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โพชฌงค

พระกัมมัฏฐานาจริยะ
พร
อู บัณฑิตาภิวังสะ

การรูแจง
บุคคลไมอาจบรรลุธรรมได
โดยการนั่งมองทองฟา โดยการคิดคำนึง
โดยการอานศึกษาพระไตรปฎก
หรือปรารถนาเองวาสภาวธรรมจะปรากฏขึ้นเองในใจ
แทจริงแลวมีเงื่อนไขสำคัญที่เปนรากฐานของการบรรลุธรรม
ปจจัยเหลานี้มีชื่อในภาษาบาลีวา
โพชฌงค ธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรู มีอยู ๗ ประการ

๕

คำวา “โพชฌงค” ประกอบดวย
คำวา โพธิ ซึ่งหมายถึงปญญาอันเปนเครื่องตรัสรู
หรือพระอริยบุคคลผูบรรลุธรรมแลว และ
คำวา องฺค หมายถึงปจจัยที่เปนเหตุ
ดังนั้น โพชฌงค จึงหมายถึงธรรมที่เปนองคของผู
ตรัสรูหรือเปนองคแหงการตรัสรู ความหมายที่สองของคำวา
โพชฌงคเกิดจากตัดความของรากศัพททั้งสองไปอีกทางหนึ่ง
คำวา โพธิ ในอีกความหมายหนึ่งหมายถึงความรู
แจงในอริยสัจสี่ กลาวคือความรูที ว่ าทุกอยางลวนแตเปนทีตั่ ง้
แหงทุกข ความไมนาพึงพอใจ ความจริงที่วาตัณหาเปนเหตุ
ใหเกิดทุกข และความไมพึงพอใจนัน้ ความจริงทีว่ าทุกขเหลา
นีสามารถ
้
ทำใหหมดสิน้ ไปได และความจริงเกีย่ วกับหนทางที่
จะนำไปสูความดับทุกขอันไดแกอริยมรรคมีองคแปดนั่นเอง
ความหมายทีสอง
่ ของ องฺค คือสวนหรือองคประกอบ
ดังนั้น ความหมายที่สองของโพชฌงคคือองคประกอบของ
ญาณปญญาที่หยั่งรูในอริยสัจสี่
ผูปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานทุกคนมีความเขาใจใน
อริยสัจสี่ในระดับหนึ่ง แตความเขาใจอยางลึกซึ้งนั้นจะเกิด
ขึ้น โดย อาศัย มรรค จิต อัน เปน ผล ของ การ เปลี่ยนแปลง ของ

๖

จิตสำนึกในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ นี่เปนหนึ่งใน
ญาณทัศนะขัน้ ตางๆ ทีพึ่ งบังเกิดขึน้ ระหวางการปฏิบตั ิ ญาณ
นั้นรวมถึงสภาวะของนิพพานดวย
เมื่อโยคีประจักษในสภาวะนี้แลวก็จะเขาใจอริยสัจสี่
อยางลึกซึ้งและสามารถกลาวไดวาผูปฏิบัตินั้นประกอบดวย
โพชฌงคอยูในตนแลว
บุคคลเชนนี้แหละกลาวไดวาเปนอริยบุคคล ดังนั้น
โพชฌงค หรือ องค แหง การ บรรลุ ธรรม นี้ จัด เปน คุณสมบัติ
ของ อริยบุคคล ดวย คำ วา โพชฌงค นี้ บาง ครั้ง เรียก วา
สัมโพชฌงค
คำวา สัม หมายถึงเต็มบริบรู ณ ถูกตอง หรือแทจริง
การใชคำนำหนานี้เปนการยกยองและย้ำความ แตก็มิไดมี
ความหมายใดเพิ่มขึ้นเปนพิเศษ
ธรรมทัง้ เจ็ดทีเป
่ นองคแหงการตรัสรู หรือคุณสมบัติ
เจ็ดประการของพระอริยบุคคล ไดแก
สติ

ธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรู คือ
ความระลึกได
ธัมมวิจยะ ธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรู
คือการเลือกเฟนธรรม

๗

วิริยะ
ปติ
ปสสัทธิ
สมาธิ
อุเบกขา

ธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรู
คือความเพียร
ธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรู
คือความอิ่มใจ
ธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรู
คือความสงบกายสงบใจ
ธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรู
คือความตั้งมั่นแหงจิต และ
ธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรู
คือความวางเฉย

องคธรรมทั้งเจ็ดนี้สามารถพบไดในทุกขั้นตอนของ
การเจริญวิปสสนา แตหากพิจารณาตามขั้นตอนของลำดับ
ญาณแลวอาจกลาวไดวา องคธรรมทั้งเจ็ดจะปรากฏชัดใน
ญาณที่ผูปฏิบัติเริ่มเห็นความเกิดดับของสภาวธรรมตางๆ
ผูปฏิบัติควรจะทำอยางไรในการพัฒนาองคธรรม
เหลานี้ใหเกิดขึ้น ก็โดยการเจริญสติปฏฐานนั่นเอง
พระพุทธองคตรัสไววา
“ดูกร ภิกษุทั้งหลาย หากฐานทั้งสี่ของสติไดรับการ
ปฏิบัติอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ โพชฌงคเจ็ดก็จะเกิดขึ้น
จนบริบูรณ”

๘

การเจริญสติปฏฐานมิไดหมายถึงการศึกษา การคิด
คำนึง การฟงเทศน หรือการสนทนาธรรมที่เกี่ยวกับสติปฏ
ฐาน แตสิ่งที่พึงกระทำก็คือลงมือปฏิบัติเพื่อหาประสบการณ
 ธรรมอันเปนทีตั่ ง้ แหงฐาน
ทีแ่ ทจริงโดยตรง ดวยการระลึกรูใน
ทั้งสี่ของสติ
สติปฏฐานสูตรกลาววาฐานทั้งสี่นี้ไดแก
หนึ่ง ความรูสึกทางกาย
สอง เวทนา กลาวคือความรูสึกเจ็บปวด สบาย
หรือเฉยๆ ที่เกิดขึ้นทางกายและจิต
สาม จิตและความคิด และ
สี่
ธรรม กลาวคืออารมณตางๆ ที่เขามา
กระทบกับจิต ไดแก สิ่งที่มองเห็น ไดยิน
ลิ้มรส และอื่นๆ
นอกจาก นี้ พระพุทธ องค ยัง ได ตรัส วา บุคคล ควร
ปฏิบัติอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ โดยไมขาดตอน นี่คือสิ่ง
ที่เราควรพากเพียรในระหวางการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
แนวทาง การ สอน วิปสสนา กรรมฐาน ที่ ทาน มหา สี ส ยาด อ
พัฒนาขึ้นมานั้น มุงเนนการเจริญโพชฌงคเจ็ด เพื่อดำเนิน
ไปสูการเจริญมรรคตามคำสอนของพระพุทธองค

สติ

๑

โพชฌงคองคที่หนึ่ง

สติ ความระลึกได

คือธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรูองคที่หนึ่ง
“ความระลึกได” เปนคำแปล
อันเปนที่ยอมรับกันของคำวา สติ
อยางไรก็ตาม มักมีความเขาใจกันผิด
ในนัยที่คอนขางวางเฉย (passive)
แทจริงแลว สติ ตองมีความตื่นตัว
และความเปนเฉพาะหนาตออารมณ

๑๐

ในระหวางการอบรม อาตมาสอนวาควรสรางความ
มี สติ ดวย ความ กระตือรือรน ใน การ กำหนด รู อารมณ อยาง
ครอบคลุมและหยัง่ ลึกลงในกระบวนการทัง้ หมดอยางสมบูรณ
และหมดจดโดยไมพลาดสวนประกอบใดๆ เลย เพื่อแสดงให
เห็นความรูสึกอันมุงมั่นนี้
อาตมาพอใจที่จะแปลคำวาสติเปน “อำนาจในการ
เฝาดู” มากกวาคำวา “ความระลึกได”
อยางไรก็ตาม เพื่อใหงายและสะดวก จะใชคำวา
“ระลึกได” โดยตลอดในหนังสือเลมนี้ ถึงอยางไรก็อยากให
ผูอานจดจำและเนนถึงคุณสมบัติที่ตื่นตัวของสติดวย
“ความระลึกได” นีสามารถ
้
เขาใจไดโดยการพิจารณา
ลักษณะสามประการของลักษณะเฉพาะ (ลกฺขณ) หนาที่ (รส)
และอาการปรากฏ (ปจฺจุปฐาน)
อันเปนการแยกแยะตามนัยที่ใชในพระอภิธรรม ซึ่ง
อธิบายองคประกอบของจิต เราจะใชองคประกอบเหลานี้ใน
การศึกษาโพชฌงคแตละองค

๑๑

การเฝาดูอยางจริงจัง
ลักษณะเฉพาะ (ลกฺขณ) ของสติคือการเฝาดูอยาง
จริงจัง ซึ่งแสดงใหเห็นวา สติมีลักษณะคมชัดและหยั่งลึก
อุปมาเหมือนการขวางจุกคอรกลงไปในลำธาร มันจะลอย
บางจมบาง อยูบนผิวน้ำ แลวลอยไปตามกระแสน้ำ แตหาก
เราโยนกอนหินลงไป มันจะจมสูกนลำธารทันที
ในทำนองเดียวกัน ความมีสติทำใหแนใจไดวา จิต
จะหยั่งลึกลงสูอารมณ ไมสัมผัสอยางผิวเผินแลวผานเลยไป
สมมุติ วา ผู ปฏิบัติ กำลัง กำหนด ดู ทอง เปน อารมณ
ในการเจริญสติปฏฐาน ผูปฏิบัติพยายามเอาใจใสอยางแรง
กลา ใน การ กำหนด รู เพื่อ ให จิต หยั่ง ลง สู กระบวนการ ของ
อาการพองยุบโดยไมใหจิตหลุดลอยไป
เมื่อจิตหยั่งลงสูกระบวนการเหลานี้
สามารถเขาใจลักษณะที่แทจริงของความตึง
ความเคลื่อนไหว และในอาการอื่นๆ

ผูปฏิบัติก็จะ
ความบีบคั้น

๑๒

ความตอเนื่อง
หนาที่ (รส) ของสติคือ การระลึกรูอยูตลอดเวลา
โดยไมหลงลืมหรือปลอยใหอารมณ [ของสติปฏฐาน] หาย
ไป หากยังมีสติ
การ กำหนด อารมณ ที่ กำลัง เกิด ใน ปจจุบัน ขณะ จะ
เปนไปโดยไมเผลอ
เพื่อปองกันลักษณะเฉพาะและการทำหนาที่ของสติ
อยางผิวเผินหรือตกหลนในระหวางการปฏิบัติ ผูปฏิบัติควร
ทำความเขาใจและปฏิบัติเพื่อเจริญลักษณะที่สามของสติ อัน
ไดแก
อาการปรากฏ (ปจฺจุปฐาน) ซึ่งพัฒนาและกอให
เกิดลักษณะอีกสองประการ ลักษณะสำคัญของอาการปรากฏ
แหงสติคือ ความเปนเฉพาะหนา สติทำใหจิตรับรูอารมณ
โดยตรง

ความเปนเฉพาะหนาตออารมณ
ขณะที่ผูปฏิบัติเดินไปตามถนนแลวอาจประจันหนา
กับคนที่เดินสวนทางมา ในทำนองเดียวกัน ในระหวางการ

๑๓

ปฏิบัติจิตของโยคีก็ควรจะสัมผัสกับอารมณในลักษณะเชนนี้
สติทีแ่ ทจริงจะเกิดขึน้ ไดก็ดวยการพบกับอารมณโดยประจักษ
เทานั้น
กลาวกันวา ใบหนาเปนเครือ่ งหมายของลักษณะนิสยั
ของมนุษย หากเราตองการจะรูจักบุคคลคนๆ หนึ่ง เราก็
จะมองหนาบุคคลผูนั้นดวยความสังเกตพินิจพิเคราะห แลว
จึงวินิจฉัยในเบื้องตนได แตหากเราไมพิจารณาดูใบหนาให
ถี่ถวนกลับไปสนใจสวนอื่นของรางกาย การตัดสินใจนั้นอาจ
ผิดพลาดได
ในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานก็เชนเดียวกัน ผู
ปฏิบตั ติ องใชการพิจารณาอยางใกลชิดในการกำหนดอารมณ
กรรมฐาน ความเขมงวดในการพิจารณาอารมณอยางละเอียด
ถี่ถวนเทานั้นที่จะทำใหผูปฏิบัติเขาใจลักษณะที่แทจริงได
เมื่อเราดูหนาใครคนหนึ่งเปนครั้งแรกเราจะไดภาพ
รวมโดยเร็ว และเมื่อเราดูอยางพินิจพิเคราะหเราจึงจะเห็น
รายละเอียดตางๆ เชน คิ้ว ตา และริมฝปากชัดเจนขึ้น แตใน
เบือ้ งแรกเราตองดูใบหนาทัง้ หมดกอน และตอมาก็จะละเอียด
ขึ้นชัดเจนขึ้น
ในทำนองเดียวกันเมื่อผูปฏิบัติกำหนดรูอาการพอง

๑๔

ยุบของทอง เริ่มดวยการเฝาดูกระบวนการโดยรวมทั้งหมด
กลาวคือกำหนดจิตจดจออยูที อาการ
่
พองยุบ หลังจากทำเชน
นีอย
้ างสม่ำเสมอก็จะพบวาสามารถกำหนดไดชัดเจนขึน้ ราย
ละเอียดตางๆ จะปรากฏขึน้ โดยไมตองพยายามราวกับเกิดขึน้
เอง ผูปฏิ
 บตั จะ
ิ สังเกตเห็นอาการตางๆ ของพองยุบเชนความ
ตึง ความกดดัน ความรอน ความเย็น หรืออาการเคลือ่ นไหว
ตางๆ
เมือ่ ผูปฏิ
 บตั กำหนด
ิ
รูอารมณ

ทีซ้่ ำอยูอย
 างนัน้ ความ
พยายาม ก็ จะ เริ่ม ให ผล สติ จะ ถูก กระตุน และ ตั้ง มั่น อยู กับ
อารมณที่กำหนดโดยไมพลาด อารมณไมเลือนหาย หลุด
ลอย หรือถูกลืมไปโดยไมไดตั้งใจ กิเลสไมสามารถแทรกซึม
ปราการทีเข่ มแข็งของสติ หากสามารถรักษาสติไวไดอยางตอ
เนือ่ งเปนเวลานาน และผูปฏิ
 บตั จะ
ิ พบกับความบริสทุ ธิของ
์ จิต
ที่ปราศจากกิเลส
การปองกันการโจมตีของกิเลสเปนลักษณะทีสอง
่ ของ
ลักษณะที่ปรากฏของสติ เมื่อสติถูกสรางขึ้นอยางตอเนื่องและ
สม่ำเสมอ ปญญาก็จะเกิดขึน้ ปญญาทีเข่ าไปรูลั กษณะทีแ่ ทจริง
ของกายและจิตก็จะเกิดขึน้ ไมเพียงแตผูปฏิ
 บตั จะ
ิ เขาใจลักษณะ
ของอาการพองยุบทีตน
่ ประสบไดจริงๆ แตผูปฏิ
 บตั จะ
ิ เขาใจใน
สภาวธรรมทางกายและจิตที่เกิดขึ้นภายในตัวเองดวย

๑๕

อริยสัจสี่
ผู ปฏิ บั ติ อาจ เข า ใจ จาก ประสบการณ โดยตรง ว า
สภาวธรรมทางกายและจิตลวนประกอบดวยทุกข เมื่อความ
เห็นเชนนี้เกิดขึ้นกลาวไดวาผูปฏิบัติเห็นอริยสัจขอแรกแลว
เมื่อ ประจักษ ใน อริยสัจ ขอ ที่ หนึ่ง ก็ เทากับ ได เห็น
อริยสัจขอที่เหลืออีกทั้งสามขอ นี่คือสิ่งที่กลาวไวในพระบาลี
และผูปฏิบัติสามารถประสบไดดวยตนเอง
เนื่องจากมีสติคอยระลึกรูในทุกขณะที่สภาวธรรม
ทางกายและจิตเกิดขึ้น ตัณหาจึงไมอาจเกิดขึ้นได เมื่อละ
ตัณหาไดอริยสัจขอที่สองก็จะปรากฏขึ้น ตัณหาเปนเหตุให
เกิดทุกข และเมื่อปราศจากตัณหา ความทุกขก็หายไป
สำหรับอริยสัจขอที่สาม ความดับทุกขจะปรากฏชัด
เมื่อโมหะและกิเลสอื่นๆ ถูกทำลายไป ปรากฏการณเหลา
นี้จะเกิดขึ้นและดับลงอยางรวดเร็วเพียงเสี้ยววินาทีขณะที่สติ
และปญญาตั้งมั่น
การ เห็น อริยสัจ ขอ ที่ สี่ หมาย ถึง การ เจริญ มรรค มี
องค แปด จะ เกิด ขึ้น พรอม กับ การ เจริญ สติ ใน แตละ ขณะ จิต
เราจะพูดถึงมรรคแปดโดยละเอียดอีกครั้งในบทตอไป ใน
หัวขอ “ราชรถสูพระนิพพาน”

๑๖

ดวยเหตุนี้ เราอาจกลาวไดวา ผูปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานสามารถเห็นแจงในอริยสัจสี่ไดตราบเทาที่สติและ
ปญญาตั้งมั่น
ประเด็นนี้เชื่อมโยงกับความหมายสองประการของ
โพชฌงคที่ไดกลาวไวแลวในตอนตน สตินี้เปนสวนหนึ่งของ
จิตที่มีญาณหยั่งรูสภาพความเปนจริงของสิ่งตางๆ อันเปน
สวนหนึ่งของการตรัสรูธรรม ซึ่งจะปรากฏขึ้นในจิตของผูที่
แจงในอริยสัจสี่ ดังนั้นจึงกลาวไดวา สติเปนโพชฌงค องค
แหงการตรัสรูธรรม

เจริญสติดวยการมีสติ
สาเหตุเบือ้ งตนของความมีสติก็มิใชอะไรอืน่ นอกจาก
ตัวสติเอง เปนธรรมดาทีจะ
่ ตองมีความแตกตางกันระหวางสติ
อยางออนที่ปรากฏในระยะเริ่มแรกของการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานกับสติในการปฏิบัติระดับสูงที่มีความแกกลาจน
ทำใหเกิดการตรัสรูธรรม
ทีจริ
่ งการเจริญสติก็เปนกระบวนการสืบทอดพลังงาน
แบบธรรมดา สติในขณะหนึ่งเปนสาเหตุใหสติขณะตอมาเกิด
ขึ้นนั่นเอง

๑๗

การเจริญสติ ๔ วิธี
พระอรรถกถาจารยไดแสดง
แนวทางอีกสี่วิธีในการพัฒนาสติใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
จนเกิดคุณสมบัติที่เหมาะสมกับชื่อโพชฌงค

๑. สติและสัมปชัญญะ
วิธหนึ
ี ง่ ไดแก สติสมั ปชัญญะ ซึง่ มักจะแปลวา “ความ
ระลึกได และความรูตัวทั่วพรอม”
สติ ใน ที่ นี้ คือ ความ สังเกต พินิจ พิเคราะห เอาใจ ใส
เฝาดูอารมณหลักและอารมณอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการนั่ง
วิปสสนากรรมฐาน

๑๘

สัมปชัญญะ ความรูตัวทั่วพรอม หมายถึงความรูใน
ขอบเขตที่กวางกวา กลาวคือ ความรูในการเดิน เหยียด คู
หัน เหลียว และในกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจำวัน
๒. เวนจากบุคคลผูมีสติหลงลืม
การเวนจากบุคคลทีขาด
่ สติเปนวิธทีี สอง
่ ในการพัฒนา
สติที่จะนำไปสูการตรัสรูธรรม หากผูปฏิบัติพยายามอยาง
สุดความสามารถในการรักษาสติ แตบังเอิญมาพบกับคนที่
ขาดสติ แลวบุคคลนั้นตอนใหผูปฏิบัติตองสนทนาดวยเปน
เวลานาน เทานี้ผูปฏิบัติคงพอนึกออกวาสติหายไปไดรวดเร็ว
อยางไร
๓. คบหาสมาคมกับผูไดเจริญสติปฏฐาน
วิธทีี สาม
่ ในการเจริญสติคือการคบหาสมาคมกับผูที ่
มีสติ บุคคลดังกลาวจะชวยเปนขุมแหงแรงบันดาลใจ การอยู
รวมกันในบรรยากาศที่มีสติมีความสำคัญ ผูปฏิบัติสามารถ
สรางสติใหเจริญและมั่นคงขึ้น

๑๙

๔. นอมใจไปในอารมณกรรมฐาน
วิธีที่สี่ไดแก การนอมใจเขาหาการเจริญสติ วิธีนี้
หมายถึงตั้งใจใหการเจริญสติเปนสิ่งสำคัญสูงสุด หมั่นเตือน
ใจใหหวนกลับมาหาสติทุกโอกาส
วิธี การ นี้ มี ความ สำคัญ มาก ทำให เกิด ความ ไม
หลงลืมหรือใจลอย ผูปฏิบัติพึงพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรม
ทั้งหลายที่ไมเอื้อตอความเขมแข็งของสติซึ่งมีอยูมากมายดัง
ที่รูกันอยู
ผูปฏิบัติมีหนาที่อยางเดียวก็คือการระลึกรูสิ่งตางๆ
ที่กำลังเกิดขึ้นในปจจุบัน ในระหวางการฝกอบรมวิปสสนา
กรรมฐาน ที่ เขม งวด ผู ปฏิบัติ ตอง หลีก เลี่ยง ความ สัมพันธ
ทาง สังคม งด การ เขียน และ การ อาน แม กระทั่ง การ อาน
พระไตรปฎก ผูปฏิบัติพึงระมัดระวังเปนอยางสูงในการรับ
ประทาน อาหาร ไม ปลอย พฤติกรรม ให เปน ไป ตาม ความ
เคยชิน กลาวคือผูปฏิบัติพึงพิจารณาอยูเสมอวา เวลากับ
ปริมาณและประเภทของอาหารที่รับประทานนั้นจำเปนเพียง
ใดหรือไม หากไมจำเปนแลวพึงหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม
จำเปน

ธัมมวิจยะ

๒

โพชฌงคองคที่สอง

กลาวกันวาจิตมนุษยถูกหอหุมดวยความมืด

ญาณหรือปญญาที่เกิดขึ้น เปรียบประดุจแสงสวาง
ที่ฉายเขามา แสงนี้เผยใหเห็นสภาวธรรมทางกายและจิต
เพื่อใหจิตสามารถรับรูไดอยางชัดเจน
ราวกับวาเราอยูในหองมืดแลวมีผูสงไฟฉายมาให
เราจึงเริ่มมองเห็นสิ่งตางๆ ที่อยูในหองได
การอุปมานี้จึงแสดงถึงธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรู
องคที่สองที่มีชื่อวา “การเลือกเฟนธรรม”
หรือ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ในภาษาบาลี

๒๑

อาจจะตองขยายความวา “การเลือกเฟนธรรม” สัก
เล็กนอย ในการปฏิบตั วิิ ปส สนากรรมฐาน การเลือกเฟนธรรม
นี้มิไดเกิดขึ้นในกระบวนการทางความคิด
หากแตเปนสิง่ ทีเกิ
่ ดขึน้ เองเหมือนกับปญญาทีสามารถ
่
แยกแยะลักษณะที่แตกตางของสภาวธรรมตางๆ คำวา วิจยะ
มักจะแปลวา “การไตสวน” และยังเปนชื่อ “ปญญา” หรือ
“ญาณ ” ดัง นั้น ใน การ เจริญ วิปสสนา จึง ไมมี การ วิจัย ที่ ไม
ปรากฏผล เมือ่ ใดก็ตามทีวิ่ จยะเกิดขึน้ การไตสวนและปญญา
ญาณก็จะเกิดขึ้นพรอมๆ กันเพราะเปนสิ่งเดียวกัน
อะไรคือสิ่งที่เราวิจัยหรือเลือกเฟน อะไรที่เราสำรวจ
คำตอบก็คือธรรมะนัน่ เอง ธรรมะเปนคำทีมี่ ความหมายหลาก
หลายซึ่งลวนประกอบไดดวยผูปฏิบัติเอง โดยทั่วไป เมื่อเรา
กลาวถึงคำวา “ธรรมะ” เรามักจะหมายถึงสภาวธรรมของ
นามและรูป นอกจากนีเรา
้ ยังหมายถึง กฎทีกำหนด
่
พฤติกรรม
ของสภาวธรรมอีกดวย
เมื่อคำวา “ธรรมะ” เขียนดวยอักษรตัวพิมพใหญ
(ในภาษาอังกฤษ) มักหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธองคผู
ตรัสรูญายธรรม และชวยใหผูอื่นไดรูตาม
อรรถกถาอธิบายไววา คำวา “ธรรมะ” ในบริบทของ
ธัมมวิจยะ มีความหมายเฉพาะที่เพิ่มเติมมา กลาวคือหมาย
ถึงสภาวะหรือคุณสมบัติเฉพาะที่ปรากฏอยูในอารมณแตละ

๒๒

อยาง (สภาวลักษณะ) รวมถึงสามัญลักษณะของแตละอารมณ
ทีมี่ ลักษณะรวมกัน ดังนัน้ สภาวลักษณะและสามัญลักษณะจึง
เปนสิ่งที่เราพึงพิจารณาในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน

ลักษณะที่แทจริงของธรรมะ
ลักษณะของธัมมวิจยะ คือ ความสามารถที่รูจัก
ลักษณะที่แทจริงของธรรมโดยการเลือกเฟนธรรมที่มิไดเกิด
จากความคิด

ขจัดความมืด
หนาทีของ
่ ธัมมวิจยะ คือ การขจัดความมืด เมือ่ ธัมม
วิจยะปรากฏขึ้นจะจุดประกายใหกระบวนการรับรูสวางไสว
และตื่นตัว สามารถมองเห็นอารมณที่กำหนดดูอยูไดอยาง
ชัดเจน ทำใหจิตสามารถมองเห็นลักษณะและแทรกซึมเขา
สูธรรมชาติที่แทจริงของอารมณระดับที่สูงขึ้นไป ธัมมวิจยะ
มีหนา ที่ กำ จัด ความมื ด ให หมด สิ้น และ ปลด ปลอย จิต เขา สู
นิพพาน ดังนั้นจึงเห็นไดวา ธัมมวิจยะเปนธรรมที่สำคัญตอ
การปฏิบตั วิิ ปส สนากรรมฐาน หากองคธรรมนีอ้ อนกำลังหรือ
ขาดหายไปก็จะเปนปญหา

๒๓

ขจัดความสับสน
หากเราเดินเขาไปในหองมืด เราอาจเต็มไปดวยความ
หวาดระแวงสงสัย “ฉันจะสะดุดอะไรไหมหนอ หนาแขงฉัน
จะกระทบกับอะไรหรือเปลา ฉันจะเดินชนกำแพงหรือเปลา”
จิตของเราจะเกิดความสับสนเพราะเราไมรวู ามีอะไรอยูใน
 หอง
บาง หรืออยูที่ตรงไหน ในทำนองเดียวกัน หากปราศจาก
ธัมมวิจยะ ผูปฏิบัติก็จะอยูในสภาวะที่วาวุนสับสน เต็มไป
ดวยความสงสัยนานัปการ “มีใครอยูหรือเปลา หรือวาไมมี
มีตัวตนอยูหรื
 อเปลา หรือไมมี ฉันเปนปจเจกบุคคลหรือเปลา
วิญญาณมีอยูหรือวาไมมี ผีมีอยูหรือวาไมมี”
ผูอ านเองก็อาจเคยผจญกับความสงสัยเหลานีมา
้ แลว
บางทีเราอาจสงสัยคำสอนเกีย่ วกับอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา
“ทานแนใจหรือวาสิง่ ทัง้ หลายไมเทีย่ ง” บางทีอาจมีอะไรบาง
อยางทีไม
่ ถึงกับไมนาพอใจเอาเสียเลย บางทีอาจมีตัวตนของ
ชีวิตที่เราอาจยังไมคนพบก็เปนได บางคนอาจคิดวานิพพาน
เปนเพียงนิทานที่อาจารยคิดขึ้น ไมไดมีอยูจริง
อาการปรากฏของธัมมวิจยะ จะทำใหความสับสนทัง้
หลายหมดไป เมือ่ ธัมมวิจยสัมโพชฌงคเกิดขึน้ ทุกสิง่ ทุกอยาง
จะเรืองรองสวางไสว จิตจะมองเห็นสิ่งที่ปรากฏอยางแจมชัด

๒๔

กระทั่งธรรมชาติของกายและจิต หมดความวิตกกังวลวาจะ
เดินชนกำแพงอีกตอไป ความไมเทีย่ งเปนทุกขและความไมใช
ตัวใชตนจะปรากฏชัดแกผูปฏิ
 บตั ิ ในทีส่ ดุ ผูปฏิ
 บตั อาจ
ิ บรรลุถึง
สภาวะทีแ่ ทจริงของนิพพาน ไมตองสงสัยวานิพพานมีอยูจริ
 ง
หรือไมอีกตอไป

ปรมัตถสัจจะ
ธัมมวิจยะ แสดงลักษณะของปรมัตถธรรมหรือความ
จริงโดยความหมายสูงสุด ปรมัตถธรรมหมายถึงสภาวะซึ่ง
สามารถประสบไดโดยตรงโดยไมใชการนึกคิด ปรมัตถธรรม
นี้สามารถแบงออกเปนสามประเภท คือ สภาวธรรมทางกาย
สภาวธรรมทางจิต และนิพพาน
สภาวธรรมทางกายประกอบดวยธาตุสี่ คือดิน น้ำ
ลม และไฟ แตละธาตุมีลักษณะพิเศษที่ซอนเรนอยูในตัวแตก
ตางกันไป
ิ
…” เราก็อาจหมาย
เมือ่ เรากลาวถึง “คุณสมบัตเฉพาะ
ถึง “สามารถสัมผัสไดเหมือน…” เนือ่ งจากเราสามารถสัมผัส
ลักษณะตางๆ ของแตละธาตุทั้งสี่นี้ในรางกายโดยความรูสึก
ลักษณะเฉพาะ หรือ สภาวลักษณะ ของธาตุดินก็คือ

๒๕

ความแข็ง ธาตุน้ำมีลักษณะไหลและเกาะกุม ลักษณะของธาตุ
ไฟ คือ อุณหภูมิ ความรอน และความเย็น สวนธาตุลม หรือ
อากาศมีลักษณะตึง เกร็ง เขม็งเกลียว หรือเสียดแทงรวมถึง
ความไหวและเคลื่อนไหล
สภาว ธรรม ทาง จิต ก็ มี ลักษณะ เฉพาะ เชน เดียวกัน
ยกตัวอยางเชน จิต หรือใจ มีการรับรูอารมณเปนลักษณะ
องคประกอบของเจตสิก คือ ผัสสะ หรือการสัมผัสซึ่งมี
ลักษณะของการกระทบ
ตอไปนี้ขอใหผูปฏิบัติใสใจที่อาการพองยุบของทอง
เมื่อผูปฏิบัติมีสติ กำหนดดูการเคลื่อนไหวของทอง ผูปฏิบัติ
อาจสังเกตเห็นไดวาอาการพองยุบนีก็้ ประกอบดวยความรูส กึ
อาการแนน ตึง กดดัน เคลื่อนไหว ซึ่งเปนปรากฏการณของ
ธาตุลม ผูปฏิบัติอาจรูสึกถึงความรอนหรือความเย็นซึ่งเปน
ลักษณะของธาตุไฟไดดวย ความรูสึกเหลานี้เปนอารมณของ
จิต เปนธรรมะที่ผูปฏิบัติพึงพิจารณา หากผูปฏิบัติสามารถ
รับรูความ
 รูส กึ เหลานีได
้ อยางเฉพาะเจาะจงแลว เราอาจกลาว
ไดวาธัมมวิจยะกำลังปรากฏอยู
นอกจากนี้ธัมวิจยะยังสามารถแยกแยะลักษณะอื่นๆ
ของธรรมะไดอีก เมือ่ ผูปฏิ
 บตั เฝ
ิ าดูอาการพองยุบก็อาจสังเกต
ไดเองวามีกระบวนการ ๒ อยางกำลังเกิดขึน้ พรอมๆ กัน ดาน

๒๖

หนึ่งไดแกกระบวนการทางรางกาย มีความตึงและความไหว
เปนตน อีกดานหนึ่งคือจิตที่กำลังทำหนาที่กำหนดรูอารมณ
เหลานี้อยู
นี่เปนญาณหยั่งรูในสภาพที่แทจริง เมื่อการปฏิบัติ
คืบหนาตอ ญาณทัศนะอีกประเภทหนึ่งก็จะเกิดขึ้น ผูปฏิบัติ
จะพบวาธรรมะทุกอยางลวนแสดงใหเห็นวาสิ่งตางๆ ลวน
ประกอบดวยความไมเที่ยง เปนทุกขและไมใชตัวตน องค
ธรรมของธัมมวิจยะจะชวยใหมองเห็นลักษณะสากลของสภาว
ธรรมตางๆ ทั้งทางกายและทางจิต
เมื่อญาณที่หยั่งรูลักษณะอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แก
กลาขึ้น ปญญาก็จะสามารถหยั่งถึงนิพพานได ในกรณีนี้ คำ
วา ธัมมวิจยะ จึงหมายถึงการมีญาณหยั่งรูนิพพานดวย
ลักษณะพิเศษของนิพพานก็คือ ไมมีลักษณะใดที่เรา
สัมผัสสามารถเปรียบได อยางไรก็ตาม นิพพานมีลักษณะ
เฉพาะตน คือความถาวร ความไมสิ้นสุด ปราศจากทุกข
ความสบาย และความสุข เชนเดียวกับอารมณอื่นๆ นิพพาน
ก็เปนอนัตตา ปราศจากตัวตน
แตการปราศจากตัวตนของนิพพานนี้แตกตางจาก
การปราศจากตัวตนของสภาวธรรมปรกติอืน่ ๆ ตรงทีนิ่ พพาน

๒๗

มิไดตั้งอยูบนทุกขและความไมเที่ยง แตตั้งอยูบนความสุข
และความถาวร เมื่อจิตบรรลุถึงพระนิพพาน ขอแตกตางนี้ก็
จะปรากฏชัดขึ้นดวยธัมมวิจยะอันเปนญาณที่ทำหนาที่ตรัสรู
ธรรม จิตจะสามารถเขาถึงสภาวะดังกลาวได จนกระทัง่ ทำให
เราสามารถมองเห็นสภาวะนิพพานไดอยางชัดเจน

ญาณปญญาเปนเหตุของธัมมวิจยะ
ผูปฏิบัติอาจใครรูวาจะทำอยางไรใหธัมมวิจยะเกิด
ขึ้น พระพุทธองคตรัสวามีเพียงวิธีเดียวเทานั้น คือจะตองมี
ญาณทัศนะที่บังเกิดขึ้นจากการรูเห็นโดยตรง ความแจงใน
สภาวญาณนีผู้ ปฏิ
 บตั จะ
ิ ตองเจริญสติโดยการกำหนดรูอาการ

ทางกายและจิต ญาณปญญาที่สามารถหยั่งลึกลงสูลักษณะ
ที่แทจริงของสภาวธรรมตางๆ จึงจะเกิดขึ้น ความหยั่งรูนี้
ตองอาศัยการสังเกตอยางชาญฉลาดและเหมาะสม ผูปฏิบัติ
ตองมีสติในการกำหนดอารมณอยางแนวแน ญาณทีหนึ
่ ง่ หรือ
การรับรูโดยตรงก็จะเกิดขึ้น เมื่อมีธัมมวิจยะ ญาณปญญาก็
จะพัฒนาสูงขึ้นตามลำดับขั้น อุปมาเหมือนเด็กที่พัฒนาจาก
โรงเรียนอนุบาลไปสูระดับมัธยม และมหาวิทยาลัยจนสำเร็จ
การศึกษาในที่สุด

๒๘

การเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค ๗ วิธี
พระอรรถกถาจารยไดกลาวถึง
วิธีในการพัฒนาธัมมวิจยะ ๗ วิธี
ในฐานะที่เปนองคแหงการตรัสรู

๑. หมั่นสอบถาม
ขอแรกนี้คือการถามคำถามเกี่ยวกับธรรมะ และ
การปฏิบัติ ในที่นี้หมายถึงการเขาหาครู อาจารย ผูมีความ
รูในทางธรรม ขอนี้ชาวตะวันตกมักไมมีปญหาเพราะเปนผู
ใฝรูและชางซักถามซึ่งเปนคุณสมบัติที่ดี

๒๙

๒. รักษาความสะอาด
ความสะอาดแหงวัตถุภายในและภายนอกเปนอุปกา
ระแกธัมมวิจยสัมโพชฌงค รางกายและสิ่งแวดลอมมีสวน
สำคัญ การรักษาความสะอาดวัตถุภายใน กลาวคือ รางกาย
ดวยการอาบน้ำ ชำระลางรางกายเปนนิจ ดูแลผมและเล็บ
ใหสะอาด รวมทั้งการดูแลการขับถายใหเปนปกติไมใหทอง
ผูก การรักษาความสะอาดวัตถุภายนอกไดแก การสวมใส
เสือ้ ผาทีสะอาด
่
หมัน่ เก็บกวาดและเช็ดถูบริเวณทีพ่ กั สิง่ เหลา
นี้ทำใหจิตใจปลอดโปรง หากผูปฏิบัติทอดสายตาลง มอง
เห็นฝุนละอองและความสกปรก ความวาวุนใจก็อาจเกิดขึ้น
ได ในทางตรงกันขาม ถาสิ่งแวดลอมสะอาดสะอาน จิตใจก็
ยอมปลอดโปรง ผองใส สภาวจิตเชนนี้แหละที่เหมาะแกการ
พัฒนาปญญา
๓. การปรับอินทรีย
อุปการะธรรมขอที่สามในการทำใหเกิดธัมมวิจยะ
คือ ความสมดุลของอินทรีย อันไดแก ศรัทธา ปญญา สติ
วิริยะ และสมาธิ ซึ่งเราไดพูดถึงโดยละเอียดแลวในบทที่ผาน

๓๐

มา ในอินทรียทั้ง ๕ มี ๔ ขอที่จัดเปนคูกัน คือ ปญญา คู
กับ ศรัทธา และ วิริยะ คูกับ สมาธิ ความสมดุลของทั้งสอง
คูนี้เปนพื้นฐานในการปฏิบัติ
หากศรัทธามีมากกวาปญญา ผูปฏิบัติก็จะมีใจโนม
ไปในเรื่องของการทำกุศล ในทางกลับกันถาปญญามีมาก
เกินไป จิตก็จะถูกหลอกลอไปในเรื่องราวตางๆ
ความสมดุลของวิริยะกับสมาธิมีลักษณะดังนี้ หาก
ผูปฏิบัติมีความเพียรและตั้งใจมากเกินไป จิตจะดิ้นรนกระ
สับกระสาย ไมสามารถตั้งมั่นอยูกับอารมณ เมื่อจิตหลุด
ลอยไปทำใหเกิดความหงุดหงิด อยางไรก็ตาม สมาธิที่มาก
เกินไปก็จะกอใหเกิดความเกียจครานและงวงเหงาหาวนอน
เมื่อ จิต นิ่ง และ รูสึก วาการ กำหนด อารมณ ไม ตอง ใช ความ
พยายามมากแลว ผูปฏิบัติก็อาจเริ่มผอนคลายและลดความ
เพียรลง ไมชาผูปฏิบัติก็จะหลับไป
การรักษาสมดุลของอินทรียในการปฏิบัติวิปสสนา
นี้ วิปสสนาจารยจะตองทำความเขาใจอยางถองแทเพื่อที่
จะสามารถใหคำแนะนำแกลูกศิษย วิธีที่เปนพื้นฐานที่สุดใน
การรักษาความสมดุลและการแกไขเมื่อเสียความสมดุลไปก็
คือการเจริญอินทรียที่เหลืออยู คือสตินั่นเอง

๓๑

๔.-๕. เวนจากบุคคลผูมีปญญาทึบ
คบหากับผูมีปญญา
อุปการะธรรมขอที่ ๔ และ ๕ ของธัมมวิจยะก็
คือ การเวนจากบุคคลผูมีปญญาทึบ คนที่ขาดปญญาและ
คบหาสมาคมกับผูมีปญญา บุคคลผูมีปญญาเปนอยางไร
บางคนอาจจะไดร่ำเรียนพระไตรปฎกมาเปนอยางดี อีกคน
หนึ่งอาจสามารถวิเคราะหเรื่องตางๆ ไดอยางแจมแจง หาก
ผูปฏิบัติไดคบหาสมาคมกับคนเหลานี้ ก็จะเพิ่มพูนความรู
ทางทฤษฎีใหดีขึ้นอยางแนนอน และผูปฏิบัติก็จะเริ่มปลูกฝง
แนวคิดทางปรัชญา การกระทำดังกลาวมิใชสิ่งเลวราย แต
ทวาบุคคลที่มีปญญาอีกจำพวกหนึ่งสามารถที่จะใหความ
รูแกผูปฏิบัติไดเหนือไปกวาสิ่งที่มีอยูในตำรา พระไตรปฎก
กลาวถึงคุณสมบัติขั้นต่ำสำหรับผูมีปญญา คือการไดปฏิบัติ
วิปสสนา กรรมฐาน จน เกิด ญาณ ปญญา ใน ขั้น ที่ เห็น ความ
เกิดดับของสภาวธรรมตางๆ หากบุคคลใดยังไมถึงขั้นนี้ก็
เปนที่รูกันวาผูนั้นยังไมควรสอนวิปสสนากรรมฐาน เพราะ
การสั่งสอนจะไมชวยใหศิษยเกิดธัมมวิจยะขึ้นมาได

๓๒

๖. พิจารณาถึงประเภทแหงญาณอันลึกซึ้ง
อุปการะ ธรรม ขอ ที่ หก ของ ธัมม วิจ ยะ ก็ คือ การ
พิจารณาถึงประเภทแหงธรรมอันลึกซึ้ง การสอนใหคิดถึง
บางสิ่งบางอยาง ในที่นี้อาจดูเหมือนขัดแยงกัน แตแทจริง
แลว ปจจัย ที่ หก นี้ หมาย ถึง การ ใครครวญ ถึง ลักษณะ ของ
สภาวธรรมทางกาย และทางจิต ในแงของการเจริญวิปส สนา
นั่นเอง กลาวคือ ในความเปนขันธ ธาตุและอินทรีย ที่
ปราศจากบุคคล ตัวตนเราเขา

๗. ความมุงมั่นสูงสุด
อุปการะธรรมประการสุดทายของธัมมวิจยะไดแก
ความมุงมั่นสูงสุดในการที่จะเจริญองคธรรมนี้เพื่อการตรัสรู
ผูปฏิบัติควรมีใจที่นอมไปสูธัมมวิจยะและการหยั่งรูโดยตรง
เสมอๆ โปรดระลึกไวเสมอวาผูปฏิ
 บตั ไม
ิ จำเปนตองคิดหาเหตุ
ผล หรือ วิเคราะห วิจารณ ประสบการณ ทั้ง หลาย ขอ เพียง
ปฏิบัติไปเพื่อที่จะไดรับประสบการณโดยตรงของสภาวะทาง
กายและจิตของตนเองเทานั้น

ความเพียร
อยางกลาหาญ

๓

โพชฌงคองคที่สาม

ธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรู

องคที่สามไดแกวิริยะ หรือความเพียร

เปนพลังที่ใชในการประคองใจในการกำหนด
รูอารมณใหสม่ำเสมอและตอเนื่อง
ในภาษาบาลี วิริยะ มาจากคำวา วีรานํ ภาโว
ซึ่งหมายถึง “สภาวะของคนอาจหาญ” คำนี้
ทำใหเราไดพอมองเห็นรสชาติ คุณสมบัติ
ของความพยายามในการปฏิบัติของเรา กลาวคือ
ควรเปนการปฏิบัติอยางกลาหาญ

๓๔

บุ ค คล ที่ ทำงาน หนั ก และ ขยั น หมั่ น เพี ย ร มี ความ
สามารถที่จะเปนวีรบุรุษไดในทุกอยางที่เขาทำ เพราะความ
เพียรนัน่ เองทีก่ อใหเกิดคุณสมบัตของ
ิ ความเปนวีรบุรษุ บุคคล
ที่ถึงพรอมดวยความเพียรอยางกลาหาญจะไมครั่นครามใน
การกาวไปขางหนา ไมเกรงกลัวตอความยากลำบากที่จะ
ตองเผชิญในการทำงานใหสำเร็จ พระอรรถกถาจารยกลาว
ไววา ลักษณะของความเพียรคือ ความอดทนอยางตอเนื่อง
เมื่อเผชิญกับความทุกขหรือความลำบาก ความเพียรก็คือ
ความสามารถทีจะ
่ ทำใหถึงทีสุ่ ดไมวาอะไรจะเกิดขึน้ ถึงแมวา
จะตองขบกรามแนน
ผู ปฏิ บั ติ ต อ ง ประกอบ ด ว ย ความ อดทน และ การ
ยอมรั บ ตั้ ง แต เริ่ ม ปฏิ บั ติ หาก ผู ปฏิ บั ติ เข า รั บ การ อบรม
วิปสสนากรรมฐาน ผูปฏิบัติตองละนิสัยที่รักความสะดวก
สบาย และ งาน อดิเรก ใน ชีวิต ประจำ วัน ตอง นอน บน เสื่อ
ธรรมดาๆ ในหองแคบๆ แลวก็ตองตื่นขึ้นและใชเวลาทั้งวัน
ไปกับการนัง่ คูบั ลลังกนิง่ ๆ เปนชัว่ โมงๆ นอกเหนือจากความ
เขมงวดของการปฏิบตั แล
ิ ว ผูปฏิ
 บตั ยัิ งตองอดทนตอความไม
พอใจของตนเองที่ร่ำรองถึงความสะดวกสบายที่บาน
ยิ่งไปกวานั้น ทุกครั้งที่ผูปฏิบัติลงมือเจริญวิปสสนา
กรรมฐาน ผูปฏิบัติก็จะรูสึกถึงการตอตานของรางกายและ

๓๕

ความเจ็บปวดในระดับตางๆ สมมุตวิ าผูปฏิ
 บตั กำลั
ิ งพยายาม
นัง่ สมาธิใหไดสัก ๑ ชัว่ โมง โดยการนัง่ คูบั ลลังกอยู เพียง ๑๕
นาทีผานไป ยุงรายตัวหนึ่งบินมากัดเขา ผูปฏิบัติเริ่มรูสึกคัน
นอกจากนั้นคอก็เริ่มรูสึกตึง เทาก็เริ่มชา ความหงุดหงิดเริ่ม
คืบคลานเขามา ผูปฏิ
 บตั คุิ น เคยกับชีวติ ทีสะดวก
่
สบาย รางกาย
ไดรับการทะนุถนอมและอุมชูเสียจนเกิดความเคยชินที่จะตอง
ปรับเปลี่ยนอิริยาบถทุกครั้งที่เกิดความรูสึกไมสบายเพียงเล็ก
นอย และในทีส่ ดุ รางกายของผูปฏิ
 บตั ติ องทนทุกขทรมาน และ
เพราะรางกายเปนทุกข ใจของผูปฏิบัติก็ทุกขไปดวย
ความ รูสึก ที่ ไม นา พึง พอใจ มี ความ สามารถ อยาง
ประหลาดในการทำใหจิตใจหมดเรี่ยวแรงและเหี่ยวเฉา แรง
จูงใจที่จะยอมพายแพนั้นมีมาก จิตอาจคิดหาเหตุผลตางๆ
นานา “ฉันจะขยับขาแคนิ้วเดียว จะไดทำใหสมาธิดีขึ้น” ใน
ไมชาผูปฏิบัติก็จะยอมแพ

ความอดทนและอดกลั้น
ผู ปฏิบัติ จำ ตอง มี ความ เพียร อยาง กลา หาญ พรอม
ดวยคุณสมบัตใน
ิ การอดกลัน้ ยามเผชิญกับความยากลำบาก

๓๖

หากผูปฏิบัติเรงความเพียรใหสูงขึ้น จิตใจก็จะมีพลังเขมแข็ง
ความอดทนตอความเจ็บปวดจะเปย มดวยขันติและความกลา
หาญ ความเพียรมีพลังในการทำใหจิตแจมใสและแข็งขันแม
ในสถานการณที่ยากลำบาก ในการเรงความเพียรนั้น ผู
ปฏิบัติสามารถใหกำลังใจแกตนเองหรือแสวงหาแรงบันดาล
ใจจากกัลยาณมิตร หรือครู อาจารย เมื่อเพิ่มความเพียร
จิตก็จะกลับมีความเขมแข็งขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

การค้ำจุนจิตที่ออนกำลัง
พระอรรถกถาจารยกลาวไววา ความเพียรมีหนา
ที่ อุปการะ จิต ใน ยาม ที่ เหนื่อย ลา จาก การ โจมตี ของ ความ
เจ็บปวด
ลองคิดถึงบานเกาๆ หลังหนึ่งที่ชำรุดทรุดโทรมจวน
จะพัง หากมีลมกรรโชกมาเพียงเบาๆ ก็จะทำใหบานพัง
ครืนลงมา แตหากเราหนุนบานหลังนี้ดวยเสาที่แข็งแรงพอ
สมควร บานหลังนี้ก็ยังสามารถตั้งอยูได ในทำนองเดียวกัน
ความเพียรที่เขมแข็งสามารถเปนอุปการะแกจิตที่เหี่ยวเฉา

๓๗

เพราะความเจ็บปวด ผูปฏิบัติสามารถที่จะเจริญวิปสสนา
กรรมฐานตอไปไดอยางสดชื่นและตื่นตัว บางทานอาจไดรับ
ประสบการณที่ดีของความเพียรเชนนี้ดวยตนเอง
ผู ปฏิบัติ ที่ ปวย เปน โรค เรื้อรัง อาจ มี ปญหา ใน การ
ปฏิบัติแบบปรกติ การเผชิญหนากับความเจ็บปวดครั้งแลว
ครั้งเลาทำใหพลังทางกายและทางจิตออนลาหมดเรี่ยวแรง
และทอถอย จึงไมเปนที่นาแปลกใจที่ผูปฏิบัตทีิ ่มีอาการปวย
มักจะมาสงอารมณดวยความรูสึกทอแทสิ้นหวัง และรูสึก
วาการปฏิบัติของตนไมกาวหนา เหมือนกับการวิ่งชนกำแพง
ครั้งแลวครั้งเลา
พวกเขาหมดกำลังใจ อยากจะยอมแพ และออกจาก
การปฏิบตั ิ หรือเลิกเจริญกรรมฐาน บางครัง้ อาตมาสามารถ
ชวยแกไขสถานการณแบบนี้ไดดวยการแสดงธรรมหรือให
กำลังใจ ความแจมใสเริ่มปรากฏบนใบหนา พวกเขาก็กลับ
ไปปฏิบัติตอไปไดอีกสองสามวัน
การใหกำลังใจและแรงบันดาลใจเปนสิ่งสำคัญ ไม
เฉพาะจากตัวผูปฏิบัติเอง บุคคลอื่นก็สามารถชวยประคับ
ประคองใหผูปฏิบัติกาวเดินตอไปเวลาที่ผูปฏิบัติรูสึกติดขัด

๓๘

จิตใจที่กลาหาญ
: เรื่องจิตตาภิกษุณี
อาการปรากฏของความเพียร คือ ความองอาจ กลา
หาญ และความเขมแข็งของจิต เพื่อแสดงใหเห็นคุณสมบัติ
ขอนี้ มีเรื่องเลาเกี่ยวกับภิกษุณีทานหนึ่งนามวา จิตตา
วันหนึง่ ขณะทีกำลั
่ งพิจารณาความทุกขทีเป
่ นผลพวง
ของรางกายและจิตใจแลวเกิดความรูสึกสลดสังเวชเปนอยาง
ยิ่ง ดังนั้นทานจึงตัดสินใจละโลกออกบวช เพื่อความพนทุกข
่ อาการโดยไมมการ
ี เตือน
แตโชคไมดีทีท่ านมีโรคเรือ้ รังทีแสดง
ลวงหนา วันหนึง่ ทานอาจรูส กึ สบายดี แตแลวก็อาจลมปวยลง
ไดทันทีทันใด ทานเปนผูที่มีจิตใจมุงมั่น ปรารถนาแตความ
หลุดพนและไมยอมแพ คราวใดก็ตามที่ทานมีสุขภาพดีทาน
ก็จะปฏิบัติอยางเต็มที่ และหากลมปวยลงทานก็ยังคงปฏิบัติ
ิ ทานจะ
ตอไป ในระดับทีผ่ อนคลายลง บางครัง้ การปฏิบตั ของ
เปยมดวยพลังและความชื่นบาน แตเมื่ออาการปวยมาเยือน
การปฏิบัติของทานก็จะถดถอยลง

๓๙

เหลา ภิกษุณี เปน หวง วา จิต ตา ภิกษุณี พยายาม เกิน
กำลังของตน ทานเหลานั้นเตือนใหจิตตาภิกษุณีระวังรักษา
สุขภาพ ไมควรเรงรัด แตทานไมฟง ยังคงปฏิบัติตอไปวัน
แลววันเลา เดือนแลวเดือนเลา ปแลวปเลา เมื่ออายุมากขึ้น
ทานตองใชไมเทาในการเดิน รางกายของทานออนแอและ
ผอมจนเห็นกระดูกแตจิตใจของทานเขมแข็งและมีพลัง
วันหนึ่ง จิตตาภิกษุณีรูสึกเบื่อหนายที่จะตองทนตอ
อุปสรรคเหลานี้ จึงตัดสินใจอยางเด็ดขาด ทานกลาวกับ
ตนเองวา “วันนี้ฉันจะปฏิบัติใหดีที่สุดโดยไมคำนึงถึงรางกาย
เลย หากฉันไมตายในวันนี้กิเลสก็จะตองถูกประหารไป”
จิตตาภิกษุณีใชไมเทาค้ำเดินขึ้นเขาอยางมีสติทีละ
กาวๆ ดวยความชรา ซูบผอมและกะปลกกะเปลี้ย บางครั้ง
ทานถึงกับตองนั่งลงแลวคลานไป แตจิตใจของทานยืนหยัด
และกลาหาญ ทานเชื่อมั่นในพระธรรมอยางสูงสุดและสิ้น
เชิง ทานเจริญสติทุกๆ กาวที่ยางไป ทุกๆ ที่ที่คืบคลานไป
สูยอดเนินเขา พอถึงยอดเนินทานก็หมดแรงแตก็ยังเจริญสติ
อยูอยางตอเนื่องไมขาดสาย
จิตตาภิกษุณีไดตั้งปณิธานอีกครั้งในการที่จะกำจัด
กิเลสใหสิ้นไปในคราวเดียว หรือมิฉะนั้นก็จะยอมตาย ทาน

๔๐

ปฏิบัติตอไปอยางหนักเทาที่จะทำได และดูเหมือนวาในวัน
เดียวกันนั้นเองที่ทานบรรลุเปาหมาย ทานเปยมไปดวยปติ
และความยินดีและเมื่อทานเดินลงจากเขาดวยความเขมแข็ง
และเบิกบาน เปลี่ยนไปเปนคนละคนกับจิตตาที่คลานขึ้นเขา
ทานสดชื่นและเขมแข็งผองใสและสงบ ทำใหเหลาภิกษุณีทั้ง
หลายประหลาดใจ ทานเหลานั้นถามถึงความมหัศจรรยที่
ทำใหทานเปลี่ยนไป และเมื่อจิตตาภิกษุณีเลาถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
เหลาภิกษุณีตางพากันเกรงขามและชื่นชม
พระพุทธองคตรัสวา “การมีชีวิตอยูเพียงวันเดียวใน
การปฏิบัติธรรม ดีกวาการมีชีวิตอยูรอยปโดยมิไดปฏิบัติ”
ในภาคธุรกิจ การเมือง สังคม และการศึกษา เรา
มักจะพบวาผูนำเปนผูที่ทำงานหนัก การทำงานหนักทำให
เรากาวถึงจุดสูงสุดไดในทุกๆ ดาน นี่คือความจริงของชีวิต
บทบาทของความเพียรก็กำหนดไวชัดเจนเชนกันในการปฏิบตั ิ
วิปส สนากรรมฐาน การปฏิบตั ธรรม
ิ ตองอาศัยพลังอยางสูง ผู
ปฏิบตั ติ องพยายามอยางจริงจังในการทีจะ
่ รักษาสติใหตัง้ มัน่
อยางตอเนื่องและคงอยูจากวินาทีหนึ่งสูอีกวินาทีหนึ่งโดยไม
ขาดตอน ในหนทางเชนนี้ไมมีที่สำหรับความเกียจคราน

๔๑

เพียรเผากิเลส
พระพุทธ องค ตรัส ถึง ความ เพียร วา เปน ความ รอน
ประเภทหนึ่ง กลาวคือ อาตาป เมื่อจิตเปยมดวยความเพียร
จะมีพลังความรอน อุณหภูมิทางจิตนี้มีอำนาจในการเผา
ผลาญกิเลสใหสิ้นไป กิเลสอาจเปรียบไดกับความชื้น จิตที่
ปราศจากความเพียรอาจถูกกิเลสทำใหอับชื้นและจมลงได
งาย แตถาความเพียรแกกลา จิตก็จะเผารนใหกิเลสระเหย
หายไปไดกอนที่มันจะมากระทบกับจิต ดังนั้นยามใดที่จิตมี
พลังแหงความเพียร ความเศราหมองก็มิอาจครอบงำหรือ
แมแตเขาใกลจิตได อกุศลธรรมก็มิอาจเขาแทรกแซงได
ความรอนของโมเลกุลจะปรากฏออกในลักษณะของ
การสั่นสะเทือน แทงเหล็กที่รอนแดงนั้นมีการสั่นสะเทือน
อยางรวดเร็ว ซึง่ ทำใหมันออนตัวและสามารถตีใหเปนรูปราง
ได ในการเจริญกรรมฐานก็เชนเดียวกัน เมื่อความเพียรกลา
การสัน่ สะเทือนของจิตจะปรากฏออกมาในลักษณะของความ
กระฉับกระเฉง วองไว จิตมีพลังกำหนดรูจากอารมณหนึ่ง
ไปสูอีกอารมณไดอยางงายดายและรวดเร็ว เมื่อจิตกำหนด

๔๒

รูอารมณตางๆ ที่มากระทบทำใหพลังงานความรอนสูงขึ้น
จนหลอมละลายภาพลวงตาของอัตตา ทำใหเห็นการเกิดและ
ดับชัดเจน
บางครัง้ เมือ่ การปฏิบตั มีิ ความเขมแข็งตอเนือ่ งไปดวย
ดี ความเพียรก็สามารถทีจะ
่ ประคับประคองตัวมันเอง เหมือน
กับแทงเหล็กที่ยังคงรอนแดงอยูหลังจากที่ออกจากเตา เมื่อ
กิเลสอยูหาง ความชัดเจนแจมใสก็ปรากฏขึ้นในจิตใจ จิตมี
ความบริสทุ ธิและ
์ แจมใสในการกำหนดรูสิ ง่ ตางๆ ทีกำลั
่ งเกิด
ขึน้ จิตมีความแมนยำและตืน่ ตัวในการเฝาดูสภาวธรรมตางๆ
ขณะทีมั่ นเกิดขึน้ โดยละเอียด สติทีเป
่ ย มดวยพลังจะชวยใหจิต
สามารถหยั่งลึกลงสูอารมณที่เฝาดูอยู และสามารถที่จะคง
สภาพอยูเชนนั้นโดยไมซัดสายและฟุงซาน และเมื่อสติและ
สมาธิตัง้ มัน่ ดีแลวจะทำใหเกิดการรับรูที ชั่ ดเจนอันเปนโอกาส
ใหญาณปญญาเกิดขึ้นดวย
ดวยความเพียรที่บากบั่น กุศลธรรมอื่นๆ ไดแก สติ
สมาธิและปญญาก็จะเกิดขึน้ และเขมแข็ง อันนำมาซึง่ สภาวะที่
บริสทุ ธิและ
์ เปนสุข จิตก็จะมีความกระจางชัดและเฉียบแหลม
จนสามารถที่จะหยั่งลงสูสภาวะแทจริงของสิ่งตางๆ ได

๔๓

ปญหาของความเกียจคราน
และความสุขจากอิสรภาพ
ใน ทาง ตรง ขาม หาก ผู ปฏิบัติ ประกอบ ดวย ความ
เหลวไหล และเกียจคราน จิตก็จะขาดความเฉียบแหลมและ
อกุศลธรรมก็จะคืบคลานเขามา เมื่อขาดสมาธิผูปฏิบัติจะไม
ใสใจในกุศลธรรมของสภาวจิต และอาจคิดเอาวาการปฏิบัติ
กาวหนาไปไดโดยไมตองใชความพยายาม ความมุทะลุ ความ
เกียจครานอยางดือ้ ดานนีจะ
้ หนวงเหนีย่ วใหผูปฏิ
 บตั กิ าวหนา
ชาลง จิตจะอับเฉา หนักอึ้ง ประกอบดวยความโนมเอียงไป
ในทางอกุศล ไมบริสุทธิ์ เหมือนผาหมที่ขึ้นราจากการถูกทิ้ง
ใหตากฝน
โดยปรกติแลว กิเลสจะชักนำจิตใหโนมเขาไปสูความ

สุขทางรูป รส กลิ่น เสียง โดยเฉพาะอยางยิ่งราคะ ความ
ใคร ซึ่งเปนตัณหาประเภทหนึ่ง บุคคลที่ปราศจากความ
เพียรอยางกลาหาญจะไมอาจชวยตัวเองไดเลย เมื่อราคะเขา
ครอบงำ เขาจะจมลงสูห วงน้ำแหงกามสุข อยางไรก็ตาม หาก
เติมความเพียรเขาไปในจิต จิตก็จะสามารถตะเกียกตะกาย
ขึ้นจากบอน้ำแหงอกุศลธรรมนี้ได จิตจะมีความเบาเหมือน

๔๔

กับจรวดที่สามารถพุงทะยานขึ้นสูชั้นบรรยากาศที่ปราศจาก
แรงดึงดูดของโลกได เมือ่ ปลดเปลือ้ งภาระอันหนักของตัณหา
และโทมนัสแลว จิตก็จะมีแตปตและ
ิ ความสงบตลอดจนสภาวะ
ที่เปนสุขและอิสระ ความสุขประเภทนี้จะพบไดก็ดวยไฟแหง
ความเพียรของผูปฏิบัติแตละคนเทานั้น
ผูปฏิบัติอาจไดประสบอิสรภาพนี้มาดวยตนเองแลว
บางทีวันหนึ่งผูปฏิบัติอาจกำลังเจริญกรรมฐานอยูขณะที่มี
คนกำลังอบขนมอยูใกลๆ กลิ่นหอมชวนรับประทานลอย
เขามากระทบจมูก หากผูปฏิบัติมีสติดีอยูก็จะกำหนดกลิ่น
นั้นเปนอารมณที่นาปรารถนาแตก็ไมเกิดการยึดติด ผูปฏิบัติ
ไมรูสึกวาอยากลุกจากที่นั่งเพื่อไปขอขนมนั้นมารับประทาน
ในทำนองเดียวกัน หากมีอารมณที่ไมนาปรารถนาเกิดขึ้น
ผูปฏิบัติก็จะไมรูสึกรังเกียจ ความสับสนและความลุมหลง
ก็อาจหายไปดวย เมื่อผูปฏิบัติเห็นลักษณะของรูปและนาม
อยางชัดแจงแลว ปจจัยที่เปนอกุศลก็ไมอาจครอบงำได
อาหารอาจเปนเรื่องที่ลำบากที่สุดเรื่องหนึ่งสำหรับ
นักปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในระหวางการอบรมกรรมฐาน
การ ละทิ้ ง ความ อยาก โดย สิ้ น เชิ ง อาจ ทำให ผู ปฏิ บั ติ รู สึ ก
ผะอืดผะอมกับอาหาร หากผูปฏิบัติเจริญสติไดอยางมั่นคง
แลวก็จะประหลาดใจวา จริงๆ แลวอาหารไมมีรสชาติอะไร

๔๕

เลยเวลาสัมผัสกับลิ้น และเมื่อการปฏิบัติกาวหนา ผูปฏิบัติ
บางคนอาจพบวาอาหารเปนสิง่ ไมนายินดีเลยและไมสามารถ
รับประทานไดเกิน ๑ - ๒ คำ หรือในอีกทางหนึง่ เมือ่ ผูปฏิ
 บตั ิ
ประสบกับปติอยางแรงกลา ปตินั่นเองจะกลายเปนอาหาร
ของจิตจนกระทั่งผูปฏิบัติไมรูสึกหิวอะไรเลย อยางไรก็ตาม
ผูปฏิบัติทั้งสองประเภทนี้ควรพยายามเอาชนะปฏิกิริยาเบื้อง
ตนของสภาวะเหลานี้ แลวพยายามรับประทานอาหารใหพอ
เพียงเพื่อรักษากำลังของตนเอง หากรางกายขาดสารอาหาร
แลวก็จะขาดพละกำลังและความอดทน และในทีส่ ดุ ก็จะทำให
การปฏิบัติลมเหลว
ผูปฏิ
 บตั อาจ
ิ ปรารถนาทีจะ
่ ไดรับผลของวิรยิ ะ แตหาก
ไมไดลงมือพยายามทีจะ
่ ทำใหความเพียรเกิดขึน้ ก็กลาวไดวา
เขาคงจะตองจมปลักอยูในความนาสะอิดสะเอียน ภาษาบาลี
เรียกบุคคลประเภทนี้วา กุสีต ในทางโลกบุคคลที่ไมทำงาน
เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวก็จะไดรับการถูกดูหมิ่น และ
อาจไดรับการขนานนามวาเจาตัวขี้เกียจหรือถูกสบประมาท
ตางๆ นานา คำวา กุสีต หมายเฉพาะคนซึ่งถูกประทุษราย
ดวยวาจา ในการปฏิบัติธรรมก็เชนเดียวกัน หลายๆ ครั้ง
ความเพียรเปนสิง่ สำคัญ ผูปฏิ
 บตั ทีิ ไม
่ อาจรวบรวมความเพียร

๔๖

เพื่อเผชิญหนากับสถานการณที่ยากลำบาก แตยอมจำนน
อาจเรียกไดวาเปนคนขลาด ไมมความ
ี กลาหาญ ไมรจัู กความ
องอาจใดๆ ทั้งสิ้น
บุคคลที่เกียจครานมักมีชีวิตอยูดวยความทุกขและ
หมนหมอง นอกจากจะไมเปนที่เคารพนับถือของคนทั่วไป
แลวกิเลสยังสามารถเกิดขึ้นไดงายเมื่อความเพียรต่ำ จาก
นั้นก็จะถูกคุกคามดวยความคิดผิดๆ ๓ ประการ กลาวคือ
ความอยากได การทำลาย และความโหดรายดุดัน สภาวะ
จิตเชนนี้มีลักษณะกดดัน เจ็บปวด และไมนาพึงพอใจ บุคคล
ทีเกี
่ ยจคราน งายทีจะ
่ ตกเปนเหยือ่ ของความงวงเหงา ซึมเซา
อันเปนสภาวะที่ไมนาพึงพอใจอีกประการหนึ่ง ยิ่งไปกวานั้น
เมือ่ จิตขาดพลังก็อาจจะเปนการยากทีจะ
่ รักษาศีลไวใหมัน่ คง
และหากศีลขาดผูปฏิบัติก็จะเสียประโยชน ไมไดรับความสุข
และอานิสงสของความบริสุทธิ์ทางจิต
การเจริญวิปส สนากรรมฐานนีอาจ
้ ถูกทำลายไดอยาง
ิ โอกาสที่
รายแรงดวยความเกียจคราน มันทำใหผูปฏิ
 บตั หมด
จะเห็นลักษณะทีแ่ ทจริงของสิง่ ตางๆ หรือยกระดับจิตใหสูงขึน้
ดังนั้น พระพุทธองคจึงตรัสวา บุคคลผูเกียจครานสูญเสียสิ่ง
ที่เปนประโยชนหลายประการ

๔๗

ความไมยอทอ
การที่ความเพียรจะพัฒนาไปจนถึงขั้นที่จะเปนองค
แหงการตรัสรูนั้น ความเพียรจะตองมีคุณสมบัติของความ
ไมยอทอ กลาวคือจะตองมีพลังสม่ำเสมอ ไมเสื่อมถอยหรือ
เฉื่อยชา นอกจากนั้นยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดวยความพยายาม
อยางไมยอทอ จิตก็จะไดรับการปกปองจากความคิดผิดๆ
เมื่อความเพียรกลาความงวงเหงาหาวนอนก็ไมอาจเกิดขึ้น
ได ผูปฏิบัติจะรูสึกไดถึงความมั่นคงของศีลตลอดจนสมาธิ
และปญญา และยังไดรับผลของความเพียรเมือ่ จิตผองใสและ
มีกำลังคลองแคลวและกระปรี้กระเปรา
ความเขาใจเกี่ยวกับความเพียรที่เหมาะสม จะเริ่ม
มีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อผูปฏิบัติมีความกาวหนามากขึ้นใน
การปฏิบัติ (แมเพียงครั้งเดียว) เชนผูปฏิบัติอาจเฝาดูความ
เจ็บปวดที่แรงกลา และสามารถกำหนดไดโดยไมมีปฏิกิริยา
ตอตานหรือรูส กึ วาถูกบีบคัน้ จิตก็จะมีความรูส กึ พึงพอใจและ
ชืน่ ชมในวีรกรรมของตนเอง สามารถเล็งเห็นไดชัดดวยตนเอง
วาดวยความพยายามดังกลาว จิตมิไดยอมจำนนตอความยาก
ลำบากแตไดกาวขามความลำบากนั้นอยางผูมีชัยชนะ

๔๘

โยนิโสมนสิการ
ที่มาของพลังแหงความเพียร

พระพุทธองคตรัสเพียงสังเขป
ถึงที่มาของพลังแหงความเพียร
พระพุทธองคตรัสวา
พลังมาจากความใสใจโดยแยบคาย
ที่กระตุนใหองคประกอบทั้งสามของความเพียรเกิดขึ้น

๔๙

ลำดับขั้นของความเพียร
: การแยกตัวออกจากกองกิเลส

พระพุทธองคตรัสวา
องคทั้งสามของความเพียรคือ
ความเพียรในการปลดปลอย (จากฐาน)
ความเพียรในการปลดเปลื้อง (ใหเปนอิสระ)
และความเพียรในการยืนหยัด (ใหตอเนื่อง)

๕๐

ความเพียรในการปลดปลอย มีความจำเปนในชวง
แรกของการปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในการอบรมวิปส สนา
กรรมฐาน จิตจะถูกครอบงำดวยความรูส กึ ทีบี่ บคัน้ โดยสถาน
การณใหมๆ และอาจโหยหาถึงสิ่งที่ทิ้งไวเบื้องหลัง เพื่อที่จะ
ใหการปฏิบัติกาวหนา
ผูปฏิ
 บตั พึิ งใครครวญถึงประโยชนทีจะ
่ ไดรับจากการ
ปฏิบัติ แลวเริ่มสรางความเพียรในการเจริญสติ เมื่อผูปฏิบัติ
เริ่ม การ เจริญ วิปสสนา กรรมฐาน ใน ระยะ แรก ขอ แนะนำ
วาใหกำหนดอารมณพื้นๆ กอน ใหผูปฏิบัติใสใจกำหนด
อารมณหลักเปนเกณฑแลวจึงหันไปกำหนดอารมณอืน่ ๆ เมือ่
มีอารมณอื่นมาแทรก ความเพียรอยางพื้นฐานงายๆ นี้เปน
ความเพียรประเภทที่หนึ่ง กลาวคือการปลดปลอยซึ่งเปรียบ
เสมือนขั้นตอนแรกของการยิงจรวดขึ้นจากพื้นดิน
ครั้นผูปฏิบัติสามารถรักษาสติใหอยูกับอารมณหลัก
เปนเวลานานพอสมควรแลว ก็จะเริ่มมีอุปสรรคที่ทำใหการ
ปฏิบัติไมราบรื่น นิวรณธรรมเริ่มปรากฏ เชนความเจ็บปวด
หรือความงวงเหงาหาวนอน ผูปฏิบัติจะพบวาตนเองตกเปน
เหยือ่ ทีไม
่ รูอิ โหนอิเหนของความเจ็บปวด ความรำคาญ ความ
หิว ความงวงและความสงสัย

๕๑

บางครั้งผูปฏิบัติอาจพอใจกับความสงบและความ
สบายระดับหนึ่งเพราะวาสามารถกำหนดอารมณหลักไดดี
และมั่นคง แตทันใดนั้นอารมณที่ยากตอการกำหนดก็บุกรุก
เขามา สถานการณเชนนี้เองที่จิตใจโนมไปสูความทอถอย
และเกียจคราน ความพยายามแบบปลดปลอยไมเพียงพออีก
ตอไป ผูปฏิ
 บตั ติ องเพิม่ แรงกระตุน ในการเผชิญหนากับความ
เจ็บปวดและความงวง และเพื่อกาวขามอุปสรรคกีดขวาง
เหลานี้
ความ เพียร ขั้น ที่ สอง นี้ ไดแก ความ เพียร ใน การ
ปลดเปลื้อง ซึ่งเปรียบเสมือนการยิงจรวดขั้นที่สองที่ดันให
จรวดแหวกผานชัน้ บรรยากาศของโลกไป การใหกำลังใจจาก
วิปสสนาจารยอาจชวยได ณ จุดนี้ หรือผูปฏิบัติอาจชวยตัว
เองดวยการใครครวญถึงเหตุผลดีๆ ทีจะ
่ ชวยเรงความเพียรที่
ปลดเปลือ้ งนีเมื
้ อ่ ไดรับกำลังใจทัง้ จากภายในและภายนอกแลว
ผูปฏิบัติก็สามารถรวบรวมความเพียรในการกำหนดอาการ
เจ็บปวดได หากผูปฏิบัติสามารถเอาชนะความยากลำบาก
ไดก็จะมีความรูสึกเบิกบานมาก ความเพียรก็จะยิ่งสูงขึ้น ผู
ปฏิบตั พร
ิ อมทีจะ
่ เผชิญกับอารมณตางๆ ทีเข่ ามากระทบ เชน
อาจเอาชนะอาการปวดหลัง หรือกำหนดอาการงวงนอนทีเข่ า
มาคุกคามจนเห็นความงวงนั้นอันตรธานไปเหมือนกลุมควัน

๕๒

เล็กๆ จิตใจก็จะรูส กึ สดชืน่ สวาง และสดใส ผูปฏิ
 บตั อาจ
ิ รูส กึ
วามีความเพียรอยางแรงกลา นีคื้ อประสบการณโดยตรงของ
ความเพียรที่ปลดเปลื้อง
หลั ง จาก นั้ น การ ปฏิ บั ติ อาจ คื บ หน า ไป ได อย า ง
ราบรื่น และเกิดความพึงพอใจ แตโปรดอยาประหลาดใจ
หากพระวิปสสนาจารยใหการบานเพิ่มในชวงเวลานี้ เชนขอ
ใหผูปฏิบัติเคลื่อนจิตไปกำหนดการสัมผัสที่จุดตางๆ ของ
รางกาย
การแนะนำเชนนี้ก็เพื่อสนับสนุนใหเกิดความเพียรที่
ยั่งยืนซึ่งเปนพลังแหงความเพียรประเภทที่สาม ความเพียร
ที่ยั่งยืนเปนสิ่งที่จำเปนตอความกาวหนาของการปฏิบัติซึ่ง
จะโนมนำผูปฏิบัติไปสูเปาหมาย เปรียบเสมือนการยิงจรวด
ขั้นที่สามซึ่งปลดปลอยพลังผลักดันใหจรวดหลุดพนจากแรง
โนมถวงของโลกไปอยางสิ้นเชิง เมื่อผูปฏิบัติสามารถพัฒนา
ความเพียรที่ตอเนื่อง ผูปฏิบัติก็จะเริ่มกาวสูปญญาญาณขั้น
ตางๆ
เปน เรื่อง งาย ที่ ผู ปฏิบัติ จะ ลืม วา ความ สุข ชั่ว ขณะ ที่
กำลังประสบอยูในขณะปฏิบัตินี้ จะหายไปเมื่อกลับไปสูโลก

๕๓

ปรกติ นอกเสียจากวาผูปฏิบัติจะเขาถึงระดับของความสงบ
ที่ลึกซึ้งที่สูงยิ่งขึ้นไปอีก ผูปฏิบัติอาจตองย้ำเตือนตนเองวา
เรามาปฏิบัติเพื่ออะไร
อาตมาคิดวาอยางนอยที่สุดก็ควรที่จะมุงการบรรลุ
โสดาบัน หรือเพื่อถึงความเปนผูเขาสูกระแสแหงการบรรลุ
ธรรมขั้นที่หนึ่ง ซึ่งปองกันมิใหผูปฏิบัติไปเกิดในอบายภูมิที่
ประกอบดวยอันตรายและความเจ็บปวดในอุณหภูมิที่ต่ำกวา
แต ไม วา เปา หมาย ของ ผู ปฏิบัติ คือ อะไร ผู ปฏิบัติ ก็ ไม ควร
ประมาทจนกวาจะบรรลุเปาหมายนั้น ในการที่จะทำเชนนั้น
ได ผูปฏิบัติจะตองพัฒนาความเพียรที่ยั่งยืนไมใหลดลงหรือ
ถดถอย แตเขมแข็งมากขึ้นๆ จนกระทั่งสามารถนำผูปฏิบัติสู
จุดมุงหมายได เมื่อความเพียรมีความแกกลาถึงระดับ ภาษา
บาลีเรียกวา พหุลีกะตา
ในที่สุด ความเพียรก็จะบรรลุถึงขั้นที่สี่ ที่เรียกวา
ความเพียรที่สมบูรณแบบ เปนความเพียรที่นำผูปฏิบัติให
หลุดพนจากแรงโนมถวงของโลกียสุขเขาสูอิสรภาพของพระ
นิพพานโดยสมบูรณ ผูปฏิบัติอาจจะสนใจวาสภาวะนี้เปน
อยางไร ถาอยากทราบก็ขอใหเพียรพยายามก็จะไดพบ

๕๔

เหตุที่ทำใหเกิดวิริยสัมโพชฌงค ๑๑ วิธี
พระอรรถกถาจารย
แสดงวิธีกระตุนความเพียรไว ๑๑ วิธี คือ

๑. พิจารณาภัยในอบายภูมิ ๔
วิ ธี แรก ได แ ก การ ใคร ค รวญ ถึ ง ความ น า สะ พรึ ง
กลัวของอบายภูมิ หรือความทุกขที่เราอาจตกลงไป หาก
เกียจคราน คำวา อป แปลวา “ปราศจาก” สวน อย หมาย
ถึงกุศลกรรมที่นำมาซึ่งความสุข โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
สุขที่สามารถประสบไดในโลกียภูมิ และโลกุตตรภูมิ
ดังนั้น หากไมไดปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเราก็อาจ
ตกลงสูสภาวะและภพที่อำนวยโอกาสใหสรางแตกรรมชั่ว มี
ภูมิแบบนี้อยูหลายชั้น ที่เห็นและยอมรับไดงายที่สุดก็คือ ภพ
ภูมิของสัตวเดรัจฉาน ขอใหพิจารณาดูสัตวตางๆ ที่อยูบน
ดิน อยูในทะเล และในอากาศ มีสัตวประเภทใดบางที่มี
โอกาสสรางความดี มีกายกรรมที่บริสุทธิ์

๕๕

สัตวเดรัจฉานมีชีวิตอยูในมานหมอกของความหลง
ถูกครอบงำดวยความมืดบอด ความเขลาที่หนาทึบ ตัวอยาง
เชนแมลง มีลักษณะเหมือนเครือ่ งจักรซึง่ ถูกจัดระเบียบไวโดย
สายใยแหงพันธุกรรมที่มีหนาที่เฉพาะอยางโดยไมมีโอกาส
แมแตนอยในการเลือก เรียนรู หรือแยกแยะ กระบวนการทาง
ความคิดของสัตวสวนใหญจำกัดอยูเพี
 ยงการสืบพันธุและ
 การ
อยูรอด
 เทานัน้ ในโลกของสัตว บทบาทการดำเนินชีวติ กำหนด
ไวงายอยางไมนาเชือ่ ไมเปนผูล าก็เปนผูถู กลาหรือไมก็ทัง้ สอง
อยาง มันเปนภพภูมทีิ โหด
่ รายซึง่ ผูเข มแข็งเทานัน้ จึงจะอยูรอด

ลองคิดถึงความกลัวและความหวาดระแวงในใจของสิง่ มีชีวติ ที่
ตองตกอยูใน
 สภาพแวดลอมทีไร
่ ความปราณีเชนนี้ ลองคิดดูถึง
ความกังวลและความทุกขทรมานที่สัตวพวกหนึ่งตองตายไป
เพือ่ เปนอาหารของสัตวอีกพวกหนึง่ และหากตองตายลงดวย
ความทุกขทรมานมากมายขนาดนี้แลว สัตวเหลานี้จะหา
โอกาสที่ไหนไปเกิดในภพภูมิที่ดีกวา เมื่อสภาพจิตขณะที่ตาย
เปนตัวกำหนดภพภูมิในชาติตอๆ ไป แลวสัตวเหลานี้จะหลุด
พนจากสภาวะความเปนอยูที่นากลัวเหลานี้ไดอยางไร
สัตวมีความสามารถที่จะใหทานไดหรือไม พวกมัน
มีคุณธรรมไดไหม จะรักษาศีลหาไดหรือเปลา ไมจำตอง
กลาวถึงสิ่งที่สูงสงและยากลำบากอยางการปฏิบัติวิปสสนา

๕๖

กรรมฐาน แลวสัตวจะเรียนรูการควบคุมการพัฒนาจิตของ
ตนเองใหมีคุณภาพไดอยางไร นี่เปนสิ่งที่นาสะดุงหวาดกลัว
ทีจะ
่ คิดถึงสภาวะทีการ
่ ดำเนินชีวติ ไมมทาง
ี เลือกนอกจากการ
ทำชั่ว
การใครครวญเชนนี้อาจชวยเปนกำลังใจใหผูปฏิบัติ
มีความเพียร “ขณะนี้ฉันเปนโยคีผูปฏิบัติแลว นี่เปนโอกาส
ของฉัน จะมานั่งเสียเวลาเกียจครานอยูไดอยางไร หากชาติ
หนาตองเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ฉันคงหมดโอกาสที่จะเจริญ
ความเพียรเพื่อการตรัสรูธรรม ฉะนั้นฉันจะตองไมเสียเวลา
ตองรีบเรงปฏิบัติในตอนนี้”

๒. พิจารณาเห็นอานิสงสของความเพียร
วิธีที่สอง ในการกระตุนความเพียรก็คือ การระลึก
ถึงประโยชนของความเพียรซึ่งไดกลาวมาบางแลวขางตน ผู
ปฏิบตั มีิ โอกาสอันล้ำคาทีได
่ มาสัมผัสกับพระธรรมคำสัง่ สอน
ของพระพุทธองค และเมื่อไดกาวเขามาสูโลกของธรรมะที่
ไมมีสิ่งใดเปรียบแลว จึงไมควรปลอยใหโอกาสในการที่จะ
ดำเนินตามทางทีจะ
่ นำไปสูหั วใจแหงคำสอนของพระพุทธองค

๕๗

ใหหลุดลอยไป ผูปฏิบัติสามารถเอาชนะทุกขและบรรลุถึง
โลกุตตรภาวะ กลาวคือ การตรัสรูธรรม ๔ ระดับของ
มรรคผลและนิพพานดวยการปฏิบัติของตนเอง
ถึงแมวาผูปฏิบัติจะมิไดมุงหวังการหลุดพนในชาตินี้
แตก็จะเปนที่นาเสียดายหากพลาดการบรรลุโสดาบัน หรือ
ความเปนผูถึงกระแสซึ่งปดอบายภูมิ การดำเนินตามทางนี้มิ
ใชใครๆ ก็ทำได ผูปฏิบัติจะตองมีความกลาหาญและมีความ
เพียรอยางสูง ตองเปนบุคคลทีพิ่ เศษ เมือ่ มีความเพียรพยายาม
อยางขยันขันแข็งแลว ผูปฏิบัติก็จะสามารถบรรลุเปาหมาย
ที่ยิ่งใหญได ดังนั้นจึงไมควรพลาดโอกาสในการที่จะดำเนิน
ตามทางที่จะนำไปสูแกนของพุทธธรรม หากเราพิจารณา
ใครครวญดังนี้ บางทีความเพียรและแรงบันดาลใจก็จะเกิด
ขึ้น แลวผูปฏิบัติก็จะเรงความเพียรในการปฏิบัติมากขึ้น
๓. พิจารณาถึงทางดำเนินของพระอริยบุคคล
สาม ผู ปฏิ บั ติ อาจ เตื อ น ตนเอง ให ระลึ ก ถึ ง พระ
อริยบุคคลผูซึ่งดำเนินตามทางนี้มากอนแลว หนทางนี้มิใช
ทางสายรอง พระพุทธเจาในอดีต พระปจเจกพุทธเจา พระ

๕๘

อริยสาวก พระอรหันต และพระอริยบุคคลทั้งหลาย ลวนได
ดำเนินตามทางนี้ หากผูปฏิ
 บตั มีิ ความประสงคจะเขารวมเดิน
บนเสนทางอันประเสริฐนี้ พึงเพิม่ ความแข็งแกรงใหกับตนเอง
อยางมีศักดิ์ศรีดวยความขยันขันแข็ง ไมมีที่สำหรับบุคคลผู
ขลาดหรือเกียจคราน หนทางนี้เปนหนทางของวีรบุรุษและ
วีรสตรีเทานั้น
บรรพชนผูเดิ
 นบนหนทางนีมิ้ ไดเปนผูปลี
 กแยก ละทิง้
โลกเพือ่ หนีจากปญหาหนีสิ้ นและความผิดหวัง พระพุทธองค
และ เหลา พระ อริย สาวก เปน ผู ที่มา จาก ครอบครัว ที่ ร่ำรวย
และมีความสุข หากทานเหลานั้นยังคงใชชีวิตในทางโลกตอ
ไป ไมตองสงสัยเลยวาทานจะอยูไดอยางสุขสบาย ในทาง
ตรงขามทานเห็นความไรสาระของชีวิตทางโลกและมีสายตา
ที่ยาวไกลพอที่จะมองเห็นความสุขและความสมปรารถนา
ที่เหนือกวาความสุขทางโลก ยังมีบุคคลอีกจำนวนมากที่มี
พื้นเพธรรมดาๆ ที่ไดรับแรงกดดันทางสังคม หรือจากผูนำ
หรือจากการตอสูกับปญหาสุขภาพแลวเกิดทัศนคติที่แหวก
แนว มีความมุงหวังที่จะขุดรากถอนโคนความทุกข แทน
ความปรารถนาที่จะใหความทุกขนั้นเพียงทุเลาเบาบางลงใน
ระดับของทางโลก หรือพยายามแกแคนตอผูที่ไดกอใหเกิด
ความยากลำบาก บุคคลเหลานี้กลับเขารวมเดินบนหนทางสู
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ความหลุดพน พระพุทธองคตรัสวา อริยสมบัติที่แทจริงอยูที่
ความบริสุทธิ์ภายใน มิใชสถานภาพทางสังคม พระพุทธเจา
ทุกพระองคและเหลาพระอริยสาวกลวนมีจิตใจทีสู่ งสงในการ
แสวงหาและปรารถนาความสุขที่เหนือกวาและยิ่งใหญกวา
โดยการละความเปนผูครองเรือนเพื่อเดินบนหนทางนี้ที่จะ
นำไปสูพระนิพพาน นี่เปนหนทางของพระอริยะไมใชหนทาง
สำหรับผูที่มีจิตใจโลเลหรือยอมพายแพ
ผูปฏิบัติอาจกลาวกับตัวเองวา “บุคคลที่โดดเดนได
เดินบนหนทางเสนนี้มาแลว และฉันจะตองพยายามเพื่อที่จะ
สามารถอยูรวมกับทานได ฉันจะมิอาจปฏิบัติอยางฉาบฉวย
ไดในที่นี้ ฉันจะตองเดินอยางระมัดระวังใหมากที่สุดเทาที่จะ
ทำได โดยปราศจากความกลัวเกรง ฉันมีโอกาสจะไดเปน
สมาชิกของอริยวงศซึ่งเปนครอบครัวของอริยบุคคลผูซึ่งเดิน
บนหนทางแหงอริยมรรคนี้ ฉันควรที่จะแสดงความยินดีกับ
ตนเองที่ไดมีโอกาสปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ทานเหลานั้น
ไดเคยเดินบนทางสายนี้และไดบรรลุธรรมขั้นตางๆ มากมาย
ดังนั้นฉันก็มีโอกาสที่จะเขาถึงธรรมเชนเดียวกัน”
ดวยการพิจารณาใครครวญเชนนี้ ความเพียรก็
สามารถ เกิด ขึ้น และ นำ ผู ปฏิบัติ ให บรรลุ ถึง จุด มุง หมาย คือ
พระนิพพานได
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๔. พิจารณาคุณของผูเกื้อหนุน
ปจจัยที่ ๔ ในการเจริญความเพียรก็คือ ความ
เคารพและรูสึกขอบคุณตออาหารบิณฑบาต ตลอดจนปจจัย
ตางๆ ที่จำเปนในการดำรงชีวิต สำหรับพระสงฆและแมชีนี่
หมายถึงการเคารพตอสิ่งของบริจาคของอุบาสก อุบาสิกา
มิใชเฉพาะขณะที่รับสิ่งของที่บริจาคเทานั้น
แตดวยการ
ระลึก อยู ตลอด เวลา วา ความ ศรัทธา ของ ผู อื่น นี้ ทำให การ
ปฏิบัติของเราสามารถดำเนินตอไปได
ผู ปฏิบัติ เอง ก็ ตอง พึ่งพา อาศัย ความ เกื้อ หนุน จาก
ผูอื่นในดานตางๆ จากบิดามารดาและมิตรสหาย ซึ่งอาจ
ใหการ ชวย เหลือ ไม วา ใน ทางการ เงิน หรือ ใน การ แบง เบา
ภาระทางการงานเพื่อใหผูปฏิบัติสามารถเขาอบรมวิปสสนา
กรรมฐานได ถึงแมวาผูปฏิบัติจะออกเงินเอง แตก็ยังมีอีก
หลายสิ่งหลายอยางที่ตองอาศัยการบริการจากผูอื่น อาคาร
ที่ใชเปนที่พักพิงก็สรางไวพรอมแลว น้ำและไฟฟาก็มีผูจัดหา
ให อาหารมีอาสาสมัครหุงหาให และความตองการอื่นๆ
ของ ผู ปฏิบัติ ก็ได รับ การ อำนวย ความ สะดวก และ ดูแล เปน
อยางดี ผูปฏิบัติพึงมีความเคารพและขอบคุณอยางลึกซึ้งตอ
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บริการที่ไดรับจากบุคคลผูที่ไมไดมีความเกี่ยวของอะไรกับผู
ปฏิบัติเลย แตเปนผูที่มีจิตใจดีและใจบุญสุนทาน
ผูปฏิบัติอาจกลาวกับตัวเองวา “ฉันควรจะปฏิบัติให
หนักทีส่ ดุ เทาทีจะ
่ ทำได เพือ่ ใหสมกับคุณความดีของผูบริ
 การ
เหลานี้ นีคื่ อวิธทีี จะ
่ ตอบแทนและตอบสนองตอคุณความดีของ
ผูที่มีศรัทธาเกื้อหนุน อยาใหความพยายามของทานเหลานี้
สูญเปลาเลย ฉันจะใชสิง่ ของทุกอยางทีได
่ รับมาอยางมีสติเพือ่
ลิดรอนและทำลายกิเลสอยางชาๆ เพือ่ ใหกุศลกรรมของทาน
เหลานี้เกิดอานิสงสสมความมุงหมาย”
พระพุ ท ธ องค ทรง กำหนด พระ วิ นั ย ไว เพื่ อ รั ก ษา
ระเบียบของภิกษุ และภิกษุณี หนึ่งในพระวินัยนั้นก็คือทรงมี
พุทธานุญาตใหรับของบริจาคจากผูมีจิตศรัทธา แตมิใชเพื่อ
ใหพระสงฆและแมชีมีชีวิตอยูอยางหรูหราฟุมเฟอย ปจจัยนี้
สามารถรับไดและนำไปใชในการดูแลความเปนอยูของพระ
สงฆและแมชีอยางเหมาะสม เพื่อใหทานมีสภาวะพื้นฐานที่
เอื้ออำนวยตอการทำลายลางกิเลส เมื่อไมตองวิตกเรื่องการ
กินอยู ผูปฏิบัติก็สามารถทุมเวลาใหกับการปฏิบัติทั้งสาม
อยาง คือ ศีล สมาธิ และปญญา เพื่อใหพนทุกขไดในที่สุด
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๕. พิจารณาถึงมรดกอันยิ่งใหญ
ที่พระพุทธเจาทรงประทานไว
วิธีที่หาในการเจริญวิริยะไดแก การพิจารณาวาเปน
ผูได
 รับมรดกอันยิง่ ใหญ กลาวคืออริยสมบัตซึิ ง่ ประกอบดวย
คุณสมบัติ ๗ ประการ คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ
จาคะ และปญญา
เนื่องจากอริยทรัพยเหลานี้มิใชรูปธรรม จึงมั่นคง
ถาวร ในทางตรงกันขาม มรดกที่ผูปฏิบัติไดรับจากบิดา
มารดา เปนวัตถุจึงอาจสูญหาย เนาเปอย และแตกสลายได
นอกจากนีมรดก
้ ทางโลกอาจเปนเหตุแหงทุกขนานัปการ เชน
บางคนก็ถลุงสมบัติใหหมดไปอยางรวดเร็ว ขณะที่บางคนไม
พอใจกับสิ่งที่ได แตอริยสมบัตินี้มีแตคุณ เพราะชวยคุมครอง
และยกระดับจิตใหสูงขึ้น อริยสมบัติจะติดตามเจาของไปทุก
ภพทุกชาติตลอดการเวียนวายในวัฏฏสงสาร
ในทางโลก หากลูกหลานเกเร พอแมอาจตัดออกจาก
กองมรดก เชนเดียวกับในทางธรรม หากผูปฏิ
 บตั เป
ิ นคนเหลว
ไหลและเกียจคราน ก็จะไมไดรับอริยสมบัติทั้งเจ็ดเชนกัน ผู
ปฏิบตั ทีิ อดทน
่
และมีความเพียรพยายามอยางตอเนือ่ งเทานัน้
ที่จะคูควรกับการไดรับอริยสมบัติ
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ความ เพี ย ร จะ พั ฒ นา เต็ ม ที่ ก็ ต อ เมื่ อ ผู ปฏิ บั ติ เกิ ด
ญาณ ปญญา ที่ สูง ขึ้น ตาม ลำดับ จนถึง มรรค ญาณ และ ผล
ญาณ ความเพียรที่สมบูรณเชนนี้เองที่ทำใหผูปฏิบัติคูควร
กับอริยสมบัติอยางแทจริง
หาก ผู ปฏิบัติ พยายาม ขวนขวาย พัฒนา ความ เพียร
อยางตอเนื่อง คุณสมบัติเหลานี้ก็จะเกิดขึ้นคงอยูอยางถาวร
หากพิจารณาดังนี้ผูปฏิบัติก็จะมีกำลังใจเขมแข็งมากขึ้นใน
การปฏิบัติ
๖. พิจารณาถึงความยิ่งใหญ
ของพระศาสดาผูประเสริฐ
การพิจารณาขอที่หกในการพัฒนาความเพียร คือ
การระลึกถึงความยิ่งใหญและพระปญญาคุณของพระพุทธ
องค ผูทรง คน พบ และ สั่ง สอน สัจ จ ธรรม นี้ ความ ยิ่ง ใหญ นี้
สามารถเห็นไดจากการที่แผนดินสั่นสะเทือนถึงเจ็ดครั้งใน
พุทธสมัย ครั้ง แรก เมื่อ พระ โพธิสัตว ปฏิสนธิ เปน พระ ชาติ
สุดทายในพระครรภของพุทธมารดา ครั้งที่สองเมื่อเจาชาย
สิทธัตถะเสด็จหนีออกจากวังเพื่อออกบวช และอีกครั้งเมื่อ
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ตรัสรู ครั้งที่สี่เมื่อทรงแสดงปฐมเทศนา ครั้งที่หาเมื่อทรง
เอาชนะมารได ครั้งที่หกเมื่อเสด็จลงจากดาวดึงส หลังจาก
ทรงแสดงพระอภิธรรมแกพุทธมารดาแลว และครั้งที่เจ็ดเมื่อ
พระพุทธเจาทรงดับขันธปรินิพพาน
ผูปฏิบัติพึงพิจารณาถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระ
ปญญาคุณของพระพุทธองค มีเรือ่ งราวมากมายเกีย่ วกับการ
่
สรางบารมีของพระองค ระยะเวลาและความทุม เททีพระองค
ทรงอุทิศใหเพื่อบรรลุจุดหมาย บารมีที่พระองคทรงสราง
และพระเมตตาที่มีตอมวลมนุษย พึงระลึกวาหากผูปฏิบัติ
พากเพียรตอไปก็อาจบรรลุคุณสมบัติที่ยิ่งใหญเหลานี้ไดเชน
เดียวกัน
กอนที่พระพุทธองคจะตรัสรู สิ่งมีชีวิตทั้งหลายตาง
ตกอยูในเมฆหมอกแหงโมหะและอวิชชา ทางแหงความหลุด
พนยังไมมใคร
ี คนพบ ทุกชีวติ ลวนตะเกียกตะกายอยูใน
 ความ
มืด หากชนเหลานั้นปรารถนาความพนทุกขก็ตองแสวงหา
หนทางเอาเอง หรือปฏิบัติตามวิธีที่มีผูประกาศเอาไว แตก็
ยังไมใชหนทาง มีวิธีตางๆ มากมาย นับตั้งแตการบำเพ็ญ
ตบะทรมานตนเองไปจนถึงการหมกมุนอยูในกามคุณอยาง
ไมมีขีดจำกัด
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ความตั้งใจเพื่อโปรดสัตว
ครัง้ หนึง่ พระพุทธองคเกิดเปนฤๅษีชือ่ สุเมธดาบส ใน
สมัยของพระทีปงกรสัมมาสัมพุทธเจา ทานสุเมธดาบส เห็น
วาชนทัง้ หลายตองทนทุกขอยูใน
 ความมืด ไมมทาง
ี ปลดเปลือ้ ง
ตนเอง ได หาก ไมมี ผู ตรัสรู เปน พระ สัมมา สัม พุทธ เจา เสด็จ
มาโปรด ทานจึงตัดสินใจทีจะ
่ ไมตรัสรู (เปนพระอรหันตสาวก)
ในชาตินั้น ซึ่งหากมีพระประสงคก็สามารถจะทำได แตทาน
กลับอธิษฐานในการสรางบารมีเพือ่ เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
ไมวาจะใชเวลาอีกกี่อสงไขยกัปปก็ตาม ดวยปรารถนาที่จะ
ชวยสัตวใหพนจากทุกข มิใชเฉพาะพระองคเอง
เมื่อบารมีเปยมลนพระพุทธองคทรงมีความโดดเดน
เปนเลิศ ในเวลาตรัสรูพระพุ
 ทธองคทรงประกอบดวยองคสาม
คือ พระบารมีทางเหตุ ผล และความเปนอุปการะเกื้อกูล
พระพุ ท ธ คุ ณ ประการ แรก ได แ ก การ สั่ ง สม บารมี
มาหลายภพหลายชาติ ทั้งจาคะ เมตตา และคุณธรรม
พระพุทธองคทรงสละพระองคเองเพื่อผูอื่นจนตรัสรูที่ใตตน
พระศรีมหาโพธิ์และถึงพรอมดวยพระสัพพัญุตญาณ ญาณ
ซึ่งเปนความสำเร็จ เรียกวาพุทธบารมีที่ใหผล อันเนื่องมา
จากการสรางบารมีในทางเหตุ กลาวคือการสรางวิสุทธิคุณ
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ในทางจิต สวนพระพุทธคุณประการที่สามของพระพุทธองค
คือ พระ มหากรุณาธิคุณ ใน การ สั่ง สอน เวไนย สัตว เปน เวลา
นานหลายป มิใชเพราะความภาคภูมิในพระโพธิญาณ แต
ดวยพระเมตตาและพระกรุณาที่มีตอหมูสัตวที่สามารถฝกได
จึงทรงสั่งสอนนับแตตรัสรูโดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย
ทรง แบง ปน พระ ธรรม แก ผู ที่ พรอม จน กระทั่ง เสด็จ ดับ ขัน ธ
ปรินิพพาน
การพิจารณาใครครวญถึงพุทธบารมีที่ยิ่งใหญนี้จะ
ชวยใหผูปฏิบัติมีกำลังใจในการปฏิบัติตอไป

ความเมตตานำสูการปฏิบัติ
ความเมตตาเปนแรงบันดาลใจเพียงประการเดียว
ของพระโพธิสัตวสุเมธดาบสในการเสียสละการตรัสรูธรรม
ของทานเอง เพื่อสรางบารมีเปนพระพุทธเจา ดวยพระเนตร
ที่เปยมดวยพระมหากรุณา เมื่อทรงเห็นวาหมูสัตวตองตกอยู
ในความทุกขเพราะดำเนินทางผิด จึงทรงอธิษฐานที่จะสราง
ปญญาบารมีในการชวยเหลือมวลมนุษย

๖๗

แต ความ เมตตา จะ ตอง นำ สู การ ปฏิบัติ ดวย และ
การปฏิบัติตองประกอบดวยปญญาจึงจะสัมฤทธิ์ผลเพราะ
ปญญาสามารถแยกแยะหนทางทีถู่ กและผิดออกจากกัน หาก
ประกอบ ดวย เมตตา แต ขาด ปญญา อาจ กอ ให เกิด ผล ราย
มากกวาผลดี และในทางกลับกันหากถึงพรอมดวยปญญา
จนบรรลุโลกุตตรธรรมแลว แตปราศจากความเมตตา บาง
ทานก็อาจไมทำอะไรเลยในการที่จะชวยเหลือผูอื่น
ดังนั้น ทั้งพระปญญาคุณและพระกรุณาคุณที่มีพรั่ง
พรอม ทำใหพระพุทธองคทรงยอมเวียนวายอยูในสังสารวัฏ
อยางอดทนแมจะถูกดูหมิ่น ถูกทำรายก็ทรงอดทนและอด
กลัน้ กลาวกันวาหากจะรวมความเมตตาของมารดาทัง้ หลาย
ในโลกทีมี่ ตอบุตร ยังไมอาจเปรียบไดกับพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระพุทธองค แมวามารดาจะสามารถใหอภัย แตการ
เลี้ยงดูบุตรจนเติบใหญมิใชเรื่องงายเลย เด็กบางคนกาวราว
และสามารถทำรายมารดาของตนได และไมวาความผิดนัน้ จะ
่ ใหอภัยแกลูก แต
รายแรงเพียงใด หัวใจของแมพรอมเสมอทีจะ
น้ำพระทัยของพระพุทธองคในการใหอภัยเหนือชัน้ กวา เพราะ
เปนการใหอภัยอยางไรขอบเขต อภัยทานนี้เปนการแสดงถึง
พระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญประการหนึ่ง

๖๘

ครั้งหนึ่งพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพญาวานร
ขณะกำลังหอยโหนอยูในปาก็ไดพบพราหมณคนหนึ่งตกอยู
ในหลุมชวยตัวเองไมได จึงเกิดความสงสารเนื่องจากพระ
โพธิสัตวไดเจริญเมตตาบารมีมาหลายชาติ
พระ โพธิสัตว เตรียม ที่ จะ กระโดด ลง ไป ใน หลุม เพื่อ
ชวยพราหมณ แตยังไมแนใจวาพระองคจะมีแรงพอที่จะอุม
พราหมณขึ้นมาหรือไม แลวพระองคก็เกิดปญญาวาควรจะ
ทดสอบกำลังโดยการยกกอนหินที่วางอยูขางๆ กัน เมื่อได
ลองดูทานก็แนใจวามีกำลังพอที่จะชวยเหลือพราหมณได
พระโพธิสัตวปนลงไปในหลุมอยางกลาหาญแลวอุม
พราหมณนั้นขึ้นมาสูที่ๆ ปลอดภัย เสร็จแลวก็หมดแรงลม
ลง พราหมณนัน้ แทนทีจะ
่ ระลึกถึงบุญคุณกลับยกกอนหินขึน้
แลวทุบหัวพญาวานรเพือ่ เอาเนือ้ กลับไปเปนอาหาร พอตืน่ ขึน้
พญาวานรก็พบวากำลังอยูใกลความตาย จึงรูไดวาเกิดอะไร
ขึน้ แตก็มิไดถือโกรธเนือ่ งจากไดสรางบารมีในการใหอภัยมา
ดีแลว จึงกลาวกับพราหมณวา “สมควรแลวหรือทีท่ านจะฆา
เรา เมื่อเราเพิ่งชวยชีวิตทาน”
พระโพธิสัตวระลึกไดวาพราหมณนั้นหลงปามาและ
คงไมอาจกลับบานเองไดโดยปราศจากผูน ำทาง ความเมตตา
ของทานไมสิ้นสุด พญาลิงกัดฟนพยายามพาพราหมณออก

๖๙

จากปา แมจะมีเลือดออกมามากมาย พญาวานรบอกทางให
พราหมณหาทางออกจากปาจนสำเร็จ
แคเพียงเสวยพระชาติเปนพญาวานร พระพุทธองค
ยังทรงมีพระเมตตาและพระปญญาถึงปานนี้ ลองพิจารณา
ดูเถิดวาเมื่อพระพุทธองคไดทรงสรางสมบารมีจนบริบูรณ
และไดตรัสรูแลว จะทรงมีพระเมตตาคุณและพระปญญาคุณ
ที่ยิ่งใหญสักปานใด

พระสัพพัญุตญาณ
หลัง จาก เสวยพ ระ ชาติ เปน พระ โพธิสัตว จน นับ ไม
ถวน ในพระชาติสุดทายทรงเกิดเปนมนุษย เมื่อบารมีเปยม
ลน พระองคก็ทรงเริ่มแสวงหาทางสูความหลุดพน หลัง
จากไดทดลองวิธีตางๆ มามากมาย ในที่สุดก็ทรงคนพบ
อริยมรรคที่ทำใหพระองคแทงตลอดในความไมเที่ยง ความ
เปนทุกข และความไมใชตัวไมใชตนของสภาวธรรมทั้งปวง
เมื่อการปฏิบัติกาวหนาขึ้น พระพุทธองคทรงบรรลุญาณ
ขั้นตางๆ และบรรลุเปนพระอรหันตในที่สุด ทรงพนจาก
ความโลภ ความโกรธ และความหลงโดยสิ้นเชิง จากนั้น

๗๐

พระ สัมมา สัมโพธิ ญาณ ก็ ปรากฏ ขึ้น พรอม ดวย ปฏิ สัม ภิท า
ญาณแหงพุทธวิสัย พระสัมมาสัมโพธิญาณหมายถึง หาก
พระพุทธองคมีพระประสงคจะรูเรื่องหนึ่งเรื่องใดเพียงแตนึก
คำถาม คำตอบก็จะปรากฏขึ้นเองโดยปกติ
เพราะเหตุแหงการตรัสรู พระพุทธองคจึงทรงถึง
พรอมดวย “พระสัพพัญุตญาณ” สมดังพระนามเต็มอัน
เปนที่รูจักกัน ดวยเหตุและบารมีที่ไดทรงสรางไวในอดีตชาติ
เมื่อตรัสรูแลว พระพุทธองคทรงรำลึกถึงคำอธิษฐาน
ที่ไดตั้งปฏิญญาไวเมื่อครั้งเสวยพระชาติเปนสุเมธดาบสใน
อันที่จะชวยรื้อขนสัตวขามมหาสมุทรแหงวัฏฏทุกข เพราะ
เหตุแหงการตรัสรู พระมหากรุณาและพระปญญาจึงเปยม
ดวยพลังและประสิทธิภาพอันประมาณมิได พระพุทธองคจึง
ทรงเริ่มสั่งสอนธรรมอยางตอเนื่องเปนเวลา ๔๕ พรรษา จน
กระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธองคทรงพักผอน
เพียงวันละ ๒ ชั่วโมง ทรงทุมเทเวลาที่มีอยูใหกับการเผยแผ
ธรรม เพื่อชวยใหเวไนยสัตวไดรับผลและประสบแตความ
ผาสุกดวยวิธีตางๆ แมในเวลาที่อาพาธหนักใกลปรินิพพาน
พระพุทธองคยังไดตรัสสอนสุภัททะ นักบวชจากศาสนาอื่น
จนบรรลุธรรมซึ่งนับเปนพระสาวกองคสุดทาย

๗๑

พระนามที่สามของพระพุทธบารมี คือ “พระพุทธ
คุณในการดูแลใหสัตวโลกอยูเย็นเปนสุข” ซึ่งเปนผลจากสอง
ขอแรก มีคำถามวาเมื่อพระพุทธองคตรัสรูและประหารกิเลส
ไดโดยสิน้ เชิงแลว เหตุใดจึงยังดำรงพระชนมอยูใน
 โลก เหตุใด
จึงทรงสมาคมกับหมูคน
 ผูปฏิ
 บตั พึิ งระลึกวาพระพุทธองคนัน้
ปรารถนาที่จะนำสัตวโลกใหพนจากวัฏฏทุกขและดำเนินชีวิต
ในทางที่ถูกตองดวยพระมหากรุณาธิคุณและพระปญญาคุณ
ดวย พระ ปญญา คุณ พระพุทธ องค สามารถ จำแนก
ประโยชนออกจากโทษได หากบุคคลไมสามารถแยกแยะได
อยางชัดเจนแลว จะเกื้อกูลผูอื่นไดอยางไร แนนอนวาผูมี
ปญญายอมรูหนทางแหงความสุขและความทุกข แมกระนั้น
ก็ตาม หาก บุคคล ปราศจาก ความ กรุณา ก็ ยอม จะ ไมรู สึก
รูสมกับชะตากรรมของสัตวทั้งหลาย ดวยพระมหากรุณา
พระพุทธองคทรงแนะนำใหพุทธบริษัทหลีกจากอกุศลกรรม
อันจะนำมาซึ่งทุกขโทษ และดวยพระปญญาคุณพระพุทธ
องคทรงสามารถเลือกสรรพระธรรมในการสัง่ สอนพุทธบริษทั
อยางชัดเจนและสัมฤทธิ์ผล พระเมตตาและพระปญญาคุณนี้
ทำใหพระพุทธองคเปนพระบรมครูที่เหนือกวาครูทั้งปวง

๗๒

พระพุทธองคมิไดกระทำเพื่อ ลาภ ยศ สรรเสริญ
หรือเพื่อการมีบริวารมากมาย หรือเพื่อประโยชนทางสังคม
พระพุทธ องค ทรง กระทำ แต เพียง เพื่อ ชี้ หนทาง ที่ ถูก ตอง ให
สัตวทั้งหลายสามารถรูธรรมไดตามกำลังของตน นี่คือพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ เมื่อเสร็จพุทธกิจ พระพุทธองคก็จะเสด็จ
เขาไปอยูในปาที่สงบวิเวก มิไดอยูทามกลางฝูงชน สรวลเส
เฮฮาอยูกับหมูชน พระพุทธองคทานมิไดทรงแนะนำลูกศิษย
ใหรูจักกัน (เหมือนศูนยบริการติดตอ) การมีชีวิตที่สงบวิเวก
มิใชเรื่องงาย ปุถชุ นคนธรรมดาคงไมอาจมีความสุขอยูกับ
ความวิเวกโดยลำพังได แตพระพุทธองคก็มิใชบุคคลธรรมดา

คำแนะนำสำหรับวิปสสนาจารย
สำหรับผูที่ประสงคจะเปนธรรมกถึกหรือวิปสสนา
จารย พึงระมัดระวังในความสัมพันธกับศิษย ความสัมพันธ
ใดๆ ควร อยู บน พื้น ฐาน ของ ความ เมตตา ตาม เบื้อง พระ
ยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาเทานั้น ทั้งนี้เพราะความ
สัมพันธกับศิษยทีใกล
่ ชิดเกินไปอาจกอใหเกิดผลเสีย เนือ่ งจาก
อาจทำใหขาดความเคารพและความนับถือได

๗๓

วิปสสนา จาร ย ควร ดำเนิน รอย ตาม อยาง พระพุทธ
องค ใน การ ให กำลัง ใจ ที่ เหมาะ สม และ ใน การ แสดง ธรรม
มิไดมุงเพื่อความมีชื่อเสียง แตมุงใหประโยชนอยางแทจริง
พระพุทธองคทรงใหหลักการในการทำใหกาย วาจา ใจ
สงบเพื่อกอใหเกิดสันติสุข วิปสสนาจารยพึงหมั่นตรวจสอบ
แรงจูงใจของตนอยูเสมอๆ
มีผูถามวาจะสอนกรรมฐานอยางไรจึงไดผลดีที่สุด
อาตมาตอบวา “ประการแรกสุด ผูสอนจะตองปฏิบัตจน
ิ เกิด
ความชำนาญกอน จากนั้นจึงแสวงหาความรูทางทฤษฎีจาก
พระไตรปฎก สุดทายจึงนำความรูทั ง้ สองนัน้ มาผนวกกันโดย
มีพืน้ ฐานอยูบน
 ความเมตตาและกรุณาอยางแทจริง หลักการ
สามประการนี้จะทำใหการสอนไดผลดี”
ในโลกนีบุ้ คคลจำนวนมากพอใจกับชือ่ เสียง เกียรติยศ
และความสำเร็จจากโชควาสนา บุคคลเหลานั้นอาจยังมิได
่ ทธองค
ประพฤติปฏิบตั โดย
ิ การสรางเหตุใหสำเร็จ ดังทีพระพุ
ไดทรงปฏิบัติมาแลว บุคคลเหลานั้นอาจยังมิไดทำงานหนัก
แต ประสบ ความ สำเร็จ หรือ ความ ร่ำรวย ดวย ความ บังเอิญ
พวกเขามักถูกวิพากษวิจารณวา “ไมนาเชื่อวาคนพวกนั้น
ประสบความสำเร็จไดอยางไร เหลวไหลและเกียจคราน ไม
สมควรที่จะไดรับสิ่งเหลานี้เลย”

๗๔

หลายๆ คนอาจทำงานหนัก แตอาจเปนเพราะขาด
ปญญา หรือพรสวรรค จึงทำใหประสบความสำเร็จชาหรือ
ไมสำเร็จเลย บุคคลเหลานี้จึงไมอาจกระทำผลใหสำเร็จ แต
ก็ไมพนการครหาเชนกัน “นายคนนั้นนาสงสารจัง ทำงาน
หนักเหลือเกินแตไมคอยมีสมอง”
นอกจากนี้ยังมีกลุมบุคคลที่ทำงานหนักแลวประสบ
ความสำเร็จ เมื่อบรรลุจุดมุงหมายแลวสามารถนอนหลับพัก
ผอนอยูบน “บัลลังก” แหงความสำเร็จได ตางจากพระพุทธ
องค ที่ พระองค ทรง นำ ความ สำเร็จ อัน ยิ่ง ใหญ นี้ ชวย เหลือ
เกือ้ กูลแกมวลมนุษย บุคคลทีกล
่ าวมาไมยอมชวยเหลือสังคม
หรือผูอื น่ เขาเหลานัน้ ก็จะตองไดรับคำครหา “ดูซิวาพวกนัน้
เห็นแกตัวแคไหน มีทรัพยสมบัติ เงินทอง และความสามารถ
พิเศษมากมาย แตไมมีเมตตาหรือน้ำใจเลย”
เปนการ ยาก ที่ จะ หลีก หนี คำ ครหา หรือ คำ วิพากษ
วิจารณในโลกนี้ คนสวนใหญมักซุบซิบนินทา คำวิจารณ
เปนแคคำครหานินทา แตบางอยางก็เปนเรื่องจริงที่ชี้ใหเห็น
ขอบกพรองในตัวบุคคลนัน้ พระพุทธองคจึงทรงเปนพระมหา
บุรษุ ทีวิ่ เศษ สามารถกระทำความสำเร็จใหบังเกิดขึน้ ดวยการ
สรางเหตุที่ใหผล และนำมาใชประโยชนอยางแทจริง

๗๕

เราอาจเขียนหนังสือไดเปนเลมๆ ในการพรรณนา
พระพุทธคุณของพระบรมศาสดาผูทรงเปนทั้งผูคนพบและ
บรมครูแหงทางหลุดพน ในที่นี้อาตมาปรารถนาเพียงเปด
ประตู ให ผู ปฏิบัติ ได ระลึก ถึง พระพุทธ คุณ อัน ยิ่ง ใหญ ของ
พระพุทธเจา เพื่อจะไดมีกำลังใจในการปฏิบัติ
เมื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ ผูปฏิบัติอาจเปยมไปดวย
ความยำเกรง ความชื่นชม และเกิดความรูสึกซาบซึ้งถึง
โอกาสอันยิง่ ใหญในการทีจะ
่ ไดเดินบนหนทางทีพระ
่ มหาบุรษุ
ไดทรงคนพบและนำมาสั่งสอน บางทีผูปฏิบัติอาจรูแกใจได
วาการเดินบนหนทางสายนี้ ผูปฏิบัติไมอาจทำตัวเหลวไหล
เฉื่อยชา หรือเกียจครานได
อาตมาหวังวาผูปฏิ
 บตั จะ
ิ ไดรับแรงบันดาลใจ มีความ
กลาหาญ เขมแข็งและอดทน และสามารถเดินตามหนทางนี้
ไปจนถึงที่สุด
๗. พิจารณาถึงชาติอันประเสริฐ
การพิจารณาประการที่เจ็ดในการเจริญความเพียร
คือ การพิจารณาถึงชาติอันประเสริฐ ขณะนี้เรากำลังปฏิบัติ

๗๖

วิปสสนากรรมฐานตามหลักของสติปฏฐานสูตร ซึ่งเปนคำ
สอนของพระพุทธองคเกี่ยวกับฐานทั้งสี่ของสติ ดังนั้นอาจ
กลาวไดวาเราเปนเชือ้ สายของพระพุทธองค ผูปฏิ
 บตั ควร
ิ ภาค
ภูมิใจที่จะเรียกตนเองวา ธรรมทายาท
เมื่อเราเจริญวิปสสนากรรมฐาน เราไดรับสายเลือด
ของพระธรรม ไมสำคัญวาเราจะหางไกลจากสถานที่ประสูติ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจาเพียงใด หรือมีเชือ้ ชาติ ศาสนา หรือ
ประเพณีตางกันอยางไร ความแตกตางนีไม
้ มความ
ี สำคัญเลย
ตราบใดที่เรายังยึดมั่นตอไตรสิกขา อันไดแก ศีล สมาธิ และ
ปญญา เราทัง้ หลายตางก็เปนสมาชิกครอบครัวของพระธรรม
เหมือนๆ กัน พระธรรมเปนสายเลือดของเรา เชนเดียวกับ
สายเลือดทีแล
่ นอยูใน
 กายของพระอริยบุคคลในสมัยพุทธกาล
ผูซึ ง่ ผานการฝกฝนเชนเดียวกันนี้ พึงปฏิบตั อย
ิ างเขมแข็งดวย
ความเคารพและเชือ่ ฟง เราก็สามารถมีชีวติ ทีคู่ ค วรกับชาติอัน
ประเสริฐนี้
พี่นองนักปฏิบัติธรรมในสมัยพุทธกาลลวนมีวิริยะ
อุตสาหะและความกลาหาญที่ยิ่งใหญ ไมยอมพายแพ มุงมั่น
ปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุถึงความพนทุกข ในเมื่อเราเปนธรรม
ทายาท เราจะตองไมคิดที่จะยอมพายแพเชนกัน

๗๗

๘. พิจารณาถึงเพื่อนพรหมจรรย
ผูมีความขยันหมั่นเพียร
ขอควรพิจารณาประการที่แปดในการเจริญความ
เพียร คือ การระลึกถึงอริยชนผูลวงมากอนแลวในภาษาบาลี
เรียกวา พรหมจริยา หมายถึงผูที่ดำเนินชีวิตอันประเสริฐ
ในสมัยกอนมีภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานาหรือสตรีผู
เตรียมบวชเปนภิกษุณี และสามเณร สามเณรี เมื่อเวลาลวง
ไป ภิกษุณีในลัทธิเถรวาทก็หมดลง หากจะพูดใหถูกแลว
ปจจุบันคณะสงฆประกอบดวยภิกษุ และสามเณร ผูปฏิบัติ
ตามพระวินัยของพระศาสดา นอกจากนี้ยังมีอนาคริก ชาย
หญิง และศีลจาริณี หรือแมชี ผูที่ถึงแมวาจะรักษาศีลนอย
กวาแตก็ยังนับวาเปนผูที่ใชชีวิตอันประเสริฐ
อยางไรก็ตาม ผูปฏิบัติธรรมทุกคนไมวาจะบวช
อยางเปนทางการหรือไม ยอมมีคุณสมบัติแหงความบริสุทธิ์
ศีล สมาธิ และปญญาเหมือนกัน ในฐานะผูปฏิบัติธรรม ทุก
ทานมีคุณสมบัติเหลานี้เชนเดียวกับพระสารีบุตร และพระ
โมคคัลลานะ พระอัครสาวกฝายขวา ฝายซาย และพระ
มหากัสสปะ ฝายภิกษุณีสงฆก็มีพระนางมหาปชาบดีโคตมี

๗๘

เถรีกับบริวาร ตลอดจนเหลาพระภิกษุณีผูยิ่งใหญและกลา
หาญในการปฏิบัติธรรมทั้งหลาย บุรุษสตรีที่มีชื่อเสียงเหลา
นี้ลวนเปนสหธรรมมิกของเรา เราสามารถศึกษาประวัติ
และรำลึกถึงความยิ่งใหญ ความกลาหาญและความมุงมั่น
ของทาน ในการคิดใครครวญนั้นเราพึงถามตนเองวาเราได
ประพฤติตนจนถึงมาตรฐานอันสูงสงนี้แลวหรือยัง เราอาจ
มีกำลังใจเมื่อคิดวาทานเหลานั้นเปนกำลังใจใหเราในความ
พากเพียรในแตละวัน

๗๙

ไมเปนที่รัก ที่ปรารถนา :
เรื่องของพระโสณาเถรี
มีพระภิกษุณีผูมีชื่อเสียงทานหนึ่ง ชื่อพระโสณา
เถรี กอนบวชเปนภิกษุณี ทานเคยแตงงานและมีลูก ๑๐ คน
นับเปนครอบครัวใหญสำหรับยุคปจจุบัน พอลูกแตละคน
เติบโตขึ้นก็ออกจากบานไปมีครอบครัวของตนเอง เมื่อลูก
คนสุดทายแตงงาน สามีของนางโสณาก็ตัดสินใจออกบวช
ตอมานางโสณาจึงรวบรวมทรัพยสมบัติที่ไดสรางสมรวมกับ
สามีแจกจายใหแกลูกๆ แลวขอใหพวกเขาดูแลนางเปนการ
ตอบแทน
ในระยะแรก นางโสณาก็มีความสุขดี ไปอยูกับลูก
คนนั้นทีคนนี้ที และดูเหมือนวานางโสณาจะเปนหญิงสูงวัย
มีอายุราว ๖๐ หรือ ๗๐ แตแลวลูกๆ ก็เริ่มรูสึกรำคาญ พวก
เขาวุนวายอยูกับครอบครัวของตนเอง พอนางมาถึง พวกเขา
ก็รำพึงวา “โอ แมยาย/แมสามีมาอีกแลว” นางสังเกตเห็น
ความเฉื่อยชานั้นจึงเริ่มรูสึกหดหู และเริ่มตระหนักวานี่มิใช
ชีวิตที่ประเสริฐในการถูกมองวาเปนตัวกอกวน ไมเปนที่รัก
ที่ปรารถนา พอแมในสมัยปจจุบันบางคนก็คงรูสึกคลายๆ
กัน

๘๐

โสณาพิจารณาทางเลือกตางๆ การฆาตัวตายไม
เปนการสมควร นางจึงไปยังสำนักภิกษุณีและขอบวชซึ่ง
ก็ไดรับอนุญาต เวลานั้นนางชรามากจนไมสามารถออกไป
บิณฑบาตหรือทำภาระหนาที่ใดๆ ในสำนักได โสณาทำได
เพียงอยางเดียวคือตมน้ำใหเพื่อนๆ อยางไรก็ตาม โสณา
เปนคนมีไหวพริบ เมื่อพิจารณาดูฐานะของตนแลว นาง
จึงบอกกับตัวเองวา “เวลาของฉันเหลือนอยเต็มที ฉันตอง
ฉกฉวยโอกาสในการปฏิบัติอยางแข็งขัน ฉันไมมีเวลาที่จะ
เสียไดแมเพียงวินาทีเดียว”
โสณ า ชรา และ ออนแอ มาก เสีย จน กระทั่ง ตอง เกาะ
ผนังกำแพงรอบสำนักในการเดินจงกรม ดังนั้นนางจึงเดิน
เกาะกำแพงเปนวงกลม หากจะเดินในปานางก็ตองเลือกเดิน
เกาะราวไมที่ขึ้นชิดกัน ดวยความขยัน อดทน และมีใจมุง
มั่น ไมชานางก็บรรลุอรหัตตผล
เราอาจมองไดวา ความอกตัญูของบรรดาลูกๆ
กลับเปนผลดีแกโสณา หลังจากบรรลุอรหัตตผลแลว พระ
โสณาเถรีอุทานวา “โอ ดูโลกนี้สิ คนทั้งหลายผูกพันอยูกับ
ชีวิตครอบครัว และพอใจกับความสุขทางโลก แตสำหรับฉัน
เพราะฉันถูกลูกๆ ทอดทิ้ง ฉันจึงละทิ้งครอบครัวออกบวช
บัดนี้ฉันไดพบสัจจธรรมของการออกบวชแลว”

๘๑

ใน สมัย นั้น เปน เรื่อง สะดวก และ งายดาย ที่ จะ ไป ยัง
สำนักภิกษุณีแลวขอบวช ปจจุบันนี้แมสตรีไมมีโอกาสบวช
เปนภิกษุณี เพราะภิกษุณีสงฆหมดไปแลวก็ตาม สตรีที่
ปรารถนาออกบวชยังมีโอกาสทำไดโดยการปฏิบัติตามพุทธ
โอวาทที่แสดงไวในพระสุตตันตปฎกวา บุคคลพึงปฏิบัติโดย
การขัดเกลาจิตใจใหบริสุทธิ์ตามหนทางแหงอริยมรรคมีองค
แปดดวยความจริงใจ ดวยวิธีนี้ ไมมีใครเสียสิทธิประโยชน
แทจริงแลววิธีนี้เหมาะกับยุคสมัยของเรา ซึ่งหากทุกคนเปน
ภิกษุ ภิกษุณี (โดยการบวชใจ) ก็จะไมมีปญหาเรื่องความ
เหลื่อมล้ำ
๙. เวนจากบุคคลผูเกียจคราน
วิธีที่เกาในการเจริญความเพียรก็คือ การเวนจาก
บุคคลผูเกียจคราน มีบุคคลจำนวนหนึ่งที่ไมเคยสนใจใน
การพัฒนาจิต ไมเคยพยายามชำระจิตใจใหบริสุทธิ์ เอาแต
กิน นอน และหาความสุขตามใจปรารถนา บุคคลเหลานั้น
เปรียบเหมือนงูเหลือมทีกลื
่ นเหยือ่ แลวนอนนิง่ เปนเวลานานๆ
การคบหาสมาคมกับบุคคลเหลานี้จะทำใหผูปฏิบัติเกิดแรง

๘๒

บันดาลใจในการเรงความเพียรไดอยางไร ผูปฏิบัติพึงเวน
จากการสมาคมกับบุคคลเหลานัน้ ซึง่ จะเปนกาวสำคัญในการ
เจริญความเพียร

๑๐. สมาคมกับบุคคลผูปรารภความเพียร
กาวตอไปที่ผูปฏิบัติพึงดำเนิน คือ การเลือกสมาคม
กับผูปฏิบัติที่มีความอดทนและยืนหยัดในการพัฒนาความ
เพียรอยางเขมแข็ง นีเป
่ นวิธทีี สิ่ บในการเจริญความเพียร โดย
เฉพาะอยางยิ่งในระหวางการอบรมวิปสสนากรรมฐานซึ่ง
ผูปฏิบัติจะไดอยูรวมกับผูที่ยึดมั่นในพระธรรม อดทน เด็ด
เดีย่ ว พยายามเจริญสติตลอดเวลาและรักษาความเพียรทีเข่ ม
แข็งไวอยางตอเนื่อง ผูที่ใหความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ
จิตนี้แหละเปนมิตรที่ดีที่สุด ในการอบรมกรรมฐานผูปฏิบัติ
จะสามารถเรียนรูได
 จากผูปฏิ
 บตั ทีิ เป
่ นโยคีตัวอยาง พยายาม
เลียนแบบการกระทำและการปฏิบตั ทีิ จะ
่ ทำใหตนเองกาวหนา
ขึน้ พึงปลอยใหความขยันหมัน่ เพียรเปนเสมือนโรคติดตอ พึง
ดูดซับพลังความเพียรที่ดีและปลอยใหตัวเองโหมตามไป

๘๓

๑๑. นอมใจไปในการเจริญความเพียร
วิธสุี ดทายและดีทีส่ ดุ ในการเจริญความเพียรก็คือการ
นอมใจไปสูความเพียรอยางตอเนื่อง กุญแจสำคัญของการ
ปฏิบัติคือความเด็ดเดี่ยว “ฉันจะมีสติมากเทาที่จะทำไดทุกๆ
วินาทีในอิริยาบถ นั่ง ยืน และเดินจากที่หนึ่งไปสูอีกที่หนึ่ง
โดยไมยอมใหจิตมีชองวาง ฉันจะไมใหสติขาดหายไปแมเพียง
ขณะเดียว” แตในทางตรงขาม หากผูปฏิบัติไมระมัดระวัง มี
เจตคติที่ทอถอย การปฏิบัติก็จะลมเหลวตั้งแตตน
ทุกๆ วินาทีจะเปยมดวยความเพียรที่กลาหาญดวย
พลังทีต่ อเนือ่ งและอดทน และหากความเกียจครานยางกราย
เขามา ผูปฏิบัติก็จะสามารถกำหนดรูและขับไลมันออกไปได
ทันที โกสัชชะ ความเกียจครานเปนอุปสรรคที่สำคัญที่สุด
ประการหนึ่งที่ขัดขวางและทำลายลางการปฏิบัติ ผูปฏิบัติ
สามารถขจัดความเกียจครานไดดวยความเพียรที่กลาหาญ
ไมยอทอ มุงมั่นและอดทน
ี
อาตมาหวังวาผูปฏิ
 บตั จะ
ิ เจริญความเพียรโดยวิธการ
ใดวิธีหนึ่ง หรือทั้ง ๑๑ วิธีที่กลาวมาเพื่อความกาวหนาและ
บรรลุถึงญาณปญญาที่จะขุดรากถอนโคนกิเลส ความเศรา
หมองใหหมดไปอยางถาวรโดยเร็ว

ปติ

๔

โพชฌงคองคที่สี่

ปติ หรือความอิ่มใจ
ประกอบดวยลักษณะของความสุข
ความยินดีและพอใจ
ปติเปนสภาวะในจิตอันหนึ่ง
ที่ประกอบดวยคุณสมบัติดังกลาว
แลวยังประกอบดวยความสามารถ
ในการแทรกซึมเขาไปในสภาวจิตอื่นๆ
ทำใหเกิดความรูสึกยินดีเปนสุข
และความพอใจอยางลึกซึ้ง

๘๕

ความเบาและความวองไว
ปติทำใหกายและจิตเบาและวองไว นี่คือหนาที่ของ
ปติที่จำแนกโดยอภิธรรมนัย (classical analysis) จิตจะ
เบาและมีพลัง เชนเดียวกับรางกายที่รูสึกคลองแคลว เบา
และคูควรแกการงาน อาการปรากฏของปติแสดงออกมาใน
รูปของความเบากายและอาการตามรางกายอื่นๆ
เมื่อปติเกิดขึ้น ความรูสึกที่หยาบกระดางไมสบาย
ถูกแทนที่ดวยความนุมนวลและออนโยน ราบรื่นและเบา
สบาย ผูปฏิบัติอาจรูสึกเบากายราวกับกำลังลองลอยอยูใน
อากาศ บางคราวความเบานี้เคลื่อนไหวไมอยูนิ่ง ผูปฏิบัติ
อาจรูสึกเหมือนถูกผลัก ถูกดึงรางกายโยก แกวงไปมา
เหมือนกำลังลุยผานน้ำเชี่ยว อาจสูญเสียการทรงตัวแตก็เปน
ความรูสึกที่ดี

๘๖

ปติหาประเภท
ปติมี ๕ ประเภท หนึ่ง “ปติเล็กๆ นอยๆ” (ขุททฺ
กาปติ) เกิดขึ้นในตอนเริ่มปฏิบัติเมื่อจิตปลอดนิวรณไปไดสัก
ระยะหนึ่ง ผูปฏิบัติอาจรูสึกเย็นซา บางครั้งขนลุก นี่เปนปติ
ขั้นตน
ประเภทที่สองไดแก “ปตชัิ ่วขณะ” (ขณิกาปติ) เปน
ปติที่เกิดขึ้นเปนชวงสั้นๆ เหมือนฟาแลบ และรุนแรงกวา
ประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่สามไดแก “ปติทวมทน” (โอกฺกนฺ
ติกาปติ) ตัวอยางที่ใชบอยๆ ก็คือ ความรูสึกเหมือนคนนั่ง
อยูริมชายหาด แลวทันใดนั้นก็เห็นคลื่นยักษโถมลงมาใสตัว
หรืออาจรูสึกคลายกับถูกพัดขึ้นจากพื้น หัวใจเตนเร็ว รูสึก
ถูกทวมทนและสงสัยวาเกิดอะไรขึ้น
สำหรับปติประเภทที่สี่ไดแก “ปติโลดโผน” (อุพฺเพง
คาปติ) ปติประเภทนี้ผูปฏิบัติจะรูสึกตัวเบาจนดูเหมือนตัว
ลอยขึ้นจากพื้น ๒-๓ ฟุต หรือรูสึกวากำลังลองลอย เหินบิน
มากกวาการเดินอยูบนพื้นดิน

๘๗

ประเภทที่หา “ปติซาบซาน” (ผรณาปติ) เปน
ปติที่มีความรุนแรงมากที่สุด ปติประเภทนี้จะแผซานไปใน
รางกายทุกขุมขน หากผูปฏิบัติกำลังนั่งกรรมฐานอยู จะ
รูสึกสบายอยางนาอัศจรรยจนไมอยากลุก อยากนั่งตอไป
นานๆ
ปติสามประเภทแรกเรียกวา ปราโมทย หรือปติ
อยางออน สวนปติสองประเภทหลังสมควรแกชื่อปติหรือ
ความอิ่มใจอยางแรงกลา โดยปติ ๓ ประเภทแรกเปนสาเหตุ
หรือทางผานไปสูปติที่แรงกวา ๒ ประเภทหลัง

การกำหนดอยางชาญฉลาดกอใหเกิดปติ
เชนเดียวกับความเพียร พระพุทธองคตรัสวามีเพียง
วิธีเดียวที่จะทำใหเกิดปติไดคือการกำหนดอยางฉลาด โดย
เฉพาะ อยาง ยิ่ง การ กำหนด นี้ กอ ให เกิด ปติ ใน กุศล ธรรม ที่
เกี่ยวกับพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ

๘๘

วิธีพัฒนาปติอีก ๑๑ วิธี
พระอรรถกถาจารยไดใหแนวทาง
ไว ๑๑ วิธีในการเจริญปติ

๑. ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา
วิธีแรก คือ พุทธานุสติ รำลึกถึงคุณของพระพุทธเจา
พระพุทธองคมีคุณมหาศาล แตผูปฏิบัติไมจำตองแจกแจง
พระพุทธคุณทั้งหมดเพื่อใหเกิดปติ ตัวอยางเชนพระพุทธคุณ
ขอแรก อรหัง หมายความวาพระพุทธเจาเปนผูที่สมควรแก
การกราบไหวโดยมนุษย เทวดาและพรหมทั้งหลาย จาก
ความบริสุทธิ์ที่ไดทรงทำลายกิเลสใหหมดสิ้น เมื่อระลึกถึง
พระวิสุทธิคุณเชนนี้ ผูปฏิบัติก็จะเกิดความยินดี นอกจาก
นี้ ผู ปฏิบัติ ยัง อาจ รำลึก ความ สำเร็จ ของ พระพุทธ องค สาม
ประการ ดังไดกลาวแลวภายใตหัวขอการเจริญความเพียร

๘๙

อยางไรก็ตาม การใครครวญ ทองบน พระคาถา
มิใชวิธีเดียวในการรำลึกถึงพระพุทธคุณ แทจริงแลวการ
เจริญพระพุทธคุณยังดอยกวาวิปสสนาปญญา เมื่อผูปฏิบัติมี
ญาณหยั่งรูความเกิดดับปติจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ รวม
ถึงความซาบซึ้งในพระพุทธคุณดวย พระพุทธองคตรัสไววา
“ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเรา” ผูปฏิบัติที่ไดญาณปญญาจะ
มีความซาบซึ้งถึงความยิ่งใหญของพระบรมศาสดาของเรา
อยางแทจริง และจะปรารภกับตนเองวา “หากเราสามารถ
ประสบกับความบริสุทธิ์ของจิตไดถึงเพียงนี้ พระพุทธวิสุทธิ
คุณจะยิ่งใหญสักเพียงใด”

๒. รื่นเริงในธรรม
วิธีที่สองในการเจริญปติก็คือการระลึกถึงพระธรรม
และคุณของพระธรรม พระธรรมคุณขอแรกก็คือ “เปนธรรม
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว” พระพุทธองคทรงสั่ง
สอนธรรมอยางชัดเจนแจมแจงเสียจนวิปสสนาจารยทุกทาน
ก็ยังคงเจริญรอยตามเรื่อยมา นี้เปนเหตุใหเราสมควรที่จะ
ชื่นชมยินดี

๙๐

พระพุทธองคตรัสย้ำเรื่องไตรสิกขา กลาวคือ ศีล
สมาธิ และปญญา ในการปฏิบัติตาม เริ่มดวยการรักษา
ความประพฤติใหบริสุทธิ์โดยการรักษาศีล และพยายาม
พัฒนาคุณธรรมใหเจริญขึ้นโดยการควบคุมกายและวาจา ซึ่ง
จะกอใหเกิดประโยชนมากมาย คือหนึ่งทำใหเราปราศจาก
มลทินและความเศราหมอง ไมถูกตำหนิโดยปราชญและถูก
ลงโทษโดยกฎหมายบานเมือง
จาก นั้น หาก ปฏิบัติ ตาม คำ สอน ของ พระพุทธ องค
เราก็จะเจริญสมาธิ และหากมีศรัทธา มีความมั่นคงและ
อดทนแลว ก็จะพบกับจิตใจที่เปนสุข สดใส สวาง และสงบ
นี่คือสมถสุข ความสุขที่เกิดจากสมาธิและความสงบของจิต
ผูปฏิบัติจะสามารถเขาถึงฌานชั้นตางๆ อันเปนสภาวจิตที่
กิเลสจะถูกกดขมไวชั่วคราว ทำใหเกิดความสงบอยางวิเศษ
แลวเมื่อเจริญวิปสสนากรรมฐาน ความสุขแบบที่
สามก็จะเกิดขึ้น เมื่อผูปฏิบัติเกิดมีญาณหยั่งรูที่ลึกซึ้งจน
ประจักษการเกิดดับของสภาวธรรมตางๆ ผูปฏิบัติจะรูสึก
ไดถึงปติอยางสูงเปน “ความสุขที่นาตื่นเตน” ติดตามดวย
“ความสุขจากความแจมชัด” และในที่สุดเมื่อผูปฏิบัติบรรลุ
สังขารุเบกขาญาณ ญาณปญญาที่หยั่งรูความวางเฉยตอสิ่ง

๙๑

ทั้งปวง ผูปฏิบัติจะประสบกับ “ความสุขจากอุเบกขา” อัน
เปนความสุขที่ลึกซึ้ง ปราศจากความเรารอนและตื่นเตน แต
เปนความสุขที่ละเอียดและสุขุม
ดังนั้น สมดังที่พระพุทธองคตรัสรับรองไววา ผูที่
ปฏิบัติตามหนทางนี้จะไดรับความสุขตางๆ เหลานี้จนเกิด
ความซาบซึ้งในพระพุทธวจนะ ผูปฏิบัติก็จะกลาวออกมา
เองวา “พระธรรมเปนสิ่งที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว”
ในที่สุด เมื่อกาวขามความสุขเหลานี้ก็จะพบ “ความ
สุขจากการหลุดพน” เหนือกวาความสุขจากอุเบกขา ผูปฏิบัติ
จะสามารถหยั่งลงสูพระนิพพานเมื่อจิตเขาสูอริยมรรค หลัง
จากนั้นผูปฏิบัติจะยิ่งรูสึกซาบซึ้งในพุทธธรรมที่ไมเคยรูมา
กอนยิ่งขึ้นไปอีก พระพุทธองคตรัสไววา “หากปฏิบัติตาม
หนทางนี้ ก็จะสามารถบรรลุถึงการดับทุกขได” นี่เปนความ
จริง มีบุคคลจำนวนมากไดประสบมาแลว และในที่สุดเมื่อ
ผูปฏิบัติประสบดวยตนเอง จิตก็จะเปยมดวยความปติและ
ความระลึกในพระคุณของพระรัตนตรัยเปนอยางยิ่ง

๙๒

ความเปนไปไดที่ยิ่งใหญ
ใหผลจากการปฏิบัติ
ดังนั้น มีสามวิธีในการตระหนักถึงความเปนจริงที่
วา พระธรรมเปนธรรมทีพระ
่ ผูมี พระภาคเจาตรัสไวดีแลว ขอ
แรกหากผูปฏิบัติใครครวญอยางลึกซึ้งถึงความเปนไปไดใน
การไดรับสิ่งที่ยิ่งใหญจากการปฏิบัติกรรมฐาน จิตจะเปยม
ไปดวยปติและความชื่นชมตอพระธรรม บางทีผูปฏิบัติอาจ
ประกอบดวยศรัทธาเปนพื้นฐานอยูแลว ดังนั้น เมื่อไดยินคำ
เทศนาหรืออานเกี่ยวกับพระธรรม ผูปฏิบัติก็จะเปยมลนดวย
ปติและความสนใจ (ในพระธรรมนั้น) ขอสอง หากไดปฏิบัติ
ธรรมดวยตนเอง พระดำรัสทีพระพุ
่ ทธองคตรัสรับรองก็จะเริม่
ปรากฏใหเห็นจริง ศีล และสมาธิ จะทำใหชีวิตผูปฏิบัติดีขึ้น
ซึ่งจะเห็นไดเองวา พระธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดี
เพียงใด เพราะนำมาซึง่ ความแจมใสและความสุขอยางลึกซึง้
และประการสุดทายความยิ่งใหญของพระธรรมสามารถเห็น
ไดจากการเจริญปญญาซึ่งจะนำไปสูพระนิพพานในที่สุด ซึ่ง
ณ จุดนี้ชีวิตของผูปฏิบัติจะเปลี่ยนไป เหมือนกับการเกิดใหม
ซึ่งคงจะจินตนาการไดถึงปติและความซาบซึ้งที่พึงรูสึกได

๙๓

๓. ระลึกถึงคุณของพระสงฆ
การรำลึกถึงพระคุณของพระสงฆ เปนวิธีที่สามใน
การเจริญปติ ดังทีพระ
่ อรรถกถาจารยไดกลาวไววา พระสงฆ
คือคณะอริยบุคคลผูอุ ทศิ ตนเพือ่ พระธรรม ดวยความพยายาม
อยางสุดความสามารถและอดทนในการเดินตามทางสายตรง
และถูกตองเพื่อใหถึงจุดหมายปลายทาง
หาก ผู ปฏิ บั ติ ได เข า ถึ ง ความ บริ สุ ท ธิ์ ของ จิ ต ใน
การ ปฏิบัติ บาง แลว ก็ อาจ นึกถึง ความ รูสึก ของ บุคคล อื่น
ที่ ได รับ ประสบการณ ใน ลักษณะ เดียวกัน นี้ หรือ ลึก ซึ้ง กวา
ประสบการณของผูปฏิบัติเอง ผูปฏิบัติที่ไดบรรลุธรรมใน
ระดับใดระดับหนึ่งแลว จะมีความศรัทธาที่แกกลาในอริยชน
ทัง้ หลายผูมี ความบริสทุ ธิและ
์ หมดจดทีได
่ ดำเนินผานหนทาง
นี้มาแลว

๙๔

๔. ระลึกถึงศีลของตน
วิธทีี สี่ ใน
่ การเจริญปตก็ิ คือการระลึกถึงความบริสทุ ธิ์
ในความประพฤติของตน ความหมดจดทางกายคือคุณธรรม
ที่มีพลังในการนำมาซึ่งความพอใจและความเบิกบานแกผู
ปฏิบตั ิ บุคคลตองมีความพากเพียรอยางสูงในการรักษาความ
บริสทุ ธิ์ และในความเพียรนัน้ ผูปฏิ
 บตั อาจ
ิ รูส กึ อิม่ เอมและเบิก
บานใจ แตหากไมอาจรักษาความบริสทุ ธิไว
์ ได ผูปฏิ
 บตั ก็ิ อาจ
ถูกย่ำยีดวยความรูส กึ เสียใจและการตำหนิตนเอง ไมสามารถ
รักษาสมาธิกับสิ่งที่กำลังทำอยู ทำใหการปฏิบัติไมกาวหนา
ศีล เปน รากฐาน ของ สมาธิ และ ปญญา มี ตัวอยาง
มากมายจากบุคคลทีบรรลุ
่ ธรรมโดยการกำหนดสติอยูกั บปติ
ทีเกิ
่ ดจากการระลึกถึงความบริสทุ ธิใน
์ การรักษาศีลของตนเอง
สีลานุสตินี้มีประโยชนมากในสถานการณที่ฉุกเฉิน

๙๕

ปติในสถานการณที่ฉุกเฉิน :
เรื่องของติสสะ
มีชายหนุมชื่อติสสะ เมื่อไดฟงพระธรรมเทศนาจาก
พระพุทธองคแลวก็เกิดความรูสึกสลดสังเวชเปนอยางยิ่ง แม
เขาจะเปนคนที่มีความทะเยอทะยาน แตก็รูสึกไดถึงความไร
สาระของโลก เขาจึงหันความทะยานอยากมุงไปสูการเปน
พระอรหันต ไมนานเขาก็ละทิ้งชีวิตฆราวาสออกบวช
กอนบวช เขาไดยกสมบัติใหนองชายชื่อจูลติสสะ
ทำใหนองชายร่ำรวยมาก ภรรยาของจูลติสสะเกิดความ
โลภเกรงวาพระภิกษุจะเปลี่ยนใจ ลาสิกขาแลวมาทวงทรัพย
สมบัติคืน นางจึงหาทางปกปองทรัพยสมบัติที่พึ่งไดมาใหม
โดยการวาจางคนมาทำรายทานพระติสสะ โดยสัญญาวาจะ
ใหรางวัลอยางงามหากฆาพระภิกษุนั้นไดสำเร็จ
คนราย ตกลง แลว ออก เดิน ทาง หา พระ ภิกษุ ใน ปา
เมื่อ พบพระ ภิกษุ กำลัง ปฏิบัติ ธรรม อยู ก็ เขา ลอม และ เตรียม
ลงมือฆา พระภิกษุกลาววา “โปรดรอสักหนอยเถิด อาตมา
ยังทำหนาที่ไมเสร็จเลย”

๙๖

“เราจะรอไดอยางไร” คนรายตอบ “เราเองก็มีงาน
เหมือนกัน”
“ขอแคหนึ่งคืนเทานั้น” พระภิกษุติสสะขอรอง “แลว
ใหทานกลับมาฆาอาตมาได”
“เราไมเชื่อหรอก! ทานคงคิดจะหนีละสิ ใหหลัก
ประกันสิวาทานจะไมหนีไปไหน”
พระภิกษุไมมีสมบัติอะไรนอกจากบาตรและจีวร จึง
ไมอาจใหอะไรเปนหลักประกันแกคนรายได แตแลวทานก็
ควากอนหินขึ้นมาทุบขาทั้งสองขางของตนเองใหหัก เมื่อ
คนรายเห็นพระภิกษุไมอาจหนีไดแนแลว พวกเขาจึงพากัน
หลีกไปกอไฟนอนที่ตนทางเดินจงกรม (ของทาน) ปลอยให
ทานปฏิบัติธรรมตอไป
เรา คง พอ มอง เห็ น แล ว ว า ภิ ก ษุ หนุ ม มี ความ
ปรารถนาอยางแรงกลาเพียงใดในการขุดถอนกิเลส ทานไม
เกรงกลัวความตายหรือความทุกขทรมานเลย แตทานกลับ
เกรงกลัวกิเลสซึ่งยังคุกรุนอยูในตัวทาน ทานยังมีชีวิตแตยัง
ทำงาน ไม เสร็จ และ ทาน กลัว ที่ จะ ตอง ตาย กอน ที่ จะ ทำลาย
กิเลสใหสิ้นลง
เพราะ พระ ภิ ก ษุ หนุ ม ได ละทิ้ ง โลก มา ด ว ย ความ

๙๗

ศรัทธาอยางแรงกลา ทานจึงมีความขยันหมั่นเพียรมาก
ในการเจริญสติ การปฏิบัติของทานคงตองเขมแข็งมากจน
กระทั่งสามารถทนตอความเจ็บปวดจากการทุบกระดูกขา
ตนเอง เพราะสามารถเฝาดูความเจ็บปวดอยางแสนสาหัส
นั้นโดยไมยอมพายแพ ขณะที่ทานเฝาดูอยูก็พิจารณาถึงศีล
ของตนเอง ทานถามตนเองวาทานไดทำศีลขอใดของพระ
ภิกษุใหขาดลงหรือไมนับตั้งแตที่ออกบวช ดวยความยินดี
ทานพบวา ทานไดรักษาศีลมาอยางบริสุทธิ์ ไมดางพรอย
แมแตขอเดียว ความรูนี้ทำใหทานเกิดปติและยินดี
ความเจ็บปวดที่ขาลดลงและความปติอยางแรงกลา
บังเกิดขึ้นแทนที่ในจิตของภิกษุหนุมอยางชัดเจน ทานตั้ง
สติไวที่ปตินั้นแลวกำหนดรูปติ ความสุข และความพอใจ
เมื่อกำหนดอยูอยางนั้นญาณของทานแกกลาและเรงตัวขึ้น
ทันใดนั้นทานก็บรรลุธรรม ประจักษในอริยสัจสี่และสำเร็จ
เปนพระอรหันตในเวลาอันรวดเร็ว
เรื่องนี้สอนใหรูวา เราควรจะกอศีลใหเปนพื้นฐาน
ที่มั่นคง หากปราศจากศีลแลว การนั่งเจริญกรรมฐานก็ไม
ตางอะไรจากการเชื้อเชิญความเจ็บปวดใหเรงสรางพื้นฐาน
หากศีลของเรามั่นคงแลว ความเพียรในการปฏิบัติธรรมก็
จะใหผลโดยเร็ว

๙๘

๕. รำลึกถึงทานที่ตนไดบริจาคแลว
วิธีที่หาในการเจริญปติก็คือ การระลึกถึงความ
โอบออมอารีของตน การใหทานโดยปราศจากความเห็นแก
ตัว แตปรารถนาใหผูอื่นเปนสุข หรือหลุดพนจากทุกข ทาน
นั้นจึงจะเปนทานที่สมบูรณและมีผลมาก นอกจากนี้ทาน
ยังทำใหเกิดความสุขและความยินดีแกผูกระทำดวย เจตนา
เปนปจจัยสำคัญที่บงบอกวาทานนั้นจะใหผลมากนอยเพียง
ไร การทำบุญไมควรแฝงไวดวยความเห็นแกตัว

การใหทานในยามยาก
การใหทานมิไดจำกัดเฉพาะเรื่องเงิน ทานหมายถึง
การใหกำลังใจแกเพื่อนที่กำลังตองการความชวยเหลือ การ
ใหทานในยามยากจึงเปนสิ่งสำคัญที่สุด และอาจนับเปนชวง
เวลาที่ใหความพึงพอใจสูงสุดในการแบงปนสิ่งเล็กๆ นอยๆ
ที่เรามี

๙๙

มีเรื่องในอดีตเกี่ยวกับพระราชาองคหนึ่งในศรีลังกา
วันหนึ่งขณะที่พระองคกำลังถอยทัพอยางรวดเร็ว เหลือ
เสบียงอยูเพียงเล็กนอย ระหวางเสด็จผานไปในปาทรงพบ
ภิกษุองคหนึ่งกำลังบิณฑบาตอยู ภิกษุนั้นเปนพระอรหันต
และ พระ ราชา ได ถวาย อาหาร สวน ของ พระองค แก ภิกษุ นั้น
แมจะเหลืออาหารสำหรับพระองคและผูติดตามนอยเต็มที
ตอมาเมื่อพระราชาทรงระลึกถึงทานบารมีที่พระองคไดทรง
กระทำมาตลอดพระชนมชีพ ทานครั้งนั้นเปนสิ่งที่พระองค
ภูมิใจมากที่สุดแมจะไมประณีตและมีคาเทาครั้งอื่นๆ
อีก เรื่อง หนึ่ง เกี่ยว กับ การ ให ทาน เกิด ขึ้น ใน สำนัก
มหาสีสาสนยิตตา ในกรุงรางกุง หลายปมาแลวเมื่อศูนย
ปฏิบัติธรรมยังพัฒนาไปอยางชาๆ ผูปฏิบัติบางคนไมมีเงิน
คาอาหารและที่พัก ผูคนยังยากจนอยู แตผูปฏิบัติเหลานี้
มีความกาวหนาในการปฏิบัติ ซึ่งจะเปนที่นาเสียดายหาก
ปลอยใหกลับไปเพียงเพราะขาดทุนทรัพย ดังนั้น คณะ
วิปสสนา จาร ย จึง รวบรวม ปจจัย เพื่อ สนับสนุน ผู ปฏิบัติ ที่ มี
ศักยภาพดี แลวผูปฏิบัติเหลานั้นก็มีความกาวหนามาก เมื่อ
ผูปฏิบัติประสบความสำเร็จบรรลุจุดมุงหมาย พระวิปสสนา
จารยตางเปยมดวยความปติและยินดี

๑๐๐

๖. ระลึกถึงคุณของเทวดา
วิธีที่หกในการเจริญปติก็คือ คิดถึงคุณสมบัติของ
เทวดาและพรหมซึ่งอยูในเทวโลก เมื่อทานเหลานี้เกิดเปน
มนุษย ทานเชื่อมั่นในกฎแหงกรรมอยางสูง ทานเชื่อวาการ
ทำดีจะไดดี และการทำชั่วจะกอใหเกิดผลราย ดังนั้น ทาน
เหลานั้นจึงพยายามทำดีและหลีกเลี่ยงความประพฤติที่ไม
เหมาะสม บางทานก็เจริญกรรมฐาน กุศลวิบากจึงนำทาน
เหลานี้ไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้น มีชีวิตที่รื่นรมยมากกวาใน
โลกมนุษย ทานที่บรรลุฌานจิตขั้นสูงไปเกิดเปนพรหมซึ่งมี
ชีวิตยาวนานเปนกัปกัลป ดังนั้น เมื่อเราคิดถึงคุณธรรมของ
เหลาเทวดา เราก็สามารถพิจารณาศรัทธา ทาน วิริยะ และ
ความพากเพียรที่ทานไดสั่งสมมาตั้งแตเปนมนุษย เปนการ
งายที่จะนำทานมาเปรียบเทียบกับตัวเรา หากพบวาเรามี
คุณธรรมใกลเคียงกับเทวดาและพรหมเหลานี้ เราก็จะเปยม
ดวยความพึงพอใจและความยินดี

๑๐๑

๗. ระลึกถึงคุณพระนิพพาน
วิธทีี เจ็
่ ดในการเจริญปตก็ิ คือ การใครครวญถึงความ
สงบระงับจากกิเลส โดยนัยปรมัตถหมายถึงการระลึกถึงพระ
นิพพาน หากผูปฏิบัติบรรลุถึงความสงบในระดับนี้แลว เมื่อ
ระลึกถึงความสงบนั้นก็จะสามารถเจริญปติไดมาก
หากผูปฏิบัติยังไมประจักษพระนิพพานดวยตนเอง
ก็ สามารถ ระลึก ถึง ความ เยือก เย็น ของ สมาธิ ที่ หยั่ง ลึก หรือ
ฌานจิต ความสุขจากสมาธินี้เหนือกวาความสุขใดๆ ในโลก
มีบุคคลที่มีสมาธิเขมแข็งมากเสียจนกิเลสไมสามารถลวงล้ำ
ไดแมในขณะที่มิไดเขาสมาธิ ดังนั้น ชั่วอายุ ๖๐-๗๐ ป ทาน
เหลานั้นก็สามารถดำรงชีวิตที่สงบสุขได และการคิดถึงความ
สงบเย็นและความแจมใส ก็สามารถทำใหเกิดปติอยางวิเศษ
หากผูปฏิบัติยังมิไดฌาน ใหระลึกถึงสภาวจิตที่
บริสุทธิ์และสะอาดในเวลาที่ปฏิบัติ ในเวลาที่จิตปราศจาก
กิเลสไปชั่วขณะ จิตจะเกิดความสงบเย็นโดยธรรมชาติ หาก
เปรียบเทียบกับความสุขทางโลกแลว ผูปฏิบัติจะพบวาความ
สุขทางโลกนั้นหยาบและแฝงดวยความรุมรอน การเปรียบ
เทียบเชนนี้ก็อาจทำใหปติเจริญขึ้น

๑๐๒

๘.-๙. เวนจากคนพาล คบบัณฑิต
วิธทีี แปด
่ และเกาในการเจริญปตมีิ ความเชือ่ มโยงกัน
กลาวคือ ใหเวนจากคนพาลที่เต็มไปดวยโทสะและไรเมตตา
และใหแสวงหาบัณฑิตผูมีเมตตา ในโลกนี้มีคนที่ถูกครอบงำ
ดวยโทสะมากเสียจนไมอาจแยกแยะกุศลออกจากอกุศลกรรม
พวก เขา ไมรู จัก ประโยชน หรือ ความ สมควร การ ให ความ
เคารพตอผูที่ควรเคารพ หรือในการศึกษาธรรมะหรือเจริญ
กรรมฐาน พวกเขามีอารมณดุราย ถูกครอบงำไดงายดวย
ความโกรธและความเกลียดชัง ชีวิตของพวกเขาเต็มไปดวย
กิจกรรมที่หยาบคายและนารังเกียจ การอยูรวมกับคนเหลา
นี้ยอมไมชวยใหปติเกิดขึ้น
คนอีกพวกหนึ่งมีความเห็นอกเห็นใจและเอื้ออาทร
ตอผูอื่น ความอบอุนและความรักในจิตใจจะแสดงออกมา
ทางกายและวาจา กัลยาณชนเชนนี้รักษาความสัมพันธอยาง
ชาญฉลาด ออนหวาน การคบหาบุคคลเชนนี้มีประโยชน
การอยูทามกลาง กลิ่น ไอ ของ ความ รัก ความ อบอุน ยอม
ทำใหปติเกิดขึ้น

๑๐๓

๑๐. พิจารณาพระสูตรที่ทำใหเกิดความเลื่อมใส
วิธีที่สิบในการเจริญปติก็คือ การพิจารณาพระสูตร
พระสูตรบางบทกลาวถึงพระพุทธคุณ หากผูปฏิบัติเปยม
ดวยศรัทธา การคิดทบทวนพระสูตรบทใดบทหนึ่งจะทำให
เกิดความเบิกบานใจและความสุข สติปฏฐานสูตรเปนพระ
สูตรหนึ่งที่กลาวถึงประโยชนที่บุคคลพึงไดรับจากการปฏิบัติ
ธรรม พระสูตรอื่นๆ กลาวถึงเรื่องราวของพระสงฆและเหลา
อริยบุคคลที่ทำใหเกิดแรงบันดาลใจ การทบทวนพระสูตร
เหลานี้จะสรางกำลังใจซึ่งนำไปสูปติและความสุข
๑๑. การนอมใจ
ประการสุดทาย หากผูปฏิบัตินอมใจไปสูการเจริญ
ปติอยางมั่นคงและสม่ำเสมอยอมประสบผลดังใจหวัง พึง
เขาใจวาปติจะเกิดขึ้นเมื่อจิตสะอาดปราศจากกิเลส ดังนั้น
การจะเขาถึงปติ ผูปฏิ
 บตั ติ องทุม เทความเพียรในการเจริญสติ
อยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหสมาธิเกิดขึน้ และปองกันกิเลสใหอยูห าง
ผูปฏิบัติตองมีความมุงมั่นที่จะรักษาสติใหมั่นคงทุกวินาทีไม
วาในอิริยาบถนั่งหรือนอน เดิน ยืน หรืออิริยาบถอื่นๆ

ความสงบ

๕

โพชฌงคองคที่หา

จิตใจของคนสวนใหญ

มักตกอยูในความฟุงซานรำคาญใจอยูเสมอ
จิตวิ่งไปโนนมานี่ สะบัดไหวเหมือนผืนธง
ทามกลางลมแรง กระจัดกระจาย
เหมือนขี้เถาที่ถูกกอนหินขวางใส
ปราศจากความเยือกเย็น สงบเงียบ
ความฟุงซาน กระสับกระสายนี้อาจเรียกไดวาเปนคลื่นของจิต
ที่คลายกับผิวน้ำยามถูกพัด จิตจะกระเพื่อมเปนคลื่น
อยางชัดเจนเมื่อเกิดความฟุงซาน

๑๐๕

ถึงแมวาจิตที่ฟุงซานนี้มีสมาธิ แตก็เปนสมาธิที่เจือดวย
ความกระสับกระสายเหมือนกับคนปวยทีพลอย
่
ทำใหสมาชิก
ในครอบครัวตื่นเตนและกระวนกระวายใจ ดังนั้น ความ
ฟุง ซานนีมี้ ผลตอสภาพจิตอืน่ ๆ ในเวลาเดียวกัน ความสุขทีแ่ ท
จริงจึงไมอาจเกิดขึ้นไดหากจิตมีความกระสับกระสาย
เมื่อจิตใจฟุงซานก็ยากที่จะควบคุมความประพฤติ
บุคคลเริ่มปฏิบัติตนตามอำเภอใจและความปรารถนาโดยไม
คำนึงวาพฤติกรรมนั้นเปนกุศลหรืออกุศล และดวยความไม
ยั้งคิดนี้ บุคคลอาจแสดงกิริยาหรือกลาววาจาที่ไมเหมาะสม
อันจะนำมาซึง่ ความเสียใจ การตำหนิตนเอง หรือแมแตความ
ฟุงซานรำคาญใจ “ฉันผิดไปแลว ฉันไมนาพูดอยางนั้นเลย
ถาเพียงแตฉันคิดกอนจะทำ” เมือ่ จิตใจถูกครอบงำดวยความ
เสียใจและเศราสลด ความสุขก็ไมอาจเกิดขึ้นได
ธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรูคือความสงบนี้จะเกิด
ขึน้ เมือ่ ไมมความ
ี กระวนกระวายและความเสียใจ ภาษาบาลี
เรียกวา ปสสัทธิ หมายถึงความสงบเย็นซึ่งจะเกิดขึ้นไดเมื่อ
ความปนปวนหรือความเคลื่อนไหวของจิตสงบลง
ในโลกปจจุบัน ผูคนมีความทุกขเปนอยางยิ่ง คน
เปนจำนวนมากหันไปพึ่งยาเสพยติด ยาระงับประสาท ยา
นอนหลับ เพื่อสงบจิตใจและใหมีความสุข บอยครั้งที่เด็กวัย

๑๐๖

รุน ลองเสพยาเพือ่ ชวยใหผานบางชวงของชีวติ เมือ่ จิตใจสับสน
เปนเรื่องนาเสียดายที่บางครั้งเยาวชนเหลานี้โชคไมดีที่เสพ
ยาจนติด
ความสงบสันติที่เกิดจากการเจริญกรรมฐานเหนือ
กวาฤทธิของ
์ ยาเสพยติดหรือสารอืน่ ใดทัง้ สิน้ แนนอนวาจุดมุง
หมายของกรรมฐานนั้นอยูเหนือความสงบ แตสันติสุขก็เปน
ผลจากการดำเนินตามทางสายตรงที่ถูกตองของพระธรรม

สงบกายและจิต
ลักษณะของปสสัทธิก็คือ ทำใหกายและจิตสงบ ทำให
ความฟุงซานสงบระงับ

การสกัดความรอนออกจากจิต
หนา ที่ ของ ปสสัทธิ คือ การ สกัด กั้น หรือ ระงับ ความ
เรารอนในจิตซึ่งเกิดความกระวนกระวาย สับสนหรือเสียใจ
เมื่อจิตถูกสภาวะเหลานี้รุกราน จิตจะเรารอนราวกับถูกเผา
ปสสัทธิจะทำหนาที่ดับไฟนี้แลวนำความเย็นสบายมาแทนที่

๑๐๗

ความสงบ
อาการปรากฏของปสสัทธิคือความสงบของกายและ
จิต เปนสภาวะทีนำ
่ มาซึง่ ความสงบ เยือกเย็นทัง้ ทางรางกาย
และจิตใจ
ผูปฏิ
 บตั ทุิ กคนคงคุน เคยกับความฟุง ซานเปนอยางดี
มีแรงผลักดันใหเคลือ่ นไหว ใหลุกขึน้ เพือ่ ทำอะไรบางอยางอยู
ตลอดเวลา รางกายกระตุก จิตแลนไปที่โนนที่นี่ เมื่ออาการ
เหลานี้ดับไป จิตจะอยูในภาวะที่นิ่งสงบ ไมกระเพื่อม การ
เคลื่อนไหวจะนุมนวลราบรื่นและสงางาม ผูปฏิบัติสามารถ
นั่งอยูเฉยๆ โดยแทบไมเคลื่อนไหวเลย
โพชฌงค องค นี้ จะ เกิ ด โดย อั ต โนมั ติ ต อ จาก ป ติ
เนื่องจากปติที่ลึกซึ้งมักสัมพันธกับความสงบที่ลุมลึก เมื่อ
ปติ แผ ซาน ไป ทั่ว รางกาย ผู ปฏิบัติ ก็ จะ ไม ปรารถนา ที่ จะ
เคลื่อนไหวหรือแมแตรบกวนความสงบนิ่งของจิต
พระพุทธองคทรงใชเวลา ๔๙ วันหลังการตรัสรูเสวย

วิมุติสุข ทรงรักษาแตละอิริยาบถไว ๗ วัน ในสถานที่ ๗
แหง โดยการเขาและออกจากผลญาณ ธรรมปติที่แผซานทั่ว
พระวรกายอยูตลอดเวลาทำใหพระพุทธองคประทับนิ่งอยูไม

๑๐๘

ขยับเขยือ้ นหรือแมปดเปลือกตาใหสนิท พระเนตรหรีอยู
่ เพี
 ยง
ครึ่งเดียวตลอดเวลา ผูปฏิบัติเองก็อาจเคยพยายามหลับตา
แลวดวงตากลับเบิกโพลงขึน้ มาโดยไมไดตัง้ ใจเมือ่ เกิดปตอย
ิ าง
แรงกลา ในที่สุดก็อาจตัดสินใจปฏิบัติตอไปทั้งที่ดวงตาเปด
อยู หากผูปฏิบัติประสบอาการเชนนี้ก็อาจพอมองเห็นไดวา
ปติของพระพุทธองคและพระธรรมปติจะยิ่งใหญเพียงใด

โยนิโสมนสิการ
พระพุทธ องค ตรัส วา ความ สงบ
เกิดจากโยนิโสมนสิการ กลาวคือ
ความแยบคายในการกำหนดจิตที่
ทำใหเกิดความคิดและสภาวจิตที่
เปนกุศล และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สภาวจิตที่เปนสมาธิอันนำมาซึ่ง
ความสงบและปติ

๑๐๙

วิธีพัฒนาความสงบ ๗ วิธี
นอกจากนี้พระอรรถกถาจารย
ยังไดแสดงวิธีอีก ๗ วิธี
ในการสรางความสงบ
๑. อาหารที่เหมาะสม
วิธีที่หนึ่งไดแก การรับประทานอาหารที่เหมาะสม
และมีคุณคาทางโภชนาการที่จำเปนและมีความพอดี คุณคา
ทางอาหารเปนสิ่งจำเปนตอรางกาย ไมจำเปนตองประณีต
แตเพียงพอตอความตองการของรางกาย หากรางกายไดรับ
อาหารไมพอเพียง สุขภาพก็จะออนแอเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบตั ิ นอกจากนี้ อาหารตองมีความเหมาะสม คือไมยอยยาก
หากผูปฏิ
 บตั ไม
ิ ชอบอาหารก็จะไมสามารถปฏิบตั ได
ิ เพราะจะ
ทำใหไมสบาย และโหยหาอาหารที่อยากจะรับประทาน
เราอาจศึกษาบทเรียนทีดี่ ในสมัยพุทธกาล มีพอคาที่
มัง่ คัง่ และอุบาสิกาทานหนึง่ คอยดูแลอุปฏ ฐากคณะสงฆอยูใน

บริเวณที่พระพุทธองคประทับสอนอยู ซึ่งหากสองทานนี้ได
ชวยวางแผนและจัดการใหงานตางๆ ก็มักจะแกปญหาความ

๑๑๐

ขลุกขลักไดเสมอ เคล็ดลับของทานทั้งสองคือการอาศัยหลัก
ความจำเปนและความเหมาะสม โดยการดูแลความตองการ
ของภิกษุ ภิกษุณี หรือโยคีทีได
่ รับนิมนตมาฉันภัตตาหารอยาง
ถี่ถวนอยูเสมอ นอกจากนี้ทานทั้งสองยังพยายามสืบหาวา
สิ่งใดเหมาะสมกวา บางทีผูปฏิบัติอาจพอจำไดวาเมื่อไดรับ
ประทานอาหารที่ชอบและเหมาะสมแลว จิตใจสงบมีสมาธิดี
๒. อากาศที่เหมาะสม
วิธีที่สองในการทำใหเกิดความสงบ คือการเลือก
ปฏิบัติกรรมฐานในสถานที่ที่มีอากาศดี เพื่อความสบายและ
สะดวกตอการปฏิบัติธรรม บุคคลมีความพอใจเฉพาะตน แต
ไมวาผูปฏิบัติจะชอบอะไรก็สามารถปรับตัวกับอากาศที่แตก
ตางออกไปไดเสมอโดยการใชพัดลม เครือ่ งทำความรอน หรือ
สวมใสเสื้อผาที่หนา บาง ตามสภาพอากาศ
๓. อิริยาบถที่เหมาะสม
วิ ธี ที่ สาม ใน การ สร า ง ความ สงบ ก็ คื อ การ เลื อ ก
อิริยาบถที่เหมาะสม สวนใหญเรานั่งและเดินจงกรมในการ

๑๑๑

ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน อิริยาบถทั้งสองนี้เปนอิริยาบถที่
ดีที่สุดสำหรับผูเริ่มปฏิบัติ แตความสบายมิไดหมายความถึง
ความหรูหรา การนอนหรือการนั่งพิงเกาอี้อาจพิจารณาไดวา
เปนอิรยิ าบถทีสบาย
่ เกินไป นอกเสียจากวาผูปฏิ
 บตั ปิ วยจนตอง
นั่งพิง ในการนั่งโดยไมพิงหรือการเดินจงกรม ผูปฏิบัติตองใช
ความเพียรเพื่อไมใหลมลง ในอิริยาบถที่สบายเกินไป ความ
เพียรนี้ขาดหายไปและทำใหโงก งวง งายขึ้น จิตมีการผอน
คลายและสบาย และในไมชาผูปฏิบัติก็จะสงเสียงกรนออกมา
๔. วางใจใหเปนกลาง
วิธีที่สี่ในการสรางความสงบก็คือ การรักษาความ
เพียรใหเปนกลาง ผูปฏิบัติไมควรที่จะกระตือรือรนจนเกิน
ไปหรือทำตัวเหลวไหล หากความเพียรมากเกินไปผูปฏิบัติก็
จะกำหนดอารมณพลาดและเหนื่อยลา แตหากเกียจครานก็
จะไมกาวหนา คนที่กระตือรือรนมากเกินไปเปรียบไดกับคน
ที่อยากปนใหถึงยอดเขาโดยเร็ว เขารีบปนแตเนื่องจากภูเขา
สูงชันทำใหตองหยุดบอยๆ ในที่สุดทำใหลาชากวาจะถึงยอด
เขา ในทางกลับกันคนที่เกียจครานก็เปรียบเหมือนหอยทาก
ที่คอยๆ คลานไปอยางชาๆ

๑๑๒

๕ – ๖. เวนจากคนพาล
สมาคมกับบุคคลผูมีเมตตา
การเวนจากคนเจาโทสะ หยาบคาย หรือโหดรายก็
สามารถชวยสรางความสงบได เห็นไดชัดวาหากมิตรสหาย
ของผูปฏิบัติมีอารมณรอน มักโกรธและดาทออยูตลอดเวลา
ผูปฏิ
 บตั ก็ิ คงจะหาความสงบไดยาก และก็มีตัวอยางมากมาย
ที่ความสงบของจิตผูปฏิบัติจะดีขึ้นหากคบหากับบุคคลที่มี
ความสงบ สงัดทั้งทางรางกายและจิตใจ

๗. นอมใจไปสูความสงบ
ประการสุดทาย หากผูปฏิบัตินอมใจไปสูการปฏิบัติ
เนืองๆ ตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุถึงความสงบและสันติก็
ยอมไดรับความสงบสมปรารถนา หากผูปฏิ
 บตั ระมั
ิ ดระวังใน
การเจริญสติ ปสสัทธิสัมโพชฌงคก็จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ

สมาธิ

๖

โพชฌงคองคที่หก

สมาธิเปนองคประกอบของจิต
ที่เพงลงสูอารมณที่กำหนดแลวหยั่งลง
แทงตลอดและเคลาอยูกับอารมณนั้น
องคธรรมนี้เรียกวา สมาธิ ในภาษาบาลี

๑๑๔

ความสงบ
ลักษณะของสมาธิก็คือ ความไมฟุงซาน สงบนิ่ง
มั่นคง ในที่นี้หมายความวาจิตจดจออยูกับอารมณที่กำหนด
จมสูอารมณนั้น หยุดนิ่ง และสงบอยูตรงนั้น

สมาธิที่หยุดนิ่งและสมาธิที่เคลื่อนไหว
สมาธิมี ๒ ประเภท หนึ่ง เปนสมาธิที่ตอเนื่อง ซึ่ง
เกิดจากการกำหนดจิตอยูกับอารมณๆ เดียว นี้เปนสมาธิ
ที่ไดจากการเจริญสมถกรรมฐาน โดยใหจิตกำหนดนิ่งอยูที่
อารมณๆ เดียว โดยไมใสใจกับอารมณอื่นใดทั้งสิ้น ผูปฏิบัติ
ตามแนวทางนีจะ
้ สามารถประสบกับสมาธิทีต่ อเนือ่ งไดเมือ่ จิต
หยั่งลงสูฌานจิต
อยางไรก็ตาม การปฏิบัติวิปสสนามุงไปที่การเจริญ
ปญญาและกระทำญาณปญญาใหสมบูรณ ญาณในทีนี่ หมาย
้
ถึงการรูเห็
 นโดยประสบการณตรง เชน ความแตกตางระหวาง

๑๑๕

รูปและนาม ความสัมพันธระหวางรูปและนามโดยความเปน
เหตุและปจจัย การประจักษความไมเทีย่ ง ความเปนทุกข และ
ความไมใชตัวไมใชตนของสภาวธรรมทางกายและจิต เหลานี้
เปนญาณขั้นตน และยังมีขั้นอื่นๆ ที่เราจะตองผานไปกอนที่
จะบรรลุถึงมรรคญาณและผลญาณซึ่งมีนิพพานหรือการดับ
ทุกขทั้งปวงเปนอารมณ
ในการปฏิบตั วิิ ปส สนากรรมฐาน การระลึกรูอารมณ

เปนสิ่งสำคัญมาก อารมณวิปสสนาก็คือสภาวธรรมทางกาย
และจิต เปนสิ่งที่สามารถรับรูไดโดยไมตองใชกระบวนการ
ความคิด หรืออีกนัยหนึ่งในการปฏิบัติวิปสสนา เรารับรู
อารมณตางๆ โดยมีเปาหมายทีจะ
่ ไดมีญาณหยัง่ รูลั กษณะของ
สิ่งเหลานี้ ขณิกสมาธิ สมาธิประเภทที่สอง เปนสิ่งที่สำคัญ
ทีส่ ดุ ในการเจริญวิปส สนา อารมณวิปส สนานัน้ เกิดขึน้ และดับ
ไปตลอดเวลา และขณิกสมาธิก็เกิดขึ้นในแตละวินาทีพรอมๆ
กับอารมณ แมวาจะมีอายุสั้นๆ แตสมาธิแบบนี้สามารถเกิด
ดับตอเนื่องกันไปโดยไมขาดสายได ในกรณีเชนนี้ขณิกสมาธิ
จะมีคุณสมบัติเหมือนสมาธิแบบตอเนื่องและมีอำนาจในการ
ทำใหจิตและกิเลสสงบนิ่งอยู

๑๑๖

สำรวมจิต
สมมุตวิ าผูปฏิ
 บตั กำลั
ิ งกำหนดอาการพองยุบของทอง
ขณะที่พยายามรักษาสติอยูกับอาการพองยุบนั้น ผูปฏิบัติอยู
กับปจจุบนั ขณะ การระลึกรูพั ฒนาขึน้ มาดวยพลังแหงสติและ
ความเพียรในแตละขณะซึง่ มีลักษณะเหมือนความเพียรทีหยั
่ ง่
่
ลึก ผูปฏิ
 บตั จะ
ิ รูส กึ ราวกับวาจิตจดจออยูกั บอารมณทีกำหนด
ผูปฏิบัติจะตกหรือหลนลงสูอารมณ ไมเพียงแตจิตจะมีความ
แหลมคม และ แทง ตลอด อารมณ และ สงบ นิ่ง อยู กับ อารมณ
ใน ขณะ นั้น เทานั้น แต สมาธิ เจตสิก ยัง มี พลัง ใน การ ทำให
เจตสิกอื่นๆ เกิดขึ้นพรอมกันในวินาทีที่จิตระลึกรูนั้น สมาธิ
เปนเจตสิกที่ทำหนาที่รวมจิตเขาดวยกัน สมาธิจะควบคุมให
เจตสิกรวมกลุม กันไมกระจัดกระจายออกไป ดังนัน้ จิตจึงจับ
นิ่งอยูกับอารมณ

สันติสุขและความสงบ
สภาวะนีอุ้ ปมาเหมือนความสัมพันธระหวางพอแมกับ
ลูก พอแมทีดี่ ยอมอยากเห็นลูกเติบโตขึน้ เปนคนทีมี่ มารยาทดี

๑๑๗

และมีคุณธรรม เพือ่ บรรลุวัตถุประสงคนี้ พอแมควบคุมลูกใน
ระดับหนึ่ง ลูกๆ ยังไมมีประสบการณ พวกเขาขาดปญญา
และดุลยพินิจ ดังนั้น พอแมจึงดูแลมิใหลูกๆ ออกไปคบหา
กับเด็กๆ ที่ซุกซน เจตสิกเปรียบเสมือนเด็กๆ ในกรณีนี้ เชน
เดียวกับเด็กทีไม
่ มพี อแมคอยชีน้ ำ อาจทำอะไรใหตนเองและผู
อื่นเดือดรอน ในทำนองเดียวกัน จิตที่ปราศจากการควบคุม
ก็จะตองทุกขทรมานจากอิทธิพลทีไม
่ ดี กิเลสยอมคอยจับจอง
รอดูอยูใกลๆ หากไมสำรวมระวังจิตก็อาจออกไปคลุกเคลา
กับความเหลวไหล เชนตัณหา ความไมพอใจ ความโกรธหรือ
ความหลง แลวจิตก็จะกระสับกระสายและไมสำรวม ซึ่งจะ
แสดงออกทางกายและวาจา จิตก็เหมือนกับเด็กๆ อาจเกลียด
ชังวินยั ในชวงแรก แตเมือ่ เวลาผานไปจิตก็จะเริม่ ออนนอมและ
พัฒนาขึ้น มีความสงบและหางไกลจากการโจมตีของกิเลส
จิตที่มีสมาธิจะมีความสงบเงียบมากขึ้น มีสันติสุขมากขึ้นๆ
ความรูสึกสงบสันตินี้เปนอาการปรากฏของสมาธิ
เด็กๆ ก็เชนกัน อาจอบรมใหเชื่อฟงหากไดรับการ
ดูแล ที่ เหมาะ สม พวก เขา อาจ ดื้อ ดึง บาง ใน ตอน แรก แต ใน
ที่สุดเมื่อเติบโตขึ้น พวกเขาก็จะเริ่มเขาใจวาเหตุใดจึงควรเวน
จากคนพาลและอาจเริ่มรูสึกขอบคุณการควบคุมดูแลของพอ
แม บางทีพวกเขาอาจเห็นวาเพื่อนๆ ที่ขาดการดูแลอยาง

๑๑๘

ระมัดระวังจากพอแมไดเติบโตขึน้ เปนอาชญากร และเมือ่ พวก
เขามีอายุมากพอทีจะ
่ กาวสูโลก
 ภายนอก พวกเขาก็จะสามารถ
แยกแยะวาควรคบใครเปนเพื่อนและหลีกเลี่ยงใคร และเมื่อ
อายุมากขึน้ และเปนผูใ หญมากขึน้ การอบรมนีจะ
้ ชวยใหพวก
เขาพัฒนาและเจริญขึ้น

สมาธิชวยใหปญญาเกิดขึ้น
สมาธิเปนสาเหตุหลักที่ทำใหปญญาเกิดขึ้น ขอเท็จ
จริงนี้เปนสิ่งสำคัญมาก เมื่อจิตสงบนิ่งก็มีชองใหปญญาเกิด
ขึ้น สามารถเขาใจสภาวะที่แทจริงของรูปและนาม บางครั้ง
อาจมีญาณหยั่งรูความแตกตางระหวางรูปและนาม ตลอด
จน ความ สัมพันธ โดย ความ เปน เหตุ - ผล ระหวาง รูป และ
นาม ปญญานี้จะเจริญขึ้นตามลำดับจนสามารถหยั่งรูความ
เปนจริงในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้น ผูปฏิบัติจะสามารถเห็นได
อยางชัดเจนในลักษณะของอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา และ
ในที่สุดถึงญาณที่หยั่งรูการดับทุกข เมื่อการตรัสรูเกิดขึ้น
บุคคลผูนั้นจะไมอาจกลับกลายเปนบุคคลที่เลวรายไดอีกไม
วาสถานการณจะเปนอยางไร

๑๑๙

พอแมกับลูกๆ
พอแมหรือผูที กำลั
่ งจะเปนพอแมพึงตัง้ ใจฟงใหดี พอ
แมจำเปนตองมีสมาธิในการควบคุมจิตของตนกอนแลวเจริญ
ญาณขั้นตางๆ ใหสมบูรณ พอแมที่มีคุณสมบัติเชนนี้ จึงจะ
สามารถอบรมเลี้ยงดูลูกไดดี เพราะพอแมเหลานี้จะสามารถ
แยกแยะกุศลและอกุศลกรรมออกจากกัน สามารถสั่งสอน
ลูกๆ ใหรูตามโดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปนตัวอยางที่ดี พอ
แมที่ไมควบคุมจิตใจของตนเอง พายแพตอการกระทำที่ไม
เหมาะสม ไมอาจชวยลูกๆ ใหพัฒนาความดีและปญญาได
ศิษยของอาตมาบางคนในพมาก็เปนพอคนแมคน
เมื่อเริ่มมาปฏิบัติพวกเขาคิดถึงแตความสุขทางโลกของลูกๆ
เชน เรื่องการศึกษาและการมีอาชีพที่ดี แลวเมื่อผูปกครอง
เหลานี้มาปฏิบัติธรรมที่สำนักอาตมา พวกเขาก็ปฏิบัติไดดี
เมื่อพวกเขากลับไปหาลูก ก็มีทัศนคติและโครงการใหมๆ
พวกเขารูสึกวาเปนสิ่งสำคัญกวาที่ลูกๆ จะตองเรียนรูในการ
ควบคุม จิต และ พัฒนา จิต ให มี คุณธรรม มากกวา ที่ จะ มุง แต
ความสำเร็จในทางโลก เมื่อลูกๆ โตพอ พอแมก็รบเราให

๑๒๐

พวกเขาเขาปฏิบัติธรรม ความจริงอาตมาเคยถามพอแมวา
ลูกๆ ที่เกิดกอนและหลังการปฏิบัติธรรมแตกตางกันหรือไม
พวกเขาตอบวา “มีแนนอน ลูกๆ ที่เกิดหลังการปฏิบัติธรรม
จะ มี ความ เคารพ เชื่อ ฟง และ ความ เกรง อก เกรงใจ มากกวา
พวกเขามีจิตใจดีเมื่อเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นๆ”

การกำหนดอยางสม่ำเสมอ
ทำใหเกิดสมาธิ
พระพุทธองคตรัสวา
โยนิโสมนสิการ การใสใจโดยอุบาย
อันแยบคายและการกระทำใหมาก
ปฏิบัติใหมาก
พหุลีกาโร จะทำใหสมาธิเกิดขึ้น
เมื่อสมาธิเกิดขึ้นแลว
ก็จะทำใหสมาธิเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง

๑๒๑

วิธีการเจริญสมาธิอีก ๑๑ วิธี
พระอรรถกถาจารย
ไดแจกแจงวิธีเจริญสมาธิไวอีก ๑๑ วิธี

๑. ความสะอาด
ประการแรกไดแก ความบริสทุ ธิภายใน
์
และภายนอก
ของรางกายและสภาพแวดลอม ปจจัยนี้ไดกลาวถึงแลวใน
หัวขอโพชฌงคที่สอง คือ ธัมมวิจยะ
๒. จิตที่เปนกลาง
สาเหตุที่สองของสมาธิก็คือ การรักษาอินทรียให
สม่ำเสมอ กลาวคือปญญาและศรัทธาในดานหนึ่งกับความ
เพียรและสมาธิในอีกดานหนึ่ง อาตมาไดอธิบายเรื่องนี้แลว
ในบทที่สอง (รูแจงปรมัตถธรรมดวยการเจริญพละหา)

๑๒๒

๓. นิมิตที่ชัดเจน
วิธีที่สามนี้เกี่ยวเนื่องกับการเจริญฌานมากกวาการ
เจริญวิปสสนากรรมฐาน ดังนั้น อาตมาจึงขอกลาวถึงเรื่อง
นี้เพียงยอๆ เทานั้น บุคคลพึงทำใหเกิดความชำนาญในการ
กำหนดองคบริกรรม กลาวคือการรักษานิมิตใหชัดเจนดัง
เชนที่ปฏิบัติกันในการเจริญสมถกรรมฐาน

๔. ยกจิตที่ทอถอย
ปจจัยที่สี่ไดแกการยกจิต เมื่อรูสึกหนักใจ หดหู
หรือทอถอย ไมตองสงสัยเลยวาผูปฏิบัติคงตองหัวหกกน
ขวิดกับการปฏิบตั ิมาบางแลวทุกคน ในเวลาเชนนี้ผูปฏิบัติ
ควรพยายามยกจิตของตน เชนการใชวิธีเจริญความเพียร
ปติหรือญาณปญญา การยกจิตที่ทอถอยก็เปนหนาที่หนึ่ง
ของวิปสสนาจารย เมื่อผูปฏิบัติมาสงอารมณดวยใบหนาที่
เหี่ยวแหง วิปสสนาจารยรูวาควรจะใหกำลังใจอยางไร

๑๒๓

๕. ขมจิตใหสงบ
บางครั้งก็อาจจำเปนในการขมจิตใจที่เรารอน นี่
เปนสาเหตุที่หาในการเจริญสมาธิ บางครั้งเมื่อผูปฏิบัติมี
ประสบการณ ที่ ตรึง ใจ ใน การ เจริญ กรรมฐาน แลว อาจ รูสึก
ตื่นเตนและกระตือรือรน มีความเพียรทวมทน เมื่อเปนเชนนี้
วิปสสนาจารยไมควรสงเสริมแตใหคำแนะนำใหปฏิบัติใหถูก
ตอง วิปสสนาจารยอาจชวยกระตุนโพชฌงคที่หาคือความ
สงบ โดยวิธทีี ได
่ กลาวในหัวขอทีแล
่ ว หรืออาจแนะใหผูปฏิ
 บตั ิ
ผอนคลายและเฝาดูโดยไมใชความพยายามมากเกินไป
๖. ใหกำลังใจแกจิตที่บอบช้ำเพราะความเจ็บปวด
หากจิตใจถดถอยและเหี่ยวเฉาเพราะความเจ็บปวด
ก็จำเปนตองใหกำลังใจ นี่คือวิธีที่หกในการเจริญสมาธิ ผู
ปฏิบัติอาจรูสึกหดหูจากสภาพแวดลอมหรือถูกรบกวนจาก
ปญหาสุขภาพเกาๆ ในเวลาเชนนีจำเป
้ นตองยกจิตขึน้ และทำ
จิตใจใหสะอาดสวางและเฉียบแหลมอีกครัง้ โดยวิธตี างๆ หรือ
วิปส สนาจารยอาจปลุกเรากำลังใจ มิใชโดยการเลาเรือ่ งตลก
แตโดยการพูดบำรุงน้ำใจ

๑๒๔

๗. การกำหนดอยางสมดุลและตอเนื่อง
วิธีที่เจ็ดในการเจริญสมาธิก็คือ การพยายามรักษา
การกำหนดสติที่สมดุลอยูตลอดเวลา บางครั้งเมื่อการปฏิบัติ
กาวหนาขึ้น ผูปฏิบัติอาจรูสึกวาไมตองใชความพยายามเลย
แตก็ยังมีสติอยูกำหนดอยูกับอารมณขณะที่เกิดขึ้นและดับไป
ในเวลาเชนนี้ผูปฏิบัติไมควรรบกวน แมจะรูสึกวากาวหนา
ชาเกินไป อยากใหเร็วขึ้น อยากบรรลุธรรมเร็วๆ หากผู
ปฏิบัติพยายามเรงก็จะทำใหดุลยภาพของจิตสูญเสียไป และ
การกำหนดสติก็จะขาดความคมชัด ในทางตรงขาม หากทุก
อยางดีและราบรืน่ เสียจนผูปฏิ
 บตั ผิ อนคลายลงมากเกินไปก็จะ
ทำใหการปฏิบัติเสื่อมถอยลงไดเชนกัน เมื่อมีความเพียรที่ไม
ตองอาศัยความพยายาม ผูปฏิ
 บตั ควร
ิ ทีจะ
่ ปลอยใหดำเนินไป
โดยพยายามรักษาระดับของสภาวะนั้นไว

๘-๙. เวนจากคนฟุงซาน สมาคมกับคนที่มีสมาธิ
ผูปฏิ
 บตั ควร
ิ เวนจากบุคคลทีมี่ จิตไมตัง้ มัน่ และคบหา
สมาคมกับบุคคลที่มีสมาธิ ซึ่งเปนวิธีที่แปดและเกาของการ

๑๒๕

เจริญสมาธิ บุคคลที่ไมมีความสงบหรือสันติสุข ไมเคยเจริญ
สมาธิมักเรารอน เด็กๆ ทีเกิ
่ ดในครอบครัวเชนนีก็้ อาจจะขาด
ความสงบทางจิตไปดวย
ใน ประเทศ พม า มี ข อ คิ ด ที่ คล า ยคลึ ง กั บ แนวคิ ด
ของตะวันตกเกี่ยวกับ “อิทธิพลที่ดี” มีหลายกรณี เชนคน
ที่ไมเคยปฏิบัติกรรมฐานมากอน แตเมื่อเขามาเยี่ยมศูนย
วิปสสนาก็เริ่มรูสึกสงบและมีสันติสุข พวกเขาไดรับอิทธิพล
จากผูปฏิบัติที่กำลังทำความเพียรอยางหนัก ผูมาเยือนบาง
คนถึงกับตัดสินใจเขามาปฏิบัติเลย นี่เปนเรื่องธรรมดา
ในสมัยพุทธกาล มีพระราชาองคหนึ่งมีพระนาม
วา พระเจาอชาตศัตรู ผูปลงพระชนมพระบิดาเพื่อขึ้นครอง
ราชยบัลลังก พระองคทรงนอนไมหลับหลายตอหลายคืน
หลังจากไดทรงกออนันตริยกรรมที่เลวราย ในที่สุดพระองค
จึงเสด็จไปเฝาพระพุทธเจา ระหวางทางที่เสด็จผานปามา
ก็พบหมูสงฆกำลังฟงธรรมจากพระพุทธองคอยางสงบและ
มีสมาธิ กลาวกันวาความทุกขเรารอนใจของพระองคหาย
ไป หมด สิ้น และ เปยม ดวย ความ สงบ เยือก เย็น อยาง ไม เคย
ประสบมากอน

๑๒๖

๑๐. พิจารณาฌานและวิโมกข
วิธีที่สิบก็คือ การพิจารณาความสงบและความเยือก
เย็นที่เกิดจากฌานสมาธิ วิธีนี้เหมาะสำหรับผูปฏิบัติที่เคย
เจริญสมถกรรมฐานจนไดความสงบลึกมากอน การระลึก
ถึงวิธีเขาฌานก็สามารถทำใหจิตเขาสูสมาธิไดเปนชวงสั้นๆ
ในทันที สำหรับผูไมไดฌานอาจระลึกถึงเวลาที่ขณิกสมาธิ
เขมแข็งมากจนจิตรูสึกสงบและตั้งมั่น การระลึกถึงสภาวะ
ที่ หลุด พน จาก นิวรณ และ สันติสุข ของ จิต ที่ ได มา จาก การ
เจริญขณิกสมาธิอยางตอเนื่องก็จะทำใหสมาธิเกิดขึ้นไดอีก

๑๑. การนอมจิต
วิธี ที่ สิบ เอ็ด และ วิธี สุดทาย ใน การ สราง สมาธิ ก็ คือ
การนอมจิตไปสูการเจริญสมาธิอยางตอเนื่อง ทุกอยางขึ้น
อยูกับความพยายามที่ทุมเทลงไปในทุกๆ วินาที หากผู
ปฏิบัติพยายามที่จะมีสมาธิ สมาธิก็จะเกิดขึ้น

อุเบกขา

๗

โพชฌงคองคที่เจ็ด

บางทีสำนักงานสหประชาชาตินาจะมีชื่อใหม
หากองคการนี้ชื่อวา องคการแหงอุเบกขา
บรรดาผูแทนทั้งหลาย
จะไดระลึกไววาควรจะทำอยางไรเวลาเจรจาตอรอง
โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาเผชิญกับปญหาที่รอนแรง
ผูบริหารทุกคนตองมีความสามารถ
ในการรักษาไวซึ่งความเปนกลาง
ในการเผชิญกับปญหาที่ยุงยากซับซอน

๑๒๘

ในภาษาบาลีคำวา อุเบกขา แปลวาวางเฉย ซึง่ หมาย
ถึง ความสมดุลของพลังงาน เปนสภาวจิตที่ตั้งอยูตรงกลาง
ไมเบี่ยงเบนไปขางใดขางหนึ่ง อุเบกขานี้สามารถเจริญไดใน
ชีวติ ปกติทัว่ ไปทีจะ
่ ตองตัดสินใจเปนประจำทุกวันเชนเดียวกับ
ในการเจริญกรรมฐาน

การประสานความขัดแยงภายใน
ในระหวางการเจริญกรรมฐาน สภาวจิตหลายอยาง
แขงขันกัน ศรัทธาพยายามเอาชนะอินทรียอื น่ ๆ เชน ความคิด
หรือปญญาหรือในทางกลับกัน วิริยะกับสมาธิก็เชนเดียวกัน
เปนที่รูกันในหมูนักปฏิบัติธรรมวาการรักษาอินทรียสองคูนี้
ใหสมดุลเปนสิง่ จำเปนสำหรับความกาวหนาและรักษาทิศทาง
การปฏิบัติใหถูกตอง
ใน ระยะ แรก ของ การ ปฏิ บั ติ ผู ปฏิ บั ติ อาจ รู สึ ก
กระตือรือรนและมุงมั่น ทันทีที่นั่งลง จิตของผูปฏิบัติก็จะมุง
กำหนดอาการพองยุบ หรืออารมณอืน่ ๆ ทีอยู
่ ใน
 ขายของการ
รับรู แตดวยความเพียรที่มากเกิน มีแนวโนมที่จิตจะพุงเลย

๑๒๙

อารมณกรรมฐาน หรือไมก็หลุดจากอารมณทีกำหนด
่
ความ
ผิดพลาดนีอาจ
้ ทำใหผูปฏิ
 บตั หงุ
ิ ดหงิดเพราะไดพยายามอยาง
ดีที่สุดแลวยังไมไดผล
บางทีผูปฏิ
 บตั อาจ
ิ พบความผิดพลาดของตัวเอง แลว
สามารถปรับจังหวะใหเขากับสิง่ ทีกำลั
่ งเกิดขึน้ อยูได
 เมือ่ เฝาดู
อาการพองยุบ จิตปรับเขากับกระบวนการพองยุบและกำหนด
ตามไป ในไมชาการกำหนดก็จะงายขึน้ และผูปฏิ
 บตั เริิ ม่ ผอน
คลายลงเล็กนอย ความเพียรแทบไมมีความหมาย แตหาก
ไมระวัดระวัง ความงวงเหงาหาวนอนจะคืบคลานเขามาและ
ครอบงำผูปฏิบัติในที่สุด
บางทีผูปฏิ
 บตั อาจ
ิ ประสบความสำเร็จพอควรในการ
แยกรูปแยกนามและมองเห็นความสัมพันธของรูปนามนั้น ผู
ปฏิบัติจะไดลิ้มรสพระธรรมและพบวาเปนสิ่งนาตื่นเตน เมื่อ
ศรัทธาเต็มเปยมผูปฏิบัติอยากจะปาวประกาศสัจจธรรมอัน
วิเศษทีตน
่ ไดประสบแกมิตรสหายและพอแม ดวยศรัทธาความ
คิดและการวางแผนวิ่งพลาน เมื่อมีความคิดและความรูสึก
การปฏิบัติก็หยุดนิ่งไมกาวหนา ความตอเนื่องของเหตุการณ
นี้เปนอาการที่เกิดจากศรัทธามากเกินไป
ผู ปฏิ บั ติ อี ก คน อาจ ประสบ กั บ ญาณ สภาวะ แบบ

๑๓๐

เดียวกัน แตแทนทีจะ
่ ปรารถนาในการเผยแผธรรมะ ผูปฏิ
 บตั ิ
เริ่ม ตีความ ประสบการณ ของ ตน อาจ กลาว ได วา ผู ปฏิบัติ
ประเภทนี้ขี่ชางจับตั๊กแตน ประสบการณทุกอยางถูกนำมา
เทียบเคียงกับหนังสือธรรมะทุกเลมที่ไดอาน ความคิดเกิด
ขึ้นทำใหการปฏิบัติไมกาวหนาอีกเชนกัน นี่เปนอาการของ
ปญญาที่มากเกินไป
ผูปฏิบัติหลายๆ คนมีแนวโนมที่จะใชเหตุผลตรวจ
สอบทุกอยางทีได
่ ยนิ กอนทีจะ
่ ยอมรับ พอเขาอบรมกรรมฐาน
พวกเขาพยายามตรวจสอบโดยการคิดหาเหตุผลเพือ่ ดูวาสิง่ ที่
ปฏิบตั อยู
ิ ถู กตองหรือตอบสนองความเขาใจของตัวเองหรือไม
 แนวคิดแบบนี้ ผูปฏิ
 บตั ก็ิ จะถูกหลอกหลอน
หากเขายังติดอยูใน
ดวยความสงสัยตลอดเวลาเหมือนวนอยูบนมาหมุน พวกเขา
ไมมีวันที่จะกาวหนา
ิ อเคยลองปฏิบตั ิ
หากไดยนิ ไดฟงเกีย่ วกับวิธปฏิ
ี บตั หรื
และ พบ วา ได ผล ดี พอควร แลว ผู ปฏิบัติ พึง ตัดสิน ใจ ทุมเท
ตนเองใหกับคำสอนที่ไดรับนั้น นี่เปนวิธีเดียวที่ทำใหการ
ปฏิบัติกาวหนาอยางรวดเร็ว ผูปฏิบัติเปรียบเหมือนทหารใน
สนามรบแนวหนา ไมมเวลา
ี ทีจะ
่ มาโตแยงหรือตัง้ ขอสงสัยคำ
สั่ง ทุกคำสั่งจากเบื้องบนเปนสิ่งตองปฏิบัติตามโดยไมตอง

๑๓๑

สงสัยจึงจะเอาชนะในการรบได แนนอนอาตมามิไดสอนให
ผูปฏิบัติเชื่ออะไรอยางงมงาย
จนกวา ผู ปฏิบัติ จะ สามารถ ประจักษ สภาว ธรรม ที่
เกิดขึ้น ตั้งอยูและดับไปอยางแจมแจงชัดเจน การปฏิบัติก็จะ
ยังไมมัน่ คงเนือ่ งจากศรัทธาและปญญา วิรยิ ะและสมาธิยังไม
เสมอกัน แตหากอินทรียเสมอกัน ผูปฏิบัติสามารถประจักษ
สภาวธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปอยางรวดเร็ว ความพอดีของ
วิริยะและสมาธิ ศรัทธาและปญญา ไดรับการแกไขแลว ณ
จุดนี้อาจกลาวไดวาผูปฏิบัติไดบรรลุถึงสภาวะอุเบกขา ซึ่ง
เปนความสมดุลของอินทรียทั้งสี่ ในที่นี้อาจดูราวกับวาการ
กำหนดสติเกิดขึ้นโดยตัวของมันเองโดยไมตองพยายามเลย
จิตที่สมดุลเปรียบเหมือนกับรถมาที่ถูกเทียมดวยมา
ที่มีพละกำลังเทากันสองตัว เมื่อมาทั้งสองออกวิ่ง การขับขี่
รถมานี้กลายเปนของงาย สารถีเพียงแตปลอยใหมาทำงาน
แตหากมาตัวหนึ่งรวดเร็วในขณะที่มาอีกตัวหนึ่งแก ทรุด
โทรม สารถีตองทำงานหนักเพื่อไมใหรถตกถนนโดยการดึง
มาที่เร็วใหชาลงและกระตุนตัวที่ชาอยูตลอดเวลา ในทำนอง
เดียวกับการเจริญกรรมฐาน ตอนแรกจิตยังไมมีความสมดุล
และผูปฏิบัติตองโซซัดโซเซจากความกระตือรือรนไปสูความ
สงสัย จากความพยายามมากเกินไปสูความเกียจคราน แต

๑๓๒

เมื่อการปฏิบัติกาวหนา อุเบกขาสัมโพชฌงคก็เกิดขึ้น และ
ดูเหมือนวาสติสามารถเดินหนาไปไดดวยตนเอง เวลาเชน
นี้ผูปฏิบัติจะรูสึกสบายอยางยิ่ง หากเทียบกับชีวิตสมัยใหม
ก็ เปรียบ เสมือน การ ขับ รถยนต หรูหรา ที่ แลน ไป ดวย เครื่อง
ควบคุมความเร็วอัตโนมัติบนทางดวนที่รถไมติด

ศรัทธาเสมอกับปญญา
วิริยะเสมอกับสมาธิ
ลักษณะของอุเบกขาก็คือ สภาวจิต
ที่เสมอกันไมมีสภาวะใดครอบงำสภาวะอื่น
อุเบกขาปรับความพอดีใหแกศรัทธาและปญญา
วิริยะและสมาธิ

๑๓๓

พอดี พอดี
หนาที่ของอุเบกขาสัมโพชฌงคก็คือ การเติมในสวน
ที่ขาดและลดในสวนที่เกิน อุเบกขาทำหนาที่ประคองจิตกอน
ที่จะตกไปสูสภาวะสุดโตงของการขาดหรือเกิน เมื่ออุเบกขา
เขมแข็ง จิตจะเปนกลางไมสุดโตงเกินไป ผูปฏิบัติไมตองใช
ความพยายามในการรักษาสติ

สารถีที่ดีจะปลอยใหมาลากไป
ดูเหมือนวาสติที่ทำหนาที่ดูแลทุกสิ่งทุกอยางเหมือน
คนขับรถมาที่เอนหลังแลวปลอยใหมาพาไป สภาวะที่สบาย
และเปนกลางนี้เปนอาการของอุเบกขา
เมื่ออาตมายังเด็ก อาตมาเคยไดยินคนพูดถึงการ
หาบตะกรา ๒ ใบดวยคานไมไผ นี่เปนสิ่งปรกติในพมา ไม
คานพาดไวบนบามีกระจาดที่เต็มไปดวยสัมภาระแขวนอยูที่
ปลายทั้งสองขาง เวลาออกเดินครั้งแรกคนแบกตองออกแรง
มากและสัมภาระนั้นก็หนัก แตหลังจากเดินไปได ๑๐ – ๑๕
กาว ไมคานก็เริ่มขยับขึ้นลงตามจังหวะการเดิน คนหาบ ไม

๑๓๔

คาน และกระจาดสามารถเคลื่อนไปไดอยางสบายๆ จนคน
หาบเองแทบไมรูสึกหนัก อาตมาเองแทบไมเชื่อเหมือนกัน
แตพอไดมาเจริญกรรมฐานก็รูวามันเปนไปได

สติที่ตอเนื่องทำใหเกิดอุเบกขา
ตามพุทธดำรัสอุเบกขาเกิดจากโยนิโสมนสิการ การ
กำหนดอยางฉลาด กลาวคือการเจริญสติอยางตอเนื่องจาก
วินาทีหนึ่งไปสูอีกวินาทีหนึ่งไมขาดสายดวยความตั้งใจที่จะ
เจริญอุเบกขา อุเบกขาในวินาทีหนึ่งทำใหอุเบกขาในวินาที
ตอๆ มาเกิดขึ้น และเมื่ออุเบกขาเกิดขึ้นแลวก็จะพัฒนาไป
อยางตอเนื่องและลึกซึ้ง ทำใหการปฏิบัติกาวหนาเลยสภาว
ญาณที่หยั่งรูการเกิดดับของสภาวธรรม
อุเบกขาไมไดเกิดขึ้นงายๆ ในใจของผูปฏิบัติใหม แม
จะขยันกำหนดสติทุกๆ วินาที อุเบกขาเกิดขึ้นแลวก็จากไป
จิตจะเปนกลางในชวงสั้นๆ แลวก็หายไปอีก อุเบกขาจะเจริญ
เปนขั้นๆ ชวงเวลาที่เกิดยาวนานขึ้นเรื่อยๆ และบอยขึ้น ใน
ที่สุดอุเบกขาก็จะแข็งแกรงพอที่จะเปนโพชฌงคองคหนึ่งได

๑๓๕

วิธีเจริญอุเบกขาอีก ๕ วิธี
มีวิธี ๕ วิธีในการเจริญ
อุเบกขาดังกลาวไวในอรรถกถา

๑. วางตนใหเปนกลางในสัตวทั้งหลาย
ประการแรกและที่สำคัญที่สุด คือ การวางใจให
เปนกลางในสัตวทั้งหลาย ไดแก บุคคลผูเปนที่รักรวมถึง
สัตวเลี้ยง เราอาจผูกพันรักใครผูคนที่รักและสัตวเลี้ยงจนถึง
ขั้น “หลงงมงาย” ประสบการณแบบนี้ไมชวยใหเกิดอุเบกขา
หรือความเปนกลาง
การปรับพืน้ ฐานใหเกิดอุเบกขานัน้ บุคคลพึงปลูกฝง
ทัศนคติที่ไมยึดติดในคนและสัตวอันเปนที่รัก สำหรับปุถุชน
ความผูกพันอาจเปนสิ่งจำเปน แตหากยึดมั่นมากเกินไปก็จะ
ทำลายตนเองไปจนถึงคนทีร่ กั ดวย เราเริม่ วิตกเกีย่ วกับความ
สุข ทุกข ของคนเหลานั้นมากเกินไป โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

๑๓๖

ระหวางการปฏิบตั กรรมฐาน
ิ
ควรปลอยวางความหวงใยมิตร
สหายที่มากเกินขอบเขต
วิธการ
ี พัฒนาการปลอยวางวิธหนึ
ี ง่ ก็คือ ใหคิดวาสัตว
ทั้งหลายมีกรรมเปนของตน บุคคลไดรับความสุขจากกุศล
กรรมและไดรับความทุกขจากอกุศลกรรม พวกเขากอกรรม
ขึน้ โดยเจตนาของตนแลวไมมใคร
ี สามารถปองกันวิบากกรรม
นั้นมิใหเกิดขึ้นได ในที่สุดไมมีอะไรที่เราหรือใครจะไปชวยได
หากพิจารณาเชนนี้เราอาจจะวิตกถึงคนที่เรารักนอยลง
นอกจากนี้ผูปฏิบัติยังอาจเจริญอุเบกขาตอผูอื่นโดย
การระลึกถึงปรมัตถสัจจะ เชน ผูปฏิบัติอาจบอกตนเองวา
โดยนัยปรมัตถแลวก็มีเพียงรูปกับนาม แลวคนที่เรารักที่สุด
อยูที่ไหน มีเพียงนามและรูป จิตและกายที่เกิดขึ้นและดับไป
ทุกขณะ แลวขณะไหนละที่เราหลงรัก โดยวิธีนี้ผูปฏิบัติอาจ
นอมนำจิตใหเห็นตามความจริงขึ้นมาไดบาง
บางคนอาจวิตกวาความคิดแบบนีอาจ
้ ทำใหเกิดความ
 หรือคนรักไป ไมพึงตอง
รูส กึ เฉยชา และทำใหคนละทิง้ คูครอง
วิตกไปเลย อุเบกขามิใชความไรสำนึก ความไมแยแสหรือ
ความเฉยเมย แตเปนความเสมอภาค หากมีอุเบกขาบุคคล
จะไมผลักไสอารมณที่ไมนาปรารถนาหรือไขวควาอารมณ

๑๓๗

ที่ปรารถนา จิตจะนิ่งอยูในความพอดีและยอมรับสิ่งตางๆ
ตามความเปนจริง เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงคปรากฏ ผูปฏิบัติ
จะละทิง้ ความผูกพันตลอดจนความเกลียดชังในสัตวทัง้ หลาย
พระไตรปฎกกลาววา อุเบกขาเปนปจจัยใหเกิดการชำระลาง
และยังความบริสทุ ธิใน
์ บุคคลทีมาก
่ ดวยตัณหา หรือความใคร
ซึ่งตรงขามกับอุเบกขา
๒. วางตนเปนกลางในวัตถุสิ่งของ
วิธีที่สองในการเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคก็คือ การ
วางตนเปนกลางในวัตถุสิ่งของ เชนทรัพยสมบัติ เสื้อผา และ
แฟชั่นลาสุดตามความนิยม ตัวอยางเชน เสื้อผาอาจขาดวิ่น
และเปรอะเปอนไดสักวัน มันจะเปอยและผุพังเพราะมันไม
เที่ยงเชนเดียวกับวัตถุอื่นๆ นอกจากนี้เราก็ไมไดเปนเจาของ
มันจริงๆ เนื่องจากสิ่งทั้งหลายไมมีตัวตน ไมมีใครเปน
เจาของอะไรได ในการพัฒนาจิตใหเปนกลางและลดความ
ยึดมั่นถือมั่น การพิจารณาวัตถุสิ่งของโดยความไมเที่ยงอาจ
ชวยได เราอาจบอกตนเองวา “ฉันจะใชประโยชนจากสิ่งนี้
ในชวงสั้นๆ เทานั้น มันจะไมคงอยูตลอดไป”

๑๓๘

คนที่ติดแฟชั่นคงคอยตามซื้อผลิตภัณฑใหมๆ ที่อยู
ในสมัยนิยมตลอดเวลา และเมือ่ ซือ้ มาแลวมีของทีทั่ นสมัยกวา
ออกตามมา พวกเขาก็จะโยนของเกาทิง้ เพือ่ ซือ้ ของใหม การก
ระทำเชนนี้มิใชอุเบกขา
๓. เวนจากบุคคลผูยึดมั่นถือมั่น
วิธีที่สามที่จะเจริญอุเบกขาโดยความเปนโพชฌงคก็
คือ การเวนจากคนที่คลั่งไคลในบุคคลหรือวัตถุสิ่งของ คน
เหลานี้มีความเปนเจาขาวเจาของ ยึดมั่นในสิ่งที่คิดวาเปน
ของตนทัง้ ผูค นและสิง่ ของ บางคนทนไมไดทคน
ี่ อืน่ พอใจหรือ
ใชสอยทรัพยสินของตน
มี พระ เถระ รูป หนึ่ง ที่ ผูกพัน กับ สัตว เลี้ยง มาก ใน
วัดของทานมีสุนัขและแมวออกลูกมามากมาย วันหนึ่งพระ
เถระ มา ที่ ศูนย ปฏิบัติ ธรรม ใน ราง กุง เพื่อ ปฏิบัติ กรรมฐาน
ทานเจริญกรรมฐานในสภาพแวดลอมเอื้ออำนวยทุกอยาง
แตการปฏิบัติไมกาวหนา ในที่สุดอาตมาคิดอะไรได จึงถาม
ทานวาที่วัดของทานมีสัตวเลี้ยงไหม ใบหนาทานสดใสขึ้น
และตอบวา “โอ มีครับ ผมมีสุนัขและแมวหลายตัว ตั้งแต

๑๓๙

มาทีนี่ ผม
่ มัวแตกังวลวาพวกมันจะมีขาวพอกินหรือเปลา พวก
มันเปนอยางไรกันบาง” อาตมาขอใหทานลืมสัตวเหลานัน้ เสีย
และตั้งใจเจริญสมาธิ ในไมชาทานก็ปฏิบัติไดกาวหนา
โปรดอยาปลอยใหความผูกพันตอคนรักหรือสัตว
เลี้ยง มี มาก เกิน ไป จน ไม สามารถ เขา อบรม กรรมฐาน อัน
เปน หนทาง พัฒนา จิต และ เจริญ อุเบกขา ให เปน อุเบกขา สัม
โพชฌงค
๔. สมาคมกับมิตรที่สงบเย็น
วิธีที่สี่ในการเจริญอุเบกขา ผูปฏิบัติควรเลือกมิตร
ที่ไมยึดมั่นในสัตวและวัตถุสิ่งของ วิธีนี้ตางจากวิธีขางตน
กลาวคือ หากคบมิตรเชนพระเถระในหัวขอที่แลวก็จะกอให
เกิดปญหาได
๕. นอมใจใหเปนกลาง
สาเหตุ ประการ ที่ ห า และ ประการ สุ ด ท า ย ใน การ
เจริญอุเบกขา สัม โพชฌงค ไดแก การ นอม ใจ สู การ เจริญ

๑๔๐

อุเบกขา การนอมนำจิตไปในแนวทางดังกลาว จิตจะไมแลน
ออกไปหาสัตวเลี้ยงที่บานหรือคนรัก แตจะมีความพอดีและ
เปนกลางมากขึ้น
ิ และ
อุเบกขามีความสำคัญอยางยิง่ ในการปฏิบตั ธรรม
ในชีวติ ประจำวัน โดยทัว่ ไป เรามักจะถูกพัดพาไปกับอารมณ
ที่นาพอใจ หรือไมก็ถูกเหวี่ยงลงสูความกระสับกระสายเมื่อ
เผชิญกับอารมณอันไมนาปรารถนา อารมณทีขั่ ดแยงสับสนนี้
พบไดในเกือบทุกคน เมือ่ เราไมอาจรักษาความพอดีและความ
หนักแนน เราก็จะถูกพัดพาไปหาความสุดโตงของตัณหาหรือ
โทสะไดอยางงายดาย
พระไตรปฎกกลาววา เมื่อจิตหมกมุนอยูในกามคุณ
อารมณ จิตจะกระสับกระสาย นี่เปนภาวะปกติของโลกที่
เห็นได ในการแสวงหาความสุข คนสวน
ใหญ เข า ใจ ผิ ด ว า ความ ตื่ น เต น เป น
ความสุขที่แทจริง คนเหลานี้จะ
ไมมี โอกาส ที่ จะ พบ ความ สุข ที่
เกิ ด จาก สั น ติ สุ ข และ ความ
สงบ

๑๔๑

โพชฌงค :
อมตธรรม
โพชฌงค ธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรูทั้งหมดนำ
มาซึ่งคุณอันวิเศษ เมื่อพัฒนาเต็มที่จะมีอำนาจในการทำ
ที่สุดแหงทุกขในสังสารวัฎใหสิ้นไป นี่คือคำกลาวที่มีในพระ
ไตรปฎก ในที่นี้หมายความวา วัฏจักรของการเกิดและการ
ตายในเหลาสัตวซึ่งประกอบดวยสภาวธรรมของรูปและนาม
ถึงความสิ้นสุดโดยสิ้นเชิง
นอกจากนี้ โพชฌงคยังมีพลานุภาพในการขับไล
กองทัพทัง้ สิบของพญามาร กลาวคือ พลังลบภายในทีผู่ กมัด
บุคคลใหติดอยูกับวงลอมของความทุกขและการเกิดดวยเหตุ
นี้ พระพุทธองคและเหลาพระอริยบุคคลทั้งหลายจึงไดเจริญ
โพชฌงคจนสามารถกาวลวงกามภพ รูปภพ อรูปภพ
ผูปฏิบัติอาจสงสัยวาหากพนจากภพทั้งสามแลวจะ
ไป อยู ที่ไหน ไม อาจ กลาว ได วา มี การ เกิด ใน รูป แบบ อื่น ใด
เนื่องจากนิพพานไมมีการเกิดและการตาย การเกิดนำมาซึ่ง
ทุกข ลักษณะของทุกข กลาวคือ ความแก ความเจ็บ และใน

๑๔๒

ที่สุดความตายอยางหลีกเลี่ยงไมได บุคคลจะพนทุกขไดตอง
พนจากการเกิด ความตายจึงไมอาจเกิดขึ้นได นิพพานเปน
สภาวะที่อิสระจากการเกิดและการตาย
เมื่อ โพชฌงค เจริญ เต็ม ที่ แลว จะ นำ ผู ปฏิบัติ เขา
สู นิพพาน ใน ที่ นี้ โพชฌงค เปรียบ ได กับ ยา ที่ เขม ขน และ มี
ประสิทธิภาพ โพชฌงคมีอุปการะแกความเขมแข็งของจิตที่
ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต นอกจากนี้ยังชวย
รักษาโรครายทางรางกายและจิตใจไดดวย
ทั้งนี้มิไดรับประกันวาหากผูปฏิบัติเจริญกรรมฐาน
แลว จะ หาย จาก โรค ทุก โรค แต ก็ เปน ไป ได วาการ เจริญ
โพชฌงคสามารถทำใหอาการปวยทุเลาลงแมแตโรคทีไม
่ อาจ
รักษาใหหายได

๑๔๓

ขจัดความปวยทางจิต
โรค ทาง จิ ต คื อ โรค ที่ เกิ ด จาก ความ โลภ ความ
โกรธ ความหลง ความริษยา ความตระหนี่ ความทอถอย
เปนตน เมือ่ อาการเหลานีปรากฏ
้
ขึน้ ก็จะทำใหจิตใจไมแจมใส
คลุมเครือ ภาวะจิตเชนนี้เปนเหตุใหรางกายทรุดโทรม ผิว
พรรณกลับหมองคล้ำเมื่อจิตใจถูกครอบงำดวยพลังทางลบ
เรากลายเปนคนนาเบื่อ ไมมีความสุข และสุขภาพทรุดโทรม
คลายกับการหายใจเอาอากาศที่มีสารพิษเขาไป
ในทางตรงขาม หากผูปฏิบัติพยายามอยางแข็ง
ขัน ใน การ เจริญ สติ กำหนด รู อารมณ ให คม ชัด อยู ทุก ขณะ
เปนธรรมชาติอยูเองที่จิตก็จะเกาะอยูกับอารมณนั้นโดยไม
ฟุงซานหรือซัดสาย สมาธิหรือความระลึกรูจะปรากฏขึ้น
จากนั้นจิตจะสะอาดปราศจากนิวรณหรืออคติใดๆ และแลว
ปญญาก็จะเริ่มเบงบานเมื่อสภาวญาณเกิดขึ้นจิตจะบริสุทธิ์
มากขึ้นราวกับไดหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์อีกครั้งหลังจากที่
กลับมาจากเมืองใหญที่มีความพลุกพลาน
สติ วิริยะ และธัมมวิจยะ กอใหเกิดสมาธิและสภาว
ญาณตามลำดับ สภาวญาณแตละขั้นเปรียบเสมือนการสูด

๑๔๔

อากาศที่บริสุทธเขาสูจิต สภาวญาณที่ประจักษการเกิดดับ
ของสภาวธรรมเปนการเริ่มตนของการปฏิบัติที่ดีและลึกซึ้ง
อุเบกขา สัม โพชฌงค ทำให จิต มี ความ มั่นคง และ สติ มีความ
ลึกซึ้งมากขึ้น การเกิดดับของอารมณมีความแจมชัดและผู
ปฏิบัติหมดความสงสัยในสภาวธรรมความเปนจริงของสิ่งที่
สามารถสัมผัสไดโดยตรง
ใน ลักษณะ นี้ ความ เพียร ที่ เปยม ลน อาจ ทำให รูสึก
วาการ ปฏิบัติ ไม ตอง ใช ความ พยายาม มาก ผู ปฏิบัติ อาจ
เขาใจวาไมมีตัวตนหรือแมแตผูที่ออกแรงพยายาม ปติและ
ความ อิ่มใจ เกิด เมื่อ ผู ปฏิบัติ ประจักษ ความ บริสุทธิ์ ของ จิต
ดวยตนเองรวมทั้งความลี้ลับของสัจจธรรมที่เผยออกขณะ
ตอขณะ ความสุขที่เปยมลนตามมาดวยความสงบนิ่งและจิต
ที่ปราศจากความสงสัยและวิตกกังวล ในชวงของความสงบ
นี้ จิตสามารถจะมองเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้น สมาธิยิ่งมั่นคงเมื่อ
ปราศจากสิ่งรบกวน
ในการปฏิบัติที่ลึกซึ้งนี้ ผูปฏิบัติสามารถประจักษ
สภาวจิตที่เปนกลางไมถูกพัดพาไปตามกระแสของกามคุณ
อารมณ แมวาปติและความสุขที่ดื่มด่ำยังคงอยู อารมณที่ไม
นาพอใจก็ไมรบกวนจิต ผูปฏิ
 บตั ไม
ิ รสึู กรังเกียจความเจ็บปวด
หรือโหยหาความพอใจ

๑๔๕

ผลตอรางกาย
โพชฌงค ทั้ ง เจ็ ด มี ผล ต อ ร า งกาย เช น เดี ย ว กั บ
จิตใจ เพราะกายกับจิตเชื่อมโยงกันอยางใกลชิด เมื่อจิตมี
ความบริสุทธิ์โดยมีโพชฌงคประคับประคองอยู ระบบการ
หมุนเวียนโลหิตจะทำงานไดดีขึ้น เม็ดเลือดที่สรางขึ้นใหม
จะมีความบริสุทธิ์และจะแทรกซึมไปตามสวนตางๆ ของ
รางกาย ทำใหอวัยวะสะอาด รางกายมีความคลองแคลว
ความสามารถในการรับรูสูงขึ้น ผิวพรรณผองใส ผูปฏิบัติ
บางคนอาจรูสึกวามีแสงออกจากรางกายของตนจนทำให
สวางไสวเวลากลางคืน
จิตก็เชนกันจะแจมใสมีศรัทธา
เขม แข็ง เชน เดียว กับ สัทธา สัมปทา ที่ เกิด จาก ประสบการณ
โดยตรงของผูปฏิบัติ จิตจะเบาและคลองแคลวเชนเดียวกับ
รางกายที่บางครั้งรูสึกเหมือนลองลอยอยูในอากาศ บอย
ครั้งที่รางกายหายไป และผูปฏิบัติสามารถนั่งไดนานๆ โดย
ไมรูสึกเจ็บปวด

๑๔๖

หายจากโรคอยางอัศจรรย
ความเจ็บปวยเรื้อรัง โรคที่รักษาไมหายไดรับผล
จากพลังของโพชฌงค โดยเฉพาะในการปฏิบัติขั้นสูง ที่ศูนย
ปฏิบัติธรรมในรางกุง การที่โรคเรื้อรังหายไดอยางอัศจรรย
นี้เกิดขึ้นจนเปนปกติธรรมดา เรื่องราวเหลานี้สามารถนำมา
เขียนหนังสือไดเปนเลมๆ ในที่นี้อาตมาจะเลาใหฟงเพียงสอง
เรื่องเทานั้น

วัณโรค
ครั้ง หนึ่ง มี ชาย คน หนึ่ง ปวย เปน วัณโรค มา หลาย ป
หลังจากที่ไดเสาะแสวงหาการรักษาจากแพทยรวมถึงการใช
สมุนไพรโบราณของพมาตลอดจนเขารับการรักษาในแผนก
วัณโรคของโรงพยาบาลรางกุง แตก็ไมหาย เขาสิ้นหวังและ

๑๔๗

หมดกำลังใจและคิดวาตองตายแนๆ ดวยความหวังสุดทาย
เขาจึงสมัครเขาปฏิบัติกรรมฐาน แตไมยอมบอกถึงการปวย
เนื่องจากเกรงวาจะไมไดรับอนุญาตใหเขาปฏิบัติ
ภายใน สอง สัปดาห อาการ ปวย เรื้อรัง ของ เขา ก็
แสดงออกมาอยางรุนแรง ซึ่งเปนปกติในลำดับขั้นของการ
ปฏิบตั ิ อาการเจ็บปวดของเขารุนแรง ทรมาน และทำใหหมด
แรงจนเขาไมสามารถนอนหลับ ไดแตตื่นและไออยูตลอดคืน
คืนหนึง่ อาตมาอยูใน
 กุฏและ
ิ ไดยนิ เสียงไออยางรุนแรง
จากที่พักของเขา อาตมาคิดวาเขาเปนหวัดจึงเอาสมุนไพรแก
ไอของพมาไปให แตเมื่อไปถึงอาตมาพบเขาหมอบอยูกับพื้น
หอง เหนื่อยจนไมสามารถพูดอะไรได กระโถนในหองเขามี
เลือดที่เขาไอออกมาอยูเกือบเต็ม อาตมาถามวาเขาอยากได
ยาไหม และเมื่อในที่สุดเขาพอพูดไดเขาก็สารภาพถึงอาการ
ปวย ความคิดแรกของอาตมาก็คือ อาตมาไดหายใจเอาเชื้อ
โรคเขาไปบางหรือเปลา
ชายคนนัน้ ขอโทษทีพา
่ เอาโรคติดตอเขามาในศูนย แต
ก็ขอรองใหเขาปฏิบัติตอไป “หากผมออกไป มีหนทางเดียว

๑๔๘

เทานั้นสำหรับผม ซึ่งก็คือความตาย” เขากลาว คำพูดเหลา
นีทำให
้ อาตมาสงสาร อาตมาจึงเริม่ ใหกำลังใจและกระตุน ให
เขาปฏิบตั ติ อไป หลังจากวางมาตรการปองกันโรคติดตอแลว
อาตมาก็ยังสอนเขาตอไป
ภายในหนึง่ เดือน ชายคนนัน้ สามารถเอาชนะวัณโรค
ไดดวยการปฏิบัติที่กาวหนา เมื่อออกจากศูนยเขาหายขาด
จากโรค สามปตอมาเขาก็กลับมาอีกครัง้ เปนพระทีมี่ สุขภาพ
แข็งแรง อาตมาถามเขาวารูส กึ อยางไร อาการวัณโรคกลับมา
บางหรือเปลา “ไมเลยครับ” เขาตอบ “วัณโรคไมเคยกลับ
มาอีกเลย ผมไอบางเปนบางครั้งเวลาคันคอ แตถาผมมีสติ
กำหนดความรูสึกที่เกิดขึ้น ผมก็ไมไอ พระธรรมเปนสิ่งที่
วิเศษมหัศจรรย เมื่อไดดื่มรสของธรรมะแลวผมก็หายขาด”

๑๔๙

โรคความดันโลหิตสูง
อีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นราว ๒๐ ปมาแลว อุบาสิกาคน
หนึ่งอาศัยในศูนยปฏิบัติธรรม เธอเปนญาติของเจาหนาที่
คนหนึ่ง และปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงมาเปนเวลานาน
ไดพยายามรักษาดวยยาและปรึกษาแพทยมาตลอด บางครั้ง
เธอมาหาอาตมา อาตมาก็จะชักชวนใหเธอเจริญกรรมฐาน
โดยกลาววา แมวาเธอจะตายระหวางการปฏิบัติ เธอก็จะมี
ความสุขในชาติหนา แตเธอก็มีขออางและยังคงพึ่งพาแพทย
ในที่สุดอาตมาก็ดุเธอ “คนอื่นเขามาจากที่ไกลๆ มา
จากตางประเทศเพื่อมาลิ้มรสพระธรรมที่ศูนยนี้ การปฏิบัติ
ของเขากาวหนาและไดพบสิ่งอัศจรรยหลายๆ อยาง แตเธอ
อยูที่นี่แลวยังไมยอมปฏิบัติ ทำใหอาตมาคิดถึงสิงหโตหินที่
เฝาอยูหนาพระเจดีย รูไหม สิงหโตพวกนั้นหันหลังใหพระ
เจดียตลอดเวลาจึงไมเคยแสดงความเคารพตอพระเจดียเลย”
อุบาสิกาคนนั้นเสียใจมากและตกลงที่จะเริ่มปฏิบัติ
ในชวงเวลาสั้นๆ
เธอก็พบกับความเจ็บปวดรุนแรงมาก

๑๕๐

ความปวดจากอาการปวยผนวกกับความเจ็บปวดจากสภาว
ธรรมทำใหเธอลำบากมาก เธอกินไมไดนอนไมหลับ ในที่สุด
ครอบครัวของเธอซึ่งก็อยูที่ศูนยดวยเริ่มรูสึกเปนหวง และขอ
ใหเธอกลับไปอยูกับพวกเขาเพื่อใหพวกเขาดูแล อาตมาไม
เห็นดวย และกระตุนใหเธอปฏิบัติตอไปแทนที่จะรับฟงพวก
เขา
พวกญาติๆ มาหาเธอบอยขึ้น และอาตมาก็ยัง
ยืนยันใหเธอปฏิบัติตอไป มันเปนการตอสูที่ยากลำบากแต
เธอยังคงพยายามตอไปอยางอดทน เธอไดรับแรงบันดาลใจ
ใหมๆ และตัดสินใจที่จะปฏิบตั ิจนถึงที่สุดแมวาจะตองตาย
ความเจ็บปวดของเธอรุนแรงมาก เธอรูสึกเหมือน
สมองจะแตกออกเปนเสี่ยงๆ เสนเลือดในศีรษะเตนตีบตัน
ตูมตาม แตเธอก็อดทนเฝาดูความเจ็บปวดเฉยๆ ไมชามีความ
รอนแผซานออกจากรางกายของเธอราวกับลูกไฟดวงใหญ ใน
ที่สุดเธอก็สามารถเอาชนะความรูสึกเหลานี้ได ทุกอยางสงบ
นิ่ง เธอชนะการตอสูครั้งนี้แลว โรคความดันโลหิตสูงของเธอ
หายขาด และไมเคยตองทานยาเพื่อรักษาโรคนี้อีกเลย
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โรคอื่นๆ …..
และอยาลืมการหลุดพน!
อาตมาไดเคยเห็นการรักษาโรคลำไสขด โรคทางเดิน
ปสสาวะ โรคหัวใจ มะเร็ง และอื่นๆ แตผลเหลานี้ไมอาจ
เปนที่รับประกันได แมวาอาตมาจะหวังวาเรื่องที่เลามานี้จะ
เสริมกำลังใจใหผูปฏิบัติ อยางไรก็ตาม หากผูปฏิบัติเขมแข็ง
อดทน กลาหาญในการกำหนดสติทีอาการ
่
เจ็บปวดทีเกิ
่ ดจาก
ความเจ็บปวยหรืออาการบาดเจ็บในอดีต ผูปฏิบัติอาจพบ
การเปลี่ยนแปลงอยางนาอัศจรรยจากอาการเหลานี้ ความ
พยายามอยางไมลดละทำใหอะไรๆ เกิดขึ้นได
การเจริญสติปฏฐาน อาจใหผลดีคอนขางมากโดย
เฉพาะกับผูปวยเปนโรคมะเร็ง มะเร็งเปนโรครายที่สราง
ความเจ็บปวดใหแกรางกายและจิตใจอยางแสนสาหัส ผูที่
เจริญสติปฏฐานกรรมฐานไดกาวหนาสามารถทำอาการให
ทุเลาลงโดยการกำหนดสติที่ความเจ็บปวด ไมวาจะรุนแรง
เพียงใด ผูปฏิบัติจะสามารถตายไดอยางสงบ มีสติอยาง
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สมบูรณ กำหนดรูความเจ็บปวดอยางเต็มที่ สมบูรณ และ
แมนยำ ความตายเชนนี้เปนสิ่งที่ดีและประเสริฐ
อาตมาหวังวาผูปฏิบัติจะสามารถใชประโยชนจาก
ความรูที่ไดรับจากบทการเจริญโพชฌงคทั้งเจ็ดนี้ ขอใหผู
ปฏิบตั เจริ
ิ ญองคธรรมแตละองค เริม่ จากการเจริญสติและสิน้
สุดที่การเจริญอุเบกขาเพื่อใหผูปฏิบัติสามารถบรรลุถึงความ
หลุดพนโดยสมบูรณดวยเทอญ

