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คำ�ปรารภ
คณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันจัดทำ�หนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อน้อม
บูชาท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฒโฑ หากมีความผิดพลาด บกพร่อง
หรือประมาทพลาดพลัง้ อันเกิดจากความไม่รอบคอบด้วยกายกรรม
วจีกรรม และมโนกรรมประการใดก็ดี ด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดี
คณะผู้จัดทำ�กราบขอขมาโทษและกราบขออโหสิกรรมต่อองค์ท่าน
พระอาจารย์มา ณ โอกาสนี้
ด้วยอานิสงส์จากการจัดทำ�หนังสือเล่มนี้ โสตถิผลในธรรมจง
บังเกิดมีแก่คณะศิษยานุศิษย์ทุกคนด้วยเทอญ
คณะศิษยานุศิษย์
1 กันยายน พ.ศ. 2561

คํานำ�
ชีวประวัติของท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒที่เขียนและเรียบ
เรียงด้วยความอุตสาหะพยายามของพระอาจารย์ดิ๊ก ซึ่งเป็นผู้ที่ได้
ใกล้ชิดคุ้นเคยกับท่านพระอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพนับถือและสันโดษ
อย่างยิ่งนั้นเป็นสิ่งสำ�คัญมาก ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒได้ใช้
ชีวิตในสมณเพศของท่านส่วนใหญ่ที่วัดป่าบ้านตาด ซึ่งเป็นวัดป่าที่
อยู่ไกลออกไปในจังหวัดอุดรธานี ในภาคอีสานของประเทศไทย ท่าน
ได้ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติและภาวนาภายใต้การดูแลและสนับสนุนของ
ท่านพระอาจารย์มหาบัว ซึ่งเป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์ที่ได้รับความ
เคารพนับถือมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปใน
นาม “หลวงตามหาบัว”
อาตมาได้เดินทางมาถึงประเทศไทยในช่วงปีใหม่ของ พ.ศ. 2509
หลังจากที่ทำ�งานให้กับหน่วยสันติภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา
ในรัฐซาบา ประเทศมาเลเซียได้ 2 ปี ในเวลานั้นมีชาวตะวันตก
จำ � นวนน้ อ ยมากที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาบวชในประเทศไทย อาตมา
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เดินทางมาประเทศไทยด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะบวชและ
ศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ภ าวนาในพุ ท ธศาสนา อาตมาพั ก อาศั ย อยู่ ที่
กรุงเทพฯ ในช่วง 6 เดือนแรก เพื่อหาลู่ทางที่จะบวชและเริ่มที่จะ
ปฏิบัติภาวนาในวัดที่กรุงเทพฯ ในช่วงนั้น อาตมาได้มีโอกาสพบ
ท่านพระอาจารย์มหาบัวที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารและได้ทราบ
ข่าวเกี่ยวกับท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่าน
แต่ ท ว่ า อาตมามิ ไ ด้ มี โ อกาสพบท่ า นพระอาจารย์ ปั ญ ญาวั ฑ โฒ
จน 3 ปี ห ลั ง จากนั้ น เมื่ อ หลวงพ่ อ ชาได้ พ าอาตมาไปกราบ
ครู บ าอาจารย์ ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น ที่ เ คารพนั บ ถื อ ในภาคอี ส านของ
ประเทศไทย พวกเราได้เดินทางไปที่วัดป่าบ้านตาดเพื่อกราบคารวะ
ท่านพระอาจารย์มหาบัว ในช่วงนั้นเองที่อาตมามีโอกาสได้พบกับ
ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒเป็นครั้งแรก
อาตมาได้กลับไปหาท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒอีกสองสาม
ครั้งในปีต่อๆ มา เมื่อ พ.ศ. 2519 โยมพ่อโยมแม่ของอาตมาที่
อาศัยอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ขอให้อาตมา
กลับไปเยี่ยมท่าน อาตมาได้รับตั๋วเครื่องบินของบริษัทการบินไทย
สำ�หรับเดินทางกลับประเทศไทยโดยผ่านกรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ เพราะในขณะนั้นบริษัทการบินไทยยังมิได้มีเที่ยวบินตรง
ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา อาตมาจึงได้ใช้เวลาอยู่ที่กรุงลอนดอน
สองสามวันในช่วงฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2519 ระหว่างรอเที่ยวบินที่จะ
เดินทางกลับประเทศไทย ท่านพระอาจารย์ปญ
ั ญาวัฑโฒได้เมตตาให้
ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของนายจอร์จ ชาร์ป ผู้รักษาการประธาน
ของทรัสต์เพื่อสงฆ์ในประเทศอังกฤษ ที่ลอนดอน

ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒนั้นมีความสนิทสนมกับทรัสต์
เพื่อสงฆ์อังกฤษมาก ก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทย ท่านได้พัก
อาศัยอยู่ในบริเวณที่ดินของทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษในกรุงลอนดอน
ท่านได้ช่วยเผยแพร่พระธรรมคำ�สอนในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็น
ช่วงแรกๆ ที่เริ่มมีความสนใจในพระพุทธศาสนาในประเทศตะวันตก
โดยเฉพาะในประเทศอั ง กฤษ ท่ า นพระอาจารย์ ปั ญ ญาวั ฑ โฒมี
เพื่อนและลูกศิษย์หลายคนที่คิดว่าสักวันหนึ่งท่านคงจะเดินทาง
กลับไปประเทศอังกฤษเพื่อเผยแผ่ความรู้ที่ท่านได้รับมา ที่นั่นมีคน
นับถือท่านมาก แต่ทว่าท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒมิได้มีความ
ตั้งใจที่จะกลับไปอีก ส่วนอาตมาเองนั้นในที่สุดก็ได้กลับไปประเทศ
อังกฤษเพื่อจัดตั้งวัดป่าเพื่อฝึกอบรมธรรมะให้แก่พระภิกษุทั้งหลาย
ซึ่งท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒได้สนับสนุนให้อาตมาทำ�ในสิ่งนี้
ท่านใช้ชีวิตที่เหลือที่วัดป่าบ้านตาดอยู่กับหลวงตามหาบัว ซึ่งเป็น
พระอาจารย์ของท่าน ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฒโฒเป็นพระที่มี
ชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือในประเทศไทย ท่านได้ละสังขาร
ในปี พ.ศ. 2547
ชาวพุทธในอังกฤษที่ยังจำ�ท่านได้นั้นก็เข้าสู่วัยชราหรือบ้างก็
เสียชีวิตไปแล้ว อาตมาได้อยู่ในประเทศอังกฤษ 34 ปีและสร้าง
วัดที่นั่นหลายวัด วัดที่สำ�คัญก็คือวัดอมราวดีที่เฮิร์ตฟอร์ดเชียร์
อาตมารู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒที่
มีต่ออาตมาเป็นอย่างยิ่ง ท่านเป็นแรงบันดาลใจและเป็นหนึ่งใน
อาจารย์ผู้บุกเบิกรุ่นแรกในโลกตะวันตก ในปัจจุบันนี้ท่านเป็นที่รู้จัก
ในประเทศไทยมากกว่าในประเทศอังกฤษ
คํานํา
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อาตมาเห็นว่าการแสดงความระลึกถึงท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒในฐานะทีเ่ ป็นทัง้ ครูบาอาจารย์และพระทีด่ เี ลิศนัน้ เป็นสิง่ สำ�คัญ
อย่างยิ่ง อาตมาจึงได้ให้มีการวาดรูปของท่านเพื่อที่จะนำ�ไปติดไว้
ในพระอุโบสถที่วัดอมราวดี ซึ่งงานนี้ก็มาประจวบเหมาะกับการที่
พระอาจารย์ดิ๊กเขียนชีวประวัติท่านขึ้นพอดี เถรวาทเป็นนิกายที่มี
มาแต่ดั้งเดิม เป็น “ธรรมเนียมปฏิบัติ” ที่มีการระลึกถึงบุญคุณของ
บูรพาจารย์ ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่พระพุทธองค์ผทู้ รงประกาศพุทธศาสนาเป็น
เวลา 2557 ปีมาแล้ว ในประเทศอินเดียจนถึงทุกวันนี้ ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นหนึ่งในบูรพาจารย์ของ
เราในสายของท่านพระอาจารย์มั่น ท่านพระอาจารย์มหาบัวและ
ท่านพระอาจารย์ชา ซึ่งเป็นที่กล่าวถึงโดยรวมว่า “สายวัดป่า”
พวกเราผูม้ โี อกาสอันประเสริฐทีไ่ ด้อาศัยและศึกษาข้อวัตรปฏิบตั ิ
ในสายวัดป่านี้ ล้วนได้รู้ได้เห็นว่าภูมิปัญญาสากลที่พระพุทธองค์
ได้ทรงชีน้ �ำด้วยค�ำสอนในเรือ่ งของอริยสัจ 4 นัน้ ได้เป็นทีย่ อมรับนับถือ
ในโลกตะวันตกแล้วมาตราบจนทุกวันนี้ ท่านพระอาจารย์ปญ
ั ญาวัฑโฒ
เป็นผู้หนึ่งที่ได้ค้นพบและเข้าใจถึงความลึกซึ้งและประสิทธิภาพของ
แนวทางนี้ ท่านเป็นคนตะวันตกร่วมสมัยทีส่ ามารถเจริญภาวนาตาม
แนวทางดั้งเดิมได้อย่างแท้จริง ท่านเป็นตัวอย่างที่ท�ำให้พวกเรามี
ศรัทธาและความมุ่งมั่นในการที่จะเจริญรอยตามแนวทางการปฏิบัติ
ของท่านให้มากยิ่งขึ้นอีกต่อไป
พระอาจารย์สุเมโธ
พฤษภาคม พ.ศ. 2557

บทนํา
ชี วิ ต และคำ � สอนของท่ า นพระอาจารย์ ปั ญ ญาวั ฑ โฒเป็ น แรง
บันดาลใจของหนังสือเล่มนี้ ชีวประวัติของท่านนั้นได้แสดงให้เห็น
ถึงชีวิตที่ไม่ธรรมดาและได้สอนสิ่งต่างๆ มากมายให้เราได้เรียนรู้
อย่างไรก็ตามชีวประวัติเล่มนี้มิได้เป็นเพียงการบอกเล่าเหตุการณ์
ต่างๆ ในอดีตที่เกิดขึ้นในชีวิตท่านเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้ว
บุคคลบางท่านนั้นได้ฝากบางสิ่งบางอย่างไว้กับโลกนี้ในแบบที่เข้าใจ
ได้ยาก ซึ่งแม้แต่ชีวประวัตินั้นก็มิสามารถที่จะบอกเล่าถึงความ
หมายและความสำ�คัญที่ลึกกว่านั้นออกมาได้ เนื่องจากสิ่งที่ท่าน
พระอาจารย์ ปั ญ ญาวั ฑ โฒได้ ค้ น หาเป็ น เวลายาวนานในชี วิ ต นั้ น
แท้จริงแล้วเป็นการเดินทางของจิต ชีวประวัติของท่านจึงมีความ
ยิ่งใหญ่กว่าประวัติของคนทั่วไปที่มักจะเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ในชีวติ ด้วยเหตุนเี้ อง ชีวประวัตขิ องท่านในหนังสือเล่มนีจ้ งึ มิได้
เป็นเพียงการบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตของท่านเท่านั้น แต่ยัง
แสดงให้เห็นถึงความจริงทีส่ �ำ คัญกว่านัน้ คือเป็นสาระทีเ่ ป็นแก่นแท้
ในชีวิตของท่าน
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หนังสือชีวประวัติส่วนใหญ่มักมีลักษณะเป็นการเล่าเรื่องตาม
ลำ�ดับเหตุการณ์ ถึงแม้ว่าสามารถที่จะเรียนรู้เพียงอุปนิสัยบางอย่าง
และตัวตนของบุคคลแล้ว แต่ก็ยังแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลง
ในช่ ว งชี วิ ต ของเขา แต่ ใ นการเล่ า ถึ ง ชี วิ ต ของท่ า นพระอาจารย์
ปัญญาวัฑโฒในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้พยายามที่จะสอดแทรก
รายละเอียดของเหตุการณ์เข้ากับอุปนิสัยและคุณลักษณะของท่าน
โดยให้เนือ้ เรือ่ งนัน้ ตรงกับหัวข้อต่างๆ และแสดงให้เห็นถึงเนือ้ หาทีเ่ ต็ม
ไปด้วยธรรมะ ซึ่งนั่นก็คือชีวิตของท่าน โดยวิธีการนำ�เสนอที่ซ้อนกัน
เช่นนี้ ผู้เขียนหวังว่าจะเป็นมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับความตื้นลึก
หนาบางของชีวติ ในสมณเพศของท่านพระอาจารย์ปญ
ั ญาวัฑโฒ เพือ่ ที่
จะเป็นแนวทางสำ�หรับการดำ�เนินไปสู่มรรคผลนิพพาน
เนื่องด้วยความจำ�ของมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน ชีวประวัติจึงถูก
จินตนาการขึน้ มาในระดับหนึง่ ไม่วา่ จะเป็นการเล่าเรือ่ งชีวติ ของผูอ้ นื่
หรือของตนเอง เรือ่ งราวของชีวิตของท่านพระอาจารย์ปญ
ั ญาวัฑโฒ
ในหนังสือเล่มนีท้ ปี่ รากฏในเชิงสร้างสรรค์นนั้ เป็นทัง้ เรือ่ งจริงและเรือ่ ง
ที่เขียนขึ้นมา ทั้งนี้โดยเป็นการพยายามที่จะนำ�เสนอภาพที่ถูกต้อง
และชัดเจนของชีวติ ท่าน โดยเน้นในสิง่ ทีท่ า่ นสอนเพือ่ การเรียนรูเ้ ป็น
สำ�คัญ
จุดประสงค์สำ�คัญของหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อบอกเล่าคำ�สอนของ
ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ ซึ่งเป็นคำ�สอนที่ค่อนข้างจะมีความ
กว้างขวางและเข้มข้นจนไม่อาจที่จะเปรียบเทียบกับสิ่งใดได้ ดังนั้น
เพือ่ บรรลุจดุ ประสงค์ดงั กล่าว ผูเ้ ขียนพยายามนำ�เสนอประวัตคิ วาม

เป็นมาของคำ�สอนของท่านอย่างน้อยให้เท่าๆ กับชีวประวัตขิ องท่าน
ผู้เขียนได้เน้นไปที่บริบทในเชิงประวัติศาสตร์ที่หล่อหลอมคำ�สอน
ของท่าน และบุคลิกทีน่ า่ เคารพนับถือของท่านในฐานะครูบาอาจารย์
ดังนั้นในการที่จะเข้าใจถึงพื้นฐานของคำ�สอนของท่าน เราต้องศึกษา
การดำ � เนิ น ชี วิ ต และปฏิ ป ทาในการปฏิ บั ติ ข องท่ า นพระอาจารย์
ปัญญาวัฑโฒจนท่านกลายมาเป็นครูบาอาจารย์ระดับอาวุโส
ในช่วงแรกๆ ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒได้ถือเอาความคิดที่
เป็นไปตามตรรกะของเหตุและผลและการสรุปอย่างรอบคอบเป็นทีพ่ งึ่
ท่านพบว่าความมีเหตุผลเป็นทีพ่ งึ่ ทีป่ ลอดภัยสำ�หรับจิต แต่เป็นหลักที่
ไม่แน่นอนสำ�หรับใจ ด้วยความตัง้ ใจทีจ่ ะแก้ปญ
ั หานัน้ ท่านจึงได้มงุ่ มัน่
ศึกษาอย่างจริงจังเกีย่ วกับการปฏิบตั ภิ าวนาในพุทธศาสนาโดยอาศัย
วิธีการของเหตุและผล จนกระทั่งได้ค้นพบข้อจำ�กัดในการใช้ตรรกะ
ของเหตุและผล และท่านได้พบคำ�ตอบตรงรอยต่อระหว่างขอบเขตของ
เหตุและผลที่มีข้อจำ�กัดกับสิ่งที่รู้ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติธรรม
คำ�สอนของท่านส่วนใหญ่มกั จะเป็นความพยายามทีจ่ ะนำ�เอาวิธกี าร
คิดด้วยเหตุและผลไปให้ถงึ สุดขอบเขตของมัน แล้วจึงก้าวข้ามพ้นมัน
ไปให้ได้
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ รี ย บเรี ย งมาจากการสนทนาธรรมของ
ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒกับบรรดาลูกศิษย์ของท่าน ซึ่งมีทั้ง
พระภิกษุ แม่ชี และฆราวาส เนื่องจากข้อเขียนนี้ได้รวบรวมมาจาก
คำ�ถามต่างๆ ของลูกศิษย์ท่านและคำ�ตอบของท่านเป็นหลัก ดังนั้น
จึงมิได้ถอื ว่าเป็นพระธรรมเทศนาแบบทัว่ ไป แต่เป็นคำ�สอนทีม่ าจาก
บทนํา
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การทีท่ า่ นพระอาจารย์ปญ
ั ญาวัฑโฒได้ตอบคำ�ถามต่างๆ ของลูกศิษย์
ของท่าน โดยท่านพยายามทีจ่ ะคลีค่ ลายความสงสัยต่างๆ ของลูกศิษย์
บางครั้งคำ�ตอบของท่านก็สั้น ตรงไปตรงมาและเป็นธรรมชาติ และ
ในบางครัง้ ท่านดูเหมือนว่าจะใช้ค�ำ ถามนัน้ เป็นจุดเริม่ ต้นทีจ่ ะบรรยาย
เกี่ยวกับหัวข้อธรรมะที่สำ�คัญต่างๆ ของคำ�สอนของพระพุทธองค์
และจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเหล่านี้ ท่านสามารถที่
จะนำ�ลูกศิษย์ของท่านกลับมาสู่แก่นแท้ของพระธรรมอยู่เสมอ
ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒเป็นครูบาอาจารย์ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว กล่าวคือท่านมีปัญญาที่ล้ำ�เลิศเหนือธรรมดา ท่านมีความ
สามารถที่ จ ะเชื่ อ มโยงองค์ ป ระกอบที่ ห ลากหลายของพระธรรม
ทัง้ หมดให้อยูภ่ ายใต้หวั ข้อหลัก ทำ�ให้พระภิกษุและญาติโยมสามารถ
เข้าใจความซับซ้อนของพระธรรมคำ�สอนได้ ชีวิตและพระธรรมคำ�สอนของท่านจึงนับว่ามีความสำ�คัญอย่างยิ่งสมกับที่ท่านเป็น
ครูบาอาจารย์ที่เป็นที่พึ่งของพระสงฆ์ในโลกตะวันตก
ผูเ้ ขียนหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าการนำ�เสนอชีวประวัตแิ ละคำ�สอนของ
ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ จะช่วยทำ�ให้พวกเราจดจำ�และรำ�ลึก
ถึงท่าน ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ กัลยาณมิตร และ
ครูบาอาจารย์ที่นำ�ทางพวกเราดำ�เนินไปสู่มรรคผลนิพพาน
พระอาจารย์ดิ๊ก สีลรตโน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ความเป็นมาของ
ธรรมะคําสอน

ปั ญ ญาทางโลกนั้ น ไม่ ส ามารถที่ จ ะ
เปรี ย บเที ย บได้ กั บ ปั ญ ญาทางธรรม
หากคนที่ มี ส ติ ปั ญ ญาจะเบนความ
สนใจจากเรื่องต่างๆ และปัญหาทาง
โลกเข้าไปสู่การปฏิบัติภาวนา เขาก็
สามารถที่จะทำ�ประโยชน์มากมายให้
กับโลกที่เราอยู่อาศัยได้

ชีวประวัติ
ในดิ น แดนที่ แ ห้ ง แล้ ง ของที่ ร าบสู ง เดคคานในประเทศอิ น เดี ย
ซึ่งเคยเป็นเส้นทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงเดินทางเป็นเวลาหลายวัน
ทางตอนใต้ของที่ราบลุ่มแม่น้ำ�คงคาเพื่อโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ เป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยสายแร่ทองคำ�จำ�นวนมหาศาล
มี ห ลั ก ฐานทางโบราณคดี ที่ บั น ทึ ก ไว้ ว่ า มี ก ารขุ ด แร่ ท องคำ � ซึ่ ง
แทรกซ้อนเป็นชั้นๆ ใต้ผืนแผ่นดินซึ่งมีกระแสลมกระโชกพัดผิวดิน
ณ ที่ราบสูงแห่งนี้มาตั้งแต่อดีตกาล ดินแดนและอาณาจักรต่างๆ ได้
เกิดขึ้นมากมายและล่มสลายลงเป็นเวลานานกว่าพันปี พร้อมๆ กับ
ความขึ้ น ลงของโชคชะตาของผู้ ที่ แ สวงโชคหาทองคำ � อั น ล้ำ � ค่ า นี้
เมื่อประมาณห้าร้อยปีที่ผ่านมา อาณาจักรสุดท้ายก็ได้ล่มสลายลง
และสูญสิ้นไปในที่สุด นั่นก็คืออาณาจักรโกลาร์
หลังจากการล่มสลายของอาณาจักรดังกล่าว โกลาร์จึงกลาย
เป็ น ที่ ร าบสู ง ที่แห้ง แล้ง และทุรกันดาร มี ก ระแสลมที่ รุนแรงพั ด
กระโชกท�ำให้แผ่นดินขรุขระเต็มไปด้วยก้อนหิน กลายเป็นดินแดนที่
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แห้งแล้งไร้ผคู้ นอยูอ่ าศัย จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2416 ทหารชาวอังกฤษ
ที่รักการผจญภัยผู้หนึ่งได้ท�ำสัญญาขอเช่าที่ดินจากมหาราชาแห่ง
รัฐไมซอร์ และเริ่มลงมือขุดทอง แต่พระแม่ธรณีนั้นมิได้ยอมยก
สมบั ติ ที่ ฝ ั ง อยู ่ ใ นดิ น ให้ ง ่ า ยๆ นายทหารผู ้ นั้ น ต้ อ งขุ ด ต่ อ เนื่ อ ง
เป็นเวลาหลายปีโดยไม่มีทีท่าว่าจะประสบความส�ำเร็จ จนกระทั่ง
บริษัท จอห์น เทย์เลอร์ แอนด์ คัมปะนี ที่มีชื่อเสียงจากสหราชอาณาจั ก รได้ รั บ การว่ า จ้ า งให้ เ ข้ า มาควบคุ ม ดู แ ลการด�ำเนิ น
โครงการ จึงสามารถขุดพบทองค�ำได้ในที่สุดเมื่อปี พ.ศ. 2423 ที่
แหล่งออร์กวม
ในปี พ.ศ. 2426 แท่นขุดแร่แบบปล่อง 4 แท่นนั้นถูกใช้งาน
เต็มกำ�ลัง และภูมิทัศน์ของที่ราบสูงโกลาร์ได้มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว บ้านแบบอาณานิคมพร้อมกับสวนดอกไม้ที่มีสีสัน
งดงาม สโมสร โรงพยาบาล โรงเรียน และบ้านพักคนงาน ถูกสร้างขึน้
เป็นแถวยาวเหยียดบนที่ราบสูงแห่งนี้ ปล่องแท่นขุดแร่กลายเป็น
จุดเด่นของทิวทัศน์เนื่องจากมีการขุดพบแหล่งทองคำ�มากขึ้น
ณ ที่นี้เ อง อีก 40 ปีต่อมา ชีวิตของปีเ ตอร์ จอห์ น มอร์แ กน
ได้ เ ริ่ มต้ น ขึ้ น ในเหมือ งแร่ท องค�ำในรัฐไมซอร์ ข องอิ นเดี ย เขาถื อ
ก�ำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2468 เวลา 07.45 น. ณ เมือง
ออร์ กวม ในเหมือ งแร่ทองค�ำโกลาร์ ซึ่ง เป็ นที่ ตั้ง ของแท่ นขุ ดแร่
ทองค�ำแห่ ง แรกที่ ด�ำเนิ น งานโดยวิ ศ วกรชาวอั ง กฤษ เวลาและ
สถานที่ ก�ำเนิ ด ของเขานั้ น มี ค วามหมายอย่ า งยิ่ ง ต่ อ ชะตาชี วิ ต
ของเขา

จอห์น มอร์แกน พ่อของปีเตอร์ เป็นบุตรชายของนักบวชใน
คริสต์ศาสนานิกายแองกลิคัน ซึ่งเติบโตในเมืองลันเนลลี่ ในเวลส์
และเพิ่งเริ่มทำ�งานที่เหมืองแร่ในท้องถิ่นในขณะที่สงครามโลกครั้ง
ที่ 1 เกิดขึ้น เขาโชคดีที่ถูกส่งไปแถบเมโสโปเตเมียและคลองสุเอซ
จึงทำ�ให้รอดพ้นจากการประสบชะตากรรมแบบเดียวกันกับทหาร
หนุม่ ส่วนใหญ่ทีจ่ บชีวติ ลงในสนามรบในยุโรป ทีแ่ คว้นเมโสโปเตเมีย
เขาได้ ทำ � งานช่ ว ยสร้ า งทางรถไฟตามแนวคลองสุ เ อซจนได้ รั บ
เหรียญกล้าหาญเป็นการตอบแทน
เมื่อจอห์น มอร์แกน กลับไปอังกฤษหลังสิ้นสงคราม ธุรกิจ
เหมืองแร่ในท้องถิ่นนั้นกำ�ลังประสบปัญหา เขาจึงตัดสินใจสมัคร
งานขุดแร่กับบริษัทจอห์น เทย์เลอร์ แอนด์ คัมปะนี ที่ควบคุม
การทำ � เหมื อ งแร่ อ ยู่ ใ นเหมื อ งแร่ ท องคำ � โกลาร์ ที่ ป ระเทศอิ น เดี ย
เนื่องจากรู้จักกับครอบครัวเทย์เลอร์ เขาจึงได้งานที่เหมืองทองคำ�
โกลาร์โดยทันที
ในปี พ.ศ. 2467 จอห์นพร้อมด้วยไวโอเล็ต ผูเ้ ป็นภรรยา ได้เดินทาง
โดยทางเรือจากอังกฤษไปอินเดีย ณ ทีน่ ัน้ จอห์นมีต�ำ แหน่งเป็นผูช้ ว่ ย
ผู้จัดการของเหมืองแร่ ประเทศอินเดียในขณะนั้นยังเป็นอาณานิคม
ของอังกฤษ สามีภรรยาคู่นี้ได้พักอาศัยอยู่ในชุมชนชาวอังกฤษที่
เหมืองทองคำ�โกลาร์ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมใน
แบบอาณานิคม ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านอย่างดี สวยงามน่าอยู่ เรียงราย
พร้อมกับสนามหญ้าที่ตัดเรียบและสวนที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่
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ไฟฟ้ายังถือว่าเป็นของใหม่ในประเทศอินเดียในช่วงเวลานั้น
เหมืองทองคำ�โกลาร์ถือว่าเป็นสถานที่แห่งแรกๆ ในประเทศอินเดีย
ทีเ่ ริม่ มีการใช้ไฟฟ้าและได้รบั ประโยชน์จากไฟฟ้า เขือ่ นไฟฟ้าพลังน้�ำ
ที่สร้างโดยชาวอังกฤษผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับเหมืองแร่เพื่อขุดเจาะ
และบดแร่ทั้งหลาย เนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าที่เข้าถึงที่อยู่อาศัย
พนักงานชาวอังกฤษจึงสามารถใช้เครื่องอำ�นวยความสะดวกต่างๆ
ได้อย่างสุขสบาย เช่น พัดลมเพดานและไฟฟ้า หลังจากนั้นไม่นาน
ดินแดนทีเ่ คยทุรกันดารมาก่อนก็กลายเป็นเมืองทีเ่ จริญ เพียบพร้อม
ไปด้วยความสะดวกสบายเป็นส่วนใหญ่ และมีองค์กรต่างๆ เกิดขึ้น
เพื่อการใช้ชีวิตแบบชาวยุโรป ดังนั้นเหมืองทองคำ�โกลาร์จึงเป็นที่
รู้จักกันในหมู่ชาวอังกฤษในชื่อ ลิตเติล อิงแลนด์ หรือชุมชนชาว
อังกฤษเล็กๆ
ปีเตอร์เติบโตในชุมชนนั้น ซึ่งเป็นสังคมของชาวเหมืองแร่ที่
เต็มไปด้วยความหลากหลายของวัฒนธรรม เป็นสภาพแวดล้อม
ที่มีการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้คนเชื้อสายยุโรป คนอินเดียเชื้อสาย
อังกฤษหรือลูกครึ่งอินเดียอังกฤษ และคนงานท้องถิ่นที่มาจากรัฐ
ทมิฬและเตลูกูที่อยู่ใกล้เคียง ทุกครอบครัวซึ่งมีรายได้แตกต่างกัน
ล้วนมีลูกจ้างหลายคนคอยรับใช้ เนื่องด้วยเป็นเมืองเล็กๆ ทุกคน
จึงรู้จักกัน คนต่างชั้นวรรณะต่างอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดีและไม่มี
ปัญหา แม่ของปีเตอร์ซึ่งเป็นผู้มีจิตใจงดงามมีความสุขกับการได้ให้
ความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยง คนรับใช้ คนสวน
คนทำ�ความสะอาดและเด็กรับใช้ ล้วนได้รับการปฏิบัติราวกับว่า
เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน

สิ่งที่ปีเตอร์จำ�ได้ตั้งแต่เยาว์วัยก็คือเสียงและการเคลื่อนไหวที่
ซ้ำ�ๆ ต่อเนื่องของการขุดแร่และอุปกรณ์ต่างๆ เสียงไซเรนซึ่งเป็นสิ่ง
ที่กำ�หนดชีวิตการทำ�งานของคนงาน ปั้นจั่นที่ใหญ่โตมีสายเคเบิล
หนาหนักสีดำ�ที่คอยหย่อนคนงานลงไปในหลุมลึกใต้ดิน และคอย
ยกกระบะที่เต็มไปด้วยแร่ขึ้นมา เสียงสะท้อนของรถเข็นที่เต็มไป
ด้วยแร่ถกู ชักลากไปมาบนรางใต้ดนิ ระหว่างแท่นขุดเจาะต่างๆ เสียงระเบิด
หินที่ลึกลงไปใต้ดินทำ�ให้กระจกบ้านสั่นและผนังร้าว ตลอดจนภาพ
คนงานขุ ด แร่ ที่ เ ดิ น เรี ย งรายขึ้ น มาจากแท่ น ขุ ด เมื่ อ เสร็ จ งานใน
แต่ละวัน ตัวดำ�เขรอะไปด้วยฝุ่นจากใต้ดิน และพูดคุยกันเสียงดัง
เกี่ยวกับเรื่องสัพเพเหระ
บางครัง้ ปีเตอร์มโี อกาสติดตามพ่อไปทีแ่ ท่นขุดและดูมอเตอร์ไฟฟ้า
ซึ่ ง หมุ น สายเคเบิ ล เหล็ ก ม้ ว นใหญ่ ห ย่ อ นลิ ฟ ต์ ข นคนงานลงไปใน
แท่นขุด เขาเฝ้าดูด้วยความทึ่งและตกใจเมื่อเห็นศีรษะของพ่อค่อยๆ
หายไปในหลุม เขาเฝ้ามองสายเคเบิลทีย่ งั หมุนอยูน่ านหลังจากทีม่ อง
ไม่เห็นพ่อแล้ว และรอจนกว่าลิฟต์จะกลับขึ้นมา
พ่อของปีเตอร์มพี รสวรรค์สามารถประดิษฐ์สงิ่ ของต่างๆ ด้วยฝีมอื
ตนเอง เขามักจะประกอบของเล่นต่างๆ ให้ลูกชาย เริ่มจากของเล่น
ธรรมดาง่ายๆ เช่น ลูกข่าง ว่าว ล้อหมุน แล้วจึงค่อยประกอบของเล่น
ที่มีกลไกยากขึ้นและมีส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวได้ เช่น รถดับเพลิง
หรือรถไฟ บางครั้งเขาก็ซื้อของเล่นที่ทำ�มาจากเหล็กหล่อให้ปีเตอร์
หลังจากนัน้ ไม่นานอะไรก็ตามทีเ่ คลือ่ นไหวได้นนั้ จะทำ�ให้ปเี ตอร์สนใจ
และชอบมาก
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ปีเตอร์มีความสุขกับการเฝ้าดูพ่อประดิษฐ์ของเล่นและเขาก็ได้
เรียนรู้วิธีการประกอบของเล่นอย่างรวดเร็ว พ่อคอยอธิบายวิธีการ
ประดิษฐ์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และปีเตอร์ก็เริ่มเข้าใจหลักการต่างๆ
ของกลไกและการเคลื่อนไหวของมัน ในไม่ช้าเขาก็เริ่มสามารถซ่อม
ของเล่นทีเ่ สียได้ดว้ ยตนเอง หากทำ�ไม่ได้จริงๆ ก็จะถามหรือขอความ
ช่วยเหลือจากพ่อเป็นทางเลือกสุดท้าย
ในบรรดาของเล่นทั้งหมด รถแข่งสีแดงคันเล็กที่ “ป้านาน่า”
ของเขาได้เอามาฝากจากอังกฤษนั้นดึงดูดความสนใจและก่อให้เกิด
จินตนาการกับเขามากที่สุด รถคันนี้เป็นของเล่นที่ไม่เหมือนกับ
ของเล่นอื่นๆ ที่เขาเคยเห็นมาก่อน มันเป็นเงางาม ประกอบอย่างดี
และแล่นได้อย่างรวดเร็วไปบนพื้น สอดคล้องกับรูปลักษณ์ของมัน
และมีกุญแจเป็นคันโยกสำ�หรับหมุนเครื่องยนต์เพื่อทำ�ให้ล้อหน้า
เคลือ่ นที่ รถนัน้ สามารถแล่นไปบนพืน้ ห้องได้อย่างรวดเร็วเมือ่ ไขลาน
เต็มที่สมกับชื่อของมันว่าเป็นรถแข่ง
ของเล่ น แบบไขลานต่ า งๆ กำ � ลั ง ได้ รั บ ความนิ ย มในอั ง กฤษ
ในช่วงประมาณ พ.ศ. 2470 ของเล่นธรรมดาอย่างรถแข่งของปีเตอร์
เป็นตัวอย่างที่ดีในการสอนเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกลอย่างย่อๆ
แต่เพราะกลไกของรถแข่งสีแดงนั้นอยู่ในฝากระโปรงรถ ในตอนแรก
ปีเตอร์จึงไม่สามารถเข้าใจการทำ�งานของมันได้ เขาสนใจความเร็ว
และการเคลื่อนที่อย่างโฉบเฉี่ยวของมันมากกว่าเครื่องยนต์กลไก
แต่หลังจากรถคันนัน้ แฉลบชนผนังบ่อยๆ เข้า จนทำ�ให้กลไกของการ
ไขลานทีล่ ะเอียดอ่อนชำ�รุด เขาจึงต้องตรวจดูภายใต้ฝากระโปรงรถ

สายตาของปีเตอร์จับจ้องมองดูตลอดเวลาขณะที่พ่อแกะรถแข่ง
ออกดู หมุนพันสปริงใหม่และอธิบายอย่างใจเย็นเกีย่ วกับวิธที ก่ี ลไกนัน้
ทำ�ให้รถแล่นไปได้ ปีเตอร์ได้เรียนรู้ถึงวิธีการไขลานที่ก่อให้เกิดพลัง
ต่อระบบการขับเคลือ่ น การหมุนอัดสปริงเหล็กทีส่ ะสมพลังจนกระทัง่
ถูกปล่อยโดยระบบเกียร์อีกชุดหนึ่งซึ่งทำ�ให้ล้อนั้นวิ่งบนพื้นห้องได้
เขาเรียนรู้ถึงความยากลำ�บากในการที่จะพยายามจะอัดเหล็กที่
แข็งเข้าไปภายในพื้นที่อันจำ�กัดเช่นนั้น และเข้าใจว่าทำ�ไมสปริงจึง
สามารถสะสมพลังงานไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิง่ อัดสปริงให้แน่น
มากเท่าไร พลังงานของมันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แต่ปีเตอร์
ไม่จำ�เป็นต้องได้รับคำ�เตือนเกี่ยวกับข้อจำ�กัดของพลังงาน เพราะถ้า
เขาสามารถได้รับความเพลิดเพลินเกินกว่าหนึ่งนาที เมื่อเทียบกับ
เวลาครึ่งนาทีที่ต้องไขลาน แค่นี้เขาก็ดีใจแล้ว
ความชื่ น ชอบที่ มี ต่ อ ของเล่ น ที่ เ คลื่ อ นที่ ไ ด้ เ หล่ า นี้ แ ละความ
ประทับใจเกีย่ วกับการทำ�งานของกลไก เป็นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นอุปนิสยั
ของปีเตอร์ว่าเขาเป็นคนมีตรรกะความคิดและความสามารถในการ
ใช้เหตุและผล ซึง่ ความสามารถทีจ่ ะคิดตามเหตุปจั จัยและสรุปได้ดว้ ย
เหตุผล ได้กลายเป็นทีพ่ ึง่ ของปีเตอร์ในวัยเยาว์ ในยามทีเ่ ขาพยายาม
ที่จะทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับชะตาชีวิตและสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยน
ต่างๆ หลังจากเคยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างถูกประคบประหงม
และเรียบง่ายในเหมืองแร่ เขาก็ต้องพลัดพรากจากอินเดียซึ่งเป็น
อาณานิคมของอังกฤษและชุมชนอังกฤษเล็กๆ เพื่อที่จะมาอยู่ที่
ประเทศอังกฤษในอีกซีกหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นเมืองผู้ดีอย่างแท้จริง
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ในปี พ.ศ. 2475 หลังจากพิจารณาไตร่ตรองดีแล้ว พ่อแม่ของ
ปีเตอร์ตัดสินใจที่จะส่งเขาไปประเทศอังกฤษ เพื่อจะให้เขาได้รับการ
ศึกษาอย่างเต็มทีแ่ ละจริงจัง ปีเตอร์ซงึ่ ขณะนัน้ อยูใ่ นวัย 7 ขวบ จัดของ
ส่วนตัวลงในหีบเล็กๆ และเดินทางไปเมืองบอมเบย์โดยทางรถไฟ
เพื่อที่เขาและครอบครัวจะไปขึ้นเรือใหญ่ที่รับขนส่งพัสดุไปรษณีย์
ซึ่งได้แล่นผ่านทะเลอาหรับเข้าสู่ทะเลแดงทางอ่าวเอเดน
ปี เ ตอร์ ไ ม่ เ คยเดิ น ทางโดยเรื อ กลไฟมาก่ อ นและการเดิ น ทาง
ครั้งนั้นจึงกลายเป็นความทรงจำ�ในวัยเยาว์ที่เขาไม่เคยลืมเลือน
เขาสนใจการแล่นของเรือเป็นอย่างยิ่ง หัวเรือมุ่งตัดฝ่าคลื่นใหญ่และ
ท้ายเรือที่คอยผลักดันกระแสคลื่นที่ผ่านเข้ามา เขาอยากรู้ความลับ
ว่ามันเป็นไปได้อย่างไร และเพือ่ บรรเทาความเบือ่ หน่ายจากการมอง
ดูผิวน้ำ�ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของทะเลรอบด้าน เขาจึงพยายามหาคำ�ตอบ
ต่างๆ ด้วยตัวเอง แต่เมือ่ เขาไม่ได้ค�ำ ตอบ เขาจึงถามพ่อเพือ่ ก่อให้เกิด
แรงบันดาลใจ
พ่ อ ของเขาอธิ บ ายอย่ า งใจเย็ น และอดทนเช่ น เคยถึ ง พื้ น ฐาน
หลักๆ ของกลไกของเครือ่ งจักรไอน�้ำ พ่อเริม่ ด้วยการอธิบายเกีย่ วกับ
การต้มน้ำ�ให้เดือด เขาแสดงให้เห็นถึงกลไกเครื่องจักรที่ถูกผลักให้
ทำ�งานจากไอน้�ำ ทีเ่ กิดขึน้ เขาอธิบายถึงการทำ�งานของส่วนประกอบ
พื้นฐานสองส่วนของเครื่องจักรไอน้ำ� ซึ่งได้แก่หม้อน้ำ�ที่เป็นตัวผลิต
ไอน้ำ�และตัวเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนเพลาเพื่อทำ�ให้เรือแล่นไปได้
ถึงแม้ว่าพ่อจะอธิบายต่อถึงการทำ�งานของลูกสูบและกระบอกสูบ
ต่างๆ แต่ปีเตอร์ก็พอใจกับความรู้พื้นฐานแค่นั้น เขาไม่สามารถที่จะ

นึกภาพของกระบวนการทั้งหมดได้โดยปราศจากตัวอย่างของกลไก
เครื่องจักร เครื่องยนต์ แต่ทว่าเขานั้นมิได้ท้อใจ เขากลับคิดว่าสัก
วันหนึ่งเขาอาจจะสร้างเรือกลไฟของตนเองสักลำ�
หลังจากนั้นไม่นาน ความสนใจเกี่ยวกับกลไกของเรือก็เลือน
หายไปเนือ่ งจากความน่าตืน่ ตาตืน่ ใจของทิวทัศน์ตา่ งๆ รอบๆ ตัวเขา
เรือแล่นไปทางทิศเหนือในทะเลแดงที่ข้างหนึ่งเป็นชายฝั่งของทวีป
แอฟริกาและอีกข้างหนึ่งเป็นทวีปเอเซีย ทำ�ให้เห็นภาพทิวทัศน์ของ
ดินแดนต่างๆ ซึ่งทำ�ให้เขาอัศจรรย์ใจและดีใจ เขาจะไม่มีวันลืม
พรมแดนอันกว้างใหญ่ที่แห้งแล้งริมทะเลแดงและกระแสลมแรงจัด
กับพายุทรายที่ทำ�ให้มองอะไรไม่เห็นจนถึงขั้นต้องลงไปหลบอยู่
ภายใต้ท้องเรือหลายครั้งในระหว่างการเดินทาง เมื่อเดินทางมาถึง
คลองสุเอซ พ่อของเขาก็ได้ชี้ให้ดูทางรถไฟที่พ่อได้ช่วยสร้างในสมัย
สงครามโลกด้วยความภาคภูมิใจและไม่เคยลืมเลือน
เมื่อชายฝั่งของอียิปต์ลับสายตาไป และเรือแล่นพ้นจากคลอง
สุเอซแล้ว เขาก็เข้าสู่เขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีน้ำ�ทะเลสีฟ้า
และนิ่ ง สงบ ปี เ ตอร์ นั้ น ตื่ น เต้ น ด้ ว ยความสนใจตามประสาเด็ ก
เมื่ อ เห็ น เกาะมอลต้ า ในขณะที่ เ รื อ แล่ น ผ่ า น จากนั้ น จึ ง เดิ น ทาง
ผ่านช่องแคบยิบรอลต้า อ้อมไปทางทิศเหนือผ่านแนวฝั่งตอนใต้
ของโปรตุ เ กส ก่ อ นที่ จ ะเผชิ ญ คลื่ น สี เ ทาลู ก ใหญ่ ใ นมหาสมุ ท ร
แอตแลนติก นับเป็นเวลา 3 สัปดาห์หลังจากออกจากบอมเบย์
ในที่สุดเรือจึงเดินทางมาถึงอังกฤษ ปีเตอร์และครอบครัวได้ขึ้นฝั่ง
ที่ท่าเรือเซาท์แทมตัน
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ครอบครัวมอร์แกนยังคงต้องเดินทางต่อไปทางบกอีก จุดหมายแรก
ก็คือเมืองสวอนซี ในเวลส์ ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 150 ไมล์
ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ปู่ของปีเตอร์เป็นบาทหลวงแห่งนิกาย
แองกลิคัน และเป็นอธิการของโบสถ์เซนต์เดวิด ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำ�
หมูบ่ า้ นอยูท่ างตอนบนของหุบเขาสวอนซี และเป็นจุดหมายแรกของ
ครอบครัวนี้
บาทหลวงเดวิด วัตสัน มอร์แกน เป็นนักบวช จบศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต
และเป็นอธิการของโบสถ์เซนต์เดวิด เขาได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นผูส้ อน
ศาสนาตลอดชีพตั้งแต่อายุ 26 ปี ในเขตชุมชนแลงกี้เฟลัค ซึ่งเป็น
เขตใหญ่และเก่าแก่ที่ปกครองเมืองเล็กๆ ที่อยู่โดยรอบในหุบเขา
สวอนซี วิ สั ย ทั ศ น์ ข องบาทหลวงมอร์ แ กนก็ คื อ การสร้ า งโบสถ์
คริ ส ตจั ก รแห่ ง ใหม่ ใ นเมื อ งใกล้ เ คี ย งไว้ สำ �หรั บ ประกอบศาสนกิ จ
ใน พ.ศ. 2429 คหบดีในท้องถิน่ ได้บริจาคเงินจำ�นวนหนึง่ เพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ
ทีม่ ที �ำ เลเหมาะสม หลังจากการก่อสร้างประมาณสิบปี โบสถ์แห่งใหม่
ทีเ่ รียกว่า โบสถ์แห่งความสงบ ก็ได้รบั การขนานนามอย่างเป็นทางการ
ว่า โบสถ์เซนต์เดวิด โดยตัวเขาเองซึ่งเป็นบิชอปของท้องถิ่นในวัย
72 ปี เขาเพียบพร้อมไปด้วยคุณวุฒติ า่ งๆ และได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็น
อธิการของโบสถ์สมความปรารถนาที่ตั้งไว้ในวัยหนุ่ม
ปีเตอร์และครอบครัวไปพักที่บ้านของบาทหลวงที่ติดกับโบสถ์
ตัวโบสถ์เซนต์เดวิดเป็นตึกใหญ่ทำ�ด้วยหิน ปีเตอร์ทึ่งกับขนาดและ
รูปลักษณ์ของโบสถ์ซึ่งสร้างขึ้นในแบบอังกฤษยุคต้นพร้อมด้วยหอ
ระฆังและห้องโถงที่สามารถบรรจุผู้เข้ามาร่วมประกอบศาสนกิจได้

ถึง 600 คน ผนังด้านนอกทำ�ด้วยก้อนหินสีเทา และหลังคาทำ�จาก
หินชนวนสีเขียวพร้อมทัง้ ระเบียงหินทีก่ ว้างใหญ่เชือ่ มสูท่ างเข้าโบสถ์
ที่เป็นแนวโค้ง ข้างในตัวโบสถ์มีเพดานโค้งอันสูงลิ่วห่างจากพื้น
26 ฟุต คั่นระหว่างห้องโถงกับแท่นบูชา หลังคาที่เป็นรูปโค้งของ
แท่นบูชานั้นมีคานไม้สนที่แกะสลักเป็นลวดลาย ตัวออร์แกนที่ทำ�
จากไม้ นั้ น เป็ น ความภาคภู มิ ใ จของคริ ส ต์ ศ าสนิ ก ชนแห่ ง โบสถ์ นี้
การศึกษาพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์ได้จัดขึ้นใน “ห้องเรียน” ที่โอ่โถง
ที่เรียกว่า “หลุมฝังศพ” ซึ่งอยู่ที่ชั้นล่างใต้ห้องโถงของโบสถ์ คุณปู่
มอร์แกนชอบเตือนผู้มาปฏิบัติศาสนกิจว่า โบสถ์ควรจะเป็นเสมือน
โรงเรียน ไม่ใช่กลุ่มเย็บปักถักร้อย
ปีเตอร์รู้สึกแปลกใจเมื่อได้ทราบว่าคุณปู่มอร์แกนของเขาไม่ใช่
ปูท่ แี่ ท้จริง แต่เป็นปูบ่ ญ
ุ ธรรม เขาได้ทราบว่าพ่อของเขาชือ่ จอห์น เดวีส่ ์
โดยกำ�เนิด ไม่ใช่จอห์น มอร์แกน พ่อเป็นบุตรชายของจอห์น เดวี่ส์
และ เอลิซาเบธ มอร์แกน น้องสาวของคุณปูม่ อร์แกน และถือกำ�เนิด
ที่ออสเตรเลีย มิใช่เวลส์ เอลิซาเบธ มอร์แกน ได้ย้ายถิ่นฐานไปตั้ง
รกรากที่ออสเตรเลียประมาณ พ.ศ. 2430 เธอได้แต่งงานกับจอห์น
เดวี่ส์ และมีบุตรธิดาหลายคน พวกเขาพักอาศัยอยู่ทางตอนเหนือ
ของควีนสแลนด์ ในช่วงทีบ่ าทหลวงมอร์แกนและภรรยาไปเยีย่ มและ
พักอยู่กับครอบครัวเดวี่ส์เป็นเวลานาน ทั้งคู่กังวลใจว่ายังไม่มีบุตร
ด้วยความใจกว้าง จอห์น เดวี่ส์ จึงได้เสนอยกลูกสองคนให้สามี
ภรรยาคู่ นี้ โดยกล่ า วว่ า เขามี ลู ก มากเกิ น พออยู่ แ ล้ ว ซึ่ ง ก็ เ ลย
กลายเป็นที่มาว่าจอห์น พ่อของปีเตอร์ซึ่งขณะนั้นอยู่ในวัย 4 ขวบ
กับเมอน่า น้องสาวในวัย 2 ขวบ จึงเดินทางมาอังกฤษพร้อมกับ
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บาทหลวงและภรรยา และไม่ได้พบพ่อแม่ที่แท้จริงอีกเลย ในขณะที่
อยู่ที่บ้านบาทหลวงที่เวลส์ เด็กทั้งสองจึงได้รับการเปลี่ยนนามสกุล
เป็น มอร์แกน
เพียงไม่นานหลังจากที่มาพักที่บ้านของคุณปู่มอร์แกน ปีเตอร์
และครอบครัวก็ออกเดินทางต่อไปอีก ตามแผนที่วางไว้ก็คือเอา
ปีเตอร์ไปฝากไว้ที่บ้านของแม่โดยให้อยู่กับตาและยาย ซึ่งเป็นผู้ที่
จะดูแลและรับผิดชอบเรื่องการศึกษาของเขา วิลเลียม จอห์น รีส
คุณตาของปีเตอร์ พาครอบครัวปีเตอร์มาทีไ่ ร่ของครอบครัวรีสทีบ่ ริน
ไร่ อั น ใหญ่ โ ตที่ รู้ จั ก กั น ในชื่ อ บ้ า นเกลลี่ ซึ่ ง อยู่ ใ นชนบทเรี ย กว่ า
คาร์มาเทนเชียร์ อยู่ทางตะวันออกของลันเนลลี่ ถึงแม้ว่าในอดีต
ครอบครัวรีสเคยครอบครองที่ดินที่ครอบคลุมถึง 3 อำ�เภอของเวลส์
แต่ในปัจจุบันไร่ของครอบครัวก็ยังใหญ่โตกว้างขวาง ซึ่งมีทั้งส่วนที่
เป็นหินและส่วนที่เป็นป่าในพื้นที่
บ้านเกลลี่จึงกลายเป็นบ้านใหม่ของปีเตอร์ พ่อแม่เขาได้เดินทาง
กลั บ อิ น เดี ย แล้ ว และปี เ ตอร์ ก็ เ ริ่ ม เข้ า โรงเรี ย นประจำ � ที่ ชื่ อ
พาร์คเฮาส์ ในสวอนซี ในวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ และกลับมาอยูบ่ า้ นเกลลี่
ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ บ้านเกลลี่นั้นเป็นบ้านแบบวิคตอเรียนที่
ค่อนข้างใหญ่ สร้างด้วยอิฐและมุงหลังคาด้วยหินชนวน มีระเบียงและ
สวนที่ ก ว้ า งขวางอยู่ ด้ า นหน้ า และมี ส วนกว้ า งติ ด รั้ ว ด้ า นหลั ง
การเข้าออกส่วนใหญ่ของคนในบ้านนัน้ ใช้ประตูดา้ นข้าง ประตูทางเข้า
ด้านหน้าใช้สำ�หรับแขกหรือใช้ในโอกาสพิเศษ โดยปีเตอร์มีห้องนอน
ส่วนตัวอยู่ชั้นบน

ปีเตอร์รสู้ กึ ทัง้ ตืน่ เต้นและหวาดกลัวกับการเปลีย่ นแปลง ทุกอย่าง
แปลกใหม่และท้าทาย เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นมาก่อน และเขาก็
รูส้ กึ ว้าเหว่เช่นกันจากการทีอ่ ยูห่ า่ งไกลจากครอบครัว เขาสับสนเล็กน้อย
จากการที่เหตุการณ์ต่างๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะมีความ
รูส้ กึ ใหม่ๆ เกิดขึน้ มากมายภายในระยะเวลาอันสัน้ การกลับไปอินเดีย
ของพ่อแม่ท�ำ ให้ปเี ตอร์รสู้ กึ เหมือนกับถูกทอดทิง้ เขาเข้าใจถึงเหตุผลที่
พ่อแม่พาเขามาอยูท่ เี่ วลส์ แต่ขอ้ เสียนัน้ รูส้ กึ ว่าจะยิง่ ใหญ่มากและข้อดี
ที่เห็นนั้นดูเหมือนจะไม่สำ�คัญอะไร ชีวิตของเขาเปลี่ยนจากหน้ามือ
เป็นหลังมือ โลกของเขานั้นไม่เหมือนเดิม และเพราะไม่มีอะไรเป็น
หลักยึด ปีเตอร์จงึ หันไปพึง่ ความสามารถของตนเองทีจ่ ะคิดโดยตรรกะ
และสรุปด้วยเหตุและผล ในทีส่ ดุ เขาก็ยอมรับผูค้ นรอบๆ ตัวและสภาพ
ความเป็นอยู่ เขาเรียนรูท้ จี่ ะอยูก่ บั ความเจ็บปวด โดยตัง้ ใจทำ�ดีทสี่ ดุ
ในสถานการณ์ใหม่
คุ ณ ตารี ส ถื อ ว่ า ตนเองเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญในเรื่ อ งกฎเกี่ ย วกั บ
เหตุผล ด้วยความฉลาดปราดเปรื่องพร้อมกับความสามารถในเรื่อง
ต่างๆ มากมาย เขาสามารถทำ�สิ่งต่างๆ ที่ตั้งใจได้สำ�เร็จเป็นอย่างดี
ซึง่ เขาภูมใิ จในเรือ่ งนีม้ าก เขาค่อนข้างจะเป็นเด็กอัจฉริยะ เขาออกจาก
โรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2425 เมื่ออายุ 17 ปี เพื่อที่จะมาบริหารจัดการ
เหมืองแร่ของพ่อเขาทีม่ าสาร์ดาเฟน ทีต่ งั้ อยูท่ างเหนือของไร่อนั เป็น
ส่วนหนึ่งของที่ดินของเขาที่เรียกว่าไร่เกลลี่ ด้วยความที่เป็นวิศวกร
โดยนิสยั และอาชีพ เขาออกแบบและสร้างไร่รสี ด้วยตนเอง นอกจากนัน้
เขายั ง บริ ห ารโรงหล่ อ กลั น มอร์ ซึ่ ง หล่ อ เหล็ ก แท่ ง เป็ น รู ป ต่ า งๆ
หรือส่งต่อไปยังโรงงานรีดเหล็กเพือ่ ทีจ่ ะขึน้ รูปเหล็กต่อไป เขายังเป็น
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จิตรกรและนักเขียนที่เก่ง และเป็นทนายความที่ประสบความสำ�เร็จ
ในการสู้คดีให้ลูกความอีกด้วย
เนือ่ งจากเป็นคนทีค่ ดิ อย่างมีเหตุผล คุณตารีสจึงเป็นคนทีม่ องอะไร
เถรตรงไปกับเกือบทุกสิ่งทุกอย่าง และไม่ค่อยที่จะเห็นด้วยกับแนว
ความคิดทีไ่ ม่เป็นวิทยาศาสตร์ นอกจากนัน้ ยังคาดหวังว่าหลานจะต้อง
เป็นคนมีเหตุมีผลเช่นเดียวกับเขา เขาคอยตรวจตราสอดส่องว่า
การศึกษาของปีเตอร์และกิจกรรมในยามว่างบรรลุจดุ ประสงค์ทตี่ ง้ั ไว้
หรือไม่ เขาถือว่าการอยูน่ งิ่ เฉยเป็นความสูญเปล่า และคิดว่าการทีใ่ ช้
สมองกับความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นสิ่งที่ดี
เนื่องจากมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจต่างๆ ของตนเอง
เป็นเวลายาวนาน คุณตารีสจึงมีบคุ ลิกและความเป็นนักธุรกิจเต็มตัว
เขามักจะทำ�ให้ปเี ตอร์รสู้ กึ ว่าเขาเป็นคนทีม่ ธี รุ ะทีส่ �ำ คัญมากมายและ
ยุง่ อยูต่ ลอดเวลา และดูเหมือนจะกระทำ�ทุกสิง่ อย่างเพือ่ ความสำ�คัญ
ของตนเอง และมักจะต้องการให้คนอื่นทำ�ในสิ่งที่แม้แต่ตนเองก็ไม่
สามารถที่จะทำ�ได้
ปีเตอร์ปรับตัวให้เข้ากับชีวิตใหม่ของเขาและกิจวัตรของการอยู่
โรงเรียนประจำ�ระหว่างสัปดาห์และอยูท่ บี่ า้ นในช่วงสุดสัปดาห์ได้ยาก
ในระยะแรก เขาไม่คุ้นเคยกับระเบียบวินัยที่เข้มงวดและพยายาม
หลีกเลีย่ ง หลังจากได้รบั การดูแลอย่างเข้มงวดในระยะแรก แต่ตอ่ มา
ก็ปล่อยให้เขาทำ�อะไรได้ตามอำ�เภอใจ เพราะด้วยวัยหกสิบกว่าจน
เกือบจะเจ็ดสิบปี ประกอบกับการทีไ่ ม่เคยมีเด็กอาศัยอยูด่ ว้ ย คุณตา

คุณยายของเขาจึงไม่ค่อยมีเวลาให้และไม่ค่อยได้แสดงความรักกับ
หลานเท่าไรนัก คุณตานัน้ ยุง่ อยูเ่ สมอ ส่วนคุณยายก็ไม่คอ่ ยจะอยูบ่ า้ น
และยุ่งอยู่กับธุระของตัวเอง นอกจากนั้นทั้งสองคนก็ไม่ได้แสดงให้
เห็นว่ามีอารมณ์ขันมากนัก
คุณตารีสนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีความอดทนจำ�กัด ท่านได้
สร้างห้องไว้ส�ำ หรับทำ�งานช่างอย่างสวยงาม อยูต่ ดิ กับตัวบ้านไร่ ซึง่ ก็
ดึงดูดความสนใจและจินตนาการของปีเตอร์ได้เป็นอย่างดี ในห้อง
เต็มไปด้วยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเด็กที่ซุกซน
แต่อย่างใด แต่เขาก็อดใจไม่ได้ที่จะลองใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้น
เขามักจะหาข้ออ้างทีจ่ ะเข้าไปเพือ่ ดูเครือ่ งไม้เครือ่ งมือเหล่านัน้ เวลา
ที่คุณตารีสรู้ว่าเขาทำ�อะไรอยู่ที่ไหน ท่านก็จะดุว่าด้วยความไม่พอใจ
และขุน่ เคืองเล็กน้อย ตำ�หนิปเี ตอร์ทที่ �ำ ให้ขา้ วของวางผิดที่ แล้วจึงไล่
เขาออกไปจากห้องทำ�งานนั้น
ปีเตอร์เห็นว่าคุณยายค่อนข้างจะเป็นคนประหลาด เขาแทบจะ
ไม่เจอเธอเลย นอกจากเวลาดืม่ น�้ำ ชา เธอป่วยบ่อยและมักจะไปอยูท่ ี่
กรุงลอนดอนเพือ่ พักฟืน้ ในสถานพยาบาล หรือมีคนรับใช้คอยดูแลที่
บ้านไร่ คุณยายเป็นคนใจดีแต่ขอ้ี าย และมีเสียงทีน่ มุ่ นวล แต่ทว่าท่านนัน้
ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเด็ก
ปีเตอร์มักจะเล่นกับคนรับใช้และเห็นว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนที่
จริงใจและคบง่าย เขารูส้ กึ สบายใจในครัวมากกว่าในห้องรับประทาน
อาหาร และมักจะนำ�ของเล่นไปเล่นในครัวเวลาที่ฝนฟ้าอากาศไม่
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เป็นใจต่อการเล่นในสวน คุณยายก็มิได้ห้ามแต่ประการใด เธอเข้าใจ
ดีว่าโดยธรรมชาติแล้วเด็กผู้ชายก็ต้องซนบ้าง และเธอก็ยินดีที่จะให้
ของรกในครัวมากกว่าในบริเวณอื่นของบ้าน ความพยายามที่จะ
แสดงความรักของท่านนั้นออกจะดูแปลกๆ และปีเตอร์เองก็เป็นคน
ขีอ้ ายเหมือนกัน จึงมักจะตอบรับการแสดงความรักของคุณยายด้วย
ใบหน้าที่เคร่งขรึม
คุ ณ ตารี ส นั้ น มี ห น้ า ที่ พ าปี เ ตอร์ ไ ปส่ ง โรงเรี ย นประจำ � ทุ ก เช้ า
วันจันทร์ อย่างไรก็ตาม เขาก็ยงั มีขอ้ กังขาเกีย่ วกับการศึกษาของปีเตอร์
คุณตาไม่เชือ่ ถือในการเรียนรูด้ ว้ ยวิธที อ่ งจำ� แต่เชือ่ ในการเรียนรูด้ ว้ ย
การกระทำ� เขาจึงตั้งใจที่จะให้หลานมีความรู้ในด้านเทคนิคและ
เครื่องกลตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์นั้นและเป็นการ
ดึงดูดความสนใจในเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ เขาจึงซื้อชุด
เครื่องมือการก่อสร้างเมคคาโนสำ�หรับเด็กให้ปีเตอร์ชุดหนึ่ง
เมคคาโนนั้นเป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียงของเครื่องมือก่อสร้างจำ�ลองที่
ได้รับการออกแบบตามหลักวิศวกรรมเครื่องกล มันไม่ได้เป็นเพียง
ของเด็กเล่น แต่ได้รับการออกแบบเพื่อสอนเด็กเกี่ยวกับวิธีการ
สร้างอุปกรณ์เครื่องยนต์กลไก และให้คานและเกียร์มาด้วยเพื่อให้
เครื่องยนต์สามารถทำ�งานได้ ปีเตอร์สามารถออกแบบและสร้าง
ของเล่ น ที่ เ ป็ น เครื่ อ งยนต์ ก ลไกได้ ด้ ว ยตนเองจากชุ ด เมคคาโน
เนือ่ งจากชุดเมคคาโนนัน้ มาพร้อมกับคูม่ อื การสร้างของเล่นต่างๆ เช่น
รถแข่ง เรือขนส่ง รถเมล์สองชัน้ รถบรรทุกขยะ และรถจักรยานยนต์
ซึง่ มีทงั้ ให้สว่ นประกอบและความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารประกอบแก่ปเี ตอร์

ได้แก่ แผ่นเหล็กทีเ่ จาะแล้ว แผ่นเหล็กและคาน น็อตและเกลียวเล็กๆ
ล้อหมุน ลูกล้อ เฟืองเกียร์และแกนต่างๆ ทีช่ ว่ ยทำ�ให้ของเล่นเคลือ่ นทีไ่ ด้
เครือ่ งมือทีจ่ �ำ เป็นต้องใช้กม็ เี พียงแค่ไขควงเล็กๆ และประแจ ข้อจำ�กัด
ทีม่ ตี อ่ สิง่ ทีเ่ ขาจะประดิษฐ์ได้กเ็ พียงขึน้ อยูก่ บั ความคิดและจินตนาการ
ของตนเท่านั้น
ในขณะนั้นเป็นช่วงที่อังกฤษเข้าสู่ยุคของการบิน จินตนาการของ
ปีเตอร์นนั้ โลดแล่นไปกับการขับเครือ่ งบิน เขาหมกมุน่ อยูก่ บั เครือ่ งบิน
จำ�ลองแบบต่างๆ และรูส้ กึ ได้ดว้ ยสัญชาตญาณของเด็กว่าในไม่ชา้ การ
เดินทางทางเรือนัน้ จะต้องถูกแทนทีโ่ ดยทางอากาศเป็นแน่ ในตอนแรก
ปีเตอร์แกะเครื่องบินของเล่นและประกอบกันเข้าไปใหม่เพื่อที่จะ
เรียนรูว้ า่ ส่วนต่างๆ ประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างไร และเพือ่ จะได้เรียนรู้
พืน้ ฐานของการสร้างเครือ่ งยนต์ของเครือ่ งบิน เขาเริม่ ทีจ่ ะทดลองกับ
ของเล่นสำ�เร็จรูปที่มีขนาดเบาที่ใช้ม้วนหนังยางเป็นตัวขับเคลื่อน
ในที่สุดเขาก็เริ่มประกอบเครื่องบินของเล่นของตนเองจากอุปกรณ์
พิเศษต่างๆ ทีร่ วมไปถึงลานมอเตอร์เพือ่ ทีจ่ ะหมุนใบพัดในระหว่างทีบ่ นิ
บริษัทเมคคาโนนั้นยังออกอุปกรณ์พิเศษต่างๆ เป็นรุ่นๆ ที่มีทั้ง
ส่วนประกอบสำ�หรับการสร้างเครือ่ งบิน พร้อมกับอะไหล่ทใี่ ช้แทนกันได้
สำ�หรับการสร้างเครื่องบินจำ�ลองแบบต่างๆ ที่เหมือนจริง อุปกรณ์
เครือ่ งมือเหล่านีม้ าพร้อมกับคูม่ อื การสร้างเครือ่ งบิน และรายละเอียด
เกีย่ วกับหลักการเรือ่ งเครือ่ งยนต์กลไกทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับทำ�ให้เครือ่ งบิน
สามารถบินอยูใ่ นอากาศได้ ด้วยการใช้อปุ กรณ์เหล่านี้ ปีเตอร์สามารถ
ที่จะประกอบลำ�ตัวเครื่องบินแต่ละชนิดเข้ากับลานมอเตอร์ซึ่งเป็น
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ตัวหมุนใบพัดและขับเคลือ่ นล้อสำ�หรับลงจอดในเวลาเดียวกัน เครือ่ งบิน
จำ�ลองแบบต่างๆ ที่เขาสะสมมีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และมี
จำ�นวนไม่นอ้ ยทีเ่ ป็นรุน่ ทีซ่ บั ซ้อน ด้วยการฝึกฝนและค่อยๆ ปรับปรุง
ทีละเล็กทีละน้อย เขาก็สามารถทำ�ให้มนั บินได้อย่างนิม่ นวลเป็นระยะ
ทางไกล
เมือ่ ปี พ.ศ. 2481 ปีเตอร์มอี ายุ 12 ขวบ เขาได้คน้ พบวิธปี ระดิษฐ์วทิ ยุ
เขาได้วิทยุแร่เก่ามาเครื่องหนึ่งจากคุณตารีส ซึ่งเขาก็แกะออกมาดู
ทันทีเพื่อที่จะศึกษากลไกการทำ�งานของวิทยุ เขาได้เรียนรู้วิธีการ
ทำ�งานของวิทยุ และค้นพบหลักการพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า เมื่อเขา
เข้าใจหลักการและส่วนประกอบต่างๆ แล้ว เขาก็พร้อมทีจ่ ะประกอบ
วิทยุเครื่องแรกของตนเอง
ปีเตอร์เริม่ จากการประกอบวิทยุแร่แบบง่ายๆ ก่อน โดยเก็บสะสม
อุปกรณ์ส่วนประกอบที่ราคาไม่แพงจากที่ต่างๆ ได้แก่ สายไฟ ตะกั่ว
สำ�หรับบัดกรี แผงบอร์ดไม้ เพือ่ ประดิษฐ์วทิ ยุของเขา เขาฉลาดในการ
ใช้สงิ่ ทีม่ ี เขายึดแท่งแร่หนิ กับแผ่นไม้เพือ่ ต่อวงจร เหลาปลายด้านหนึง่
ของลวดทองแดงให้แหลมและกดลวดตัวนำ�หรือ “หนวดแมว”เข้าไป
ในแท่งแร่หนิ ส่วนประกอบเหล่านีก้ ลายเป็นเครือ่ งรับสัญญาณทีแ่ ยก
สัญญาณเสียงออกจากคลื่นวิทยุ เขาเรียนรู้วิธีการเจาะรู การติดตั้ง
อุปกรณ์ การร้อยสายไฟ การประกอบวิทยุ การพันสายไฟให้มากพอ
ทีจ่ ะม้วนเป็นคอยล์เพือ่ จะรับสัญญาณวิทยุทถี่ กู ต้อง แล้วเขาก็ทดลอง
และปรับวิทยุของเขา จนกระทั่งสามารถทำ�ให้เสียงดังและชัดตามที่
ต้องการ

วิทยุและอุปกรณ์ไฟฟ้าง่ายๆ ต่างๆ กลายเป็นสิ่งที่ปีเตอร์ชอบ
และสนใจ เขาใช้เวลาว่างส่วนใหญ่กบั สิง่ เหล่านี้ เขาทุม่ เทความสนใจ
ให้กับเทคโนโลยีของวิทยุเหมือนกันกับที่เคยทุ่มเทให้กับเครื่องบิน
จำ�ลองและชุดเมคคาโน เด็กหนุม่ ทีไ่ ม่คอ่ ยช่างคุยและขีอ้ าย เลือกทีจ่ ะ
ใช้เวลาว่างวันเสาร์อาทิตย์ทบี่ า้ นเกลลีอ่ ยูต่ ามลำ�พังตามใจปรารถนา
แต่ก็เป็นการใช้เวลาอยู่คนเดียวโดยมีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างและประกอบเครื่องยนต์เมคคาโน เครื่องบิน
จำ�ลอง วิทยุและสิง่ อืน่ ๆ ซึง่ เขาจินตนาการขึน้ มา สองมือของหนุม่ วัยรุน่
คนนี้ง่วนอยู่กับการประดิษฐ์วัตถุต่างๆ เพื่อที่จะแสดงออกให้เห็นถึง
รูปลักษณ์และการใช้งานที่ชัดเจนของสิ่งประดิษฐ์นั้นอยู่เสมอ
ในช่วงทีว่ นั เวลาผ่านไปโดยราบรืน่ ทีบ่ า้ นเกลลี่ เมฆทีจ่ ะทำ�ให้เกิด
พายุฝนก็เริ่มก่อตัวขึ้นในขอบฟ้าของชีวิตที่เคยสงบและปลอดภัย
ของเขา ปีเตอร์ตอ้ งเผชิญกับเหตุการณ์ตอ่ เนือ่ งต่างๆ มากมายซึง่ ทำ�ให้
ชีวติ ทีเ่ คยสงบสุขของเขาต้องพลิกผันและทำ�ให้ตอ้ งย้ายทีอ่ ยูห่ ลายครัง้
ในหลายปีต่อมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่แม่ของปีเตอร์เดินทางจากอินเดียมา
เยีย่ มเขา ในปี พ.ศ. 2481 โดยมีแพตริเซีย น้องสาว และเดวิด น้องชาย
เดินทางมาด้วยเพือ่ ทีม่ า “ฝาก” ไว้ทบี่ า้ นคุณตารีสเหมือนกับทีเ่ คยมา
ฝากปีเตอร์เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ก่อนที่จะเดินทางกลับอินเดียโดยทางเรือ
และไปจากชีวิตเขาอีกครั้ง แม่ส่งปีเตอร์ไปเรียนที่โรงเรียนประจำ�ชื่อ
ทันบริดจ์ ทีเ่ คนท์ ซึง่ อยูท่ างชายฝัง่ ตะวันออกของอังกฤษ ห่างออกไป
ประมาณ 100 ไมล์ จากบ้านเกลลี่ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ�ชายชั้นนำ�
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แห่งหนึง่ ในประเทศ และเป็นโรงเรียนทีม่ หี ลักสูตรการสอนทีไ่ วโอเล็ต
มอร์แกน แม่ของเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ลูกชายของเธอสมควรได้เรียน
ปีเตอร์เริม่ เป็นนักเรียนประจำ�ทีท่ นั บริดจ์ ในฤดูไม้ใบร่วงในปี พ.ศ. 2481
แต่การศึกษาของเขาต้องหยุดชะงักลงหลังจากนั้นไม่นาน
ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2482 สงครามกับประเทศเยอรมันมีทที า่ ว่าใกล้
จะเริ่มขี้นแล้ว ประเทศอังกฤษกำ�ลังระวังและเตรียมรับมือกับการ
โจมตีทางอากาศตามเมืองต่างๆ โดยเฉพาะเมืองที่อยู่ทางใต้ของ
ประเทศ และมีการคาดการณ์ว่าจะมีการยกพลขึ้นบกตามชายฝั่ง
ตอนใต้ ในเมืองทันบริดจ์ เริม่ มีกบั ดักรถถังและม้วนลวดหนามปรากฏ
ให้เห็นตามท้องถนน นักเรียนที่โรงเรียนทันบริดจ์ต้องใส่หน้ากากกัน
แก๊สพิษเป็นการป้องกันตลอดเวลาเรียน เมื่อสถานการณ์เลวร้ายลง
สัญญาณเตือนภัยทางอากาศเริ่มดังขึ้นเกือบทุกคืน ส่งสัญญาณให้
นักเรียนประจำ�รีบลงหลุมหลบภัยและอยูใ่ นนัน้ ทัง้ คืนจนกระทัง่ ได้ยนิ
สัญญาณว่าปลอดภัยในตอนรุ่งเช้า หลังจากนั้นไม่นานบรรยากาศที่
โรงเรียนทันบริดจ์ก็ไม่เหมาะสมกับการเรียนอีกต่อไป
ในขณะเดียวกันพ่อแม่ของปีเตอร์ทปี่ ระเทศอินเดียก็เริม่ วิตกกังวล
มากขึน้ เรือ่ ยๆ จากการทีไ่ ด้รบั ทราบข่าวจากทางบ้าน ขณะนัน้ ตอนใต้
ของอังกฤษนั้นตกอยู่ในอันตรายมาก เขาจึงย้ายปีเตอร์ไปเรียนที่
วู้ดนอร์ตันฮอล ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ�ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
กรุงลอนดอน โดยหวังว่าลูกจะปลอดภัย โรงเรียนนีไ้ ม่คอ่ ยดีเท่าไรนัก
โรงเรียนตั้งอยู่ในชนบทของวูสเตอร์เชียร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินสูงๆ
ต่ำ�ๆ ตึกอำ�นวยการเป็นคฤหาสน์ที่ดูโอ่อ่าอยู่ในบริเวณที่ดินซึ่งเคย

เป็นของดยุคแห่งออร์ลีอองส์แห่งประเทศฝรั่งเศส โดยตึกใหญ่มีการ
ตกแต่งเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ดอกลิลลี่ของราชวงศ์ฝรั่งเศส ซึ่งเห็น
ได้ชัดที่สุดตามฝาผนังไม้โอ๊คสีเข้ม
อย่างไรก็ตามปีเตอร์แทบจะไม่มเี วลาทีจ่ ะได้ปรับตัวก่อนทีจ่ ะต้อง
ย้ายโรงเรียนอีกครั้ง เมื่อฝรั่งเศสถูกยึดครองในวันที่ 16 กรกฎาคม
พ.ศ. 2483 พ่อแม่ของปีเตอร์เอาเขาออกจากโรงเรียนที่วู้ดนอร์ตัน
โดยย้ายเขากลับไปอยูท่ เี่ วลส์ เพือ่ จะได้อยูใ่ กล้ๆ กับคุณตาคุณยาย และ
ส่งปีเตอร์เข้าเรียนที่โรงเรียนเซนต์ไมเคิลที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของ
คุณตา ซึง่ เป็นโรงเรียนเตรียมทีม่ ชี อื่ เสียงแห่งหนึง่ ในเวลส์ แต่การเรียน
การสอนก็ไม่ได้มีคุณภาพดีตามที่พ่อและแม่ของเขาต้องการ
ในปี พ.ศ. 2484 แม่ของปีเตอร์ลงเรือมาจากอินเดียอีกครัง้ เพือ่ ที่
จะจัดการกับชีวติ ความเป็นอยูข่ องลูกชาย โดยต้องเสีย่ งชีวติ หากต้อง
เจอกับเรือดำ�น้ำ�ของเยอรมัน แม่เขาเดินทางมาถึงชายฝั่งอังกฤษใน
เดื อ นธั น วาคม และสมั ค รให้ ปี เ ตอร์ เ ข้ า เป็ น นั ก เรี ย นประจำ � ที่
เชลเทนนัม คอลเลจ ทันที โรงเรียนนีต้ งั้ อยูต่ อนกลางของอังกฤษซึง่ มี
สภาพแวดล้อมทีถ่ อื ว่าค่อนข้างปลอดภัยเมือ่ เทียบกับทีอ่ นื่ โรงเรียน
สร้างในคริสต์ศตวรรษทีส่ บิ ห้า นับว่าเป็นโรงเรียนเตรียมเอกชนชัน้ นำ�
ที่มีชื่อในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี วิชาการทหาร และกีฬา
หลังจากไปเรียนที่เชลเทนนัมได้ไม่กี่เดือน ปีเตอร์ก็ล้มป่วยลง
เขาเป็นไข้และเหงือ่ ออกตอนกลางคืน แล้วต่อมาก็เจ็บขาและไม่อยาก
รับประทานอาหาร แพทย์ตรวจร่างกายแล้วพบว่าเขาติดเชื้อวัณโรค
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ในโค เป็นโรคทีเ่ ขาน่าจะได้รบั มาจากการดืม่ น�้ำ นมดิบจากวัวทีต่ ดิ เชือ้
แบคทีเรียกลุ่มเล็กๆ ที่ก่อให้เกิดโรค เชื้อวัณโรคได้เข้าสู่กระดูกและ
ข้อต่างๆ ทีเ่ ท้าขวาของเขาแล้ว เมือ่ ไม่มภี มู ติ า้ นทาน เชือ้ โรคจึงสามารถ
ที่จะเติบโตและแพร่กระจายได้
วัณโรคในกระดูกและข้อเป็นเรือ่ งธรรมดาในช่วงประมาณ พ.ศ. 2470
จนถึง พ.ศ. 2485 ซึง่ เป็นระยะเวลาก่อนทีจ่ ะมีการฆ่าเชือ้ โรคในนมด้วย
ความร้อนและการกำ�จัดวัณโรคที่เกิดจากวัวให้สิ้นไป โอกาสที่ทำ�ให้
ติดโรคได้มากที่สุดก็คือการดื่มนมที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วย
ความร้อนหรือรับประทานอาหารที่ทำ�มาจากนมดิบ เนื่องจากเป็น
เชื้อโรคที่เติบโตช้า วัณโรคในโคจึงเป็นโรคเรื้อรังที่ใช้เวลาหลายเดือน
กว่าจะแสดงอาการ
หลังจากเชื้อโรคมีผลต่อข้อเท้าแล้ว ต่อมาได้กระจายไปมีผลต่อ
เอ็นที่ข้อต่อ เมื่อมีการสะสมของของเหลว ความเสื่อมของกระดูก
ก็เพิ่มมากขึ้น ปีเตอร์จึงทรมานจากความเจ็บปวด มีอาการบวม
และเคลื่อนไหวลำ�บาก ซึ่งทำ�ให้เขาต้องเดินขากะเผลก และเมื่อ
โรคนั้นทวีความรุนแรง ฝีก็เริ่มปรากฏขึ้นในบริเวณเนื้อเยื่อที่ติด
เชื้อ
ในปี พ.ศ. 2484 ยังไม่มยี ารักษาวัณโรค คงมีแต่เพียงการพักและ
รับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์อย่างเคร่งครัดเท่านัน้ ทีเ่ ป็นการรักษา
และให้ผลดีที่สุดแก่ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเพื่อจะได้ฟื้นจากโรค
และเป็นการป้องกันโรค สถานพักฟื้นเป็นสถานที่ที่เหมาะสมและดี

ที่สุดต่อการรักษา โดยเฉพาะในช่วงที่เริ่มเป็นวัณโรค วิธีรักษาโรคนี้
ก็คือต้องพักผ่อนอย่างต่อเนื่อง รับประทานอาหารที่ครบสมบูรณ์
ทุกหมู่ และหลีกเลีย่ งจากการทำ�งานหนักทุกชนิด ด้วยวิธนี ผี้ ปู้ ว่ ยก็จะ
ได้รับอากาศที่สดชื่นและอาหารที่มีประโยชน์
ปีเตอร์เข้ารับการรักษาอยู่ที่สถานพักฟื้นในชนบท ส่วนหนึ่งของ
วิธีการรักษาก็คือให้นอนบนเตียงที่ระเบียงข้างนอก ซึ่งปีเตอร์ต้อง
นอนอยูใ่ นสภาพอากาศต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามฤดูกาล ตลอดจน
ได้เจอพายุหมิ ะเป็นเวลาหลายเดือน เมือ่ อาการไม่ดขี ึน้ หลังจากการ
รักษาอยู่หลายเดือน แพทย์จึงตัดสินใจทำ�การผ่าตัด
ศัลยแพทย์พบว่ากระดูกข้อเท้าขวาของปีเตอร์นั้นมีการอักเสบ
เรื้อรังจากวัณโรค ดังนั้นเพื่อที่จะป้องกันเท้าไม่ให้ถูกทำ�ลายมากไป
กว่านี้ แพทย์ได้ตัดส่วนที่ลุกลามของกระดูกข้อเท้าทิ้ง ทำ�ความ
สะอาดเนื้อเยื่อและเชื่อมต่อกระดูกข้อเท้าเข้ากับกระดูกที่อยู่ติดกัน
สำ�หรับชีวิตที่เหลือของปีเตอร์นั้นต้องดำ�รงอยู่โดยที่ข้อเท้าถูกตรึงไว้
ไม่สามารถขยับได้ตามธรรมชาติ ถึงแม้ว่าปีเตอร์สามารถเดินได้
ในที่สุด โดยมีขากะเผลกเล็กน้อยอยู่ตลอดเวลา แต่เขาก็ไม่สามารถ
ที่จะใช้ขาขวาของเขาได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมอีกเลย เขากล่าว
ภายหลังว่า ถึงแม้ความบกพร่องทางร่างกายนีจ้ ะมีขอ้ เสียอย่างเห็น
ได้ชัด แต่มันเป็นสิ่งที่รักษาชีวิตของเขาให้รอดพ้นจากชะตากรรมที่
ต้องไปเป็นทหารในช่วงระหว่างสงคราม และด้วยความชื่นชอบใน
เครื่องบิน เขาก็คงจะเลือกที่จะไปเป็นนักบินขับเครื่องบินทิ้งระเบิด
และจะทำ�ให้เขาได้รับผลที่ร้ายแรงจากการก่อกรรมดังกล่าว
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ขาขวาของเขานัน้ ได้รบั การเข้าเฝือกหนาอยู่ 9 เดือน เพือ่ ป้องกัน
การเคลื่ อ นไหวของข้ อ เท้ า เพื่ อ ให้ ก ระดู ก เชื่ อ มสมานกั น สนิ ท
เขาเคลือ่ นไหวด้วยไม้ค�้ำ ยันใต้แขนเพือ่ ช่วยพยุงตัว ตอนแรกก็ล�ำ บาก
เพราะต้องอาศัยกำ�ลังจากการทรงตัวของส่วนบนของร่างกายเพื่อที่
จะบังคับการใช้ไม้ค้ำ�ยัน แต่ด้วยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและความ
ตั้งใจอย่างแน่วแน่ ไหล่และมือของเขาจึงแข็งแรงและมีขนาดใหญ่
จนกลายเป็นจุดเด่นของรูปลักษณ์ทางกายของเขาไปตลอดชีวิต
ปีเตอร์ใช้เวลาช่วงฤดูร้อนอยู่ที่บ้านของคุณตาที่เวลส์ และด้วย
ความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าอากาศที่บริสุทธิ์เป็นการรักษาที่ดีที่สุด
สำ�หรับวัณโรค แม่ของเขาจึงจัดบ้านพักสำ�หรับฤดูรอ้ นในสวนไว้ให้เขา
อยู่ในฤดูร้อน โดยเธอคอยดูแลรักษาเขาให้แข็งแรง เขามักจะนั่งนิ่งๆ
อยู่บนเก้าอี้ที่ระเบียงโดยมีแม่อยู่เคียงข้าง และเพื่อเป็นการส่งเสริม
การรักษาด้วยอากาศบริสทุ ธิ์ เก้าอีข้ องเขานัน้ จึงมีลอ้ หมุนทีช่ ว่ ยให้เขา
สามารถทีจ่ ะหมุนตัวไปทางทิศทีม่ แี สงแดดได้ ตัวเขาเองก็งว่ นอยูก่ บั
การประดิษฐ์วิทยุที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ
ในช่วงปลายฤดูรอ้ น หลังจากถอดเฝือกออกและนับว่าการผ่าตัด
ประสบผลสำ�เร็จ ปีเตอร์สามารถเดินได้อกี ครัง้ แต่โรคทีข่ อ้ เท้าซึง่ เกิด
จากวัณโรคนัน้ ไม่หาย เท้าของเขายังคงบวมและช�้ำ ในตอนทีเ่ ขากลับไป
ที่เชลเทนนัมเพื่อเรียนหนังสือต่อในช่วงฤดูใบไม้ร่วง แม่ของเขา
สมัครเป็นผู้ช่วยแม่บ้านและย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนด้วยเพื่อที่จะได้อยู่
ใกล้ชดิ ลูก เธอช่วยภรรยาของครูผดู้ แู ลนักเรียนประจำ�ทำ�งานและดูแล
ลูกไปด้วยในขณะเดียวกัน

ปีเตอร์กลับเข้าเรียนด้วยการยอมรับสภาพโดยดีและปราศจาก
วี่แววของการสงสารตัวเองหรือมีความขมขื่นใจเกี่ยวกับเท้าที่บวม
ของเขา ดูเหมือนกับว่าปัญหาที่เท้านั้นจะไม่ได้ทำ�ให้ชีวิตของเขา
เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลย เขาไม่เคยรู้สึกท้อแท้หรือโทษว่ามัน
เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้ชวี ติ เขาพังพินาศ และโดยอุปนิสยั ของเขา เขาไม่ใช่เป็น
คนทีช่ อบเข้าสังคมอยูแ่ ล้ว เพราะฉะนัน้ เขาจึงพยายามอยูเ่ ฉยๆ และ
ระวังตัว เขาเองก็ไม่เคยมีเวลาว่างมากพอหรือมีความสนใจทีจ่ ะเล่น
กีฬาหรือการแข่งขันใดๆ เขาไม่ชอบคริกเก็ตและไม่สนใจทีจ่ ะเล่นรักบี้
ซึง่ เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้พอ่ ของเขาผิดหวัง พ่อเป็นคนทีร่ กั กีฬาและเคยเป็น
นักกีฬารักบี้ที่เก่งในวัยเด็ก
ในยามว่าง ปีเตอร์ยังคงทดลองประดิษฐ์วิทยุ ถอดส่วนประกอบ
ปรับปรุงส่วนต่างๆ และประกอบเข้ากันให้เหมือนเดิม ห้องของเขาที่
เชลเทนนัมนั้นเต็มไปด้วยส่วนประกอบของวิทยุ ในยุคนั้นเทคโนโลยี
ของวิทยุได้พัฒนาจนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากมีการสร้าง
หลอดสุญญากาศ ซึง่ ทำ�ให้ไม่เพียงแต่จะสามารถรับสัญญาณอ่อนๆ ได้
แต่สามารถขยายเสียงได้เช่นกัน ปีเตอร์นั้นจึงสามารถนำ�ความรู้
ในการประกอบวิทยุแร่แบบเดิมมาใช้กับวิทยุแบบใหม่ที่มีหลอด
สุญญากาศได้เป็นอย่างดีและง่ายดาย เมือ่ เขาหาส่วนประกอบสำ�คัญ
ได้ครบแล้ว เขาจึงเริ่มประดิษฐ์และประกอบวิทยุเครื่องใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เขาทดลองวิทยุที่เขาออกแบบเหมือน
เช่นเคยจนกระทั่งสามารถปรับปรุงคุณภาพและการใช้งานของวิทยุ
ให้ดขี นึ้ ได้ เขาทดลองใช้ล�ำ โพงแบบต่างๆ จนกระทัง่ สามารถสร้างระบบ
เสียงที่ดีที่สุดซึ่งช่วยทำ�ให้คุณภาพในการฟังดีขึ้น
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ในช่วงสงคราม ความขาดแคลนอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และของใช้
บริโภคจำ�เป็นต่างๆ กลายเป็นเรื่องปกติ การปันส่วนสิ่งของที่จำ�เป็น
ถูกกำ�หนดขึ้นอย่างเข้มงวดและมีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่
ปีเตอร์เรียนทีเ่ ชลเทนนัม คอลเลจ ผลไม้ ผัก เนย แป้ง นม น�้ำ ตาล เนือ้ สัตว์
และปลาขาดแคลนอยู่เสมอ และจำ�นวนที่กำ�หนดให้เด็กแต่ละคนได้
บริโภคนั้นได้รับการควบคุมดูแลอย่างระมัดระวัง จริงๆ แล้วการที่
ปริมาณนมสดขาดแคลนอาจเป็นผลโดยบังเอิญทีท่ �ำ ให้ปเี ตอร์นนั้ ต้อง
ดื่มนมที่มีเชื้อโรค ซึ่งทำ�ให้เขาติดเชื้อวัณโรค
เนื่องด้วยปัญหาสุขภาพที่ต่อเนื่อง ผู้บริหารโรงเรียนเล็งเห็นถึง
ความจำ�เป็นว่าอาหารที่โรงเรียนของปีเตอร์ต้องมีผักผลไม้เพียงพอ
และมีปริมาณเนื้อสัตว์ตามที่ได้รับการปันส่วน แต่เนื่องจากตั้งอยู่ใน
ชนบท ทางโรงเรียนสามารถทีจ่ ะเสริมคุณภาพอาหารของนักเรียนด้วย
สัตว์เล็กทีจ่ บั ได้ในบริเวณใกล้เคียง และโรงเรียนได้ดดั แปลงสนามกีฬา
ให้เป็นแปลงปลูกผัก อย่างไรก็ตาม อาหารที่โรงเรียนก็ยังค่อนข้าง
น่าเบื่อสำ�หรับปีเตอร์ เพราะมักจะมีสตูว์กระต่ายพร้อมกับเครื่องใน
และหอมใหญ่ให้รับประทานบ่อยครั้ง
เนื่องจากการขาดแคลนผ้า ปีเตอร์จำ�เป็นที่จะต้องใช้เสื้อผ้าเก่า
ที่ยังพอใส่ได้ และแม่จะคอยซ่อมส่วนที่ปริหรือขาดต่างๆ สำ�หรับใน
ห้องเรียน การที่อุปกรณ์การเรียนการสอนขาดแคลนทำ�ให้นักเรียน
ไม่สามารถที่จะทำ�การทดลองต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ครูต้องแสดงการ
ทดลองให้นักเรียนดู แต่ความยากลำ�บากก็มีส่วนดีเช่นกัน มันทำ�ให้
ปีเตอร์เห็นว่าความสามารถในการประดิษฐ์ ความประหยัด และความ

ฉลาดในการใช้ข้าวของต่างๆ นั้นมีคุณค่า และเป็นสิ่งที่ติดตัวเขาไป
ตลอดชีวิต
ปีเตอร์สนใจวิธีการวิเคราะห์ต่างๆ และความมีเหตุและผลอย่าง
ละเอียดถีถ่ ว้ นของวิทยาศาสตร์ แต่ในทางตรงกันข้าม เขาไม่ได้แสดง
ความสนใจในเรื่องของศาสนาเท่าไรนัก ถึงแม้ว่าคุณปู่ของเขาเป็น
ศาสนาจารย์ของนิกายแองกลิคนั ก็ตาม และทีโ่ รงเรียนเชลเทนนัมนัน้
หลักสูตรการสอนก็ค่อนข้างมีแนวโน้มไปในทางนิกายนั้นเช่นกัน
ปีเตอร์ใช้ปญ
ั ญาเป็นหลัก เขามีผลการเรียนดีและเรียนจบจากโรงเรียน
เชลเทนนัมตามกำ�หนด
หลังจากจบจากโรงเรียนแล้ว ปีเตอร์ยา้ ยไปอยูท่ ลี่ อนดอน ในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2487 เขาเข้าเรียนทีว่ ทิ ยาลัยวิศวกรรมไฟฟ้าฟาราเดย์เฮาส์ ทีเ่ ซาท์แทมตันโรว์ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ฟาราเดย์เฮาส์เป็น
วิทยาลัยเฉพาะทางซึง่ สอนวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับอุดมศึกษา เป็นที่
รู้จักในหมู่วิศวกรว่าเป็นวิทยาลัยที่ริเริ่มในการใช้หลักสูตรการเรียน
การสอนแบบ “แซนด์วชิ ” หรือแบบเรียนควบคูก่ นั โดยมีทงั้ วิชาภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริง
ปีเตอร์พักอาศัยอยู่ที่แฮมสเตดกับแพตริเซีย น้องสาว ซึ่งกำ�ลัง
ศึกษาต่อทางด้านสถาปัตยกรรม ทั้งสองย้ายมาอยู่กรุงลอนดอนใน
ช่วงที่มีการทิ้งระเบิดของทหารเยอรมันในตอนกลางคืน ซึ่งต่อมา
เปลีย่ นเป็นการยิงถล่มโดยเครือ่ งบินวี-1 ทัว่ เมือง ถึงแม้วา่ ย่านเก่าแก่
อย่างแฮมสเตดจะไม่ได้รับความสูญเสียมากเท่ากับบริเวณอื่นๆ
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ของลอนดอน แต่บางครั้งก็ได้ยินเสียงดังของระเบิดในละแวกที่อยู่
ของปีเตอร์ ด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยู่เสมอ เขามักเดินไปดู
หลุมระเบิดใหญ่ๆ ภายหลังในเวลากลางวัน
ในช่วงศึกษาอยูท่ ฟี่ าราเดย์เฮาส์ ปีเตอร์ได้พฒ
ั นาตนเองจนกลาย
เป็นคนหนุ่มที่มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความกระตือรือร้นในการเรียน
และขวนขวายหาความรู้อยู่เสมอ เขามีความคิดริเริ่มด้วยตนเอง
โดยไม่ ต้ อ งให้ ใ ครมาชี้ นำ � และคอยควบคุ ม อย่ า งเข้ ม งวดเพื่ อ ให้
ตั้งใจเรียน ทุกอย่างเป็นไปตามอุปนิสัยของเขาเอง ในห้องเรียน
เขามักถามคำ�ถามที่เฉพาะเจาะจงกับอาจารย์ และถึงแม้ว่าพอ
จะเดาคำ � ตอบได้ แต่ เ ขาจะฟั ง คำ � อธิ บ ายที่ อ าจารย์ ต อบอย่ า ง
ตั้งอกตั้งใจ
ความใฝ่เรียนใฝ่รู้ของปีเตอร์นั้นมิได้มีอยู่กับเรื่องของวิศวกรรม
ไฟฟ้าเพียงเรื่องเดียว แต่วิชาเรขาคณิต ฟิสิกส์ และเคมี ยังเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนที่ฟาราเดย์เฮาส์ที่ปีเตอร์สามารถ
ทำ�คะแนนได้ดีอีกด้วย นอกจากนั้นเขายังสนใจวิชาโลหะวิทยาและ
ไฮโดรลิกส์อีกด้วย เพราะเล็งเห็นถึงความจำ�เป็นที่จะต้องรู้เพื่อนำ�
ไปใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆ ได้ จากภูมิปัญญาที่ได้จากการเรียนวิชา
ต่างๆ เขาเริ่มศึกษาวิชาเกี่ยวกับภาคทฤษฎีอื่นๆ ที่มิได้เกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมไฟฟ้าโดยตรง เป้าหมายหลักของเขาคือมีความรู้ความ
เข้าใจที่แตกฉาน ซึ่งมิใช่เป็นเพียงจากการได้รับความรู้ความคิดของ
ผู้อื่นเพียงอย่างเดียว แต่มีความเข้าใจด้วยตนเองอย่างแท้จริงถึง
หลักการพื้นฐานต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ด้วย

ปีเตอร์เรียนตามหลักสูตรบังคับของฟาราเดย์เฮาส์ ใน พ.ศ. 2489
ซึ่งเป็นเวลาหลังจากสงครามยุติ เขาได้คะแนนสูงในวิชาต่างๆ เช่น
เรขาคณิต ฟิสกิ ส์ เคมี และทฤษฎี และการออกแบบเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ไฟฟ้า
เขาจึ ง ต้ อ งหางานทำ � เพื่ อ จะได้ มี ป ระสบการณ์ จ ริ ง เพื่ อ ที่ จ ะได้ รั บ
ปริญญา ดังนัน้ ปีเตอร์จงึ เดินทางไปอินเดียเพือ่ หาประสบการณ์ในการ
ทำ�งาน
แพทย์ที่รักษาของเขาก็เห็นด้วยกับการเดินทาง ด้วยเหตุผลที่ว่า
อาหารที่ดีและอากาศที่อบอุ่นของอินเดียน่าจะช่วยทำ�ให้อาการ
ของวัณโรคทีย่ งั หลงเหลืออยูด่ ขี นึ้ การปันส่วนอาหารในอังกฤษยุคหลัง
สงครามในช่วงแรกนัน้ แย่ลง เพราะมีปริมาณจำ�กัดยิง่ กว่าในระหว่าง
สงครามเสียอีก แม้แต่ขนมปังและมันฝรัง่ ก็ยงั ต้องปันส่วนกัน ปีเตอร์
ลงเรือเพื่อเดินทางไปยังอินเดียในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2489 เพื่อไป
ทำ � งานในแผนกไฟฟ้ า ของเหมื อ งแร่ ท องคำ � ที่ พ่ อ เขาทำ � งานอยู่
การเดินทางใช้เวลา 16 วัน จากประเทศอังกฤษไปยังบอมเบย์ ซึง่ ถือว่า
ค่อนข้างเร็วในสมัยนั้น
ปี เ ตอร์ เ ดิ น ทางมาถึ ง อิ น เดี ย ในช่ ว งที่ มี ปั ญ หามากขึ้ น เรื่ อ ยๆ
การเคลือ่ นไหวเพือ่ อิสรภาพกำ�ลังดำ�เนินถึงจุดสูงสุด มหาตมะ คานธี
เป็ น ผู้ นำ � ของการรณรงค์ เ พื่ อ การต่ อ สู้ ท างการเมื อ งแบบอหิ ง สา
ประเทศอิ น เดี ย เต็ ม ไปด้ ว ยความรุ น แรงในชุ ม ชนที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง แต่ชีวิตในชุมชนเหมืองแร่ที่แหล่งทองคำ�โกลาร์นั้นยังคง
ดำ�เนินไปตามปกติ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทาง
สังคมและกระแสภายนอก เหมืองในเมืองเล็กๆ นี้แทบจะไม่ได้รับ
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ผลกระทบจากการต่อสูเ้ พือ่ เรียกร้องอิสรภาพทีก่ �ำ ลังคุกคามส่วนอืน่ ๆ
ของอินเดีย เมื่อประเทศอินเดียฉลองอิสรภาพในวันที่ 15 สิงหาคม
พ.ศ. 2490 นั้น บรรยากาศที่เหมืองแร่ค่อนข้างเป็นไปตามปกติ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปหลังจากปีเตอร์ได้
จากไปอยูป่ ระเทศอังกฤษเป็นเวลา 14 ปี เมืองซึง่ เคยเป็นชุมชนเล็กๆ
ของชาวอังกฤษนั้น ได้ขยายจนเต็มพื้นที่ของเหมืองแร่ มีบ้านเรือน
ที่สวยงามน่าอยู่กว่าเดิมพร้อมสวนที่กว้างใหญ่ และสนามหญ้าที่
เขียวขจี มีสโมสรหลายแห่งเกิดขึ้น โดยมีทั้งสนามเทนนิสและสนาม
แบดมินตัน สนามกอล์ฟ ห้องเต้นรำ� และสระว่ายน้ำ� ชุมชนอังกฤษ
เล็กๆ นัน้ มีสภาพเหมือนเมืองอังกฤษทัว่ ๆ ไป ทุกเหมืองมีสว่ นทีเ่ ป็น
บ้านพักของพนักงาน ซึ่งแยกจากส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนงาน
ทุกบ้านมีไฟฟ้าใช้และน�้ำ ดืม่ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย อีกทัง้ ยังมีตลาด
ในเมืองใกล้เคียงที่ขายดิบขายดีไว้สำ�หรับให้คนในเหมืองทองคำ�ได้
จับจ่ายสิ่งของที่จำ�เป็น
ปีเตอร์มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการดูแลควบคุมการทำ�งานของ
เครื่องปั่นไฟทั้งหมดและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำ�เป็นต่อการทำ�เหมืองแร่
ซึง่ อยูล่ กึ ลงไปใต้ดนิ เกือบ 9,000 ฟุต ทีน่ จี่ งึ เป็นเหมืองแร่ทลี่ กึ ทีส่ ดุ ใน
โลกแห่งหนึง่ ความลึกทำ�ให้เครือ่ งยนต์ไฟฟ้าทีเ่ ป็นตัวขับเคลือ่ นรอก
สำ � หรั บ หย่ อ นลิ ฟ ท์ ขึ้ น ลงภายในแท่ น ขุ ด ใต้ ดิ น ต้ อ งทำ � งานหนั ก
นอกจากนัน้ ชีวติ ของคนงานเหมืองแร่กข็ นึ้ อยูก่ บั เครือ่ งจักรกลเหล่านี้
เช่นเดียวกันกับการสกัดแร่ทองคำ� ด้วยความทีป่ เี ตอร์เข้าใจทฤษฎีและ
การออกแบบของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเป็นอย่างดี เขาสามารถซ่อม

และในบางครัง้ ก็สร้างส่วนประกอบของเครือ่ งจักรทีส่ �ำ คัญในเหมืองแร่
ขึ้นมาใหม่ทดแทนของเดิมที่ล้าสมัยอีกด้วย
ปี เ ตอร์ ได้ พัก อยู่ในห้อ งที่ก ว้างใหญ่ที่บ้ านของพ่ อซึ่ ง เป็ นแบบ
โคโลเนียล มีระเบียงกว้างขวาง อุปกรณ์วทิ ยุวางกินพืน้ ทีห่ อ้ งนอนเขา
อยู่เสมอ เขาเอาวิทยุหลายเครื่องมาจากอังกฤษ และใช้เวลาว่าง
ส่วนใหญ่ยงุ่ อยูก่ บั วิทยุเหล่านัน้ หลังจากการทดสอบและปรับเล็กน้อย
เขาสามารถรับสัญญาณวิทยุของบีบีซีและสถานีออลอินเดียซึ่งส่ง
กระจายเสียงเป็นภาษาอังกฤษได้
อย่างไรก็ตาม ข่าวที่เขาได้รับฟังจากวิทยุก็ทำ�ให้เขาเป็นทุกข์อยู่
บ่อยครัง้ รายงานข่าวเกีย่ วกับการเดินขบวนประท้วง ความไม่สงบและ
การเรียกร้องอิสรภาพมีทุกวัน ข่าวเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อการต่อสู้
ทางการเมืองแบบอหิงสาของมหาตมะ คานธี ถูกกลบด้วยข่าวเกีย่ วกับ
ความรุนแรงทีเ่ กิดขึ้นในเมืองกัลกัตตาและที่อนื่ ๆ เขารูส้ ึกได้ถงึ ความ
ตึงเครียด ความโกรธแค้น และความหวาดกลัวทีเ่ พิม่ พูนขึน้ ในหมูช่ าว
ฮิ น ดู แ ละชาวมุ ส ลิ ม ความรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งนั้ น ทำ � ให้ เ ขา
ตระหนกและกังวลใจ 3 เดือนก่อนทีเ่ ขาจะเดินทางกลับอังกฤษ เขาได้
รับข่าวเศร้าที่สุด คือการลอบสังหารคานธี
การแทรกซึมของโลกที่โหดร้ายเข้าไปภายในจิตสำ�นึกของเขาอยู่
ตลอดเวลานัน้ ทำ�ให้ความหลงใหลชืน่ ชมวิทยุวา่ เป็นสิง่ ทีบ่ อกให้รเู้ รือ่ ง
ดีๆ และเป็นทีเ่ กิดของแรงบันดาลใจนัน้ ได้ลดลง จนในทีส่ ดุ ความสนใจ
เกีย่ วกับวิทยุของเขาค่อยๆ หมดไป และก็มไิ ด้หวนกลับคืนมาอีกเลย
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หลังจากอยู่ในประเทศอินเดียเป็นเวลา 2 ปี ในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2491 ปีเตอร์กลับไปลอนดอนเพือ่ จะรับปริญญาจากฟาราเดย์เฮาส์
เขาย้ายไปยังเมืองสแตฟฟอร์ด ในมิดแลนด์ตะวันตก เพื่อหางานทำ�
เขาได้งานอย่างรวดเร็วในตำ�แหน่งวิศวกรสนับสนุนการขาย ซึ่งเขา
ได้ใช้ประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวจากเหมืองแร่ทองคำ�โกลาร์ในการ
ออกแบบรอกสำ�หรับเหมืองแร่ให้บริษัทวิศวกรรมแห่งหนึ่ง
หลังจากนั้นหลายเดือน พ่อของเขาลาพักผ่อนจากงานที่อินเดีย
และเดินทางกลับอังกฤษ ช่วงทีพ่ กั ผ่อนนัน้ ปีเตอร์ขบั รถพาพ่อแม่ไป
สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งที่นั่นน้องสาวเขากำ�ลังศึกษาอยู่ที่เลส์ ซาวองส์
ระหว่างทางที่จะถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พ่อของเขามีอาการ
หัวใจวาย ในขณะที่ปีเตอร์และพ่อกำ�ลังดูแลรถกันอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้ง
สองคนชอบ ปีเตอร์มีเวลาพอที่จะเรียกแม่ พ่อของเขาเสียชีวิตใน
อ้อมกอดของแม่ โดยมีปีเตอร์อยู่ข้างๆ
ในขณะที่เขามองแม่โอบกอดร่างที่ไร้วิญญาณของพ่อ ร่างที่เคย
แข็งแรงและมีชวี ติ ชีวา เขารูส้ กึ ชาเข้าไปถึงหัวใจ มันทิม่ แทงจิตใจเขา
พร้อมกับตอกย้ำ�ว่าเขาก็จะต้องตายเช่นกัน เขารู้ว่าทุกคนต้องตาย
เหมือนกันกับคนอื่นๆ แต่ในขณะเดียวกันความตายที่ปรากฏขึ้น
ต่อหน้าอย่างไม่คาดฝัน และความตระหนักว่าสิง่ เดียวกันนัน้ กำ�ลังรอ
เขาอยู่ ได้มีผลกระทบต่อจิตใจเขาอย่างรุนแรง
ขณะทีเ่ ขานึกถึงความตายของพ่อ แล้วนึกถึงความตายของตนเอง
เขาเริม่ รูส้ กึ ยอมรับอย่างแท้จริง ทัง้ นีโ้ ดยเกิดจากความเศร้าโศกเสียใจ

เขาไม่ได้เชือ่ หรือนับถือศาสนาใดๆ ในขณะนัน้ แต่จากการทีไ่ ด้คกุ เข่าอยู่
ต่อหน้าร่างของพ่อ เขาได้เรียนรูค้ วามจริงว่า คนเราอาจจะตายเมือ่ ไร
ก็ได้ เขารู้สึกได้ถึงความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิตที่เกิดขึ้นในใจ และเห็น
ได้ว่าเวลาที่ความตายมาถึง เราไม่สามารถที่จะทำ�อะไรได้นอกจาก
ยอมรับมันเท่านั้น ความตระหนักว่าเขาควรที่จะอุทิศชีวิตเพื่อการ
ปฏิบัติภาวนาเพื่อฝึกฝนจิตใจเริ่มจะหยั่งรากลงในใจเขา
หลังจากสูญเสียพ่อ ปีเตอร์เริ่มได้ยินเสียงแว่วเบาๆ ของฝีเท้า
ตนเองที่จะเดินตามทางของนักบวช ถ้าตอนนั้นเขาทราบเกี่ยวกับ
พุทธประวัติ เขาก็จะทราบว่าการที่พระพุทธองค์ทรงเห็นคล้ายๆ กัน
เกี่ยวกับความตายที่มีอยู่ทั่วไปนั้น เป็นเหตุให้พระองค์ท่านเสด็จ
ออกจากพระราชวัง และบรรพชาเพื่อแสวงหาโมกขธรรมเพื่อช่วย
ให้พระองค์ท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดใน
วัฏสงสาร
ในระยะแรกที่ปีเตอร์เริ่มออกเดินตามทางนั้น เขาเองยังไม่ทราบ
ด้วยซ�้ำ ว่ากำ�ลังออกเดินทางเพือ่ การแสวงหา และก็ไม่ทราบเช่นกันว่า
กำ�ลังแสวงหาอะไรอยู่ เพียงแต่ทราบว่ามีความว่างเปล่าอยู่ที่ก้นบึ้ง
ของหัวใจทีจ่ �ำ เป็นต้องเติมให้เต็ม เป็นไปได้วา่ การแสวงหาเริม่ ต้นจาก
ความวุ่นวายใจ เขารู้สึกได้ว่าหนทางที่จะนำ�เขาไปพบสาเหตุของ
ความวุน่ วายใจทีฝ่ งั ลึกนัน้ เป็นเส้นทางเดียวกันกับหนทางทีจ่ ะนำ�พา
เขาไปสูก่ ารหลุดพ้นจากความทุกข์และความโศกเศร้า แต่หนทางนัน้
เต็มไปด้วยขวากหนามของกิเลสตัณหา ความโกรธ และความกลัว
ความคิดวุ่นวายต่างๆ นานา และอคติ
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การเสียชีวิตของพ่อได้ทำ�ลายความพึงพอใจที่เขาเคยมีต่อชีวิต
ของเขา และจุดประกายความสนใจในศาสนาที่เขาไม่เคยแสดงให้
เห็นมาก่อน ตระกูลของเขาเป็นชาวคริสต์นิกายแองกลิคันก็จริง
แต่ไม่เคยปฏิบัติศาสนกิจอย่างจริงจัง มีคำ�พูดในประเทศอังกฤษว่า
ในชีวิตหนึ่งคนไปโบสถ์สามครั้งคือ เมื่อรับศีลล้างบาป เมื่อแต่งงาน
และเมื่อเสียชีวิต ดังนั้นประสบการณ์ของเขาเกี่ยวกับศาสนาคริสต์
นิกายแองกลิคันจึงมีไม่มากนัก
ถึงแม้ว่าได้รับการเลี้ยงดูจนเติบโตมาในแวดวงศาสนาคริสต์
แต่ เ ขาก็ ไ ม่ ค่ อ ยเห็ น คุ ณ ค่ า ความสำ � คั ญ ของศาสนาคริ ส ต์ นิ ก าย
แองกลิ คั น เขามองว่ า พวกแองกลิ คั น เป็ น คนดี มี ศี ล ธรรมก็ จ ริ ง
แต่ศีลธรรมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เขารู้สึกว่ามันจำ�เป็นที่จะ
ต้องมีอะไรที่มากกว่าการยอมรับในกฎเกณฑ์และความเชื่อต่างๆ
ตามหลักคำ�สอน ศาสนาคริสต์นิกายแองกลิคันที่ปีเตอร์รู้จักนั้น
ไม่ได้มีเหตุผลเพียงพอที่จะทำ�ให้เขาสนใจศาสนาตอนที่เขากำ�ลัง
เติบโต
ปีเตอร์เริ่มแสวงหาประสบการณ์ทางด้านศาสนาที่เหมาะสมกับ
ตัวเขามากกว่านี้ ตอนที่บิลลี่ แกรห์ม ชาวอเมริกันซึ่งนับถือศาสนา
คริสต์นิกายอีแวนเจลิคอล กำ�ลังเดินทางเพื่อเผยแพร่คำ�สอนและ
ช่วยเหลือผู้คนอยู่ในประเทศอังกฤษ ปีเตอร์ก็ได้เข้าร่วมฟังคำ�สอน
ครั้งหนึ่งด้วยความอยากรู้ แต่เขาเดินออกมาจากห้องประชุมใหญ่
ในกรุ ง ลอนดอนด้ ว ยความรู้ สึ ก ผิ ด หวั ง และมี ค วามรู้ สึ ก ว่ า เป็ น
คำ�สัญญาที่เป็นไปไม่ได้ เมื่อเขากลับไปทำ�งานที่เมืองสแตฟฟอร์ด

เขาเข้าพิธีรับศีลล้างบาปจากบาทหลวงนิกายคาทอลิก และศึกษา
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคำ�สอนนิกายนี้
เขายังเคยคิดจะเปลี่ยนศาสนาไปเป็นคาทอลิก แต่ทว่าเขายัง
ติดอยู่กับปัญหาที่ยังไม่มีคำ�ตอบจากนิกายนี้ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง
ของเหตุและผล ด้วยเหตุผลที่เขาไม่สามารถอธิบายได้ในขณะนั้น
เขาจึงยังคาใจอยู่กับเรื่องนั้น ในแง่ของอารมณ์และความรู้สึก นิกาย
คาทอลิกนัน้ ให้ความรูส้ กึ ทีด่ ี แต่ในแง่ของปัญญา เขาพบว่าคำ�อธิบาย
ในนิกายนี้ยังขาดความชัดเจน
เวลาทีเ่ ขาอ่านเรือ่ งต่างๆ เกีย่ วกับนักบุญทัง้ หลาย ปีเตอร์เห็นว่า
สิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคใหญ่ที่นักบุญเหล่านั้นเผชิญก็คือความสงสัย
ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ในการทำ�สมาธิที่ไม่เป็นไปตามคำ�สอนใน
คัมภีรไ์ บเบิลและหนังสือตำ�ราเล่มอืน่ ๆ ของชาวคริสต์ นักบุญเหล่านี้
มี ค วามรู้ สึ ก ที่ แ น่ ว แน่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ ส่ ว นตั ว ทาง
ศาสนา แต่ประสบการณ์เหล่านัน้ ขัดแย้งกับความเชือ่ ต่างๆ ของนิกาย
คาทอลิ ก ความขั ด แย้ ง กั น นี้ ไ ม่ ไ ด้ ทำ � ให้ ค วามเชื่ อ ของชาวคริ ส ต์
ไม่ถกู ต้องเสียทีเดียว แต่กลับแสดงให้เห็นว่ามีความขัดแย้งกันเองของ
คำ�สอนของศาสนาคริสต์ และในที่สุดปีเตอร์ก็หมดศรัทธาเกี่ยวกับ
แนวความคิดแบบดั้งเดิมของชาวคริสต์
หลังจากที่ได้ลองศึกษาศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกแล้ว ปีเตอร์
ตัดสินใจที่จะคิดด้วยตนเอง ด้วยความตั้งใจว่าจะไม่คล้อยตามสิ่ง
ต่างๆ ที่เคยได้ยินได้ฟังมา เขาจะไม่คำ�นึงถึงกฎเกณฑ์ในเรื่องของ
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ความดีและความชัว่ ทีม่ าจากภูมหิ ลังทางศาสนาคริสต์ของเขา โดยมี
ความตัง้ ใจทีค่ น้ หาศีลธรรมของชีวติ ให้กบั ตนเอง การมีศลี ธรรมต่างๆ
เหล่านี้จำ�เป็นหรือไม่ นั่นคือสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการที่จะหาคำ�ตอบ
แต่ที่เห็นได้ชัดก็คือ ความจริงในทางโลกส่วนมากดูเหมือนถูกต้อง
ก็เพียงเพราะมันเป็นสิง่ ทีถ่ กู ถ่ายทอดต่อๆ กันมาว่าเป็นคำ�สัง่ สอนของ
พระเจ้า
ทุ ก วั น ปี เ ตอร์ จ ะขี่ จั ก รยานไปตามถนนสายต่ า งๆ ในเมื อ ง
สแตฟฟอร์ด เพือ่ ไปทำ�งานเป็นกิจวัตร หลังจากเลิกงานทุกวันเขาจะ
เดินจูงจักรยานกลับ ในระหว่างการเดินนั้นเป็นเวลาที่เขาสามารถ
ครุน่ คิดพินจิ พิจารณาเรือ่ งต่างๆ หนึง่ ในหลายคำ�ถามทีเ่ ขาเก็บมาคิด
ก็คือเรื่องสาเหตุและผู้กระทำ� “นี่คือตัวฉันและนี่คือโลกปัจจุบันที่อยู่
รอบๆ ตัวฉันซึ่งอยู่ในสภาพเช่นนี้” เมื่อมองย้อนดูจะเห็นได้ว่าต้องมี
เหตุปจั จัยหลายประการทีม่ าประจวบเหมาะกันและทำ�ให้เกิดสภาวะ
ปัจจุบันขึ้นมา มิฉะนั้นสภาวะนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้” ปีเตอร์มี
ความรู้สึกว่าการที่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้น และดำ�เนินไปตาม
รูปแบบของมันในแต่ละช่วงเวลานัน้ ขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์และสภาวะ
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ก่อนหน้า เขาจึงสงสัยว่า แล้วอะไรเล่าเป็นสาเหตุเป็น
ปัจจัยที่กำ�หนดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้น
เขาเริ่มที่จะเข้าใจในเรื่องนี้เมื่อได้อ่านหนังสือประวัติของปรัชญา
อินเดียของดาสคุปตะ ชุดทีม่ ี 5 เล่ม ถึงแม้วา่ เขาจะไม่ได้อา่ นจบทัง้ 5 เล่ม
แต่เขาได้เรียนรู้ปรัชญาความคิดจากการอ่านว่า ความรู้สึกสัมผัสทั้ง
ปวงล้วนเป็นเรือ่ งภายในตน คนส่วนมากเชือ่ เฉพาะในสิง่ ทีต่ นได้สมั ผัส

รับรูเ้ ท่านัน้ และเชือ่ ทุกอย่างตามทีร่ ะบบสัมผัสของเขาบอกว่าเป็นจริง
โดยไม่มขี อ้ สงสัย แต่ผคู้ นไม่เข้าใจว่าจริงๆ แล้วระบบสัมผัสนัน้ ยังเป็น
เครือ่ งมือทีไ่ ม่สมบูรณ์ และจิตจะเป็นผูต้ คี วามหมายสิง่ ต่างๆ ทีร่ ะบบ
สัมผัสนัน้ รายงาน สิง่ นีท้ �ำ ให้ปเี ตอร์ได้รคู้ วามจริงและทำ�ให้เขาเข้าใจได้
ในทันที และเขาฉุกคิดขีน้ ว่า “นีค่ อื ความจริงและทำ�ไมก่อนหน้านีฉ้ นั จึง
มองไม่ออก” ความคิดทีว่ า่ การทีจ่ ติ รับรูส้ มั ผัสทัง้ หลายและวัตถุตา่ งๆ นัน้
แท้จริงแล้วเป็นเพียงประสบการณ์ของจิตทีเ่ กิดขึน้ ภายใน จึงกลายเป็น
แรงบันดาลใจของเขาอยูโ่ ดยตลอดเมือ่ เขาเริม่ ทีจ่ ะพิจารณาธรรมชาติ
ของกายและจิต และความสัมพันธ์ระหว่างโลกภายนอกและสิ่งที่
เกิดขึ้นภายในจิต
หลังจากที่เขาได้ค้นพบความคิดนี้ ปีเตอร์จึงเลิกอ่านประวัติของ
ปรัชญาอินเดีย แต่จากการทีไ่ ด้ซมึ ซับปรัชญาของอินเดียในระดับหนึง่
เขาเริ่มรู้สึกว่าความคิดเหล่านั้นส่วนใหญ่น่าจะมาจากแนวความคิด
ของพุทธศาสนา ดังนัน้ สิง่ ทีต่ อ้ งทำ�ในขัน้ ตอนต่อไปทีช่ ดั เจนก็คอื มุง่ ไป
ที่ต้นตอของมัน นั่นก็คือการศึกษาพุทธศาสนาและเรียนรู้โดยตรง
จากการอ่านหนังสือหลายเล่มในช่วงนั้น ปีเตอร์พบว่ามีการ
อ้างอิงถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำ�สอนของพระองค์ แต่เขาก็
ยังไม่ทราบอะไรมากนัก และเพื่อนของเขาก็ให้ยืมหนังสือเกี่ยวกับ
พุทธศาสนา ซึ่งอธิบายพื้นฐานของหลักคำ�สอนของพระพุทธองค์
ซึ่งได้แก่ อริยสัจสี่ มรรคแปด และหลักไตรลักษณ์ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วน
เป็นการแสดงให้เขาเห็นถึงทางทีจ่ ะนำ�ไปสูส่ จั ธรรมซึง่ ได้มกี ารอธิบาย
ไว้เรียบร้อยแล้ว อีกทัง้ ยังประกอบด้วยหลักการหลายๆ อย่าง ซึง่ เขา
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เชือ่ อยูแ่ ล้ว เขาประหลาดใจมากทีพ่ บว่ามีศาสนาเช่นนีอ้ ยูจ่ ริงและยัง
สอนในวิธีการเช่นนี้อีกด้วย
ปีเตอร์อ่านหนังสือด้วยความกระตือรือร้น และหวังที่จะเจอคำ�
แนะนำ�ที่ชัดเจนที่จะช่วยให้เขาสามารถฝึกจิตของตนเอง เขาพบว่า
การปฏิ บั ติ ภ าวนานั้นเป็นหัวใจของพระธรรมคำ � สอน เขาจึ ง หา
หนังสือที่เกี่ยวกับพุทธศาสนามาอ่านเพิ่มเติมอีก เพื่อที่จะเรียนรู้
เกี่ ย วกั บ วิ ถี ข องชาวพุ ท ธให้ ม ากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะทำ � ได้ ในการอ่ า น
พระธรรมคำ�สอนของพระพุทธองค์ เขารู้สึกตื่นเต้นเสมือนกับได้
เดินทางไปในต่างแดนทีเ่ ต็มไปด้วยสิง่ แปลกใหม่ เขาตีน่ เต้นเวลาทีเ่ ขา
อ่านเจอคำ�ศัพท์เฉพาะทีก่ ล่าวถึงสิง่ ทีเ่ ขารูส้ กึ ในใจ แต่ไม่สามารถกล่าว
ให้เป็นคำ�พูดออกมาได้
เขาได้อา่ นเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเช่นกัน เช่น ปรัชญาของโลกตะวันตก
ซึ่งเขาพบว่าไม่ตรงใจเกี่ยวกับสิ่งที่เขาพยายามค้นคว้าหาคำ�ตอบ
สมองของเขาทำ�งานแบบมีกฎเกณฑ์คืออาศัยสิ่งที่จับต้องได้ เฉพาะ
เจาะจง และใช้ได้จริง เขาจึงมักจะมีปัญหาเมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
แนวความคิดของทฤษฎีและการใช้สัญลักษณ์แทนค่าต่างๆ ของ
ปรัชญาที่เป็นนามธรรม ไม่มีนักปราชญ์คนไหนที่สามารถให้คำ�ตอบ
ในสิง่ ทีเ่ ขาค้นหาได้ ปรัชญานัน้ ล้วนมีแต่ทฤษฎีและความคิดทีย่ งิ่ ใหญ่
ในบรรดาผู้คนที่เขารู้จัก ปีเตอร์พบว่ามีหลายคนประทับใจและ
หลงใหลกั บ ความละเอี ย ดและซั บ ซ้ อ นของความคิ ด ในเชิ ง
วิทยาศาสตร์และปรัชญา แต่ทว่าผูค้ นเหล่านีก้ ย็ งั คงมีความประพฤติ
ทางกายวาจาที่ไม่ดีและมีศีลที่ด่างพร้อย

ปีเตอร์เริ่มจะสังเกตเห็นข้อเสียต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ในที่ทำ�งาน
เขาเห็นในความไร้ประสิทธิภาพของบริษัท เพราะพนักงานนึกถึง
ตนเองมากกว่าเรื่องงานที่ตนต้องทำ� สิ่งที่พนักงานหลายคนเห็นว่า
สำ�คัญที่สุดก็คือเรื่องของความก้าวหน้าในตำ�แหน่งหน้าที่การงาน
พวกเขาต้องการที่จะได้เลื่อนตำ�แหน่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆ คนที่อยากได้
เลื่อนตำ�แหน่งมากที่สุดมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้อะไรจริงๆ มากนัก
เขามั ก จะเก่ ง ในการไต่ เ ต้ า เพื่ อ จะได้ มี ตำ � แหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น แต่ ก ลั บ
ไม่ฉลาดในหน้าที่การงาน และมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ
งานทีต่ อ้ งทำ�นัน้ มีความสำ�คัญน้อยกว่าตำ�แหน่งหน้าทีก่ ารงานของตน
และผู้คนที่รู้จัก ความคิดเช่นนี้ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการแก่งแย่งชิงดี
ชิงเด่นกันในที่ทำ�งาน แต่ยังบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน
อีกด้วย พนักงานเห็นว่าตนเองสำ�คัญกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
ดังนัน้ เพือ่ ปกป้องสถานภาพของตน พวกเขาจึงรูส้ กึ ว่าตนเองควรจะ
ได้รบั การเลือ่ นตำ�แหน่งและประสบความสำ�เร็จก่อนคนอืน่ ๆ สรุปได้วา่
พนักงานนัน้ แก่งแย่งชิงดีชงิ เด่นกันอยูต่ ลอดเวลาและมองเพือ่ นร่วมงาน
ว่าเป็นคู่แข่ง
ปีเตอร์ผดิ หวังกับการแก่งแย่งทีไ่ ร้สาระนี้ เขาคิดว่า “เราไม่ตอ้ งการ
ที่จะเป็นเช่นนั้น เราไม่อยากที่จะต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้น”
ความคิดของเพือ่ นร่วมงานเหล่านีจ้ ริงๆ แล้วไม่ถกู ต้อง พวกเขาไม่ได้
รับอะไรที่มีคุณค่า ได้เพียงตำ�แหน่งหรือสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้น
ซึ่งในที่สุดแล้วก็เป็นเพียงความสำ�เร็จทางโลกที่ไร้ค่า โลกภายนอก
มิได้เป็นสิ่งที่สำ�คัญ จริงๆ แล้วสิ่งที่สำ�คัญคือคุณค่าภายในของคน
คนเรานั้นควรมองลึกเข้าไปข้างในตน และมองที่ความตั้งใจและ
ชีวประวัติ

69

70

ปัญญาเหนือสามัญ

คุณภาพงานของตน ทัศนคติที่ตนมีต่องานในหน้าที่ กล่าวคือเห็นว่า
งานนัน้ เป็นอย่างไรและจะทำ�งานนัน้ อย่างไร นัน่ คือสิง่ ทีต่ อ้ งคำ�นึงถึง
มากที่สุด
นอกจากนั้น ยังมีทัศนคติด้านอื่นๆ ของเพื่อนร่วมงานที่ทำ�ให้
ปีเตอร์รู้สึกว่าวิธีการคิดแบบนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดสำ�หรับพวกเขา
ในระหว่างที่ทำ�งานพวกเขาทำ�ตัวตามสบาย ไม่ค่อยใส่ใจในหน้าที่
ทำ�ตัวเหมือนกับเป็นคนที่มายืนดูเฉยๆ เนื่องจากไม่ได้รักงานที่ทำ�
พวกเขาจึงไม่มีแรงบันดาลใจที่จะคิดถึงเรื่องงานที่ทำ�อยู่มากนัก
ต้องทำ�งานเพราะความจำ�เป็นแต่ไม่ได้สนใจว่าผลของงานจะออกมา
อย่างไร พวกเขาไม่เห็นความสำ�คัญหรือความจำ�เป็นของการใส่ใจ
ต่องานที่ทำ� บางครั้งปีเตอร์อยากจะถามพวกเขาว่า เคยถามตัวเอง
บ้างไหมว่า ความอยากของตนมาจากไหน อะไรคือสิง่ ทีห่ วังว่าจะทำ�
สำ�เร็จในชีวิตนี้ ทำ�ไมจึงให้ความสำ�คัญกับคำ�วิพากษ์วิจารณ์ของ
ผู้อื่นมากนัก และทำ�ไมไม่เคยพอใจในยามที่ประสบความสำ�เร็จจาก
การทำ�งานหนัก
การครุน่ คิดของปีเตอร์เกีย่ วกับการอาศัยอยูใ่ นโลกทีไ่ ม่สมบูรณ์อยู่
ทุกวัน ทำ�ให้เขาเห็นข้อบกพร่องของชีวติ ทางโลก ทำ�ให้เขาเห็นปัญหา
ต่างๆ ของความเป็นอยู่ของมนุษย์ชัดขึ้น และในเวลาเดียวกันทำ�ให้
เห็นชัดเจนว่าสิ่งใดจะนำ�มาซึ่งความสุขอันถาวรสำ�หรับตัวเขาและ
เพื่อนร่วมโลก ในขณะที่ความคิดเห็นของเขามีความโน้มเอียงไปใน
ทางพระธรรมคำ�สอนมากขึ้นเรื่อยๆ เขาแปลกใจที่พบว่าโลกที่อาศัย
อยู่นั้นน่าเบื่อหน่ายมาก

ปีเตอร์ตดั สินใจทีจ่ ะย้ายกลับมาอยูท่ กี่ รุงลอนดอนในปี พ.ศ. 2496
เพือ่ แสวงหาวิธกี ารทีจ่ ะทุม่ เทให้กบั การปฏิบตั วิ ถิ พี ทุ ธ ในช่วงทีป่ เี ตอร์
ทำ�งานอยูท่ สี่ แตฟฟอร์ดเกือบ 5 ปี เขาตัดสินใจว่าจะนับถือนิกายใดหรือ
ศาสนาใดดี พุทธศาสนานั้นได้ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมที่ยอดเยี่ยม
โดยมี ท้ั ง ศี ล และปั ญ ญา และเขาต้ อ งการที่ จ ะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ศาสนานี้ เขารู้ว่าเขาต้องเดินหน้าด้วยความมุ่งมั่นถ้าต้องการที่จะ
ประสบความสำ�เร็จ เขาต้องการที่จะทุ่มเทกำ�ลังให้กับการดำ�รงชีวิต
ในแบบทีจ่ ะทำ�ให้เมล็ดของพุทธศาสนาทีไ่ ด้เกิดขึน้ แล้วในจิตใจของเขา
ได้เจริญงอกงามและออกผล เมื่อเขาได้ตั้งใจอย่างแน่วแน่บนหนทาง
นีแ้ ล้ว เขารูส้ กึ ว่าจำ�เป็นทีจ่ ะต้องรีบไปพบคนอืน่ ทีม่ ที ศั นคติคล้ายกัน
และค้นหาข้อมูลที่แท้จริงของวิถีพุทธ ในขณะนั้นเมืองสแตฟฟอร์ด
ยังไม่มีการรวมกลุ่มของชาวพุทธ ปีเตอร์เคยได้ยินข่าวดีๆ เกี่ยวกับ
สถาบั น ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ เกี่ ย วกั บ การสอนพุ ท ธศาสนาในกรุ ง
ลอนดอน
การย้ายกลับมาอยูท่ กี่ รุงลอนดอน ในปี พ.ศ. 2496 ของปีเตอร์นนั้
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญในหลายเรื่องในชีวิต แม่ของเขาได้ย้าย
มาอยู่ลอนดอนในช่วงเวลาเดียวกัน และได้ซื้อบ้านในย่านริชมอนด์
ซึ่งทำ�ให้เขาสามารถที่จะอาศัยอยู่กับแม่ด้วยความสะดวกสบาย
อย่างไรก็ตาม ด้วยวัยเกือบ 28 ปีและแม่คาดหวังว่าเขาควรจะต้อง
ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองในโลกนี้ เขาจึงต้องหางานทำ� และไม่นานก็ได้
เป็นวิศวกรไฟฟ้าที่สมาคมคาเนเดียน สแตนดาร์ดส์ ในกรุงลอนดอน
มีหน้าที่รับผิดชอบในการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
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หลังจากที่เขาย้ายมาอยู่ที่กรุงลอนดอนได้ไม่นาน ปีเตอร์ก็เริ่ม
ศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับพุทธศาสนาให้ลกึ ซึง้ ขึน้ เขาไปทีพ่ ทุ ธสมาคม
ซึง่ ขณะนัน้ ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นเลขที่ 16 กอร์ดอน สแควร์ ตรงข้ามสวนหย่อมกลาง
และสมัครเป็นสมาชิก พุทธสมาคมดังกล่าวเป็นองค์กรที่ฆราวาส
จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดให้มีการเรียนการสอนและการบรรยายเกี่ยวกับ
คำ�สอนของลัทธิและนิกายสำ�คัญต่างๆ ของพุทธศาสนา รวมไปถึงการ
อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับศาสนาพุทธโดยทั่วไป โดยมีนายคริสต์มาส
ฮัมฟรีย์ เป็นผู้บริหาร เขามักจะกล่าวว่า พุทธสมาคมเป็นสมาคมที่
เก่าแก่ที่สุด ใหญ่ที่สุด และมีความสำ�คัญมากที่สุดในโลกตะวันตก
ห้องสมุดใหญ่ทพี่ ทุ ธสมาคมนัน้ มีหนังสือนับเป็นพันๆ เล่มบนชัน้ ตาม
ผนังรอบห้อง มีหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาทุกสายและทุกนิกาย
ในสมัยนั้นนับว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะสามารถหาหนังสือเกี่ยวกับ
พุทธศาสนาจำ�นวนมากเช่นนัน้ ได้ ซึง่ ยังรวมไปถึงพระไตรปิฎก การที่
มีสิทธิที่จะได้อ่านหนังสือเหล่านั้น ทำ�ให้ปีเตอร์ยิ่งกระตือรือร้นและ
ตื่นเต้นมากขึ้น
พุทธสมาคมมีหลักการตั้งแต่แรกตั้งขึ้นมาว่าจะเปิดกว้างสำ�หรับ
ชาวพุทธทุกสายและนิกาย แต่ในความเป็นจริงนั้นในการบรรยาย
ส่วนใหญ่ของคริสต์มาส ฮัมฟรียน์ นั้ จะเน้นไปทีน่ กิ ายเซน ปีเตอร์เข้า
รับฟังการบรรยายเมื่อมีโอกาสและสนใจในสิ่งที่ได้รับฟัง
ด้วยคำ�แนะนำ�ของคริสต์มาส ฮัมฟรีย์ ปีเตอร์จึงเริ่มอ่านหนังสือ
เกีย่ วกับนิกายเซน ในด้านความคิดนัน้ ปีเตอร์เห็นว่านิกายเซนน่าสนใจ
มีพลังและน่าเลื่อมใส แต่พอเขามุ่งที่จะปฏิบัติตามคำ�สอน เขากลับ

พบว่าไม่นา่ สนใจเท่าทีค่ วร ปีเตอร์เห็นว่า วิถที างแบบเซนตามทีอ่ ธิบาย
ไว้ในหนังสือนัน้ ไม่สมบูรณ์ในด้านโครงสร้าง กล่าวคือมิได้มกี ารแสดง
ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าควรจะเริ่มจากการปฏิบัติขั้นต้นแล้วจึงค่อย
ปรั บ ขึ้ น สู่ ร ะดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ไปตามลำ � ดั บ แต่ ป รากฏว่ า คำ � สอนของ
นิกายเซนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงและมุ่งไปที่จุดสูงสุด เขารู้สึกว่า
วิธีการที่กว้างไปเช่นนั้นจะนำ�มาซึ่งความสงสัยและความสับสนซึ่ง
จะเป็นผลเสียได้ง่ายในการปฏิบัติ
ปีเตอร์ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานความเป็นมาทางด้านสังคมและ
ศาสนาของนิกายเซน ซึ่งเริ่มจากประเทศจีนแล้วเผยแพร่ไปยัง
ประเทศญี่ปุ่น ความเชื่อแบบเซนได้เติบโตและหยั่งรากลึกลงใน
สภาพแวดล้อมที่ผู้คนมีความเชื่อในศาสนาอยู่ในอุปนิสัย ผู้คน
เหล่ า นั้ น มี ค วามศรั ท ธาอยู่ แ ล้ ว ในเรื่ อ งเหนื อ ธรรมชาติ และใน
พลังอำ�นาจของสิ่งที่สัมผัสไม่ได้รอบๆ ตัว ความเชื่อแบบเซนนั้น
ช่ ว ยให้ พ วกเขามี มุ ม มองและจั ด ระเบี ย บความคิ ด เกี่ ย วกั บ สิ่ ง
เหล่านั้นได้
ในโลกตะวันตก ได้มีการเลิกใช้ภาษาโบราณที่เกี่ยวกับความเชื่อ
เก่าๆ เหล่านั้น และหันไปใช้ภาษาที่อยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์
ทางผั ส สะและแนวความคิ ด ตามวิ ท ยาศาสตร์ แ ทน ด้ ว ยเหตุ นี้
ผู้ศึกษานิกายเซนในอังกฤษจึงได้เรียนรู้ด้วยมุมมองที่เต็มไปด้วย
ความคิดแบบใหม่ซึ่งไม่ได้เข้าถึงคำ�สอนที่แท้จริงเท่าไรนัก แนวโน้ม
ของกลุ่มเซนสมัยใหม่มักจะเอาคำ�สอนมาใช้ในทางที่ไม่ตรง และ
ปฏิบัติด้วยจุดมุ่งหมายที่ผิดไป ทั้งนี้เป็นเพราะไม่มีคำ�สอนที่เป็น
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ลำ�ดับขั้นสำ�หรับชี้นำ�ผู้ศึกษานิกายเซน ปีเตอร์รู้สึกว่ามีคนจำ�นวน
น้อยมากที่จะได้รับผลดีจากการปฏิบัติ
ความสงสัยในข้อปฏิบัติแบบเซนของเขา ทำ�ให้ปีเตอร์หันไป
ศึกษาหนังสือต่างๆ เกี่ยวกับนิกายเถรวาทที่พุทธสมาคมมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง พระสู ต รต่ า งๆ ในภาษาบาลี หลั ง จากนั้ น
เขาจึงเข้าใจและรู้ว่าพระธรรมคำ�สอนในแบบดั้งเดิมที่ถูกรักษาไว้
ในพระสูตรของนิกายเถรวาทด้วยภาษาบาลีนั้นใกล้เคียงที่สุดกับ
คำ�พูดที่แท้จริงของพระพุทธองค์ พระพุทธองค์มักจะทรงเทศนา
เกี่ยวกับการปฏิบัติว่าเป็นการฝึกฝนแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้น
จากก้าวแรกของการปฏิบัติจนถึงเป้าหมาย พระธรรมคำ�สอนของ
พระพุทธองค์ถือกันว่างามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง และงามใน
ที่สุด นั่นก็หมายความว่าสมบูรณ์ในเรื่องของศีล สมบูรณ์ในเรื่อง
สมาธิ และสมบูรณ์ด้วยปัญญา
วิถีของนิกายเถรวาทจึงมีรูปแบบในการปฏิบัติที่ดีกว่านิกายเซน
เพราะการฝึกปฏิบัติเริ่มจากขั้นพื้นฐานเบื้องต้นแล้วค่อยๆ ปฏิบัติ
สูงขึ้นตามลำ�ดับ วิธีนี้ตรงกับหลักการปฏิบัติของปีเตอร์ ทำ�ให้เขา
รู้สึกถูกใจและมีความเชื่อมั่นในขณะที่อ่านพระสูตรต่างๆ ทีละสูตร
เขาได้ค้นพบวิธีการปฏิบัติที่ประกอบด้วยเหตุและผล นั่นก็คือเป็น
พื้นฐานที่มั่นคงและถูกต้องซึ่งจะนำ�ไปสู่ผลที่ถูกต้องและเหมาะสม
ต่อไป ขัน้ แรกก็คอื การรักษาศีลเพือ่ ให้การประพฤติปฏิบตั ขิ องตนนัน้
เป็นไปด้วยดีกับโลกภายนอกและก่อให้เกิดสภาวะภายในที่เอื้อต่อ
การทำ�สมาธิภาวนา ขั้นที่สองก็คือการกำ�จัดเครื่องกีดกั้นต่างๆ ที่

เป็นอุปสรรคต่อการทำ�สมาธิ เพื่อที่จิตจะรวมตัวมีกำ�ลัง และมี
ความสงบอย่างแท้จริง ขั้นสุดท้ายเป็นการพิจารณาเพื่อที่จะก่อให้
เกิดปัญญาโดยมีสมาธิเป็นพื้นฐาน และนำ�ไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
สูงสุด ปีเตอร์ได้คน้ พบคำ�สอนทีถ่ กู ต้องทัง้ ในเชิงทฤษฎี ในเชิงปฏิบตั ิ
และในการรู้จริงเห็นจริง
ปี เ ตอร์ คิ ด ว่ า เขาควรที่ จ ะพยายามนำ � หลั ก คำ � สอนของ
พระพุทธองค์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน ดังนั้นเขาจึงทุ่มเทกับ
การทำ�งานทุกอย่างในหน้าที่อย่างเต็มที่ สำ�หรับภาระหน้าที่ของเขา
ทีค่ าเนเดียน สแตนดาร์ดส์นัน้ ปีเตอร์รูส้ กึ ว่าในฐานะของพุทธบริษทั
เขาต้องทำ�หน้าที่เพื่องานมากกว่าเพื่อบริษัทผู้เป็นนายจ้าง นั่นก็คือ
สำ�หรับพุทธบริษัทแล้ว การทำ�หน้าที่ควรจะสำ�คัญกว่าผลตอบแทน
ความรูส้ กึ โปร่งโล่ง ความถ่อมตน และความเป็นอิสรเสรี เกิดจากการ
ได้ทำ�หน้าที่โดยที่ไม่ได้นึกถึงตนเอง
แม้แต่ขณะที่ปีเตอร์ยังเป็นลูกจ้างอยู่ที่คาเนเดียน สแตนดาร์ดส์
เขาทราบดีวา่ เขาคงจะไม่ท�ำ งานเป็นวิศวกรไฟฟ้าไปตลอดชีวติ มันเป็น
เพียงอาชีพที่เขาเลือก แต่เขาทราบอย่างแน่ชัดว่ามันเป็นเพียงงาน
ชั่วคราว เขายังไม่ทราบว่าต่อไปจะไปทำ�อะไร เพียงแต่ทราบว่าต้อง
ไม่ใช่งานที่กำ�ลังทำ�อยู่ในขณะนั้นอย่างแน่นอน
ถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรที่ทำ�ให้ผิดหวังในขณะที่อยู่ลอนดอน แต่เขา
รูส้ กึ อยูเ่ สมอว่า เขายังคงไม่เข้าใจบทบาทของตนในภาพรวมของชีวติ
ในวัยเยาว์ปีเตอร์เคยฝันถึงการหาที่อยู่ที่ดี และในขณะที่เขามองไป
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ทั่วๆ ในตอนนั้นเขาก็รู้ว่าที่แห่งนั้นมันไม่มีอยู่จริง ทุกแห่งที่เขามอง
เขาเห็นถึงข้อเสียต่างๆ และอนาคตที่ไม่แน่นอน
แม้ แ ต่ ค นที่ ตั้ ง ใจทำ � งานและภู มิ ใ จในงานของตนก็ ยั ง ต้ อ งเลิ ก
ทำ�งานเนือ่ งจากความชรา ความเจ็บป่วย และความตาย และมีความ
หวาดหวั่นที่จะสูญเสียสติปัญญาที่แหลมคมเมื่อความรู้สึกนึกคิดนั้น
เริ่มจะเสื่อมไปพร้อมกับอายุขัย คนเราเริ่มหวาดกลัวเมื่อเห็นกำ�ลัง
กายและกำ�ลังสติปัญญาเสื่อมลง ไม่ว่าเขาจะทุ่มเทแรงกายแรงใจ
สักเท่าไรให้กับหน้าที่การงานจนประสบความสำ�เร็จ แต่เมื่อเวลา
ของมันมาถึง ทุกอย่างที่เขาได้ทุ่มเทและเป็นความภูมิใจในทางโลก
ก็จะสูญสิ้นไป ในเมื่อต้องเป็นเช่นนั้น แล้วเขาจะหวังที่จะใช้ชีวิตใน
บั้นปลายด้วยความสงบได้อย่างไร ทั้งๆ ที่เขาได้ทำ�ทุกสิ่งทุกอย่างที่
จะให้ชีวิตสมบูรณ์
สำ�หรับปีเตอร์ พุทธศาสนามิได้เป็นเพียงสิง่ ทีเ่ ขาสนใจชัว่ คราวและ
มีประโยชน์ในบางสถานการณ์ แต่พระธรรมคำ�สอนมีประโยชน์และ
ถูกต้องอยู่เสมอสำ�หรับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดและสถานการณ์ใด
สั จ ธรรมความจริ ง ที่ พุ ท ธศาสนาสื่ อ ออกมาก็ คื อ ทุ ก สิ่ ง ในโลกนี้
ล้วนแปรเปลีย่ นอยูต่ ลอดเวลา อะไรก็ตามทีเ่ กิดขึน้ จะตัง้ อยูเ่ พียงช่วง
ระยะเวลาหนึง่ และดับไป นัน่ ก็หมายถึง การเกิด การแก่ และการตาย
ไม่วา่ จะมีความพยายามสักเพียงไรก็หลีกเลีย่ งความแก่ไม่ได้ ไม่วา่ จะ
ทำ�วิธีใดก็หนีความตายไม่พ้น อะไรก็ตามที่ถูกสร้างขึ้นก็จะต้องถูก
ทำ�ลายลง ทุกสิ่งที่สะสมมาก็จะต้องสูญเสียไป อะไรก็ตามที่เกิดขึ้น
ตั้งอยู่ ก็จะต้องดับไป แล้วเหตุใดเราจะไปไขว่คว้าสิ่งที่ตนต้องการ

ทางโลก ในเมื่อความตายและความเสื่อมนั้นจะต้องทำ�ลายทุกสิ่ง
ทุกอย่างอยูด่ ี ในเมือ่ ทุกอย่างทีข่ วนขวายหามาและยึดถือไว้วา่ สำ�คัญ
จะต้องถูกพรากไปจากเราอยู่ดี
ความไร้สาระของความเป็นอยูท่ างโลก ทำ�ให้ปเี ตอร์นกึ ถึงเรือ่ งของ
ซิสสิเฟิสในเทพนิยายกรีก ซิสสิเฟิสถูกสาปให้เข็นหินก้อนใหญ่ขึ้นไป
บนยอดเขาที่สูงชัน ทุกครั้งที่ซิสสิเฟิสเข็นไปถึงยอดเขาด้วยความ
ทุ่มเทและเหน็ดเหนื่อย ก้อนหินนั้นก็จะหลุดมือและกลิ้งตกลงไปที่
ตีนเขาอีก ปีเตอร์เห็นว่าคนเรานั้นก็เวียนว่ายตายเกิดซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีก
ซึ่งต้องทุกข์ทรมานอยู่กับความไร้สาระและความขุ่นเคืองใจ คนเรา
เกิดมาและทำ�งานหนักเพื่อที่จะสร้างฐานะที่มั่นคงในโลกก็เพียงเพื่อ
รอให้ความตายมาพรากจากเราไป เมือ่ มีการเกิด คนเราก็จะตกอยูใ่ น
วังวนโดยไม่มีทางออก
เนื่องจากเป็นคนช่างคิดหาเหตุผลมาแต่กำ�เนิด ปีเตอร์จึงตั้ง
คำ � ถามเกี่ ย วกั บ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งด้ ว ยหลั ก การของพุ ท ธศาสนา
ในยามว่าง เขาพยายามอย่างไม่ย่อท้อที่จะเชื่อมโยงหลักการทาง
พุ ท ธศาสนาในเรื่ อ งของเหตุ แ ละผลให้ เ ข้ า กั บ หลั ก การของการ
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และความจริงตามแนวคิดของพุทธธรรม
กับแนวคิดของระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์
ปีเตอร์เห็นว่าความคิดต่างๆ เช่น เรื่องสสาร พลังงาน เป็นต้น
นั้นเป็นเพียงความพยายามทางวิทยาศาสตร์ที่จะอธิบายเกี่ยวกับ
การทำ�งานของสิ่งต่างๆ แต่คำ�อธิบายเหล่านั้นเป็นเพียงแค่สิ่งที่
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นักวิทยาศาสตร์คิดขึ้นมา มันมิได้เป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์
แต่เป็นเพียงสมมุติฐานที่สามารถจะทดสอบและพิสูจน์ได้ว่าเป็น
ไปได้ ต ามนั้ น กล่ า วคื อ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ เ กิ ด ความคิ ด ว่ า ทำ � ไม
สิ่งนี้จึงทำ�ให้เกิดสิ่งนั้น แล้วจึงทำ�การทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าความ
สัมพันธ์นั้นถูกต้อง เนื่องด้วยมีความเชื่อมโยงดังกล่าวเป็นพื้นฐาน
เขาจึ ง เสนอทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ที่ ส สารและพลั ง งานมี ป ฏิ กิ ริ ย า
ต่อกัน
ในบางสถานการณ์ การค้นพบในภายหลังได้ลบล้างทฤษฎีนั้น
ทฤษฎีเดิมจึงถูกปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ และเมื่อมีการ
ศึก ษาต่ อไปอี กก็พ บว่าทฤษฎีดัง กล่าวใช้ ไ ม่ ไ ด้ ใ นสถานการณ์ อื่ น
ซึ่งทำ�ให้ต้องมีการปรับปรุงใหม่อีก ในที่สุดความขัดแย้งถูกค้นพบ
มากพอที่จะทำ�ลายความน่าเชื่อของทฤษฎีทั้งหมดและเป็นเหตุให้
นักวิทยาศาสตร์ต้องตัดแนวความคิดแรกหรือทฤษฎีเดิมทิ้งและ
สร้างทฤษฎีใหม่ขึ้นมา นี่คือวิธีการทำ�งานของวิทยาศาสตร์ คือ
ตั้งอยู่บนความจริงที่เชื่อมโยงกันชั่วระยะเวลาหนึ่ง วิทยาศาสตร์
เป็ น วิ ธี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาอยู่ เ สมอด้ ว ยความพยายามที่ จ ะ
เข้ า ใจโลกภายนอกด้ ว ยการใช้ พ ลั ง ของจิ ต และสติ ปั ญ ญาของ
มนุษย์
สิ่งที่ขัดแย้งกันเองของวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องของจิต จิตนั้น
ไม่ มี คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพ กล่ า วคื อ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ แต่ ท ว่ า ใน
ทุกเรื่องที่ทำ� นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงจากการ
เกี่ยวข้องกับจิตได้ ตรรกะและหลักของเหตุและผลมีอยู่ภายใน

จิ ต เท่ า นั้ น แต่ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ม่ เ คยลองที่ จ ะพยายามเข้ า ใจ
ธรรมชาติของจิตเองเลย ซึ่งจะเป็นกุญแจที่เขาสามารถใช้ไขความ
ลึกลับต่างๆ ของสภาวะที่เปลี่ยนแปลงของโลก
การค้นหาความจริงของจิตก็คือการค้นหาสัจธรรมความจริงที่
ไม่มีเงื่อนไขและไม่แปรเปลี่ยน ในทางตรงกันข้าม วิทยาศาสตร์ซึ่ง
เต็มไปด้วยข้อมูล ทฤษฎี และข้อสมมุตฐิ านต่างๆ มากมาย ทำ�ให้การ
ค้นหานัน้ เบีย่ งเบนไปจากสัจธรรมทีจ่ ริงแท้แน่นอนและไม่แปรเปลีย่ น
และเข้าสู่ความสับสนของความจริงที่ไม่ชัดเจนและมีความเชี่อมโยง
กันกับสิ่งอื่น แนวความคิดเช่นนี้ทำ�ให้ปีเตอร์ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของการใช้เหตุและผล ความสามารถของจิตในการคิด
ด้วยตรรกะและสรุปอย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเคยนิยมชมชอบ
ในอดีตมาโดยตลอด
พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องกฎแห่งกรรมว่า สิ่งที่เราประสบใน
ปัจจุบนั นัน้ เป็นไปตามเหตุปจั จัย นัน่ ก็คอื การกระทำ�ทางกาย วาจา ใจ
ของเราในอดีต ในชีวิตประจำ�วันผู้คนต่างพบเจอสถานการณ์ที่
ไม่พึงประสงค์อยู่ตลอดเวลา ถึงแม้จะดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ทำ�อะไร
แต่กลับมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น เขามีความทุกข์และพยายาม
ที่จะหาเหตุผลว่าทำ�ไมสิ่งเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นกับเขา ดังนั้นเขาจึง
วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เพื่อที่จะหาสาเหตุ แต่ในการกระทำ�เช่นนั้น
เขามัวแต่ใช้เวลาและความพยายามมากเพื่อที่จะวิเคราะห์ปัจจัย
ต่างๆ เขาจึงไม่สามารถค้นพบสิ่งที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
เขาอาจจะพอคิดคำ�ตอบได้ในบางครั้งว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดปัญหา
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แต่ ต ราบใดที่ ยั ง ไม่เจอสาเหตุที่แท้จริง เขาก็ จะไม่ สามารถที่ จะ
ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นได้อีก ในการปฏิบัติภาวนา การวิเคราะห์
ถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นเพียงแค่ความ
พยายามที่จะบรรเทาความทุกข์ในชั่วขณะมากกว่าการขจัดความ
ทุกข์อย่างแท้จริง การสำ�รวจที่ลึกกว่านั้นต้องมุ่งไปที่ต้นเหตุของ
ความทุกข์ นัน่ ก็คอื สาเหตุทีแ่ ท้จริงของการกลับมาเกิด แก่ เจ็บ และ
ตายของชีวิตซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีก
พระพุทธองค์ทรงค้นพบสาเหตุที่แท้จริงของความทุกข์ หรือ
อุปสรรคขวากหนามทีแ่ ท้จริงทีป่ ดิ กัน้ การหลุดพ้น พระองค์ทา่ นทรง
สอนว่า กิเลส ตัณหา และสภาวจิตที่เศร้าหมองที่ตามมา เช่น
ความโลภ โกรธ หลง เป็นสาเหตุที่ทำ�ให้เราติดอยู่ในวัฏสงสาร
และเป็นสาเหตุของการดิ้นรนต่อสู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด สภาวจิตที่
เศร้าหมองนำ�มาซึ่งการกระทำ�ที่ไม่ดี และการกระทำ�บาปก็นำ�มาซึ่ง
กรรมชั่ว และกรรมชั่วก็นำ�มาซึ่งผลของกรรม
ถึงแม้ว่าปีเตอร์จะยังไม่สามารถปะติดปะต่อภาพชิ้นส่วนต่างๆ
เข้าด้วยกันทัง้ หมดได้ แต่สจั ธรรมทีพ่ บในหัวใจของพระธรรมคำ�สอน
นัน้ ได้คอ่ ยๆ เริม่ ทีจ่ ะเป็นรูปเป็นร่างในใจเขา เขารูว้ า่ สิง่ ทีข่ าดหายไป
นั้นไม่ได้อยู่ในโลกของวิทยาศาสตร์ ที่จริงแล้ว การพิจารณาแบบ
วิทยาศาสตร์กลับเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่
ทำ�ให้ยังค้นหาคำ�ตอบไม่เจอ เมื่อพิจารณาไปรอบๆ ตัวเขา ปีเตอร์
เห็นว่าการใช้ความคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเหตุและผล
นั้นก่อให้เกิดความสับสนอย่างต่อเนื่องในทางสังคมและศรัทธา

ความเชื่อซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศอังกฤษในช่วงหลังสงคราม
แทนที่จะช่วยบรรเทาความสงสัยและความสับสนในเรื่องศรัทธา
ความเชือ่ และศีลธรรมของคน แต่วธิ กี ารทางวิทยาศาสตร์ทีใ่ ช้ในชีวติ
กลับทำ�ให้ความไม่สงบทางสังคมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประเทศอั ง กฤษในช่ ว งหลั ง สงครามกำ � ลั ง เข้ า สู่ ยุ ค ของความ
มั่งคั่งและเสรีภาพที่เพิ่มขึ้น หลายสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเพณีที่มีมาช้านานกำ�ลังถูกคุกคามและค่อยเสื่อมสลายไปอย่าง
ช้าๆ สังคมกลายเป็นสังคมพาณิชย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับความมั่งคั่ง
ร่ำ�รวยในทางวัตถุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบริโภคในแง่ความ
จำ�เป็นลดน้อยลง แต่การบริโภคเพื่อฐานะและความสะดวกสบาย
กลับมีมากขึ้น ผู้คนมากมายมีวิถีทางเลือกของชีวิตและการบริโภค
ที่สนับสนุนความมีตัวตน รถยนต์ การออกจากบ้าน การจับจ่าย
ใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือย การดื่มสังสรรค์ตามร้านหลายครั้งต่อสัปดาห์
การพักร้อนที่โรงแรมเดิมๆ ในภาคใต้ของประเทศ พวกเขามีชีวิตอยู่
เพื่อมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านี่คือตัวเขา
ปีเตอร์จำ�ได้ว่าในสมัยที่เขายังเป็นเด็ก สังคมมีระเบียบวินัยและ
สำ�รวมมากกว่านี้ ผู้คนสมัยนั้นมีศีลธรรมที่ดีกว่าและมีคุณธรรม
รูบ้ าปบุญคุณโทษมากกว่าคนสมัยนี้ เช่น พวกเขาเห็นว่าการโกหกนัน้
เป็นบาป ปีเตอร์รูส้ กึ ว่าผูค้ นในสมัยนีไ้ ม่คอ่ ยเข้าใจชัดถึงความหมาย
ของศีลธรรม และยิ่งมีน้อยคนลงเรื่อยๆ ที่ให้ความสำ�คัญเกี่ยวกับ
เรื่องศีลธรรมต่างๆ ซึ่งเขารู้สึกว่าเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ว่าสังคมอังกฤษกำ�ลังมุ่งหน้าไปในทางที่ผิด
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ถึงแม้ว่าสังคมอังกฤษโดยทั่วไปมีความหวังเกิดขึ้นหลังจาก
สงคราม แต่ มั น ก็ ซ่ อ นลางสั ง หรณ์ ข องความไม่ แ น่ น อนไว้ ด้ ว ย
เสรีภาพใหม่ๆ ในเรื่องต่างๆ นั้นถูกแลกมาด้วยความแตกแยกทาง
สังคมที่มากขึ้นและพื้นฐานของศาสนาที่อ่อนแอลง ผลที่ได้รับก็คือ
ความกระวนกระวายใจนั้ น ฝั ง ลึ ก อยู่ ภ ายใต้ ค วามฉาบฉวยของ
สังคมอังกฤษหลังสงคราม สำ�หรับปีเตอร์ สังคมอังกฤษกลายเป็น
ภาพที่แสดงให้เห็นถึงค่านิยมทั้งหลายที่ทำ�ให้ผู้คนถอยห่างออกไป
จากสัจธรรม ซึ่งทำ�ให้ยากที่จะมีความหวังและอยู่เพื่อความจริง
และยังทำ�ให้ผู้คนไม่เชื่อว่าสัจธรรมนั้นมีอยู่อีกด้วย
ปีเตอร์จึงรู้สึกว่าตนเองนั้นแตกต่างจากผู้คนในสังคมปกติที่
อยู่รอบตัว ในการค้นหาสัจธรรม เขารู้สึกว่าเขาต้องเผชิญปัญหา
ที่คนอื่นไม่รู้จักด้วยซ้ำ�ไป เขาเริ่มเชื่อว่าชีวิตที่มีความหมายอย่าง
แท้จริงนั้นคือชีวิตที่พยายามหาทางที่จะเข้าใจความจริงเกี่ยวกับ
ตัวเอง ไม่มีอะไรเลยในโลกรอบตัวเขาที่สนับสนุนทางเลือกนั้น
สั ง คมโดยรวมที่ เ ขาอาศั ย อยู่ นั้ น ดู เ หมื อ นว่ า จะปฏิ เ สธความคิ ด
ทุกแนวทางเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์หรือความหมายที่ลึกกว่านั้น
เขาเห็นว่าในการที่จะออกเดินทางค้นหาสัจธรรม เขาจะต้องละทิ้ง
ความเกี่ยวข้องทางโลกและความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่เขาติดอยู่ทั้งหมด
มีสงิ่ หนึง่ ทีท่ �ำ ให้เขารูส้ กึ เจ็บปวดเกิดขึน้ ในใจนัน่ ก็คอื ความแตกต่าง
ระหว่างสถานการณ์ทั่วไปกับสัจธรรมความจริงที่เขาหวังจะบรรลุ
เขาจึงคิดว่าเขาไม่สามารถที่จะเลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต

ออกไปได้เรื่อยๆ มิฉะนั้นเวลาก็จะผ่านเลยไปและพลาดโอกาสที่จะ
ทำ�อะไรกับชีวติ ในตอนนัน้ เขายังมีโอกาสและความสามารถทีจ่ ะทำ�ได้
และเหนือกว่าสิง่ อืน่ ใด เขามีค�ำ สอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครือ่ งนำ�ทาง
ปี เ ตอร์ นั่ ง อยู่ ท่ า มกลางความเงี ย บสงั ด ในห้ อ งสมุ ด ของ
พุทธสมาคมคืนแล้วคืนเล่า เขาอ่านพระไตรปิฎกเป็นส่วนใหญ่และ
รวมไปถึงความเห็นบางส่วน แต่บางครัง้ การเลือกหนังสืออ่านของเขา
ก็ไม่ได้จำ�เพาะเจาะจง หนังสือที่อยู่บนชั้นในห้องสมุดนั้นครอบคลุม
ในเรื่องต่างๆ หลากหลายที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ และเขามักจะอ่าน
อะไรก็ตามทีเ่ ขาสนใจ ถึงแม้วา่ เป้าหมายของคำ�สอนนัน้ จะเหมือนกัน
แต่การแนะนำ�ถึงวิถีของมรรคนั้นแตกต่างกัน เขาจึงเริ่มรู้สึกว่า
มีอะไรหลายอย่างทีไ่ ม่ตรงกันของสิง่ ทีเ่ ขาซึมซับจากการอ่าน เขาเริม่
รู้สึกมีความขัดแย้งอยู่ภายใน เขายังคงเจอปัญหาเดิม ก็คือจะทราบ
ได้อย่างไรว่าวิธีใดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง ความสับสนในใจของเขา
ทำ�ให้เขาอยากได้คำ�ตอบจากครูบาอาจารย์
เมื่อถึงช่วงต้นปี พ.ศ. 2498 ปีเตอร์ได้ตัดสินใจวางแผนว่าจะ
ทำ�อะไรบ้าง เขาเตรียมตัวที่จะทุ่มเททั้งชีวิตให้กับการปฏิบัติธรรม
แต่เขามิได้รีบร้อน ยังมีสิ่งต่างๆ อีกหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ และเขา
ไม่คาดหวังว่าจะสามารถทำ�ได้สำ�เร็จในทันทีทันใด ความสำ�เร็จนั้น
ไม่ใช่เพียงแค่การทุ่มเทเวลาและกำ�ลัง แต่เขาต้องทุ่มเททั้งชีวิต
ของเขา มีคนไม่มากนักที่จะยอมทุ่มเทขนาดนั้น ปีเตอร์ทราบดีว่า
เขาจำ�เป็นทีจ่ ะต้องหาครูบาอาจารย์ทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถเพือ่ ทีจ่ ะ
สั่งสอนแนวทางการปฏิบัติให้กับเขา ซึ่งเขาเชื่อว่าถ้าตั้งใจจริงและ
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เตรียมพร้อมทีจ่ ะศึกษาแล้ว เขาก็จะต้องเจอครูบาอาจารย์ทเี่ หมาะสม
จนได้ หรือไม่ก็ครูบาอาจารย์ท่านนั้นก็จะหาเขาเจอเอง
ในระหว่างที่ทำ�งานเป็นวิศวกรไฟฟ้าในกรุงลอนดอน ใจของ
ปีเตอร์นั้นเริ่มแบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่าย ในช่วงกลางวันเขา
ทำ�งานเกี่ยวกับการใช้เครื่องยนต์กลไกต่างๆ ซึ่งเป็นงานวิศวกรรม
ที่เป็นหน้าที่ประจำ�วัน แต่ความคิดของเขามักจะวิ่งเข้าหาธรรมะ
อยู่ตลอดเวลา ปกติปีเตอร์เป็นชายหนุ่มที่เงียบๆ และไม่ค่อยสุงสิง
กับใคร และในขณะนั้นเขาก็ชอบที่จะใช้เวลาว่างในห้องของตนเอง
หรือในห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนา เขารู้สึกว่า
ต้องเริ่มปฏิบัติเพื่อที่จะได้เกิดความเข้าใจ สิ่งสำ�คัญก็คือต้องระงับ
ความอยากและทำ�ใจให้สงบ เขามองว่าสิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ ในการแสวงหา
ที่พึ่งในพระรัตนตรัยนั้นจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อผู้ปฏิบัตินั้นตั้งใจและ
พากเพียรอย่างจริงจังโดยไม่ย่อท้อ เขาไม่จำ�เป็นต้องทุ่มเทให้กับ
การแสดงออกภายนอกมากนัก แต่ต้องพยายามอย่างไม่หยุดยั้งที่
จะบรรลุในสิ่งที่มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นเครื่องหมายให้
สำ�เร็จภายในใจของเขาให้ได้
ตัง้ แต่ยา้ ยมาอยูล่ อนดอน ปีเตอร์รสู้ กึ ว่าการใช้ชวี ติ แบบนักบวชนัน้
มีท่าทีว่าพอจะเป็นไปได้บ้าง บางครั้งเขารู้สึกว่าอนาคตของเขาถูก
ชะตากรรมกำ�หนดไว้แล้ว เขารู้สึกเหมือนกับว่าการบวชเป็นพระนั้น
ได้ ถู กกำ � หนดไว้แล้ว ซึ่ง ก็เป็นผลที่เกิดจากการค้ นหาความจริ ง
ของเขา ปีเตอร์เห็นว่าการบวชนั้นเป็นจุดเปลี่ยน เป็นเสมือนเส้นที่
เขาต้ อ งข้ า มให้ ไ ด้ เ มื่ อ เขาต้ อ งการที่ จ ะทุ่ ม เทกายและใจให้ กั บ

พระพุทธศาสนา และเมื่อเวลาผ่านไป เขาจึงรู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะ
อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันได้อีกต่อไป เวลาที่เขาควรจะก้าวข้ามจุด
ที่ได้มีมานานแล้วนั้นและใช้ชีวิตในสมณเพศของพระภิกษุในนิกาย
เถรวาทได้มาถึงแล้ว
การทีป่ เี ตอร์ไปพุทธสมาคมทีก่ อร์ดอน สแควร์ อยูบ่ อ่ ยๆ นัน้ เขาได้
รูจ้ กั ชายชาวอังกฤษทีช่ อื่ วิลเลียม เพอร์เฟิรส์ ท์ หลังจากทีเ่ จอกันแล้ว
วิลเลียมได้เดินทางมายังประเทศไทยเพือ่ บวชเป็นพระในนิกายเถรวาท
และได้รับฉายาว่า กปิลวัฑโฒภิกขุ เขากลับมาจากประเทศไทยใน
พ.ศ. 2497 และอยูร่ ว่ มกับพระภิกษุชาวศรีลงั กาอีก 2 รูป ทีพ่ ทุ ธวิหาร
ในกรุงลอนดอน ซึ่งตั้งอยู่ที่โอวิงสตัน การ์เดนส์ ไนท์สบริดจ์ ที่เพิ่ง
เปิดในเดือนพฤษภาคมของปีนัน้ เป็นความบังเอิญทีก่ ารกลับมาของ
กปิลวัฑโฒภิกขุนั้นเป็นเวลาตรงกันกับการที่ปีเตอร์ตัดสินใจที่จะหา
ทางบวช
การกลับมาของกปิลวัฑโฒภิกขุนน้ั เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ปเี ตอร์
ตามที่เขาปรารถนา กล่าวคือท่านเป็นคนที่รู้วิธีการบวช การบวช
ของกปิลวัฑโฒภิกขุเป็นผลมาจากความพยายามอันยาวนานของ
ชาวอังกฤษทีน่ บั ถือพุทธศาสนาทีจ่ ะหาทางดำ�เนินการให้มคี ณะสงฆ์
อย่างแท้จริงในประเทศอังกฤษ ท่านต้อนรับปีเตอร์อย่างดีทพี่ ทุ ธวิหาร
ในลอนดอน และสนับสนุนให้ปเี ตอร์ได้บวช ท่านจึงพยายามเอือ้ อำ�นวย
ในสิ่ ง ต่ า งๆ ที่ ท่ า นสามารถจะทำ � ให้ ไ ด้ ปี เ ตอร์ ต้ อ งศึ ก ษาจาก
ประสบการณ์จริงของครูผู้สอนท่านนี้ซึ่งแนะนำ�เกี่ยวกับวิถีชีวิตและ
วินัยที่พระสงฆ์ปฏิบัติกันในนิกายที่เก่าแก่ที่สุดของพุทธศาสนา
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ยังมีผู้ที่มีความตั้งใจจะบวชอีก 2 คน คือ โรเบิร์ต อัลบิสัน และ
จอร์จ เบลค ที่พักอยู่ร่วมกันกับปีเตอร์ที่พุทธวิหารในลอนดอน
ทัง้ สามคนได้รบั คำ�แนะนำ�จากท่านกปิลวัฑโฒภิกขุ และในบางครัง้ ได้
ติดตามท่านเมื่อท่านเดินทางไปเทศน์ ครั้งแรกที่สัปดาห์การอบรม
สมาธิที่เพิ่งจัดขึ้นที่ออกซ์ฟอร์ด และครั้งหลังที่การเรียนธรรมะภาค
ฤดูร้อนของพุทธสมาคม
ตอนแรกนัน้ โรเบิรต์ อัลบิสนั ได้บรรพชาเป็นสามเณรทีพ่ ทุ ธวิหาร
ในลอนดอน แล้วตามด้วยจอร์จ เบลค และได้รบั ฉายาว่า ศรัทธาวัฑโฒ
และวิชชาวัฑโฒตามลำ�ดับ ปีเตอร์ประสบปัญหาเกี่ยวกับการที่จะ
โน้มน้าวแม่ของเขาให้สนับสนุนการตัดสินใจของเขา แต่ในที่สุด
ตอนครบรอบวันเกิดอายุ 30 ปีของเขา แม่ของเขาก็ยอมรับว่าปีเตอร์
นั้นเป็นผู้ใหญ่พอที่จะกำ�หนดทางเดินชีวิตของตนเอง และถึงแม้ว่า
เธอจะยังมีข้อกังวลใจอยู่ แต่ก็จะไม่ขัดขวางปีเตอร์ อีก 12 วันต่อมา
เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ปีเตอร์จงึ ได้รบั การบรรพชาเป็นสามเณร
ทีพ่ ทุ ธวิหารในลอนดอน และได้รบั ฉายาว่า “ปัญญาวัฑโฒ” หมายถึง
“ผู้ที่เจริญในปัญญา”
หลายปีหลังจากนั้น ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒภิกขุจึงได้
เล่าถึงแรงจูงใจในการบวช กล่าวคือสังคมอังกฤษสมัยนัน้ เป็นเหมือน
รังไหมอันใหญ่ที่ยุ่งเหยิง ซึ่งคนในสังคมนั้นสามารถที่จะมองเห็นได้
เพียงบางส่วนของรังเท่านัน้ ในขณะทีร่ งั นัน้ หมุนโดยปราศจากทิศทาง
ที่แน่นอน และไม่มีใครในนั้นที่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด
ผู้คนล้วนมีความคิดเห็นและตั้งทฤษฎีขึ้นมาในแทบจะทุกเรื่อง และ

ยึดมั่นอยู่กับทฤษฎีนั้นอย่างเหนียวแน่น หลังจากนั้นไม่นานพวกเขา
ก็เริ่มถกเถียงและทะเลาะกัน ซึ่งนำ�ไปสู่การประท้วง การจลาจลของ
นักศึกษา และสงครามต่างๆ ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการค่อยๆ ก้าวหนี
ออกมาจากความยุ่งเหยิงนั้น ในขณะที่คนอื่นมัวแต่ทะเลาะเบาะแว้ง
และต่อสู้กันอยู่จนไม่สังเกตเห็น
สามณรใหม่ทงั้ 3 รูป ได้พกั อาศัยอยูท่ พี่ ทุ ธวิหารในลอนดอน ในฐานะ
ที่เป็นผู้อาวุโสน้อยที่สุดในหมู่คณะ พวกเขาจึงจำ�เป็นที่จะต้องรักษา
ศีลทั้ง 10 ข้ออย่างเคร่งครัด ศึกษาพระธรรมคำ�สอนและพระวินัย
จากผูท้ มี่ พี รรษาสูงกว่า ดูแลรับใช้พระทีม่ พี รรษาสูงกว่า และเตรียมตัว
ให้พร้อมสำ�หรับการบวชเป็นพระภิกษุ
หลังจากทีท่ ัง้ สามคนได้รบั การบรรพชาเป็นสามเณรแล้ว ก็มกี าร
เร่งวางแผนที่จะเดินทางไปประเทศไทย การอุปสมบทเป็นบรรพชิต
ของสามเณรทั้งสามรูปนั้นจะมีขึ้นที่วัดปากน้ำ� ซึ่งเป็นวัดในสังกัด
มหานิกาย ซึ่งเป็นนิกายที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในคณะสงฆ์ของ
ประเทศไทย ท่านกปิลวัฒโฑภิกขุและสามเณรผู้ติดตามทั้งสามรูป
ขึ้นเครื่องบินจากกรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2498
เพื่อที่จะเดินทางไปยังกรุงเทพฯ โดยมีโยมอุปัฏฐากไปรับท่านที่
สนามบินทีก่ รุงเทพฯ และพาท่านไปทีว่ ดั ปากน�้ำ ซึง่ ตัง้ อยูท่ ปี่ ากแม่น�้ำ
เจ้าพระยา โดยมีทา่ นเจ้าคุณมงคลเทพมุนี เจ้าอาวาสวัดปากน�้ำ รออยู่
เมือ่ มาถึง ท่านเจ้าคุณมงคลเทพมุนหี รือทีร่ จู้ กั กันในนาม “หลวงพ่อสด”
เริ่มจัดเตรียมการอุปสมบทของสามเณรทั้งสามรูป
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งานฉลองก่อนบวชนัน้ ถูกจัดขึน้ ทีว่ ดั ปากน�้ำ ในคืนวันที่ 26 มกราคม
พ.ศ. 2499 โดยจัดขึน้ ทีล่ านด้านนอก ซึง่ มีโต๊ะหมูบ่ ชู าทีเ่ คลือบแลคเกอร์
และปิดทองเป็นชั้นๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้ ผ้าไตรและพัดยศ
ท่านกปิลวัฒโฑภิกขุและสามเณรทั้งสามรูปนั้นอยู่ตรงกลางและ
ห้อมล้อมไปด้วยญาติโยมคนไทยที่มีจิตศรัทธาซึ่งได้ถวายจตุปัจจัย
ไทยทานแก่พระและสามเณร
สามเณรทั้งสามรูปได้รับการอุปสมบทพร้อมกันเป็นพระภิกษุใน
วันถัดมา ในพิธีที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นการบวชที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งใน
ประเทศไทย มีผคู้ นเป็นพันคนทีม่ าร่วมพิธจี นแน่นวัด เพราะถือว่าเป็น
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์
พิธบี วชเริม่ ขึน้ ในช่วงบ่ายของวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2499 ในพิธมี ี
ขบวนแห่ยาวเดินตามพระและสามเณรวนรอบพระอุโบสถสามรอบก่อน
เดินเข้าในพระอุโบสถ ขบวนเริม่ เมือ่ สามเณรชาวอังกฤษทัง้ สามรูปเดิน
ออกมาจากตึกห้องสมุด ซึง่ เป็นทีพ่ กั อาศัยตัง้ แต่เดินทางมาถึง ขบวนทีเ่ ดิน
ตามมานัน้ เป็นขบวนแห่นาคตามธรรมเนียมไทย โดยมีผทู้ ค่ี ลุมผ้าเป็น
หัวมังกรใหญ่และมีสสี นั และพ่นเปลวไฟจริงจากปากในขณะทีข่ ยับหัว
ขึน้ ลง และทำ�ท่าเลือ้ ยไปมาผ่านหมูค่ นดู แถวของญาติโยมทีแ่ ต่งชุดสีขาว
เดินเรียงสองตามหลังหุน่ เชิดมังกร ผูท้ จ่ี ะเข้าอุปสมบททัง้ สามเดินตาม
ถัดมาอย่างช้าๆ ด้วยความตัง้ ใจและพนมมือถือดอกบัวและธูปเทียน
ขบวนเคลือ่ นช้าๆ ทุกคนเดินด้วยเท้าเปล่าบนกระเบือ้ งทีค่ อ่ นข้าง
ร้อน เดินวนรอบพระอุโบสถสามรอบด้วยกัน แล้วจึงเดินเป็นแถวเรียง

เดีย่ วเข้าสูเ่ ขตสีมาผ่านประตูทางเข้าทีเ่ ป็นหิน มีบนั ไดหินเพียงไม่กขี่ นั้
เชือ่ มจากลานเล็กๆ เข้าสูพ่ ระอุโบสถ ซึง่ ขณะนัน้ แน่นขนัดไปด้วยพระ
และญาติโยม ในพระอุโบสถทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ามีเสาเรียงกันเป็นแถว
ทำ�ให้เกิดเขตภายในและมีทางเดินกว้างอยูร่ อบข้าง ขณะทีก่ า้ วเข้าไป
ในตัวพระอุโบสถ จะมองเห็นพระประธานองค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่บนฐาน
ด้านในสุดของพระอุโบสถ แล้วก็จะเห็นท่านเจ้าอาวาสซึ่งนั่งอยู่
ท่ามกลางกองไทยทานและดอกไม้ที่มีสีสันจำ�นวนมากมายที่ประดับ
องค์พระพุทธรูป ท่านเจ้าอาวาสหรือหลวงพ่อสด นัง่ อยูอ่ ย่างสงบ และ
หันหน้าเข้าหาทีป่ ระชุม โดยมีพระทีม่ อี าวุโสนัง่ อยูด่ ว้ ยทัง้ สองข้างเรียง
ตามพรรษา พระทีพ่ รรษาน้อยทีค่ รองผ้าจีวรสีเหลืองเข้มบ้างอ่อนบ้าง
นั่งเป็นแถวๆ ทั้งสองด้านของพระอุโบสถซึ่งค่อนข้างยาว ตรงกลาง
พระอุโบสถนั้นมีสามเณรผู้ต้องการบวชทั้งสามยืนอยู่ และข้างหลังมี
ญาติโยมนั่งอยู่เต็มพื้นที่ตั้งแต่ทางเข้าจนถึงทางเดินข้างๆ
ความสงบเงียบเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นสามารถรู้สึกได้ภายใน
พระอุโบสถเมื่อพิธีได้เริ่มขึ้นตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดตามที่ได้
กำ�หนดไว้เมื่อเกือบ 2,500 ปีก่อน ทั้งสามนั้นได้รับการบรรพชาเป็น
สามเณรอีกครั้ง แล้วจึงตามด้วยการอุปสมบทเป็นบรรพชิต โดยมี
หลวงพ่อสดเป็นพระอุปชั ฌาย์ มีเจ้าคุณธรรมติโลกา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และท่านกปิลวัฒโฑภิกขุเป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลังจาก
ที่ได้รับผ้าไตรจีวรและบาตรแล้ว ทั้งสามคนเดินเข้าหาคณะสงฆ์ที่รอ
อยู่พร้อมกัน และได้รับคำ�บอกกล่าวสั้นๆ เกี่ยวกับพิธีก่อนที่จะได้รับ
ฉายาอย่างเป็นทางการ พระกรรมวาจาจารย์ และพระอนุสาวนาจารย์
สอบถามผู้ที่จะบวชถึงความพร้อมและความเหมาะสมที่จะเป็นพระ
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หลังจากที่ได้รับการยอมรับว่าสมควรให้บวชได้ สามเณรทั้งสามจึง
ขออุปสมบทเป็นพระจากหมู่สงฆ์ทีละคน แต่ละคนจะขออนุญาต
บวชเป็นพระและได้รับการตอบรับด้วยความเงียบสงบ ในพิธีที่ขลัง
และมีมาช้านานนี้ คณะสงฆ์ได้ยินยอมที่จะรับท่านปัญญาวัฑโฒ
พร้อมกับสามเณรอีก 2 รูป ให้เป็นพระได้อย่างสมบูรณ์
หลังจากพิธีอุปสมบท ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุไปพักอาศัยอยู่ที่
วัดปากน�้ำ เพือ่ ฝึกหัดทำ�สมาธิตามแบบของหลวงพ่อสด หรือทีเ่ รียกกัน
ว่าแบบสัมมา อรหัง ซึ่งมีการเพ่งแสงจนเป็นนิมิตในรูปแบบต่างๆ
ในขณะที่ท่อง “สัมมา อรหัง” ในใจ และตั้งมั่นอยู่กับคำ�บริกรรมนี้อยู่
ภายในใจ ผูภ้ าวนาเพ่งจิตไปทีจ่ ดุ ต่างๆ อย่างมีสติ เริม่ จากรูจมูกขวา
แล้วจึงไปทีห่ วั ตา ต่อด้วยตรงกลางศีรษะ แล้วลงไปทีค่ อ ลงไปต�่ำ กว่า
สะดือ แล้วกลับขึ้นมาที่ช่วงท้องและกระบังลม หลังจากเพ่งอยู่
ระยะหนึ่ง ผู้ภาวนาควรจะเริ่มเห็นภาพต่างๆ ที่เกิดจากแสง นี่คือ
ความเข้าใจของท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุเกี่ยวกับวิธีการภาวนาแบบ
หลวงพ่อสด
มีการสอนว่าภาพแรกที่ปรากฏจะเป็นภาพดวงกลมใส จากดวง
กลมใสนั้น ภาพกายหยาบของมนุษย์จะปรากฏขึ้นก่อนตามมาด้วย
ภาพของกายละเอียดของมนุษย์ จากนั้นจะเห็นภาพของดวงศีล
ดวงสมาธิ ดวงปัญญา ดวงวิมตุ ติ และดวงวิมตุ ติญาณทัศนะ เกิดขึน้
ตามลำ�ดับ หลังจากห้าภาพนี้ปรากฏขึ้นและจางหายไป ภาพของ
กายอื่นๆ จะปรากฏตามมา ได้แก่ กายทิพย์หยาบและกายทิพย์
ละเอียด ตามด้วยกายรูปพรหมหยาบและกายรูปพรหมละเอียด

แล้วจึงเป็นธรรมกายของพระโสดาบัน ตลอดจนถึงธรรมกายของ
พระอรหันต์
ในตอนแรกท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุเห็นว่าการฝึกภาวนาแบบนี้
มีประโยชน์ในการช่วยให้เข้าสู่ความสงบและสมาธิได้ในระดับหนึ่ง
แต่นอกเหนือจากนั้น ท่านไม่ค่อยเข้าใจการภาวนาแบบนี้มากนัก
ด้วยเหตุที่ท่านไม่สามารถเข้าใจเหตุผลว่าทำ�ไมจึงปรากฏภาพที่
เป็นแสง ท่านจึงไม่สามารถเข้าใจว่ามันควรจะเกิดอะไรขึน้ ท่านไม่ทราบ
ว่าควรทีจ่ ะใช้จนิ ตนาการของตนในการสร้างภาพต่างๆ หรือไม่ หรือว่า
ภาพเหล่านัน้ เป็นสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วในจิตและปรากฏขึน้ ให้เห็นเอง ด้วยความ
ไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ ท่านจึงไม่ค่อยมั่นใจในวิธีการภาวนาแบบนี้
สองเดือนหลังจากการบวช ท่านกปิลวัฑโฒภิกขุได้พาพระใหม่ทงั้
สามรูปไปพักอยูท่ วี่ ดั ธาตุทอง ซึง่ อยูท่ างด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ
แล้วจึงเดินทางกลับประเทศอังกฤษตามลำ�พังเพือ่ ทีจ่ ะปฏิบตั ภิ ารกิจ
ในการเผยแพร่ธรรมะต่อไป ท่านศรัทธาวัฑโฒภิกขุมีความไม่พอใจ
บางสิ่งบางอย่าง หลังจากนั้นไม่นานจึงเดินทางกลับประเทศอังกฤษ
ต่อมาอีกหนึ่งเดือน ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุและท่านวิชชาวัฑโฒภิกขุ
จึงย้ายไปอยูท่ วี่ ดั วิเวการาม ในจังหวัดชลบุรี ซึง่ เป็นวัดป่าเล็กๆ ในทาง
ทิศใต้ของกรุงเทพฯ
ในเวลานั้นท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุได้เลิกปฏิบัติตามวิธีการทำ�
สมาธิแบบหลวงพ่อสด ท่านสรุปว่าการปฏิบัติตามแนวทางที่ไม่ก่อ
ให้เกิดความมั่นใจนั้นคงจะไม่นำ�มาซึ่งผลที่น่าพอใจ เมื่อทราบว่า
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ท่านจำ�เป็นที่จะต้องมีคำ�บริกรรมที่พึ่งได้ เพื่อที่จะดึงจิตออกจากสิ่ง
รบกวนหรือนิวรณ์และอกุศลต่างๆ เพือ่ ให้เข้าถึงสภาวะของจิตทีส่ งบ
นิง่ และละเอียด ท่านจึงหันไปหากรรมฐานทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแนะนำ�
นั่นคืออานาปานสติ หรือการมีสติอยู่กับลมหายใจ พระสูตรต่างๆ ที่
ท่านได้อ่านทั้งหมดล้วนแสดงให้เห็นว่า การมีสติอยู่กับลมหายใจนั้น
มีประโยชน์อย่างยิ่งกับการต่อสู้กับจิตที่วอกแวกและฟุ้งซ่าน ซึ่งนั่น
ก็คอื ปัญหาทีร่ บกวนท่านตัง้ แต่ตน้ ดังนัน้ วิธนี จี้ งึ เหมาะสมทีจ่ ะเป็นการ
ฝึกขั้นพื้นฐานสำ�หรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นปฏิบัติส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกัน
การที่ท่านระลึกได้ว่าพระพุทธองค์เองก็เคยใช้อานาปานสติเป็น
องค์กรรมฐานหลักในการบรรลุพระนิพพาน ก็ได้ชว่ ยทำ�ให้ความมัน่ ใจ
ของท่านกลับคืนมา
ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุนงั่ ในท่าทีส่ บายและเริม่ ด้วยการเพ่งความ
สนใจทั้งหมดไปที่การหายใจตามปกติ นั่นก็คือทุกลมหายใจเข้า
และทุกลมหายใจออกที่ตามมา การหายใจนั้นเป็นการกระทำ�ตาม
ธรรมชาติทแี่ น่นอนและต่อเนือ่ ง ท่านเพียงต้องผ่อนคลายและกำ�หนด
ความสนใจให้อยูท่ ปี่ ลายจมูก โดยรับรูท้ กุ ครัง้ ทีล่ มหายใจเข้าออกผ่าน
รูจมูกเท่านัน้ มิได้พยายามทีจ่ ะบังคับลมหายใจ ท่านต้องการทีจ่ ะอยู่
กับจังหวะของการหายใจที่เป็นไปเองตามธรรมชาติและปล่อยให้
สมาธิที่เกิดขึ้นนั้นดึงจิตเข้าข้างใน
ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุเพิง่ เริม่ ฝึกภาวนาด้วยการเจริญอานาปานสติ
เมื่ อ ต้ อ งออกจากวั ด วิ เ วการาม เนื่ อ งจากท่ า นวิ ช ชาวั ฑ โฒภิ ก ขุ
ผู้เป็นสหธรรมิกของท่านได้ล้มป่วยอย่างหนักและจำ�เป็นต้องเข้า

รับการรักษาโดยด่วน ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุมีความผิดหวังมาก
สถานการณ์บังคับให้ท่านต้องพาเพื่อนกลับไปกรุงเทพฯ ในทันที
ก่อนจะจากไป พระอาจารย์หลัน่ ซึง่ เป็นเจ้าอาวาส ได้ให้แนวทางในการ
ปฏิบัติที่ท่านได้เขียนขึ้นเองแก่พระทั้งสองรูป และไม่กี่ปีหลังจากนั้น
ท่ า นปั ญ ญาวั ฑ โฒภิ ก ขุ จึ ง ได้ แ ปลแนวทางนั้ น เป็ น ภาษาอั ง กฤษ
โดยมีชื่อว่า “คู่มือการปฏิบัติธรรม”
ทีก่ รุงเทพฯ ท่านวิชชาวัฑโฒภิกขุถกู นำ�ตัวไปทีส่ ถานทูตอังกฤษก่อน
หลังจากได้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ ท่านจึงได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
อาการของท่านไม่ดขี น้ึ แต่อย่างไรก็ตาม ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุกช็ ว่ ย
เฝ้าไข้ดแู ลอยูท่ โ่ี รงพยาบาล เมือ่ ท่านกปิลวัฑโฒภิกขุซง่ึ ตอนนัน้ อยูท่ ่ี
ประเทศอังกฤษได้ทราบข่าวว่าท่านวิชชาวัฑโฒภิกขุมีอาการป่วยที่
ไม่คอ่ ยน่าไว้วางใจ ท่านจึงรีบเดินทางมาประเทศไทย และวิเคราะห์
สถานการณ์อย่างรวดเร็ว แล้วจึงตัดสินใจพาท่านวิชชาวัฑโฒภิกขุ
และท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุกลับไปประเทศอังกฤษทันที
พระทั้งสามรูปกลับมาถึงลอนดอนในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2499
ท่านวิชชาวัฑโฒภิกขุ ซึ่งยังป่วยและมีอาการที่ทำ�ให้ร่างกายอ่อนแอ
จากโรคเรือ้ รัง จึงลาสิกขาและกลับไปใช้ชวี ติ แบบฆราวาส ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุก็ยุ่งอยู่กับความสับสนวุ่นวายของชีวิตในเมืองใหญ่ทันที
ท่านต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับภารกิจการงานที่มากมายของอาจารย์
ของท่าน โดยต้องทำ�หน้าทีต่ ดิ ตามท่านกปิลวัฑโฒภิกขุไปรับกิจนิมนต์
ต่างๆ เพือ่ ให้ญาติโยมเข้าพบ ตลอดจนสอนธรรมะและระดมทุนสำ�หรับ
กิจการต่างๆ ของสงฆ์
ชีวประวัติ

93

94

ปัญญาเหนือสามัญ

หนึง่ ในโครงการต่างๆ ของพุทธศาสนาทีท่ า่ นกปิลวัฑโฒภิกขุได้ให้
ความสำ�คัญมากทีส่ ดุ ก็คอื พุทธสมาคมในเมืองแมนเชสเตอร์ ทีท่ า่ นได้
ช่วยก่อตัง้ ในปี พ.ศ. 2494 นอกจากกรุงลอนดอนแล้ว เมืองแมนเชสเตอร์
นัน้ มีชมุ ชนชาวพุทธทีใ่ หญ่และเข้มแข็งทีส่ ดุ ในอังกฤษ ท่านกปิลวัฑโฒภิกขุ
เดินทางไปที่นั่นบ่อยเพื่อที่จะสอนธรรมะให้กับญาติโยมที่มารวม
กลุ่มกันเป็นประจำ�ที่บ้านเช่าในละแวกที่เงียบสงบของชานเมือง
ในเมืองแมนเชสเตอร์ไม่มพี ระสงฆ์อยูป่ ระจำ� ท่านจึงคิดแก้ไขปัญหานี้
ด้ ว ยการส่ ง ท่ า นปั ญ ญาวั ฑ โฒภิ ก ขุ ไ ปบริ ห ารงานประจำ � วั น ของ
พุทธสมาคมในเมืองแมนเชสเตอร์ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2499
ท่ า นปั ญ ญาวั ฑ โฒภิ ก ขุ จึ ง เดิ น ทางไกลขึ้ น เหนื อ ด้ ว ยความเคารพ
เชือ่ ฟังพระอาจารย์ เพือ่ ทีจ่ ะไปพักอาศัยอยูท่ บี่ า้ นเช่าของสมาคมทีต่ ง้ั
อยู่ที่โกรฟเวอเนอร์ สแควร์ ในเมืองเซล ที่เชสเชียร์
ข่าวทีต่ ดั เก็บไว้จากหนังสือพิมพ์แมนเชสเตอร์ อีฟนิง่ นิวส์ ของวันที่
21 กันยายน พ.ศ. 2499 กล่าวว่า “ในห้องหน้าบ้านบนถนนในเมืองเซล
เชสเชียร์ ทีเ่ งียบและร่มรืน่ มีชายหนุม่ แห่งประวัตศิ าสตร์นงั่ อยู่ เพราะ
เขาเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ประจำ�ในต่างจังหวัดของอังกฤษรูปแรกใน
ศาสนาของโลกที่ถือกำ�เนิดขึ้นเมื่อประมาณ 2,400 ปีมาแล้ว เขาเคย
นับถือคริสต์ศาสนา และมีชื่อเดิมว่าปีเตอร์ มอร์แกน ปัจจุบันคือ
ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุ มีอายุ 30 ปี และเคยทำ�งานเป็นวิศวกรไฟฟ้า
มาก่อนหน้านี้ เขาได้ใช้ชวี ติ ส่วนใหญ่ทลี่ นั เนลลี่ คาร์มาเทนเชียร์ ต่อมา
เขาได้พบและอ่านหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนา ซึ่งทำ�ให้เขาเกิด
ความสนใจ และในเดือนมกราคมปีนี้ เขาได้รับการอุปสมบทเป็น
พระภิกษุที่ประเทศไทย ในปัจจุบันท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุ ซึ่งเป็น

ชื่อภาษาบาลีแปลว่า ‘ผู้ที่เผยแพร่และเจริญในปัญญา’ มีเพียง
บริขาร 8 ป็นสมบัตทิ างโลก และดำ�รงชีวติ ตามพระธรรมวินยั 227 ข้อ
ท่านมีผา้ ไตรจีวร 3 ผืน บาตร มีดโกน ทีก่ รองน�้ำ เข็มและด้าย และได้
รับความช่วยเหลือในการดำ�รงชีพจากกลุ่มชาวพุทธเล็กๆ ที่กำ�ลัง
เติบโตขึ้นในเมืองแมนเชสเตอร์ พระวินัยห้ามไม่ให้ท่านจับต้องเงิน
หรือมีเงิน”
ในเดือนพฤษภาคมของปีนนั้ ในขณะทีท่ า่ นปัญญาวัฑโฒภิกขุยงั คง
อยู่ในประเทศไทย ได้มีการตั้งทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษในกรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำ�สอนของ
องค์พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าในสหราชอาณาจักร ด้วยการก่อตั้งวัด
สาขาขององค์กรพระภิกษุสงฆ์ในประเทศอังกฤษ และให้ที่พักอาศัย
ตลอดจนช่วยดูแลความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ ในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2499 ทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษหาทุนได้มากพอที่จะเช่าบ้านในกรุง
ลอนดอน สำ�หรับการอยู่อาศัยของพระสงฆ์ ท่านกปิลวัฑโฒภิกขุได้
ย้ายเข้าไปอยูท่ บี่ า้ นเลขที่ 50 บนถนนอเล็กซานดรา ในย่านสวิส คอทเทจ
หลังจากนัน้ ไม่นาน บ้านทีส่ วิส คอทเทจ หลังนัน้ จึงเป็นทีร่ จู้ กั กันในนาม
“ที่พักสงฆ์”
ตารางการสอนธรรมะในแต่ละสัปดาห์ของท่านกปิลวัฑโฒภิกขุ
ทำ�ให้ท่านต้องเดินทางไปเมืองแมนเชสเตอร์ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์
เพือ่ สอน เทศนา และให้สมั ภาษณ์เรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับจุดมุง่ หมาย
ของพุทธสมาคมในแมนเชสเตอร์ ซึ่งทำ�ให้ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุ
มีโอกาสที่จะปรึกษาอาจารย์ของท่านเป็นประจำ� การสอนในแต่ละ
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สัปดาห์รวมถึงการเดินทางไปเมืองลีดส์ ออกซ์ฟอร์ด เคมบริดจ์
ไบรท์ตัน ก่อนที่จะกลับลอนดอน หลังจากเวลาผ่านไปหลายเดือน
ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุเริ่มวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับตารางภารกิจ
ของท่ า นอาจารย์ ซึ่ ง ทำ � ให้ ท่ า นเหน็ ด เหนื่ อ ยและมี ผ ลกระทบต่ อ
สุขภาพของท่าน
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 หลังจากทีป่ ระจำ�อยูท่ พี่ ทุ ธสมาคม
ในเมืองแมนเชสเตอร์ได้เพียง 5 เดือน ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุก็ถูก
เรียกตัวกลับไปลอนดอน ด้วยท่านกปิลวัฑโฒภิกขุมคี วามจำ�เป็นต้อง
ขอความช่วยเหลือจากท่าน เพราะภารกิจต่างๆ ที่มากมายมีผลต่อ
สุขภาพของท่านกปิลวัฑโฒภิกขุ และเมื่อสุขภาพของท่านทรุดโทรม
ลงไปเรื่อยๆ ในอีกสองสามเดือนต่อมา ท่านกปิลวัฑโฒภิกขุก็จำ�ต้อง
ลาสิกขาและกลับไปใช้ชีวิตแบบฆราวาส ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุ
ผูเ้ ป็นศิษย์ทกี่ ตัญญูได้รบั การขอร้องให้เป็นผูท้ �ำ พิธลี าสิกขาให้ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2500
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝัน ทำ�ให้ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุผู้ซึ่ง
บวชได้เพียง 1 พรรษา ต้องรับผิดชอบงานทัง้ หมดของทรัสต์เพือ่ สงฆ์
อังกฤษ ท่านมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบหนักอึ้ง แต่ท่านก็
ทำ�หน้าที่ใหม่ของท่านด้วยความสุขุมและตั้งใจจริงถึงแม้จะมีพรรษา
เพียงน้อยนิด ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลบริหารที่พักสงฆ์ และมี
สามเณรอีกสองรูปชาวเยอรมันชื่อสัญญาวัฑโฒและสติวัฑโฒที่มา
พักอาศัยอยู่กับท่าน สามเณรทั้งสองเดินทางมาอาศัยอยู่กับท่าน
กปิลวัฑโฒภิกขุหลังจากที่ได้พบท่านในระหว่างการแสดงธรรมใน

ประเทศเยอรมนี ยังมีแม่ชีสูงอายุชาวรัสเซียชื่อ ญาณนันทา อีกคน
ที่ อ าศั ย อยู่ ด้ ว ยที่ ที่ พั ก สงฆ์ ซึ่ ง คอยช่ ว ยดู แ ลพระเณรทั้ ง หลาย
ท่านปัญญาวัฑโฒได้กลายเป็นครูบาอาจารย์ไปในทันทีทนั ใด มีหน้าที่
สั่งสอนสมาชิกอื่นๆ ของคณะสงฆ์และสอนธรรมะให้ญาติโยมกลุ่ม
เล็กๆ ทีม่ าพบท่านเป็นประจำ� การฝึกปฏิบตั ขิ องท่านจึงกลับกลายเป็น
การสอนผู้อื่น
ปัญหาใหญ่ของท่านในตอนแรกคือการมุ่งมั่นอยู่กับการฝึกสมาธิ
ทุกครั้งเวลาที่ท่านนั่งทำ�สมาธิ จิตของท่านวุ่นวาย มีแต่ความคิดมา
รบกวน และท่านต้องคอยควบคุมจิตให้อยูภ่ ายในและให้จดจ่ออยูก่ บั
ลมหายใจเสมอ การกลับมาประเทศอังกฤษอย่างรวดเร็วหลังจากที่
ได้บวชในประเทศไทยไม่นาน กลับกลายเป็นปัญหาใหญ่เกินคาด
เหตุผลสำ�คัญก็คือพระทุกรูปทั้งที่บวชให้ท่านและบวชพร้อมกับท่าน
ได้ลาสิกขาไปหมด และทิง้ ให้ทา่ นดูแล “ทารก” อยูเ่ พียงคนเดียว ทารก
ที่ว่านี้ก็คือ “ทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษ” ซึ่งเป็นภาระอันหนักหน่วง
ในระหว่างนั้น โยมแม่ของท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุได้พักอาศัยอยู่
ที่บ้านของพ่อแม่ของเธอที่เวลส์ และครั้งหนึ่งโยมแม่และน้องสาว
ของท่านมาเยี่ยมที่ที่พักสงฆ์ในกรุงลอนดอน เมื่อมาถึงทั้งสองคน
ได้ ร ออยู่ ที่ ห้ อ งรั บ แขก พวกเธอไม่ ไ ด้ เ จอท่ า นมาเป็ น เวลานาน
หลายปี และเมือ่ ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุเดินเข้ามาในห้อง โยมแม่นัน้
ดี ใ จมากและลุ ก ขึ้ น กอดลู ก ชาย เมื่ อ ได้ รั บ การบอกว่ า วิ นั ย ของ
พระสงฆ์นั้นห้ามไม่ให้ท่านถูกเนื้อต้องตัวโยมแม่ เธอผิดหวังและ
เสียใจเป็นอย่างยิ่ง เธอไม่ทราบเกี่ยวกับพระวินัย เธอปฏิเสธที่จะ
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ยอมรับสถานภาพใหม่ของลูกชาย และหลังจากนัน้ ไม่เคยกลับไปหา
ลูกชายอีกเลย
ในปี พ.ศ. 2501 ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุสอนธรรมะในภาคเรียน
ฤดูรอ้ นของพุทธสมาคมเป็นครัง้ แรก การเรียนการสอนภาคฤดูรอ้ นของ
พุทธสมาคมนั้นพยายามที่จะทำ�ให้ผู้เรียนได้มีความประพฤติปฏิบัติ
ที่ดีงาม ตลอดจนเรียนรู้และสนทนากันเกี่ยวกับการฝึกทำ�สมาธิ
โดยมีจุดมุ่งหมายในการเจริญสมาธิทำ�ให้จิตสงบและมีปัญญาในขั้น
พืน้ ฐาน ทุกปีพทุ ธสมาคมจะเชิญบุคคลต่างๆ มาบรรยายในหลักสูตร
ภาคฤดูร้อน ซึ่งมีหลายคนที่ค้างที่นั่น และสอนการทำ�สมาธิให้แก่
ผู้เรียน ทุกปีโรงเรียนภาคฤดูร้อนของพุทธสมาคมจะประชุมกันเป็น
เวลาหนึง่ สัปดาห์ในสถานทีก่ ว้างใหญ่ในชนบท โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุม
เกือบ 50 คนเป็นประจำ� ทุกคนจะมีหอ้ งพักส่วนตัวในบ้านแบบชนบท
หลังใหญ่ โดยมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเองโดยไม่มีความ
เข้มงวดหรือเป็นพิธีการเหมือนกับการเข้าปฏิบัติธรรม คนส่วนมาก
ทีม่ าเป็นผูป้ ฏิบตั ติ ามแบบนิกายเซนและเถรวาท ซึง่ มักจะรวมกลุม่ กัน
ตามความสนใจของตนเอง ไม่ได้มีการห้ามสนทนากันระหว่างการ
เรียนภาคฤดูร้อน และผู้คนต่างๆ พูดคุยปะปนกันตามอัธยาศัยใน
บางช่วงเวลาในแต่ละวัน
ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุได้รบั ภาระในการสอนเกีย่ วกับมุมมองของ
นิกายเถรวาท คริสต์มาส ฮัมฟรียส์ นำ�เสนอข้อคิดต่างๆ ในนิกายเซน
ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุได้เทศน์สองครัง้ ในหนึง่ วัน ซึง่ ครัง้ หนึง่ นัน้ เป็น
การแนะนำ�เกี่ยวกับพุทธศาสนาให้แก่คนที่ยังรู้ไม่มากนัก สิ่งที่ท่าน

เน้นมากในการสอนสมาธิก็คือ การมีสติอยู่กับลมหายใจที่จะนำ�มา
ซึ่งความสงบและสมาธิ เมื่อมีโอกาสท่านก็จะอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อ
ที่ยากๆ อย่างเช่น ปฏิจจสมุปบาท ท่านได้ทุ่มเทกับงานและเสียสละ
เวลาส่วนตัวของท่านเพือ่ สนทนาเป็นการส่วนตัวกับผูป้ ฏิบตั เิ กีย่ วกับ
ประสบการณ์ของเขาอย่างน้อยวันละครั้ง
นอกจากนั้น ท่านปัญญาวัฑโฒยังรับกิจนิมนต์เป็นผู้นำ�ในการ
ภาวนาในสัปดาห์แห่งการทำ�สมาธิในเมืองออกซ์ฟอร์ด ซึ่งมีความ
แตกต่างอย่างมากในเนือ้ หาและบรรยากาศจากการเรียนภาคฤดูรอ้ น
ของพุทธสมาคม ท่านเจริญรอยตามท่านกปิลวัฑโฒภิกขุ โดยสอน
การทำ�สมาธิที่เข้มงวดในแบบของพระมหาสีสยาดอว์ที่เน้นในความ
สำ�คัญของการมีสติและสัมปชัญญะ ในช่วงแรกของสัปดาห์ ท่านจะคุย
ให้ฟงั คร่าวๆ เกีย่ วกับวิธกี ารทำ�สมาธิ ผูป้ ฏิบตั ติ อ้ งตัง้ มัน่ อยูก่ บั ความ
รูส้ กึ ของการพองยุบของหน้าท้องระหว่างการหายใจ และคอยสังเกต
อย่างละเอียดถึงอารมณ์ ความรูส้ กึ นึกคิดทีอ่ าจจะผุดขึน้ มา ท่านสอน
ให้ผปู้ ฏิบตั มิ สี ติทแี่ หลมคมด้วยการทำ�ให้จติ อยูก่ บั กระบวนการหายใจ
ตลอดเวลา
การเคลื่อนไหวของกายทุกครั้งต้องเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจและมี
สติอยูก่ บั ทุกอิรยิ าบถ ได้แก่ การก้าวเดินช้าๆ กว่าปกติอยูต่ ลอดเวลา
การรับประทานอาหารอย่างช้าๆ ในขณะเดียวกันต้องคอยดูความคิด
ของตนด้วยความระมัดระวังและรูส้ กึ ตัวเมือ่ มีการขาดสติ ท่านเน้นว่า
ความเพียรเช่นนีค้ วรมีอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งตลอดทัง้ วัน ด้วยจุดประสงค์
เพื่อที่จะมีสติรู้เท่าทันกายและจิตอย่างลึกซึ้งชัดเจนและแน่นอน
ชีวประวัติ
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สัปดาห์แห่งการทำ�สมาธิภาวนาในออกซ์ฟอร์ดนั้นมิได้จัดขึ้นที่
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด แต่จัดที่บ้านหลังใหญ่ในเมืองออกซ์ฟอร์ด
ทีอ่ ยูต่ ดิ กับสวนป่า ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมมีหอ้ งพักส่วนตัวและพบปะพูดคุยกัน
ในช่วงรับประทานอาหารเท่านั้น ผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกคนถือศีลแปด
ซึ่งรวมไปถึงการไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวัน ไม่มีการคุย
การอ่านหนังสือ และความบันเทิงใดๆ เวลาทัง้ วันต้องทุม่ เทให้กบั การ
ปฏิบัติธรรมที่เคร่งครัด โดยท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุเป็นผู้สอนและให้
คำ�แนะนำ�
นอกจากนั้น ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุได้อธิบายถึงวิธีปฏิบัติธรรม
ขั้นพื้นฐานตามสถานที่ต่างๆ ในกรุงลอนดอน และในการประชุมทาง
ศาสนาที่จีซัส คอลเลจ ออกซ์ฟอร์ด ท่านเชื่ออย่างเต็มหัวใจและ
ปราศจากข้อสงสัยใดๆ เลยว่า ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้น
เป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญอย่างยิง่ ทีม่ นุษย์ปถุ ชุ นควรจะเข้าใจ มีคนหลายคนยินดี
ที่จะปฏิบัติตามวิธีที่ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุสอนเพียงเพื่อช่วยให้
เขามีชีวิตอยู่อย่างสบายเท่านั้น แต่ในการอบรมสั่งสอนญาติโยม
ท่านเจอคนจำ�นวนน้อยมากทีจ่ ะยินดีทจี่ ะปฏิบตั อิ ย่างจริงจังเพือ่ ดำ�เนิน
ไปสู่รากฐานที่สำ�คัญของการปฏิบัติธรรม แทนที่จะทำ�พอเป็นพิธี
ในปี พ.ศ. 2501 ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุได้จัดการอุปสมบทให้
สามเณรชาวเยอรมัน 2 รูป ที่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่กับท่าน ในการ
เตรียมตัวนั้น ท่านได้สั่งสอนสามเณรทั้งสองอย่างละเอียดเกี่ยวกับ
พิธีการบวชและวินัยสงฆ์ต่างๆ และในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2501
ณ สถานทูตไทย ก็ได้มีพิธีอุปสมบทซึ่งเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์

ทีเ่ กิดขึน้ พระธัมมิโกภิกขุ และพระวิมาโลภิกขุ เป็นพระสงฆ์สองรูปแรก
ที่ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุบนแผ่นดินอังกฤษ
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2502 ท่านปัญญาวัฑโฒได้รับนิมนต์ไป
เทศน์ทวี่ คิ ทอเรียใกล้กบั พระราชวังบักกิง้ แฮม มีผฟู้ งั คนหนึง่ ประทับใจ
กับสิง่ ทีไ่ ด้ฟงั มาก และเมือ่ ท่านเทศน์เสร็จ เขาได้ถวายปัจจัยก้อนใหญ่
จำ�นวน 24,000 ปอนด์ เพื่อมอบให้ทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษ และใน
เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2503 โยมอุปฏั ฐากเก่าแก่ผซู้ งึ่ มีบทบาทสำ�คัญใน
การก่อตัง้ ทรัสต์เพือ่ สงฆ์องั กฤษ ได้ถวายปัจจัยจำ�นวน 15,000 ปอนด์
ให้แก่กองทุนอีก ในฐานะผู้จัดการของทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษ ท่าน
ปัญญาวัฑโฒภิกขุได้ทำ�ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคปัจจัยทั้งสอง
อย่างเคร่งครัด ซึ่งทำ�ให้ทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษนั้นสามารถซื้อบ้าน
และที่ดินได้ 3 แห่ง ในเวลาเพียงไม่กี่ปีหลังจากนั้นเพื่อประโยชน์ของ
คณะสงฆ์ โดยซือ้ บ้านเลขที่ 131 ถนนฮาเวอร์สตอคฮิล ในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2505 และบ้านเลขที่ 129 ถนนฮาเวอร์สตอคฮิล ซึ่งอยู่ติดกัน
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2506 ต่อมาไม่นานหลังจากนัน้ ก็ได้ซอื้ บิดดัลพ์
โอลด์ ฮอล ซึ่งเป็นบ้านและที่ดินในชนบท เพื่อทำ�เป็นสถานที่ปฏิบัติ
ธรรม
ถึงแม้ว่าท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุมุ่งมั่นและทุ่มเทกับการปฏิบัติ
ธรรมและการอบรมสั่งสอนคณะศิษย์อย่างเต็มกำ�ลังจนทำ�ให้มีผู้มา
ฟังเทศน์ของท่านนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี แต่ท่านก็ยังคงรู้สึก
ขาดความมั่นใจในงานที่ทำ� การเทศนาสั่งสอนในหัวข้อต่างๆ ทาง
พุ ท ธศาสนานั้ น มาจากทฤษฎี เ ป็ น ส่ ว นใหญ่ มิ ใ ช่ จ ากการปฏิ บั ติ
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เนือ่ งจากท่านขาดประสบการณ์ในการปฏิบตั ธิ รรมอย่างแท้จริง ในการ
บรรยายของท่านจึงต้องอ้างอิงพระไตรปิฎกในภาษาบาลีอยู่เสมอ
เมื่ออธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ท่านรู้สึกเหมือนกับเป็นแพทย์ผู้มี
ความรูใ้ นทางทฤษฎี แต่ไม่มคี วามเชีย่ วชาญในการใช้ความรูแ้ ละรักษา
โรคอย่างจริงจัง แล้วท่านจะสามารถช่วยผูอ้ นื่ ขจัดกิเลสต่างๆ ของเขา
ได้อย่างไรในเมือ่ ตัวท่านเองยังไม่สามารถกำ�จัดกิเลสของตนเองได้เลย
ในใจลึกๆ ท่านทราบดีว่า ทันทีที่มีโอกาสท่านจะต้องเสาะแสวงหา
ครูบาอาจารย์ที่ท่านสามารถพึ่งได้เพื่อเข้ารับการอบรมสั่งสอน
ครั้งหนึ่งท่านได้คุยเกี่ยวกับความปรารถนาของท่านกับนักศึกษา
ปริญญาโทคนไทยคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในลอนดอน และเขายินดีที่จะ
ช่วยหาครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในทางวิปัสสนากรรมฐาน
ให้ท่านเมื่อเขากลับไปประเทศไทย นักศึกษาผู้นั้นทำ�งานเป็นวิศวกร
เหมืองแร่ จึงมีความจำ�เป็นที่ต้องเดินทางไปแถบแม่น้ำ�โขงเพื่อจะ
หาแหล่งแร่ เวลาที่เดินทางไปแถบนั้น เขาชอบค้างคืนที่วัดใกล้ๆ
เขาบอกว่าเขายินดีทจี่ ะถามผูค้ นให้เกีย่ วกับครูบาอาจารย์ทมี่ ชี อื่ เสียง
ที่อยู่ในละแวกนั้น
การเดินทางไปอยูป่ ระเทศไทยครัง้ แรกของท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุ
นั้นสั้นและไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไรนัก ท่านกลับไปอยู่ที่อังกฤษนาน
และไม่สขุ ใจ แต่ทว่าท่านมีความรูส้ กึ ตัง้ แต่ตน้ แล้วว่าคำ�ตอบทีถ่ กู ใจนัน้
อยู่ในแดนไกลที่มีพระในนิกายเถรวาท การอยู่ในประเทศไทยของ
ท่านนัน้ สัน้ มากเสียจนไม่มเี วลาทีจ่ ะเรียนภาษาไทย หรือขนบธรรมเนียม
ใดๆ ถ้ า ท่ า นมี โ อกาสกลั บ ไปสั ก วั น หนึ่ ง ท่ า นมั่ น ใจว่ า การเรี ย น

ภาษาไทยเป็นสิ่งจำ�เป็นมาก ในกรุงลอนดอนในขณะนั้นมีคนไทย
น้อยมาก ท่านจึงไม่มีโอกาสที่จะหัดพูดภาษาไทย ท่านตัดสินใจที่จะ
เรี ย นด้ ว ยตนเองด้ ว ยการแปลหนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ การทำ � สมาธิ ข อง
พระอาจารย์หลัน่ เป็นภาษาอังกฤษ พระอาจารย์หลัน่ เป็นเจ้าอาวาส
วัดวิเวการาม ซึ่งได้ให้หนังสือเล่มนี้แก่ท่านก่อนออกจากวัด
ด้วยการใช้พจนานุกรมไทย-อังกฤษ และความรูอ้ นั กว้างขวางของ
ท่านเกี่ยวกับพระไตรปิฎก ทำ�ให้ท่านสามารถแปลความหมายของ
คำ�ต่างๆ ทีละคำ�และทีละประโยคจากต้นฉบับในภาษาไทย ถึงแม้ว่า
จะช้าและยากในตอนแรก แต่การแปลทำ�ได้รวดเร็วและคล่องแคล่ว
มากขึน้ เมือ่ ท่านเริม่ มีความเคยชินกับตัวอักษรไทยและใจความหลักๆ
ของหนังสือ ซึ่งส่วนมากแล้วเป็นการสรุปเกี่ยวกับพระไตรปิฎก เช่น
พระคัมภีร์วิสุทธิมรรคและพระอภิธรรมมัตถสังฆหะ เป็นต้น
ในปี พ.ศ. 2504 ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุได้แปลหนังสือคู่มือการ
ปฏิบตั ธิ รรมซึง่ มีจ�ำ นวน 100 หน้าได้ส�ำ เร็จ ซึง่ ต่อมาได้รบั การตีพมิ พ์
โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเพือ่ แจกเป็นธรรมทาน และได้มกี าร
นำ�บางส่วนของหนังสือไปตีพมิ พ์ในหนังสือ “สงฆ์” ของทรัสต์เพือ่ สงฆ์
อังกฤษด้วย
ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุได้แจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางกลับไป
ประเทศไทยเพื่อปฏิบัติธรรมเพิ่มเติม และในที่สุดก็ได้พระภิกษุที่
จะมาทำ�หน้าที่แทนท่าน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 ท่าน
อานันทโพธิภิกขุ ซึ่งเป็นชาวแคนาดา ได้เดินทางมาถึงที่พักสงฆ์
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เพือ่ ทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุในการบริหารทรัสต์
เพื่อสงฆ์อังกฤษ เมื่อพ้นจากภาระหน้าที่และสามารถที่จะทำ�ตาม
ความประสงค์ได้แล้ว ในทีส่ ดุ ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุกไ็ ด้อ�ำ ลาญาติโยม
และเดินทางขึ้นเครื่องบินมุ่งสู่กรุงเทพฯ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน
ต่ อ มาสมาคมชาวพุ ท ธได้ จั ด พิ ม พ์ คำ � สรรเสริ ญ และรำ � ลึ ก ถึ ง
พระคุณท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุในหนังสือทางสายกลางดังนี้ : “ในวันที่
21 พฤศจิกายน ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุได้เดินทางโดยเครื่องบินไปยัง
ประเทศไทยเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมในสภาพแวดล้อมที่จะเอื้อ
อำ�นวยต่อความเจริญก้าวหน้าในการภาวนามากกว่าในกรุงลอนดอน
ปีเตอร์ มอร์แกนนัน้ ได้อปุ สมบทเป็นพระภิกษุในประเทศไทยและได้กลับ
มาประเทศอังกฤษไม่กเี่ ดือนหลังจากการบวช ต่อมาไม่นานหลังจาก
กลับมาถึงประเทศอังกฤษแล้ว ท่านได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบดูแล
เกี่ยวกับทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษเป็นเวลา 5 ปี โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการอบรมธรรมะให้แก่พระภิกษุและสามเณรใหม่ทั้งหลายและ
สัง่ สอนญาติโยม ตลอดจนต้องเดินทางไปเมืองแมนเชสเตอร์และลีดส์
ทุกสองสัปดาห์ และทำ�หน้าที่อื่นๆ อีก ทั้งๆ ที่ท่านไม่ได้เสนอตัวที่จะ
ทำ�งานเหล่านั้น แต่ท่านก็ไม่เคยหลีกเลี่ยงหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ
ขณะนีท้ า่ นได้ตดั สินใจว่าถึงเวลาแล้วทีจ่ ะต้องไปปฏิบตั สิ มาธิภาวนาต่อ
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน ท่านได้สอนการทำ�สมาธิในห้องเรียนของ
มิสซิสรอบบินส์ และได้รับหนังสือเล่มหนึ่ง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน
หน่วยงานเขตได้ถวายหนังสืออืน่ ๆ อีกในงานเลีย้ งรับรองและอวยพร
ให้ท่านประสบความสำ�เร็จสมความปรารถนาในประเทศไทย บุคคล
ต่างๆ ที่ท่านได้เคยช่วยเหลือคงจะรำ�ลึกถึงท่าน แต่ทุกคนควรจำ�ไว้

ตามที่เคยได้ยินได้ฟังว่า ‘ญาติโยมนั้นไม่ได้เป็นเจ้าของพระ ถึงแม้ว่า
จะมีโอกาสได้อุปัฏฐากท่าน’ รูปถ่ายที่งดงามของท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุนนั้ ได้แขวนไว้ทที่ างเข้าของสมาคมฯ และขอแจ้งให้ทราบว่าเทป
บันทึกเสียงพระธรรมเทศนาสัน้ ๆ 3 กัณฑ์ ทีท่ า่ นได้แสดงไว้กอ่ นไปนัน้
ก็สามารถยืมไปฟังได้ตามเงื่อนไขปกติของสมาคมฯ
ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุมพี ระคุณต่อสมาคมฯ เป็นอย่างยิง่ ภายใต้
การบริหารของท่าน สมาคมเล็กๆ ที่ตั้งขึ้นใหม่ได้เติบโตและมีความ
มัน่ คง มีจ�ำ นวนสมาชิกมากขึน้ และมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั บุคคลทัว่ ไป
มากขึ้น เงินบริจาค 2 ก้อนที่สำ�คัญ ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่ได้รับมาใน
ระหว่างที่ท่านดูแลบริหารที่พักสงฆ์นั้น ทำ�ให้สามารถมีวิหารใหม่ซึ่ง
ตัง้ อยูท่ ี่ 131 ถนนฮาเวอร์สต็อคฮิล และสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรมทีบ่ ดิ ดุลพ์
และยังช่วยทำ�ให้ทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษสามารถส่งสามเณรที่ท่าน
สอนไปโลกตะวันออกเพือ่ ศึกษาเพิม่ เติม ในการทีท่ า่ นเดินทางกลับไป
ประเทศไทย ท่านได้จากสมาคมที่ได้สร้างไว้อย่างมั่นคงเท่าที่จะเป็น
ไปได้ในโลกอนิจจัง พวกเรานั้นเป็นหนี้บุญคุณท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุ
และยังคงจะเป็นหนี้บุญคุณต่อไปสำ�หรับธรรมะคำ�สั่งสอนของท่าน”
หลังจากเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน ท่าน
ปัญญาวัฑโฒภิกขุได้เดินทางต่อไปยังวัดชลประทานรังสฤษดิท์ นี่ นทบุรี
ซึง่ เป็นปริมณฑลของกรุงเทพฯ และปรับตัวให้เข้ากับชีวติ ใหม่ภายใต้
การดูแลของท่านพระอาจารย์ปัญญานันทภิกขุ ผู้เป็นเจ้าอาวาส
ซึ่งท่านเป็นนักปราชญ์และอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย ถึงแม้ว่าจะ
อยูใ่ กล้กรุงเทพฯ วัดชลประทานฯ เป็นสถานทีท่ สี่ ปั ปายะสำ�หรับการ
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ปฏิบัติภาวนาในช่วงที่ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุแสวงหาหนทางเพื่อ
ดำ�เนินไปในสายทางธรรมต่อไป
ในเดือนเมษายนของปีถัดมา ในช่วงกลางฤดูร้อน โรคข้อที่เกิด
จากวัณโรคที่เท้าขวาของท่านได้กำ�เริบขึ้น ทำ�ให้บวมอักเสบและ
เจ็บปวดมาก จึงทำ�ให้ขอ้ เท้าไม่สามารถรับน�้ำ หนักของตัวท่านเองได้
ด้วยความเมตตาช่วยเหลือของท่านพระอาจารย์ปัญญานันทภิกขุ
ท่านจึงได้เข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลในกรุงเทพฯ ซึง่ ในขณะนัน้ มียา
ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาวัณโรคแล้ว
หลังจากการค้นพบในปี พ.ศ. 2486 สเตร็บโตมัยซิน กลายเป็น
ยาชนิดแรกที่ได้ผลดีในการรักษาวัณโรค มีการใช้ยานี้เพื่อการรักษา
วัณโรคอย่างกว้างขวางในประเทศไทยมาแล้วหลายปี และแพทย์
ได้ สั่ ง จ่ า ยยานี้ ใ ห้ ท่ า นทุ ก วั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น เวลาหลายเดื อ น
ในระหว่างทีใ่ ช้ยานีร้ กั ษา เท้าและน่องของท่านได้รบั การเข้าเฝือกและ
ใส่อยูอ่ ย่างนัน้ อีก 7 เดือนต่อมา เพือ่ ประคับประคองเท้าทีอ่ กั เสบจาก
วัณโรค นอกจากนั้นท่านได้รับไม้ค้ำ�ยันคู่หนึ่งอีกครั้งเพื่อช่วยในการ
เคลื่อนไหวและทำ�ให้ท่านสามารถช่วยเหลือตนเองได้
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2505 ในขณะที่ไปพบแพทย์เพื่อให้ตรวจ
ดูอาการที่กรุงเทพฯ ท่านได้พบกับวิศวกรเหมืองแร่ที่เคยรู้จักกันที่
ประเทศอังกฤษ และเขาได้กราบเรียนท่านว่า มีครูบาอาจารย์ที่ดี
หลายท่านทีส่ ามารถช่วยแนะนำ�การปฏิบตั ใิ ห้ทา่ นได้ เขาเล่าถึงประวัติ
ของท่านพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั โต ผูท้ ใี่ ช้ชวี ติ เป็นพระธุดงค์และปฏิบตั ิ

ในป่ า อั น กว้ า งใหญ่ ที่ เ คยครอบคลุ ม ภาคอี ส านของประเทศไทย
ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระอาจารย์ที่สำ�คัญและเป็นตัวอย่างที่ดี
ในการปฏิบัติภาวนาอย่างเคร่งครัด ในบรรดาพระอาจารย์ทางด้าน
กรรมฐานที่ บ รรลุธรรมและได้รับการเคารพนั บ ถื อเกื อบทั้ ง หมด
ในช่วงศตวรรษนี้ ล้วนเป็นลูกศิษย์โดยตรงของท่านพระอาจารย์มั่น
ซึ่งเรียกกันว่า “สายวัดป่า”
สายวัดป่าเป็นสาขาของนิกายเถรวาทที่ยังคงยึดพระธรรมวินัย
เดิมตามทีอ่ งค์พระพุทธเจ้าได้ประทานไว้อย่างเคร่งครัดและมากทีส่ ดุ
สายวัดป่ามุ่งเน้นการปฏิบัติภาวนาและมุ่งมั่นที่จะบรรลุมรรคผล
นิพพานเป็นเป้าหมายหลักของชีวิตในสมณเพศ วัดต่างๆ ทางสาย
วั ด ป่ า จะมุ่ ง ไปในการปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการเจริ ญ ปั ญ ญาของ
พระพุทธองค์เป็นสำ�คัญ ตลอดจนการใช้ชวี ติ อย่างสมถะของนักบวช
ที่ทำ�ตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด และมีการทำ�สมาธิเพื่อที่จะเข้าถึง
ความจริงภายในตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้
มีครูบาอาจารย์ทา่ นหนึง่ ในสายวัดป่าทีว่ ศิ วกรผูน้ นั้ รูส้ กึ ประทับใจ
คือ ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส
ของวัดป่าบ้านตาด ในช่วงนั้นพระอุปัชฌาย์ซึ่งเคยทำ�พิธีอุปสมบท
ให้ท่านอาจารย์พระมหาบัวกำ�ลังอาพาธหนักอยู่ที่โรงพยาบาลใน
กรุงเทพฯ ด้วยความกตัญญูกตเวทีและเคารพต่อพระอุปชั ฌาย์ทใี่ กล้
จะมรณภาพ ท่านอาจารย์พระมหาบัวเดินทางมากรุงเทพฯ บ่อยครัง้
เพื่ อ เยี่ ย มท่ า น ซึ่ ง ท่ า นอาจารย์ พ ระมหาบั ว เลื อ กที่ จ ะพั ก อยู่ ที่
วัดบวรนิเวศในใจกลางกรุงเทพฯ วิศวกรผูน้ นั้ ทราบข่าวว่าท่านมา จึงได้
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มีน�้ำ ใจจัดการพาท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุไปยังวัดบวรนิเวศ เพือ่ ทีจ่ ะได้
ไปกราบนมัสการท่านอาจารย์พระมหาบัว
ครั้งแรกที่ได้พบท่านอาจารย์พระมหาบัว พระหนุ่มชาวอังกฤษ
รูส้ กึ ประทับใจเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้พบเห็นบุรษุ ทีม่ บี คุ ลิกจริงจังเข้มแข็ง
ใบหน้ามีสง่าราศี มีการเคลื่อนไหวอย่างแคล่วคล่องว่องไวเฉกเช่น
นักมวย ท่านนั่งตัวตรงพร้อมกับมีสีหน้าที่เรียบเฉย ไม่แสดงความ
ยิ น ดี ยิ น ร้ า ย ซึ่ ง ทำ � ให้ ดู อ งอาจกล้ า หาญและมั่ น คงเป็ น อย่ า งยิ่ ง
หลังจากที่ได้กราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่งแล้ว วิศวกร
จึงได้กราบเรียนว่า พระที่พามาด้วยนั้นมาจากประเทศอังกฤษและ
กำ�ลังแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะช่วยชี้นำ�ทางที่แท้จริงให้กับท่าน
ซึง่ ท่านอาจารย์พระมหาบัวตอบด้วยท่าทางทีส่ ง่างาม แต่ระมัดระวัง
เล็กน้อย
ท่านอาจารย์พระมหาบัวอธิบายเกี่ยวกับความยากลำ�บากของ
ชีวิตพระในวัดป่ายาวพอสมควร และบางทีอาจจะเป็นเพราะท่าน
เห็นขาที่ใส่เฝือกของท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุ จึงแสดงความไม่มั่นใจ
ว่ า ท่ า นจะทนความยากลำ � บากของการใช้ ชี วิ ต ในป่ า ได้ ห รื อ ไม่
ท่านกล่าวว่าทีอ่ ยูอ่ าศัยนัน้ เรียบง่าย และอาหารก็ไม่ประณีต อากาศ
มีทัง้ ร้อนจัด หนาวจัด และมีความชืน้ สูง รวมทัง้ ต้องทำ�งานประจำ�ใน
การขัดถู ทำ�ความสะอาด และหาบน้ำ� การเดินด้วยเท้าเปล่าไปยัง
หมู่บ้านทุกวันเพื่อบิณฑบาตนั้นเป็นข้อวัตรสำ�คัญที่ไม่สามารถจะ
ละเว้นได้ และต้องอดทนกับการนั่งสมาธิและเดินจงกรมด้วยความ
เหน็ดเหนื่อยวันละหลายชั่วโมง

ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุนั่งฟังอย่างตั้งอกตั้งใจด้วยความเคารพ
ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านอาจารย์พระมหาบัว
กำ�ลังพูดเท่าไรนัก แต่ทว่านั่นไม่เป็นอุปสรรค เพราะท่านนั้นชอบ
ท่านอาจารย์พระมหาบัว ท่านชอบท่าทางกิริยามารยาทและการ
สอนแบบตรงไปตรงมาของท่านอาจารย์พระมหาบัว บุคลิกของท่าน
อาจารย์พระมหาบัวนั้นประทับใจท่านมาก ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุ
มีความเคารพศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อท่านพระอาจารย์ที่นั่งนิ่งอยู่
ตรงหน้าท่านในทันที กล่าวคือมีความสมบูรณ์ในตัวท่านเองและไม่ได้
ต้องการอะไรจากศิษย์ ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุบอกกับตัวท่านเองว่า
“เราต้องขอร้องให้ท่านรับเป็นศิษย์ ก้มลงกราบเลย ขอท่านให้รับเรา
เป็นศิษย์”
ท่ า นพระอาจารย์ พ ระมหาบั ว ขอให้ โ ยมวิ ศ วกรช่ ว ยแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ ท่านได้แนะนำ�ให้ทา่ นปัญญาวัฑโฒภิกขุใช้อานาปานสติ
เป็นเครือ่ งกำ�กับจิต เพือ่ ทำ�จิตให้เป็นสมาธิและมีก�ำ ลัง บางครัง้ เวลาที่
ไม่ได้นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมนั้น ท่านควรจะพยายามมีสติอยู่กับ
กายตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้จิตส่งออกไปหาสิ่งต่างๆ ภายนอก
การปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยควบคุมจิตและรักษากำ�ลังของจิต ท่านจะใช้
วิธใี ดในการควบคุมจิตให้สงบอยูภ่ ายในกายนัน้ ไม่ส�ำ คัญ ท่านสามารถ
ใช้จินตนาการ หรือรับรู้ความรู้สึกเวทนาต่างๆ หรือปล่อยให้จิตนั้น
เป็ น อิ ส ระในการแล่ น ไปมาภายในกายก็ ไ ด้ ทุ ก วิ ธี นั้ น ใช้ ไ ด้ ห มด
ตราบใดทีช่ ว่ ยป้องกันจิตไม่ให้สง่ ออกไปอยูก่ บั ความวุน่ วายภายนอก
และตอนท้ายท่านพระอาจารย์เน้นย้ำ�ความสำ�คัญของการเจริญสติ
ในทุกอิริยาบถอยู่ตลอดเวลา
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ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุกลับจากวัดบวรนิเวศด้วยความรู้สึกมี
กำ�ลังใจจากคำ�สอนและตัง้ ใจจะทุม่ เทกำ�ลังกับการปฏิบตั ภิ าวนาอีกครัง้
เมื่อท่านทราบข่าวว่าพระอุปัชฌาย์ของท่านอาจารย์พระมหาบัว
ได้มรณภาพในเดือนกรกฎาคม ท่านเกิดความกังวลว่าจะไม่ได้พบ
ครูบาอาจารย์ที่ล้ำ�เลิศอีก
เฝือกที่ขาของท่านนั้นถูกตัดออกในเดือนพฤศจิกายน ท่านได้
กลับไปยังวัดบวรนิเวศอีกเพื่อสอบถามเกี่ยวกับท่านอาจารย์พระมหาบัว จึงได้ทราบว่าท่านพระอาจารย์ที่ท่านนับถือองค์นี้ยังคง
เดินทางมากรุงเทพฯ เป็นบางครั้งบางคราว ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุ
จึงมีโอกาสได้ไปกราบนมัสการท่านอาจารย์พระมหาบัวที่วัดบวรนิเวศอีกสองสามครั้ง และทุกครั้งท่านก็จะกราบขออนุญาตไปเป็น
ลูกศิษย์ที่วัดป่าบ้านตาด ท่านพระอาจารย์นั้นยังไม่กล้ารับท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุไปอยู่ที่วัดในตอนแรกด้วยความเป็นห่วงเกี่ยวกับ
เรื่องปัญหาสุขภาพของท่าน ดังนั้นในการพบครั้งที่สาม เพื่อเป็น
การลดความกังวลของท่านพระอาจารย์ ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุ
จึงกราบเรียนว่าขออนุญาตไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเพียงชั่วคราว
ท่ า นจึ ง ยอมอนุ ญ าตให้ ต ามที่ ข อ หลายปี ต่ อ มาท่ า นอาจารย์ พระมหาบั ว ได้ พู ด อย่ า งขบขั น พร้ อ มกั บ หั ว เราะ โดยกล่ า วว่ า
ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุนั้นได้ขอมาอยู่ที่นี่เพียงชั่วคราว และก็อยู่
อย่างชั่วคราวมากว่า 41 ปีแล้ว
ค่ำ�ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุ
ได้ เ ดิ น ทางโดยรถไฟข้ า มคื น เพื่ อ เดิ น ทางไปยั ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี

ในภาคอีสาน เป็นการเดินทางเกือบ 500 กิโลเมตร ใช้เวลากว่า
10 ชั่วโมง โดยมีโยมลูกศิษย์ของท่านอาจารย์พระมหาบัวมารอรับ
ท่านที่สถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานีด้วยรถแลนด์โรเวอร์เก่าๆ สภาพ
ทรุดโทรม เขาขับรถด้วยความเต็มใจพาท่านไปยังจุดหมายปลายทาง
เป็นระยะทางอีกประมาณ 20 กิโลเมตร รถแล่นไปตามถนนสายหลัก
ไประยะหนึ่ง และแยกออกไปตามทางลูกรังแล้วตัดผ่านนาข้าวที่ดู
แห้งแล้งและเต็มไปด้วยฝุน่ ถนนทางหลวงทีจ่ ะไปถึงวัดมีเพียงแค่นัน้
ที่เหลือต้องขับผ่านทุ่งนาที่มองเห็นยาวสุดสายตาและเต็มไปด้วย
ฟางข้าว ในฤดูหนาวที่แห้งแล้งนั้น ทางขรุขระดังกล่าวก็ยังคงขับ
ผ่านได้ แต่เมื่อถึงกลางฤดูฝนและน้ำ�ท่วมนาข้าวก็จะต้องใช้เรือพาย
แทนในการเดินทางช่วงนั้น
วัดป่าบ้านตาดนัน้ มองเห็นเด่นชัดจากเส้นขอบฟ้า เมือ่ ใกล้ถงึ วัด
ดูเหมือนเป็นเกาะที่เขียวขจีไปด้วยต้นไม้ตัดกับภาพเบื้องหลังที่
เป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่และแห้งแล้งกันดาร ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุ
กำ � ลั ง จะเข้ า สู่ เ ขตวั ด ป่ า ที่ เ งี ย บสงบในสายท่ า นพระอาจารย์ มั่ น
ภูริทัตโต ซึ่งเป็นที่อยู่ของหมู่สงฆ์ที่ได้สละชีวิตทางโลกมาดำ�เนิน
ชีวิตในป่าเพื่ออยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติซึ่งคล้ายกันกับความเป็นอยู่
ของพระพุทธองค์ในระหว่างที่ทรงแสวงหาโมกขธรรม และเป็นแรง
บันดาลใจให้ท่านได้ทรงบรรลุมรรคผลนิพพาน
ตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจำ�นวนมากได้เข้าไปอาศัยอยู่ใน
ป่าลึกและตามภูเขา เพื่อต้องการที่จะแสวงหาที่หลีกเร้นที่จะช่วย
ท่านในการเจริญสมาธิและเข้าถึงธรรมะทีแ่ ท้จริงตามทีพ่ ระพุทธองค์
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ทรงสอน พระภิกษุเหล่านั้นใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่มีความสะดวก
สบาย แต่เพียบพร้อมไปด้วยความเพียรพยายาม
พระพุทธองค์เองนั้นก็ได้ประสูติและตรัสรู้ในป่า ท่านทรงอาศัย
อยู่ในป่าในช่วงที่บำ�เพ็ญเพียรและหลังจากตรัสรู้แล้ว ท่านทรง
แสดงธรรมในป่ า และเสด็ จ ดั บ ขั น ธปริ นิ พ พานที่ ส าละวโนทยาน
ใต้ต้นสาละสองต้น ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกที่เป็นภาษาบาลี
พระพุ ท ธองค์ มั ก จะทรงสั่ ง สอนให้ ส าวกของพระองค์ แ สวงหาที่
เงียบสงบตามป่า เพราะเป็นทีท่ เี่ หมาะสมทีส่ ดุ ในการชำ�ระจิตให้หมด
จากกิเลสทั้งหลาย
มีคนมาพาท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุไปยังทีพ่ กั ซึง่ มีลกั ษณะเหมือนกับ
ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นกุฏิไม้เล็กๆ ท่ามกลางดงไม้ที่อยู่ด้านหลัง
ของศาลาใหญ่ กุฏิสร้างอย่างแข็งแรงและเรียบง่ายซึ่งกลมกลืนกับ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นป่า โดยสร้างสูงจากพื้นประมาณ 3 ฟุต อยู่บน
ลานดินละเอียดที่กวาดเรียบ มีทางเดินจงกรมอยู่ด้านหลังกุฏิตาม
แนวทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก
ถึ ง แม้ ว่ า กุ ฏิ นั้ น จะได้ รั บ การออกแบบให้ เ หมาะสมกั บ สภาพ
อากาศของเขตกึ่งร้อนชื้น แต่ก็ยังมีรอยแตกรอยร้าวและรูต่างๆ
ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อื่นๆ ที่เป็นเพื่อนร่วมโลก ไม่มีมุ้งลวดที่
หน้าต่างบานเกล็ด ส่วนมากเวลาที่เปิดหน้าต่าง แมลงจำ�นวนมาก
ก็จะบินเข้ามา ค้างคาวบินอยู่เหนือศีรษะ และจิ้งจกวิ่งข้ามผนังและ
เพดานเพื่อจับยุงและแมลงอื่นๆ ที่บินเข้ามา

สภาพของวัดทีไ่ ด้พบเห็นนัน้ แตกต่างจากทีท่ า่ นปัญญาวัฑโฒภิกขุ
ได้วาดภาพเอาไว้ ท่านได้จินตนาการภาพวัดเป็นป่าดงดิบที่เต็มไป
ด้วยสัตว์ป่า เช่น เสือและช้าง แต่ป่าที่ท่านได้เห็นนั้นกลับค่อนข้าง
อยู่สบายและไม่น่ากลัว มีกุฏิไม้เล็กๆ กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่กว่า
160 ไร่ สัตว์ป่าที่ท่านเจอก็มีเพียงกระรอก งู และกิ้งก่า ป่าธรรมชาติ
ที่บริสุทธิ์ที่เคยปกคลุมพื้นที่นั้นได้สูญสิ้นไปนานแล้วจากการถางป่า
เพื่อทำ�การเพาะปลูก ป่าที่เหลือภายในเขตวัดแสดงให้เห็นว่าสภาพ
ป่าเดิมเป็นอย่างไร เสือทัง้ หลายก็เป็นเพียงความทรงจำ�เช่นกัน แต่ใน
สมัยแรกๆ ที่สร้างวัด นานๆ ครั้งก็จะมีเสือโคร่งและเสือดาวผ่านเข้า
มาแถวกุฏิพระ
ถึ ง แม้ จ ะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเหล่ า นี้ วั ด ป่ า บ้ า นตาดก็ ยั ง เป็ น
วัดป่าทีเ่ ป็นตัวอย่าง รักษาขนบธรรมเนียมเก่าแก่ของการปฏิบตั แิ ละ
ปราศจากเครื่องอำ�นวยความสะดวกสมัยใหม่ต่างๆ เช่น ไฟฟ้า และ
น�้ำ ประปา เหล่าพระสงฆ์อยูก่ บั ธรรมชาติดว้ ยความเรียบง่าย แสงเทียน
ให้ความสว่างในยามวิกาล น้ำ�ถูกชักรอกด้วยมือและใส่ถังหาบเป็นคู่
จากบ่อไปยังกุฏิต่างๆ ด้วยไม้คานที่ทำ�จากปล้องไม้ไผ่ยาวสำ�หรับ
วางพาดบนไหล่ น้ำ�นั้นเอาไว้สำ�หรับอาบและซักผ้า ในช่วงฤดูฝน
น้ำ�ฝนจะถูกรองเก็บไว้ในแท็งก์และโอ่งสำ�หรับดื่ม ในช่วงฤดูแล้งต้อง
ใช้น้ำ�จากบ่อบาดาลอย่างระมัดระวังเพื่อให้เพียงพอ
การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทำ�ให้เกิดความพอใจและเป็นสุขกับ
ความเป็นอยู่อย่างสมถะ ภายในกุฏิท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุมีเพียง
กลดที่เอาไว้กางเป็นมุ้ง เสื่อ ผ้าห่ม บาตร ผ้าไตรจีวรอันประกอบ
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ด้วยสบง อังสะ จีวร และสังฆาฏิ และสิ่งของที่จำ�เป็นอื่นๆ อีกเพียง
เล็กน้อย การฝึกให้พอใจกับสิ่งที่มีอยู่นั้น หมายถึงการละความ
สะดวกสบายต่างๆ นานา ซึ่งเคยเป็นเรื่องปกติเมื่อยามที่ได้ใช้ชีวิต
อย่างสุขสบาย
การบั ง คั บ ตนเองให้มีแต่เฉพาะข้าวของจำ � เป็ นนั้ นเป็ นหั วใจ
ของคำ�สอนของพระพุทธองค์ เหตุปจั จัยในชีวติ คนเรานัน้ แปรเปลีย่ น
อยู่เสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนและก่อให้เกิดความทุกข์
ถ้าไปยึดติดอยู่กับความสุข ความสุขที่จีรังยั่งยืนนั้นมีอยู่แต่ใน
จิตใจเท่านั้น ซึ่งได้มาจากการที่ได้เอาชนะกิเลสตัณหาคือความ
โลภ โกรธ หลง กิเลสที่ร้ายกาจเหล่านี้ก่อให้เกิดความยึดติดอย่าง
เหนียวแน่นกับความสะดวกสบาย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่แน่นอนและ
แปรเปลี่ยน และนำ�มาซึ่งความไม่พอใจและความทุกข์ ดังนั้น
เพื่ อ เป็ น การฆ่ า กิ เ ลส พระกรรมฐานจะปฏิ เ สธสิ่ ง ที่ เ ป็ น ความ
สะดวกสบายที่ ไ ม่ จำ � เป็ น ด้ ว ยความตั้ ง ใจที่ จ ะเข้ า ถึ ง หั ว ใจของ
พระธรรมคำ�สอน พระปฏิบัติก็จะมีเพียงบริขารที่จำ�เป็นเท่านั้น
ทุกวันในตอนเช้าตรู่ พระสงฆ์จะเดินประมาณ 3 กิโลเมตร ไปยัง
หมูบ่ า้ นเพือ่ บิณฑบาตแล้วก็เดินกลับ เนือ่ งจากท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุ
อาจจะเดินตามไม่ทัน จึงมีการจัดเส้นทางบิณฑบาตอีกสายหนึ่งใน
บริเวณวัด เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดของข้อเท้าท่านที่มี
ปัญหา ท่านเดินระยะทางไม่ถึง 200 เมตร ไปยังบริเวณครัวที่มี
แม่ชีในวัดคอยใส่กับข้าวถุงในบาตรของท่านด้วยเคารพเลื่อมใส

พระสงฆ์ ฉั น อาหารธรรมดา ส่ ว นมากจะเป็ น ข้ า วเหนี ย ว
พร้อมด้วยปลา ผัก และผลไม้ ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุเคยคิดว่า
อาหารพืน้ บ้านนัน้ ส่วนใหญ่จะฉันยาก แต่ทว่าท่านกลับพบว่าส่วนมาก
อาหารที่วัดอุดมสมบูรณ์และมีประโยชน์ ยกเว้นในบางครั้งที่มีรสจัด
หรือคาวเกินไป ในแง่คุณค่าทางอาหาร ก็น่าจะดีกว่าอาหารที่ท่าน
ได้รับในกรุงเทพฯ เสียอีก และความเผ็ดก็ยังช่วยเพิ่มรสชาติให้กับ
ปั้นข้าวเหนียวอีกด้วย
ท่ า นปั ญ ญาวั ฑ โฒภิ ก ขุ ยั ง มี ปั ญ หาเรื่ อ งการพู ด ภาษาไทย
ในระหว่างที่อยู่ที่กรุงลอนดอน ท่านได้ศึกษาวิธีการอ่านและเขียน
ภาษาไทยด้วยตนเอง แต่หลังจากได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้ว
เป็ น เวลาหนึ่ ง ปี ท่ า นก็ ยั ง ไม่ ส ามารถแยกเสี ย งสู ง เสี ย งต่ำ � และ
ความหมายของมันได้ ปัญหานี้ทำ�ให้ไม่สะดวกในการสนทนากับ
ท่านอาจารย์พระมหาบัวและพระรูปอื่นๆ ท่านอาจารย์พระมหาบัว
แก้ปัญหาด้วยการเขียนคำ�สั่ง ข้อความต่างๆ เป็นภาษาไทยเพื่อให้
ลูกศิษย์ของท่านแปลเป็นภาษาอังกฤษ ถึงแม้ว่าจะเป็นกระบวนการ
ที่ค่อนข้างกินเวลาและไม่ง่ายนัก แต่มันเป็นสิ่งที่สร้างความสัมพันธ์
ทีใ่ กล้ชดิ ระหว่างอาจารย์กบั ลูกศิษย์ซงึ่ ค่อยๆ พัฒนาไปตามกาลเวลา
จนกลายเป็นความผูกพันทีเ่ หนียวแน่นและลงใจ ท่านปัญญาวัฑโฒภิ ก ขุ ตั ด สิ น ใจตั้ ง แต่ ต้ น ที่ จ ะมี ค วามเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาด้ ว ยใจจริ ง ต่ อ
พระอาจารย์ของท่าน และท่านไม่เคยมีเหตุผลใดๆ ทีจ่ ะต้องเสียใจใน
ความเชื่อใจนั้นเลย
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ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุเก็บรักษาบันทึกข้อความต่างๆ ทีเ่ ขียนด้วย
ลายมือของท่านพระอาจารย์ในช่วงแรกไว้เป็นอย่างดี และเอาออกมา
อ่านเวลาที่ท่านต้องการกำ�ลังใจ หนึ่งในข้อความนั้นเขียนว่า :
“วั ด ป่ า บ้ า นตาดเป็ น ที่ สำ � หรั บ การภาวนา พวกเราเป็ น
พระกรรมฐาน ตั้งแต่ต้นวัดนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อการเจริญภาวนา
จึ ง ไม่ อ นุ ญ าตให้ ทำ � งานหรื อ ทำ � กิ จ อื่ น ใดที่ จ ะมารบกวน
บรรยากาศที่สงบของที่นี่ ถ้ามีความจำ�เป็นต้องทำ�งานอื่น
ผมได้ตั้งกฎไว้ว่าจะให้ทำ�เพียงแค่เท่าที่จำ�เป็นเท่านั้น
งานหลั ก ของท่ า นในฐานะที่ เ ป็ น พระกรรมฐานนั้ น
พระอุปัชฌาย์ได้มอบให้ไว้ตั้งแต่วันที่ท่านบวช ในระหว่างพิธี
การบวชนัน้ ท่านสอนให้พจิ ารณากรรมฐานห้า คือ เกสาหรือผม
โลมาหรือขน นขาหรือเล็บ ทันตาหรือฟัน และตโจหรือหนัง
ทีห่ อ่ หุม้ ร่างกาย ทัง้ ห้าส่วนของกายนีท้ สี่ อนไว้ระหว่างพิธกี าร
บวช ควรเป็นเครือ่ งบริกรรมเพือ่ การปฏิบตั ภิ าวนาซึง่ แล้วแต่
ท่านจะพิจารณา ท่านควรเจริญกรรมฐานเหล่านีใ้ นการปฏิบตั ิ
ภาวนาโดยสุดความสามารถ และนี่คืองานที่แท้จริงของพระ
ที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำ�สอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้”
ส่วนอีกข้อความหนึ่งเขียนไว้ว่า :
“มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่จะคอยจับผิดพระรูปอื่น ความคิด
เช่นนั้นจะไม่ช่วยในการปฏิบัติของเรา มันไม่ใช่หน้าที่ของเรา

ที่จะคอยตำ�หนิติเตียนพระรูปอื่น ถึงแม้ว่าท่านจะประพฤติ
ไม่สมควรก็ตาม จงพิจารณาความหงุดหงิดรำ�คาญใจทีเ่ กิดขึน้
ภายในใจของเราแทน ปัญญามิได้เกิดจากการกล่าวโทษผู้อื่น
ว่าเขามีความผิด ปัญญาจะเกิดจากการที่เห็นความผิดของ
ตนเอง วินัยสงฆ์เป็นการฝึกการควบคุมกาย วาจา และใจ
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติภาวนา จึงควรปฏิบัติตามด้วยความ
เคารพและตั้งใจ ด้วยการมีสติอยู่กับการกระทำ�ทุกอย่างของ
ตนเองอยู่ตลอดเวลา”
ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุตัดสินใจว่า สิ่งแรกที่ท่านต้องทำ�คือต้อง
มีทัศนคติที่ถูกต้องสมควรแก่การเป็นพระสงฆ์ ประการที่สองคือ
วางตนให้สำ�รวมเหมาะสมกับสมณเพศ ประการที่สามคือพูดแต่
ในสิ่งที่มีประโยชน์และจำ�เป็น ไม่พูดเพ้อเจ้อหรือคุยเรื่องไร้สาระ
คนไทยชอบอะไรที่สั้นและง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่อง
ชื่อและสำ�นวนที่ใช้ทั่วไป เวลาเรียกชื่อพระส่วนมากในคณะสงฆ์ไทย
จะนิยมเรียกชื่อตัวมากกว่าฉายาที่เป็นภาษาบาลี ชื่อจริงก็มักจะ
ถูกย่อให้สั้นเป็นชื่อเล่นที่เรียกง่ายซึ่งมีเพียงหนึ่งหรือสองพยางค์
ชื่ อ ที่ ย าวและเป็ น ทางการดั ง เช่ น ชื่ อ ของท่ า นปั ญ ญาวั ฑ โฒภิ ก ขุ
นั้นเรียกยากสำ�หรับพระรูปอื่นที่เคยชินกับการเรียกชื่อสั้นๆ อย่าง
เป็นกันเอง ต่อมาท่านอาจารย์พระมหาบัวจึงแก้ไขปัญหาด้วยการ
ย่อชือ่ จากปัญญาวัฑโฒภิกขุ เป็น “ปัญญา” เฉยๆ ซึง่ แปลว่า ความฉลาด
นับว่าเป็นชื่อที่มีความชัดเจนเหมาะสมกับตัวของท่านปัญญาวัฑโฒ
ภิกขุ โดยเวลาเรียกชื่อ ท่านพระอาจารย์จะใช้คำ�ว่า ท่าน นำ�หน้า
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ชือ่ ตัว ซึง่ เป็นคำ�ทีแ่ สดงถึงความยกย่องโดยทัว่ ไปในภาษาไทย ตัง้ แต่
บัดนัน้ เป็นต้นมา ท่านปัญญาวัฑโฒภิกขุจงึ เป็นทีร่ ูจ้ กั กันเพียงในนาม
สั้นๆ ว่า “ท่านปัญญา” ซึ่งหมายถึง “พระที่ฉลาด”
ท่านปัญญาเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าท่านอาจารย์พระมหาบัวนั้น
เข้มงวดและเอาจริงเอาจังมากกับลูกศิษย์ของท่าน ท่านคอยเฝ้าดู
ทุกคนด้วยความเข้มงวดกวดขันตลอดเวลา ซึ่งทำ�ให้ลูกศิษย์กลัว
ท่านเป็นครูบาอาจารย์ทีด่ มุ ากสมคำ�เล่าลือ ท่านปัญญาเชือ่ มัน่ อย่าง
เต็มหัวใจในพระอาจารย์ของตน และทราบด้วยสัญชาตญาณดีว่า
ท่ า นพระอาจารย์ ไ ม่ ไ ด้ มี เ จตนาร้ า ยใดๆ ในการสั่ ง สอนลู ก ศิ ษ ย์
ท่านปัญญาเข้าใจดีว่าเวลาที่ท่านอาจารย์พระมหาบัวดุลูกศิษย์ด้วย
ถ้อยคำ�แรงๆ คำ�ที่ท่านใช้นั้นสื่อความหมายที่ลึกลงไปกว่านั้นอีก
คำ�พูดอาจจะเชือดเฉือนจิตใจของลูกศิษย์ แต่ผลก็คอื คำ�พูดของท่าน
จะช่วยกระตุ้นให้ลูกศิษย์มีสติและบังคับตนให้เพ่งเข้าไปภายในจิต
ท่านต้องทำ�ให้ใจของลูกศิษย์เปิดเพือ่ ทีธ่ รรมะจะสามารถแทรกเข้าไป
ในจิตได้ลึก
ท่านอาจารย์พระมหาบัวจะคอยคอยสอดส่องดูความสามารถ
ของลูกศิษย์ท่านอยู่เสมอ หากท่านเห็นว่าพระรูปใดมีศักยภาพมาก
ในการปฏิบัติจิตตภาวนา ท่านก็จะพยายามที่จะคอยสนับสนุน
สร้ า งเหตุ ปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต่ อ การเจริ ญ ในทางธรรมให้ กั บ พระรู ป นั้ น
ท่านปัญญาทราบดีว่าท่านอาจารย์พระมหาบัวเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของท่ า น ถึ ง แม้ ว่ า การปฏิ บั ติ ข องท่ า นจะยั ง ไม่ ถึ ง ขั้ น ที่ เ รี ย กว่ า
ก้าวหน้า แต่ท่านอาจารย์พระมหาบัวอบรมลูกศิษย์ใหม่คนนี้ด้วย

ความเมตตาวันแล้ววันเล่าเพื่อจะช่วยพัฒนาระดับสมาธิของท่าน
ปัญญาให้แน่นหนามั่นคงมากยิ่งขึ้น
ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจในตัวท่านอาจารย์พระมหาบัว
ท่ า นปั ญ ญาจึ ง ตั้ ง ใจและเพี ย รพยายามในการปฏิ บั ติ ด้ ว ยตนเอง
อย่างเข้มแข็งและไม่บ่น ท่านคิดว่าท่านต้องพยายามแก้ปัญหาของ
ตนเองก่อนที่จะไปกราบขอคำ�แนะนำ�จากท่านพระอาจารย์ และนั่น
เป็นทางเดียวที่จะช่วยให้ท่านได้ทดสอบปัญญาตนว่ามีมากน้อย
เพี ย งใดและมี ข อบเขตแค่ ไ หน ถ้ า ท่ า นพลาด ท่ า นทราบดี ว่ า
พระอาจารย์ของท่านจะคอยช่วยท่านขยายขอบเขตนั้น ที่จริงแล้ว
การที่มีศรัทธาต่อท่านอาจารย์พระมหาบัวและต่อสายวัดป่าก็คือ
การเชื่อในปัญญาที่ไร้ขอบเขตของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ด้วยความสามารถที่จะแก้ปัญหาเกือบทั้งหมดได้ด้วยตนเอง
ท่านปัญญาจึงเข้าพบท่านอาจารย์พระมหาบัวเพียงบางครั้งเพื่อ
กราบเรียนถามเกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนา และท่านยังเข้าใจการทำ�
สมาธิเพิ่มขึ้นอีกด้วยจากการฟังพระธรรมเทศนาและอ่านหนังสือ
ของท่านอาจารย์พระมหาบัว จากประสบการณ์ท่านปัญญาพบว่า
ท่านอาจารย์พระมหาบัวมักจะแก้ปญ
ั หาต่างๆ ของลูกศิษย์ในระหว่าง
ที่ท่านเทศน์ ซึ่งเป็นการตอบคำ�ถามก่อนที่ลูกศิษย์จะถามเสียอีก
และบ่อยครั้งที่ไม่จำ�เป็นที่จะต้องถามอย่างละเอียด
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ท่ามกลางความเงียบสงบทีก่ ฏุ ขิ องท่านทีว่ ดั ป่าบ้านตาด ท่านปัญญา
เจริญอานาปานสติเพื่อฝึกสมาธิให้มากขึ้น ท่านรู้สึกว่าความสงบ
ของจิตและสมาธิของท่านยังไม่ลกึ พอ จิตของท่านยังมีความคิดเกิดขึน้
ซึง่ บ่งชีถ้ งึ ปัญญาจริตของท่าน พระอาจารย์ของท่านพยายามให้ทา่ น
เห็ น ว่ า สมาธิ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จำ � เป็ น ที่ จ ะต้ อ งทำ � ให้ เ กิ ด ให้ มี เ พื่ อ
เตรียมพร้อมสำ�หรับการพิจารณาธรรม แต่ท่านก็ต้องระวังอย่าให้
ความสำ�คัญกับการสร้างเครื่องมือมากเกินไป จนละเลยงานหลัก
เมื่อเครื่องมือนั้นพร้อมใช้ ท่านต้องเรียนรู้วิธีการที่จะใช้มันอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยรวดเร็ว ในที่สุดท่านปัญญาจึงตัดสินใจที่จะใช้
ความสงบและสมาธิที่ท่านมีอยู่ในการพิจารณาธรรม เพื่อปัญญาที่
ลึกกว่านั้น ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ผลดี
ในป่าเขตร้อนของภาคอีสานของไทย ต้นไม้ใบหญ้าเติบโตเร็วและ
ก็ยอ่ ยสลายเร็วเช่นกัน ทางเดินในป่าถ้ามิได้ดแู ลก็จะมองแทบไม่เห็น
ทางเพราะรกรุงรังไปด้วยต้นไม้ใบหญ้า แม้แต่แคร่ไม้ไผ่ธรรมดาก็อยู่
ได้ไม่นาน เมือ่ มองจากหน้าต่างของกุฏทิ า่ นไปยังหมูต่ น้ ไม้หนาทึบทีด่ ู
เหมือนป่าดงดิบ พฤกษาทีเ่ ขียวขจีนนั้ พันด้วยเถาวัลย์ไม้เลือ้ ยใบใหญ่
ที่สามารถโตได้ถึง 6 นิ้วต่อวันในสภาพอากาศที่ร้อนชื้น พืชพันธุ์ไม้
ป่านัน้ ต้องคอยตัดอย่างต่อเนือ่ ง มิฉะนัน้ มันก็อาจจะปกคลุมกุฏทิ งั้ หลัง
ได้ภายในเวลา 6 เดือน และถึงแม้จะมีการตัดอยู่ตลอดเวลาแต่
ท่านปัญญาก็คิดว่ายากที่จะเอาชนะธรรมชาติได้
บรรยากาศทีส่ งบเงียบสัปปายะของวัดป่าบ้านตาดนัน้ ทำ�ให้จติ ใจ
สงบและผ่อนคลาย ท่านปัญญาไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์หรือฟังวิทยุ

จึงทำ�ให้ทา่ นอยูอ่ ย่างสงบสุขเพราะไม่ทราบเรือ่ งราวข่าวสารทางโลก
และคิดว่าสถานการณ์ต่างๆ คงยังเหมือนเดิม คือมีการประท้วง
การจลาจลและสงครามต่างๆ เหตุการณ์เหล่านัน้ ไม่เข้ามารบกวนสติ
และสมาธิของท่านอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามเวลาทีม่ งี เู ลือ้ ยเข้ามาใน
กุฏขิ องท่าน ซึง่ ดูเหมือนว่าจะเกิดขึน้ บ่อยครัง้ ท่านก็มสี ติรเู้ ท่าทันกับ
เหตุการณ์ทสี่ �ำ คัญนัน้ ทันที ถึงแม้วา่ บรรยากาศทีว่ ดั จะสงบและมีเรือ่ ง
ทางโลกเพียงน้อยนิด แต่กไ็ ม่ได้ท�ำ ให้รสู้ กึ ว่าอยูง่ า่ ยสบายๆ เท่าไรนัก
การที่จะต้องมีสติอยู่กับตนเองตามวินัยสงฆ์ และเนื่องจากการที่อยู่
ใกล้ชิดท่านอาจารย์พระมหาบัวและระลึกนึกถึงคำ�สั่งสอนของท่าน
อยู่เสมอนั้น ทำ�ให้ท่านปัญญาต้องคอยระมัดระวังและไหวตัวให้ทัน
ต่อธรรมะที่แฝงอยู่ในแทบจะทุกสถานการณ์
วันหนึ่งโดยไม่คาดคิด ท่านปัญญาก็สามารถแยกเสียงของคำ�ใน
ภาษาไทยให้ตรงกับภาษาเขียนทีท่ า่ นเคยฝึกแปลในประเทศอังกฤษได้
ก่อนหน้านี้เนื่องจากหูท่านไม่ชินกับเสียงสูงต่ำ�และสระต่างๆ ของ
ภาษาไทย ท่านจึงไม่สามารถแยกแยะได้วา่ เสียงนัน้ เสียงนีม้ คี วามหมาย
อย่างไร แต่หลังจากที่ได้มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเกินกว่าหนึ่งปี
ทุกอย่ า งก็ ลงตัวและเข้าที่ของมันในหัวของท่ าน และทำ � ให้ ท่ าน
สามารถเชื่อมโยงเสียงเข้ากับความหมายได้อย่างง่ายดาย มันเป็น
เหมื อ นกั บ ว่ า ได้ เ รี ย นรู้ ภ าษาหลั ง จากที่ ไ ด้ ยิ น เสี ย งในภาษาไทย
อย่ า งเดี ย วมานานแต่ ไ ม่ ท ราบความหมาย เมื่ อ ได้ ยิ น เสี ย งของ
ท่านอาจารย์พระมหาบัวพูด ท่านก็สามารถเข้าใจความหมายของ
คำ�พูดของท่านพระอาจารย์ได้ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ทักษะการพูด
ภาษาไทยของท่านก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับรู้คำ�ศัพท์ต่างๆ ที่
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เหมาะสมและจำ�เป็นต่อการสื่อสารได้อย่างชัดเจนในการสนทนากับ
ท่านพระอาจารย์และพระรูปอื่น
ในระยะนัน้ คำ�สอนของพระอาจารย์ของสายวัดป่าส่วนใหญ่อยูใ่ น
รูปแบบของการเทศน์ซึ่งหลั่งไหลออกมาเองโดยมิได้เตรียมล่วงหน้า
และมิได้มกี ารบันทึกเป็นลายลักษณ์อกั ษรหรือบันทึกเสียงไว้ อย่างเช่น
ท่านอาจารย์พระมหาบัวเทศน์ออกมาจากภายในจิตให้ลกู ศิษย์ฟงั เป็น
ประจำ� พระธรรมเทศนาของท่านมักจะมีขนึ้ ในยามค�่ำ คืนทีอ่ ากาศเย็น
ในศาลาที่เปิดโล่งและมีแสงเทียนส่องสว่างที่ฐานพระพุทธรูปโดย
มีหมูส่ งฆ์นงั่ อยูท่ า่ มกลางความมืดมิด ในความเงียบสงัดนัน้ จะได้ยนิ
เสียงร้องของจิ้งหรีดเรไรที่อาศัยอยู่ในป่ารอบๆ วัดตลอดเวลา
ท่านอาจารย์พระมหาบัวจะนัง่ สงบเพียงชัว่ ระยะหนึง่ เพือ่ รวบรวม
ธรรมะก่อนทีจ่ ะปล่อยให้พระธรรมเทศนาหลัง่ ไหลออกมาจากจิตของ
ท่านโดยอัตโนมัติ เมื่อหัวข้อในการเทศน์ซึ่งไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า
ได้เริ่มเป็นที่รับรู้ของผู้ฟังแล้ว จังหวะในการเทศน์และเสียงของท่าน
ก็จะเร็วขึ้นดังขึ้นและชัดเจนขึ้นเป็นลำ�ดับ ความสำ�คัญและความ
ลึกซึ้งของคำ�สอนของท่านทำ�ให้ผู้ฟังตั้งอกตั้งใจฟังด้วยความสนใจ
เป็นอย่างยิ่ง ท่านอาจารย์พระมหาบัวพูดถึงการบรรลุธรรมอย่าง
ชัดเจนและเร้าใจจนทำ�ให้ผู้ฟังเองรู้สึกเหมือนกับได้สัมผัสถึงความ
วิเศษของการบรรลุมรรคผลด้วยตนเอง คำ�สอนของท่านถึงอกถึงใจ
ผู้ฟังในขณะนั้น เทศน์ต่างๆ ของท่านจึงมักเป็นที่จดจำ�กันได้ใน
ภายหลังเสมอ เนื่องจากมีผลกระทบทางจิตใจในขณะที่ฟังและมี
รายละเอียดต่างๆ ที่ลึกซึ้งและชัดเจน

ต่อมาลูกศิษย์มคี วามต้องการทีจ่ ะเก็บรักษาพระธรรมเทศนาของ
ท่านอาจารย์พระมหาบัวกันมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้า การได้ฟังเทศน์ของ
ท่านจะเป็นผลดีตอ่ การปฏิบตั ขิ องพวกเขาและคนรุน่ หลังต่อไป มีโยม
คนหนึ่งได้ถวายเครื่องบันทึกเสียงขนาดใหญ่ ยี่ห้อกรุนดิก รุ่นทีเค
ชนิดใช้แถบเทปแม่เหล็กแบบม้วนให้แก่วัด ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีพระ
รูปใดที่ใช้เครื่องนี้เป็น ด้วยความรู้และทักษะในทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ท่านปัญญาอาสาที่จะรับผิดชอบในการบันทึกพระธรรมเทศนาต่างๆ
ของพระอาจารย์ของท่าน ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการบันทึก
รวบรวมพระธรรมเทศนาที่มีมากที่สุดของท่านอาจารย์พระมหาบัว
โดยเริ่มตั้งแต่การบันทึกด้วยม้วนเทปเปลือยมาเป็นเทปคาสเซ็ท
ต่อไปจนถึงการอัดแบบดิจิทัล ท่านปัญญาใช้วิธีการบันทึกที่ทันสมัย
ที่สุดเท่าที่มีในขณะนั้นในการบันทึกพระธรรมเทศนาที่ล้ำ�ค่านับเป็น
พันๆ ชัว่ โมง ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ด้วยความเพียรพยายามอย่าง
ไม่หยุดยั้งของชายชาวอังกฤษที่ละทิ้งอาชีพวิศวกรไฟฟ้าของตน
เพื่อมาเป็นนักบวชในพุทธศาสนา ทำ�ให้เทศนาของท่านอาจารย์
พระมหาบั ว เกี่ ย วกั บ พระธรรมคำ � สอนของพระพุ ท ธองค์ เ ป็ น
จำ�นวนมาก ได้รับการเก็บรวบรวมไว้เป็นอย่างดีเพื่อคนรุ่นหลัง
ท่ า นปั ญ ญาตั้ ง ใจเป็ น อย่ า งยิ่ ง อยู่ เ สมอในการฟั ง พระธรรม
เทศนาของท่านอาจารย์พระมหาบัวด้วยใจที่เปิดกว้างและแน่วแน่
ท่านพยายามที่จะซึมซับความหมายขั้นต่างๆ ที่สอดแทรกอยู่ในนั้น
ให้ได้บ้างเป็นอย่างน้อย ท่านพบว่าการฟังเทศน์ของท่านอาจารย์
พระมหาบัวที่อธิบายถึงพระธรรมคำ�สอนนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติที่
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ยากกว่าที่คาดคิดไว้เป็นอย่างมาก ในการที่จะฟังเพื่อให้ได้ผลอย่าง
แท้จริง เพือ่ ทีจ่ ะให้การฟังเป็นการเจริญภาวนาไปด้วยนัน้ ท่านจะต้อง
ทำ�จิตใจให้ว่างสนิทปราศจากความคิดและการปรุงแต่งใดๆ ที่มา
รบกวนอยู่เต็มสมองและปัญญาของท่าน กล่าวคือต้องละความรู้
มุมมอง ความคิด และอคติต่างๆ ทั้งหมดที่มีอยู่เต็มหัวใจ เวลาที่
ท่านทำ�ใจให้ว่างและตั้งใจฟังคำ�สอนด้วยใจที่เปิดกว้างและรับฟัง
ด้วยความยินดี ท่านพบว่าพลังอำ�นาจของพระธรรมเทศนาของท่าน
อาจารย์พระมหาบัวจะค่อยๆ ซึมทราบเข้าสู่จิตใจของท่านอย่างช้าๆ
และขจัดอุปสรรคต่างๆ ทางจิตทีข่ ดั ขวางความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิ
พลังอำ�นาจที่ลึกลับของเทศนาของท่านพระอาจารย์ที่ส่งออกมานี้
เป็นการค้นพบที่แปลกใหม่สำ�หรับท่านปัญญา
แต่แน่นอนว่า ท่านปัญญามีความปรารถนามากกว่าเพียงแค่การ
ได้ยินได้ฟังพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความจริงที่จะขจัดข้อสงสัย
ต่างๆ ของท่าน การที่จะมีปัญญาในระดับที่สามารถจะกำ�จัดอวิชชา
ทัง้ หลายทีม่ อี ยูเ่ ต็มจิตใจนัน้ ต้องใช้เวลาและความพากเพียรพยายาม
ในการพัฒนา นอกจากจะต้องมีสมาธิที่มั่นคงไปพร้อมๆ กันแล้ว
ท่ า นต้ อ งนำ � การพั ฒ นาทางด้ า นปั ญ ญามาใช้ พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ
พระธรรมคำ�สอนทัง้ หลายอย่างถีถ่ ว้ น จนท่านเองสามารถทีจ่ ะค้นพบ
และประสบได้ ถึ ง ความลงตั ว และประสานกั น อย่ า งลึ ก ซึ้ ง ของ
พระธรรมคำ�สอนส่วนต่างๆ ที่มีอยู่มากมายของพระพุทธองค์
ในช่ ว งระหว่ า งพรรษาแรกที่ วั ด ป่ า บ้ า นตาดของท่ า นปั ญ ญา
ท่านอาจารย์พระมหาบัวเกริ่นว่า ท่านเองยินดีที่จะให้ผู้ปฏิบัติ

ชาวตะวันตกคนอื่นๆ มาเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนา มีอยู่
ครั้งหนึ่งท่านยังกล่าวอีกว่า สักวันหนึ่งท่านเองอาจจะเดินทางไป
ประเทศอังกฤษ ท่านปัญญานั้นค่อนข้างแปลกใจและคิดว่าท่าน
พระอาจารย์คงจะพูดไปตามมารยาทหรือพูดเล่น แต่ปรากฏว่า
ท่านอาจารย์พระมหาบัวเริ่มมาเรียนภาษาอังกฤษกับท่านทุกวัน
โดยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อเรียนภาษาอังกฤษที่กุฏิของท่านปัญญา
ทุกวัน ด้วยการจำ�ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ ที่ท่านปัญญาอ่าน
ให้ ท่ า นฟั ง ท่ า นปั ญ ญาเริ่ ม รู้ สึ ก ว่ า ในการที่ พู ด เป็ น นั ย เช่ น นี้
ท่า นพระอาจารย์อ าจจะเล็ง เห็นว่าอาจจะมี อะไรบางอย่ างที่ จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
เมื่ อ ได้ เ ห็ น วิ ธี ที่ ท่ า นอาจารย์ พ ระมหาบั ว พู ด คุ ย และปฏิ บั ติ
ต่อลูกศิษย์ของท่าน ซึ่งหลายท่านเป็นพระเถระ ท่านปัญญาเริ่ม
ที่ จ ะเข้ า ใจความรู้ สึ ก ของเหล่ า ลู ก ศิ ษ ย์ ที่ มี ต่ อ ท่ า นพระอาจารย์
ท่านเหล่านั้นล้วนมีความเชื่ออย่างสุดหัวใจโดยไม่ต้องกล่าววาจา
ออกมาว่าท่านพระอาจารย์นั้นท่านเป็นพระอรหันต์ ซึ่งเป็นผู้ที่
ได้บรรลุธรรมแล้วอย่างแท้จริง และเคารพต่อปัญญาอันล้ำ�เลิศ
ตลอดจนความเฉลียวฉลาดในการอบรมสั่งสอน จนทำ�ให้รู้สึกว่า
ท่ า นมี ค วามเก่ ง กล้ า สามารถเกิ น กว่ า ที่ บ รรดาเหล่ า ลู ก ศิ ษ ย์ จ ะ
เทียบได้
ท่านปัญญาได้ใช้ความระมัดระวังซึ่งเป็นอุปนิสัยของท่านอยู่แล้ว
ในการที่จะเชื่อว่าท่านพระอาจารย์ของท่านนั้นเป็นพระอรหันต์
ท่ า นทราบดี ว่ า การที่ จ ะเชื่ อ ว่ า ปุ ถุ ช นคนธรรมดาจะสามารถ
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แยกแยะและบอกได้ถึงการบรรลุธรรมขั้นต่างๆ ได้นั้นเป็นสิ่งที่
ไม่มีเหตุผล แต่อย่างไรก็ตาม ในการที่คิดเช่นนั้นท่านเองก็รู้สึกว่า
พระเถระเหล่านั้นน่าจะมองไม่ผิด ในเมื่อตัวท่านปัญญาเองก็ไม่เคย
เห็นการกระทำ�ใดๆ ของท่านอาจารย์พระมหาบัวทีจ่ ะแสดงให้เห็นว่า
ท่านไม่ใช่พระอริยสงฆ์ ท่านเห็นว่าท่านอาจารย์พระมหาบัวเป็น
บุรุษที่ไม่มีทิฏฐิมานะ มีความสดชื่นและแจ่มใสอยู่เสมอ บางครั้งก็
เฉยๆ หรือปล่อยวาง ท่านพระอาจารย์แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นคนมี
พลังเข้มแข็ง ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยหรือย่อท้อ และมีสีหน้าท่าทางที่
สดใสปราศจากมลทินใดๆ
วันหนึ่งหลังจากที่เสร็จการสอนภาษาอังกฤษ ท่านปัญญาถือ
โอกาสกราบเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องการเป็นพระอรหันต์ ซึ่งเป็น
สิ่งที่ท่านยังลังเลสงสัยอยู่ในตัวท่านพระอาจารย์ ท่านอาจารย์
พระมหาบั ว ไม่ ไ ด้ เ อ่ ย ถึ ง การบรรลุ อ รหั น ต์ ข องท่ า นเองในการ
ตอบคำ�ถาม แต่กลับเปลี่ยนประเด็นให้เป็นการสอนธรรมะให้กับ
ลูกศิษย์ผู้อ่อนอาวุโสดังนี้ :
“ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ เราไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะต้องสงสัย
ในศั ก ยภาพของตนในการที่ จ ะบรรลุ ม รรคผลนิ พ พานใน
ชาตินี้ จริงๆ แล้วถ้าเราไม่เชื่อในศักยภาพของตนในการ
บรรลุธรรม เราก็จะไม่ใช่ชาวพุทธอย่างแท้จริง พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า ตราบใดที่ยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติตรงตามอริยมรรค
อันมีองค์แปด ตราบนั้นก็ยังคงมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก
ในพระสูตรต่างๆ พระพุทธเจ้าตรัสอยู่บ่อยครั้งเกี่ ย วกั บ

ผลที่ จ ะได้ รั บ จากการดำ � เนิ น ตามแนวทางสู่ ม รรคผล
นิ พ พาน ท่ า นทรงกล่ า วถึ ง ความสุ ข ที่ จ ะได้ รั บ จากการ
ทำ�ทาน ความสุขจากการใช้ชีวิตในขอบเขตของศีลธรรม
ความสุ ข จากการเจริ ญ เมตตาภาวนา ความสุ ข จากการ
ปฏิ บั ติ ภ าวนาและค้ น พบความสงบจากสมาธิ และ
ความสุ ข จากการเอาชนะกิ เ ลสตั ณ หาและปล่ อ ยวาง
ความทุกข์
ใครก็ ต ามที่ ป ฏิ บั ติ ธ รรมอย่ า งถู ก ต้ อ งก็ ส ามารถที่ จ ะมี
ความสุขขั้นต่างๆ เหล่านี้ได้ การพิสูจน์หลักธรรมคำ�สอน
ของพระพุทธเจ้าด้วยตนเองเช่นนั้นจะทำ�ให้ง่ายต่อการที่
จะยอมรับความเป็นไปได้ที่ว่าธรรมอันสูงสุดตามคำ�สอน
ของท่านนั้นเป็นความจริง ซึ่งรวมไปถึงคำ�สอนที่ว่า ปรมัง
สุขัง ของพระนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนที่เจริญอริยมรรค
ด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ย่อท้อและด้วยปัญญาที่
แหลมคมก็สามารถเข้าถึงได้เช่นกัน
ไม่ มี ที่ ใ ดเลยในพระไตรปิ ฎ กที่ ก ล่ า วว่ า พระพุ ท ธเจ้ า ได้
ทรงนำ � เอามรรคผลนิ พ พานไปด้ ว ยในตอนที่ ท่ า นเสด็ จ
ปริ นิ พ พาน ตรงกั น ข้ า มพระองค์ ต รั ส ไว้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า
หลักธรรมหลักวินัยที่ท่านทรงทิ้งไว้ให้จะเป็นเครื่องชี้นำ�
ในการดำ � เนิ น ตามทางอริ ย มรรค หลั ก ธรรมหลั ก วิ นั ย
ที่ เ ราได้ รั บ สื บ ทอดมาจากพระพุ ท ธเจ้ า มิ ไ ด้ บ กพร่ อ ง
แต่ประการใด ยังคงสมบูรณ์และเป็นจริงในวันนี้เหมือนกัน
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กับที่พระองค์ท่านได้ทรงแสดงไว้เมื่อ 2,500 ปีก่อน ถ้านำ�
หลักธรรมหลักวินัยมาปฏิบัติด้วยศรัทธา ความจริงใจ และ
ความตั้งใจอย่างจริงจังและถูกต้อง ไม่มีสิ่งใดในสังสารวัฏ
ที่ จ ะสามารถปิ ด กั้ น ผลอั น เป็ น ความสุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง ในจิ ต
ของเรา
ทุ ก วั น นี้ ค นจำ � นวนมากเกิ ด มามี บุ ญ พอที่ จ ะได้ พ บกั บ
พระพุทธศาสนา และได้ศึกษาพระธรรมคำ�สอนที่ถ่ายทอด
กั น มาอย่ า งครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ มี เ หตุ ผ ลใดที่
คนที่ มี บุ ญ และสติ ปั ญ ญาพอจะไม่ ส ามารถนำ � เอาสิ่ ง ที่
พระพุ ท ธเจ้าทรงสอนไปปฏิบัติเพื่อ ประโยชน์ ข องตนเอง
และของสัตว์โลก มีแต่เพียงกิเลสตัณหาที่อยู่ในจิตใจเรา
เท่านั้นที่ขัดขวางไม่ให้เราปฏิบัติ การกำ�จัดกิเลสตัณหา
เหล่ า นั้ น คื อ จุ ด ประสงค์ ข องวิ ถี ก ารดำ � เนิ น ตามแนวทาง
ของพระพุทธเจ้า
เมื่ อ ไรที่ กิ เ ลสตั ณ หามี กำ � ลั ง มาก มรรคก็ จ ะอ่ อ นแอ
จึงทำ�ให้เราเชื่อในทางโลกมากกว่าทางธรรม ทางโลกจะ
บอกว่ า การปฏิ บั ติ ต ามคำ � สอนของพระพุ ท ธเจ้ า เพื่ อ การ
บรรลุ ม รรคผลนิ พ พานนั้ น ยากเกิ น กว่ า ที่ จ ะทำ � ได้ และ
เพราะตัวเราเองก็ไม่ต้องการที่จะมีความทุกข์ยากลำ�บาก
ในชีวิต เราจึงพูดว่ามรรคผลนิพพานเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
ในยุ ค นี้ เราคิ ด เช่ น นั้ น เพราะเราพยายามกลบเกลื่ อ น
ความรู้สึกผิดที่ไม่ได้มีความเพียรพยายาม และด้วยเหตุนี้

เวลาที่เราได้ยินว่าคนอื่นได้มีความมุ่งมั่นและได้บรรลุมรรค
ผลนิพพาน เราจึงไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นความจริง
แต่ความทุกข์ที่เราประสบในชีวิตนั้นเป็นหัวใจของข้อแรก
ในอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ซึ่งเป็นความจริงที่
เราต้องเพียรพยายามที่จะศึกษาและเข้าใจ แต่ผู้คนกลับ
ไม่ชอบเวลาที่ได้ฟังคำ�สั่งสอนเรื่องทุกข์ซึ่งเป็นอริยสัจ และ
ไม่สนใจในความสำ�คัญและความหมายที่แท้จริงของทุกข์
ความคิ ด เช่ น นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า คนเหล่ า นั้ น ไม่ มี ค วามรู้
มากพอเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่จะเข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริง
ของพุ ท ธศาสนา คำ � สั่ ง สอนของพระพุ ท ธเจ้ า ในเรื่ อ ง
ความทุ ก ข์ ล้ ว นตรงกั บ ความเป็ น จริ ง และนี่ คื อ เหตุ ผ ล
ที่ต้องเรียกว่า “อริยสัจ” ทุกข์เป็นหลักการพื้นฐานของ
พุทธศาสนา เพราะว่าเป็นความจริงนั่นเอง
พระพุ ท ธเจ้ า เป็ น ผู้ ที่ รู้ เ หตุ ข องทุ ก ข์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง และ
นี่ คื อ เ ห ตุ ผ ล ที่ ว่ า ทำ � ไ ม พ ร ะ อ ง ค์ ท่ า น จึ ง ท ร ง ส อ น
พุ ท ธศาสนิ ก ชนให้ ไ ม่ เ พี ย งแต่ ร ะงั บ ความทุ ก ข์ ซึ่ ง เป็ น ผล
แต่ ใ ห้ กำ � จั ด ที่ ต้ น เหตุ ห รื อ กิ เ ลสตั ณ หาที่ นำ � มาซึ่ ง ความ
ทุกข์ด้วย กิเลสตัณหาเหล่านี้คือสมุทัยหรือเหตุที่ทำ�ให้
เกิ ด ทุ ก ข์ ซึ่ ง เป็ น อริ ย สั จ ข้ อ ที่ ส องที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรง
แสดงไว้ เมื่ อ เหตุ นั้ น ถู ก ขจั ด ไป ผลก็ ห มดตามไปด้ ว ย
พระพุ ท ธเจ้ า ทรงเริ่ ม ด้ ว ยการกล่ า วถึ ง ความทุ ก ข์ ก่ อ น
เพื่อชี้ให้เห็นถึงหลักฐานว่าความจริงเป็นอย่างไรเพื่อที่เรา
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จะสามารถหาสาเหตุ ว่ า ความทุ ก ข์ นั้ น เกิ ด จากอะไรและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
อริยสัจข้อที่สามหรือการดับทุกข์ คือการขจัดความทุกข์
ทรมานภายในใจด้ ว ยพลั ง จากการดำ � เนิ น ตามมรรค
ซึ่งเป็นอริยสัจข้อที่สี่ แนวทางของการปฏิบัติหรือมรรคนั้น
หมายถึงวิธีการต่างๆ ที่ใช้เพื่อขจัดสาเหตุต่างๆ ของทุกข์
ทีละขั้นตอนจนกระทั่งกำ�จัดได้ทั้งหมด
อริ ย สั จ ทั้ ง สี่ ข้ อ ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรงสอนก็ เ พื่ อ ทำ � ให้
สรรพสัตว์ทั้งปวงได้หลุดพ้นจากทุกข์ ไม่มีอริยสัจข้อใดเลย
ที่ชี้นำ�ให้เราจมปลักอยู่ในกองทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงสอน
อริยสัจสี่ เพื่อคนจะได้มีความรู้ความฉลาดพอที่จะกำ�จัด
ทุกข์ของตนเองให้หมดไปและบรรลุพระนิพพาน พระองค์
ท่านมิได้ทรงกำ�หนดกฎเกณฑ์ในเรื่องของอายุ เชื้อชาติ เพศ
หรือกาลเวลาต่อผู้ใด และมิได้ทรงปฏิเสธการบรรลุมรรค
ผลต่อผู้ใดในยุคใด แต่ตรัสว่าธรรมะนั้นเป็นอกาลิโก คือ
ไม่ ขึ้ น อยู่ กั บ กาลเวลา อยู่ เ หนื อ กาลเวลาและสถานที่
ด้วยเหตุนี้ธรรมะจึงเป็นความจริงและปฏิบัติได้ในทุกวันนี้
ในยุคนี้เช่นเดียวกับที่เคยเป็นไปได้มาแล้วในอดีต
หากเมื่อไรที่มรรคผลนิพพานถูกมองว่าเป็นสิ่งที่คนสมัยนี้
บรรลุไม่ได้นั้น นั่นจะต้องถือว่าเป็นความผิดของพวกเรา

ที่ละทิ้งหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่จะต้องเพียรพยายาม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด เมื่อเป็นเรื่องของธรรมะแล้ว
เรานั้นมักจะพอใจกับอะไรง่ายๆ ที่เป็นการศึกษาในแนว
ปรัชญามากกว่าการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง เราทำ�ตัว
เป็ น หนอนหนัง สือ ที่มีความคิดเห็นต่ างๆ นานา อี ก ทั้ ง
หลงตนว่ า ได้ อ่ า นพระไตรปิ ฎ กมามาก และยึ ด ติ ด อย่ า ง
เหนี ยวแน่ นอยู่กับ พระธรรมที่ได้เรีย นรู้ ม าจากการจดจำ �
ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะเราขีเ้ กียจทีจ่ ะลงทุนลงแรงในการพิจารณา
อริ ย สั จ สี่ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ สำ � คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในชี วิ ต เรา
เรากลับไปคิดว่าเรารู้เรื่องคำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็น
อย่ า งดี แ ล้ ว และจากการที่ เ ราสามารถจดจำ � พระธรรม
คำ�สอนได้ เราจึงหลงคิดว่าเราฉลาดมีปญ
ั ญามากพอ ทัง้ ๆ ที่
มีกิเลสสูงเป็นกองพะเนินเท่าภูเขาอยู่เต็มหัวใจและมิได้
ลดลงไปแต่อย่างใดเลย
มี ค นจำ � นวนมากที่ อ้ า งเหตุ ผ ลจากพระไตรปิ ฎ กซึ่ ง เป็ น
เครื่องสืบทอดคำ�สอนที่อยู่เหนือกาลเวลาของพระพุทธเจ้า
เพื่ อ สนั บ สนุ น ความคิ ด ของตน ผู้ ศึ ก ษาพระไตรปิ ฎ กใน
ภาษาบาลี มั ก จะเชื่ อ ว่ า สิ่ ง ที่ เ ขี ย นไว้ ใ นพระไตรปิ ฎ กคื อ
พระธรรมคำ�สัง่ สอนของพระพุทธเจ้าทัง้ หมด เขายืนยันแบบ
เข้ า ข้ า งตั ว เองว่ า หลั ก พระธรรมคำ � สอนในพระไตรปิ ฎ ก
และข้ อ กำ � หนดต่ า งๆ นั้ น เป็ น สิ่ ง เดี ย วเท่ า นั้ น ที่ ถู ก ต้ อ ง
สำ�หรับนำ�มาเป็นเครื่องวัดประสบการณ์ในการเจริญภาวนา
ซึ่งมีหลายรูปแบบของชาวพุทธผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนามา
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เป็ น เวลายาวนาน ในขณะที่ ธ รรมะที่ แ ท้ จ ริ ง นั้ น เกิ ด ขึ้ น
ในจิ ต ใจของผู้ ที่ นำ � เอาธรรมะคำ � สั่ ง สอนมาปฏิ บั ติ ใ น
ปั จ จุ บั น ณ ที่ นี่ แ ละในขณะนี้ เ ท่ า นั้ น ให้ ล องนึ ก ถึ ง
พระพุทธเจ้าและเหล่าอริยสงฆ์สาวก ท่านล้วนรู้และเข้าใจ
อย่ า งถ่ อ งแท้ ใ นพระธรรมก่ อ นที่ จ ะมี ภ าษาบาลี เ สี ย อี ก
จึ ง เห็ น ได้ ชั ด ว่ า ท่ า นได้ บ รรลุ ธ รรมสำ � เร็ จ มรรคผลในช่ ว ง
เวลาที่ยังไม่มีการจดจารึกเกิดขึ้นเพื่อที่จะกำ�หนดขอบเขต
ของธรรมแก่ท่านเสียอีก
ธรรมที่ แ ท้ จ ริ ง คื อ ธรรมที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น เสมอ เวลาและ
สถานที่นั้นเป็นเพียงเรื่องของสมมุติเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถ
ที่จะมีผลกระทบใดๆ ต่อพระธรรมคำ�สอนของพระพุทธเจ้า
ได้ เ ลย ด้ ว ยเหตุ นี้ เ อง ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามคำ � สอนของ
พระพุ ท ธเจ้ า อย่ า งเคร่ ง ครั ด ก็ จ ะรู้ เ ห็ น พระธรรมที่ อ ยู่ ใ น
ขอบเขตของศั ก ยภาพของตนตามธรรมชาติ ด้ ว ยตนเอง
โดยไม่ขึ้นอยู่กับยุคใดหรือสมัยใดที่ตนเองมีชีวิตอยู่”
ยิ่ ง ท่ า นปั ญ ญาคอยสั ง เกตพระอาจารย์ ข องท่ า นเองเท่ า ไร
ท่ า นก็ ยิ่ ง มั่ น ใจว่ า ท่ า นเองไม่ ส ามารถจะหาครู บ าอาจารย์ ที่ ดี
เพี ย บพร้ อ มยิ่ ง กว่ า นี้ ไ ด้ อี ก แล้ ว ท่ า นอาจารย์ พ ระมหาบั ว ไม่ มี
ข้อบกพร่องใดๆ เลยในปฏิปทาของท่าน ท่านสามารถจะเล็งเห็น
ข้อบกพร่องในการปฏิบัติของลูกศิษย์ได้อย่างง่ายดายและแก้ไข
ข้ อ บกพร่ อ งเหล่ า นั้ น ด้ ว ยพลั ง อำ � นาจของท่ า นเมื่ อ อยู่ ด้ ว ยกั น
ซึ่งหน้ามากกว่าการตักเตือนด้วยวาจาเสียอีก

ท่ า นปั ญ ญาจึ ง เข้ า ใจแล้ ว ว่ า ทำ � ไมพระสายวั ด ป่ า จึ ง ให้ ค วาม
สำ � คั ญ อย่ า งมากต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอาจารย์ กั บ ลู ก ศิ ษ ย์
เพราะความสั ม พั น ธ์ เ ป็ น สิ่ ง ที่ จำ � เป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการถ่ า ยทอด
ธรรมะโดยตรงจากจิตถึงจิต จากใจถึงใจ ท่านเห็นแล้วว่าหากไม่มี
การชี้ นำ � จากท่ า นอาจารย์ พ ระมหาบั ว การที่ ท่ า นจะได้ เ ข้ า ถึ ง
ความจริงของพระธรรมคำ�สอนคงจะเป็นไปได้ยาก
ยิง่ ท่านปัญญาคิดทบทวนมากเท่าไรในเรือ่ งของศรัทธา ตลอดจน
ความสำ�คัญและบทบาทของศรัทธาในพระธรรมคำ�สอน ท่านยิง่ เข้าใจ
อย่างลึกซึ้งว่าศรัทธาเป็นสิ่งที่จำ�เป็นอย่างยิ่งในการที่จะทำ�ให้คนเรา
เปิ ด รั บ และเข้ า ใจความจริ ง ที่ ป รากฏในธรรมะคำ � สั่ ง สอนของ
ครูบาอาจารย์มากขึ้น การที่ท่านปัญญาเห็นว่าท่านได้มีโอกาสได้รับ
การสัง่ สอนจากครูบาอาจารย์ทยี่ งั มีชวี ติ อยูค่ อื ท่านอาจารย์พระมหาบัวนั้น ยิ่งทำ�ให้ท่านฟังคำ�สั่งสอนด้วยใจจดจ่อและนำ�เอาไปปฏิบัติ
ด้วยความตัง้ ใจและมุง่ มัน่ มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำ�ได้ ศรัทธาของท่านทีม่ ี
ต่อท่านอาจารย์พระมหาบัวได้แปรเปลี่ยนเป็นความเคารพอย่าง
เต็มเปี่ยมต่อธรรมะที่ท่านพระอาจารย์มีและถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์
ยิง่ มีศรัทธาเพิม่ มากขึน้ เท่าไร ท่านก็ยงิ่ เปิดใจรับคำ�สอนมากขึน้ เท่านัน้
และยิ่งท่านเปิดใจรับคำ�สอนมากขึ้นเท่าไร โอกาสที่คำ�สอนเหล่านั้น
จะหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของท่านก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเช่นกัน
ในขณะนั้ น ท่ า นปั ญ ญาเห็ น ว่ า ธรรมะคำ � สอนเหล่ า นี้ จ ะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้คนในประเทศอังกฤษที่ท่านเองเคยสอนและ
จากพวกเขามา ความพยายามของท่านที่ได้เคยสอนผู้คนเหล่านั้น
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ปราศจากทิศทางที่แน่นอนที่จะนำ�ไปสู่ ปรมัง สุขัง ทางดำ�เนินที่
ประเสริฐที่สุดหรือพระนิพพาน ดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหตุใด
การสอนของท่านจึงไม่ได้ผลเท่าที่ควร ท่านเห็นแล้วว่าผู้ปฏิบัติ
จำ � เป็ น ที่ จ ะต้ อ งรู้ ว่ า การก้ า วเดิ น แต่ ล ะก้ า วบนทางของมรรคนั้ น
ต้องสัมพันธ์กันอย่างไร เพื่อที่จะทำ�ให้เกิดการสะท้อนภาพรวมของ
พระธรรมคำ�สอน มิฉะนั้นผู้ปฏิบัติจะจะต้องเดินไปตามเส้นทางที่
วกวนและพลาดจุดสำ�คัญต่างๆ บนหนทางแห่งมรรค พวกเขาจำ�เป็น
ต้องมีสตู รทีต่ รงและชัดเจนเพือ่ ทีจ่ ะได้มคี วามก้าวหน้าในการปฏิบตั ิ
ท่ า นปั ญ ญารู้ สึ ก ว่ า แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ท่ า นอาจารย์ พ ระมหาบั ว
สั่งสอนนั้น มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะทำ�ให้แม้แต่ผู้ปฏิบัติที่มี
ข้อสงสัยต่างๆ นานา สามารถเชื่อในความถูกต้องและเป็นไปได้จริง
ของแนวทางดำ�เนินนั้น
ด้วยความเมตตาต่อชาวอังกฤษทีน่ บั ถือศาสนาพุทธ ท่านปัญญา
ตั ด สิ น ใจที่ จ ะแปลพระธรรมเทศนาสำ � คั ญ ของท่ า นอาจารย์
พระมหาบัวเกี่ยวกับการทำ�สมาธิเป็นภาษาอังกฤษ ท่านเลือกที่จะ
เริ่มจากเรื่อง “ปัญญาอบรมสมาธิ” ของท่านอาจารย์พระมหาบัว
ซึ่งเป็นการอธิบายสั้นๆ เนื้อหาของหนังสือนั้นอธิบายถึงวิธีการที่
จะระงับและฝึกจิตที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายด้วยการมีศีลในขั้นต้น แล้วจึง
เจริญสมาธิภาวนาโดยใช้คำ�บริกรรมต่างๆ ก่อนที่จะใช้ปัญญาใน
การพิจารณาหาเหตุผลต่างๆ ของความอยากที่เป็นอกุศลของจิต
ดังนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องใช้ความฉลาดความสามารถเพื่อที่จะหาวิธีฝึก
จิตที่ดื้อรั้นของตนจนจิตนั้นเห็นตรงกับอริยสัจตามที่พระพุทธองค์
ได้ทรงแสดงไว้

ท่านปัญญาหวังว่าสมาคมหนังสือพุทธศาสนา ที่เมืองแคนดี้
ประเทศศรีลังกา คงจะทยอยพิมพ์งานแปลนั้นเป็นตอนๆ ในหนังสือ
ชุดธรรมจักร แต่พอส่งต้นฉบับของงานแปลไปให้พจิ ารณา ปรากฏว่า
บรรณาธิการกลับไม่เห็นด้วยในส่วนทีเ่ ขาเห็นว่าไม่ตรงตามพระธรรม
คำ�สอนของพระพุทธเจ้า และยืนกรานที่จะให้ท่านปัญญาแก้ไขให้
ถูกต้องตรงตามพระไตรปิฎก เขาไม่เห็นด้วยกับมุมมองที่เขาเห็นว่า
แหวกแนวซึง่ สะท้อนให้เห็นจากชือ่ หนังสือ ในหนังสือนัน้ ท่านอาจารย์
พระมหาบัวกล่าวว่า ถ้าไม่สามารถทำ�จิตให้สงบตามแบบทีเ่ คยทำ�กัน
คือโดยการใช้คำ�บริกรรมได้นั้น เราจำ�เป็นต้องใช้ปัญญาในการหา
สาเหตุของความสับสนวุ่นวายของจิต ถ้าจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นสามารถ
สงบระงับลงได้ด้วยการใช้ปัญญาพิจารณา เราก็ควรใช้ปัญญาในการ
เจริญสมาธิ ส่วนที่เป็นประเด็นยิ่งไปกว่านั้นสำ�หรับบรรณาธิการ
แต่เป็นส่วนสำ�คัญของคำ�สอนของท่านอาจารย์พระมหาบัวซึ่งเป็น
มุมมองที่แตกต่างออกไปก็คือ ตัวจิตที่เป็นผู้รู้นั้นมีอยู่และเป็นคนละ
ส่วนกับนามขันธ์ทั้งหลายที่เป็นส่วนประกอบของสภาวจิตต่างๆ
ที่แปรเปลี่ยนอยู่เสมอ
ท่ า นปั ญ ญามี ค วามคุ้ น เคยกั บ การตี ค วามพระไตรปิ ฎ กแบบ
ดั้งเดิมและก่อนหน้านี้อาจจะคัดค้าน “ความคิดนอกคอก” หรือสิ่งที่
แตกต่างออกไปจากพระไตรปิฎกด้วยซ้ำ� แต่ด้วยปัญญาของท่านเอง
ท่านได้ยอมรับในความถูกต้องของสิ่งเหล่านี้ สำ�หรับในกรณีของ
สมาคมหนังสือพุทธศาสนาครั้งนี้ ท่านรู้สึกว่าท่านไม่สามารถที่จะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาคำ�เทศนาของท่านอาจารย์พระมหาบัว
ที่ท่านได้แปลแม้แต่คำ�เดียว การแก้ไขจะเป็นการปฏิเสธความจริง
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ที่ ท่ า นเองได้ เ ดิ น ทางมาอย่ า งยาวไกลและทุ่ ม เทแรงกายแรงใจ
อย่างมากเพือ่ ทีจ่ ะได้บรรลุความจริงอันนัน้ ท่านจึงต้องหาหนทางอืน่
เพื่อที่จะตีพิมพ์ต้นฉบับดังกล่าว ในที่สุดโยมอุปัฏฐากของท่านใน
ประเทศอังกฤษได้จดั พิมพ์หนังสือ “ปัญญาอบรมสมาธิ” เป็นเล่มบางๆ
และแจกจ่ายเป็นธรรมทานเมื่อปี พ.ศ. 2510
วัดป่าบ้านตาดเป็นวัดธรรมยุตในคณะสงฆ์ของไทย ธรรมยุตนิ กิ าย
ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2376 เป็นการปฏิรูปข้อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ให้
ถูกต้องตามพระธรรมวินยั และเน้นการเจริญภาวนาตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
ในพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับดัง้ เดิม พระสงฆ์ตอ้ งปฏิบตั ติ ามข้อวัตร
ปฏิบตั ติ า่ งๆ ของสงฆ์อย่างเคร่งครัด เพือ่ ทีจ่ ะฟืน้ ฟูการประพฤติปฏิบตั ิ
ที่เหมาะสมตามแบบดั้งเดิมของคณะสงฆ์ไทย ในการผลักดันที่จะให้
มีการทำ�ตามพระธรรมวินยั อย่างเคร่งครัด คณะธรรมยุตจึงกลายเป็น
นิกายที่แยกตัวออกมา เมื่อนิกายธรรมยุตแยกออกมาแล้ว จึงมีการ
เรียกคณะสงฆ์ไทยดัง้ เดิมว่า “มหานิกาย” ซึง่ เป็นนิกายทีท่ า่ นปัญญา
ได้เข้าอุปสมบทเป็นพระในตอนแรก และท่านยังคงสังกัดมหานิกายอยู่
ในขณะนั้น
ท่านอาจารย์พระมหาบัวยินดีที่จะสอนพระในสายมหานิกาย
อย่างท่านปัญญา แต่ทา่ นกำ�หนดว่าพระมหานิกายจะต้องปฏิบตั ติ าม
พระธรรมวิ นั ย อย่ า งเคร่ ง ครั ด ในระหว่ า งที่ ศึ ก ษาอยู่ กั บ ท่ า น
ท่านอาจารย์พระมหาบัวยังทำ�ตามกฎของธรรมยุตอย่างเคร่งครัด
ที่จะไม่อนุญาตให้พระมหานิกายเข้าร่วมสวดปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นการ
ประชุมสงฆ์อย่างเป็นทางการและกำ�หนดให้พระในนิกายเดียวกัน

เท่านั้นเข้าร่วมประชุม ข้อห้ามนี้จึงรวมไปถึงท่านปัญญาซึ่งไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าร่วมในการสวดปาฏิโมกข์
เมื่อเห็นชัดว่าการ “อยู่ชั่วคราว” ของท่านปัญญานั้นจะกลาย
เป็ น การอยู่ ย าวนาน ท่ า นพระอาจารย์ ม หาบั ว ต้ อ งการที่ จ ะให้
ท่านปัญญาเป็นสมาชิกเต็มตัวของคณะสงฆ์ที่วัด ท่านปัญญาจึง
ตัดสินใจที่จะขอเข้ารับการอุปสมบทเป็นครั้งที่สองในนิกายธรรมยุต
ตามที่ท่านพระอาจารย์ต้องการ ถึงแม้ว่าท่านปัญญาจะไม่ต้องสละ
ไตรจีวรของท่านในการนี้ แต่ท่านจำ�เป็นที่จะต้องสละจำ�นวนพรรษา
ถึง 9 พรรษาที่ท่านได้บวชเป็นพระมหานิกาย ในฐานะพระบวชใหม่
ในสายธรรมยุตนั้น ท่านต้องเริ่มจากการเป็นพระนวกะใหม่อีกครั้ง
ท่านปัญญาเดินทางไปยังกรุงเทพฯ กับพระอาจารย์ของท่าน เพือ่ ที่
จะเข้ารับการอุปสมบทอีกครั้งเป็นพระในธรรมยุติกนิกายในวันที่
22 เมษายน พ.ศ. 2508 ที่วัดบวรนิเวศ ซึ่งเป็นวัดเดียวกันกับที่ท่าน
ได้พบกับท่านอาจารย์พระมหาบัวเป็นครั้งแรกเมื่อ 3 ปีก่อนหน้านั้น
โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร ท่านเจ้าอาวาสของวัดบวรนิเวศเป็น
พระอุปัชฌาย์และประธานในพิธีการบวช พระเทพญาณกวีเป็น
พระกรรมวาจาจารย์ และท่านอาจารย์พระมหาบัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์
และยั งมี ช ายหนุ่ม ชาวแคนาดาอีก คนที่เ ป็ นสามเณรอยู่ ที่วัดป่ าบ้านตาดหนึง่ ปีกอ่ นหน้านัน้ ก็ได้รบั การบวชพร้อมกันกับท่านปัญญา
ท่านปัญญาเดินทางกลับจากกรุงเทพฯ ในฐานะพระนวกะ แต่ได้
เป็นสมาชิกเต็มตัวของคณะสงฆ์ ด้วยเหตุที่ท่านปัญญาเป็นพระที่ดี
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และเป็นทีเ่ คารพนับถือของหมูค่ ณะมาเป็นเวลานาน ข้อวัตรต่างๆ ของ
ท่านแทบจะไม่เปลี่ยนเลย ตามปกติพระนวกะจะต้องรับผิดชอบทำ�
ข้อวัตรขัน้ พืน้ ฐานต่างๆ และกระทำ�ด้วยความใส่ใจและอ่อนน้อมถ่อมตน
แต่ดว้ ยอายุของท่านในวัย 39 ปี ท่านปัญญาจึงมีอายุมากกว่าพระใหม่
รูปอื่นถึงหนึ่งหรือสองรอบ ประกอบกับท่านมีพื้นฐานทางด้านการ
ศึกษาสูง ดังนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านได้พัฒนาไปตาม
กาลเวลา จนทำ�ให้ท่านต้องทำ�งานที่ยากและใช้หลักความรู้ในทาง
วิศวกรรม หลังจากนัน้ ไม่นาน ท่านถูกดึงเข้าไปมีสว่ นร่วมและรับผิดชอบ
งานที่ใช้เวลานานและมีความยุ่งยากซับซ้อน
ในช่วงไม่กี่ปีก่อนหน้านั้น ชาวบ้านได้ถางป่าและตัดต้นไม้ใกล้
เขตวัดเข้ามาขึ้นเรื่อยๆ เพราะไม่มีสิ่งที่แสดงเขตวัดอย่างชัดเจน
ท่านอาจารย์พระมหาบัวจึงเป็นห่วงว่าชาวบ้านอาจจะรุกล�้ำ เข้ามาใน
เขตวัดโดยไม่ตงั้ ใจ ดังนัน้ เพือ่ เป็นการป้องกันการบุกรุก ท่านอาจารย์
พระมหาบัวจึงเห็นว่าควรที่จะรังวัดสอบเขตวัดให้แน่ชัด และสร้าง
รั้วล้อมรอบเขตวัดทั้งหมด ท่านจึงได้มอบหมายให้ท่านปัญญาเป็น
ผู้ควบคุมดูแลงานนี้
ถึงแม้วา่ ท่านปัญญาจะเข้าใจหลักการในการสำ�รวจทีด่ นิ และทราบ
ว่าต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่จำ�เป็นอะไรบ้าง แต่ตัวท่านเองไม่
เคยทำ�งานเช่นนีม้ าก่อน เนือ่ งจากท่านอยูใ่ นป่าโดยไม่มเี ทคโนโลยีใดๆ
ท่านจึงจำ�เป็นต้องหาวิธใี ช้อปุ กรณ์ทมี่ ใี นวัด ในขัน้ แรกท่านปัญญาพา
พระอีกสองสามรูปไปเดินดูเขตของวัดกับท่าน ซึง่ อย่างน้อยสามในสี่
ส่วนนั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าทึบ โดยมีชาวบ้านคอยช่วยใช้มีดถางหญ้า

นำ�ทางให้ การเดินสำ�รวจรอบเขตวัดที่ยาวเกือบ 2.5 กิโลเมตรนั้น
ใช้เวลาถึง 4 ชัว่ โมง ท่านปัญญาเล่าอย่างขำ�ๆ ว่าท่านรูส้ กึ เหมือนกับ
ท่านเป็นสแตนลีย์ที่บุกเข้าไปในป่าที่ยังไม่มีใครสามารถจะเข้าถึงได้
ในแอฟริกา
ถึงแม้วา่ เท้าของท่านจะปวดเนือ่ งจากความเมือ่ ยล้า และในบางครัง้
ท่านเองก็รู้สึกหงุดหงิดรำ�คาญกับงานที่ยุ่งยาก แต่ท่านยังมีสีหน้าที่
สงบและยอมรั บ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ด้ ว ยความสงบจาก
ภายใน ท่านปัญญาเข้าใจว่าศรัทธาที่ท่านมีต่อท่านพระอาจารย์นั้น
หมายความว่าท่านต้องยอมรับสิง่ ต่างๆ โดยไม่มกี ารปฏิเสธ ท่านต้อง
ยินดีรบั ทำ�งานนี้ ถึงแม้วา่ จะยากลำ�บากสักเพียงใด และหากท่านได้รบั
คำ�สัง่ ให้ท�ำ งานทีท่ า่ นเองไม่เคยทำ�มาก่อน ท่านก็จะต้องไม่ปฏิเสธงาน
ทีท่ า้ ทายนัน้ โดยเด็ดขาดไม่วา่ จะด้วยเหตุใดก็ตาม แต่ทา่ นควรจะต้อง
ทุม่ เททัง้ แรงกายและแรงใจให้กบั งานนัน้ ไม่วา่ จะใช้เวลานานสักเท่าไร
ก็ตาม ด้วยศรัทธาในตัวพระอาจารย์ของท่านและจากการฝึกฝนทีไ่ ด้
รับมา ท่านปัญญาค่อยๆ วางแผนการทำ�งานและลงมือทำ�งานด้วย
ตนเอง โดยไม่นงิ่ นอนใจหรือปริปากบ่นแต่ประการใด หลายคนมักจะ
หลีกเลี่ยงไม่ทำ�งานที่ยุ่งยาก แต่ท่านปัญญาจะไม่ถือว่างานนั้นเป็น
ความยากลำ�บากแต่อย่างใด
เพือ่ ทีจ่ ะรูข้ นาดของพืน้ ทีว่ ดั อย่างแน่ชดั และบันทึกไว้เป็นผังทีด่ นิ
เพื่อประโยชน์ในอนาคต ท่านปัญญาสร้างเครื่องมือสำ�รวจพื้นที่ด้วย
ความยากลำ�บากจากอุปกรณ์ที่มีอยู่จำ�กัด เป็นกล้องส่องทางไกลที่
หมุนได้รอบเพื่อวัดองศาในแนวดิ่งและแนวราบ หลังจากที่ประกอบ
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เครื่องมือสำ�เร็จตามแบบที่กำ�หนดไว้แล้ว ท่านปัญญาจึงเริ่มดำ�เนิน
การสำ�รวจเขตวัด ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความเพียรพยายามและกิน
เวลามาก ต้องสำ�รวจหลายสัปดาห์ในป่าที่รกทึบเต็มไปด้วยต้นไม้
ท่านให้ขดุ หลุมไว้ส�ำ หรับปักเสารัว้ เป็นระยะๆ และสร้างรัว้ ทีแ่ ข็งแรงขึน้
รอบเขตวัดตามผังที่ดินที่สำ�รวจไว้
หลังจากเสร็จสิ้นการสร้างรั้วรอบวัด ก็มีงานเพิ่มเติมเข้ามาอีก
มีความจำ�เป็นอย่างเร่งด่วนทีจ่ ะต้องสร้างทีอ่ ยูใ่ หม่ส�ำ หรับแม่ชที อี่ าศัย
อยู่ท่ีโรงครัวของวัด ท่านปัญญารู้สึกเหนื่อยล้าและเท้าของท่าน
บวมมากเนือ่ งจากต้องยืนนาน แต่ดว้ ยความอดทน ท่านตัดสินใจทีจ่ ะ
รับทำ�งานเพิม่ ด้วยรอยยิม้ เนือ่ งด้วยท่านมีความซาบซึง้ และชืน่ ชมต่อ
ปัญญาที่ทำ�ให้หลุดพ้นของพระอาจารย์ของท่าน ท่านจึงยินดีทำ�งาน
ทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายจนสำ�เร็จโดยไม่ปริปากพูดสิ่งใด
ศาลาเดิมในบริเวณที่แม่ชีอยู่สร้างด้วยไม้ไผ่ผ่าซีกในแนวยาวแผ่
ให้แบนแล้วนำ�ไปเข้ากรอบไม้ไผ่เรียงเป็นแผงห้อยจากเสาสูงแล้วจึง
มุงหลังคาจาก หลังคานัน้ ขึน้ ราเนือ่ งจากความชืน้ และไม้ไผ่กไ็ ม่แข็งแรง
มัน่ คงเพราะถูกปลวกกิน อาจจะพังลงมาได้เพราะน�้ำ หนักของมันเอง
ท่านปัญญาใช้ทกั ษะในการเขียนแบบของท่านเพือ่ วาดแบบศาลาใหม่
ที่จะสร้างทดแทน ซึ่งจะแตกต่างจากของเดิม ศาลาใหม่ใหญ่และ
แข็งแรงมาก พืน้ ศาลากว้างโดยทำ�จากไม้เนือ้ แข็งแผ่นใหญ่รองรับด้วย
เสาไม้เนือ้ แข็งอย่างดี 29 ต้น ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นฐานคอนกรีต หลังคาทีม่ งุ ด้วย
สังกะสีอาจจะดูไม่เข้ากับบรรยากาศทีร่ ม่ รืน่ แต่จะเป็นการลดปัญหา
ในการซ่อมแซมในอนาคตได้เป็นอย่างดี

พระสงฆ์ส่วนใหญ่ในวัดอาศัยอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ที่มีหลังคามุงจาก
มีผ้าขึงระหว่างเสาเสมือนเป็น “ผนัง” แคร่นั้นสร้างไว้ให้พระอยู่ได้
เพียงรูปเดียวต่อแคร่ แต่ละแคร่มีระยะห่างกันพอที่จะมีความเป็น
ส่วนตัว ต้นไม้ใบหญ้าที่หนาทึบระหว่างแคร่ทำ�หน้าที่เป็นรั้วกั้นตาม
ธรรมชาติ ชาวบ้านในท้องถิน่ จะมาช่วยถางทางเดินจงกรมข้างๆ แคร่
ซึง่ พระสงฆ์จะเดินจงกรมบนทางนัน้ วันละหลายชัว่ โมง พระจะยืนตัวตรง
และมีสติพร้อมกับวางมือทั้งสองในระดับต่ำ�กว่าเอว แล้วเดินจาก
ปลายด้านหนึง่ ของทางจงกรมไปยังปลายอีกด้านหนึง่ ด้วยอาการสงบ
มีทางเดินที่เชื่อมระหว่างที่อยู่แบบเรียบง่ายของพระกับศาลา
ใหญ่ ตัวศาลามีโครงสร้างแบบเรียบง่ายโดยมีเสาคานเป็นหลักและ
เปิดโล่ง ซึ่งเป็นที่ทำ�กิจส่วนรวมต่างๆ กล่าวคือเป็นที่สำ�หรับทำ�กิจ
ต่างๆ ของสงฆ์ ทุกเช้าพระสงฆ์จะมารวมกันที่นั่นและฉันอาหาร
วันละมือ้ พระสงฆ์จะมารวมกันทีศ่ าลานีเ้ พือ่ ฟังธรรมะคำ�สัง่ สอนของ
ท่านพระอาจารย์ นอกจากนัน้ ทัง้ พระและญาติโยมยังใช้ศาลานีใ้ นการ
กระทำ�ศาสนพิธีต่างๆ ตัวศาลาเป็นทรงสี่เหลี่ยมและสร้างด้วยไม้
เนื้อแข็งที่ตั้งอยู่บนเสาไม้ ยกสูงจากพื้นดินประมาณ 5 ฟุต พื้นศาลา
ก็เป็นไม้เนื้อแข็งเช่นกันซึ่งได้รับการขัดจนเป็นมัน และสร้างยกขึ้นให้
มี 3 ระดับ พระพุทธรูปตัง้ บนฐานกว้างทีย่ กสูงด้านในสุดซึง่ ทำ�ให้ศาลา
ดูสว่างเรืองรอง บริเวณรอบๆ ศาลานัน้ ถูกเก็บกวาดสะอาดเตียนเรียบ
ทุกบ่ายโดยปราศจากหญ้าและต้นไม้ที่รกรุงรัง
การประชุมในศาลาที่ทุกคนเฝ้ารอใจจดใจจ่อมากที่สุดคือการ
เทศน์ของท่านอาจารย์พระมหาบัวในตอนค่ำ� ซึ่งท่านจะแสดงโดย
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ไม่มกี ารเตรียมไว้กอ่ นแก่หมูพ่ ระภิกษุสงฆ์และสามเณร การประชุมสงฆ์
เหล่านี้มิได้กำ�หนดไว้ก่อนหรือประกาศล่วงหน้า ทุกครั้งที่จะเทศน์
ท่านอาจารย์พระมหาบัวจะเดินจากกุฏิมายังศาลาตอนใกล้ค่ำ� และ
แจ้งให้พระทีอ่ ยูเ่ วรทีศ่ าลาทราบว่าจะมีการประชุมสงฆ์กอ่ นค�่ำ แล้วสิง่
ที่ตามมาก็คือการแข่งกับเวลา พระผู้ทำ�หน้าที่เวรวันนั้นจะรีบเข้าไป
ในบริเวณที่พักสงฆ์ในดงไม้เพื่อแจ้งแก่พระรูปอื่นๆ และช่วยกัน
กระจายข่าวไปทั่ววัด พระทุกรูปต้องครองจีวรและนั่งให้เรียบร้อย
ก่อนที่ท่านพระอาจารย์จะก้าวขึ้นบันไดศาลาตามเวลาที่กำ�หนด
และนั่ง ณ ที่ของท่านที่อยู่ด้านหน้า
ในปี พ.ศ. 2511 ในท่ามกลางหมู่สงฆ์ที่นั่งฟังพระธรรมเทศนานั้น
มีพระชาวต่างชาติจำ�นวนหนึ่งที่ได้บวชและเป็นส่วนหนึ่งของคณะ
สงฆ์ทวี่ ัดป่าบ้านตาดหลังจากทีท่ า่ นปัญญาได้มาอยูท่ ี่วดั นี้ เนื่องจาก
พระต่างชาติยังฟังภาษาไทยไม่ค่อยเข้าใจมากนัก ท่านอาจารย์
พระมหาบั ว จึ ง ขอให้ ท่ า นปั ญ ญาแปลพระธรรมเทศนาของท่ า น
เป็ น ภาษาอั ง กฤษสำ � หรั บ หมู่ พ ระชาวต่ า งชาติ ท่ า นปั ญ ญาสรุ ป
เนื้ อ หาสำ � คั ญ ของพระธรรมเทศนาจากความจำ � ทั น ที ห ลั ง จากที่
ท่านพระอาจารย์เทศน์เสร็จ เนื่องจากการเทศน์ส่วนใหญ่กินเวลา
เกินกว่าหนึ่งชั่วโมง ท่านปัญญาจึงสามารถจำ�ได้เพียงแค่ส่วนสำ�คัญ
ถึงแม้จะไม่เป็นทีน่ า่ พอใจมากนัก แต่ทา่ นก็ได้พยายามอย่างสุดความ
สามารถในการถ่ายทอดใจความสำ�คัญที่สุดของการเทศน์ในค่ำ�คืน
นัน้ ๆ ในช่วงนัน้ ได้มคี นถวายเครือ่ งอัดเสียงแบบคาสเซ็ทรุน่ ใหม่ ซึง่ มี
น�้ำ หนักเบาและสะดวกในการพกพา ด้วยเครือ่ งอัดเสียงขนาดกะทัดรัด
ในมือ ท่านปัญญาคอยบันทึกพระธรรมเทศนาที่พระได้ฟังในช่วงค่ำ�

ทุกกัณฑ์ เทปที่บันทึกเสียงไว้นั้นเป็นประโยชน์ในการตรวจทาน
พระธรรมเทศนาให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในภายหลัง
ทัง้ พระสงฆ์และฆราวาสทีม่ คี วามตัง้ ใจในการปฏิบตั นิ นั้ มีแรงจูงใจ
ที่จะเรียนรู้จากคำ�สั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่ดีทั้งหลาย การบันทึก
เสียงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์พระมหาบัวที่ท่านปัญญาได้
ทำ�ไว้ได้กลายเป็นขุมทรัพย์อันล้ำ�ค่า ท่านปัญญาเองก็ได้แปลเทศน์
เหล่านั้นหลายกัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษ ด้วยความหวังว่าลูกศิษย์
ชาวต่างชาติของท่านอาจารย์พระมหาบัวจะได้รับประโยชน์จากการ
สั่งสอนของครูบาอาจารย์ และค้นพบธรรมชาติที่แท้จริงของจิตตน
ท่านปัญญาทำ�งานอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนือ่ ยในการแปลคำ�พูด
ที่ถอดมาจากเทปการเทศน์ของพระอาจารย์ท่านเป็นภาษาอังกฤษ
ที่อ่านง่ายและชัดเจน ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์พระมหาบัวแก่บรรดาพระและผู้อ่านชาวตะวันตกทั้งหลาย
ท่านพระอาจารย์มหาบัวไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์ที่มีทิฏฐิ ท่านจะ
คอยย้ำ�อยู่เสมอว่าเราต้องค้นหาความจริงด้วยตนเองแทนที่จะหวัง
พึ่งคำ�อธิบายที่ได้อ่านหรือได้ยินได้ฟังมา ท่านเทศน์โดยใช้ถ้อยคำ�
สำ�นวนทีท่ �ำ ให้ผฟู้ งั ส่งจิตเข้าไปข้างใน ท่านจะเน้นย�้ำ อยูส่ มอว่าขณะที่
ฟังเทศน์ ให้จิตอยู่กับตัว ไม่ต้องส่งออกไปที่คำ�พูดของครูบาอาจารย์
เหมื อ นกั บ ถ้ า เราต้ อ งการที่ จ ะรู้ จั ก สถานที่ ใ ดที่ ห นึ่ ง อย่ า งแท้ จ ริ ง
เราจะอ่านหนังสือเกีย่ วกับสถานทีน่ นั้ อย่างเดียวไม่ได้ เราต้องก้าวเข้า
ไปสูเ่ ส้นทางและเดินไปทีน่ นั่ ด้วยตนเอง ในทำ�นองเดียวกันการปฏิบตั ิ
ภาวนาก็คือการเดินบนเส้นทางอริยมรรค
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หลั ง จากสร้ า งศาลาให้ แ ม่ ชี เ สร็ จ และฤดู ร้ อ นใกล้ จ ะมาถึ ง
ท่านปัญญาแสวงหาหนทางที่จะทำ�ให้ท่านเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
อี ก บนทางแห่ ง มรรค ท่ า นไปกราบนมั ส การท่ า นอาจารย์
พระมหาบัวและเรียนขออนุญาตย้ายไปภาวนาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง
เป็นเวลา 2-3 เดือน เพื่อที่จะปฏิบัติให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เมื่อ
ท่ า นพระอาจารย์ เ มตตาอนุ ญ าต เช้ า วั น หนึ่ ง ในเดื อ นเมษายน
ท่านปัญญาจึงออกเดินทางไปยังวัดเขาชินแล ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ
จังหวัดลพบุรี ท่านนั่งรถไฟขบวนธรรมดาไปจนสุดปลายทางและ
ถึงวัดก่อนที่จะค่ำ�
มีถ้�ำ หินปูนอยูท่ ัว่ ไปตามภูเขารอบๆ วัดเขาชินแล ถ้�ำ นัน้ เงียบและ
เย็นสบายในช่วงที่อากาศร้อนจัดในเขตภูมิอากาศกึ่งร้อน ในระยะ
6 สัปดาห์แรกนัน้ ท่านปัญญาใช้เวลาส่วนใหญ่อยูใ่ นถ้�ำ จนกระทัง่ ถึง
ช่วงต้นของฤดูฝน ฝนที่ตกลงมาทำ�ให้ผนังถ้ำ�ชื้นเกินไป ถ้ำ�ส่วนใหญ่
มืดมากในช่วงกลางวัน ซึ่งทำ�ให้ท่านต้องใช้เทียนหรือไฟฉายใน
การเดิน ถ้�ำ เหล่านีท้ ัง้ ใหญ่และมืด มีความลึกลับและวังเวง ทำ�ให้รูส้ กึ
ได้ถึงความเวิ้งว้างว่างเปล่าและความเงียบสงัด ท่านปัญญาภาวนา
อยู่ในถ้ำ�หินปูนโบราณนั้นโดยไม่ได้สนใจกับวันเวลา หินจำ�นวนมาก
ยังคงมีซากฟอสซิลหลงเหลืออยู่จากยุคสมัยที่ที่ราบนั้นยังอยู่ใต้
ทะเล ทำ�ให้เกิดความคิดว่าจะต้องไม่ประมาทและเป็นสิ่งที่เอื้อต่อ
การพิจารณาภายใน เป็นการเตือนตนเองว่าชีวิตนั้นสั้นนักและ
ความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ท่านปัญญาจึงทุ่มเทให้กับการปฏิบัติ
สมาธิภาวนาอย่างเต็มกำ�ลัง

ความสงบเงียบของถ้ำ� มีผลทำ�ให้ท่านปัญญาได้เข้าสู่สภาวะ
เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ท่านรู้สึกผ่อนคลาย สงบและมีสมาธิ
ซึ่งทำ�ให้จิตของท่านสามารถตั้งคำ�ถามอย่างละเอียดและค้นพบ
สิ่งใหม่ๆ ภายในจิต ท่านคอยถามตนเองและพิจารณาว่า “มีปัจจัย
อะไรบ้างทีม่ ผี ลสำ�คัญต่อความเป็นมนุษย์” จากการทีไ่ ด้มาเกิดในโลก
ผู้ ค นคิ ด ว่ า ตนเองนั้ น รู้ เ รื่ อ งเกี่ ย วกั บ โลกที่ อ ยู่ ร อบตั ว เป็ น อย่ า งดี
มนุษย์มรี า่ งกายทีป่ ระกอบไปด้วยธาตุตา่ งๆ เช่นเดียวกันกับก้อนหิน
ดิน โคลน ไม้และน�้ำ คนเราต่างเชือ่ กันว่าวัตถุธาตุตา่ งๆ นีเ้ ป็นของจริง
และสิ่งที่สัมผัสได้นั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลก
สำ�หรับมุมมองของคนทั่วไปเกี่ยวกับวัตถุเช่นนั้น ท่านปัญญา
พิจารณาอย่างมีเหตุผลว่า ความคิดต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นกับมนุษย์
เนือ่ งจากสถานการณ์ตา่ งๆ ทีค่ นเติบโตขึน้ มาเป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้คดิ เช่นนัน้
เพราะประสบการณ์ต่างๆ ในช่วงต้นของชีวิตนั้นประกอบไปด้วย
สิง่ ของวัตถุตา่ งๆ ในสภาพแวดล้อมทีอ่ ยูร่ อบตัว จึงไม่นา่ แปลกใจเลย
ที่คนเราจะคิดว่าวัตถุสิ่งของเหล่านี้เป็น “ของจริง”
พระพุทธองค์ทรงเรียกความเชื่อที่เรายึดมั่นถือมั่นว่า “สมมุติ”
หรือความคาดคะเน กล่าวคือทุกคนต่างนึกคิดเอาเองว่ามุมมอง
ของตนเกี่ยวกับโลกนัน้ เป็นจริงและถูกต้อง เราต่างทึกทักกันเอาเอง
ว่าข้อมูลที่ได้รับจากผัสสะที่มากระทบเกี่ยวกับทางโลกแสดงให้
เห็นภาพที่ถูกต้องหรือเป็นจริง เราคิดเอาเองทั้งหมดทั้งๆ ที่เรา
ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย คนเรามีความมั่นใจในเรื่องสมมุติเหล่านี้ทั้งนี้
เนื่ อ งจากคนอื่ น ๆ ก็ มี มุ ม มองทางโลกในเชิ ง สมมุ ติ ที่ เ หมื อ นกั น
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ซึ่งทำ�ให้เราไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะมาสงสัยว่ามุมมองของเราถูกต้อง
หรือไม่
เมื่ อ มาตรึ ก ตรองเรื่ อ งของความรู้ ท างโลกที่ ไ ด้ รั บ ผ่ า นผั ส สะ
ทั้งห้านั้น ท่านปัญญาได้พิจารณาลึกลงไปอีกถึงวิธีการทำ�งานของ
ผัสสะ อะไรทีเ่ กิดขึน้ เวลาท่านเห็น ได้ยนิ ได้กลิน่ รับรูร้ สชาติ หรือสัมผัส
อะไรบางอย่าง และรูป เสียง กลิน่ รส และโผฏฐัพพะ บอกอะไรกับท่าน
เกีย่ วกับวัตถุทไี่ ด้รบั รูส้ มั ผัส ถ้าทุกสิง่ ทีท่ า่ นรูเ้ กีย่ วกับโลกภายนอกนัน้
เกิดขึน้ ผ่านทางผัสสะ แล้วโลกภายนอกนัน้ มีอยูจ่ ริงหรือไม่นอกเหนือ
จากเวทนาเหล่านั้น
จิตเป็นผู้รับรู้และตีความหมายความรู้สึกหรือเวทนาที่เกิดขึ้น
ซึง่ หมายความว่า การรับรูผ้ สั สะจากวัตถุตา่ งๆ ภายนอกนัน้ จริงๆ แล้ว
เกิดขึน้ ภายในจิต ข้อมูลจากผัสสะทีไ่ ด้รบั มานัน้ สะท้อนให้เห็นถึงวัตถุ
แต่ขอ้ มูลจากผัสสะก็ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับวัตถุ อายตนะภายในยังสามารถ
รับแสง สี คลื่น และสารเคมี ความร้อน และแรงดันได้ ซึ่งก็ไม่ได้
เป็นวัตถุ ความทรงจำ�หรือสัญญาเป็นผูก้ ลัน่ กรองสีสนั และรูปทรงเพือ่
เลือกหาภาพต่างๆ จากฐานข้อมูลของจิตจากประสบการณ์ในอดีต
เพือ่ ทีจ่ ะแสดงการจำ�ได้หมายรูเ้ กีย่ วกับสิง่ ทีร่ บั รูท้ างผัสสะ แล้วจึงจัด
สิ่งนั้นให้อยู่ในบริบทที่เหมาะสมต่อไป
ท่านปัญญาสรุปว่าท่านไม่มีทางที่จะสามารถรู้ได้อย่างแท้จริง
เกี่ ยวกั บ วั ต ถุ ใ นโลกอย่างที่เห็นได้จากสี สั นและรู ป ทรงที่ ป รากฏ
ต่อสายตาท่าน และด้วยเหตุนี้เอง ท่านจึงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโลก

ภายนอกเลย สิ่งที่ท่านรู้คือโลกที่อยู่ภายในจิตของท่าน กล่าวคือ
จิตรู้เพียงแต่ผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่มีสิ่งที่มากระทบอายตนะ
ดั ง นั้ น โลกในประสบการณ์ ข องท่ า นจึ ง ถู ก สร้ า งขึ้ น มาจากความ
เข้ า ใจที่ ม าจากความรู้ เ หล่ า นั้ น ท่ า นปั ญ ญาเชื่ อ ว่ า สั ญ ญาหรื อ
ความจำ�นั้นเป็นหมุดของฟันเฟืองที่คอยรักษาความสอดคล้องกัน
ในกระบวนการของการรับรู้ ท่านเห็นว่าสัญญาหรือความจำ�เป็น
ส่วนสำ�คัญของการนึกคิดและจินตนาการ และยังเชื่อมโยงไปถึง
ตำ�แหน่งแหล่งที่ของตนในโลกตามความคิดของเรา วัตถุที่เราเห็น
และได้ยินเสียงจะมีอยู่ก็ต่อเมื่อถูกเปรียบเทียบกับภาพลักษณ์ต่างๆ
ที่ถูกเก็บไว้ในระบบความจำ� ชื่อ รูปทรงที่ถูกกำ�หนดให้กับสิ่งต่างๆ
ล้วนขึ้นอยู่กับภาพต่างๆ ที่เก็บและสะสมไว้ในความทรงจำ� ซึ่งจะ
ถูกนำ�ไปเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในอดีตอยู่เสมอ ถ้าไม่มีการ
จดจำ�และกระบวนการเชือ่ มโยงแล้ว ความคิด คำ�พูด และการกระทำ�
ก็จะไม่ประสานกัน
ผัสสะก่อให้เกิดความรูส้ กึ ทีพ่ อใจและไม่พงึ พอใจ แต่ความจำ�หรือ
สัญญาเป็นตัวกำ�หนดคุณสมบัติที่แตกต่างของความรู้สึกเหล่านั้น
เวทนาเกิดจากการได้สัมผัสกับรูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ
สัญญาจึงทดสอบผลการกระทบเหล่านั้นโดยเอาไปเปรียบเทียบกับ
ประสบการณ์ในอดีตว่าก่อให้เกิดปฏิกริ ยิ าอย่างไร เวลาทีเ่ ปรียบเทียบ
กันได้ผลดี จะเกิดความรู้สึกพอใจ เวลาที่เปรียบเทียบกันได้ผลไม่ดี
จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจ ดังนั้นวัตถุที่ได้สัมผัสจึงก่อให้เกิดอารมณ์
มี ค วามรู้ สึ ก ปรารถนาและไม่ พึ ง ปรารถนา การชอบหรื อ การที่
ไม่ชอบนัน้ คือตัณหาหรือความอยากทีม่ สี องด้าน และตัณหาเป็นเหตุ
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ทำ � ให้ เ กิ ด ความทุ ก ข์ ที่ ค อยรึ ง รั ด สรรพสั ต ว์ ทั้ ง หลายให้ ต กอยู่ ใ น
วัฏวนแห่งการเวียนว่ายตายเกิด
ท่านปัญญาสรุปว่า ความเกี่ยวพันกันของผัสสะ สัญญา และ
เวทนานั้น เป็นการเชื่อมโยงที่สำ�คัญ มีผลต่อสภาวะของความเป็น
มนุษย์ และเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์
ทุกสิ่งในโลกล้วนถูกมองว่าเป็นเช่นนั้น เพราะมนุษย์ทั้งหลายนั้น
ได้ สั่ ง สมประสบการณ์ ใ นโลกภายนอกและภายในเหมื อ นเดิ ม
ซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีก ชาติแล้วชาติเล่า ความต่อเนื่องของประสบการณ์นั้น
นำ � ไปสู่ ค วามเชื่ อ ความเข้ า ใจที่ ผิ ด ๆ ด้ ว ยการปั ก ใจเชื่ อ ว่ า สิ่ ง ที่
เห็นนั้นเป็นความจริง เมื่อท่านปัญญาปฏิบัติจนมีความก้าวหน้า
มากขึ้นไปเรื่อยๆ ตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงสอน ท่านจึงได้
เรี ย นรู้ ว่ า จะจั ด การกั บ ความเชื่ อ ความเข้ า ใจแบบเดิ ม ที่ เ คยชิ น
เช่นนั้นโดยตรงได้อย่างไร เมื่อความคิดเดิมๆ เกี่ยวกับโลกนั้นค่อยๆ
เปลี่ยนไป มุมมองและขอบเขตของความรู้ความเข้าใจแบบใหม่
ก็เริ่มเปิดกว้างขึ้น
ท่านเห็นได้ชดั ว่าบทบาทของความจำ�มีตอ่ การรับรูน้ นั้ สำ�คัญมาก
ท่านรู้สึกแปลกใจว่า เหตุใดคำ�แปลของพระไตรปิฎกจากภาษาบาลี
เป็นภาษาอังกฤษนั้นไม่เคยกล่าวถึงเรื่องสัญญาเลย แต่เมื่อท่านได้
ศึกษาพระไตรปิฎกฉบับเดียวกันที่แปลเป็นภาษาไทย ท่านพบว่า
“สัญญา” ซึง่ เป็นหนึง่ ในนามขันธ์นัน้ แปลอย่างถูกต้องว่า “ความจำ�”
แต่ในภาษาอังกฤษ คำ�ว่า “สัญญา” แปลว่า “การรับรู้” โดยตลอด
ถึงแม้ว่าท่านจะเข้าใจเหตุผลโดยรวมในการตีความหมายเช่นนั้น

แต่ ท่ า นเห็ น ว่ ามันเป็นการมองข้ามหน้าที่ เ ฉพาะของความจำ � ใน
ภาพรวมของการรับรู้ ความหมายทีแ่ ท้จริงของสัญญาขันธ์ หากแปล
ตรงตัวว่า “กองความจำ�” ก็จะดีกว่า
สรุ ป แล้ ว ท่ า นปั ญ ญาเห็ น ว่ า คำ � แปลที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ อย่ า ง
กว้างขวางของศัพท์ภาษาบาลีหลายคำ�นั้นเปรียบเสมือนกับเป็น
วัตถุโบราณที่ถ่ายทอดกันมาจากนักวิชาการในช่วงต้นของคริสต์
ศตวรรษที่ 20 ที่ได้ริเริ่มการแปลพระไตรปิฎกในภาษาบาลีเป็น
ภาษาตะวันตก การแปลพระไตรปิฎกในช่วงแรกจากภาษาบาลีนั้น
ส่วนใหญ่ไม่มใี ครโต้แย้ง เพราะนึกว่าถูกต้อง เพราะมาจากแหล่งข้อมูล
ที่คิดว่าเชื่อถือได้และได้รับการยอมรับ แต่ในบางกรณีก็จำ�เป็นต้อง
แก้ไขให้ถูกต้อง ตัวท่านปัญญาเองนั้นมิได้มีอำ�นาจหรือคุณวุฒิทาง
วิชาการพอที่จะมีผู้ใดรับฟัง การแปลความหมายแบบดั้งเดิมนั้น
ควรจะต้องได้รับการตรวจสอบและพิจารณาจากประสบการณ์จริง
ท่านปัญญากลับมายังวัดป่าบ้านตาดด้วยความรู้สึกที่สดชื่นและ
มีพลังทันก่อนทีจ่ ะเข้าพรรษา ท่านทำ�หน้าทีเ่ ดิมคือให้ความช่วยเหลือ
พระและญาติโยมชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติภาวนา พระชาวตะวันตก
เพิ่มจำ�นวนขึ้นเป็น 6 รูป เป็นชาวอังกฤษ 3 รูป ชาวอเมริกัน 2 รูป
และชาวแคนาดา 1 รูป ท่านปัญญายังคงแปลสรุปพระธรรมเทศนา
หลั ง จากการเทศน์ ข องท่ า นอาจารย์ พ ระมหาบั ว ให้ แ ก่ พ ระชาว
ตะวันตกเหล่านี้เหมือนเดิม ในขณะเดียวกันก็ยังคงแปลกัณฑ์เทศน์
ที่เด่นๆ ของท่านอาจารย์พระมหาบัวเป็นลายลักษณ์อักษรอีกด้วย
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หลังจากออกพรรษาใน พ.ศ. 2515 ท่านอาจารย์พระมหาบัวได้ขอ
ให้ท่านปัญญาช่วยทำ�งานอีกงานหนึ่ง ท่านขอให้ช่วยออกแบบและ
ควบคุมดูแลการก่อสร้างกุฏใิ หม่ของพระสงฆ์ ท่านปัญญาจินตนาการ
ว่าน่าจะเป็นกุฏิค่อนข้างกว้างที่ทำ�จากไม้เนื้อแข็ง มีห้องเดียวและมี
ระเบียงเป็นรูปตัวแอลทีเ่ ชือ่ มต่อกับห้องน�้ำ มีเสาตอม่อเป็นฐานของ
ตัวกุฏิสูงจากพื้นดิน 4 ฟุต หลังจากเขียนแบบเสร็จแล้ว ท่านปัญญา
จึงได้เริ่มทำ�การก่อสร้าง โดยได้รับความช่วยเหลือจากพระรูปอื่นๆ
หลายรูปและช่างไม้สองสามคนจากหมู่บ้าน เนื่องจากท่านเป็นผู้
เขียนแบบเอง ท่านจึงต้องคอยดูอยู่หน้างานตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจ
ว่าไม่มีอะไรผิดพลาด ซึ่งทำ�ให้ท่านไม่มีเวลาว่างเลย
เมื่องานก่อสร้างเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว ท่านได้ทราบข่าวว่ากุฏิที่
ท่านกำ�ลังก่อสร้างด้วยความใส่ใจในรายละเอียดนัน้ จะเป็นกุฏสิ �ำ หรับ
ตัวท่านเอง ท่านอาจารย์พระมหาบัวยังมิได้บอกกล่าวเป็นทางการ
แต่ทา่ นปัญญาก็ยนิ ดีถา้ จะเป็นเช่นนัน้ จริง เพราะท่านรูส้ กึ ว่าทีต่ รงนัน้
เป็นทำ�เลทีด่ ที สี่ ดุ แห่งหนึง่ ในวัด กอไผ่ทอี่ ยูร่ อบๆ ช่วยกัน้ และบังตัวกุฏิ
ออกจากส่วนอื่นๆ ของวัดได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำ�ให้ผู้อยู่มีความสงบ
และความเป็นส่วนตัว และข่าวนั้นก็เป็นจริงตามคำ�เล่าลือ เมื่อสร้าง
กุฏิเสร็จ ท่านอาจารย์พระมหาบัวบอกให้ท่านปัญญาย้ายเข้าไปอยู่
และท่านจึงได้พักอาศัยอยู่ ณ กุฏิแห่งนี้ไปตลอดชีวิต
ประมาณ พ.ศ. 2515 มีชาวตะวันตกทั้งพระและฆราวาสที่สนใจ
ในการปฏิบตั ธิ รรมในสายวัดป่ามากขึน้ และหลายคนได้ดนั้ ด้นเดินทาง
มาจนถึงวัดป่าบ้านตาด จากการที่พวกเขาได้ติดต่อกับท่านปัญญา

ท่านอาจารย์พระมหาบัวจึงเริม่ จะเป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในหมู่ชาวอังกฤษที่นับถือพุทธศาสนา บางคนกล้าที่จะเดินทางจาก
ประเทศอังกฤษเพื่อมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาด ท่านปัญญามี
ความรู้สึกว่าท่านต้องรับผิดชอบเป็นพิเศษในการที่จะแนะนำ�วิธีการ
ปฏิบัติต่างๆ ของพระกรรมฐานสายวัดป่าให้กับพวกเขา ซึ่งเป็นการ
นำ�เอาวิธีปฏิบัติในแบบดั้งเดิมมาใช้ในการดำ�เนินชีวิตของพระสงฆ์
ในสมัยนี้อีกครั้ง ดังนั้นท่านจึงพยายามทำ�ให้พวกเขามีความคุ้นเคย
และรูจ้ กั หลักการอาศัยอยูใ่ นป่า การรักษาศีล การปฏิบตั สิ มาธิภาวนา
ซึ่ ง จะเอื้ อ ต่ อ การเจริ ญ ในมรรคของพระพุ ท ธองค์ เ พื่ อ การบรรลุ
พระนิพพาน
ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ผู้ที่ออกบวชจะเข้าไปอาศัยและปฏิบัติธรรม
อยูใ่ นป่าลึก เพือ่ แสวงหาความสันโดษซึง่ จะช่วยให้เจริญในการปฏิบตั ิ
สมาธิภาวนาเพื่อที่จะเข้าถึงความจริงตามคำ�สอนของพระพุทธองค์
พระสงฆ์เหล่านั้นใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย สมถะ และเต็มไปด้วยความ
มานะพากเพียร ป่าและเขาจึงกลายเป็นเสมือนโรงเรียนที่ให้ความรู้
ขั้นสูงแก่ผู้ปฏิบัติ เป็นสถานที่ที่นักบวชผู้ซึ่งผ่านการฝึกฝนและเจริญ
ในสมณธรรมอย่างถ่อ งแท้แล้วได้ทุ่ม เทและเสี ย สละตนเพื่ อที่ จะ
เป็นตัวอย่างที่ยังมีอยู่จริงตามคำ�สอนของพระพุทธองค์ ซึ่งเป็นการ
ทำ�ให้คำ�สอนเหล่านั้นได้กลายเป็นคำ�สั่งสอนของตนเองด้วย เพราะ
การเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเองนั้นเกิดขึ้นจากการอาศัยอยู่ในป่า
เพียงลำ�พัง ดังนั้นธรรมะที่พระสงฆ์เหล่านั้นได้เข้าถึงภายในจิตใจ
และเผยแพร่สงั่ สอนให้กบั ลูกศิษย์นนั้ จึงกลายมาเป็นทีร่ จู้ กั กันในนาม
“ธรรมะป่า”
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วิถีของการปฏิบัติในแบบดั้งเดิมนั้นมีตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจน
จากครู บ าอาจารย์ ก รรมฐานสายวั ด ป่ า อย่ า งเช่ น ท่ า นอาจารย์
พระมหาบัว ผู้ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติที่เน้นในเรื่องความสอดคล้องของ
วินยั กับปัญญา เพือ่ ทีจ่ ะก่อให้เกิดเครือ่ งมือทีม่ พี ลังในการทีจ่ ะบรรลุ
ผลในการปฏิบัติธรรม นอกจากท่านได้ชี้ให้เห็นความลึกลับเกินจะ
กล่าวของจิตทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ล้ว ท่านยังสอนแนวทางการปฏิบตั ทิ ีเ่ รียบง่าย
และใช้ได้จริงแก่ลูกศิษย์ ซึ่งจะคอยช่วยชี้นำ�ในทุกย่างก้าวบนทาง
แห่ ง มรรคจนบรรลุ ถึ ง เป้ า หมายสู ง สุ ด ในการปฏิ บั ติ จิ ต ตภาวนา
ดั ง นั้ น เพื่ อ ที่ จ ะอนุ รั ก ษ์ ธ รรมะซึ่ ง เป็ น เอกลั ก ษณ์ ใ นการปฏิ บั ติ
กรรมฐานแบบสายวัดป่าของท่านอาจารย์พระมหาบัวและเผยแพร่
ให้กบั ผูท้ ีใ่ ช้ภาษาอังกฤษ ท่านปัญญาจึงได้ใช้เวลาหลายปีในการแปล
พระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์ที่ท่านได้อัดเสียงไว้
ท่า นปัญ ญาได้คัดสรรพระธรรมเทศนาจำ � นวนหนึ่ง ไว้ เป็ นชุ ด
เมื่อท่านได้แปลพระธรรมเทศนาในชุดนั้นเสร็จหนึ่งกัณฑ์ ท่านก็จะ
ส่ ง ต้ น ฉบั บ ไปยั ง ประเทศอั ง กฤษเพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม ญาติ โ ยมของท่ า นที่
พุทธสมาคมที่แฮมเชียร์ตีพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในระยะแรก
ได้มีการตีพิมพ์พระธรรมเทศนาแต่ละกัณฑ์เป็นหนังสือเล่มบางๆ
จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2515 พระธรรมเทศนาทัง้ 5 กัณฑ์ ซึง่ ในนัน้ มีกณ
ั ฑ์
ทีช่ อื่ ว่า “ปัญญาอบรมสมาธิ” รวมอยูด่ ว้ ย จึงมีการตีพมิ พ์รวมกันเป็น
เล่มเดียว และใช้ชื่อว่า “ธรรมะป่า”
ท่านปัญญาได้รับการสนับสนุนและการเชื้อเชิญมากมายจาก
ชาวพุ ท ธในอั ง กฤษ ทั้ ง บุ ค คลและองค์ ก รชาวพุ ท ธได้ ข อให้ ท่ า น

กลับไปประเทศอังกฤษเพื่อจัดให้มีคณะสงฆ์ที่เหมาะสมหลายครั้ง
และเพื่อเป็นการจูงใจท่าน พวกเขาได้เสนอถวายที่อยู่อาศัยใน
ทุกรูปแบบให้ท่าน มีตั้งแต่บ้านหลังเล็กๆ กระท่อม และโรงนาใน
ชนบทสำ�หรับการปฏิบัติธรรม ท่านปัญญาได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจ
มากมาย และท่านก็ชั่งน้ำ�หนักข้อเสนอแต่ละข้ออย่างระมัดระวัง
ถึงแม้วา่ ท่านยินดีทีจ่ ะพูดคุยถึงความเป็นไปได้ แต่ทา่ นไม่เคยชืน่ ชม
กับผลระยะยาวของข้อเสนอที่ดีเหล่านั้น
ท่านปัญญายังไม่ได้ตัดสินใจอย่างแน่นอนว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือ
ในประเทศไทยหรือไม่ แต่ท่านไม่อยากจะสละความอบอุ่นใจที่ท่าน
ได้อยู่กับท่านอาจารย์พระมหาบัวเพื่อกลับไปสู่อนาคตที่ไม่แน่นอน
ในบ้านเกิดเมืองนอน อากาศเย็นสบายของชนบทในประเทศอังกฤษ
ย่อมดีกว่าอย่างแน่นอน และความเป็นอยู่ก็ถูกจริตกว่า แต่นั่นมิใช่
เหตุผลที่ดีพอที่จะออกไปจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติ
เพื่อกลับบ้าน ท่านปัญญาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะกลับไปประเทศ
อังกฤษในขณะที่ยังไม่บรรลุความสำ�เร็จในการปฏิบัติและยังไม่มี
ฐานที่ มั่ น คงในธรรมะ ท่ า นเห็ น ว่ า หลายคนที่ บ วชเป็ น พระใน
ประเทศตะวันออกและฝึกปฏิบัติอยู่กับครูบาอาจารย์เพียงชั่วระยะ
เวลาไม่นานก่อนที่จะกลับไปสู่โลกตะวันตกนั้น มักจะถูกกลืนไปกับ
สถานการณ์รอบตัวเสมอ และเป็นครูที่ไม่ได้เรื่อง บางทีสักวันหนึ่ง
กำ�ลังปัญญาของท่านอาจจะแข็งแกร่งพอที่จะกลับไป แต่หากวันนั้น
ยังไม่มาถึง ท่านก็จะไม่ยอมเสี่ยงโดยเด็ดขาด
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โยมอุปัฏฐากของท่านปัญญายินดีที่จะช่วยเหลือให้ท่านกลับไป
เผยแพร่ธรรมะที่ประเทศอังกฤษตามลำ�พัง แต่ตัวท่านเองยังไม่
มั่นใจในผลของการปฏิบัติของตนพอที่จะพิจารณาอย่างจริงจังใน
การทีจ่ ะไปรับหน้าทีน่ ัน้ อย่างไรก็ตาม ท่านปัญญามีความปรารถนา
อย่ า งแรงกล้ า ที่จะนำ�เอาธรรมะที่แท้จริ ง ไปเผยแพร่ ใ ห้ แ ก่ เ พื่ อน
ร่วมชาติของท่าน ดังนั้น ท่านจึงหวังว่าจะได้เดินทางติดตามท่าน
อาจารย์พระมหาบัวไปยังประเทศอังกฤษ เพือ่ ชาวพุทธในอังกฤษนัน้
จะได้รับประโยชน์จากโอกาสที่หาได้ยากยิ่งนี้ ที่จะได้พบและฟัง
ธรรมะจากครูบาอาจารย์ที่บรรลุธรรมขั้นสูง ความเพียรพยายาม
ในการเรี ย นภาษาอั ง กฤษของท่ า นอาจารย์ พ ระมหาบั ว ทำ � ให้
ท่านปัญญาเชื่อว่าท่านพระอาจารย์ยินดีที่จะเดินทางไกลไปยังโลก
ตะวันตก
ใน พ.ศ. 2515 ธรรมปทีปวิหารทีฮ่ าเวอร์สต็อค ฮิล (หรือทีร่ ูจ้ กั กัน
ในนาม แฮมสเตดวิหาร) ซึง่ อยูใ่ นภายใต้การดูแลของทรัสต์เพือ่ สงฆ์
อังกฤษนั้นกำ�ลังขาดพระประจำ�วัด เนื่องจากกฎระเบียบของทรัสต์
เพือ่ สงฆ์องั กฤษได้ระบุไว้ชดั แจ้งว่า ทรัสต์มหี น้าทีท่ ีจ่ ะต้องช่วยเหลือ
อุ ปั ฏ ฐากพระภิ ก ษุ ส งฆ์ ดั ง นั้ น จึ ง ได้ มี ค วามร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ที่
จะเสาะหาพระชาวอังกฤษที่สามารถทำ�หน้าที่นั้นได้ หลังจากที่
ไม่ค่อยจะประสบความสำ�เร็จในประเทศอังกฤษ คณะกรรมการของ
ทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษจึงตัดสินใจเมื่อต้นปี พ.ศ. 2517 ที่จะนิมนต์
ท่านอาจารย์พระมหาบัวไปเยือนประเทศอังกฤษพร้อมกับพระที่
พวกเขายังจำ�กันได้วา่ มีฉายาว่า “ปัญญาวัฒโฑภิกขุ” คณะกรรมการ
ของทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษมีความหวังว่าท่านอาจารย์พระมหาบัว

จะยินยอมให้พระลูกศิษย์ชาวอังกฤษของท่านอยู่ต่อในอังกฤษใน
ฐานะพระประจำ�วัดรูปใหม่ที่ธรรมปทีปวิหาร
ในวันที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517 ท่านพระอาจารย์มหาบัวได้ลงจาก
เครือ่ งบินในกรุงลอนดอน โดยมีทา่ นปัญญาและท่านอภิเจโต ซึง่ เป็น
พระชาวแคนาดาที่บวชพร้อมกับท่านปัญญาเมื่อ 9 ปีก่อนติดตาม
ไปด้วย พระทัง้ สามรูปพอใจทีจ่ ะจำ�วัดอยูท่ ีธ่ รรมปทีปวิหาร และตาม
ข้อวัตรปฏิบัติในประเทศไทย พระภิกษุทั้งสามรูปฉันเพียงมื้อเดียว
ในช่ ว งเช้ า ทุ ก วั น และอนุ ญ าตให้ ญ าติ โ ยมมาในช่ ว งเวลานั้ น ได้
หลั ง จากรั บ ประเคนอาหารที่ ญ าติ โ ยมนำ � มาถวายและฉั น อย่ า ง
เรียบง่ายโดยไม่มีพิธีรีตรองแล้ว ท่านอาจารย์พระมหาบัวได้เทศน์
สัน้ ๆ เกีย่ วกับการปฏิบตั ธิ รรม หลังจากนัน้ จะมีการตอบคำ�ถามต่างๆ
ทีค่ อ่ นข้างยาว โดยท่านปัญญาได้ท�ำ หน้าทีเ่ ป็นล่ามให้กบั พระอาจารย์
ของท่านตลอดการเดินทาง
ทุกคืนท่านอาจารย์พระมหาบัวจะแสดงธรรม และหลังจากนั้น
มีการตอบคำ�ถามต่างๆ อีกช่วงหนึ่งให้กับผู้ที่มาฟังธรรม สมาชิก
คนสำ�คัญทั้งหลายของชาวพุทธในอังกฤษ อาทิเช่น คริสต์มาส
ฮัมฟรีย์ และ มอริส วอลช์ ตลอดจนญาติโยมชาวพุทธจำ�นวนมาก
ได้มากราบนมัสการท่านพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของสาย
วัดป่า พระธรรมเทศนาที่พวกเขาได้ฟังนั้นน่าเลื่อมใสและน่าคิด
ด้วยความเคารพต่อพระอาจารย์ของท่าน ท่านปัญญาไม่ได้แสดง
พระธรรมเทศนาแต่อย่างใด แต่ท่านให้เวลากับญาติโยมเพื่อตอบ
คำ�ถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ
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ในช่วง 2 สัปดาห์ที่พักอยู่ที่ธรรมปทีปวิหาร พระอาคันตุกะทั้ง
สามท่านนั้นส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติกิจเหมือนกันทุกวัน เมื่อใกล้จะถึง
วันที่จะเดินทางกลับประเทศไทย คณะกรรมการของทรัสต์เพื่อสงฆ์
อังกฤษได้ขอโอกาสเข้ากราบเรียนท่านอาจารย์พระมหาบัว และ
ขอให้ท่านอนุญาตให้ท่านปัญญาอยู่ต่อที่ประเทศอังกฤษในฐานะ
ครูบาอาจารย์เพื่อก่อตั้งคณะสงฆ์ในสหราชอาณาจักร
ท่านอาจารย์พระมหาบัวได้ตอบว่า ในการที่จะสอนผู้อื่น ผู้นั้น
ต้องบรรลุ ธ รรมด้วยตนเองอย่างแท้จริงเสี ย ก่ อน ส่ วนมากแล้ ว
ท่ า นเห็ น ว่ า คนที่ ยั ง ไม่ เ ห็ น ธรรมที่ แ ท้ จ ริ ง นั้ น ยั ง ไม่ มี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะ
สัง่ สอนผูอ้ นื่ และด้วยเหตุนที้ า่ นจึงรูส้ กึ ว่าท่านปัญญานัน้ ยังไม่พร้อม
ทีจ่ ะรับหน้าทีใ่ นการเป็นครูบาอาจารย์ อย่างไรก็ตาม ท่านได้กล่าวไว้วา่
อีกไม่นานเหตุปัจจัยก็จะพร้อมในการก่อตั้งคณะสงฆ์ที่เหมาะสม
อย่างแท้จริงในอังกฤษ หลังจากให้ค�ำ รับรองดังกล่าวนี้ พระอาคันตุกะ
ที่มาเยือนก็ได้ขึ้นเครื่องบินเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ในวันที่ 22
มิถุนายน
2 ปีหลังจากนั้น ด้วยความมุ่งมั่นและเพียรพยายามที่จะก่อตั้ง

คณะสงฆ์ในอังกฤษ ผู้แทนของทรัสต์เพื่อสงฆ์อังกฤษได้เดินทางมา
ยังประเทศไทย โดยตัง้ ใจทีจ่ ะกราบขอความเมตตาจากท่านอาจารย์
พระมหาบัวอีกครั้งให้อนุญาตให้ท่านปัญญากลับไปประเทศอังกฤษ
เพือ่ ทีจ่ ะเป็นเสาหลักให้กบั คณะสงฆ์ในอังกฤษ เมือ่ ท่านพระอาจารย์
มหาบัวปฏิเสธเป็นครั้งที่สอง เขาจึงเดินทางไปวัดหนองป่าพงของ
ท่านพระอาจารย์ชา ที่จังหวัดอุบลราชธานี และขอร้องให้ท่าน

ช่วยเหลือ ผลจากการขอความช่วยเหลือในครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้น
ของประวัติความเป็นมาของคณะสงฆ์ในอังกฤษจนตราบเท่าถึง
ปัจจุบัน
หลั ง จากเดิ น ทางกลั บ จากประเทศอั ง กฤษ ท่ า นปั ญ ญาก็ ไ ด้
กลับมาปฏิบัติภาวนาต่อ ซึ่งท่านถือว่างานนี้เป็นงานสำ�คัญที่สุด
ในชีวิตของท่านและทำ�ด้วยความมุ่งมั่น ในขณะนั้นท่านมีอายุได้
48 ปี ในการฝึกอบรมจิต สิ่งที่สำ�คัญประการแรกก็คือต้องเห็น
อาการของจิตทั้งหมดอย่างชัดเจนโดยตรง ท่านปัญญาได้ใคร่ครวญ
ไตร่ ต รองถึ ง ความรู้ ที่ ไ ด้ ม าจากการฟั ง พระธรรมเทศนาของ
ท่านอาจารย์พระมหาบัวผนวกกับความรู้จากประสบการณ์ของ
ท่านในการทำ�สมาธิภาวนา ท่านจึงสามารถพิจารณาธรรมชาติ
ของจิตได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น การฝึกสติและปัญญาทำ�ให้ท่านมี
สติแหลมคมในการหยัง่ รูแ้ ละสามารถรูเ้ ท่าทันต่อสภาวะทีแ่ ปรเปลีย่ น
อยู่เสมอของจิต
ท่านพระอาจารย์พระมหาบัวได้กล่าวถึง “ผู้รู้” อยู่บ่อยครั้ง
ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร แ ย ก จิ ต ที่ รู้ อ อ ก จ า ก ส ภ า ว ะ ข อ ง จิ ต ที่ เ กิ ด ดั บ
เพื่อเป็นการใช้คำ�พูดตามภาษาไทย ท่านปัญญาเริ่มที่จะเรียกตัว
ผู้รู้ว่า “จิต” จิตในที่นี้นั้นหมายถึงธรรมชาติของจิตที่อยู่ลึกที่สุด
และไม่ เ คยได้ รั บ ผลกระทบใดๆ จากการเปลี่ ย นแปลงหรื อ
ความตาย ตามปกติธรรมชาติที่แท้จริงของจิตจะถูกปิดบังไว้ด้วย
กิเลสตัณหาซึ่งมีหลายชั้น ตลอดจนความสับสนวุ่นวายใจที่เกิด
จากความคิดและอารมณ์ต่างๆ ในบางครั้งท่านได้เห็นธรรมชาติ
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ที่แท้จริงของจิตบ้างด้วยปัญญาที่เกิดจากการทำ�สมาธิ ซึ่งทำ�ให้
ท่านเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นและรู้สึกถึงความเป็นอิสระ
ท่านปัญญารู้ซึ้งถึงความสำ�คัญของแก่นแท้ของจิตที่มั่นคงและ
ไม่แปรเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง การปฏิบัติทำ�ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า
สภาวะของจิตนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กล่าวคือเกิดขึ้นและ
ดับไปอยู่ตลอดเวลา ถ้าการรับรู้ของเราต่อสภาวะของจิตเหล่านั้น
จะเกิ ด ขึ้ น และดั บ ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งไปพร้ อ มกั น และในความเร็ ว
เท่ากันกับการเกิดดับของจิต ก็จะไม่มี “ฐาน” ที่มั่นคงพอที่จะ
ช่วยให้เราให้สามารถรับรู้การทำ�งานของจิตได้ จิตโดยรวมก็จะไม่
ต่างอะไรกับทะเลที่ปั่นป่วนเต็มไปด้วยอารมณ์ที่เกิดขึ้นมากมาย
โดยปราศจากความต่ อ เนื่ อ งที่ แ น่ น อนของการรั บ รู้ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ
ระหว่างความคิดและอารมณ์ต่างๆ ดังนั้นเพื่อที่จะให้ดวงจิตที่เป็น
ผู้รู้สามารถทำ�งานได้ ฐานที่ว่านี้จะต้องตั้งอยู่ได้ด้วยตัวของมันเอง
โดยปราศจากการกระทบของสภาวธรรมที่แปรเปลี่ยนทั้งหลายที่
ทำ�ให้จิตไม่สงบ
อารมณ์ ที่ แ ปรเปลี่ ย นนั้ น เป็ น ธรรมชาติ ข องนามขั น ธ์ ทั้ ง สี่ คื อ
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ การรับรู้ถึงขันธ์ทั้งสี่นี้ต้อง
เกิดขึ้นจากภายนอก กล่าวคือนอกขอบเขตของการทำ�งานของมัน
อย่ า งไรก็ ต าม ท่ า นปั ญ ญาเข้ า ใจว่ า ธรรมชาติ ข องการรั บ รู้ ไ ม่ ไ ด้
บริสุทธิ์หรือปราศจากมลทิน แต่หากเต็มไปด้วยสิ่งมัวหมองต่างๆ
ที่บิดเบือนมุมมองของผู้รู้และภาพของสิ่งที่ถูกรับรู้ พระพุทธองค์
เรียกสิ่งชั่วร้ายต่างๆ เหล่านี้ว่า “กิเลส” เพราะการรับรู้ของเรานั้น

ถูกกิเลสบิดเบือนจากภายใน ดังนั้นความรู้ของเราเกี่ยวกับการ
ทำ�งานของจิตจึงไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถเชื่อถือได้
ท่ า นปั ญ ญาเห็ น อย่ า งชั ด เจนว่ า ศั ต รู ที่ แ ท้ จ ริ ง ของเรานั้ น อยู่
ภายในจิต ตัวทีส่ ร้างปัญหา ต้นเหตุของความทุกข์ทงั้ ปวง ตัวทำ�ลาย
ความสุขและความดีนั้นอยู่ในตัวของเราเอง กิเลสนั้นมีตัวตนที่
ปลิน้ ปล้อนและน่ากลัวทีส่ ดุ ในจิต เป็นอันตรายทีด่ เู หมือนว่าจะร้ายแรง
ยิง่ กว่าสิง่ ใดๆ จากภายนอกเสียอีก กิเลสนัน้ เจ้าเล่หแ์ สนกล มีความโลภ
ความโกรธ ความเกลียด และความชำ�นาญในการหลอกลวง ภายใต้
อำ�นาจของกิเลส จิตที่วุ่นวายสับสนและเรรวนต้องตกเป็นเหยื่อของ
การเวียนว่ายตายเกิดซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีก
แต่อะไรเล่าคือสิง่ ทีต่ าย และอะไรเล่าคือสิง่ ทีก่ ลับมาเกิด ท่านปัญญา
ย้อนกลับมาพิจารณาที่จิตหรือแก่นแท้ท่ีลึกที่สุด ถ้าจิตเป็นแก่นแท้
ของสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดจากภพชาติหนึ่งไปยังอีกภพชาติหนึ่งนั้น
นั่นก็คือคำ�ตอบว่าการกระทำ�ของคนเราส่งผลไปยังภพชาติต่อไป
เพือ่ ทีจ่ ะรับผลกรรมในอนาคตได้อย่างไร เมือ่ จิตถูกครอบงำ�ด้วยกิเลส
จิตจะใช้กายและใจเพื่อที่จะสร้างกรรมทีเ่ ป็นกุศลและอกุศล ซึ่งจะให้
ผลออกมาในรูปของความสุขและความทุกข์
ในแง่หนึ่ง จิตจึงถือได้ว่าเป็นที่กำ�เนิดของวัฏสงสารหรือการ
เวียนว่ายตายเกิด ถ้าไม่มจี ติ ทีส่ ร้างและสะสมกรรมและผลของกรรม
ทั้งหลาย วัฏสงสารก็ไม่มีฐานที่ตั้ง วัฏสงสารก็จะไม่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่า
วัฏสงสารจำ�เป็นต้องอาศัยจิตในการดำ�รงอยู่ แต่ตัวจิตเองอยู่ได้
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ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาวัฏสงสารแต่อย่างใดเลย ทั้งสองอย่างนี้
จึงสามารถที่จะแยกออกจากกันได้ด้วยการกำ�จัดสาเหตุที่ทำ�ให้เกิด
วัฏสงสารออกจากจิต ซึ่งเป็นการปลดปล่อยให้จิตกลับไปเป็นผู้รู้
ที่บริสุทธิ์เหมือนเดิม สาเหตุของการที่วัฏสงสารยังคงมีอยู่อย่าง
ต่อเนื่องนั้นก็ไม่ใช่เพราะเหตุอื่น แต่เป็นเพราะอิทธิพลของกิเลสที่
ก่อให้เกิดความเศร้าหมอง และด้วยเหตุนี้ การกำ�จัดกิเลสทั้งหลาย
ให้หมดไปจากจิต จึงเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติบนสายทางแห่ง
มรรคของพระพุทธองค์
การคิ ด ทบทวนเกี่ ย วกั บ เป้ า หมายสู ง สุ ด ทำ � ให้ ท่ า นปั ญ ญา
พิจารณาถึงความจริงเกี่ยวกับคำ�ว่า “อรหันต์” ท่านเห็นชัดเจนว่า
คำ�ว่า “อรหันต์” หมายถึงดวงจิตที่ถูกชำ�ระจนบริสุทธิ์ปราศจาก
เครื่องเศร้าหมองที่เกิดจากกิเลส คำ�นิยามนี้ใช้กับมนุษย์ในแง่ที่ว่า
จิตนั้นมีความเชื่อมโยงแบบไม่ยั่งยืนกับรูปกาย คุณลักษณะของจิต
และบุ ค ลิ ก ทางกายนั้ น ยั ง คงมี อ ยู่ เ พราะเป็ น ผลของกรรมเก่ า
แต่พระอรหันต์ทีแ่ ท้จริงหรือจิตทีบ่ ริสทุ ธิน์ ัน้ ไม่มรี ปู ไม่มอี ปุ นิสยั และ
ไม่ก่อกรรม
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2518 ท่านปัญญาเริ่มงานที่จะต้องใช้เวลา
ส่วนใหญ่ของท่านถึง 2 ปี รั้วที่สร้างบริเวณวัดเมื่อ 10 ปีก่อน
ไม่สามารถที่จะป้องกันการบุกรุกจากภายนอกได้ ชาวบ้านได้ทำ�นา
ปลู ก ข้ า วติ ด เขตวั ด มาเป็ น เวลานานหลายปี เมื่ อ สิ้ น สุ ด ฤดู ก าล
เก็บเกี่ยวทุกปี ชาวบ้านจะจุดไฟเผาตอซังที่แห้งเหลืออยู่เพื่อที่จะ
เตรียมหน้าดินเพื่อการพรวนและปลูกข้าวในฤดูถัดไป ไฟที่จุดเผา

ทิ้งไว้นั้นได้ลุกไหม้ลามข้ามรั้วเข้ามาและไหม้ต้นไม้ในเขตวัดเป็น
บริเวณกว้าง พระในวัดจึงจำ�เป็นต้องทำ�หน้าที่เป็นพนักงานดับเพลิง
อย่างเร่งด่วน โดยมากมักจะเป็นเวลาค่ำ�คืน โดยต้องช่วยกันขนน้ำ�
จากบ่อเพือ่ ไปดับไฟบ่อยครัง้ ซึง่ มักจะเป็นความพยายามทีไ่ ร้ประโยชน์
นอกจากนัน้ ชาวบ้านบางคนทีด่ อื้ แพ่งก็เริม่ ทีจ่ ะบุกรุกเข้ามาในเขตวัด
เพื่อล่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ในวัดอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี ย หายไม่ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ สภาพแวดล้ อ มที่
สงบของวัดมากไปกว่านี้ ญาติโยมที่มีความเป็นห่วงจึงกราบเรียน
ท่านอาจารย์พระมหาบัวเพือ่ ขอถวายปัจจัยในการก่อสร้างรัว้ คอนกรีต
สูง 8 ฟุต รอบบริเวณวัดทั้งหมด ท่านอาจารย์พระมหาบัวยอมรับ
ข้อเสนอ โดยมีเงือ่ นไขว่าวิศวกรใหญ่ของท่านหรือท่านปัญญานัน้ ต้อง
เป็นหัวหน้าควบคุมดูแลการก่อสร้างทั้งหมด
ท่านปัญญายินดีรับหน้าที่นี้โดยไม่ปริปากใดๆ แต่ทว่าบางครั้ง
ท่านหวังว่าญาติโยมนั้นน่าจะคิดได้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมิได้มีแต่
การทำ�บุญด้วยการถวายสิ่งต่างๆ แก่วัด ความต้องการที่จะทำ�บุญ
เช่นนีน้ นั้ เป็นสิง่ ทีน่ า่ ชืน่ ชมอย่างแน่นอน แต่ทา่ นอดรูส้ กึ เสียดายไม่ได้
ที่ญาติโยมจำ�นวนมากนั้นเข้าใจว่า “การทำ�บุญ” นั้นเป็นเรื่องของ
การถวายวัตถุสิ่งของเพียงเท่านั้น ซึ่งในบางครั้งอาจจะมีผลเสียต่อ
เหตุปัจจัยที่ควรแก่การเจริญจิตตภาวนา
ถึ ง แม้ ว่ า การกระทำ � กรรมดี นั้ น เป็ น บั น ไดขั้ น แรกที่ สำ � คั ญ บน
เส้นทางของการปฏิบัติ แต่ความสำ�เร็จในขั้นนั้นเพียงอย่างเดียว
ชีวประวัติ
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ไม่อาจนำ�พาให้เราไปถึงความสุขสูงสุดทีอ่ ยูเ่ หนือความแก่ ความเจ็บ
และความตายได้ หากการใช้ชีวิตขึ้นอยู่กับการกระทำ�เพื่อหวังผลดี
ในภายภาคหน้า บุคคลนั้นก็จะไม่สามารถเห็นเหตุของความทุกข์ที่
แอบแฝงอยู่ ใ นเจตนาที่ ดี ข องเขา ในขณะที่ ใ กล้ จ ะสิ้ น ลมหายใจ
เขาจะต้ อ งเจออุ ป สรรคที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ แ ละจะรู้ สึ ก เคว้ ง คว้ า ง
สิ่ ง ที่ ดี ยิ่ ง กว่ า นั้ น ก็ คื อ คนเราควรที่ จ ะศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พระธรรมคำ � สอนของพระพุ ท ธองค์ ใ ห้ ลึ ก ซึ้ ง ด้ ว ยการปฏิ บั ติ เพื่ อ ที่ เ ขาจะ
สามารถข้ามพ้นจากการมีชีวิตที่ต้องขึ้นอยู่กับการรับผลของกรรม
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ในการทำ�งานชิ้นใหม่ ท่านปัญญาออกแบบรั้วโดยคำ�นึงถึงการ
ใช้วัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น ตลอดจนทักษะความสามารถ
ของชาวบ้านที่อาสามาช่วย ท่านเสนอให้ใช้แผ่นเหล็กเป็นแบบใน
การหล่อคอนกรีตซึง่ สามารถนำ�กลับมาใช้ได้อกี และสัง่ ทำ�แผ่นเหล็ก
ตามรายละเอียดที่ท่านกำ�หนด โดยจะหล่อรั้วแต่ละช่อง ณ สถานที่
ก่อสร้าง ดังนั้นต้องสามารถขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาในบริเวณที่
เป็นป่าทึบได้
การหล่อรัว้ คอนกรีต ณ สถานทีก่ อ่ สร้างนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งยาก ขัน้ แรก
ต้องสร้างฐานตอม่อทีท่ �ำ จากคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ ทีจ่ ะเสริมความ
แข็งแรงในแนวนอน และทำ�ให้การวางแม่แบบเหล็กทั้งสองขนานกัน
โดยให้ยดึ อยูร่ ะหว่างตอม่อ เมือ่ ผูกแบบโครงเหล็กทัง้ สองเข้าด้วยกัน
และค้ำ�ยันเรียบร้อยแล้ว จึงเทคอนกรีตสดลงไปในแบบหล่อ ก็เป็น
การเสร็จสิ้นการหล่อรั้วหนึ่งช่อง คอนกรีตนั้นมีการผสมด้วยแรงคน

ณ สถานทีก่ อ่ สร้าง โดยเททราย หิน ปูนซีเมนต์ และน�้ำ ลงในหลุมตืน้ ๆ
ที่ใช้แรงคนขุด โดยชาวบ้านใช้จอด้ามยาวผสมคอนกรีตเข้าด้วยกัน
และคนอื่นๆ ช่วยยกถังคอนกรีตที่ผสมแล้วขึ้นเทให้เต็มแบบหล่อ
ความสูง 8 ฟุต
เนือ่ งจากรอบเขตวัดนัน้ มีความยาวทัง้ สิน้ เกือบสองกิโลเมตรครึง่
จึงจำ�เป็นต้องสร้างรั้วทั้งหมดกว่า 700 ช่อง เพื่อที่ล้อมรอบเขตวัด
ทั้งหมด นับว่าเป็นงานก่อสร้างที่ยุ่งยากและเหน็ดเหนื่อยซึ่งใช้เวลา
เกือบ 2 ปีกว่าจะแล้วเสร็จ
พอถึงช่วงกลางปี พ.ศ. 2520 ท่านปัญญาได้สร้างรั้วกั้นเขตวัด
ทัง้ หมด พร้อมกับทำ�ประตูหน้าวัดเป็นบานคูส่ �ำ หรับเปิดปิดทางเข้าวัด
เสร็จเรียบร้อย หลังจากนั้นท่านจึงหันความสนใจไปแก้ไขเรื่องการ
ขาดแคลนน้ำ�ดื่มในวัด หลังจากที่ท่านได้ปรึกษากับท่านอาจารย์
พระมหาบั ว แล้ ว จึ ง ได้ มี ก ารตั ด สิ น ใจที่ จ ะสร้ า งแท็ ง ก์ เ ก็ บ น้ำ �
ขนาดใหญ่จำ�นวน 6 แท็งก์ โดยสร้างข้างศาลาข้างละ 3 แท็งก์
ท่านปัญญาคำ�นวณว่าแท็งก์ทรงกระบอกจะมีความแข็งแรงและ
ทนทาน การออกแบบของท่านนั้นเรียบง่าย โดยใช้โครงเหล็กรูป
ครึ่งวงกลมสองวงเอามาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เพื่อจะหล่อวงบ่อ
คอนกรีตขนาดสูง 3 ฟุต เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 ฟุต โดยหล่อวงบ่อ
ซ้อนบนอีกวงบ่อหนึ่ง รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 5 วงจนได้ความสูง 15 ฟุต
แท็งก์น�้ำ 3 แท็งก์ สร้างอยูท่ างด้านตะวันออกของศาลา และอีก 3 แท็งก์
สร้างทางด้านตะวันตก แท็งก์น�้ำ เหล่านีใ้ ช้เป็นทีเ่ ก็บน�้ำ ดืม่ ของวัดเพียง
แห่งเดียวได้เป็นเวลาหลายปี
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แท็งก์เก็บน้ำ�ทั้ง 6 แท็งก์นั้นได้สร้างเสร็จและพร้อมที่จะรองรับ
น�้ำ ฝนในฤดูฝนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2521 ในขณะนัน้ มีพระลูกศิษย์
ชาวต่างชาติของท่านอาจารย์พระมหาบัวอีก 5 รูปที่มาอาศัยอยู่ที่
วั ด ป่ า บ้ า นตาด การที่ มี จำ � นวนพระใหม่ เ พิ่ ม มากขึ้ น และมี ผู้ ม า
ปฏิบตั ธิ รรมทีพ่ ดู ภาษาอังกฤษมีจ�ำ นวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ทำ�ให้ทา่ นปัญญา
มีภาระหน้าที่ในการสอนเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ท่านปัญญาได้อาศัยอยู่
ที่วัดป่าบ้านตาดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 18 ปี ท่านไม่ค่อยออก
จากวัดไปไหน นอกจากเดินทางไปกรุงเทพฯ เป็นครัง้ คราว เพือ่ ตรวจ
สุขภาพ ท่านมีอายุได้ 52 ปีแล้ว และได้ลม้ เลิกความคิดทีจ่ ะกลับอังกฤษ
ไปนานแล้ว ท่านยึดถือปณิธานทีท่ า่ นได้ตงั้ ไว้หลายปีกอ่ นว่าจะอยูท่ นี่ นั่
จนกว่าท่านอาจารย์พระมหาบัว ผูซ้ งึ่ ขณะนัน้ มีอายุเกือบ 64 ปีแล้วนัน้
จะละสังขารไป
ด้ ว ยวั ย วุ ฒิ แ ละความสามารถในฐานะครู บ าอาจารย์ ที่ เ ป็ น ที่
ยอมรับ พระที่อ่อนอาวุโสกว่าเริ่มเรียกท่านว่า “อาจารย์ปัญญา”
ซึ่งคำ�ว่า “อาจารย์” ในภาษาไทยหมายถึง “ครู” ในระยะนั้น หน้าที่
ความรับผิดชอบในการสอนของท่านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะนั้น
ผู้คนส่วนมากที่มีความสนใจในพุทธศาสนามักเป็นผู้ที่มีการศึกษาดี
และท่านพบว่ามีพระจำ�นวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จิตของพระเหล่านั้นถูกฝึกให้คิดวิเคราะห์และคิดต่าง
ซึ่งท่านพระอาจารย์ปัญญาทราบเป็นอย่างดีจากประสบการณ์ของ
ท่ า นเอง ความคิ ด ที่ ม ากมายนี้ อ าจเป็ น อุ ป สรรคต่ อ ผู้ ที่ เ พิ่ ง เริ่ ม
ปฏิบัติ

ไม่ว่าลูกศิษย์ท่านจะเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มหัดทำ�สมาธิหรือเป็นพระที่
ปฏิบตั มิ านาน ท่านพระอาจารย์ปญ
ั ญาเน้นย�้ำ ว่า การเจริญสมาธิและ
ปัญญานัน้ จำ�เป็นต้องยึดหลักการทีเ่ หมือนกันบางอย่าง กล่าวโดยสรุป
ก็คือ กระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัตินั้นเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
จากภายนอกสู่ภายใน จากหยาบสู่ละเอียด จากการอยู่กับกาย
ไปสู่การอยู่กับจิต และจากสภาวะที่มีการทำ�งานไปสู่สภาวะของ
ความสงบ ดังนั้นเพื่อที่จะประสบความสำ�เร็จในการทำ�สมาธิภาวนา
ผูป้ ฏิบตั จิ ะต้องมีวนิ ยั ทีค่ วรยึดถืออย่างเคร่งครัดทัง้ ในด้านส่วนตัวและ
ในทุกๆ ด้านของชีวิตประจำ�วัน เป็นวิถีของการปฏิบัติที่ครอบคลุม
ทั้งเหตุและผล ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ดีและนำ�มาซึ่งผลที่สมควรได้รับ
ผู้ปฏิบัติไม่สามารถที่จะเลือกปฏิบัติตามแนวทางเพียงบางส่วน และ
เว้นส่วนอืน่ ๆ ไว้ ซึง่ ถ้ากระทำ�เช่นนัน้ ความเพียรพยายามทัง้ หมดก็จะ
ไม่ได้รับผลที่น่าพอใจ
แม้แต่ผทู้ ใี่ ช้ชวี ติ แบบนักบวช ก็ไม่ใช่เรือ่ งง่ายทีจ่ ะเลิกนิสยั ทีส่ งั่ สม
มาตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาส นิสัยที่มีอคติที่เป็นตัวปิดกั้นธรรมะในใจ
พระใหม่ยงั คงมีอคติและตัดสินจากรูปทีเ่ ห็น เสียงทีไ่ ด้ยนิ กลิน่ ทีไ่ ด้ดม
รสชาติที่ได้ลิ้มลอง และยังมีความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับผัสสะและมีใจ
เป็นอคติ นับว่าไม่ใช่เรือ่ งง่ายสำ�หรับพระสงฆ์ทจี่ ะละทิง้ ความคิดและ
อุปนิสัยเดิม เพื่อที่จะเพียงแค่รับรู้ถึงสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง
เพื่อที่จะแก้ความเคยชินที่ถูกปลูกฝังมาในการท่องจำ�และการ
คิดปรุงแต่งในหมู่พระใหม่ ท่านพระอาจารย์ปัญญาชี้ให้เห็นว่าการ
ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานั้นมิใช่เป็นเพียงการท่องจำ�ศัพท์ต่างๆ ที่
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อ่านเจอในพระสูตรหรือในคำ�สั่งสอนของครูบาอาจารย์ แต่ในขณะ
เดียวกัน ท่านทราบดีวา่ ต้องใช้ค�ำ ศัพท์ตา่ งๆ ในการสอนผูค้ นเกีย่ วกับ
พุทธศาสนา ถึงแม้ทา่ นจะทราบว่าหนทางทีแ่ ท้จริงนัน้ อยูเ่ หนือความ
แตกต่างของพื้นฐานด้านภาษา แต่ท่านยังคงพยายามที่จะสอนและ
ใช้ภาษาที่จะทำ�ให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจได้ง่าย พระธรรมเทศนาของท่านนั้น
ใช้คำ�ที่จะทำ�ให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจธรรมะได้อย่างชัดเจน โดยท่านหวังว่า
คำ�ที่ใช้นั้นจะเป็นแรงกระตุ้นที่จะทำ�ให้ผู้ฟังนำ�สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ
จุดประสงค์ของการปฏิบตั นิ นั้ มิใช่เป็นการเพิม่ พูนความรู้ แต่ทว่าเป็น
การเข้าใจถึงธรรมชาติทแี่ ท้จริงของธรรมะ แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนทีจ่ ะ
บรรลุธรรมได้นั้น ภาษาเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะช่วยนำ�ผู้ปฏิบัติไปสู่ความ
เข้าใจอย่างแท้จริงเกีย่ วกับความหมายของคำ�สอนของพระพุทธองค์
ท่านพระอาจารย์ปัญญาเตือนผู้ฟังว่า ถึงแม้การปฏิบัติตามวิถี
ของชาวพุทธนั้นจะไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือ แต่นั่นมิได้หมายความว่า
เราควรหลีกเลี่ยงการอ่านหนังสือธรรมะหรือศึกษาพระไตรปิฎก
จุดประสงค์ภาษาก็คอื เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นความจริง ผูป้ ฏิบตั ติ อ้ งค้นหาธรรมะ
ด้วยตนเอง ถ้าหากเขาต้องการที่จะเข้าถึงความจริงของคำ�สอนของ
พระพุทธองค์ ถึงแม้วา่ เขาสามารถเรียนรูจ้ ากหนังสือได้อย่างมากมาย
แต่เขาจะค้นพบว่า ประสบการณ์โดยตรงต่างๆ ทีไ่ ด้รบั บนหนทางของ
การปฏิบัตินั้นแตกต่างจากคำ�อธิบายที่ได้อ่านในหนังสือ
จากมุมมองนี้ ภาษาซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตินั้นก็จะเป็น
สิ่งที่เราสามารถจะเอาชนะได้ในที่สุด ในพุทธศาสนา คำ�กล่าวต่างๆ
เกี่ยวกับความจริงนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นความจริงด้วยตัวของมันเอง

เมื่อท่านพระอาจารย์ปัญญาสอนเรื่องพระนิพพานแก่เหล่าลูกศิษย์
ของท่าน ท่านกล่าวถึงพระนิพพานเสมือนว่าเป็นความคิด แต่มนั ขึน้ อยู่
กับผู้ปฏิบัติที่จะเปลี่ยนความคิดให้เป็นความรู้ความเข้าใจเพื่อการ
หลุดพ้น ท่านบอกลูกศิษย์ว่าเขาต้องมองเข้าไปภายในตนเพื่อค้นหา
ความจริง ซึง่ ไม่ใช่อยูใ่ นตำ�ราหรือคำ�พูด การบรรลุเป้าหมายอันสูงสุด
ของผู้ปฏิบัติมิได้ขึ้นอยู่กับการสั่งสมความรู้ แต่ขึ้นอยูก่ ับการเอาชนะ
นิวรณ์ของจิต และมีปัญญาเข้าถึงความจริงตามที่สอนไว้
ท่านพระอาจารย์ปัญญาเตือนลูกศิษย์ของท่านว่า ความสันโดษ
ทีไ่ ด้จากสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นป่าทีพ่ วกเขาอาศัยอยูน่ นั้ เป็นสิง่ สำ�คัญ
สำ�หรับผู้หวังที่จะเข้าถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนอย่างแท้จริง
นอกเหนือจากการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญภาวนา
ด้วยเหตุนี้ วัดป่าจึงมีสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นธรรมชาติเหมาะสมสำ�หรับ
พวกเขาซึ่งเป็นผู้ที่เสาะแสวงหาการหลุดพ้นจากความทุกข์
ท่านพระอาจารย์ปัญญาย้ำ�ว่า ในการปฏิบัติภาวนา เขาต้อง
เตรียมพร้อมทีจ่ ะต่อสูแ้ ละอดทนกับความยากลำ�บากทัง้ หลาย แม้แต่
คนที่เกิดมามีบุญวาสนาก็ยังต้องเจอปัญหาอุปสรรคในทุกก้าวย่าง
จากประสบการณ์ของท่าน ถ้าผลที่ได้รับนั้นได้มาง่าย ผลก็มักจะ
หายไปได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน การเข้าใจในธรรมะที่แท้จริงนั้น
ใช้เวลานานและต้องประกอบด้วยความตัง้ ใจอย่างแรงกล้าทีจ่ ะบรรลุ
เป้าหมาย ผูท้ ปี่ ฏิบตั ภิ าวนาอย่างแท้จริงมีนอ้ ย แต่ผทู้ บี่ รรลุธรรมขัน้
สูงสุดยังมีน้อยยิ่งกว่าไปเสียอีก
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ท่านพระอาจารย์ปัญญาสอนให้ลูกศิษย์จดจำ�ไว้ว่า ในการปฏิบัติ
เพื่อเจริญปัญญานั้น เขาต้องเผชิญสภาวะต่างๆ ของจิตมากมาย
หลายประการ ดังนัน้ เขาต้องมีอบุ ายวิธตี า่ งๆ อย่างแยบคายเพือ่ ทีจ่ ะ
จัดการกับสิ่งต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการภาวนา เขาไม่อาจ
คาดหวังได้วา่ วิธที ถี่ กู ต้องนัน้ จะปรากฏขึน้ เองโดยธรรมชาติ วิธปี ฏิบตั ิ
ที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดสำ�หรับแต่ละคนนั้นยากที่จะอธิบาย
มันไม่ใช่เป็นเพียงการนัง่ เฉยๆ และคอยเฝ้าดูการรับรูท้ มี่ บี า้ งไม่มบี า้ ง
ผูป้ ฏิบตั ติ อ้ งแสวงหาวิธที ถี่ กู ต้องและเหมาะสมกับตนเองอย่างจริงจัง
มิฉะนั้นก็จะไม่มีวันหาเจอ และจะต้องเลือกว่าจะพิจารณาจิตในแง่
มุมใด โดยควรเลือกพิจารณาส่วนที่เด่นที่สุดจากปัญญาทางธรรม
ของตน ในการที่จะทำ�เช่นนั้นได้เขาจะต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจัง
จะต้องถือการพิจารณาเป็นเรื่องสำ�คัญ การที่จะเป็นผู้ที่เจริญปัญญา
อย่างแท้จริงได้นั้น จะต้องให้เวลากับงานที่ทำ�และมีความใส่ใจเพื่อที่
จะสามารถเจริญปัญญาได้อย่างถูกต้อง หากทำ�เช่นนั้นได้ การบรรลุ
ธรรมขั้นสูงสุดก็จะไม่ไกลเกินเอื้อม
นี่คือสาระสำ�คัญของพระธรรมเทศนาที่ท่านพระอาจารย์ปัญญา
แสดงให้แก่พระและฆราวาสญาติโยมที่ปฏิบัติโดยทั่วไป แต่ท่าน
ทราบดีว่าว่าจริตนิสัยและความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
เช่นเดียวกันกับที่ทุกคนนั้นก็มีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกัน แต่ละคน
ก็มีอุปนิสัยเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งเป็นเหตุให้ทุกคนมีจริต
นิ สั ย แตกต่ า งกั น ไป นอกจากนั้ น แต่ ล ะคนก็ ม าจากพื้ น ฐานที่
ไม่เหมือนกันและมีระดับของปัญญาที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถ
ที่จะมีคำ�สอนใดเพียงอย่างเดียวที่ใช้ได้ดีเหมาะสมสำ�หรับทุกคน

ในการสนทนากันเป็นการส่วนตัว ท่านพระอาจารย์ปัญญาจะปรับ
ความยากง่ายของธรรมะคำ�สอนของท่านเพือ่ ให้เหมาะกับธรรมชาติ
ของแต่ละบุคคล เนื่องจากท่านทราบได้ดีด้วยตนเองว่าท่านควร
สอนอะไรให้ศิษย์แต่ละคน
ในช่วงวัยหนุ่ม การคุมงานก่อสร้างส่งผลทำ�ให้ท่านพระอาจารย์
ปัญญาเหน็ดเหนือ่ ยและมีเวลาน้อยสำ�หรับการทำ�สมาธิอย่างต่อเนือ่ ง
เมือ่ ท่านสูงวัยขึน้ และมีภาระหน้าทีท่ จี่ ะต้องใช้แรงกายน้อยลง กิจวัตร
ประวันของท่านจึงเป็นไปตามทีท่ า่ นต้องการ ใจท่านนัน้ ปราศจากภาระ
ความกังวลที่มาคอยรบกวน เหลือแต่ความกังวลในเรื่องของธรรมะ
เท่านั้น และธรรมะเท่านั้นที่นำ�มาซึ่งความสุข
ยามท่านนัง่ เงียบๆ ท่ามกลางความสงบเป็นส่วนตัวในกุฏิ ท่านพระอาจารย์ปัญญามีความสุขกับงานซ่อมแซมเล็กๆ น้อยๆ และทำ�งาน
ตามลำ�พัง ท่านเก่งในเรื่องทำ�ความสะอาดและซ่อมนาฬิกาที่มีกลไก
ซึ่งเป็นความสามารถที่ท่านเคยฝึกหัดในวัยเยาว์ พระรูปอื่นจึงมัก
จะนำ�เอานาฬิกาที่เสียมาให้ท่านซ่อม และท่านก็ซ่อมให้โดยไม่คิด
อะไรมากและไม่เคยบ่น ตลอดระยะเวลาที่มาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด
ท่านได้รับคำ�ขอให้ทำ�ความสะอาดนาฬิกาและหยอดน้ำ�มัน และใน
บางครัง้ ก็ขอให้ซอ่ มนาฬิกานับเป็นร้อยเรือน จนท่านเป็นเสมือนช่าง
ซ่อมนาฬิกากลไกผู้มีฝีมือ
ท่านคอยระมัดระวังเกี่ยวกับนาฬิกามาก เพราะท่านทราบว่า
ฝุ่น ละอองเพียงน้อ ยนิดหรือ ผมเส้นเล็กนิ ดเดี ยวก็ สามารถทำ � ให้
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นาฬิกามีปญ
ั หาเดินไม่ตรงได้งา่ ยมาก การทีน่ าฬิกาเดินช้านัน้ แสดงให้
เห็นว่าต้องทำ�ความสะอาดส่วนประกอบกลไกของนาฬิกาและหยอด
น้ำ�มันหล่อลื่น ซึ่งเป็นปัญหาปกติที่พบในภาคอีสานของประเทศไทย
ซึ่งมีฝุ่นละอองเล็กๆ ในอากาศในช่วงฤดูร้อนที่แห้งแล้ง
ท่ า นพระอาจารย์ ปั ญ ญาได้ ใ ช้ เ วลาหลายปี ใ นการสะสมชุ ด
เครือ่ งมือช่างสำ�หรับซ่อมนาฬิกา ถ้าท่านจะปรับและแก้กลไกนาฬิกา
ต่างๆ ด้วยตนเอง ท่านก็จะใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้ทำ�งานได้
อย่างถูกต้องและเรียบร้อย จุดประสงค์ของเครื่องมือแต่ละชิ้นนั้นมี
เหตุผล นั่นก็คือเพื่อที่จะทำ�งานได้อย่างละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
และได้ผลดีที่สุดทุกครั้ง ดังนั้นท่านจึงคอยตรวจดูเพื่อให้มั่นใจว่า
ไขควงต่างๆ ของท่านนั้นแหลมคม และเครื่องมือทั้งหมดสะอาดและ
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
ท่านพระอาจารย์ปัญญามองเรื่องการท�ำความสะอาดและหยอด
น�้ำมันหล่อลื่นว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ส�ำคัญที่สุดในการซ่อมนาฬิกา และ
ใช้เวลานับไม่ถ้วนกับการฝึกปรือเทคนิคในการซ่อมนาฬิกาของท่าน
เวลาที่ท่านท�ำความสะอาดนาฬิกา ท่านไม่ได้ท�ำเพื่อค้นพบสิ่งใหม่
ถึงแม้ว่าท่านเป็นคนที่เปิดรับสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา แต่เหตุผลส�ำคัญ
ก็คือเพื่อทบทวนสิ่งต่างๆ ที่เคยท�ำมาแล้วอีกครั้ง ท่านเห็นว่าการ
ทบทวนสิง่ เก่าๆ นัน้ เป็นประโยชน์ ท่านได้ท�ำความสะอาดและหยอด
น�้ำมันนาฬิกามานับจ�ำนวนไม่ถ้วน ถึงขนาดไม่ต้องคิดว่าจะต้องท�ำ
อย่างไรแล้ว อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าท่านจะท�ำมานับครั้งไม่ถ้วน
สายตาที่แหลมคมของท่านก็ยังคงเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลา คอยเล็งหา

มุมมองใหม่ๆ และสิ่งต่างๆ ที่แปลกไปจากเดิม ท่านตรวจเช็คกลไก
ของนาฬิกาแบบเดียวกันกับที่ท่านตรวจสอบการท�ำสมาธิของท่าน
คือไม่เคยทีจ่ ะเผลอหรือพอใจง่ายๆ และคอยมองหาสิง่ ใหม่ๆ ทีล่ ะเอียดขึน้
ถึงแม้ว่าทุกอย่างนั้นจะดูเหมือนเดิมก็ตาม
เมือ่ นาฬิกาดิจทิ ลั เข้ามาแทนทีน่ าฬิกากลไก จึงมีผขู้ อให้ทา่ นซ่อม
นาฬิกาลดน้อยลงเป็นลำ�ดับ อย่างไรก็ตาม ในช่วงนั้นพระที่วัดได้
ใช้เครื่องเล่นและอัดเทปคาสเซ็ทในการฟังพระธรรมเทศนาของ
ท่านอาจารย์พระมหาบัว ความชื้นของสภาพแวดล้อมที่เป็นป่า
ทำ�ให้วงจรไฟฟ้าเป็นสนิม ท่านพระอาจารย์ปัญญาจึงช่วยรับหน้าที่
ซ่อมแซมเครื่องที่เสีย ท่านซ่อมเครื่องอัดเทปด้วยความใส่ใจใน
รายละเอียดเหมือนกับทีท่ า่ นซ่อมนาฬิกา ท่านถอดแผงวงจรออกมา
ดูว่าอะไรเสีย ในบางครั้งท่านจำ�เป็นที่จะต้องลองวาดแผ่นวงจรของ
เครื่องอัดเทป เพื่อที่จะดูการเชื่อมต่อของสายไฟที่ถูกต้องระหว่าง
ส่วนประกอบต่างๆ
บางครัง้ ท่านจำ�เป็นทีจ่ ะต้องสร้างแผงวงจรใหม่ทงั้ หมด เมือ่ ท่าน
ได้วาดแผนผังแล้วท่านจะแปลงให้เป็นแบบที่สามารถทำ�ได้ลงบน
แผงวงจร ท่านลงมือเขียนแบบของการวางสายไฟและส่วนประกอบ
ของวงจรบนกระดาษอย่างละเอียด ด้วยการใช้ปากกาสีตา่ งๆ เพือ่ แสดง
ถึงตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ� ตัวต้าน และจุดเชื่อมระหว่างหัวต่อ
แบบทีท่ า่ นวาดนัน้ เป็นงานศิลปะอย่างแท้จริง แบบทัง้ หมดถูกลอกลง
บนแผงวงจรแล้ว จึงใส่ลงในน�้ำ กรดกัดทองแดง หลังจากกัดทองแดง
เสร็จแล้ว จึงติดส่วนประกอบไฟฟ้าต่างๆ และหัวต่อลงบนแผงวงจร
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ด้วยการบัดกรี แล้วจึงทดสอบแผงวงจรเพื่อเช็คว่ามีกำ�ลังไฟและ
แรงต้านที่ถูกต้องก่อนที่จะเอาไปใส่แทนแผงวงจรที่เสีย
ทุ ก สิ่ ง ที่ ทำ � นั้ น ท่ า นถื อ ว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการปฏิ บั ติ ธ รรม
ท่ า นพระอาจารย์ ปั ญ ญาจึ ง คอยระมั ด ระวั ง อยู่ เ สมอที่ จ ะไม่ ตั้ ง
สมมุตฐิ านต่างๆ เกีย่ วกับสิง่ ทีต่ อ้ งทำ�อย่างรวบรัด ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของ
ความคิด กลไกนาฬิกา หรือวงจรไฟฟ้า ท่านทำ�ทุกสิง่ ด้วยใจทีเ่ ปิดกว้าง
ท่านพระอาจารย์ปญ
ั ญาพิจารณาว่าจะสามารถทำ�งานชิน้ นัน้ อย่างไร
ให้ถูกต้องแม่นยำ�และไม่ยุ่งยาก เสมือนว่าสิ่งที่ท่านกำ�ลังทำ�นั้น
เป็นส่วนหนึ่งของกายและจิตของท่าน โดยไม่มีการแบ่งแยกกลไก
ภายนอกออกจากตัวท่านที่กำ�ลังทำ�งาน
วั น เดื อ นปี ที่ ล่ ว งไปยิ่ ง ทำ � ให้ มี จำ � นวนของแขกชาวต่ า งชาติ
หลั่งไหลมาเยือนวัดป่าบ้านตาดมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ การเทศน์ของ
ท่านพระอาจารย์ปัญญาแก่พระและญาติโยมมักเกิดขึ้นในสถานที่
ที่เป็นกันเอง และทำ�ให้มีการถามตอบปัญหาสนุกสนานมีชีวิตชีวา
ท่านมีความเชีย่ วชาญในการโต้ตอบระหว่างสนทนาธรรม ท่านชอบที่
จะแสดงความเห็นค้านในการตอบคำ�ถามของลูกศิษย์เพือ่ ให้เขาฉุกคิด
โดยท่านเอาความจริงในเชิงสมมุติที่เป็นที่ยอมรับมาพูดให้ลูกศิษย์
ฟังในอีกแง่หนึง่ เพือ่ ให้เห็นอีกมุมมองหนึง่ ทีต่ รงกันข้าม เพือ่ แสดงให้
เห็นว่ามุมมองนั้นก็ถูกต้องเช่นกัน
ในการสอน ท่านจะนำ�เอาสิง่ ทีล่ กู ศิษย์พดู หรือคำ�ถามมาแปลเป็น
ภาษาธรรม ซึง่ จะเข้าถึงใจมากกว่าเป็นแค่ความคิดเฉยๆ บ่อยครัง้ ท่าน

พยายามทีจ่ ะทำ�ให้ลกู ศิษย์ตกใจ เพือ่ ให้ฉกุ คิดในแบบทีแ่ ตกต่างออกไป
ไม่ใช่คอยแต่จะคิดเหมือนกับเป็นหุน่ ยนต์ การทีท่ า่ นทำ�ให้ลกู ศิษย์กลับมา
อยูก่ บั ปัจจุบนั ช่วยทำ�ให้เขาเห็นปัญหาจากมุมมองอืน่ ทีแ่ ตกต่างและ
กว้างขึ้น ในการที่ท่านตั้งคำ�ถามทดสอบปัญญาแบบโลกสมมุติของ
ลูกศิษย์ ก็ทำ�ให้เขาต้องแสวงหาความรู้เพื่อที่จะหาคำ�ตอบ
การนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวมิได้หมายความว่าเรากำ�ลังเจริญ
ก้าวหน้าในการปฏิบัติจิตตภาวนา ท่านพระอาจารย์ปัญญาเห็นว่า
หนทางเดียวที่อาจารย์จะสามารถบอกได้ว่าลูกศิษย์มีความเข้าใจ
มากน้ อ ยแค่ ไ หนก็ คื อ ต้ อ งทดสอบปั ญ ญา ในการกระทำ � เช่ น นั้ น
ท่านมักจะทราบว่าลูกศิษย์มปี ญ
ั ญาแค่ไหนเพียงไร จากการมอบหมาย
งานที่ไม่เคยทำ�มาก่อนให้กับพระ พระรูปใดที่มีการเจริญปัญญาที่ดี
จะไม่รสู้ กึ วิตกกังวลหรือทุกข์รอ้ นอะไรมากเมือ่ งานไม่เป็นไปตามทีค่ ดิ
คนที่ยังปฏิบัติได้ไม่มากนักจะรู้สึกหงุดหงิดอยู่เสมอ ท่านจะคอยดู
และฟังลูกศิษย์ของท่านเพือ่ ทีจ่ ะชีน้ �ำ ทางทีด่ ที สี่ ดุ ในการทีจ่ ะก้าวต่อไป
บางคนที่เข้าใจโดยทันที ท่านก็จะชมและให้กำ�ลังใจ ส่วนคนอื่นๆ
ดูเหมือนจะต้องใช้เวลาอีกนานและจะได้รับคำ�แนะนำ�ให้มีความ
อดทน ท่านสอนให้ทุกคนมีสติอยู่กับปัจจุบันในทุกสถานการณ์ของ
ชีวิตประจำ�วัน
ท่านพระอาจารย์ปัญญาแทบจะไม่เคยเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์
ในการทำ�สมาธิในขั้นสูงของท่านเลย ถึงแม้ว่าการทำ�สมาธิหรือการ
ภาวนาจะเป็นหัวใจสำ�คัญของชีวิตของท่าน ท่านเห็นว่าไม่ควรที่จะ
เล่าเกีย่ วกับเรือ่ งส่วนตัวเกีย่ วกับการปฏิบตั สิ มาธิของท่านให้ลกู ศิษย์
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โดยทั่วไปฟัง ท่านจะมุ่งเน้นการสอนไปในทางที่จะช่วยลูกศิษย์ได้
ค้นพบวิธีที่ปฏิบัติถูกกับจริตนิสัยของตนมากที่สุด และก่อให้เกิด
ศรัทธาเพือ่ ทีเ่ ขาจะได้ภาวนาให้มากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ท่านจะเน้นบางหัวข้อ
และวิธีปฏิบัติที่ท่านเห็นว่าสำ�คัญมากกว่าเรื่องอื่น
อย่างไรก็ตาม ท่านพระอาจารย์ปัญญามักจะเล่าอย่างเปิดเผย
เกี่ยวกับการแสวงหาพระธรรมคำ�สอนที่แท้จริงที่สุดของตัวท่าน
ในกรณีนี้จุดประสงค์หลักในการเล่าเรื่องของตัวท่านเองก็เพื่อให้เอา
เป็นแบบอย่าง ท่านเชื่อว่าเรื่องนี้จะสามารถช่วยป้องกันลูกศิษย์
จากการตกเป็นเหยื่อในการสอนของบางสถานที่ในสมัยปัจจุบันที่
ท่านรูส้ กึ ว่าเป็นการสัง่ สอนพุทธศาสนาแบบเถรวาททีม่ กี นั มาช้านาน
แต่เป็นไปในทางที่ผิด
ธรรมะคำ � สอนของท่ า นพระอาจารย์ ปั ญ ญานั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ช่ ว ย
ปลดเปลื้องความทุกข์เพราะพูดถึงสิ่งที่ลึกซึ้งมากกว่าการทำ�ความดี
ในแต่ละวัน ท่านอธิบายกลไกการทำ�งานภายในของจิตและมรรคผล
ในการหลุดพ้นอย่างชัดเจนและมั่นใจ ธรรมะที่ท่านพระอาจารย์
ปัญญาสอนนับได้ว่าเป็นธรรมะคำ�สอนที่แสดงความคิดลึกซึ้งและ
ปราดเปรื่อง มีประโยชน์ที่สุดคำ�สอนหนึ่งในบรรดาธรรมะคำ�สอน
ทั้งหลายของบรรดาครูบาอาจารย์สำ�คัญในพุทธศาสนายุคปัจจุบัน
เนือ่ งจากท่านพระอาจารย์ปญ
ั ญารูร้ ะดับของธรรมะของผูฟ้ งั ของท่าน
เสมอ ท่านก็จะให้ค�ำ แนะนำ�อย่างละเอียดเกีย่ วกับวิธกี ารทีจ่ ะจัดการ
กับอุปสรรคทางใจ อย่างเช่น ความโกรธ ความทุกข์ และความกลัว
สรุปแล้วนับว่าคำ�สอนของท่านพระอาจารย์ปญ
ั ญาได้ท�ำ ให้เกิดปัญญา

และความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตลอดจนวิธีการ
บำ�เพ็ญธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลาย
ด้วยชื่อเสียงที่โด่งดังของท่านอาจารย์พระมหาบัวในแวดวงการ
ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน วัดป่าบ้านตาดจึงได้กลายเป็นสถานที่ปฏิบัติ
ธรรมทีส่ �ำ คัญในเวลาอันรวดเร็ว พระและฆราวาสต่างหลัง่ ไหลกันมา
ทีว่ ดั และคาดหวังทีจ่ ะได้รบั คำ�แนะนำ�จากครูบาอาจารย์ทแี่ ท้จริง พระ
ชาวต่างชาติหลายรูปที่ได้มาศึกษาเล่าเรียนจากท่านพระอาจารย์มหาบัวจึงได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติที่หาได้หายากเช่นนั้น
อย่างเต็มที่ด้วย จากการที่ท่านได้รับการยอมรับนับถือเป็นอย่างยิ่ง
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ท่านพระอาจารย์พระมหาบัวนัน้ ยังคง
สอนทัง้ พระและฆราวาสอย่างเข้มแข็ง ด้วยการอธิบายหลักการสำ�คัญ
ของพระพุ ท ธศาสนาให้ ฟั ง และสนั บ สนุ น ลู ก ศิ ษ ย์ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต าม
ด้วยความกล้าหาญ จริงจัง และฉลาดแหลมคม เช่นเดียวกันกับที่
ท่านพระอาจารย์มนั่ ซึง่ เป็นพระอาจารย์ของท่านเองนัน้ ได้เคยดำ�เนิน
และได้รับความสำ�เร็จมาแล้ว
ตลอดของช่วงเวลาที่วัดทวีความสำ�คัญมากขึ้น ความเชี่ยวชาญ
ของท่านพระอาจารย์ปัญญาในการใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมได้ช่วย
ให้ ห มู่ ส งฆ์ ส ามารถติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงไปตามยุ ค สมั ย ได้
ตั้งแต่ต้นท่านพระอาจารย์ปัญญามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
เกือบทุกงานที่เกิดขึ้นที่วัดป่าบ้านตาด ส่วนใหญ่ท่านมักจะเป็น
ผู้ ว างแผนงานและควบคุ ม การดำ � เนิ น งานก่ อ สร้ า งด้ ว ยตนเอง
ท่ า นอาจารย์ พ ระมหาบั ว เชื่ อ ในความฉลาดหลั ก แหลมและ
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ความสามารถทางด้ า นวิ ศ วกรรมของท่ า นพระอาจารย์ ปั ญ ญา
เป็ น อย่ า งยิ่ ง จึ ง แทบจะไม่ เ คยสงสั ย เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจของ
ท่ า นพระอาจารย์ ปั ญ ญาในเรื่ อ งเหล่ า นั้ น เลย ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ ง
ของวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล โยธา หรืออิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม
ท่ า นพระอาจารย์ ปั ญ ญาได้ ส ร้ า งสมความเชี่ ย วชาญด้ ว ยตนเอง
และสามารถนำ � เอาความรู้ ค วามสามารถดั ง กล่ า วมาใช้ ไ ด้ อ ย่ า ง
ชำ�นิชำ�นาญและสง่างาม ซึ่งเป็นที่น่าประทับใจสำ�หรับพระรูปอื่นๆ
อยูเ่ สมอ การทีว่ ดั ป่าบ้านตาดเปลีย่ นแปลงจากเดิมทีเ่ ป็นวัดธรรมดา
ที่เรียบง่ายจนกลายมาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สำ�คัญนั้น แสดงให้
เห็นถึงความสามารถของท่านพระอาจารย์ปัญญาในการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรต่ า งๆ ของวั ด แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ ส ามารถ
รักษาขนบธรรมเนียมและสภาพแวดล้อมที่สงบและสัปปายะไว้ได้
เป็นอย่างดี
นอกจากเท้าที่บวมเรื้อรังกับความปวดและอาการอื่นๆ ที่ยังมี
บ้างแล้ว สุขภาพของท่านพระอาจารย์ปัญญายังคงเป็นปกติเป็น
เวลาหลายปี ถึงแม้อากาศที่ร้อนชื้นจะทำ�ให้เหนื่อยล้าบ้าง แต่การ
ผ่าตัดเล็กทีเ่ ท้า ไส้ตงิ่ และต่อมลูกหมาก ก็มไิ ด้ท�ำ ให้ทา่ นอ่อนกำ�ลังลง
ไปมากในวัยชรา ท่านเพียงแต่ดูเหมือนจะร่วงโรยลงตามธรรมชาติ
แต่ยังคงมีกำ�ลังวังชาแข็งแรงเหมือนเดิม จนกระทั่งเมื่อท่านอายุได้
77 ปี ในช่วงหน้าฝนของเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 จากการตรวจ
เลือดตามปกติ พบว่ามีอาการทีบ่ ง่ บอกว่ามีเลือดออกภายใน ปรากฏว่า
มีการสูญเสียเลือดอย่างช้าๆ ที่แทบจะไม่เป็นที่สังเกตได้เลยภายใน
ร่างกายของท่าน จากการวิเคราะห์จำ�นวนเม็ดเลือด แพทย์ได้วัด

ปริมาณที่สูญเสีย แต่ไม่สามารถบอกได้ถึงตำ�แหน่งที่มีการสูญเสีย
เลือดในร่างกาย จากการติดตามผลการตรวจในภายหลังบ่งว่าต้นเหตุ
น่าจะอยู่ที่ลำ�ไส้ใหญ่ เมื่อตรวจดูลำ�ไส้ได้พบเนื้อร้ายที่งอกอยู่ตรง
ส่วนบนของลำ�ไส้ใหญ่ของท่านพระอาจารย์ปญ
ั ญา ซึง่ แพทย์ยนื ยันว่า
จะต้องผ่าตัดเอาเนื้องอกออกทันที
ท่านพระอาจารย์ปัญญานั้นดูไม่ออกว่าป่วย ท่านยังรู้สึกและมี
ท่าทางค่อนข้างสบายๆ ถ้าแพทย์มไิ ด้ตรวจพบโรคจากการตรวจเลือด
ท่านคงไม่ระแคะระคายถึงปัญหาการเจ็บป่วย หลังจากทีไ่ ด้พจิ ารณา
ไตร่ตรองแล้ว ท่านพระอาจารย์ปัญญาได้ขอบคุณและปฏิเสธการ
ถวายการผ่าตัดของแพทย์ โดยกล่าวว่าท่านอยากที่จะรักษาเนือ้ ร้าย
ด้วยยาสมุนไพรแผนโบราณมากกว่า
ลู ก ศิ ษ ย์ ค นหนึ่ ง ของท่ า นที่ วั ด รี บ จั ด หายาสมุ น ไพรมาถวาย
และท่านพระอาจารย์ปัญญาก็เริ่มฉันยาโดยทันทีโดยไม่ได้มีความ
วิตกกังวลใดๆ ถึงแม้ว่าจะมีความจำ�เป็นที่จะต้องรีบรักษาโรคอย่าง
เร่งด่วน
แต่ท่านพระอาจารย์ปัญญายังคงทำ�กิจวัตรประจำ�วันของท่าน
เสมือนกับว่าไม่มีอะไรผิดปกติ ด้วยความเชื่อว่ายาสมุนไพรนั้นได้ผล
ท่ า นพระอาจารย์ ปั ญ ญาเดิ น ทางไปกรุ ง เทพฯ ในอี ก ไม่ กี่ เ ดื อ น
หลังจากนั้นเพื่อรับการตรวจทุกระบบที่เกี่ยวข้อง จากการตรวจ
เอ็มอาร์ไอพบว่าเนื้องอกนั้นได้หดตัวลงจากขนาดเดิม 5 เซนติเมตร
ลงเหลือเพียงแค่ 1 เซนติเมตร ซึ่งเป็นข่าวที่น่ายินดีและพอใจ
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ท่ า นพระอาจารย์ ปั ญ ญายั ง คงฉั น ยาสมุ น ไพรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ต่อมาอีก 5 เดือนในช่วงต้นของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547
ท่ า นพระอาจารย์ ปั ญ ญาต้ อ งเข้ า โรงพยาบาลเพื่ อ รั บ การตรวจ
ลำ�ไส้ใหญ่อกี ครัง้ ผลของการตรวจยืนยันสิง่ ทีท่ า่ นรูส้ กึ ก็คอื เนือ้ งอกนัน้
หายไปโดยปราศจากร่องรอยเหลืออยู่เลย โชคดีที่ลำ�ไส้ใหญ่ช่วงบน
ของท่านนัน้ ไม่มกี อ้ นมะเร็งแล้ว ท่านพระอาจารย์ปญ
ั ญานัน้ ดูเหมือน
จะพ้นขีดอันตราย
คำ�ถามต่อมาก็คือ ท่านควรจะฉันยาสมุนไพรต่อไหมในเมื่อการ
รักษานั้นประสบผลสำ�เร็จ แพทย์แผนโบราณแนะนำ�ไม่ให้ท่านหยุด
การรักษาในทันที และแนะนำ�ให้ท่านยังคงฉันยาต่อแต่ในปริมาณ
เพียงครึง่ เดียว พระอุปฏั ฐากของท่านพระอาจารย์ปญ
ั ญากราบเรียน
ขอให้ ท่ า นอย่ า นิ่ ง นอนใจและทำ � ตามคำ � แนะนำ � ของแพทย์ แต่
ท่านพระอาจารย์ปญ
ั ญาไม่เห็นด้วย ท่านเห็นตรงกันข้ามกับความเห็น
ส่วนใหญ่ของญาติโยม ท่านตัดสินใจหยุดยาสมุนไพรโดยให้เหตุผลว่า
ยาได้ทำ�หน้าที่ของมันแล้วจึงไม่มีความจำ�เป็นต้องฉันอีก แต่การ
ตัดสินใจนี้ได้กลายเป็นสิ่งที่กำ�หนดชะตากรรมของท่าน
ภายใน 6 สัปดาห์ สุขภาพของท่านพระอาจารย์ปัญญาทรุดลง
อย่างรวดเร็ว ลูกศิษย์สามารถเห็นได้ชดั ว่าความมีชวี ติ ชีวาและความ
กระฉับกระเฉงของท่านได้ลดลงไปมาก เมือ่ เวลาผ่านไป อาการทรุดโทรม
ของร่างกายยิ่งเห็นได้ชัดขึ้น ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ท่านมี
อาการผิดปกติในลำ�ไส้อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง จึงเห็นได้ชัดว่าท่าน
มีอาการกำ�เริบและคงจะไม่รอดชีวิตในครั้งนี้ โอกาสที่จะสูญเสีย

ท่านพระอาจารย์ปัญญานั้นเป็นเรื่องที่ลูกศิษย์ของท่านไม่สบายใจ
และเป็นสิง่ ทีท่ กุ คนในหมูส่ งฆ์ทราบชัดว่ากำ�ลังจะใกล้เข้ามา ในขณะที่
ท่านพระอาจารย์ปญ
ั ญายังมีชวี ติ อยู่ ความตายจึงมีความหมายพิเศษ
คือไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจ แต่เป็นการเตือนอย่าง
เร่งด่วนว่าวันเวลาของเราในโลกนี้นั้นน้อยนัก และนี่คือบทเรียนบท
สุดท้ายที่ท่านพระอาจารย์ปัญญาได้ให้ไว้แก่ลูกศิษย์ของท่านทุกคน
การจากไปของท่านพระอาจารย์ปญ
ั ญามิได้เป็นเรือ่ งง่าย ห้องของ
ท่านซึ่งมีกลิ่นของความเสื่อมสลายภายในร่างกายที่เริ่มเกิดขึ้นนั้น
เงียบสงัด ได้ยินแต่เสียงหายใจที่อ่อนแรงของท่าน ถึงแม้ว่าจะมี
ความไม่แน่นอนเกีย่ วกับความเจ็บป่วยทีอ่ าจจะยืดเยือ้ แต่ทา่ นยังคง
แสดงให้เห็นถึงความสงบสุขภายใน กล่าวคือท่านแสดงความองอาจ
ด้วยศรัทธาที่ท่านมีต่อการปฏิบัติธรรมและความไม่หวาดหวั่นต่อ
มัจจุราช ทีพ่ ง่ึ ภายในทำ�ให้ทา่ นสามารถเผชิญหน้ากับความตายอย่าง
มีสติและสงบได้ในทันที
ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของชีวิตท่าน ปัญหาสำ�คัญเหนือสิ่งใดของ
ท่านพระอาจารย์ปัญญาคือกายที่อ่อนกำ�ลังลงไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นไป
ตามวาระกรรม ท่านต้องพ่ายแพ้ต่อความอ่อนเพลียและหมดแรง
พระอุปัฏฐากของท่านได้รับคำ�แนะนำ�ว่า หากท่านไม่ได้รับการป้อน
อาหาร ระบบย่อยอาหารของท่านจะหยุดทำ�งาน ซึ่งจะทำ�ให้ท่าน
อยู่ได้ไม่นาน แพทย์จากโรงพยาบาลแนะนำ�ให้ต่อท่อป้อนอาหารเข้า
ทางจมูกไปถึงกระเพาะอาหารของท่าน แต่ท่านปฏิเสธอย่างสุภาพ
ญาติโยมที่ดูแลท่านรีบจัดเตรียมซุปและน้ำ�แกงที่มีประโยชน์และ
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ถวายให้ท่านฉันอย่างล้นเหลือทุกเช้า แต่ท่านพระอาจารย์ปัญญามี
ความยากลำ�บากแม้แต่จะกลืนน้ำ�ซุปเพียงแค่ไม่กี่ช้อนลงไป
เมื่อไม่สามารถที่จะฉันอาหารได้ ท่านจึงอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆ
จนกระทัง่ แทบจะไม่สามารถขยับตัวได้เลย ท่านยังคงคุยและหัวเราะ
กับผูท้ อี่ ยูร่ อบข้าง แต่ดว้ ยน�้ำ เสียงทีเ่ บาเสียจนยากทีจ่ ะเข้าใจ ในยามที่
ท่านพยายามทีจ่ ะดืม่ น�้ำ ชาของโปรดของท่าน ท่านพระอาจารย์ปญ
ั ญา
ยังกล่าวอย่างขบขันกับพระอุปัฏฐากอีกว่า ไม่มีอะไรที่จะทำ�ให้ชา
ไม่อร่อยได้เท่ากับมะเร็งในลำ�ไส้ เมื่อมีผู้ถามถึงอาการของท่าน
ท่านพระอาจารย์ปัญญาพูดเสียงแผ่วๆ ว่า ท่านไม่รู้สึกเจ็บ เพียงแต่
ไม่มแี รง มีหลายครัง้ ทีแ่ พทย์กราบเรียนเสนอจะให้มอร์ฟนี แต่ทา่ ทาง
ที่สงบและเงียบนั้นเป็นการปฏิเสธอย่างนิ่มนวล
ท่ า นพระอาจารย์ ปั ญ ญายั ง คงมี ส ติ รั บ รู้ แ ละมี ป ฏิ กิ ริ ย าตอบ
สนองต่ อ สิ่ ง รอบตั ว ท่ า นจนถึ ง กลางคื น ของวั น ที่ 16 สิ ง หาคม
ซึ่ ง ท่ า นดู เ หมื อ นว่ า จะปล่ อ ยวางจากโลกภายนอกอย่ า งสิ้ น เชิ ง
ลมหายใจของท่านในเช้าวันรุ่งขึ้นนั้นลึกและเป็นจังหวะ แต่ท่านไม่
แสดงท่าทีว่ารับรู้อะไรเลย ตลอดวันนั้นและในคืนสุดท้าย ลมหายใจ
ของท่านค่อยๆ สั้นเข้าและเบาลงเรื่อยๆ ในตอนเช้าตรู่ของวันที่
18 สิงหาคม ลมหายใจของท่านนั้นสม่ำ�เสมอแต่แผ่วลงมาก และ
ไม่นานหลังจากนั้นก็แทบจะไม่ได้ยินเลย ในที่สุดลมหายใจท่านเบา
เสียจนไม่มใี ครบอกได้แน่ชดั ว่าลมหยุดไปตัง้ แต่เมือ่ ใด พระอุปฏั ฐาก
ของท่านพระอาจารย์ปัญญาในชั่วโมงสุดท้ายคาดว่าท่านจากโลกนี้
ไปเมื่อเวลาประมาณ 08.30 น.

การละธาตุขันธ์ของท่านพระอาจารย์ปัญญานั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่า
การมรณภาพของพระที่ ป ฏิ บั ติ ดี ป ฏิ บั ติ ช อบโดยทั่ ว ไป เพราะ
การจากไปของท่ า นแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ท่ า นบรรลุ ธ รรมในขั้ น ใดและ
สั่ ง สมพลั ง อำ � นาจของพระธรรมคำ � สอนไว้ ใ นตั ว ท่ า น ในการ
จากไปของท่านพระอาจารย์ปัญญา ท่านได้ทำ�ให้ลูกศิษย์เห็นว่า
ครูบาอาจารย์ต่างๆ ในระดับท่านมักจะซ่อนคุณสมบัติที่ล้ำ�เลิศไว้
หลายอย่างในระหว่างที่ท่านดำ�รงชีวิตอยู่ บางครั้งท่านเหล่านั้น
จะแสดงสิ่งดังกล่าวให้เห็นอย่างเต็มที่และชัดเจนเฉพาะในขณะที่
จะดับขันธ์เท่านั้น
ท่านพระอาจารย์ปญ
ั ญามีความเชือ่ มัน่ อย่างจริงจังว่าชีวติ นักบวช
นั้นต้องเรียบง่าย ซึ่งเห็นได้ชัดจากเครื่องบริขารเพียงไม่กี่ชิ้นที่ท่าน
ทิ้งไว้ ถึงแม้ว่าท่านจะถือกำ�เนิดขึ้นที่เหมืองแร่ทองคำ� แต่สำ�หรับ
ท่านนัน้ ทองคำ�นัน้ ก็ไม่ตา่ งอะไรกันกับธุลดี นิ ท่านไม่เคยตกเป็นเหยือ่
ของความมั่งคั่งร่ำ�รวย ความมีชื่อเสียง หรือความทะเยอทะยาน
ทางโลก ท่านมิได้มีชื่อเสียงว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่โด่งดังไปทั่วโลก
เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงหรือนักวิชาการที่มีความรู้สูง และท่านเอง
ก็มไิ ด้แสดงว่ามีอภิญญาหรือมีอ�ำ นาจลึกลับ กล่าวอ้างว่าได้พบเทวดา
หรืออยูอ่ ย่างสันโดษเป็นเวลายาวนานแต่อย่างใด ท่านเพียงแต่แสดง
ให้เห็นถึงความจริงของสัจธรรมคำ�สอนของพระพุทธองค์ที่สามารถ
จะค้นพบได้ในจิตใจของมนุษย์ ท่านพระอาจารย์ปัญญาได้แบ่งปัน
ปัญญาความรู้และศรัทธาในอำ�นาจของพระธรรมด้วยความสง่างาม
และอ่อนน้อมถ่อมตน เพือ่ ช่วยทำ�ให้จติ ของเพือ่ นมนุษยหลุดพ้นจาก
ความทุกข์
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ในวันที่ 28 สิงหาคม ซึ่งเป็นเวลาสิบวันหลังจากท่านละขันธ์
สรีระสังขารของท่านพระอาจารย์ปัญญานั้นได้รับการถวายเพลิงที่
วัดป่าบ้านตาด มีการสร้างเมรุชั่วคราวสำ�หรับการถวายเพลิงซึ่ง
ประดับด้วยกลดแบบไทย บนลานกว้างด้านหน้าวัดใกล้กบั ศาลาใหญ่
ที่ มี พื้ น ที่ ก ว้ า งขวางซึ่ ง สร้ า งขึ้ น ไว้ สำ � หรั บ งานใหญ่ แ ละสำ � คั ญ
แต่ศาลานัน้ แทบจะไม่พอรองรับพระสงฆ์จ�ำ นวนนับพันและญาติโยม
ที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาหลายหมื่นคนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ
ทัง้ ในประเทศและจากต่างประเทศ เพือ่ แสดงความเคารพคารวะเป็น
ครั้งสุดท้ายแด่พระเถระผู้ซึ่งความดีอันล้ำ�เลิศของท่านนั้นได้เข้าถึง
จิตใจของผู้คนมากมาย
การถวายเพลิ ง นั้ น ถู ก จั ด ขึ้ น ในยามบ่ า ยที่ อ ากาศแจ่ ม ใสและ
ปราศจากเมฆ มีอากาศกำ�ลังดี ไม่ร้อนอบอ้าวทั้งๆ ที่ในขณะนั้นเป็น
ฤดูฝน ในขณะทีห่ บี บรรจุสรีระของท่านพระอาจารย์ปญ
ั ญาวางบนเมรุ
ชั่วคราว ทุกคนเงียบสงบ มีปรากฏการณ์อันเหลือเชื่อที่ดึงดูดความ
สนใจของทุกคนไปบนท้องฟ้า และได้เห็นว่าบนท้องฟ้าที่สดใสนั้นมี
แสงสีขาวที่เจิดจรัสออกมาจากแหล่งที่เหมือนกับไม่มีขอบเขตและ
ทำ�ให้ตาพร่า เป็นจุดที่ใสสว่างดั่งเพชรที่เปล่งประกายออกมาและ
ค่อยๆ จางลงเป็นวงกลมสว่างสีอ่อนๆ รอบจุดสีขาวเหมือนเพชรนั้น
มีวงที่สองปรากฏขึ้นอีกซึ่งเป็นแสงสีรุ้งที่มีขอบรอบๆ เป็นแสงสว่าง
สีขาวเหมือนปุยนุ่น เป็นพระอาทิตย์ทรงกลดที่งามไปด้วยความ
บริสุทธิ์อย่างน่าอัศจรรย์ล้อมรอบด้วยรุ้งกินน้ำ�ที่สวยงามด้วยเมฆ
เบาใสและเป็นประกายงดงาม ปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างไม่คาดฝันนี้
ทำ�ให้สายตาของทุกคนที่อยู่ในงานจับจ้องอยู่ที่พระอาทิตย์ทรงกลด

บนสรวงสวรรค์ ผู้คนส่งเสียงฮือฮากันเบาๆ ขณะที่สายรุ้งที่เป็นรัศมี
ของดวงอาทิตย์นั้นค่อยๆ เลือนหายไป
ในระหว่ า งการถวายเพลิ ง สรี ร ะของท่ า นพระอาจารย์ ปั ญ ญา
ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติได้รวมตัวกันและก่อให้เกิดปรากฏการณ์
พระอาทิ ต ย์ ท รงกลดที่ น่ า อั ศ จรรย์ อี ก สองครั้ ง เสมื อ นว่ า พลั ง
อำ� นาจของการบรรลุธรรมของท่านพระอาจารย์ ปั ญ ญาได้ ก่ อให้
เกิดปรากฏการณ์นั้นขึ้นมา เพื่อจะสะท้อนให้เห็นความล้ำ�เลิศและ
ละเอียดอ่อนของบุญบารมีของท่านให้ประจักษ์แก่สาธุชนทั้งหลาย
ปรากฏการณ์ที่เป็นประจักษ์พยานยืนยันอย่างชัดแจ้งถึงการบรรลุ
ธรรมขัน้ สูงของท่านพระอาจารย์ปญ
ั ญานี้ เป็นบทสรุปทีส่ ง่างามเกิน
พรรณนาของชีวิตพระสงฆ์องค์หนึ่งและการปฏิบัติของท่าน ซึ่งมีแต่
ความเมตตาและความอ่อนน้อมถ่อมตนซึง่ แผ่ออกมาให้แก่สรรพสัตว์
ทั้งหลายไปทั่วจักรวาลอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ
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คำ�ไว้อาลัย
ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒได้ละสังขารเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
พ.ศ. 2547 ท่านเป็นที่รักและเคารพนับถืออย่างยิ่งทั้งทางด้านจิตใจ
และส่วนตัว ท่านเป็นครูที่ดีเลิศและพรั่งพร้อมไปด้วยสติปัญญา
ทีค่ อยสอดส่องและแหลมคม เป็นผูท้ ฉี่ ลาดและมีเมตตาไม่มปี ระมาณ
เกินกว่าทีจ่ ะเปรียบ นีเ่ ป็นความคิดของผูท้ โี่ ชคดีและมีโอกาสได้กราบ
และสนทนากับท่าน พวกเขาได้พบกับพระภิกษุที่มีท่าเดินที่ตั้งใจ
แน่วแน่ ท่านเดินขากะเผลกเล็กน้อยเนือ่ งจากเท้าขวามีปญ
ั หา แต่ทกุ
ก้าวย่างไม่เคยสะดุด คอและไหล่ที่กว้างของท่านนั้นคุ้มงอเล็กน้อย
ใบหน้าท่านยื่นไปข้างหน้าเล็กน้อย และมีลักษณะเด่นของจมูกที่
ยาวใหญ่และริมฝีปากทีบ่ างเปีย่ มไปด้วยเมตตา มือทีแ่ ข็งแรงของท่าน
แสดงให้เห็นถึงความเป็นช่างฝีมือ ผมท่านขาวเกรียนเรียบอยู่ข้าง
ใบหูที่ใหญ่และกาง ในขณะที่ดวงตาสีน�้ำตาลที่ใจดีนั้นส่องประกาย
ให้เห็นว่าท่านเป็นคนมีอารมณ์ดี แต่สงิ่ ทีค่ นส่วนใหญ่สงั เกตเห็นมาก
ทีส่ ดุ ในตัวของท่านพระอาจารย์ปญ
ั ญาวัฑโฒก็คอื ขณะทีอ่ ยูใ่ กล้ทา่ น
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จะรู้สึกได้ว่าสายตาและกิริยาท่าทางของท่านแสดงให้เห็นถึงความ
เป็นนักปราชญ์ที่ควรแก่การเคารพนับถือ
ที่วัดป่าบ้านตาด มีผู้คนมากมายเข้ามากราบคารวะท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ เพื่อทำ�ความรู้จักและหาโอกาสใกล้ชิดกับ
ท่านด้วยการเรียกขานที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาอันจริงใจและเต็มไป
ด้วยความเคารพ ท่านมิได้เป็นผู้ที่คอยจะแสวงหาการพบปะเช่นนี้
แต่ท่านจะรับการสักการะด้วยกิริยาที่สงบ ไม่ยึดติด และมีแววตา
ที่แสดงความแปลกใจเล็กน้อย เสมือนกับว่าท่านนั้นไม่แน่ใจว่าใคร
คือผู้ที่ควรต่อการกราบไหว้
ท่ า นพระอาจารย์ ปั ญ ญาวั ฑ โฒมี น้ำ � เสี ย งที่ นุ่ ม นวลลุ่ ม ลึ ก
ทำ � ให้ รู้ สึ ก ผ่ อ นคลายเสมื อ นกั บ เป็ น สายน้ำ � ที่ ไ หลเย็ น ในป่ า ใหญ่
ท่ า นจะพู ด เบาๆ กั บ คนที่ เ ข้ า มาหาท่ า น ศี ร ษะท่ า นจะเอี ย งไป
ข้างหนึ่งอย่างอ่อนโยน ทำ�ให้น่าเคารพเลื่อมใสและน่าสนใจมาก
นอกจากนั้น เนื่องจากท่านพอใจในความสันโดษ จึงมีน้อยครั้งที่
ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒจะพูดกับใครก่อน เว้นเสียแต่ว่ามี
ผู้เริ่มการสนทนาก่อน และท่านก็มิเคยจะพูดเกินความจำ�เป็นเลย
ท่านเป็นผู้ที่ไม่ก้าวก่ายในเรื่องใดๆ และเปี่ยมไปด้วยความนุ่มนวล
อ่อนโยนที่ทำ�ให้รู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งทำ�ให้ท่านเป็นบุคคลที่น่าสนใจ
ในทุกสถานการณ์โดยมิได้ตั้งใจ
ผูท้ ไี่ ด้อยูใ่ กล้ตวั ท่านจะรูส้ กึ ได้ถงึ ความสงบทีอ่ ยูภ่ ายในตัวของท่าน
อย่างเห็นได้ชดั สายตาของท่านทีม่ องมานัน้ เบิกกว้าง สงบและเมตตา

ปราศจากความขัดแย้ง อคติ และความเห็น และด้วยความอบอุ่น
ความฉลาด และความเมตตากรุณาของท่าน ท่านพระอาจารย์ปญ
ั ญาวัฑโฒ
ได้แสดงให้เห็นว่าอริยบุคคลตามคำ�สอนของพระพุทธองค์เป็นอย่างไร
และด้วยตัวท่านเองเป็นตัวอย่าง จึงทำ�ให้ธรรมะที่ท่านสอนนั้นเป็น
สิ่งที่ปฏิบัติได้จริงและมีชีวิตชีวา คำ�สอนของท่านทำ�ให้ผู้ได้ยินได้ฟัง
มีจิตใจแน่วแน่มั่นคงต่อพระธรรมและศรัทธาในความสำ�คัญของ
ตัวท่านในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพนับถือ ผู้ที่ได้สัมผัส
คุณงามความดีของตัวท่านมักจะเห็นความโลภ ความโกรธ และความ
เห็นแก่ตวั ทีอ่ ยูภ่ ายในใจของตนเองอย่างชัดเจน และจากการทีไ่ ด้พบ
เห็นกิรยิ ามารยาททีน่ า่ เลือ่ มใสและความไม่ยดึ ติดของท่าน ผูท้ ปี่ ฏิบตั ิ
ภาวนาอย่างจริงจังจะทราบว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ทไี่ ม่เหมือนใคร
เป็นผู้ที่พวกเขาปรารถนาที่จะได้พบและกราบไหว้บูชา
ท่านพระอาจารย์ปญ
ั ญาวัฑโฒได้ท�ำ หน้าทีส่ �ำ คัญเพือ่ ลูกศิษย์ของ
ท่านก็คือ ท่านได้อธิบายอย่างชัดเจนให้เห็นถึงเหตุไม่ดีที่ครอบงำ�
รึงรัดมัดจิตใจของมนุษย์ และท่านได้ท�ำ ให้ลกู ศิษย์ได้รเู้ ห็นถึงธรรมชาติ
ที่บริสุทธิ์ของจิตที่สงบนิ่งและถูกปิดบังอยู่ภายใน คำ�พูดของท่าน
สามารถที่จะนำ�ผู้ฟังทั้งหลายเข้าไปสู่สภาวะที่เป็นสมาธิ เกิดความ
สนใจในธรรมะเป็นอย่างยิ่ง และพร้อมที่จะเปิดใจกว้างที่จะยอมรับ
พระธรรมคำ�สอนซึ่งมีศักยภาพที่ไม่มีขีดจำ�กัดเพื่อการหลุดพ้น
คนส่วนมากที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อที่จะพบท่านนั้น
มักจะเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นในทางของมรรคและยังเต็มไปด้วยมุมมอง
ทัศนคติ ความกังวล และความลุ่มหลงในทางโลก ในยามที่เขาได้
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รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ เขามักจะรู้สึก
ปลาบปลื้มใจ แต่ตัวท่านนั้นปราศจากกิเลสเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทางโลก การอยู่ในสมณเพศของท่านซึ่งมีพระวินัยและการสละทาง
โลกแล้วนั้น ทำ�ให้ท่านสามารถปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ
ทีม่ ตี อ่ ญาติ ครอบครัว เพือ่ นสนิทมิตรสหายและอืน่ ๆ ท่านปฏิบตั ติ อ่
ทุกคนด้วยความมีอุเบกขาอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งนี้เนื่องจากท่านได้
ปล่อยวางจากความสัมพันธ์ทวี่ นุ่ วายต่างๆ ทีล่ ว้ นนำ�มาซึง่ ความสูญเสีย
และความทุกข์มานานแล้ว ไฟร้อนของกิเลสตัณหาและอารมณ์
ความรู้สึกได้ดับหมดแล้วในจิตใจของท่าน
อย่างไรก็ตาม มีญาติโยมจำ�นวนมากทีย่ งั มิได้ละความยึดติดจาก
ความทะเยอทะยานอยากทางโลกเพือ่ ลาภยศ เขาชืน่ ชมความถ่อมตน
ของท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ แต่ก็ยังต้องการให้ท่านได้รับ
สมณศักดิ์และการยอมรับอันควรแก่บุคลิกที่สงบงดงามยิ่งของท่าน
ในขณะที่ตัวท่านเองไม่มีความจำ�เป็นที่จะต้องมีสิ่งเหล่านั้น จึงทำ�ให้
ญาติโยมเสียใจและผิดหวังที่ท่านปฏิเสธที่จะตักตวงผลประโยชน์
จากบุญกุศลทีท่ า่ นได้ท�ำ มาและแสวงหาชือ่ เสียงจากความสำ�เร็จของ
ท่านเอง แต่ในหมูส่ งฆ์ ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความซือ่ ตรงมัน่ คง
ของท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒนั้นเป็นที่ยอมรับนับถืออย่างยิ่ง
พระรูปอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับท่านต่างรูส้ กึ ว่าท่านพระอาจารย์ปญ
ั ญาวัฑโฒ
เป็นผู้ที่เขาสามารถฝากชีวิตไว้ด้วยได้
ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒได้เรียนรู้ที่จะยอมรับสถานการณ์
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั โดยปราศจากการต่อต้าน ท่านเพียงแต่ปล่อย

ให้ปัจจุบันนั้นดำ�เนินไปตามปกติ ท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงตาม
ธรรมชาติของเหตุปัจจัยในทุกสิ่งและทุกสถานการณ์ ท่านเข้าใจดี
เกี่ยวกับธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงซึ่งทั้งนี้เกิดจากการที่ท่าน
มีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ถึงความจริงของสัจธรรม ในฐานะทีท่ า่ นเป็น
ครูบาอาจารย์ ความเข้าใจเช่นนีช้ ว่ ยทำ�ให้ทา่ นสามารถทีจ่ ะแก้ไขและ
จัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์
ท่านได้เตือนให้ระวังการมองโลกตามความคิดของตนเอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งมักจะเป็น
เรื่องที่พูดกันมากในหมู่ลูกศิษย์ของท่าน ท่านเข้าใจดีถึงการเกิดดับ
และทราบดีวา่ ทุกสิง่ ล้วนต้องดับไป แต่เนือ่ งจากท่านไม่มคี วามยึดติด
อีกต่อไปแล้ว ท่านจึงไม่รู้สึกหวั่นไหวต่อความสูญเสีย เวลาที่ท่าน
อบรมสั่งสอนคนทั่วไป ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒเห็นใจและ
เข้าใจต่อความมุ่งมั่นของพวกเขาต่อเป้าหมายทางสังคม แต่ท่านก็
ทราบดีว่าการรับใช้สังคมโดยรวมแล้วนั้นไม่สำ�คัญเท่ากับการกระทำ�
เหตุในทางธรรม ท่านเชือ่ มัน่ อย่างแรงกล้าว่าการบรรลุธรรมของท่าน
เป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่งที่จะทำ�ให้ท่านสามารถช่วยเพื่อนมนุษย์ได้
ดีที่สุด
ท่านไม่หลงอยู่กับความพอใจหรือหมกมุ่นอยู่กับความผิดหวัง
เวลาที่สิ่งต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่านไม่ได้รู้สึกดีใจเป็น
พิเศษ เวลาที่เจอกับอุปสรรคหรือความล้มเหลว ท่านก็มิได้ท้อแท้
หมดหวัง ท่านไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่านเพียงแต่
หาทางที่จะรับมือและทนอยู่กับมันให้ได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะก้าว
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ต่อไปอย่างแน่วแน่และไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรค ปัญหาหรือความ
ยากลำ�บากใดๆ นี่เป็นหลักการในการดำ�รงชีวิตของท่าน และเมื่อ
ท่านใกล้จะละสังขาร ท่านก็ยังคงมีหลักใจที่ยึดมั่นอยู่ในอริยมรรค
ตามคำ � สอนของพระพุ ท ธองค์ โดยไม่ ไ ด้ ถื อ ว่ า ท่ า นได้ ทำ � หน้ า ที่
ของท่านสำ�เร็จแล้วแต่อย่างใดเลย
ถ้าถามว่าท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒได้มอบอะไรเป็นมรดก
ไว้ให้แก่พุทธศาสนาในยุคปัจจุบันบ้าง คำ�ตอบก็คือท่านได้เผยแพร่
สั่งสอนผลการปฏิบัติที่เกิดจากปัญญาที่ล้ำ�เลิศของท่านด้วยความ
เมตตา ช่วยทำ�ให้ผู้ที่ใกล้ชิดท่านได้เข้าถึงพระธรรมคำ�สอนของ
พระพุทธองค์อย่างแท้จริง ท่านปรับวิธกี ารสอนของท่านให้เหมาะสม
กับภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงจริตนิสัยของลูกศิษย์
แต่ละคน ท่านทำ�ให้ลูกศิษย์รู้สึกว่าพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้
และเป็นสิ่งสำ�คัญ โดยท่านปลูกฝังให้ลูกศิษย์มีธรรมะและสร้าง
แรงบันดาลใจให้เขาเพื่อที่จะได้ก้าวเดินบนทางแห่งอริยมรรคเข้าสู่
การหลุดพ้นด้วยศรัทธา
เช่ น เดี ย วกั น กั บ สาวกที่ สำ � คั ญ ทั้ ง หลายของพระพุ ท ธองค์
ท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒได้สอนพระธรรมที่ “งามในเบื้องต้น
งามในท่ามกลาง และงามในทีส่ ดุ พร้อมด้วยความหมายและสำ�นวนที่
ถูกต้อง” และด้วยวิธกี ารสอนทีเ่ รียบง่ายและชัดเจน ท่านได้วาดแผนที่
สำ�หรับการเดินทางบนอริยมรรคสำ�หรับผู้ที่มุ่งมั่นเสาะแสวงหา
หนทาง คำ�สอนของท่านจะแสดงให้เห็นทางดำ�เนินที่จะนำ�ไปสู่จิตใจ
ที่เป็นสุขและบริสุทธิ์อย่างแท้จริง

หากศึกษาอย่างละเอียดและด้วยใจที่เปิดกว้าง จะพบว่าคำ�สอน
ของท่านพระอาจารย์ปญ
ั ญาวัฑโฒสามารถทีจ่ ะช่วยจุดประกายให้กบั
ผูท้ เี่ คยหยุดการปฏิบตั ไิ ปหลังจากทีร่ สู้ กึ ว่าได้ผลและมีความก้าวหน้า
ในช่วงแรก สำ�หรับผู้ที่คิดว่าตนมีความรู้ดีเกี่ยวกับวิถีของชาวพุทธ
ผลจากปัญญาของท่านอาจจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ของธรรมะ
และวิธีการใหม่ๆ ในการค้นพบตัวเองให้กับเขาได้ อย่างน้อยที่สุด
ท่่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒได้ทำ�ให้ผู้ปฏิบัติเห็นภาพจากยอดเขา
ซึ่งทำ�ให้ผู้ที่อาจจะมีความเข้าใจอย่างเลือนลางได้เห็นความสูงระดับ
ต่างๆ ที่ตนสามารถจะพิชิตได้บนหนทางของอริยมรรคตามแบบของ
พระพุทธองค์
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อาทิกลฺยาณํ
งามในเบื้องต้น

การปฏิบัติเป็นเรื่องของเหตุและผล
ซึ่งเป็นรากฐานที่จะนำ�ไปสู่ผลสำ�เร็จ
ในวิ ถี ท างดำ�เนิ น นั้ น สิ่ ง สำ�คั ญ คื อ
บุ ค คลผู้ ป ฏิ บั ติ แ ละความเกี่ ย วข้ อ ง
ของทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ ก ระทำ�ในชี วิ ต
ประจำ�วั น ผู้ ป ฏิ บั ติ จึ ง ไม่ อ าจที่ จ ะ
เลื อ กปฏิ บั ติ แ ต่ เ พี ย งบางส่ ว นและ
ละเว้นไม่ปฏิบัติส่วนอื่นๆ

จุดประสงค์
การปฏิบัติเป็นเรื่องของเหตุและผล ซึ่งเป็นรากฐานที่จะนำ�ไป
สู่ ผ ลสำ � เร็ จ ในวิ ถี ท างดำ � เนิ น นั้ น สิ่ ง สำ � คั ญ คื อ บุ ค คลผู้ ป ฏิ บั ติ
และความเกี่ยวข้องของทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทำ�ในชีวิตประจำ�วัน
ผู้ ป ฏิ บั ติ จึ ง ไม่ อ าจที่ จ ะเลื อ กปฏิ บั ติ แ ต่ เ พี ย งบางส่ ว นและละเว้ น
ไม่ปฏิบัติส่วนอื่นๆ
เราเคยคิดถึงจุดประสงค์ของการทำ�สมาธิบา้ งไหม การมีจดุ ประสงค์
ที่ ถู ก ต้ อ งนั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ สำ � คั ญ นั่ น ก็ คื อ เหตุ ผ ลของว่ า ทำ � ไมเราจึ ง
ต้องปฏิบตั ิ พุทธศาสนาตัง้ อยูบ่ นความจริงทีว่ า่ พวกเราทุกคนประสบ
กับความทุกข์และพยายามที่จะดับทุกข์ เราพยายามที่จะดับทุกข์
โดยใช้หลักการของเหตุและผล กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เรามักเริ่มจาก
การหาสาเหตุที่เราเชื่อว่าจะทำ�ให้ความทุกข์ลดน้อยลง ดังนั้นเราจึง
แสวงหาสาเหตุหรือวิธีต่างๆ ที่จะทำ�ให้มีความทุกข์น้อยลงและมี
ความสุขมากขึน้ ความทุกข์ได้แก่ ความรำ�คาญเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึง
ความทุกข์ทรมานที่แสนสาหัส เราทุกคนกำ�ลังพยายามที่จะแก้ไขให้

206 ปัญญาเหนือสามัญ

ความทุกข์ระงับดับไป ทุกคนไม่วา่ จะเป็นพุทธศาสนิกชนหรือผูน้ บั ถือ
ศาสนาอื่นๆ ก็ตามต่างมุ่งหวังที่จะแสวงหาความสุขกันทั้งสิ้น
ถ้ า เราฉลาดพอและเข้ า ใจสถานการณ์ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง เราก็
อาจจะเลือกวิถีทางที่ถูกและสามารถพบกับความสุขที่ต้องการได้
แต่ เ นื่ อ งจากจิ ต ของเราเต็ ม ไปด้ ว ยกิ เ ลส เราจึ ง มั ก ตั ด สิ น ใจผิ ด
ซึง่ ความคิดและการกระทำ�ทีผ่ ดิ ๆ ก็มกั จะทำ�ให้ทกุ ข์มากขึน้ การทีไ่ ม่
สามารถเข้าใจวิธีการดับทุกข์ที่ถูกต้อง ทำ�ให้เราทำ�ผิดซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีก
และนั่นคือสิ่งที่หลายคนกำ�ลังเผชิญ
ดังนั้นเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว เราจำ�เป็นที่จะต้อง
ปรับความเข้าใจที่ผิดให้ถูกต้อง ถ้าเราสามารถทำ�ได้เราก็จะสามารถ
ขจัดความทุกข์ได้อย่างแท้จริง ดังนั้นจุดประสงค์ของการปฏิบัติใน
ศาสนาพุทธก็คือการศึกษาภายในตนเองให้เข้าใจถึงวิธีที่ถูกต้องเพื่อ
ดับทุกข์ ศาสนาพุทธทีจ่ ริงแล้วทัง้ หมดอยูท่ กี่ ารเรียนรูว้ ธิ คี ดิ ทีถ่ กู ต้อง
วิธีประพฤติที่ถูกต้อง และวิธีพูดที่ถูกต้อง การที่เรานำ�สิ่งเหล่านี้มา
ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทำ�ให้เราสามารถดับความทุกข์ได้
เราต้องฝึกฝนตนเองเพือ่ ทีจ่ ะเรียนรูว้ ธิ คี ดิ วิธปี ระพฤติ และวิธพี ดู
ที่เหมาะสม เราต้องฝึกตนเองให้มีจิตที่แหลมคมเพื่อที่จะเข้าใจ
เหตุผลของสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ เพือ่ ทีจ่ ะทำ�ให้เรารูจ้ กั ตัวตนของ
เราอย่างแท้จริง การที่เรารู้จักตัวตนของเรานั้นจะทำ�ให้เรารู้จักผู้อื่น
ซึ่งการที่รู้จักผู้อื่นก็จะทำ�ให้เราเรียนรู้ที่จะประพฤติและปฏิบัติต่อ

ผู้อื่นอย่างถูกต้องต่อไป ทั้งนี้เป็นเพราะเรารู้จักวิธีที่จะปฏิบัติต่อ
ตนเองอย่างถูกต้อง
เครือ่ งมือในการทีจ่ ะนำ�มาซึง่ สิง่ นีก้ ค็ อื วิธที พี่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ทรงสอนไว้ ซึ่งประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา ถ้าเราศึกษา
ที่จะปฏิบัติ ศีล สมาธิ และปัญญา อย่างจริงจังและถูกต้อง เราก็จะ
สามารถเอาชนะกิเลสทีเ่ ป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้ การเอาชนะกิเลส
ได้จะทำ�ให้ความทุกข์เบาบางลงและหมดไปในที่สุด จุดมุ่งหมายนี้
เป็นสิ่งที่ทำ�ได้และหลายคนทำ�ได้สำ�เร็จ มีคนจำ�นวนมากมายที่ได้
ปฏิบัติ ศีล สมาธิ และปัญญา และได้ประสบความสำ�เร็จ มีความ
พอใจและความสุขอย่างยิง่ ดังนัน้ หนทางไปสูค่ วามสุขก็คอื การปฏิบตั ิ
ศีล สมาธิ และปัญญา นั่นเอง
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ได้ ต รั ส ไว้ ว่ า ความทุ ก ข์ ทั้ ง หลายที่ เ รา
เผชิญนั้นเกิดจากตัวเราเอง ดังนั้นเราจึงสามารถทำ�ให้ตัวเราเอง
หลุดพ้นได้ เราจะหลุดพ้นได้ด้วยการเรียนรู้เพื่อให้เกิดปัญญาและ
ความเข้าใจ การพัฒนาความเข้าใจนี้ทำ�ได้ด้วยการฝึกควบคุมการ
กระทำ�ของตนเอง ฝึกฝนจิตให้แหลมคม และระงับความคิดฟุ้งซ่าน
ซึ่งจะทำ�ให้จิตสงบและหยั่งลึกลงสู่ปัญญา ในขั้นนี้เราสามารถที่จะใช้
จิตพิจารณาเพื่อหาสาเหตุต่างๆ ของความสุขและความทุกข์
พระพุทธเจ้าทรงเรียกการแสวงหาวิธที จี่ ะแก้ไขปัญหาทัง้ ปวงและ
ดับความทุกข์วา่ หนทางสูอ่ สิ รภาพ ซึง่ เริม่ ด้วยการฝึกฝนตนเองในการ
รักษาศีล แล้วจึงพัฒนาจิตใจ และพัฒนาปัญญาบนรากฐานของสติ
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และความเพียรพยายาม สติหมายถึงการรักษาจิตให้อยู่ในปัจจุบัน
เราจึงต้องรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหมายถึงการประคองจิตไม่ให้คิด
เรือ่ ยเปือ่ ยหรือไม่ลมื ตัว นีค่ อื คำ�สอนของพระพุทธเจ้าซึง่ เป็นรากฐาน
ของการปฏิบัติธรรม
เราจึงควรทีจ่ ะเข้าใจถึงจุดประสงค์และจุดมุง่ หมายของการปฏิบตั ิ
ภาวนาดังที่กล่าวมานี้ ความเข้าใจที่ถูกต้องจะสร้างความมั่นใจใน
การเจริญภาวนา ซึง่ ก็จะช่วยทำ�ให้ทราบถึงสิง่ ทีค่ วรทำ�และไม่ควรทำ�
ในการปฏิบัติโดยมีจุดประสงค์และความมุ่งหมายเป็นสำ�คัญ ซึ่งจะ
ทำ�ให้เราสามารถหาวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะที่จำ�เป็นต่อการ
บรรลุจุดมุ่งหมาย
ในช่วงแรกเริม่ ของการปฏิบตั ภิ าวนาเรายังไม่ควรมุง่ เน้นการบรรลุ
สัจธรรม สิ่งแรกที่เราต้องทำ�คือการพัฒนาสิ่งที่จะช่วยให้เราค้นพบ
สัจธรรม ซึ่งก็ไม่แตกต่างอะไรกับการฝึกฝนของนักมวย นักมวยจะ
ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักแต่การฝึกซ้อมก็มิใช่รางวัล เพราะไม่มีการ
แจกเหรียญสำ�หรับการฝึกซ้อม ถึงแม้นกั มวยจะไม่ได้เห็นผลระหว่าง
การฝึกซ้อม แต่การฝึกซ้อมก็เป็นสิ่งจำ�เป็นที่สุดที่จะนำ�ไปสู่ความ
สำ�เร็จในการแข่งขัน ซึ่งในทำ�นองเดียวกันผู้ปฏิบัติก็จะต้องฝึกฝน
ตนเองเพื่อพัฒนาทักษะและองค์ประกอบต่างๆ ที่สำ�คัญ จึงสามารถ
ที่จะหลุดพ้นจากความโง่เขลาและเข้าถึงจิต
ผู้ปฏิบัติทุกคนควรจะรักษาศีลห้าเป็นอย่างน้อยในการฝึกปฏิบัติ
เบือ้ งต้น ประการแรกคือการไม่ฆา่ สัตว์ตดั ชีวติ สองคือการไม่ลกั ทรัพย์

หรือเอาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตน สามคือการไม่ประพฤติผิดในกาม
สี่คือการไม่พูดปด ห้าคือการไม่เสพสิ่งต่างๆ ที่ทำ�ให้ขาดสติ ศีลทั้ง
5 ข้อนี้ถือเป็นหลักเกณฑ์ขั้นต่ำ�ของสัตว์ประเสริฐ ที่สำ�คัญกว่านั้น
การรักษาศีลจะช่วยเอื้อให้สิ่งแวดล้อมนั้นเหมาะสมต่อการเจริญ
สมาธิและปัญญา
ในระยะแรกของการภาวนาผู้ปฏิบัติไม่ควรที่จะพยายามหยั่งถึง
สัจธรรมขั้นปรมัตถ์ ธรรมขั้นนั้นยากเกินความเข้าใจของปุถุชน และ
เนือ่ งจากผูเ้ ริม่ ต้นปฏิบตั ยิ งั ไม่รอู้ ย่างถ่องแท้ จึงมักจะให้นยิ ามแบบผิดๆ
ซึง่ เป็นเพียงแค่การคาดเดา อันทีจ่ ริงผูป้ ฏิบตั มิ พี นื้ ฐานของการปฏิบตั ิ
ที่แท้จริงอยู่แล้วถ้าเริ่มต้นจากสภาวะของตนและปัญหาของตนใน
ปัจจุบนั เมือ่ กล่าวถึงความทุกข์โดยทัว่ ไปคนส่วนมากสามารถเข้าถึง
และเข้าใจคำ�สอนในระดับนั้นเนื่องจากตนเองเคยมีประสบการณ์
โดยเฉพาะความเข้าใจผิดทัง้ หลายเกีย่ วกับสภาวะของตน คนส่วนใหญ่
เข้าใจและสามารถนึกย้อนถึงการกระทำ�ของตนที่คิดว่าจะทำ�ให้มี
ความสุข แต่ในความเป็นจริงนั้นมักจะนำ�ความทุกข์มาให้ สิ่งเหล่านี้
เป็นพื้นฐานที่ดีสำ�หรับการเจริญภาวนา
ดังที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้น การปฏิบัติภาวนาแบ่งเป็น 3 ส่วน
คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ส่วนของสมาธิและปัญญาต้องพัฒนา
ด้วยการทำ�สมาธิ ซึ่งมีศีลเป็นพื้นฐาน ศาสนาพุทธจึงเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติในทุกส่วน พระพุทธเจ้าทรงเปรียบธรรมะเสมือนกับ
ก้อนหินที่จะนำ�พาเราก้าวข้ามลำ�ธาร กล่าวคือเป็นคำ�สอนในเชิง
ปฏิบตั ิ สำ�หรับการปฏิบตั ใิ นขัน้ สูงต่างๆ ควรจะรอปรึกษาครูบาอาจารย์
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เป็นการส่วนตัวเมื่อเข้าถึงระดับนั้นๆ แต่ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้ที่
จะระงับจิตที่วุ่นวายและควบคุมมันให้ได้เสียก่อน เราจึงจะสามารถ
เข้าถึงพลังที่แท้จริงของจิต
การปฏิบัติสมาธิประกอบด้วยการเรียนรู้ที่จะหยุดความคิดและ
ประคองจิตให้นงิ่ ความคิดเป็นปัจจัยสำ�คัญทีป่ ดิ กัน้ เราจากความสงบ
เมื่อเราสามารถหยุดความคิดและทำ�จิตให้สงบแล้ว ผลของสมาธิ
จะปรากฏขึ้นเอง สมาธิจึงเป็นสภาวะแห่งธรรมชาติ เมื่อเราหยุด
ความวุน่ วายของจิตและทำ�จิตให้สงบ จิตจะหลับหรือไม่กเ็ ข้าสูส่ มาธิ
ถ้าเราสามารถห้ามตนเองไม่ให้หลับ จิตก็จะเข้าสูส่ มาธิ ซึง่ เป็นไปตาม
ธรรมชาติ ถ้ามันเป็นเรื่องแปลกหรือเหนือธรรมชาติ พระพุทธเจ้า
คงจะไม่ทรงสอน สมาธินั้นจริงๆ แล้วมีอยู่ภายในจิต ถ้าเราเรียนรู้ที่
จะกำ�จัดกิเลสทีเ่ กิดจากความคิดและความกระสับกระส่าย สมาธิกจ็ ะ
เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
ถ้าหากเราสามารถกำ�หนดจิตไม่ให้คิด ทำ�ให้มันอยู่นิ่งนานพอ
เราก็จะเข้าสู่สภาวะของสมาธิโดยปริยาย แต่ในขณะที่จิตเริ่มที่จะ
เข้าสู่สมาธิ กิเลสต่างๆ จะปรากฏขึ้นทันที ก่อให้เกิดความสงสัย
วิ ต กกั ง วลซึ่ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ ส ภาวะของจิ ต ที่ ส งบหายไป กิ เ ลสจะ
รบกวนจิตอยู่ตลอดเวลาและก่อกวนไม่ให้จิตอยู่นิ่ง ซึ่งเหมือนกับ
กระแสลมที่ก่อให้เกิดคลื่นในทะเล เวลาที่ไม่มีลม คลื่นก็จะสงบและ
ซัดย้อนกลับสู่ทะเลเงียบๆ กิเลสนั้นยังเปรียบเสมือนตะกอนในน้ำ�ที่
ขุน่ มัว ถ้าทิง้ น�้ำ ไว้ให้นงิ่ นานพอ ตะกอนทัง้ หลายก็จะตกลงสูเ่ บือ้ งล่าง
และทำ�ให้น้ำ�ใสสะอาด

สมาธิ เ ป็ น จุ ด อ่ อ นของชาวตะวั น ตกส่ ว นมาก คนเหล่ า นั้ น
ส่วนใหญ่ แล้ วจำ�เป็นต้อ งใช้สมาธิมากกว่ าคนอื่นเพราะอาศัย อยู่
ในสังคมและสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายและเสียงดัง ข้อดีประการหนึ่ง
ของการมีพนื้ ฐานในการทำ�สมาธิกค็ อื จะก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลง
เกีย่ วกับค่านิยมทางสังคมของตน ความสงบอันเกิดจากสมาธิสามารถ
จะทำ�ให้เราเห็นค่านิยมที่ผิดๆ ของสังคมที่อยู่รอบตัว และทำ�ให้
ทราบว่าควรจะมีค่านิยมที่สำ�คัญต่างๆ อะไรบ้าง ความเปลี่ยนแปลง
ในทัศนคติจะทำ�ให้เห็นข้อเสียของสิ่งต่างๆ ที่เรามักจะชื่นชมและให้
ความสำ�คัญ ซึ่งเท่ากับเป็นการเปลี่ยนมุมมองทั้งหมด
การทำ�สมาธิทำ�ให้เราเห็นคุณค่าของการที่จะนั่งอยู่อย่างสงบ
และผ่อนคลายโดยไม่คิดถึงอะไรเลย ซึ่งเป็นทัศนคติที่ค่อนข้างจะ
แปลกสำ�หรับคนในโลกตะวันตก เปรียบเสมือนเป็นการเรียนรู้ท่ีจะ
ไม่ต้องทำ�อะไร เพราะในการที่ไม่ทำ�อะไรนั้น เราปล่อยให้จิตไปตาม
ทางของมัน ถ้าเราทำ�เช่นนั้นอย่างถูกต้อง จิตก็มักจะนำ�พาเราไปใน
ทางทีด่ ี และนีค่ อื สิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าอย่างยิง่ เพราะเรากำ�ลังเรียนรูท้ จี่ ะหันมา
ฟังธรรม แทนทีจ่ ะฟังความคิดเห็นของตนและของผูอ้ นื่ แต่มนั อาจจะ
เป็นสิ่งที่ยากสำ�หรับชาวตะวันตก ประโยชน์สำ�คัญอีกประการหนึ่ง
ของการทำ�สมาธิ คือเวลาที่จิตนิ่ง เราสามารถที่จะเห็นภัยของ
ความคิดที่วุ่นวาย ซึ่งจะผลักดันให้เราพยายามที่จะแก้ปัญหาที่คิด
ขึ้นมาโดยเร่งด่วน
สมาธิทำ�ให้จิตสงบ เมื่อเราฝึกสมาธิบ่อยๆ เข้า ความสงบจะ
หยั่งลึกและกลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของตัวเรา เมื่อถึง
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ขั้ น นั้ น เรามั ก จะมี ค วามนิ่ ง สงบอยู่ ต ลอดเวลา กิ เ ลสต่ า งๆ
ก็เกิดขึ้นได้ยาก และเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็จะสามารถเห็นและรู้จัก
กิเลสเหล่านั้น ในที่สุดเมื่อสภาวะของความสงบต่อเนื่อง เราจะ
รู้สึกว่าการกระทำ�ต่างๆ ที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่ควรอย่างยิ่ง นั่นเป็นสัญญาณที่บอกว่าสมาธิของเรามั่นคง
และแน่ ว แน่ สมาธิ ต้ อ งแน่ น หนาพอที่ จ ะทำ � ให้ เ ราสามารถเพ่ ง
ความสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ความรู้สึกหรือร่างกาย ดังเช่นเมื่อ
เรามีสมาธิตัง้ มัน่ อยูก่ บั ร่างกาย เราจะต้องทำ�ให้จติ จดจ่ออยูก่ บั กาย
เพียงอย่างเดียว
การฝึกทำ�สมาธิมีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะทำ�ให้เรามีสติ
และทำ�ให้จิตแหลมคม สมาธิจะดึงจิตเข้าด้วยกันและรวบรวม
ให้ เ ป็ น หนึ่ ง เดี ย ว ถึ ง แม้ ว่ า สมาธิ จ ะทำ � ให้ จิ ต แหลมคมผ่ อ งใส
แต่ ส มาธิ ด้ ว ยตั ว ของมั น เองก็ ไ ม่ ส ามารถจะกลายเป็ น ปั ญ ญาได้
ปัญญาต้องอาศัยความเพียรในการเจริญต่างหาก
เมื่อสมาธิแน่นหนามั่นคงแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มเจริญปัญญา
ถ้ า เราได้ ฝึ ก ที่ จ ะทำ � ให้ จิ ต ตั้ ง มั่ น อยู่ กั บ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง อย่ า งเช่ น
ลมหายใจ การฝึกฝนเช่นนั้นสามารถที่จะนำ�มาใช้เวลาที่เราเจริญ
ปั ญ ญา เราสามารถที่ จ ะนำ � หลั ก การเดี ย วกั น กั บ ที่ ใ ช้ ใ นการทำ �
สมาธิมาใช้กับการเจริญวิปัสสนา การทำ�ให้จิตเป็นสมาธิอาจจะ
ทำ�ได้ยากแต่เราก็ควรที่จะพยายามทำ� และควรที่จะใช้ผลจาก
การทำ�สมาธิเพื่อเจริญปัญญา เมื่อเจริญปัญญาอย่างถูกต้องแล้ว
ก็สามารถที่จะช่วยในการเจริญสมาธิเช่นกัน

การเจริญปัญญานั้นมี 3 ระดับ คือ สุตมยปัญญา ซึ่งเป็น
ปั ญ ญาที่ เ กิ ด จากการได้ ยิ น และฟั ง หรื อ อ่ า นเกี่ ย วกั บ ธรรมะ
จินตามยปัญญา เป็นปัญญาที่เกิดจากการคิด ไตร่ตรองเกี่ยวกับ
สิ่งที่ได้ฟังหรืออ่าน และภาวนามยปัญญา ซึ่งเป็นปัญญาที่เกิดจาก
การฝึกสมาธิและเป็นขั้นที่สำ�คัญที่สุด เพราะปัญญานั้นเกิดจาก
ประสบการณ์โดยตรงและรู้ได้ด้วยตนเอง
เมื่อเราเห็นข้อเสียต่างๆ ของเราด้วยตนเองและตระหนักว่า
สิ่งเหล่านั้นนำ�มาซึ่งความทุกข์ เราก็จะไม่ทำ�สิ่งเหล่านั้นโดยปริยาย
ไม่ ใ ช่ ว่ า เราจะเตื อ นตนเพื่ อ ที่ จ ะไม่ ทำ � สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ ไ ม่ ดี เ หล่ า นั้ น
แต่ มั น เปรี ย บเสมื อ นว่ า เรารู้ แ ละเลี่ ย งที่ จ ะไม่ จั บ เหล็ ก ที่ ร้ อ น
ผลทีเ่ กิดขึน้ ภายในจะปรากฏขึน้ ก็ตอ่ เมือ่ เราเห็นข้อเสียต่างๆ ของตน
ด้วยปัญญา
หลังจากที่ออกจากสมาธินั้นจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง
ที่จะเจริญวิปัสสนาและมุ่งความสนใจไปที่ร่างกาย สภาวะของจิต
ที่สงบจะช่วยให้เราใช้ปัญญาเพื่อพิจารณาธรรมชาติที่แท้จริงของ
ร่างกายโดยง่าย เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน
จากการเจริญวิปัสสนาก่อนหน้านี้ ซึ่งจะออกไปในแนววิชาการ
และจิตก็ต่อต้านเพราะกิเลสต่างๆ คอยรบกวน สมาธิจะช่วยแก้
ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ และจะเป็นสภาวะที่มีคุณค่าอย่างยิ่งถ้าจิต
สามารถที่จะเข้าสู่สมาธิได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ง่ายเพราะจะต้องเอาชนะ
นิวรณ์หรืออุปสรรคต่างๆ มากมาย
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การทีจ่ ติ มีสมาธิทแี่ น่นหนามัน่ คงมีประโยชน์ส�ำ คัญอยู่ 2 ประการ
ประการแรกคือสมาธิเป็นที่พึ่งที่แน่นหนามั่นคงแก่เรา เรารู้ชัดว่า
ไม่มีอะไรที่จะทำ�อันตรายเราได้เมื่ออยู่ในสภาวะนั้น ประการที่สอง
คือเวลาทีจ่ ติ อ่อนล้าจากการเจริญวิปสั สนาหรือพิจารณาด้วยปัญญา
เราสามารถใช้สมาธิในการผ่อนคลายจิต จริงๆ แล้วเราสามารถใช้สมาธิ
ในการทำ�ให้จติ แจ่มใสอยูต่ ลอดเวลา การทำ�สมาธินนั้ จะทำ�ให้จติ สงบ
อย่างยิ่งเสมอ จิตจะไม่ดื้อดึงและกลับอ่อนโยน
และนั่นคือจุดที่ปัญญาเข้ารับช่วงต่อ การเจริญวิปัสสนาต้องใช้
ความสงบและนิ่งของสมาธิเป็นเครื่องช่วยที่จะเข้าถึงหยั่งลึก แต่เรา
ต้องทำ�จิตให้มีความสงบเป็นพื้นฐานเสียก่อน มิฉะนั้นจิตจะไม่เป็น
หนึง่ เดียวหรือฟุง้ ซ่านอยูเ่ สมอ จิตก็จะไม่มพี ลัง ซึง่ เหมือนกับน�้ำ ทีถ่ กู
พ่นกระจายไปทุกทิศทุกทางจากหัวฉีดน้ำ�ของสายยาง น้ำ�ไม่มีแรง
และไม่มีกำ�ลังมาก แต่ถ้าเราปรับหัวฉีดให้น้ำ�รวมเป็นกระแสเดียว
น�้ำ ทีอ่ อกมาก็จะมีก�ำ ลังค่อนข้างแรงมาก จิตก็เช่นเดียวกัน เราจำ�เป็น
ทีต่ อ้ งอบรมให้จติ ตัง้ มัน่ ซึง่ จะทำ�ให้เราสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นได้โดยตรงและมีประสิทธิภาพ
ปัญหาต่างๆ จะเกิดขึ้นระหว่างที่เราทำ�สมาธิเพราะจิตของเรา
เต็มไปด้วยกิเลส จิตเปรียบเสมือนน�้ำ ทีใ่ สสะอาดแต่เต็มไปด้วยตะกอน
และสิง่ สกปรกทัง้ หลาย ซึง่ ทำ�ให้น�้ำ ไม่เหมาะสำ�หรับการบริโภค และ
เนื่องจากเราไม่สามารถหาที่พึ่งในส่วนที่ใสสะอาดของจิตได้ เราจึง
ต้องหาที่พึ่งที่อื่น เราหาที่พึ่งจากกายของเรา จากผู้อื่น จากสถานที่
ต่างๆ และจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ เราพยายามที่จะยึดมั่น

กับสิ่งเหล่านี้ ปัญหาก็คือเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายที่ไม่ยั่งยืน
และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถจะยึดมั่นถือมั่นกับอะไรได้
อย่างเที่ยงแท้แน่นอน เพราะทันทีที่เรายึดถือสิ่งเหล่านั้น มันก็จะ
สลายไป เราต้องการที่จะทำ�ให้สิ่งต่างๆ กลายเป็นของเราหรือเป็น
ส่วนหนึ่งของเรา แต่ความพยายามของเราที่จะยึดติดกับสิ่งเหล่านี้
ตั้งอยู่บนฐานความคิดที่ผิด ยกตัวอย่างเช่น เราซื้อสิ่งของอย่างหนึ่ง
และเรียกสิ่งนั้นว่าของเรา มีอะไรในของสิ่งนั้นที่ได้เปลี่ยนไปอย่าง
แท้จริงบ้างจากการที่เราได้ซื้อมันมา ไม่มีอะไรเลย ของสิ่งนั้นก็ยังคง
สภาพเดิมหลังจากที่เราได้ซื้อมันมา ซึ่งเหมือนกับก่อนซื้อ ความคิด
ของเราเกีย่ วกับของสิง่ นัน้ เท่านัน้ ทีเ่ ปลีย่ น เพราะสิง่ นัน้ ขณะนีเ้ ป็นของ
ของเรา เนือ่ งจากการยึดมัน่ ถือมัน่ เช่นนีเ้ ป็นความคิดทีผ่ ดิ เราจึงไม่มี
วันที่จะสามารถมีความสุขจากสิ่งที่เรายึดถือ และเนื่องด้วยสิ่งต่างๆ
มีทกุ ข์และความไม่นา่ พึงพอใจเป็นธรรมชาติ เราจึงไม่สามารถอาศัย
สิ่งภายนอกเป็นที่พึ่งได้
ผู้คนต่างเสาะแสวงหาที่พึ่งที่จะทำ�ให้ตนเองมีความสุขอยู่ตลอด
เวลา แต่ก็ไม่สามารถที่จะค้นพบความสุขได้เลย เขาเริ่มต้นจากการ
มองเข้าไปภายในตน ถึงแม้วา่ ทีพ่ งึ่ ขัน้ ต้นนัน้ จะอยูใ่ นตนก็จริง แต่กห็ า
ไม่เจอ เพราะถูกบดบังด้วยกิเลสคือ ความโลภ โกรธ และหลง เวลาที่
คนมองลึกเข้าไปในตน และเห็นแต่ความวุ่นวายก็เพราะกิเลสเหล่านี้
เขาไม่พบอะไรเลยทีต่ อ้ งการ ไม่มอี ะไรทีจ่ ะเป็นทีพ่ งึ่ ได้ แล้วคนเหล่านี้
จะทำ�อย่างไร เขาจึงค้นหาจากโลกภายนอก ซึง่ ทำ�ให้เขาสนใจสิง่ ต่างๆ
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มากมายและติดตามอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ไม่เป็นผลดีหรือไม่ได้รับ
ความพอใจในการแสวงหาที่พึ่งทางใจหรือส่วนตัวของตนแต่อย่างไร
แต่กลับได้พบกับความทุกข์ที่มากขึ้นเพราะยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่ไม่มี
แก่นสาร เหมือนกับการคว้าอากาศ แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้คนก็ยังคง
ยึดมัน่ ถือมัน่ เหมือนเดิมและหวังว่าจะพบความสุข แต่กลับประสบกับ
ความทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
พระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีท่ีจะนำ�ไปใช้ในการดับทุกข์จากภายใน
เนื่องจากเราพยายามจะต่อสู้อยู่ตลอดเวลากับกิเลสทั้งหลายที่เป็น
เหตุและทำ�ให้เราเป็นทุกข์ และเมื่อเราเริ่มที่จะขจัดกิเลสทั้งหลาย
เราก็จะได้พบเห็นแก่นแท้ของจิต และเราเริม่ ทีจ่ ะเห็นคุณค่าอันยิง่ ใหญ่
ของจิต เมื่อเราเริ่มที่จะเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของจิต ความยึดมั่นใน
แก่นแท้ของจิตจะเกิดขึน้ และเมือ่ มีหลักใจทีแ่ น่นหนาขึน้ ความยึดติด
ทางโลกก็จะค่อยจางหายไป
ยิ่ ง เราขจั ด กิ เ ลสได้ ม ากเท่ า ไร เราก็ จ ะยิ่ ง เห็ น คุ ณ ค่ า ของจิ ต
จนในที่สุดเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของจิตได้โดยสมบูรณ์
ความยึดติดทางโลกก็จะหมดไป โดยไม่ต้องพยายามสละสิ่งต่างๆ
ทั้งหลาย เพราะในขั้นนั้นการสละจะเป็นไปโดยปริยาย และนี่คือ
จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของคำ�สอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในคำ�สอนของท่านนั้นพระพุทธเจ้าทรงได้ใช้อุปมาอุปมัยต่างๆ
ท่านทรงกล่าวถึงสัจธรรมต่างๆ ของโลกโดยอนุโลม องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไม่ได้สอนเกี่ยวกับสัจธรรมในขั้นปรมัตถ์ เพราะ

สัจธรรมขัน้ นัน้ ไม่สามารถทีจ่ ะอธิบายได้ ท่านได้ทรงสอนถึงกุศลกรรม
ที่จะทำ�ให้เราเข้าถึงปรมัตถธรรม คำ�สอนทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่จะนำ�
เราก้าวข้ามความหลงทีม่ อี ยูไ่ ปสูส่ ภาวจิตทีป่ ราศจากกิเลสและรูม้ าก
พอทีจ่ ะเข้าสูน่ พิ พาน เราจึงต้องยกระดับของจิตให้ถงึ จุดนัน้ แล้วเรา
จึงจะสามารถข้ามพ้นไปได้ ดังนัน้ เราจึงไม่อาจทีจ่ ะประสบความสำ�เร็จ
หากเราพยายามที่จะหาทางหลุดพ้นโดยที่ไม่ได้ยกระดับของจิตให้
หมดจากกิเลส
สำ�หรับขัน้ ตอนของการเริม่ ฝึกปฏิบตั ิ เราเริม่ จากสภาวะทีเ่ ป็นอยู่
นั่นคือปุถุชนคนธรรมดาผู้มีความเข้าใจระดับพื้นฐาน ตอนต้นนั้น
เราจะต้ อ งใช้ แ ละแสวงหาประโยชน์ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด จากความรู้ ขั้ น
พืน้ ฐาน และเมือ่ ปฏิบตั ติ อ่ ไปเรือ่ ยๆ เราจะเห็นว่าความรูค้ วามเข้าใจ
ขั้นพื้นฐานนั้นไม่เพียงพอ เราจึงต้องหาวิธีใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ และ
วิสยั ทัศน์ทลี่ ะเอียดกว่าเดิม นัน่ ไม่ได้หมายความว่าความรูข้ นั้ พืน้ ฐาน
นัน้ ผิดแต่ไม่เพียงพอ คือไม่สามารถทีจ่ ะอธิบายสภาวะต่างๆ ทีล่ ะเอียด
ขึ้นไปอีกได้อย่างถูกต้อง
มีหลายๆ สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการทำ�สมาธิที่ความเข้าใจธรรมดา
ไม่สามารถจะอธิบายได้ ประสบการณ์เหล่านี้ไม่เคยเกิดหรือยากเกิน
ความเข้าใจของเรา และด้วยเหตุนี้เราจำ�เป็นต้องหาวิธีใหม่เพื่อที่จะ
ทำ�ความเข้าใจ หลังจากทีเ่ ราได้ใช้วธิ กี ารใหม่สกั ระยะหนึง่ เราก็จะเห็นว่า
ยังไม่เพียงพอหรือยังไม่เหมาะสม เราจึงต้องพัฒนาแนวความคิดอืน่
เพื่อที่จะเข้าใจ และด้วยวิธีเช่นนี้เราจึงค่อยๆ ปรับวิธีการจนมีความ
ก้าวหน้าในการทำ�สมาธิอย่างต่อเนื่อง
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วิถีของพุทธศาสนานั้นนำ�พาไปสู่สัจธรรมในขั้นปรมัตถ์ และ
วิธีเดียวที่จะถึงจุดนั้นได้ก็ด้วยการปรับสภาวะของจิตอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ถ้าเรายกระดับจิตของเราถึงขั้นของปรมัตถธรรม
เราก็จะสามารถรับรูถ้ งึ ความจริงในขัน้ นัน้ จุดประสงค์ของการฝึกปฏิบตั ิ
สำ�หรับชาวพุทธก็คือเพื่อที่จะถึงจุดๆ นั้น สัจธรรมในขั้นปรมัตถ์
นัน่ ก็คอื พระนิพพาน เพราะฉะนัน้ เราจึงต้องปรับจิตของเราให้ถงึ พร้อม
ด้วยปัจจัยทีจ่ ะนำ�ไปสูน่ พิ พาน หากเราได้สร้างปัจจัยเหล่านีใ้ ห้กบั จิต
เราก็จะสามารถบรรลุถงึ จุดมุง่ หมายนัน้ ในทีส่ ดุ มิฉะนัน้ แล้ว เราก็จะไม่
ประสบความสำ�เร็จ ดังนัน้ การฝึกฝนปฏิบตั ทิ ัง้ หมดจึงบ่งชีถ้ งึ วิถที าง
เข้าสู่นิพพาน
เราต้องพยายามทำ�ความเข้าใจว่าวิถีของพุทธศาสนานั้นไม่ได้
เป็นสิ่งที่ทำ�ได้โดยรวดเร็ว คำ�สอนเหล่านี้ที่ถูกถ่ายทอดมาจาก
พระพุทธเจ้าโดยตรง ซึ่งมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเพราะพระองค์ท่าน
ได้ทรงคำ�นึงถึงธรรมชาติของมนุษย์ แต่คำ�สอนเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็น
กฎตายตัว สรุปแล้วพุทธศาสนานั้นเป็นวิธีการ เราจึงสามารถปรับ
เปลี่ยนวิธีการให้ตรงกับความจำ�เป็นหรือต้องการของตน เราไม่
จำ�เป็นที่จะต้องปฏิบัติตามทุกอย่างที่ได้อ่านในหนังสือ เพราะความ
ที่เป็นวิธีการ คำ�สอนของพระพุทธเจ้านั้นจึงไม่ใช่ปรมัตถธรรมในตัว
ของมันเอง มันเป็นความจริงในทางโลก แต่ปรมัตถธรรมเป็นสิ่งที่
เหนือกว่านั้น
ในตอนแรกเราจำ�เป็นทีจ่ ะต้องใช้วธิ กี ารทัว่ ๆ ไปก่อนเพราะเรายัง
ไม่รมู้ ากพอ แต่เมือ่ เราคุน้ เคยกับวิธตี า่ งๆ ทัว่ ไปแล้ว เราก็จะสามารถ

ค้นคว้าและเสาะแสวงหาวิธที เี่ หมาะสมมากขึน้ เราก็จะค่อยๆ พบว่า
อะไรที่เหมาะกับเราและใช้มัน เราต้องทดลองวิธีการใหม่ๆ จากผลที่
ได้รบั อยูเ่ สมอ เราต้องถามตัวเองว่าผลทีไ่ ด้รบั นัน้ ทำ�ให้เราสงบขึน้ และ
มีความเข้าใจมากขึ้นไหม หรือว่าทำ�ให้เราไม่สงบและเข้าใจน้อยลง
ถ้าวิธีการนั้นทำ�ให้เราสงบขึ้นและเพิ่มความเข้าใจมากขึ้น ก็ควรที่จะ
ทำ�ต่อไป
เราต้องทดลองด้วยตนเองเพื่อที่จะหาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด
สำ � หรั บ ตน นี่ แ หละคื อ วิ ธี ข องกรรมฐาน คำ � ว่ า กรรมฐานนั้ น
หมายความว่า “ฐานของกรรม” หรือ “ที่ตั้งของการกระทำ�” ที่ตั้ง
ของการกระทำ�นี้รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ�มาทั้งหมดในการ
ปฏิบัติภาวนา ในการฝึกกรรมฐานนั้นต้องมีความคิดริเริ่มและค้นหา
สิง่ ใหม่ เราต้องคิดด้วยตนเองให้มาก และต้องค้นหาวิธกี ารของตัวเอง
เมื่อเราประสบปัญหาในการทำ�สมาธิ เราควรจะต้องหาวิธีที่ดีที่สุด
ที่จะแก้ไขปัญหานั้น ผู้ที่ฝึกกรรมฐานบ่อยครั้งมักจะมีวิธีการปฏิบัติ
ของตนทีต่ า่ งจากคนอืน่ เราต้องเรียนรูว้ ธิ กี ารต่างๆ ทีจ่ ะช่วยให้เราเอา
ชนะปัญหาที่เจอในการปฏิบัติ และเราจะสามารถพบคำ�ตอบได้ด้วย
ตนเอง
กิเลสต่างๆ ของจิตไม่ได้เป็นไปตามแบบแผนหรือความคาดเดา
ตรงกันข้าม กิเลสกลับสร้างความสับสนวุ่นวายในความคิดและ
ความรูส้ กึ ซึง่ เป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย และเพราะเหตุนี้
บางครั้ ง เราจำ � เป็นที่จะต้อ งใช้ศีล เพื่อ จะแก้ ปั ญ หา บางครั้ ง เรา
ต้องใช้สมาธิและในบางครั้งเราต้องใช้ปัญญา โดยปกติแล้วสมาธินั้น
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จะต้องเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งฝึกฝนก่อนเพือ่ ควบคุมจิตก่อนทีจ่ ะพัฒนาปัญญา
แต่ทว่าเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นและเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการที่จะใช้
ปัญญาในการแก้ไขก่อน เราก็ควรจะทำ�และสามารถที่จะใช้ปัญญาใน
สถานการณ์นั้นๆ
การปฏิบตั ภิ าวนาไม่ได้เป็นสิง่ ทีแ่ น่นอนและตายตัว แต่ละคนต้อง
หาวิธีการของตนเอง ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์
ที่จะเลือกวิธีปฏิบัติต่างๆ ถ้าเราเจอกับอุปสรรคหรือนิวรณ์ที่ไม่ได้
มีการบอกวิธีแก้ไขไว้ เราจะต้องพึ่งปัญญาเพื่อที่จะหาวิธีแก้ไขใน
ขณะนัน้ เราไม่สามารถทีจ่ ะพึง่ หนังสือเพียงอย่างเดียว หนังสือเป็นแค่
โครงร่าง เพราะฉะนัน้ จึงเป็นหน้าทีข่ องเราทีจ่ ะเติมเนือ้ หนังให้โครงร่าง
ดังกล่าว
เมื่อเราได้สร้างที่พึ่งที่แท้จริงภายในแล้ว ความยึดติดกับสิ่งอื่นๆ
ก็จะหายไปโดยธรรมชาติ สิ่งที่เราทำ�ผิดทั้งหลายและปัญหาที่เรา
ก่อขึ้นล้วนเกี่ยวข้องกับการที่เราส่งจิตออกไปสู่โลกภายนอก การที่
ส่งจิตออกทำ�ให้สูญเสียพลังของจิต และเมื่อเราตั้งจิตไว้ภายในและ
ยุตกิ ารสูญเสียพลังจิต เราก็จะอยูใ่ นปัจจุบนั เสมอ และทุกสิง่ ทุกอย่าง
จะเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆ
เราควรจะต้องรู้ว่าภายในจิตของเรานั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่จะ
บอกเราว่าอะไรคือิ สิง่ ทีถ่ กู ต้อง อะไรคือกิเลส และอะไรคือสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
ทีค่ วรท�ำ สิง่ นัน้ ก็คอื ธรรมะ เมือ่ เราตระหนักว่าเรามีธรรมะอยูภ่ ายใน
เราต้องเรียนรูท้ จี่ ะสังเกตและเชือ่ ฟังสิง่ นัน้ ไม่ใช่เป็นการบังคับ แต่บางสิง่

บางอย่างจะบอกเราว่าอะไรคือสิ่งที่ควรและถูกต้อง และบ่อยครั้ง
มักจะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการที่จะท�ำ
เราควรจะเรียนรู้ที่จะรู้จักสิ่งนั้นให้ดีเพราะมันจะเป็นสิ่งชี้นำ�ที่
เยี่ยมยอด ยิ่งเรารู้จักธรรมะมากเท่าไรก็จะยิ่งเหมือนกับเรามีครูที่
ชี้นำ�เราอยู่ภายใน ครูบาอาจารย์สำ�หรับภายนอกก็เป็นสิ่งจำ�เป็น
และควรมี แต่สดุ ท้ายแล้วเราจะต้องอาศัยครูภายในเพือ่ ทีจ่ ะทดแทน
ครูภายนอก และเมือ่ เราสามารถทำ�สิง่ นัน้ ได้แล้ว เราก็จะไม่ตอ้ งอยูใ่ กล้
ครูบาอาจารย์อีกต่อไป เราสามารถที่จะฝึกฝนปฏิบัติด้วยตนเอง
เพราะฉะนั้นเราจำ�เป็นที่จะต้องศึกษาเพื่อที่จะได้รู้จักครูภายใน และ
ตั้งใจฟังคำ�สอนของธรรมะ
เมื่อเรารู้จักครูภายในและตั้งใจฟังธรรมะอย่างจริงจัง เราจะ
สามารถแยกแยะได้ระหว่างกิเลสและธรรมะ ในทีส่ ดุ เราก็จะค้นพบว่า
กิเลสต่างๆ นั้น จริงๆ แล้วก็คือตัวเรานั่นเอง กิเลสทั้งหลายคือสิ่งที่
ควบคุมทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราทำ� ซึง่ รวมถึงความคิด วาจาและการกระทำ�
ทัง้ หมด และธรรมะดูเหมือนว่าจะเป็นสิง่ ทีน่ อกเหนือจากนัน้ เป็นสิง่ ที่
ชี้นำ�ทางให้เรา เราจึงต้องศึกษาเพื่อที่จะรู้จักและเข้าใจธรรมะ ซึ่งจะ
ทำ�ให้เรารูส้ กึ เหมือนกับว่าเป็นสิง่ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือจากตัวเราเอง เราจะ
ต้องเรียนรูว้ า่ ในขณะทีส่ งิ่ ต่างๆ นัน้ เป็นของปลอม ธรรมะคือสิง่ ทีจ่ ริงแท้
หน้าทีข่ องเราก็คอื การขจัดสิง่ แปลกปลอมทัง้ หลายซึง่ เป็นกิเลสออกไป
เพื่อที่จะให้เหลือแต่ธรรมะ
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พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพระองค์ทรงสอนเพียง 2 อย่างเท่านั้น คือ
ทุกข์และการดับทุกข์ ครัง้ หนึง่ ท่านทรงหยิบใบไม้ในป่าขึน้ มาหนึง่ กำ�มือ
และถามสาวกของท่านว่า ระหว่างใบไม้ในพระหัตถ์ของพระองค์ทา่ น
กับใบไม้ที่อยู่ในป่าสิ่งไหนมากกว่ากัน สาวกได้ตอบว่า ใบไม้ใน
พระหัตถ์มีอยู่น้อย ในขณะที่ใบไม้ในป่ามีจำ�นวนมาก พระองค์จึงได้
ตรัสว่า สิ่งที่ทรงสอนนั้นก็เหมือนกับใบไม้ในพระหัตถ์เมื่อเทียบกับ
สิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงรูซ้ ง่ึ เหมือนกับใบไม้ในป่า แล้วท่านตรัสว่า “ทำ�ไมเรา
จึงไม่สอนความรูท้ งั้ หมดทีเ่ รามี นัน่ ก็เพราะสิง่ เหล่านัน้ ไม่ได้น�ำ มาซึง่
การดับทุกข์และไม่ได้นำ�ไปสู่นิพพาน”
กล่าวคือพระพุทธเจ้าตรัสว่า: เราได้สอนวิธที พี่ วกท่านควรจะฝึก
และพัฒนาจิตของท่าน และเมื่อท่านทำ�ตามวิธีนั้นอย่างถูกต้อง
ท่านก็จะพบกับพระนิพพาน แล้วเมื่อนั้นท่านก็จะสามารถรู้เห็น
ความจริงและตอบคำ�ถามทั้งหลายที่ท่านมีด้วยตนเอง

ปัจจุบัน
มีความเข้าใจผิดกันมากเกี่ยวกับทางสายกลางในโลกตะวันตก
ผู้คนคิดว่าหมายถึงทางที่ง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติ แต่นั่นเป็น
เพียงความคิดของคนมีกเิ ลสและมีจติ เศร้าหมอง เช่น มีความขีเ้ กียจ
และความพอใจแบบไร้ความสำ�นึก ความเพียรเป็นสิ่งที่ทำ�ได้ยาก
เพราะมันสวนกับกระแสของกิเลส คนเรามีความอยากอยู่ลึกๆ ที่จะ
ทำ�อะไรตามสบายหรือทำ�กิจกรรมที่เคยชินตามใจชอบ ซึ่งง่ายและ
ไม่ยงุ่ ยากมากนัก ด้วยนิสยั เช่นนีจ้ ติ จึงมักจะคิดอย่างนีอ้ ยูเ่ สมอ เพราะ
ไม่ต้องอาศัยความพยายามมากนัก
แต่การที่จะฝึกจิตให้ไปในแนวทางใหม่ๆ นั้นเป็นสิ่งที่ทำ�ได้ยาก
และลำ�บากมาก การฝืนความเคยชินอันเป็นการสวนกระแสต้องใช้
ความมุ่งมั่นและความพยายามของจิต ซึ่งต้องมีความตั้งใจที่จะ
ทำ�ให้เกิดขึ้นและนำ�ไปใช้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราสังเกตเห็นว่าตนเอง
มีความอยากอาหารมาก เราอาจจะต้องตัง้ ใจทีจ่ ะรับประทานอาหาร
ที่ไม่มีรสชาติเพื่อที่จะยับยั้งความอยากและทำ�ให้สภาวจิตของเรา
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กลับสูค่ วามพอดี ถ้ามีความยึดติดกับรสชาติอาหาร เราอาจจะเลือก
รับประทานเฉพาะอาหารที่ไม่ปรุงแต่งมากและไม่อร่อย และเลือก
รับประทานเฉพาะสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นต่อร่างกายเท่านัน้ เพราะการรับประทาน
อาหารที่ดีและอร่อยจะดึงจิตของเราไปในทางที่ผิด เราจำ�เป็นที่จะ
ต้องหาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อที่จะบังคับจิตให้กลับสู่ความพอดี
อีกครัง้ ในทำ�นองเดียวกันเวลาทีเ่ ราเจอสภาวะต่างๆ ทางจิตทีร่ บกวน
การปฏิบัติสมาธิภาวนา เราก็จำ�เป็นที่จะต้องหาทางแก้ที่ถูกต้อง
นั่นก็คือทางสายกลาง
ทางสายกลางคือการปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดพลังทีจ่ ะปรับเปลีย่ น
ความเคยชิ น ที่ เ กิ ด จากกิ เ ลส ถ้ า กิ เ ลสทำ � ให้ จิ ต ใจเราเอนเอี ย ง
ไปในทางใดทางหนึ่ง เราต้องใช้น้ำ�หนักถ่วงอีกข้างหนึ่งเพื่อให้ใจเรา
กลับมาเป็นกลาง การเจริญสติในปัจจุบันเท่านั้นที่จะทำ�เราเห็นได้
ชัดเจนถึงสิ่งที่ไม่สมดุลต่างๆ ปัจจุบันคือจุดศูนย์กลางของจิต จิตเรา
ตั้งอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ที่นี่และเดี๋ยวนี้ อดีตและอนาคตเป็นเพียง
ความคิดที่กิเลสใช้หลอกเรา เป็นเหมือนเงาที่เราคอยคว้าและยึดไว้
เพียงเพื่อจะนำ�มาซึ่งความทุกข์ อดีตเป็นเพียงของปลอมซึ่งไม่ได้
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริง และอนาคตก็เป็นเพียงการคาดเดา
ซึง่ ก็ไม่ได้เป็นความจริงแท้เช่นกัน สิง่ เดียวทีเ่ ป็นความจริงก็คอื ธรรมะ
ในปัจจุบันเท่านั้น
ครัง้ หนึง่ อาตมาเคยคุยกับคนรูจ้ กั เกีย่ วกับ อดีต อนาคต และปัจจุบนั
เขากล่าวว่า ปัจจุบันผ่านไปอย่างรวดเร็วมาก อาตมาก็นึกในใจว่า
มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย ปัจจุบันไม่ได้เปลี่ยน ปัจจุบันไม่มีการ

เคลื่อนไหว ปัจจุบันก็คือปัจจุบันเท่านั้นเอง ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น
ปัจจุบนั เป็นเรือ่ งเฉพาะตัวภายในตัวเรา ความเปลีย่ นแปลงต่างๆ เป็น
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ภายนอก เหตุการณ์และปรากฏการณ์ตา่ งๆ เปลีย่ นแปลง
โดยมีความเกิดขึ้นและดับไป แต่สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงภาพลวงตา
ปัจจุบันไม่ได้เปลี่ยน สิ่งที่อยู่โดยรอบทุกอย่างเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง
แต่ปัจจุบันซึ่งเป็นสภาวจิตเบื้องลึกไม่ได้เปลี่ยน
การคอยสังเกตและตั้งจิตให้อยู่ในปัจจุบันทำ�ให้เราเห็นสภาวะ
ภายในจิตของเรา เรารูว้ า่ มีงานทีย่ งั คงเหลือต้องทำ�มากน้อยเพียงใด
ซึ่งทำ�ให้มองเห็นเส้นทางหรือวิถีที่เราควรเลือก เมื่อเราเห็นหนทาง
ข้างหน้า เราจะรูข้ อบเขตของภาระหน้าทีแ่ ละสิง่ ทีค่ วรเพียรพยายาม
ในการปฏิบัติจิตตภาวนา กล่าวโดยสรุป การอยู่กับปัจจุบันก็คือ
การเจริญสติ เราจะรับรู้และเข้าใจถึงความไม่เที่ยงหรือความเป็น
อนิจจัง เรามองเห็นสิง่ ต่างๆ ด้วยสติ และพิจารณาเห็นว่าสิง่ เหล่านัน้
เปลีย่ นแปลงสภาพอยูต่ ลอดเวลา เราได้ยนิ เสียงต่างๆ และพึงเห็นว่า
เสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลา เราเริ่มที่จะเข้าใจถึง
ธรรมชาติของความไม่เที่ยงซึ่งมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง
ต่อไปเราอาจจะพิจารณาลมหายใจที่เปลี่ยนแปลงเข้าออกอยู่
ทุกขณะ ลมหายใจตอนต้นก็ไม่เหมือนกับตอนกลางหรือตอนปลาย
ลมหายใจเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ทุกขณะทีผ่ า่ นไปแล้วนัน้ ลมหายใจ
ก็ได้หายจากไปอย่างถาวร ไม่หวนกลับ ซึ่งราวกับว่าได้เกิดขึ้นใน
อดีตกาลนานนับพันปีมาแล้ว ไม่ได้มีความสำ�คัญอะไรแล้ว เราไม่
สามารถหาส่วนใดส่วนหนึ่งของลมหายใจเจออีกแล้ว ลมหายใจที่
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เข้าออกมีความเคลือ่ นไหวอยูต่ ลอดเวลา ในขณะทีป่ จั จุบนั ดำ�เนินไปนัน้
ก็จะทิง้ ร่องรอยของอดีตไว้ อนาคตก็คอื การคาดเดาอยูเ่ สมอ ซึง่ ก็ไม่เคย
มีอยู่จริงเลย
ในความเป็นจริงแล้ว ความไม่เทีย่ งเกิดขึน้ เพราะความเคลือ่ นไหว
ของจิตจากปัจจุบันไปสู่อดีต ซึ่งก็เป็นเพียงแค่ความทรงจำ�เท่านั้น
การทีเ่ ราเห็นสิง่ ต่างๆ ในตอนนีก้ ค็ อื การนึกถึงภาพของสิง่ นัน้ ในสภาพ
ก่อนหน้านี้ แล้วเอามาเปรียบเทียบกับสภาพในตอนนี้ ทำ�ให้รู้สึกถึง
ความเปลี่ยนแปลง และด้วยวิธีนี้เองที่ทำ�ให้เราได้เห็นธรรมชาติของ
ความแปรสภาพของสิ่งต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ถ้าเราสามารถอยู่กับ
ปัจจุบนั ได้อย่างแท้จริง เราก็จะไม่เห็นความเปลีย่ นแปลงอะไรเลย ดังนัน้
เราจึงสามารถกล่าวได้ว่า ปัจจุบันนั้นเที่ยง ไม่มีความเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่เปลี่ยนก็คือสิ่งต่างๆ ที่อยู่โดยรอบ หมุนจากอดีตไปเป็นอนาคต
และวนเวียนกันอยู่เช่นนั้นตลอดเวลา
ความเปลีย่ นแปลงก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนกับจิตก็เพราะ
เรามีอาสวกิเลสหรือการส่งจิตออกไปสู่ความสับสนยุ่งเหยิงวุ่นวาย
ซึ่งทำ�ให้เราจมอยู่กับมัน เราหลงอยู่กับความเปลี่ยนแปลงทางโลก
จนทำ�ให้เราลืมความจริงของปัจจุบนั ซึง่ ก็หมายความว่าเรากำ�ลังอยู่
กับของปลอมอยูต่ ลอดเวลา เรามีสญ
ั ญาอารมณ์กบั อดีตและอนาคต
อยูต่ ลอดเวลาและลืมนึกถึงปัจจุบนั การนึกถึงปัจจุบนั อยูต่ ลอดเวลา
ด้วยการตั้งจิตมั่นอยู่ในที่นี่และในขณะนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำ�หรับการ
เจริญสติ เมือ่ เราอยูก่ บั ปัจจุบนั เราก็จะอยูก่ บั ความเป็นจริง เรามีสติ
สืบเนื่อง ถ้าเราขาดสติก็หมายความว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน และ

ด้วยเหตุนี้ การควบคุมจิตให้อยูก่ บั ปัจจุบนั ธรรมจึงเป็นการฝึกปฏิบตั ิ
จิตตภาวนาที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง
ข้อดีอย่างหนึง่ ของการตัง้ จิตให้อยูใ่ นปัจจุบนั ก็คอื เราเริม่ ทีจ่ ะเห็น
สภาวะต่างๆ ของจิต และสามารถเข้าใจกระบวนการทำ�งานของจิต
พอเราเริม่ ทีจ่ ะเห็นการทำ�งานของจิต เราก็เริม่ สงสัยเกีย่ วกับธรรมชาติ
ของตัวเรา มันเป็นการดีทเ่ี ราจะเตือนตัวเองให้บอ่ ยๆ ว่า สิง่ ทีม่ อี ยูต่ รงนี้
ในปัจจุบนั นีก้ ค็ อื สิง่ ทีม่ อี ยูจ่ ริง ปัจจุบนั นีค้ อื ของจริงทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ อนาคต
และอดีตไม่ได้อยูต่ รงนี้ เราไม่สามารถหามันได้ อดีตได้ผา่ นไปแล้วและ
อนาคตก็ยงั มาไม่ถงึ ปัจจุบนั ธรรมเท่านัน้ ทีม่ อี ยู่ เราต้องเตือนตัวเราเอง
ดังนี้เสมอ
เวลาเราหวนคิดถึงอดีตและอนาคต เราสามารถทีจ่ ะเตือนตนเอง
ว่าทั้งสองสิ่งนั้นไม่ได้มีอยู่จริงในขณะนี้ ความโหยหาถึงอดีตและ
อนาคตนั้นเป็นความหลงของกิเลส เมื่อระลึกได้เช่นนี้ก็จะทำ�ให้เรา
กลับเข้าสูป่ จั จุบนั ในปัจจุบนั นัน้ ไม่คอ่ ยมีปญ
ั หามากนัก ปัญหาต่างๆ
มักเกีย่ วข้องกับอดีตและอนาคต แต่เราสามารถทีจ่ ะวางแผนสำ�หรับ
อนาคตได้ ห ากเรามี ส ติ รู้ ตั ว ว่ า เราตั้ ง ใจที่ จ ะวางแผนในตอนนี้ ใ น
ปัจจุบันนี้ แต่ด้วยความเคยชินอันเป็นนิสัย เรามักจะลืมที่จะทำ�
เช่นนั้น
เราทุกคนมีความเคยชินกับการทำ�สิ่งต่างๆ เราชำ�นาญในการคิด
การประพฤติ ปฏิบัติ และการเข้าใจแบบเดิมๆ ความเคยชินเหล่านี้
จึงกำ�หนดสภาวจิตของเรา ซึ่งทำ�ให้เราเห็นความเป็นจริงได้ยาก
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และทำ�ให้เราอยู่กับปัจจุบันได้ยาก ถึงแม้ว่าในขณะที่เราจดจ่ออยู่กับ
ปัจจุบนั ความเคยชินต่างๆ ก็ยงั คงมีอยู่ ถ้าเราขาดความสนใจหรือขาด
สติเพียงนิดเดียว ความเคยชินเหล่านั้นจะเข้ามาแทนที่โดยทันที
ทางเดียวที่จะแก้ความเคยชินนี้ได้ก็คือต้องมีความต่อเนื่องในการ
ฝึ ก ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ใ นทางธรรมจนกระทั่ ง เราสามารถมองเห็ น
สถานการณ์เหล่านี้ได้ชัดเจนยิ่งๆ ขึ้นไป แล้วเราก็จะเริ่มเห็นว่า
ความคิดต่างๆ เกี่ยวกับอดีตและอนาคตเป็นการหลงผิดอย่างมาก
และเห็นว่ามันไม่ได้เป็นจริงเลย
เราอาจพูดได้ว่าเวลาที่จิตอยู่กับปัจจุบันเป็นจุดที่จิตตั้งอยู่กับ
ความจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ในทางตรงกันข้าม เวลาที่จิตไป
ยึดติดอยู่กับอดีตหรืออนาคต จิตจะอยู่ห่างไกลจากความเป็นจริง
โดยสิ้นเชิง อดีตและอนาคตเป็นของปลอม ไม่ใช่ของจริง อดีตก็คือ
ความทรงจำ� ดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะอยู่ในอดีตได้ เราสามารถที่
จะระลึกถึงอดีต แต่เวลาที่เรานึกถึงมัน เรานึกถึงมันอยู่ในปัจจุบัน
เราไม่ได้ยอ้ นกลับไปทีเ่ วลาก่อนหน้านัน้ ไม่มใี ครสามารถทีจ่ ะเดินทาง
ย้อนอดีตได้ และก็ไม่มีใครสามารถที่จะก้าวไปในอนาคตได้เช่นกัน
การคาดการณ์ของจิตไปในอนาคตเป็นเพียงการคาดเดาถึงสิง่ ทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้นซึ่งเกิดจากประสบการณ์ของเราในอดีต ด้วยเหตุนี้ เราจึง
ไม่สามารถอยูก่ บั อนาคตหรืออดีตได้ เราเกีย่ วข้องอยูก่ บั ปัจจุบนั เสมอ
ปัจจุบันนี้คือความจริงที่ไม่สามารถเป็นอื่นได้ ยิ่งเรามีสติเท่าไร
เราก็จะยิง่ อยูก่ บั ปัจจุบนั มากขึน้ เท่านัน้ และอยูก่ บั สิง่ ทีเ่ ป็นจริง สติคอื
กุญแจสำ�คัญของเรื่องนี้ทั้งหมด

โลกเรานั้นไม่ค่อยรู้ว่าปัจจุบันคืออะไร และเวลาเราพูดว่าโลกนั้น
หมายความว่าอย่างไร เราหมายถึงสภาวจิตในทางโลกโดยทั่วไป
จิ ต ที่ ไ ม่ ส ามารถที่ จ ะมี ส มาธิ ไ ด้ เ ลยก็ จ ะตกอยู่ ใ นสภาวะครึ่ ง หลั บ
ครึ่งตื่น เหมือนอยู่ในความฝัน ในสภาวะเช่นนั้นก็จะถูกกิเลสหรือ
ความหลงผิดเข้ามาครอบงำ�เกือบทั้งหมด ทำ�ให้เรามีโมหะและ
ความหลง กล่าวคือเรายึดติดอยู่กับความคิดแบบโลกๆ ซึ่งซับซ้อน
ยึดติดอยู่กับความเสมือนว่าจะเป็นของสิ่งต่างๆ ในโลก ซึ่งเกิดจาก
การยอมรับสิ่งสมมุติต่างๆ การที่เรายึดติดอยู่กับความคิดด้านเดียว
ทำ�ให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่ซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีก สิ่งสมมุติและอุปนิสัย
ต่างๆ ที่เราเคยชินนั้นคือสิ่งที่นำ�เรากลับมาเกิดแล้วเกิดอีกอยู่เสมอ
จึงจำ�เป็นทีจ่ ะต้องทำ�ลายความหลงผิดทีก่ อ่ ให้เกิดความยึดติดดังกล่าว
แต่เราไม่สามารถทำ�ได้อย่างทันทีทนั ใด เหมือนทุกสิง่ อย่างในธรรมชาติ
ยิ่งสิ่งใดเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเท่าไรก็ย่อมมีผลกระทบหรือปฏิกิริยา
รุนแรงเท่านั้น เราจึงต้องค่อยๆ พัฒนาและหล่อหลอมเครื่องมือ
ที่จำ�เป็นเพื่อนำ�มาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรของความคิด
โดยรวมทั้งหมดของเรา และสติก็คือใบเบิกทางสู่ความสำ�เร็จ
เวลาทีฝ่ กึ เจริญสตินนั้ เราพยายามทีจ่ ะรับรูส้ งิ่ ต่างๆ ทีเ่ ข้ามาทาง
อายตนะทัง้ ห้า รวมไปถึงการกระทำ� คำ�พูด และความคิดของเรา แต่นี่
เป็นเพียงแค่การฝึกสติเท่านั้น ยังไม่ใช่ของจริง สติที่แท้จริงนั้นเกือบ
เป็นอัตโนมัติ คือการมีสติสัมปชัญญะที่มโนทวารหรือประตูของจิต
ทุกสิ่งเข้าถึงจิตโดยทางนี้ และถ้าเราตั้งสติอยู่ตรงนั้น เราก็รู้ว่า
มีสิ่งต่างๆ เข้ามา โดยไม่ต้องอาศัยความพยายาม แต่จะเป็นไปโดย
อัตโนมัติ แต่กว่าจะถึงขั้นนั้นของสติโดยอัตโนมัติได้ก็ขึ้นอยู่กับความ
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เพียรที่เราทำ�ไว้ก่อนหน้านั้นในการเจริญสติในทุกกิจกรรมของเรา
ในแต่ละวัน ด้วยความเพียรพยายามอย่างยิ่งของเราเท่านั้นที่จะ
ทำ�ให้เรามีสติโดยอัตโนมัติ เราก็จะเริ่มเห็นว่าโลกทั้งหมดนี้มีอยู่แค่
ในจิต และเห็นว่าประสบการณ์ทั้งหมดของเราจริงๆ แล้วอยู่ภายใน
เพราะทุกสิ่งนั้นเข้ามาทางมโนทวาร เราจึงไม่ต้องส่งจิตออกไปหา
สิ่งต่างๆ ภายนอก
ลองนึกถึงตัวเราที่กำ�ลังเฝ้าดูป้อมปราการที่มีกำ�แพงล้อมรอบ
และประตูทางเข้าหลายๆ ประตู เวลามีคนเข้ามา เราก็ตอ้ งวิง่ จาก
แต่ละประตูไปมาเพื่อที่จะเช็คคนเหล่านั้น ในไม่ช้าก็เริ่มวุ่นวายและ
สับสน แต่ถา้ เราอยูท่ ศ่ี นู ย์กลางและดูจากจุดศูนย์กลาง เราก็จะรับรูถ้ งึ
ทุกสิง่ ทีเ่ ข้ามาและออกไป ในทำ�นองเดียวกัน ถ้าเวลาเรามอง เราตัง้ สติ
อยูก่ บั ภาพต่างๆ และเวลาฟังเราจดจ่ออยูก่ บั เสียงต่างๆ สติกจ็ ะต้อง
กระโดดไปกระโดดมา เวลาทีจ่ ติ ตัง้ มัน่ อยูท่ ศ่ี นู ย์กลาง จิตก็จะรูถ้ งึ สิง่
สัมผัสต่างๆ ทีเ่ ข้ามา ไม่วา่ จะเป็นการมองหรือการฟังหรืออะไรก็ตาม
ทุกสิ่งจะถูกรับรู้ได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีปัญหาเลย เราจะรู้ถึงสิ่งที่
เข้าออกอยู่ตลอดเวลา เราไม่จำ�เป็นที่จะต้องออกไปหาสิ่งใด และ
เมือ่ เป็นเช่นนัน้ เราก็จะรับรูท้ กุ สิง่ อย่าง ไม่มอี ะไรทีจ่ ะสามารถเล็ดลอด
จากความสนใจหรือสมาธิเราไปได้
เมื่อเรามีความชำ�นาญในการเจริญสติ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
การปฏิบัติก็จะมีทางออก ซึ่งจะทำ�ให้เราพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง
ยามทีเ่ ราติดขัดไม่สามารถหาทางเดินหน้าต่อได้ ก็จะพบว่าเป็นเพราะ
ขาดสติเป็นส่วนใหญ่ สติคือสิ่งที่ให้ข้อมูลที่เราต้องใช้ในการพิจารณา

ด้ ว ยปั ญ ญา การที่ เ รารู้ ถึ ง สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น อยู่ ต ลอดเวลา
เป็นเพราะมีสติที่รับรู้และคอยเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เราจำ�เป็นต้องใช้
และเป็นสิ่งที่กำ�หนดขอบเขตของสิ่งที่เราต้องการจะจดจ่ออยู่กับมัน
เมื่อเรามีข้อมูลในรูปแบบของรายละเอียดแล้ว เราก็สามารถที่จะ
เริ่มสร้างภาพที่ชัดเจนเพื่อเป็นฐานของความเข้าใจ อีกนัยหนึ่งก็คือ
สติเป็นตัวควบคุมดูแลการพิจารณาในเชิงรับนั่นเอง
ถ้าเราสามารถมีสติอย่างต่อเนือ่ งได้จริงๆ สติกจ็ ะค่อยๆ เอาชนะ
ความหลงได้ เวลาที่เราพินิจพิจารณาสถานการณ์ที่มีปัญหานั้น
สติ สั ม ปชั ญ ญะของเราจะเข้ า ถึ ง หั ว ใจของปั ญ หานั้ น ได้ ทั น ที
การพิจารณาสภาวจิตที่เป็นปัญหาโดยตรงมักจะช่วยขจัดปัญหานั้น
การเบี่ยงเบนความสนใจด้วยการคิดถึงสิ่งต่างๆ หรือหาตัวแปร
ภายนอกนั้ น จริ ง ๆ แล้ ว จะทำ � ให้ ส ภาวจิ ต เช่ น นั้ น ยั ง มี ปั ญ หา
เหมือนเดิม การเบีย่ งเบนความคิดไม่ได้ชว่ ยหยุดหรือยับยัง้ สภาวจิต
ดังกล่าว เพียงแค่ประวิงเวลาทีจ่ ะจัดการกับมัน อย่างมากทีส่ ดุ ก็เป็น
เพียงการพักชั่วคราว
ยกตัวอย่างเช่นเวลาคนรูส้ กึ เบือ่ ความเบือ่ หน่ายคืออะไร ความเบือ่
คือการทีเ่ ราไม่สามารถทำ�ให้จติ ตัง้ มัน่ อยูก่ บั สิง่ ใดสิง่ หนึง่ สมาธิน�ำ มา
ซึ่งความสุข ความเบื่อหน่ายหมายถึงสภาพของจิตที่ฟุ้งซ่านมาก
จนไม่สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดนานพอที่จะทำ�ให้เกิดความสนใจ
หรือรูส้ กึ พึงพอใจกับสิง่ นัน้ เวลาทีจ่ ติ เป็นเช่นนัน้ จิตก็จะเบือ่ เมือ่ เรา
พิจารณาสภาวะนัน้ นัน่ ก็คอื การหาสิง่ หนึง่ สิง่ ใดมาเพือ่ ทำ�ให้จติ จดจ่อ
อยู่กับสิ่งนั้น สมาธิเช่นนั้นเองที่มักจะช่วยขจัดความเบื่อหน่าย
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การฝึกสมาธิหมายถึงการเรียนรู้ท่จี ะนำ�จิตให้มาตั้งอยู่ในปัจจุบัน
มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำ�ให้เกิดขึ้นได้ด้วยการควบคุมจิตโดยไม่มีการ
วิเคราะห์ นัน่ ก็คอื ไม่ใช้ปญ
ั ญา จึงทำ�ให้ขาดความเข้าใจอย่างชัดเจน
เกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ แต่เนือ่ งจากสมาธินน้ั เป็นประสบการณ์ในปัจจุบนั
อย่างแท้จริง จึงทำ�ให้มีความสุขเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ความทุกข์
ทัง้ หลายมาจากการยึดติดอยูก่ บั อดีตหรืออนาคต เราไปยึดติดอยูก่ บั
สิ่งที่เกิดขึ้นและผ่านไปแล้วหรือกังวลอยู่กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
แต่ปจั จุบนั คือ ณ ทีน่ แ่ี ละในเวลานี้ และก็เป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้องเหมาะสมใน
ตัวของมันเอง การอยูก่ บั ปัจจุบนั ก็จะช่วยทำ�ให้มสี ภาวจิตภายในทีเ่ ป็น
กลางและสงบสุข
การฝึกทำ�สมาธิส่วนหนึ่งต้องอาศัยความเพียรพยายาม เมื่อเรา
ฝึกตนเองให้เพียรพยายามกับทุกสิ่งที่เราทำ� ความเคยชินในทางที่ดี
ก็จะมีมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง แต่เนือ่ งจากความเพียรเป็นพลังทีเ่ ป็นกลาง
จึงจำ�เป็นที่เราต้องควบคุมให้เป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้
ความเพียรเป็นไปตามเจตนาของเรา ดังนัน้ จึงจำ�เป็นต้องมีปญ
ั ญาใน
ระดับหนึ่งควบคู่ไปด้วยเสมอ
เราต้องเปลีย่ นแปลงสภาวะทีเ่ ป็นอยู่ ซึง่ ก็คอื การขาดสติของเราที่
กลายเป็นความเคยชิน หรือนิสยั ทีจ่ ะคิดและทำ�อะไรในขณะทีเ่ ราไม่ได้
มีสติอยู่กับสิ่งที่เราทำ�อยู่โดยสิ้นเชิง จิตไม่อยู่กับตัว เมื่อเป็นเช่นนั้น
การคิดการกระทำ�จะเป็นไปโดยอัตโนมัติเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยจิต
ไม่ได้รับรู้ นี่คือเหตุผลว่าทำ�ไมสติจึงสำ�คัญ สติทำ�ให้จิตตั้งมั่นอยู่กับ
ปัจจุบัน ซึ่งจะทำ�ให้เราเห็นและรับรู้ว่าเรากำ�ลังคิดและทำ�อะไรอยู่

เวลาที่เรามีสติรับรู้อย่างเต็มที่กับสิ่งที่เราคิดและทำ� เราจะต้องใช้
สตินั้นเพื่อพิจารณาว่าความคิดและการกระทำ�ต่างๆ ของเรานั้น
จะมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราอย่างไร เราจึงจะ
สามารถตัดสินได้ว่าการกระทำ�และความคิดของเราเหมาะสมและ
ถูกต้องหรือไม่ และสามารถที่จะบอกได้ว่าผลที่จะเกิดขึ้นจะเป็น
อย่างไร และนี่คือจุดที่สติและปัญญาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกัน
ความฉลาดในการทำ �ความเพี ย รจะเป็ น พลั ง ของจิ ต ที่ สำ� คั ญ
ในการที่จะป้องกันไม่ให้ความคิดที่ไม่ดีหรืออกุศลต่างๆ เกิดขึ้น และ
จะทำ�ให้เราละเว้นความคิดที่ไม่ดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว นอกจากนั้น
ความเพียรนี้ยังเป็นกำ�ลังที่สำ�คัญในการสร้างและพัฒนาสภาวจิต
ที่ ดี ง ามและเป็ น กุ ศ ล และยั ง ช่ ว ยรั ก ษาและทำ � ให้ ส ภาวจิ ต ที่ ดี
เหล่านั้นที่ได้เกิดขึ้นแล้วให้มีมากขึ้นไปอีกด้วย นี่คือวิธีที่เราควร
ใช้พลังของจิต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความตั้งใจที่จะมุ่งมั่นไปในทางที่
ถูกต้องอีกด้วย
แต่น่าเสียดายที่พลังจิตมักจะตกอยู่ใต้อำ�นาจของกิเลส และเมื่อ
เป็นเช่นนัน้ มันก็จะผลักดันให้ไปในทางทีผ่ ดิ หากคนเดินไปในทางทีผ่ ดิ
จนกลายเป็นนิสัยแล้ว จะเป็นการยากมากที่จะกลับตัวและเดินไป
ในทางทีถ่ กู ต้อง บางครัง้ อาจจะไปถึงจุดทีเ่ กือบจะกลับตัวไม่ได้เลยก็มี
แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะว่าจริงๆ แล้วมีความเป็นไปได้
สำ�หรับทุกคนที่จะกลับตัว เพียงแต่ว่าเขาไม่มีความสนใจในสิ่งที่
จะทำ�ให้เขากลับตัว เพราะว่าเขาสนใจแต่ในสิ่งที่เป็นอกุศล และไม่
สนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นกุศล เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่มีใครที่จะช่วย
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เปลีย่ นแปลงหรือทำ�ให้เขากลับตัวได้ จะมีเพียงเหตุการณ์ทสี่ ะเทือนใจ
หรือเลวร้ายเท่านั้นที่สามารถทำ�ให้หูตาสว่างขึ้นมาได้
อย่างไรก็ตาม สำ�หรับคนที่มีอุปนิสัยที่จะใช้พลังของจิตไปใน
ทางที่ถูกที่ควร ก็จะเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นที่จะมีโอกาสผิดพลาด
กลับไปในทางอกุศล แนวทางดำ�เนินที่ถูกต้องของเขาทำ�ให้เห็น
อันตรายของการกระทำ�ที่ผิด และด้วยเหตุนี้เขาจึงมีจิตสำ�นึกถึงผล
ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำ�ต่างๆ ของเขา คนที่เข้าใจผลที่จะเกิดขึ้น
จากการกระทำ�ของตน จะเกรงกลัวต่อการทำ�บาป เขารูว้ า่ ผลร้ายนัน้
จะย้อนกลับมาหาตน
ความเพียรที่ถูกต้องจะเป็นความเพียรที่ทำ�ให้เราดำ�เนินบนทาง
สายกลาง เป็นความเพียรในการทวนกระแสของกิเลสอย่างต่อเนื่อง
และทำ � ลายความสามารถของกิ เ ลสที่ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ จิ ต นี่ คื อ
ความหมายทีแ่ ท้จริงของทางสายกลาง ซึง่ ถูกกล่าวถึงบ่อยครัง้ แต่มกั
จะมีความเข้าใจผิด มีความสับสนมากมายเกี่ยวกับทางสายกลาง
ชาวพุทธจำ�นวนมากคิดว่าทางสายกลางหมายถึงการเลือกเดินทางที่
สบายหรือทีม่ แี รงต้านน้อยทีส่ ดุ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ ทางสายกลางนัน้
ไม่มกี ารประนีประนอม เวลาทีก่ เิ ลสดึงเราจากความเป็นกลาง แทนที่
เราจะยอมตามกิเลส เราต้องใช้การปฏิบตั ภิ าวนาทีจ่ ะดึงเราให้กลับสู่
จุดที่สมดุลนั้นเพื่อช่วยพาเรากลับสู่จุดศูนย์กลาง
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ว่า เวลาที่จิตลุ่มหลงไป
ในทางหนึ่ง เราต้องดึงจิตให้กลับมาอยู่ที่จุดกึ่งกลาง พระองค์ทรง

สอนปัจจัย 3 ประการทีเ่ ป็นรากฐานแห่งความสำ�เร็จในการทำ�สมาธิ
ซึ่งได้แก่ สติ ปัญญา และความเพียร สติทำ�ให้เราจดจ่อและรับรู้
ปัญญาเป็นตัวชีน้ �ำ ความสนใจไปในทางทีถ่ กู ต้อง และความเพียรเป็น
สิง่ ทีช่ ว่ ยให้เราพัฒนาและก้าวหน้าขึน้ เรือ่ ยๆ ในการดำ�เนินตามมรรค
การเดินตามทางสายกลางหมายถึงเราเลือกทีจ่ ะใช้ปจั จัยอันใดก็ได้ที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ กิเลสไม่มกี ฎเกณฑ์วา่ จะเกิดขึน้ เมือ่ ไร
มันเกิดขึ้นอย่างเอาแน่นอนไม่ได้ การเกิดขึ้นของกิเลสนั้นไม่สามารถ
จะคาดเดาได้ เราจึงต้องเตรียมพร้อมที่จะใช้วิธีใดก็ตามที่จำ�เป็นใน
การรับมือกับกิเลสและทำ�ให้จิตเรากลับสู่สมดุล
คนส่ ว นมากคิ ด ว่ า ทางสายกลางเหมื อ นกั บ มารยาทการ
ประนีประนอมของชาวอังกฤษ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ ทางสายกลาง
บ่งชี้ถึงแนวทางที่จำ�เป็นสำ�หรับต่อสู้กับกิเลส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอนุสัย
กิ เ ลสของแต่ ล ะคน บางคนต้ อ งอาศั ย การฝึ ก ฝนที่ เ ข้ ม งวดและ
เคร่งครัดที่สุดเพื่อที่จะต่อสู้กิเลสของตน ซึ่งสำ�หรับคนเหล่านั้นการ
ฝึกฝนที่เข้มงวดและเคร่งครัดเป็นทางสายกลาง แต่สำ�หรับคนอื่นที่
มีกิเลสเบาบางกว่าก็สามารถฝึกตนได้ง่ายและสบายกว่า และนี่คือ
ทางสายกลางสำ�หรับคนเหล่านี้ เวลาที่เราเดินไปตามทางของกิเลส
แสดงว่าเรากำ�ลังเดินออกห่างจากจุดศูนย์กลาง การต่อสู้กับกิเลส
หมายถึงการนำ�จิตและการปฏิบัติของตนกลับสู่ศูนย์กลาง นั่นก็คือ
กลับสู่ความพอดี ทางสายกลางก็คือการปรับการปฏิบัติภาวนาให้
เหมาะสมเพื่อต่อสู้กับกิเลส
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การกลับมาเกิด
อาตมาคิดอยู่เสมอว่ากรรมเป็นส่วนสำ�คัญในการตัดสินใจที่จะ
บวชเป็นพระของอาตมา ลองคิดดูวา่ มีคนเป็นสิบๆ ล้านคนในประเทศ
อังกฤษ แต่จะมีสักกี่คนที่จะมาบวชเป็นพระในพุทธศาสนา น้อยคน
มากจริงๆ อาตมาก็เลยคิดว่ากรรมเป็นสิ่งที่ทำ�ให้อาตมาต้องบวช
นอกจากนั้นตอนที่อาตมายังหนุ่มก็ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง
เกีย่ วกับพุทธศาสนา ซึง่ ทำ�ให้เกิดความสนใจขึน้ มา อาตมาก็เลยเริม่
อ่านหนังสือเล่มอื่นๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนามากขึ้น แต่อาตมาก็ไม่ได้
อ่านแต่หนังสือที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียว ยังได้อ่าน
หนังสือเกี่ยวกับศาสนาฮินดูและศาสนาคริสต์ด้วย ซึ่งในที่สุดอาตมา
ก็เลยได้ข้อสรุปว่าพุทธศาสนานั้นเหมาะสมกับอาตมาที่สุด ครั้งหนึ่ง
เคยคิดทีจ่ ะเปลีย่ นไปนับถือศาสนาคริสต์นกิ ายคาทอลิค แต่อาตมามี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของกรรมและเรื่องของเหตุและผล ซึ่งอาตมา
รูส้ กึ ว่านิกายคาทอลิคไม่มคี วามชัดเจนในเรือ่ งนี้ อาตมาจึงไม่สามารถ
ที่จะยอมรับศาสนาที่ไม่สอนเกี่ยวกับหลักการเหล่านี้ และไม่เชื่อว่า
สอนถูกต้อง
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เราควรรู้และเข้าใจว่าสิ่งต่างๆ ส่วนใหญ่ที่เราประสบในชีวิตนั้น
ไม่ว่าในด้านดีหรือไม่ดีล้วนเป็นผลของการกระทำ�ของเราในอดีต
ส่วนมากมักจะเป็นผลจากอดีตชาติ ผลของกรรมเหล่านั้นเป็นสิ่ง
ที่ถูกกำ�หนดไว้แล้วสำ�หรับเราตั้งแต่เกิด จึงทำ�ให้เราต้องรับผลของ
การกระทำ�ในอดีตของเราอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือชั่ว
ล้วนเป็นสิง่ ทีเ่ ราสมควรทีจ่ ะต้องได้รบั และเนือ่ งจากกรรมเป็นกฎตายตัว
ซึ่งเป็นไปตามเหตุและผลและไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ เราจึง
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลต่างๆ ของกรรมด้วยการโทษสิ่งอื่น เราต้อง
ยอมรับว่ามันเป็นวิบากกรรมที่เราจะต้องรับด้วยตนเอง
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ สิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ของเราส่วนใหญ่
นั้ น มั ก จะเป็ น ผลของการกระทำ � ในอดี ต แต่ วิ ธี ก ารตอบรั บ ของ
เรากั บ ผลของกรรมนั้ น ไม่ ไ ด้ มี ก ฎเกณฑ์ กำ � หนดไว้ ก่ อ นล่ ว งหน้ า
และปฏิกิริยาของเราที่มีต่อกรรมก็คือการกระทำ�ใหม่ที่จะส่งผล
ถึงอนาคต อะไรที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันอาจจะเป็นผลของเหตุ
ในอดีต แต่ปฏิกิริยาของเราที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นจะเป็น
ตัวกำ�หนดถึงสิ่งที่เราจะต้องประสบในอนาคต เจตนาในการกระทำ�
ต่างๆ ของเรานั้นคือสิ่งที่จะกำ�หนดว่าผลของกรรมจะเป็นอย่างไร
ซึ่งหมายความว่า เรามีทางเลือก เราเป็นผู้กำ�หนดอนาคตของ
ตนเอง
ดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่เราได้กระทำ�ไว้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครรู้ แต่ตัว
เราเองนั่นแหละที่รู้อยู่ตลอดเวลา เพราะว่ากรรมนั้นทิ้งร่องรอยของ
การกระทำ�ไว้ในตัวเรา โดยฝังไว้ตดิ แนบกับจิตของเรา และเมือ่ ถึงเวลา

ทีผ่ ลกรรมสุกงอมขึน้ มา ร่องรอยอันสืบเนือ่ งมาจากการกระทำ�ของเรา
ในอดีตก็จะปรากฏขึ้น
เมื่ อประสบเคราะห์ก รรม ผู้คนก็อ าจจะรำ � พึ ง รำ � พั นว่ าทำ � ไม
สิง่ เหล่านีต้ อ้ งเกิดขึน้ กับตน โดยไม่รวู้ า่ นีค่ อื ผลของการกระทำ�ของตน
ทีท่ �ำ ไว้ในอดีต และด้วยเหตุทเี่ ขาไม่เข้าใจในความเป็นจริง เขาจึงรูส้ กึ
ว่าตัวเองนัน้ ไม่ได้รบั ความยุตธิ รรมหรือเป็นความประสงค์ของพระเจ้า
อะไรทำ�นองนัน้ โดยไม่รวู้ า่ ตนเองทีเ่ ป็นคนก่อให้เกิดวิบากกรรมเหล่านี้
ขึ้นมา
คนเหล่านี้อาจจะถึงขั้นที่ไม่เชื่อการกลับมาเกิดใหม่หลังจาก
ตายไปแล้ว หรืออาจจะคิดผิดถึงกับไม่ยอมรับความเป็นไปได้ของ
ภพภูมิต่างๆ หลังความตาย แต่ทัศนคติเช่นนี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยน
ความเป็นจริงได้ ความเป็นจริงนั้นไม่ได้เกิดจากการคาดเดาหรือ
ขึ้นอยู่กับทัศนคติและความคิดเห็นของมนุษย์ เมื่อถึงเวลาตาย
อำ � นาจของกรรมและผลของกรรมซึ่ ง อยู่ เ หนื อ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า ง
จะทำ�ให้เราเห็นว่าความเชื่อความคาดเดาต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง
พุทธศาสนาเตือนให้เราคำ�นึงถึงความจริงเกี่ยวกับความตาย
ของเรา ซึง่ จริงๆ แล้วเป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ ความจริงทีว่ า่ เราทุกคน
ต้องแก่ เจ็บ และตาย แต่ก็เป็นสิ่งที่เรามักไม่อยากจะยอมรับ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงใจร้ายหรือมองโลกในแง่ร้าย
ในการที่พระองค์ทรงชี้แนะให้เราเห็นว่าการที่ชีวิตเรากำ�ลังดำ�เนินไป
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สู่ความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การที่ทรงสอนให้เราระลึกถึง
ความเป็นความตายเป็นเพราะพระองค์ทรงต้องการที่จะปลุกให้เรา
มีความมุ่งมั่นที่จะหลีกเลี่ยงสภาวจิตที่เป็นอกุศลและอบรมจิตให้
เป็นกุศลแทน
ทั้งนี้ก็เพราะว่าการกระทำ�ของเราไม่ว่าจะด้วยกาย วาจา หรือใจ
ล้วนส่งผลทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งหมายความว่าผลของการ
กระทำ�ต่างๆ ของเราจะย้อนกลับมาหาเรา กรรมอาจจะส่งผลในชาตินี้
หรือในชาติหน้าก็ได้ ดังเช่นการที่สรรพสัตว์นั้นกลับมาเกิดในภพภูมิ
ต่างๆ ก็เป็นเพราะกรรมที่ได้ทำ�ไว้ในชาติที่แล้วที่ได้ส่งผลให้ต้องกลับ
มาเกิดในภพภูมินั้นๆ
กรรมและการกลับมาเกิดเป็นหลักการสองประการทีเ่ ป็นรากฐาน
ทำ�ให้เข้าใจคำ�สอนของพระพุทธเจ้า กรรมหมายถึงการกระทำ� เวลา
ที่เราทำ� พูด หรือคิดอะไร กรรมจะฝังอยู่ในจิตซึ่งจะส่งผลในอนาคต
เวลาที่เราทำ�ดีก็จะได้รับผลดี เวลาที่เราทำ�ชั่วเราก็ย่อมได้รับผลร้าย
ร่องรอยของกรรมทีถ่ กู ทิง้ ไว้ไม่ได้อยูน่ อกตัวเรา แต่จะฝังอยูภ่ ายในจิต
ของเรา
ในพุ ท ธศาสนาเรากล่าวกันว่า เมื่อ มี เ หตุ ก็ ย่ อมมี ผ ล ดั ง นั้ น
การกระทำ�ต่างๆ ของเราก็คอื เหตุที่จะส่งผลในอนาคต ถ้าไม่ในชาตินี้
ก็ชาติหน้าหลังจากเราตาย และการกระทำ�กรรมหรือเหตุนนั้ จะก่อให้
เกิดพลังที่ต้องมีการระบายออก ทางระบายออกของกรรมนั้นก็ขึ้น
อยูก่ บั ลักษณะของการกระทำ�และเจตนาทีก่ อ่ ให้เกิดการกระทำ�กรรม

นั้นๆ ดังนั้นกรรมอาจจะส่งผลที่ไหนและเมื่อไรก็ได้ ในภพภูมิใดและ
ในชาติใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของการกระทำ�และเจตนา
ชาวพุทธมีความเชื่อในภพภูมิต่างๆ ทั้งที่อยู่สูงกว่าและต่ำ�กว่า
ภพภูมขิ องมนุษย์ ซึง่ ครอบคลุมตัง้ แต่สวรรค์ชนั้ สูงสุดจนถึงนรกขุมที่
ลึกทีส่ ดุ และขัน้ ต่างๆ ของภพภูมนิ เี้ องทีเ่ ป็นส่วนประกอบของจักรวาล
ในพุทธศาสนา และเป็นที่สรรพสัตว์ทั้งหลายต้องเกิดแล้วตายและ
เวียนกลับมาเกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง การเวียนว่ายตายเกิดนี้เรียกว่า
วัฏสงสาร ซึง่ หมายถึงการเดินทางเร่รอ่ นจากชีวติ หนึง่ ไปอีกชีวติ หนึง่
โดยปราศจากทิศทางและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
สรรพสัตว์ทงั้ หลายเดินทางเร่รอ่ นในจักรวาลทีก่ ว้างใหญ่ไพศาลนี้
เพื่อจะหาบ้านที่ถาวร บ้านที่จะมีความสงบสุข ในภพภูมิของเทพ
เทวดาก็จะพบความสุขอันยิ่งใหญ่ ส่วนในนรกก็จะเจอความทุกข์อัน
แสนสาหัส แต่สรรพสัตว์จะได้อยู่ในภพภูมิเหล่านี้เพียงแค่ชั่วคราว
เสมอ ไม่มีที่ใดในจักรวาลนี้ที่จะได้อยู่อย่างถาวร ไม่ช้าก็เร็วไม่ว่าจะ
อยู่ในภพภูมิใด สัตว์ก็ต้องตายเพื่อที่จะไปเกิดใหม่ในอีกภพภูมิหนึ่ง
การแสวงหาความสงบสุขจึงไม่มีวันสิ้นสุด
สิ่ ง สำ � คั ญ ที่ อ งค์ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ได้ ต รั ส รู้ ก็ คื อ ทรงมี
พระญาณหยัง่ รูถ้ งึ ธรรมชาติและลักษณะต่างๆ ของกรรมและการกลับ
มาเกิด ซึ่งในการตรัสรู้นั้นสิ่งที่พระองค์ทรงพบก็คือการที่ดวงจิต
ของพระองค์สามารถระลึกชาติในอดีตซึ่งนับภพนับชาติไม่ถ้วนได้
ทั้งหมด ถึงแม้ว่าการระลึกชาติของพระองค์จะย้อนกลับไปสักกี่กัป
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กีก่ ลั ป์ พระองค์ทรงไม่เคยเห็นจุดเริม่ ต้นของอดีตชาติเลย ไม่ทรงพบ
จุดเริ่มต้นและจุดจบ ต่อมาได้ทรงเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ต้องเกิด
มีชีวิตอยู่ ตาย และกลับมาเกิดใหม่ ซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีกโดยไม่มีที่ส้ินสุด
สัตว์ทั้งหมดนี้ติดอยู่ในกับดักที่เกิดจากการกระทำ�ของตนเองในอดีต
ด้วยเหตุนี้กฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดนี้เองจึงกลายมา
เป็นหัวใจสำ�คัญของคำ�สอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ
ในความเป็นจริงความเข้าใจและการยอมรับผลของกรรมก็ยังเป็น
องค์ประกอบที่สำ�คัญของสัมมาทิฏฐิอีกด้วย
ภพภูมิในชาติหน้าขึ้นอยู่กับการกระทำ�ของเราในปัจจุบันว่ามี
ศีลธรรมมากน้อยเพียงใด กล่าวคือเราเป็นผู้กำ�หนดชะตาชีวิตของ
ตัวเราเอง กรรมหมายความว่าเรากระทำ�สิง่ ใด เราก็จะเป็นไปเช่นนัน้
เรากลายเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราได้กระทำ�สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัย
สำ�หรับสิ่งเหล่านั้น ดังนั้นการกระทำ�ของเราจะนำ�ไปสู่อนาคตของ
เราเอง ถ้าเราต้องการอนาคตที่ดี เราต้องคอยระมัดระวังกรรมที่เรา
กระทำ�ในปัจจุบัน
และนีค่ อื ส่วนทีส่ ติหรือการรูผ้ ดิ ชอบชัว่ ดีเข้ามาเกีย่ วข้อง เราสามารถ
ที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเราเองได้ด้วยการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
และกระทำ�ในสิง่ ทีถ่ กู ทีค่ วร ถ้าหากกรรมชัว่ ตามมาทัน ชีวติ ก็อาจจะ
ประสบกับความวิบัติได้ ดังนั้นกรรมจึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญมาก
เมือ่ มีการก่อกรรมก็จะต้องมีการกลับมาเกิด ทีเ่ ราเรียกกันว่าการ
กลับมาเกิด จริงๆ แล้วเป็นการเกิดใหม่ในอนาคตซึง่ ขึน้ อยูก่ บั เหตุปจั จัย

ที่ได้กระทำ�ไว้ก่อนหน้านั้น การกลับมาเกิดเป็นเพียงการกล่าวแบบ
ง่ายๆ แต่ก็ไม่ถูกต้องเสียทีเดียว จริงๆ แล้วการกลับมาเกิดนั้นไม่มี
เพราะไม่มีอะไรที่จะให้กลับไปเกิดใหม่
ยกตัวอย่างเช่น เรามีเทียนอยูก่ ล่องหนึง่ เราจุดเทียนเล่มแรกและ
ใช้เปลวไฟจากเทียนแรกนัน้ จุดเทียนเล่มทีส่ อง แล้วจึงดับเทียนเล่มแรก
เปลวไฟของเทียนเล่มที่สองเป็นส่วนหนึ่งของเทียนเล่มแรกหรือไม่
เปลวไฟอันทีส่ องมาจากอันแรกหรือไม่ เราจะกล่าวเช่นนัน้ ไม่ได้ เพราะ
เปลวไฟอันแรกนั้นได้ดับและหมดไปแล้ว แต่ในอีกแง่หนึ่งเราก็ไม่
สามารถกล่าวได้วา่ เปลวไฟทัง้ สองนัน้ ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกันเพราะว่า
การที่มีเปลวไฟอันที่สองได้ก็เนื่องจากมีเปลวไฟอันแรก
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื เราได้ท�ำ ทัง้ กรรมดีและกรรมชัว่ หนึง่ ในกิเลสทีม่ ี
อำ�นาจมากที่สุดก็คือ ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็น หรือความ
อยากที่จะมีชีวิต ความอยากนี้เองที่เป็นเหตุให้เรากระทำ�สิ่งต่างๆ
ซึ่งจะนำ�เราไปสู่ภพหน้าชาติหน้า ภพในที่นี้หมายถึงภพชาติ ได้แก่
กามภพ รูปภพ และอรูปภพ เวลาที่เรากระทำ�สิ่งใด การกระทำ�ย่อม
ก่อให้เกิดผลทีจ่ ะตามมา การกระทำ�กรรมเหล่านีจ้ งึ เป็นสิง่ ทีก่ อ่ ให้เกิด
ภพหน้าชาติหน้า เวลาทีร่ า่ งกายเราตายไป ภวตัณหาหรือความอยาก
ที่จะมีชีวิตยังคงมีอยู่เหมือนเดิม
อำ�นาจของกรรมที่เกิดจากความอยากนี้เองที่นำ�พาดวงจิตจาก
ชาตินไี้ ปถือกำ�เนิดในชาติหน้า ความอยากทีจ่ ะมีชวี ติ เป็นกรรมทีส่ ร้าง
ความเชื่อมต่อของวิญญาณ ผลก็คือเราจึงถูกส่งให้ไปเกิดและอยู่ใน
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สิง่ แวดล้อมทีม่ เี หตุมาจากสิง่ ทีเ่ ราได้กระทำ�ไว้ในอดีต ดังนัน้ การยึดมัน่
ถือมั่นกับชีวิตและกรรมจึงเป็นสิ่งที่กำ�หนดว่าชะตาชีวิตของเราใน
ชาติหน้าจะเป็นอย่างไร เมื่อกรรมนำ�จิตเข้าสู่ภพใหม่แล้ว กรรมก็จะ
เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้ทกุ อย่างดำ�เนินต่อไป และเมือ่ ถึงจุดนัน้ ชีวติ ของเราก็จะ
เป็นไปตามอำ�นาจของผลบุญและผลกรรมที่เราได้สั่งสมมา
หลายคนไม่ มี ค วามสุ ข เพราะอำ � นาจกรรมเก่ า ตั ว อย่ า งเช่ น
ผลจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะทำ�ให้ประสบความทุกข์อย่างหนักหนา
สาหัส กรรมมักจะมีผลต่อนิสัยและพฤติกรรมของผู้กระทำ�กรรมนั้น
เวลาที่คนเราทำ�บาปกรรมจะทำ�ให้มีนิสัยเลวลง ผู้คนอาจจะคิดว่า
“เราจะทำ�บุญและจะทำ�สิ่งดีๆ เมื่อมีโอกาส” แต่ปัญหาก็คือชีวิตของ
เรามักจะตกต่ำ�ลงเรื่อยๆ ดังนั้นเมื่อมีโอกาสก็มักจะลืมทำ�ความดี
มักจะไม่สนใจที่จะทำ�บุญ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนี้
เวลาทีเ่ ราลืน่ ล้ม การทีจ่ ะลุกขึน้ มานัน้ เป็นเรือ่ งยาก การลงสูท่ ตี่ �่ำ
นัน้ ง่ายแต่การขึน้ ทีส่ งู นัน้ ยาก นีค่ อื เหตุผลว่าทำ�ไมเราควรทีจ่ ะหลีกเลีย่ ง
การทำ�บาปให้มากที่สุดแม้แต่เพียงในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เพราะว่า
มันจะกลายเป็นความเคยชินได้ง่ายและก็จะกลายเป็นนิสัยของเรา
หากเป็นเช่นนั้นแล้ว นิสัยใจคอของเราก็จะเปลี่ยนไปและบางครั้งก็
แก้ไขไม่ได้
มีเรือ่ งหนึง่ ในพระสูตรเกีย่ วกับชายผูฆ้ า่ หมูคนหนึง่ เมือ่ เขาอายุได้
60 ปี เขาก็พดู ไม่ได้และไม่ยอมกินอาหารตามปกติ ต้องนัง่ คุกเข่าลงกับ
พืน้ เพือ่ ทีจ่ ะกินอาหารโดยไม่ใช้มอื เขาจะยืน่ คอลงไปกินอาหารจากพืน้

อาตมาก็เคยได้ยินเรื่องคล้ายๆ กันนี้เกิดขึ้นในทางตอนเหนือของ
ประเทศอินเดียเมื่อไม่นานมานี้ มีคนฆ่าหมูซึ่งมีพฤติกรรมเหมือนกัน
ประมาณไม่เกิน 40 กว่าปีมานี้ การฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ทำ�ให้คนมีหนีก้ รรม
ซึ่งสามารถที่จะทำ�ให้เขามีลักษณะเหมือนกับสัตว์ที่ถูกฆ่า ซึ่งผล
อย่างหนึ่งของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็คือจะทำ�ให้ผู้กระทำ�กรรมนั้น
มักจะมีลักษณะและท่าทางคล้ายกับสัตว์ที่ตนฆ่า
เรานัน้ เป็นผูก้ �ำ หนดอนาคตของตนเองอยูต่ ลอดเวลา ชีวติ ของเรา
จะเป็นไปตามกรรมที่เราก่อในปัจจุบัน ส่วนใหญ่แล้วอนาคตที่เรา
สร้างขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการ ความไม่อยากนี้เองที่เป็นตัวที่ทำ�
ให้เกิดขึ้น เรากังวลอยู่ตลอดเวลากับสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นและ
ด้วยความคิดเช่นนี้เองที่ทำ�ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น ภพภูมิของภูตผีนั้น
ถูกสร้างขึน้ ด้วยวิธเี ช่นนีเ้ อง ความคิดของเราเป็นตัวก่อให้เกิดภพภูมิ
ที่เราจะไปเกิด
กรรมที่หยาบที่สุดคือกายกรรมและส่งผลของกรรมได้ชัดเจน
ที่สุด วจีกรรมก่อให้เกิดผลปานกลาง และมโนกรรมนั้นละเอียดที่สุด
กรรมนั้นจึงส่งผลต่างกันขึ้นอยู่กับการกระทำ�ที่ก่อให้เกิดกรรมนั้นๆ
ยกตัวอย่างเช่นความโกรธ ถ้าเรายอมให้ความโกรธเข้าครอบงำ�จิตใจ
ความโกรธเหล่านัน้ ก็คอื กรรมทีเ่ กิดจากตัณหาหรือความอยาก ตัณหา
ก็คือความต้องการที่จะไม่ทุกข์ซึ่งก่อให้เกิดความโกรธ เรามักจะมี
แนวโน้มที่จะขจัดความความรู้สึกที่ไม่ดีเหล่านั้นด้วยการโทษหรือ
ตำ�หนิผอู้ นื่ หรือสิง่ ต่างๆ โทสะนัน้ เป็นมโนกรรมอย่างหนึง่ ซึง่ จะส่งผล
ให้เรามีความคิดในทางที่เป็นอกุศลมากขึ้น
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ตัณหาก่อให้เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น สำ�หรับโทสะนั้น
ความยึดมั่นถือมั่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ทำ�ให้เราโกรธ และ
เนื่องจากยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่กับเหตุการณ์ดังกล่าว จึงทำ�ให้
ความโกรธสามารถที่จะเกิดขึ้นซ้ำ�อีก ได้ง่ าย เมื่ อใดที่ มี สาเหตุ ที่
ทำ�ให้เกิดสถานการณ์ในทำ�นองเดียวกันเกิดขึ้น เราก็จะประสบกับ
ปัญหาเช่นเดิมอีกครั้ง บางทีเราอาจจะเห็นคนคนนั้นบนถนนแล้ว
ทำ�ให้เรานึกถึงเรือ่ งนัน้ ขึน้ มาในทันทีทนั ใด ซึง่ เป็นเหตุให้เราทำ�กรรม
เหมือนเดิมด้วยกายและวาจาอีก
เมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบในปัจจุบันเป็นผล
มาจากเหตุในอดีต เราก็เริ่มที่จะจัดเรียงลำ�ดับความสำ�คัญต่างๆ ใน
ชีวติ ของเราใหม่ ด้วยเหตุทเ่ี ราไม่สามารถทีจ่ ะเปลีย่ นอดีตได้ จึงทำ�ให้
ปฏิกิริยาที่เราตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันกลายเป็น
สิ่งสำ�คัญ นี่ก็เป็นเพราะการกระทำ�ในปัจจุบันจะส่งผลถึงอนาคต
ของเรา เราจึงเริ่มที่จะรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบกับสถานการณ์ต่างๆ
ของเราก็ตอ่ เมือ่ เราเห็นว่าสิง่ ทีเ่ ราประสบในชาตินเี้ ป็นผลของสิง่ ทีเ่ รา
ได้กระทำ�ไว้ในชาติก่อนๆ แทนที่เราจะรู้สึกว่าตกเป็นเหยื่อของความ
อยุตธิ รรม เราก็จะเลิกทีจ่ ะโทษคนอืน่ ถึงสิง่ ไม่ดตี า่ งๆ ในชีวติ เรา นัน่ ก็
หมายความว่าเราเลือกที่จะรับผิดชอบและควบคุมชะตาชีวิตและ
วาสนาของเราเอง
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเราควรใช้ปัญญาในการกระทำ�ทุกๆ อย่าง
ของเรา นั่นก็หมายความว่าเราควรสังเกตและพินิจพิจารณาเจตนา
ต่างๆ ในการกระทำ�ของเรา สิ่งที่เราทำ�นั้นต้นเหตุเกิดจากกิเลสหรือ

ธรรมะ เราควรทีจ่ ะระมัดระวังการกระทำ�ต่างๆ ของเราในชีวติ ประจำ�วัน
ให้มากเพื่อที่เราจะได้ไม่ทำ�บาป ซึ่งจะนำ�มาซึ่งความทุกข์ในอนาคต
ก่อนที่เราจะทำ�อะไรนั้นต้องให้มั่นใจเสียก่อนว่าเป็นสิ่งที่ถูกที่ควร
เราควรคำ�นึงถึงสิ่งที่เรากำ�ลังเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสิ่งที่
เราเอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง และสิ่งที่จะตามมาหรือส่งผลกับเรา
ในภายหลัง เพราะในที่สุดแล้วการกระทำ�ทุกอย่างของเราก็คือการ
ก่อกรรม เราควรระวังที่จะไม่สั่งสมกรรมต่างๆที่เราไม่ต้องการโดย
ไม่จ�ำ เป็น เราจึงต้องฉลาดและระมัดระวังในการตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ
สิ่งที่สำ�คัญก็คือวิธีที่เราจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
การมีปฏิกิริยาที่ดีและถูกต้องก็สามารถที่จะเปลี่ยนการกระทำ�ของ
เราจากทางลบให้กลายเป็นทางบวกได้ เราควรเลือกกระทำ�ความดี
มนุษย์สามารถทีจ่ ะเลือกกระทำ�สิง่ ต่างๆ ด้วยสติปญ
ั ญา นีค่ อื เหตุผล
ที่ว่าทำ�ไมการเกิดเป็นมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง สัตว์ทั้งหลาย
ดำ�เนินชีวิตไปตามสัญชาตญาณของมัน ซึ่งทำ�ให้มันไม่มีทางเลือก
มากนัก มันขาดสิ่งที่จะทำ�ให้เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับมัน
ในทางตรงกันข้ามมนุษย์กลับมีทางเลือก เราไม่จ�ำ เป็นทีจ่ ะต้องทำ�ตาม
สัญชาตญาณหรือมีปฏิกิริยาที่เป็นอกุศลเมื่อประสบความทุกข์ที่ไม่
สามารถจะหลีกเลี่ยงได้
การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์สว่ นใหญ่จงึ เป็นผลของบุญในอดีตชาติ
ผลบุญนีอ้ าจจะทำ�มาก่อนหลายภพหลายชาติแล้ว แต่กน็ า่ จะเป็นผล
บุญจากชาติทแี่ ล้วมามากกว่า เพราะว่าจิตของเราในขณะทีใ่ กล้จะตาย
เป็นปัจจัยสำ�คัญในการกลับมาเกิดใหม่ ในขณะที่ใกล้จะตายนั้น
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บุญบาปสำ�คัญๆ ที่เคยทำ�ไว้ในชีวิตมักจะปรากฏขึ้นในจิตของคนที่
กำ�ลังจะตาย หรือมิฉะนั้นความเคยชินนิสัยหรือการกระทำ�ต่างๆ ที่
ทำ�ไว้ในช่วงก่อนตายมักจะปรากฏขึ้นมาในจิต ส่วนมากสภาวจิตใน
ช่วงเวลาที่สำ�คัญนี้จะเป็นตัวกำ�หนดทิศทางหรือภพภูมิของจิตว่าจะ
ไปเกิดที่ไหนและอย่างไรในชาติหน้า
จึงควรทีจ่ ะระลึกและพิจารณาความตายบ้าง สิง่ ทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับ
ความตายก็คอื หลังจากทีต่ ายไปแล้ว ไม่มสี งิ่ ใดทีเ่ ราเคยเรียกว่าตัวเรา
เหลืออยูเ่ ลย ร่างกายก็แตกสลายไป ไม่เหลืออะไรทีเ่ ป็นแก่นสาร เวทนา
สัญญา และสังขาร ก็สญ
ู สลายไปเช่นกัน สิง่ เดียวทีเ่ หลืออยูก่ ค็ อื กรรม
ของเรา
ดังนัน้ อะไรเล่าคือความตาย ประการแรกความตายก็คอื การแตก
สลายของร่างกายของเรา ถ้าเรามองว่าร่างกายเป็นส่วนสำ�คัญของ
ตัวตนของเรา ความตายก็เป็นการแตกสลายของตัวเรา และกรรม
ของเราจะเป็นตัวสร้างปัจจัยต่างๆ ตามการกระทำ�ของเราในอดีต
ซึง่ จะกลายเป็นฐานของการกลับมาเกิดใหม่ แต่ตวั เราทีก่ ลับมาเกิดใหม่
ก็ ไ ม่ ใ ช่ ตั ว เราที่ ไ ด้ ต ายไป บุ ค คลทั้ ง สองอยู่ บ นทางอั น ต่ อ เนื่ อ ง
เส้นเดียวกัน แต่ไม่ใช่คนๆ เดียวกัน แต่อีกนัยหนึ่ง ทั้งสองคนก็ไม่ได้
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเสียทีเดียว เพราะทั้งสองคนมีกรรมที่เป็น
เผ่าพันธุ์อันเดียวกัน
เมื่อถึงเวลาที่เราจะตายนั้นจะเกิดอะไรขึ้น ให้พยายามที่จะนึกถึง
ภาพนัน้ นึกถึงร่างกาย อะไรทีเ่ กิดขึน้ เวลาทีร่ า่ งกายตาย เมือ่ ร่างกายตาย

สัมผัสทั้งหมดซึ่งได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ก็จะหายไปเช่นกัน
การรับรู้ปกติของเราเกี่ยวกับโลกก็หายไป สมบัติต่างๆ ของเราก็
หมดสิ้นไป เราไม่สามารถคงอะไรไว้ได้แม้แต่นิดเดียว เหลือแต่เรา
คนเดียว จึงควรจะพินิจพิจารณาว่ามันหมายถึงอะไร ทำ�ไมเราจึงให้
ความสำ�คัญอย่างมากกับทรัพย์สมบัติ ทำ�ไมเราจึงกังวลถึงความคิด
ของคนอืน่ เกีย่ วกับเรา ทำ�ไมเราจึงต้องกังวลเกีย่ วกับยศถาบรรดาศักดิ์
หรือตำ�แหน่งในหน้าที่การงาน ถ้าเรารู้ซึ้งถึงความตาย ถ้าเราเจริญ
มรณานุสสติ พิจารณาความตายให้มากจนทำ�ให้เรารู้จักและเข้าใจ
ความตายอย่างแจ่มแจ้งแล้ว ความสำ�คัญของสิง่ เหล่านีม้ กั จะหมดไป
ดังนัน้ เมือ่ ถึงเวลาทีส่ งิ่ ต่างๆ เหล่านีเ้ ปลีย่ นแปลงหรือหมดไป เราก็จะ
ไม่รู้สึกอะไรและไม่เป็นทุกข์กับมันเลย
สมบัตอิ ย่างเดียวทีต่ ดิ ตัวเราเวลาทีต่ ายไปก็คอื กรรมของเรา และ
ทางที่ดีที่สุดที่จะทำ�ให้มั่นใจว่าเป็นกรรมดีก็คือการปฏิบัติธรรม และ
นี่คือกุศลกรรม เพราะเป็นการฝึกปฏิบัติเพื่อพระนิพพานโดยตรง
บุญกุศลจากการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถจะทำ�ได้
ถึงแม้ว่าเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเพราะกรรม
ของเรา นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการแสวงหาความสงบสุขที่แท้จริง
จะไร้ค่าและไม่มีที่สิ้นสุด องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนั้นได้ทรง
เป็นผู้ค้นหาทางแห่งมรรคและเดินตามทางนั้นจนพ้นทุกข์ และทรง
บรรลุพระนิพพานและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เนื่องจาก
ธรรมชาติของสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ถูกกำ�หนดไว้อย่างตายตัว
ดังนั้นทุกคนสามารถที่จะเดินตามทางอริยมรรคของพระพุทธองค์
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จนบรรลุถึงพระนิพพานได้ นั่นก็คือเราทุกคนนั้นมีศักยภาพที่จะเป็น
อริยสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
พวกเราไม่ต่างอะไรกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงก่อนที่
พระองค์จะทรงบรรลุพระนิพพาน เราทุกคนล้วนได้เกิดมาในภพชาติ
ต่างๆ อันนับไม่ถ้วนก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ สิ่งสำ�คัญก็คือเราทุกคน
ต่างมีศักยภาพในการที่จะบรรลุธรรมเหมือนกับพระพุทธองค์ และ
เราก็สามารถที่จะเดินตามรอยของพระองค์ท่านเพื่อความพ้นทุกข์
จุดมุ่งหมายนี้นั้นไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน เพราะเรามีท่านผู้ที่
ได้ทำ�สำ�เร็จแล้วด้วยตนเองและเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงปัญหาต่างๆ
เป็นผู้สอน ปัญหาของเราในขณะนี้ก็คือศักยภาพและความสามารถ
ของเรายังไม่ได้ถูกปลุกขึ้นมา ยังไม่ได้รับการพัฒนา จึงเป็นหน้าที่
ของเราที่จะปลุกมันให้ตื่นขึ้น พระองค์ท่านทรงสอนว่าเราต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเรา และกับปฏิกิริยาของเรา
ในการรับกรรม สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับเราเป็นผลของกรรมต่างๆ ทีเ่ ราเองนัน้
ได้สร้างขึน้ มา วิธกี ารทีเ่ ราจัดการกับกรรมเหล่านัน้ จะเป็นตัวกำ�หนด
อนาคตของเรา ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ หลือให้เราทำ�ก็คอื เราจะต้องยอมรับความ
ท้าทายเหล่านี้และรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง

พื้นฐาน
อาตมาจะอธิบายอย่างย่อๆ เกี่ยวกับธรรมะจากมุมมองที่
อาจจะแตกต่างไปบ้าง สิ่งหนึ่งที่เราประสบอยู่เสมอในชีวิตก็คือ
ความรู้สึกกระวนกระวายอันเกิดจากความทุกข์ที่กัดกร่อนจิตใจเรา
เรารู้สึกได้ถึงสิ่งนี้ เพราะเป็นความรู้สึกที่มีอยู่ในใจเราตลอดเวลา
แต่เรากลับไม่สามารถบอกได้ว่าต้องการอะไรหรือต้องการเพราะ
เหตุ ใ ด อย่ า งไรก็ ต ามเราก็ รู้ ว่ า มี ค วามทุ ก ข์ ที่ อ ยู่ ใ นใจเรานี้
อาจกล่าวได้ว่าเราทุกคนรู้สึกและสัมผัสได้ถึงความทุกข์ที่อยู่ลึกๆ
ในใจเหมือนๆ กัน และก็เป็นปัญหาที่ทุกคนต่างต้องการที่จะกำ�จัด
อยู่ตลอดเวลา แต่เรากลับหาทางแก้ไขปัญหานั้นจากภายนอก
ตัวเรา เราต่างแสวงหาเงินทอง สิ่งของ อำ�นาจ และสิ่งต่างๆ ที่เรา
คิดว่าจะทำ�ให้มีความสุข แต่ไม่ว่าเราจะพยายามไขว่คว้าหามัน
มากสักแค่ไหนหรือจะประสบความสำ�เร็จสักเพียงไร ความทุกข์นั้น
ก็ ยั ง คงมี อ ยู่ เ หมื อ นเดิ ม และในที่ สุ ด คนส่ ว นใหญ่ ก็ ย อมแพ้ แ ละ
หมดหวังกับการที่จะขจัดความทุกข์นั้น และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอ
ในชีวิตคนเรา
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ไม่น่าแปลกใจเลยที่คนเราจะต้องการหาวิธีดับทุกข์ที่รุมเร้า และ
ความต้องการทีจ่ ะดับความทุกข์กเ็ ป็นสิง่ ทีส่ มควรและถูกต้อง แต่เรา
ไม่เข้าใจว่าสาเหตุของความทุกข์คืออะไร และด้วยเหตุนี้เอง เราจึง
แสวงหาความสุขและประพฤติตนในทางทีผ่ ดิ ความทุกข์เป็นผลจาก
การกระทำ�ที่ผิดทางกาย วาจา และใจ แต่เรากลับมองไม่เห็นว่า
การกระทำ�ของเราเป็นไปในทางที่ผิดตั้งแต่ต้น และเราก็ไม่เข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำ�ที่ผิดๆ กับความทุกข์
ถ้าเราสังเกตรอบๆ ตัวเรา เราจะเห็นได้วา่ แทบจะทุกคนพยายาม
ที่จะดับทุกข์ในทางที่ผิด แทนที่จะพิจารณาเข้าไปภายในเพื่อที่จะ
หาทางแก้ เรากลับแสวงหาความสุขที่อยู่ภายนอกและยังไม่รู้ว่า
ตนเองแก้ไม่ตรงจุด องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ว่า
ปัญหาหลักของเราก็คือความไม่เข้าใจ เราไม่รู้เท่าทัน เราขาด
ความเข้าใจ มิหนำ�ซ้ำ�เรายังไม่รู้ปัญหาของเราเพราะความโง่เขลา
การที่เราไม่รู้ว่าตนเองโง่เขลา ทำ�ให้เราไม่รู้ว่าตนเองมีความหลง
ติดตัวมา ปัญหาบางส่วนอาจมีสาเหตุมาจากสิ่งต่างๆ ที่เราเรียนรู้
ในวัยเยาว์
ในวัยเด็กเราเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ จากพ่อแม่ จากเพือ่ นทีโ่ รงเรียน จากครู
ที่โรงเรียน เป็นต้น แต่น่าจะเรียนรู้จากเพื่อนในชั้นเรียนมากกว่าครู
เราเรียนรูเ้ กีย่ วกับมุมมองทางโลกของเราจากผูค้ นรอบๆ ตัว ในวัยเด็ก
เรายั ง ไม่ ส ามารถที่ จ ะตั ด สิ น อะไรหรื อ คิ ด ได้ ว่ า สิ่ ง ไหนถู ก หรื อ ผิ ด
เราได้แต่เชือ่ สิง่ ทีค่ นอืน่ บอก เราเชือ่ ทุกสิง่ ทีค่ นในโลกเชือ่ กันโดยทัว่ ไป

พ่อแม่ยอ่ มพยายามทีจ่ ะสัง่ สอนลูกของตนให้ดที สี่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำ�ได้
ถ้าเป็นพ่อแม่ทดี่ กี จ็ ะสอนลูกตนเองในทางทีถ่ กู ทีค่ วร สอนสิง่ ทีต่ นเอง
ได้เรียนรูจ้ ากผูอ้ าวุโสและครูบาอาจารย์ของตน แต่ความรูส้ ว่ นใหญ่ที่
สืบทอดมานัน้ เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นและการคาดคะเน ซึง่ ไม่ได้เป็น
ความเป็นจริงทีส่ ามารถพิสจู น์ได้แน่นอน และนีไ่ ม่ใช่เป็นการทีจ่ ะโทษ
พ่อแม่ แต่จากมุมมองของธรรมะแล้วความรู้ต่างๆ ที่ถ่ายทอดกันมา
นัน้ ไม่ได้เป็นความเห็นทีถ่ กู ต้อง ความเข้าใจผิดเกิดขึน้ จากการทีค่ นเรา
เชือ่ ว่าโลกภายนอกมีความสำ�คัญมาก เชือ่ กันว่าการดำ�เนินชีวติ แบบ
โลกๆ เป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่ง และที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะกำ�ลังของกิเลส
ซึง่ ทำ�ให้คนเราเชือ่ มัน่ ในทางโลกมากกว่าในทางธรรม ตัง้ แต่ยงั เป็นเด็ก
เราก็เริม่ ทีจ่ ะรับความเชือ่ ทางโลกซึง่ กลายมาเป็นพืน้ ฐานของความคิด
ความเข้าใจของเรา
พื้นฐานของเราเป็นสิ่งที่ชี้นำ�โลกทัศน์ของเราซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับความจำ�ของเรา และจุดนีเ้ องคือจุดทีน่ สิ ยั ทีเ่ ป็นกิเลสต่างๆ เกิดขึน้
และด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง เราจึงมักจะมีความคิดทีผ่ ดิ ๆ
และการกระทำ�ที่ผิดๆ กิเลสคือตัวผลักดันนิสัยที่ไม่ดีของเรา จะมี
บางสิ่งบางอย่างที่กระตุ้นความทรงจำ�ของเราที่เกี่ยวข้องกับอดีต
ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของกระแสของความเป็นตัวตนของเรา เมือ่ เราคิดถึง
สิ่งนั้น เราก็จะนึกถึงตัวเราในอดีตซึ่งเชื่อมโยงกับตัวเราในปัจจุบัน
และผลักดันความคิดปรุงแต่งของเราไปยังอนาคต ด้วยวิธีเช่นนี้เอง
ความคิดต่างๆ ของเราจึงวนเวียนอยู่กับเรื่องของอัตตาตัวตนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนกับเวลา ซึ่งก็หมายความว่าความคิด
เกี่ยวกับตัวเราต่างๆ ถูกนำ�ไปเชื่อมโยงเข้ากับความทรงจำ�ในอดีต
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ความคิดอะไรก็ตามที่ผุดขึ้นมาจะถูกเปรียบเทียบโดยฉับพลันด้วย
คำ�ถามทีว่ า่ ดีไหมสำ�หรับเรา น่าพอใจหรือไม่ แล้วเราก็จะมีปฏิกริ ยิ า
ตามนั้นทันที
บ่อยครั้งที่เรามีปฏิกิริยาในทางที่เป็นอกุศล ซึ่งก็หมายความว่า
ปฏิกริ ยิ าของเราถูกครอบงำ�ไปด้วย ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ยิ่งไปกว่านั้น การกระทำ�ที่เป็นอกุศลเหล่านี้จะฝังอยู่ในความทรงจำ�
และทำ�ให้กเิ ลสมีก�ำ ลังมากขึน้ และการปฏิบตั ธิ รรมเป็นเวลายาวนาน
เท่านัน้ ทีจ่ ะทำ�ให้แนวความคิดต่างๆ ทีเ่ คยชินของเราค่อยๆ เปลีย่ นไป
โดยธรรมะจะเข้ามาแทนที่กิเลสต่างๆ ที่เคยเป็นแรงผลักดันอยู่
เบื้องหลัง แต่ก่อนที่ธรรมะจะมาเข้ามามีบทบาท ความเชื่อพื้นฐาน
ทางโลกและค่านิยมต่างๆ ได้ถูกฝังลึกอยู่ในจิตใจของเราเสียแล้ว
ซึ่งทำ�ให้เราเป็นทุกข์กันได้ง่ายเสมอ
เราค้นหาวิธที จี่ ะดับทุกข์อยูต่ ลอดเวลา แต่เพราะความหลงของเรา
เราจึงมักจะเลือกใช้วธิ ที กี่ เิ ลสบอกซึง่ ไม่ได้ผล ในแง่หนึง่ วิธตี า่ งๆ เหล่านี้
อย่างมากอาจจะช่วยบรรเทาความทุกข์ได้ แต่อีกแง่หนึ่งกลับก่อให้
เกิดปัญหาและความทุกข์ขนึ้ มาใหม่ ซึง่ ในทีส่ ดุ แล้วก็จะทำ�ให้เรากลับ
แย่ลงไปกว่าเดิม แต่ถา้ เราทำ�ใจให้สงบและเข้าสูส่ มาธิได้ เราก็จะพบว่า
อย่างน้อยความทุกข์ได้ดบั ไปในชัว่ ขณะหนึง่ แต่เรายังไม่ได้ขจัดกิเลส
ให้หมดไป เพียงแค่ท�ำ ให้กเิ ลสสงบตัวได้ชวั่ คราวด้วยสภาวะทีเ่ ป็นสุข
ของสมาธิ ตราบใดที่จิตอยู่ในสมาธิกิเลสก็จะสงบตัว ความสงบจาก
สมาธิสามารถที่จะหยั่งลงลึกไปอีกขั้นด้วยจิตที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
หรือสภาวะของเอกัคคตารมณ์ ก็คือมีสติในการรับรู้อยู่ แต่ไม่มี

สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้รับรู้ และนี่คือ ปรมัง สุขัง สภาวะของความสุขที่
แท้จริง
ในสองท่ อ นแรกของพระธรรมบทได้ ก ล่ า วถึ ง ความแตกต่ า ง
ระหว่างลักษณะของความทุกข์และความสุขว่า จิตเป็นต้นเหตุของ
การกระทำ�ทัง้ หลาย “ธรรมทัง้ หลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐทีส่ ดุ
สำ�เร็จแล้วด้วยใจ” ท่อนที่สองกล่าวว่า “ถ้าบุคคลใดมีใจอันเป็นโทษ
ประทุษร้ายแล้ว... ทุกข์ย่อมไปตามผู้นั้น... เหมือนล้อหมุนไปตาม
รอยเท้าโคที่ลากเกวียนไปอยู่” ซึ่งในที่นี้ก็หมายความว่า ความทุกข์
เป็นสิง่ ทีท่ รมาน ลำ�บาก ยากทีจ่ ะต้านทาน และก็ยงั กล่าวต่อไปอีกว่า
“ถ้าบุคคลมีใจผ่องใส... สุขย่อมไปตามบุคคลนัน้ ... เหมือนเงามีปกติ
ไปตาม” จึงสามารถเห็นข้อเปรียบเทียบได้ว่า ล้อของเกวียนเป็นสิ่ง
ทีห่ ยาบ ส่วนเงาเป็นสิง่ ทีล่ ะเอียด และต้องเป็นเช่นนัน้ เพราะว่าความทุกข์
ก็คอื การดำ�เนินชีวติ ไปในทางทีผ่ ดิ และทางทีผ่ ดิ นัน้ ก็จะทำ�ให้เรารูส้ กึ
ทุกข์ทรมานมากขึ้นเรื่อยๆ ในทางตรงกันข้าม ความสุขก็เหมือนผล
ของการดำ�เนินไปในทางทีถ่ กู ทีค่ วร ซึง่ ก็ยอ่ มทำ�ให้เรารูส้ กึ ได้ถงึ ความ
เบาสบายที่เพิ่มขึ้นตามลำ�ดับ แต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถจับต้อง
ความสุขได้ในขณะที่มีความสุขเกิดขึ้น แต่ถ้าความสุขหายไปด้วย
เหตุผลใดก็ตาม แม้เพียงช่วงสัน้ ๆ เราก็จะรูส้ กึ ได้ทนั ทีวา่ บางสิง่ บางอย่าง
ที่มีค่าได้ขาดหายไป
การที่ จ ะบรรลุ ค วามสำ � เร็ จ ได้ นั้ น การปฏิ บั ติ ภ าวนาจะต้ อ ง
ครอบคลุ ม ถึ ง องค์ ร วมทั้ ง หมดของบุ ค คลผู้ ภ าวนาและสิ่ ง ต่ า งๆ
ที่ ก ระทำ � ในชี วิ ต ประจำ � วั น วิ ถี ข องการปฏิ บั ติ ตั้ ง อยู่ บ นหลั ก ของ
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เหตุและผล ซึ่งก็หมายความว่าเหตุที่ดีจะนำ�มาซึ่งผลที่ดีทั้งหลาย
เราไม่สามารถเลือกปฏิบัติเพียงบางส่วน และละเว้นบางส่วน ถ้าเรา
ทำ�เช่นนั้น ความเพียรพยายามของเราก็จะไม่ประสบผลสำ�เร็จ และ
ด้วยเหตุนี้เองจึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะแก้ไขนิสัยความเคยชิน
ในชีวติ ประจำ�วันของเราในช่วงทีเ่ ริม่ ปฏิบตั ิ พฤติกรรมและทัศนคติตา่ งๆ
ที่ทำ�ให้เกิดปัญหากับผู้อื่นหรือความรู้สึกค้างคาใจเกี่ยวกับความ
รู้สึกผิดและเสียดายจะมีผลต่อความสงบสุขของใจเราอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งจะทำ�ให้การปฏิบัติเจริญก้าวหน้าไปได้ยาก
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น การรักษาศีลจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความ
สำ�คัญเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะเป็นกลไกที่จะช่วยให้สามารถอยู่ร่วม
กับผู้อื่นได้อย่างสงบสุข ซึ่งก็หมายความว่าเมื่อเรามีความมั่นคงใน
ศีลธรรมแล้ว เราจะไม่รู้สึกหวั่นไหวเกี่ยวกับเรื่องทางโลก เราไม่มี
ความรู้สึกผิดเกี่ยวกับเรื่องทางโลกที่มักจะนำ�มาซึ่งความทุกข์และ
ทำ�ให้เราไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งและอยู่อย่างสงบได้ ถ้าเราเป็น
คนมีศีลธรรมแล้ว เราก็จะสามารถปฏิบัติสมาธิได้ง่ายและสามารถ
ลืมเรือ่ งต่างๆ ของโลกภายนอกได้ ด้วยวิธนี ีเ้ อง ยิง่ เราปฏิบตั มิ ากขึน้
เท่าไร ใจเราก็จะออกไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางโลกภายนอกน้อยลง
เท่านั้น การทำ�สมาธิของเราก็จะพัฒนาและเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ
ขึ้นไป
วิธีที่ถูกต้องในการพัฒนาจิตใจก็คือการปฏิบัติตามแบบดั้งเดิมที่
ได้มกี ารสืบทอดกันมาตัง้ แต่สมัยพุทธกาล คือเริม่ ต้นจากการรักษาศีล
ซึ่งจะนำ�ไปสู่สมาธิและปัญญา

ในการรักษาศีลก็เริ่มจากการฝึกรักษาศีลห้า ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดี
สำ�หรับการฝึกฝนตนเอง ศีลห้าก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อันนี้รวม
ถึงสัตว์เดรัจฉานด้วย ไม่ใช่เพียงแต่มนุษย์ การไม่ลักทรัพย์ การไม่
ประพฤติผดิ ประเวณี การไม่พดู ปด ไม่พดู ส่อเสียดนินทาและเพ้อเจ้อ
ต่างๆ การไม่เสพสุรายาเมา ศีลทัง้ ห้าข้อนีเ้ ป็นพืน้ ฐานของการฝึกตน
ให้เป็นคนดี ถ้าเราไม่สามารถทีจ่ ะรักษาศีลห้าข้อนีไ้ ว้ได้ เราก็จะเสือ่ ม
จากการเป็นมนุษย์และผลที่จะตามมาในที่สุดก็คงพอจะทราบกันอยู่
แต่เป็นที่น่าเสียดายว่ามีคนจำ�นวนน้อยที่เข้าใจเกี่ยวกับการมี
ศีลธรรมอย่างแท้จริง เมื่อเราไม่เข้าใจเกี่ยวกับการรักษาศีลอย่าง
ถ่องแท้ เราก็จะทำ�ผิดศีลโดยไม่รตู้ วั และคิดว่าตนเองทำ�ถูก ในปัจจุบนั
โลกตะวันตกมีแนวโน้มทีจ่ ะเป็นไปในทางนีอ้ ย่างเห็นได้ชดั ความตกต�่ำ
หรือบกพร่องของศีลธรรมเป็นสาเหตุที่กอ่ ให้เกิดปัญหาอืน่ ๆ ตามมา
มากมาย และทัง้ นีเ้ ป็นเพราะเกิดจากการขาดความเข้าใจเรือ่ งศีลธรรม
และกฎแห่งกรรม บางคนอาจจะถามว่า “เราจะรักษาศีลไปทำ�ไม”
มีคนจำ�นวนมากที่ไม่เชื่อเรื่องศีลธรรมและกฎแห่งกรรม เขาคิดว่า
การกระทำ�ต่างๆ ของตนไม่มผี ลทีจ่ ะตามมา เสมือนว่าเขาสามารถทำ�
สิ่งที่ผิดศีลธรรมได้โดยไม่ต้องรับโทษจากการกระทำ� เขาไม่ทราบว่า
ตนเองมีความเปลีย่ นแปลงทุกครัง้ ทีไ่ ด้กระทำ�ผิดศีล เขาเปลีย่ นแปลง
ตัว เองไปในทางที่จะทำ�ให้เขาจะต้อ งได้รั บ ผลจากการกระทำ � ผิ ด
เหล่านั้น
ในการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้วา่ มีคนเพียง
จำ�นวนน้อยนิดที่ตาจะไม่มืดบอด เราไม่สามารถที่จะคาดหวั ง ให้
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คนส่วนใหญ่พฒ
ั นาก้าวหน้าไปในมรรคด้วยความรวดเร็วและง่ายดาย
สิ่งเดียวที่หวังได้ก็คือการรักษาศีลจะทำ�ให้คนส่วนใหญ่ตาสว่างขึ้น
ซึ่งจะทำ�ให้ผู้ที่สามารถจะเข้าใจธรรมะมีจำ�นวนมากขึ้น
ในความเป็นจริงคนธรรมดาในโลกนี้ไม่สามารถที่จะรู้ซึ้งเข้าใจ
อะไรได้มากนักเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมและกฎแห่งกรรม เขามักจะ
เป็นไปตามวิบากกรรมของเขา นั่นก็คือเมื่อเกิดความอยากก็จะ
ประพฤติผิดและก็จะเสื่อมลงตามการกระทำ�ของตน ซึ่งโลกเป็น
เช่นนี้มาเป็นเวลายาวนานมากแล้ว และด้วยเหตุและผลของกรรม
ก็จะทำ�ให้โลกเป็นไปอย่างนี้โดยไม่มีที่สิ้นสุด คนที่มีปัญญาพอที่จะ
เข้าใจธรรมชาติของโลกอย่างแจ่มชัดจึงจะเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ดี
เขารู้ว่าเขาควรพยายามที่จะหาทางหลุดพ้นจากสิ่งนี้ การรักษาศีล
อย่างเคร่งครัดจึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญมากสำ�หรับคนเหล่านี้ เขาจะ
ไม่ยอมละเลยในเรื่องนี้โดยเด็ดขาด
ในความเป็นจริงแล้ว การรักษาศีลเป็นการปฏิบตั เิ พือ่ ทีจ่ ะรักษา
สภาพความเป็นมนุษย์ของตน ด้วยการรักษาการกระทำ�ของตน
โดยกระทำ�แต่สิ่งที่จะก่อให้เกิดผลดีในอนาคต ถ้าเราเลือกที่จะ
กระทำ � สิ่ ง ที่ ไม่ ดีซึ่ง จะก่อ ให้เกิดผลร้ายแล้ ว เราก็ จะเสื่ อมลงไป
เรื่อยๆ ยิ่งเสื่อมลงเท่าไรเราก็จะยิ่งโง่เขลามากขึ้นเท่านั้น และโอกาส
ที่ เ ราจะเห็ น กั บ ดั ก ที่ เ ราติ ด อยู่ น้ อ ยลงยิ่ ง ขึ้ น เท่ า นั้ น ด้ ว ย ดั ง นั้ น
การกระทำ�ด้วยความมืดบอดนั้นจะทำ�ให้เราทำ�บาปมากขึ้นและ
ทำ�ให้เราเสื่อมลงไปอีก จนในที่สุดกลายเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย

คนส่วนใหญ่ไม่รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์โดยตรงของกรรมและผล
ของกรรม ถ้าอยากจะเห็นด้วยตาถึงผลของกรรมเหล่านี้ก็สามารถ
จะดูได้ตามโรงพยาบาลจิตเวช ลองดูและพิจารณาผู้ป่วยทางจิต
บางรายที่มีอาการหนักๆ นี่คือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง และเป็น
เหตุผลหนึ่งว่าทำ�ไมเราควรจะรักษาศีล ก็เพียงแค่เพื่อที่จะทำ�ให้เรา
มีจิตเป็นปกติ ซึ่งเป็นเรื่องของการรักษาสภาพจิตใจ
โดยปกติ แ ล้ ว คนเราจะไม่ รั บ ประทานอาหารที่ ไ ม่ ส ะอาด
หรือไม่อาบน้ำ�จนกระทั่งตัวเองเหม็นสกปรก เรารักษาความสะอาด
ของร่างกายในระดับหนึง่ เพราะเกรงกลัวต่อโรคภัยไข้เจ็บ คนเรากังวล
ถึงโรคทางกายแต่กลับไม่คำ�นึงถึงโรคทางใจ และคนส่วนใหญ่มีโรค
ทางใจทีแ่ อบแฝงอยูใ่ นตัวตลอดเวลา โรคทางใจเหล่านีส้ ว่ นใหญ่มกั จะ
เกิดจากความบกพร่องทางด้านศีลธรรม
เนือ่ งจากการประพฤติผดิ ศีลนีเ้ กิดจากสภาวจิตทีเ่ ต็มไปด้วยกิเลส
ดังนั้นเราจึงจำ�เป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกลไกการทำ�งานของกิเลส
กิเลสเป็นข้าศึกศัตรูของความสงบสุขในจิตใจอยู่เสมอ ให้พิจารณา
กิเลสให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำ�ได้ และพยายามสังเกตกิเลสทีอ่ ยูใ่ นตัวเรา
พิจารณาถึงความลึกและความแนบเนียนของกิเลสที่ฝังอยู่ในตัวเรา
พยายามศึกษาเกี่ยวกับวิธีและสิ่งต่างๆ ที่จำ�เป็นจะต้องมีในการที่จะ
ต่อสูก้ บั อิทธิพลของกิเลสในใจเรา การนัง่ สมาธิไม่ใช่สงิ่ เดียวในการต่อสู้
กับกิเลสเท่านัน้ แต่เราควรจะต้องคอยสังเกตจิตใจเราอยูเ่ สมอในชีวติ
ประจำ�วัน และนีเ่ ป็นเรือ่ งทีห่ ลายๆ คนนัน้ ไม่เข้าใจเกีย่ วกับพุทธศาสนา
คนส่วนมากมีความต้องการเป็นอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนา
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แต่ไม่ต้องการที่จะรักษาศีลเพื่อที่จะชำ�ระล้างตนเองในการใช้ชีวิต
ประจำ�วัน และถ้าไม่มีศีลธรรมที่มั่นคงแล้ว การปฏิบัติสมาธิภาวนา
ก็เป็นไปได้ยาก
ยกตัวอย่างเช่น คนส่วนใหญ่มกั จะคิดว่าการดืม่ สุราเพียงเล็กน้อย
ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งก็จริงอยู่ การดื่มสุราไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตหรือ
สำ�คัญอะไร แต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าปัญหาที่แท้จริงก็คือสิ่งที่เรา
กระทำ�เมือ่ เราตกอยูภ่ ายใต้อ�ำ นาจของสุรา เมือ่ เราดืม่ สุรา เราจะไม่มี
สติทจ่ี ะควบคุมการกระทำ�ต่างๆ ของเรา และด้วยเหตุนเ้ี อง เราก็สามารถ
ที่จะทำ�อะไรที่เราไม่คาดคิดได้
ถ้าเรามองในแง่จิตวิทยา เราอาจจะถามตัวเองว่า “ทำ�ไมเรา
จึงอยากดื่มสุรา ดื่มเพื่ออะไร” ถ้าเราพิจารณาแล้ว เราก็จะเห็นว่า
การดืม่ สุราเป็นเพียงเสมือนการถูกวางยาสลบ เราต้องการทีจ่ ะทำ�ให้
ตนเองไม่มคี วามรูส้ กึ อะไรในระดับหนึง่ เราต้องการทีจ่ ะทำ�ให้จติ ใจเรา
ด้านชาเพื่อที่จะไม่รู้สึกทุกข์ และนี่เป็นการกระทำ�ที่ไม่ถูกต้องใน
การดับทุกข์ สารต่างๆ เหล่านีไ้ ม่ได้ชว่ ยยกระดับจิตใจของเรา แต่กลับ
จะดึงจิตใจให้ตกต�่ำ ลง สิง่ เหล่านีเ้ ปลีย่ นแปลงจิตใจเราโดยสร้างสภาวะ
ต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมต่อการที่จะดำ�เนินอยู่ในมรรคของพุทธศาสนา
ในการเจริญอยู่ในมรรคนั้น เราจำ�เป็นที่จะต้องมีสติที่แหลมคมอยู่
ตลอดเวลาเพื่ อ ที่ จ ะรู้ แ จ้ ง และหยั่ ง ถึ ง ความจริ ง ของคำ � สอนของ
พระพุทธเจ้า การทำ�จิตใจให้ด้านชาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

ผู้ที่ใช้ยาเสพติดต้องการที่จะหาทางออกแบบง่ายๆ และรวดเร็ว
อยู่เสมอ เขาต้องการที่จะเข้าสู่สภาวจิตใดสภาวจิตหนึ่งโดยทางลัด
แต่สิ่งที่เขากลับไม่รู้ก็คือว่าวิธีที่ถูกต้องในการที่จะได้สมาธินั้นต้อง
แลกมาด้วยความพยายามและความเพียรเท่านั้น ต้องทำ�ด้วยวิธี
ที่ถูกต้อง เวลาที่เราพยายามที่จะหาทางลัด ถึงแม้ว่าจะได้อะไรมา
ก็ต้องเสียสิ่งนั้นไปอย่างรวดเร็ว เพราะมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ
เมื่อไรเราเข้าถึงจิตใจของเราในทางที่ถูกต้องด้วยการปฏิบัติภาวนา
เราก็จะได้พบและสัมผัสกับของจริง
ลั ก ษณะของการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นอยู่ ใ นศี ล ธรรมเป็ น สิ่ ง ที่
ค่อนข้างน่าสนใจ ศีลธรรมโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์
กับสิง่ อืน่ แต่ไม่ได้มคี วามสัมพันธ์ในลักษณะทีเ่ หมือนกับแนวความคิด
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงยุคปี พ.ศ. 2500 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ปัจเจกบุคคล แต่เกีย่ วเนือ่ งกับความเป็นมนุษย์ของเรา ศีลธรรมเป็น
สภาวธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรง
อันประกอบด้วยคุณธรรมต่างๆ ของการเป็นมนุษย์ ซึง่ หมายความว่า
เวลาที่เราทำ�ผิดศีลก็คือการกระทำ�ที่ขัดแย้งกับความเป็นมนุษย์
ของตน ยกตัวอย่างเสือเป็นต้น เสือนัน้ ก็มศี ลี ธรรมทีแ่ ตกต่างออกไป
คือในรูปแบบของเสือและเป็นไปตามธรรมชาติของมัน ถ้ามันทำ�ตัวใน
แบบของเสือ มันก็จะรักษาสภาพความเป็นเสือของมันไว้ได้ และสัตว์
ส่วนมากก็มกั จะเป็นเช่นนี้ ธรรมชาติของเสือ ธรรมชาติของมนุษย์ หรือ
ธรรมชาติของสุนขั ก็มคี วามแตกต่างในระดับของศีลธรรมและรูปแบบ
ตามธรรมชาติของตน
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มนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงโดยธรรมชาติ เราจึงควรที่จะรักษา
เกียรตินี้ด้วยการรักษาศีลห้า แต่เราต้องเข้าใจว่าศีลธรรมไม่ได้มีแค่
ศีลเพียงห้าข้อเท่านั้น ศีลนั้นยังหมายรวมไปถึงความประพฤติที่
ถูกต้องและมารยาทที่ดีงามอีกด้วย นั่นก็คือเราต้องระมัดระวังรักษา
กายและวาจา ด้วยการกระทำ�สิง่ ต่างๆ ในทางทีถ่ กู ทีค่ วร ซึง่ สิง่ เหล่านี้
ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของศีลธรรม
แน่ น อนที่ สุ ด หลั ก สำ � คั ญ ของศี ล ธรรมคื อ ศี ล ห้ า ศี ล ห้ า ข้ อ นี้
เป็นสิ่งที่สำ�คัญที่สุดที่จะต้องรักษา แต่ก็ยังมีสิ่งอื่นอีกมากมายที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาศีล เราสามารถที่จะรู้ระดับของศีลธรรม
จากอากัปกิริยาของคน เวลาที่คนบางคนประพฤติตนไม่สุภาพ
เราก็มองว่าเขาเป็นคนที่หยาบคายไม่มีมารยาท แต่หากคนทำ�ตัว
เรียบร้อย เราก็มองว่าเขาเป็นคนสุภาพอ่อนโยน ทั้งนี้เนื่องจาก
การกระทำ�ต่างๆ นั้นล้วนแล้วแต่เกิดมาจากจิต คนสองคนจึงมัก
จะคิดและประพฤติตนแตกต่างกัน
และเมื่อสิ่งที่มาจากจิตนั้นดีงาม การกระทำ�ที่เป็นผลก็จะดีตาม
ไปด้วย การกระทำ�เหล่านั้นก็จะก่อให้เกิดกรรมดีที่จะย้อนกลับมา
ส่งผลที่ดีที่เป็นประโยชน์ให้กับเราอยู่เสมอ ดังนั้นเราจึงควรที่จะ
ระมัดระวังในการกระทำ�ต่างๆ โดยทัว่ ไปของเราและรวมทัง้ การกระทำ�
ที่กำ�หนดไว้ในศีลห้าข้อ
การกระทำ�ทางกาย วาจา และใจ ล้วนเป็นกรรม กรรมหมายถึง
การกระทำ� โดยเฉพาะอย่างยิง่ การกระทำ�ด้วยเจตนาทีม่ าจากส่วนลึก

ของจิตใจเรา เจตนาอาจจะอยูแ่ ค่ภายในใจเราในรูปของความคิด หรือ
อาจจะแสดงออกมาในรูปของการกระทำ�ทางกายและวาจา ผลของ
กรรมทีต่ ามมาก็จะเป็นไปตามลักษณะของการกระทำ�นัน้ ๆ เมือ่ ปัจจัย
ทั้งภายนอกและภายในพร้อมก็จะส่งให้มีผลตามที่เหมาะที่ควรแก่
การกระทำ�นั้นๆ
กรรมมี 3 ชนิด คือ มโนกรรม วจีกรรม และกายกรรม มโนกรรมนัน้
ละเอียดทีส่ ดุ วจีกรรมนัน้ หยาบขึน้ มาอีก ส่วนกายกรรมนัน้ หยาบทีส่ ดุ
ศีลธรรมในทางพุทธศาสนาคำ�นึงถึงวจีกรรมและกายกรรมเท่านั้น
ไม่รวมไปถึงมโนกรรม เพราะความคิดละเอียดเกินกว่าที่คนธรรมดา
จะควบคุมได้ ด้วยเหตุทคี่ วามคิดนัน้ ควบคุมได้ยากมาก พระพุทธองค์
จึงตรัสไว้ว่า เราต้องดูแลรักษาการกระทำ�ภายนอกให้ถูกต้องและ
ดีพร้อมเสียก่อน ภายนอกก็หมายถึงกายและวาจา ถึงแม้ว่าภายใน
จะรุม่ ร้อน เราต้องประพฤติปฏิบตั ภิ ายนอกให้ดใี ห้ได้เสียก่อน เราจะได้
ไม่ทำ�ให้โลกและสิ่งรอบๆ ตัวเราเดือดร้อนวุ่นวาย เมื่อไรที่เราก่อให้
เกิดความไม่สงบสุขภายนอกตัวเรา สิง่ ทีอ่ ยูร่ อบๆ ตัวเราก็จะมีปฏิกริ ยิ า
ในทางลบกับตัวเราเช่นกัน เมือ่ สภาพแวดล้อมของเราไม่สงบ เราก็จะ
ไม่สามารถทีจ่ ะมีสมาธิอยูก่ บั การปฏิบตั ภิ าวนาของเราได้ เราต้องดูแล
รับผิดชอบแก้ไขสภาพแวดล้อมรอบตัวเราให้ดเี สียก่อน เพือ่ ทีจ่ ะได้ไม่มี
ความรู้สึกเสียดายหรือเสียใจกับสิ่งต่างๆ และเมื่อเรามีความสงบสุข
กับสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวเราแล้ว เราก็จะสามารถปล่อยวางและลืมสิง่ ต่างๆ
ทางโลกและมุ่งการปฏิบัติไปภายในตัวเราได้ง่าย
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เนื่ อ งจากการกระทำ � ทางกายและวาจาเป็ น สิ่ ง ที่ ค นอื่ น เห็ น
การกระทำ�นัน้ จึงมีผลโดยตรงกับสิง่ ต่างๆ รอบๆ ตัวเรา ส่งผลถึงความ
สัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้าง ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระทำ�
ทางกายและวาจาของเรา ความคิดนั้นถึงแม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้อื่น
แต่เพราะเกิดขึ้นโดยที่ผู้อื่นไม่สามารถล่วงรู้ได้ จึงไม่ส่งให้มีผลหรือ
ปฏิกริ ยิ าใดๆ และด้วยเหตุนเี้ อง มโนกรรมจึงจัดว่าอยูส่ งู กว่าวจีกรรม
และกายกรรม และไม่ได้รวมอยูใ่ นศีลธรรม ถ้าเราคิดถึงศีลห้าข้อแล้ว
ทุกข้อเกี่ยวข้องกับกายและวาจา ไม่มีข้อใดที่เกี่ยวข้องกับจิตใจเลย
อย่างไรก็ตามการฝึกฝนจิตใจนัน้ เป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญอย่างยิง่ เพราะถ้า
เราคิดไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรแล้ว ความคิดที่ไม่ดีที่เป็นภัยเหล่านั้น
มักจะแสดงออกมาทางกายและวาจา เมือ่ เป็นเช่นนัน้ เราก็จะสามารถ
ทำ�ผิดศีลได้ง่าย คนที่ทำ�ผิดศีลอยู่เสมอ ก็จะค่อยๆ เสื่อมจากความ
เป็นมนุษย์ลงไปเรือ่ ยๆ ซึง่ ก็เป็นเรือ่ งทีน่ า่ เสียดาย เพราะว่าคนเรานัน้
เสื่อมลงได้ง่าย แต่ยากที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เราจึงต้องคอย
ระมัดระวังเป็นอย่างมากในการรักษาศีล
ในการปฏิบตั ธิ รรม เราต้องเริม่ จากระดับของศีลก่อน ยังไม่จ�ำ เป็น
ที่เราจะต้องไปปฏิบัติภาวนาตามลำ�พัง แต่จำ�เป็นที่จะต้องรักษาศีล
ให้ได้เสียก่อน สำ�หรับฆราวาส การปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอที่บ้าน
มีประโยชน์อย่างมาก ถึงแม้ว่าอาจจะทำ�สมาธิได้ไม่ถึงขั้นลึกมาก
แต่ก็ช่วยเอื้อต่อการปฏิบัติภาวนา ประการแรกก็คือเราต้องเอาชนะ
อุปสรรคต่างๆ ทางโลกด้วยการมีสติและมีวินัย ในแต่ละวันถ้าเรา

ไม่ขับรถก็ขึ้นรถเมล์ จับจ่ายซื้อของหรือทำ�งาน สิ่งต่างๆ เหล่านี้
ทำ�ให้ใจเรานั้นคิดอยู่กับเรื่องต่างๆ ตลอดเวลา และเวลาที่เรานั่งลง
เพือ่ จะทำ�สมาธิ ความคิดต่างๆ เหล่านีก้ ย็ งั เกิดขึน้ อยูต่ ลอดเวลา และ
ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นการยากมากที่ฆราวาสจะสามารถหยุดการ
ทำ�งานและฝึกปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจัง
ผูท้ ไี่ ด้ผา่ นการฝึกปฏิบตั มิ ามากเพียงพอทีจ่ ะควบคุมจิตใจตนเองได้
ในระดับหนึง่ ก็สามารถทีจ่ ะปฏิบตั ภิ าวนาได้ดกี ว่าถึงแม้จะยังทำ�งานอยู่
แต่ก็ต้องใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างมาก ข้อสำ�คัญก็คือเรา
ต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมความคิดของเรา ซึ่งก็หมายถึงคำ�พูดหรือ
บทสนทนาในจิตใจเรา การตัดบทสนทนาภายในใจนั้นจะทำ�ให้เรา
ควบคุมจิตของเราได้ดี แต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลย เราจะรู้สึกว่า
เวลาทีม่ คี วามคิดผุดขึน้ มา ความคิดดูเหมือนจะมีความสำ�คัญอย่างยิง่
ในขณะนัน้ มีเสียงทีอ่ ยูภ่ ายในหัวของเราทีจ่ ะคอยบอกว่า “เราควรทีจ่ ะ
มาคิดเรือ่ งนีก้ อ่ นทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ นะ” แต่นนั่ ก็เป็นเพียงเสียงกระซิบของ
กิเลสและนี่คือวิธีของกิเลสที่คอยจะรบกวนการปฏิบัติของเราอยู่
เสมอ
เราต้องรูว้ า่ กิเลสตัณหาคืออะไร เพราะสิง่ เหล่านีเ้ ป็นศัตรูของธรรม
เมื่อเรารู้จักศัตรูของเราแล้ว เราก็พอที่จะรู้ว่าเราจะต้องเผชิญและ
ต่ อ สู้ กั บ อะไรและมั น มี พ ลั ง มากมายเพี ย งใด ทั้ ง ธรรมและกิ เ ลส
ล้วนอยู่ในจิตใจของเรา ทั้งสองสิ่งนี้อยู่ด้วยกันและต่อสู้กัน บางครั้ง
ธรรมอาจจะเป็นผู้ชนะ และบางครั้งกิเลสก็อาจจะชนะ แต่สำ�หรับ
ปุถชุ นคนธรรมดาแล้ว กิเลสมักจะมีอ�ำ นาจเหนือกว่าโดยไม่สามารถ
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จะหลีกเลีย่ งได้ และด้วยเหตุนเี้ องทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราทำ�นัน้ ล้วนแล้ว
แต่มกี เิ ลสแอบแฝงอยู่ เราไม่เคยทีจ่ ะทำ�อะไรโดยปราศจากกิเลสเลย
เราสามารถสังเกตเห็นสิง่ นีไ้ ด้จากประสบการณ์ตา่ งๆ ของเรา ทัศนคติ
ของเราโดยรวมยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะนานเท่าไร
และเนือ่ งจากความคิดความเชือ่ ของเราแฝงไปด้วยกิเลส จึงเหมือนกับ
ว่าเราได้ใส่แว่นทีม่ เี ลนส์สอี ยูต่ ลอดเวลา การมองสิง่ ต่างๆ ของเรานัน้
ถูกปิดบังไปด้วยกิเลส และเพราะเราไม่เคยถอดแว่นนัน้ ออก เราจึงไม่มี
โอกาสที่จะมองเห็นอะไรได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
ถ้าตาเราสว่างพอ เราก็จะเห็นกิเลสตัณหาต่างๆ ในจิตได้อย่าง
ชัดเจน แต่เพราะเราไม่เคยมองเห็นอีกด้านหนึง่ ก็เลยรูส้ กึ เหมือนกับว่า
กิเลสตัณหาไม่มอี ยูด่ ว้ ยซ�้ำ ไป เราจะสัมผัสมันได้กต็ อ่ เมือ่ กิเลสเหล่านัน้
มันปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นกว่าเดิม อย่างเช่นเวลาที่ความโกรธ
ความโลภปรากฏขึ้น นั่นก็คือเมื่อกิเลสตัณหาทำ�งาน เราก็พอที่จะ
เห็นมันได้ เราอาจจะไม่เห็นมันตอนที่มันเกิดขึ้น แต่เมื่อคิดพิจารณา
หลังจากนัน้ เราก็จะรูว้ า่ กิเลสตัณหาเกิดขึน้ แล้ว และเมือ่ เป็นเช่นนัน้
เราควรจะถามตัวเองว่า “อะไรทีท่ �ำ ให้กเิ ลสเกิดขึน้ และกิเลสเหล่านัน้
เกิดขึ้นได้อย่างไร”
เมื่อเราได้วิเคราะห์กระบวนการเกิดของกิเลสตัณหาจนกระทั่ง
เราเห็นชัดว่ากิเลสเกิดขึ้นในใจเราได้อย่างไร เราก็สามารถที่จะคอย
สังเกตมันได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิม แต่นั่นยังเป็นงานที่ต้องทำ�
อีกยาวไกลในการที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาให้ได้ เพียงแค่จะควบคุม
กิเลสเล็กๆ น้อยๆ ก็ยังเป็นเรื่องยาก เราต้องใช้การปฏิบัติธรรมใน

ทุกวิถที างทีจ่ ะควบคุมกิเลส และยิง่ เราสามารถทีจ่ ะลดละทำ�ให้กเิ ลส
เบาบางลงได้มากเท่าไร เราก็จะยิ่งพบกับความสุขและความเป็น
อิสระมากขึน้ เท่านัน้ เราจะสามารถเห็นได้วา่ เรากำ�ลังพบกับของจริง
อันเป็นของสำ�คัญ ซึ่งจะทำ�ให้เรารู้สึกว่าเรามีความสำ�คัญ นี่ไม่ได้
หมายถึงความสำ�คัญใหญ่โตในทางโลก แต่เป็นความรู้สึกภายในที่มี
คุณค่าอย่างแท้จริง
ก่อนหน้านี้เราก็เป็นเหมือนกับคนอื่นๆ แต่เมื่อกิเลสเบาบางลง
ความรู้สึกภายในจิตใจว่าเราแตกต่างจากคนอื่นก็จะยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆ
เราจะพบว่าความเป็นอิสระภายในนี้มีค่าเหนือสิ่งอื่นใด เพราะว่า
มันเป็นของจริงและถาวร ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไป มันคงอยู่
อย่างชัดเจนในจิตใจของเรา นีค่ อื ความมัน่ คงภายในจิตใจซึง่ เป็นสิง่ ที่
เราทุกคนต่างต้องการ
คนส่วนมากมักจะไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายใน
จิตใจของตนเอง และนี่คือ สิ่ง ที่เราควรจะพยายามหาทางแก้ ไ ข
มิ ฉ ะนั้ น ชี วิ ต ก็ จ ะผ่ า นไปโดยเราไม่ มี โ อกาสที่ จ ะทำ � อะไรสั ก อย่ า ง
เกีย่ วกับการกำ�จัดกิเลส เราควรจะต้องฝึกฝนจิตใจให้มสี ติอย่างต่อเนือ่ ง
และรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา สตินั้นเป็นสิ่งที่ขาด
ไม่ได้เลย ตราบใดทีเ่ รามีสติเพือ่ ทีจ่ ะคอยเฝ้าดูสภาวะต่างๆ ของจิตเรา
เราก็พอจะมั่นใจได้ในกายและวาจาของเรา
ทางเดียวที่เราสามารถที่จะป้องกันมิให้ประมาทในการกระทำ�
ต่างๆ ของเราก็คอื การมีสติ เวลาทีเ่ รามีสติเราจะรูเ้ ท่าทันและระวังที่
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จะไม่กระทำ�การใดๆ ให้เกิดปฏิกิริยาที่เป็นภัยอันตราย และด้วยการ
สังเกตอย่างรอบคอบ เราจะเห็นสิง่ ทีผ่ ดิ และระงับปฏิกริ ยิ านัน้ ก่อนที่
จะกลายเป็นวจีกรรมหรือกายกรรม และเมื่อเราทำ�เช่นนั้นก็เท่ากับ
เราค่อยๆ น้อมธรรมะเข้ามาในชีวติ ของเรา ยิง่ มีธรรมะในชีวติ เรามาก
ขึ้นเท่าไร ใจเราก็จะยิ่งเป็นธรรมมากขี้นเท่านั้น ซึ่งจะนำ�มาซึ่งความ
สงบสุข ความสงบสุขนี้เองที่จะเพิ่มพูนความสุขความสบายใจให้เรา
ในทางตรงกันข้าม เวลาทีเ่ ราสวนกระแสของธรรมะเราก็จะมีปฏิกริ ยิ า
ที่เป็นอกุศลที่เข้ามากระทบกระเทือนภายในใจของเรา เวลาที่มีเรื่อง
กระทบกระเทือนต่างๆ เกิดขึ้นภายในใจของเรา เราก็จะเป็นทุกข์อยู่
ตลอดเวลา และนี่คือวิธีที่กิเลสทำ�ให้เราทุกข์
เมือ่ เราพิจารณาจิตของเรา เราก็จะพบว่าส่วนมากจิตนัน้ กระเพือ่ ม
ความคิดต่างๆ นานา ผุดขึ้นอย่างวุ่นวาย ไม่ว่าจะเป็นความคิด
ความเห็น ภาพ และสิ่งอื่นๆ จิตหมุนอยู่ตลอดโดยไม่มีที่สิ้นสุดยุติ
ไม่สามารถควบคุมได้ และสภาวจิตเช่นนีไ้ ม่ดเี ลย แต่ทกุ คนก็เป็นเช่นนี้
มีน้อยคนนักที่จะสามารถควบคุมจิตใจตนเองได้จริงๆ ดังนั้นเพื่อที่
จะหยุ ด การปรุง แต่ง ของจิตและควบคุม จิ ตให้ ไ ด้ ใ นระดั บ หนึ่ ง นั้ น
เราจึงต้องฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนา เมื่อเราสามารถควบคุมจิตและ
ทำ�ให้จิตสงบอยู่ภายใต้การควบคุมของสติจนทำ�ให้เราพอที่จะเข้าใจ
สภาวะของจิตได้อย่างชัดเจน เราก็พอที่จะมีความหวังกับอนาคต
ของตนได้ ด้วยวิธีนี้เองที่เราเริ่มที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตที่
เคยไม่แน่นอนซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับเรา และเริ่มที่จะสามารถควบคุม
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ทันท่วงที

เราอาจเริม่ การทำ�สมาธิดว้ ยการเพ่งความสนใจไปทีส่ งิ่ ใดสิง่ หนึง่
อย่างเช่นลมหายใจ อานาปานสตินั้นถือได้ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง
ที่มีมานานแล้วในการช่วยให้ผู้เริ่มปฏิบัติสามารถทำ�จิตให้สงบและ
มีสมาธิ ควรนัง่ แบบผ่อนคลายในสถานทีท่ เี่ งียบสงบ และเพียงแค่คอย
สังเกตลมหายใจทีเ่ ข้าออกตามปกติ หายใจเข้าแล้วตามด้วยหายใจออก
คอยดูแต่ลมหายใจที่ผ่านปลายจมูกของตน หายใจเข้า หายใจออก
แล้วจึงหายใจเข้าอีกที
เมื่อเราฝึกทำ�สมาธิ ในตอนแรกเราจะพบว่าจิตมักจะฟุ้งซ่าน
วุ่นวาย เวลาที่เราตั้งจิตให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจ จิตจะตั้งอยู่กับ
ลมหายใจได้เพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆ แล้วก็จะหลุดไป จิตจะส่งออกไป
คิดเรือ่ งต่างๆ ตลอดเวลา นีเ่ ป็นธรรมชาติของจิต เราไม่สามารถทีจ่ ะ
ทำ�ให้จิตหยุดนิ่งได้อย่างแท้จริง มันไม่ยอมหยุด จิตจะปรุงแต่งอยู่
ตลอดเวลา แต่การปรุงแต่งของจิตนัน้ มีหลายลักษณะ ถ้าจิตปรุงแต่ง
ในทางทีไ่ ม่ระมัดระวัง จิตก็จะไม่มกี �ำ ลัง ดังนัน้ วิธที จี่ ะทำ�ให้จติ มีก�ำ ลัง
ก็คือการทำ�จิตให้แน่วแน่เป็นสมาธิ จิตจึงจะมีกำ�ลังและสามารถที่
จะพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆ ได้อย่างแหลมคม เราก็จะเห็นว่าจิตนิ่งขึ้น
และพบกับความสุขทีไ่ ม่เคยสัมผัสมาก่อน ความรูส้ กึ ได้ถงึ ความสุขนี้
สำ�คัญอย่างยิ่ง เพราะเมื่อมีความสุขแล้ว ความโลภ ความโกรธ
ความหลง ก็จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้ เพราะตามปกติแล้ว
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ก่อกวนจิตใจให้เกิดความทุกข์วุ่นวาย
เมื่อเราได้รับผลดีจากการปฏิบัติ ความสุขที่ได้นี้ก็จะทำ�ให้เรามี
กำ�ลังใจในการปฏิบัติต่อไป ในตอนแรกๆ ก็เป็นเรื่องยาก แต่พอได้
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สัมผัสกับความสุขแล้ว ผลทีน่ า่ พอใจก็จะเป็นสิง่ ทีส่ ง่ เสริมการปฏิบตั ิ
ภาวนา ส่วนมากเราไม่ประสบความสำ�เร็จในการปฏิบตั กิ เ็ พราะจิตใจ
ยังวุน่ วายอยูก่ บั ความคิดเรือ่ งต่างๆ มีความคิดปรุงแต่งมากไปนัน่ เอง
ถึงแม้วา่ เราจะสามารถหยุดความคิดได้ในชัว่ ขณะหนึง่ จิตก็จะกลับไป
คิดปรุงแต่งเหมือนเดิมอีกอย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายความว่าสติยังไม่
มัน่ คงพอ จึงควรใช้ความเพียรพยายามทีจ่ ะทำ�ให้จติ อยูก่ บั องค์ภาวนา
มิฉะนั้นเราก็จะพบว่าจิตนั้นถูกผลักดันให้คิดอยู่ตลอดเวลา
เวลาทีเ่ ราตัง้ มัน่ อยูก่ บั ลมหายใจอย่างแน่วแน่แล้ว เราก็จะรูอ้ ยูก่ บั
ลมหายใจเท่านั้น เวลาที่มีความคิดเกิดขึ้น เพื่อที่จะแย่งความสนใจ
จากเราจนกระทัง่ เราขาดสติจากการดูลมหายใจ นีก่ ค็ อื กิเลสทีเ่ ข้ามา
ก่อกวนนั่นเอง กิเลสพยายามที่จะทำ�ให้จิตเราหลุดจากสมาธิอยู่
ตลอดเวลาด้วยอุบายต่างๆ นานา ที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของเรา
จึงต้องคอยระวังว่านีเ่ ป็นเพียงกิเลสทีเ่ กิดขึน้ และต้องดึงจิตให้กลับไป
อยูก่ บั การทำ�สมาธิอย่างรวดเร็ว โดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะใช้ความพยายามเพือ่
จะดึงจิตให้ตั้งอยู่ตรงนั้น สตินั้นคือหัวใจสำ�คัญ สติหมายถึง “ความ
ระลึกรู้” ระลึกรู้อยู่กับลมหายใจ
เมื่อเรารู้จักที่จะควบคุมจิตของเราแล้ว เราควรพยามที่จะทำ�
สมาธิให้ละเอียดมากขึ้น เวลาที่เราคอยดูลมหายใจ เราก็ควรจะรู้
เท่าทันทุกขณะในการเข้าออกของลมหายใจ ไม่ใช่เพียงแต่ตอนที่เข้า
และออกเท่านั้น เมื่อทำ�เช่นนี้แล้วสติก็จะแนบอยู่กับลมหายใจยิ่งขึ้น
ในขณะทีเ่ รามีสติคอยดูลมหายใจทีอ่ อกจนกระทัง่ มันหยุดนัน้ เราต้อง
คอยระวังจุดนีใ้ ห้มากๆ เพราะจุดนีเ้ องเป็นจุดทีจ่ ติ มักจะส่งออกไปทีอ่ นื่

จึงต้องคอยสังเกตจุดนี้ และตัง้ สติอยูก่ บั จุดนีจ้ นกระทัง่ เราหายใจเข้า
อีกครัง้ ในการหายใจเข้าจิตมีแนวโน้มทีจ่ ะส่งออกเช่นเดียวกัน แต่ไม่
ชัดเจนเท่ากับการหายใจออก ดังนัน้ หลักสำ�คัญก็คอื เราต้องฝึกตนให้
มีสมาธิตั้งมั่นอย่างต่อเนื่องและละเอียดขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อเราอยู่ในขั้นที่มีสมาธิและกำ�ลังของจิตมากพอแล้ว เราก็ควร
จะหันไปเจริญปัญญา ซึ่งหมายถึงการพิจารณากายเป็นประการแรก
คอยสังเกตกาย พิจารณาลักษณะต่างๆ ของกาย คำ�นึงถึงสมมุตฐิ าน
ต่างๆ เกี่ยวกับกาย สังเกตร่างกายอย่างละเอียด เราจำ�เป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของกาย
คนส่วนใหญ่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการสนองตัณหาความ
อยากเพื่อความสุข แต่สิ่งที่เราอยากมักจะเป็นภัยต่อตัวเรา การใช้
ร่างกายเช่นนี้จะก่อให้เกิดปัญหามากขึ้น และยังเป็นโทษกับกายและ
ใจอีกด้วย เราจึงต้องพิจารณากายให้เห็นว่าจริงๆ แล้วมันประกอบ
ด้วยอะไร เมือ่ พิจารณาเช่นนัน้ แล้ว เราจะเห็นได้วา่ จริงๆ แล้วร่างกาย
ไม่ได้สวยงามหรือน่ารักใคร่สักเท่าไร กายประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลที่
เน่าเปื่อยผุพัง การตั้งอยู่ของกายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ไม่แน่นอน เพราะ
กายต้องเจ็บและแก่ กายจึงเป็นสิง่ ทีเ่ ปราะบาง แปรปรวนเปลีย่ นแปลง
อยู่เป็นนิจ ในที่สุดแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะพึ่งหรือหวังอะไรจาก
กายได้
เวลาที่เราตาย ความอยากลึกๆ ที่จะมีร่างกายนั้นเป็นตัวที่
น�ำเราไปเกาะกับร่างใหม่ ท�ำให้การเวียนว่ายตายเกิดด�ำเนินไป
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อย่างต่อเนื่อง เราเคยผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หน อาจจะ
เป็นล้านๆ ครั้ง เมื่อได้มาเกิดเราก็ต้องใช้ชีวิตทนทุกข์กับความเจ็บ
ความแก่ และความตายในที่ สุ ด เพื่ อ ที่ จ ะกลั บ มาเกิ ด ใหม่ แ ละ
ก็เริ่มวัฏวนอีกครั้ง โดย เกิด อยู่ เจ็บ แก่ และตาย ซ�้ำแล้วซ�้ำอีก
อยู่เช่นนี้ และต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานต่างๆ โดยตลอด
วิ ธี เ ดี ย วที่ จ ะหยุ ด วั ฏ วนแห่ ง การเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด ได้ ก็ คื อ การ
เพิ ก ถอนอุ ป าทานความยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ที่ เ ป็ น ต้ น เหตุ ข องการกลั บ
มาเกิด
ความยึดมั่นถือมั่นนี้ก็สามารถที่จะกำ�จัดได้วิธีเดียวคือด้วย
ปัญญาเท่านั้น ในเบื้องต้นเราพิจารณาร่างกายเพื่อที่จะได้เข้าใจ
ว่ากายนั้นไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา ร่างกายนี้มาจากดิน ประกอบ
ด้วยธาตุดิน กายตั้งอยู่ได้ด้วยธาตุดินที่มาหล่อเลี้ยงร่างกาย และ
ในที่สุดก็กลับคืนสู่ดิน โลกธาตุจึงเป็นเจ้าของที่แท้จริงของกาย
ไม่ใช่เรา เราเพียงแค่ไปยึดเอากายมาใช้ชั่วคราวเท่านั้น
เมื่อเราเข้าใจความจริงอย่างถ่องแท้ เราก็จะเลิกกลัวความตาย
ไปได้มาก เมือ่ ระลึกได้วา่ “กายไม่ใช่เรา เราไม่ได้ตาย เรายังคงอยูต่ อ่ ไป
ตายแต่ร่างกาย” กายต้องตาย เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
ก็ต้องดับไปพร้อมกับกาย สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือ “จิต” แก่นแท้ของใจ
ซึ่งเป็นผู้รู้ การรับรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่จับต้องได้ ซึ่งยากมากที่จะ
อธิบาย แต่กเ็ ป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญ จิตเป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญมาก เพราะภายในจิต
มีทั้งกิเลสต่างๆ ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง และยังรวม
ไปถึงคุณธรรมต่างๆ มรรค และความจริงทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอยู่

ภายในจิ ต ใจ เพี ย งแต่ ขึ้ น อยู่ กั บ สถานการณ์ ว่ า ฝ่ า ยไหนจะชนะ
เท่านั้นเอง
ส่วนมากแล้วกิเลสมักจะเป็นฝ่ายชนะ เป็นผู้นำ� ต่อเมื่อเราเริ่ม
เข้าใจสิ่งต่างๆ อย่างแจ่มแจ้งแล้วเท่านั้นที่ธรรมะจะเริ่มแข็งแกร่งขึ้น
และเมื่อธรรมะมีกำ�ลังมากขึ้น กิเลสก็มีโอกาสที่จะก่อกวนน้อยลง
ด้วยการพากเพียรปฏิบัติภาวนาอย่างไม่ท้อถอยเท่านั้น ซึ่งเป็นงาน
ที่ยากลำ�บากมาก เราจึงจะสามารถที่จะเข้าถึงสภาวะของความ
หลุดพ้นที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่า “พระนิพพาน” นี่คือสิ่งที่เรา
ควรจะได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราตลอดเวลา แต่เราไม่รู้จัก
ถ้าเราสามารถทีจ่ ะกำ�จัดความโง่เขลา ความหลงต่างๆ ได้ สิง่ ทีเ่ หลือ
อยู่ในตัวเราก็คือพระนิพพาน
ในพุทธศาสนานั้นเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะเป็นนักบุญ หรือเอาคำ�ว่า
“พระอรหันต์” มาไว้หน้าชือ่ ตน เราเพียงแต่มงุ่ หวังทีจ่ ะเป็นคนธรรมดา
ที่ได้กำ�จัดสิ่งชั่วในจิตใจของเราให้หมดไป อยากจะเป็นคนที่ได้ทำ�ให้
ปีศาจภายในจิตใจทีเ่ ราเรียกว่ากิเลสนัน้ หมดกำ�ลัง เพือ่ ทีจ่ ะสามารถ
ใช้ ชี วิ ต ตามปกติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข โดยที่ ไ ม่ ต้ อ งตกเป็ น ทาสของ
อารมณ์ ความรู้สึกและอิทธิพลต่างๆ ที่สะสมอยู่ภายในจิตใจของเรา
และนี่เป็นสิทธิโดยกำ�เนิดของเราอย่างแน่นอน เราไม่ได้ต้องการ
คำ�ยกย่องว่าเป็น “นักบุญ” เราควรจะได้กลับเข้าสู่สภาวะของความ
เป็นปกติ แต่การทีจ่ ะเข้าถึงจุดนัน้ ได้ เราจะต้องต่อสูเ้ อาชนะปีศาจร้าย
ด้วยวิธีที่ถูกต้อง โอกาสนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่เราจะทำ�
สิ่งนั้น เรากำ�ลังเผชิญหน้าอยู่กับสิ่งที่เราเรียกว่าปีศาจซึ่งเป็นกิเลส
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เรามีพระธรรมคำ�สอนเป็นอาวุธ ได้รบั การปกป้องและความช่วยเหลือ
จากครูบาอาจารย์ และได้รับความหวังดีจากกัลยาณมิตรของเรา
สิ่งเดียวที่เราต้องทำ�ก็คือต้องอดทนและต่อสู้กับกิเลสไม่ว่าจะยาก
สักแค่ไหนและจะนานสักเพียงใด

มชฺเฌกลฺยาณํ
งามในท่ามกลาง

พระพุทธศาสนาคือวิถขี องการปล่อยวาง
ไม่ใช่วิถีของการได้ เป้าหมายนั้นไม่ได้
สำ�เร็จด้วยความพยายามทีจ่ ะไต่ขนึ้ สูง
เรือ่ ยๆ แต่เป้าหมายอยูต่ อ่ หน้าเราแล้ว
เราเพี ย งต้ อ งกำ�จั ด สิ่ ง ที่ ปิ ด บั ง อยู่
ด้วยการขจัดสิ่งต่างๆ ไม่ใช่ด้วยการได้
บางสิ่งบางอย่าง แต่ด้วยการละทุกสิ่ง
ทุกอย่าง

กาย
ในบรรดากรรมฐานทั้ ง หมดที่ พ ระพุ ท ธองค์ ท รงแนะนำ �
กายคตาสติน่าจะเป็นกรรมฐานที่ได้รับความสนใจน้อยที่สุดในหมู่
ผู้ปฏิบัติธรรมชาวตะวันตก ถึงแม้ว่ากายคตาสติจะมีประโยชน์มาก
แต่กลับไม่ได้รับความนิยมมากนักในประเทศตะวันตกด้วยเหตุผล
บางประการ ครูบาอาจารย์น้อยมากที่จะกล่าวถึง ทำ�ไมจึงเป็นเช่นนี้
ท่านคงไม่เห็นคุณค่าและประโยชน์ของมัน
กายคตาสติ เ ป็ น ส่ ว นสำ � คั ญ ของคำ � สอนของพระพุ ท ธองค์
ซึ่งก็อาจจะดูแปลกอยู่ในยุคที่คนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโลกมาก
แต่ กลั บ แทบจะไม่รู้อ ะไรเลยที่เกี่ย วกับ ตั วเอง พวกเขาได้ ศึก ษา
วิทยาศาสตร์ จึงสามารถตอบได้อย่างละเอียดเวลาที่ได้รับคำ�ถาม
เกี่ยวกับเหตุผลของการกระทำ�ต่างๆ หรือหลักการทำ�งานของสิ่งนั้น
สิ่งนี้ ถึงแม้ว่าตัวเขาเองอาจจะไม่ทราบ แต่ก็สามารถที่จะหาคำ�ตอบ
ด้วยการสอบถามผู้รู้ หรือค้นหาในตำ�รับตำ�ราหรือทางอินเทอร์เน็ต
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แต่เมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์แล้วคนยุคนี้ทราบ
อะไรบ้าง ถึงแม้ว่าจะมีความรู้ในทางการแพทย์เกี่ยวกับสรีรวิทยา
เขาก็เพียงแต่ได้ศึกษาร่างกายของผู้อื่นหรือศึกษาจากรูปภาพต่างๆ
ของร่างกายมนุษย์จากหนังสือตำ�รา แต่ไม่ได้ศกึ ษาร่างกายของตนเอง
แต่แน่นอนว่าร่างกายของเราเป็นสิ่งที่สำ�คัญอย่างมาก ถ้าเราไม่มี
ร่างกาย เราจะสัมผัสและมีประสบการณ์ทางโลกได้อย่างไร ร่างกาย
เรานั้นทำ�ให้เราได้สัมผัสกับโลก เป็นช่องทางเข้าสู่โลกนั่นเองก็ว่าได้
การรูจ้ กั ธรรมชาติทแี่ ท้จริงของร่างกายเราจึงเป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญอย่างมาก
ต่อความสุขสบายทางกายและใจของเรา
เพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจธรรมชาติทแี่ ท้จริงของกาย เราควรจะถามตัวเราเอง
ว่าร่างกายมนุษย์จริงๆ แล้วคืออะไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และเป็น
สิง่ ทีน่ า่ ชืน่ ชมยินดีหรือไม่ เราควรทีจ่ ะระงับความคิดและความเชือ่ เดิม
ของเราเกีย่ วกับร่างกายของมนุษย์ทเี่ ราเคยมีไว้กอ่ น แล้วถามตัวเอง
อย่างไม่มีอคติว่า ร่างกายนี้เป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจและน่าปรารถนา
หรือไม่ เรามาลองพิจารณากันดู คนส่วนใหญ่ในโลกนี้มักจะคิดว่า
ร่างกายเป็นสิ่งที่สวยงามและน่าปรารถนาอย่างยิ่ง
แต่เรามาพิจารณาดูว่ามันเป็นความจริงหรือไม่ ถ้าเราไม่อาบน้ำ�
สักสองสามวันจะเป็นอย่างไร เราต้องคอยทำ�ความสะอาดร่างกาย
มิฉะนั้นมันก็จะส่งกลิ่นเหม็นจนทนไม่ได้ในที่สุด เวลาที่มีเส้นผม
ตกลงไปในอาหาร เราก็จะหมดความอยากรับประทานไปในทันที
นี่เป็นเพราะเหตุใด ผมบนศีรษะและขนตามร่างกายเป็นสิ่งสกปรก
ตามธรรมชาติ เราจึงต้องคอยหมัน่ ทำ�ความสะอาดอยูเ่ รือ่ ยๆ ทีจ่ ริงแล้ว

เราจะพบว่าไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ได้มาสัมผัสกับส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกายมนุษย์เพียงไม่นานสิ่งนั้นก็จะสกปรกทันที และเนื่องจากมี
สิ่งสกปรกและกลิ่นของร่างกายที่สะสมอยู่ เราจึงต้องซักเสื้อผ้าและ
ผ้าปูทนี่ อนของเราอยูเ่ สมอ แม้อาหารทีเ่ รารับประทานก็ตาม ทันทีที่
มันถูกบดเคีย้ วด้วยฟันและผสมกับน�้ำ ลายของเรา อาหารก็กลายเป็น
สิง่ สกปรกหรือปฏิกลู ขึน้ มา มีหลายสิง่ หลายอย่างในร่างกายเราทีเ่ ป็น
เช่นนัน้ ซึง่ เราคงต้องพิจารณาว่า จริงๆ แล้วกายเป็นสิง่ ทีน่ า่ ชืน่ ชมยินดี
และสวยงามหรือไม่
เราควรค้นหาความจริงในเรือ่ งนี้ ในเมือ่ คนส่วนใหญ่คดิ ว่ากายคือ
ตัวเรา ถ้าเป็นเช่นนัน้ จริง เราก็นา่ จะอยากรูบ้ างสิง่ บางอย่างเกีย่ วกับ
ตัวเรา ในเมือ่ เราสนใจทีจ่ ะรูเ้ กีย่ วกับทุกสิง่ ทุกอย่างในโลก ทำ�ไมเราจึง
ละเลยสิ่งที่สำ�คัญที่สุด ซึ่งสิ่งนั้นก็คือตัวเรา ทำ�ไมจึงไม่พยายามที่จะ
รู้จักตัวเราและกายของเรา
ขั้นตอนแรกในการที่จะทำ�ความรู้จักตัวเราก็คือการถามตัวเอง
เกีย่ วกับธรรมชาติของกาย เพราะร่างกายเป็นส่วนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของตัว
เราหรือของสิง่ ทีเ่ ราคิดว่าเป็นตัวเรา อย่างไรก็ตามเวลาทีเ่ ราพิจารณา
กายละเอียดลงไป เราก็จะเริ่มเห็นว่ากายนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่ตัวเรา
แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับสลายกลับคืนสู่โลก เป็นเพียงโลกธาตุที่
ประกอบด้วยโครงสร้างทีเ่ ป็นอะตอม โมเลกุล และสารเคมี เป็นต้น และ
ไม่ได้เป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้เลย เป็นเพียงสภาวธาตุ
เมือ่ เราพิจารณาให้ดี เราจะเห็นได้วา่ กายนัน้ ไม่ใช่ตวั เรา ไม่ได้เป็นของเรา
แม้แต่จะควบคุมชะตากรรมของมันเรายังทำ�ไม่ได้เลย กายถือกำ�เนิด
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มาจากโลกธาตุและก็สูญสลายกลับคืนสู่โลกธาตุเมื่อเราตาย ไม่มี
หนทางใดๆ ที่จะยับยั้งไม่ให้กายแตกสลายกลับคืนสู่โลกและกลาย
เป็นดินในที่สุด
เมือ่ เราไปยึดติดอยูก่ บั กาย ก็จะเปรียบเสมือนกับว่าเราขังตัวเอง
ไว้ในคุก กายกลายเป็นคุกที่กักขังเราให้อยู่ในสภาพที่เราไม่สามารถ
จะปลดปล่อยตัวเองออกมาสู่อิสรภาพได้ ดังนั้นเราจึงควรเข้าใจ
สภาพความเป็นจริงของกายและเห็นว่ากายนัน้ จริงๆ แล้วไม่ใช่ตวั เรา
นอกจากนั้นการที่ไปยึดติดกับกายยังนำ�มาซึ่งผลร้ายอีกด้วย ดังนั้น
เราจึงควรที่จะศึกษาหาความจริงในเรื่องนี้ให้กระจ่าง แล้วเหตุใด
เราจึงไม่ศึกษาเกี่ยวกับกายของเราซึ่งมันเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนและ
สมควรที่จะพิจารณา
และเมือ่ เราพิจารณาแล้ว เราจะเริม่ เห็นว่ามุมมองทัศนคติทงั้ หมด
ของเรานัน้ ขึน้ อยูก่ บั กาย ลองพิจารณาส่วนใดก็ได้ของชีวติ แล้วเราจะ
พบว่าเกือบทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกาย บ้านเรือนถูกสร้างเพื่อสนอง
ความจำ�เป็นของร่างกาย รถราบ้านช่องก็ออกแบบตามขนาดและ
รูปทรงของร่างกายมนุษย์ ทุกสิ่งอย่างที่เราใช้ได้ถูกออกแบบมาให้
เหมาะสมกับสัดส่วนของร่างกาย
เพราะเรามีความยึดติดอยู่กับกาย เราจึงต้องทนทุกข์ทรมาน
กับการดำ�รงชีพของร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นเรื่องที่ไม่พึง
ปรารถนา ร่างกายมีจังหวะและการเปลี่ยนแปลงของมันซึ่งเราไม่
สามารถจะควบคุมได้ เราไม่สามารถที่จะห้ามความเจ็บป่วยหรือ

ความแก่ของร่างกาย และในไม่ช้าเราก็ไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้
ร่างกายตายเช่นกัน
กายเป็นเพียงโลกธาตุทถ่ี อื กำ�เนิดขึน้ จากดินและต้องกลับคืนไปสูด่ นิ
ในความเป็นจริงแล้ว ร่างกายสามารถทีจ่ ะอยูร่ อดได้ในสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการมีชีวิตเท่านั้น ร่างกายอาศัยพื้นดินเพื่อมีชีวิตอยู่ อาศัย
อากาศเพื่อหายใจ อาศัยน้ำ�เพื่อดื่ม อาศัยอาหารเพื่อการบริโภค
อาศัยพลังงานและความร้อนเพื่อการเผาผลาญ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้
ล้วนมาจากดิน เพราะฉะนั้นร่างกายจึงเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโลกธาตุ
แต่ เ ราก็ ยัง คงต้อ งการที่จะยึดมั่นถือ มั่นอยู่ กั บ ร่ างกายและถื อว่ า
ร่างกายเป็นของเรา ในเมื่อเราเป็นเจ้าของร่างกาย เราก็จะต้อง
เผชิญกับปัญหาและความยากลำ�บากต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย
ซึ่งปรากฏว่าเรากลับไม่ชอบสิ่งเหล่านั้น เราไม่อยากที่จะเจ็บป่วย
แก่ และตาย
ร่างกายเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกับมันมากพอที่เราสามารถที่จะเอา
จิตไปพิจารณาส่วนต่างๆ และจดจ่ออยู่กับมันได้ เราสามารถที่จะ
พิจารณาดูสว่ นนัน้ ส่วนนีก้ ลับไปกลับมาและคำ�นึงถึงคุณลักษณะต่างๆ
และความเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนเห็นถึงเหตุและผลของมัน การที่เรา
รู้เรื่องเกี่ยวกับร่างกายของเรามาก ทำ�ให้สามารถใช้กายเป็นฐาน
สำ�หรับการภาวนาได้เป็นอย่างดี
กายคตาสติมีสองแนวทางคือสมถภาวนาซึ่งใช้ความสงบและ
สมาธิเป็นฐาน และวิปัสสนาภาวนาซึ่งใช้ปัญญาเป็นฐาน ในการ
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เจริญสมถภาวนา เราต้องเอาจิตพิจารณาจดจ่ออยูก่ บั ส่วนใดส่วนหนึง่
ของร่างกาย เช่น ผิวหนัง โดยทีไ่ ม่ตอ้ งคิดอะไรเกีย่ วกับผิวหนังมากนัก
เพียงแต่เอาจิตจดจ่ออยูก่ บั ผิวหนังให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำ�ได้ ประโยชน์
ของการใช้วิธีน้ีก็คือจิตจะสงบเป็นสมาธิ และเพราะจิตจดจ่ออยู่
กับอวัยวะของร่างกาย จึงเป็นการง่ายที่จะย้อนกลับมาพิจารณา
อวัยวะส่วนนั้นเพื่อจะทำ�ความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงธรรมชาติที่แท้จริง
ของมัน
สำ�หรับวิปัสสนาภาวนาในกายคตาสตินั้น ควรเริ่มด้วยการตั้ง
คำ�ถามเกีย่ วกับธรรมชาติของกาย ผิวหนังคืออะไร ธรรมชาติของมัน
คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง ถ้าเราไม่ทำ�ความ
สะอาดผิวหนังจะเป็นอย่างไร หรือถ้าเราชำ�แหละดูภายใต้ผิวหนัง
จะเป็นอย่างไร อวัยวะต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเป็นอย่างไร เราต้อง
หัดพิจารณาถึงทุกส่วนของอวัยวะทีป่ ระกอบกันเป็นร่างกาย นีค่ อื วิธี
ทีจ่ ะเจริญปัญญาโดยการตัง้ คำ�ถามอยูต่ ลอดเวลาและค้นหาความจริง
ของสิ่งนั้น
เราเริม่ ด้วยการพิจารณากายในกาย นัน่ ก็คอื พิจารณายามเมือ่ เรา
สัมผัสสิง่ ต่างๆ ในชีวติ ประจำ�วัน คือเราไม่ได้พยายามทีจ่ ะสร้างมุมมอง
ที่แปลกใหม่เกี่ยวกับการพิจารณากาย แต่ทว่าเราเพียงแค่ต้องการที่
จะพิจารณาให้ละเอียดถึงสิง่ ทีอ่ ยูต่ รงหน้าเราเพือ่ ให้เห็นถึงความจริง
ของมัน เราพยายามที่จะมองกายนี้ในแง่ความเป็นจริง คือพยายาม
พิจารณาความหมายของการมีร่างกายที่มีชีวิตนี้ให้ละเอียดเพื่อที่
เราจะเห็นได้ว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา และนี่คือจุดที่สำ�คัญ

แล้วเราค่อยมาพิจารณาศึกษากายในรูปแบบของมโนภาพในภายหลัง
ในขัน้ แรกของการพิจารณากายคตาสตินนั้ เราต้องมองกายในรูปแบบ
ปกติก่อน มิฉะนั้นการพิจารณากายจะยุ่งยากและสับสนมากเกินไป
และทำ�ให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้า
เป้าหมายแรกของการพิจารณากายคตาสติ ก็คือเพื่อให้เราได้
ค้นพบด้วยตนเองถึงความเป็นอสุภะของร่างกาย ความเป็นอสุภะนัน้
จะไม่แสดงให้เห็นภาพสวยงามของร่างกายที่เราเคยเห็น จะไม่ใช่
มุ ม มองตามปกติ ที่ เ คยเห็ น ว่ า ร่ า งกายเราเป็ น สิ่ ง สวยงามและ
น่าพึงพอใจ เป็นสิ่งที่ควรจะได้รับความสนใจดูแลอยู่ตลอดเวลา
แต่ในขณะเดียวกัน เราก็จะเข้าใจถึงความสำ�คัญของกาย ซึ่งเป็น
เครือ่ งมือทีจ่ �ำ เป็นและมีคณ
ุ ค่าอย่างยิง่ เพราะหากปราศจากกายแล้ว
เราจะไม่มรี า่ งสำ�หรับรองรับจิต ถ้าไม่มกี าย เราก็จะไม่สามารถเข้าถึง
ความคิดและความทรงจำ�ต่างๆ ได้ ทุกอย่างจะเป็นแค่การรับรู้
เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีกายเพื่อที่จะดำ�รงชีพ ถึงแม้จะเห็นว่ากาย
เป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงปรารถนาก็ตาม แต่เราจะเห็นถึงความจำ�เป็นและ
ความสำ�คัญของกายเช่นเดียวกัน หากเราปฏิบตั แิ ล้วเรามีความเข้าใจ
ในสิ่งดังกล่าวนี้ เราก็จะไม่มีสภาวะของจิตที่เศร้าหมอง หดหู่ และ
ไม่ชอบใจเกิดขึ้น
ถึ งแม้ ว่ า แต่ล ะคนสามารถที่จะตัดสินใจเลื อกวิ ธีที่ ดีที่ สุดที่ จะ
พิจารณากายคตาสติด้วยตนเองก็ตาม แต่การเริ่มด้วยการพิจารณา
ผม ขน เล็บ ฟัน และผิวหนัง นั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นพื้นฐานที่ดี
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แต่ถ้าเลือกที่จะพิจารณากายเป็นส่วนๆ เช่น แขน ขา ศีรษะ อวัยวะ
และส่วนอืน่ ๆ ก็เป็นแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ เี ช่นกัน ควรพิจารณาให้เห็นว่า
ร่างกายมีอวัยวะส่วนต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันมาประกอบเข้า
ด้วยกัน ถึงแม้วา่ อวัยวะต่างๆ ส่วนใหญ่จะถูกตัดออกไป ยกเว้นแต่ศรี ษะ
เท่านั้น ร่างกายก็ยังสามารถทำ�งานและดำ�รงชีพได้ ส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายหลายส่วนสามารถถูกตัดออกไปโดยทีไ่ ม่ท�ำ ให้เสียชีวติ เราลอง
คิดดูว่า ถ้าเรายึดว่าสิ่งนี้เป็นกายของเรา แล้วแขนนี้เป็นของเราด้วย
หรือไม่ ถ้ามันถูกตัดออกไป ยังจะถือว่าเป็นของเราอยู่ไหม
เราเริม่ การพิจารณากายด้วยการตัง้ สติอยูก่ บั ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง กระดูก เป็นต้น เราสามารถเลือกที่จะนึก
ภาพของอวัยวะส่วนนัน้ หรือพิจารณาลงไปตรงทีต่ งั้ ของอวัยวะนัน้ ก็ได้
การพิจารณาเช่นนี้ไม่ได้เป็นปัญญา แต่เป็นการพิจารณาเพื่อให้เกิด
ปัญญา เมื่อเราฝึกเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ด้วยการสังเกตและพิจารณาอย่าง
ต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลานานๆ เราก็จะมองเห็นส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ในอีกมุมมองหนึ่งโดยทันที เสมือนกับว่าเรามองเห็นภาพรวมและ
ผลกระทบของมันที่เชื่อมโยงกับจิตและธาตุต่างๆ
ยกตัวอย่างเช่น ผิวหนัง เป็นต้น เรารูถ้ งึ ลักษณะและหน้าทีส่ �ำ คัญ
ของมัน ผิวหนังเป็นเพียงชั้นบางๆ ของเนื้อเยื่อผิวที่มีความสำ�คัญใน
การปกป้องอวัยวะภายในและทำ�ให้ด�ำ รงชีวติ อยูไ่ ด้ เรารับรูแ้ ละเข้าใจ
สิ่งนี้ แต่ผลกระทบและบทบาทของผิวหนังต่ออัตตาตัวตนของเรา
เป็นอย่างไร และนี่คือสิ่งที่การฝึกปฏิบัติทางด้านสติปัญญามุ่งที่จะ
ค้นหาให้เจอ ในที่สุดเราก็จะพบว่าผิวหนังก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง

ของโลกธาตุที่มาจากโลกและต้องกลับคืนสู่โลก ไม่ได้เป็นตัวเรา
และไม่มสี ว่ นใดของเราในผิวหนังเลย ผิวหนังจะเป็นตัวเราได้อย่างไร
สิ่งที่เรายึดว่าเป็นส่วนสำ�คัญของตัวเราจริงๆ แล้วเป็นเพียงธาตุ
ที่เสื่อมสลาย เมื่อเราเห็นถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้อย่างชัดเจน มันจะ
เหมือนกับว่าเรากำ�ลังสละส่วนทีเ่ รารักส่วนหนึง่ ทิง้ ไป การเข้าใจและ
ปล่อยวางในสิง่ ทีย่ ดึ มัน่ ถือมัน่ คืองานของปัญญา ซึง่ หมายถึงการรับรู้
โดยตรงว่าผิวหนังนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆ ซึ่งไม่ใช่เพียงโดย
ความคิดเท่านั้น ผิวหนังไม่สามารถที่จะเป็นตัวเราและปราศจาก
ความเกี่ยวข้องใดๆ กับอัตตาโดยสิ้นเชิง
นี่คือวิธีหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการที่จะใช้เพิกถอนความยึดมั่น
ถือมั่นในกาย ถ้าเราไม่เจริญปัญญา เราจะไม่รู้ว่าอัตตาตัวตนของ
เรานั้นยึดติดอยู่กับร่างกายมากเพียงไร เพื่อประโยชน์ทั้งทางด้าน
กายและจิตของเรา การที่เราละความยึดมั่นเหล่านี้ให้ได้จีงเป็นสิ่งที่
สำ�คัญอย่างยิ่ง
ส่วนอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยในการละสักกายทิฏฐิ ก็คือการพิจารณา
อสุภกรรมฐาน ซึ่งก็คือการพิจารณาความไม่สวยไม่งามและส่วนที่
เป็นปฏิกูลของร่างกาย ความทุกข์ส่วนมากของเราเกิดจากการที่เรา
ยึดถือว่ากายคือเรา ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญของอัตตาตัวตนของเรา และ
เพราะความเชื่อที่ฝังลึกนี้ เราแสดงให้เห็นอัตตาตัวตนของเราในการ
กระทำ�ทุกอย่าง เราตั้งใจวางแผนชีวิตของเราเพื่อสนองกิเลสตัณหา
ที่เกี่ยวกับกาย การพิจารณาอสุภะทำ�ให้เราเห็นและสัมผัสความ
ไม่เที่ยง ไม่จีรัง และความเป็นปฏิกูลของร่างกาย และด้วยวิธีนี้เอง
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เราจึงสามารถที่จะลดละความอยากซึ่งเป็นตัณหาทางกายจนเรา
สามารถที่จะละสักกายทิฏฐิได้ในที่สุด
เนื่องจากผิวหนังหลอกให้เราเชื่อในภาพของมันที่เราเห็น เราจึง
ต้องพิจารณาส่วนนี้อย่างละเอียด เนื้อเยื่อบางๆ นี้หุ้มห่อเนื้อและ
อวัยวะภายในของกาย ถึงแม้ว่าเมื่อดูเผินๆ ผิวหนังจะดูสะอาดและ
สวยงาม แต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียด ก็จะเห็นเนื้อเยื่อที่เป็นขุย
และย่นที่ขับเหงื่อและความมันออกมา การทำ�ความสะอาดอย่าง
สม่ำ�เสมอเท่านั้นที่ทำ�ให้เราสามารถทนอยู่กับมันได้
หลังจากที่พิจารณาผิวหนังชั้นนอกอย่างละเอียดแล้ว เราควรจะ
พิจารณาและสังเกตอวัยวะภายในด้วยการพิจารณาให้ทะลุผิวหนัง
โดยจะใช้วิธีการใดก็ได้ที่ถูกจริตของเราที่สุด ในขณะที่เราพิจารณา
กาย จะพบว่ามีกายบางส่วนหรือลักษณะบางส่วนที่เด่นชัดขึ้นมา
และทำ�ให้เราสนใจ เราควรทีจ่ ะพิจารณาส่วนนัน้ ๆ เป็นพิเศษ เมือ่ เรา
สามารถที่จะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งของกายได้อย่างละเอียดพอ
ที่จะเห็นธรรมชาติของมันด้วยปัญญา เราก็จะสามารถที่จะเข้าใจ
ทุ ก ส่ ว นของร่ า งกายได้ เ ช่ น เดี ย วกั น เพราะทุ ก ส่ ว นของกายนั้ น
เหมือนกันหมด ประกอบด้วยสิง่ ทีส่ กปรกน่ารังเกียจและน่าขยะแขยง
ทั้งสิ้น ไม่มีส่วนใดที่น่าปรารถนาหรือน่าพอใจเลยในกายของเรานี้
แต่เราต้องเข้าใจว่าจุดประสงค์ของการพิจารณาอสุภกรรมฐานนี้
ไม่ใช่เพื่อที่จะทำ�ให้รังเกียจกาย ซึ่งเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง เราเพียงแค่
ต้องการที่จะเห็นธรรมชาติที่ไม่สวยงามของกาย ซึ่งเสมือนกับการที่

เราเปิดตู้เย็นแล้วพบเนื้อที่เน่าอยู่ในนั้นมาหลายสัปดาห์แล้ว เราจะ
รูส้ กึ ว่ามันน่ารังเกียจ แต่กไ็ ม่ได้เกลียดมัน เราเพียงแค่เอามันออกมา
ทิ้งในถังขยะเท่านั้น ในทำ�นองเดียวกันกับร่างกาย เราไม่ได้ต้องการ
ที่จะเกลียดร่างกาย เพราะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เราต้องการเพียง
สัมผัสและรับรู้ถึงความน่ารังเกียจของกาย รู้สึกถึงความเสียใจที่เรา
ไปคว้าและยึดมัน่ ถือมัน่ อยูก่ บั กายมาตัง้ แต่เกิด เราต้องยึดติดและทน
อยู่กับกายจนวันตาย แต่ก็ยังดีที่เรามีโอกาสที่ได้พบธรรมะในขณะที่
ยังมีชีวิตอยู่ในกายนี้ ซึ่งเมื่อพิจารณาในแง่นี้จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก
เราต้องพิจารณาให้ถูกทางเพื่อที่จะเอาชนะความหลง และนี่คือ
จุดประสงค์ที่แท้จริงของกายคตาสติหรือการพิจารณากาย
หลังจากที่เราได้ตั้งใจฝึกพิจารณาอสุภกรรมฐานอย่างจริงจัง
เราอาจจะรู้สึกหงุดหงิดรำ�คาญหรือโกรธอย่างไม่มีเหตุผล นี่คือ
ปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดจากการพิจารณากาย เมือ่ ความเชือ่ ในตัวตนของเราที่
มีมานานนัน้ ถูกสำ�รวจตรวจสอบ ทำ�ให้ความหลงภายในตัวเราก่อให้
เกิดความหงุดหงิดรำ�คาญใจขึน้ มา ดังทีเ่ ขาว่าเหมือนหมีทมี่ บี าดแผล
บนหัว ดังนั้นเพื่อที่จะระงับความรู้สึกไม่ดีเหล่านั้น เราควรที่จะฝึก
พิจารณากายไปพร้อมกับอานาปานสติหรือเมตตาภาวนาก็ได้เพือ่ ทีจ่ ะ
ช่วยควบคุมให้จติ สงบ ซึง่ ตรงตามทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงสอน พระองค์
ท่านตรัสไว้ว่า เราควรจะฝึกกายคตาสติควบคู่ไปกับอานาปานสติ
ร่างกายเป็นสิ่งที่น่าพิจารณา เราสามารถจะพิจารณากายได้
หลายวิธี อีกวิธีหนึ่งก็คือการพิจารณากายว่าประกอบด้วยธาตุต่างๆ
ได้แก่ ดิน น�้ำ ลม ไฟ ธรรมชาติของโลกทีอ่ ยูร่ อบๆ ตัวเราเป็นสิง่ ทีเ่ ห็น
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ได้ชดั เจนและจับต้องได้ แต่ทเี่ ป็นเช่นนัน้ เพราะว่าร่างกายของเรานัน้
ก็ประกอบด้วยธาตุตา่ งๆ เหล่านัน้ เช่นเดียวกัน อันทีจ่ ริงส่วนประกอบ
ของร่างกายมนุษย์ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากส่วนประกอบของโลก
ในโลกสมั ย ใหม่ ถื อ ว่ า ทั้ ง ร่ า งกายมนุ ษ ย์ แ ละโลกล้ ว นแล้ ว แต่
ประกอบด้วยอะตอมและโมเลกุล ซึง่ เราควรจะมองและพิจารณากาย
ในแง่นี้ด้วย
เราควรจะพิ จ ารณาร่ า งกายด้ ว ยความเข้ า ใจที่ ว่ า ความเป็ น
ธาตุสี่ ดิน น้ำ� ลม ไฟ นั้นเป็นเพียงการแสดงในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น
ในการสำ�รวจธาตุและสสารต่างๆ นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยค้นพบหรือ
เจอธาตุดนิ ทีไ่ หนเลย และก็ไม่เคยค้นพบอากาศธาตุ ธาตุน�้ำ หรือธาตุไฟ
ธาตุเหล่านี้ไม่ได้มีคุณสมบัติทางกายภาพที่แท้จริงเลย แต่ในความ
เป็นจริงนั้น การพิจารณาให้เห็นเป็นธาตุสี่เช่นนี้ เป็นวิธีการของจิต
ในการพิจารณาธาตุขนั ธ์ จิตมีบทบาทสำ�คัญในการพิจารณา กล่าวคือ
เราต้องพิจารณาความเป็นธาตุสเี่ หล่านีด้ ว้ ยจิต จิตนำ�แนวคิดเกีย่ วกับ
ดิน น�้ำ ลม ไฟ มาใช้ทดแทนคุณสมบัตทิ างวัตถุ เช่น ความแข็ง ความสัน่
ความร้อน ความเคลื่อนไหว เพื่อที่จะได้เข้าใจร่างกายให้ละเอียด
มากขึ้น
อีกวิธีหนึ่งในการพิจารณากายที่น่าสนใจก็คือการตั้งคำ�ถาม เช่น
เรารู้และสัมผัสร่างกายได้อย่างไร คำ�ตอบก็คือเราสัมผัสกายได้ด้วย
ความรู้สึก ความรู้สึกคือสิ่งที่คอยบอกให้เราทราบเกี่ยวกับกาย
ซึง่ เป็นเรือ่ งทีย่ ากมากทีจ่ ะสัมผัสกายโดยวิธอี นื่ แน่นอนเราสามารถที่
จะนึกคิดว่าร่างกายประกอบด้วยส่วนต่างๆ เพราะเป็นสิง่ ทีเ่ ราสามารถ

มองเห็นได้ แต่จากประสบการณ์ภายใน เรารูถ้ งึ กายเราได้จริงๆ ด้วย
ความรู้สึกและจากการสัมผัส
ด้วยเหตุนี้เองร่างกายที่เรารู้จักจึงเป็นแค่กายที่สัมผัสได้ด้วย
ความรูส้ กึ ซึง่ กายทีส่ มั ผัสได้ดว้ ยความรูส้ กึ นีเ้ ป็นร่างละเอียดทีซ่ อ้ นอยู่
ในกายเนื้อของเราอีกที จิตของเราสื่อสารกับร่างกายด้วยความรู้สึก
ดังนั้นเราจึงไม่ได้รู้จักกายเนื้อโดยตรง เมื่อเราต้องการพิจารณากาย
เราจึงต้องอาศัยความรูส้ กึ ต่างๆ เป็นเครือ่ งนำ�ทาง ส่วนประกอบภายใน
ต่างๆ ของร่างกายนั้นสัมผัสได้ด้วยมโนภาพเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็น
ความคิดทีม่ าจากการทีไ่ ด้เห็นรูปภาพต่างๆ ทีแ่ สดงถึงส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย อวัยวะทั้งหมดนี้ประกอบกันเข้าเป็นร่างกาย แต่ก็ไม่ได้เป็น
กายที่เรารู้และสัมผัสได้ภายในจิต
ในขณะทีเ่ ราพิจารณากายด้วยการศึกษาส่วนต่างๆ ทีป่ ระกอบกัน
เป็นกายนั้น เรากำ�ลังสร้างมโนภาพของกาย เมื่อเราพิจารณากาย
ที่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกที่เกี่ยวเนื่องกันนี้ เราอาจจะพบว่าความ
รู้ สึ ก ภายในนั้ น แสดงถึ ง ภาพรวมที่ ค่ อ นข้ า งแตกต่ า งออกไปของ
ส่วนประกอบของกาย และมีความเข้าใจที่ค่อนข้างแตกต่างออกไป
เกี่ยวกับส่วนประกอบของกายด้วย นี่คือเหตุผลว่าทำ�ไมจึงจำ�เป็น
ที่จะต้องเข้าใจว่าความรู้สึกนั้นเป็นส่วนที่สำ�คัญที่สุดในความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับกายของเรา
ยกตัวอย่างเช่น เวลาที่เรารู้สึกเจ็บเท้า เรานึกถึงต้นเหตุของ
ความเจ็บนั้นว่าอยู่ที่เท้า แต่ในความเป็นจริงแล้ว แรงกระตุ้นทาง
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ประสาทสัมผัสนั้นถูกส่งจากเท้าไปสู่กลไกในสมอง ซึ่งทำ�ให้รู้สึกถึง
ความเจ็ บ นั้ น บนภาพของเท้ า ในกายที่ สั ม ผั ส ได้ ด้ ว ยความรู้ สึ ก
เพราะฉะนั้นการรู้สึกเจ็บจึงเกิดขึ้นในมโนภาพของกายดังกล่าวที่
ตั้งซ้อนอยู่บนกายเนื้อของเรา ในทางจิตเรารู้สึกเจ็บที่เท้าก็เพราะ
สัญชาตญาณของเราบอกว่าความเจ็บต้องอยูต่ รงนัน้ ในทำ�นองเดียวกัน
กายทัง้ หมดถูกแสดงให้เห็นผ่านระบบของความรูส้ กึ และด้วยเหตุนเ้ี อง
กายที่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกจึงสำ�คัญมาก และเป็นสิ่งเดียวที่เรา
สามารถรับรู้ได้ เพราะเป็นที่มาของความเข้าใจเกี่ยวกับกายเนื้อ
ของเรา
ถ้าการพิจารณากายตามทีก่ ล่าวมานีไ้ ด้ผลดีกค็ วรใช้วธิ นี ี้ การทีเ่ รา
วิเคราะห์กายเช่นนี้ ก็คือเรากำ�ลังพยายามที่จะหาวิธีให้เห็นร่างกาย
ตามความเป็นจริง และละความยึดมัน่ ถือมัน่ ในกายของเรา และเมือ่
พิจารณาเช่นนี้ เราจะพบว่ากายเนื้อของเราไม่ได้สำ�คัญอะไรมากนัก
เป็นเพียงแค่การรวมตัวของโลกธาตุตา่ งๆ ทีว่ นั หนึง่ จะต้องแตกสลาย
กลับคืนสู่ธรรมชาติ คำ�ถามที่ตามมาก็คือ เหตุใดเราจึงยึดมั่นถือมั่น
กับกายนัก
คนส่วนมากยึดติดอยูก่ บั กายเพราะคิดว่าร่างกายมีความทนทาน
มั่นคง ทั้งๆ ที่กายไม่ได้เป็นที่พึ่งที่มั่นคงแน่นอนเลย กายต้องเผชิญ
กับความไม่แน่นอนจากการเจ็บไข้ได้ป่วย ความชรา และความตาย
อยูต่ ลอดเวลา และในขณะเดียวกัน ร่างกายก็เป็นสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ปราะบาง
ที่ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม กล่าวคือต้องมีอากาศที่จะ
หายใจ อุณหภูมทิ เี่ หมาะสมกับร่างกาย และเครือ่ งป้องกันอันตรายจาก

สิง่ แวดล้อม ปัจจัยทัง้ หมดนีล้ ว้ นแล้วแต่เป็นสิง่ ทีจ่ �ำ เป็น ถ้าสิง่ เหล่านี้
ไม่พร้อมหรือเปลี่ยนไป ร่างกายก็จะดำ�รงอยู่ไม่ได้
เนือ่ งจากกายเป็นสิง่ ทีเ่ ปราะบางโดยธรรมชาติ เราจึงควรทีจ่ ะหา
ที่พึ่งอย่างอื่น เมื่อเราเห็นและเข้าใจว่ากายนั้นจริงๆ แล้วไม่สามารถ
เป็นที่พึ่งให้กับเราตามที่เราต้องการได้เลย เราจึงควรที่จะพิจารณา
ศึกษาถึงธรรมชาติของความไม่เที่ยงของมันเพื่อที่จะพิจารณาดูว่า
มีที่พึ่งอื่นที่ดีกว่าการยึดติดอยู่กับกายหรือไม่
เวลาทีเ่ ราคิดว่ากายเป็นตัวเรา เราจะเป็นทุกข์เป็นร้อนไปกับกาย
เพราะกายเป็นฐานของชีวติ เราจึงจะกลัวทีจ่ ะสูญเสียกายไป กายจึง
เป็นเหมือนบ้านที่คนสามารถจะกลับไปได้ เวลาที่จิตถูกส่งออกไป
ทีน่ นั่ ทีน่ ี่ มันก็สามารถทีจ่ ะกลับมาทีบ่ า้ นได้ กายช่วยยึดเหนีย่ วจิตใจ
และทำ�ให้รู้สึกมั่นคงปลอดภัย ถ้าไม่มีหลักสำ�หรับยึดเหนี่ยวแล้ว
จิตจะกลับไปที่ใด เราก็จะไม่มีอะไรเป็นหลักยึด เวลาที่คนเรารู้สึก
ว้าเหว่กย็ อ่ มต้องการทีจ่ ะหาทีพ่ งึ่ ทีย่ ดึ เหนีย่ วทีจ่ ะช่วยทำ�ให้รสู้ กึ มัน่ คง
ปลอดภัย
แต่ เ นื่ อ งจากทุ ก ส่ ว นของกายเราเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา
กายจึงไม่ทนทานมั่นคงพอที่จะเป็นที่พึ่งอาศัยได้ เรามีความเสี่ยงใน
การอยูก่ บั สิง่ ทีไ่ ม่แน่นอน อะไรก็ตามทีเ่ กิดขึน้ กับกาย หมายความว่า
เกิดขึ้นกับ “เรา” เวลาที่กายป่วย เราก็กังวลและหดหู่ ถ้ากาย
บาดเจ็บขึ้นมา เราก็ทุกข์ใจ เราทุกข์เพราะว่าเราไปยึดติดอยู่กับกาย
คิดว่ากายเป็นส่วนสำ�คัญของตัวเรา เวลาที่กายตาย เราก็กลายเป็น
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คนไร้บ้าน เพราะสักกายทิฏฐิหรือความยึดติดอยู่กับกายทำ�ให้คิดว่า
อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับกายก็คือเกิดขึ้นกับตัวเรา
เมือ่ เราเข้าใจธรรมชาติทแี่ ท้จริงของกายแล้ว เราก็จะหลุดพ้นจาก
การยึดติดอยู่กับกาย อะไรที่เกิดขึ้นกับกายก็จะเป็นเพียงเหตุการณ์
ภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับเรา เสมือนว่าเป็นกายของคนอื่นที่เจ็บป่วย
กายนั้นรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวด แต่เราไม่ได้ไปทุกข์กับมัน กายไม่ได้
เป็นตัวเราของเรา และด้วยเหตุที่ไม่ได้เป็นตัวเราของเรานี้ กายก็จะ
ไม่มีผลกระทบต่อความรู้สึกทางด้านจิตใจของเราอีกเลย กายไม่
สามารถที่จะฉุดลากเราไปกับมัน จิตตั้งมั่นอยู่ได้ด้วยตัวเองและ
เป็นอิสระ ความที่จิตกับกายเป็นคนละส่วนกัน ไม่เกี่ยวข้องกัน และ
เป็นอิสระนี่เองที่ทำ�ให้จิตนั้นมั่นคง ความหลงได้ถูกกำ�จัดไปเป็น
บางส่วนแล้ว ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึน้ ก็ตามจิตจะไม่หลงผิดอีก และนีค่ อื
ผลที่เราพยายามทำ�ให้เกิดขึ้นจากการพิจารณากาย
เมื่อเราได้พิจารณากายและเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรา เวลาที่มีอะไร
เกิดขึน้ กับร่างกาย เราก็จะไม่ไปทุกข์กบั มันเหมือนเคย เรารูว้ า่ มันไม่ได้
เกิดขึ้นกับเรา เรารู้ว่าถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นกับกายแต่กายนั้นไม่ใช่เรา
ถึงแม้วา่ สภาพกายจะเป็นปฏิกลู ความเป็นปฏิกลู นัน้ ก็เป็นเพียงความ
รู้สึกของกาย ซึ่งไม่ได้มีผลต่อเรา
จุดประสงค์ของกายคตาสติ ก็คือเพื่อที่จะรู้และเห็นว่ากายนั้น
ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ได้เป็นของเรา กายเป็นของธรรมชาติหรือโลกธาตุ
เราได้ยึดติดอยู่กับกายและยังคงยึดมั่นถือมั่นอยู่กับมันด้วยการดูแล

กายเป็นอย่างดี แต่ก็จะต้องมีสักวันเมื่อกายต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติ
เป็นเวลาที่เรารับรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ภายในตัวเราว่ากายเป็น
เพียงบ้านชั่วคราว เป็นของที่เรายืมมาใช้ ความทุกข์ความกังวล
เกี่ยวกับกายก็จะหายไป ความกลัวตายก็จะหายไปเพราะเรารู้ว่า
ความตายเป็นเพียงแค่การตายของร่างกาย ความเข้าใจนี้มิใช่เป็น
เรือ่ งของการแยกตัวตนออกไปจากร่างกาย แต่ทว่าเป็นการมองความ
เป็นจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของกายด้วยปัญญา
การพิ จ ารณากายมี ห ลายวิ ธี แต่ ไ ม่ ว่ า จะใช้ วิ ธี ใ ดก็ ต าม
จุดประสงค์หลักของการปฏิบัติภาวนาก็คือเพื่อที่จะเรียนรู้กายตาม
ความเป็นจริงและเพื่อเข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงของมัน และนี่คือ
หัวใจของกายคตาสติ เมื่อเราเห็นความเป็นจริงแล้ว เราก็จะรู้ว่า
กายนั้นไม่ใช่ตัวเรา การที่เราได้รู้ความจริงเช่นนี้ก็จะทำ�ให้ทัศนคติ
ของเราเปลี่ยนไป เมื่อเราทราบว่ากายไม่ใช่ตัวเราแล้ว เราก็จะ
ปล่อยวางกาย และในไม่ช้าเราจะเห็นว่าทุกชีวิตเป็นเพียงเงาเหมือน
ภาพที่ถูกฉายบนจอภาพยนตร์
ความรูท้ ไี่ ด้จากการเห็นความจริงนัน้ มีประโยชน์มาก เมือ่ ความตาย
มาถึงและร่างกายเรากำ�ลังจะตาย เราก็จะรู้ว่าไม่ใช่ตัวเราที่ตาย
ด้วยความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ กายคตาสติจึงช่วยทำ�ให้เรามีจิตใจ
ที่เข้มแข็งเป็นอย่างมาก ช่วยปลดเปลื้องจิตออกจากความทุกข์
อันใหญ่หลวงทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
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สัญญา
ในวัยเยาว์ขณะทีเ่ รากำ�ลังพยายามจะเข้าใจโลกรอบตัวของเรานัน้
จิตของเราก็ต้องพยายามที่จะซึมซับข้อมูลต่างๆ ซึ่งจิตรับรู้ผ่านทาง
ประสาทสัมผัสทั้งห้า และจัดเรียงลำ�ดับเพื่อที่จะเก็บและนำ�มาใช้ใน
อนาคต เราค่อยๆ เรียนรูว้ ธิ ที จี่ ะรวบรวม จัดกลุม่ สิง่ ต่างๆ ทีค่ ล้ายกัน
ให้เข้าเป็นหมวดหมู่ เพือ่ ความสะดวกในการนำ�ไปใช้ ในทีส่ ดุ หมวดหมู่
หรือกลุ่มเหล่านี้ก็ถูกนำ�ไปใช้เพื่อใช้เรียกสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะสำ�คัญ
คล้ายกัน และมีการตั้งชื่อขึ้นมาเพื่อใช้เรียก
ยกตัวอย่างเช่น คำ�ว่า ต้นไม้ เป็นต้น ตอนแรกนั้นเราเพียงแค่
สังเกตว่ามันมีลกั ษณะของแสงและสีซงึ่ ไม่เหมือนกับสิง่ อืน่ ๆ ทีเ่ ราเห็น
เรารู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่แต่ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันคืออะไร ในที่สุดก็มี
ผูช้ ใี้ ห้เห็นลำ�ต้นสีน�้ำ ตาลยาวๆ และมีพมุ่ สีเขียวๆ อยูข่ า้ งบนและเรียก
มันว่า “ต้นไม้” เขาให้เราเรียกและพูดตามซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีก จนเสียงนั้น
ติดหู หลังจากนัน้ เสียงของคำ�ว่า “ต้นไม้” ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ในหัว
ของเราสำ�หรับใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะและสีคล้ายๆ กันเหล่านี้

298 ปัญญาเหนือสามัญ

เมื่อเรารู้จักและเห็นต้นไม้นานาชนิดในโลกนี้มากขึ้นเรื่อยๆ เราก็
จะจัดมันให้รวมอยูใ่ นกลุม่ สัญลักษณ์ทเี่ รียกว่าต้นไม้ ในทำ�นองดียวกัน
ต่อมาเราก็เรียนรู้ที่จะแยกแยะและรู้จักสิ่งต่างๆ ในสภาพแวดล้อม
ของเรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต่างก็มีชื่อเรียกเพื่อแสดงถึงคุณลักษณะเฉพาะ
ของมัน
การกำ�หนดสัญลักษณ์กค็ อื วิธกี ารลดความซับซ้อน ซึง่ ส่วนใหญ่มี
ความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องลดความซับซ้อนของข้อมูลจำ�นวนมากทีเ่ ข้ามา
ในจิตโดยผ่านทางระบบประสาทสัมผัส การกำ�หนดสัญลักษณ์ต่างๆ
ในสมองเหล่ า นี้ เป็ น วิ ธี ท างธรรมชาติ ที่ จ ะเก็ บ และจดจำ � ข้ อ มู ล
จำ�นวนมากมายมหาศาล ตลอดจนความรู้ความเข้าใจให้อยู่ภายใน
สมองซึ่ ง มี พื้ น ที่ ที่ ค่ อ นข้ า งจำ � กั ด อย่ า งยิ่ ง กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง ก็ คื อ
การกำ�หนดสัญลักษณ์ต่างๆ นั้นเป็นการช่วยอำ�นวยความสะดวกให้
กับการจัดการกับข้อมูลอันซับซ้อนจำ�นวนมากดังกล่าว
เมือ่ เราจัดข้อมูลทีม่ จี �ำ นวนมากให้เป็นกลุม่ อยูภ่ ายใต้สญ
ั ลักษณ์ใด
สัญลักษณ์หนึ่ง เช่นกลุ่ม “ต้นไม้” เราก็จะสามารถที่จะนึกถึงเพียง
สัญลักษณ์นั้นได้ โดยไม่ต้องคำ�นึงถึงภาพรวมทั้งหมดหรือความ
ซับซ้อนของสิง่ ต่างๆ ทีส่ ญ
ั ลักษณ์นนั้ หมายถึงหรือใช้แทน เพียงแค่มชี อื่
ทีจ่ ะเรียกสิง่ ต่างๆ ก็เพียงพอแล้ว ความซับซ้อนอาจจะเป็นอุปสรรคได้
แต่ถ้าเราสามารถที่จะทราบได้ว่ามันคืออะไร ก็จะไม่มีปัญหาอะไร
กล่าวคือเราสามารถเข้าใจได้ว่ามันมีความเป็นมาอย่างไร

สิง่ ต่างๆ ทีเ่ รารูน้ นั้ มีสว่ นประกอบย่อยทีเ่ รียกว่า “สังขาร” ซึง่ เป็น
เหมือนกับเม็ดสีของภาพบนจอ เรามองไม่เห็นเม็ดสีแต่ละเม็ดในภาพ
แต่ในมโนภาพ เรากลับมองเห็นเพียงภาพรวมหนึง่ ภาพทีเ่ ด่นออกมา
จากพื้นหลังของจอ แต่สิ่งที่เรามองเห็นนี้ จริงๆ แล้วเป็นเพียงแค่
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความซับซ้อนของส่วนประกอบย่อยๆ นั่นเอง
เราใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เช่นนี้อยู่ตลอดเวลา สมองหรือจิตของเรา
เต็มไปด้วยสัญลักษณ์เหล่านี้และสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานของความคิดของเรา ซึ่งเราจำ�เป็นต้องใช้สัญลักษณ์เหล่านี้
ในการคิด เพราะความซับซ้อนของปรากฏการณ์ต่างๆ นั้นยิ่งใหญ่
เกิ น กว่ า ที่ ส มองและจิ ต ของเราจะสามารถรั บ รู้ ไ ด้ ทั้ ง หมดใน
เวลาเดียวกัน เราจึงให้ความสำ�คัญอยู่เฉพาะเพียงส่วนที่มองเห็น
เด่นชัดของประสบการณ์ต่างๆ แล้วกำ�หนดสัญลักษณ์ให้เพื่อใช้แทน
ประสบการณ์ทั้งหมด
สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นเพียงรูปภาพที่เราเห็นในชีวิตของเราเท่านั้น
แต่มนั มีผลกระทบต่ออารมณ์ของเรา ทัง้ นีส้ ว่ นมากมีความเกีย่ วเนือ่ ง
กับประสบการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ รามีกบั สิง่ นัน้ สิง่ นี้ บางครัง้ ก็เป็นประสบการณ์
ที่ดี บางครั้งก็ไม่ดี และบางครั้งก็เฉยๆ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตาม
การรับรูข้ องเราครัง้ ต่อไปในอนาคตนัน้ ก็จะได้รบั อิทธิพลจากอารมณ์
ต่างๆ เหล่านี้ในระดับหนึ่ง
ความซับซ้อนของการรับรูข้ องเรามีมากขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ตามกาลเวลา
ที่ผ่านไปและประสบการณ์ที่มีมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเรา
และปัจจัยอืน่ ๆ การเห็นต้นไม้จงึ อาจจะทำ�ให้เรารูส้ กึ ดีใจ หงุดหงิด หรือ
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เฉยๆ ก็ได้ ทั้งๆ ที่สัญลักษณ์ยังคงเหมือนเดิมแต่ดูแล้วมีความหมาย
หลากหลาย และเนื่องจากแต่ละคนจะรับรู้กับการสัมผัสสิ่งต่างๆ
ไม่เหมือนกันอย่างแน่นอน ดังนัน้ คำ�ศัพท์และสัญลักษณ์ตา่ งๆ ทีแ่ สดงถึง
หรือใช้แทนสิ่งต่างๆ จึงมีความหมายที่แตกต่างกันไปสำ�หรับแต่ละ
บุคคล
เมือ่ เราได้พบเห็นสถานทีใ่ หม่ เรามักจะพบว่ามีสิง่ ทีเ่ ราไม่คุน้ เคย
เป็นส่วนใหญ่ เราจึง สำ�รวจรอบๆ และสั ง เกตธรรมชาติ โ ดยรวม
ของสภาพแวดล้อมนั้น จนเราสามารถที่จะกำ�หนดสัญลักษณ์ให้
กั บ ภาพรวมทั้ ง หมดของมั น เพื่ อ ความสะดวกในการนำ � ไปใช้
ในอนาคต เหมือนกับว่าเราจัดข้อสังเกตทั้งหลายของเราเกี่ยวกับ
สถานที่ นั้ น ให้ เ ป็ น หมวดหมู่ อ ยู่ ใ นหั ว ข้ อ หนึ่ ง ในสารบั ญ เมื่ อ ใด
ที่ เ ราอยากจะนึ ก ถึ ง สถานที่ นั้ น ในภายหลั ง เราก็ จ ะระลึ ก ถึ ง
หั ว ข้ อ นั้ น เท่ า นั้ น ถึ ง แม้ จ ะมี ก ารแปลงเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ อ ยู่ ใ นรู ป
ของคำ�ศัพท์ก็ตาม แต่ในใจเราก็ยังมีอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับ
สถานที่นั้นอยู่
การกำ�หนดสัญลักษณ์เป็นสิ่งสำ�คัญเพราะเป็นการช่วยทำ�ให้
หน่วยความจำ�มีพื้นที่ว่างเพื่อใช้ในด้านอื่นๆ ด้วย มิฉะนั้นถ้าเรา
จำ�เป็นจะต้องจดจำ�ทุกสิ่งทุกอย่าง สมองคนเราคงจะต้องมีขนาด
ที่ใหญ่มากเพื่อรองรับในการเก็บสะสมข้อมูลทั้งหมด แต่ทว่าการ
กำ�หนดสัญลักษณ์เช่นนี้ก็มีข้อเสียอยู่มาก เพราะจะกลายเป็นว่า
เรามักจะติดอยู่กับสัญลักษณ์เป็นส่วนใหญ่ และไม่ได้ถูกต้องเสีย
ทั้งหมด ในที่สุดเราก็หันกลับไปเริ่มที่จะให้ความหมายหรือนิยาม

สัญลักษณ์เหล่านี้ ซึ่งอาจจะไม่ตรงหรือไม่จริงเสมอไป และนั่นก็
จะยิ่งทำ�ให้เกิดความหลงผิดได้ง่ายขึ้นไปอีก
ยกตัวอย่างเช่น มีบางสิ่งที่มีความซับซ้อนมาก อาจจะเป็น
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นต้น และเราก็มีชื่อสำ�หรับเรียกบุคคลคนนั้น
ความคิดความเชื่อของเราเกี่ยวกับบุคคลนั้นจะขึ้นอยู่กับปฏิกิริยา
ทางอารมณ์ ที่ ชื่ อ ของเขามี ต่ อ เรา และนั่ น เป็ น การมองที่ แ คบ
และไม่ เ ปลี่ ย นแปลงต่ อ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ ซึ่ ง ในความเป็ น จริ ง แล้ ว
ธรรมชาติ แ ละสภาพที่ แ ท้ จ ริ ง ของมนุ ษ ย์ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ซั บ ซ้ อ นมาก
เรามีภาพรวมเกี่ยวกับผู้คนที่เรารู้จัก แต่ภาพนั้นไม่ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอภายในตัวของเขา
เรามีภาพสัญลักษณ์สำ�หรับทุกสิ่ง รวมทั้งภาพสัญลักษณ์ของ
สภาวะทางอารมณ์ต่างๆ ของเรา เมื่อใดที่มีสภาวะทางอารมณ์
บางอย่างเกิดขึน้ กับเรา เรารูส้ กึ ได้เพราะเรามีความจำ�ได้หมายรูจ้ าก
หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่เรากำ�หนดสัญลักษณ์ไว้ซึ่งเป็นการยากมาก
ที่ จ ะอธิ บ ายหรื อ ให้ นิ ย ามกั บ สั ญ ลั ก ษณ์ ต่ า งๆ ที่ อ ยู่ ภ ายในจิ ต
ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นความรูส้ กึ แต่เราก็รูไ้ ด้อย่างชัดเจน กล่าวคือ
เรารู้ว่าความรู้สึกนั้นมีความหมายอย่างไรสำ�หรับเรา แต่นั่นก็ไม่ได้
หมายความว่าเรารู้จักว่าจริงๆ แล้วมันคืออะไร เรามักจะคิดว่าเรา
เข้าใจอะไรบางอย่าง แต่ในความเป็นจริง เรามิได้รู้ซึ้งถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
จริงๆ เราเพียงแค่สัมผัสกับสัญลักษณ์แทนตัวของมันเท่านั้นเอง
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สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ แล้วมักมีความซับซ้อนอยู่เสมอ สิ่งที่เกิดขึ้น
มักจะเหมือนกับน้ำ�วนซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าเรา
พยายามที่จะต่อต้านความเปลี่ยนแปลงและอยู่เฉยๆ เหมือนเดิม
เราก็ จ ะไม่ เ ห็ น ความจริ ง แต่ ถ้ า เราสามารถที่ จ ะคอยมองคอย
สังเกตมันอย่างใกล้ชดิ เราก็จะเห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็น
ส่วนหนึ่งในวังวนของความเปลี่ยนแปลง เราจึงควรปล่อยทุกอย่าง
ให้เป็นไปตาธรรมชาติ
เราควรพยายามที่ จ ะระลึ ก รู ้ อ ยู ่ เ สมอว่ า มี ค วามหมุ น เวี ย น
เปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น ภายในและรอบๆ ตั ว เราอยู ่ ต ลอดเวลา
เราสัมผัสมันอยู่ แต่เพราะจิตของเราไม่เร็วพอที่จะติดตามการ
เกิดดับอันต่อเนื่องของปรากฏการณ์ต่างๆ จิตเราจึงต้องย่อส่วน
สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นให้ง่ายพอที่จิตจะสัมผัสกับมันได้ เราจึงสร้าง
สัญลักษณ์ตา่ งๆ ขึน้ มา ตัวอย่างเช่น รถยนต์ ค�ำว่า “รถยนต์” เป็นเพียง
นิยามหรือสัญลักษณ์ ในความเป็นจริงแล้วรถยนต์คืออะไร รถยนต์
เป็นสิง่ ทีป่ ระกอบไปด้วยชิน้ ส่วนต่างๆ มากกว่าแสนชิน้ อย่างไรก็ตาม
เราก�ำหนดสัญลักษณ์แทนชิน้ ส่วนเหล่านัน้ ด้วยค�ำว่า “รถยนต์” เพียง
อย่างเดียว ค�ำว่า “บ้าน” ก็เช่นกัน ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ
นับไม่ถ้วน เราเรียกมันว่า “บ้าน” เพราะจิตของเราไม่สามารถที่
จะรับรู้ความซับซ้อนของทุกสิ่งที่ประกอบเข้าด้วยกันหรือปรากฏ
อยู่ในบ้าน จิตของเราไม่สามารถที่จะรับรู้สิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมดใน
เวลาเดียวกัน เราจึงต้องจัดการย่อให้มันง่ายขึ้น

สัญลักษณ์ต่างๆ ในจิตของเราปรับเปลี่ยนไปตามเหตุและปัจจัย
เรามี สั ญ ลั ก ษณ์ จำ � นวนหนึ่ ง ที่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นให้ เ ข้ า กั บ
สถานการณ์ต่างๆ ได้ สัญลักษณ์บางส่วนเป็นรูป บางส่วนเป็นการ
ใช้งาน และบางส่วนก็เป็นตำ�แหน่งที่ตั้ง นอกจากนั้นสัญลักษณ์ก็มี
ระดับความซับซ้อนมากกว่านั้น องค์ประกอบบางส่วนสามารถ
แยกออกจากกลุ่มของมันได้ ยกตัวอย่างเช่น เราสามารถบอกได้ว่า
ต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ในป่าคือต้นอะไร ทำ�ไมเราจึงสามารถระบุได้ว่า
นัน่ คือต้นไม้ชนิดหนึง่ และทีเ่ หลือเป็นป่า นีค่ อื วิธที ีจ่ ะทำ�ให้เราเข้าใจ
ถึงสถานการณ์ด้วยการใช้เหตุและผล
หลักการเดียวกันนี้ก็มีการนำ�ไปใช้กับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายใน เช่น
อารมณ์หรือความรู้สึก เราพยายามที่จะจัดการและควบคุมอารมณ์
ด้วยการให้นิยาม และเราคิดว่าเราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ
ด้วยการกระทำ�เช่นนี้ แต่สิ่งสำ�คัญก็คือเราต้องรู้ว่าการตั้งชื่อหรือ
ให้นิยามความหมายกับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะที่
แท้จริงของอารมณ์ ดังนัน้ ความรูส้ กึ ในจิตของเรา เช่น อารมณ์ตา่ งๆ นี้
จึงต้องอาศัยการสังเกตอย่างละเอียด เราควรพร้อมทีจ่ ะคอยสำ�รวจ
และวินิจฉัยอยู่เสมอ เราต้องไม่สรุปเอาง่ายๆ ว่า “นี่คือความโกรธ
นีค่ อื ความโลภ” เราต้องคอยพิจารณาคอยหมัน่ สังเกตอารมณ์เหล่านี้
ทันทีที่มันเกิดขึ้นในจิตของเรา ดูว่ามันมีสภาวะเป็นเช่นไร ทั้งนี้โดย
ไม่คำ�นึงถึงว่าเราจะเรียกมันว่าอย่างไร เราต้องพยายามที่จะเข้าใจ
ธรรมชาติที่แท้จริงของมันไม่ใช่เพียงแต่รู้จักแต่ชื่อมันเท่านั้น
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เราต้องหมั่นสังเกตสัญลักษณ์ต่างๆ ที่อยู่ในใจของเรา และ
พยายามที่ จ ะทำ � ความเข้ า ใจว่ า ความเป็ น จริ ง นั้ น ถู ก บิ ด เบื อ นไป
อย่างไร สัญลักษณ์เหล่านี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นความเป็นจริง ดังนั้น
ในแง่ ห นึ่ ง จึ ง กล่ า วได้ ว่ า มั น เป็ น เพี ย งภาพลวงตาก็ ไ ด้ จากการ
ที่ เ ราหั น มาศึ ก ษาสั ญ ลั ก ษณ์ เ หล่ า นี้ เราก็ จ ะสามารถเห็ น และ
เข้ า ใจได้ ว่ า ตั ว เราเองนั้ น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สั ง ขารหรื อ
ความคิดปรุงแต่งของจิต ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่น ความ
ยึดมั่นถือมั่นนี้สร้างความตึงเครียดภายในจิตใจของเรา ซึ่งเกิด
จากความเป็นไปได้ที่มันอาจจะเลือนลางไปจากความทรงจำ�หรือ
ที่เรียกว่า “สัญญา”
การที่เราคิดถึงผู้คนและเหตุการณ์ในอดีตนั้นเป็นการทบทวน
ความทรงจำ � อย่ า งหนึ่ ง การที่ เ ราทำ � เช่ น นี้ ก็ เ พราะเราไม่ อ ยาก
ปล่อยวาง เพราะยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอย่างมาก
อาตมาแก่แล้วและความจำ�ก็ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อน แต่อาตมาเห็นว่า
ก็ดีเหมือนกัน เพราะความจำ�เกี่ยวกับอดีตนั้นค่อนข้างจะเลือนราง
ก็เลยทำ�ให้ไม่ได้ไปคิดถึงมันมากนัก และด้วยเหตุนี้ ความยึดมัน่ ถือมัน่
ก็คอ่ ยๆ หมดไป ถึงแม้การทีค่ วามทรงจำ�เลือนรางจะมีขอ้ เสียอยูบ่ า้ ง
แต่ก็มีข้อดีอยู่เหมือนกัน
สัญลักษณ์ตา่ งๆ ทีเ่ รากำ�หนดขึน้ เพือ่ จะสร้างโลกรอบๆ ตัวเรานัน้
ถูกผูกไว้กับความจำ�ได้หมายรู้ ความทรงจำ�นั้นเป็นฐานข้อมูลของ
ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมด ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นด้าย
ที่เชื่อมโยงการทำ�งานทั้งหมดของจิต ข้อมูลเกี่ยวกับความทรงจำ�

จะเข้ามาในจิตของเราโดยผ่านทางประสาทสัมผัสทั้งห้า และสัมผัส
เหล่ า นี้ เ ป็ น ตั ว ที่ กำ � หนดให้ เ รารู้ ว่ า อะไรเป็ น สิ่ ง ที่ ค วรจดจำ � หรื อ
ไม่ควรจดจำ�
ความคิดของเราที่เกิดขึ้นมากมายหลายครั้งมีความเกี่ยวเนื่อง
กับความทรงจำ� เมื่อเราเห็นหรือได้ยินอะไร เราจะรู้ได้ว่ามันคืออะไร
ด้วยการเปรียบเทียบกับความทรงจำ�เดิมที่อยู่ในใจเรามาก่อนหน้านี้
ถึงแม้ประสบการณ์ในปัจจุบันของเราอาจจะเชื่อมโยงกับความรู้สึก
สัมผัสภายนอก แต่ความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นจะต้องถูกกำ�หนด
และตีความหมายด้วยความรู้สึกที่เคยมีในอดีตของเรา เวลาที่เรา
ระลึกถึงหรือรู้จักความรู้สึกใดๆ เมื่อใดที่เรานึกถึงมัน เราก็จะพบว่า
มันขึ้นอยู่กับความจำ�ได้หมายรู้หรือสัญญาในอดีตเช่นเคย และ
ด้วยเหตุนี้เอง ความจำ�หรือสัญญาจึงเป็นส่วนที่สำ�คัญมากในการ
รับรู้ของเรา
เราสามารถทีจ่ ะสังเกตเห็นได้เวลาทีส่ ญ
ั ลักษณ์บางอย่างในจิตใจ
เรานั้นเลือนลางหายไปกับกาลเวลา อาจจะเป็นเพราะไม่ค่อยได้ใช้
หรือล้าสมัยบ้าง แต่พอทราบว่ามันกำ�ลังจะหายไป ตัวตนของเรา
ก็จะเกิดขึ้นมาทันทีเพื่อบอกว่าเราต้องไม่ปล่อยให้มันหายไป เราจึง
เริ่มนึกถึงมันอีกด้วยกระบวนการเสริมสร้างและฟื้นฟูความทรงจำ�
ในจิตใจของเรา เราทบทวนและฟื้นฟูความทรงจำ�ด้วยการคิด และ
พบว่ า ความคิ ด ปรุ ง แต่ ง ของเราส่ ว นมากแล้ ว มั ก จะเป็ น ไปเพื่ อ
จุดประสงค์ดังกล่าว
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ทัศนคติทเี่ รามีตอ่ โลกขึน้ อยูก่ บั ความรูส้ กึ ภายในทีเ่ กิดจากการได้
สัมผัสโลกรอบตัวและเก็บความรูส้ กึ นัน้ ไว้ในความทรงจำ� เราได้สะสม
ข้อมูลจำ�นวนมหาศาลตั้งแต่เยาว์วัย เมื่อเราเติบโตขึ้นมา ก็เริ่มที่จะ
กังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใน
สภาพแวดล้อมทีเ่ ราสามารถทำ�ได้ ทัง้ นีส้ ว่ นใหญ่แล้วก็เพือ่ ความมัน่ คง
และความอุน่ ใจของตนพร้อมไปกับความเปลีย่ นแปลงของชีวติ เมือ่ ไร
ที่เรารู้จักสิ่งใดสิ่งหนึ่งและสามารถบอกได้ว่ามันคืออะไร เราก็จะมี
ความมั่นใจมากขึ้นในความรู้นั้น ถ้ามีความเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น
ในโลกส่วนตัวของเรา เราสามารถบอกได้ทันทีว่ามีอะไรเกิดขี้น
หรือมันคืออะไรและจดจำ�มันไว้ นี่ก็เป็นเพราะความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ อาจจะบ่งบอกถึงภัยทีก่ �ำ ลังจะมา โดยสัญชาตญาณเราต้องการ
ที่จะควบคุมสถานการณ์ที่ผิดปกติไปนั้นให้ได้ ในกระบวนการนี้เอง
เราจึงต้องปรับความทรงจำ�ของเราอยู่ตลอดเวลาโดยเพิ่มข้อมูลที่
ใหม่สดเข้าไป
เมื่อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกิดขึ้น ข้อมูลเก่าๆ ที่เรามีอยู่
ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอดีตทันที ความทรงจำ�นั้นเกี่ยวเนื่อง
อยู่กับอดีต ดังนั้นความทรงจำ�โดยตัวมันเองจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่
มีผลต่อความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับกาลเวลาของเรา สิ่งที่เรารู้คืออดีต
เราไม่รอู้ นาคต เราได้แต่เพียงแต่คาดเดาอนาคตเท่านัน้ เราสามารถที่
จะคาดเดาถึงอนาคตจากเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในอดีต และเรายังสามารถ
ทีจ่ ะจำ�เรือ่ งต่างๆ ในอดีตได้ดว้ ยการย้อนกลับไประลึกถึงมันในปัจจุบนั
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าสัญญาหรือความทรงจำ�คือศูนย์กลางของ
ความคิดของเราเกี่ยวกับเรื่องกาลเวลา

เรายึดติดกับอดีตเพื่อความความมั่นคงทางจิตใจในโลกที่มีการ
เปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ตลอดเวลา เรายึดติดมากกับสิง่ ทีเ่ ราจำ�ได้ เพราะ
มันทำ�ให้เรารู้สึกถึงความต่อเนื่องความเชื่อมโยงของชีวิต มันทำ�ให้
รูส้ กึ เสมือนว่าถ้าเราจำ�อะไรได้ สิง่ นัน้ ก็ยงั คงมีอยูย่ งั เป็นอยู่ ถึงแม้วา่
เราจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปสู่อดีตได้ แต่การระลึกนึกถึงสิ่งนั้น
ก็ทำ�ให้เกิดความอุ่นใจ ดังนั้นสัญญาหรือความทรงจำ�จึงกลายเป็นที่
พึง่ ทีย่ ดึ ถือของเราทีอ่ ยูท่ า่ มกลางอนิจจังหรือความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน
ของชีวติ ไปโดยปริยาย แต่ทพี่ งึ่ เช่นนีไ้ ม่ได้ตงั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความ
เป็นจริง หรือมีความมั่นคงอย่างแท้จริง เราต้องยอมรับว่าไม่มีอะไร
ทีเ่ ทีย่ งแท้แน่นอน ทุกสิง่ ทุกอย่างนัน้ เปลีย่ นแปลงไปเสมอในทุกขณะ
เพราะฉะนั้น เราจึงไม่ควรหลงคิดว่าความทรงจำ�จะเป็นสิ่งที่เรา
สามารถที่จะฝากความหวังหรือไว้ใจได้
แทนทีเ่ ราจะมัวยึดติดกับเรือ่ งราวในความทรงจำ� เราควรทีจ่ ะศึกษา
ถึงธรรมชาติของระบบความจำ� เพื่อที่จะเข้าใจวิธีการทำ�งานของมัน
ความจำ�เปรียบเสมือนทีร่ วมของรูปภาพ ความคิด และสัญลักษณ์ตา่ งๆ
ที่ทำ�หน้าที่คอยรับข้อมูลซึ่งเข้ามาทางประสาทสัมผัสแล้วเอาไป
เปรียบเทียบกับประสบการณ์ในอดีต เพื่อจะดูว่ามันเป็นหรืออยู่
ในส่วนใดในโลกของการรับรู้ภายใน กล่าวคือความจำ�นี้ทำ�หน้าที่
คอยจัดว่าการรับรู้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นตรงกับประสบการณ์ใด
ในอดีต และตั้งชื่อเรียกมันตามนั้น เรารู้ว่าสิ่งนั้นคือต้นไม้ก็เพราะมี
คุณลักษณะของต้นไม้โดยทัว่ ไปทีถ่ กู เก็บไว้ในสัญญาหรือความทรงจำ�
ของเรา และนี่ก็ขึ้นอยู่กับการตีความหมายอันเป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปว่าแต่ละรูปทรงนั้นแสดงถึงอะไร แต่การเรียกชื่อสิ่งนั้นว่า
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ต้นไม้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงสัญลักษณ์ของความเป็นจริง แต่มัน
ไม่ใช่เป็นความเป็นจริงโดยแท้ เราสมมุตมิ นั ขึน้ มาด้วยการตัง้ ชือ่ เรียก
เราจึงเข้าใจว่ามันคืออะไร แต่ความเป็นจริงนั้นแตกต่างจากชื่อที่
ใช้เรียก
เมื่อเราพูดถึงเรื่องของการทำ�สมาธิ ปัญหาในการสื่อสารย่อม
เกิดขึ้นได้เพราะเราต่างมีความคิดของตนและประสบการณ์ภายใน
ที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการใช้ภาษาเพื่อที่จะถ่ายทอดความหมาย
เราจึ ง ต้ อ งแปลความคิ ด เหล่ า นั้ น เป็ น คำ � พู ด ที่ เ ราเปล่ ง ออกมา
คำ � พู ด ก็ คื อ เสี ย งที่ ค นอื่ น รั บ รู้ แ ละทำ � ความเข้ า ใจในจิ ต ของตน
เขานำ�เสียงที่ได้ยินหรือที่เรียกว่า “คำ�พูด” ไปเทียบกับความจำ�
เพื่อที่จะทำ�ความเข้าใจ ดังนั้นความเข้าใจส่วนมากจึงขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยพื้นฐานของผู้ฟัง ถึงแม้ในหมู่ผู้ที่มีพื้นฐานในการปฏิบัติธรรม
หรือชาวพุทธด้วยกันเอง เราก็ยังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้เลยว่า
คนสองคนจะเข้าใจความหมายของคำ�คำ�เดียวกันเหมือนกัน
ความยากหรืออุปสรรคอันสำ�คัญในการอธิบายเกี่ยวกับการ
เจริญสติภาวนาให้ชาวตะวันตกเข้าใจก็คือ พวกเขาไม่มีข้อได้เปรียบ
แบบชาวพุทธที่จะช่วยให้จับหลักและเข้าใจคำ�ศัพท์กับความคิด
ขั้นพื้นฐานของพุทธศาสนาได้ง่ายๆ ภาษาอังกฤษไม่มีคำ�ศัพท์ที่
จำ�เป็นสำ�หรับการอธิบายคำ�สอนให้กับชาวตะวันตกได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน กล่าวคือคำ�ศัพท์และความคิดเกีย่ วกับสิง่ ทีถ่ กู กล่าวถึงนัน้
ไม่มีอยู่ในระบบความทรงจำ�ของพวกเขา

ภาษามีความสำ�คัญในการสือ่ สาร แต่ในขณะดียวกันก็เป็นกับดักที่
ทำ�ให้เกิดความเข้าใจผิดได้เช่นกัน ดังนัน้ การศึกษาเกีย่ วกับกลไกของ
ภาษา วิธกี ารทำ�งานและถ่ายทอดความหมายของมันจึงมีประโยชน์มาก
กล่าวโดยสรุปก็คือ ภาษาเป็นระบบสัญลักษณ์ เวลาที่เรานึกถึงวัตถุ
ชนิดหนึ่ง เราจะจำ�คำ�ศัพท์ที่ใช้สำ�หรับสิ่งนั้นได้ ซึ่งจะมีนิยามเฉพาะ
เจาะจงในตัวของมัน แต่นิยามของคำ�ๆ เดียวกัน สำ�หรับผู้พูดและ
ผู้ ฟั ง อาจจะไม่ เ หมื อ นกั น ซึ่ ง อาจทำ � ให้ เ กิ ด การตี ค วามคำ � ศั พ ท์
คำ�เดียวกันนัน้ ไม่เหมือนกันก็ได้ คำ�ๆ เดียวกัน ใช้สญ
ั ลักษณ์เดียวกันนัน้
อาจมีความหมายที่แตกต่างกันสำ�หรับแต่ละคนก็ได้
เวลาที่เราพูดถึงวัตถุที่เป็นรูปธรรรมในโลกนี้ เช่น ต้นไม้ ความ
แตกต่างเหล่านี้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา เราสามารถชี้ไปที่ต้นไม้ได้
แต่เมือ่ พูดถึงนามธรรมเกีย่ วกับเรือ่ งศีล สมาธิ หรือปัญญาแล้ว เราไม่
สามารถที่จะชี้ให้เห็นชัดเหมือนกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมซึ่งจับต้องได้
ด้วยเหตุนผี้ ทู้ มี่ ปี ระสบการณ์อนั จำ�กัดอาจจะเข้าใจผิดถึงความหมาย
ของสิ่งเหล่านี้ได้ง่าย เพราะเขาไม่เคยเห็น “ศีล สมาธิ และปัญญา”
ในรูปของวัตถุ คนส่วนมากจึงมักจะมีความคิดที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สิ่งเหล่านี้
เมือ่ ลูกศิษย์ไม่คนุ้ เคยกับคำ�ศัพท์ค�ำ ใด ครูบาอาจารย์กต็ อ้ งอธิบาย
วิธกี ารปฏิบตั แิ ต่ละขัน้ ตอนอย่างละเอียด และค่อยๆ ปูพื้นฐานความ
เข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้สำ�เร็จและรู้จริง
ในการปฏิบต้ แิ ล้วเท่านัน้ จึงจะสามารถสอนเช่นนัน้ ได้ มิฉะนัน้ ก็จะเป็น
แค่การอธิบายแนวทางปฏิบตั ติ ามพระธรรมคำ�สอนทีถ่ า่ ยทอดกันมา
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เท่านัน้ และเนือ่ งจากผูส้ อนขาดความเข้าใจทีแ่ ท้จริงในธรรม จึงเป็น
การสอนในเรื่องที่ผู้สอนเองก็ไม่เข้าใจถ่องแท้ ซึ่งจะทำ�ให้ลูกศิษย์
เข้าใจผิดได้ง่ายเช่นกัน
หากเราปฏิบัติด้วยตนเองโดยปราศจากครูบาอาจารย์ หนังสือ
เกี่ยวกับพระธรรมคำ�สอนก็เป็นคู่มือที่มีประโยชน์ แต่อย่างไรก็ตาม
เราก็ไม่ควรพึ่งตำ�รามากเกินไป การอ่านหนังสือซึ่งสามารถเป็นคู่มือ
ในการปฏิบตั ไิ ด้นนั้ แต่มขี อ้ เสียทีว่ า่ จิตทีข่ าดประสบการณ์ของเรานัน้
ยังไม่สามารถเข้าใจความหมายทีล่ กึ ซึง้ ของพระธรรมคำ�สอนนัน้ ๆ ได้
เราจึงควรเลือกใช้ค�ำ ศัพท์ตา่ งๆ ทีเ่ จอในหนังสืออย่างระมัดระวัง เพราะ
เราอาจจะตีความหมายที่แท้จริงผิดไปได้ง่าย
ในทำ � นองเดี ย วกั น กั บ วิ ช าหรื อ ศาสตร์ ต่ า งๆ อย่ า งเช่ น
วิศวกรรมศาสตร์ เราไม่สามารถใช้ศัพท์เฉพาะต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
จนกว่าจะเข้าใจความหมายของศัพท์เหล่านั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมด ความหมายของคำ�ศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ใน
พุทธศาสนานัน้ มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาตัง้ แต่อดีตกาล และไม่ได้มี
ความหมายทีเ่ ฉพาะเจาะจงและตายตัวเหมือนกับคำ�ศัพท์ทเี่ ราเห็นใน
วิชาด้านวิทยาศาสตร์ ดังนัน้ จึงต้องอาศัยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน
การปฏิบตั มิ ากยิง่ กว่าเสียอีกเพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจความหมาย ความหมาย
ต่างๆ นั้นเปรียบเสมือนกับคำ�อธิบายขยายความที่ขึ้นอยู่กับความรู้
พืน้ ฐานของผูศ้ กึ ษาปฏิบตั เิ สียมากกว่า ซึง่ จะช่วยทำ�ให้เขาจะสามารถ
เข้าใจความสำ�คัญของศัพท์เหล่านีใ้ นบริบทของการปฏิบตั จิ ติ ตภาวนา
และพัฒนาตนเอง คนส่วนมากไม่ได้มีคำ�แปลหรือความหมายของ

คำ � ศั พ ท์ เ หล่ า นั้ น อยู่ ใ นระบบความจำ � ของตน วิ ธี เ ดี ย วที่ เ ราจะ
สามารถรู้ความหมายที่ถูกต้องสมบูรณ์ของศัพท์ดังกล่าวได้ก็คือจาก
ประสบการณ์โดยตรงและจากการศึกษาว่ามันเป็นส่วนหนึง่ ของอะไร
เปรียบเสมือนเป็นชิ้นส่วนสำ�คัญในการต่อจิ๊กซอว์ หากเราสามารถ
วางชิน้ ส่วนนัน้ ได้อย่างลงตัวอย่างถูกต้องพอดี เราก็จะสามารถเข้าใจ
ความหมายของมันและความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งต่างๆ ได้
ในทำ�นองเดียวกัน สำ�หรับความหมายทีแ่ ท้จริงของพระธรรมคำ�สอน
ที่อยู่ในพระสูตรนั้น ยากมากที่จะเข้าใจได้ด้วยการอ่านและศึกษา
คำ�แปลที่มีอยู่เพียงอย่างเดียว การอ่านและศึกษาพระสูตรไม่ใช่
เรื่องผิดเพราะทำ�ให้เกิดแรงบันดาลใจ แต่เราต้องระมัดระวังในการ
พิจารณาความหมายของคำ�ที่ใช้ในการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพราะ
คำ�ที่เลือกใช้นั้นอาจจะทำ�ให้เข้าใจผิดได้ ส่วนใหญ่ผู้แปลไม่ใช่ผู้ที่มี
ความเข้าใจการปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง และด้วยเหตุนเี้ อง คำ�แปลอาจจะ
ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงก็ได้
เราไม่สามารถเข้าใจหลายๆ เรื่องในพระธรรมคำ�สอนอย่าง
ถ่องแท้ได้จนกว่าเราจะได้เข้าใจในธรรมจากการปฏิบัติด้วยตนเอง
เมื่อเราเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติแล้ว เราจึ ง จะสามารถเข้ า ใจ
รายละเอี ย ดต่ า งๆ ที่ ป รากฏในพระธรรมคำ � สอนได้ เ ป็ น อย่ า งดี
ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ เราก็อาจจะมีความเข้าใจประสบการณ์ที่เรามี
ในทีน่ ีแ้ ละในปัจจุบนั ได้อย่างแจ่มชัด แต่อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์
ดังกล่าวอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับสัญลักษณ์ของ
ความคิดใดๆ เลยทีอ่ ยูใ่ นระบบความจำ�ของเรา ด้วยเหตุนีเ้ อง เรามัก
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จะไม่สามารถอธิบายถึงประสบการณ์อย่างลึกซึง้ ในการเจริญปัญญา
ด้วยคำ�พูดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เนื่องจากภาษาที่มีอยู่นั้น
ไม่เพียงพอที่จะอธิบายนั่นเอง
ในสายวัดป่า “สัญญา” กับ “ปัญญา” แตกต่างกัน สัญญา นิยมแปลกัน
ว่า “การรับรู้” “ความเข้าใจ” ซึ่งก็ไม่ผิด แต่คำ�แปลที่ดีที่สุดก็คือ
“ความจำ�ได้หมายรู้” ส่วนปัญญาคือ “ความฉลาด” ความแตกต่าง
ระหว่างสองคำ�นี้ก็เหมือนกันกับความแตกต่างระหว่างรูปที่ปรากฏ
กับความเป็นจริง หรือสมมุติกับความจริง หรือความเข้าใจทางด้าน
ปัญญากับปัญญาจากประสบการณ์โดยตรง กล่าวคือสัญญานั้น
คล้ายคลึงกับความเข้าใจทางด้านปัญญาที่เกิดจากความคิด แต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว ปัญญาก็คือการรู้ความจริงที่สำ�คัญด้วยตนเอง
ยกตัวอย่างเช่น ความคิดจะถูกถ่ายทอดออกเป็นคำ�พูดหรือ
คำ�ศัพท์ต่างๆ ซึ่งก็คือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ถูกสะสมไว้ในความทรงจำ�
ความคิดใดๆ ที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของคำ�พูดต่างๆ นั้น เกิดมา
จากความคิ ด ที่เป็นเหมือ นเมล็ดที่ถูก ฝังลึ ก อยู่ ภ ายในตั วของเรา
หากเราติดตามกระบวนการของความคิดไปจนถึงจุดต้นกำ�เนิดที่
แท้จริงของมัน เราจะพบว่าสิ่งที่คิดปรุงแต่งแล้วถ่ายทอดเป็นคำ�พูด
ล้วนแล้วออกมาจากเมล็ดความคิดที่ฝังอยู่ภายในทั้งสิ้น
การคิดคือความพยายามที่จะแสดงถึงสิ่งที่คิดออกมาเป็นคำ�พูด
ในรูปของการสนทนา แต่ลึกๆ แล้ว ความคิดต่างๆ ที่อยู่เบื้องหลัง
การคิดนัน้ มีครบสมบูรณ์อยูแ่ ล้วในเมล็ดความคิด หากเข้าใจสิง่ นีก้ จ็ ะ

เห็นว่าเรานั้นรู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่คิดออกมาทั้งหมดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น
จึงไม่มีความจำ�เป็นที่จะต้องไปคิดถึงมันอีก อันที่จริงแล้ว การที่เรา
คอยคิดเรือ่ งต่างๆ นี้ ทำ�ให้คณ
ุ ค่าของสิง่ นัน้ ลดลง และเป็นการบิดเบือน
หรือเปลี่ยนแปลงความหมายของมัน
ความคิดปรุงแต่งนี้จับเอารูปลักษณ์มาคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ทางปัญญา แล้วก็คิดเอาเองว่าความเข้าใจของตนคือความจริง
เวลาที่เรานั่งสมาธิ เรามีแนวโน้มที่จะพยายามพิสูจน์ว่าความเข้าใจ
ของเราถูกต้องด้วยการหาหลักฐานจากประสบการณ์ตา่ งๆ กล่าวคือ
การค้นหาความจริงของเราถูกบิดเบือนไปด้วยสมมุติฐานของเรา
ก่อนแล้ว เราคาดหวังทีจ่ ะพบในสิง่ ทีเ่ ราคิดเอาเองว่าน่าจะมี แล้วเรา
ก็ตีความหมายของการปฏิบัติภาวนาตามความคาดหวังของเรา
ดังนั้น จิตเราจึงคอยแต่จะเปรียบเทียบประสบการณ์ในปัจจุบัน
กับความทรงจำ�เดิมที่เป็นอดีตไปแล้ว และคิดอยู่ตลอดเวลาว่าควร
จะมีส่ิงนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้น ซึ่งทำ�ให้เรามองข้ามธรรมชาติที่แท้จริงของ
สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพราะเราได้คิดเผื่อไว้ล่วงหน้าแล้วว่าน่าจะ
มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในการปฏิบัติ เราจึงอยากที่จะตรวจสอบว่าสิ่งนั้น
สิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงไหมในปัจจุบัน ด้วยการนำ�ประสบการณ์ปัจจุบัน
ดั ง กล่ า วมาปรี ย บเที ย บกั บ ความเข้ า ใจที่ คิ ด ไว้ แ ล้ ว ในหั ว ของเรา
และนี่คือลักษณะของสัญญาหรือความจำ�ได้หมายรู้ ซึ่งประกอบด้วย
การจำ�ได้ การตีความหมาย และการตัง้ สมมุตฐิ าน ซึง่ เป็นสาเหตุหลัก
ของความหลง
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ปัญญาหรือความฉลาดคือความรู้ความเข้าใจ ซึ่งในเชิงปฏิบัติ
ก็คือการกระทำ�เพื่อรู้ การกระทำ�เพื่อความเข้าใจ ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่
เราเรียนรู้ได้จากพระธรรมคำ�สอน แต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่
กับการตีความหมายตามที่เราได้เคยเรียนรู้มาก่อนเพียงอย่างเดียว
ทีจ่ ะทำ�ให้เราได้รจู้ กั ความจริงจากการปฏิบตั สิ มาธิภาวนา ความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งถึงพระธรรมคำ�สอนนั้นมีประโยชน์ในแง่ท่ีเป็นพื้นฐานใน
การเจริญปัญญา แต่ก็ไม่ควรให้ความสำ�คัญกับมันในขณะที่ปัญญา
ซึ่งไม่ได้มาจากความคิดแต่มาจากประสบการณ์ตรงกำ�ลังเกิดขึ้น
ในการปฏิบัติภาวนา ปัญญาจะชี้ให้เห็นถึงธรรมชาติของความ
เป็นจริงในปัจจุบันอย่างชัดเจนมากจนเราไม่สามารถที่จะมีเวลาไป
เปรียบเทียบกับความเข้าใจของเราที่เกิดจากความคิด นี่คือลักษณะ
ธรรมชาติของปัญญา เป็นการเข้าใจในเชิงเหตุและผลที่ตั้งอยู่ในเหตุ
และปัจจัยต่างๆ ในปัจจุบัน
เมือ่ เราเริม่ ปฏิบตั ใิ หม่ๆ ส่วนใหญ่จติ เราส่งออกประมาณร้อยละ 90
เราได้สะสมข้อมูลความรูม้ ากมายเกีย่ วกับโลกรอบตัวเรา เรามีความรู้
มากมายหลายหลากเกี่ยวกับโลกภายนอก แต่เรากลับไม่รู้อะไรเลย
เกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิตใจ เมือ่ เราได้รจู้ กั ทีจ่ ะพิจารณาธรรมชาติ
ของจิตเพื่อที่จะรู้จักวิธีการทำ�งานของมัน เราก็จะสามารถสรุปได้ว่า
เรามีโลกทัศน์ที่ไม่ถูกต้อง เราจะรู้ว่าสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เราเก็บสะสม
เพื่อสร้างโลกรอบๆ ตัวเราล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามความ
เป็นจริงทั้งสิ้น การรู้ความจริงนี้ไม่ได้มาจากระบบความคิดเกี่ยวกับ
การจำ�ได้หมายรู้ แต่เกิดจากปัญญาที่ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนความเข้าใจ

ของเราทีละน้อย การทีเ่ ราใช้ปญ
ั ญาในการวิเคราะห์และพิจารณานัน้
จะทำ�ให้เราเริม่ เข้าใจธรรมชาติทแี่ ท้จริงของสิง่ ต่างๆ ปัญญาทีเ่ กิดจาก
ความเพียรเช่นนี้จะเปลี่ยนความเข้าใจในธรรมะของเรา
เมื่อเราพัฒนาขึ้นเป็นลำ�ดับ ในการปฏิบัติเราควรจะหัดพิจารณา
ด้วยปัญญาอยู่เรื่อยๆ จนกระทั่งเรามีความชำ�นาญในการใช้ปัญญา
ดังกล่าว เราไม่ควรเดาหรือคาดคะเน อย่าปล่อยให้ความคิดที่ว่าเรา
ควรจะกระทำ�สิ่งนั้นสิ่งนี้ หรือความคิดว่าผลจากการปฏิบัติเช่นนั้น
น่าจะหมายความว่าอย่างไรนั้น มาขัดขวางสมาธิของเราที่จะจดจ่อ
อยู่กับปัจจุบัน จงอยู่กับความจริงที่ปัญญาได้แสดงให้เราเห็นและ
ปล่อยให้ความจริงปรากฏออกมา และด้วยวิธีนี้เราจะสามารถรักษา
ความสมดุลระหว่างสัญญาและปัญญาได้ในขณะที่เราก้าวหน้าไปใน
ทางปฏิบตั ทิ ลี ะขัน้ ตอน จนกระทัง่ ได้พบความสำ�เร็จในการชำ�ระจิตใจ
ของเราให้บริสทุ ธิแ์ ละสามารถปลดเปลือ้ งตัวเราออกจากความทุกข์ได้
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เวทนา
ตัณหาเป็นต้นเหตุของอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่น และ
ด้วยเหตุนี้ การที่จะทำ�ให้ใจหลุดพ้นจากอุปาทานได้นั้น เราจึงต้อง
แก้ที่ตัณหาความอยากโดยตรง ด้วยการละความอยาก ถ้าเราไม่มี
ความอยาก เราก็จะไม่มคี วามยึดมัน่ ถือมัน่ แต่ทว่าเราไม่สามารถทีจ่ ะ
จัดการกับความยึดมัน่ ถือมัน่ ได้โดยตรง ความพยายามทีจ่ ะละความ
ยึดมั่นถือมั่นด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้าเพียงอย่างเดียวไม่อาจจะ
สำ�เร็จได้ ทางเดียวที่จะละความยึดมั่นถือมั่นได้ก็คือการขจัดต้นเหตุ
ของมันหรือตัณหาความอยากนั่นเอง สิ่งนี้ถูกกล่าวไว้อย่างชัดเจน
ในปฏิจจสมุปบาท ซึ่งแสดงกฎของธรรมชาติเกี่ยวกับความเป็นเหตุ
เป็นผลและความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันของปัจจัยต่างๆ “เพราะมี
เวทนา ตัณหาจึงเกิด เพราะมีตณ
ั หา อุปาทานจึงเกิด” ตัณหาเป็นปัจจัย
ของอุปาทาน และเมือ่ ตัณหาถูกขจัดไป อุปาทานก็ไม่สามารถเกิดขึน้ ได้
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เนื่องจากตัณหาขึ้นอยู่กับเวทนาหรือความรู้สึก หากเราตั้งใจที่
จะขจัดตัณหา เราต้องมุ่งความสนใจไปที่เวทนาก่อน และตรงนี้เป็น
จุดสำ�คัญ เพราะตรงจุดทีเ่ ป็นรอยต่อระหว่าง “เวทนากับตัณหา” เป็นที่
ซึ่งเราจะสามารถปิดกั้นไม่ให้ตัณหาเกิดขึ้นได้ เวทนาก็เป็นเพียงแค่
ความรู้สึกและเป็นผลจากกรรมในอดีต ส่วนตัณหาเป็นกรรมใหม่
ถ้าปล่อยให้เวทนาและตัณหาเชื่อมต่อกันติดก็เท่ากับเป็นการสร้าง
กรรมใหม่ขึ้นมาอีก ถ้าเราสามารถที่จะปิดกั้นไม่ให้ให้เกิดตัณหาที่
จุดนี้ได้ เพื่อป้องกันมิให้กรรมใหม่นั้นเกิดขึ้น สถานการณ์นั้นก็จะ
ค่อยๆ ดีขึ้น แต่ปฏิจจสมุปบาทไม่ได้บอกแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้
เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่เกิดขึ้น ไม่ได้บอกวิธีที่จะแก้ไข
ปัญหาความเกี่ยวพันโดยตรง ดังนั้นเราจึงต้องศึกษาเพื่อที่จะรู้จัก
เวทนาหรือความรู้สึกนั้นเพื่อที่จะหาทางแก้ไขให้ได้ ทั้งนี้โดยต้อง
พิจารณาเวทนาพร้อมทั้งสังเกตวิธีที่เวทนาจะก่อให้เกิดตัณหา
ปฏิ จ จสมุ ป บาทเป็นการเรีย งลำ�ดับของเหตุ ปั จจั ย ที่ นำ� มาซึ่ ง
ความทุกข์ และในทางกลับกันก็เป็นการดับทุกข์ จุดประสงค์ของ
พระพุทธองค์ในการสอนเกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผลและความ
เกีย่ วเนือ่ งสัมพันธ์กนั นีก้ เ็ พือ่ ชีใ้ ห้เห็นถึงรูปแบบหลักของปัจจัยต่างๆ
ที่เป็นเหตุให้สรรพสัตว์ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร และแสดง
ให้เห็นว่าสามารถทำ�ให้ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ของเหตุและผลนี้
ยุตไิ ด้ พระพุทธองค์ทรงเน้นย�้ำ ว่า การทีพ่ ระองค์เองทรงสามารถบรรลุ
มรรคผลนิพพานได้ก็เป็นเพราะพระองค์ทรงสามารถกำ�จัดความ
เกีย่ วเนือ่ งสัมพันธ์ของเหตุปจั จัยและผลนีภ้ ายในจิตใจของพระองค์ได้

เนื่องจากปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ในคืนที่
ทรงได้บรรลุพระนิพพาน จึงเป็นคำ�สอนที่ค่อนข้างจะเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ได้ยาก และด้วยเหตุนี้จึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการใช้
เหตุปจั จัยต่างๆ ของปฏิจจสมุปบาทเป็นองค์ภาวนาในการทำ�กรรมฐาน
พระพุ ท ธองค์ ท รงวางแนวทางในการสอน ยกตั ว อย่ า งเช่ น
ปฏิจจสมุปบาทอธิบายกระบวนการของสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำ�ให้เกิดทุกข์
แต่ไม่ได้บอกวิธีที่จะขจัดหรือดับทุกข์ ดังนั้นเพื่อที่จะค้นพบวิธีการ
ดับทุกข์ เราจะต้องดำ�เนินตามอริยมรรคซึ่งมีองค์ 8 จนกระทั่งเข้าใจ
อริยสัจ 4 แต่อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจขั้นพื้นฐานถึงกระบวนการที่
ปรากฏในปฏิจจสมุปบาทก็สามารถเอื้อต่อการปฏิบัติภาวนาได้เป็น
อย่างดี เพราะเป็นการอธิบายกระบวนการดังกล่าวให้สามารถเข้าใจ
ในรายละเอียดปลีกย่อยได้ในระดับต่างๆ
เนือ่ งจากมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ มาก ทำ�ให้การอธิบายเหตุ
ปัจจัยต่างๆ ในปฏิจจสมุปบาทด้วยภาษาธรรมดาจึงเป็นเรื่องยาก
อาตมาเข้าใจว่า “อวิชชาปัจจยา สังขารา” หมายความว่า อวิชชา คือ
ความโง่เขลาทีฝ่ งั ลึกอยูใ่ นตัวเรา เป็นความหลงทีฝ่ งั อยูล่ กึ เต็มไปหมด
อวิชชาก่อให้เกิดกรรมทีน่ �ำ มาซึง่ ปัจจัยต่างๆ ทัง้ ปวงของการเกิด และ
เพราะมีปัจจัยต่างๆ เหล่านี้หรือที่เรียกว่าสังขาร วิญญาณจึงเกิดขึ้น
สามปัจจัยแรกนีซ้ งึ่ ประกอบด้วย อวิชชา สังขาร และวิญญาณนัน้ ไม่ตอ้ ง
อาศัยรูปของมนุษย์ แต่ทว่าเป็นนามธรรมหรือสภาวะทางจิต
วิญญาณทีเ่ ป็นปัจจัยหนึง่ ในปฏิจจสมุปบาทนีห้ มายถึง “ปฏิสนธิวิ ญ ญาณ” ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ คำ � ว่ า วิ ญ ญาณที่เราใช้กันตามปกติท่ีหมายถึง
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จิตสำ�นึก แต่ทว่าเป็นการเชือ่ มโยงของจิตวิญญาณทีเ่ กิดขึน้ จากชาติหนึง่
ไปอีกชาติหนึ่ง จิตวิญญาณนี้เชื่อมโยงอดีตและอนาคตเข้าด้วยกัน
แล้วนำ�ไปสู่การยึดมั่นถือมั่นในขณะที่จะจุติ ปฏิสนธิวิญญาณนั้น
กล่าวกันว่าปราศจากประตูทวารของอายตนะทั้งหลาย
เพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจปฏิสนธิวญ
ิ ญาณ เราจะไม่พดู ถึงจิตสำ�นึกในขณะนี้
ซึง่ เมือ่ แปลแล้วอาจจะทำ�ให้เข้าใจผิด ความเข้าใจของอาตมาต่อคำ�ว่า
“วิญญาณ” ในบริบทนี้ก็คือ “วิ” เป็นคำ�นำ�หน้า ซึ่งหมายถึงการแบ่ง
การแยก เมื่อรวมกับคำ�ว่า “ญาณ” ซึ่งแปลว่า การรู้หรือธาตุรู้ ก็จะ
หมายถึง การรู้ที่แบ่งออกเป็นสองส่วน ดวงจิตดวงหนึ่งถูกแบ่งเป็น
สองส่วนก็คอื ประธานและกรรม และแทนทีจ่ ะเป็นเพียงธาตุรทู้ บี่ ริสทุ ธิ์
อย่างไร้ขอบเขต จิตถูกผลักดันด้วยอวิชชาร่วมกับกรรมที่เข้ามา
แบ่งแยกให้กลายเป็น “สิ่งนี้” รู้ “สิ่งนั้น”
สภาวะทั้งสองที่เกิดขึ้นนี้ ก็คือการที่ “สิ่งนี้” กลายเป็นนาม และ
“สิ่งนั้น” กลายเป็นรูป วิญญาณจึงเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดนามรูป
ถึงแม้ว่า อวิชชา สังขาร วิญญาณ จะเป็นเหตุปัจจัยก็ตาม แต่ปัจจัย
ทั้งสามนี้เกิดขึ้นพร้อมกันกับการแบ่งแยกออกมาเป็นสภาวะทั้งสอง
ดังกล่าว โดยไม่มเี รือ่ งระยะของเวลามาเกีย่ วข้อง เหมือนกับหัวรถจักร
ของรถไฟซึง่ ทำ�ให้ตรู้ ถไฟเคลือ่ น หัวรถจักรเป็นเหตุท�ำ ให้ตรู้ ถไฟเคลือ่ น
โดยแต่ละตู้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง
วิญญาณจึงเป็นเหตุปจั จัยทีท่ �ำ ให้นามรูปเกิดขึน้ นามรูปเป็นปัจจัย
ทีย่ ากต่อการอธิบายความหมาย “นาม” แปลตรงตัวก็หมายถึง นาม

ซึง่ ก็คอื การตัง้ ชือ่ ให้สงิ่ ต่างๆ หรือการกำ�หนดหรือให้ค�ำ นิยามสิง่ ต่างๆ
“รูป” หมายถึง สิง่ ทีเ่ ป็นรูปทรง ซึง่ เป็นสิง่ ทีจ่ บั ต้องได้ทเี่ ราตัง้ ชือ่ ให้มนั
เวลาทีเ่ ราตัง้ ชือ่ สิง่ ต่างๆ นัน้ เท่ากับเราแยกสิง่ นัน้ ออกมาจากองค์รวม
ทัง้ หมด เมือ่ เรามองไปในป่า เราจะเห็นใบไม้ ต้นไม้ และดอกไม้ตา่ งๆ
เราจึงเรียกสิ่งต่างๆ เหล่านี้ว่า ใบไม้ ต้นไม้ และดอกไม้ ก็เพียงเพื่อที่
จะให้คำ�จำ�กัดความส่วนต่างๆ ของสิ่งที่เราเห็น แต่มันเป็นเพียงสิ่งที่
เราคิดว่าเราเห็นเท่านัน้ ซึง่ จริงๆ แล้วไม่ได้ปรากฏหรือเป็นเช่นนัน้ ในป่า
ป่าก็ยงั เป็นป่าทัง้ หมดเหมือนเดิม เราต่างหากทีเ่ ป็นผูจ้ �ำ แนกแยกส่วน
ต่างๆ ของมัน
ในความเป็นจริงแล้ว ในการรับรู้และเข้าใจของเราไม่ได้มีการ
แบ่งแยกอะไร เราเพียงจัดการจำ�แนกแยกป่าออกเป็นส่วนต่างๆ
ก็เพื่อให้เราจะสามารถจัดระเบียบความเข้าใจของเรา นี่คือวิธีการ
ทำ�งานของนามรูป คือเป็นการแยกสิ่งต่างๆ เพื่อการรับรู้และความ
เข้าใจของเราเกี่ยวกับธรรมชาติให้ตรงและสอดคล้องกับสังขารหรือ
การปรุงแต่งต่างๆ ทีเ่ ราเคยมีมาก่อน กล่าวคือ เราให้นยิ ามความหมาย
กับสิ่งต่างๆ ในโลกตามความเคยชินและเคยทำ�เสมอมาในอดีต
ของเรา ดังนั้นเราจึงสร้างโลกปัจจุบันของเราตามข้อมูลในอดีต
ซึง่ เท่ากับเป็นการย้อนกลับไปที่ อวิชชาปัจจยา สังขารา โดยมีสงั ขาร
ที่ เ ป็ น เหตุ ปั จ จั ย ของกรรมในอดี ต ที่ เ ป็ น ตั ว กำ � หนดการกลั บ มา
เกิดใหม่
นามรูปจึงก่อให้เกิดหรือเป็นเหตุปัจจัยของสฬายตนะ กล่าวคือ
มีผัสสะหรือการกระทบของอายตนะเกิดขึ้น สิ่งที่มากระทบเหล่านี้
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ได้แก่ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ โดยมีใจเป็นผูร้ บั รู้ อายตนะต่างๆ
เหล่านีไ้ ม่ใช่เป็นเครือ่ งมือหรือความสามารถทีเ่ รามี แต่เป็นเสมือนกับ
สิง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดการกระทบ ทางรูป เสียง กลิน่ รส และโผฏฐัพพะทัง้ หลาย
ให้เกิดเป็นธรรมารมณ์ขึ้นภายในใจ ซึ่งหมายความว่า การกระทบมี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อให้เกิดความรู้สึกเหล่านั้น
ในปฏิจจสมุปบาทสูตรนั้น สฬายตนะเป็นปัจจัยก่อให้เกิดผัสสะ
หรือการกระทบ อายตนะเชื่อมต่อระหว่างสิ่งที่มากระทบอารมณ์กับ
อินทรีย์ภายในที่ตรงตามลักษณะของมัน สฬายตนะจึงเป็นปัจจัย
เบื้ อ งต้ น ของผั ส สะที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งจิ ต กั บ ความรู้ สึ ก รั บ รู้ แ ละ
เข้าใจ
ผัสสะก่อให้เกิดเวทนาขึน้ ในบริบทของปฏิจจสมุปบาท การเกิดขึน้
ของเวทนาหรือความรู้สึกนั้นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น ซึ่งมีเหตุมา
จากผลของการกระทำ�ในอดีตที่มาปรากฏในปัจจุบัน โดยมีทั้งความ
รู้สึกที่ดี ไม่ดี และเฉยๆ
เวทนาเป็นเหตุปัจจัยของตัณหาหรือความอยาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความรูส้ กึ ของแต่ละคนในการตัดสินว่าความรูส้ กึ นัน้ เป็นทีพ่ อใจ ไม่ชอบ
หรือเฉยๆ ซึ่งจะนำ�ไปสู่ความอยากได้ในสิ่งที่ชอบ ความไม่อยากได้
ในสิ่งที่ไม่ชอบ และความรู้สึกเฉยๆ กับสิ่งที่ไม่รักและไม่ชัง กล่าวคือ
เรามีแนวโน้มที่จะมีปฏิกริยาต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นด้วยความโลภ
ความโกรธ หรือความหลงนัน่ เอง ปฏิกริ ยิ าเหล่านีล้ ว้ นเป็นกิเลสทัง้ หมด
ซึ่งมีเวทนาเป็นเหตุปัจจัย เมื่อมีเวทนาก็มีกิเลสตามมา

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราได้ยินเสียงที่ไม่ชอบ ด้วยความรู้สึกเช่นนี้
ความไม่พึงพอใจก็เกิดขึ้น ความไม่พอใจนี้ถือเป็นความโกรธ ดังนั้น
การเกิดของความโกรธจึงขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ เรารับรูถ้ งึ เวทนาก่อน
แล้วถ้าเรารูส้ กึ ไม่ชอบ เวทนาจึงทำ�ให้เกิดความโกรธ และเพราะเวทนา
ทำ�ให้เกิดทุกข์ เราจึงอยากที่จะขจัดความทุกข์นี้ ด้วยความเคยชิน
เราจึงมีแนวโน้มทีจ่ ะโทษสิง่ อืน่ ว่าเป็นเหตุ เราพยายามทีจ่ ะโทษไม่วา่
จะเป็นคนอืน่ เสียง อากาศร้อน หรือสิง่ ต่างๆ เราโทษสิง่ ต่างๆ เหล่านี้
โดยทันทีว่าทำ�ให้เรามีความรู้สึกที่ไม่ดีที่เกิดขึ้น แล้วเราก็ไปโกรธ
สิ่งเหล่านั้น ปฏิกิริยาเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดี เพราะความโกรธก่อให้
เกิดความคิดมากมาย และความคิดก็กลายเป็นกรรม แล้วกรรมนั้น
ก็ จ ะย้ อ นกลั บ มาหาเราในภายหลั ง ซึ่ ง ก็ จ ะทำ � ให้ เ กิ ด เวทนา
เหมือนเดิมอีก
ความโกรธนี้ไม่ใช่อารมณ์โกรธ ในตัวเวทนาเองนั้นไม่มีอารมณ์
โกรธอยู่ ความโกรธจะเกิดขึน้ เมือ่ เราเริม่ ทีจ่ ะคิดติเตียน หรือโทษผูอ้ นื่
เป็นต้น และนี่คือจุดที่ปัญหาเกิด คือเกิดเมื่อเราเริ่มคิด เวทนาเป็น
ผลจากอดีต แต่เมื่อเราคิด ความคิดกลายเป็นกรรม ดังนั้นความคิด
ทั้งหลายจึงเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงความโกรธ และในปฏิจจสมุปบาท
ก็กล่าวไว้เช่นนี้ เพราะมีผสั สะเป็นปัจจัย หรือเรียกว่ามีผสั สะหรือการ
กระทบเกิดขึน้ เวทนาจึงเกิดขึน้ เมือ่ มีเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงเกิดขึน้
ดังนั้นตัณหาจะเกิดได้ก็ขึ้นอยู่กับเวทนา แต่เพราะว่าเวทนาเป็นผล
จากอดีต เราจึงต้องยอมรับ และเนือ่ งจากความคิดเป็นตัณหา ดังนัน้
ความอยากที่จะกำ�จัดความไม่พอใจจึงเป็นการสร้างกรรมใหม่ขึ้นมา
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ตัณหามีสองส่วนคือ ภวตัณหาและวิภวตัณหา ความอยากทีจ่ ะมี
จะเป็น และความอยากที่จะไม่มีไม่เป็น แต่ความอยากก่อให้เกิด
ความยึดติดในความสุขหรือเกลียดความทุกข์ ซึง่ ตรงกันข้ามกับความ
ยึดมั่นถือมั่น เพราะความเคยชินในรูปแบบทางอารมณ์เช่นนี้ เราจึง
มักจะตกเป็นเหยื่อของเวทนาที่เกิดขึ้น และตัณหาหรือความอยาก
ก็เกิดตามมาติดๆ วิธีเดียวที่จะเอาชนะสิ่งนี้ได้ก็คือ การเรียนรู้ที่จะ
พินิจพิจารณาจิตและความรู้สึกที่อยู่ภายใน
สมมุติว่าในอดีตเราเคยโกรธ และความโกรธก่อให้เกิดความ
รู้ สึ ก ไม่ พ อใจในปั จ จุ บั น ความรู้ สึ ก นั้ น คื อ ความรู้ สึ ก ที่ ไ ม่ ส มดุ ล
จิตของเราขาดความสมดุล เนื่องจากเรารู้สึกว่าขาดความสมดุล
เราก็ จ ะพยายามที่ จ ะรื้ อ ฟื้ น ความสมดุ ล ภายในให้ ก ลั บ คื น มา
ถ้าสาเหตุคือความโกรธ ปฏิกิริยาตามความเคยชินของเราก็คือเรา
จะโทษสิ่งอื่นหรือผูอ้ ื่น ถ้าสาเหตุคือความโลภ ปฏิกิริยาของเราก็คอื
การออกไปแสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อสนองกามฉันท์หรือความพึงพอใจ
ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ซึ่งปกติกิเลสใช้วิธีนี้ในการแสวงหา
ความสมดุล
แต่แทนที่จะทำ�ให้ได้ความสมดุลกลับคืนมา กิเลสเองกลับกลาย
เป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดการกระทำ�ที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นไปในทางของ
กิเลสมากขึ้น เมื่อการกระทำ�เหล่านี้ส่งผล ผลนี้ก็เป็นเสมือนพื้นที่
ที่อุดมสมบูรณ์ที่กิเลสจะเติบโตได้มากขึ้นต่อไปอีกด้วย กล่าวคือ
การแสวงหาความสมดุลจากการกระทำ�ทีเ่ ป็นกิเลสก็เท่ากับเป็นการ
สร้างกรรมเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะทำ�ให้เกิดความไม่สมดุลมากยิง่ ขึน้ เพราะผล

จากการกระทำ�นัน้ จะย้อนกลับมาหาตัวเราในภายหลัง เมือ่ เป็นเช่นนี้
ก็จะทำ�ให้การเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดยุติ ตราบใดที่อวิชชา
และกิเลสตัณหายังชีน้ �ำ เราในการตัดสินใจและในการกระทำ�ทัง้ หลาย
กรรมก็จะก่อให้เกิดผลต่อไปและจะนำ�มาซึ่งความทุกข์มากยิ่งขึ้น
ดังนั้นปฏิจจสมุปบาทหรือความสัมพันธ์ต่อเนื่องของเหตุและผล
จะถูกตัดกระแสให้ขาด และความทุกข์จะหมดไปได้ก็ต่อเมื่ออวิชชา
และตัณหาความอยากได้ถูกขจัดหมดไปแล้วเท่านั้น
กล่าวโดยสรุป ในทางตรงกันข้าม อุปาทานหรือความยึดมัน่ ถือมัน่
มีตัณหาหรือความอยากเป็นปัจจัย ตัณหามีเวทนาหรือความรู้สึก
เป็ น ปั จ จั ย ความรู้ สึ ก มี ผั ส สะเป็ น ปั จ จั ย ผั ส สะจะมี ส ฬายตนะ
เป็นปัจจัย สฬายตนะมีนามรูปเป็นปัจจัย นามรูปมีวญ
ิ ญาณเป็นปัจจัย
และวิ ญ ญาณที่ ป ราศจากอายตนะต่ า งๆ หรื อ ปฏิ ส นธิ วิ ญ ญาณ
เหล่านี้ เกิดขึ้นจากอวิชชาหรือความโง่เขลาของเราที่ได้ไปก่อเวร
ก่อกรรม จนเป็นทีม่ าของเหตุและปัจจัยทัง้ หลายของการเกิด แก่ เจ็บ
ตายนั่นเอง
จุดที่เราสามารถที่จะทำ�ให้เกิดผลกระทบมากที่สุดในการตัด
วัฏวนของการเวียนว่าย ตาย เกิด ก็คือจุดที่เวทนา ตัณหา และ
อุปทานมาบรรจบกัน ที่ตรงนี้เองที่เราจะสามารถตัดกระแสของ
ปฏิจจสมุปบาท เวทนาเป็นตัวเชื่อมที่สำ�คัญในความเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์กันของปัจจัยที่เป็นเหตุและผล เพราะจุดที่เป็นรอยต่อ
ระหว่างเวทนากับตัณหานี้ เป็นที่ที่เราสามารถที่จะสะกัดกั้นไม่ให้
กระบวนการเหล่านีเ้ กิดขีน้ ได้ และตรงจุดทีเ่ ป็นรอยต่อระหว่างเวทนา
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กับตัณหานี้เองเช่นกันที่เรามีทางเลือกที่จะยอมรับคำ�สั่งของกิเลส
หรือจะไม่ทำ�ตามกิเลสก็ได้
ปฏิกิริยาของตัณหาหรือความอยากที่มีต่อการเกิดของเวทนา
ไม่ได้มรี ปู แบบตายตัว การเกิดของเวทนาเป็นเพียงเหตุปจั จัยทีพ่ ร้อม
จะให้กิเลสทำ�งาน แต่ทว่าการที่กิเลสจะทำ�งานหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ
สภาวจิตของเราเอง กิเลสอาจจะไม่เกิดก็ได้ เรามีทางเลือกทีจ่ ะยอมรับ
หรือปฏิเสธมัน และจุดนี้คือจุดที่เรามีอำ�นาจในการตัดสินใจเลือก
อิ ส รภาพในการเลื อ กนี้ อ ยู่ ที่ จุ ด ที่ เ วทนาเป็ น ปั จ จั ย ให้ เ กิ ด ตั ณ หา
และเมื่อเราเลือกที่จะสะกัดกั้นไม่ให้เวทนาปรุงแต่งให้เกิดตัณหา
ก็เท่ากับเราก็เริม่ ทีจ่ ะตัดกระแสของปฏิจจสมุปบาทไปเรือ่ ยๆ จนกว่า
เราจะสามารถดับทุกข์ได้ในที่สุด
ให้ลองพินิจพิจารณาเวทนาหรือความรู้สึก เวทนาเป็นผลของ
กรรมเก่า เวทนาขึน้ อยูก่ บั สิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราได้เห็น ได้ยนิ ได้กลิน่ ได้ลมิ้ รส
ได้สัมผัส หรือเคยคิดในอดีต ถ้าเราพิจารณาให้ดีเราก็จะเห็นได้ว่า
เวทนาขึน้ อยูก่ บั รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ หรือความคิดเท่านัน้ เอง
แต่ เ นื่ องจากมี สัญญาหรือ ความจำ�ได้หมายรู้ เราจึ ง คิ ดปรุ ง แต่ ง
เชื่อมโยงความรู้สึกสัมผัสนั้นเข้ากับประสบการณ์ในอดีต ถ้าเคย
พึงพอใจ เราก็จะชอบมัน ถ้าไม่พงึ พอใจ เราก็จะเกลียดมัน และเพราะ
เราปรุงแต่งสิ่งที่มากระทบกับความทรงจำ�ที่มีอยู่เดิมจึงก่อให้เกิด
ปฏิกริ ยิ าขึน้ เราอยากมีหรืออยากได้สงิ่ นัน้ ถ้าเราชอบ หรือไม่อยากได้
อยากมีถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบ

เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากระทบไม่ว่าจะเป็นสัมผัสทางใด ไม่ว่าเรา
จะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม เราควรจะพยายามพิจารณาให้เห็นเวทนา
ที่เกิดขึ้นพร้อมกับความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ และดูแนวโน้มที่เรามี
ปฏิกิริยาตอบสนองจะด้วยความโลภหรือความโกรธ ปฏิกิริยานี้มี
ความสำ�คัญ เวทนาเกิดขึน้ ในจิตใจเรา และปฏิกริ ยิ าก็เกิดขึน้ ในใจเรา
ด้วยเช่นกัน แต่ในปฏิกริ ยิ านัน้ มักจะมีความคิดต่างๆ เกิดขึน้ ร่วมด้วย
ในใจของเรา เวทนาหรือความรู้สึกต่างๆ เป็นผลจากกรรมในอดีต
ซึง่ เราจะรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบ รูส้ กึ ว่าดีหรือไม่ดี เวลากรรมทีเ่ ราชอบ
เกิดขึ้น ความโลภก็ทำ�ให้เกิดความรู้สึกอยากได้สิ่งนั้น เมื่อไรที่กรรม
ซึ่งเราไม่ชอบเกิดขึ้นมา ก็จะทำ�ให้เกิดความรู้สึกไม่ต้องการและ
ไม่อยากได้
เมื่อเราพยายามที่จะขจัดความรู้สึกไม่ชอบให้หายไป เราอาจจะ
โทษคนอื่นว่า “เขาเป็นคนทำ� เขาทำ�ให้เราทุกข์” เราหาข้อแก้ตัว
คิดในแง่ลบและโกรธ ความโกรธเหล่านั้นเป็นปฏิกิริยาที่มีต่อเวทนา
เมื่ อ ความโกรธเกิ ด ขึ้ น มา มั น ก็ ก ลายเป็ น กรรมใหม่ ใ นปั จ จุ บั น
ซึง่ มักจะก่อให้เกิดความรูส้ กึ เช่นนีอ้ กี ในอนาคตเมือ่ มีผสั สะมากระทบ
เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาเวทนา เราจำ�เป็นจะต้องคอยสังเกต
ปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดจากเวทนาให้ดเี วลาทีม่ อี ะไรมากระทบ และตรงนีเ้ ป็น
จุดที่เราสามารถจะขาดสติและหลงผิดได้ง่าย
ยกตั ว อย่ า งเช่ น เวทนาอาจจะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี ก ารกระทบกั บ
ผัสสะต่างๆ นั่นคือเราได้ยินเสียงหรือเราเห็นหรือเราได้กลิ่นอะไร
บางอย่ า ง และสิ่ ง นั้ น ทำ � ให้ ค วามทรงจำ � ในอดี ต หวนกลั บ คื น มา
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เรื่องราวในอดีตผุดขึ้นมาอีกครั้งในปัจจุบัน พร้อมกับความรู้สึก
เช่นเดิม เราจึงมีปฏิกิริยากับผัสสะที่มากระทบเช่นเดียวกันกับที่
เราเคยมีปฏิกริ ยิ าในอดีต ซึง่ เท่ากับเป็นการกระทำ�กรรมแบบเดิมอีก
ที่เคยเป็นเหตุให้เกิดเวทนาหรือความรู้สึกเช่นนั้นมาตั้งแต่ต้น และ
วัฏจักรนี้ก็จะหมุนวนไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ส่ ว นมากผั ส สะและเวทนาเกิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว จนทำ � ให้ เ รา
แยกไม่ออก ผัสสะหรือการกระทบซึ่งก่อให้เกิดเวทนานั้นเกิดขึ้น
รวดเร็วมากเสียจนเกือบที่จะไม่สามารถแยกมันออกได้ ดังนั้นจึง
เป็ น การยากที่ จ ะเห็ น ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งผั ส สะกั บ เวทนา
แต่เวทนาเป็นปัจจัยสำ�คัญที่เราจะต้องพิจารณา เรารู้ว่าเวทนา
เกิดจากผัสสะ โดยปกติแล้วผัสสะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เกิดขึ้น
โดยไม่ ไ ด้ มี ค วามตั้ ง ใจจะให้ เ กิ ด ทั น ที่ มี ผั ส สะหรื อ การกระทบ
เวทนาก็เกิดตามขึ้นมาทันที มันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากผล
ของการกระทำ�ในอดีตซึ่งมาปรากฏขึ้นในปัจจุบัน เมื่อเป็นเช่นนี้
เราควรใช้สติพิจารณาดูเวทนา เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าไม่มีปฏิกิริยา
ในทางลบเกิด ขึ้น หมายความว่า เมื่อ ไรที่ มีความรู้สึ กไม่ พอใจ
เราต้องบอกตัวเองว่า ความรูส้ กึ ไม่พอใจนัน้ เป็นความผิดของเราเอง
เป็นผลของกรรมทีเ่ ราก่อ เราต้องอดทนอยูก่ บั มัน เราต้องคอยระวัง
อยู่เสมอที่จะไม่โทษผู้อื่น
ความรังเกียจหรือเกลียดชังนั้นเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีหรือไม่น่า
พึงพอใจ เราต้องฝึกที่จะหันกลับมามองความรู้สึกภายในจิต ถ้าเรา
สามารถย้อนกลับไปพิจารณาภายในตัวเราเอง เราก็จะไม่ปล่อย

ให้ความรู้สึกนี้หลุดออกไปและกลายเป็นความคิดที่ไม่ดี เท่ากับ
เราจะชนะกิเลสได้ ณ จุดนั้น อย่างไรก็ตาม เราสามารถที่จะ
เอาชนะกิเลสได้เพียงทีละน้อย การที่จะละความโกรธเกลียดได้
โดยสิ้นเชิง เราก็คงจะต้องทำ�เช่นนี้อยู่เรื่อยๆ จนกระทั่งมันค่อยๆ
หายไป
การที่ จ ะทำ � ได้ เ ช่ น นั้ น เราต้ อ งพิ จ ารณาภายในตั ว เราว่ า
ความรู้สึกเหล่านี้อยู่ตรงไหน และเราก็ต้องรู้ว่าความรู้สึกเช่นไร
ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด สภาวะทางจิ ต ใจแบบไหน จึ ง เป็ น เรื่ อ งสำ � คั ญ มาก
ในการปฏิ บั ติ ภ าวนาที่ เ ราจะต้ อ งพิ จ ารณาดู ว่ า เวทนาอยู่ ที่ ใ ด
เพื่ อ ให้ รู้ จั ก มั น โดยเฉพาะความรู้ สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในบริ เ วณที่ อ ยู่
ระหว่างหน้าอกกับท้อง เพราะเวลาที่เราทุกข์ใจด้วยเหตุใดก็ตาม
เรามักจะรู้สึกได้ ณ จุดนั้น และกิเลส ตัณหาต่างๆ ก็ล้วนเกิดขึ้น
ตรงจุดนั้นเสมอ
ความคิด วาจา และการกระทำ�ทีเ่ กิดขึน้ จากกิเลสตัณหาล้วนเป็น
กรรม ผลของกรรมก็จะย้อนกลับมาหาเราในรูปของเวทนาในอนาคต
ทำ � ให้ เ กิ ด วั ฏ ฏะหมุ น เวี ย นกั น อี ก ไม่ จ บไม่ สิ้ น ถ้ า เราตั ด วงจร
ของกระบวนการทั้งหมดที่จุดเชื่อมต่อระหว่างเวทนาและตัณหา
แรงขับเคลื่อนก็จะลดน้อยลงอย่างช้าๆ และกิเลสที่คอยทำ�ร้ายเรา
ก็จะค่อยๆ หมดกำ�ลังลงไปทีละน้อย
ผลดีก็จะไม่ปรากฏขึ้นโดยทันตาเห็น นิสัยความเคยชินเก่าๆ
ไม่ได้หายไปหรือแก้ไขได้ง่ายๆ แต่ด้วยความพากเพียรพยายาม
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มันก็เป็นสิง่ ทีแ่ ก้ไขได้แต่ตอ้ งใช้เวลา สิง่ ทีส่ �ำ คัญก็คอื เราต้องปรับปรุง
ตนเองให้มสี ติรอู้ ยูก่ บั เวทนาหรือความรูส้ กึ ต่างๆ ในขณะทีม่ นั เกิดขึน้
และคำ�นึงถึงอันตรายและผลเสียที่เกิดกับตัวเรา เปรียบเสมือนกับ
การทีม่ สี ญ
ั ญาณเตือนภัยให้เราระมัดระวัง เราก็ควรจะรีบหันกลับไปดู
ภายในจิตโดยทันที และเตือนตัวเองว่าเราต้องควบคุมความรู้สึกนั้น
ให้ได้ และนี่คือพื้นฐานของวิธีฝึกควบคุมความรู้สึกเมื่อมีผัสสะมา
กระทบ
การที่เราจะรับมือและจัดการกับความรู้สึกต่างๆ นั้น ไม่ใช่ว่าเรา
จงใจทีจ่ ะไม่มปี ฏิกริ ยิ าต่อมัน แต่เป็นการทีม่ สี ติรบั รูก้ บั ความรูส้ กึ นัน้
มากกว่า เวลาทีเ่ รามีสติ เราก็จะไม่มปี ฏิกริ ยิ าใดๆ เกิดขึน้ โดยปริยาย
อยู่แล้ว สติจึงเป็นเสมือนกลไกควบคุมที่คอยตรวจสอบสถานการณ์
โดยไม่เข้าไปยุง่ เกีย่ วกับความรูส้ กึ นัน้ และเพราะมีสติ บางครัง้ เราจึง
รู้สึกเหมือนกับว่าเรากำ�ลังยืนดูความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ห่างๆ
เสมือนกับเป็นผูช้ มทีน่ งั่ อยูภ่ ายนอก การมองอยูห่ า่ งๆ ทำ�ให้เราเห็นสิง่
ที่กำ�ลังเกิดขึ้นได้ชัดเจน แต่เราก็ไม่เข้าไปยุ่งกับมัน ความรู้สึกพอใจ
หรือไม่พอใจก็สกั แต่วา่ เกิดขึน้ เพียงเท่านัน้ ซึง่ เราควรจะให้ความสนใจ
แค่นี้ก็พอ
เราจึงต้องคอยพิจารณาความรูส้ กึ ต่างๆ หรือเวทนาอย่างใกล้ชดิ
เมื่อมีความรู้สึกไม่พอใจต่างๆ เกิดขึ้น ให้พิจารณาความรู้สึกนั้น
ตรงจุดที่มันเกิดขึ้น อย่าปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นกลายเป็น
ความคิดที่จะโทษผู้อื่น ให้พิจารณาเพียงความรู้สึกเท่านั้น ไม่ต้อง
คิดถึงผูอ้ ืน่ กล่าวคือ ถ้าเราสามารถควบคุมจิตไม่ให้สง่ ออก ก็จะไม่มี

ผลเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราปล่อยให้จิต
ออกไปปรุ ง แต่ ง จนกลายเป็ น ความคิ ด วาจา หรื อ การกระทำ �
การทีป่ ล่อยให้จติ ส่งออกและไปโทษสิง่ ภายนอกเป็นการกระทำ�กรรม
และกรรมนั้ น ก็ จ ะย้ อ นกลั บ มาหาเราในอนาคตในรู ป แบบของ
ความรู้สึกหรือเวทนาแบบเดิมๆ วัฏฏะจึงหมุนอยู่เช่นนั้น ถ้าเรา
ไม่เรียนรู้ที่จะแก้ไขวัฏวนที่เกิดขึ้นนี้ เราก็จะไม่มีทางที่จะเป็นอิสระ
จากมัน
ในการที่จะแก้ไข เราต้องทำ�สิ่งที่ถูกต้องด้วยการไม่ปล่อยให้
จิตส่งออก ต้องคอยเฝ้าดูภายในทุกครั้ง เพื่อสังเกตความรู้สึกที่ไม่ดี
ต่างๆ และยอมรับมัน ยอมรับว่านี่เป็นความผิดของเรา เพราะ
เราได้เคยทำ�อกุศลกรรม ความรู้สึกไม่ดีต่างๆ จึงเป็นผลที่เกิดขึ้น
เราจึงต้องรับผิดชอบต่อผลของกรรม เมื่อเรายอมรับว่ามันเป็น
ความผิดของเราและไม่ปล่อยให้จติ ส่งออก หนีก้ รรมก็จะถูกชดใช้และ
ความทุกข์ต่างๆ ก็จะลดลงทีละน้อย ทุกครั้งที่เราทำ�เช่นนี้ มันก็จะ
ลดลงเรือ่ ยๆ แล้วเราก็จะพบกับความสุขและความพึงพอใจทีเ่ กิดขึน้
ในจิต เราจะมีความสุข ความสุขเป็นผลของความเพียรทีเ่ ราได้กระทำ�
เพราะเราได้เรียนรู้ที่จะกำ�จัดกิเลสได้ในระดับหนึ่ง และเมื่อเราทำ�
เช่นนี้มากขึ้นเท่าไร เราก็จะรู้สึกเบาและสบายมากขึ้นเท่านั้น ผลที่
ปรากฏนีเ้ ป็นสิง่ ทีบ่ อกว่าเรามาถูกทางแล้ว แสดงให้เราเห็นว่ากำ�ลัง
เดินไปในทางที่ถูกที่ควร ยิ่งเรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นเท่าไร เราก็ยิ่ง
รู้ว่าเรากำ�ลังไปในทางที่ถูกมากขึ้นเท่านั้น
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กิเลสต่างๆ เกิดขึน้ เพราะเวทนา เวทนาเป็นปัจจัยทำ�ให้เกิดกิเลส
เหล่านัน้ ดังนัน้ ถ้าเราสามารถทีจ่ ะปิดกัน้ การเชือ่ มต่อระหว่างเวทนา
และตัณหา เราก็สามารถขัดขวางกิเลสไม่ให้สามารถทำ�งานได้ เมือ่ เรา
รูท้ น้ กิเลส เราก็จะสามารถเห็นเมือ่ กิเลสเกิดขึน้ และไม่มปี ฏิกริ ยิ าใดๆ
เนื่องจากกิเลสเกิดขึ้นโดยมีความเชื่อมโยงกับเวทนาหรือความรู้สึก
อย่างใดอย่างหนึง่ เราก็รไู้ ด้ทนั ทีวา่ ความรูส้ กึ นัน้ เองทีเ่ ป็นเหตุปจั จัย
ทีก่ อ่ ให้เกิดกิเลสดังกล่าว พอมีเวทนาเช่นนัน้ เกิดขึน้ เราย่อมรูไ้ ด้วา่ มี
กิเลสชนิดใดผลักดันอยูเ่ บือ้ งหลัง เราต้องคอยพินจิ พิจารณาและรักษา
สติไว้ให้มั่นคง ถ้าเราคอยสังเกตเฝ้าดูกระบวนการของมัน กิเลสก็จะ
ไม่มีที่ยึดที่เกาะ และจิตเราก็จะสงบลงตามธรรมชาติ

ผัสสะ
ไม่เพียงแต่ในโลกนี้เท่านั้น ชีวิตความเป็นไปของเราในทุกภพภูมิ
ถูกครอบงำ�ด้วยความโง่เขลาของอวิชชาที่ฝังรากลึกมาโดยตลอด
อวิชชาคือการขาดความเข้าใจขั้นพื้นฐานซึ่งปกปิดจิตใจและหลอก
ให้เราหลงคิดว่าเรานั้นเข้าใจ เราคิดว่าเรารู้เรื่องสิ่งต่างๆ มากมาย
แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราไม่ได้รู้อะไรเลย เรามีอวิชชาที่เหมือน
ผ้าบางๆ ทีม่ าปิดตาเราไว้ ทำ�ให้เราไม่สามารถเห็นธรรมชาติทีแ่ ท้จริง
ของสิ่ ง ต่ า งๆ ความโง่ เ ขลาของเราทำ � ให้ เ ราเชื่ อ ว่ า มั น ไม่ มี อ ะไร
มากไปยิง่ กว่าความสัมผัสสัมพันธ์ทเี่ รารับรูไ้ ด้ ไม่มอี ะไรอีกนอกเหนือ
จากโลกทีเ่ ราอาศัยอยู่ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีอะไรอีกมากมาย
ยิ่งกว่านั้น
โดยไม่ต้องมีใครบอก เรามีความสงสัยว่าน่าจะมีอะไรที่ดีกว่า
โลกนี้ แต่เราก็ไม่ทราบว่าสิ่งนั้นคืออะไร เราจึงค้นหามัน และเพราะ
เรามีอายตนะซึ่งเป็นเครื่องสัมผัสต่างๆ ที่เราสามารถใช้ได้ เรามัก
จะมุ่งไปสู่โลกภายนอกในทางที่เครื่องสัมผัสต่างๆ นำ�พาเราไป
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และมองหาความสุ ข ตรงนั้ น ซึ่ ง เป็ น ทางที่ ผิ ด อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด
ความสุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง แล้ ว ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ภ ายนอกเลย ความเข้ า ใจผิ ด นี้
เกิ ด ขึ้ น เพราะเรามี อ ายตนะภายนอกทั้ ง ห้ า และอายตนะภายใน
ซึ่งได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ซึ่งเรามีแนวโน้มตาม
ธรรมชาติที่จะใช้สลับสับปนกันไป โดยใช้สภาวะภายในจัดการกับ
สิ่งภายนอกที่เราเห็น ได้ยิน ดมกลิ่น ลิ้มรส และสัมผัส ซึ่งล้วนแล้ว
แต่ เ ป็ น เรื่ อ งของโลกภายนอก สิ่ ง นี้ ทำ � ให้ เ รามุ่ ง ความสนใจไป
ภายนอก และหากเราส่งจิตออกนอก เราก็ไม่มีวันที่จะได้ค้นพบ
ความจริง
เนื่องจากเราไม่รู้จักความจริงนี่เอง ทำ�ให้ความสนใจของเรา
หรือจิตถูกผลักดันออกไปสู่การสัมผัสรับรู้ทางโลก จากการที่มุ่ง
ออกไปหาสิ่งที่มาสัมผัส จิตก็จะไปยึดติดอยู่กับประสบการณ์ที่
ได้ สั ม ผั ส และก่ อ ให้ เ กิ ด ความยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น กั บ โลกอย่ า งมาก
จนกลายเป็ น ความหมกมุ่ น และติ ด อยู่ กั บ โลกภายนอกไปเลย
จิตติดอยู่กับกับดักของความหลงของตัวมันเองจนไม่สามารถมอง
เห็นอะไรทั้งสิ้น
คนเรามั ก จะลุ่ ม หลงอยู่ กั บ ความอยากในการเสพความสุ ข
ทางโลกด้วยผัสสะหรือการสัมผัส หากเป็นเช่นนัน้ แล้วก็อย่าหวังเลย
ที่จะพ้นทุกข์ถ้าหากไม่เรียนรู้เพื่อเอาชนะความอยากที่อยู่ภายใน
จิตใจของตน เมื่อความอยากถูกทำ�ลายลง เมื่อนั้นก็จะละความ
ยึดติดได้ และเมือ่ ความยึดมัน่ ถือมัน่ หายไป ก็ไม่มอี ะไรทีจ่ ะมาขัดขวาง
จิตใจจากการมุ่งไปในทางออกสู่การพ้นทุกข์

คำ�ถามก็คอื เราสามารถทีจ่ ะลดละตัณหาหรือความอยากในการ
เสพสัมผัสได้อย่างไร จิตคอยรับรู้สิ่งต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในรูป เสียง
กลิ่น รส และสัมผัสอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก็ทำ�ให้จิตกระเพื่อมอยู่
ตลอดเวลา เพราะต้องคอยวิ่งไล่ตามกามฉันทะ แต่ผัสสะนี้คืออะไร
และทำ�งานอย่างไร และทำ�ไมเราจึงหลงเชื่อมันนัก
ทีจ่ ริงแล้ว การรับรูท้ างประสาทสัมผัสของเรานัน้ กำ�ลังหลอกเรา
เรือ่ งราวของมันเป็นดังนี้ ผัสสะของเราแสดงข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ โลกรอบตั ว เรา โดยมี จิ ต เป็ น ตั ว รั บ และตี ค วามหมายข้ อ มู ล
ตามแบบของมัน กล่าวคือรูปลักษณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาทางทวาร
ทั้งหลายขึ้นอยู่กับการตีความหมายของแต่ละคน ประสบการณ์
เกี่ยวกับรูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะของเราขึ้นอยู่กับการที่
จิ ต แปลความหมายของข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ ผ่ า นเข้ า มาทางประสาท
สัมผัส
เราสามารถพูดได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกกลั่นกรองผ่านกล่องดำ�
ของจิต ซึ่งก็หมายความว่า ทุกอย่างที่เรารับรู้ทางผัสสะของเรา
ถูกกลั่นกรองด้วยจิต ซึ่งจิตจะมีวิธีเฉพาะในการจำ�ได้หมายรู้ข้อมูล
ทั้งหมด
การตีความหมายนี้คือสิ่งที่เรารับรู้ แต่จริงๆ แล้วเราไม่ได้รู้
ถึ ง ความเป็ นจริงของสิ่ง ที่อ ยู่ภ ายนอก เรามี วิธี ข องเราในการตี
ความหมาย และนั่นก็คือข้อมูลของเรา เรารู้ว่าข้อมูลนี้ถูกเก็บ
สะสมไว้ในระบบข้อมูลของจิตหรือกล่องดำ� แต่เราไม่ทราบเกี่ยวกับ
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ธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งที่อยู่ภายนอกกล่องดำ� เพราะเราต่างใช้
กล่องดำ�นี้เป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงโลกกับตัวเรา เราจึงไม่รู้เท่าทัน
ความจริงของสิ่งต่างๆ ภายนอกเลย ทุกอย่างที่เข้าสู่ตัวเราถูก
กลั่นกรองด้วยกล่องดำ�ของจิต
เมือ่ เป็นเช่นนี้ เราจึงไม่รูค้ วามจริงเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมภายนอก
อย่างแท้จริง ถ้าเราสำ�รวจดูโลกภายนอก เราจะต้องยอมรับว่า
โลกเป็นสิ่งที่ลึกลับมากและไม่ได้เป็นโลกอย่างที่เราคิดเลย คนเรา
คิดเอาเองเอาว่าโลกมีระบบการทำ�งานในรูปแบบหนึ่งเนื่องจากเขา
เรียนรูว้ า่ ผลชนิดไหนเกิดจากเหตุใด จากการทีเ่ ห็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตรงนัน้
เขาสั ง เกตได้ ถึ ง ผลบางอย่ า งที่ ม าปรากฏขึ้ น ตรงนี้ จากการที่ มี
ผู้คิดค้นทฤษฎีขึ้นมาเพื่ออธิบายเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้น เขาจึง
คาดเดาว่าถ้าเขาทำ�เช่นนี้ เขาก็ควรจะได้รับผลเช่นนั้น และเพราะ
ตามทฤษฎีดังกล่าวส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเช่นนั้นจริง เขาก็รู้สึกมั่นใจ
ว่าทฤษฎีของเขานั้นถูกต้อง แต่นั่นก็ไม่เป็นจริงเสมอไป สิ่งที่เขารู้
ทั้งหมดก็คือ ถ้าใช้ทฤษฎีนั้นเขาสามารถที่จะได้รับผลบางอย่าง
จากเหตุเหล่านั้น คนส่วนมากรู้สึกว่าทฤษฎีนั้นถูกต้องเพราะมัน
ดูเหมือนว่าเป็นทฤษฎีที่มีประสิทธิภาพ แต่ที่จริงแล้วมันถูกต้อง
เฉพาะในแง่วิธีใช้และปฏิบัติตามทฤษฎีนั้นเท่านั้น
เนื่องจากคนส่วนมากในสมัยนี้เชื่อคำ�อธิบายทางวิทยาศาสตร์
เขาจึงคิดว่าเขารูท้ กุ สิง่ ทุกอย่างทีเ่ กีย่ วกับโลก หนึง่ ในสมมุตฐิ านสำ�คัญ
ทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ความเชือ่ ทีว่ า่ สัมผัสต่างๆ นัน้ บอกความจริงกับ
เราว่า ประสาทสัมผัสของเราบอกข้อมูลที่แท้จริงของสิ่งที่อยู่ตรงนั้น

ให้กบั เรา แต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถทีจ่ ะเข้าใจโลกภายนอก
ได้อย่างแท้จริง เนื่องจากประสาทสัมผัสต่างๆ ของเราไม่มีทางที่จะ
สัมผัสกับโลกภายนอกได้โดยตรง เรารับรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกได้
อย่างไร จริงๆ แล้วเรารับรู้โลกภายนอกด้วยสัมผัสผ่านทางรูป เสียง
กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นการสัมผัสรับรู้ภายใน
เราสมมุตขิ นึ้ ว่าวัตถุตา่ งๆ ประกอบไปด้วยอะตอม หรือสิง่ ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ
ของธาตุ เนือ่ งจากทฤษฎีนนั้ ดูจะใช้ได้ดใี นเรือ่ งนี้ แต่จะดีอย่างไรก็ตาม
เราก็ไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่นอนว่าวัตถุนั้นจริงๆ แล้วประกอบด้วย
อะไรบ้าง
หลักวิทยาศาสตร์ท้ังหมดขึ้นอยู่กับการตีความหมายของการ
ได้สัมผัสหรือมีประสบการณ์ นักวิทยาศาสตร์ค่อนข้างประสบความ
สำ�เร็จในการค้นคว้าหาคำ�ตอบเกีย่ วกับสิง่ ต่างๆ ในแง่ของเหตุและผล
แต่ในความเป็นจริงแล้ว นักวิทยาศาสตร์สามารถพูดได้ก็เพียงว่า
เขาทำ�อะไรบางอย่างและสิง่ นัน้ ได้ผล แต่เขาไม่รวู้ า่ เป็นเพราะเหตุใดกันแน่
เขาไม่ได้ค�ำ นึงว่าสิง่ ทีเ่ รารูน้ น้ั จริงๆ แล้วเกิดขึน้ ภายในตัวเรา นัน่ ก็คอื
ทุกอย่างขึน้ อยูก่ บั จิต
จากหลักฐานทางสรีรวิทยาอย่างเดียว วิทยาศาสตร์รวู้ า่ จิตทำ�งาน
เหมือนกับเป็นกล่องดำ�ซึง่ รวบรวมสัมผัสทัง้ หมดและความหมายของ
มันในทางจิตใจ ยกตัวอย่างเช่น คนเรารับรู้สิ่งต่างๆ ได้ไม่เหมือนกัน
แต่ละคนตีความสีทเี่ ห็นแตกต่างกัน กล่าวคือ สีเดียวกัน แต่ละคนรับรู้
และสัมผัสได้ไม่เหมือนกัน ซึ่งทางวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับความเห็น
ส่วนตัวตามธรรมชาตินี้
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แต่ภาพของจิตในเชิงวิทยาศาสตร์นั้นซับซ้อนกว่านี้มาก เพราะ
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ มุ่ ง เน้ น ไปที่ ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ มี ค วามเห็ น ส่ ว นตั ว มา
เกี่ยวข้อง คือเป็นข้อมูลที่สามารถวัดได้และจัดให้เข้ากับหัวข้อต่างๆ
ในทางทฤษฎี ซึ่งแตกต่างจากการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาที่มุ่ง
เน้นไปที่ปัญญาจากประสบการณ์โดยตรงเพื่อเข้าถึงธรรมชาติของ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจิตของแต่ละคน นั่นก็หมายถึง
ปั ญ ญาจากการเห็ น ว่ า จิ ต มี ผ ลต่ อ การตี ค วามหมายข้ อ มู ล ต่ า งๆ
อย่างไรเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้น ในเมื่อวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะวัด
การตีความหมายของจิตเกี่ยวกับผัสสะที่เข้ามากระทบได้ มันจึง
ไม่มีวิธีที่จะวิเคราะห์สิ่งเหล่านั้นเช่นกัน อย่างไรก็ตามสมมุติฐาน
ที่เราต่างมีต่อผัสสะที่มากระทบก็เป็นปัจจัยสำ�คัญต่อการรับรู้และ
สัมผัสโลกของเรา
เพียงแค่ใช้หลักของเหตุและผลขัน้ พืน้ ฐานของเรา เราก็สามารถที่
จะพัฒนาความเข้าใจเกีย่ วกับการทำ�งานของจิตใจได้ดขี นึ้ และสิง่ นีจ้ ะ
เป็นไปได้กต็ อ่ เมือ่ เราพร้อมทีจ่ ะยอมรับ หรืออย่างน้อยยอมพิจารณา
อย่างจริงจังกับบทสรุปใดๆ ก็ตามที่ได้มาจากตรรกะของเหตุและผล
ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนมุมมองของความคิดหรือยังอยู่กับความเชื่อ
เดิมๆ ไม่เปลี่ยนแปลง มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีคำ�ถาม
เกี่ยวกับ “โลกสมมุติ”
วิ ธี ที่ ไ ด้ ผ ลที่ สุ ด เพื่ อ ที่ จ ะวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ข องเราก็ คื อ
ต้องเริ่มจากความเข้าใจในโลกภายนอกของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่เรา
เชื่อว่าเรามีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี แล้วเรารู้จักโลกนี้ได้

อย่างไร ทางเดียวที่เรามีก็คือผ่านอายตนะต่างๆ ของเรา ซึ่งได้แก่
รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ และนี่คือจุดที่เราควรเริ่มต้นใน
การพิจารณา
อายตนะทั้งห้าทำ�งานในแบบเดียวกัน นั่นก็คือล้วนเป็นตัวรับที่
ละเอียดอ่อนต่อการกระทบ ซึ่งเกิดจากการสัมผัสกับวัตถุภายนอก
ผัสสะก็จะสร้างกระแสประสาทที่เป็นสัญญาณกระแสไฟฟ้าเคมีแล้ว
ส่งผ่านประสาทสัมผัสไปสิ้นสุดที่สมอง นี่เป็นคำ�อธิบายทางด้าน
วิทยาศาสตร์อย่างสัน้ ๆ ซึง่ ง่ายต่อการทีเ่ ราจะยอมรับเพือ่ เป็นจุดเริม่ ต้น
ทีเ่ หมาะสม
เรามาลองวิเคราะห์การเห็นซึ่งเป็นผัสสะชนิดหนึ่ง เพื่อเป็น
ตัวอย่างของการทำ�งานของผัสสะทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น เราเห็น
ต้นไม้ซึ่งเป็นวัตถุชนิดหนึ่งเป็นต้น แสงกระทบและสะท้อนจากส่วน
ต่างๆ ของต้นไม้ และลำ�แสงเล็กๆ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของแสงนีผ้ า่ นเข้า
ดวงตาเรา เนื่องด้วยรูปทรงของเลนส์ตาทำ�ให้แสงฉายแสดงให้เห็น
ภาพเล็กๆ ของต้นไม้ เป็นภาพกลับหัวบนจอภาพของตา ซึ่งเป็น
วิธีเดียวกันกับการถ่ายภาพของกล้องถ่ายรูป
ภาพไปกระตุ้ น เซลล์ ข องจอภาพเป็ น บางส่ ว นและส่ ง กระแส
ประสาทไปยังสมอง แต่สำ�หรับกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองนั้น
ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ยั ง ไม่ ค่ อ ยเป็ น ที่ เ ข้ า ใจกั น หรื อ เข้ า ใจกั น น้ อ ยมาก
ประเด็นสำ�คัญตรงนี้ก็คือเรารับรู้สัมผัสหรือได้เห็นภาพของต้นไม้
แต่ทว่าผัสสะที่ทำ�ให้เห็นต้นไม้นี้เกิดขึ้นที่ไหน ต้นไม้ที่เราเห็นจริงๆ
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แล้วอยูใ่ นโลกภายนอกหรือไม่ หรือว่าเป็นภาพทีเ่ ราเห็นอยูบ่ นจอตา
หรือว่ารูปที่เราเห็นเป็นรูปที่มีรหัสบางอย่างอยู่ในสมองของเรา
ที่ จ ริ ง แล้ ว การเห็ น หรื อ การสั ม ผั ส ทางตาทั้ ง หมดของเราก็ เ ป็ น
แบบเดียวกันกับการเห็นต้นไม้นั่นเอง การสัมผัสรับรู้ถึงพื้นที่และ
ตำ�แหน่งของวัตถุต่างๆ ทางตาจึงสามารถที่จะอธิบายได้ว่าเป็น
เพียงแค่การรวมตัวเชื่อมต่อของรูปวัตถุ ผัสสะทางตา และความรู้
อารมณ์ทางตา ดังนั้นเราสามารถจะกล่าวได้ดีที่สุดก็แค่เพียงว่า
เราเห็นต้นไม้ในขอบเขตของพื้นที่ที่เรามองเท่านั้น แต่ถ้าจะถามว่า
พื้นที่หรือขอบเขตของการมองเห็นอยู่ตรงไหนนั้น ถือว่าไม่ได้มี
ความสำ�คัญแต่อย่างใด
องค์ประกอบในการมองเห็นมี 3 ปัจจัย คือ รูปวัตถุ อายตนะภายใน
(ตา) และความรู้อารมณ์ทางตา (จักขุวิญญาณ) ซึ่งมีจักขุผัสสะ
(การกระทบทางตา) เป็นจุดรวมเชื่อมปัจจัยทั้งสามเข้าด้วยกัน
ทั้งสามปัจจัยนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเรียงกันตามลำ�ดับ แต่เป็นเพียงการ
แสดงถึงการเห็นด้วยตาในชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งก็หมายความว่า ปัจจัย
ทั้งสามทำ�งานพร้อมกันในขณะที่เกิดการกระทบ เวลาที่มันทำ�งาน
ร่วมกัน จักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้น เราสามารถกล่าวได้ว่าในขณะที่มี
จั ก ขุ วิ ญ ญาณเกิ ด ขึ้ น เปรี ย บเสมื อ นกั บ มี เ ม็ ด สี ป รากฏบนจอ
คอมพิวเตอร์เม็ดหนึ่ง ซึ่งจำ�เป็นต้องมีเม็ดสีเป็นร้อยเป็นพันเม็ด
เพื่อที่จะทำ�ให้เกิดภาพๆ หนึ่ง และนี่แสดงให้เห็นว่าจักขุวิญญาณ
ทำ�งานรวดเร็วมาก สัมผัสทางตานัน้ จริงๆ แล้วก็คอื การมาบรรจบกัน
ของปัจจัยสามประการที่ก่อให้เกิดกระบวนการทั้งหมดที่ทำ�ให้เห็น
ภาพด้วยตา

กระบวนการนีเ้ กิดขึน้ ในสมอง ซึง่ เปลีย่ นกระแสประสาทเป็นภาพ
ที่เห็นด้วยตาซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จักวิธีของมันดีนัก การเห็นเกิดขึ้น
จากกระบวนการนี้ อย่างไรก็ตาม เพราะการเห็นเป็นกระบวนการ
ภายในที่ขึ้นอยู่กับการแปลความหมายของจิตเกี่ยวกับข้อมูลจาก
ผัสสะ ทำ�ให้เราไม่สามารถที่จะรู้ได้แน่ชัดถึงธรรรมชาติที่แท้จริงของ
วัตถุที่เรามองเห็นได้เลย มันเป็นเรื่องยากที่เราจะเข้าใจ เพราะเรามี
ความเชื่อกันมาช้านานแล้วว่าคนและวัตถุต่างๆ ในโลกเป็นสิ่งที่อยู่
ภายนอกตัวเรา ในความเป็นจริง โลกทีเ่ รารูจ้ กั และทุกอย่างทีอ่ ยูใ่ นโลก
กลับอยู่ภายในตัวเรา ซึ่งตามแนวความคิดนี้ โลกทั้งใบก็คือโลกแห่ง
จิตใจนั่นเอง
เราจะเห็ น ชั ด ได้ ม ากขึ้ น ก็ ต่ อ เมื่ อ เราเห็ น ว่ า สิ่ ง กระตุ้ น ต่ า งๆ
จากภายนอกที่มากระทบหรือสัมผัสกับดวงตาไม่ได้เป็นสิ่งที่เรา
เห็นจริง ยกตัวอย่างเช่น เลนส์ของตาไวต่อรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า
ถึงแม้ว่าดวงตาจะรับรู้และสัมผัสรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าได้ มันก็ไม่ได้
ส่งรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าไปยังสมอง แต่มันส่งคลื่นกระแสประสาท
ทีก่ อ่ ให้เกิดกระบวนการทางชีวเคมีไปยังสมอง ซึง่ สมองจะเปลีย่ นให้
เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นแสงและสี จากกระบวนการดังกล่าว ภาพจึง
ปรากฏขึ้นภายในตัวของเรา ภาพต่างๆ ที่ปรากฏในความคิดคือสิ่งที่
เราเห็น และด้วยเหตุนกี้ ารเห็นทัง้ หมดก็คอื การเห็นภาพทีอ่ ยูภ่ ายใน
เท่านั้นเอง
ดังนั้นเราจึงมองเห็นภาพจากภายใน ไม่ใช่จากภายนอก ในโลก
ภายนอกจริงๆ แล้วไม่ได้มแี สงหรือสี มีแต่เพียงรังสี แต่เราเรียกมันว่า
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แสงและสี แต่การกล่าวเช่นนัน้ เป็นเพียงแค่การอุปมาอุปมัยเพือ่ อธิบาย
เกี่ยวกับการรับรู้สัมผัสหรือประสบการณ์ต่างๆ ของเรา ในความ
เป็นจริงแล้ว แสงและสีก็เป็นปรากฏการณ์ภายในเช่นกัน ไม่ใช่ของ
ภายนอกเลย เราจึงไม่ร้วู ่าอะไรที่อยู่ภายนอกจริงๆ เรารู้แต่เพียงว่า
มันปรากฏให้เห็นภายใน
ผัสสะอื่นๆ ก็มีการทำ�งานในแบบเดียวกัน สัมผัสแต่ละประเภท
ก็มีหน้าที่ตามแบบของมัน ยกตัวอย่างเช่น การฟัง การรับรู้สัมผัส
ของเสี ย งเกิ ด ขึ้ น ภายใน ข้ า งนอกนั้ น มี เ พี ย งแต่ ก ารสั่ น สะเทื อ น
ของความถี่ ที่ แ ตกต่ า งกั น เมื่ อ การสั่ น สะเทื อ นกระทบกั บ หู
การกระตุ้นนี้เร่งประสาทสัมผัสภายในหู และเปลี่ยนแรงกระตุ้น
ให้กลายเป็นกระแสประสาท ซึ่งกระแสประสาทเหล่านี้ถูกส่งไป
ที่ ส มองที่ ทำ � การแปลและย่ อ ยข้ อ มู ล นั้ น ในแบบที่ ลึ ก ลั บ ซ้ บ ซ้ อ น
ซึ่งก่อให้เกิดเสียงภายในตัวเรา ในความเป็นจริงแล้วเสียงทั้งหมด
เกิดขึ้นภายในตัวเรา ไม่ได้เกิดขึ้นข้างนอกเลย สิ่งที่อยู่ภายนอก
จริงๆ แล้วไม่ใช่เสียง เป็นเพียงการสั่นสะเทือนที่กลายมาเป็นเสียง
เวลาที่ผ่านเข้ามาในตัวเรา
การได้กลิ่นก็เช่นเดียวกัน ธรรมชาติภายนอกมีแต่สารเคมีต่างๆ
ไม่ได้มีกลิ่นแต่อย่างใด เมื่อสารเคมีต่างๆ ในอากาศสัมผัสกับจมูก
กระแสประสาทก็ ถู ก ส่ ง ไปยั ง สมอง การสั ม ผั ส ได้ ถึ ง กลิ่ น นั้ น
เกิ ด ขึ้ น เฉพาะเวลาที่ ก ารรั บ รู้ สั ม ผั ส หรื อ ความรู้ สึ ก นั้ น เข้ า มาใน
ตัวเรา เพราะฉะนั้นประสบการณ์ทางระบบสัมผัสจึงไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงสภาพแวดล้อมภายนอก แต่เป็นเพียงการแปลความหมาย

เกี่ยวกับข้อมูลที่เข้ามาจากสภาพแวดล้อมภายนอก เรารับรู้เพียง
สิ่งที่ได้ผ่านกระบวนการภายในจากมุมมองส่วนตัวของเรา หรือจาก
มุมมองของผู้รู้นั่นเอง ตัวผู้รู้ที่อยู่ข้างในไม่เคยสามารถที่จะสัมผัส
โลกภายนอกได้อย่างแท้จริงเลย เพราะการสัมผัสเกิดขึ้นระหว่าง
วัตถุธาตุและสารต่างๆ เช่น สารเคมีและเนือ้ เยือ่ ต่างๆ ภาพความจำ�
ของระบบสั ม ผั ส ที่ อ ยู่ ภ ายในมี ค วามใกล้ เ คี ย งกั บ โลกภายนอก
มากที่สุดเท่าที่เราจะสัมผัสได้
การสัมผัสถึงรสชาติก็เช่นเดียวกัน สมมุติว่าเรารับประทาน
เนื้ อ ย่ า งกั บ น้ำ � จิ้ ม ที่ จ ริ ง แล้ ว มั น ไม่ มี ร สชาติ ใ นเนื้ อ หรื อ น้ำ � จิ้ ม
แต่ประกอบไปด้วยสารเคมีตา่ งๆ ทีม่ ใิ ช่รสชาติ เวลาทีส่ ารเคมีเหล่านี้
สัมผัสลิ้นของเรา มันก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยา ทำ�ให้เรารู้สึกได้ถึงรสชาติ
จากปฏิกิริยานั้น รสจึงเกิดขึ้นหลังจากที่ผลของปฏิกิริยาทางเคมี
ได้ถูกกลั่นกรองภายในตัวเราเท่านั้น เราพูดว่ารสชาติอยู่ในอาหาร
แต่มิใช่เลย รสชาตินั้นอยู่ภายในตัวเรา
การสั ม ผั ส ทางกายหรื อ โผฏฐั พ พะ ก็ เ ป็ น เพี ย งการสั ม ผั ส
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากแรงกดดั น หรื อ การเปลี่ ย นแปลงของอุ ณ หภู มิ
ซึ่ ง กลายมาเป็ น การรั บ รู้ สั ม ผั ส หลั ง จากที่ ไ ด้ ผ่ า นกระบวนการ
ภายในตั ว เราเท่ า นั้ น โผฏฐั พ พะหรื อ การสั ม ผั ส ทำ � งานโดยการ
ส่ ง ข้ อ มู ล ไปยั ง เส้ น ประสาทที่ ก ระดู ก สั น หลั ง ซึ่ ง ส่ ง ต่ อ ข้ อ ความ
ไปยังสมอง สมองเป็นที่ที่ความรู้สึกถูกรับรู้และแปลความหมาย
แต่ ท ว่ า ความรู้ สึ ก สั ม ผั ส นั้ น ไม่ ไ ด้ มี อ ยู่ ใ นวั ต ถุ ที่ ม าสั ม ผั ส กายแต่
อย่างใด
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กล่าวโดยสรุปก็คือ เรารู้จักโลกที่เราอยู่นั้นผ่านทางอายตนะ
ซึ่งได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ แล้วเราจึงรวมข้อมูลทาง
ระบบสัมผัสเข้าไปผนวกกันกับความคิดของเรา ซึง่ จัดเปลีย่ นข้อมูลนัน้
เสมือนกับว่าเราได้สัมผัสจากภายนอก กล่าวคือ เรามองโลกว่าเป็น
สิ่งภายนอกตัวเราเพราะว่ามันดูเหมือนว่าจะปรากฏเป็นอย่างนั้น
จริงๆ และตัวเราหรือผูท้ รี่ บั รูโ้ ลกเสมือนกับอยูข่ า้ งใน แต่ถา้ เราสังเกต
ระบบสัมผัสให้ดี เราจะเห็นได้วา่ โลกทัง้ ใบนีแ้ ท้จริงแล้วเกิดขึน้ ภายใน
จิตใจของเรา
ถึ ง แม้ ว่ า จะไม่ ย ากในการที่ จ ะเข้ า ใจจุ ด นี้ ใ นทางความคิ ด และ
ปัญญา ซึง่ เป็นการพูดกันง่ายๆ ในภาษาชาวบ้าน แต่อาตมาไม่แน่ใจว่า
ความรูน้ จี้ ะมีประโยชน์มากนัก เพราะคนส่วนใหญ่ยงั รูส้ กึ เหมือนกับว่า
โลกภายนอกเป็นของจริง มันดูเสมือนเป็นเช่นนั้นก็เพราะเราถูก
สอนมาให้คดิ ในทำ�นองนัน้ แต่ความรูเ้ รือ่ งนีส้ �ำ คัญอย่างยิง่ เมือ่ มองใน
แง่การพิจารณาและเรียนรูเ้ กีย่ วกับตัวเราเอง เราสามารถรูไ้ ด้วา่ วิธที ี่
เราคิดกับวิธที คี่ นอืน่ ๆ คิดนัน้ ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว จริงๆ แล้วเรามอง
สิ่งต่างๆ ในแง่หนึ่ง แต่คนอื่นกลับมองมันในแง่ที่แตกต่างกันไปเลย
และไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งผิด ทั้งคู่อาจจะถูกก็เป็นได้ เพียงแต่ว่า
การรับรูแ้ ละประสบการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ ราใช้เป็นพืน้ ฐานในการตีความนัน้
แตกต่างกัน
ถ้าเราต้องการเข้าใจผัสสะอย่างลึกซึ้งและแท้จริงด้วยตนเอง
เราต้ อ งวิ เ คราะห์ ก ระบวนการทั้ ง หมดด้ ว ยความละเอี ย ดยิ่ ง ขึ้ น
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาความรูส้ กึ ทางประสาทสัมผัสนีม้ ใิ ช่เรือ่ งง่าย

ปัญหาก็คือเราเคยชินกับการมองโลกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเรา
และโลกเป็นสิง่ ทีม่ เี รือ่ งราวความเป็นจริงเป็นของมันเอง เมือ่ เราเริม่ ที่
จะสำ�รวจพินจิ พิจารณาสัมผัสต่างๆ เราสามารถเห็นด้วยความคิดและ
ปัญญาว่า ความเป็นจริงทีอ่ ยูภ่ ายนอกเป็นเพียงภาพลวงตา และเห็นว่า
แท้จริงแล้วทุกสิ่งนั้นอยู่ภายใน อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจเช่นนั้น
ยังเป็นเพียงความเข้าใจในแง่วิชาการ ถึงแม้ว่าจะค่อนข้างเป็นจริง
ในระดั บ นั้ น ก็ ตาม แต่เราควรพยายามฝึ ก ให้ รู้เ หนื อความเข้ าใจ
ทางปัญญาระดับดังกล่าวและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผัสสะอย่าง
แท้จริงเพื่อตัวเราเอง เราต้องเห็นและเข้าใจให้ชัดเจนและแน่นอนว่า
ผัสสะเป็นสิ่งที่ปรากฏเฉพาะในจิตใจของเรา
การพิจารณาสิ่งต่างๆ ในแนวนี้ทำ�ให้เราเห็นว่าจริงๆ แล้วโลก
ไม่เหมือนกับที่เราเคยคิดไว้ เมื่อเรามีความรู้เห็นที่กระจ่างเช่นนั้น
ความสนใจในโลกที่เกิดจากการสัมผัสต่างๆ ก็จะเริ่มจางคลายลง
เราเริ่มที่จะมองโลกภายนอกว่าเป็นเพียงเสมือนโลกมายาซึ่งไม่มี
แก่นสารอะไร ประโยชน์ของการที่เรารู้เห็นเช่นนี้ก็คือจะทำ�ให้เราลด
ความยึดติดกับของนอกกาย เราไม่เห็นประโยชน์ในการที่มีตัณหา
ความอยากได้สงิ่ เหล่านัน้ อีก การทีเ่ ราได้เข้าใจด้วยปัญญาถึงธรรมชาติ
ทีแ่ ท้จริงของการรับรูผ้ า่ นผัสสะ ทำ�ให้เรารูว้ า่ ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รารับรู้
สัมผัสในโลกนี้ จริงๆ แล้วล้วนเกิดขึ้นภายในตัวเรา และเพราะการ
รับรู้เข้าใจวัตถุเหล่านั้นเกิดขึ้นภายในตัวเรา จึงถือได้ว่าวัตถุเหล่านั้น
เป็นส่วนหนึ่งของเรา แล้วเหตุใดเราจึงอยากได้วัตถุเหล่านั้นมา
ครอบครองอีก การมองในแนวนี้จะช่วยทำ�ให้เราเริ่มละความยึดมั่น
ถือมั่นของเรากับวัตถุต่างๆ ภายนอก
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ความเห็นแจ้งนีม้ คี ณ
ุ ค่าอย่างยิง่ เพราะว่าเราเห็นอย่างชัดเจนด้วย
จิตที่แหลมคมว่าโลกคืออะไร เราไม่ได้รับรู้ถึงผัสสะต่างๆ ตามแบบที่
เคยมีอีกต่อไป ตามปกติแล้วเราคุ้นเคยกับโลกมากจนเราไม่คำ�นึงถึง
มันมากนัก แต่ดว้ ยปัญญาทีเ่ กิดขึน้ ทำ�ให้เราเห็นโลกอย่างแจ่มชัด และ
เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายจากการเห็นเช่นนี้ คุณค่าที่เราได้รับ
อยู่ที่ความรู้ต่างๆ ที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกและเมื่อเราได้เรียนรู้
เพียงพอแล้ว เราก็จะสามารถปล่อยวางมันได้ เรารูว้ า่ ความยึดมัน่ ถือมัน่
อยู่กับโลกเป็นสาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดทุกข์
และนี่คือจุดมุ่งหมายของการฝึกเจริญปัญญา ก็คือเพื่อที่จะ
เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของโลก ที่สำ�คัญก็คือเพื่อที่จะปล่อยวาง
ความยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับโลกของเรา เมื่อเราเข้าใจอย่างถ่องแท้
เกี่ยวกับธรรมชาติของโลกนี้ เราก็จะเห็นว่า “ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้น
ภายในจิต” ด้วยความรู้ความเข้าใจนี้ ความยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับ
สิง่ ต่างๆ ในโลกของเราก็จะลดน้อยลง เมือ่ เป็นเช่นนัน้ แล้ว สิง่ ต่างๆ ที่
เกิดขึน้ ในโลกก็จะไม่มผี ลกระทบต่อเรามากนัก กล่าวคือมีผลกระทบ
น้อยลง คล้ายกับๆ กับเรายักไหล่แล้วพูดว่า “โลกมันก็เป็นเช่นนัน้ เอง”
เราปล่อยวางโลก เมือ่ จิตปล่อยวางสิง่ ต่างๆ ภายนอก จิตก็จะมุง่ เข้าสู่
ภายในมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ และเริ่ ม หั น มามองวิ ธี ที่ ผั ส สะวิ ญ ญาณมี
บทบาทต่อการรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ซับซ้อนอย่างยิ่ง
ลองพิ จ ารณาตัวอย่างต่อ ไปนี้ ปัญญาเกี่ ย วข้ องกั บ การมอง
อดีตและอนาคตจากมุมมองของปัจจุบัน เราไม่สามารถที่จะรับรู้

ถึ ง วั ต ถุ ที่ สั ม ผั ส ทางตาได้ จ นกว่ า ข้ อ มู ล ที่ เ ข้ า มาทางตาได้ สั ม ผั ส
กับอายตนะ มีช่วงเวลาที่ห่างกันเล็กน้อยระหว่างช่วงเวลาที่เห็น
และช่วงเวลาที่รับรู้ มีระยะเวลาสั้นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการมอง
เห็นสิ่งหนึ่งแล้วดับไปและการเห็นสิ่งใหม่ และเพราะเหตุนี้เอง
การมองเห็ น ในอดี ต จึ ง ปรากฏอยู่ ใ นสั ญ ญาหรื อ ความทรงจำ �
เท่านั้น รูป เสียง และสิ่งอื่นๆ ที่เราได้สัมผัสแล้วล้วนเป็นอดีต
และถูกกลั่นกรองด้วยความทรงจำ�อยู่เสมอ จิตไขว่คว้าหารูปและ
สัญลักษณ์ต่างๆ จากฐานข้อมูลของประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้ เพื่อที่จะจำ�ได้หมายรู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่กระทบเข้ามาทาง
ผัสสะในปัจจุบันและ “เข้าใจ” มัน ดังนั้นการเจริญปัญญาจึงเป็น
การทำ�ลายล้างกระบวนการทั้งหมดของการรับรู้ทางสัมผัสด้วย
วิธีนี้เอง
ยังมีอกี วิธหี นึง่ ทีจ่ ะพิจารณากระบวนการนี้ เมือ่ เราสัมผัสสิง่ ต่างๆ
ต้องมีผู้ที่สัมผัสและสิ่งที่ถูกสัมผัส ในการเห็นนั้นมีสิ่งที่ถูกเห็น
และมีผู้ที่เห็น เราเชื่อว่า “เราเห็นสิ่งนั้น” จากการคิดเช่นนี้ อัตตา
หรือความมีตัวตนจึงเกิดขึ้นทันที ตัวตนของเราจะปรากฏขึ้นมา
เช่นนี้ทุกครั้งเมื่อเกิดผัสสะทุกรูปแบบ แต่ “ตัวตน” ในแต่ละกรณี
ที่เกิดผัสสะก็ไม่เหมือนกัน ตัวตนที่เกี่ยวเนื่องกับการเห็นก็ไม่ใช่
ตัวตนเดียวกันกับตัวตนในการได้ยิน ตัวตนที่เกี่ยวเนื่องกับการ
สัมผัสภายนอกก็ไม่ใช่ตวั ตนเดียวกันกับตัวตนในการคิดและการจดจำ�
ทุกครั้งจะเป็นตัวตนที่แตกต่างออกไป เมื่อเราเดินตามเส้นทางของ
ธรรมะแล้ว เราต้องยอมสละความยึดมั่นถือมั่นที่มีต่ออัตตาตัวตน
ต่างๆ ของเราไปในที่สุด
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ปั ญ หาเรื่ อ งอั ต ตาตั ว ตนนี้ เ กิ ด ขึ้ น ก็ เ พราะเราต่ า งคนต่ า งก็ มี
ความคิดที่ฝังใจเกี่ยวกับความจริงเกี่ยวกับตัวเรา การที่เรายึดติด
อยู่ กั บ ความคิ ด ฝั ง ใจเกี่ ย วกั บ ความเป็ น ตั ว เรานี้ ทำ � ให้ เ ราไม่
สามารถมองเห็ น ความเกี่ ย วข้ อ งเชื่ อ มโยงของสิ่ ง ต่ า งๆ ในโลก
เราไม่ เ ข้ า ใจว่ า การมี ชี วิ ต ของเรานี้ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ สิ่ ง อื่ น อย่ า งไร
และสามารถเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใด เราไม่ชอบ
ความไม่แน่นอนเช่นนั้น ดังนั้นเราจึงสร้างภาพลักษณ์ของตนขึ้นมา
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ที่ พึ่ ง ที่ ยึ ด ถื อ และทำ � ให้ ดู เ สมื อ นเป็ น ของจริ ง และมี
ความสำ � คั ญ มาก การกระทำ � เช่ น นี้ เ ป็ น การผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การ
ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น อยู่ กั บ ภาพลั ก ษณ์ ข องตั ว ตนที่ เ ราสร้ า งขึ้ น มาและ
เชื่ออย่างฝังใจว่าต้องเป็นเช่นนั้น แล้วก็ไม่อยากที่จะปล่อยวาง
ภาพดังกล่าวเพราะกลัวว่าความเป็นตัวตนของเราจะถูกลบเลือน
หายไปในความแปรปรวนเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ ต่ า งๆ
ที่เกิดขึ้น
แต่ในที่สุดแล้ว การดำ�เนินตามเส้นทางธรรมก็จะเป็นทางที่จะ
ทำ � ให้ ม องเห็ น ว่ า การรั บ รู้ สั ม ผั ส ทุ ก อย่ า งเหมื อ นกั บ มี ภู ติ ผี ที่ ม า
หลอกหลอนจิตของเรา ซึ่งหมายความว่าเรารู้จักผู้อื่นเพียงแค่
ในจิตเราเท่านั้น เพราะฉะนั้นผู้อื่นจึงต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
จิตเรา จริงๆ แล้วเวลาที่เราโกรธใคร นั่นก็หมายความว่าเรากำ�ลัง
โกรธจิตของเราอยู่ สิ่งต่างๆ ที่ผู้อื่นพูดนั้นเราได้ยินภายในตัวเรา
และเนื่องด้วยเราได้ยินจากภายใน คำ�พูดเหล่านั้นจึงเป็นของเรา
ความเชื่อที่ว่าคำ�พูดมาจากผู้อื่นจึงเป็นเพียงแค่ความหลงเท่านั้น

ธรรมะเป็นหนทางที่จะทำ�ให้เรารู้เห็นอย่างแท้จริงว่าความผิด
ทัง้ หมดอยูท่ ตี่ วั เรา เราเป็นคนผิดทุกครัง้ แต่อย่างไรก็ตาม มิใช่วา่ ผูอ้ นื่
ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหา ตามธรรมดาโลกแล้วก็มักถือกันว่าผู้อื่นเอง
ที่เป็นผู้สร้างปัญหาให้เรา แต่เราผิดตรงที่เราไปหลงเชื่อว่าผู้อื่น
ก่อให้เกิดปัญหากับเราจริงๆ และเราจึงมีปฏิกิริยาโต้ตอบกลับไป
เราเป็นผู้ผิดเอง เพราะจิตของเราถูกหลอกในการตีความหมายของ
การรับรู้เข้าใจผัสสะ เราถูกหลอกเพราะเราไม่รู้จริง
สิง่ ทีเ่ รารูม้ เี พียง รูป เสียง กลิน่ รส ความรูส้ กึ และความคิดต่างๆ
เมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้แล้ว เราจะเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นก็เป็นเพียงแต่รูป
แสง และสี ส่วนเสียงก็เป็นเพียงแค่การสัน่ สะเทือน กลิน่ และรสก็เป็น
เพียงแค่สารเคมี โผฏฐัพพะก็เป็นเพียงแค่ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นที่
ชอบใจ ไม่ชอบใจ หรือเฉยๆ ก็ตาม เรารูเ้ พียงแค่นเี้ อง เราอาจกล่าวได้วา่
ประสบการณ์เกี่ยวกับผัสสะเปลี่ยนแปลงไปตามขอบเขตของมัน
โลกของเราทั้งหมดนั้นประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผัสสะหรือ
การสัมผัส เมื่อเรารู้ความจริงทั้งหมดนี้แล้ว เราก็สามารถรู้ได้ทุกสิ่ง
ทุกอย่าง คนเราคิดว่าโลกและจักรวาลนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะวัดได้
แต่จริงๆ แล้วมิใช่เลย ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ใหญ่ไปกว่าระบบ
สัมผัสทางอายตนะของเรา จักรวาลอันกว้างใหญ่นี้อยู่ภายในตัวเรา
แต่คนส่วนมากมักจะไม่รู้ถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของจิต
เมื่ อ เรามี ค วามเพี ย รพยายามที่ จ ะพิ จ ารณาตรวจสอบทุ ก สิ่ ง
ทุกอย่าง ในไม่ช้าเราก็จะกลับมาที่จิต เพราะจิตเป็นจุดศูนย์กลาง
เราควรพิจารณาดูความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดจาก ตา หู จมูก ลิ้น กาย
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จิต เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และอื่นๆ และถามตนเองว่า
มีอะไรอีกไหมที่เราไม่ต้องใช้จิตในการรับรู้ เรามีความจำ�เป็นต้องใช้
จิตกับทุกสิ่งทุกอย่าง และด้วยเหตุนี้เองจิตจึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญอย่าง
แท้จริง ทุกอย่างที่เราพิจารณาในการเจริญปัญญานั้น ในที่สุดก็จะ
ย้อนกลับมาที่ความจริงขั้นพื้นฐานนี้

ปริโยสานกลฺยาณํ
งามในที่สุด

จิ ต นั้ น เปรี ย บเสมื อ นลมพายุ ห มุ น
ทอร์นาโด จิตเป็นทีซ่ ึง่ สิง่ ต่างๆ เกิดขึน้
หมุนเวียนแปรเปลี่ยนโดยไม่มีสาระ
แก่นสารที่แท้จริงใดๆ ทั้งสิ้น จิตนั้น
ตั้ ง อยู่ ใ นรู ป ของความเคลื่ อ นไหวที่
หมุนเวียนและแปรเปลี่ยนเท่านั้นเอง

อัตตา
เราทุ ก คนมี โ ลกทั ศ น์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ภายในติ ด ตั ว มาตั้ ง แต่ กำ � เนิ ด
ซึ่งจะคอยป้อนข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ให้
กับเรา วิสัยทัศน์เกี่ยวกับโลกของเรานี้เปรียบเสมือนแผนที่ซึ่งอยู่
ภายในและคอยบอกเราว่าอะไรอยูท่ ีไ่ หน เรารูส้ กึ อุน่ ใจกับโลกทัศน์นี้
เพราะมันทำ�ให้เรารู้ว่าเราควรจะวางตัวและทำ�ตัวอย่างไรในโลกนี้
และทำ � ให้ เ ราเชื่ อ ว่ า สิ่ ง ที่ โ ลกทั ศ น์ ข องเราแสดงให้ เ ห็ น นั้ น เป็ น
ความจริง ทั้งนี้โดยมีอัตตาหรือตัวตนของเราเป็นจุดศูนย์กลางของ
ทุกสิ่งทุกอย่าง เรามิได้มีเพียงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
ในปัจจุบันเท่านั้น แต่เรายังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นมา
ในอดีตของสิง่ ต่างๆ ทีก่ ลายมาเป็นเช่นนีใ้ นปัจจุบนั เช่นกัน กล่าวคือ
เรามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจุบันและอดีต นอกจากนั้นเราก็ยังมี
ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับอนาคต ซึ่งจะคอยบอกเราถึงสิ่งต่างๆ ที่เรา
คิดนั้นว่าต่อไปจะเป็นอย่างไร
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แต่ในความเป็นจริง ทัศนคติของเราเกีย่ วกับโลกและจุดยืนของเรา
ยังไม่ถูกต้อง ความมีตัวตนของเรานั้นทำ�ให้ผิดไป ดังนั้นความหลง
ส่วนใหญ่ของเราจึงอยูท่ คี่ วามคิดหรือทัศนคติของเรานีเ้ อง และปัญหา
เกีย่ วกับความหลงจะทำ�ให้เราแยกแยะไม่ได้วา่ อะไรทีเ่ ป็นของจริงและ
อะไรทีไ่ ม่จริง ทำ�ให้เรายังคงมองโลกตามแบบเดิมถึงแม้วา่ มุมมองนัน้
จะไม่ถูกต้องก็ตาม
ความหลงสร้างโลกทัศน์ของเรา ซึ่งรวมไปถึงความเชื่อตลอดจน
แนวความคิดและความเห็นต่างๆ ของเราเกีย่ วกับทุกสิง่ อย่าง ข้อมูล
ต่างๆ เหล่านีถ้ กู เก็บบันทึกไว้ในความทรงจำ�หรือสัญญาของเรา เราจำ�
สิง่ ต่างๆ และสถานการณ์ตา่ งๆ ก็เพราะเราต้องการความมัน่ คงแน่นอน
ยกตัวอย่างเช่น เวลาที่เราไปในที่ที่ไม่เคยไป เราจะคอยมองหาว่า
สิ่งต่างๆ ที่เราต้องการใช้อยู่ที่ไหน และเมื่อพบเห็นแล้วเราก็จะจดจำ�
ตำ�แหน่งแหล่งทีข่ องสิง่ เหล่านัน้ เมือ่ เรามีความจำ�เป็นต้องใช้ เราก็จะ
รู้ว่าเราจะหามันได้ที่ไหน เราสำ�รวจตรวจสอบสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรา
บ่อยครัง้ เพือ่ ทีจ่ ะมัน่ ใจได้วา่ สิง่ ต่างๆ อยูใ่ นทีท่ มี่ นั ควรจะอยู่ เราจะคอย
ปรับความทรงจำ�อยู่ตลอดเวลา ด้วยวิธีนี้ ถ้ามีบางสิ่งบางอย่าง
เปลีย่ นแปลงหรือผิดแปลกไป เราจะสงสัยและสอบถามเกีย่ วกับการ
เปลี่ยนแปลง แล้วจึงปรับความจำ�ของเราตามนั้น เราต้องการความ
มั่นใจว่าสิ่งต่างๆ มีความจีรังถาวรอยู่ตลอดเวลา
เราคอยแสวงหาความมั่ น คงถาวรอยู่ เ สมอ ถาวรในแง่ ท่ี ว่ า
ความทรงจำ�ของเราทำ�ให้เรามั่นใจได้ว่าสิ่งต่างๆ นั้นยังคงเหมือนกับ
ที่เคยเป็นก่อนหน้านี้ เราได้สร้างความคิดเกี่ยวกับความมั่นคงถาวร

ซึ่งเรานำ�ไปใช้กับโลกด้วย ดังนั้นเวลาที่โลกของเราได้เปลี่ยนแปลงไป
โดยสิ้ น เชิ ง เราจึ ง เป็ น ทุ ก ข์ กั บ มั น มาก โลกดู เ สมื อ นว่ า จะมี ก าร
เปลีย่ นแปลงไปโดยฉับพลันทันใด แต่ทจี่ ริงแล้วมันมีความเปลีย่ นแปลง
อยูต่ ลอดเวลา เพียงแต่จติ ของเราเองเท่านัน้ ทีท่ �ำ ให้โลกดูเหมือนกับว่า
มีความมั่นคงถาวร
ดังนัน้ เราจึงมักจะหลงอยูก่ บั วิธที เี่ รามองและเข้าใจ เราคล้อยตาม
กับความเข้าใจนั้น เพราะว่าเราต้องการความสบายใจ ถ้าไม่มีความ
มั่นคงนั้น ถึงแม้ว่ามันจะไม่จริงเลยก็ตาม เราจะรู้สึกว่าต้องคอย
จับตามองดูทุกๆ สิ่งรอบตัวเราอยู่ตลอดเวลา และนั่นจะทำ�ให้เรา
ไม่สบายใจ เพราะฉะนั้น เราจึงพยายามที่จะทำ�ให้โลกและสิ่งต่างๆ
รอบๆ ตัวเรามีความคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อที่เรา
จะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรและรู้สึกปลอดภัย เรากล่อมตัวเราเองให้
หลงเชื่ออยู่กับความมั่นคงที่ปลอมๆ เพราะเราหลงคิดว่าโลกเรา
คงทนถาวร ซึง่ ในความเป็นจริงแล้วมันไม่เป็นเช่นนัน้ ทุกสิง่ อย่างนัน้
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถมองเห็นว่า
ทุกสิ่งนั้นแปรเปลี่ยน แต่ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดี
เราต้ อ งเข้ า ใจว่ า ความเปลี่ ย นแปลงมิ ใ ช่ เ พี ย งเกิ ด ขึ้ น กั บ โลก
ภายนอก แต่เกิดขึ้นภายในตัวเราเช่นกัน เวลาที่เรามองสิ่งหนึ่งสิ่งใด
จากอีกมุมหนึ่งหรือในเวลาที่ต่างกัน เราเห็นว่าสิ่งนั้นได้เปลี่ยนไป
แต่ความเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในตัวเรา หรือผู้ที่มองมัน
นั่นเอง และนี่คือความหมายที่แท้จริงของอนิจจังหรือความไม่เที่ยง
ทุ ก อย่ า งเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลาภายในตั ว เรา เราจำ � ได้ ว่ า
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เคยเห็นบางสิ่งบางอย่าง แต่พอเวลาที่เราเห็นมันอีกครั้ง สิ่งนั้นก็จะ
เก่าหรือแก่ลง ในขณะเดียวกัน เราได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
มากมาย เพราะฉะนัน้ สิง่ นัน้ จึงถูกมองในมุมทีต่ า่ งออกไปภายในตัวเรา
สิ่งนั้นจึงดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนไป แต่จริงๆ แล้วกลับเป็นตัวเราเอง
มากกว่าที่เปลี่ยนไป ความเปลี่ยนแปลงภายในตัวเรามีความสำ�คัญ
และเกี่ ย วข้ อ งกั บ ตั ว เรามากกว่ า ความเปลี่ ย นแปลงภายนอก
ความเปลีย่ นแปลงเหล่านีเ้ กิดขึน้ ในจิต ทัศนคติ และความเข้าใจของเรา
เป็นต้น
นอกจากนั้น ความเปลี่ยนแปลงยังเกิดขึ้นในอัตตาหรือตัวตน
อีกด้วย ซึง่ เราคิดว่าจีรงั ยัง่ ยืนและมัน่ คงเช่นกัน และนีค่ อื จุดทีค่ วามหลง
ปิดบังไม่ให้เราเห็นความจริง มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าอัตตาหรือตัวตนนั้น
ไม่มอี ยูจ่ ริงดังทีช่ าวพุทธหลายๆ คนเชือ่ จริงๆ แล้วเราทุกคนมีอตั ตา
ตัวตนจริง แต่ทว่ามันแปรเปลี่ยนอยู่ทุกขณะจึงไม่มีความเที่ยงแท้
แน่ น อน และเพราะเป็นเช่นนี้เอง ความคิ ดเกี่ ย วกั บ อั ตตาหรื อ
ตัวตนนั้นจึงไม่ผิด ตราบใดที่เรารู้ว่าอัตตาตัวตนไม่ได้เป็นสิ่งที่มั่นคง
ถาวร ที่จริงแล้วเราจำ�เป็นที่จะต้องมีตัวตน เพราะนั่นเป็นสิ่งที่เรา
ทุกคนรับรูแ้ ละสัมผัส แต่เมือ่ เราพินจิ พิจารณาให้ดี เราจะเห็นว่าความ
เป็นตัวตนของเราไม่ได้ตงั้ อยูน่ านถึงสองวินาที มันเปลีย่ นแปลงอย่าง
ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา
พระพุทธองค์ไม่เคยตรัสว่าไม่มีอัตตาหรือตัวตน ท่านตรัสว่าไม่มี
สิ่งใดที่ม่ันคงถาวรที่เราจะสามารถเรียกมันได้ว่า “ตน” ในพระสูตร
กล่าวไว้ว่า “ทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจัง” อะไรที่เป็นอนิจจังล้วนเป็นทุกข์

อะไรที่เป็นอนิจจังและทุกข์ ล้วนเป็น “อนัตตา” นี่แสดงให้เห็นว่า
ในสมั ย พุ ท ธกาล ผู้ ค นคงเห็ น ว่ า ธรรมชาติ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของตนคื อ
ความสุขทีแ่ น่นอนสมบูรณ์ กล่าวคือ ถ้าสิง่ นัน้ ไม่ใช่ความสุขทีม่ น่ั คงถาวร
ก็ไม่สามารถที่จะเป็นตัวตนของเราได้ สูตรสำ�เร็จของความคิดเช่นนี้
ปรากฏในพระสูตรอยู่เสมอ และคงต้องเป็นสิ่งที่คนทั่วไปในสมัย
พุทธกาลเชือ่ ว่าเป็นจริง ซึง่ แตกต่างกับผูค้ นในยุคปัจจุบนั ความสัมพันธ์
ระหว่างความสุขและความเชื่อในตัวตนคงต้องเป็นความรู้ความเชื่อ
ทั่วไปในสมัยนั้น และความเชื่ออันนี้เองที่พระพุทธองค์ทรงแก้ไขด้วย
หลักคำ�สอนเกี่ยวกับอนัตตา
แนวความคิดเกี่ยวกับตนนั้นพอสรุปได้ว่า สิ่งใดๆ ที่เป็นอนิจจัง
ล้วนเป็นทุกข์ และสิ่งใดๆ ที่เป็นอนิจจังและเป็นทุกข์ ก็ไม่สามารถที่
จะถือได้วา่ เป็นความสุขทีม่ นั่ คงถาวร เพราะฉะนัน้ การไม่มอี ตั ตาตัวตน
หมายถึงการปราศจากตัวตนที่แน่นอนที่จะเปรียบเสมือนความสุข
ทีถ่ าวร เพราะทุกสิง่ ล้วนแปรเปลีย่ น จึงไม่มสี งิ่ ใดทีน่ า่ พอใจ และเพราะ
ทุกสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงและไม่เป็นที่พอใจ จึงไม่มีอัตตาตัวตนที่มั่นคง
ถาวรอยู่จริงในที่ใดเลยในจักรวาล พระพุทธองค์มิได้ตรัสว่าไม่มี
ความเป็นตัวตนในความแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ
แต่พระองค์ทรงกล่าวว่าไม่มตี วั ตนทีเ่ ทีย่ งแท้แน่นอนอยูจ่ ริง พระพุทธองค์
ตรัสว่าตัวตนสามารถทีจ่ ะเป็นกาย เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร
และก็ เ ป็ น วิ ญ ญาณ ความเป็ น ตั ว ตนของคนสามารถที่ จ ะสลั บ
สับเปลีย่ นไปมาอยูใ่ นขันธ์ตา่ งๆ มันไม่เทีย่ งแท้แน่นอน สลับสับเปลีย่ น
อยู่ตลอดเวลา
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ความหลงของเราไม่ ไ ด้ เ กี่ ย วกั บ การที่ เ รารั บ รู้ สั ม ผั ส ทุ ก สิ่ ง
จากมุมมองส่วนตัวของตนเท่าไรนัก แต่เป็นเรื่องที่ว่าเราปฏิเสธ
ความเปลี่ยนแปลงและยึดติดอยู่กับความเป็นตัวตนว่าเป็นสิ่งที่
แท้จริงและยั่งยืน เรามีความเชื่ออย่างเหนียวแน่นว่าความเป็น
ตั ว ตนหรื อ อั ต ตาของเราเป็ น สิ่ ง ที่ มั่ น คงจนไม่ มี ป ระโยชน์ ที่ จ ะ
ปฏิเสธว่าไม่มี ในอีกแง่หนึ่ง ตราบใดที่เรายังคงไม่ยอมรับความ
เปลี่ยนแปลง เราก็จะไม่มีวันเห็นความจริงของอนัตตาหรือความ
ไม่มีตัวตน ความหลงเกี่ยวกับตัวตนถูกเชื่อมโยงอยู่กับความหลง
เกี่ยวกับความมั่นคงถาวรอยู่อย่างเต็มที่
ความหลงขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับตัวตนฝังรากลึกจึงมีผลอย่างยิ่ง
ต่อวิธีการที่เรามีปฏิกิริยาและความสัมพันธ์กับโลก พระพุทธองค์
ทรงเรียกความหลงนีว้ า่ “มานะทิฏฐิ” หรือความคิดว่า “เรามีเราเป็น”
เรามีความเห็น เรามีแนวคิด เรามีความนึกคิด เป็นต้น ในแง่การ
มีปฏิสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานกับโลก แนวความคิดเกี่ยวกับอัตตาตัวตน
เป็นสิ่งที่จำ�เป็น เพราะเราต้องมีหลักเพื่อเปรียบเทียบตัวเราเองกับ
ผู้คนและสิ่งอื่นๆ รอบๆ ตัวเรา เราต้องมีหลักยึดบางอย่างเพื่อที่จะ
อยูร่ อดในโลกนี้ จิตเราจึงสร้างมุมมองของตนเองขึน้ มา ซึง่ ก็ไม่เป็นไร
เพราะเป็นเรือ่ งจำ�เป็น แต่ทว่าเรากลับไปยึดมัน่ ถือมัน่ อยูก่ บั อุปาทาน
ความเชื่อที่ว่าตัวตนเป็นของจริงอย่างเหนียวแน่นและทึกทักเอาเอง
ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ความหลงนี้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อว่าตัวตนเป็นความจริงแท้
แน่ น อน และเรามี ป ฏิ กิ ริ ย าจากมุ ม มองที่ เ อาตั ว ตนเป็ น ที่ ตั้ ง

เราจึงมีความคิดเห็นว่าตัวเรานั้นยิ่งใหญ่ ถูกต้อง ดี และเหมาะสม
แนวความคิดต่างๆ เหล่านี้เชื่อมโยงไว้กับอะไร มันเชื่อมโยงกับ
มุ ม มองต่ า งๆ ของเราเกี่ ย วกั บ อั ต ตาตั ว ตนซึ่ ง จริ ง ๆ แล้ ว เป็ น
ตั ว ปลอมหรื อ สิ่ ง ที่ ม าแอบอ้ า ง อย่ า งมากที่ สุ ด เราสามารถ
พู ด ได้ ว่ า ตั ว ปลอมนี้ เ ป็ น มารที่ จำ � เป็ น แต่ มั น ก็ ไ ม่ ใ ช่ ข องจริ ง
ดังนั้นพื้นฐานของการคิดทั้งหมดของเราจึงเป็นการหลงผิดและ
ไม่ถูกต้อง
อวิ ช ชาและตั ณ หาเป็ น เหตุ ปั จ จั ย ที่ ส ร้ า งความหลงเกี่ ย วกั บ
ความเป็นตัวตน กล่าวคือสร้างความหลงที่ว่า เราอยู่ได้เพราะมี
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับอีกสิ่งหนึ่ง หมายความว่า ตนจะมีอยู่ได้
ก็ต่อเมื่อเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตน กิเลสชักจูงให้เราเชื่อว่า
สิ่ ง ที่ สำ � คั ญ คื อ ประโยชน์ ที่ เ ราจะได้ รั บ หรื อ ความได้ เ ปรี ย บของ
ตั ว เรา กิ เ ลสทำ � ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งเท่ า ที่ จ ะทำ � ได้ เ พื่ อ ที่ จ ะสร้ า ง
ภาพลักษณ์ของตัวตนทีช่ ดั เจน ในทีส่ ดุ ปัญหาต่างๆ ทีเ่ ราประสบนัน้
ล้วนมีเหตุมาจากการเชื่อในความคิดเกี่ยวกับการมีตัวตนนั่นเอง
เมื่อมีอัตตาตัวตน ก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ใช่ตน ซึ่งสองสิ่งนี้มีความ
สัมพันธ์กัน ในความสัมพันธ์นี้ สิ่งที่ไม่ใช่ตนเป็นสิ่งที่กำ�หนดตัวตน
และสิ่งที่เป็นตัวตนก็เป็นตัวกำ�หนดสิ่งที่ไม่ใช่ตนเช่นกัน สองสิ่งนี้
อาศัยซึ่งกันและกัน ถ้าไม่มีสิ่งที่ไม่ใช่ตน ตัวตนก็จะหายไป ไม่มี
ความหมายอะไร สิง่ ทีไ่ ม่ใช่ตนจึงต้องอยูแ่ ละคอยชีไ้ ปทีต่ วั ตนอยูเ่ สมอ
บ่งชี้ที่ความเป็นเรา
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ความเชือ่ ว่ารูปจะต้องไม่เปลีย่ นแปลงคือพืน้ ฐานของแนวความคิด
เกี่ยวกับตัวตนและความคิดที่ว่าตัวตนนั้นมีอยู่จริงอย่างถาวรและ
อิสระ ตัวตนมีอยู่จริง ทุกคนมีตัวตน แต่ตัวตนเป็นกระแสทีต่ ่อเนื่อง
ไม่มที สี่ นิ้ สุดของสภาวะทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูท่ กุ ขณะ เปลีย่ นแปลงลักษณะ
อยู่เป็นนิจเหมือนกับกิ้งก่าเปลี่ยนสี จึงมิใช่ว่าตัวตนไม่มีอยู่จริง
แต่มันเป็นกลุ่มก้อนของความแปรเปลี่ยน เราจึงไม่สามารถที่จะชี้
เฉพาะเจาะจงว่า ตัวตนเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ เพราะเมื่อเราชี้ไป ตัวตนก็
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปแล้วในทันที
ด้วยเหตุนเี้ อง ความเชือ่ เกีย่ วกับตัวตนว่าเป็นสิง่ ทีเ่ ทีย่ งแท้แน่นอน
ไม่เปลี่ยนแปลงของพวกสัสสตทิฏฐิ (eternalists) จึงค่อนข้างจะ
ไม่ ถู ก ต้ อ ง ถ้ า สิ่ ง นั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ เ ปลี่ ย นแปลง สิ่ ง นั้ น ก็ ต้ อ งเป็ น
พระนิพพาน แต่พระนิพพานมิได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแน่นอน
เวลาที่เรามีสิ่งต่างๆ เราสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของ
สิง่ เหล่านัน้ ได้ ถ้าเราสามารถเปรียบเทียบสิง่ ต่างๆ ได้ ดังนัน้ สิง่ เหล่านัน้
จึงต้องเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเพื่อที่จะดำ�รงอยู่ได้
ธรรมชาติของการมีอยู่ดำ�รงอยู่สามารถที่จะพูดได้ว่ามีความ
ขัดแย้งกันเอง เราอาจจะกล่าวได้ว่า ลักษณะพื้นฐานของการมีอยู่
คื อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก ขณะ ความมี อ ยู่ จึ ง ขึ้ น อยู่ กั บ
ความเปลีย่ นแปลง ในขณะเดียวกัน สิง่ ใดก็ตามทีเ่ ปลีย่ นแปลง สิง่ นัน้
ก็ไม่ใช่ของจริง เพราะมันไม่เที่ยงไม่คงทน ลักษณะพื้นฐานของ
ความเป็นจริงคือความมั่นคงยั่งยืน ดังนั้นสิ่งที่ขัดแย้งกันเองก็คือ
สิ่งที่มีอยู่นั้นไม่จริง และสิ่งที่เป็นจริงนั้นไม่มีอยู่ ความเป็นจริงและ

ความมีอยู่จึงไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ โลกของการรับรู้ต่างๆ ทาง
สัมผัสถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความมีอยู่ เพราะไม่มีอะไรเลยที่คง
สภาพเดิมจากชั่วขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่ง ไม่มีอะไรเลยที่เรารับรู้
และสัมผัสมีความคงที่และไม่เปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งล้วนหมุนเวียน
เปลีย่ นแปลง พระนิพพานเป็นความเป็นจริงสิง่ เดียวทีจ่ รี งั ยัง่ ยืนและ
ไม่เปลี่ยนแปลง
เราจึงสามารถพูดได้ว่าตัวตนมีอยู่เพราะเป็นสิ่งที่แปรเปลี่ยน
อยู่ทุกขณะ คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับคำ�สอนของพระพุทธองค์
ในเรือ่ งอนัตตา ความรูท้ างด้านปัญญาทีส่ มมุตกิ นั ในทางพุทธศาสนา
เชือ่ ว่าไม่มตี วั ตน แต่ในความเป็นจริง เราไม่สามารถกล่าวได้วา่ เราไม่มี
ตัวตน เพราะเราได้สร้างมันขึน้ มาแล้ว มันจึงมีอยู่ และเราก็อา้ งอิงถึงมัน
การอ้างอิงถึงนัน้ คือสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นว่าตัวตนมีอยูแ่ ละเรายังรักษามัน
ไว้อกี ด้วย ดังนัน้ มุมมองความคิดเกีย่ วกับตัวตนนัน้ มีอยูจ่ ริง แต่แน่นอน
ว่าไม่มสี งิ่ ทีเ่ ป็นตัวตน ไม่มตี วั ตนทีแ่ น่นอน ตัวตนของบุคคลทีม่ เี กิดจาก
ความหลงนั่นเอง
เราลองนึกภาพตัวตนเหมือนกับลมหมุน เหมือนกับพายุทอร์นาโด
ที่พัดเข้ามาในพื้นที่โดยก่อให้เกิดลมหมุนวนอย่างรุนแรง ก่อให้เกิด
ความเสียหายและทำ�ลายทุกสิง่ ทุกอย่างทีอ่ ยูใ่ นเส้นทางทีม่ นั พัดผ่าน
แต่เมื่อเราศึกษาอย่างละเอียด เราพบว่ามันเป็นเพียงอากาศที่เป็น
ลมธรรมดาไม่ ไ ด้ มี อ ะไรมากไปกว่ า นั้ น และเมื่ อ ลมหยุ ด หมุ น
พายุหายไปไหน เราหามันไม่เจอ ลมพายุได้หายไปโดยสิน้ เชิง กล่าวคือ
ไม่มีสิ่งใดที่เป็นแก่นสารอะไรเลยตรงนั้น ไม่มีสิ่งใดตรงนั้น การมีอยู่
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หรื อ ปรากฏของมั น เป็ น เพี ย งแค่ ก ารหมุ น หรื อ ความเคลื่ อ นไหว
แปรเปลี่ ย นนั่ น เอง ซึ่ ง อั ต ตาตั ว ตนก็ มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั น มาก
เสมือนเป็นลมพายุหมุนของสภาวะที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ
ผลักดันของกิเลสตัณหา
อัตตาตัวตนถูกใช้เป็นหลักเพื่อสร้างโลกของกิเลสตัณหา ที่จริง
เรากล่าวถึงอัตตาในรูปของประธานและกรรม เมือ่ เราสัมผัสสิง่ ต่างๆ
ก็จะมีผทู้ สี่ มั ผัสและสิง่ ทีถ่ กู สัมผัส เมือ่ เราเห็นสิง่ ต่างๆ ก็จะมีผทู้ เี่ ห็น
และสิ่งที่เราเห็น เราพูดว่า “ฉันเห็นสิ่งนั้น” โดยตั้งสมมุติฐานว่ามี
ตัวตนบางอย่างที่เห็นสิ่งนั้น “ฉันได้ยินสิ่งนั้น” หรือ “ฉันคิดเกี่ยวกับ
สิ่งนั้น” ความคิดเกี่ยวกับอัตตาตัวตนคอยเข้ามามีบทบาทอยู่ใน
การรับรู้สัมผัสของเราอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามในแต่ละกรณี ตัวตนที่
ปรากฏขึ้นจะแตกต่างกัน ตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการเห็นก็มิใช่ตัวตน
เดียวกับตัวตนในการได้ยนิ ตัวตนทีเ่ กีย่ วข้องกับสัมผัสภายนอกก็มใิ ช่
ตัวตนเดียวกับตัวตนในการคิดหรือจดจำ� เป็นต้น ในแต่ละสภาวจิตใหม่
ก็จะมีตัวตนที่แตกต่างออกไปเกิดขึ้นหรือมีจุดอ้างอิงที่ไม่เหมือนกัน
และแต่ละจุดอ้างอิงก็มีความเชื่อมโยงกับกิเลสต่างๆ
สภาวจิ ต ที่ ต กต่ำ � มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ เ ลสอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด
แต่สภาวจิตที่ดีก็เกี่ยวข้องกับกิเลสเช่นกัน เสมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำ�
เราจมอยู่ในกิเลสตัณหาต่างๆ เสียจนเราไม่เคยรับรู้ถึงมุมมองอื่นๆ
เหมือนกับที่ปลาที่รู้จักแต่การว่ายเวียนอาศัยอยู่ในน้ำ� ในทำ�นอง
เดียวกัน เราก็ไม่สามารถทีจ่ ะนึกภาพของชีวติ เราทีป่ ราศจากกิเลสได้
ว่าจะเป็นเช่นไร เพราะการทีเ่ รามีกเิ ลสอยูต่ ลอดเวลา เราจึงรูแ้ ค่เพียง

จากมุมมองของมัน เรื่องราวของฝ่ายกิเลสเป็นนวนิยายชีวิตของ
แต่ละบุคคลหรือตัวปลอมที่เราเรียกว่า “ตน”
อัตตาตัวตนเป็นสิ่งที่ยากที่จะอธิบาย เพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เราจึงพยายามหาสิ่งที่เป็นจริงของมันที่จับต้องได้มา
เพื่อยืนยันรับรอง ความคิดของเราส่วนใหญ่เกิดขึ้นไปก็เพื่อเหตุนั้น
ทีจ่ ริงแล้วมันคือเหตุผลว่าทำ�ไมเราจึงทำ�สิง่ ต่างๆ มากมาย และทำ�ไม
จึงมีกิเลสตัณหาต่างๆ มากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวตนเป็นภาพลวง
ทีก่ ิเลสตัณหาสร้างขึ้นมาเพือ่ ที่จะมีอทิ ธิพลต่อเรา ในเมือ่ เรามีตวั ตน
เราก็ควรจะรู้ว่าตัวเราเป็นอย่างไร เพื่อที่จะรู้จักตัวเรา เราจึงต้องมี
วัตถุตา่ งๆ และผูค้ นอืน่ ๆ รอบๆ ตัวเราเพือ่ ทีจ่ ะคอยชีบ้ อกว่าเราคือใคร
นอกจากนัน้ มุมมอง ทัศนคติ และความรูส้ กึ ทางอารมณ์ตา่ งๆ ก็เป็นสิง่
ทีแ่ สดงให้เห็นความเป็นเราเช่นกัน เราเป็นคนประเภทนี้ ซึง่ หมายถึง
เป็นประเภททีเ่ ราเชือ่ ว่าตัวเราเองเป็นแบบนัน้ เราอาจจะคิดไม่เหมือน
คนอื่น แต่เรายึดติดอยู่กับความเชื่อที่ว่า “เราเป็นคนประเภทนี้”
เราต้องการทีจ่ ะตอกย�้ำ ความเชือ่ นัน้ ดังนัน้ เราจึงประพฤติในแนวทาง
ที่เราคิดว่าคนประเภทนั้นควรจะทำ�ตัวอย่างไร และส่วนมากมักจะ
ทำ�ให้ตัวเองขายหน้าในการกระทำ�เช่นนั้น
ถ้าเราสามารถทีจ่ ะปล่อยวางความคิดเกีย่ วกับความเป็นตัวตนได้
เราก็จะปลอดภัย ตรงนี้อาตมาไม่ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะ
ละวางอัตตาตัวตนได้อย่างง่ายดายเช่นนัน้ เพราะเราไม่สามารถทำ�ได้
คนเราไม่สามารถที่ละวางอัตตาตัวตนได้ง่ายๆ ถ้าเราละวางตัวตนได้
ในด้านนี้ เราก็จะสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ในอีกด้านหนึ่ง ทางเดียวที่ดี
อัตตา 365

366 ปัญญาเหนือสามัญ

ที่เราจะทำ�ได้ก็คือควรปฏิบัติภาวนา ทำ�สมาธิ เจริญศีล สมาธิ และ
ปัญญา จนกระทั่งจิตเรามีปัญญา เมื่อจิตได้เจริญปัญญาจนถึงระดับ
เพียงพอแล้ว การละวางของอัตตาตัวตนจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ
จะไม่มีความจำ�เป็นที่จะต้องพยายามดิ้นรนที่จะละวางมัน หากเรา
เข้าใจถึงภาพลวงของความเป็นตัวตนอย่างชัดเจนแล้ว ความอยาก
ที่ จ ะยึ ด ติ ด อยู่ กั บ อั ต ตาตั ว ตนหรื อ ความเป็ น ตั ว ตนของเราก็ จ ะ
หมดสิ้นไปเอง
การปล่ อ ยวางความเป็ น ตั ว ตนของเรามิ ไ ด้ เ หมื อ นกั บ การที่
คนเลิกสูบบุหรี่ แต่กย็ งั อยากทีจ่ ะสูบมันอยูต่ ลอดเวลา ในความเป็นจริง
คนที่ เ ลิ ก บุ ห รี่ แ ต่ ยั ง อยากอยู่ เ ช่ น นั้ น ก็ เ รี ย กว่ า ยั ง ไม่ ไ ด้ ว่ า เลิ ก มั น
อย่างจริงจัง ตราบใดที่ยังมีความอยากอยู่ เขาก็ยังไม่ได้เลิกจริงๆ
แต่ในการลดละกิเลสจะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่เลย มันอาจจะ
เป็นในลักษณะที่ว่าตัณหาความอยากบางอย่างได้หายไปโดยสิ้นเชิง
ถึงขนาดทีเ่ รานึกขึน้ ได้วนั หนึง่ ว่า “กิเลสตัวนัน้ ไม่เห็นโผล่ขนึ้ มาเหมือน
แต่กอ่ น ฉันเลิกสนใจมันแล้ว” ความสนใจในสิง่ นัน้ ได้หายไป นีค่ อื การละ
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ทีค่ วรจะเป็น กล่าวคือมันควรจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ
และหมดไปโดยสิ้นเชิง
การปฏิบัติภาวนามิใช่เรื่องยากเท่าไรนัก แต่การที่จะเอาชนะ
สิ่งต่างๆ ที่เข้ามาขัดขวางการปฏิบัติต่างหากที่เป็นเรื่องยากมาก
ในความเป็นจริง ตัวเราเองนัน่ แหละทีเ่ ป็นอุปสรรคสำ�คัญทีส่ ดุ ในการ
ภาวนา เรามักจะไปทำ�สิ่งต่างๆ ที่ไม่ควรทำ� มันมิใช่แค่เป็นเรี่องของ
การทำ�ในสิ่งที่ถูกที่ควร แต่เป็นเรื่องของการเข้าไปในทางที่ถูกต้อง

มากกว่า เมื่อเราเดินไปในทางที่ถูกที่ควร เราก็จะเริ่มพบเห็นว่ามี
สิ่งต่างๆ ที่เราทำ�ผิดเอาไว้ และเราเริ่มที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
ดังนัน้ ในการเดินไปในทางทีถ่ กู ต้อง เราจึงค่อยๆ ละความหลงของเรา
และต่อจากนั้นก็เรียนรู้ที่จะไม่กระทำ�ความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใดต่อไป
ในอนาคต
แน่นอนว่าอุปสรรคของการบรรลุเป้าหมายก็คือความยึดมั่น
ถือมั่นในอัตตาตัวตน ดังนั้นเพื่อที่จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคทาง
จิตใจให้ได้นนั้ เราต้องยอมทิง้ ความเป็นตัวตนทีเ่ ราเห็นว่ามีคา่ ของเรา
ไปบ้าง เราต้องยอมรับว่า ในระดับหนึง่ เราไม่สามารถทีจ่ ะแยกตัวเรา
ออกจากคนอื่นๆ ได้อีกต่อไป คนส่วนมากไม่พร้อมที่จะไปถึงขั้นนั้น
การที่ยอมรับในจุดนี้ เราจึงถูกบีบบังคับให้สละแรงจูงใจส่วนตัว
หลายประการและเลิกพฤติกรรมบางอย่างของเรา ยกตัวอย่างเช่น
เราไม่สามารถที่จะมองผู้อื่นเป็นศัตรู เพราะเมื่อไม่มีการแยกตัวตน
ของเราออกมา การเกลียดชังผู้อื่นก็เท่ากับการเกลียดชังตัวเอง
ยิ่งไปกว่านั้น การปฏิบัติภาวนาไม่ใช่เพื่อเป็นการทำ�ลายตัวตน
แต่เป็นการทำ�ให้เราเข้าใจว่าอัตตาตัวตนเป็นเพียงภาพลวงหรือสิ่งที่
ไม่จริง ไม่มีการทำ�ลายตัวตนเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องทำ�ลาย แต่มัน
เป็นเสมือนกับการพยายามที่ขจัดเงาเสียมากกว่า ในอีกแง่หนึ่งการ
มองทะลุผ่านภาพลวงก็เป็นการทำ�ให้เรามองเห็นธรรมชาติที่แท้จริง
ของจิต โดยพืน้ ฐานนัน้ มรรคผลนิพพานมีอยูแ่ ล้วในตัวเรา มันต้องมีอยู่
มิฉะนั้นเราก็จะไม่สามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ เพราะพระนิพพาน
มิได้ขึ้นอยู่กับการเกิดดับ พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า
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อะไรก็ตามทีเ่ กิด ก็ตอ้ งดับ ซึง่ หมายถึงว่ามรรคผลนิพพานนัน้ ต้องมีอยู่
ภายในตัวเราอยูแ่ ล้วตลอดเวลา มิฉะนัน้ ก็จะต้องมีพระนิพพานเกิดขึน้
ณ จุดใดจุดหนึง่ ซึง่ ไม่ถกู ต้องตามธรรมชาติของพระนิพพานทีม่ คี วาม
จีรังยั่งยืน
นี่คือธรรมชาติที่แท้จริงของพระธรรมหรือธรรมะที่อยู่ในจิตใจ
ใจเราสัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดให้ไปในทางธรรมอยู่เสมอ แต่แรงดึงดูดนี้
จะต่างจากแรงของกิเลสตัณหา และก็มิได้เหมือนแรงดึงของเด็กที่
ต้องการทีจ่ ะรับประทานขนมในขณะนี้ อันนัน้ เป็นแรงดึงดูดของกิเลส
ตัณหา แรงดึงดูดของธรรมะคือความต้องการความโหยหาทีจ่ ะกลับคืน
ไปสู่บางสิ่งบางอย่างที่เรารู้ว่าเป็นของจริงแท้แน่นอน เป็นความ
ปรารถนาในทางที่ ถู ก ที่ ค วรเพื่ อ ที่ จ ะกลั บ บ้ า นซึ่ ง เป็ น ที่ ที่ ทุ ก สิ่ ง
ทุกอย่างนั้นถูกต้องและลงตัว
ในทีส่ ดุ แล้ว การดำ�เนินตามทางธรรมเพือ่ ทีจ่ ะกลับสูบ่ า้ นทีแ่ ท้จริง
ของเราก็คือการละความยึดมั่นถือมั่นในความคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับตัวตนของเรา การเดินทางกลับบ้านของเราเริ่มจากการพิจารณา
ความยึดมั่นถือมั่นของเราทั้งหมดด้วยไตรลักษณ์อันได้แก่ อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา อนิจจัง คือความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ความเปลีย่ นแปลง
ทุกขณะ ความไม่ยงั่ ยืนของทุกสิง่ ทุกอย่าง ทุกขัง คือความไม่สบายใจ
และความไม่พอใจ การทีส่ งิ่ ต่างๆ ไม่อยูภ่ ายใต้อ�ำ นาจของเรา เราเห็นว่า
ทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่มีอะไรที่ตั้งอยู่ได้นาน เราได้
บางสิ่งบางอย่างที่ดีมาและในไม่ช้ามันก็จากไป ซึ่งมิได้เป็นรากฐาน
ของความสุขทีจ่ รี งั ยัง่ ยืน อนัตตา คือการทีส่ งิ่ ต่างๆ เปลีย่ นแปลงและ

ไม่น่าพึงพอใจเพราะไม่สามารถที่จะเป็นฐานให้กับตัวตนนี้คงอยู่ได้
ตัวตนจะมีอยูไ่ ด้อย่างไรในสิง่ ทีแ่ ปรเปลีย่ นและควบคุมไม่ได้ เมือ่ ทุกสิง่
เปลี่ยนแปลง ตัวตนก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วแม้เพียงในชั่วระยะเวลา
สั้นๆ
วิถขี องธรรมคือการทีจ่ ะรูเ้ ห็นถึงสิง่ นีว้ า่ เป็นเช่นนี้ รูว้ า่ ทุกสิง่ ล้วนอยู่
ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา การรู้เห็นสิ่งเหล่านี้
อย่างละเอียด จะช่วยลดละอุปาทานความยึดมัน่ ถือมัน่ ต่างๆ ของเรา
การได้เห็นกฎไตรลักษณ์อย่างถ่องแท้ เราก็จะไม่ยดึ ติดกับสิง่ ใด เพราะ
เราจะไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนได้อย่างไร เมื่อเราไปคว้าไปยึด
มันเข้า มันก็หายจากเราไปในทันที เปรียบเสมือนกับการทีต่ กั น�้ำ ด้วย
ที่กรอง น้ำ�นั้นก็จะไหลผ่านออกไปเลยทันทีเช่นกัน
สิง่ ทีเ่ ราเรียกว่าตนและคิดว่าเป็นตนนัน้ เกีย่ วเนือ่ งมาจากความหลง
ทีท่ �ำ ให้คดิ เอาเองว่ามีตวั เราเป็นคนอยูใ่ นโลกนี้ แต่สงิ่ ทีเ่ ป็นธรรมะนัน้
ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไป เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความ
เป็นอัตตาตัวตน แต่กส็ ามารถเข้ามาช่วยได้ และเช่นเดียวกับความหลง
ธรรมะก็อยู่ในจิตใจเช่นกัน สองสิ่งนี้อยู่เคียงข้างกันภายในจิตใจ
ความหลงนี้เป็นเหตุปัจจัยที่สร้างความรู้สึกว่าต้องมีทั้งสองอย่างอยู่
ด้วยกันและพยายามที่จะทำ�ให้ความคิดเช่นนั้นคงอยู่ ด้วยเหตุนี้เอง
เราจึงเป็นทุกข์ เพราะไม่วา่ จะทำ�ให้สงิ่ ต่างๆ ดูเหมือนว่าคงทีอ่ ยูอ่ ย่างไร
สิ่งเหล่านั้นย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพราะล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจัง
เราจึงเป็นทุกข์ เพราะผูท้ เี่ ราคิดว่าเป็นตัวเราพยายามทีจ่ ะยับยัง้ ความ
เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้
อัตตา 369
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ผูท้ เี่ ราคิดว่าเป็นเราหรือตัวตนของเราไม่สามารถทีจ่ ะรูค้ วามจริง
ได้ เ ลย และผู้ ที่ ดู เ หมื อ นว่ า เป็ น คนอื่ น หรื อ สิ่ ง อื่ น ก็ คื อ ความจริ ง
ในขณะที่อัตตาตัวตนไม่สามารถที่จะช่วยให้เรารู้เห็นความจริงได้
แต่อีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความจริงยังคงอยู่กับเราโดยมิได้จากไปไหน
จริงๆ แล้วเราต้องเรียนรู้ว่าภายในตัวเรามีความจริงของธรรมะที่จะ
คอยบอกทางที่ถูกต้องให้เราอยู่เสมอ ทั้งในเรื่องของการกระทำ�ที่
ถูกต้องและผิดศีลธรรม ตลอดจนเรื่องของวิธีของการปฏิบัติภาวนา
ทีเ่ หมาะสมกับเรามากทีส่ ดุ เพือ่ จะต่อสูก้ บั ความหลง เราต้องเรียนรู้
ที่จะไว้ใจในเสียงของธรรมภายในตัวเรา ยิ่งเราไว้ใจมันมากขึ้นเท่าไร
พลังอำ�นาจของมันในตัวเราก็จะเพิม่ มากขึน้ และเราก็จะยิง่ เข้าใกล้ถงึ
บ้านที่แท้จริงของเรามากขึ้นไปเท่านั้น

จิต
ครูบาอาจารย์ในสายวัดป่าได้คอยเน้นย้ำ�อยู่เสมอถึงสิ่งที่ท่าน
เรียกว่า “ผู้รู้” ซึ่งในเรื่องนี้ ท่านต่างก็ได้แยกแยะให้เห็นอย่าง
ละเอียดเกี่ยวกับจิตซึ่งมีสองด้านที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก
คือผู้รู้ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและสภาวะทางจิตซึ่งเป็นอารมณ์ที่
แปรปรวนขึ้นๆ ลงๆ และเป็นสิ่งที่ถูกรับรู้ เนื่องจากเราไม่เข้าใจ
ความแตกต่างในจุดนี้ เราจึงหลงคิดว่าอารมณ์ที่แปรปรวนเป็น
ของจริ ง คิ ด ว่านี่คือ ดวงจิต อันที่จริง แล้ วมั นเป็ นเพี ย งสภาวะ
ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงและไม่มีความคงที่เลยตลอดเวลา ในขณะที่
ธาตุ รู้ ข องจิ ต หรื อ ผู้ รู้ นั้ น เป็ น สิ่ ง เดี ย วที่ เ ป็ น ความจริ ง อั น มั่ น คง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ส่วนมากเราจัดการทำ�งานของจิตเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มและเรียก
มันว่า “จิต” แต่ในความเป็นจริงแล้ว อารมณ์หรือสภาวะของจิตนั้น
เกิดขึ้นพร้อมกับการรับรู้ของมัน เมื่อเราเห็นความแตกต่างนี้อย่าง
ชัดเจน เราก็จะรู้และเข้าใจว่าอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ อย่างเช่น
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ดีและชัว่ สุขและทุกข์ หรือชืน่ ชมสรรเสริญและตำ�หนิตเิ ตียน ล้วนเป็น
สภาวะที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น คนละส่ ว นกั น กั บ ผู้ รู้ ที่ เ ป็ น ผู้ รั บ รู้ อ ารมณ์
เหล่านัน้ ผูร้ อู้ ยูต่ รงกลางระหว่างอารมณ์หรือความรูส้ กึ สองอย่าง เช่น
สุขและทุกข์ เราเพียงแค่รู้มัน ถ้าเราสามารถเข้าใจตรงนี้ได้ชัดเจน
เราก็จะสามารถปล่อยวางอะไรต่างๆ ได้อีกมาก
ในภาษาบาลี คำ�ว่า “จิต” มักใช้หมายถึง “ผู้รู้” คำ�ว่าจิตเองนั้น
ยากทีจ่ ะแปล ในการพูดถึงธรรมชาติของจิต ภาษามีขอ้ จำ�กัดของมัน
ความพยายามที่จะแปลคำ�ว่าจิตเป็นภาษาอังกฤษมักจะก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดเสมอ เพราะไม่มีคำ�ในภาษาอังกฤษที่ตรงกันหรือใช้
แทนกันได้ทจี่ ะครอบคลุมถึงความหมายทีแ่ ท้จริงทัง้ หมด ในความเป็น
จริงแล้ว ธรรมชาติที่แท้จริงของจิตนั้นไม่สามารถที่จะบรรยายด้วย
คำ�พูดหรือนิยามความคิดได้ ความคิดต่างๆ เกี่ยวกับจิต ชีวิต หรือ
วิญญาณ ล้วนไม่ตรงกับความหมายที่แท้จริง ทุกคำ�ล้วนมีอุปาทาน
เดิมๆ ที่ติดมาด้วยซึ่งจำ�กัดความหมายของมัน แต่จิตเป็นสิ่งที่เหนือ
ข้อจำ�กัดใดๆ โดยสิ้นเชิง เพราะมันครอบคลุมและเกี่ยวเนื่องกับ
ทุกสิ่งทุกอย่าง คำ�ว่าจิตจึงปราศจากขอบเขตที่จะสามารถให้นิยาม
ความหมายได้
ด้วยเหตุผลนี้เอง คำ�ว่า จิต จึงควรจะคงไว้ดังเดิมโดยไม่ต้องมี
การแปลเป็นการดีที่สุด และควรให้คนพยายามที่จะเข้าใจคำ�ที่ไม่
คุ้นเคยดีกว่าที่จะทำ�ให้เขาเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงด้วยคำ�แปลที่ผิดๆ
ความเข้าใจผิดที่แอบแฝงอยู่ในรูปความรู้นั้นไม่มีวันที่จะทำ�ให้ใคร
เข้าถึงความจริงได้

คำ�ว่า จิต มักจะถูกแปลว่า “mind” หรือใจ ซึ่งค่อนข้างจะทำ�ให้
เข้าใจผิด สิ่งที่เราเรียกกันว่า mind หรือใจนั้นแตกต่างจากจิต
ใจประกอบไปด้วยสภาวะของเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ และ
มักจะถือว่าเป็นผู้คิดและจดจำ� สภาวะเหล่านี้มีความเปลี่ยนแปลง
ตามธรรมชาติ ล้วนมีการเกิดขึน้ ตัง้ อยูแ่ ละดับไปอยูท่ กุ ขณะ แต่ในทาง
ตรงกันข้าม จิตไม่มกี ารเกิดดับ เป็นสิง่ ทีต่ ง้ั อยูเ่ องโดยไม่เกีย่ วเนือ่ งกับ
เวลาหรือสถานที่
คำ�ว่าจิตยากที่จะอธิบาย เหตุผลสำ�คัญก็เนื่องจากจิตไม่ได้เป็น
วัตถุที่จับต้องได้ และมิได้เป็นสิ่งที่จะสามารถที่จะชี้ให้เห็นหรือ
ตรวจดูได้เลย ดังนั้นในมุมมองทางโลกจิตจึงเหมือนกับไม่มีอยู่จริง
เราสามารถรูไ้ ด้วา่ มีจติ แต่เราไม่สามารถมองเห็นมันได้ จิตไม่เหมือน
กับวัตถุภายนอก และก็มิใช่เป็นสิ่งที่จะมากระทบเราทางระบบ
สัมผัสหรือทางผัสสะ เราไม่สามารถที่จะรับรู้และเข้าใจธาตุรู้ได้
เพราะผู้รู้และการรับรู้เป็นสิ่งเดียวกัน การที่จิตจะรับรู้เข้าใจตัว
จิตเองได้ มันจะต้องแยกตัวเองออกเป็นสองส่วน ซึง่ มันก็ไม่สามารถ
ทำ�ได้
เพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจธรรมชาติของจิตในขัน้ ต้น เราควรจะทำ�ความเข้าใจว่า
จิ ต มี ห ลายระดั บ ในระดั บ หนึ่ ง จิ ต ในชี วิ ต ปกติ ธ รรมดานั้ น มี อ ยู่
จิตแบบนี้เปรียบเสมือนความเคลื่อนไหวของคลื่นบนผิวน้ำ�ในทะเล
เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนลึกที่นิ่งอยู่ภายใต้ผิวน้ำ� เราอาจจะเรียกจิต
ส่วนที่เคลื่อนไหวนี้ว่า “จิตปลอม” ซึ่งจิตปลอมนี้รับรู้อายตนะทั้งห้า
รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ เป็นตัวที่ตัดสินใจและเป็นตัวที่
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กระทำ�กรรม กล่าวคือ เป็นตัวที่ทำ�งาน นี่คือสิ่งที่เราหมายถึงจิต
ในชีวิตประจำ�วัน
จิตปลอมนั้นมีคุณสมบัติและความสามารถที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา กล่าวคือไม่เคยปราศจากการเปลี่ยนแปลงเลย เมื่อจิต
เกี่ยวข้องอยู่กับขันธ์ของกายและใจ มันจึงถูกเชื่อมโยงให้ขึ้นอยู่
กับโลกของการเปลี่ยนแปลงในทุกขณะ จิตเปลี่ยนแปลงเพราะมัน
จำ�เป็นต้องเปลี่ยน ทั้งนี้เป็นเพราะขันธ์ต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของโลก
มันจึงมีแต่ความไม่เที่ยงในตัวของมันเอง ดังนั้นจิตจึงไม่สามารถที่
จะอยู่คงที่ตายตัว ณ จุดใดจุดหนึ่งได้ด้วยเหตุนี้
อย่ า งไรก็ ต าม จิ ต ปลอมนี้ เ กาะติ ด อยู่ กั บ ในสิ่ ง ที่ เ ราเรี ย กว่ า
“จิตแท้” หรือ “จิตเดิม” อยู่เสมอ จิตแท้นี้แตกต่างจากจิตปลอม
มันเป็นสิ่งที่กว้างใหญ่และหยั่งไม่ถึง เปรียบเสมือนความกว้างใหญ่
ไพศาลและความลึ ก ของทะเลซึ่ ง ตรงกั น ข้ า มกั บ จิ ต ปลอมที่ เ ป็ น
เพียงความรู้สึกที่เหมือนคลื่นเป็นระลอกอยู่บนผิวน้ำ� คลื่นนั้นไม่ได้
แยกออกจากทะเล แต่ก็มิได้มีผลกระทบกับทะเลเท่าไรนักเช่นกัน
ในขณะเดียวกัน คลื่นต่างๆ อาจจะแปรปรวนและเคลื่อนไหวอย่าง
รุนแรงและมันไม่เคยสงบนิ่งเลย สภาพของคลื่นโดยปกติบนพื้นผิว
ของทะเลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่น้ำ�ที่อยู่ในส่วนลึก
ของทะเลจะคงที่อยู่เสมอ คือนิ่งและไม่เปลี่ยนแปลง
นามขันธ์ หรือเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ มีความ
เชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวในระดับพื้นผิวเช่นกัน อวิชชาหรือ

ความโง่เขลาที่ฝังลึกซึ่งแทรกเข้าไปในจิตธรรมดาและมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ของจิตดังกล่าวนี้ได้ใช้ให้นามขันธ์ทำ�งานเพื่อที่จะได้
รับรู้เข้าใจวัตถุต่างๆ เช่น การเห็นรูปและได้ยินเสียง เวลาที่จิต
ถูกนำ�มาใช้ในทางนี้ เราเรียกมันว่า “วิญญาณ” คือเป็นเครื่องมือ
ในการรับรู้ความรู้สึก จิตนั้นถูกปรับใช้เช่นนี้เพราะอวิชชาหรือ
ความโง่เขลาซึ่งแทรกเข้าไปในตัวจิตคอยแย่งชิงและใช้พลังของ
จิตให้ทำ�สิ่งที่มันต้องการ
จุ ด มุ่ ง หมายสำ � คั ญ อย่ า งหนึ่ ง ของอวิ ช ชาคื อ การเสพสั ม ผั ส
เหตุผลทีม่ นั ต้องการความรูส้ กึ ต่างๆ ก็เพือ่ พิสจู น์การมีอยูข่ องมันเอง
หรื อ ตั ว ตนของอวิ ช ชา ทางเดี ย วที่ จิ ต ที่ พ ร้ อ มด้ ว ยอวิ ช ชานั้ น
จะสามารถยื น ยั น ตั ว ตนของมั น ก็ คื อ ด้ ว ยการเชื่ อ มโยงให้ ตั ว มั น
สัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆ ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ วิญญาณจึงเป็นสิ่ง
จำ�เป็นสำ�หรับจิตที่เต็มไปด้วยอวิชชาเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ
ซึ่งช่วยเน้นย้ำ�การมีตัวตนของมัน
วิ ญ ญาณจำ � เป็ น ต้ อ งมี เ พื่ อ จะได้ สั ม ผั ส รั บ รู้ ถึ ง ความมี อ ยู่ ข อง
ประธานหรือผู้กระทำ�กรรมที่คู่กันกับการกระทำ�หรือกรรม แต่ทว่า
สำ�หรับตัวจิตแท้นั้น วิญญาณนับว่าเป็นของภายนอกและไม่จำ�เป็น
ต้องมี เพราะฉะนั้น จากมุมมองของความเป็นจริงของการรู้จริง
ซึง่ หมายถึงจิตทีแ่ ท้จริงนัน้ วิญญาณถือว่าเป็นส่วนเกิน เพราะถึงแม้วา่
หลังจากขันธ์ทัง้ หมด รูปและนามสลายไปแล้ว แต่การรูจ้ ริงนัน้ ยังคง
มีอยู่ในตัวจิตอยู่โดยตลอด
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ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงไม่สามารถจะบอกอะไรที่แน่ชัดเกี่ยวกับ
จิ ต แท้ ไ ด้ เ ลย ขอบเขตของมั น กว้ า งใหญ่ ไ พศาล มั น จึ ง ยั ง เป็ น
ปริศนาสำ�หรับเรา เป็นสิ่งที่เรายังไม่ทราบจำ�นวนหรือขอบเขตที่
แน่นอน
ด้วยเหตุผลนี้เอง จิตจึงก่อให้เกิดความไม่มั่นคงแน่นอนให้แก่
คนเราเป็ น อย่ า งยิ่ ง แต่ จิ ต ก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ มี ค่ า มากที่ สุ ด เช่ น กั น
กล่าวคือเป็นสิ่งเดียวที่สำ�คัญ ความละเอียดอ่อนของจิตทำ�ให้
ยากที่ จ ะเข้ า ใจ เราสามารถพู ด ได้ ว่ า จิ ต เป็ น แก่ น แท้ ข องคน
ซึง่ หมายความว่าสิง่ อืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากจิตเป็นเพียงส่วนประกอบ
เท่านั้น เมื่อมองในแง่นี้ จิตก็คือชีวิต จิตเป็นสิ่งสำ�คัญที่ขาดไม่ได้
ในการที่จะมีชีวิตอยู่ ด้วยเหตุนี้เอง อะไรก็ตามที่ปราศจากจิต
จึ ง ถื อ ว่ า ไม่ มี ชี วิ ต คื อ เป็ น เพี ย งวั ต ถุ ธ าตุ ธ รรมดาที่ ไ ม่ สำ � คั ญ
เท่านั้นเอง
จิตนั้นเป็นสิ่งที่ทำ�งาน เป็นสิ่งที่สร้างขันธ์ห้าของกายและใจ
กล่าวคือจิตสร้างเวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ จิตสร้างทุกสิ่ง
ทุกอย่าง เราไม่ควรคิดว่าขันธ์ทัง้ ห้านัน้ เป็นเหมือนห้องทีแ่ ตกต่างกัน
ห้าห้องที่จิตเข้าไปทีละห้อง มันมิได้เป็นเช่นนั้นเลย จิตนั้นสร้าง
วิญญาณขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับไป แล้วจิตก็สร้างเวทนาขึ้นมา
ซึ่งก็ดับไปอีก แล้วจึงสร้างสัญญาขึ้นมาซึ่งก็ดับไปอีก แล้วจึงสร้าง
สังขารและย้อนกลับไปที่วิญญาณอีกครั้ง จิตทำ�หน้าที่ของเวทนา
สัญญา สังขาร และวิญญาณ ขันธ์ทั้งหลายอยู่ภายใต้การควบคุม
ของจิตทั้งหมด จิตนั้นจึงทำ�งานหลายหน้าที่มาก

ต่อไปนีจ้ ะแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติของจิตนัน้ เป็นเช่นไร : เราเห็น
เราได้ยิน เราได้กลิ่น เราลิ้มรส เราสัมผัสสิ่งต่างๆ แต่ทว่าเรารับรู้ถึง
ความรู้สึกจากผัสสะได้อย่างไร การรับรู้อยู่ตรงไหน สมมุติว่าเรา
มองเห็นบางสิ่งบางอย่าง และรู้แน่ว่ามันเป็นอะไร และก็รู้ว่ามันใช้
สำ�หรับทำ�อะไร เป็นต้น หมายความว่า มีบางสิ่งบางอย่างในตัวเรา
ที่รู้จักข้อมูลทางผัสสะนั้น แต่เวลาที่เราค้นหาว่าสิ่งที่รู้นั้นคืออะไร
เรากลับพบว่ามันยากมากที่จะหาผู้รู้ให้เจอหากไม่อาศัยสิ่งที่ถูกรับรู้
ยกตัวอย่างเช่น เรารูว้ า่ มีความรูส้ กึ อย่างหนึง่ แต่การรูไ้ ม่เหมือนกัน
กับความรูส้ กึ การทีเ่ รารูน้ นั้ มิได้เป็นการรับรูค้ วามรูส้ กึ สัมผัสดังกล่าว
ความรู้ สึ ก เป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก รั บ รู้ เป็ น อะไรบางอย่ า งที่ ถู ก รั บ รู้ แต่ ตั ว
ผูร้ เู้ องมิใช่สง่ิ ทีถ่ กู รับรู้ แต่เป็นตัวผูร้ บั รูแ้ ละเข้าใจนัน่ เอง โดยปกติแล้ว
อะไรก็ตามทีเ่ ราประสบสัมผัสถูกรับรูเ้ ข้าใจผ่านทางสัมผัสต่างๆ ทัง้ หลาย
แต่เราไม่เคยทีจ่ ะสามารถรูส้ กึ สัมผัสถึงจิตได้ดว้ ยวิธนี เี้ ลย เพราะจิตนัน้
จริงๆ แล้ว เป็นตัวทีร่ ถู้ งึ ความรูส้ กึ ทัง้ หมด จิตเป็นศูนย์กลาง สิง่ อืน่ ๆ
ทั้งหลายเป็นเพียงส่วนประกอบ สรุปแล้วก็คือจิตเป็นธาตุรู้ภายใน
ตัวเรา
แต่เราควรที่จะเข้าถึงผู้รู้หรือธาตุรู้ด้วยความระมัดระวัง เพราะ
ถึงแม้ว่าจิตจะเป็นผู้รู้ก็จริงอยู่ แต่มันก็มิได้รู้อย่างถูกต้องเสมอไป
โดยปกติแล้วมักจะเป็นเช่นนั้นเสมอเมื่อการรับรู้มีกิเลสมาแทรก
จากภายในด้วย เช่น ความโลภ ความโกรธ และความหลง ตัวจิตยัง
รู้อยู่ แต่ไม่รู้จริง ผลที่ตามมาจากมุมมองที่ผิด ก็คือการกระทำ�ที่เป็น
อกุศลทางกาย วาจา และใจ
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กายกับใจเป็นเพียงแค่เครื่องมือของจิต ตัวจิตเป็นพลังอำ�นาจ
ที่คอยควบคุมพฤติกรรมของกายและใจ จิตเป็นผู้กำ�หนดเจตนา
เจตนาก็คือตัวที่สร้างกรรม เพราะกายกับใจไม่สามารถที่จะทำ�อะไร
ได้เองโดยปราศจากจิต จิตจึงเป็นสิ่งเดียวที่ต้องรับผิดชอบต่อกรรม
และผลของการกระทำ� เวลาที่กิเลสเข้าครอบงำ�จิต มันมักจะทำ�ให้
กายกับใจทำ�ในสิ่งที่ก่อให้เกิดหรือส่งเสริมความโลภ ความโกรธ
ความหลง
อำ�นาจที่แท้จริงของจิตนั้นเป็นกลาง แต่กิเลสเป็นสิ่งที่ลำ�เอียง
มั น จึ ง ควบคุ ม บั ง คั บ จิ ต เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ไปในทาง
อกุศล กิเลสต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ มันจะคอยยึดคอยไขว่คว้าสิ่งต่างๆ
อยู่ตลอดเวลา และผลักดันให้จิตสั่งกายและใจให้พยายามที่จะให้
ได้มาซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ในที่สุดจิตจึงเป็นผู้ที่ได้รับผลของกรรม
หรือการกระทำ�เหล่านั้น ซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทำ�ไมจิตจึงเป็นทุกข์
ยิ่งนัก
เวลาที่ จิ ต ซึ่ง ตกอยู่ภายใต้อำ�นาจของกิ เ ลสนั้ นอยากจะไปใน
ทิศทางใดทิศทางหนึง่ มันก็จะบังคับให้กายกับใจทำ�ตามคำ�สัง่ ของมัน
กายกับใจเพียงแต่เชื่อฟังและทำ�ตามคำ�สั่งของจิต ด้วยเหตุนี้เอง
กายกับใจจึงไม่ได้เป็นสิ่งสำ�คัญเท่าไรนัก จิตคือสิ่งสำ�คัญที่แท้จริง
แต่การที่จะทำ�ให้จิตเป็นอิสระหลุดพ้นจาการครอบงำ�ของกิเลสนั้น
เราจำ�เป็นต้องมีทั้งกายและใจเป็นเครื่องมือที่สำ�คัญเพื่อที่จะได้เห็น
เวลาที่กิเลสทำ�งาน กิเลสอาศัยอยู่ในจิต แต่จะแสดงออกให้เห็น
ตัวตนของมันผ่านกายกับใจ

กายกับใจเปรียบเทียบได้กับคอมพิวเตอร์ กายเป็นตัวเครื่อง
และใจเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ ตัวผูใ้ ช้กค็ อื จิต ตัวเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ต้องมีอยู่เพื่อที่ผู้ใช้จะได้ใช้ได้ ซึ่งก็เหมือนกับกายกับใจที่จำ�เป็นจะ
ต้องมีเพื่อที่จิตจะสามารถทำ�งานได้ในโลกนี้ คนเราสามารถที่จะใช้
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ดว้ ยเจตนาทีด่ หี รือไม่ดี ซึง่ ไม่วา่ จะเป็นไปในทางใด
ก็ตาม เครือ่ งคอมพิวเตอร์เพียงแต่ท�ำ ตามคำ�สัง่ เท่านัน้ เจตนาจะดีหรือ
ไม่ดีขึ้นอยู่ในตัวผู้ใช้ มิใช่เครื่องคอมพิวเตอร์
ในทำ�นองเดียวกัน กิเลสต่างๆ มิได้อยู่ในกายหรือใจ กิเลสอยู่
ในตัวจิต เวลาที่เราตาย นามขันธ์ทั้งหลายก็สลายหายไปกับกาย
แต่ตัวจิตหรือธาตุรู้ของจิตมิได้ตาย ซึ่งหมายความว่า กิเลสยังคง
อยู่ กั บ ตั ว จิ ต หลั ง จากกายตายไปแล้ ว มั น มิ ไ ด้ ห ายไปไหน
เช่นเดียวกับผลของกรรมที่ก่อโดยกิเลส และแนวโน้มที่มันจะเกิด
ขึ้นมาอีกในอนาคต เพราะกิเลสและผลของมันยังอยู่ การเกิดใหม่
จึงมีขึ้น กรรมก็จะถูกกระตุ้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับร่างใหม่
และใจใหม่
จิตเป็นรากฐานทีแ่ ท้จริงของวัฏสงสาร เป็นตัวแกนสำ�คัญทีท่ �ำ ให้
เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสังสารวัฏ การเวียนว่ายตายเกิดถูกกำ�หนด
ด้วยกรรมและผลของกรรม และจิตเป็นผู้นำ�กรรมติดตัวไปสู่ภพชาติ
ต่างๆ ด้วย และนี่เหมือนกับจะบอกว่าจิตเป็นสิ่งที่คล้ายกับดวง
วิญญาณ แต่ทจี่ ริงจิตมิได้เป็นสิง่ ใดหรืออะไรเช่นนัน้ เลย เช่นเดียวกับ
พื้ น ที่ อั น กว้ า งใหญ่ นั้ น ก็ มิ ไ ด้ เ ป็ น สิ่ ง ใดเหมื อ นกั น จิ ต เป็ น เพี ย ง
ความจริงที่รู้ เป็นธาตุรู้ที่กว้างใหญ่ไพศาลในก้นบึ้งของตัวเราที่รู้ถึง
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ธรรมชาติของกรรมและผลของกรรมที่ควรได้รับจากภพชาตินี้ไปยัง
ภพชาติต่อไป
กรรมทีก่ �ำ หนดการเกิดในชาติหน้าจะเป็นตัวบังคับระดับของจิตใน
ภพภูมนิ นั้ นัน่ คือระดับทีจ่ ติ จะทำ�งานเป็นปกติในภพนัน้ หมายความว่า
จิ ต มั ก จะกลั บ มาอยู่ ใ นระดั บ นั้ น อยู่ เ สมอ ถ้ า เราพิ จ ารณาบ่ อ ยๆ
เราสามารถที่จะบ่งบอกได้ถึงระดับที่ว่านี้ที่จิตคอยปรับให้กลับมา
ภายในตัวเรา เราเรียกสิ่งนี้ว่า “ฐานจิต” หรือ “พื้นภูมิของจิต”
ซึ่งหมายถึงระดับของตัวจิต
ในการเวียนว่ายตายเกิด จิตอาจจะอยูใ่ นระดับต่างๆ กัน ในขณะนี้
จิตของเราอยู่ในขั้นของมนุษย์ แต่ในระดับมนุษย์เองก็มีระดับต่างๆ
ย่ อ ยลงไปอี ก มากมายเช่ น กั น มี ตั้ ง แต่ ผู้ ที่ มี จิ ต อยู่ ใ นระดั บ ที่ ต่ำ �
และหยาบ จนถึงผูท้ มี่ จี ติ อยูใ่ นระดับทีส่ งู มากและใกล้เคียงกับขัน้ เทพ
พิสัยหรือความแตกต่างในระดับสูงและต่ำ�เหล่านี้ค่อนข้างกว้างมาก
เราควรพิจารณาสังเกตเพื่อที่จะดูว่าระดับจิตของเราปกติอยู่ที่ใด
ภายในพิสัยนี้ มันเป็นสิ่งสำ�คัญที่เราจะต้องรู้ ถ้าเราสามารถพอที่
จะมีความเข้าใจระดับของเรา เราก็จะสามารถที่จะเข้าใจได้ดีขึ้นว่า
ข้อเสียต่างๆ ของเราอยู่ที่ตรงไหน และเราจะแก้ไขปรับปรุงตัวได้
อย่างไร
ระดับของจิตสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในบางครั้ง ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ตา่ งๆ แต่มนั ก็มกั จะกลับมาอยูใ่ นระดับเดิมหรือขัน้ พืน้ ฐาน
ของมันเสมอ แต่ถ้าใครที่ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดี

และทำ�อยู่อย่างนั้นเป็นระยะเวลายาวนาน ระดับของจิตใจของเขา
ก็สามารถทีจ่ ะปรับเปลีย่ นตัวมันเองได้ ซึง่ หมายความว่า พืน้ ภูมขิ องจิต
สามารถเปลี่ยนได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าบุคคลใดที่ปกติแล้วค่อนข้าง
เป็นคนอัธยาศัยดี แต่ต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความ
โกรธแค้นเป็นเวลายาวนาน ความโกรธสามารถครอบงำ�จิตจนกลาย
เป็นระดับปกติของจิตของเขา ซึ่งเราจะพบเห็นสิ่งนี้เช่นกันในบุคคล
ที่มีปัญหาทางจิต เวลาที่เขาเหล่านั้นหมกมุ่นอยู่กับสภาวจิตเช่นนั้น
เป็นเวลายาวนาน สภาวะนั้นก็กลายเป็นระดับของจิตเขานั่นเอง
ปัญหาหนึ่งในหลายๆ ปัญหาที่เรามีก็คือ เราทุกคนมักจะคิดว่า
สิ่งต่างๆ ถูกกำ�หนดไว้คงที่ภายในตัวเรา ซึ่งมันมิได้เป็นเช่นนั้นเลย
สภาวะต่างๆ ของจิตนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เดี๋ยวไปทางนี้
เดีย๋ วไปทางนัน้ โดยขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดสภาวะนัน้ ทัง้ หมด
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เวลาที่เรามีความเคยชินต่างๆ ความเคยชิน
เหล่านัน้ มักจะเข้ามาครอบงำ�ตัวเรา เมือ่ เราเคยชินกับการมีพฤติกรรม
ต่างๆ เหล่านัน้ มากแล้ว ความเคยชินก็จะฝังรากลึกและกลายมาเป็น
ส่วนหนึ่งของเรา ความเคยชินที่กลายเป็นอุปนิสัยนี้สามารถเปลี่ยน
ทัศนคติทั้งหมดของเราได้
วิธีที่ได้ผลมากที่สุดในการที่จะปรับพื้นภูมิของจิตให้เป็นไปใน
ทางที่ดีขึ้นก็คือการนำ�เอาพระธรรมคำ�สอนของพระพุทธองค์มาใช้
การปฏิบัติภาวนาอย่างต่อเนื่องอยู่ทุกขณะจะช่วยพัฒนาให้มีนิสัย
ทางจิตที่ดี อุปนิสัยที่ดีนั้นก็จะนำ�ไปสู่สติและสัมปชัญญะที่แหลมคม
มากขึน้ รวมถึงสมาธิและความสงบในขัน้ ทีส่ งู ขึน้ ธาตุรทู้ อี่ ยูภ่ ายในจะ
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ปรากฏให้เห็นมากขึน้ ในความเป็นจริงการรับรูเ้ ป็นสิง่ ทีล่ ะเอียดมาก
เมือ่ เทียบกับรูปกายของเรา ถึงขนาดทีว่ า่ เนือ้ แท้ของธาตุรจู้ ะปรากฏ
ให้เห็นขึ้นเฉพาะในสภาวะความสงบของสมาธิเท่านั้น
ถึงแม้วา่ จิตจะเกาะติดอยูก่ บั กายตัง้ แต่ก�ำ เนิด แต่การมีอยูข่ องจิต
ละเอียดมากจนเราไม่สามารถทีจ่ ะสังเกตเห็นมันได้ โดยปกติการรับรู้
ของจิตจริงๆ แล้วกระจายไปทั่วร่างกายในลักษณะที่เราไม่สามารถที่
จะชี้เฉพาะเจาะจงตำ�แหน่งที่แน่นอนของมันได้ การทำ�สมาธิภาวนา
เท่านัน้ ทีจ่ ะบอกให้ทราบถึงการมีอยูข่ องจิตและช่วยแยกจิตออกจาก
สิ่งต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับกาย ในการทำ�สมาธิเราสามารถที่จะรู้สึก
สัมผัสถึงความแตกต่างนี้ได้ คือสามารถมองเห็นว่าตัวจิตคือการรู้
หรือผู้รู้ ส่วนกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้
ในการที่เราจะเข้าถึงขั้นนั้นได้ ประการแรกเราต้องสอนให้จิต
เอาชนะการต่อต้านทีเ่ กิดจากอุปนิสยั ทีไ่ ม่ดที างจิตทีส่ งั่ สมมา กล่าวคือ
เราต้องฝึกให้จิตสงบลงและนิ่งอยู่ภายใน เมื่อจิตสงบ ก็เป็นการง่าย
ที่จะบังคับให้มันอยู่ภายใน มันจะมีความสุขกับการที่อยู่ภายในและ
สงบลึกจนมันสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน แต่ทว่าถ้าเรา
พยายามที่จะทำ�เช่นนั้นโดยอาศัยสติปัญญาธรรมดาของเรา จิตก็จะ
กระโดดไปกระโดดมา ไม่สงบ และไม่ยอมจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใด
เพราะจิตนั้นยังหิวและไม่อิ่ม
จิตมีความหิวโหยและไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆ ที่มาจะตอบสนอง
ความอยากของมันอยู่เสมอ มันจึงแสวงหาความสุขความพึงพอใจ

จากผัสสะต่างๆ ซึ่งเป็นการค้นหาในทางที่ผิด มันกระโดดไปมา
เหมือนกับลิง แต่หาเท่าไรก็ยังไม่พอใจ วิธีที่จะแก้จุดนี้คือต้องหยุด
การรับรู้ทางระบบสัมผัสหรือผัสสะไว้ชั่วขณะ หมายถึงกดมันและ
ปิดกั้นมันไว้
ในการทำ�สมาธิ ซึ่งหมายถึงการที่กำ�หนดให้ใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใด
สิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียว เราลดความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจโดยยอมให้
ใจรู้ อ ยู่ กั บ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง เพี ย งอย่ า งเดี ย วเท่ า นั้ น โดยใช้ ส ติ เ ป็ น
ตัวควบคุมสิ่งนั้นให้อยู่กับที่ สติจะควบคุมจิตไม่ให้ซัดส่ายไปใน
อารมณ์ต่างๆ และเมื่อจิตไม่สามารถที่จะซัดส่ายไปมาแล้ว ความ
กระวนกระวายก็ค่อยๆ ลดลง ในพระคัมภีร์วิสุทธิมรรค จิตที่ไม่นิ่ง
หรือกระวนกระวายนั้น เปรียบเสมือนลูกวัวที่ถูกพรากมาจากแม่
ของมันและผูกไว้กับเสา ตอนแรกมันก็จะร้องและกระโดดไปมา
พยายามที่จะหนี แต่เนื่องจากมีเชือกที่ผูกมันไว้ ลูกวัวจึงค่อยๆ ชิน
กับสภาพนั้น มันจะสงบลงและในที่สุดก็จะหลับไปข้างๆ เสา
เมือ่ เราเพ่งสติให้อยูก่ บั สิง่ ใดสิง่ หนึง่ เป็นเวลานานๆ จิตจะสงบลง
และเต็มไปด้วยความสงบภายใน ในไม่ช้าเราจะเข้าถึงจุดที่จิตนั้น
อิ่มอารมณ์ จนมันไม่ขวนขวายที่จะหาความรู้สึกสัมผัสใดๆ เลย
เมื่อเป็นเช่นนั้น จิตก็จะนิ่งและสงบ เมื่อจิตนิ่งและสงบ เพราะมัน
ไม่ต้องการที่จะรับรู้สัมผัสความรู้สึกต่างๆ จากภายนอก เราก็เริ่ม
ที่จะเห็นและเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของมัน การที่ได้รู้เห็นเช่นนั้น
เราก็จะรู้ว่าการที่จิตจะสงบสุขอยู่กับตัวมันเองได้นั้นเป็นสิ่งที่ยาก
เพียงไร
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การทำ�สมาธิเป็นกระบวนการของการเข้าถึงภายใน หลักการ
สำ � คั ญ ก็ คื อ กระบวนการนี้ เ คลื่ อ นจากภายนอกเข้ า สู่ ภ ายใน
จากหยาบไปละเอียด มันย้ายจากการอยู่กับกายเข้าไปสู่การอยู่
กับจิต จากการทำ�งานไปสู่ความสงบ กล่าวคือเป็นการเคลื่อนย้าย
จากภูมิของสิ่งที่ถูกรู้ ไปสู่ภูมิของการเป็นผู้รู้
เมื่ อ จิ ต มี ค วามชำ � นาญในการเข้ า สู่ ค วามสงบและเป็ น สมาธิ
มันจะเริ่มตั้งคำ�ถามถึงความสัมพันธ์ของมันกับสิ่งที่ถูกรู้หรือวัตถุ
ที่ถูกรับรู้ กายประกอบไปด้วยสสารที่เป็นวัตถุที่ไม่มีพลัง คือเป็น
รูปหรือวัตถุที่ไม่สามารถรับรู้อะไรเองได้ เมื่อสิ่งนั้นไม่สามารถที่
จะรับรู้ถึงตัวมันเองได้ แล้วอะไรเล่าคือสิ่งที่รับรู้ถึงกาย ตัวรับรู้
อยู่ที่ไหน ความรู้สึกต่างๆ ไม่รู้จักตัวมันเอง มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้
อะไรคือสิ่งรับทราบถึงความรู้สึก สัญญา ความรับรู้ผัสสะ และ
ความคิดก็ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกรับรู้ มันถูกรับรู้ในขณะที่มันเกิดและดับ
แต่ มั น มิ ไ ด้ มี ก ารรั บ รู้ ใ นตั ว ของมั น ดั ง นั้ น อะไรเล่ า ที่ เ ป็ น ผู้ รู้ สิ่ ง
เหล่านี้
ถ้ารูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกรู้
มันจึงต้องมีตัวผู้รู้ที่อยู่เหนือกายและใจ ซึ่งก็มีอยู่จริง แต่ปัญหาก็
คือผู้รู้ถูกอวิชชาหลอกลวงให้มีความหลง บิดเบือนการรับรู้ทำ�ให้
ไม่สามารถเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่รู้กับสิ่งที่ถูกรู้
ดังนั้น คำ�ว่า “ผู้รู้” และ “จิต” ที่ใช้ในสายพระวัดป่าอาจจะ
ทำ�ให้ชาวพุทธบางคนเข้าใจได้ยาก บางครั้งความเข้าใจอาจจะ

ขัดแย้งกับสิ่งที่เราเจอในพระไตรปิฎก คำ�สอนที่สำ�คัญข้อหนึ่งที่
พบเห็นได้ในพระสูตรกล่าวว่า การเข้าใจเรื่องขันธ์ห้าอย่างถ่องแท้
จะทำ � ให้ ส ามารถดั บ ความโลภ ความโกรธ และความหลงได้
ประโยคนีแ้ สดงให้เห็นว่านีเ่ ป็นการกล่าวสรุปเรือ่ งทีส่ ลับซับซ้อนมาก
ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ความหมายก็คือ ขันธ์ทั้งห้านั้นรวมไปถึงโลก
ในประสบการณ์ของมนุษย์ทงั้ หมด กล่าวคือนอกเหนือจากขันธ์ทงั้ ห้า
แล้วไม่มีอะไร แม้แต่การรับรู้ที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดนั้นก็อยู่ในขันธ์ห้า
ในเมือ่ ไม่มอี ะไรแยกออกมาจากขันธ์ทงั้ ห้า ทุกสิง่ ทุกอย่างทีอ่ ยูใ่ นโลก
จึงต้องรวมอยู่ในขอบเขตของขันธ์ห้าทั้งหมด
ทีก่ ล่าวเช่นนัน้ ก็ถกู ต้อง แต่มไิ ด้เป็นไปในแนวทางทีค่ นทัว่ ไปคิดกัน
มันขึ้นอยู่กับความหมายของคำ�ว่า “การมีอยู่” ความเปลี่ยนแปลง
คือสาระสำ�คัญของการมีอยู่ และทุกสิ่งในขันธ์ห้านั้นเปลี่ยนแปลง
อยู่ทุกขณะ เพราะฉะนั้นขันธ์ห้าจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่ ถ้าปราศจากความ
เปลี่ยนแปลงก็ไม่มีการมีอยู่ ส่วนในทางกลับกัน ปรากฏการณ์หรือ
สิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงนั้นก็ไม่เป็นจริง เพราะความจริงไม่เคย
เปลีย่ นแปลง เพราะฉะนัน้ ขันธ์ทงั้ ห้ามีอยู่ แต่มใิ ช่ของจริง มันมิได้เป็น
ความเป็นจริง เพราะความเป็นจริงนั้นต้องเที่ยงหรือไม่เป็นอนิจจัง
เพราะความที่มันไม่เคยเปลี่ยน ความเป็นจริงจึงมิได้ถูกรับรู้ผ่าน
ความรู้สึกสัมผัส และเพราะเราไม่สามารถสัมผัสความเป็นจริงได้
มันจึงมิได้เกี่ยวข้องกับขันธ์ทั้งห้า อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงนั้น
สามารถที่จะรู้ได้ กล่าวคือเรารู้ได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นตัวความเป็นจริง
เสียเอง
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เราสามารถอธิบายได้เช่นนี้ ทุกสิ่งในโลกล้วนไม่เที่ยง ทุกสิ่งนั้น
เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ และก็อีกนั้นแหละ ธรรมชาติที่แท้จริง
ของการมีอยูก่ ค็ อื ความเปลีย่ นแปลง ถ้าปราศจากความเปลีย่ นแปลง
ก็ไม่มีการมีอยู่ ทุกสิ่งที่ไม่เที่ยงล้วนไม่จริง มันไม่เคยมีโอกาสที่จะ
เป็นจริง เพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่เราพบก็คือไม่มี
ความจริงใดๆ เลยในสิ่งเหล่านี้
ในทางตรงกันข้าม จิตเป็นข้อยกเว้นของกฎนี้ จิตมีอยู่โดยแยก
ต่างหากจากขันธ์ทั้งห้า ตัวจิตเปรียบเสมือนความกว้างใหญ่ไพศาล
ของอวกาศทีไ่ ม่มปี ระมาณ และเช่นเดียวกันกับทีอ่ วกาศเป็นสิง่ จำ�เป็น
สำ�หรับการมีอยู่ของทุกสิ่งในโลก จิตก็เป็นกระแสของการรับรู้ที่
ต่อเนือ่ งและมัน่ คงทีจ่ �ำ เป็นเช่นกันในการตัง้ อยูข่ องสิง่ ต่างๆ ในขันธ์หา้
หรือสฬายตนะทัง้ หก จิตเป็นความจริงทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลงว่ามีการเกิดดับ
ของทุกสิง่ ในโลกเกิดขึน้ ภายในจิต เนือ่ งจากจิตไม่เปลีย่ นแปลง มันจึง
ไม่มอี ยู่ แต่ทว่ามันเป็นของจริง ด้วยเหตุทตี่ วั ของมันเองเป็นผูร้ ู้ ดังนัน้
จิตก็คอื การรวมอยูข่ องทุกสิง่ ทุกอย่าง เป็นทีซ่ งึ่ การเกิดดับนัน้ ถูกรับรู้
ในความเป็นจริง จิตไม่มอี ะไรทีเ่ ป็นปัญหาหรือไม่ดี ภายในตัวของ
มันเองจิตนัน้ บริสทุ ธิอ์ ยูแ่ ล้วตามธรรมชาติ แต่อ�ำ นาจของกิเลสตัณหา
ที่ ฝั ง อยู่ ใ นจิ ต ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสุ ข และความทุ ก ข์ ความดี ใ จและ
ความเสียใจ แต่เนื้อแท้ของตัวจิตนั้นไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่เลย
อารมณ์ตา่ งๆ เช่น สุขและทุกข์ มิได้มภี ายในตัวจิต เพียงแต่จติ ทีข่ าด
การฝึกฝนนัน้ ถูกกิเลสหลอก และคอยติดตามจนจิตลืมตัว จนลืมเนือ้ แท้
หรือธรรมชาติที่แท้จริงของตนเอง

พูดกันจริงๆ แล้ว ตัวจิตนัน้ นิง่ สงบและเย็นอยูแ่ ล้ว เปรียบเสมือน
กับทะเล เวลาทีล่ มพัด ผิวน�้ำ ทะเลก็กระเพือ่ มเป็นระลอก ระลอกคลืน่ นี้
เกิดจากกระแสลมบนผิวน้�ำ มิได้เกิดจากตัวทะเลเอง ทะเลส่วนทีล่ กึ
ยังคงนิ่งและไม่ถูกกระทบ เวลาที่สังขารและวิญญาณเกิดขึ้น ผิวของ
จิตก็กระเพื่อม เมื่อมีความรู้สึกหรือการกระทบทางผัสสะเกิดขี้น
ผิวของจิตก็กระเพือ่ ม การกระเพือ่ มนีเ้ กิดจากความคิดและความรูส้ กึ
ต่างๆ เวลาที่จิตคอยติดตามความเคลื่อนไหวเหล่านี้ มันก็จะมอง
ไม่เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของมัน ถ้ามันไม่คอยตามความคิดและ
ความรู้สึกต่างๆ จิตก็จะสามารถรับรู้ได้อย่างเต็มที่ถึงธรรมชาติ
ที่ขึ้นลงแปรปรวนของความเคลื่อนไหวทางความคิด และก็จะยังคง
สงบนิ่งอยู่ได้
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ข องเราควรจะมุ่ ง เน้ น ที่ จ ะเข้ า ใจการรั บ รู้ ถึ ง
ความคิดและความรู้สึกต่างๆ ในขณะที่มันเกิดและดับ เราต้องฝึกจิต
ให้รู้ถึงความเคลื่อนไหวทางความคิดในทุกแง่ทุกมุม โดยที่ไม่ไปหลง
ยึดติดอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดของมัน ในการทำ�เช่นนี้ ความสงบตาม
ธรรมชาติของจิตก็จะเด่นชัดออกมา และไม่ยินดียินร้ายกับความสุข
ความทุกข์ ความดีใจ ความเสียใจ ถ้าเราสามารถสัมผัสรับรู้ความ
แตกต่างนี้ได้อย่างชัดเจน เราก็สามารถที่จะปล่อยวางจากการมีอยู่
เป็นอยู่ของทุกสิ่งทุกอย่าง และปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตาม
ธรรมชาติของมัน ในทีส่ ดุ แล้วนีก่ ค็ อื จุดมุง่ หมายของการปฏิบตั ภิ าวนา
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นิพพาน
เมื่อไม่นานมานี้ อาตมาได้อ่านบทนำ�เกี่ยวกับพระสุตตันตปิฎก
ทีฆนิกาย ทีเ่ ขียนโดยมอริซ วอลช์ เขาเขียนได้ดมี าก เขาได้เสนอข้อคิด
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับอริยมรรคมีองค์แปด เขากล่าวว่า อริยมรรคมี
องค์แปดนัน้ แบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ศีล สมาธิ และปัญญา แต่การ
เรียงลำ�ดับของเขานั้นแตกต่างออกไป กลุ่มแรกเป็นกลุ่มของปัญญา
ซึง่ ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ ตามมาด้วยกลุม่ ของศีล
ซึง่ ประกอบด้วยสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ และกลุม่
สุดท้ายเป็นกลุม่ ของสมาธิ ซึง่ ประกอบด้วยสัมมาวายามะ สัมมาสติ
และสัมมาสมาธิ เขาเห็นว่าต้องมีปญ
ั ญาเป็นสิง่ แรกก่อนทีจ่ ะมีศลี และ
สมาธิ ซึง่ ก็จริงอยูใ่ นระดับหนึง่ แต่ความหมายทีแ่ ท้จริงของอริยมรรค
ค่อนข้างจะแตกต่างออกไปจากที่เขาเขียนไว้
สาระสำ�คัญที่แท้จริงของอริยมรรคมีองค์แปดนั้นคืออริยมรรค
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมรรคทั้งแปดถูกสร้างขึ้นจนถึงขั้นที่เหมาะสมที่
จะทำ�ให้เกิดการเข้าถึงมรรค เมื่อถึงเวลานั้น มรรคทั้งแปดประการ
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จะมารวมตัวกันเข้า โดยมรรคแต่ละอย่างจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
ด้วยนิยามเช่นนี้ อริยมรรคจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงที่จุดๆ หนึ่ง ซึ่งนั่น
ก็ คื อ จุ ด ที่ เ กิ ด การบรรลุ ถึ ง ขั้ น ต่ า งๆ ของมรรคของพระโสดาบั น
พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ อริยมรรคเป็นทางดำ�เนิน
และพัฒนาจากขัน้ พืน้ ฐานของความบริสทุ ธิข์ นึ้ ไปเรือ่ ยๆ เมือ่ อริยมรรค
รวมตัวกันได้ในแต่ละระดับ ก็จะมีการบรรลุอริยผลในแต่ละอริยภูมิ
หน้าที่ของผู้ปฏิบัตินั้นจึงเป็นเพียงแค่การเตรียมพร้อมเพื่อให้เข้าถึง
อริยมรรคเท่านั้น
คนส่วนมากมีความเข้าใจผิดเกีย่ วกับอริยมรรคมีองค์แปด เมือ่ ชาว
ตะวันตกเริ่มศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนา เขามักจะเริ่มจากการศึกษา
อริยมรรค แต่นน่ั มิใช่เป็นทางทีถ่ กู ต้อง ในพระสูตรต่างๆ เมือ่ พระพุทธองค์
ทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับอริยมรรค พระองค์ทรงกล่าวถึงมรรคไว้ใน
ตอนท้ายของพระธรรมเทศนาอยูเ่ สมอ กล่าวคือ หลังจากทีพ่ ระองค์
ได้ทรงสั่งสอนและช่วยปรับให้ผู้คนต่างๆ มีทัศนคติที่ถูกต้อง แล้วจึง
ทรงอธิบายอริยมรรค
เราควรที่จะเข้าใจว่า อริยมรรคมีองค์แปดนั้นมิใช่วิถีทางที่เรา
จะค่อยๆ ทำ�ค่อยๆ ปฏิบัติเพียงวันละเล็กวันละน้อยในแต่ละวัน
อริยมรรคมีองค์แปดหมายความว่า องค์ประกอบทัง้ แปดประการนัน้
เป็น “สัมมา” ซึ่งหมายถึง “ถูกต้อง” หรือ “ชอบ” กล่าวคือ
มีความเห็นชอบ ความดำ�ริชอบ การพูดจาชอบ การทำ�การงานชอบ
การเลี้ยงชีพชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ และความ
ตั้งใจมั่นชอบ มรรคทั้งหมดนั้นล้วนจะต้องเป็นสัมมาหรือถูกต้อง

คำ�ว่า “สัมมา” หมายถึง ดีพร้อม เป็นเลิศ และด้วยความดีพร้อมนี้
มรรคก็จะเบิกทางที่สามารถจะนำ�พาจิตนั้นไปทีละขั้น จนกระทั่งถึง
จุดหมายปลายทาง กล่าวคือ มรรคช่วยกำ�หนดจุดเริม่ ต้นขัน้ ต่างๆ ของ
อริยมรรค ตัง้ แต่ขนั้ โสดาบัน ขัน้ สกิทาคามี เป็นต้น นีค่ อื ความหมาย
ที่แท้จริงของอริยมรรคมีองค์แปด
แน่นอน เราจำ�เป็นที่จะต้องปฏิบัติภาวนาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่
จะทำ�ให้องค์ประกอบทุกองค์ของมรรคดีพร้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดมิได้
แต่การที่จะปฏิบัติอริยมรรคเพียงบางส่วนทีละเล็กทีละน้อยก็จะ
ไม่ทำ�ให้เราสามารถที่จะหลุดพ้นได้ เช่น วันนี้เราจะทำ�อันนี้ พรุ่งนี้
เราจะทำ�อันนั้น เป็นต้น อริยมรรคมีองค์แปดนั้น แท้จริงแล้วก็คือ
ทางดำ�เนินสู่พระนิพพาน ซึ่งหมายความว่า อริยมรรครวมตัวกันถึง
จุดสูงสุดในขั้นที่ลึกมากๆ ของจิต มิใช่เป็นเพียงการเดินทางจาก
ขั้นหนึ่งไปอีกขั้นหนึ่งเท่านั้น การที่จะได้อริยผลของมรรคนั้นต้องมี
การปฏิบัติภาวนาในขั้นสูงซึ่งหยั่งลึกถึงจุดที่องค์มรรคทั้งหมดนี้จะ
มารวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียง คือมีก�ำ ลังและจุดประสงค์ทเี่ สมอกัน
การบรรลุอริยมรรคจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อถึงเวลาและเหตุปัจจัยต่างๆ
มาประชุมพร้อมกันเท่านัน้ ตามทีก่ ล่าวมานัน้ อริยมรรคมีองค์แปดจึง
มิใช่เป็นเพียงคำ�สอนเกีย่ วกับพุทธศาสนาตามตำ�ราเท่านัน้ และนีค่ อื
สิ่งที่มีการเข้าใจผิดกัน
ด้วยเหตุผลเดียวกัน อริยมรรคจึงมิใช่เป็นวิถีของการเดินทาง
ที่เหมือนกันกับการที่เราจะเดินไปตามถนนหรือบนทางเท้า แต่ทว่า
มรรคถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นทางแห่งการหลุดพ้น หากเราเตรียม
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พร้อมสำ�หรับการดำ�เนินตามทางของมรรคอย่างถูกต้องแล้ว มันก็จะ
เป็นเสมือนช่องทางที่จะทำ�ให้เกิดสภาวะแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์
ระดับต่างๆ ของจิตได้ ซึ่งได้แก่ โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี และ
อรหันต์ ด้วยเหตุนี้เอง องค์ประกอบของมรรคทั้งหมดจะต้องเกิดขึ้น
พร้อมกัน ซึ่งเป็นการยากที่จะทำ�ให้สำ�เร็จได้ เพราะเราจะต้องทำ�ให้
องค์ประกอบทุกส่วนนั้นดีพร้อมในเวลาเดียวกันทั้งหมด ด้วยการ
ปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมไว้ก่อน เมื่อเหตุปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม
ถึงพร้อม องค์ประกอบของมรรคก็จะมารวมตัวกันและทำ�ให้เกิด
อริยมรรค
ในการที่เราจะทำ�ได้เช่นนี้ เราต้องค่อยๆ สร้างเหตุปัจจัยต่างๆ
ทั้งหลายที่จำ�เป็นเพื่อให้การบรรลุมรรคผลเกิดขึ้น มิใช่เป็นแค่เพียง
การนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม แต่รวมไปถึงการกระทำ�หรือกิจกรรม
ทั้งหมดของเราตลอดทั้งวัน ความเพียรและปัญญาต้องมีอยู่ทุกขณะ
เพื่อที่จะเปลี่ยนทุกๆ สถานการณ์ให้เป็นธรรม
ในขัน้ แรก เราควรทีจ่ ะสร้างองค์ประกอบของมรรคแต่ละองค์กอ่ น
ซึง่ เป็นสิง่ สำ�คัญ เมือ่ องค์ประกอบเหล่านีน้ นั้ ถูกสัง่ สมจนเพียงพอและ
เพียบพร้อม การปฏิบตั ภิ าวนาของเราก็จะมีก�ำ ลัง เมือ่ การปฏิบตั ภิ าวนา
มีกำ�ลังพอแล้ว องค์ประกอบทั้งหลายก็จะรวมตัวกันเป็นเหมือน
สะพานทีจ่ ะข้ามไปอีกฝัง่ ยกตัวอย่างเช่น จากการเข้าสูโ่ สดาปัตติมรรค
ไปสู่โสดาปัตติผล ถึงแม้ว่าจำ�เป็นที่จะต้องสร้างแต่ละองค์ประกอบ
ของอริยมรรคทีละส่วน แต่เราไม่ควรคิดว่าส่วนประกอบเหล่านั้น
เป็นมรรคในตัวของมันเอง อริยมรรคจะเกิดขึน้ ก็ตอ่ เมือ่ องค์ประกอบ

ทั้ ง แปดประการล้ ว นถึ ง พร้ อ มสมบู ร ณ์ เ ท่ า นั้ น การเน้ น ย้ำ � ว่ า
องค์ประกอบทัง้ หมดนัน้ เป็น “สัมมา” หรือถูกต้องนัน้ หมายความว่า
องค์ประกอบเหล่านัน้ ต้องดีพร้อมและสมบูรณ์อย่างแท้จริง เมือ่ ปัจจัย
ทั้งหมดประชุมพร้อมกันด้วยความสมบูรณ์แล้ว การบรรลุมรรคใน
ขั้นนั้นจึงจะเกิดขึ้น
มรรคสมังคีคือสภาวะที่องค์ประกอบทั้งหมดของมรรคประชุม
พร้อมกัน เพื่อจะเป็นทางดำ�เนินแห่งการหลุดพ้น มรรคทั้งแปดต้อง
มาประชุมพร้อมกันในเวลาเดียวกันทั้งหมด มิใช่การที่เราปฏิบัติให้
มีศีล แล้วจึงปฏิบัติให้มีสมาธิ แล้วค่อยปฏิบัติให้มีปัญญาตามลำ�ดับ
และก็มใิ ช่เป็นเพียงผลดีทเี่ ราได้สงั่ สมจากการดำ�เนินตามมรรคเหล่านี้
เป็นเวลานาน เราอาจจะคิดเช่นนัน้ ก็ได้ แต่จริงๆ แล้วมิได้หมายความ
เช่นนั้น
ในสามัญญผลสูตรในทีฆนิกายนั้น เมื่อพระพุทธองค์ทรงสอน
พระเจ้าอชาตศัตรู พระองค์ทรงเริม่ จากการให้ทานแล้ว แล้วตามด้วย
เรื่องศีล และเรื่องอื่นๆ จนในที่สุดจบลงด้วยเรื่องของอริยมรรคมี
องค์แปด ซึ่งหมายความว่า อริยมรรคนั้นมาเป็นเรื่องสุดท้ายในการ
แสดงธรรมของพระองค์ หลังจากทีพ่ ระพุทธองค์ทรงได้สอนเกีย่ วกับ
องค์ประกอบทัง้ หมดของมรรคแล้ว พระเจ้าอชาตศัตรูรสู้ กึ ซาบซึง้ ถึง
สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั แล้วจึงกราบถวายบังคมลาไป พระพุทธองค์ได้ตรัสให้
พระภิกษุที่ประชุมอยู่ ณ ที่นั้นฟังว่า ถ้าพระเจ้าอชาตศัตรูมิได้ฆ่า
พระบิดาของพระองค์เอง พระองค์จะต้องเข้าสู่หรือบรรลุมรรคอย่าง
แน่นอน ซึง่ แสดงให้เห็นว่า การบรรลุมรรคผลมิสามารถจะเกิดขึน้ ได้
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ในขณะนัน้ เนือ่ งจากศีลของพระเจ้าอชาตศัตรูนนั้ ยังบกพร่อง ซึง่ ทำ�ให้
องค์ประกอบของมรรคทั้งแปดประการนั้นไม่สามารถที่จะรวมตัวกัน
และถึงพร้อมด้วยกำ�ลังที่เสมอกัน
ดังนั้นเพื่อที่จะเข้าถึงอริยมรรคอย่างแท้จริง เราต้องฝึกฝนตนให้
มีมรรคทุกองค์ประกอบ จนกว่าองค์ประกอบทัง้ หมดจะมีก�ำ ลังพอที่
จะทำ�ให้สามารถก้าวข้ามต่อไป แต่อริยมรรคนั้นไม่ใช่เป็นเพียงวิธี
การฝึกฝนปฏิบัติเท่านั้น แต่เป็นมรรคหรือทางดำ�เนินที่จะทำ�ให้เรา
สามารถบรรลุถงึ จุดมุง่ หมายได้โดยตรง ในทีส่ ดุ เราก็จะไปถึงจุดทีร่ วู้ า่
เป้าหมายคืออะไร แต่เรายังอาจจะทำ�ไม่ส�ำ เร็จตามเป้าหมายดังกล่าว
ซึ่งหมายความว่า เราอาจจะรู้ว่าเป้าหมายอยู่ตรงนั้น และรู้หนทาง
คร่าวๆ ที่จะเดินไปสู่เป้าหมายดังกล่าว แต่ยังไม่มีอะไรที่ชี้บอกหรือ
เครื่องหมายที่บอกให้รู้ว่าจุดนั้นคือเป้าหมาย
อั น ที่ จ ริ ง แล้ ว เป้ า หมายมิ ไ ด้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ เ ราจะสามารถบรรลุ ไ ด้
ด้วยความพากเพียรพยายามที่จะไต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ มิได้เป็นเช่นนั้น
ในความเป็นจริง เป้าหมายนั้นอยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลา ซึ่งสิ่งที่เรา
จะต้องทำ�ก็คือการขจัดสิ่งต่างๆ ที่ปิดบังมิให้เราเห็น กล่าวคือมิใช่
การได้บางสิ่งบางอย่าง แต่เป็นการลดละสละทุกสิ่งทุกอย่าง ดังนั้น
เราจึงต้องละความอยากของเราทัง้ หมด ละความยึดมัน่ ถือมัน่ ของเรา
ทัง้ หมด ละความคิดทีผ่ ดิ ๆ ของเราทัง้ หมด และละความหลงของเรา
ทัง้ หมด การสร้างองค์ประกอบของมรรคทัง้ หลายจะช่วยขจัดการยึดติด
กับสิง่ ต่างๆ ทางโลกได้ในทีส่ ดุ หากเราทำ�เช่นนัน้ จนกว่าเราจะปล่อย
วางทุกสิ่งทุกอย่างได้ เราก็สามารถบรรลุเป้าหมายหรือพระนิพพาน

ก็จะปรากฏให้เห็น และก็จะไม่มีอะไรเหลือให้เราทำ�อีกต่อไป ดังนั้น
พุทธศาสนาจึงมิใช่วิถีแห่งการได้มาซึ่งสิ่งต่างๆ แต่เป็นวิถีของการ
ลดละปล่อยวาง
เมือ่ ทุกองค์ประกอบของอริยมรรคพร้อมและถูกต้อง เป็น “สัมมา”
หรือ “ชอบ” แล้วนั้น มันก็จะเป็นเหมือนสะพานที่นำ�พาเราออก
จากสภาวะที่ เ คยชิ น เป็ น ปกติ เ ข้ า ไปสู่ ส ภาวะของพระนิ พ พาน
ในตอนแรก การเห็นหรือเข้าสู่พระนิพพานจะเกิดขึ้นเพียงระยะสั้นๆ
เพราะการฉุดลากของกิเลสรุนแรงเกินกว่าที่จะทำ�ให้จิตจะสามารถ
คงอยู่ในแดนพระนิพพานได้ จิตก็จะกลับมาอยู่กับการมีสติหรือ
จิตสำ�นึกแบบทั่วไปเหมือนเดิมอีก ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องมีความเพียร
พยายามต่อไป ผลระยะยาวที่เกิดขึ้นกับจิตก็คือจิตจะมีรากฐาน
ที่มั่น คง เราสามารถพูดได้ว่าเมื่อ ใดที่จิตเข้ าสู่ ขั้ นหนึ่ ง ขั้ นใดของ
พระนิพพานก็ตาม ถึงแม้จติ ได้สมั ผัสพระนิพพานเพียงครูห่ นึง่ ก็ตาม
แต่รสชาติที่หลงเหลือจากการได้สัมผัสรับรู้ถึงความเป็นอิสรเสรี
อันแท้จริงจะติดตรึงใจเรา ทำ�ให้จิตไม่อาจที่จะเลื่อนลงไปต่ำ�กว่า
ระดับนั้นได้
ในแต่ละขั้นของอริยมรรคนั้นเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
ออกไปอย่างชัดเจน การที่เราจะสามารถบ่งบอกถึงประสบการณ์ได้
หรือไม่นั้นไม่ได้เป็นเรื่องสำ�คัญแต่อย่างใด แต่สำ�คัญที่ว่าเราได้มี
ประสบการณ์นั้นซึ่งเราจะไม่มีวันลืม ยกตัวอย่างเช่น หลังจากที่ได้
ขั้นโสดาบันแล้ว เราจะรู้อย่างแน่ชัดว่าได้มีบางอย่างที่วิเศษเกิดขึ้น
ซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในส่วนประกอบเบื้องลึก
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ของตัวเรา และเมื่อมองย้อนกลับไปเราจะเห็นถึงความแตกต่างที่
ชัดเจนที่เกิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้น
เมือ่ ได้บรรลุขนั้ โสดาบัน เราจะมีศรัทธาเชือ่ มัน่ ในพระธรรมคำ�สอน
อย่างแรงกล้า เพราะในขณะที่เข้าสู่กระแสนั้น เราได้เห็นถึงสัจธรรม
อย่างแท้จริงและเด่นชัด การที่ได้เห็นสัจธรรม ความสงสัยในธรรม
หรือความจริงก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีก เรายังเห็นได้ชัดเจน
อี ก ด้ ว ยว่ า กายนั้ น เป็ น ของภายนอก กล่ า วคื อ กายมิ ใ ช่ ตั ว เรา
มิ ไ ด้ เ ป็ น ของเรา และมี ค วามเข้ า ใจด้ ว ยว่ า พิ ธี ก รรมต่ า งๆ
ที่ ค นเราใช้ กั น เพื่ อ ที่ จ ะทำ � ให้ ชี วิ ต ดี ขึ้ น ก็ มิ ใ ช่ วิ ธี ที่ จ ะทำ � ให้ พ บ
ความจริง ในขณะเดียวกันเราก็จะรู้ว่ามีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องรักษาศีล เพราะเราเห็นความจริงเหล่านี้ด้วยตนเองแล้ว
ไม่มีอะไรที่จะสามารถทำ�ให้ความเชื่อและศรัทธามีต่อสิ่งเหล่านี้
สั่นคลอนได้
เมือ่ ได้เข้าสูม่ รรคแล้ว เรามีความมัน่ ใจอย่างแท้จริงว่าอริยมรรค
และอริยผลจะนำ�เราออกจากวัฏสงสาร และในที่สุดเราจะหลุดพ้น
จากโลกได้ ธรรมชาติของความสัมพันธ์ในเชิงสมมุตกิ จ็ ะสิน้ สุดยุตลิ ง
เสมือนว่าจิตดำ�เนินเข้าสู่ความว่าง ความว่างที่ปราศจากทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่เราเคยรู้จัก จิตเข้าสู่ความจริงที่เรียกว่า “พระนิพพาน”
ธรรมชาติของความเห็นจริงนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีลักษณะที่สามารถจะ
เชือ่ มโยงกับสิง่ อืน่ ใดได้ เพราะไม่มสี ิง่ ใดทีเ่ หมือนพระนิพพานปรากฏ
อยู่ในโลกสมมุติที่จะสามารถเชื่อมโยงกันได้เลย เราจึงไม่สามารถที่
จะอธิบายลัษณะของมันได้ เวลาที่เราบรรลุมรรคผลถึงขั้นนั้นแล้ว

เราก็ ส ามารถที่ จ ะพู ด ได้ เ พี ย งแค่ ว่ า นั่ น ก็ คื อ ขั้ น ที่ เ ราควรจะอยู่
เท่านั้นเอง
สิง่ หนึง่ ทีน่ า่ สนใจอย่างยิง่ ก็คอื การเห็นอริยมรรคเพียงชัว่ ขณะนัน้
ไม่ ไ ด้ ทิ้ ง ร่ อ ยรอยอะไรไว้ ใ นความทรงจำ � ตามปกติ อริ ย บุ ค คล
ไม่ ส ามารถที่ จ ะจดจำ � ได้ อ ย่ า งละเอี ย ดว่ า เกิ ด อะไรขึ้ น ในขณะนั้ น
เพราะไม่มีสิ่งใดในการเข้าถึงพระนิพพานที่จะทำ�ให้จดจำ�ไว้ได้เลย
ดังนั้นเมื่อพระนิพพานถูกรับรู้ได้เพียงชั่วขณะ สถานการณ์หรือ
สภาวะที่เกิดขึ้นก็คือเราสามารถรู้ถึงเป้าหมาย แต่ไม่สามารถที่จะ
จับต้องมันได้ เรารู้แจ้งชัดว่าเป้าหมายนั้นอยู่ในทิศทางใด เมื่อเรารู้
เช่นนั้น เราจึงเข้าใจว่าแนวทางปฏิบัติอื่นๆ อย่างเช่น การบวงสรวง
และพิธกี รรมเป็นเรือ่ งเหลวไหลไร้สาระทัง้ ปวง พิธกี รรมต่างๆ เหล่านัน้
ไม่ได้นำ�ทางไปสู่พระนิพพานโดยตรง จึงทำ�ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
ทางดำ � เนิ น สู่ พ ระนิ พ พานก็ คื อ ทางที่ พ ระพุ ท ธองค์ ท รงสอนหรื อ
อริยมรรคมีองค์แปดนั่นเอง
เมือ่ เราเข้าสูก่ ระแสของพระโสดาบัน เราจะสัมผัสรับรูใ้ นรสชาติของ
พระนิพพานเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นรสชาติของความเป็นอิสระหลุดพ้น
ที่จะเชื้อเชิญให้เราเพียรพยายามที่จะบรรลุให้ถึงจุดสูงสุด การที่เรา
สามารถเรียกชือ่ หรืออธิบายเกีย่ วกับประสบการณ์ได้นนั้ มิได้มคี วาม
สำ�คัญใดๆ คำ�ศัพท์ต่างๆ ที่เราอ่านในหนังสือตำ�รับตำ�ราเกี่ยวกับ
พุทธศาสนาไม่ได้ช่วยทำ�ให้เรามีความเข้าใจที่ดีขึ้น เหตุผลสำ�คัญ
ก็เป็นเพราะเราอ่านพระธรรมคำ�สอนด้วยภูมิหลังที่ไม่เอื้อต่อความ
เข้าใจ เรานึกภาพไปตามวิสัยทัศน์ของปุถุชนทั่วไป แต่นั่นเป็นภาพที่
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ไม่ถกู ต้องหากมองในแง่วถิ ขี องพระโสดาบัน ผูค้ นชอบพูดคุยกันเกีย่ วกับ
ขั้นทั้งสี่ของอริยมรรค แต่คำ�พูดเหล่านั้นก็ไม่ตรงกับความเป็นจริง
อันที่จริงการได้ลิ้มลองรสชาติของพระนิพพานในครั้งแรกเท่านั้น
ที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ หลังจากที่ได้ลองชิมรสชาติครั้งแรกหลัง
จากได้บรรลุโสดาบันแล้ว อริยมรรคได้กลายเป็นสะพานทอดไปสู่อีก
ฝั่งที่มีหินแต่ละก้อนอยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกต้อง และเมื่อเหตุปัจจัยหรือ
องค์ประกอบต่างๆ เหล่านั้นถึงพร้อมทั้งหมดแล้ว เราจึงจะสามารถ
ข้ามแม่น�้ำได้
พระสู ต รกล่ า วว่ า วิ ถี ข องโสดาบั น เป็ น ทางแห่ ง การค้ น พบ
ซึง่ หมายความว่า ปัญญาได้เกิดขึน้ แล้ว ส่วนสกิคาทามี อนาคามี และ
อรหันต์นนั้ เป็นวิถแี ห่งความเพียร เมือ่ เราได้คน้ พบทางทีถ่ กู ต้องแล้ว
เราต้ อ งเพี ย รพยายามที่ จ ะละกิ เ ลสเพื่ อ ที่ จ ะไปให้ ถึ ง จุ ด หมาย
ปลายทาง ในด้านการปฏิบตั หิ มายความว่า เราต้องสร้างองค์ประกอบ
ทั้งแปดของอริยมรรคจนกว่าเมื่อไรที่องค์ประกอบทั้งหมดจะอยู่ใน
สภาพทีด่ พี ร้อมและสมบูรณ์ จิตจึงสามารถทีจ่ ะหลุดพ้นจากโลกสมมุติ
และอริยผลก็จะปรากฏขึ้นมาเอง
เกี่ยวกับเรื่องอริยมรรค มีคำ�ถามว่าจำ�เป็นไหมที่องค์ประกอบ
ทัง้ แปดของอริยมรรคจะต้องอยูใ่ นขัน้ ทีม่ กี �ำ ลังสมบูรณ์เต็มทีเ่ พือ่ ทีจ่ ะ
เข้าสูอ่ ริยมรรค หรือว่าการเข้าสูอ่ ริยมรรคสามารถเกิดขึน้ ได้โดยอาศัย
เพียงแค่องค์ประกอบทีม่ กี �ำ ลังเพียงพอสำ�หรับแต่ละบุคคลในการเข้า
สู่มรรคเท่านั้น โดยส่วนตัวแล้วอาตมาคิดว่ากำ�ลังขององค์ประกอบ

ของมรรคเป็ น เรื่ อ งของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ความจำ � เป็ น
เฉพาะคน บางคนอาจจะจำ�เป็นที่จะต้องเน้นไปที่มรรคบางองค์
มากกว่ามรรคองค์อนื่ ๆ ทัง้ นีเ้ พือ่ ทีจ่ ะทำ�ให้เกิดความสมดุลทีส่ มบูรณ์
โดยรวม สิง่ ทีข่ าดมิได้คอื มรรคทุกองค์ประกอบต้องมีก�ำ ลังทีเ่ พียงพอ
ยกตัวอย่างเช่น เวลาทีป่ ญ
ั ญามีก�ำ ลังมาก เราก็ไม่จ�ำ เป็นต้องมีสมาธิ
มากนัก ถึงแม้วา่ จะต้องมีสมาธิในระดับหนึง่ ก็ตาม เมือ่ ถึงพร้อมไปด้วย
องค์ประกอบอื่นๆ แล้ว ในส่วนของสมาธิเองก็จะเป็นสัมมาสมาธิ
โดยอัตโนมัติ เพราะแต่ละองค์ประกอบของมรรคนัน้ คอยเกือ้ หนุนเป็น
เหตุปัจจัยให้ซึ่งกันและกัน
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจริตนิสัยส่วนตัวจะเป็นเช่นไร พระนิพพาน
เป็นสิง่ ทีท่ กุ คนสามารถจะบรรลุได้อย่างเท่าเทียมกัน อาตมาจึงพูดว่า
พระนิพพานมีอยู่แล้วในทุกตัวคน และทุกคนก็รู้ แต่กลับมองข้าม
เรารู้ได้ด้วยตัวเองว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าโลกนี้ แต่เราไม่รู้ว่า
มันคืออะไร เราจึงพยายามค้นหาสิง่ นัน้ ด้วยอายตนะหลายหลากทีเ่ รา
มีในการใช้สัมผัส เราจึงมักมุ่งความสนใจไปกับเรื่องทางผัสสะหรือ
สิ่งภายนอกเพื่อแสวงหาความสุขที่แท้จริงตรงนั้น และนั่นเป็นการ
ค้นหาในทางที่ผิดอย่างแน่นอนที่สุด
เมื่อเราส่งจิตออกไปหาผัสสะภายนอก เราจึงไปยึดติดอยู่กับ
ประสบการณ์ ท างระบบประสาทและสั่ ง สมการยึ ด ติ ด กั บ การได้
สิ่งต่างๆ ในทางโลก ผู้คนทุกวันนี้คิดว่าชีวิตควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความเจริญทางโลก แต่ความเจริญทางโลกหมายถึงความเสื่อมทาง
ด้านจิตใจ เพราะจิตเรามักจะส่งออกไปในทางโลกและไม่เคยทีจ่ ะอยู่
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ภายในตัวเรา ธรรมะเป็นการทวนกระแส โดยต้องละความยึดติด
ต่างๆ ทั้งหมด ซึ่งเป็นการปล่อยวางความกังวลต่างๆ ในทางโลก
ของเรา เมื่อเราฝึกปฏิบัติดำ�เนินไปในทางนี้ วิถีของธรรมจะค่อยๆ
นำ � เราไปสู่ ค วามอิ ส ระเสรี ข องจิ ต ที่ ม ากขึ้ น เรื่ อ ยๆ จนในที่ สุ ด
เราก็จะบรรลุถงึ เป้าหมายทีส่ งู สุด แต่เนือ่ งจากการยึดติดของเรานัน้
เหนียวแน่นมาก จึงมิใช่เป็นงานที่ง่ายเลย
เป้าหมายสูงสุดหรือพระนิพพานอยู่เหนือโลกนี้ เหนือความ
ยึดมั่นถือมั่นใดๆ ทั้งสิ้น ธรรมชาติของพระนิพพานคือความว่าง
เมื่อจิตวิญญาณของเรายังยึดติดอยู่กับทางโลก เราจึงไม่สามารถ
ที่จะรับรู้ได้ถึงความว่างดังกล่าว เราไม่มีวิธีที่จะรู้ได้ว่ามันคืออะไร
แต่เรากลับไปยึดติดอยู่กับความเป็น “ตัวเรา” และ “ของเรา” โลกที่
เราอาศัยอยูน่ ีจ้ งึ ถูกนำ�ไปผูกติดไว้กบั ปัจจัยต่างๆ ทีไ่ ม่จริง ตัวเรานัน้
ก็ไปยึดติดอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงที่ตนเองปรุงแต่งขึ้นมา
ในทางตรงกันข้าม พระนิพพานเป็นสิ่งที่ปราศจากข้อจำ�กัดหรือ
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ในขั้นนั้นไม่มีความแตกต่างระหว่างเรากับผู้อื่น
ด้วยเหตุนี้ความรู้และความเข้าใจในขั้นนั้นจึงสามารถที่จะถ่ายทอด
ได้โดยตรงจากใจถึงใจ โดยปราศจากคำ�พูด แต่ในการสือ่ สารโดยตรง
เช่นนั้นจำ�เป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในขั้นเดียวกันจึงจะเข้าใจกันได้
อย่างเต็มที่ ผูอ้ ืน่ อาจจะสามารถเข้าใจได้ในบางส่วนด้วยวิธนี ี้ แต่อาจ
จะเป็นการยากสำ�หรับเขาทีจ่ ะแปลความหมายของความรูน้ ัน้ ให้เป็น
ความคิดของคนธรรมดา เพราะด้วยกิเลสต่างๆ ทำ�ให้ความหมาย
ถูกบิดเบือนด้วยความคิดของเขาเอง

การสื่อสารด้วยวิธีปกตินั้นก็มีอยู่ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของวาจา
คำ�พูดธรรมดา และก็มีวิธีการสื่อสารที่เหนือกว่านั้น ซึ่งถึงแม้ว่า
จะตรงแท้ แ น่ น อนกว่ า แต่ ก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ย ากที่ จ ะอธิ บ ายและไม่ มี
รูปแบบ ความพยายามที่จะสื่อสารความเข้าใจโดยตรงด้วยการใช้
ภาษาที่ยากขึ้นโดยการใช้คำ�เปรียบเทียบนั้นอาจจะทำ�ให้สับสน
มากกว่าการที่จะใช้คำ�พูดแบบธรรมดา ในการสื่อสารโดยทั่วไปนั้น
เราใช้ตรรกะความคิด เหตุผล ประสบการณ์และสัญญาความจำ�ได้
หมายรู้ ถึงแม้ว่าคำ�อธิบายจะไม่ค่อยตรงเท่าไรนัก แต่ก็สามารถ
ทำ�ให้เกิดความเข้าใจได้ อย่างไรก็ตามเวลาที่ปุถุชนพยายามที่จะ
อธิบายธรรมะด้วยการเปรียบเทียบโดยใช้ภาษาทีย่ ากขึน้ คำ�อธิบาย
จึ ง มั ก จะออกมาในรู ป แบบที่ ค่ อ นข้ า งจะสั บ สน เพราะกิ เ ลสมี
โอกาสมากที่จะเข้ามาสอดแทรกและบิดเบือนความคิดของเขา
พระนิ พ พานได้ รั บ การนิ ย ามว่ า เป็ น ความว่ า งปราศจาก
ลักษณะใดๆ ทั้งสิ้น แต่เราต้องไม่หลงผิดเหมือนกับที่คนส่วนมาก
เป็นกันด้วยการพูดว่า “เราล้วนเป็นหนึ่งเดียว” การกล่าวเช่นนั้น
ก็เป็นอีกรูปหนึ่งแบบหนึ่งของการแบ่งแยก กล่าวคือ มองในแง่หนึ่ง
เราประกอบไปด้ ว ยคนหลายคน แต่ ใ นอี ก แง่ ห นึ่ ง เราก็ ร วมกั น
เป็นหนึ่งเดียว แต่ “เรา” นั้นคือใครในที่นี้ เมื่อเรากล่าวถึงความเป็น
หนึ่งเดียวแล้ว เราก็สามารถกล่าวถึงความหลากหลายได้เช่นกัน
ซึ่ ง ทำ � ให้ ค วามคิ ด ต่ า งๆ ทั้ ง หมดเกี่ ย วกั บ ความเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว
จางหายไป แต่ในกรณีของพระนิพพาน คำ�อธิบายและความคิดต่างๆ
ทั้งหมดนั้นไม่มีความจำ�เป็นต้องใช้อีกต่อไป
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บางคนเชื่อว่าสภาวะความสงบของจิตเป็นการได้ลิ้มลองรสชาติ
ของพระนิพพาน ซึ่งไม่เป็นความจริง พระนิพพานเป็นสิ่งที่แตกต่าง
โดยสิ้นเชิงจากประสบการณ์ทุกรูปแบบในเชิงสมมุติที่เรารู้จักหรือ
ได้สัมผัส เป็นการเปิดเผยตัวของบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่ในตัวเรา
แต่เรานัน้ ไม่เคยรูจ้ กั มัน เวลาทีจ่ ติ ก้าวไปถึงขัน้ ทีม่ ใิ ช่อนิจจัง มิใช่ทกุ ขัง
และมิใช่อนัตตา จิตนัน้ ได้กา้ วข้ามพ้นสิง่ ต่างๆ ทัง้ หมด ด้วยเหตุนจี้ งึ ไม่
สามารถทีจ่ ะใช้ภาษาทางโลกในการอธิบายเกีย่ วกับพระนิพพานได้เลย
ในสุตตนิบาต พระอุปสีเถระได้ทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงอธิบายถึง
สภาวะทีท่ กุ สิง่ อย่างนัน้ ดับลง พระองค์ทรงตอบว่าเมือ่ ขันธ์ดบั คำ�พูด
คำ�อธิบายก็ดบั ลงเช่นกัน พระนิพพานนัน้ ไม่ขนึ้ อยูก่ บั สิง่ ใด อยูน่ อกเหตุ
เหนือผล เราจึงไม่อาจใช้วาจาทีข่ นึ้ อยูก่ บั เหตุปจั จัยต่างๆ เพือ่ พูดหรือ
อธิบายถึงพระนิพพานได้
คำ�ว่า enlightenment หรือการตรัสรู้ มักจะถูกนำ�มาใช้อธิบาย
การบรรลุพระนิพพาน แต่คำ�ว่า enlightenment ที่ใช้ในแง่นี้ก็มีความ
ขัดแย้งในตัวของมันเอง เพราะการที่ผู้ปฏิบัติในขั้นสูงได้เห็นความ
สว่างกระจ่างแจ้งนั้นยังเป็นอวิชชาหรือความหลงอย่างแท้จริงอยู่
ในขั้ น สุ ด ท้ า ยของการบรรลุ ม รรคผลจะต้ อ งมี แ ต่ ค วามว่ า งอย่ า ง
แท้จริงเท่านั้น ไม่มีอะไรให้รับรู้สัมผัส อะไรก็ตามที่แสดงออกมาคือ
อุปาทาน ยกตัวอย่างเช่น ความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตก็คอื อุปาทาน
เราต้องละวางอุปาทานทั้งปวงเพื่อที่จะบรรลุนิพพาน ดังนั้นคำ�ว่า
enlightenment บ่งชี้ให้เห็นถึงสภาวะของความหลงอย่างละเอียด
ไม่ใช่การตรัสรู้ ถึงแม้ว่าการปรากฏของจิตอันสว่างไสวจะแสดง
ให้เห็นถึงการได้ฌานหรือสมาธิในขั้นสูง แต่ยังมิใช่เป้าหมายสูงสุด

ของเรา เป้าหมายสูงสุดที่แท้จริงนั้นคือความว่างที่ปราศจากสิ่ง
สมมุติใดๆ ทั้งสิ้น
การได้บรรลุพระนิพพานหมายถึงการรู้เห็นสัจธรรมความจริง
อย่ า งลึ ก ซึ้ ง ซึ่ ง ความรู้ นี้ มิ ใ ช่ เ รื่ อ งเล็ ก น้ อ ยที่ เ ราจะนำ � มาคิ ด และ
ไตร่ตรอง เราไม่สามารถทีจ่ ะคิดเกีย่ วกับพระนิพพานได้ เพราะทุกสิง่
ที่เราคิดนั้นล้วนต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน การคิด หมายถึง
ความเป็นคู่ คือ “เรา” กำ�ลังคิดถึง “สิ่งนั้น” ธรรมชาติที่ไม่มีคู่แต่เป็น
หนึ่งเดียวของพระนิพพานนั้นไม่มีผู้กระทำ�และผู้ถูกกระทำ� แล้วจะมี
สิ่งใดเหลือไว้ให้คิด เราจึงไม่สามารถที่จะให้คำ�จำ�กัดความของคำ�ว่า
“พระนิพพาน” ได้
ด้ ว ยเหตุ นี้ พระพุ ท ธองค์ จึ ง ทรงไม่ ไ ด้ อ ธิ บ ายถึ ง ปรั ช ญาขั้ น
สูงสุด แต่ทรงสอนถึงแนวทางปฏิบัติที่จะทำ�ให้บรรลุสภาวะที่อยู่
นอกเหตุเหนือผลนั้น ยกตัวอย่างเช่น พระองค์ทรงสอนว่าทุกสิ่ง
ล้วนเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แต่ทว่าท่านมิได้ตรัสว่าสัจธรรม
ที่แท้จริงหรือความเป็นจริงขั้นสูงสุดนั้นคือ นิจจัง สุขัง และอัตตา
พระพุทธองค์ตรัสว่า พระนิพพานซึ่งเป็นสิ่งที่สุดยอดนั้นมิได้เป็น
อนิจจัง มิได้เป็นทุกขัง มิได้เป็นอนัตตา ซึ่งแตกต่างกันอย่างมาก
นิจจัง สุขัง และอัตตา เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ อนิจจัง ทุกขัง และ
อนัตตา แต่สิ่งที่สุดยอดที่อยู่นอกเหตุเหนือผลนั้นไม่สามารถที่จะ
ให้คำ�นิยามได้ว่ามีคุณสมบัติใดๆ เลย นิยามความหมายทั้งหมด
ของพระนิพพานนั้นผิด นิพพานเป็นเพียงสิ่งที่นอกเหตุเหนือผล
เท่านั้น ปราศจากเหตุปัจจัยใดๆ โดยสิ้นเชิง หมายความว่าไม่มี
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คำ�อธิบายได้เลย เป็นสิ่งที่ภาษาไม่สามารถที่จะอธิบายได้อย่าง
ชัดเจน เสมือนกับความว่างเปล่าที่กว้างใหญ่ไพศาล พระนิพพาน
ไม่มขี อบเขตตายตัวและไม่สามารถวัดได้ เมือ่ การบรรลุพระนิพพาน
เกิดขึ้น คำ�นิยามทั้งหลายจะดับไป จะต้องยุติลง เพราะคำ�นิยาม
ต่างๆ เหล่านั้นล้วนเกี่ยวเนื่องกับเหตุปัจจัย แต่พระนิพพานหรือ
สิง่ ทีอ่ ยูน่ อกเหตุเหนือผลนัน้ สามารถทีจ่ ะรับรูไ้ ด้ดว้ ยการอยูน่ อกเหนือ
เหตุปัจจัยทั้งปวง
และนีก่ ท็ �ำ ให้เกิดคำ�ถามทีไ่ ด้ยนิ กันบ่อยๆ ว่า พระนิพพานยังเป็น
สิง่ ทีพ่ วกเราสามารถจะเข้าถึงได้อยูห่ รือไม่ในยุคนี้ คำ�ตอบนัน้ ควรจะ
เห็นได้ชัดอยู่แล้ว พระธรรมคำ�สอนยังมีอยู่ อริยมรรคก็ยังคงมีอยู่
และเราก็สามารถที่จะเข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้
รวมทั้งวิถีทางที่จะช่วยให้ได้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ แล้วเหตุใดความเพียร
ของเราจึงจะไม่สามารถนำ�มาซึ่งผลที่ต้องการ พระพุทธองค์ทรง
ต้องการที่จะสอนมนุษย์ และมนุษย์ในทุกวันนี้ก็มิได้แตกต่างอะไร
มากมายจากผู้คนในสมัยพุทธกาล
ความคิดที่ว่าการสำ�เร็จเป็นพระอรหันต์เป็นเรื่องในอดีตนั้น
เป็นความคิดของคนโง่ เปรียบเสมือนกับการพูดว่า ถ้าเราผสมเกลือ
กับกรดซัลเฟอร์แล้ว เราจะไม่สามารถได้คลอรีน คือมันเคยทำ�ได้
ในศตวรรษที่แล้ว แต่ในปัจจุบันนี้ทำ�ไม่ได้แล้ว มันช่างโง่พอๆ กัน
อรหัตผลเป็นความจริงของธรรมชาติ เป็นสภาวะที่มีอยู่แล้วใน
ตัวเราทุกคนตลอดเวลา มันมิใช่เป็นสิ่งใหม่ในตัวเรา เพราะมันมี
อยู่แล้วเราจึงสามารถรู้เห็นมันได้ สิ่งที่เราต้องทำ�ก็คือ ขจัดอาสวะ

กิ เ ลสทั้ ง หลายที่ ป กปิ ด มั น มิ ใ ห้ เ ราเห็ น เมื่ อ ใดที่ เ ราขจั ด กิ เ ลส
ทั้งหมดได้แล้วโดยสิ้นเชิง สภาวะนั้นก็จะปรากฏขึ้นให้เราเห็น
พระนิพพานมิได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ถ้าพระนิพพานเกิดขึ้นได้
ก็หมายความว่าดับได้เช่นกัน ดังนั้นพระนิพพานจึงต้องมีอยู่ใน
ตัวของทุกคนตลอดเวลา แต่ถูกปิดบังด้วยการครอบงำ�ของกิเลส
ต่ า งๆ หน้ า ที่ ข องเราก็ คื อ ต้ อ งขจั ด กิ เ ลสที่ ม าครอบงำ � เหล่ า นั้ น
เมื่อเราได้กำ�จัดส่วนที่ร้ายแรงที่สุดของมันแล้ว เราจึงสามารถที่
จะจัดการกับสิ่งเล็กน้อยที่หลงเหลืออยู่และบรรลุมรรคผลได้ ไม่มี
สิ่งใดที่จะมาขัดขวางเราได้ นอกจากตัวเราเองเท่านั้น คนที่พูดว่า
พระนิพพานเป็นสิ่งที่บรรลุไม่ได้ในยุคนี้ ก็คือเป็นคนที่กำ�ลังปิดกั้น
ตนเองนั่นเอง สำ�หรับเขา พระนิพพานกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
เพราะเขาเชื่อเช่นนี้จึงทำ�ให้เป็นไปไม่ได้ ผู้ที่มีความเชื่อมั่นอย่าง
เต็ ม ที่ ว่ า เขาไม่ ส ามารถบรรลุ เ ป็ น พระอรหั น ต์ ไ ด้ เขาก็ จ ะไม่ มี
ความพยายามที่จะปฏิบัติ แต่ผู้ใดที่เชื่อว่าตนเองทำ�ได้ อย่างน้อย
เขาก็จะลองทำ� และถ้ามีความมานะพากเพียร เขาก็จะประสบความ
สำ�เร็จ
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ถ้าเราพยายามที่จะเข้าใจพระธรรมและ
พระนิพพานโดยที่ยังมิได้บรรลุมรรคผลใดๆ เราก็จะมีเพียงแค่แนว
ความคิดซึ่งจะมิใช่เป็นของจริงเลย มันจะเป็นแค่เพียงความคิด
และสัญลักษณ์ต่างๆ ในจิตของเรา การที่จะรับรู้ได้ด้วยตนเอง
เราต้องไปให้ถึงขั้นนั้นก่อน
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ขั้นต่างๆ ของพระโสดาบันและขั้นอื่นๆ นั้นเป็นขั้นที่เราสามารถ
สัมผัสพระนิพพานได้ถงึ แม้จะเป็นเพียงช่วงสัน้ ๆ เมือ่ ออกจากสภาวะ
ต่างๆ ในขั้นเหล่านั้น เราไม่สามารถที่จะจำ�อะไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น
ได้เลย เพราะไม่มีอะไรจะให้จำ� เรามีความสามารถที่จะจำ�ได้เฉพาะ
สิ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกันเท่านั้น แต่เนื่องจากสภาวะเหล่านั้นมิได้มี
ความเกีย่ วเนือ่ งใดๆ ทัง้ สิน้ ยกตัวอย่างเช่น เมือ่ ออกจากสภาวะของ
โสดาบัน เราก็จะจำ�ไม่ได้วา่ เกิดอะไรขึน้ เลย เราเพียงแต่รวู้ า่ ได้มคี วาม
เปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ เท่านัน้ เมือ่ เราได้สมั ผัสพระนิพพานเป็นครัง้ แรก
เราจะรู้ถึงความจริงของพระนิพพาน แต่หลังจากนั้นก็จะมีเพียง
รสชาติของความจริงเท่านัน้ ทีย่ งั หลงเหลืออยู่ รสชาติทีห่ ลงเหลือนัน้
หมายความว่ า เรามี ศ รั ท ธาที่ แ น่ ว แน่ ใ นความจริ ง นั้ น และด้ ว ย
ศรัทธาทีแ่ น่วแน่นี้ เราจะไม่ลงั เลสงสัยเกีย่ วกับพระธรรมคำ�สอนของ
พระพุทธองค์เลย เพราะเราได้สัมผัสพระนิพพาน เราจึงรู้ว่ามันเป็น
ทางดำ � เนิ น ที่ ถู ก ต้ อ งอย่ า งแท้ จ ริ ง โดยปราศจากความสงสั ย ใดๆ
ทั้งสิ้น
ในที่สุด พระนิพพานหรือการดับไม่เหลือจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรา
ไม่สามารถทีห่ าอะไรเจอได้เลย เราไม่สามารถทีจ่ ะพบเห็นแม้กระทัง่
ตั ว ผู้ ที่ ไ ม่ ส ามารถที่ จ ะหาอะไรเจอ การแบ่ ง แยกทั้ ง ปวงหายไป
มันมิใช่เป็นเรื่องของการที่เราได้อะไรมา แต่ทว่าเป็นเรื่องที่คนที่ได้
บรรลุนัน้ หายไปเสียมากกว่า เมือ่ เป็นเช่นนัน้ การกล่าวถึงคุณสมบัติ
ต่างๆ อย่างเช่น ความถ่อมตนและอุเบกขาก็จะไม่ตรงประเด็นเลย
เพราะไม่มีบุคคลใดที่จะมาถ่อมตนหรือปล่อยวาง คุณสมบัติเช่นนั้น
เป็นเพียงการให้นิยามความหมายในโลกสมมุติกับสภาวะต่างๆ ของ

จิตทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ การเกิดดับของอารมณ์หรือสภาวะของจิต
มิได้มีผลกระทบต่อแก่นแท้ที่บริสุทธิ์และอยู่นอกเหตุเหนือผลของ
พระนิพพานเลย
ในฝ่ายเถรวาท มีประโยคที่สรุปการบรรลุนิพพานประโยคหนึ่ง
คือ เป็นการปราศจากคำ�ถามทั้งปวง แต่นั่นมิได้หมายความว่า
ทุกคำ�ถามนั้นมีคำ�ตอบแล้ว แต่หมายความว่า หมดคำ�ถามที่เราจะ
ถามแล้ว เนื่องจากพื้นฐานของการถามคำ�ถามนั้นไม่มีเสียแล้ว ไม่มี
ใครเหลือที่จะตั้งคำ�ถาม และก็ไม่มีอะไรที่จะให้ถามอีก
การแสวงหาพระนิพพานนัน้ เริม่ จากการทีเ่ ราแสวงหาความสุขที่
ยัง่ ยืน การแสวงหาความสุขดังกล่าวด้วยการพยายามทีจ่ ะตอบสนอง
ความอยากต่างๆ ของเราแต่กลับไม่ประสบความสำ�เร็จนัน้ ทำ�ให้เราได้
เห็นภัยในการยึดมัน่ ถือมัน่ กับสิง่ ต่างๆ ทีล่ ว้ นแล้วแต่พงึ่ พาอาศัยไม่ได้
ไม่เทีย่ ง และเปลีย่ นแปลงอยูท่ กุ ขณะ ตราบใดทีย่ งั ยึดติดอยูก่ บั สิง่ ต่างๆ
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ความผิดหวัง ความทุกข์ย่อมมีในยามที่
สิง่ เหล่านัน้ ไม่เป็นไปตามทีห่ วัง ไม่วา่ เราจะพยายามสักแค่ไหนเพียงไร
เราไม่สามารถที่จะพบว่าจะมีสิ่งใดในโลกนี้เลยที่ยั่งยืนและเที่ยงแท้
แน่นอน ดังนัน้ เราจึงไม่เคยได้ประสบกับความสุขทีจ่ รี งั ยัง่ ยืน วิถขี อง
พุทธธรรมเป็นวิถแี ห่งการลดความอยาก เลิกการยึดติด และปล่อยวาง
ทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อเราปฏิบัติด้วยการดำ�เนินตามทางสายนี้แล้ว
ธรรมะก็จะค่อยๆ นำ�เราไปสู่ความเป็นอิสรเสรีที่มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ
จนในทีส่ ดุ เราก็จะสามารถทีจ่ ะบรรลุถงึ จุดมุง่ หมาย ซึง่ เป็นปรมัง สุขงั
ความสุขอันสูงสุด หรือพระนิพพานนั่นเอง
นิพพาน 407

ปัญญา
ปั ญญาในความเข้าใจทางพุทธศาสนาแตกต่ างจากปั ญญาใน
ทางโลก สำ�หรับในทางโลก ปัญญามักจะหมายถึงความคิดที่ฉลาด
แหลมคมทีน่ �ำ มาซึง่ ความรูค้ วามเข้าใจ แต่ในทางพุทธศาสนา ปัญญา
มัก จะเกี่ ยวข้ องกับการพินิจพิจารณาอย่ างละเอี ย ดเสี ย มากกว่ า
เป็นทักษะของจิตที่จะพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียดลึกซึ้ง ทั้งนี้จิตจะ
ต้องมีพ้ืนฐานที่สงบและเป็นสมาธิ ปัญญาทำ�ให้จิตสงบและเป็นสุข
มีความเบิกบานในตัวเอง ปราศจากความวุ่นวายกระสับกระส่าย
นีค่ อื สภาวะของปัญญาทีเ่ ราต่างมุง่ หวังทีจ่ ะมีถงึ แม้วา่ จะมิได้มาง่ายๆ
สำ�หรับบางคนก็เป็นเรือ่ งง่าย แต่ส�ำ หรับคนส่วนใหญ่แล้วมักจะติดอยู่
กับความคิดขั้นวิตกวิจารเท่านั้น
ปัญญาเป็นทักษะของจิตที่ต้องมีการพัฒนา แม้แต่คนที่มีปัญญา
ก็จะไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาได้อย่างถูกต้อง ยกเว้นในกรณีที่สติ
ของเขานั้นมีกำ�ลังพอที่จะรองรับและควบคุมการทำ�งานของจิต
ปัญญามิใช่เป็นเพียงแค่ความเฉลียวฉลาดเท่านั้น แต่แสดงถึงความ
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สามารถที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งซึ่งได้รับการพัฒนามาจากการปฏิบัติ
จิตตภาวนา และด้วยเหตุนเี้ องหลักสำ�คัญประการแรกของการปฏิบตั ิ
จิตตภาวนาก็คือการดำ�รงสติให้มั่นคงและมีจิตที่สงบ
ปัญญาสามารถแก้ปญ
ั หาต่างๆ ได้ และช่วยทำ�ให้สงิ่ ต่างๆ ดีขนึ้ แต่ถา้
ไม่มีความสงบและสมาธิเป็นบาทฐานเสียก่อน ก็ไม่มีประโยชน์อะไร
ในการพยายามที่จะเจริญปัญญา ถ้าปราศจากความสงบและสมาธิ
ปัญญาที่แท้จริงก็จะไม่เกิด จะเป็นแค่เพียงความคิดในเชิงวิตกวิจาร
ความคิดเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ผิวเผิน คิดเรื่องโน้นแล้วต่อไปเรื่องนี้ โดยที่
มิได้พจิ ารณาสิง่ ใดอย่างลึกซึง้ แต่ปญ
ั ญาไม่ได้เป็นเช่นนัน้ ปัญญาทำ�งาน
เจาะลึกและเข้าถึงสิ่งต่างๆ ได้มากกว่าการคิดเฉยๆ
เวลาทีจ่ ติ สงบและปราศจากความคิดทีม่ ารบกวน การพิจารณากาย
ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเจริญปัญญา จากนั้นเราสามารถที่จะ
พัฒนาต่อไปทีละขัน้ เข้าสูก่ ารพิจารณาความละเอียดอ่อนของจิตและ
พิจารณาธรรมหรือปรากฏการณ์ทางจิต กายเป็นจุดเริม่ ต้นทีง่ า่ ยกว่า
สิง่ อืน่ เพราะเป็นสิง่ ทีส่ มั ผัสได้ เราสามารถทีจ่ ะเห็นและรูส้ กึ ได้ถงึ กาย
เราสามารถที่จะมองเข้าไปข้างในกาย โดยการพิจารณาดูกายของ
ผู้อื่นหรือของตนเองและศึกษาสิ่งที่อยู่ข้างในกาย เพราะกายเป็น
ของหยาบจึงไม่ยากต่อการทำ�ความเข้าใจ ในทางตรงกันข้าม จิตเป็น
สิ่งที่ละเอียดมากจึงทำ�ให้ยากต่อการที่จะจับหลักให้ได้และทำ�ความ
เข้าใจ เนือ่ งด้วยความยากในการพิจารณา เราจึงต้องเจริญปัญญาให้อยู่
ในระดับที่ค่อนข้างสูงก่อนที่เราจะสามารถพิจารณาจิตได้ในทางที่
ถูกต้อง

วิธีเจริญปัญญาหรือการพิจารณาเข้าสู่ภายในจากสิ่งที่หยาบ
จนถึงสิ่งที่ละเอียดที่สุดนั้น มีการขยายความอยู่ในสติปัฎฐานสี่
ซึ่งมีกาย เวทนา จิต ธรรม และได้แสดงให้เห็นถึงวิธีที่ค่อยๆ นำ�เรา
จากภายนอกเข้าสู่ภายใน กายซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกนั้นเป็นสิ่งที่
เห็นได้ชัดที่สุด ในการเข้าสู่ภายใน เวทนาถูกแสดงให้เห็นโดยกาย
สัม ผั ส ที่ ละเอี ย ดขึ้น แต่ที่ล ะเอีย ดยิ่ง กว่ านั้ นคื อจิ ตหรื ออารมณ์
สภาวะต่างๆ ของจิต สุดท้ายก็คอื ธรรมารมณ์ ซึง่ เป็นสิง่ ทีอ่ ยูภ่ ายใน
จิตและเป็นสิ่งที่ละเอียดที่สุดในบรรดาอาการทั้งหมด แต่ละขั้นของ
สติปัฏฐานสี่นี้ล้วนอยู่ในขอบเขตการปฏิบัติของแต่ละบุคคลและ
ในแต่ละขั้นนั้นก็เป็นวิธีการเจริญสติ
การพิ จ ารณาถึ ง สติ ปั ฏ ฐานสี่ นั้ น ต้ อ งเริ่ ม จากสิ่ ง ที่ ส ามารถ
มองเห็นและสัมผัสได้มากที่สุดในตัวเรา เมื่อเราเริ่มที่จะมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับส่วนที่หยาบที่สุดแล้ว จึงค่อยเริ่มพิจารณาส่วน
ที่ละเอียดกว่า ในการที่เราจะหาคำ�ตอบว่าเราคืออะไร เราต้อง
เริ่มจากการหาคำ�ตอบเกี่ยวกับสิ่งที่มิใช่ตัวเราเสียก่อน ถ้าเรา
กำ � จั ด สิ่ ง ที่ มิ ใ ช่ ตั ว เราออกไป เราก็ จ ะเข้ า ใจตั ว เราได้ ม ากขึ้ น
ดังนั้นเราจึงต้องมองหาสิ่งที่มิใช่ตัวเรา สิ่งหนึ่งที่มิใช่ตัวเราก็คือ
ร่างกาย
เพื่อที่จะเริ่มการเจริญสติในกาย เรามุ่งเน้นไปพิจารณากาย
ตามปกติที่เราเข้าใจ เราเพียงแค่พิจารณาศึกษาสภาพร่างกาย
อย่ า งที่ เ รารู้ สึ ก สั ม ผั ส ได้ โ ดยยั ง ไม่ ต้ อ งคิ ด ไปในทางนามธรรม
เกีย่ วกับรูป ร่างกายของมนุษย์คอื อะไร และประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ปัญญา
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เมื่อสังเกตดูให้ดีเราจะเห็นว่าส่วนประกอบของร่างกายเราและ
ส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ ในโลกธาตุล้วนคล้ายคลึงกัน
ร่างกายประกอบด้วยธาตุต่างๆ ที่เหมือนกับวัตถุสสารต่างๆ
ทีม่ อี ยูโ่ ดยทัว่ ไป กล่าวคือร่างกายประกอบด้วยอะตอม โมเลกุล และ
สิ่งอื่นๆ เพราะกายนั้นถือกำ�เนิดมาจากโลกธาตุ ดังนั้นกายจึงต้อง
อาศัยโลกธาตุเพื่อรับอาหาร อากาศ ความร้อน แสง เป็นต้น
ในความเป็ น จริ ง แล้ ว ร่ า งกายเกิ ด มาจากธรรมชาติ แ ละในที่ สุ ด
เมื่อร่างกายตายหรือแตกดับ มันก็เน่าเปื่อยย่อยสลายกลับคืนสู่
ธรรมชาติ ถ้าพิจารณาในแง่ขององค์ประกอบ กายที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น
ก็มิได้แตกต่างอะไรจากซากศพ
ถึงแม้วา่ ธรรมชาติของกายจะไม่เทีย่ งก็ตาม เราก็ยงั ถือว่ากายนัน้
เป็นตัวเราอย่างแท้จริง เรามองว่ากายเป็นของเรา นี่คือวิธีที่เรารับรู้
เข้าใจการมีอยู่ของกาย แต่จริงๆ แล้วเรารับรู้สัมผัสกายนี้ได้อย่างไร
ความรู้สึกสัมผัสส่วนตัวของเราถึงกายนั้นควรที่จะเป็นตัวตัดสิน
นอกจากคำ�อธิบายของผู้อื่นเกี่ยวกับส่วนประกอบของร่างกายแล้ว
เรารู้เกี่ยวกับภายในกายได้อย่างไร
เราสามารถเล็งเห็นได้ว่าสมองของมนุษย์จะต้องมีข้อมูลความรู้
เกีย่ วกับร่างกายทัง้ หมด เป็นทีร่ กู้ นั ว่าส่วนต่างๆ ของกายถูกออกแบบ
ให้มคี วามเชือ่ มโยงกับบริเวณต่างๆ ของสมองถึงปลายประสาท สมอง
มีพนื้ ทีท่ เี่ ชือ่ มต่อและตอบสนองกับทุกส่วนของร่างกาย ด้วยเหตุนเี้ อง
เราจึงสามารถกล่าวได้วา่ การทำ�งานต่างๆ ของร่างกายถูกสะท้อนให้

เห็นอยูใ่ นสมอง จริงๆ แล้วเราสามารถกล่าวได้วา่ ร่างกายทุกส่วนถูก
รับรูใ้ นสมองซึง่ เป็นทีท่ คี่ วามรูส้ กึ สัมผัสถูกส่งไปและมีการรับรูเ้ กิดขึน้
จิตจึงนำ�เอาข้อมูลจากการสัมผัสและฉายมันลงบน “กายสัมผัส”
ทีม่ ไิ ด้มอี ยูจ่ ริง กายสัมผัสนีเ้ ป็นสิง่ ทีจ่ ติ สร้างขึน้ เพือ่ สะท้อนให้เห็นถึง
ร่างกายจริงไปพร้อมๆ กัน กายสัมผัสจึงเป็นกายปลอมซึง่ จิตสร้างขึน้
โดยลอกเลียนแบบร่างกายจริง เรารับรู้กายสัมผัสที่จิตสร้างขึ้นมานี้
โดยผ่านทางเวทนา
ถ้าเวทนาหรือความรู้สึกถูกรับรู้ในที่ใดของกายสัมผัส เราก็จะ
เชือ่ มโยงส่วนนัน้ ของร่างกายเข้ากับเวทนานัน้ ๆ ยกตัวอย่างเช่น เวลา
ที่เรารู้สึกเจ็บที่ขา เรารู้สึกว่าความรู้สึกเจ็บอยู่ที่ขาตามที่กายสัมผัส
บอกเรา ความเจ็บปวดดูเหมือนว่าจะเกิดขึน้ ทีข่ า แต่แท้ทจี่ ริงแล้วมัน
ถูกรับรูท้ กี่ ายสัมผัสปลอมๆ ของเราแห่งเดียวเท่านัน้ นัน่ หมายความ
ว่า จริงๆ แล้วความเจ็บปวดถูกรับรู้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของจิต ความ
เจ็บปวดนั้นดูเสมือนว่าจะอยู่ที่ขา ทั้งนี้เนื่องจากเราได้เรียนรู้ที่จะ
เชื่อมโยงการรับรู้ของกระแสประสาทกับขาที่อยู่ในกายสัมผัสซึ่งเป็น
ของปลอมที่จิตสร้างขึ้นมา
นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงวิธีที่ปัญญาสามารถที่จะนำ�พา
ผู้ ป ฏิ บั ติ จ ากการเจริ ญ สติ ใ นกายหยาบเข้ า ไปสู่ ก ารเจริ ญ สติ ใ น
กายละเอียด ที่จริงแล้วในการรับรู้สัมผัส กายและเวทนามิสามารถ
แยกออกจากกันได้ สภาวธรรมทั้งสองทำ�งานร่วมกันเป็นองค์รวม
ทำ�ให้ปัญญาพิจารณาสองสภาวธรรมไปพร้อมๆ กัน
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ในขณะที่กายและเวทนาทำ�งานร่วมกันอยู่ จิตหรือสภาวะต่างๆ
ของจิตก็ยงั ทำ�งานเกีย่ วเนือ่ งกับสองสภาวธรรมนีด้ ว้ ย ความคิดต่างๆ
และสภาวะของจิตทีล่ ะเอียดทีก่ �ำ หนดความคิดนัน้ เป็นตัวกำ�หนดการ
รับรู้ของเราเกี่ยวกับกายปลอมของเวทนา ความรู้สึกทางจิตหรือ
อารมณ์ต่างๆ ที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ
สภาวะต่างๆ ของจิต
มีเหตุปจั จัยมากมายทีก่ อ่ ให้เกิดกระบวนการต่างๆ ของจิต กล่าวคือ
มีเวทนาและสัญญา ทั้งสองนี้เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ก่อให้เกิดความคิด
ซึ่งได้แก่สังขารและธรรม สังขารหมายถึงการปรุงแต่งทางจิตที่ก่อ
ให้เกิดความคิดความเห็นต่างๆ เมื่อสังขารรวมตัวกันก็จะก่อให้เกิด
สภาวะต่างๆ ของจิต ซึ่งเป็นการผสมผสานของปัจจัยต่างๆ เช่น
ความกังวล ความโกรธ ความมีทิฏฐิ ความเมตตา สมาธิ เป็นต้น
ในการเจริญสติในสภาวะต่างๆ ของจิตนั้น เราจะเห็นการเกิดดับของ
ปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดสภาวะนั้นๆ และเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาวะเหล่านั้นกับประสบการณ์ทางกายและเวทนา
องค์ประกอบที่สี่ของสติปัฏฐานสี่หรือธรรมารมณ์ หมายถึงสิ่งที่
อยูภ่ ายในจิต ธรรมารมณ์ทงั้ หลายเป็นปัจจัยสำ�คัญทีก่ อ่ ให้เกิดสังขาร
และสภาวะต่างๆ ของจิต และปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ไม่สามารถที่จะ
แบ่งย่อยลงไปได้มากกว่านี้ กล่าวคือเป็นลักษณะและคุณสมบัตติ า่ งๆ
ที่เกิดขึ้นภายในจิต อย่างเช่น ความโกรธและความโลภล้วนๆ นั้น
เป็นธรรมารมณ์ ซึ่งเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเอง และไม่สามารถที่จะ
แบ่งย่อยลงไปได้อีก

สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจเป็นสิ่งที่ละเอียดมาก ดังนั้นจึงยากต่อการ
พิจารณา คำ�ว่าจิตรวมไปถึงหลักการต่างๆ ที่เป็นตัวกำ�หนดการรับรู้
เข้าใจเกี่ยวกับกายและใจของเรา หลักการเหล่านี้ประกอบด้วยกฎที่
ตายตัว เช่น กฎของเหตุและผล และกฎของการเปลีย่ นแปลง เนือ้ แท้
ของจิตจึงตั้งอยู่บนความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ปรากฏการณ์บางประเภทเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งในโลกภายในและ
โลกภายนอก สิ่งนี้ทำ�ให้เกิดเหตุปัจจัยสองประการคือธรรมารมณ์
ที่เกิดขึ้นและการรวมตัวกันของธรรมารมณ์เหล่านั้น ธรรมารมณ์ที่
เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องปกติหรือที่เรียกกันว่า “ธรรม” ส่วนการรวมตัว
กั น นั้ น คื อ การปรุ ง แต่ ง หรื อ สั ง ขาร สั ง ขารจึ ง ประกอบไปด้ ว ย
ธรรมารมณ์ ภายในจิตเราจะพบว่ามีธรรมชาติทั้งหมดในโลกและ
ทุ ก สิ่ ง ที่ เ รารู้ จั ก อยู่ ใ นนั้ น ดั ง นั้ น การพิ จ ารณาธรรมารมณ์ ต่ า งๆ
ที่เกิดขึ้นภายในจิตด้วยปัญญาอย่างแยบคายจึงจะทำ�ให้เกิดความ
เข้ า ใจอย่ า งชั ดเจนในกระบวนการต่างๆ ทั้ ง ทางกายและทางใจ
โดยรวมในขณะที่มันเกิดขึ้น ในความหมายอย่างลึกๆ การพิจารณา
ธรรมารมณ์ ใ นสติ ปั ฎ ฐานสี่ ห มายถึ ง การรู้ ถึ ง พื้ น ฐานของทุ ก สิ่ ง
ทุกอย่างที่อยู่ภายในจิต
สติปฏั ฐานสีน่ นั้ เป็นการพิจารณาสภาวธรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ มี
การรับรู้สัมผัสในแต่ละขณะ เนื่องจากสภาวธรรมทั้งสี่ประการนี้
ทำ�งานร่วมกันทั้งหมด ในทางปฏิบัติแล้วจึงไม่สามารถแยกแต่ละ
สภาวธรรมออกจากกันเป็นคนละส่วนได้ ในแต่ละขณะเราสามารถ
กล่าวได้เพียงว่านี่คือเรื่องของกาย นี่คือเรื่องของเวทนา นี่คือเรื่อง
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ของจิต และนี่คือเรื่องของธรรม แต่ละสภาวธรรมต่างทำ�หน้าที่ของ
ตนเอง แต่ทั้งหมดล้วนเป็นส่วนประกอบของประสบการณ์การรับรู้
สัมผัสเดียวกัน ดังนั้นการเจริญสติปัฏฐานสี่ก็คือการวิเคราะห์อย่าง
ละเอี ย ดของกระบวนการทางจิ ต กระบวนการหนึ่ ง ด้ ว ยเหตุ นี้
สติปฏั ฐานสีจ่ งึ แสดงให้เห็นองค์ประกอบต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสภาวจิตเดียว
หมายความว่า สภาวธรรมต่างๆ นัน้ มิได้เกิดขึน้ ตามลำ�ดับหรือทีละส่วน
แต่ทกุ ๆ ส่วนนัน้ ต้องปรากฏขึน้ พร้อมกันเมือ่ ไรก็ตามทีม่ กี ารรับรูส้ มั ผัส
เกิดขึ้น
การเจริญสติปัฏฐานสี่มิใช่เพียงแต่เป็นการพัฒนาจากภายนอก
สู่ภายใน จากหยาบไปละเอียด แต่เป็นการพัฒนาจากการรับรู้ขั้น
พื้นฐานไปสู่สมาธิและปัญญาขั้นที่สูงขึ้นเช่นกัน การเจริญสติปัฏฐาน
ในแต่ละองค์นำ�มาซึ่งจิตที่สงบและตั้งมั่นมากขึ้น รวมไปถึงความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับตัวเราทีช่ ดั เจนและลึกซึง้ กว่าเดิม การทีม่ ปี ญ
ั ญา
รู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับความจริงเกี่ยวกับตัวเรานั้นจะช่วยทำ�ให้สามารถ
ถอดถอนตนเองให้หลุดพ้นได้ในระดับลึก เมื่อมีปัญญาเพียงพอ
เมื่ อ ปั ญ ญาได้ ทำ � หน้ า ที่ ข องมั น เมื่ อ ความเข้ า ใจนั้ น ได้ เ กิ ด ขึ้ น
ความยึดถือทั้งหลายก็จะถูกปล่อยวางลงโดยปริยาย
จุ ด ประสงค์ ข องการเจริ ญ สติ ปั ฏ ฐานสี่ แ ต่ ล ะองค์ ก็ เ พื่ อ ค่ อ ยๆ
ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของกายและใจ สำ�หรับเรื่อง
ของกาย เราควรพิ จ ารณาว่ า การที่ ร่ า งกายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไร กายประกอบไปด้วยธาตุต่างๆ และถูก
หล่อเลี้ยงด้วยอาหารที่มาจากดิน และในที่สุดกายก็เสื่อมสลายกลับ

คืนสู่ดินหลังจากสิ้นลมหายใจ ในขณะเดียวกัน เราก็รู้จักกายภายใน
แต่ด้วยวิธีที่แตกต่างจากวิธีที่เรารับรู้สัมผัสโลกภายนอก
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการยึดมั่นถือมั่นในกายก็จะเห็นว่าการ
รู้ จั ก ส่ ว นต่ า งๆ ภายในกายนั้ น สำ � คั ญ กว่ า การรู้ จั ก ส่ ว นต่ า งๆ
ภายนอกที่เป็นวัตถุ นี่คือเหตุผลว่าทำ�ไมเราควรมีการเจริญสติ
ภายในกาย เมื่อเรามีสติอยู่ในกาย เราก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าความรู้
เกี่ยวกับกายของเราล้วนมาจากผัสสะมาจากเวทนาเกือบทั้งหมด
ในการรับรูเ้ ข้าใจเกีย่ วกับตัวเรานัน้ เมือ่ กายสัมผัสค่อยๆ เข้ามาแทนที่
กายเนื้อ ความยึดติดกับกายหยาบของเราก็จะหายไป ในขณะที่
ความยึดติดกับกายเวทนาที่ละเอียดกว่านั้นจะเกิดขึ้นแทน
เมือ่ สติตงั้ มัน่ อย่างดีแล้วภายในกาย ความสัมพันธ์ระหว่างความ
รู้สึกสัมผัสต่างๆ กับสภาวะต่างๆ ของจิตที่เป็นตัวกำ�หนดและให้
ความหมายผัสสะเหล่านั้นก็จะปรากฏให้เห็นขึ้น กล่าวคือ สภาวจิต
ของเราเป็นผู้กำ�หนดว่าเราจะตีความหมายความรู้สึกต่างๆ อย่างไร
เมื่อเรารับรู้สัมผัสกายของเรา จากความเข้าใจอันนี้เราจะเห็นได้ว่า
จิตเป็นจุดกำ�เนิดที่แท้จริงของเวทนา เมื่อเราพิจารณาเข้าไปลึกๆ ใน
สภาวะของจิต ความยึดติดของเราเกี่ยวกับเวทนาซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญ
ของความเป็นตัวเราก็จะเริม่ ทีจ่ ะจางหายไป ความรูส้ กึ ต่างๆ กลายเป็น
เรื่องภายนอกและเราก็จะมุ่งเน้นเข้าไปพิจารณาสภาวจิตภายในของ
เราเป็นหลัก
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ในการที่สติตั้งมั่นอยู่กับเรื่องของจิต ธรรมารมณ์ที่ละเอียดต่างๆ
ที่อยู่ภายในจิตจะถูกรับรู้เข้าใจได้เร็วขึ้น ธรรมารมณ์เหล่านี้ละเอียด
ยิ่งไปกว่าสภาวะของจิตที่มันทำ�ให้เกิดขึ้น ดังนั้นธรรมารมณ์เหล่านี้
ก็ยิ่งอยู่ลึกเข้าไป “ภายใน” มากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเปรียบเทียบกับ
กระบวนการต่างๆ ทางจิต ในการพินจิ พิจารณาขัน้ สุดท้าย ความยึดติด
ในธรรมารมณ์ที่ละเอียดเหล่านี้ต้องถูกปล่อยวางละถอนออกไป
เพื่อที่ทำ�ให้จิตหลุดพ้นเป็นอิสระ
ยิ่งเราเจริญสติปัฏฐานสี่มากเท่าไร เราก็จะยิ่งรู้ว่าทุกสิ่งล้วนเป็น
เรือ่ งภายในมากขึน้ เท่านัน้ เราจึงถามตัวเองว่า ถ้าทุกสิง่ ทุกอย่างล้วน
อยู่ภายใน แล้วอะไรคือสิ่งที่อยู่ภายนอก ในการค้นหาคำ�ตอบเราจะ
ถึงจุดทีว่ า่ คำ�ถามเกีย่ วกับภายนอกภายในนัน้ หมดความหมาย พูดง่ายๆ
ก็คือ การแบ่งเป็นภายนอกและภายในนั้นเป็นการมองปัญหาที่ผิด
เพราะสิ่งต่างๆ เกือบทั้งหมดล้วนอยู่ภายใน และถ้าทุกสิ่งทุกอย่าง
ล้วนอยูภ่ ายใน ก็ไม่สามารถทีจ่ ะมีภายนอกได้ ในทีส่ ดุ แล้ว ความลังเล
สงสัยนี้สามารถที่จะแก้ได้ด้วยการปฏิบัติภาวนาขั้นสูงและละเอียด
ที่สุดเท่านั้น
ในการที่เราจะเจริญสติปัฏฐานสี่จนถึงขั้นที่ละเอียดที่สุดของ
ธรรมนัน้ เราต้องเจริญปัญญาให้มคี วามแหลมคมและสามารถเจาะลึก
เราต้องภาวนาให้ถงึ ระดับปัญญาทีเ่ ราสามารถจะมองเห็นความหมาย
ของสิง่ ทีเ่ รากำ�ลังพิจารณา ในทางทฤษฎีเราอาจจะรูค้ วามหมายของ
การที่มีร่างกาย แต่เรากลับไม่เข้าใจสิ่งนั้นในตัวเรา เรายังคงคิดและ
กระทำ�เสมือนว่ากายเป็นตัวเรา

เมือ่ เราเกิดความเข้าใจทีแ่ ท้จริงด้วยปัญญา มันเปรียบเสมือนกับ
การยืนดูกายจากข้างหลังโดยไม่มีความยึดติดใดๆ เมื่อเรารับรู้เข้าใจ
กายอย่างแท้จริงด้วยปัญญา ก็จะเกิดความรู้อย่างชัดเจนว่ากายนั้น
มิใช่ตวั เราอย่างแน่นอน สภาวะของปัญญาเช่นนีไ้ ม่เหมือนกับการคิด
และพิจารณาตามปกติ มันเริ่มจากการพิจารณาส่วนต่างๆ ภายนอก
ของกายก่อนแล้วจึงค่อยๆ เข้าสู่ภายในเป็นขั้นเป็นตอนอย่างมี
ระเบียบ และทำ�การพินจิ พิจารณาอย่างละเอียดลึกซึง้ ในแต่ละขัน้ ตอน
จนกระทั่งรู้แจ้งชัดถึงความยึดติดในกายทั้งหลายที่มีอยู่และละถอน
ปล่อยวางไปได้ในที่สุด
ความคิ ด โดยตั ว ของมั น เองแล้ ว นั้ น ไม่ นิ่ ง เฉยหรื อ จดจ่ อ อยู่
กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนานนัก ในขณะที่ปัญญาจะสามารถจดจ่ออยู่กับ
องค์กรรมฐานได้ นั่นคือจิตจะเข้าสู่สมาธิขั้นลึกในขณะที่พิจารณา
สิง่ ทีก่ �ำ หนดรูอ้ ย่างสงบและชัดเจน โดยไม่วอกแวกเลยแม้แต่นดิ เดียว
จิตที่มีปัญญาจะรู้ถึงสิ่งที่กำ�ลังพิจารณาพร้อมทั้งความหมายลึกๆ
ของสิ่งนั้นทั้งหมด
มิใช่ว่าเราได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน แต่เป็น
การเห็ น สิ่ ง ที่ เ ราเคยเห็ น มาหลายครั้ ง หลายหนแล้ ว ก่ อ นหน้ า นี้
มากกว่า อย่างไรก็ตาม เป็นการเห็นจากมุมมองใหม่โดยสิ้นเชิง
ความเข้าใจนั้นออกมาจากเบื้องลึกภายใน จึงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะ
ถูกหลอก เป็นการเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยเห็นมาก่อนแต่ใน
รูปแบบทีแ่ ตกต่างออกไปและแปลกใหม่เสียจนสามารถเห็นความจริง
ของมันเด่นชัดในทันที เมื่อเป็นเช่นนั้น ความเข้าใจจะพุ่งตรงเข้า
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สู่จิตใจ ความคิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจะไม่สามารถเข้าถึงใจได้
ความคิดเป็นเสมือนเครื่องกั้นปัญญามิให้เกิดขึ้นในจิตใจ
การพิจารณาทางด้านปัญญาจะตั้งอยู่ได้นานกว่าการมีความรู้
เข้าใจธรรมดา ปัญญาจะเกิดขึ้นและตั้งอยู่ระยะหนึ่งในลักษณะของ
การรับรู้ที่ลึกซึ้งและละเอียดโดยไม่มีอะไรที่จะสามารถรอดพ้นจาก
ความสนใจของเราไปได้เลย แล้วมันจึงจะดับไป เราอาจจะพิจารณา
กายของเราและเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของมันในเชิงลึก แล้วเราก็
จะรู้สึกราวกับว่ามีคนอยู่ใกล้ๆ และมีความมั่นใจว่าเขาต้องสามารถ
เห็นกายเราในแบบเดียวกัน แต่แน่นอนบุคคลนัน้ มิสามารถทีจ่ ะเห็น
กายแบบเดียวกันกับที่เราเห็นได้ เพราะว่าจิตเขามิได้อยู่ในสภาวะที่
ใช้ปญ
ั ญาพิจารณา แต่เมือ่ เราอยูใ่ นสภาวะนัน้ ความจริงดูเหมือนว่า
จะปรากฏเด่ น ชั ด มากจนทำ � ให้ รู้ สึ ก ว่ า คนอื่ น ก็ ค วรที่ จ ะมองเห็ น
เช่นเดียวกันกับเรา
สภาวะของปัญญาที่ยั่งยืนและตั้งมั่นเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่า
จะเกิดขึ้น ปัญญาในนัยนี้หมายถึงการรู้เห็นและเข้าใจที่ทะลุปรุโปร่ง
มิใช่ความรูท้ สี่ งั่ สมมาจากการศึกษาเล่าเรียนหรือการค้นคว้า แต่เป็น
การทำ�งานของจิตที่เกิดขึ้น ซึ่งได้แก่ การรู้เห็นหรือความเข้าใจ
ปั ญ ญาเป็ น ความเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ
จิตตภาวนาเท่านั้น เป็นการดึงเอาความสัมพันธ์ของเหตุและผล
อย่างกว้างๆ มารวมเข้าไว้ด้วยกันและมีความเข้าใจด้วยตนเอง
ถึงความเชื่อมโยงของสิ่งเหล่านั้นในระดับต่างๆ มากมายหลาย
ระดับ

สำ�หรับเรือ่ งของสติปฏั ฐานสีน่ ัน้ จำ�เป็นต้องพินจิ พิจารณาแต่ละ
องค์สติปัฏฐานอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจ
ในเชิงความคิดเกี่ยวกับวิธีการทำ�งานของมันและความเกี่ยวเนื่อง
กับส่วนอื่นๆ ด้วยความเข้าใจกว้างๆ ปัญญาก็จะเลือกรูปแบบและ
หลักการบางอย่างที่เป็นพื้นฐานของทุกธรรมารมณ์ และใช้มันเป็น
เครื่องมือในการพิจารณาธรรมารมณ์ทางกายและทางใจที่อยู่ใน
สิ่งต่างๆ ที่เราสัมผัสรับรู้ เมื่อเข้าใจว่าธรรมารมณ์เหล่านั้นล้วนเป็น
สิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ และไม่มตี วั ตน ความจางคลายจากความหลง
ก็จะตามมาโดยอัตโนมัติ ปัญญาทีส่ อดส่องให้เห็นธรรมชาติทีแ่ ท้จริง
ของกายและใจจะทำ�ให้เกิดการปล่อยวางจากสิ่งเหล่านั้นโดยตรง
แล้วจึงจะนำ�ไปสู่การชำ�ระจิตใจและความหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้
ในที่สุด
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ผู้เขียน
ท่านพระอาจารย์ดก๊ิ สีลรตโน ถือกำ�เนิดในนาม ริชาร์ด อี. เบิรด์ จูเนียร์
ที่เมืองวินเชสเตอร์ รัฐเวอร์จิเนีย ในปี พ.ศ. 2491 ท่านเริ่มชีวิตของ
การเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาที่เมืองบังกะลอร์ ประเทศอินเดีย
โดยอุปสมบทเป็นสามเณรในปี พ.ศ. 2518 กับท่านพระอาจารย์
พุ ท ธรั ก ขิ ต เถระ ในระหว่ า งที่ ยั ง เป็ น สามเณร ท่ า นย้ า ยไปอยู่ ที่
ประเทศศรีลงั กา และได้รบั การบรรพชาเป็นพระภิกษุในเดือนมิถนุ ายน
พ.ศ. 2511 ที่วัดศรีวชิระคณา ธัมมญาตนายะ ที่เมืองมหารักมา
ในตอนต้ น ปี พ .ศ. 2520 ท่ า นสี ล รตโนภิ ก ขุ ไ ด้ เ ดิ น ทางมายั ง
ประเทศไทยและได้รับการบรรพชาเป็นพระสงฆ์ในธรรมยุติกนิกายที่
วัดบวรนิเวศวิหารฯ กรุงเทพฯ ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2520 หลังจากนัน้
ไม่นาน ท่านได้ยา้ ยไปอยูท่ วี่ ดั ป่าบ้านตาดทีจ่ งั หวัดอุดรธานี โดยท่านพัก
อาศัยและปฏิบัติธรรมกรรมฐานภายใต้ความดูแลของท่านอาจารย์
พระมหาบัว ญาณสัมปันโน และพระเถระที่วัดนี้เป็นเวลากว่า 30 ปี
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ไม่ น านก่ อ นที่ ท่ า นพระอาจารย์ ม หาบั ว ได้ ล ะขั น ธ์ ในเดื อ น
มกราคม พ.ศ. 2554 ท่านพระอาจารย์ดิ๊ก สีลรตโน ได้ตัดสินใจว่า
ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่จะก่อตั้งวัดป่าเพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
ในสายหลวงปู่มั่นในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นใน พ.ศ. 2555 ด้วยความ
ช่วยเหลือของฆราวาสญาติโยมในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และ
ประเทศอืน่ ๆ ท่านพระอาจารย์ดกิ๊ ได้กอ่ สร้างวัดอรัญญธรรมารามขึน้
ในป่าแถบเชิงเขาอัลเลเกนี ที่เมืองรอคบริดจ์ รัฐเวอร์จิเนีย ซึ่งเป็นที่
ที่ท่านพักอาศัยอยู่ในปัจจุบันด้วย
ท่านได้เขียนและแปลหนังสือหลายเล่ม รวมทั้งชีวประวัติของ
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ อริยมรรคและอริยผล:เส้นทางสู่การ
เป็นอริยบุคคล แม่ชีแก้ว:การเดินทางสู่การบรรลุธรรม และสมณะ
ซึ่ ง เป็ น การแนะนำ � เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต และธรรมะของท่ า นอาจารย์ พระมหาบัว ญาณสัมปันโน หนังสือทัง้ หมดของท่านพระอาจารย์ดกิ๊ นัน้
สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.forestdhamma.org

วัดอรัญญธรรมาราม
วัดอรัญญธรรมารามเป็นวัดสำ�หรับการปฏิบัติภาวนาในสาย
หลวงปูม่ นั่ ก่อตัง้ ขึน้ โดยท่านพระอาจารย์ดกิ๊ สีลรตโน เมือ่ พ.ศ. 2555
วัดอรัญญธรรมารามตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นป่าแถบเชิงเขาอัลเลเกนี
ในเมืองรอคบริดจ์ รัฐเวอร์จเิ นีย ในวัดนัน้ มีพระ สามเณร และผ้าขาว
ผู้ตั้งใจจะบวชอาศัยอยู่ ถึงแม้ว่าวัดอรัญญธรรมารามจะไม่ได้เป็น
สถานทีส่ �ำ หรับปฏิบตั ธิ รรมโดยตรง แต่ทว่ามีสงิ่ อำ�นวยความสะดวก
สำ�หรับผู้ที่ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมทั้งชายและหญิงจำ�นวนจำ�กัดเพื่อจะ
ฝึกปฏิบัติธรรมร่วมกับพระภิกษุสามเณร ผู้มาปฏิบัตินั้นควรจะทำ�
ตามข้อวัตรของพระสงฆ์ในแต่ละวันให้มากที่สุด ในการอยู่แบบพระ
คุณสมบัตติ า่ งๆ เช่น ความร่วมมือร่วมใจ ความเคารพ และการเสียสละ
จะช่วยเอือ้ ต่อการอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุขของทุกคน และความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติของแต่ละบุคคล
การปฏิบัติธรรมที่วัดอรัญญธรรมารามนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะทำ�
ตามคำ�สัง่ สอนและพระวินยั ทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงอธิบายและกำ�หนดไว้
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ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและจิตวิญญาณ สมณเพศนั้นส่งเสริม
ความสมถะ การปล่อยวาง และความสันโดษ ความตัง้ ใจมัน่ ในการใช้
ชีวติ เช่นนัน้ ทำ�ให้เกิดสังคมทีผ่ คู้ นทีม่ พี นื้ ฐานแตกต่างกัน บุคลิกภาพ
และอุปนิสยั ไม่เหมือนกัน สามารถจะร่วมมือกันในความพยายามเพือ่
จะปฏิบัติและบรรลุมรรคผลนิพพานตามแนวทางของพระพุทธองค์
ท่านสามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิถชี วี ติ ทีว่ ดั อรัญญธรรมาราม
ได้ที่เว็บไซต์ของวัด www.forestdhamma.org
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