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พระธรรมเทศนาของพระครภูาวนาวราลงัการ ว.ิ ในโอกาสตา่ง ๆ  ซึง่แบง่เปน็  
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รักแท้เหนอือ่ืนใด" และ "ปฏบิตัธิรรมอยา่งไร ไมใ่หก้�าเรบิอกี" พรอ้มทัง้บทกลอน 
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ราลังการ ว.ิ เหลา่ศษิยานศุษิยข์อนอ้มถวายบญุกศุลแดท่า่นพระอาจารย ์ครผูู้

ชีน้�าทางสงบ สวา่ง และทางสูค่วามพ้นทุกขใ์นวฏัฏะ ทางกองบรรณาธิการหวงั

เป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาสาระธรรมของ "บันทึกธรรมโสรโทภิกขุ (๗) ๒๕๖๒" 
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   ผศ.ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร
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อนุโมทนาพจน์

ยถา อคารํ ทุจฺฉนฺนํ วุฎฺฐิ สมติวิชฺฌติ 

เอวํ อภาวิคํ จิตฺตํ ราโค สมติวิชฺฌติ 

ยถา อคารํ สุจฺฉนฺนํ วุฏฺฐิ น สมติวิชฺฌติ

เอวํ สุภาวิตํ ราโค น สมติวิชฺฌติ.

เรือนที่มุงไม่เรียบร้อย ฝนย่อมไหลย้อยเข้าได้ 

ใจที่ไม่อบรมฝึกหัด ราคะกําหนัดย่อมครอบงํา

เรือนที่มุงเรียบร้อย ฝนย่อมไหลย้อยเข้าไม่ได้ 

ใจที่อบรมเป็นอย่างดี ราคะไม่มีวันเข้าครอบงํา



 อนุโมทนาบุญ ผศ.ดร.พฤทธ์ิ โกวิทวรางกูร และคณะศิษยานุศิษย์ที่

ได้ร่วมงานอายุวัฒนมงคลครบ ๕๖ ปี ๓๖ พรรษา โดยได้ร่วมกิจกรรม และ

จัดพิมพ์หนังสือ “บันทึกธรรมโสรโท ภิกขุ” (๗) พุทธศักราช ๒๕๖๒ การ 

กระท�าของทกุคนยอ่มเปน็ผลมาจากจติใจทีฝ่กัใฝใ่นกศุลจรยิาสมัมาปฏิบตั ิจงึ

ไดแ้สดงออกทางกาย วาจา ใจ พากเพยีรพยายามดว้ยความบากบ่ันม่ันคง จน

กระทั่งงานส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ขอให้รักษาความเสมอต้นเสมอปลายในการ

เจริญกุศล เพื่อเป็นปัจจัยเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสต่อไป

 ดว้ยอานภุาพของพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ์ จงปกปอ้งคุม้ครอง

ให้ทุกคนมสีขุภาพดี มสีติปญัญาด ีม่ังมโีภคทรัพย ์บรวิาร เหน็ภยัในวฏัสงสาร

ก้าวล่วงบ่วงมาร มีมรรค ผล นิพพาน อันเป็นแดนเกษมจากกิเลส เทอญ

พระครูภาวนาวราลังการ วิ.
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การปรับอินทรีย์ให้เสมอกัน

๑
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 โยคาวจร แม่ชี โยคี ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ช่วงต่อไปเป็นช่วง

ฟังธรรมเป็นช่วงปฏิบัติธรรมร่วมกัน ให้พวกเรานั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายให้ตรง 

ด�ารงสติให้มั่น นั่งกรรมฐาน ฟังธรรมร่วมกันไป 

 วันนี้เป็นวันจันทร์ ท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ก�าหนดการปฏิบัติ  

ต้องมีความอดทน ถ้าขาดความอดทน บางครั้งก็จะท�าให้การปฏิบัติดูยากขึ้น  

พออดทนได้มากขึ้นหน่อย ทุกอย่างมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

ขึ้น เพราะบางครั้งผู้ปฏิบัติไม่ค่อยจะอดทน ปวดนิดปวดหน่อยก็ไม่ค่อยทน  

คิดบ้างฟุ้งบ้างก็ไม่ค่อยทน เจอความขี้เกียจเข้าไป ท�าตามความขี้เกียจอยู่นั่น 

แหล่ะ พอเบื่อๆเข้าหน่อย ก็ทอดทิ้งการปฏิบัติ แต่ถ้าเราอดทนสิ่งเหล่านี้ก็ตั้ง

อยู่นานๆไม่ได้ เดี๋ยวก็ผ่านไป

 

 ถ้าสังเกตจะพบว่า มันจะเป็นช่วงๆ บางวันก็จะรู้สึกดี ดีตลอดตั้งแต่

เช้าจรดเย็น แต่บางวันตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมา ก็รู้สึกไม่ค่อยสดชื่น ท�ากรรมฐาน

ทั้งวัน รู้สึกว่าต้องฝืนใจท�า หรือบางวันช่วงเช้าดี ช่วงบ่ายกลับไม่ค่อยได้เรื่อง 

อย่างนี้ก็มี หรือบางวันก็บัลลังก์นี้ดี บัลลังก์ถัดมาไม่ดี ตื่นมาท�าทั้งวันมีใจสงบ 

แค่บัลลังก์สองบัลลังก์อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันผิดปกติหรือเปล่า ใจเรา

“

“สภาวะจิตสภาวธรรมมีขึ้นมีลง 
มาแล้วก็ผ่านไป
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มันก็มักจะถามเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น แต่ท่ีผู้ปฏิบัติจะรีบก�าหนดมัน

จะมีค�าถามออกมาจากจิตใจอยู่บ่อยคร้ัง หรือบางครั้งก็ท�าให้เรารู้สึกว่า จิต

มันจมอยู่กับตรงนั้นนานพอสมควร กว่ามันจะผ่านไป หรือบางครั้งก็ท�าตาม

อ�านาจของมันอย่างนี้ก็มี ซึ่งนั่นก็คือสภาวธรรมหรือสภาพที่แท้จริงที่เรารู้สึก

ได้ ถ้าเราไม่เท่าทันสิ่งเหล่านี้ การอยู่ในโลกมันเป็นอะไรที่ยากเหมือนกัน ต่อ

การท่ีจะอยูใ่นโลกอย่างเท่าทันโลก หรอืการอยูใ่นโลกอย่างไม่ตดิยดึกบัสภาวะ

ของโลกต่างๆ เป็นเรือ่งไม่ง่าย ฉะนัน้ บางคนจงึหวัเราะ ร้องไห้ ไปตามสิง่ทีม่า

กระทบแตกต่างกนัไป แท้ท่ีจรงิแล้วสิง่เหล่านี ้มนัมาแล้วมันกไ็ป เหมือนทีโ่ยคี

ท่ีปฏบิติัวปัิสสนากรรมฐานท้ังหลายก�าหนดอยู่นัน่แหล่ะ พองมาแล้วกจ็ากไป 

ยบุเกดิขึน้แล้วกจ็ากไป ทกุขเวทนาเกดิขึน้แล้วกจ็ากไป จติทีค่ดิสงบไม่สงบ มา

แล้วก็ผ่านไป เมื่อจากเราไป ตาที่เห็น หูที่ได้ยินเสียง จมูกที่ได้กลิ่น ลิ้นที่เรา

ลิม้รส กายทีถ่กูต้องสมัผสั ธรรมารมณ์ทีเ่กดิขึน้กบัใจมาแล้วก็ไป จากไปอย่าง

นี้เป็นประจ�าเป็นปกติ



17

 ถ้าคนเราไม่พยายามท่ีจะเรียนรู้อยู่บ่อยๆ มันก็จะไม่เกิดทักษะ 

ทักษะจะไม่มี เพราะฉะนั้นการเผชิญหน้ากับอารมณ์กรรมฐานแต่ละอย่าง

มันเป็นเรื่องดี นอกจากว่าเราไม่ไหวจริงๆ ถึงค่อยเปลี่ยนอารมณ์ เปลี่ยน

อริยิาบถไปตามเหตุปัจจยั แต่ถ้าเราเผชญิกบัสภาวะพวกนีไ้ด้บ้าง กจ็ะมีทกัษะ

เพิ่มขึ้น เหมือนคนท�างาน ท�างานนั้นอยู่บ่อยๆ ทักษะของงานก็เกิดขึ้น เกิด

จากการท�างาน จะรู้ข้อก�าหนด ข้อจ�ากัดของการท�างาน ท�างานได้ละเอียด

มาก ละเอียดน้อย ก็สามารถประมาณการณ์หรือประเมินได้ถูกหมด อาศัย

ประสบการณ์ที่มี เราอยู่กับตรงนั้นเป็นปกติอยู่แล้ว จะรู้สึกเป็นธรรมดา ทั้ง

งานท่ีเกีย่วกบัคน กส็ามารถบอกได้ว่าคนเท่านี ้จะอยูจ่ะกนิจะต้องใช้อะไรบ้าง

ก็จะรู้ หรือคนที่ท�างานอยู่กับเครื่องจักรก็เหมือนกัน คนที่ท�างานอยู่กับการ

คิด การขีด การเขียน หรือการพิมพ์อะไรต่างๆ มันก็จะมีทักษะ ซึ่งบางอย่าง

มนัไม่ต้องอาศยัข้อมลู แต่มนัมข้ีอมลูอยูข้่างในแล้วพร้อมทีจ่ะตดัสนิใจ เพราะ

การลงมอืท�าอยูเ่ป็นปกต ิแต่ถ้าท�าบ้างไม่ท�าบ้าง ทกัษะจะไม่ค่อยเกดิ จะท�าที

ก็ต้องเปิดต�าราที หรือค�าแนะน�าต่างๆ ว่าจะต้องท�าอย่างไรบ้าง ก่อนจะหยิบ

จะจับ แต่ถ้าคนที่หยิบที่จับอยู่ปกติจะรู้สึกว่าไม่ต้องเปิดแล้ว จับตัวโน้นไปใส่

ตัวนี้ไปกันได้ สิ่งนี้เข้ากับสิ่งนี้ได้ง่ายขึ้น

““
ทำาบ่อยๆ ซ้ำาๆ ย่อมชำานาญเกิดทักษะ 
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 มันก็เหมือนกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เป็นเหมือน

คุณครูที่สอนเราให้มีทักษะในเรื่องนั้นๆ ถ้าเป็นเรื่องสภาพธรรมภายใน เรื่อง

ความชอบกับความไม่ชอบที่มี ถ้าเราเท่าทันปุ๊ปจะง่ายขึ้น ค�าว่า ‘ง่าย’ ใน

ที่น้ีหมายความว่า ความชอบไม่ผูกมัดจิตให้ขาดอิสรภาพ ความไม่ชอบก็ไม่

สามารถผกูมดัจิตให้ขาดอสิระภาพได้ กค็อืจติสามารถพ้นจากภาวะของความ

ชอบหรือความไม่ชอบ ซึ่งปกติมันไม่พ้น ถ้าปกติมันพ้น คนทุกคนในโลกนี้ที่

เกิดคงไม่ต้องโศกเศร้า เสียใจ อารมณ์รักก็อย่างหนึ่ง อารมณ์ชังก็อย่างหนึ่ง 

คงไม่ต้องร้องไห้หรือหัวเราะกันให้วุ่นวาย กับสิ่งทั้งหลายที่มันมาแล้วมันก็ไป 

จะเป็นสิง่ทีเ่ราชอบหรือไม่ชอบกต็าม มนัมาแล้วมนักไ็ป เหมอืนอารมณ์ท่ีโยคี

ทั้งหลายพยายามที่จะผูกมัดเอาไว้ กับรูปที่เคลื่อนไหวกับใจที่รู้ต่างๆ บางครั้ง

มันเหมือนอยู่ บางครั้งมันเหมือนไม่อยู่ มันก็ไป มันแค่รู้แล้วมันก็วางของมัน

ไป มันหมดหน้าที่ รูปก็ท�าหน้าที่ นามก็ท�าหน้าที่ไป สรุปว่าเกิดแล้วก็ดับ หรือ

กระทบแล้วก็หายไป บางคนก็อุปมาอุปมัย เหมือนน�้าค้างบนยอดไม้ใบหญ้า

บ้าง หรือฟองคล่ืนเวลาท่ีคลื่นกระทบฝั่งบ้าง หรือบางคนก็บอกว่า รูปนาม

หรือชีวิตเหมือนกับชิ้นเนื้อที่เขาเอาขึ้นเตาย่าง มันมีแต่จะมอดไหม้ในที่สุด

““
จิตมีอิสรภาพถ้ารู้เท่าทัน
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 ฉะนั้น รูปนามแม้ในขณะปัจจุบันที่เราดูอยู่ มันเป็นอย่างนั้น มัน

เป็นของมันอย่างนั้น บางครั้งเราก็คิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อย แต่แท้ที่จริงทุกขณะ ดู

ดีๆมันก็เป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้ว ถ้าเราสามารถรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ ก็เหมือน

กบัมทีกัษะ จนเป็นประสบการณ์ เรากจ็ะไม่ชอบหรอืไม่ชงั จะไม่มอีภชิฌากบั

โทมนัสในสิ่งเหล่านี้ นี่คือผลจากการท่ีเราดูอยู่ทุกๆวัน เหมือนกับเรียนเท่า

ไหร่ ฝึกเท่าไหร่ ท�าเท่าไหร่ ก็เหมือนไม่ยอมจบ บางคนก็รีบเดิน รีบนั่ง รีบ

ก�าหนด เพื่อที่จะให้มันจบๆไป หรือบางคนก็ปฏิบัติเพื่อว่าจะได้หมดๆกิเลส 

อย่างนี้เป็นต้น บางครั้งก็จะรีบท�า ซึ่งจะรีบท�าหรือไม่รีบท�า ก็ขึ้นอยู่กับว่าสติ

ในขณะนั้นมีหรือไม่มี เท่าทันไม่เท่าทัน ถึงแม้เรารีบ บางครั้งก็ลืมโน่นลืมนี่รีบ

ไป เหมอืนคนลมืข้าวลมืของทีจ่ะเตรยีมไป คนทีจ่ะไปตดิต่อโน่นนีบ่างครัง้กล็มื

เอกสาร คนที่ออกจากบ้านด้วยความรีบร้อนบางทีก็ลืมปิดน�้าปิดไฟ ลืมสั่งคน

นั้นคนนี้เอาไว้มากมายไปหมดเพราะความรีบร้อน หรือบางคนเฉื่อยชาก็เป็น

อีกแบบหนึ่ง ไม่กระตือรือร้นอะไรก็มี สิ่งทั้งหลาย อะไรที่มันน้อยไป อะไรที่

มากไป อะไรช้าไป เร็วเกินไป ในบางครั้งมันก็ดูไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าที่ควร 

ถ้าเร็วไปก็ท�าให้เราประมาท ช้าไปก็ท�าให้เราอืดอาด ตกอยู่ในความประมาท

อกีเหมอืนกนั แต่ถ้าพอดปีุป๊มนัเหมอืนกบัทกุอย่างมนัไปได้ ถ้าร่างกายเรามนั

พอดี ระบบต่างๆก็ท�างานได้ดี ถ้ามันไม่ค่อยพอดี ตรงนั้นร้อนตรงนี้เย็น ตรง

นัน้สญูเสยีความสมดลุ ระบบโน้นระบบนีไ้ม่ดกีล็�าบาก ฉะนัน้ ถ้ามนัพอดี มนัดี 

แต่ถ้ามันไม่พอดี มันก็ดูไม่ดี

““
ยิ่งรีบก็ยิ่งช้า ถ้าพอดีก็ถึงเป้าหมาย
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 เมื่อเป็นอย่างนี้ บางครั้งมันจึงเหมือนกับว่า บางส่วนมันดึงกัน 

เหมือนกับคนที่ปฏิบัติธรรม บางครั้งปฏิบัติได้ดีท�าได้ทั้งวัน แต่ในทางปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐาน ถ้าอินทรีย์ ๕ หรือพละ ๕ ไม่เท่ากัน บางครั้งก็เหนื่อยกับ

การปฏิบัติ อย่างเช่นความเพียรมากๆ ขยันทั้งวันไม่เหน็ดไม่เหนื่อย ท�าได้ทั้ง

วนั แต่ผลตอบแทนยงัไม่เป็นทีพ่อใจ ถ้าอุปมาอปุมยัก็เหมอืนกบัคนสองคน คอื 

ตวัวริยิะกบัตัวสมาธ ินายพากเพยีรกบันายสมาธ ิไม่สามารถท�างานร่วมกนัได้ 

กเ็หมอืนกบัขาดก�าลงั ขาดความเป็นใหญ่ ขาดความเป็นหนึง่ ตวัวริยิะกจ็ะไป

อย่างเดยีว ตวัสมาธกิน็ัง่ทือ่ๆอยู ่เหมือนเขน็รถกเ็ป็นวตัถทุีจ่ะลากจะดงึนัน่เอง 

แทนทีน่ายสมาธิจะช่วยดงึ บางครัง้กเ็หมอืนกบัท�าให้เพิม่ความหนกัให้กบันาย

วริิยะไปอกี แทนทีข่อนไม้หรือสิง่ท่ีเราลากเราดงึ จะดงึไปได้อย่างสะดวก กด็งึ

ไปได้อย่างล�าบากเหนือ่ยเพิม่ขึน้อกี เครยีดเพิม่ขึน้อกี นัน่แหล่ะเรยีกว่าเหน่ือย

ตลอด เพราะอินทรีย์ไม่เท่ากัน

“

“
วิริยะกับสมาธิไม่เท่ากัน 

ต่างดึงต่างดันก็ยิ่งหนักเหนื่อย
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 ฉะนั้น ผู ้ที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะหลวงพ่อใหญ่ 

หรือหลวงพ่อภัททันตะอาสภะ ท่านจะเน้นตรงนี้มาก คือ ความเสมอกันของ

อนิทรย์ี ๕ หรอืพละ ๕ ความสมดลุกนัของอินทรีย์ทัง้หลายนีส้�าคญัมาก ถ้ามัน

ไม่เท่ากนั มนักจ็ะไม่มกี�าลงั แทนท่ีเราจะเบา เรากไ็ม่เบา เหมอืนทีย่กตวัอย่าง 

ชาย ๒ คนคือนายวิริยะกับนายสมาธิ สมมติ ดึงหรือลากขอนไม้หรือเข็นรถ

ก็ตาม หรือเข็นครกขึ้นภูเขาก็แล้วแต่ เข็นไปพร้อมๆกัน ดึงไปพร้อมๆกัน ลาก

ไปพร้อมๆกัน จากแค่ ๑ แรงก็เป็น ๒ แรง แรงพอๆกัน มันอาจจะเคลื่อนที่

อย่างสบาย สบายทั้ง๒คน นายวิริยะก็สบาย นายสมาธิก็สบาย อันนี้คือความ

เสมอกัน ฉะนั้น บางคนขยันจริง แต่ว่าบางครั้ง อินทรีย์ไม่เสมอกัน มันก็ยัง

ไม่สามารถมีก�าลังพอที่จะหักหาญกับกิเลส ละกิเลส ปหานกิเลส หรือ จะลด 

จะละ จะปล่อย จะวาง สิ่งโน้นสิ่งนี้ มันยากมันยังท�าไม่ได้ อันนี้คู่หนึ่ง

““อินทรีย์สมดุล ไม่หน่วงดึงแต่ช่วยดัน 
สมังคีกันก็เบาสบาย
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“

“
ศรัทธากับปัญญาปรับให้พอดี 

อินทรีย์ก็สมดุล 
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 ทีนี ้คู่ที่ ๒ เรื่องของนายศรัทธากับนายปัญญา นายศรัทธามีศรัทธา

ความเชื่อมาก ศรัทธาโน่นศรัทธานี่ไปเร่ือย ก็เลยไม่ค่อยมีก�าลัง ส่วนนาย

ปัญญาช่างคิด ช่างวินิจ ช่างพิจารณา ช่างวิพากย์ ช่างวิจารณ์ แตกฉานใน

อรรถในธรรมทั้งหมด แต่ว่ายังลดละ ยังปล่อยวางอะไรไม่ได้เลย เหมือนกับ

ไม่มีก�าลัง แทนที่นายปัญญากับนายศรัทธาจะร่วมกัน ไปด้วยกัน ก็จะท�าให้

ปัญญามกี�าลังเพิม่ขึน้ ศรัทธาก็มัน่คงขึน้ เป็นก�าลงัถงึความเป็นใหญ่ข้ึนมา แต่

ถ้าต่างคนต่างดึง บางครัง้ยิง่เพิม่ความเหนือ่ยให้กบัอกีฝ่าย กเิลสย่อมละไม่ได้

อยู่แล้ว ปหานไม่ได้ ฉะนั้น ท่านถึงบอกว่า ปฏิบัติวิปัสสนาจ�าเป็นมาก ที่จะ

ต้องรู้จักการปรับการแต่งอินทรีย์ ท�าให้อินทรีย์ ๕ หรือพละ ๕ สม�่าเสมอกัน 

ในหนึ่งวันมันอาจจะเสมอกันอยู่เพียงไม่กี่ครั้งก็ยังดี มันก็ลดความเหนื่อย ลด

ความเบื่อ ลดความท้อ อย่างน้อยก็ได้ชื่นใจบ้าง เบานิดหนึ่งก็ยังดี แต่บางคน

ช่วงที่มีศรัทธาเยอะๆก็อีกแบบหนึ่ง ช่วงท่ีมีปัญญามากๆก็อีกแบบหนึ่ง ไม่

สามารถรวมกันได้ ตรงนี้เพราะอะไร เพราะเราขาดสติ เราคิดว่าเรามีสติ สติ

ถ้าบอกว่าเหมอืนกบันายสารถหีรอืคนขบั คนขบัรถม้าสมยัโบราณน้ัน สามารถ

บังคับม้า ให้ม้าที่มันวิ่งเร็ว รั้งดึงมันไว้ได้ ตัวไหนที่มันรั้งท้าย ก็สามารถเฆี่ยน

ตีให้มันวิ่งไปพอๆกัน ดังนั้น ม้าทั้ง ๔ มันก็ท�างานร่วมกัน มันก็เบา ถ้ามันต่าง

คนต่างไป ต่างยื้อกัน มันก็เพิ่มความหนักให้กันอีกตัวหนึ่ง แทนที่จะลากไปได้

อย่างสะดวกสบาย ก็ลากไปด้วยความยากล�าบาก ฉะนั้น อันนี้แหล่ะคือ เรื่อง

ของการปฏิบัติ
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ปฏิบัติวิปัสสนาจ�าเป็นมาก ที่จะต้องรู้จักการปรับการแต่งอินทรีย์



28

“

“
เดินเป็นวิริยินทรีย์ นั่งเป็นสมาธินทรีย์ 

ปรับให้พอดีจึงมีกำาลัง
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 การปฏิบัติบางครั้งต้องให้มันพอดี ให้มันอินทรีย์ ๕ หรือพละ ๕ 

สม�่าเสมอกัน การที่เราเดินกับนั่งให้ใกล้เคียงกัน หรือเท่าๆกันก็ส่วนหนึ่ง ก็

คือเหมือนกับเป็นสูตรแห่งการปรับแต่งอินทรีย์ ซี่งก็ไม่ได้ตายตัวทั้งหมด แต่

เวลาที่ปฏิบัติจริงๆ ก็คือ ให้เดินให้นั่งพอๆกัน บางคนนั่งดีแล้วก็ขี้เกียจเดิน

อย่างนี้ก็มี บางคนเดินดีแล้วขี้เกียจนั่ง นั่งแล้วคิดฟุ้งซ่าน นั่งแล้วปวด เดิน

เยอะๆ บางครั้งเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ เอาอัตตาตอบสนองความชอบ

และความไม่ชอบในขณะนัน้ แต่ไม่ได้ก�าหนด ฉะนัน้ บางครัง้มนักเ็ลยดูเหมอืน

ว่า มันล�าบากเหมือนกันการปฏิบัติเนี่ย ผู้ที่รู้เรื่องนี้อย่างลึกซึ้ง จึงพยายามไม่

ให้อินทรีย์ ๕ หรือ พละ๕ มันเหลื่อมกันมากไป ถ้ามันเหลื่อมกันมากปรับยาก 

ถ้าเป็นหลวงพ่ออาสภะ ท่านจึงพยายามลดลงมา ท่านเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงใน

ช่วงปฏิบัติอยู่ แต่ช่วงที่เลยจากน้ันไปแล้วก็ไม่ได้จ�ากัด ค�าว่าเลยจากนั้นไป

แล้ว เหมือนกับบรรลุมรรคผลนิพพานไปแล้วจะเล่นญาณ จะท�าอะไรก็เรื่อง

ของคนนั้น ของผู้ปฏิบัติที่อยากจะปฏิบัติให้มันช�านิช�านาญในญาณนั้นๆ แต่

ในช่วงนี้ นักศึกษาจะต้องมีระเบียบ มีวินัย มีข้อก�าหนด มีข้อที่ควรปฏิบัติให้

ใกล้เคียงกันอยู่เป็นไปโดยธรรม ฉะนั้น บางครั้งบางที บางแห่งก็ปฏิบัติจะไม่

ได้ค�านงึถงึการปรบัแต่งอนิทรย์ีเหมอืนกบัว่าสภาวะดชูดัเจน แต่ว่าไม่สามารถ

ละความชอบหรอืความไม่ชอบนีไ้ด้ หรอืละกเิลส ปหานกิเลส เอากเิลสออกได้ 

พอนานเข้ากก็�าเรบิ แต่เหมอืนกบัรูเ้หมอืนกบัเหน็สภาพพวกนัน้ ฉะนัน้ ตรงนี้

ก็ส�าคัญเหมือนกัน 

 อย่างเช่นเวลาเดินเวลานั่ง เวลาเดินวิริยะจะได้มาก เวลานั่งสมาธิ

จะได้เยอะ มันสวนกับความรู้สึกของเรา ที่บางคนบอกว่านั่งได้สมาธิ นั่นก็

พยายามก�าหนดให้ได้ บางคนบอกได้วิริยะเยอะ แต่ในความเป็นจริง อาศัย
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ประสบการณ์ของผู้ปฏบิติัตัง้แต่รุ่นไหนๆมาก็จะพดูตรงกนัว่า เวลาเดนิต้องใช้

ความเพียร ท�าให้เกิดความเพียรมาก อย่างในกรณีที่พระพุทธเจ้าสอนอุบาย

ท่ีก�าจัดความง่วงให้กับพระโมคคัลลานะ เมื่อไม่ไหวก็เปลี่ยนอิริยาบถมาเดิน 

ก็ถูกก็สอดคล้อง นั่นก็แสดงว่า ความง่วงเหงา หดหู่พวกนี้ มันก็อยู่ข้างฝ่าย

เดียวกับสมาธิ ชอบนั่ง ชอบโงก ถ้ามันนิ่งไปแล้วไม่ค่อยจะรู้สภาพที่มันเกิด

มันดับอยู่เท่าที่ควร ฉะนั้น ก็เลยต้องก�าหนดว่า ถ้ามันง่วง มันโงก มันหลับ 

เหมือนกับขาดช่วงไป ไม่ได้เห็นรูปเห็นนาม ก็พยายามเดินมากกว่านั่ง นั่งให้

น้อย เดินเยอะๆหน่อยแต่พอรู้สึกดีขึ้น ค่อยกลับมาเท่าๆกัน หรือในกรณีของ

คนที่ฟุ้งซ่าน คนที่หงุดหงิด คนที่ขี้ร�าคาญบ่อยๆ เพราะสมาธิคือจิตไม่ค่อยตั้ง

มั่นเท่าที่ควร บางครั้งในความรู้สึกของเรา เราก็จะรู้สึกเดินจงกรมมันคิดน้อย 

มันฟุ้งน้อย แต่ในความรู้สึกของครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า ถ้าคิดหรือฟุ้งเยอะ 

ต้องนัง่นานกว่าเดิน ให้นัง่สมาธนิานขึน้ เดนิจงกรมให้น้อยลง แต่เรากไ็ม่อยาก

นั่ง เพราะมันเกิดฟุ้งซ่าน ไหนจะปวด ไหนจะคิด บางคนนั่งยังไม่ได้ก็ไม่ชอบ 

แต่นั่งได้แล้ว ทีนี้ห้ามก็ไม่ไหวอยากจะนั่งอย่างเดียว ไปติดอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ฉะนั้น ก็เลยเหมือนสวนทางกับความต้องการของผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติบอกว่า 

ตอนนี้นั่งได้ดีแล้ว ก็อยากนั่งให้นานที่สุด แต่ครูบาอาจารย์กลับบอกว่า ถ้างั้น

ก็เดินให้เยอะ หรือถ้ายังฟุ้งซ่านอยู่ นั่งนานๆ เดินจงกรมน้อยๆ อย่างนี้ก็มี ก็

แล้วแต่ปรับ พอเราท�ามันก็ดีขึ้น บางคนก็ดีขึ้นในระยะสั้นๆ บางคนก็ต้องท�า

ไปเป็นระยะยาว หลายวันกว่าจะเห็นผล กว่าจะเห็นผลว่าอินทรีย์เท่ากันมัน

เป็นยงัไง มนัมกี�าลงัยงัไง เหมอืนคนทีย่กตวัอย่าง ทีช่่วยกนัฉุดช่วยกนัดงึ เวลา

ที่ดึงคนเดียว ไม่ได้แย่งกันดึง มันง่ายยังไง ท�าไมมันดึงท่อนซุงดึงคนเดียวไม่

ไหว แต่พอดึงสองคนท�าไมมันเคลื่อนไปเลย มันก็รู้ได้เมื่อเราพร้อมก็ไปได้เลย
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 อินทรีย ์๕ พละ ๕ ส่วนศรัทธาก็ต้องอาศัยสติ อาศัยการก�าหนด

หรืออาศัยการฟังธรรมช่วยปรับ การส่งการสอบอารมณ์ หรือการเดิน การนั่ง 

กม็ผีล กช่็วยศรทัธามาก ก�าหนดเยอะๆ ก�าหนดมนัฟุ้งไปเรือ่งใด ก็พยายามตาม

ก�าหนด ส่วนความคดิ หรอืคนมปัีญญาเยอะๆกเ็หมอืนกัน ปัญญามันไม่เท่ากับ

ศรทัธา เหมอืนกบัมอีาวธุ แต่ไม่มกี�าลงัท่ีจะยกอาวุธ ประหตัประหารกิเลส มัน

ก็เลยเหมือนกับว่า มีปัญญาแต่จะท�าอะไรกิเลสไม่ได้ รู้ว่ากิเลสตัวไหนเป็นตัว

ไหน รู้ว่าสภาวะธรรมมันเป็นยังไง รู้โน่นรู้นี่หมด แต่ว่าเวลาเอาเข้าจริง ท�าไม

จัดการกิเลสไม่ได้เลย คิดโน่นนี่ รู้วิธีแก้ปัญหาหมด แต่พอเอาเข้าจริง กลับไม่

สามารถขจัดปัญหาออกไปจากจิตใจได้ มันไม่มีก�าลัง พอถึงที่สุด จะเอาทุกข์

ออกจากจิตตัวเองเอาออกไม่ได้ เหมือนกับผงเข้าตา ต้องเดือดร้อนคนอื่นมา

เขี่ยออก เพราะอะไร เพราะอินทรีย์ไม่เท่ากัน แต่ถ้าเท่ากันเหมือนมีก�าลังไป

หมด จากอินทรีย์ ๕ พละ ๕ ก็จะแก่กล้ากลายเป็นโพชฌงค์ กลายเป็นธรรมที่

เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆ กลายเป็นมรรคที่มีก�าลัง ที่เป็น

อริยมรรค ที่จะละสังโยชน์ต่างๆได้อีก

“

“
ปรับอินทรีย์ให้มีพลัง 

จึงสังหารกิเลสได้
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 ฉะนัน้ ผู้ปฏบิตับิางคร้ังจะไม่เข้าใจ พอไม่เข้าใจเหมือนกบัว่า จะท�า

ตามความรู้สึกในตรงนั้น ช่วงที่รู้สึกอย่างนี้ก็อยากจะท�าแต่อย่างนี้ ช่วงที่รู้สึก

แบบนีก้อ็ยากจะท�าแต่แบบนี ้แต่ว่าครูบาอาจารย์จะไม่ตามใจ เคยนัง่มากแล้ว

กอ็าจจะให้นัง่น้อย เคยเดนิมาเยอะกอ็าจจะให้เดนิน้อยๆกไ็ด้ หรอืให้เดนิให้นัง่

เท่ากัน เหมือนกับเริ่มฝึกเริ่มหัดไปเรื่อยๆก็ได้ จริงๆนั้นคือ ไม่ได้ลดศักยภาพ

ของเราที่มี แต่เป็นการลดอัตตา ลดตัณหามานะทิฐิของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้น

น่ันเอง ฉะนั้น หลวงพ่อภัททันตะอาสภะ ท่านจะใช้ตัวนี้เป็นปกติ เหมือน

สามเณรที่ขอโอกาสพระเถระ ที่ชื่อว่าโปฐิละ(พระใบลานเปล่า) ซึ่งเป็นผู้ทรง

พระไตรปิฎก ไปหาใครสมัยไหน ก็ไม่มีใครอยากจะสอน สามเณรก็ทดลองว่า 

พระเถระจะคลายความยึดมั่นถือมั่นในทิฐิที่ว่า ตัวเองเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎก

“

“
ลดพละพลังบางตัวลง มิใช่ลด

ศักยภาพ แต่เป็นการลดมานะทิฐิ
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หรือยัง มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย แต่ท�าลายกิเลสให้เบาบางยังไม่ได้ สามเณร

ก็ให้เดินลงไปในสระน�้า ท่านก็เดินลง แล้วก็เดินขึ้นมา สามเณรก็รู้ได้ทันทีว่า

ท่านลดได้แล้ว พอสอนแล้วก็ไม่ยาก ท่านก็ส�าเร็จอรหันต์แล้ว มีภูมิรู้ภูมิธรรม

อยูบ่รบูิรณ์ สะกิดนดิหน่อยกส็�าเรจ็ ฉะนัน้ ศกัยภาพยงัมอียู ่แต่ว่าบางครัง้ ตวั

ตัณหามานะทิฐิมันท�าให้บดบัง ท�าให้เหมือนกับไม่มีเรี่ยวแรงพอ เข้าไปจับอยู่

ตรงนั้น 

 ฉะนั้น เราต้องพยายามฝึก พยายามปฏิบัติ เอาใจใส่ดูแลตัวเองไป 

สภาวะหรืออารมณ์ต่างๆที่มันแปรเปลี่ยนไป นั่นก็คือ มันแสดงอนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตาให้เราเห็น ถ้าเราไม่ก�าหนด เราไปยึดไปถือมัน เราก็จะรู้สึกเบื่อ รู้สึก

ท้อ ถ้าไม่อดทนกล็�าบาก อดทนไปก่อน เดีย๋วมนักค่็อยๆผ่านไป มนัมาแล้วมนั

ก็ไป มันเกิดแล้วมันก็ดับ เป็นอยู่อย่างนี้ตลอด
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ภาวนามยปัญญาเพื่อพ้นทุกข์

๒
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 พระโยคาวจร แม่ชี โยคีผู้เข้าปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ช่วงต่อไปเป็น

ช่วงฟังธรรม เป็นช่วงปฏิบัติธรรมร่วมกัน ขอให้พวกเรานั่งสมาธิและฟังธรรม

ตามไปด้วย 

 

 การฟังอย่างมสีติ กจ็ะท�าให้การปฏบัิตขิองเรานัน้มีความต่อเนือ่ง

ไปด้วย แต่ถ้าฟังโดยไม่มสีต ิกจ็ะนกึถงึเร่ืองอ่ืนคิดถงึเรือ่งอืน่แทรกข้ึนมาทนัที 

เหมอืนเป็นการส่งจิตออกนอก สาระทีไ่ด้ในการฟังกน้็อย สมาธใินการฟังกไ็ม่มี 

แต่เมื่อเราฟังอย่างมีสติ ก็จะท�าให้ศีลบริสุทธิ์ จิตก็บริสุทธิ์ ปัญญาของเราก็

บรสิทุธิด้์วย ค�าว่า ‘บรสิทุธิ’์ ในทีน่ีก้ค็อืในขณะทีฟั่ง จติใจก็ผ่องใส พฤตกิรรม

ทางกายก็สงบ ทางวาจาก็สงบ ไม่ได้ไปพูดคุย ไม่ได้ไปท�าผิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง 

และปัญญาทีไ่ด้จากการฟัง กเ็ป็นการคดักรองด้วยสตสิมัปชญัญะ ฉะนัน้ การ

ฟังในลักษณะนีข้องผูฟั้ง คือการปฏบิตัใินหลกัสตปัิฏฐาน ถอืว่าเป็นการปฏบิตัิ

ไปด้วย เป็นการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง ที่นี้ เมื่อฟังด้วยสติ พัฒนาการของการฟังที่

เรยีกว่า สตุมยปัญญา ทีเ่ราเรยีนเราศกึษากนั ปัญญาทีเ่กดิจากการได้ยนิได้ฟัง 

หรืออ่านมาศึกษามา เป็นปัญญาในระดับต้นๆ

““สุตะมยปัญญา 
ฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา
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 ส่วนปัญญาในระดับที่ ๒ ที่เราเคยศึกษามาก็คือจินตามยปัญญา 

ปัญญาที่เกิดจากการคิด ปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาธรรม ที่บางคนบอก

น่ันแหละ ฉะนัน้เมือ่ฟังแล้วกอ็าจจะจ�าได้ ในส่วนทีจ่�าได้กน็�ามาคดิ ใคร่ครวญ 

ไตร่ตรอง หาวิธีที่เหมาะสม อันนี้ก็ยังเป็นปัญญาที่อยู่ในระหว่างการตัดสินใจ 

เมื่ออยู่ในระหว่างการการตัดสินใจ บางครั้งก็อาจจะยังไม่สามารถดับทุกข์ได้

โดยทันที เพราะมัวแต่คิดอยู่ คิดหาทางแก้ทุกข์ คิดหาทางดับทุกข์ คิดหาทาง

จะลดจะละ คิดหาทางจะปล่อยจะวาง จากสิ่งเหล่านั้น ที่เรายึดถือก็จะอยู่ใน

ระดบันีเ้ท่านัน้เอง ในช่วงท่ีคิดมนัเพลิน เพลินไปเรือ่ย พอชอบสิง่น้ีกค็ดิๆ คดิไป 

เลยท�าให้ดูเหมือนว่า การปฏิบัติท�าให้เรารู้เราเข้าใจอะไรมากมาย เพราะบาง

ครั้ง การคิดบ่อยๆ ท�าให้แตกฉาน แตกฉานในอรรถในธรรม ในการพิจารณา

ต่างๆ แต่การคิดกับการตัดกิเลส มันคนละอย่างกัน ปัญญาในระดับนี้ ท่านถึง

บอกว่า ยังไม่สามารถที่จะเป็นไปเพื่อการดับทุกข์ได้อย่างแท้จริง ฉะนั้น ต้อง

เป็นปัญญาในระดับที่ ๓ 

““จินตามยปัญญา 
คิดถูกวิธีก็มีปัญญา
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 ปัญญาระดบัที ่๓ เรยีกว่าภาวนามยปัญญา ปัญญาทีเ่กดิจากการ 

กระท�า ท�าหลายๆครั้งไม่ใช่ท�าครั้งเดียว เป็นการกระท�าที่ต่อเนื่อง กระท�า

บ่อยๆ จนกระทัง่ สิง่นัน้เจรญิขึน้ สุตะเจรญิขึน้ จนิตะเจรญิขึน้ กเ็พราะภาวนา 

ฉะนัน้ ปัญญาในระดบันี ้จะเป็นการดบัทกุข์ดบัปัญหา หรอืเป็นไปเพือ่การละ

กิเลสอย่างแท้จริง เป็นไปเพื่อละโลภ โกรธ หลง

 

 ฉะนั้น ผู้ที่มาถึงปัญญาขั้นนี้ ถ้าปฏิบัติสายสติปัฏฐานแบบพองยุบ 

ก็จะบอกค�าเดียวสั้นๆว่า ‘ก�าหนด’ ก็เป็นอันรู้กันว่า คือต้องมีสติทุกก้าวย่าง 

ค�าว่า ‘ทุกก้าวย่าง’ รวมไปถึงไม่ว่าจะยืนอยู่ เดินอยู่ นั่งอยู่ นอนอยู่ ก้มเงย 

คู้เหยียด เคี้ยว กินดื่ม ปัดกวาดเช็ดถูเป็นต้น ก็ต้องมีสติ เหมือนกับมีสติอยู่

ตลอด ถ้ามีสติอยู่ ก็เท่ากับว่าการภาวนานั้น ยังคงเป็นไป ยังคงด�าเนินไป เมื่อ

ยังด�าเนินไป ผลจากการก�าหนดบ่อยๆ หรือระลึกบ่อยๆ หรือแยบคายบ่อยๆ

““ภาวนามยปัญญา 
ปัญญาเพื่อดับทุกข์ดับปัญหา

““อายตนะกระทบกัน 
สติมาทันก็เป็นปัญญา
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ก็ตาม ท�าให้กิเลสมันไม่เข้า กิเลสมันไม่เข้าในขณะที่เราอยู่ในอิริยาบถนั้นๆ 

หรือว่าอยู่ในภาวะท่ีเรียกว่าอายตนะภายในภายนอกกระทบกัน อย่างตากับ

รูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับโผฏฐัพพะ ใจกับธรรมารมณ์มัน

กระทบกัน มันเกิดความรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่เราเรียกว่าวิญญาณ รู้

แจ้งทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ที่นี้ เมื่อเรามีสติ กิเลสที่

จะอาศัยความไม่รู้ก็ไม่เกิด 

 ถ้าปฏิบัติในแนวนี้ ก็คืออาศัยการกระทบกันของตากับรูป เกิดความ

รู้ข้ึนมา เป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยสติปัญญา แต่ถ้าแค่ใจรู้บางครั้งโมหะ

มันเข้า หรือบางท่านจะใช้ค�าว่าอวิชชาความไม่รู้มันเกิด ถ้าก�าหนดทัน วิชชา

เกิดขึ้น อวิชชาก็หายไป เมื่อวิชชาเกิด อวิชชาความไม่รู้ก็ดับ ฉะนั้น เหตุที่จะ

ท�าให้เกิดทุกข์ ก็จะดับไปด้วย เพราะตัณหามันไม่เกิด กามตัณหา ภวตัณหา 

วิภวตัณหา หรือโลภะ โทสะ โมหะ กิเลสต่างๆมันไม่เกิด เมื่อมีสติสัมปชัญญะ

อยู่ ฉะนั้น การที่เราฟังไปด้วย คิดไปด้วย ท�าไปด้วย และก�าหนดไปด้วย มัน

เป็นไปเพื่อการดับไม่เหลือของทุกข์ เพราะเราพยายามละเหตุไปเรื่อยๆ ละ

เหตุท่ีจะท�าให้เกิดทุกข์ ทุกข์อันเนื่องจากความทะเยอทะยานอยากก็ละมัน
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ได้ ทะเยอะทะยานอยากจะได้รูป ได้เสียง ได้กลิ่น ได้รส ได้การสัมผัสถูกต้อง 

ทะเยอทะยานอยากจะได้ธรรมารมณ์ที่ประณีตขึ้นไป 

 หรือความทะเยอทะยานอยากจะมี อยากจะเป็น เห็นเขามี ก็อยาก

จะมี เห็นเขาเป็น ก็อยากจะเป็น เห็นเขาได้ ก็อยากได้บ้าง อย่างนี้มันก็เลย

เป็นทุกข์ เพราะความทะเยอทะยานเหล่านี้ แม้แต่ความทะเยอทะยานใน

การท่ีไม่อยากจะมีแล้ว ไม่อยากจะเป็นแล้ว ไม่อยากอยู่แล้ว อย่างนี้ก็เป็น

ทุกข์อีก ถ้าเราสามารถละตัวความทะเยอทะยานอยาก ที่มันมากเกินจ�าเป็น 

จนสามารถละตัณหาออกไปเสียได้ ความทุกข์มันก็จะค่อยๆลดไปเรื่อยๆ 

การก�าหนดของเราแต่ละครั้งแต่ละครา ก็เหมือนกับก�าหนดรู้ปัญหาคือทุกข์

นั่นเอง เหมือนจ�ากัดขอบเขตมัน ให้อยู่เพียงแค่นี้ แค่เห็น แค่ได้ยิน แค่ได้กลิ่น  

แค่ลิม้รส แค่การสมัผสัถกูต้อง แค่ธรรมารมณ์ทีม่นัเกดิขึน้กบัใจ จ�ากดัขอบเขต

มันแค่นี้ เหมือนกับก�าหนดรู้ปัญหา เพราะว่ามันส�าเร็จมาจากเหตุแล้ว มันมี

เหตุมันจึงเป็น เมื่อก�าหนดรู้เรื่อยๆ เป็นการก�าหนดซ�้าอีก ซ�้าไปอีกเรื่อยๆ อัน

นี้แหละที่เขาเรียกว่าภาวนา
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““ปัญหาคือตัณหา 
ต้นเหตุพาให้เกิดทุกข์ 
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 ภาวนามยปัญญา ท�าซ�้าๆไปอีก ก็พลอยเป็นเหตุให้ละเหตุ

ที่จะท�าให้เกิดทุกข์ ก็คือละกามตัณหา ละภวตัณหา ละวิภวตัณหาได้ ซึ่งใน 

ธรรมจกักปัปวตันะสตูร ท่านเรยีกเหตเุกดิทกุข์ว่าสมุทยั ก�าหนดรูท้กุข์ ทกุขณะ

ที่เราก�าหนดก็คือ ก�าหนดละเหตุเกิดทุกข์ลงไปอีก ละทุกข์ไปด้วย ทั้งก�าหนด

รู้ ทั้งก�าหนดละ คือละตัณหา ฉะนั้น ทุกก้าวย่างที่เรามีสติ มันเป็นไปเพื่อละ

เหตุที่ท�าให้เกิดทุกข์ ฉะนั้น ถึงแม้เราจะทุกข์ เพราะมันส�าเร็จมาจากเหตุ แต่

เรากพ็ยายามละเหตทุีม่นัท�าให้เราทกุข์ อยูเ่ดีย๋วนี ้เพือ่ไม่ทกุข์อกี ดบัมนัทนัที 

ที่นี้ เดี๋ยวนี้เลย ไม่ต้องรอวันข้างหน้า ไม่ต้องไปนึกถึงอดีตที่ผ่านมา ทันทีที่ตา

เห็น หูได้ยิน จมูกได้กลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายถูกต้องสัมผัส ธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้น

กับใจ หรือทุกขณะที่ยืน เดิน นั่ง นอน ก้มเงย คู้เหยียด กิน ดื่ม พูด คิด อะไร

ต่างๆ หรอืได้ยนิได้ฟังเหล่านี ้ตัง้สตกิ�าหนดทนัท ีเดีย๋วนี ้นีแ่หละคอืการภาวนา
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 เมื่อเราละได้แล้ว ความดับทุกข์ท่ีท่านเรียกว่านิโรธ ก็เป็นอันว่า

เราพยามยามท�าให้แจ้งไปด้วย สัจฉิกิริยาท�าให้แจ้งซึ่งนิโรธ ก็คือความดับไม่

เหลือของทุกข์ หรือความดับทุกข์นั่นเอง เป็นไปเพื่อนิโรธ พอก้ันอวิชชาไว้

วิชชาก็เกิด ตัณหาก็ดับไปเรื่อย ฉะนั้นเมื่อดับตัณหา มันไม่เป็นเหตุที่ท�าให้

ทุกข์ นิโรธก็ปรากฏ เหมือนกับเป็นอันท�าให้แจ้งนั่นเอง ทุกขณะที่เราภาวนา 

ทุกขณะท่ีก�าหนด หรือทุกวนิาทีท่ีผ่านไป มนักเ็หมอืนกบัว่าเราพยายามท�าให้

แจ้งซึง่นโิรธ ท�าให้แจ้งซึง่ความดบัทกุข์ ถ้าเปรยีบเป็นแสงไฟ กเ็หมือนไฟเพยีง

ดวงเดียว หรือเทียนเล่มเดียวความสว่างมันก็ยังน้อยอยู่ ถ้าเราจุดเล่มที่ ๒  

เล่มที่ ๓ เล่มที่ ๔ เล่มที่ ๕ เล่มที่ ๖ เล่มที่ ๗ ที่ ๘ ที่ ๙ ที่ ๑๐ เป็นถึงร้อย ถึง

พัน ถึงแสน ถึงล้านอย่างนี้ ความสว่างมันก็เกิดขึ้นมากมาย จากการก�าหนด

แต่ละครั้งนี้แหละ อุปมาอุปมัยเหมือนกับท�าให้แจ้ง ถ้าเราไม่ได้ก�าหนด ไม่ได้

ท�าให้แจ้งอย่างนี้ ก็เหมือนเราอยู่ในความมืด อยู่ในความสลัว บอกไม่ถูกว่า

มันเป็นรูปหรือเป็นนาม บอกไม่ถูกว่ามันเป็นบัญญัติหรือปรมัตถ์ บอกไม่ถูก

ว่ามันโลภ โกรธ หรือหลง เมื่อเราเอากิเลสออกไม่ได้ ความทุกข์มันก็จะมีอยู่

อย่างนี้ตลอด 

““ดับปัญหาคือตัณหา 
ทำาสัจฉิกิริยาให้แจ้ง
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 ฉะนัน้ เมือ่เรามาเจรญิวปัิสสนากรรมฐาน เจรญิสตปัิฏฐาน ก�าหนด

รู้ทุกข์ ทุกครั้งที่ก�าหนด ก�าหนดละเหตุเกิดทุกข์คือตัณหา ก�าหนดแต่ละ

ครั้ง ภาวนาแต่ละครั้ง คือการท�านิโรธให้แจ้ง ท�าให้รู้แจ้งแทงตลอด และการ

ก�าหนดแต่ละครั้งก็เหมือนกับการท�ามรรค วิธีปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ หรือทาง

ปฎิบตัเิพือ่ให้ไปถงึความดบัไม่เหลอืของความทุกข์คอืนพิพาน คอืมรรค ซึง่ใน 

ธรรมจักกัปปวัตนะสูตรท่านเรียกว่านิโรธคามินีปฏิปทา ปฏิปทาคือข้อปฏิบัติ

ที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์คือสติปัฏฐาน คือข้อปฏิบัติหรือทางปฏิบัติ เพื่อให้

ไปถงึความดบัทกุข์คือนโิรธ นโิรธคามนิปีฏปิทา อรยิะสจัจงั กค็อืเป็นอรยิะสจั

ความจริงอันประเสริฐ ไม่ใช่ความจริงธรรมดา เป็นความจริงที่ประเสริฐ ที่จะ

ท�าให้เราหลุดเราพ้นได้ 

 ฉะนั้น การปฏิบัติไม่ได้หมายความว่า มีแต่ยืน แต่เดิน แต่นั่ง แต่นอน 

แต่คู ้แต่เหยยีด แต่ก้ม แต่เงยเท่านัน้ ยงัมีอายตะภายในภายนอกอกี ธาตขุนัธ์ 

ท่ีมันแปรปรวนให้เราเห็น เย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างนี้ก็มี ซึ่งมันปรากฏขึ้นมา 

หรือขันธ์ห้า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เท่านั้นมันแสดงอาการ หรือ

ภาวะของมันแต่ละอย่างให้เราเห็น ก็เป็นอารมณ์กรรมฐานทั้งหมด พูดสั้นๆ 

““สติปัฏฐานคืองานดับทุกข์
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ก็คือก�าหนดให้หมด แต่พอก�าหนด บางคนไม่รู้จะก�าหนดอะไร เพราะบาง

ครั้ง ความคิดก็ชัด ปวดก็ชัด พองยุบก็ชัด หูก็ยังได้ยินเสียงอีก บางคนรู้สึก

ว่าเอ๊ะ จะก�าหนดอะไรดี ก�าหนดไม่ถูก ถ้ามันชัดหมด ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

หรอืความรูส้กึจบัได้ละเอยีดเป็นร้อยๆ พนัๆ อย่าง ถ้าเทยีบกบัอารมณ์ภายใน

ภายนอก เขาเรียกว่าอิฏฐารมณ์กับอนิฏฐารมณ์ เราก็ตัดสินใจ เอาอารมณ์ที่

ใกล้ที่สุดเป็นอารมณ์หลัก คือการพองหนอ ยุบหนอ จบทันที 

 หรือบางคนอาจจะรู้สึกทุกขเวทนา อารมณ์อื่นๆก็จบทันทีเหมือนกัน 

เราแยบคายที่ปวดหนอๆ ชาหนอๆ เหน็บหนอๆ เจ็บหนอๆ อย่างนี้ อารมณ์

อื่นมันก็จะไม่ชัดแล้ว ถ้าเรารู้สึกชัด แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันชัดกว่ากันในความ

รู้สึกเรา อย่างพองยุบชัดกว่าอารมณ์อื่น ก็อยู่ที่พองอยู่ที่ยุบ อยู่ที่อารมณ์หลัก
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อย่างนี้ มันก็ง่ายขึ้น เวลาที่นั่ง หรือขณะที่เดินก็เหมือนกัน ถ้ารู้สึกเท่ากัน เรา

ก็วางอารมณ์ภายนอก ที่อยู่อารมณ์หลักในขณะนั้น คือขวาย่างหนอ ซ้ายย่าง

หนอ ยกหนอ เหยยีบหนอ ยกหนอ ย่างหนอ เหยยีบหนอ ยกส้นหนอ ยกหนอ 

ย่างหนอ เหยียบหนอ ยกส้นหนอ ยกหนอ ย่างหนอ ลงหนอ ถูกหนอ ยกส้น

หนอ ยกหนอ ย่างหนอ ลงหนอ ถูกหนอ กดหนอ อย่างนี้ สามารถก�าหนดได้

กก็�าหนดไป แต่ถ้าอารมณ์ท่ีเรารู้สกึว่ามนัแยกกนัชดัเจน ความชดัเจนมนัอยูท่ี่

ภายนอก จิตมันไปที่โน้นมากกว่า เราก็หยุด หยุดและก�าหนด ก�าหนดพอจิต

คือสติทัน จิตที่มันส่องออกนอกนี้ เดี๋ยวมันก็กลับมา ยืนแล้วก็กลับมาที่เดิน

ต่อเท่านั้นเอง 
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 ถึงแม้จะหยุดบ่อยๆ เหมือนพระเถระรูปหนึ่ง ในสมัยครั้งก่อนโน้น 

หลังพุทธปรินิพพานไม่นาน ท่านเจริญสติปัฏฐานและก็เดินจงกรม แต่ถ้าบาง

ครัง้รู้สกึว่าท่านเผลอทีไ่หน ท่านกเ็ดนิกลบัไปเริม่ต้นใหม่อย่างนี ้คือเผลอหรอื

หลงลืมสติ จนเป็นเหตุให้กิเลสมันเข้า ก็กลับไปเดินมาใหม่ จนคนทั่วไปชาว

บ้านหรือพระคุณเจ้าด้วยกัน เข้าใจผิดว่า เอ๊ะ พระรูปนี้ท�าไมท่านเดินไปเดิน

มาอยู่ เดินไปเดินกลับโดยไม่สนใจใคร ก็เลยรู้ว่า อ๋อ ท่านลืมกรรมฐาน ไม่ได้

เอากรรมฐานมาด้วย ก็คือไม่ได้เอาสติมา ไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน คือมันขาด

สติ จิตก็เลยส่งออกนอก เจริญสติปัฏฐานก็ต้องเริ่มใหม่ที่ตรงนั้น ท่านก็กลับ

ไปเร่ิมต้น ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ มาใหม่ อย่างนี้เป็นต้น ท่านท�าอย่าง

นั้น ไม่ใช่สี่ ห้าปี หรือหก เจ็ดปี เหมือนที่บางคนเหมือนคนที่ท�าเอาไว้ว่า เอ๊ะ 

พระพุทธเจ้า ตรัสไว้ ๗ ปี ท�าไมเรายังโลภ ยังโกรธ ยังหลงอยู่เลย บางครั้งก็

หงุดหงิดง่ายด้วย อย่างนี้เป็นต้น แต่ท่านยังท�าอยู่ประมาณ ๑๐ กว่าปี ๑๖ ปี 

ถ้าจ�าไม่ผิด ประมาณนั้น ท่านถึงส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ ฉะนั้น ในการปฏิบัติ 

ไปถึงที่ไหน เวลาลืมตรงไหน ก็ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ตรงนั้น อย่างนี้เหมือน

กับเป็นการท�าโทษตัวเองไปด้วย มันหลงตรงนี้ มันลืมตรงนี้ มันเผลอตรงจุด

นี้ ก็กลับไปเริ่มต้นใหม่ที่ตรงนั้น แต่ไม่ใช่แบบหลวงพ่อโตนะ เลยเพลตรงไหน 

ก็พายเรือไปใหม่ ไปเริ่มต้นฉันเพลที่นั้น เท็จจริงอย่างไร เขาเล่ามาก็เล่าไป

เท่านั้นเอง เป็นเรื่องตลกๆ

“

“ สติเริ่มต้นใหม่   ไม่มีคำาว่าสาย
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 ฉะนั้น อะไรก็ตาม ถ้าชัดเจน ก�าหนดทันที ชัดเจนก�าหนดทันที 

อย่าไปละล้าละลังอยู่ อย่าไปพะวง มันชัดเจนไม่ว่าอารมณ์ไหน เพราะสติปัฏ

ฐานมันมตีัง้ ๔ ฐาน มฐีานกาย อารมณ์หลักๆมนัอยูท่ีก่าย เพราะกายมันหยาบ 

ก�าหนดได้ค่อนข้างง่ายชดัเจน ฐานเวทนา เป็นนามธรรมเป็นความรูส้กึ ทัง้สขุ 

ทั้งทุกข์ ทั้งไม่สุขไม่ทุกข์ อทุกขมสุขเวทนา ไม่รู้สึกว่ามันสุขหรือมันทุกข์อย่าง

นี ้จดัว่าเป็นเวทนาเหมอืนกนั และจติทีม่นัคดิไปถงึเรือ่งเก่า เรือ่งทีย่งัไม่เกดิขึน้

บ้าง ก็ถือว่าอยู่ในฐานจิต หรืออยู่ในฐานธรรม ตาที่เราดู หูที่ได้ยินเสียง จมูก

ที่ได้กลิ่น ลิ้นที่ลิ้มรส กายที่ถูกต้องสัมผัส หรือธรรมารมณ์เกิดขึ้นกับใจต่างๆ 

พวกนวิรณ์ต่างๆ เป็นความชอบ เป็นความชงั เป็นความง่วงเหงาหาวนอน เป็น

ความฟุ้งซ่าน หงุดหงิด เป็นความลังเลสงสัย วิตกกังวลเหล่านั้น หรือบางครั้ง 

จติท่ีมันเกดิกศุลขึน้มาในจติกม็ ีกล้็วนแต่ว่าอารมณ์ไหนทีช่ดัเจน ในขณะนัน้ๆ

เราก็ก�าหนด ไม่ได้อยู่ที่ฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ถ้าไม่มีฐานอื่น เราก็อยู่

ที่ฐานกาย อย่างเวลาที่เรานั่งก็อยู่ที่พองยุบ หรือนั่งหนอ ถูกหนอ อะไรอย่าง

นี้ ขณะที่เดินจงกรมก็อยู่ที่การเดินจงกรมไป ขณะที่ยืนก็อยู่ที่ยืนไป หรือบาง

ครั้งมันจะมีอารมณ์อื่นๆแทรกเข้ามา ฐานอื่น ฐานเวทนา ฐานจิต ฐานธรรม 

ถ้ามันชัดเจน เราก็ก�าหนด เหมือนเราอยู่ที่บ้าน หรือนั่งอยู่ในส�านักงาน ถ้ามี

คนมาเอะอะโวยวาย ร้องตะโกน หรอืท�าอะไรให้เกดิเสียงดงัขึน้มา บางคร้ังเรา

ก็ต้องได้ยินและก็ต้องเหลียวไปดู นั่นแหละคืออารมณ์ที่ชัดเจน หรือเรานั่งอยู่

““อยู่บ้านชัดเจนเป็นอารมณ์หลัก 
เพื่อนบ้านมาทักเป็นอารมณ์จร
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ในบ้าน มีเพื่อนบ้านมาเรียก มาตะโกนเรียก หรือมาเคาะประตูบ้านก็แล้วแต่ 

เราดแูล้วว่า อ๋อเพือ่นเราเอง คงมธีรุะ พอหมดธรุะเขากจ็ากไป เรากท็�างาน ท�า

หน้าที่ของเราต่อไป ก็เหมือนกับเราก็อยู่กับอารมณ์หลักต่อไป อยู่กับการเดิน

จงกรม อยู่กับนั่งสมาธิ อยู่กับพองกับยุบต่อไป อารมณ์ที่แทรกหรือจรเข้ามา 

เราก็วางไว้เป็นปกติ งานที่ท�าก็ท�าไป คนท�ากรรมฐาน ถ้าท�าได้อย่างนี้ จะรู้สึก

เบาๆ เหมอืนกบัว่าเราไม่ได้มภีาระอะไร แต่ถ้าเราคดิว่า ภาระอนันีเ้มือ่ไหร่จะ

ท�าให้เราถึงฝั่งสักที บางคร้ังจะรู้สึกว่าเวลาท่ีท�ามันยาก เวลาที่ท�ามันล�าบาก 

บางครั้งเวลาท�าก็หนัก บางครั้งก็เบื่อ บางครั้งก็ท้อ เมื่อไหร่ภาระอันนี้จะถูก

วางลงสักที อย่างนี้เป็นต้น มันเหมือนไม่จบ แต่เราอยากให้จบ มันเหมือนไม่

หลุด แต่เราอยากให้หลุด เหมือนมันไม่พ้นจากกิเลสสักที แต่เราอยากให้พ้น 

ก็เป็นวิภวตัณหา 

““เมื่อเข้าใจธรรมถึงธรรมบรรลุธรรม 
ก็สักแต่ว่าทำา
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 แต่ถ้าเราท�าตัวนี้ เราจะรู้สึกท�าแล้วมันสักแต่ว่าท�า ค�าว่า ‘สักแต่

ว่าท�า’ คือไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคล ไม่มีเรา ไม่มีเขา ไม่มีตัวกู ไม่มีของกู จะรู้สึก

สบาย รู้สึกสบายกว่า ท�าแล้ว ต้องแบกโน้นถือนี่ พะรุงพะรังไปเลย ทั้งๆที่เรา

แบกอยู่ถืออยู่ มีภาระมากมายนั้นแหละ แต่เราไม่ได้ยึดถือ แต่ไม่ได้ยึดถือมัน 

มันเป็นอะไรล่ะ พวกธาตุขันธ์ มันก็เป็นเหมือนเรือ เหมือนแพ เหมือนสะพาน 

เหมือนไม้ค�้าที่จะท�าให้เรากระโดด อาศัยความเพียรกระโดดข้ามไปฝั่งนั้นคือ

พระนิพพาน ถ้าเราไม่เข้าใจ เราก็จะไม่ยึดถือ เมื่อไม่ยึดถือก็จะใช้ประโยชน์

จากสิ่งนั้นได้น้อย ก็เหมือนกับยึดถือ ท�าอะไรไม่ได้เลย เหมือนคนที่ไม่กล้าคิด 

ไม่กล้าพูด ไม่กล้าท�า ไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลย ปล่อยให้เวลาผ่านไป ถ้าชาว

บ้านคนนี้ขาดความมั่นใจ ไม่เป็นตัวของตัวเอง ท�าอะไรก็ยากจะส�าเร็จ หรือ

บางคนก็บอกว่า คนนี้มันเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ท�าอะไรก็ไม่ส�าเร็จ อันนั้นแล้วแต่

คนพดู แต่การท�าทีเ่หมอืนสกัแต่ว่าท�า โดยท่ีเรารู้จกัการภาวนา การท�าภาวนา

ท�าให้เราเข้าใจธรรม เมือ่เข้าใจธรรมกถ็งึธรรมหรือบรรลธุรรม เมือ่บรรลธุรรม

ก็พ้นจากท�า พ้นจากท�าก็คือพ้นจากการกระท�า อย่างแรกก็คือไม่ได้รู้สึกไม่ว่า

เราท�าหรือเขาท�า ไม่ได้มีตัวกูหรือว่าของกู แต่ไม่ใช่ไม่ท�านะ พอถึงธรรมและ

บรรลุธรรม และก็เลยท�า โดยที่ไม่มีตัวกูของกูท�า ท�าด้วยสติสัมปชัญญะ ท�า

ด้วยปัญญา 

 ฉะนั้น อย่างพระพุทธเจ้าท�า อย่างพระอรหันต์ทั้งหลาย ท่านถึงธรรม

แล้วท�า สักแต่ว่าท�าจริงๆ ท่านไม่ท�ากไ็ด้ เพราะหมดกเิลสแล้ว ไม่ต้องกลวัทีจ่ะ

ไปเวียนว่ายตายเกิด เพราะไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดแล้ว ดูเป็นตัวอย่างว่าท่าน

เหล่านั้นหลุดไปแล้ว พ้นไปแล้ว ที่เราพูดในแง่มุมต่างๆนั้นเอง ฉะนั้น การฝึก 

การปฏิบัติ หรือที่เราเรียกสั้นๆว่าการก�าหนด คือการภาวนา ในปัญญาระดับ

ที ่๓ เอง คอืภาวนามยปัญญา ทีจ่ะท�าให้เราด�าเนนิไปสูค่วามดบัทกุข์ พ้นทกุข์

อย่างสิ้นเชิง
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ทำาดีไม่ติดดี คืออย่ามีเงื่อนไข

๓
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 วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ ๗ เดือนเมษายน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ อีกประ

มาณเกือบๆอาทิตย์ ก็จะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งปีนี้มีวันหยุดยาวพอ

สมควร บางคนไม่ไปไหน ก็ถือโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมไป บางคนก็ไปเยี่ยม

ญาตผิูใ้หญ่ทีต่่างจงัหวดักม็ ีเป็นช่วงวนัหยดุบางคนกม็าภาวนา อย่างนีก้ถื็อว่า

เป็นเรื่องที่ดี

 คนเราถ้ามองในแง่ของความเป็นจริง ในช่วงชีวิตหนึ่งๆ เราคิดว่า

เรามีทุกอย่าง แต่แท้ที่จริงเราไม่มีสักอย่าง แต่เราคิดว่าเรามี และเราคิดว่า

เราเป็นทุกอย่าง แต่แท้ที่จริงแล้ว ก็ไม่ได้เป็นอะไรสักอย่าง เหมือนกับว่าสิ่งที่

อยู่กับเรา มันเป็นเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราว คนไหนยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านั้น 

กับบุคคลเหล่านั้น หรือแม้แต่กับตัวเองมากเกินไป บุคคลคนนั้นจะทุกข์ ทุกข์

เยอะหน่อย เพราะสิ่งเหล่านั้น ยังไงๆ มันก็ไม่ใช่ของของเรา ถ้าเป็นของๆเรา

ทุกอย่าง มันก็คงไม่เป็นอย่างท่ีๆเราเห็นอยู่ อย่างที่เรารู้อยู่ และบางครั้งมัน

เหมือนกับมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไป 

““ระยะกาลผ่านผัน 
รู้ไม่ทันก็เป็นทุกข์
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 แต่คนเรากท็กุข์กบัเรือ่งเหล่านัน้ บางคนกทุ็กข์กบัเรือ่งค�าพดูทีไ่ม่ถกูใจ 

บางคนก็ทุกข์กับพฤติกรรมหรือการกระท�าที่ไม่ถูกใจ บางครั้งถ้าเรานึกดีๆ 

แม้แต่ความคดิของเราเอง บางครัง้เรากย็งัไม่ชอบใจ เรายงัไม่ชอบใจกบัความ

คิด บางครั้งคิดแล้วถูกใจก็มี คิดแล้วไม่ถูกใจก็มี จะถูกใจหรือไม่ถูกใจ แต่สิ่ง

เหล่านัน้กค็อืถกูเหตถุกูปัจจยั ถ้าเรารูไ้ม่ทนัมนักเ็ป็นทกุข์ ถ้าเรารูท้นัส่ิงนัน้มัน

ก็ผ่านไป แต่สิ่งนั้นจริงๆแล้ว มันก็ผ่านไป แต่ใจเรายึดหรือส�าคัญมั่นหมายกับ

สิ่งเหล่านั้น มันก็เลยเหมือนอยู่กับเราตลอด ฉะนั้น เวลาที่คิดขึ้นมา ก็อดดีใจ

ไม่ได้ อดเสียใจไม่ได้ อดหัวเราะไม่ได้ อดร้องไห้ไม่ได้ อดเครียดไม่ได้ อดแค้น

อดชิงชัง มันอดไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ บางครั้งมันก็กลายเป็นความทุกข์ในจิตใจ 

ถ้าคนไหนละได้วางได้ก็รู้สึกว่าชีวิตมีอิสระ มีอิสระเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเราลดไม่ได้ 

ละไม่ได้ หรือปล่อยวางไม่ได้ มันก็ทุกข์อยู่กับเรื่องเก่าๆซ�้าๆซากๆ 

บางคนก็ทุกข์กับเรื่องคำาพูดที่ไม่ถูกใจ 
บางคนก็ทุกข์กับพฤติกรรม

หรือการกระทำาที่ไม่ถูกใจ



55

 

 

 การทีเ่รามาฝึกมาปฏบิตั ิส่วนท่ีส�าคญัท่ีสดุกค็อื ท�าอย่างไรเราจงึจะมี

สติเท่าทนั มสีติระลึกได้ ระลกึได้ว่าเราก�าลงัคิด ก�าลงัพดู ก�าลงัท�าอะไร ถ้าเป็น

เชิงทฤษฎี ท�าอย่างไรจะคิดได้ ก่อนที่จะคิดก็ระลึกได้ ก่อนที่จะพูดก็ระลึกได้ 

ก่อนที่จะท�าก็ระลึกได้ แต่ในความเป็นจริง มันเกิดก่อนตลอดเราถึงนึกได้ คือ

ระลึกไปตาม คอืบางครัง้สิง่นัน้กผ่็านไป ยังไม่ถงึนาทีกจ็รงิ แค่ผ่านไป ๑ วนิาที

มันเกิดขึ้นแล้วเราจึงระลึกได้ แต่ถ้าเราระลึกได้อย่างทันท่วงที ปรากฏการณ์

บางอย่างก็จะเกดิขึน้ คือจติเรามอิีสระ หรือปล่อยวางความยดึมัน่ถอืมัน่ในสิง่

ต่างๆที่เคยมีได้ บางครั้งบางคราวมันก็เหมือนมันระลึกได้ทัน แต่บางครั้งบาง

คราวก็ระลึกไม่ทัน ระลึกไม่ทันมันก็ไปยาว คิดลึกปรุงแต่ง บางครั้งก็ yes เอง 

no เอง หรือปฏิเสธหรือยอมตอบรับไปเรื่อยๆ เป็นอยู่อย่างนี้ตลอด

““จิตอิสระ เมื่อละได้วางได้
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 บางครั้งบางคนบอกว่าถ้าไม่คิด ถ้าไม่ปรุงไม่แต่งก็ดี แต่ในความ

เป็นจริง มันคงไม่ใช่อย่างนั้น จิตเราก็ยังมีหน้าที่รู้ จิตกับอารมณ์มันคู่กัน จิตก็

ต้องมอีารมณ์มาประกอบ จิตเกิดขึน้มาแต่ละดวงกเ็หมอืนมอีารมณ์ให้รู ้ฉะนัน้ 

ท่านถึงบอกว่า เกิดมาพร้อมกันแล้วก็ดับไปพร้อมกัน หรือบางครั้ง เอการัม

มณะมีอารมณ์ไปอันเดียวกันไปอีก 

 ในความรู้สึกของเรา เวลาจิตจะไปไหนมาไหน ก็เหมือนกับเที่ยวไป

ดวงเดียว เอกะจะรัง เที่ยวไปคนเดียว ไม่ชวนใครไปด้วย ไม่เหมือนเราจะมา

ปฏิบัติคนเดียว ก็ชวนเพื่อนชวนฝูงเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ ก็ชวนใครต่อใครไปเรื่อย 

แต่จิตนี่ไม่ชวน คิดไปถึงเรื่องอันเก่าๆ ก็ไปคนเดียว นึกถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็

ไปคนเดียวอีกนั่นแหละ มีดวงเดียวเที่ยวไป ใช่ว่าเกิดแล้วไม่ดับนะ เกิดดับอยู่

ตลอด เกิดดับๆๆอยู่ตลอดเวลา 

““จิตดวงเดียวเที่ยวไป ไม่ชอบอยู่กับตัว
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 ถ้าเราไม่เห็นการเกิดการดับของจิตของอารมณ์พวกนี้ มันก็ยึดอยู่

อย่างนัน้แหละ ยดึมัน่ถอืมัน่ บางคร้ังใจกเ็ป็นทกุข์ มาเจรญิวปัิสสนากรรมฐาน

เนีย่ะ เพือ่ให้เรารู้เหน็ความจรงิทีว่่า จติกบัอารมณ์ ทีท่�าให้เรารูเ้หน็อย่างนีม้นั

เกิดดับๆ คอืเราคดิว่าเทีย่ง แต่จรงิๆมนัไม่เทีย่ง มนัเปลีย่นแปลงอยูต่ลอด สิง่ที่

เราคดิว่าทกุข์มนัทนยาก มนัทนอยูใ่นสภาพเดมิได้ยาก หรอืบางครัง้เรากร็ูส้กึ

ทนล�าบาก เมือ่สภาวะเหล่านีเ้กดิขึน้ หรอืบางครัง้กจ็ะรูส้กึทนต่อไปไม่ได้แล้ว 

สภาวะที่เราชอบเรียกกันว่าทุกขัง อย่างนี้

““สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์
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 ส่วนภาวะที่มันเป็นจริงคือเรื่องของอนัตตา ความจริงที่มันไม่ใช่ตัว

ตน บางครัง้มนักไ็ม่ได้อยูใ่นอ�านาจท่ีจะไปบังคับบญัชา แต่กค็ดิว่าจะพยายาม

บังคับ แม้แต่เราบังคับใจตัวเองไม่ให้คิดยังยาก บางครั้งเราคิดจะไปบังคับ

บุคคลอ่ืน สัตว์อ่ืนหรือสิ่งอื่น ซึ่งมันนอกเหนือขอบเขตของเรา มันก็ยังยาก

ฉะน้ัน มนัเป็นเร่ืองทีไ่ม่อยูใ่นอ�านาจของเรา แต่เรากพ็ยายามจะใช้อ�านาจด้วย

ความหลง คดิว่ามนัเป็นของเรา เป็นอตัตาตวัตนของเรานีแ่หละ บางครัง้มนัก็

เลยทุกข์ ไม่ยอมรับสภาพที่แท้จริงที่เป็นอย่างนั้น

 ฉะนัน้ เรากต้็องพยายามดใูจตัวเอง ดใูจดกูาย ทีย่นื ทีเ่ดนิ ทีน่ัง่ ทีน่อน 

ในช่วงที่เรามาฝึกมาปฏิบัติ บางครั้งยิ่งเราดูใกล้ชิดเท่าไหร่ เราก็ยิ่งเห็นความ

จริงมากขึ้น มันทุกข์ไม่ใช่เพราะใคร แต่เพราะใจเราเอง บางครั้งเราก็โทษคน

โน้นโทษคนนี้ แต่ถ้าใจเรามันไม่เป็นอย่างนั้น มันก็ไม่เป็นทุกข์ แต่นี่ใจเรามัน

เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ มันก็เลยทุกข์ เพราะยึดมั่นถือมั่น 

““เป็นอนัตตาเพราะบังคับบัญชาไม่ได้
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 แตบ่างครั้ง เรารู้สึกว่าเราถูกกระท�า แต่การกระท�าตรงนั้นมันหมด

ไปนานแล้ว ผ่านไปหลายปี แต่บางครัง้เราก็ยงัคดิขึน้มา มนักเ็หมอืนกับความ

รู้สึกเหมือนเกิดขึ้นใหม่ๆ ใจเราก็ยังเป็นทุกข์อยู่อีก นี้ล่ะเราละไม่ได้ วางไม่ได้ 

สละไม่ออก ถ้าเรามีสติซะบ้าง บางครั้งอาจจะดีขึ้น คนที่ฝึกแล้วปฏิบัติแล้วดี

ขึ้น พอรู้สมุฏฐานมันเป็นทุกข์ พอเรายึดมันก็เป็นทุกข์ พอไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์ 

เหมือนเราปล่อยวางแล้วก็ไม่ทุกข์ แต่โดยส่วนใหญ่ก็คือ มันเหมือนกับไม่ได้

ปล่อยวาง 

 แต่มนัเป็นเพยีงแค่การเปลีย่นอารมณ์ เป็นการเปล่ียนความรูสึ้กอย่าง 

บางคนถ้านั่งแล้วปวด พอไปก�าหนดอารมณ์อื่นบ้าง มันก็ไม่ค่อยปวด บางคน

พอคดิเยอะๆ ก็ไปสนใจเรือ่งอ่ืน บางครัง้มนัเหมอืนกบัไม่คดิ หรอืบางคนมทีกุข์

มีปัญหา ก็เหมือนกับปล่อยท้ิงปัญหานั้นไว้ก่อน และก็ไปหาปัญหาอื่นและก็

“

“ปล่อยวางอย่างแท้จริง 
ไม่ใช่แค่หลบหลีกเปลี่ยนอารมณ์
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หมกมุ่นอยู่กับมันแล้วก็ลืมเร่ืองนั้นไป แต่พอทุกข์กับเรื่องนั้น พอหันมาทาง

นี้ก็ทุกข์อีก มันไม่ได้วางอย่างแท้จริง พอไม่วางอย่างแท้จริง มันก็เป็นอย่างที่

เราเป็น ถ้าเราไม่ยอมรับบางครั้งก็ยิ่งทุกข์ แต่ละคนย่อมมีเรื่องราวเหตุการณ์

ต่างๆของตัวเองจะมากจะน้อยแค่นัน้เอง บางคนมเีรือ่งมาก แต่ไม่ทกุข์เพราะ

รู้จักวาง เป็นบางคนละวางไม่ได้ ก็เป็นทุกข์ เป็นทุกข์มาก ต่างกันตรงนี้นี่เอง 

บางคนมีก็ทุกข์กับสิ่งที่มี บางคนไม่มีก็ทุกข์กับความไม่มีนั่นแหละ บางคน

เป็นกท็กุข์กบัความเป็น บางคนไม่เป็นกท็กุข์เพราะความไม่เป็น เพราะอะไร? 

เพราะอยากจะเป็น ไอ้คนที่ไม่มีก็ทุกข์เพราะอยากจะมี ไอ้คนที่มีแล้วก็ทุกข์

เพราะมีมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ หมายความว่า เรามีแล้วเราจะไม่ทุกข์ก็ไม่ใช่ สัก

พักหนึ่งก็มีอีก เมื่อไหร่ที่เรายึดถือก็มีอีก
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 เหมือนตอนแรกเรา

สวดมนต์ไม่ได้ แต่เราอ่านหนังสือ

ได้ เอาหนังสือสวดมนต์มาถือไว้ 

พอถือนานๆก็เมื่อย ตอนถือใหม่ๆ

ก็ไม่เมื่อย สวดไปเรื่อยก็รู้สึกเมื่อย 

เหมอืนปัญหาต่างๆนัน่แหละท่ีมนั

เกิดขึ้น มันเกิดข้ึนใหม่ๆมันก็ไม่

ทุกข์ พอนานเข้า อ้าว!ทุกข์อีกแล้ว เพราะเร่ืองมันซ�้าซาก มันไม่ได้อยู่ที่ใคร

หรอก มันอยู่ที่ใจเรา แต่บางคร้ังกลไกในการแก้ทุกข์ของคนเรา มันเหมือน

ปราศจากการรับผิดชอบ ก็คือมักจะโยนไปให้คนอื่นเสมอ ไม่ยอมรับความ

จริง มักจะเป็นอย่างนี้เสมอ

 เหมือนคนสมัยก่อนมองไม่ออก ไม่รู้จะท�ายังไง ก็โทษภูตผีปีศาจ โทษ

โน่นโทษนี ่โทษสิง่ทีม่องไม่เหน็ไปเรือ่ย ว่ามาท�าให้เราเป็นทกุข์อย่างนีก้มี็ หรอื

พอเริ่มมองออก ก็โทษสิ่งที่มองเห็นอีก โทษคน โทษสัตว์ โทษธรรมชาติ โทษ

สภาพแวดล้อมอะไรต่างๆ บางครั้งบางคราว คนเราก็หนีไม่พ้นโซ่ตรวนแห่ง

การเป็นนักโทษ ความอิสระทางจิตใจมันมีน้อย เม่ือมันมีน้อยลง ก็แสดงว่า

มันมีภาระมากขึ้นในทางด้านจิตใจ เมื่อมีภาระมากข้ึนเราก็วัดได้ด้วยใจเรา 

เออ มันหนัก ตอนแรกมันเบา แต่ระยะเวลานานขึ้นก็หนัก เหมือนค�าพูดใน

ช่วงที่เราอารมณ์ดี ถึงแม้เป็นค�าพูดที่ไม่ค่อยจะดี ปกติก็ไม่สบอารมณ์ แต่ถ้า

เราตอนนั้นไม่มีอะไร มันยังรับได้ แต่ถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆ นานเข้ามันจะรับไม่

ได้ มนัหนกัขึน้ไปเอง เหมอืนท่ียกตัวอย่างหนงัสอืสวดมนต์ ลองให้ถอืสกัช่ัวโมง 

ก็ไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าลองให้ถือไว้สัก ๒-๓ ชั่วโมง หรือถือไว้ทั้งวัน ก็จะเห็นแล้ว

ว่ามันเป็นทุกข์ แต่ถ้าไม่ถือ มันก็ไม่ทุกข์

“

“ถือนานก็ยิ่งหนัก 
วางลงสักพักก็เบาทันที
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  การมาประพฤติปฏิบัติ 

ให้เราเหน็จิตในจติทีม่นัยดึถอืเรือ่ง

โน้นเรือ่งนี ้มันจะได้เบาลง บางคน

ท�าความดี ถ้าจิตใจไม่ดี บางครั้ง

มันก็ท�าให้เราทุกข์นะ ทุกข์เพราะ

สิง่ทีเ่ราท�า ว่าท�าแล้วมันไม่ได้อย่าง

ที่เราท�า บางครั้งก็เป็นทุกข์ หรือ

บางคนศึกษาธรรมปฏิบัติธรรม แต่ก็ทุกข์เพราะการศึกษาธรรมการปฏิบัติ

ธรรม ตอนศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมใหม่ๆ ก็ไม่ทุกข์ แต่พอยึดมั่นถือมั่น มันก็

ทุกข์ ทุกข์เพราะแบก แบกเอาไว้หรือถือเอาไว้ หรือทุกข์เพราะน�าพระธรรม

ไปใช้ไม่ได้ เมื่อน�าไปใช้ไม่ได้ น�าไปใช้ไม่เป็น มันก็เป็นทุกข์ แก้ทุกข์ไม่ได้ 

 บางครั้งเราคิดว่า เราศึกษาธรรมแล้ว เราปฏิบัติธรรมแล้ว มันจะดีต่อ

ความรูส้กึเรา แต่บางครัง้มนักย็งัไม่ใช่ค�าตอบ ศึกษาด ีปฏบัิตดิ ีแต่พอเผลออีก

ท ีเรากไ็ปยดึเข้า ยิง่ยดึกย็ิง่ทกุข์ ยิง่เปรยีบเทยีบกย็ิง่ทกุข์ มแีต่ทกุข์นัน่หละเกดิ

ขึ้น มีแต่ทุกข์นั่นแหละดับไป นอกจากทุกข์ก็มองไม่เห็นว่าอะไรจะเกิดจะดับ 

ถ้าเราดูไม่ดี มันก็เป็นอย่างนั้น ถ้าเราดูดีๆมันก็เป็นธรรม เป็นธรรมชาติที่มัน

เกิดและก็ดับ ดับอยู่เสมอ
“

“ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรม
ก็ทุกข์ได้ ถ้าใช้ไม่เป็น
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 ฉะนัน้ จิตเรากม็อีสิระ ความรูส้กึกเ็หมือนกบัจติใจมนัมภีาระน้อย

ลง หรือมีขยะน้อยลง มีสัมภาระน้อยลง มีโซ่ตรวนที่ผูกมัดหรือล่ามมันไว้ มัน

ค่อยๆคลายออก โซ่ตรวนเหล่านัน้ล่ามไว้ด้วยเงือ่นไขต่างๆมากมายทีเ่รามี เม่ือ

เรามีเงื่อนไข เงื่อนไขเหล่านั้นมันก็เป็นเหมือนโซ่ เป็นเหมือนบ่วง เป็นเหมือน

เชือกที่คอยคล้องคอยมัดเราไว้ ให้จิตเราไม่มีอิสระ ฉะนั้น เวลาท�าทุกอย่าง 

มันก็เลยเป็นทุกข์ ทุกข์เพราะท�าทุกอย่างที่ไม่อยากท�า 

  ทุกข์แล้วคือจิตเราพยายามตี

กรอบ หรือวางเง่ือนไขว่าต้องท�า

แบบนี้ ถ้าท�าอย่างอื่นไม่ใช่ ฉะนั้น

มันก็เลยทุกข์ ทุกข์เพราะไม่ได้ 

ทุกข์เพราะไม่ได้ดั่งใจ พอไม่ได้

ดั่งใจ มันเหมือนกับทุกอย่างที่เรา

ท�ามันมีเงื่อนไข ถ้าเราไม่ละวาง

เงื่อนไข ใจเราก็ยังเป็นทุกข์อยู่ ทุกๆอย่างที่เรามี เหมือนอย่างบางคนท�าบุญ 

บางทีก็ทุกข์เพราะการท�าบุญ หรือบางคนไม่ได้ท�าบุญก็จะทุกข์เพราะอยาก

ท�าบุญแล้วไม่ได้ท�า เป็นทุกข์เป็นกังวล หรือบางคนออกมาเตรียมอาหาร

หวานคาวส�าหรับใส่บาตร แต่เผอิญวันนั้นพระไม่ได้มาบิณฑบาต มีกิจนิมนต์

ที่อื่น เผอิญพระท่านก็ไม่ได้บอกญาติโยม บางคนก็รู้สึกไม่ดี อยากจะท�าแล้ว

ไม่ได้ท�า พระไปไหนมาไหนก็ไม่บอก ทีหลังไม่ใส่แล้ว แบบนี้ก็มีเหมือนกัน  

จิตผ่องใสก็เป็นบุญ ใจเคืองขุ่นก็เป็นบาปคือทุกข์ 

 สมัยก่อน หลวงพ่อดร.ภัททันตะอาสภะ หลวงพ่อใหญ่ท่านเคยเล่าให้

ฟัง คือมีโยมแถวในเมืองนั่นแหละ มีธุระปะปังเยอะ แต่พระมาบิณฑบาตก็ให้

“
“ทำาดีแบบมีเงื่อนไข เหมือน

ล่ามไว้ด้วยโซ่ตรวน
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พรยาว โยมก็เป็นทุกข์อีก มาเล่าให้หลวงพ่อฟัง พระมายืนให้พร ยะถาเสร็จ

แล้วก็ยังไม่จบ สัพพีต่ออีก อายุโท อัคคะโต เว อยู่นั่นแหละ อันนี้พูดเติมไป

เฉยๆ แต่ว่าให้ยาว ใจก็ไม่เป็นบุญหรอก นึกถึงแต่จะไปท�างาน ไปส่งลูก อย่าง

นี้เป็นทุกข์ กลัวจะไม่ทัน แต่พระก็ยังสัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค อยู่อย่าง

นี ้บางครัง้ใจมนักไ็ม่เป็นบญุ ในช่วงขณะนัน้เพราะอะไร เพราะเราท�าแบบมนั

มีเงื่อนไข มันมีข้อจ�ากัดหลายสิ่งหลายอย่าง 

 หรือบางคนท�าดี เว้นจากการท�าชั่ว ไม่ท�าบาป แต่เห็นคนอื่นที่เขาท�า

ชั่วๆเรียกว่าท�ามาค้าขึ้น ท�าชั่วขึ้น แต่เราท�าไมท�าไม่ขึ้นอย่างบางคนบอก คน

ทีฆ่่าสตัว์หรอืขายพวกสตัว์หรือขายพวกมชีวีติ ท�าไมมันรวยเอ๊ารวยเอา แต่เรา

เว้นหมดทุกอย่างท�าไมจนลงๆ บางคนคิดอย่างนั้น หรือเราจะไปท�าบาปกับ

เขาดี จะได้รวยๆบ้าง เออคิดไปอีกอย่าง เว้นก็คือเว้น ดีมันไม่ได้อยู่ที่ใคร มัน

อยู่ที่ใจเรา ใจดีท�าบุญแล้วดีใจ ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมี มันช�าระจิตให้

ผ่องใส ท�าให้ใจเราสบายมันเป็นผลจากการได้ให้ผู้อื่น อันนั้นเป็นผลพลอยได้ 

แต่สิ่งที่เราท�าเริ่มจะคิด คิดดีแล้วพูดดีไปแล้ว ท�าดีก็ได้ท�าดีไปแล้ว มันก็จบ



67

 แต่เรามีเงื่อนไข พอนึกขึ้น

มามันก็ทุกข์ มันทุกข์นะ ไม่ได้

หมายความว่า พอนึกถึงบุญแล้ว

ใจมันดีขึ้นเสมอไป ไม่ใช่ ถ้าไม่มี

สตริะลกึไป บางครัง้ระลกึไปถงึข้อ

ผดิพลาด หรอืบางครัง้กห็าข้อด้อย 

หาช่องว่างช่องโหว่ที่จะท�าให้เราวิพากษ์วิจารณ์ และก็เป็นทุกข์ในเรื่องนั้นๆ 

บางคนนิมนต์พระ แต่พระไม่หยุดก็มี นิมนต์ก่อนเจ้าข้า นิมนต์ก่อนครับ พระ

กด็นัเป็นพระทีท่่านถือธดุงค์เรียกว่าถอืธดุงควตัร ในเร่ืองของการรบับณิฑบาต 

ท่านรับอยู่ทางนี้ ท่านก็ไม่ไปทางโน้น หรือบางครั้ง ถ้าอาหารเสมอขอบปาก

บาตร คอืพอดแีล้วท่านกปิ็ด ปิดแล้วท่านกไ็ม่รบัอกี ท่านกไ็ปของท่าน แต่โยม

กส็งสยั เคยนมินต์ได้ แต่ท�าไมนมินต์ไม่ได้ นมินต์พระองค์ไหนกห็ยดุ กลายเป็น

อกุศลเกิด มันเหมือนว่าเราจะท�าดี แต่เรามีกรอบของความดีว่า ถ้าเราท�ากับ

พระ พระต้องตอบสนอง พอพระไม่ตอบสนองก็เป็นทุกข์อีก 

 อย่าไปคิดว่า ท�าแล้วได้บุญเยอะๆ บางครั้งก็คิดว่าเราได้บุญ แต่บาง

ครัง้พฤติกรรมการกระท�ามนักร็ูส้กึว่าไม่เป็นบญุ บางคร้ังเมือ่เรามาปฏบิตัมินัก็

คดิถึงอกี มาถามว่าหลวงพ่อคิดอย่างนัน้ดไีหม โอ้ก็ไม่ดีแล้วเพราะเราท�าอย่าง

นั้น การที่เราฝึกสติ เจริญสติมันช่วยได้ในกรณีอย่างนี้ การภาวนาช่วยได้มาก 

ช่วยให้เรามีสติระลึกรู้ และเท่าทันกับสภาพพวกนี้ พอสติทัน อ้อมันจบแค่ดี 

จบแค่บุญ จบแค่กุศล ถ้าเราท�าแบบหวังโน่นหวังนี่ มีเงื่อนไขอย่างโน้นอย่าง

นี้ เราจะรู้สึกว่า ไม่ได้ดั่งใจ 

“

“นึกถึงบุญแล้วขุ่นสงสัย 
ก็ไม่เป็นบุญ
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 เวลาที่ไปถวายบางวัด เห็นพระนุ่งห่มไม่ค่อยเรียบร้อย บางคนก็

คิดอกุศลเกิดขึ้นแล้ว ท�าบุญกับวัดนี้สงสัยไม่ได้บุญ คิดไว้ก่อนแล้ว ตั้งแต่เริ่ม

จะท�ากค็ดิปรงุแต่ง พอท�าแล้วจิตกไ็ม่เตม็อิม่แล้ว บางครัง้เรากห็ลอกตวัเองว่า 

ไปวัดโน้นวัดนี้ดีกว่า ไม่ได้ไปวัดใจตัวเองนะ ไม่ได้วัดจิตวัดใจ ถ้าเราได้วัดจิต

วัดใจ มีสติว่องไวเท่าทันกับจิต เราจะลบความรู้สึกพวกนี้ ที่มันพันธนาการจิต

เราให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ เขาเรียกว่าท�าทุกอย่างแบบมีเงื่อนไข ท�าไปเราก็รู้

ท�างานทุกอย่าง ถ้าเราท�างานด้วยจิตที่ไม่ว่าง จากโลภะ จากโทสะ จากโมหะ 

ท�าทกุอย่างมนัต้องมเีงือ่นไขหมด คือท�าเราต้องหวงัว่าคนต้องชมอย่างน้ี หรอื

พ่อแม่ครบูาอาจารย์ หรอืใครต่อใครไม่ให้อะไร กข็อให้ชมกนันดิหน่อย หรือให้

ก�าลังใจกันบ้างก็ยังดี ก็ท�าตายเลยอย่างนี้เป็นต้น แต่พอโดนดุบ้าง โดนต�าหนิ

บ้าง บางคนบอกไม่เอาแล้วเป็นทุกข์ขึน้มาทันที นีล่่ะเขาเรยีกว่าไม่ได้ท�าดเีพือ่

ดีนะ และไม่ได้ท�าหน้าที่เพื่อหน้าที่ แต่เราท�าเพื่อตอบสนองอัตตาเราต่างหาก 

“

“เข้าวัดเพื่อวัดใจ ไม่หวังอะไร
แม้แต่คำาชม
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 ถ้าคนเหล่านั้นสามารถตอบสนองอัตตาเราได้ เราก็จะรู้สึกว่ามีความ

สุข ได้บุญเยอะๆ โมทนาด้วยกันนะ แท้ที่จริงแล้ว บางครั้งไม่ใช่ หลอกตัว

เอง บุญแท้ๆบางครั้งเราเข้าไม่ถึง ครั้นเมื่อเราภาวนาแล้ว ต้องน�าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ ต้องแก้ไขข้อด้อย ท�าให้บญุทีเ่ราท�า กศุลทีเ่ราท�า มันมีคุณภาพด้อย

ลงไป เจตนาก่อนท�าก็ดี พอขณะท�าก็แย่แล้ว พอไปพบเจอสิ่งที่ไม่เกิดศรัทธา 

หรือไปเจอเข้าไม่อยากจะท�า แต่จ�าใจท�า ก็เรียกว่าหามผีมาถึงป่าช้าจะหาม

กลับไปก็ใช่ที่ ก็เผามันตรงนั้น บางคนก็จะเป็นอย่างนั้น หรือบางครั้งก็ท�าไป

แล้ว ก็รู้สึกว่า ไม่น่าเลย ไม่น่าไปท�าที่โน่นที่นี่เลย พอได้ข่าวคราวที่ไม่ค่อยดี

อย่างนี้เป็นต้น นี่ล่ะเราไปฝากความดีไว้กับทุกที่เลย ความดีหรือบุญกุศลมัน

ไม่ได้อยู่ที่นี่ แต่มันไปอยู่ที่คนอื่น ไปอยู่ที่สิ่งอื่น เหมือนกับเราไม่มั่นใจ บุญก็

เลยไม่ค่อยเป็นที่พึ่ง ความดีก็เลยไม่ค่อยเป็นที่พึ่ง
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เหมือนบางครั้งบางคราว เรา

กป็ลอบใจตวัเองว่าไม่เป็นไรหรอก 

คนไม่เห็นเทวดาเหน็ ถ้าเกดิเทวดา

บอกว่า ฉันก็ไม่เห็นเหมือนกัน ยุ่ง

เลยนะ ฝากไว้กับเทวดาอีก ถ้า

เทวดาบอกว่าฉันไม่เห็นนะ ฉันไม่

ได้มีตาทิพย์ตลอดนี่ บางครั้งฉันก็สบายๆของฉันบ้าง จะมานั่งดูพวกเธอท�า

ดีอยู่ตลอด คงไม่ใช่ หรือบางคนไม่อ้างเทวดา อ้างดินอ้างฟ้านี่แหละ ฟ้าดิน

เห็น ฟ้าดินเป็นพยาน นั่นแหละเราไม่มั่นใจในสิ่งที่เราเรียกว่าดี ไม่มั่นใจใน

ส่ิงท่ีเราเรียกว่าบุญ ไม่เชื่อการกระท�าของตัวเอง ความคิดค�าพูดการกระท�า

ทางกาย เขาเรียกว่า กรรมคือการกระท�า ถ้าเราคิดดี เราพูดดี เราท�าดี เรา

เห็นคุณประโยชน์ของความดีนั่นแหละ จริงๆ แล้ว เราจะท�าดีแบบที่ไม่ติดดี 

ไม่ยึดดี ไม่เมาดี ไม่หลงดี ไม่ถือดี และไม่มีการอวดดี ผลที่ตามมาคือความสุข 

 แต่ถ้ามีเงือ่นไขกจ็ะไม่ได้อย่างนี ้มนักเ็ป็นไปตามเงือ่นไข เรากว็ิง่ไล่ตาม

ความด ีวิง่ไล่ตามบุญไป วิง่ไล่ตามมรรคผล คดิว่าอยูพ่ม่าแล้ว อยูศ่รลีงักาแล้ว 

จะบรรลมุรรคผลนพิพานไปโน่น วิง่ตามไปๆๆๆ หรอือยูภ่าคเหนอื ภาคอสีาน 

ภาคใต้ หรืออยู่กับหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ไปอีก นั่นแหละคือเรายังดูตัวเองไม่

ออก บอกตัวเองไม่ได้ ใช้ตัวเองไม่เป็น ยังไม่เห็นสภาพที่แท้จริงในจิต ที่มันมี

ความรู้สึกว่ามันเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ ถ้าเราเท่าทันสภาวะพวกนี้แล้ว เราจะท�า

ด้วยความรู้สึกที่ดีอีกอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ดีในลักษณะที่เราท�าอยู่ มันเบา เบากาย

เบาใจ เราจะได้ยินอยู่บ่อยๆ อันนี้แหละการภาวนามันดีอย่างนี้ มันท�าให้เรา

ฉลาดที่จะเท่าทันในกระบวนการของการกระท�า เขาเรียกว่าเป็นปัญญา ผล

ของภาวนาท�าให้เห็นปัญหา กลายเป็นปัญญา 

“

“ทำาดีที่ถูก ต้องไม่ติดดี 
ไม่ถือดี
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 เมือ่ปัญญาน�า มคีวามเหน็ทีถ่กู จะให้ทานกท็�าทานแบบถกู แบบถกู

ต้องคือรู้จักให้ หรือให้เป็น หรือให้ถูกกาลเทศะ ถูกบุคคล ถูกสถานที่ ถูกเวลา 

ให้แล้วไม่เป็นปัญหา มีแต่ปัญญาเกิดขึ้นตลอด นี่แหละคือผลจากการภาวนา

นะ ถ้าเราน�าไปใช้เป็น มันกเ็กดิประโยชน์ ถ้าไม่ได้ภาวนาน�าอย่างทีเ่ราเคยท�า 

อย่างที่เราเคยรู้สึกนั้น ก็ต้องพยายามในช่วงฤดูนี้ เขาเรียกว่าฤดูร้อน แต่ที่วัด

ภัททันตะไม่ร้อนนะ อากาศเยน็บางคนกไ็ม่เปิดพดัลมด้วยซ�า้ไป ฉะนัน้ ฝนมนั

ตก อากาศก็เย็นสบาย ก็เหมาะกับการภาวนา เดินจงกรมนั่งสมาธิได้สะดวก 

มีโอกาสก็ให้รางวัลตัวเองนะ ค�าว่า ‘ให้รางวัลตัวเอง’ คือว่าอย่าดูแต่คนอื่น 

มาดูตัวเองบ้าง ให้แต่คนอื่น ลองให้เวลากับตัวเองดูซิ มาดูกายดูใจ ดูอารมณ์ 

ดูภาวะ ดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้น

 บางครั้งสิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่นานๆ ถ้าเรามีกิจกรรมที่ซ�้าซ้อน เราก็

ไม่เห็นหรอก ถ้าเราอยู่อย่างนี้ทุกเช้าทุกค�า่ สิ่งที่มันเป็นตะกอนที่อยู่ในจิต มัน

ช�าระชะล้างเหมอืนเราขดัเราถู เวลาเรากวาด เราอย่าไปคดินะว่า สิง่ทีเ่รากวาด

มันจะไม่ฟุ้งเป็นฝุ่นคลุ้งไปหมดเลย หรือบางครั้งเวลาเราถูเราขัด เราก็จะรู้ว่า

ตัวเราก็สกปรกไปด้วย มันกระเด็นมาโดน หรือบางครั้งมันก็เปื้อนผ้าเปื้อนไม้

มอบที่เราถูนั่นแหละ ถึงแม้เราจะใส่น�า้ยงน�้ายาอะไรที่ข่งที่ขัด แต่สุดท้ายเรา

ก็ต้องล้างด้วยน�้าสะอาด ในระหว่างกระบวนการท�า มันก็เป็นอย่างนั้น ถ้าเรา

ไม่มีสติเท่าทัน ไม่มีปัญญา เราก็จะมองสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งสกปรกเสียหมด

“

“ชำาระตะกอนที่นอนเนื่อง 
ต้องล้างเครื่องมือด้วย
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 ท�าไมเรานั่งกรรมฐานถึงต้องคิดเรื่องอกุศล ท�าไมเรานั่งกรรมฐาน

ถึงต้องคิดถึงเรื่องเก่าๆ ท�าไมเรานั่งกรรมฐานท�าไมไปคิดถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึง 

มันเป็นเรื่องลึกๆที่มีอยู่ในจิตเรานั่นแหละ มันอยู่ลึก มันโผล่ขึ้นมา นี่แหละคือ

สาเหตุที่ท�าให้เราสมหวัง ผิดหวัง หัวเราะ ร้องไห้ ตีอกชกตัว หรือมีความรู้สึก

อย่างโน้นอย่างนี้ โทษโน้นโทษนี้ไป มันเกิดจากสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราแก้ไขช�าระ

ชะล้างให้มันสะอาด มันก็เป็นเหมือนสมุฏฐานของโรคนั่นเอง มันยังมีอยู่ ถ้า

เราดแูลไม่ด ีภมูิคุม้กนัมนัไม่ด ีเชือ้โรคมนักจ็ะครอบครองหรอืบญัชาการแทน 

กิเลสมันก็บัญชาการแทนเท่านั้นเอง ความทุกข์ก็ตามมา 

 ถ้าเราเท่าทันเหตุการณ์แบบนั้นก็ไม่เกิดขึ้น ก็ถูก็ขัดสะอาดในระดับ

หนึ่ง แต่ไม่ได้สะอาดจนหมดจดทั้งหมด ในระหว่างที่เราท�าในขั้นตอนมันก็มี

แบบนี้ ฉะนั้น เราก็ต้องพยายาม พยามยามฝึก บางครั้งเราก็เบื่อบ้าง บางครั้ง

เราก็ปวดบ้าง บางครั้งก็ไม่ได้ดั่งใจบ้าง บางครั้งก�าหนดทันบ้าง ก�าหนดไม่ทัน

บ้าง เราก็ต้องอดทน อารมณ์ไหนที่มันชัดเจนก็ก�าหนดเอา ที่ไม่ทันก็ทิ้งไป ที่

ทันก็พยายามต่อ สิ่งเหล่านี้พยายามแทรกอยู่ตลอด ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ เราก็คง

ไม่ต้องมาฝึกหรอก ถ้ามนัมอียู ่มนักท็กุข์ มนัมสีมฏุฐานของโรคทางใจเราอยูน่ี่ 

เราต้องละ พยายามละสมุฏฐาน ท�าอย่างไรจะให้มีสติมีปัญญา ถ้าเราปฏิบัติ

ในแนวนี้ เราก็ต้องก�าหนดให้ติดต่อ ท�าให้ต่อเนื่อง เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้น มันเกิด

ได้ มันก็ดับได้ พยายามอดทนแล้วฝึกฝนกันต่อไป

“

“ที่อยู่อาศัย เครื่องใช้สกปรก ต้องเช็ดถูปัดกวาด 
จิตใจสะอาด ต้องชำาระอกุศล
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๔

พระคุณพ่อแม่ รักแท้เหนืออื่นใด



75

 เนื่องในวันน้ี เป็นวันดีศรีมงคล เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และก็ถือว่าวันนี้

เป็นวันแม่แห่งชาต ิญาติโยมผูม้าอยูป่ระพฤตปิฏบิตัธิรรม กถ็อืเอาโอกาสนีซ้ึง่

มวีนัหยดุเพิม่ขึน้มา ก็เลยได้มโีอกาสมาอยูป่ระพฤตปิฏิบตักินัเป็นจ�านวนมาก 

ซึง่สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกต์ิินัน้ ด้วยพระกรณยีกจิของพระองค์ท่าน หลายคน

ก็เป็นที่ทราบกันดี เคียงคู่กับพระบรมราชบพิตร รัชกาลที่ ๙ ฉะนั้น ก็ถือว่า

พระองค์ท่านเปรียบเสมือนเป็นแม่ของแผ่นดิน 

 เมื่อเรานึกถึงแม่ ก็นึกถึง

แม่ของชาติ และก็แม่ของเราเอง มี

โอกาสได้ระลึกนึกถึงก็เชื่อว่าทุกคน

ก็ล้วนแต่มีแม่ ค�าว่า ‘แม่’ เป็นค�าๆ

แรกทีล่กูเรยีกได้ เม่ือเป็นอย่างนัน้ ก็

จะเห็นว่า อะไรที่ส�าคัญ ๆ หรือว่าเป็นหลักภาษาไทยเรามักจะใช้ค�าว่า ‘แม่’ 

 อย่างเช่น ถ้าเป็นใหญ่ในกองทัพก็จะเรียกว่าแม่ทพั ถ้าเป็นใหญ่ในบ้าน

ก็จะเรียกว่า แม่บ้าน หรือถ้าทางเรือ คนเดินเรือก็จะเรียกว่าแม่ย่านางเป็นต้น 

หรอืแม่น�า้สายหลกัๆ สายใหญ่ๆ ทีเ่ป็นเหมอืนเส้นเลือดของประเทศไทยเรยีก

แม่น�้าทั้งนั้น แม่น�้าเจ้าพระยา แม่น�้าบางปะกง แม่น�้าปิง วัง ยม น่าน ฉะนั้น 

อะไรๆ ที่เป็นหลักๆบางครั้งเราก็ใช้ค�าว่า “แม่” น�าหน้า

““แม่ของชาติ แม่ของเรา
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““เพราะทันสมัย กายใกล้แต่ใจห่าง

 ฉะนัน้ จึงไม่แปลกใจว่าสงัคมไทยเราเน่ียะ กย็กย่องให้เกยีรตผิูเ้ป็น

แม่ แต่บางครั้งอยู่ใกล้กัน แต่ไม่นึกถึงกันเท่าไหร่ก็มี เพราะลูกบางคน แม่อยู่

ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกล กายใกล้กัน แต่ใจไกลกันก็มี หรือในยุคสมัยปัจจุบัน กาย

ใกล้กันแต่ไม่สนใจกัน เพราะสื่อสมัยใหม่เข้ามา ต่างคนก็ต่างก้มหน้าอยู่กับ 

สมาร์ทโฟน อยู่กับจอทีวีจอโทรทัศน์ อยู่กับสื่อสมัยใหม่ 
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 บางครั้งก็อยู่บ้านเดียวกันหรือกินข้าววงเดียวกัน วางมือถือเอาไว้ กิน

ข้าวไปกเ็ขีย่ไป หรอืนัง่อยูก่บัพ่อกบัแม่ กเ็หมอืนกบัต่างคนต่างอยู ่บางคร้ังกด็ู

เหมอืนบางอย่างคล้ายๆ กบัขาดหายไป ซึง่ถ้าเป็นสมัยก่อนกจ็ะอยูพ่ร้อมหน้า

แล้ว มองตาก็รู้ใจกัน แต่สมัยนี้มองข้อความ มองภาพ มองสื่อในจอโทรศัพท์

หรือสมาร์ทโฟน บางครั้งเวลาคุยกับพ่อกับแม่ อยู่ในบ้านเดียวกันหรือนั่งกัน

คนละมุมยังใช้สื่อพวกนี้ สื่อหากัน ไม่ยอมพูดจากันก็มี อยู่ใกล้แต่เหมือนไกล

กัน สิ่งเหล่านี้ เมื่อเวลาวันแม่มาถึง บางครั้ง ถ้าเป็นไปได้เราควรจะวาง วาง

สิ่งเหล่านั้นก่อน และมีเวลาว่างที่จะอยู่กับแม่ ให้โอกาสแม่



78

  แม่สมัยใหม่บางคนก็อาจจะไม่ให้

โอกาสตัวเอง ให้โอกาสลูกก็มีนะ บาง

ครั้งก็จะบอกว่าเป็นแต่ลูกก็ไม่ใช่ คุณ

แม่สมยัใหม่กไ็ม่แพ้กนั บางสิง่บางอย่าง

กเ็ปลีย่นไป บางครัง้กม็องมมุบวก ภาพ

ลกัษณ์ของแม่ แม่มองภาพบวก ไม่มอง

ภาพลบ แต่ภาพลบๆของคนผู้ที่ภาษาคนทั่วไปเขาเรียกว่าแม่เนี่ยะ ก็อาจจะ

ไม่มีคุณสมบัติของผู้เป็นแม่ เป็นเพียงแค่ผู้ให้เกิด 

 ฉะนั้น พอเกิดแล้วบางคนก็คิดว่าไม่มีก�าลังเลี้ยง หรือลูกที่เกิดมาเป็น

คนที่เราเกลียด ก็พลอยเกลียดลูกในท้องเราด้วย ก็เลยมีการฆ่า มีการเอาไป

ท้ิง สารพัดอย่าง บางคนก็ลูกที่เกิดมาพิกลพิการก็ตัดสินว่าไม่ควรเอาไว้ ไม่

ควรเอาอยู่ ก็จะเป็นภาระกับตัวเองและสังคม ฉะนั้น คนที่เกิดมาในยุคนี้ยาก

เหมือนกัน 

 ในยคุทีม่นษุย์บอกว่าเป็นยคุท่ีมนษุย์มเีหตผุลมากทีส่ดุ มเีหตผุลมคีวาม

เจรญิเท่าทีม่นษุย์เกดิมา แต่ถ้าเรามองลกึๆ บางครัง้มนักย็งัไม่ใช่ค�าตอบ มนัมี

หลายสิง่หลายอย่างทีค้่านกับความรูส้กึของบางคน สมยัก่อนถ้าคนเป็นแม่ใน

สังคม ก็คืออยู่เลี้ยงดูลูกได้เต็มที่ แต่ในสมัยนี้ก็เต็มที เพราะว่าธุรกิจการงาน

หรือเรื่องเครียดๆเข้ามาในชีวิต ก็ไม่มีเวลาที่จะดูแล

““แม่กับลูก
ควรให้โอกาสกันละกัน
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““มองให้รอบด้าน
ทั้งบวกทั้งลบ

 ถ้าเรามองในแง่ของพุทธ

ศาสนาก็ต้องมองทั้ง ๒ ด้าน มีทั้งด้าน

บวกและด้านลบ ด้านดี และด้านไม่ดี 

เพื่อให้เรารู้ตามความเป็นจริง อะไรที่

ไม่ดีก็จะได้แก้ไข ได้ปรับปรุง ได้ความ

รู้ท�าความเข้าใจ และท�าให้ถูกต้องเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของความเป็นแม่ให้ดี

ขึ้น 

 ส่วนคนที่ไม่ได้เป็นแม่ก็สบายหน่อย อยู่เป็นโสด แต่ก็ไม่แน่เสมอไป 

บางคนก็เป็นทุกข์ ไม่ใช่ว่าเป็นโสดแล้วจะไม่ทุกข์ บางคนไม่มีลูกก็ทุกข์เพราะ

อยากมี บางคนมีแล้วก็ทุกข์เพราะมี มันเหมือนไม่มีความสุข ไม่มีอะไรถูก

ทั้งหมด มันไม่เหมือนเรื่องจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสนะ เรื่องจริงคือเกิดมาแล้ว

ก็ต้องตาย หรือมีเกิดก็ต้องมีดับ พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไร ก็ยังเป็นอย่างนั้น

อยู่ เราค้านไม่ได้ 

 แต่ถ้าเราบอกว่า แม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ ก็จะมีคนค้านขึ้นมาอีก ครูดี

อย่างโน้นอย่างนี้ ครูที่ไม่ดีก็มี หรือพระดีอย่างโน้นอย่างนี้ ก็มีคนค้านว่าพระ

ไม่ดีก็มีเป็นต้น อันนั้นคือในความเป็นจริงอีกด้านหนึ่ง 



 แต่ถ้าเป็นเรือ่งคณุธรรมคนทีเ่ป็นแม่

ได้ เราวัดด้วยอะไร ด้วยคุณธรรม ด้วย

ความรับผิดชอบ ด้วยการตระหนักใน

หน้าที่ของความเป็นแม่ที่ดี คนที่ขาด

คุณสมบัติเหล่านี้ก็จะไม่ได้เรียกว่าเป็น

แม่ก็ได้ เป็นเพยีงแค่คนทีใ่ห้เกดิ เหมอืน

กับมีชนกกรรม คือกรรมที่มีหน้าที่ให้เกิด แต่ไม่ใช่อุปถัมภกกรรม คือมีหน้าที่

อุปถัมภ์เลี้ยงดู ไม่ได้ให้เกิด แต่ได้เลี้ยง

 บางครั้งท�างานหาเงินปากกัดตีนถีบในสังคมปัจจุบัน ลูกเต้าปีหนึ่งไป

เจอครั้งหนึ่ง หรือบางครั้งลืมไปเลยจนลูกโตก็มี ฝากพ่อแม่ ตายาย ปู่ย่าไว้ ไม่

เคยได้เลี้ยงดู ไม่เคยได้ท�าหน้าที่แม่ บางครั้งลูกถามก็ไม่รู้อย่างไร ถามตายาย

ปูย่่า ว่าแม่ไปท�างานอย่างนีเ้ป็นต้น กม็อียูเ่ยอะเหล่านัน้ เรามองด้วยความรูส้กึ

ทีเ่ป็นกลาง มองภาพรวมของความเป็นแม่ เราจะได้ยนิข่าวในทางลบว่าแม่ใจ

ยักษ์ก็มี แม่ใจดียอมตายเพื่อลูกก็มี มีทั้ง ๒ ด้าน วันนี้ก็เลยพูดเรื่องแม่

 ที่นี้  พูดเร่ืองแม ่ ในด ้าน

บวก ในทางพุทธศาสนา เหมือนกับ 

พทุธศาสนสภุาษติทีไ่ด้หยบิยกขึน้กล่าว

เป็นนิกเขปบทในเบื้องต้น ที่บอกว่า  

“พรหฺมมาติ มาตาปิตโร” ท่านบอกว่า 

มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตรธิดา เป็นเหมือนพระพรหมคือให้ก�าเนิด ในแง่

ภาษาบาลี ท่านใช้มารดาน�าหน้าก็เพื่อให้เกียรติเพศแม่ บิดาก็ตามหลัง ค�าว่า

แม่อีกค�าก็คือชนนี ก็เรียก ‘แม่’เหมือนกัน มีหลายค�า 

““ความเป็นแม่ 
ไม่ใช่แค่ให้เกิด

““มารดาบิดาเป็นพรหม
ของบุตรธิดา



 ฉะนัน้ ค�าว่าเป็นพรหมของบุตรธดิาเป็นอย่างไร เป็นด้วยคณุธรรม เรา

เคยเห็นไปบางวัด จะมีพระพรหมองค์ใหญ่ มีหน้า ๔ หน้าปรากฏ แต่ที่นี่ไม่รู้

ว่ามีหรือเปล่า ไม่รู้ มีใครเอามาถวายไว้หรือเปล่า ต้องดูเอาเอง เพราะที่นี่ไม่

นิยม ฉะนั้น ก็นิยมแต่ว่า ในใจเรามีพรหมวิหารไหม ส่วนพรหมต้องหาที่ให้อยู่ 

ถ้าไม่มีที่ให้อยู่ก็ล�าบากอีก ต้องถามต้องก่อต้องสร้าง ต้องมีที่ให้อยู่อีก แต่ถ้า

พรหมที่อยู่ในใจคน มันเป็นคุณธรรม ไม่ต้องมีที่อยู่หรอก อยู่ในใจของทุกคน 

 

 ถ้าใครมีพรหมวิหารธรรมก็เป็น

พรหมได้ ในความหมายในทางพระพุทธ

ศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นคุณธรรมของ

ผูใ้หญ่หรอืของพ่อของแม่ ๔ หน้า มีหน้า

อะไรบ้าง 

““พรหมสี่หน้าคือ
คุณธรรมของพ่อแม่

เ ม ต ต า
ก รุ ณ า

มุ ทิ ต า
อุ เ บ ก ข า
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 หน้าเมตตา

 ๑. หน้าเมตตา คือมีความปรารถนาดีกับลูก ปรารถนาให้ลูกดี ในใจ

ลึกๆของผู้เป็นแม่ ปรารถนาดี เม่ือรู้ว่าลูกเกิดมาต้องมีความปรารถนาดี ถ้า

ไม่มอีนันีก้ล็�าบากนะ ถ้ามคีวามปรารถนาร้าย ไปเจอผูช้ายทีไ่ม่รบัผดิชอบและ

ก็เกลียด จากความรักกลายเป็นความเกลียด ก็มาลงที่ลูกแทน ไม่แน่นอน 

 บางคนเคยผ่านชีวิตแบบนั้นมา อาจจะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ล่วงมาแล้ว 

แต่สิ่งนั้นมันก็เป็นเหมือนกับว่า เราประมาทหรือเผลอไป ไม่ต้องไปจมอยู่กับ

มันหรอก ก็ท�ากายท�าใจ ปรับจิตปรับใจของเราเสียใหม่ ตั้งใจท�าให้ดี เพราะ

บางคนก็ไม่มีใครอยากผิดพลาด แต่ถ้าผิดแล้วผิดอีก พลาดแล้วพลาดอีก ก็

ไม่อยากให้อภัยแล้วล่ะ เพราะมันบ่อยเกิน ไม่พยายามจะแก้ ไม่พยายามจะ

ฝึกหัดตัวเอง จะเป็นอยู่อย่างเดิมเหมือนเดิม อันนั้นเขาเรียกว่าน่าต�าหนิ 

 ส่วนคนที่ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้น มันผิดมันพลาดได้ เพราะเรายัง

เป็นปุถุชน บางครั้งคิดได้แต่ท�าไม่ได้ แบบนั้นก็มี คิดอยากจะเป็นคนดี แต่

เวลาท�าจริงๆ การเป็นคนดี ดูมันยากเหลือเกิน มันยาก มันไม่ง่าย 

 ฉะนัน้ ปุถุชนท่ีเข้าใจปถุชุนด้วยกัน ต้องรู้จกัการให้ทีไ่ม่ต้องเสยีสตางค์

คอืให้อภัย ถ้ารูจั้กการให้อภยักจ็ะอยูร่่วมกนัได้ ให้โอกาสเขา ให้โอกาสเราด้วย 

ได้ปรบัปรงุแก้ไข ในสิง่ทีม่นัไม่ดกีจ็ะท�าให้มนัดขีึน้ นัน่แหละแม่กต้็องมเีมตตา 

มีความปรารถนาดีต่อลูก หรือแม้ลูกโตมาแล้ว แม่ก็ต้องมีความปรารถนาที่ดี

อย่างนั้น ไม่ได้มีความปรารถนาร้ายนะ 

 หน้ากรุณา

 ๒. มีกรุณา ช่วยเหลือดูแลด้วยนะ ถ้าขาดกรุณาก็ไม่ดูแล้วล่ะ มีความ

ปรารถนาดีอยู่ แต่ไม่ได้ช่วยให้เขารอด ไม่ได้ช่วยดูแล ไม่ได้ช่วยท�าอะไรเลย 

ยงัขาดกรณุาถ้าเพยีงแค่คิดจะช่วย ต้องช่วยเหลอืจริงๆเวลาลกูตกทกุข์ได้ยาก 
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ตกระก�าล�าบาก กรุณาคือช่วยให้เจริญเติบโต ให้ศึกษาเล่าเรียนเลี้ยงดูต่อมา 

หน้านี้คือหน้ากรุณา

 หน้ามุทิตา

 ๓. มุทิตา หน้ามุทิตาคือความยินดี เมื่อลูกเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมา แม่ก็

พลอยยินดี ไม่ได้ยินร้ายนะ อันนี้หน้ามุทิตา หรือบางครั้งบางคราวลูกโตแล้ว 

เรียนหนังสือหนังหาจบมา แม่ก็ดีใจด้วย หรือบางครั้งมีงานมีการท�า แม่ก็ดีใจ

ด้วยในความส�าเร็จของลูก หรือบางครั้งบางคราวประกอบหน้าที่การงาน ท�า

ธุรกิจประสบความส�าเร็จ แม่ก็ดีใจด้วย หรือบางคนท�าอาชีพราชการประสบ

ความส�าเร็จในชีวิต พ่อแม่ก็ดีใจด้วย พลอยยินดีไปด้วย อันนี่มุทิตา ในเมื่อลูก

เต้าได้ดีประสบความส�าเร็จในชีวิต มีหน้าของความยินดีด้วย

 หน้าอุเบกขา

 ๔. อุเบกขา หน้าสุดท้าย คือหน้านี้บางครั้งก็ต้องอุเบกขา เพราะลูก

เต้าไม่ได้ดีทุกคน ไม่ได้ประสบความส�าเร็จทั้งหมด บางครั้งถ้าไม่วางอุเบกขา 

มนักท็กุข์เหมือนกัน ช่วยแล้วทุม่เทให้แล้ว แต่มนักไ็ม่ได้ดัง่ใจ บางคนลูกอยาก

จะท�างาน อยากจะลงทุน แม่มเีท่าไหร่กเ็ทให้หมดหน้าตกักมี็ บางครัง้หรอืบาง

คนอยากจะเรียนอยากจะศึกษา แม่ก็ให้เต็มที่ บางคนก็อาจจะไม่ได้อย่างนั้น 

สุดท้ายแม่ก็ต้องท�าใจ 

 ถ้าวางอุเบกขาได้ ใจก็ไม่ทุกข์ คือไม่ด่า ไม่ว่า ไม่ต�าหนิ พร้อมที่จะให้

อภัยลูกเป็นร้อยครั้งพันครั้ง ไม่มีใครจะให้อภัยเราได้ขนาดนั้น บางครั้งก็มี

เหมือนกันปากว่าไม่ให้อภัย แต่ใจก็ให้ บางครั้งด่าเราสารพัดเรื่อง ถ้าคนท�าใจ

เป็นก็ว่าแม่เทศน์ให้ฟัง ไม่ใช่ฟังพระเทศน์อย่างเดยีว แม่เทศน์ให้ฟัง ถ้าบางคน

คิดได้นะ ถ้าบางคนคิดไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่ง 

 ฉะนั้น แม่ก็พร้อมท่ีจะให้อภัย แต่ลูกบางคนไม่ให้อภัยแม่ก็มี คนที่

เป็นแม่จริงๆพร้อมที่จะให้อภัย ลูกจะดีจะร้ายหรือลูกจะเลวจะชั่วขนาดไหน 
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ก็พร้อมที่จะให้อภัย ไม่เคยที่ว่าจะไม่ให้อภัย อันนี้คือวางอุเบกขา 

 หรือลูกคนหนึ่งได้ดี อีกคนหนึ่งประสบความล้มเหลว แม่ก็ต้องวาง

อุเบกขา ไม่ไปพลอยยินดีกับอีกคน และไปต�าหนิอีกคน ถ้าไม่นั้น ลูกก็จะเกิด

ความรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อย แม่ที่ฉลาด ก็จะวางจิตเป็นกลาง คือมีอุเบกขา 

อุเบกขาไม่ใช่เฉยๆนะ อุเบกขาหมายถึงปัญญาด้วย มีปัญญาพอที่จะละหรือ

วางความยินดีหรือยินร้ายในสิ่งเหล่านั้น คนที่มีคุณธรรมคือพรหมวิหารธรรม 

เป็นคุณธรรมของแม่ ท่านจึงเปรียบคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ว่าเป็นพรหมของ

บุตรธิดา ลูกหญิงลูกชายไม่ได้เลือกปฏิบัติ เป็นพรหมของลูก

   ทีนี้ บุรพาจารย์เป็นอะไร 

เป็นครู เป็นอาจารย์คนแรกของลูก 

เป็นครูสอนทกุอย่าง สมยันีเ้ขาเรยีกว่า 

สอนตัง้แต่อยูใ่นท้อง อย่างบางคนมาที่

นี่แม่ก็สอนด้วย บางคนพอท้อง แม่ก็

พาเดินจงกรมนั่งสมาธิ ตอนนี้ก็มาเดิน

จงกรมนั่งสมาธิแล้ว แม่สอนไว้ตั้งแต่อยู่ในท้อง มันเหมือนเป็นอุปนิสัย ไม่ใช่

เรือ่งเหลวไหลนะ เป็นเรือ่งจรงิๆ ทีว่่าสอนปลกูฝังตัง้แต่รูว่้าลูกมาเกิดแล้ว พ่อ

แม่บางคนรักลูกมาก ก็ท�าหน้าที่เป็นครูคนแรก พอเกิดมาแล้วก็สอนให้เรียก

แม่ ปู่ ตา ย่า ยาย สอนให้ยืนอย่างนี้ นั่งอย่างนี้ ทั้งกินข้าวป้อนข้าว สอนวิธี

อาบน�้าอาบท่า หรือแม้แต่หนังสือหนังหา แม่ก็เป็นภาระเป็นครูคนแรก ส่วน

ครูคนที่ ๒ หรือ Second Teacher อยู่ในโรงเรียน ไม่ได้อยู่ที่บ้าน ฉะนั้น ครู

ในระบบที่เด็กต้องเข้ารับการศึกษา เป็นครูคนท่ี ๒ คนแรกก็คือพ่อแม่เรานี่

แหละ ในทางพระพทุธศาสนา จงึยกย่องเป็นเหมอืนกบัครเูหมือนกบัอาจารย์

““พ่อแม่เป็นบุรพาจารย์
เป็นครูคนแรกของลูก
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  ทนีี ้ยงัมีอกีนะ เป็นอะไรอกี 

ท่านบอกว่าเป็นวุฒจเร มีเพิ่มเติมคือ

เป็นพระกไ็ด้ เป็นพระในบ้าน พระนอก

บ้านกคื็อลกูชาวบ้านทีค่รบบวชแล้วมา

บวช อันนั้นตามพระวินัย แต่พระที่อยู่

ใกล้ที่สุดก็คือ พระที่เป็นพ่อเป็นแม่เรา

น่ันแหละ บางท่านกเ็รียกว่าพระอรหันต์ของลกู หรอืพระอรหนัต์ในบ้าน หรอื

ที่เราเรียกว่าพระในบ้านนั่นแหละ 

 ก่อนที่ลูกจะคิดถึงพระนอกวัด นึกถึงพระในบ้านเสียก่อน ถวายข้าว

พระในบ้านกินหรือยัง ทุกสิ่งทุกอย่างท�าให้เรียบร้อยหรือยัง ต้องนึกถึงตรงนี้

ก่อน แล้วค่อยนึกถึงว่าจะไปใส่บาตร จะไปท�าบุญ หรือบางครั้งมีเวลามาก ก็

พาพระในบ้านไปตักบาตรไปท�าบุญ กย่ิ็งดอีีกนะ อนันีก็้เปรยีบเหมอืนกบัพระ

ของลูก 

 อีกอย่างหนึ่งก็คือ เหมือนกับเทพหรือเทวดา เป็นเทวดาของบุตร 

เพราะว่าคอยคุ้มครอง ป้องกัน คอยปกปักรักษา เราจะได้ยินข่าวบ่อยๆ เกิด

อุบัติเหตุไฟไหม้คนอื่นเขาก็เฉย แต่แม่ยอมเสี่ยงเข้าไปช่วยลูก ตอนนั้นไม่กลัว

อะไร ขอให้ลูกรอดก็พอ เป็นเหมือนเทพ เป็นเหมือนเทวดาพร้อมป้องกันทุก

วิถีทาง เพื่อให้ลูกปลอดภัยไปตลอดรอดฝั่ง ก็คือเทวดาที่คุ้มครองป้องกันให้

ลูก เป็นบอดี้การ์ดให้ลูกอย่างดีเลย

““พ่อแม่เป็นพระในบ้าน 
เป็นพระอรหันต์ของลูก
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 และก็อีกอย่างหนึ่ง ก็เป็นเหมือน

กับว่า เป็นผู้ที่ลูกควรจะน�าวัตถุสิ่งของ

ไปให้ไปบูชา ไปสักการะท่านเรียกว่า 

อาหุเนยยา จะ ปุตตานัง บุตรธิดาควร

จะมีวัตถุสิ่งของไปถวายได้เหมือนพระ 

เอาไปให้ไปถวายเหมือนพระนอกบ้าน 

แต่เราให้พระในบ้านหรือยังล่ะ ให้ท่านเรียกว่า อาหุเนยยะ จะ ปุตตานัง 

เป็นผู้ควรของที่จะต้อนรับ หรือของที่เอาไปถวายที่เราสวดในบทสังฆคุณว่า 

อาหุเนยโย

 ฉะนั้น พ่อแม่ก็เป็นอย่างนั้นแหละ เราได้ให้ข้าวให้น�้า ให้สิ่งที่ท่าน

ชอบ ไม่ใช่ให้เหล้านะ ฉะนั้น ของถวายก็เป็นของที่ควรจะให้พ่อให้แม่ เป็น

วัตถุสิ่งของให้ท่านแล้วก็สบายใจ ท่านก็จะให้ศีลให้พร ให้เรามีความสุขให้เรา

มีความเจริญ เป็นอาหุไนยบุคคลของลูก 

 อกีอย่างหน่ึงกคื็อ อุปัชฌายบชูา อนกุมัปายะ เป็นหน้าทีข่องบตุรธดิา

ท่ีจะต้องเคารพบูชาพ่อแม่ และพ่อแม่จะท�าอะไรก็จะอนุเคราะห์ หรือลูกก็

อนุเคราะห์เกื้อกูลพ่อแม่ ในความหมายนะ ความหมายที่ขยายความไปด้วย 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจเป็นอย่างนี้ 

““พ่อแม่เป็นอาหุไนยบุคคล 
ผู้ควรให้สิ่งของ
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 ที่ นี้  เรามา ดูว ่ า 

พระพุทธศาสนาพูดถึงบริบท

ของผู ้ เป ็นแม่ ในลักษณะ

อย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งพระพุทธเจ้าของเรา ท่าน

อนุเคราะห์ผู้เป็นแม่อย่างไร เพราะแม่ของพระองค์ พอพระองค์ประสูติได้ 

๗ วัน เจ้าชายตัวน้อยๆได้ประสูติมา เกิดมาได้ ๕ วันก็ตั้งชื่อสิทธัตถะ พอ ๗ 

วันพระมารดาก็สวรรคต เหมือนกับเป็นลูกท่ีไม่มีแม่ เกิดมาก็ไม่เห็นหน้าแม่

แล้ว ยังเด็กเกิน ไม่รู้ว่าแม่เป็นอย่างไร แล้วพระองค์อนุเคราะห์ชนกแม่ผู้ให้

เกิดอย่างไร เพราะแม่สวรรคตไปก่อน 

 เราคงได้ยินพระท่านเทศน์ท่านสอนท่านบอกว่า ในพรรษาที่ ๗ หลัง

จากท่ีพระองค์ตรสัรูแ้ล้ว กไ็ด้เสดจ็ขึน้ไปจ�าพรรษาอยูท่ีส่วรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ท่าน

บอกว่า ๑ วันของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทียบกับ ๑๐๐ ปีของมนุษย์เรา เทวดา

อยู่บนสวรรค์แค่ ๒ วัน มนุษย์ในยุคนี้ก็หมดอายุขัยไปพอดี ๑๐๐ปีของมนุษย์ 

เท่ากับ ๑ วันของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ชั้นที่เท่าไหร่ ชั้นที่ ๒ หรือ ชั้นที่ ๓ มีอายุ

ประมาณนัน้ ถ้าเราจะโตในชัน้แรกน่ะ ๕๐ ปีมนษุย์ เท่ากบัคร่ึงหนึง่ของสวรรค์

ชั้นดาวดึงส์พอดี อันนั้นแค่ ๑ วัน แต่นี่ ๑๐๐ปีมนุษย์เท่ากับ ๑ วัน แสดงว่า

พระองค์เสด็จขึ้นไปเทศน์อภิธรรม ๗ คัมภีร์ เทศน์ประมาณ ๒ ชม. เศษๆ ถ้า

ค�านวณตามระยะเวลา ไม่นานก็เทศน์จบ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ

ยากะตา ธัมมา เทศน์สอนจริงๆ คงแค่นี้ 

 ถ้าแม่ไปปฏิสนธิ คือไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปเรียกว่าสวรรค์

ชั้นดุสิต อายุมันเยอะแล้วก็ไม่เหมาะ ต้องอยู่ระหว่างชั้นจาตุมหาราชิกากับ

““พระพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์
มารดาบนสวรรค์
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ชั้นดุสิต ฉะนั้น สันดุสิตเทพบุตรก็ต้องเหาะมาที่ชั้นดาวดึงส์เพื่อฟังธรรม พอ

ฟังธรรมแล้วได้บรรลุไหม ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน นี่คือลูกที่อนุเคราะห์แม่ 

แม้จากปรโลกไปแล้ว ก็ไปอยู่ในภพภูมิที่สูงก็ตามไปถึง ก็ยังได้อนุเคราะห์แม่ 

อนุเคราะห์ในทางธรรม

ที่มารูป หนังสือไตรภูมิกถา ฉบับรัชกาลที่ 9
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ที่มารูป โรงหล่อพระสธนากิจพาณิชย์
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 ทีนี ้มาดูสาวกบ้าง สาวกที่ได้อนุเคราะห์แม่ จนได้ดวงตาเห็นธรรม

อกีรปูหนึง่ กค็อืท่านพระสารบีตุร อคัรสาวกเบือ้งขวา เป็นเหมอืนมอืขวาของ

พระพุทธเจ้า มีข้อสังเกตนะ ปกติท่านสารีบุตร เดิมท่านชื่อว่าอุปติสสะ เป็น

ชื่อตอนเป็นฆราวาส พอมาบวชคนทั่วไปก็จะเรียกสารีบุตร เพราะเป็นบุตร

ของนางสารีพราหมณี แม่ของพระสารีบุตรชื่อสารี พระทั้งหลายก็เรียกตาม

ชื่อเพื่อให้เกียรติมารดาของท่าน 

 ในสมัยโน้น สังคมอินเดียจะยกย่องผู้เป็นแม่ แม่ของพระสารีบุตร

เป็นมิจฉาทิฐิ เป็นผู้ที่ไม่เห็นดีเห็นงามกับลูก เพราะไม่ชอบ สั้นๆ ก็คือเกลียด

ลูกชายคือพระสารีบุตรนั่นล่ะ เพราะพระสารีบุตรแทนที่จะด�ารงวงศ์ตระกูล

ก็ดันไปบวชซะนี่ แม่ไม่อยากให้บวช บวชไม่บวชเปล่า พาน้องนุ่งพาหลานไป

บวชอีกจะหมดตระกูล จนเหลือแต่แม่ ท่านก็อายุยืน แม่ก็ยิ่งเกลียดใหญ่เลย 

ยิง่ไม่ชอบ ไม่ใช่ว่าคนท่ีมาบวชแม่จะชอบ แม่ของพระสารบีตุรกเ็หมือนกนั ไม่

ชอบที่ลูกออกบวช 

 แต่ตอนหลงัพระสารบีตุรซึง่เป็นผูเ้ลศิทางปัญญา มปัีญญามาก ถ้าเรา

มองในอกีมุมหนึง่ ในช่วงชวีติทีท่่านยงัแขง็แรง มเีรีย่วแรงก�าลงัสอนคนโน้นคน

นี้ ให้โอวาทกับภิกษุทั้งหลาย เรียกว่าแทนพระพุทธเจ้าได้ แต่ท�าไมจึงสอนแม่

ไม่ได้ สอนแม่ให้เป็นสัมมาทิฐิไม่ได้
““พระสารีบุตรยอดกตัญญู
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 ตามคัมภีร์กล่าวว่า ท่าน

เป็นผู้เลิศทางด้านกตัญญูด้วย 

ท่านได้ดวงตาเห็นธรรมจาก

พระอัสสชิ  เวลาท ่ านจะ

หลับจะนอน ท่านก็กราบไป

ทศิทางทีอ่าจารย์ท่านจ�าวดัอยู่ 

กราบเป็นประจ�า จนพระท่านรู้สึกว่าเอ๊ะ ท่านกราบแบบพราหมณ์หรือเปล่า 

หรือติดมาจากตอนเป็นฆราวาส จนต้องอธิบายให้ฟังว่าเหตุผลคืออย่างนี้ 

 พระสารีบุตรเคารพ

ในอาจารย์หรอืเป็นผูก้ตญัญ ูระลกึ

ถึงคุณน้อยนิดของคนที่ท�าคุณแก่

ท่านอย่างราธะพราหมณ์ ถูกลูก

ทิ้งขว้าง เวลาแก่แล้วก็ไม่มีลูก

เล้ียงด ูกเ็ลยเข้าวดัจะขอบวช อนันี้

กค็อืหวงัจะบวชเล้ียงชพีตอนแก่ บวชดีกว่าเพราะไม่มทีางไป เนือ่งจากไม่มใีคร

บวชให้พระพุทธเจ้าก็ถามว่า ใครระลึกถึงอุปการะท่ีพราหมณ์นี้ท�าแก่ตนเอง

บ้าง ในช่วงทีพ่ราหมณ์ยงัมฐีานะดอียู ่พระสารบีตุรระลกึได้ เพราะว่าพราหมณ์

เคยถวายข้าวแค่ทัพพีเดียว คือท่านท�าคุณกับใคร ท่านอาจไม่จ�า ท่านให้ใคร

ไปท่านไม่จ�า แต่คนที่ท�าคุณกับท่าน ท่านจะจดจ�าไว้ไม่ลืม อย่างแค่พราหมณ์

““พระอัสสชิอยู่ทิศไหน พระสารี
บุตรนอนหันหัวไปทางทิศนั้น

““ราธะพราหมณ์ถวายข้าวแค่
ทัพพีเดียวก็ทดแทนคุณ
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แก่ๆคนหนึง่กร็ะลกึถงึอุปการะ แค่พราหมณ์ใส่ข้าวแค่ทพัพเีดยีว ท่านบอกว่า 

ระลึกได้พระพุทธเจ้าข้า พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสให้พระสารีบุตรบวชพราหมณ์

ที่ช่ือราธะพราหมณ์ ปรากฏว่าพราหมณ์ผู้นี้พอบวชแล้วเป็นพระแก่ เป็น 

หลวงตาแก่ๆ ที่ว่าง่ายสอนง่าย อุปัชฌาย์คือพระสารีบุตรบอกอะไรท่านก ็

ท�าตาม ไม่นานก็ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์

 พอท่านจะนิพพาน พระสา

รบีตุรนพิพานก่อนพระพทุธเจ้า 

ก็กลับไปที่บ้านเกิดที่นาลันทา 

ที่ท่านนิพพานมีเจดีย์ อยู ่ใน

มหาวทิยาลยันาลนัทานัน่แหละ 

ตรงน้ันแหละ ท่ีเป็นเหมอืนกบัเป็นบ้านเดมิของท่าน เขาเลยสร้างเจดย์ีไว้ เทจ็

จริงแค่ไหน เขาว่ามาเราก็ว่าไป ตามที่จ�าๆกันมาเพราะเราไม่ได้เกิดในยุคนั้น

เราไม่รู้ ตรงเจดีย์ในมหาวิทยาลัยนาลันทาก็คือบ้านของท่าน 

 ท่านกลบัไปท่ีบ้าน ไปนอนป่วย กะจะไปนพิพานทีน่ัน่ล่ะ ท่านนอนป่วย

อยู่ แม่ก็ดูแล เพราะอย่างไรก็คือลูก จะโกรธกี่ร้อยกี่พันครั้ง จะไม่พอใจขนาด

ไหน ถ้าลกูไม่ดมีา แม่รบัได้หมดนีค่อืแม่จรงิๆ ลมืเรือ่งราวทีโ่กรธแค้นหมดเลย 

ก็ดูแลลูกที่นี่ ขณะที่ลูกคือพระสารีบุตรป่วยอยู่ ก็มีเทวดา มีพรหม มีโน่นมีนี่

มา มีแสงสว่างมาตอนดึกๆ มาเยี่ยมท่านพระสารีบุตร แม่ก็ถามว่าแสงนี่อะไร 

ท�าไมสว่างไปหมด ทั้งบ้านเขาบอก นี่พระพรหมมา พระอินทร์มา แม่ก็คลาย

ทิฐิ สงสัยว่า เอ้! ท�าไมมาหาลูกของเราก็เฝ้าคิดเฝ้าครุ่นคิด 

““ก่อนนิพพานก็ไปโปรดแม่
ที่นาลันทา



94

 พระสารีบุตรพอรู้ว่า แม่เร่ิมมีใจคล้อยตาม ก็อาศัยช่วงที่ป่วยๆนั่น

แหละสารภาพเรือ่งราวทีผ่่านๆมา ทีจ่ากแม่ไป พาพีพ่าน้องพาหลานพาเหลน

ไปบวชเนี่ยะ เล่าสู่แม่ฟัง เพราะแม่ก็แก่แล้ว ตัวท่านก็แก่และก็มีอายุ สุดท้าย

ก็เล่าเรื่องพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงสอนพระธัมมจักกัปปวัตน

สูตรท่ีสารนาถ คอืเรือ่งทกุข์ สมทุยั นโิรธ มรรค สอนแม่จนกระท่ังแม่ได้ดวงตา

เหน็ธรรม คอืบรรลโุสดาบนั จากมจิฉาทฏิฐกิลายเป็นสมัมาทฏิฐ ิได้ดวงตาเห็น

ธรรม ตอนนี้เป็นลูกของพระจริงๆแล้ว เพราะเป็นอริยบุคคลชั้นต้นมีลูกเป็น

พระอรหันต์ จากนั้นท่านก็นิพพาน อันนี้เป็นแม่พระจริงๆนะ ตอนนั้นแม่ยัง

เป็นปุถุชนแถมเห็นผิดอยู่ นี่เป็นตัวอย่างของลูกกตัญญู

 อกีตวัอย่างหนึง่ หวัอกของแม่ทีล่กูชัว่สดุๆเนีย่ะ อย่างอหิงสกะ ตอน
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หลังมาเป็นโจรเรียกว่าอง

คุลีมาล ฆ่าคนแล้วชอบตัด

นิ้วมือมาร้อยเป็นพวงมาลัย 

ที่ร้อยไว้เพราะว่ากลัวจ�าไม่

ได้ จะนับให้ครบพัน ทีนี้พอ

ฆ่าคนเยอะก็ไม่มีใครจะไป

ต่อกรได้ พระเจ้าปเสนทิโกศลก็จะยกทัพไปปราบเสียเอง แม่ซึ่งเป็นภรรยา

ของปุโรหิตที่อยู่ในเมืองพอรู้ข่าวว่า พระราชาจะทรงเสด็จไปปราบด้วยตัว

เอง ก็กลัวลูกตาย ถึงแม้ลูกชั่วขนาดนั้น แม่อยากจะไปเจอลูกก่อน บอกให้ลูก

มอบตวัหรอืหนไีปซะ หนไีปให้ไกล อย่ามาต่อสูก้บักองทพัของพระเจ้าปเสนทิ

โกศลเลย นี่คือหัวอกของแม่ 

 ทนีี ้ไปไม่ทนัพระพุทธเจ้าเสยีแล้ว พระเจ้าปเสนกย็งัไม่ได้ยกทพัไป แม่

ก็ยังไปไม่ถึง พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปถึงก่อน เพื่อจะไปโปรด จนกระทั่งที่เรา

ชอบพูดกันว่า เราหยุดแล้วแต่เธอน่ะยังไม่หยุด พระองค์หยุดการท�าชั่ว แต่ 

องคุลีมาลยังไม่หยุด ยังฆ่าคนอยู่ สุดท้ายก็ได้สติ พอได้สติก็วางดาบ มากราบ

ท่ีพระบาทของพระผูม้พีระภาคเจ้า ตอนหลงัมากไ็ด้บวช บวชแล้วกส็�าเรจ็เป็น

พระอรหันต์เหมือนกัน เพระไม่ได้ท�ามาตุฆาต เพราะหลงผิดไป จริงๆ แล้วถ้า

แม่ไปเจอก่อน อาจจะฆ่าแม่ แล้วไม่ได้มรรคผลนิพพาน เพราะเป็นกรรมอัน

หนัก เป็นอนันตริยกรรม 

 พูดถึงความเป็นมาของอดีตชาติว่าท�าไมถึงไม่ฆ่า ถึงเว้นคน ๑ คน 

เพราะสมัยที่องคุลีมาลเกิดเป็นเต่า เต่ายักษ์นะ ตัวใหญ่ขนาดไหน คนเป็นพัน

นั่งบนหลังได้ ลองคิดดูว่าใหญ่แค่ไหน แล้วก็พาไปที่เกาะ เกาะนั้นก็อัศจรรย์

เหลอืเกนิ ไม่มีอาหารจะกนิ กเ็หมอืนจะต้องอดตายแน่นอน ไม่มอีาหารกนิ คน

““ถึงลูกชั่ว 
แม่ก็ยังรักไม่เสื่อมคลาย
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ท่ีรอดกค็ดิดเีหลอืเกนิ เรากเ็อาเต่านีแ่หละปรุงอาหาร คงอยูไ่ด้อกีนาน เพราะ

เต่าตัวใหญ่ ก็มีอยู่คนหนึ่งไม่เห็นร่วมด้วย ก็คือแม่ในชาตินี้แหละ ไม่เห็นด้วย

และไม่ร่วมด้วย ไม่ท�าสงัฆกรรมร่วมด้วย เพราะว่านกึถงึบญุคุณท่ีเต่าช่วยเหลอื 

แค่รอดมาถงึเกาะถงึฝ่ังก็บญุโขแล้ว นอกน้ัน ๙๙๙ ลงมอืจดัการเต่า เป็นเพราะ

วบิากกรรมในชาตนิัน้ พอมาในชาตนิี ้องคลุมีาลกห็ลงไปฆ่าคนทีร่่วมกนัฆ่าเต่า 

ไม่ใช่ว่าลอยๆแล้วฆ่า มันมีเหตุมีผล เป็นกงกรรมกงเกวียน ก็คือสมเหตุสมผล 

เพราะเคยฆ่ามาก่อน ฆ่ากนัไปฆ่ากนัมา วฏัสงสารเป็นแบบน้ี นัน่คอืพดูถงึเรือ่ง

ของแม่ ไม่ว่าลกูจะชัว่อย่างไร แม่กย็งันบัว่าเป็นลกูอยูน่ัน่เอง นัน่คอืหัวใจของ

คนที่เป็นแม่จริงๆ

 ทีนี้ เราจะตอบแทนพ่อแม่อย่างไร ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ ใน

บางครั้งเคยมีชาวโบราณ

เขาบอกว่า จ�าจากพระสูตร

ในพระไตรปิฎก เขาบอกมา 

บอกว่าเอาพ่อแม่มานั่งบน

บ่า ให้นั่งอยู่บนนั้นเป็นร้อย

ปี แล้วก็ถ่ายหนักถ่ายเบาลง

บนบ่าของคนๆนั้น แม้มีอายุเป็นร้อยปี ก็ถือว่าตอบแทนคุณไม่หมด 

 แล้วท�ายงัไงจงึจะถอืว่าเป็นการตอบแทน ในทางพระพทุธศาสนามอง

ว่า (๑) การที่แม่ไม่มีศรัทธาน่ะ เราท�าให้แม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธ พระ

ธรรม พระสงฆ์ และก็เชื่อในเร่ืองกรรมและก็ผลของกรรม อันนี้ถือเป็นการ

ตอบแทน (๒) แม่ไม่มีทาน ท�ายังไงแม่ถึงจะได้รู้จักให้ทาน เหมือนกับมีเสบียง 

(๓) แม่ไม่มีศีลท�ายังไงถึงจะมีศีล (๔) แม่ไม่เคยภาวนา ท�ายังไงให้แม่รู้จักการ

““ลูกควรตอบแทนคุณพ่อแม่
อย่างไร
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ภาวนา สมถะภาวนารูจั้กท�าใจให้สงบ วิปัสสนาภาวนากไ็ด้เข้าถงึความจริงแท้ 

ว่ามนัเกดิมนัดบั แม่จะได้เหน็โทษเหน็ภยั ในการเวยีนตายเวยีนเกดิ เพราะถ้า

เกิดมาแล้ว บางคนก็ไม่มีคุณสมบัติของการเป็นแม่ 

 บางครัง้ เรากอ็ยากให้อะไรดีๆ กบัแม่ ถงึแม่ก็อย่างนัน้ๆกนิเหล้าเมายา

สะเปะสะปะไม่มศีลีมธีรรมอยู ่น่ากลวัจะไปอบายภมูกิมี็ แต่เรากต้็องตอบแทน 

ในทางทีจ่ะท�าให้ท่านอย่างน้อยก็ไม่ไปอบายภมูใินระยะสัน้ หรอืไม่ไปอบายภมิู

ในระยะยาว ระดับกลางๆเป็นปถุชุนท่ีไม่มศีีลมธีรรม กใ็ห้มีศลีมีธรรมบ้าง เป็น

กลัยาณปถุชุนขึน้มา หรือบางคร้ังกช่็วยเหลอืเกือ้กลูอนเุคราะห์อย่างพระสารี

บุตรนั่น ที่ท่านช่วยให้แม่ของท่านปิดประตูอบายภูมิได้ คือเป็นพระโสดาบัน 

เป็นอริยบุคคลชั้นแรกในพระพุทธศาสนา เกิดอีกอย่างมากก็แค่ ๗ ชาติ แล้ว

ก็จะหมดกิเลส แล้วถึงนิพพาน อันนี้ล่ะจะไม่ต้องกลับมาเวียนตายเวียนเกิด 

ไม่ต้องมาทุกข์ ไม่ต้องมาร้องไห้ หัวเราะ ไม่ต้องมาผูกพันกับอะไรต่อมิอะไร

ให้มันทุกข์ อย่างพวกเราเห็นไหม

 ตอนที่อยากมีก็

อย่างหนึ่ง ปัญหาต่างๆมัน

ตามมา มันไม่ได้สุขนะ พอ

ตอนอยากมีก็มีความสุขนี่

นะบางคน อย่างบางคนอยากมีลูกท�ายังไงก็ได้ ขอกับพระก็ยังมี เรียกว่าพระ

รึจะให้ลกูได้ ฉะนัน้ ทกุคนกม็าขอ ขอกไ็ด้นะอย่างนีเ้ป็นต้น ถึงเวลาเขามาเกดิ

ของเขาเองเป็นต้น อย่างบางคนก็ไม่ได้ แต่บางคนได้ไปแล้ว ถ้าลูกดีก็ดีไป ถ้า

ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ เพียงแต่ทุกข์น้อยทุกข์มาก มันก็ทุกข์อยู่ดี กว่าจะเลี้ยงเขามา

จนรบัผดิชอบหรอืจนโตจนดแูลตวัเองได้เนีย่ะ กเ็รียกว่าทุม่เทเรีย่วแรงไปมใิช่

““มีลูกก็ทุกข์ ไม่มีลูกก็ทุกข์



98

น้อย ทั้งก�าลังกายก�าลังใจ ก�าลังทรัพย์ ก�าลังสติปัญญาที่ทุ่มเทลงไป มิใช่น้อย

เลย บางคนเห็นโทษว่าถ้ามีก็ต้องทุกข์อีก ถ้าเกิดมาอีกก็ต้องทุกข์อีก 

 ถ้าใครท�าให้พ่อให้แม่เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารได้ แล้วหันมามี

ศรัทธา มีศีล มีการให้ รู้จักภาวนา เรียกว่ามีวิปัสสนาภาวนา จะได้ท�าตนให้

พ้นทุกข์ถึงสุขคือพระนิพพาน อย่างน้อยกิเลสก็เบาบาง อย่างนี้แหละที่ได้ชื่อ

ว่า ตอบบุญแทนคุณของพ่อของแม่ 

 อย่างที่บางคนพาพ่อพาแม่มานี่ล่ะเพราะมีศรัทธา หรือบางคนลูกไม่

มาแม่ดงึมาเอง แทนทีล่กูจะพามา แม่ต้องพามาเอง พามาตัง้แต่อยูใ่นท้องอนั

นี้แหละ เขาเรียกว่าเป็นการตอบแทน พอมีศีล มีธรรม มีภาวนา ก็จะสามารถ

ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ให้รอด ค�าว่าช่วยเหลือตัวเองได้ อาจจะละวางความ

ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องลูกเรื่องเต้า เรื่องงาน เรื่องการ เรื่องโน่น เรื่องนี่ลงได้บ้าง 

แล้วก็อยู่กับตัวเองได้

 บางคนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ก็พึ่งตัวเอง มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรม

ที่มา: https://rcmedianews.wordpress.com/
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พระสงฆ์อยูใ่นใจ มบีญุมกีศุล

เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกได้ ก็ไม่

เท่าไหร่นะ แต่บางคนพอเจบ็

ไข้ได้ป่วยต้องนอนคนเดียว 

มันเหงามันว้าเหว่ บางคนก็

ร้องไห้ว่า ลูกเอ้ย ลูกเราต้ัง

หลายคนมันน่าจะผลัดเปลี่ยนเวรกันมาดูบ้างก็ได้ แต่ละคนไม่มา ก็มักอ้างว่า

มีงาน มีลูก ไม่เคยมาหาฉันเลย พระนี่ก็เป็นบุญหรือเป็นบาปก็ไม่รู้ บางครั้ง

เวลาไปเยี่ยมโยมบางคนก็บ่นให้ฟังเหมือนกัน เวลาป่วยมา ลูกไม่เห็นไปเยี่ยม 

แต่พระไปเยี่ยม ลูกไม่เคยพูดให้ก�าลังใจ แต่พระพูดให้ก�าลังใจ ลูกมาแม่ก็ยัง

ดีๆ หรือบางคนลูกก็มาเถียงกัน เมื่อไหร่แม่จะแบ่งมรดกจะหวงไว้ท�าไม ตาย

ไปแล้วก็เอาไปไม่ได้ พูดห้วนๆอีกต่างหาก โอ้ยยย!ช�้าใจเหลือเกิน บ่นให้พระ

ฟังนะบางคน พอฟังแล้วก็ทุกข์ ในวัฏสงสารเป็นอย่างนี้จริงๆ 

 ถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศล ไม่มีที่พึ่งภายในก็ล�าบาก นอนอยู่คนเดียวมัน

ก็ว้าเหว่ คิดจะพึ่งลูก ลูกก็พึ่งไม่ได้ ยิ่งบางคนพอลูกโตให้ความรู้ไปแล้ว เขาก็

ไป บางคนไปอยู่เมืองนอก ไม่อยู่เมืองไทย อยู่ต่างประเทศก็มี บางครั้งจะมา

มันก็มาได้ล�าบาก ได้แค่โทรศพัท์กย็งัด ีโทรศัพท์เดีย๋วนีก้ไ็ด้เหน็หน้าเหน็ตากนั 

บางครั้งแม่ก็ลืมตาไม่ขึ้นแล้ว จะเอาอะไรดู ก็แค่เอาโทรศัพท์ไปใส่หู ให้ได้ยิน

เสียงว่า ลูกอยู่ที่โน่น อยู่คนละทวีปโน่น กลับมายังไม่ทันดูใจ แม่ก็ไปแล้วก็มี 

นั่นแหละมันต้องมีที่พึ่งนะ

““สิ่งของไม่สำาคัญ ของขวัญที่ดี
คือได้เห็นหน้าลูก
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 ท�ายังไงจะช่วยให้

แม่เรามีท่ีพึ่งภายใน ที่ พ่ึง

ภายนอกมันพึ่งได้เฉพาะแค่

บุคคล จ้างพยาบาลพิเศษ 

แม่อยู ่ห้องพิเศษ ผมมีเงิน

จ้างมาเลย กะเช้ากลางวัน

เย็นไม่ต้องกลัว หมอเข้ามา

ดูทุกชั่วโมงเลยพร้อมจ่าย แม่ไม่ได้ชอบเลย แม่อยากให้ลูกมาเองต่างหาก มา

ดูแม่บ้าง มันก็ไม่ได้อย่างนั้น พอไม่ได้ดั่งใจ มันยิ่งทุกข์ คิดไปคิดมาไม่รู้จะพึ่ง

อะไร บางครั้งท�าให้ไปเร็วขึ้น เป็นอย่างนั้น

 พอได้ก�าลังใจจากลูก หรือบางคนรอลูก จริงๆ อยู่เพราะคอย พอรู้

ว่าลูกมา ได้คุยกับลูกคนที่รักมากๆ พอวางได้ก็ไปเฉยเลย อย่างนี้เป็นต้น ไป

เหมอืนคนหลับไปกม็ ีอาตมากเ็ห็นหลายๆคน บางคนกร็อๆๆๆ พอลกูมาจรงิๆ 

อ้าว!ไป ถ้าลูกยังไม่มาก็ยังไม่ไป แต่มันก็ไม่ได้เสมอไปนะ บางคนรอลูกก็ไม่มา  

ยังไงก็ต้องตาย นี่ล่ะเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นอย่างนี้ แล้วเราต้องมีที่พึ่ง 

 ท�าอย่างไรให้พ่อแม่เรามทีีพ่ึง่ ตรงนีเ้ราจะไม่ห่วง แล้วเขาก็จะไม่อาลัย

อะไรกับเรา เขาตระหนักว่า ทุกคนพอเกิดมาแล้ว มันมีโน่นมีนี่แล้ว เขาก็จะ

พึ่งได้ที่พึ่งอันสูงสุดเรียกว่าที่พึ่ง มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งอัน

สูงสุด เพระพ่อแม่เห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการแล้ว ก็ได้

ที่พึ่งอันประเสริฐไป ที่พึ่งอันสูงสุด เพราะสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเพียงชั่วครั้งชั่วคราว 

ไม่ได้ถาวรนะ มีเงินอาจจะยื้อชีวิตได้ แต่ซื้อชีวิตไม่ได้ 

 ฉะนัน้ บางอย่างเราคดิว่าเงนิซือ้ได้ ไม่ ซือ้ไม่ได้ทกุอย่าง ซือ้ได้บางอย่าง 

บางคนคิดว่า พ่อแม่ชอบเงิน เพราะหาเงินเป็นมนุษย์เงิน จะเอาโน่นเอานี่ให้ 

แม่ไม่อยากได้เท่าไหร่หรอกสิง่ของภายนอก แม่อยากได้ให้ลกูมาเยีย่มแม่บ้าง

““ที่พึ่งภายนอกแค่ชั่วคราว ที่พึ่ง
ภายในคือกำาลังใจยืนยาวกว่า
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เท่าน้ันแหละ เพราะแม่มหีมดทุกอย่างแล้ว ไอ้ท่ีมมีากเ็ป็นส่วนหนึง่ของแม่ทัง้

นั้นแหละ แต่แม่ต้องการก�าลังใจจากลูก นี่ล่ะปุถุชนบางครั้งมีทุกข์ คนที่มีลูก 

ถ้ามีที่พึ่งแล้ว ทุกข์ประเภทดังที่พูดให้ฟัง มันจะไม่มีในหัวใจแม่ เหมือนเราให้

ของขวัญที่ประเสริฐ ของขวัญที่สูงสุด เพราะที่พึ่งนั้นท�าให้เราพ้นทุกข์ได้ 

 ฉะนั้น พ่อแม่ท่านจึงเปรียบเป็นเหมือนกับพระพรหม เป็นเหมือนกับ

ครบูาอาจารย์ เหมอืนกบัเทพเป็นเทวดา เป็นพระในบ้าน เป็นพระอรหนัต์ของ

บุตรธิดา แล้วบุตรธิดาควรน�าของไปถวาย ไปสักการบูชา หรือไปอนุเคราะห์

เก้ือกูลท่าน โดยเฉพาะท่านไม่มีศีล ท�ายังไงให้ท่านมีศีล ท่านไม่มีสมาธิ ท�า

อย่างไรให้ท่านมีสมาธิ ท่านไม่มีภาวนา ท�าอย่างไรให้ท่านได้เจริญวิปัสสนา

ภาวนา นั่นแหละจึงจะเป็นตอบแทน ทดแทนพระคุณของท่านได้หมดสิ้น

ที่มา: https://soulspartan.com/

...ทำ�
ยังไงให้ท่�น(พ่อ

แม่)  มีศีล มีสม�ธิ ได้เจริญ
วิปัสสน�ภ�วน� นั่นแหละจึง

จะเป็นตอบแทน ทดแทน
พระคุณของท่�น...
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๕

ปฏิบัติธรรมอย่างไร ไม่ให้กำาเริบอีก
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 พระโยคาวจร แม่ชี โยคีผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ช่วงต่อไปเป็น

ช่วงฟังธรรม เป็นช่วงปฏิบัติธรรมร่วมกัน ให้พวกเรานั่งสมาธิ มีสติในขณะฟัง

ธรรมบรรยายตามไปด้วย 

 วันนี้ก็เป็นวันที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน ตรงกับปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 

การอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นการฝึกกายฝึกใจ ฉะนั้น การฝึกก็มียากบ้าง

ง่ายบ้าง ได้ดั่งใจบ้างไม่ได้ดั่งใจบ้าง โยคีก็ต้องอดทน ถ้าเราไม่อดทนการ

ประพฤตกิารปฏบัิติกเ็หมอืนกบัหยดุอยูก่บัที ่ไม่เจรญิก้าวหน้า ความรูส้กึของ

ผู้ปฏิบัติบางครั้งยิ่งเราอยู่นานๆความอดทนก็ต้องยิ่งสูงไปด้วย ถ้ายิ่งอยู่นาน

แต่ความอดทนยิ่งน้อย อะไรนิดอะไรหน่อยก็ทนไม่ได้ เป็นคนขี้โกรธขี้โมโห 

เหมือนอยู่นานก็ยิ่งจะเอาให้ได้ดั่งใจ

 บางครัง้สิง่เหล่านัน้กเ็หมอืนไม่ได้เป็นไปเพือ่ลดละ แต่เป็นไปเพือ่การ

สัง่สมกิเลส เรากต้็องอยูเ่พือ่การฝึกหดัขดัเกลา อยูเ่พือ่เอากเิลสออก ถ้าเรารูจ้ดุ

มุง่หมายอย่างนี ้เรากจ็ะพยายามท�าตามจดุมุง่หมาย กจ็ะท�าให้การกระท�าทกุ

อย่าง หรอืการก�าหนดแต่ละอย่างเป็นไปเพือ่การฝึกหัดขดัเกลา หรอืเอากเิลส

เอาความเห็นแก่ตัวต่างๆออกอยู่เรื่อยๆ ความคิด ค�าพูด การกระท�าทุกอย่าง 

เป็นไปเพื่อลดละบาปอกุศลหรือกิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ตลอด ถ้าท�าได้อย่างนั้น

ก็มีแต่จะเบาบางไปเรื่อย ไม่ว่ากิเลสจะมาทางใจ หรือมาทางกาย หรือมาทาง

วาจา เหมือนกับควบคุมได้หมด คือปิดช่องทางการไหลเข้าออกของข้าศึกคือ

กิเลสได้ทั้งหมด ดังนั้น จึงต้องพยายาม
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 ยิ่งในช่วงที่ครูบาอาจารย์ไม่อยู่ บางครั้งเราก็เหมือนกับไม่ได้อยู่โดย

ปราศจากครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ก็อยู่กับเราตลอด แต่เมื่อไหร่ที่เราห่าง

ธรรม ก็คือห่างครูบาอาจารย์ ถึงแม้ตัวเราอยู่ใกล้ก็เหมือนเราอยู่ไกล ไกลศีล 

ไกลธรรม ไกลวินัย หรือไกลต่อมรรคต่อผล 

 การที่เราก�าหนดอยู่

อย่างต่อเน่ือง นั่นก็คือใกล้ 

ใกล้ต ่อมรรคต่อผล ใกล้

ชิดกับพระรัตนตรัย คือ

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ 

สิ่งที่เรียกว่ากัลยาณมิตรมัน

อยู่ภายนอก แต่จริงๆแล้ว 

พอเราสามารถน้อมเข้ามาสู่

พฤติกรรมภายในได้ คือน้อมมาสู่การกระท�าทางกาย วาจา ใจ ก็เป็นเหมือน

กลัยาณมติรภายในทีค่อยบอกให้เราเว้น คอยบอกให้เรากระท�า เว้นอะไร เว้น

จากกิเลส ท�าอะไร ท�าความดีให้ถึงพร้อม ช�าระอะไร ช�าระจิตใจให้ผ่องใส

ปราศจากโลภโกรธหลงอยู่ตลอด 

 สิง่เหล่านีเ้หมอืนไม่หยดุนิง่ เมือ่ไม่หยดุนิง่ ความจรงิได้ปรากฏดังท่ีโยคี

ท้ังหลายเหน็อยูรู่อ้ยูน่ัน่แหละ สรรพสิง่เกิดแล้วกด็บัไป สภาพธรรมทีเ่กดิขึน้ใน

ใจกเ็หมอืนมสีภาพเกิดดบัอยูต่ลอด ท้ังสิง่ท่ีเป็นบญุและบาป สิง่ทีเ่ป็นกศุลและ

เป็นอกศุล ไม่ว่าจะเป็นกศุลธรรมหรอือกุศลธรรมกต็าม มนักเ็กดิดบัอยูต่ลอด 

ถ้าโยคีไม่พยายามรู้ความเป็นจริง หรือไม่พยายามก�าหนดตามนั้น ก็แน่นอน 

เราก็จะกลายเป็นคนหลง สภาพธรรมอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจ ก็จะกลายเป็น

ความหลง หลงในอะไร หลงในรูป หลงในเสียง หลงในกลิ่น หลงในรส หลง

“

“เมื่อน้อมธรรมเข้าสู่ใจตน 
กัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์

อยู่ไกลก็เหมือนใกล้ 
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““

ในการสัมผัสถูกต้อง หลงยึดหลงถือ หลงส�าคัญมั่นหมายในธัมมารมณ์ต่างๆ

ก�าลังของมรรคอ่อน เพียงดับได้ชั่วคราว แต่ก็ก�าเริบอีกได้ทุกเมื่อ 

 แต่เมื่อโยคีพยายามก�าหนดก็เหมือนกับลด ช่วยบรรเทา เพื่อป้องกัน

หรือเพื่อก�าจัด แล้วแต่ก�าลังของศีล ก�าลังของสมาธิ ก�าลังของปัญญา หรือถ้า

พดูโดยย่อ เขาเรยีกว่าก�าลงัของมรรคมอีงค์ ๘ อฏัฐงัคิกมรรค วกิขมัภนะมรรค 

หรอืว่าเป็นสมจุเฉท ธรรมะคอืมรรคทีส่ามารถตดักเิลสได้ขาดอย่างถาวร ก�าลงั

ของมรรคที่เป็นโลกิยมรรค ก็อาจจะเป็นเพียงแค่ตทังคะชั่วคราว วิกขัมภนะ

ก็ข่มไว้ชั่วคราว เพียงแต่ยืดระยะเวลาให้ยาวออกไป พอดับแล้วก็เกิดอีกได้ 

ส่วนถ้าเป็นอริยมรรคไปแล้ว เป็นสมุทเฉทคือตัดโดยเด็ดขาด ปัญญาแก่กล้า

เป็นโลกุตรมรรคไปแล้ว ถ้าละได้ก็ไม่กลับมาก�าเริบ เป็นอกุปปธรรม ไม่ใช่

กุปปธรรม กุปปธรรมคือพร้อมที่จะก�าเริบได้ทุกเมื่อ แต่ถ้าเป็นอกุปปธรรมก็

ไม่มเีหตปัุจจัยทีจ่ะท�าให้ก�าเรบิจงึต่างกนั ในเมือ่ทกุสรรพสิง่ยงัเป็นกปุปธรรม 

ธรรมที่ดับแล้วจะต้องเกิดอีก

 โยคีจะต้องพากเพียรพยายามจนกว่าก�าลังในการดับทุกข์ หรือก�าลัง

ของมรรคมีองค์ ๘ หรือก�าลังของศีล สมาธิ ปัญญาเป็นอริยมรรค ถ้าเราแยก

ได้เป็นกลุ่ม มีก�าลัง มีศักยภาพมาก จนสามารถตัดขาดได้ เราจึงจะนิ่งนอนใจ

ได้ว่ากิเลสที่ละไปแล้ว เป็นอันละได้เด็ดขาดแล้ว 

 แต่ที่เราละไปแล้วแต่มันเกิดอีกนี่ ก็แสดงว่ามันยังละได้เพียงชั่วคราว 

เหมือนเราตัดหญ้าหรือถอนหญ้า บางครั้งเราก็อาจจะได้แค่ตัดหรือถอน

เป็นบางจุด แต่หญ้ามันยังไม่ได้หมดรากเหง้า หรือหมดเชื้อ หมดเมล็ดพันธุ์

ของมัน เมื่อได้ดิน น�้า หรือความอุดมสมบูรณ์ เม่ือมีเหตุปัจจัยมันก็พร้อม

จะเกิด เหมือนกิเลสที่มีอยู่ ถ้ามันกระทบถึงจะปรากฏว่ามี ถ้าไม่มีผัสสะ 

การกระทบ กเ็หมอืนมนัไม่ม ีท่ีจริง มนัยงัมอียู ่เพียงแต่ไม่ได้ถกูกระตุน้โดยผสัสะ 

การกระทบ
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“

“อายตนะภายนอกภายในกระทบ
กัน ถ้าไม่รู้เท่าทันเพียงสักว่า 

ก็กลายเป็นหลง

ที่มา: https://www.hiclipart.com
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 โดยปกตอิายตนะภายใน-ภายนอกนี ่เหมือนมันต่างคนต่างอยู ่คอืตา

กับรูป หูกับเสียง ตาก็อยู่ส่วนตา รูปก็อยู่ส่วนรูป หูก็อยู่ส่วนหู เสียงก็อยู่ส่วน

เสียง ต่างคนต่างอยู่ แต่เวลาที่ตาเห็นโดยอาศัยแสงสว่าง อาศัยจักษุประสาท 

อาศัยจักษุวิญญาณ อาศัยรูปารมณ์ อาศัยความตั้งใจหรือมนสิการในการ

เห็นในการดู จึงจะเห็นรูปได้ ถ้าองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่มี ก็ไม่

สามารถส�าเร็จในการเห็นได้ 

 แต่เมื่อเห็นแล้วกิเลสมันก็เกิดมาพร้อมกับการเห็น มันมาพร้อมๆกัน 

แทนที่จะสักแต่ว่าเห็น หรือเห็นหนอ ก็กลายเป็นหลงรูป หลงในเสียง คือไม่

ได้รูต้ามเป็นจรงิ ถ้ารูต้ามเป็นจริงมนักเ็ป็นเพียงแค่เหตปัุจจยัทีม่นัอาศยักนั ถ้า

มันอาศัยกันอยู่ ถ้ามีรูป มีแสงสว่าง มีจักษุประสาท มีจักษุวิญาณ มีรูปารมณ์ 

มีอาโลกะคือแสงสว่าง มีมนสิการพวกนี้ เมื่อมันครบองค์ประกอบมันก็เห็น 

 ถ้าสกัแต่ว่าเหน็ มสีต ิความชอบ ความชงัหรอืความหลงก็อาจจะไม่เกดิ 

ไม่เกิดร่วม แต่ถ้าขาดสติ พวกอกศุลหรือรากเหง้าของอกศุลต่างๆมนัก็จะเกิด 

อย่างเช่นโลภมูลพอเกิดความชอบขึ้นมา โทสะมูลพอเกิดความไม่ชอบขึ้นมา 

โมหะมูลคือขาดสติขาดปัญญา ขาดโยนิโสมนสิการขาดความแยบคาย กิเลส

ก็ไม่ชอบ ไม่รู้อยู่ตรงไหนมันฝุดขึ้นมา ฝุดขึ้นมาในใจ พอกระทบมันก็ฝุด แต่

พอมสีต ิถ้าพดูอย่างผูป้ฏบิตัใินแนวนี ้พอก�าหนดปุป๊มนักเ็หมอืนสกดักัน้ มทีัง้

กัน้ไว้ คอืกัน้อกศุล หรือกัน้กเิลสท่ียงัไม่เกิดให้ไม่เกดิ หรือกเิลสทีม่แีล้วเกดิขึน้

แล้วก็เหมือนกับน�าออก คือน�าออกไปด้วย เหมือนท�ากิจไปพร้อมๆกัน อย่าง

เวลาแสงสว่างเกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เมื่อแสงสว่างปรากฏ ความมืดก็หายไป

ทันที แต่เมื่อความสว่างหมดไปความมืดก็กลับเข้ามาแทนที่เป็นอยู่อย่างนี้ 
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 เมือ่เหตปัุจจยัมนัพร้อม  

มันก็ เกิ ด  เ ม่ือ มัน เ กิด

ถามว ่ามันดับไหม มัน

เป็นเพียงแค่กุปปธรรม 

ธรรมที่พร้อมจะก�าเริบ

อี ก  ไ ม ่ ใช ่ ธ ร รมที่ ไ ม ่

ก�าเริบ เป ็นอกุปธัมมา 

หรืออกุปปธัมโม เมื่อมันก�าเริบแล้วมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยเป็นอยู ่อย่าง

นี้ตลอด เมื่อโยคีก�าหนดทัน ก�าหนดรู ้ เท่ากับป้องกันด้วย แล้วก็ละ 

ละอกุศลหรือละกิเลสที่มีให้หมดไปด้วย เหมือนผลพลอยได้จากแสงสว่างที่

เกิดข้ึนก็ท�าให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ ที่วางอยู่นั้นให้รู้ว่า อะไรเป็นอะไร คือรู้

ตามความเป็นจริงนั่นเอง 

““กำาหนดได้ทัน ทั้งป้องกันและ
ทั้งละอกุศลหรือกิเลส
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 เหมือนเอาความสกปรกออก สิ่งที่เราเห็นก็คือความไม่มี ฆ่าความ

สกปรกมันหายไปด้วยในขณะท่ีเราท�า ในขณะท่ีเราช�าระล้างร่างกายให้สะอาด 

มันแปดมันเปื้อนเหมือนเราซักผ้าให้สะอาด มันก็จะมีเหตุมีผลตามมาเอง แต่

ถ้าโยคีไม่ได้ก�าหนด ไม่มีสติ ก็แน่นอนมันก็ก�าเริบอีก เหมือนเราดับไฟความ

มืดมันก็ยังมีอยู่ แต่พอเปิดไฟก็ขับไล่ความมืดให้หายไป แต่ถ้าเวลากลางวัน 

ที่ไหนที่พระอาทิตย์ส่องถึงก็จะมีความสว่าง ท�าให้เรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ตามที่มันเป็น แต่ถ้าไม่มีแสงสว่าง พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วมันก็มืดมิด 

มันก็สลับไปสลับมา มันก็เป็นความจริงอย่างหนึ่ง
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 ชวีติของคนเรา ถ้า

ไม่เข้าใจความจรงินี ้กจ็ะอยู่

อย่างผู้ที่มีความหลง หลง

รปู หลงเสยีง หลงกลิน่ หลง

รส หลงการสัมผัสถูกต้อง 

หลงธมัมารมณ์ทีเ่กดิขึน้กบั

ใจ พอหลงยดึ หลงถอื หลงส�าคญัมัน่หมาย ชวีติกจ็ะเวยีนเกดิเวียนตายอยูอ่ย่าง

นี้ เมื่อมีเกิดก็มีแก่ตามมา มีเจ็บตามมา มีมรณะคือความตายก็ตามมา นี่เป็น

เหมือนกับสภาวะของความทุกข์ที่ต้องมีคือทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ อย่างเช่น

ความสวยมนักท็นอยูไ่ม่ได้ แล้วความแก่ก็ตามมา หรอืความไม่เจบ็มันกท็นอยู่

ไม่ได้ เดีย๋วมนัก็เจบ็ไข้ได้ป่วย หรอืเมือ่มคีวามเกดิ มันกท็นอยูไ่ม่ได้ ถงึเวลามัน

กด็บั เป็นสภาวะทีม่นัมอียูอ่ย่างนัน้ คอืมนัเลีย่งไม่ได้ คือมันทนอยูอ่ย่างเดมิไม่

ได้ มันต้องเปลี่ยนไปเป็นอย่างนั้น 

 แต่ถ้าทุกข์ธรรมดาท่ีเราเรียกว่าทุกขเวทนา เด๋ียวปวดเม่ือย เดี๋ยวชา 

เดี๋ยวเหน็บ อันนี้คือทุกขเวทนาในท�านองเดียวกัน มันก็จะสลับไปด้วยสุข

เวทนา บางครั้งเราก็มีความสุขเมื่อทุกขเวทนามันลดลง หรือบางครั้งก็รู้สึก

เหมือนไม่สุขไม่ทุกข์ เป็นอุเบกขาเวทนา อันนี้เป็นเวทนาเป็นสุขทุกข์ ความ

เสวยอารมณ์ เป็นความทุกข์อีกแบบหนึง่เขาเรียกว่าทกุขเวทนา มทีัง้ทกุข์กาย 

แล้วกท็ุกขใ์จ แตก่็ทนยากเหมอืนกัน เพราะมนัถกูบบีคัน้ท�าใหเ้รารู้สกึล�าบาก

ในการทีจ่ะทนในการปวด ถงึแม้จะปวดหนอๆ อยูก่จ็รงิ แต่มนัทกุข์รูส้กึว่ามนั

ทรมาน บางครั้งลึกๆก็อยากให้หายปวด หรือไม่อยากให้ปวด อันนี้เป็นทุกข์ 

แต่อาจจะไม่ใช่สภาวะทุกข์ สภาวะทุกข์มันอาจจะตามมากับความเกิด พอ

เกิดแล้วก็มีมาเลย มีมาด้วย ถ้าไม่มีความเกิด ทุกข์แบบนี้ก็ไม่มีมาด้วย 

 หรือแม้กระทั่งทุกขเวทนาเองก็เหมือนกัน คนบางคนก็ยังปรารถนาที่

““ไม่รู้ความจริง ก็หลงวนเวียนใน
วัฏฏะทุกข์ ทุกข์อื่นๆก็ตามมา 
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จะเกิด เมื่อยังปรารถนาที่จะเกิด ก็เหมือนกับเราปรารถนาความแก่ด้วย ถึง

แม้ไม่ปรารถนา แต่มันมากับความเกิด ถึงแม้ไม่ปรารถนาความเจ็บ แต่ความ

เจ็บก็ตามมาด้วย เราเจ็บ เราปวด เราเป็นโน่นเป็นนี่ เจ็บป่วยด้วย ถึงแม้ไม่

ปรารถนาความตาย แต่ความตายก็ตามมาด้วยอีกเหมือนกัน มันเป็นเหตุเป็น

ผล เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันอย่างนี้แหละ

 เมื่อไม่รู้ก็ยึด เม่ือ

ไม่รู้ก็ส�าคัญม่ันหมาย เมื่อ

ไม่รู้ก็คิดว่า ทุกอย่างมันอยู่

ในอ�านาจ แต่แท้ที่จริงแล้ว

ไม่สามารถจะท�าให้สิ่งทั้ง

หลายอยู่ในอ�านาจของเรา 

คือไม่เป็นไปตามอ�านาจ

ของบุคคลคนนั้น แต่เป็นไปตามธรรม ธรรมะคือเหตุปัจจัยเอื้ออาศัยกัน เป็น

ไปตามธรรม ไม่ได้เป็นไปตามใคร หรือไม่ได้เป็นไปตามเรา ไม่ได้เป็นของใคร 

แล้วกไ็ม่ได้อยูใ่นอ�านาจของใคร ขึน้อยูก่บัปัจจยัท่ีมีว่าเป็นกศุลหรอืเป็นอกศุล 

เป็นบญุหรอืเป็นบาป เป็นไปเพ่ือลดละหรือขัดเกลา เป็นไปเพือ่สะสมกเิลสหรอื

เป็นไปเพือ่ละกเิลส กค็อืเหตเุป็นอย่างไรผลกเ็ป็นอย่างนัน้ เม่ือเราไม่รูไ้ม่เข้าใจ

ก็จะหลงอยู่อย่างนั้น หลงคิดว่าสิ่งที่มีนั้นจะอยู่กับเราตลอดไป หลงส�าคัญมั่น

หมายว่าสิ่งที่เราได้แล้ว สิ่งท่ีเราเป็นแล้ว จะยังอยู่ตลอดไป จริงๆมันก็ไม่ใช่ 

มันเกิดแล้วมันก็หายไปทันที เกิดแล้วก็เสื่อมไป เกิดแล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่าง

นี้ตลอด 

 เมื่อเป็นอยู่อย่างนี้ โยคีถ้าไม่ได้ท�ากรรมฐาน หรือไม่ได้ท�าตามพระ

สทัธรรมของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็ยากทีจ่ะน้อมเอามาปฏบิตัเิพือ่ให้รูถ้กูต้อง 

““ทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่ในอำานาจ
ของใคร แต่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย
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เห็นถูกต้อง เข้าใจถูกต้อง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามสภาพของเหตุปัจจัยที ่

ก�าลังเกิดๆ ดับๆ อยู่นี้ เมื่อท�าไม่ถูกต้องตามเหตุปัจจัย ผลที่ตามมาก็คือความ

ทุกข์นั้นเอง

 ความทกุข์จะทกุข์กาย หรอืทกุข์ใจ จะเป็นทกุขเวทนา หรอืสภาวะทกุข์

ต่างๆ มันก็ล้วนแต่มีเหตุ มันจึงเป็นอย่างนั้น ถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่เป็น หรือผล

พวงต่างๆ ที่ตามมามากมาย มันมีกิ่ง มีใบ มีดอก มีผลเหมือนต้นไม้มันขยาย

ไปเรื่อย ต้นไม้ที่มันเป็นพิษมันก็ขยายพันธุ์ไปตามเหตุปัจจัย ต้นไม้ที่มันเป็น

ประโยชน์ มนักข็ยายพันธุไ์ปตามเหตุปัจจยัของมนัเหมือนกนั เมือ่มนัยงัมเีหตุ
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 แต่ถ้ามันไม่มีเหตุปัจจัย ไม่มีเมล็ดพันธุ์พวกนี้มันก็จะไม่เกิด หรือ

ไม่งอกงามต่อไป เพราะมันหมดเหตุปัจจัย ถึงแม้มันจะมีความอุดมสมบูรณ์

ของสภาพแวดล้อม เมล็ดพันธุ์ก็จะไม่งอกอีกแล้ว ถ้าเป็นเม่ือก่อนมันก็เกิด

และงอกงามได้ในระยะเวลาเพียงไม่กีว่นั แต่พอเหตปัุจจยัภายในของมนัหมด

แล้ว จะเอาไปปลูกมันก็ไม่เกิด จะเอาไปเพาะเนื้อเยื่อในห้องแล็ป มันก็ไม่เกิด 

เพราะมันไม่มีความสามารถจะเกิดได้อีก หรือจะงอกได้อีก เหมือนกิเลสในใจ

ถ้ามันหมด มันหมดจริงๆ คือมันไม่ก�าเริบ มันเป็นอกุปปธรรมแล้ว เป็นธรรม

ที่ไม่ก�าเริบ แม้จะมีเหตุปัจจัยมาท�าให้มันเกิด มันก็เกิดไม่ได้อีก จะท�าให้มันมี 

มันก็มีไม่ได้อีก จะท�าให้มันเป็น มันก็เป็นไม่ได้อีก เพราะมันหมดที่จะมี หมด

ที่จะเป็นอย่างนั้นอีกแล้ว หมดช่องหมดทางที่กิเลสมันจะเกิด

“

“ทำาเมล็ดพันธุ์พืชคือตัณหาให้
แห้ง ก็เป็นอกุปปธรรม 

ไม่เกิดไม่กำาเริบอีกต่อไป
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 ฉะนั้น ถึงแม้ขันธ์ ๕ ยังอยู่ ตาที่มีหน้าที่เห็น ก็ท�าหน้าท่ีเห็นไป 

เห็นแล้วก็เห็นตามเป็นจริง ที่ท่านบอกสอนมาใช้ว่า เห็นสักแต่ว่าเห็น จริงๆ 

เป็นค�าของผู้พ้นแล้ว พ้นแล้วจากทั้งรูปและนาม พ้นแล้วจากทั้งด�าและขาว 

พ้นแล้วจากทั้งบุญและบาป พ้นแล้วจากความเกิด มันก็จะไม่มีความแก่ เจ็บ 

ตาย ตามมาอีก 

 ฉะนั้น พอเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้น ไม่ใช่ไม่เห็น เห็นก็สักแต่ว่า

เห็น ได้ยินเสียงก็ได้ยินเหมือนที่เราได้ยิน แต่ก็สักแต่ว่าได้ยิน เพียงแต่ไม่โลภ 

ไม่โกรธ ไม่หลง ขณะได้กลิน่ กส็กัแต่ว่ากลิน่หนอ ไม่ได้หมายความว่ารบัรูก้ล่ิน

ไม่ได้ รับรู้กลิ่นทุกอย่าง แต่ไม่ชอบหรือไม่ชัง แล้วก็ไม่หลง เพราะไม่มีกิเลส ก็

สักแต่ว่ากลิ่น ที่เราบอกว่ากลิ่นหนอ เวลาลิ้มรสก็ต้องลิ้มรส ทั้งดื่ม ทั้งเคี้ยว 

ทั้งกลืน เพราะในเมื่อธาตุขันธ์ยังอยู่ด้วยกัน ก็ต้องมีอาหารซึ่งเป็นปัจจัยหล่อ

เลี้ยงจนกว่าจะหมด ทุกข์ก็เป็นแค่สภาวะที่ต้องกิน ต้องถ่าย ต้องบริหารธาตุ

ขันธ์ไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นเอง แต่ไม่ได้มีอุปาทานที่ไปยึดถือว่าเป็นนั่นเป็น

นี่ เพราะตัวธาตุขันธ์มันไม่ได้เป็นกิเลสมันอาศัยกันอยู่เพราะเหตุปัจจัย 

 ส่วนเวลาถูกต้องสัมผัสก็เหมือนกัน ก็สักแต่ว่าถูกต้องสัมผัส ท่ีเรา

บอกว่าถูกหนอ ก็สักแต่ว่าถูก ถูกต้องสัมผัส หรือเวลาที่รู้ธัมมารมณ์ก็สักแต่

ว่ารู้ ไม่ได้ชอบหรือชังหรือหลง ในสภาพธรรมเหล่านั้นเลย เวลาที่รับรู้ผ่าน

““บริหารธาตุขันธ์ตามเหตุปัจจัย 
อย่าไปมีอุปาทานยึดมั่นถือมั่น



115

ทางอายตนะทั้งหมด เหมือนกิเลสมันนิพพานคือมันดับไป กิเลสนิพพานคือ

ดับไป ดับไปที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มันดับไปหมด 

 ถ้าบอกว่าขันธ์ ๕ มันดับ มันก็ดับ มันไม่ปรุง มันไม่ก�าเริบ เพราะธรรม

น้ันมันไม่ใช่กปุปธมัโม แต่มนัเป็นอกปุปธมัโม มนัไม่ก�าเรบิอกี มนัมเีหตนุะไม่ใช่

ว่าไม่มเีหตุ ในเมือ่มนัมเีหตแุห่งความไม่ก�าเริบ มนักจ็ะไม่ก�าเริบเม่ือมนัไม่มีเหตุ 

เมื่อมันมีเหตุให้ก�าเริบมันก็ก�าเริบ เมื่อมันไม่มีเหตุให้ก�าเริบมันก็จะไม่ก�าเริบ 

มันก็อยู่ที่เหตุอีกเหมือนกัน เหตุแห่งสุข เหตุแห่งทุกข์ เหตุแห่งความดับทุกข์ 

เหตุมันมาจากอะไร จากตัณหา ถ้าละตัณหาได้มันก็หมดไป หมดเหตุมันก็ดับ

ไปได้อยู่แล้ว มันก็ไม่กลับมาก�าเริบอีก แต่บางครั้งเราละคือละได้ชั่วคราว ละ

แล้วจึงเกิดอีก



116

 เหมือนคนที่

ปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วปฏิบัติ

อีก ก�าหนดแล้ว ก�าหนด

อีก มันก็ยังกลับมาก�าเริบ 

เกิดๆ ดับๆ ถึงบอกว่าเรา

ต้องอดทน ต้องอดทนให้มากๆ ต้องพากเพียรพยายามต่อไป ถึงแม้ไม่อยาก

ท้อแต่มันก็ท้อ ไม่อยากจะเหนื่อย แต่มันก็ต้องเหนื่อย มันมีเหตุให้เหนื่อย ไม่

อยากจะเบ่ือหรอกแต่มนัก็เบือ่ได้ เพราะเหตปัุจจยัมนัม ีเบือ่แล้วกสั็กแต่ว่าเบือ่ 

เพราะพากเพยีรต่อไป บางคนกบ็อกว่าไม่อยากขีเ้กยีจหรอก เพราะรูว่้าความ

ขีเ้กยีจมนัไม่ดี แต่มนักห้็ามไม่ได้ เมือ่มนัยงัมเีหต ุถ้าละเหตพุวกนีไ้ด้อย่างเดด็

ขาดแล้ว สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่มี ในเมื่อมันมีเหตุ มันก็พร้อมจะเกิดได้ทุกเมื่อถ้าผู้

นั้นประมาท แต่ถ้าบุคคลผู้นั้นไม่ประมาท ไม่ขาดสติ ไม่มัวเมา ไม่ลุ่มหลง มัน

ก็ไม่สามารถกลับมาก�าเริบเสิบสานในใจเราได้อีก เมื่อหมดแล้วก็หมดเลย ละ

ได้แล้วก็ละได้เลย 

 แต่นี่ต้องละแล้วก็ต้องละอีก เหมือนเราอาบน�้า อาบครั้งเดียวเสร็จ

เลยก็ไม่ใช่ ต้องอาบแล้วอาบอีก แปรงฟันล้างหน้าก็ต้องช�าระล้างอยู่เรื่อย 

หรือกวาดพื้นถูพื้น ซักผ้า ที่หลับที่นอนมันต้องซักแล้วซักอีก อย่างนานๆ ซัก

ทีหรือซักทุกวัน เหมือนเราอาบน�า้ก็อีกเรื่อง มันก็อยู่ที่เหตุที่ปัจจัย มันเปื้อน

มาก เปื้อนน้อย สกปรกมาก สกปรกน้อย มันก็ขึ้นอยู่ที่เหตุ ถ้ามันสกปรกมาก

ก็อาจจะต้องรอให้ถึง ๒-๓ วันไม่ไหว ก็อาจจะต้องดูแลช�าระชะล้างจัดการ

ความสกปรกนั้นให้เยอะขึ้น จากต้องรอ ๓ วันอาจจะต้องทุกวันเป็นต้น 

““เมื่อทุกข์ยังเกิดๆดับๆกำาเริบอยู่ 
ก็ต้องพยายามปฏิบัติต่อไป 
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ถึงบอกว่าเรา
ต้องอดทน ต้องอดทน

ให้มากๆ ต้องพากเพียร
พยายามต่อไป
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 โยคีจะเอาแต่อิริยาบถใหญ่อย่างเดียว แต่อิริยาบถย่อยท�าไม่ค่อย

ได้ ช่องว่างช่องโหว่มนัเยอะ กต้็องพยายามอดุช่องว่างช่องโหว่เหล่านี ้เหมอืน

กับว่าไม่ต้องรอว่าต้องเดิน ต้องนั่ง ต้องยืน ต้องนอน แต่พอก้มก็มีสติ เงย 

คู้ เหยียด เคี้ยว กลืน เหลียวซ้าย แลขวา ถ้ามีสติอยู่ มันก็เกื้อกูลได้มากขึ้น  

ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเกื้อกูลกัน เหมือนเราท�าได้มากขึ้น ช่องทางท่ีกิเลสมัน 

เข้ามา มันมาจากทางนี้ 

 หรือมันมาจากช่องทางแดนติดต่อคืออายตนะ จิตติดต่อกับรูป   

ตาติดต่อกับรูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับโผฏฐัพพะ ใจกับธัม

มารมณ์ ท�าอย่างไร ถ้าเท่าทันช่องทางพวกนี้ กิเลสที่ยังไม่เกิดมันก็จะไม่เกิด 

หรืออกุศลผลธรรมที่มันยังไม่เกิด มันก็จะไม่เกิดมา เพราะมันไม่มีเหตุปัจจัย

ให้มันเกิด หรือที่มันเกิดแล้ว เมื่อไม่มีเหตุปัจจัยเกื้อกูลมันก็มีแต่จะเสื่อมไปๆ 

หมดไปเรื่อยๆ อดทน พยายาม ฝึกฝนอบรมต่อไป 

““มีช่องว่างเมื่อไหร่ กิเลสก็โผล่ผุด 
จึงต้องอุดช่องว่างเสีย
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 อาตมาก็เพิ่งกลับมาเมื่อเช้า กลับมาจากประเทศอินเดีย กลับมาก็ดี ก็

เอาฝนมาด้วย นึกว่าฝนหมดแล้ว ฝนก็ยังตกหนัก โดนไอฝนนิดหน่อยก็มาไม่

ได้ไอ เพยีงแพ้อากาศนดิหน่อย เดีย๋วพรุง่นีก้ไ็ปใหม่ แต่ไม่ได้ไปประเทศอนิเดยี

นะ ไปไกลกว่านัน้ ไปอกีทวปีหนึง่โน่น ไปสหรฐัอเมรกิา ช่วงนีอ้อกพรรษาแล้ว

เดินทางจาริกไปบ่อย 

 พวกเราเวลาครูบาอาจารย์ไม่อยู่ ถ้าใจเราไม่ห่างศีล ห่างธรรม ไม่ห่าง

สต ิไม่ห่างปัญญานัน่แหละ ครบูาอาจารย์กอ็ยูข้่างๆนัน่แหละไม่ได้ไปไหน แต่

ถ้าเราห่างทาน ห่างศีล ห่างภาวนา ห่างธรรมวินัย ห่างศีล สมาธิ ปัญญา ห่าง

มรรคอย่างนี้ ก็แน่นอนมันก็เหมือนกับอยู่ไกล หรือบางครั้งอยู่ไกล ถ้าใกล้ศีล 

สมาธิ ปัญญา ก็เหมือนอยู่ใกล้ ไม่ได้อยู่ที่ใคร อยู่ที่ธรรมคือเหตุปัจจัย
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 ถ้าเหตุปัจจัยมันไม่ท�าให้อกุศลผลธรรมก�าเริบมันก็จะไม่ก�าเริบ ถ้า

เหตุปัจจัยมันท�าให้อกุศลธรรมก�าเริบมันก็ก�าเริบ ไม่ได้เกี่ยวกับว่าใคร เพราะ

ไม่ได้อยู่ในอ�านาจของใคร มันเป็นอ�านาจของธรรม ธรรมะเราบังคับบัญชา

มันไม่ได้ ไม่ใช่เรา มันเป็นของมันอย่างนั้น มันเป็นอนัตตา มันเป็นไปตามเหตุ

ปัจจัย 

 เม่ือเรารู้อย่างนี้ ก็ต้องท�าเหตุปัจจัยให้มันถูกต้อง เม่ือเหตุปัจจัยมัน

ถูกต้อง มันก็จะไม่มีไกลมีใกล้ ไม่มีสูงมีต�่า ไม่มีค�าว่าด�าหรือขาว ไม่มีค�าว่า

มืดหรือสว่างอีกแล้ว มันเป็นของมันอย่างนั้นเอง เป็นไปตามธรรม ซึ่งถ้ามอง

ธรรมดาเหมือนการเริ่มต้น ก็เหมือนเห็นตามเป็นจริง เห็นการเกิดดับของทุก

อย่าง เหมอืนดวงตาเห็นธรรมท่ีเกดิขึน้กบัท่านโกณฑญัญะพราหมณ์นัน้แหละ 

ขอให้อดทนและก็พากเพียรพยายามต่อไป 

““ทำาเหตุปัจจัยให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้
อกุศลธรรมกำาเริบ
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 ช่วงต่อไปขอให้ตัง้ใจกลบัไปทีอ่ารมณ์หลกั ไปทีอ่ารมณ์เดมิ มนัมพีอง

มียุบก็อยู่ที่พองยุบ นั่งมานานแล้วมันปวดมันเมื่อย อยู่กับความปวดเมื่อยได้

ไหม หรือไปคิดแต่ว่าปวดสักแต่ว่าปวดได้หรือเปล่า อดทนได้ก็อดทน ทนไม่

ได้จริงๆก็นั่นแหละ คือนี่แหละมันเป็นผลมาจากความเกิด 

 หรือสัน้ๆกเ็หมอืนกบัมนัเป็นผลจากทีเ่ราไม่เคยนัง่นาน พอนัง่นานมัน

เลยปวด อันนีผ้ลใกล้ๆ เหตใุกล้ๆ ถ้าเหตไุกลๆมนัมาจากชาตคิอืความเกิด เม่ือ

ได้อัตภาพแบบนี้มา สิ่งพวกนี้ก็ตามมาทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะว่านั่งนานแล้วมัน

ปวด หรอืเป็นโรคเหนบ็ชาหรอืเปล่า มนัมาจากความเกดิ เราเกดิมาเพราะอะไร 

เพราะอวิชชาเพราะความไม่รู ้เกดิมาเพราะอะไร เพราะความหลงจงึท�าให้เกดิ 

แต่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานก�าจัดอวิชชา ความไม่รู้ แล้วก็ก�าจัดโมหะคือ

ความหลงออกไป งั้นขอให้ตั้งใจนะ
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ท่านเดินทางกลับเมืองไทยเพื่ออุปัฏฐาก
ดูแลหลวงพ่อใหญ่อย่างใกล้ชิด สอน

วิปัสสนากรรมฐาน และยังได้รับภารธุระ
ดำาเนินการก่อสร้างวัดภัททันตะอาสภา-
ราม เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่หลวงพ่อภัท

ทันตะอาสภมหาเถระ



ประวัติ (ต่อ)

๒๕๔๔ - ปัจจุบัน

จำาพรรษา ณ วัดภัททันตะอาสภาราม 
อำาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ท่านได้รับการ 

แต่งตั้งให้เป็นเจ้าสำานักวิปัสสนาสมมิตร-ปราณี 
และเจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม เพื่อปฏิบัติ

ภารกิจในหน้าที่พระวิปัสสนาจารย์แทนหลวง 
พ่อใหญ่ จนกระทั่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่าย
วิปัสสนาธุระของวัดภัททันตะอาสภาราม

ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร 
ประเภทการส่งเสริม
การปฏิบัติธรรม

๒๕๕๒

๒๕๕๓

- ได้รับสมณศักดิ์ 
พระครูภาวนาวราลังการ
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท 
ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (จร.ชท.วิ)

- ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ  
ประเภทรัชตเกียรติคุณ จากคณะ
กรรมาธิการศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร



สถานภาพปัจจุบัน

- เจ้าอาวาส และพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

 วัดภัททันตะอาสภาราม

- พระวิปัสสนาจาย์

- พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๔

- พระวิปัสสนาจารย์ผู้ให้การอบรมด้านวิปัสสนา

 แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ

- พระวิปัสสนาจารย์ผู้ให้การอบรมพระนิสิต

 จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ





วิ ปั ส ส น า เ ป ล่ี ย น ใ จ ค น

ก ร ะ แ ส นำ ้ า
เปลี่ยนใจปลา




