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โดย....พระกัมมัฏฐานาจริยะ อู บัณฑิตาภิวังสะ

๔

ก าร เจริ ญ วิ ป ส สนา

กล า ว ได ว า เป น การ พั ฒ นา
องคประกอบของจิต (เจตสิก) ฝายกุศล ใหเขมแข็งจนกระทัง่ สามารถ
คุม ครองจิตไดอยางตอเนือ่ ง องคธรรมเหลานีมี้ ชอื่ เรียกวา “พละ”
ซึ่งมี ๕ ประการ ไดแก ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา
ใน การ เข า อบรม วิ ป ส สนา กรรมฐาน การ ปฏิ บั ติ ที่
ถูกตองจะชวยพัฒนาศรัทธาใหเขมแข็ง มั่นคง มีความพากเพียร
อยางแรงกลา มีสมาธิหยั่งลึก มีสติรูรอบเปนผลใหปญญาสูงขึ้น
ตามลำดับ ผลแหงการปฏิบัติ อันไดแก ญาณทัศนะ หรือปญญา
จะเปนพลังจิตที่สามารถหยั่งรูความเปนจริงอันสูงสุด จนสามารถ
กำจัดอวิชชาใหหมดสิน้ ไป พรอมๆ กับ ทุกข อุปาทาน และโทมนัส
ทั้งปวง
พัฒนาการดังกลาวจะเกิดขึ้นได ก็ดวยการสรางเหตุที่
เหมาะสม ๙ ประการ ที่จะนำไปสูความเจริญของพละคือ
๑. การใสใจสังเกตดูความเปนอนิจจังของอารมณ ใน
ขณะกระทบอายตนะทั้ง ๖
๒. การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานดวยความเคารพ เอา
ใจใสและละเอียดออน

๕

พระกัมมัฏฐานาจริยะ
อู บัณฑิตาภิวังสะ

๓. การมีสติปฏิบัติอยางตอเนื่องไมขาดสาย
๔. อยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออำนวยตอการปฏิบัติ
๕. พยายามจดจำสถานการณหรือพฤติกรรมที่มีสวน
ชวยใหการปฏิบัติดำเนินไปดวยดีในอดีต เพื่อที่จะรักษา หรือ
เสริมสรางปจจัยเหลานี้ใหเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาที่เผชิญ
กับความยากลำบาก
๖. ปลูกฝงโพชฌงคทั้ง ๗
๗. มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติอยางเด็ดเดี่ยว
๘. มีความอดทนและบากบัน่ เมือ่ เผชิญกับความเจ็บปวด
หรืออุปสรรคอื่นใด
๙. มีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติ ไปจนกวาจะบรรลุถึงจุด
มุงหมายของการปฏิบัติ อันไดแก ความพนทุกข
การ ปฏิบัติ ของ โยคี นั้น จะ สามารถ กาวหนา ไป ได ไกล
แมเพียงการเจริญเหตุที่เหมาะสมขางตนเพียง ๓ ประการแรก
กลาวคือ จิตใจของผูปฏิบัติจะเริ่มมี ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ
และปญญา หากผูปฏิบัติเฝาดูสิ่งที่ปรากฏทางกายและทางจิต
อยางพิถีพิถัน ดวยความเคารพ และอยางตอเนื่องไมขาดสาย

๖
ในสภาวะเชนนี้ นิวรณตาง ๆ จะถูกกำจัดไปอยางรวดเร็ว พละ
ทั้ง ๕ จะทำใหจิตใจเขาสูความสงบ ปราศจากสิ่งรบกวน โยคีที่
ปฏิบตั มา
ิ ถึงขัน้ นี้ จะพบกับความสงบเยือกเย็นอยางทีไม
่ เคยพบมา
กอน จนบางคนอาจรูส กึ อัศจรรยใจวา “สิง่ ทีครู
่ บาอาจารยกลาวถึง
ทั้งความสันติสุขและสงบเยือกเย็นนั้น เราสามารถประสบไดดวย
ตัวเองจริงๆ” การปฏิบัติดังกลาวนี้ก็จะชวยสนับสนุนใหศรัทธา
ซึ่งเปนพละประการแรกเริ่มเกิดขึ้น
ศรัทธาชนิดนี้เรียกวา “ศรัทธาเบื้องตนที่เกิดจากการ
ประจักษแจงความจริงดวยตนเอง” กลาวคือ ประสบการณ
ดังกลาวจะชวยใหผูปฏิบัติเกิดความรูสึกวา ผลการปฏิบัติขั้นสูง
ไปที่พระอาจารยกลาวถึงนั้น อาจปรากฏแกตนเองไดจริง
เมื่อมีศรัทธา ก็ทำใหเกิดแรงบันดาลใจ และทำใหจิตมี
พลังมากขึ้น เมื่อมีพลังใจ ก็มีความพากเพียร บากบั่นตามมา ผู
ปฏิบัติจะกลาวกับตัวเองวา “นี่เปนเพียงการเริ่มตน และหากเรา
พยายามมากกวานี้ ก็จะไดผลดียิ่งขึ้นไปอีก” ความพยายามที่
ไดรับการเสริมสรางขึ้นอีกเชนนี้ จะชวยทำใหจิตสามารถกำหนด
อารมณอันเปนเปาหมายในการกำหนดไดทุกขณะ สติก็จะแนบ
แนนขึ้นและหยั่งลึกลงยิ่งขึ้นตามลำดับ

๗
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สติเปนปจจัยใหเกิดสมาธิ กลาวคือจิตที่รวมเปนหนึ่งได
เมื่อสติกำหนดรูอารมณในแตละขณะ จิตก็จะมีความมั่นคง ไม
วอกแวก และมีปติอยูในการกำหนดนั้นๆ ในสภาพธรรมชาติเชนนี้
สมาธิก็จะรวมลงและตั้งมั่นขึ้น ดังนั้นยิ่งสติมีกำลังมากขึ้นเทาใด
สมาธิก็มีความมั่นคงมากขึ้นเทานั้น
เมื่อศรัทธา วิริยะ สติ และสมาธิมีอยูพรอมกัน ปญญา
ซึง่ เปนพละประการที่ ๕ ยอมจะเกิดขึน้ เอง ตราบเทาทีพละ
่ ทัง้ ๔
ประการแรกปรากฏอยู ปญญาหรือญาณก็จะเกิดขึ้นเอง ผูปฏิบัติ
จะเริ่มตระหนักแกใจตนเองอยางชัดแจงวา รูปกับนามเปนคนละ
สิ่งกัน และเริ่มเห็นวารูปกับนามเปนปจจัยในการเกิดขึ้นของกัน
และกันอยางไร เมือ่ ญาณปญญากาวหนาขึน้ ความศรัทธาอันเกิด
จากการเขาไปประจักษความจริงดวยตนเองก็จะเขมแข็งขึ้น
ผู ปฏิ บั ติ ที่ หยั่ ง รู การ เกิ ด ดั บ ของ อารมณ ใน ทุ ก ขณะ
จะ พบปติ อยาง สูง “ เปน ประสบการณ ที่ ประเสริฐ ยิ่ง นัก ที่ เห็น
ปรากฏการณเหลานี้ผานไปเปนขณะๆ โดยปราศจากตัวตน ไมมี
ใคร ไมมี อะไร เลย ” การ คน พบ นี้ จะ กอ ให เกิด ความ โลง อก และ
สบายใจอยางมาก ญาณทัศนะตอๆ มาที่หยั่งรู อนิจจัง ทุกขัง และ
อนัตตา จะยิ่งเสริมสรางความศรัทธายิ่งขึ้น และจะทำใหผูปฏิบัติมี
ความเชื่อมั่นหนักแนนวาธรรมะที่ไดยินไดฟงมานั้นเปนของจริงแท

๘

การ ปฏิบัติ วิปสสนา กรรมฐาน อาจ
เปรี ย บ ได กั บ การ ลั บ มี ด ด ว ย
หิ น ลั บ มี ด ผู ลั บ ต อ ง วาง มี ด
ให อยู ในมุ ม ที่ เหมาะ สม ไม
สู ง เเกิ น ไป หรื อ ไม ต่ ำ เกิ น ไป
กดลงด ว ยน้ ำ หนั ก ที่ พอดี ผู ลั บ
กดลงด
จ ะ เ คลื่ อ น ใบมี ด ไป อย า ง สม่ ำ เสมอ
จะเคลื
จ กระทั่งมีดขางหนึ่งเริ่มเกิด
บนหินลัลบั มีด จน
ใบมีมีดไป
ไปอีอีกขางงหหนึ่ง กดลงดวยน้ำหนักเทาๆ
ขึ้น เสร็จแลวจึงกลับใบ
กัน ในมุมเดียวกัน ตัวอยางนี้แสดงอยูในพระไตรปฎก ความเที่ยง
ตรงของมุมเปรียบไดกับความพิถีพิถันในการปฏิบัติ สวนแรงกด
และการเคลื่อนไหว เปรียบเสมือนสติที่ตอเนื่องกัน หากความ
พิถีพิถันและความตอเนื่องคงอยูในการปฏิบัติ ผูปฏิบัติก็มั่นใจได
วาในระยะเวลาไมนาน จิตจะมีความเฉียบแหลม เพียงพอทีจะ
่ หยัง่
ลงสูสัจธรรมของชีวิตได

๙

ปจจัยที่ ๑

การใสใจสังเกต
ความเปนอนิจจังของสิ่งทั้งปวง

๑๐

ปจจัยสนับสนุนประการแรกในการพัฒนาพละ ๕ คือ
การเฝาสังเกตวา ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้น ลวนแตจะตองเสื่อม
สลายและดับสิ้นไป ในระหวางการปฏิบัติวิปสสนา ผูปฏิบัติจะ
เฝาดูอารมณที่เกิดขึ้นตามอายตนะทั้ง ๖ ในการนี้ ผูปฏิบัติควร
จะตั้งเจตนาในการกำหนดวา การกำหนดนี้เพื่อใหเห็นวา ทุกสิ่ง
ที่เกิดขึ้น ในที่สุดก็จะดับไปดังที่ผูปฏิบัติทราบดี ปรากฏการณนี้
จะเห็นจริงไดก็ดวยประสบการณจากการปฏิบัติจริง ๆ เทานั้น
การวางทาทีจิตใจเชนนี้สำคัญมากในการเตรียมตัวเพื่อ
การปฏิบัติ การยอมรับตั้งแตตนวาสิ่งตาง ๆ เปนอนิจจัง และจะ
ตองเปลี่ยนแปรไป เปนการปองกันปฏิกิริยา (อันไมพึงปรารถนา)
ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อผูปฏิบัติเผชิญหนากับความจริงดังกลาวในภาย
หลัง ซึ่งบางครั้งเปนความจริงที่เจ็บปวด หากปราศจากการ
ยอมรับนี้ ผูปฏิบัติอาจจะตองเสียเวลาไปมาก จากความเขาใจ
ที่ตรงขามวาสิ่งตาง ๆ ในโลกนี้เปนนิจจัง ซึ่งจะเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาของญาณ ทั้งนี้ ในเบื้องตนผูปฏิบัตอาจ
ิ ยอมรับ
อนิจจังดวยศรัทธาไปกอน แตเมื่อการปฏิบัติกาวหนาไป ความ
ศรัทธานี้จะไดรับการพิสูจนดวยประสบการณของแตละบุคคลเอง

๑๑

ปจจัยที่ ๒

ความพิถีพิถัน

เอาใจใสดวยความเคารพ

๑๒

ปจจัย พื้น ฐาน ประการ ที่ ๒ ใน การ เสริม สราง พละ
ไดแกการ ปฏิบัติ วิปสสนา กรรมฐาน ดวย ทาที จิตใจ ที่ ระมัดระวัง
มีความ เคารพ และ ความ พิถีพิถัน ยิ่ง การ จะ สราง ทัศนคติ เชนนี้
ผู ป ฏิ บั ติ อาจ จะ คิ ด ถึ ง ประโยชน ที่ ตน จะ ได รั บ จาก การ ปฏิ บั ติ
เมื่อปฏิบัติไดถูกตองแลว การระลึกรูกาย ความรูสึก จิต และ
อารมณ จะ ทำให จิต มี ความ บริสุทธิ์ เอาชนะ ความ ทุกข และ
ความโศกเศราพิไรรำพัน ทำลายความเจ็บปวดและความเครียด
โดย สิ้นเชิง และ เขา ถึง พระ นิพพาน ได ใน ที่สุด พระพุทธ องค
ทรงเรียกการปฏิบัตินี้วาสติปฏฐาน ๔ หมายถึงการเจริญสติบน
ฐานทั้ง ๔ ซึ่งเปนสิ่งหาคามิไดโดยแทจริง
การ ระลึก ถึง สิ่ง เหลา นี้ จะ ทำให ผู ปฏิบัติ มี กำลัง ใจ ใน
การกำหนดปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นที่อายตนะทั้ง ๖ อยาง
ระมัดระวัง และ เอาใจ ใส ใน ระหวาง การ เขา ปฏิบัติ วิปสสนา
กรรมฐาน โยคีควรจะเคลื่อนไหวใหชาที่สุดเทาที่จะทำได โดย
ระลึกวา สติของตนยังออนมาก การทำสิ่งตาง ๆ ชาลง เปด
โอกาสใหสติติดตามความเคลื่อนไหวของรางกายไดทัน สามารถ
กำหนดการเคลื่อนไหวแตละครั้งไดอยางละเอียด
พระไตรปฎกเปรียบเทียบความเอาใจใสระมัดระวังและ
พิถพี ถิ นั นีกั้ บภาพของคน ๆ หนึง่ กำลังขามแมนำ้ บนสะพานแคบๆ
ไมมีราวจับ มีแมน้ำไหลเชี่ยวอยูเบื้องลาง แนนอนวาบุคคลผูนั้น

๑๓
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จะไมสามารถกระโดดเร็ว ๆ หรือวิง่ ขามสะพานได เขาจะตองกาว
อยางระมัดระวังไปทีละกาว
นักปฏิบัติยังอาจเปรียบไดกับบุคคลที่กำลังถือบาตรที่มี
น้ำมันอยูเต็มเปยม เราคงพอคาดเดาไดถึงระดับความระมัดระวัง
ทีเขา
่ ใชเพือ่ มิใหน้ำมันหก ระดับของสติเชนนีเอง
้ ทีควร
่ มีอยูใน
 การ
ปฏิบัติธรรม
ตัวอยางทั้งสองนี้มาจากพระโอษฐของพระพุทธองคเอง
เนื่องจากในสมัยหนึ่ง มีพระสงฆกลุมหนึ่งดูทีวาจะปฏิบัติธรรมอยู
ในปา แตพระสงฆเหลานั้นปฏิบัติอยางไมสำรวม เชนหลังจาก
การนัง่ สมาธิ จะผุดลุกขึน้ อยางขาดสติ เดินจากทีหนึ
่ ง่ ไปอีกทีหนึ
่ ง่
โดยไมสำรวม มองนกบนตนไมและเมฆในทองฟาอยางปราศจาก
ความระมัดระวังสำรวมใจ จึงไมตองสงสัยเลยวา การปฏิบัติของ
พวกทานจะไมคืบหนาเลย
เมื่ อ พระพุ ท ธ องค ทรง ทราบ ก็ ทรง สำรวจ ดู และ
พบวาความ บกพรอง ของ พระ สงฆ เหลา นี้ ก็ คือ การ ขาด ความ
เคารพในความจริงของสิ่งทั้งปวง ในพระธรรมคำสั่งสอนและ
การปฏิบัติธรรม พระพุทธองคจึงเสด็จไปหาพระสงฆเหลานั้น
และตรัสเทศน ถึง ภาพ ของ คน ถือ บาตร น้ำมัน ขาง ตน พระ ธรรม
เทศนาดังกลาว เปนแรงบันดาลใจใหพระสงฆเหลานั้น ตั้งปณิธาน
วา จะ พิถีพิถัน และ ระมัดระวัง ในทุกอิริยาบถ จน สามารถ บรรลุ
ธรรมไดในเวลาไมนาน

๑๔
ผู ปฏิ บั ติ สามารถ พิ สู จ น สิ่ ง นี้ ได ด ว ย ตนเอง ใน การ
เขาอบรมพระกรรมฐาน โดยการเคลือ่ นไหวใหชาลง มีความเอาใจใส
ระมัดระวังยิ่งและปฏิบัติดวยความเคารพยิ่ง ผูปฏิบัติเคลื่อนไหว
ชาลงเทาไร ก็จะมีความกาวหนาในการปฏิบัติเร็วขึ้นเทานั้น
อยางไรก็ตาม เมือ่ อยูใน
 โลกนี้ บุคคลยอมตองปรับตัวให
เขากับสถานการณทีเป
่ นอยู บางครัง้ เราตองทำอะไรเร็ว ๆ เชนคน
ที่ขับรถชา ๆ บนทางดวนก็อาจประสบอุบัติเหตุ หรือปฏิบัติผิด
กฎจราจรได ในทางกลับกัน การดูแลผูป วยในโรงพยาบาล ก็ตอง
กระทำอยางทะนุถนอม ทำอยางชา ๆ ถาหากแพทยหรือพยาบาล
เรงรีบจนเกินไปเพียงเพื่อทำงานใหเสร็จเรียบรอยแลว ผูปวยอาจ
ตองทนทุกขทรมานหรือเสียชีวิตได
ผูปฏิบัติตองเขาใจสถานการณของตนเองวาเปนอยางไร
และ พยายาม ปรับ ตัว ให เขา กับ สถานการณ นั้น ไม วา จะ อยู ใน
ชวงอบรมพระกรรมฐานหรือในภาวะปรกติ การมีความเกรงใจ
และการเคลือ่ นไหวในระดับปรกติ ยอมเปนสิง่ สมควรหากมีผูรออยู
 
อยางไรก็ตาม หากผูปฏิบัติเขาใจวา เปาหมายหลักของการปฏิบัติ
 เดียวก็ควรกลับไปทำอะไรๆ
นัน้ ก็คือการเจริญสติ ดังนัน้ เมือ่ อยูคน
ชาลง เชน การรับประทานอาหารชา ๆ ลางหนา แปรงฟน และ
อาบน้ำดวยสติอยางถี่ถวน

๑๕

ปจจัยที่ ๓

มีสติ

อยางตอเนื่องไมขาดสาย

๑๖

ปจจัยประการที่ ๓ ความตอเนื่องไมขาดสายของสติ
ในการพัฒนาพละทั้ง ๕ ผูปฏิบัติตองพยายามที่จะอยูกับปจจุบัน
ใหมากที่สุดเทาที่จะทำได ทุก ๆ ขณะ โดยไมขาดตอน ดวยวิธีนี้
สติ ก็ จะ เริ่ม กอ ตัว และ เจริญ ขึ้น ได การ เจริญ สติ เปนการ ปองกัน
มิใหกิเลสที่กอใหเกิดความทุกข ความเศราหมอง ไดแก ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง แทรกซึมเขามาบอนทำลายและนำ
เราไปสูความมืดบอดได ตราบใดที่สติยังเขมแข็งอยู กิเลสจะไม
สามารถเกิดขึน้ ได และเมือ่ จิตใจปราศจากกิเลส จิตก็จะเปนอิสระ
โปรงเบา และเปนสุข
ฉะนั้น จงพยายามทุกวิถีทางที่จะรักษาความตอเนื่อง
ของสติ เมื่อ จะ เปลี่ยน อิริยาบถ จง แยก ความ เคลื่อนไหว เปน
สวนๆ และกำหนดการเคลื่อนไหวแตละสวนอยางระมัดระวังยิ่ง
เช น เมื่ อ จะ ลุ ก จาก ท า นั่ ง ให กำหนด ความ ตั้ ง ใจ ที่ จะ ลื ม ตา
แล ว กำหนด ความ รู สึ ก ที่ เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ เปลื อ ก ตา เริ่ ม เคลื่ อ นไหว
กำหนดการยกมือออกจากหนาตัก การขยับขา และอื่นๆ ตลอด
ทั้งวัน จงมีสติระลึกแมในอิริยาบถยอยที่ละเอียดที่สุด นอกเหนือ
จากการยืน เดิน นั่ง และนอน เชน การหลับตา การหันหนา
การหมุนลูกบิดประตู ฯลฯ

๑๗

พระกัมมัฏฐานาจริยะ
อู บัณฑิตาภิวังสะ

นอกจาก ใน เวลา ที่ หลับ ไป แลว โยคี ควร จะ รักษา สติ
ไว ตลอด ระยะ เวลา การ ปฏิบัติ ความ ตอ เนื่อง ควร จะ มี ความถี่
ถึง ขนาดที่ ผู ปฏิบัติ ไมมี เวลา ใน การ คิด ทบทวน ลังเล วิเคราะห
หาเหตุผลเปรียบเทียบประสบการณกับตำราทีเคย
่ อานใด ๆ ทัง้ สิน้
จะมีเวลาพอสำหรับการมีสติตามรูปจจุบันอารมณเทานั้น
พระ ไตรปฎก เปรียบ เทียบ การ ปฏิบัติ ธรรม เหมือน กับ
การ จุด ไฟ ใน สมัย กอน เมื่อ ยัง ไมมี ไม ขีด ไฟ หรือ แวน ขยาย นั้น
การจุดไฟตอง อาศัย วิธี โบราณ ที่ นำ วัตถุ มา เสียดสี กัน อุปกรณ
ประกอบ ด ว ย คั น ธนู ที่ เอา สาย ธนู ไป พั น กั บ ไม อี ก ท อ น หนึ่ ง
โดยปลายไมนี้นำไปเสียบไวในหลุมเล็ก ๆ บนแผนกระดานที่มี
เศษไมและใบไมกองอยู เมื่อคนไสคันธนูไปมา ทอนไมก็จะหมุน
ขัดสีกับ แผน กระดาน กอ ให เกิด ความ รอน พอที่ จะ ทำให ใบไม
และกิ่งไมลุกไหมได อีกวิธีหนึ่งก็คือ ใชมือหมุนทอนไมโดยตรง
ทั้งสองวิธีนี้คนจะตองถูทอนไมนั้นกลับไปกลับมา จนกวาจะเกิด
แรงเสียดทานที่เพียงพอจะทำใหไฟลุกขึ้นได คราวนี้ลองสมมุติดู
วาจะเกิดอะไรขึ้น หากบุคคลผูนั้นเสียดสีไมเปนเวลา ๑๐ วินาที
แลว พัก ๕ วินาที เพื่อพิจารณา ดู ไฟ จะ ติด ขึ้น ได อยางไร ใน
ทำนองเดียวกัน ความ พยายาม ที่ ตอ เนื่อง เปน สิ่ง จำเปน ใน การ
จุดไฟแหงปญญาใหเกิดขึ้น

๑๘
พฤติกรรมของกิ้งกาก็เปนตัวอยางที่ (ไม) ดีอีกอยาง
หนึ่ง ของ การ ปฏิบัติ ธรรม พระ ไตรปฎก ใช กิ้งกา เปน อุทาหรณ
สำหรับการปฏิบัติที่ขาดความตอเนื่อง กลาวคือ เวลากิ้งกามอง
เห็น อาหาร หรือกิ้งกา ตัว เมีย มัน จะ วิ่ง ไป ขาง หนา อยาง รวดเร็ว
แตจะไมจูโจมเขาสูเปาหมายในทันที มันจะโผไปสั้น ๆ แลวหยุด
มองดูทองฟา เอียงคอไปมา เสร็จแลวก็ทะยานไปอีกหนอยหนึ่ง
กอนจะหยุดลงอีกเพื่อมองโนนมองนี่ตอไป มันจะไมเคยถึงเปา
หมายในคราวเดียวเลย
โยคีทีปฏิ
่ บตั แบบ
ิ ลักปดลักเปด มีสติชัว่ ครูชั ว่ ยามแลวหยุด
เพื่อคิดโนนคิดนี่ เปนโยคีกิ้งกา ถึงแมวากิ้งกาจะเอาชีวิตรอดได
ดวยพฤติกรรมแบบนี้ แตการปฏิบัติของโยคีอาจไมรอด ผูปฏิบัติ
บางคนรูสึกวาจำเปนตองหยุดคิดทุกครั้งที่มีประสบการณใหม ๆ
เฝาสงสัยวาเขาถึงญาณขั้นไหนแลว ในขณะที่บางคนอาจไมนึกถึง
สิ่งใหม แตคอยคิดกังวลถึงเรื่องเดิม ๆ ที่คุนเคย
บางคนอาจบนวา “เหนื่อยเหลือเกินวันนี้ สงสัยเมื่อคืน
จะนอนไมพอ หรือทานมากไป นาจะงีบสักพักหนึ่ง” หรือ “เทา
เจ็บเหลือเกิน ไมรเป
ู นแผลหรือเปลา ถาเปนเดีย๋ วการปฏิบตั จะแย
ิ
ขอลืมตาดูหนอยดีกวา” เหลานี้คือความลังเลของกิ้งกา

๑๙

ปจจัยที่ ๔

สภาพแวดลอมที่เหมาะสม

๒๐

ปจจัยประการที่ ๔ ในการพัฒนาพละ ๕ ไดแกการมี
องคประกอบที่เกื้อกูลตอการเจริญสติและปญญา ๗ ประการ คือ

๔.๑ . สถาน ที่ ที่ เหมาะ สม บริเวณสถานที่ปฏิบัติ
วิปสสนาควรจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกพอสมควร และเอื้อ
อำนวยตอการปฏิบัติธรรม

๔.๒ . อยู ใน ถิ่น ที่ เหมาะ สม หมาย ถึง การ ออก
บิณฑบาตเปนประจำวันของพระสงฆ สถานที่ปฏิบัติธรรมควร
อยูไกลพอควรจากหมูบานเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน แตตองใกล
ชุมชนพอที่จะออกบิณฑบาตได สำหรับฆราวาสผูปฏิบัติธรรม
ตองมีความสะดวกในเรื่องอาหารพอควรแตไมถึงกับเปนเครื่องลอ
ใจหรือรบกวนตอการปฏิบตั ธรรม
ิ
และผูปฏิ
 บตั พึิ งหลีกเลีย่ งสถาน
ที่ที่ทำลายสมาธิ เชน บริเวณที่มีคนพลุกพลาน โดยยอ ความ
สงบระดับหนึ่งเปนสิ่งจำเปน แตก็ตองไมหนีจากความเจริญ จน
ไมสามารถแสวงหาปจจัยที่จำเปนในการประทังชีวิตได

๔.๓. วาจาที่เหมาะสม ในระหวางการปฏิบัติธรรม
ความจำเปนในการพูดจามีนอยมาก อรรถกถากำหนดใหเพียง
การฟงธรรมเทศนาเทานั้น แตเราอาจจะเพิ่มการสนทนาธรรม

๒๑
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กับพระอาจารย (การสอบอารมณ) เขาไวดวยได บางครั้งการ
สนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเปนสิ่งจำเปน โดยเฉพาะเมื่อ
ผูปฏิบัติเกิดความสับสน หรือไมแนใจวาจะตองทำอยางไรตอไป
แตโปรดจำไววา อะไรก็ตามที่มากเกินไปยอมเปนโทษ
อาตมาเคยสอนในสถานที่แหงหนึ่ง ซึ่งมีกระถางตนไมที่กัปปยะ
ของอาตมาเอาใจใสรดน้ำมากเกินไป ผลก็คือใบไมกลับรวงหลุด
ไปหมด สิ่งเดียวกัน นี้อาจ เกิด ขึ้น ไดกับ สมาธิของผู ปฏิบัติ หาก
ผู ปฏิ บั ติ ส นทนา ธรรม มาก เกิ น ไป หรื อ แม แ ต การ บรรยาย
ธรรม ของพระ อาจารย เอง โยคี ตอง ประเมิน ดู อยาง ระมัดระวัง
หลักการงาย ๆ ก็คือ ใหดูวาสิ่งที่ไดยินไดฟงมานั้น ชวยใหสมาธิ
ดีขึ้นหรือไม หรือทำใหเกิดสมาธิหรือไม หาไมแลวผูปฏิบัติก็ควร
หลีกเลี่ยง เชน ไมเขาฟงธรรม หรืองดสอบอารมณ เปนตน
โยคีที่เขาอบรมแบบเขมงวด ควรหลีกเลี่ยงการพูดจา
ทุกชนิดใหมากที่สุด โดยเฉพาะการพูดเรื่องทางโลก แมแตการ
สนทนาธรรมอยางลึกซึ้งก็อาจไมเหมาะสม ในระหวางการปฏิบัติ
ที่เขมงวด ผูปฏิบัติควรหลีกเลี่ยงการโตเถียงประเด็นความเชื่อกับ
เพื่อนโยคีในระหวางการปฏิบัติ นอกจากนั้น สิ่งที่ไมสมควรที่สุด
ไดแกสนทนาเกี่ยวกับอาหาร สถานที่ตาง ๆ ธุรกิจ เศรษฐกิจ
การเมือง ฯลฯ เหลานี้เปน “คำพูดทางโลก”

๒๒
เปา หมาย ของ ขอ หาม เหลา นี้ ก็ เพื่อ ปองกัน สิ่ง ที่ อาจ
รบกวนจิตใจโยคี พระพุทธองคตรัสแกโยคีดวยความเมตตายิ่งวา
“นักปฏิบัติที่เอาจริง ไมควรพูด เพราะการพูดบอย ๆ จะทำให
โยคีมีสิ่งรบกวนจิตใจมาก”
อยางไรก็ตาม การพูดจาอาจเปนสิ่งจำเปนในบางครั้ง
ระหวางการปฏิบัติธรรม ในกรณีเชนนี้ ผูปฏิบัติตองระมัดระวังที่
จะไมพูดอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่จำเปนจะตองสื่อสารจริง ๆ และ
ควรมีสติตลอดกระบวนการของการพูด ในเบื้องตนจะเกิดความ
ตองการพูดกอน แลวตามดวยความคิดวาจะพูดอะไรและอยางไร
ผูปฏิบัติควรกำหนดความคิดดังกลาวทั้งหมด ตั้งแตการเตรียม
ความคิดที่จะพูด และอาการพูดจริง ๆ ความเคลื่อนไหวตาง ๆ
ขณะพูด เชน ริมฝปาก ใบหนา ตลอดจนทาทางประกอบ ลวน
ตองกำหนดทั้งสิ้น
หลายปมาแลวในประเทศพมา มีขาราชการระดับสูง
ผูหนึ่งเพิ่งเกษียณอายุ เขาเปนชาวพุทธที่เครงครัดมาก ไดอาน
พระไตรปฎก และ หนังสือ เกี่ยว กับ พุทธ ศาสนา ที่ แปล เปน ภาษา
พมาดี ๆ จำนวนมาก และไดผานการปฏิบัติกรรมฐานมาบาง ถึง
แมวาการปฏิบัติของเขายังไมลึกซึ้งนัก แตเขาก็มีความรูพื้นฐาน
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คอนขางมาก และประสงคที่จะสอนสิ่งที่เขารู เขาจึงไดหันไปเปน
อาจารย
วันหนึ่งเขาเขามาปฏิบัติที่ศูนยปฏิบัติกรรมฐานในเมือง
ยางกุง และเมื่ออาตมาสอนโยคี อาตมาก็จะอธิบายหลักการ
ปฏิบัติ แลว ถึง เปรียบ เทียบ คำ สอน ของ อาตมา กับ พระ ไตรปฎก
โดยพยายามประสานแนวคิดที่อาจดูเหมือนไมตรงกัน ชายคนนี้
จะเริ่มตั้งคำถามทันทีวา “คำกลาวนี้มาจากไหน มีเอกสารอางอิง
หรือเปลา” อาตมาพยายามแนะนำเขาอยางสุภาพใหเลิกวิตกใน
ประเด็นเหลานั้น แลวตั้งหนาปฏิบัติตอไป แตเขาอดไมได เปน
เวลาติดตอกัน ๓ วันที่เขาทำอยางนี้ในระหวางการสอบอารมณ
ในที่สุด อาตมาถามเขาวา “ทานมาที่นี่ทำไม ทานมา
เพื่อที่จะเรียน หรือมาสอนอาตมากันแน” ในสายตาของอาตมา
เขามาเพื่ออวดความรู มิใชมาปฏิบัติธรรม ชายคนนั้นตอบอยาง
ราเริงวา “เออ ! ผมมาเปนนักเรียนสิครับ ทานสิเปนอาจารย”
อาตมากลาววา “อาตมาไดพยายามบอกทานออม ๆ ตลอด ๓ วัน
ทีผ่ านมา แตถึงตอนนี้ อาตมาจำตองบอกทานตามตรง ทานทำตัว
เหมือนบาทหลวง ซึ่งตามปรกติจะทำหนาที่ประกอบพิธีแตงงาน
ใหชาวบาน จนกระทั่งถึงคราวที่บาทหลวงจะแตงงาน แทนที่จะ

๒๔
ไปยืนในตำแหนงเจาบาว กลับขึ้นไปบนแทนพิธี แลวประกอบพิธี
แตงงานเสียเอง ซึ่งสรางความประหลาดใจใหแกผูมารวมงานเปน
อันมาก “ชายคนนัน้ เขาใจประเด็นในทีส่ ดุ เขายอมรับขอผิดพลาด
แลวกลายเปนนักเรียนที่วางายหลังจากนั้น
โยคีที่ประสงคจะเขาใจธรรมจริง ๆ จะตองไมเลียนแบบ
ชายคนนี้ ความจริง พระอรรถกถากลาวไววา ไมวาผูปฏิบัติจะมี
ความรูความสามารถมากเพียงใด ในระหวางการปฏิบัติกรรมฐาน
ตองทำตัวราวกับคนไรความสามารถและเปนคนสงบเสงีย่ มวางาย
อยางยิ่ง ในกรณีนี้ อาตมาจะขอเลาทัศนคติอยางหนึ่ง ที่อาตมามี
มาตั้งแตยังเปนเด็ก เมื่ออาตมายังไมมีความชำนาญ เชี่ยวชาญ
หรือประสบการณในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ อาตมาก็จะไมเขาไปกาวกาย
ในเรื่องนั้น ๆ และถึงแมวาอาตมาจะ มีความชำนาญเชี่ยวชาญ
และประสบการณในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตาม อาตมาก็จะไมเขาไป
แสดง ความ เห็ น หรื อ แทรกแซง ใน เรื่ อ ง ใด หาก ไม ได รั บ การ
ขอรองกอน

๔.๔ บุ ค คล ที่ เหมาะ สม

โดย เฉพาะ อย า ง ยิ่ ง
วิปสสนาจารย หากคำสอนของทานชวยใหผูปฏิบัติกาวหนา มี
สมาธิตั้งมั่นมากขึ้น หรือทำสมาธิที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ก็อาจ
กลาวไดวา วิปสสนาจารยทานนั้นเหมาะสม

๒๕

พระกัมมัฏฐานาจริยะ
อู บัณฑิตาภิวังสะ

นอกจากนี้ บุคคลที่เหมาะสมยังมีอีก ๒ ลักษณะ คือ
(๑) ชุมชน ที่ เอื้อ ตอ การ ปฏิบัติ ธรรม และ ( ๒ ) ความ สัมพันธ
ระหวางผูปฏิบัติ กับ ผูคน ใน ชุม ชน นั้นๆ ใน ระหวาง การ อบรม
เขมงวด โยคีจำเปนตองไดรับการสนับสนุนเปนอยางมากในหลายๆ
ดาน ในการ พัฒนา สติ และ สมาธิ ผู ปฏิบัติ ตอง ละทิ้ง กิจกรรม
ทางโลก โยคีจึงตองพึ่งพาอุปฏฐาก ที่สามารถทำงานบางอยาง
แทนโยคี เชน การจายตลาด และทำอาหาร ซอมแซมที่พัก และ
อื่นๆ สำหรับผูที่ปฏิบัติเปนกลุมก็คงตองคำนึงถึงผลกระทบของ
โยคี ตอสังคมดวย ความ เกรง อก เกรงใจ เพื่อน โยคี เปน สิ่ง สำคัญ
การกระทำอะไรเร็ว ๆ หรือเสียงดัง ก็อาจกระทบกระเทือนตอ
 บตั ก็ิ จะกลายเปนบุคคล
ผูอ นื่ ไดมาก ดวยการพิจารณาเชนนี้ ผูปฏิ
ที่เหมาะสมสำหรับโยคีทานอื่นๆ

๔.๕ อาหารที่เหมาะสมกับโยคี ก็มีสวนชวยใหการ

ปฏิบัติกาวหนาได อยางไรก็ตาม ผูปฏิบัติตองระลึกอยูเสมอวา
จะใหไดอยางใจทุกประการคงเปนไปไมได การปฏิบัติเปนกลุม
อาจมีคนจำนวนมากและอาหารก็ตองทำทีละมาก ๆ สำหรับทุกคน
ในกรณีเชนนี้ ยอมดีที่สุดที่จะทำใจใหยอมรับอาหารใด ๆ ก็ตามที่
ผูจัดหามาให แตหากการปฏิบัติถูกกระทบเพราะเกิดความรูสึก
อดอยาก หรือรังเกียจอาหารแลว ก็ควรแกไขเทาที่จะทำได

๒๖

เรื่องของนางมาติกมาตา
ครั้งหนึ่งมีพระสงฆ ๖๐ รูป ปฏิบัติธรรมอยูในปา โดย
มี นาง มาติ ก มาตา เป น โยม อุ ป ฏ ฐาก นาง มี ความ ศรั ท ธา มาก
พยายามเลือกสรรอาหารที่คิดวาพระสงฆจะชอบและปรุงอาหาร
ใหมีปริมาณเพียงพอสำหรับพระทุกรูปทุก ๆ วัน วันหนึ่ง นาง
มาติกมาตาเขาไปกราบเรียนถามพระสงฆวา ฆราวาสจะปฏิบัติ
ธรรมอยางพวกทานบางไดหรือไม “ไดสิ” พระสงฆตอบ แลว
สอนวิธการ
ี ใหนาง นางเพียรพยายามปฏิบตั แม
ิ ในขณะปรุงอาหาร
และทำงานบานอืน่ ๆ จนในทีส่ ดุ นางก็บรรลุเปนพระอนาคามีและ
ดวยบุญที่สั่งสมมาในอดีต นางจึงมีอภิญญา เชน ตาทิพย หูทิพย
กลาวคือสามารถมองเห็นและไดยนิ ในทีไกล
่ ๆ และมีเจโตปริยญาณ
คือสามารถหยั่งรูใจคนอื่น
นางมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่รูวาตนไดบรรลุธรรมวิเศษ
และคิดวาเนือ่ งจากตนมีงานมาก ตองดูแลครัวเรือนและทำอาหาร
ถวายพระสงฆทุกวัน เหลาพระสงฆจึงนาจะมีความกาวหนาใน
การปฏิบัติกวานางมาก ดวยญาณวิเศษ นางจึงตรวจดูความคืบ
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หนาของพระสงฆทั้ง ๖๐ รูป และตองตกใจเมื่อพบวายังไมมี
พระสงฆรูปใดเลยที่ไดบรรลุ แมเพียงวิปสสนาญาณขั้นตน
“ เกิ ด อะไร ขึ้ น ” นาง สงสั ย แล ว ตรวจ ดู สภาวะ ของ
พระแตละ รูป ดวย อภิญญา เพื่อ หา สาเหตุ ของ อุปสรรค ใน การ
ปฏิบัติ สถานที่ก็ไมมีปญหา การอยูรวมกันก็มิใชปญหา อาหาร
นี้แหละที่เปนอุปสรรค เนื่องจากพระบางรูปชอบเปรี้ยว บางรูป
ชอบเค็ม บางรูปชอบเผ็ด บางรูปชอบขนมหวาน และบางรูปชอบ
ผัก ดวยความสำนึกในพระคุณที่พระสงฆสั่งสอนกรรมฐานให จน
นางไดบรรลุธรรมอันยิ่งใหญ นางมาติกมาตาเริ่มทำอาหารแบบที่
พระแตละรูปชอบ ในไมชา พระทุกรูปก็สำเร็จเปนพระอรหันต
การบรรลุธรรมอยางรวดเร็วและลึกซึ้งของนางประกอบ
กับความเฉลียวฉลาดและความเสียสละเพื่อผูอื่น เปนตัวอยางที่ดี
สำหรับพอแมและผูที่ดูแลผูอื่น ซึ่งแมจะชวยผูอื่นอยู ก็มิใชวาจะ
สิ้นความหวังในการบรรลุสัจธรรมอันลึกซึ้ง
ในโอกาสนี้ อาตมาขอกลาวถึงประเด็นเกีย่ วกับมังสวิรตั ไว
ิ
ดวย บางคนคิดวาการกินผักแตอยางเดียวเปนคุณธรรมอยางหนึง่
แตในศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ไมปรากฏแนวคิดวา มังสวิรัติ
ชวยใหสามารถเขาถึงธรรมไดเปนพิเศษแตอยางใด

๒๘
พระพุทธองคเอง มิไดทรงหามการรับประทานเนื้อโดย
สิ้นเชิง เพียงแตวางเงื่อนไขไวบางอยาง เชน สัตวนั้นตองมิได
ถูกฆาเพื่อการบริโภคครั้งนั้นโดยเฉพาะ พระเทวทัตไดทูลขอให
พระพุทธองคบัญญัติพระวินัย หามการฉันเนื้อโดยเด็ดขาด แต
หลังจากที่ไดทรงไตรตรองอยางถี่ถวน พระพุทธองคทรงปฏิเสธ
ที่จะทำเชนนั้น
ในสมัยนั้นก็เชนเดียวกันกับสมัยปจจุบัน คือผูคนสวน
ใหญจะรับประทานเนื้อและผัก มีเพียงพวกพราหมณหรือชนชั้น
สูงที่เปนมังสวิรัติ เมื่อพระสงฆออกบิณฑบาต ทานตองรับอาหาร
ทุกชนิดที่คนถวาย ไมวาจะเปนชนชั้นใด การแบงแยกระหวางผู
ถวายที่เปนมังสวิรัติ หรือที่รับประทานเนื้อสัตว ยอมขัดแยงตอ
เจตนารมณของการบิณฑบาต นอกจากนี้ ทัง้ พราหมณและชนชัน้
อื่น ๆ ก็อาจมาบวชเปนพระภิกษุ ภิกษุณีได ซึ่งพระพุทธองคได
ทรงพิจารณาเรื่องนี้ตลอดจนประเด็นตาง ๆ ที่ตามมาทั้งหมดแลว
เชนกัน
ดังนั้น เราจึงไมจำเปนตองรับประทานมังสวิรัติเพื่อที่
จะปฏิบัติธรรม แนนอนวาการรับประทานมังสวิรัติที่สรางความ
สมดุลใหแกรางกาย ยอมเปนประโยชนกับสุขภาพ และหากผู
ปฏิบัติไมรับประทานเนื้อสัตวเพราะเมตตาสงสารสัตว ก็นับเปน
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กุศลเจตนาอยางแนนอน แตหากรางกายของผูปฏิบัติคุนเคยกับ
การรับประทานเนื้อสัตว หรือมีปญหาสุขภาพอันใด ที่ทำใหตอง
รับประทานเนือ้ สัตว การปฏิบตั ดัิ งกลาวไมควรถือวาเปนบาป หรือ
เปนอุปสรรคในการปฏิบตั ธรรม
ิ
การวางกฎระเบียบทีคน
่ สวนใหญ
ไมสามารถปฏิบัติตามได ก็ยอมจะไรประสิทธิผล

๔.๖ ภูมิอากาศเหมาะสม มนุษยนั้นมีความสามารถ
ในการปรับตัวในสภาพอากาศตาง ๆ ไดอยางยอดเยี่ยม ไมวา
อากาศ จะ รอน หรือ หนาว เพียง ไร มนุษย จะ หา ทาง ปรับ ตัว ให
สามารถอยูอย
 างสุขสบายได แตหากวิธการ
ี เหลานีมี้ ขอจำกัด หรือ
ไมมีหนทางที่จะปรับตัวได ก็อาจเปนผลเสียตอการปฏิบัติ ใน
กรณีดังกลาว หากกระทำได ก็ควรยายไปปฏิบัติธรรมในสถานที่
ที่มีภูมิอากาศเหมาะสม

๔. ๗ อิ ริ ย าบถ ที่ เหมาะ สม ซึ่ ง เป น ข อ สุ ด ท า ย
อิริยาบถในที่นี้ หมายถึง การยืน เดิน นั่ง และนอน การนั่ง
เปนอิริยาบถที่เหมาะสำหรับสมถภาวนาที่เนนความสงบ ในการ
ปฏิบตั ใน
ิ สายของพระอาจารยมหาสีสยาดอนัน้ วิปส สนากรรมฐาน
จะใชอิริยาบถนั่งและเดินเปนพื้นฐาน แตไมวาการปฏิบัติแบบใด
เมื่อสติมีความตอเนื่องตั้งมั่นดีแลว อิริยาบถใดก็นับวาเหมาะสม
ทั้งสิ้น

๓๐

โยคีที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติ ควรหลีกเลี่ยงอิริยาบถนอนและยืน
เพราะการยืนกอใหเกิดความเจ็บปวดไดในระยะเวลาอันสัน้ ความ
ตึงและน้ำหนักที่กดลงสูขา อาจรบกวนการปฏิบัติได ทานอนมี
ปญหาเพราะทำใหเกิดความงวง เนือ่ งจากความเพียรต่ำ และเปน
ทาที่สบายเกินไป
จง ตรวจ สอบ สถานการณ ของ ตนเอง เพื่อ ดู วา องค
ประกอบ สนับสนุน ทั้ง ๗ มี ครบ หรือ ไม หาก ไม ครบ ก็ ควร หา
ทาง ทำให องค ประกอบ ดัง กลาว เกิด ขึ้น เพื่อ ชวย ใหการ ปฏิบัติ
ของตนเองมี ความกาวหนา ตอ ไป และ หาก การก ระ ทำ นั้น มุง
สงเสริมความเจริญในธรรมปฏิบัติอยางแทจริงแลว ก็ยอมมิใช
การกระทำที่เห็นแกตัว

๓๑

ปจจัยที่ ๕

จดจำสภาวะ

ที่เอื้ออำนวยในอดีต

๓๒

ปจจัยประการที่ ๕

ใน การ เจริญ พละ ๕ คือ การ

อาศัย สิ่ง ที่ เปนปจจัย ให เกิด สมาธิ ใน อดีต ซึ่ง หมาย ถึง จดจำ
สถานการณที่ชวยใหการปฏิบัติเปนไปดวยดีในอดีต ทั้งทางดาน
สติและสมาธิ ดังที่ผูปฏิบัติทุกคนรูดี หากปฏิบัติมีขึ้นมีลง บาง
ครั้งเรารูสึกเบิกบานสุขสงบในดินแดนแหงสมาธิ แตบางครั้งเรา
อาจรูสึกหดหู ถูกกิเลสเลนงาน ไมสามารถกำหนดอะไรไดเลย
การใช “สมาธิปญญา” ก็คือ เวลาที่ผูปฏิบัติกำลังมีสมาธิแนบ
แนน สติตั้งมั่น ใหผูปฏิบัติสังเกตวา สถานการณแบบไหนที่มี
สวนชวยทำใหการปฏิบตั ขิ องตนเปนไปเชนนัน้ เราจัดการกับจิตใจ
ของตนเองอยางไร มีสภาวะอะไรเกิดอยูในขณะที่การปฏิบัติที่ดี
นั้นกำลังดำเนินอยู เมื่อประสบกับปญหาในการปฏิบัติ ผูปฏิบัติ
จะไดระลึก ถึง ปจจัย ที่ ดี เหลา นั้น และ สามารถ สราง ให เกิด ขึ้น
อีกได

๓๓

ปจจัยที่ ๖
ปลูกฝงโพชฌงคเจ็ด

๓๔

ปจจัย ประการ ที่ ๖ ใน การ พัฒนา พละ ให คม กลา
คือ การปลูก ฝง โพชฌงค ๗ หรือ องค ธรรม แหง การ ตรัสรู ให
เกิดขึ้น ไดแก สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปติ ปสสัทธิ สมาธิ และ
อุเบกขา คุณสมบัติ ของ จิต เหลา นี้ คือ เหตุ ที่มาของ การ ตรัสรู
ธรรม เมื่อ มี โพชฌงค ใน ใจ ก็ เทากับ ผู ปฏิบัติ สราง เหตุ แหง การ
ตรัสรู ธรรม และกำลัง กาว เขา ใกล พระ นิพพาน มาก ขึ้น ทุก ขณะ
นอกจากนี้ โพชฌงค ๗ ก็ยังเปนสวนหนึ่งของการระลึกรูมรรคผล
(มัคคญาณผลญาณ) ในทางพุทธศาสนา เมื่อกลาวถึงการระลึกรู
่
ชัว่ ขณะ อันเปนปรากฏการณ
ตาง ๆ หมายถึงความระลึกรูที เจาะจง
ทางจิตที่มีลักษณะพิเศษที่สามารถระลึกรูได มัคคญาณผลญาณ
คือสภาวะจิตที่เกิดขึ้นตอเนื่องและประกอบกันเปนประสบการณ
แหงการตรัสรูธรรม มัคคญาณผลญาณ คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสภาวะ
จิตเปลี่ยนจากการระลึกรูอยูในสมมติบัญญัติ เขาสูพระนิพพาน
ผลของการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำใหกิเลสถูกกำจัดออกไป ทำใหจิต
เปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง
ในระหวางการพัฒนาจิตเพื่อใหเกิดมรรคผลนี้ ผูปฏิบัติ
ที่เขาใจโพชฌงค ๗ ก็อาจใชองคธรรมเหลานี้ในการรักษาสมดุล
ในการปฏิบัติของตนได วิริยะ ปติ และธัมมวิจยะสัมโพชฌงค
ชวยยกระดับจิตเมื่อจิตหดหูเศราหมอง ในขณะที่ ปสสัทธิ สมาธิ

๓๕

พระกัมมัฏฐานาจริยะ
อู บัณฑิตาภิวังสะ

และอุเบกขา ทำจิตใหสงบลง เมื่อจิตโลดโผนโจนทะยานเกินไป
หลายครั้งโยคีอาจรูสึกหดหู ทอถอย ขาดสติ และคิดวาการ
ปฏิบัติของตนแยลง ไมกาวหนา สติไมสามารถกำหนดสิ่งตาง ๆ
ไดอยางเคย ในเวลาเชนนี้ โยคีตองพยายามกระตุนจิตใจของตน
ใหหลุดพนจากภาวะดังกลาว ทำใหจิตใจสดใสขึ้น โยคีควรหา
วิธีสรางกำลังใจ หรือแรงบันดาลใจ เชน การฟงธรรมเทศนาที่
จับใจ ที่จะทำใหเกิดปติ บันดาลใจใหเกิดความพากเพียรยิ่งขึ้น
หรือทำใหธัมมวิจยะสัมโพชฌงคเจริญขึ้น โดยการใหความรูเกี่ยว
กับการปฏิบัติ องคธรรมทั้งสามนี้ กลาวคือ ปติ วิริยะ และ
ธัมมวิจยะ มีประโยชนมากเมื่อเผชิญกับความหดหูและทอถอย
เมื่อธรรมบรรยายกอใหเกิด ปติ วิริยะ หรือธัมมวิจยะ
แลว ผูปฏิบัติควรใชประโยชนจากสภาวะเชนนี้ ในการพยายาม
ปรับจิตของตนใหกำหนดสิ่งตาง ๆ ใหไดแมนยำ และชัดเจนมาก
ขึ้น จนกระทั่งสามารถระลึกรูอารมณตาง ๆ ไดอยางแจมแจง
ในบางขณะ โยคีอาจมีประสบการณแปลก ๆ หรือ
ดวยเหตุผลบางอยาง ผูปฏิบัติอาจพบวา ตนเองกำลังมีจิตใจที่
ชื่นบาน มีปติ และความสุขอยางทวมทนพลุงพลาน ในระหวาง
การปฏิบัติ จะเห็นโยคีเหลานี้มีใบหนาที่เบิกบาน มีอาการเดินตัว

๓๖
ลอย เนื่องจากจิตมีพลังมากเกินไป สติจึงพลาดพลั้ง ไมสามารถ
อยูกับปจจุบันขณะได และแมผูปฏิบัติเหลานี้จะกำหนดอารมณ
กรรมฐานไดบาง ก็จะเปนการกำหนดแบบเฉียด ๆ ผานเลยไป
ไมตรงปจจุบัน
หากผูปฏิบัติพบวาตัวเองมีจิตใจฟูฟองเกินไป ก็อาจปรับ
ใหสมดุลไดโดยโพชฌงค ปสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา โดย
อาจ เริ่มจาก การ ยอมรับ วา จิต ตนเอง มี พลัง มาก เกิน ไป จริง ๆ
แลวระลึกวา “ไมจำเปนตองรีบรอน พระธรรมจะปรากฏใหเห็น
เอง เราควรที่จะนั่งดูอยางสงบเยือกเย็น และรับรูอารมณตาง ๆ
ดวยสติอันสุขุมออนโยน” ความคิดเชน นี้ จะชวยใหความสงบ
เกิดขึ้น และเมื่อพลังจิตสวนเกินออนตัวลง ผูปฏิบัติจะสามารถ
เริ่มตั้งสมาธิไดอีก วิธีการนี้เปนการทำใหการปฏิบัติแคบเขามา
แทนที่จะพยายามกำหนดหลายๆสิ่ง ก็ใหลดสิ่งที่ใชเปนอารมณ
ใหนอยลง และตั้งใจกำหนดอยางเต็มที่มากขึ้น จิตจะเริ่มชาลง
และกลับสูสภาวะปรกติในไมชา ประการสุดทาย ผูปฏิบัติอาจ
เลือกใชอุเบกขาตะลอมจิตดวยความคิดทีว่ า “โยคีไมควรเลือกทีร่ กั
มักที่ชัง ไมจำเปนตองรีบรอน สิ่งที่สำคัญที่สุดเพียงประการเดียว
ก็คือ ตองเฝาดูทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้น ไมวาดีหรือเลว”
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หาก ผู ปฏิบัติ สามารถ รักษา ความ สมดุล ใน จิต เอา ไว ได
ลดความตื่นเตน และทำจิตที่หดหูใหผองใส ก็แนใจไดวาปญญา
ญาณจะเกิดขึ้นในไมชา
ความจริง ผูที่จะทำหนาที่ปรับความสมดุลในการปฏิบัติ
ไดดีที่สุดคือ วิปสสนาจารยที่มีความสามารถ หากวิปสสนาจารย
ติดตามการปฏิบัติของลูกศิษยอยางตอเนื่อง โดยการสอบอารมณ
วิปสสนาจารยจะสามารถเห็น และแกไขปญหาความไมสมดุลใน
การปฏิบัติตาง ๆ เหลานี้ใหแกโยคีได
อาตมาอยากเตือน มิใหโยคีทอถอย เมือ่ คิดวาตนประสบ
กับปญหาในการปฏิบัติ โยคีเปรียบเหมือนเด็กทารก ซึ่งตองผาน
การพัฒนาหลายขั้นตอน ในระหวางขั้นตอนเหลานี้ ทารกอาจ
ตองเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงทางจิตใจและรางกายอยางมากมาย
บางครั้งอาจรูสึกหงุดหงิดงาย ๆ เอาใจไมถูก ทารกอาจรองไหโยเย
โดยไมเลือกเวลา มารดาที่ขาดประสบการณ อาจวิตกมากในชวง
ดังกลาว ขอเท็จจริงก็คือ หากทารกไมเผชิญกับความทุกขเหลา
นี้ ทารกก็ไมอาจเติบโตเปนผูใหญได ความคับของใจของทารก
สวนใหญ จะเปนสัญญาณของการพัฒนา ดังนั้นหากผูปฏิบัติคิด
วาการ ปฏิบัติ ของ ตน กำลัง จะ ลม เหลว อยาง สิ้น เชิง จง อยา วิตก
ผูปฏิบัติอาจเปนเหมือนเด็กทารก ซึ่งกำลังพัฒนาเปนขั้น ๆ ก็ได

๓๘

ปจจัยที่ ๗

พยายาม

อยางกลาหาญ
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ปจจัยประการที่ ๗

ในการสรางเสริมพละทั้ง ๕ คือ
การปฏิบัติธรรมดวยความกลาหาญ ถึงขนาดที่ผูปฏิบัติพรอม
ที่จะสละรางกายและชีวิต เพื่อการปฏิบัติธรรมอยางตอเนื่องได
หมายถึง การใหความสำคัญแกรางกายนอยลงกวาปรกติ แทนที่
จะเสียเวลาในการตกแตงรางกาย หรือดูแลความสะดวกสบายของ
ตนเอง ผูปฏิบัติจะทุมเทพลังใหมากที่สุดใหแกการเจริญกรรมฐาน
ถึง แมวา รางกาย เรา อาจ จะ ยัง แข็ง แรง ใน ขณะ นี้ แต
รางกายจะเปนสิ่งไรประโยชนอยางสิ้นเชิงเมื่อเราตาย เราจะใช
ประโยชน อะไร ได จาก ซากศพ รางกาย เปรียบ เหมือน ภาชนะ ที่
บอบบาง มันจะยังใชงานไดตราบเทาที่ยังไมแตกสลาย ทันทีที่
มันหมดลมลมลง มันจะไมมีประโยชนกับเราอีกตอไป
เมื่อเรายังมีชีวิต และมีสุขภาพดีพอควร นับวาเรายัง
โชคดีที่มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมได เราควรที่จะเรงดึงเอาสาระอัน
ประเสริฐออกมาจากรางกายของเรา กอนที่จะสายเกินไป กอน
ที่รางกายเราจะกลายเปนซากศพ แนนอนวาเราจะไมจงใจทำให
เราอายุสั้นลง แตจะปฏิบัติอยางสมเหตุสมผล โดยรักษาสุขภาพ
เพียงเพื่อใหมีโอกาสปฏิบัติธรรมตอไปไดเทานั้น

๔๐
อาจมีผูถามวา เราจะเอาสาระอะไรจากรางกายนี้ ครั้ง
หนึ่งมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร เพื่อประเมินราคาของธาตุที่
ประกอบกันเปนรางกายมนุษย เชน ธาตุเหล็ก แคลเซียม เปนตน
อาตมา คิด วา รางกาย ของ คน เรา คง มี ราคา ไม ถึง หนึ่ง ดอลลาร
สหรัฐฯ คาใชจายในการแยกสวนประกอบเหลานี้คงสูงกวาราคา
ของรางกายทั้งหมดหลายเทา หากปราศจากวิธีแยกสารดังกลาว
แลว ซากศพก็เปนสิ่งไรคา นอกเสียจากเอาไปทำปุย ยกเวนกรณี
ที่เอาอวัยวะของผูตายไปผาตัดใหกับผูปวยอีกผูหนึ่ง ในกรณีนี้
ก็เปนเพียงการยืดระยะเวลากลายเปนซากศพเทานั้น
รางกายอาจเปรียบไดกับกองขยะ นาขยะแขยงเต็มไป
ดวยสิ่งสกปรกโสโครก คนทั่ว ๆ ไป ไมเห็นประโยชนอะไรจาก
กองขยะ แตคนที่ฉลาดก็อาจนำเอาสิ่งของบางอยางกลับมาใช
ประโยชนได โดยเอาของสกปรกบางชิ้น นำมาลางแลวนำกลับ
มาใชประโยชนไดอีก มีคนจำนวนมากร่ำรวยจากการทำธุรกิจนำ
ของเกามาใชใหมเชนนี้
จากกองขยะที่เรียกวารางกายของเรานี้ เราก็อาจสกัด
เอาทองคำออกมาไดดวยการปฏิบัติธรรม ทองคำแทงหนึ่งก็คือ
ศีล ความบริสุทธิ์ทางความประพฤติ เปนความสามารถในการ
ฝกฝน และ พัฒนา พฤติกรรม ของ มนุษย ให ถึง ความ เปน อารยชน
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เมื่อสกัดคุณลักษณะที่ดีงามตอไปอีก ก็จะได ศรัทธา วิริยะ สติ
สมาธิ และปญญา เหลานี้คืออัญมณีที่หาคามิได ที่เราสามารถ
สกัดจากรางกายไดดวยการเจริญกรรมฐาน เมื่อพละเจริญเต็มที่
แลว จิตจะสามารถเอาชนะความโลภ ความโกรธและความหลง
ได เมื่อจิตปราศจากกิเลสเหลานี้ ก็จะพบกับความสันติสุขที่มิอาจ
ซื้อหาได บุคคลผูนั้นจะมีแตความสงบเยือกเย็นและออนหวาน
จนทำใหผูพบเห็นมีจิตใจสูงขึ้นไปดวย ความเปนอิสระภายในนี้
ไมขึ้นกับสถานการณหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะเกิดไดจาก
การปฏิบัติธรรมอยางจริงจังเทานั้น
ใคร ๆ ก็รูวาความทุกขใจไมอาจถูกทำลายไดดวยความ
ปรารถนาจะพนทุกขแตเพียงอยางเดียว ใครบางไมเคยตอสูกับ
ความตองการที่จะทำอะไรบางอยาง ซึ่งตนเองรูวาหากทำไปแลว
จะสะเทือนใจผูอื่น มีใครบางที่ไมเคยหงุดหงิดหัวเสีย ทั้งที่ใจจริง
อยากจะรูสึกพอใจและเปนสุขมากกวา ใครบางที่ไมเคยรูจักวา
ความสับสน เปนความทรมานเพียงใด เราสามารถกำจัดความ
เจ็บปวดและความไมนาพอใจเหลานี้ได แมจะไมงายนักสำหรับ
คนสวนใหญ การฝกจิตนั้นอาศัยความทุมเทมาก พอ ๆ กับรางวัล
ที่จะไดรับ แตเราก็ไมควรทอถอย เปาหมายและผลของวิปสสนาก็
คือความหลุดพนทุกประเภท ทุกรูปแบบ และทุกระดับ จากความ

๔๒
ทุกขทางกายและจิตใจ หากปรารถนาความหลุดพนเชนนี้ โยคีก็
ควรจะยินดีกับโอกาสที่จะไดปฏิบัติธรรม
เวลาทีเหมาะ
่
สมทีส่ ดุ ก็คือเดีย๋ วนี้ เมือ่ รางกายยังแข็งแรง
ก็นับเปนโชคที่เรายังมีพละกำลังในการปฏิบัติ เมื่ออายุมากขึ้น
กำลังกายก็จะถดถอยลง อยางไรก็ตามบางครั้งอายุก็ชวยใหมี
ปญญามากขึ้น เชนอาจชวยใหเขาใจความแปรปรวนของชีวิตได
ดีขึ้น

ความจำเปนเรงดวนทำใหตองปฏิบัติธรรม
ในสมัยพุทธกาล มีพระภิกษุหนุมรูปหนึ่งมีชื่อวารัฐบาล
มาจากครอบครัวทีร่่ ำรวย เนือ่ งจากยังหนุม แนนและแข็งแรง จึงได
ใชชีวติ หาความสำราญมาเกือบทุกประเภทกอนบวช แมจะร่ำรวย
มีเพื่อนฝูง ญาติพี่นองมาก และสามารถใชทรัพยสมบัติแสวงหา
ความสุขในรูปแบบตาง ๆ จนนับไมถวน แตในที่สุดทานก็สละสิ่ง
เหลานี้ออกแสวงหาความหลุดพน
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วันหนึ่ง เมื่อพระเจาโกรัพยะราชเสด็จประพาสปา ก็
มาพบพระ ภิกษุ รูป นี้ เขา โดย บังเอิญ พระ ราชา จึง ตรัส ถาม วา
“ขาแตทานผูเจริญ ทานยังหนุมและแข็งแรงกำลังอยูในวัยฉกรรจ
ทาน ทิ้งครอบครัวที่ ร่ำรวย และโอกาสแสวงหาความ สุข ตางๆ
ละญาติพี่นอง มานุงหมผากาสาวพัสตร อยูอยางโดดเดี่ยวเพื่อ
อะไร ไมรูสึกเหงาบางหรือ ไมเบื่อบางหรือ”
พระรัฐบาลจึงตอบวา “มหาบพิตร เมื่ออาตมาไดสดับ
พระธรรมเทศนาของพระพุทธองค ก็ทำใหอาตมารูสึกถึงความ
จำเปน เรง ดวน ยิ่ง นัก ที่ จะ ตอง ปฏิบัติ ธรรม อาตมา ประสงค จะ
แสวงหาประโยชนสูงสุดจากรางกายนี้กอนที่จะตายไป ดังนั้น
อาตมาจึงละทิ้งชีวิตทางโลก และเขาสูรมกาสาวพัสตรนี้”
หากผูปฏิ
 บตั ยัิ งไมตระหนักถึงความจำเปนทีจะ
่ ตองเรงรีบ
ปฏิบัติ โดยไมผูกพันกับรางกายหรือชีวิต บางทีพระพุทธพจนตอ
ไปนี้อาจชวยได
พระพุทธ องค ตรัส วา เรา ควร ที่ จะ ระลึก วา โลก นี้ มิได
ประกอบดวยอะไรเลย นอกจากรูปกับนาม ที่เกิดขึ้นแลวก็ดับ
ไป รูปกับ นาม มิได หยุด นิ่ง อยู กับ ที่ แม ขณะ เดียว แต แปรปรวน
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เมื่อเรามาอาศัยรางกายและจิตใจนี้
เราก็ไมอาจหยุดยั้งความชราได

๔๔
เมื่อเรายังเด็ก เราก็ยินดีที่จะเติบโต แตเมื่อเราแกตัวลง
เราก็พบวา เราตกอยูในวังวนของความเสื่อมอยางไมมีวันกลับคืน
เราพอใจที่จะมีสุขภาพดี แตก็ไมมีใครรับประกันไดวา
เราจะสมปรารถนา เราถูกรบกวนดวยความเจ็บปวยไมสบายอยู
เนือง ๆ ตลอดชั่วชีวิต ความเปนอมตะไมมี ทุกคนตองตาย ไมมี
ใครอยากตาย แตก็ไมมีใครเลี่ยงได คำถามอยูที่ชาหรือเร็วเทานั้น
ไมมีใครเลยในโลก ที่จะรับประกันไดวาความปรารถนา
ของเราที่จะเจริญเติบโต มีสุขภาพดี และไมตาย จะเปนจริงได
แตคนก็ปฏิเสธทีจะ
่ ยอมรับความจริงขอนี้ คนแกก็พยายามแตงตัว
ใหดูหนุมสาว นักวิทยาศาสตรคิดหาวิธีรักษา และวิธีการตาง ๆ
ที่จะชะลอความชรา และพยายามแมแตจะใหคนตายฟนขึ้นมา
เมื่อเราปวย เราก็ทานยาเพื่อใหรูสึกดีขึ้น แตเราก็จะตองปวยอีก
ที่สุดแลวเราไมสามารถเอาชนะธรรมชาติได เราไมอาจหลีกเลี่ยง
ความแกและความตายได
นี่ คือ จุด ออ นข อง ชีวิต ชี วิ ต นี้ ไร ความ มั่ น คง ไม มี ที่
ปลอดภัยให หลบ ซอน จาก ความ แก ความ เจ็บ และ ความตาย
ไม ว า สิ่ ง มี ชี วิ ต ใด ๆ ทั้ ง สั ต ว มนุ ษ ย และ ที่ สำคั ญ ที่ สุ ด คื อ
ตัวผูปฏิบัติเอง
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หากโยคีปฏิบัติอยางลึกซึ้ง ขอเท็จจริงเหลานี้จะไมใชสิ่ง
แปลกใหม หากผูปฏิบัติมีญาณ เห็นปรากฏการณทางกายทาง
จิต เกิดขึ้นและดับไปทุก ๆ ขณะ ผูปฏิบัติจะสามารถรูไดเองวา
ไมมีที่หลบภัยใด ๆ ไมมีสิ่งใดที่มั่นคง แตหากปญญาญาณยังไมถึง
ขั้นนี้ การคิดคำนึงถึงความเปราะบางไรสาระของชีวิต ก็อาจชวย
กระตุนใหเรารูสึกถึงความจำเปนเรงดวน ที่จะตองปฏิบัติธรรม
ขึ้นมาได การเจริญวิปสสนากรรมฐานจะชวยใหรอดพนจากสิ่งนา
กลัวเหลานี้ได
สิ่งมีชีวิตยังมีจุดออนอีกอยางหนึ่งคือ การไรสมบัติที่แท
จริง การกลาวดังนี้อาจฟงดูแปลก เมื่อเราเกิดมา เราก็เริ่มสะสม
ความรูในทันที เราไดรับ ลาภ ยศ ตามควรแกฐานะ สวนใหญก็
ทำงานนำเงินเดือนที่ไดมาซื้อสิ่งตาง ๆ เราเรียกสิ่งเหลานี้วาทรัพย
สมบัติ และในทางหนึ่งมันก็เปนทรัพยสมบัติจริง ๆ แตหากทรัพย
สมบัตินี้เปนของเราจริง ๆ เราจะตองไมมีวันพรากจากมัน แตเมื่อ
มันแตกหัก หรือสูญหาย หรือถูกขโมยไป จะกลาววาเรายังเปน
เจาของมันอยางแทจริงไดอยูหรือ เมื่อเราตาย ไมมีอะไรเลยที่เรา
เอาไปดวยได ทุกอยางไดมา สะสมแลวก็ทิ้งไวเบื้องหลัง จึงอาจ
กลาวไดวา ชีวิตไรสมบัติที่แทจริง

๔๖
สมบัติของเราทุกชิ้น ตองทิ้งไวเบื้องหลังทันทีที่เราตาย
ทัง้ นี้ สมบัตอาจ
ิ แบงออกเปน ๓ ประเภท คือ (๑.) อสังหาริมทรัพย
เชน อาคาร ที่ดิน ฯลฯ โดยปรกติสิ่งเหลานี้เปนของเรา แตก็
ตองทิ้งไวเมื่อเสียชีวิต (๒.) สังหาริมทรัพย เชน เกาอี้ แปรงสีฟน
เสือ้ ผา และอืน่ ๆ ทีเรา
่ นำติดตัวไปเวลาเดินทางไปในทีต่ าง ๆ บนโลก
ในชั่วชีวิตหนึ่ง (๓.) ความรู ศิลปะ และวิทยาการ ความชำนาญ
ที่เราใชเลี้ยงชีวิตของเราและคนอื่นๆ ตราบเทาที่เรายังมีรางกายที่
ทำงานเปนปรกติ วิทยสมบัตนีิ เป
้ นสิง่ สำคัญ แตกไ็ มมหี ลักประกันวา
เราจะไมสูญเสียสมบัตินี้เชนเดียวกัน เราอาจลืม หรือถูกหามมิให
ใชความรูนั้น โดยรัฐบาลหรือโดยความโชครายอื่น ๆ เชน หาก
ศัลยแพทยตองสูญเสียแขน หรือประสบกับสิ่งที่ทำลายชีวิตอัน
เปนปรกติสุข ศัลยแพทยผูนั้นอาจไดรับความสะเทือนใจ จนไม
สามารถประกอบอาชีพได
ไมมีสมบัติใดเลยที่จะสรางความมั่นคงใหแกชีวิตในโลก
นี้ได อยาวาแตโลกหนา หากเราสามารถมองเห็นไดวา เราไมมี
อะไรเลย และชีวิตนี้เปนสิ่งชั่วคราวยิ่งนัก เราก็จะมีความสงบมาก
ขึ้น เมื่อพบกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดทั้งหลายขางตน

๔๗

พระกัมมัฏฐานาจริยะ
อู บัณฑิตาภิวังสะ

เอกสมบัติที่แทจริงของมนุษ ย
อยางไร ก็ตาม มี สมบัติ บาง อยาง ที่ ติดตาม เรา ไป หลัง
ความตายได สิ่งนี้ก็คือ กรรม หรือผลของการกระทำของเราเอง
กรรมดีและกรรมชั่วจะติดตามเราไป และเราก็จะไมอาจหลีกหนี
มันไดดวย
ความ เชื่อ วา กรรม เปน เอก สมบัติ ที่แท จริง กอ ให เกิด
ความ ปรารถนา อย า ง แรง กล า ที่ จะ ปฏิ บั ติ ธรรม อย า ง บากบั่ น
และถี่ถวน ความเขาใจวา กรรม ดี เปนการลงทุนใหเกิดความ
สุข ใน อนาคต กรรม ชั่ว จะ ตาม กลับ มาส นอง ผู กระทำ นั้น จะ
ทำให เรา กระทำสิ่ ง ต า งๆ ด ว ย การ ระลึ ก ถึ ง ความ ดี มี ความ
เผื่อ แผ ใจกวาง และ เมตตา เรา จะ พยายาม บริจาค เงิน ให แก
โรงพยาบาล และผูประสบภัย ตาง ๆ เรา จะ ชวย เหลือ สมาชิก
ในครอบครัว ผูสูง อายุ คน พิการ และผู ดอย โอกาส เพื่อน ฝูง
และคนอื่นๆ ที่ตองการความชวยเหลือ เราอาจจะปรารถนาที่จะ
สรางสังคมใหดขี นึ้ โดยการระวังรักษา กิรยิ า วาจา และการกระทำ
ตาง ๆ ของ ตัว เรา เอง เรา จะชวยสรางสภาพ แวดลอมที่ สงบสุข
เมื่อเราพยายามที่จะปฏิบัติธรรม และเอาชนะกิเลส ที่เกิดขึ้น
และ หมักหมมอยู ใน จิตใจ การก ระทำดังกลาว จะ นำพาใหเรา มี

๔๘
ปญญา ญาณ ที่ สูง ขึ้น จนถึง เปา หมาย สูงสุด ผล ของ กุศล กรรม
จาก ทาน ศีล และภาวนา โดยการพัฒนาจิตหรือเจริญกรรมฐาน
จะติดตามเราไป ใน ภพ หนา ราวกับเงาตามตัว ฉะนั้น จง อยา
ไดหยุดยั้งในการสรางกุศลกรรมเหลานี้
เรา ทุก คน ลวน เปน ทาส ของ ตัณหา แม จะ เปน เรื่อง นา
ละอายแตก็เปนเรื่องจริง ตัณหานั้นไมมีที่สิ้นสุด ทันทีที่เราไดรับ
อะไรบางอยาง เราจะพบวามันไมดีอยางที่คาดหวังไว และเราก็
จะพยายามหาอยางอื่นตอไป นี้คือธรรมชาติของชีวิต คลายกับ
การ พยายาม ตัก น้ำ ดวย ตะ ขาย จับ แมลง ชีวิต ไมมี วัน เต็ม ดวย
การตามใจตนเองหรือไลตะครุบสิ่งตาง ๆ มาเปนของตน ตัณหา
ไม อาจสนอง ตัณหา ได หาก เรา เขาใจ ความ จริง ขอ นี้ เรา ก็ จะ
หยุดมุงแสวงหาความพอใจในลักษณะเชนนี้ ดังนั้น พระพุทธองค
จึงตรัสไววา ความสันโดษเปนทรัพยที่ยิ่งใหญ
มี เรื่อง เกี่ยว กับ ชาย คน หนึ่ง มี อาชีพ สาน ตะกรา ขาย
เขาเปนคนงาย ๆ มีความสุขอยูกับการสานตะกรา เขาจะผิวปาก
รองเพลง และใชเวลาอยางมีความสุข ในเวลากลางคืน เขาก็จะ
นอนในกระทอมเล็ก ๆ และหลับอยางมีความสุข วันหนึง่ มีเศรษฐี
ผานมา และเห็นชายสานตะกราที่ยากจนผูนี้ แลวเกิดความสงสาร
จึงใหเงินแกชายคนนี้ ๑,๐๐๐ เหรียญ “โปรดรับเงินไว” เขากลาว
“และนำไปหาความสุข”
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ชายสานตะกรารับเงินมาดวยความขอบคุณ เนื่องจาก
เขาไมเคยมีเงินถึง ๑,๐๐๐ เหรียญมากอนในชีวิต เขานำมันกลับ
ไปที่กระทอมของตน และเริ่มกังวลวาจะเก็บไวที่ไหนดี เขารูสึก
วากระทอมไมปลอดภัยพอ เขาจึงนอนไมหลับทั้งคืน ดวยความ
วิตกวา โจรหรือแมแตหนูอาจมาขโมยหรือกัดแทะเงินกอนนี้
วันรุงขึ้น เขาก็เอาเงิน ๑,๐๐๐ เหรียญ ไปทำงานดวย แต
เขาก็ไมอาจรองเพลงหรือผิวปากได เพราะมัวแตวิตกกังวลเรื่อง
เงินนั้น อีกคืนหนึ่งเขาก็ไมอาจหลับตาลงได ในวันรุงขึ้น เขาจึงนำ
เงินไปคืนเศรษฐีผูนั้น โดยกลาววา “เอาความสุขของผมคืนมา”
ผู ปฏิบัติ อาจ คิด วา พระพุทธ ศาสนา ไม สง เสริม ให คน
แสวงหา ความ รู หรือ เกียรติยศ หรือ ทำงาน หนัก เพื่อ หาเงิน
มาสนับสนุนครอบครัวตนเอง และเพื่อนฝูง ตลอดจนบริจาค
ใหแกกิจกรรม และสถาบันที่ทำคุณประโยชน มิใชเลย ศาสนา
พุทธสนับสนุนใหคนใชประโยชนจากชีวิต ความรูและสติปญญา
อยางเต็มที่ ตราบเทาที่เขาแสวงหาสิ่งเหลานี้มาอยางถูกกฎหมาย
และซื่อสัตย ประเด็นก็คือ ใหพอใจในสิ่งที่ตนมี อยาเปนทาสของ
ตัณหา ใหหมั่นคำนึงถึงจุดออนของชีวิต เพื่อที่เราจะไดสรางคุณ
ประโยชนจากรางกายและชีวิต กอนที่เราจะลมปวย หรือแกเกิน
ไปที่จะปฏิบัติ และทิ้งรางอันเปนซากศพที่ไรคานี้ไป

๕๐

ปจจัยที่ ๘
อดทนและบากบั่น
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ปจจัยประการที่ ๘ ไดแก ความอดทนและบากบั่น
หากเราปฏิบัติอยางอาจหาญ ไมคำนึงถึงรางกายหรือชีวิต เรา
ก็จะสามารถพัฒนาพลัง ที่จะผลักดันเราขึ้นสูการปฏิบัติ ขั้นสูง
เพือ่ ความหลุดพน ทัศนคติทีกล
่ าหาญเชนนี้ นอกจากจะเปนปจจัย
ที่สนับสนุนประการที่ ๗ ของการเจริญพละดังกลาวแลว ยังกอ
ใหเกิดปจจัยประการที่ ๘ ซึ่งหมายถึงความอดทนและบากบั่นอีก
ปจจัยหนึ่ง โดยเฉพาะเวลาตองสูกับความเจ็บปวดในรางกาย
โยคีทุกคนเคยประสบกับทุกขเวทนาในการนั่งวิปสสนา
มาแลว จากการที่จิตตองเปนทุกข เพราะความเจ็บปวดเหลานี้
และการที่จิตดิ้นรน จากการถูกควบคุมในระหวางการปฏิบัติ
การจะนั่งใหไดสักหนึ่งชั่วโมง ตองอาศัยความพยายาม
อยางสูง เบื้องตนเราจะตองพยายามรักษาใจใหอยูกับเปาหมาย
่ ทำได การยับยัง้ และควบคุม
หลักในการกำหนดใหมากทีส่ ดุ เทาทีจะ
นี้ อาจ ทำให จิ ต ถู ก บี บ คั้ น ได มาก เนื่ อ งจาก จิ ต คุ น เคย กั บ การ
โลดแลนไปในทีต่ างๆ การพยายามรักษาสมาธิ ทำใหเกิดความเครียด
อันเกิดจากการดิ้นรนของจิตนี้ เปนความทุกขอีกประเภทหนึ่ง
เมื่อ จิต ดิ้นรน มาก เขา รางกาย ก็ จะ เริ่ม มี อาการ ตาม
ไปดวย ความเครียดจะเกิดขึ้น ความทุกขจากการดิ้นรนของจิต
รวมกับเวทนาทางกาย ก็นับวาเปนงานที่หนักเอาการอยู จิตใจ
ที่บีบคั้นและรางกายที่เครงตึง อาจทำใหผูปฏิบัติไมสามารถเฝา

๕๒
ดู ความ เจ็บ ปวดตรง ๆ ได จิตใจ จะ เริ่ม หวั่น ไหว ดวย ความ รูสึก
ผลักไสและความโกรธ คราวนี้ความทุกขกลายเปนสามเสาคือ จิต
ที่ดิ้นรนในตอนแรก ความเจ็บปวดทางกาย และความทุกขใจที่
เกิดจากทุกขทางกาย
นี่เปนโอกาสที่จะนำปจจัยประการที่ ๘ ในการพัฒนา
พละ มา ใช คือ ความ อดทน และ บาก บั่น ให โยคี พยายาม จับตา
ดู ความ เจ็บปวด โดยตรง หาก ผู ปฏิบัติ ไม พรอม ที่ จะ เผชิญ หนา
กับความเจ็บปวดอยู “โอ...ฉันเกลียดความปวดจริง ๆ อยากให
สบายเหมือนเมื่อสัก ๕ นาทีที่ผานมาจัง” เมื่อเผชิญหนากับความ
โกรธ และ ความ โลภ หาก ปราศจาก ความ อดทน จิต ก็ จะ สับสน
และ ตก เปน เหยื่อ ของโมหะ ไมสามารถ กำหนด อะไร ได ชัดเจน
ไมอาจมองเห็นลักษณะของความปวดที่แทจริงได
ในกรณีเชนนี้ ผูปฏิบัติอาจคิดวาเวทนาเปนเสี้ยนหนาม
เปน อุปสรรค ของ การ ปฏิบัติ ผู ปฏิบัติ อาจ จะ อยาก ขยับ ตัวเพื่อ
ให ส มาธิ ดี ขึ้ น แต หาก ขยั บ ตั ว จน เป น นิ สั ย การ ปฏิ บั ติ ก็ จะ
ไมกาวหนา ความ สงบ และ สมาธิ ของ จิต มี พื้น ฐาน มา จาก กาย ที่
สงบนิ่ง
อั น ที่ จริ ง การ เคลื่ อ นไหว อยู เสมอ เป น วิ ธี ที่ ดี ใน
การปดบังลักษณะที่แทจริงของความเจ็บปวด ความปวดอาจ
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ปรากฏ อยูตรงหนา ผู ปฏิบัติ อยาง เดน ชัด ที่สุด ใน ประสบการณ
ทั้งหลาย แตผูปฏิบัติกลับเคลื่อนไหว เพื่อจะไดไมตองมองเห็น
ความปวดนั้น ผูปฏิบัติจะเสียโอกาสสำคัญในการเขาใจวา จริง ๆ
แลวความเจ็บปวดคืออะไร
ความจริง เราก็อยูกับความเจ็บปวดมาตั้งแตเกิด มัน
อยูใกลชิดกับชีวิตของเรา แลวจะวิ่งหนีมันไปทำไม ถาหากความ
่ เขาใจบางอยาง
เจ็บปวดเกิดขึน้ จงเฝาดูมันราวกับโอกาสทีมี่ คาทีจะ
ที่คุนเคยใหถองแทและในแงมุมที่ลึกซึ้งขึ้น
ในขณะที่มิไดปฏิบัติอยู บอยครั้งเราก็สามารถฝกความ
อดทนตอความรูสึกเจ็บได โดยเฉพาะเมื่อกำลังทุมเทความสนใจ
ใหกับอะไรบางอยางที่เราชอบ เชนคนที่ชอบเลนหมากรุก ก็อาจ
นั่ง จอง มอง กระดาน หมาก รุก ขณะ ที่ ฝาย ตรง ขาม กำลัง รุกฆาต
บุคคลนั้นอาจนั่งมาแลว ๒ ชั่วโมง แตก็ไมรูสึกถึงตะคริวที่เกิด
ขึ้น เนื่องจากกำลังคิดหาทางออกจากสถานการณอันจนแตมนั้น
จิตใจจะจับจองอยูที่ความคิดนั้น และหากมีความเจ็บปวดอยูบาง
ก็อาจไมใสใจจนกวาจะบรรลุถึงจุดหมาย
ในการปฏิบัติธรรมนั้น ความอดทนยิ่งมีความสำคัญมาก
ขึ้น ไป อีก เพราะ เปนการ พัฒนา ปญญา ที่ สูงสง ยิ่ง กวา การ เลน
หมากรุก และทำใหเราพนจากความหายนะอยางแทจริง

๕๔

กลยุทธในการตอสูความเจ็บปวด
ความ สามารถ ใน การ หยั่ ง รู ธรรมชาติ อั น แท จ ริ ง ของ
สรรพสิ่ง ขึ้นอยูกับระดับสติและสมาธิที่ผูปฏิบัติสามารถพัฒนา
ขึ้นได ยิ่งจิตสามารถรวมเปนหนึ่งไดมากเทาใด จิตก็จะมีความ
สามารถในการหยั่งรู และทำความเขาใจสัจธรรมไดมากขึ้นเทานั้น
โดยเฉพาะ เมื่อ เรา กำลัง เผชิญ อยู กับ ความ เจ็บ ปวด หาก สมาธิ
ออนแอ เรา ก็ ไม อาจ รับ รู ได ถึง ความ รูสึก ไม สบาย อัน ปรากฏ ที่
รางกายของเราอยูตลอดเวลา เมื่อมีสมาธิดีขึ้น แมแตความเจ็บ
ปวดเล็กนอย ก็มีความชัดเจนราวกับผานแวนขยายจนเกินจริง
มนุษยสวนใหญ มีสายตาสั้น ในเรื่องนี้ หากปราศจากแวนขยาย
คือ สมาธิ โลกก็จะดูมัว ๆ เบลอ ๆ และไมชัดเจน แตเมื่อเรา
สวมแวน (มีสมาธิ) สิ่งตาง ๆ ก็สวางไสวและชัดเจน ทั้งที่วัตถุ
นั้นมิไดเปลี่ยนแปลงแตอยางไร สิ่งที่เปลี่ยนคือความคมชัดของ
สายตาเรานั่นเอง
เมื่อเรามองดูหยดน้ำดวยตาเปลา เราก็ไมเห็นอะไรมาก
นัก แตถานำหยดน้ำไปสองดูดวยกลองจุลทรรศน เราก็จะเห็น
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หลาย สิ่งหลาย อยาง บาง อยาง กำลัง เคลื่อนไหว เตน ไป มา อยาง
นา สนใจ ถา หาก เรา สามารถ สวม แวน แหง สมาธิ ใน ระหวาง การ
ปฏิบัติธรรม เราจะประหลาดใจกับความเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ
อยาง ที่เกิดขึ้นในจุดที่เจ็บปวด ที่ดูเหมือนแนนิ่งและไมนาสนใจ
ยิ่ง สมาธิหยั่ง ลึก ลง ความ เขาใจ ใน ความ เจ็บ ปวด ก็ จะ ยิ่ง สูงขึ้น
ผูปฏิบัติจะรูสึกตื่นใจที่พบวา ความจริงแลวความเจ็บปวดนี้มีการ
แปรปรวนตลอดเวลา จากความรูสึกแบบหนึ่งไปเปนอีกแบบหนึ่ง
เปลี่ยนแปลงไป ลดลง เพิ่มขึ้น ผกผัน และเคลื่อนยายไปมาได
สมาธิและสติจะยิ่งหยั่งลึกลง และมีความเฉียบคมมากขึ้น และ
เมื่ออาการเหลานี้ถึงจุดนาสนใจที่สุดแลว ทันใดนั้น ความรูสึกก็
จะขาดหายไปราวกับมานเวทีการแสดงไดปดลง และความปวดก็
หายไปอยางอัศจรรย
ผูปฏิบัติที่ขาดความกลา หรือความเพียรที่จะเฝาดูความ
เจ็บปวด จะไมมีวันเขาใจความจริงที่ซอนเรนอยูในความเจ็บปวด
เราจึงตองสรางความกลาในจิตใจ มีความพยายามอยางเด็ดเดี่ยว
ที่จะเฝาดูความเจ็บปวด เราตองเรียนรูที่จะไมวิ่งหนีความเจ็บปวด
แตมุงหนาเขาหามันตรง ๆ
เมื่อความเจ็บปวดเกิดขึ้น กลยุทธแรกคือใหกำหนดจิต
มุงไปที่ความเจ็บปวดโดยตรง และเขาไปยังศูนยกลางของความ

๕๖
เจ็บปวดนั้น ผูปฏิบัติจะพยายามหยั่งใหถึงรากของมัน ดูความเจ็บ
ปวดอยางที่มันเปน กำหนดอยางตอเนื่อง พยายามหยั่งลึกเขาไป
ในความเจ็บปวด โดยไมตองมีปฏิกิริยาตอบโตใด ๆ
บางครั้ง เมื่อผูปฏิบัติพยายามมาก ๆ ก็อาจเหนื่อยลา
ความ เจ็บ ปวด อาจ ทำให หมด แรง ได เชน เดียวกัน หาก ผู ปฏิบัติ
ไมสามารถรักษาระดับความเพียร สติ และสมาธิไว ในระดับที่
เหมาะสมได ก็ถึงเวลาที่จะถอนจิตออกมา
กลยุทธที่สอง ในการจัดการกับความเจ็บปวดก็โดยการ
เลนกับมัน ผูปฏิบัติจะเขาไปหาความเจ็บปวด แลวผอนคลาย
จิตลง เอาจิตจับที่ความเจ็บปวด แตลดความเขมขนของสติและ
สมาธิลงเบาๆ วิธนีี ทำให
้ จิตไดพักผอน เสร็จแลวก็กลับเขาไปดูความ
เจ็บปวดอยางใกลชิดอีกครั้ง และหากยังไมประสบความสำเร็จ
ก็ถอยออกมาอีกเขาไปกำหนดแลวถอยออกมาเชนนี้ ๒-๓ ครั้ง
หากความเจ็บปวดรุนแรงมาก และพบวาจิตตึงเครียด
รูสึกบีบคั้น แมวาจะไดใชกลยุทธตาง ๆ แลว ก็ถึงเวลาที่จะหยุด
พัก แตมิไดหมายถึงการเคลื่อนไหวกายในทันที แตใหปรับสิ่งที่
สติเขาไปรับรูกอน โดยไมสนใจความเจ็บปวด ใหหันไปกำหนด
พองยุบ หรือเปาหมายอื่น ๆ ที่ใชกำหนดอยู พยายามทำใหสมาธิ
ตั้งมั่นใหมากที่สุด จนไมรูสึกถึงความเจ็บปวดนั้น
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การรักษาโรคทางรางกายและจิตใจ
ผูปฏิบัติตองพยายามเอาชนะความออนแอของจิตใจทุก
รูปแบบดวยความเขมแข็งกลาหาญราววีรบุรุษเทานั้น ผูปฏิบัติ
จึงจะสามารถเอาชนะความเจ็บปวด และเขาใจมันอยางที่มันเปน
จริง ๆ ความรูส กึ ทีทน
่ ไดยากอาจเกิดขึน้ ไดเสมอระหวางการปฏิบตั ิ

ชีวติ
โยคีเกือบทุกคนจะเห็นความทุกขทางกายของตนซึง่ มีอยูตลอด
ไดอยางชัดเจน โดยไดรับการขยายดวยพลังของสมาธิ ในระหวาง
การปฏิบัติเขม ความเจ็บปวดจากแผลเกาเคราะหกรรมสมัยเด็ก
หรือความเจ็บปวดในอดีต ก็อาจหวนกลับคืนมาได การเจ็บปวย
ในขณะนั้น หรือกอนหนานั้นไมนาน อาจเลวลงอยางกะทันหัน
หากสิ่งเหลานี้เกิดขึ้น ผูปฏิบัติควรคิดวาเปนโชคของตน กลาวคือ
ผู ปฏิบัติ มี โอกาส ที่ จะ รักษา ความ เจ็บ ปวย หรือ อาการ เรื้อรัง ได
ดวย ความ พากเพียร อัน แรง กลา ของ ตนเอง โดย ไม ตอง อาศัย
ยาแตอยางไร โยคีหลายคนสามารถเอาชนะปญหาสุขภาพของตน
ดวยการปฏิบตั ิกรรมฐานแตเพียงอยางเดียว
ประมาณ ๑๕ ป มา แลว มี ชาย คน หนึ่ง ปวย เปน โรค
ลม ในระบบ ทาง เดิน อาหาร มา เปน เวลา นาน เมื่อ ไป พบ แพทย

๕๘
หมอบอกวาเขาเปนเนื้องอกและตองทำการผาตัด ชายคนนี้กลัว
วาการผาตัดอาจลมเหลว และเขาจะตองตาย
ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเขามาปฏิบัติกรรมฐานกับอาตมา
ในไมชาเขาก็รูสึกเจ็บปวดอยางรุนแรง ตอนแรก ๆ ก็ไมมาก แต
เมื่อการปฏิบัติของเขาคืบหนา จนถึงญาณที่หยั่งรูความเจ็บปวด
อยางชัดเจน เขารูสึกทรมานอยางสาหัส เขารายงานใหอาตมาฟง
อาตมาบอกเขาวาถาเขาอยากกลับบาน ไปหาหมอก็ได แตอาตมา
อยากใหเขาอยูอีก ๒-๓ วัน
เขาคิดดูวา การผาตัดก็ไมอาจรับประกันไดวาเขาจะ
ไมตาย เขาจึงตัดสินใจที่จะปฏิบัติตอไป เขาตองทานยา ๑ ชอน
ชาทุก ๆ ๒ ชั่วโมง บางทีความเจ็บปวดกำเริบจนทนไมได บางที
เขาก็สามารถกำราบมันได มันเปนการตอสูที่ยาวนาน มีทั้งแพ
และชนะ แตเขาเปนคนมีความกลาหาญมาก
ใน ระหวาง การ นั่ง สมาธิ คราว หนึ่ง ความ ปวด รุนแรง
ทำให ร า ง ของ เขา สั่ น เทา เสื้ อ ผ า ชุ ม ไป ด ว ย เหงื่ อ เขา รู สึ ก ว า
เนื้องอกนั้นแข็งมากขึ้นเรื่อย ๆ มีความบีบคั้นมากขึ้นตามลำดับ
ทันใดนั้น การรับรูเกี่ยวกับทองของเขาหายไป มีแตความรู และ
กอน ความ เจ็บ ปวด มัน เจ็บ มาก แต ก็ นา สนใจ มาก เขา เฝา ดู มัน
โดยมีแตจิตที่รู กับความเจ็บปวดเทานั้นที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
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ทันใดนั้นก็เกิดการระเบิดขึ้น โยคีผูนั้นกลาววา เขาไดยิน
เสียงระเบิดที่ดังมาก หลังจากนั้น ทุกสิ่งทุกอยางก็จบลง เขาลุก
ขึ้นดวยเหงื่อที่ทวมตัว เขาเอามือคลำที่ทองแตตรงบริเวณที่เคย
เปนเนื้องอกนั้น มันหายไป เขาหายจากโรคนั้นโดยสิ้นเชิง และ
ยิ่งไปกวานั้น เขาไดปฏิบัติจนไดเห็นพระนิพพานดวย
หลังจากนั้นไมนาน
ชายคนนั้นก็จากศูนยปฏิบัติไป
อาตมาขอใหเขาบอกใหอาตมาทราบดวย วาหมอวาอยางไร คุณ
หมอตกใจมากที่เห็นวาเนื้องอกหายไป ชายคนนั้นเลิกควบคุม
อาหารที่กระทำมา ๒๐ ป และยังมีชีวิตอยูจนถึงทุกวันนี้ และมี
สุขภาพดี แมแตคุณหมอก็เขามาปฏิบัติวิปสสนาดวย
อาตมาไปพบกับคนจำนวนมาก ทีหาย
่ จากอาการปวดหัว
เรื้อรัง โรคหัวใจ วัณโรค แมแตมะเร็ง และอาการบาดเจ็บรุนแรง
จากสมัยเด็ก ๆ บางคนหมอไมรับรักษาแลว ทุก ๆ คนตองเผชิญ
ความเจ็บปวดที่รุนแรง และพวกเขามีความบากบั่นและกลาหาญ
จนรักษาตนเองได ที่สำคัญ หลายคนไดรับความรู ความเขาใจ
สัจธรรมทีลึ่ กซึง้ มากขึน้ ดวยการเฝาดูความเจ็บปวดดวยความกลา
หาญจนไดญาณทัศนะ
ผู ปฏิบัติ ไม ควร ทอถอย จาก อาการ เจ็บ ปวด แต ควร มี
ศรัทธาและความอดทนบากบั่น จนกวาจะเขาใจธรรมชาติที่แท
จริงของตนเอง
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ปจจัยที่ ๙
ปฏิปทาที่ไมหวั่นไหว
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ปจจัยประการที่ ๙

ที่จะนำไปสูความเจริญของพละ

ก็คือ จิตใจที่จะทำใหเรามุงเดินหนาอยางไมวอกแวก หรือยอม
พายแพ จนกวาจะบรรลุเปาหมาย
อะไรคือเปาหมายของการปฏิบตั ิ เรามาศึกษา ศีล สมาธิ
ปญญา ทำไม การเขาใจจุดมุง หมายของการปฏิบตั เป
ิ นเรือ่ งสำคัญ
แตที่สำคัญกวานั้น เราตองซื่อสัตยกับตนเอง เพื่อที่เราจะไดรู
ปฏิปทาของตนเอง ในการบรรลุเปาหมายที่วานั้น มีมากนอย
เพียงไร

๖๒

กุศลกรรมและศักยภาพของมนุษ ย
เราลองมาพิจารณาศีลดู การไดมีโอกาสอันประเสริฐที่
ไดเกิดมาเปนมนุษย และเขาใจวา โอกาสนี้มาจากกุศลกรรมแลว
เราควรทีจะ
่ พยายามใชชีวติ ใหเต็มศักยภาพสูงสุดของมนุษย ความ
หมายอันเปนนัยยะที่ดีงามของคำวา “มนุษย” ก็คือ ความเมตตา
และความกรุณาอันสูงสง มนุษยทุกคนก็ควรที่จะพยายามรักษา
คุณสมบัติขอนี้ใหสมบูรณมิใชหรือ หากเราสามารถปลูกฝงความ
เมตตากรุณาขึ้นในจิตใจ เราก็จะมีชีวิตอยูไดอยางกลมเกลียว
และมี ความ สุข คุณธรรม เกิด จาก การ คำนึง ถึง ความ รูสึก ของ
สิง่ มีชวี ติ ทุกชนิด ทัง้ ผูอื น่ และตนเอง การทีคน
่ เรามีศีลธรรม ไมเพียง
แตไมเบียดเบียนผูอื น่ เทานัน้ แตยังปกปองตนเองจากความทุกขใน
อนาคต เราทัง้ หลายควรทีจะ
่ หลีกเลีย่ งการกระทำทีมี่ ผลเสีย และ
ประกอบแตกุศลกรรม ซึ่งจะชวยใหเราพนทุกขอยางถาวร
กรรม เป น ทรั พ ย สมบั ติ ที่ แ ท จริ ง ของ เรา เพี ย ง อย า ง
เดียว จะ เปน ประโยชน อยาง ยิ่ง หาก เรา ยึด แนวคิด เชน นี้ เปน
หลักของความประพฤติ การปฏิบัติธรรม และเปนหลักของชีวิต
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ไมวากรรมดีหรือกรรมชั่ว กรรมจะติดตามเราไปทุกหนทุกแหง
ในชาตินแี้ ละชาติหนา นักปราชญยอมสรรเสริญและเมตตาเรา และ
เราจะมุงหวังความสุขไดทั้งชาตินี้และชาติตอ ๆ ไป จนกวาจะถึง
พระนิพพาน
การประกอบอกุศลกรรม ทำใหเสื่อมเกียรติ และเสีย
ชื่อเสียงแมในชาตินี้ นักปราชญจะตำหนิ ดูหมิ่นเรา และเราก็ไม
อาจหลีกพนผลของกรรมนั้นในอนาคต
เนือ่ งจาก กรรม อาจกอใหเกิดทัง้ ผลดีและผลเสีย กรรม
จึง อาจ เปรียบ ได กับ อาหาร อาหาร บาง ชนิด มี ความ เหมาะสม
และชวยบำรุงสุขภาพ ในขณะที่อาหารบางประเภทเปนพิษตอ
รางกาย หากเรารูว าอาหารชนิดใดมีคุณคา และรับประทานอาหาร
นั้นในเวลาและปริมาณที่เหมาะสม เราก็จะมีชีวิตที่ยืนยาวและ
มีความสุข ในทางกลับกัน หากเราไมอาจอดกลั้นความยั่วยวน
ของอาหารที่ทำลายสุขภาพและเปนพิษ เราก็ตองรับผล เราอาจ
เจ็บปวย และทุกขทรมาน และอาจตายได

๖๔

กัลยาณกิจ
การ ให ทาน หรื อ ความ ใจ กว า ง จะ ช ว ย ลด ความ โลภ
ใน จิตใจ ศีล ๕ ชวย ควบคุม อารมณ และ กิเลส อยาง หยาบ ใน
สวนของความโลภและความโกรธได ดวยการรักษาศีลนี้ จิตใจจะ
ไดรับการควบคุมในระดับที่ไมใหเกิดผลทางกาย หรือแมแตทาง
วาจาได
ผูที่รักษาศีลอยางเครงครัด ก็จะเปนผูนาเคารพ แมวา
จิตใจอาจเต็มไปดวยความทุกข ทรมานจากความรอนใจ ความ
โกรธ ความโลภ และเลหเพทุบายตาง ๆ ที่ยังมีกำลังมาก ดังนั้น
ในขั้นตอไปจึงตองมีการภาวนา ซึ่งเปนภาษาบาลี หมายถึงการ
พัฒนาจิตใจใหดีงาม โดยสวนแรกของการภาวนาคือการปองกัน
อกุศลจิตมิใหเกิดขึ้นและสวนที่สอง คือทำใหเกิดปญญาในขณะที่
จิตปราศจากอกุศลแลว
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ความสุขจากสมาธิและวิปสสนูกิเลส
สมถภาวนา หรือการเจริญสมาธิ มีพลังที่จะทำใหจิต
สงบ วิเวก และหางไกลจากกิเลส โดยกดขมกิเลสไว ไมใหสงผล
ราย สมถภาวนามิไดมีเฉพาะในพระพุทธศาสนา แตมีในศาสนา
อื่นดวย เชนศาสนาฮินดู สมาธิเปนการปฏิบัติอันนาชมเชย โดย
ในระหวางที่จิตจดจออยู
ผูปฏิบัติสามารถทำจิตใหบริสุทธิ์ได
กับเปาหมายของการทำสมาธิ ผูปฏิบัติจะสามารถบรรลุถึง ปติ
ความสุข และความสงบอยางลึกซึ้ง บางครั้งพลังจิตที่พิเศษก็อาจ
เกิดขึ้นไดดวยวิธีนี้ ทวาความสำเร็จของสมถภาวนา มิไดทำให
เกิดปญญาญาณเห็นสัจธรรมของรูปและนามตาง ๆ กิเลสจะถูก
กดขมไวแตมิไดถอนราก จิตใจยังมิไดหยั่งลงสูสภาวะความเปน
จริง ดังนั้นผูปฏิบัติจึงยังมิไดพนจากสังสารวัฏ และอาจกลับลงสู
อบายภูมิไดในอนาคต ดังนั้น แมวาเราอาจไดรับผลดีมากมายจาก
สมาธิ แตก็อาจกลับเปนผูที่ลมเหลวในที่สุดได
หลังจากพระพุทธองคตรัสรูพระอนุตตระสัมมาสัมโพธิ
ญาณแลว พระองคทรงใชเวลา ๔๙ วัน อยูที่พุทธคยา เสวย
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วิมุตติสุข แลวทรงพิจารณาวา โลกถูกทับถมดวยกิเลส และคน
ยังจมอยูในความมืดมนอนธการยิ่งนัก ทำใหพระองคทรงเล็งเห็น
ความยากลำบากอยางยิ่ง ในการจะสั่งสอนเวไนยสัตว
แล ว พระองค ก็ ทรง ระลึ ก ถึ ง บุ ค คล ๒ คน ซึ่ ง อาจ
รองรับธรรมะของพระองคได เนื่องจากมีจิตที่สะอาดและมีกิเลส
เบาบางอยูแลว ทั้งสองทานไดแก อดีตพระอาจารยของพระองค
คือ อาฬารดาบส และอุทกดาบส แตละทานมีลูกศิษยมากมาย
เนื่องจากทานไดบรรลุสมาธิขั้นสูง ซึ่งพระพุทธองคทรงสามารถ
ปฏิบัติ ตาม คำ สอน ของ พระ อาจารย ทั้ง สอง อยาง เชี่ยวชาญ แลว
แต ท รง ตระหนั ก ว า พระองค ทรง ต อ งการ บรรลุ สิ่ ง ที่ สู ง ส ง กว า
คำสอนเหลานั้น
์
อยางไรก็ตาม จิตใจของดาบสทัง้ สองมีความบริสทุ ธิมาก
โดยพระอาฬารดาบสสำเร็จฌาน ๗ และพระอุทกดาบสไดฌาน
๘ ซึ่งเปนระดับสูงสุดแลว กิเลสหางไกลจากทานทั้งสอง แมใน
ระหวางที่ทานมิไดเขาสมาธิ พระพุทธองคทรงแนพระทัยวาทาน
ทั้งสองจะบรรลุธรรมไดดวยการเทศนาสั้น ๆ เทานั้น
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ในขณะที่พระพุทธองคทรงพิจารณาอยูดังนี้ ก็มีเทวดา
มากราบทูลวา พระดาบสทั้งสองเสียชีวิตแลว โดยอาฬารดาบส
ตายไปเมื่อ ๗ วันกอน สวนอุทกดาบสเพิ่งตายไปเมื่อคืนกอน ทั้ง
๒ ไดไปเกิดเปนอรูปพรหม ที่มีจิตแตไมมีรูป พรหมพระดาบส
ทั้ง สอง ไมมี หู หรือ ตา ที่ จะ รับ ทราบ พระ ธรรม จาก พระพุทธ องค
พระดาบสจึงหมดโอกาสที่จะบรรลุธรรม
เนื่องจากการไดพบครูอาจารยและไดฟงธรรมะ เปน ๒
หนทางเทานั้นที่จะนำไปสูการประพฤติปฏิบัติธรรมอยางถูกทาง
พระดาบสทั้งสองจึงพลาดโอกาสที่จะตรัสรูธรรมได
พระพุทธเจาจึงตรัสวา “พระดาบสทั้งสอง ฉิบหายเสีย
แลว”
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ปญญาในการหลุดพน
อะไร เล า ที่ ขาด หาย ไป ใน การ เจริ ญ สมถ กรรมฐาน
ตอบงาย ๆ ก็คือ สมถภาวนาไมสามารถกอใหเกิดความเขาใจ
ในสัจธรรมได ความเขาใจนี้จะเกิดขึ้นไดจากวิปสสนากรรมฐาน
เทานัน้ มีเพียงปญญาญาณทีเห็
่ นลักษณะของรูปและนามทีแ่ ทจริง
เทานั้น จึงจะทำลายความคิดเรื่องอัตตา ความเปนตัวตน บุคคล
เรา เขา ได หากปราศจากความเห็นแจง ซึ่งเกิดจากการระลึกรู
ดวยความปลอยวางแลว เราจะไมอาจหลุดพนจากความคิดเรื่อง
อัตตาไดเลย
มี เพียง ปญญา ที่ รู แจง ที่ จะ เขาใจ หลัก ของ เหตุ และ ผล
ซึ่งหมาย ถึง การ เห็น ความ เปน เหตุ ปจจัย ซึ่ง กัน และ กัน ของ รูป
และนาม ปญญานี้จะทำใหละทิ้งอุปาทานวา สิ่งตาง ๆ สามารถ
เกิดขึ้นได โดยปราศจากเหตุ มีเพียงการเห็นแจงปรากฏการณ
ของ รูป และ นาม ที่ เกิด ขึ้น แลว ดับ ไป อยาง รวดเร็ว เทานั้น ที่ จะ
ทำใหผูปฏิบัติสามารถหลุดพนจากความวิปลาสที่วา สิ่งตาง ๆ
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มีความ เที่ยง คงทน และ ตอ เนื่อง ไม สิ้น สุด ดวย การ รู แจง ดวย
ตนเองถึงธรรมชาติอันแทจริงของความทุกขเทานั้น ที่จะทำให
เกิดความเบื่อหนายในวัฏสงสาร ดวยการรูแจงวาปรากฏการณ
ทางกาย ทางจิต ดำเนินไปตามกฎของธรรมชาติ โดยปราศจาก
ผูใดหรือสิ่งใดบังคับควบคุมเทานั้น จึงจะทำใหบุคคลคลายจาก
ความยึดมั่นในอัตตาได
นอกเหนือจากการพัฒนาปญญาไปตามลำดับขั้นจนถึง
พระนิพพานแลว เราจะไมอาจเขาใจความสุขที่แทจริงได ดวย
พระนิพพานเปนเปาหมาย ผูปฏิบัติจึงควรทุมเท ความเพียร
บากบั่น ไมทอถอย มุงมั่นจนกวาจะถึงจุดหมาย
ประการแรก ผูปฏิบัติตองมีความเพียรเมื่อจะเริ่มปฏิบัติ
โดยเอาจิตจับอยูที่อารมณใดอารมณหนึ่ง และเฝาดูอยางตอเนื่อง
อาจมีการจัดชวงเวลาการเดินและการนัง่ อยางตอเนือ่ งเปนประจำ
เรียกวาเปน “ความเพียรเริ่มแรก” ที่จะนำผูปฏิบัติเขาสูหนทาง
แหงสติปฏฐานและคืบหนาตอไป
แมจะเกิดมีอุปสรรค ผูปฏิบัติก็จะยังคงประพฤติปฏิบัติ
ตอไป และเอาชนะอุปสรรคดวยความอดทน หากเบื่อหรืองวง
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ใหรวบรวมพลังขึ้นตอสู หากรูสึกเจ็บปวด ใหพยายามเอาชนะ
จิ ต ใจ ที่ อ อ นแอ ซึ่ ง คอย จะ ล า ถอย และ ไม ต อ งการ เผชิ ญ หน า
กับความเจ็บปวด ความเพียรระดับนี้เรียกวา “ความเพียรที่จะ
เอาชนะ อุปสรรค ทั้ง ปวง ” ซึ่ง จะ ทำให โยคี หลุด พน จาก ความ
เกี ย จคร า น โดย มี ความ มุ ง มั่ น ไม ท อ ถอย จนกว า จะ บรรลุ
เปาหมาย
หลัง จาก นั้น เมื่อ ผู ปฏิบัติ สามารถ เอาชนะ ความ ยาก
ลำบากเหลานี้ และเริ่มพบกับความสงบแลว โยคีตองไมปลอยใจ
ตามสบาย แตจะยังคงเรงความเพียรใหเกิดปญญาสูงยิ่ง ๆ ขึ้น
เรียกวา “ความเพียรอยางแรงกลาเพื่อไปใหถึงความหลุดพน”
ดังนั้น ปจจัยประการที่ ๙ ขางตน ซึ่งเอื้ออำนวยตอการ
พัฒนาพละทั้ง ๕ แทจริงแลวหมายถึง การใชความเพียรในระดับ
ตาง ๆ เปนขั้น ๆ โดยไมหยุดยั้ง ลังเล ยอมแพ หรือลาถอยจนกวา
จะถึงจุดหมาย
เมื่อเราดำเนินไปตามแนวทางนี้ ใชประโยชนจากปจจัย
ทั้ง ๙ ประการ พละทั้ง ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา
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ก็จะเฉียบแหลม และหยั่งลึกมากขึ้น ๆ จนสามารถนำจิตไปสู
ความหลุดพนได
อาตมาหวังวา โยคีคงจะสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ของตนเองได และหากยังพบขอบกพรองในบางดาน ก็ขอใหใช
ประโยชนจากขอมูลขางตน
ขอใหโยคีมีความพากเพียรมุงหนาตอไป
บรรลุเปาหมายที่ปรารถนาดวย เทอญ ฯ

จนกวาจะ

สาธุ...สาธุ...สาธุ

พละ หรือ พละ ๕ คือ กำลัง ๕ ประการ ไดแก
๑. ศรัทธาพละ ความเชื่อ กำลังการควบคุมความสงสัย
๒. วิริยะพละ ความเพียร กำลังการควบคุมความเกียจคราน
๓. สติพละ ความระลึกได กำลังการควบคุมความประมาท การไมใสใจ
ใจลอย ไรสติ
๔. สมาธิพละ ความตั้งใจมั่น กำลังการควบคุมการวอกแวกเขวไขว ฟุงซาน
๕. ปญญาพละ ความรอบรู กำลังการควบคุมเพิกเฉยไมสนใจ หลงงมงาย
พละทั้งหานี้ เปนหลักธรรมที่ผูเจริญวิปสสนาพึงรู
ศรัทธา ตอง ปรับ ให สมดุล กับ ปญญา วิริยะ ตอง ปรับ ให สมดุล กับ
สมาธิ สวน สติ พึง เจริญ ให มาก เนื่อง เปน หลัก ที่ มี สภาวะ ปรับ สมดุล ของ
จิตภายในตัวเองอยูแลว เปนหลักธรรมที่คูกับอินทรีย ๕ คือ ศรัทธินทรีย
วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย โดยมีความเหมือน ความ
แตกตาง และความเกีย่ วเนือ่ งคือ พละ ๕ เปนสภาวะทีเกิ
่ ดขึน้ แกจิตในปจจุบนั
ที่ทำใหเกิดมีขึ้น
สวน อินทรีย คือ พละ ๕ ที่ สะสม จน ตกผลึก เหมือน กับนิสัย
หรือสันดาน เชนผูมีสมาธินทรียมาก ก็อาจทำสมาธิไดงายกวาผูมีนอยกวา
ผู มี ป ญ ญิ น ท รี ย มาก ก็ มี ปกติ เป น คน ฉลาด พละ ๕ อาจ เกิ ด ขึ้ น ได ดี
และสั่งสมเปนอินทรีย ไดไว คือ ผู ที่บวช หรือ ประพฤติ พรหมจรรย และ
ผูปฏิบัติโมเนยยะปฏิบัติ
ที่มา * สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. นวโกวาท.
กรุงเทพ : สำนักพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐

ปญญาที่รูแจงที่จะเขาใจ หลักของเหตุและผล
ซึ่งหมายถึงการเห็นความเปนเหตุปจจัยซึ่งกันและกัน
ของรูปแลนาม ปญญานี้จะทำใหละทิ้งอุปาทาน
วา สิ่งตางๆ สามารถเกิดขึ้นได โดยปราศจากเหตุ
มีเพียงการเห็นแจงปรากฏการณของรูปและนาม
ที่เกิดขึ้นแลวดับไปอยางรวดเร็วเทานั้น
ที่จะทำใหผูปฏิบัติสามารถหลุดพนจากความวิปลาส
ที่วา สิ่งตางๆ มีความเที่ยง คงทน และตอเนื่องไมสิ้นสุด
ดวยการรูแจงดวยตนเองถึงธรรมชาติอันแทจริง
ของความทุกขเทานั้น

