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คํานํา
“ความสุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี” หมายถึง จิตที่สงบ ดับจากความโลภ ความโกรธ ความหลงภายใน
ดวงใจของแตละบุคคล เพราะพระนิพพานนัน้ เปนความสงบอันยิ่ง หรือเปนความสงบอันเยือกเย็น เปน
จุดมุง หมายที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทานทรงสอนพุทธบริษัททัง้ หลาย ใหบําเพ็ญบารมีไปเพื่อสิ่ง
นี้ คือ ชําระจิตใจใหมีความสะอาด มีความบริสุทธิ์ เปนหัวใจของพระพุทธศาสนา...
พระพุทธองคนั้นทานไดชี้ทางบอกทางไว วาหนทางนี้เปนหนทางที่เลิศที่ประเสริฐที่สุด สามารถที่
จะทําใหจติ ใจของเรานี้ไดพบความสุขที่แทจริง หรือพบความพนทุกข...
ทําอยางไรจึงทําใหจิตใจของเรานั้น ดับจากความโลภ ดับจากความโกรธ ดับจากความหลง สิน้
จากความทุกข...
พุทธโอวาท และธรรมเทศนาบางตอนในหนังสือเลมนี้เปนหนทางใหผูปฏิบตั ิจริง ปฏิบัตติ รงทั้ง
บรรพชิตและฆราวาสไดพบความพนทุกข ไดพบความสุขที่แทจริง
อานิสงสผลบุญแหงธรรมทานนี้ ขอถวายเปนพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา บูชาพระคุณแดองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆสาวก บิดามารดา และพอแมครูอาจารยทุกทาน
หากมีขอผิดพลาดประการใดขอไดโปรดยกโทษและอโหสิกรรมใหดวย และขออนุโมทนาบุญผูมีจติ
ศรัทธาทุกทาน ที่สนับสนุนการจัดพิมพหนังสือนี้ใหสาํ เร็จไดดวยดี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ
บารมีธรรมพอแมครูอาจารย ไดโปรดคุมครองทุกทานใหมีจิตมัน่ คง มีปญญาประจักษแจงในธรรมแหงองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเทอญ
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“สิ่งใดที่เราเขาไปยึดมั่นถือมั่นไมมที ุกขเปนไมมี”

“นักปฏิบัตินนั้ ตองทําลายหรือละอารมณทกุ ขขณะจิต ซึ่งเมื่อมีอารมณกิเลสเกิดขึ้น ตาเห็นรูป
หูไดยินเสียง จมูกดมกลิ่น สิน้ สัมผัสรส กายสัมผัสเย็นรอน ออน แข็ง
เกิดความพอใจเกิดความไมพอใจ
ขณะจิตใดก็ตาม ในขณะจิตตอมาตองทําลาย ละวางลงไปใหได
ทําจิตใหวางจากอารมณใหได
นี่แหละจึงเรียกวาการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือการพัฒนาจิตใจของเรานั้นใหดียิ่งขึน้ ไป
ในปจจุบันธรรม ตองตอสูอยูที่ใจของเรานี่แหละ

ประตูแหง มรรค ผล นิพพาน
ในวันนี้ พวกเราทุกคนก็ไดมาประชุมกัน ซึง่ เปนวันลงอุโบสถของพวกเรา การที่พวกเราทุกคนนัน้ ได
มีโอกาสเขามาบวชในบวรพระพุทธศาสนา อันเปนศาสนาซึ่งองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทานผูซึ่งให
กําเนิดพุทธศาสนา

คําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นเปนไปเพื่อความพนทุกขหรือเพื่อ

ความสุขที่แทจริง
แตกอนที่พระพุทธองคนนั้ ทานจะทรงทําจิตใจของพระองคนนั้ ใหบริสุทธิ์

ตรัสรูเปนสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจานั้น ไมใชวา ทานจะตรัสรูไ ดโดยงายๆ ในแตละภพแตละชาติ ที่ทานไดบําเพ็ญบารมีสราง
คุณงามความดี ตัง้ แตปรารถนาความเปนพระพุทธเจานัน้ ทานก็สรางตั้งแตทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมะ
บารมี ปญญาบารมี วิริยะบารมี ขันติบารมี สัจจะบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ทาน
เพียรพยายามที่จะสรางบารมีทุกสิ่งทุกอยางเพื่อที่จะไดตรัสรูเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไมใชวา
เกิดขึ้นมาแลวจะบรรลุธรรม รูธรรม เห็นธรรม หรือทําจิตใหบริสทุ ธิ์ไดเลย ฉะนั้นการที่จะสรางบําเพ็ญคุณ
งามความดีนนั้ ก็เต็มไปดวยความยากลําบากกวาจะไดเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาหรือพระ
อรหันตสาวกก็เหมือนกัน ไมใชวาทานจะเกิดขึ้นมาแลวก็บรรลุธรรมเปนพระอรหันตไดเลยในชาติเดียว ทาน
ก็ตองบําเพ็ญสรางสมคุณงามความดี

เมื่อทานมีจิตใจปรารถนาพระนิพพานหรือความพนทุกขเปนที่สดุ

ทานก็ทําเหตุทําปจจัยในการที่จะสรางบารมีทงั้ สิบประการเหมือนกัน บางภพบางชาติก็ทําทั้งความดีความ
ชั่วสลับกันไป จนกระทั่งเห็นโทษของการกระทําที่ผิดศีล ผิดธรรมทัง้ หลายทั้งปวง ก็ไมกระทํา ทําแตคณ
ุ งาม
ความดีตามคําสั่งสอนของพระพทุธองค จึงทําจิตใจใหบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได ดับความโลภ ดับความโกรธ ดับ
ความหลงภายในจิตใจไดกเ็ พราะอาศัยการสรางบารมีทั้งสิบประการ

อาศัยความพากเพียรทีจ่ ะไปใหถึง

จุดมุง หมายในจิตใจ อยางเชน ครูบาอาจารยของเราที่สืบตอกันมา ตัง้ แตสมัยพุทธกาลจนมาถึงหลวงปู
เสาร หลวงปูมนั่ หรือลูกศิษยหลวงปูมนั่ สืบตอกันมา จนถึงหลวงพอชา
ในครัง้ กอนนัน้ ยังมีเขามีถ้ําบําเพ็ญเพียรภาวนา

มีสถานที่สัปปายะเหมาะแกการบําเพ็ญภาวนา

เยอะ ปาเขายังมีมาก เมื่อครูบาอาจารยทานบวชในสํานักหรือในวัดที่อยูในหมูบาน ในตําบล ในอําเภอหรือ
ในจังหวัด ทานก็ไดหลีกเรนออกไปอยูตามปาตามเขาหรือตามถ้ํา สละความสุขทางโลกไมปรารถนาลาภ
ยศ สรรเสริญ หรือยศตําแหนงอะไรตางๆ ทานสละทุกสิ่งทุกอยาง หาที่หลีกเรนไกลจากบานคนไกลจาก
สังคม ไกลจากความวุนวายไปอยูตามถ้ําบาง บนเขาบาง ในปาที่สงบเงียบบาง อาศัยชาวบานบิณฑบาต
สองสามหลังคาเรือนหรือสีห่ าหลังคาเรือนก็ตามแตจะสะดวกเพราะอยูไกลจากหมูบานไป หลีกจากบานคน

ชาวบาน ชาวสวน ชาวปา ชาวเขา กิโล สองกิโล สามกิโลไปตามแตสะดวกในสถานทีน่ ั้นๆ แตจดุ สําคัญคือ
หลีกเรน บําเพ็ญเพียรภาวนา เพราะไมมงุ หวังในการแสวงหาลาภสักการะทั้งหลายทั้งปวง ไมมงุ หวังในการ
แสวงหาลาภยศตําแหนงเปน พระครู สมเด็จ เจาคุณอะไรก็ไมปรารถนาในเรื่องของพระไมปรารถนาความมี
ชื่อเสียง ไมปรารถนาความเปนเจาลัทธิทงั้ หลายจะออกไปบําเพ็ญภาวนาเพื่อที่จะขัดเกลาจิตใจตัวเองใหมี
ดวงใจที่บริสทุ ธิ์เกิดขึ้น ใหจติ ใจปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง แมวาจะอยูในสถานที่ทรุ กันดาร
หรือจะลําบากไปดวยปจจัยทั้งสี่ จีวร เครื่องนุงหมอาศัย ยังไมสมบูรณมากมายก็ตาม ก็ถือธุดงควัตร
ประพฤติปฏิบตั ติ ามธรรมวินยั ถือธุดงควัตรใชผาไตรจีวรเพียงสํารับเดียว
ถาผาเกาบางทีก็ใชปะใชชุนเอา ใชผาบังสุกุลเอา เพียงเพื่ออาศัยบําเพ็ญเพียรภาวนาเทานัน้ ไมได
หวังในลาภจีวรทัง้ หลายทั้งปวงอันมีเครื่องนุงหมที่จะประณีตขนาดไหนก็แลวแต

ถึงแมวาจะใชผานุงหม

ตางๆก็พิจารณา บางทีในสมัยกอนก็ใชเพียงสังฆาเปนผาหม ไมมีผาหม ในการไปวิเวกตางๆก็ใชจีวรสังฆา
นี่แหละหมเพือ่ บรรเทาความหนาวบางแคนนั้ เอง ไมไดแบกผาหมไปดวย ถึงแมบางแหงมีอากาศหนาวเย็น
ก็อดทนเอา บางครั้งนอนไมหลับก็ตื่นมาทําความเพียร นอนดึกเปนผูน อนนอย อาหารจากการบิณฑบาตก็
ไมตองมากมายอะไรเพราะไมไดมุงหวังในรสชาติของอาหาร
รางกาย

มุง หวังเพียงเพือ่ บรรเทาทุกขเวทนาทาง

เพื่อทีจ่ ะขบฉันในการที่จะประทังชีวิตในการที่จะบําเพ็ญภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเทานั้น

จุดมุง หมายไมใชฉันเพื่ออวนพีมีวรรณะผองใสมีวรรณะที่สมบูรณ แตฉันเพื่อบําเพ็ญภาวนาเทานั้น
จุดมุง หมายของครูบาอาจารยสมัยกอน เตียงอาสนะบางทีจะอยูตามปาตามเขา ก็อาศัยเงื้อมผา
เงื้อมถ้ํา ในบางแหงที่จะจําพรรษาก็อาศัยชาวบานทํากระตอบหรือแคร กระตอบมีที่มงุ บังพอสมควร ใช
หญาคาบาง ใบตองบาง ใบไมตางๆมาปกปดพอไดอาศัย

กางกลดบําเพ็ญภาวนา เสนาสนะก็ไมได

ตองการทีจ่ ะหรูหราอะไร เพียงเพื่อไมใหฝนสาดมาเปยกเวลานั่งสมาธิหรือเวลาพักผอนบางแคนั้น ยารักษา
โรคนัน้ ก็บางทีก็ไมคอยมีติดไป สวนใหญกจ็ ะเปนสมุนไพรรากไมซึ่งอาจจะมีติดไปในยามบาง เมื่อยามขัด
สน โดยสวนใหญแลวก็ใชธรรมโอสถรักษาทุกขเวทนา พิจารณาเวทนา แตมงุ หวังที่จะอยูในสถานที่สงบ
สงัด ถึงแมบางแหงจะมีภยันตรายอันเกิดจากสัตวรายตางๆ มีดงเสือ ดงชาง หรือสัตวมีพิษทั้งหลายทั้งปวง
ซึ่งอยูตามปาลึก ตามเขา อาจจะมีภยันตรายซะก็ไมไดมีจิตใจหวั่นไหว ถึงแมวาจะมีจิตใจหวั่นไหวแตก็ยอม
สละชีวิตเพื่อทีจ่ ะตองการรูธรรมเห็นธรรมมีจิตใจเด็ดเดีย่ ว
สถานที่ที่มีภยันตราย

บางทานเขาไปอยูในปาบนเขาหรือในถ้ําใน

สมัยกอนนั้นครูบาอาจารยซึ่งทานชอบไปประพฤติปฏิบตั ิในสถานที่สงบสงัด หรือตามปาตามเขาที่
ภยันตรายตางๆทานก็ไมหวงไมอาลัยในชีวิต ทานยอมสละทุกสิ่งทุกอยางเพื่อที่จะตองการรูธรรมเห็นธรรม
มีใจเปนธรรมขึ้นมา อันนั้นเปนผูซึ่งมีจิตใจเด็ดเดี่ยว มุงพระนิพพานเปนที่สดุ ปจจัยสี่ตางๆ มีพอเพียงเพื่อ
อาศัยเทานั้น เพื่อบําเพ็ญภาวนา ทานก็ไมไดตองการอะไรนัน้ จิตใจจึงเปน ผูซงึ่ สํารวมในพระธรรมวินัย มี
ธุดงควัตรเปนเครื่องขูดเกลากิเลสภายในจิตใจของแตละทาน

มีความเด็ดเดี่ยวในการประพฤติปฏิบัติอยู

ตลอดเวลา ไมยุงเกี่ยวกับสังคมภายนอก พยายามหลีกเรนบําเพ็ญภาวนาเพื่อที่จะทําใหจิตใจนัน้ ปราศจาก
ความโลภ ความโกรธ ความหลงเปนสําคัญ ถาไมถึงที่สุดแหงความพนทุกขก็กลับมาอยูกับหมูคณะ เมื่อมี
พรรษามากขึ้น อายุมากขึ้นก็มีสติในการที่จะบําเพ็ญเพียรภาวนาไปจนตลอดชีวติ นีค้ ือการประพฤติปฏิบัติ
เพื่อที่จะเปนเจาลัทธิ หรือเปนอาจารย
เพราะบุคคลทีจ่ ะสอนบุคคลอื่นไดนั้นก็ตองสอนตัวเองไดกอน
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นจึงทําตัวเองใหดีเสียกอน

เพราะฉะนัน้ พระสงฆสาวกของ

ทําจิตใจของตัวเองใหบริสุทธิ์เสียกอนจึงจะมา

สอนบุคคลอืน่ ใหรูจักหนทางดําเนินไปเพื่อความพนทุกขอยางเชน หลวงปูเสาร หลวงปูมนั่ หรือครูบา
อาจารยลูกศิษยหลวงปูมั่นซึ่งสืบตอกันมาจนถึงหลวงพอชา ทานก็บําเพ็ญอยูในปา ในเขา ในถ้ําจนมี
ดวงใจที่บริสทุ ธิ์แลว ทานจึงออกมาสงเคราะหพระภิกษุสามเณรหรือญาติโยมทั้งหลายซึ่งเปนผูมนี ิสัยปจจัย
ในการที่จะบําเพ็ญ ภาวนา ในการที่จะสรางบารมีตอไปไดเปนประโยชนตอคนทัง้ หลาย
พวกเราทุกวันนี้เราอาศัยคุณงามความดีของพระพุทธ

พระธรรม

พระสงฆ

อาศัยมูลของ

พระพุทธเจาทีทานไดสรางบารมีไวปจจัยสี่ในทุกวันนี้ สรางวัดสรางอาสนะตางๆ ก็คอนขางทีจ่ ะสมบูรณ
โดยสวนมาก ยิ่งสะดวกในการที่จะบําเพ็ญเพียรภาวนาใหยิ่งๆขึ้นไป แตกลับตรงกันขามบางที่บางแหงมี
ปจจัย ๔ บริบูรณสมบูรณ แตการกระทําความเพียรนั้นยอหยอนหรือนอยลงไป จนกระทั่งไมสามารถที่จะ
ประพฤติปฏิบตั ิใหจติ ใจเปนธรรมขึ้นมาได เพราะโดยสวนมากแลวมีความประมาท ประมาทใจสถานีที่อยู
ประมาทในปจจัย ๔ ซึ่งมีพรอมมูล เราเขามาบวชในสํานักหรือมาอยูใกลสํานักตางๆ เราไมไดมาอยูเหมือน
โรงเรียนประจํา โรงเรียนประจําเปนอยางไร คือโรงเรียนกินแลวนอน ที่ภาษาทางโลกเขาบอกวาอยางนั้น
พูดกันเลนๆวาเปนโรงเรียนกินนอน

ในวัดก็เหมือนกันไมใชเปนที่ที่จะฉันแลวก็นอน วัดหรือสํานักปฏิบัติ

ตางๆ เปนสถานที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะขูดเกลาจิตใจของเราใหถึงพระนิพพานเปนที่สดุ อาศัยสถานที่ซึ่ง
เปนมงคล อาศัยธรรมวินัย อาศัยขอวัตรปฏิบัติทคี่ รูบาอาจารยวางไวเปนเครื่องที่จะสํารวมจิตใจของเราให
อยูในขอบเขตของธรรมวินัย เอาธุดงควัตรมาขูดเกลาจิตใจของเราทีจ่ ะแกไขกิเลสใหออกไปจากจิตใจของ

เรา มาประพฤติปฏิบัติ เพราะฉะนัน้ ในวัดหรือสํานักตางๆเปนสถานที่เหมาะสมหรือเปนสมรภูมิเหมาะสม
ในการที่จะตอสูกับกิเลสภายในใจของเรา
นักรบเมื่อออกรบแลว มีอาวุธครบแลว ก็ตองออกสงครามทําศึกกับศัตรู ถาไมชนะก็ยอมตายใน
สนามรบ ถาตายในสนามรบก็เปนวีรบุรุษ แตถาชนะขาศึกขึ้นมาได ทําลายขาศึกหมดสิ้นไปได ทางโลกก็
ถือวาเปนวีรบุรุษเดนตายรอดจากสงครามออกมาไดซึ่งเปนสงครามทีส่ าหัสสากรรจ ในทางพระพุทธศาสนา
ก็เหมือนกัน เมื่อเราเขามาบวชในเพศผากาสาวพัสตรอันเปนธงชัยของพระอรหันต มีศีล สมาธิ ปญญา
เปนอาวุธประจําใจของเราทีจ่ ะตอกรกับกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง เราก็ตองเขาตอสูกับ
กิเลสภายในใจของเรา

ใชอาวุธทุกสิ่งทุกอยางที่จะทําลายกิเลสภายในดวงใจของเรานี้ใหสิ้นซากไปใหได

เมื่อเราอาศัยปจจัย๔จากชาวบาน เราก็ตองรูจักพิจารณาเพียงเพื่อบําเพ็ญสมณธรรม ในวันหนึ่งกับคืนหนึง่
เทานัน้ เปนผูมีความมักนอยสันโดษ พิจารณาในภัตตาหาร การขบฉันตางๆไมใหเกิดความอยากในรส
อาหาร พิจารณาใหเห็นเปนอาหารปฏิกูลสัญญา ใหจิตใจเปนกลางเปนอุเบกขา และฉันภัตตาหารดวย
ความมีสติ หรือพิจารณาอาหารหลังฉันใหเห็นเปนอหาเรปฏิกูลสัญญา แยกแยะดังที่เคยแนะนําบอกกลาว
ไว สวนที่เปนประโยชนกด็ ูดซึมเขารางกาย สวนที่เปนของเสียก็เปนของหนักของเบา ตองพิจารณาอาหาร
อยูเสมอ หรือเสนาสนะที่เราไดอาศัยก็เพียงเพื่ออาศัย บําเพ็ญภาวนาไมนานนัก เมื่อรางกายเราแตกสลาย
ลงไปเสนาสนะนัน้ ก็เนาเปอยผุพังไป ก็ประกอบไปดวยธาตุ๔ก็ตองรูจกั พิจารณา อาศัยเพียงเพื่อบรรเทา
ทุกขเวทนาทางรางกาย และบางครั้งก็ใชธรรมโอสถพิจารณารางกาย พิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นในสวนตางๆ
ของรางกาย ใชศีล สมาธิ ปญญา พิจารณาถอดถอนออกจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตน
เมื่อเราสํารวมในปจจัยทั้ง๔ ไมมีความยินดี ไมมคี วามโลภ ในปจจัยทั้ง ๔ มีความมักนอยสันโดษ
จิตใจเราก็ไมกังวลกับสิ่งอันใดทัง้ สิน้ เพราะลาภสักการะภายนอกเราก็ละมันแลว ในการแสวงหาทรัพย
ภายนอกจากชีวิตของฆราวาสทั้งหลายทั้งปวง การจะมาอยูเปนสมณะ เราจะแสวงหาลาภหรือปจจัย๔
ลาภสักการะกับสิ่งทัง้ หลายทั้งปวง เราก็ไมปรารถนา เราปรารถนาที่จะอาศัยปจจัย๔ เพียงเพื่อบําเพ็ญ
ภาวนาเพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเทานัน้ ไมใชหรือ พึงพิจารณามรณานุสติ คือความตายอยูเสมอๆ ความตาย
นั้นติดตามเรามาตลอดเวลา ตัง้ แตเกิดมา ยอมมีความตายเปนที่สดุ บางคนอายุนอยกวาเรา ก็เสียชีวิตไป
แลวก็มี บางคนมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนทําใหเสียชีวิต บางคนมีอุบตั ิเหตุทําใหเสียชีวิต เราก็จะหลีกเลี่ยง
ไมพนสิ่งตางๆ เหลานัน้ เหมือนกัน แตในขณะที่เรายังมีรางกายครบถวนบริบูรณอยูนี้ เราทําไมไมรีบเรง
ขวนขวายในการที่จะปรารภความเพียรใหเกิดสมาธิ เกิดปญญาขึ้น เมื่อเราอยูในสถานที่อันสงบ สงัด

พอสมควรแลว ปจจัย ๔ ก็พอสมควร ถึงแมวาปจจัย ๔ บางอยางจะมากเกินไป เราก็พิจารณาที่จะใชแต
พอดี ไมใหเกิดกิเลสภายใน มีความสงบเยือกเย็นใจอยูเสมอ ไมกังวลใจกับปจจัยทั้ง ๔ หรือสิง่ ภายนอก
ทั้งหลายทั้งปวง มีสติที่จะเฝาดูแลรักษาจิตใจของเราไปทุกๆขณะจิต เมื่อเรามีโอกาสอันดีเชนนี้ เราอาศัย
อาวุธคือ ศีล สมาธิ ปญญาที่จะตอสูกบั กิเลส เมื่อเรามีพื้นฐานของใจคือ ธรรมวินัย คือสติวินัย ไมลวง
ละเมิดในสิง่ ทัง้ หลายทั้งปวง มันก็ไมมคี วามกังวลใจอะไร มีสติที่จะเฝาดูจิตใจของเราไป
เมื่อสติเฝาดูจติ ใจของเรานัน้ อารมณกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานั้น เราก็จะเห็น เพราะ
กิเลสไมไดเกิดขึ้นกับตนไมในปานี้หรือกับศาลา หรือกุฏิเสนาสนะ ทั้งหลายทั้งปวง เกิดขึ้นภายในดวงใจของ
เรานีท้ ี่ยังมีความหลง มีสติเฝาดูใจเราไปตลอดทุกๆขณะจิต มีเวลาก็ทําสมาธิภาวนาในอิริยาบถนั่งสมาธิ
หรือเดินจงกรม อันนีต้ องทําใหมากเจริญใหมากในแตละวัน เพราะการที่จะประชุมรวมกันตอนเชา ตอนเย็น
เราก็ไมไดมารวมกัน มีเวลาวางมากในวันหนึง่ ๆ การทํากิจรวมกันนั้นก็มีนอย เมื่อทํากิจธุระสวนรวมเสร็จ
แลว ตองมีสติมีปญญามีความกระตือรือรนในการที่จะหาโอกาสหาเวลาที่จะเขาที่เดินจงกรม หรือนั่งสมาธิ
ภาวนาอยูโดยสม่ําเสมอ ถายังไมสํารวมในอิริยาบถนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม ก็สํารวมในใจของเราทุกๆขณะ
จิตตั้งแตตื่นนอนขึ้นมา มีสติระลึกรู ก็เฝาดูใจเราทุกอิรยิ าบถ ตั้งแตทํากิจธุระสวนตัวไปตลอดทัง้ วัน ไมวา
ยืน เดิน นั่ง หรือทํากิจธุระอะไร ก็มีสติเฝาดูใจของเรา เพราะกิเลสเกิดขึ้นที่ใจของเรานี้ เมื่อเฝาดูใจของเรา
ก็จะเห็นกิเลส เห็นความทุกข
เมื่อเห็นกิเลสเห็นความทุกข เราก็ตองคนหาสาเหตุของความทุกข และหาทางที่จะดับความทุกข
ภายในใจของเราใหได เมื่อเราสํารวมจิตใจอยูในสถานที่สงบสงัด รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ภายนอกก็มีได
นอย เพราะเราไมไดของเกี่ยวกับสังคมหรือสิ่งภายนอกมากมายนัก อยูในปา อยูในเสนาสนะทีส่ งบสงัด
ความนึกคิดปรุงแตงภายในใจของเรา ซึ่งชอบปรุงแตงไปในเรื่องอดีต ปรุงแตไปในเรื่องอนาคต ปรุงแตงไป
ในเรื่องทางบานหรือญาติพี่นอ ง หรือความกังวลใจทั้งหลายทั้งปวง อันนั้นเปนอารมณของกิเลส
เมื่อนึกคิดปรุงแตง มีความฟุงซานภายในจิตใจ จิตใจก็มีความกระวนกระวาย มีความเรารอน
จิตใจก็ไมสงบ เพราะฉะนัน้ จึงบอกไววา เราจะจําเปนทีจ่ ะตองหาโอกาส หาเวลาสํารวมจิตใจของเรานั้น ทํา
สมาธิภาวนาอยูใหสม่ําเสมอ

อารมณที่เปนกิเลสความฟุงซานทั้งหลายทั้งปวงก็จะระงับดับลงไปดวย

อํานาจของสมาธิซึ่งเกิดภายในใจของเรา

ถึงแมวาในเบื้องตนสมาธิจะยังไมปรากฏขึ้น แตถาเราปรารภความเพียรอยูทุกๆวัน สมาธิก็ยอม
เกิดขึ้น อารมณตางๆความนึกคิดปรุงแตงภายในใจตางๆก็นอยลงไปเรื่อยๆ บรรเทาเบาบางลงไปเรื่อยๆ
เพราะเรามีสติจดจออยูกับคําภาวนา ความสงบภายในจิตใจของเราก็คอยๆเพิ่มขึ้นๆ จิตใจเปนหนึ่ง มีสติตงั้
มั่นอยูในปจจุบันธรรม สามารถที่จะเห็นจิตของเรา เห็นอารมณภายในใจของเราวาเปนคนละสวนกัน เห็น
จิตแยกจากอารมณ เห็นอารมณแยกจากจิต ซึ่งแตเดิมนั้นจิตกับอารมณภายในใจของเราก็เปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ความโกรธ เราก็คดิ วาเปนใจของเรา ความพอใจ ความไมพอใจในรูปเสียง กลิ่น รส สัมผัส แตเดิม
เราก็คิดวาเปนใจของเราทุกสิ่งทุกอยาง จิตของเรานัน้ ก็กระทบกับทาง ๒ ฝงคือ ความพอใจ ความไมพอใจ
อยูตลอดเวลา
เมื่อเรารูจ ักสํารวมในขอวัตรปฏิบัติ สํารวมในศีลของเรา สํารวมในสมาธิ จิตของเรานัน้ ก็จะสงบ จิต
ของเรานัน้ ก็จะแยกจากอารมณ เมื่อตาเห็นรูป หูไดยินเสียง อารมณเกิดขึ้น เกิดความพอใจ เกิดความไม
พอใจ เมื่อเรามีสติมีสมาธิ เราจะเห็นอาการอันนัน้ ในขณะนั้น ในขณะจิตนั้น ในปจจุบันธรรมในขณะนัน้
เราจะเห็นอารมณ ตาเห็นรูปเกิดความพอใจขณะนัน้ จิตเราก็จะไมวิ่งตาม เราก็จะมีอุบายปญญาพิจารณา
เห็นความไมเที่ยงของรูปอันนั้น ไมวาจะเปนรูปวัตถุธาตุทงั้ หลาย หรือสิง่ ทีม่ ีชีวิตก็ตาม สติปญญาจะ
พิจารณาเห็นความไมเที่ยง ความไมใชตวั ตน แลวก็ปลอยวางลงไป สติก็จะตั้งมัน่ อยูในปจจุบนั ธรรม จิตก็
วางจากอารมณ หรือตาเห็นรูปเกิดความไมพอใจเกิดขึ้น เกิดความไมชอบในรูปนัน้ เกิดขึ้นก็ตาม สติปญ
 ญา
ก็จะมาพิจารณาเห็นความไมเที่ยงของอารมณนนั้ สติก็จะเห็นจิตแยกออกจากอารมณ และมีอุบายปญญา
ที่จะพิจารณาปลอยวางอารมณทั้งหลายทั้งปวงไปจากใจของเรา
ไมวาจะเปนเสียง กลิ่น รส สัมผัส ก็เปนเชนเดียวกันนั้นแหละ อารมณที่กระเพื่อมภายในใจของเรา
จะมีความพอใจและมีความไมพอใจ หรือความเฉยๆก็ตาม อันนัน้ เปนความไมเที่ยงทัง้ หมดทัง้ สิน้ ความ
พอใจก็ไมเที่ยง ความไมพอใจก็ไมเที่ยง ความเฉยๆ ก็ไมเที่ยง แตในเบื้องตนนัน้ ใหมีสติ มีสมาธิอยูกับ
ปจจุบัน

ธรรมอยูกับอุเบกขาหรือความเฉยๆเสียกอน

ใหยึดตรงนี้เสียกอน

ใหจิตเปนกลางเสียกอน

เพราะฉะนัน้ เมื่ออารมณตางๆมีนอย เพราะเราไมคลุกคลีอยูกับสิ่งตางๆภายนอกมากมายนัก จิตก็วางจาก
อารมณตางๆไดงาย เมื่อเรา มีสติเฝาดูใจ มีสมาธิในการที่จะทําใหจติ มีความสงบอยูเสมอ มีปญ
 ญาที่จะ
พิจารณาอารมณภายในใจเราออกไปตลอดเวลา เมื่อจิตวาจากอารมณเราก็ทําสมาธิ จิตก็จะยิ่งแนบแนน
ขึ้นไป มีความสงบขึ้น ละเอียดขึ้น มีความตัง้ มั่นของจิตมากขึ้น ถาไมมีอารมณเกิดขึ้น เราก็ยกรางกายของ
เราขึ้นมาพิจารณา จะพิจารณาอาการ ๓๒ ก็ดี จะพิจารณา อสุภกรรมฐานก็ดี จะพิจารณาใหเห็นเปนธาตุ

กรรมฐานก็ดี จะพิจารณาอยางใดอยางหนึ่งก็ได ซึ่งสติปญญาเราถนัด หรือชอบพิจารณาสวนใดสวนหนึง่ ก็
ได ตามแตจริตนิสัย แตใหสติปญ
 ญาพิจารณาใหเห็นความไมเที่ยง ความไมใชตัวตนของรางกายนี้
เมื่อจิตสงบเราก็ยกรางกายนี้ขึ้นมาพิจารณาอยูเสมอๆแตไมใชวาจะพิจารณาเพียงครั้งเดียวแลวก็
หยุดพิจารณาไปเปนเดือน การพิจารณารางกายนี้ตองพิจารณาซ้ําๆ ซากๆ จนจิตเห็นชัดประจักษขึ้นที่ใจ
นั่นแหละ

ในเบื้องตนสติปญญาซึ่งยกรางกายขึ้นมาพิจารณาเห็นความไมเที่ยว

เห็นความไมใชตัวตน

อาจจะปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นเพียงชั่วคราวก็ตาม เราก็ตองพิจารณาสม่ําเสมอจนกระทั่งจิตเห็นชัด
แลวก็คอยๆปลอยวางออกไปโดยสิ้นเชิงเปนลําดับๆไปในแตละสวนของรางกายเรา ตัง้ แตความยึดมั่นถือ
มั่นในรางกายอยางหยาบ อยางกลาง อยางละเอียด ในเบื้องตนก็จะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นอยาง
หยาบออกไปกอน ในเรื่องรางกายของเรานี้แหละ อันนีเ้ ปนเปาหมายแหงการพิจารณา เปนประตู เปนทาง
แหงมรรคผลนิพพาน เปนปากทางที่จะดําเนินไป คือมรรคทีด่ ําเนินไป ศีล สมาธิ ปญญา พิจารณาภายใน
กายตน หรือพิจารณาเวทนาในรางกายของเรานี่แหละใหเห็นความไมเที่ยง ความไมใชตัวตน ถามีอารมณ
เกิดขึ้น มีความโลภ มีความโกรธ มีความกําหนัดยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นภายในใจของเรา ก็มีสติสมาธิ
ที่ตงั้ มัน่

มีปญญาที่จะพิจารณาเห็นความไมเที่ยง

เห็นความไมใชตัวตนของอารมณอันนั้นแลวแต

สติปญ
 ญา แลวแตอุบายปญญาของตัวเรา ซึง่ ถามีสมาธิตั้งมั่น อุบายปญญาก็แหลมคมหรือวองไวในการ
ที่จะละ ปลอยวางอารมณออกไปจากจิตใจของเราไดอยูเสมอๆ
สติสมาธิทตี่ งั้ มั่นอยูในปจจุบันธรรม

สามารถที่จะเห็นจิตเห็นอารมณที่เกิดขึ้นภายในใจของเรา

อารมณอยางหยาบซึ่งเกิดขึ้น ความโลภ เราก็พิจารณาในปจจัย๔แลว จิตใจเราก็มีความมักนอย สันโดษ
ไมกังวลใจอะไร อารมณแหงความโกรธ ความไมพอใจก็มีนอย เพราะเราไมยุงเกี่ยวกับสังคมทัง้ หลาย การ
พูดคุยเราก็สํารวม พูดแตนอย อารมณตางๆก็มีนอย ถามีขึ้นมาในการทีจ่ ะพูดจะคุยกับหมูค ณะที่อยูรวมกัน
หรือกับญาติโยมทั้งหลายเราก็มีสติ มีสมาธิ ตั้งมั่น มีปญ
 ญาที่จะพิจารณาละความโกรธ ละความไมพอใจ
ออกจากจิตใจเราไดงาย เพราะสติสมาธิ ตัง้ มั่นอยูในปจจุบันธรรม มีอารมณเกิดขึ้นก็เห็นอารมณนั้นวาเปน
ของไมเที่ยง เกิดขึ้นแลวดับไปเปนของไมใชตัวไมใชตน เจริญเมตตาใหอภัยซึ่งกันและกัน ละออกไปใหเร็ว
ที่สุด
หนาที่การงานของเรานัน้ ไมเก็บไมกักขังอารมณที่ไมดีไว ซึ่งเปนกิเลสซึง่ เปนความทุกข สติปญ
 ญา
ตองรูเทาทันอยูทุกขณะจิต ในเบื้องตนอารมณอยางหยาบนั้นเห็นไดชดั สติ ปญญาจึงเห็นไดชัด และ
สามารถที่จะชําระออกจากจิตใจไดเร็ว อารมณอยางกลางหรืออยางละเอียดซึ่งเปนกิเลสอยางละเอียดนั้นก็

จะไมโผลขึ้นมา เปาหมายแหงการพิจารณาคือ ลดกิเลสอยางหยาบ ซึ่งเราไมควรเก็บกักขังไวหรือเอาไป
นอนดวยตอนกลางคืน พิจารณาและ ทําลายใหหมดสิน้ ไปจากใจของเรากอนที่จะจําวัด มีสติสมาธิปญญา
พิจารณาจนกวาจะหลับ เพราะฉะนัน้ ในทุกวันที่มีอารมณเกิดขึน้ ภายในใจของเราซึ่งเปนกิเลส นักปฏิบัติ
นั้นตองทําลายหรือละอารมณทุกๆขณะจิตซึ่งเมื่อมีอารมณกิเลสเกิดขึ้น ตาเห็นรูป หูไดยินเสียง จมูกดม
กลิ่น ลิ้นสัมผัสรส กายสัมผัสเย็นรอน ออน แข็ง เกิดความพอใจ เกิดความไมพอใจขณะจิตใดก็ตาม
ในขณะจิตตอมาตองทําลาย ละวางลงไปใหได ทําจิตใหวางจากอารมณใหได นี่แหละจึงเรียกวาการ
ประพฤติปฏิบตั ิธรรม หรือการพัฒนาจิตใจของเรานัน้ ใหดียิ่งขึน้ ไป ในปจจุบนั ธรรมตองตอสูอยูท ี่ใจของเรา
นี่แหละ
กิเลสเกิดขึ้นทีใ่ จ ความโลภความโกรธความหลง ศีล สมาธิ ปญญา ก็ดับกิเลสที่ใจของเรานี้ ให
ตอสูในสนามรบ คือดวงใจของเรานี้แหละ ในปจจุบนั นี้แหละ ห้ําหัน่ กิเลสไป เกิดขึ้นมาแลวตองทําลายไป
เดี๋ยวนั้น ไมเก็บไมกักขังไว อยางนอยที่สุดไมเก็บกักขังขามคืน วันนีม้ ีกิเลสอยูสิบเรื่อง ก็ตองพิจารณาละให
หมด
ถานักปฏิบัติที่มีสติ มีสมาธิ มีปญญารูเทาทันในปจจุบนั เขาก็จะสามารถละไดในปจจุบัน ธรรมซึ่ง
กิเลสนั้นเกิดขึน้ ในขณะนั้น อุบายปญญาก็เขาทําลาย ละวางออกไป จิตก็วางจากอารมณ มีสติมีสมาธิอยู
ในอิริยาบถทั่วไป หลังจากนั้นแลวก็อีกครึ่งชั่วโมงกิเลสก็เกิดขึ้นมาอีก หรืออีกชั่วโมงกิเลสก็เกิดขึ้นมาอีก
อาจจะเกิดจากตาเห็นรูป

หูไดยินเสียงหรือเกิดความรูสึกภายในจิตใจของเราเกิดขึ้น

สติปญญาก็ตอง

พิจารณาอารมณในขณะนัน้ เลย ใหละวางไปจากจิตใจของเรา ใหจติ วางจากอารมณ เมื่อทําเชนนี้อยู
เสมอๆ เมื่อเวลาเราเขาที่ สํารวมอิริยาบถนั่งสมาธิ มีสติกําหนดอยูกับกรรมฐานที่เราภาวนา จิตของเราก็จะ
เปนสมาธิ รวมไปสูความสงบไดงาย ทําจิตใหสงบไดงาย เพราะจิตเราวางจากอารมณ ไมคอยมีอารมณ
รบกวนจิตใจของเรา กําหนดสติอยูกับกรรมฐานที่เราภาวนา เราก็มีสติตั้งมัน่ อยูตรงนัน้ จิตก็ละเอียดลงไป
สมาธิก็ปรากฏขึ้นจากอยางหยาบก็ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆหรืออยูในอิริยาบถเดินจงกรมก็ตาม

เมื่อเขาที่

ทางเดินจงกรม เราก็ไมมีอารมณอะไรคั่งคางที่ผานมา เมื่อเรากําหนดสติเกี่ยวกับการกาวเดินจิตเราก็เปน
หนึง่ อยูตรงนัน้ เพราะสติปญญา คืออารมณตางๆออกไปจากใจเราทุกขณะจิต ถาเราไมเก็บไมกักขัง
อารมณไว เพราะฉะนัน้ การสํารวมในแตละวันจึงไมเห็นจะตองมีเรือ่ งยุงยากลําบากอะไรเลย เพราะในวัน
หนึง่ กับคืนหนึง่ ก็เปนเหมือนกันนั่นแหละ วันพรุงนี้มะรืนนี้ก็เปนเหมือนกัน

ในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ถาเรายังเปนผูซึ่งควบคุมจิตใจตัวเองไมได เราก็กําหนดเวลาวาเราจะนอนวัน
ละกี่ชั่วโมง ขนาดไหนจึงจะดีแลวก็ควรที่จะทําตามความตัง้ ใจอันนั้น ไมใชยอมแพกิเลส เชน กําหนดวาจะ
นอน ๔ หรือ ๕ ชั่วโมงก็ตาม เมื่อถึงเวลาแลวตองลุกขึ้นตอสูกับนิวรณ ทําความเพียร นีค่ ือการฝกทวน
กระแสของกิเลส ไมใชวาเรากําหนด ๔ ชัว่ โมง หรือ ๕ ชั่วโมง แลวนอน ๕ ชั่วโมงแลวอยากจะนอนตอก็นอน
ไป ไมไดสะดุง กลัวตออะไรทั้งหมดทัง้ สิน้ ถาเปนองคหลวงพอชาทาน สมัยกอนทานใชอุบายปญญาของ
ทานเมื่อถึงเวลาแลวทานบอกกับตัวเองวา เมื่อทานมีสติรูวาถึงเวลาที่จะตื่นแลว มีสติรูวาถึงเวลาที่จะตืน่
แลว ทานก็ตักเตือนจิตใจตัวเองวาหนึ่งนรก สองนรก สามนรก สอนตัวเองวาถาไมตื่นนะลงนรก ย้าํ ถึง ๒-๓
ครั้ง เพื่อที่จะใหดดี ตัวขึ้นจากเสื่อ จากหมอนทีท่ ําความเพียร เพราะเปนอุบายเฉพาะองคทานในแตละอยาง
วาใหจิตใจกลัวตอนรก กลัวตอภพภูมิไมดี ทานจะไดกระทําความเพียร จะไดกระตุน เตือนจิตใจ เราก็ตองมี
อุบายปญญา หาอุบายปญญาใหได นอนขนาดไหน จึงจะพอดีโดยปกติ นอกจากวาอาพาธ หรือวาทํา
ความเพียรมาหลายวันตอเนือ่ ง เหนื่อยลาก็ผอนไปได อาจจะ ๕-๖ ชั่งโมง เปนบางครั้งก็ไมเปนไร หรือ
บางครั้งเราขยันทําความเพียรมากๆอาจจะนอนนอยลงก็ได
เราตองรูจักพลิกแพลงในเรือ่ งของการที่จะทําความเพียร หรือในเรื่องกระบวนทาทีจ่ ะตอสูภายใน
ใจของเรา

เมื่อเราจับเวลาในการนอนของเราเรียบรอยแลววานอนขนาดไหนจึงจะพอดี

ภัตตาหารของเราก็มีเพียงครัง้ เดียวเทานั้น

อันนี้ก็พิจารณาไดงาย

การขบฉัน

เราฉันภัตตาหารเพียงเพื่อบรรเทา

ทุกขเวทนาทางรางกาย เพียงเพื่อบําเพ็ญภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึง่ เทานั้น พิจารณาอาหารแตพอดีไมให
แสลงโรค ไมใหแสลงตอรางกายของเรา ฉันภัตตาหารแตพอดี บางครัง้ ก็มากเกินไป ก็แลวแตที่จะหาอุบาย
ที่จะขูดเกลากิเลส ตอสูกับกิเลสที่อยูภายในใจของเรา แตสําหรับพระที่อยูในสํานักของเรานี้ อาหารนัน้
ไมไดนอย คอนขางจะมากเกินไปดวย แตก็ตองรูจักในการที่จะพิจารณาฉันแตพอดีเปนสิ่งสําคัญ ไมใชวา
ฉันภัตตาหารไปดวยความอยาก
เมื่อฉันภัตตาหารไปดวยความอยากไมมีประมาณ เมื่อฉันมาก ก็จะนอนมาก เมื่อนอนมากก็จะทํา
ความเพียรนอย อันนี้เปนชวงของกิเลสที่จะดําเนินจิตใจใหเสื่อมถอยลงไป เพราะฉะนั้นเมื่อไรเราสํารวมการ
ขบฉันแตพอดี ไมใหเกิดนิวรณมาก เราก็มสี ติ มีสมาธิ มีปญญาที่จะหามนิวรณ เราก็มีเวลามากในการที่จะ
ปรารภความเพียรไปตลอด สติก็ตงั้ มัน่ ขึน้ ไดงายเพราะกายก็เบา จิตก็เบา มีสติทําสมาธิไปทุกๆ อิริยาบถ
สํารวมจิตใจของเราอยูเสมอ ในจิตใจของเรานีต้ องปรารภความเพียรอยูตลอดเวลา ไมใชวาปรารภในการ
คลุกคลีกันหรือพูดคุยกัน เห็นหมูค ณะ เห็นเพื่อนสหธรรมิกก็ดูดกันเขาไปเหมือนแมเหล็ก กระแสแมเหล็ก

ดูดเขาไปรวมกันอยางนั้นมันไมถูก มันตองเปนกระแสแมเหล็กที่ผลักกันออกคนละขั้วๆ เห็นกันก็ดีดออก
หางๆ และเดินเขาที่ทางจงกรม นัง่ สมาธิ ปรารภความเพียร
นักปฏิบัติ ครูบาอาจารยสมัยกอนตองทําแบบนั้น การพูดคุย พูดคุยแตจําเปน ถึงแมวาทํากิจ
รวมกันก็ตามจะ ๒๐ องคหรือ ๕๐ องคก็ตามหรือ ๑๐๐ องคกต็ าม ถาผูปฏิบัติอยูในหมูน ั้น ก็จะสํารวมสติ
สํารวมจิตใจอยูทุกๆ อิริยาบถ การพูดคุยเมื่ออยูรวมกัน ก็จะพูดคุยกันแตนอย เมื่อเสร็จธุระสวนรวมก็จะไม
สนใจในการพูดคุย ก็จะดีดตัวออกไปหาที่สงบสงัดนัง่ สมาธิหรือเขาที่เดินจงกรม นั่งสมาธิอยูเปนประจําโดย
สม่ําเสมอ นีค่ อื การปรารภความเพียรของผูที่หวังมรรคผลนิพพานเปนที่สุด ทานจะทําเชนนี้ไปตลอด เพราะ
ตราบใด เมื่อกิเลสไมสิ้นไปจากใจ ทานก็จะไมคลายจากความเพียร ถายังมีลมหายใจอยูก็จะตอสูทําความ
เพียรไปตลอด นักประพฤติปฏิบัตินนั้ ตองเปนเชนนี้
เมื่อเราตองการที่จะพักผอน จําวัตรขนาดไหนจึงจะพอดี ฉันขนาดไหนจึงจะพอดี การทําความ
เพียรขนาดไหนจึงเปนสมาธิเกิดขึ้น นัง่ สมาธิวันละชั่วโมง เดินจงกรมวันละชั่วโมง สมาธิไมเกิด ก็นั่งเปน ๓
ชั่วโมง เดินจงกรมเปน ๓ ชัว่ โมง สมาธิไมเกิด ก็นงั่ เปน ๔ ชั่วโมง เดินจงกรมเปน ๔ ชั่วโมง ทําใหมาก
จนกวาสมาธิจะเกิดขึ้น เพราะเรามีเวลาวางมากในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ทางโลกเขายังทํางานวันละ ๗-๘
ชั่วโมง บางคนนัน้ ทํางานมากกวานั้น ทําเกินเวลาอีกเพื่อที่จะหาปจจัยมาเลี้ยงครอบครัว เราเปนผูมาผูเดียว
ไปผูเดียว มีเวลาวางมากตลอดทัง้ วัน ซึง่ เราก็ไมไดใหมารวมกันตอนเชาตอนเย็น มีเวลาในการปรารภความ
เพียรมาก เราเอาเวลาที่มากนั้นไปนอน ไมทําความเพียร สมาธิจะเกิดขึ้นทีต่ รงไหน เราปรารถนาทีจ่ ะรูธรรม
เห็นธรรม ปรารถนาที่จะละกิเลสภายในจิตใจของเรา แตถาไมปรารภความเพียร ไมเดินจงกรม ไมนั่งสมาธิ
มีแตคลุกคลีกัน สมาธิจะเกิดขึ้นไดอยางไร
เพราะฉะนัน้ เราตองฉลาดในเรื่องของจิตของเรา

รูจักทวนกระแสของกิเลส

ทวนกระแสจิตทํา

อยางไรสมาธิจึงจะเกิดขึน้ ความตายก็มาปรากฏขึ้นกับเราตลอดเวลา นั่นแหละ ไมชาก็เร็วเราอยาคิดวาเรา
จะมีอายุถึง ๗๐-๘๐ ป มันก็ไมแนนอน นอนหลับคืนนี้หายใจเขา อาจจะไมหายใจออกก็ได หายใจออก
เสร็จอาจจะไมหายใจเขาก็ได ความตายตามติดมาตลอดเวลา ครูบาอาจารยที่ปฏิบัติ ทานจึงมีคํากลาววา
มัจจุราชตามไมทัน เพราะทานปลอยวางทุกสิ่งทุกอยางออกจากใจ มัจจุราชทานตามสมมติ ตามมาสมมติ
ก็ตามแตเพียงธาตุขันธเทานัน้ ธาตุขนั ธก็แตกสลายไปตามกัน เปนธรรมชาติปราศจากกรรมทั้งหลายทั้ง
ปวง ซึ่งจะติดตามไป ตามไดแตสมมติเพียงธาตุขันธเทานั้น เพราะฉะนัน้ เมื่อเราปรารภความเพียรอยูเสมอ
สมาธิเกิดขึ้น จิตใจเปนหนึ่งตั้งมั่น เราก็จะเห็นจิตแยกจากอารมณ เมื่อเห็นแลวเราก็ทําใหมาก ทําใหจิต

เปนหนึ่งอยูเสมอๆ ทุกๆ อิริยาบถ ตั้งแตเรานั่งสมาธิจิตสงบ เดินจงกรมจิตไมสงบ หรือเดินจงกรมจิตสงบ
นั่งไมสงบ ก็ทาํ ความเพียรจนนัง่ ก็สงบเดินก็สงบ
แตกอนนัน้ พอออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิ หรือออกจากอิริยาบถเดินจงกรม จิตใจก็หลงไปกับ
อารมณทั้งหลายอีก จิตใจก็ไมสงบทรงอารมณอยู ทรงสมาธิอยูไดไมนาน เราก็พยายามที่จะมีสติ ตาม
รักษาจิตใจของตน เมื่อเวลาออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิก็ตาม มีสติเฝาดูใจเราตอไป สะกดรอยตามทุกๆ
ขณะจิต เหมือนกับเรานัง่ สมาธิหรือเหมือนกับเราเดินจงกรม สติสมาธิก็ตอเนื่องกันไปเปนสายมีความสงบ
เกิดขึ้นจนจิตเปนหนึ่งตัง้ แตเดินจงกรม นั่งสมาธิ หรือยืนทําอะไรก็แลวแต จิตเปนหนึ่งไปตลอดทุกๆ
อิริยาบถ เหมือนกับที่องคหลวงพอชาทานวา เหมือนเราเปดกอกน้ําหยดไปทีละหยดหางๆ เปดกอกน้ํา
นอยๆ ก็หยดทีละหางๆ เราก็เรงกระแสน้ําขึ้น หยดก็ถี่ขึ้นๆจนเรงน้ําใหเต็มที่ จากหยดน้ําก็เปนสายน้ําติดตอ
ตอเนื่องกันไป สติสมาธิก็เหมือนกัน เมื่อเราทําความเพียรจิตสงบเวลานั่งสมาธิเราก็ทําความเพียร เมื่อสงบ
ในอิริยาบถเดินจงกรมเราก็เดินจงกรมนัง่ สมาธิตอเนื่องกันไป ไมวาจะในอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน
เมื่อจิตเปนหนึง่ จิตเปนหนึง่ คือจิตที่วางจากอารมณ มีสติอยูในปจจุบันธรรม มัน่ คง มัน่ คงเปน
หนึง่ เมื่ออารมณเกิดขึน้ ตาเห็นรูป หูไดยินเสียง เกิดกิเลสเกิดขึ้นก็เห็นชัด เพราะมีทางออกอยูทางเดียว
เหมือนรูจอมปลวก รูจอมปลวกที่มีตัวเงินตัวทองอาศัยอยู สัตวรายอาศัยอยูในนั้นมี ๖ รู เราก็ปดเสีย ๕ รู
เหลืออยูรูเดียว คอยดูมนั ไวจะไดจับตัวเงินตัวทองได จับสัตวรายได ปดเสีย ๕ รู ปดทางเขาทางออก ๕ รู
เหลือรูเดียว เฝาดูมันโผลมา เราก็จับไดเหมือนกับเราสํารวมใจเรา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มาสํารวมที่ใจอัน
เดียวไมตองสนใจทีต่ า หู จมูก ลิ้น กาย เหมือนเราปดรูจอมปลวก รูทางเขาออกของรูทตี่ ัวสัตวรา ยเขามา
เรามาดูที่ใจที่เดียว มีสติเฝาดูตรงนัน้ อารมณเกิดขึน้ ทางนี้ กิเลสเกิดขึ้นทางนี้
ถาเรามีสติตงั้ มั่นอยูในปจจุบันธรรม ตาเห็นรูป หูไดยินเสียง ไมตองไปสนใจไปกับทางตา ทางหู
สํารวมที่ใจ ความโลภ ความโกรธ ความพอใจ ความไมพอใจ ความกําหนัดยินดีในกามทั้งหลาย เกิดขึ้นตรง
นี้ เมื่อสติสมาธิตั้งมัน่ อารมณเกิดขึน้ มีปญญาพิจารณาทําลาย ตีหัวมันตรงนั้น ตัดคอมันตรงนัน้ โผล
ขึ้นมามีอารมณเกิดขึน้ มา เราก็ทําลายดวยอุบายปญญาอยางแหลมคม เฉียบคมในขณะจิตนัน้ เมื่อละ
ออกไปในขณะจิตนั้น จิตก็วางจากอารมณเพราะตา หู จมูก ลิ้น เปนเครื่องเชื่อมตอรูป เสียง กลิ่น รส
สัมผัส เทานัน้ แหละ ความรูส ึกนี้เกิดขึ้นที่ใจ มีสติเฝาดูใจดวงเดียวทุกๆขณะ จิตที่อารมณเกิดขึ้น สติปญ
 ญา
ก็พิจารณาละไปตลอดๆ ไมวาจะเกิดอารมณกี่ครัง้ ก็พิจารณาละทุกครั้ง จิตก็จะมีความสงบเยือกเย็น

เมื่อปลอยวางไปแลวอยูกับความวาง อยูกับปจจุบันธรรมเขาสูตรงนี้ คือ กระแสของมรรค มรรค
ปฏิปทาคือตรงนี้ สติ สมาธิ ปญญา คืออริยมรรค ตรงนี้ คราวนี้แหละ กิเลสจะไมโผลขึ้นมา ความอยากเกิด
ขึ้นมา ความโลภเกิดขึ้น พิจารณาในปจจัย ๔ ของเรา พอใจในสิ่งที่เรามีอยู ละออกไป ความโกรธ ความ
อาฆาตพยาบาทเกิดขึ้น สติปญญา เจริญเมตตา ใหอภัยซึ่งกันและกัน ละออกไป ราคะ ความกําหนัดยินดี
ในกามเกิดขึ้น พิจารณาอาการ๓๒ อสุภกรรมฐาน ธาตุกรรมฐาน ละความยึดมั่นในกายตนออกไปในขณะ
จิตนั้นเปนเครือ่ งแกในปจจุบันธรรม อารมณนั้นก็จะตกออกไป ยิ่งมีสติปญ
 ญาที่จะหาอุบายหาเครื่องมือแก
อยูตลอดเวลา อารมณจะมีมาแตไหน เกิดขึ้นมาก็ทําลายไดเดี๋ยวนั้น สติปญ
 ญาคม ทันตออารมณเพราะมี
สติเปนพื้นฐาน มีสมาธิเปนทามกลาง มีปญญาที่จะรูเทาทันอารมณ รูเ ทาทันกิเลสทุกๆขณะจิต
เมื่ออารมณภายนอกไมปรากฏขึ้น อารมณทางทีต่ าเห็นรูป หูไดยินเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นสัมผัสรส
กายสัมผัสเย็นรอนออนแข็ง เราพิจารณาถึงความไมเที่ยง ความไมใชตัวตนอยูสม่ําเสมอ จิตก็วางมีสติตงั้
มั่นอยูในปจจุบันธรรม วางจากอารมณ พิจารณามันซ้าํ ๆ ซากๆ จนถึงจิตมันเห็นชัด มันก็วางลงไป เมื่อ
อารมณกิเลสเกิดขึ้นมา ก็อยูที่ใจของเรา ความพอใจ ความไมพอใจ สติปญ
 ญาเฝาดูภายในดวงใจของเรา
ก็จะมีอุบายปญญาพิจารณาละออกไป เมื่อจิตวางจากอารมณภายนอก ก็ยกรางกายเราขึ้นมาพิจารณา
งานประจําของเรา คือ การพิจารณารางกายของเรานี้ จะพิจารณาผมสวนเดียวก็ได หรือขน เล็บ
ผิวหนัง กระดูก หรือสวนใดสวนหนึง่ ในรางกายของเรานีก้ ็ได พิจารณาใหเห็นเปนปฏิกูล หรือจะพิจารณา
อาการ ๓๒ ใหละเอียดไปก็แลวแตจะพิจารณาอยางไรก็ได ใหเห็นความไมเที่ยง ความไมสะอาด ความ
ไมใชตัวตนของรางกายนี้ พิจารณาจนรูชดั ที่ใจของเรานี่แหละวา กายของเรานี้มันเปนของไมเที่ยง เปนของ
ไมใชตัวตน ใหมีสติมีปญ
 ญารูเทาทัน ไมใชวาจะยึดรางกายนี้เปนตัวเปนตน เมื่อโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน
จิตใจก็เปนทุกข

เมื่อรางกายจะแตกสลาย

จิตใจก็เปนทุกข

เพราะความหลงความยึดมั่นในกายตน

สติปญ
 ญาที่เฝาพิจารณาจนรูชดั เขาไป รูเทาทันวารางกายนี้เปนสักแตวาธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ
ประชุมกันขึน้ มาแลวแตกลงไป หาใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขาไม พิจารณาละอยางหยาบ ก็ไมสะดุง กลัวตอ
โรคภัยไขเจ็บตอมรณะภัยทัง้ หลายแลว ที่ครูบาอาจารยทานบอกวาเห็นแตกกอน แตกก็ตรงนี้แหละ เห็น
ตายกอน ตายก็ตรงนี้แหละ จิตมันไมยึดมัน่ ถือมั่นในกายตนสวนหนึง่ ละไดสวนหนึง่
รางกายของเรามีความยึดมั่นถือมั่นอยู ๓ สวนตามสมมติ เพื่อใหเขาใจงาย ถาละไดสวนหนึง่ ความ
หลงในกายตนนี้ก็สิ้นไป เมือ่ ละสักกายะทิฏฐิ ความยึดมัน่ ถือมั่นทีเ่ ราเห็นวาเปนตัวเปนตน จิตใจก็ไมสะดุง
กลัวตอโรคภัยไขเจ็บ ดูแลรักษาไปตามหนาที่ จะหายก็ชางไมหายก็ชาง แตกก็ชางฉันรูม าแลว ฉันไม

หวั่นไหวแลว เมื่อรางกายจะแตกสลายแตกก็ชางฉันเห็นมาแลว เห็นมานานพอสมควรแลว ใชรางกายนี้
พอสมควรแลว เมื่อหมดวาสนาตอนนี้ จะแตกก็แตกไป ภพชาติขางหนาฉันดีแน ไมมีชาติที่ ๘ รูอยูแกใจ
หรือยางเขมขนขึ้นมานี่ไมเกิน ๓ ชาติ อยางเขมขนขึ้นมาก็อีกไมเกินชาติเดียวเทานั้น ฉันก็รูภายในจิตใจ
ของฉันนี่แหละ นีต่ องทําใหเกิดขึ้นแบบนัน้ ความโลภ อะไรในโลกนี้ฉันก็บรรเทาเบาบางลงไปแลว ความ
อาฆาตพยาบาทก็ไมมีออกจากใจแลว อารมณภายในจิตใจซึง่ ละเอียดขึ้น ความพอใจ ความไมพอใจก็มี
นอย ถาฉันยังมีชีวิตอยูฉันก็จะเรงบําเพ็ญภาวนาในศีล สมาธิ ปญญาใหยิ่งๆขึ้นไปนีแ่ หละ
เมื่อเขาประตูปากทางตกกระแสมรรค ผล นิพพานแลวก็งายเหมือนเรือใหญเขาคลองเล็ก เรือใหญ
เขาคลองเล็กมาแลวนี่มันกลับตัวไมไดแลว มันก็ไหลไปสูทองมหาสมุทรนัน่ แหละ ไหลไปเรื่อยๆจนไปสูทอง
มหาสมุทร เปนผูซึ่งตกกระแส คือ พระโสดาบันนั่นแหละ คือตกกระแสพระนิพพาน ไมยอนกลับแลว ไมไหล
กลับ บายไปขางหนาเรื่อยๆ ภาพชาติสั้นเขาไปเรื่อยๆ ถายังมีรางกายมีธาตุขันธ เราก็บําเพ็ญในศีลสมาธิ
ปญญาที่อยูทเี่ ดียวนี่แหละ พิจารณารางกายกับพิจารณาอารมณ ภายในใจของเรานี่แหละทีเ่ ดียว เขาทํา
นากัน เขาทําที่เดียวนี่แหละ ปนหี้ วานกลาขาว ดูดนิ ดูน้ําดูปุยใหดี ทํานาดีแลว พอขาวออกรวงดีแลวเก็บ
เกี่ยวนี่แหละ ปหนาก็มาหวานที่เดิมอีกแหละ ทําอยูที่เดียวนี่แหละนา ทํานาอยูที่เดิมนี่แหละ ก็มาเก็บเกี่ยว
อีก การพิจารณารางกายก็เหมือนกัน พิจารณาอยูที่เดียว นี่แหละเปาหมายการพิจารณาใหเห็นชัดที่สุดจน
ลืมตา หลับตานึกถึงรางกายของเราใหเห็นชัดที่สุด เจริญในศีล สมาธิ ปญญา นี่แหละเปนอริยมรรค
พิจารณาเปาหมายของการพิจารณา คือ ตางกายภายในกายตน มันจะไมสงสัยหนทาง
ดําเนินเพราะมันละความยึดมัน่ ถือมั่นไดสวนหนึง่ มันจะมีความเชื่อมั่นในศีล สมาธิ ปญญา พิจารณากาย
ใหละเอียดขึ้นไป จะพิจารณาอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรฐานก็แลวแตจริต พิจารณาใหมันรอบรูใหละเอียด
ไป สงสัยตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้น สติปญ
 ญาอยากพิจารณาสวนใดก็พิจารณาไป เ มื่อพักจิตในความสงบ
แลวก็ยกรางกายขึ้นมาพิจารณา เมื่อพิจารณารางกายแลวก็พักจิตลงสูความสงบ หรือเมื่อสติสมาธิตงั้ มัน่ ดี
แลว สํารวมในอิริยาบถนั่งสมาธิจะพิจารณารางกายเลยก็ได หรือเขาที่เดินจงกรมจะพิจารณารางกายเลยก็
ได ใหปญญาอบรมสมาธิก็ได หรือทําความสงบกอนใหสมาธิอบรมปญญาแลวมาพิจารณาทีหลังก็ได ทํา
สลับกันไปอยางนี้ อารมณตางๆก็เกิดขึ้นนอย เพราะอารมณความพอใจ ความไมพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส
สัมผัสภายนอกก็ไมมีแลว มีแตอารมณภายในใจของเรา ความพอใจความไมพอใจก็ลดลง
เมื่อเรามีสติสมาธิตั้งมั่นอยูเสมอทุกๆอิริยาบถ มันก็เห็นเหมือนตัวสัตวรายออกจากรู ออกมากี่ตัวก็
ฟนหัวได ตัดคอไดอารมณโผลขึ้นมาแลวก็ตัดสิน สติปญ
 ญาพิจารณาก็ตัดสิน ความพอใจ ความไมพอใจ

ในขณะจิตนัน้ ก็พิจารณามีเครื่องแกกันตลอดเวลา พิจารณาละอารมณออกไปใหจิตวางจากอารมณ แลว
ยกรางกายขึ้นมาพิจารณาสติปญญาที่พิจารณารางกายรอบรูลงไปสวนที่ละเอียดขึน้ คือสวนกลาง ละ
อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนใหออกไปไดเบาบางลงไป ความหลง ในกายตนมันก็บรรเทาเบาบาง
ลงไปอีก เมื่อผลปรากฏขึ้นแกใจ อารมณตางๆก็บางลงไป อารมณที่ละเอียดภายในใจ ความพอใจ ความไม
พอใจเล็กๆนอยๆ ความยึดมั่นถือมั่นภายในกายตน จึงมีบางเล็กๆนอยๆนานทีละครั้ง
ถึงแมวาละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไดแลว ไปอยูในปา ในที่สงบสงัดที่มีอนั ตราย อาจจะเกิด
ความกลัวขึ้นมาบาง แตสติปญญาจะพิจารณาไดเร็ว ตัง้ มั่นไดเร็ว เพราะฉะนั้นสติปญญายังไมตอ เนื่อง ยัง
ละอุปาทาน

ความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไมไดโดยเด็ดขาด

อาจจะมีความหวาดสะดุงกลัวขึ้นมาบาง

 ญาทํางาน
เพราะยังมีอุปาทานอันละเอียดอยู แตสติปญญาละไดเร็วจิตก็เปนกลางไดเร็วตลอดเวลา สติปญ
ไปตลอด พิจารณากาย พิจารณาอารมณภายในใจของเรา อารมณความโลภ ความโกรธ ความกําหนัด
ยินดีในกามทัง้ หลายก็นอยลงไปๆ จนมาเห็นตนตอของกิเลส ซึง่ จิตเราหลงยึดมัน่ ในกายของเรานี้วาเปน
ตัวตนของเรา จึงหลงยึดมั่นถือมั่นในรางกายของบุคคลอื่นวาเปนสิ่งสวยงาม จึงหลงยึดมัน่ ในวัตถุธาตุ
ทั้งหลายวาเปนของเรา ความโลภ ความโกรธ ความหลงจึงเกิดขึ้น
เมื่อทวนกระแสยอนทวนกระแสเขาไปพิจารณารางกายภายใจกายตน ใหเห็นเพียงสักแตวาตูดิน
ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ พิจารณาซ้ําๆซากๆ จนจิตเขาไปสูความวาง ตั้งแตวางชั่วคราวจนกระทัง่ เห็นชัดวา
รางกายของเรานี้มันไมเที่ยว มันไมใชตัวตน รางกายนี้ไมใชจิตนี้ จะเปนรางกายอดีตก็ตาม เกิดขึ้นมาไมรูจะ
กี่ภพกี่ชาติหรือตายไปที่เกิดขึ้นมาในขณะนี้จนบัดนี้ มันไมเที่ยงมาตลอด และรางกายของเรานี้มันจะเสื่อม
 ญาเห็นเชนนัน้ ไม
ไปตลอดในอนาคตจะเสื่อมไปตลอด มีความไมเที่ยง และมีความแตกสลายไป มีสติปญ
เที่ยง ไมใชตวั ตนประกอบไปดวยธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ พิจารณาซ้ําๆซากๆ ใครถนัดอสุภ
กรรมฐานก็พิจารณาแยกแยะไป ใหจิตเขาไปสูความวาง ปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน
เมื่อวางจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตน เห็นรางกายในอดีตวาไมเที่ยง รางกายในอนาคตก็ไม
เที่ยง รางกายในปจจุบันวาไมเที่ยง ไมใชตัวตน ถาเห็นชัดประจักษขึ้นที่ใจ มันปลอยวางความยึดมั่นถือมั่น
ในกายตนออกไปโดยสิ้นเชิง เมื่อนั้นรางกายบุคคลหนึง่ ก็สักแตวาธาตุตามธรรมชาติ วัตถุธาตุทงั้ หลายใน
โลกนี้ก็เปนสักแตวาตุตามธรรมชาติ คือ ธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ ไมมีอะไรมีแตสงิ่ ซึง่ สมมติกัน
ขึ้นมาเพียงชั่วคราวเทานั้น เมื่อจิตเห็นเชนนี้ จิตก็วางจากความยึดมั่นถือมั่นลงไป ความโลภก็ดับลงไป จิตก็
วางจากอารมณทั้งหลายทั้งปวง ไมมคี วามยึดมั่นถือมั่นในลาภ ยศ สรรเสริญ วาง วางลงไป ไมตดิ อยูใน

ลาภ ยศ สรรเสริญ ไมยึดมัน่ ถือมั่นในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ไมมีความโลภในวัตถุธาตุทั้งหลาย ไมมี
ความโกรธ ไมมีความอาฆาตพยาบาท ไมมีความหลงในกายตน จิตวาง จากสมมติทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็มี
ความสงบเยือกเย็นใจ หรือมีความสุขใจปรากฏขึ้น
ความรอนอันเกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลงในกายตนมันดับสิ้นไป ความเย็นก็ปรากฏ
ขึ้น มันเปนความสงบที่เยือกเย็นตรงนี้เองมีสติตั้งอยูในปจจุบันธรรม แตก็ยังมีความหลงซึง่ ยึดในปจจุบัน
ธรรมนั้นเปนตัวจิต แตจติ วางจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตน ในวัตถุธาตุทงั้ หลายก็จริง แตยังไมวางจาก
ความยึดมั่นถือมั่นในจิต ซึง่ มีความหลงในยึดมัน่ ถือมั่นในปจจุบันนัน้ เปนตัวจิต ในปจจุบนั ธรรมนี้ ยังมี
เวทนาของจิต สัญญาของจิต เวทนาหรือความสุข ความทุกขความวางเฉย เวทนาเหลานี้มคี วามสุข มี
อารมณซงึ่ เปนกุศลเปนเวทนาของจิต มีความจําไดหมายรูซึ่งยึดมั่นถือมั่นวาเปนตัวเปนตัน วาเปนจิตใจ
ของเราอยูตลอดเวลามานับภพนับชาติไมถวน มีความยึดถือวาความจํานี้เปนเรา มีความยึดถือวาในสังขาร
ความนึกปรุงแตงจะดีชั่วหรือเฉยๆก็ตามวาเปนใจของเรามาตลอด อันนี้ยังไมวาง จิตยังไมวางจากความยึด
มั่นถือมั่นในอารมณตางๆเหลานี้ ยังยึดมัน่ ถือมั่นอยู มีความยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณความรับรูต า งๆวาเปน
ตัวเปนตนเปนเรานี่แหละ
ความยึดมั่นถือมั่นของจิตซึง่ หลงยึดมั่นถือมั่นในตัวจิต คิดวาเปนจิตทีบ่ ริสุทธิ์แตยังมีกิเลสอยู คือ
ความหลงสวนละเอียดแตไมหลงในกายตนแลว หมดหนาที่ของการพิจารณารางกาย หมดหนาที่ของการ
พิจารณาธาตุทั้งหลาย ปจจัย ๔ เห็นสักแตวาเห็น ไดยินสักแตวาไดยิน แตไมยึดมั่นถือมั่นในตัวจิตวาเปน
ตัวจิต อันนี้ก็เหมือนกับเมล็ด เมล็ดมะมวง เมล็ดผลไมชนิดใดชนิดหนึ่ง เมื่อเราเอาเนื้อออกหมดแลว ลอก
เอาเนื้อออกแลวเหลือแตเมล็ดมะมวง เอาเนื้อออกก็เหมือนรางกายของเรานีห่ ละ เหมือนกับเนื้อมะมวง
หรือเนื้อผลไมอะไรก็แลวแต เราเห็นแลวเรารูจักแลว เราออกแลว เหลือเมล็ดมะมวง เราก็คิดวามันไมมีเนื้อ
มะมวง ไมมีเนื้อผลไมตางแตลองเอา ขวางมะมวงไปในทิศทั้ง ๔ พอถูกลมพัดไป ถาเปนเมล็ดผลไมหรือ
อะไรเล็กๆ ถูกลมพัดพายุพัดปลิวไป ตกไปในที่ทงั้ หลายทั้งปวง มันเจริญงอกงามขึ้นมาไดอีกนะ เมล็ดนี่
ผลไมนี่ หรือเมล็ดพืชอันเกิดขึ้นมาเปนลําตน กิ่ง กาน ใบไดหรือเปนผลไมออกมาไดนี่แหละ มันมีเชื้อยางอยู
มันไปเกิดได
ภพของจิตก็เหมือนกัน ซึ่งยึดมัน่ ถือมั่นในเวทนาของจิตในสัญญา ในสังขาร วิญญาณของจิต ก็
เปนภพชาติเกิดขึ้นได เพียงวาถึงแมวาไมมีภพชาติในนรก เปรต อสูรกาย สัตวเดรัจฉาน มนุษย เทวดา หรือ
พรหมเบื้องต่ํา แตยังมีสภาพภาวะพรหมยังมีที่ไปโดยกําเนิดตรงนัน้ สําหรับผูซ ึ่งยังระงับกิเลสใหหมดไมไดก็

ติดอยูตรงนั้น ติดอยูในปจจุบันธรรม เขาถึงบอกวาใหใชสติปญ
 ญาเจริญศีล สมาธิ ปญญา พิจารณารื้อจิต
ตรงนี้ เหมือนจิตที่สะอาดแตยังไมบริสทุ ธิ์
จิตที่มีสติอยูในปจจุบันธรรม ไมยึดมัน่ ถือมั่นในรางกาย ไมยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทงั้ หลาย เปน
จิตที่สะอาด เหมือนเรากรองน้ําที่ไมสะอาดที่สกปรกดวยเครื่องกรองใหมันสะอาดขึน้ ในระดับหนึง่ ก็สะอาด
แตยังไมบริสทุ ธิ์ เราตองกรองมันจนใหบริสุทธิ์เหมือนกับน้ําที่ใชเครื่องกรองอยางหยาบ กรองมาพอสะอาด
แลวก็ใชเครื่องกรองซึ่งฆาเชือ้ โรค ฆาเชือ้ โรคใหมนั บริสุทธิ์ขึ้นมา เปนน้ําที่บริสทุ ธิ์ขึ้นมา ใจของเราก็
เหมือนกัน เมือ่ ละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายเรา กายคนอื่นแลว ก็เหมือนใจสะอาดขึน้ ตัง้ แตยัง
 ญาพิจารณาขันธทงั้ ๔ ตอไป
ไมบริสุทธิ์ ก็ตอ งเจริญศีล สมาธิ ปญญา มีสติปญ
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จิตนี้ละเอียดมาก ตองพิจารณาในจิต พิจารณาในธรรม
สภาวธรรมอันใดทีร่ ูเห็นก็ตาม ก็เปนอนัตตา พิจารณาใหละเอียดลงไป สติปญ
 ญาตองพิจารณาปลอยวาง
ความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาจิตใหได ปลอยวางความยึดมัน่ ถือมั่นในสัญญาของจิตใหได ในสังขาร ใน
วิญญาณที่ยึดมั่นถือมั่นวาเปนตัวตน พิจารณาปลอยวางใหออกไปใหสิ้นซากใหได จิตก็จะเปนอิสระหรือ
เกิดความบริสทุ ธิ์ขึ้นมา นีแ่ หละทีค่ รูบาอาจารยเรียกวาเปนธรรมธาตุ เปนความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาตรงนัน้
แหละ เหมือนกับผลไมที่ไมมียาง ไมมียาง ไมมียางที่จะไปเกิดที่ไปกอภาพกอชาติ ผลไมก็ไมสามารถที่จะ
ไปเกิดขึ้นไดแลว เมื่อผลไมแหงไมมียางอยูตรงนัน้ คือจิตที่บริสทุ ธิ์ก็เหมือนกัน ไมมภี พชาติที่จะกอกําเนิดได
อีก
ลักษณะของการประพฤติปฏิบัติก็พิจารณาถึงเรื่องของรางกายของเรา ถึงเรื่องจิตใจของเราเทานัน้
มีอยู ๒ อยาง ถายนยอลงมาก็เรียกวาพิจารณาที่จติ ของเรา แตในเบื้องตนก็มี ๒ อยาง พิจารณากาย
รางกายของเรามันก็ตอเนื่องไปกับเวทนาของกาย

พิจารณาจิตก็ตอเนื่องไปกับเวทนาของจิตหรืออารมณ

ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในจิต สภาวธรรมอันใดก็แลวแตทรี่ ทู ี่เห็น ก็พิจารณาในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเปน
อนัตตา มันไมใชตัวตน มันไมใชเรา มีแตจะปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอยางออกไป ไมใชวาเรารู
เราเห็นอะไรก็มายึดถือเอาวาเปนตัวเปนตน การประพฤติปฏิบัตินนั้ เปนไปเพื่อละเพื่อไถถอน ไมใชเพื่อยึด
หมายวาเปนนั่นเปนนี่ คือเปนก็เปนตามสมมติเทานั้น พูดตามสมมติเทานัน้ แตไมไดยึดยึดหมายเพิ่มอะไร
เขาไป มีแตละออกไป ปลอยวางออกไป สภาวธรรมทัง้ หลายทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นก็ดบั ไปไมมีอะไร ศีล สมาธิ
ปญญาเปนเครื่องดําเนินไปเพื่อที่จะแกกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลงเทานัน้ เปนอาวุธซึ่งใชตอสูซึ่ง
กันและกันแลวปลอยวางออกไป

การประพฤติปฏิบัติของเรานั้น

ตองประพฤติปฏิบัตใิ หจริงจัง

ไมใชวาทํากันเลนๆ

ดูอยาง

พระพุทธเจาหรือพระอรหันตสาวก ครูบาอาจารยเราเปนตัวอยาง ที่ทานมีบารมีปฏิปทาเชนไร ทานดําเนิน
จิตเชนไรจึงทําใหจิตสะอาดบริสุทธิ์เกิดขึ้น

ทําไมเราไมเอาเยี่ยงอยางพระพุทธเจาหรือพระอรหันตสาวก

ทั้งหลาย บางทีเราไปจับกิรยิ าครูบาอาจารยในเบื้องปลาย เราก็จะเอาอยางนั้นมาบาง อยากจะทําอยาง
ทานบาง ซึง่ ไมถูกตอง ครูบาอาจารยจึงบอก อยาเอาอยางแตใหเอาเยี่ยงในการประพฤติปฏิบตั ิ เพราะครู
บาอาจารยบางทีทานขามสมมติแลว ปลอยวางความยึดมัน่ ถือมั่นแลว เราจะไปเทียบหรือเสมอไมได แต
เยี่ยงเอาเยี่ยงการปฏิบัติของทานวาทานปฏิบัติเด็ดเดี่ยวมาขนาดไหน ปฏิบัติจริงจังมาขนาดไหน ความเอา
เปนเยี่ยงอยาง
พระพุทธเจาทานบําเพ็ญเพียรมาขนาดไหน ทําไมเราปฏิบัติยากลําบากเหลือเกินชาตินี้ ทําความ
เพียรก็ยาก รูเห็นธรรมก็ยาก ไมมีใครหลอกที่ปฏิบัติสบาย พระพุทธเจาทุกๆพระองค พระอรหันตสาวกทุกๆ
พระองคทานผานความยากลําบากมากแลวทั้งนัน้ ตองผานความยากลําบากจนแมแตชาติสุดทาย บาง
ทานปฏิบัติลําบากบรรลุธรรมไดชา บางทานก็ปฏิบัติลาํ บากบรรลุธรรมไดเร็ว บางทานปฏิบัติสบายบรรลุ
ธรรมไดชา บางทานปฏิบัตสิ บายบรรลุธรรมไดเร็ว ก็มีหลายประเภทในชาติสดุ ทายนี้ แตในเบื้องตนนัน้ ตอง
สรางบารมีเหมือนกันหมด จะไปทอแทอะไรการประพฤติปฏิบัติ ทอแทเปนเรื่องของอาการของกิเลส เปน
อาการของจิตไมใชใจของเรา ใจของเราตองเปนนักตอสู ลมแลวก็ลุกขึ้นมา ลมกี่ครัง้ ก็ลุกพยุงตัวขึ้นมา พยุง
ใจขึ้นมาตอสูก าวเดินตอไป
อยูในเพศผากาสาวพัสตรอันเปนธงชัยของพระอรหันต จะไปกังวลใจกับเรื่องอะไรทางโลก ชีวิต
หนึง่ ชีวิตเดียวสละไมไดหรือ เกิดตามมากี่ภพกี่ชาติแลว สละไปกับเรื่องกิเลสมาไมรูจักกี่ภพกี่ชาติ กี่สิบ กี่
รอย กี่แสนชาติยังหลงไปกับกิเลสในวัฏสงสารได แตในชาตินี้มีโอกาสเขามาบวชในเพศผากาสาวพัสตร
แลว ทําไมไมทําใหกิเลสมันสิ้นซากไปเลย หรือวามันยาก มันลําบาก ทําแลวก็ไมได ไมเห็นผล แลวทําขนาด
ไหนละ สํารวมขนาดไหน นอนมากหรือเปลา ฉันมากหรือเปลา ทําความเพียรนอยหรือเปลา ทําจริงๆจังๆ
มันตองรูผลเห็นผลขึ้นมา แบบหลวงพอชาทานวา ทําใหมันสุดๆ ขุดใหมันถึงขุดดินหาน้ํา ถาคลายความ
เพียรมันก็ไมเจอน้ําหรอก ถาใครคลายความเพียรทิ้งจอบทิ้งเสียมก็ไมเจอน้ํา เราอยาคลายความเพียรสิ
ความเพียรของเรานะ ทําขนาดไหนละ พูดใหฟงอยูเสมอ อยางนอยที่สุดทําจนหมดลมนี่นอยสุดของเราพระ
เรา สูทุกอิริยาบถทุกทาทุกทาง นั่งสมาธิไมได มีอาพาธ นอนก็นอนสูก ันละ นอนภาวนา สูทุกอิริยาบถ ไมมี
วันยอมแพ ยอมแพทางสมมติก็คือหมดลมเทานัน้ แหละ นอกนัน้ ถาฉันยังมีรางกายนี้มีความรูสกึ อยู ฉันจะ

ตอสูกับกิเลสตลอดเวลา ไมใหกิเลสครองใจฉันได ฉันจะตองทําลายกิเลสใหมันสิ้นไปจากใจ ไมใชวายอม
แพอยูเรื่อย หนาวก็ขี้เกียจ รอนก็ขี้เกียจ ฝนตกก็ขี้เกียจ ฝนตกเดินทางไมสะดวก ทางเดินเฉอะแฉะ ขึน้ กุฏิ
ดีกวานอนดีกวา มันเฉอะแฉะทางเดินจงกรม เราก็เดินหนาระเบียงของเรา ในหองของเราเดินได หรือมี
นิวรณความงวง เราก็ออกมาเดินทีศ่ าลายอมผา แตกิเลสจะพาหาที่นอน กางเสื่อกางหมอนอยูกันเปน
ประจํา
เราทุกวันนี้อาศัยปจจัย ๔ ของญาติโยมทีท่ ํางานมาดวย ความเหนื่อยยากลําบาก กวาจะไดปจจัย
๔ มาถวายพระสงฆในบวรพระพุทธศาสนา เพราะเขามีศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เราก็ตอง
สํานึกตรงนี้วา เราตองปฏิบตั ิใหคุมในปจจัย ๔ ของเขา ไมใชวาเปนสงฆแลวลืมตัวลืมใจของเรา คิดวาอะไร
เขาก็เอามาถวาย เราก็ตองพิจารณาไมใหเปนหนี้ชาวบานเขา ครูบาอาจารยถึงบอกไง ถึงพูดใหฟงเรื่อย
หลวงปูหลุยสเคยบอกวา พระนีต่ กนรกมากกวาฆราวาส ราวเหล็กในนรกนี้เหมือนลําตาล เอาผาจีวรพาดนี่
แกวงจะหักมิหักแหล นี่สมมติในสภาวะของมนุษยเปนอยางนั้น พระทุศีล พระไมปฏิบัติภาวนานั่นหละ ก็ไม
พนไปจากภพภูมิที่ลําบาก เราตองปฏิบัติใหมันคุม มีศีลธรรมวินัยเปนพื้นฐานของจิต อยางนอยที่สุดมีศีล
ของพระ เราสมาธิไดบางไมไดบางก็ไมเปนไร แตพยายามทํา ไมคลายความเพียรอันเปนเครือ่ งแผดเผา
กิเลสภายในใจของเรา ไมละไมคลายความเพียรอันเปนเครื่องแผดเผากิเลสภายในใจของเรา ไมมีละไม
คลายความเพียร จะคลายความเพียรก็บอกแลวไง หมดลมเมื่อไรนั่นแหละถึงจะคลายความเพียร นั่นแหละ
ทําความรูสึกไวอยางนั้น หมดลมนั่นแหละถึงวากันใหม
 ญาที่จะมุงมาด
แตนักปฏิบัติจริงๆ ถึงแมวาจะหมดก็ตามก็ไมคลายความเพียรนะ เพราะมีสติมีปญ
ที่จะอาฆาตกิเลส จองลางจองผลาญวางายๆไมวาจะกี่ภพกี่ชาติ จะทํากิเลสใหมันสิ้นไปจากใจ อยูดวยกัน
ไมไดหรอก กิเลสกับใจที่บริสุทธิ์ ไมวาจะเกิดอีกกี่ภาพ กี่ชาติ ทานก็จะทําลายกิเลส อยาวาแตชาตินเี้ ลย ถา
ฉันมีสติ มีความระลึกไดนะชัดๆเลยตอสูนี่ ถาเปนตัว เปนตนก็ตอสูกัน ถากิเลสเปนตัวเปนตน ถาเปนบุคคล
ประจันหนากันนี่ ถามีปนก็แลกกันละ ถามีมีดก็แลกกันละ ใครดีใครอยูเห็นดําเห็นแดงกัน ตองทําอยางนั้น
เราก็เหมือนกัน มาประพฤติปฏิบัตริ ะลึกถึงพระพุทธเจาพระอรหันตสาวกเปนแบบอยาง ปฏิบัติใหจริงจัง
ตอสูกิเลสเอาใหจริงจัง วันนี้เราออนเพลีย เราก็พักผอน พักผอนแลวพอมีกําลังแลวก็ตอสู มีสติ มีสมาธิ มี
ปญญาอยูเสมอๆ ปรารภความเพียรอยูเสมอ ลมแลวก็ลุก วันนี้แพกิเลส พรุงนีต้ องชนะ พรุงนี้แพอีกมะรืนนี้
ตองชนะ มะรืนนี้แพอีก มะเรื่องนีต้ องชนะ เอามันชนะใหได ใหเปนอิสระใหได ตองปฏิบัติใหจริงใหจัง

เมื่อเราอยูในสถานที่อันสงบสงัดแลว ทางสํานักตางๆมีสภาพที่สงบสงัด มีปจ จัย ๔ พอสมควร ที่
บอกไววาคอนขางมากไป พิจารณาใหรูจักใชแตพอดี รูจกั มักนอยสันโดษแตพอดี บําเพ็ญเพียรภาวนา หลัก
ใหญ คือ การบําเพ็ญเพียรภาวนา ไมสนใจในเรื่องปจจัย ๔ เทาไรนักหรอก เพียงเพือ่ อาศัยแคนั้นแหละ มุง
ปฏิบัติภาวนาจริงจังเอาแบบนั้น ไมยุงเกี่ยวกับสังคมภายนอกมากมายนัก ไมสนใจภายนอกอะไรทัง้ สิ้น มี
สติสํารวมในใจอยูตลอดเวลาในการปรารภความเพียร ทําแบบนี้ทุกๆวัน ทําวันเดียวนี่ วันหนึ่งกับคืนหนึ่งให
เต็มที่ แลวทําใหเหมือนกันทุกๆวันนั่นแหละเทานัน้ พอ ไมตองอะไรมาก วันนี้กใ็ หความคิดเห็นพวกเรา
พอสมควร ก็ขอยุติเพียงเทานี้

พึงสละแมชีวิตเพื่อธรรม
“ใหพากันตั้งใจบําเพ็ญเพียรภาวนา
การสละวัตถุของตางๆภายนอกนั้น
ยังนอยเกินไป
การสละอวัยวะทั้งหลายก็ยังนอยเกินไป
ถาผูที่ตองการรูธรรม เห็นธรรม
พึงสละแมชีวิตหรือทุกสิ่งทุกอยาง
จึงจะทําใหจติ ใจของเรานัน้
มีความบริสทุ ธิ์ขึ้นมาได”

พึงสละแมชีวิตเพื่อธรรม
พระธรรมเทศนา อบรมพระ วันที่๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๙

ในการที่พวกเราทุกคน ไดเขามาบรรพชาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนา จุดมุงหมายของการที่
เขามาอยูในเพศผากาสาวพัสตรนั้น

ไมใชเพื่อเปนเจาของลัทธิ หรือเพื่อลาภสักการะหรือเสียงสรรเสริญ

เยินยอทั้งหลาย แตการประพฤติพรหมจรรยนี้ใหเปนไปเพื่อความดับทุกขหรือเพื่อพระนิพพานเปนที่สุด อัน
นี้คือจุดมุงหมายที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรงมีจดุ มุง หวังที่จะใหพระสงฆสาวกนั้นปฏิบัติตาม
คําสั่งสอนของพระพุทธองค เพื่อเปนไปเพื่อความสิ้นทุกขแตเพียงอยางเดียว
เมื่อเราทุกคนไดวางภาระหนาที่การงานตางๆในชีวิตฆราวาสลง วางความปรารถนาในการครอง
เรือน แสวงหาโมกขธรรมเพื่อความหลุดพน ในการเขามาบรรพชา อุปสมบทอยูในเพศผากาสาวพัสตรนี้ จึง
พยายามที่จะมีความตัง้ ใจในการที่จะละความโลภ ความโกรธ ความหลง ออกจากจิตใจนี้ เพราะกิเลสซึ่ง
ครอบงําจิตใจของเราทุกคนนั้น คือ อวิชชา ความหลง ซึ่งหลงยึดมัน่ ถือมั่นในรางกายตัวตนนี้วาเปนตัวตน
ของเรา หลงยึดมัน่ ในความรูส ึกนึกคิดตางๆในความโลภ ความโกรธ ความหลง วาเปนใจของเรา ความทุกข
ทั้งหลายจึงเกิดขึ้น

เพราะฉะนัน้ เรามาประพฤติปฏิบัตินนั้ เพื่อที่จะละกิเลสใหสิ้นไปจากดวงใจของเรา

เพราะเมื่อเราสละวัตถุสิ่งของตางๆภายนอกออกไปจนหมดสิน้ แลว เราสละหนาที่การงานตางๆออกไป สละ
การครองเรือนออกไป
การอยูในเพศกาสาวพัสตรนี้ มีเพียงบริขาร ๘ ก็เพียงพอตอการประพฤติพรหมจรรยแลว ปจจัยสี่
ทั้งหลายที่เราไดอาศัย เราก็ทราบกันดีอยูแลววา เราอาศัยจีวร เครื่องนุงหมเพียงเพื่อประพฤติปฏิบัติอาศัย
การขบฉันภัตตาหารเพียงวันละมื้อ เพียงเพื่อบรรเทาทุกขเวทนามีกําลังที่จะประพฤติปฏิบัติ เพื่อที่จะแผด
เผากิเลสภายในดวงใจของเรา อาศัยเสนาสนะที่มุงบัง พอปองกันลม ฝนหรือภยันอันตรายตางๆ พระสารี
บุตรทานไดทรงกลาวไววา เสนาสนะอันใดซึ่งเมื่อเราคูขานั่งสมาธิลงไปแลว ฝนไมสาดเปยกถึงหัวเขาก็ถือ
วาใชได

ยารักษาโรคเราก็มีเพียงเพื่อบําบัดทุกขเวทนาแคนั้นอง

แตสงิ่ ที่สาํ คัญคือการพิจารณากาย

พิจารณาทุกขเวทนา ซึ่งเปนธรรมโอสถ ซึ่งจะทําใหจิตใจของเรานัน้ มีความสงบเยือกเย็น ไมหวั่นไหว
ทุกขเวทนาทั้งหลาย

เมื่อเราอาศัยบริขาร ๘ กับปจจัย ๔ เพียงเพื่อบําเพ็ญเพียรภาวนา ในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ก็เปนสิง่ ที่
เหมาะสมสําหรับชีวิตของสมณะแลว

เมื่อเราตัดความกังวลความทะเยอทะยานภายนอกออกไป

มี

สติปญ
 ญาควบคุมจิตใจของเรานั้น ใหอยูในขอบเขตของธรรมวินัย ถาเราไมควบคุมจิตใจของเรานั้น ใหอยู
ในขอบเขตของธรรมวินัย ถาเราไมควบคุมเชนนี้ ความนึกคิดปรุงแตง ความทะเยอทะยานอยาก ซึ่งเกิด
ขึ้นอยูภายในจิตใจของเรานัน้ ไมรูจักอิ่มจักพอ

ทองมหาสมุทรนัน้ ยังรูจักอิ่มจักเต็ม

แตจิตใจของสัตว

ทั้งหลายนั้นไมมีวันพอ ถาเราไมควบคุมดวยศีลหรือธรรมวินัย เมื่อธรรมวินัยเปนสิง่ ที่คอยควบคุมจิตใจของ
เรานัน้ ใหอยูในขอบเขต ในแนวทางที่ถูกตอง เราก็ตองมีความเพียรในการที่จะชําระกิเลสใหสิ้นไปจาก
จิตใจของเรา
อาวุธของพระโยคาวจรเจาก็คือ ศีล สมาธิ ปญญาที่จะเขาตอสูหรือประหัตถ ประหารกับความโลภ
ความโกรธ ความหลง ซึง่ มีอยูในจิตใจของเรานี้ เปนคูต อกรที่เหมาะสม ศีลของเรานั้นก็คอยเปนพื้นฐาน
ภายในจิตใจของเรา มีความพอใจในการที่จะมีสติวินัย ไมลวงละเมิดพระวินัยทั้งหลายที่พระพุทธองคทรง
บัญญัติไว เมือ่ ฐานของจิตดีเชนนี้แลว มีสติ มีปญ
 ญาที่จะตัดความกังวลใจเกี่ยวกับญาติพี่นอง เกี่ยวกับ
หนาที่การงานตางๆภายนอก หรือความกังวลใจทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเรา ดวยการทําสมาธิ
ภาวนา เพราะชีวิตของพระเรานั้น มีเวลาวางมาในการประพฤติปฏิบัติ ในการทีจ่ ะทําความเพียร ในการเดิน
จงกรมก็ดี หรือนั่งสมาธิก็ดี ทําใหมากเจริญใหมาก
เมื่อจิตในของเรานั้นยังไมสงบ

จิตใจของเรานัน้ ยังไมเปนสมาธิ

เราก็ตองมีสติที่จะทําสมาธิ

เพื่อที่จะตอสูก ับอารมณทงั้ หลาย ที่เกิดขึ้นมาภายในจิตใจของเรา เพื่อที่จะทําใหจิตใจของเรานั้น มีความ
สงบนิง่ เปนสมาธิขึ้นมา ถาหากวาเราไมมีความเพียร ไมมีความอดทน จิตใจของเราก็ถูกกิเลสครอบงํา เต็ม
ไปดวยความโลภ ความโกรธ ความพอใจ ความไมพอใจ ความทุกขก็เผารนจิตใจของเรา ทําใหจิตใจของเรา
นั้นกระวนกระวาย มีความเรารอนอยูไมเปนสุขในเพศสมณะ เพราะฉะนัน้ เราจะปลอยใหกิเลสครอบงํา
จิตใจของเราไปทําไม เราตองมีความอดทนในการที่จะทําความเพียรตอสูกับกิเลสภายในจิตใจของเรา
ในเบื้องตนถาจิตใจของเรานั้นไมมคี วามสงบ เราก็ตองหาอุบายที่จะทําความสงบใหเกิดขึ้นใหได
นักปราชญจงึ พูดกันอยูเสมอๆวาใหเราพิจารณาถึงการจําวัดวา

เราจะวัดขนาดไหนจึงจะพอดี

การฉัน

ภัตตาหารขนาดไหนจึงจะพอดี การทําความเพียรนั้น ทําใหมาก เจริญใหมากในแตละวัน เปนผูทตี่ นื่ อยู
ดวยสติ ดวยสมาธิ ในเบื้องตนนัน้ สติยังไมตอเนื่อง โดยสวนใหญก็จะเผลอสติไปกับความนึกคิดปรุงแตงไป
กับเรื่องภายนอก แตเราสามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราได ดวยการกําหนดสติอยูกับกรรมฐานบทใดบท

หนึง่ ซึ่งถูกจริตกับเรา โดยปกติแลว เราก็ใชอาณาปานสติกรรมฐาน หรือ พุทธานุสติกรรมฐานควบคูกันไป
หรือจะใชอยางใดอยางหนึ่ง หรือกรรมฐานบทใดบทหนึง่ เปนอุบายที่จะผูกจิตของเราใหมคี วามสุขเกิดขึ้น
เมื่อเรามีความอดทนที่จะปรารภความเพียรอยูเสมอ หาโอกาส หาเวลาเดินจงกรม นัง่ สมาธิ ทําให
มาก เจริญใหมาก สติ สมาธิก็จะคอยๆเกิดขึ้น มีปติ มีความสุข มีอุเบกขาเกิดขึ้น มีจติ ใจทีต่ ั้งมั่นเกิดขึ้นที
ละเล็กทีละนอย ความกังวลใจทั้งหลายทั้งปวงภายนอกก็จะคอยๆนอยลงไป จนกระทั่งทําจิตของเรานัน้ ให
เปนหนึ่งได เราก็มีความราเริง มีความเพลิดเพลินในการเดินจงกรม มีสติ มีสมาธิอยูในอิริยาบถทั่วๆไป ไม
วาจะยืน เดิน นั่ง หรือทําอะไร สติสมาธินี้จะตอเนื่องกัน
 ญาจะเกิดขึน้ ในเบื้องตนจะ
เมื่อสมาธินที้ รงตัว มีสติตงั้ มัน่ อยูในปจจุบนั ธรรม เมื่อนัน้ แหละสติปญ
เห็นอาการของจิตซึ่งเปนกิเลส คือ ความโกรธ ความโลภ ความพอใจ ความไมพอใจ อารมณอยางหยาบนี้
จะเห็นไดชดั เพราะกิเลสนั้นมีอยูในดวงใจของเรา กิเลสอันใดที่เปนกิเลสอยางหยาบจะโผลขึ้นมากอน จะ
เห็นความโลภในเบื้องตน
เราก็ควบคุมจิตใจของเราแลว ใหอยูในขอบเขตของธรรมวินัย อาศัยบริขาร ๘ ปจจัย ๔ เพียงเพื่อ
บําเพ็ญสมระธรรม ก็ตดั อารมณความโลภภายนอกไปไดแลว แตลาภสักการะหรือเสียงสรรเสริญเยินยออัน
เปนสิ่งที่แผดเผาจิตใจของเรา เมื่อเราตัง้ ความปรารถนาวา เราไมปรารถนาสิ่งใดนอกจากความพนทุกข
ลาภสักการะหรือเสียงสรรเสริญเยินยอทั้งหลายทั้งหลายก็จะไมครอบงําจิตใจของเรา เพราะเรามีจิตใจที่มุง
ตรงตอพระนิพพาน มุงตรงตอการชําระดวงใจของเรานั้น ใหปราศจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวง
ใจเราก็จะไมตดิ ในลาภยศสรรเสริญ เพราะเราไมปรารถนา ถึงแมวาภายในดวงใจของเรานัน้ ยังมีกิเลสอยูก็
ตาม

แตเราสามารถที่จะละทิง้ ไดดวยสติปญญาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสมาธิภายในจิตใจของเรา

เพราะฉะนัน้ อารมณแหงความโลภนั้น ก็จะถูกควบคุมไว มีสติ มีปญ
 ญาที่จะเพียร ที่จะแผดเผากิเลส ละ
ความโลภที่ละเอียดออกไป ความอยากที่ละเอียดออกไปทีละเล็กทีละนอย
ถาอารมณแหงความโกรธ ความไมพอใจในเบื้องตน ก็ถูกควบคุมดวยธรรมวินัย ดวยศีลของเรา มี
ความสํารวมในการประพฤติปฏิบัติ สํารวมภายในจิตใจของเรานัน้ ใหสงบ อยูกับหมูค ณะซึง่ ไมมากมายนัก
ไมมีเรื่องกระทบกระทัง่ กันมากมาย เพราะตางคนตางสํารวมจิตใจของเรา มีเมตตาธรรมตอกัน เมื่อเรา
เจริญเมตตาธรรมซึ่งกันและกัน การกระทบกระทัง่ ในหมูค ณะก็ไมเกิดขึ้น ก็เปนสิ่งทีส่ งเสริมในการประพฤติ

ปฏิบัติซึ่งกันและกัน เพราะวาภายในดวงใจของแตละบุคคลนัน้ ตางคนตางมีกิเลส เราไมพูดเสียดสีแทงใจ
กัน ไมใหกระทบกระทั่งจิตใจกัน ไมใหเกิดความทุกขทับถมภายในดวงใจนี่อีก
เมื่อเรามีสติ มีปญญาพิจารณาเชนนี้ เรารูจักระมัดระวังการพูดคุย สํารวม การพูดคุยก็พูดคุยกัน
ดวยความเมตตาธรรมดวยความหวังดีซึ่งกันและกัน ถาเราทําเชนนี้ มีความเห็นอันเดียวกัน ในการที่จะทํา
ขอวัตรปฏิบัตขิ องแตละสํานัก เปนอันหนึง่ อันเดียวกัน มีความเห็นเสมอกัน ก็เปนสิ่งที่เกื้อหนุนทําใหจิตใจ
ของแตละบุคคลนัน้ เจริญในการประพฤติปฏิบัติภาวนายิ่งๆขึ้นไป

เพราะไมมีอารมณภายนอกมา

กระทบกระทัง่ ไมกอใหเกิดอารมณเกิดขึ้นในใจของเรา เราก็มีหนาที่แตเพียงวามีสติ มีปญญา ทีจ่ ะเฝาละ
กิเลสภายในดวงใจของเรานีเ้ ทานัน้ ไมสงจิตออกไปภายนอก ไมกังวลเรื่องภายนอกทั้งหลายทั้งปวง
ในเบื้องตนนัน้ กิเลสอยางหยาบซึ่งเกิดขึ้น ก็คืออารมณความโลภ ความโกรธนี่แหละ หรือความ
พอใจ ความไมพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เมื่อเรามีสมาธิ เราทําความเพียรโดยไมทอถอยจนกระทั่ง
ทําจิตใหสงบไดแลวนี่ ทําไมเราจะไมเห็นอาการของจิตคือ ความพอใจ หรือความไมพอใจในรูป ในเสียง ใน
กลิ่น ในรส หรือในสัมผัสทัง้ หลาย สติซึ่งเฝาดูจิตใจของเรา จะเห็นอาการของจิต เมือ่ ตาเห็นรูป ทัง้ เปนสิง่ ที่
มีชีวิต หรือวัตถุธาตุทงั้ หลายก็ตาม สติปญญาจะรูเ ทาทันอาการอันนั้น และมีอุบายพิจารณาเห็นความไม
เที่ยง ปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในความพอใจ ความไมพอใจ ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสออกไป ในทุกๆ
ขณะจิตซึง่ มีกิเลสเกิดขึ้น
โดยปกติแลวปญญาจะเห็นกิเลสอยางหยาบ ซึ่งเกิดขึน้ มาไดงายและละไดงาย กิเลสอยางกลาง
หรืออยางละเอียดนั้น ก็จะเห็นไดยากในเบื้องตน แตความจริงนัน้ ไมจําเปนที่จะตองเห็นเลย เพราะวาใน
เบื้องตน ก็จะเห็นแตกิเลสอยางหยาบเพียงอยางเดียว ถาเราละกิเลสอยางหยาบลงไปไมได กิเลสอยาง
กลางหรืออยางละเอียดก็ไมโผลขึ้นมา มันซอนกันอยูเปนชั้นๆ เพราะฉะนัน้ เมื่อเรามุงหวังทีท่ ําจิตของเรานัน้
ใหเปนกลางเปนอุเบกขาดวยปญญา เราก็สํารวมจิตใจนั้น ระวังจิตใจของเรานัน้ ไมใหยินดี ยินราย หรือเกิด
ความพอใจ ความไมพอใจในรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส
เมื่อเรามีศีลเปนพื้นฐาน มีสมาธิเปนทามกลาง มีจติ ใจเปนหนึ่ง เปนเอกัตคตารมณ เอกัตคตาจิต
 ญานี้จะเห็น เห็นความไมเที่ยงของตัวเรา เห็นความไมใชตัวตนของตัวเรา มีอุบายปญญาที่จะละ
สติปญ
อารมณในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ออกไป มีอุบายปญญาที่จะละความยินราย หรือความไมพอใจออกไป
จากจิตใจของเราทุกๆขณะจิต

เมื่อจิตของเราวางจากอารมณ

มีสติตงั้ มั่นอยูในปจจุบันธรรมเพราะไมมีอารมณอะไรมากวนใจ

เพราะเราอยูในสถานที่สงบสงัดกายวิเวก เมื่อเราทําสมาธิ จิตก็วิเวกไดงาย อารมณภายนอกก็มีไดนอย เมื่อ
เรามีสติสํารวมในอยูทุกๆอิริยาบถไมวาจะยืน เดิน นัง่ นอน สํารวมจิตใจของเราไปตลอด เมื่อสํารวมใจ
เชนนี้ เมื่อจิตวางจากอารมณ ไมมีอารมณอันใดเกิดขึน้ เมื่อจิตสงบเปนสมาธิ เราก็ยกรางกายของเราขึ้น
เพื่อพิจารณาใชสติปญ
 ญาออกไปในทางพิจารณากาย เปนสิ่งที่จําเปนและเกิดประโยชน เมื่อจิตเปนสมาธิ
แลว เอากําลังแหงความสงบมาใช ดวยการยกรางกายขึ้นมาพิจารณา ผม ขน เล็บ ฟน หนัง หรือกระดูก
หรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกายของเรานี้ พิจารณาใหเห็นความไมเที่ยงความไมใชตวั ตนของกายนี้
ในเบื้องตน อาจจะใชกําลังสติปญ
 ญาที่จะพิจารณาใครครวญกอน เพื่อที่จะสอนใจของเรานัน้ ให
เห็นความจริงของความไมเที่ยง ความไมใชตัวตนของกายนี้ เพราะบางครั้งจิตยังไมสงบเพียงพอที่จะมี
สภาวธรรม หรือนิมิตในพระกรรมฐานเกิดขึ้น เราก็ไมจําเปนที่จะตองรอใหนิมติ ในกรรมฐานเกิดขึ้น
เมื่อจิตสงบพอสมควร พอเปนบาทฐานแหงการพิจารณาเราก็ลองเอาสติปญญาพิจารณารางกาย
ของเรา จะเปนผม ขน เล็บ ฟน หนัง สวนใดสวนหนึง่ ของรางกายเรานี้ พิจารณาใหเห็นความไมเทีย่ งความ
ไมใชตัวตนของกายนี้
ในเบื้องตน อาจจะใชกําลังสติปญ
 ญาที่จะพิจารณาใครครวญกอน เพื่อที่จะสอนใจของเรานัน้ ให
เห็นความจริงของความไมเที่ยง ความไมใชตัวตนของกายนี้ เพราะบางครั้งจิตยังไมสงบเพียงพอที่จะมี
สภาวธรรม หรือนิมิตในพระกรรมฐานเกิดขึ้น เราก็ไมจําเปนที่จะตองรอใหนิมติ ในกรรมฐานเกิดขึ้น
เมื่อจิตสงบพอควร พอเปนบาทฐานแหงการพิจารณาเราก็ลองเอาสติปญ
 ญาพิจารณารางกายของ
เรา จะเปนผม ขน เล็บ ฟน หนัง สวนใดสวนหนึ่งก็ได เชน เอาสติปญญาพิจารณาแยกแยะไป คอยๆ
พิจารณาใหอยูในจุดนี้จดุ เดียว หรือแตละสวนในรางกายเคลื่อนไป สติปญ
 ญานั้นก็จดจออยูในเรื่องของ
รางกายเทานั้น
ถาจิตคิดออกไปเรื่องอดีต เรื่องอนาคต เรื่องภายนอกนั้นก็หยุดการพิจารณา แสดงวากําลังของ
สมาธิไมเพียงพอ แตถาความสงบเพียงพอ กําลังสมาธิเพียงพอ สติปญญาเพียงพอ พอเปนบาทฐานแหง
การพิจารณาไดแลว เราเอาสติปญ
 ญาเราออกเดินพิจารณาในรางกายของเรา ถาจิตพิจารณาผมก็ดี ขนก็ดี
หรือหนังก็ดี เมื่อเห็นชัดวาเปนปฏิกูล วาเปนของไมเที่ยง ประกอบไปดวย ธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ
จิตจะเกิดปลงสังเวชในขณะจิตหนึง่ เมื่อจิตรวมลงเปนสมาธิมีปติเกิดขึ้น หรือเกิดอุเบกขาเกิดขึ้นภายใน

จิตใจของเรานัน้ จิตก็จะหยุดการพิจารณา พักอยูในความสงบ จะ ๕ นาที ๑๐ นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็แลวแต
หรือมากกวานั้นก็แลวแต ก็ใหมีสติอยูกับปจจุบันธรรม
เมื่อจิตพักอยูในความสวบ ถายังอยากจะพิจารณาตอ เมื่อจิตถอนจากความสงบอันนัน้ เริ่มมี
ความรูสึกนึกคิด เราก็ยกรางกายขึ้นมาพิจารณาอีก แตถาเราอยากจะเปลี่ยนอิรยิ าบถจากนั่งสมาธิ เราก็
เปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งสมาธิดวยความมีสติ ตามรักษาจิตของตนตอไป เหมือนกับเรากําหนดสติอยูกับลม
หายใจเขา ออก โดยกําหนดบริกรรมภาวนาวา พุทโธ แตเพียงเปลี่ยนอิริยาบถเทานั้น แตไมปลอยสติไปกับ
อารมณทั้งหลาย มีสติตามกํากับใจเราไปตลอด เมื่อเราทําเชนนี้ เปลี่ยนอิริยาบถลุกไปทําธุระอยางอื่น เราก็
มีสติตามรักษาใจของตนไปตลอด อารมณซงึ่ จะเกิดความโลภ ความโกรธนัน้ ก็ไมมีเพราะอยูลําพังที่มีเรา
เพียงผูเดียว มีแตอารมณความรูสึกนึกคิดปรุงแตงไปในเรื่องอดีต อนาคตซึ่งมันไมมากมายอะไรนัก
ถาเรากําหนดสติ ทําสมาธิภาวนาอยูเสมอๆ หรือใชอุบายปญญาพิจารณา ละอารมณที่เปนอดีต
ออกไป ละความกังวลใจที่เปนอนาคตออกไป เราก็จะมีสติตงั้ มั่นอยูในปจจุบันธรรม เหมือนเดิมมีจติ เปน
กลาง อยูในความสงบ อยูในปจจุบนั ธรรม ถาเราสามารถทรงสติ ทรงสมาธิไดเชนนี้แลว อารมณกิเลสอะไร
เกิดขึ้น เราก็เห็นจะเปนราคะ ความกําหนัดยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้น เราก็มีสติหรือพิจารณาอสุภ
กรรมฐานอยูเสมอๆในเวลาที่ใจของเราไมมีอารมณเพราะฉะนัน้ เราตองฝกซอมกอนที่จะมีอารมณกิเลส
เกิดขึ้น เราก็มีสติปญ
 ญาที่จะพิจารณาได เพราะเราถึงพรอมในการพิจารณากายคตาสติ หรือพิจารณาอสุภ
กรรมฐานอยูเสมอๆในเวลาที่ใจของเราไมมีอารมณเพราะฉะนัน้ เราตองฝกซอมกอนที่จะมีอารมณกิเลส
เกิดขึ้นภายในใจของเรา
การพิจารณากายคตาสติ อสุภกรรมฐาน หรือธาตุกรรมฐานจะเปนเหตุใหจติ ของเรานั้น ไมมีความ
ตองการในธรรมชาติของสรีระของชายและหญิง นีค่ ือธรรมชาติของสัตวทั้งหลาย ซึ่งมีอยูภายในดวงใจ แต
เราฝกซอมพิจารณาใหเห็นความไมเที่ยง ความไมใชตัวตนของกายนี้ ถาจิตเราเห็นกายของเรานี้เปนอสุภ
กรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานไมวาชายวาหญิง ความตองการก็จะหมดไป ถึงแมวาอารมณกิเลสที่ถูกฝงอยู
ในจิตใจของเรานั้นยังมีอยู แตเปนอารมณซึ่งเปนไปตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา แมเราจะ
อยูเฉยๆอยูปกติก็เกิดขึ้นมาได
แตพระโยคาวจรเจาทัง้ หลายก็ไมประมาท เพียรเพงพิจารณากายคตาสติ อสุภกรรมฐานอยูเสมอ
เมื่อเราฝกซอมอยูเชนนี้ เมือ่ ตาเห็นรูปเกิดความพอใจ เห็นรูป สติปญญาก็จะพิจารณาเห็นความไมเที่ยง

เห็นทุกขอันนั้น หรือสติปญ
 ญาก็ออกมาพิจารณาเห็นอสุภกรรมฐานในรูปภายนอก ยอนกลับมาพิจารณา
ภายในตัวตน ก็เห็นอสุภกรรมฐานหรือ หรือธาตุกรรมฐาน จิตก็วางความยินดีในโลก จิตก็เปนกลางเปน
หนึง่ เปนอุเบกขาธรรมขึน้ ตรงนัน้ สติปญ
 ญาก็วองไวมากขึ้นเรื่อยๆ อารมณซงึ่ เปนกิเลสก็ไมเกิดขึ้นภายใน
จิตใจของเรา ถึงแมเกิดขึ้นเราก็มีสติปญ
 ญา มีอุบายปญญาที่จะตอสูตอกรกับกิเลส ซึ่งอยูภายในดวงใจของ
เราทุกๆขณะจิต ทําเชนนี้ไปเรื่อยๆเมื่อจิตเราวางจากอารมณ เราก็ยกรางกายขึ้นมาพิจารณา
ถาจิตสงบละเอียดมีนิสัย ปจจัย มีนมิ ิตอสุภกรรมฐานเกิดขึ้นก็ตาม ก็ยิ่งเปนการสะดวกในการทีจ่ ะ
ทําใหจิตสลดสังเวช หรือไมยินดีในรูปทั้งหลาย อสุภะภายนอกปรากฏขึ้น เห็นซากศพคนตายบาง เนาบาง
แหงบางปรากฏขึ้นภายในใจของเรา

จิตก็จะสลดสังเวช

หรือเห็นความไมเทีย่ งของซากศพเหลานั้น

แปรเปลี่ยนไปเปนธาตุน้ํา ธาตุดนิ ธาตุลม ธาตุไฟ หรือกระจัดกระจายเปนอากาศธาตุไป สติปญญาซึ่ง
ฉลาดก็จะยอนกลับมาพิจารณากายใจกายตนใหเห็นเปนอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐาน

เห็นไปใน

ปจจุบันธรรมนั่นแหละ เมื่อถอนออกจากความสงบก็จะมีกําลังมีสมาธิตั้งมัน่ ตาเห็นรูป หูไดยินเสียง จิตใจ
ก็ไมหวั่นไหว เพราะจิตเปนหนึง่ เห็นก็จะไมตองพิจารณาอะไร เห็นความเกิดดับของอารมณ เพราะมีศีล
สมาธิ มีปญ
 ญา หลีกเรนอยูในทางที่สงบ อยางครูบาอาจารยทานจึงไมมีเรื่องมาก ไมมีความกังวลมาก มี
เวลาทําความเพียรมาก
อารมณตางๆภายในจิตใจของเรา ถาเราซักฟอกจิตใจของเราอยูเสมอๆ ดวยศีล ดวยสมาธิ ดวย
ปญญา จิตใจของเราก็จะคอยๆบรรเทาเบาบางไปจากกิเลสทีละเล็ก ที่ละนอย กิเลสก็จะไมเพิ่มขึ้นมา ทํา
เชนนี้ไปทุกๆวัน ทุกๆขณะจิต กิเลสจะเกิดขึ้นมาจากไหน เมื่อเรามีสติเฝาดูจิตใจของเรา กิเลสก็อยูที่ใจของ
เรานี่แหละ เมือ่ เกิดขึ้นมา เราก็เห็น เพราะเรามีสติจดจออยู พรอมที่จะทําลายความโลภ ความโกรธ ความ
หลงใหสิ้นไปจากใจของเรา
เรามีสติมาดูของเราเทานั้นแหละ ทุกสภาวะทุกอาการของจิตเกิดขึ้น ทุกขณะจิตเราจะเห็น ถึงบอก
วาเบื้องตนนั้น เราก็จะเห็นอาการของจิตอยางหยาบ อามรณของกิเลสอยางหยาบเทานัน้ เมื่อเราชําระ
อารมณ ความโลภอยางหยาบออกไป ความโกรธ ความอาฆาตพยาบาทอยางหยาบออกไป อารมณซงึ่ เกิด
ขึ้นมา คือความอยากอยางละเอียด ความไมพอใจอยางละเอียดยังมีอยู สติปญญาก็จะเห็นขึ้นมา อยาง
หยาบละออกไปแลว มันก็เบาขึ้นภายในจิตใจของเรา ความเรารอนจากความโลภ ความโกรธ ความอาฆาต
ทั้งหลายก็บรรเทาเบาบางลงไป อารมณอยางละเอียดยังมีอยู แตเรานั้นหลีกเรนบําเพ็ญภาวนา ไมของ

เกี่ยวกับเรื่องตางๆภายนอก ไมมีธุรกิจการงานอะไรทัง้ สิ้น นอกจากเพียรเพงการละกิเลสใหสิ้นไปจากใจ
ของเรา
เพราะฉะนัน้ เรามีสติปญญาตามรักษาจิตของตนตอไป อารมณซึ่งละเอียดเกิดขึ้นมา ความอยาก
ในอะไรก็ถูกตัดไปหมดแลว เพราะเรามุงหวัง ไมหวังลาภ สักการะหรือสิ่งสรรเสริญเยินยอ อันเปนสิง่ ที่
สมมติ อันเปนสิ่งซึง่ จอมปลอม เปนสิ่งซึ่งมายา เมื่อไมมีจติ ใจมุง หวังสิง่ ตางๆเหลานัน้ แลว ความ
ทะเยอทะยานอยากภายนอกนั้นจะมีมาจากไหน ถึงมีก็โผลขึ้นมาภายในดวงใจของเรานี้ ทําไมสติปญ
 ญา
จะตัดออกไปไมไดในขณะนัน้ อารมณความไมพอใจซึ่งมีละเอียดก็จะไมคอยเกิดขึ้น เพราะเราสํารวมอยูใน
หมูค ณะซึ่งนอย เปนผูสํารวมจิตใจของเรา พูดคุยแตนอย พูดคุยแตจําเปน ทํากิจวัตรภายนอกนั้นดวย
ความมีสติ เพราะฉะนัน้ ความไมพอใจจะเกิดขึ้นมาจากไหน
ถึงแมจะเกิดขึ้นมาในการพลั้งเผลอ ในการพูดไมสํารวมซึ่งกันและกัน เกิดความไมพอใจซึ่งไมตงั้ ใจ
เกิดกิเลสที่ละเอียดขึ้นมา สติสมาธิซึ่งตัง้ มัน่ อยูก็เห็นอาการของจิต และมีอุบายปญญาที่จะเจริญเมตตา ที่
จะหาเหตุผล หาทางละความไมพอใจออกจากจิตใจไดในปจจุบันขณะนั้น ไมปลอยใหเนิ่นนาจนขามวัน
ขามคืน เปนวันเปนอาทิตย เพราะสติปญญาก็แหลมคมขึ้นเรื่อยๆ อารมณตางๆที่เปนอารมณที่ละเอียด
 ญาก็รูเทาทัน จะกิเลสมาหนาไหน สติปญ
 ญาก็ทัน เพราะเรามีขอวัตร
เปนอาการของจิตที่เกิดขึน้ สติปญ
ประพฤติปฏิบตั ิสวนตัวของเรา มีธดุ งควัตรขูดเกลากิเลส มีสติปญ
 ญาสํารวมจิตใจของเรา ที่จะระวังไมให
กิเลสเกิดขึ้น ไมใหกําเริบขึ้น เพราะฉะนัน้ เมื่อเรามีสติ ละความไมพอใจไปจากจิตใจของเรา ใจของเราก็สงบ
เย็นอยูในปจจุบันธรรม
เมื่อมีสติอยูในปจจุบันธรรม จิตเราวาจากอารมณ อารมณซงึ่ เรานึกคิดปรุงแตงในอดีตก็นอยลงไป
ปรุงแตงไปในอนาคตก็นอยลงไป ถายังมีการปรุงแตงไปในอนาคต ก็พิจารณาเอาความตายใสเขาไปๆ ดวย
มรณานุสติ ชีวิตเรานีค้ งไมอยูพนคืนนี้แหละ จะคิดไปทําไมถึงวันพรุงนี้ จะคิดไปทําไมถึงอาทิตยหนา จะคิด
ไปทําไมถึงเดือนหนา หรือปหนา คิดไดอยูในขณะจิตหนึง่ เมื่อมีสติรูอยู ก็ขนาบลงไป หาอุบายปญญา
พิจารณาลงไป ไมวาจะเปนคืนนี้หาทุม หรือเที่ยงคืนจะมรณภาพก็ตาม กระแสจิตที่พุงไปมันก็จะกระดอน
กลับหรือเกิดขึน้ มันก็จะดับไปตรงนั้น เพราะมันพุงไปไมเกินหาทุม หรือพุงไปไมเกินเทีย่ งคืน

ถาเรากําหนดสมมติไวภายในจิตใจของเราได วาเราตายคืนนีน้ ะ ไมพนหาทุม ไมพนเที่ยงคืน
เพราะฉะนัน้ ความคิดทีจ่ ะเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนไมมี จะมีสติตั้งมัน่ อยูในปจจุบันธรรม จิตจะหมุนเขามาอยูใน
ปจจุบันธรรม เปนการละอารมณ ความนึกคิดปรุงแตงทีจ่ ะไปในอนาคต
แตบางขณะถาเรารูจักคิดรูจ กั พิจารณา เราคิดพิจารณาไดในอนาคต แตเรารูจักวางใหเร็ว แลวไปมี
สติอยูในปจจุบันธรรม โดยเฉพาะพระใหม หรือพระเกาซึ่งจิตใจยังไมสงบ ควรที่จะพิจารณาเชนนี้ ควรที่จะ
มีสติอยูในปจจุบันธรรม กําจัดอารมณซงึ่ เปนอดีตออกไป กําจัดอารมณซงึ่ เปนอดีตออกไป กําจัดอารมณซงึ่
เปนอดีตออกไป กําจัดอารมณซงึ่ เปนอนาคตออกไป มีสติตั้งมัน่ อยูใยปจจุบันธรรมอยูเสมอ อารมณเกิดขึน้
ก็มีอุบายปญญาละออกไป อุบายปญญาไมเพียงพอ ก็ทําสติทําสมาธิตัดออกไป เมื่อจิตวางจากอารมณ
ความไมพอใจเล็กๆ นอยๆ เกิดขึ้น ก็สาํ รวมใจอยูเสมอ อารมณก็นอย แทนทีค่ วามกําหนัดยินดีในกาม
ทั้งหลาย ซึ่งเปนอยูในธรรมชาติภายในจิตใจของสัตวทงั้ หลายเมื่อมีอยู
เมื่อเราฝกซอมพิจารณากายคตาสติ อสุภกรรมฐานโดยสม่ําเสมอนี้ เมื่ออารมณเกิดขึ้น สติปญ
 ญา
จะรูเทาทัน จะเขาพิจารณาโจมตีอารมณที่เปนกามราคะ ความกําหนัดยินดีในกามทั้งหลาย เขาโจมตีห้ํา
หั่นในขณะปจจุบันธรรมนัน้ ดวยกายคตาสติอสุภกรรมฐาน หรือธาตุกรรมฐานไมกี่ขณะจิต อันความยินดี
ใจกามทั้งหลายก็จะระงับดับลงไป เพราะเรามีอาวุธที่จะตอสูกับกิเลสภายใจจิตใจของเรา เพราะฉะนัน้ เรา
ตองผลิตอาวุธใหเหมาะสม ที่จะตอสูกับกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความยินดีในกามทั้งหลาย
เราตองรูจักฝกซอมการพิจารณากายคตาสติ

อสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐาน

เมื่อมีความ

แคลวคลองชํานาญแลวนี้ เราก็มีกําลังที่จะตอสู เหมือนนักมวยที่เขาฝกซอม กอนที่จะขึ้นชกชิงแชมปหรือ
ชิงบัลลังก เขาก็ซอมมาดีแลว ก็สามารถที่จะชนะตอสูขาศึกได การพิจารณาอสุภกรรมฐาน หรือธาตุ
กรรมฐานที่จะมาแกกิเลสก็ตามก็เหมือนกัน
ถาในขณะที่เราไมมีกิเลส วางๆ จิตเราอยูในปจจุบันธรรม เราทําความสงบ จิตเราสงบ มีจติ เปน
หนึง่ มีความสงบเปนบาทฐานแหงการพิจารณาแลว เราก็ซอมพิจารณาดวยสติปญ
 ญา พิจารณารางกาย
ของเรา ตั้งแต กายภายนอกซึ่งเห็นไดงา ยๆ เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง พิจารณาใหละเอียดเขาไป ก็
พิจารณาอสุภกรรมฐานละเอียดเขาไป ก็พิจารณาธาตุกรรมฐานจนกระทั่งจิตเขาสูค วามวางถึงปลอยความ
ยึดมั่น ถือมัน่ ในกายตนออกไปทีละเล็ก ทีละนอย

ความวางหรืออุเบกขาธรรม มี ๒ อยาง วางหรืออุเบกขาดวยสมาธิ วางหรืออุเบกขาดวยปญญา ซึ่ง
พิจารณากิเลส พิจารณารางกาย ปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นลงไปแลว จิตจึงวาง วางจากความยึดมั่นถือ
มั่นในสิง่ ทัง้ หลายทั้งปวงออกไป ในเบื้องตนนัน้ ก็วางชั่วคราวหรือทําสมาธิจิตสงบ จิตก็วางจากกิเลส อันนี้ก็
วางชั่วคราวแตกิเลสนัน้ ยังมี แตการพิจารณารางกายนี้ เมื่อจิตวางดวยปญญาที่พิจารณาวางลงไปแลว จน
จิตเห็นชัดประจักษเกิดขึ้นที่ใจ ในแตละขั้น แตละตอนในการปลอยวางสมมุติทจี่ ิตเรายึดมั่น ถือมัน่ ในกาย
ตนออกไป
ถาปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอยางหยาบออกไปไดแลว จิตก็วางโดยถาวรไปสวนหนึ่ง
จากสามสวนในเรื่องของรางกาย ถาสติปญญาพิจารณารางกายจนเห็นชัดประจักษขึ้นที่ใจ ในสวนที่ ๒ ก็
วางไปโดยถาวร ไมตองกลับมาพิจารณากายอยางหยาบ อยางกลาง พิจารณารางกายอยางละเอียด หรือ
ธาตุกรรมฐานเขาไปสูความวาง พิจารณาธาตุกรรมฐานใหเปนอยูกับความวางอยูเสมอ พักจิตอยูในความ
วาง

ก็ปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปเรื่อยๆจนกระทัง่ จิตคอยๆคลายตัว

คอยๆผอนออกมา

พิจารณาเห็นจนรูร อบรางกายซึ่งเปนอดีต รางกายซึ่งเปนอนาคต รางกายซึ่งตั้งมัน่ อยูในปจจุบันขณะ
ถาเห็นธรรมในปจจุบนั วา กายนี้ประกอบไปดวยธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ รางกายนี้เปน
ปฏิกูล เปนความไมเที่ยง เปนความไมใชตวั ตน รางกายนี้ไมใชจิต จิตนี้ไมใชรางกายนี้ เห็นชัดประจักษขึ้นที่
ใจ จากการพิจารณาโดยรูร อบและรูเทาทันตามความเปนจริง จิตจึงจะดับความยินดีในกามราคะทั้งหลาย
ทั้งปวง ออกไปจากจิตใจของแตละบุคคลได ตรงนั้นแหละ ดับความโลภใหหมดสิ้นไป ดับความโกรธ ความ
อาฆาต พยาบาทใหสิ้นไปจากจิตใจ ของเรานี้ ดับกามราคะทัง้ หลายทั้งปวงใหหมดสิ้นไปได ความรอน อัน
เกิดจากความโลภ ความโกรธ ความยินดีในกามทั้งหลายก็ไมเกิดขึ้น
เมื่อจิตไมยึดติดในกายตน ไมยึดติดในกายบุคคล ไมยึดติดในวัตถุทงั้ หลาย การแสวงหาลาภ ยศ
สักการะจะมีมาจากไหน การติดอยูในลาภ ยศ สักการะนั้น จะมีมาจากไหน เพราะในกายที่สมมตินี้ก็ยังไม
ยึดติด สิง่ ที่แสวงหามา ลาภ ยศ สักการะ ก็เพื่อกายนี้เทานั้น ความยินดีในกามทัง้ หลายก็เพื่อกายนี้เทานั้น
แตเมื่อจิตใจนีไ้ มของอยูกับกิเลส ก็จะไมมีภพชาติของนรก เปรต อสูรกาย สัตวเดรัจฉานหรือมนุษย หรือ
เทวดา หรือพรหมก็ตาม เพราะจิตไมมีที่อยูอาศัย ไมหลงในภพชาติ ในการกําเนิด ในภพภูมิของมนุษยนี่เอง
เพราะจิตละเอียดมาก เปนความสงบที่เยือกเย็น เปนความสุขทีเยือกเย็นในดวงจิตซึ่งไมยึดมั่นถือมั่นใน
กายตน ในกายคนอื่น ในวัตถุธาตุทั้งหลาย เห็นก็สักแตวาเห็น ไดยินก็สักแตวาไดยืน จิตจึงเดินไปใน
ทามกลางแหงความสงบเยือกเย็น ตลอดทัง้ วันทัง้ คืน ไมมีความทุกขอันเกิดจากกามราคะทั้งหลายทั้งปวง

อาการของจิตนั้นก็เปนเพียงแตอาการกิริยาโดยสมมติเทานั้น ถึงแมวาจิตจะมีกิเลสอยางละเอียด
ซึ่งมีอยูภายในดวงใจของเราในระดับนี้ หรือในชัน้ นี้ เปนความหลงอยางละเอียด ซึ่งหลงยึดมัน่ ถือมั่นใน
ปจจุบันธรรม เปนตัวจิตนั้นแหละ ละอดีตไปก็ตาม ละความยึดมั่นถือมั่นในสิง่ ทีเ่ ปนอดีตออกไป ละความ
ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เปนอนาคตออกไป จิตเขามาอยูในปจจุบันธรรม เปนกลาง เปนอุเบกขาธรรม แต
อุเบกขาธรรมในขั้นนี้ ในระดับนี้ ยังติดอยูในปจจุบนั ธรรมเต็มที่ เพราะยังมีความพอใจในเวทนา ความสุข
อยางละเอียด
ความสงบเยือกเย็นอยางละเอียด ในความจําไดหมายรูว าเปนเรา เปนตัวตนของเรา ในความรูสกึ
นึกคิดปรุงแตงในเรื่องทีเ่ ปนกุศล ในการรับรูต างๆซึ่งเปนผูรูของจิตซึง่ ยังมีกิเลสอยู แตเปนผูรทู ี่ละเอียด แต
ยังเปนผูรทู ี่มคี วามยึดมั่นถือมั่น แตถาจิตเราติดอยูในปจจุบันธรรม สติปญ
 ญาไมมั่นคงก็ไมสามารถที่จะ
เห็นกิเลสสวนละเอียดนี้ได บางครั้งก็ไมเห็นกิเลสดวยความหลงอวิชชาในสวนละเอียดนี้เลย เพราะหลงตืด
อยูในปจจุบันธรรมเปนตัวเหตุ
ถาสมมติวามีตา มีรางกายที่สมบูรณดี เหมือนกับเรามองไมเห็นอะไรที่อยูขางหนา เพราะกิเลสนั้น
ก็อยูกับใจนั้นแหละ ถามองไปก็ไมเห็นวากิเลสมีอยู กิเลสหายไปไหน เพราะสติปญ
 ญายังไมคมกลา เพราะ
ไปดูตรงที่อารมณ ความฟุงซานในอารมณที่เปนกุศล เมื่อสติปญ
 ญาเห็นอาการของจิตเกิดขึน้ มารูเทาทัน
อารมณนนั้ ก็ดบั ถาความนึกคิดปรุงแตงเกิดขึ้น สติปญ
 ญาก็มาพิจารณาตามวานี่คอื กิเลส กิเลสนั้นก็ดับไป
หากิเลสไมเจอ
เปรียบเสมือนวากษัตริยผูสรางบัลลังก

แตกอนนัน้ แสวงตัวหัวเมืองตางๆ

ตีแวนแควนตางๆ

เพื่อที่จะครอบครองแผนดิน มีสมุนคูใจคือองครักษ รวบรวมแผนดินเขาดวยกัน แตทายที่สุดแลวเมื่อ
บานเมืองสงบ วันดีคืนดีใจเมืองนัน้ มีความวุนวาย กษัตริยบอกใหองครักษไปดู ดูซิวาทําไมเกิดความไมสงบ
พอองครักษไปดู สงขาวไปทูลในเมือง ก็ไปบอกผูกอความไมสงบวา ใหอยูเฉยๆเงียบๆเพราะกษัตริยรู
กลับมารายงานใหกษัตริยทราบวา ไมมีอะไร เรื่องปกติแลว วันดีคนื ดีก็เกิดความวุนวายขึ้นมาอีก เพราะ
องครักษนี่แหละ เปนหัวหนาเสียเอง แตกษัตริยหรือองครักษนั้นสรางแผนดินมาดวยกัน นับภพนับชาติไม
ถวน หรือวาในปจจุบนั ที่สรางแผนดินรวมกันมาก็เปนที่ไวเนื้อเชื่อใจ เพราะฉะนัน้ จึงไมคดิ วา ตัวนี้จะเปน
อันตราย ก็จึงหลงคิดวาองครักษนั้นซื่อสัตย เพราะคูใจคูบัลลังก เมื่อใหไปดูบานเมือง องครักษนี้ก็จะไป
บอกใหผูกอความไมสงบใหอยูเฉยๆใหเงียบสงบ และกลับมารายงานกษัตริย เหมือนสติปญ
 ญาซึ่งเห็น
อาการของจิตซึ่งกระเพื่อมนัน้

เมื่อสติปญ
 ญาเห็นชัด อารมณถึงจะดับ เมื่อสติปญ
 ญาเห็นอารมณนั้นก็ดับ ไมมอี ะไรเกิดขึ้น ตอง
ยอนกลับมาดูที่ใจ เพราะใจนี้เปนกิเลส ใจเปนกิเลส เต็มไปดวยอวิชชา เต็มไปดวยความหลง เต็มไปดวยผู
กํากับ ในแตละภพแตละชาติ แมจิตจะละเอียดขนาดไหนแตสติปญญาไมเห็นตาม ในเบือ้ งตนนั้นก็
เหมือนกับมองทางไมเห็นทางขางหนามืด ไมสามารถเดินผานไปได เหมือนกับเราเดินไปสูปากทาง ฆา
ลูกนอง จนพวกสมุนโจรตายไปหมด จะเปนทหารนายรอยนายพันตายก็ตาม ตายไปหมด จอมทัพนัน้ หนี
เขาไปอยูในถ้ํา เราตามเขาไปถึงปากถ้ํา ถ้ํานั้นไมสามารถที่จะเขาไปจับขุนทหารหรือจอมทัพได เราก็ไปหา
แสงสวาง ไสตะเกียงแสงสวางเพื่อจะเขาไปในถ้ํา จึงจะสามารถจับตัวหัวหนาโจรได สติปญ
 ญาก็เหมือนกัน
ในขั้นนี้ ศีล สมาธิ ปญญา ก็ตองเจริญตอไปในการพิจารณาเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ถาสติปญญาไมคมพอ ก็จะไมเห็นอาการของจิต ไมเห็นกิเลส เชน อะไรคือกิเลส คือความหลง
อวิชชานั้นอยูเบื้องหลังความยึดมั่นถือมั่นในเวทนา ความสุข ความทุกข หรือความเฉยๆ โดยสวนจะเปน
ความสุขอยางละเอียด ความจําไดหมายรู ไมสามารถจะแยกออกจากจิตได ความนึกคิดปรุงแตงในเรื่อง
อดีต ก็คดิ วาเปนตัวจิตทุกสิ่งทุกอยาง การรับรูตางๆ ผูร ูเห็นก็ตาม ก็เห็นวาเปนตัวจิตซึ่งบริสทุ ธิ์แลว แตยังไม
บริสุทธิ์โดยหมดจด เพราะจิตยังมีกิเลส ยังยึดติดยังมีความหลงซึง่ เปนสวนละเอียด
ถามีสติปญญาที่จะพิจารณา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จึงเห็นวา สิ่งที่คิดนั้นไมใชจิต แตสิ่งที่ไม
คิดนั้นคือจิต ครูบาอาจารยจึงวาใหถอยออกมาดูวา อะไรอยูกับผูรู เราตองวางความยึดมั่นถือมั่นในสิง่ ที่
ละเอียด ในสิง่ ทัง้ หลายทั้งปวงไปจากจิตใจของเรา จะเปนเวทนาของจิต สัญญา สังขาร วิญญาณของจิต
เรียกวาขันธหา โดยสมมติ ตัง้ แตรูป ถึงละออกไปแลวในเบื้องตน ถาเราละรูปออกไปไดแลว ก็จะเหลือ
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อีก๔ขั้น ซึ่งติดอยูในจิต ซึ่งจิตยึดมัน่ ถือมั่นวาเปนตัวจิต
สติปญญาตองแยกออก แยกออกใหไดจนเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพื่อที่จะไมยึดมั่น ถือมั่นในสิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวง ทําจิตใหบริสุทธิ์ขึ้นมาใหได นี่คือจุดมุงหมายแหงการประพฤติปฏิบัติคือพระนิพพานเปน
ที่สุด เพราะฉะนัน้ การประพฤติปฏิบัติทจี่ ะมีความสงบหรือมีความสุขอันยิ่ง ทีพ่ ระพุทธองคทรงตรัสไววา
“สุขอื่นใดยิ่งกวาความสงบไมมี” หมายถึงจิตที่สงบ ดับจากความโลภ ความโกรธ ความหลงภายใจดวงใจ
ของแตละบุคคล

เพราะพระนิพพานนัน้ เปนความสงบอันยิ่ง

หรือเปนความสงบอันเยือกเย็น

เปน

จุดมุง หมายที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทานทรงสอนพุทธบริษัททัง้ หลาย ใหบําเพ็ญบารมีไปเพื่อสิ่ง
นี้ คือชําระจิตใจใหมีความสะอาด มีความบริสุทธิ์ เปนหัวใจของพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น การบวชนัน้
จึงไมใชการบวชตามประเพณี บวชแกบน หรือบวชเลนๆ

เมื่อบวชมาแลว ตองมีความมุงหวัง มีจุดมุง หมายตามคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา จึงจะเหมาะสมในการที่จะอยูในเพศสมณะ เพราะฉะนัน้ สิ่งตางๆซึ่งวางขอวัตรระเบียบไวเปนขอวัตร
ปฏิบัติ เพื่อทีจ่ ะใหสะดวกในการปฏิบัติภาวนา แมธรรมหรือพระวินยั ก็ดี ที่พระพุทธองคไดบญ
ั ญัติไว หรือ
ไดกลาวไวก็เปนความสะดวกแกสมณะในการประพฤติปฏิบัติ
การบําเพ็ญในศีล สมาธิ ปญญา ก็เปนไปเพื่อความพนทุกข ธุดงควัตรก็เปนเครื่องขูดเกลากิเลสใน
แตละบุคคล ซึง่ ถูกกับจริตในธุดงควัตรขอไหน ก็นํามาประพฤติปฏิบัติเพื่อขูดเกลากิเลสภายในจิตใจของแต
ละบุคคล

ขอวัตรปฏิบัตใิ นแตละสํานักก็เพื่อความสะดวกในการประพฤติปฏิบัตเิ มื่อมาอยูรวมกัน

มี

ความเห็นเสมอกัน เปนสิง่ ที่เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัตซิ ึ่งกันและกัน
เมื่อเรามีความมุงหวังในการประพฤติปฏิบัติจริงๆจังๆ ไมใชวาบวชเลนๆ บวชชั่วคราว เรามีหนาที่
ในการเดินจงกรม นัง่ สมาธิ หาอุบายในปญญาที่จะทําความเพียร ใหเกิดศรัทธาความเพียร ในแตละวัน แต
ละคืน ก็ตองทําใหมาก เจริญใหมาก ถึงแมวาทุกวันนี้โดยสวนใหญของสํานักเรา เรามักยุงเกี่ยวกับกิจการ
งานตางๆภายนอกมากจนเกินไป มีธุรกิจตางๆ ภายนอกมากเกินไป ทําใหไมสามารถที่จะทําใหจิตใจของ
เรานัน้ รูธ รรม เห็นธรรม หรือจิตใจเปนธรรมขึ้นมาได
ทําไมครูบาอาจารยสมัยกอน ครั้งพุทธกาลก็ดี หรือสมัยหลวงปูเสาร หลวงปูมนั่ ก็ดี ลูกศิษยของ
ทานแตละทาน ประพฤติปฏิบัติอยูในสถานที่ลําบาก มีเพียงบริขาร๘ อาศัยปจจัย๔ เพียงเพื่อบําเพ็ญสมณ
ธรรมเทานัน้ อยูในสถานที่สงบสงัด หลีกเรนบําเพ็ญเพียรภาวนาตลอด ถาไมรูธรรมเห็นธรรม ก็ไมออกเปน
หัวหนา หรือสรางวัด สรางสํานัก เพื่อที่จะเมตตาตอพุทธบริษัททั้งหลายโดยสวนมากแลว ทําดวงใจให
บริสุทธิ์เสียกอน ถึงจะพรอมที่จะแนะนําสั่งสอนผูอื่น ทานไมตองกังวลในเรื่องการปฏิบัติของตนเอง
แตพระเราทุกวันนีต้ ิดในลาภ ยศ สรรเสริญ ติดในธุรกิจตางๆภายนอกมากจนเกินไป ยุงเกี่ยวกับ
เรื่องทางโลกมากจนเกินไป การบําเพ็ญภาวนาก็เลยถอย บางสํานักเจริญแตวตั ถุ แตจิตใจเสื่อมถอยไดก็มี
เพราะฉะนัน้ เมื่อเราเขามาอยูในเพศผากาสาวพัสตรนี้ เราอยาเปนผูหนึง่ ที่จะทําลายพระพุทธศาสนา อยาง
นอยเราควรทีจ่ ะประพฤติปฏิบัติ เพื่อทีจ่ ะสืบพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัตเิ พื่อตัวเราเปนอันดับแรก และ
เปนเหตุเพื่อทีจ่ ะสืบพระพุทธศาสนาดวย ไมใชวา ไมตองถึง ๕๐๐๐ ปหรอก ทําลายใหหมดไปในยุคเรานี่
แหละ เราอยากมีอะไรของเขา ก็ตามกิเลสของเรา อยากจะมีเครื่องอํานวยความสะดวกภายนอกอะไรก็เอา
ใจเราอยากไดอะไรก็เอา ยุงเกี่ยวกับสังคม อยากจะมีโทรศัพท อยากจะมีพัดลม อยากมีแอร อยากจะมี

คอมพิวเตอร อะไรก็เอาเขามา นัน่ แหละ ทําใหการภาวนาเสื่อมถอย ครูบาอาจารยสมัยกอนมีไหม ทานอยู
ปา อยูเขา อยูถ้ําเพื่ออะไร ก็เพื่อตองการความสงบ แตทกุ วันนี้ เราเห็นประโยชนของการมีโทรศัพทกัน เพื่อ
ประโยชนในการติดตอ เพื่อความสะดวกในธุรกิจตางๆ
สมัยกอนครูบาอาจารยหลวงปูมั่น หลวงปูเ สาร อยูแตในปาที่สงบสงัด ไมมีความกังวลอะไร อยูกับ
พระเณรดวยความสงบบําเพ็ญเพียรภาวนา เมื่อไดรับฟงธรรมแลว ก็แยกยายกัน ทําความเพียรดวยความ
สงบ นี่แหละเหตุอันหนึ่งทีจ่ ะทําใหพระกรรมฐานหรือพระปฏิบัติคอยๆเสื่อมลงไป ไมนาแปลกใจเลยวา
ทําไมกาลขางหนาวัดปาจะกลายเปนวัดบาน วัดบานจะกลายเปนคฤหัสถ ก็เพราะวาพระที่เปนผูนําในบวร
พระพุทธศาสนาประพฤติตนไมเหมาะสม พุทธบริษัททัง้ หลายก็เสื่อมคลายศรัทธา พระพุทธศาสนาก็สั้นเขา
เพราะพระพุทธศาสนาจะทรงอยูได ก็ดวยอาศัยพุทธบริษัททั้ง๔ ในเมือ่ พระภิกษุเปนผูซึ่งทําลายเหมือนกับ
สนิมที่กินเหล็ก พระเราก็ทําลาย ไมรักษาขอวัตรปฏิบัติ ไมทําตามพระธรรมวินัย ทําตามกิเลส ซึ่งอยูภายใน
จิตใจของเรา
จิตใจเรานัน้ ยังไมบริสทุ ธิ์ ยังมีกิเลส อยากทําอะไรก็ทํา ถาเราทําจิตใจใหถึง เกิดซึ่งความบริสทุ ธิ์
แลว เราจะรูสกึ วา อันใดควรอันใดไมควร จะเห็นวาธรรมที่พระพุทธองคทรงไดตรัสไวดี พระวินัยทีพ่ ระพุทธ
องคทรงบัญญัติไว เปนหนึ่งไมมีสอง ไมมีขอ โตแยงแตกิเลสภายในใจของเรานัน้ มีแตเพิกถอนๆตรงนัน้ ไมดี
ไมทันสมัย ตรงนัน้ ไมดี ไมถูกโลก เราควรจะทําอยางนี้กัน เราควรจะทําอยางนั้น เราอยูกันอยางนี้ เปนสิ่งที่
เสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆ
เพราะฉะนัน้ พึงจําไววา ธรรมที่เรายังไมรูนนั้ ยังมีอีกมาก ความบริสุทธิท์ ี่ยังไมถึง ยังไมมีภายใน
จิตใจของเรานัน้ ก็ยังมีอยู เราจะทําอยางไรถึงจะทําใหจติ ใจของเรานัน้ ก็ยังมีอยู เราจะทําอยางไรถึงจะทํา
ใหจิตใจของเรานั้นมีความสะอาด มีความบริสทุ ธิ์ ใหมีสติ ปญญา เพื่อจะพิจารณาละกิเลสใหสิ้นไปจาก
ดวงใจของเราใหได คือ หนาที่ของการเขามาอยูในเพศผากาสาวพัสตร นอกจากนั้นไปแลว ไมเหมาะสมที่
จะอยูในเพศผากาสาวพัสตรอันเปนธงชัยของพระอรหันต เพราะฉะนัน้ ใหพากันอยาประมาท พึงมีสติ มี
ปญญา เพียรเพงพิจารณาละกิเลสใหสิ้นไปจากดวงใจในปจจุบนั ชาตินี้ วันนี้ก็ใหความคิดเห็นพอสมควรก็
ขอยุติเพียงเทานี้

ธรรมโอสถ

“ธรรมโอสถ คือ พิจารณากายในกายนี้
พิจารณาใหเห็นความไมเที่ยง
ความไมใชตัวตน
ของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นและดับไป
แยกจิตออกจากกาย แยกจิตออกจากเวทนา
กายก็สวนหนึง่ เวทนาก็สวนหนึ่ง
พิจารณาอยางนี้ไปเรื่อยๆ
จิตก็เขาสูความวางหรือ
ความสงบที่เยือกเย็น”

ธรรมโอสถ
พระธรรมเทศนา วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑

ในชีวิตของคนเราซึ่งเคยเห็นมานั้นไมวาจะเปนพระ เณรหรือญาติโยม หรือสัตวทงั้ หลายก็ตาม เมือ่
เกิดขึ้นมาแลวธรรมชาติแหงการเกิดก็ไมลวงพนความแกไปได ไมลวงพนความเจ็บไขไดปวยไปได ไมมีใคร
ลวงพนความตายไปได หรือความแตกสลาย อันนี้เปนธรรมชาติเปนปกติ เปนธรรมดาอยู เปนสัจธรรม
ความจริงตามธรรมชาติ ซึง่ ถาคนทั้งหลายไดเขาใจถึงเรื่องของธรรมชาติ ก็คือธรรมะนั่นเอง ธรรมะซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงความเกิดขึ้น แปรเปลี่ยนไป มีความแตกสลายไปในที่สดุ ของสังขารรางกายนี้ เพราะฉะนั้นมนุษย
และสัตวทั้งหลายเกิดขึ้นมานั้น ตามธรรมชาตินี้ไมมีใครสามารถลวงพนความแก ความเจ็บ ความตายไปได
เมื่อจิตวิญญาณของบุคคลใดเขาไปยึดมั่นถือมั่นในกอนธาตุรางกายนี้ วาเปนตัวตน วาเปนเราเปน
เขา ความทุกขซึ่งเกิดตามมาทางรางกาย ก็คือ ความแกก็เปนทุกข ความเจ็บไขไดปวยก็เปนทุกข แมความ
ตายก็เปนทุกข เพราะจิตใจเขาไปหลงยึดมั่นถือมั่นในอัตภาพรางกายนี้วาเปนตัวตนของเรา แตเราไดเคย
สังเกตถึงเรื่องรางกายของเรากันบางหรือเปลาวา เมื่อโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน เรามีความไมสบาย จะปวด
ทั้ง ปวดหัว หรือมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนตางๆก็ตาม เราทุกคนสามารถที่จะบังคับบัญชาใหรางกายนี้ตั้ง
มั่นอยูไดไหม ใหหายจากโรคภัยไขเจ็บไดไหม ไมมีใครจะสามารถที่จะบังคับบัญชากอนธาตุซงึ่ ไมสมดุล คือ
ธาตุดนิ ธาตุนา้ํ ธาตุลม ธาตุไฟไมปกติมีความแปรเปลี่ยนไป ก็มีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน จะเปนโรคตา โรค
ปอด โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต อวัยวะนอยใหญนี้เปนรังของโรค เปนปกติ เปนธรรมดาอยู ทุกคนไมสามารถ
ที่จะบังคับใหเปนเด็กอีกได เมื่อรางกายนี้จะแตกสลายก็ไมสามารถที่จะบังคับใหตั้งมัน่ อยูได อันนีค้ อื
ธรรมชาติของชีวิตมนุษยและสรรพสัตวทั้งหลาย มีความเกิดขึ้นมาแลวก็มีความแปรเปลี่ยนไป มี
ความแตกสลายไปในที่สดุ
ธรรมชาตินคี้ ือ เปนธรรมะอันเปนปกติเปนธรรมดาอยูตลอดกาล ไมวาเราจะเกิดขึ้นมาก็ตาม ไม
เกิดขึ้นมาก็ตาม สัตวทั้งหลายซึ่งเวียนวายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร ก็เปนอยูเชนนี้แหละ องคสมเด็จพระ
 ญาลวงเกินกวาคนทั้งหลาย ทานเห็นภัยในวัฏฏะสงสาร เห็นความเกิดเปนทุกข
สัมมาสัมพุทธเจาทานมีปญ
เห็นความแกเปนทุกข เห็นความตายเปนทุกข หรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายโดยสวนมาก ทานก็มีปญญา
เห็นเชนนี้ ทานจึงจะหาทางที่จะดําเนินจิตไปสูความสิ้นภพ สิ้นชาติ หรือไมตองกลับมาเวียนวายตายเกิดใน

วัฏฏะสงสารอีก เพราะในแตละภพแตละชาติแหงการเกิดนัน้ ยอมพบกับความทุกขอยูร่ําไปไมมีที่สิ้นสุด
เพราะฉะนัน้ พวกเราทุกคนตองตระหนักภายในจิตใจของเราใหดีวาเราอยาประมาทในชีวิต และอยาหลง
เพลิดเพลินอยูกับสิ่งตางๆ ภายนอกจนเกินไปนักโดยเฉพาะพระเรา ซึง่ มีความมุงหวังเขามาบวช มา
ประพฤติปฏิบตั ิอยูในเพศผากาสาวพัสตรอนั เปนธงชัยของพระอรหันตนี้ เปนโอกาสอันดีที่เราจะประพฤติ
ปฏิบัติ ประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําใหจิตใจของเรานัน้ ดับความโลภ ดับความโกรธ ดับความหลง หรือทําให
กิเลสนั้นสิ้นไปจากจิตใจของเรา
เพราะฉะนัน้ การประพฤติปฏิบัติของพวกเรานั้น เราทุกคนยังพากันประมาทอยูหรือเปลา ในแตละ
วันแตละคืน เราปลอยเวลาใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชนหรือไม เรามีสติปญญาที่จะพิจารณารางกายนี้
ใหเห็นความไมเที่ยงความไมใชตัวตน เพื่อที่จะถอนความยึดมั่นถือมั่นภายในจิตใจของเราหรือไม เรามี
สติปญ
 ญาที่จะพิจารณาเห็นอารมณภายในจิตใจของเรา เห็นอาการของจิต เห็นอาการของกิเลส วามี
สภาวะแหงความเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไปหรือไมหรือเราจะหลงยึดมัน่ ถือมั่นในอารมณทงั้ หลายทั้งปวงวาเปน
ใจของเราอยู สิ่งใดที่เราหลงเขาไปยึดมั่น ถือมั่น ไมมีทุกขเปนไมมีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทานได
ตรัสเชนนี้
เมื่อเราขาดสติ ขาดปญญา เราก็จะหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณความโลภ ความโกรธ
ความทุกขทั้งหลายทั้งปวงวาเปนใจของเรา เมื่อเราเขามาประพฤติปฏิบัตนิ ี้ เรามาเรียนแก เรามาเรียน
ทางจิตใจเพื่อที่จะแกไขใหจิตใจของเรานัน้ บรรเทาเบาบางไปจากกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ความทุกขทั้งหลายทั้งปวง เพราะฉะนั้น การเขามาประพฤติปฏิบตั ิธรรมในศาสนาของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา จึงเปนสิ่งที่ประเสริฐที่สดุ เปนโอกาสอันดีที่เราจะไดบําเพ็ญศีลบารมี สมาธิบารมี หรือ
ปญญาบารมี เพื่อทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน
ศีลของพระเรา ทุกทานก็ทราบดีกันอยูแลววาคือ ธรรมวินัยเปนขอบเขต เปนศีลของพระเรา ภายใน
จิตใจของเรานัน้ ไมลวงละเมิดในสิกขาบทนอยใหญ มีสติวินัยกํากับภายในจิตใจของเราเปนพื้นฐานของจิต
ซึ่งเปนปกติ รักษาศีลใหเปนปกติ ศีล๒๒๗ หรือสามเณรก็ศีล ๑๐ ขอใหเปนปกติ ใหเปนธรรมชาติของจิตซึง่
มีพื้นฐานของจิตรองรับดวยศีล
เมื่อมีศีลเปนพืน้ ฐานของจิตแลว เราจะบําเพ็ญสติ สมาธิ ภาวนา ก็เปนสิ่งซึ่งเปนไปไดงาย เพราะ
ถาเรามีอุบายทีกอใหเกิดศรัทธาในการทําความเพียรอยูเสมอ ในการเดินจงกรม นั่งสมาธิอยูทุกๆวัน สมาธิ
ยอมเกิดขึ้นไดงาย ถึงแมวาในเบื้องตนนัน้ เราทุกคนยังมีกิเลสอยูภายในจิตใจของเราก็ตาม แตถาเรา

ประพฤติปฏิบตั ติ ามคําสั่งสอนของพระพุทธองค ในการบําเพ็ญบารมีในศีล สมาธิ ปญญา เปนสิ่งที่แนนอน
เหลือเกินวา หนทางนี้เปนหนทางที่จะดําเนินไปเพื่อพระนิพพาน หรือเพื่อความสิ้นทุกขภายในจิตใจของเรา
เพราะฉะนัน้ เราอยาปลอยจิตใจไปกับอารมณทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา จะเปนความ
นึกคิดปรุงแตงฟุงซานไปในเรื่องอนาคตก็ตาม พึงมีสติอยูใ นปจจุบัน หาอุบายปญญาพิจารณาละอารมณที่
เปนอดีตออกไปละความฟุงซานภายในจิตใจของเราออกไป มีสติตงั้ มัน่ อยูในปจจุบนั พึงมีสติดูจติ นัน่ แหละ
เมื่อมีสติดูจติ ก็เห็นอารมณภายในจิตใจของเรา
ซึ่งเราทุกคนมีโอกาสอันดีเมือ่ เรามาอยูในเพศผากาสาวพัสตรนี้ อยูในสถานที่อันสงบสงัด มีปจจัย
๔ พรอมมูลในการประพฤติปฏิบัติภาวนา เพราะอาศัยญาติโยมซึ่งมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ไดมคี วาม
อนุเคราะหใหภิกษุ สามเณรไดประพฤติปฏิบัติไดโดยสะดวก เหมือนเขาสงเราใหศึกษาเลาเรียน ถาเปนทาง
โลก พอแมสงลูกศึกษาเลาเรียนไมตองไปทํางาน เรียนหนังสืออยางเดียว เขาก็ตองเรียนใหดที ี่สุด ทําหนาที่
ของตัวเองใหดีที่สดุ พระภิกษุ สามเณรในพระบวรพระพุทธศาสนานี้ ก็อาศัยอุบาสก อุบาสิกา ซึ่งไมมี
โอกาสที่จะเขามาอยูในเพศสมณะ สามเณร เพราะยุงเกี่ยวกับภาระหนาที่การงาน ยุงเกี่ยวกับภาระ
ครอบครัว
เพราะฉะนัน้ เมื่อเขามีศรัทธาบําเพ็ญบารมีในฆราวาสวิสัยแตยังมีศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา ก็
ทําบุญแกบวรพระพุทธศาสนา เปนเหตุเปนปจจัยใหพระภิกษุ สามเณรในพระบวรพระพุทธศาสนานี้
ประพฤติปฏิบตั ิไดสะดวกสบาย เพราะอาศัยมูลความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะฉะนัน้ เรา
อยานิ่งนอนใจ อยาลืมตัวลืมจิตใจของเรา วาเราเปนพระ หรือเปนเณร เปนสิ่งที่สงู สง ถาเราคิดเชนนั้นก็เปน
กิเลสภายในจิตใจของเรา เพราะเราเปนสงฆโดยสมมติ บวชเขามาโดยสมมติ เปนพระสงฆโดยสมมติ เปน
สามเณรโดยสมมติ
สิ่งที่จะทําใหจิตใจของเรานั้นเปนสงฆโดยวิมุติ หรือเปนสงฆโดยแทจริงนั้น ตองพัฒนา
จิตใจของเรานั้นเปนพระอริยบุคคล ตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหัตผล ตามสมมติทาง
โลก นี้จึงเรียกวาเปนสงฆที่เหมาะสม ที่สมควรแกการสักการะ หรือสมควรแกการทําบุญ
เพราะฉะนัน้ เราอยาพากันประมาท เวลาก็ลวงผานพนไป สังขารรางกายของเราทุกคนนัน้ ก็แปรเปลี่ยนไป
จากวัยเด็กเขาสูวัยหนุมสาว กาวตอไปเขาสูวัยชรา แลวมีความแตกเสื่อมไปในที่สดุ
ผูมีสติ มีปญ
 ญามีความพากเพียรอยูเสมอ ทําสมาธิใหเกิดขึ้นหาโอกาสหาเวลาเดินจงกรม นัง่
สมาธิ ภาวนา หาอุบายปญญาใหเกิดศรัทธาความเพียรอยูทุกๆขณะจิต เผลอสติเราตั้งสติขนึ้ มาใหม เราอยู

ในวัดอยูในสํานักสงฆเปนสถานที่เหมาะสม เปนชัยภูมทีเ่ หมาะสม ที่จะตอสูกับกิเลสภายในจิตใจของเรา
ความกังวลภายนอกในเรื่องบริขาร ๘ หรือปจจัยทั้ง ๔ นี้ ที่เห็นอยูทุกวันนี้ ก็ไมไดขาดเขินอะไร มีความ
สะดวกสบายคอนขางจะเหลือเฟอ หรือเกินความพอดีดว ย เพราะฉะนั้นการที่จะรักษาจิตใจของเรานั้นใหมี
ความมักนอย สันโดษใหมีความพอดี จึงเปนสิ่งที่สมควร เปนสิ่งที่เหมาะสมภายในจิตใจของเรา
อาศัยแคเพียงบริขาร ๘ กับปจจัยทั้ง ๔ เพียงเพื่อประพฤติปฏิบัติภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง
เทานัน้ ไมตองการลาภสักการะหรือทรัพยสมบัติภายนอก นอกเหนือไปจากนี้ อันนัน้ จึงจะเปนจิตใจของ
พระผูมุงที่จะประพฤติปฏิบตั ิธรรมเพื่อความพนทุกข อยาใหกิเลสลอลวงจิตใจของเรานั้นใหเกิดความโลภ
ความโกรธ ความยินดีในลาภ ยศ สรรเสริญ ในเอกลาภทั้งหลายทั้งปวง เพราะการประพฤติปฏิบตั ิของเรา
นั้น ไมใชประพฤติปฏิบัตินนั้ ใหเปนไปเพือ่ ลาภสักการะทั้งหลายทั้งปวงหรือเปนเจาลัทธิ หรือเพื่อเปนครูบา
อาจารย เราประพฤติปฏิบัตเิ พื่อทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน หรือทําใหกิเลสไดสิ้นไปจากจิตใจของเรานั้น มี
จุดมุง หมายเดียว ทั้งการกระทําความเพียรนั้นตองปรารภความเพียรทุกๆวัน เดินจงกรม นัง่ สมาธิใหมาก
ถึงแมวาจิตใจของเรานัน้ จะมีความฟุงซาน มีความวุนวายภายในจิตใจของเราก็ตาม เราก็ตองหา
อุบายปญญาที่จะพิจารณาละความฟุงซานออกไปจากจิตใจของเรา ดวยกําลังสมาธิที่ฝกหัดอบรมจิตใจ
ของเราทุกๆวันนั้น ก็จะสงเสริมใหมีสติ มีปญญา มีอุบายที่จะละอารมณซงึ่ เปนอดีตออกไป ละอารมณซงึ่
เปนอนาคตออกไป อารมณในปจจุบันก็ตาม เมื่อตาเห็นรูป หูไดยินเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นสัมผัสรส กาย
สัมผัสเย็น รอน ออน แข็ง ตองมีสติอยูในปจจุบันที่จะพิจารณาใหเห็นความไมเที่ยง ความไมใชตัวตน
ปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณทงั้ หลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเรา ใหมสี ติอยูในปจจุบัน วาง
จากอารมณทงั้ หลายทั้งปวง แมวางชั่วคราวก็ยังดี แตมีสติ มีสมาธิ จิตเปนหนึ่งอยูในปจจุบัน เพราะตาเห็น
รูปจะตองเกิดอารมณแน คือ ความพอใจ ความไมพอใจ หรือความเฉยๆในรูปนัน้ จะเปนสิง่ ทีม่ ีชีวิตก็ตาม
หรือเปนวัตถุสงิ่ ของก็ตาม หูไดยินเสียงก็ตอ งเกิดความพอใจ ความไมพอใจหรือเฉยๆ จะตองเกิดความรูสึก
ขึ้นมาภายในใจของเรานี้ จมูกดมกลิ่น ลิ้นสัมผัสรส กายสัมผัสเย็น รอน ออน แข็ง ก็เชนเดียวกัน ความรูสึก
ตางๆจะเกิดขึน้ ที่ใจนี้ เพราะจิตวิญญาณของเราอาศัยรางกายนี้ อาศัยเพียงชั่วคราวเทานั้น เพราะเราทุกคน
ยังมีกรรมเปนของๆตน มีกรรมเปนผูใหผลมีกรรมเปนแดนเกิด มีกรรมเปนผูตดิ ตาม มีกรรมเปนทีพ่ ึ่งอาศัย
เมื่อเรายังมีกิเลสอยู กรรมก็ยังใหผล ใหเกิดในแตละภพแตละชาติ ภพนอย ภพใหญ เมื่อเกิดขึ้น
มาแลวเราบําเพ็ญบารมีไวก็จะมีสติ มีปญ
 ญา มีความเห็นชอบ มีความเห็นที่ถูกตอง ในการที่จะสรางบารมี
ตอไป ดวยความไมประมาทในชีวิต อาศัยกอนธาตุนี้บําเพ็ญบารมี กอนาตุนี้เปนทุกขก็จริง แตถาเรามีสติ มี

ปญญาที่จะเปลี่ยนมาพิจารณากายในกายนี้ใหเห็นความจริงของธรรมชาติของธรรมะ ก็จะปลอยวางความ
ยึดมั่นถือมั่นในกายตนได ทําจิตใจเขาสูความสงบเยือกเย็น มีความสุขสงบที่แทจริงได เพราะฉะนัน้ กายนี้
เปนทุกขถาจิตใจของเรายังยึดมัน่ ถือมั่นในกอนธาตุอันนี้ แตกายนี้ก็จะเปนความสุขสงบ ความเยือกเย็นใจ
ถาจิตเราปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนนี้ได
แตการที่จะมีสติ มีปญญา มีความเห็นชอบ มีความเห็นถูกตองในการที่จะเห็นวารางกายนี้ไมใช
จิตใจนี้ จิตนี้ไมใชรางกายนี้ เราจะทําอยางไร พระพุทธองคหรือครูบาอาจารยของทุกๆทานก็ไดสอนหรือได
ชี้ทาง ไดบอกทางไวแลววา การประพฤติปฏิบัติในบวรพระพุทธศาสนานี้มีอยู ๒ เรื่องเทานัน้ คือ
การพิจารณากายกับการพิจารณาจิต ถาแยกแยะออกไปใหกวางขวาง ก็พิจารณากายในกาย พิจารณา
เวทนาในเวทนา พิจารณาจิตในจิต หรือพิจารณาธรรมในธรรม แตยนยอลงมาแลวก็เหลือกายกับใจเทานัน้
แหละ ยอจนถึงที่สดุ แลว ก็เหลือแตใจเทานั้นแหละ เพราะดวงใจนี้มีกเิ ลสคือ ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ความทุกขทั้งหลายทั้งปวงอยูที่ใจนี้ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เปนเพียงสะพานเชื่อมตอในรูป เสียง กลิ่น รส
สัมผัสตามสมมติ เทานัน้ แหละ แตกิเลสนีก้ ็เกิดขึ้นภายในดวงใจของเรานี้แหละ ภายในจิตใจของเรานี้ ไมได
เกิดขึ้นที่วตั ถุสิ่งของภายนอก ไมไดเกิดขึน้ ทีศ่ าลาหรือกุฏิ เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานี้
ถาจิตใจของเรายังมีความหลง มีความเห็นผิด หลงยึดมัน่ ถือมั่นในรางกายนี้วาเปนตัวตนของเรา
เมื่อโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนจิตใจก็เปนทุกข เมื่อความแกเบียดเบียนจิตใจก็เปนทุกข มีความหลงยึดมัน่ ถือ
มั่นในอารมณความโลภวาเปนเรา จิตใจก็เปนทุกขดนิ้ รนแสวงหาไมมที ี่สิ้นสุดเมื่อหลงยึดมัน่ ถือมั่นในความ
โกรธ ความอาฆาต พยาบาท ความพอใจ ไมพอใจวาเปนเราจิตใจก็เปนทุกข มีความพอใจ มีความไมพอใจ
จิตใจก็เปนทุกข ประสบกับสิง่ ที่ไมปรารถนาจิตใจก็เปนทุกข พลัดพรากจากสิ่งที่รักทีพ่ อใจจิตใจก็เปนทุกข
มีความปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งนัน้ นัน่ ก็เปนทุกข
ความทุกขเพราะความหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณทั้งหลายทั้งปวงวาเปนใจของเรา การที่จะมี
สติปญ
 ญา รูจกั ความจริงของธรรมชาติของรางกายจิตใจนี้ เราตองทวนกระแสของจิต ทวนกระแสของกิเลส
ซึ่งเคยชินอยูกับจิตใจของเรา เคยชินอยูกับความหลงทีค่ ดิ วารางกายนี้คือเรา คือตัวตนของเรา จิตของเรานี้
เคยชินกับความหลง ซึ่งคิดวาอารมณภายในจิตใจของเราเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา ความนึกคิดปรุงแตง
ทุกสิ่งทุกอยาง เราก็คดิ วาเปนเรา ความทุกขทั้งหลายจึงเกิดขึ้นอยูในดวงใจของเรานีไ้ มมีที่สิ้นสุด

เพราะฉะนัน้ การประพฤติปฏิบัติของเรา การบําเพ็ญศีลเปนพื้นฐานของพระเรา หรือเปนสามเณร
ทําสมาธิเปนทามกลาง มีสติทําสมาธิอยูทุกๆอิริยาบถ ไมใชวาจะสํารวมเฉพาะในอิริยาบถนั่งสมาธิเทานัน้
เมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิ ก็ปลอยจิตใจไปกับอารมณทั้งหลาย หรือสํารวจอิริยาบถอยูในการเดิน
จงกรมเทานั้น เมื่อออกจากอิริยาบถเดินจงกรม ก็ปลอยจิตใจไปกับอารมณทงั้ หลาย ไมมีสติที่จะตามคุม
จิตใจของเรา หรือรักษาจิตของตน นักปฏิบัตติ องทําความรูสึก ตัง้ แตตื่นนอนขึ้นมาใหมีสติคือ ความระลึก
ได มีสติกําหนดดูจติ ทุกๆขณะจิต เมื่อมีความคิดความรูส ึกอะไรเกิดขึ้นก็รูเทาทัน มีกิเลสเกิดขึ้นก็มีอุบาย
ปญญาที่จะพิจารณาละออกไปทุกๆขณะจิต เผลอสติกต็ ั้งสติขนึ้ มาใหม ใหมีสติอยูกับปจจุบัน
ถาสติยังไมอยูกับปจจุบันเพราะสมาธิยังไมคอยมี จิตไมสงบเราก็ตองฝกหัดเดินจงกรม นัง่ สมาธิ
ภาวนา ทําใหมาก เจริญใหมากก็จะสงเสริม เมื่อเราออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิ หรือเดินจงกรม เราก็จะมีสติ
มีสมาธิ จิตเปนหนึ่งอยูในปจจุบัน ไมวาเราจะยืน เดิน นัง่ หรือทําอะไรก็แลวแต จิตเราก็เปนหนึ่ง ตาเห็นรูป
เกิดความพอใจ เราก็มีสติ มีปญญาพิจารณาละความพอใจออกไป เห็นความไมเที่ยง ความไมใชตวั ตน หู
ไดยินเสียง เกิดความพอใจเกิดขึ้น สติปญ
 ญาก็เห็นความไมเที่ยงอันนั้น หูไดยินเสียง เกิดความไมพอใจ
เกิดขึ้น สติปญ
 ญาก็เห็นความไมพอใจอันนั้น แลวปลอยวางออกไป อารมณทงั้ หลายทั้งปวง เกิดขึน้ แลวก็
ดับไปเปนธรรมดาอยูเชนนี้ เราก็พิจารณาสิ
 ญาที่จะหาสาเหตุของความทุกขและหาทางดับ
ถามีกิเลสเกิดขึ้น มีความทุกขเกิดขึ้น ก็มีสติปญ
ทุกข เปนเรื่องไมยากลําบากอะไรเลย เพียงแตเรายอนกลับมามีสติดู ใจของเรา ทวนกระแสของจิตทวน
กระแสของอารมณ ไมทําตามอารมณ ไมทาํ ตามใจหรือกิเลสที่เคยชินอยูมานับภพนับชาติไมถวน ที่เราเคย
ชินมาตัง้ แตอยูในฆราวาสนั่นแหละ เคยทําอะไรตามจิตใจมาตลอด แลวเราพนทุกขไหม หมดจากความ
โลภ ความโกรธ ความหลง หรือความดับทุกขภายใจจิตใจของเราไดหรือเปลา
เพราะฉะนัน้ การที่เราเขามาบวชมาประพฤติปฏิบัตินี้ เราตองทวนกระแสของจิต ทวนกระแสของ
อารมณ ดวยการฝกหัดทําขอวัตรปฏิบตั ิ ซึง่ ครูบาอาจารยไดวางไวนี้ มีธุดงควัตรเปนเครื่องขูดเกลากิเลส
ภายในจิตใจของเรา ขอวัตรอันใดซึง่ ถูกกับจริตของเราหรือธุดงควัตรอันใดซึง่ ถูกกับจริตของเราในการที่จะ
แกกิเลสออกจากใจ ก็ใหมีความสนใจ มีความตั้งใจ ไมตอ งกลัวกิเลสเจ็บ ไมตองกลัวกิเลสตาย มีสติมี
สมาธิที่จะทําความเพียรเพื่อที่จะแผดเผากิเลสอยูเสมอ เพราะฉะนัน้ ในทุกๆอิริยาบถนั้นมีสติ มีสมาธิตาม
รักษาจิตของตน

เมื่อเวลาเราวาง จิตเราวางจากอารมณทงั้ หลายทั้งปวง เราก็ยกรางกายขึ้นมาพิจารณา จะ
พิจารณาผม ขน เล็บ ฟน หนัง ใหเห็นเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือจะพิจารณาอสุภกรรมฐาน หรือจะ
พิจารณาธาตุกรรมฐาน ก็แลวแตจริตนิสยั ของแตละบุคคล จะพิจารณาใหเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยูด ับไป ให
ลงไปตรงนั้น ใหเอาสติปญ
 ญามาสอนใจของตนเองวา รางกายนี้ไมเที่ยง รางกายนี้ไมใชตัวตน รางกายนี้
ประกอบไปดวยธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ ไมใชจิตนี้ จิตนี้ไมใชรา งกายนี้ พิจารณาอยูเสมอๆ เมื่อจิต
เราสงบ
เมื่อจิตเราสงบแลวเราก็ยกรางกายมาพิจารณา สติปญ
 ญาซึ่งเขาพิจารณากายในกายนี้ โดยมีศีล
เปนพื้นฐาน สมาธิหนุนสติปญ
 ญาใหแหลมคมขึน้ เมื่อเรายกรางกายขึ้นมาพิจารณา จะพิจารณาผมก็ดี
หรือหนังก็ดี หรือกระดูกก็ดี หรืออวัยวะสวนใดสวนหนึ่งก็ดี พิจารณาสอนใจใหเห็นความไมเที่ยง ความ
ไมใชตัวตนของกายนี้หรือจะพิจารณาอสุภกรรมฐาน ซึ่งมีหลายลักษณะ จะเปนอสุภะ ๑๐ ก็ดี หรืออาการ
มากกวานั้นก็ดี หรือจะกําหนดอสุภะเนาหรือแหงก็ดีก็แลวแตจริตนิสยั ของแตละบุคคล หรือจะพิจารณา
รางกายนี้ ใหเห็นเปนธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุไฟ แยกแยะสอนจิตใจของเรานั้นอยูเสมอๆ เพื่อที่จะใหจิตใจของ
เรานัน้ คลายจากความยึดมั่นถือมั่นในรางกายนี้
ถาเราไมพิจารณาเชนนี้ เมื่อโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน จิตใจเราก็เปนทุกข เมื่อรางกายนั้นเขาไปสูวัย
ชรา จิตใจก็เปนทุกข เมื่อรางกายนี้จะแตกสลายจิตใจก็เปนทุกข เพราะฉะนัน้ การบําเพ็ญสมาธิภาวนา จึง
เปนเหตุเปนปจจัยที่กอใหเกิดสติปญญา ที่จะพิจารณากายในกายนี้ไดเห็นชัดตามความจริงของธรรมชาติ
อันมีความเกิดขึ้น ตั้งอยู แปรเปลี่ยนไปและแตกสลายในที่สุด บุคคลใดเขามาพิจารณากายในกาย เมื่อจิต
เห็นชัดประจักษขึ้นที่ใจ แลวปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกไดสวนหนึง่ จาก ๓ สวน ความทุกข
อันเกิดจากโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน จิตใจก็ไมหวั่นไหว เพราะฉะนั้นเราตองทําสมาธิภาวนา เพื่อที่จะใหมี
สติ มีปญญา พิจารณากายในกาย เพื่อที่จะปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน
ถึงแมเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้น มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนื่องดวยกายเรามีรางกายนี้ซึ่งเปนสิ่งที่สมมติ
เวทนา เดี๋ยวก็มีโรค โรคโนน โรคนี้ปรากฏขึ้นในกายตน หรือมีทุกขเวทนาเกิดขึ้น เมื่อจิตเราสงบ พิจารณา
กายในกาย พิจารณาใหเห็นเปน ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ จิตก็วางอุปาทาน ความยึดมั่น ถือมั่นใน
กายตนชั่วคราว พิจารณาเวทนาในเวทนาทางกายก็ได เมื่อมีเวทนาเกิดขึ้น สติปญ
 ญาก็พิจารณาใหเห็น
ความไมเที่ยง ความไมใชตัวตนของเวทนา ถาจิตเราพิจารณาเห็นเชนนัน้ จิตเราจะปลอยวาง ความยึดมั่น
ถือมั่นในเวทนา จิตก็เปนสวนหนึ่ง กายก็เปนสวนหนึง่ เวทนาก็เปนสวนหนึ่ง ตองหัดพิจารณาอยูเสมอๆ แต

ถากําลังของสติปญ
 ญาไมเพียงพอ เราก็ทําสมาธิภาวนา ทําสมาธิภาวนาจนจิตสงบเปนสมาธิ เมื่อจิตสงบ
เปนสมาธิแลว เราก็ลองใชปญ
 ญาพิจารณากายในกาย พิจารณาเวทนาในเวทนา ถาจิตเห็นชัดประจักษขึ้น
ที่ใจ ก็จะปลอยวางกาย ปลอยวางเวทนาออกไป จิตก็เขาไปสูความสงบที่ละเอียด หรือเขาไปสูความวาง
เมื่อจิตเขาไปสูความวาง ก็จะวางกายชั่วคราว วางทุกขเวทนาชั่วคราว แตบางครัง้ ถาจิตสงบ
ละเอียด กายก็วาง เวทนาก็หายไป กายก็หายไป จิตก็เขาไปสูความสงบซึ่งละเอียด เพราะฉะนัน้ การ
บําเพ็ญสมาธิภาวนานั้น ใหพวกเราทุกคนพยายามที่จะทําความเพียรมากๆในการเดินจงกรม นัง่ สมาธิ
ภาวนาทําใหมาก เมื่อจิตสงบแลวก็มาพิจารณากายในกายนี้แหละ พิจารณาเวทนาในเวทนาทางกายก็ตาม
ในเบื้องตน ถาพิจารณาเห็นชัด จิตก็จะปลอยวางความยึดมัน่ ถือมั่นในกายออกไปทีละเล็กทีละนอย เมื่อจิต
เห็นชัดในเบื้องตนนี้ ความโลภก็บรรเทาเบาบางลงไป ความโกรธ ความอาฆาตพยาบาทก็บรรเทาเบาบาง
ลงไป ความหลงในตัวตนก็บรรเทาเบาบางลงไป เราก็เจริญศีล สมาธิ ปญญา พิจารณากายในกายนี้ที่
ละเอียดขึ้น จะพิจารณาอสุภกรรมฐานก็ดี หรือธาตุกรรมฐานก็ดี ก็พิจารณาไป
เมื่อมีความสงบเกิดขึ้นก็ยกรางกายขึ้นมาพิจารณาอสุภกรรมฐาน ธาตุกรรมฐาน จิตก็เขาไปสู
ความวาง ถามีเวทนาเกิดขึน้ เราก็ใชธรรมโอสถ คือ การพิจารณากายในกายนี้ พิจารณาใหเห็นความไม
เที่ยง ความไมใชตัวตนของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นและดับไป แยกจิตออกจากกาย แยกจิตออกจากเวทนา
กายก็สวนหนึง่ เวทนาก็สวนหนึ่ง พิจารณาอยางนี้ไปเรื่อยๆจิตก็เขาสูความวางหรือความสงบที่เยือกเย็น
เมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิ หรือเดินจงกรมก็ดี จิตก็มีความสงบเยือกเย็น อารมณกิเลสคือความโลภ
ความโกรธ ความทุกขทั้งหลายทั้งปวงก็บรรเทาเบาบางลงไป จนกระทัง่ เราพิจารณาเห็นกายในกายไดดวย
ความชัดเจนจริงๆ สติปญญาซึ่งพิจารณากายในกายเห็นชัด หรือพิจารณาเวทนาในเวทนาที่เกิดขึน้ ในกาย
เมื่อจิตเห็นชัดเขาใจรอบรูไปหมด รูในเรื่องของกายหมด หายสงสัย สิ้นสงสัยในเรื่องของกาย วารางกายนี้
ไมใชจิตนี้ จิตนี้ไมใชรางกายนี้ แนนอนลงไป
กายที่เปนอดีตก็ดี กายที่เปนอนาคตก็ดี กายในปจจุบันก็ดี ประกอบไปดวย ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุ
ลม ธาตุไฟ ประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเทานั้น ถาจิตเห็นชัด ประจักษขึ้นที่ใจ ปลอยวางความยึดมั่นถือ
มั่นในกายตนไดโดยเด็ดขาด ไดโดยสิ้นเชิง ความโลภดับลงไป ความโกรธดับลงไป ความยึดมั่นถือมั่นใน
กายตน ก็จะหมดสิน้ ไปจากจิตใจของบุคคลนั้น เมื่อนั้นโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน ก็ไมหวั่นไหว รางกายนี้จะ
แตกสลายก็ไมหวั่นไหว นี้ผถู ึงการปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกไป ก็รูธรรม เห็นธรรม มีจติ ใจ
เปนธรรมขึ้นมา ความสงบเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้น ไปอยูทไี่ หนก็สบาย รางกายจะแตกดับในปจจุบันก็ไม

หวั่นไหว เพราะเห็นแตกกอนแตก เพราะเห็นตายกอนตายโดยสิ้นเชิงแลว รูรอบในเรือ่ งของกายในเรื่องของ
ทุกขเวทนาทางกาย จะมีก็ตาม เปนไปตามสมมติทงั้ นัน้ เกิดขึ้น แลวก็ดับไป เวทนาของจิตสวนละเอียด
เปนเรื่องอรหัตมรรคเทานัน้ ถาตามสมมติที่จะพิจารณา
การพิจารณาจิต พิจารณาธรรมสวนละเอียด เปนเรื่องของอรหัตมรรคที่จะพิจารณาเขาไปตาม
สมมติ เพราะเมื่อปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปรางกาย ก็เหลือแตเวทนาของจิต สัญญาของจิต
ความจําไดหมายรู หรือความนึกคิดปรุงแตงของจิต การรับรูต างๆซึ่งจิตยังมีความหลงยึดมั่นถือมั่นอยู ตอง
เจริญศีล สมาธิ ปญญา พิจารณาเห็นความไมเที่ยง ความไมใชตัวตน เพื่อปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นใน
จิตออกไป จึงจะทําใหแจงซึง่ พระนิพพาน จึงจะทําใหจติ สะอาด ใหจิตบริสุทธิ์เกิดขึ้นมา ดับความโลภ ดับ
ความโกรธ ดับความหลง ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ออกไปจากจิตใจ
เพราะฉะนัน้ การประพฤติปฏิบัตินี้ ของพระภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนานี้ เราเจริญในศีล
สมาธิ ปญญาเทานัน้ แหละ สํารวมกาย วาจา ใจใหอยูในขอบเขตของศีล สํารวมใจใหอยูในขอบเขตของ
สมาธิ สติปญ
 ญาก็เกิดขึ้น มาพิจารณากาย มาพิจารณาจิต ใหเห็นถือมั่นในกายตนใหได อยางนอยใน
เบื้องตน สมมติโดยที่แทจริงคือพระอริยบุคคลเบื้องตนในบวรพระพุทธศาสนา อยางนอยที่สดุ ถาจิต
พิจารณาเห็นกายนี้ไมใชจิตนี้ จิตนี้ไมใชกายนี้ ละความยึดมั่นถือมั่นไดสวนหนึง่ ตรงนัน้ ก็พอสมควร โรคภัย
ไขเจ็บเบียดเบียน จิตใจก็ไมหวั่นไหว รางกายจะแตกสลายจิตใจก็ไมหวั่นไหว
เพราะฉะนัน้ ใหพวกเราทุกคนพึงพยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยาพากันประมาทในชีวิต “วันคืน
 ญา หาอุบายปญญาใหเกิดศรัทธาความเพียรอยูเสมอ ทํา
ลวงๆ บัดนี้เราทําอะไรกันอยู” ใหมีสติ มีปญ
สมาธิตองทําทุกวัน เดินจงกรม นัง่ สมาธิใหจิตเปนหนึง่ อยาปลอยใหวันเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน
ในวันนี้ก็ใหความคิดเห็นพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเทานี้

ชําระจิตใจใหสะอาด
“หนาที่ของเราคือชําระจิตใหสะอาด”

“ คนเราทุกคนสามารถที่จะพัฒนา
ความสามารถของเรานัน้ ใหมีความสะอาด
ใหมคี วามบริสทุ ธิต์ ามคําสอน
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาได
อยาพากันประมาท
อยาปลอยเวลาใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน”

ชําระจิตใจใหสะอาด
พระธรรมเทศนาอบรมพระ-ฆราวาส เนื่องในวันมาฆะบูชา
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เวลา ๒๑.๑๗ น.

ในวันนี้เปนวันมาฆะบูชาซึ่งพวกเราทุกคนก็ไดมาประชุมพรอมกันทัง้ ภิกษุ สามเณร ตลอดจน
อุบาสก อุบาสิกา ซึ่งมีศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา เมื่อถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งในวันนี้ก็เปน
วันที่เรียกวา วันมาฆะบูชา ซึ่งมีเหตุการณเกิดขึ้น ๔ ประการ เรียกวาวันจาตุรงคสันนิบาต คือ เปนวันขึ้น
๑๕ ค่ําเดือน ๓ หนึง่ เปนวันที่พระอรหันตสาวกมารวมกันโดยไมไดนดั หมาย ณ วัดเวฬุวนาราม เปนวันที่
พระพุทธเจาทรงแสดงโอวาทปาติโมกข และพระสงฆทั้งหมดนัน้ บวชโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระพุทธเจา
บวชให
ซึ่งในแตละพระพุทธเจาแตละพระองคซงึ่ บังเกิดขึ้นมา ก็จะมีครัง้ เดียวซึ่งเกิดเหตุการณเชนนี้พรอม
กัน แตวาแตละพระองคนนั้ พระอรหันตอาจจะแตกตางกันไป มากนอยแตกตางกันไป ซึง่ ความจริงก็เปนที่
นาอัศจรรย เพราะครั้งสมัยพุทธกาลนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งบังเกิดขึ้น แลวก็มาตรัสรูมา
แสดงธรรมนั่นนะ ลักษณะเชนนี้มีอยูจิตวิญญาณดวงเดียวเทานั้นที่เปนเลิศในสามแดนโลกธาตุ ไมมีใคร
เกินหรือเสมอพระองคได ถึงเปนสิ่งที่อศั จรรย
พระพุทธเจาเกิดขึ้นมาในโลกนี้ คนเปนรอยลานพันลาน เฉพาะในภูมิของมนุษยสมัยกอน ก็ไมมี
ใครเลิศเทากับพระพุทธเจาและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ๑๒๕๐รูป ที่บรรลุมรรคผลนิพพานไดมารวมกัน
โดยไมมีผูมีกิเลสมาเจือปนอยูเลย ก็เปนสิ่งที่หาไดยาก เพราะฉะนัน้ สืบมาจนทุกวันนี้จึงถือไดวาวันนี้เปนวัน
สําคัญในพระบวรพระพุทธศาสนา เราก็ระลึกถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนที่พึ่งอันสูงสุด ระลึก
ถึงพระอรหันตสาวกทั้งหลายเปนที่พงึ่ ทีร่ ะลึกอันสูงสุดภายในดวงใจของเรา และพยายามที่จะทําใหจิตใจ
ของพวกเรานั้นใหบริสุทธิ์
ระลึกถึงอันสูงสุด

ดังเชนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายเปนที่พงึ่ ที่

มาระลึกถึงคําสั่งสอนของพระพุทธองคเปนที่พึ่งอันสูงสุดภายในดวงใจของเรา

และ

พยายามที่จะทําจิตใจของพวกเรานั้นใหบริสุทธิ์ ดังเชนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาหรือพระอรหันตสาวก
ทั้งหลาย ดวยการประพฤติปฏิบัติ ดวยการดับกิเลสภายในจิตใจของเราหรือเพื่อทําใหแจงซึง่ พระนิพพาน

พระภิกษุสามเณรในพระบวรพระพุทธศาสนา

เขามาบวชมาประพฤติปฏิบัติอยูในเพศผากาสาว

พัสตรนั้น จุดมุงหมายที่แทจริงหรือจุดมุงหมายที่สูงที่สดุ คือ เพื่อทําใหแจงซึง่ พระนิพพาน เพราะฉะนัน้ อยา
พากันประมาทในชีวิต อยาปลอยวันเวลาใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน การอยูในเพศสมณะสามเณรนัน้
ตองประพฤติปฏิบัติใหสมภูมิที่เขามาอยูในเพศผากาสาวพัสตรนี้ จะเปนฆราวาสญาติโยมก็เหมือนกัน
พุทธศาสนิกชนทั้งหลายไมวาชายหญิง เมื่อเกิดขึ้นมาในประเทศซึ่งมีคําสั่งสอนขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ไดเกิดขึ้นมาเปนมนุษยซึ่งถือวาไดเปนภพภูมิที่เลิศที่ประเสริฐ
สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติทําดวงใจของเรานัน้ ใหบริสุทธิ์ได ก็อยาพากันประมาท อยาปลอย
วันเวลาใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน
สังขารรางกายนี้เปนของไมเที่ยง มีความเกิดขึ้นแลวก็มีความเสื่อมสิ้นไปเปนธรรมดา พึงมีสติ มี
ปญญาพิจารณารูใหเทาทันตามความเปนจริงวา สังขารรางกายของเรา ไมวาจะเปนพระเณรหรือญาติโยม
ชายหญิงก็ตกอยูในสภาวะเชนเดียวกัน มีความเกิดขึ้นมาแลวก็ไมมีใครลวงพนความแกไปได ไมมีใครลวง
พนความเจ็บไขไดปวยไปได ไมมีใครลวงพนความตายไปได ธรรมชาติของชีวิตของสัตวทงั้ หลายเปนอยู
เชนนี้ตลอดอนันตกาลไมมีที่สิ้นสุด เมื่อจิตวิญญาณนัน้ ยังมีกรรมเปนผูใหผล ก็ตองเวียนวายตายเกิดใน
วัฏสงสารในภพนอยภพใหญอันไมมีที่สนิ้ สุด แตความจริงในแตละภพภูมิก็เต็มไปดวยความทุกขทั้งสิน้ ยน
ยอเขามาในเฉพาะภพภูมิของมนุษยเรานี้ ก็จะเห็นไดวา ความทุกขจากการเกิดนี้มคี วามทุกขที่ตดิ ตามมา
คือ ความแกก็เปนทุกข ความเจ็บไขไดปวยก็เปนทุกข แมนความตายก็เปนทุกข เพราะจิตใจดวงหลงนี้ยึด
มั่นถือมั่นในกอนธาตุรางกายนี้วาเปนตัวตนของเรา

ความทุกขจึงเสียดแทงจิตใจของเราอยูเสมอๆไมมีที่

สิ้นสุด
ความทุกขซึ่งจิตใจหลงยึดมัน่ ถือมั่นในอารมณภายในจิตใจของแตละบุคคล วาเปนจิตใจของเรา
อันมีความโลภ ความโกรธ ความพอใจ ความไมพอใจ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจจิตใจก็เปนทุกข
ประสบกับสิ่งที่ไมเปนทีร่ ักทีพ่ อใจจิตใจก็เปนทุกข ความทุกขทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะจิตใจเราเขาไปยึดมั่นถือ
มั่น ในอารมณในอาการของจิตวาเปนใจของตน จึงมีความทุกขไมสิ้นสุดสักที พระพุทธองคจึงตรัสวา สิ่งใด
ซึ่งจิตใจของเรานั้นเขาไปยึดถือนั้นไมมีความทุกขเปนไมมี ไมเปนความทุกขเปนไมมี เพราะสิ่งใด
ซึ่งเขาไปยึดมั่นถือมั่นนัน้ ยอมเปนความทุกขทั้งสิ้น
การที่จะมีสติมีปญญามีความฉลาดในการที่จะปลอยวางความยึดมัน่ ถือมั่นในกายตน ปลอยวาง
ความยึดมั่นถือมั่นในอารมณทั้งหลายทั้งปวง หรือในกิเลส หรือความทุกขทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นภายใน

จิตใจของเรานัน้ ตองมีสติมีปญญาที่จะรอบรูในกองสังขาร มีสติมปี ญญาที่จะเห็นวา กองสังขารคือรูป
รางกายของเรานี้ เวทนา ความสุข ความทุกข ความเฉยๆ สัญญาคือความจําไดหมายรู สังขารคือความนึก
คิดปรุงแตงทั้งเรื่องดีเรื่องไมดี ความฟุงซานทัง้ หลายทั้งปวง วิญญาณการรับรูต างๆในการที่ตาเห็นรูป หูได
ยินเสียง จมูกดมกลิ่น สิน้ สัมผัสรส กายสัมผัสเย็นรอนออนแข็ง ความรูสึกเกิดขึ้นที่ใจ
ถามีสติมีปญญารอบรูในกองสังขารนี้ใหเห็นวารูปก็ไมเที่ยงเกิดขึ้นแลวมีความแตกสลายลงไป
เวทนาก็ไมเที่ยงเกิดขึ้นแลวก็มีความแตกสลายลงไป

สัญญาความจําทั้งหลายก็ไมเที่ยงเกิดขึ้นแลวก็มี

ความแตกสลายลงไป วิญญาณการรับรูต างๆเกิดขึ้นแลวก็ดับลงไป ใหมีสติปญญาเห็นความไมเที่ยง เห็น
ความไมใชตัวตนของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง จิตของเรานัน้ จะไดปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในสมมติที่เรียกวา
ขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
แตการที่จติ จะเขาไปรูเขาไปเห็น เขาไปปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นภายใจจิตใจของแตละบุคคล
ไดนนั้ ทุกคนตองบําเพ็ญบารมีทงั้ สิบประการ หรือยนยอเขามาก็เรียกวาดําเนินตามรอยคําสั่งสอนของพระ
พุทธองคในการที่จะบําเพ็ญคุณงามความดีทงั้ หลายทั้งปวงในการที่จะรักษาศีลตั้งแตศีล ๕ หรือศีล ๘ หรือ
ศีล ๑๐ หรือศีล ๒๒๗ ตามกําลังใจของแตละบุคคล มีสมาธิในทามกลางฝกหัดทําสติสมาธิอยูเสมอๆ อัน
จะเปนเหตุปจจัย กอใหเกิดกําลังของสติปญญาเกิดขึ้นจากการที่จะสัง่ สมคุณงามความดี รักษาศีล ทํา
สมาธิ กําลังของปญญาจะเกิดขึ้น เมื่อสติปญญาเกิดขึ้นก็มาพิจารณากาย พิจารณาจิต เห็นความไมเที่ยง
เห็นความไมใชตัวตนของกายและจิตได

แตถาไมมีกําลังของการสั่งสมบารมีสั่งสมคุณงามความดีแลว

พื้นฐานของจิตไมมีกําลังของศีลเปนพื้นฐาน ทําใหกายสงบ วาจาสงบ ไมมีกําลังของสมาธิที่จะทําใหจิตใจ
ของแตละคนสงบ มีสติทจี่ ะควบคุมจิตใจของเราไดแลว เราก็ไมสามารถที่จะมีปญญาที่จะรูร อบในกอง
สังขาร หรือเห็นความไมเที่ยงความไมใชตัวตนของกายนี้ หรืออารมณภายในจิตใจของแตละบุคคลได
เพราะฉะนัน้ ทุกๆคน จึงตองสั่งสมคุณงามความดีใหถึงพรอม บําเพ็ญศีลบารมี สมาธิบารมี ปญญาบารมี
ทุกสิ่งทุกอยางนี้รวมบารมีทงั้ สิบประการเขาดวยกันนั่นแหละ
เพราะวาถาเราทําความดีในแตละวันก็ดี มันก็เปนคุณงามความดีเปนบารมีโดยไมรูตัว เชน การที่
บุคคลทัง้ หลายจะตื่นเชาเตรียมภัตตาหารมาวัดได มาทําบุญที่วัดไดในเมื่อถึงโอกาสเวลาอันสมควร ก็ตอง
อาศัยกําลังใจที่เขมแข็ง เสียสละเวลา มีศรัทธา มีความอดทน ตองตืน่ แตเชาเพื่อเตรียมภัตตาหาร มีความ
ตั้งใจจริง คือมีสัจจะ มีจติ ใจเปนบุญ เปนทานบารมีที่จะเสียสละ มีวิริยะความเพียร มีขันติความอดทน
ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อที่จะมาทําบุญมันเปนบารมีทุกอยาง นานๆ ที่ฝกหัดอบรมจิตใจดวยการตื่นเชาสําหรับ

ญาติโยมก็จะไดกําลังเหมือนกัน ถาเราทําบุญสายๆก็ไมไดฝกหัดอะไร นานทีเ่ ราฝกหัด นานๆทีเราตืน่ เชาก็
ไดกําลัง จิตใจก็เขมแข็งขึ้น ลักษณะเชนนี้คือการสรางบารมี สรางกําลังใจใหเขมแข็งขึ้นเพราะฉะนัน้ ถาเรา
กําหนดแลว เราก็รูจัก เชน เรารักษาศีลหาเปนปกติ ก็เปนบารมีระดับศีลหา ถาเรามีสัจจะความตัง้ ใจวามา
อยูวัดวันเสาร อาทิตยหรือวันพระ หรือวันหยุดที่เราสะดวกก็มารักษาศีลแปด ศีลบารมีก็เพิ่มขึ้น ลักษณะ
เชนนี้นี่เปนการสรางบารมี
มาอยูวัดก็ตองมีความอดทน มีขันติ มีวิริยะ มีความเพียรเดินจงกรม นั่งสมาธิ ทนกับความรอน
ความหนาว ความไมสะดวกสบายเลยไดสรางบารมีทั้งสิบประการโดยไมรูตัวนะ ในการทําคุณงามความดี
ทุกสิ่งทุกอยาง ถาแจกแจงออกไปก็บารมีทั้งสิบประการก็ไดทํานะ มาอยูวัดเจริญเมตตาบารมี สัจจะบารมี
อธิษฐานบารมีอะไรตางๆนีม่ ันเกิดหมด แลวแตจังหวะของอารมณ จังหวะของจิตใจของแตละคน ยิ่งพระ
เณรดวยแลว อยูที่วัดไดเจริญศีล สมาธิ ปญญาไดเต็มที่กวาฆราวาสญาติโยมทั้งหลาย ก็ยิ่งควรทําใหมาก
ปรารภความเพียรใหมาก เพราะฉะนัน้ การสรางความดีสรางบารมีทงั้ หลายทั้งปวงนั้น อันนี้พระพุทธเจา
ทุกๆพระองค พระอรหันตทุกๆพระองคทานบําเพ็ญบารมีมาแบบนีแ้ หละ ในอดีตชาติของทานในแตละภพ
แตละชาติ เมือ่ ทานมีสติมีปญ
 ญารูจักสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทํา สิง่ ใดไมควรกระทํา ทานก็ละเวน
การกระทําผิดศีลธรรมทัง้ หลายทั้งปวง ละเวนการกระทําบาปทั้งหลายทั้งปวง และมีสัจจะมีความตัง้ ใจจริง
ในการที่จะสรางสมอบรมคุณงามความดี สรางบารมีทําคุณงามความดีลักษณะนี้ไป
เรื่องอดีตซึง่ ผานพนไป บางทีเราทําเรื่องไมดีไว ทําในสิง่ ที่ไมถูกตองไว เราระลึกไดก็ดี ระลึกไมไดก็
ดี อันนัน้ ผานพนไปแลว เราแกไขไมได เพราะฉะนัน้ ผูซึ่งมีสติปญญาก็พึงเลือกละเวนการกระทําบาป
ทั้งหลายทั้งปวง กระทําแตคณ
ุ งามความดี รักษาศีล ทําสมาธิเจริญภาวนา อันเปนเหตุเปนปจจัยที่จะทํา
จิตใจของเรานัน้ ใหมคี วามสะอาด ใหมคี วามบริสุทธิเ์ กิดขึ้นทีละเล็กทีละนอย ความโลภจะมีมาจากไหน ก็มี
อยูในดวงใจของเรานี้แหละ เพราะถาเราไมมีสติมีปญ
 ญาควบคุมจิตใจของเราแลว การดิน้ รนแสวงหาไมมี
ขอบเขตหรอกในจิตใจของสัตวทั้งหลาย ดิน้ รนแสวงหาไมมีที่สนิ้ สุด ไมรูจักประมาณ ไมรูจักความพอดี ไม
รูจักความพอเพียง พระพุทธองคจึงตรัสไววา แมน้ําเสมอดวยตัณหาไมมี ทองมหาสมุทรยังรูจักเต็มยังรูจัก
อิ่ม แตภายในดวงใจของสัตวทั้งหลายนัน้ ถาไมมีสติปญญาแลวมีเทาไรก็ไมพอ ไมมีความอิ่มความพอ มี
ความพรองอยูเปนนิจในดวงใจของสัตวทงั้ หลาย เพราะฉะนั้นถาไมรูจักควบคุมจิตใจของเรานัน้ ใหมคี วาม
มักนอยสันโดษ พอใจในสิ่งที่เรามีอยู ควบคุมดวยวิธีการตางๆ ควบคุมดวยศีล ไมกระทําผิดทางกาย ไม

แยงชิงเขา ไมกระทําผิดทางวาจา มีสติมีความเห็นชอบในความถูกตองในการที่จะพอใจในสิ่งที่เรามีอยู แค
นี้ความโลภก็ถูกควบคุมในระดับหนึง่
ถาเราปรารถนาที่จะชําระความโลภใหบรรเทาเบาบางลงไปก็ทําสมาธิภาวนา
พิจารณาแสวงหาทรัพยภายนอกตามสมควร

ใชสติปญญา

ตามสติปญ
 ญาความสามารถของเราซึง่ จะแสวงหาไดแต

พอใจในสิ่งที่เรามีอยู แคนี้กพ็ อเพียงแลวในการดําเนินชีวิต มีความโกรธเกิดขึน้ ความโกรธไมไดเกิดขึ้นจาก
ตนไมวตั ถุสิ่งของทรัพยสมบัติภายนอก

เกิดขึน้ ในดวงใจของแตละบุคคลซึง่ มีความเห็นผิดปลอยกิเลสให

ครอบงําจิตใจแลว เมื่อกระทบกระทั่งกัน เกิดความไมพอใจก็เกิดความพยาบาท เกิดการทําลายชีวิตซึ่งกัน
และกันไดดวยอํานาจของกิเลส

ถาเรามีสติปญ
 ญาเห็นความโกรธเปนทุกขเราจะปลอยใหเกิดความทุกข

ภายในจิตใจของเราทําไม ทําไมถึงไมทําใหความโกรธสิ้นไปจากใจของเรา ถาเรามีสติปญญาที่เกื้อหนุน
ดวยศีล ดวยสมาธิ สติปญ
 ญานั้นก็จะควบคุมจิตใจของเราได
เมื่อมีสติเห็นจิตก็เห็นอารมณ มีความโกรธเกิดขึ้นก็มีความอดทน มีความอดกลั้นตออารมณนั้น มี
เหตุมีผลหาอุบายปญญาพิจารณาละความโกรธ ใหบรรเทาเบาบางไปจากจิตใจของเราทีละเล็กทีละนอย
ฝกใชสติปญญาพิจารณาอยูเสมอๆใหชํานาญ

อุบายปญญาก็จะเกิดขึ้นในการที่จะละวางความทุกขให

ออกไปจากจิตใจของเรา อารมณความโกรธนี้มิใชเปนความสุข เปนอารมณแหงความทุกขเราจะเก็บมันไว
ทําไม ถาเราตั้งใจวาจะกําจัดความโกรธนี้ใหสนิ้ ไปจากใจของเรา เราก็จะมีสติมีความระลึกไดอยูเสมอ มี
ความอดทน มีความอดกลั้นตออารมณ หาอุบายปญญาพิจารณาละไปทุกๆขณะจิต ใจก็สงบเย็น ใจก็สงบ
เย็นดวยศีล ดวยสมาธิ ดวยปญญา และความทุกขทั้งหลายจะมีมาจากไหน เมื่อละความโลภใหบรรเทาเบา
บางลงไป ละความโกรธใหบรรเทาเบาบางลงไป
ถายังมีความเห็นผิด หลงยึดมัน่ ถือมั่นในรางกายนี้วาเปนตัวตนของเรา ความทุกขยอมเกิดขึ้นแน
ถาโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนจิตใจของเราก็ตอ งทุกข ความแกชราเบียดเบียนจิตใจก็ทกุ ข เมื่อรางกายจะแตก
สลายจิตใจก็เปนทุกข เพราะจิตดวงหลงนีย้ ึดมั่นถือมั่นในกอนธาตุนตี้ งั้ แตเกิด เกิดขึน้ มาแลวทุกคนไมอยาก
ตาย ทําไมจึงมีความรูสึกเชนนัน้
เราลองหาเวลาวางใชสติปญญาพิจารณาใครครวญ พิจารณาซิวาเราทุกคนเกิดมานี่นะ มีความ
ตายเปนที่สุดหรือเปลา หรือทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เปนอมตะ ไมตาย แตทําไมเราทุกคนเกิดขึน้ มาแลวไม
อยากตาย อันนั้นแหละคืออวิชชา ความหลง ความไมรู ซึ่งจิตวิญญาณหลงยึดมัน่ ในอัตภาพรางกายแตละ

ภพแตละชาติวาเปนตัวตน เมื่อเราใชสติปญ
 ญาพิจารณาวา เมื่อโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน เราไมสามารถที่
จะบังคับบัญชาใหหายปวยไดตามใจปรารถนา ถารางกายนี้เปนเรา เราบอกวาหายปวยไดในขณะนัน้ ก็คง
จะได ในปจจุบันขณะก็คงจะได แตทําไมแตละบุคคลวาพระวาโยม ไมสามารถที่จะบังคับไมใหรางกายปวย
 ญาพิจารณาอยางงายๆก็สามารถที่จะ
ได ก็แสดงวารางกายนี้ไมใชจิตนี้ จิตนีไ้ มใชรางกายนี้ ใชสติปญ
ปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไดทลี ะเล็กทีละนอย

ทําใหจิตใจของเรานัน้ มีความทุกขนอยลง

เพราะปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในรางกายนี้ มีสติปญ
 ญาที่จะดูแลรักษารางกายนี้ไปตามหนาที่ แตรูจัก
ความจริงแลวา รางกายนี้ จากวันเปนอาทิตย จากอาทิตยเปนเดือน จากเดือนเปนป ก็ยอมแปรเปลี่ยนไปสู
 ญาพิจารณาใหใจเราเห็นความจริง และปลอย
วัยชรา เห็นเปนเรื่องปกติเห็นเปนเรื่องธรรมดา ใหมีสติปญ
วางลงไป แมในที่สดุ รางกายนี้จะแตกสลายก็เห็นแตกกอนแตก เห็นตายกอนตายวาเปนธรรมดาวาเปน
ธรรมชาติของชีวิตของมนุษยและสรรพสัตวทั้งหลาย มีความเกิดขึ้นมาแลวก็มีความแปรเปลี่ยนไป มีความ
แตกสลายเปนที่สุด ทําไมจะตองมีความทุกข ทําไมจะตองจิตใจหวั่นไหว เมื่อรางกายนี้แปรเปลี่ยนไปหรือมี
ความแตกสลาย ใชสติปญญาศึกษากายในกายนี้ พิจารณากายในกายนี้ใหรูเทาทันตามความจริง และ
ปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกไป ใจจะไดมคี วามสุขเยือกเย็นดวยศีล ดวยสมาธิ ดวยปญญา
แตถากําลังสติปญญาไมเพียงพอในการที่จะพิจารณาเห็นรางกายตนนีว้ าเปนของไมเที่ยง เปนของ
ไมใชตัวตน ประกอบไปดวยธาตุดนิ ธาตุนา้ํ ธาตุลม ธาตุไฟแลว พึงรักษาศีลหาใหเปนพื้นฐานใหเปนปกติ
อยูเสมอในทุกๆวัน ฝกหัดอบรมจิตใจของเรานั้นดวยการทําสติ ทําสมาธิ ภาวนาอยูทุกๆวันอยาประมาท
เรารับประทานอาหารวันละ ๓-๔ มื้อ ๔-๕ มื้อ บางครัง้ ใหอาหารทางกาย ทํางานวันละ ๗-๘
ชั่วโมงหรือมากกวานั้น เพราะเรารูวาสิ้นเดือนจะไดรับเงินเดือน แตอาหารทางใจ ในสิ่งที่เปนคุณคาเปน
สาระ เปนแกนสารจิตใจของเรานั้น เราไมคอยไดสนใจกันจริงจังไมคอ ยดูแลรักษาดวงใจนี้ ทําไมเราไมให
อาหารใจบาง ใหจิตใจไดพักผอนบาง ใหมคี วามสงบเยือกเย็นบาง ใหมีกําลังใจซึ่งเขมแข็งบาง ใหมีกําลังใจ
ซึ่งเด็ดเดี่ยวบาง ดวยการทําสติ ทําสมาธิภาวนา ถาเราไมฝกหัดทําสติสมาธิแลว จิตใจเราจะเปนจิตใจซึ่ง
แตกเปนธาตุของอารมณ ตกเปนธาตุของกิเลส คือความโลภ ความโกรธ ความทุกขทงั้ หลายทั้งปวง นับภพ
นับชาติไมถวน เกิดกี่ภพกี่ชาติก็ตองพบความทุกขเพราะความหลง
ถาเราใหอาหารใจของเราใหจิตใจมีกําลัง มีสุขภาพใจซึ่งเขมแข็ง มีสุขภาพใจซึ่งเด็ดเดี่ยวดวยการ
ทําสมาธิภาวนาทุกๆวัน ถาเราขี้เกียจ เราตองฝน ตองตัง้ ขอวัตรระเบียบขึ้นมาวา ถึงเวลานี้เราตองนัง่ สมาธิ
เบื้องตนอาจจะ ๕ นาที ๑๐ นาที หรือจะ ๑๕ นาทีก็แลวแต คอยๆทํากอน ทําสมาธิภาวนา คอยๆฝกหัด

กําหนดสติอยูตรงนี้แหละ วางจิตใหเปนกลางๆ จิตสงบก็รูจักวาสงบ และมีปญญาซอนเขาไปวาความสงบนี้
ก็ไมเที่ยง นั่งสมาธิภาวนา จิตไมสงบก็ใหมีปญ
 ญารูจกั ในความไมสงบอันนั้น ใหมีปญญาซอนเขาไปวา
ความไมสงบนีก้ ็ไมเที่ยง ใหมีสติอยูกับปจจุบันเปนกลางๆฝกหัดเชนนี้เรื่อยๆยิ่งมีเวลาวางมากก็ทําใหมาก
เจริญใหมากในแตละวัน ก็จะเสริมสรางกําลังของสติ สมาธิและปญญาขึ้น ถาเราไมฝกหัดอบรมจิตใจของ
เราใหดีแลว เราตองพบกับความทุกขอยูร่ําไปไมมีที่สิ้นสุดหรอก
เพราะฉะนัน้ การบําเพ็ญสมาธิบารมีนนั้ เปนสิ่งสําคัญ เมื่อทุกคนมีศีลหาเปนพื้นฐาน หรือศีลแปด
บางกาลเวลา สรางกําลังศีลบารมีขึ้นมา ก็สรางกําลังของสมาธิขึ้นมา หาเวลาทําสมาธิภาวนาอยูเสมอๆ ถา
ขี้เกียจ จึงบอกวาใหบังคับ ตั้งเวลากําหนดเวลา เมื่อถึงเวลานี้วางภาระตางๆเขาทีน่ งั่ สมาธิ เดินจงกรม ใหมี
สติกํากับใจไปตลอดทุกๆอิรยิ าบถ ไมวาจะยืน เดิน นั่ง ทํากิจการงานอะไร ก็มีสติควบคุมใจ เผลอสติก็ตั้ง
สติระลึกขึ้นมาใหม พยายามเอาสติมาดูจิตของเรานี่แหละ ถาสติไมตงั้ มั่นก็กําหนดกรรมฐานที่เราภาวนา
ขึ้นมา จะไดมเี ครื่องยึดเครื่องระลึกถึงใหจิตใจของเรานัน้ เปนสมาธิขึ้นมา เมื่อจิตสงบแลวก็วางกรรมฐานไป
มีสติอยูกับปจจุบัน ฝกหัดแบบนี้บอยๆ จิตจะมีความเคยชิน จะมีความชํานาญในการทําจิตใหสงบและวาง
จิตใหเปนกลาง
เมื่อมีสติดูจติ ก็เห็นอารมณ เพราะอารมณไมไดเกิดขึ้นทีบ่ าน ไมไดเกิดขึ้นทีร่ ถยนต ไมไดเกิดขึ้นที่ที่
นาที่สวนไรตางๆ ไมไดเกิดขึ้นที่วัตถุธาตุตางๆในโลกนี้ ไมไดเกิดขึน้ ที่ทองฟาหรือแผนดิน อารมณเกิดขึน้ ที่
จิตใจของแตละบุคคล เพียงแตเรามีสติเฝาดูใจของเราเทานั้น ตาเห็นรูปตองเกิดอารมณแน คือเกิดความ
พอใจหรือความไมพอใจหรือเฉยๆ จมูกดมกลิ่น ลิ้นสัมผัสรส กายสัมผัสเย็นรอนออนแข็งก็เปนเชนเดียวกัน
เพราะตา หู จมูก ลิ้น กายเปนสะพานเชือ่ มตอรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส แตความรูสึกนี้จะเกิดขึ้น
ภายในดวงใจของเรานี้แหละ เพราะฉะนัน้ เอาสติเฝาดูใจของเรา เผลอสติก็ตั้งสติใหม เหมือนเราเปนเด็ก
เดินหกลมเราก็ลุกขึ้นมาใหม กาวเดินตอไป ขณะจิตของคนเราก็เหมือนกัน เราเผลอสติก็ตั้งสติขึ้นมาใหม
ใหมีสติอยูในปจจุบัน ถาเรามีสติอยูในปจจุบัน อารมณความโลภเกิดขึ้น เราก็รูจักพิจารณาละไปดวยศีล
ดวยสมาธิ ดวยปญญาเปนกําลัง อารมณความโกรธเกิดขึ้นก็รูจัก เราตัง้ ใจไวแลวไมใชหรือวา เราจะสละ
ละความโกรธใหออกไปจากจิตใจของเรา
พิจารณาละออกไป ใจเราก็สงบเย็น

เราก็มีศีลเปนพื้นฐานและมีสมาธิเปนทามกลาง

สติปญ
 ญา

มีความทุกขอันใดเกิดขึ้นในใจของเรา สติปญ
 ญาก็พิจารณาละออกไป หาสาเหตุของความทุกข
หาทางดับทุกขอันนัน้ ทุกๆขณะจิต ไมควรเก็บกักขังความทุกขไว หรือถาเราใชสติปญญางายๆ ความทุกข
มันเกิดขึน้ ที่ใจเรา แตเราละไมได บางทีมคี วามทุกขใจไมสบายใจจากนาทีเปนชั่วโมง จากชั่วโมงเปนหลาย
ชั่วโมง หรือเปนวัน ใหเรามีสติปญ
 ญาพิจารณาดู สอนใจวาอารมณไมเที่ยง จะเกิดไดเปนนาทีเปนชั่วโมงก็
ตาม เดี๋ยวไมเที่ยงหรอกเดีย๋ วก็ดับ มันจะยึดมั่นถือมั่นขนาดไหน จะโกรธใครสักคนวันนี้ เดี๋ยวพรุงนี้มนั
อาจจะหายโกรธแลว มันไมเที่ยง จะโกรธสักอาทิตยหรือเปนป เดี๋ยวมันก็หายไปเองนัน่ แหละ ความโกรธนี้
มันเกิดชั่วคราว ใหมีสติดูใจของเรา ถามันไมออกไปจากใจของเรางาย ก็ใชสติปญญาพิจารณาละออกไป
ไมเก็บไมกักขังเอาไว เจริญเมตตาใหอภัยซึ่งกันและกัน
หนาที่ของเราคือชําระจิตใหสะอาด อยางเชนคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ละ
การทําบาปทั้งหลายทั้งปวง ในการกระทําผิดศีลผิดธรรมทั้งหลายทัง้ ปวง บําเพ็ญคุณงามความดีใหถึง
พรอม ชําระจิตของแตละคนใหมคี วามสะอาดใหมคี วามบริสทุ ธิท์ ี่หนาที่ของเราเชนนั้น ไมใชวาเฉพาะพระ
เณร

ญาติโยมชายหญิงก็เหมือนกันนัน่ แหละ

เมื่อเราไมมีโอกาสสะดวกเหมือนพระเณรมาบวชในบวร

พระพุทธศาสนา ญาติโยมก็สามารถที่จะทําความดีทําความเพียร สรางบารมีเพื่อทําใหแจงถึงพระนิพพาน
ได อยาทอถอย อยาพากันประมาท ไมวา ความทุกขอันใดเกิดขึ้น ก็เกิดขึ้นที่ใจ เพราะฉะนัน้ มีสติ มีปญ
 ญา
พิจารณาในกายนี้ ปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกไป
เมื่อมีศีลเปนพืน้ ฐาน มีสมาธิเปนทามกลาง ถาจิตวาจากอารมณ ก็ยกรางกายขึ้นมาพิจารณา จะ
พิจารณามรณานุสติก็ไดหรือภาษางายๆก็เรียกวาพิจารณาความตาย ไมใชวาใหพิจารณาเพื่อใหเกิดความ
กลัว แตใหพิจารณาเพื่อใหไมเกิดความประมาทในชีวิต ไมเมาในอายุ ไมเมาในวัยวาเรายังหนุม ยังสาวอยู
เรายังอายุเรายังนอย คงจะอายุประมาณ ๘๐-๙๐ ปหรือมากกวานั้น อันนี้ไมแนนอน โรคภัยไขเจ็บ
เบียดเบียนก็ทาํ ใหชีวิตเสียได อุบตั ิเหตุเบียดเบียนก็ทําใหเสียชีวิตได พิจารณามรณานุสติ หรือพิจารณา
ความตาย เพื่อใหเห็นตายกอนตาย เพื่อใหเห็นแตกกอนแตก เพื่อใหจิตปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นใน
ตัวตน เพื่อทีจ่ ะใหเราไมประมาทในชีวิต ในการที่จะขวนขวายทําประโยชนตนใหถึงพรอม
เราทําประโยชนของตนใหถึงพรอมแลวหรือยัง ไมวาพระเณรหรือญาติโยมทัง้ หลาย ทําหนาที่ของ
ตัวเองนั้น ทํากิจของตัวเองนั้นจบสิ้นแลวหรือยัง ถาหนทางอันยาวไกล ถาเราหมั่นเดินไปโดยไมหยุดหรือ
เหนื่อยเราก็พักแลวกาวเดินตอไป ที่สดุ แลวเราก็ตองถึงจุดหมายปลายทางไดทุกๆคน ตองมีความอดทน ไม
ประมาท ทําความเพียรไป พระพุทธเจาพระอรหันตสาวกทั้งหลายทานก็ทํามาเชนนี้แหละ ไมวาจะกี่ภพกี่

ชาติทานก็สรางแตคณ
ุ งามความดี ละเวนการกระทําบาปทั้งหลายทั้งปวง เมื่อมีสติ มีปญ
 ญา มีความระลึก
รู ก็ละเวนบาปทั้งหลายทั้งปวง กระทําแตคณ
ุ งามความดีไปเรื่อยๆ จนทําใหแจงถึงพระนิพพาน
เมื่อพิจารณาความตาย จิตเห็นวารางกายนี้ไมใชจิตนี้ จิตนี้ไมใชรางกายนี้ ก็สามารถที่จะเห็นธรรม
ขึ้นมาได พระอริยบุคคลเบือ้ งตนในบวรพระพุทธศาสนาที่เรียกวาพระโสดาบันผล ทานเจริญมรรค คือ
หนทางดําเนินไปเพื่อมีดวงตาเห็นธรรม ในเบื้องตนทานก็เจริญในการบําเพ็ญบารมีทั้งสิบประการ หรือยน
ยอลงมาก็บําเพ็ญคุณงามความดี รักษาศีล ทําสมาธิเจริญปญญาใหเกิดขึ้น เรียกวา มรรค หนทางดําเนิน
ไป เมื่อมีสติปญญาพิจารณากายในกายนี้วารางกายนี้ไมใชจิตนี้ จิตนีไ้ มใชรางกายนี้ รางกายนี้ประกอบไป
ดวยธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ เห็นชัดขึ้นมาก็สามารถที่จะปลอยวางความยึดมัน่ ถือมั่นในกายตนได
สวนหนึง่ นั่นแหละ พระอริยบุคคลเบื้องตนทานเห็นธรรมแบบนี้ จิตใจทานเปนธรรมปลอยวางความยึดมั่น
ถือมั่นในกายตน ทําใหความโลภบรรเทาเบาบางลงไป ความโกรธบรรเทาเบาบางลงไป ความหลงยึดถือ
มั่นในกายตน บรรเทาเบาบางลงไป
หรือเรามีพื้นฐานของสมาธิ จิตใจเรามีความสงบเยือกเย็น อาจจะพิจารณาธรรมทีล่ ะเอียดที่แยบ
คายกวานี้ขึ้นไปก็ได คือพิจารณากายในกายนี้แหละ จะพิจารณาอาการ ๓๒ ก็ดี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง หรือ
สวนใดสวนหนึ่งในรางกายของเราก็ดี ในเบื้องตนอาจจะยังไมเห็นชัด ทานจึงใหพิจารณาสิ่งทีเ่ ห็นไดงายๆ
คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง อาการตางๆ ภายนอก เห็นไดงาย ยกขึ้นมาพิจารณา สวนเดียวก็ได จะพิจารณา
ผมอยางเดียวก็ได จะพิจารณาหนังอยางเดียวก็ได จะพิจารณากระดูกอยางเดียวก็ได หรือพิจารณา
อนุโลม ปฎิโลม หมายถึง พิจารณาทีละอยางไลไปก็ได ใหเห็นความเปนปฎิกูล คือ ความไมเที่ยง ความ
ไมใหตัวตนของกายนี้
ถามีพื้นฐานมีนิสัยปจจัย จิตใจมีความสงบ สามารถที่จะกําหนดอสุภกรรมฐาน ก็พิจารณาอสุภ
กรรมฐานก็ได

หรือสามารถที่จะพิจารณาธาตุกรรมฐาน

พิจารณาเพียงสวนเดียว

แลวแตจริตนิสัยของแตละคน บางคนถนัด

จะพิจารณากระดูกก็ดี หรือหนังก็ดี หรือผมก็ดี

บางคนถนัดพิจารณาอสุภ

กรรมฐาน บางคนถนัดพิจารณาธาตุกรรมฐาน คือแยกแยะกอนธาตุนี้ใหเห็นเปนธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุ
ลม ธาตุไฟ ไมวาชายหญิงพิจารณาไดหมด กอนธาตุนี้ก็เปนเหมือนกันนั่นแหละ ไมวาชายหญิงมีสภาวะ
เชนเดียวกัน มีความเกิดขึน้ ก็มีความแปรเปลี่ยนไป มีความแตกสลายเปนที่สุด พิจารณาใหเห็นเขาไปใน
จิตใจ ก็จะเกิดการสังเวชเกิดปติเกิดขึ้น ความสลด ความสังเวช เกิดปติ ถาเห็นชัดขึ้นจิตก็เขาสูอุเบกขา
ปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน ทีละสวนๆ ทีละเล็กทีละนอย ถาจิตเห็นชัดประจักษขึ้นที่ใจจริงๆ

เห็นโดยรอบรูใ นกองสังขารในรางกายในกอนธาตุทั้งสี่ ธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ วารางกายนี้ไมใช
จิตนี้จริงๆ เห็นวาเปนสักแตวาธาตุตามธรรมชาติลงไป ถาจิตเห็นชัดจริงๆ นี่ จะปลอยวางความยึดมัน่ ถือ
มั่นโดยเด็ดขาด

โรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนก็ไมหวั่นไหว

มรณภัยหรือความตายเบียดเบียนก็ไมหวั่นไหว

เพราะจิตเปนธรรมขึ้นมา นีแ่ หละเปนเรื่องที่ซงึ่ ไมยากลําบากอะไร รางกายจะมแปรเปลี่ยนไปเปนเรื่องของ
สังขารรางกายเขา แตจิตไมรูจักเจ็บ ไมรูจักแก ไมรจู กั ตายเปนอมตะขึ้นมา เปนอมตะธรรมขึน้ มาภายใน
ดวงใจ
การประพฤติปฎิบัติของพุทธบริษัททั้งหลายในบวรพระพุทธศาสนา ซึ่งประพฤติปฎิบัติตามคําสอ
นองพระพุทธองคนนั้ เพื่อทําใหแจงถึงพระนิพพาน อันนี้ก็เปนการละกิเลสสวนหนึ่งในรูปกาย แตการละ
กิเลสสวนละเอียดเปนเรื่องที่จะพิจารณาจิต พิจารณาธรรมตอไป มีสติมีปญ
 ญาซึ่งละเอียดจากศีลเปน
พื้นฐาน มีสมาธิเปนทามกลาง มีสติปญญาที่จะพิจารณาละกิเลสสวยละเอียดภายในใจอันมีเวทนาของ
จิต สัญญาของจิต

สังขารและวิญญาณของจิตพิจารณาใหเห็นความไมเที่ยงความไมใชตัวตน

เปน

สภาวะธรรมเกิดขึ้นและดับไป ปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในขันธทงั้ หลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเรา
เปนสภาวะความเกิดดับ ความไมเที่ยงความไมใชตัวตน ทําใหจิตสะอาดบริสทุ ธิ์ขึ้นมา เรียกวาทําใหแจงซึง่
พระนิพพาน อันนัน้ เปนสิ่งซึ่งละเอียดตไมเหลือวิสัยของมนุษยทั้งหลายซึ่งจะปฎิบัติได
พระพุทธเจาก็เปนมนุษยเหมือนเรานี่แหละ พระอรหันตสาวกทั้งหลายโดยสวนมากก็เกิดในภพภูมิ
ของมนุษยนี่แหละ คําสั่งสอนของพระพุทธองคนนั้ ก็สอนในภพภูมิของมนุษยโดยสวนมาก เพราะฉะนัน้
คนเราทุกคนสามารถที่จะพัฒนาความสามารถของเรานั้นใหมคี วามสะอาด ใหมคี วามบริสุทธตามคําสอน
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาได อยาพากันประมาท อยาปลอยเวลาใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน
ทรัพยสมบัติ วัตถุสิ่งของภายนอกเราอาศัยเพียงชั่วคราวเทานั้น เมือ่ รางกายแตกดับไปแลวทุกคนก็ทงิ้ ทุก
สิ่งทุกอยางไว

แมนรางกายเราก็เผาเปนเถาธุลี

เพราะฉะนัน้ ใหมคี วามฉลาดอาศัยกอนธาตุนี้ในการ

บําเพ็ญ คุณงามความดี ทําประโยชนของตนใหใหถึงพรอมใหถึงพรอม จึงจะทําประโยชนผูอนื่ ไมวาจะ
เปนพระเณรหรือญาติโยมทัง้ หลาย พึงพากันตั้งใจประพฤติปฎิบัติอบรมจิตใจของเรานัน้ ตามคําสอนของ
พระพุทธเจา
ซึ่งเราทุกคนนับไดวาเปนผูมบี ุญ ไดเกิดขึน้ มาเปนมนุษยพบคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ซึ่งเปนสิ่ง
ซึ่งหาไดยากในโลกนี้บางประเทศไมมีพระพุทธศาสนา ก็มีความโลภ ความโกรธ ความหลงแยงชิง แกงแยง
ชิงดีกัน แสวงหาแตดานวัตถุ กอใหเกิดความทุกขนานัปการ หลายๆประเทศในโลกนี้ไมมีพระพุทธศาสนา

คนทัง้ หลายไมรูจักหนทางที่จะดําเนินไป เพื่อความพนทุกขหรือเพื่อความสิ้นทุกขหรือเพื่อทําใหแจงซึ่งพระ
นิพพาน
เมื่อเรามารูจักคําสั่งสอนของพระพุทธองค เห็นหนทางอันเปนแสงสวางที่จะสองไปในความมืดให
เกิดเปนแสงสวางเกิดขึ้น เราทําไมไมเดินไปตามหนทางอันนัน้ เพราะฉะนัน้ ใหมนั่ คง มีศรัทธาในองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนทีพ่ ึ่งที่ระลึกถึงตลอดชีวิต มีความเลื่อมใสในคําสั่งสอนของพระพุทธองค และ
นอมนํามาประพฤติปฏิบัติ พัฒนาจิตใจของเรานัน้ ใหมคี วามสะอาดใหมคี วามบริสุทธิ์ มีความศรัทธาใน
พระอริยะสงฆสาวกทั้งหลาย ผูซึ่งประพฤติปฏิบัตติ ามพระธรรมวินัย สามารถทีจ่ ะทําดวงจิตใหมคี วาม
บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได

การดําเนินไปเพื่อความสุขที่แทจริง

“สรรพสัตวทงั้ หลายที่เกิดมาในโลกนี้
ไมมีใครลวงพนความแก ความเจ็บ
ความตายไปได เราตองหัดพิจารณา มีสติมีปญ
 ญา
พิจารณาใหรเู ทาทันตามความเปนจริง
ของรางกายของเรานี้
พยายามแยกจิตออกจากรางกายนี้
เพราะรางกายนี้ไมใชจิตนีห้ รอก
จิตนี้ก็ไมใชรางกายนี้”
“ความทุกขไมไดเกิดขึ้นที่ทองฟาหรือแผนดิน
แตเกิดขึ้นที่จิตใจของเรา ใหเฝาดูแล
รักษาจิตใจของเราใหดี มีสติปญญาอยูดูแลรักษาจิตใจ
ของเราใหอยูกับปจจุบัน”

การดําเนินไปเพื่อความสุขที่แทจริง
พระธรรมเทศนา อบรมฆราวาส เนื่องในวันสงกรานต
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๑

ในวันนี้ก็เปนวันหยุดซึ่งตรงกับวันเทศการสําคัญของชาวไทยเรา ซึ่งเปนวันเทศกาลสงกรานต ก็มี
วันหยุดติดตอกันหลายวัน ประชาชนคนสวนมากก็ไดมีโอกาสพักผอน บางคนก็ไปเที่ยวยังสถานที่ตางๆ
เพื่อพักผอนกาย พักผอนใจจากการทําการงานตางมาตลอด บางคนก็กลับไปภูมิลําเนา ไปเยี่ยมบาน เยี่ยม
พอแมบิดามารดาตามประเพณีวันสงกรานตของชาวไทยกรา ซึ่งโดยปกติแลวสมัยโบราณนั้นถือวาเปนวัน
ขึ้นปใหมตามสมมติ สวนใหญก็มีโอกาสพักผอนติดตอกันหลายวัน ก็ไปเที่ยวยังสถานทีต่ างๆบางคนบาง
จําพวกก็เขาวัดทําบุญ หาเวลามาทําบุญ มารักษาศีล มาฟงธรรม มาทําสมาธิ เจริญภาวนา
การแสวงหาความสุขภายในจิตใจของแตละบุคคลนั้น ก็แตกตางกันไปตามแตสติปญ
 ญา ความรู
ภายในจิตใจของแตละบุคคลที่จะรูจักหนทางที่จะดําเนินไปเพื่อความสุขในลักษณะตางๆ บุคคลบาง
จําพวกก็คิดวา ความสุขของคนเรานัน้ จะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อไดแสวงหาความสุข แตก็สุขไดแตภายนอก
แสวงหาความสุขดวยการแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ แสวงหาความสุขไดแตรูป กลิ่น เสียง สัมผัส บุคคล
เปนจํานวนมากก็พยายามที่จะไขวควาหาความสุขเหลานี้ เพราะคนทัง้ หลายมีความรู มีความคิดวาอันนั้น
เปนความสุขที่แทจริง ที่แตละบุคคลพึงจะไดรับในการเกิดขึ้นมาเปนคน เปนมนุษย
แตละบุคคลผูม ีสติ มีปญ
 ญา มีความรูท ี่เห็นวาความสุขทั้งหลายภายนอกเหลานั้น เปนความสุข
เพียงเพื่อบรรเทาความทุกขเพียงชั่วคราวเทานั้น เปนความสุขเพียงเล็กๆนอยๆเทานั้น ไมสามารถที่จะมา
ดับความโลภ ดับความโกรธ ดับความหลง ดับความทุกขทีเผาลนในจิตใจของเราไดโดยแทจริง ก็จงึ
พยายามที่จะแสวงหาความสุขที่แทจริง แตการแสวงหาความสุขที่แทจริงนัน้ คนเราทุกคนที่เกิดขึน้ มาใน
ประเทศทีม่ ีพระพุทธศาสนา จึงนับไดวาชีวิตตนมีโชคอันประเสริฐที่ไดเกิดขมาในประเทศที่มีพระบวร
พระพุทธศาสนา เพราะยังมีคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสืบตอกันมา ตัง้ แตอดีตกาล
จนถึงปจจุบนั นี้

การสั่งสอนของพระพุทธเจาหรือการสั่งสอนของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ทานแนะนําสั่งสอน
พุทธบริษัททั้งหลาย ในการชี้ทางบอกทางถึงการดําเนินไปซึ่งความสุขที่แทจริงหรือเพื่อความพนทุกข
อยางเชนที่พวกเราทุกคนไดพากันที่จะไมประมาทในชีวติ เมื่อเราวางจากภาระหนาที่การงานตางๆ ใน
ชีวิตประจําวันของเรา แทนทีเ่ ราจะเพลิดเพลินไปกับรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เพลิดเพลินไปกับวัตถุธาตุ
ทั้งหลายภายนอก เราก็มาฝกหัดในการทีจ่ ะสรางบารมีทั้งสิบประการ หาโอกาส หาเวลาเขาวัดทําบุญ ฟง
ธรรม รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา
พระพุทธองคนั้นทานทรงไดชี้ทางบอกทางไววา หนทางนี้เปนหนทางที่เลิศที่ประเสริฐที่สดุ สามารถ
ที่จะทําใหจติ ใจของเรานัน้ ไดพบความสุขที่แทจริง หรือพบความพนทุกข หรือทีเ่ ราเคยไดยินไดฟงอยูเนืองๆ
เสมอๆวา ทําใหแจงซึง่ พระนิพพาน คือการดับความโลภ ดับความโกรธ ดับความหลง ดับความทุกขที่
เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา เมื่อความทุกขดับสิ้นไปแลวความสงบความเยือกเย็นก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจ
ของคนนัน้ พระพุทธองคจงึ ตรัสไววา “สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี” หมายถึง จิตใจสงบระวังจากกิเลส
ปลอยวางความหลง ปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในรางกายของเราในอารมณภายในจิตใจของเรา ในวัตถุ
ธาตุทั้งหลายที่คดิ วาเปนของเรา ปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปจากจิตใจของเรา จึง
จะพบกับความสุขที่แทจริง
ทําไมจิตวิญญาณของเราตองปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในรางกายนี้ดวย ทั้งๆที่เราคิดวาตั้งแต
เกิดขึ้นมา เราอยูในสภาพรางกายนี้ ก็อาศัยกอนธาตุจากบิดามารดา แมเราจะเกิดขึน้ มาเปนชายเปนหญิง
เราก็คิดวาอันนี้เปนรางกายของเรา เปนตัวตนของเรา แตถาเราคิดพิจารณาดูใหดี สิง่ ทีค่ ดิ วาเปนของๆตน
สิ่งที่เรียกวาเปนเรา เปนเขา เปนไปตามความคิดของเราจริงหรือไม ถากอนธาตุรางกายนี้ซึ่งประกอบไป
ดวยธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ เปนของเราจริง จิตใจของเราก็ตองบังคับบัญชาได เมื่อโรคภัยไขเจ็บ
เบียดเบียนเราก็ตองบอกวาใหหายปวยใหได เมื่อรางการแปรเปลี่ยนไปสูวัยชราเราตองบังคับบัญชาให
กลับไปเปนเด็กอีกได เมื่อรางกายจะแตกสลาย เราก็ตองบังคับบัญชาใหรางกายนี้ตงั้ มั่นอยูได เพราะแตละ
วันเราดูแลอยางดี ใหอาหารรับประทานวันละ ๓-๔ มื้อ ใหเสื้อผาดีๆใส แตกอนธาตุอันนี้ก็ยังทรยศตอจิตใจ
ของเรา ไมเปนไปตามอํานาจบังคับบัญชาของจิตใจของเรา
สภาวะความจริงของธาตุน้ํา ธาตุดนิ ธาตุลม ธาตุไฟนี้ไมรูสึก ไมรูเรื่องอะไรทัง้ นัน้ ไมรูสุข ไมรูทุกข
หรอก เมื่อกอนธาตุไมสมดุลธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟไมสมดุล มีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน ธาตุดนิ ก็
ไมทุกขดวยหรอก ธาตุน้ําก็ไมทุกขดวยหรอก ธาตุลมก็ไมทุกขดวย ธาตุไฟก็ไมทุกขดวย เปนไปตามสภาวะ

ของธรรมชาติแหงความเกิดขึ้น ตั้งอยู แปรเปลี่ยนไปแตกสลายเปนธรรมดา แตใจของเราซึง่ มีความหลง
ตั้งแตเกิดมา หลงยึดมั่นถือมั่นในอัตภาพรางกายนี้วาเปนเรา นัน่ แหละจึงมีความทุกขภายในจิตใจของเรา
เมื่อรางกายของเราเจ็บไขไดปวย เราไมปรารถนาสิ่งนั้น แตจติ วิญญาณของทุกคนจะตองไดรับ
สรรพสัตวทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ ไมมีใครลวงพนความแก ความเจ็บ ความตายไปได เราตอง
 ญาพิจารณาใหรเู ทาทันตามความเปนจริงของรางกายนี้ พยายามแยกจิตออกจาก
หัดพิจารณา มีสติ มีปญ
รางกายนี้ เพราะรางกายนี้ไมใชจิตหรอก จิตนี้ก็ไมใชรางกายนี้ แตเรื่องของกรรมนัน้ เรื่องของผลกรรม เปน
เหตุเปนปจจัยซึ่งจิตวิญญาณนั้นอาศัยกอนธาตุอนั นี้ มาอาศัยซึ่งกันและกัน แตบคุ คลซึ่งมีสติปญญา
อยางเชนพระพุทธเจาหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ทานก็ไมประมาทในชีวิตในการที่อาศัยกอนธาตุนี้
แหละ ในการที่จะสรางสมบําเพ็ญบารมี เพื่อปรารถนาพุทธภูมิ เพื่อปรารถนาเปนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาหรือเพื่อปรารถนาเปนอรหันตสาวกหรือทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน ทานดูแลรักษารางกายไปตามหนาที่
มีสติ มีปญ
 ญา รูเทาทันความจริง เปนโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนก็ดูแลรักษาตามหนาที่ ใชเภสัช ยารักษา
โรคบรรเทาทุกขเวทนาทางกาย แตมีสติปญ
 ญาที่จะรักษาจิตใจของเรานั้น ใชธรรมโอสถรักษา รูจักวา
รางกายนี้เปนของไมเที่ยง เปนของไมใชตวั ตน รางกายจะหายปวยเองก็ชาง ไมหายก็ชาง เรารักษาใจให
ดี เปนหนาทีข่ องหมอเขา เปนหนาที่ของการดูแลรักษาภายนอก แตเราทําใจใหถึงพรอม ทําใจใหยอมรับ
ความจริง
เมื่อรางกายแปรเปลี่ยนไปสูว ัยชรา ก็เกิดอาการตาไมดี หูมด ี ขาไมดี สุขภาพรางกายไมดี อะไรๆ
ก็เสื่อม เสื่อมไปหมด อวัยวะตางๆ อาการ ๓๒ ในรางกาย แตเราก็ยึดมัน่ ถือมั่น ทําไมรางกายเราเปน
แบบนี้ ทําไมตาเราไมดี ทําไมหูเราไมดี ทําไมผมเราเปลี่ยนสี ทําไมกระดูกเราไมดี หัวใจไมดี ปอดไมดี
เราใชกอนธาตุนมี้ ากี่สิบปแลว ยานพาหนะทั้งหลายจะเปนรถยนต เครื่องบิน เขาใชกัน ๕ ป มันก็เสื่อม
แลวละ มันเปนเหล็ก เปนแสตนเลส ก็ยังเสื่อมยังผุพัง รางกายซึ่งเปนธาตุดนิ น้ํา ลม ไฟ เปนกอนเนื้อ
เราจะไมใหมนั แปรเปลี่ยนไดอยางไร ใหมีสติ มีปญ
 ญา รูเทาทันตามความจริงสักหนอย วาเราดูแลรักษา
ไปตามหนาทีน่ ะ บําเพ็ญบารมีตามคําสอนของพระพุทธเจา เราอาศัยกอนธาตุนี้เพราะเรามีกรรมเปนของ
ตน มีกรรมเปนผูใหผล แตเราก็ไมประมาทในชีวิตแหละ เราจะทําแตคณ
ุ งามความดี
เรื่องอารมณภายในจิตใจของเราก็เหมือนกัน ซึ่งจิตวิญญาณของเราหลงยึดมั่นถือมั่นมา นับภพ
นับชาติไมถวนเลยนะ หลงวาเปนใจของเรา ซึ่งถูกกิเลสหลอกมา ถูกกิเลสหลอกมาตัง่ แตอดีตนับภพนับ
ชาติไมถวน อารมณความโลภเราก็คิดวาเปนเรา เปนของเราก็คดิ วาเปนจิตใจของเรา อารมณความโกรธ

ความไมพอใจก็คิดวาเปนใจของเรา อารมณความโกรธ ความไมพอใจก็คิดวาเปนใจของเรา มีความ
อาฆาตพยาบาทก็คิดวาเปนใจของเรา มีความทุกขใจมีความไมสบายใจนั่นแหละเปนใจของเรา มีความ
พลัดพรากจากสิ่งที่เปนทีร่ ักที่พอใจ จิตใจก็เปนทุกข แลวเราก็ไปยึดอารมณอนั นั้นวาเปนเรา ประสบกับสิ่ง
ไมเปนทีร่ ักที่ไมพอใจจิตใจก็เปนทุกข แลวเราก็ไปยึดถือความทุกขนั้นวาเปนเรา เราทุกข เราไมสบายใจ เรา
ไมพอใจ เราไมชอบใจ เราทัง้ นัน้ พระพุทธองคจงึ ตรัสไววา “สิ่งใดที่เราเขาไปยึดมั่นถือมั่นไมมที ุกขเปนไมมี”
เราตองมีสติ มีปญญาถอยออกมากาวหนึ่ง ถอยออกมาดูเงาของจิต ดูอาการของจิต ดูอารมณของ
กิเลส วาอาการของจิตเหลานั้นนั่นเปนเราจริงหรือเปลา เราตองการความทุกขไหม ภายในจิตใจของเรา
ทําไมเรามีความโลภไมมีที่สิ้นสุด ทําไมเรามีความโกรธความอาฆาตพยาบาทไมมีทสี่ ิ้นสุด เมื่อเราเห็นวา
เปนความทุกข ทําไมเราไมละความทุกขออกไปจากจิตใจของเรา ทําไมไมละ ไมทงิ้ ไมสละ ไมละวาง
ออกไป เพราะความหลง ดวงจิตนัน้ หลงยึดมัน่ ถือมั่นในอารมณทั้งหลายทั้งปวงวาเปนใจของเรา จิตกับ
อารมณนนั้ ติดกันเปนอันหนึง่ อันเดียวกันไมสามารถจะแยกจากันออกไดเลย เพราะฉะนัน้ พระพุทธองคจงึ
ใหพยายามที่จะพิจารณาเห็นโทษของการกระทําผิดศีลธรรม ในเบื้องตนละเวนการกระทําบาปทั้งหลายทั้ง
ปวง ไมกระทํากรรมอันเปนเหตุที่กอใหเกิดความทุกข ทั้งในปจจุบันและภายภาคหนา และกระทําแตกรรมที่
ดี และรักษาศีล๕ ใหเปนปกติ
ทําไมตองรักษาศีลในเบื้องตน เพราะศีลเปนคุณสมบัติของมนุษยเรา มนุษยจะมีความสงบและ
เยือกเย็นใจได ตองเริ่มจากการมีศีล การเบียดเบียน การทํารายซึ่งกันและกัน การแกงแยงชิงดีกัน การปลน
จี้หรือทํารายจิตใจซึ่งกันและกันนั้นก็จะไมมี ก็หมดสิ้นไป สังคมก็จะมีความสงบ แตถามนุษยหรือคนเรานั้น
ไมมีศีลธรรม ก็อยางที่เราไดเห็นในหนาหนังสือพิมพขาวสารตางๆ เดี๋ยวก็ทะเลาะกัน เดี๋ยวก็ทําลายชีวิตกัน
เดี๋ยวก็เกิดความโลภแยงทรัพยสินกัน ทําลายชีวิตกัน เพราะจิตเปนสัตวเดรัจฉาน เปนเปรต เปน อสูรกาย
นั่นแหละไมไดเปนมนุษย
เพราะฉะนัน้ พระพุทธองคจึงใหดําเนินพื้นฐานภายในจิตใจของเรานัน้ ใหขูดเกลาจิตใจของเรานัน้
ใหมีพื้นฐานทีด่ ีเสียกอน มีศลี ควบคุมกายของเราใหสงบ ควบคุมวาจาของเราใหสงบ จึงจะเห็นจิตของเรา
ได เพราะจิตของเรานัน้ ถูกครอบงําไปดวยความหลง การทําผิดศีลธรรม เบียดเบียนชีวิตผูอื่น ลักทรัพย
หลอกลวงขมเหงจิตใจผูอนื่ พูดกอใหเกิดความเสียหาย เสพยาเสพติดของมึนเมาทั้งหลายทั้งปวง สิ่งตางๆ
เหลานี้ทําลายสติปญ
 ญาของเรา ทําลายความฉลาด ทําลายผูรู ทําลายความรูภายในใจของเรา จึงครอบงํา

จิตใจของเราใหหลงอยูกับกิเลสนับภพนับชาติไมถวน ทานจึงสอนใหมีศีลเปนพื้นฐาน ขจัดอารมณที่ไมดี
ออกไปจากจิตใจกอนอยางหยาบ
เราไมไปเบียดเบียนชีวิตผูอนื่ มีเมตตาตอเพื่อนมนุษยและสรรพสัตวทงั้ หลาย ไมลักทรัพย ไมเอา
ของผูอื่นทีม่ ีเจาของ ไมหลอกลวงขมเหงจิตใจของผูอื่น ไมพูดโกหก ไมพูดกอใหเกิดความเสียหาย ไมเสพยา
เสพติด ยาบา ยาอะไรตางๆที่ทําใหเสียสติปญญานี่แหละ นัน่ แหละเมือ่ เรางดเวนสิ่งตางๆ เหลานี้
สติปญ
 ญาก็เกิดขึ้น มีความฉลาด รูจ ักวาอะไรควรกระทํา อะไรควรละเวน เมื่อมีความฉลาดเกิดขึ้น เราก็จะ
เริ่มเห็นจิตใจของเรา เราปรารถนาความสุข ความทุกขอันเกิดจากการผิดศีลธรรมทางกาย ทางวาจาของเรา
นั้นไมมีแลว เพราะเราละเวนไมกระทํา เรารักษาศีลเปนปกติ นี่แหละจึงสามารถที่จะระงับความโลภได
ถาเราโลภอยากไดของผูอื่น เราก็ควบคุมดวยศีลนั้นแหละ เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู มีความมักนอย
สันโดษ ศีลคุมไวแลวปรารถนาทรัพยภายนอกเราก็ทําตามสติปญญาความสามารถ ที่เราพึงแสวงหาได
ดวยความอดทน ดวยความขยันหมั่นเพียร ถาเรามีความโกรธ ศีลก็คมุ ไวอีก เรามีศลี หา ฉันโกรธใคร ฉัน
อาฆาต ฉันไมชอบใจใคร ฉันก็ไมทําลายชีวิตของบุคคลนั้นหรอก เพราะฉันมีศีล ฉันเจริญภาวนาใหอภัยซึ่ง
กันและกัน ศีลก็ควบคุมไว ไมกอใหเกิดความโลภที่เกินขอบเขตของศีลธรรม ไมกอใหเกิดความโกรธที่เกิน
ขอบเขตของศีลธรรม ซึ่งถูกควบคุมไวดวยศีล ถาไมมีศีลละ มีความโลภก็แยงชิงกันทําลายซึ่งกันและกัน มี
ความโกรธผิดใจกันนิดเดียว ไมพอใจกันก็ทําลายชีวิตกันไดดวยอารมณ ทําอะไรตามกิเลสรูไมเทาทัน
อารมณ เพราะฉะนัน้ ศีลนี้จะควบคุมใหกายของเราสงบ วาจาของเราสงบ ใหจติ ใจมีความสงบเยือกเย็น
ครอบครัวก็มีความสงบ สังคมก็มีความสงบ เมื่อบุคคลทั้งหลายเห็นประโยชนของการรักษาศีล
ถาเราปรารถนาที่จะใหจติ ใจของเรามีความสงบเยือกเย็นยิ่งขึ้นไป เพราะเราเห็นแลววาจิตใจเรามี
ความทุกขนะ ถึงแมเรามีศีลอยูแตยังมีทุกขใจไมสบายใจ อันเกิดจากกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความ
พอใจ ความไมพอใจ บางทีคุมไมทันก็เผลอโลภ เผลอโกรธนะแลวเราจะทําอยางไรจึงจะควบคุมใจของเรา
ได พระพุทธองคทานก็สอนเปนลําดับที่สอง ใหทําสมาธิภาวนานะ ใหฝกสติใหตงั้ มัน่ ดวยการทําสมาธิ
ภาวนา ถาสติไมตั้งมั่นแลว ถึงแมมีศีลควบคุมก็แลวแตบางครั้งก็เผลอพูดในสิ่งที่ไมดี กระทําในสิง่ ที่ไมดี
พูดไปแลว กระทําไปแลว ไมสบายใจในภายหลัง เพราะอยางนี้เราจึงตองมาฝกทําสมาธิภาวนา อยางที่เรา
มาฝกที่วัด ภาวนาที่วัดก็ดี หรือฝกตามสถานทีต่ างๆก็ดี หรือฝกที่บานก็ดี ฝกหัดสติโดยกําหนดอยูกับ
กรรมฐานที่เราภาวนา จะกําหนดลมหายใจเขาออกก็ได จะกําหนดกรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็ไดทถี่ ูกกับจริต
ของเรา มีเวลาวางสรางสติ ฝกกําหนดสติอยูกับกรรมฐานที่เราภาวนา ในเบื้องตนอาจจะทําสัก ๕ นาที ๑๐

นาทีกอนก็ได ตอไปก็คอยๆเพิ่มมากขึ้นตามกําลังกายกําลังใจของเรา เมื่อทําบอยๆ เมื่อเราอยูในอิริยาบถ
ทั่วไป สติก็จะมีความตัง้ มั่นขึ้น
เมื่อสติตั้งมั่น เอาสติมาดูจิตก็เห็นอารมณแหละ คราวนี้ก็เอาสติมาคุมจิต คุมจิตทุกอิริยาบถ ไมวา
จะยืน เดิน นัง่ ทําอะไรก็เอาสติมาตามรักษาจิตของตน ไมวาจะทําหนาที่การงานอะไร ก็มีสติอยูกับหนาที่
การงานนั้นๆ ถาวางจากภาระหนาที่การงานตางๆก็เอาสติมาดูใจเลย มาดูใจมาดูจติ ของเราก็เห็นอารมณ
แลว ตาเห็นรูป หูไดยินเสียง มันจะเกิดอารมณเกิดขึ้น เกิดความพอใจ เกิดความไมพอใจ เกิดความยินดี
เกิดความยินราย เกิดความสุข เกิดความทุกข สติปญ
 ญาเกิด ถาเห็นเราก็จะเขาใจ ละ ปลอยวาง เราก็จะ
พิจารณาเห็นความไมเที่ยงของรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส หรือพิจารณาเห็นความไมใชตัวตน ใจของเราก็จะ
เปนกลาง ขจัดชําระอารมณออกไปจากจิตใจของเรา จิตใจของเราก็วางจากอารมณ เพราะถาจิตเราไมวาง
เรามีความพอใจ เราก็หลงเพลิดเพลินไปกับอารมณอันนั้น เรามีความไมพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
เราก็หลงเพลิดเพลินไปกับอารมณอันนัน้ เพราะไมมีสติ ไมมีความอดทน ไมมีปญ
 ญาพอที่จะแกไข ที่จะละ
วาง
เพราะฉะนัน้ ตองมีสติอยูในปจจุบัน พอเราดูจิตก็เห็นอารมณ ถากําลังสติปญ
 ญาเพียงพอ เราก็ใช
อุบายปญญากําลังสติปญญาพิจารณาอารมณออกไปจากใจของเรา ถากําลังสติปญ
 ญาไมเพียงพอมัน
ยุงยากวุนวายภายในจิตใจของเรา ใจเราฟุงซานวุนวายก็กลับมาโอ กําหนดลมหายใจดีกวา หยุดคิด หยุด
พิจารณา ระลึกถึงพระพุทธเจากําหนดพุทโธ ๆ กําหนดลมหายใจเราสัก ๓ นาที ๕ นาที พอจิตใจเราสงบ
เย็น เรื่องความคิดทีค่ งั่ คางที่มีอยูยกขึ้นมาพิจารณาคอยๆคิด คอยๆพิจารณาทุกสิ่งทุกอยาง มีปญ
 หาก็มี
ทางออก และมองเห็นหนทางที่จะแกไขทุกสิ่งทุกอยาง
ความทุกขไมไดเกิดขึ้นทีท่ องฟาหรือแผนดิน แตเกิดขึ้นทีจ่ ิตใจของเรา ใหเฝาดูแลรักษาจิตใจของ
เราใหดี มีสติปญญาอยูดูแลรักษาจิตใจของเรานี้ใหอยูกับปจจุบัน พระพุทธองคทานจึงบอกวาใหบําเพ็ญ
ความดี รักษาศีล ทําสมาธิ เจริญภาวนา เพราะอันนี้แหละเปนหนทางที่ยุงยากลําบาก ไปหาหนทางที่
ประเทศโนน จังหวัดนัน้ สํานักโนน สํานักนีว้ ุนวายไปหมด วนไปวนมาอยูนั่น ทานตัดทางตรงที่สดุ แลว เรา
จะไปหาทางลัดที่สดุ นะ โอย ศีล สมาธิ ปญญายังไมตรงยังมีทางลัดกวานั้น ก็คิดเอง นึกเอง สรุปเอง
พระพุทธเจาทานตรัสไวแลว หนทางมีอยูหนทางเดียว เปนหนทางดําเนินไปเพื่อความสิ้นทุกขหรือเพื่อจะทํา
ใหแจงซึง่ พระนิพพาน แตเราก็วนเขาซายวนขวาอยูนั่นแหละเที่ยงไปหาประเทศนัน้ ประเทศนี้ ธรรมะอยู

ประเทศนัน้ ธรรมะอยูประเทศโนน ธรรมะอยูสํานักนั้นสํานักนี้ แตละสํานักก็แตกตางกันไป ตองมีความ
มั่นคงในปฏิปทาของเรา
ทําอยางไรจึงจะทําใหจติ ของเรานั้นดับจากความโลภ ดับจากความหลง ดับจากความโกรธสิ้นจาก
ความทุกขนั่นแหละ ดูที่ใจของเรานะ ในทุกวันๆจงพยายามอยาประมาทในชีวิต วันเวลาก็ผานพนไปชีวิต
ของสัตวก็สั้นเขาไป ทุกคนไมลวงพนความแกไปได ทุกคนไมลวงพนความเจ็บไขไดแกปวยไปได ทุกคนไม
ลวงพนความตายไปได หัดพิจารณาอยูทุกๆวันนะ อยาประมาท ทําความดีใหถึงพรอม อยาประมาทหลง
เพลิดเพลินแสวงหาทรัพยภายนอกแตเพียงอยางเดียว แสวงหาอริยทรัพยภายในหนอย ทรัพยภายนอกเรา
หมดลมปจจุบนั นี้ เราเอาอะไรไปไมไดนะ หมดลมในขณะนีน้ ะทิง้ ไวทุกสิ่งทุกอยาง ทรัพยสมบัติ ทีน่ า ที่ไร ที่
สวน ทีด่ นิ บานที่อยูอาศัยนัน้ แมรางกายนี้ก็ขยับเขยื้อนไมไดนะ เหมือนทอนไมทอนฟน เขาก็เอาไปเผาเปน
เถาธุลีไป หรือไมก็ฝง เปนธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟไป
เพราะฉะนัน้ ในการที่พวกเราทุกคนมีสติ มีปญญา มีความเห็นชอบ มีความเห็นถูกตองในบวร
พระพุทธศาสนา เมื่อถึงวันหยุดวางจากภาระหนาที่การงานตางๆในชีวิตประจําวันของเรา วางจากภาระ
ครอบครัว ก็ชวนกันมาเขาวัด มาทําบุญ มาละความโลภความตระหนีถ่ ี่เหนียวออกไปจากจิตใจของเรา มา
รักษาศีล บําเพ็ญ ภาวนา แบบที่พวกเรากระทําอยูนี่แหละ บําเพ็ญภาวนาไปเถอะ สะสมบุญบารมีไปทีละ
เล็กทีละนอย ในที่สดุ แลว ก็ทําใหจิตใจของเรานั้นมีภพชาติที่สั้นเขา มีดวงตาเห็นธรรมหรือทําใหแจงซึ่งพระ
นิพพาน ไดรบั ความสุขทั้งในปจจุบันและภายภาคหนา ในวันนี้อาตมาก็ใหความคิดเห็นพอสมควร โอกาส
ตอไปพากันตั้งใจอนุโมทนา

