นายแพทย์สุรวุฒิ ปรีชานนท์

มนุษย์เกิดมาเพือ่ อะไร

อย่าหลงทาง

ถ้าตอบที่ถูกต้องนั้นไม่ใช่ตอบแบบกำปั้นทุบ
ดินว่า เกิดมาเพือ่ ใช้กรรม เพราะเราจะไม่ควรปล่อยให้
ชีวติ และจิตใจของเราไปตามยถากรรม แต่เราทุกคน
ควรจะต้องเข้าใจว่าจะเกิดมาเพื่อสร้างปัจจุบันกรรม
ให้ดี เพือ่ ทีจ่ ะสร้างผลทีด่ แี ห่งอนาคต เพราะอนาคตทีด่ ี
คือกรรมในปัจจุบนั ทีด่ ี แต่ปจั จุบนั ทีเ่ ป็นอยูข่ ณะนีเ้ ป็น
ผลสืบเนื่องมาจากกรรมในอดีต ดังนั้นพวกเราทุกคน
ต้องพยายามทำจิตให้บริสทุ ธิข์ น้ึ เพือ่ ยกระดับชัน้ ของ
จิตให้สงู ขึน้ เมือ่ ขณะจะต้องลาโลกมนุษย์ไป ระดับขัน้
ความบริสทุ ธิข์ องจิตควรจะต้องสูงกว่า เมือ่ ตอนมาเกิด
ให้พยายามเพื่อระดับของสติ สมาธิ และปัญญาให้
มากๆ มิฉะนัน้ พวกเราจะเสียชาติเกิดหรือทีเ่ รียกว่าเกิด
มาเป็นโมฆะบุรษุ โมฆะบุคคล ในทางตรงกันข้าม หาก
ระดับชัน้ ของจิตตกชัน้ ลงไปมาก ชาติตอ่ ไปอาจจะต้อง
ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน เปรต อสุรกาย หรือสัตว์นรกอย่าง
อืน่ ก็ได้ ถ้าเป็นอย่างนัน้ ก็จะลำบากมาก และจะซวยเอา
มากๆ เพราะโอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้น
น้อยมาก ท่านเปรียบเหมือนกับว่าจำนวนมนุษย์มเี ท่า
กับจำนวนสองเขาของควาย แต่จำนวนวิญญาณ
ทั้งหมดมีมากมายเท่ากับจำนวนขนทั้งตัวของวัวหรือ
ควาย จะเห็นว่าจำนวนมนุษย์ขณะนี้ในจักรวาลนี้มี
ประมาณหกพั น ล้ า นคน แต่ ด วงจิ ต มโนวิ ญ ญาณ
ทัง้ หมดมีมากมายมหาศาล ไม่สามารถจะคณานับได้
ดังนั้นกว่าจะได้คิวเกิดเป็นมนุษย์อีกก็คงจะนานแสน
นาน และจิตจะต้องดีถงึ ระดับหนึง่ ถึงจะได้เกิดมาเป็น
มนุษย์อกี

หากได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ก็อย่าได้ให้เกิด
การหลงทิศหลงทาง การหลงทิศหลงทางหมายถึง
การเดินกลับไปสู่ภพภูมิที่ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ซึ่ง
ส่วนมากจะเป็นแบบนัน้ ประมาณกันว่ามนุษย์ประมาณ
หนึง่ ร้อยคนทีม่ องเห็นกันอยูท่ ว่ั ไปในปัจจุบนั นีป้ ระมาณ
เก้าสิบแปดคนจะตกชั้นหมดคือกลายเป็นเดรัจฉาน
เปรต อสุรกาย หรือสัตว์นรกเหลืออยูส่ องคนหรือร้อยละ
สองเท่านั้นที่จะทรงสภาพหรือคงสภาพความเป็น
มนุษย์หรือดีกว่ามนุษย์ ถ้าท่านเชื่อตัวเลขนี้ก็ต้อง
ตกใจมาก ดังนัน้ พวกเราควรรีบประพฤติปฏิบตั ธิ รรม
กันเถิด ให้มีธรรมะเกิดขึ้นในจิตในใจของพวกเราเสีย
แต่บดั นี้ เพือ่ หลีกเลีย่ งอบายภูมิ เพราะในอบายภูมนิ น้ั
ดวงจิตมโนวิญญาณอยู่ด้วยความร้อน อยู่ด้วยความ
หวาดผวา อยูด่ ว้ ยความทุกข์ทรมาน อยูด่ ว้ ยความหิว
โหย อยูด่ ว้ ยความหวาดกลัวตลอดเวลา ดังนัน้ พวกเรา
ต้องพยายามทำกรรมปัจจุบันให้ดี อย่าได้หลงทาง
อย่าได้หลงกระแสโลก อนาคตของเราไม่ได้อยูแ่ ค่วนั นี้
และพรุ่งนี้ เพราะชีวิตของมนุษย์นั้นสั้นมาก เราต้อง
คิดถึงชีวิตหลังความตายให้มากๆ ชีวิตหลังความ
ตายนัน้ ยาวนานมาก หากท่านทำไม่ดี คือก่อกรรมไม่ดี
แล้ว จะต้องตกระกำลำบากไปอีกนานแสนนาน สำหรับ
คนอย่างเราๆท่านๆซึง่ เป็นปุถชุ นคนธรรมดาทีย่ งั หนาไป
ด้วยกิเลสตัณหานั้น อนาคตคือความฝัน ปัจจุบันคือ
ภาพมายา และอดีตก็คือการที่ได้หมักหมมขยะและ
สิ่งเน่าเหม็นคือกิเลสเอาไว้ในดวงจิต แต่ถ้าพวกเรา
ไม่หลงทาง เดินให้ถกู ทาง มุง่ หน้าเดินไปยังแดนโลกุตระ
คือพยายามปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง พยายามสกัดกิเลสออก
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ให้หมดจากจิตใจ และขณะเดียวกันก็เพิ่มพูนปัญญา
ทางธรรมไว้ในจิตในใจ เราก็ไม่มอี ดีตแล้ว เพราะหมดสิง่
เน่าเหม็นทีไ่ ด้หมักหมมเอาไว้ เราก็มปี จั จุบนั ทีล่ ะเอียด
เย็น สะอาด สว่าง สงบ เพราะหมดกิเลสแล้ว และ
ปัจจุบนั ก็จะไม่ใช่ภาพมายาอีกต่อไป เพราะเราจะมีสติ
มีสมาธิ มีปญ
ั ญารูเ้ ท่าทันทุกสิง่ อย่างในปัจจุบนั สำหรับ
อนาคตก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความฝันเพราะเราจะรู้หมด
เพราะไม่มกี องกิเลสมาบังสายตา มาบังความคิด มาบัง
ปัญญา ทำให้เราเห็นกาลไกล ทะลุปรุโปร่งไปหมด
ดังนัน้ ถ้าหมดกิเลสและมีแต่ปญ
ั ญา เราก็หมดทุกข์ อดีต
ปัจจุบนั และอนาคตก็หมดความหมายสำหรับเรา เรา
ก็ไม่อยู่ในการควบคุมโดยกฎของโลกอีกต่อไป สิ่งที่
เกิดขึน้ ในโลกมนุษย์กจ็ ะไม่สร้างความทุกข์ให้กบั เราได้
อีกเลย เรียกว่าเราจะอยูเ่ หนือโลก เป็นคนของโลกอุดร
(อุดร แปลว่า เหนือ) หรืออยูเ่ ป็นโลกุตรบุคคล เมือ่ ถึง
ขั้นนั้น เราก็จะเลือกเกิดได้ เลือกเป็นได้ เลือกอยู่ได้
และมีแต่การเลือก สร้างบุญ วาสนา บารมี ให้สงู ขึน้
เรื่อยๆได้ เราจะชื่อว่าเป็นคนที่มีคุณวิเศษต่อไป แต่
การที่จะเดินทางไปเป็นมนุษย์โลกอุดรได้นั้น ต้อง
ไม่หลงทาง ต้องเดินให้ถกู ทางทัง้ ทางโลกและทางธรรม
ซึง่ ทัง้ ทางโลกและทางธรรมจะต้องไปด้วยกันควบคูก่ นั
ไปแบบผสมผสานและกลมกลืนกัน การดำเนินชีวิต
ทางโลกและทางธรรมจะแยกกันไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น
ถ้ามีอาชีพทีโ่ หดร้ายหากินโดยการเอารัดเอาเปรียบผูอ้ น่ื
แต่ละลักษณะภายนอกพยายามทำให้คนอื่นเห็นว่า
ตัวเองเป็นคนทำบุญทำทาน อันนีก้ ถ็ อื ว่าเดินไม่ถกู ทาง
ไม่สามารถจะเข้าสูส่ ภาวะโลกุตระ (โลกอุดร) หรือเหนือ
โลกได้ เพราะเขาเรียกว่า มือถือสากปากถือศีล

ถ้าไม่มกี รอบนอกคือ มรรคนอก (มรรคแปด) แล้วโอกาส
ทีจ่ ะเป็นโลกุตรบุคคลไม่มี แต่แค่มมี รรคนอกอย่างเดียว
ก็ยงั ไม่พอ และไม่สำเร็จ ท่านต้องเดินทางโดยใช้มรรค
ในเป็นตัวขับเคลือ่ น เป็นตัวกำหนดทิศทาง และกำหนด
ความเร็ว แต่อย่าออกนอกกรอบมรรคใน คือ ทางแปด
เส้น แปดสาย คือทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ วาจา
และสัญญา การเดินทางสู่โลกุตระต้องเดินด้วยการ
ปฏิบตั เิ ลย ทำใจเลย เปลีย่ นสภาพจิตเลย ยอมจำนน
ต่ อ พระธรรมเลย ไม่ ใ ช่ ไ ด้ แ ต่ อ ่ า นพระธรรมและ
ได้แต่คุยเขื่องเรื่องพระธรรม คุยข่มคนอื่นเขาเหมือน
พวกเรียนปริยตั ธิ รรมมากๆบางคน เขาเรียกว่าหลงป่า
ปริยัติ พวกนั้นบางทีเรียนมากแต่ไม่เกิดประโยชน์
เรียกว่ามีความรูท้ ว่ มหัวเอาตัวไม่รอด ถ้าจะเปรียบเป็น
หมอก็เป็นหมอทีม่ คี วามรูแ้ ต่ทางทฤษฎี แต่รกั ษาคนไข้
ไม่ได้สักที ถ้าเปรียบเป็นช่างก็เหมือนกันก็รู้แต่ทฤษฎี
แต่แก้เครื่องยนต์ไม่ได้ เป็นต้น ดังนั้น มรรคนอกหรือ
มรรคมีองค์แปดก็เป็นเพียงกฎ กติกา มารยาท ทีผ่ เู้ ดิน
จะต้องรักษากฎนี้ไว้จะผิดไม่ได้ สำหรับการเดินทาง
โดยตัวเองโดยมรรคในหรือทางแปดเส้น แปดสายนี้
สำคัญมากถือเป็นทางสายเอกไปสู่โลกุตระ จะไปได้
หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเอง จะเดินหรือไม่เดิน
ก็แล้วแต่ตัวท่านเอง ไม่มีผู้ใดอุ้มท่านไปได้ เราต้อง
อาศัยทางแปดเส้นแปดสายนี้ในการพิจารณาธรรม
คือการสำรอกกิเลสออกจากจิต เป็นแปดเส้นทาง
ในการเดินเข้าสูแ่ ดนโลกุตระหรือโลกอุดรหรือการทีจ่ ะ
มีสภาพจิตทีอ่ ยูเ่ หนือโลก หรือสภาพจิตทีร่ เู้ ท่าทันโลก
จะไม่หลงโลก และจะไม่หลงอยู่ในโลก พระพุทธองค์
ก็เคยเสด็จขึน้ ไปเทศน์โปรดพระพุทธมารดาทีส่ วรรค์ชน้ั
ดาวดึงส์เป็นเวลาหนึง่ พรรษา ได้ทรงอธิบายให้พระพุทธ
มารดาเข้าใจถึงทางแปดเส้นแปดสายนี้ คือ ทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ทางวาจา
และทางสัญญา ทำให้พระพุทธมารดามีความก้าวหน้า
ทางจิตจนบรรลุนิพพานได้เข้าสู่สภาวะเหนือโลกได้
เราต้องอาศัยทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย
ทางใจ ทางวาจา และทางสัญญานี้ในการพิจารณา
ธรรม และกำจัดกิเลสออกจากจิตให้หมด เพราะทาง
แปดเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เป็นบ่อเกิดแห่งจิต เป็น
บ่อเกิดแห่งกิเลส การติดยึด และการมีอัตตาทั้งหมด

การเดินทางสูโ่ ลกุตระ
หรือโลกอุดร หรือจะเป็นมนุษย์เหนือโลก อยู่
เหนือกฎของโลก การจะเดินทางได้นั้นต้องมีกรอบ
กำกับอยู่เรียกว่ามรรคนอก คือมรรคแปดที่พวกเรา
เรียนกันมาว่ามรรคมีองค์แปด และได้ทอ่ งจำกันมาว่า
ความเห็นชอบ ความดำริชอบ เจรจาชอบ กระทำชอบ
เลีย้ งชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ และตัง้ จิตมัน่
ชอบ คือทัง้ แปดอย่างนีต้ อ้ งชอบหมด ถ้าไม่ชอบเพียง
อย่างเดียวก็หมดโอกาสทันทีที่จะเดินทางสู่โลกุตระ
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เมื่อกิเลสเข้ามาได้ทางไหน เราก็จะสำรอกเอามัน
ออกทางนัน้ จะเอาออกทางอืน่ ไม่ได้ หากเราหลงทาง
หรือเดินทางไม่เป็น เราก็จะวกวน จะวนเวียน และ
ก็เวียนวนอยูใ่ นวัฏฏะสงสารอันยาวนาน ทำให้เสียเวลา
ต้องไปเผชิญกับความทุกข์อกี มากมายหลายภพหลาย
ชาติ ท่านจงใช้ความเพียรพิจารณาทางสายทัง้ แปดสาย
เหล่านี้ให้ดี โดยใช้พระธรรมคือ คำสั่งสอนของพระ
พุทธองค์มาเป็นเอกสารอ้างอิงในการพิจารณาตัดสิน
ความถู ก ต้ อ ง ความเป็ น ธรรมให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจ
พูดง่ายๆก็คือ พิจารณาธรรมทางตา ทางหู ทางจมูก
ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ทางวาจา และทางสัญญา
ตลอดเวลาให้เกิดการต่อเนือ่ ง สร้างตัวสติมากำกับดูแล
เมื่อเกิดการตกกระทบและมีอารมณ์เกิดขึ้น ทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย ทางใจ ทางวาจา และ
ทางสัญญา (สัญญาคือ ความจำเก่าๆทีผ่ ดุ ขึน้ มาเป็น
อารมณ์) สติกจ็ ะคอยเตือนและสัง่ สอนจิตเรา ตัวสติตอ้ ง
เป็ น สั ม มาสติ ค อยอบรมบ่ ม นิ ส ั ย เรา สติ ก ็ จ ะคอย
เตือนและสั่งสอนจิตเรา ตัวสติต้องเป็นสัมมาสติคอย
อบรมบ่มนิสัยเราตลอดเวลา คอยแยกบาปแยกบุญ
แยกคุณแยกโทษ แยกประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ แยก
หยาบแยกละเอียด แยกกุศลแยกอกุศล และเก็บเอาแต่
สิ่งดีๆไว้ในจิต แล้วโยนสิ่งไม่ดีที่จะเป็นขยะหรือสิ่ง
เน่าเหม็นในจิตออกไป เมือ่ เกิดการอบรมตัวเองบ่อยๆ
โดยตัวสติ ตัวปัญญาเราก็จะดีขน้ึ จิตจะพัฒนาขึน้ ไป
เรือ่ ยๆ มีอริยสมบัตมิ ากขึน้ เรือ่ ยๆ เราไว้ใช้ตอนสิน้ จาก
ความเป็นมนุษย์ได้ ถ้าหากมีอริยสมบัติมากๆก็เป็น
โลกุตรบุคคลนัน่ เอง

ศีลธรรม เมือ่ เราเพียรพยายามอบรมจิตอย่างต่อเนือ่ ง
เอาจริง ต่อไปนานๆ จิตจะค่อยๆอ่อนลง และในทีส่ ดุ เรา
จะเป็นเจ้านายจิตคือต่อไปเมือ่ เรา ข่มจิต ดัดจิต อบรม
จิตได้แล้ว เราจะสัง่ หยุดจิตได้ และในทีส่ ดุ เราก็จะถอด
จิตได้ เราจะใช้จิตทำงานได้ทุกอย่าง แต่ขั้นนี้เป็นขั้น
เกือบสุดท้ายแล้ว คือต้องอบรมจิตกันจนจิตหมด
กิเลสจริงๆ ถึงจะถอดจิตได้ แต่หากท่านถอดจิตได้จริงๆ
ก็ห้ามเด็ดขาด ไม่ให้ไปบอกใครๆว่าท่านถอดจิตได้
เพราะจะเป็นกิเลสขึ้นมาอีกถือเป็นการโอ้อวด ต่อไป
ก็จะถอดจิตไม่ได้อีก ให้ท่านคิดว่าท่านไม่ได้เป็นคน
ที่ถอดจิตได้ แต่พระธรรมต่างหากที่เป็นตัวถอดจิต
ถ้าท่านถอดจิตได้แสดงว่าท่านเป็นคนทีล่ ะเอียดมากแล้ว
แทบจะไม่มอี ตั ตาเหลืออยูแ่ ล้ว คือเป็นอนัตตา เป็นคน
ไม่ถอื ตัวไม่ถอื ตนแล้ว คือรักและสงสารคนอืน่ เท่ากับรัก
และสงสารตนเอง สภาวะถอดจิตได้ เป็นสภาวะทีข่ นั ธ์
ห้าไม่ต้องพึ่งธาติสี่คือกายหยาบแล้ว แต่ขันธ์ห้า
คือจิตจะไม่ทิ้งธาตุสี่ (กายหยาบ) จะปล่อยไปตาม
ธรรมชาติ ถ้าธาตุสี่ผุพังไปเมื่อไร ขันธ์ห้าอยู่ไม่ได้
แล้วก็ค่อยจากไป พูดง่ายๆก็คือเมื่อถอดจิตได้แล้ว
ก็ตอ้ งกลับมายังร่างเดิม จะไม่ทง้ิ ให้รา่ งเดิมต้องตายไป
ทัง้ ๆทีก่ ไ็ ม่ยดึ ติดกับร่างแล้ว

การเดินทางสูโ่ ลกุตระ โดยเส้นทางแปดสาย
จะกระทำได้ต่อเมื่อเกิดการตกกระทบเป็น
อารมณ์ คือตาเห็นรูป หูได้ยนิ เสียง จมูกได้กลิน่ ลิน้ ได้รส
กายได้สัมผัส จิตใจกำลังนึกคิด เกิดอารมณ์ที่อยาก
จะพูดอะไรออกไป และเมือ่ นึกถึงความหลัง ความจำ
เก่าๆ (คือตัวสัญญา) เกิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ เราต้อง
พิจารณาทันที ให้มีสติตามทันทันที โดยใช้พระธรรม
คือคำสัง่ สอนของพระพุทธองค์ มาเป็นเอกสารอ้างอิง
การพิจารณาคือการวิพากษ์ วิจารณ์ วิจยั ให้เกิดการ
รู้แจ้งเรียกว่า ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ พูดง่ายๆคือ
พิจารณา รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ความคิด วาจา
และความจำเก่าๆ ทีเ่ กิดเป็นอารมณ์ขน้ึ มา ให้เกิดความ
เป็นธรรม ถูกต้อง ไม่ให้มาเบียดเบียนตนเอง และ
เบียดเบียนผู้อื่น ให้เกิดเป็นเมตตา กรุณา มุฑิตา
และอุเบกขา จะทำให้เกิดปัญญา คือความรูแ้ จ้ง รูช้ ดั
รู้จริง และรู้ซึ้งถึงธรรมะคือธรรมชาติ รู้ดีว่าอะไรเป็น

หลักการฝึกจิต
โดยทั่วไปก็ต้องประกอบไปด้วยขั้นตอนการ
สร้างตัวสติขน้ึ มา เพือ่ สนทนากับจิต ตามอย่างทีอ่ ธิบาย
มาแล้วข้างต้น เพือ่ ทีจ่ ะข่มจิต ดัดจิต อบรมบ่มนิสยั จิต
ปรับปรุงบำรุงจิต เทศนาสอนจิต เพราะจิตของเรา
นัน้ โดยทัว่ ไปมันจะทำตัวเป็นเจ้านายของเรา คอยบังคับ
ขูเ่ ข็ญ อ้อนวอน วิงวอน จะเอาโน่น จะเอานี่ อยากได้โน่น
อยากได้น่ี คอยกดขีข่ ม่ เหงเราอยูต่ ลอดเวลา เรามีหน้าที่
ต้องคอยอบรมจิตให้จิตของเรามีเหตุมีผล คิดอะไร
ทำอะไรก็ให้ถูกต้องตามจริยธรรม วัฒนธรรม และ
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คุณอะไรเป็นโทษ อะไรเป็นประโยชน์ อะไรมิใช่ประโยชน์
อะไรคือกุศลอะไรคืออกุศล ต่อมาก็จะหมดอัตตา
หมดการยึดติด ยึดติดอยูอ่ ย่างเดียว คือศีลธรรม หรือ
คุณงามความดี

ทีจ่ กั ษุธาตุคอื ดวงตาของเรา และต่อไปยังจิตใจภายใน
คือมโนวิญญาณธาตุ การท่องบ่น “ จักษุธาตุ-รูปธาตุมโนวิญญาณธาตุ” เป็นอุบายทำให้สติตามทันความ
คิดหรือารมณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในจิต พยายามพิจารณาดูวา่ สิง่
ทีเ่ ราเห็นนัน้ มัน เพิม่ ความอยากให้พอกพูนกิเลสในจิต
หรือไม่ ให้พิจารณาให้เข้าใจและทำลายกิเลสออกไป
ให้หมด

การเดินทางโดยเส้นทางตา (จักษุธาตุ-รูปธาตุ-มโน
วิญญาณธาตุ)
เมือ่ ตาเห็นรูปให้พจิ ารณาไปตามธรรม ให้เป็น
ไปตามสภาวะธรรมสภาวะธาตุ คือเห็นอะไรไปตาม
ความเป็นจริง พยายามทำความเข้าใจอธิบายให้จติ ฟัง
เพือ่ ลดอุปาทานลงให้หมด เช่น ตาเคยเห็นว่ารูปนีส้ วย
ก็ให้พจิ ารณาว่าความจริงแล้วไม่มอี ะไรสวย สีทเ่ี ราเห็น
ก็สักแต่ว่าเป็นสีต่างๆกัน เอามาระบายป้ายไปมา
ความจริงแล้วเลอะเทอะเปรอะเปื้อนมากกว่าจะสวย
เราคิ ด ไปเองว่ า สวย เราไปเกิ ด การติ ด ยึ ด ถื อ เป็ น
อุปาทานว่าอย่างนั้นสวย อย่างนี้สวย เกิดการพออก
พอใจขึน้ มา และก็ให้พจิ ารณาว่าทุกสิง่ อย่างก็เป็นไป
ตามกฎความจริ ง ความถู ก ต้ อ งคื อ กฎของพระ
ไตรลักษณ์ คือ ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา พยายาม
พิจารณาเมื่อตาเห็นรูปไม่ให้หลงรูป ไม่ให้หลงวัตถุ
พิจารณาเพียงว่าจะเป็นประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์
เท่านัน้ ไม่ให้จติ ใจหลงไปตามกระแสโลก ซึง่ บางครัง้
แรงมาก เราต้องฝึกเป็นคนที่ทวนกระแส เราต้อง
ทวนกระแสด้วยจิตเราเอง แต่ตัวเราอย่าไปทำอะไร
ต้านกระแสให้คนอื่นเขาหมั่นไส้ คือไม่ต้องไปบังคับ
ขู่เข็ญให้คนอื่นเขาทวนกระแสแบบเรา ทำทุกอย่าง
ตามความเหมาะสมในสังคม บางครั้งต้องใช้หลักว่า
“ทำอย่างเขา แต่ไม่ตอ้ งทำอย่างเขา แต่กท็ ำอย่างเขา”
คือก็ให้อยู่ไปแบบเขาแต่การนึกคิดไม่ใช่แบบเขา
เราต้องเอาธรรมะมาสอนใจเราตลอดเวลา เมื่อตา
มองเห็นรูป บางครั้งจิตเราก็เร็วเกินไป สติตามไม่ทัน
เกิดอาการเผลอสติได้บอ่ ยๆ ดังนัน้ สำหรับผูป้ ฏิบตั ใิ หม่
เมื่อตากระทบรูป ก็ให้ท่องบ่นคำต่อไปนี้ไว้ก่อน เป็น
อุบายให้เกิดการล่าช้าสักนิดให้สติตามทันตามความ
เป็นจริง คือให้ท่องบ่นว่า “จักษุธาตุ-รูปธาตุ-มโน
วิญญาณธาตุ” แล้วตั้งสติ ค่อยๆพยายามพิจารณา
รูปไปตามความเป็นจริง ตัวสติพยายามอธิบายให้จติ
เราฟัง ต้องทำบ่อยๆ การที่รูปภายนอกมาตกกระทบ

การเดิ น ทางโดยเส้ น ทางหู (โสตธาตุ - สั ท ทธาตุ มโนวิญญาณธาตุ)
เมือ่ หูได้ยนิ เสียงก็ให้พจิ ารณาเรือ่ งเสียงทีไ่ ด้ยนิ
ไม่มเี สียงไหนหรือเสียงอะไรหรอกทีไ่ พเราะ มีแต่เสียงสูง
เสียงต่ำ เสียงดัง เสียงค่อย และมาในจังหวะต่างๆกัน
เท่านัน้ ทีเ่ ป็นจริง เวลาเสียงหลายอย่างมาผสมกันเป็น
เพลง เราหลงไปเอง บอกว่าไพเราะ ความจริงแล้วเป็น
ความคิดทีผ่ ดิ เข้าใจผิด หลงผิดไป เป็นเพียงอุปาทาน
ที่เรายึดติดมานานแล้วเท่านั้น ความไพเราะจึงเป็น
เพียงอุปาทาน เพราะในทางความเป็นจริงเสียงก็คือ
เสียง ไม่มีเสียงใดที่ไพเราะ ไม่มีเสียงใดที่น่ารังเกียจ
พยายามเทศนาสอนจิตเราเรื่องเสียง ทุกครั้งที่ได้ยิน
เสียง เสียงต่างๆเอาไว้สอ่ื สารกันให้เข้าใจกันมากกว่า
และแต่ละเสียงก็เป็นธรรมชาติของมันเองอยู่แล้ว
เราอย่าได้ไปวุน่ วายกับเสียงให้มนั มากเกินความพอดี
กล่าวง่ายๆคือห้ามติดเสียง หากไม่ติดเสียงแล้วเป็น
อันว่าผ่านไปได้อกี หนึง่ เส้นทางเพือ่ มุง่ เข้าสูโ่ ลกุตระ

การเดินทางโดยเส้นทางจมูก (ฆานะธาตุ-คันธธาตุ-มโน
วิญญาณธาตุ)
เมือ่ จมูกได้กลิน่ ก็ให้รบั รูเ้ พียงธรรมชาติของมัน
เป็นกลิน่ แบบนีแ้ บบนัน้ กลิน่ แต่ละกลิน่ ก็มหี น้าทีข่ องมัน
ได้กลิ่นอะไรก็สักแต่ว่าได้กลิ่น ห้ามพูด ห้ามบ่นออก
มาทางวาจา เพราะไม่ใช่หน้าที่ของวาจา จนกว่าจะ
มีคนถาม หรือต้องการบอกคนอืน่ ในทางทีเ่ กิดประโยชน์
ได้กลิน่ หอมก็หอม ได้กลิน่ เหม็นก็เหม็น ให้รไู้ ว้ไปตาม
ความเป็นจริง ไม่ให้แสดงท่าทาง หรือวาจาว่า รักข้างนัน้
ชังข้างนี้ เป็นต้น ทุกอย่างทีไ่ ด้กลิน่ ก็เป็นทุกขัง อนิจจัง
อนัตตา พูดง่ายๆว่าห้ามติดกลิ่น นอกจากจะเป็น
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ประโยชน์ต่อร่างกาย หรือหลีกเลี่ยงกลิ่นที่อาจจะ
เป็นพิษต่อร่างกาย เป็นต้น

ใดๆมายุยงส่งเสริมจิตให้คดิ นึกไปในทางแบบนัน้ หรือไม่
ประการใด พยายามทีล่ ดละเลิกเพิกถอน กิเลส ตัณหา
อุปาทาน โลภ โกรธ หลง อิจฉา ริษยา อาฆาต พยาบาท
จองเวร ออกไปให้ ห มดจากจิ ต ใจของเรา เราจะ
พิจารณาจิตได้ก็ต่อเมื่อขณะเกิดอารมณ์หรือความ
นึกคิด ให้ตามดูจิตตามดูความนึกคิดให้ละเอียด
ตลอดเวลา พยายามไม่ให้เผลอ บางครัง้ เผลอไปบ้าง
ก็เอาใหม่ ให้มีความเพียรพยายาม วิริยะ อุตสาหะ
ตลอดไป ให้เกิดความต่อเนือ่ งในการประพฤติปฏิบตั ิ

การเดินทางโดยเส้นทางลิ้น (ชิวหาธาตุ-รสธาตุมโนวิญญาณธาตุ)
เมื่อลิ้นรู้รส ก็สักแต่รับรู้รส รสหวานก็หวาน
รสขมก็ขม รสเค็มก็เค็ม รสเปรีย้ วก็เปรีย้ ว รสมันก็มนั
เป็นต้น ไม่มหี รอกทีว่ า่ อร่อย เพราะอร่อยก็เป็นเรือ่ งทีเ่ รา
ไปติดยึดเอาเอง เพราะรสทีแ่ ต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน
การติดยึดแต่ละท่าน แต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกัน
ทุกอย่างเป็นอุปาทานทั้งหมด พยายามพิจารณาเพื่อ
ทำลายอุปาทานออกไปให้หมด ให้ความเป็นธรรมกับ
รสทัง้ หลาย พยายามพิจารณาตลอดเวลา เมือ่ ลิน้ ได้รส
ไม่ให้หลงใหลไปตามรสชาดของอาหาร ทุกครั้งที่ขบ
เคีย้ วอาหารพยายามแยกแยะว่ามีรสอะไรบ้าง ธรรมชาติ
ของมันเป็นอย่างนั้นเอง ไม่มีคำว่าอร่อยหรือไม่อร่อย
เพราะเราจะกินอาหาร ก็เพื่อเอาสารอาหารที่เป็น
ประโยชน์เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเท่านั้น ไม่ใช่กิน
เพือ่ ความอร่อย ห้ามแสดงความพอใจหรือไม่พอใจใน
รสชาดของอาหารออกมาทางกาย และวาจา เพียงแต่
บอกได้ไปตามความเป็นจริง เช่น เค็มก็บอกว่าเค็ม
หวานก็บอกว่าหวาน เป็นต้น หากปฏิบตั ทิ างเส้นทาง
สายลิ้นได้แล้ว ก็อาจจะผ่านไปได้อีกเส้นทางหนึ่ง
เข้าสูโ่ ลกุตระ

การเดินทางโดยเส้นทางสายวาจา (วาจาธาตุ-มโน
วิญญาณธาตุ)
เมื่อจะนึกพูดอะไร ก็ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วน
ก่อน จะพูดอะไรก็ให้เป็นสัมมาวาจา ให้เกิดประโยชน์ตอ่
ตัวเองและผูอ้ น่ื วาจามีหน้าทีส่ องอย่างคือ ถามคำถาม
ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น และตอบคำถาม
ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเองและผูอ้ น่ื ไม่ให้พดู คำหยาบ
ไม่ให้พดู ส่อเสียด ไม่ให้พดู เพ้อเจ้อ คนทีพ่ ดู เร็วเกินไป
พูดมากเกินไปมักเสียประโยชน์ บางครั้งได้ประโยชน์
ทางโลกก็จริง แต่มกั จะเสียประโยชน์ทางธรรม ก่อนจะ
พูดออกมาเป็นวาจา ต้องพิจารณาดูให้ดกี อ่ นว่าสมควร
พู ด แล้ ว จึ ง พู ด วาจาที ่ พ ู ด ออกไปต้ อ งอ่ อ นหวาน
อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ยะโส ไม่โอหัง ไม่อวดดี เป็นต้น
เวลาขณะทีจ่ ติ ได้รบั การตกกระทบจากเส้นทางอืน่ เช่น
ทางตา ทางหู ทางจมูก เป็นต้น ห้ามพูดออกมาทันที
ทันใดว่า พอใจ ยินดี หรือไม่พอใจไม่ยนิ ดี ในรูป ในเสียง
ในกลิ่นที่ได้รับ ถ้าเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
จึงพูดออกมาได้ มิฉะนัน้ จะเป็นช่องทางของการเพิม่ พูน
กิเลสได้ สรุปว่าถ้าไม่ถงึ หน้าทีข่ องการพูดออกมาเป็น
วาจาก็ห้ามพูด จนกว่าจะถึงหน้าที่ เพราะวาจาธาตุ
นี้ชอบแทรกทางสายอื่นๆทั้งหมด ทำให้การประพฤติ
ปฏิบตั ลิ า่ ช้า และจะหลงทางกลับไปทางเก่าไม่กา้ วหน้า
ในทางปฏิบตั ิ

การเดินทางโดยเส้นทางกาย (กายธาตุ-โผฏฐัพพธาตุมโนวิญญาณธาตุ)
เมือ่ กายได้รบั ความรูส้ กึ สัมผัส ก็ให้ระลึกรูถ้ งึ
ความเย็น ร้อน อ่อน แข็ง เป็นอย่างไร ธรรมชาติของ
เขาเป็นแบบนั้นเอง ไม่ให้หลงใหลเพลิดเพลินไปกับ
อารมณ์ทส่ี มั ผัส เราต้องทำลายอุปาทานออกไปให้หมด
เพราะอุปาทานเหล่านีต้ ดิ ยึดมาหลายภพหลายชาติแล้ว

การเดินทางโดยเส้นทางจิตใจ (ธรรมธาตุ-มโนวิญญาณ)
เมือ่ จิตนึกคิดอะไร ก็ให้สติตามดู ตามรู้ ตาม
เห็น ตามความเข้าใจ ว่าสิง่ ทีจ่ ติ ขอร้องจิตขอวิงวอนนัน้
มีตวั กิเลส ตัวตัณหา เป็นตัวชักนำหรือไม่ และมีอปุ าทาน
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เดินทาง สักวันหนึ่งท่านจะมี สติ สมาธิ และปัญญา
ทีล่ ะเอียด สุขมุ ลุม่ ลึกมาก ท่านจะได้เป็นเจ้านายของจิต
ท่านจะใช้จิตได้ แทนที่ท่านจะต้องเป็นขี้ข้ารับใช้จิต
อยูต่ ลอดไป ซึง่ เราๆท่านๆขณะนีย้ งั เป็นขีข้ า้ รับใช้จติ อยู่
เมื่อท่านเป็นเจ้านายของจิตได้อย่างสมบูรณ์แล้ว
ท่ า นสามารถจะ ข่ ม จิ ต ได้ ดั ด จิ ต ได้ หยุ ด จิ ต ได้
และก็ถอดจิตได้ ท่านสามารถจะถอดจิตท่านไปทำงาน
ได้ เช่น ไปอ่านหนังสือ ไปอ่านพระไตรปิฎกได้ อย่าง
รวดเร็ว และสามารถจดจำได้อย่างแม่นยำมาก ซึง่ ถ้า
ถึงขั้นนี้แล้วท่านก็เป็นโลกุตรบุคคล เป็นบุคคลที่อยู่
เหนือโลกแล้ว ท่านจะเลือกเกิดเองได้ครับ ดังนั้นเพื่อ
อนาคตที่สดใส ก็กรุณาเดินตามเส้นทางสายเอก
ทัง้ แปดสายให้ถกู ต้อง อย่าได้หลงทิศ อย่าได้หลงทาง
ให้ น ึ ก ถึ ง แต่ โ ลกุ ต รทรั พ ย์ ห รื อ อริ ย ทรั พ ย์ ม ากกว่ า
โลกียทรัพย์ โลกียปัจจัย ซึ่งเป็นเพียงส่วนเกื้อหนุน
ส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่จะช่วยผลักดันให้เราเดินเข้าสู่
เส้นทางของโลกุตระ โดยสะดวกสบาย เมื่อท่านอยู่
ในสภาวะโลกุตระหรือโลกอุดรหรืออยู่เหนือโลกแล้ว
ท่านจะไปไหนมาไหนก็สะดวก เพราะท่านสามารถ
ทีจ่ ะปัน่ ธาตุ แยกธาตุ รวมธาตุ ห่อธาตุได้ และแปรสภาพ
เป็นอากาศธาตุได้

การเดินทางโดยเส้นทางสายสัญญา (สัญญาธาตุ-มโน
วิญญธาตุ)
สั ญ ญาหมายถึ ง กองจดจำอารมณ์ แ ละ
เหตุการณ์ต่างๆ ในอดีต หากท่านเกิดนึกคิดเรื่องราว
ต่างๆ ในอดีตก็ต้องนำมาพิจารณาใหม่ให้มีเหตุมีผล
ให้เอาธรรมะมาเป็นเอกสารอ้างอิงในการวิพากษ์วจิ ารณ์
วิจยั และพิจารณาสิง่ ทีเ่ คยเกิดขึน้ ในอดีต เอามาสอน
ตัวเองให้เกิดประโยชน์ ไม่ให้ใคร่ครวญ เสียใจ เศร้าใจ
สะใจ แต่เรื่องอดีตซึ่งไม่เกิดประโยชน์ จะนึกถึงอดีต
ก็ต้องนำมาเป็นบทเรียนสอนจิตเราให้เข้าใจในทางที่
ถูกต้องในทางความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ให้เกิดการ
พัฒนาจิตให้รไู้ ปตามความเป็นจริง ให้มแี ต่ความเมตตา
กรุณา มุฑติ า อุเบกขา ให้ลดอัตตา และหมดไปซึง่ การ
ติดยึดต่อสิง่ ทีไ่ ม่ควรยึด ให้ยดึ แต่ศลี ธรรม และคุณงาม
ความดีเท่านัน้

เส้นทางสูโ่ ลกุตระทัง้ แปดเส้นทางนี้ เป็นทางสายเอก
แต่การเดินทางต้องเดินแบบถูกต้อง พิจารณา
ถูกต้อง เราจะไม่หลงทาง เราจะไม่คดิ ผิด คำนวณผิด
เข้ า ใจผิ ด หากทำผิ ด เดิ น ผิ ด ก็ ค ื อ เดิ น ผิ ด ทาง
หากเราเดินถูกทางเราก็จะไปยังแดนทีเ่ ราปรารถนาได้
แต่ตอ้ งเอาจริง เดินจริง ปฏิบตั จิ ริงตามเส้นทางทัง้ แปด
สายนี้ การเดินทางโดยมีมรรคแปด (มรรคนอก) คือมรรค
มีองค์แปดเป็นกรอบนอก โดยไม่ให้เดินออกนอกเส้น
ทาง ไม่ให้ผิดกฎ ไม่ผิดกติกา และไม่ผิดมารยาท ใน
ขณะเดียวกันก็มมี รรคแปด (มรรคใน) คือทางแปดสาย
นีเ้ ป็นตัวขับเคลือ่ น กำหนดทิศทางและกำหนดความเร็ว
หากท่านเพียรทำ พยายามทำ และขยันทำในการ

สุดท้าย หากท่านมีศรัทธาจริง มีความเพียรพยายาม
จริง มีความเสียสละจริงคือมีความเสียสละความสุขทาง
โลกซึง่ เป็นอุปาทานทีต่ ดิ ยึดอยู่ เอาออกให้หมด ท่านก็จะเป็น
บุคคลหนึง่ ทีม่ โี อกาสได้เป็นโลกุตรบุคคล อันเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการเดินทาไปบนทางสายเอกแปดเส้นแปดสาย
นี้ ขอให้ทกุ ท่านโชคดี สวัสดี
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