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เมื่อพูดถึงผูถ ือศีลปฏิบัตธิ รรม ผูค นสวนใหญในสังคมไทยในปจจุบัน มักจะพากัน
เขาใจวา เปนเรื่องของคนที่พนภาระทางโลกแลว เชน ผูสูงวัยที่มีอันจะกัน แตไมคอยมีอะไร
จะทํา หรือชีวิตของขาราชการหลังเกษียณอายุแลวโดยที่ไมมีงานอื่นใหทําอีก ยิ่งถาเปนคน
วัยหนุมวัยสาวที่หันมาสนใจทางนี้ตั้งแตยังไมหมดศักยภาพที่จะทํางานทางโลกแลว ก็อาจจะ
ถูกมองวาเปนผูที่จะหลุดโลกไปแลว หรือไมก็ตองผานพบมรสุมชีวติ อะไรบางอยางมา จึงหัน
เขาหาพุทธธรรมเปนทีพ่ ึ่งทางใจ อะไรทํานองนัน้ และมักจะถูกถามทํานองวา ทําไมจึงฝกใฝ
ธรรมะตั้งแตอายุยังนอย มีปญหาชีวติ อะไรหรือ
ในความเห็นของผูเขียนแลว ความเขาใจและขอสงสัยขางตนเปนเรื่องสอแสดงถึงการ
ขาดความรูความเขาใจอยางแทจริงในเรื่องเกี่ยวกับพุทธธรรม ซึ่งมีสารประโยชนและคุณคา
มหาศาลสําหรับคนทุกเพศทุกวัย ควรที่จะไดศึกษาปฏิบัติอยางจริงจังโดยไมรั้งรอใหถึงวันที่
คิดวา หมดภาระทางโลกแลว หรือเมื่อเผชิญปญหาชีวิตแลวหาทางอื่นแกไขไมไดผล เพราะ
ความคิดดังกลาวนับเปนความประมาทขาดสติโดยแท ทานกําลังปลอยใหโอกาสทองของ
ชีวิตผานพนไปทุกขณะจิตโดยไมรูตัว หากทานคิดจะเฝารอวันที่ทานคิดวาทานพรอมแลวจึง
จะลงมือศึกษาปฏิบัติธรรม ทานอาจจะไมมีโอกาสพบวันนั้นเลยก็ไดในชีวิตนี้ดวยทานอาจจะ
ลาโลกไปกอน หรือผลัดผอนไปเรื่อย ๆ จน หมดความพรอมที่จะทําในสิ่งที่ทานรอคอย
ถึงแมจะมีวนั นั้นสําหรับทานที่มีความมุงมั่นอยางจริงจัง
ทานก็คงพบกับความจริงวา
ศักยภาพของทานเหลือนอยเต็มทีแลวที่จะตักตวงคุณคาของพุทธธรรมใหกับชีวิตตนตามที่
ปรารถนา
ทําไมผูเขียนจึงเสนอมุมมองอยางนี้ คําตอบก็คือ เปนผลจากประสบการณที่ไดพบปะ
พูดคุยกับผูคนจํานวนมาก หลากหลายวุฒิภาวะและฐานะทางสังคม ซึง่ มีทัศนะเกี่ยวกับการ
ประพฤติศีลปฏิบัติธรรมตาง ๆ กันไป ผิดแผกกันไดมากมายเกินคาด ตั้งแตไมเห็นคุณคาจึง
ขาดความเลื่อมใส จนถึงลุมหลงงมงายเพราะนับถืออยางผิด ๆ สรุปโดยรวมไดวา มีเพียงคน
สวนนอยจริง ๆ ที่เขาเจาพุทธธรรมหรือคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยาง
ถูกตองถองแท แมแตในหลักทั่วไปที่สามารถนํามาใชในการดําเนินชีวิตทางโลกไดโดยตรง ที่
“ทางโลก” กับ “ทางธรรม” นําชีวิตไปคนละทางจริงหรือ
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กลากลาวอยางนี้มิไดเจตนาที่จะอวดอางวาตนเองเปนผูรอบรูหรือลึกซึ้งในพระธรรมคําสอน
ของพุทธองคอยางแจมแจง ยากที่จะเปนเชนนัน้ ไดครับ สวนที่พอมีความรูความเขาใจอยูบาง
นั้นยังนอยนิดเต็มที เทียบกันไมไดเลยกับเรื่องที่ยังเขาไมถึง แตก็พยายามศึกษาคนควา
เพิ่มเติมอยูเรื่อย ๆ ควบคูไปกับการปฏิบัติเทาที่โอกาสจะอํานวย รูเห็นแคไหนก็นํามาบอก
เลาสูกันฟง
ในเชิงของการเสนอมุมมองในบางสวนที่มีประสบการณมากวาเจตนาที่จะ
ถายทอดคําสอนโดยตรง เพราะผูเขียนเองตระหนักอยูเสมอวา ตนยังอยูในสภาวะที่ไกลนัก
สําหรับการทําหนาที่ดังกลาว แตเชื่อวาสักวันหนึ่งคงจะมีคุณสมบัตพิ อที่จะทําไดในระดับตน
ๆ ดังนั้นขอทานผูอานโปรดทําใจกลาง ๆ ไวกอ นนะครับ ลองคอย ๆ พิจารณาตอไปวา ทาน
มีความเห็นอยางไรตอขอคิดที่จะนําเสนอตอไปนี้
หากจะมีสวนชวยใหทานเกิดมุมมองที่
ถูกตองชัดเจนขึ้นบางตอคําวา “ธรรมะ” ก็นอมถวายกุศลนี้เปนเครื่องสักการะบูชาแดคุณ
พระศรีรัตนตรัย รวมทั้งครูบาอาจารยทั้งหลาย ที่ไดมีสวนใหความรูค วามคิดที่มปี ระโยชน
เหลานี้แกผูเขียน แตหากจะกอใหเกิดผลในแงลบไมวาตอใคร และดวยสาเหตุใด ๆ ขอได
โปรดอภัยและอโหสิกรรมใหแกผูเขียนดวยนะครับ มิไดมีเจตนารายแรงแฝงอยูเลยจริง ๆ
คําวา “ธรรมะ” พวกเราคงตีความตาง ๆ กันไปหลายทัศนะ โดยภาพรวมแลวกลาว
ไดวา คนสวนใหญมีความเห็นไปในทํานองที่วา เปนเรื่องลึกซึ้งซับซอนอยูไกลตัวไปกันไมได
กับวิถีชวี ิตทางโลก คําวา “ทางโลก” กับ “ทางธรรม” ดูคลายจะเปนสายธารคนละเสนที่
เกือบไมมวี นั ไหลมาบรรจบกันได เราจึงจําเปนตองเลือกที่จะดําเนินชีวิตไปบนเสนทางสายใด
สายหนึ่ง จะเคลาคละปะปนกันไมได ในมุมมองของผูเขียนแลวไมเห็นดวยเลยที่เราจะคิด
เชนนั้น เพราะเชื่อวาแทที่จริงแลว “ธรรมะ” เปนเรื่องใกลตัว แยกออกจากชีวิตจิตใจเราไมได
เลย ไมวาใครจะพอใจใชชีวติ แนวทางไหนก็ตาม ดวย “ธรรมะ” คือกฎเกณฑที่มีอยูแลวตาม
ธรรมชาติ แนละสวนที่ลึกซึ้งซับซอนยากแกการเขาใจในเชิงของเหตุผลทางวิทยาศาสตรยอม
มีอยูไมนอย แตก็นับวาพวกเราโชคดีนักหนาที่ไดเกิดมาในหวงแหงพุทธกาล ซึ่งพระพุทธ
องคไดทรงใชความเพียรนานาประการตลอดระยะเวลา ๖ ป จึงคนพบกฎเกณฑที่มีอยูแลว
เหลานั้น นํามาสรุปเปนพุทธธรรมคําสอน แยกแยะหมวดหมูไวอยางเหมาะสม งายตอ
การศึกษาปฏิบัติหรือเลือกมาใชประกอบแนวทางในการดําเนินชีวติ ทางโลก
เสมือน
ตําหรับตําราอาหารหลากชนิด ที่บอกสวนผสมและวิธีปรุงไวอยางละเอียดชัดเจน สุดแตผูใด
จะพอใจประกอบหรือบริโภคอาหารชนิดไหน
ในบรรดาพระธรรมคําสอนทั้งหลาย หากสังเกตใหดี จะพบวามีลักษณะคลาย
กฎหมาย หรือระเบียบกติกา ในสังคมของชาวโลกเรานี่เอง คือมีทั้งขอหามปฏิบัติ อันไดแก
“ศีล” ตาง ๆ และขอพึงกระทํา เพือ่ ใหการอยูรวมกันในสังคมมนุษยเปนไปอยางปกติสุข มี
“ทางโลก” กับ “ทางธรรม” นําชีวิตไปคนละทางจริงหรือ
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ความสงบเรียบรอย ราบรื่น รุงเรือง ทั้งในชีวติ สวนตัวและสังคมโดยรวม สวนหลังนี้ คือ
“พระธรรม” ซึ่งมีอยูมากมายหลายหมวด เชน “อิทธิบาท ๔” หรือธรรมะที่นํามาซึ่ง
ความสําเร็จในเรืองทั้งหลายทั้งปวง อันประกอบดวย “ฉันทะ” (ความพอใจในเรื่องที่ประสงค
นั้น) “วิริยะ” (ความเพียรพยายามที่จะบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว) “จิตตะ” (ความเอาใจใสจด
จอตอสิ่งที่มงุ หวังและงานที่ทํา) และ “วิมังสา” (ความใครครวญถึงความสมเหตุสมผล) หรือ
ธรรมะที่เรียกกันวาเปนหัวใจของนักปราชญ อันไดแก สุตะ (ฟง) จิตตะ (คิด) ปุจฉา (ถาม)
และ ลิขิต (เขียน) ซึ่งเรียกกันสั้นๆ อยางคุนหูกันวา “สุ จิ ปุ ลิ”
เมื่อพิจารณาดูดวยหลักธรรมของเหตุและผลแลวจะพอเห็นไดวา พุทธธรรมทั้งสองขอ
ขางตนนี้ เปนกฎเกณฑธรรมชาติที่มีความเปนสากล ใชไดกับทุกคน ไมวาผูใดก็ตาม หาก
นําไปปฏิบัตโิ ดยเครงครัดแลว ยอมไดรับผลตามควรแกกรณีทุกรายไป คําสอนในแงมุมอื่น ๆ
ยังมีอีกมากมายนัก เชน บิดา มารดากับบุตร และสามีกับภรรยา ควรปฏิบัติตอ กันอยางไรจึง
จะมีชีวติ ที่เจริญรุงเรืองและสุขสงบ สําหรับผูที่สนใจศึกษาในคําสอนของพระพุทธองคอยาง
จริงจังนั้น คงมีความรูสกึ ทํานองเดียวกันวา พระองคทรงมีความละเอียดถี่ถวน และลึกซึ้งใน
เรื่องทางโลกอยางไมนาเชื่อ คําสอนของพระองคแบงออกเปนหมวดหมูไดหลายลักษณะ แต
ละสวนมีความเหมาะสมสอดคลองกับภาวะหรือจริตของแตละคน มิไดมุงในการบรรลุ มรรค
ผล นิพพาน เสมอไป เพราะนั่นคือคุณสมบัตสิ ูงสุดที่มนุษยเพียงสวนนอยนั้นจะพึงเขาถึงได
“มนุษยสมบัต”ิ “สวรรคสมบัต”ิ และ “นิพพานสมบัต”ิ คือบันไดสามขั้นที่เราตองเริ่มไต
เตาตั้งแตชั้นตนกอน เรียนลัดไมได หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม หรือพระราชสุทธิญาณมงคล เจา
อาวาสวัดอัมพวัน และเจาคณะอําเภอพรหมบุรี (จ.สิงหบุรี) ปจจุบันคือเจาคณะจังหวัด
สิงหบุรี มักจะกลาวกับลูกศิษยของทานเสมอวา ถามนุษยสมบัติ อันไดแก ทานศีล ภาวนา
ยังมีไมครบ อยาเพิ่งคิดไกลไปถึงเรื่องสวรรค - นิพพาน เลย ไปไมไดแน คนที่ขาด ทาน ศีล
และภาวนา นั้นมักจะมีนสิ ัยขี้เกียจ ขี้โกง ขี้อิจฉาริษยา หากละทิ้งนิสัยเลวเหลานี้ไมได ชีวิตนี้
สงบยาก เจริญยาก ไมวาจะมีทรัพยสินทวมทนสักปานใด ทําบุญสุนทานมากเพียงไหน ก็จะ
หาความสุขที่แทจริงใหกับชีวติ ตนไมได มักมีแตความรอนรุมกลุมใจอยูเนือง ๆ
ตามความเห็นของผูเขียนแลว เชือ่ วาธรรมะไมวาในศาสนาใด หากไมอาจเกื้อกูลให
ชีวิตทางโลกของสังคมมนุษยดีขึ้นไดแลว ก็ไมรวู าจะศึกษาปฏิบัติธรรมกันไปเพื่ออะไร คุณ
คาที่แทจริงของธรรมะคือการชวยใหมนุษยอยูรวมกันไดในสังคมอยางปกติสุขเปนเบื้องตน
ไมทําผิดคิดรายหรือเบียดเบียนกันดวยวิธีตาง ๆ โชคดีนักหนาที่เราไดเกิดมาในชวงที่โลกมี
ศาสนา แถมยังอยูในสภาพที่สามารถศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธองคได
ถาโชครายไปเกิดในชวงที่โลกไรศาสนา ซึ่งเชือ่ กันวามีระยะเวลายาวนานกวาหวงเวลาที่โลก
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มีศาสนาอยางมากมายหลายพันหลายหมื่นเทา เทียบกันไมไดเลย ในสภาวะดังกลาวครูบา
อาจารยเลาใหฟงวา สังคมของคนเราหาความสุขสงบไดยากมาก มีการเขนฆาเบียดเบียนกัน
สารพัดแบบ
ความเปนอยูของผูคนคงไมแตกตางจากวิถีชีวิตของสัตวเดรัจฉานเทาใดนัก
ดวยเหตุนี้กระมังทีอ่ งคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทานทรงสั่งสอนไมใหพวกเราอยูในความ
ประมาทขาดสติ
ใหใชโอกาสทองที่เราไดเกิดมาในชวงที่สามารถศึกษาปฏิบัติธรรมไดนี้
นําพาชีวติ เราใหขา มพนหวงแหงความทุกขของสงสารวัฏไปได ถายังหลุดพนไมไดก็ขอใหมี
ชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในโลกนี้และโลกหนา จึงเห็นไดชัดเจนวาพุทธธรรมของพระองคนั้นมุง
ที่จะค้ําจุนสังคมมนุษยใหมีความสุข ทั้งในระดับ “โลกียะ” (ทางโลก) และ “โลกุตระ” (เหนือ
โลก) ควรที่เราจะไดเรงตักตวงกันไวใหเต็มที่กอนถึงวันลาจากภพภูมินี้ไป
ถึงตรงนี้ผูเขียนเชื่อวา นาจะมีผูอานหลายทานเริ่มเห็นคลอยตามบางแลววา แทที่จริง
แลวคําวา “ทางโลก” กับ “ทางธรรม” นั้น เปนเรื่องที่แยกขาดจากกันไมไดเลย ความเขาใจ
ที่ยังไมถูกตองถองแทเทานั้นที่ทําใหเราเห็นภาพผิดเพี้ยนไป
จึงเกิดความเชื่อถือที่
คลาดเคลื่อนจากความเปนจริงกันไปมาก จนถึงขั้นมองเห็นผูถือศีลปฏิบัติธรรมเปนคนอีก
สวนหนึ่งของสังคมไปเลย สื่อสารกันไดคอนขางจํากัดกับชาวโลกโดยทั่วไป ที่นับวานา
หวงใยอยางยิ่งก็คือ เมื่อผูใหญเห็นผิดในเรื่องเชนนี้แลว ลูกหลานและบริวารที่อยูใกลตัวก็จะ
พลอยมีทัศนคติที่ไมถูกตองตามไปดวย ศาสนาทั้งหลายก็จะคอย ๆ เรียวลงไปเรื่อย ๆ สวน
ทางกับความทุกขยากสารพัดแบบทีพ่ อกพูนขึ้นในสังคมมนุษยมาขึ้นทุกที ความลุมหลงงม
งายในวัตถุ
อันเปนผลิตผลจากความกาวหนาทางวิทยาการไดมีสวนครอบงําวิถีชีวติ ของ
คนเราใหเลวลงทุกขณะ มีการเอารัดเอาเปรียบแกงแยงแขงเลวกันโดยรูตัวบางไมรูตัวบาง
อยางมากมายหลายลักษณะ หากหามาตรการใด ๆ มาสกัดกั้นหรือยับยั้งใหกระแสรายเชนนี้
ชะลอตัวลงไมไดแลว สักวันหนึ่งคุณภาพความเปน “มนุษย” (ซึ่งแปลวาผูมีจิตใจสูง) ก็คงจะ
ต่ําทรามลงใกลกับสัตวเดรัจฉาน ซึ่งถือวาอยูในภูมิที่ต่ํากวาคน นาหวงนะครับ
วัฏสงสาร แมจะเปนหวงหรือสภาวะที่มนุษยเรากาวขามพนไดยาก เวียนวายตาย
เกิดกันมาแลวไมรูกี่ภพกี่ชาติ และคงจะตองวายวนกันตอไปอีกนานแสนนาน กระนั้นก็ตาม
หากเรามีทัศนคติที่ถูกตองตอคําวา พุทธธรรม และเรงลงมือศึกษาปฏิบตั ิอยางเต็มกําลังแลว
ยอมอาศัยเปนที่พึ่งไดตามควรแกกรณี วิถีชวี ิตที่ยังวนเวียนอยูในสงสารวัฏก็จะมีความสุข
สงบยิ่งขึ้น ลาโลกนี้ไปก็จะมีภพใหมที่สูงกวาเกา เชน ไปเกิดในเทวโลกและพรหมโลก ทั้งนี้
สุดแตคุณภาพของจิตหรือวิญญาณแตละดวง หากไดรับการพัฒนาดวยธรรมะมาก กิเลสอัน
ไดแก โลภ โกรธ หลง ก็จะเหลือนอยลง จิตยอมมีคุณภาพสูง ชีวิตใหมก็จะประเสริฐกวาเกา
ไดเขาสังกัดในภพภูมิทสี่ ูงตามไปดวย
“ทางโลก” กับ “ทางธรรม” นําชีวิตไปคนละทางจริงหรือ
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หากจะมีผูสงสัยวาการปฏิบัติธรรมคืออะไร หรือจะชวยใหเรามีความสุขไดอยางไร
ผูเขียนขอนอมอาราธนาคําสอนของหลวงพอจรัญ ซึ่งเชื่อเหลือเกินวาทานลึกซึ้งในพุทธธรรม
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มาเลาขานสูกันฟงวา การปฏิบัตธิ รรม คือการพัฒนา
จิตใหมีทิศทาง เปนการแสวง “บุญ” หรือ “ความสุข” มาใสใจของเรา ซึ่งมีระดับการสราง
จากงายไปหายากอยู ๓ ระดับ คือ “ทาน” “ศีล” และ “ภาวนา” ซึ่งมีสาระสําคัญโดยยอดังนี้
“ทาน” คือการให หรือ การเสียสละเพื่อผูอนื่ ในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่อง
ทรัพยสิน เงินทอง แรงกาย แรงใจ เวลาและความคิด หรือแมแตการใหอภัย ถาเปนการ
ใหแกผูอื่นแลวก็นับไดวา เปนทานไดทั้งสิ้น เปนเรื่องที่ทํางาย โดยเฉพาะถาเราเปนผูไมขัด
สนโภคทรัพยอยูแลว จึงเห็นการปฏิบัติกันอยูโดยทั่วไป จนเกือบจะเปนสัญลักษณเดียวของ
การทําบุญไปแลว เชน การตักบาตร ทอดกฐิน-ผาปา สรางโบสถวิหาร หรือสงเคราะหคน
ยากจนดวยทรัพยสินตาง ๆ ผลที่ไดจากทานจริง ๆ นั้นคือชวยใหเราละความโลภ (ถาไมใช
การทําบุญเอาหนา) และมีเมตตาธรรมประจําใจมากยิ่งขึ้น เชื่อกันวาจะสงผลใหเราเปนผูที่
อุดมไปดวยโภคทรัพยตอ ไป การทําบุญในระดับนี้เองที่คนไทยนิยมกันมาจนเกือบจะเหมา
เอาวา มันคือหลักปฏิบัติที่พุทธศาสนิกชนพึงยึดถือ อันอาจนอมนําไปสูการบรรลุมรรคผล
นิพพานไดในอนาคต ซึง่ เปนความเขาใจที่ผิดอยางมาก เพราะไมวาเราจะทําทานมากมายสัก
เพียงใด ความโลภจะเหลือนอยแคไหน ถาความโกรธความหลงยังมีอยู ชีวิตนี้จะหาความ
สงบสุขไดยาก อยาฝนไกลไปถึงเรื่องสวรรคนพิ พานในภพภูมิตอ ไปเลย จึงควรไดทําบุญใน
ระดับที่สูงไปควบคูกันไปดวย คือ การรักษาศีล และการเจริญกุศลภาวนา
“ศีล” ในความหมายที่แทจริงแปลวา “ปกติ” การรักษาศีลก็คือการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดตาง ๆ ในพุทธบัญญัติ เพื่อสํารวมกายวาจาใหอยูในสภาวะปกติ จิตใจก็จะพลอย
สุขสงบตามไปดวย งายหรือหยาบที่สุดก็คือ ศีล ๕ ศีล ๘ ที่ทานตางคุน เคยกันดีอยูแลวนั้น
แหละครับ ลองวิเคราะหดูเถิด แตละขอลวนเปนมาตรการรักษากายวาจาใหอยูในสภาพปกติ
คนเราจะรักษาศีลไดอยางดีก็ตอเมื่อมี “สติ” หรือความระลึกไดอยูตลอดเวลาวา เรากําลังคิด
กําลังพูด หรือกําลังทําอะไรอยู เมื่อดํารงสภาพเชนนี้ได โทสจริต หรือความโกรธก็ยอมจะเขา
ครอบงําจิตใจเราไดยาก กิเลสพวกที่สอง (โทสะ) ก็จะคอย ๆ จางจากใจเราไป ชวยใหเรา
เปนคนสุขุมเยือกเย็น มีจิตใจหนักแนนมั่นคงไมหวั่นไหววูบวาบไปตามอารมณตาง ๆ ที่มา
กระทบโดยงายเชนแตกอน เชื่อกันวาอานิสงสหรือผลที่ไดจากการรักษาศีล จะชวยใหเรามี
ความสวยสดงดงาม กิริยามารยาทเรียบรอย ชวนมอง กระนัน้ ก็ดี แมเราจะมุงมั่นใหทานและ
รักษาศีลอยางเครงครัดเพียงใด ก็ไมอาจชวยขจัดขัดเกลา “ความหลง” รูไมจริงในธรรม
ทั้งหลาย ซึ่งเปนกิเลสพวกที่สามไดมากนัก ปจจัยที่จะบรรเทาความเขลา รูไมจริง หรือความ
“ทางโลก” กับ “ทางธรรม” นําชีวิตไปคนละทางจริงหรือ
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หลงนั้น ก็คือ “ปญญา” ซึ่งอาจแบงออกไดเปนระดับตาง ๆ ตามความละเอียดลึกซึ้ง สูงสุด
คือ “ภาวนามยปญญา” หรือปญญาที่เกิดจากการเจริญกุศลภาวนานั่นเอง
“ภาวนา” คือการกําหนดจิตใหอยูในอารมณทเี่ ราตองการไมใหฟุงซานแสสายไปตาม
กระแสหรืออารมณตาง ๆ ที่มากระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ตลอดจนการปรุงแตง
ไปตามความคิดที่ยากแกการควบคุม ซึ่งในทีส่ ุดก็จะนําไปสูความชอบไมชอบหรือนําความ
โลภ โกรธ หลง เขามาสูชีวิตจิตใจของเราได การภาวนาอาจทําไดหลายวิธี เชน การสวม
มนต การเดินจงกรม และการนั่งสมาธิ ซึ่งลวนมุงที่จะลดความฟุงซานแสสายของจิต ไมให
ไปหาความโลภ โกรธ หลง กินตามทวารตาง ๆ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ) การบังคับ
ควบคุมจิตใหเชื่องลงจนถึงขั้นสงบนัน้ มิใชเรื่องงาย ตองมีครูบาอาจารยที่รูจริงชวยชี้นําพร่ํา
สอนในเบื้องตน และอาศัยความพากเพียรปฏิบัติอยางตอเนือ่ งยาวนาน วิธีที่ทานผูร ูแนะนํา
ใหปฏิบัติกันอยูโดยทั่วไปก็คือ การเจริญสติใหมีความระลึกไดอยูตลอดเวลาวาเรากําลังคิด
กําลังทําอะไรอยู คือการรูเทาทันสภาวะปจจุบันของตนใหไดมากที่สุดนั่นเอง ในเรื่องนี้ พระ
เดชพระคุณหลวงพอพุทธทาสภิกขุไดสอนไววา “จงอยูเพื่อที่น่ี และเดี๋ยวนี”้ หากมัวแต
คิดถึงอดีตมันก็จะดีดความรูสึกเราใหเจ็บปวดอยูร่ําไป ถาคิดถึงอนาคตมันก็คดเคีย้ วเรื่อยไป
ไมมีใครรูจริงวามันจะนําพาวิถีชวี ิตเราไปทางไหนกันแน ทํานองเดียวกันหลวงพอจรัญหรือ
พระราชสุทธิญาณมงคล ทานก็พร่ําสอนลูกศิษยอยูเสมอวา “อดีตคือความฝน ปจจุบันคือ
ความจริง อนาคตไมแนนอน” ซึ่งมีนัยยะเดียวกัน คือสอนใหเราอยูกับปจจุบัน อดีตคือสิ่ง
ที่เกิดขึ้นแลว จะผิดชอบชั่วดีก็เรียกกลับมาเปลี่ยนแปลงไมได อนาคตคือเรือ่ งที่ยังมาไมถึง
ไมมีใครรูจริงวาจะเกิดอะไรขึ้นแน จึงมิควรไปจริงจังหรือยึดมั่นกับมันนัก ปจจุบันคือความ
จริงที่เรากําลังเผชิญอยู และกําลังจะกลายเปนอดีตตอไป ถาทําปจจุบันในวันนี้ใหดี ก็เทากับ
เปนการสรางอดีตที่ดใี หกับวันพรุงนีแ้ ละวันตอ ๆ ไป นอกจากนี้ หลวงพอวิชัย เขมมิโย เจา
อาวาสวัดถ้ําผาจม อ.แมสาย จ.เชียงราย ก็ไดแนะนําหลักการเจริญสติไวสั้น ๆ งายตอการ
จดจํา นําไปปฏิบัติวา “ตัวอยูไหน ใจอยูนั่น” ซึ่งมีความหมายชัดเจนอยูในตัว มุงใหเรามี
สติรูเทาทันปจจุบันอยูตลอดเวลา
เมื่อสติของเรามีความเขมแข็งมั่นคงแลว ก็จะสามารถบังคับควบคุมจิตใหลดความ
ฟุงซานแสสายคอย ๆ เชื่องลงได ควบคุมกันไดอยางสมบูรณถึงขั้นรวมเปนหนึ่งเดียวกันได
เมื่อใด ปญญาอันหมายถึงความรูจ ริงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็จะเกิดขึ้นเอง บาปบุญคุณโทษ
หรือความผิดชอบชั่วดีทงั้ หลายก็จะประจักษแจงแกใจไดเอง โดยไมตองมีใครแนะนําพร่ํา
สอน รูเห็นอะไรก็จะมีความเขาใจอยางแจมแจงแทงตลอด เห็นผลรูเหตุ เห็นเหตุรูผล เห็นคน
รูสภาวะจิต รูแมกระทัง่ อดีต อนาคตและกฎแหงกรรมของความเปนไปตาง ๆ นี่คือบุญอัน
“ทางโลก” กับ “ทางธรรม” นําชีวิตไปคนละทางจริงหรือ
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สูงสุดแลวที่พระพุทธองคทรงสอนไว เมื่อเจริญกุศลภาวนาเพื่อใหเกิดปญญาหรือเขาถึงพุทธ
ภาวะแลว โมหะจริตหรือความหลงรูไมจริงในปรากฏการณทั้งหลาย จะถูกแสงสวางแหง
ปญญาขับไลออกไป ประดุจความมืดที่มลายไปทันทีที่เราเปดไฟหรือจุดเทียนขึ้นฉะนั้น บุญ
อันสูงสุดนี้แหละที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายยังไมคอยใสใจใฝหากัน ทั้งที่ทําไดโดยไมตอง
เสียทรัพย อยูที่บาน ที่ทํางาน หรือทําอะไรอยูที่ไหน ก็สามารถเจริญกุศลภาวนาใหเกิดสติได
เพียงแตตองมีศรัทธาและวิริยะเปนเบื้องตนเทานั้น ใครไมเชื่อก็ลองหาโอกาสไปถามหลวง
พอจรัญดูนะครับ ผมคอนขางมั่นใจวา นําคําสอนของทานมาถายทอดตออยางไมผิดเพี้ยนใน
สาระสําคัญ ถามีอะไรไมอยูกับรองกับรอย ทานจะไดเรียกผมไปสอนใหม
เรื่องของปญญามีอยูมาก เชน ปญญาทางโลกอันเกี่ยวเนื่องกับการเสพ ลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข รวมทั้งคูแ ฝดของมันคือ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา และ ทุกข นัน้ เราก็
เรียกวา “โลกียะปญญา” สวนปญญาที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่อยูเหนือกระแสความเปนไปทาง
โลกก็คือ “โลกุตระปญญา” ซึง่ เปนปจจัยที่จะชวยนําพาใหเรากาวพนหวงแหงทุกขแหง
สงสารวัฏได ปญญาเชนนี้เองที่จะชวยขจัดอวิชชาหรือความไมรู ตลอดจนอกุศลมูล ๓ หรือ
รากเหงาของบาปและความชัว่ ทั้งหลาย อันไดแก โลภ โกรธ หลง ใหหมดไปจากชีวิตจิตใจ
ของเรา การบรรลุ มรรค ผล นิพพาน ก็เปนอันหวังได แตมันมีปญ
 หาอยูตรงที่วา จะมีใคร
สักกี่คนที่สามารถเขาถึงโลกุตระปญญา หรือพุทธภาวะไดในชาติเดียว คงอยูที่ทุนเดิมที่สั่ง
สมไวจากอดีตชาติ รวมทั้งความเพียรในปจจุบันชาตินะครับ เรื่องเชนนี้ครูบาอาจารยทาน
บอกวา ของใครของมัน ทําแทนกันยาก ขโมยกันก็ไมได
อยางไรก็ตาม แมการบรรลุธรรมชั้นสูงจนถึงขั้นหลุดพนจากวัฏสงสารจะเปนไปได
ยาก สําหรับปุถุชนเชนเรา ทานทั้งหลาย การศึกษาปฏิบัตติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธ
องค ก็ยังคุณคาอยางอเนกอนันตตอ การดํารงชีวิต ตามวิสัยชาวโลกอยูแลว ใครทําใครได ทํา
มากไดมาก ทํานอยไดนอย จึงอยากจะขอยืนยันอยางหนักแนนไวตรงนี้อีกครั้งวา ทางโลก
กับทางธรรมเปนเรื่องทีค่ ้ําจุนหนุนเกื้อกันอยูตลอดเวลา เปนเครื่องชวยพาชีวติ ใหกาวไปสู
สภาวะที่ประเสริฐสูงสงยิ่ง ๆ ขึ้นไป การศึกษาปฏิบตั ิธรรมอยางผูที่มีสัมมาทิฏฐิหรือมี
ความเห็นถูกตองนั้น ยอมนํามาซึ่งชีวิตที่สมบูรณพูนสุขมากขึ้น ทั้งในโลกนี้และโลกหนา การ
เกิดเปนคนมิใชของงาย ทานวาโอกาสที่จะเกิดเปนอะไร ๆ ที่ต่ําทรามกวาคนมีมากกวาถึง
ลานเทา หากไมมีบุญกุศลดั้งเดิมที่สั่งสมไวตั้งแตอดีตชาติ ก็ไมอาจนําวิญญาณมาสรวมราง
มนุษยไดแน โชคดีของการเกิดเปนมนุษยก็คือความมีปญ
 ญาความคิดที่จะศึกษาปฏิบัติธรรม
ได ซึ่งเทากับเปนการพัฒนาชีวติ จิตใจของตนใหมีความสุขสงบมากขึ้น เมื่อถึงวาระที่จําตอง
อําลาจากโลกนี้ไปก็จะไปเกิดในภพภูมิใหมที่สูงยิ่งขึ้น บุญพาวาสนาสงก็คงหลุดพนจากหวง
“ทางโลก” กับ “ทางธรรม” นําชีวิตไปคนละทางจริงหรือ
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ทุกขของวัฏสงสารกับเขาไดสักชาติหนึ่ง ดังนั้น พระพุทธองคทานจึงทรงสอนเราไมใหอยูใน
ความประมาท มุงใชโอกาสทองของการเปนมนุษยตักตวงสิ่งที่มคี ณ
ุ คาอยางแทจริงใหกับ
ชีวิตตนอยางเต็มที่ หากเราขาดสติไมใสใจในความจริงเรือ่ งนี้ ก็อาจใชชีวติ มัวเมาไปกับ
กระแสความเปนไปทางโลกจนลืมตัว กอกรรมทําเข็ญหรือสรางบาปสรางเวร ทําความเศรา
หมองมาสูชวี ิตจิตใจของตนอยูเนือง ๆ เมื่อถึงวันลาโลกนี้ไปก็จะปฏิสนธิในภพภูมิทตี่ ่ํา
กวาเดิม เชน ไปเกิดเปน “สัตวเดรัจฉาน เปรต อสุรกาย และ สัตวนรก” ซึ่งเทากับเสีย
ชาติขาดทุนที่ไดเกิดมาเปนคน เพราะการมีชวี ิตอยูในภพภูมทิ ี่ต่ํากวามนุษยนั้น ศึกษาปฏิบัติ
ธรรมไดยาก โอกาสที่จะสรางบาปสรางกรรมชั่วก็มีมากดวย ดังนั้น จงมาเปนแนวรวมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ บนพื้นฐานของพุทธธรรมกันตอไปเถิดครับ เพื่อชวยกันยืนยันกับเพื่อน
รวมทุกขทั้งหลายวา “ทางโลก” กับ “ทางธรรม” จะไมมีวันนําชีวิตเราไปคนละทางอยาง
แนนอน
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