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ค�าน�า



 หนังสือ "บันทึกธรรมโสรโทภิกขุ (๕) ๒๕๖๐" ฉบับน้ีเป็นหนังสือ

ธรรมะเล่มที่ ๕ ของชุดหนังสือบันทึกธรรมโสรโทภิกขุ ซึ่งมีการจัดท�าขึ้นปีละ

คร้ัง นบัตัง้แต่ป ีพ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นตน้มา โดยไดจั้ดท�าหนงัสอืขึน้เพือ่เป็นธรรม

บรรณาการ น้อมนมัสการกตัญญูมุทิตาสักการะ แด่พระครูภาวนาวราลังการ 

วิ. (พระอาจารย์สมศักดิ์ โสรโท) พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ เจ้าอาวา

สวดัภทัทนัตะอาสภาราม อ�าเภอบา้นบงึ ชลบรุ ีเน่ืองในโอกาสเจรญิอายวุฒัน

มงคลครบ ๕๔ ปี พรรษาท่ี ๓๔ ซ่ึงในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม 

พุทธศักราช ๒๕๖๐

 พระครูภาวนาวราลังการ วิ. หรือ พระอาจารย์สมศักดิ์ โสรโท ท่าน

เป็นครูผู้เป่ียมด้วยเมตตาในการสอนชี้แนะแนวทางการเจริญสติปัฏฐาน ๔ 

และวปิสัสนากรรมฐาน อันเปน็หนทางสายเอกสู ่มรรค ผล นพิพาน ตามหลกั

ค�าสอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ และชว่ยจดุประทปีแสงสวา่งให้

ปรากฏแก่ใจของเหล่าศิษยานุศิษย์ เพื่อให้ก้าวข้ามพ้นวัฏฏะทุกข์ นอกจากนี้

ท่านยังสอนและให้ข้อคิดต่างๆ ที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการท�างานใน

ชวีติประจ�าวนัไดต้ามความเปน็จริงท่ีปรากฏเหลา่ศษิยานศุษิยข์อกราบมทุติา 

สกัการะพระอาจารยผ์ูเ้ตม็เปีย่มดว้ยเมตตา สัง่สอนศษิยด์ว้ยจติผูใ้หข้องความ

เป็นครูโดยแท้



 "บันทึกธรรมโสรโทภิกขุ (๕) ๒๕๖๐" ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมธรรม

บรรยาย เพื่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามนัยแห่งสติปัฏฐานสี่  จากพระ

ธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมศักดิ์ โสรโท ในโอกาสต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็น 

๕ บทความ เริ่มต้ังแต่เร่ือง "งานเพื่องานมีนิพพานเป็นที่สุด" ต่อด้วยเรื่อง 

"ก�าหนดทุกขเวทนา พบปัญญาบรรลุธรรม" "กฏเกณฑ์ของธรรมดา" "ปฏิบัติ

ธรรมน�ากเิลสออก" และ  "รูท้นัเสบยีงจะไมเ่สีย่งไปอบาย" พรอ้มทัง้บทกลอน

อาจาริยบูชาสรรเสริญคุณประกอบไว้ในบทน�าของหนังสือ 

 ในนามของศิษยานุศิษย์ ขอกราบอนุโมทนากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ 

ท่านในการจัดท�าหนังสือ "บันทึกธรรมโสรโทภิกขุ (๕) ๒๕๖๐" ฉบับนี้ เพื่อ

เป็นธรรมบรรณาการแด่ พระอาจารย์สมศักดิ์ โสรโท เหล่าศิษยานุศิษย์ขอ

น้อมถวายบุญกุศลแด่พระอาจารย์สมศักดิ์ โสรโท ครูผู้ชี้น�าทางสงบ สว่าง 

และทางสู่ความพ้นทุกข์ในวัฏฏะ และทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่า เนื้อหาสาระธรรมของ "บันทึกธรรมโสรโทภิกขุ (๕) ๒๕๖๐" ฉบับนี้ จะ

เป็นประโยชน์ต่อผู้ใฝ่ใจในการปฏิบัติธรรมและขอให้เป็นเหตุปัจจัยให้ท่านผู้

อ่านได้ถึงซึ่งมรรค ผล พระนิพพาน ตามเหตุปัจจัยอันควรทุกๆ ท่านด้วยกัน 

ขอคุณพระรัตนตรัยโปรดช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาให้พระอาจารย์มีสุขภาพ

แข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเหล่าศิษยานุศิษย์ และขอ

ให้พระอาจารย์เจริญงอกงามไพบูลย์สถิตสถาพรในบวรพระพุทธศาสนายิ่งๆ 



ขึ้นไปเทอญ 

 สุดท้ายนี้ ขอฝากพระพุทธภาษิตเกี่ยวกับการบูชาและบ�ารุงครูบา

อาจารย์ จากเรื่องทิศทั้งหก ดังต่อไปนี้

"ดูกรคฤหบดีบุตร อาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาอันศิษย์พึงบ�ารุงด้วยสถาน ๕ 

คือ ด้วยลุกขึ้นยืนรับ ๑ ด้วยเข้าไปยืนคอยรับใช้ ๑ ด้วยการเชื่อฟัง ๑ ด้วย

การปรนนิบัติ ๑ ด้วยการเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ ๑ ฯ

 ดูกรคฤหบดีบุตร อาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวา อันศิษย์บ�ารุงด้วย

สถาน ๕ เหล่านี้แล้ว ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ด้วยสถาน ๕ คือ แนะน�าดี ๑ ให้

เรียนดี ๑ บอกศิษย์ด้วยดีในศิลปวิทยาทั้งหมด ๑ ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อน

ฝูง ๑ ท�าความป้องกันในทิศทั้งหลาย ๑ ฯ

 ดูกรคฤหบดีบุตร อาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาอันศิษย์บ�ารุงด้วยสถาน 

๕ เหล่านี้แล้ว ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ด้วยสถาน ๕ เหล่านี้ ทิศเบื้องขวานั้น 

ชื่อว่าอันศิษย์ปกปิดให้เกษมส�าราญ ให้ไม่มีภัยด้วยประการฉะนี้ ฯ"

(ที่มา: พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓ 

ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค สิงคาลกสูตร)

      ผศ.ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร

       บรรณาธิการ
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อนุโมทนาพจน์



ทุปฺปพฺพชฺช� ทุรภิรม�      ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา 

ทุกฺโขสมานส�วาโส         ทุกฺขานุปติตทฺธคู 

ตสฺมา น จทฺธคู สิยา    น จ ทุกฺขานุปติโต สิยาฯ 

 ขุ.ธ. ๒๕/๓๐๒ (พุทธพจน์)

การสละโลกียวิสัยออกบวช ก็ยาก การจะยินดีในเพศบรรพชิต ก็ยาก

การครองเรือนไม่ดี เป็นทุกข์ การอยู่ร่วมกับผู้ไม่เสมอกัน ก็เป็นทุกข์

ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏ ก็เป็นทุกข์ เพราะฉะนั้นไม่ควรท่องเที่ยวใน

สังสารวัฏ และไม่ควรแส่หาความทุกข์ใส่ตน.

 ขออนุโมทนาบุญ ผศ.ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร และทีมงานที่มีจิตเป็น

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

จัดท�าหนังสือ “บันทึกธรรมโสรโท ภิกขุ (๕)” เพื่อน้อมเป็นมุทิตาสักการะ

เนื่องในโอกาสที่อาตมาภาพได้เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๔ ปี ๓๔ พรรษา 

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งทุกท่านได้แสดงออกซึ่ง

คุณธรรม คือ ความกตัญญูกตเวทีต่อบุรพาจารย์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธุชน

ทั้งหลาย 

 ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คุณธรรมความดีงามทั้งหลาย 

จงอ�านวยพรใหท้า่นประสพสิง่อนัไพบลูย ์คอื มนษุยส์มบัต ิสวรรค์สมบัติ และ

พระนิพพานสมบัติ เทอญ

พระครูภาวนาวราลังการ วิ.
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มีนิพพานเป็นที่สุด
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 ขอความนอบน้อมจงมแีด่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ผูไ้กลจาก

กเิลส ตรสัรูช้อบได้โดยพระองค์เอง กราบขอโอกาส พระอาจารย์มหาทองมัน่ 

สุทฺธจิตฺโต พระวิปัสสนาจารย์ทุกๆ รูป ขอเจริญพร ญาติโยม โยคีผู้เข้าปฏิบัติ

เข้าวิปัสสนากรรมฐาน ในโอกาสนี้อนุโมทนาบุญยินดีกับทุกคน พร้อมกันนี้

ก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มหาทองมั่น ท่ีท่านได้เมตตา ให้ค�าแนะน�า

สั่งสอนกับโยคีและโยคาวจร จนกระทั่งจบคอร์สถึงวันที่ ๒๙ อาตมาหรือผม

เคยปรารภกับท่านว่า ท่านอาจารย์อยู่ช่วยได้สัก ๓ วันก็ยังดี ท่านยังจ�าได้ดี

เพราะปีที่แล้วอาจารย์นิมนต์ไว้ จริงๆ คิดกันไว้ว่าถ้าชั้นสองของโบสถ์จะพอ

ท�ากรรมฐานได้ก็อยากนิมนต์ท่านอาจารย์มาช่วยวางพื้นฐานให้โยคีสัก ๓ วัน 

แต่ท�าไปท�ามางานก่อสร้างยังไม่เรียบร้อย เพราะงานมันละเอียด เข้ามันไม่

ได้อย่างใจ เราก็ต้องปล่อยวาง จะไปก�าหนดกฎเกณฑ์ให้มันทุกข์ท�าไม เสร็จ

เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น แต่ท่านอาจารย์ก็จ�าได้ คุยต่อหน้าหลวงพ่อประจาก ท่าน

ก็รับปากมาสอนให้ จนครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ พร้อมกันนี้ก็ได้มีโอกาสให้ 

ท่านมหาสมเกียรติ และ ท่านมหารังษีเข้ามาร่วมทีมด้วย ก็ถือว่าเป็นนักเรียน

ใหม่ฝึกไว้ ท่านอาจารย์อ�านาจท่านเป็นมาหลายปีแล้ว คล่องจนช�านาญ 

เดินสายเหนือใต้ออกตก ต่อไปก็ไม่แน่นะ อาจจะมีโอกาสได้บินไปสอนต่าง

ประเทศ ต่อไปจะรูส้กึว่าเหนือ่ย นัน่แหล่ะเพราะว่าวปัิสสนากรรมฐานกก็�าลงั

เป็นที่นิยม เพราะสามารถตอบค�าถามในยุควิทยาศาสตร์ได้ค่อนข้างชัดเจน  
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ตอบโจทย์เรื่องจิตใจของคนเรา เพราะมันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องหลอก เป็น

สภาวะจริงๆ ไม่มีใครปฏิเสธได้ ความรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ 

ความดับทุกข์ และวิธีดับทุกข์ได้จริง ไม่ใช่เรื่องที่พูดขึ้นมาลอยๆ บางประเทศ

ที่มีความเจริญทางวัตถุ เมื่อไปถึงจุดหนึ่งก็เริ่มกลับมามองตัวเอง เพราะความ

เจรญิเพยีงด้านเดียวยงัไม่สามารถตอบโจทย์ภายในจติใจหรอืชวีติของใครๆได้

ท้ังหมด หลายประเทศเร่ิมมองหาวธิว่ีาจะท�าอย่างไร มองหาตรงนัน้ตรงนีก้ไ็ม่

ลงตัว แต่พอมาค้นหาที่พระพุทธศาสนา จึงเริ่มมองเห็นทางออกอยู่ร�าไร แต่

จะไปได้ไกลแค่ไหนอยู่ที่จิตใจของแต่ละคนเอง
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Designed by Danmir12 / Freepik

ความรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องทุกข์ 

เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ 

และวิธีดับทุกข์ได้จริง 

ไม่ใช่เรื่องที่พูดขึ้นมาลอยๆ
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 พระพทุธศาสนามุง่ละอหังการ มมงัการ ทีมั่นเกดิจากตัวโมหะ อวชิชา 

ตัวความไม่รู้ท�าให้คนเราเห็นแก่ตัว การอยู่ร่วมโลกกันไม่มีความสุข แต่พุทธ

ศาสนาสอนไม่ให้ท�าลายกนั ให้ท�าลายกเิลส ซึง่จะมีความแตกต่างกบับางลัทธิ

หรือศาสนา ซึ่งก็จะตอบค�าถามได้ นี้เป็นเพียงแค่ภายนอก ส่วนพระพุทธเจ้า

ประสงค์ให้มีสันติภายในก่อน จะต้องมีจากภายใน สันติภาพจะตามมา แต่ถ้า

ทุกคนไม่มีสันติ เรียกร้องแต่สันติภาพจากภายนอกอยู่ สันติภาพหรือสันติสุข

จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ตรงสันติภายในนี้เองตะวันตกเริ่มให้ความส�าคัญ เริ่มมอง

เหน็ แต่บางคนกย็งัตดิกบัศาสนาลทัธขิองตนเอง ก็เอามาพดูเพยีงบางส่วน แต่

เราฟังแล้วก็เค้าพูดถึงพระพุทธศาสนานี่นา แต่ไม่กล้าพูดเต็มปากเต็มค�า ใน

อนาคตไม่แน่นะถ้าทศิทางของโลกเปล่ียนไป ค�าสอนทีมุ่่งสร้างสนัตภิาพอาจจะ

มกี�าลงัมากขึน้ แต่ถ้าทศิทางของโลกยงัเป็นเหมอืนเดมิ โลกกค็งเลีย่งไม่ได้ทีจ่ะ

เกดิสงครามโลกครัง้ที ่๓ เมือ่ใดจติใจของคนในโลกเปลีย่นในทางมุง่สู่สนัตภิาพ

ภายใน เมือ่นัน้สงครามโลกคร้ังท่ี ๓ กย็ากท่ีจะเกดิขึน้  เมือ่จติใจของคนเรายงั

เหมอืนเดมิไม่เปลีย่นไปในทางท่ีด ีความขดัแย้งทีม่ ีเกิดจากความเหน็แก่ตวั ก็

เกดิขึน้แน่นอน เร่ืองภายนอกทีพ่ดูให้ฟัง บางคร้ังคนเราอยากฟังเรือ่งภายนอก

มากกว่าเรื่องภายใน แต่พระพุทธเจ้าอยากให้เราจัดการเรื่องภายใน เรื่องกาย 

เรือ่งใจ เรือ่งจิตทีย่งัมีทุกข์อยูใ่ห้สิน้ซากก่อน โดยเฉพาะทีเ่รยีกว่า กเิลสทีท่�าให้

จิตเราเศร้าหมองขุ่นมัว การบูชาพระพุทธเจ้าพูดถึง ๒ อย่าง บูชาด้วยอามิส

ต้องละตัวกู (อหังการ) ของกู (มมังการ)

โลกจะมุ่งสู่สันติภาพ
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คอืสิง่ของ แล้วกบู็ชาด้วยการประพฤตปิฏบิตัติามค�าสอนกถ็อืว่าเป็นการบชูา

อย่างยิ่ง ที่ปรารภการบูชาเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาส อยากจะให้ครูบาอาจารย์

ที่ท่านมีความรู้ มีประสบการณ์ ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ ที่มี เพื่อให้คนที่

เข้าปฏิบติัได้เข้าไปขดัเกลาจติใจของตนเองให้สว่างขึน้ สงบขึน้ จรงิๆ พวกเรา

ท�าก็คือพวกเรานั่นแหล่ะได้ ถ้าอาตมาไม่ท�า อาตมาก็ไม่ได้นะ ก็คือบูชาก็บูชา

ไป อาตมาก็ต้องท�าเองด้วย ก็คือกุศโลบายอย่างหนึ่งเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาส 

ได้ฝึกปฏิบัติ โดยให้บุคคลที่เราเคารพนับถือเพื่อเป็นแรงจูงใจเพื่อให้เราได้มา

ประพฤติปฏิบัติที่จงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย-

เดช รัชกาลท่ี ๙ ที่พ่ึงเสด็จสวรรคตไป มาเป็นแรงบันดาลใจที่จงรักภักดีทั้ง

หลายน�าเอาค�าสอนของพ่อท้ังหลายมาใส่ใจ ไม่ได้เอาใส่เฉยๆ กลายเป็นค�า 

เป็นการกระท�า ที่ออกมาดี น�าค�าสอนของพ่อแม่ครูบาอาจาย์ น�ามาให้เป็น

ประโยชน์ เรียกว่าอาหารใจ อาหารกายต้องย่อยถึงจะมีประโยชน์ อาหารใจ

ถ้าย่อยไม่ได้ก็คือขยะในสมองเรา ในใจเรานั่นเอง แต่ถ้ามันย่อยได้ มันเป็น

ประโยชน์มหาศาล ถ้าเป็นอาหารกายก็เป็นเลือดเนื้อต่อเซลส์ ต่อชีวิต ต่อศีล 

ต่อสมาธิปัญญา ถ้าพูดในหลักของศาสนา ก็คือไปต่อไตรสิกขาให้เจริญ ให้

มรรคมอีงค์แปดเกดิและเจรญิขึน้ ถ้าเป็นเรือ่งทางโลกกไ็ปก่อให้เกดิการเว้นชัว่

ท�าดี ให้กบัตวัเอง สงัคม และเพือ่นร่วมเกดิแก่เจบ็ตาย นัน่แหล่ะคอืย่อยให้ได้
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ถ้าพูดในหลักของศาสนา ก็คือไปต่อ

ไตรสิกขาให้เจริญ ให้มรรคมีองค์แปดเกิด

และเจริญขึ้น ถ้าเป็นเรื่องทางโลกก็ไปก่อ

ให้เกิดการเว้นชั่วท�าดี ให้กับตัวเอง สังคม 

และเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย
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 ท่านอาจารย์มหาทองมัน่ สทฺุธจติโฺต ท่านอยูก่บัพวกเราตลอด อาตมา

เป็นคนช่างสังเกตอยู่นะ ท่านเดินจงกรมมาดูโยคีเรื่อย อาตมาเวลาว่าง เดิน

บนกุฏิ จะมองเห็นท่านเดินไปทางนู้นบ้าง เดินไปทางนี้บ้าง ดูแล้วท่านเอาใจ

ใส่เป็นอย่างดี อันนี้คือความเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นห่วงเป็นใย บาง

คนก็รู้สึกว่าเครียดหน่อย เป็นธรรมดา เป็นกลไกปกติ เครียดทุกคนตอน

แรกๆ เครียดที่ว่าค�าบอก ค�าสอน ค�าแนะน�า ท�าไม่ได้ ขนาดเราเป็นเด็ก พอ

ครูบาอาจารย์บอกให้ไปเขียนกระดาน ตัวสั่นเลย เขียนทั้งๆ ที่คิดว่าเขียน

ได้ แต่พอเขียนจริงเขียนไม่ถูก ในบางคร้ังอาจจะเป็นอยู่ช่วงแรกๆ เท่านั้น  

พอท�าไปๆ เริ่มคุ ้นกับครูบาอาจารย์ อย่างพระอาจารย์อ�านาจ ขนฺติโก 

บางคนบอกว่าท่านหน้าดุแต่ใจดีน๊า คนดุส่วนมากใจดี อย่างหลวงพ่อ  

ดร. ภัททันตะอาสภะ อาจารย์อยู่ใกล้ก็พอจะรู้จักใจท่านบ้าง เคยบอกหลวง

พ่อตรงๆ ว่า หลวงพ่อท่าทางดนุะ แต่บางเร่ืองหลวงพ่อใจอ่อน ท่านยิม้ๆแล้วก็

หัวเราะ ท่านนี่เข้าใจได้ยังไง เรียนท่าน สังเกตุเอาเวลาอยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อ แต่

เวลาไม่พอใจท่านก็พูดเสียงดังฟังชัดเจน สไตล์พม่านะ อะไรถูกคือถูก อะไร

ผิดคือผิด อะไรท่านชอบก็ชอบ ไม่มีอ้อมค้อม สมัยก่อนมีโยมเอาอาหารจาก

โรงแรมหรูๆ จากภัตตาคารมาถวาย ท่านก็บอกตรงๆ ว่า อาหารหรูๆ สู้ฝีมือ

แม่จันท์ (อดีตแม่ครัวหลวงพ่อใหญ่)ไม่ได้เลย โยมก็หงอยเลย ทีหลังไม่เอามา

ถวาย ทีหลังหนูไม่เอามาถวายแล้วหลวงพ่อไม่ชมหนูเลย อันนี้คือสไตล์ของ

คุยเฟื่องเรื่องพระวิปัสสนาจารย์
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ท่าน แล้วเวลาสอบอารมณ์ได้เวลา ๕ โมงท่านจะบอกว่า พอแล้วๆ ท่านจะ

ไปเดินจงกรม จู่ๆท่านก็ลุกไปเลยนะ เรื่องนี้ท่านเคยบอกว่า ถ้าเป็นคนไทยก็

พูดอ้อมๆ ไปนู่นนี่กว่าจะเข้าเรื่องก็นาน  บางครั้งท่านก็บอกตรงๆว่าอาจารย์

จะเดินจงกรมแล้ว บางคนไม่รู้ก็คิดว่ารังเกียจเราหรือเปล่าเดินหนีไปเฉยๆ 

บางครั้งถ้าเรามองในมุมบวก ท่านก�าลังสอนและให้สติเรา บางครั้งเราอยาก

ได้อย่างใจเรา พอไม่ได้อย่างใจเราก็เกลียดโกรธ โทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าเรามอง

ว่าทุกอย่างคือไม่ใช่อุปสรรค เป็นอุปกรณ์ ทุกอย่างเป็นอารมณ์กรรมฐาน 

เหมือนกับที่ท่านบอกว่า โยคีนั่นแหล่ะส�าคัญ หลวงพ่ออาสภะถ้าไม่มีโยคีจะ

สอนอะไร หลวงพ่อบอกโยคีส�าคัญที่สุด ที่เราเก่งเรารู้ก็เพราะอาศัยโยคี โยคี

เด็กมา ผู้ใหญ่มา พระมา มาให้สอนมีสภาวะต่างๆ มีมาเป็นร้อยๆ อย่าง ก็มา

ให้เรียนรู้เป็นประสบการณ์ ครูบาอาจารย์ก็เลยเก่งขึ้นไปเรื่อยๆ สมัยอาตมา

สอนใหม่ มีทั้งคนบ้า มีทั้งคนดี เรียกว่าหลวงพ่อก็ปล่อยให้สอน โดดศาลา

วเิวกกม็มีาแล้ว เทศน์อยูด่ีๆ  วนัออกพรรษา อาตมาก�าลงัเทศน์เรือ่งสตปัิฏฐาน

สี่ ช่วงที่ก�าลังกล่าวถึงเรื่องการระงับความเศร้าโศก โทมนัส โดยยกเรื่องของ

นางปฏาจารา พอถึงตอนนางปฏาจาราเศร้าโศก โยคีผู้ชายขึ้นไปข้างบนชั้น

สองของศาลาสามัคคีปฏิบัติธรรม จากนั้นก็กระโดดลงมาในท่าตีลังกามาเลย 

ตรงข้างๆ ธรรมาสน์เสียงดังสนั่น อาตมาก็ยังแสดงธรรมต่อไปเรื่อยๆ เพราะ

เทศน์ยังไม่จบ โยคีส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าลุก มีโยคี ๒ –๓ คน น�าส่งโรงพยาบาล 
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ดีท่ีลงมาท่าสวยศรีษะไม่กระทบพ้ืนเป็นเพียงแค่บาดเจบ็เลก็น้อยเพยีงข้อเท้า

แตกเท่านัน้ ไม่เป็นไรมาก จริงๆแล้วกฝ็ากให้ท่านพระมหาสวสัดิด์แูล ตอนนัน้

ท่านเข้าห้อง คนไม่ปกติเลยได้โอกาสแสดงปาฏิหาริย์ คนไม่ปกติคนนี้ได้แม่ชี

ท่านเมตตารับมาเพื่อจะให้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ช่วงนั้นหลวงพ่อไม่สอน 

ท่านบอกให้แมชีส่งให้พระสมศักดิ์ไปสอน อ้าวคราวนี้สอนก็สอน สอนคนบ้า 

เวลาดีๆ ไม่เป็นไร ตัวไม่แข็งไม่อะไร พอเราลงมาเทศน์ก็ฝากอีกรูปหนึ่งไว้ เค้า

ไม่ค่อยปกติ ถ้ามีคนอยู่ก็ไม่มีอะไร ก็เหมือนคนปกติ แต่ถ้าไม่อยู่เหมือนกับจะ

แสดงปาฏิหาริย์ โดดลงมาตีลังกาก็ดีหัวไม่ลง ถ้าหัวลงอาจจะมีคนตาย เผอิญ

เท้าลงฟาด คือขึ้นตรงมันมีที่กั้นอยู่ไม่ให้หล่นลงมาจากศาลาปฏิบัติธรรม ลง

มาโยคกีร้็องทเีดยีวจบเลยนะ เพราะอาจารย์ไม่ได้หยดุเทศน์ เทศน์ต่อไป บาง

คนก็วิจารณ์ใจด�าจังเลย คนไปโรงบาลก็ไป ไม่ได้สนใจ ตอนหลังค่อยมาถาม

ว่าเป็นไงบ้าง ถ้าเราหยุดเทศน์ปุ๊บ โยคีคงวุ่นวายเพราะนั่งดีๆ อยู่ ต้องปล่อย

ไปตามสถานการณ์ นั่นเป็นประสบการณ์ช่วงที่สอนแรกๆ เจอคนไม่ปกติ

เป็นรายแรก ก็อย่างที่หลวงพ่ออาสภะท่านบอกว่าถ้าโยคียิ่งหลากหลาย ยิ่ง

สภาวะมากมาย ก็ยิ่งเก่งขึ้น ท่านเป็นแบบนั้น ยิ่งเก่งขึ้น เย็นๆ ท่านถึงสอนวิธี

แนะวิธีแก้ ดูยังไง ดูแบบไหน จริงๆ ในช่วงนั้นท่านอยากจะสอนวิชาครูให้ทั้ง  

๒ รูป คือท่านเจ้าคุณบุญชิต และอาตมา ต่อมาท่านเจ้าคุณบุญชิตไป

ปฏิบัติต่อที่พม่า ตกลงอาตมาเลยเรียนกับท่านรูปเดียว ส่วนท่านอาจารย์ 
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มหาทองมั่นก็อยู่ปฏิบัติต่อที่พม่า ๒ ปี อยู่นานกว่า ส่วนท่านเจ้าคุณบุญชิต

ท่านกลับมาก่อน หลวงพ่ออาสภะท่านปรารภเสมอๆว่าโยคีก็ส�าคัญ ถ้าไม่มี

ก็สอนไม่ได้ ฉะนั้นก็โยคีก็ส�าคัญ ครูบาอาจารย์ก็ส�าคัญ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 

ช่วยซ่ึงกันและกันเป็นปัจจัยเหมือนถ้าเป็นหมอ ก็เป็นคนไข้ ไม่มีคนไข้ก็ไม่รู้

จะไปรักษาใคร ช�านิช�านาญ ยิ่งรู้ยิ่งวินิจฉัยโรคได้เก่งขึ้น เหมือนท่านอาจารย์

มหาทองมั่น สมัยก่อนอาจจะวินิจฉัยยากหน่อย ปัจจุบันประสบการณ์ท่าน

เยอะขึ้น ผ่านโยคีมามากและหลากหลาย ทั้งพระทั้งโยม เป็นประโยชน์ทั้ง 

ผู้ปฏิบัติ ทั้งครูบาอาจารย์ด้วย
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ฉะนั้นก็โยคีก็ส�าคัญ 

ครูบาอาจารย์ก็ส�าคัญ 

ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 

ช่วยซึ่งกันและกันเป็นปัจจัย
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 โครงการแบบนี้ก็อยู่ในใจมานานแล้ว แต่ว่าเนื่องจากสถานที่ หรือ

บุคลากรหลายๆ อย่างยังไม่พร้อม ก็รอเวลาว่าเมื่อไหร่ เท่านั้นเอง ก็พยายาม

ท�าในส่วนท่ีท�าได้ เพือ่ให้ส่วนท่ีปฏบิตัแิล้วครูบาอาจารย์อบรมสัง่สอนโยคด้ีวย 

จรงิกอ็ยากจะให้พวกเราได้มโีอกาสมากกว่านี ้นานกว่านีด้้วยซ�า้ไป แต่บางคน

บอกว่าระยะเวลาประมาณนีก้�าลงัด ีก�าลงัเหมาะ ถ้านานกว่านีก้มี็ภาระหน้าที่ 

ความรับผิดชอบอย่างอื่น ถ้าจะให้อยู่ก็อาจจะไม่ได้ จ�านวนก็น้อยลง ถ้าระยะ

เวลาประมาณนี้ก็ลางาน ได้สบาย สะดวกทุกฝ่าย โครงการนี้ก็เลยเกิดขึ้น 

แรกๆ น�าร่องก่อนดูว่าจะเป็นยังไง แม่ครัวจะไหวมั๊ย หรือว่าจะแย่ก่อน ก็ผล

ปรากฏว่า พอไหวพอรอด แต่จะเหนื่อยกันหน่อย ตื่นเช้า ต้องมาเตรียม มา

จัด ปีนี้ก็มีมาช่วยหลายคน โยมกัลยาก็เป็นทั้งเหมือนกับเจ้าภาพพืชผักผลไม้

ต่างๆ ขนมาเรื่อยแล้วมาท�าเองด้วย ลงทุนมาอยู่ด้วย ท�างานด้วย แล้วหลายๆ 

คนมาช่วยเป็นกองเสบยีง กองทพัทางโลก หรอืว่าทางธรรมกต้็องมท้ีองมไีส้ที่

จะต้องมอีะไรเข้าไป เพราะกองทพัธรรมก็ต้องมสีิง่นีเ้หมอืนกัน อาหารใจมีแล้ว

ก็ต้องมีอาหารกายสิ่งนี้เหมือนกัน หลายส่วน หลายภาคส่วนก็ช่วยกัน อย่าง

แผนกท่ีดูแลความเรยีบร้อยต่างๆ ลงทะเบยีนหรอืดแูลสถานทีต่่างๆ กป็ระสาน

งานกบัพระวปัิสสนาจารย์ โยมสนุสิาและทมีงาน ทัง้เอ๋ เหมยีวกค็อยประสาน

งาน เอ๋ก็คอยประสานกับทางพระวิปัสสนาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ช�านาญ

การทีม่าเทศน์มาสอนพวกเรา ระดบัหลวงปู ่ระดบัปรมาจารย์ ระดบัหลวงพ่อ

ร่วมด้วยช่วยกันงานนั้นส�าเร็จ
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มหาเหล็กก็เป็นผู้ช�านาญการไปแล้ว ท่านเจ้าคุณบุญชิด ท่านอาจารย์สมภาร

ไม่มา ท่านอาจารย์สว่างก็มา โครงการพยายามเลือกบุคลากรที่เป็นสาย

วิปัสสนา ที่เป็นผู้ช�านิช�านาญในเรื่องของวิปัสสนาญาณ เพื่อถ่ายทอดบาง

สิ่งบางอย่างให้เราเกิดความรู้ความมั่นใจ เราเดินมาทางนี้ก็ไม่ผิดแน่นอน 

เราจะได้ก้าวเดินอย่างมั่นใจ บางคนสงสัยอยู่ ก็พยายามถวายความสะดวก

ให้กับท่านที่ได้มา ส�าหรับผู้ท่ีมาเทศน์มาบรรยายให้กับพวกเราเน้นการ

ประพฤติปฏิบัติ ทีแรกก็จะให้พระมหาทองมั่นเทศน์เอง คุมเอง มอบให้ถวาย

อาจารย์ ผมก็เป็นฝ่ายสนับสนุน ท่านอาจารย์ก็ให้ค�าแนะน�าต่างๆ ในทีมงาน 

ต่อไปก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้ น่าจะเรียบร้อย อาคารสถานที่ก็น่าจะพร้อมมาก

ข้ึน ในหลายๆ ด้านก็ค่อยๆแก้ไข ถ้าเรารอพร้อมเลยก็น่าจะยาก หรือรอให้

สัปปายะ เราต้องเข้าไปหา เหมือนสภาพแวดล้อมจะรอให้มันเข้าหาเราคงจะ

ยากเราจะต้องปรบัเข้าหามนั ปรบัเข้าหาสภาพแวดล้อมเหมอืนทีอ่าจารย์สว่าง

ท่านบอกว่า จะให้รอให้อย่างเรา จะเอาอย่างเราหรือจะเอาอย่างธรรม ถ้า

จะเอาอย่างธรรมก็ต้องตามสภาพธรรม หรือสภาพถนน คนจะดีแค่ไหน รถ

จะดีแค่ไหน สภาพถนนก็ต้องเป็นตัวบังคับ สภาพธรรมก็เหมือนกันเป็นหลุม

เป็นบ่อ ก็รู้ว่าต้องชะลอความเร็ว มันสูง คดเคี้ยว ตรงก็ดีแต่เป็นหลุมก็ต้อง

ชะลอ แต่ถ้าดีก็เร่งความเรว็ได้ ไม่มอีะไรสมบณูร์ทัง้หมดอยูท่ีต่วัเราทีจ่ะท�าให้

สมบูรณ์ ถ้าเรานอนรอให้สมบูรณ์ก็จะไม่สมบูรณ์ ถ้าเราเดินไปหาก็จะดีขึ้น 
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ค�าว่าเดินไปหาก็คือการที่เราศีลยัง

ไม่บริบูรณ์เราก็ต้องท�าให้มันบริบูรณ์ 

ในเมื่อสมาธิเรายังไม่บริบูรณ์

ในเมื่อปัญญายังไม่บริบูรณ์สมบูรณ์ 

ฉะนั้นการก�าหนดรู้แต่ละครั้ง 

แต่ละขณะ ท�าศีล สมาธิ ให้บริบูรณ์ 

สมบูรณ์ โดยอาศัยกัลยาณมิตร

คือครูบาอาจารย์
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การมีกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์

 พระพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระอานนท์ไว้ว่า ดูก่อนอานนท์ “ความ

เป็นผู้ที่มีมิตรงาม ความเป็นผู้มีสหายงาม ฯลฯ เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์” 

ครูบาอาจารย์เปรียบเหมือนกัลยาณมิตร คือกัลยาณมิตรท�าให้พรหมจรรย์

เราถึงบริบูรณ์แม้แต่เบื้องต้น เบื้องต้นก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตร ท่ามกลางก็

ต้องอาศยักลัยาณมติร แม้ทีส่ดุกต้็องอาศยักลัยาณมิตร ฉะนัน้กลัยาณมิตรคือ

มิตรที่ดี หรือสัตบุรุษ ที่เป็นเหมือนกัลยาณมิตรที่คอยบอกคอสอนให้เรามีศีล 

สมาธิ ปัญญา ได้ครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ เบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุด นั่น

เป็นเรื่องมีมิตรดีสหายดี เป็นทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของพรหมจรรย์ 

อาจารย์ท่านก็ท�าหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร ตั้งแต่เบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด 

จนกระทัง่ถงึวนันี ้แล้วท่านยงับอกอกีว่าพรุง่นี ้ยงัไม่จบวนันี ้เรายงัต้องก�าหนด

ต่อไปอีก หรือถ้าท�าได้ก็ต้องก�าหนดไปชั่วชีวิต ถ้าเป็นหลวงพ่ออาสภะท่าน

บอกว่าต้องมีสติจนกระทั่งวันสุดท้ายแห่งชีวิต  จนกระทั่งตาย ไม่มีชีวิตแล้ว 

นั่นถึงจะแน่ใจได้ แน่ใจได้ยังไง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อยู่แล้ว ท่านก็จะพูด

แบบนี้ คนนั้นคนนี้ก็พูดแบบนี้ ไม่เหมือนกัน ประโยชน์เป็นของตัวเรา ใครจะ

พูดยังไงก็ตามเราจะต้องไม่ประมาทไปจนชั่วชีวิต ใครจะบอกเป็นนู่นเป็นนี่ กี่

ครั้งกี่คราวก็ตาม เราอย่าได้ประมาทเด็ดขาด ถ้าเราไม่ประมาทแล้วนั่นแหล่ะ

คือจริง อาจจะไม่ต้องกลับมายังวัฏสงสารนี้อีก เพราะถึงที่สุดแห่งทุกข์ จบ

พรหมจรรย์ ขอให้พวกเราทุกคนพยายาม เกบ็เกีย่วเอาสิง่ทีด่ ีทีค่รบูาอาจารย์
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ได้บอก ได้สอน ได้แนะน�า น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต้องน�าไปนะ ทิ้งไว้ที่นี่ก็

ไม่มปีระโยชน์ ฉะนัน้เอาไปด้วย เอาไว้ท่ีนีข่ยะมนัเยอะแล้ว ฉะนัน้รถมาขนขยะ

ก็อาทิตย์ละครั้ง ฉะนั้นก็พาไปด้วย ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอน ท่านบอก ท่าน

แนะน�า ท่านพระมหาทองมัน่ท่านกส็อนกบ็อกไว้แล้ว ปีหน้าท่านยงัไม่รบัปาก 

ยังไม่รับนิมนต์ แต่จริงๆ ถ้าท่านนิ่งแปลว่าท่านรับ ตุณฺหี ภาษีบาลีบอกว่า  

ตุณฺหี ผู้นิ่งอยู่ ถ้าปฏิเสธเลยคือไม่รับ พระพุทธเจ้าเวลามานิมนต์ ถ้าพระองค์

ตรัสแบบใดแบบหนึ่งแปลว่าท่านไม่ได้รับนิมนต์ ไม่ได้รับอาราธนา เหมือน

ภิกษุในศาสนา ถ้านิ่ง ไม่ปฏิเสธอะไร นั่นคือการยอมรับ แสดงว่าอาจารย์รับ

แล้วมัง๊ ปีหน้านะ พอดคีอร์สก็เหลือ่มๆ กนัพอด ีหลวงพ่อประจากทีอ่นตีกิงั ก็

ทีน่ครศรธีรรมราช พอดพีรุง่นีก้ไ็ม่ได้สอบอารมณ์ อาจารย์บนิไปพรุง่นีก็้ลงตวั

พอดี ไม่ได้เหนื่อยมาก ก็พักครึ่งวัน มะรืนค่อยสอบอารมณ์ พอดีลงตัว ก็เลย

ได้ไปช่วยหลวงพ่อประจากด้วยแล้วก็ที่นี่ด้วย ถ้าพูดภาษาธรรมะจัดสรร ไม่รู้

จะว่ายังไงดี ก็เลยท�าให้ทุกอย่างมันลงตัว ถ้าคนที่ร่วมสมัยหน่อยท�าให้ทุก

อย่างมนัโอเค ไม่รูม้าจากไหน ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ แล้วมาถงึในรปู

ค�าว่า โอเค อันนี้แหละ พวกเราก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาทองมั่น 

และพระวิปัสสนาจารย์ ส่วนผู้ที่อยู่เบ้ืองหลังความส�าเร็จ ดูแลอาคารสถาน

ที่ ประสานงานทะเบียน อาหารกายที่เราได้รับแต่ละมื้อๆ บางครั้งท่านเหล่า

นั้นก็เหน็ดเหนื่อย แต่ก็ท�าให้ทุกคนให้ทุกคนสบายขึ้น อย่างน้อยก็สะดวกขึ้น 
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ถ้าเป็นบางสถานที่เคยมีโยมมาเล่าให้ฟังว่า ต้องท�าอาหารเอง ต้องออกไปผัด

ไปทอด หรือบางที่มีกุฏิ แล้วเอาเตาไปหุงต้มเอง ล�าบาก ไม่สัปปายะ บางคน

แพ็คไปเลย ๑๕ วันก็ ๑๕ ชุด พอหมดอาหารก็กลับ พอเราอยู่แบบนี้ทุกอย่าง

มี เช้ามี เย็นก็มีน�้าปานะ พวกเราภาวนาก็อย่าลืมแผ่บุญกุศลให้ผู้ที่อยู่เบื้อง

หลังให้เราสะดวกสบายข้ึน ทุกคนถ้าเห็นประโยชน์ของกันและกันก็จะท�าให้

เรารูส้กึว่า เหมอืนกบัว่าเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั เหมอืนเป็นเพือ่นร่วมเกดิ แก่ 

เจ็บ ตาย เหมือนกับมอง มรรคมีองค์ ๘ มรรคแยกกันไม่ได้ ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิ

จนถึงสัมมาสมาธิจะต้องอยู่ด้วยกัน อย่างมรรคที่เป็นตัวปัญญาก็ท�าหน้าที่

ปัญญา เวลาทีเ่กดิขึน้ กข็จดัอนสุยักเิลส ธรรมะท่ีเป็นสมาธกิ�าราบ ปราบปราม

กเิลสทีท่�าให้จติเราขุน่มวั อย่างกิเลสหยาบๆ กก็�าราบ ปราบปรามทีเ่ป็นมรรค

ของขั้น ๔ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมามอาชีวะ ต้องท�างานร่วมกัน แยก

กันไม่ได้ ถ้าแยกกันเมื่อไหร่ก็ไม่มีก�าลัง เหมือนเรายกโต๊ะ ยกคนละข้าง พระ

ท่านยกรูปเดียวยกไม่ไหว พอมี ๔ รูปยกคนละข้าง เบาเลย ๔ คนยกพร้อม

กัน แต่พอยก ๒ คนหลังแทบหัก ตอนที่เตรียมงาน อาตมาเลยว่า ยก ๔ รูป 

๒ รูปมันหนัก ท�าอะไรให้มันครบ ของท่ีหนักก็กลายเป็นของเบา เม่ือมรรค

เจริญขึ้น ทุกอย่างก็เบา ทุกข์มันก็ทุเลา มันก็เบาลง ยิ่งมรรคเจริญ ทุกข์ก็ยิ่ง

คลายไปเรื่อย นิโรธ ทุกข์ยิ่งคลาย สาเหตุตัวสมุทัยยิ่งถูกละไปเรื่อยๆ เมื่อละ

ไปแล้วนิโรธก็กลายเป็นเห็นแจ้งตลอดเวลา บุญกุศลที่มีมาท้ังหมด ไม่ว่าจะ
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เป็นทาน ศีล ภาวนา ถ้ามีอยู่ด้วยแล้วบุญนั้นท่านบอกว่า บุญที่ประกอบด้วย

ปัญญามีอานิสงส์มากกว่า บุญที่มีศรัทธาแต่ขาดปัญญา  บุญที่ท่านทั้งหลาย

ท�าแล้วในครั้งนี้ประกอบด้วยญาณสัมปยุต  ไม่ว่าทาน ศีล ภาวนา ท�าให ้

สมบูรณ์ยิ่งๆขึ้น ก็ขออนุโมทนาบุญ ทุกรูป ทุกคน
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เมื่อมรรคเจริญขึ้น ทุกอย่างก็เบา 

ทุกข์มันก็ทุเลา มันก็เบาลง 

ยิ่งมรรคเจริญ ทุกข์ก็ยิ่งคลายไป

เรื่อย นิโรธ ทุกข์ยิ่งคลาย สาเหตุตัว

สมุทัยยิ่งถูกละไปเรื่อยๆ
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๒

ก�าหนดทุกขเวทนา

พบปัญญา บรรลุธรรม
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 พระโยคาวจร แม่ชีผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ช่วงต่อไปเป็นช่วง

ฟังธรรม ช่วงปฏิบัติธรรมร่วมกัน ให้พวกเรานั่งสมาธิแล้วถือโอกาสฟังธรรมะ

บรรยายไปด้วย คนที่มาใหม่ก็มีโอกาสฝึกไปด้วย นั่งเรียงขา ขาซ้ายเข้าในขา

ขวาออกนอก หรือ ขวาเข้าในซ้ายออกนอกก็ได้ นั่งแบบขัดสมาธิชั้นเดียว ถ้า

นัง่สองชัน้คอืนัง่ขาขวาวางอยูบ่นขาซ้าย ตัง้กายท่อนบนให้ตรง อนันีค้อืสมาธิ

แบบสองชั้น บางคนอาจจะถามว่า ถ้าจะเอาซ้ายวางอยู่บนเท้าขวาได้ไหม ก็

ไม่มข้ีอห้ามนัง่ได้เช่นเดยีวกนั แต่ส่วนใหญ่นยิม ขวาทบัซ้าย ไม่ได้ผดิ ทนีีแ้บบ

ที่สามเป็นแบบยากหน่อย คนที่เคยฝึกอยู่เรื่อยๆ ถึงจะนั่งได้ทนได้นาน คือนั่ง

แบบ ขัดสมาธิเพชร คือขาขัดกัน กายท่อนบนตั้งตรง เมื่อกายท่อนบนตั้งตรง 

กายท่อนล่างคู้งอ คือขาโค้งงอ เข้าหากัน แต่ท่อนบนตั้งตรงเหมือนเสา เวลา

เราระลึก ระลึกตั้งแต่กระหม่อมลงมา หรือระลึกไปที่ด้านหลัง ด้านหลังตรง

ไหม หรอืด้านล่าง เวลานัง่ใหม่ๆ อาจจะลมืตาดกู่อน ส�ารวจ แล้วนกึตามลองดู 

นกึตามสภาวะ อนันีค้อืวธินีัง่แบบง่ายๆ ก่อนทีเ่ราจะก�าหนด ไปทีท้่องพอง-ยบุ 

อันนี้คือวิธีที่เราจะฝึก จะปฏิบัติ ทีนี้วันนี้เป็นวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วัน

นี้เป็นวันโกน เราจะเห็นว่ามีพระคุณเจ้า และแม่ชี ปลงผม ปลงหนวด ปลงคิ้ว 

แล้ววันพรุ่งนี้เป็นวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค�า่ เดือน ๖ วัน ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา ซึ่งปี

นี้ตรงกับวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ทีนี้เราทั้งหลายมาในช่วงที่เรียกว่าเทศกาล วัน

ส�าคญั บางคนกต็ัง้ใจมาอยูค่นืหนึง่ พรุง่นีร่้วมทอดผ้าป่า เป็นประจ�าทกุปีของ
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ทางวัด วันวิสาขบูชามีกิจกรรมทอดผ้าป่าด้วย ซึ่งส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นรายได้

ของวัด มีกฐินกับผ้าป่า นอกจากนั้นตามแต่ศรัทธาบริจาค เนื่องจากปีนี้หรือ

ปีต่อๆ ไปก็มีการก่อสร้างอุโบสถอยู่ก็อาจจะเป็นกรณีพิเศษหน่อยหนึ่ง จะ

อย่างไรกต็าม อันนัน้กเ็ป็นส่วนประกอบทีท่�าให้เราภาวนาได้สะดวกสบายขึน้ 

แต่ถ้าอาคารสถานท่ีเหล่านัน้มนัไม่มี เรากภ็าวนาได้เพราะต้นไม้มใีต้ต้นไม้ แต่

เวลาฝนตก หรอืสตัว์เลือ้ยคลาน แมลงมนัเยอะกจ็ะล�าบากมากหน่อย ฉะนัน้ถ้า

มนัมทีีม่งุทีบ่งั ป้องกนัสิง่เหล่านีไ้ด้ กท็�าให้การภาวนาเป็นไปเพ่ือความสะดวก
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ขึน้ เพราะโบสถ์วดัภทัทนัตะฯ เป็นเอนกประสงค์ไม่ได้ระบวุ่าพระสงฆ์จะเป็น

ผู้ใช้อย่างเดียว พระสงฆ์จะลงใช้ก็เดือนละ ๒ ครั้ง ลงปาฏิ-โมกข์ ถ้ามีกรณีจร

เข้ามา ก็จะมีบวช ในกรณีบวช หรือในกรณีที่มีพระท่านมาใช้โบสถ์ อย่างสวด

ให้อัพพาน ต้องการสงฆ์จ�านวน ๒๐ รูป สงฆ์วีสติวรรค อันนั้นเป็นกรณีพิเศษ 

อาจจะต้องใช้โบสถ์ คือท�าในสีมาน่ันเอง หรือ กรณีสวดให้กรรมวาจากฐิน 

แบบนี้ก็เป็นกิจของสงฆ์ของพระ แต่เมื่อเทียบกับเวลาที่พระสงฆ์ใช้ประโยชน์    

ยงัถือว่าน้อย กเ็ลยต้องสร้างเป็นเอนกประสงค์ให้ญาตโิยมได้มีโอกาสเข้าไปใช้

ประโยชน์ร่วมกันเป็นกรณีๆ ไป

เวลานั่งใหม่ๆ อาจจะลืมตาดูก่อน 

ส�ารวจ แล้วนึกตามลองดู นึกตาม

สภาวะ อันนี้คือวิธีนั่งแบบง่ายๆ ก่อน

ที่เราจะก�าหนด ไปที่ท้องพอง-ยุบ 

อันนี้คือวิธีที่เราจะฝึก

Designed by photoangel / Freepik
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 ในระหว่างการก่อสร้างก็กนัพืน้ท่ีไว้เฉพาะ เพือ่ไม่ให้รบกวนผูม้าปฏบิตัิ 

คืออ�านวยความสะดวกให้แก่นักปฏิบัติอย่างดี เรียกว่า ไม่เกะกะ ในช่วง

ก่อสร้างก็เป็นที่เป็นทาง ในส่วนที่ปฏิบัติเราก็ยังปฏิบัติกันได้ตลอด ไม่ได้เป็น

อปุสรรคแต่อย่างใด ฉะนัน้ทุกคนยงัมาฝึก มาปฏิบตัไิด้เป็นปกต ิเน้นไปทีเ่รือ่ง

การปฏบัิติวปัิสสนากรรมฐานเป็นหลกั ส่วนเรือ่งอืน่ๆกอ็กีส่วนหนึง่ทีจ่ะท�าให้

เป็นการเกื้อกูล ให้ผู้ที่มาสู่สถานที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นพระหรือโยม ได้สะดวก

ขึ้น สบายขึ้น แต่อาจจะมีบางคนมองว่า สร้างใหญ่โตเกินไปจะดูแลรักษาไหว

ไหม  จะมีใครมาปฏิบัติหรือเปล่า หรือบางคนก็มองว่าจะสุขสบายเกินไปไหม 

ไม่ค่อยเห็นทุกข์ ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคน ถ้าคนที่เรียนธรรมะ มาก็จะรู้

ว่าแล้วแต่วิบากของใคร เราวิบากดีเราก็ได้กิน ได้อยู่ ได้ที่ดี มันก็เกื้อกูลดี คน

ไหนวิบากไม่ดีก็ต้องเจอภัยธรรมชาติ ภัยจากสัตว์ คนก็วุ่นวายพอดูเหมือน

กัน จะให้จิตตั้งมั่นก็ยาก ก็เรียกว่า วิบากไม่ค่อยดี บางคนก็บอกว่าวิบากคือ

ผลเกิดจากกรรมที่ท�า เศษเสี้ยวของกรรมที่ไม่ดี ส่งผลให้เป็นทุกข์ ทุกข์เยอะ

หน่อย บางคนกบ็อกว่าถ้าไม่เหน็ทกุข์ กไ็ม่เหน็ธรรมแบบนีเ้ป็นต้น นัน่คอืการ

มองด้านเดยีว ถ้าเช่นนัน้คนไม่ปวดกไ็ม่บรรลธุรรม คนทีอ่ยากบรรลตุ้องท�าให้

มันปวดเพื่อให้บรรลุธรรม ถ้าเรามองมุมเดียวก็ไม่ถูกต้องตามเหตุปัจจัย

ก่อสร้างก็จริงแต่ไม่ทอดทิ้งการปฏิบัติ
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 มีเรื่องเล่าว่ามีพระเถระรูปหนึ่งเดิมทีท่านเป็นบุตรเศรษฐี พ่อแม่ท่าน

มีท่านและน้องชายอีกหนึ่งคน เมื่อโตขึ้นท่านไม่แต่งงานมีศรัทธาม่ันคงใน

พระพทุธศาสนา จึงออกบวชเป็นพระภกิษุส่วนน้องชายได้แต่งงานมคีรอบครวั

ใช้ชีวิตอย่างคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนทั่วไป เมื่อถึงคราวที่พ่อแม่แบ่งสมบัติก็ได้ยก

สมบัติที่มีให้น้องชายท่านทั้งหมด ภรรยาของน้องชายท่านรู้ว่าท่านบวชอยู่

ก็รู้สึกไม่มั่นใจว่าท่านจะบวชไปได้ตลอดชีวิตหรือไม่ ถ้าเกิดลาสิกขาสมบัติที่

พ่อแม่ยกให้สามีตนอาจจะต้องถูกแบ่ง นางจึงคิดจะตัดไฟแต่ต้นลมจึงหาวิธี

ก�าจัดพระพี่ชายของสามีเสีย ในกาลนี้นางได้ว่าจ้างโจรให้ไปฆ่าท่าน ภรรยา

ของน้องชายท่านห่วงอนาคตของตวัเองและครอบครวั จงึพยายามหาเหตุเพือ่

ฆ่าท่านให้ตาย สมบัติที่ครอบครองไว้จะได้ไม่ถูกแบ่ง โจรกลุ่มนี้รับจ้างฆ่าคน 

เมือ่รบัจ้างแล้วกไ็ปล้อมพระเถระเอาไว้ และแจ้งแก่พระเถระว่าจะมาฆ่าท่าน

เพราะมีคนจ้างวานให้ท�า สมัยก่อนโจรก็มีสัจจะอยู่บ้าง  พระเถระนั้นก็บอก

ว่า เอาแบบนี้ได้มั๊ย ในคืนนี้พวกท่านก็อยู่ตรงนี้แหล่ะ ขอเวลาสักคืน เราไม่ไป

ไหนหรอก โจรก็กลัวท่านจะหนีไปในยามราตรี เพราะไม่มีหลักประกันอะไร

ที่ว่าท่านจะอยู่ เพราะถ้าฆ่าไม่ส�าเร็จก็อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนคือเงินค่าจ้าง 

พระเถระพยายามพูดหว่านล้อมให้โจรเชื่อใจแต่ก็ไม่ได้ผล ท่านจึงตัดสินใจว่า

เราเอาก้อนหนิทบุหวัเข่าตวัเองจนลกูสะบ้ามนัแหลกละเอยีดและมเีลอืดไหล

พระเถระอดทนก�าหนดทุกขเวทนา 

เกิดปัญญาบรรลุพระอรหันต์
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ออกอยู ่จากนัน่กบ็อกกบัโจรว่าพอไหมหลกัประกนัว่ายงัไงเสียท่านกห็นไีปไม่

ได้แน่นอน  มนัทรมานแค่ไหนกน็กึเอา อย่างบางคนปวดเข่ากน็ัง่ยกัแย่ ยกัยนั 

ลกุกไ็ม่ไหว เดนิกต้็องค�า้ นกึภาพเอาเอง แต่พระเถระนีท้บุเข่าตัวเอง โจรบอก

ว่าท่านหนีไม่ได้แล้ว เพราะไม่สามารถเดินได้แล้ว พระเถระก็นั่งอยู่กับที่ จาก

น้ันท่านก็ก�าหนดรู้ดูทุกขเวทนา ในกรณีน้ีมันปวดมากพอมันปวดถึงที่สุดมัน

เหมือนกับจิตมันไม่ไปไหน มันไม่ออกนอกไปนู้นนี่ มุ่งอยู่ตรงที่อาการความ

รูส้กึทีป่วดนัน่เอง เมือ่นัน้จติจึงมสีมาธ ิเมือ่มสีมาธจิติจงึเกดิปิต ิเมือ่เกดิปิตใิจ

กอ็ิม่ใจก็เต็ม ตอนน้ีเสมือนว่าลมืทุกข์เกิดขึน้ภายในตนคือความเจ็บปวดได้แล้ว 

มแีต่ปีตใีจพระเถระจงึตัง้สตริะลกึรูไ้ปทีปี่ตนิัน่ ข่มจติมีปัญญาเห็นปิตมีิอาการ

เกดิดบัๆอยูต่ลอดเวลา ประจกัษ์แจ้งในความไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนตัตา จน

น�าไปสู่กระบวนการในการละตณัหา มานะ ทฐิ ิละโลภะ โทสะ โมหะได้ในทีส่ดุ 

กเิลสทีม่ไีม่สามารถเกาะยดึกบัจติของท่านได้ เรียกว่า พอสุดท้ายจวนจะสว่าง

แล้วท่านก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุด เป็นพระอรหันต์ หมดกิเลส ละสังโยชน์ทั้ง 

๑๐ ได้โดยเด็ดขาด  โดยอาศัยเหตุอันนั้น พอสว่างก็เรียกโจรมา โจรก็ท�าตาม

สัญญา แต่นั่นท่านฆ่ากิเลสได้แล้ว เป็นเพียงเรื่องเล่าประกอบ ที่มาในคัมภีร์

อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้ ในท่ีนี่เล่าประกอบพอให้ได้ใจความ เพื่อให้

นักปฏิบัติได้ตระหนักรู้อดทนและพากเพียรพยายามก�าหนดให้ยิ่งๆขึ้นไป 

 ฉะนั้นในส่วนตรงนี้ มันเป็นวิบากของท่านเป็นภาวะจ�ายอม จู่ๆ จะ
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ไปท�ามันขึ้นมาก็ทรมาน ทุกอย่างควรเป็นไปตามสภาวะ มันปวด มันเจ็บ มัน

เมื่อย มันชา แต่บางคนนั่งแล้วก็ไม่เจ็บ ไม่ปวด ไม่เมื่อย ไม่ชา ไม่เป็นเหน็บ 

นั่งแล้วสบาย สุขเวทนา ก็ท�าไป อารมณ์ไหนชัดเจนเราก็ก�าหนดรู้ แต่อย่าไป

สร้างมันขึ้นมา ปรุ่งแต่งมันขึ้นมา มีอยู่สมัยหนึ่งเหมือนกันแต่พระสูตรเหล่านี้

ไม่ค่อยมีใครน�ามาเล่าหรืออธิบาย เพราะว่าเป็นเรื่องของพระ จู่ๆ พระก็เกิด

อะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ ในช่วงปลงผมก็เอามีดเชือดคอตัวเอง ส�าเร็จอรหันต์ หรือ

ว่าจ้างโจรมาฆ่าตัวเอง บางคนอ่านหรือฟังมาอย่างผิวเผินไม่แยบคายก็คิดว่า 

พระพุทธศาสนาสอนให้คนฆ่าตัวตาย ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีใครพูดถึง เคยมีพระ

เถระรูปหนึ่ง ท�าอัตวินิบาต พระเถระหลายรูปไปปลอบโยน ไปให้กรรมฐาน

ท่าน สุดท้ายท่านก็ท�า ก่อนท�าท่านเจริญสติ พอใจขาดก็เหมือนกิเลสก็ขาด

ด้วย อันนี้เป็นกรณียกเว้น ห้ามไปท�าเด็ดขาด ขยันหมั่นเพียรในการเจริญสติ 

ไปเรื่อยๆ เมื่อเหตุปัจจัยบริบูรณ์สมบูรณ์การบรรลุธรรมก็สามารถเกิดขึ้นได้

ตลอดเวลา

 การบรรลุธรรมของแต่จะท่านอาจจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับวิบาก

กรรมของแต่ละท่านด้วย อันนั้นเป็นวิบากที่ติดตามมาหลายภพ หลายชาติ 

ช่วงนัน้อาจจะต้องท�าแบบน้ีจงึจะส�าเรจ็ เหมอืนบางคนเคยฆ่าตวัเอง หลายภพ 

หลายชาติ ชาตินีเ้ป็นชาตสิดุท้ายอาจจะบรรลธุรรม มนัมอีะไรซบัซ้อนเป็นเร่ือง

ของกรรม บางเรื่องบางอย่าง คิดแล้วปวดหัว บางคนใช้สมองคิด คิดแล้วคิด
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อีก หาเหตุผลคิดยิ่งคิดยิ่งเยอะ บางครั้งเราปฏิบัติก็ไม่ต้องคิด หรือคิดก็ไม่ได้

ห้าม คิดแล้วก�าหนดรู้ คิดหนอ คิดหนอ บางครั้งช่างหัวมันซะบ้าง บางครั้งคิด

แล้วไม่พออยากจะให้มันหยุดคิดอีกเราบังคับบัญชาไม่ได้ บางครั้งเรามีสติอยู่

กบัความรูสึ้กคดิต่างๆ มนัช่วยท�าให้เราเข้าใจตวัเองมากขึน้ บางคนไม่เข้าใจตวั

เอง พอคิดแล้วจะวิ่งหนี ถ้าเราดูดีๆ ก็จะเข้าใจตัวเอง ได้ข้อคิดได้คติธรรมจาก

ส่ิงทีเ่ราคดินีแ่หล่ะ เราจะละ จะวางได้ กต้็องเข้าใจสภาวะธรรมตามความเป็น

จริง มนัวางไม่ได้หรอกมนัยดึอยู ่ความรูส้กึนกึคดิมันกย็งัเข้ามาเสยีดแทงจติใจ

อยู่ตลอดเวลา หรือความรู้สึกนึกคิดที่ดี เราก็ยังปลื้ม เมื่อมองให้เป็นบวกจิตก็

เป็นกุศล คือ มองในด้านดี คือให้จดจ�าสิ่งดีๆ ไว้ พอมีสิ่งดีๆ นึกถึงก็ท�าให้เกิด

บุญ ท�าให้กุศลเจริญขึ้น ท�าใจให้เจริญ แต่พอเรานึกถึงสิ่งที่เป็นอกุศล อกุศล

มันก็เจริญขึ้นอีก อย่างบางคนพอนั่งพองหนอ ยุบหนอ บางคนพองหนอยุบ

หนอไม่มี นั่งหนอ ถูกหนอ จิตไม่ค่อยจับอารมณ์อาการก็แว๊บไปนึกถึงคนนั้น

เคยด่าเราไว้ คนนี้เคยทะเลาะกับเรา บางครั้งก็เกลียดขึ้นมา อาฆาตขึ้นมา ตัว

กร้็อน ใจกร้็อน บางคนก็สัน่ไปท้ังตัวแดงไปท้ังตวั สภาวะมนัชดัเจนกม็บีางคน 

บางครั้งก็คิดอาฆาตพยาบาท จองเวรผูกเวรไว้ก็มี พอคิดอกุศลมันก็ย่ิงเจริญ

ไปเรื่อย ถ้าเราไม่แยบคายมันก็ไปเรื่อย บางครั้งเราจ�ากัดมัน เราก�าหนดตอน

แรกๆ ยิ่งก�าหนดยิ่งชัด ยิ่งคิดยิ่งชัด พอก�าหนดนานไปก็อ่อนลง อกุศลก็หมด

ก�าลัง แต่กุศลมันมีก�าลังแล้วทีนี้ กุศลอะไรคือสติที่เราก�าหนดแล้วก�าหนดอีก 
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มันเริ่มมีก�าลัง ระลึกแล้วระลึกอีก แยบคายแล้วแยบคายอีก ไปมามันดับไป

แล้ว แต่คนเราอดทนไม่พอ อดทนไม่ถึงที่ ความดีที่เราก�าลังท�าอยู่มันก็เลยไม่

ปรากฏ แต่จริงๆ มันปรากฏทุกขณะแต่เราอดทนรอมันไม่ได้ รอไม่ได้ ความ

สงบความเยน็เลยไม่ตามมา มนัยงัไม่ถงึเวลาของมัน ฉะนัน้ก็อดทน บางคนฝึก

อยู่ปฏิบัติอยู่ บางครั้งอยู่บ้านอยู่เรือนก็ฝึกปฏิบัติกันบ้าง บางคนก็มีญาติโยม

ส่วนใหญ่ก็เคยมาปฏิบัติ ผู้เคยมาปฏิบัติ ฉะนั้นช่วงเทศกาลก็มา มีกิจกรรมก็

มาร่วมกนั กม็โีอกาสกเ็รียกว่า จะให้ทานทัง้ทกีร็กัษาศลี ภาวนาด้วย ถอืว่าท�า

ครบบริบูรณ์สมบูรณ์ บางครั้งเราภาวนาก่อนมีศีลด้วย แล้วไปท�าทานมันก็ดี

กว่า เพราะจิตเรานั้น จิตเราบริสุทธิ์ กายวาจาบริสุทธิ์ เจตนาก็เป็นบุญ เวลา

ท�าก็เป็นบุญเพราะท�าด้วยสติ รู้จักประคองรักษาจิต มีการระลึกไปในบุญใน

กศุลมแีต่เพิม่ แต่คนทีท่�าทานอย่างเดยีว บางครัง้กไ็ม่มสีตปัิญญา บางครัง้พอ

ศรัทธาตอนแรก มีเจตนาที่ดีในตอนต้นๆ แต่ตอนท�า ศรัทธามันตกได้ พบนู่น

นี่ เห็นนั่นนี่ ก็ท�าไปแล้วเกิดเสียดาย เกิดอาลัยอาวรณ์ ทุกข์กับสิ่งที่ให้ก็มี คน

มีสติปัญญาจะไม่มีสิ่งนี้มารบกวน ไม่มีมารบกวนจิตใจผ่องใสนึกถึงทีไรก็ปลื้ม

ทกุทท่ีีท�าให้จิตใจมพีลงั เวลาท่ีเราภาวนากคื็อให้เรามสีตปัิญญา ไม่ได้มุง่เน้นไป

ที่นั่งหลับตาอย่างเดียว ให้เรารู้ตื่นเบิกบาน ไม่ใช่อยู่นิ่งๆ เฉยๆ เหมือนไม่มีสติ

ปัญญา แบบนั้นตอบโจทย์ได้อย่างเดียวคือจิตตั้งมั่น ปัญญาไม่เจริญก็ล�าบาก 

ต้องเจริญทั้ง ศีล สมาธิ ปัญญา ถึงจะขัดเกลาให้เราประณีตแล้วสูงขึ้นไปได้ 
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 เวลาที่เราภาวนาก็คือให้เรามีสติปัญญา 

ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่นั่งหลับตาอย่างเดียว 

ให้เรารู้ตื่นเบิกบาน ไม่ใช่อยู่นิ่งๆ เฉยๆ 

เหมือนไม่มีสติปัญญา
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ถ้าเราไม่มีสติปัญญานั้นเราก็ท�าได้เท่าที่เราท�า บางคนอย่างช่วงที่มีก่อสร้าง

อาตมาก็ดูว่า ช่างแต่ละคนกต่็างกนั บางคนฝีมอืแค่นัน้ให้ท�าแล้วท�าอกีกไ็ด้แค่

นั้น แต่ช่างบางคนก็มีฝีมือดีท�าออกมาก็ประณีต ดีกว่าอีก ทั้งๆ ที่ท�าเหมือน

กันนั่นแหล่ะ ดูแค่ตัดกระเบื้องก็รู้ บางคนใช้เวลาสั้น ตัดเป็น ตัดกระเบื้องไม่

เคยแตกร้าว ใส่วางพอดีกัน บางคนใส่ปูนมาน้อย เคาะแล้วเคาะอีก แตกแล้ว

แตกอกี อนันีแ้ค่ช่าง มนัแตกต่างกนั งานฝีมอื งานจติรกรรม ศลิปะต่างๆ บาง

คนถ้าไม่มีฝีมือ ความรู้ ดูไม่ออก บอกไม่ได้เลยมันเป็นการยาก

Designed by v.ivash / Freepik
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 ถ้าเราเรยีนรูกั้นมากขึน้ กจ็ะบอกว่าเรารู้ไม่เท่ากัน แต่พฒันาได้ ถ้าเรา

เปิดใจให้กว้าง แล้วรับที่จะเรียนรู้ ขัดเกลา อยู่ที่สติปัญญา ถ้าสติปัญญาตรง

น้ีเราไม่เปิดกว้าง โอกาสในการเรียนรู้เพิ่มทักษะต่างๆ ก็จะรู้แค่นั้น เหมือน

เรายึดมั่นถือมั่นถ้ามีอุปาทานกับสิ่งนั้น ก็ไม่มีโอกาสได้ผุดได้เกิด คนที่ละวาง

ยึดม่ันถือมั่นได้ มีอิสระท่ีจะเรียนรู้ต่อ ไม่มีส่ิงใดขัดขวาง เหมือนคนที่จมอยู่

กับอกุศล คิดทีไรจิตมันก็ต�่าลงทุกที อยู่กับอกุศลแต่ในทางตรงข้ามกัน คน

ท่ีจมอยู่กับกุศลที่เป็นวัฏฏกุศลก็ยังวนอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ดี ถ้า

ขาดความแยบคายในกุศลนั้นๆ เมื่อไม่ได้เจริญสติปัญญา บางครั้งมองไม่

ออกเหมือนกัน บางคร้ังกุศลไหนท่ีท�าให้เราเวียนว่ายตายเกิด เม่ือเกิดก็ต้อง

มีแก่เจ็บตาย พระพุทธเจ้าเรานั้น ท่านบ�าเพ็ญบารมีมาตั้ง ๔ อสงไขย กับอีก 

แสนกปั นานมาก กว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เกดิตาย เกดิตาย พอตรสัรู้

แล้วท่านรู้เลยว่าตัณหาท�าให้พระองค์ท่องเท่ียวไปในภพน้อย ภพใหญ่ แต่

ตอนนี้พระองค์พบแล้ว นายช่างที่สร้างเรือนคือตัณหา จัดการกับนายช่างนี้

เรยีบร้อยแล้ว นายช่างไม่สามารถสร้างเรือนให้พระองค์ได้แล้ว นัน่คือนพิพาน 

ถ้าเรายังมีอยู่ก็ต้องเวียนไป เป็นคนดีก็ได้เป็นเทวดาเป็นพรหม เวียนลงมาอีก 

เป็นมนุษย์ เผลอท�าชัว่ไปเกดิในนรก ไปเกดิเป็นเปรต ไปเกดิเป็นสตัว์เดรจัฉาน 

อสูรกายก็มี ประมาทมัวเมา เผลอไป แต่ถ้าเราถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็ไม่ต้อง

ระวังอะไร เมื่อขันธ์ ๕ แตกดับก็นิพพาน ไม่เกิดอีกแล้ว เพราะไม่มีเหตุปัจจัย

เรียนรู้ให้มาก ถึงแม้ล�าบากต้องอดทน
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ท�าทานรักษาศีลมีโอกาสก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานไปด้วยจะได้เพิ่มพูนกุศล 

ถึงแม้เราจะยังไม่ถึงที่สุดแต่เหตุมันมี ยังไงจิตมันก็ไม่ตกต�่าอาจจะได้ภาวนา

ตลอด ตลอดเส้นทางวัฏฏะ บางคร้ังถ้าเรามีสติปัญญามันมีวิธีในการเอาตัว

รอดจากปัญหาอุปสรรค จากข้อขัดข้องต่างๆ แต่ถ้าเราขาดสติปัญญา บาง

ครั้งถึงแม้เราจะมีอะไรต่อมิอะไร แต่เราไม่สามารถเอาตัวรอดจากสิ่งเหล่านั้น

ได้เราก็ทุกข์อีกเหมือนกัน พยายามท�ากุศลให้ครบ ทานก็ได้ให้ ศีลก็ได้รักษา 

ภาวนาก็ได้เจริญ  เป็นบุญกุศล เป็นก�าไรให้ชีวิตด้วย
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บางครั้งถ้าเรามีสติปัญญา มันมี

วิธีในการเอาตัวรอดจากปัญหา

อุปสรรค จากข้อขัดข้องต่างๆ แต่ถ้า

เราขาดสติปัญญา บางครั้งถึงแม้เรา

จะมีอะไรต่อมิอะไร แต่เราไม่สามารถ

เอาตัวรอดจากสิ่งเหล่านั้นได้

เราก็ทุกข์อีกเหมือนกัน

Designed by bearfotos / Freepik
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 ช่วงทีเ่รามาอยูป่ฏบิตักิต็ัง้ใจ บางคนตัง้ใจมาช่วยงานให้เราเจรญิสตไิป

ด้วย เวลา หยบิจบั เชด็ถ ูมสีติ พยายาม ระลกึรู้บ่อยๆ อย่างน้อยกส็งัเกตจิตใจ

เราเองเวลากระท�าลงไป เวลาถูกกระทบ ใจเย็นหรือวูบวาบ เวลาได้อย่างใจดี

ใจมั๊ย ต้องดูให้ออก บอกจิตตัวเองให้ได้ หรือบางครั้งเวลาไม่ถูกใจเครียดมัน

เกลียด โกรธ ก็ต้องดูให้ออก หรือมันไม่ยินดียินร้าย จิตมันมีอิสระ ไม่ไปผูกยึด

กับความชอบชัง นอกห้องกรรมฐานในห้องกรรมฐาน เวลาสบายๆ เราก็ต้อง

สังเกตจิตถ้าเราสังเกตบ่อยๆ ก็เหมือนเราเรียนรู้เพื่ออ่านใจเราให้ออก บอกใจ

ให้ได้ เพือ่ใช้จติใจเราให้เป็น พอใช้เป็นจติใจจะอยูเ่หนอืความเป็นตวัตน อิสระ

จากความเป็นตัวตน เพราะเราเข้าใจเหตุปัจจัยอย่างถ่องแท้ ค�าว่าถ่องแท้คือ

เข้าใจตามความเป็นจริง เมือ่ไม่หลงทุกอย่างรู้เห็นถกู แน่นอนกไ็ปในที่ๆ  ถูก คือ

สู่พระนพิพาน เราต้องพยายาม พยายามฝึกปฏบิตัไิปด้วยบางครัง้เรามาวดัมา

วา มาวัดจิตใจหรอืบางคร้ังมาลดละในบางเร่ืองบางอย่าง บางคนสงสยัว่าลดที่

วดัอย่างเดยีวเหรอทีบ้่านลดไม่ได้หรอื ทีบ้่านก็ลดได้ถ้าแยบคายเป็น จรงิๆแล้ว

กส็ามารถลดละได้ทกุทีข่อให้มสีตปัิญญา แต่บางครัง้เวลาทีเ่ราอยูบ้่าน หรอืที่

ท�างาน จุดมุ่งหมายกันคนละอย่าง แต่เวลามาวัดจุดมุ่งหมายคือมาเจริญกุศล 

ไม่ใช่ว่าเราไม่มีกุศลนะ มีแต่เราท�าให้มันเจริญข้ึน ท�าให้เจริญขึ้น มาฝึกหัด

ขดัเกลาเพราะสภาพแวดล้อมอาจจะเอือ้ แต่ข้างนอกอารมณ์มนัเยอะ บางครัง้

อาสาช่วยงานวัดไป อย่าลืมฝึกหัด

ขัดเกลาใจตนเองด้วย
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ไม่ทัน เหมือนบางคนบอกว่าเหมือนมาชาร์จแบตเตอรี่ เหมือนชีวิตประจ�าวัน

เรามันชาร์จไป ใช้ไป บางครัง้กม็ข่ีาวว่ามนัระเบดิเรือ่ย มนัร้อนไม่ทนัใจมนษุย์ 

ทั้งไลน์ เฟส โทรศัพท์มันก็เลยระเบิด มันตอบสนองไม่ทันเพราะสมองมนุษย์

เยอะกว่าหน่วยความจ�าในเครื่อง มันเลยไม่ทันมันเลยระเบิด ฉะนั้น ชาร์จไป

ใช้ไปมันเสีย่ง บางครัง้กไ็ม่ร้อยเปอร์เซน็ต์ แต่มาวดัเหมอืนกับปิดทกุอย่าง ปิด

เครื่อง ปิดโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จให้เต็ม แล้วค่อยเอาไปใช้เต็มที่เหมือนเราปิดหู

ซ้ายขวา ปิดปาก จะได้สบาย คติของผู้ปฏิบัติธรรมคือกินให้น้อย นอนให้น้อย

ปฏบิติัให้เยอะ ฉะนัน้เวลามาฝึกปฏบิตัแิล้วสบาย ถ้าเราวางใจให้ถกูเราจะรูส้กึ

ว่า กลับไปแล้วเบา จิตใจผ่องใส
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พอใช้เป็นจิตใจจะอยู่เหนือความ

เป็นตัวตน อิสระจากความเป็นตัว

ตน เพราะเราเข้าใจเหตุปัจจัยอย่าง

ถ่องแท้ ค�าว่าถ่องแท้คือเข้าใจตาม

ความเป็นจริง เมื่อไม่หลงทุกอย่างรู้

เห็นถูก แน่นอนก็ไปในที่ๆ ถูก 

คือสู่พระนิพพาน
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 ถ้าเราคิดว่าจะมาเอานู่นนี่ บางครั้งเครียดถ้าท�าไม่ได้ ถ้าเราคิดว่ามา

ให้ มาฝึกหัดขัดเกลาถึงแม้ว่าเดินได้แค่ ๑ ก้าว มีสติแค่ ๑ ก้าว เราก็ก�าหนด

หนอ โทสะ โมหะ ได้แล้ว ก็ถือว่าได้แล้ว อีกหลายร้อยก้าวไม่ได้ก็ช่างมันอันนี้

ก็ถือว่าได้ ถ้าเราคิดว่าจะเอานั่นเอานี่เท่านั้นเท่านี่ ถ้าไม่ได้ก็ทุกข์ ถ้าเรารู้แล้ว

วางจิตใจให้ถูกต้องแล้วเราจะสบาย สุขกายสบายจิต รู้จิตเบิกบาน ในช่วงต่อ

ไปนี้ก็นั่งสมาธิต่อ ไปที่อารมณ์หลัก อารมณ์เดิม บางคนไม่มีก�าหนดพองยุบ

ไม่ได้ หรือบางคนนั่งแล้วปวดอยู่ก็ก�าหนดนะ ปวดหนอ ปวดหนอ มันหายมั๊ย 

ไม่หายกท็น ทนได้เท่าทีท่นไหว นกึถงึพระเถระทีท่่านทบุหวัเข่า เพือ่เป็นหลกั

ประกนัให้กบัโจร หรอืบางคนคดิสารพดัคดิ อยากคิดให้มันคิดไป คิดหนอตาม

ไปเรื่อยๆ ทุกอย่างจะดีเอง

อย่าคิดแต่จะเอา จงรู้เท่าทันกิเลส
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๓

กฏเกณฑ์ของธรรมดา
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 พระโยคาวจร แม่ชีผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ช่วงต่อไป เป็นช่วง

ฟังธรรม เป็นช่วงปฏิบัติธรรมร่วมกันให้พวกเราน่ังสมาธิแล้วก็ถือโอกาส ฟัง

ธรรมะบรรยายไปด้วย วันนี้ก็เป็น วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ตรงกับปี

พทุธศกัราช ๒๕๕๙ วนันีก็้ถือว่าเป็นวนัคล้ายวนัครบรอบวนัมรณภาพ พระเดช

พระคุณหลวงพ่อ ดร. ภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏ

ฐานาจรยิะ อดตีประธานสงฆ์ พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานของวัด

ภัททันตะอาสภาราม ซึ่งท่านได้ละสังขารไปวันนี้ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ที่

ผ่านมารวมระยะเวลา ๖ ปีพอดี จะอย่างไรก็ตามคุณงามความดีหรือค�าสอน

ในเร่ืองของการประพฤตปิฏบิติัวปัิสสนากรรมฐานกย็งัอยูป่กต ิคนไหนหยบิจบั

ขึน้มา ใช้ในการประพฤตปิฏบิตัเิหมอืนกบัว่า ประพฤตปิฏบิตัเิมือ่ไรกไ็ด้ผลเมือ่

นั้น หรือท�าเมื่อไรก็ท�าให้มีสติเมื่อนั้น ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือท่านด�าเนินตามค�า

สอนของพระบรมศาสดาสมัมาสัมพทุธเจ้าของเรา ก่อนทีจ่ะดบัขนัธปรนิพิพาน 

ท่านตรัสถึงความไม่เที่ยง ท่านตรัสถึงว่าสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา 

เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ฉะนั้นครูบาอาจารย์ใน

สายวิปัสสนาวงศ์ ท่านจะเน้นไปที่ความไม่ประมาทเป็นหลักในการสอนหรือ

บอก หรือแนะว่าท�ายังไง จะท�าให้โยคีคือผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐาน จะไม่

ตกไปสู่ความประมาท จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาท คือสอนให้มีสติในขณะ

ยนื เดนิ นัง่ นอน แล้วกส็อนให้มสีตใินขณะทีเ่ราอยูใ่นอริยิาบทย่อย อย่างเช่น 
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เวลาขณะที่เราก้มก็ดี ขณะที่เงยก็ดี ขณะที่เหลียวซ้ายแลขวา หรือขณะที่เรา

เคี้ยว กลืน เราดื่ม เดินไปข้างหน้า ถอยกลับหลังก็ได้ หรือนิ่งอยู่ก็ตาม ก็สอน

ให้ทกุคนอยูด้่วยความไม่ประมาทคอืมสีต ิตัง้แต่ตืน่จนกระทัง่หลับ เพราะเหตุ

ว่าสิง่ทัง้หลายมคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา ถ้าเรามวัแต่ผลดัวนัประกนัพรุง่อยู่ 

ชวีติทีเ่หลอือยูก่ล่็วงไปเรือ่ยๆ พอกาลเวลาล่วงไปไม่ได้ล่วงไปเปล่าๆมันก็กลืน

กนิอาย ุกลนืกนิความหนุม่สาวต่างๆให้หายไปด้วย ความแก่กค็บืคลานเข้ามา

เยือน สุดท้ายความตายก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเลี่ยงไม่ได้
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ในการประพฤติปฏิบัติ

เหมือนกับว่า ประพฤติปฏิบัติ

เมื่อไรก็ได้ผลเมื่อนั้น หรือท�า

เมื่อไรก็ท�าให้มีสติเมื่อนั้น{ }
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 ในช่วงเช้าๆ เราก็มีกิจกรรมกัน นิมนต์พระสงฆ์ท่านมาสวดพระพุทธ

มนต์ ท่านสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามสูตร กล่าวถึงกฎของธรรมชาติ 

เรียกว่าธรรมมฐิติ พูดถึงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้าเรายังอยู่ในโลกนี้สิ่งเหล่า

นี้ก็จะยังคงมีอยู่ ไม่ได้ไปไหน ถ้าเราไม่เข้านิพพาน ถ้าเราไปนึกถึงค�าๆ หนึ่งที่

เป็นปรศินาธรรมทีพ่ดูถงึ ส่วนใหญ่พดูถงึยามทีค่นตายไปแล้ว คอื ช่วงงานศพ 

พูดถึงเวลาเทศน์งานศพ ๔ คนหาม ๓ คนแห่ ๑ คนนั่งแคร่ ๒ คนพาไป ๔ คน

หามคืออะไร รูปของเราก็ประกอบไปด้วย ดิน น�า้ ลม ไฟ ธาตุทั้ง ๔ ในขณะ

ที่เราก�าหนด กรรมฐานอยู่ในพองในยุบก็มีทั้ง ธาตุ ดิน น�า้ ลม ไฟ ไม่ได้มีเลย 

พองยุบก็เป็นเพียงสมมุติที่เรารู้ เราเห็น เพียงแค่อาการของรูปที่เคลื่อนไหว 

อาการของใจที่รู้ทุกอย่างจริงๆ มันว่างเปล่า แต่เรารู้จริงแค่ด้านเดียว เราก็

เลยยึด ยึดว่าตัวเรา จริงๆ ก็คือ ธาตุทั้ง ๔ ดิน น�้า ไฟ ลม  เท่านั้นเอง 

อาการพอง-ยบุประกอบไปด้วยธาตุ ๔
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 สามคนแห่ หมายถึง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือความไม่เที่ยง 

เปลี่ยนแปลง ตอนเกิดมาใหม่ๆ ก็เปรียบเหมือนกับโตขึ้น พอโตเต็มที่แล้วก็

ความเสื่อมก็ปรากฏแต่จริงๆ แล้วคือเสื่อม จริงแล้วพอเกิดก็เสื่อมไปเรื่อยๆ 

แต่เราไปมองความเจรญิเพราะมนัไปปิดบงัไว้ แต่พอไม่ถกูปิดกเ็ปิดกเ็หน็ความ

เส่ือมปรากฏ พออายมุากขึน้เรืย่วแรง ทกุอย่างกเ็ริม่ปรากฏ ผม เนือ้หนงั อะไร

ต่างๆก็เริม่เหีย่วย่น ฟันฟางกเ็ร่ิมผ ุเร่ิมกร่อน เร่ิมหกั แล้วจะเหน็ความเสือ่มมนั

มีให้เห็นชัดขึ้น ชัดขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายก็คือ มรณะ คือความตายก็มาเยือนอยู่ดี 

ส่ิงเหล่านี้คือความไม่เที่ยง ทุกขังคือทนอยู่สภาพแบบนั้นไม่ได้ แล้วอนัตตา

ก็คือความไม่ใช่ตัวตน หรือบังคับบัญชาไม่ได้ ถ้าเราบังคับได้ เราก็บังคับก็ไม่

ให้มันแก่ ไม่ให้เจ็บ ได้ แต่นี่บังคับไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องยอมรับถึงแม้ไม่ยอมรับ 

สภาพเหล่านั้นก็บังคับให้อยู่กับเราตลอดไปไม่ได้ นี่คือ ๔ คนหาม ๓ คนแห่
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พูดถึงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

ถ้าเรายังอยู่ในโลกนี้ สิ่งเหล่านี้

ก็จะยังคงมีอยู่ ไม่ได้ไปไหน{ }
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 มีอีกนัยหนึ่ง ๔ คนหาม อาจจะหมายถึงก�าเนิดทั้ง ๔ คนเราเกิดมามี

ก�าเนิดทั้ง ๔ ก�าเนิดแรกคือ ก�าเนิด เรียกว่า โยนิ หรือ โยนี ถ้านัยดูเหมือนกับ

ว่าเป็นฐานรองรับศิวลึงค์ โยนีก็เหมือนเป็นตัวแทนอวัยวะเพศหญิง ศิวลึงค์

เป็นตัวแทนของอวัยะเพศชาย ซึ่งปรากฏอยู่ทั่วไปตามเทวสถานของศาสนา

ฮินดูคนที่มีความเชื่อก็จะบูชาเพราะถือว่าเป็นที่เกิดของคนและสัตว์ทั้งหลาย 

เกิดในก�าเนิดทั้ง ๔ ก็ต้องมีสิ่งนี้ เป็นก�าเนิด อย่างเช่นก�าเนิดที่ ๑ คือชลาพุชะ

ที่เราสวดเวลาที่เรากรวดน�้าตอนเช้าๆ ชลาพุชะก็คือเกิดมาเป็นตัวใครบ้างที่

เกิดเป็นตัว อย่างมนุษย์ สัตว์บางประเภทเกิดมาเป็นตัว เรียกว่า ชลาพุชะทีนี้

ก�าเนิดที่ ๒ เรียกว่า อัณฑชะ เกิดเป็นไข่ อย่างพวกที่เกิดเป็นไข่ เช่น ไก่ เป็ด 

ที่เราเห็น จระเข้หรือว่า งู เกิดเป็นไข่ หรือ นกก็ได้ อันนี้เกิดในก�าเนิดที่เรียก

ว่าเติบโตในไข่ก่อน แล้วค่อยกระเทาะเปลือกไข่ออกมาเป็นตัว ก�าเนิดที่ ๓  

สงัเสทชะ คอื อาจจะเกดิในเถ้าไคล หรอืของสกปรก อาศัยส่ิงสกปรก ส่ิงเหล่า

นี้เกิดขึ้นมา อีกก�าเนิดหนึ่งเป็นก�าเนิดที่ ๔ คือ โอปปาติกะ ก�าเนิดนี้อาจจะ

ไม่ต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่เกิด แต่เกิดด้วยอ�านาจของบุญหรือบาป อย่างเช่น 

เมื่อท�าเหตุดีมา พอตายก็ไปเกิดเป็นเทวดา เป็นพรหม ไปอุบัติในภพภูมินั้นๆ 

ทันที ไม่ต้องรอระยะเวลา กี่เดือน กี่ปี พอเกิดก็โตทันที ถ้าเป็นบาปก็ไปผุด

ขึน้ ในนรกทนัท ีท่านอปุมาอปุไมยเหมอืนกบัความคิดของคนเรา เวลามันโผล่

มาไม่ได้อาศัย พ่อแม่ โผล่มาเลย คิดไม่ดีคิดเป็นอกุศล หรือคิดดีก็สร้างวิมาน

ก�าเนิด ๔
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ในอากาศอาศัยอารมณ์ดีทันที ถ้าร่างกายก็ต้องอาศัยพ่อแม่ กว่าจะเกิด กว่า

จะเล้ียงด้วยข้าว โภชนาอาหารเสียไปหลายล้านบาท กว่าจะโตขนาดนี้ กิน

ไม่รู้เท่าไหร่ เสื้อผ้าที่สวมใส่ ของใช้ไม้สอยที่อยู่อาศัย กว่าเราจะโตขนาดนี้ก็

หมดไปเยอะเหมือนกัน ผู้ที่ถือก�าเนิดที่ ๔ โอปปาติกะก�าเนิดจริงๆ เกิดด้วย

บุญหรือบาป ถ้าดีก็เกิดด้วยอ�านาจของบุญ ถ้าไม่ดีก็เกิดด้วยอ�านาจของบาป 

ที่ท�าไว้ เราสั่งสมไว้ ก็เหมือนกับสะสมไว้เรื่อยๆ ก็เหมือนกับถ้าเป็นชีวิตก็กิน

เนื้อหนัง สะสม เรี่ยวแรงก�าลัง อาหาร ก็ไปหล่อเลี้ยงชีวิต เซลส์ต่างๆ ตราบ

เท่ากับอายุขัยของแต่ละคนก็เหมือนกับหมดภพนี้ชาตินี้ ตายไปแล้วยังต้อง

เกิดใหม่ แต่ยังก�าเนิดประเภทไหนก็อีกเรื่องหนึ่ง อยู่ที่บุญบาป ฉะนั้นเวลาที่

เราถือก�าเนิดมา เหมือนเห็นภาพ ๒ ด้าน บุญกุศลเป็นนามธรรม มันจะผุดขึ้น

เทียบเคียงกับสิ่งที่มันผุดขึ้นในใจเรา เราจะละอัตภาพน้ีไปก็เหมือนกับแบบ

นี้ บางครั้งก็เหมือนคนหลับไป หลับฝันแล้วไปตื่นขึ้นในสวรรค์ ในนรก ได้รับ

ความทรมาน พอตื่นจากฝันก็หายทรมาน หรือเวลาจะไปไหนมาไหนเหมือน

กับ ไม่ได้ล�าบากในการไป ไปในภพภูมิเหล่านี้ คู้แขนเหยียดแขน จิตเราน้อม

ไป แป๊บเดียวตรงไหนก็ถึงหมด ระยะทางในจักรวาลเท่ากันหมด ไม่มีเท่านั้น

เท่านี้ ถ้าคนถึงสภาพตรงนี้แล้วเหมือนระยะทางเท่ากัน จะไปเมื่อไหร่ก็ไปได้ 

ด้วยอ�านาจของบุญและบาป แต่ระยะเวลาในสวรรค์หรือนรก หรือชั้นพรหม 

ต่างกนั แต่เวลาไปละอตัภาพ ไปไม่ได้ยากนะ เหมอืนความคดิของคนไม่ได้ยาก
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ไม่ได้อาศยัยานอวกาศ ต้องท่องอยูใ่นอวกาศหลายเดอืน หลายปี กว่าจะไปถงึ

ดาวเคราะห์ ดวงนั้นดวงนี้ ใกล้หน่อย ถ้าเป็นล้านก็ไกลไปเรื่อยๆ แล้ว อย่างนี้

เป็นต้น ฉะนั้นก็อุปมาอุปไมย ๔ คนหาม หมายถึงก�าเนิดทั้ง ๔ หรือหมายถึง

ธาตุทั้ง ๔ สามคนแห่ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
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ความคิดของคนเรา เวลามันโผล่มา

ไม่ได้อาศัย พ่อแม่ โผล่มาเลยคิด

ไม่ดีคิดเป็นอกุศล หรือคิดดีก็สร้าง

วิมานในอากาศอาศัยอารมณ์ดีทันที{ }
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 บางท่านกล่าวว่า ๓ คนแห่ น่าจะหมายถึง ภพภูมิที่เรายังท่องเที่ยว

ในสังสารวัฏ ในภูมิทั้ง ๓ ก็ได้ อย่างนรก หรือสวรรค์ ก็ยังจัดอยู่ในกามาวจร     

รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ส่วนสวรรค์ก็จัดอยู่ในช้ันที่เรียกว่า ที่มีรูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สมบูรณ์แต่ก็ยังอยู่ในชั้น กามาวจร สวรรค์ ๖ ชั้น มีรูป

ไม่มีรูป ยังมีรูปไม่มีรูปอีก ส่วนพระอรหันต์ ไม่มี เป็นผู้ไม่มีภพ ไม่มีภูมิ เพราะ

กิเลสหมดแล้ว นิพพาน ถ้ายังมีนั่นนี่ก็ยังแก้อีก เจ็บอีก ตายอีก ฉะนั้นบาง

คนจึงไม่อยากไปนิพพาน เพราะว่าเหมือนว่าไม่มีปราสาท หรือความสะดวก

สบายรองรับ บางท่ีบางแห่งถึงบอกว่านิพพาน เหมือนกับเป็นเมือง บางคน

ปรารถนาจึงอธิษฐานไปเมือง นฤพาน คือพระนิพพาน เหมือนนิพพานเป็นที่

ภพภูมิที่สัตว์ท่องเที่ยวอยู่
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อยู่ที่อาศัย คนอยู่ในเมืองนิพพานจะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เป็นอัตตา แต่

ในทางพระพทุธศาสนา นพิพานเป็นเพียงสภาพธรรมเท่านัน้เอง สภาพท่านนัน้

เรียกว่า อสังขตธรรมไม่มีอะไรไปปรุง พอไปปรุงไม่ได้ก็ไม่แปรปรวนไป ถ้าจะ

บอกว่าไม่แก่ กไ็ม่แก่ไม่มปัีจจยัไปปรงุ ไม่เจบ็กไ็ม่มปัีจจยัไปท�าให้เจบ็ ถ้าบอก

ไม่ตายก็ไม่มีปัจจัยไปท�าให้ตาย เพราะไม่มอีะไรคอืชาตคิอืความเกดิแล้ว ไม่มี

เหตุ เพราะเหตุไม่มีส่ิงนั้นก็ไม่มี แต่ถ้าเรายังมีมีกิเลสอยู่ก็ยังเวียนไปเวียนมา 

เมื่อยังมีสี่คนหามสามคนแห่ก็แห่กันไป
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ถ้าเรายังมีกิเลสอยู่

ก็ยังเวียนไปเวียนมา

เมื่อยังมีสี่คนหาม

สามคนแห่ก็แห่กันไป{ }
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โทสะ ท�าให้สัตว์ผู้เวียนว่ายตายเกิดไปตกนรก

 ทีนี้หนึ่งคนนั่งแคร่คือจิตใจของคนเรานั่นเอง สองคนพาไปคือตราบ

ใดที่เรายังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏจะมีบุญกับบาป มีกุศลหรืออกุศลพาไป 

พอเราตายไป ถ้าเป็นบาปๆก็พาไปสู่อบายภูมิไปนรก ไปอบายภูมิทั้ง ๔ มี 

นรก มีเปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉาน การไปสู่นรกจะเทียบเคียงให้ฟังง่ายๆ

คือ เหมือนกับใจเราเวลาโกรธ เกลียดใคร โทสะความประทุษร้ายมันเกิด ใจ

จะร้อนดุจดังไฟ โทสัคคิ ถ้าจะหาไฟนรกหาไม่ยาก อยู่ที่ใจของเรานี่เอง ส่วน

ระยะเวลาในนรกไม่จ�ากัด บางคนผูกโกรธเอาไว้นาน ผ่านไปหลายปีก็ยังอยู่ 

บางคนมีไฟแห่งความพยาบาท ไฟที่กล่าวนี้มันยังเผาลนจิตใจได้อยู่ตลอด จน

ไหม้ จนเกรียม จนอยู่ไม่เป็นสุข ไม่มีความสุข มันร้อนไปหมดทุกอย่าง เป็น

คนหงุดหงิดขี้ร�าคาญ ร่างกายจิตใจรวนไปหมด คนมักโกรธสามารถพบนรก

ในปัจจุบันได้ เหมือนสวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ นรกอยู่ไม่ไกลอยู่ในใจเรา
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เอง สวรรค์นรกใกล้ๆ เทียบเคียงพอเข้าใจ อุปมาอุปไมย ถ้าคนเรายังมีความ

โกรธ ถ้าละจากอัตภาพนี้ก�าลังแห่งอกุศลคือความโกรธก็จะพาไปนรก  เวลา

จะไป โกรธใครเขาอยู ่อาฆาตใครเขาอยู ่อยูก่บัพอง กบัยบุ กอ็าจจะไม่ได้โกรธ

ใคร ไม่ได้ไปเกลียดใครตอนนั้น อาจจะไปดี ไปสู่คติ แต่ถ้าตอนนั้น พยาบาท

โผล่ข้ึนมา มนัอาฆาต บางคนกโ็กรธ เกลยีด คนในครอบครวัตวัเองก็ม ีอย่างนี้

เป็นต้น จิตทีส่ัง่สมเอาไว้ ตัง้แต่เลก็ จนโต ถูกกระท�า เดก็บางคนกห็าว่าพ่อแม่

ไม่รกับ้าง มนักม็ ีออกมาตอนใกล้ตาย บางคนรอดตายแล้วกเ็ปลีย่นพฤตกิรรม

ใหม่ หันมาท�าดี มันลบเลือนได้ยาก นี้คืออ�านาจของโทสะ กิเลสพาไปนรก ไป

เกิดเป็นสัตว์นรกได้ อันนี้เทียบเคียงให้ฟัง สองคนพาไป ถ้าเป็นบาปก็ไปเกิด

ในอบายภูมิทั้ง ๔
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บางคนมีไฟแห่งความพยาบาท ไฟที่

กล่าวนี้มันยังเผาลนจิตใจได้อยู่ตลอด 

จนไหม้ จนเกรียม จนอยู่ไม่เป็นสุข 

ไม่มีความสุข มันร้อนไปหมดทุกอย่าง{ }
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 บุคคลบางคนในโลกนี้ไปเกิดเป็นเปรต ไปยังไง ไปด้วยอ�านาจของ 

โลภะ ความโลภ ท�าให้คนไปเกิด เป็นเปรต ห่วงลูกหลาน ทรัพย์สิน บางครั้งก็

เป็นผีเฝ้า ตรงนั้น ตรงนี้ พวกเปรต พอตายปุ๊บก็ไปเลย ไม่ต้องมีพ่อแม่ ก�าเนิด

น้ีเรียกว่า โอปปาตกิะ ไปเกดิในนรก ในเปรต ด้วยอ�านาจของบญุของบาป อาจ

จะตัวใหญ่ แต่ที่เค้าเขียนไว้อาจจะไม่ถูก อุปมาเฉยๆเหมือนกับคนเราความ

โลภ ปากเล็ก แต่จะกินทีเยอะๆ ปากเท่ารูเข็ม กินอะไรก็กินไม่ได้ พอโลภ

มาคนเรากินได้หมด บางคนบอกว่า ในพระสูตรเคยกล่าวไว้ว่า แม้แต่เนรมิต

ภูเขาให้เป็นทองค�า ก็ยังอยากจะได้มากกว่านั้นอีก  ฉะนั้นคนที่มีความโลภ มี 

โลภะ กจ็ะไปก�าเนดิ ในก�าเนดิแห่งเปรต เปรตมหีลายประเภท เปรตทีม่าคอย

รับบุญรับกุศล เปรตพวกนี้มีหน้าที่ขออย่างเดียว ถ้าคนไหนไปเจอขอทาน

อินเดียก็จะนึกออก เป็นพวกขอ ขอส่วนบุญ รอคนอุทิศให้ บางคนก็อุทิศ

เจาะจง ตัวเองก็ไม่ได้ เพราะเค้าได้ให้ญาติเค้า แต่ถ้ามีบางคนท�าบุญให้เปรต 

ก็พลอยได้กินไปด้วย ฉะนั้นในบางครั้งก็นึกถึง บุญเดือน ๑๐ อุทิศให้พวกนี้ 

หรอืถ้าเป็นบุญฝรัง่กว็นัพรุง่นี ้วนัที ่๒๕ ฉะนัน้ก็เหมือนกบัคนไปเกดิเป็นเปรต 

ก็มีทั้งชั้นต�่า ชั้นสูง เปรตบางพวกก็มีฤทธิ์ หลวงพ่ออาสภะ บอกว่า เปรตที่มี

ฤทธิ์ เขี้ยวงอกแล้วจะเป็นยักษ์ ก�าเนิด จะไปเป็นเปรต ด้วยอ�านาจของโลภะ 

โลภะ ท�าให้คนไปเกิดเป็นเปรต
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เวลาทีเ่ราก�าหนด ด้วยโลภะ โทสะ ปิดหนทางทีจ่ะไปเป็นนรก เป็นเปรต มสีติ 

เหมือนปิดประตูอบายภูมิไปเรื่อยๆไม่ธรรมดา อย่าไปคิดว่าท�าแค่นี้ ไม่หรอก 

พอตอนใกล้ตายรู้ คนเราพอใกล้ตายจะรู้ อย่างบางคนพอใกล้ตายพอส�านึก

ได้ พอรู้ว่าจะตายก็อ้อนวอน ถ้าลูกช้างรอดชีวิตคราวนี้ ลูกช้างจะเอานั่นนี่ให้ 

เอาหมด บางคนก็จะบวชให้ บางคนบอกว่าจะให้ท�าอะไรก็ท�า ขอให้รอดชีวิต 

ท�าหมดทุกอย่าง พอจะตายจริงก็เกิดความกลัว กลัวขึ้นมา พอจะไปจริงๆ ก็

อ้อนวอนขอให้อยู ่ต่อรองกบัมจัจุราช ฉะนัน้ถ้าเรามสีตอิยูเ่นอืงๆ ค�าสอนของ

พ่อแม่ครูบาอาจารย์ใช้ได้ตลอด ท่านสืบทอดค�าสอนมาจากพระพุทธเจ้า เรา

น�ามาก�าหนด ประพฤต ิเมือ่เราไม่ประมาท แต่ละขณะทีเ่ราก�าหนดเหมอืนปิด

ประตูอบาย ไม่เปิด ปิดไว้ ปิดโอกาสท่ีจะไปเกิดเป็นเปรตเป็นสตัว์นรก ในขณะ

ท่ีเรารู้เท่าทนัขณะ ปัจจบุนัอารมณ์ โลภะ โทสะ ไม่เกดิ ทนีีไ้ปเกิดเป็นอสรูกาย 

บางพวกมีวิมานอยู่ เป็นผีเป็นเปรต หรือว่ามีร่างกายผิดปกติ กลางวันอาจจะ

ซ่อนตัว แต่กลางคืนอาจจะออกไป หาล่าเหยื่อ หรือกลางคืนเป็นสาวสวยเลย 

แต่พอกลางวันหน้าตาน่าเกลียดก็มี หลายแบบ อันนี้พวกอสูรกาย หรือบาง

คนบอกว่า พวกนี้เทียบเคียงกับพวกไม่ยอมหลับยอมนอน คอยลักขโมยของ

ชาวบ้านเขานแีหละพวกอสรูกาย เพราะอ�านาจโลภะท�าให้เป็นเปรตอสรุกาย
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เมื่อเราไม่ประมาท แต่ละขณะ

ที่เราก�าหนด เหมือนปิดประตู

อบาย ไม่เปิด ปิดไว้ ปิดโอกาสที่

จะไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรก{ }
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 ทีนี้โมหะความหลงท�าให้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน บางคนก็ไปเกิดเป็น

สุนัขก็ดีหน่อย ตัวอย่างสุนัขท่ีวัดภัททันตะอาสภาราม มีแม่ชี โยคีที่ใจดี ให้

อาหาร น�า้ ให้นูน่นี ่รกัสนุขัเหลอืเกนิ เลีย้งจนอ้วน ถ้ามันไปเกดิทีอ่ื่นกแ็น่นอน

เหมือนกันว่าจะโดนทั้งไม้ ทั้งแข้งหรือเปล่า ดูแล้วมันต่างกัน บางที่บางแห่ง 

ก็เลี้ยงมันดี ฉีดยาให้ ที่เราสัมผัสได้ ที่อยู่ใกล้ชิดกับเรา แค่สุนัขก็มีหลายพันธุ์ 

เพราะอ�านาจของโมหะเหมือนเคยมีเศรษฐีที่น้อยใจลูก เหมือนลูกดูแลหมาดี

กว่าตนเอง ก็เลยน้อยใจ พ่อแท้ๆ ยังไม่ดู ไปรักหมามากกว่ากู เกิดตายไปก็

ไปเกิดเป็นหมา ก็ไม่แน่ไม่นอน เกิดโมหะ เค้าดูแลหมาแล้วเกิดอิจฉา ก็เลย

ไปเกิดเป็นหมา โมหะความหลง หรือไปเกิดเป็นเดรัจฉานอื่นๆ มีอายุต่างกัน 

อยูด้่วยวบิากกรรม สตัว์บางประเภทกินหญ้า สตัว์บางประเภทกนิอาหารหรอื

เลี้ยงชีพให้อยู่ ให้หมดไป กิเลสมันยังไม่หมด มันก็อาจจะออกลูกมาเป็นหมา

อกี แล้วมนักม็คีวามพเิศษท�าให้คนหลงรกัมนั ถ้าเกลยีดมันเม่ือไหร่จะถกูฆ่า ก็

จะมลีกัษณะพเิศษทีด่งึดดูผูอ้ืน่ให้รูส้กึรกัและเอน็ด ูพอมนัโตขึน้ไม่รูจ้กัพ่อแม่

แล้ว เป็นไปตามอ�านาจของกรรมเหมือนกัน ฉะนั้นแต่ถ้าเราก�าหนดไปเรื่อยๆ 

ก็เท่ากับพยายามปิดอบายภูมิไปด้วย เพราะโลภะ โทสะ โมหะกิเลส ถ้าเรา

ประมาทมันก็เกิดได้อีก ฉะนั้นอย่าขี้เกียจปฏิบัติ อย่าขี้เกียจระลึกรู้ พยายาม

ท�า ประพฤติปฏิบัติ ติดต่อต่อเนื่อง ฝึกดูจิตใจเรา จะได้ระงับยับยั้งจิตใจได้ 

จะท�าบุญท�าทานรักษาศีล ทานที่เราให้ ศีลที่เรารักษา ภาวนาที่เราเจริญก็จะ

โมหะ เป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
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เกื้อกูลอุดหนุนกันไปมา ท�าให้เราเจริญในทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล เป็น

ความฉลาดในการให้ทาน  รักษาศีล เจริญภาวนา ไม่ใช่หลับหูหลับตาเพียง

อย่างเดียว ทุกๆขณะที่ก�าหนดเท่ากับปิดประตูอบายภูมิไปด้วย เห็นม๊ัยเม่ือ

เราคิดถูก พูดถูก ท�าถูก ทางที่จะไปข้างหน้าปลอดภัย

 วันนี้พวกเรามาระลึกนึกถึงวันคล้ายวันที่ หลวงพ่อพระภัททันตะ 

อาสภะท่านได้ละสังขารจากศิษยานุศิษย์ ถึงท่านจะเป็นคนพม่าแต่ท่านก็อยู่

เมืองไทยตั้งแต่อายุ ๔๒ปี เรียกได้ว่าชีวิตส่วนใหญ่ของท่านอยู่เพื่อบอกสอน

วิปัสสนากรรมฐานแก่สานุศิษย์มากมาย เมื่อวันนี้มาถึงท่านก็ต้องจากไป 

เหลือไว้แต่ทรัพย์ภายในอันเป็นค�าสั่งสอนของท่านที่เป็นมรดกธรรมตกทอด

มาถงึพวกเราจนทกุวนันี ้ชลบรุสียาดอ เป็นค�าทีท่่านมหาสสียาดอ เรยีกหลวง

พ่ออาสภะ พ�านักที่วิเวกอาศรม จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย เพื่อยกย่องท่าน

ในฐานะที่มาท�าหน้าที่พระธรรมทูตสายประเทศพม่า เพื่อเผยแผ่วิปัสสนา

กรรมฐานในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๖ – ๒๕๕๓ ท่านสละธาตุขันธ์

ท้ิงไว้บนพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้ จึงขอให้ท่านทั้งหลายน้อมจิตระลึกรู้คุณและ

ตอบแทนคณุการปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐาน ตามแนวสตปัิฏฐาน ๔ ทีพ่ระสมัมา

สัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐาน ๔ ว่า ทางนี้เป็นเพียงทางเดียวที่จะ

ท�าให้ผู้ปฏิบัติตามเข้าถึงพระนิพพานได้
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เพราะโลภะ โทสะ โมหะกิเลส 

ถ้าเราประมาทมันก็เกิดได้อีก 

ฉะนั้นอย่าขี้เกียจปฏิบัติ

อย่าขี้เกียจระลึกรู้{ }
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ขึน้ชือ่ว่าสังขารล้วนต้องแตกดบัเป็นธรรมดา

 เมือ่มกีารเริม่ต้นกต้็องมสีิน้สดุเป็นธรรมดา เม่ือยงัมีสงัขารหรอืยงัมีรปู

มนีามสดุท้ายต้องมกีารแตกดบัเป็นธรรมดา  อปุาทนินกสังขาร ได้แก่สังขารที่

มจีติใจครอง ทีต่กอยูใ่นธรรมนยิาม อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา ชดั ตกอยูใ่นกฎอนั

นี้ หนีไม่พ้น แต่อนุปาทินนก เหมือนศาลาที่ไม่มีใจครอง มันก็เสื่อมไปเรื่อยๆ 

เดี๋ยวสีทาใหม่ก็ซีดอีกแล้ว หลังคาไม่ทันไรร่ัวอีกแล้ว ร่ัวบ่อยๆ ฝ้าทะลุแล้ว

อย่างนี้เป็นต้น ปาร์เก้ก็เก่าแล้วต้องขัดใหม่ ซ่อมนู่น ซ่อมนี่ ก็จะเห็นว่า พวก

ต้นไม้ พวกรถ เรือน ไม่มีจิตวิญญาณครอง ก็ตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่า ธรรม-

นิยาม อนิจจังความไม่เที่ยง ทุกขังความทุกข์กายทุกข์ใจ อนัตตา ความไม่ใช่

ตัวตนบงัคบับญัชาไม่ได้ เมือ่มเีกิดข้ึนในเบือ้งต้น เม่ือตัง้อยูก่มี็ความแปรปรวน

ปรากฏ สุดก็แตกสลายไปเป็นธรรมดา ส่วนพระนิพพานเป็นนั่น เป็นอสังขต-

ธรรม ธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุง เมื่อตั้งอยู่ความแปรปรวนย่อมไม่ปรากฏ เพราะ

นิพพานไม่มอีะไรไปปรงุ ดงันัน้เราต้องไม่ประมาท หม่ันเตอืนตนด้วยสตปัิญญา

อยูเ่สมอๆ และพยายามระลกึรู้ก�าหนดดสูภาพธรรม อนัเป็นปัจจบุนัอย่างเท่า

ทันโลกและชีวิตตามเป็นจริง
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๔

ปฏิบัติธรรมน�ากิเลสออก
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 พระโยคาวจร แม่ชี โยคีผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ช่วงต่อไปเป็น

ช่วงฟังธรรม เป็นช่วงปฏิบัติธรรมร่วมกัน ให้พวกเรานั่งสมาธิ ถือโอกาสฟัง

ธรรมะบรรยายไปด้วย จะนั่งแบบธรรมดาก็คือขัดสมาธิ เอาขาซ้ายเข้าข้างใน 

ขาขวาออกข้างนอกกไ็ด้ หรอืบางทีเ่รยีกว่านัง่เรยีงขา แต่กายท่อนบนกต็ัง้ตรง 

กายท่อนล่างก็คู้งอธรรมดา คือไม่มีขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวา เป็นนั่งสมาธิ

ชั้นเดียว นั่งอีกแบบหนึ่งจะนั่งแบบ ขวาทับซ้ายก็ได้ หรือ ซ้ายทับขวาก็ไม่ผิด 

แต่ไม่นยิม ท�ากนัเท่านัน้เอง แต่จะเอาขาซ้ายทบัขาขวา กไ็ม่ผดิกตกิา กายท่อน

บนก็ตั้งตรงเหมือนกัน ทีนี้แบบที่ ๓ คือนั่งแบบขาขัดกัน เรียกว่านั่งขัดสมาธิ

เพชร คนไม่เคยนั่งก็ปวด แล้วก็ทรมานเหมือนกัน สบายที่สุดคือนั่งแบบเรียง

ขา แต่ข้อดีของขัดสมาธิเพชร ท�าให้กายท่อนบนตรงดี คนไหนง่วงเหงาบาง

ครั้งก็นั่งขัดสมาธิเพชรก็ไม่ค่อยง่วง อดทน อันนี้คือนั่งแบบ ๓ แบบ ส่วนแบบ

ที่ ๔ คือตามแต่ถนัด ค�าว่าตามแต่ถนัด บางคนนั่งพับเพียบนั่งได้ทนเหลือเกิน 

น่ังท่าไหนท่านั้น แต่ถ้านั่งท่าอ่ืนไม่ค่อยทน แต่เวลาเราน่ังพับเพียบ หลังมัน

จะบิดๆหน่อยหนึ่ง แต่ถ้าเรานั่งขัดสมาธิ ส่วนใหญ่กระดูกสันหลังตรง ก็เลือก

นั่งเอา ทีนี้วิธีนั่งนะ วิธีวางมือ ก็เป็นเทคนิคของแต่ละที่ แต่ละแห่งอาจจะไม่

เหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่ที่นิยม คือวางมือขวา ทับมือซ้าย คืออยู่บนมือซ้าย ที่

นยิมส่วนหวัแม่มอืบางทีก่บ็อกว่าชนกนั บางทีก่ไ็ม่ชนกนั ชนกนัถามว่าผดิมัย๊ก็

ไม่ได้ผดิ หรอืถ้าไม่ชนกนัเป็นอะไรม๊ัย บางครัง้กไ็ม่เป็นไรเป็นไร เป็นความรูสึ้ก
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ของแต่ละคนเท่านัน้เอง ซึง่มข้ีอจ�ากดัแตกต่างกันไป ยงัไงเสยีสิง่ทีพ่ระพทุธเจ้า

ตรัสไว้ก็คือ นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง ด�ารงสติให้มั่น ที่เราชอบพูดกัน คือกาย

ท่อนล่างคูง้อ กายท่อนบนเหมือนกบัตัง้ตรง กายท่อนล่างคูง้อ ส่วนการวางมือ

ก็ไม่ได้บอกว่ามือขวาทับมือซ้ายเราจะเห็นว่าวางที่หัวเข่า ๒ ข้างก็มีหรือบาง

คนก็วางที่หัวเข่า คว�่ามือบ้างหงายมือบ้าง บางคนก็จีบมือบ้าง ก็แล้วแต่ว่า

กันไป เป็นเทคนิควิธีแต่ละคน ไม่เหมือนกัน เราก็ต้องดูความเหมาะสม มัน

อยู่ตรงไหนอย่างบางครั้งเราร้อนๆถ้าเรานั่งมือซ้อนกัน ก็จะท�าให้มือร้อน เรา

สงัเกต แต่บางครัง้เราวางมอืท่ีหัวเข่าไม่ค่อยร้อน แต่ถ้าหนาวเราต้องการให้อุน่
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มือซ้อนกันก็รู้สึกอุ่นดี แต่ถ้าหน้าร้อน จะรู้สึกว่าอากาศถ่ายเทดีไม่ค่อยอึดอัด 

ดทูีค่วามเหมาะสม ในช่วงทีเ่ราสภาวะนัน้ๆอย่างเวลานัง่บางคนกข็วาทบัซ้าย

เพราะเคยฝึกอยู่บ่อยหรือจะนั่งแบบเรียงขาก็ถือว่า นั่งได้เหมือนกันอยู่ตลอด

ระยะเวลาที่นั่ง อย่างเวลานั่งแล้วมีพองยุบ เราดูพองยุบ หรือดูอาการพองยุบ 

เราก็ต้องรู้สึกว่าพองยุบตลอด หรือไม่มีพองมียุบ เราก�าหนดนั่ง ก�าหนดถูกก็

จะรูต้วัว่าเรานัง่อยู ่แล้วก้นย้อยของเราทัง้สอง คอืถกูพืน้ บางครัง้ลักษณะของ

การถูก ไม่ใช่ถกูหนอเฉยๆนะ บางครัง้รู้สกึมนัอ่อน มนันิม่ตรงทีถ่กู อาการพวก

นี้เราจับได้ พอจับได้ดี รายละเอียดพวกนี้มันไม่ท�าให้จิตส่งออกนอก ก็จะอยู่

กับอาการเหล่านี้ หรือบางครั้งอาการอุ่นๆร้อนๆเย็นๆที่ก้นย้อย ที่เรานั่ง ที่ถูก

พื้นก็มี อันนี้คือรายละเอียดเวลาที่เรานั่งหนอ ถูกหนอ แทนพอง แทนยุบ ถ้า

พองยุบไม่ปรากฏ อันนี้วิธีหนึ่ง ทีนี้บางผู้ บางคน อาจจะเรียกว่าพอนั่งไปแล้ว

มันชอบคิดไปก่อน บางคนก็พอนั่งไม่อยู่กับพองกับยุบ ไปคิด พอมันไปคิดจะ

ท�าอย่างไรดี จะก�าหนด พองยุบหรือ ก�าหนดความคิดดี ถ้าบอกว่าอารมณ์

ไหนชัดเจน ก็ต้องก�าหนด บางคนก็ไปก�าหนดความคิด ถ้าเราไปเริ่มต้นใหม่ 

ก�าหนดอารมณ์หลกัก่อน จะดแีต่ถ้าก�าหนดความคดิก่อน ได้ม๊ัยได้ ไม่ถอืว่าผดิ 

แต่ถ้าจะให้จิตตั้งมั่นได้ดี หน่อยหนึ่ง จับหลักให้ได้ก่อน นั่งหนอถูกหนอ พอง

หนอยุบหนอ ถ้าใส่หนอได้ก็ใส่ ถ้าใส่ไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ แล้วทีนี้ถ้าเกิดมีความ

คิด แทรก จรเข้ามา ก�าหนดได้แล้วทีนี้ พอจับหลักได้มั่นคง อารมณ์ที่จรเข้า
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มาก�าหนดได้สบาย คิดหนอ คิดหนอ หรืออาจจะมีฐานอื่น มีเวทนา เกิดขึ้น

เราก็อาจจะก�าหนด สุขหนอ ทุกข์หนอ เจ็บหนอ ปวดหนอ หรือเฉยหนอ นิ่ง

หนอ ตามความรู้สกึของเราให้ทนั ถ้าเราตามความรู้สกึอาการเหล่านีท้นั เราก็

จะเห็นความดับ หรือความขาดไป ของความรู้สึกนึกคิด หรือความจ�าอารมณ์

ต่างๆที่มันมีหน้าที่รู้ หน้าที่จ�า หน้าที่คิด หน้าที่สั่งสม หน้าที่รับ หน้าที่ตัดสิน 

จิตมันก็จะรู้สภาพเหล่านี้ตามความเป็นจริง
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ถ้าเราตามความรู้สึกอาการเหล่า

นี้ทัน เราก็จะเห็นความดับ หรือ

ความขาดไปของความรู้สกึนกึคิด 

หรือความจ�าอารมณ์ต่างๆ{ }
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 การก�าหนดรูแ้ต่ละคร้ังบางคนกลัวว่าจะมีสมาธม๊ัิย จริงๆสมาธน่ิะมี ทกุ

คร้ังทีโ่ยคาวจร หรอืโยคีผูเ้ข้าปฏบิตั ิตัง้สตกิ�าหนด สมาธมิ ีเรยีกว่า วิรยิะม ีสติ

มี สมาธิมี สัมปชัญญะมี องค์ของสติปัฏฐานทั้ง ๔ สมาธิระดับไหน เป็นสมาธิ

ระดบั ขณิกสมาธ ิสมาธชิัว่ขณะมกี�าลงัมากมัย๊ มีก�าลงัไม่มาก เม่ือก�าลงัไม่มาก 

กเ็ตรยีมก�าหนดแล้วก�าหนดอกี เตรยีมระลกึรู้ให้ก�าหนดต่อเนือ่ง จงึจะไม่มช่ีอง

ว่างหรอืช่องโหว่ เม่ือไม่เกดิช่องว่าง ช่องโหว่ อารมณ์แทรกหรอือารมณ์จรกจ็ะ

ไม่ผุดขึน้มา เรากจ็ะเหมือนจติมนัไม่ไปไหน มนักอ็ยูก่บัรปูนาม ทีก่�าลังเกดิดบั 

ข้อดีขอขณิกสมาธคิอืไม่ลกึเกนิ ไม่เฉยเกนิ ไม่นิง่เกนิ อยูล่กัษณะพอดทีีเ่ราจะ

รบัรูส้ภาพทีแ่ท้จรงิของรปูนาม ของสงัขาร ทีป่รงุแต่งไปเรือ่ย เราจะเห็นความ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท�าให้โยคีหรือ

โยคาวจร ผู้เข้าปฏิบัติคลายจากความยึด พอเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าสิ่งที่เรารู้

อยู่ เห็นอยู่ ก�าหนดอยู่ หรือแยบคายอยู่ เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ คือทน

อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ มันเป็นอนัตตา คือบังคับบัญชาไม่ได้ นั่นคือสภาพที่แท้

จริงที่เราเห็น เห็นบ่อยๆเข้า บ่อยๆเข้า จิตมันก็เฉยๆแล้ว มันเฉยๆ เกิดความ

รู้สึกไม่ยินดียินร้าย ที่มันจะฟุ้งไปเรื่องนั้นนี้ มันก็ไม่คิด ไม่ปรุง ไม่แต่ง เพราะ

มันเห็นความจริงแล้วเกิดแล้วก็ดับ มีแล้วก็หายไป มีแล้วก็เสื่อมไป ไม่เห็นมี

อะไร นอกจากความเกิดและความดับ จิตมันเกิดปัญญาขึ้นมา พอเกิดปัญญา

ก็ละวางการยึดม่ันถือมั่นในความเป็นอะไรบ้าง บางครั้งเราก็ยึดม่ันในความ

ก�าหนดแต่ละครั้งยับยั้งกิเลส
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เป็นคน เป็นสัตว์ ในความเป็นอัตตาบ้าง ถอนท่านบอกว่า ถอนสักกายทิฏฐิ 

สัตตูปลัทธิ หรือถอนสมมุติบัญญัติที่มี เพราะสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นเพียงรูปกับ

นาม กายกับใจ หรือเป็นเพียงธาตุขันธ์ อายตนะที่อาศัยกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้ว

กเ็สือ่มไป เป็นแบบนีต้ลอดเวลา เราจะหลบัหรอืตืน่ ถ้ารปูนามมีอยูก่เ็ป็นแบบ

นีต้ลอด เรยีกว่าสงบ สงบแบบปัญญาน�า คอืปัญญาทเีห็นสภาพตามความเป็น

จริง แล้วสมาธิก็ตามมาด้วย ทุกครั้งที่มีปัญญา มีสติ สมาธิก็ตามมาด้วย พอ

เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็คลายความยึดมั่นถือมั่น ดิ้นรน ถ้าเห็นจริง เห็น

แจ้ง เหน็ประจกัษ์ในอรยิะทัง้ ๔ กย็ิง่เหน็สงัโยชน์ ต่างๆได้ตามล�าดบั อย่างเหน็

ทุกข์ เราก�าหนด เราเหน็แล้วเราก็ก�าหนดรู้ทกุข์ ก�าหนดแต่ละคร้ังคอืรูท้กุข์นะ 

มันเป็นผลไปแล้ว มันปรากฏแล้ว หน้าที่เราคือก�าหนดตามที่เป็น ไม่ใช่เราจะ

ไปออกแบบมัน ไม่ใช่จะไปบังคับให้เป็นไปตามอ�านาจของเรา บังคับขู่เข็นให้

เป็นไปตามเราไม่ได้ อันนี้คือสิ่งหนึ่งเมื่อรูปหรือนามที่ปรากฏก็คือเราก�าหนด

รู้ทุกข์ ก�าหนดพองยุบ ก�าหนดชาเหน็บเจ็บปวด ก�าหนดคิดหนอๆ ก�าหนด

เห็นหนอๆๆ ได้ยินหนอๆๆ กลิ่นหนอ รสหนอ ถูกหนอ เย็นร้อนอ่อนแข็ง 

เป็นต้น ก็ชื่อว่าก�าหนดรู้ทุกข์ ก�าหนดละ ก�าหนดแต่ละครั้งชื่อว่าก�าหนดละ

ด้วย ละอะไรละเหตุที่เกิดทุกข์ เมื่อเรามีสติเราก็จะละสาเหตุที่ท�าให้เกิดทุกข์ 

สาเหตุที่พระพุทธเจ้าก�าหนดไว้มี ๓ อย่าง คือตัณหา สาม ตัณหาสามอย่างคือ

กามตัณหา ภวตัณหา วิภาวตัณหา ก�าหนดแต่ละครั้ง ก�าหนดละ อย่างความ
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ใคร่ ความพอใจ ความติดใจในรูปเสียงกลิ่นรส ในการสัมผัสถูกต้อง เรียกว่า

กามคุณอารมณ์ มันเป็นเหมือนกับบ่วงของมาร ที่จะครอง คล้องใจเราไว้ ให้

ติดยึดกับรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นมันคล้องเอาไว้ ทีนี้เมื่อเราก�าหนดก็เหมือน

กับเมื่อเรามีสติ สมาธิ สัมปชัญญะ มีปัญญา มีความเพียร มีสติสมาธิปัญญา 

เมื่อองค์แห่งสติปัฏฐาน ๔ เข้ามาแทนที่ เมื่อเราก�าหนดไปปุ๊บ ก็ละได้ทันที
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ชัว่ขณะนัน้แหล่ะ แต่ถ้าเราเผลอไม่ก�าหนดไม่แยบคายมันกม็าอีก กส็ลับไปมา

แบบนี้ สลับกันไปวินาทีนี้ทัน วินาทีต่อไปไม่ทัน สลับไปมา
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 การก�าหนดละภวตัณหา คือ ความอยากมี อยากเป็น อยากส�าเร็จ 

เรื่องนั้นเรื่องนี้ ความอยากมีอยากเป็น ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ โดยเฉพาะทุกข์

ทางใจเพราะความอยากมี มันทุกข์ใจเวลาที่เราอยากมีแล้วมันไม่เป็น มันไม่มี 

ไม่เป็น อันนี้ ทุกข์เพราะอยากมีอยากเป็นก็พัฒนาไปเรื่อยๆเม่ือเป็นแล้วมัน

ก็อยากมีอยากเป็น อยากให้มันสูงขึ้น ถ้าเป็นใจก็อยากให้สุขมากขึ้น ถ้าเป็น

หน้าทีก่ารงานกอ็ยากเจริญให้มยีิง่ขึน้ ไม่มจีดุจบ มนักท็ะเยอทะยานอยากขึน้

ไปเรื่อยๆ หรือเป็นเทวดาชั้นต�่าก็อยากเป็นเทวดาชั้นสูง จากเทวดาก็อยาก

เป็นพรหม ไปเรื่อยๆ ไม่มีจุดจบ อันนี้คือความทะยานอยาก ถ้าอยากมี อยาก

เป็น หรอืมแีล้วเป็นแล้วมนัไม่จบ ทนีีก้ารก�าหนดแต่ละครัง้ช่วยละความรูสึ้กที่

มีีความทะเยอทะยานอยากแบบนี้ ที่มีคือละตัณหา ตัณหา ๓ ละกามตัณหา 

ภวตัณหา วิภวตัณหา บางครั้งในชีวิตประจ�าวัน เราอยากมีข้าวของ เครื่องใช้ 

มแีล้วเป็นแล้วกอ็ยากได้อกีมนักไ็ม่จบ เป็นได้หลายอย่าง มันเชือ่มโยงกันหมด 

ตณัหา อนันีเ้ป็นสาเหตขุองความทกุข์ ของความเครยีด ของความเจบ็ป่วยทาง

จติใจ ของคนยคุสมยัท่ีเรียกว่าเทคโนโลยมัีนเจริญแต่กเิลสไม่ได้ลดลง มนักย็งัมี

ความทะเยอทะยานเรือ่ยๆขึน้ไป ตัวที ่๓ กค็อื วิภวตณัหา ความทะเยอทะยาน 

เป็นประเภททีไ่ม่อยากม ีไม่อยากเป็น อยากมกีเ็ป็นทกุข์ ไม่อยากมกีเ็ป็นทกุข์

อีก มีแล้วไม่อยากมีก็เป็นทุกข์ เราไม่อยากเกิดก็ใช่ว่าเราจะไม่ทุกข์นะ มันก็

ทุกข์ไม่อยากเกิดอีก ไม่อยากมีอีกแล้วมีแล้วเป็นภาระ จะสลัดมันออกก็ยาก

ความอยากละไม่ยาก หากก�าหนดรู้
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ก็เป็นทุกข์อีก ไม่ได้ง่ายเลย จะสลัดสละออก ท�าให้ทุกข์ ความทะเยอทะยาน 

ความอยากมีก็อยากมีแต่พอมีแล้วก็อยากจะสลัดทิ้ง อยากจะสลัดออกให้ได้ 

เค้าเรียกว่า ปฏินิสสัคคะ สลัดมันออก มันก็ไม่ยอมออก สลัดคืนมันไปซะ ให้

มันไปอยู่ในที่เดิมมัน สลัดไม่ได้ง่าย นี่คือวิภวตัณหา บางคนบอกว่าปรารถนา

นพิพานน่ะเป็นหรอืเปล่า ถ้ามนัเกดิอยากเกนิเหตมัุนกท็กุข์เหมือนกนั มันเกนิ

พอดี แต่ถ้าท�าให้มันเป็น มัชฌิมาปฏิปทา มีหน้าท่ีละมันไป ละความอยาก 

อยากไปนิพพานก็พยายามอยากถึง อยากได้ อยากไป อยากพบ อยากเจอ 

นิพพานลบอยากออกนะ ถ้าลบอยากออก พอตัวอยากมาก็ลบ พอก�าหนด

มันละตัวอยากออก พออยากออกตัวนั้นถูกละไป ก็ได้นิพพาน พบนิพพาน 

เจอนิพพานแล้ว มันอยู่ใกล้ๆ นี่แหละ มันไม่ได้อยู่ไกล พอเราก�าหนดทันมันก็

ใกล้ไปเรือ่ย เหมอืนทกุก้าวทีก้่าวไป มนัไปเพือ่พบเพือ่เจอเพือ่ถงึเพือ่ได้สมัผสั

นพิพาน แต่ถ้าอยาก มนัจะมแีต่อยากมนัไม่ถงึกเ็ลยทะเยอทะยานอยาก ไม่ได้

อยู่ด้วยปัญญานะ ไม่ได้ละแต่มันเป็นความอยากอีกอย่างหนึ่ง อยากอยู่เฉยๆ

นิ่งๆ มันเป็นตัณหา โมหะ ความหลง ถ้าเป็นแบบนั้น พวกสัตว์ประเภทต่างๆ

มนัไม่ได้ทะเยอทะยานอยากกบัมนษุย์มนา มนัแสดงว่ามันต้องหานพิพานเจอ

แน่ มนัต้องพบนพิพานก่อนเรา หรอืไปก่อนเรา ขนาดเราพยายามแล้วพยายาม

อีก ยังไม่ได้พบได้เจอ ยังไม่ถึง แต่ทุกย่างก้าวทุกขณะที่เราก�าหนดเป็นไปเพื่อ

นพิพานอยูแ่ล้ว แต่ก�าหนดแต่ละคร้ังเพ่ือละตณัหาทัง้ ๓ ทีเ่ป็นเหตแุห่งทกุข์ที่ 
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เรียกว่า สมุทัย การก�าหนดทุกข์ ถ้าคนปฏิบัติสายหนอ แต่ละหนอ ก็เหมือน

กับละตัณหา ๓ ถ้าก�าหนดทันหนอนะ ถ้าเลยหนอก็เป็นสัตว์ เป็นเรา เป็นเขา 

เป็นบุคคล เป็นตัวกูของกู เยอะแยะไปหมด ถ้าจบแค่หนอ ก็แค่นั้น แต่ถ้าเลย

หนอกอ็หงัการ มมงัการ ตัวกขูองกมูาทนัท ีทนีีก้�าหนดแต่ละครัง้เป็นไปเพือ่ท�า 

จะบอกว่าเป็นนพิพานให้แจ้ง นโิรธเป็นไปเพือ่ท�านโิรธให้แจ้ง ฉะนัน้คนทีบ่วช

มาในพระพทุธศาสนา บวชเพ่ือหานพิพาน หรอืเพือ่ท�าพระนิพพานให้แจ้ง การ

ก�าหนดแต่ละคร้ังจะต้องมีสติ ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือผู้เจริญสติปัฏ

ฐานจึงจะเป็นไปเพื่อ นิโรธ ถ้าเราแยกนิโรธ มันมีนิโรธที่เป็นโลกียะ แต่เป็นไป

เพือ่โลกตุระนะ ถ้าตทงัคนโิรธ เราก�าหนดแต่ละครัง้ก่อให้เกิดตทงัคนโิรธ ท�าให้

นิโรธนีแ้จ้งหรอืกเิลสตณัหามนัดบั มนัดบัไป ชัว้ขณะทีเ่ราก�าหนดอยู ่ถ้าเราไม่

ก�าหนดมนัก็กลบัมาใหม่ พอก�าหนดทันกห็ายไป พอเผลอก็มาใหม่ เป็นแบบนี้

ตลอด สลบัไปมา แต่ถ้าเราก�าหนดต่อเนือ่งแต่ละขณะ เป็นตทงัคนโิรธ เมอืจติ

มสีมาธมิากข้ึนเป็นวกิขมัภนนโิรธ คือข่มไว้ หรือสกัดไว้ได้นานขึน้ ถ้าผูท้ีป่ฏิบตัิ

คือเอาสมาธิน�า หรือวิปัสสนาตามหลังก็เหมือนกับได้ฌาน หรือข่มด้วยก�าลัง

ฌาน ก�าลังสมาบัติ ข่มไว้กับก�าลังสมาธิ แต่ส�าหรับผู้ที่วิปัสสนาน�า สมาธิตาม

เหมือนกันว่าละได้ด้วยปัญญา ปัญญาที่เห็นรูปนามตามความเป็นจริงแล้วท�า

ต่อเนือ่ง เหมอืนกนัสกดักัน้ไว้ได้นานจนกเิลสสงบราบคาบไป มนัไม่ฟ ูไม่ฟขูึน้

มา หรือบางคนออกจากกรรมฐานกย็งัไม่รู้สกึยนิดยีนิร้าย จติใจตนเองเหมอืน
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กบัคนทีไ่ม่มกีเิลสแล้วกม็ ีบางคนกเ็ข้าใจแบบนัน้ ว่าเราหมดกเิลสแบบนัน้ เม่ือ

กระทบแล้วไม่รู้สึก ชอบชังหลงไปกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ บางคนบอกว่าดูหนังละครก็

รู้สึกเฉยๆเมื่อก่อนอินตาม คิดไปก่อน ตอนนี้ดูไปแล้วก็อย่างนั้นๆหรือดูชีวิต

แต่ละคนก็รู้สึกว่า จะมีกิเลสไปท�าไม คนเราเกิดมามีรูปนาม ไม่รู้จะแก่งแย่ง

ไปท�าไม จิตเหมือนมีเมตตากรุณา มีมุทิตา อุเบกขาคือวางเฉยไม่ยินดียินร้าย 

มีหิริ โอตตัปปะ มีคุณธรรมเกิดขึ้นมากมาย จนบางครั้งผู้ปฏิบัติสงสัยว่าเรา

บรรลุหรือยัง เพราะภาวะทางจิตใจไม่เคยเอิบอิ่ม หรือเติมเต็มไปขณะนี้ ซึ่งผู้

ปฏบิตัวิปัิสสนาก�าหนดต่อเนือ่งแล้วความรูส้กึแบบนีม้นัม ีมนัมมีาช่วงสัน้บ้าง

ยาวบ้าง บางคนสภาวะแบบนีอ้ยูห่ลายเดอืน หรอืบางคนอยูเ่ป็นปี หรอืหลาย

ปี จนเข้าใจว่าตนเองบรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้ว
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ทุกก้าวที่ก้าวไป มันไปเพื่อ

พบเพื่อเจอเพื่อถึงเพื่อได้

สัมผัสนิพพาน แต่ถ้าอยาก 

มันจะมีแต่อยาก มันไม่ถึง{ }
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 คนบางคนพอถูกด่าจังๆ กิเลสถึงโผล่ เหมือนที่เคยพูดให้ฟัง มีโยมผู้

หญิงคนหนึ่ง แกปฏิบัตินาน มา ๓๐ - ๔๐ ปี ปฏิบัติมาตั้งแต่เด็ก เข้าวัดปฏิบัติ

ตามยายเข้าวัด พอโตมาเป็นหนุ่มสาวก็ยังปฏิบัติอยู่ มีครอบครัวก็ตาม ตอนนี้

เหมือนกับว่า ว่างเว้นจากครอบครัวแล้วมาปฏิบัติ แล้วก็คิดว่าตนเอง ปฏิบัติ

อะไรๆ กว็างได้หมดแล้ว สามลีกูเต้า ทรพัย์สนิแก้วแหวนเงนิทอง จติใจไม่ยนิดี

ยนิร้าย ไม่สนใจอะไร ทนีีพ้อไปเจอพระลองของ พระกเ็ลยทดสอบแกกน็บัถอื 

พระรปูนัน้แต่ไม่คดิว่าพระรูปน้ันจะพดูแบบนัน้ แกกเ็ล่าสภาวะทกุอย่างพดูไป

เรื่อย เป็นชั่วโมง แกก็พูดอยู่คนเดียว พระก็นั่งฟัง พระก็พูดว่า “อีตอแหล” 

เท่านั้นแหล่ะ ลุกขึ้นทันที่เลย ไม่รู้ว่าตัวเองชี้หน้าพระตั้งแต่เมื่อไหร่ ถึงได้รู้ว่า

กิเลสซ่อนอยู่นานแล้ว ถ้าคนไม่มีปัญญาก็จบเกมส์เลยแพ้ คุยตั้งแต่ หลายปี 

ซ่อนตรงไหนกเิลส อันนีเ้ป็นวกิขมัภนนโิรธ ดบัไปแบบโลกยีะอยู ่เป็นประเภท 

ท�านิโรธให้แจ้ง ท�านิพพานให้แจ้งยังไม่ถึงที่สุด กิเลสหลบไปเท่านั้นเอง ทีน้ี

นิโรธที่เป็นโลกุตระ เรียกว่า สมุจเฉทนิโรธ คือ ดับไปโดยเด็ดขาด ท�าให้แจ้ง

โดยเด็ดขาด ตั้งแต่โสดาบัน โสดาปัตติมรรคเกิดขึ้น ตัดเลย ท�าให้แจ้ง แล้วก็

เป็นสกทาคามี เป็นอนาคามี เป็นพระอรหันต์ อันนี้ขั้นโลกุตระแล้ว ถ้าดับได้

ระวังกิเลสจะเล่นซ่อนหา
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หรือตัดได้ ไม่เกิดอีกนะ ถึงแม้จะพูดยังไงก็ไม่สามารถท�าให้เกิดได้อีกแล้วจะ

หลอกล่อ ยังไงก็ยัง มันไม่เกิดอีก หลวงพ่ออาสภะท่านบอกว่า อุปมาอุปไมย

เหมอืนกบัว่า กิเลสทีล่ะได้แล้วเหมอืนกบัว่าสญัญาตวันัน้จ�าไม่ได้มันลืมไป มัน

หายไปเลย โลภยังไง โกรธยังไง หลงแบบไหน มันไม่มี มันก็เลยไม่รู้ว่าโลภคือ

อะไร หลงคืออะไร มันไม่มีเลย มันไม่แสดงแล้วแต่ถ้ามันมีอยู่ มันก็จะแสดง

ความกิเลสตัวนั้น เหมือนมันหายไปแล้ว ข้อมูลเหล่านั้นมันถูกดึงออกไปไม่

เห็นอีกแล้ว อันนี้คือนิโรธอีกตัวที่เรียกว่า ๓ ตัวสุดท้าย อันนี้เราก็ต้องปฏิบัติ 

การก�าหนดแต่ละครั้งก็เพื่อนิโรธทั้ง ๕ อย่าง แต่ละขณะที่เราก�าหนดมีครั้งที่  

๑ ครั้งที่ ๒ เหมือนเราก้าวๆไป อย่าคิดว่าก้าวสุดท้ายคือความส�าเร็จ ถ้าเราไม่

ก้าวตั้งแต่ก้าวที่ ๑ เราก็ไม่มีความส�าเร็จหรอก เหมือนเราเรียน กขค ABC ผล

จากนี้นั่นแหล่ะท�าให้เราส�าเร็จปริญญาเอก แต่เราก็ยังใช้อยู่ ก.ไก่ ข.ไข่ก็ยังใช้

อยู่ สื่อสารทั้งค�าพูด หรือ เขียน พิมพ์ ก็แล้วแต่ ข้อความเป็นประโยคก็ยังใช้

อยู่ ก็ยังใช้อยู่ไม่ได้ทิ้งไปไหนแต่เราก็รู้ว่า ประโยชน์แต่ละอย่าง ก็จะท�าให้เรา

รู้ว่าสื่อถึงอะไร ประโยชน์มากน้อย เหมือนกัน ทุกครั้งที่เราก�าหนด ก็เป็นไป

เพื่อท�านิโรธให้แจ้ง ก้าวที่ ๑ ก้าวที่ ๒ ก้าวที่ ๓
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กิเลสที่ละได้แล้ว

เหมือนกับว่าสัญญาตัวนั้น

จ�าไม่ได้ มันลืมไป

มันหายไปเลย{ }



118

 การก�าหนดรูแ้ต่ละหนอ มนัมคีวามอศัจรรย์ในตวั เป็นไปเพือ่ท�านโิรธ

ให้แจ้ง ท�าอริยสัจ ๔ ให้ปรากฏ ก�าหนดแต่ละครั้ง ก�าหนดให้รู้ทุกข์ ละสมุทัย 

เหตุให้เกิดทุกข์ แล้วก็ก�าหนดแต่ละคร้ังท�านิโรธให้แจ้ง คือความดับทุกข์ 

ท�าความดับทกุข์ให้แจ้งตลอดรบัรองทกุข์มนันบัวันแต่จะหายไปเร่ือยๆแต่บาง

คนบอกว่ายิ่งก�าหนดยิ่งทุกข์ ยิ่งก�าหนดยิ่งปวด หลวงพ่อบอกว่าก�าหนดแล้ว

จะดับ โยมไม่เห็นเป็นแบบนั้น มันคนละอย่าง นี้ดับตัณหา ดับทุกข์ อันนั้น

ยิ่งเห็นทุกข์ชัดเจน ยิ่งจะไม่อยากเกิดมาในวัฏสงสารอีก เห็นทุกข์ได้ก�าหนด

ทุกข์ ทีนี้ก�าหนดแต่ละคร้ังมรรคมีองค์แปดให้เจริญขึ้น ธรรมะมีองค์แปด

ประการให้เจริญขึ้น สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมัน-

ตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เจริญขึ้น มรรคมีองค์แปดประการ

เจริญ เมื่อมรรคเจริญถึงที่เป็นอริยมรรค โสดาปัตติมรรค สกาทาคามิมรรค  

อนาคามิมรรค อรหันตมรรค มรรคพวกนี้เป็นอริยมรรค เป็นปัญญาที่มีก�าลัง

สูงที่สุด เราจะเห็นนิพพานอย่างแท้จริงก็นั่นแหล่ะคือ เมื่อเอาสังโยชน์ออก

หมดแล้ว เอาสงัโยชน์ออกบางอย่างกเ็ริม่เหน็แล้วว่า เริม่เหน็ทางทีส่ดุของทาง

มันมีแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด อย่างโสดาบันปิดอบายภูมิได้ แต่ไปเกิดยัง

สุคติภูมิได้ ไม่เกิน เจ็ดชาติ อย่างสกทาคามี ท�าราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบาง

ลงไป มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เพียงแค่ชาติเดียว หรือพระอนาคามี เรียกว่าตัด

ราคะ โทสะได้แล้ว ไปแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ไปเกิดที่ชั้นสุทธาวาส 

หนอแต่ละหนอเตมิเตม็มรรคให้มีก�าลังมากพอ
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เมื่อเกิดแล้วก็นิพพานอยู่ชั้นนั้น ไม่ต้องมาเกิดเวียนไปเวียนมาให้ทุกข์กาย

ทุกข์ใจ อยู่บนสวรรค์ชั้นนั้นสุขสบายดี บางคนมีความเพียรแก่กล้าก็ยังไม่ทัน

ถึง ก็นิพพานแล้ว บางท่านกึ่งหนึ่งถึงกึ่งหนึ่งของอายุก็นิพพานแล้ว บางท่าน

ก็อ้าวเลยไปหน่อย ถึงนิพพาน บางท่านก็อยู่จนครบเลย สมมุติอายุ ๘๐๐๐ 

ล้านปีก็ครึ่งหนึ่ง หรืออยู่จนครบ ๘๐๐๐ ล้านปี อันนี้ยกตัวอย่างนะ ของพระ

อนาคาม ีทนีีส่้วนพระอรหนัต์ล่ะ กไ็ม่มโีมหะกน็พิพานอย่างเดยีว บางคนบอก

ว่าไม่มีที่ไปเลย ว่างเปล่าเลย ไม่อยากไปเลย มันไม่มีอะไรเลย แต่นิพพานถ้า

เราพจิารณาตามทีพ่ระพทุธเจ้าตรสั นพิพานน่ะไม่ใช่สงัขารเป็นวสิงัขาร เพราะ

มันมีปัจจัยปรุงแต่งมันก็ต้องแปรปรวน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถ้านิพพาน

เป็นธรรม มันเป็นธรรมที่ใม่มีปัจจัยปรุง แต่ธรรมทั่วไป มันเป็นสังขตธรรมก็มี

ปัจจยัปรงุ ฉะนัน้ สังขตธรรมกจ็ะมคีวามแปรปรวนปรากฏ แสดงว่า นพิพานมี

อยูเ่ป็นภาวะทีไ่ม่มปัีจจยัปรุง ถ้ามนัยงัมีปัจจยัปรงุแต่นีไ่ม่ม ีเพราะถ้ามมีนักจ็ะ

ปรุงไปเรือ่ย สมมติุสงบสนัตสิภาวะ เป็นสภาวะความสงบก็จะสงบอยูแ่บบนัน้ 

สงบเย็น เป็นสุขก็สุขอยู่แบบนั้น อันนี้คือภาวะที่เรียกว่า อสังขตธรรม ธรรม

ที่ไม่มีปจัจัยปรุงหมายเอานิพพานนัน่เอง พอรู้แบบนี้ก็รู้สึกว่าได้สัมผสับ้างก็ดี 

จะได้เบาบางความเร่าร้อนบ้างกด็ ีแต่ถ้าบอกนพิพานสญู นพิพานว่างเปล่า ไป

แล้วจะได้อะไร บางคนกย็งัตดิความอยากอยู ่ยงัอยากได้อยากมีอยากเป็น แต่

พอไปถึงจริงๆ แล้วจะรู้เอง 
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 พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญนิพพานสุข ความสุขทั้งหลายที่ได้มามันก็

ธรรมดา แต่นิพพานเป็นบรมสุข เราก็ต้องมาดูตัวนี้ นิพฺพาน� ปรม� สุข� นิพพาน

เป็นสขุอย่างยิง่ หรอืเป็นบรมสขุ สขุในมนษุย์สมบัต ิกไ็ม่ได้อะไร มันกแ็บบนัน้ๆ

สุขในสวรรค์ก็ธรรมดา สุขในพรหมโลก ก็ไม่เห็นจะสุขอะไรมากมาย สมาธิ 

แต่นิพพานะสขุ เป็นบรมสขุ แสดงว่า สขุตรงนี ้ในสมยัทีพ่ระพทุธเจ้ามาตรสัรู้
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เท่านัน้เอง ทรงน�ามาเปิดเผย ส่วนนอกนัน้ก็อาจจะได้สมัผัสเพยีงแค่ สขุทีไ่ด้ไป

เกิดในพรหมโลก แต่สขุท่ีไปถงึนพิพานยงัไม่เคยเจอ เรากต้็องพยายาม ตอนนีก้็

ฟังเสยีงฝนตก กเิลสจะได้นพิพานไปเรือ่ยๆในช่วงต่อไปให้พวกเรานัง่สมาธต่ิอ
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มันมีปัจจัยปรุงแต่ง

มันก็ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา{ }
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๕

รู้ทัน เป็นเสบียง

ไม่เสี่ยงไปอบาย
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 พระโยคาวจร โยคีผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานช่วงต่อไปเป็นช่วง

ฟังธรรม ช่วงปฏิบัติธรรมร่วมกัน ให้พวกเรานั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมะบรรยาย

ไปด้วย วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ตรงกับปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

อีกไม่กี่วันก็เป็นวันเข้าพรรษา วันที่ ๑๘ เป็นวันโกน ๑๙ เป็นวันอาสาฬหะ 

วันที่ ๒๐ ก็เป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาของพระคุณเจ้า ไม่ได้เที่ยวจาริกไปใน

ที่แห่งอ่ืน ก็อธิษฐานจิตจะหยุดอยู่ไม่เที่ยวไป นอกจากมีกิจจ�าเป็นท่ีเรียกว่า     

สัตตาหะ กะระณียะ คือกิจ ๗ อย่าง หรือไปได้ไม่เกิน ๗ วัน พ่อแม่ป่วย ครู

อุปัชฌาย์อาจารย์ หรือมรณะภาพ หรือญาติโยมนิมนต์ก็ไปฉลองศรัทธาไม่

เกิน ๗ วันในระหว่างพรรษา ฉะนั้นส่วนญาติโยม บางคนก็อธิษฐานเหมือน

กนั จะไม่ไปไหนในช่วงเข้าพรรษาจะตัง้ใจ เว้นชัว่ประพฤตดิ ีท�าจติใจให้ผ่องใส 

หรอืบางคนพยายามตัง้ใจภาวนายิง่ขึน้ในช่วงฤดเูข้าพรรษา กเ็ป็นฤดทู�าความ

เพียร เป็นฤดูก็ตั้งใจเว้นความชั่ว ประพฤติความดีให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม

การประพฤติปฏิบัติ ของพระโยคาวจร หรือของโยคี ญาติโยมผู้เข้ามาปฏิบัติ

ก็ไม่ได้เลือกช่วงเทศกาลหรือไม่เทศกาลมาปฏิบัติ กลับไปวัด กลับไปบ้านก็

ยังปฏิบัติเป็นปกติ เพราะในช่วงพรรษา ก็ท�าให้มากยิ่งขึ้นหน่อย ก็เป็นเรื่อง

ที่ดี ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดี เพราะเรามีโอกาส เพราะปีนี้ก็รู้สึกว่ามีวันหยุดหลาย

วัน ติดต่อกันมา ตรงเสาร์อาทิตย์ พรุ่งนี้ก็วันจันทร์ วันอังคารเป็นอาสาฬหะ 

เป็นวนัหยดุอกี วนัเข้าพรรษากห็ยดุอกี หยดุตดิต่อกนั คนกไ็ด้โอกาสประพฤติ
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ปฏิบัตินับว่าเป็นก�าไร บางคนรู้สึกว่าเป็นก�าไรที่เราเองได้มีโอกาส ใช้เวลาที่

มีนั้นให้เกิดประโยชน์ด้วยการเจริญภาวนา คือถ้าเราอยู่ด้วยความประมาท 

เวลาที่ผ่านไป ก็เหมือนกับเป็นเวลาที่ ไม่แน่นอน ค�าว่าเวลาที่ไม่แน่นอนก็

เหมือนกับที่มาที่ไป เราไม่แน่นอน คือคติไม่แน่นอน ถ้าคนที่อยู่ด้วยความไม่

ประมาท แม้เวลาสั้น น้อยนิดก็เหมือนมีท่ีไปแน่นอน ไปไหน ไปสู่ที่ๆ ท่าน

เรียกว่า ที่ๆ ไม่ตาย คนที่ประมาทพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนคนที่ตาย คน

ประมาทเหมอืนคนตายแล้ว คนผูไ้ม่ประมาทย่อมไม่ตาย กแ็สดงว่าไปสู่ที่ๆ  ไม่

ตาย ที่ๆ ไม่เกิดอีกก็ไม่มีตายอีก ที่ๆ นั้นเรียกว่านิพพาน ฉะนั้นก็จะแตกต่าง

กนั เหมอืนการมีชวีติอยูโ่ดยเฉพาะในแต่ละวนัทีผ่่านไป ถ้าเรามโีมหะคอืความ

หลง เหมือนคติ ถ้าเราพูดดี ท�าดี ก็ท�าให้มีโอกาสไปในที่ดี ที่ท่านเรียกว่าสุคติ 

ถ้าเราเผลอไปพดูไม่ดที�าไม่ด ีเข้าบ่อยๆ คตทิีไ่ปก็อาจจะไม่ค่อยด ีเรยีกว่าทคุติ 

ทุ แปลว่าชั่ว ยาก ล�าบาก คือไปแล้วนอกจากจะมีความทุกข์ ก็ยังมีความยาก

ล�าบาก ซึ่งท่านเรียกว่า อบาย ที่ๆ หาความเจริญทางศีล สมาธิปัญญาได้ยาก

มาก ที่ตรงนั้นเลยเรียกว่า ที่ไปที่ไม่ดี ทุคติ เรียกว่าอบายภูมิ อย่างนรก เปรต 

อสูรกาย สัตว์เดรัจฉาน ภพภูมิที่เรียกว่า อบายภูมิ แต่ถ้าเป็นที่ๆ ไปดี แปล

ว่าดี งาม ง่าย หรือว่าแปลว่าไปแล้วก็อาจจะเป็นที่ๆ เราเจริญด้วยทาน ศีล 

ภาวนา เป็นที่ๆ ท�าให้เราพัฒนาทางด้านจิตใจได้ พัฒนาอารมณ์ ให้เราเป็นผู้

มีอารมณ์ที่ดี อารมณ์แจ่มใสสดชื่น อันนั้นคือที่ๆ ไปที่ดี เรียกว่าสุคติ อย่างที่
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คนประมาทเหมือนคนตายแล้ว 

คนผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตาย 

ก็แสดงว่าไปสู่ที่ๆ ไม่ตาย  

ที่ๆ ไม่เกิดอีกก็ไม่มีตายอีก 

ที่ๆนั้นเรียกว่านิพพาน
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เราเกดิมาเป็นมนษุย์ กส็คุตนิะ เป็นเทวดา เป็นพรหม เกดิในชัน้พรหม กถ็อืว่า

เป็นสุคติ ซึ่งสุคติ เหล่านี้บางคร้ังก็ไม่แน่นอน คติเหล่านี้ไม่แน่นอน เพราะ

โมหะยังมีอยู่ เพราะยังมีชาติคือความเกิดอยู่ ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มี มันสิ่ง

เหล่านี้มันตามมา เรียกว่าภาวะของการเกิด ฉะนั้นถ้าเราจะหนีสิ่งเหล่านี้ก็

ต้องเดินตามทาง ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสบอก ตรัสสอน แนะน�าเอา

ไว้ ในช่วงเข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษา มีวันหยุดพอสมควร บางคนก็ใช้โอกาส

อันนี้ให้เกิดประโยชน์ หรือบางคนมีเวลามากก็ตัดสินใจ เรียกว่าท�าอย่างพระ  

พระหยุดอยู่ จ�าพรรษาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เดี๋ยวนี้ญาติโยมก็เอาบ้าง 

คือหาโอกาสให้กับตัวเอง ได้อยู่ได้หยุดอยู่ปฏิบัติเรียกว่า ถ้าเป็นทางโลกก็

เรียกว่า ถ้าเรยีกกบัสมบตัก็ิคอืสมบตัภิายนอกก็คอืต้องใช้เวลาแสวงหาเหมือน

กัน แต่สมบัติเหล่านั้นไม่จีรังยั่งยืน พอเราละจากอัตภาพนี้ไปสู่อัตภาพใหม่ 

บางครัง้เอาไปด้วยไม่ได้ อย่างของทีเ่รามแีม้แต่เสือ้ผ้าทีเ่ราสวมใส่ เคร่ืองประดับ

ต่างๆทรพัย์สนิแก้วแหวนเงินทองท่ีเราม ีบางคร้ังสิง่เหล่านีก็้ไม่อาจจะตดิตาม

เราไปด้วยได้ แต่ส่ิงท่ีเราสัง่สมจะเป็นบญุหรือเป็นบาปกลบัสามารถตดิตามเรา

ไปได้ มันติดตามเราได้ถ้าอุปมาอุปไมยก็เหมือนกับความจ�า ที่มันไม่ลบเลือน  

 ถ้าเราจะหนีสิ่งเหล่านี้ (สังสารวัฏ) 

ก็ต้องเดินตามทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ได้ตรัสบอก ตรัสสอน แนะน�าเอาไว้

“ “
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จ�าท้ังดีและไม่ดี บางครั้งเวลาจะผ่านไปนานเราก็ยังจ�า เราก็ติดไปด้วย บาง

คร้ังเวลาหลบักเ็หมือนลมื แต่พอตืน่ก็จ�าได้ กต็ดิตามเราไป แต่ถ้าเป็นทรพัย์สนิ

เงินทอง มันอาจจะเข้าไปในนั้นไม่ได้ เข้าไปในจิตในใจไม่ได้ ต้องสวมต้องใส่ 

ต้องมีที่เก็บที่น�าไป บางครั้งบางคราวก็เป็นแบบนั้น แต่ถามว่าจ�าเป็นมั๊ย มัน

จ�าเป็นเพราะการมีชีวิตในโลกน้ี ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ภายนอกหรือภายในมัน

ก็จ�าเป็น แต่จ�าเป็นคนละเวลา แต่คนที่ฉลาดก็เรียกว่า สามารถที่จะเปลี่ยน

จากทรัพย์ที่เป็นเพียงภายนอกให้เป็นภายในบ้าง ตรงนี้ปัญญาดีตรงนี้ แต่ถ้า

บางคนก็ติด ก็จมอยู่แบบนั้น อาจจะมีความสุขแค่ได้หา แต่ไม่ได้มีความสุข

จากการที่ได้ใช้ เหมือนกับใช้เพื่อหาให้ความทุกข์กับตนเอง เราคิดว่ามีความ

สุขได้มาแล้วก็ไปซื้อสิ่งที่มอมเมา ท�าให้เราขาดสติ แล้วก็ท�าลายสุขภาพด้วย 

หรือไปกิน ไปเที่ยว ไปเล่น ในสิ่งที่มันไม่ก่อให้เกิดบุญกุศล เรียกว่า เราก็ใช้

ไป ใช้ทรัพย์ท่ีหามาแทบตายเพ่ือแบบนั้น ไปซื้อไปหาไปใช้เพื่อความสุข แต่

บางครั้งก็ยังไม่ใช่ค�าตอบเป็นความสุขหรือไม่ บางครั้งก็ยังตอบไม่ได้ มันเป็น

เพียงแค่ความรู้สึกชั่วขณะเท่านั้นเอง แต่เวลาผ่านไปก็บอกว่าไม่ใช่ เพราะสิ่ง

เหล่านั้นไม่ใช่ความสุขท่ีแท้จริงเ ป็นเพียงแค่ช่ัวขณะเท่านั้นเอง บางคนจึง

รู้จักใช้ทรัพย์ที่แสวงหามาด้วยความยากล�าบาก คือ ทรัพย์ภายนอก เหมือน

กับว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะต้องใช้มัน เป็นปัจจัยสิ่งแลกเปลี่ยน กับคนที่

พึงประสงค์ ที่ประสงค์ แล้วก็ดูแลสุขภาพ หรือบางคร้ังก็เปลี่ยนเป็นอาหาร
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ท่ีอยู่อาศัย เปลี่ยนเป็นท่ีอ�านวยความสะดวก บางคนเปลี่ยนแล้วก็ติดยึดม่ัน

หมายกับสิ่งเหล่านั้นก็มี แต่บางคนมีสติปัญญา ก็ไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่าน้ัน คือ

ใช้หรือจ่ายด้วยความรู้สึก ที่เป็นนาย ก็จะสบายหน่อยมีอิสระกับสิ่งเหล่านั้น 

มีหน้าที่ใช้ให้พอเหมาะ พอควร ก็เรียกว่ามีความสุข หรือ ใช้จ่ายในทางที่มัน

จะก่อให้เกิดบุญกุศลสติปัญญา คือน�าทรัพย์ภายนอกมา เปลี่ยนแปลงให้เป็น

สินทรัพย์ภายใน จากสิ่งที่เราเอาไปไม่ได้เป็นสิ่งที่เราน�าไปได้ ตราบใดท่ีเรา

ยังท่องเที่ยวในสังสารวัฏเราก็ต้องมีเรือ มีแพ มีเสบียงส�าหรับการเดินทาง 

เพราะเรายังต้องเดินทาง ถ้าเรายังเดินทางอยู่ สิ่งเหล่านี้มันจ�าเป็น แต่ว่าเรา

ก็ต้องใช้ให้เป็น เหมือนใช้เป็นแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุด บางคนให้ทานอย่าง

เดียว ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพาน หรือบางคนรักษาศีลอย่างเดียว ก็ไม่

ได้เป็นปัจจัยเพือ่นพิพาน หรอืบางคนนัง่สมาธอิย่างเดยีวกไ็ม่ได้เป็นปัจจยัเพือ่

นิพพานเพราะมันไม่มีเหตุ ฉะนั้นมันต้องมีปัญญาเหตุ จะต้องมีวิปัสสนาเหตุ 

หรืออโมหะเหตุ การที่เรามาเจริญวิปัสสนา ก็คือมาสร้างเหตุเหล่านี้ ก็ท�าให้

ทานที่เราท�าเป็นปัจจัยเพื่อไปสู่ความเป็นอมตะเพราะเราท�าทานด้วยความ

ไม่ประมาท มันเข้าหลัก รักษาศีลด้วยความไม่ประมาท ท�าสมาธิด้วยความ

ไม่ประมาท เป็นเรื่องของปัญญา ทีนี้ท�าให้ทานนั้นมันเปลี่ยนหรือแปรสภาพ

ไปเป็นปัจจัย เกื้อกูลและอุดหนุนเพื่อให้เราได้ประพฤติปฏิบัติ ได้เดินจงกรม 

นัง่สมาธ ิได้เจริญวปัิสสนากรรมฐาน ทานไม่เป็นอะไรแล้ว เรือ่งปากท้อง เรือ่ง
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ปานะ ที่อยู่อาศัย บางครั้งก็เป็นปัจจัยไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ถ้าเรามี

ปัญญาก็ท�าสิ่งเหล่านี้ให้เป็นไปได้ประโยชน์ใช้สอยก็เยอะขึ้น ถ้าเป็นสิ่งของก็

ใช้ได้อย่างเดียว แต่ประโยชน์ในน้ันเยอะ แต่เราใช้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นเอง 

เราไม่รู้จักคุณค่าเหล่านั้น เพราะขาดคุณค่า ฉะนั้นการสั่งสมปัญญา สั่งสมสติ

ปัญญาช่วยให้น�าพาสิ่งที่ไร้ค่าบางครั้งให้มีคุณค่า หรือช่วยท�าให้สิ่งไร้สาระให้

เป็นสาระ หรือท�าสิ่งที่ไม่เป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพาน ก็สามารถเป็นปัจจัยเพื่อ

พระนิพพานได้ ฉะนั้นเวลาท�าทาน ทานที่ท�าก็มีอานิสงส์มากกว่าอีก ท�าด้วย

ศรัทธาอย่างเดียว ท�าด้วยการเจริญสติด้วย วิปัสสนาด้วย เราสามารถระวัง

รักษาจิตต้ังแต่เราเริ่มคิดที่จะท�า ขณะที่ท�าอยู่ ก็ยังรักษาจิตให้ท�าด้วยดี ท�า

ไปแล้วนึกถึงเมื่อไหร่ เหมือนบุญเกิดได้ตลอดเวลาไม่ได้ท�าให้ความดีที่ท�านั้น

จืดจางไป ยังความดียังมีความเข้มข้น มีความดีอยู่เสมอ จะต่างอันนี้ของคน

ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ผู้ที่เจริญได้ดีแล้ว ส่วนผู้ที่ท�าด้วยความประมาท 

เพราะอาจจะท�าเสียไม่ได้ก็ได้ ท�าเพราะถูกบังคับให้ท�า บางครั้งท�าเพราะ
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ฉะนั้นการสั่งสมปัญญา สั่งสมสติ

ปัญญาช่วยให้น�าพาสิ่งที่ไร้ค่าบางครั้ง

ให้มีคุณค่า หรือช่วยท�าให้สิ่งไร้สาระให้

เป็นสาระ หรือท�าสิ่งที่ไม่เป็นปัจจัยเพื่อ

พระนิพพาน ก็สามารถเป็นปัจจัย

เพื่อพระนิพพานได้

“
“
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เกรงใจ หรือตอนที่ท�านั้นเพราะมีศรัทธาแต่หลังจากนั้นอาจจะไม่ได้ศรัทธา ก็

ไม่ได้ท�าก็ได้ หรือท�าไปแล้วอาจจะเสียดาย อันนั้นเสียดาย เสียดายว่าเอ้ ท�า

ไปท�าไม หรือในระหว่างที่ท�านั้นอาจจะอารมณ์เสีย หงุดหงิด ร�าคาญ หรือ

ท�าไปแล้วก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมา กับสิ่งที่ตนเองท�าก็มี ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ 

มันเป็นตัวแปรที่ส�าคัญ ถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นมันก็จะท�าให้สิ่งที่เราท�ามัน

เหมือนกับแทนที่จะบริบูรณ์สมบูรณ์ แต่มันกลับไม่บริบูรณ์สมบูรณ์ มันมีผล
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แต่อาจจะท�าให้มีผลน้อยลงเพราะมันอาจมีปัจจัยอื่นแทรกขึ้นมา เข้ามา แต่

ผู้ที่เจริญสติปัญญา อยู่เนืองๆ บ่อยๆ แล้วจะเข้าใจสภาพ เหล่านั้นตามความ

เป็นจริง ค�าว่าตามความเป็นจริงเหมือนกับว่า ท้องมันหิวเราก็มีอาหาร หรือ

บางครั้งมันก็ไม่ได้ทันที มันต้องรอ ต้องคอย มันก็เป็นเรื่องของอารมณ์จิตใจ

เหมือนกนั ถ้ารอไม่ได้ คอยไม่ได้ จติท่ีดอียูอ่าจจะเป็นจติทีไ่ม่ดแีล้ว หรอืพอได้

ดั่งใจ จิตก็ฟูเกิน มันก็ฟูเกินไป พอฟูมากไปพอไม่ได้ก็จะทุกข์มากอีก คือชอบ

กับไม่ชอบ มันจะมารบกวนอยู่ตลอด
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 ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับข้ึนและลงอยู่ตลอด มันไม่ค่อยปกติ แต่

ถ้าเราระวังรักษาจิตเราได้ดีแล้ว เราจะท�ากุศล ท�าแบบยกตัวอย่าง ท�าทาน

ก็จะท�าให้ทานเราสมบูรณ์ บริบูรณ์สมบูรณ์ สมบูรณ์ด้วยเจตนาทั้ง ๓ อย่าง

ปัจจยัอ่ืนอาจจะเป็นวตัถทุาน วตัถสุมบตั ิไม่เป็นวตัถวุบิตั ิคือของทีไ่ม่บรสิทุธ์ิ

แล้วน�ามา ไปลกัขโมยเค้ามา เรยีกว่าไม่ได้มาด้วยความสจุรติ อานสิงส์กล็ดลง

เหมือนกัน เพราะมีปัจจัยหลายอย่าง หรือตัวผู้ที่ท�าทานมีศีลหรือไม่มีศีลก็มี

อีก ในระหว่างนั้นมีศีลมั๊ย ก็เป็นตัวแปรอีกอย่างหนึ่ง แล้วก็ผู้ที่รับเป็นปุถุชน 

ท่ีเป็นกัลยาณปุถุชนม๊ัย มีศีล มีธรรม หรือว่าเป็นอริยบุคคล ตั้งแต่โสดาบัน 

อรหันต์ ผู้หมดกิเลส กุศลก็แตกต่างกันไป หรือเป็นปุถุชนที่ไม่มีศีล มีธรรม

เลย กล็ดลง มนัมหีลายสิง่หลายอย่าง ถ้าเราดแูลเรือ่งจติใจได้ มันกจ็ะเป็นเรือ่ง

ดี ฉะนั้นเวลาที่เราท�าทาน ก็จบแล้วจบอีก ก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งให้เราตั้งจิต

อยู่กับสิ่งเหล่านั้น อยู่กับวัตถุทานเหล่านั้น ตั้งจิตให้มั่นคงกับสิ่งเหล่านั้น บาง

คนก็จิตจดจ่อกับสิ่งเหล่าน้ัน ท�าด้วยสติ ท�าด้วยสมาธิท�าด้วยศรัทธาปัญญา 

แต่พอท�าไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มี แต่ตอนนั้นก็อาจจะบริบูรณ์สมบูณณ์ในชั่ว

ขณะที่ท�าอยู่ แต่ถ้าเรามีสติ เราก็สามารถที่จะระลึกรู้ หรือเท่าทันจิตของเรา 

ที่มันคิดนึกถึง แทนที่มันจะตกไปในฝ่ายกุศล ฝ่ายอกุศล มันก็ยังอยู่ในกุศลได้

อยู่ นี้แหล่ะคือข้อดีของการภาวนา เจริญสติที่เราฝึกอยู่บ่อยๆ เราก็ต้องหมั่น

สังเกต ทีนี้เวลาเรารักษาศีลเองก็เหมือนกัน เรารักษาศีล บางคนรักษาเพื่อ

รักษาจิตขึ้นลงตรงไปพระนิพพาน
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ฉะนั้นเวลาที่เราท�าทาน 

ก็จบแล้วจบอีก ก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งให้เรา

ตั้งจิตอยู่กับสิ่งเหล่านั้น อยู่กับวัตถุทานเหล่า

นั้น ตั้งจิตให้มั่นคงกับสิ่งเหล่านั้น บางคนก็

จิตจดจ่อกับสิ่งเหล่านั้น ท�าด้วยสติ ท�าด้วย

สมาธิ ท�าด้วยศรัทธาปัญญา
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เป็นนู่นนี่ ก็มี แต่ไม่ได้รักษาด้วยความรู้สึกว่ารักษาเพื่อขัดเกลา คือเหมือน

กับก�าจัดกิเลสอย่างหยาบท่ีมันจะล่วง กายวาจา แต่มุ่งไปทางอื่น อย่างคน

รักษาศีลเพื่อให้ตนเองได้นั่น ได้นี่ หรือได้เป็นนู่นเป็นนี่ บางครั้ง ศีลเพื่อศีล ก็

คือเหมือนกับขัดเกลา เหมือนเรามีไม้กวาดท่ีกวาด มีแล้วก็ต้องกวาด กวาด

ขยะ แต่เรามีแล้วไม่ได้ก�าจัดขยะเหมือนไม้กวาดที่เรากวาดถนน กวาดใบไม้ 

ศีลก็จะขจัดส่ิงสกปรกเหล่านั้นออกไป ถ้าได้ระดับกลางก็เป็นเรื่องสมาธิ ถ้า

ระดับอนุสัยกิเลสเป็นเรื่องปัญญา ที่ละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน ฉะนั้นมีหลาย

ขั้น ถ้าในขั้นศีลถ้าเรามีสติก็จะระวังได้ดีขึ้น ท�าให้เรารักษาศีลนั้นบริสุทธิ์ ศีล

ที่เป็นข้อๆก็รักษาง่ายด้วย รักษาให้บริสุทธิ์ หมดจด จากโลภ โกรธ หลงได้
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ด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ท่ีเราเจริญสติ อย่างเวลาเราท�าทาน เรารักษาศีล เรา

ก็มีสติด้วย อย่างเวลาเราภาวนา ถ้าท�าสมถภาวนาเราก็มุ่งเน้นไปกดข่มกิเลส

นิวรณ์ต่อไป บางครั้งเราก็ไม่เห็นความจริง แต่พอเราไม่กดไม่ข่ม กิเลสก็โผล่

หน้าออกมาตลอดให้เราได้รู้เอง บางคร้ังเราก็ไม่ได้พยายาม พอไม่พยายาม

ท่ีจะก�าจัด มันก็เหมือนกับเห็นแล้วแต่ไม่ได้เอากิเลสออก แต่ก่อนเราไม่รู้ไม่

เห็นมันก็ดีขึ้นมาในระดับหนึ่ง ฉะนั้นเราก็ต้องพยายาม ฝึกจิต ฝึกใจ แล้วน�า

ไปประยุกต์ใช้ทั้งชีวิตให้ครอบคลุม เรามาภาวนาตรงนี้ เหมือนที่พูด เหมือน

มาชาร์จแบตตารี่ให้มันเต็ม น�าไปใช้ได้อีกนาน หลายวันหลายชั่วโมง แต่ถ้า

เราไม่หมั่นชาร์จไว้มันก็จะหมดไปเร่ือยๆ ฉะนั้นถ้าเราฉลาดเราก็ต้องจัดสรร

แต่ก่อนเราไม่รู้ไม่เห็นมันก็

ดีขึ้นมาในระดับหน่ึง ฉะนั้นเราก็

ต้องพยายาม ฝึกจิต ฝึกใจ 

แล้วน�าไปประยุกต์ใช้

ทั้งชีวิตให้ครอบคลุม
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เวลาให้กับตนเอง เพราะถ้าเรารู้สึกว่า กิเลสมันยังมีอ�านาจเหนือจิตใจเราอยู่ 

เราก็ต้องพยายามเสริมภูมิคุ้มกันให้กับสติปัญญาให้มันมีก�าลังมากขึ้น จะได้

ก�าราบกเิลสอย่างสงู กเิลสอย่างกลาง กเิลสอย่างละเอยีดกก็�าราบด้วยปัญญา 

ก็จะเป็นขั้นเป็นตอนวิธีที่เราเดิน เรานั่ง เราก�าหนด แต่ละครั้ง แต่ละครา บาง

คนอาจจะไม่เห็นประโยชน์ แต่จริงๆ มันเป็นประโยชน์ทั้งนั้น เป็นเหตุปัจจัย

เกื้อหนุน เกื้อกูลกันไปหมด เหมือนกับอวัยวะในร่างกายเรา เวลาขยับตัวก็

กระเทือนไปหมดเลย เวลาเรากระดิกนิ้วเล่น เรากระเทือนไปทั้งตัว มันไม่ได้

กระเทือนเพียงแค่กระดิกนิ้วแค่นั้น มันกระเทือนไปทุกส่วน มันกระเพื่อมไป

หมดเลย จิตใจเราเวลาคดินกึ มนักก็ระเพือ่มไปทัว่เหมอืนกนั ทีเ่ราเรยีกว่ามนั
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เกดิดบั นบัล้านๆครัง้ เรยีกว่าหลายล้านครัง้ แต่ละวนิาท ีแต่ละขณะ มนัเยอะ

มาก เป็นทอดๆกันไป ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ ถ้ามันกระเพื่อมไปในทางดี ก็เหมือน

กับมีผลดี มันขยับเขยื้อนเหมือนกับเราออกก�าลังกายบางครั้งเราก็ได้รับผล 

เหมือนกับมีร่างกายที่แข็งแรงที่ได้รับผลตรงนั้น มันก็ช่วยอีกทางหนึ่ง หรือไม่

ได้รับอาหาร หรือ อาหารที่ไม่มีประโยชน์ มันก็ไม่ช่วยเหมือนกัน มันช่วยได้

ระดับหนึง่ทีไ่ม่ช่วยในอกีระดบั ซึง่สิง่เหล่านีต้้องเก้ือกลูกนั ไม่ใช่มีสิง่นัน้ไม่มีสิง่

นี ้ถ้าเราไม่เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจรงิเรากจ็ะมองด้านเดยีวกเ็หมอืน

กับเรามองเป็นเห็นแก่ตัว เหมือนกับว่า ไม่ได้มีเหตุอื่น มันก็มีเพียงเรามีเพียง

อัตตา แต่พอมองตามความเป็นจริง ก็อ้อมันอาศัยกันอยู่

Designed by Jannoon028 / Freepik
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 ร่างกายประกอบไปด้วย ธาตุทั้งสี่ ดินน�า้ไฟลม ธาตุแข็งอ่อน ที่อยู่ใน

ร่างกายเรามันเป็นดินที่เราเห็นอย่างหยาบๆ ที่มองเห็น ขน ผม เล็บ เหมือน

กบัเป็นธาตุ อาโปธาตกุเ็ป็นธาตุน�า้ ท่ีเชือ่มมนัประสานหรอืมันเอบิอาบเซบิซาบ

อยู่ในร่างกายเรา อาโป ท�าให้ธาตุทั้ง ๓ อย่างที่เราเห็นสวดกันอย่างหยาบๆ 

ท่ีร่างกายเรามีน�้า มีองค์ประกอบอยู่ท่ีไหน เหง่ือไคลเรา น�้าเลือด น�้าหนอง 

อจุจาระ ปัสสาวะ น�า้มกู น�า้มนั กล้็วนเป็นธาตนุ�า้ทีเ่หน็หยาบๆ ธาตลุม ลมใน

ร่างกายเรา ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ท�าให้เรามีชวีติอยู ่หรอืลมทีพ่ยงุกาย

เราให้คงอยู่ หรือลมที่เกิดจากการคู้เหยียด ที่เกิดจากลมที่อยู่ในล�าไส้ ที่อยู่ใน

ช่องว่างต่างๆอยูไ่ด้เยอะแยะไปหมดเลย อยูภ่ายในตวัเรา มนัไม่ได้มคีวามเป็น

ตัวเราเลย ธาตุไฟล่ะ อย่างบางครั้งมันร้อน มันอุ่น นั่นคือส่วนประกอบของ

ธาตุไฟ หรือธาตุที่เผาอาหารให้เกิดต่างๆ ก็คือธาตุไฟ สรุปแล้วในความเป็น

ตัวเราก็เกิดจากดินน�้าลมไฟ เราจะไปหาสาระหรือความเป็นประโยชน์ บาง

ครั้งมันหายาก ถ้าเราไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ ถ้าคนไม่มีปัญญาก็อาจจะปล่อย

ให้มันแตกสลายไปตามปกติ แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า กายนี้ ไม่นานมันก็

ผุพังไป โดยสภาพของมัน ถึงเราจะใช้หรือไม่ใช้มันก็ต้องเป็นของมันแบบนั้น 

ต้องกลับสู่ธรรมชาติ จากดินน�้าลมไฟ ก็ต้องเป็นแบบนั้น แต่สิ่งที่มาอาศัยคือ

ตัวไม่มี มีแต่ธาตุ
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พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า กายนี้ 

ไม่นานมันก็ผุพังไป โดยสภาพของ

มัน ถึงเราจะใช้หรือไม่ใช้มันก็ต้อง

เป็นของมันแบบนั้น ต้องกลับสู่

ธรรมชาติ จากดินน้�าลมไฟ ก็ต้อง

เป็นแบบนั้น 
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จิต หรือบางคนก็อาศัยอยู่ ที่อาศัยรวมกันเป็นตัวเรา เป็นอัตตา แต่แท้ที่จริง

มันเป็นอนัตตา พอเรามารู้แบบนี้ ไม่มีอะไรเที่ยงแท้คงทน ไม่ใช่ตัวตนของเรา 

เมื่อไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเรายึดไว้ ถือไว้ ไม่ใช้ประโยชน์มันก็มีแต่จะทุกข์ยิ่ง

ขึ้นเท่านั้นเอง อย่างบางคนพอปวด พอเจ็บ พอเมื่อยก็กลัวแล้ว พอคิดหน่อย

ก็กลัวแล้ว กลัวไม่ได้บุญ กลัวบาปบ้าง ท�าได้ไม่เต็มที่  

 เมื่อมีความคิดก็ต้องรู้จักก�าหนด ปวดก็ต้องรู้จักก�าหนด มันไม่เจ็บไม่

ปวดยังเดินได้ ช่วงท่ีมาฝึกเดินจงกรม เดินยังไง เดินอย่างมีสติ ทั้งอิริยาบท

ใหญ่ อิริยาบทย่อย บุญกิริยาวัตถุ บุญอย่างอื่นนั้นท�าให้สมบูรณ์ไปด้วย ไม่ได้

แยกกันนะ แต่พอเราเรียนทฤษฎี เหมือนแยกกันอยู่ แต่แท้ที่จริงไม่ได้แยกกัน

อยู่ เหมือนอาศัยกันและกัน เวลากระเพื่อมอย่างก็กระเพื่อมไปด้วย ท�างาน

ร่วมกัน หรือ บางครั้งเหมือนขัดกันดึงกัน แต่ก็ช่วยกัน เหมือนอุปมาร่างกาย

ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ บางครั้งอุณหภูมิมันร้อนร่างกายก็ร้อนไปด้วย ใจเราก็

ร้อน ธาตไุฟเหมอืนมเีหตปัุจจยัเหมอืนกบัข่มธาตอ่ืุน เรากจ็ะรูส้กึว่าตวัเราร้อน

ไปหมดเลย มันร้อนตอนนั้น ไม่รู้ว่ามันแข็ง อ่อน นิ่ม ตรงไหน ไม่รู้หรอก หรือ

มันเอิบอาบเซิบซาบตรงไหนก็ไม่รู้หรอก มันก็ข่มกัน ร้อนมากๆ อย่างบ้านเรา

ร้อนชื้น มีเหงื่อไคลออกมาเต็มไปหมด บางครั้งนั่งไปนานๆ ก็แข้งทั้งตัว อันนี้

ยกตัวอย่าง บางคนก็มีลม เกิดลมในท้องในไส้ จุกเสียดแน่นตึงตรงนั้น นั่นคือ

เรื่องของลม ไม่ใช่เรื่องของเรา ถ้าเราดูดีๆแต่เวลามันกระทบอย่างหนึ่ง มัน

ก็มีผลกับอีกอย่างหนึ่งหรือบางคร้ังมันก็คอยข่มกันไปมา แล้วแต่เหตุปัจจัย

สนับสนุน แต่มันก็อยู่กันได้ก็แล้วแต่นะ แต่เมื่อไหร่มันจากกัน ความเป็นตัว
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เราก็ไม่มี ท่านอุปมาอุปไมยเหมือนกับว่า อุปมาเหมือนกับรถ รถมันมีส่วน

ประกอบมากมายฉะนั้นสมมุติว่ารถ แต่พอแยกชิ้นส่วนแล้วมันก็ไม่มี ความ

เป็นรถก็ไม่มีแล้ว ว่างเปล่า เหมือนตัวเราพอแยกก็ไม่มีให้เห็น ไม่มีให้ยึด ให้

ส�าคัญมั่นหมาย แต่เราต้องรู้จักความจริงทั้ง ๒ ส่วน ส่วนที่เป็นสมมุติ ส่วนที่

เป็นจริง ส่วนสมมุติเราก็ต้องรู้ให้แท้จริง จะได้ใช้ได้อย่างถูกต้อง ดูแลรักษา

เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ได้สูงสุด อย่างรู้ตามความเป็นจริงคือรู้ให้ถึงที่สุดในขั้น

ปรมัตถ์ ว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่เกื้อหนุนกันและกัน จะได้ท�าลายความยึดมั่นถือ

มั่น เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเราไม่ใช้ก็เสื่อมตามสภาพ ทุกวินาที
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 เมือ่รูจั้กใช้กเ็กดิประโยชน์เหมอืนวตัถสุิง่ของ เม่ือใช้กเ็กดิประโยชน์ถ้า

ไม่ใช้ก็เหมือนไม่มีประโยชน์ เกะกะ เหมือนจอบเสียมเก็บไว้ก็เกะกะ ไม่ได้ขุด

ถาก เผลอๆไปเหยียบก็เจ็บ เหมือนกับสะดุดอัตตาตนเองเพราะเรายึดเราถือ 

แต่ถ้าเราใช้สติปัญญามันก็ไม่สะดุดอัตตา เพราะรู้ความจริงทั้ง ๒ ด้าน ด้าน

สมมตุ ิด้านความจริงอันถ่องแท้ กจ็ะสลายความจรงิ ยดึเป็นนูน่นี ่เรยีกว่าเป็น

ความรูใ้นด้านวปัิสสนาปัญญา เรากพ็ยายามฝึก พยายามปฏบัิต ิในช่วงทีเ่รามี

เวลา มีโอกาสอย่างนี้ ส่วนในโอกาสอื่นๆ เราก็ท�าหน้าที่ไปตามปกติ แต่ช่วงที่

มีเวลาภาวนาตรงนี้ เราก็ใช้เวลามันก็จะเกื้อกูลกัน เกื้อกูลอุดหนุนแล้วเอาไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วงต่อไปนั่งสมาธิสักหน่อย กลับไปที่อารมณ์หลัก 

อารมณ์เดิม อาการเคลื่อนไหวของท้องที่พองยุบ ใจที่รู้สติก็ตาม อากัปกิริยา

ของร่างกายก็พยายามมีสติก็รู้ จะซ้ายขวา ยืดหด ยังไงก็ระลึกรู้ เราบริกรรม

ได้ กบ็รกิรรม บรกิรรมไม่ได้กร็ูอ้าการตามไป เพราะแต่ละคนสภาวะบางอย่าง

ฝึกฝนอบรม ทักษะมี อาจจะมีไม่เท่ากัน แต่บางคนก็พึ่งเริ่ม บางคนก็ท�ามา

นานจนรู้สึกว่า ภาษาชาวโลกเรียกว่าชินแล้ว แต่ถ้าภาษาทางธรรมะก็จะเป็น

อีกอย่างหนึ่ง เรียกว่าจนเป็นวสี สุดท้ายเป็นความช�านาญ จะเข้าออก จะยัง

ไงก็เป็นปกติ จะช�านาญในฌานในญาณก็เป็นปกติไปเอง

ไม่สะดุดอัตตา ปัญญาจะเบ่งบาน
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ถ้าเราใช้สติปัญญามันก็ไม่สะดุดอัตตา 

เพราะรู้ความจริงทั้ง ๒ ด้าน ด้านสมมุติ 

ด้านความจริงอันถ่องแท้ ก็จะสลาย

ความจริง ยึดเป็นนู่นนี่ เรียกว่าเป็น

ความรู้ ในด้านวิปัสสนาปัญญา 

“

“



ประวัติ
พระครูภาวนาวราลังการ วิ. (สมศักดิ์ โสรโท)

๒๙
ตุลาคม ๒๕๐๖

๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๒๗

อุปสมบท ณ วัดโคน  
อำาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  
โดยมีท่านพระครูบริหารกิจโกศล 

เป็นพระอุปัชฌาย์ 
อดีตเจ้าคณะอำาเภอบ้านกรวด 

เจ้าอาวาสวัดโคน

๒๕๒๗ - ๒๕๒๘

จำาพรรษา ณ 
วัดราษฎร์ผดุงธรรม 

บ้านตะลุมพุก ตำาบลหนองไม้งาม 
อำาเภอบ้านกรวด 
จังหวัดบุรีรัมย์

- จำาพรรษา ณ วัดใหม่อัมพร 
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

- สำาเร็จการศึกษาปริยัติสามัญ
เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ

นักธรรมโท นักธรรมเอก
ตามลำาดับ

๒๕๒๘ - ๒๕๓๐

- จำาพรรษา ณ วัดนาควิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

- สำาเร็จการศึกษาปริยัติ
สามัญบาลี มัธยมศึกษาปีที่ ๖  
ตามหลักสูตรบาลีสาธิตศึกษา  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จากวัดอภิสิทธิ์ (วัดกลาง)

๒๕๒๗ - ๒๕๒๘

ดช. สมศักดิ์ วิลัย 
ถือกำาเนิด ณ บ้านหนองศรีทอง  
ตำาบลโพธิ์ไชย อำาเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นบุตรคนที่ ๑ 
ในจำานวน ๖ คน ของนายเลืีอน

และนางอ้อย วิลัย

ปี พ.ศ.
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๒๕๒๗ - ๒๕๒๘

- จำาพรรษา ณ วัดอมรคีรี 
กรุงเทพมหานคร

- สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี  
พุทธศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม 

สาขาหลักและวิธีสอนสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย

๒๕๓๓ - ๒๕๓๗

๒๕๓๗ - ๒๕๔๑

จำาพรรษา ณ สำานักวิปัสสนาวิเวก
อาศรม อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ท่าน

เริ่มปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยมี
ครูบาอาจารย์องค์แรกคือ ดร.  

พระอาจารย์ ภัททันตะอาสภมหาเถระ
ธัมมาจริยะ อัครมหากัมมัฏฐานาจริย 
(หลวงพ่อใหญ่) จนกระทั่งเป็นผู้ช่วย
หลวงพ่อใหญ่สอนวิปัสสนากรรมฐาน 

สอบอารมณ์โยคี และเป็นพระ
วิปัสสนาจารย์ในกาลต่อมา

จำาพรรษา ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในฐานะพระธรรม
ทูตเพื่อไปเผยแผ่งานวิปัสสนา
กรรมฐานให้แก่ชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ

๒๕๔๑ - ๒๕๔๓

๒๕๔๓ - ๒๕๔๔

จำาพรรษา ณ สำานักสงฆ์สมมิตร-
ปราณี อำาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ท่านเดินทางกลับเมืองไทยเพื่ออุปัฏฐาก
ดูแลหลวงพ่อใหญ่อย่างใกล้ชิด สอน

วิปัสสนากรรมฐาน และยังได้รับภารธุระ
ดำาเนินการก่อสร้างวัดภัททันตะอาสภา-
ราม เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่หลวงพ่อภัท

ทันตะอาสภมหาเถระ



 

ประวัติ (ต่อ)

๒๕๔๔ - ปัจจุบัน

จำาพรรษา ณ วัดภัททันตะอาสภาราม 
อำาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ท่านได้รับการ 

แต่งตั้งให้เป็นเจ้าสำานักวิปัสสนาสมมิตร-ปราณี 
และเจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม เพื่อปฏิบัติ

ภารกิจในหน้าที่พระวิปัสสนาจารย์แทนหลวง 
พ่อใหญ่ จนกระทั่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่าย
วิปัสสนาธุระของวัดภัททันตะอาสภาราม

ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร 
ประเภทการส่งเสริม
การปฏิบัติธรรม

๒๕๕๒

๒๕๕๓

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

- ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ  
ประเภทรัชตเกียรติคุณ จากคณะ
กรรมาธิการศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
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- เจ้าอาวาส และพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

  วัดภัททันตะอาสภาราม

- พระวิปัสสนาจาย์

- พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๔

- พระวิปัสสนาจารย์ผู้ให้การอบรมด้านวิปัสสนา

  แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ

- พระวิปัสสนาจารย์ผู้ให้การอบรมพระนิสิต

  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ



การสละโลกียวิสัยออกบวช ก็ยาก

การจะยินดีในเพศบรรพชิต ก็ยาก

การครองเรือนไม่ดี เป็นทุกข์

การอยู่ร่วมกับผู้ไม่เสมอกัน ก็เป็นทุกข์

ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏ ก็เป็นทุกข์

เพราะฉะนั้นไม่ควรท่องเที่ยวในสารวัฏ

และไม่ควรแส่หาความทุกข์ใส่ตน

"

"
ขุ.ธ. ๒๕/๓๐๒ (พุทธพจน์)
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