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กาลังเกิดอยู่ ก็จะระงับหรื อดับลงได้ (แม้เพียงชัว่ คราว) หรื อความทุกข์ที่ยงั ไม่เกิดก็จะไม่
เกิดขึ้น

เป็ นคนดี ที่มีศีลอยูก่ ่อนเป็ นปกติ ถ้าเป็ นคนไม่มีศีลอยูเ่ ป็ นปกติแล้ว จะไม่สามารถปฏิบตั ิ
เพื่อดับทุกข์ตามหลักอริ ยสัจ ๔ ได้ เพราะขาดพื้นฐานที่สาคัญนี้

การปฏิบตั ิของมรรคนี้ไม่วา่ จะเป็ นใคร หรื อชนชาติใด หรื อไม่วา่ จะนับถือศาสนา
อะไรก็ตาม ถ้าเขาสามารถศึกษาจนเกิดความเข้าใจในหัวใจของปั ญญา (คือเรื่ องความเป็ น
อนัตตาของร่ างกายและจิตใจ) ได้แล้ว เขาก็สามารถนาเอาหลักของมรรคนี้ไปปฏิบตั ิได้ดว้ ย
ตนเองทันที โดยไม่ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ใคร และก็ไม่จาเป็ นว่าจะต้องเป็ นพระหรื อนักบวชเท่านั้น
ที่จะสามารถปฏิบตั ิให้บรรลุถึงความหลุดพ้นจากกิเลสอย่างถาวรได้ คือถึงเป็ นผูค้ รองเรื อน
ก็สามารถปฏิบตั ิได้ เพียงแต่อาจจะยากอยูส่ ักหน่อย เพราะการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวติ ของ
ผูค้ รองเรื อนนั้น จะเป็ นอุปสรรคในการปฏิบตั ิให้ถูกต้องอย่างสมบูรณ์ได้ยาก แต่ แค่ เพียง
เราสามารถศึกษาจนเกิดปัญญาขึน้ มาได้ จริงแล้ ว เพียงแค่ นีก้ จ็ ะช่ วยให้ ความทุกข์ ในชี วติ ลด
น้ อยลงอย่างมากแล้ว คือคนทัว่ ไปที่ไม่เคยศึกษาให้เกิดปั ญญามาก่อน ถ้ามีความทุกข์ เขาก็
จะมีความทุกข์อย่างรุ นแรงเต็มที่ แต่สาหรับผูท้ ี่เคยศึกษามาจนเกิดปั ญญาที่แท้จริ งมาแล้ว
ถึงแม้จะเขายังไม่มีการฝึ กฝนสมาธิ และปั ญญาให้มากขึ้นก็ตาม แต่เวลาที่มีความทุกข์ เขาก็
จะมีความทุกข์นอ้ ยลง หรื อไม่มากเท่ากับคนที่ไม่เคยมีปัญญามาก่อน ซึ่ งนี่คือประโยชน์
จากการศึกษาอริ ยสัจ ๔ ที่แม้จะยังไม่ได้นาหลักอริ ยสัจ ๔ ไปปฏิบตั ิอย่างจริ งจังก็ตาม

การปฏิบตั ิเพื่อให้จิตของเรามีศีลหรื อมีความปกติตามหลักของมรรคนี้ จริ งๆจะมี
เพียงเท่านี้ คือเพียงเท่านี้ก็จะเป็ นพื้นฐานให้เราสามารถฝึ กจิตให้มีสมาธิ ได้แล้ว ส่ วนศีลของ
นักบวชแช่นพระภิกษุน้ นั จะมีมากกว่านี้ เพราะศีลที่มากขึ้นก็ยอ่ มที่จะให้จิตมีความปกติ
มากยิง่ ขึ้น แล้วก็ทาให้มีสมาธิ ได้ง่ายยิง่ ขึ้นด้วย อีกทั้งยังทาให้ผพู ้ บเห็นว่าพระท่านมีกิริยา
วาจาและความประพฤติเรี ยบร้อย ก็ยอ่ มที่จะเกิดความเลื่อมใสศรัทธา แล้วเขาก็จะเข้ามาฟัง
ธรรม จึงเป็ นโอกาสให้ได้เผยแพร่ คาสอนของพระพุทธเจ้าให้กว้างไปทัว่ โลกได้ อันจะช่วย
ให้โลกมีสันติภาพได้

ศีลความปกติของจิต
คาว่า ศีล แปลว่า ปกติ คือหมายถึง ความปกติของจิต ที่ไม่มีความเดือดร้อนใจ
จากการทาความผิดหรื อชัว่ เอาไว้ในอดีต ซึ่ งการปฏิบตั ิเพื่อให้จิตมีศีลนั้นก็สรุ ปอยูท่ ี่ การมี
เจตนา (ความจงใจหรื อความตั้งใจ) ทีไ่ ม่ จะไม่ เบียดเบียน ชี วติ ของ ทรัพย์ สินของผู้อื่น
กามารมณ์ (เช่ นเรื่ องทางเพศ) ของผู้อื่น และรวมทั้งการมีเจตนาทีจ่ ะไม่ พดู คาไม่ จริง คา
หยาบ คาส่ อเสี ยด และเรื่ องเพ้อเจอ ดังนั้นถ้าเราปรารถนาที่จะไม่มีความทุกข์ เราจะต้อง

สมาธิ คือ จิตทีต่ ้ งั มั่นอยู่เสมอ
สมาธิ แปลว่า ตั้งมั่นอยู่เสมอ คือเป็ นอาการของจิตที่ต้ งั ใจ หรื อจดจ่อ หรื อจับ หรื อ
เพ่ง อยูก่ บั สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งอยูต่ ลอดเวลาได้นานๆ ซึ่ งสมาธิ น้ ีมี ๒ ประเภท คือ สมาธิผดิ กับ
สมาธิถูก
โดยสมาธิ ผดิ ก็คือ สมาธิ ที่จดจ่ออยูก่ บั สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ด้วยกิเลสตลอดเวลา ซึ่ งผล
ของสมาธิ ผดิ นี้ก็คือจะมีความทุกข์ หรื อความเร่ าร้อนใจ ไปตามอานาจของสิ่ งที่กาลังเพ่งอยู่
เช่น ถ้าเพ่งอยูใ่ นเรื่ องกามารมณ์ จิตก็จะเร่ าร้อนทรมานอยูด่ ว้ ยความอยากได้ในกามารมณ์
นั้นให้มากยิง่ ๆขึ้นไป หรื อถ้าเพ่งอยูด่ ว้ ยความโกรธ ก็จะทาให้จิตเกิดความเร่ าร้อนหรื อคับ
แค้นใจ เป็ นต้น
ส่ วนสมาธิ ถูกก็คือ สมาธิทจี่ ดจ่ อหรื อตั้งใจทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งแล้วทาให้ กเิ ลสระงับ
หรื อดับหายไป (แม้ เพียงชั่วคราว) เช่น การเพ่งอยูท่ ี่การหายใจของร่ างกายเราเอง หรื อการ
ตั้งใจอ่านหนังสื อเรี ยน หรื อการที่นกั เรี ยนตั้งใจฟังสิ่ งที่ครู สอน หรื อการที่ครู ต้ งั ใจสอน

