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 ปูชา จ ปูชนียาน�  เอตมฺม� คลมุตฺตม� ฯ

การบูชาบุคคลควรบูชา   ค�าสั่งสอนศาสดาทรงตรัสไว้

เป็นมงคลสูงสุดทั้งกายใจ  ควรกราบไหว้บูชาร�าลึกคุณ 

มวลศิษย์น้อมร�าลึกกราบเหนือเกศ พระคุณเดชอาจารย์เคยเกื้อหนุน

เหมือนมีเกราะป้องกันด้วยการุณย์ แม้ว้าวุ่นขุ่นใจได้บรรเทา

หากสิ่งใดมวลข้าได้หลงผิด  พลั้งพลาดจิตคิดไปด้วยโง่เขลา

กายกรรมวจีกรรมช่วยแบ่งเบา  ทุกข์บรรเทาให้อดโทษอโหสิกรรม  

 ยี่สิบเก้าตุลาฯ มาบรรจบ วันค�ารบอายุวารห้าเจ็ดขัย

ศิษย์น้อมกราบวันทาด้วยหัวใจ  ขอจงให้สิ่งดีนี้คุ้มครอง 

ขออ�านาจไตรรัตน์ก�าจัดโศก  นิราศโรคปลอดภัยไร้ทุกข์ผอง 

แม้หมู่มารมิกล้ามาล�าพอง  ศิษย์ทั้งผองรวมใจถวายพร 

ห้าสิบเจ็ดกาลฝนที่พ้นผ่าน  ศิษย์อาจารย์เคยพึ่งพิงค�าสอน

แม้ล�าบากธาตุขันธ์ไม่อาทร  เฝ้าพร�า่สอนศิษย์เห็นวิปัสสนา

ด้วยวิญญาณเป็นครูผู้สอนสั่ง  กรุณาตั้งอาทรสอนศิษย์หนา 

ศิษย์ทุกข์ร้อนผ่อนคลายธรรมธารา วิปัสสนาจากครูวิญญูชน

 จากวันนั้นถึงวันนี้หลายปีผ่าน ศิษย์อาจารย์ผ่านวัยหลายกาลฝน
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อาจดูเหมือนห่างไกลใจยังมั่น  เพื่อสร้างสรรค์เส้นทางอย่างค�าสอน

ไม่ทอดทิ้งธุระ (๒) เฝ้าสังวร  ตามค�าสอนภาวนาวิปัสสนาธรรม.
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 หนงัสอื "บนัทึกธรรมโสรโทภกิขุ (๘) ๒๕๖๓" ฉบับน้ีเป็นหนงัสือธรรมะ

เล่มที ่๘ ของชุดหนงัสอืบนัทกึธรรมโสรโทภิกข ุซ่ึงมีการจดัท�าขึน้ปีละคร้ัง นบั

ต้ังแตป่ ีพ.ศ. ๒๕๕๖ เปน็ต้นมา โดยคณะศิษยานศุษิยไ์ดร้ว่มกนัจดัท�าหนงัสือ

ฉบบันีข้ึน้เพือ่เป็นธรรมบรรณาการ นอ้มนมัสการ กตญัญ ูมทุติา สกัการะ แด ่

พระครูภาวนาวราลังการ วิ. (พระอาจารย์สมศักดิ์ โสรโท) พระอาจารย์ใหญ่

ฝ่ายวิปัสสนาธุระ เจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม อ�าเภอบ้านบึง ชลบุรี 

เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๗ ปี พรรษาที่ ๓๗ ซึ่งในปีนี้ตรง

กับวันพฤหัสที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 พระครูภาวนาวราลังการ วิ. พระอาจารย์ผู้มีธรรมคือวิปัสสนาเป็น

ที่มายินดี ผู้ไม่เหินห่างจากโพธิปักขิยธรรม ปราศจากความยึดม่ันในรูปนาม 

รุง่เรอืงด้วยแสงสวา่งแห่งปญัญาและมจีริยาวตัรสงบงาม ท่านเปน็ครผููบ้�าเพญ็

ประโยชนเ์กือ้กลูแกพ่วกเราเหลา่ศษิยานศิุษยด์ว้ยพระคุณกลา่วคือ กรณุาและ

ปัญญาญาณ เป็นผู้เปี่ยมด้วยเมตตาในการสอนชี้แนะแนวทางการเจริญสติ

ปัฏฐาน ๔ วิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นหนทางสายเอกสู่ มรรค ผล นิพพาน 

ตามหลักค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ช่วยจุดประทีปแสง

สว่างให้ปรากฎแก่ใจของเหล่าศิษยานุศิษย์เพื่อก้าวข้ามผ่านพ้นวัฏฏะทุกข์ 

เหล่าศิษยานุศิษย์ขอน้อมกราบมุทิตาสักการะพระอาจารย์ ผู้เป็นที่พึ่งในคุณ

ประโยชน์ทั้งหลายด้วยเศียรเกล้า 

 "บันทึกธรรมโสรโทภิกขุ (๘) ๒๕๖๓" ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมธรรม

บรรยาย เพื่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามนัยแห่งสติปัฏฐานสี่  จากพระ

ธรรมเทศนาของพระครูภาวนาวราลังการ วิ.  ในโอกาสต่าง ๆ ซ่ึงแบ่งเป็น 

คำานำา



*บทความ เริ่มตั้งแต่เรื่อง "สละคืนความเป็นเรา" ต่อด้วยเรื่อง "มองให้รู้เป็น

ครสูอน" "บงัเอญิคอือวชิชา" "บรหิารขนัธบ์รรเทาทกุข"์ "นอกเหตเุหนอืผลพน้

อัตตา" และ "ก�าหนดรู้เพื่อละเหตุแห่งทุกข์" พร้อมทั้งบทกลอนอาจาริยบูชา

สรรเสริญคุณประกอบไว้ในบทน�าของหนังสือ 

 ในนามของศิษยานศุษิย ์ขอกราบอนโุมทนากบัผู้มีส่วนเกีย่วข้องทกุ ๆ  

ท่านในการจัดท�าหนงัสอืฉบบันี ้เพ่ือเปน็ธรรมบรรณาการแด ่พระครภูาวนาว

ราลังการ วิ.  เหล่าศิษยานุศิษย์ขอน้อมถวายบุญกุศลแด่ท่านพระอาจารย์ ครู

ผู้ชี้น�าทางสงบ สว่าง และทางสู่ความพ้นทุกข์ในวัฏฏะ ทางกองบรรณาธิการ

หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ เนือ้หาสาระธรรมของ "บันทึกธรรมโสรโทภิกข ุ(๘) ๒๕๖๓" 

ฉบบันี ้จะเป็นประโยชนต์อ่ผูใ้ฝใ่จในการปฏบิตัธิรรมและขอใหเ้ปน็เหตปุจัจยั

ให้ท่านผูอ้า่นได้ถงึซึง่มรรค ผล พระนพิพาน ตามเหตปุจัจยัอนัควรทกุ ๆ  ทา่น

ด้วยกัน 

 สดุทา้ยนีค้ณะศิษยานศุษิยข์อนอ้มอภวิาทวันทาดว้ยจติมุทติายนิดแีด่

พระอาจารย์เนื่องในวันอายุวัฒนมงคลครบ ๕๗ ปี ๓๗ พรรษา ขอคุณพระ

ศรีรัตนตรัยโปรดช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาให้พระอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง 

พลานามยัสมบรูณ์ สถติสถาพรในบวรพระพทุธศาสนา เป็นรม่โพธิร์ม่ไทรของ

เหล่าศิษยานุศิษย์ตลอดกาลนานเทอญ 

      ผศ.ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร

       บรรณาธิการ
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กุศลได้เสียสละทุ่มเทก�าลังกาย ก�าลังใจ ก�าลังสติปัญญา ก�าลังทรัพย์ร่วมกัน

จัดท�าหนังสือ “บันทึกธรรมโสรโท ภิกขุ(๘)” เพื่อน้อมเป็นมุทิตาสักการะ

เนื่องในโอกาสที่อาตมาภาพได้เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๗ ปี ๓๗ พรรษา 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ซึ่งทุกท่านได้แสดงออกซึ่ง
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ทั้งหลาย

 ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คุณธรรมความดีงามทั้งหลาย 

จงอ�านวยพรใหท้า่นประสพสิง่อนัไพบลูย ์คอื มนษุยส์มบัต ิสวรรค์สมบัติ และ

พระนิพพานสมบัติ เทอญ

   พระครูภาวนาวราลังการ วิ.
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1
สละคืนความเป็นเรา
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 พระโยคาวจร แม่ชี โยคีผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ช่วงต่อไป

เป็นช่วงฟังธรรม เป็นช่วงปฏิบัติธรรมร่วมกัน ให้พวกเรานั่งสมาธิ มีสติใน

ขณะฟังธรรมบรรยายตามไปด้วย วันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่ 22 เดือนเมษายน  

ปีพุทธศักราช 2562 

 

 

 

 เดอืนเมษา บ้านเรากร็ูอ้ยูแ่ล้วว่าเป็นฤดรู้อน ในวนันีก่้อนทีพ่วกเรา

จะมาท�าวัตรสวดมนต์ ก็มีพายุฤดูร้อนหน่อยๆ ลมเยอะกว่าฝนน้อยหน่อย ที่

ร้อนๆ ตอนนี้ก็เลยเย็นลงหน่อย สงสัยพายุมันพัดเอาลมร้อนไปด้วยก็เลยรู้สึก

อากาศจะดีขึ้น อันนี้มันก็แล้วแต่เหตุปัจจัย บางครั้งมันร้อนพอเหตุปัจจัยมัน

เปลีย่นความร้อนมนักล็ดลง ถ้าเปรยีบทกุข์เหมอืนกบัความร้อน ทกุข์ในใจคน

เราถ้าเหตุปัจจัยคือมีความรู้ รู้ถูกเข้าใจถูก ปฏิบัติต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป 

อย่างถูกต้อง ก็เหมือนกับเหตุปัจจัยมันเปลี่ยน ช่วงหนึ่งเราก็จะรู้สึกเบากาย

เบาใจ เหมือนกบัทกุข์มนัน้อยลง กเ็ป็นอย่างนีแ้หละ มันไม่เสมอไปนะ คนเรา

ก็มีทั้งสุข ทุกขเวทนา หรือบางครั้งก็ไม่ได้รู้สึกถึงความสุขความทุกข์ เฉยๆ ไม่

สุขไม่ทุกข์นั่นแหละ ที่บางคนชอบพูดจาหรือสื่อสารกันก็เป็นที่เข้าใจว่าไม่สุข

ไม่ทุกข์เป็นยงัไง เฉยๆ เป็นยงัไง ซึง่สิง่เหล่านีใ้นชีวติจริงของแต่ละคนบางครัง้

มันก็เหมือนกับฟ้ากับฝนหรืออากาศ หรือสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไป หรือ

รวมๆ มนักเ็หมอืนกบัเราจดัสรรให้ว่าฤดนูีฤ้ดรู้อน ฤดูต่อไปฤดฝูน ถ้าเป็นบ้าน

รู้ถูกเข้าใจถูก 
ทุกข์ลดลง
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เราประเทศไทย แล้วก็ฤดูหนาวอย่างเนี้ยะ ซึ่งในฤดูต่างๆ นั้นบางครั้งฤดูร้อน

อาจจะร้อนไม่มาก เป็นบางวันเพราะเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนไป ท่ีเราเจอวันนี้

อย่างเนีย้ะ หรอืบางวนับางฤดู อย่างฤดฝูนกม็บีางวนัทีฝ่นไม่ตก ไม่ใช่ว่าฤดฝูน

แล้วฝนตกทกุวนัไม่มหียดุเลยกไ็ม่ใช่ เพยีงแต่ว่าในฤดนูัน้อาจจะมฝีนมากกว่า

ฤดูร้อน มากกว่าฤดหูนาว เรากเ็ลยเรียกว่าฤดฝูน หรอืฤดหูนาวบางวนัมนักไ็ม่

หนาว บางครั้งหนาวเช้ากับเย็นหรือตอนกลางคืน แต่พอกลางวันก็ร้อนอย่าง

นี้ก็มี หรือบางครั้งก็ไม่แน่ อาจจะมีฝนตกบ้าง มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย แต่ถ้า

เรายึดมั่นถือมั่นเอาไว้ มันก็เหมือนกับเรื่องราวเหตุการณ์ ความสุขความทุกข์

ต่างๆ ทีเ่ราจดจ�ามนัไว้อยูใ่นความทรงจ�า คนเราเวลาว่างๆ กค็ดิเยอะ ปรงุแต่ง

ไป ปรุงแต่งเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้าง บางครั้งก็ทุกข์ พอไม่ปรุงไม่แต่ง อยู่กับงาน

หรือบางคนก็โลกๆ คุยโน่นคุยนี่ ก็ลืมวันลืมเวลาไป หรือบางคนก็ท�างานงกๆ 

เงิน่ๆ กห็มดวนัไปกม็ ีบางคนกเ็รยีกว่าดหูนงัดลูะคร ไปกนิไปเทีย่วไปเล่น บาง

คนก็ลืมไปไม่ได้ยึดกับสิ่งเหล่านี้ แต่พอเราต้องอยู่กับตัวเองปุ๊บเนี่ยะท�าไมมัน

ทุกข์กับเรื่องพวกนี้ เหตุมันมีนะ ใครเป็นคนสร้าง ก็เราเองนั่นแหละ ไปท�าไว้

แล้วก็จ�าไว้ แล้วก็เราอีกนั่นแหละที่ไปหลงยึดทั้งๆ ที่มันดับไปแล้ว พอมันเกิด
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ขึ้นอีกก็ไปส�าคัญว่า เออเราคิดเราจ�า เราเป็นอย่างโน้นเราเป็นอย่างนี้ ถ้าย้อน

กลับไปได้ก็จะท�าให้ดีอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องไม่ดี แต่ถ้าเป็นเรื่องดีก็เออ

น่าจะท�าดีกว่านี้ เอาอีกแล้ว นั่นแหละมันก็จะคิดปรุงแต่งไปเรื่อย เมื่อไหร่ที่

เราเผลอขาดสติ ขาดความแยบคาย หรือผู้ปฏิบัติที่ไม่ก�าหนด หรือก�าหนด

แล้วแต่ไม่ได้ปัจจุบัน ไม่ทันปัจจุบันขณะ ซึ่งแต่ละขณะที่มันเกิดดับ เกิดดับ 

เนี่ยะไม่ทัน พอไม่ทันค�าตอบก็มีทุกคนเลย ถ้าเป็นความจริงแล้วเนี่ยะค�าตอบ

ได้ทกุคน แล้วค�าตอบกถ็กูหมดทกุคนด้วย ได้เท่ากนั ถ้าเหตปัุจจัยมนัเป็นอย่าง

นี ้อ้าวกท็กุข์ได้ทกุคน ส่วนบางคนอาจจะทกุข์น้อยหรอืทกุข์มากอนันีอ้ยูท่ีส่ติ

อยูท่ีปั่ญญาแล้ว เหตปัุจจยัมนัเปลีย่นนะ บางคนกทุ็กข์มบ้ีางไม่มีบ้าง หรอืบาง

คนกอ็าจจะไม่ทกุข์เลยกบัเรือ่งบางเรือ่งท่ีเราทกุข์อยู ่แต่บางคนกท็กุข์กับเรือ่ง

นั้นซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน เพราะอะไร เพราะสติปัญญาท่ีจะรู้ความจริง

ของแต่ละคนว่ามันอบรมหรือสั่งสมมาแตกต่างกัน อันนี้โยคีทั้งหลายก็คงจะ

เข้าใจ เหมือนกับการประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นแหละ บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเรา

ปวดอยู่คนเดียวซึ่งความปวดเนี่ยะไม่เลือกว่าพระหรือโยม ไม่เลือกว่าคนไทย

หรือคนต่างชาตินะก็ปวดได้เจ็บได้ ชาเหน็บเจ็บปวดนี่มีได้หมดเลย มีเหมือน

กันซึ่งเราเรียกว่าความทุกข์ 

“

“บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราปวดอยู่คนเดียว 
ความปวดไม่เลือกว่าพระหรือโยม 

ไม่เลือกคนไทยหรือคนต่างชาติ
เรียกว่าความทุกข์ 
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 ทุกขเวทนาที่เกิด บางครั้งก็รู้สึกน้อยหน่อยบางครั้งก็รู้สึกมาก 

บางครั้งบางคราวก็รู้สึกว่า เอ๊ะ! มันหายไปได้ ซึ่งบางครั้งตอนเช้าๆ เรานั่ง 

เน่ียะทกุขเวทนาไม่ค่อยเกดิ เกิดกเ็กดิช้ามาก บางคนพอบ่ายๆ มาเนีย่ะ มันทัง้

ปวด ทัง้ง่วง ทัง้ฟุ้ง มาด้วยกนัหมดเลย บางครัง้กเ็ลยไม่รูจ้ะก�าหนดอะไรอย่าง

น้ีก็ม ีบางคร้ังกท็�าให้ผูป้ฏบัิตรู้ิสกึสบัสน แล้วความสบัสนมันไม่เลอืกเฉพาะว่า

โยคาวจร ท่านเป็นพระความสับสนคงไม่เกิดขึ้นกับท่านหรอก ไม่ใช่นะ หรือ

ญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติเก่งแล้วอย่างเงี้ยะ ดูเดินเข้าซิ ดูนั่งเข้าซิส�ารวม

ดีออก จะไปทุกข์อะไร ไม่แน่นะ มองโดยรูปแบบแต่ข้างในนี่ โอ๊ย! อยากจะ

ร้องอยากจะตะโกนบอกชาวบ้านเขาอยู่แล้วว่ามันทุกข์ บางครั้งเรามองแล้ว

เราคิดแทนเขา บางครั้งเห็นเขาหัวเราะเห็นเขายิ้มสนุกสนาน เราก็คิดแทน

เขาว่าเขาคงมีความสุขแต่มันก็อาจจะไม่ใช่ มันเป็นบางขณะเท่านั้นที่เขารู้สึก

อย่างนั้น เสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไป หรือบางครั้งบางคราวเราเห็นบางคน

อู๊ยร้องไห้คงมีความทุกข์ ความล�าบากมากจึงฟูมฟายร้องห่มร้องไห้น่าเวทนา

จังเลย จริงๆ แล้วก็ไม่ได้ร้องไห้ตลอดเวลา ก็เป็นบางครั้งบางคราเท่านั้นเอง 

แล้วก็ทุกข์ที่ว่านี่มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้ทุกข์อยู่ตลอดเวลา 

ทุกข์ไม่เลือก
ว่าเป็นใคร
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“

“บางครั้งเราก็รู้สึกว่า
เราปวดอยู่คนเดียว ความปวด

ไม่เลือกว่าพระหรือโยม 
ไม่เลือกคนไทยหรือคนต่างชาติ

เรียกว่าความทุกข์ 
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 เมื่อไหร่หลงไปยึดไปถือบางครั้งมันก็ทุกข์กับสิ่งนั้น ถ้าเราเข้าใจ

ความจริงแล้วเนี่ยะความทุกข์มันจะลดลง เหมือนในหนึ่งวันในยี่สิบสี่ชั่วโมง

ไม่ได้ร้อนตลอดทั้งวันนะ มันมีบางชั่วโมงที่อากาศเย็นสบายพอพระอาทิตย์

ลับขอบฟ้าแล้ว แต่ถ้าเป็นความทุกข์ในใจคนเนี่ยะถ้าหลับไปแล้วมันก็จบ แต่

ถ้าไม่หลับ ถ้ายึดมั่นถือมั่นอยู่ก็ทุกข์ตลอดเวลาได้เหมือนกัน ถึงแม้ทุกข์มันจะ

เกดิดบั มนักเ็กดิมาอกี เกดิดบัทกุๆ ขณะ ถ้าไม่เหน็ความจรงิกเ็หมอืนมนัไม่ดบั 

เหมอืนมนัตัง้อยูต่ลอดเวลา แต่แท้ทีจ่รงิแล้วมนัไม่ใช่ มนักเ็กดิดบัเหมอืนทกุๆ 

อย่าง ที่เรารู้มาว่ามันเกิดได้มันก็ดับได้ เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้

น่ันแหละ ในเม่ือเราความจริงเข้าใจความจริงการปฏิบัติตัวเพื่อให้สอดคล้อง

กบัภาวะทีม่นัเป็นจรงิอย่างนัน้มนัก็ง่ายขึน้และทุกข์มนักน้็อยลง เพราะความ

ยดึมัน่ถือมัน่ต่างๆ มนัลดลงนัน่เอง พยายามนะ พยายามฝึกพยายามประพฤติ

ปฏิบัติไป 

ทุกข์มีเกิด
มีดับ
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 โยคทีี่อยู่ในคอร์สอยู่มาสามวันแล้ว สามวันเต็มๆ พรุ่งนี้ก็เข้าวันที่สี่ 

ก็คงต้องส่งสอบอารมณ์ ซักถามหน่อยนึงหรือมาเล่าให้ฟังเป็นยังไงบ้าง อะไร

ต่อมิอะไร ถ้าไม่เข้าใจก็จะได้อธิบายขยายความในบางเรื่องในบางอย่างที่เรา

ไม่เข้าใจ บางครัง้ก็เป็นเฉพาะบคุคล เวลาส่งสอบอารมณ์ก็เป็นเหมอืนกบัเป็น

รายบคุคล แต่ถ้าเวลาเทศน์เวลาแสดงบางคนกต็รงกบัสภาวะทีต่นเองประสบ

อยู่ บางครั้งก็เรียกว่าพอรู้ถูกก็เข้าใจถูกในทันทีทันใด ไม่ต้องรอว่าวันนั้นวันนี้

หรอก บางครั้งก็เอ้อฟังมาถูกแล้วเข้าใจก็ถูกแล้ว ก็ปฏิบัติต่อไปได้ถูกจะเห็น

สภาพธรรมตามความเป็นจริงมนัก็คลีค่ลายไปแต่บางคนมันไม่ได้เป็นอย่างนัน้

มสีภาวะบางอย่างท่ีจะต้องพบวปัิสสนาจารย์ พอได้พบได้พดูหรอืท่านได้แนะ

ได้อธิบายก็เข้าอกเข้าใจดี ก็ท�าได้ดีข้ึน เสมือนเป็นการปรับการแต่งอินทรีย์ 

ศรัทธากับปัญญา วิริยะความเพียร สมาธิความที่จิตตั้งมั่นให้สม�า่เสมอกัน สติ

กจ็ะได้มกี�าลงัก�าหนดให้เยอะขึน้ จะได้มกี�าลงัมากๆ จะได้ช่วยในการปรบัแต่ง

อินทรีย์ให้ง่ายขึ้น ก็ค่อยเป็นค่อยไปในหลายๆ สิ่งหลายๆ อย่าง ถ้าโยคีเข้าใจ

อารมณ์เปรียบเหมือน
มิตรสหาย
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ก็จะง่าย เดินก็ง่ายนั่งก็ง่าย หรือพูดง่ายๆ พูดสั้นๆ ก็คือ ก�าหนดก็ง่ายไปหมด 

สะดวกสบายทุกเร่ือง แต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันก็ดูยากไปทุกเร่ืองอีกเหมือนกัน 

อดึอดัขดัข้องในเรือ่งนัน้ๆ ตลอด ทัง้ๆ ทีค่วามคดิเนีย่ะเรากเ็จอทกุครัง้เลย ทกุ

วันนั่นแหละ วันหนึ่งก็หลายๆ ครั้งเข้ามาเยี่ยมเยือน หรือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น

เนี่ยะก็เหมือนเขาก็มาทักทายเราเป็นปกติ เราก็ทักทายเขาไปบ้าง หรือความ

ง่วงเหงาหาวนอนพวกนี้ก็มาทักทาย หรือความฟุ้งซ่านความหงุดหงิด ความ

ร�าคาญใจ ร้อนอกร้อนใจพวกนีก้ม็ ีก็แวะไปเวยีนมาอยูเ่รือ่ยๆ นะ อนันัน้แหละ

คอืมติรสหายเรา ทัง้มติรทีเ่ราชอบและมติรทีเ่ราไม่ชอบ ถ้าเปรยีบเหมือนมิตร

สหายนะ อารมณ์พวกนีจ้รเข้ามาทักทายเราเร่ือย ถ้าเป็นมิตรสหายทีเ่ราชอบก็

เออรู้สึกดีหน่อยแล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนคนนั้นจากไป แต่ถ้าเพื่อนคนไหนที่มา

แล้วท�าให้เราอึดอัด ท�าให้เราขัดข้อง ท�าให้เราเป็นทุกข์ทนอยู่ได้ยากเนี่ยะเรา

ก็อยากจะ โอ๊ยเมื่อไหร่จะไปสักที อารมณ์ต่างๆ มันก็เปรียบได้กับคนบางคน

ที่เราอยากคบหา คนบางคนเราก็ไม่อยากจะคบหา อยู่แล้วอึดอัดอยู่ใกล้แล้ว

มันร้อน อยู่ใกล้แล้วมันไม่สบาย ส่วนบางคนเราอยู่ใกล้แล้วเรามีความสุข เรา

รู้สึกอบอุ่น รูส้กึปลอดภยั รูส้กึด ีบางคนบอกรูสึ้กดแีต่บางคนบอกรูส้กึไม่ดเีลย 

นั่นแหละ ซึ่งสิ่งเหล่านี้โยคีควรท�ายังไง ต้องก�าหนดนะ ถ้าโยคีปฏิบัติในแนวนี้

วปัิสสนาจารย์กจ็ะบอกว่าต้องก�าหนดรู ้ต้องแยบคายในการก�าหนดรูจ้ะได้ไม่

ตดิอยูก่บัอารมณ์ทีช่อบหรอืไม่ชอบ จะได้สลดัความชอบความไม่ชอบออกจาก

จิตออกจากใจได้ 
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 การจะสลัดหรือสละ สละคืนไป ค�าว่า ปฏินิสสัคคะคือสละคืนไป 

คนืไปทีไ่หน กค็นืไปตามทีม่นัเป็นนัน่แหละ ถ้าเราไม่สละคนื อย่างรปูมนัไม่ใช่

ของเราเวลาท่ีเห็นก็คืนมันไปซิ ก็อย่าไปส�าคัญมั่นหมายว่ารูปนี้เป็นของเรา 

หรือเราเห็นก็สละคืนไป ก็แค่เห็น อย่าไปคิดว่าเราเห็น บางครั้งเราก็ไปคิดว่า

เราเห็น วันหนึ่งๆ เนี่ยะสมองเราถูกกระตุ้น พอถูกกระตุ้นแล้วมันก็เพ่นพ่าน

ไปหมด มันรู้ไม่ถูกตั้งแต่แรก ถ้ารู้ถูกตั้งแต่แรกมันก็จะไม่วุ่นวายก็เรียกว่าไม่

คิดเยอะ ไม่ปรุงเยอะ ไม่หาเหตุหาผล หาโน่นหานี่เยอะเท่าที่ควร ก็จะสงบ

ดี ราบเรียบ กายใจสงบ สติก็ดีด้วย ระลึกได้ดี ระลึกได้ทัน บางคนก็บอก โอ้! 

สติมีก�าลังมาก ก�าหนดอะไรก็ดูคล่องแคล่ว ดูควรแก่การงานไปหมด บางคน

ก็พูดออกมาเองในใจ บอกกับตัวเองเลยเป็นอย่างนั้น อันนี้แหละคือ ปัจจัตตัง 

คอืสิง่ทีเ่รารู้เองเหน็เองและกแ็จ่มแจ้งเอง ถ้ารูถ้กูตัง้แต่ต้นนะกจ็ะแจ่มแจ้งแจ่ม

ชัดในสิ่งนั้นๆ ทุกครั้งเลย พอแจ่มแจ้งแจ่มชัดมันเหมือนจบ พอจบก็ไม่สงสัย

ในสิ่งนั้นอีก พอไม่สงสัยในสิ่งนั้นอีกก็เหมือนมันหมดไปแล้ว สิ่งที่เกิดมาก็คือ

ปฏินิสสัคคะ
คือสละคืนไป
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อารมณ์ใหม่ เกิดขึ้นมาขณะนี้ก็ก�าหนดตามความเป็นจริงไปอีก ถ้าเท่าทันมัน

ก็จบไป จบไป หมดไป หมดไป เรื่อยๆ นั่นแหละ สละคืนไปอย่างเดิมนะ อย่า

ไปส�าคัญมั่นหมายว่าเป็นเรา กลับไป สละคืนไป คืนมันไปซะ สละคืน เป็นรูป

กใ็ห้มนัเป็นรปูไป เป็นนามกใ็ห้มนัเป็นนามไป มนัเกดิมันดบัอยูก่อ็ย่าไปส�าคญั

มัน่หมายว่าเป็นเรา พอเหน็ถกูอย่างนี ้รูถ้กูอย่างนีก้ส็ละคนืได้ รปูพอเหน็กส็กั

แต่ว่าเหน็กส็ละคนืไป ได้ยนิกส็กัแต่ว่าได้ยนิ ได้กลิน่กส็กัแต่ว่าได้กลิน่ ลิม้รสก็

สักแต่ว่าลิ้มรส กายถูกต้องสัมผัสก็สักแต่ว่าถูกต้องสัมผัส ธรรมารมณ์ที่เกิดๆ 

ดับๆ ที่บางคนทุกข์อยู่สุขอยู่กับเรื่องสภาพธรรมหรือธรรมารมณ์ที่มันเกิดขึ้น

นี่แหละก็จะได้ผ่อนคลาย จะได้รู้สึกว่า โอ๊ย! ยึดมานาน ส�าคัญมั่นหมายในสิ่ง

เหล่านีม้านาน ตอนนีพ้อเหน็ตามเป็นจรงิแล้วก็สละคืนไปซะ ธรรมารมณ์กสั็ก

แต่ว่าธรรมารมณ์ มันเกิดมันดับแล้วมันก็แค่นั้นนะ แค่ไหนมันก็แค่นั้น ถ้าเรา

ไปปรุงต่อมนักไ็ม่จบ มนักจ็ะปรุงไปเร่ือย เหมอืนคนทีส่ร้างนัน่แหละ สร้างมัน

ไม่จบสร้างไปเรื่อย สร้างโน่นสร้างนี่มันไม่จบ แต่พอหยุดสร้างมันก็จบ 
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 คนที่ยังปรุงแต่งเค้าเรียกว่าสังขาร ถ้าขึ้นชื่อว่าสังขาร ก็แสดงว่ามัน

ยงัมเีหตปัุจจยัปรงุแต่ง มนัยงัมปัีจจยัปรงุมนักป็รงุไปเรือ่ยไม่มีหยดุหรอก เป็น

หน้าที่ ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยปรุงมันก็ไม่ปรุง ถ้าไม่มีเค้าเรียกว่าเป็น วิสังขาร ไม่มี

สังขารแล้วคอืนพิพานแล้ว ก็คือไม่มเีหตุปัจจยัไปปรงุ มันดบัแล้วก็หมดไป คอื

นพิพานหมดเหตปัุจจยัไปแล้ว แต่ถ้ามนัยงัไม่หมดเหตปัุจจยัมันกย็งัปรงุต่อไป

ได้อกี เหมอืนไฟ ถ้าในเมือ่เชือ้มนัยงัไม่หมดมนักต้็องมาอกีไปจนกว่าเชือ้มันจะ

หมดไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าโยคีรู้ตามสภาพที่มันเป็นจริงๆ รีบๆ สละคืนไป อย่า

ไปส�าคัญว่ารูป เสียง กลิ่น รส การสัมผัสถูกต้อง หรือธรรมรมณ์ เป็นเรา สละ

คืนความเป็นเราไปซะ อย่าไปเอามาถือครองหรือยึดครอง พอเอามายึดเอา

มาถอืเอามาส�าคญัมัน่หมายมนักเ็ป็นอย่างนีแ้หละ แล้วเราจะโทษใครล่ะ โทษ

ใคร หาคนโทษยาก นอกจากโทษว่า โอ้! เนี่ยะเราหลง โทษว่า โอ๊! เพราะเรา

ไม่รู้ ก็ยังมี มีความรู้สึกว่าเราไม่รู้อยู่อีก 

สังขาร
หรือ

วิสังขาร
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 แต่จริง ๆ เคยมีภิกษุบางรูปท่านมีปัญหา ส่วนใหญ่จะเป็นภิกษุที่

บวชตอนอายุยังไม่มาก จะมีปัญหาเรื่องความทุกข์ในหลายๆ เรื่อง ฉะนั้นก็มี

บางครั้งบางคราวที่พระพุทธเจ้าทรงบอกว่า ไม่ใช่ความผิดของพวกเธอ บาง

คร้ังก็มีนะพระทะเลาะหรือขัดแย้งกัน มีความเห็นต่างกันจนท�าให้เกิดความ

ทุกข์ พระพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นกลางๆ ว่าไม่ใช่ความทุกข์ของพวกเธอหรอกมัน

เป็นทุกข์ในวัฏฏะ ก็คือถ้าเรายังเกิดมามันก็ย่อมต้องเป็นแบบนี้ คือทุกข์ใน

วัฏฏะนั่นเอง ทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่มันก็รวมลงที่นี่แหละ ทุกข์เพราะต้องเวียน

ตายเวียนเกิด หรือรวมลงที่ไหน ถ้าในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรท่านบอกว่ารวม

ลงในขนัธ์ห้า ในทกุขขนัธ์ ในขนัธ์ห้านัน่กจ็รงิๆ มนัไม่ได้เป็นทกุข์แต่ถ้าเราไปมี

อุปาทานในขันธ์ทั้งห้านั่นแหละมันจึงจะเป็นทุกข์ อุปาทานในความเป็นอะไร

ล่ะ เป็นเรานั่นแหละ ถ้าถอนมันได้ก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือขันธ์นั่น

แหละ ขันธ์ก็คือกอง กองรูป กองเวทนา กองสัญญา กองสังขาร กองวิญญาณ

ทุกข์
ใน

วัฏฏะ
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กองรูป
กองรูปก็นั่นล่ะ หลายคนก็คงรู้ว่า นี่ดิน นี่น�้า นี่ลม นี่ไฟ แล้วก็ยังมีรูปอาศัยอีก

ยี่สิบสี่ เป็นรูปยี่สิบแปด บางคนเรียนมาในพระอภิธรรมเบื้องต้น บางคนไม่ได้

เรียนก็รู้แต่ว่ามีธาตุสี่นะ ดิน น�้า ไฟ ลม อันนี้คือสิ่งที่เป็นรูปนะ 
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กองเวทนา
เวทนากค็อืความเสวยอารมณ์ พูดให้ฟังว่าเดีย๋วมสีขุ กเ็รยีกกนัว่าเสวยอารมณ์

ในทางสุข เรารู้สึกว่า เอ๊อ! มันสุข มันสบาย มันปลอดโปร่ง มันเบากายเบาใจ 

กเ็ลยรูส้กึสบายหน่อย ผ่อนคลาย อนันีเ้ป็นเรือ่งสุขเวทนา เสวยอารมณ์ในทาง

ที่เป็นสุข พออารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยะเรารู้สึกดีนะ รู้สึกดีงาม ง่าย งดงาม 

ความคิดก็สร้างสรรค์เป็นบวกด้วย บางคร้ังมันก็งาม แล้วก็รู้สึกว่าอะไรมันก็

ง่ายไปหมดนะถ้ามีสุขเวทนา ลองสังเกตใจเราซิเวลามันเกิดเนี่ยะมันง่าย แต่

ทีนี้ก็มีอีก เวทนาก็มีทุกขเวทนา ทุกข์เนี่ยะพอเหมือนกับพอเกิดขึ้นไม่รู้เป็น

เวรเป็นกรรมอะไร รู้สึกว่าตัวเองท�าชั่วอะไรไว้ ทั้งชั่ว ทั้งยาก ทั้งล�าบาก อะไร

ต่อมิอะไรเนี่ยะเราจะรู้สึกอย่างนั้นเลย ทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่ทนได้ยาก เวลา

ท่ีเกิดขึ้นจริงๆ ไม่ใช่แค่ในหนังสือนะ ในหนังสือที่เราเปิดอ่านหรือที่เราฟัง

เน่ียะมันยังไม่ถึงสภาพธรรมอย่างแท้จริง ถ้าเวลาเราเผชิญจริงๆ เนี่ยะเรา

ถึงจะรู้ว่าทุกข์มันเป็นอย่างนี้ ทุกข์ในขันธ์ห้า บางครั้งมันยังมีทุกข์อื่นเข้ามา 

แจมอีกนะ เพราะขันธ์ห้าจะอยูไ่ด้เน่ียะกต้็องอาศยัถ้าพดูภาษาทีเ่ข้าใจเค้าเรยีก

ว่าต้องมีอาหารให้กิน เรียกว่าต้องเลี้ยงด้วยอาหาร ถ้าไม่มีอาหารให้กินก็แย่

อีก ต้องมีอากาศให้หายใจอีกนะ อ้าว! ล�าบาก ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆ นะ มันต้อง

“

“ ทุกข์ในขันธ์ห้า 
บางครั้งมันยังมีทุกข์อื่นเข้ามา 

แจมอีกนะ
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มีเหตุปัจจัยที่จะท�าให้ขันธ์ห้าของเราด�ารงอยู่ได้อีก ถ้าขาดบางสิ่งบางอย่าง

ไปก็ล�าบากยิ่งข้ึนอีก มันต้องบริหารจัดการเป็นพอสมควร ก็ทุกข์เพราะการ

บรหิารจดัการนีแ่หละแต่ถ้าไม่ยดึถอืมนักท็กุข์น้อยหน่อยเท่านัน้เอง แต่ยดึถอื

ละกย็ดึมากหน่อย แล้วกอ็ทกุขมสขุเวทนา เป็นทกุข์ทีบ่างครัง้เราบอกไม่ได้ว่า

สุขหรือทุกข์ บางครั้งเราก็รู้สึกเฉยๆ ไม่ยินดีไม่ยินร้าย บางคนก็อาจจะรู้สึกว่า

เป็นอย่างนี้ แล้วถ้าละเอียดไปอีกยังมีนะ สุขเวทนาได้มาจากอะไร ได้มาจาก

การเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส กายถูกต้องสัมผัส ยังได้มาจากอามิสอีก

นะ หรือทุกขเวทนาก็เหมือนกันก็อาจจะได้เห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ใน

สิ่งที่ตรงกันข้ามมันเลยท�าให้เกิดทุกข์ ก็เป็นอามิส หรือบางคนไม่สนใจเรื่องนี้

ปฏิบัติธรรมก็ยังมีอีกนะ ไม่มีอามิส ไม่มีรูป ไม่มีเสียง ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ก็เรียก

ว่าทุกข์เพราะไม่มีอามิสก็มี มีอามิสก็มี มันก็ยังมีทุกข์เพียงแต่ว่าพอทุกข์แล้ว

ได้ก�าหนดรูก้ีม่าก กีน้่อยเท่านัน้เอง มนักม็เีหตมุปัีจจยั ไม่สุขไม่ทกุข์มันก็มีเหตุ

มีปัจจัยเวลาที่มันเสวยอารมณ์ อันนี้ก็เป็นขันธ์เป็นอีกกองนึง 
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กองสัญญา
สัญญาล่ะ เอ้าก็ความจ�า จ�ายังไง จ�ารูปก็ได้ จ�าเสียงก็ได้ จ�ากลิ่น จ�ารส จ�า

การสัมผัสถูกต้อง หรือแม้แต่จดจ�าธรรมารมณ์ต่างๆ ได้หมด เป็นส่วนของ

ความจ�ามันบันทึกไว้หมดเลย บางครั้งเรานึกข้ึนมาได้ว่าเออมันก็คิดต่อยอด

จากตรงนี้แหละนะ มันมีหน้าที่จ�ามันก็จ�านะ ไม่มีหน้าที่ปรุงแต่งนะ สัญญา

มีหน้าที่จ�า มีหน้าที่บันทึกไว้อย่างเดียว เหมือนที่บางคนบันทึกวีดีโอไว้ ไม่มี

เสียงพากษ์แล้วก็ดูเอาเอง แต่พอใส่เสียงพากษ์เข้าก็ดูรู้เรื่องว่าตรงนี้ ตรงไหน 

เค้าท�ากิจกรรมอะไร อันนี้ต้องอาศัยอะไร 

กองสังขาร
ต้องมีอีกกองนึง เรียกว่ากองสังขาร นี่แหละ สังขารก็คือ มีหน้าที่ปรุง ปรุงไป

ดีก็มีนะ ปรุงดีมีความคิดความอ่านในทางสร้างสรรค์ในทางดี เรียกว่าในทาง

บุญ คนเรียนมาก็เรียกว่า ปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งในเรื่องบุญ ถ้าปรุงแต่งใน

เรือ่งตรงกนัขา้มล่ะ เรือ่งทีไ่มใ่ชบ่ญุแล้ว อปุญญาภิสงัขาร ปรงุแตง่ไปเรือ่ย ถา้

ไม่ปรุงแต่งไปเป็นบุญเป็นบาป เป็นกลางๆ เรียกว่า อเนญชาภิสังขาร อาจจะ

อยู่ในสมาบัติ 
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กองวิญญาณ
ส่วนอีกขันธ์หนึ่งเรียกว่าวิญญาณขันธ์ คือกองวิญญาณ ค�าว่าวิญญาณแปล

ตรงๆ เรยีกว่าความรู ้ความรูแ้จ้ง ทางไหน ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทาง

กาย ทางใจ อันนี้คือมีหน้าที่รู้ รู้อารมณ์ แต่ก็ต้องอาศัยประสาทตา คืออาศัย

รูป ตวัจักษวุญิญาณจงึจะเกิดได้ หรือแม้จกัษุวญิญาณอาศยัจกัษปุระสาทเกดิ

ได้กจ็รงิแต่บางครัง้กอ็าจจะยงัเหน็รปูไม่ได้ เหน็แต่มดืๆ ก็ต้องอาศยัแสงสว่าง

อีกจึงจะมองเห็นรูปได้ ถ้ามืดก็มองไม่เห็นกัน พอเปิดไฟก็เออทุกคนมีตาดีอยู่ 

พอลมืตาขึน้มากเ็อ้าเหน็ อาศยัแสงสว่าง แล้วกต้็องมรีปูารมณ์ให้เราเหน็ แล้ว

ก็ต้องมีมนสิการ คือตั้งใจที่จะดูด้วย แต่ถ้าไม่ดูหันหลังให้แล้วก็ไม่เห็นแล้ว ไม่

อยากดูแล้วอย่างนี้ นั่นแหละ มันต้องครบองค์ประกอบถึงจะเห็น 
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มีแต่รูปนาม ไม่มีเรา
ดูแล้วเนี่ยะไม่มีเราซักอย่างนะ รูปก็ส่วนรูป นามก็คือจิต ตัวจิตวิญญาณ เรียก

ว่าตัววิญญาณที่เห็น ตัวรูปก็ตัวจักษุประสาท จักษุวิญญาณเป็นนามธรรม ตัว

มนสิการในใจเรากเ็ป็นนามธรรม ฉะนัน้กคื็ออะไร คอืรปูกบันาม คอืสภาพของ

เหตุปัจจัยที่อาศัยกันเท่านั้นเอง มันมาเจอกันแล้วมันก็เกิดอย่างนี้ ถามว่ามัน

อยู่นานไหม ไม่หรอก เดี๋ยวมันก็ดับไป พอเห็นขณะเห็นมันก็ดับไปแล้ว มัน

แค่ปัจจุบันขณะ นิดเดียวนะ อารมณ์อื่นๆ ก็เหมือนกัน อันนี้พูดให้ฟังว่ามัน

รวดเร็วนะ มันเกิดดับรวดเร็ว ถ้าโยคีไม่ทันก็ส�าคัญอยู่อย่างนั้นแหละ ส�าคัญ

แต่ว่าเป็นเราเห็นอยู่เร่ือย จริงๆ ถ้าไปถามตาว่า ตาเป็นคนเห็นใช่ไหม ตาก็

อาจจะบอกว่าไม่ใช่ มันมีหลายอย่าง ไปถามรูป ถามแสงสว่าง อย่างนี้เป็นต้น 

ฉะนัน้มนัอาศยักนัทัง้หมดมนัจึงส�าเร็จการเหน็แต่ไม่ใช่เราเหน็นะ ต้องสละคืน

ความเป็นเราออกไป อย่าเอาความเป็นเรามายึดถือมาครอบครอง เมื่อเราไม่

สละคืนออกไปเราก็จะยึด ยึดในรูป ยึดในเสียง ยึดในกลิ่น ยึดในรส ยึดในการ

สัมผัสถูกต้อง ยึดในธรรมารมณ์ต่างๆ ว่าเป็นเราทั้งหมดเลย หรือในขันธ์ห้าก็

ยดึว่ามอีปุาทานในรูป อุปาทานในเวทนาความเสวยอารมณ์ อุปาทานในสญัญา 

อปุาทานในจิตทีม่นัปรุงแต่ง สงัขารท่ีมนัปรุงแต่ง มีอปุาทานในวญิญาณ ความ

รู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไปส�าคัญว่าเรารู้ซะนี่ รู้ก็สักแต่ว่ารู้ ไม่ใช่เรารู้ มัน

เป็นความรู้ที่เกิดข้ึนเพราะมีเหตุปัจจัยท่ีอาศัยกัน มันมีเหตุมันจึงเกิด หน้าท่ี

เราเห็นแล้วก็ต้องรู้ตามเป็นจริงจะได้ไม่ไปหลงว่าเราเห็น เพราะเรารู้ถูกแล้ว

ก็เลยเห็นถูก เห็นตามเป็นจริง 
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หมดความเป็นเรามีแต่เกิดดับ
อย่างเห็นเพื่อนๆ ก็อาจจะเห็นว่าเป็นแค่รูปกับนาม เห็นจริงขึ้นมาหน่อยก็เอ้

าเห็นรูปนามมันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นชัดเจนขึ้นไปอีกหน่อย เอ้า 

เห็นแต่รูปกับนามเกิดดับ เห็นแต่สภาพธรรมะที่เกิดดับ หมดความเป็นเราไป

แล้ว ถ้าเห็นมากขึ้นก็ เอ้าหมดความเป็นเราคือเห็นแต่ดับไปอย่างเดียว ใน

ญาณล�าดบัทีห้่าโน่น ภังคญาณ เห็นแต่ดบัไป ดบัไป ว่างจากอตัตา ว่างจากตวั

ตน ว่างจากความเป็นเรา ฉะนั้นโยคีทั้งหลายก็ต้องพากเพียร พยายามฝึกไป

ปฏิบัติไป ส่วนใหญ่วันนี้ดูแล้วก็โยคีในคอร์สเป็นคนเก่าๆ ทั้งนั้น โยคีที่ปฏิบัติ

ปกติส่วนใหญ่ก็เป็นคนเก่าที่เคยฝึกเคยปฏิบัติ ส่วนญาติโยมที่มาใหม่บางครั้ง

ส่วนใหญ่ก็มากันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ก็จะเต็มเยอะหน่อย บางคนก็มาใหม่เลย

ไม่รู้เลยว่ารูปคืออะไร นามคืออะไร เกิดดับแบบไหน ถ้าพูดก็เรียกว่าไม่เข้าใจ

หรอกต้องพูดอีกแบบหนึ่ง ถ้าผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติต่อเนื่องพอพูดนิดเดียว สะกิด

นิดเดียวก็เข้าใจแล้วเพราะมีความรู้อยู่ พอสะกิดขยายหน่อยนึงก็ อ๊อ! เข้าใจ

ถูกเลย เพราะมีความรู้ท่ีถูกอยู่ อาศัยบางคร้ังยังไม่แน่ใจพอฟังแล้วก็อธิบาย

ขยายยกอุปมาอุปมัยไปหน่อยนึงเกิดความเข้าใจชัดเจนข้ึนมา แล้วพอเข้าใจ

ชัดเจนก็ไม่สงสัยในสิ่งเหล่านั้น เวลาท�าก็ง่ายขึ้น เบาขึ้น เบาทั้งกาย เบาทั้ง

ใจ แม้แต่เผชิญอยู่กับทุกขเวทนาหรือเผชิญกับความคิดมากมาย ถ้าพูดภาษา

ที่ผู้ปฏิบัติในแนวนี้รู้กันก็บอกว่า แต่ก็ก�าหนดได้ บางคนก็บอกว่าถึงแม้จะมี

อารมณ์เยอะแยะมากมายแต่ก�าหนดได้ครับ นั่นแหละคือ ง่ายๆ สั้นๆ เท่าทัน

และก็เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจรงิ เป็นปัจจัตตงั รู้ได้ในปัจจบัุนขณะ ที่
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แต่ละขณะๆ ที่เกิดๆ ดับๆ อยู่นั่นหละ ก็พากเพียรต่อไป ในช่วงต่อไป

กลับไปที่อารมณ์หลัก กลับไปที่อารมณ์เดิม ไปที่นั่ง ที่ถูก หรืออารมณ์

ไหนชดัเจน อารมณ์นัน้กก็�าหนด ต่อไปนัง่สมาธซิกัเลก็น้อยก่อนทีจ่ะแผ่

เมตตาร่วมกัน เอ้าตั้งใจนะ

สามเณรที่ขอโอกาสพระเถระ ที่ชื่อว่าโปฐิละ(พระใบลานเปล่า) ซึ่งเป็น

ผู้ทรงพระไตรปิฎก ไปหาใครสมัยไหน ก็ไม่มีใครอยากจะสอน สามเณร

ก็ทดลองว่า พระเถระจะคลายความยึดมั่นถือมั่นในทิฐิที่ว่า ตัวเองเป็น

ผู้ทรงพระไตรปิฎกหรือยัง มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย แต่ท�าลายกิเลสให้

เบาบางยงัไม่ได้ สามเณรก็ให้เดนิลงไปในสระน�า้ ท่านกเ็ดนิลง แล้วกเ็ดนิ

ขึ้นมา สามเณรก็รู้ได้ทันทีว่าท่านลดได้แล้ว พอสอนแล้วก็ไม่ยาก ท่าน

ก็ส�าเร็จอรหันต์แล้ว มีภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่บริบูรณ์ สะกิดนิดหน่อยก็ส�าเร็จ 

ฉะนัน้ ศกัยภาพยงัมอียู ่แต่ว่าบางคร้ัง ตวัตณัหามานะทฐิมัินท�าให้บดบงั 

ท�าให้เหมือนกับไม่มีเรี่ยวแรงพอ เข้าไปจับอยู่ตรงนั้น 

 ฉะนั้น เราต้องพยายามฝึก พยายามปฏิบัติ เอาใจใส่ดูแลตัว

เองไป สภาวะหรืออารมณ์ต่างๆที่มันแปรเปลี่ยนไป นั่นก็คือ มันแสดง

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาให้เราเห็น ถ้าเราไม่ก�าหนด เราไปยึดไปถือมัน 

เราก็จะรู้สึกเบื่อ รู้สึกท้อ ถ้าไม่อดทนก็ล�าบาก อดทนไปก่อน เดี๋ยวมัน

ก็ค่อยๆผ่านไป มันมาแล้วมันก็ไป มันเกิดแล้วมันก็ดับ เป็นอยู่อย่างน้ี

ตลอด
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2
มองให้รู้เป็นครูสอน
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พระโยคาวจร แม่ชี โยคีผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ช่วงต่อไปเป็นช่วงฟัง

ธรรม เป็นช่วงปฏบัิตธิรรมร่วมกนั ให้พวกเรานัง่สมาธมีิสตใินขณะฟังธรรมตาม

ไปด้วย วันนี้ก็เป็นวันพุธ ที่ 16 เดือนมกราคม ปีพุทธศักราช 2562 

 วนันีก้ถ็อืว่าเป็นวนัคร ูฉะนัน้หลายรปูหรอืว่าหลายคนกม็คีร ูอย่าง

ครคูนแรกกค็อืพ่อแม่ ครตู่อมากค็รบูาอาจารย์ หรอืบางครัง้กม็คีรหูลายๆ คน 

หลายๆ แบบ ช่างก็มีครู เรียนหนังสือก็มีครู หรือเรียนกรรมฐานก็มีครูอีก นี่

เหน็ไหมครเูยอะ วนันีก้เ็ป็นวนัทีร่ะลกึถงึคุณปูการหรอือปุการคณุทีผู่ท้�าหน้าที่

ของความเป็นครูให้แก่แต่ละคน ได้เป็นแบบเป็นอย่างแล้วก็ประพฤติปฏิบัติ

ตามมาจนทกุวนันี ้ถ้าอย่างพระพทุธเจ้าของเรากถ็อืว่าเป็นยิง่กว่าคร ูท่านเป็น

ศาสดาของเทวดาและมนุษย์ อันนั้นก็เป็นครูของครูอีกทีนึง จะอย่างไรก็ตาม

การประพฤตกิารปฏิบตัธิรรมกถ็อืว่าอารมณ์กรรมฐานทัง้ทีเ่ราชอบและไม่ชอบ 

หรือทั้งดีทั้งร้ายก็ตามก็ถือว่าเป็นครูได้เหมือนกัน ในแง่ของการมีสติเท่าทัน

เหมือนเรามอง มองให้รู้ทุกอย่างก็เป็นครูสอนได้หมด หรืออย่างครู ถ้าครูใน

ความหมายของผู้หนักแน่นหรือผู้น�า ผู้น�าก็ต้องเป็นผู้น�าที่ดีก็เรียกว่าครูดี ซึ่ง

ก็มีแบ่งประเภทไว้อยู่ 4 ประเภทด้วยกัน ไหนๆ ก็วันครู พูดถึงครู คุยธรรมะ

ประเภท
ของครู
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เก่ียวเนือ่งกบัความเป็นครู เพราะหลายคนพอเกษยีณแล้วกม็าเอารปูเอานาม

เป็นครูของตัวเองก็มี หลายคนมีอาชีพครูมาก่อน ทีนี้ครูเนี่ยะมีอยู่สี่ประเภท

นะ 
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“

“ พระพุทธเจ้าของเราก็ถือว่าเป็นยิ่งกว่า
ครู ท่านเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ 

อันนั้นก็เป็นครูของครูอีกทีนึง
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 ครปูระเภทที่หนึ่ง คือครูผู้น�าทางวัตถุ ผู้น�าในการแสวงหา แสวงหา

อะไร แสวงหาวิชาความรู้ แสวงหาทรัพย์ แสวงหาความสุขความส�าเร็จอะไร

ต่างๆ อันนีก้ต้็องแสวงหาในทางท่ีถกูต้องนะ แสวงหาวตัถุกต้็องแสวงหาในทาง

ที่ถูกต้อง อย่างแสวงหารูป แสวงหาเสียง แสวงหากลิ่น แสวงหารส แสวงหา

การสัมผัสถูกต้อง เรียกว่าแสวงหากามคุณอารมณ์ แต่ต้องเป็นไปในทางที่

ถูกต้อง ที่นี้อย่างที่สองเนี่ยะเมื่อแสวงหามาได้ก็ต้องได้รับผลหรือเสวยผลใน

ทางท่ีถูกต้องอีกเหมือนกัน อย่างท่ีสามก็คือต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นอยู่ที่ไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น และก็เป็นแบบเป็นอย่างในการด�าเนินชีวิต พูด

สั้นๆ ก็คือด�าเนินชีวิตตามทางสายกลางนั่นเอง ด�าเนินตามทางสายกลางหรือ

มรรคมีองค์แปด ตั้งแต่เริ่มแสวงหาคือเห็นถูกด�าริถูกและก็ต้องพูดในทางถูก

ด้วย แล้วการงานหรือการกระท�าก็ถูกต้อง อาชีพก็ถูกต้อง ความเพียรก็ต้อง

เป็นความเพยีรทีถู่กต้องด้วย สตกิต้็องระลกึไปในทางทีถ่กูต้อง สมาธเิองกต้็อง

เป็นสมาธิที่ถูกต้อง อันนี้มองในแง่ที่ยังไม่ลึกซึ้งอะไรต่างๆ 

ครู
ผู้นำาทางวัตถุ
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 อย่างประเภทที่สองคือผู้น�าทางจิตวิญญาณ คือต้องเข้าใจกฏของ

ธรรมชาติที่เราเรียกว่ากฏของอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาท ธรรมทั้ง

หลายล้วนแต่มีเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดขึ้น ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลอยๆ นะ ทุก

อย่างล้วนแต่มีเหตุปัจจัย ถ้าเรารู้ไม่ถูกแล้วเผอิญในข้อสองมาสัมพันธ์ในเรื่อง

ของจิตวิญญาณ เราไม่เข้าใจถูกต้องตามกฏของอิทัปปัจจยตามันก็เหมือนกับ

การจะเป็นผู้น�าทางจิตวิญญาณเนี่ยะก็ยาก ต้องรู้เข้าใจทุกอย่างมาจากเหตุ

ปัจจยั ไม่ใช่เกดิขึน้มาลอยๆ อย่างทีส่องเนีย่ะกค็อืต้องเข้าใจกฏของความเป็น

เช่นนั้นเอง หรือที่บางท่านเรียกว่า ตถตา ความเป็นเช่นนั้นเอง จริงๆ ก็คือกฎ

ของความจริง กฏของความไม่เที่ยง ความทนอยู่ไม่ได้ ก็คือทุกข์นั่นเอง แล้วก็

ความไม่ใช่ตัวตนก็คืออนัตตา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธรรมนิยาม หรือธรรม

ฐติ ิเป็นอย่างนัน้ เพราะทกุคนเกดิมาแล้วหนคีวามเป็นอย่างนัน้ไม่ได้ ตกอยูใ่น

ครู
ผู้นำาทางจิตวิญญาณ
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ความไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนตัตา มนักเ็ป็นเช่นนัน้เอง แค่นัน้เอง จะยากดมีี

จนขนาดไหนกไ็ม่ได้แตกต่างกนั จะปฏิบตัธิรรมเอาเป็นเอาตายถ้าไม่รูก้ฏของ 

อทิปัปัจจยตา ไม่รูก้ฏของความเป็นจรงิอย่างนีทุ้กข์มหาศาลเลย เพราะมนัเป็น

ของมนัอย่างนัน้แล้วก็ยงัมอีกีอย่างหนึง่กคื็อเร่ืองของความมีชวีติทีเ่รยีกว่าเม่ือ

เป็นอยู่แล้วก็ไม่ทุกข์ พอเข้าใจกฏของอิทัปปัจจยตา เข้าใจกฏของความเป็น

เช่นนั้นเอง เมื่อเข้าใจแล้วถึงมีชีวิตอยู่ก็ไม่ทุกข์ นั่นคือหมายถึงผู้ที่ถอนตัณหา

อุปาทานได้แล้วก็จะอยู่เป็นสุข แต่ ณ ปัจจุบันเนี่ยะบางครั้งก็ไม่สุข ผู้น�าทาง

จิตวิญญาณไปท�าอย่างอื่นอย่างนี้ ผิดหน้าที่นะ ก็จะอยู่เป็นทุกข์ เหมือนผู้น�า

ทางวตัถบุางคนกเ็ป็นหนีเ้ป็นสนิอย่างนีก้ม็ ีผูน้�าทางจติวญิญากไ็ม่ด้อยไปกว่า

ก็มีนะ อย่างนี้เป็นต้น มันก็ไม่ได้สัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นจริง 

“

“ ผู้นำาทางจิตวิญญาณต้องเข้าใจ
กฏของอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาท 

ธรรมทั้งหลายล้วนแต่มีเหตุปัจจัย
อาศัยกันเกิดขึ้น
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 ประเภทท่ีสามเนีย่ะกคื็อเหมอืนกับเป็นผูท้ีเ่ป็นแบบอย่างหรอืว่า

เป็นผูน้�าในการอยูโ่ดยมธีรรมะเป็นเครือ่งอยู ่ค�าว่าธรรมะเป็นเครือ่งอยู ่อย่าง

เป็นคฤหสัถ์ ถ้าเป็นเร่ืองของจติใจกคื็อบริจาคสละความไม่ดไีม่งามต่างๆ ออก

ไปจากจิตจากใจ บริจาคสละความโลภ ความโกรธ ความหลง ความเห็นแก่

ตัวท้ังหลายออกไป อันนี้คืออยู่ด้วยธรรมะนะ เป็นผู้น�าเป็นแบบเป็นอย่าง

ด้วยการน�าเอาธรรมะมาใช้ในการด�าเนินชีวิต แล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่ง ธรรมะ 

เนีย่ะกคื็อโดยการน�าอทิธบิาทธรรม คอืธรรมทีม่ฤีทธิ ์หรอืธรรมทีท่�าให้มีความ

ส�าเร็จ อย่างมีฉันทะ มีความพอใจ รักใคร่ หรือเต็มใจในการท�าหน้าที่การงาน

ทุกอย่าง อย่างที่สองก็คือวิริยะ คือมีความเพียร มีความขยันหมั่นเพียรในการ

ท�างานท�าหน้าที่ด้วยความถูกต้อง อันนี้คือเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์ให้เกิด

สูงสุด เวลาท�างานก็มีจิตใจตั้งมั่น มีใจจดจ่อเรียกว่าพอใจแล้วก็เต็มใจ เราจะ

ไม่ทกุข์ใจภายหลงันะ เวลาท�างานใจจดจ่อกบังาน หรอืคนท�ากรรมฐานนะ ถ้า

เป็นคนท�ากรรมฐาน แล้วก็วิมังสาก็คือตัวปัญญาที่จะพิจารณาสอดส่องว่าอัน

ไหนเป็นบุญเป็นบาป เป็นคณุเป็นโทษ เป็นประโยชน์หรอืมใิช่ประโยชน์ อนันี้

ผู้น�าที่น�าธรรมะมาใช้ในการด�าเนินชีวิตเป็นแบบอย่าง

ครูผู้นำา
ในการอยู่โดยมีธรรมะ

เป็นเครื่องอยู่
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 ส่วนประเภทที่สี่ก็คือ เหมือนกับเป็นผู้น�าทางอุดมคติ อย่างครู คน

ทีจ่ะเป็นผูน้�ากต้็องท�างานเกนิค่า สมมตเิค้าให้ค่าจ้างเท่านีแ้ต่ท�างานมีคณุภาพ

หรอืมคีณุค่ามากกว่านี ้บางคนกท็�างานแค่นัน้ เค้าจ้างแค่นีจ้ะไปท�าท�าไมอย่าง

นี้เป็นต้น ให้มันเหนื่อยเปล่า แต่ผู้น�าเนี่ยะท�าเกินกว่านั้น ไม่ได้คิดว่าต้องมีค่า

ตอบแทนเท่านี้ท�าเท่านี้ ไม่ใช่ ท�าเกินกว่า เกินค่าที่มีอยู่ อย่างข้อสองในข้อสี่

เน่ียะก็คือเหมือนท�างานเกินค่าแล้วเนี่ยะก็เหมือนเวลาท�าหน้าที่ เรียกว่าท�า

หน้าท่ีเพือ่หน้าที ่ถ้าท�าดีกเ็พ่ือด ีท�าหน้าท่ีเพ่ือหน้าทีไ่ม่ได้ท�าเพือ่คนใดคนหนึง่ 

มีความซือ่สตัย์ซ่ือตรง ท�าหน้าทีเ่พือ่หน้าทีไ่ม่ได้หวงัอะไรตอบแทน ถ้าไม่ได้ท�า

หน้าทีเ่พือ่หน้าที ่ไม่ได้อยูด้่วยอดุมคตมินักย็าก อย่างข้อสามในข้อส่ีเนีย่ะกคื็อ

ครู
ผู้นำาทางอุดมคติ
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เมื่อท�าหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วเนี่ยะก็เหมือนกับอยู่โดยที่ไม่เบียดเบียนตนเอง

และผู้อื่น เวลากระท�าไม่ได้ท�าด้วยความเห็นแก่ตัวมุ่งประโยชน์ตนประโยชน์

ผู้อื่นเป็นหลักส�าคัญ ถ้ามุ่งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นก็ไม่ได้ต่าง ให้ความ

สม�า่เสมอทัง้ตนเองและผูอ้ืน่ แล้วอดุมคตใินข้อสีเ่นีย่ะ อยูแ่บบอดุมคตกิค็อืทุก

ความคิด ค�าพูด การกระท�าก็พยายามจะท�าให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์แก่เพื่อน

ร่วมเกิดแก่เจ็บตาย หรือถ้าจ�ากัดลงมาก็เพื่อเพื่อนมนุษย์ตาด�าๆ แต่ความ 

หมายกว้างเนีย่ะกค็อืเพือ่นร่วมเกดิ พอเกดิมาแล้วกร่็วมกนัแก่ ร่วมกนัเจบ็ ร่วม

กนัตาย นะ อันนีค้รดูใีนความหมายข้อทีส่ีป่ระเภทมอีดุมคติ อนันีเ้รือ่งของครู 

“

“อุดมคติก็คือพยายามจะทำาทุกความคิด 
คำาพูด การกระทำาให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์แก่

เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย
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 ในทางพุทธศาสนาเนี่ยะมีธรรมอยู่เจ็ดข้อที่ยกย่องคุณสมบัติของ

ความเป็นครู 

องค์คุณ
ของครูเจ็ดประการ
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1. ปิโย คือน่ารัก
อย่างข้อทีห่นึง่คอื ปิโย ครูหรืออาจารย์กรรมฐานหรอืวปัิสสนาจารย์กต็าม ค�า

ว่าปิโย คือน่ารัก ลูกศิษย์เห็นก็ไม่รังเกียจ อยากเข้าใกล้ น่ารัก น่ารักเพราะ

อะไร บางครั้งก็มีคุณธรรมอย่างมีเมตตา มีความปรารถนาดีต่อศิษย์ คือในใจ

มีความปรารถนาที่ดีเรียกว่ามีเมตตา อย่างท่ีสองก็คือมีกรุณา คือช่วยให้พ้น

ทุกข์ อย่างทุ่มเทเพื่อช่วยให้เห็นทุกข์ เห็นโทษ เห็นภัยในวัฏสงสารจะได้หลุด

ได้พ้น หรือมีมุทิตาเมื่อศิษย์ได้ดีหรือเจริญก้าวหน้าก็พลอยยินดีด้วย อุเบกขา

กค็อืมใีจเป็นธรรมไม่มอีคต ิมปัีญญาว่าสตัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม กมัมนุา

วัตตตี โลโก แยกแยะได้ถูกไม่ใช่ว่าอุเบกขาเพราะไม่มีปัญญา ไม่ใช่ มีปัญญา

แยกแยะถูกผิด ดีชั่ว ไม่มีความอยุติธรรมในใจ ก็เลยท�าให้ผู้ที่อยู่ใกล้หรือลูก

ศิษย์ลูกหาก็จะรู้สึกว่าเอ้อคุณครูน่ารัก อันนี้คือค�าว่าปิโย น่ารัก

2. ครุ คือผู้หนักแน่น
ข้อสองคร ุกค็อืเป็นผูห้นกัแน่น พอหนกัแน่นแล้วกน่็าเคารพ ลกูศษิย์เหน็แล้ว

ก็น่าเคารพ น่าศรัทธา น่าเลื่อมใส พอเห็นแล้วมันจะมีเหตุปัจจัยในลักษณะ

อย่างน้ี น่าเคารพ น่าศรัทธา น่าเลือ่มใส น่าจะประพฤตปิฏบิตัติามอนันีร้วมไป

ถงึว่าน่าเช่ือถือด้วย น่าเคารพอนันีคื้อครุ ข้อท่ีสองในคณุธรรมเจด็อย่างของครู
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3. ภาวนีโย คือน่าเจริญใจ
ข้อสามภาวนีโย ก็คือน่าเจริญใจ เข้าใกล้เนี่ยะเหมือนกับว่าพอเราเข้าใกล้แล้ว

จะมคีวามเจรญิก้าวหน้าในธรรม เหมอืนเราอยูใ่กล้สตับรุษุ ได้ฟังธรรม หรอืเรา

เข้าใกล้คนดีก็จะเห็นความคิดหรือวิสัยทัศน์ของคนดี ค�าพูด การกระท�าพวก

นี้ บางครั้งการกระท�า การคบหาเรื่อยๆ ก็เป็นไปเอง อยู่ใกล้บัณฑิตแล้วก็เลย

พลอยเป็นบัณฑิตไปด้วย อยู่ใกล้ผู้รู้ก็พลอยมีโอกาสจะเป็นผู้รู้ไปด้วย เหมือน

ใกล้พระพทุธเจ้ากม็โีอกาสเป็นผูรู้้ ผูต้ืน่ ผูเ้บกิบาน อนันีค้อืภาวนโีย น่าเจรญิใจ 

4. วัตตา คือเป็นที่ปรึกษาที่ดี
ข้อที่สี่คือ วัตตา คือรู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูด

อะไรอย่างไร คอยให้ค�าแนะน�าว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี

5. วจนักขโม คืออดทนต่อถ้อยค�า
ข้อทีห้่า วจันกัขโม คอือดทนต่อถ้อยค�า บางครัง้เน่ียะสอนลกูศษิย์ลกูหาแต่ละ

คนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ได้ดั่งใจบางคนก็ไม่ได้ดั่งใจแถมเถียงอีกต่างหาก 

นั่นแหละนะ ครูก็ต้องอดทน เรียกว่าอดทนต่อถ้อยค�า ถ้าไม่อดทนต่อถ้อยค�า 

เนี่ยะก็สวนอย่างนี้เป็นต้น ก็มีอยู่บ่อยๆ นะ ฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่อดทนมากที

เดยีวเพราะลกูศษิย์ลกูหาแต่ละคนเนีย่ะ บางคนกด้็วยความไม่รูจ้รงิๆ พดูไม่รู้

กี่รอบก็ไม่เข้าใจ แต่บางคนพูดนิดเดียวก็เข้าใจหมด ครูก็เบาใจ แต่จะให้เป็น
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เหมอืนกันทัง้หมดมนักไ็ม่ได้นะ ฉะนัน้กม็ทีัง้บางคนฉลาดมาก บางคนกฉ็ลาด

น้อย บางคนก็ต้องบอกแล้วบอกอีก พูดแล้วพูดอีก หรือลูกศิษย์บางคนก็พูด

มากเกินเหตุเนี่ยะก็ต้องอดทนต่อถ้อยค�า ทนฟังให้ได้ ถึงแม้จะหูเริ่มชาแล้วก็

จริงบางครั้ง อย่างนี้ก็ต้องอดทนต่อถ้อยค�านะ 

6. คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา คืออธิบายได้ลึกซึ้ง
ข้อที่หก คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา คือสามารถแถลงเรื่องลึกล�้าได้ อธิบายเรื่อง

ยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจและให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป

7. โน จัฏฐาเน นิโยชเย คือไม่แนะน�าในอฐานะ
ส่วนข้อที่เจ็ด โน จัฏฐาเน นิโยชเย คือไม่แนะน�าในสิ่งที่ไม่ควร ค�าว่าไม่ควร

น่ีก็คืออะไรที่เป็นทางเสื่อมก็จะไม่แนะน�า หรือป้องกันไม่แนะน�าให้ศิษย์ไป

ท�า แนะน�าทางเจริญ อย่างเจริญในกรรมฐาน เจริญในวิชาความรู้ต่างๆ โน 

จัฏฐาเน นิโยชเย อันนี้คือแนะน�าพร�่าสอน ผู้ที่มีคุณธรรมทั้งเจ็ดประการเนี่

ยะท่านบอกว่าเหมาะที่จะเป็นครู แต่ถ้าขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะต้อง

ฝึกฝนอบรมต่อไปอีก 
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 อย่างบางคนเนี่ยะวัจนักขโมไม่ค่อยมี ไม่ค่อยอดทน ไม่ค่อยอดทน

ต่อถ้อยค�า อย่างบางคนก็แนะน�าไปในทางไม่ถูก แนะน�าในทางผิด แนะเขา

ไปจี้ไปปล้นไปในทางเสื่อม ไม่แนะไปในทางเว้นชั่ว ท�าดี ท�าใจให้ผ่องใส ไม่

ได้แนะไปในทางที่ถูกมีแต่ทางเสื่อม หรือบางครั้งก็ไม่ค่อยหนักแน่น ไม่ค่อย

หนกัไม่ค่อยแน่นไม่มคีรุ ไม่ค่อยมคีวามมัน่คงทางด้านจติใจ กระทบนดิกระทบ

หน่อยก็หวั่นไหวแล้ว อย่างนี้ก็มี เพราะอะไร เพราะว่าอาจจะยังไม่พร้อมด้วย

พลัง เรียกว่าพลังมีอยู่ห้าพลังคือ ศรัทธา ศรัทธาพละ เพราะบางครั้งครูก็ยัง

มีความเชื่อ ไม่ได้เชื่อในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ บางครั้งก็ท�าให้ไม่

มั่นคงได้เหมือนกัน หรือความเชื่อเรื่องท�าดีท�าชั่ว ชาตินี้ชาติหน้า บางครั้ง

ก็ยังมีความเช่ือที่ง่อนแง่นคลอนแคลนอยู่ ขาดความเชี่อที่ถูกต้องก็ไม่มีพลัง 

หรือบางครั้งวิริยพละก็ไม่มี ก็ไม่มีความหนักแน่น ไม่มีคุณสมบัติของค�าว่า

ครุ ต้องมีพลังเรื่องของความเพียร เพียรระวังบาปอกุศลไม่ให้เกิด หรือเพียร

พร้อมด้วยพลังห้า
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ละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว หรือเพียรเจริญกุศลที่มีอยู่ให้เจริญต่อไป เพียร

รักษากุศลที่เกิดแล้วอันนี้ก็คือต้องมี สติทีนี้สติพละ ถ้าไม่มีสติเป็นก�าลัง พละ

อาจจะแปลว่าอ�านาจก็ได้ ก็เหมือนกับขาดอ�านาจ พอไม่มีความเชื่อมั่นก็ไม่มี

อ�านาจ พอไม่มคีวามเพียรกไ็ม่มอี�านาจ ไม่ใช่อ�านาจแบบข้างนอกนะ นีอ่�านาจ

ภายใน ก�าลังภายใน แล้วอ�านาจในเรื่องของการระลึกก็เหมือนกัน ถ้าระลึก

ไปนอกสติปัฏฐานสี่ก็ไม่มีอ�านาจ ไม่มีพลัง ไม่มีก�าลังพอจะระลึกไปที่กาย 

เวทนา จิต ธรรม มีพลังก็คือจะมีความชอบท�าให้หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหว

ง่ายๆ ไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลน ก็เลยเหมือนกับว่าท�าให้เห็นแล้วก็น่าเคารพ  

ลกูศิษย์ลกูหาเหน็แล้วกน่็าเคารพ ถ้าเป็นคนอ่อนไหวเนีย่ะเหน็แล้วกไ็ม่น่าไว้ใจ 

น่ันแหละมันก็จะเป็นอีกอย่างนึง แล้วก็สมาธิพละก็ช่วยเสริมให้มีอ�านาจให้

มีก�าลัง ก็ต้องมีสมาธิพละจึงจะมีก�าลังภายใน สมาธิไม่มีก็ล�าบาก จิตไม่ค่อย

ต้ังม่ันเป็นคนฟุ้งซ่านอย่างนี้ก็ล�าบาก ก็จะยากนะ จะไม่มีอ�านาจไม่มีก�าลัง

พอ แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือปัญญาพละเสริมให้มีความหนักแน่น มีปัญญาที่จะ

สอดส่อง เลือกเฟ้น หรือคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด หรือถ้าเป็นวิปัสสนาจารย์เนี่ยะ

ท่านบอกว่าต้องเห็นการเกิดดับของรูปหรือนามชัดเจน ต้องเคยผ่านการเห็น

รูปนามเกิดดับชัดเจน อย่างน้อยถึงญาณที่สี่อย่างแก่ๆ หรืออ่อนๆ ถ้าไม่หลง 

วิปัสสนูปกิเลสก็ยังพอเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนแต่เกิดดับ พอเห็นแล้วว่า

ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดดับ อันนี้ก็คือคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นครูนะ ปิโย น่า

รัก ครุ น่าเคารพ จะท�าให้เป็นคนน่าเคารพ ภาวนีโย น่าเจริญใจ วัตตา น่าเข้า

ใกล้ไปฟังค�าสอน วจนักขโม อดทนได้ อดทนต่อถ้อยค�าได้ คัมภีรัญจะ กะถัง 

กัตตา อธิบายเรื่องราวได้ลึกซึ้ง โน จัฏฐาเน นิโยชเย ไม่แนะน�าในอฐานะ คือ

ไม่แนะน�าในทางผิด แนะน�าในทางถูก ก็เลยคุยให้ฟังในเรื่องของครู 
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มองอารมณ์
กรรมฐานเป็นครู
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 แต่ครทูีเ่รยีกว่าจะเป็นครใูห้เรากค็อือย่างทีเ่กริน่ในตอนต้นนัน่แหละ

ก็คืออารมณ์กรรมฐาน มีอยู่ข้อหนึ่งในผู้น�าทางจิตวิญญาณเรียกว่ามองทุก

อย่างไม่เป็นอุปสรรค คือรู้จักกฏอิทัปปัจจยตา รู้จักความเป็นตถตา ความ

เป็นเช่นนัน้เอง แล้วก็มองทกุอย่างเหมอืนกบัไม่มอีปุสรรค แล้วกอ็ยูอ่ย่างไม่มี

ทกุข์ ชวีติแบบไม่มทุีกข์ คอืมองแบบไม่มอีปุสรรคกคื็อมองให้รูเ้ป็นครสูอนนัน่

แหละ มองอารมณ์กรรมฐานเป็นครู มองก็แค่เกิดดับไม่มีอุปสรรคแล้ว แต่คน

ส่วนใหญ่มองแล้วไม่ได้เป็นอปุกรณ์ มองแล้วกเ็ป็นอปุสรรค เป็นข้อขัดข้องไป

หมด มองแล้วกท็กุข์ ส่วนผูท่ี้เจริญวปัิสสนากรรมฐานเนีย่ะมองทะลเุมฆหมอก 

มองทะลุสมมติไปจนถงึวมิตุ ิเหน็ตามความเป็นจรงิ เมือ่เหน็ตามความเป็นจรงิ 

เน่ียะสรรพสิง่กเ็ป็นแค่อารมณ์กรรมฐาน หรอืการเกดิดบันัน้ไม่มแีล้ว ไม่มอีะไร

เป็นอุปสรรค ไม่มีอะไรเป็นข้อขัดข้อง พอมันเกิดแล้วมันก็ดับไป ไอ้ที่มันขัด

ข้องน่ะเพราะเราหลงแล้วก็ยึดไปปรุงไปแต่งมันไปเรื่อย ปรุงแต่งให้เป็นโน่น

เป็นนี่นะ ถ้าเรายังหลงอยู่ในการปรุงแต่ง บางครั้งก็บอกว่าปรุงแต่งดีก็ค่อย

ยังชั่ว ถ้าปรุงแต่งไม่ดีก็ไม่ค่อยดี เหมือนปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขารนั่น

แหละ บางครัง้ท่านถงึบอกเออปรุงแต่งดอีย่างให้มเีมตตาเนีย่ะกป็รงุแต่งดนีะ 

ปรุงแต่งไปในทางดี ในความเป็นจริงเนี่ยะเมตตามันก็ไม่ได้ยั่งยืนนะ มันก็เกิด

ดับเหมือนกัน ในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้น ฉะนั้นเราต้องปรุงมันเรื่อยๆ 

เหมือนกนั ปรงุไปในทางดใีนทางมเีมตตา ถ้าปล่อยไว้เฉยๆ กไ็ม่ยนิดไีม่ยนิร้าย 

สัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรม ช่วยได้ก็ช่วย ช่วยไม่ได้ก็วางเท่านั้นเองนะ คือถ้า

เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยะทุกอย่างไม่มีอุปสรรค แต่ถ้ายัง

ไม่เข้าใจความจริงเหมือนกับมีอุปสรรค ถ้าไล่เรียงนะผู้น�าทางจิตวิญญาณเค้า

ใช้กฏของอิทัปปัจจยตา คือเหตุปัจจัย เข้าใจเหตุปัจจัย ทุกอย่างมีเหตุปัจจัย 

ทุกอย่างเป็นของมันอย่างนั้น 
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 เมือ่เราเกดิมาเนีย่ะพระท่านบอกว่ามสีามัญลกัษณะ ลกัษณะทีเ่สมอ

กันไม่ว่าจะเป็นใคร อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี่มันไม่มียกเว้น สี่คนหาม สามคน

แห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป เคยได้ยินไหม สี่คนหามธาตุสี่ สามคนแห่

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หนึ่งคนนั่งแคร่คือตัวเราเอง สองคนพาไปคือบุญกับ

บาป โบราณเขาว่า ฉะนั้นกฏของพระไตรลักษณ์เนี่ยะถ้าเราเกิดมาก็ต้องแห่

กันไปเสมอกันหมด แล้วทีนี้เมื่อเข้าใจข้อหนึ่ง ข้อสองข้อสามก็ไม่มีอุปสรรค

แล้ว อยู่อย่างไม่มีอุปสรรคไม่มีข้อขัดข้อง มองทุกอย่างตามความเป็นจริง พอ

ถึงข้อสี่ปุ๊บก็อยู่อย่างไม่ทุกข์ ปล่อยได้วางได้ ลดละ อยู่ก็อยู่อย่างไม่มีทุกข์นะ 

อยูแ่บบไม่มทุีกข์ ด�ารงธาตขัุนธ์เพ่ือยงัประโยชน์ผูอ้ืน่เท่าน้ันเอง ประโยชน์ตน

ไม่ต้องท�าแล้วเพราะละกิเลสหมดแล้ว ฉะนั้นก็ไม่มีทุกข์ อันนั้นคือผู้น�าที่ท�า

ตามพระพทุธเจ้าจนสามารถละสงัโยชน์ได้หมดแล้ว อันนัน้สงูสดุของการมีชวิีต

หรอืของการเป็นผู้น�าทางจติวญิญาณ อนันีค้รูดีในความหมายทีเ่หมือนอย่างที่

พระพุทธเจ้าท่านสอน คือต้องเป็นครูของตัวเอง แล้วก็ต้องหลุดพ้นจากกิเลส 

หลดุพ้นจากสงัสารวฏันัน่แหละจึงจะถอืว่าเป็นยอดนะ ถ้าเรายงัท่องเทีย่วอยูก็่

ต้องปรงุแต่งกนัไป ปรงุกันไปแต่งกนัไปตามเหตตุามปัจจยั แต่ถ้าหมดเหตหุมด

ปัจจยัแล้วนัน่แหละนพิพาน เข้าถงึจุดหมายสงูสดุ ฉะนัน้เราประพฤติปฏิบตักิ็

พยายามพากเพียรไป อย่ามองอะไรเป็นอุปสรรคเป็นข้อขัดข้องไปซะหมดนะ 

สี่คนหาม สามคนแห่ 
หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป
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““มองทุกอย่างตามความเป็นจริง...ปล่อยได้
วางได้ ลดละ อยู่ก็อยู่อย่างไม่มีทุกข์นะ
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 ทุกอย่างล้วนแต่เป็นอุปกรณ์ให้เรา สอนให้เราฝึก สอนให้เรา

พากเพียร สอนให้เราพยายาม ถ้าเรามองเป็นอุปสรรคเป็นข้อขัดข้องไปเสีย

หมด ร้อนก็อุปสรรค หนาวก็คืออุปสรรค คิดก็คืออุปสรรค พอเห็นโน่นเห็นนี่ 

โอ๊ย! อุปสรรค ข้อขดัข้องทัง้นัน้เลย แสดงว่าอะไรๆ กเ็หมือนกบัเป็นข้อขดัข้อง

ไปเสียหมด บางคร้ังก็มองดูคนท่ีอยู่ใกล้ๆ ว่านี่อุปสรรคของเราอีกอย่างหนึ่ง 

เอาอกีแล้วนะ อุปสรรคไปหมด ไม่ได้มองว่าเป็นอปุกรณ์ ถ้าส�านวนคนพดูเค้า

ก็บอกว่า เอ๊อ! มองให้รู้เป็นครูสอนซะ อะไรๆก็เป็นครูเราได้หมดนะ ไหนๆ ก็

ไหนๆ แล้ววันนี้วันครูก็เป็นครูได้ทั้งหมด ให้เราได้ฝึกตัวเราเองจนกระทั่งเป็น

ครูของเราเองได้ในท่ีสุด นั่นแหละก็คือเป็นยอดของครู คือหมดกิเลสแล้ว

น่ันแหละ บางคนมองกิเลสเป็นอุปสรรคนะ ถ้าปรุงแต่งหน่อยก็เปรียบกิเลส

ฝึกให้เป็นครูของตัวเอง
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เหมือนกับดินโคลนเนี่ยะนะ บางครั้งดินโคลนเนี่ยะมันก็ยังปลูกข้าว ปลูกผัก

ขึ้นนะ แต่ถ้าเป็นหินแห้งๆ เนี่ยะมันปลูกไม่ขึ้น นั่นแหละถ้าเรามองในแง่นั้น 

นั่นแหละแล้วแต่มอง ขอให้รู้เท่าทัน ถ้ารู้เท่าทันจนหมดเหตุปัจจัยแล้วเนี่ยะ

อนันัน้เป็นยอดของครแูล้ว เป็นครตูวัเองได้ เป็นผูน้�าของตวัเองได้ ถ้าไม่อย่าง

นั้นก็คือยังเป็นทาสของอะไร ของตัวเอง ก็คือเป็นทาสของอัตตา ยังส�าคัญว่า 

โอ๊! อะไรกเ็ป็นเรา มนัมาจากฐานทีเ่ราส�าคญัว่าเป็น มันก็ปรงุไปเรือ่ยไม่จบ ถ้า

รู้ทันมันก็ลดละไปเรื่อย สุดท้ายก็เหมือนกับว่าไม่มีอุปสรรค ฉะนั้นช่วงต่อไป

ก็ขอให้พวกเรานั่งสมาธิต่ออีกนิดหน่อย เดี๋ยวค่อยแผ่เมตตาร่วมกัน กลับไป

ที่อารมณ์หลัก ไปที่อารมณ์เดิม ไปที่นั่ง ไปที่ถูกก็ได้ หรืออารมณ์ไหนชัดเจน

อารมณ์นั้นก็ก�าหนด เอ้าขอให้ตั้งใจนะ

““ให้เราได้ฝึกตัวเราเอง
จนกระทั่งเป็นครูของเราเองได้ในที่สุด
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3
บังเอิญคืออวิชชา
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 พระโยคาวจร แม่ชี โยคีผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ช่วงต่อไป

เป็นช่วงฟังธรรม เป็นช่วงปฏิบัติธรรมร่วมกัน ให้พวกเรานั่งสมาธิ มีสติขณะ

ฟังธรรมบรรยายตามไปด้วย วันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ ปี

พุทธศักราช 2562 

 การประพฤตปิฏบิตัขิองพระโยคาวจรก็ด ีโยคผีูเ้ข้าปฏบิติัธรรมกต็าม 

บางครั้งโยคีก็ต้องอดทน ต้องอดทนให้มาก โดยเฉพาะบางครั้งก็ต้องอดทน

ต่อความล�าบากในการอยู่ประพฤติปฏิบัติ ล�าบากยังไง อย่างบางครั้งอากาศ

บางวัน เช้าๆ อากาศเย็นๆ กลางวันมาก็ร้อน พอกลางคืนดึกๆ อากาศก็เย็น

อีก ซึ่งมีทั้งเย็นมีทั้งร้อน บางคนถ้าไม่อดทนพอร้อนมาก็หงุดหงิด หนาวมาก็

ทนไม่ค่อยไหว อย่างนี้เป็นต้น อันนี้ก็ล้วนแต่ต้องอดทน นอกจากก�าหนดแล้ว

เน่ียะกต้็องอดทนด้วย ถ้าไม่มคีวามอดทนกก็�าหนดไปอย่างนัน้อย่างนัน้แหละ 

สูไ้ม่ไหวอยูด่ ีถ้ามคีวามอดทน มคีวามอดกลัน้ บางครัง้กเิลสบางอย่างมันก็ทน

ต่อความอดทนของเราไม่ไหว พออดทน ทนล�าบากตรากตร�ากับการปฏบิตัไิด้

ทกุอย่างมนัก็ดีขึน้ อนันีค้อืบางครัง้อดตาหลบัขบัตานอน เวลาทีอ่ยากจะนอน

ก็อาจจะไม่ได้นอน ต้องฝืนเดินแก้อารมณ์ง่วงหงาวหาวนอน เมื่อถึงเวลาหลัง

สามทุม่ไปแล้วจงึนอน หรือบางครัง้บางคราวต้องตืน่ตัง้แต่เช้า ตสีีก่ต็ืน่ บางคน

ตีสามครึ่งก็ตื่นขึ้นมา ต้องอดทนนะ พอตื่นมาแล้วเนี่ยะบางคนล้างหน้าแปรง

ฟัน ก�าหนดอิริยาบถย่อย มาปฏิบัติบางครั้งก็ง่วง ความง่วงก็ตามมาอีกก็มี ถ้า

ความอดทน
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ไม่อดทนบางคร้ังก็อาจจะมไีปหลบัต่อหรือจงใจนัง่หลบักม็ ีแต่ถ้าฝืนรูว่้าง่วงก็

ลุกขึ้นมาเดิน เดินในห้องกรรมฐานมันง่วงก็ออกไปเดินนอกศาลาบ้าง เดินช้า

มันง่วงก็เดินเร็วๆ บ้างก็ช่วยได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ข้ึนอยู่กับเหตุข้ึนอยู่กับปัจจัย 

เวลาทีอ่ารมณ์หรอืสภาวะพวกนีม้นัเกิดขึน้ถ้าโยคไีม่อดทนเนีย่ะจะก�าหนดได้

ยาก หรอืแก้อารมณ์ได้ไม่สอดคล้องกับภาวะทีเ่ป็นจรงิ พอนวิรณ์อย่างใดอย่าง

หนึ่งเข้า ใจเราก็ท้อถอยแล้ว อย่างถ้าถีนมิทธะเข้าเนี่ยะก็ท้อถอยจากอารมณ์

จากส่ิงทีท่�าอยู ่อาจจะหลบเพราะความขีเ้กยีจกไ็ด้ หลบเลีย่งไม่ก�าหนดแล้ว ไม่

ปฏิบตัแิล้วอย่างนีเ้ป็นต้น หรือมข้ีออ้างโน่นนีไ่ปเรือ่ยเป่ือยพยายามหาเหตหุา

ผล บางครั้งความอดทนไม่เพียงพอก็มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้การประพฤติปฏิบัติ

ของโยคทีัง้หลายย่อหย่อนไป แต่ถ้ามคีวามอดทนทีส่งูขึน้ อย่างอดทนต่อความ
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ล�าบากตรากตร�า ทุกขเวทนาบางครั้งมันก็มีบ้างเป็นธรรมดานั่นแหละ เราก็

ต้องอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเหมือนกัน บางคนมาวัดสองวัน ร่างกาย

มนัก�าลงัปรบักมี็ จติใจมนัก�าลงัปรับมนักคิ็ดโน่นคดินีไ่ปเรือ่ย ร่างกายมนัปรบั

บางครั้งนั่งยังไม่ได้กี่นาทีก็ปวด บางคนก็ชา บางคนก็รู้สึกว่าเป็นเหน็บ บาง

คนก็เจ็บไปทั้งเนื้อทั้งตัว หรือบางคนก็ปวดก็เมื่อยไปทั้งตัวเหมือนถูกทุบถูกตี

ทั้งๆที่เดินธรรมดา นั่งธรรมดาไม่ได้ไปออกเรี่ยวออกแรง ไม่ได้ไปแบกไปหาม 

ไม่ได้ไปขุดดินถางหญ้า ไม่ได้ไปหกคะเมนตีลังกาอะไรต่างๆ เนี่ยะ ท�าไมมัน

ปวดมันเมื่อย เนี่ยะนะเราไม่เคยฝึกไม่เคยท�าไม่เคยปฏิบัติมันก็เป็นธรรมดา 

บางคนก็อาจจะอ้างเอาความรู้สึกพวกนี้มาเป็นเหตุผลว่าท�าไปท�าไม ท�าแล้ว

ก็ทรมานร่างกายเปล่าๆ ท�าให้ปวดให้เมื่อย ท�าให้ทุกข์ให้ทรมาน คนเรามันมี
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ธาตุมีขันธ์อยู่แล้วมันก็ทรมานพอแล้วเรายังมาทรมานมันอีก อย่างเนี้ยะบาง

คน เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วย เป็นโน่นเป็นนี่ไปก็จะล�าบากผู้อ่ืน ไปเป็นภาระผู้อื่น 

อกีอย่างเนีย้ะ บางครัง้พอมนัเจบ็ มนัปวด มนัเม่ือย มันชา มันเป็นเหนบ็ขึน้มา 

บางคนก็เป็นบางส่วน บางคนก็เป็นแทบทั้งเนื้อทั้งตัวเลยก็กลัวไปใหญ่เลย นี่

แหละถ้าไม่อดทนจรงิๆ เลยเนีย่ะยาก บางครัง้เรากต้็องอดทนดมูนั ก�าหนดมนั 

เผชญิกบัมนัไป บางครัง้บางคราวมนักค็ลาย แต่บางคร้ังบางคราวมันก็เหมือน

จงใจ เหมือนขัดใจเรา ใจนึงอยากให้หาย ลึกๆ อยากให้มันหายชา หายเหน็บ 

หายเจบ็ หายปวด หายเมือ่ยต่างๆ เนีย่ะ บางคนก�าหนดไปมนักเ็บาแต่บางคน

ก�าหนดไปมันไม่เบา มันกลับทวีความรุนแรงขึ้นก็มี บางคนก็ไม่ไหวเลยอย่าง

เนีย้ะแล้วแต่เหตปัุจจยันะ เราจะไปก�าหนดกฏเกณฑ์ว่าก�าหนดกีค่รัง้จงึจะหาย 

ก�าหนดนานเท่าไหร่ทุกขเวทนาพวกนี้จึงจะดับไป กี่นาที กี่ชั่วโมงอย่างเนี้ยะ 

บางคนอยากจะได้ค�าตอบ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยะไม่มีเงื่อนไขของเวลา 
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จะไปตั้งเวลาว่าสิบนาทีเดี๋ยวมันหายหรือจะไปบอกจ�านวนครั้งว่า ปวดหนอ 

ปวดหนอ ปวดหนอ สามครั้งก็หายมันก็ไม่ใช่นะ บางครั้งปวดหนอครั้งเดียว

มันไม่ปวดก็ได้ หรือปวดหนอเป็นร้อยเป็นพันครั้งก็ไม่หยุดปวดก็มี ยิ่งปวดไป

ใหญ่ถ้ายิ่งท่องนะ จนต้องดูมันเฉยๆ ก็มี ยิ่งท่องในใจว่าปวดหนอมันยิ่งปวด 

พอไม่ท่องแค่รู้ว่าปวดมันก็รู้สึกดีขึ้นบ้างอย่างเนี้ยะ เหมือนไม่ไปเน้นไปย�า้มัน 

ดูมนัห่างๆ อย่างเนีย้ะ เรากเ็รยีนรูจ้ากสภาพธรรมทีม่นัปรากฏอยูน่ัน่แหละ แต่

จรงิๆ ในความเป็นจรงิมนัเกดิดบัอยูต่ลอดเวลา มนัไม่ได้คงทีห่รอก แต่ความที่

เราไม่ได้เหน็จรงิตามนัน้กย็ดึอยู ่ถอือยู ่ส�าคญัมัน่หมายส่ิงเหล่านัน้อยู ่ส่ิงเหล่า

น้ีท่ีมองเหน็ชดัเจนถ้าเราอดทนเนีย่ะกจ็ะท�าให้จากนัง่แค่สบินาทกีจ็ะไม่ไหวก็

นั่งได้สิบห้านาที นั่งสามสิบนาที หรืออดทนต่อทุกขเวทนาได้เป็นชั่วโมงอย่าง

น้ีกม็ ีถงึแม้มนัยงัไม่คลายกส็ามารถเพิม่ระยะเวลาทีอ่ดทนต่อทกุขเวทนาทีเ่กดิ

ได้ อันนี้คือความอดทนนะ 

บางครั้งกิเลสบางอย่างมันก็ทนต่อความ
อดทนของเราไม่ไหว พออดทน ทนลำาบาก

ตรากตรำากับการปฏิบัติได้
ทุกอย่างมันก็ดีขึ้น“

“
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 ความอดทนถ้ามกีจ็ะท�าให้เราได้เรยีนรูแ้ละเข้าใจสภาพของขนัธ์ที่

เรียกว่า เวทนาขนัธ์ ซึง่ “ขนัธ์” แปลว่ากอง กองเวทนา เวทนาน่ะแปลว่าความ

เสวยอารมณ์ เสวยอารมณ์ท่ีเรารู้สึกได้ก็คือ รู้สึกทุกข์ อย่างที่บางคนปฏิบัติ

นั่นแหละ รู้สึกสุขคือสบาย สบายเนื้อสบายตัว หรือไม่สุขไม่ทุกข์ อทุกขมสุข

เวทนา หรอืบางคนบอกว่าอุเบกขาเวทนานัน่แหละ นีค่อืความรู้สึกท่ีเราจบัได้ 

เวลาทีน่ัง่กรรมฐานหรอืเดนิจงกรมหรอืแม้แต่การก�าหนดอิรยิาบถย่อยเวทนา

ขนัธ์มนัเกดิแทรกได้หมด ไม่ว่าจะยนื จะเดนิ จะนัง่ จะนอน ความรูสึ้กสุขทกุข์ 

ไม่สุขไม่ทุกข์ พวกนี้มันปรากฏได้หมดแต่โดยส่วนใหญ่โยคีผู้ปฏิบัติก็มักจะไป

เพ่งเล็งเฉพาะช่วงที่นั่งกรรมฐาน พอช่วงที่เรานั่งกรรมฐานก็เออไปเพ่งเล็งแต่

ความปวด เรยีกว่าทกุขเวทนา บางคนกม็องหาทกุขเวทนา บางคนก็มองหาสขุ

เวทนา บางคนก็มองหาความไม่สขุไม่ทกุข์ดกีว่าอย่างเนีย้ะ นีแ่หละจติมนัเคย

เสพคุน้กบัความรูส้กึใดหรือความเสวยอารมณ์ใดมันกมั็กจะเรยีกร้อง อย่างมนั

เสพคุน้กบัความรูส้กึสบายถ้าไม่มคีวามสบายจติมนักค็ร�า่ครวญหา ลกึๆ น่ะมนั

เวทนาขันธ์
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คร�า่ครวญหาหรอืบางครัง้มนัได้สิง่ทีไ่ม่ปรารถนากค็อืทกุข์ มนักอ็ยากออกจาก

ทุกข์ ด้ินรนไปหาสขุ แต่หารูไ้ม่ว่ามสีขุกม็ทีกุข์ ถ้ายงัตดิท้ังสขุทัง้ทกุข์กม็ไีม่สขุ

ไม่ทกุข์อยู่ นีแ่หละมนักต้็องละเหตุท่ีจะเข้าไปส�าคญัม่ันหมายว่าเวทนานัน้เป็น

เรา เราส�าคัญไปแล้วว่าเวทนาเป็นเรา เป็นของเรา เราไม่ทัน พออดทนมากๆ 

เนี่ยะเราก็จะได้เรียนรู้และเข้าใจสภาพเหล่านี้มากขึ้น เข้าใจมากขึ้นนะ ไม่ใช่

ว่าทนปวดหนอ ปวดหนอเฉยๆ สติปัญญาทีเ่ข้าไปรูล้กัษณะ รูส้ภาวะ รูอ้าการ

เกิดดบัของเวทนาขนัธ์เนีย่ะมันชดัเจนทุกคร้ังเพียงแต่ว่าโยคบีางคนอาจจะไม่

ได้ศึกษา บางคนก็ไม่เข้าใจ ส่วนคนที่ศึกษามาพอเจอสภาวะเหล่านี้ก็มีความรู้

มีความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ความอดทนมีน้อย บางคนเรียนมาแล้วแต่บาง

คนไม่ได้รู้บางครั้งก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่อดทน อดทนดูไป อดทน

ก�าหนดไปจนกระทั่งเริ่มรู้ เริ่มเข้าใจ เริ่มมีทักษะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากการท�า

บ่อยๆ ภาวนาบ่อยๆ นั่นแหละ มันเกิดขึ้นเองมันมีพัฒนาการอยู่แล้ว 
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ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ด้วยความบังเอิญ
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 ค�าว่าพฒันาการเนีย่ะกคื็อเมือ่มนัทุกข์มนัก็ต้องหาทางออกจากทกุข์

แต่จะหาทางออกจากทุกข์ด้วยวิธีใด ถ้ามีความรู้มีความเข้าใจก็อาจจะหาวิธี

ออกจากทุกข์ด้วยวิธีนั้น เหมือนวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นแหละ มันก็

ต้องหา อ๋อ! ตัณหามันเป็นสาเหตุหลักก็ต้องละสมุทัยคือตัณหาทั้งสามที่มัน

เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ถ้าละได้มันก็ดับทุกข์ได้ ถ้าละไม่ได้มันก็เป็นผลจากเหตุ

อยู่ดี มันก็เป็นอย่างเนี้ยะ เป็นเหตุเป็นผลกันอยู่ตลอด ทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้น

มาลอยๆ มีเหตุมีปัจจัยมันจึงเกิดมันจึงดับอยู่อย่างนั้น ถ้ามันไม่มีเหตุมันก็ไม่

เกดิ ถ้ามนัไม่มเีหตมุนักไ็ม่ดบั มนักต้็องมเีหตฉุะนัน้ในทางพระพทุธศาสนาไม่มี

อะไรเกิดขึ้นมาด้วยความบังเอิญ ความบังเอิญท่ีเราพูดถึงกันเนี่ยะคืออวิชชา 

ความไม่รู้เท่านั้นเองท่ีมันปิดบัง เพราะเราไม่รู้เราก็เลยยืมหรือบัญญัติค�าขึ้น

มาใช้ว่าลักษณะแบบนี้เรียกว่าความบังเอิญ บังเอิญเกิดมา บังเอิญมีสิ่งนั้นสิ่ง

นี้ แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรเกิดมาโดยปราศจากเหตุ ธรรมทั้งหลาย

หมายถึงสรรพสิ่งเนี่ยะ เกิดจากเหตุท้ังนั้นเลย ฉะนั้นมันจึงตั้งอยู่แบบนี้ ดับ

ไปแบบนี้ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เมื่อเรารู้อย่างนี้ถ้าอดทนดูไปเรื่อยๆ ปัญญา



72

มันเกิด ความรู้ความเข้าใจท่ีครูบาอาจารย์เทศน์ให้ฟังบอกให้รู้แล้วก็ไปดูเอา

เอง บอกให้รู้แล้วก็ไปท�าเอาเอง คือบอกได้ แต่ไปท�าแทนไม่ได้ เมื่อเราไปท�า

แล้วเนี่ยะ ถ้าท�าบ่อยๆ บางคนก็ท�าไม่กี่ครั้งก็เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ท�า

สิ่งนั้นได้ คนเราต่างกันนะ ไม่ได้เหมือนกันเพราะแต่ละคนล้วนมีทุนส�ารองไม่

เท่ากนั หรอืมต้ีนทนุไม่เท่ากนันะ สตปัิญญาทีส่ั่งสมมาบางคนกไ็ม่เท่ากนั อย่าง

เราเรยีนทางโลกเนีย่ะเหน็ไหม เพือ่นทีเ่รยีนหนงัสอืด้วยกนัเนีย่ะบางคนกเ็รยีน

เก่ง บางคนกเ็รยีนไม่เก่ง กว่าจะรู้กว่าจะเข้าใจเน่ียะ เพือ่นรูเ้พือ่นเข้าใจไปหมด

แล้ว บางคนบางวชิากต็ก ซ่อมแล้วซ่อมอกีอย่างเนีย้ะ มนัแตกต่างกนั ในเรือ่ง

ทางธรรมก็เหมือนกัน บางคนพอเกิดเหตุอย่างนี้ ครูบาอาจารย์บอกอย่างนี้ 

ครูบาอาจารย์ก็จดก็จ�าค�าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละมาถ่ายทอดกัน

กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาต้องละ 
เราละได้ด้วยสติปัญญา““
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มา ก็บอก ก็สอน ตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมา พอมาท�าแล้วก็ โอ้! เนี่ยะ

กามตณัหานีมั่นต้องละ ภวตณัหากต้็องละมัน วภิวตณัหานีก่ต้็องละ เมือ่เราละ

ได้ด้วยสตปัิญญา กามะกค็อืความใคร่ ความพอใจ ความตดิอกตดิใจในอารมณ์

ต่างๆ ทุกอย่าง ตัวนี้มันก็เป็นเหมือนยางเหนียวที่ท�าให้ติดยึดอยู่กับสิ่งที่เรียก

ว่าชอบ สิ่งที่พอใจ เป็นเหมือนยางเหนียว ติดรูป ติดเสียง ติดกลิ่น ติดรส ติด

การสัมผัสถูกต้อง ติดหมดเลย พอติดแล้วท�าไง ก็ทะเยอทะยานอยากจะเสพ

อยากจะบริโภค รูปบ้าง เสียงบ้าง กลิ่นบ้าง รสบ้าง การสัมผัสถูกต้องบ้าง อัน

นี้แหละคือเกิดความทะเยอทะยาน จิตมันก็ดิ้นรน มันออกนอก มันแสวงหา 

ถ้าเราไม่ลดเหตุนี้มันก็เครียดเพราะอยากได้สิ่งนั้นเมื่อไม่ได้ก็ยิ่งเครียด พอลด

แล้วมันก็ลดละความเครยีดเหมอืนกบัลดเหตทุีม่นัจะท�าให้ทกุข์อกี มันกก็ลาย

เป็นว่าดับทุกข์เป็นนิโรธไปอีก 
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มรรคมีองค์แปด
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 มรรคหรือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

หรือปฏิปทา บางคนก็แปลว่าเครื่องด�าเนินหรือทางด�าเนินเพื่อไปสู่ความดับ

ทุกข์ก็คือมรรคนั่นเอง เมื่อมีความเห็นถูก เห็นเกิดเห็นดับน่ะก็เห็นถูก ด�าริถูก 

ด�าริที่จะออกจากทุกข์ในสังสารวัฏ ถ้าไม่ละตัณหามันก็ต้องวนมาทุกข์อีก มัน

กเ็ป็นวฏัฏะอยูอ่ย่างนีแ้หละ กต้็องพยายามละ นีคื่อความด�ารใินการทีจ่ะออก

จากวัฏฏทุกข์หรือออกจากกามนั่นเอง ออกจากความใคร่ความพอใจใน

กามคุณอารมณ์ทั้งห้า รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ต้องละมัน 

ต้องพยายามละ เรียกว่าสัมมาสังกัปปะ สัมมาทิฐิ (ทิฏฐิ) เห็นชอบ เห็นเกิด

เหน็ดับ สัมมาสังกปัปะด�ารชิอบ ปัญญามนัเกดิขึน้ท�าให้เราพอรูถ้กูแล้วกเ็ข้าใจ

ถูก เข้าใจรูปเข้าใจนาม หรือเข้าใจสุข ทุกข์ เฉยๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ ถ้าอดทนต่อ

ไปดูเวทนาความเสวยอารมณ์ก็เห็นเกิดเห็นดับก็คือเห็นถูกแล้ว จิตที่มันด�าริ

จะออกจากส่ิงเหล่าน้ีกเ็ป็นความด�าริท่ีถกูในขณะทีก่�าหนดตดิต่อหรอืระลกึไป

ตามหลกัของสตปัิฏฐาน ระลกึไปทีก่าย ทีเ่วทนา ท่ีจติ ท่ีธรรม หรอืสภาพธรรม

ที่เกิดดับ เกิดดับอยู่ ก็ท�าให้โยคีไม่ต้องปิดป้ายค�าว่า “ปิดวาจา” ไม่ต้องปิด

ป้ายค�าว่างดพูด ก็คือไม่ไปพูดโกหกแล้ว ไม่ไปพูดค�าหยาบ ไม่ไปพูดเพ้อเจ้อ 

ไม่ไปพูดส่อเสียด ไม่ไปยุยงให้ใครเค้าทะเลาะเบาะแว้งกัน คือส�ารวม ส�ารวม
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วาจา เรียกว่าส�ารวมปาก ปากมีไว้ ในช่วงปฏิบัตินี่ก็ปิดสนิท ในช่วงกิน ช่วง

ดื่ม ก็อ้าปากกิน อ้าปากดื่มไป รู้จักหน้าที่ เวลาปฏิบัติก็ไม่พูด อย่างเวลาส่ง

สอบอารมณ์ก็เปิดปากพูดไปตามหน้าที่นะ ไม่ได้ห้าม เพียงแต่ให้รู้สภาพของ

อะไรควรไม่ควร เรียกว่าสัมมาวาจา ไม่ไปพูดโกหกนะ มันส�ารวมลง อันนี้ทาง

ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มีองค์แปด อันนี้สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะอย่าง 

เนี้ยะ สัมมากัมมันตะคืออะไร การกระท�าชอบ ในขณะที่นั่งกรรมฐาน เดิน

จงกรม ก�าหนดอิริยาบถย่อย ไปฆ่าสัตว์ไหมล่ะ ไม่ได้ไป ไปเบียดเบียนสัตว์

ไหม ไม่ได้ไป ไปประพฤติผิดในกามไหม ไปประพฤติผิดต่อพรหมจรรย์หรือ

เปล่า ไม่ ปัจจุบันขณะนี่เห็นแต่การเกิดดับ ใจบริสุทธิ์นะ หมดจด พฤติกรรม

ทางกาย พฤตกิรรมทางวาจา พฤตกิรรมทางใจในปัจจบุนัขณะเนีย่ะปลอดจาก

โลภะ โทสะ โมหะ เนีย่ะคอื ละเหตทุีจ่ะท�าให้มนัเป็นทกุข์ได้ ก็ต้องละเหตกุ่อน 

สัมมาอาชีวะ ไปลักเขา ไปขโมยเขาหรือเปล่า ไปท�ามิจฉาชีพไหม ไม่ ปัจจุบัน

ม ร  ร ค
สัมมาทิฏฐิ        สัมมาสังกัปปะ    สัมมาวาจา    สัมมากัมมันตะ

“--”
เห็นชอบ

ความรู้อริยสัจจ์ 4 
หรือ เห็นไตรลักษณ์ฯ

ด�าริชอบ 
ได้แก่ 

เนกขัมมสังกัป 
อพยาบาทสังกัป 
อวิหิงสาสังกัป

เจรจาชอบ 
ได้แก่ 

วจีสุจริต 4

กระท�าชอบ 
ได้แก่ 

กายสุจริต 3

๘
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ม ร  ร ค
สัมมาอาชีวะ      สัมมาวายามะ        สัมมาสติ         สัมมาสมาธิ

๘

ขณะเนี่ยะไม่ได้ไปท�ามิจฉาอาชีวะ ไม่ได้ไปลักไปขโมย ไม่ได้ไปค้าไปขายของ

ผดิกฏหมายมาเลีย้งชพี ถ้าพระกบ็ณิฑบาตมา หรอืญาตโิยมถวาย หรอืผูป้ฏบัิติ 

อาหารหวานคาวหรือปัจจัยสี่ในระหว่างปฏิบัติก็มีผู้ศรัทธามาถวาย มีคน

ประกอบอาหารให้เราได้รบัประทาน ไม่ได้ไปลกัไปขโมยไปทุจรติไปคอรปัชัน่

ที่ไหนมานะ อันนี้ก็บริสุทธิ์ เค้าเรียกว่าศีลบริสุทธิ์ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ 

เน่ียะเป็นเรื่องของปัญญา ปัญญาที่เห็นถูกก็คือเห็นเกิดดับ ปัญญาที่ด�าริใน

ทางท่ีถกูกคื็อออกจากกิเลสนัน่เอง ออกจากทุกข์ ออกจากกาม ถ้าไม่ง้ันกต้็อง

เวียนตายเวียนเกิดอยู่อย่างนี้ คือเห็นถูกจึงเป็นปัญญาที่ถ้าบอกว่าเป็นปัญญา

ทีห่มดจดกไ็ด้ เป็นปัญญาท่ีบริสทุธิ ์นบัเนือ่งในวสิทุธเิจด็กเ็รยีกว่าทฐิวิสิทุธ ิคอื

เห็นบรสิทุธิ ์ความเหน็ต้องบริสทุธิด้์วย ถ้าความเหน็ไม่บรสิทุธ์ิมนักเ็หมอืนเรา

เหน็ทัว่ไปนัน่แหละ เหน็ทัว่ไปกเ็หน็ เหน็แล้วกอ็ยากได้ เห็นแล้วกอ็ยากมี เห็น

แล้วกอ็ยากเป็น เหน็แล้วกอ็ยากเกดิอีก ไม่ได้เห็นโทษเหน็ภัยในการเวยีนตาย

เลีย้งชีพชอบ 
ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ 
ประกอบสัมมาชีพ

พยายามชอบ 
ได้แก่ ปธาน หรือ 
สัมมัปปธาน 4

ระลึกชอบ 
ได้แก่ 

สติปัฏฐาน 4

ตัง้จิตมัน่ชอบ
ได้แก่ 

ฌาน 4
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เวียนเกิดเลย มันก็บอกไม่ได้ว่าเห็นถูกหรือไม่ เหมือนสิ่งที่เราท�า ไปเดินไปนั่ง

จะเป็นจะตายแล้วเห็นถูกหรือเปล่ายังไม่รู้ เห็นก็ไม่ถูก รู้ก็ไม่ถูก แล้วจะไป

เข้าใจถูกได้ยงัไง ในเมือ่ไม่เข้าใจมนักม็าจากความรูท้ีไ่ม่ถกู ถ้าเราเข้าใจถกูทกุข์

มันก็จะเบาบางไปเรื่อยๆ กิเลสมันก็เบาบางไปเรื่อยๆ ความยึดมั่นถือมั่นมันก็

ลดลงทุกๆ ขณะน่ันแหละ ถ้ารู้ถูกเข้าใจถูกมันเหมือนเราฟังธรรมะหรือบาง

ครั้งเราท�าโจทย์เลขคณิตศาสตร์ยากๆ ถ้าเราท�าได้ก็โล่งไปเลย เนี่ยะมันท�าได้ 

แต่ถ้าท�าไม่ได้รูส้กึมนัมนึ มนังง มนัปวดหวัจะหาใครช่วย หรอืจะมีกุญแจอะไร

มาไข มคีูมื่อมาให้ว่าจะท�ายงัไง เดีย๋วนีง่้าย แต่การประพฤตปิฏบิตักิม็วีปัิสสนา

จารย์คอยช่วย คอยให้ก�าลังใจ คอยแนะน�าว่ารู้ถูกเป็นยังไง เข้าใจถูกเป็นยัง

ไง ปฏิบัติถูกเป็นยังไง รูปหรือนามมันเกิดมันดับมันเป็นยังไง ท�าไมต้องไปยึด

ไปถอืมนัในเมือ่มนัเกดิแล้วมนักด็บั ถ้ารูไ้ม่ถกูกไ็ปยดึไปถอืมนัซ ิถ้ารูถ้กูกป็ล่อย

ให้มันดับไปซิ มันเกิดแล้วมันก็ดับเพราะสภาพของมันเป็นอย่างนั้นเราจะไป

ได้ส่ิงนัน้มนักไ็ม่ได้ตามทีป่รารถนาเพราะเมือ่มนัมคีวามเกดิมนักม็คีวามดบัมนั

มีเหตุ มันไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญ แล้วถ้ามันเป็นเรา เราก็จะบังคับได้ แต่นี่มัน

ไม่ใช่เราแล้วส่วนนั้นมันจะเป็นของเราได้อย่างไร มันก็ต้องเป็นของมันไม่ได้

เป็นของเราซักหน่อย เป็นเร่ืองของเหตุเร่ืองของปัจจัย ฉะนั้นเมื่อรู้ถูกแล้ว 

เข้าใจถูกแล้วเนี่ยะ ปฏิบัติในมรรคมีองค์แปดแล้ว ก�าหนดที่ไหนเรียกว่ามรรค

มีองค์แปดก็เกิดขึ้นได้ท่ีนั่น ก�าหนดท่ีไหนมรรคมีองค์แปดก็เจริญขึ้นได้ที่นั่น

เหมอืนกนั เกดิแล้วเจริญได้ตลอด นัน่แหละคือปฏิปทา คอืธรรมเครือ่งด�าเนนิ

หรือวิธีด�าเนินไปสู่ความดับไม่เหลือของกิเลสหรือความดับทุกข์นั่นเอง อันนี้

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะก็หมดจดไปด้วยในระหว่างที่เรา
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ประพฤติปฏิบัติ หมดจดขึ้นไปเร่ือยๆ ถ้าในวิสุทธิเจ็ดท่านก็บอกว่าเป็นศีล 

วิสุทธิ จัดอยู่ในศีลวิสุทธินั่นแหละ ศีลก็บริสุทธิ์นะ ทีนี้สัมมาวายาวะในเรื่อง

ของความเพียรล่ะ ความเพียรท่ีเพียรก�าหนดอยู่ตลอดก็เป็นความเพียรชอบ 

คือเพียรระวัง ระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่โยคีก�าหนด เพียรระวังเป็น 

สังวรปธาน ระวงัอะไร ระวงัทัง้อารมณ์ทีช่อบใจและอารมณ์ท่ีเราไม่ชอบใจ ถ้า

ระวังได้กิเลสก็ไม่เข้า นี่เห็นไหม ตัณหามันก็เกิดไม่ได้เพราะเรากั้นเอาไว้ แต่

ถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยะท�าไงก็ต้องปหานปธาน ที่เราเพียรก�าหนดก็คือเพียรละ 

เพียรปหาน เพียรปล่อย เพียรวาง เพียรลด เพียรละมนัเรือ่ยๆ เพยีรอยูเ่นอืงๆ 

อย่างติดต่อ ต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถไหน ไม่ว่าจะอยู่

ในห้องกรรมฐานหรือนอกห้องกรรมฐานถ้าเราเรียนรู้และเข้าใจสภาพธรรม

ตามความเป็นจริงแล้วละก็เหมือนกับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียน ถ้าอ่านออก

เขียนได้แล้วเนี่ยะถ้าเค้าเขียนป้ายภาษาไทยบอกทางว่าไปกรุงเทพฯ มีลูกศร

ชี้ไป อ่านก็รู้ว่า อ๋อ! นี่ไปกรุงเทพฯ หรือเห็นป้ายถนนหนทาง ห้างร้าน หรือ

ชื่อคน ชื่อสถานที่ต่างๆ ก็อ่านออกบอกได้หมด ว่า อ๋อ! ตรงนี้คือตรงนี้ อย่าง

เนี้ยะ มันเหมือนกัน มันเหมือนเราอ่านรูป อ่านนาม อ่านสภาพธรรมที่มันเกิด

ดบัได้แล้วเนีย่ะ เข้าใจได้ถ่องแท้ ไปทีไ่หนมนักร็ปูนาม ไปทีไ่หนมันกคื็อธรรมะ 

หรือสภาพธรรมทั้งนั้น ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่ได้มีเรามีเขา เราสมมติกันเอง 

ไม่ว่าจะอยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน อยู่ในห้องกรรมฐานหรือนอกห้อง

กรรมฐาน จะพูดถึงหรือไม่พูดถึง สภาพธรรมะมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น 

เกิดดับอยู่เป็นปกติ ถึงเราจะรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นเช่นนั้นเอง เป็นอยู่อย่างนั้น

ตลอดเวลาหรือทุกๆ ขณะ นี่แหละเมื่อเรารู้อย่างนี้ก็มีหน้าที่พยายามละ อย่า
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ไปยึดมั่นถือมั่นเด็ดขาด ถ้าเราเผลอปุ๊บเนี่ยะ ตัณหาเข้าครอบง�าเม่ือไหร่ 

กามตัณหากม็า ภวตณัหาความอยากมอียากเป็นเข้ามา เอ้ายุง่อกี หรอืไม่อยาก

มไีม่อยากเป็นมนัแล้ว เอ้าวภิวตณัหาเข้ามาอกีก็ยุง่อกี มันเป็นเหตใุห้เกดิความ

ทุกข์ขึ้นมา หน้าที่ก็ต้องเพียรละ เพียรปหาน หรือเพียรภาวนา ภาวนาปธาน 

อย่างเนี้ยะ ความเพียรชอบ ก็คือภาวนาท�าให้ต่อเนื่องเหมือนที่ยกตัวอย่างว่า

ในหรือนอก จะกายภายในหรือกายภายนอก จะเวทนาภายในหรือภายนอก 

จติภายในภายนอก ธรรมภายในภายนอก คอืของเราเองหรอืของคนอ่ืนเหมือน

กนั เกดิดบัเหมอืนกัน ไม่ได้ต่างนะ จะเป็นคนทีร่วยกว่าเราหรือจนกว่าเราหรอื

เสมอเราเกดิมาแล้วกต็ายเหมอืนกนั กเ็กดิดบัเหมอืนกนันะ นัน่แหละไม่ได้ต่าง

กันเลย ความจริงเนี่ยะไม่ได้เลือกว่าใครมีฐานะ มีต�าแหน่ง มีอะไร เป็นอะไร 

เกิดมาแล้วถ้ามองภาพรวมๆ ก็ตายทุกคน เหมือนสภาพธรรมะเนี่ยะเกิดมา

เกิดมา...ก็ตายทุกคน 
เหมือนสภาพธรรมะ เกิดแล้วก็ดับ 

ความจริงอย่างนี้มีอยู่ตลอด“

“
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แล้วก็ดับความจริงอย่างนี้มีอยู่ตลอด จะคนชาติไหน ภาษาไหน เผ่าพันธุ์ใด 

เมื่อเกิดมาในวัฏฏะสงสารนี้เจอเหมือนกันหมดเสมอกัน ไม่เหลื่อมล�้า ไม่ได้

เหลื่อมล�้าว่า โอ๊! นี่ ความรวย ความจนมีระยะห่างกัน หรือความรู้ระดับการ

ศกึษาแตกต่างกนัเนีย่ะไม่ใช่ เกิดมาแล้วตายทกุคนนะ เกดิดบัปกตเิลย สภาพ

ธรรมะถ้าเกิดมาก็เกิดดับแบบนี้แหละ เกิดมาแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนี้ ถ้าหลง

เมื่อไหร่ก็ต้องไปเวียนตายเวียนเกิด ถ้าไม่หลงก็ละเหตุนั้นได้ ก็ต้องภาวนาต่อ

ไปนะ ภาวนาคือท�าให้เจริญ ท�าให้มี ให้เจริญยิ่งขึ้นไปอีกนะมรรคนั่นน่ะ  

อนุรักขนาปธาน ก็คือเพียรรักษาเอาไว้ อันนี้สัมมาวายามะ หมายถึงความ

เพียรก็เกิดขึ้นอีกเหมือนกัน ในขณะที่ผู้ปฏิบัติรู้ถูกแล้ว เข้าใจถูกแล้ว แล้วก็

มาท�าถูกอีกมันก็เกิดผลทางตรงกันข้าม คือเป็นไปเพื่ออะไร ทุกขนิโรธคามินี

ปฏิปทา อรยิสจัจงั เป็นอรยิสจั คอืเป็นทางของพระอรยิะทีจ่ะเป็นไปเพือ่ความ

ดับทุกข์ ปฏิปทาเครื่องด�าเนินไปสู่ความดับทุกข์นั่นแหละเป็นทางของพระ

อริยะ ฉะนั้นถ้าท�าถูกมันก็จะดับไปเรื่อยๆ ดับภพ ดับชาติ ดับการเวียนตาย

เวียนเกิด ดับกิเลส ดับตัณหา ดับอุปาทาน ดับภพ ดับชาติ ชรา พยาธิ มรณะ 

ทุกอย่างเนี่ยะดับไปตามเหตุปัจจัยที่มี เป็นไปเพื่อความดับ เป็นความดับของ

ตัณหาอย่างเดยีว ทนีีส้มัมาสตล่ิะ สมัมาสตกิร็ะลกึชอบ ระลกึไปทีก่าย เวทนา 

จิต ธรรม ที่เราระลึกไปนี่แหละ ยืน เดิน นั่ง นอน ท้องพอง ท้องยุบ ลมหายใจ

เข้าออกพวกเนี้ยะ คู้ เหยียด ก้ม เงย อิริยาบถย่อย หรือทุกขเวทนา สุขเวทนา

ที่พูดถึงอยู่เนี่ยะ อทุกขมสุขเวทนา หรือจิตคิดไปโน่นมานี่ หรือธรรมารมณ์ที่

เกิดขึ้นกับใจทั้งกุศล ทั้งอกุศล ทั้งดีไม่ดี ทั้งชอบทั้งชัง ทั้งหลงพวกนี้แหละ ถ้า

ก�าหนดล่ะก็เรียกว่าระลึกชอบ ระลึกไปที่กาย เวทนา จิต ธรรม เนี่ยะก็คือ สติ

ระลึก อันนี้ท่านเรียกว่าระลึกชอบ ถ้านอกสติปัฏฐาน ระลึกไม่ชอบแล้ว ไม่ใช่

การระลึกชอบ แล้วก็สัมมาสมาธิ จิตตั้งมั่นชอบ การท�าต่อเนื่อง นิวรณ์ต่างๆ 
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มันก็สงบระงับไปเองโดยปริยาย ใจก็หมดจด เรียกว่าจิตก็บริสุทธิ์ ถ้านับเนื่อง

ในวิสุทธิเจ็ดท่านก็บอกว่านั่นละ จิตวิสุทธิ จิตก็บริสุทธิ์ไปด้วยนะในขณะ

ก�าหนด ในขณะปฏิบัติจิตก็บริสุทธิ์ ปัญญาก็บริสุทธิ์ ศีลก็บริสุทธิ์ ศีล สมาธิ 

ปัญญาต้องหมดจดนะ อย่างบางคนรักษาศีลเพื่อไปเกิด เพื่อมีตบะ เพื่อโน่น 

เพื่อนี่ ไม่ได้เพื่อละกิเลส หรือบางคนบ�าเพ็ญสมาธิเพื่อบางสิ่งบางอย่าง เพื่อ

ความประสงค์บางอย่างก็มี หรือบางคนเจริญปัญญาขึ้นมาเพียงเพื่ออยากจะ

รู้จิตรู้ใจคนอื่น ไม่ได้รู้ที่จะละกิเลสตัวเองก็เหมือนอภิญญาห้านั่นแหละ พวก

ที่แสดงฤทธ์ิต่างๆ ได้ก็อยากมีฤทธิ์ อยากจะมีอะไรที่วิเศษกว่าคนอื่นเท่านั้น

เอง แต่ไม่ได้มุง่ไปท่ีการสิน้กเิลส อันนีไ้ม่ใช่ความหมดจด ฉะนัน้เมือ่ท�าถกูแล้ว

เนี่ยะก็จะไปสู่ความหมดจด ฉะนั้นต้องอดทนนะเวลาที่เจอทุกขเวทนาขึ้นมา 

ฉะนั้นเมื่อเราก�าหนดท่ีไหนศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปัญญาก็ดีเกิดขึ้น นั่นแหละคือ

มรรคมีองค์แปด ที่ยังไม่เกิดก็เกิด ที่เกิดแล้วก็จะเจริญต่อไปแล้วก็เป็นไปเพื่อ

ความดบัทกุข์ จะเป็นไปได้กต้็องอดทนนะ ความอดทนจะส่งเสริมหรอือดุหนนุ

ให้เราเผชิญกับสภาพที่เกิดขึ้น อดทนต่อความล�าบากตรากตร�า อดทนต่อ

ทุกขเวทนาที่เกิด บางครั้งมันก็ไม่ได้ดั่งใจเสียทั้งหมด เราก็เจ็บอกเจ็บใจก็ต้อง

อดทนต่อความเจ็บใจ เจ็บใจว่า เอ๊! ท�าไมตัวเองท�าไม่ได้อย่างเค้า ตัวเองท�าไม

ก�าหนดไม่เป็นหรือยังไง อะไรพวกนี้ หรือเจ็บใจตัวเองที่ขี้เกียจ หรือคนโน้น

คนนีม้าพดูมาจาท�าให้เจ็บอกเจบ็ใจ กอ็ารมณ์กรรมฐานทัง้นัน้แหละ กก็�าหนด 

ท�าให้เราเจ็บอกเจ็บใจ ก�าหนดรู้ หรืออดทนต่อกิเลส ต่อตัณหา กามตัณหา 

ภวตัณหา วิภวตัณหา ท่ีมันเกิดขึ้นในแต่ละครั้งแต่ละคราวที่เราเผลอไม่ได้

ก�าหนดหรอืไม่แยบคาย กเิลสมนักแ็ทรกเข้ามา ต้องพยายามอดทนก�าหนดให้

ทนัโลภะ โทสะ โมหะกิเลส ถ้าก�าหนดทนักจ็ะเป็นความเพยีรทีเ่กดิขึน้คอืเพยีร

ละ เพียรปหาน นั่นเอง เมื่อท�าถูกต้องทุกอย่างก็จะด�าเนินไปสู่ความดับทุกข์

อย่างแน่นอน 
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 โยคทีั้งหลายต้องอดทนเยอะๆ นะ อดทนมากๆ แม้สภาพของโลก

ภายนอกอะไรมนักแ็ปรปรวน เปลีย่นแปลง ไม่ได้คงทีเ่ลย อากาศบ้านเราอาจ

จะอุ่น อาจจะร้อนด้วยซ�้าไป อากาศอีกซีกโลกหนึ่งเห็นไหมอุตุมันแปรปรวน 

อย่างอเมริกาแถวมิดเวสต์ อาตมาก็เคยอยู่บ้าง นั่นหนาวลบถึงสี่สิบกว่าถึงห้า

สิบ น�า้ในห้วยหนองคลองบึงทะเลสาบกลายเป็นน�า้แข็งหมด รถวิ่งไปดีๆ บาง

คันน�า้มนัเป็นน�า้แขง็ จะวิง่ได้ยงัไง เนีย่ะเราลองดมัูนเยน็มากนะคนทีเ่ผชิญกบั

ความเย็น ส่วนอีกซีกโลกนึงก็ร้อน ความแตกต่างกันมันมีให้เห็น เดี๋ยวร้อน

เดี๋ยวเย็น ในร่างกายเราเนี่ยะมันก็คือโลกใบหนึ่ง แต่เป็นโลกภายใน บางครั้ง

ก็ร้อน บางครั้งก็เย็น หรือบางครั้งก็ตึง บางครั้งก็ไหว พวกนี้เห็นไหม ธาตุลม 

เหมอืนทีพ่ดูให้ฟังเมือ่วานกโ็ลกอย่างนงึเหมอืนกนั นัน่โลกภายนอก อนันีโ้ลก

ภายในคือรูปใหญ่ๆ มหาภูตรูป ดิน น�้า ไฟ ลม พวกเนี้ยะ โลกภายนอกมันก็

มีเหมือนกันประกอบด้วยมหาภูตรูปนี่แหละแต่มันไม่ได้อยู่เฉยๆ นะ มันก็ไม่

เท่ียง เกิดแล้วมันก็ดับ การเกิดดับของมันเนี่ยะมันก็มีผล การเกิดดับแต่ละ

ครั้งในร่างกายเราเนี่ยะ ในรูปในนามท่ีเราส�าคัญมั่นหมายว่าเป็นเราน่ีแหละ

มันก็เกิดดับอยู่อย่างนั้นเหมือนกัน มันแปรปรวน เนี่ยะเห็นไหม พอมันแปร

ปรวนมากๆ ลมมากๆ บางคนก็มีกรดมีแก๊ซ มีลมเสียดแทงตรงโน้น ตรงนี้ 

โลกภายนอก 
โลกภายใน 
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ท�าความเพียรมากไปก็เกิดลม จิตจดจ่อมากไปก็เกิดลมขึ้นมา เวลาลมที่เกิด

จากจิต มันเครียดขึ้นมาก็เกิดท�าให้อยู่ล�าบากเหมือนกัน ฉะนั้นมันต้องอาศัย

ความพอดี ถ้ามันแตกต่างกันมากมันก็ทุกข์มาก แล้วก็ย่อหย่อนมาก มันต้อง

ให้พอด ีถ้าพอดแีล้วเนีย่ะมรรคถงึจะเกดิแล้วกเ็จรญิ จงึจะเป็นไปเพือ่ความดับ

ทุกข์ได้ ต้องมัชฌิมาปฏิปทา เนี่ยะเห็นไหมมันแปรปรวนเป็นอยู่อย่างนี้ หรือ

ธาตไุฟทีเ่ราเหน็น่ะมนัอุน่ มนัร้อน มนัเยน็ นัน่แหละกคื็อพวกเตโชธาต ุธาตไุฟ 

สีตเตโชก็เย็น อุณหเตโชก็อุ่น ก็ร้อน มันแตกต่างกัน ในตัวเรามีไหม มี ก็ต้อง

ก�าหนด มองดูโลกภายนอกแล้วก็มาดูโลกภายใน ดูกายดูใจ ดูสภาพธรรมะที่

เกิดดับอยู่ขณะนี้ เกิดดับอยู่ปัจจุบันขณะนี่แหละ เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอด ใจ

จะได้หมดจด ปัญญาจะได้หมดจด ศลีจะได้หมดจด นัน่แหละคอืทางไปสู่ความ

เป็นอริยะ หรือทางไปสู่ความดับทุกข์หรือทางที่จะน�าไปสู่ความเป็นผู้หมดจด 

ถ้าเป็นเทพเค้าเรียกว่าเป็นวิสุทธิเทพ คือเทพที่หมดกิเลส เป็นผู้หมดจด ไม่ใช่

อินทรเทพหรือเทพโน้น เทพนี้นะ อันนั้นบ�าเพ็ญบารมีเพื่อไปเป็น แต่นี้ไม่ไป

เป็นสักเทพ หมดจดจากกิเลสอย่างเดียว ฉะนั้นก็ให้พยายามต่อไป ช่วงต่อไป

ให้พวกเรานัง่สมาธต่ิอ กลบัไปทีอ่ารมณ์หลกั ไปทีอ่ารมณ์เดมิ ไปทีน่ัง่ ไปทีถ่กู 

เมื่อได้เวลาเดี๋ยวค่อยแผ่เมตตาร่วมกัน เอ้าตั้งใจนะ
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4
บริหารขันธ์บรรเทาทุกข์
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 พระโยคาวจร แม่ชี โยคีผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ช่วงต่อไป

เป็นช่วงฟังธรรม เป็นช่วงปฏบัิตธิรรมร่วมกนั ให้พวกเรานัง่สมาธมิสีตขิณะฟัง

ธรรมบรรยายตามไปด้วย วนันีก้ต็รงกับวนัพฤหสับดี วนัที ่3 เดอืนมกราคม ปี

พุทธศักราช 2562 ช่วงปีใหม่ก็ผ่านมาได้ 3 วัน เรียกว่านานเข้า นานเข้าก็รู้สึก

ว่า ปีเก่าหรือปีใหม่บางคนก็รู้สึกว่าไม่ได้ต่างอะไรกันนักหนา 

 ความรู้สึกแรกๆ ก็เหมือนว่าปีที่เราต้องทนอยู่มันก�าลังจะผ่านไป

แต่พอผ่านไปแล้วเหมือนช่วงข้ามคืนความรู้สึกนึกคิดต่างๆ บางครั้งมันก็ยัง

อยูเ่หมอืนเดมิ รูส้กึว่าเปลีย่นไปหน่อยนงึ แต่ความคดิเก่าๆ บางครัง้ทีท่�าให้ใจ

เราไม่ค่อยสบายบางคร้ังมนัก็ยงัอยู ่ไม่ได้หายไปไหนหรอืบางคนกย็งัรูส้กึว่าตวั

เองก็ยังอยูใ่นสภาพแวดล้อมแบบเดมิๆ ไม่ได้เหน็มอีะไรเปลีย่นแปลงไป ความ

รูส้กึกเ็หมือนยังอยูก่บัสิง่นัน้ ส่วนผูป้ฏบิตัท่ีิยงัอยูน่านๆ กจ็ะมคีวามรูส้กึว่าเอ้อ

ปีเก่าปีใหม่ก็เท่านั้นแหละ ความรู้สึกของตัวเองก็รู้สึกเบื่อๆ เพราะว่าเวลาตื่น

ก็ต้องก�าหนดตลอด เว้นเวลาหลับ ความรู้สึกเหมือนจ�าเจ ก็ต้องอดต้องทน 

อดทนเดิน อดทนน่ัง อดทนก�าหนดอิริยาบถย่อยต่างๆ มันไม่เหมือนแรกๆ 

ตอนที่เกิดศรัทธาใหม่ๆ ในการประพฤติปฏิบัติ เหมือนว่าขยันขันแข็ง มีความ

รูส้กึว่าแต่ละวนิาททีีผ่่านไปตนเองว่ามคีวามก้าวหน้าในการประพฤตปิฏบิตั ิมี

ความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น บางคนรู้สึกอย่างนั้น แต่พอนานเข้า นาน

เข้า บางคนเอ๊! ภาวะเดิมๆ ความคิดก็เดิมๆ เหมือนกับจ�าเจ บางคนก็รู้สึก 

คิดเองเออเอง
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เบื่อหน่าย ไม่ค่อยอยากจะก�าหนด ไม่อยากจะน�าพาในเรื่องประพฤติปฏิบัติ

เท่าไหร่แล้ว คนที่อยู่นานๆ บางครั้งความรู้สึกนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยน วนไปวนมาอยู่ 

ส่วนผู้ที่ปฏิบัติเป็นครั้งเป็นคราวก็รู้สึกว่าเอ้อมันมีอะไรเปลี่ยนแปลง บางคน

ก็เหมือนอยากจะติดตาม อยากจะค้นหา เหมือนมีศรัทธาที่จะปฏิบัติ อยากมี

เวลามากๆ แต่กไ็ม่มเีวลามากอย่างนีเ้ป็นต้น ต้องท�างาน ต้องหาเลีย้งปากเลีย้ง

ท้อง เนีย่ะบางคนมคีวามรูส้กึต่างกนั แต่เหมอืนกันผูท้ีม่าอยูน่านๆ ในช่วงแรกๆ 

ก็จะรู้สึกแบบนี้แหละ คนที่ปีนึงได้มีโอกาสมาครั้งนึง สามวันเจ็ดวัน หรือบาง

คนสบิห้าวนักร็ูส้กึว่าน้อยไป หรอืบางคนปีนงึกม็าหลายครัง้แต่สองคืนสามวนั

บ้าง เจ็ดวันบ้างก็รู้สึกมันน้อยไปอยากจะอยู่นานๆ ปฏิบัติเยอะๆ เพราะช่วง

มาสามสี่วันหรือเจ็ดวันเนี่ยะเหมือนกับว่าปฏิบัติแล้วมีความสุข มีความสงบ 

เหมือนปล่อยวางอะไรต่อมิอะไรได้ รู้สึกดี ใจก็คิดว่าถ้าอยู่นานๆ คงจะดีกว่า

นี้ นั่นคือเราคิดเองหมดนะ คิดเองเออเอง พอมาจริงๆ ก็เหมือนกับความรู้สึก

มันจมมันแช่อยู่กับความรู้สึกเดิมๆ บางครั้งก็เบื่อหน่ายท้อแท้ บางครั้งก็รู้สึก

ว่าตัวเองเสียเวลาหรือเปล่า คิดผิดหรือเปล่าอย่างเนี้ยะ เป็นต้น เกิดมีใครมา

ให้เหตุผลที่ดีกว่าก็อาจจะเปลี่ยนไปอย่างอื่นทันที 
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 จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงนะ ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

เวลาบางครั้งเราก็คิด คิดเองเออเองจากเหตุผลที่เราเพียงแค่ได้รู้สึกว่าในมัน

สงบขึ้น มันปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดบางอย่างได้ดีขึ้น เราก็คิดอาศัยพื้นฐาน

จากสิ่งเหล่านั้นว่าต่อไปมันจะดีขึ้นกว่านี้ หรือบางคนเนี่ยะเจอแต่ภาวะเดิมๆ 

อยู่นานๆ กับจิตตัวเองไม่พัฒนาไปไหนมาไหนเหมือนย�่าอยู่กับที่ ตื่นมาก็มี

แต่ก�าหนด หลับๆ ต่ืนๆ ก็อยู่อย่างน้ี ความรู้สึกเบ่ือแล้วเบ่ืออีก ท้อแล้วท้อ

อีก บางครั้งก็คิดว่าถ้าท�าต่อไปเนี่ยะคงจะไม่ไหว คงจะไม่ดีไปกว่าเดิม แต่นั่น

คือความคิดนะ อาจจะดีกว่าเดิมหรือกิเลสหมดใครจะไปรู้ แต่เราก็อาศัยพื้น

ฐานที่เรารู้สึกว่า เรามีความรู้สึกแบบนี้แล้วก็คิดเอาเอง คิดเองเออเอง คิดเอง

ตอบเอง ถามเองตอบเอง เบ็ดเสร็จทุกอย่าง ถ้าเราไม่เข้าใจสภาพพวกนี้ เราก็

จะยิ่งทุกข์นะ ถ้าไปยึดก็ยิ่งเครียด คนที่อยู่นานก็เครียดคิดว่า เอ๊! ปฏิบัตินาน

แล้วไม่ไปไหน หลวงพ่อจะไล่ไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้น อยู่นานแล้ว 

อยู่มาเป็นปีแล้วยังไม่เห็นมีอะไรจะหลุดจะพ้นเลย นี่แหละความคิด ความคิด 

เนีย่ะมนัท�าให้เราอยูไ่ม่เป็นสขุ บางครัง้มนัก็วิง่ตามความคดินีแ่หละคนเรา ลอง

เปลีย่นทีเ่ปลีย่นทางด ูเนีย่ะบางคน เปลีย่นครบูาอาจารย์ เปล่ียนแนวปฏบัิตดิู 

บางครั้งก็เหมือนดีขึ้นนะ ในช่วงแรกๆ ก็เหมือนดีขึ้น แต่พอนานๆ เข้าบางคน

บอกแย่กว่าเดมิว่างัน้ บางคนบอกไม่เหมอืนทีน่ี ่บางคนกบ็อกว่าดีกว่าอย่างนี้

กฏของธรรมชาติ 
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ก็มี มันแล้วแต่นะ ว่าเราออกไปแล้วเราจะเจออะไร แล้วก็อาศัยพื้นฐานที่เรา

อยู่แล้วมีความรู้สึกอย่างนี้ เราก็คิดว่าจะดีหรือไม่ดี คิดว่าจะได้ประโยชน์หรือ

ไม่ได้ประโยชน์ พอไปเจอเข้าจริงๆ ก็อาจจะมีทั้งได้และไม่ได้ สิ่งที่เราคิดว่าได้

หรือไม่ได้เนี่ยะในความเป็นจริงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอีก นี่คือกฏของธรรมชาติ 

คืออนิจจังความไม่เที่ยง ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด หรือทุกขังคือทนอยู่ใน

สภาพแบบเดิมไม่ได้ อย่างที่เรารู้สึกนั่นแหละ แล้วก็อนัตตา ความไม่ใช่ตัวตน 

ความที่มันไม่ใช่เรา สิ่งที่เราคิดว่ามันจะมีจะเป็นมันก็ไม่ใช่ของเรา มันจึงไม่อยู่

ในอ�านาจของใคร เราจะไปคิดแทนไม่ได้ ถ้าเหตุปัจจัยมันพร้อมมันก็มีอย่างที่

เราคิดไว้ ถ้าเหตุปัจจัยมันยังไม่พร้อมเราจะคิดหรือคาดหวังขนาดไหนมันก็ไม่

ได้เป็นอย่างนั้น มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันจึงบอกว่าไม่ได้อยู่ในอ�านาจ

ของใคร ไม่มีผู้ใดสั่งได้ สั่งไม่ได้ เมื่อสั่งไม่ได้แล้วคนที่ตั้งความหวังไว้สูงจึงรู้สึก

ความไม่เที่ยง 
ความเปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอด

อ นิ จ จั ง

ไ ต ร ลั ก ษ ณ์
กฎธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งปวง

ทุ ก ขั ง 
ทนอยู่ในสภาพแบบเดิมไม่ได้
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ว่าผิดหวังอย่างแรง หรือผิดหวังอย่างมากเลยที่ตัดสินใจผิด ออกจากเรือนมา

ปฏิบตัธิรรม เนีย่ะบางคนคดิอย่างนีเ้ลย อยูน่านแล้วไม่เห็นหมดกิเลสซกัท ีหรอื

บางคนก็เหมือนกับมีสภาวะบางอย่างรู้สึกดี ดีแล้วที่เราตัดสินใจถูก ออกจาก

เรือนมาปฏิบัติธรรม ถ้าอยู่คงวุ่นวายกว่านี้ นั่นแหละเหมือนได้ดั่งใจ เราก็อย่า

เพิ่งไปตัดสินจากความรู้สึกที่มี ทุกอย่างไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา อยู่กับ

ปัจจุบัน อยู่กับเหตุปัจจัยที่แท้จริง อยู่กับความจริงในแต่ละขณะ แต่ละขณะ

บอกอยู่แล้วว่าไม่ใช่เราซักหน่อย ทุกอย่างมีแต่เหตุปัจจัยที่เกื้อกูลอุดหนุนกัน 

แล้วเหตปัุจจยัเหล่านัน้กเ็กดิดบัไปทกุขณะ สิง่ทีเ่ราคิดน่ะมนักอ็าศยัเหตปัุจจยั

ท่ีเรามี เราก็ตั้งความหวังตั้งความปรารถนาว่าอยากจะได้อยากจะมีอยากจะ

เป็นอยากจะบรรลุต่างๆ นานา เป็นภาวะทางจิตใจของผู้ปฏิบัติ เหมือนคนที่

ตั้งความหวังไว้กับปีใหม่ปีเก่านี่แหละ 

ไ ต ร ลั ก ษ ณ์
กฎธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งปวง

ทุ ก ขั ง 
ทนอยู่ในสภาพแบบเดิมไม่ได้

อ นั ต ต า

ความไม่ใช่ตัวตน 
ความที่มันไม่ใช่เรา
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ปีหมา ปีหมู
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 ปีหมาท่ีเพิ่งผ่านไปบางคนบอกมีแต่เร่ืองหมาๆ ปีใหม่มาแล้วเนี่ยะ

เป็นปีหมูก็น่าจะเป็นเรื่องหมูๆ ทั้งนั้นว่างั้น มันก็ไม่หมูเสมอไปนะ มันอาจจะ

หมูเต็มไปด้วยน�้ามันก็ได้ ฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอน มันเป็นเพียง

แค่ความคิดและก็เหตุผลที่เราคิดจากพื้นฐานที่เราเจออยู่ อาจจะในปัจจุบัน

หรอืข้อมลูในอดีตทีเ่รามกีเ็พียงแค่การคาดเดาเท่านัน้ จะสมหวังจะผดิหวงั จะ

ได้อย่างนั้น ทุกอย่างจะเป็นเรื่องง่ายๆ เป็นเรื่องหมูๆ หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ หรือ

จะเป็นเรือ่งยุง่ยากสบัสน เหมอืนกบับางคนบอกว่าเหมือนกบัปีเก่าปีหมามีแต่

เรื่องหมาๆ เรื่องเลวร้ายทั้งนั้น อย่างเนี้ยะ มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะ เมื่อไม่มี

อะไรแน่นอนเราก็ต้องทันกับความจริง ต้องเท่าทันกับความจริงนะ อย่าไป

หลง เมือ่ไม่หลงเรากจ็ะไม่ไปฝากความหวงัไว้กบัส่ิงทีเ่ราเห็น ส่ิงทีเ่ราได้ยนิ สิง่

ทีไ่ด้กลิน่ สิง่ทีล่ิม้รส สิง่ทีถ่กูต้องสมัผสั สิง่ทีเ่กดิขึน้ในใจทัง้ทีเ่ป็นกศุลหรอืเป็น

อกุศลหรือธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเกิดแล้วดับไป เกิดดับ เกิดดับ

อยูต่ลอด จะไปเอาอะไรกับสิง่ท่ีมนัไม่เท่ียงเป็นทุกข์เป็นอนตัตา มนัเกดิทีไ่หน

มันก็ดับที่นั่น มันมาจากที่ไหนมันก็ไปสู่ที่นั่น มาจากดินไปสู่ดิน มาจากน�า้ไป

สู่น�า้ มาจากลมไปสู่ลม มาจากไฟกลับไปเป็นไฟ มันมีแล้วมันก็พร้อมจะไม่มี 

มีแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายไปแล้วเดี๋ยวก็มีอีกอย่างนี้นะ ถ้าไม่ทันเดี๋ยวก็ไปยึด ไป

ยึดว่าเป็นนั่นเป็นนี่อยู่เรื่อย นี่แหละบางครั้งเราเลยเครียด ส�าหรับผู้ปฏิบัตินะ 
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 ส�าหรับคนที่เค้าท�ามาหากินเนี่ยะเค้าก็ต้องมีความหวังมีเงื่อนไข

ของเขา ตีกรอบให้กับตัวเองเพื่อท�าให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้ เหมือนตีกรอบไว้ 

เหมอืนกต้็องหาของมาใส่กรอบ ถ้าเป็นกะละมงักต้็องหามาใส่ให้เตม็กะละมงั 

ถ้าเป็นถ้วยกน้็อยหน่อย หามาใส่ให้เตม็ถ้วย ถ้าเป็นยุง้เป็นฉางใหญ่ๆ นีจ่มุากๆ 

ต้องหาอีกนานกว่าจะเต็ม เรื่องทางโลกมันเป็นเรื่องเงื่อนไข มันต้องมีเงื่อนไข

มากมาย แล้วเงือ่นไขเหล่านัน้กทั็บซ้อนกนัไปแต่ถ้าเป็นทางธรรมเนีย่ะอย่าไป

ตั้งเงื่อนไข ที่มีเงื่อนไขอยู่แล้วเนี่ยะก็ต้องลดละ หรือคลี่คลาย หรือปล่อยวาง

เงื่อนไขเหล่านั้นลง ถ้าเราไปตั้งโน่นตั้งนี่ ตั้งไว้เนี่ยะถ้ามีตั้งมันก็มีล้ม ถ้าไม่ได้

ตั้งมันก็ไม่ล้มนะ เราชอบไปตั้ง ถ้ามีเงื่อนไขมันก็ท�าให้ใจเราวุ่นวาย วุ่นวายไป

กับเงื่อนไขที่มีนั่นแหละ ถ้าไม่มีเง่ือนไขเราก็ดูมันตามเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยท่ี

มีเวลาปฏิบัติมันก็จะต่างกัน ถ้าเราเงื่อนไขเยอะๆ เนี่ยะเห็นไหม เครียด เดิน

ก็เครียด นั่งก็เครียด บางครั้งเดินแล้วไม่มีสมาธิแล้วก็เหมือนกับเรามีเงื่อนไข

ว่าต้องมีสมาธินะ เดินต้องมีสตินะ ถ้าขาดสติเอาอีกแล้วผิดหวังอีกแล้ว ไม่

ได้ดังหวังอีกแล้ว หรือนั่งสมาธิเนี่ยะใจต้องสงบนะ ใจต้องตั้งมั่น แต่พอใจ

วุ่นวายเอาอีกแล้วไม่ได้ดั่งใจอีกแล้ว พอมีเงื่อนไขปุ๊บเนี่ยะมันเหมือนเงื่อนไข

เงื่อนไขทางโลก
เงื่อนไขทางธรรม
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เหล่าน้ันมันท�าให้ใจเราวุ่นวายยิ่งกว่าเดิม แทนที่ว่าเงื่อนไขเหล่านั้นจะช่วย

ท�าให้ใจสงบเรว็ขึน้แต่บางครัง้ท�าให้ใจไม่ค่อยสงบ แต่ในหลักของสตปัิฏฐาน 4 

เนีย่ะ พระพทุธเจ้าท่านกลบัสอนว่าใจสงบก็ให้รู ้ให้รูน้ะให้มสีตสิมัปชญัญะรูว่้า

ใจสงบ ใจสงบใจไม่สงบก็ให้มีวิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา คือเพียรระลึกไป เพียร

ระลึกให้ได้ว่าใจมีสมาธิหรือไม่มีสมาธิ ใจตั้งมั่นหรือใจไม่ตั้งมั่น ใจหดหู่หรือใจ

ไม่หดหู่ เหมือนไม่มีเงื่อนไข พอไม่มีเงื่อนไขก็ดูตามใจที่มันเป็น เป็นจริงยังไงก็

ดมูนัอย่างนัน้ แต่พอมเีงือ่นไขเนีย่ะดไูม่ได้เพราะว่าติดเงือ่นไข พอเงือ่นไขเป็น

อย่างนีต้้องดอูย่างนี ้เงือ่นไขเป็นอย่างนีต้้องท�าให้ได้อย่างนี ้เนีย่ะเห็นไหมบาง

ครั้งเราก็เข้าไม่ถึงความจริงท่ีมันไม่ใช่เราที่มันก�าลังเกิดดับอยู่ เพราะเงื่อนไข

เหล่านี้มันปิดบัง มันปกปิด เมื่อมันเป็นอย่างนี้ยิ่งท�าก็ยิ่งเครียด บางคนยิ่งท�า

ยิ่งเบื่อหน่าย บางคนยิ่งท�ายิ่งท้อ เหมือนรอโอกาสว่าเออพระเจ้าองค์ไหนน้อ

จะมาโปรด บางคนเหมอืนก�าลงัอ่อนแอรอเทวดามาโปรด ถ้ามใีครมาโปรดให้

หายเบื่อได้ให้หายท้อได้ช่วงนั้นจะรู้สึกนับถือมากเลยอย่างนี้เป็นต้น 

เงื่อนไขทำาให้ใจเราวุ่นวาย 
ถ้าไม่มีเงื่อนไข เราก็ดูตามเหตุปัจจัย “

“
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 แท้ที่จริงส่ิงเหล่านั้นมันคือความจริง ไม่ใช่ความลวงนะ ความจริง

ที่มันเกิดดับ เรารู้สึกว่าเราเบื่อ เหมือนกับว่าเราเบื่อแต่จริงๆ ไม่มีนะ ไม่มีเรา 

เบื่อก็คือเบื่อ แต่เราคิดว่าเราเบื่อ เราท้อ จริงๆ ก็เหตุปัจจัยมันมีก็เลยท�าให้

ท้อ ท�าให้จิตท้อถอย แทนที่เราจะรู้ตามจริงเราก็ปรุงแต่งต่อว่าเนี่ยะเราท้อ 

เน่ียะเราเบื่อ เนี่ยะเราเซ็ง นี่เราไม่อยากท�าแล้ว นี่เราไม่อยากเอาแล้ว นี่เรา

ไม่อยากคบเธอแล้ว มันก็เป็นอย่างนี้ พอภาวะเหล่านี้เหตุปัจจัยมันหมด มัน

ดับไป อ้าวก็ไม่เบื่อไม่ท้อ แต่ก็อยากให้อยู่นานอีกละทีนี้ เกิดไปติดเค้าอีก ไป

ชอบเค้าอกี ไปหลงเค้าอกี อยากจะบงัคบัให้สิง่ทีต่วัเองชอบนีอ่ยูน่านๆ ซึง่มนั

กเ็ป็นไปไม่ได้เพราะมนัไม่ใช่ของเรา เพราะมนัไม่ใช่เรา ถ้ามันเป็นเราหรอืเป็น

ของเราจรงิๆ เนีย่ะ เราก็บงัคบัได้หมดจะบอกซ้ายกจ็ะไปซ้าย บอกไปทางขวา

ก็จะไปทางขวา บอกไปข้างหน้าเค้าก็จะไปข้างหน้า บอกถอยมาข้างหลังก็จะ

ถอยได้ แต่นีไ่ม่ใช่ ในเมือ่ไม่ใช่เนีย่ะเรากจ็ะยิง่ทกุข์กว่าเดมิเพราะไปมีอปุาทาน

ในสิง่เหล่านัน้ เมือ่ไปมอีปุาทานในสิง่เหล่านัน้หนกัอยูแ่ล้วกย็ิง่หนกัเป็นทวคีณู

เพราะล�าพังแค่ขันธ์ห้าเนี่ยะถึงเราไม่มีอุปาทานอะไรเราก็ต้องบริหารจัดการ

มันอยู่ บางครั้งนอนหลับสนิทก็อาจจะลืมมันไปหน่อยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยะก็ยัง

รู้สึก อ้าวตื่นมาแล้วก็ต้องหนักบ้างเบาบ้าง ห้องน�้าห้องท่า อ้าวล้างหน้าล้าง

ทุกข์เพราะอุปาทาน
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ตา ไม่ท�าอย่างนั้นก็ไม่ได้ เนี่ยะมันเหมือนกับว่าเราได้มันมาก็ต้องบริหารไม่

มากไม่น้อยจะนอนอยู่อย่างเดียวก็ไม่ได้ จะนั่งอย่างเดียวก็ไม่ได้ จะเดินอยู่

อย่างเดยีวกไ็ม่ได้ จะกนิแล้วอ่ิมเลยไม่ต้องถ่ายหนกัเบาก็ไม่ได้อกี บางครัง้เจบ็

ไข้ได้ป่วยมาอีก ดูแลไม่ดีต้องมีภาระหาหยูกหายามาอีก พาไปหามดหาหมอ

อีก วุ่นวาย นี่แหละตราบใดท่ียังมีอยู่ยิ่งเราไปยึดกับความมีความเป็นนั้นมัน

ก็ยิ่งทุกข์ มีหน้าที่ก็บริหารไปจัดการไปให้ถูกต้องสอดคล้องกับภาวะที่มันมี

มันเป็น มันก็จะทุกข์น้อยหน่อย ทุกข์เพราะไม่ยึดถือว่านี่มันเป็นขันธ์ของเรา 

เป็นรูป เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร เป็นวิญญาณ รูปก็เป็นรูปของเรา 

เวทนาก็เป็นเวทนาของเรา สัญญาความจ�าได้หมายรู้ก็เป็นเราหมด สังขารจิต

ที่มันปรุงแต่งคิดโน่นคิดนี่ก็เป็นของเราหมด เป็นสมบัติของเราหมด วิญญาณ

ที่รู้แจ้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เป็นเรารู้หมดเลย เป็นภาระให้กับจิตใจ

เยอะพอสมควร 
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 เมื่อเป็นภาระให้กับจิตให้กับใจเนี่ยะบางครั้งเราจึงรู้สึกหนักแล้วก็

รู้สึกท้อ รู้สึกเบื่อในหลายๆ อย่าง ในหลายๆ เรื่อง หลายๆ เหตุการณ์ แต่ใน

ความเป็นจริงมันก็เบื่อๆ อยากๆ มันไม่ได้เบื่อตลอดนะ เหมือนคนเบื่ออาหาร 

เบือ่กต้็องกนิอีก บางคนบอกเบือ่นอนเอ้ากต้็องนอนอกี นอนไม่หลบัก็เป็นทุกข์

อีก เบื่อนั่งเหลือเกินก็ไปเดิน สุดท้ายก็ต้องนั่งอีก บางคนบอกเบื่อเดินสุดท้าย

ก็มานั่งแล้วก็อยากเดินอีก มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน อิริยาบถเนี่ยะเค้าให้

มาเพ่ือให้บริหารขันธ์เท่านั้นเองนะ บริหารขันธ์มันเลยต้องเปลี่ยนอิริยาบถ 

คือเคลื่อนไหว คือเปลี่ยนอยู่ตลอด ถ้ามันสลับสับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ เนี่ยะบาง

ครัง้มันกเ็หมอืนกบัท�าให้เรามองไม่ค่อยเหน็ทกุข์เพราะอริยิาบถคอืเคล่ือนไหว

ไปเรื่อย เปลี่ยนโน่น เปลี่ยนนี่ไป เลยท�าให้ผู้ปฏิบัติไม่เห็นการตั้งอยู่ของความ

รู้สึกว่าทนได้ยาก แต่ถ้าอยู่นิ่งๆ จะเห็นว่าทนได้ยากทนล�าบาก หรือบางคน

บอกทนต่อไปไม่ได้แล้ว เบื่อเหลือเกิน หรือนั่งต่อไปไม่ได้แล้ว หรือเดินต่อไป

ไม่ไหวแล้ว หรืออดกลั้นต่อไปไม่ไหวแล้วอย่างเนี้ยะ เวลาปวดหนักเบาขึ้นมา 

บางคนกบ็อกจะราดแล้วอย่างนีเ้ป็นต้น เหน็ไหมถ้ามันตัง้อยูเ่นีย่ะเราก็จะเห็น

ความทนได้ยาก เราจะรู้สึกความทนยาก ทนล�าบาก หรือบางครั้งเรารู้สึกว่า 

โอ๊ย! ทนต่อไปไม่ไหว ทนต่อไปไม่ได้ เนี่ยะคือภาวะที่เรียกว่า ทุกข์ ไม่ใช่ทุกข์

ในตัวหนังสือที่เขียนเอาไว้ว่าทุกข์ ชั่ว ยาก อะไรพวกนั้น หรือทุกข์ปนยากใน

ตัวหนงัสือ ไม่ใช่ แต่เวลาปฏิบตัเินีย่ะมนัทนได้ยากอย่างนี ้ล�าบากอย่างนี ้หรอื

ทนต่อไปไม่ได้แล้วแบบนี้ พอเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนด้วยโมหะเท่านั้นเอง 

มีอิริยาบถเพื่อบริหารขันธ์
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 เปลี่ยนอิริยาบถต่างๆ นี่เห็นไหม เปลี่ยนด้วยโมหะ เปลี่ยนด้วย

ความหลงนะ คอืเคยเปลีย่นมายงัไงกเ็ปลีย่นมาอย่างนัน้ เคยขยบั เคยพลกิ เคย

เปลีย่น พอมาปฏบิตั ิพลิกกพ็ลิกหนอ เปล่ียนกเ็ปลีย่นหนอ เคลือ่นกเ็คลือ่นหนอ 

ท�าให้มสีตมิากขึน้ มนักเ็หมอืนกบัอุดท่ีห่างหรือช่องว่างทีโ่มหะมนัจะครอบง�า 

ท�าให้รู ้ท�าให้ได้ก�าหนดรู้ทุกข์ ทุกข์กเ็ป็นทุกขสจั มันมีอยู ่ท�าให้เหน็ทกุข์ชดัขึน้  

ก็เปลี่ยนไปได้นะแต่เปลี่ยนด้วยสติสัมปชัญญะเพียงแต่ให้รู้ว่าเราเรียนรู้หรือ

ก�าหนดรู้ภาวะที่มันทุกข์อยู่แล้วนะ สิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์อยู่แล้ว ถ้าเราไม่รู้

ก็ยิง่ทุกข์เพราะยึด ทุกข์เพราะไปมีอปุาทานในสิ่งที่มันทนอยู่แบบนั้นไมไ่ดอ้ยู่

แล้ว ถ้าเรารูน้ัน่แหละ สิง่ทีม่นัเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงหรอือริยิาบถทีม่นัปิดบงั

อยู่ก็จะรู้ว่ามันมีเอาไว้เพื่อให้คนที่มีขันธ์พวกนี้ได้บริหารขันธ์ คือบรรเทาทุกข์

ทีเ่กดิจากขนัธ์ห้าแต่ละกอง แต่ละกองมนับรรเทา อย่างพอเรานัง่เนีย่ะเออได้

เหยยีดขาหน่อยเออดีขึน้ หรือบางคร้ังกเ็อ้อ  เหยยีดขายงัไม่พอ นัง่ต่อไปก็ทน

ไม่ไหว ได้ลุกขึ้นยืน ยืนต่อไปก็ไม่ไหวอีก ได้เดินซักหน่อยเออดีขึ้น อย่างเนี้ยะ 

เดินไปนานๆ เอ้อได้ลงมานั่งก็รู้สึกสบายขึ้น ถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยะเราก็จะหลงยึด 

พอยึดพอมีอุปาทานในสิ่งที่เป็นอยู่อย่างนั้นมันก็เหมือนกับหนักกว่าเดิมอีก

นะ หนักกว่าเดิม ชีวิตพระอรหันต์ที่กิเลสหมดแล้วแต่ขันธ์ห้ายังมีอยู่เพียงแต่

ท่านไม่ได้ไปยึด ท่านมีสติสัมปชัญญะ ท่านก็ยังต้องกินต้องถ่ายหนักเบา ยัง

ต้องอาบน�้า สรงน�า้ ยังต้องหลับต้องนอน ท�ากิจกรรมเหมือนกับคนปกติ ไม่

ได้ท�าอะไรที่พิเศษกว่าคนอ่ืนเลย แต่ท่ีพิเศษน่ะคือใจของท่านหมดกิเลสแล้ว 
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ไม่มีตัณหา ไม่มีอุปาทาน จึงท�าทุกอย่างเพียงแค่กริยาที่ท�าเท่านั้นเอง กริยา

แต่ไม่มปีฏิกรยิาคอืไม่มผีลท่ีจะท�าให้เป็นสขุหรือเป็นทกุข์อะไรแล้วเพราะท่าน

ไม่ได้ไปติดกบัสุขหรอืทุกข์ท่ีเกดิขึน้จากวบิาก จากการกระท�า เพราะเป็นเพยีง

แค่กริยา จิตที่ท่านคิดก็เป็นเพียงแค่กริยา ไม่มีปฏิกริยา ไม่มีผล ไม่มีวิบาก

เป็นดีเป็นช่ัว ต่างกันนะ ต่างกัน เพียงแต่ธาตุขันธ์ยังอยู่ก็ดูแลไปตามหน้าที่ 

ขันธ์แตกดับแล้วเนี่ยะก็หมด กิเลสหมดก่อนแล้วขันธ์ห้ามาดับทีหลัง แต่พระ

อรหนัต์บางองค์ขนัธ์ห้าดบั กเิลสกด็บัไปด้วย อนันีก็้ไม่ต้องมาทกุข์เพราะขนัธ์

ห้านะ คือทุกข์น่ะมันมีอยู่แล้วท่านไม่ได้ไปมีอุปาทานเพราะว่าต้องกินแล้วก็

ต้องถ่าย ต้องหลบัต้องนอน ต้องเดนิเหินไปโน่นมานีเ่หมอืนกนักบัพวกเรา แต่

ไม่มีอุปาทานท่านก็ไม่ได้ทุกข์อะไร ไม่ได้เดือดร้อนอะไร แต่ปุถุชนที่ยังยึดมั่น

ถอืมัน่อยูเ่นีย่ะกจ็ะเป็นทกุข์มากๆ ในเรือ่งนัน้ๆ แทนทีจ่ะดแูลดกีด็บู้างไม่ดบู้าง

อย่างนี ้ไม่รูจ้กัหน้าที ่บางครัง้พอไม่ดแูลมนักย็ิง่ทุกข์เพิม่โรคภยัไข้เจบ็กถ็ามหา 

เนี่ยะเห็นไหมบริหารขันธ์ไม่เป็น ทุกข์ก็มีอยู่แล้ว บริหารไม่เป็น ไม่สมดุลกัน 

กินมากก็เป็นทุกข์ บางคนบอกออกก�าลังกาย ออกก�าลังกายมากๆ ก็เสี่ยงจะ

ตายเร็วเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะท�าให้อายุยืนหมื่นๆ ปีนะ ทุกอย่างมันต้องพอดี 

พอเหนื่อยมากๆ หัวใจวายตายมาก็เยอะแล้ว ตายเพราะออกก�าลังกาย เค้า

เรียกว่าไม่รู้จักพอดี มันหายใจไม่ทันแล้ว ไม่มีอะไรที่มันสมบูรณ์ทุกอย่างนะ 

มันต้องให้มันพอดีให้มันสมดุลกัน กินมากก็ทุกข์ ไม่กินเลยก็ทุกข์ เนี่ยะเห็น

ไหม เนีย่ะกรรมมนัแต่งมาอย่างนี ้ในเมือ่กรรมมนัแต่งมาอย่างเนีย้ะถ้าฝืน ฝืน

ได้บ้างแต่สดุท้ายถ้าไม่ท�าตามกอ็ยูไ่ม่ได้นะ มันทุกข์มาก หวิตาย กระหายตาย 

บางคนกไ็ม่อยากหวิ หรอืบางครัง้กนิแล้วตายอย่างนีก้มี็ มันเหมือนกบัว่าอะไร

ท่ีมนัเกนิไปเนีย่ะมนัเสีย่งต่อจดุตายท้ังนัน้ แต่ถ้ามนัพอดแีล้วมนักด็ทีัง้กายทัง้

ใจ ดีทั้งเราทั้งเขา ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น 
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 ธรรมะของพระพุทธเจ้า ธรรมะก็คือธรรมะ ไม่ใช่ธรรมของคน

นั้นคนนี้ เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติ เป็นเหตุเป็นปัจจัย เป็นของจริงที่เกิดดับ

อยู่ตลอด เราจะไปจับเอาว่าเป็นโน่นเป็นนี่น่ะมันก็ผ่านช่วงเวลานั้นไปแล้ว นี่

ถ้าผู้ปฏิบัตินะ ถ้าปฏิบัติแล้วเข้าถึงความจริงแล้วก็จะมองทุกสิ่งทุกอย่างตาม

เป็นจริง ใจมันสบาย มันไม่เครียด เหมือนวางเงื่อนไขทุกอย่างหมด เมื่อไม่มี

เงื่อนไขใจมันก็อิสระ อิสระที่จะคิด คิดแล้วก็ไม่ทุกข์ ไม่มีเรื่องให้ทุกข์ใจ ไม่มี

เรื่องให้เครียด ไม่มีเรื่องให้กังวล แต่ถ้าปุถุชนทั่วไปเนี่ยะคิดแล้วมันเหมือนกัน

ความคิดมันไม่ดับ เหมือนมันไม่ย่อยสลาย เหมือนว่าคิดแล้วท�าไมมันคิดอีก 

ปรุงแล้วท�าไมมันฟุ้งอีก บางคนถึงบอกว่าเอ้อท�าไม คนอื่นเป็นเหมือนเราไหม 

อย่างเนี้ยะ คนอื่นเบื่อเหมือนเราไหม คนอื่นฟุ้งซ่านเหมือนเราไหม คนอื่นคิด

เหมือนเราไหม บางคนปวดเมื่อย หรือผิดหวัง สมหวัง ได้ดังหวัง เหมือนกับ

เราไหม บางครั้งคิดไปเรื่อยนะ มันไม่มีวันสิ้นสุดเลย มันเหมือนมันก็มีเรา มี

เรา มีเราไปเรือ่ย แต่ผูท่ี้เข้าถงึความจริงแล้วเนีย่ะมนัไม่มแีบบนี ้ไม่มแีบบทีเ่รา

รู้สึก มันไม่มี มันคิดเหมือนกัน คิดแล้วไม่มีเรา ไม่มีเขา ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน 

ไม่มีเงือ่นไขอะไร เป็นเพยีงแค่กริยาทีคิ่ด นกึ หรอืน้อมไปในสิง่เหล่านัน้เท่านัน้

เอง แต่ปุถุชนเห็นเนี่ยะอ้าวไม่ชอบก็ชัง ไม่ชังก็หลง ได้ยินก็เหมือนกัน ไม่ชอบ

หรือชอบ หรือหลงเนี่ยะมีหมด แต่พระอรหันต์ไม่มีแล้วนะ ไม่ใช่ไม่เห็น เห็น  

ไม่มีเงื่อนไขใจก็อิสระ
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ไม่ใช่ไม่รู้ รู้ แต่รู้แล้วไม่ได้เหมือนอย่างที่พวกเรารู้ นี่แหละความพิเศษมันอยู่

ข้างใน เหมือนกันทุกอย่างแต่ความพิเศษนี่เรามองไม่เห็นว่าท�าไมท่านไม่วิตก 

ไม่ทุกข์ร้อน มันอยู่ข้างใน มันไม่ได้อยู่ข้างนอก แต่คนเราเนี่ยะมองจากข้าง

นอกไม่ได้มองจากข้างใน มองแล้วก็มีแต่เง่ือนไข มองด้วยความหลงกับมอง

ด้วยความไม่หลงมันต่างกัน เมื่อไม่หลงสิ่งเหล่านั้นมันก็คลี่คลายไป ฉะนั้น

เราก็ต้องเข้าใจสภาพนะ อันนี้เป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่ในจิตในใจของทุกคน 

ยิ่งมาประพฤติปฏิบัติถ้าไม่เข้าใจสภาวะของจิตใจที่มันรู้สึกอย่างนี้เราจะไป

อยู่ที่ไหนก็ล�าบากนะ จะไปอยู่ส�านักไหนก็ตามไม่ได้ขึ้นอยู่กับส�านัก บางครั้ง

ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับครูอาจารย์นะ ได้ฟังเทศน์ดี เนี่ยะบางคนบอกได้ฟังเทศน์ฟัง

ธรรมครูบาอาจารย์แนะน�าดี ว่าง้ัน แต่มันเข้าไม่ถึงใจเรา เราก็ยังรู้สึกอย่าง

นั้นอยู่ พอฟังมันก็เคลิ้มตามในช่วงนั้น แต่พอไม่ได้ฟัง ไม่ได้บอก ไม่ได้แนะอีก 

เออมันก็เหมือนเดิม ช่วงนั้นเหมือนมันเปลี่ยนอารมณ์ไป เปลี่ยนความรู้สึกไป

ใส่ใจที่อารมณ์อื่นหรือคนอื่น แต่พอต้องอยู่กับสภาพธรรมเดิมๆ เราเคยยึดว่า

มันเป็นเราเนีย่ะเพราะไม่เหน็ว่ามนัเกดิดบัอะไร มันกไ็ม่ได้ต่างนะ จะนัง่อยูท่ีน่ี่

หรือนัง่อยูท่ีโ่น่นมนักไ็ม่ได้ต่างกนัเลย มันกย็งัเป็นอย่างนัน้ เพยีงแต่ว่ามนัอาจ

จะห่างจากเหตปัุจจยั เหมอืนคนทีน่ัง่อยูท่ีบ้่านมนัไม่ค่อยมีสมาธิเพราะสภาพ

แวดล้อมมนัเป็นแบบบ้านๆ พอมานัง่ทีว่ดัเอ้อรูส้กึด ีแต่ถ้าใจเรามนัหมดกเิลส

แล้วมันจะไม่มีค�าว่าบ้านหรือวัดแล้ว อยู่ที่ไหนไม่มีค�าว่าป่าหรือบ้านแล้ว ไม่มี

ค�าว่าพระจันทร์หรอืพระอาทิตย์ ไม่มคี�าว่าดนิน�า้ลมไฟแล้ว เพราะมนัหมดแล้ว 

หมดความเป็นโน่นเป็นนี ่ไม่ได้ไปส�าคัญมัน่หมายในสิง่เหล่านัน้ ต่างกนันะ ถงึ

บอกว่าความพเิศษคือสิน้กเิลสเนีย่ะมนัต่าง ไม่ใช่ความพเิศษเพราะว่าสามารถ

เหาะเหินเดินอากาศได้ หรือบอกหวยญาติโยมถูก อย่างเนี้ยะไม่ใช่นะ ความ

พิเศษมันอยู่ที่ความสิ้นกิเลส ความสิ้นตัณหาอุปาทาน ความไม่โลภ ไม่โกรธ 
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ไม่หลงต่างหาก ความไม่ทุกข์ ความไม่ยึดมั่นถือมั่นในธาตุขันธ์อายตนะต่างๆ 

พวกนี้ หรือในรูปในนามที่มันเกิดมันดับอยู่เนี่ยะมันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น

อนัตตา ถ้ารูต้ามความเป็นจรงิแล้วเนีย่ะทกุอย่างมันกจ็ะเป็นอย่างทีมั่นเป็น คือ

เหตุปัจจัยมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้น ไม่มีค�าว่าเราไปโกงธรรมชาติ ไปโกง

ธรรมะมาเป็นของเรา มองหรือดู หรือรู้ อย่างตรงไปตรงมา คือตามความเป็น

จรงิน่ันเอง พอเรามองไม่สอดคล้องกบัภาวะทีเ่ป็นจรงิ มองด้วยความหลงไม่ได้

มองด้วยสติ ด้วยปัญญาอย่างเท่าทัน เหตุปัจจัยทุกอย่างก็เป็นไปเพื่อทุกข์ไม่

ได้เป็นไปเพือ่ไม่ทกุข์ ฉะนัน้ช่วงต่อไปให้พวกเรานัง่สมาธต่ิอ กลบัไปท่ีอารมณ์

หลกั ไปทีอ่ารมณ์เดิมๆ ไปทีน่ัง่ ไปทีถ่กู หรอือารมณ์ไหนทีช่ดัๆ เจนๆ ในขณะ

ที่เรานั่งบางคนนั่งมานานมันชา มันเป็นเหน็บ บางครั้งมันก็เจ็บปวด ถ้าทนได้

ก็ลองดูมันไป ดูโดยที่ไม่ได้มีเรา ถ้ามีเราเนี่ยะมันจะรู้สึกว่า เอ๊! เราปวด เราชา 

เราเหนบ็ เรากจ็ะรูส้กึว่าเราทนไม่ไหวแล้ว ลองดแูบบไม่มีเงือ่นไขดนูะ ถงึเวลา

ขยับก็คลายได้ตามเหตุปัจจัยนั่นแหละ ต่อไปก็ขอให้ตั้งใจนะ

ไม่มีคำาว่าเราไปโกงธรรมชาติ 
ไปโกงธรรมะมาเป็นของเรา 

มองหรือดู หรือรู้ อย่างตรงไปตรงมา 
คือตามความเป็นจริงนั่นเอง “

“
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5
นอกเหตุเหนือผล พ้นอัตตา
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 พระโยคาวจร แม่ชี โยคีผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ช่วงต่อไปเป็น

ช่วงฟังธรรม เป็นช่วงปฏิบัติธรรมร่วมกัน ให้พวกเรานั่งสมาธิ มีสติขณะฟัง

ธรรมบรรยายตามไปด้วย วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม ก็คือวันที่ 

31 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ เดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช 2562 

 เรียกว่าถ้าคนอายุมากพอมองดูเวลาที่ผ่านไปเนี่ยะก็จะรู้สึกว่า

เวลาที่จะอยู่บนโลกนี้มันน้อย มันสั้นลง ความรู้สึกก็จะเหมือนว่าเวลาผ่านไป

เร็วเหลือเกิน แต่คนท่ียังเด็กอยู่เหมือนกับว่าเวลาผ่านไปช้าเหมือนกับรอวัน

เวลาที่จะได้เติบโต จะได้เป็นโน่นเป็นนี่ตามความอยาก ไล่ตามความอยาก

ไล่ตามความฝัน แต่คนท่ีมีอายุแล้วถ้ามองไปทางนั้นมันก็เลือนราง มันเป็น

ไปไม่ได้ด้วย โบราณเค้าถึงบอกว่าคนเราบางครั้งพอแก่แล้ว อายุมากแล้ว 

อะไรๆ มนักด็ดูหีรอืดไูม่ดก็ีม ีทีด่ดูกีค็อืเข้าใจโลกเข้าใจชวีติ ผ่านร้อนผ่านหนาว

หรือผ่านประสบการณ์ต่างๆ มามาก บางคนก็ท�าให้เข้าใจชีวิตมากขึ้น รู้ผิดรู้

ถกูหรอืบางครัง้กร็ูผ้ดิชอบชัว่ด ีรูว่้าอะไรควรท�าหรอืไม่ควรท�า บางคนแก่แล้ว

ก็แก่ศีล แก่ธรรม แก่ภูมิรู้ภูมิธรรม อีกประเภทหนึ่งก็คือร่างกายน่ะมันแก่แต่

ใจมันยังไม่แก่ เรียกว่ายังประพฤติปฏิบัติไม่สมกับวัย อย่างเนี้ยะบางคนเค้า

เรียกว่าแก่แล้วแก่เลย ยิ่งแก่ยิ่งแย่ สุขภาพก็แย่ จิตใจก็แย่ อะไรก็มีแต่เรื่อง

แย่ๆ แต่ถ้าเป็นผลไม้ถ้าแก่มันก็พร้อมจะสุก ก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์ ถ้ามันยัง

อ่อนอยูป่ระโยชน์มนักย็งัไม่มาก ผลไม้บางอย่างต้องรอให้มันสุกมันถงึจะอุดม

ไปด้วยคณุค่าต่างๆ มากมาย เหมอืนกับคนท่ีพออายมุากขึน้แล้วกอ็ดุมไปด้วย

ประเภทของคนแก่
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คุณค่าที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็กจนเป็นผู้ใหญ่จนกระทั่งย่างเข้าปัจฉิมวัย บางคนก็

เหมือนกับมีอะไรดีๆ ที่จะถ่ายทอดหรือบอกลูกบอกหลานหรือเป็นตัวอย่าง

เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างนี้ก็มี อันนี้คือคนแก่ที่มองโลกแล้วก็เข้าใจโลกก็จะอยู่

โดยที่เรียกว่าเป็นผู้คืนให้กับโลก แต่ถ้าคนแก่บางคนก็ยังตะเกียกตะกายจะ

เอาจากโลกอยู่ยังไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันตีบตันลงเพราะอยู่ด้วยความประมาท 

พออยู่ด้วยความประมาทก็ยังเอ้อระเหยลอยชายอยู่ ยังกิน ยังเที่ยว ยังเล่น 

ชีวิตยังหาสาระอะไรไม่ได้อย่างเนี้ยะก็มี ฉะนั้นคนที่อยู่ในโลกนี้บางคนก็มอง

ว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่จะในวัยใด ปฐมวัย มัชฌิมวัย หรือปัจฉิมวัย วัย

บางคนแก่แล้วก็แก่ศีล แก่ธรรม แก่ภูมิรู้ภูมิธรรม 
อีกประเภทหนึ่งก็คือ ร่างกายแก่ แต่ใจมันยังไม่แก่ 

เรียกว่ายังประพฤติปฏิบัติไม่สมกับวัย“

“
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ส.ว. คือสูงวยัแล้วเนีย่ะถ้าประมาทในวยัใดวยัหนึง่แล้วประโยชน์ก็จะไม่เกดิขึน้ 

ถ้าไม่ประมาทก็สามารถยังประโยชน์ตนเองประโยชน์ผู้อื่น หรือแม้ประโยชน์

อย่างยิง่ คอืยงัประโยชน์เพือ่มรรคผลนพิพานกบ็งัเกดิขึน้ได้ตลอด อันนีคื้อคน

ที่เรียกว่าเป็นเด็กก็เหมือนกับผลไม้บางอย่างเนี่ยะพอมันอ่อนๆ มันก็มีคุณค่า

แต่พอแก่คุณค่ามันก็ยิ่งเพิ่มขึ้น พอยิ่งสุกคุณค่ายิ่งมากที่สุด เมื่อวันเวลาผ่าน

ไป ผ่านไปอย่างเนี้ยะ เหมือนต้นไม้ผลไม้บางอย่างเรากินผลอ่อนๆ ก็ได้ กิน

ดอกก็ได้ กินผลอ่อนๆ มันก็ดีมีประโยชน์ พอมันแก่แล้วก็ยังกินได้อีก พอมัน

สุกแล้วก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นนั่นแหละ 
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 แต่บางคนไม่เป็นอย่างนัน้ อาจจะประมาทในวยัใดวยัหนึง่ บางครัง้ก็

ประมาทในวยัเดก็หรือในวยัผู้ใหญ่ หรือบางคนก็ไปประมาทตอนแก่ตอนปัจฉิม

วยั ถ้าประมาทในวยัหนุม่เนีย่ะ ในวยัเดก็กย็งัมวียัหนุม่วยัสาวทีจ่ะไม่ประมาท 

ท่ีจะท�าทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมีประโยชน์ คือท�าประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อ่ืน

ได้ ในวัยหนุ่มวัยสาว วัยผู้ใหญ่วัยต้ังเนื้อตั้งตัว แต่พอเข้าปัจฉิมวัยแล้วเนี่ยะ

ถ้ายังประมาทอยู่ประโยชน์ที่จะพึงได้ก็อาจจะเลือนรางเต็มทีเพราะเรี่ยวแรง

ก็ไม่มี สติปัญญาก็ด้อย บางคนโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียน บางคนก็งกๆ เงิ่นๆ 

หลงๆ ลืมๆ ไม่ค่อยปกติ บางคนถ้าประมาทในวัยนี้แล้วก็ล�าบากเลยวันข้าง

หน้าเนี่ยะไม่รู้จะไปไหน เสบียงก็ไม่มี ทานก็ไม่เคยให้กับเค้า ศีลก็ไม่เคยจะ

รักษา ภาวนาก็ไม่เคยเจริญ เวลาที่วันนั้นมาถึงหรือความตายมาถึง บางคน

แม้จะมีคนเอาเทปธรรมะเอาเทปสวดมนต์มีหลวงพ่อดีๆ ไปเทศน์ให้ฟังก็จริง 

หรือพูดเรื่องบุญเรื่องกุศล ก็อยู่ในสภาพที่เหมือนกับเขาไม่มีเหตุ เหมือนไม่มี

เชื้อจะปลูกยังไงก็เกิดยาก มันไม่มีพื้นที่แล้ว เพราะเค้าไม่ได้สั่งสมไว้ บางครั้ง

มนัไม่ง่ายเหมอืนไม่มเีอาเลยจู่ๆ  จะไปยดัเยยีดให้ตอนนัน้น่ะ ตอนใกล้ตาย มัน

ก็เป็นเรื่องยากเพราะตัวเองไม่ขวนขวายไม่ท�าไว้ พอจวนจะตายแล้วบางคนก็

อย่ารอจนถึงวันสุดท้าย
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นกึในใจ บางคนพดูไม่ได้ นกึในใจ หลวงพ่อไหนด ีหลวงพ่อไหนดัง เจ้าศาลไหน

กต็ามถ้าหายแล้วลกูช้างจะท�าทานอย่างนัน้อย่างนี ้หรอืบางคนผูช้ายพอบวช

ได้ก็อยากบวชอะไรต่างๆ จะไปปฏิบัติธรรมให้อะไรต่างๆ เนี่ยะ บนไว้เพราะ

กลัวตาย บางคนกเ็ป็นอย่างนัน้ พอสิง่นีม้าถงึนีแ่หละจงึรูส้กึว่า โอ๊! ชวีติเราทีผ่่า

นมาเนีย่ะมนัเพลดิเพลนิไปกับอะไรต่อมอิะไรมากมาย พอบัน้ปลายชวีติเนีย่ะ  

ทานก็ยังไม่เคยให้กับเค้าเลย ศีลก็ไม่เคยรักษา รักษาศีลไม่ครบ ภาวนาไม่เคย

เจริญไม่เคยท�านะ ท�ายงัไง ท�าใจให้สงบอย่างเนีย้ะ อยูก่บัพทุกบัโธกไ็ม่ต้องพดู

ถึง อยู่กับสัมมาอรหัง อยู่กับลมหายใจเข้า ลมหายใจออก หรืออยู่กับพองกับ

ยุบก็ไม่เคยเรียนเคยรู้ เดินจงกรมยังไง นั่งสมาธิแบบไหน สวดมนต์ยังไง อ้าว

ไม่เคยไว้เลยแต่พอตอนใกล้ตายเนี่ยะ อ๊าว! เอาซีดีเอาโน่นเอานี่หลวงพ่อนั้น

หลวงพ่อนี้ไปเปิดบางคร้ังก็ดันหูหนวกอีกฟังไม่รู้อีกต่างหาก บางครั้งมีหลาย

ส่ิงหลายอย่างพอหูมันดับแล้วก็ได้แต่เปิดเท่านั้นแหละ เปิดให้เทวดาฟังนั่น

แหละ ชีวิตของคนเราน่ะอย่าให้มันถึงวันนั้น เรายังมีโอกาสอยู่ยังเดินได้ยัง

นั่งได้ ยังไปโน่นมานี่ได้ บางคนก็ไม่ได้เป็นภาระของใคร ถึงแม้จะอยู่ในปัจฉิม

วัยร่างกายจิตใจก็ยังดี สุขภาพก็พอไหว ก็สั่งสมไว้นะ สั่งสมไว้ ทานไม่เคยท�า
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ก็ท�านะ ให้ทานบ้าง คืนไปบ้างนะ เราเอาจากโลกนี้เอาอะไรต่อมิอะไรไปแล้ว

เราก็คืนบ้างนะ คืนออกไป บางคนก็ท�าบุญตักบาตรหรือให้เป็นสังฆทานหรือ

ให้เป็นสาธารณกุศล ช่วยเหลือไม่เจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละ ก็ต้อง

คืนบ้างเรียกว่าคืนสังคมอย่าเอาอย่างเดียว ถ้าเอาอย่างเดียวมันเหมือนกับว่า

จริงๆ เรากไ็ม่ได้นะ เรากไ็ม่ได้เพยีงแต่เราหลงมายดึมันไว้แต่สดุท้ายเนีย่ะ สิง่ที่

เรายดึ เกาะ หรอืเหนีย่วรัง้เอาไว้เนีย่ะพอเราตายไปแล้วมนักไ็ม่ใช่ของเราแล้ว

ละ สมบตัทิีม่ไีม่รูเ้ค้าเอาไปแบ่งให้ใคร บางคนไม่ได้ท�าพนิยักรรมเอาไว้ว่ามอบ

ให้ใครก็เป็นมรดกบาปติดตามลูก ตามหลาน เหลน โหลน ไปเรื่อยๆ เพราะ

ว่าถ้าเกิดการฟ้องร้องแย่งชิงหรือบางครั้งก็ถึงขั้นฆ่ากันในระหว่างตระกูลก็มี

มากมาย นัน่แหละมรดกบาปเพ่ือจะครอบครองสิง่ทีเ่ราหาไว้ ถ้าเราไม่ใช้ ไม่คนื 

ไม่ท�าประโยชน์ซะตอนเป็นเนี่ยะบางครั้งก็มองไม่เห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์

อะไร พอถึงวันนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะรักษาเอาไว้ได้ อาจจะรักษาอาการเจ็บ

ไข้ได้ป่วย หรือมีเงินมีทองพอส่งถึงเชิงตะกอน หรือมีเงินมีทองท�าบุญอย่างนี้ 

ถงึไม่มยีงัไงเค้ากเ็อาไปทิง้อยูแ่ล้ว พอเก็บไว้มนักเ็น่าก็เหมน็ นัน่แหละชวีติมนั

เป็นอย่างนั้น พอถึงวันนั้นแล้วเนี่ยะเรียกว่าญาติพี่น้องช่วยได้ไหมคือช่วยไม่

ได้หรอก ช่วยได้ก็แค่ ถ้าป่วย มีน�้าใจก็แค่พาไปโรงพยาบาล หรือจ่ายเงินจ่าย

ทองให้ค่ารกัษาพยาบาล เวลาตายไปแล้วเนีย่ะเขากช่็วยไม่ได้หรอก ห้ามไม่ให้

ตายไม่ได้ แต่บางครั้งอาจจะช่วยพาไป อาจจะยืดระยะเวลาได้บ้างแต่สุดท้าย

ก็ตายนั่นแหละ แต่ก่อนตายเนี่ยะมันมีอีกนะ 
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เข้าปัจฉิมวัย ถ้ายังประมาทอยู่
ประโยชน์ที่จะพึงได้ก็อาจจะเลือนรางเต็มที

เพราะเรี่ยวแรงก็ไม่มี สติปัญญาก็ด้อย 
โรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียน“

“
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ก่อนจิตสุดท้าย 

 ก่อนตาย ก่อนจิตสุดท้ายมันจะหมดเนี่ยะจะเป็นบุญหรือเป็น

บาปอันนี้ส�าคัญ ถ้าเรารักษาไว้ดี มีเหตุมีปัจจัยอย่างที่บอกเคยท�าเอาไว้ในวัย

ใดวัยหนึง่ สิง่เหล่านีแ้หละเวลาทีใ่ครต่อใครเค้ามาห้อมล้อมเหมือนเขาช่วยเรา 

เขาพยายามจะช่วยเรา พอเรามีเหตุมีปัจจัยเนี่ยะมันเหมือนว่าเรายังรับได้อยู่ 

บางคนก็อาจจะมีเหตุปัจจัยภาวนาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน มีเหตุปัจจัยเอา

ไว้ พอได้ยินได้ฟังก็อาจจะก�าหนดได้แยบคายยิ่งขึ้น เอาไปเอามามรรคมีองค์

แปดนีม่นัอาจจะเป็นมรรคสมงัคขีึน้มาเพราะมนัสะสมมาพอสมควรแล้ว อาจ

จะบรรลมุรรคผลในตอนนี ้เรยีกว่าตดักิเลสได้ด้วย ขนัธ์ห้ากแ็ตกดบัไปด้วย คือ

ตายตามวาระปกติแต่ตายแล้วไม่เกิดอีกเพราะไม่มีเหตุ มันส�าคัญเหมือนกัน 

แต่ถ้าไม่มีเหตุเนี่ยะมันพูดยากนะ เมื่อไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผล แต่ถ้ามีเหตุเนี่ยะ

เหมอืนทีบ่อกว่าเอาเทศน์หลวงพ่อนัน้หลวงพ่อนีไ้ปให้ฟัง พอฟังแล้วบางคนคดิ

ได้ ก�าหนดได้ มีสติขึ้นมาอย่างนี้ก็มีเพราะเคยภาวนาเคยอะไรมา มันเหมือน

ว่ามีของเก่าอยู่ก็ต่อยอดหรือเผลอไปพอมีคนสะกิดก็นึกถึงได้ นึกถึงทาน ถึง

ศีล ถึงภาวนาได้ไม่ยาก พอมันมีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยะมันก็เป็นปัจจัยในด้าน อย่าง

บางคนท�าทานมาก็นึกถึงทานที่ตัวเองเคยกระท�าไว้ได้ คนเคยรักษาศีลมาก็

นึกถึงศีลที่รักษาเอาไว้ไม่ยาก บางคนเคยภาวนามาเนี่ยะการจะภาวนาต่อก็

ไม่ใช่เรื่องยาก การท�าจิตท�าใจฝึกมาแล้วท�ามาแล้วเนี่ยะมันเหมือนกับคนที่
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ว่ายน�า้เป็นแล้วนัน่แหละหรือถบีจกัรยานเป็นแล้วมันกไ็ม่ลมืนะ พอจับมันกย็งั

ถีบได้ พอว่ายน�า้มันก็ยังว่ายน�้าได้นะ ไม่ลืม เพียงแต่ว่าเผลอไปนึกถึงเรื่องอื่น 

พอมีคนมาสะกิดปุ๊บเนี่ยะ อ้าว! ท�าได้ทันที แต่ว่าบุคคลบางคนไม่เคยฝึกเลย 

ไม่เคยอบรมมาเลยเนี่ยะมันไม่มีเหตุจะให้มันเป็นอย่างนั้นมันยากฉะนั้นพวก

เราก็อย่าประมาท มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันเนี่ยะก็คือเป็นผู้ท่ีไม่ประมาท 

ก็มีทุกวัยตั้งแต่วัยที่เป็นปฐมวัยก็ยังมีนะ ช่วงนี้ปิดเทอมเด็กบางคนก็มีโอกาส 

หรือบางคนก็ยังหนุ่มยังสาวอยู่มีโอกาสก็มาประพฤติปฏิบัติ หรือบางคนก็ยัง

อยู่ในวัยท�างานก็มาสั่งสมบุญกุศล หรือบางคนก็ปัจฉิมวัยแล้วแปดสิบไปแล้ว

ก็มี เก้าสิบไปแล้วก็มี ยังพอเดินไหวก็เดิน ยังพอนั่งได้ก็นั่งก็ถือว่าดีนะ เป็นผู้

ที่ไม่ประมาท เรียกว่ามีทุกวัยเลยแต่ไม่มีวัยเบบี้เท่านั้นเอง อันนั้นก็เล็กเกิน

อาจจะฟังไม่รู้เรื่อง บางคร้ังมาก็มานอนหลับกับแม่เท่านั้น อันน้ันก็อาจจะมี

เหตุปัจจัยก็ได้บางคร้ังก็มีเหมือนกัน แม่ก็ภาวนาลูกก็หลับไปก็มี เรียกว่าวัด

ให้โอกาส ครูบาอาจารย์ก็ให้โอกาส เสียสละเวลามาบอกมาสอนมาเทศน์มา

แนะให้เรา ถ้าเราประมาทอยูไ่ม่ขวนขวายต่อประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้น่ะมนัก็ไม่

เกิดขึ้น ถ้าเราขวนขวายเนี่ยะมันก็เกิดขึ้นนะ มันก็เป็นไปได้ทุกเรื่อง เป็นไปได้

ทุกอย่างเมื่อมันมีเหตุ ถ้ามันไม่มีเหตุก็อย่างที่บอกจะเอาอะไรไปเปิดมันก็อยู่

อย่างน้ันแหละ บางคนบอกว่าเหมือนไปเปิดให้ท่อนไม้ท่อนฟืนฟังเพราะมัน

ไม่มีเหตุปัจจัยนี่นา 
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 ถ้ามเีหตุมีปัจจัยเนี่ยะเออมันเป็นไปได้ เราก็ต้องสั่งสมไว้นะอย่าไป

รอ มีโอกาสก็อย่าไปรอว่าเดี๋ยวก่อน พรุ่งนี้ก่อน อย่างเนี้ยะไม่ทันแล้ว บาง

คนเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนเนี่ยะมัน เห็นหลายคนแล้วไม่เคยได้มาเลย เค้าเรียก

ว่าผลัดวันประกันพรุ่ง ถ้าผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยะมันไม่แน่ไม่นอน จะให้แน่

ให้นอนมันก็ต้องลงมือท�าทันทีนะ ลงมือท�าทันที ยิ่งคนที่ภาวนามาแล้วเนี่ยะ 

ความคิดมันคิดตอนนั้นก็ลงมือก�าหนดทันที อย่าไปรอว่าเดี๋ยวรอให้คิดเรื่องนี้

จบก่อนจึงค่อยก�าหนดน่ะ ไม่ใช่นะ คิดหนอได้ทันท ีอนันีผู้ป้ฏบัิตแิบบหนอนะ 

ดไูด้ทนัท ีรู้ได้ทนัทแียบคายทนัทใีนขณะทีเ่ราคดิขึน้มา จะคดิเรือ่งกศุลหรอืคิด

เร่ืองอกศุลกต็าม นีค่อืเรือ่งจติใจ เรือ่งการกระทบสมัผสัทางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย 

พวกนีก้ท็�าได้อกีเหมอืนกัน ไม่ใช่ท�าไม่ได้ เวลาเหน็อย่างเนีย้ะ ขณะได้ยนิเสยีง 

อย่างเนีย้ะ ขณะได้กลิน่อย่างเนีย้ะ ขณะลิน้ลิม้รสอย่างเนีย้ะ ขณะกายถกูต้อง

สัมผัส หรือขณะที่ธรรมารมณ์มันเกิดขึ้นกับใจเรา มันจะเป็นบวกเป็นลบ จะ

เป็นชอบเป็นชังอะไรก็แล้วแต่ เรามีโอกาสที่จะก�าหนดได้ทั้งนั้นเลย อันนี้คือ 

พดูรวมๆ ถ้าพดูเจาะจงเนีย่ะกอ็ยูท่ี่ไหน อยูท่ี่รูปกบันาม ทีก่ายกับใจเรานีแ่หละ

ให้สั้นลงมา ไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอก ยืนก็ท�าได้ นั่งอยู่ก็ท�าได้ ก้ม เงย คู้ เหยียด

อยู่ก็มีสติได้ ถ้าเราจะอบรมสติ ถ้าจะระลึก ถ้าจะก�าหนดนั่นเอง หรือแม้แต่

นอนอยู่พลิกไปพลิกมา รู้สึกร้อนรู้สึกเย็น รู้สึกเมื่อยอะไรพวกนี้ พอมีความรู้

อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง
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ความเข้าใจท่ีถูกต้องในเรื่องการภาวนาแล้วสามารถท�าได้หมดเลย ท�าได้ทุก 

อิรยิาบถ ไม่ได้หมายความว่านอนภาวนาไม่ได้ ไม่ใช่ นอนภาวนากไ็ด้ ขณะก้ม

อยู่ภาวนาไม่ได้ ไม่ใช่ ก็ภาวนาได้ ก้มหนอ ก้มหนอ เหลียวซ้ายแลขวาที่เรา 

ก�าหนดกนัน่ะ เหลยีวหนอ เหลยีวหนอ เอ้ือมมอืไปจบัก ็เอือ้มหนอ เอือ้มหนอ 

อนันีเ้ป็นตวัอย่างนะ ตวัอย่างให้รูว่้าเราสามารถท�าได้ทกุคน ไม่ว่าวยัไหน วยัที่

เดินจงกรมไม่ค่อยไหวเนีย่ะ เดนิได้บ้างแต่กย็งันัง่ได้ หรือบางครัง้มันเม่ือยหลงั

วยัปัจฉมิวยักไ็ปเอนเนีย่ะกไ็ม่ได้ผดิกตกิาอะไร อยูใ่นห้องในหับก็เอนหนอ เอน

หนอ อย่างเนี้ยะ หลังมันถูกพื้นมันก็ค่อยๆ ลง ไม่ล้มลงทันที เนี่ยะเห็นไหมก็

ก�าหนดได้หมดนั่นแหละ หรือนอนไปแล้วเนี่ยะพลิกไปพลิกมาก็ยังก�าหนดได้

อีก เห็นไหมการเจริญสติปัฏฐานไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่

ครอบคลุมไปทั้งหมดเลย ถ้าพูดให้สั้นก็คือรูปกับนาม ถ้าพูดให้สั้นก็คือสภาพ

ธรรมะที่มันเกิดๆ ดับๆ อยู่แค่นั้นแหละ ไม่ได้มีอะไร พอเราเข้าใจแล้วมันก็จะ

ค่อยๆ ไปทีละขณะๆ เข้าใจทีละขณะนี่แหละ ขณะต่อไปก็จะเข้าใจต่อไปอีก

เหมือนที่เคยพูดบ่อยๆ ว่าก้าวแต่ละก้าวเนี่ยะถ้าก้าวเป็น ก้าวถูกมันก็จะก้าว

ต่อไปอกี ไปข้างหน้า ไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะถงึทีส่ดุของทางทีเ่ราจะไปนัน่แหละ 

อย่าประมาทนะ พยายามฝึกฝนอบรมตัวเราเอง 
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 จิตใจของทุกๆ คนถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ก็อย่าไปเครียดอะไรกับมัน

มากมายนัก มันอยากคิดก็ให้มันคิด แต่คิดเราก็มีโอกาสที่จะก�าหนด เป็น

อารมณ์กรรมฐานเหมือนกัน อย่างบางคนพอมานัง่กรรมฐานเนีย่ะมนัคดิเหลือ

เกิน มันคิดมากไม่รู้จะคิดอะไรกันนักกันหนา พอนั่งปุ๊บมันก็คิดแล้ว คิดเรื่อง

โน้นเรื่องนี้จนหมดบัลลังก์ก็มีแต่คิด พองยุบน่ะไม่ค่อยมี นั่งหนอถูกหนอก็ไม่

ค่อยพบ ปวดหนอก็ลมืไปหมดเพราะคิดเยอะเหลอืเกนิ กย็งัดีกว่ามนัไม่คดินะ

เราก็ไม่ต้องไปคิดมาก คิดหนอไป ได้ก็ได้ ไม่ได้ก็ท�าต่อไปอย่าไปคิดว่าได้หรือ

ไม่ได้ เนีย่ะมนัเป็นสภาพธรรมะท่ีมนัเกดิดบั เกดิดบัแต่ละขณะ พอเราไม่รูเ้ท่า

ทันภาวะหรือความเป็นจริงก็ยังมีความรู้สึกว่าโอ๊ยเราคิดอยู่ เมื่อไหร่ที่เราทัน

แล้วเนี่ยะก็จะไม่มีค�าว่าเราคิด สักแต่ว่า สักแต่ว่าคิดหรือสักแต่เห็นการเกิด 

การดับของนาม คือจิตที่มันคิดไปโน่นไปนี่ น้อมไปถึงรูป ถึงเสียง ถึงกลิ่น ถึง

รส ถึงการสัมผัสถูกต้อง ถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นมาแล้วในอดีต หรือบางครั้ง

ก็น้อมนึกไปถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ได้ เนี่ยะมันก็ไปเรื่อย ถ้าหากไม่รู้เท่าทันเรา

ก็คิดว่าสิ่งนั้นเป็นเราไปหมด แท้ที่จริงแล้วมันเกิดแล้วมันก็ดับ มันจบไปแล้ว 

แต่ความไม่รู้หรือโมหะคือความหลง ท�าให้เรายึด ยึดอยู่กับความรู้สึกพวกนี้

ตลอดเวลา ตลอดเวลาที่เรารู้สึกอยู่เนี่ยะเราก็จะรู้สึกอย่างนี้ตลอด มันยึดมั่น

คนไม่แบกก็เบาหน่อย
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ถือมั่นขนาดนั้น แล้วจู่ๆ เราจะสลัดมันในแค่วันสองวันเนี่ยะ ในเพียงไม่กี่ปี

เนี่ยะบางครั้งก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเหมือนกันนะ สั่งสมมาตั้งแต่เล็กจนโต

จนป่านนี้ ถูกบอกถูกสอนมาแต่เร่ืองอัตตาท้ังน้ันแต่จู่ๆ มาเรียนมาปฏิบัติใน

ศาสนาให้เห็นเป็นอนัตตา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวตน เออมันเป็นเรื่องยากเหมือน

กันแต่เราก็ต้องค่อยๆ ศึกษาอบรมไปทีละขณะๆ ไป นี่คือการศึกษาภายใน

นะ ศึกษารูปศึกษานามที่มันเกิดมันดับ ศึกษาในต�ารับต�ารานั่นก็คือส่วนหนึ่ง 

อันนั้นคือสิ่งภายนอก ถ้าเราศึกษาแล้วก็ต้องน้อมเข้ามาข้างในให้ได้ ถ้าศึกษา

อยูแ่ต่ข้างนอกกไ็ด้แต่ศึกษา แต่ไม่ได้น้อมเข้ามาท�า ไม่ได้น้อมเข้ามาปฏบิตั ิไม่

ได้มาขัดเกลาจริงๆ มันก็อยู่อย่างนั้นแหละ เหมือนสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ข้างนอก 

อยากจะหยิบมาก็หยิบมาเพื่อประโยชน์ตัวเราเองหรือเพื่อประโยชน์คนอื่น 

บางครั้งก็หยิบมาเพื่อตอบสนองอัตตาตัวเอง ไม่ใช่ว่าเรียนธรรมะหรือศึกษา

ไปแล้วเนี่ยะจะท�าลายกิเลสได้ ไม่ใช่นะ บางครั้งคนที่เรียนธรรมะมามาก ฟัง

ธรรมะมากๆ มีความรู้ด้านธรรมะมากๆ แตกฉานในเรื่องธรรมะมากๆ บาง

คร้ังอัตตาก็อาจจะเยอะกว่าคนปกติธรรมดา ก็เรียกว่าความส�าคัญมั่นหมาย

มันมีเยอะ เหมือนเรามีเยอะ ไปไหนก็เหมือนกับว่าแบกพระธรรมไปด้วย 

แบกตู้พระไตรปิฎก แบกอรรถกถา แบกฎีกา แบกค�าเทศน์ค�าสอนของครูบา
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อาจารย์ไปด้วย ส่วนคนที่ไม่แบกก็อาจจะเบาหน่อย ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติ มัน

หายไปแล้ว ใช้ประโยชน์ไปแล้ว ศกึษาเรือ่งศลีกท็�าให้ตวัเองมศีลีเหมอืนอย่าง

ท่ีพระพทุธเจ้าตรัสไว้เรยีบร้อยแล้ว มสีมาธทิีพ่ระพทุธเจ้าตรสัไว้ถงึวธิที�าสมาธิ

กม็าท�าเรยีบร้อยแล้ว ก็ไม่ต้องแบกแล้ว ถงึวธิที�าปัญญาให้เกดิให้เจรญิขึน้กเ็อา

มาประพฤตปิฏบิตัจินรูแ้จ้งเหน็จรงิไปแล้ว กไ็ม่ต้องแบก ไม่ต้องถอืแล้ว ตอนนี้

ทุกอย่างมันเป็นธรรมะไปหมดแล้ว ไม่มีเราแล้ว ไม่มีเราให้แบก ไม่มีอัตตาให้

แบกให้ถือ เมื่อไม่มีอัตตาให้แบกให้ถือเนี่ยะใครจะท�ายังไงมันก็ไม่กระทบนะ 

ถ้ามีอัตตาเนี่ยะมันกระทบเพราะมันมีเราแต่ถ้าไม่มีเราเนี่ยะมันก็จะไม่มีอะไร

เพราะมนัไม่มเีหตุแล้วนี ่ในเมือ่เหตมุนัไม่มมีนักจ็ะไม่มีผลอย่างนี ้กค็อืว่างจาก

กเิลส ว่างจากอัตตา ว่างจากอปุาทาน ว่างจากความยดึม่ันถอืม่ัน เพราะเข้าใจ

สภาพธรรมตามความเป็นจรงิ ถ้าไม่งัน้มนัไม่ว่างจรงิ ศกึษาไปอตัตาก็ยิง่เยอะ 

ยิ่งมาก บางครั้งศึกษาเพื่อเอาแพ้เอาชนะผู้อื่น แต่ไม่ได้เอาชนะกิเลสในใจตัว

เอง เวลาคนพดูไม่ถกูใจกจ็ะทุกข์หรือบางคร้ังกอ็ยากจะโต้อยากจะแย้ง อยาก

จะท�าอย่างโน้นอย่างนี้ตามความคิดของตัวเอง นั่นแหละอัตตามันเกิด แต่ถ้า

ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแต่ละขณะๆ มันก็จะถูกสลายไปด้วยค�าเทศน์ค�าสอน

ที่เราศึกษามาอย่างถูกต้องแล้วน�ามาปฏิบัติ มาสลายอัตตา ไม่ใช่สลายสรีระ 

ศึกษาไปอัตตาก็ยิ่งเยอะ ยิ่งมาก 
บางครั้งศึกษาเพื่อเอาแพ้เอาชนะผู้อื่น 

แต่ไม่ได้เอาชนะกิเลสในใจตัวเอง“

“
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 บางคนบอกสลายสรีระร่างกายของคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆ อัน

นั้นน่ะรูปอย่างเดียว ไม่มีนามแล้ว ถ้าเราสลายในความหมายนี้ก็คือสลายรูป

สลายนามโดยเฉพาะนามธรรมที่เราหลงยึดหลงถือเอาไว้นี่แหละ สลายมันให้

ได้อัตตาเนี่ยะ ถ้าสลายมันได้แล้วเนี่ยะมันก็จบ ถ้าสลายมันไม่ได้ภพชาติหรือ

ภพภูมิมันก็มีต่อไปเรื่อยๆ แม้แต่ในปัจจุบันเรายังรู้สึกมีนั่นมีนี่ เป็นโน่นเป็นนี่ 

พอกระทบอัตตาหน่อย ถ้ามันใหญ่หน่อยมันก็จะโกรธมากหน่อย เหมือนค�า

อย่างนี้อาจจะโกรธมากแต่ค�าอีกแบบหนึ่งไม่โกรธ นี่เราก็ยึดเอาไว้ ทั้งๆ ที่มัน

ไม่เกี่ยวเลย มันก็คือรูปกับนาม แล้วรูปกับนามที่มันกระทบนี่มันก็แค่เกิดกับ

ดบัเท่านัน้เอง ถ้ารูอ้ย่างนีน้ะกเิลสมนัเกดิยากอยูน่ะ นอกจากเราเผลอเท่านัน้

มันยังเกิด แต่ถ้าเราไม่เผลอเนี่ยะมันก็ไม่เกิด แต่ถ้ามันหมดสมุฏฐานไปแล้ว 

เน่ียะเราก็จะพอพิสูจน์ได้ว่าเหมือนกับตอนท่ีเราไม่เผลอนั่นแหละ ตอนที่เรา

ไม่เผลอ ตอนที่เราไม่หลง ตอนที่เราไม่ยึดนั่นแหละที่มีสติปัญญาเหมือนพอ

เทียบเคียงกันได้ แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้นานๆ เนี่ยะ เวลาคนพูดไม่ถูกใจเรา 

หรือบางครั้งไม่ถูกอรรถถูกธรรม ถูกโน่นถูกนี่อะไรต่างๆ มันไม่ถูกอัตตานะ 

มันไม่ถูกความต้องการของเรา ต้องการให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ เราก็จะไม่รู้

สึกโกรธหรือเกลียด หรือเวลาท่ีเค้าพูดถูกใจก็จะไม่ยึดในความชอบ จิตมันก็

จะมีอิสระ เพราะอะไร เพราะมันก็รูปนามที่เกิดดับ มันสลายไปแต่ละขณะๆ 

ไปเรียบร้อยแล้ว มีแต่สติปัญญาเท่านั้นเองที่ดูแลอยู่ แต่ถ้าเราเผลอไปเนี่ยะ

สติปัญญามันก็หายไปได้เหมือนกันนะ เพราะว่ามันยังไม่หมดกิเลส แต่ถ้ามัน

หมดกิเลสแล้วเนี่ยะอันนั้นไม่ว่ากัน มันอยู่นอกหลักเหล่านี้ 

สลายอัตตา สลายรูปนาม
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 ถ้าเรายังเวียนตายเวียนเกิด ในหลักของเหตุของผลเนี่ยะใช้ได้ มัน

มเีหตมุผีล เมือ่มเีหตก็ุมีผลอย่างนี ้เมือ่มนัหมดเหตเุนีย่ะบางท่านก็อาจจะบอก

ว่ามันนอกเหตุมันนอกผลหรือว่าเหนือเหตุเหนือผลไปอีก มันพ้นจากสิ่งที่เรา

จะใช้เหตุผลเพราะมนัพ้นจากอตัตา แต่ถ้ายงัมอีตัตามันเหมือนกบัว่ายงัต้องใช้

สิง่เหล่านีอ้ยูเ่พราะมนัมเีหตใุห้ควรต้องสือ่หรือถกเถยีง หรือหาความจรงิอย่าง

โน้นอย่างนี้ในแต่ละอย่าง แต่เป็นความจริงแท้หรือไม่นั้นอีกเรื่องนึง ฉะนั้น

เราก็ต้องพยายามฝึกฝนอบรมตนเองไป ถ้ารู้ว่าในใจยังมีโลภ มีโกรธ มีหลง

อยู่ สมุฏฐานของความทุกข์ทั้งหลายนี่มันยังมี ถ้าท�าให้มันเบาบางลงได้เนี่ยะ

ความทกุข์ทัง้หลายทีม่อียูม่นักจ็ะน้อยลง เบาลง เราจะมีจะเป็นอะไรก็ไม่ได้ไป

ส�าคัญมัน่หมายกบัสิง่เหล่านัน้ จะได้ประโยชน์จากสิง่ทีเ่ราครอบครองอยู ่ทีเ่รา

มีอยู่นั่นแหละ มันจะรู้ว่าอะไรก่อนอะไรหลัง อะไรเป็นคุณเป็นโทษ อะไรเป็น

ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ อะไรควรคืนไม่ควร คืนตอนนี้ คืนตอนเป็นๆ อยู่

หรอืว่าคืนตอนทีต่ายแล้ว อย่างบางคนพอตายแล้วก็มอบให้คนโน้นคนน้ีกแ็ล้ว

แต่ หรือบางคนพอตายไปแล้วก็คืนอยู่ตลอดเวลา เหมือนกับค�าเทศน์ค�าสอน

ของครูบาอาจารย์ที่ชี้ให้เราเห็นว่าทางนี้มันทางดับทุกข์ เหมือนพระพุทธเจ้า

พระองค์ค้นพบ พอค้นพบแล้วเนีย่ะมนัเหมอืนค�าสอนกย็งัอยู ่ถงึแม้พทุธสรรีะ

หมดไปแล้วแต่ค�าเทศน์ค�าสอนที่พระองค์เปิดเผยนี่ยังอยู่ ผู้ปฏิบัติตามก็ยังได้

ผลตามนัน้อยูเ่หมอืนเดมิ ความจรงิกค็อืความจรงิอยูอ่ย่างนัน้ไม่ได้แปรเปลีย่น

ไป แต่สิ่งที่มันยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่มันก็แปรเปลี่ยนไปตามนั้น 

นอกเหตุเหนือผล
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 ฉะนั้นพวกเรายังมีโอกาสอยู่ก็พยายามใช้โอกาสที่มีให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ประโยชน์ตนยังไม่ท�าก็ท�าให้มันบริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นมา 

ประโยชน์เพื่อผู้อื่นถ้ามีโอกาสท�าก็รีบท�านะ อย่าไปคิดว่าต้องรอนะ ไม่ต้อง

รอ ท�าได้ทันทีอย่าไปคิดว่ายังเด็กอยู่ท�าไม่ได้ ไม่ใช่ อย่าไปคิดว่าแก่แล้วท�าไม่

ได้ ก็ไม่ใช่ บางคนก็ได้ประโยชน์ตน ได้ประโยชน์ผู้อื่นท�าให้ผู้อื่นสบายใจ ก็

ถือว่าได้ประโยชน์ ไม่เบียดเบียนเราเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น ท�าให้คนที่อยู่ร่วม

กบัเรารูส้กึไม่ถกูกดดนั ท�าให้ทกุคนสบายใจ ไม่ก่อความบาดหมางหรอืขดัแย้ง

ขึ้นมา ไม่มีปมไม่มีเงื่อน บางครั้งก็เออ คือเป็นประโยชน์ผู้อื่นแล้วง่ายๆ หรือ

อาสาช่วยโน่นช่วยนี ่อันนัน้กอ็กีเรือ่ง อย่างเนีย้ะเพือ่ผูอ่ื้น เรารกัสุขเกลยีดทกุข์

ฉนัใดคนอืน่กร็กัสขุเกลยีดทุกข์ฉนันัน้เหมอืนกัน บางครัง้ถ้าเรารูจ้กัประโยชน์ 

การท�าประโยชน์เพื่อผู้อื่นมันก็ไม่ได้ยาก หรือประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยะ โอ้! คน

เรายังมีโลภะ โทสะ บางครั้งการคิดอะไร ท�าอะไร พูดอะไรลงไปเนี่ยะมันก็ยัง

ของฟรีไม่มีในโลก
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มี เหมือนที่เค้าบอกว่าของฟรีไม่มีในโลก มันก็จริงเพราะคนยังมีกิเลส มันยัง

ต้องการสิง่โน้นสิง่นี ้ถงึแม้บอกไม่ต้องการแต่กย็งัต้องการ ลกึๆ ยงัต้องการอยู่ 

เพยีงแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ต้องการสิง่นัน้แต่ต้องการสิง่อืน่ บางคนไม่ต้องการ

ชื่อเสียงแต่ต้องการมีนั่นมีนี่ก็มี หรือบางคนต้องการชื่อเสียงต้องการอ�านาจ 

มันก็มีหลายอย่าง หรือบางคนก็ยังต้องการมีมิตร มีสหาย มีโน่นมีนี่อย่าง 

เนี้ยะเป็นต้น ก็ต้องแลกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ เหมือนกับที่เค้าพูดบอกว่า

เมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมอง
เมื่อหม่นหมองมิตรมองเหมือนหมูหมา

เมื่อมอดม้วยหมดมิตรมุ่งมองมา
แม้หมูหมามันก็ยังไม่มอง

อย่างนีเ้ป็นต้น อนันัน้เค้าพดูกนั นีก้ค็อืเค้ากย็งัมุง่หมายอยูน่ัน่แหละ แต่ถ้าเรา

ให้แบบมสีติปัญญาเนีย่ะกไ็ม่ได้มุง่หมาย แต่จรงิๆ แล้วคนในโลกมันยงัมกีเิลส

อยู่ มันก็ยังหวังอยู่อย่างนั้นแหละ ความหวังเนี่ยะแหละท�าให้คนอยู่ เหมือน

บางครั้งถ้าหมดหวังแล้วเนี่ยะไม่อยากอยู่แล้ว บางคนขอให้ได้หวัง หรือคน

ที่ปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลก็ยังหวังจะได้นิพพาน ให้ใจช้ืนขึ้นมามันก็ยังดีนะ 

เพียงแต่หวังคนละเรื่องคนละอย่าง หวังความหลุดพ้นนั่นเอง ถ้าพูดถึงความ

หวังนะ หวังแบบมีกิเลสกับหวังแบบไม่มีกิเลสแต่อย่าไปยึดนะ มันเป็นสภาพ

ธรรมะ มันไม่ใช่เรามันเกิดแล้วมันดับได้ แต่ถ้าเข้าถึงความจริงแล้วนั่นแหละ

จึงจะหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งหลายได้ เอ้าช่วงต่อไปนั่งสมาธิกันต่ออีกสัก

เล็กน้อย กลับไปที่อารมณ์หลักๆ หรืออารมณ์ไหนที่มันเด่นมันชัดก็พยายาม

ก�าหนด จนกว่าจะได้เวลา เดี๋ยวค่อยแผ่เมตตาร่วมกัน เอ้า ตั้งใจนะ
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6
กำาหนดรู้เพื่อละเหตุแห่งทุกข์
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 พระโยคาวจร แม่ชี โยคีผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ช่วงต่อไป

เป็นช่วงฟังธรรม เป็นช่วงปฏิบัติธรรมร่วมกัน ให้พวกเรานั่งสมาธิเจริญสติใน

ขณะฟังธรรมบรรยายตามไปด้วย วันนี้เป็นวันศุกร์ท่ี 8 เดือนกุมภาพันธ์ ปี

พุทธศักราช 2562 การประพฤติปฏิบัติของพระโยคาวจรก็ดี ของโยคีผู้เข้า

ปฏบิตัธิรรมกต็าม ช่วงนีก้เ็รยีกว่าอากาศกจ็ะเปลีย่นจะเข้าสูฤ่ดรู้อน อากาศก็

อุ่นขึ้น ร้อนขึ้น บางครั้งก็ท�าให้จิตใจของคนเราแปรเปลี่ยนไปด้วย ถ้าไม่รู้เท่า

ทนัความเป็นจรงิไม่ว่าคนไม่ว่าสตัว์บางคร้ังมันร้อนมากๆ มนักห็งดุหงิดร�าคาญ

หรือบางครัง้ก็ท�าให้คนเราเครียดกม็ ีท�าให้ไม่รูเ้ท่าทันสภาพทีมั่นเปลีย่นแปลง 

เพราะสภาพที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยะเราไปห้ามหรือไปบังคับมันไม่ได้ อาจจะ

มีวิธีหลีกเลี่ยงหรือบางครั้งก็ทุเลา ถ้ามันร้อนก็อยู่ในที่ร่มๆ อยู่ในที่เย็นๆ เพื่อ

หลีกเลีย่ง หรอืหาพดัลมหรอืเครือ่งปรบัอากาศ บางครัง้อาจจะหาได้หรอืหาไม่

ได้ก็แล้วแต่ อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้กันมา แต่บางครั้งบางคราวอากาศหรืออุตุ

มันเปลี่ยนเป็นร้อน เป็นฝน เป็นหนาว คนเราก็ต้องปรับตาม ถ้าปรับไม่ได้ก็

อยู่ล�าบาก เราก็จะรู้สึกว่ามันร้อนมากบางครั้งเราก็อยู่ยาก ถ้ามันหนาวมากก็

อยู่ยากอีก 
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ฝึกฝนอดทน

 มันร้อนก็ตามมันหนาวก็ตามถึงจะร้อนแค่ไหนถ้าคนอยู่ได้ก็แสดง

ว่ามันพออยู่ได้ส�าหรับบางคน ไม่ใช่ทุกคน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย 

อย่างบางคนปฏิบัติธรรมอดทนมาก มีความอดทนสูง คิดมาก หรือปวดมาก 

ง่วงมาก มอีารมณ์ต่างๆ มากมายกไ็ม่บ่น อดทน ไม่ท้อถอย พากเพยีรพยายาม

ในการประพฤติปฏิบัติ แต่บางคนร้อนหน่อยก็บ่น หนาวหน่อยก็บ่นอีก เรียก

ว่าหนาวก็บ่นร้อนก็บ่นซึ่งก็เป็นปกติของคนทั่วไป ไม่ค่อยอดทน ซึ่งถามว่าผิด

ปกตไิหม จรงิๆ แล้วกไ็ม่ได้ผดิปกตเิพราะบางคนไม่เคยได้ฝึกไม่เคยได้อบรมมา 

ความอดทนกอ็าจจะมน้ีอยหน่อย พอร้อนหน่อยกท็นไม่ค่อยไหว หนาวหน่อย

กท็นไม่ค่อยไหว หรือบางคร้ังมฝีนมแีดดอะไรต่อมิอะไรแล้วแต่เหตปัุจจยั ส่วน



129

บางคนก็ปรับได้ทุกสถานการณ์ เหมือนถ้าเรามองโลกกว้างๆ เหมือนบุคคล

บางคนในโลกนีแ้หละ อยูใ่นท่ามกลางผูค้น ซึง่ผูค้นน่ะกห็ลากหลายไม่ได้ถูกใจ

เราเสมอไป ที่ถูกใจเราก็มีบ้าง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยะไม่ถูกใจนั่นแหละมี

มาก ฉะนั้นคนที่พยายามจะแสวงหาคนหรือสิ่งของที่ถูกใจเนี่ยะบางครั้งก็จะ

อยูอ่ย่างเป็นทกุข์อกีเหมอืนกนัเพราะอาจจะไม่ได้สิง่ของหรอืไม่ได้บคุคลทีพ่งึ

ปรารถนา นี่ก็เป็นทุกข์ หรือบางคนได้มาแล้วเนี่ยะก็อาจจะพลัดพรากจากค�า

สรรเสริญหรือจากคนที่รัก จากสิ่งที่รักก็ได้ แบบหนึ่งปรารถนาแล้วไม่ได้ อีก

อย่างหน่ึงได้แล้วกต้็องพลดัพรากนีก่เ็ป็นทกุข์อกี เป็นทกุข์ทัง้ขึน้ทัง้ล่อง ถ้าเรา

ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจเนี่ยะมันยากเหมือนกัน 
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 บางคนมีความรู้สึกว่าโลกนี้อยู่ยากหรือบางคนเป็นทุกข์ในเรื่อง

การคบหาเพื่อนฝูง รู้สึกว่าการคบกับคนสักคนเนี่ยะมันเป็นเรื่องยากเพราะ

บางคนก็เหมือนกับคบได้ในบางเรื่องบางอย่าง แต่บางเรื่องบางอย่างก็คบหา

ไม่ได้ ซ่ึงคนเราจะสมบูรณ์ทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกัน แต่ละคน

ก็มีทั้งข้อดีข้อด้อยอยู่ในตัวเอง ซ่ึงบางคนก็ยอมรับความเป็นอย่างนั้นของตัว

เองได้แต่บางคนก็ยังมองไม่ออก บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจุดดีจุดด้อยเป็นยัง

ไง ก็พยายามจะมอง พยายามจะหาจุดดี จุดด้อยของผู้อื่นเป็นส่วนใหญ่ แต่

ไม่พยายามที่จะมาหา มาค้นให้พบข้อดี ข้อด้อย หรือข้อจ�ากัดที่มีอยู่ในตัว

เอง ถ้ารู้ว่าดีก็จะได้ส่งเสริม ถ้ารู้ว่าด้อยก็จะท�าให้มันด้อยน้อยลง หรือท�าให้

มันสมบูรณ์ขึ้น นักปฏิบัติถ้ามัวแต่เพ่งจ้อง มองแต่บุคคลอื่น หรือสิ่งภายนอก

เป็นหลักก็จะห่างจากการก�าหนด ห่างจากการประพฤติการปฏิบัติ เม่ือห่าง

ไม่มองดีหรือด้อย 
แต่มองที่ความจริงในปัจจุบัน
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จากการประพฤติปฏิบัติ ใจส่วนใหญ่มันก็ออกนอก คิดเรื่อยเปื่อย ยิ่งอากาศ

ร้อนยิ่งมีเรื่องให้คิดให้ฟุ้ง มีเร่ืองให้หงุดหงิด มีเรื่องให้ร�าคาญ มีเรื่องให้อ้าง

เป็นเหตุผลส�าหรับเข้าข้างตัวเองมากมาย นี่แหละพอเราห่างการก�าหนดหรือ

ห่างการปฏิบัตินั่นแหละ บางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามาปฏิบัติแต่พอเอาเข้าจริงๆ 

กไ็ม่ค่อยได้ปฏิบตั ิค�าว่าไม่ค่อยได้ปฏบิตั ิบางคนปฏบิตัแิต่ว่าปฏบิตัน้ิอยมเีวลา

ว่างเยอะ เมื่อมีเวลาว่างเยอะเนี่ยะก็จะพูดมากหรือคุยมากไม่ได้เป็นโยคี เป็น

โยคุยไป ส่วนบางคนปฏิบัติมาก เวลาคุยก็น้อยลง หรือบางคนปฏิบัติน้อยแต่

ก็เจริญสติขณะท�างานท�าการ อย่างเนี้ยะก็ถือว่าปฏิบัติอยู่ ก็ไม่มีเวลาพูดคุย

เพราะมุ่งอยู่กับการท�างาน การท�างานก็เป็นท่ีตั้งแห่งการเจริญกรรมฐานไป

ด้วย ก็จะพูดน้อยแล้วก็ท�ามาก คนที่พูดมากส่วนใหญ่ก็จะท�าน้อย เราก็ลอง

ดูนะ ในสังคมภายนอกก็เหมือนกันบางคนก็พูดมากแต่งานที่ท�าก็คือท�าน้อย 
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อย่างเพื่อนเราบางคนก็ชอบพูดชอบคุยแต่งานการก็ท�าเหมือนกันแต่ท�าน้อย 

บางทีก็คุยโทรศัพท์บ้าง เล่นเฟส เล่นไลน์ อะไรต่อมิอะไรต่างๆ ก็ไม่ได้มุ่งอยู่

กับงานอย่างเดียว ซึ่งสิ่งเหล่านี้บางครั้งมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่คนสมัยก่อน

อาจจะไม่เคยเห็นนะ บางคนอยู่คนเดียวแต่ก็มีเพื่อนเพราะมีเพื่อนในสังคม 

โซเชยีล ไปหลบอยูค่นเดยีวกไ็ด้ อยูใ่นห้องหรอือยูมุ่มใดมุมหนึง่กไ็ด้ กอ็ยูไ่ด้ทัง้

วนั อนันีเ้วลาท�างานกน้็อยลง บางคร้ังบางหน่วยงานบางองค์กรกม็ปัีญหาเพราะ

ว่าคนท�างานก็อาจจะพูดมากหรือเล่นสื่อโซเชียลพวกนี้เยอะ เอาเวลางานไป

เล่นสิง่เหล่านีม้ากกว่ากเ็ลยท�าให้งานน้อย หรือคนมาปฏบิติัถ้าไม่งดไม่วางสือ่ 

โซเชียลพวกนี้ก็ล�าบาก แต่เวลาที่เราไม่ได้ก�าหนดต่อเนื่องก็เป็นเรื่องปกติ 

ก็สื่อสารด้วยสติด้วยปัญญาเพราะสิ่งเหล่านั้นก็มีทั้งประโยชน์และไม่ใช่

ประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ก็เยอะมีประโยชน์ก็เยอะเหมือนกัน มันอยู่ที่ความ

แยบคายอยู่ที่สติปัญญาในการใช้ ใช้ให้เป็นเวล�่าเวลาก็จะเกิดประโยชน์แต่

ถ้าไม่รู้จักใช้ก็จะท�าให้เสียเวลาปฏิบัติ ท�าให้เสียโอกาสในการก�าหนด ในการ

ประพฤติปฏิบัติให้มีความต่อเนื่อง อันนี้คือประโยชน์ก็มีโทษก็มี ในสิ่งที่เรา

รู้สึกว่าเราชอบเนี่ยะมันก็มีทั้งเด่นแล้วก็ด้อยอยู่ในตัวมันเอง มันไม่ได้สมบูรณ์

ทกุอย่าง แม้ในตวัเราเองเนีย่ะมนักม็จีดุทีเ่ด่นหรอืด้อยอยู ่บางครัง้เราไม่ได้ไป

มองว่ามันดีหรือมันด้อยแต่มองที่ความเป็นจริงในปัจจุบันที่จะท�าให้ไม่ทุกข์

เพราะสิง่ทีล่่วงมาแล้ว หรือไม่ทุกข์เพราะสิง่ท่ียงัมาไม่ถงึ มันเป็นวธีิทีจ่ะท�าให้

เราสามารถดับทุกข์ได้และขับเคล่ือนงานต่างๆ หรือขับเคลื่อนการประพฤติ

ปฏิบัติให้ไปสู่ทิศทางหรือเป้าหมายที่พึงประสงค์ที่มีอยู่ 
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บางครั้งเราไม่ได้ไปมองว่ามันดีหรือมันด้อย
แต่มองที่ความเป็นจริงในปัจจุบัน

ที่จะทำาให้ไม่ทุกข์เพราะสิ่งที่ล่วงมาแล้ว 
หรือไม่ทุกข์เพราะสิ่งที่ยังมาไม่ถึง“

“
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 ผู้ปฏิบัตสิิ่งที่พึงประสงค์ก็คือท�ายังไงจะสามารถขัดเกลากิเลส

หรือเอากิเลสออก เอาโลภ เอาโกรธ เอาหลง เอาความเห็นแก่ตัวที่เกิดจาก

โลภะ โทสะ โมหะ ออกให้มากที่สุด อันนี้คือหน้าที่หลักของผู้เจริญวิปัสสนา

กรรมฐาน การจะเอาสิง่เหล่านีอ้อกได้กต้็องเกดิจากการเหน็ตามความเป็นจรงิ 

เห็นรูปเห็นนาม เห็นสภาพธรรมที่เกิดดับ ไม่ใช่เห็นในอดีตหรือในอนาคตแต่

เห็นหรือรู้สภาพธรรมเหล่านี้ ณ ปัจจุบันขณะนี่แหละ เมื่อรู้ตามเป็นจริงก็ดับ

ทุกข์ได้ เพราะทกุข์ทีต่ดิมาในอดตีหรอืทกุข์กบัสิง่ทีย่งัไม่เกดิขึน้ ถ้ามสีติปัญญา

มนักดั็บได้ อดีตมนัเป็นมาแล้วมนักด็บัยากแต่จะละกต้็องละทีปั่จจบุนั เหมือน

เสือ้ทีเ่ราใส่เนีย่ะสกปรกไปแล้วถ้าอยากจะให้มนัสะอาดกซ็กัซะ หรือบ้านทีเ่รา

อยูถ้่าทิง้ไว้นานมนัสกปรกหรืออยูใ่นบ้านกไ็ม่ค่อยได้ท�าความสะอาด ถ้าจะให้

มันสะอาดก็ต้องท�าในปัจจุบันน่ีแหละ ท�าตอนที่เราอยู่ เพราะอดีตน่ะเราไม่

ท�าแล้วถ้าจะท�าก็ต้องท�าปัจจุบัน ไม่ใช่ไปทุกข์กับความสกปรกที่มันเป็นมา

ก่อน ทางที่ดีก็ต้องท�าทันทีมันจึงจะสะอาดขึ้นหรือถ้าใจมันคิดก็ต้องรู้ให้ทัน

ในทันที เหมือนผู้ปฏิบัติแบบหนอก็ต้องทันท่วงที ถ้ามันทุกข์เพราะความฟุ้ง

ก็ต้องท�ายังไง ถ้าระลึกได้ทันท่วงทีในขณะท่ีมันฟุ้งซ่านก็ก�าหนดไป ฟุ้งซ่าน

หนอ ก็เห็นแต่การเกิดดับ เนี่ยะวิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆ เพราะทุกข์น่ะมัน

ปฏิบัติเพื่อขัดกิเลสออก
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มีเหตุ ถ้าไม่ละเหตุมันก็เหมือนกับความสกปรกมันก็จะสกปรกอีกถ้ามันยังมี

เหตุ แต่ถ้าเราละเหตุพวกนี้อยู่เรื่อยๆ มันเกิดขึ้นมาเราก็ละอยู่เรื่อยๆ มันก็จะ

ลดลง มันไม่ได้เพิ่ม ความรู้สึกของเราบางครั้งมันเหมือนเพิ่มแต่จริงๆ มันก็ไม่

ได้เพิ่มหรอกมันก็แค่วนเวียนไปมาอยู่นี่แหละ เหมือนมันเป็นวัฏฏะเวียนเป็น

วงกลม พอเกิดกิเลสเราก็คิด พูด ท�าไปตามอ�านาจของมันก็เกิดวิบากคือผล 

ผลอาจจะเป็นทุกข์อย่างที่เราประสบ พอเราละเหตุนั้นได้ ผลก็คือไม่ทุกข์กับ

สิ่งนั้นอีก แต่พอเผลอมันก็จะวนมาเป็นอย่างเดิมอีกเหมือนฝุ่นผงต่างๆ ที่มัน

ปลิวเข้ามา พอเราช�าระชะล้างปัดกวาดเช็ดถู มันก็สะอาดข้ึน แล้วสักพักนึง

ถ้าเราไม่ปัดไม่กวาดไม่เช็ดไม่ถู เพราะมันยังมีเหตุอยู่มันก็สกปรกไปอีก ก็ต้อง

ขยันท�า โยคีก็เหมือนกันเราละกิเลสยังไม่ได้เด็ดขาดก็ต้องพยายามท�าเรื่อยๆ 

บ่อยๆ ต้องพยายามมุ่งไปที่การละกิเลสเป็นหลัก ส�าหรับผู้ที่ตั้งใจมาปฏิบัติ

เพื่อลดเพื่อละสิ่งเหล่านี้ ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องการที่จะเวียนตายเวียนเกิดอีก

ถ้าไม่ละเหต ุมันก็เหมือนกับความสกปรก มัน
ก็จะสกปรกอีก แต่ถ้าเราละเหตุ มันก็จะลดลง

สำาหรับผู้ที่ตั้งใจมาปฏิบัติ เพื่อลด เพื่อละ ถ้าเป็น
ไปได้ก็ไม่ต้องการที่จะเวียนตายเวียนเกิดอีก“

“
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 การที่จะไม่เวียนตายเวียนเกิดก็ต้องท�า ณ ปัจจุบันขณะให้เห็นเป็น

รูปธรรมที่ชัดเจนซะก่อน รูปธรรมในที่น้ีมันมีความชัดเจน กิเลสมันเป็นเหตุ

ให้ท�าแบบนีแ้ล้วได้รบัผลอย่างนี ้ทีนีเ้มือ่ละได้มนักเ็ป็นแบบนีเ้พราะไม่มกีเิลส

เป็นแรงขับ ความดับทุกข์มันก็เกิดขึ้น ทุกข์ที่เราก�าหนดรู้คือมันส�าเร็จมาจาก

เหตุแล้ว ที่ก�าหนดรู้ทุกอย่างเนี่ยะเป็นการก�าหนดรู้ทุกข์นะ การก�าหนดทาง

อารมณ์ทีเ่กดิขึน้ทางอายตนะภายในภายนอกทีก่ระทบกนัในอายตนะสิบสอง 

ตากับรูปอย่างเนี้ยะ หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับโผฏฐัพพะหรือ

สิ่งที่มาถูกต้องสัมผัส ใจกับธรรมารมณ์ มีอย่างละหก อายตนะภายนอกก็คือ 

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ อายตนะภายในก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น 

กาย ใจ เวลากระทบกันก็จะเกิดผัสสะ เรียกว่ากระทบหรือสัมผัส พอมีผัสสะ

ก็เป็นเหตุให้เกิดความเสวยอารมณ์ เกิดความรู้สึกขึ้นมาที่เรียกว่า เวทนา พอ

เกิดเวทนาก็เป็นเหตุให้มีสุข มีทุกข์ มีเฉย ก็เป็นเหตุให้เกิดตัณหา เกิดความ

ทะยานอยากขึ้นมา พอเกิดตัณหาก็เกิดอุปาทาน เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้น

มา มีอุปาทานในสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้ว ในเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้ว พอเกิดอุปาทานก็เกิด

เป็นภพ เกดิความมคีวามเป็น อย่างโน้นอย่างนี ้แล้วกเ็กดิชาต ิคือกมี็ชาต ิชาติ

กำาหนดรู้ ดับเหตุปัจจัย
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คือความเกิด เมื่อชาติคือความเกิดปรากฏสิ่งที่ตามมาอีกก็คือชรา พยาธิคือ

ความเจ็บไข้ได้ป่วย มรณะคือความตาย มีมาแน่นอน ฉะนั้นเม่ือเหตุมีท�าไม

ผลจะไม่มี แต่ทีนี้ถ้าเวลากระทบล่ะ เวลากระทบ ตากับรูปกระทบกันมันเกิด 

ผัสสะ ถ้าโยคีหรือโยคาวจรทัน สมมติผู้ท่ีปฏิบัติสายสติปัฏฐานแบบหนอ 

เนี่ยะคือก�าหนดทัน ทันกับอารมณ์ ตากับรูปมันมากระทบกันเห็นตามเป็น

จริงทันทีว่า อ๊อ! มันก็แค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป มันเกิด

ที่ตามันก็ดับไปที่ตา ไม่ได้มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เกิดแล้วก็ดับ วิชชาเกิด

แทน เรียกว่าวิชชาหรือปัญญาเกิด เกิดเพราะรู้ตามสภาพที่มันเป็นจริง แค่ตา

กบัรปูมากระทบกนัเท่านัน้แล้วกแ็ค่เกดิผสัสะ แค่กระทบ เม่ือทนักด็บัทีน่ัน่ได้ 

ดับเหตุปัจจัย ดับที่ไหน ที่ตากับรูป หูทีนี้หูกับเสียงพอกระทบกัน อ้าว! โยคี

หรือโยคาวจรก�าหนดทันอีก แค่ได้ยินหนอหรือแค่เสียงหนอเท่านั้นเอง มันก็
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จบ จบลงที่ไหน จบลงที่แค่อายตนะภายในอายตนะภายนอกกระทบกัน มัน

เกิดท่ีตรงไหนมนักดั็บท่ีตรงนัน้ เกดิดบันะ เรากไ็ม่ไปยดึไปถอือะไร กเ็กิดกด็บั 

กเ็กดิปัญญาขึน้รูแ้จ้งตามทีม่นัเป็นนะ ไม่ไปหลงยึดว่ารูปสวยหรอืไม่สวย เสียง

เพราะหรือไม่เพราะ มันไม่ได้ไปส�าคัญที่โน่น เห็นแต่หรือรู้แต่การเกิดกับการ

ดับของรูปของนาม ถ้าคนเรียนมาหน่อยก็ เอ้อ! ของรูปของนามที่กระทบกัน 

ส่วนคนทีไ่ม่ได้เรยีนมากพ็ดูพอเข้าใจได้ กจ็ะพอมองออกว่าเวลามันมากระทบ

กนั มนัมาเจอกนัเนีย่ะมนักด็บัลงตรงนัน้แหละ มนัไม่ได้ไปทีอ่ืน่นะ แต่มนัมเีหตุ

ปัจจยัอืน่ทีม่าท�าให้มนัไปต่อจนไปถงึตณัหา อปุาทาน ภพ ชาต ิจนกระทัง่เป็น

เหตุให้เกิดทุกข์เพราะต้องชรา เพราะต้องตาย เพราะต้องพลัดพราก เพราะ

ต้องเศร้าโศก ต้องพิไรร�าพัน ทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะอย่างนั้นแต่เมื่อดับได้ที่ตา

กับรูปกระทบกัน ที่หูกับเสียงกระทบกัน ถ้าคนที่ปฏิบัติแบบหนอก็คือจบแค่
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หนอเท่านัน้เอง สดุทีห่นอ จบทีห่นอ ตัดทีห่นอ ถ้าเลยหนอไปมันก็เป็นบัญญัติ 

เป็นสมมต ิจิตกไ็ม่วมิติุแล้ว แต่ถ้าจบแค่หนอจิตมันกร็ูท้นักับความเป็นจรงิ จติ

มนักว็มิตุคิอืหลดุพ้นจากสมมตเิพราะเหน็จรงิ กไ็ม่หลง เมือ่ไม่หลงมนักเ็หมอืน

ไม่มีเหตทุีจ่ะให้ทกุข์อกี กเ็ท่ากับดบัทกุข์ ดบัได้ทีไ่หน ทีต่า ท่ีห ูทีจ่มูกกเ็หมือน

กนั เวลาทีไ่ด้กลิน่ กลิน่มากระทบ ท่ีเราบอกว่า กลิน่หนอ แล้วก็จบแค่กลิน่ ถ้า

มันเลยไปกลิ่นหอม กลิ่นเหม็น อาจจะเลยไปชอบหรือไม่ชอบอีก มันยาวทีนี้ 

แต่ถ้าทันปุ๊บเนี่ยะมันก็แค่จมูกกับกลิ่น กระทบกันแล้วก็ดับ มันเกิดที่ไหนมัน

กด็บัทีนั่น่แหละ เกดิดบั กล่ินหนอ บางคนกก็ล่ินหนอ กลิน่หนอ สกัพกักร็ูแ้จ้ง

แทงตลอดในสภาพที่มันเกิดๆ ดับๆ รู้ตามเป็นจริง หรือลิ้นกับรส เวลาเราดื่ม 

เวลาเราเคี้ยวอาหาร รับรส รสเปรี้ยว รสหวาน รสมัน รสเผ็ด รสอร่อย มันก็

อยู่ที่คนชอบ คนไม่ชอบ ความอร่อยมันก็อยู่ที่ปลายลิ้นนั่นแหละ ถ้าตัวชิวหา

ประสาทมันเสียไปแล้วเนี่ยะประสาทการรับรสมันก็ไม่รู้รสชาติอยู่ดี หรือบาง

คร้ังเรากลืนลงกระเพาะอาหารไปแล้วก็ไม่รู้แล้ว ถ้าไม่ก�าหนดเนี่ยะเป็นยัง

ไง มันก็จะมีชอบมีไม่ชอบ มีสุขมีทุกข์อีกแล้วแต่เหตุปัจจัย แต่ถ้าทันก็แค่รส

หนอ รสหนอ หรือบางคนก�าหนดอิริยาบถย่อยก็แค่ไหน แค่เคี้ยวหนอ เคี้ยว

หนอ แค่ไหน แค่กลืนหนอ แค่ดื่มหนอ จบแค่หนอเท่านั้นเอง มันก็มีความ

ชัดเจนอยู่ในตัว มันเกิดท่ีไหนก็ดับท่ีนั่น มันเกิดดับให้เห็นชัดเจนไม่ต้องไป 
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เสแสร้งหรอก มนัดบัของมนั นอกจากเราหลงคดิว่าเป็นโน่นเป็นนี ่รปูกบันาม

หรือสภาพธรรมทีว่่าเนีย่ะมันไม่ได้เสแสร้ง มนัเป็นของมนัอย่างไรกค็อือย่างนัน้ 

มนัเกิดมนักด็บัของมนั มนัไม่ได้รอว่าเอ้ออย่าเพิง่นะรอฉนัก่อน มนัไม่ได้ฟังใคร

เพราะไม่ได้อยูใ่นอ�านาจของใคร เมือ่มเีหตใุห้เกดิมันกเ็กดิ มันเกดิแล้วกด็บัไป

ตามเหตุปัจจัยที่มี ลิ้นกับรส กายกับโผฏฐัพพะคือสิ่งที่มาถูกต้อง จะเป็นร้อน

เป็นเย็นก็ได้ เป็นหยาบเป็นละเอียดนุ่มนวลแล้วแต่ สิ่งที่มากระทบนั่นแหละ

เรียกว่า โผฏฐัพพะ ถ้าไม่ก�าหนดก็ไม่ได้เห็นแค่การเกิดดับของสิ่งที่มากระทบ

กาย มนัเกดิมนักระทบทีก่ายประสาท กายวญิญาณกร็บัรู ้เยน็ ร้อน อ่อน แข็ง 

หยาบ ละเอียดที่มากระทบเนี่ยะถ้าไม่ทันก็ปรุงแต่งไปเรื่อย เย็นก็ปรุงแต่งไป

อย่างเย็นๆ นั่นแหละ ร้อนก็ปรุงแต่งไปอย่างร้อนๆ หยาบก็ปรุงแต่งไปอย่าง

หยาบๆ นุ่มนวลก็ปรุงแต่งไปแบบนุ่นนวลหรือละเอียดๆ มันมีเหตุ ถ้าเรามี

ความหลงเมือ่ไหร่หรอืมคีวามไม่รูเ้มือ่ไหร่มนักป็รงุไปเรือ่ย แต่พอรูแ้ล้วว่า อ๊อ! 

มันก็แค่กายกับโผฏฐัพพารมณ์ที่มากระทบกันเท่านั้น พอกระทบกันแล้วมัน

ก็ดับไปเอง บางครั้งก็เหมือนกับพยับแดด เหมือนกับน�า้ค้างก็ได้ หรือเหมือน

กับคลื่นในทะเลที่มากระทบฝั่งแล้วก็แตกกระจายเป็นฟองฝอย มันไม่ได้คงที่

นะ มันเกิดแล้วมันเกิดมาเพื่อดับ ไม่ใช่เกิดมาเพื่ออย่างอื่น เกิดมาเพื่อดับนะ 
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 พระพุทธเจ้าท่านเกิดมาเพื่อสอนให้คนรู้จักวิธีดับทุกข์ เพราะ

ทกุข์มนัมอียูแ่ล้วเพราะมนัมเีหต ุพระองค์กเ็ลยสอนให้ละเหตนุัน้จะได้ไม่ต้อง

ทุกข์เพราะทุกข์น่ะมันมีอยู่แล้ว เราก็ต้องท�ายังไง ท�าได้แค่ยอมรับคือการ

ก�าหนดรู้นั่นแหละเป็นการยอมรับว่ามันมีอยู่ ว่ามันมาจากเหตุนะ ตากับรูป

มันมาจากเหตุ มันมากระทบกันแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น มันก็ต้องดับเราก็

ต้องยอมรับมัน ต้องก�าหนดรู้ตามที่มันเป็นไม่ใช่ไปละมันนะ สิ่งที่ละคือสมุทัย 

ถ้าเราทนัแค่มันกระทบเนีย่ะไอ้ตวัเหตเุรากจ็ะละไปด้วย เหตคุอืตณัหาเนีย่ะถ้า

ไม่ทนั สมทุยัคอืเหตเุกิดทกุข์มันกจ็ะเข้ามาทนัท ีถ้าเราเกดิความรกั ความใคร่ 

ความพอใจขึ้นมา กามตัณหาเกิด ถ้าเกิดอยากมีอยากเป็นในสิ่งที่เรารู้สึกหรือ

กระทบสัมผัสก็เป็นเพราะว่าตัณหา แต่บางครั้งเกิดขึ้นบ่อยๆ ก็เบื่อไม่อยากมี

ไม่อยากเป็นมันแล้ว เนี่ยะมันก็เป็นวิภวตัณหาอีก แต่ถ้าทันก็ไม่หลง ถ้าทันก็

รู้ตามเป็นจริงทันที ก็เท่ากับว่าเราก�าหนดแต่ละครั้งแต่ละขณะเนี่ยะเท่ากับ

ก�าหนดรู้ทุกข์แล้วก็ละสมุทัยไปด้วย ทีนี้ใจกับธรรมารมณ์เป็นสิ่งที่ละเอียด

นะ เป็นสิ่งที่ละเอียดที่เกิดขึ้นจู่ๆ บางครั้งก็ขุดเรื่องอกุศลขึ้นมา จู่ๆ ก็คิดเรื่อง

ยอมรับเพื่อละเหตุแห่งทุกข์
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กุศลขึ้นมาในใจ หรือขุดธรรมโน้นธรรมนี้ขึ้นมา ธรรมดีๆ ก็มีมันขุดขึ้นมาใน

ใจเป็นธรรมารมณ์ ทั้งที่เป็นบุญและทั้งที่เป็นบาป บางคนถ้าบอกว่าเป็นกุศล

หรืออกศุลกไ็ม่เข้าใจเพราะไม่ได้เรยีนมา ส่วนคนทีเ่รยีนมากเ็ข้าใจว่า อ๋อ! กศุล

กค็อืกศุลกรรมบททัง้สบินัน่แหละ อกศุลกค็อือกุศลกรรมบทสิบนีแ่หละทีบ่าง

ครั้งจู่ๆ มันก็โผล่แทรกขึ้นมากลางคันในขณะที่พองหนอ ยุบหนอ นั่งหนอ ถูก

หนอ หรือขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ หรือบางครั้งก็ชาหนอ เหน็บหนอ เจ็บ

หนออยู่อย่างเนี่ยะ เบื่อหนอ เซ็งหนอไปเรื่อย จู่ๆ มันก็โผล่ขึ้นมาก็มี นี่แหละ

ธรรมารมณ์พวกนี้มันละเอียด หรือความชอบใจ ความไม่ชอบใจ พวกนี้บาง

ครัง้กโ็ผล่ขึน้มา หรอืรกัใครชงัใคร เหมอืนโผล่หน้ามาให้ดถู้าทนัเป็นยงัไงกแ็ค่

ธรรมารมณ์ที่กระทบกับใจคือมโนทวารนะ ก็แค่เกิดดับหรืออายตนะภายใน

ภายนอกแค่มนักระทบกนั พอมนักระทบกนักจ็ะเกดิเวทนาความเสวยอารมณ์

ขึ้น ถ้าทันก็จบลงที่เวทนาก็ได้แต่ถ้าไม่ทันก็ยาวอีก ปรุงเหมือนบางคนพอคิด

เรือ่งอกศุลกป็รงุยาวท้ังบัลลงัก์จนต้องออกกรรมฐานไปเฉยๆ จนต้องออกจาก

บัลลังก์นั้น หรือบางครั้งคิดเรื่องกุศลก็เพลินไปจนบางครั้งเนี่ยะไม่เคยนั่งได้ก็

ถ้าเราละเหตุลงได้ก็จบ ต้องกำาหนดรู้ 
เมื่อมันกระทบ ถ้าละมันไม่ได้ ก็ต้องกำาหนดรู้“

“
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นั่งได้ก็มีนะ ไม่ใช่ว่านั่งได้เพราะใจสงบ ไม่ใช่นะ แต่นั่งได้เพราะไม่ได้ใส่ใจแต่

ไปคิดเรื่องอ่ืน จิตมันน้อมไปที่อื่นเพลินอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยท�าให้ลืม

ก�าหนด มันเพลินไป มันสนุก เพราะคิดได้เป็นฉากๆ เป็นเรื่องๆ มันยาว มัน

มีหลายซีรีย์เลย คิดไปเรื่อยเปื่อย บางครั้งจับต้นชนปลายได้ก็มีเป็นเรื่องเป็น

ราว แต่บางครั้งไม่ค่อยเป็นเร่ืองเป็นราวก็เป็นความฟุ้งซ่านก็มี นี่แหละสิ่งที่

มนัละเอียดมากบางครัง้มนัโผล่ขึน้มา พอโผล่ขึน้มากไ็ด้โอกาสก็คดิต่อปรงุต่อ 

บางครัง้ก็ขึน้มาพืน้ๆ กลายเป็นความฟุ้งซ่านไปกม็ ีบางครัง้กฟ็ุง้ซ่านเรือ่งกศุล 

เร่ืองด ีแต่บางครัง้กฟุ้็งซ่านเร่ืองอกศุลกม็ ีไม่ได้เป็นกศุลหรอือกศุลก็ม ีแล้วแต่

เหตุนะ ถ้าเราละเหตุลงได้ก็จบ ก็ต้องก�าหนด ก�าหนดรู้ เมื่อมันกระทบแล้ว 

เนีย่ะไปละมนักไ็ม่ได้ กต้็องก�าหนดรู ้ละกต้็องละทีเ่หตคุอืตณัหานัน่แหละ ถ้า

ก�าหนดทันน่ะมันก็ละ คือกั้นเอาไว้ แทนที่จะโลภก็ไม่โลภ แทนที่จะโกรธก็ไม่

โกรธ แทนที่จะหลงก็ไม่หลง แทนที่จะปรุงก็ไม่ปรุงไม่แต่งต่อไปแล้ว มันเกิด

ตรงไหนมันก็ดับตรงนั้น 

ละที่เหตุ คือตัณหา ถ้ากำาหนดทันก็ละได้ 
มันเกิดตรงไหนมันก็ดับตรงนั้น “

“
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  วิธีดับทุกข์ คือละสมุทัย คือเหตุเกิดทุกข์ เมื่อละได้แล้วก็

เท่ากับท�านิโรธคือความดับทุกข์ให้แจ้ง นิโรธคือความดับทุกข์ก็เกิดขึ้นทันที 

ในเมื่อวิชชาเกิดอวิชชาคือความไม่รู้ก็ดับไปทันทีเหมือนกัน เมื่อความไม่รู้ดับ

สิ่งที่มากระทบกันมันก็ดับไปตามเหตุของมัน ทีนี้เมื่อผัสสะมันดับแล้วเวทนา

มนักพ็ลอยดบัไปด้วย ตณัหากด็บัตามไปด้วย อปุาทานก็พลอยดบัไปด้วย เม่ือ

อุปาทานดับไป ภพก็ดับ ชาติก็ดับ ชรา พยาธิ โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส อุ

ปายาส เป็นปกติดับไปเพราะอย่างนี้ ดับไปเพราะมันมีเหตุอย่างนี้แหละ ถ้า

เรารู้จริงภพชาติที่เราคิดว่ามันยาวเกินไป สังสารวัฏมันยาวมันก�าหนดไม่ได้

ว่าเบื้องต้นอยู่ตรงไหน ท่ามกลาง เรื่อยๆ เรื่อยๆ อันนี้เป็นเหตุเป็นผล มีความ

ชดัเจนอยูใ่นตัว ไม่ต้องหลบัตานกึมนัก็เหน็ หรอืหลบัตากร็ูว่้ามนัต้องเป็นอย่าง

นี้ มันเกิดมันก็ต้องดับแบบนี้ อันนี้แหละวิธีดับทุกข์ ทีนี้มรรคก็คือวิธีดับทุกข์ 

มรรคมีองค์แปด การก�าหนด ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในแต่ละครั้งก็เหมือน

กบัการเหน็ถกูคอืเหน็การเกดิดบั การด�ารกิด็�ารใินทางทีถ่กู ด�ารอิอกจากอะไร 

ออกจากโลภะ โทสะ โมหะกิเลส ออกจากอวิชชานั่นแหละ เป็นความเห็นถูก 

เป็นความด�าริที่ถูก เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในมรรคมีองค์แปด วาจาคือค�าพูด ก็

วิธีดับทุกข์
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ไม่ได้ไปพูดโกหก ค�าหยาบ เพ้อเจ้อ ส่อเสียด การกระท�าก็ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ ลัก

ทรัพย์ ประพฤติผิดในกามหรือประพฤติผิดพรหมจรรย์ในขณะนั้น ในขณะที่

ก�าหนดต่อเนือ่งอยู ่ในขณะทีป่ฏบิตั ิขณะทีก่�าหนด เหน็หนอ ได้ยนิหนอ กลิน่

หนอ รสหนอ ถูกหนอ ดีใจหนอ เสียใจหนอ ก�าหนดจบเกิดดับ จบที่หนอ ชัด

อยู่ในนั้น ก็เรียกว่าวาจาก็ชอบ การกระท�าก็ชอบ อาชีพก็ปฏิบัติเพื่อขัดเกลา

กิเลสก็ชอบอีก สัมมาอาชีวะ ความเพียรล่ะ วาจาชอบ การงานชอบ อาชีพ

ชอบ อยู่ในหมวดศีล ศีลสิกขา ส�ารวมกาย ส�ารวมวาจา มันออกมาจากใจที่งด

เว้น ส�าเร็จมาจากพฤติกรรมภายในโน่น มันงดมาจากข้างใน สัมมาสมาธิทีนี้ 

สัมมาวายามะ ความเพียรที่เราเพียรก�าหนดอยู่นี่เพียรระวัง เพียรละกิเลสอยู่

ตลอด ท�าให้กุศลเจริญ สติปัญญาเจรญิขึน้ เพียรรกัษา เป็นความเพียรชอบ สติ

ที่ระลึกไปที่กาย เวทนา จิต ธรรม ระลึกไปที่รูปที่นาม ก็ระลึกชอบ หรือสมาธิ

คือจิตที่ตั้งมั่นแต่ละขณะๆ ที่เห็นรูป เห็นนาม รู้รูป รู้นาม เกิดดับ ตามความ

เป็นจรงิ พอเหน็ความเป็นจริงจติมนักห็มดจด เรยีกว่าจติวิสทุธ ิมันหมดจดนะ 

หมดจดเพราะความเห็นถูกต้อง เห็นตามเป็นจริง ไม่เห็นเป็นสัตว์ เป็นบุคคล 

เป็นเรา เป็นเขา ไม่ได้ติดยึดกับเรื่องนั้นเรี่องนี้ มันพ้นจากสมมติ มันเป็นวิมุติ 

จิตมีสมาธิก็ย่อมเห็นตามเป็นจริง ฉะนั้นมรรคมีองค์แปดก็คือวิธีดับทุกข์ หรือ

ทางด�าเนนิสูค่วามดบัทุกข์นัน่เอง การก�าหนดแต่ละคร้ังแต่ละคราวเหมอืนท�า

มรรคให้เกดิ ท�ามรรคให้เจรญิอยูเ่นอืงๆ ฉะนัน้โยคทีัง้หลายโยคาวจรทกุคนทกุ

รูปก็ต้องภาคเพียรพยายาม บุญที่เกิดก็เป็นบุญที่เรียกว่าบุญที่ไม่ผูกมัด บุญที่
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ไม่ผกูพัน บญุทีเ่ป็นบญุ ดกีไ็ม่ได้ผกูพนัแต่เป็นดแีท้ดจีรงิ จะไม่ทกุข์กับบญุหรอื

ดี เพราะบุญกค็อืบุญ ถ้ามแีล้วกเ็ป็นบญุอยูอ่ย่างน้ัน แต่ถ้าบญุมันเป็นของเราก็

ต้องเจอคนยือ้แย่ง เจอคนขอแบ่งบญุแล้วกม็กัจะหมดบญุอยูบ่่อยๆ ถ้าบญุของ

แท้เนี่ยะมันก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน ถ้ามีเหตุมันก็เกิดได้ตลอดเวลา

เหมือนกัน ฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสั่งสมเหตุ ละเหตุที่มันไม่เป็นบุญแล้วบุญ

มนักจ็ะตามมา คอืเจรญิกศุลนัน่แหละเนอืงๆ หรอืช�าระจิตให้ผ่องใสปราศจาก

โลภ โกรธ หลง ช่วงต่อไปให้พวกเรานัง่กรรมฐานต่อ กลบัไปทีอ่ารมณ์หลกั ไป

ที่อารมณ์เดิม ไปที่นั่ง ไปที่ถูก หรืออารมณ์ไหนที่ชัดเจนอารมณ์นั้นก็พยายาม

ก�าหนด จนกว่าจะได้เวลาเดี๋ยวค่อยแผ่เมตตาร่วมกัน

วิธีดับทุกข์ คือละสมุทัย คือเหตุเกิดทุกข์ เมื่อละได้
แล้วก็เท่ากับทำานิโรธคือความดับทุกข์ให้แจ้ง 

นิโรธคือความดับทุกข์ก็เกิดขึ้นทันที ในเมื่อวิชชา
เกิดอวิชชาคือความไม่รู้ก็ดับไปทันทีเหมือนกัน“

“



ประวัติ
พระครูภาวนาวราลังการ วิ. (สมศักดิ์ โสรโท)

๒๙
ตุลาคม ๒๕๐๖

๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๒๗

อุปสมบท ณ วัดโคน  
อ�าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยมีท่านพระครูบริหารกิจโกศล 

เป็นพระอุปัชฌาย์ 
อดีตเจ้าคณะอ�าเภอบ้านกรวด 

เจ้าอาวาสวัดโคน

๒๕๒๗ - ๒๕๒๘

จ�าพรรษา ณ 
วัดราษฎร์ผดุงธรรม 

บ้านตะลุมพุก ต�าบลหนองไม้งาม 
อ�าเภอบ้านกรวด 
จังหวัดบุรีรัมย์

- จ�าพรรษา ณ วัดใหม่อัมพร 
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

- ส�าเร็จการศึกษาปริยัติสามัญ
เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ

นักธรรมโท นักธรรมเอก
ตามล�าดับ

๒๕๒๘ - ๒๕๓๐

- จ�าพรรษา ณ วัดนาควิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

- ส�าเร็จการศึกษาปริยัติ
สามัญบาลี มัธยมศึกษาปีที่ ๖  
ตามหลักสูตรบาลีสาธิตศึกษา  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จากวัดอภิสิทธิ์ (วัดกลาง)

๒๕๒๗ - ๒๕๒๘

ดช. สมศักดิ์ วิลัย 
ถือก�าเนิด ณ บ้านหนองศรีทอง  
ต�าบลโพธิ์ไชย อ�าเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นบุตรคนที่ ๑ 
ในจ�านวน ๖ คน ของนายเลืีอน

และนางอ้อย วิลัย

ปี พ.ศ.



๒๕๒๗ - ๒๕๒๘

- จ�าพรรษา ณ วัดอมรคีรี 
กรุงเทพมหานคร

- ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 
พุทธศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม 

สาขาหลักและวิธีสอนสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย

๒๕๓๓ - ๒๕๓๗

๒๕๓๗ - ๒๕๔๑

จ�าพรรษา ณ ส�านักวิปัสสนาวิเวก
อาศรม อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ท่าน

เริ่มปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยมี
ครูบาอาจารย์องค์แรกคือ ดร.  

พระอาจารย์ ภัททันตะอาสภมหาเถระ
ธัมมาจริยะ อัครมหากัมมัฏฐานาจริย 
(หลวงพ่อใหญ่) จนกระทั่งเป็นผู้ช่วย
หลวงพ่อใหญ่สอนวิปัสสนากรรมฐาน 

สอบอารมณ์โยคี และเป็นพระ
วิปัสสนาจารย์ในกาลต่อมา

จ�าพรรษา ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในฐานะพระธรรม
ทูตเพื่อไปเผยแผ่งานวิปัสสนา
กรรมฐานให้แก่ชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ

๒๕๔๑ - ๒๕๔๓

๒๕๔๓ - ๒๕๔๔

จ�าพรรษา ณ ส�านักสงฆ์สมมิตร-
ปราณี อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ท่านเดินทางกลับเมืองไทยเพื่ออุปัฏฐาก
ดูแลหลวงพ่อใหญ่อย่างใกล้ชิด สอน

วิปัสสนากรรมฐาน และยังได้รับภารธุระ
ด�าเนินการก่อสร้างวัดภัททันตะอาสภา-
ราม เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่หลวงพ่อภัท

ทันตะอาสภมหาเถระ



ประวัติ (ต่อ)

๒๕๔๔ - ปัจจุบัน

จ�าพรรษา ณ วัดภัททันตะอาสภาราม 
อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ท่านได้รับการ 

แต่งตั้งให้เป็นเจ้าส�านักวิปัสสนาสมมิตร-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



บันทกึธรรม





กระแสน�า้เปลี่ยนใจปลา
วิปัสสนาเปลี่ยนใจคน



“

“

เมื่อรู้ถูก เข้าใจถูก ปฏิบัติถูก

ย่อมเข้าใกล้พระนิพพานตลอดเวลา
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