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        คําเตือน
กอนพลิกเขาไปอานเน้ือหาของหนังสือนี ้ขอ

เตือนทานที่เปน “สุภาพชน” ทุกทานใหทราบวา 
หนังสือนี้ไมเหมาะแกทานดวยประการทั้งปวง

เพราะผูเขยีนเปนคนทีม่นีสิยั “ดบิเถือ่น” จงึ
ไมอาจกลั่นกรองภาษาวิจิตร ลิขิตไพเราะได หาก
ทานเสพคุนแลว อาจติดนิสัย บน...บา ไปดวย

แตหากจติใตสาํนึกของทานมอีาการ “ดบิเถือ่น” 
แฝงฝงอยู กเ็ชญิทองทัศนรหัสใจได ณ บดันี ้ซึง่เน้ือหา
อาจจะกระแทกกระเทาะเจาะลึกเขาไปจนถึงเยื่อ
กระดูกของทาน จนตองโยน “กาก” ของชีวิตทิ้งไป

จงเสาะหา “แกน” ของหนังสือนี้ และคนให
พบ “แกน” ภายในใจของทานเอง

ดวยการุณยธรรม
พระมหาวิเชียร   ชินวํโส

พฤศจิกายน 2554
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คําอนุโมทนา
เคยสนทนาภาษาธรรมกบัคณุหมอเมือ่คราว

ไปทวัรอนิเดยีดวยกนั และทกัทายกนับางเมือ่ธรรม
จดัสรรใหพบเจอ นกึไมถงึวาจะมศีรทัธาอาสาเปน
ทานบดีสรางบารมีแกตน และเปดโอกาสใหผูอื่น
รวมสรางบารมีดวย

โดยการนี้ นายแพทยขจร และแพทยหญิง
รุงกานต  สุนทราภิวัฒน คูชีวิต รวมเปนประธาน
กฐินสามัคคี เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2554 เพื่อสราง
อุโบสถวัดวังหิน และไดรับการสนับสนุนจาก
ญาติมิตร และญาติธรรมผูมีจิตศรัทธากอปรดวย
ปญญาจาํนวนมาก จงึขออนโุมทนาในกศุลบารมทีี่
ทุกทานมีสวนรวมในคร้ังน้ี

ขอผลแหงกุศลนี้ จงอํานวยพรใหทานและ
ครอบครัวจงประสบสุขสวัสดีเปนนิตยกาล เทอญ

พระมหาวิเชียร  ชินวํโส
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หัวใจไรขอแม
 แลววันหนึ่งก็มีเหตุการณเล็กๆ มา

ทดสอบอารมณผูปฏิบัติธรรมถึงวัด 
 “อาทิตยหนาดิฉันจะมาปฏิบัติธรรม

ทีน่ี ่ชอบบรรยากาศคะ ตนไมรมรืน่ดมีากเลย 
ขอจองกุฏิไวหลังหนึ่ง ขอเดี่ยวๆ นะคะ ชอบ
ความเปนสวนตวั แตขอใหอยูใกลกฏุหิลงัอืน่
ดวยคะ”
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 เสียงหญิงวัยกลางคนซึ่งมาติดตอขอ
ปฏิบัติธรรมในวัดเอ้ือนเอยขึ้น ประดุจกําลัง
จับจองหองพักในรีสอรท

 “คงไมไดหรอกคะ เพราะวามีคนมา
ปฏิบัติอยูตลอด มากันแทบทุกวัน จะกันกุฏิ
ไวรอคุณคนเดียวคงไมไดหรอก กุฏิเราไมได
มีมากขนาดนั้น เอาเปนวา ถาคุณมาวันไหน
กุฏิวางก็เขาพักไดเลย แตถาไมวาง ก็พักใน
กุฏิรวม”

 แมชีที่มีหนาที่รับรองและเปนพี่เลี้ยง
ผูเขามาปฏิบัติใหมพยายามอธิบาย

 นักอยากปฏิบัติธรรมผูนั้น ออก
อาการไมพอใจทันที 

 “ดฉินัทาํงานอยูใน...” เธออางถึงสถาน
ที่ ที่อาจจะขูบุคคลที่อยูในวัดใหเกรงใจได
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“...ดิฉันลามาปฏิบัติหนึ่งเดือน กวาจะ
หาเวลามาได ไมใชธรรมดานะคะ ใครดูแลที่
นี่เนี่ย ขอคุยดวยหนอยซิคะ”

เธอชี้แจงใหเห็นถึงความสําคัญอยาง
ยิ่งยวดของตน เพื่อตองการอภิสิทธิ์ หารูไม
วา เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเปนยิ่งลักษณไปแลว

แมชีจึงอางถึงกฎเกณฑสําหรับญาติ 
โยม ผูปรารถนาจะมาอยูขดัเกลาตนเองท่ีวดั

เธอเร่ิมออกอาการวีนแตก หยบิโทรศัพท 
ขึน้มา สอบถามวาวดันีอ้ยูภายใตการปกครอง
ของตําบลไหน จะไดโทรแจงเจาคณะพระ
สังฆาธิการใหสั่งการ

...หลังจากโทรคุยกับคนท่ีเธออางวา
เปนเจาคณะพระสังฆาธิการเรียบรอยแลว...
และเมื่อเห็นวา คงไมมีพระผูใหญทานไหน
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เลนดวยแน เจาหลอนจึงเริ่มใชไมนวม
“ดฉินัมเีงินนะ วดันีจ้ะเอาเทาไรละ ฯลฯ 

แตขอใหไดที่พัก” 
แมชี ยังคงยืนยันคําเดิม จนหลอนตอง

ถอยทพักลบัไปเอง แลวกไ็มโผลมาใหเหน็อกี
เลย

ที่ยกตัวอยาง “เรื่องจริงผานวัด” มาให
ทานไดอานนี้ ก็เพื่อจะเตือนทุกทานวา

ถาคิดจะปฏิบัติธรรม กอนอื่นตอง
วางใจใหไรเงื่อนไขเสียกอน

เพราะวัดคอืวดั อนัเปนสถานท่ีขดัเกลา 
ฝกฝน ดัดนิสัย เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตนเอง
ใหมีความอดทน อดกล้ัน อดออม และอด...
อยาก (คืออดทนตอความอยากใหได)
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ถาคิดจะแสวงหาความสะดวก สบาย 
อยามาวัด แตหากตองการสถานท่ีขัดเกลา
ตนเอง และพรอมยอมรับความลําบาก ก็มา
ไดทุกเมื่อ

บางคนรําพึงรําพันวา อยากปฏิบัติ
เหลือเกิน แตเคยนอนหองแอรมาตลอดชีวิต 
ที่วัดไมมีหองแอร ก็เลยไมสามารถจะมาพัก
ปฏิบัติธรรมที่วัดได 

พระกไ็ดแตปลอบใจวา “ใหยกวดัไปไว
ท่ีบาน” เพราะถาจะปฏิบัติจริงๆ อยูที่ไหนก็
ปฏิบัติได

ทีย่กตวัอยางมานี ้เพือ่ใหเหน็วาบางคน
วางเงื่อนไขของชีวิตไวมากมายเหลือเกิน 

แมกระท่ังการดําเนินชีวิตตามปกติ 
หลายคนก็มีเงื่อนไขมากมาย
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เชน ตองทําอยางนี้ ตองกินอยางนั้น 
ตองนอนแบบโนน ตองปฏิบัติสํานักนูน ตอง
วิธีปฏิบัติแบบนี้ ตองๆๆๆๆๆๆ  โห!!...ชีวิต

ก็ลอง “ไมตอง” เสียบางไมไดหรือ
การปฏิบัติธรรม คือวิธีการลด ละ เลิก 

ขอแมหรือเงือ่นไขของชีวติ ทาํไมไมทาํใหชวีติ
เรียบงายดูบางละ

เคยไดยินอาจารยมหาวิทยาลัยแหง
หนึง่ ซึง่มดีกีรีระดับ “ดอกเตอร” เลาใหฟงวา

เคยไปขอปฏิบัติธรรมที่วัดปาแหงหนึ่ง 
เมื่อเขาไปถึงวัดครั้งแรก ก็รีบแนะนําตนเอง 
หวงัวาจะไดรบัการตอนรบัหรอืไดสทิธพิเิศษ
ในการอยูวัด แตคําแรกที่หลวงปูบอกก็คือ

“ไปลางสวมกอนไป ถาทาํไดคอยอยูวดั” 
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เธอมองตามปลายนิ้วที่หลวงปูชี้บอก 
เห็นหองน้ําเรียงรายอยูเปนสิบๆหอง แลว
ความดันขึ้น

จึงทําใหดอกเตอรทานนั้นรูวา โดน
หลวงปู “บิดหู เหยียบหาง” เขาใหแลว เพื่อ
จะไดไมยกหู ชูหางเกินไป 

การมาวดัปฏบิตัธิรรม หรอืไปเขาคอรส
ปฏิบัติธรรมที่ไหน แมแตตั้งใจปฏิบัติธรรมที่
บานก็ตาม พึงคํานึงถึงกอนวา นี่คือการ
บําเพ็ญบารมี  และบารมีที่เดนที่สุดในการ
ปฏิบัติธรรมก็คือ “เนกขัมมบารมี”

เนกขัมมบารมี แปลตามศัพทวา การ 
ออกบวช(ในที่นี้ขอสื่อถึงการบวชใจ) หรือ
แปลเอาความวา การปลกีตวั ปลกีใจจากกาม
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คอื รปูสวยๆ, เสยีงเพราะๆ, กลิน่หอมๆ, รส
อรอยๆ, สัมผัสนุมนวล อันนาใคร นาพอใจ
นั่นเอง

อธิบายวา คือการกินงาย อยูงาย นอน
งาย ทําตัวเรียบงาย แตไมมักงายนั่นแล

การฝกตนเองใหปลงใจวา “อยางไร
ก็ได” หรือ “อะไรจะเกิดก็ใหมันเกิดสิวะ” 
อยางนี้ ชวยใหลดความวิตก กังวลในการกิน 
การอยูลงไปไดเยอะ

เพราะที่วุนวายทุกขรอนกันอยูทุกวัน
นี ้กเ็รือ่งกิน เรือ่งนอนน่ีแหละเปนเร่ืองใหญ

เมือ่รกัษาหวัใจใหไรขอแมได ความวติก 
กังวล ฟุงซาน ปรุงแตง กับเรื่องภายนอกก็
ลดลงไปเกือบคร่ึง จะไดมีเวลา “รูสึกตัว” ที่
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กายใจตนเองใหมากขึ้น
เมื่อสภาวธรรมเริ่มกาวหนา จะเห็นวา

ตองไรขอแม  ไรเงื่อนไข กับทุกอาการท่ีเกิด
ขึ้น “ภายใน” ดวย ไมใชเฉพาะ “ภายนอก” 
เทานั้น เชน 

“เมือ่ไหรจะสงบเสยีท”ี ไมตองถามกไ็ด 
ถาเหตุปจจัยพรอมมันก็สงบของมันเอง

“ฟุงซานจัง ตองทําไงอะ” ทาํอะไรไมได
หรอก ฟุงก็รูมันไป

“งวงจังเลย ตองกําหนดยังไงดี”  งวงก็
รูวางวง รูตามเปนจริงเทานั้นเอง ถาไมไหว
จริงๆ ก็ไปนอนสักตื่น

“ปวดขาจัง จะขยับไดไหม ถาขยับจะ
บาปหรือเปลา” เออ ถาจะตายก็ขยับซะ
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“หายใจอยางนี้ถูกหรือเปลา  หรือตอง 
ทํายังไง” โวย...มากเรื่องจริงๆ

ก็ลอง “ไมตอง” ดูซิ ขอเพียงเช็คตนเอง
วา 

1.มีสติ-สัมปชัญญะหรือรูสึกตัวอยูไหม 
2.รูกายใจตนเองในปจจุบันขณะอยู

หรือเปลา (จะรูลมหายใจ รูพองยุบ รูอาการ
เคล่ือนไหวของกาย ของใจ รูอะไรก็ไดที่ไม
ออกไปนอกกายใจตนเอง)

3. และรูตามความเปนจรงิ ไมหลงชอบ-
หลงชังอยูหรือไม ก็พอแลว

และไมมีขอแมวา จะตองสุข สงบ เบา 
สบาย คือจะเกิดอะไรข้ึนในขณะดําเนินชีวิต
ประจําวัน ก็รูแบบโงๆ ซื่อๆ ตรงๆ สบายๆ
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หรือ “แครู” เทานั้นก็พอ
แลวจะรูวาการฝกให “หัวใจไรขอแม” 

คือการปฏิบัติธรรมที่แทจริง ชวยทําใหการ
ดํารงชีวิต โค-ตะ-ระเรียบงาย เปนธรรมชาติ
ธรรมดา ธรรมดานี่เอง
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คนสําคัญ
โดยธรรมดาของเราๆ ทานๆ ตางสวม

หัวโขนใหกับชีวิตไวหลายใบ
ตอนอยูทีท่าํงาน กส็วมหวัโขนนายบาง 

ลูกนองบาง
กลบับาน กส็วมหวัโขนภรรยาบาง สามี

บาง สามี-ภรรยาบางคนไมไดสวมเฉพาะ
หัวโขน แตสวมเขาดวย

ถาอยูตอหนาลูก ก็สวมหัวโขนเปนพอ 
เปนแม ตอหนาพอ-แม ก็สวมหัวโขนเปนลูก
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สอบไดก็สวมหัวโขนเปนรัฐมนตรี เปน
ส.ส. เปนฝายรัฐบาล สอบตกก็สวมหัวโขน
เปนฝายคานไปตามระเบียบ

หรือแมแตพระบวชนาน ประสบการณ
เยอะ ชาวบานก็หาหัวโขนมาใหสวม รับบท
เปนเจาอาวาส  ถาบวชใหม ก็รับหัวโขน เปน
ลูกวัด

การสวมหัวโขนน้ัน บงบอกถึงความ
เปน “คนสําคัญ” ทั้งนั้น

ไมวาจะเปนเพราะคนอื่นใหความ
สําคัญ หรือใหความสําคัญแกตนเองก็ตาม
ลวนแตตองระวังใหพอเหมาะพอดีกับ
บทบาท หนาที่และกาละเทศะ

จําไดวาสมัยเปนพระหนุม เวลาเห็น
หลวงพอ หลวงปูเจาอาวาสบรหิารจดัการวดั
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ไมอนิเทรนด(In trend) แลวรูสกึหงดุหงดิ คนั
คะเยอในใจ บางครั้งอดไมไดที่จะเสนอหนา
แนะนําใหทานเปลี่ยนแปลงการบริหาร ตาม
สันดานชอบแส 

นั่นก็เพราะอยากเปน “คนสําคัญ”
แตพอไดโอกาสบริหารบางจึงรูวาบาง

อยาง “ทําไมได” แมอยากจะทําใจแทบขาด 
เพราะมันไมเปนไปด่ังใจเรา ขึ้นอยูกับบุคคล
รอบขาง และเหตุปจจัยอีกมากมาย

หลังจากนั้น เมื่อมีเหตุใหตองยายจาก
วดัทีต่นเองเคยทําหนาทีม่านาน กอ็ดเปนหวง 
และอดคิดไมไดวา “ถาไมมเีราแลวเขาจะอยู
ไดอยางไร” 

แตพอออกมาแลว เขาก็ยังอยูกันได 
แลวแถม “อยูดี มีสุข” เสียดวย
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นัน่กเ็ปนเพราะคิดวาตนเองเปน “คน
สําคัญ” นั่นเอง

แมกระทั่ง เมื่อมีโอกาสไดไปเจริญ
ภาวนาในสํานักกรรมฐานใหญแหงหนึ่ง 
แทนที่จะทําหนาที่ในการปฏิบัติกรรมฐาน
ของตนเองอยางถูกตอง ดันเขาไปวุนวาย 
อยากเขาไปจัดการแกไขใหมันถูกใจตนเอง

เม่ือยอนนึกถึง “วันวานที่ฉันเสือก” 
แลว ก็อดละอายใจตนเองไมได 

เร่ืองของเร่ืองก็คืออยากเปน “คน
สําคัญ” นั่นเอง

พอ “ทํา” กรรมฐาน ไปไดสักพัก เกิด
อยากบรรลมุรรคผลข้ึนมาใจจะขาด คดิในใจ
วา “ถาบรรลโุสดาบนัเม่ือไหรละมงึเอย...เลีย้ง
ทั้งวัด” เพราะคิดวาการเปน “อริยะ” นั้นเปน
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เรื่องเท
ที่แทแลวก็อยากเปน “คนสําคัญ” นั่น

แหละ
ดุจดั่งพอไกตัวหนึ่ง
พอไกผูอหังการ เขาใจผิดคิดอยูเสมอ

วา ที่พระอาทิตยขึ้นได ก็เพราะการขันตอน
ใกลรุงของมนัน้ัน คอืการปลกุพระอาทติยให
ทําหนาที่ฉายแสงใหความอบอุนแกโลก

มันจึงมีความขยันหมั่นเพียรในการทํา
หนาทีข่นั ไมมเีลยสักวนัเดียวท่ีมนัจะต่ืนสาย 
มนัภาคภูมใิจในหนาทีอ่นัยิง่ใหญของมันมาก

เม่ือวนัเวลาผานไป มนัเร่ิมแกตวัลง สิง่
ทีต่ามมาคือสขุภาพรางกายทีเ่สือ่มโทรม จน
บางวันมันแทบจะลุกขึ้นมาโกงคอขันไมไหว 
ทําใหพอไกกังวลใจอยางยิ่ง
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แมลูกๆ ของมันที่อยูในวัยฉกรรจ จะ
อาสาพอ ขอทําหนาที่แทน มันกลับดุลูกๆ 
ของมัน

“มันตองฉันขันเทานั้น พระอาทิตยจึง
จะขึน้ พวกแกเปนใคร จะมาบงัอาจทาํหนาท่ี
แทนฉันได”

จนคอนรุงวันหน่ึง อนัเปนวาระสุดทาย
ของมนั พอไกปวยหนกั ลมหายใจรวยรนิ จน
ไมสามารถแมแตจะเปลงเสียงใดๆ ได มัน
รูสึกเสียใจอยางย่ิง

“พระอาทิตยจะขึ้นไดอยางไร หากไม
ไดยินเสียงเรา”

“สัตวโลกท้ังหลาย คงตองลําบากแน
เพราะพระอาทิตยไมขึ้น”

“โลกนี้คงจะหนาวเหน็บ พระอาทิตย
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ไมสามารถทอแสงได ก็เพราะเราขันไมได
นั่นเอง”

มันคิดอยางเจ็บปวดใจ
แตแลวไมนานนัก แสงเงินแสงทองเร่ิม

จับขอบฟา หลังจากนั้น พระอาทิตยก็สาด
แสงสองโลกตามปกติดุจทุกวันที่มันเคยขัน

แลวพอไกผูสําคัญตนผิดไป จึงไดรู
สํานึกกอนตายวา

“แมกไูมขนั พระอาทิตยมันกข็ึน้” เฮอ! 
เวรกรรม

ที่เขียนเร่ืองน้ี เพราะต้ังใจจะเตือนสติ
ผูเขียนเอง

และขอเผือ่แผ ไปยงัคนสาํคญัทัง้หลาย
ความเปนคนสําคัญ ก็คือ “มานะ” 
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คําวา “มานะ” คนไทยมักใชในความ
หมายวา “ขยัน” แตในภาษาบาลีหมายถึง 
ความถือตัว หรือความสําคัญตนวาเปนนั่น
เปนนี ่ถอืต่าํ ถอืสงู ยิง่ใหญเทาเทียมหรือดอย
กวาผูอื่น หรือความรูสึกวา กูแย กูกับมึงก็
พอๆกัน กูแน หรือความอยากเดน อยากยก
หูชูหางของตนใหยิ่งใหญ อันเปนหน่ึงใน 
“ปปญจธรรม” (คือตัณหา มานะ ทิฏฐิ)

ปปญจธรรม ก็คือกิเลสเคร่ืองฉุดรั้งให
เนิ่นชา หรือกิเลสท่ีเปนตัวการทําใหคิดปรุง
แตงวุนวาย ทําใหไขวเขวหันเหหางออกไป
จากความเปนจริงที่งายๆ เปดเผยตอหนา
ตอตาอยูแลว กอใหเกดิปญหาตางๆ และขัด
ขวางไมใหเขาถึงความจริงหรือทําใหไมอาจ
แกปญหาอยางถูกทาง ตรงไปตรงมาได
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คําวามานะมักใชรวมกับคําเหลาน้ี
ทิฏฐิมานะ  ทิฏฐิ แปลวา “ความเห็น” 

ในท่ีนี้หมายถึง ความเห็นด้ือดึง ถึงผิดก็ไม
ยอมแกไข, มานะ แปลวา “ความถือตวั” รวม 
2 คํา เปนทิฏฐิมานะ หมายถึง ถือรั้น อวดดี 
หรือดึงดื้อถือตัว

อติมานะ ดูหมิ่นทาน, ความถือตัววา 
เหนือกวา ยิ่งกวาผูอื่น 

อัสมิมานะ การถือตัววา นี่ฉัน นั่นกู กู
เปนนั่นเปนนี่, กูสําคัญ, กูสุดยอด 

มานะ จงึคอือกศุลตวัแมของแท  เพราะ
ถามันเกิดกับใคร มักจะออกอาการเพ้ียนๆ 
พิสดารเสมอเชน

“วัดนี้ฉันสรางนะ เจาอาวาสยังเกรงใจ
ฉันเลย ฉันจะทําอะไรก็ได ”
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“ฉันขยันทํางานมากกวาคนอื่นเขา 
ทําไมเจานายไมชื่นชมเลย”

“แกเปนใคร บังอาจมาสั่งสอนฉัน”
“ขาดกูแลวพวกมึงจะรูสึก”
“ใหมันรูซะบาง วาไผเปนไผ”

เมื่อไมนานมาน้ี มีครอบครัวหนึ่ง(พอ-
แมและลูกสาว)มาหาผูเขียน ดูทาทาง “เอา
เรื่อง” 

ผูเปนแมรีบแนะนําวาสามีของตนเปน
ขาราชการยศใหญโต ซึ่งบงใหรูถึงการเปน 
“คนไมธรรมดา” 

แลวก็ไดทราบสาเหตุแหงการมาวา 
ตองการมา “เช็คบิลพระ” เพราะถูกพระ
วิทยากรคายจริยธรรมที่นี่ ดุลูกสาววา “พอ
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แมไมสั่งสอน” 
(ซึ่งไมใชวัดนี้ แตเปนพระวิทยากรท่ี 

ทางโรงเรียนนิมนตมาเพ่ืออบรมนักเรยีนทีน่ี)่
ซึ่งผูเขียนคิดวาเปนเรื่องธรรมดาของ

การอบรม ที่ตองมีทั้งบทโหด บทซึ้ง บางครั้ง
ตองดุเพื่อใหเด็กอยูในระเบียบ บางครั้งตอง
ปลอบโยน บางครัง้ตองพดูใหหวัเราะ-รองไห 
หรือบางคราวก็ตองพูดดูถูกดูหมิ่นเพื่อ
กระตุนใหทําความดี 

แตพอแมของเด็กรับไมได ดวยอางวา
เขาสอนลกูมาดแีลว ทาํไมพระตองวาลกูสาว
เขาตอหนาเพ่ือนๆ ดวย ทําใหลูกสาวเสีย
เกียรติเปนอยางย่ิง

ไดฟงแลว จะหวัรอกม็ไิด ร่าํไหกม็อิอก 
จึงอดท่ีจะปากเสียไมไดวา “หนักไหมโยม” 
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ดวยความสงสารวา จะทําเรื่องเล็กใหเปน
เรื่องใหญไปทําไม

เธอคอนขวับ แลวแสดงเหตุผลขางๆ
คูๆวา 

“ก็ในเมื่อมาอบรมคุณธรรม ทําไมพระ
ไมพูดเพราะๆ ไมจําเปนตองดุแลวดาไปถึง
พอแมของเด็กก็ได”

ผูเขียนไดแตปลอบใจวา 
“ก็แคพระช้ีขุมทรัพยให ถาเราไมไดมี

อะไรผิดพลาด หรือโยมสอนลูกมาดีแลว ไม
ไดเปนอยางใครเขาวา แลวโยมจะทุกขไป
ทําไม”

ปลอบโยนก็แลว เตือนสติก็แลว ดูทา
จะเขาเนือ้ตนเอง เสยีเวลามาฟงเรือ่งรกหเูสยี
เปลาๆ จึงใหเบอรโทรศัพทของพระอาจารย
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ตนเรื่องนั้นไป ปานนี้ทานคงหูรอน หรือไมก็
ขํากลิ้ง

เมือ่โยมกลับไปแลว จงึไดแตสงสารเด็ก
หญงิคนน้ันวา การมีพอแมทีค่อยออกหนารับ
ทุกเรื่องแบบน้ี เธอคงจะออนแอไดอยางนา
เปนหวง เพราะโลกที่แทจริงไมไดออนโยน
อยางท่ีพอแมเธอคิด หรืออยางนอยก็ควร
แนะนําลูกในทางท่ีถูกที่ควร หัดมองโลกใน
ทุกแงมุม ไมงั้นจะกลายเปนพอแมรังแกฉัน
ไป

เฮอ! นี่ก็ไมพน ทุกขเพราะความเปน 
“คนสําคัญ” นั่นเอง

สําหรับนักปฏิบัติธรรม ความเปนคน
สําคัญมักโผลมาพรอมกับความติดดี เชน
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“เราปฏิบัติมาต้ังนานแลว ทําไมครูบา
อาจารย ไมยกยองเราบาง”

“อุตสาหฝกกรรมฐานมาหลายสํานัก
แลว ทําไมยังทุกขอยูอีก”

“โอย ทาํไมราคะ โทสะมนัเยอะอยางนี ้
เมื่อไรจะหมดเสียที”

ก็เลยทุกข เพราะอยากเปน “คน
สําคัญ” อีกนั่นแล

จึงขอฝากไววา ตราบใดยังเห็นวา
ตนเองเปนคนสําคญัอยู ตราบน้ันกย็งัคงแบก
ยึดตัวกู-ของกู ซึ่งนั่นเทากับแบกความทุกข
เอาไว

ลองปรับใจใหเปน “คนไมสาํคญั” ดบูาง 
ดวยการเตือนสติตนเองวา
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“แกวิเศษวิโสข้ึนมาต้ังแตเมื่อไร ทําไม
จะทุกขบางไมได”

“แกเปนใคร สาํคญัแคไหน ทาํไมคนอืน่
ตองใหความสําคัญกับแกนักหนา”

“ยิง่ใหญมาจากไหนเหรอ...ตวัเอง ถงึจะ
กําราบกิเลสใหราบคาบไดทันอกทันใจ”

หรือใชวิธีตวาดกิเลสแแบบหลวงพอ 
พุทธทาสดูบางวา “กูไมเอากับมึงแลวโวย” 
เวลากิเลสโผลเขามาปวนใจ

“คนสําคัญ” จริงๆ เขามักไมใหความ
สาํคญักบัตนเองสกัเทาไร แตกลบัออนนอม
ถอมตนจน “คนทีค่ดิวาตนเองสําคญั” ละอาย
ใจ ดังกรณีของพระสารีบุตร “มือขวา” ของ
พระสมัมาสมัพทุธเจา  ผูไดรบัการยกยองให
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เปน “คนสําคัญ” ถึง 3 ประการ คือ
1. เปนผูสุดยอดทางปญญา เพื่อ

อนุเคราะหเพื่อนบรรพชิตดวยกัน 
2. เปน “พระธรรมเสนาบดี” คูกบั “พระ

ธรรมราชา” คือพระพุทธองคเอง
3. เปนผูมีความกตัญูกตเวทีเปนเลิศ 

พระเถระนับวาเปนผูมีขันติธรรมสูงยิ่ง 
มีจิตมั่นคง ไมหวั่นไหว ในอารมณตางๆ ดัง
เรื่องปรากฏในคัมภีรอังคุตตรนิกาย นวก-
นิบาต และในธรรมบทวา:-

สมัยหนึ่ง พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร
เถระ เมือ่ออกพรรษาแลวมคีวามประสงคจะ
เที่ยวจาริกไปยังชนบทตางๆ จึงกราบทูลลา
พระพุทธเจาแลวออกเดินทางจากวัดเชตวัน
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พรอมกับภิกษุผูเปนบริวารของทาน 
ขณะน้ัน กม็ภีกิษอุกีจาํนวนมากออกมา

สงพระเถระ และทานก็ทักทายปราศรัยกับ
ภิกษุเหลานั้น ดวยอัธยาศัยไมตรี กอใหเกิด
ความปติยินดีแกพวกเธอเปนอยางย่ิง 

แตมีภิกษุรูปหน่ึง ซึ่งพระเถระไมทันได
สังเกตเห็น จึงมิไดทักทายดวย เธอจึงเกิด
ความนอยใจและโกรธพระเถระ 

บงัเอญิชายผาสงัฆาฏขิองพระเถระ ไป
กระทบภิกษรุปูนัน้เขา โดยท่ีพระเถระไมรูตวั 
ภิกษุหนุมนั้นจึงถือเอาเหตุนี้เขาไปกราบทูล
ฟองตอพระบรมศาสดาวา

“ขาแตพระองคผูเจริญ พระสารีบุตร
เถระ ฟาดศีรษะขาพระองคดวยสังฆาฏิ
แลวไมกลาวขอโทษ ดวยสําคัญวาตนเปน
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อัครสาวกของพระพุทธองคพระเจาขา”
แมจะทรงทราบวา “อะไรเปนอะไร”  

แตเพื่อใหเรื่องนี้ปรากฏแกที่ประชุมสงฆ 
พระพุทธองค จึงรับสั่งใหพระเถระเขาเฝา
แลวตรัสถามเรื่องราวโดยตลอด 

พระเถระมิไดกราบทูลปฏิเสธโดยตรง
ในท่ีประชุมสงฆนั้น แตไดบันลือสีหนาท 
(กลาวอยางองอาจ) คืออุปมาเปรียบเทียบ
ถอมองคทานเองเหมอืนสิง่ของ 9 อยาง คอื:-

(1)เหมือนดิน (2) น้ํา (3) ไฟ (4) ลม 
ซึ่งถูกตองของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง แต
ก็ไมรังเกียจ ไมเบื่อหนาย ไมหวั่นไหว

(5) เหมือนเดก็จัณฑาล คนนอกวรรณะ 
ที่มีความสงบเสง่ียมเจียมตัววาต่ําตอยอยู
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เสมอ เวลาเขาไปยังสถานที่ตาง ๆ
(6) เหมือนโค ที่ถูกตัดเขา ไรเขาท่ีจะ

ประทุษรายใครๆ และถูกฝกมาดีแลว 
(7) เหมือนผาขี้ริ้ว สําหรับเช็ดฝุน

ละอองของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง
(8) เหมอืนหนุมสาวผูมซีากงูหอยอยูที่

คอ ยอมเบ่ือหนายอึดอัดระอากายของตน 
ไมมีความรูสึกวาตนดีเดนกวาใครแน

(9) เหมือนคนแบกหมอมันขน ที่รั่ว
ทะลเุปนชองเลก็ชองนอย จงึตองสาํรวมระวัง

เมื่อพระเถระ กราบทูลอุปมาตนเอง
เชนนั้น ซึ่งบงบอกถึงความเปนคนที่ “ไมให
ความสาํคญั” แกตนเองของทาน ภกิษปุถุชุน
พอไดฟงถงึกบัตืน้ตนัใจ ไมอาจอดกล้ันน้าํตา
ไวได พระขีณาสพก็เกิดธรรมสังเวช 
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สวนภิกษผุูกลาวฟองก็เกดิความรอนใจ
รางกายเหมือนถกูไฟแผดเผา หมอบกราบลง
แทบพระบาทของพระศาสดา แลวกลาวขอ
ขมาโทษตอพระเถระ

“คนสําคัญ” จึงออนนอมถอมตน 
ตระหนักรูถงึความเปนคน “ไมสาํคญั”  ของ
ตน จนกระทั่ง “ไรคน” จึงไมเหลืออะไรให 
“สําคัญ” อีกตอไป
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ใหหรือเอา ?
  ผูเขยีนเฝาสงัเกตผูคนท่ีเขาวดั ใหทาน 

ฟงธรรม สวดมนต เจรญิภาวนาอยูเสมอและ
สังเกตเห็นการ “เอา” ที่แฝงเรนอยูกับการให

บางก็ถวายทานเพื่อจะไดบุญเยอะๆ 
กับพระสุปฏิปนโนที่ตนนับถือ

บางก็สวดมนต เพราะหวังใหตนเอง
ร่ํารวย

บางก็ฟงธรรมเพราะคิดวา จะเปนเหตุ
ใหพนทุกขไดงายๆ
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บางเจริญภาวนาเพื่อใหสงบ สบาย มี
ความสุข หายเจ็บไขไดปวย

ลวนทําบุญเพื่อจะเอาทั้งนั้น

บางคนกาวเทาเขาวัด หวังจะถวาย
สงัฆทานวนัคลายวนัเกดิ ตางเรยีกรองหาเจา
อาวาส หลวงพอ หลวงปู ไมเคยคิดจะถวาย
กบัพระหนุม เณรนอย  หรอืไมกอ็ยากทาํบญุ
กับพระมากกวาแมชี เพราะคิดวาจะไดบุญ
มากกวา

ทําบุญเพื่อจะเอาเชนเคย

เห็นคนเมืองรอใสบาตรหนาบานกับ
หลวงตาขาประจํา เมื่อพระหนุม เณรนอย
เดินผาน กลับยกขันขาวหนีเขาบานเสียฉิบ 
เพราะศรทัธาคดิวาทาํบญุกบัพระผูเฒานาจะ
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ไดบญุมากกวาถวายแกพระหนุม เณรนอยหัว
ขี้กลากที่เพิ่งจะบวช

นี่ก็ทําบุญเพื่อจะเอาเหมือนกัน

ชวนสรางหนังสือหรือสื่อสอนธรรมะ... 
ขอคดิดกูอน แตถาชวนบริจาคโลงศพ ไถชวีติ
โค-กระบืองายกวา เพราะเขาใจวาจะชวยให
ตนอายุยืน

ใหหรือเอากันแน

ชวนสรางรั้ววัด สรางกุฏิกรรมฐาน 
สรางหองน้าํไมอยากทํา แตถาสรางโบสถละ
ก็รีบทํา เพราะวัดหนึ่งมีโบสถเดียว นาจะได
บุญมากกวา แมนานๆ ทีจะไดใชประโยชน 
เชน ทําสังฆกรรม ลงอุโบสถ หรืออุปสมบท
พระสักรูปหนึ่งก็ตาม
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ก็นาจะเรียกวา “ทําเพื่อเอา”ได

ชวนทอดผาปาไมอยากทํา เพราะอาจ
ถูกชวนทอดท้ังป ซองผาปากลายเปนภาษี
สังคม พอๆกับไดรับการดงานบวช งาน
แตงงานฯลฯ หรือถาทาํกท็าํอยางขัดเสียมไิด 
แตถาชวนทําบุญกฐินอยากจะทํามากกวา
เพราะปหนึ่งทําไดครั้งเดียว 

โถ! ไดทําบุญปละครั้งเทาน้ันเอง แต
เพราะคิดวาทําไดยาก และนาจะไดบุญ
มากกวาจึงทํา

ถาไมเรยีกวาทาํบญุเพือ่จะเอา แลวจะ
เรียกวาอะไรดี

ที่ผูเขียนพบเจอมายิ่งกวาน้ันก็คือ
วัยรุนบางคนตองการทําบุญวันคลาย
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วันเกิด อุตสาหนําอาหารท่ีตนชอบมาถวาย
นัน่คอืพซิซาสารพดัหนา เพราะคิดวาพระอยู
แตในวัด คงไมมีโอกาสไดลิ้มชิมรสอาหาร
อิตาเลี่ยนแบบนี้ 

หลวงตาก็ไดแตพะอืดพะอม จะกลืนก็
ไมเขา จะคายก็กลัวเสียศรัทธา คิดในใจวา 
นาจะมีพิซซาหนาปลาราทรงเคร่ืองมาดวย 
จะไดฉันคลองคอมากกวาน้ี 

บางทานถวายภัตตาหารเพื่ออุทิศสวน
กุศลใหมารดาบิดาผูเดินทางไปสูปรโลก... 
แลวก็พรรณนาวา 

“ตมยาํนีค่ณุพอชอบ สวนขาวขาหมนูัน่
คุณแมชอบ ฯลฯ” 

ไมเห็นถามสักคําเลยวา พระชอบหรือ
เปลา?
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เนีย่...กค็ดิจะใหไดกาํไรจากทําบญุเชนกนั 
เพราะเม่ือไดถวายอาหารอุทิศใหญาติ 

มติรแลว ทานเหลานัน้กน็าจะได “รบัประทาน” 
สิ่งที่ตนเองถวาย โดยไมเคยสนใจถามไถวา 
ความดัน เบาหวาน ไขมันในเสนเลือดของ
พระจะขึ้นมากกวาเดิมหรือเปลา

บางคนหนักกวานั้น เมื่อทําบุญเสร็จ
แลว ทางวัดเตรียมที่กรวดน้ําสําหรับอุทิศ
สวนกุศลใหอยางดี แตเจาตัวติวาเล็กไป จึง
ไดนาํเอาเหยือกใบโตมากรวดนํ้าแทน พอถกู
ถามไถ ก็ขานไขวา

“ดิฉันญาติเยอะคะ ที่กรวดนํ้ามันเล็ก
ไป เกรงวาจะไมพอแบงกัน มันตองเหยือกนี่
แหละคะ”

พระจึงอดพูดประชดประชันไมไดวา 
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“นาจะกรวดมันทัง้คูลเลอรเลย” และได
ทราบวา บัดนี้มีการทําอยางนั้นแลวจริงๆ 

ใหตายเถอะ! ทําบุญหรือลงทุนทํา
ธุรกิจกันแนเน่ีย

ที่วัดนี้ทําบุญทุกวันอาทิตยมาหลายป
แลว ปนี้มีญาติโยมทําบุญมากกวาทุกป ให
นกึครึม้ใจวา เรตติง้ดกีวาเดมิ แตพอสอบถาม
วัดอื่นๆ ก็ปรากฏวามีโยมทําบุญเพิ่มขึ้น
เหมือนกัน ภายหลังจึงไดคําตอบวา 

“กลัวตาย” 
“กลัวนํ้าทวมโลก”
“เผือ่บญุจะชวยใหรอดตายกับเขาบาง”
เพราะปนีน้้าํมาก พญานาคขยันทาํงาน 

ทําใหแมคนที่ไมเชื่อ ก็เริ่มมีแนวโนมที่จะเชื่อ
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มากข้ึน และหลายคนคิดวา พระวัดนี้เจริญ
ภาวนา(มั้ง) นาจะไดบุญมากกวาวัดอื่น อัน
มผีลทีจ่ะชวยใหรอดปลอดภัยจากอทุกภยัได

ทั้งๆ ที่พระก็ไมมั่นใจเหมือนกันวาถา
น้าํทวมโลกจริงๆ พระจะนุงสบงตีโปงหนีทนั
ไหมเนี่ย!!!

นี่ก็ไมพนทําเพ่ือจะเอาเหมือนกัน

เคยคิดไหมวา เจตนาในการใหหรอืการ
ทาํบญุ กเ็พือ่สละออก ไมใชเพือ่จะนาํเขา สิง่
ที่ควรไดก็คืออุปนิสัยแหงการเสียสละ ยิ่งให
ยิ่งเบาสบาย

ถาจะวาไปแลว อานสิงสแหงการใหนัน้
มอียูแลว คอืการไดโภคสมบตั ิจะหวงัหรอืไม
หวังก็ไดอานิสงสเต็มๆ 
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หลายคนบอกวา จะทําบุญอะไรก็ตอง
อธิษฐานไปเลย เหมือนเล็งเปาแลวยิงลูกศร 
จะไดไมเปะปะ เรื่อยเปอย

แตรูไหมวา คําวา “อธิษฐาน” คือการ
ตั้งใจทํากุศลใหดีที่สุด 

หรอืคาํวา “อธษิฐานบารมี” กไ็มไดแปล
วาปรารถนาที่จะเอา แตหมายถึง ปรารถนา
ที่จะทํา คือทํากุศลจนเกิดผลเปนบารมี ยก
จิตใหสูงขึ้นกวาเดิม

ควรอธิษฐานหรือไม ลองอานนัยแหง
ภูมิชสูตร อุปริปณณาสก มัชฌิมนิกาย ซึ่งผู
เขียนขอยนยอวา

“...ดกูอนภมูชิะ ใครทีม่คีวามเหน็ผดิ คดิ
ผิด พูดผิด มีการงานผิด มีอาชีพผิด มีความ
เพียรผิด มีสติผิด มีสมาธิผิด แมจะตั้งความ
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หวังหรือไมก็ตาม แลวประพฤติพรหมจรรย 
เขาก็ไมสามารถจะบรรลุผล 

นั่นเพราะอะไรเพราะเขาไมสามารถจะ
บรรลุผลไดโดยอุบายอันไมแยบคาย

. . .ดูกอนภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรุษ
ตองการนํ้ามนั เกลีย่ทรายลงในรางแลวค้ันไป 
เอาน้ําพรมไปๆ ถึงแมจะตั้งความหวังหรือไม
ก็ตาม เขาก็ไมสามารถจะไดน้ํามัน

...ดกูอนภูมชิะ สวนใครท่ีมคีวามเห็นถูก
ตอง มีความคิดถูกตอง พูดถูกตอง การงาน
ถูกตอง อาชีพถูกตอง ความเพียรถูกตอง มี
สติถูกตอง มีสมาธิที่ถูกตอง แมจะตั้งความ
หวังหรือไมก็ตาม แลวประพฤติพรหมจรรย 
เขาก็สามารถบรรลุผล 

นั่นเพราะอะไร เพราะเขาสามารถจะ
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บรรลุผลไดโดยอุบายอันแยบคาย
. . .ดูกอนภูมิชะ เปรียบเหมือนบุรุษ

ตองการน้าํมนั เกลีย่งาปนลงในรางแลวคัน้ไป 
ถึงจะตั้งความหวังหรือไม เขาก็ไดน้ํามัน...”

เมื่อสรางเหตุปจจัยที่ถูกตอง ผลตางๆ 
จึงเกิดขึ้นอยางเหมาะสม มิใชเกิดจากความ
หวังลมๆแลงๆ

ฉะนั้นจิตที่คิดจะให ยิ่งใหญกวาจิตที่
คิดจะรับ ก็เพราะเปนจิตที่พรอมจะ “สละ” 
ออก จนเปนฐานใหเกิดการ “สลัด” ความ
โลภโมโทสันทั้งปวง

เปาหมายของการใหแบบพุทธท่ีแทจริง 
คอืการเปนอิสระจากระบบทุนนิยม ปลอดพน
จากการหวังผลประโยชนโดยประการท้ังปวง 
พระพุทธองคใชคําวา “วิวัฏฏคามินีกุศล” 
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แปลวากุศลท่ีทําใหพนจากการเวียนวายตาย
เกิด นั่นคือพระนิพพาน

มิเชนน้ันการใหที่หวังไดการตอบกลับ 
กจ็ะไมตางอะไรกับการบนบานศาลกลาว ซึง่
กลายเปนอุปนิสัย(เสีย)ของคนไทยไปแลว

ลองเปลี่ยนจากการให เพื่อจะเอา 
เปนการใหเพ่ือชําระใจตนใหสะอาดบริสุทธิ์ 
ตื่น รู เบิกบานแบบพุทธแทดีไหม 
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โงซ้ําซาก
ยามเชา แสงทองจับขอบฟา บอกใหรู

วาอีกไมนานพระอาทิตยจะอุทัยไขแสง และ
ก็เปนธรรมดาอยูเองวา เม่ือขึ้นแลวก็ตองลง 
ขึ้นแลวไมลงไมเคยมี 

สายธารา ไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ําตาม
ธรรมชาติ ไมเคยไหลยอนกลับจากที่ต่ําไปสู
ที่สูงเลย

แสงแดดแผดเผาเรารอน สายลมราํเพย
พดักระทบผิวกายใหชืน่เย็น กเ็ปนธรรมดาอีก
นั่นแล
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หากมีใครสักคน มานั่งคร่ําครวญหวน
ไห หวังจะใหพระอาทิตยขึ้นไมตองตก หรือ
ตกแลวไมตองขึ้น 

เราทาน กค็งตองบอกวา “บาหรอืเปลา
หวา”

หรือหากมีใครมาพร่ําเพอวา ขอใหน้ํา
ไหลจากที่ต่ําไปสูที่สูง หรือขอใหแสงแดดไม
เรารอน สายลมไมตองเย็นไดไหม

ไอหมอนี่ก็คงเขาขายมีอาการทาง
จิตเวชเหมือนกัน

ยังมีเรื่องท่ีเปนธรรมดาอีกมากมายท่ี
แมคนไมเคยเขาวดักร็ูวามันเปนของมนัอยาง
นั้น แตก็อดไมไดที่จะเปนทุกข เชน

เมื่อไรที่ไดผลประโยชน ก็แนนอนวา 



พระมหาวิเชียร  ชินวํโส

55

ตองเสียผลประโยชนสักวันจนได
เมื่อไรท่ีมียศถาบรรดาศักดิ์ อํานาจ 

วาสนาบารม ี อยางนอยเมือ่ถงึคราวเกษยีณ
อาย ุหวัโขนบรรดามีเหลานี ้กถ็งึคราจะตอง
วางลงแลว

เมื่ อ ไรที่ มีคนมาประจบสอพลอ 
ยกยอง สรรเสริญ ก็เตรียมใจไวเถิดวา ไม
นานเกินลืม จะมีคนนินทาดาวาใหหูรอน
เปนแน

เมื่อไรท่ีมีความสุขสม ไมนานความ
ทุกขตรมยอมโผลแพลมเปนหอกทิ่มใจ
แนนอน

สิง่เหลานีพ้ระพุทธเจาทรงตรัสเรียกวา 
“โลกธรรม” หรือ “ธรรมดาของโลก” ที่ไมวา
กีย่คุกีส่มยั มนักเ็ปนธรรมดาของมนัอยางนัน้
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แตกน็าประหลาดใจวา ไมวายคุสมยัใด 
คนก็ทุกขกับเรื่องเหลานี้ซ้ําๆ ทั้งๆที่รูอยูนี่
แหละ

ผูเขียนมักเห็น “ชาวพุทธขี้ออน” เที่ยว
กราบกรานออนวอน บนบานศาลกลาวส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เพื่อชวยใหตนปลอดพน
จากความเจ็บ ความตาย 

พระพุทธเจาเคยตรัสเปรียบเทียบวา 
หากโยนหินลงไปในนํ้า แลวออนวอนใหหิน
ลอยขึ้นมาเหนือนํ้าได

หรือเทนํ้ามนัลงไปในนํ้า แลวออนวอน
ใหน้าํมันจมลงไปใตน้าํได กอ็าจสมปรารถนา

มิไยตองพูดถึงมวลหมูนักปฏิบัติธรรม
ทัง้หลาย มกัจะมีปญหาถามไถกนัอยูเสมอวา
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“ทําไมนั่งสมาธิไมสงบเสียที” นี่พวก
สมาธิสั้น ตัณหายาว

“นั่งสมาธิทีไร สงบ นิ่ง ดิ่ง ลึก มีความ
สขุมาก ฉนัจะติดสมาธิไหมเน่ีย” จะเอายังไง
กันแนเนี่ย

“แลวไงตออะ ปฏิบตัมิากน็านแลวเมือ่ไร
จะไปไหนกับเขาเสียที” นี่พวกไมไปไมมา 
ประเภทภาวนามักงาย  แตความอยากไดสูง 

“ทําไม มันทุกขอยางน้ี ถารูวาภาวนา
แลวทุกข ไมทาํเสยีกด็”ี หลวมตัว หลวมใจมา
ขนาดนี้แลว จะถอยใหโงทําไมเน่ีย ฯลฯ

ขอบอกวา นี่ก็เปนธรรมดาของจิต ที่
บางครั้งก็ดี บางทีก็แย

ในเมื่อมันเปนเรื่องธรรมดาอยางนี้ ก็
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เลิกวุนวายกบัมันเสยีท ีเรยีนรู สงัเกตดูมนัไป
ไมงั้น จะแตกตางกับคนที่มีอาการทาง

จิตเวชตรงไหนเลา

ถาจะวาไปแลว “ทุกข” ทุกคราว ลวน
เกิดจากสาเหตุเดิมๆ แตเร่ืองราวอาจแตก
ตาง เชน

จิตใจมีความสุขเบิกบาน = ชอบ
มีคนชมวาทํางานเกง = ชอบ
นั่งสมาธิแลวสงบ สบาย = ชอบ
พอแมไมใหเรียนคณะท่ีตนตองการ = 

ไมชอบ
นั่งสมาธิแลวปวดขา = ไมชอบ
ภาวนาแลวฟุงซาน = ไมชอบ
ชอบ = กามตัณหา, ภวตัณหา
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ไมชอบ = วิภวตัณหา
กามตัณหา, ภวตัณหา, วิภวตัณหา ก็

คือตัณหาที่ทําหนาที่แตกตางกันเทาน้ันเอง
พูดงายๆ ก็คือ “จะชอบหรือชังก็ลวน

คอืตณัหา อนัเปนตวัสมุทยั หรือสาเหตุแหง
ทุกขตัวพอ”

หลวงปูชา สุภัทโท แหงวัดหนองปาพง
ทานเปรียบเทียบวา 

“เหมือนกับไมทอนหน่ึง ที่ขางหนึ่ง
ทาสีแดง ขางหนึ่งทาสีดํา เวลาเราหันไปดู
ขางสแีดง กบ็อกวามนัสวยด ีแตพอมองขาง
สีดําก็วามันนาเกลียด ทั้งๆที่เปนไมทอน
เดียวกันนั่นแหละ จะชอบหรือชัง มันก็
ตัณหาตัวเดียวกันนั่นเอง”
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จะกี่สหัสวรรษ สาเหตุแหงทุกขยัง
เหมือนเดิม แตเหตุการณ เรือ่งราวอาจเปล่ียน 
ไปตามส่ิงแวดลอม ผลแหงกรรม กาลเวลา
และเหตุปจจัย

หากยังทุกขเพราะชอบหรือชังอยู ก็
เทากับโงซ้ําซาก โงเร้ือรัง โงกับเร่ืองเดิมๆ 
โงมิรูจบ 

แลวจะแกอยางไร
ก็ตองยอนกลับไปดูตัวเอง อยาสงจิต

ไปแสวงหาสาเหตุจากภายนอก เพราะน่ันมัน
ปลายเหตุ ทุกขของแทเกิดที่ใจ เพราะความ
ชอบชังเริ่มที่ใจกอน

เพียงเรียนรู  ยอมรับ  หรือ “แครู” แลว
ปลอยใหเขาทําหนาที่ไปตามธรรมชาติ 



พระมหาวิเชียร  ชินวํโส

61

เพราะธรรมชาติลวนเกิดเอง ดับเอง
จัดการตัวของมันเองทั้งสิ้น 

อยาโงเขาไปจัดการกับธรรมชาติ ซึ่ง
ไมมมีนษุยหนาไหนจดัการได จะไดเลกิทกุข
อยางโงๆ กันเสียที
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หมากัดไม
ความทกุขอนัเกดิจาก โลกรอน น้าํทวม 

แฟนทิ้ง เซ็ง เหงา เศรา วาเหว  โดนดา 
ตกงานฯลฯ ลวนกอใหเกิดความทุกข 

และเช่ือไหมวา ทุกขทั้งปวงน้ัน ลวน
เกิดมาจากสาเหตุเดียวกัน 

คือการยึดถือในรูป-นามหรือกาย-ใจ
วาเปน ตัวกู-ของกู

สรุปงายจัง มั่วหรือเปลาเนี่ย
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พระพุทธเจาทรงแสดงไวครอบคลุมทกุ
แงมุมแลววา มนุษยเราทุกขเพราะ แก เจ็บ 
ตาย พลัดพรากจากสิ่งที่รัก ประจักษกับส่ิง
ที่ชัง และไมไดดั่งใจหวังนั่นเอง 

แลวกท็รงสรุปวา ทกุขทัง้หลายทัง้ปวง
ที่กลาวมาน้ัน ลวนเกิดมาจากการยึดม่ันใน
ขันธ หรือกายใจวาเปน อัตตาตัวตน หรือ
ตัวกู-ของกู 

เม่ือนาํไมไปแหยหมา ตอใหหมาฉลาด
ขนาดไหน ก็กัดปลายไม เพราะมันคิดวาไม
คือศัตรูของมัน หรือเพราะมันคิดวาไมคือสิ่ง
ที่ทําใหมันทุกข

แตถานําไมไปแหยเสือ เสือจะกระโดด
ตะปบคนท่ีนาํไมไปแหยมนั เพราะมันรูวาจูๆ  
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ไมจะโผลมาทําใหมันรําคาญใจไมได ถาไมมี
คนถือปลายไมอีกขางหนึ่ง

คนถือไม เปรียบเหมือน สภาพจิตอัน
ทะยานอยาก ดิน้รน แสวงหา ไขวควาไมจบ
ไมสิน้ ดวยอาํนาจแหงตณัหาอนัเปนตนเหตุ
แหงทุกข

ไม เปรียบเหมือน เรื่องราว หรือ
เหตุการณที่เกิดข้ึนกับชีวิต อันเปนผลแหง
จิตที่ดิ้นรนทะยานอยากนั้น

หมาหรือเสือ ก็เปรียบเหมือนใจของ
เราทานทุกคน

อยามัวหลงไปจัดการทุกขที่ปลายเหตุ 
เพราะจะเทากับหมากัดไมเทาน้ัน 

กัดใหปากฉีก ฟนหัก ก็ไมเคยแกทุกข
ไดจริง มีแตกดขม หมักหมม หลีกเลี่ยง
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อําพรางทุกขเอาไว เมื่อตัณหาโผลขึ้นมา
ครอบงําจิตใจไดเมื่อไร ก็ทุกขอีก

เปลี่ยนใจตนใหเปนเสือ เพียงรูจัก
ยอมรับ ใจเย็น รอคอย สงัเกต ศกึษา ฝกฝน 
อดทนกับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิต คุณ
จะเห็นเองวาเบื้องหลังเรื่องราวเหลาน้ัน มัน
มีสาเหตุที่แทจริงอยู นั่นคืออุปาทานซึ่งทํา
หนาที่ยึดถือครอบครองกายใจ วาเปนตัวกู-
ของกู  

และท่ีสําคัญคือ เมื่อเห็นตนเหตุแหง
ทุกขแลวตอง “กัดไมปลอย” นั่นคือมีความ
เพยีรรูสกึตวัไปทีค่วามอยาก ความดิน้รนแหง
จตินั้นอยางสม่ําเสมอ ไมละทิ้งกลางคัน

มีพุทธพจนใน ทุกขนิโรธสูตร สังยุตต-
นิกาย นิทานวรรค วา
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“ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น
แหงทุกขเปนอยางไร ?    

เพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุ-
วิญญาณ ความประชุมแหงธรรม  3 ประการ 
เปนผัสสะ  เพราะผัสสะเปนปจจัย   จึงเกิด
เวทนา เพราะเวทนาเปนปจจยั  จงึเกดิตณัหา 

ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนความเกิดขึ้น
แหงทุกข...

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความดับแหง
ทุกขเปนอยางไร?  

เพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุ-
วญิญาณ ความประชมุแหงธรรม 3 ประการ
เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิด
เวทนา เพราะเวทนาเปนปจจยัจงึเกิดตณัหา 
เพราะตัณหานั่นเทียวดับดวยสํารอกโดย
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ไมเหลือ อุปาทานจึงดับ  เพราะอุปาทาน
ดับ   ภพจึงดับ  เพราะภพดับ  ชาติจึงดับ  
เพราะชาติดับ ชรามรณะโสกปริเทวทุกข-
โทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหง
กองทกุขทัง้มวลนี ้ ยอมมดีวยประการฉะนี.้  

ภกิษทุัง้หลาย  นีแ้ลเปนความดับแหง
ทุกข...”

หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กาย
กับความเย็น รอน ออน แข็ง หยอน ตึง ใจ
กับความนึกคิดปรุงแตง ก็มีนัยเดียวกัน

สรุปงายๆ เม่ือตา+รูป+จิต(จักขุวิญญาณ) 
ประชุมกนั กระบวนการแหงการเหน็กเ็กดิขึน้ 
เรียกวา ผัสสะ

ผสัสะกอใหเกดิเวทนา คอืความรูสกึสขุ 
ทุกข เฉยๆ 
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เวทนากอใหเกิดตัณหา คืออาการ
ทะยานอยากแหงจิต 

และแลวกระบวนการแหงทกุขกเ็กดิขึน้
ในบัดดล เพราะตัณหาเปนบอเกิดแหงความ
ยึดมั่นถือม่ันคืออุปาทาน 

และอุปาทานก็กอใหเกิดภาวะแหง
ความมีความเปนหรือภพ 

ภพกอใหเกิดชาติคือความยึดม่ันวามี
ตัวกู-ของกูขึ้นมารองรับ

ชาติคืออาการเกิดขึ้นแหงตัวกู และ
ความแก(ตัง้อยู) ความตาย(ดบัไป) ความโศก
เศรา ร่ําไร รําพัน ทุกขกาย ทุกขใจ เหี่ยวแหง
ใจ อันเปนตัวทุกขลวนๆ ในขณะจิตนั้น

ฉะนัน้เมือ่พระพทุธองคทานสอนใหดบั
ทุกข ทานใหรูไปท่ีกระบวนการเกิดแหงทุกข
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ทัง้สาย คอืรูทีผ่สัสะ ถาไมทนั กร็ูทีเ่วทนา ถา
ยังไมทันอีก ก็รูที่ตัณหา 

ถายังรูไมทันอีกก็หมดสิทธิ์รู เพราะ
อุปาทานคือตัณหาที่มีกําลังแรงเกินกวาสติ-
สมัปชัญญะจะทาํหนาทีไ่ปกําราบปราบพยศ
ไดแลว

ลักษณะแหงอุปาทานท่ีสัตวทั้งหลาย
รับรูไดในโลกสมมุติก็คือ

กูซวย  ฉันสวย เด้ียนเกง ผมดี อะฮั้น
แย ฯลฯ หรือความรูสึกที่มี “ตัวกู-ของกู” เขา
รวมกระบวนโงดวยนั่นเอง

หลวงพอชา สุภัทโท ทานวา
“ทัง้ๆท่ีรูวาหนิมันหนัก แตครัน้จะวาง 

ก็กลัววามันจะไมเหลืออะไร”
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เปนเพราะคดิวาหนิคอื “ก”ู จงึไมอยาก
วางและไมรูวิธีวางน่ันเอง

เคยเขยีนกวไีวบทหนึง่ ซึง่นาบอกถงึวธิี
วางไดเปนอยางดี

ทุกขเพราะกู

 เพราะรักตัวฉันจึงกลัวสารพัด
กลัวถูกกัดกลัวตําหนิกลัวเสียหนา
กลัวไรรักไรคนชมตรมอุรา
กลัวนินทากลัวสูญเสีย..ละเหี่ยใจ

 เมื่อรักตัวฉันจึงกลัวสรรพทุกข
กลัวไรสุขไรสําคัญใจหวั่นไหว
ไรราคาไรคุณคานานอยใจ
ทนไมไดเพราะ“ตัวกู”เคยฟูฟอง
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 มาบัดนี้“ตัวกู”ดูแฟบฟุบ
มันเหี่ยวหุบหดหูดูเศราหมอง
ความคิดทําใหทุกขซ้ํานํ้าตานอง
“ตัวกู”ตองเจ็บจําช้ําทรวงใน

 เมื่อรูตัวสติตั้ง“แครู”ตอ
“ตัวกู”ก็เกิดดับวิบวับไหว
พลันปญญา“ตื่นรู”อยูภายใน
ทุกขดับไปสวางไสวไร “ตัวกู” ฯ

หาคนถือไมใหเจอ แลวกัดที่คน อยา
มัวไปแทะไม เสียเวลาเปลาๆ
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ยอมรับความจริง
คณุแมหม ูสงคาํถามเขามาในเวบ็บอรด

ของ www.chinawangso.net วา 
“พระอาจารยเบื่อไหมคะ ?”
ผูเขียนตอบไปวา  “ฮึ! ใครเบื่อ?”
ไดทราบในภายหลังวา เมื่อเจาตัวได

รบัคาํตอบแลว กห็ายเบ่ือเปนปลดิทิง้ เพราะ
เมือ่เขาไปรูทีก่ายทีใ่จของตนตรงๆ ซือ่ๆ แลว
ก็หาไมเจอเหมือนกันวา “ใครเบื่อ” เพราะ
เห็นแต “ความเบ่ือ” เกิดๆ ดับๆ อยูเทาน้ัน

และน่ันคือวิธี “ยอมรับความจริง”
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เพราะพระพุทธเจาสอนใหรู หรือ
กําหนดรู หรือตามรู หรือภาษาบาลีใชคําวา 
สิกขติ แปลวา ยอมศึกษา 

พูดใหงายกวาน้ันก็คือ เรียนรู  สังเกต 
ยอมรบัความจริง หรอืยอมรบัสจัธรรมท่ีกาํลงั
ปรากฏตอหนาตอตานั่นเอง

เพราะธรรมชาติในจักรวาลน้ี มเีพยีง 3 
อยาง คือ

1.ธรรมชาติที่เปนบุญ ไดแกสภาวะที่
ฉลาด ปลอดโปรง โลง เบา ซือ่ตรง คลองแคลว 
ควรแกการงาน ไดแกกุศลธรรมทั้งปวง

2.ธรรมชาติที่เปนบาป ไดแกสภาวะท่ี
โง มดื บอด อบัทบึ หนกั อดึอดั ตบีตนั ไดแก
อกุศลธรรมท้ังปวง
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3.ธรรมชาติที่เปนกลางๆ ไมเปนบุญ
หรือบาป คือจิตและเจตสิกที่เปนวิบากและ
กริยิา รปูธรรมท้ังปวง และพระนิพพาน ไดแก 
อัพยากตธรรม

พูดงายๆ ก็คือธรรมชาติมันก็เปนของ
มันอยางน้ัน ไมมีใครสามารถจัดการ แกไข
อะไรได เพราะแมแตนามหรือใจที่คิดวาเปน
ของเราบางคร้ังก็เปนกุศลธรรม บางคร้ังก็
เปนอกุศลธรรมตามเหตุปจจัย บังคับใหมัน
เปนดั่งใจก็ไมได สวนรูปหรือกายซึ่งเปนสวน
ของวิบากขันธกเ็ส่ือมไปตามสภาพ ไมไดเปน
บุญหรือบาป ดีหรือชั่วที่ไหน แมจะเกิดมาดํา 
หนาตาขีร้ิว้ขีเ้หรอยางไร กไ็มใชบาปหรือความ
ชั่ว ไอที่เปนบาปนั้นคือใจที่เกลียดกลัวความ
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ดําหรือความข้ีเหรของตนตางหาก
สวนคําวา “ดีหรือไมดี” เปนเพียงการ

ใหคาของจิตตอส่ิงเราทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย 
ใจ เทานั้นเอง

หากกลาวโดยสมมติบัญญัติแลว กุศล
คอือาการทีจ่ติฉลาด อกศุลคอือาการทีจ่ติโง

แตถากลาวโดยปรมัตถแลว จะฉลาด
หรอืโงกม็คีาเทากนั เพราะเปนพฤตกิรรมของ
จติอยางหนึง่ทีเ่กดิเอง-ดบัเองทัง้สิน้ และมคีา
ใหผูปฏิบัติได “รู” เทาน้ัน

เชน..จติสงบ นิง่ ดิง่ ลกึ ปลอดโปรงโลง
เบา หากผูปฏิบัติมัวหลงไปยึดไว เพราะคิด
วามันเปนของดี ก็ทําใหติดอยูในสุขสงบน้ัน 
ถูกกามตัณหา ภวตัณหาครอบงําทันที
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จติมรีาคะ โทสะ ขุนมัว รอนรน วุนวาย 
กระสับกระสาย ปวน หากผูปฏิบัติรังเกียจ
มัน จิตก็จะมีตัณหาชนิดวิภวตัณหาครอบงํา
ทันที

ถาจะแกกต็องแกทีเ่หตุปจจยั ไมใชแก
ทีอ่าการของกุศล หรืออกุศลท่ีกาํลังเกดิขึน้

จึงมีวิธีการชนิดที่งายที่สุดสําหรับการ
ปฏิบัติ ก็คือ “ยอมรับความจริง” คือ ยอมรับ
วามนัเปนธรรมดาของมันอยางนัน้ เพราะถา
จะวาไปแลวสรรพสิ่งลวน “จริง(สัจธรรม)” 
ดวยตวัของมนัเอง สิง่ที ่“ไมจรงิ” มอียางเดยีว 
คือความเห็นของเรานั่นเอง

การยอมรับความจริง จึงเปนวิธีที่ชวย
ใหจิตไมเกิดอคติ ในขณะที่เขาไปเห็นรูป ฟง
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เสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกตองสัมผัส นึกคิด
เรื่องราวตางๆ จึงทําใหรูโลกไดอยางถูกตรง 
ไมหลงปรุงแตงไปตามความคิด

อคติหรือความลําเอียงไมเที่ยงธรรม มี 
4 ประการ คือ 

1. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ เม่ือ
จิตชอบในอารมณใด ก็หลงไปใหคาเปนบวก 
สรรเสรญิ ยกยอง อารมณนัน้ จนมองไมเหน็
จุดบกพรอง

2. โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง  เม่ือใจ
มอีาการเกลยีด แทนทีจ่ะเหน็ตามจรงิ กห็ลง
ใหคาเปนลบ จนมองขามประโยชนหรอืความ
ดีของสิ่งนั้นๆ ไปเสีย

3. โมหาคติ ลาํเอยีงเพราะหลง คอืการ
ที่จิตหลง โงเขลา เบลอๆ เออๆ จนไมเห็น
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หรือ “ไม-ทนั-เหน็” ตามความเปนจริง เหมอืน 
มีมานก้ันจิตไว 

4. ภยาคติ ลาํเอยีงเพราะกลวั เชน กลวั
จะติดอยูในภาวะท่ีสงบสบาย กลวัการปฏิบตัิ
จะไมกาวหนา กลัวอาการทุกขเวทนาท่ีเคย
เกิด กลัวจะไมดี ลวนเปนเหตุใหไมรูตาม
ความเปนจริงทั้งสิ้น

การยอมรับความจริง ยังใชไดกับชีวิต
ประจําวนัดวย

เชน ฐานะยากจน ก็ยอมรับความจริง
เสีย ไมเหอเหิม ทะเยอทะยาน แสวงหาวัตถุ
มาปรนเปรอตนเองตามกระแส จนตองกูหนี้
ยืมสินมาเพิ่มใหเครียดหนักไปกวาเดิม รูจัก
ประหยัด เกบ็หอมรอมริบ รูจกัใช รูความพอดี
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ในการดําเนินชีวิต ก็สามารถจะอยูในโลกน้ี
ไดอยางมคีวามสุข เพราะเงนิไมใชปจจัยหลกั
ที่จะทําใหชีวิตมีความสุข

อกหัก ก็จงยอมรับความจริงเสียวา 
ทุกครั้งที่มีความรัก จะมีผลตามมา ๒ อยาง
คอื ไมสมหวงักผ็ดิหวงัเทานัน้เอง การยอมรบั
ความจริง ชวยใหไมตีโพยตีพาย คร่ําครวญ
หวนไห ใหตนเองอกหักซ้ําซอนไปโดยใชเหตุ

ขี้เหร ก็ยอมรับความจริงเสียวา คนใน
โลกนี้ ลวนหลอและสวยตามคานิยม หรือ
ตามการใหคาตอความหลอความสวยใน
ยุคนั้นๆ 

เชนปจจุบันนี้ สาวไทยนิยมความสวย
แบบเกาหลี ใครอยากสวยแบบนั้นบาง เห็น
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ทีจะตองแสวงหา “กิมจิ” มากินตั้งแตหัดเดิน
ตั้งไขโนน 

หรือไมก็คงตองสวยซาดิสมอาศัย
มดีหมอเปนทีพ่ึง่ ในเมือ่คนในประเทศน้ี สวย
แบบเกาเหลาหรือไมเกาหลังมากกวา แมจะ
พยายาม “แอบแบว” สุดชีวิตแลวก็ตาม

รวย-จน บางคร้ังกไ็มเกีย่วกบั GDP สกั
เทาไรนัก เมื่อเทียบเคียงกับคนท่ีมีนอยกวา 
เราก็รวยกวา เม่ือเปรียบเทียบกับคนมีมาก 
กวา ก็เกิดอาการจนข้ึนมาทันที 

จะรวยหรือจนจึงอยูที่ใจดวย 

เมื่อ “ยอมรับความจริง” ไดแลว ความ
ทุกขก็หดสั้นลงเปนธรรมดา เพราะปลงใจ
หรือวางใจไดแลวนั่นเอง
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สวนท่ีเหลือก็ปลอยใหสติ-สัมปชัญญะ 
ทําหนาที่สังเกต เรียนรูไป จนจิตเกิดความ
เหน็ถกูตองข้ึนมาวา “ตวัก-ูของกู” มไิดม ีการ
ยอมรับความจริงนั้นก็จะละเอียดยิ่งขึ้นไป
จนยอมรบัไดวา ทาํอะไรกบัทกุสภาวะไมได 
มีผลใหเลิก“ทํา” หรือเขาไปวุนวายขัดแยง
กับธรรมชาติไปเอง
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พอดีอยูแลว
พอ...ดี  พอ...แลวจึง...ดี  ดีเม่ือพอ
คนไทยใชคําน้ีจนผสมกลมกลืนไปกับ

ชีวิตประจําวันแลว 
แตก็นาแปลกใจวา ทําไม “ความพอดี” 

ไมกลมเกลียวกับใจที่ดิ้นรนไขวควาไมหยุด
หยอนกันเสียที

“ทําไมตองเจอเจานายประเภทคุณ
ระเบียบ คุณละเอียดละออ คุณละเมียดแต
ไมละไมอยางนี้ ทํางานกับนายแบบน้ีเครียด
จังเลย”
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ก็มันพอดีอยูแลว

“ทําไมซวยอยางน้ี กอนแตงก็เลือก
ดีแลวนะ พอแตงแลว พึ่งจะรูวาสามีมีเมีย
หลวงอยูแลว”

ก็มันพอดีไงละ

“น้าํมาจากไหนนักหนา ทาํไมฉันถงึโชค
รายอยางนี้ ทวมมาเปนเดือนแลว”

นี่ก็พอดีอีกแลว

“ผมอยูบานไมมีความสุขเลย เจอเจา
หนี้นอกระบบ ตามมาทวงหนี้ทุกวัน”

เฮอ! พอดีจริงๆ

หรือถาเปนนักปฏิบัติก็มักจะมีสภาวะ
ไมพึงประสงคเกิดขึ้นเสมอ
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“พอเริ่มกําหนดรู ความงวงก็ถามหา
เชียว”

ฮื่อ นั่นก็พอดีอีก

“ฟุงซานทัง้วนั ไมรูจะฟุงอะไรนักหนา”
พอดีอีกนั่นแหละ

“เมื่อวานน้ีมีสติทั้งวัน วันน้ีไมรูหายไป
ไหน ไมรูเนื้อรูตัวเลย” 

นี่ก็พอดีอีกเหมือนกัน

ทําไมจึงวาอยางนั้น
ก็เพราะสรรพสิ่งลวนเปนไปตามเหตุ

ปจจัย ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น ลวนบังคับไมได 

แมน้ํายมนํ้าลนทุกป หลายคนออกมา
เรียกรองใหสรางเขื่อน เพราะเดือนรอนจาก
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น้ําทวม ในขณะที่แมน้ําอีกหลายสายมีเขื่อน
และเชื่อกันวา จะบริหารจัดการน้ําได แตพอ
ธรรมชาติตองการใหน้ํามาก เขื่อนไหนๆ ก็
เอาไมอยู จงึไดรูวาผูบรหิารจัดการนํ้าตวัจริง
ก็คือธรรมชาตินั่นเอง

สิ่งดีดีเกิดขึ้นในชีวิต แมอยากใหมันอยู
นานๆ หรืออยูกับเราตลอดชีวิต มันก็ไมอาจ
อยูไดเพราะหมดเหตุปจจัยใหอยูตอ หรืออาจ
เพราะมีเหตุปจจัยทีจ่ะสรางส่ิงทีด่กีวาใหเกดิ
ขึ้นกับชีวิตเรา

สิง่ไมด ีเกดิขึน้กบัชวีติ แมอยากผลกัดนั
ใหหลุดพนจากชีวิต หากมันยังมีแรงสงจาก
เหตุปจจัยอยู มนัก็จะยังคงอยูอยางนั้น

อะไรคือเหตุปจจัย ?
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เหตุ คือสิ่งท่ีทําใหเกิด ปจจัยคือตัว
สนับสนุนใหเจริญงอกงาม

เชน เมล็ดถั่ว หากทิ้งไวก็จะเหี่ยวแหง
เสียหาย แตเมื่อนําไปปลูกลงในดิน รดนํ้า 
พรวนดิน ใสปุย เมล็ดถั่วนั้นก็เจริญงอกงาม 
ออกดอก ออกผลแพรพันธุตอไป

เมล็ดถั่ว คือเหตุ สวนดิน น้ํา ปุย เปน
ปจจัยสนับสนุน

สรรพสัตวทั้งปวง มีความโลภ ความ
โกรธ ความหลง และความไมโลภ ไมโกรธ 
ไมหลง เปนเหตุแหงนาม หรือจิตใจ

มีกรรม  จิตใจ  อุณหภูมิ และอาหาร 
เปนปจจัยแหงรูปธรรม หรือกายภาพ

เมือ่มองเห็นสิง่สวยงาม ความโลภจึงมี
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กาํลังปรงุแตงจติใจ หลงสรางกรรมขึน้มาทาง
จิตใจ กายก็เกิดความกระตือรือรนที่จะ
แสวงหา เฝามอง จบัจอง ยดึครองส่ิงสวยงาม
นั้น

ในขณะทีไ่ดยนิเสยีงดา จติใจเกดิความ
โกรธข้ึนมา ก็ปรุงแตงใหรางกายเกิดความ
รอนรนกระวนกระวาย จิตใจอยากดา จึงสั่ง
ใหปากคือกาย ก็ขยับดาตอบกลับไป

เมื่ออยากสงบ ความโลภ ความหลงก็
รวมกันทาํงาน ทาํใหจติใจเพงจองตออารมณ
นั้น ยิ่งทําก็ยิ่งเครียด กอใหเกิดโทสะขึ้นมา 
รางกายก็รอนวูบวาบ หาความสุขจากการ
ภาวนาไมได

เมือ่เกดิสมาธ ิจติใจปลอดโปรงโลงเบา 
เปนกุศลขึ้นมา ความไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง 
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กเ็กดิขึน้ จติใจต้ังมัน่รู อารมณตามความเปน
จริง รางกายก็พลอยคลองแคลว โปรงเบา 
สบายไปดวย 

จึงไมมีคําวา “บังเอิญ” ในพุทธศาสนา
ทําไมตองเจอกับคนๆนี้ ?
ทําไมตองมีเหตุการณแบบนี้เกิดขึ้น

กับชีวิตเราดวย ?
ทําไมเราตองทําอยางนี้ดวย ทั้งๆ ที่รู

วามันไมเขาทา ฯลฯ
ทําไมตองเปนมะเร็ง ?
จึงไมใชเรื่อง “บังเอิญ” 
เพียงยอมรับวานั่นคือความพอดีของ

ชีวิตในขณะนั้น 
แตความพอดีของวินาทีนี้กับวินาที
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ตอไปอาจไมเหมือนกันเพราะมันก็ตกอยูใต
กฎแหงไตรลักษณ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

พระพุทธเจาตรัสไวใน อุปปาทาสูตร 
อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ดังนัยวา 

“ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคต
ทั้ งหลาย  จะบัง เ กิดขึ้ นหรือไมก็ตาม 
ธรรมธาตนุัน้ยอมต้ังอยูแลวเปนธรรมดา เปน
กฎตายตัวตามธรรมชาติวา สงัขารท้ังปวงไม
เที่ยง เปนทุกข...ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา

 ตถาคตยอมรูจักธรรมธาตุนั้นอยาง
ทัว่ถงึ ครัน้รูแลว จงึตรสับอก แสดง บญัญตั ิ
ตั้งข้ึน เปดเผย จําแนกแจกแจง ดุจหงาย
ของที่ควํ่า วาสังขารทั้งปวงไมเที่ยง เปน
ทุกข...ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา”
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พูดใหงายกวานั้นก็คือ จะมีพระบรม
ศาสดาอบุตัขิึน้มาในโลกนีห้รอืไมกต็าม พระ
ธรรมก็เปนของประจําโลก มอียู เปนอยูอยาง
นั้นตามธรรมชาติ

และงายกวาน้ันอกีกค็อื พทุธธรรมมีอยู
แลวตลอดเวลา ดวงจิตใดแจมแจงในธรรมนี้ิ  
ก็เรียกวา จิตพุทธะ คือจิตผูรู

ดวงจิตใดรูตามจิตพุทธะเรียกวาสังฆะ 
คือหมูกลุมแหงดวงจิตที่เขาใจในกฎเกณฑ
ธรรมชาตินั่นเอง 

พระธรรมในความหมายแหงไตรลกัษณ
นี ้จงึคอืกฎเกณฑทีค่รอบงาํโลกทัง้ปวงเอาไว
รวมถึงเราทานทั้งหลายที่อยูในโลกดวย

“ความพอดีของโลก” จึงตกอยูภายใต
ความไมเที่ยง(อนิจจัง) ไมทน(ทุกขัง) และ
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ไมแท(อนัตตา)
ความไมเที่ยง ไมทน ไมแทนั่นแหละ 

คอืความพอดขีองสรรพสิง่ ไมวาจะเลก็กวา
ควารก (quark) หรือย่ิงใหญกวาเอกภพ 
(universe) ก็ตาม

เพิม่เขาไปแมเพยีง 1 ไมโครกรมั กม็าก
เกินไป ตัดออกแมเพียง 1 ไมโครกรัม ก็นอย
เกินไป ถาจะวาไปแลว ไมเคยมใีครเพิม่หรอื
ตดัอะไรใหหลดุไปจาก “ความพอด”ี ไดเลย
แมจะใชนาโนเทคโนโลยีก็ตาม

เมือ่วาวขาดลอยไปติดกิง่ไม หากมือเรา
เอื้อมไมถึง เรามักบอกวากิ่งไมนั้นสูงเกินไป 

เม่ือเหรยีญเงนิตกลงไปในหลมุ หากมอื
เราควาไมถึง เรามักคิดวา หลุมลึกเกินไป
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แต . . .อาจมีบางคนคิดอีกมุมหนึ่งวา 
เพราะแขนสั้นเกินไป

ทีจ่รงิกิง่ไมไมไดสงูเกนิไป หลมุไมไดลกึ
เกนิไป แขนกไ็มไดสัน้เกนิไป ทกุสิง่ลวนพอดี
อยูแลว สิ่งที่เกินไปมีแต “ใจ” ของคนเทาน้ัน

เมื่อยอมรับความจริงไดเชนนี้ ก็จะรู
เองวา พอแลวจึงดีอยางไร? 

เม่ือไตรลักษณคอืความ “พอดี” มนัจึง 
“ดพีอ” ทีม่นุษยจะตองเรยีนรูให “เขาถึงใจ” 
ใหได
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รหัสนัยแหงกรรม
ความเช่ือเร่ืองของนรก-สวรรคมีอยู

แทบจะทุกภมูภิาคบนโลกใบน้ี แมจะตางลัทธ ิ
ศาสนา หรือบัญญัติศัพทแตกตางกันก็ตาม 
และเช่ือวาคนไทยผูนบัถอืพทุธศาสนาทุกคน
มีความเชื่อเร่ืองนี้อยูโดยสวนมาก

แมผูเขยีนเองกเ็คยคดิวา ทาํอยางไรจงึ
จะพนจากนรก ไดขึ้นสวรรค หรืออยางนอย
กไ็ดกลบัมาเกิดเปนมนษุย ไมจบัพลดัจบัพลู
รวงหลนไปสูอบายภูมิ
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จนเม่ือไดเริ่มสนใจศึกษาวิชาการทาง
พทุธศาสนา จงึไดทราบวายงัมวีธิกีารทีจ่ะหนี
ใหพนจากการเวียนวายตายเกิด จากนรก-
สวรรค หรือจากกรรมไดอีกดวย นั่นคือการ
ประจักษแจงในภาวะแหงพระนิพพาน 

แตกอนหนานั้นคิดเอาเองวาคงจะพน
ยุคสมัยของพระนิพพานไปแลว 

เคยไดยินญาติโยมหลายทาน ที่เจอ
ทกุขเวทนาบบีคัน้ พร่าํบนดวยความนอยเนือ้
ต่ําใจในโชคชะตาวาสนาของตน วา

“ชาติหนาไมขอเกิดอีกแลว ทุกขเหลือ
เกิน”

ซึ่งก็ไดแตขํา และอดไมไดที่จะบอกวา 
“ถาแคคิดเอา แลวมันไมตองเกิดไดก็ดี

นะสิ”
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จนเมือ่ไดลงมอืเจรญิภาวนา จงึมคีวาม
มั่นใจเพ่ิมขึ้นวา ภาวะแหงพระนิพพานนั้นมี
อยูตลอดเวลา เพยีงแตวาเราจะประจักษแจง
ไดหรือไมเทานั้น เพราะไดสัมผัส “นิพพาน
ชิมลอง” อยูเรื่อยๆ

ลองศึกษาวิธกีารท่ีจะทําใหพนจากการ
เกิดการตายหรือรหัสนัยแหงกรรมดูบาง 
คงจะไมเขาทํานอง รูไวใชวา ใสบาแบกหาม
หรอกกระมัง

ผูทีใ่ชนามแฝงวา “นิม่” ไดสอบถามเขา
มาทาง เวบ็บอรดของ chinawangso.net วา

“กราบนมัสการพระอาจารย
หลงัจากกลบัจากการปฏบิตัธิรรม ไดมี

นองทีไ่ปปฏบิตัธิรรมดวยถามวา สวรรค-นรก
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ที่พระอาจารยบอกไมมีคืออะไร 
ไดตอบเขาไปวา สวรรค-นรกที่วามี

เพราะเรายังติดอยูกับสมมุติ เราจึงยังวน
เวียนอยูในวัฏสงสาร

สวรรค-นรกจะไมมถีาเรามภีมูธิรรมขัน้
พระอรหันต เนือ่งจากเราหลุดพนจากสมมติ

ไมทราบวาตอบอยางน้ีจะถูกตองหรือ
ไมคะ”

ผูเขียนจึงอธิบายวา
“ตราบใดท่ีเรายงัตดิสมมต ิหรอืยงัตอง

เกิดอยูอีก เราก็ยังมีภพภูมิ หรือสถานที่ที่จะ
รองรับการเกิด หรือรองรับสมมตินั้นอยู

แตเมื่อใดท่ีพนจากสมมติแลว จิตอยู
เหนือสมมติเหลานั้น จะยังมีอะไรที่จะตอง
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เกิดตองตายอีกเลา เม่ือเปนเชนนั้นแลวอยา
วาแตนรก-สวรรคเลย เพราะแมแตตวัเรา-ของ
เราก็ไมมี มีแตธรรมชาติที่เกิดดับไปตามเหตุ
ปจจยัเทานัน้ แลวจะมสีตัว บคุคล ตวัตน เรา 
เขาที่ไหน ไปตกนรก ไปขึ้นสวรรคอีกเลา

เร่ืองอยางน้ี ถาขาดสมัมาทฏิฐิในระดบั
ภาวนามยปญญา คือประจักษแจงดวยจิต
ของตนเองแลว ก็ยากที่เขาใจไดชัด และอาจ
ทําใหผูฟงเปนมิจฉาทิฏฐิไปได จึงควรระมัด 
ระวังอยางย่ิงในการอธิบาย เพราะ...

1. โดยปกติคนเราจะมีความเห็นผิดวา
มีอัตตาตัวตน ซึ่งเปนสัสสตทิฏฐิ แปลวา 
ความเห็นผดิวามตีวัตนท่ีเทีย่งแท แมตายแลว
เกิดใหม อัตตาเดิมก็ยังอยู ดวยอํานาจของ
อตัตานุทฏิฐ ิหรอืสกักายทิฏฐ ิคอืความเห็นผิด
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วามีตวัตนน่ันเอง บญุบาป กส็งผลทีอ่ตัตาอนั
เดิมนี้เอง(ตามความเขาใจของเขา) 

2. บางคนอาจจะเขาใจผิดไปวาถาอยาง
นั้นก็ไมมีอะไรเลยนะสิ เปน นิรัตตา แปลวา 
ไมมีตัวตน ซึ่งเปนอุจเฉททิฏฐิ แปลวา ความ
เห็นผิดวาตัวตนขาดสูญ ซึ่งเปนมิจฉาทิฏฐิอีก
ประเภทหน่ึง ความเช่ือแบบน้ี มกัเช่ือตอไปวา 
เมื่อตายแลวยอมดับหายไป บุญบาปไมมีผล 
ชาตินี้ ชาติหนาไมมีทั้งสิ้น เปนความเชื่อของ
กลุมวัตถุนิยม หรือจารวาก

3. พระพุทธองคทรงตรัสสอนเร่ือง 
อนัตตา แปลวาไมใชตัวตน ซึ่งเปนสัมมา-
ทฏิฐิ หมายถึงตวัตนท่ีเทีย่งแทไมม ีหรอืมอียู
อยางไมมีเจาของ พูดเลนสํานวนหนอยก็
เรียกวา มีอยางไมมี ความเชื่อของพุทธจึงไม
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สุดโตงไปขางใดขางหนึ่ง ผูที่เปนสัมมาทิฏฐิ
อยางนี้ ยอมเชื่อวาบาปบุญยอมมีผล ถามวา
ผลแหงบาปบุญจะสงผลท่ีไหน ในเม่ือไมใช
อัตตา ก็สงผลท่ีรูปนามท่ีเปนอนัตตานั่นเอง

การสงผลที่แทจริงของกรรม 
ตัวอยางท่ี 1 นายแดงเคยฆานายดํา

ตายในชาติที่แลว นายดําจึงตองตามมาฆา
นายแดง เพื่อทวงหนี้กรรมคืนในภพชาตินี้ 

หรือนายขํามบีญุคณุตอนายไขในชาตินี ้
ชาติหนานายไขจึงตองตามไปเกิดคอยชวย
เหลือชดใชหนี้บุญคุณแกนายขํา 

กรรมในความหมายน้ีเปนอัตตา คือมี
ตัวตนเดิมในอดีตมาเกิดใหมเพ่ือรับผลแหง
กรรมในปจจบุนั หรอือัตตาในปจจบุนั จะตอง
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เกิดใหมเพื่อรับผลแหงบุญบาปในอนาคต
ตัวอยางท่ี 2 นายขาวทํากรรมดีหรือ

กรรมชั่วไวในชาตินี้ นายขาวไมตองรับผล
กรรมอะไรเลย เพราะตายแลวสูญ เน่ืองจาก
ชาติหนาไมมี 

กรรมในความหมายน้ีเปนนิรัตตา 
ตวัอยางท่ี 3 นายเขียวทาํกรรมทัง้ดแีละ

ชั่ว เมื่อยังละอุปาทานไมได รูปนามท่ีสมมุติ
เรียกวานายเขียว ก็เกิดดับไปตามแรงเหวี่ยง
ของกเิลส กรรม และวบิาก (รวม 3 อยางเรยีก
วาวัฏฏสงสาร) ไดรบัผลแหงบญุเปนสขุเวทนา 
และอเุบกขาเวทนา และไดรบัผลแหงบาปเปน
ทุกขเวทนา และอุเบกขาเวทนา 

กรรมในความหมายนี้เปนอนัตตา คือ
ไมใชอัตตาท่ีแทจริง มีเพียงรูปนามที่เกิดดับ
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รับผลแหงบุญบาปคือเวทนาไปตามเหตุ
ปจจัยเทานั้น

สรุปวา
นรก-สวรรคมี สําหรับคนที่ยังละความ

เห็นผิดวามีอัตตาไมได 
ซึ่งผูที่จะละไดก็คือพระอริยบุคคลใน

ระดับพระโสดาบันขึน้ไป จงึจะมีสมัมาทฏิฐทิี่
สมบูรณ แตยงัตองเกิดเปนมนุษย เทวดา หรือ
รูปพรหม อรูปพรหม (สําหรับพระโสดาบันที่
ไดฌาน) ไมไปสูทคุตภิมู ิคอืเกดิเปนสตัวนรก 
เปรต อสุรกายและสัตวเดรัจฉาน เพราะปด
อบายภมูไิดแลว แตเพราะทานยงัละอปุาทาน
ไมไดจึงยังตองเกิดตายไปอีกไมเกิน 7 ชาติ
ตามสมมติบัญญัตินั้น
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นรก-สวรรคไมมี สําหรับพระอรหันต 
เพราะทานละความยึดมั่นถือมั่นไดแลว 

หากทานยงัมชีวีติอยู รปูนามก็ยงัรบัผล
แหงกรรมไดอยู เมื่อทานถึงอนุปาทิเสส-
นพิพาน หรอืขนัธนิพพาน(คอืนพิพานท่ีไมมี
ขันธ 5 เหลืออยู หรือพระอรหันตที่ละธาตุ
ขันธไปแลว) ยอมไมมีรูปนามอันใดไปเกิด-
ตายไดอีก เพราะพนแลวจากรูปนามท้ังปวง 
และพนแลวจากภพ(ที่เกิด)ทั้งปวง จึงไม
จําเปนตองกลาวถึงนรกสวรรคอีก

ในขณสูตร สังยุตตนิกาย สฬายตน-
วรรค พระพุทธเจาทรงแสดง นรก สวรรคใน
ขณะจิตหนึ่งๆ ไววา

“...นรกชื่อวาผัสสายตนิกะ 6 เราได
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เหน็แลว ในผัสสายตนกินรกนัน้ สตัวจะเหน็
รูปอะไรๆ ดวยจักษุ ก็ยอมเห็นแตรูปอันไม
นาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ ยอมไม
เห็นรูปอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ...
ฯลฯ (ทางหู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็นัยเดียวกัน)

...สวรรคชื่อวา ผัสสายตนิกะ 6 เราได
เห็นแลว ในผัสสายตนิกสวรรคนั้น บุคคล
จะเหน็รปูอะไรๆ ดวยจกัษ ุกย็อมเห็นแตรปู
อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ยอมไม
เห็นรูปอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนา
พอใจ...ฯลฯ (ทางหู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็นัย
เดียวกัน)

ในพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับ
ประมวลธรรม หลวงพอพระพรหมคุณาภรณ 
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(ป.อ.ปยุตฺโต) ไดอธิบายไววา

สัจจะในโลกน้ีมีอยู 2 ประการ คือ
1. สมมตสิจัจะ (conventional truth) 

ความจริงโดยสมมุติ, ความจริงที่ถือตาม
ความกําหนดตกลงกันไวของชาวโลก เชน
วา คน สัตว โตะ หนังสือ เปนตน

2. ปรมัตถสัจจะ (absolute truth) 
ความจริงโดยปรมัตถ, ความจริงตามความ
หมายขั้นสุดทายที่ตรงตามสภาวะและเทา
ที่จะกลาวถึงได เชนวา รูป นาม เวทนา จิต 
เจตสิก เปนตน 

เม่ือจิตยังติดอยูในสมมติหรือความ
ยึดถือวามีอัตตา จิตก็สรางนรก-สวรรคชนิด
ที่เปนอัตตาขึ้นมา
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แตเมือ่ผูเจรญิสตหิม่ันรูสกึตัวอยูเสมอ 
จนสัมผสัไดกบัปรมัตถสัจจะท่ีมอียูอยางน้ัน
เปนปกติอยูแลว จะเขาใจนรก-สวรรคชนิด
หน่ึง ที่เรียกวา ผัสสายตนิกนรกหรือผัสสา-
ยตนิกสวรรค คือนรกหรือสวรรค ชนิดที่เปน
จริงคอืเปนอนัตตา อนัเกดิจากการกระทบกนั 
ระหวางอายตนะภายในคือ ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ และอายตนะภายนอกคือ รูป เสียง 
กลิ่น รส สมัผัส ธัมมารมณและวิญญาณขันธ
ที่เขาไปรับรูตามอายตนะนั้นๆ 

และเพราะมีสต-ิสมัปชญัญะอยูนัน่เอง 
การกระทบกันของอายตนะเหลานัน้ จงึเปน
เพียง“สักวา”กระทบเทานั้น ไมกอใหเกิด
ความรูสึกว าการกระทบน้ันดีหรือไม
ด(ีตณัหา) คอืไมกอใหเกดินรก-สวรรคขึน้มา
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ในขณะจิตนั่นเอง”

คุณศิษยใกลวัด แสดงความเห็นวา 
“เขาใจแลวเจาคะวา นรก-สวรรคมสีาํหรับ 

ผูที่ยังละอัตตาไมได หากปฏิบัติถึงขั้นบรรลุ
เปนพระอรหันต, นรก-สวรรคไมมีเพราะละ
ความมีตัวตนออกไปไดแลว”

เหมือนจะเขาใจ แตไมเขาใจ ผูเขียนจํา
ตองปรับจนูความเหน็ของคณุศษิยใกลวดัอกี
ครั้งวา

“ไมใชละอัตตา เพราะอัตตาไมเคยมี
อยูจริง มีแตละความเห็นผิดและความยึด
มั่นถือมั่นวามีอัตตาตางหาก และไมใช 
“เรา” “กู” “ฉัน” หรือสัตว บุคคล ตัวตน เรา 
เขา ใครที่ไหนละ มีแตจิตที่มีปญญานั่นเอง
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ที่สลัด อวิชชา ตัณหา อุปาทาน อันเปนตน
เหตุแหงความเห็นผิด และความยึดถอืคืนสู
โลก”

อยามัวแตกลัวนรก หรือไขวควาหา
สวรรคไกลตัวอยูเลย

หันมา “แครู” เพื่อใหเขาใจนรก-สวรรค
ทันตาเห็นดีกวาไหม

จะไดหลุดจากนรก พนจากสวรรค 
แจมแจงในภาวะแหงนิพพานกันเสียที
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พระรัตนตรัยในอริยสัจ
ในขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พุทธ

วรรคที่ 14 พระพุทธองคทรงแสดงไววา
“มนษุยเปนอนัมาก เมือ่ถกูภยัคุกคาม

แลว ยอมยึดเอาภูเขา ปาไม อาราม และ
รุกขเจดีย วาเปนสรณะ 

สรณะน่ันไมเกษม สรณะนั่นไมอุดม 
เพราะบุคคลอาศัยสรณะน้ันแลว ยอมไม
พนจากทุกขทั้งปวงได



คําบนจากพระบา

114

สวนบุคคลใดยึดเอาพระพุทธ พระ
ธรรม และพระสงฆวาเปนสรณะ คือการ
เห็นอริยสัจ 4 ไดแก ทุกข เหตุใหเกิดทุกข 
(สมุทัย) ความดับทุกข(นิโรธ) และมรรคมี
องคแปดอันประเสริฐ ซึง่ยังสัตวใหถงึความ
พนทุกข ดวยปญญาอันถูกตอง

สรณะน่ันแลเกษม สรณะน่ันอุดม 
เพราะบุคคลอาศัยสรณะน้ันแลว ยอมพน
จากทุกขทั้งปวงได”

ไมวาจะในอดีตหรืออนาคต ความไมรู
ก็ยังครอบงําสรรพสัตวอยูอยางไมสรางซา 
เพราะความไมรู และไมพยายามแสวงหาทาง
ที่จะใหมีความรูเกิดขึ้น มนุษยจึงหวังพึ่งพิง
สิ่งภายนอกอยูอยางไมรูเลิก 

เมือ่มคีวามสุขตามอัตภาพ ไมมใีครคิด
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จะแสวงหาท่ีพึ่งทางใจ ไมสนใจแมกระท่ัง
ศาสนาทีต่นนบัถอื เพราะคดิวาฉนัรูแลว ฉนั
ฉลาดแลว ฉนัเกงแลว ไมมศีาสนาฉันกอ็ยูได
อยางเปนสุข พากันแยงชิง ไขวควาแสวงหา
วัตถุภายนอกอยางไมหยุดหยอน

แตพอสังขารรางกายน้ีเริ่มเส่ือมโทรม
ไปตามสภาพ หรือประสบกับภัยธรรมชาติ
และทุกขเวทนาตางๆ ไอที่ไมเชื่อก็ชักจะเริ่ม
เชื่อ ที่ไมศรัทธาก็ชักจะศรัทธาข้ึนมา หนักๆ
เขาเลยกลายเปนความงมงายไป ดังพุทธ
ดํารัสที่วา

“. . .มนุษยเปนอันมาก เมื่อถูกภัย
คุกคามแลว ยอมยึดเอาภูเขา ปาไม อาราม 
และรุกขเจดีย วาเปนสรณะ...”

เมื่ออานพุทธพจนขางตน จะเห็นไดวา
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คนเมือ่สองสามพนัปกอนเปนอยางไร คนใน
ปจจุบันก็ “ยังโงอยูเทาเดิม” ไมไดแตกตาง
กันเทาไรนัก 

การแสวงหาส่ิงภายนอกวาเปนทีพ่ึง่ ไม
วาจะเปนเจาพอ เจาแม เทพเจา การทรงเจา
เขาผี พระเถรเณรชีทั้งหลาย ที่กําลังฮิตเรื่อง
แกกรรม สแกนกรรม หรอืแมกระท่ังพระพทุธ
ปฏิมาอันศักดิ์สิทธิ์ ดวยคิดวาจะเปนที่พึ่ง ที่
ระลกึ แกทกุขได จงึลวนเปนสิง่ทีพ่ระพทุธเจา
ตรัสวา “สรณะนั่นไมเกษม สรณะนั่นไม
อดุม เพราะบุคคลอาศัยสรณะน่ันแลว ยอม
ไมพนจากทุกขทั้งปวงได” 

เพราะอะไร ก็เพราะการพ่ึงพิงส่ิง
ภายนอกเหลานั้น แมบางอยางจะพึ่งไดก็
เพียงชั่วคราว ไมใชที่พึ่งถาวร และจะทําให
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จติใจออนแอ ไมเปนตวัของตวัเอง ขดัแยงกบั
พุทธพจนที่วา “ตนแลเปนที่พึ่งของตน” ดุจ
ยืมจมูกคนอ่ืนหายใจ ถาหากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เหลาน้ันเกดิไมวาง หรอือารมณเสยีขึน้มาไม
ยอมใหพึ่ง เรามิพากันแยหรือ

พระพุทธเจาจงึสอนใหพึง่พงิส่ิงท่ีเปน
ที่พึ่งถาวร ซึ่งมีอยูแลว ในกายในใจของทุก
คน ก็คือพระรัตนตรัย 

พออานมาถึงตรงนี ้หลายคนอาจตกใจ
วา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มาสถิตอยู
ในกาย ในใจของเราตั้งแตเมื่อไหร ไมเห็นรู
ตัวเลย

หากจะกลาวโดยยกธรรมเปนที่ตั้ง
แลว(ธรรมาธิษฐาน) พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ คือภาวะแหงความเปนผูรู ผูตื่น 
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ผูเบกิบาน อนัมอียูแลวในกาย ในใจของเรา
นี่เอง เพียงแตวาเราเคยคิดจะคนหา ศึกษา 
เรียนรู สิ่งอันประเสริฐน้ีหรือไม

หรืออาจแคลงใจวา พระพุทธเจาตรัส
เขาขางตนเองหรือเปลา ประเภทเช่ืออยางอ่ืน
ผิดหมด ถาเชื่อกูละถูกแน 

แตถาเราอานพทุธพจนนีซ้้าํอกีครัง้ จะ
เขาใจงายขึ้น

“...สวนบุคคลใดยึดเอาพระพุทธ พระ
ธรรม และพระสงฆวาเปนสรณะ คือการ
เห็นอริยสัจ 4...”

แปลไทยเปนไทยอีกคร้ังวา การเขาถงึ
พระรัตนตรัยอยางถูกตอง ก็คือ การเห็น
การเขาใจ การแจงชัดในอริยสัจ

พอเขียนอยางน้ี ชาวพุทธหลายคนอาจ



พระมหาวิเชียร  ชินวํโส

119

สะเทือนใจวา ฉนักราบพระ สวดมนต ใหทาน 
รกัษาศลี เจรญิภาวนามาต้ังครึง่คอนชวีติแลว 
ยังไมเขาถึงพระรัตนตรัยอีกหรือนี่ ?

แนนอน ถาคุณยังไมแจงชดัในอรยิสจั 
คุณก็มีพระรัตนตรัยเปนสรณะไดแคผิวๆ
เทานั้น ยังหางไกลแกนอีกหลายลี้

วธิกีารคนหาพระรัตนตรัยในใจของเรา 
พระบรมครูก็ทรงชี้ทางไวใหแลววา “คือการ
เหน็อรยิสจั 4”  ซึง่ผูเขยีนขอแปลเพือ่ใหเหน็
สภาวะจริงๆ วา

1. ทุกข  คือความไรสุข
2. สมุทัย คือการด้ินรนหาความสุข
3. นิโรธ คือบรมสุข
4. มรรค คือวิถีแหงความสุข
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สมยัหนึง่ พระควมัปตเิถระ ไดกลาวกบั
หมูสงฆ ณ เมืองสหชนิยะ แควนเจดีย ซึ่ง
ปรากฏในสงัยตุตนิกาย มหาวารวรรค ผูเขยีน
ขอยอความใหกระชับวา... 

“ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ผมไดฟงมา 
...ในที่เฉพาะพระพักตรพระพุทธองควา

ผูใดเห็นทุกข ผูนั้นชื่อวายอมเห็น
สมุทัย นิโรธ มรรค

ผูใดเห็นสมุทัย ผูนั้นชื่อวา ยอมเห็น
ทุกข นิโรธ มรรค

ผูใดเห็นนิโรธ ผูนั้นชื่อวา ยอมเห็น
ทุกข สมุทัย มรรค

ผูใดเห็นมรรค ผูนั้นชื่อวา ยอมเห็น
ทุกข สมุทัย นิโรธ”...

พูดงายๆ ก็คือ ใครรูทุกข ก็เทากับละ
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สมุทัย แจงนิโรธ เจริญมรรคในขณะจิตนั้น 
ใครละสมทุยั กเ็ทากบั รูทกุข แจงนโิรธ 

เจริญมรรคในขณะจิตน้ัน 
ใครแจงนิโรธ ก็เทากับรูทุกข ละสมุทัย 

เจริญมรรคในขณะจิตน้ัน 
ใครเจริญมรรค ก็เทากับรูทุกข ละ

สมุทัย แจงนิโรธ ในขณะจิตนั้น
วิธีการเขาถึงพระรัตนตรัยหรือภาวะ

แหงผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานในตน โดยไมตอง
ไปเท่ียวกราบกรานวัตถุภายนอกก็เร่ิมจาก 
“การรูทุกข” นั่นเอง

อยางไรจึงจะเรียกวา “รูทุกข” ? 
ทุกขคือขันธ 5 ถายอลงมาก็คือ รูปกับ

นาม หรือกายกับใจ คือสรรพส่ิงทั้งหลายท่ี
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ตกอยูใตกฎเกณฑธรรมชาติที่ไมเที่ยง ไมทน 
ไมแททัง้ปวง แตในทีน่ีน้อมเขามารูเฉพาะใน
กายและใจของแตละคนเทาน้ัน

ฉะนัน้การรูทกุข กค็อืการรูกาย-ใจตาม
ความเปนจริงในปจจุบนัขณะ เชนยนื เดิน นัง่ 
นอน กิน ดื่ม ทํา พูด คิด เบื่อ โกรธ รําคาญ 
ชอบ ชัง ฯลฯ ตามที่มันเปนในขณะนั้นๆ

รูแลวจะเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบานได
อยางไร? 

เมื่อรูทุกขอยางถูกตองในขณะน้ัน 
แทนท่ีจะจมอยูกับความทุกข เชนความไม
สมหวัง ความไมไดดั่งใจ จิตจะพลิกขึ้นมา
เปนผูรูเทาทันทุกข ไมตกเปนทาสของทุกข 
เปนอิสระจากทุกขทันที
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เหมือนมีเพื่อนมาหลอกอําเราเลน 
หากรูทัน ก็ไมหลงกลเพ่ือนเทานั้นเอง

ระวัง!!! รูทุกข อยาละทุกข เพราะคุณ
ไมมีหนาที่ละ เมื่อ “แครู” บอยๆ ปญญาจะ
เกิดขึ้นและละตนเหตุแหงทุกขไปเอง

และ “รูทุกข” กับ “เปนทุกข” ก็คนละ
เรื่องกัน เพราะ “รูทุกข” คือรูตรงๆ ซื่อๆ 
เขาไปที่กาย-ใจของตนตามความเปนจริง 
สวน “เปนทุกข” นั้นคุณจะ “คิดวารู” ตามที่
ตนอยากใหเปน 

เมือ่รูทกุขอยางถกูตองแลว ในขณะนัน้
ตัณหาท่ีเคยบงการจิตจะดับสนิทไป เม่ือ
ตัณหาดับสนิท นิโรธก็เกิดขึ้นและเทากับ
มรรคกําลังสัประยุทธกับตัณหาในบัดน้ัน
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ทันใดนั้นเอง พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ยอมปรากฏประพิมพประพายยัง
ใจใหรู ตื่น เบิกบานและสงบเย็นขึ้นมาทันที

สมดงัทีพ่ระพุทธวจันวา “สรณะนัน่แล
เกษม สรณะนั่นอุดม...”  

การเขาถึงพระรัตนตรัยนั้นพิสูจนได
ดวย “ความพนทกุข” หรอือยางนอยตองเห็น
วิถีทางที่จะพนจากทุกข 

ถายังไรวี่แวว . . .ก็นาจะมีประเด็นให
ขบคิดไดวา

1. เพราะธรรมะที่พระพุทธเจาสอนไว
นั้น “ผิด”

2. หรือเพราะเราปฏิบัติ “ผิด” ไปจาก
คําสอนของพระพุทธเจาเสียเอง
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ถาเปนคุณจะเลือกขอไหน?
ถาเลือกขอ 1 คงตองกลับมาทบทวน

ตนเองวายังเปน “พุทธ” อยูหรือไม
ถาเลือกขอ 2 ก็ตองสํารวจตนเองวา 

นบัถอืพระรตันตรัยถกูที ่ถกูทางอยูหรอืเปลา 
เพราะถาถูกแท ก็ตองสมกับพุทธพจนที่วา

“...เพราะบุคคลอาศัยสรณะนั่นแลว 
ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได”
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บาสงทาย
เมื่ออานมาถึงหนานี้แลว

หากอานไมเขาใจ
แสดงวาทานยัง “ปกติ”

แตถาอานเขาใจ 
แสดงวาทานมีดีกรีแหง 

“ความบา” 
พอๆ กับผูเขียนแลว

จงบาใหถึงที่สุด 
จะไดหยุดบา

“
“
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ชองทางสรางบุญ
๑. สรางอโุบสถวดัวงัหนิ ตดิตอบรจิาคไดทีพ่ระครู

ปลัดวิมลสิริวัฒน เจาอาวาส หรือพระมหาวิเชียร ชินวํโส 
โทร.087-3084387 หรือบริจาคผานบัญชีธนาคาร
ออมสิน สาขาทามะปราง พิษณุโลก บัญชีเลขท่ี 05-
4900-40-7021

๒. กองทนุจติภาวนาชินวงส เพือ่การจดัโครงการ
ลานศีล-เลนสี, โครงการทัวรศีล ๕, โครงการพัฒนาชีวิต
ดวยจิตภาวนา, โครงการความรูสูความสุขชวงสุดทาย
ของชีวิต ติดตอสอบถามคุณสมจิตร ดํามินเสก โทร.
089-6443467 หรือบริจาคผานบัญชีธนาคารไทย
พาณิชย สาขายอย ถ.บรมไตรโลกนารถ พิษณุโลก บัญชี
เลขที่ 873-203-755-9

๓. สรางกุฏิกรรมฐาน เพ่ือเปนที่พักใหแกผูเจริญ
กรรมฐาน ราคาหลังละ 150,000 บาท หรือบริจาคตาม
กําลังศรัทธา ติดตอบริจาคไดที่ คุณประชุม สุขเสวก 
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ไวยาวัจกร โทร. 081-8885276 หรือบริจาคผานบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสิงหวัฒน พิษณุโลก บัญชี
เลขที่ 535-0-40649-1

๔. กองทุนเผยแผธรรม เพื่อผลิตสื่อวีซีดีธรรมะ
และหนังสือธรรมะ ติดตอบริจาคไดที่ พระมหาวิเชียร 
ชนิวโํส โทร.087-3084387 หรอืบริจาคผานบัญชธีนาคาร
กรงุเทพ สาขาถนนสงิหวฒัน พษิณโุลก บญัชเีลขที ่535-
0-22451-4

๕. สรางกาํแพงวัดวงัหนิ เพือ่ปองกนัอนัตรายอัน
จะเกิดแกผูปฏิบัติธรรม กําแพงชองละ 6,000 บาท 
ติดตอบริจาคไดที่ คุณประชุม สุขเสวก ไวยาวัจกร โทร. 
081-8885276 หรือบริจาคผานบัญชีธนาคารกรุงไทย 
สาขาถนนสิงหวัฒน พิษณุโลก บัญชีเลขท่ี 644-0-
32986-3


