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29 ตุลา มาบรรจบ
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 หนงัสอื "บนัทึกธรรมโสรโทภกิขุ (๖) ๒๕๖๑" ฉบับน้ีเป็นหนงัสือธรรมะ

เล่มที ่๖ ของชุดหนงัสอืบนัทกึธรรมโสรโทภิกข ุซ่ึงมีการจดัท�าขึน้ปีละคร้ัง นบั

ต้ังแตป่ ีพ.ศ. ๒๕๕๖ เปน็ต้นมา โดยคณะศิษยานศุษิยไ์ดร้ว่มกนัจดัท�าหนงัสือ

ฉบบันีข้ึน้เพือ่เป็นธรรมบรรณาการ นอ้มนมัสการ กตญัญ ูมทุติา สกัการะ แด ่

พระครูภาวนาวราลังการ วิ. (พระอาจารย์สมศักดิ์ โสรโท) พระอาจารย์ใหญ่

ฝ่ายวิปัสสนาธุระ เจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม อ�าเภอบ้านบึง ชลบุรี 

เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๕  ปีพรรษาที่ ๓๕ ซึ่งในปีนี้ตรง

กับวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

 พระครูภาวนาวราลังการ วิ. พระอาจารย์ผู้มีธรรมคือวิปัสสนาเป็น

ที่มายินดี ผู้ไม่เหินห่างจากโพธิปักขิยธรรม ปราศจากความยึดมั่นในรูป

นาม รุ่งเรืองด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาและมีจริยาวัตรสงบงาม ท่านเป็น

ครูผู้บ�าเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์ด้วยพระคุณ

กล่าวคือ กรุณาและปัญญาญาณ เป็นผู้เปี่ยมด้วยเมตตาในการสอนชี้แนะ

แนวทางการเจริญสติปัฏฐาน ๔ วิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นหนทางสายเอก

สู่ มรรค ผล นิพพาน ตามหลักค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ช่วยจุดประทีปแสงสว่างให้ปรากฎแก่ใจของเหล่าศิษยานุศิษย์เพื่อก้าวข้าม 

ผ่านพน้วฏัฏะทกุข์เหลา่ศษิยานศิุษยข์อน้อมกราบมุทติาสกัการะพระอาจารย ์

ผู้เป็นที่พึ่งในคุณประโยชน์ทั้งหลายด้วยเศียรเกล้า 

 "บันทึกธรรมโสรโทภิกขุ (๖) ๒๕๖๑" ฉบับนี้ เป็นการรวบรวม 

ธรรมบรรยาย เพื่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามนัยแห่งสติปัฏฐานสี่ จาก

พระธรรมเทศนาของพระครูภาวนาวราลังการ วิ. ในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งแบ่ง

ค�าน�า



เป็น ๕ บทความ เร่ิมตั้งแต่เร่ือง "ทางด�าเนินสู่ความหลุดพ้นจากกิเลส" ต่อ

ด้วยเรื่อง "ปริญญาเพื่อมุ่งสู่มรรคาแห่งการดับทุกข์" "ปลื้มไม่ปลื้ม อย่าลืม

ก�าหนดรู้" "ยอมรับปรับเปลี่ยนขับเคลื่อนสู่ความดับทุกข์" "สติปัญญาเท่าทัน

จะป้องกันทุกข์ใจ" และ "อย่าสับสนมุ่งฝึกตนต่อไป" พร้อมทั้งบทกลอนอาจา

ริยบูชาสรรเสริญคุณประกอบไว้ในบทน�าของหนังสือ 

 ในนามของศิษยานุศิษย์ ขอกราบอนุโมทนากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ทุก ๆ ท่านในการจัดท�าหนังสือฉบับน้ี เพ่ือเป็นธรรมบรรณาการแด่ 

พระครูภาวนาวราลังการ วิ. เหล่าศิษยานุศิษย์ขอน้อมถวายบุญกุศล 

แด่ท่านพระอาจารย์ ครูผู้ชี้น�าทางสงบ สว่าง และทางสู่ความพ้นทุกข์ 

ในวัฏฏะ ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาสาระธรรมของ 

"บันทึกธรรมโสรโทภิกขุ (๖) ๒๕๖๑" ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใฝ่ใจ 

ในการปฏิบัติธรรมและขอให้เป็นเหตุปัจจัยให้ท่านผู้อ่านได้ถึงซึ่งมรรค ผล  

พระนิพพาน ตามเหตุปัจจัยอันควรทุก ๆ ท่านด้วยกัน 

 สุดท้ายนี้คณะศิษยานุศิษย์ขอน้อมอภิวาทวันทาด้วยจิตมุทิตา

ยินดีแด่พระอาจารย์เนื่องในวันอายุวัฒนมงคลครบ ๕๕ ปี ขอคุณพระศรี

รัตนตรัยโปรดช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาให้พระอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง 

พลานามัยสมบูรณ์ สถิตสถาพรในบวรพระพุทธศาสนา เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร 

ของเหล่าศิษยานุศิษย์ตลอดกาลนานเทอญ

        ผศ.ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร

        บรรณาธิการ
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อนุโมทนาพจน์

อุทกํ หิ นยนฺติ เนตฺติกา

อุสุการา นมยนฺติ เตชนํ

ทารุงฺ นมยนฺติ ตจฺฉกา

อตฺตานํ นมยนฺติ ปณฺฑิตา

ชาวนาไขน้ําเข้านา ช่างศรดัดลูกศร ช่างไม้ถากไม้ บัณฑิตฝึกตนเอง

      อนุโมทนาบุญ ผศ.ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร และคณะศิษยานุศิษย์

ที่ได้ร่วมงานอายุวัฒนมงคลครบ 55 ปี 35 พรรษา โดยได้ร่วมกิจกรรม

และจัดพิมพ์หนังสือ “บันทึกธรรมโสรโท ภิกขุ”(6) พุทธศักราช 2561  

การกระท�าของทุกคนยอ่มเป็นผลมาจากจิตใจท่ีฝักใฝใ่นกศุลจรยิาสมัมาปฏบัิติ 

จึงได้แสดงออกทางกาย วาจา ใจ พากเพียรพยายามด้วยความบากบั่นมั่นคง

จนกระทั่งงานส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ขอให้รักษาความเสมอต้นเสมอปลายใน

การเจริญกุศล เพื่อเป็นปัจจัยเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสต่อไป 

      ดว้ยอานุภาพของพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ์ จงปกปอ้งคุม้ครอง 

ให้ทุกคนมสีขุภาพดี มสีติปญัญาด ีม่ังมโีภคทรัพย ์บรวิาร เหน็ภยัในวฏัสงสาร 

ก้าวล่วงบ่วงมาร มีมรรค ผล นิพพาน อันเป็นแดนเกษมจากกิเลส เทอญ

      พระครูภาวนาวราลังการ วิ.
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 ต่อไปเป็นช่วงฟังธรรมปฏิบตัธิรรมร่วมกนัให้พวกเรานัง่สมาธ ิฟังธรรม

บรรยายไปด้วยวันนี้เป็นวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ปีใหม่ นานๆ เข้า 

ความรูส้กึเรากเ็ริม่ชนิๆ เหมอืนปีเก่าๆ ตอนแรกๆ กดู็เหมอืนว่าอะไรใหม่ ไอ้นูน่

ใหม่ ไอ้นีใ่หม่ ดกูระตอืรอืร้นกนั เริม่หลายวนัเข้ากเ็ริม่รูส้กึเฉยๆ กนัแล้ว อะไร

ทีม่นัใหม่ๆ กเ็หมอืนขมขีมนั ตืน่เต้นกระตอืรอืร้น แต่พอรูสึ้กว่า มันกไ็ม่มีอะไร

กเ็หมอืนๆ เดมิ เริม่เฉือ่ยๆ แล้ว ตรงนีเ้รากต้็องตระหนกัรู ้โยคผีูท้ีเ่ข้าปฏบิตัใิน

คอร์สกต้็องพยายามมากกว่าโยคปีกต ิบางคนบางรปูกป็ฏบัิตเิป็นปกตอิยูแ่ล้ว 

แต่พอมาอยู่ในคอร์สก็ต้องท�าให้ดีต่อเนื่อง จะได้ไม่รู้สึกผิดปกติ ส่วนบางคน

มาใหม่บางคนอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับตัว อย่างน้อย ๓-๔ วัน 

ส่วนโยคีบางคนช่างจดจ�าช่างจ�านู่นนี่มาเยอะแยะ บางครั้งก็คิดสงสัยวางใจ

ไม่ถูกว่าจะต้องท�ายังไง โยคีต้องวางจิตให้เป็นกลาง ก�าหนดอารมณ์ปัจจุบัน

ให้เท่าทัน ทุกอย่างจะค่อยๆปรับจูนจนเข้าที่เอง



18

วางจิตเป็นก็เห็นธรรม

นักปฏิบัติต้องวางสิง่เก่า 
รับเอาสิง่ใหม่ ซ่ึงได้แก่ 
อารมณ์กรรมฐาน 
อันเป็นปัจจุบัน

คือ รูปนามที่เกิด-ดับ
อยู่ในปัจจุบันขณะนัน้เอง
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เมือ่จติไปนกึถึงส่ิงทีผ่่านมาแล้วมนักจ็ะท�าให้เราวิตกกงัวลบ้าง เมือ่โยครีูส้กึตวั

ต้องก�าหนดทันที “กังวลหนอ” บางทีไม่รู้ว่าตัวเองท�าถูกหรือผิด ฉะนั้นบาง

ครั้งก็ท�าได้ดีหรือไม่ดี มันก็ลังเลสงสัย ทีนี้เมื่อเราปฏิบัติ ก็พยายามอยู่กับรูป

นามปัจจุบัน อย่างมาที่นี่อยู่ที่นี่ ท่านให้ก�าหนดอาการ พอง-ยุบ ที่ท้อง โยคี

ก็ต้องพยายามท�าให้ได้ เมื่อไม่มีพองไม่มีมียุบ ก็อยู่ทีนั่งที่ถูกหรืออยู่ที่ฐานอื่น

บ้าง มันชามันเหน็บ ปวด หรือ บางช่วงก็อยู่ที่ฐานจิต คิดนู่นนี่ คิดหนอๆ หรือ

อยูท่ี่ฐานธรรมท่ีจติรู้ กสั็งเกตอาการ จติรู้อะไรบ้าง อารมณ์ทีม่าประกอบ เป็น

กุศล อกุศลบ้าง บางครั้งชอบชัง ตรงไหนชัดเจนอารมณ์ไหนชัดเจน อารมณ์

นั้นเราก็พยายามก�าหนด มันก็เข้าที่เอง บางครั้งเราคิดไปเอง นู่นนี่ บางครั้ง

เราก็แพ้ แพ้ใจแพ้ความคิดเรานั่นแหล่ะ มันยังไม่ได้บอกเลยว่าอะไรผิดถูก แต่

เราแพ้ใจตวัเองเสยีแล้วถ้าเราเท่าทนัรปูนาม จติก็จบในตวัมันเอง ถ้าเราไม่เท่า

ทันก็ปรุงไปเรื่อย แต่งไปเรื่อย หาจุดจบยาก เราก็ต้องพยายาม คนที่อยู่ใน

คอร์สก็ต้องพยายามขยันมากกว่าปกติ ญาติโยมที่มาปกติ ๓ ทุ่มก็กลับที่พัก

คนไหนขยันก็อยู่ต่อไปได้ไม่ได้ห้าม จะอยู่ต่อไป ๔- ๕ ทุ่มไม่ได้ห้าม อยู่ที่เรา 

ให้โอกาสตัวเอง กี่มากกี่น้อย หรือจะตื่นตี ๓ ครึ่งเหมือนกับคอร์ส ปัญจบูชา

ก็ได้ หรือจะตื่นตี ๔ ตามเวลาปกติของทางวัดที่บอกไว้ อิริยาบถย่อยจ�าเป็น

มากท่ีนักปฏิบัติควรอย่างยิ่งที่จะต้องเอาใจใส่ในการก�าหนด เพื่อมิให้กิเลส

แทรกเข้ามารบกวนจิตใจ

 ความต่างกันของคอร์สปัญจบูชา กับการเข้าปฏิบัติตามปกติ ก็คือ

เคร่งครัดขึ้นมาหน่อย เน้นการก�าหนดให้มีความต่อเนื่องตลอดเวลาที่ตื่นอยู่ 

มีผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด คอยแนะน�าตักเตือนให้สติอยู่เนืองๆ เวลาพัก

ผ่อนน้อยเน้นปฏิบัติมากๆ งดเว้นการใช้เคร่ืองมือสื่อสารหรือการพูดคุยโดย

ไม่จ�าเป็น ส่วนญาติโยมที่ไม่ได้เข้าคอร์ส อาจจะมีเวลาพักผ่อนมากกว่าหน่อย 

เวลาพัก กว่าจะถงึบ่ายโมง ลงมาศาลาปฏิบตั ิจริงๆ มนักแ็ทบจะไม่ต่างกนั ถ้า
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คนที่ตั้งใจ คนไหนตั้งใจก็ท�าได้ อาจจะท�าได้ดีกว่าอยู่ในคอร์ส อยู่กับอารมณ์

กรรมฐานทั้งไปและกลับ เดินไปกลับมีกรรมฐานตลอด มันไม่มีเวลาที่จะไป 

หรือเวลาที่จะสงสัยก็ยังไม่มี เวลาที่จะถามใครก็ยังไม่มี อยู่กับปัจจุบันตลอด 

แต่พอเราเผลอ มันมีอย่างอื่นแทรกเข้ามา ท�าให้เราคิดอยู่เรื่อย ท�าให้เราปรุง

ไปนู่นนี่ ถ้าสังเกตดีๆ เราจะรู้จักใจตัวเอง คือรู้จักตัวเจ้าของไม่ได้ไปรู้จักอะไร

หรอก บางคนอยากจะรู้แต่ใจคนอื่นหรือพฤติกรรมคนอ่ืน แต่ไม่พยายามรู้

พฤติกรรมตัวเองมันก็ห่าง ห่างจากนิพพานไปเรื่อย ห่างจากดับทุกข์ตัวเอง

ไปเรื่อย มันมีแต่จะเพิ่มทุกข์หรือปัญหา เพราะห่างรูปนาม ห่างสภาพธรรมที่

เป็นปัจจุบัน มันจะเห็นสภาพธรรมที่เกิดดับอยู่ตลอด เราต้องอดทน กว่าจะ

ส�าเร็จได้แต่ละอย่าง ต้องอาศัยความอดทน ทุกย่างก้าวของเราหรือทุกการ

ก�าหนด ไปสู่จุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน เพียงแต่ว่า เราจะไปถึงเม่ือไหร่ 

อกาลิโก ไม่ได้ก�าจัดกาล ไม่มีระยะเวลาที่ชัดเจนว่าจะบรรลุโลกุตรธรรมเมื่อ

ไหร่ ถ้าเรามีเหตุปัจจัยพร้อมอาจจะบรรลุเร็วกว่าที่คิดเอาไว้ก็ได้
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ปฏิปทา ๔ ประการ

ปฏิปทา คือ แนวปฏิบัติ ทางด�าเนิน
การปฏิบัติแบบที่เป็นทางด�าเนินให้ถึงจุดหมาย

คือความหลุดพ้นหรือความสิน้อาสวะ
ในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
ท่านกล่าวไว้มีอยู่ ๔ ประการ ด้วยกัน 

ซ่ึงแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน
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 ๑. ทุกขา ปฏิปทา ทันธาภิญญา
 บุคคลที่ปฏิบัติล�าบาก ทั้งรู้ได้ช้า ล�าบากด้วยแล้วก็รู้ช้าด้วย ปฏิบัติ

ล�าบาก ในคัมภีร์ท่านพูดไว้ว่า ปฏิปทา พระโยคาวจร หรือผู้ปฏิบัติกรรมฐาน 

เป็นผู้ที่มากไปด้วย ราคะ โทสะ โมหะ คือกิเลสทั้ง ๓ กอง มันมีก�าลัง มันมี

อ�านาจเยอะ ก็เลยท�าให้ล�าบากในการปฏิบัติ เพราะโดนกิเลสหลอกอยู่เรื่อย 

โดนราคะ โทสะ โมหะ กิเลส มันรุมเร้าตลอด โยคีบางคนต้องเริ่มต้นปฏิบัติ

ด้วยการก�าหนดอสุภะกรรมฐาน มาพิจารณาให้เห็นว่าไม่สวยงามมันซึ่งตรง

ข้ามกับสิ่งสวยงาม บางครั้งเราชอบสิ่งสวยงามพอเห็นแล้วพอใจ แต่พอให้

ไปพิจารณาซากศพ ความตาย พิจารณา กายคตาสติกรรมฐาน เหล่านี้บาง

ครั้งมันก็ยิ่งทรมานหัวใจ มันเหมือนกับ ไม่เป็นที่ชื่นใจ ชอบใจ มันอึดอัดคับ

ข้องใจ หรือผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ปฏิบัติไปแล้วก็เหมือนยิ่งปฏิบัตินาน 

มันท�าให้ โลภยงัเยอะอยู ่โกรธกเ็ยอะ มอีะไรมากระทบนดิหน่อยกโ็กรธขีโ้มโห 

ขี้น้อยใจ ครูบาอาจารย์ดุหน่อย ว่าหน่อยก็น้อยใจเสียใจ กิเลสมันเล่นงานเอา 

บางครัง้โมหะกเ็ล่นงานท�าให้หลงไม่รูส้ภาพธรรมทีแ่ท้จรงิ ทกุขงักย็งัคดิว่าเป็น

สุขัง อนัตตาก็เป็นอัตตาอยู่นั่นแหล่ะ ไม่รู้ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่รู้เลยว่านี่

ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ นี่ทางดับทุกข์ ไม่รู้อดีตอนาคต บางครั้งจึงดู

เหมอืนมนัยาก กเิลสมนัเล่นงานเอา กเิลสมนัเล่นงานก็เลยเหมอืนยาก ปฏบิตัิ

ล�าบาก เพราะกิเลสมันพาให้ล�าบาก ยิ่งก�าหนด กิเลสยิ่งเยอะ บางคนก็โมหะ 

บางคนก็โทสะ บางคนก็โลภะ นั่งหลับ นั่งโงกง่วง หรือนั่งวิตกกังวล หรือนั่ง

สงสยัหนอๆ ถ้าเราม ีเรากล็องดวู่าเอ้ นีค่อื มกีเิลสทัง้ ๓ กองเยอะ บางผู้บางคน 

ปฏิบัติสมถกรรมฐานก็ไม่ได้มีความสุขอยู่ในฌาน คือไม่ได้สัก ฌาน กิเลสเล่น

งานเอากว่าจะได้มันล�าบาก ยากเย็น รู้ก็รู้ช้า ไม่ได้รู้เร็ว สองวันก็แล้ว สามวัน

ก็แล้ว สี่วันก็แล้ว ห้าวันก็แล้ว หกวันก็แล้ว หรือเป็นเดือน เป็นปี หรือหลายๆ 

ปี ก็ยังเป็นอยู่อย่างเดิมในความรู้สึกเรา ท�าไมหนอ ปฏิบัติก็ปฏิบัติจริงจังทุก
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ครั้งเรียกว่าถวายชีวิตเลย เอาเป็นเอาตายกับการก�าหนด เข้ากรรมฐานก็เข้า

หลายครัง้ปฏิบตัหิลายท่ีหลายส�านกัเขาบอกว่าส�านกัไหนดี ไม่ว่าเมืองไทยเมือง

พม่าไปหมด แต่โลภะ โทสะ โมหะ ก็ยังเล่นงานเอาหน้าด�าคร�่าเครียด ธุดงค์ก็

ไปธดุงค์กบัเขา แต่ใจหนอใจกย็งัไม่ห่างไกลจากกเิลส ไม่เหน็เบาบาง นัง่เนสชั

ชิก ก็ยังไม่เห็นว่ากิเลสเบาบาง ท�าทุกอย่าง เพื่อที่จะให้ตัวเองพ้นทุกข์ หรือ

บรรลโุลกุตรธรรม แต่เมือ่ท�าแล้วยิง่ท�าเหมอืนจะไม่บรรล ุยิง่ยาก นีค่อืปฏปิทา 

พวกแรกที่แรก กว่าจะบรรลุ ช้ามาก ในคัมภีร์ ท่านยกตัวอย่าง ท่านพระ 

จักขุบาลเถระ ปฏิบัติวิปัสสนา ลงทุนท�าเนสัชชิก จนถึงขั้นเรียกว่าไม่หลับไม่

นอน นั่งอย่างเดียวไม่ยอมเอนกาย ตาก็พล่ามัวสุดท้ายไม่ดี หมอก็แนะน�าให้

นอนหยอดตา ท่านก็ไม่ยอม จะเอาให้ได้ เอาให้บรรลุ สุดท้ายต้องแลกกัน 

สุดท้ายท่านเสยีดวงตา แต่ผลตอบแทนกคุ้็มค่า คือ ถงึแม้ว่าไม่มฤีทธิไ์ม่ได้เป็น

ผู้วิเศษ แต่ได้เป็นพระอรหันต์หมดกิเลส แลกกับตาบอด แต่ปัญญาท่านไม่ได้

มืดบอด คือประเภทปฏิบัติล�าบากแต่รู้ช้า กว่าจะรู้ได้ก็สูญเสียตา ต้องแลก

ด้วยอวัยวะส�าคัญ หรือบางคน บางรูป อาจจะแลกด้วยชีวิตก็มี พอขันธ์ ๕ 

ดับ กิเลสก็ดับไปด้วยก็มี ปฏิบัติยากล�าบาก มีโรคภัยเบียดเบียนอีก ซึ่งแต่ละ

คนไม่เหมือนกัน อย่าพึ่งฟันธงว่าเราเป็นประเภทใด 

 มีเรื่องเล่าในยุคหลังๆ ว่า มีพระอาจารย์รูปหนึ่ง ท่านเคยเป็นครูบา

อาจารย์สอนทฤษฎี ลูกศิษย์ลูกหา สุดท้ายก็คิดว่าตัวเองคงปฏิบัติได้ไม่ยาก 

แต่พอเข้าป่า ละทิ้งการสอนทฤษฎี มุ่งสู่การปฏิบัติวิปัสสนา ยิ่งปฏิบัติกิเลสก็

ยิ่งก�าเริบ เมื่อทุ่มเทเอาเป็นเอาตายกับการปฏิบัติก็ยังไม่มีวี่แววใดๆเลยว่าจะ

บรรลุโลกุตรธรรม พอตกตอนเย็น มาก็ไม่รู้ว่าจะปรับทุกข์กับใครก็เอาน�า้ตา

เป็นเพือ่น พอไม่มอีะไรท่ีได้ดัง่ใจ ท่านกร้็องไห้ เทวดาทีส่งิสถติอยูบ่รเิวณนัน้ก็

หวัเราะเยาะท่าน พระเถระเมือ่ตัง้สตไิด้กต็ัง้ใจปฏบิตัต่ิอไปอกีเรือ่ยๆ บางครัง้

ก็ชนะใจตัวเองหรือไม่ก็พ่ายแพ้อย่างราบคาบ บางครั้งท�าให้นึกถึงตอนเรียน



24

ทฤษฏีซึ่งสามารถท่องจ�าน�ามาสอนลูกศิษย์มันง่าย แต่พอมาปฏิบัติวิปัสสนา

กรรมฐาน เดินเอง นั่งเอง ก�าหนดสภาวธรรม มันไม่ง่ายเลย การจะเอาโลภะ 

โทสะ โมหะ ออกจากจิตใจ เหมือนที่สอนในต�ารามันไม่ง่ายซะแล้ว ไม่เหมือน

กบัปอกกล้วยเข้าปาก มนัยากกว่า ท่านท�ากรรมฐานอยูแ่บบนัน้ เป็นเวลา ๓๐ 

ปี ผ่านไป แสดงว่าท่านออกมาตอนอาย ุ๕๐ ล่วงแล้ว เพราะตอนทีบ่รรลุธรรม

ท่านมีอายุ ๘๐ ปี แล้ว พอบรรลุปุ๊บ ลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่มีอภิญญาต่างทราบ

ข่าวดีนี้ จึงตั้งใจจะมาล้างเท้าให้ครูบาอาจารย์ โยคีทั้งหลายคงพออนุมานได้

นะ การปฏิบัติ ยากล�าบากแค่ไหน บทจะรู้ก็รู้ได้ช้า มีบางคนปฏิบัติมาเพียง 

๑ ปี ก็บ่นแล้วเลิกแล้ว บางคนปฏิบัติมา ๗ ปี ก็เลิกแล้ว สงสัยคิดว่าเราคง

ไม่มีบุญวาสนาที่จะบรรลุหรอก มีบุญทุกคนไม่อย่างนั้นไม่ได้มาปฏิบัติ เพียง

แต่ว่ามันอาจจะสุกช้าหน่อยเป็นต้นเป็นใบเป็นกิ่งเป็นก้านแล้วมีดอกผลอยู่ 

แต่ผลนั้นยังไม่เต็ม เพราะบางคนก็เหมือนต้นไม้พอมันโตขึ้นก็มีกิ่งก้านใบ กิ่ง

ก้านใบบางครั้งคนมองก็มองว่าเขียวสวยงาม บางคนได้ประโยชน์ได้ใบมาท�า

ยา ประโยชน์ให้แก่โลก นั่นคือคุณธรรมที่ปฏิบัติไม่ผิด ถูกต้องถึงแม้มันจะมี

โลภะ โทสะ โมหะ ก็จริง เรามีสิ่งเหล่านี้ก็จริง เมื่อมันฟูขึ้นมาในใจ เรามีศีล

สมาธิปัญญาก�าหนดอยู่ตลอด มันก็เหมือนกับไม่ได้ไปท�าร้ายใคร มันก็อยู่ใน

ใจเราทั้งนั้น มีแต่เราท่ีรู้คนอ่ืนไม่รู้ หรือถ้าจะรู้ก็มีเฉพาะพระวิปัสสนาจารย์

ที่เราไปส่งอารมณ์ก็แค่นั้น คนอื่นไม่รู้ ฉะนั้นพยายามอดทนต่อไป พระเถระ

ในชั้นหลังในยุคพันปีหลัง ที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วท่านใช้เวลานาน 

ถึง ๓๐ ปี ถึงจะบรรลุ กว่าจะเป็นพระอรหันต์กว่าจะหมดกิเลส กว่าจะถึงขั้น

วิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงได้ 
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 ๒. ทุกขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา
 ปฏิบัติล�าบากแต่รู้ได้เร็ว เช่น ผู้ปฏิบัติที่มีราคะ โทสะ โมหะแรงกล้า 

ต้องเสวยทุกข์โทมนัสเนื่องจาก ราคะ โทสะ โมหะนั้นอยู่เนืองๆ หรือเจริญ

กรรมฐานที่มีอารมณ์ไม่น่าชื่นใจ เช่น อสุภะ เป็นต้น แต่มีอินทรีย์แก่กล้า จึง

บรรลุ โลกุตรมรรคได้เร็วไว ดังท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นตัวอย่าง คือ

ปฏิบัติล�าบากก็จริงแต่รู้ได้เร็ว ในขณะปฏิบัติ ราคะ โทสะ โมหะกิเลสมันแรง

กล้าหรือขณะเจริญอสุภะ ท�ากายคตาสติ มันไม่เป็นที่ชื่นใจ 

 ท่านพระมหาโมคคัลลานะ เป็นตัวอย่างในครั้งพุทธกาล ในขณะที่

ท่านปฏิบัติได้ประสบกับความยากล�าบาก แต่อินทรีย์ท่านแก่กล้า จึงรู้ได้เร็ว

ไว โดยท่านใช้เวลาแค่ ๗ วัน ก็บรรลุธรรม พระคุณเจ้าหรือโยมท่านใดที่เคย

ไปประเทศอินเดีย พระวิทยากรที่น�าคณะแสวงบุญ ท่านมักจะชี้ให้ดูหรือน�า

คณะเข้าไปนมัสการภายในถ�้าพระโมคคัลลานะ ท่านบ�าเพ็ญสมณธรรม จน

ได้บรรลุโลกุตรธรรมส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ แต่ก่อนที่จะรู้ธรรมท่านก็ไปนั่ง

กรรมฐาน เดินจงกรม นั่งโงกไปมา เหมือนท่านโยคาวจร โยคี ที่มาปฏิบัติ นั่ง

โงกเงกไปมา เพราะถีนมิทธะมันครอบง�าท่านก็ไม่รู้จะท�ายังไง ในคัมภีร์กล่าว

ไว้ว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมา บอกอุบายวิธีแก้ง่วงแก้ถีนมิทธะ ถ้ามันง่วงมาก 

สวดมนต์ได้สาธยายได้ ก็สาธยาย สวดมนต์สาธยายพระสูตร พุทธคุณ ธรรม

คุณ สังฆคุณ เวลาง่วงก็พึมพ�าๆ สวดเร็วๆ ก็หายง่วงเหมือนกัน อันนี้เคยใช้มา

ก่อนนะ เพราะเวลาอยู่ในป่าในถ�้าไม่กล้านอน ไปใหม่ๆเพราะกลัว กลัวผีมา

บบีคอ เขาขูม่าแบบนัน้ ไปธดุงค์เวลาอยูค่นเดยีว เวลาอยูค่นเดยีวไม่กล้าหลบั

นอน ก็สวดไปแบบนั้น เวลากลัวขึ้นมา ก็นั่งอยู่แบบนั้นสวดอิติปิโส ภะคะวา 

อรหังสัมมา สัมพุทธโธ .... ว่าอยู่แบบนี้ กลับไปกลับมา ไม่ได้นับว่ากี่ร้อยจบ 

แต่มันก็ไม่ง่วง แต่บางครั้งมันก็ไม่แน่ มันมีบางช่วงมันหลุดหายเหมือนกัน อัน

นีก้เ็ป็นวธิหีนึง่ทีเ่รยีกว่าเป็นอบุายแก้ง่วง แล้วอกีวธิหีนึง่คอือยู ่กบัค�า่คืน เดอืน
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มืดๆ ไม่มีไฟเหมือนสมัยนี้ ชาวไร่ชาวนาก็สุมไฟ ให้วัวควาย ไล่ยุง ถ้าเปรียบ

กบัแสงไฟยคุสมยันี ้แต่กอ็ยูไ่กลๆ อยูใ่นป่าในเขามองขึน้ไปบนท้องฟ้าดวงดาว

ท�าไมมันเยอะขนาดนี้ แหงนหน้าดูดาว นั่งนับดาวเล่นๆ ไป บางครั้งก็หายง่วง

ไป นบัดูนัน่นี ่บางครัง้พอมคีวามรูก้ด็แูล้วกอ็นันัน้ดาวนูน่ อันนีด้าวนี ้ดทูศินูน้

นี้ หรือบางครั้งมีเรื่องเล่า ผุดขึ้นมา สัญญาเก่าๆ ไม่หลับ อันนี้ก็มีวิธีแก้ ท�ามา

แล้ว ไปมากลายเป็นว่าดาวเหนอื ทิศเหนอือยูท่างไหน ดาวนีไ้ปทางไหน กลาย

เป็นคนดูดาวเป็น เวลาดูบ่อยๆ วิธีแก้ง่วง แหงนดูท้องฟ้า อีกวิธีหนึ่งท�าในใจ 

คิดเอาเองว่าโลกนี้มันเหมือน รอบตัวเรามันมืดแต่คิดว่าสว่างไสวตลอดเวลา 

เหมือนกบัว่าหลอกตวัเองให้มนัสว่าง มนักไ็ม่ง่วง หรอืบางครัง้กเ็อาน�า้ลบูหน้า 

ลูบตาให้มันดูสดชื่นขึ้นมา หรือ บางครั้งบางคราวก็ ดึงหูหรือยอนหู หรือดึงที

ละข้างก็ได้ ตามความรู้สึกตัว แล้วก็จะตื่นรู้ขึ้นมาเป็นอุบายวิธี หรือที่สุดแล้ว

ก็ไปเดินจงกรม พระพุทธเจ้าบอกให้เดินจงกรมเดินกลับไปมา หรือถ้าไม่ไหว

ก็นอน นอนแบบ สีหไสยาสน์ แล้วรีบท�าความเพียรลุกขึ้นมาปฏิบัติต่อ เมื่อ

พระพุทธเจ้ามาสอนวิธีการปฏิบัติต่างๆ เมื่อท่านเข้าใจดีแล้ว หลังจากที่ท่าน

รับกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าได้มา ๗ วัน พอถึง ๗ วันก็บรรลุพระอรหันต์ 

ท่านมีฤทธิ์มาก พระพุทธเจ้าอันดับหนึ่ง อันดับสองคือพระมหาโมคคัลลานะ 

ในกาลต่อมาก็ได้รบัการสถาปนาคอื ตัง้เอตทัคคะ คือผู้เป็นเลิศทางมีฤทธิม์าก 

เป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย ปฏิบัติยากก็จริงแต่รู้เร็ว ภายใน ๗ วัน รู้ธรรมแล้ว รู้

โลกุตรธรรม แต่บางคน ๗ ปีก็ยังเฉยๆ อยู่ พระมหาโมคคัลลานะ ๗ วัน เราก็

ต้องพยายามปฏิบัติ รู้ว่ายากจึงต้องพยายามมากขึ้น แต่ละคนที่สะสมมาแตก

ต่างกนั บุญบารมสีะสมกนัมาต่างกัน เราจะไปดถูกูดหูมิน่ดแูคลน เหมอืนบาง

คนปฏิบัติไม่นานก็บรรลุแล้ว อาจจะบรรลุจริงก็ได้หรือไม่จริงก็ได้ 
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 ๓. สุขา ปฏิปทา ทันธาภิญญา
 ปฏิบัติสบาย แต่รู้ได้ช้า เช่น ผู้ปฏิบัติที่มีราคะ โทสะ โมหะไม่แรงกล้า 

ไม่ต้องเสวยทุกข์โทมนัส เนื่องจากราคะ โทสะ โมหะนั้นเนืองนิตย์ หรือเจริญ

สมาธิได้ฌาน ๔ อันเป็นสุขประณีต แต่มีอินทรีย์อ่อนจึงบรรลุโลกุตรมรรค

ล่าช้า เป็นคนที่มีกิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ เหมือนกับไม่ได้เร้าร้อนรุนแรง

หรือล�าบากด้วยกิเลสปฏิบัติไปได้ กิเลสมันไม่ค่อยก�าเริบ ผู้ปฏิบัติที่มุ่งฌานก็

ปฏิบัติง่ายๆ ก็ได้แล้ว เสวยสุขอันประณีต จนไม่สุขไม่ทุกข์ สบาย แต่พอหัน

มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานอินทรีย์อ่อน การบรรลุโลกุตรธรรมจึงล่าช้าออก

ไป อารมณ์กรรมฐานก็ได้บทที่ได้ถูกใจชื่นใจ ก็เลยเอื่อยๆ แบบนั้น สบายๆ 

ไม่โกรธใคร ไม่รักใคร ชังใคร เมื่ออยู่ในฌานที่ ๔ ก็ไม่ได้ไปเกลียดใคร ชังใคร

แล้ว แต่กิเลสมันก็ยังมี อุเบกขาเฉยๆ ไม่ได้ยินดียินร้ายแล้ว บางครั้งเหมือน

จิตติดความสุขอยู่ จะบรรลุขั้นสูงสุดก็ไม่ยอมบรรลุสักที อันนี้มีอยู่เยอะ  

บางครั้งเข้าใจว่าบรรลุแล้ว ส่วนผู้ปฏิบัติมุ่งญานหยั่งรู้ เม่ืออยู่ในญาณขั้นสูง 

สังขารุเปกขาญาณ ญาณที่ ๑๑ จิตจะไม่ยินดียินร้าย จะไม่รักใคร ไม่ชังใคร 

จะไม่มอีคติกิบัใคร ส�าหรับผูท้ีอ่ยูใ่นญาณนี ้ฉะนัน้ใจจะไม่ฟุง้ซ่านไปด้วยราคะ 

โทสะ ไม่มีเรื่องให้คิดให้ทุกข์ไม่มีเรื่องให้สงสัยใน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จน

จิตวางอุเบกขาแล้ว ใจดีมาก ใจเย็น จะเห็นว่าไม่เคยเกลียดใคร โกรธใคร แต่

ว่า ไม่บรรลุถึงโลกุตตรมรรคสักที พระเถระในครั้งพุทธกาลก็มีหลายรูป บาง

รูปก็ดับกิเลสและขันธ์ไปพร้อมกัน 
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 ๔. สุขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา
 ปฏิบัติสบาย ทั้งรู้ได้ไว เช่น ผู้ปฏิบัติที่มีราคะ โทสะ โมหะไม่แรงกล้า 

ไม่ต้องเสวยทุกข์โทมนัส อันเนื่องมาจากราคะ โทสะ โมหะนั้นเนืองนิตย์ หรือ

เจริญสมาธิได้ถึงฌาน ๔ อันเป็นสุขอันประณีต อีกทั้งมีอินทรีย์แก่กล้าจึง

บรรลุโลกุตรธรรมได้ไว บางคนอาจจะเคยได้ยินพระสวดในงานศพว่า สุขา 

ปฏิปทา ขิปปาภิญญา แบบนี้ เป็นธรรมละเอียด ลึกซึ้ง บางคนก็คิดว่าสวด

ให้คนตายฟัง จริงๆแล้วสวดให้คนเป็นฟังจะได้ปลง จะได้วาง แต่คนเป็นคิด

ว่าสวดให้คนตายฟัง มีแต่รูปอย่างเดียวนามไม่มี ตายแล้วไปเกิดปุ๊บเลย มี

บุญกับบาปตามไป แต่ท�าเพื่อให้คนอยู่สบายใจจะได้ไม่เศร้าโศก จะได้รู้สึก

ดีหน่อย เหมือนกับมีผลทางด้านจิตใจ พอตายปุ๊บก็เผาเลย ฝังเลยก็เหมือน

ท�าร้ายจิตใจเหลือเกิน ถ้ามีพิธีนู่นนี่ก็เหมือนท�าใจไปเรื่อยๆ ฟังเทศน์ฟังธรรม 

สวดไปเหมอืนกับคนตายยงัอยู ่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมไปด้วย รบัศลีรบัธรรม แต่

จริงๆ คนเป็นนั่นแหละ คิดว่าให้คนตาย จริงๆ ให้คนเป็น คนตายไปแล้วไม่รู้

แล้วมแีต่รปู เคาะโลง เจบ็มอืเปล่า แต่กเ็ป็นธรรมเนยีมเหมือนเคาะหัวคนให้มี

สมองจิตใจรบัธรรมะจะได้ไม่โง่ จะได้ฉลาดขึน้ จะรูว่้าเกดิมาแล้วหนคีวามเป็น

แบบนี้ไม่ได้อย่าประมาท ยังไม่ได้ให้ทานก็ให้ซะ ยังไม่ได้รักษาศีลก็ตั้งเจตนา

งดเว้น ยังไม่ได้ภาวนาก็ต้องรีบภาวนา ถ้าตายแล้วก็ไม่ได้ท�าแล้ว เคาะโลงคือ

เคาะเตือนคนเป็นนั่นแหล่ะ ให้เห็นว่าถึงแม้จะมีโลงสวยๆ งามๆ อยู่ตรงหน้า

แล้วแต่ข้างในมีซากศพ มีแต่รูปอย่างเดียวนามไม่มี แต่เราก็ไปตีความอย่าง

อื่น ให้ไปปลง พระไปสวด ไปสอน สวดบาลี แต่ถ้าไปนั่งท�าใจมีสติกับการฟัง

ก็ใจมันก็สงบลง จะได้คิด ได้ธรรมะเหมือนกัน แต่บางทีก็ได้ธรรมะสอน ก็ได้

ปัญญากลับมาด้วย อันนี้ก็พูดให้ฟังนอกเรื่องไปบ้าง แต่ก็ยังอยู่ในข้อที่ ๔ สุขา  

ปฏิปทาขปิปาภญิญา ทน้ีีบคุคลแบบนีเ้รยีกว่าปฏบิตัง่ิาย บรรลเุรว็ ยกตวัอย่าง

ท่านพระสารบุีตร รบักรรมฐานแล้วปฏบิตัอิยู ่๑๕ วนั ถงึจะบรรลธุรรม คอืช้า
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กว่าพระโมคคัลลานะ บางคนเคยไปอินเดียทางขึ้นไปสู่ยอดเขาคิชฌกูฏ ผ่าน

ถ�า้พระโมคคลานะ อยูด้่านขวามอื เดินขึน้มาหน่อยประมาณเกือบๆ ร้อยเมตร 

ก็จะผ่านถ�้าสุกรขาตา ลักษณะเป็นก้อนหินยื่นออกมาเหมือนกับหัวสุกร ข้าง

ล่างโล่งพอนั่งฟังธรรมได้คล้ายปากสุกร ก็เลยเรียกว่าสุกรขาตา

 ทีนี้เวลาสอนก็ไม่ได้สอนพระสารีบุตรโดยตรงแต่ไปสอนหลาน

พระสารีบุตร พระพุทธเจ้าประทับนั้งบนพุทธอาสน์ที่ถ�้าพระสุกรขาตา 

พระสารีบุตรนั่งถวายการงานพัดอยู่ด้านหลัง ท่านถวายงานพัดไปเรื่อยๆ 

พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมไปตามล�าดับ ในพระสูตรที่ทรงแสดงเรียกว่า 

เวทนาปริคคหสูตร สอนหลานพระสารีบุตรพูดถึงเรื่อง เวทนาและการระงับ 

การปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปรากฏว่า พระสารีบุตรก็พัดไป มนสิการ 

เรื่องที่สอนไปด้วย สุดท้ายกิเลสหมดเลย ง่ายมั๊ย ไม่ต้องมาพองหนอ ยุบหนอ  

ไม่ต้องมาขวาย่างหนอ เจบ็หนอ ปวดหนอ เมือ่ยหนอ ไม่ต้องมาคดิหนอ เมือ่ย

หนอ พระสารบุีตร ปฏิบตัก็ิง่ายบรรลกุง่็ายอีก ฟังกไ็ม่ได้ฟังโดยตรง ฟังโดยอ้อม 

เทศน์โปรดหลาน หลานได้แค่ดวงตาเห็นธรรมคือบรรลุโลกุตรธรรมเบ้ืองต้น 

แต่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์ หมดกิเลส สิ้นอาสวะ โลกุตตรมรรค

ขั้นที่ ๔ ตัดอาสวะได้เด็ดขาด ตัดสังโยชน์ทั้ง ๑๐ ขาดสะบั้นทันที คนมีปัญญา

เยอะ บางครัง้กคิ็ดเยอะ นูน่นี ่ไม่เชือ่อะไรง่ายๆ ต้อง ใคร่ครวญพจิารณาเยอะ 

บางคนกม็องว่าอัตตาสงู ถ้าบอกว่าสอนตนกเ็ข้าใจยากเลยเหมอืนสอนคนอืน่

ไม่มเีรา สอนหลานกเ็ลยเหมอืนฟังจากพระพุทธเจ้า หลานได้ พระสารบีตุรกไ็ด้

ด้วย ท่านบวชมาแล้วรับกรรมฐาน ๑๕ วัน จึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ส่วน

โยคีทั้งหลายไม่แน่นะ ฟังธรรมไปเรื่อยๆ แยบคายไปเรื่อยๆ ฟังพระสัทธรรม

ไปเรื่อยๆ ก็ไม่แน่เหมือนกัน แต่ถ้าฟังแบบไม่มีโยนิโสมนสิการอะไรเลย รับมา

ก็จริงเมื่อไม่มีมนสิการ คงจะไม่บรรลุอีกเหมือนกัน ได้รับมา ปรโตโฆสะ ที่มี

อย่างแยบคายเหมือนกับการปฏิบัติธรรม อย่างที่เราฟังไปแล้วมีสติ ก็คัดแล้ว
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เลือกเฟ้น ธรรมที่สอดคล้อง พอไปสะกิด ใจก็เบิกบานทันที ถูกตรงนั้นพอดี

เหมอืนกบัถกูทีเ่กา ทีค่นัพอด ีกส็ว่างวาบทนัท ีไม่ใช่ไม่ปฏบิตันิะ ปฏบิตัเิหมอืน

กนัแต่ปฏบัิติง่าย บรรลธุรรมเหมือนกนั พออกีเรือ่งหนึง่ พระสารบีตุร แค่ ๑๕ 

วนักบ็รรล ุฉะนัน้เราต้องพยายาม อย่าไปดถูกูใครหรอืไปพยากรณ์ใคร เพราะ

แต่ละคนมีปฏิปทา สั่งสมมาไม่เหมือนกัน เหมือนพระมหาโมคคัลลานะกับ

พระสารีบุตร เป็นเพื่อนกันแท้ๆ แต่ปฏิปทาต่างกัน พระโมคคัลลานะ ปฏิบัติ

ล�าบากแต่รู้เร็ว พระสารีบุตรนี่ปฏิบัติง่ายแล้วรู้เร็ว ก็ต่างกัน หรืออย่างกรณี

ของท่านพระจักขุบาล เป็นประเภท ทุกขาปฎปิทาทนัธาภญิญา ปฏบิตัลิ�าบาก

แล้วรู้ช้าอีก ต้องเสียตาทั้ง ๒ ข้างถึงจะรู้ธรรม เหมือนได้อย่างเสียอย่าง เห็น

มั๊ยเราก็อย่าพึ่งฟันธงนู่นนี่ อย่าไปอะไรนักหนา ขอให้เรามีสติเท่าทัน อย่าไป 

วพิากวจิารณ์ แต่ละคนส่ังสมมาไม่เหมอืนกนั บางคนกพ็ดูมากหน่อย หรอืบาง

คนพูดน้อยหรือไม่พูด มันต่างกัน บางคนถามถึงพูด บางคนไม่ถามถึงพูดๆจน

ร�าคาญก็มี จนไม่อยากฟังก็มี หลายประเภท ฉะนั้นแต่ละคนก็เหมือนกับมีสิ่ง

ท่ีตวัเองสัง่สมมา แต่กม็เีชือ้แห่งการบรรลธุรรมเหมอืนกัน จะบรรลเุรว็หรอืช้า 

ถ้าเรามีใจเป็นกลาง อย่างนี้ก็จะดี มันจะไม่มีอันตรายจิตที่มันใส มันซื่อมากๆ 

มันก็จะมีก�าลัง ไม่มีอะไรมาแปดเปื้อนให้ถดถอย หรือบางครั้งก็แวบไปนึกถึง 

เราเคยดูหมิ่นครูบาอาจารย์วิพากวิจารณ์คนนั้นคนนี้ ใจมันแว๊บเลย ใจจะไป

แล้วเหมอืนผกักาดพอถกูแดดมนัยบุเลย มนัไม่สดชืน่แล้วกว่ามนัจะสดชืน่อกี

ทีก็ต้องรดน�า้อีกครั้ง 

 โยคทีกุคนต้องก�าหนดเยอะๆ พยายามมสีตเิท่าทนั ทกุอย่างจะค่อยๆ 

ดขีึน้ตามล�าดับ ปฏปิทาทีด่�าเนนิมาอย่างถกูต้อง เมือ่เหตปัุจจยัพร้อมบรบิรูณ์

สมบูรณ์การบรรลุโลกุตรมรรค ย่อมเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ขอให้ทุกคนจง

พากเพียรพยายามกันต่อไป
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๒
ปริญญา

เพื่อมุ่งสู่มรรคา

แห่งการดับทกุข์
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 ต่อไปเป็นช่วงฟังธรรม ให้น่ังสมาธ ิและฟังธรรมะบรรยายตามไปด้วย

อย่างมีสติ วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๐ เป็นวันแรกของคอร์ส ปัญจ

บชูา ประจ�าเดือน พฤษภาคม หรอืเดอืนวสิาขะ ถอืว่าเป็นเดอืนท่ีพระพุทธเจ้า

ของเรา ประสตู ิตรสัรู ้และเสดจ็ดบัขนัธ์ปรนิพิพาน ทนีีก้ารประพฤตปิฏบัิติใน

วนัแรกๆ เท่าทีด่หูลายคนกผ่็านคอร์สปฏบิตั ิหรอืปฏบัิตอิยูก่่อนแล้ว กมี็ความ

รู้ความเข้าใจเป็นพื้นฐานเสียส่วนใหญ่ การก�าหนดอารมณ์กรรมฐานต่างๆ ไม่

ว่าจะเป็นอิริยาบทใหญ่ หรือ อิริยาบทย่อย อิริยาบทเล็กน้อยก็ตาม ส่วนใหญ่

จะเข้าใจวธิกี�าหนดดพีอสมควร เหลอืแต่จะท�ายงัไง จงึจะท�าให้ได้ดีท่ีสดุ ค�าว่า

ให้ได้ดทีีส่ดุ อาจจะไม่เกณฑ์หรอืท�าให้ทกุคนต้องท�าเหมอืนกนั แต่สิง่ทีท่กุคน

เหมือนกัน คือ กิเลสเข้าน้อยหรือไม่เข้าเลย ท�ายังไงเราจะรู้สภาพธรรม ตาม

ความเป็นจริง อันนั้นคือส่ิงท่ีตรงกัน ส่วนวิธีการนั้นอาจจะแตกต่างกันบ้าง 

เพราะบางคนเดิน ก้าวยาว ก้าวสั้น คนสูง คนเตี้ย ก็แตกต่างกันไป หรือการ

เหลียวซ้าย แลขวา อิริยาบทย่อย บางคนก็เก็บได้ละเอียด บางคนก็ท�าได้แค่

การระลึกรู้ ซ่ึงก็แตกต่างกันไป แต่ขอให้ทุกคนพยายามต้ังใจก�าหนด ตั้งใจ

ประพฤติปฏิบัติ ถึงแม้เวลาจะไม่นาน แต่ก็เป็นระยะเวลาท่ีพอเหมาะพอดี

ส�าหรับบางคน หรือบางรูป ที่อาจจะมีระยะเวลาส�าหรับการภาวนา เพียงแค่ 

๑ สปัดาห์ จดัสรรเวลามาแล้วกท็�าให้ด ีเพยีรพยายามให้เตม็ที ่ซึง่การมีโอกาส

ได้ประพฤติปฏิบัติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่ง
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ปริญญา ๓ ประการ
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 ปรญิญา หมายถึง การก�าหนดรู ้การท�าความเข้าใจโดยครบถ้วน ซ่ึงการ

ประพฤติปฏิบัติ ปริญญาก็คือความรู้นั่นแหล่ะ ความรู้หรือความเข้าใจ ที่มีต่อ

สภาพธรรมหรือสิ่งนั้นๆ ความรู้ในระดับธรรมดา หรือระดับ เรียกว่าจ�า หรือ

ระดับที่เข้าใจลักษณะหรือละได้ แต่แท้ที่จริงความรู้เหล่านี้ก็ต้องอาศัยกัน ไม่

ได้อยูเ่พยีงล�าดงัโดดๆ ในความเป็นจริง ขณะท่ีเราปฏบิตักิเ็ป็นเหตปัุจจยัเกีย่ว

เนื่องกันไม่ขาดสาย ซึ่งมีอยู่ ๓ ประการ 

 ข้อที่ ๑ ญาตปริญญา
 การก�าหนดรู้ตามสภาวลักษณะ คือ ท�าความรู้จักเฉพาะตัวของสิ่งนั้น

โดยตรง พอให้ช่ือว่าได้เป็นอันรู้จักสิ่งนั้นแล้ว เช่น รู้อาการของสภาพธรรม

เหล่านั้น อย่างเราก�าหนดอาการพอง อาการยุบ อันนี้ก็จัดอยู่ในหมวดกาย

ที่เรียกว่า กายานุปัสสนาสติปัฎฐาน มีอิริยาบทใหญ่ ยืน เดิน นั่ง นอน ยืน

ก็รู้ว่ายืน เดินก็รู้ว่าเดิน นอนก็รู้ว่านอน โยคาวจร หรือโยคีผู้ปฏิบัติรู้ตัวใน

ขณะเดิน เมื่อตามลักษณะรู้แบบนี้ กิเลสอย่างอ่ืนไม่เข้า เพราะใจมันไม่ไป

จับอารมณ์อื่น ใจยังอยู่กับกายที่เคลื่อนไหว จิตกับกายมันเคลื่อนไหวสติตาม

ประกบตลอดเวลา เมื่อก�าหนดก็จะรู้อาการ รู้ลักษณะรู้สภาวะ ตามที่มันเป็น 

หรือลักษณะเฉพาะของอาการพอง-ยุบ(นาม-รูป) นี้เป็น ญาตปริญญา สภาพ

ธรรมที่เป็นรูปธรรม นามธรรมก็ดี เมื่อก�าหนดรู้หรือขาดสติมักจะเป็นปัจจัย

ให้เกิด ความทะยานอยาก เช่น ในขณะที่ตาเห็นรูป เมื่อไม่ได้ก�าหนดรู้ จะเกิด

ตัณหา แต่ถ้าก�าหนดรู้ ก็จะสักแต่ว่า รูปตัณหาความอยากได้รูป สัททตัณหา 

ความอยากได้เสียง คันธตัณหา ความอยากได้กลิ่น รสตัณหา ความอยากได้

รส โผฏฐัพพตณัหา ความอยากได้การถกูต้องสมัผสั ธมัมตณัหา ความอยากได้

ธรรมารมณ์ การก�าหนดรู้ตัณหา อาจจะละเอียดไปตามล�าดับ เมื่อไม่ทันตรง

ผัสสะจะเป็นปัจจัยให้มีเวทนา เวทนาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาใน รูป สียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นักปฏิบัติควรพยายามฝึกฝนอบรมปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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 ในบางกรณ ีโยคอีาจจะมอีาการทางกายทีด่แูปลกประหลาดไปบ้าง ซึง่

ทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุ เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง อย่ากังวลหรือตกใจกลัว 

เมื่อการก�าหนดต่อเนื่อง อาจจะเกิดปิติ ความอิ่มใจ บางคนรู้สึกขนลุก เป็น

ขณิกาปิติ แขนกะตุก ศรีษะส่ายไปมา หรือ เหมือนกับ จิตตกภะวัง นั่งๆไป

คอตก หลังงอ คอแห้ง น�้าลายไหล เป็นต้น บางคนมีนิมิตคือเห็นภาพนิ่งหรือ

เคลื่อนไหว เป็นต้น โอกกันติกาปีติ ความอิ่มใจหรือเต็มใจในขณะก�าหนด นัก

ปฏิบัติบางคนมักมีอาการโยกโคลง หมุนสั่น บางครั้งก็มือสั่น ขาสั่น หรือตัว

สั่น หรือศรีษะสั่น ก็แล้วแต่อาการ บางครั้งก็เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน โยคี

ต้องก�าหนดรู ้ตามอาการ บางครัง้กเ็หมอืนจะปวดหนกั เบา วิง่เข้าออกห้องน�า้ 

เป็นลกัษณะของ โอกกนัตกิาปีติ ซึง่ไม่เกีย่วกบัอาการเจบ็ไข้ได้ป่วย แต่ประการ

ใด (ยกเว้นโยคีเจ็บป่วยหรือมีความเครียดอาจจะมีลักษณะคล้ายกัน) บางคน

มีอาการเหมือนมคนมาบิดไส้บิดพุง ได้รับทุกขเวทนาก็มี นี้เป็นประสบการณ์

หรือสภาวะที่ครูอาจารย์ สายวิปัสสนาวงศ์บางท่านได้ประสบพบมา จึงน�า

มาบอกเล่าให้โยคีรุ่นหลังๆ ฟัง อย่างตื่นอย่ากลัวเมื่อเผชิญกับสภาพธรรม

เหล่านี้ อย่าหวั่นไหวจงตั้งใจก�าหนดรู้ ถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่เกิดไม่มี บางครั้งสิ่ง

เหล่านี้เป็นเครื่องหมายบอกว่า นักปฏิบัติเดินมาถูกทางก็ได้ แต่ละคนสะสม

เหตุปัจจัยมาต่างกัน สภาวธรรมอาจจะแตกต่างกันไปบ้างก็มี ส่วนผู้ที่ปฏิบัติ

จนผ่านมรรคญาณผลญาณไปแล้ว สภาวธรรมดงักล่าวอาจจะไม่ปรากฏ หรือ

คนทีป่ฏิบตัผิดิทาง มนักไ็ม่เกดิเหมอืนกนั เมือ่ปฏบิตัถิกูทางจะมอีาการสภาวะ

เหล่านี้ หลากหลายอุปนิสัย ใจคอที่แต่ละคนสั่งสมมา เมื่อโยคีตั้งสติก�าหนด

และไม่ไปติดใจอะไรกับสภาพธรรมดังกล่าวนี้ ทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนแปลง

อดทนฝึกฝน อย่าสับสนกับสภาวะธรรมที่แปลกประหลาด
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ไปตามกฎไตรลกัษณ์ ตามลกัษณะของสภาพหรอืสภาวะเหล่านัน้ การก�าหนด

รู้ลักษณะเฉพาะของสภาวธรรม นับเป็นเพียงแค่ก�าหนดรู้เท่านั้นเอง เหมือน

กับการก�าหนดรู้ทุกข์ สภาพที่มันเป็นเพียงแค่รูปนาม เมื่อเทียบกับ ญาณ ๑๖ 

กับวิสุทธ ๗ ตั้งแต่ศีลวิสุทธิ ไปจนถึง ปฏิปทาญานทัสสนวิสุทธิ ยังไม่ถึงข้อที่ 

๗ ญาณทัสสนวิสุทธิ เมื่อเทียบกับโสฬสญาณก็ยังอยู่ใน ญาณที่ ๑๒ ในระดับ

ที่ผู้ปฏิบัติในแนวสติปัฏฐาน ๔ สายวิปัสสนาวงศ์
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ในทุกๆ ขณะของการก�าหนดรู้ อุดหนุนเกือ้กูล
ให้เกิดญาณ การหยัง่รู้รูปนามตามความเป็นจริง

สติปัญญาที่เกิดขึ้นแต่ละขณะ ถึงแม้จะเป็นโลกียปัญญาหรือโลกียญาณ ซึ่งมี

ขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์กรรมฐาน โดยย่อคือ รูป-นาม อุปกรณ์ไม่ต้องไปหาที่อื่น 

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอุปกรณ์อยู่แล้ว การก�าหนดรู้สภาว

ลักษณะทางกายจัดเป็น กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การก�าหนดรู้เวทนาก็เป็น

ลักษณะเฉพาะของเวทนา สุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์ รู้ตามไป บางคนปวดหนอ 

ชาหนอ เหนบ็หนอ อาจจะก�าหนดหลายครัง้ ภาวนาแล้วภาวนาอกี จนกระทัง่

รู้ลักษณะเสวยอารมณ์ของมัน แต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

ยงัไม่ถงึขัน้พจิารณา การก�าหนดรู้จติทีคิ่ด ทีค่ดิถงึอดตี คดิถงึเรือ่งอนาคตสิง่ที่

ยังมาไม่ถึง จัดอยู่ในจิตตานุปัสสนาสติปัฎฐาน จิตบางครั้งก็สงบ บางครั้งก็ไม่

สงบ บางครั้งมีราคะ โทสะ โมหะ บางครั้งจิตตั้งมั่น บางครั้งจิตไม่ตั้งมั่น บาง

ครั้งจิตเป็นใหญ่ บางครั้งไม่เป็นใหญ่ ดูตามสภาวะตามลักษณะ ก�าหนดตาม

เป็นจริงอย่างนั้น เมื่อโยคีตามก�าหนดรู้ ตัณหา คือ ความทะยานอยากได้ เช่น 

รูปตัณหา อยากได้รูป สัททตัณหา อยากได้เสียง คันธตัณหา อย่างได้กลิ่น รส

ตัณหา อยากได้รส โผฏฐัพพตัณหา อยากได้สิ่งที่ถูกต้องสัมผัสทางกาย ธัมม

ตัณหา อยากได้ธมัมารมณ์ นกัปฏบิตัเิพยีงแค่รูส้ภาวะตณัหา สภาพธรรมทีเ่กิด

ขึ้น ก�าหนดตามอาการ ซึ่งจัดอยู่ในหมวด ธัมมานุปัสสนาสติปัฎฐาน โดยสรุป

ลงฐานทั้ง ๔ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ก�าหนดที่แท้จริงไม่ได้อยู่เพียง อาการ

ยืน อาการเดิน อาการนั่ง อาการนอน เท่านั้น ยังมีอิริยาบทย่อยต่างๆอีกมาก 

บางครั้งก็มีฐานอื่นแทรกขึ้นมา เช่น การก�าหนดเวทนา สุข ทุกข์ เฉย เป็นต้น 

การก�าหนดรู้แต่ละขณะอุดหนุนเกื้อกูลให้เกิดญาณ
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การก�าหนดความคิด เป็นต้น เมื่อใจไปคิด นักปฏิบัติบางคนอาจจะคิดไปว่า

ใจไม่นิ่ง ไม่เฉย เหมือนจิตเราไม่ตั้งมั่น ที่จริงแล้วตั้งสติก�าหนดรู้ที่ใดที่นั้นก็มี

สมาธิอยู่ ได้แก่ ขณิกสมาธิ จิตตั้งมั่นชั่วขณะ เคยอุปมาบ่อยๆ เหมือนเราตัก

น�า้ใส่แก้วถอืเดนิไป บางคนประคองไม่ดนี�า้กระเดน็ออกจากแก้วเกือบหมด มี

บางคนประคองดนี�า้มนักระเพือ่มอยูใ่นแก้ว หรอืบางคนไม่กระเพือ่มเลย กพ็า

ไปจนถงึที ่สมาธแิบบนีก้�าหนดทีใ่ดจติก็ตัง้มัน่ได้ทกุทีท่ี่ย้ายไปมา เมือ่ไหร่ทีเ่รา

มีสติก�าหนด จิตก็จะตั้งมั่น เป็นเอกัคคตา อยู่กับอารมณ์เดียว เช่น จิตตั้งมั่น

อยู่กับอาการพอง-ยุบ อยู่กับชา เหน็บ เจ็บ ปวด อยู่กับอาการคิด อยู่กับตา

เหน็ หูได้ยนิ เป็นต้น การก�าหนดรูลั้กษณะนีท้�าให้เหน็ความปลีย่นแปลงตลอด 

เหมอืนกบัโลก ทีม่นัไม่หยดุนิง่ ท�าให้เหน็ความจรงิอกีด้านหนึง่ คอืด้านทีส่รรพ

สิง่เปลีย่นแปลงตลอดเวลา ทนอยูใ่นสภาพเดมิไม่ได้ ทกุอย่างล้วนมีเหตปัุจจยั 

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวนี ้จะเห็นถงึความเปลีย่นแปลงตัง้แต่การ

เริ่มปฏิบัติหรือก�าหนด ต้องเรียนรู้และคุ้นเคยกับวิธีปฏิบัติ ไม่ต้องไปคิดเพิ่ม

อะไรหรือสิ่งใดลงไป พยายามก�าหนดตามที่เป็นจริง บางคนชอบคิดว่าท�าไม

ใจไม่อยูน่ิง่ ไม่อยูเ่ฉย กระโดดไปนูน่นี ่หน้าทีโ่ยคต้ีองตามก�าหนด บางครัง้ทนั

บ้าง บางครั้งไม่ทันก็ต้องพยายามเรื่อยๆ บ่อยๆ จนกว่าจะทันกัน ทันกันเมื่อ

ไหร่เมื่อนั้น จบในตัวมันเอง มันไม่ได้ไปจบที่อื่น มันเกิดที่ไหนดับที่นั่น มันไม่

ได้ไปดับที่อื่น อันนี้คือสภาพที่เป็นจริงของรูปธรรม นามธรรม 

 ข้อที่ ๒ ตีรณปริญญา
 ก�าหนดรูด้้วยการพิจารณา ก�าหนดรูข้ัน้พิจารณา ก�าหนดรูโ้ดยสามญั

ลักษณะ คือ ท�าความรู้จักสิ่งนั้นพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็น

ทุกข์ เป็นอนัตตา เช่น ในขั้นนี้เหมือนกับขณะที่ โยคี่หรือโยคาวจร ก�าหนดรู้ 

กจ็ะมคีวามรู ้ผุดขึน้มา ไปคดิหรอืพิจารณา ก็จะรูว่้าสิง่ทีเ่ราเหน็อยู่ รู้อยู่ หรอื
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สิ่งที่ก�าหนดอยู่มันไม่เที่ยง มันแสดงความไม่เที่ยงให้เห็น มันแสดงความทุกข์

ให้เห็น แสดงความเป็นอนัตตาให้ปรากฏไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ เห็น

ทุกขเวทนาเหน็ชัด ทกุขเวทนากม็คีวามเปลีย่นแปลงอยูต่ลอด หรอืทกุขเวทนา

ก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ หรือไม่สามารถบังคับบัญชาได้ เหมือนมันไม่ใช่ตัว

ตน ลักษณะนี้เรียกว่า ตีรณปริญญา ขณะก�าหนดรู้ ในขณะปฏิบัติ จะเห็นรู้

เห็นตามเป็นจริงในปัญญาขั้นพิจารณา ถ้าเทียบกับโสฬสญาณ ญาณ ๑๖ จัด

อยู่ในญาณที่ ๓ สัมมสนญาณ กับญาณที่ ๔ อุทยัพพยญาณ อันนี้อยู่ในขั้น 

ตีรณปริญญา ขั้นเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รู้เห็นการเกิด-ดับ ของรูปนาม

ตามความเป็นจริง ไม่ใช่ท่องเอา นึกเอา ต้องเห็นต้องรู้จริงๆ ปัญญาขั้นนี้ท�า

อะไรไม่ได้ ละอะไรไม่ได้ แค่เห็นแค่รู้ รูปนี้นามนี้เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

เป็นเพยีงแค่การคดิ พจิารณานูน่นีเ่ฉยๆ อปุมาเหมอืนไก่คุย้เขีย่ไปเรือ่ยๆ ยงัละ

หรือตดัสนิใจอะไรไม่ได้ จดัเป็นปัญญาระดบัตรีณปรญิญา เพราะไม่สามารถที่

จะละตัวฉันทราคะ ความก�าหนัดยินดีที่ท�าให้ติดใจพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ การเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ยังละนิจจสัญญา

ไม่ได้ คือ ความจ�าว่าเที่ยง เพราะอ�านาจของฉันทราคะยังเกาะแน่นอยู่ จึงละ

ความจ�าว่าเที่ยงไม่ได้ แต่เห็นอยู่รู้อยู่ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา แต่ยัง

ละไม่ได้ จงึเป็นเพยีงแค่การเห็นการรู้ในขัน้พิจารณาเท่านัน้ ปัญญาขัน้นีย้งัไม่

สามารถละได้เลย บางคนยังเห็นอยู่ อาจจะรู้อยู่ อ่านออกบอกได้ พูดได้ บอก

ตัวเองได้ว่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แต่

ว่ายงัละนจิจสญัญาไม่ได้ ทุกขสญัญาไม่ได้ อนตัตสญัญาไม่ได้ คอืยงัจ�าไว้แบบ

นั้นอยู่ ยังตัดไม่ขาด อันนี้จัดเป็นปัญญาขั้น ตีรณะ 

 เมื่อเทียบกับญาณ ๑๖ จัดอยู่ใน ญาณ ๓ กับ ญาณ๔ นักปฏิบัติที่ได้

ญาณ ๔ ถ้าไม่ติดอยู่ในวิปัสสนูปกิเลส ๑๐ ก็มีโอกาสบรรลุโลกุตรญาณ ถ้า

ท�าความเพียรต่อไป คนที่ผ่านมาถึงขั้นน้ี ถ้ามาถึงข้ันนี้ก็สามารถไปได้ ท่าน
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พระวิปัสสนาจารย์บางท่านกล่าวว่า เมื่อโยคีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาถึง

ญาณ ๔ ได้ แสดงว่าได้ปฏิสนธิคือเกิดมาพร้อมเหตุ ๓ ประการ คือ อโลภะ

เหต ุอโทสะเหตุ อโมหะเหต ุถอืว่าเป็นผูม้บีารม ีเม่ือมีอินทรย์ีแก่กล้าพากเพยีร

ภาวนาต่อไป จึงมโีอกาสจะได้บรรลมุรรค ผล นิพพานในชาตนิี ้ส่วนผูท่ี้ปฏสินธิ 

คือ เกิดมาด้วยเหตุ ๒ ประการ ถึงแม้พากเพียรปฏิบัติก็จะไม่ถึงญาณ ๔ เพียง

แต่ได้สะสมเหตุแห่งวิปัสสนาเพื่อการรู้แจ้งในภพภูมิต่อไป ปัญญามันมีหลาย

ขั้นตอนเหมือนกัน เราเดินมาสายปัญญาหรือวิปัสสนากรรมฐาน ต้องรู้เข้าใจ

ท่องแท้กับสิ่งเหล่านั้น บางครั้งก�าหนดอยู่ เรารู้นี่นา เราเห็นนี่นา ใครพูดอะไร

รู้หมดเลย แต่ท�าไมยังละไม่ได้ เหมือนเรารู้จักกิเลส แต่ท�าไมจึงตัดไม่ได้ รู้ว่า

โลภเป็นแบบนี้ โกรธเป็นแบบนี้ หลงเป็นแบบนี้ มีโทษแบบนี้ โกรธทีไรก็ทุกข์

ทุกที แต่ก็ยังโกรธอยู่ มันละไม่ได้ เพราะปัญญาเป็นเพียงแค่ขั้นตีรณปริญญา 

คือ มีปัญญาเพียงแค่การพิจารณาเท่านั้นเอง ถึงแม้จะมีปัญญามากในทาง

วิชาการ หรือการปฏิบัติก็จริง แต่ยังอยู่ในข้ันตอนของการพิจารณาเท่านั้น 

โยคียังประหารกิเลสไม่ได้ จึงต้องเพียรพยายามภาวนาต่อไป

 ข้อที่ ๓ ปหานปริญญา
 ก�าหนดรู ้ด้วยการละ ก�าหนดรู้ถึงข้ันละได้ ก�าหนดรู ้โดยตัดทาง 

ฉันทราคะเกิดมีในสิ่งนั้น คื่อ รู้ว่าสิ่งนั้นเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วละ 

นิจจสัญญาเป็นต้น ในส่ิงนั้นเสียได้ ปหานปริญญา ปัญญาในขั้นนี้สามารถ

ละตัวฉันทราคะที่เกิดจากการพิจารณาทั้งรูปธรรม นามธรรม ปัญญาขั้นที่ 

๓ เมื่อเทียบเคียงกับญาณ ๑๖ จัดอยู่ในญาณที่ ๕ คือ ภังคญาณ ญาณที่หยั่ง

เห็นการดับไปของนาม-รูปอย่างชัดเจน จนถึงญาณที่ ๑๒ อนุโลมญาณ หรือ 

สัจจานุโลมิกญาณ แต่ยังจัดเป็นโลกียญาณ ซึ่งยังไม่มีการตัดสังโยชน์ คือ 

เครื่องผูกมัดใจสัตว์เอาไว้ในภพน้อยภพใหญ่ เม่ือนักปฏิบัติก�าหนดต่อเนื่อง

ไปจนถึงโคตรภูญาณ มัคคญาณ ผลญาณ ปัจเวกขณญาณ คือ ญาณที่ ๑๖ 



42

มัคคญาณ จะท�าหน้าที่ละสังโยชน์ได้เด็ดขาด มัคคญาณ ผลญาณ จัดเป็น

โลกุตรธรรม ส่วนโคตรภูญาณ บางท่านจัดเป็นโลกียญาณ ปัจจเวกขณญาณ 

จัดเป็นโลกุตรญาณ

 อย่างไรก็ตามนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ยังต้องเผชิญกับกับดัก

คือวิปัสสนูปกิเลสท้ัง ๑๐ อย่าง ท่ีเกิดขึ้นในช่วงญาณ ๔ อย่างอ่อน คือ  

ตรุณอุทยัพพยญาณ มีโยคีบางคนเคยติดอยู่ในวิปัสสนูปกิเลส ได้บอกสู่กัน

ฟังว่า เหมือนติดอยู่ในกับดัก เครื่องล่อ อุทยานข้างทาง วิปัสสนูกิเลส ๑๐ ที่

ท�าให้ตวัวปัิสสนาญาณเศร้าหมอง ท�าให้สมาธญิาณมกี�าลงัไม่เพยีงพอ เพราะมี 

ตัณหา มานะ ทิฏฐิเข้าครอบง�า จึงท�าให้การก�าหนดเนิ่นช้า ประกอบอินทรีย์

อ่อนแอ ไม่แก่กล้า 

 เมือ่ไม่หลงไม่ตดิ จงึจะมโีอกาสไปพิชติ มรรค ผล นพิพาน ในญาณชัน้

สูงต่อไป เมื่อปริญญาในขั้นที่ละได้มีก�าลังเพิ่มขึ้น นักปฏิบัติจะรู้ชัดว่า ตนเอง

ละวางความยึดมั่นถือม่ันทั้งหลายในรูปนามได้ ถ้าเป็น รูปตัณหา จะละรูป

ตัณหาได้ สัททตัณหาได้ คันธตัณหาได้ รสตัณหาได้ โผฏฐัพพตัณหาได้ ธรรม

ตัณหาได้ เมื่อก�าหนดไปปหานปริญญาจะก�าหนดละไปได้เรื่อยๆ เช่น ความ

จ�าผิดๆ ในเรื่องของความเป็น นิจจัง คือ ความเที่ยง เป็นต้น เมื่อปัญญาเห็น

ตามความเป็นจริง รูปนี้นามนี้จะมีสภาพธรรมไม่เที่ยงจริงๆ ละความจ�าว่าสุข 

ปัญญาจะเห็นตามจริงว่า เป็นทุกข์ ละความจ�าว่าอัตตาตัวตน เมื่อปัญญาเกิด

ขึ้นจะเห็นตามเป็นจริงว่า อนัตตา ไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ 

 ภังคญาณ ความหยั่งรู้รูปนามดับไปอย่างเดียว ภยญาณ ความหยั่ง

รู้รูป-นามเป็นของน่ากลัว อาทีนวญาณ ความหยั่งรู้โทษของรูป-นาม การ

เวียนว่ายตายเกิดมันเป็นโทษจริงๆ เห็นทุกข์จริงๆ มันเห็นโทษ ไม่ได้เพียง

แค่อ่านมาหรือความรู้ระดับจ�าหรือระดับพิจารณา เม่ือเห็นโทษแล้วก็เบ่ือ  

นพิพทิาญาณ ความหยัง่รูร้ปูนามว่าน่าเบือ่หน่าย การเวยีนว่ายตายเกดิ กเิลส 



43

กรรม วิบาก กิเลสเป็นเหตุให้ท�ากรรม และได้รับสุขทุกข์ ท�ากรรมด้วยกิเลส 

จะมีผลเป็นทุกข์ ท�าด้วยกุศล จะมีผลเป็นความสุข วนไปวนมา เหมือนคิดดี 

คิดไม่ดี อันนี้คือวนเป็นวงกลมเรียกว่า วัฎฏะ เมื่อละกิเลสได้ ทุกข์มันหายไป

ด้วย อันนี้ต้องเป็นขั้น ปหานปริญญา ถึงจะละได้ ทีนี้พอเบื่อ ก็เบื่อ เบื่อแล้ว

ก็อยากออก อยากพ้น มุญจิตุกัมยตาญาณ อยากพ้นไปจากทุกข์ในสังสารวัฏ 

ไม่เอาแล้วจะคิดอะไร จะพูดอะไร จะมุ่งการไม่เกิดอีก เพราะรู้ว่าการเกิดมัน

เป็นทุกข์ในวัฏสงสารคนที่อยู่ในขั้นพิจารณาก็ยังเสียดายอยู่ เสียดายว่าเออ 

บางคนเกิดมาร�่ารวย มีบริวาร มีชื่อเสียง มีอ�านาจ มีคนเคารพนับถือ กิเลส

ตวันีค้อยหลอกล่อ ให้คดินานหน่อย ยงัไม่ไปหรอก ยงัอยากจะอยู ่ขอให้มเีงนิ 

มีอ�านาจ มียศ มีชื่อเสียง มีคนยกย่อง นับถือหน่อยก็ดี ยังอยากมี อยากเป็น

อยู่ นักปฏิบัติบางคนไม่อยากจะไปเสวยสุขบนสวรรค์ อยากหลุดพ้น อยาก

ออกจากสังสารวัฏจริงๆ ในมุญจิตุกัมยตาญาณขั้นนี้ เม่ือปรารถนาจะออก

จากวัฏฏะ ความปรารถนาดังกล่าวนี้จะมั่นคง เพราะไม่อยากเกิดอีก เม่ือมี

เกิด แก่ เจ็บ ตาย จะตามมาอีก การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก คนที่รักก็ยากจะ

หลีกเลี่ยง ซึ่งเป็นที่มาของความทุกข์ เมื่อไม่อยากจะเกิด ก็ปรารถนาการไม่

เกิดอีกในสังสารวัฏเมื่อไม่อยากเกิด จิตจึงหาทางออกจากทุกข์ 

 ปฏิสังขาญาณ คือ ความหยั่งรู้ด้วยการน�ารูปนามมาทบทวนไปมาอีก

ครั้ง เพื่อจะได้เป็นปัจจัยอุดหนุนให้มีปัญญาญาณยิ่งๆ ขึ้นไป พอทบทวนไป

มาสภาพธรรมที่เคยก�าหนดมารู้มา มีอะไรที่เคยเกิด อะไรที่เคยรู้ อะไรที่เคย

เห็น อะไรที่เคยก�าหนด มันมาหมดเลย บางครั้งเหมือนกับคนไม่เคยปฏิบัติ 

ปัญญาในชั้นนี้มุ่งให้ก�าหนดอีกครั้ง เพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบ จึงตัดสิน

ใจแน่วแน่ เมื่อตัดสินใจแน่วแน่ จิตจะไม่ยินดียินร้ายต่อรูปนาม เมื่อจิตเกิด

มีญาณหยั่งรู้มากขึ้นในวิปัสสนาญาณในช้ัน สังขารุเปกขาญาณ ความหยั่งรู้

ในจิตที่วางเฉยต่อนามรูป จัดอยู่ในญาณที่ ๑๑ ขั้นนี้จะคล้ายจิตพระอรหันต์ 
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เพราะปราศจากความยินดี ยินร้าย ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ

สภาพธรรมทั้งหลาย มีจิตเป็นเอกัคคตา กับความวางเฉย เทียบเคียงได้กับ

ฌาน ๔ ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ได้ฌาน ๔ ไปได้แค่พรหมโลก แต่ญาณที่ ๑๑ 

โยคีมีโอกาสจะไปพระนิพพานได้ ถ้าไม่มีอันตรายอะไรหรือปรารถนาพุทธ

ภูมิเอาไว้ นักปฏิบัติที่มีปัญญาอาจจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน อาจจะไปถึงขั้น

ญาณที่ ๑๒ อนุโลมญาณหรือสัจจานุโลมิกญาณ ความหยั่งรู้ในขั้นตระเตรียม

ความพร้อม เพื่อก้าวต่อไปใน โคตรภูญาณ ความหยั่งรู้เพื่อเปลี่ยนจากปุถุชน

เพื่อไปสู่ความเป็นอริยบุคคลอย่างสมบูรณ์ จัดอยู่ในญาณที่ ๑๓ ญาณที่ ๑๔  

มัคคญาณ ความหยั่งรู้ในการประหารสังโยชน์และจัดการกับกิเลสในขั้นเด็ด

ขาด ญาณที่ ๑๕ ผลญาณ ความหยั่งรู้อันเป็นการเสวยผลจากการตัดโยชน์ได้

แล้ว ญาณที่ ๑๖ ปัจจเวกขณญาณ ความหยั่งรู้ด้วยการพิจารณาถึงสังโยชน์

ที่ละไปแล้ว 

 เมื่อผ่านโสฬสญาณไปแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจคร้ัง

ส�าคัญที่สุด เพราะจะเปล่ียนจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลโดยสมบูรณ์ จัดเป็น

อริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยแท้ พฤติกรรม ทางกาย วาจา ใจ 

จะเป็นสุจริต จัดอยู่ในขั้นที่ คิดดี พูดดี ท�าดี โดยไม่มีเงื่อนไข เพราะจิตใจพ้น

แล้วจากความหนาแน่นแห่งกิเลส จึงไม่มีเหตุให้ต้อง คิดชั่ว พูดชั่ว ท�าชั่ว อีก

ต่อไปเพราะจิตมองไม่เห็นประโยชน์จากการกระท�าที่ไม่ดีทั้งหลายแล้ว เมื่อ

มองอีกมุม คนบรรลุธรรมแล้วไม่ได้หมายความว่า จะหลบหนีหรือปฏิเสธไม่

ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นก็หาไม่ แต่กลับกลายเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่

ความเข้าใจคนอื่น เพราะเข้าใจตัวเอง รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มองเพื่อนที่

อยู่ร่วมโลก อย่างเท่าเทียมเพราะทุกคนเกิดมาแล้วล้วนต้อง แก่ เจ็บ ตาย จะ

มองเขาด้วยดวงตาท่ีเป่ียมด้วยเมตตา ความปรารถนาด ีมองด้วยกรณุาเพือ่หา

ทางช่วยเยียวยาให้พ้นทุกข์ เมื่อเขามีความสุข ประสบความส�าเร็จ ก็มองด้วย
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สายตาแห่งความยินด ีด้วยจติแห่งความยนิด ีเมือ่เขาไปไม่ถงึที ่จงึมองด้วยจติ

ที่มีปัญญา ซึ่งเข้าไปรู้ปัญหา ช่วยแก้ปัญหา แนะน�าทางออก เมื่อช่วยจนสุด

ความรู้ความสามารถแล้ว เมื่อช่วยไม่ได้ก็วางใจเป็น เพราะเห็นธรรมอันเนื่อง

มาจากการกระท�าของแต่ละคนท่ีต่างกนั “กมมฺนุา วตตฺต ิโลโก” สตัว์โลกย่อม

เป็นไปตามกรรม สภาพตรงนั้นเป็นปัญญาอุเบกขา นี่เป็นการเปลี่ยนผ่านที่ดี

กว่า พร้อมกันนี้ยังมีเข้าใจเพื่อนมนุษย์และสัตว์ ที่ร่วม เกิด แก่ เจ็บ ตาย 

 แต่ถ้าเป็นปถุชุน จะค�านงึถงึประโยชน์ ตวัเองพวกพ้องเป็นหลกั จะได้

มากน้อยขึ้นอยู่กับประโยชน์เป็นหลัก ถ้าจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ลงตัวก็

พอใจทั้ง ๒ ฝ่าย เมื่อผลประโยชน์ขัดกันหรือแบ่งปันไม่ลงตัว จะเกิดการแย่ง

ชิงผลประโยชน์ จึงก่อให้เกิดการเข่นฆ่าเบียดเบียนกัน ท�าให้โลกวุ่นวายไม่

สงบ เพราะจติใจของคนในโลกยงัมคีวามเห็นแก่ตวักนัมาก การปฏบิตัธิรรมที่

เริ่มต้นจากกุศล เริ่มต้นจากวิชชา ความรู้ ไม่ใช่อวิชชา ความไม่รู้ เมื่อมีปัญญา

ในระดับสูงจะยิ่งเข้าถึงหลักความจริงมากขึ้นเท่านั้น ทุกขณะที่โยคีก�าหนดรู้ 

ความรู้นี้จะขจัดความมืดบอด สังหารอวิชชา ท�าลายสังโยชน์ ตัดสังโยชน์ได้ 

อย่างค่อยเป็นค่อยไป จนกระท่ังสามารถประหารกิเลสได้อย่างเด็ดขาด ละ

ได้โดยเด็ดขาด 

 เมื่อผ่านโสฬสญาณรอบแรกจะได้เข้าถึงคุณธรรมของพระโสดาบัน 

รอบที่สองพระสกทาคามี รอบสามพระอนาคามี และรอบที่สี่พระอรหันต์ 

บางคนเข้าคอร์ส เกินสิบรอบหรือเวียนเข้า-ออกส�านักปฏิบัติธรรมมานับไม่

ถ้วน บางท่านพูดติดตลกว่าเกินพระอรหันต์ไปแล้ว ไม่ต้องคิดอะไรมาก ถึง

จะหันซ้ายหันขวาไปมาแต่ละส�านักเป็นว่าเล่นก็จริง โยคีอย่าได้ทอดทิ้งการ

ปฏิบัติธรรม อย่าประมาทในการก�าหนดรู้แม้เพียงน้อยนิด เมื่อรู้ถูก เข้าใจถูก 

ปฏิบัติถูก ย่อมเข้าใกล้พระนิพพานตลอดเวลา การปฏิบัติที่สะสมมาจะเป็น

ดังมรรคา มุ่งสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสและความดับทุกข์ได้อย่างแน่นอน
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ปรญิญา ๓ ประการ
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ข้อที่ ๑ ญาตปริญญา
การก�าหนดรู้ตามสภาวลักษณะ

ข้อที่ ๓ ปหานปริญญา
ก�าหนดรู้ด้วยการละ

ก�าหนดรู้ถึงขั้นละได้

ก�าหนดรู้โดยตัดทางฉันทราคะเกิดมีในสิ่งนั้น

ข้อที่ ๒ ตีรณปริญญา
ก�าหนดรู้ด้วยการพิจารณา

ก�าหนดรู้ขั้นพิจารณา

ก�าหนดรู้โดยสามัญลักษณะ
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๓
ปลื้มไม่ปลื้ม

อย่าลืมกำาหนดรู้
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 ช่วงต่อไปเป็นช่วงฟังธรรม ปฏิบัติธรรมร่วมกัน ให้พวกเรานั่งสมาธิ 

ฟังธรรมะบรรยายไปด้วยนั่งให้รู้สึกว่าสบาย ทุกขเวทนาจะไม่รบกวนมากนัก 

สติดี สมาธิดี นั่งในท่าที่เป็นสัปปายะคือพยายามนั่ง ตัวให้ตรง ด�ารงสติให้มั่น 

ทน้ีีวนันีก้เ็ป็นวนัเสาร์ที ่๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ วนันีเ้ป็นวนัสดุท้ายของประเพณี

สงกรานต์ บางคนขอลากลบัก่อนจะได้ไปเล่นสงกรานต์ทีบ้่านสกัวนั จะอย่างไร

ก็ตาม สงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ละปี เสร็จแล้วก็จาก

ไป เมื่อเหตุปัจจัยยังอยู่ทุกอย่างก็ด�าเนินไปตามปกติ เมื่อมองตามจริงปีแล้ว

ปีเล่าท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต มีท้ังส่วนท่ีเราพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ ปลื้มใจไม่

ปลื้มใจกับสิ่งเหล่านั้น แต่จะมีสักกี่ครั้งที่เรามีสติเท่าทัน ตั้งใจก�าหนดรู้สภาพ

ธรรมดังกล่าวนัน้ ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ก�าหนดรู ้มสีตเิท่าทัน ปล่อยมันไปตาม

ปกติ เมื่อมาปฏิบัติจึงรู้ชัดว่าต้องใส่ใจก�าหนดรู้ กับภาวะที่พอใจและไม่พอใจ

มากขึ้น อยู่กับตัวเองมากขึ้นนั่นเอง พออยู่กับตัวเองมากขึ้น บางคนก็รู้สึกว่า 

ท�าไมเราเป็นคนคดิมาก พอนัง่กรรมฐานใจไม่ค่อยสงบ ใจไม่ค่อยอยูก่บัอาการ

พอง-ยุบ เท่าที่ควร มัวแต่คิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อย บางวันใจนึกคิดไปเรื่อย ไม่เห็น

มีอะไรเปลีย่นแปลงไปในทางทีน่่าชืน่ใจเลย แท้ท่ีจรงิแล้ว เป็นเพราะเราอยูก่บั

ตัวเองมากขึ้น จึงรู้จักตัวเองมากกว่าที่เคยรู้มา ไม่ได้หมายความว่าการปฏิบัติ

ของเราย่อหย่อนนะ เราต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติวิปัสสนา ไม่ได้มุ่งไปที่จิตสงบ

อย่างเดียว แต่มุง่ไปท่ีการตืน่รู้เบกิบาน รู้ทนัความจรงิทีเ่กดิขึน้ในขณะปัจจบุนั

อย่างมีสตินั่นเอง เมื่อเรามีสติมากขึ้น จะระลึกได้แม้กระทั่งความคิดเล็กน้อย 

หรือความคิดอื่นๆ ทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ทุกรูปหรือทุกคน

ปฏิเสธได้ยาก เป็นความจริงของแต่ละคน ท่ีบางคนซุกซ่อนเอาไว้ ทั้งสิ่งที่ดี

และไม่ดี
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 ทุกคนมีมุมมืดและมุมสว่างเป็นของตนเอง บางเรื่องไม่สามารถบอก

ใครได้ หรอืบอกได้กบ็อกไม่หมด นีคื้อมมุมดืของเรา มมุสว่าง เราสามารถชีแ้จง

แถลงไขบอกใครได้ มุมมืดบอกไม่ได้ แต่ใจคิดนึก การปฏิบัติวิปัสสนาแนวนี้

แทนที่เราจะผสมโรงกับความคิด เราก็นึกในใจ ฟุ้งหนอ คิดหนอไป ให้เราก�า

หนดหลายๆ ครั้งหน่อยจะรู้สึกดีขึ้นเอง บางคนคาดหวังเกิน พอคาดหวังแล้ว

มนัจะเครยีด มนัจะรูส้กึเครยีดๆ ตงึๆ รูส้กึร�าคาญตวัเอง บางครัง้เป็นแบบน้ัน 

จะต้องเข้าใจสภาวะลักษณะของจิตใจท่ีเปลี่ยนแปลงไป มันเกิดจากการเห็น

ทกุข์นัน่เอง จากความคดิของเรา พอเหน็ทกุข์ในใจ จติจงึอยากจะหายคดิ หรอื

หยุดคิด พอเห็นแล้ว จะเป็นแบบนั้น เมื่อเป็นสุขเวทนา เป็นความคิดที่ชอบ

ใจๆจึงไม่อยากให้จากไปเท่าไหร่ คิดแล้วเพลิน คิดแล้วผ่อนคลาย บางเรื่อง

บางอย่าง คิดแล้วสบายใจ ค�าว่าสบายใจก็อาจจะไม่สบายใจอย่างแท้จริง มัน

เปลีย่นอารมณ์ไปเท่านัน้เอง อย่าไปกงัวลส�าหรบัคนทีรู้่สกึว่า เดนินัง่มาหลาย

วัน ความคิดก็ยังตามรบกวนอยู่ คิดว่าเราเจอตัวเองแล้ว เจอตัวตนของเราใน

หลายๆ มุม หลายๆ อย่างอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ ถ้าไม่ได้มานั่งกรรมฐานจะ

ไม่มีโอกาสได้ดูจิตตัวเอง เหมือนบางคนอยู่บ้าน ก็ดูหนังดูละคร แต่พอมานั่ง

กรรมฐาน มานั่งย้อนดูจิตใจตนเอง หรือสัญญาที่เราบันทึกไว้มีมากมาย พอ

ไปดไูม่รูก้ีเ่รือ่งต่อก่ีเร่ือง บางเร่ืองกย็งัตดิค้างคาใจไม่ยอมให้มนัจบ วนเวยีนไป 

ต้องยอมรบั เมือ่ยอมรับมนัได้ ความทุกข์เรือ่งความคดิมนักล็ดลงได้ มนัลดลง

บ้าง หน้าที่เราก็คือก�าหนดละเหตุ ที่ท�าไมมันถึงทุกข์ เรามีอุปาทานเรื่องที่คิด 

รู้เท่าทันมุมมืดและสว่าง หนทางสู่ความพ้นทุกข์
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ส่ิงท่ีคิดมนักท็กุข์ ถ้าละอปุาทานในเรือ่งนัน้ๆ ได้แล้วกจ็ะสกัแต่ว่าคดิ สกัแต่ว่า

ฟุง้ บางครัง้กห็าเหตุผลในเรือ่งบางเรือ่งเท่านัน่เอง จะกลายเป็นสิง่ทีด่ไีป แล้ว

ส่ิงเหล่านีจ้ะค่อยๆเปลีย่น จะค่อยๆ เปลีย่นไปเร่ือยๆ อปุมาเหมือนเราอาบน�า้ 

ซักผ้า หรือท�าความสะอาด บางครั้งช่วงที่เราอาบน�้า ซักผ้าท�า ความสะอาด

น่ะ เราก็เปื้อนไปด้วยแต่ยังไม่สะอาดหรอก ยังอยู่ในขั้นตอนในการท�าความ

สะอาด อาจจะ ๒- ๓ ขั้นตอนถึงจะสะอาด ถ้าไม่เข้าใจจะตีโพยตีพายไปก่อน 

ปฏิบัติผิดหรือถูกหนอ จริงๆ ต้องก�าหนดรู้ทันทีที่คิด จริงๆมีบุญที่ได้รู้ได้เห็น 

เมื่อดูไม่เห็นจริงจึงคิดว่าใจฟุ้งซ่านไป แต่จริงๆ แล้วน่ะ เวลาเราหลับตามันไม่

ได้มองข้างนอก คดิอยูใ่นใจนัน่แหล่ะ พอหลบัตากม็องเข้ามาข้างใน ฉะนัน้เหน็

จิตใจเราทั้งชอบและไม่ชอบ ท�าเป็นผู้รู้ไม่รู้ เป็นผู้ตาม ตามความคิด บางคน

ก็ยังรู้สึกนั่งแล้วปวดเมื่อย เจ็บทรมานอยู่ คือเห็นทุกข์ ปกติคนเราจะเปลี่ยน

อิริยาบทเรื่อยๆ 
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 อิริยาบทนั่นแหล่ะปิดบังเอาไว้ ท�าให้มองไม่เห็นุทกขเวทนาที่เกิดขึ้น 

พอเรานั่งนานทุกข์ก็ปรากฏ พอเราไม่ได้นั่งนานๆ ก็เปลี่ยนเดินนู่นเดินนี่ ก็

ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ นั่งท�างาน เวลาเมื่อยเราก็พลิกไปซ้ายบ้าง ขวาบ้าง หรือ

จู่ๆ เดินไปนู่นนี่อิสระ ความรู้สึกไม่ได้จดจ่อกับสิ่งเหล่านั้นเท่าที่ควร ก็เหมือน

กับตกอยู่ในความประมาท ซะส่วนใหญ่ พอนั่งกรรมฐาน นั่งนานก็ปวดเจ็บ

เหน็บชา เดินนานกเ็มือ่ย พอเหน็ทกุข์กบัการเดินนานกเ็ม่ือย นอนนานกเ็ม่ือย 

ยืนนานก็เมื่อย ไม่ได้มีอะไรเที่ยงนะ เราคิดว่านั่งแล้วมันปวดเมื่อย เราคิดว่า

เดินดีกว่าในความรู้สึกบางครั้งแต่พอเราเดินนานๆ มันก็เมื่อยเหมือนกัน บาง

คนขาไม่ดี ก็เดินไม่ไหวขออนุญาตนั่งเก้าอี้ เดินคะย่องคะแย่งไป เวลาเดินถ้า

นั่งก็พอไหว หรือบางคนนอน ก็หลับๆ ตื่นๆ ถ้าหลับไปแล้วก็ค่อยยังชั่ว ถ้า

นอนไม่หลับก็พลิกไปมา ทรมานยิ่งกว่าอีก นี่เราเห็นทุกข์ เห็นโทษของการ

ที่เรามีธาตุขันธ์ คือมีรูปนาม พอมีรูปนามแล้วเรายึดมั่นถือมั่นในรูปนามมาก

เกินไปท�าให้ทุกข์ ถ้ารู้จักรูปนามถูกต้อง บริหารจัดการให้เป็น ทุกข์ก็น้อยลง 

เพราะธรรมชาติของสิ่งที่รวมกันหลายอย่างมันจะเหมือนกับ มันตั้งอยู่ มันจะ

มคีวามแปรปรวนไปธรรมดา แต่เราไม่ยอมรับสิง่ทีแ่ปรปรวนหรอืยอมรบัสิง่ที่

เป็นไปไม่ได้ ทรมานจิตใจ เมื่อรับได้มันจะทุกข์น้อยลง ระยะเวลาเดินนั่ง นั่ง 

๓๐ เดิน ๓๐ บางคนท�าได้ก็ดีใจ ค่อยเป็นค่อยไป เดินกับนั่งให้ใกล้เคียงกัน 

พอๆ กัน ถ้าไม่มีฟุ้ง ง่วงมากวน จัดเป็นการปรับแต่งอินทรีย์ไปด้วย อิริยาบท

ให้เท่ากนัๆ อริยิาบทไม่แปรปรวน ธาตขุนักไ็ม่ทกุข์มาก พอทนได้ บรหิารขนัธ์

เป็น บริหารได้เท่าที่ควร ถ้าบริหารไม่เป็นจะทุกข์มาก
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 ฉะนั้นเราไม่ได้มุ่งไปที่ความสงบอย่างเดียว ต้องเห็นความจริงเกิดขึ้น 

ตั้งอยู่ ดับไป ตรงนี้ส�าคัญ อย่าประเมิน สภาพธรรม รู้อยู่เห็นอยู่ บอกว่าเป็น

เพียงแค่ความรู้สึกของเรา เหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นได้เอง ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะตัว

เราของเรานะ ขอให้เราท�าให้ถูกเหตุปัจจัยจะเป็นไปตามนั้น ถ้าท�าไม่ถูกเหตุ

ปัจจัยจะไม่เป็นไปตามนั้น ถ้าท�าถูกก็เป็นไปตามนั่น ไม่มีอะไรไปปิดกั้นมัน

ได้ ขอให้เราเข้าใจพยายาม อดทน พยายามฝึก ปีหนึ่งครั้งหนึ่ง หรือบางคน

ก็มีโอกาสหลายครั้งยิ่งดี เราพยายามสั่งสมให้มากขึ้นตามล�าดับ มีโอกาสก็

พยายามอยู่กับตัวเอง เวลาที่ส�าคัญที่สุด ไม่มีใครอยู่กับเราหรอก ช่วงเวลาที่

ส�าคัญที่สุด นอกจากเราต้องอยู่กับตัวเอง อัตตา หิ อัตตะโนนาโถ ถึงแม้จะ

มีคนมากระซิบข้างหู ก�าหนดพองหนอ ยุบหนอ สัมมาอรหัง ก็แล้วแต่ เรา

ก็ต้องท�าเองหรือนึกถึงนู่นนี่ บางคนนึกไม่ได้เพราะไม่เคยฝึก บางคนนึกได้ก็

ดีหน่อย อยู่กับกรรมฐานจะได้มีที่พึ่ง บางคนมีสติอยู่กับอะไรก็ได้ สามารถ

ท�าให้ทุกอย่างเป็นอุปกรณ์กรรมฐานได้ทั้งหมด บางคนลนลาน กลัว กลัวไป

สงบไม่สงบจุดจบคือเกิด-ดับ
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ไม่ดี ถ้าเกิดไปจริงๆ กลัวนั่นนี่ ถ้าไปตอนกลัวๆน่ะ อย่างจับต้นชนปลายไม่ถูก 

แล้วแต่บุญหรือบาปเยอะ พอไปจะไปไม่ดีซะส่วนใหญ่ ในระหว่างนั้น พอถึง

ตอนนัน้เหมอืนกบัว่าไม่มใีครช่วยเราได้นอกเราตวัเอง คนอ่ืน อาจจะช่วยบอก

เตือนแนะ ช่วยกระซิบ ช่วยจับตรงนี้ตรงนั้น เพื่อเตือนให้เรารู้ แต่เราต้องมี

สติปัญญา ถ้าไม่มีสติปัญญา การเตือนก็ไร้ผล ไร้ค่า มันเหมือนกับระบบใน

ร่างกายของเรา มันไม่ตอบสนองแล้ว จะเอาอะไรใส่เข้าไปก็ไม่มีประโยชน์ 

จิตใจของเราเหมือนกัน พยายามเอาข้อมูลใส่เข้าไป คนไม่มีก็เลยไม่รู้จะเอา

ที่ไหนใส่ พอนึกถึงก็เวิ้งว้าง เมื่อเข้าไปอยู่ตรงนั้นจะรู้เลย ถ้าเรามีที่พึ่งอาจจะ

เผลอเลอ เตือนปุ๊บ จะได้สติขึ้นมา มีที่เกาะยึดเหนี่ยวจิตใจทันที แต่คนที่ไม่

เคยมีเลย จะเกาะที่ไหนยึดที่ไหนจะเอาอะไรเป็นอารมณ์นึกไม่ออก จะมีแต่

คตินิมิต บางครั้งส่ิงท่ีเราท�าไม่ดีจะโผล่เข้ามา หรือกรรมนิมิตที่ท�าไว้จะโผล่

มาในเสี้ยววินาทีนี้ เป็นเสี้ยวเวลาที่ส�าคัญ ถ้าเข้าใจชีวิตทุกคนจะต้องมีวันนั้น

ทุกคน จึงต้องสั่งสมไว้ วันนี้อาจจะยังไม่รู้จักคุณค่าอะไรมากมายนัก บางคน

ยังไม่รู้ว่ามันมีคุณค่ายังไง ประโยชน์อย่างไร ถ้าคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วจะรู้ว่า

มันมีคุณค่า หรือคนที่เคยเผชิญภาวะใกล้ตายแล้ว ก็จะรู้เลยว่าเป็นยังไง ต้อง

อยูค่นเดียวถงึแม้จะมคีนเฝ้าอยูข้่างๆ หรอืเปิดธรรมะให้ฟัง เปิดสวดมนต์ ข้าง

ในมันไม่รับ เหมือนร่างกายมันไม่รับทุกอย่างแล้ว มันก็ยาก แม้แต่เครื่องช่วย

หายใจถ้าไม่รับ กระตุ้นแค่ไหนก็ไม่ท�างาน กระตุ้นแล้วช่วยแล้วท�างานไม่ได้ก็

จบ อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เรื่องนามธรรม จิตใจเมื่อไม่เคยฝึกฝนอบรมมา

หรือสั่งสมสิ่งเหล่านี้ไว้ พยายามเท่าไหร่เหมือนกับยิ่งไร้ผล อันนี้เป็นจุดหักเห 

มันจะไปปรากฏผลตอนโน้นอีกครั้งหนึ่ง ไปปรากฏผลตอนวินาทีสุดท้าย ใคร

จะไปสวรรค์ นิพพาน บางครั้งไปตัดสินที่โน้นอีกทีหนึ่ง ส่วนใหญ่ผู้ที่สั่งสมไว้

ไปได้ อย่างต�่าก็สวรรค์ สุคติ หรือสูงสุดไปพระนิพพาน เมื่อมีเหตุปัจจัย การ

จะสูไ่ปอบายภมูกิย็าก เพราะเหตปัุจจัยมไีม่มาก ผูท้ีบ่รรลโุสดาบนัแล้ว จติจะ
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ไม่ตกต�่าอีกแล้ว

 ในจฬูโคปาลสตูร เป็นสตูรทีว่่านายโคบาลสูตรเล็ก นายโคบาลทีน่�าโค

ไปเล้ียง ต้องมปัีญญาพอทีจ่ะรูว่้า ถ้าเป็นเดอืนท้ายฤดฝูนเนือ่งมานานปรมิาณ

น�้าจึงมีมาก จะให้ฝูงโคข้ามแม่น�้าจะต้องรู้จักท่าท่ีเหมาะสม และยังจะต้อง

ส�ารวจจ�านวนโคว่ามีเท่าไหร่ โคหนุ่มสาว อายุมาก ไม่แข็งแรง ยังเล็กอยู่ เมื่อ

จะน�าโคข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง เมื่อไม่ใช่ท่าที่เคยข้ามประจ�าต้องดูว่าโคที่เป็นผู้น�า 

สามารถน�าฝูงข้ามได้ปลอดภัยดีหรือเปล่า เพราะถ้าผู้น�าไม่ฉลาดรอบรู้อาจ

จะท�าให้ฝูงโคทั้งหลายจมน�้าตาย เพราะข้ามกระแสน�้าไม่ไหว เปรียบได้กับ

พระโยคาวจรโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ถ้าเจริญวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นที่บรรลุเป็น

พระโสดาบนักจ็ะไม่จมน�า้ตาย ถ้าบรรลเุป็นพระอรหันต์กส็ามารถข้ามกระแส

น�า้ไปได้แล้ว ซึง่ท่านผู้ข้ามไปได้ก่อนใครคือพระพทุธเจ้าเป็นผูน้�า พวกเราตาม

ก็ตามพระองค์ข้ามน�้า เพี่อตัดกระแสกิเลสไปตามพระอรหันต์สาวกทั้งหลาย 

มีอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์ เป็นต้น ท่านข้ามไปฝั่งโน้นหมดแล้ว ส่วนโยคียัง

เป็นโคตวัน้อย เม่ือยงัไม่จมน�า้ตายจะต้องขวนขวายพากเพยีรพยายามข้ามไป

ให้ถึงฝั่งพระนิพพานให้ได้ ถ้าปฏิบัติจนได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน

ก็มีโอกาส ตัดข้ามกระแสน�า้ข้ามไปสู่ฝั่งโน้นได้ เช่นเดียวกัน เพราะตามโคที่

น�าพา โคแก่ก็ไปก่อน โคหนุ่มสาวเหล่านั้นก็คือบรรลุอรหันต์ ตัดสังโยชน์ ๑๐ 

ได้แล้ว โคที่ข้ามไปถ้าเป็น โคที่ฝึกได้แล้วมีพละก�าลังอาจจะละสังโยชน์ได้ ๕ 

มีละ สักกายทิฏฐิได้ ละวิจิกิจฉาได้ ละสีลัพพตปรามาสได้ ละกามราคะได้ ละ

ปฏฆิะได้ ท่านกส็ามารถข้ามคอืไม่จมน�า้ ข้ามไปฝ่ังนูน้ได้เหมอืนกนั ทนีีโ้คหนุม่

สาวก็อาจจะ ท�าราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางไปเรื่อยๆ พวกเราก็ต้องข้ามให้

ได้ อย่าพึ่งจมน�้านะ ถ้าจมน�้าก่อนจะข้ามไม่ถึงฝั่งโน้น 

 ส่วนพระอรหนัต์ท่านไม่ถกูน�า้พัดพาไป เพราะตดักระแสน�า้คอืกิเลสได้

แล้ว ละสังโยชนเ์พิ่มอีกห้า คือ รปูราคะ อรูปราคะ อุทธัจจะมานะและอวิชชา 
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ละได้ครบสิบ พระอรหันต์ท้ังหลายท่านข้ามไปได้ก่อน พระอนาคามีกข้็ามตาม

ไปอกี พระสกทาคาม ีพระโสดาบนั ท่องเทีย่วไม่เกนิ ๗ ชาต ิแต่ไม่ถกูน�า้พดัไป

นะ จะรอด แต่ปถุชุนไม่รู ้ไม่รบัรอง ถ้ายงัเป็นปถุชุนยงัไม่รบัรองเพราะยงัลูกผี

ลกูคนอยู ่เพราะกเิลสยงัหนาแน่นอยู ่คุม้ดคีุม้ร้าย อารมณ์ดกีผิ็วปากร้องเพลง 

พออารมณ์ไม่ดกีเ็ป็นอีกอย่างหนึง่ เราเห็นอยู ่ถ้าปถุชุนกจ็ะรูจ้กัด ีว่าเป็นยงัไง 

ถ้าโกรธเป็นยังไง เวลาไม่โกรธเป็นยังไง เวลารัก ชัง เป็นยังไง เวลาเรารักกัน

ก็อีกอย่าง เวลาชังกันหน้าก็ยังไม่มอง เดินใกล้กันยังรู้สึกรังเกียจ หรือท�างาน

ร่วมกัน ก็เครียดต่างคนต่างเครียด เพราะอยู่ด้วยกันท�าใจยาก นี่เป็นปุถุชน 

พอตอนที่ชอบกันอะไรก็ได้หมด แต่พอเกลียดกัน ต้องท�างานร่วมกัน บางคน

จะขอย้ายออกจะได้ไม่ต้องเจอกนั อยากจะย้ายออกจากตรงนี ้เพราะต้องเจอ

คนๆ นี้เพราะเป็นคู่เวรคู่กรรม แต่ตอนถูกกันใหม่ๆดีทุกอย่าง แต่พอโกรธกัน

คนละเรื่องเลย ไม่อยากนั่งท�างานร่วมกัน ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

แค่ช�าเลืองก็เห็นแล้ว จะขอย้ายก็เกรงใจเจ้านายก็มี หรือบางคนเจ้านายก็ยิ่ง

ร้ายอีก ต้องทนเอา ปุถุชน ผู้ยังหนาแน่นด้วยกิเลส ย่อมหวั่นไหว อิริยะบุคคล

เฉยๆ กบัเรือ่งเหล่านีเ้พราะจติม่ันคงแล้ว อย่างน้อยเป็นโสดาบันกม็จีติใจทีมุ่ง่

ไปนิพพาน ไม่ได้ตกต�่า ถ้าพูดภาวะทางจิตใจ คือจิตใจไม่ไขว้เขว ตกต�่า
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เมือ่ยงัเป็นปุถชุน ผูห้นาแน่นไปด้วยกิเลส จะใช้อารมณ์มากกว่าเหตผุล ดงันัน้

ปถุชุนจึงต้องฝึกหดัในการใช้เหตผุลอย่าใช้แต่อารมณ์ความรูส้กึ หรอืบางครัง้ก็

มีกฎเกณฑ์กติกาให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน พยายามสร้างขึ้นมา ควบคุมพฤติกรรม

คนที่อยู่ร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน ถึงแม้พยายามออกกฎระเบียบเพ่ือ 

ควบคุมพฤตกิรรมให้คนสามารถอยูร่่วมกันได้ เมือ่จติใจเราพ้นแล้ว มนัจะเป็น

อกีอย่างหนึง่ บางคนกบ็อกว่ามนัเป็นเพยีงอดุมคติ แต่มันเป็นจรงิได้ ไม่ใช่เป็น

ไปไม่ได้ ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ก็ประมาทไม่ได้ ต้องขวนขวาย อยู่เนืองๆ ถ้าไม่มี

ศรัทธาก็ต้องมีศรัทธา เชื่อเรื่องบุญบาป ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว เชื่อการตรัสรู้

ของพระพุทธเจ้า เชื่อกรรม สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของๆ ตน ใครท�ากรรม

อะไรไว้ก็ต้องเป็นผู้รับกรรมนั่นแหล่ะ คนไหนท�าคนนั่นแหล่ะรับ แทนกันไม่

ปุถุชนจิตหวั่นไหว อริยชนจิตมั่นคงแล้ว
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ได้นะ เหมือนที่โบราณบอกว่า กินเองก็อิ่มเอง ความเชื่อของปุถุชน ไขว้เขว 

ไม่ได้มั่นคง แต่ความเชื่อของโสดาบันจะมั่นคง อันนี้จะต่างกัน เมื่อความเชื่อ

มั่นคง เชื่อมั่นในการกระท�าจะไม่หวั่นไหว บางคนท�าไป ท�างานไป ท�าดีแทบ

ตายถูกด่า รู้สึกแบบนั้น ท�าดีแทบตายถูกใส่ร้ายอีก บางคนท้อถอยแล้ว แต่

อริยบุคคลไม่เป็น ใครคิดยังไง ใครพูดยังไง เป็นเรื่องของเขา คือจะท�าใจตรง

น้ีได้ กเ็ลยอยูใ่นสงัคมได้ ไม่ต้องมทุีกข์อะไรมากมาย จะมทีกุข์เพราะ ธาตขุนัธ์

ยังมีอยู่ มันเป็นเรื่องปกติธรรมดา เพราะขันธ์ ๕ ยังไมได้ดับไป ต้องบริหารไป 

มีศรัทธา แล้วก็ต้องมีศีล ปุถุชนก็เหมือนกับว่าต้องพยายามรักษากฎระเบียบ

กติกา ธรรมวินัยให้ดี เพื่อควบคุมกาย วาจา คือ ควบคุมพฤติกรรมภายนอก 

แต่ภายในยังควบคุมไม่ได้ (ควบคุมใจ) แต่ควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจา 

ไม่ให้ละเมิดให้อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคด้วยศีล อย่างเข้ามาอยู่ศาสนานี้ ก็มี

ธรรมวินัย พระ มี ๒๒๗ ภิกษุณี ๓๑๑ ข้อ เป็นสามเณร ๑๐ ข้อ ถ้าเป็นโยคี

ก็มีศีล ๘ หรือถ้าคนปฏิบัติต่อเนื่องแล้ว ก็มีศีลเรียกว่า อินทรีย์สังวรศีล กิเลส

ไม่เข้า เมื่อตาเห็น หูได้ยิน ลิ้นลิ้มรส กายถูกต้องสัมผัส ธรรมารมณ์ทีเกิดขึ้น

กับใจ เมื่อส�ารวมแล้วกิเลสก็ไม่เข้า ทางหู ตา กาย ใจ ศีลก็บริสุทธิ์ เพราะไม่

ได้ไปผิด หรือ ละเมิดสิกขาบท ญาติโยมทั่วไปมีศีล ๕ อันนี้คือเรื่องของศีล ถ้า

เป็นอริยบุคคล เงื่อนไขมียังไงก็แบบนั้น เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ ถ้าอย่างปุถุชนถ้า

มีศีลก็ยังอยู่ในขั้น โลกียศีล 

 เมือ่เป็นอรยิบุคคล ศีลของท่านจะเป็นอรยิศลีไปด้วย ท่านไม่ต้องถือศลี

แบบปุถุชน เพราะศีลที่รักษามีสภาพสมบูรณ์จนศีลรักษาท่านแล้ว แต่ปุถุชน

ต้องถือศีล กางระเบียบ วินัย หรือกางกฎหมาย ข้อไหนๆ อยู่ตลอดเวลา จึง

คนละอย่างกนั จติใจจงึเป็นทกุข์ในเรือ่งต่างๆ มากมาย เพราะต้องคอยควบคมุ

พฤติกรรม ที่อาจจะก่อให้เกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ส่วนผู้ที่รักษาศีล

ดแีล้ว เช่น พระอรยิบคุคลชัน้ต้นกง่็ายแล้ว กฎระเบยีบพวกนีอ้าจจะไม่มีความ
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หมาย เพราะศีลของท่านหนักแน่น มั่นคงแล้ว ส่วนปุถุชนเองก็ต้องมีศรัทธา 

ศีล มีพาหุสัจจะ ศึกษาเล่าเรียน ต้องรับฟัง ต้องได้ยิน ได้ฟัง ให้มากๆ ต้อง

เป็นพหูสูตร ท�าตัวเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ให้มากขึ้น เพื่อที่จะเท่าทันโลก เท่า

ทันชีวิต นี้คือ พาหุสัจจะ ทางโลก ทางธรรมตราบใดที่เราเป็นปุถุชนเวียนว่าย

ตายเกิดอยู่ ต้องมี หิริโอตัปปะ การละอายต่อความชั่วที่จะท�าทางกายวาจา 

หรือแม้แต่ความคิดทางด้านจิตใจ ถ้าเป็นอริยบุคคลจะเกิดขึ้นอัตโนมัติ ไม่ว่า

ต่อหน้าหรือลับหลัง จะเกิดความละอาย ต้องขยันปลูกฝังเรื่อยๆ ต้องย�้าไป

บ่อยๆ ต้องให้ละอายต่อความชั่ว ละอายต่อความทุจริต อันนั้นต้องพูดบ่อยๆ 

ถ้าไม่พูดก็ลืม โอตัปปะ ก็คือ สะดุ้ง กลัวต่อบาป พอเห็นบาปแล้วเกิดสะดุ้ง

กลัวไม่กล้าท�าอะไรเลย เหมือนสิ่งที่มันเป็นพิษหรือไม่มี พอได้ยินก็สะดุ้งแล้ว 

กลัว เหมือนคนกลัวระเบิดนิวเคลียร์ พอได้ยินว่าเขาจะใช้ระเบิดนิวเคลียร์กัน

แล้วก็กลัว เพราะมันไม่เข้าใครออกใครแล้ว หรือเหมือนกับอุปมาเหมือนกลัว

อสรพษิ แม้ตวัมันเลก็แต่พษิมนัร้ายแรงเหมอืนเดมิ ถ้ามนัฉกกดั ก็มโีอกาสตาย 

อันนี้คือ โอตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาป

 เมือ่เป็นอริยบคุคลกเ็กดิขึน้อัตโนมตั ิละอายชัว่กลวับาป ธรรมประจ�า

ตวัมีหริโิอตปัปะ มจีาคะ ทนีีจ้าคะ การอยูร่่วมกนัในสังคม ปุถชุนต้องรูจ้กัสละ 

ถ้าเป็นวัตถุก็แบ่งปันเพื่อการอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข ถ้าเห็นแก่ตัวไม่แบ่ง

ปัน ไม่สละ ก็เหมือนกับกินคนเดียวก็อิ่มคนเดียวถ้ากินหลายคนก็อิ่มหลาย

คนด้วย หรือเรื่องจิตใจก็ต้องหมั่นช�าระจิตใจ สละสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจ มัน

ก็จะค่อยๆ เจือจางไปเรื่อยๆ ความเห็นแก่ตัวก็จะลดลง ล้วนแต่ต้องย�า้บ่อยๆ 

ขณะที่ย�้าหรือพูดก็ยังเข้าใจยาก เพราะคนเรายังมีความเห็นแก่ตัว ความโลภ 

โกรธ หลง ทั้งๆที่รู้ว่าการเสียสละของเรามันเป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะเราเอง 

เป็นประโยชน์เฉพาะผูอ้ืน่ด้วย ถ้าเอาไว้คนเดยีวก็เป็นประโยชน์คนเดยีว หรอื

คุณค่าประโยชน์มนักน้็อยลง เมือ่ให้ออกไป คณุค่ามากขึน้ เหมือนทีพ่ดูว่าจาก 
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๑ บาทถ้ามันสามารถเดินทางไปถึงมือของคน ทุกคน จ�านวน ๗๐ ล้านคน ค่า

ของมันจะมากถึงขนาดนั้น บาทเดียวก็เป็น ๗๐ ล้าน แบบนี้ แต่ถ้าเราเก็บไว้ก็

มีค่าแค่ ๑ บาท ถ้าเรารู้จักเสียสละ มันก็จะมีค่ามาก เหมือนชีวิตคนเราที่เห็น

แก่ตัวก็เหมือนชีวิตมีค่าน้อย ปุถุชนเรียกว่าต้องคอยกระตุ้นตัวเอง คอยเตือน

ตัวเอง แต่อริยบุคคลขึ้นไป จะไม่มีความตระหนี่แล้ว อันนี้ก็หมดห่วง หรือ 

การสละโลภ โกรธ หลง ก็เป็นหน้าที่แล้ว สุดท้ายคือปัญญามีเหตุผล รู้จัก

บุญบาป หรือรู้จักคุณโทษ มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ รู้จักความจริง จะตัด

สังโยชน์หรือละสังโยชน์ ก็คือเร่ืองของปัญญา ในทางพระพุทธศาสนาก็ตรัส

ไว้ว่า มันเป็นทรัพย์ภายใน ถ้าคนไหนมีทรัพย์ภายในจะใช้ไม่หมด แต่ปุถุชน

น่ะ มีบ้างไม่มีบ้าง ฉะนั้นอริยบุคคลมีอยู่แล้วก็เหมือนมีทรัพย์ภายในไม่ได้

เดือดร้อน อันนี้ก็ไม่ค่อยมีความทุกข์ แต่ปุถุชนไม่ค่อยมี บางช่วงก็มี บางช่วง

ก็ไม่มี ต้องเหมือนคอยบอก คอยสอน คอยแนะ คอยน�า คอยงด คอยเว้น มัน

เป็นความยากอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์ภายในก็จะเป็นทรัพย์อันประเสริฐ เรา

ยิ่งใช้ยิ่งมาก แต่ปุถุชนก็เหมือนกับว่า ยิ่งให้ก็เหมือนจะยิ่งหมด ความรู้สึกมัน

จะแย้ง ฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ อริยทรัพย์ ๗ ประการ ศรัทธา ศีล พาหุสัจจะ หิริ  

โอตปัปะ จาคะ ปัญญา ถ้ามอียูใ่นตวัเราแล้วจะท�าให้เรารูส้กึว่ามีสิง่ทีป่ระเสรฐิ

อยู่ในภายในใจ มีนามธรรมอยู่ แต่ถ้าไม่มีก็เหมือนกับว่าไม่มีที่พึ่ง ศีลก็เหมือน

เป็นที่พ่ึง แต่ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้ ควานหาที่ไหนก็ไม่เจอเหมือนคนไม่มีทรัพย์  

ก็เหมือนคนที่ขาดทรัพย์หาทรัพย์ไม่ได้ เราลองดูถ้าเราหาทรัพย์ไม่ได้ก็ยาก

ล�าบาก แต่ถ้าเรามทีรพัย์ภายในกเ็หมอืนทีก่ล่าวต้นๆ กเ็หมอืนเราอยูค่นเดยีว

เมื่อวินาทีนั้นมาถึง ถ้าเรามีทรัพย์ก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้ทันที ส่วนคนที่ไม่มี 

คนนั้นจะให้คนนี้จะให้ แต่ทรัพย์ภายในใจมันไม่มี มันไม่รับแล้ว คนที่มีจะ

สามารถรับเพิ่มได้อยู่แล้ว มันต้องมีเหตุปัจจัย เมื่อไม่มีเหตุปัจจัยทุกอย่างจึง

เป็นไปไม่ได้
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เวลาเราหลับตามนัไมไ่ดม้องขา้ง
นอก คิดอยู่ในใจนัน่แหล่ะ พอ
หลับตาก็มองเขา้มาขา้งใน ฉะนัน้
เห็นจิตใจเราทัง้ชอบและไม่ชอบ 
ท�าเป็นผู้รู้ไม่รู้ เป็นผู้ตาม ตาม
ความคิด บางคนก็ยังรู้สึกนั่ง
แล้วปวดเมื่อย เจ็บทรมานอยู่ 
คือเห็นทุกข์

“

“
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๔
ยอมรับปรับเปลี่ยน

ขับเคลื่อนสู่ความดับทุกข์



63

 ต่อไปเป็นช่วงฟังธรรมปฏิบัติธรรมร่วมกัน จะนั่งสมาธิฟังธรรมะ

บรรยายด้วยยิ่งดี วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดินฟ้า อากาศ 

กอ็ากาศกอ็ุน่ๆ ขึน้ ๒- ๓ วนัมานีก้อ็ากาศอุน่ขึน้ เช้ากย็งัเยน็ๆ อยูบ้่าง ฤดกูาล

เปลี่ยนแปลงไปตามปกติ ฤดูนี้ผ่านไป ฤดูใหม่ก็เข้ามาทดแทน ร่างกายจิตใจ

ของคนเราถามว่ามนัเปลีย่นแปลงไหม ในความเป็นจรงิมกีารเปลีย่นแปลงตาม

ฤดูกาลด้วย อีกส่วนหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัย

หรือธรรมะ ธรรมชาตินัน่เอง เมือ่ไม่เข้าใจสภาพธรรมชาตทิีม่นัปรับเปลีย่นไป

ตามเหตุปัจจัย เม่ือไหร่ใจไม่ยอมรับ จะรู้สึกเป็นทุกข์ คือเป็นทุกข์เพราะไม่

ได้ดั่งใจ ได้ดั่งใจจะรู้สึกสบายขึ้น พอไม่ได้ดั่งใจรู้สึกอึดอัดขัดข้องภายใน บาง

เรื่องบางอย่างไม่ปลอดโปร่ง บางเรื่องปลอดโปร่ง ชีวิตคนเราเมื่อไม่เข้าใจรูป

นาม ไม่รู้จักกายใจ หรือสภาพธรรมที่มันอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ ของธรรมะคือ

ธรรมชาติ มันปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อย ตกอยู่ในภาวะอนิจจัง ไม่เที่ยง ภาวะที่ทน

อยู่ในสภาพเดิมอย่างยาก อย่างล�าบาก หรือจะทนอยู่ในสภาพแบบนั่นต่อไป

ไม่ได้ นัน่คอืสภาพทีเ่ป็นทุกขลกัษณะ อีกนยัหนึง่ลกัษณะทีเ่รายดึถือไม่ได้ นัน่

คือยึดถือเป็นตัวตนไม่ได้ เพราะไม่ใช่อัตตา จะบังคับบัญชาให้อยู่ในอ�านาจไม่

ได้ เพราะเป็นอนัตตา จะไม่อยู่ภายใต้อ�านาจ เมื่อไม่อยู่ในอ�านาจทุกอย่างจะ

เปล่ียนไปตามเหตุปัจจัย เมื่อมันเปลี่ยนไป ทนอยู่ไม่ได้ เม่ือบังคับไม่ได้ คน

ท่ียึดมั่นถือมั่นก็ทุกข์มากหน่อย ทุกข์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจ

สภาพธรรมเหล่านั่นได้มากน้อยแค่ไหน ยอมรับปรับเปลี่ยนตามเหตุปัจจัยได้

หรือไม่ เพื่อขับเคลื่อนต่อไปสู่ความพ้นทุกข์
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 การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน คือการมีสติปัญญาเท่าทันสภาพธรรม

เหล่านี้ จิตจะได้วาง จะได้ละวางความยึดมั่นถือมั่น เวลาที่เราอยู่กับสภาพ

แวดล้อมหรอืสงัคมกย็งัอยูภ่ายใต้กฎของพระไตรลกัษณ์ เม่ือคดิว่าเทีย่งตลอด

ใจจะยึดเอาไว้ ในเมื่อยึดว่ามันสุข ถามว่าแล้วมันทนอยู่ในสภาพดังกล่าวนั่น

ตลอดไปไหม เมื่อตอบให้ตรงตามเป็นจริงมันทนอยู่ไม่ได้ เมื่อทนไม่ได้จะรู้สึก

ว่าทกุข์ ทนอยูไ่ม่ได้ เมือ่เฝ้าดสูภาวธรรมอย่างมสีตโิยคจีะรูส้กึได้เองว่าบงัคบัไม่

ได้ บังคับให้เป็นนั่นเป็นนี่ตามชอบใจไม่ได้ เพราะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่

ได้เป็นไปดัง่ใจเรา เมือ่มนับังคับไม่ได้กทุ็กข์ เพราะไม่เหน็สอดคล้องตามความ

เป็นจรงิจงึคดิว่าบงัคบัได้ แท้จรงิบงัคบัไม่ได้ แม้แต่ลมหายใจเข้า-ออก เหมือน

จะบังคับได้ ตัวอย่างเวลากั้นหายใจก็ได้ท�าได้ชั่วระยะเวลาสั้นๆ แค่นั่นแหล่ะ 

จะได้นานๆ เป็นหลายๆ ชั่วโมงคงเป็นไปอย่างยากล�าบาก การบังคับไม่ให้แก่

เจ็บตาย มันก็เป็นไปไม่ได้ ฝืนได้บ้าง ยืดระยะเวลาได้บ้าง สุดท้ายแล้วบังคับ

ไม่ได้เหมือนกัน เมื่อเป็นไปตามเหตุปัจจัย ยากท่ีจิตจะปล่อยวางได้ เม่ือมัน

ยึดว่าเที่ยง ยึดว่าสุข ยึดว่าเป็นอัตตา ความทุกข์ในสิ่งที่เห็น ในสิ่งที่เราได้ยิน 

ในสิ่งที่เราได้กลิ่น ในสิ่งที่เราลิ้มรส ในสิ่งที่กายถูกต้องสัมผัส สิ่งที่ธรรมารมณ์ 

ผุดขึ้นในใจเรา จริงๆ มันเป็นทุกข์ เป็นอนัตตา หรือยึดว่ามันเป็นสุขก็จะทุกข์

ไปใหญ่ คือไม่ยอมรับ บังคับไม่ได้ มันยิ่งทุกข์หนักขึ้น ล�าบากกายใจมากขึ้น

ยอมรับ มิใช่จ�านน เพียรอดทนขับเคลื่อนต่อ
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 ฉะนัน้ความเปลีย่นแปลงต่างๆ เมือ่ยอมรบัได้ จะไม่ทกุข์เท่าไหร่ เม่ือย

อมรับไม่ได้ จิตใจยิ่งเป็นทุกข์ แท้จริงแล้วความทุกข์ทั้งหลายมันเป็นผลมา

จากความเกิด เพราะเกิดมาต้องพบกับความแก่ ความเจ็บป่วย รักษาได้ไหม 

รักษาได้จะหายไม่หายขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย กายหรือใจป่วยเท่านั่นเอง มรณะ 

คือ ความตาย มันมากับความเกิดอีกเช่นเดียวกัน คนเราในยุคปัจจุบันบางคน

ยอมรับไม่ได้ จิตใจยิ่งเป็นทุกข์
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อาจจะสามารถยดืระยะเวลาในการตายได้ สดุท้ายต้องตายอยูดี่ ช้าหรอืเรว็เท่า

นั่น เมื่อมีความพร้อมยืดระยะเวลา ออกไปได้บ้าง บางคนยืดออกไปจิตใจยิ่ง

เป็นทุกข์ ไม่ใช่ค�าตอบว่ายืดชีวิตออกไปแล้วจะมีความสุขเสมอไป บางคนยิ่ง

ทรมานท้ังร่างกายและจิต จะอย่างไรก็ตามถึงที่สุดแล้ว ทุกคนล้วนต้องตาย 

บางคนไม่เข้าใจไม่ยอมรับเมื่อมีอายุมากขึ้น สังขารร่างกายร่วงโรยเรี่ยวแรง

ก�าลังลดลง เมือ่ก่อนจ�าดเีดีย๋วนีจ้�าไม่ได้ เมือ่ก่อนเคลือ่นไหวได้คล่องแคล่ว พอ

แก่แล้วไปไหนมาไหนไม่สะดวกสบาย เมื่อท�าอะไรไม่ได้ดั่งใจยิ่งเครียด เพราะ

ช่วยเหลอืตวัเองได้ไม่มาก ลกุกย็าก นัง่ก็ยาก นอนกย็าก เป็นต้น สมัยก่อนเป็น

หนุ่มสาวลุกขึ้นทันทีทันใดได้ ตอนนี้พอนั่งนานๆ ลุก พรวดพราดทีเดียวไม่ได้ 

ขาเป็นเหน็บชา กลัวจะหกล้ม ต้องนับหนึ่งถึงสิบ นับหนึ่งถึงสามสิบไปเรื่อยๆ 

จนกว่าร่างกายจะปรบัเข้าทีเ่ข้าทาง ท�าไมบางคร้ังคนหนุม่สาว เหน็คนสงูอายุ

ลุกขึ้นยืนหรือเดินไปมาอย่างเชืองช้า อาจจะรู้อึดอัดหรือร�าคาญใจ เพราะเรา

ยังเด็ก หนุ่มแน่นอยู่ แต่ผู้สูงอายุไม่ได้ลุกขึ้นได้ทันที มันยังมึนงงอยู่ บางคนก็

ไม่มีสติลุกขึ้นทันที ก็หกล้มลงไป ถ้าไม่ตายก็พิการไป เป็นภาระลูกหลานของ

สังคมซึ่งมีให้เห็นมากมาย 

นี่เพราะโรค คือความแก่ครอบง�าย�า่ยี
ท�าได้อย่างดีก็แค่ชะลอ

ความแก่ชราสุดท้ายบังคับบัญชาไม่ได้
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 ระหว่างคนหนุ่มสาวกับคนเฒ่าคนแก่ ต้องยอมรับปรับเปลี่ยน เพื่อ

ขับเคลื่อนไปด้วยกันอย่างเข้าใจ คนอายุน้อยต้องเข้าใจหน่อย อย่าไปเร่งคุณ

พ่อแม่ คุณตาคุณยาย ให้ท่านขยับตัวเสียก่อน ๔- ๕ นาที ค่อยขยับตัว เมื่อ

เราแก่จึงจะรู้และจะเข้าใจความรู้สึกของผู้สูงอายุ มันเป็นแบบนี้ บางคนอายุ 

๖๐ - ๗๐ สุขภาพดีก็ยังไปมาได้เอง ช่วง ๘๐-๙๐ บางคนความจ�าไม่ดี ที่เกิน 

๑๐๐ ปี ยังแข็งแรงช่วยเหลือตนเองได้ มีไม่มากในโลกนี้ อย่างไรก็ตามคนเรา

หนีความแก่ชราไม่พ้น จะแก่หรือหนุ่มก็มีโอกาสเจ็บป่วยหรือเป็นทุกข์ทางใจ

ได้ จงอย่าได้มวัเมาประมาท หมัน่เจริญสตอิยูเ่นอืงๆ สติเป็นมิตรแท้ไม่เลอืกว่า

แก่หรือหนุ่ม เมื่อพลั้งเผลอหรือขาดสติ ไม่พยายามศึกษา ไม่พยายามก�าหนด

รู้ จะไม่เข้าใจส่ิงนั่นตามที่เป็น โยคีต้องพยายามอยู่เรื่อยๆ ความเผลอท�าให้

สติเป็นมิตรแท้ ไม่เลือกว่าแก่หรือหนุ่ม
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ขาดสติ จึงไม่เข้าใจรูปนามท่ีก�าลังเกิด-ดับ ความอยากให้รูปนามเป็นไปตาม

ความต้องการ มักจะท�าใจให้ฟุ้งซ่าน บางครั้งอยากให้เป็นอย่างนั่นอย่างนี้มัน

ไม่ได้ดัง่ใจ ลกุเดนิเหนิไปไหนมนัไม่ได้ดัง่ใจก็เป็นทกุข์ หรอืบางคนนอนไม่หลบั

เป็นทุกข์อีก ไม่มีทางออก บางคนมีทางออก นั่งสมาธิหน่อย สวดมนต์หน่อย 

ฟังธรรมหน่อย ธรรมะหน่อย ฟังก็ต้องฟังธรรมะแบบนุ่มนวลอ่อนโยน ถ้าฟัง

ธรรมะแบบอภิปรายถกเถียงกันตลอดก็ยิ่งนอนไม่หลับ ต้องฟังเป็น บางคน

บอกว่าฟังธรรม มันดุเดือดเผ็ดมัน เวลาท่านพูดอภิปรายก็มี แต่พอฟังธรรมะ 

เยน็ๆ ธรรมะตามสภาพความเป็นจรงิฟังเรือ่งกรรมฐาน ใจมนัเยน็สงบหลบัง่าย

ก็มี ฉะนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอน คงต้องดูตามเหตุปัจจัย เมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยน

ไป ผลจะเปลี่ยนตามไปด้วย ถ้าเหตุปัจจัยยังคงอยู่ ทุกอย่างจะเป็นไปตามนั่น

เมื่ออยู่กับตัวเอง ต้องเรียนรู้พฤติกรรมภายในเป็นหลัก โดยผ่านทางกาย ทาง

รปู รปูท่ีเคลือ่นไหว ใจรู ้รปูกม็ทีัง้ ลมหายใจเข้า-ออก หรอือาการท้องพอง-ยบุ

ก็เป็นรูปเหมือนกัน อาการขึ้นลงของท้องที่เราดู พอง-ยุบมีอาการเคลื่อนไหว 

หรืออาการที่เรารู้สึกว่าเรานั่งอยู่ อาการนั่งก็คือรูปใจที่รู้ คือนามธรรม การ

พอง-ยุบเป็นรูป ใจที่รู้เป็นนาม ยืน เดิน นั่ง นอน ที่เรารู้สึกตัวได้เพราะเรามี

นาม เมื่ออยู่กับรูปนามอย่างต่อเนื่อง เสมือนว่าลืมวัน ลืมคืน ลืมเดือน ลืมปี

ไป เพราะอยู่กับสภาพธรรมทีเป็น รูปธรรมนามธรรม ไม่ได้นึกนู่นนี่ มีหน้าที่

ก็ท�าตามไป ไม่ได้เอาเรื่องข้างนอกมาเป็นภาระทางใจ เมื่อธุระทางใจมันน้อย 

ภาระภายนอกยงัมชีวีติอยูก็่ต้องบริหารจดัการกนัไป โดยเฉพาะเรือ่งธาตขุนัธ์

ต้องบริหารจัดการไป ธาตุขันธ์ยังอาศัยกันและกันอยู่ก็ต้องดูแลตามความ 

เหมาะสม บ�ารุงด้วยข้าวน�้าโภชนาหาร เพื่ออยู่ได้และใช้ประโยชน์ให้เป็น
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 เมื่อกล่าวตามจริง ตัวเราไม่มี ยิ่งโยคีก�าหนดไปสภาวะที่ปรากฏ

จะประกอบด้วย ดิน น�้า ลม ไฟ ท้ังนั่นท่ีอาศัยกันและเป็นอยู่ผลัดเปล่ียน

หมุนเวียนกันไป เช่น ลมหายใจเข้า-ออก เมื่อมีเข้าก็ต้องมีออก เมื่อเข้าแล้วไม่

ยอมออกชวีติจะอยูไ่ม่ได้ เมือ่ออกแล้วไม่ยอมเข้า ความเป็นเรากอ็ยูไ่ม่ได้ น�า้ที่

ด่ืมเข้าไป มนัออกมาตามเหง่ือไคล ทางร่างกายหรอืปัสสาวะ อาหาร ทีมั่นย่อย

ไม่หมด มนักข็บัออกมา ผ่านทางล�าไส้ใหญ่ออกทางทวารหนักทกุวนั เป็นเศษ

เป็นกาก มันก็หมุนเวียนเข้ามา ออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่ หมุนเวียนกันแบบนี้ 

ตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อได้อัตภาพนี้มาแล้วก็ต้องหล่อเลี้ยงด้วยสิ่งเหล่านี้ 

รูปนามนีต้้องหล่อเลีย้งด้วยอาหาร จึงจะด�ารงอยูไ่ด้ เม่ือขาดมันกอ็ยูไ่ด้ไม่นาน 

เม่ือก�าหนดรู้ดีๆ มันเป็นทุกข์ท้ังนั่น ท่ีจริงทุกข์เพราะยึด เม่ือไม่ยึดก็บริหาร

จัดการไปตามหน้าที่ เมื่อไม่ท�าตามหน้าที่ยิ่งจะทุกข์มาก เช่น ขณะหิวก็ท�าให้

ทุกข์เพราะหิว ขับถ่ายหนักเบา มันไม่สะดวกก็เป็นทุกข์อีก หรือกินเข้าไปดื่ม

เข้าไป มันขับถ่ายไม่ออกก็ทุกข์อีก เพราะธาตุขันธ์ปรับเปลี่ยนหมุนเวียน จริง

เป็นแค่ดินน�้า ลม ไฟ มันเปลี่ยนสถานะไป เป็นนั่น เป็นนี้ เมื่อหลงไม่รู้ความ

จริง จึงคิดว่าเรากินอาหารอร่อย จริงๆ แล้ว เรากินดิน กินน�า้ กินลม กินไฟ 

เข้าไป เพียงแต่ว่าไปอยู่ในสถานะที่เราเรียกว่า เป็นสัตว์ที่เราชอบที่เรากิน

บริโภค สัตว์พวกนี้มีโปรตีนสูง สัตว์พวกนี้มีเกลือแร่ แร่ธาตุ สารพัดอย่าง นี่

แหล่ะคือสิ่งที่มีชีวิต บางทีก็คิดว่ามาจากตรงนั่น ตรงนี้ มาอยู่อีกสถานะหนึ่ง 

จริงๆ สิ่งเหล่านี้มาจาก ดิน น�า้ ไฟ ลม จึงต้องหล่อเลี้ยงด้วย ดิน น�้า ลม ไฟ 

ทุกอย่างอาศัยกัน อย่าส�าคัญว่าตัวเรา
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เช่นกัน มันอยู่ได้เพราะแบบนี้ ตัวเราจึงอยู่ได้ จะหาความเป็นคนสัตว์แทบไม่

เห็นเลย

 เมือ่สิน้เหตุปัจจยัทุกอย่าง ความเป็นจริงจงึจะกระจ่างแจ้ง เพราะเหตุ

ปัจจัยที่อุดหนุนเกื้อกูลกัน ไม่อุดหนุนเกื้อกูลกันอีกต่อไป ทุกอย่างจึงไม่เวียน

มาเพื่อเป็นเช่นนี้ คือ ไม่กลับมาเป็นตัวเรา ของเรา อีก เมื่อรู้เห็นตามความ

เป็นจริงเช่นนี้ จึงไม่ต้องท่องเที่ยวในวัฎฏะ ออกไปแล้วก็ออกไปเลย ในเม่ือ

ยังมีอยู่ เป็นอยู่ก็วนอยู่แบบนี้ อุปมาอุปมัยเหมือนน�้า มันเปลี่ยนสถานะไป

เป็น ของแข็ง ของเหลว เป็นไอ ตามเหตุปัจจัย เมื่อยังไม่หมดเหตุปัจจัยก็วน

ไปเร่ือยๆ ไม่ได้สูญหายไปไหน เหมือนความคิดของคนเราที่มีทั้งคิดดีและไม่

ดี ค�าพูดของเราที่พูดดีและไม่ดี การกระท�าของเราที่ดี ไม่ดี มันจะมีผลตาม

มาอย่างแน่นอน ไม่ได้สูญหายไปไหน เพียงแต่มันอาจจะไม่มากพอ ที่จะส่ง

ผล ทั้งดีและไม่ดี จริงๆ มันมีผลตลอด เหมือนเราเคลื่อนไหว ก่อให้เกิดลม 

เกิดพลังงาน มันมีมันเป็นของมันอยู่ ตามหลักเหตุผลในทางพระพุทธศาสนา 

การเคลื่อนไหวช้าเร็วรุนแรง เหตุปัจจัยก็เปลี่ยนไป มีผลให้เห็นเลย ไม่ใช่ไม่มี

ผล จติของเราเวลากระเพ่ือมแต่ละขณะ มนัมพีลงัมากมายมหาศาล ไม่มอีะไร
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ปิดกั้นมันได้ คุกขังได้ แต่ร่างกายของคน ใจของคนขังไม่ได้ โยคีอยู่ในห้อง

กรรมฐานเดินจงกรม นั่งสมาธิ แต่ใจน้อมไปไหนที่อื่นได้ เช้น น้อมไปถึงสิ่งที่

เป็นอดีต สิ่งที่เป็นอนาคต ซึ่งการไปของจิตเป็นไปอย่างรวดเร็ว พลังงานช่าง

มากมายมหาศาลเหลอืเกนิ เมือ่นกัปฏิบตัเิพียรฝึกฝนอบรมจติใจ จงึต้องตัง้ใจ

ก�าหนดรู้ผู้รู้(จิต) สติต้องเป็นผู้ตามให้ทันจิต ต้องขยัน ระลึกรู้ ขยันก�าหนด 

ต้องมีโยนิโสมนสิการ ขยันก�าหนดอย่างแยบคายไปเรื่อย เวลามันนึก เวลา

มันน้อมไปในอดีต อนาคต เวลาที่มันอยู่กับปัจจุบันเราต้องมีสติ ยืน เดิน นั่ง 

นอน ต้องฝึก บางคนท�าอยู่แบบนี้ตลอด จนกระทั่งลืม วัน เดือน ปี เมื่อหมด

เหตุปัจจัยก็ไปจากอัตภาพนี้

เมื่อหมดเหตุปัจจัยก็ไม่กลับมาอีก
ส่วนคนที่ยังไม่หมดเหตุปัจจัยก็ต้องกลับไปกลับมาอีก

จนกว่าจิตจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส
ผู้ที่ยังท่องเที่ยวอยู่ เพราะบุญบาปมีอยู่
มีทัง้กุศล อกุศล เป็นเหตุ ปัจจัยอยู่

จะเกือ้กูลให้ไปมี ไปเป็น ไปอุบัติ ภพภูมิต่างๆ
ปกติ ไม่ได้สูญหายไปไหน

เพียงแต่จะไปอยู่ตรงไหนเท่านัน่เอง
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ท่ีจะไปอุบัติเกิดขึ้น เช่น เกิดเป็นตัว 

เป็นมนุษย์ นี้จัดเป็น สุคติ ถ้าเป็น

มนุษย์ ถ้าเกิดเป็นช้าง ไม่ใช่สุคติแล้ว 

เดรจัฉานภมู ิท่านกล่าวไว้ตัง้แต่มนษุย์

ไปจนสวรรค์ ๖ ชั้น เป็นสุคติ หรือต่อ

ไปอีก เป็นสวรรค์ชั้นพรหมมี ๑๖ ชั้น 

จัดอยู่ในสุคติ การจะไปสู่ภพภูมิเหล่า

นี้ได้ขึ้นกับเหตุปัจจัย เมื่อเทียบภูมิชั้น

ก�าเนิด ๔ ประการ

ก�าเนิดทัง้ ๔
๑.ชลาพุชะ เกิดเป็นตัว
๒.อัณฑชะ เกิดในฟองไข่
๓.สังเสทชะ เกิดในเถ้าไคล
๔.โอปปาติกะ เกิดผุดขึน้
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จิตของคนเรา จิตก็ท่องเที่ยวไปได้หลายที่ นั่งกรรมฐานอยู่ดีๆ จิตอาจเผลอ

ไปเยี่ยมภพภูมิอื่น เช่น ไปเยี่ยมช้าง ม้า วัว ควาย สุนัข ไก่ แมว เป็นตัน นั่ง

กรรมฐาน พองหนอยบุหนอ เผลอปุบ๊เป็นห่วงสนุขัทีบ้่านแล้ว เอ้คนใช้เอาข้าว

ให้กินหรือเปล่า หรือฝากไว้ดูให้ดีหรือเปล่า สุนัขพึ่งป่วย ใจมันไปแล้ว สัตว์

เดรจัฉานจัดอยูภ่พภมูไิหนหนอ จดัอยูใ่นอบายภมู ิบางคนจติคุน้เคยเรือ่งเหล่า

นี ้ถ้าเป็นสขุคตภิมู ิโยมบางคนมอีาย ุผ่านการมลีกูมาแล้วจะเข้าใจด ีบางคนไม่

ได้เลี้ยงลูก แต่เลี้ยงหลานจึงติดหลาน พอมานั่งกรรมฐานเผลอเมื่อไหร่ จิตใจ

ไปหาหลานอีกแล้ว พองหนอ ยุบหนอ พองหนอ ยุบหนอ ตั้งใจดี นั่งหนอ ถูก

หนอ พอเผลอปุ๊บไปนกึถงึหลาน แม่มนัดดูไีหมหนอ เลีย้งหลานได้เท่าเราไหม

หนอ ถือว่าตนเองเก่งเพราะเลี้ยงแม่มันมาก่อน เราต้องเลี้ยงดีกว่ามัน ทุกข์ 

เป็นซะแบบนั่น ถ้าจิตไปแบบนี้ ก็ไปท่องเที่ยวมนุษภูมิ แต่ถามว่าทุกข์ไหม 

ทุกข์ จิตมันท่องเที่ยวไป มันก็ทุกข์ ทุกข์เพราะห่วง ห่วงหาอาลัย ท�าให้เรา

ติดข้องอยู่ในภพภูมิ เหมือนกับคนเวลาเขาตาย เขาชอบมัดตาสังข์ ปัจจุบัน

ไม่ค่อยมีโอกาสได้พิจารณา สมัยบวชใหม่ๆ มีโอกาสได้พิจารณาประจ�า สมัย

น้ีเขาประดบัประดาอะไรมากมายแม้โลงสวยยงัเลอืกสวยๆ ได้ เวลาเผากมี็เผา

หลอก วางดอกไม้จนัท์กันก่อนเผาจรงิ สมยัอาตมาเป็นพระใหม่ เห็นชดัๆ เจนๆ 

เลย เผาไม่ไหม้ก็ต้องไปช่วยดู บางครั้งแขนขาเด้งขึ้นมาก็มี บางครั้งกระเพาะ

อาหารแตกเสียงดัง ได้ยินชัด เห็นชัดๆ เลย พิจารณา อสุภกรรมฐาน ถามว่า

กลัวไหม กลัวเหมือนกัน กลางค�่า กลางคืน ชีวิตพระต้องอดทนเพื่อฝึกฝน

ตนเอง แต่พอตอนนี้เฉยๆ เป็นเรื่องปกติธรรมดา คนเราตายไปแล้วมีเพียงรูป

อย่างเดยีว นามไม่มแีล้ว ท�าอะไรเราไม่ได้หรอก ทีก่ลัวๆ กนัเพราะปรงุแต่งจน

ท�าให้กลัว เมือ่จิตสงบมสีตเิท่าทันความกลวักห็ายไป มีค�ากล่าวของคนโบราณ

ว่า มบุีตรเปรยีบเหมอืนบ่วง เกีย้วพนัคอ บตุรเหมือนกับบ่วงมัดคอไว้ บุตรธดิา 

ไม่ใช่เฉพาะลูกชายนะ บางคนก็รักลูกสาวลูกชาย นั่งอาลัยอาวรณ์ ทรัพย์ผูก
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บาทาคลอ หน่วงไว้ คือทรัพย์สินสฤงคารต่างๆ ดังโซ่หรือเชือกผูกข้อเท้าเอา

ไว้ สามภีรรยาเยีย่งบ่วงปอ รึงรัดมอืนา สามภีรรยาเปรยีบดงัเชอืกหรอืบ่วงมดั

มือทั้งสองข้างเข้าหากันเลยไปไหนไม่ได้ หมดอิสระภาพ คนที่ห่วงสามีภรรยา 

คนท่ีมคีวามรกัจะรูเ้ลยมนัทกุข์ ทุกข์มาก นัง่พองหนอยบุหนออยูด่ีๆ  มันกแ็ว็บ

ไป บางคนท�างานไป เมื่อเผลอสติอาจจะเกิดอุบัติเหตุในขณะท�าการงานได้ 

เพราะห่วงอาลยัอาวรณ์ถงึสิง่ทีล่่วงไปแล้ว และยงัไม่เกดิขึน้ เปรยีบดังจิตน้อม

นึกออกไปยังที่ที่จิตคุ้นเคย เปรียบด้วยจิตของบางคนคุ้นเคยกับอบายภูมิ คุ้น

กบันรก คุน้เคยกบัความ โกรธ มกัจะโกรธบ่อยๆ ถกูโทสะเผาตลอดเป็นคนทีมี่

โทสะเป็นเจ้าเรือน นิดหน่อยก็โกรธเคือง นิดหน่อยก็มีปากเสียงทะเลาะเบาะ

แว้ง จะเห็นได้ว่าจิตไปตกนรกบ่อยจังเลย ส่วนบางคนเป็นทาสของความโลภ 

เห็นอะไรอยากได้เป็นเจ้าของ เหน็อะไรน่ากนิกอ็ยากกนิ เหน็อะไรสวยก็อยาก

ได้มาครอบครอง อยากเสพ อยากสัมผัส อะไรต่อมิอะไร ทะเยอทะยานอยาก

มากๆ เปรียบได้กับจิตที่ไปเสพคุ้นภพภูมิอบายภูมิ โดยเฉพาะพวกเปรต ถาม

ว่าจิตไปบ่อยไหม ถ้าไม่ท�ากรรมฐานไม่รู้หรอก ดูจิตไม่ออกว่าไปไหน ในชีวิต

ประจ�าวันบางคนหมกหมุ่นตลอด หมกหมุ่นกับความหลงบ้าง
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ยอมรับขับเคลื่อนด้วยศีล สมาธิ ปัญญา

ไม่ต้องกลับมาทุกข์อีก

บางครัง้คนทัว่ไปรู้ทุกข์ แต่ไม่ได้ก�าหนดรู้ทุกข์ จึงยึดมัน่ถือมัน่
รู้เหตุแห่งทุกข์ แต่ไม่ได้ก�าหนดละเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัย

รู้ว่านิโรธ ความดับทุกข์ แต่ไม่ได้ท�าให้แจ้ง รู้ว่ามรรคเป็นวิธีดับทุกข์
เป็นทางในการด�าเนินสู่ความดับทุกข์ แต่ไม่ได้ท�าให้มรรคเกิดและเจริญขึน้
ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา จิตที่สยบยอมรับกับความจริง เสพคุ้นอยู่กับ

ทาน ศีล ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา ซ่ึงจิตคุ้นเคยอยู่กับกุศล
จิตจึงมีคุณภาพและพลังแห่งความดี พร้อมที่จะไปสู่ภพภูมิที่ดี 
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ในทางตรงกันข้ามจิตที่เสพคุ้นสิ่งที่ไม่ก็พร้อมที่จะด�าดิ่งสู้ภพภูมิที่ไม่ดีเช่นกัน 

อปุมาดงัความดหีรอืไม่ดท่ีีผดุขึน้ในใจของคน ใจดีผุดเป็นเทวดาทนัททีีคิ่ด พอ

ถงึตอนนัน่มนัมองเหน็แล้วจะไปตรงไหน พ่อแม่ท�าอะไรมองเห็น มันอยูอี่กมิติ

หนึ่งไม่มีอะไรปิดกั้น สามารถที่จะไปในเสี้ยววินาที ชั่วรัดนิ้วมือเดียว เร็วมาก 

ไวมาก ไม่ถงึวนิาทหีรอกเร็วกว่านัน่ ฉะนัน่ต้องระวงัอย่าขาดสตบ่ิอยๆ จะต้อง

ฝึกเรือ่ยๆ บ่อยๆ ถึงแม้จิตจะน้อมไปเร่ืองนัน่เรือ่งนี ้ก็จรงิแต่เรารูท้นัมนัอยู ่บ่วง

ก็สักแต่ว่าบ่วง บุตรธิดาเปรียบด้วยบ่วงผูกคอ สามีภรรยาเปรียบด้วยบ่วงปอ

ผูกมือเอาไว้ เมื่อจิตถูกผูกมัดเอาไว้ จึงหมดอิสระภาพเหมือนกับคนตายที่ถูก

มัดตราสังข์เอาไว้ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าคนเป็นจะต้องดูนะ ถ้าหลงอยู่ติดอยู่

กับเร่ืองพวกนี้จิตไม่มีอิสระหรอก มันแต่มีทุกข์ แทนที่จะได้ใช้ทรัพย์ให้เป็น

ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ทรัพย์กลับกลายมาผูกเท้าตนเองเอาไว้ จะไป

ไหนมาไหนก็ล�าบาก แทนทีจะท�าให้ทรัพย์เกิดประโยชน์สูงสุด มีภรรยาสามี

แทนท่ีจะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง หึงหวงอิจฉาริษยา 

เข่นฆ่าเบียดเบียน เป็นต้น ภรรยาสามีที่มีจึงเป็นเชือกมัดตนเองเอาไว้ ต่าง

คนต่างขาดอิสรภาพในการท�างานที่เป็นประโยชน์ตนเองและคนอื่น เหมือน

กับถูกใส่กุญแจมือ ท�าอะไรที่ดีๆ ไม่ถนัด บุตร ธิดา คนที่ผูกพันมากเหมือน

บ่วงผูกคอไว้ ยิ่งรัดแน่นเท่าไหร่ใจยิ่งทุกข์เท่านั่น สังคมเราเห็นกันบ่อยๆ ช่วย

เหลือจนเกินไป จนลูกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็มี ห่วงมากไป ห่วงแต่มันบีบยิ่ง

รัดมากยิ่งหวงมาก ยิ่งติดรัดมากยิ่งเหมือนจะหายใจไม่ออก บ่วงบุตร เหมือน

กบัเกลีย้วพนัคอ โบราณว่าไว้แบบนัน่ จะต้องพยายามปลดบ่วงเหล่านีอ้อกไป 

ส่วนชีวิตพระอิสระอยู่แล้วไม่มีเร่ืองพวกนี้ เมื่อไม่มีเรื่องพวกนี้ใช่ว่าจะสบาย

ไม่ทุกข์ร้อน แต่ก็มีเรื่องอื่นมาให้จิตใจเป็นทุกข์อยู่ดี เพราะพระยังไม่เป็นพระ

อรหันต์ยังเป็นปุถุชนอยู่ ปรารถนานั่นนี่เป็นธรรมดา การบวชก็ไม่ได้บวชเพื่อ

ที่จะไปนิพพานอย่างเดียว การบวชในสมัยพระพุทธเจ้าไม่เหมือนสมัยนี้ สมัย
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นู่นไปนิพพานอย่างเดียว ถ้าถามว่าคนที่ไปไม่ถึงพระนิพพานมีไหม ตอบว่ามี

แต่ส่วนใหญ่บวชแล้วท่านสามารถท�าพระนิพพานให้แจ้ง การสมัยนี้ที่มุ่งไป

พระนิพพานมีไหม ตอบว่ามีอยู่ ไม่ใช่ไม่มี ที่ไปไม่ถึงก็มีเยอะ เป็นเพราะเหตุ

ปัจจัยสะสมมาเท่านั่น อย่าไปส�าคัญมั่นหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง จะเป็นทุกข์ 

จะเครยีด จะโวยวายเป็นแบบนัน่แบบนี ้เพราะมองไม่เห็นความจรงิแท้ มันมา

จากกิเลส อย่าพยายามไปจัดกิเลสการของคนอื่น แต่พยายามละลด กิเลสใน

ใจเรา จิตใจทีฝ่ึกฝนอบรมไม่ด ีจติมกัจะนอ้มไปในกเิลส พาไปสวรรคก์็ค่อยยัง

ชั่วหน่อย พาไปอบายภูมิ มันวนไปวนมา ๓๑ ภพภูมินี่แหล่ะ ถ้าเรามีสติเท่า

ทนัจิตทกุอย่างกจ็ะดขีึน้ แต่ร่างกายจะทรดุโทรมไปเรือ่ยๆ ยิง่ถ้าไม่ดแูลรกัษา

สุขภาพกายให้ด ีจะยิง่เสือ่มเรว็ขึน้ ส่วนธรรมชาตขิองจติเกดิดบัอยูต่ลอดเวลา 

เกิดดับไปเรื่อยๆ เหมือนกับบางคนจิตมันยังหนุ่มสาวเหมือนเดิม บางคนรู้สึก

แบบนั่น เหมือนกับมันยังเด็กๆ อยู่ มันไม่แก่ไปตามร่างกาย แต่ท�าไมร่างกาย

แก่ไปแล้ว บางคนก็รู้สึกว่าจิตเป็นอมตะแบบนั่น ไม่หรอก มันเกิดดับ เหมือน

กนั ถ้าไม่อย่างนัน่เรากเ็ชือ่ว่าจติเป็นอมตะไม่ตาย เป็นคตอิืน่ไม่ใช่ของพระพทุธ

ศาสนา ถือว่าจิตวิญญาณมันเที่ยง เป็นอีกลัทธิหนึ่ง จิตวิญญาณไม่เที่ยง ต้อง

เหน็ตามความเป็นจรงิ มเีหตปัุจจยัทีเ่กือ้หนนุกนัอยู ่มันกย็งัมียงัเป็น เราต้องรู้

ให้ทนัจะได้เปล่ียนผ่านไปในท่ีๆ ดีหรือเปลีย่นผ่านไปไม่ต้องกลบัมา จะได้ไม่มี

ความแก่อีก เจ็บอีก ตายอีก ขอให้ทุกคนพยายามต่อไป
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๕

อย่าสับสนมุ่งฝึกตนต่อไป
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 วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ การประพฤติปฏิบัติ

ของพระโยคาวจร ก็ด�าเนินไปตามปกติ ส่วนญาติโยมที่เข้ามาอยู่ปฏิบัติ เป็น

คร้ังคราวก็ท�าไปตามปกติ แต่การประพฤติปฏิบัติ บางช่วง อย่าไปเครียด

กับมันมาก บางครั้งไม่ได้อย่างใจเรา อย่าไปยึดถือให้มากปล่อยไปบ้างจะได้

มีก�าลังใจท�าต่อ บางคนตั้งความปรารถนาไว้ ตั้งไว้เท่านั้นเท่าน้ี แต่พอน่ังได้

ไม่ก่ีบัลลังก์ ตามที่ตนอธิษฐานไว้ จะรู้สึกท้อถอย บางคนพอไม่ได้ก็รู้สึกว่า

ไม่ค่อยดี ปีติก็ไม่มี นิมิตก็ไม่เห็น ใจก็ไม่สงบ ชักจะท้อถอย บางคนอธิษฐาน

แล้วอธิษฐานอีก อยากให้นั่งเท่านั้นเท่านี้ พอนั่งได้ก็ดีใจ พอไม่ได้ก็เสียใจอีก

แล้ว ล้มลุกคลุกคลานอยู่ด้วย ถ้ารู้เท่าทันตั้งใจนั่งเท่าไหร่ก็เท่านั้น หรืออย่าง

ผู้ที่เริ่มฝึกเดินนั่งใหม่ๆ เดิน ๓๐ นั่ง ๓๐ อาจจะก�าลังพอดี เดินนั่งพออดทน

ได้ เพราะเวลาไม่นาน เดีย๋วเวลากผ่็านไป บางคนอยากนัง่เป็นชัว่โมง นัง่ไม่ถงึ

สักที บางครั้งก็ท�าให้เครียด ท�าให้เรารู้สึกท้อ เหมือนปรารถนาแล้ว อธิษฐาน

แล้วไม่ได้ จึงรู้สึกท้อแท้หดหู่ โยคีต้องพยายามอยู่กับปัจจุบัน ครูบาอาจารย์

ให้นั่ง ๓๐ เดิน ๓๐ ก็ท�าตามนั่น พอส่งอารมณ์อาจจะต้องเพิ่มขึ้นไปอีก เป็น 

๔๕ เป็นหรือเป็นชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของแต่ละคน อย่างบางคนไม่ไหว

ก็ยังไม่ปรับ ไม่เปลี่ยน บางคนอดทนไหว บางคนมีประสบการณ์มาแล้ว เดิน

นั่ง ๑ ชม. เป็นเรื่องง่ายๆ แต่บางคนไม่เคยเลยก็เป็นเรื่องยากเหมือนกัน ต้อง

ค่อยเป็นค่อยไป บางเรื่องบางอย่างก็ตั้งใจดีมีศรัทธาในการปฏิบัติ แต่พอเจอ

เข้ากับเหตุการณ์หรือสภาวะจริงๆ อดไม่ได้ ที่จะท้อ ทุกอย่างที่ท�าอย่าไปคิด

ล่วงหน้าว่าจะต้องได้อย่างใจคิดทุกอย่าง พอไม่ได้อย่างใจมันท�าให้เป็นทุกข์ 

เมื่อยอมรับได้ก็ดี เมื่อไหร่ก�าหนดทัน เมื่อนั้นจบ ไม่มีค�าถามต่อ เพราะทันก็

มีค�าตอบ แต่ถ้าไม่ทันจิตจะพยายามหาค�าตอบ บางครั้งเรื่องเล็กน้อยก็ท�าให้

คนเราเครียดมาก
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 การปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐาน คอืการรูเ้ท่าทนัความเป็นจรงิแต่ละขณะ 

ไม่ว่าจะเป็นรปูนามหรอืกายใจ อารมณ์ภายในหรืออารมณ์ภายนอก เข้ามาทาง 

ตา หู จมูก ลิ้น กายใจ ก�าหนดเท่าทันไหม ถ้ามีสติเท่าทันจิต ชีวิตจะปลี่ยนไป 

เปลี่ยนไปยังไง จากที่ไม่รู้ก็รู้ จากที่ไม่เห็นก็เห็น รู้อะไรรู้ความจริง เห็นอะไร

เห็นความจริง เป็นอะไรเป็นไปตามสภาพธรรม เพราะจิตมีอิสระ จากเครื่อง

ผูกมัด ขณะตาเห็นรูปมัดใจเราไว้กับรูป ขณะหูได้ยินผูกมัดกับเสียง จมูกได้

กล่ินมัดไว้กับกลิ่น ลิ้นลิ้มรสมัดไว้กับรสของอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ กายถูก

ต้องสัมผัสก็มัดใจไว้กับสิ่งที่มาถูกต้องสัมผัส ธรรมารมณ์ที่เกิดกับใจมัดไว้กับ

ธรรมารมณ์ทีช่อบ ท่านถงึบอกว่าอย่าหลงไปชอบ หลงชงั ทีจ่รงิเป็นเรือ่งยากที่

จะก�าจัดความชอบชงัไปได้ง่ายๆ จติของคนเราบางครัง้ขึน้ลงตามอารมณ์ตาม

ความรู้สึก ถึงเวลาขึ้นก็ขึ้น เวลาลงก็ลง แต่คนที่รู้เท่าทันความเป็นจริง จะรู้ว่า

ตัวแปรหรือเหตุปัจจัยคืออะไรจะมองเป็นเรื่องธรรมดา ปกติ เมื่อมีชอบก็ต้อง

มชีงัเป็นเรือ่งธรรมดา มขึีน้กม็ลีง เหมอืนมอีาการพองกม็อีาการยบุ คู่กนัแบบ

นี ้เมือ่มลีมหายใจเข้าก็มลีมหายใจออก หมนุเวยีนเปล่ียนไปตลอด ใจจะสบาย 

เมื่อไหร่ไปยึดมั่นถือมั่น ใจจะรู้สึกไม่สบาย ใจเป็นทุกข์ ใจเรายึดกับอะไรสิ่งใด 

ส�าคญัมัน่หมายมากน้อย ในบางครัง้จติด ีบางทกีร้็าย ขึน้ลงตามเหตปัุจจยักบั

สิ่งเหล่านั้นไปเรื่อย แกว่งตลอดเวลา แกว่งไปตามอารมณ์ มีมากก็แกว่งมาก 

มีน้อยก็แกว่งน้อย เมื่อไม่มีเหตุปัจจัยอะไร จิตไม่กระเพื่อมไหวตามสิ่งที่มา

กระทบ บุคคลบางคนยังติดจมอยู่กับความรู้สึกนึกคิดต่างๆ เพราะว่าความ

หลงเข้ามาในใจท�าให้ไม่เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง จึงแบกรับความ

ทุกข์ไว้ในจิตใจอย่างมากมาย
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 การปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐาน คอื
การรู้เท่าทันความเป็นจริงแต่ละขณะ ไม่
ว่าจะเป็นรูปนามหรือกายใจ อารมณ์
ภายในหรืออารมณ์ภายนอก เข้ามาทาง 
ตา หู จมูก ลิน้ กายใจ

““
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 บางคนเมื่อประสบกับความทุกข์มักจะตัดพ้อกับตนเองเสมอๆ ว่า

ท�าไมหนอ เราจึงทุกข์แล้วทุกข์อีกจ�าเจซ�า้ซาก จริงๆ แล้ว จิตใจก�าลังหาเหตุ

หาผลให้กับตวัเอง ในบางครัง้ยิง่หาไป ใจยิง่ตบีตนั เพราะจติใจทะเยอทะยาน 

ออกไปคดิเรือ่งโน้นเรือ่งนี ้ความทกุข์จงึเกดิขึน้ได้แบบง่ายๆ เกิดขึน้ไม่ยากเลย 

บางทีจะดับทุกข์ เหมือนดับยากดับเย็น จริงๆแล้วทุกข์เองเกิด-ดับเป็นปกติ 

เกิดมาปุ๊บก็ดับไปปั๊บ แต่เราไม่เห็นการเกิดดับของสภาพธรรมเหล่านั้น เม่ือ

ไม่เห็นสภาพธรรมเหล่านั้นตามความเป็นจริง จิตจึงยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้น 

การปฏิบัติจึงค่อยเป็นค่อยไป พยายามเอาในใจ กายใจของเรา เดินนั่ง สลับ

กัน อิริยาบทใหญ่ อิริยาบถย่อย พยายามฝึกปฏิบัติ พยายามขัดเกลาจิตใจตัว

เองให้ดขีึน้ บางครัง้จติใจขุ่นมวั วติกทกุข์ร้อน เร่ืองนัน้นีบ้้าง เป็นเรือ่งธรรมดา 

บางครั้งบางคราวก็ไม่วิตกทุกข์ร้อนอะไร แต่ต้องรู้ให้ทัน เวลาดีก็อย่าไปยึดไว้ 

ไม่ดีก็อย่าไปยึดไว้ บางครั้งอยากผลักออกไปให้ไกล แต่เหมือนยิ่งยึดไว้ยิ่งติด

เกาะในใจ จนสลดัไม่พ้นจากสิง่เหล่านี ้ถ้าไม่ปฏบิตัจิะไม่รู ้พอปฏบัิตถิงึรูว่้าเป็น

แบบนั้น แบบนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา บางครั้งสิ่งทั้งหลายไม่สามารถตอบสนอง 

ความต้องการของเราได้ทั้งหมด ความอยากมี อยากเป็น ท�าให้จิตใจเป็นทุกข์

นั่นเอง พยายามอดทนเมื่อมีโอกาสประพฤติปฏิบัติ อะไรต่อมิอะไร บางครั้ง 

มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ไปเรื่อย มันไม่ได้คงที่ ในเมื่อสิ่งนั้นไม่คงที่ เราจะไป

ยดึมัน่ถือมัน่กล็�าบาก เพราะมนัไม่ได้เป็นไปตามอ�านาจของเรา มันเป็นไปตาม

อ�านาจของเหตุปัจจัย เมื่อมันเป็นแบบนี้ก็ล�าบาก พอยึดถือก็ล�าบาก รู้สึกว่า

อย่าตัดพ้อจงเพียรต่ออย่างเท่าทัน
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ทนยาก หรือบางครั้งทนไม่ไหว มีอันต้องเป็นไปแบบนั้น อยู่ได้ไม่ตลอด บาง

คนทนได้ บางคนอ้างโน่นอ้างนี่ โทษโน้นนี่ ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่

ได้ข้ึนตรงต่อใคร เมือ่ทนไม่ไหวใจจงึถกูบบี บงัคบั ท�าให้เราทนอยูใ่นสถาพเดิม

ไม่ได้ 

 ฉะนัน้ในส่วนนีจ้งึต้องอดทน พากเพียรพยายามไป ทนีีก้ารทีเ่ราอยูใ่น

ที่ประพฤติปฏิบัติ นักปฏิบัติ กินให้น้อย หรือพูดให้น้อย นอนให้น้อย ปฏิบัติ

ให้เยอะๆ ค�าว่าน้อยไม่ได้หมายความว่า จะไม่พูดไม่คุย พูดได้เฉพาที่ส่งสอบ

อารมณ์การปฏิบัติ ซึ่งเป็นทางออกที่เหมาะสม เมื่ออยู่ในคอร์สกรรมฐาน ถ้า

เราไปพูดคุยกันเองยิ่งจะท�าให้ใจฟุ้งซ่าน ไม่อยู่กับร่องกับรอย อย่างสมัยก่อน 

พระท่านสนทนากัน ในเรื่องต่างๆ มากมาย อันไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ 

ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็น เดรัจฉานวิชา เรื่องมันเคยเกิดขึ้นครั้งพุทธกาล

สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าของเราประทับอยู่วัดเชตวัน ซึ่งอนาถบิณฑิกะเศรษฐี 

สร้างถวาย วันนั้นภิกษุไปบิณฑบาต หลังเสร็จภัตตาหาร ได้สนทนากัน อยู่

ในโรงธรรม โดยสนทนากันด้วยเร่ืองของพระราชาบ้าง ของพระราชินีบ้าง 

เรื่องของบุรุษ สตรี เรื่องของบ้านเมือง เรื่องของโลกียวิสัยต่างๆ คุยกันเรื่อย

ไป พระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามา แล้วนั่งบนพุทธอาสน์ จากนั้นถามภิกษุว่า ก�าลัง

สนทนากนัด้วยเรือ่งอะไร คอืสนทนาค้างไว้ ภกิษเุหล่านัน้กราบทลูพระผูม้พีระ

ภาคเจ้าว่า ข้าพระพุทธเจ้าก�าลังสนทนากันค้างไว้ เรื่องพระราชา บ้านเมือง 

เรื่องโจร เรื่องสตรี เป็นต้น พระพุทธเจ้าท่านเลยบอกว่า ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่

เธอท้ังหลายสนทนากนัอาจจะไม่เหมาะกบัเพศบรรพชติหรอืเพศแห่งสมณะใน

พระพุทธศาสนา เธอทั้งหลายถ้าหากจะพูดคุยก็ควรจะพูดคุยด้วยค�าพูด หรือ

ค�ากล่าวที่เนื่องด้วยวัตถุ ๑๐ ประการ นี้
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 ๑.อัปปิจฉกถา เรื่องความมักน้อย ถ้อยค�าที่ชักชวนให้มีความ

ปรารถนาน้อย เม่ือจะพูดกนั จะสนทนากนั ต้องให้เป็นไปเพือ่ความปรารถนา

น้อย ไม่ได้สนทนาเพ่ือปรารถนาอันใหญ่ ปรารถนาอยากจะเป็นโน่นเป็นนี่ 

อยากจะครอบครองสิ่งนั้นสิ่งนี้ ผู้บวชในพระพุทธศาสนาให้เป็นผู้ที่มีความ

ปรารถนาน้อย คือ ปรารถนาที่จะลดละวาง ภาระอันหนักต่างๆ แล้วมุ่งช�าระ

ขดัเกลาจิตใจ ในทางทีจ่ะท�าให้กเิลสลดลง ถ้ามกีเิลสความปรารถนากจ็ะมาก

ขึ้นตามก�าลังกิเลส อย่างปรารถนารูป ก็เพียงไม่ใช่รูปธรรมดา อยากจะได้รูป

สวยๆ ปราณีต หรอื เสยีงเหมอืนกนั เสยีงมนัเพราะกว่าน้ัน ดกีว่านี ้ปรารถนา

อยากจะให้ใหญ่ไปเรื่อย ปรารถนาที่จะได้ดมกลิ่นหอมๆ ไปเรื่อยๆ ลิ้มรส ก็

อยากจะได้ลิม้รสเรือ่ยๆ อยากได้อาหารท่ีมรีสเลศิ หรอื ปรารถนาทีจ่ะถกูต้อง

สัมผัส ด้วยความปราณีตนุ่มนวล อ่อนโยนเป็นที่พึงพอใจ ไปเรื่อยไม่จบ เป็น

ผู้ที่มีความปรารถนามาก แต่พระพุทธเจ้าสอนว่า เมื่อสนทนาจงสนทนาเพื่อ

ความปรารถนาอันน้อย

 ๒. สันตุฏฐิกถา สนทนาเรื่องความสันโดษ ท่านสอนให้ ภิกษุทั้ง

หลายว่าพูดกันหรือสนทนาในเรื่อง ของความสันโดษ คือ ปรารถนาน้อย คือ

ยนิดีพอใจ ในปัจจัย ๔ อย่างเช่น จวีร อาหารบณิฑบาต เสนาสนะ คลิานเภสชั 

พอใจตามทีไ่ด้มา สนัโดษไม่ทะเยอทะยานมาก พอใจในปัจจยั ๔ ตามมีตามได้ 

หรอืพอใจเสนาสนะ สนัโดษในท่ีอยูท่ี่อาศยั พอใจกบัเสนาสนะทีต่นได้รบั ถ้าไม่

สันโดษ มกัน้อย กอ็ยากจะได้เสนาสนะท่ีดีๆ  ค�าว่าดีๆ  อาจจะใหญ่โต หรอืว่ามี

กถาวัตถุ ๑๐
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ความวจิิตรอลังการ อนันัน่ก็ไม่พอใจอยูก่ระท่อมหรอืกลด หรอืไม่พอใจทีเ่รอืน

ว่างแล้ว ให้สนทนากัน ในท�านองที่เป็นผู้ที่สันโดษ เมื่อพอใจในสิ่งที่มีเท่ากับ

เป็นเศรษฐอียูใ่นตวั รวยตลอด รวยเพราะความพอใจ ถ้าคนเราไม่รูจั้กพอ ไม่รู้

จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ จนตลอด มีเท่าไหร่ก็ยังต้องเป็นคนจนต่อไป แต่

พระท่านบอกว่า สนทนากันเรื่องนี้แล้วเหมือนเป็นคนอิ่ม คนเต็ม คนรวย อยู่

กรดก็เหมือนอยู่ปราสาท อยู่เรือนว่างก็เหมือนอยู่เรือนยอด อันนี้ต้องสนทนา

กันในเรื่องให้ตัวเองสันโดษ เมื่อไม่รู้จักสันโดษ เราจะเป็นผู้ที่ทะเยอทะยาน มี

ความจนอยูใ่นหวัใจตลอดเวลา เหมอืนคนหิวกระหาย เหมอืนคนจะล้มละลาย

หรือจะตายตลอดเวลา เพราะไม่มคีวามสนัโดษในใจ มเีท่าไหร่กไ็ม่พอ ถ้ามตีวั

นี้ คุยกันท�านองนี้ ก็จะเกิดการชักจูงหรือชักชวนไปในทางสันโดษ

 ๓. ปวิเวกกถา สนทนาพูดคุยในเร่ืองความสงดั ถ้อยค�าทีช่กัน�าให้

มีความสงัดกายใจ คือสอนให้อยู่ในที่สงบ สงัด ถ้าเราอยู่ในที่ผู้คนพลุกพล่าน 

มีงานกิจกรรม มีร้องร�าท�าเพลงตลอดเวลา คงไม่เป็นอันภาวนาเท่าไหร่ ก�าลัง

จะพองหนอ ยุบหนอ อยู่ดีๆ มีงานมีกิจกรรม นู่นนี่อยู่เรื่อย มีกิจกรรมที่มันไม่

เอื้อต่อการประพฤติปฏิบัติ วัดวาอารามต่างๆ มีการสวดกิจกรรมต่างๆ มีคน

เยอะๆ ก็ท�าให้สับสน แต่พอไม่มีคนก็เงียบสงัด เป็นสัปปายะ แต่บางช่วงไม่ 

สัปปายะ เพราะกิจกรรมมันมาก ก็ไม่เป็นอันภาวนามีงานมาก อันนี้ต้อง

สนทนากัน คอื ท�ายงัไงจะท�าให้สภาพแวดล้อมมนัสงบสงดั หรอืให้จติเรา เกดิ

กายวเิวก ท�าให้จิตสงบ ท�ายงัไงให้เกดิการหมดกเิลส สงบจากกเิลส คอืสนทนา

กัน พูดกันไปในท�านองนั้น 

 ๔. อสังสัคคกถา การพูดคุยสนทนาด้วยถ้อยค�าที่ชักน�าให้ไม่

คลุกคลีในหมู่คณะ ต้องพูดต้องคุยกันถึงอานิสงส์ประโยชน์ที่ไม่คลุกคลีด้วย

หมู่คณะ เมื่อท�าความเพียรต้องเว้นจากหมู่คณะ ต้องหลีกออก เมื่ออยู่ร่วม
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กันมักพูดด้วยเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดความเพียร บางท่านสรรเสริญผู้ที่อยากจะ

หลุดจะพ้น ถ้าจะสนทนาก็สนทนาท่ีเราหลีกออกจากหมู่ อย่างเรามาปฏิบัติ 

การหลีกออกจากหมู่ การอยู่ในหมู่ก็เหมือนหลีกออกจากหมู่ คือให้สัจจะกับ

ตัวเอง ต่างคน ต่างเดิน ต่างนั่ง ต่างก�าหนด เรียกว่าปลีกวิเวกออกมา แล้วก็

หลีกออกจากหมู่คณะไม่พูดคุยกัน ไม่จับกลุ่มสุมหัวกัน ต่างคนต่างก�าหนด 

เวลาเราปฏบัิติกไ็ม่พดูคุย บางคนกน็ัง่สมาธไิม่ได้คลกุคลด้ีวยหมูค่ณะ เวลาลง

ปาฏิโมกข์ ในทุกกึ่งเดือนไม่มีกิจอันใดพิเศษ ก็ไม่ต้องแจ้งโน่นนี่ให้มากความ 

มุ่งไปที่การปฏิบัติ คือ ท�าสภาพแวดล้อมให้เอื้อกับคนมาปฏิบัติ ส�าหรับพระ

สงฆ์ รูปใดตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ก็อยู่กับตัวเองทั้งวัน เดิน นั่ง นอน กิน 

ดื่ม ไม่ว่าจะไปหรือกลับ จะอยู่ในห้องกรรมฐานหรือไม่อยู่ในห้องกรรมฐาน 

ห้องน�้า ห้องนอนเหมือนอยู่คนเดียวเลย ไม่ได้คลุกคลีกับหมู่คณะ แต่คลุกคลี

กับธรรมะ ถ้าเราพูดคุยก็ต้องพูดคุยไปในทางธรรมะที่มันก่อให้เกิดประโยชน์

แก่การปฏิบัติธรรม ซึ่งจะท�าให้ก้าวหน้าในทางประพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้น 

 ๕. วิริยารัมภกถา พูดคุยกันด้วยเรื่องความเพียร ท�าอย่างไรจะ

เพียรระวังไม่ให้กิเลสเข้ามาทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ต้องระวังก�าหนด ตา 

หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ท�าอย่างไรเมื่อเข้ามาแล้ว จะเอามันออกได้ จะต้องละมัน

ออก ให้สังวรณ์ระวังกิเลสไม่ให้กิเลสเข้ามา ที่มีอยู่ก็ต้องเพียรเอาออกให้หมด

ไป เมือ่จ�าเป็นต้องพดูคยุต้องชักชวนให้ภาวนา ในการท�าบ่อยๆ ด้วยความเพยีร

เพิ่มขึ้น ภาวนาแล้วภาวนาอีก เดินนั่งสลับกัน อิริยาบทใหญ่ อิริยาบทย่อย 

หรอือายตนะภายในภายนอก พอกระทบกันก็ตอ้งก�าหนด แนะน�าชักชวนกัน 

ก็จะไม่ห่างธรรม ไม่ห่างการปฏิบัติ หรือสนทนากันด้วยความเพียรรักษากุศล 

ให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ ให้เจริญกุศล อกุศลจะได้เสื่อมไป

 ๖. สีลกถา ก็คือ พูดคุยในเรื่องศีล สีลกถา เป็นพระก็มี ๒๒๗ 
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ข้อ ภิกษุณี ๓๑๑ ข้อ ญาติโยมทั่วไปมี ศีล ๕ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระรัตนตรัยมาก

ขึ้น ก็มีศีล ๘ หรือว่าแม่ชีถือศีลอุโบสถ บางคนก็ถือตลอดชีวิต อันนี้คือศีล ๘ 

สามเณรศีล ๑๐ คยุกันเร่ือง สลีกถา กจ็ะไม่ออกนอกลูน่อกทาง จะอยูใ่นธรรม

วินัย ประพฤติปฏิบัติได้ เหตุจูงใจให้เราปฏิบัติอยู่ในศีล จะเป็นปัจจัยเกื้อกูล

แก่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

 ๗. สมาธิกถา ถ้อยค�าที่ชักน�าให้จิตตั้งมั่น ขณิกสมาธิมีก�าลังชั่ว

ขณะ เมื่อท�าติดต่อต่อเนื่องก็จะมีก�าลังมากขึ้น พอๆ กับ อุปาจารสมาธิ สมาธิ

ในขัน้สงู อันนัน่กค็อืการสนทนา ในเร่ืองของสมาธหิรอืสมาธทิีเ่ป็นโลกยีสมาธิ

กต้็องพยายามพัฒนา เป็นโลกตุตรสมาธ ิจะท�าอย่างไรจะเกดิญาณ ปัญญาละ

สมุทัยเหตุเกิดทุกข์ ท�านิโรธให้แจ้ง ท�ามรรคมีองค์ ๘ ให้เจริญจะได้ประโยชน์

มากยิ่งขึ้น 

 ๘. ปัญญากถา สนทนากันด้วยเร่ืองปัญญาท�ายังไง ถึงจะตัด 

โลภะ โทสะ โมหะ ต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานกันต่อไป ถ้าไม่เจริญก็จะ

ท�าให้ อนุสัยกิเลสงอกงามขึ้น ดังนั้นต้องพูดชักน�าให้เกิดปัญญา เมื่อสนทนา

กนัในทางทีจ่ะก่อให้เกดิปัญญาอย่างนี ้จดัอยูใ่นกรอบของการประพฤตปิฏบิตัิ 

 ๙. วิมุตติกถา สนทนาในเรื่องการหลุดพ้น การหลุดพ้นก็มีแบบ

ชั่วขณะที่เราปฏิบัติกัน หลุดพ้นมากขึ้นหน่อย ด้วยก�าลังของญาณ หรือหลุด

พ้นโดยเด็ดขาด คือ โสดาบันถึงพระอรหันต์ วิมุตติ หรือความหลุดพ้นด้วย

ความสงบ มีกรอบในการสนทนา จะอุดหนุนเกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรม

 ๑๐. วิมุตติญาณทัสสนกถา เรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตติ 

ถ้อยค�าทีช่กัน�าให้สนใจ และเข้าใจเร่ืองความรู้ในภาวะทีห่ลดุพ้นจากกเิลสและ

ความทกุข์ เป็นเรือ่งของผูท้หีลดุพ้น จะสนทนากนัเรือ่งผลญาณ เป็นเรือ่งของ

อริยบุคคลก็ว่ากันไป หรือถ้าปุถุชนก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟัง มาพูดกัน ฟังกัน 
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เป็นแรงจูงใจเพื่อจะได้เสวย วิมุตติญาณทัสสนะ ความรู้แจ้งเห็นจริงในญาณ

ทัสสนะ นี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุในครั้งกระนู้น เพื่อวางกรอบใน

การพูดคุย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติธรรม ที่มุ่งหวังความหลุดพ้น

จากกิเลสและความทุกข์ พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปสนทนาเรื่องสงครามโลก

จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ อันนั้นเป็นเดรัจฉานวิชา มันเป็นเรื่องของโลก หรือว่า บ้าน

น้ีเมืองนี้จะเป็นยังไง เป็นเร่ืองของโลก เดรัจฉานวิชา แต่เราสนทนากันด้วย

เรื่องการปรารถนาน้อย ความสันโดษ มักน้อย ความยินดีในวิเวกในที่อันสงัด 

รู้จักหลีกออกจากหมู่คณะ ปรารภความเพียร คุยกันเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา 

เรื่องความหลุดพ้น เร่ืองญาณที่ท�าให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ การหลุด

พ้นอย่างแท้จริง ตรัสกับพระ ฉะนั้นค�าว่าคุยน้อยไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ให้

คุยเลย ถ้าจ�าเป็นต้องคุยก็คุยแบบนี้ จิตจะไม่ส่งออกนอก ถ้าคุยเรื่องโลก มัน

ก็อยากจะออกไปสวยๆ เสียงเพราะๆ มันก็อยากจะไปสัมผัส อยากไปลิ้มลอง

ดู เป็นธรรมดา ความก�าหนัดยินดีจะตามมา ถ้าจิตเราน้อมนึกถึงเรื่องเหล่านี้

จะเป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมขั้นสูงสุด คือนิพพาน

 ฉะนั้นโยคี โยคาวจรทั้งหลายต้องพยายาม ถ้าเรามุ่งมาทางนี้ เมื่อไม่

จ�าเป็นอย่าพดูคยุกนั เมือ่จ�าเป็นกส็นทนากนัในกถาวตัถ ุ๑๐ ประการ กศุลจะ

เจริญ อกุศลจะเสื่อม ถ้าเราสนทนาในเรื่องเดรัจฉานวิชา อกุศลจะเจริญ กุศล

จะเสื่อม จึงควรหลีกเลี่ยง ตอนประพฤติปฏิบัติ ท่านถึงบอกว่า ห้ามพูดคุย งด

พดู หรอืปิดวาจา เพือ่ให้อยูก่บัตวัเอง พอเข้าใจแล้วกจ็ะรูว่้าเป็นแบบนี ้มนัจะ

ฟุ้งซ่าน คุยมาก เอาเรื่องที่คุยมาคิดต่อ มาปรุงแต่ง ได้อีกหลายวัน กว่าแต่ละ

เร่ืองจะจบนักปฏิบัติจะยิ่งสับสนไปใหญ่ เพราะใจออกนอกหรือเตลิดไปไกล

กว่าจะตามกลับมา
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การประพฤตปิฏบิตั ิบางช่วง 
อยา่ไปเครยีดกบัมนัมาก บาง
ครัง้ไม่ได้อย่างใจเรา อย่าไป
ยึดถือให้มากปล่อยไปบ้างจะ
ได้มีก�าลังใจท�าต่อ

“

“



ประวัติ
พระครูภาวนาวราลังการ วิ. (สมศักดิ์ โสรโท)

๒๙
ตุลาคม ๒๕๐๖

๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๒๗

อุปสมบท ณ วัดโคน  
อ�าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยมีท่านพระครูบริหารกิจโกศล 

เป็นพระอุปัชฌาย์ 
อดีตเจ้าคณะอ�าเภอบ้านกรวด 

เจ้าอาวาสวัดโคน

๒๕๒๗ - ๒๕๒๘

จ�าพรรษา ณ 
วัดราษฎร์ผดุงธรรม 

บ้านตะลุมพุก ต�าบลหนองไม้งาม 
อ�าเภอบ้านกรวด 
จังหวัดบุรีรัมย์

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

- ส�าเร็จการศึกษาปริยัติสามัญ
เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ

นักธรรมโท นักธรรมเอก
ตามล�าดับ

๒๕๒๘ - ๒๕๓๐

- จ�าพรรษา ณ วัดนาควิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม

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

๒๕๒๗ - ๒๕๒๘

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

และนางอ้อย วิลัย

ปี พ.ศ.



๒๕๒๗ - ๒๕๒๘

- จ�าพรรษา ณ วัดอมรคีรี 
กรุงเทพมหานคร

- ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 
พุทธศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม 

สาขาหลักและวิธีสอนสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย

๒๕๓๓ - ๒๕๓๗

๒๕๓๗ - ๒๕๔๑

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

เริ่มปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยมี
ครูบาอาจารย์องค์แรกคือ ดร.  

พระอาจารย์ ภัททันตะอาสภมหาเถระ
ธัมมาจริยะ อัครมหากัมมัฏฐานาจริย 
(หลวงพ่อใหญ่) จนกระทั่งเป็นผู้ช่วย
หลวงพ่อใหญ่สอนวิปัสสนากรรมฐาน 

สอบอารมณ์โยคี และเป็นพระ
วิปัสสนาจารย์ในกาลต่อมา

จ�าพรรษา ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในฐานะพระธรรม
ทูตเพื่อไปเผยแผ่งานวิปัสสนา
กรรมฐานให้แก่ชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ

๒๕๔๑ - ๒๕๔๓

๒๕๔๓ - ๒๕๔๔

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

ท่านเดินทางกลับเมืองไทยเพื่ออุปัฏฐาก
ดูแลหลวงพ่อใหญ่อย่างใกล้ชิด สอน

วิปัสสนากรรมฐาน และยังได้รับภารธุระ
ด�าเนินการก่อสร้างวัดภัททันตะอาสภา-
ราม เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่หลวงพ่อภัท

ทันตะอาสภมหาเถระ



ประวัติ (ต่อ)

๒๕๔๔ - ปัจจุบัน

จ�าพรรษา ณ วัดภัททันตะอาสภาราม 
อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ท่านได้รับการ 

แต่งตั้งให้เป็นเจ้าส�านักวิปัสสนาสมมิตร-ปราณี 
และเจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม เพื่อปฏิบัติ

ภารกิจในหน้าที่พระวิปัสสนาจารย์แทนหลวง 
พ่อใหญ่ จนกระทั่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่าย
วิปัสสนาธุระของวัดภัททันตะอาสภาราม

ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร 
ประเภทการส่งเสริม
การปฏิบัติธรรม

๒๕๕๒

๒๕๕๓

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

- ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ  
ประเภทรัชตเกียรติคุณ จากคณะ
กรรมาธิการศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร



สถานภาพปัจจุบัน

- เจ้าอาวาส และพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

 วัดภัททันตะอาสภาราม

- พระวิปัสสนาจาย์

- พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๔

- พระวิปัสสนาจารย์ผู้ให้การอบรมด้านวิปัสสนา

 แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ

- พระวิปัสสนาจารย์ผู้ให้การอบรมพระนิสิต

 จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ



กระแสน�า้เปลี่ยนใจปลา
วิปัสสนาเปลี่ยนใจคน



ทุกขณะที่โยคีก�ำหนดรู้

ควำมรู้นี้จะขจัดควำมมืดบอด

สังหำรอวิชชำ ท�ำลำยสังโยชน์

ตัดสังโยชน์ได้อยำ่งค่อยเป็นค่อยไป

จนกระทั่งสำมำรถประหำรกิเลสได้อยำ่งเด็ดขำด  

ละได้โดยเด็ดขำด

"พระครูภำวนำวรำลังกำร วิ.

(สมศักดิ์ โสรโท)

"
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