รายงาน การเข้าร่วมโครงการวิปัสสนาและพัฒนาครูตามแนววิถีพุทธ ปีที่ 2
( 20 - 26 เมษายน 2558 )
โดย นายณัฐพัฒน์ ลากุล
หมวดสังคมศึกษา/ศูนย์การเรียนรู้วชิรมงกุฎ
ความประทับใจ / สิ่งที่ได้รับ
โครงการวิปัสสนากรรมฐานสาหรับครู จัดโดยยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมีพระอาจารย์ พระอธิการครรชิต อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ลูกศิษย์หลวงพ่อคาเขียน สุวณฺโณ เป็นการสอนการเจริญสติปัฏฐาน 4 โดยการใช้การเคลื่อนไหว 14 จังหวะ
ตามแนวทางหลวงปูเ่ ทียน จิตฺตสุโภ
สาหรับครู-อาจารย์และผูท้ ี่สนใจ ครั้งนี้ มีผเู้ ข้าร่วมและอยู่จนครบ 7 วัน จานวน 214 คน (ผู้ชาย 21
คน หญิง 193 คน) เนื่องจากเป็นการอบรมที่ต้องใช้ความอดทนและความตั้งใจค่อนข้างสูง ห้ามพูดคุยกัน
(สมาทานการไม่พูดตลอดจนจบโครงการฯ)ห้ามใช้โทรศัพท์(ยึดโทรศัพท์ไว้) ดังนั้น ผู้ทเี่ ข้าร่วมส่วนใหญ่ จึงมี
ความตั้งใจและมีสมาธิอยูเ่ พียงการฝึกปฏิบัติที่พระอาจารย์ครรชิต จะนาพาไปสูก่ ารฝึกปฏิบัติที่ค่อย ๆ เข้มข้น
ๆ มากขึ้นๆ ทุกวัน พร้อมกับชี้แนะแนวทาง ผ่านประสบการณ์ตรง (ความทุกข์และสรรพกิเลสที่ถ่าโถมเข้า มา)
ด้วยการฝึกที่เรียกว่า การสร้างจังหวะ 14 จังหวะ เพื่อให้เห็นกายกับจิต ที่เรียกว่า สิ่งที่คิด กับ สิ่งทีเ่ ผลอคิด
(กาย-จิต , รูปธรรม-นามธรรม) เพื่อให้เห็นซ้าแล้วซ้าเล่า จนเกิดความเข้าใจว่า มันมีธรรมชาติ 2 ตัวนี้อยู่ ซึ่ง
เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกตรงของพระพุทธศาสนาอีกวิธีหนึ่ง
สาหรับผมที่ได้ฝึกปฏิบัติตามแนวทางยุบหนอ-พองหนอ การเดินจงกรมที่นบั จังหวะแบบช้า ๆ เรียนรู้
ทุกขณะจิต เมื่อมาได้ฝึกปฏิบัติแบบสร้างจังหวะ 14 จังหวะและเห็นการชี้แนะ ไขข้อสงสัย อย่างแจ่มแจ้งของ
พระอาจารย์ เป็นปีที่ 2 ครัง้ นี้ จึงมีความตั้งใจฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่ กับการฝึกปฏิบัติ วันละ 4 เวลา คือ ตอน
เช้าตรู่ ตี 4 ครึ่ง ตื่นนอน ตี 5 ฝึกโยคะ-ทาวัตรเช้า ฟังบรรยาย-ฝึกปฏิบัติ และรับประทานอาหารเช้า โดย
อาหารจะเป็นอาหารมังสวิรัติทุกมือ้ (วันละ 2 มื้อ)
ภาคเช้า เริ่มอีกครั้ง ตอน 8 โมงครึ่ง เป็นการฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติ สร้างจังหวะ เดินจงกรม(ที่เป็น
การเดินแบบสบาย ๆ แต่ให้รสู้ ึกตัวกับการเดิน ก็พอ) 11 โมง อาหารกลางวัน(เนือ่ งจากพวกเราสมาทานศีล 8)
ภาคบ่าย เริ่มตอน บ่ายโมงตรง ฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง จนบ่าย 2 โมง พระอาจารย์ครรชิต จะมานา
บรรยาย ตอบคาถาม(ที่มีมากมายทุกวัน –เป็นการสอบอารมณ์กรรมฐานอย่างหนึ่ง) ช่วงบ่าย ( 13.00-16.30
น.) ซึง่ ช่วง 3 วันแรก จะเป็นช่วงที่วัดใจผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ มากทีส่ ุด เพราะเป็นช่วงที่ยาวและต้องฝึกปฏิบัติ
ดูกาย ดูจิตดูใจ(ดูอารมณ์ต่างๆ) ให้ได้ชัดที่สุด
ในส่วนของผมเอง ช่วงวันที่ 3 ยังเป็นวันที่ทรมานเช่นเดิม เพราะทัง้ ปวดขา ปวดเข่า เมื่อยขบไปทัง้ ตัว
ไหนจะอารมณ์ต่าง ๆ ที่วิ่งพลุ่งพล่าน ไล่จับกันแทบไม่ทัน แต่เมื่อผ่านมาได้ ก็ทาให้เห็นอารมณ์ต่าง ๆได้ชัดขึ้น
และเมือ่ เข้าวันที่ 4 เป็นวันที่พระอาจารย์ให้นงั่ นานทีส่ ุด( ชั่วโมงครึ่ง) เป็นช่วงวัดใจและต่อสู้กบั อารมณ์ต่าง ๆ
ที่วิ่งเข้ามา จนแทบจะพ่ายแพ้ไปไม่รกู้ ี่ครั้ง แต่กส็ ามารถผ่านวิกฤติช่วงนั้นมาได้ ทาให้มีความมั่นใจและเห็น
อารมณ์มากมายที่พระอาจารย์ชี้ให้ตามเห็นให้ทัน และในวันต่อ ๆ มาก็สามารถอยู่กับการฝึกสร้างจังหวะได้
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อย่างเต็มที่ มีความมุ่งมั่นและมั่นคงมากขึ้นๆ (กัลยาณมิตรทุกคน จะตั้งใจฝึกปฏิบัตกิ ันอย่างดีมากเช่นเดิม นี่
คือ ข้อดีของการฝึกแบบหมูม่ าก)
ภาคค่า เริ่มตอน 6 โมงเย็น โดยการทาวัตรเย็นสวดมนต์บทสาคัญต่าง ๆ 1 ชม. จากนั้น ฝึกปฏิบัติ
และฟังบรรยายธรรม-ตอบปัญหา จนถึง 3 ทุ่มของทุกวัน จึงได้เวลากลับไปพักผ่อน โดยทุกคนต้องพยายามอยู่
ในอารมณ์กรรมฐานให้ได้มากทีส่ ุด ซึ่งพวกเราส่วนใหญ่ พอกลับถึงห้องพัก(ทีส่ ะดวกสบาย เป็นสัปปายะดี
มาก)ก็หลับไปอย่างรวดเร็ว เพื่อตื่นมารับกับการฝึกปฏิบัติในวันถัดไปอย่างแจ่มใสและตั้งใจให้ดที ี่สุดนั่นเอง
สิ่งที่ได้รับ จากการเข้าร่วมโครงการฯ มีมากมายเช่นเดิม แต่ขออนุญาตนามาเล่า (เพียงบางส่วน) ดังนี้
1. การฝึกปฏิบัติแบบสร้างจังหวะ 14 จังหวะ สามารถนามาใช้ที่โรงเรียน ในห้องเรียนหรือบน
หอประชุม ก่อนการสวดมนต์ได้ เป็นการฝึกให้อยู่กับตนเองได้ดีที่สุด(วิธีหนึ่ง) ซึ่งหากท่านผู้บังคับการ
อนุญาต ก็จะขออนุญาตไปแนะนาให้นักเรียนได้ร่วมฝึก หรือหากคิดว่า ยังไม่พร้อม ควรให้มีพระอาจารย์
ที่เชี่ยวชาญมาแนะนาเป็นการเบื้องต้นก่อน จะกราบอาราธนานิมนต์พระอาจารย์(ที่ฝึกแนวนี้) มาเป็นผู้
แนะนาเป็นเบื้องต้นต่อไป (ในส่วนของผมเอง ได้แนะนาและทดลองฝึกเป็นเบื้องต้นกับนักเรียนที่สอนในปี
การศึกษาที่ผ่านมาบ้างแล้ว)
2. สามารถแยกทุกข์(ในโลก) ออกได้ชัดขึ้น ทุกข์มี 3 อย่าง คือ 1.ทุกข์กาย(ที่ต้องบาบัดทุกข์ ซึง่ ทาได้
เพียงชั่วคราวเท่านั้น จะจากอย่างถาวร เมื่อเราตาย 2.ทุกขัง –ทุกข์พระไตรลักษณ์ = ความทนอยู่ได้ยาก ,ทน
อยู่ไม่ได้ ต้องยอมรับมัน(อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา) 3.ทุกข์ทางจิตใจ(ทุกข์อุปาทาน,ทกข์ในอริยสัจ) เพราะหลงเข้า
ไปยึด ปรุงแต่ง จึงเป็นทุกข์ ทุกข์ตัวสุดท้ายนี้ เป็นทุกข์ที่คนเราต้องเห็นให้ชัดและพยายามทีจ่ ะไม่ให้มันเกิด
ขึ้นกับเรามากจนเกินไป และเมื่อมันเกิดขึ้น ต้องตามกาหนดรู้ให้ทัน
3. เข้าใจสติปัฏฐาน 4 ชัดเจนมากขึ้น กับคาว่า กาย เวทนา จิต ธรรม ทีเ่ กิดกับเราอยู่ตลอดเวลา
โดยมีแผนภูมิของพระอาจารย์ครรชิต ที่ฉายให้ดซู ้าแล้วซ้าเล่า เพื่อให้พวกเราเข้าใจอย่างแจ้งชัด ( เป็นแนวการ
สอนของพระพุทธเจ้า อีกวิธีหนึง่ )
4. ได้มุมมอง วิธีคิดและข้อมูลความจริงเกี่ยวกับพุทธประวัติที่แจ่มชัดมากยิ่ง จากการวิเคราะห์ของ
พระอาจารย์ครรชิต (เช่น การลอยถาดในแม่น้า เป็นธรรมาธิษฐานเกี่ยวกับการที่พระพุทธองค์ ต้องเผยแผ่
ธรรมะแบบทวนกระแสสังคมยุคนั้น (2 กระแสหลักๆ คือ อัตตกิลมถานุโยค กับ กามสุขัลลิกานุโยค ) รวมถึง
ประวัติพระสาวกรูปสาคัญทีจ่ ะมาช่วยเป็นกาลังใจในการฝึกปฏิบัติอีกหลายท่าน และพระสูตร 3 พระสูตร
สาคัญ (ธัมมจักกัปปวัตนสูตร อนัตตลักขณสูตร อาทิตตปริยายสูตร) ในช่วงแรกของการออกเผยแผ่ธรรมทีม่ ี
หลักคิดและการวางแผนที่ชัดเจนของพระพุทธองค์ (พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ)
5. ได้เห็นการทางานของพระอาจารย์(พระวิปัสสนาจารย์) ที่ทางานทั้งการเผยแผ่ธรรม การสังคม
สงเคราะห์ในด้านต่าง ๆมากมาย โดยเฉพาะโครงการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยระยะประคับประคองและระยะ
สุดท้าย ที่มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมาย เป็นที่น่าชื่นชมและร่วมอนุโมทนาอย่างยิง่ (พระดี ๆ พระปฏิบัติดี ยังมี
อยู่อีกมากมายที่เราอาจยังไม่รจู้ ัก)
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6. คาคิด คมธรรม ที่สามารถนามาเตือน จิตเตือนใจ ได้เสมอ เช่น
1.วลี 3 วลีสาคัญต่อการฝึกปฏิบัติของหลวงพ่อคาเขียน สุวณฺโณ “ดูกาย เห็นจิต ดูคิด เห็นธรรม”
“ ผู้ดู ผู้เป็น ” “ไม่มี ไม่เป็นอะไร กับอะไร”
2.หลักการอบรมโครงการ คือ “พูดให้ฟัง พาทา ชี้ให้ชัดเจน แชร์ประสบการณ์ ถอดบทเรียน”
3.หลักการฝึกการสร้าง 14 จังหวะ คือ “ รู้กาย เคลื่อนไหว รู้ทันใจ นึกคิด”
4.“ความตั้งใจเป็นอาหารของความรู้สึกตัว ความเคยชินเป็นอาหารของความหลง”
5.“ฮึ้ยย... ทาบุญใหญ่ทั้งที ก็ไม่ได้บุญ ตกนรกทั้งวัน” (คาพูดที่เปลี่ยนนายพัน อินทผิว อุบาสกผูม้ ี
ฐานะ มาเป็นหลวงปู่เทียน จิตฺตสุโภ)
6.“ทาให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส”(คาพูดสาหรับครู-อาจารย์ในการเป็นแบบอย่างที่พึ่งของลูกศิษย์)
7. “ให้พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจาใจ(ของทุกคน)” ไม่ต้องเขียนบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้
ใครมาลบทิ้ง (พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน)
8. “เดินทีละก้าว จุดหมายอยู่ที่ปลายเท้า...” คาถาสาหรับเดินทางไกล และการทางาน
( เหมือนคาที่พวกเราคุ้นเคย คือ “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคา ทาทีละอย่าง” )
9. “เปิดตา เปิดหู เปิดใจ รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ แต่อย่าซัดใยออกไป” (คาถาหักห้ามใจเวลาเดินไปใน
ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าต่างๆ และเรือ่ งราวต่าง ๆ ที่วิ่งมากระทบ)
10.คาสอน 5 ข้อ ของลุงโฮ (ทีเ่ วียตนามใช้สอนเด็กๆ) คือ 1. รักชาติ รักประชาชน 2. เรียนดี ทางานดี
3. สามัคคี มีวินัย 4. รักษาอนามัยดี 5. ถ่อมตน ซื่อสัตย์ กล้าหาญ (นักเรียนทีเ่ พื่อนๆโหวตให้ว่า
เป็นเด็กดีทที่ าตามทัง้ 5 ข้อ จะได้รับมอบผ้าพันคอสีแดง เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ คล้ายกับ
ประเทศไทยเราที่มหี ลักคุณธรรม 12 ประการของ คสช. )
6. คาถาสาหรับผู้นา (คือ คาถาพาหุง 8 บท นั่นเอง) คือ 1.รู้จกั แบ่งปัน (ปราบพญามารด้วยปรมัตถทาน
ปารมี) 2.มีความอดทน อดกลั้น(ปราบอาฬวกยักษ์ด้วยความอดทนและเข้าใจ) 3.มีเมตตา เห็นอกเห็นใจกัน
(ปราบช้างนาฬาคิรีด้วยพระเมตตา) 4.ต้องมีวิสัยทัศน์ (ปราบองคุลมี าลที่วิ่งถือดาบไล่ 3 โยชน์) 5.นิ่งให้เป็น
(ปราบนางกิญจมาณวิกาที่มากล่าวหาด้วยคาที่ไม่จริง) 6.มีปฏิภาณไหวพริบ ฉลาดหลักแหลม(ปราบสัจจก
นิครนถ์ ผู้เย่อหยิ่ง) 7.ใช้คนให้ถูกทาง (ให้พระโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้าย ใช้ฤทธิ์ปราบพญานาค ชื่อ
นันโทปนันทะ) 8.รูล้ ึก รู้กว้าง รู้จริง (ปราบท้าวผกาพรหม ผูร้ อบรู้ ด้วยความจริงแท้) ...
นอกจากนั้น ยังมีนิทาน เรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติผู้คนที่ทาดี ๆ อีกมากมายหลายเรือ่ ง อันควรค่าแก่การ
เล่าขาน ซึ่งก็จะนามาเล่าและบอกกล่าว ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป.
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ภาพกิจกรรม(บางส่วน)
(ในระหว่างปฏิบัติ ไม่อนุญาตให้นาอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าไปได้ อนุโลมให้เฉพาะวันสุดท้ายเท่านั้น จึงมีภาพ
กิจกรรมไม่มากนักนั่นเอง)

ขณะกาลังสรุปกิจกรรม

มาเข้าร่วมเป็นปีที่ 2 แล้ว

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

ภาพหมู่เป็นทีร่ ะลึก

ภาพแสดงรูปแบบการฝึก 14 จังหวะ

วุฒิบัตรที่ไม่ได้มีความหมายกับการฝึกปฏิบัตมิ ากนัก
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