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ภาคธรรมปฏิบัติ
ปญญา เกิดจากการปฏิบัติ
พระครูภาวนาวิสุทธิ์
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การกําหนดทองพองยุบ ก็คือ อานาปานสติ ที่
พระพุทธเจาไดดําเนินมาแลวเชนเดียวกัน สมาธิแนวแนนี่
ตางกัน ทางที่เจริญปญญาตามสติปฏ ฐาน ๔ สมาธิยังไมคงที่
คงวาคงศอกแนวแนแตประการใด มันจะมีพวกกิเลสตาง ๆ
อารมณตาง ๆ มาแทรกแซงอยูเสมอ นี่เราใชสติกําหนดได
อยางนี้ มันจะมีความสงบไดแคไหนไมสําคัญ สําคัญที่เราจะ
แลวปญญาจะเกิดเอง
กําหนดไดในปจจุบันหรือไมเทานั้น
ตามลําดับ แลวความคุนเคยก็จะมาสงบตอไปภายหลัง
ในดานวิปสสนาอันนี้ก็คอยเปนคอยไป ที่อาตมาวา ตัง้
สติที่ลิ้นปนี่เราตองสะสมไวใหได อาตมาเคยสอนเด็กมาแลว
บางทีเขาเรียนวิชาการที่จะสอบ คิดไมออกก็ใหตงั้ สติที่ลนิ้ ป
เปนวิธปี ฏิบตั ิไดผลมาแลว คือการกําหนดโดยหายใจยาว ๆ
ตั้งสติไวที่ลิ้นป กําหนดคิดหนอ ๆ ยาว ๆ นี่สําหรับนักศึกษา
ปญญาเกิดจากการปฏิบัติ
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เด็กชั้นระดับวิทยาลัย อีกสักครูหนึ่งเขาคิดออก ตอบได
ตามนั้นแลวไมเคยผิดพลาด อันนี้เปนวิธีปฏิบตั ิสําหรับที่ลิ้นป
บางทีเราไมรูตัววามันมีอะไรเกิดขึ้น
เราก็ไมรูวา จะปฏิบัติ
อยางไร ถาเรามีสติกําหนดตรงลิ้นปรูหนอ ๆ พอสติดีปญญา
เกิด เราก็รูอะไรขึ้นมาเหมือนกัน อันนี้ไมใชวิธฝี ก แตเปนวิธี
ปฏิบตั ทิ ี่เกิดเฉพาะหนา ก็ปฏิบัติอยางนั้น
แตฝกทีว่ า พองหนอ ยุบหนอ การเดินจงกรมนั้นเปนการ
ฝกตามระเบียบที่กําหนดนั่นเอง
ปญญานี้ไมใชวิชาการ
ปฏิบตั ิวปิ สสนากรรมฐาน ตามหลักทีพ่ ระพุทธเจาสอนนี้ ตอง
ทิ้งตํารับตําราวิชาการ โดยปฏิบตั ติ ามหลักเหตุผลนี้ โดยทิ้ง
ทิฐิ ทิง้ ตํารับตําราหมด กําหนดไปเรื่อย ๆ เปนการสะสม
หนวยกิตใหเกิดปญญา คือรอบรูเหตุผลในอารมณที่เกิดขึ้น
แกปญหาไดอยางแนนอน ยกตัวอยางเขามาถามปญหาทาน
ถาทานมีปญญาในเรื่องนี้ ทานจะแกปญหาใหเขาไดประการ
หนึ่ง ประการที่ ๒ ถาเรามีปญ
 หาเกิดขึ้นเหมือนผงเขาตาเรา
เราสามารถใชปญญาแกไข ก็คือความสามารถใหเกิดความสุข
ในครอบครัวได นี่ปญ
 ญาอยางนี้ ไมใชมานั่งแลวเกิดปญญา
ไปเห็นโนนเห็นนี้
ปญญาเกิดจากการปฏิบัติ
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ปญญาที่รอบรูเหตุผล คือ ปญญาชวยตัวเองได สามารถ
จะขจัดปดเปาความชัว่ จากตัวได แลวกิเลสที่เกิดขึน้ แกตัวเรา
สามารถยับยั้งไดทันเวลา ไมใชปญ
 ญารูวาตองคาขายอยาง
นั้นไดกําไร อยางนี้ไดกําไร ไมใชอยางนั้นแน ปญญาที่เรา
ประสบมาจากการวิปส สนานี้ มันบอกกันไมได และใหกัน
ไมไดดว ย มันเปนพรสวรรคของใครของมัน บางทานที่เปน
วิทยากรก็มีเทคนิคอีกอยางหนึ่ง บางทานก็มีอีกอยางหนึ่ง
สามารถแกปญ
 หาในสวนนั้นได
ปญญาของวิปส สนานี้เราจะรูไ ด คนนี้มีทุกขเราจะแก
ทุกขใหเขาอยางไร เราจะพูดตามวาระจิตเหมือนพระพุทธเจา
ไปทรงโปรดกับสัตวทั้งหลาย รูวาระจิตของคน อยางนั้นแกไข
ไดตามขั้นตอน แตปญ
 ญาที่เกิดขึ้นไมใชปญญาในเรืองทํามา
หากินโดยเฉพาะ แตมันเปนผลพลอยไดอันหนึ่ง เชน ปญญา
รอบรูในสังขาร
รูเหตุการณที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาในตัวเรา
แกปญหาไดเดีย๋ วนี้
ตามปกตินี่เราไมรูวาปญญาเกิดขึ้นไดอยางไร ปญญานี้
ไมใชความเฉลียวฉลาดโดยเฉพาะ แตมันเกิดปญญาสามารถ
แกปญหาที่เกิดเฉพาะหนาไดทันทวงที อันนี้หายากอยางที่วา
เห็นหนอ นี่ที่อาตมาวานี้ อาตมากอนจะรูเปนเวลานาน โมหะ
ปญญาเกิดจากการปฏิบัติ
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เกิดขึ้นในตัวเราสามารถยับยั้งไดทันทวงที อาตมาวาขอใหจับ
ใหไดวา คนเดินมานี้มีธุระอะไร แตเราทํากันไมได ไมเคย
กําหนดนั่นเอง จึงไมมีประสบการณกับปญหาเรื่องนี้ บางที
ผูหญิงมา ผูชายมา เราจะไดมีปญญารูวาเขามาธุระอะไร เรื่อง
อะไรกับเรา นี่ไมใชเปนวิชาการแตมันมีปญ
 ญาเกิดขึ้นจากสติ
ตัวเดียวเทานัน้ ดูหนาตารูอันนี้ ก็สังเกตเหตุการณ อันนี้บอก
กันยากนะ ปฏิบัติไปเรือ่ ย ๆ จะเห็นชัด ถาเราเปนนักวิชาการ
เรา ไปเชื่อตําราแลวไมปฏิบตั ิ ผลที่เกิดจากภาคปฏิบัติจะไมมี
การศึกษา ภาคปฏิบัติ นี้ยากมาก คือ อารมณ
เปลี่ยนแปลงหลายอยางมาแทรกแซงเรา ก็ขอเจริญพรวา ให
กําหนดทีละอยาง ศึกษาไปทีละอยาง ทีนี้มันฟุงซาน ความวัว
ยังไมทนั หาย ความควายเขามาแทรกแซงตลอดเวลา เพราะ
ไมไดปฏิบัติมานาน เราไมไดฝกทางนี้ ไมตองวิจัยประเมินผล
ใหเกิดขึน้ เอง เกิดขึ้นดวยปญญาของเรา ปญญาตัวนี้สาํ คัญ
ไมใชปญ
 ญาสามารถทางวิชาการ แตกลับเปนปญญาทางใน
เชนมีเวทนากําหนดทีละอยาง มันก็ปวดอยางที่อาตมาเจริญ
พรแลว ยิ่งปวดหนัก ๆ เดีย๋ วมันจะเกิดอนิจจังไมเทีย่ ง มัน
เปนทุกขจริง ๆ นะ ทุกขนี่คือตัวธรรมะ เราจะพบความสุข
ตอเมื่อภายหลัง แลวเวทนาก็เกิดขึ้นสับสนอลหมานกัน แลว
ปญญาเกิดจากการปฏิบัติ
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ความวัวไมทันหาย ไอโนนแทรกไอนี่แซงตลอดเวลาทําใหเรา
ขุนมัว ทําใหเราฟุงซานตลอดเวลา
เราก็กําหนดไปเรื่อย ๆ ทีนี้ถาปญญาเกิดขึ้นเปนขั้นตอน
มันก็จะรูในอารมณนั้นไดอยางดีดว ยการกําหนด มันมีปญหา
อยูวา เกิดอะไรใหกําหนดอยางนั้น อยาไปทิ้ง อริยสัจ ๔
แนนอน เกิดทุกขแลวหาเหตุที่มาของทุกข เอาตัวนัน้ มาเปน
หลักปฏิบัติ แลวจะพบอริยสัจ ๔ แนนอนโดยวิธีนี้ อันนี้ขอ
เจริญพรวาคอย ๆ ปฏิบตั ิ กําหนดไปเรือ่ ย ๆ พอจิตไดที่
ปญญาสามารถตอบปญหาสิบอยางไดเลยในเวลาเดียวกัน คน
มาเรื่องโนนเรื่องนี้
เดีย๋ วคอมพิวเตอรตีสามารถจะแยก
ประเภทบอกเขาได อารมณฟุงซานตองเปนแนเพราะเราเพิ่ง
ปฏิบตั ิไมนาน
แตอาตมาทํามานานแลว ๓๐ กวาปแลว แลวทําอยาง
จริงจังถึงจะไดรวู าตัวเวทนาเปนตัวธรรมะ ตัวทุกขนี่เปนตัว
ธรรมะแลวตัวสุขนี้เปนเรื่องเล็กไปเลย เมือ่ กอนนี้เราก็หาไอ
เรื่องสุข ตองการมีความสุขความเจริญดวยกันทุกคน แตเรา
ไมผานความทุกขเลย เราก็สขุ เจือปนในความทุกขไมแนนอน
ความสุขเปนอนิจจังอยางแนนอน
ปญญาเกิดจากการปฏิบัติ

๕

e-Library

อาตมาก็ทํามาหลาย ๆ อยางเลยจัดจดนี้ได เราจึงแบง
วาระจิตออกไปทํางานและโอกาสที่มนั จะเกิดปญญาเหตุผล
ขอเท็จจริง สามารถจะเอาปญญาของเรานี้ไปชวยคนอื่นได
บอกหนทางคนอื่นได แตนี่มันก็ไมใชวิชาการ คือ พองหนอ
ยุบหนอใหชัด ๆ ไวถา มันชัดไมไดในตอนใหม ๆ ก็คอยเปน
คอยไปอยางทีอ่ าตมาวา นอนตั้งสติไปเรื่อย ๆ
อาตมาวาเรายึดทางสายเอก ทางอื่นอาจจะถูกของทาน
แตเราไมเคยปฏิบัติ เราก็อาจจะวาของทานไมถูก ใหมีสติก็
ใชได แตอาตมาวาอยางนี้งาย ๆ ก็คือ สติปฏฐาน ๔ กาย
เวทนา จิต ธรรม ปฏิบตั ิไดทุกเวลา อายตนะธาตุอินทรียเปน
หลักของเรา อินทรียเปนหนาที่รับผิดชอบ เกิดจิตที่อินทรีย
หนาที่สัมผัส มันก็ปรุงแตงขึ้นมาโดยเฉพาะ ตั้งสติไวแลวก็ดับ
วูบลงไป อันนี้เปนคําสอนทางสายเอกนะ
พระพุทธเจาวาทางสายเอกนั้นทําไดทุกเวลา จะยืนเดิน
นั่งนอน เหลียวซายแลขวามีสติสัมปชัญญะทุกเวลากาล จะ
หยิบก็มสี ติ หยิบแลวใหรูตัววาหยิบอะไร อันนี้เปนคําสอนของ
พระพุทธเจาที่ละเอียดออน โดยอิริยาบถที่เราทําอยูท ุกวันนี้ก็
เปนสติปฏฐาน ๔ มีสติหมด แตที่เราฝกปฏิบัตินะ เชี่ยวชาญ
แลวไมตองกําหนด มันเกิดขึ้นเอง เวลาเรายกมือขึ้นหรือจะ
ปญญาเกิดจากการปฏิบัติ
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หยิบอะไรนี่ สติจะบอกวาหยิบมาทําอะไรและเกิดประโยชน
อยางไร ปญญามันจะสอดคลองตองกัน
เรายึดหลักที่สติปฏฐาน ๔ เปนขอปฏิบัติ เพราะเราทํา
ไดผลมาแลว มันเกิดปญญารอบรูเหตุผลชีวติ ของเราที่จะตอง
เกิดขึ้นในวันหนา อันนี้เปนอีกรูปหนึ่ง บางแหงก็ปฏิบตั ิกันอีก
อยางหนึ่ง แตก็คงถูกจุดมุงหมายอยางเดียวกันอยางที่อาตมา
เคยพูดเสมอ คือ คลําชาง มันก็คือชางดวยกัน เปนชางตัว
เดียวกัน จะไปวาของทานผิดก็ไมไดหรอก
แตการที่แกจริตในสมถะ ๔๐ ประการนั้น ก็ตองแกจริต
ไปแลวแตชอบเพงรูปสวยก็ไปสําเร็จมรรคผลนิพพาน
เหมือนกัน แตตองเจือจางหายไปดวย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ก็ไปเปนทางวิปสสนาได แตบางแหงก็ไมถูกเหมือนกัน ไป
ทางไสยศาสตร ไปกําหนดทางอื่นไปก็เยอะ ก็แลวแต
การหายใจออกยาวหรือสั้นนั้นไมสําคัญ ๆ อยูขอ เดียว
คือกําหนดไดในปจจุบนั คือ พองหนอ ยุบหนอ กําหนดได
หากเรากําหนดไมได เร็วไป ชาไป กําหนดไมทนั ก็กําหนด
ใหม อันนี้ไมตองคํานึงถึงวาพองยาวหรือยุบยาว หรือยุบยาว
ไป พองสั้นไป อันนี้ไมตองกําหนด เราเพียงแตรูวากําหนดได
ในปจจุบันหายใจเขาทองพอง หายใจออกทองยุบ ก็กําหนด
ปญญาเกิดจากการปฏิบัติ
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เรื่อย ๆ ไปอยางนี้เทานั้นก็ใชได ทีนี้เราก็ไมจําเปนตองรูวา
พองยาวเทานัน้ ยุบยาวเทานัน้ เทานี้ แตบางครั้งจะรูเ อง จะรูว า
พองมีกี่ระยะยุบมีกี่ระยะ บางครั้งมันจะเกิดมาเอง วาพองยาว
ยุบสั้น
บางทีบางครั้งยุบยาวยุบลงไปลึกเดี๋ยวพองสั้นมัน
เกิดขึ้นเองนะ อันนี้มีขอหมายอยูอันหนึ่งวา กําหนดใหไดใน
ปจจุบัน
อาตมากวาจะปฏิบตั พิ องยุบไดก็ตองฝกอยูนาน เพราะ
ปฏิบตั พิ ุทโธมาตั้ง ๑๐ ป ธรรมกายสัก ๖ เดือน ทีนี้เราก็มา
เลื่อนทําสติปฏ ฐาน ๔ เดี๋ยวพองหนอ ยุบหนอ เดี๋ยวพุทโธ
อาตมาไดแกตวั เอง บางทีกําหนดได อาวมาตรงนี้อีกแลว ทํา
มานาน ๑๐ ป มันก็ฝง อยูนาน แลวก็คอย ๆ ไป อาตมาวา
อยางนี้แหละดี พองหนอยุบหนออยางนี้แหละ แตกอ็ ดไปติดที่
พุทโธไมได เพราะเราทําพุทโธมากอน ๑๐ ป ทีนี้หนักเขา
อารมณก็ไปหลาย ๆ กระแส แตพุทโธใชสติปฏ ฐาน ๔ ก็
เหมือนกัน ก็ไดเหมือนกันนะ แตทําอารมณเดียวทีท่ องนี่ทํา
ใหเราเห็นไดชดั
พองหนอยุบหนอเปนประการใด บางทีมันจะวูบไปตอน
พองหรือวูบไปตอนยุบ นี่ก็จบั ไดชัดดีกวากันเทานั้นเอง มี
นิมิตอะไรบางไหม บางคนบอกวานั่งหลายชั่วโมงแลวไมเห็น
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อะไร คงจะไมไดดี บางคนเขาวาอยางนั้น ขอเท็จจริงทํา
วิปสสนาไมตองการเห็นนิมิต ถามีนิมิตในสมถะเกิดขึ้นแลวก็
กําหนดเห็นหนอไมเอาเสีย บางแหงบางคนประสาทไหวติง
มันมีอุปาทานยึดมั่น นิมิตเยอะ เดี๋ยวนิมิตเกิดอยางนี้อยางนั้น
กัน บางทีนั่งแค ๕ นาทีเทพธิดาลอยมาแลว เห็นโนนเห็นนี่
กันมากมายก็ตอ งกําหนดได มันเปนวิธีปฏิบตั ิ
เวลายืน ทีกระหมอมตัง้ สติใหดี วับลงไปที่ปลายเทา ยืน
หนอที่ปลายเทาพอดี สํารวมที่ปลายเทาขึน้ มาบนศีรษะ ยืน
สํารวมนึกมโนภาพ จากปลายเทาถึงกระหมอมพอดีหนอ มัน
จะมีพิจารณาตัวเองโดยเฉพาะ เกิดภาพกายขึ้นมาโดยเฉพาะ
แลวนึกมโนภาพจากกระหมอมถึงปลายเทา ทั้งหมด ๕ ครั้ง
แลวก็ลืมตา มันมีความรูสึกวา มันชาไป ชาตามตัว แตมันเกิด
คิดในใจขึ้นมาเอง ถาเรายืนหนอ บางที่จิตเรามันถากมา
ทางซายทางขวาจะไมรูสึก หากถากทางดานขวา ทาง
ดานซายจะไมรสู ึก
วิธีปฏิบตั ินี้ก็ใหกําหนดยืนหนอใหเห็นตัวทัง้ หมด ใหนึก
มโนภาพวาตัวเรายืนแบบนี้ ใหกึ่งกลาง ศูนยกลางจากที่ศีรษะ
ลงไประหวางหนาอกแลวก็ลงไปถึงระหวางเทาทั้งสอง แลว
มันจะไมมีความไหวติงในเรื่องขวาหรือซาย บางที่ถาเราไป
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ทางขวา ทางซายเราไมมีความรูสึก แตไมใชอัมพาต มันเกิด
เอง ยืนนี่กําหนดไปเรือ่ ย ๆ ชา ๆ ใหจติ มันพุงไปไดตาม
สมควร จากคําวายืนหนอ ยืนจากซายหนอขึ้นบนศีรษะพอดี
บางทีจติ นี่มันลงไปทางซายบางขวาบาง ทีนี้เราก็แวบลงไปใน
มโนภาพใหรูสึกวาเรายืนทานี้ลงไปเทานั้น
พองยุบก็เหมือนกัน ตอนแรกก็ชัดดี พอเห็นหนักเขาก็
เลือนลางบางทีแผวเบา จนไมมองเห็นพองยุบ ถามันตื้อไม
พองไมยุบใหกาํ หนดรูห นอ หายใจยาว ๆ รูหนอ ๆ ตั้งสติไว
ตรงลิ้นป กําหนดพองหนอ ยุบหนอ เดีย๋ วชัดเลย ถาหากวา
พองหนอยุบหนอนี่มันไมชัดแผวเบามาก เรายังกําหนดไดก็
กําหนดไป เอามือจับคลําดูกไ็ ดวามันจะชัดไหม เดีย๋ วก็ชัด
ขึ้นมา ถาไมเปนเชนนั้น ใหกําหนดตัวรูเสีย รูหนอ ๆ ตั้งสติไว
แลวกําหนดพองหนอ ยุบหนอเดี๋ยวชัด จิตฟุงซานมากไหม
ถามีบางก็ใหกาํ หนดสติปฏ ฐาน ๔ นั้นมีกําหนดอยางนี้ อยาง
ที่ทางพุทโธนั้นไมใช อาตมาเคยทํามานานกวาจะเขาเบาะเขา
แสใชเวลานานหนอย ตองคอย ๆ กําหนดไป
แตเรื่องวิปสสนานี่มีอยางหนึ่งที่นาคิด คือประการแรก
ปญญาที่จะเกิดขึ้นไดนั้นมันมีกิเลสมากมายหลายอยางที่
เกิดขึ้นในตัวเราทั้งหมด เราจะรูกฎแหงกรรมความเปนจริง
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จากภาพเวทนานั้นเอง ประการที่ ๒ รองลงไปมีอะไรก็
กําหนดสติปฏฐาน ๔ ใหยดึ หลักนี้ไว มีอะไรเกิดขึ้นก็ให
กําหนดเหตุนั้น ไมใชดงิ่ ลงไปเฉย ๆ ปญญาที่จะเกิดนั้นไมใช
เกิดเพราะดิ่งเฉย ๆ คือความรูตัวเกิดขึ้นโดยสติสัมปชัญญะ
ภาคปฏิบัติจากการกําหนดนี่เอง เวทนาที่ปวดเมื่อยนั้น มัน
ปวดตามโนนตามนี้เราก็หยุดเอาทีละอยาง อยางที่อาตมา
กลาวแลว กําหนดเวทนาใหได คือ เวทนากําหนดไดเมือ่ ใด
มากมายเพียงใดซาบซึ้งเพียงนั้น
มันเกิดเวทนาอยางอื่น
ขึ้นมาก็เปนเรื่องเล็กไป อันนี้ขอสําคัญอยูตรงนี้
บางครั้งมันอาจจะนึกได ไปทําเวรทํากรรมอะไรไวไมตอง
ไปคํานึงถึงกรรมนั้นเลย ใหมีขอปฏิบัตเิ พื่อไมใหมีอารมณ
ฟุงซานไปอยูในกรรม ก็ดวยการกําหนดเวทนานัน้ เอง นี่วิธี
ปฏิบตั ิไมตองเอาอยางอื่นแลว กําหนดเวทนาที่เกิดขึ้นกับเรา
เองโดยเฉพาะ เดีย๋ วมันจะแจงชัดขึ้นมาเอง เจ็บมากให
กําหนด เราจะแผเมตตาตอนทํากรรมฐานไมได มีหลักปฏิบัติ
คือ พอเรานั่งกําหนดเรียบรอยดี ๑ ชั่วโมง หมดสัจจะทีเ่ รา
อธิษฐานไว เราก็อโหสิกรรม วิธปี ฏิบตั ิอโหสิกรรมตอการ
กระทํา เวรกรรมที่ทําไวอดีต เราอโหสิใหได อโหสิแลวก็แผ
เมตตาใหแกเขาโดยวิธนี ี้
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ยกตัวอยาง นักศึกษามาจากขอนแกนเรียนที่วิทยาลัยครู
อยุธยา ปวดทนไมไหว กําหนดก็ไมหาย ก็มานึกไดวา เมื่อ
ตอนเปนเด็ก พอแมใหไปจับเขียดก็ไปหักขามัน มันกําลังเปน
ๆ เด็กคนนี้เลาใหฟง อาตมาถามวา “หนูกําหนดหายไหม”
“ไมหายเจาคะ กําหนดยิ่งปวดใหญ” “เมื่อกอนเคยนึกถึงเขียด
ไหม” “ไมเคยนึกเลย” หนักเขาทําอยางไร ก็แกไขปญหาดวย
การแผเมตตาอุทิศสวนกุศล หายปวดเลย เดีย๋ วนี้เปนอาจารย
ไปแลว สําเร็จ คบ. ก็ใชวิธีปฏิบัติอยางที่เราปฏิบัติกนั มา........
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