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บทที่ 1 เห็นธรรมหรือยัง
อยูอยางไรพระเณรเราพรรษานี้ มีใครประพฤติปฏิบัติใหรธู รรมเห็นธรรมบาง วันเวลาก็ผานพนไป
วันนี้ก็ใกลจะออกพรรษา ในแตละวันแตละคืนที่ผานพนไปนั้น พวกเรานี้ไดทําความเพียรกันเต็มทีห่ รือยัง
ในการประพฤติปฏิบัตธิ รรมนั้น ในการที่เราเขามาบวช เราก็มุงหวังความพนทุกขเปนที่สดุ
เมื่อเรามุง หวังความพนทุกขเปนที่สดุ เมื่อเราเขามาบวชอยูในเพศผากาสาวพัสตรนี้ เราทุกๆคน
จะตองพยายามที่จะปรารภความเพียรอยูเสมอ เพื่อที่จะเอาชนะกิเลสภายในจิตใจของเรา เรื่องของกิเลส
นั้นมีอยูภายในจิตใจของพวกเราทุกๆคนนะแหละ แตเรามาบวชก็เพื่อที่จะทําลายกิเลสภายในใจเรา
เพื่อที่จะเอาชนะกิเลสภายในใจของเรา มิใชบวชเพื่อที่จะยอมแพกิเลสภายในใจของเรา ใหดตู ัวอยางของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา หรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ทานบําเพ็ญเพียรมา ทานบําเพ็ญเพียร
สรางบารมีมาก็ดวยความยากลําบาก ในหนทางการดําเนินกวาที่จะทําจิตทําใจของแตละพระองคนั้นใหถึง
ความบริสุทธิ์
พวกเราทุกคนนับไดวา ก็ยังมีบุญ มีโชคอันดี ซึง่ ไดรูจักธรรมะ คําสั่งสอนของพระพุทธองค อันเปน
หนทางที่จะดําเนินไปเพื่อความดับทุกขภายในจิตใจของเรา แตเราทุกคนนัน้ ไดมคี วามพากเพียรพยายาม
กันเต็มที่หรือยัง
การประพฤติปฏิบัติของเราในพรรษานี้นนั้ ไดรธู รรมเห็นธรรม หรือจิตใจมีธรรมกันขึ้นมาบางหรือ
ยัง ความเพียรของเรานัน้ ไดทําเต็มทีห่ รือยัง เพราะฉะนัน้ การที่จะตอสูกบั กิเลสภายใจจิตใจของเรานัน้ ตอง

อาศัยความมีศรัทธาที่จะกอใหเกิดความเพียรเพื่อที่จะทําสติ ทําสมาธิ เจริญภาวนา ใหเกิดมีความเห็นที่
ถูกตอง ใหเกิดปญญาในการที่จะละกิเลสออกไปจากจิตใจของเราเปนสําคัญ
การอดทนที่จะตอสูกับกิเลสภายในใจของเรานัน้ บางครัง้ ตองฝนทุกสิ่งทุกอยางเหมือนครูบา
อาจารยของเรา ทานประพฤติปฏิบัตธิ รรมก็เต็มไปดวยความยากลําบาก แตทานไมทอ ถอย ทานมีความ
อดทน มีความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัตถิ ึงขนาดวาเอาชีวิตเปนเดิมพัน คือวายอมทุมเทไปสุดชีวติ นะ
หมายถึงวาสละชีวิต สละทุกสิ่งทุกอยาง เพื่อการที่จะไดรูธรรม เห็นธรรมตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค
ครูบาอาจารยของพวกเราแตละองคนนั้ จึงสามารถที่จะทําจิตใหบริสทุ ธิ์ได
การประพฤติปฏิบัติของทานไมใชวาทานอยูในสถานที่สบาย ทานเขาไปอยูในปา ในถ้ํา ในสถานที่
สงบสงัด ตอสูท ุกสิ่งทุกอยาง ทัง้ ความกลัว ทั้งภัยอันตรายจากสัตวรายตางๆซึ่งมีอยูในปา อยูในถ้ํา ในเขา
ตางๆ สถานที่พักบําเพ็ญเพียรภาวนานั้นก็ไมไดสะดวกสบายเหมือนในปจจุบนั นี้ อาหารการขบฉันนัน้ ก็พอ
เปนไปที่เพื่อประทังชีวติ จริงๆ เพียงเพื่อบําเพ็ญเพียรในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเทานัน้
โดยปกติแลวครูบาอาจารยก็ไมไดที่จะสนใจในเรื่องอาหารการขบฉันเทาไหร การทําความเพียรนั้น
เปนหลักใหญที่ตองดําเนินภายในจิตใจ พวกเราทุกคนนัน้ มาอาศัยอยูในที่พักสงฆซงึ่ เปนสถานที่
สะดวกสบายพอสมควร แมแตความเงียบสงบ ก็เปนสถานที่สงบสงัดพอสมควร เหมาะแกการบําเพ็ญเพียร
ภาวนา แตเรามีสติ มีปญญาในการที่จะปรารภความเพียรอยูเสมอๆหรือเปลา หรือปลอยใหกิเลสควบคุม
จิตใจของเรา บังคับบัญชาจิตใจของเรานัน้ ใหตกอยูภายใตอํานาจของกิเลส เดี๋ยวหนาวไปบาง เดีย๋ วรอนไป
บาง ไมยอมทําความเพียร ทําสมาธิก็ไมได อันนัน้ ก็เปนอุบายของกิเลสที่จะไมใหจิตใจของเรานัน้ ปรารถ
ความเพียร
นักประพฤติปฏิบัติธรรมนัน้ จะไมมีคําวา “ไมได” ซึง่ ปรากฏขึ้นภายในใจ คําวา “ไมได” นัน้ ทาน
แนะใหตดั ทิง้ ไป เพราะวานักประพฤติปฏิบตั ิธรรม หรือพระที่เขามาบวชในเพศผากาสาวพัสตรนั้น ความ
จริงนั้น ตองเตรียมพรอมทีจ่ ะตอสูกับกิเลส แมนวาบางครั้งจิตใจของเราในแตละครัง้ นั้นจะถูกกิเลสครอบงํา
อยู แตเราก็มีสติ มีปญญา ในการที่จะฝนจิตใจที่จะตอสู
ครูบาอาจารยบางทานบางครั้งก็แพกิเลส ในบางครัง้ แพกิเลสแตมคี วามคิดอยูภายในใจเสมอวา
จะตองเอาชนะกิเลสใหได ไมยอมแพตอกิเลส ตออารมณทั้งหลาย ซึ่งทับถมจิตใจ เมื่อเราทุกคนพยายามที่
จะเอาชนะกิเลส พยายามที่จะตอสู แมนแตวาในบางครัง้ ก็ลมเราก็ตองลุกขึ้นมา ในบางครั้งกิเลสชนะเรา

เราก็ตองอาฆาตหมายมั่นไววาสักวันหนึง่ เราจะตองเอาชนะกิเลสใหได ไมใชวากิเลสครอบงําจิตใจเรา
เอาชนะจิตใจของเรา เราก็ทอถอย ทอแท ยอมแพ ไมรูจักตอสู ไมรูจักอดทน กิเลสก็หาอุบายวิธีตางๆนัน่ ละ
พระเณรซึ่งเขามาบวชในบวรพระพุทธศาสนา กิเลสพยายามที่จะหาอุบายตางๆใหพระภิกษุสามเณรนัน้ ไม
สามารถที่จะอยูไดในเพศการประพฤติพรหมจรรยในเพศผากาสาวพัสตรนี้ แตเราตองรูจักพิจารณา
 ญา ของมรรคแหงการดําเนินไป
แยกแยะวาอะไร เปนอารมณของกิเลส อะไรเปนอารมณของสติปญ
เพื่อที่จะทําลายกิเลสภายในใจเรา เพราะฉะนัน้ สิ่งตางๆซึง่ ความนึกคิดปรุงแตงภายในจิตใจของเรา อันเปน
เหตุใหจติ ใจของเรานัน้ ขาดจากความเพียร หรือวาไมกลาที่จะตอสู ไมกลาที่จะประพฤติปฏิบัตินนั้ อันนัน้
เปนอุบายของกิเลสทั้งสิ้น เพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมในเพศผากาสาวพัสตรนั้น เราทุกคนจะตองมี
ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวในการที่จะตอสูเอาชนะกิเลสใหได วันนี้แพ พรุงนีจ้ ะตองหาทางเอาชนะใหได ตองมีอยู
ภายในจิตใจของเราอยูเสมอๆ ไมใชบวชมาปลอยวันและคืนใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน
นี่เราบวชกันมา บางคนก็หลายปแลว หลายพรรษาแลว วันเวลาก็ลวงไป ลวงไป นี่ก็จวนใกลถึงฤดู
ออกพรรษา เพราะฉะนัน้ การกระทําความเพียรนั้นเราจะตองกระทําใหเต็มที่ อยายอทอ อยาทอแท อยา
ยอมแพกิเลส ถึงแมวาบางครั้งมีจิตใจทอถอยเราก็ตองหาอุบายปญญาในการที่จะสอนใจของเรานั้นใหรจู ัก
ตอสู ใหรูจักเอาชนะกิเลสภายในจิตใจของเรา เมื่อโรคภัยไขเจ็บมาเบียดเบียน เมื่อรางกายเราจะแตกสลาย
จิตใจของเรามีความมั่นคงพอหรือเปลา มีจิตใจซึง่ ตั้งมัน่ พอหรือเปลา หรือยังมีจิตใจหวั่นไหวอยูตอโรคภัย
ไขเจ็บ ตอมรณะภัยทั้งหลาย เราตองเตรียมใหพรอมตัง้ แตบดั นี้ เมื่อโรคภัยไขเจ็บมาเบียดเบียนในกาลภาย
หนา จิตใจก็ไมหวั่นไหว เมือ่ รางกายจะแตกสลาย จิตใจก็ไมมีความหวง ไมมคี วามอาลัยในรางกายอันเปน
ธรรมชาติอนั นี้ อันมีความแปรเปลี่ยนไปอยูเสมอๆ และมีความแตกสลายไปในที่สุด
ใหจิตของเราไดเห็นความจริง กอนทีค่ วามจริงจะมาปรากฏ ใหจิตของเรานั้นรูเทาทันความเปนจริง
ของรางกายของเรานี้ ของอารมณภายในจิตใจของเรานี้ กอนทีค่ วามจริงจะมาปรากฏอยูเสมอๆ
เพราะฉะนัน้ การบําเพ็ญเพียร คําวา “ไมได” นัน้ ไมควรมีอยูภายในจิตใจของเรา เมื่อสมาธิยังไม
เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นมาแตเพียงเล็กนอยไมมากมายอะไร เราก็พยายามฝกหัดในการปรารภความเพียรอยู
เสมอสิ อยาทอถอย ถาเราปรารภความเพียรอยูเสมอ เดินจงกรม นั่งสมาธิ พยายามมีสติเฝาดูจิตใจของเรา
อยูเสมอ ทําจิตใจของเรานี้ ใหสงบอยูตลอดเวลาเทาทีจ่ ะทําได สมาธิก็ยอมเกิดขึ้นได วันนี้ไมเกิด พรุงนี้ก็
ทําอีก พรุงนี้ไมเกิด อาทิตยหนาก็ทําอีก อาทิตยหนาไมเกิด เดือนหนาทําอีก เดือนนีไ้ มเกิด เดือนหนาทําอีก
ทําอยางนี้ทุกๆวัน สมาธิภาวนาจะหนีไปไหน

ครูบาอาจารยบางทานทําความสงบไดแลวบางทีจิตเสื่อมจากความสงบ ความสงบหายไป ก็มี
ความทุกขความไมสบายใจภายในจิตใจ เดี๋ยวก็ทุกข เดี๋ยวก็สุขทานก็ไมทอถอย ทานก็เพียรจริงจังจนสมาธิ
เกิดขึ้นภายในจิตใจ มีความมั่นคง มีความหนักแนนภายในใจ มีสมาธิอยูตลอดเวลาเกิดขึ้นอยูในจิตใจ ทํา
ใหมีกําลังจิตตัง้ มั่น ไมหวั่นไหวกับอารมณ กอใหเกิดสติปญญาอันแยบคายในการที่จะพิจารณาละกิเลสใน
ภายหลัง เพราะฉะนัน้ การกระทําความเพียรนัน้ เราตองทําใหตดิ ตอใหตอ เนื่อง ทําใหเปนปฏิปทาที่
สม่ําเสมอ
หลวงพอชาทานกลาวไวอยูเสมอวา “ เมื่อมีความเพียรนัน้ ขยันก็ใหทําอยูแลว ขี้เกียจก็ใหฝนทํา
ครึ่งหนึง่ ของวันขยันก็ยังดี ” ถาเรากระทําความเพียรขึ้นทุกๆวัน สมาธิจะหนีไปไหน สมาธิก็ตองปรากฏ
ขึ้นอยูภายในจิตใจของเรา เมื่อสมาธิปรากฏขึ้นแลวก็รูจักรักษา ดวยการมีสติ สํารวมจิตใจของเราอยูเสมอ
สํารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย สํารวมใจ คือจิตใจของเรานี้ใหมคี วามสงบ ใหมีสติตงั้ อยูในปจจุบนั ธรรมเสมอ
อารมณอนั ใดเกิดขึ้นก็รูจักความพอใจ ความไมพอใจเกิดขึ้นก็รูจัก ราคะความกําหนัดยินดีในรูปภายนอก
หรือภายในจิตใจของเราก็รูจกั รูจักแลวไมใชวาปลอยใหครอบงําจิตใจของเรา ปลอยใหกิเลสย่ํายีจิตใจของ
เรา หรือใหใจของเราตกเปนทาสของกิเลส ในความนึกคิดปรุงแตง หรือในการพูด หรือการกระทําอะไรก็
แลวแต
เมื่อมีสติเฝาดูจิตใจของเราอยูเสมอ เรารูวา กิเลสเกิดขึ้นก็พยายามหาทางที่จะระงับดวยการใช
ปญญาพิจารณาละกิเลสออกไป แตถากําลังของปญญาไมเพียงพอก็ใหใชสมาธิ หรือกรรมฐานที่เราภาวนา
ดับอารมณนั้นออกไปกอน ในทุกๆ อารมณนั่นแหละ จะเปนความโลภก็ดี จะเปนความโกรธ ความไมพอใจ
ก็ดี จะเปนความยินดีในรูป สิ่งที่มชี ีวิตก็ดี หรือสิง่ ที่ไมมีชวี ิตก็ดี หรือความยินดี ความกําหนัดภายในใจของ
เราก็ตาม ก็ใชกรรมฐานแหงการภาวนา กําหนดจิตใหเปนสมาธิตดั อารมณนนั้ ออกไป เมื่อจิตมีกําลังแลว ก็
ใชสติปญ
 ญาแยกแยะ ใหปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณทั้งหลายออกไป
รางกายของเรานี้ซึ่งเปนเปานิ่ง เราสามารถที่จะยกขึ้นมาพิจารณาเมื่อไหรก็ได เห็นไดชดั
ตลอดเวลา ถาเราทําสติ ทําสมาธิใหตอเนือ่ ง เมื่อจิตสงบเปนสมาธิแลว แมวาเราจะยืน เดิน นัง่ หรือทํา
อะไรก็แลวแต อยูในอิริยาบถใดก็แลวแต เราสามารถที่จะยกรางกายของเราขึ้นมาพิจารณาใครครวญให
เห็นสภาวะของปฏิกูล ความไมสวยไมงามในรางกายของเราได แตถากําลังสติปญญายังไมเพียงพอที่จะ
ถายถอนความยึดมั่นถือมั่นในรางกายของเรานี้ เราก็ยกภาพนิมิตซากศพคนอื่น หรือวานิมิตซากศพ
ภายนอกบุคคลอื่นมาพิจารณาเทียบเคียงกอนก็ได พิจารณาใหเห็นผม ขน เล็บ ฟน หนัง อาการ 32 หรือ

อสุภกรรมฐาน หรือธาตุกรรมฐาน หรือธาตุทงั้ 4 ใหเห็นความไมเที่ยง ความไมใชตัวตนของรางกายบุคคล
อื่น แลวนอมกลับมาพิจารณารางกายของเรา ยกรางกายของเราขึ้นมาพิจารณาใหจติ ใจเราเห็นชัดเขาไป
ใหจิตใจเรายอมรับเขาไป วารางกายของเรานี้เปนสิ่งสกปรก เปนของไมเที่ยง เปนของไมใชตัวตน พยายาม
ใชสติปญ
 ญายกรางกายขึ้นมาสอนใจของเราใหปลอยวางความยึดมั่นถือมั่น ใหคลายจากความยึดมัน่ ถือ
มั่น ใหมีสติมปี ญญารูเทาทัน แลวปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไป นีค่ ือเรื่องของรางกาย
เรื่องของเวทนาก็เหมือนกันนะแหละ ความสุข ความทุกข ความเฉย ก็เปนอาการอันหนนึ่ง แมจะ
เปนอาการความเจ็บปวดทางรางกายก็เหมือนกัน ซึง่ มีโรคภัยไขเจ็บมาเบียดเบียนตางๆ ก็เรียกวา เวทนา
อันหนึ่ง ก็ใชสติปญ
 ญาที่จะพิจารณาใหเห็นชัดลงไป วาเวทนาทางกายก็สักแตวาอาการของเวทนา ไมใช
กายอันนี้ กายอันนี้ก็ประกอบไปดวยธาตุ 4 คือธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟประชุมกันขึ้นมา เวทนาก็
เปนอาการเนือ่ งดวยกายสวนหนึ่ง ก็ไมใชกายอันนี้ ไมใชจิตของเรา
จิตของเราก็เปนสวนหนึง่ เวทนาก็เปนสวนหนึ่ง กายก็เปนสวนหนึง่ ตองรูจักพิจารณาแยกแยะ
ออกไป ไมใชมีเวทนาเกิดขึน้ จิตใจเราก็มีความทุกข มีความกระสับกระสาย มีความกระวนกระวาย เพราะ
เวทนานัน้ ครอบงําจิตใจของเราอยู ตองเอาสติ ปญญาเพงพิจารณาในรางกายของเรานี้ ใหเห็นวารางกาย
ของเรานี้เปนของไมเที่ยง ประกอบไปดวยธาตุทั้ง 4 เอาสติปญ
 ญามาเพงพิจารณาเวทนาวาเปนสักแตวา
อาการอันหนึ่งเทานัน้ เกิดขึน้ แลวก็ดับไป ไมใชจิตใจของเรา พิจารณาใครครวญอยูเสมอๆ จนกระทั่งเห็น
เวทนา วาสักแตวาเปนเวทนาเปนอาการอันหนึ่งเทานัน้ อันนี้เวทนาทางกาย
เวทนาทางจิตก็เหมือนกันจะมีความสุข ความทุกข ความเฉยๆ เปนอารมณ เปนอาการที่เกิดขึน้ มา
นะ ก็พิจารณาใหเห็นความไมเที่ยง ความไมใชตัวตนของเวทนา หรือความจําหรือวาสัญญา ความจําได
หมายรูตางๆทีเ่ ราเคยจําไดตงั้ แตเด็กจนมาถึงปจจุบันนี้ บางครั้งเดี๋ยวจําได บางครัง้ เดี๋ยวก็ลืม นัน่ แหละ
 ญาพิจารณาใหเห็นวา สัญญาคือความจํานั้นก็ไม
เปนอาการของจิตอันหนึง่ ไมใชจิตใจของเรา ใชสติใชปญ
เที่ยง ไมใชตัวตน ไมใชจติ ใจของเรา หรือสังขารความนึกคิดปรุงแตงก็เหมือนกัน เดีย๋ วก็ปรุงไปเรื่องดี ปรุง
ไปเรื่องไมดี มีความรูสึกเฉยๆบาง ก็ใชสติใชปญญาพิจารณาใหเห็นวาความนึกคิดปรุงแตงอันนั้นก็เปน
อาการทางจิต ไมใชจิตใจของเรา ถอยจิตออกมาพิจารณาใหเห็นจะเปนวิญญาณ การรับรู ตาเห็นรูป หูได
ยินเสียง เกิดความรับรูขึ้นมาภายในใจของเรา ก็รูแตวาอันนี้มนั สักแตวาอาการอันหนึง่ เทานัน้

การพิจารณาใครครวญในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เราก็ตองพิจารณาอยูเสมอๆ
บางครั้งเราก็พิจารณากาย บางครั้งก็พิจารณาอารมณภายในจิตใจของเรานั้น สลับกันไป แตการที่จะ
พิจารณาใหเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณโดยละเอียดนัน้ ก็พิจารณาไดยาก จะพิจารณาสวน
ละเอียดไดนั้นก็ตอเมื่อละความยึดมั่นยึดถือในรูปกาย จึงจะสามารถทีจ่ ะพิจารณาสวนละเอียดเขาไปเห็น
ไดชัดขึน้ แตในเบื้องตนนี้ ก็ใหยึดหลักในการพิจารณากายเปนพื้นฐานไวกอน เปนสิ่งที่สําคัญ สวนอารมณ
ภายในจิตใจของเราซึง่ เปนอารมณหยาบๆ เชน ความโลภในวัตถุธาตุทั้งหลาย ความอยากทั้งหลาย ที่วา
อารมณแยะ ซึง่ เปนอารมณอยางหยาบในเบื้องตน ก็ใชสติปญญาพิจารณาไดงาย หรืออารมณแหงความ
ไมพอใจ ความโกรธ ความอาฆาตพยาบาท ก็เปนอารมณซงึ่ หยาบ สติปญ
 ญาก็สามารถพิจารณาไดงาย
พิจารณาอารมณความกําหนัดยินดีในเพศตรงขาม หรือเรียกวาราคะ ความกําหนัดยินดีในกามทัง้ หลาย ก็
เปนอารมณซงึ่ หยาบ เราก็สามารถที่จะใชสติปญ
 ญามาพิจารณาใหจติ ใจของเรานัน้ คลายไปจากอารมณ
ทั้งหลายได
ในเบื้องตนก็พิจารณาในรางกายของเรา พิจารณาอารมณซงึ่ เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราสลับกันไป
แตสวนที่จะพิจารณาเวทนาสวนละเอียด หรือสัญญา สังขาร วิญญาณสวนละเอียดนัน้ ในระดับตน
พิจารณาไดยากมาก เพราะฉะนัน้ ใหฝกหัด ซอมจิตใจของเรากอน ดวยการฝกหัดทําสมาธิภาวนาให
ตอเนื่อง ทําสมาธิใหจิตใจของเรานัน้ สงบ มีสติตั้งมั่นอยูใ นปจจุบันธรรมอยูเสมอ เมือ่ มีสติตั้งมั่นอยูใน
ปจจุบันธรรมอยูเสมอ คือจิตนัน้ มีสติเห็นจิตอยูแทบตลอดเวลา หรือมากที่สุดเทาที่จะมากได ทําใหจิตวาง
จากอารมณทงั้ หลายอยูเสมอๆ คือวาเมื่ออารมณเราเกิดขึ้นภายในใจของเราคราวใด สติ ปญญาจะรูเทา
ทัน หรือสามารถที่จะทําสมาธิตดั อารมณออกไปได หรือสามารถที่จะใชปญญาพิจารณาละวางอารมณ
ออกไปจากใจของเราได ก็ทาํ ใหจิตของเราวางจากอารมณขึ้นมาอีก
เมื่อจิตวางจากอารมณขึ้นมาอยูทุกๆขณะจิต หรือบอยมากขึ้น เมื่อตาเห็นรูป หูไดยินเสียง เกิด
อารมณขนึ้ มาภายในใจอีก สติปญ
 ญาก็รูเทาทันก็สามารถที่จะกําหนดสมาธิ ใชปญ
 ญาพิจารณา คอยๆ
พิจารณาละออกไปจากจิตใจของเราได อันนี้เปนสิ่งที่สําคัญในเบื้องตน เพราะฉะนัน้ การทําสมาธิภาวนา
นั้น ถาเราขาดความเพียรเมื่อใด สมาธิก็ยอหยอน เมื่อสมาธิไมเกิดขึ้น กิเลสก็ครอบงําจิตใจของเรา พาให
จิตใจของเรานึกคิดปรุงแตงไปในเรื่องทางโลก หรือวาคลายความเพียรเมื่อไหร กิเลสก็เขาครอบงําจิตใจ
ของเรานี่แหละ ทําใหจติ ใจของเรานัน้ ทอถอย ทอแทในการประพฤติปฏิบัติภาวนา อุบายของกิเลสก็
พยายามที่จะทําใหใจของเรานั้นเศราหมอง ทําใหใจของเรานัน้ ทอถอย ไมรูจักตอสู ไมรูจักที่จะเอาชนะ

กิเลสภายในใจของเรา แตอบุ ายของมรรค ในศีล ในสมาธิ ในปญญานัน้ ก็จะเปนการตอสูไปเพื่อที่จะ
เอาชนะกิเลสภายในใจของเรา
เมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นคราวใด เมื่อเราปรารภความเพียรอยูเสมอ เรามีความมุงมั่นอยูภายในจิตใจของ
เราแลว เราก็สามรถที่จะเอาชนะกิเลสไดคาํ วาแพนั้นยอมไมมี ถึงวาแพวันนี้ ถาเราตอสูเขาจริง ก็จะ
สามารถที่จะเอาชนะได แตถาเรายกธงขาว หรือวายอมแพกอน ก็ไมมีทางที่จะเอาชนะกิเลสได เหมือนกับ
บุรุษซึ่งขุดน้ํา ขุดดินหาน้ํา บุคคลซึ่งมีความเพียรนอยขุดดินลงไป 5 เมตร 10 เมตร ก็คดิ วาในดินไมมีน้ํา ทิง้
จอบ ทิง้ เสียม ทิ้งอุปกรณในการที่จะขุดหาน้ําเสีย ทอถอย เลิกในการขุด บุคคลซึง่ มีความเพียรนั้น แมขุด
ดินลงไป 5 เมตร 10 เมตรไมเจอ ก็ขุดลงไปอีก ไมคลายความเพียร มีความมุงมัน่ วาในดินตองมีน้ํา ก็อาจ
ขุดลงไป 15 เมตร 20 เมตร หรือ 30 เมตร จนเจอน้ํา เพราะฉะนั้นความเพียรจึงเปนสิ่งที่สําคัญ ถาบุคคล
ทั้งหลายคลายความเพียรเมื่อไหร กิเลสก็ครอบงําจิตใจของพวกเราทุกคนนะแหละ แตถาเรามีความมุงหวัง
ที่จะตอสู ที่จะเอาชนะกิเลสแลว ไมวันใดวันหนึ่ง สิ่งที่เราไมคาดหวังยอมปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราได
คือการรูธรรมเห็นธรรม คือการบรรลุธรรม คือการทําใหกิเลสบรรเทาเบาบางลงไปจากจิตใจของเรา
เพราะฉะนัน้ เราเขามาบวช
ความจริงเพศนักบวชของเรา เขามาบวชอยูในเพศผากาสาวพัสตรนี้ การประพฤติปฏิบัตินนั้
โดยตรงแลว ก็ตองเปนไปเพือ่ การทําที่สุดแหงการพนทุกขภายในใจของเรา ภายในชีวิตของเพศนักบวช
ทั้งหลาย ไมใชบวชกันตามประเพณี บวชกันชั่วคราว หรือมาศึกษาชั่วคราว เราบวชอาศัยผาเหลืองนี้ เรา
ตองตอสูกันไปตลอด ยอมสละชีวิตหนึ่งเหมือนวาถาจะสิ้น หมดลมคาผาเหลืองเนี่ยแหละ ใหผา เหลือง
หอหุมรางกายของเราเนี่ยแหละ ใหเนาเปอยผุพังไปเลย ทั้งคนผูอาศัยผาจีวร ผาไตรทั้งหลาย ใหเนาเปอยผุ
พังไปดวยกัน นั่นแหละจึงเปนนักตอสูท ี่จะเอาชนะกิเลสจริงๆ ไมใชวาจะมายอมแพกิเลส ถาเรายอมแพ
กิเลสในวันนี้ ตอไปเรายิ่งมีความทุกขในใจมากไปกวานี้อีก แลวเราก็ตองกลับมาทํา ที่จะเอาชนะกิเลสอีก
กิเลสนี้ก็ครอบงําจิตใจของเรานั้นนับภพนับชาติไมถวน สิ่งที่ผานมาแลวตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั นี้
ก็ผานมาไมรูจักกี่รอยกี่พันกี่หมื่นชาติแลวแหงการเกิดขึน้ มา และความตาย คือการเปลี่ยนราง เปลี่ยนภพ
เปลี่ยนภูมิ เรายังไมเบื่อหนายอีกหรือ ยังจะใหกิเลสครอบงํา บังคับบัญชาจิตใจของเรานี้ เพราะฉะนัน้ เรา
ควรที่จะปฏิวัติจติ ใจของเรานั้นใหเอาชนะกิเลส คือความโลภ ความโกรธ ความหลงภายในจิตใจของเรา
ความเพียรนั้นเราตองทํา ในเมื่อเราอยูในสถานที่สงบสงัด สถานที่พอสมควร ปจจัย 4 พอสมควร สัปปายะ
พอสมควรแลว เราก็ควรที่จะรีบเรงภาวนากันแตละบุคคล สํารวมจิตใจของเรา ตรงไหนเปนสิง่ บกพรอง

ภายในใจของเรา ถาเรามีสติปญ
 ญาใครครวญดูใหดี คอยๆพิจารณาไป ก็สามารถที่จะละความกังวลใจ
ออกไปจากจิตใจของเราได ทีละนอยทีละนอย สิ่งใดที่เปนเครื่องกังวลใจ หาอุบายปญญาพิจารณาละ
ออกไป จะเปนอารมณเรื่องอดีต หรือเรื่องอนาคต หรือความกังวลใจในบาน ในญาติพี่นองตางๆ ก็
เหมือนกันละออกไป ดวยการพิจารณา
ทุกคนมีกรรมเปนของของตน กรรมเปนผูใหผล กรรมเปนแดนเกิด กรรมเปนผูต ิดตาม พิจารณาดู
แลวทําจิตนั้นละความกังวลทั้งหลายทั้งปวงออกไป และมุงมัน่ ที่จะเดินจงกลม นั่งสมาธิ อยูกับกรรมฐาน
ซึ่งถูกกับจริตของเรา เมื่อจิตใจจดจออยูกับกรรมฐานที่เราภาวนา ทําไมความสงบจะไมเกิดขึ้น ทําจริงๆจังๆ
ทําทุกๆวัน ถานอนมากไปก็นอนใหนอยลง ถาฉันมากไปก็ฉันใหนอยลง ถาทําความเพียรนอยไปก็ทําให
มากขึ้น หาจุดหาความพอดี หาปฏิปทาที่เหมาะ เหมาะสมกับการเดินทางภายในจิตใจของเรา
กิเลสจะปรุงแตงพาใหจติ ใจของเรานัน้ นอนมาก ฉันมาก ทําความเพียรนอย เปนหลักของกิเลส
เปนอุบายของเกิเลสทุกสิ่งทุกอยาง อางเรือ่ งโนนเรื่องนี้ หวงสุขภาพรางกายไมดีบาง กลัวเจ็บไขไดปวยบาง
เรื่องของ ความกลัวทั้งหลายเปนเรื่องของกิเลส ซึ่งออกอุบายใหเราหลงในความหวงของรางกายจนเกินไป
ความเพียรก็ไมกาวหนา ยิ่งเห็นครูบาอาจารยนี่นะ ทานประพฤติปฏิบตั ิอยูในปาในเขา อยูในถ้ําตางๆ ทํา
ความเพียรตลอด ถาไมชนะกิเลสทานไมยอมแพหนะ ทานยอมตายเสียดีกวา เอาจนชนะกิเลส แมรางกาย
จะแตกดับนี้ก็ไมหวง ตายอยูในปาก็ชาง โรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนก็ไมไดมีเภสัช หรือยารักษาโรคเหมือน
อยางทุกวันนี้ โรงพยาบาลก็ไมตองพูดถึงไมไดคิดที่จะเขาโรงพยาบาลอะไรกัน คิดแตภาวนาเอาธรรมเปน
ใหญ จะตายก็ใหตาย ถาไมดีก็ใหตาย ถาไมตายก็ใหดี อันนี้เปนคติของครูบาอาจารยสวนใหญ แตพวกเรา
ทุกวันนี้หวงรางกายกัน กลัวแตรางกายจะไมดี กลัวจะไมสมบูรณ กลัวจะผิวพรรณไมดี กลัวไปหลายๆ
อยาง ซึ่งเปนอุบายของกิเลสตางๆ
เพราะฉะนัน้ พิจารณาดูใหดี รางกายของเรานี้ประกอบไปดวยธาตุทั้งสีเ่ ทานั้นเอง ถึงกาลถึงเวลาก็
แตกสลายลงไป เรามีที่พึ่งภายในจิตใจหรือยัง มั่นคงภายในใจของเราหรือยัง อยาคิดวาเราจะมีอายุ
พรรษามากขึ้น อาจคิดวาเราอาจจะมีอายุพรรษาถึง 5 ป 10 ปขางหนา มันไมแนนอน คนเราหมดลมได
ตลอดเวลา เมือ่ หมดลมรางกายก็แตกสลายไป
เราพรอมหรือยังตอโรคภัยไขเจ็บที่จะมาเบียดเบียน ในธาตุ ในขันธอนั นี้ เมื่อรางกายจะแตกสลาย
ใจมั่นคงหรือยัง รูเทาทันหรือยัง ปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ไดหรือยัง เพราะฉะนัน้ ทําใหจริงจัง ก็

พยายามสงวนใหสถานที่สงบสงัดนานทีส่ ุดเทาที่จะนานได คิดวาถึงแมไมดีมากมายจนเกินไปนักในสถาน
ที่นี้ แตก็พอสมควร ถาเรามุงมั่นในการบําเพ็ญเพียรภาวนาความสงบก็ยอมเกิดขึ้นได รูจักปลีก รูจกั หลีก
เรน ไปภาวนา การคลุกคลีนกี้ ็ใหนอยลง ทําความเพียรใหมาก อยูกุฏิเราทําความเพียรรูจักสะดุง ตื่นตัว ตืน่
อยูภายในจิตใจของเราบาง มีความปรารภความเพียรอยูภายในใจของเราเสมอ จะทํากิจธุระสวนรวมเสร็จ
แลว ก็เขาที่เดินจงกลม นั่งสมาธิ อันนั้นคือผูปฏิบัติ อยาออยอิ่ง ปลอยเวลาใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน
วันและคืนก็ผานไปผานไป จนจะออกพรรษาแลว ประพฤติปฏิบัติใหรธู รรมเห็นธรรมกันบางหรือยัง
เอาจริงๆจังๆ เอาตัวเราเอง ทําใจของเรานีเ้ อง ทําใจของเรานี้เองใหมคี วามสงบเยือกเย็นใหมคี วามบริสุทธ
เกิดขึ้น ยอมแพกิเลสมาไมรูจักกี่ภพ กี่ชาติแลว ชาตินี้ทงิ้ ไปสักชาติ อยางครูบาอาจารยทานตั้งปณิธาน ตั้ง
ความมุงหวัง ทิ้งไปสักชาติ ปฏิบัติจริงจัง ยอมตายคาผาเหลือง คาผากาสาวพัสตรนี้ ถาไมรูไมเห็นก็ใหรูไป
ก็เปนนิสัยปจจัยที่จะบําเพ็ญเพียรตอไป ไมสรางในภพชาตินิ้ จะไปสรางในภพชาติไหน ภพชาติหนาจะไป
ตกอยูในภพภูมิทตี่ ่ํากวาหรือเปลาก็ไมรู จะไดมีโอกาสทีจ่ ะพบพระพุทธศาสนา มีโอกาสที่จะสรางความดี
อีกหรือเปลา ถาไมรีบเรงขวนขวาย จะเอาอะไรมากในโลกนี้
เกิดขึ้นมา มาหลงในโลกนี้ เกิดขึ้นมาแลวก็มาเห็นวัตถุธาตุทั้งหลาย รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสตางๆ
เปนของดีของงามหรือไง มีอะไรดี มีอะไรมีคณ
ุ คาบาง จะเปนวัตถุธาตุทงั้ หลายก็ดี จะเปนสิ่งที่มีชีวิตก็ดี ไม
เกินรอยปแตกสลายไปหมด เรามาหลงกับของๆเกานี่แหละ คิดวาเปนของสวยสดงดงามหรือไง ของเต็มไป
ดวยความทุกขทั้งสิน้ เกิดขึน้ มาแลวมีใครมีความสุขที่แทจริงบาง เกิดขึ้นมาเต็มไปดวยความทุกข มีความ
เจ็บไขไดปวยก็เบียดเบียน มีความแก ความแตกสลายก็เบียดเบียน อารมณตางๆ ก็ปกติ มีรัก มีพอใจ
พลัดพรากจากสิ่งซึ่งเปนทีร่ กั ที่พอใจ มีแตความทุกขทั้งสิ้น หรือความหนาวปรากฏขึ้น ความรอนปรากฏขึ้น
ความไมสบายกาย ความไมสบายใจ ทุกขทั้งหมด หาความสุขที่ไหนไดในโลกนี้ ถาไมหาจากใจของเรา หา
ความสุขภายนอกมันเปนความหลงทัง้ นัน้ ที่ครอบงําจิตใจของเรานัน้ ใหเพลิดเพลิน ใหหลงไป เห็นโลก
สวยงาม
คนทัง้ หลาย สัตวทั้งหลายยังหลงอยูในวัฏฏะสงสาร เกิดขึ้นมาก็มาหลงกับของเกา มีอะไรสวยงาม
บางในโลกนี้ มีแตความเสื่อม ทัง้ วัตถุธาตุทั้งหลาย ทั้งรางกายของเรา ทัง้ รางกายของบุคคลอืน่ เสือ่ มไป
ทุกๆวัน หาสิ่งที่เปนแกนสารสาระไมได รูจกั พิจารณาบาง ทําอะไรใหจริงใหจัง ทําความเพียรเอาชีวิตเปน
เดิมพัน ประพฤติปฏิบัติ ถาเพลียมากก็พักผอน พักผอนแลวตื่นขึ้นมาก็ตั้งใจวาจะเอาชนะกิเลส ตื่นขึ้นมาก็
ตั้งใจที่จะปรารภความเพียร ไมออยอิ่ง ถึงแมวาไมสงบก็ตาม เดินจงกลมไมคอยสงบ นัง่ สมาธิก็ไมคอยสงบ

แตก็ทําไมทอถอย ลองทําสิวาจิตใจจะสงบมั๊ย เดินชั่วโมง สองชั่วโมงไมสงบ ก็เดินมันทุกๆวันเนีย่ จะสงบมั๊ย
7 วัน 10 วัน เดินมันจะสงบมั๊ย ทําไปสิ นั่งสมาธิ 7 วัน 10 วัน ไมสงบ ก็ทําไปสักเดือน ความสงบจะไม
ปรากฏขึ้นบางเลยหรือ ใหเปนที่อนุ ใจ ใหเปนที่อยากจะปรารภความเพียร หรือเพลิดเพลินในการที่จะ
ประพฤติปฏิบตั ิบางหรือ
เราทําความเพียรไมทอถอย อันนีต้ องพยายายมควบคุมจิตใจของเราใหดี มีสติดูใจของเราอยู
เสมอๆ ถาปลอยสติ ขาดสติ ใจเราก็เพลิดเพลินไปกับอารมณทงั้ หลาย อารมณตางๆ ครอบงําจิตใจของเรา
อยู เรียกวาขาดสติ เพราะฉะนัน้ ตองตั้งสติขึ้นมาอยูเสมอๆ
ในสมัยกอน หลวงพอชาทานก็ใหอุบายงายๆ ในการฝกสติ เราจะไปไหน ทานก็บอก “ออกจากกุฏิ
เดินลงจากกุฏิทานก็ใหกราบพระ ขึ้นกุฏิทานก็ใหกราบพระ มาศาลาก็ใหกราบพระ พอถึงศาลาก็ใหกราบ
พระอีก”
ทานฝกสติที่ขาด ที่ขาดและบกพรองอยูเสมอ คือความระลึกได บางทีเราเผลอปลอยจิตปลอยใจไป
พอขึ้นกุฏิเราก็กราบพระ ก็ตงั้ สติขนึ้ มาใหม ไมใชสักแตวากราบไป ทางกายไป แตในใจคิดแตเรื่องโนนเรื่อง
นี้ กราบก็ตองสํารวม ระลึกถึงพระพุทธ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ระลึกถึงพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ เวลากราบแตละครัง้ หลังจากกราบเสร็จแลวก็มีสติเฝาดูจิตใจเราตอไป มีสติกราบพระ ก็มี
สติเฝาดูจติ ใจของเราตอไป ตั้งสติขนึ้ มาใหตอเนื่องและติดตอกันใหได เหมือนครูบาอาจารยทานกลาวไววา
“เปดน้ําหยดทีละหยด ถาเราเปดใหแรงขึ้นก็เปนสายน้ํา ก็ตอเนื่องกัน เหมือนสติเวลาใดที่เราพยายามตั้งขึ้น
มา ถาตั้งสติใหตอเนื่อง แลวก็เหมือนกัน ก็ติดตอกันเหมือนสายน้ํา” นี้ก็ตองพยายามทําความเพียรกัน วัน
พระซึ่งโดยปกติแลวก็กําหนดไวใหหลังเทีย่ งคืน ถาไมเจ็บไขไดปวย ก็อยาไปทอดทิง้ อยาไปทิ้งขอวัตร
พวกครูบาอาจารยสมัยกอน อยางหลวงพอชาบางทีในพรรษา สมัยทานปฏิบัติ ตามประวัติของ
ทาน บางทีทานไมนอนในพรรษา ทําความเพียรตลอดคืน บางทีเปลี่ยนเวลานอน อันนี้เปนเรื่องที่เล็กนอย
เทานัน้ แหละ เที่ยงคืน อึดอัดบางเปนบางครั้ง ตอสูกิเลสไดบางทีเราก็ อันนี้ผมก็ไมไดควบคุมไมไดบังคับ
อะไรมาก แตถาทําตามระเบียบไดก็ดี บางทานหรือบางรูปก็พักผอนไป จะพักผอนไปบางก็ไมไดถามอะไร
หรอก แตอยาไปยอหยอน
คนที่ทําตามระเบียบ ระเบียบตางๆ ขอวัตรตางๆ ก็เปนไปเพื่อขูดเกลากิเลสทั้งนัน้ สมัยกอนครูบา
อาจารยปฏิบัติจริงจัง กลางคืนไมนอน เปลี่ยนเวลาทําความเพียร เดินจงกลม นัง่ สมาธิไป บางทีทา นนั่ง

ตลอดทัง้ คืนอิริยาบถเดียว หรือวาเดินจงกลมตลอดทั้งคืนอิริยาบถเดียว แลวเราทําความเพียรไวพอหรือยัง
ทําความเพียรไดเหมาะสมหรือยัง อยาไปยอมแพกิเลสภายในใจของเรา ตองพยายามตอสูเอาชนะกิเลส
อุบายของกิเลสสารพัดอยางที่จะทําใหจติ ใจเราทอถอย ทอแท เราตองผลิตอุบายปญญาในทางทีจ่ ะตอสู
กับกิเลสขึ้นมาบางเหมือนกัน แลวกระทําความเพียร ซึ่งเปนเรื่องที่จะเอาชนะกิเลส ใหอยูในศีล ในสมาธิ ใน
ปญญานี่แหละ ลวนแตเปนเรื่องที่จะดับความทุกขภายในใจของเรา ทําใหมาก เจริญใหมาก เอาหละให
ความคิดเห็นพอสมควร

บทที่2 มัชฌิมาปฏิปทา
ในวันนี้พวกเราทุกคน ทั้งพระภิกษุ แลวก็ญาติโยมไดมาประชุมกัน ซึ่งเปนวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา ก็เปนวันอาสาฬหบูชา ซึ่งในครั้งสมัยพระพุทธกาลนั้น เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของเรานั้น ไดตรัสรูธรรมคือทําดวงใจใหบริสทุ ธิ์แลว พระพุทธองคทานก็ทรงมีพระเมตตาตอ
สัตวทั้งหลาย ระลึกถึงวาสัตวทั้งหลายนั้น ผูมีกิเลสเบาบางก็ยังมีอยู สามารถที่จะควรแกการประพฤติ
ปฏิบัติ ควรแกการรูธรรมเห็นธรรมได พระพุทธองคทานก็ไดเสด็จมาโปรด ปญจวัคคียทั้ง 5 ที่ปา
อิสิปตนมฤคทายวัน พระธรรมที่พระพุทธองคนนั้ ทรงแสดง พระธรรมจักร ซึ่งเปนไปเพื่อตัดกิเลสใหสนิ้ ไป
จากใจ
ในการประพฤติปฏิบัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานัน้ พระพุทธองคทานทรงเห็นวา ระหวางที่
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังเปนฆราวาสอยูนั้นอยูในเพศของกษัตริย ทานมีลาภสักการะ มียศ มี
สรรเสริญ มีความสุขทุกสิ่งทุกอยางในทางโลก ซึ่งเหนือกวาคนทัง้ หลายเปนจํานวนมาก เพราะทานอยูใน
เพศของกษัตริย แตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานัน้ ทานทรงมีพระปญญาเกินกษัตริยทั้งหลาย ทาน
พิจารณาเห็นวาความสุขทั้งหลายที่พระองคไดรับนัน้ ไมสามารถที่จะดับความทุกขภายในจิตใจของพระองค
ได เปนความสุขเพียงเล็กๆ นอยๆเทานั้น ไมวาจะเปนความสุขอันเกิดจากลาภ ยศ สรรเสริญ หรือ ความสุข
อันเกิดจาก รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส พระพุทธองคมีปญ
 ญาเห็นวาความสุขทั้งหลายนั้นไมใชเปนความสุขที่
แทจริง ทานจึงสละทุกสิ่งทุกอยาง เพื่อแสวงหาทางพนทุกข
เมื่อออกแสวงหาหนทางความพนทุกขในการประพฤติปฏิบัติในเบื้องตน ทานก็คดิ วาการทรมาน
รางกาย คงเปนสาเหตุที่จะทําใหพนทุกขได ทานก็บําเพ็ญเพียรภาวนา ทรมานรางกาย อดอาหารบาง
ทรมานรางกายหลายๆสิ่ง หลายประการ เรียกไดยิ่งกวาคนทัง้ หลายในสมัยนั้นที่จะทรมานรางกาย
พระพุทธองคทรมานรางกายทุกสิ่งทุกอยาง แตก็ไมสามารถที่จะรูธรรมเห็นธรรมได จนกระทัง่ ทานมา
พิจารณาถึงวา ความสุขทั้งหลายในโลกนี้ก็ไมใชหนทางดําเนินไปเพื่อความพนทุกข ในการทรมานรางกาย
นั้นก็ตาม ก็ไมใชหนทางดําเนินไปเพื่อความพนทุกข ตองทําความเห็นใหถูกตองภายในจิตใจ ดําเนิน
ปฏิปทาซึ่งเปนทางสายกลาง คือไมตงึ เกินไป ไมหยอนเกินไป ประพฤติปฏิบัติใหพอดี พิจารณารางกายนี่
แหละ ใหเห็นวารางกายนี้เปนของไมเที่ยงเปนของไมใชตัวตน พิจารณาอารมณภายในจิตใจ ซึง่ มีกิเลสอยู
 ญาพิจารณาอารมณตางๆซึ่งเกิดขึ้น
ภายในจิตใจ คือเต็มไปดวยความโลภ ความโกรธ ความหลง มีสติมีปญ
ภายในจิตใจ

ในเบื้องตนนัน้ ทานก็เห็นมีความคุนเคยวารางกายนี้เปนจิตนี้ จิตนี้เปนรางกายนี้ แตเมื่อพระพุทธ
องคนั้นทรงบําเพ็ญเพียรภาวนา ก็ไดพิจารณาเห็น ความจริงวา รางกายของมนุษยและสรรพสัตวทงั้ หลาย
ประกอบไปดวยธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ ประชุมกันขึน้ มาเพียงชั่วคราวเทานั้นแหละ เมื่อถึง
กาลถึงเวลาก็แตกสลายไป หรืออารมณภายในจิตใจก็เหมือนกัน ซึ่งจิตใจของสัตวทั้งหลายมีความยึดมั่น
ถือมั่นในความพอใจ ในความไมพอใจ ในความสุข ในความทุกข อารมณแหงความโลภ แหงความโกรธ ก็
เปนจิตใจของตนเอง จึงกอใหเกิดความยึดมั่นถือมั่น กอใหเกิดความทุกขภายในจิตใจอยูเสมอๆ
เมื่อมีสติพิจารณาเห็นวาความทุกขนั้นมีอยู ทานก็หาสาเหตุ เห็นเหตุทกี่ อใหเกิดความทุกข ก็หา
หนทางที่จะดับความทุกขภายในจิตใจของพระองค ดวยการเจริญศีล สมาธิ ปญญา คือละเวนจากการ
กระทําบาปทั้งหลายทั้งปวง ใหจิตใจตัง้ อยูในศีลเปนปกติ ทําสมาธิภาวนาเพื่อใหจิตใจนั้นมีสมาธิเกิดขึ้น มี
สติตั้งมัน่ เปนเหตุใหกอใหเกิดสติปญ
 ญา ในการที่จะพิจารณาใหเห็นความจริงของรางกายของตนเอง วา
รางกายของเรานี้เกิดขึ้นมาแลว ยอมมีความแปรเปลี่ยนไป ไมสามารถที่จะลวงพนความแก ไมสามารถที่จะ
ลวงพนความเจ็บไขไดปวย ไมสามารถที่จะลวงพนความตายไปได หรืออารมณภายในจิตใจก็เหมือนกันนะ
จะเปนอารมณแหงความโลภ ความโกรธ ความพอใจ ความไมพอใจ ก็เปนแตเพียงอาการของจิต ทานก็มี
สติทจี่ ะเห็นอาการของจิตเหลานั้นเปนสภาวะธรรมเกิดขึ้นแลวก็ดับไป เมื่อเห็นเชนนั้นก็ปลอยวางความยึด
มั่นถือมั่นในสิง่ ทัง้ หลายทั้งปวงไปจากใจได เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญ คือการประพฤติปฏิบัติ อันเปนเหตุที่จะ
ใหเกิดหนทางที่จะดับความทุกข คือบําเพ็ญอยูในศีล อยูในสมาธิ อยูในปญญา
เมื่อปญจวัคคียไดฟงธรรม แลวก็ไดพิจารณาตามที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทานตรัสให
เห็นวา ไมใหจติ ใจติดอยูในความสุขทั้งหลายในโลกนี้ หรือไมใหจิตใจนัน้ ติดอยูกับการทรมานตนใหลําบาก
ไมสามารถที่จะทําจิตใหพนทุกขได ดําเนินปฏิปทา มัชฌิมาปฏิปทา อันเปนทางสายกลาง ดําเนินอยูในศีล
สมาธิ ปญญา เพื่อที่จะไดมีสติปญญาเห็นความจริงวา รางกายของเรา หรือรางกายของสัตวทั้งหลาย หรือ
วัตถุธาตุทั้งหลาย ลวนมีความเกิดขึ้น มีความตั้งอยู มีความแปรเปลี่ยนไป มีความแตกสลายไปในที่สุด ถา
บุคคลใดมีสติมีปญญาเขาไปรูค วามจริง เขาไปเห็นความจริงที่ภายในจิตใจของตนเองแลว ก็สามารถที่จะ
ทําใหจิตใจนัน้ ปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปได ดังเชนพระอัญญาโกณฑัญญะ
ซึ่งทานเห็นธรรมในเบื้องตน ซึ่งโดยปกติแลวคนทุกคนโดยทั่วไปก็มีความรูอยูวา เราทุกคนเมื่อเกิดขึน้
มาแลว ยอมมีความตายในที่สุด แตความรูนนั้ ยังไมเปนความเห็นซึ่งเกิดขึ้นภายในใจ สติปญ
 ญาหรือสติยัง
ไมเห็นชัดขึน้ ภายในจิตใจของตนเอง จึงไมสามารถที่จะปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได หรือ

ปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทงั้ หลายได หรือปลอยวางความยึดมั่นถึอมั่นในอารมณทงั้ หลาย
ภายในจิตใจของตนเองได แตพระอัญญาโกณฑัญญะ เมื่อทานฟงธรรมนั้น ทานมีสติ มีปญ
 ญาพิจารณา
ตามธรรมอันนั้น ทานจึงมีดวงตาเห็นธรรม ซึ่งทานเห็นวา
“สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งทั้งปวงนั้นยอมดับไปเปนธรรมดา”
ที่เห็นดวยจิตของพระองคนะ จึงสามารถทีจ่ ะปลอยวางอุปทานความยึดมัน่ ถือมั่นในสรรพสิง่
ทั้งหลาย เห็นวัตถุสิ่งของวาเปนของไมเทีย่ ง มีความเกิดขึ้นแลวแตกสลายลงไป มีความเห็นวารางกายตนนี้
เปนของไมเทีย่ ง เปนของไมใชตัวไมใชตน จิตนี้อาศัยอยูเพียงชั่วคราว รางกายนี้ไมใชจิตนี้ จิตนี้ไมใช
รางกายนี้พระอัญญาโกณฑัญญะ ทานเห็นธรรมในเบื้องตนนี้ ก็สามารถที่จะสละ หรือละความโลภให
บรรเทาเบาบางลงไป ละความโกรธความอาฆาตพยาบาทใหหมดไปจากใจ มีแตความไมพอใจสวน
ละเอียดซึ่งยังมีอยู ในเบื้องตนทานเรียกวาเปนพระอริยบุคคลในเบื้องตนในทางพระพุทธศาสนา เปน
พระสงฆองคแรกในพระพุทธศาสนา คือพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ย
ในครัง้ นัน้ ก็มีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรม เปนพระพุทธเจาเกิดขึ้นมา มีพระธรรม
คําสั่งสอนของพระพุทธองคแลว แตยังไมรวู าจะสั่งสอนผูใด ก็มาสั่งสอนปญวัคคียทั้ง 5 เนี่ย ในเบื้องตน
พระอัญญาโกณฑัญญะทานรูธ รรมเห็นธรรมกอน และในภายหลังปญจวัคคียทงั้ 5 ก็ไดสําเร็จพระอรหัตผล
คือทําดวงใจใหปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ทําจิตใหบริสุทธิ์ขึ้นมาได เพราะฉะนั้นความจริง
นั้นการรู หรือทําใหจิตใจรูธรรมเห็นธรรมในเบื้องตนนัน้ หรือทําใจใหเปนธรรมนะ ก็คือวามีสติมีปญ
 ญาเห็น
วารางกายนี้เปนของไมเที่ยง เกิดขึน้ แลวยอมมีความแตกสลายไปในที่สุด เห็นชัดประจักษขึ้นที่ใจ จึงจะ
สามารถปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได ปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายบุคคลอื่นได ปลอย
วางความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายได
ในเบื้องตนก็ละทิ้งสวนหนึ่ง ความโลภก็บรรเทาเบาบางลงไป มีความพอใจในสิ่งทีต่ ัวเองมีอยู
ความอาฆาตพยาบาทก็ดับไป ถึงแมจะมีความโกรธอยู มีความไมพอใจอยูก็เปนสวนละเอียด จิตนี้เห็นวา
ไมใชรางกายนี้ไมใชจิตนี้ โดยชัดในเบื้องตนก็สามารถละความยึดมัน่ ถือมั่นในรางกายนี้ไดสวนหนึง่ โดย
ปกติแลวจิตของคนเรานัน้ ยึดมัน่ ถือมั่นในรางกายนี้รอยเปอรเซ็นต ก็แบงออกเปน 3 สวน พระโสดาบันนี้ละ
ความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไดสวนหนึ่ง เหลืออีก 2 สวนนัน้ ที่ยังละไมได ก็ตองดําเนินในศีล ในสมาธิ
ปญญา

ถาเปนฆราวาสก็คงในศีล 5 ในศีล 8 เปนพระภิกษุก็ศีล 227 เปนพื้นฐานของจิต แลวก็เจริญสมาธิ
ภาวนาทําจิตใหสงบ ใหละเอียดขึ้นไปอีก เมื่อจิตสงบ มีสติตั้งมัน่ อยูในปจจุบนั ธรรม ก็ใชสติปญ
 ญานัน้
พิจารณาอารมณภายในใจของเรา ละวางอารมณทุกๆขณะจิต ซึง่ มีความทุกข ซึ่งมีกิเลสเกิดขึ้นภายในใจ มี
สติทจี่ ะเห็นอารมณความพอใจ ความไมพอใจ ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ทัง้ หลาย ก็พิจารณาเห็นความ
ไมเที่ยงของรูป จะเปนสิ่งทีม่ ีชีวิตก็ตาม หรือสิ่งที่ไมมีชีวติ ก็ตาม เมื่อจิตมีความพอใจในรูปก็ตองพิจารณาถึง
ความไมเที่ยง ถึงจะไดปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูป เสียงก็เหมือนกัน เมื่อหูไดยินเสียง เกิดความรูสึก
 ญาพิจารณา ไมใหจิตมีความพอใจ มีความไมพอใจในเสียงนั้น ทําจิตใหเปน
เกิดขึ้นภายในจิต ก็มีสติปญ
อุเบกขา จมูกดมกลิ่น หรือลิ้นสัมผัสรสก็เหมือนกัน กายสัมผัสเย็นรอนออนแข็ง กอใหเกิดความสุข ความ
ทุกขเกิดขึ้นที่ใจก็มีสติมีปญ
 ญารูเทาทันวา อาการเหลานั้นเกิดขึ้นแลวก็ดับไป มีสติปญ
 ญาเห็นความไม
เที่ยง ความไมใชตัวตนของอารมณทงั้ หลายทั้งปวง
สติทตี่ งั้ อยูในปจจุบันธรรมก็จะเห็นอาการของจิตอยูเสมอ ดวยการทําสมาธิภาวนาใหตอเนื่อง เมือ่
ทําสมาธิภาวนาใหตอเนื่อง พลังของสติก็เกิดขึ้น สติก็ตั้งมั่นอยูในปจจุบันธรรม เมื่อตาเห็นรูป หูไดยินเสียง
จมูกดมกลิ่น ลิ้นสัมผัสรส กายสัมผัสเย็นรอนออนแข็ง ความรูสึกตางๆ เกิดขึ้นที่ใจ สติจะเห็นความรูสึก
ความพอใจ ความไมพอใจ หรือความสุข ความทุกขซึ่งเกิดขึ้นที่ใจ สติปญญาก็จะพิจารณาปลอยวางใหจิต
เปนกลางอยูเสมอๆ
เมื่อจิตเปนกลางอยูเสมอ เมื่อจิตวางจากอารมณทงั้ หลายทั้งปวง ก็ยอนกลับมายกรางกายนี้ขึ้นมา
พิจารณาใหละเอียดขึ้นไป จะพิจารณากายคตาสติ หรืออสุภกรรมฐาน หรือธาตุกรรมฐาน ก็ใชสติปญ
 ญา
พิจารณาใครครวญ สอนจิตใหจติ เห็นความจริงของรางกายนี้ วารางกายนี้เปนของไมเที่ยง เปนของไมใช
ตัวตนหรือรางกายบุคคลอื่นก็เหมือนกัน ประกอบดวยธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ ประชุมกันขึน้ มา
เพียงชั่วคราวเทานั้นแหละ นีต้ องใชสติ สมาธิ ปญญาเขาพิจารณา พิจารณาซ้ําๆซากๆ พิจารณาอยูเสมอ
เพื่อที่จะสอนใจใหเห็นความจริงและปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไดเปนลําดับไป
เมื่อจิตปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในรางกายสวนที่ 2 เพราะจิตเขาไปเห็นความจริง เขาไปรูค วาม
จริง และเห็นความจริง จิตก็เปนธรรมขึ้นมา เมื่อจิตเปนธรรมขึ้นมาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนใน
สวนที่ 2 ก็ถูกละออกไปความโลภก็บรรเทาเบาบางลงไป ความโกรธ หรือความไมพอใจก็บรรเทาเบาบางลง
ไปอีก ความยึดมัน่ ถือมั่นในกายตนก็นอยลงไปอีก เมื่อโรคภัยไขเจ็บมาเบียดเบียนจิตใจก็ไมหวั่นไหวตั้งแต

เบื้องตนแลว ตั้งแตรูธรรมเห็นธรรมในเบือ้ งตน เมื่อรางกายมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนจิตใจก็ไมหวั่นไหว
เมื่อมรณะภัยเบียดเบียนจิตใจก็ไมหวั่นไหว
เมื่อละอุปทานความยึดมัน่ ถือมั่นในรางกายสวนที่ 2 ได จิตใจก็ยิ่งสบายขึ้น มีแตอารมณสวน
ละเอียดขึ้น ความพอใจ ความไมพอใจสวนละเอียด อารมณภายนอก รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ก็วางลงไป
บางทีก็หมดหนาที่แหงการพิจารณา เพราะจิตพิจารณาอยูภายในใจเสมอ อารมณตางๆ ภายนอก เห็นก็สัก
แตวาเห็น ไดยินก็สักแตวาไดยิน ถึงแมวากิเลสนั้นยังไมหมดไปจากใจก็ตาม ก็มีสติทจี่ ะพิจารณารูเทาทัน
อารมณทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้น ก็ดําเนินในศีล ใน สมาธิ ปญญาอยูนี่แหละ พิจารณาอยูที่เดิม คือยก
รางกายขึ้นมาพิจารณา พิจารณารางกายสวนละเอียด จะพิจารณาถึงธาตุกรรมฐาน เขาไปสูความวางก็
ตาม ยกรางกายขึ้นมาพิจารณา ใหเห็นเปนธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ
สติปญญาเขาพิจารณาเขาไปสูความวาง เห็นวารางกายนี้ไมมีอะไร เปนแตเพียงความวาง เกิดขึ้น
มาแลวยอมแตกสลายลงในที่สุด พิจารณาจนจิตเห็นชัดขึ้นมา เห็นขึ้นภายในใจเห็นชัดขึ้นมา เห็นชัดทั้ง
กายอดีต กายในอนาคต และกายในปจจุบัน มีความรูเกิดขึ้นมาวา รางกายนี้เปนแตเพียงธาตุตาม
ธรรมชาติเทานั้นเปนแตเพียงธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ ประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเทานัน้ แมน
รางกายในปจจุบันก็ตาม มีสติ มีปญญาเห็นวารางกายนี้ประกอบไปดวยสิ่งที่เปนปฏิกูล เมื่อจิตเห็นชัด
ขึ้นมา ประจักษขึ้นภายในจิตใจ จิตจะสามารถที่จะปลอยวางความยึดมัน่ ถือมั่นในตัวตนอยางละเอียดได
ความโลภก็ดับลงไป ความโกรธก็ดับลงไป ความหลงในกายตนก็ดับลงไป
สรรพสิง่ ทัง้ หลายในโลกนี้ ไมวาจะเปนสิ่งทีม่ ีชีวิตก็ตาม หรือสิ่งที่ไมมีชีวติ ก็ตาม ลวนมีความเกิดขึ้น
มีความตัง้ อยู มีความแตกสลายไปในที่สุด จิตซึง่ เขาไปเห็นสภาวะธรรมเชนนั้นจะปลอยวางความยึดมั่นถือ
มั่นในกายตน ในรางกายบุคคลอื่น ในวัตถุธาตุทงั้ หลายโดยสิ้นเชิง เพราะจิตจะไมมคี วามยินดี ไมมคี วาม
ยินราย ไมมีความพอใจ หรือความไมพอใจในวัตถุธาตุทั้งหลาย ความโลภก็ดับลงไป ความโกรธก็ดับลงไป
ความหลงในกายตนนี้ก็ดับลงไป เมื่อจิตนัน้ ถอนอุปาทานความยึดมัน่ ถือมั่นในกายตน
เมื่อจิตมีความรูชดั วารางกายนี้ไมใชจิตนี้ จิตนี้ไมใชรางกายนี้ จิตจึงเดินเขาไปในทามกลาง ไม
กระทบทางสองฝงคือ ความพอใจ และความไมพอใจ เพราะฉะนัน้ การประพฤติปฏิบัติธรรมนัน้ เมื่อทําจิต
ใหปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในสวนที่สาม คือรางกายสวนละเอียดไดแลวเนี่ย ก็จะมองเห็นวา สักแตวา
เห็น สักแตวาไดยิน สิง่ ทัง้ หลายทั้งปวงนี้มีแตความเกิดขึ้น และความดับไปเปนธรรมดา เปนเพียงสิ่งที่

สมมุติกันขึน้ มาเพียงชั่วคราวเทานั้น จิตก็จะมีความสงบเยือกเย็น เพราะความโลภดับไป ความโกรธดับไป
ความหลงในกายตนดับไป
ในเบื้องตนที่ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในรางกายไดนี่ จิตก็จะมีความสงบ และมีความเยือกเย็น
มาก เพราะความโลภไมเกิดขึ้น ความโกรธไมเกิดขึ้น ความหลงในกายตนไมเกิดขึ้น จิตก็มีความสงบเยือก
เย็น ถึงแมจะยังมีกิเลสสวนละเอียดก็ตาม ก็ตองอาศัยการพิจารณาจิตสวนละเอียด ดวยการพิจารณาถึง
เวทนาของจิต หรือสัญญาของจิต หรือสังขารของจิต หรือวิญญาณของจิต ซึง่ จิตยึดมั่นถือมั่นในอาการ
ตางๆเหลานัน้ ซึ่งเปนสวนละเอียด พิจารณาใหเห็นถึงไตรลักษณ ใหเห็นเปนอนิจจัง ทุกขขัง อนัตตา
เพื่อที่จะปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นสวนละเอียดออกไป
แตในเบื้องตนนี้ใหทราบแตเพียงวา การประพฤติปฏิบัตธิ รรมนั้นเราจะตองทรงจิตใหอยูในศีลเปน
พื้นฐานของจิต เมื่อทรงจิตใหอยูในศีล 5 หรือศีล 8 ก็ดี หรือศีล 227 ก็ดี เราก็ตองพยายามที่จะมีสติ มี
ปญญา ทีจ่ ะดูแลรักษาจิตใจของเราอยูเสมอ เมื่อมีโอกาสมีเวลา เราก็ฝกหัด นั่งสมาธิภาวนา หรือเดินจง
กลมทําความเพียรอยูเสมอ เพื่อที่จะกอใหเกิดสมาธิเกิดขึ้น เมื่อสมาธิเกิดขึ้น สติกต็ ั้งมัน่ เมื่อสติตงั้ มัน่
อารมณของกิเลสเกิดขึ้นในใจก็มีปญญาเห็นอาการตางๆ เหลานัน้ เมือ่ มีปญญาเห็นอาการตางๆ เหลานัน้
ก็มีอุบายที่จะพิจารณาละอารมณซงึ่ เปนกิเลสออกไปจากใจทีละนอยทีละนอย ความสงบ ความเยือกเย็น
ใจก็เกิดขึ้น
นักประพฤติปฏิบัติไมวาจะเปนพระก็ตาม หรือเปนฆราวาสก็ตาม เราก็สามารถที่จะประพฤติ
ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธองคได ดังเชนพระอัญญาโกณฑัญญะ ซึ่งทานเห็นธรรมในเบือ้ งตนเปน
สิ่งที่ไมยากอะไร ฆราวาสนั้นก็รักษาศีล 5 ใหเปนพืน้ ฐาน ใหเปนธรรมดา มีสติมีปญญาพิจารณาใหเห็นวา
สิ่งทัง้ หลายทั้งปวงนั้นลวนมีความเกิดขึ้น แลวยอมมีความเสื่อมสิ้นไปเปนธรรมดา พยายามพิจารณาอยู
เสมอใหเห็นความไมเที่ยง เพราะใจของคนเรานั้นโดยปกติแลวยอมยึดมัน่ ถือมั่นในรางกายของเราวาเปน
ตัวตนของเรา เราก็ตองพิจารณาทุกวันอยูเสมอวา เรามีความแกเปนธรรมดา จะลวงพนความแกไปไมได
เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา จะลวงพนความเจ็บไขไปไมได เรามีความตายเปนธรรมดา จะลวงพนความ
ตายไปไมได
สติปญญานี้จะตองพิจารณาสอนจิตทุกวัน ใหคอยๆเห็นความจริงขึ้นไปทีละเล็กทีละนอย จิตจะได
คอยๆ ปลอยอุปทานความยึดมัน่ ถือมั่นในกายตน ไดมีสติ มีปญญาพิจารณาอารมณภายในจิตใจของเรา

อารมณอนั ใดเปนสิ่งที่ไมดี อารมณอนั ใดเปนความทุกขใจ ไมเก็บ ไมกักขังไว ตั้งใจวาจะสละอารมณตางๆ
สละกิเลสออกไปจากใจของเราใหได
ในเบื้องตนนัน้ เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติธรรม หรือการพัฒนาจิตใจของเรานั้นใหดียงิ่ ๆขึ้นไป เรา
ตองพยายามที่จะมีสติมีปญ
 ญา ดูแลรักษาจิตใจของเราอยูเสมอ มีความตั้งใจวาถากิเลสยังอยูภายในจิตใจ
ของเรา เราจะพยายามละหรือพยายามปลอย ละกิเลสออกไปจากจิตใจของเราใหได ไมเก็บกักขังอารมณที่
ไมดีไว ถาเราทุกคนมีความตั้งใจจริงเชนนัน้ มีจดุ มุง หมายวาเราจะทําลายกิเลสภายในจิตใจของเราเนี่ย
เมื่อกิเลสเกิดขึ้น ถาเราเผลอสติ เราก็ตั้งสติขึ้นมาใหม ตัง้ ใจที่จะเอาชนะกิเลสภายในใจของเราใหได ถาเรา
ตั้งสติ ตัง้ ใจขึน้ มาอยูเสมอๆเนี่ย เราก็สามารถที่จะชําระกิเลสภายในจิตใจของเรานัน้ ใหเบาบางลงไปทีละ
เล็กทีละนอยได
เพราะฉะนัน้ เราทุกคนไมวาจะเปนพระภิกษุสามเณร หรืออุบาสก อุบาสิกานั้น สามารถที่จะ
ประพฤติปฏิบตั ิธรรมได เพราะธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธองคนนั้ ทานก็สอนใหมนุษย หรือวาคนเราทุก
คนเนี่ยประพฤติปฏิบัติธรรม ไมใชสอนใหคนอืน่ หรือวาสิ่งอื่น คือวาสอนใหมนุษยเราเนี่ยประพฤติปฏิบัติ
ธรรม เพราะทานเห็นวาภพภูมิมนุษยเนี่ยเปนภพภูมิที่เลิศ ที่ประเสริฐ สามารถที่จะพัฒนาจิตใจใหมคี วาม
สะอาด ใหมีความบริสุทธิ์ได
เพราะฉะนัน้ คนเราทุกคนเมือ่ เกิดขึ้นมาแลวสามารถที่จะสรางบารมี สรางคุณงามความดี เพื่อที่จะ
ทําจิตใหบริสทุ ธิ์ได อยางเชนพวกเราทุกคนซึ่งมาทําบุญ ที่มารักษาศีล หรือมาประพฤติปฏิบัติธรรม มา
รวมกันทําวัตรสวดมนตหรือนั่งสมาธิภาวนาเนี่ย ก็เปนการที่จะสรางบารมี ศีลบารมี สมาธิบารมี ปญญา
บารมีเกิดขึ้น แตพระภิกษุสามเณรนัน้ มีโอกาสมากกวา คือวาทานสามารถที่จะทําไดในทุกๆวัน สวน
ฆราวาสนั้นถึงแมวาจะมีโอกาสนอย แตเราก็ทํา มาวัดเราก็ฝกหัดรักษาศีล ฝกหัดทําสมาธิเจริญภาวนา
ถึงแมอยูที่บานเราก็ฝกหัดทีจ่ ะรักษาศีล 5 ใหเปนปกติ มีโอกาสมีเวลาก็ฝกใจของพวกเรานั้นใหสงบดวย
การทําสมาธิภาวนา มีสติที่จะดูแลรักษาจิตใจของเราอยูเสมอ ถาเราทุกคนมีความมุงมั่น มีความตัง้ ใจใน
การที่จะประพฤติปฏิบัติธรรม ตัง้ ใจที่จะเอาชนะกิเลสภายในจิตใจของเรานัน้ เราก็สามารถที่จะพัฒนา
จิตใจของเรานัน้ ใหดียิ่งๆขึ้นไป คุณงามความดีอะไรที่เราสามารถที่จะกระทําได ก็พึงตั้งอยูในความไม
ประมาท ใหขวนขวายกระทําความดี ใหขวนขวายในการรักษาศีล ขวนขวายในการทําสมาธิเจริญภาวนา
เพราะสิ่งตางๆ เหลานี้เปนหนทางดําเนินไปเพื่อการดับความทุกข หรือเพื่อความสุขที่แทจริง

พระพุทธองคทานทรงมีปญ
 ญาเลิศกวาคนทัง้ หลาย องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกๆพระองค
เนี่ย แตละพระองคทานสรางบารมีมานับภพนับชาติไมถวน กวาที่จะทําใหจิตใจของพระองคนนั้ มีความ
บริสุทธิ์เกิดขึ้น เมื่อทานทําจิตใจของพระพุทธองคนั้นใหมีความบริสทุ ธิ์เกิดขึ้นมาแลว ทานก็มีเมตตาตอ
สรรพสัตวทั้งหลาย นําธรรมะคําสั่งสอนมาสอนใหพุทธบริษัททัง้ หลายไดประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อที่จะใหรู
ธรรม หรือใหมีจิตใจเห็นธรรม หรือมีจติ ใจเปนธรรมขึ้นมา เพราะฉะนัน้ เราทุกคนนัน้ ไมควรที่จะประมาทใน
ชีวิต
เมื่อเราเกิดขึ้นมาพบคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เราก็ควรที่จะพยายาม
ขวนขวายประพฤติปฏิบัติกันใหมาก ไมใชวาเราจะไปทําในชาติหนาหรือชาติตอๆไป ชาตินเี้ ราปลอยเวลา
ใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน เราควรทีจ่ ะทําในชาติปจ จุบันเนี่ยแหละ ถึงแมวากิเลสยังไมสิ้นไปจากใจก็
ตาม จะมีการเวียนวายตายเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติก็ตาม เราก็มีความตัง้ ใจวาเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมใหถึง
พระนิพพานเปนที่สุด หรือเพื่อความสิ้นทุกขเปนที่สุด เพื่อความพนทุกขหรือเพื่อความดับความทุกขภายใน
ใจของเราใหได
เริ่มตนทําตั้งแตวันนี้แหละ ตัง้ แตขณะนี้ สิง่ ใดซึ่งเรายังไมขวนขวายกระทํา หรือยังบกพรองอยูเราก็
พิจารณาใหเห็นโทษ ใหเห็นประโยชนของการกระทําความดีทงั้ หลายทั้งปวง ใหเห็นประโยชนของการรักษา
ศีลใหเปนปกติ เมื่อมีโอกาสมีเวลา มีกําลังใจที่จะรักษาศีล 8 เราก็มาวัด หรือวาอยูที่บานเราก็
สามารถที่จะรักษาได หรือวาดังเชนที่พวกเราทุกคนไดมโี อกาสบางกาลบางเวลา ก็เสียสละเวลามาฝกหัด
อบรมจิตใจของเราอยูในสถานที่สงบสงัด เพื่อที่จะรักษาศีลเพื่อที่จะทําสมาธิ อันเปนเหตุที่กอใหเกิด
สติปญ
 ญาในการที่จะแกไขกิเลส หรือแกไขอารมณภายในจิตใจของเรา เพื่อที่จะดับความทุกขภายในจิตใจ
ของเราเนี่ย การกระทําเชนนี้เปนหนทางดําเนินไปเพื่อความดับทุกข หรือเพื่อความสิ้นทุกข เพราะฉะนัน้
บารมีทุกสิ่งทุกอยางซึ่งสรางสม อบรมไวก็เปนเหตุเปนปจจัยใหจิตใจของเรานัน้ มีความสะอาด ใหมคี วาม
บริสุทธิ์ขึ้นทีละเล็กทีละนอย เพราะฉะนั้นใหพวกเราทุกคน พึงพยายามประพฤติปฏิบตั ิอยาทอถอย ทัง้
พระภิกษุ หรืออุบาสก อุบาสิกาก็ตาม พึงพยายามประพฤติปฏิบัติธรรมไปจนตลอดชีวิตนัน่ แหละ
ถึงแมวาพระเราจะมีโอกาส มีเวลาวางมาก ก็ทําหนาที่การงานของพระนัน้ คือการเดินจงกลม นั่ง
สมาธิ กระทําความเพียรเพื่อทําใหกิเลสนัน้ สิ้นใหไปจากใจ หรือญาติโยมก็ตามถึงแมวาอยูในเพศฆราวาสก็
ตาม ก็ทําหนาที่การงานตางๆในชีวิตประจําวันของเรานัน้ ใหดที ี่สุด ในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็มี

สติปญ
 ญาที่จะดูแลรักษาจิตใจของเรานัน้ ใหดียิ่งๆขึ้นไป สิ่งใดเปนสิ่งที่ไมดี เราก็พยายามที่จะเอาชนะกิเลส
ภายในใจของเรา พยายามละกิเลสออกไปไมเก็บกักขังอารมณซงึ่ ไมดีไว ไมตองไปเสียดายอารมณซึ่งเปน
กิเลส พยายามที่จะตัง้ สติ เอาชนะ คราวนี้แพก็ตั้งสติใหมวาพรุงนีต้ อ งชนะ พรุง นีแ้ พมะรืนก็ตองชนะ ตั้งใจที่
จะทําลายกิเลสใหสิ้นไปจากใจของพวกเราทุกๆคน เราก็จะพบความสุขที่แทจริง ก็ขอยุติแตเพียงเทานี้

บทที่ 3 พุทธบารมี
วันนี้ก็เปนวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนา พวกเราพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมก็ไดมา
ประชุมกันทําวัตร สวดมนต นัง่ สมาธิภาวนา เพื่อที่จะเปนพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา พวกเราทุกคนได
อาศัยเงาความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของเรา ซึ่งไดสรางบารมีมานับภพนับชาติไมถวน
จนกระทั่งในชาติสุดทายก็ไดประสูติขึ้นมาอยูในเพศของกษัตริย ประสูติก็ประสูตทิ ปี่ า เมื่อออกแสวงหาทาง
พนทุกข ก็ตรัสรู หรือวาละกิเลสนั้นก็ที่ในปา ในกาลสุดทาย เมื่อพระพุทธองคจะปรินพิ พาน ก็ปรินิพพานใน
ปา พระพุทธองคไดตรัสไววา เมื่อตถาคตลวงไปแลว ธรรมวินัยก็จะเปนศาสดาแทนทาน พวกเราทุกคนก็
ควรที่จะระลึกถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นเปนแบบอยาง
ในสมัยทีท่ านยังสรางบารมีเพื่อปรารถนาเปนพระพุทธเจานั้น ทานก็พยายามขวนขวายในการ
สรางบารมีทุกสิ่งทุกอยาง เพื่อที่จะทําใหจิตใจของพระองคนนั้ มีกําลังมีกําลังใจซึ่งเขมแข็ง มีกําลังใจซึ่งตัง้
มั่นในการที่จะตอสูกับกิเลส หรือเอาชนะกิเลสไดในชาติสุดทาย ในความมีเมตตาตอสรรพสัตวทั้งหลาย
ทานก็พยายามที่จะแนะนําสั่งสอนพระภิกษุสามเณร หรืออุบาสก อุบาสิกานี้ใหรูจักหนทางดําเนินไปเพื่อ
ความพนทุกข พวกเราทุกคนก็อาศัยคุณงามความดีของพระพุทธองค อาศัยคําสั่งสอนของพระพุทธองค
เราทุกคนจึงพากันตั้งใจทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ิธรรม หรือพัฒนาจิตใจของเรานั้นใหดียงิ่ ๆขึ้นไป
การที่พระพุทธองคนนั้ ทานไดเกิดขึน้ มาในเพศกษัตริย ทานมีทรัพยสมบัตทิ ุกสิ่งทุกอยาง มี
ความสุขในทางโลกนั้นพรอมทุกสิ่งทุกอยาง ทานก็สละลาภสมบัติ สละภรรยา สละลูก ออกแสวงหาหนทาง
ความพนทุกข เพื่อเปนประโยชนแกมวลสัตวทั้งหลายในภายภาคหนา ทานสละความกังวลใจทุกสิ่งทุก
อยาง ไมวาจะเปนพอ แม พีน่ อง ญาติ หรือวาเปนภรรยา หรือบุตรก็ตาม เพราะทานปรารถนาคุณอัน
ยิ่งใหญ ใหชีวิตของพระพุทธองคนนั้ เปนแบบอยางอันดี ที่พวกเราทุกคนนัน้ ควรทีจ่ ะนํามาเปนตัวอยางใน
การดําเนินชีวติ
แมในทางโลกก็เหมือนกัน ในการสรางบารมีในแตละภพแตละชาติ ทานก็สรางทานบารมี ศีลบารมี
สมาธิบารมี ปญญาบารมี บารมีทุกสิ่งทุกอยางซึ่งพึงจะขวนขวาย หรือกระทําได ทานก็พยายามที่จะกระทํา
เพื่อปรารถนาเปนพระพุทธเจา หรือพระภิกษุสามเณรก็ตามซึ่งอาศัยธรรมะ และพระวินัยเปนเครื่องดําเนิน
ในการประพฤติปฏิบัติ ใหอยูในศีล สมาธิ ปญญา ก็ตองอาศัยพระพุทธองคเปนแบบอยาง ระลึกถึงปฏิปทา
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา หรือพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ซึ่งทานประพฤติปฏิบัติ เจริญในศีล
สมาธิ ปญญา อันเปนหนทางดําเนินไปเพือ่ ความสิ้นทุกข อันเปนสิ่งทีส่ ําคัญ ไมวาจะเปนพระภิกษุ

สามเณร หรือวาอุบาสก อุบาสิกาก็ตาม พึงพยายามที่จะตัง้ อยูในความไมประมาท
ในแตละวันแตละคืนที่ลวง หรือผานพนไป เราทําอะไรกันอยู ไดทําคุณงามความดีใหถึงพรอมหรือ
ยัง พระภิกษุสามเณรก็ประพฤติปฏิบัติในการที่จะทําสติ ทําสมาธิใหตอ เนื่องหรือยัง สมาธิยังไมเกิดขึ้นก็
พากเพียรพยายามทําใหเกิดมีขึ้นภายในจิตใจของเรา ดวยความมีสติเฝาดูแลรักษาจิตใจของเราตลอดใน
ทุกๆอิริยาบถ ไมวาจะยืน เดิน นั่ง นอน หรือทําอะไรก็แลวแต มีสติควบคุมจิตใจของเรานั้นใหคดิ ในสิ่งทีด่ ี
พูดในสิ่งทีด่ ี หรือกระทําในสิง่ ที่ดีในทุกๆวัน
เมื่อเราควบคุมจิตใจของเรานั้นใหอยูในขอบเขตของธรรมวินัย การทําสมาธิ การทําจิตใหสงบนั้นก็
เปนไปไดโดยงาย เพราะศีลเปนความสงบในเบื้องตน เมือ่ เรามีสติในการที่จะตัดอารมณ ความนึกคิดซึ่ง
เปนเรื่องอดีตออกไป ตัดความนึกคิดปรุงแตงในเรื่องอนาคตออกไป กําหนดสติอยูกับกรรมฐานที่เราภาวนา
อยูทุกๆวัน ทําใหมาก เจริญใหมาก เมื่อเราทําความเพียรภาวนาโดยไมทอถอย ความสงบนั้นก็จะเกิดขึ้นที่
ใจของเรา เมื่อความสงบเกิดขึ้นที่ใจของเรานั้น สติจะตั้งมัน่ เห็นอาการของจิต เห็นอารมณของกิเลสที่
เกิดขึ้นภายในใจของเรา แตถาเราไมพากันฝกหัดทําสมาธิภาวนาใหตอ เนื่อง จิตกับกิเลสก็เปนอันหนึง่ อัน
เดียวกัน ไมสามารถที่จะแยกจิตออกจากอารมณได เพราะอารมณอนั ใด จิตก็อันนั้น จิตอันใดอารมณก็อัน
นั้น เปนอันหนึง่ อันเดียวกัน มีความยึดมั่นถือมั่นในอารมณทั้งหลายเปนตัวเปนตน เปนเรา มีความยึดมั่น
ถือมั่นในรางกายของเรานี้เปนตัวตนของเราความทุกขจึงเกิดขึ้นอยูเสมอ
เพราะฉะนัน้ การที่จะมีสติเห็นจิตเห็นอารมณนั้น ก็ตองพากันทําจิตใหสงบดวยการทําสมาธิภาวนา
นั้นใหตอเนื่อง พยายามละความกังวลทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจของเรา จะเปนอารมณอดีตที่ผา นพน
ไปแลวก็ตามก็ไมควรคํานึงถึง จะเปนอารมณซงึ่ เปนความนึกคิดปรุงแตงไปในเรื่องอนาคตก็ยังไมถึงก็ไม
ควรที่จะเปนหวงอะไร พึงมีสติ กําหนดสติอยูกับปจจุบันธรรม ทําสมาธิภาวนาใหตอเนื่อง ความสงบก็
เกิดขึ้น มีปต ิ มีความสงบใจก็เกิดขึ้น มีอุเบกขาเกิดขึ้นภายในจิตของเรา จิตของเรานั้นก็จะเกิดความตั้งมัน่
เกิดขึ้น เมื่อตาเห็นรูป มีความพอใจ มีความไมพอใจ ก็จะมีอุบายปญญาในการที่จะพิจารณาเห็นความไม
เที่ยงของรูปนัน้ จิตก็เปนกลาง เมื่อหูไดยินเสียง เกิดความพอใจ ความไมพอใจ ก็มีสติ มีปญญาพิจารณา
ปลอยวางอารมณทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจของเราทุกๆขณะจิต
เมื่อเรามีสติจดจอ ดูแลรักษาจิตใจของเราอยูเสมอเชนนี้ จิตของเรานั้นก็อยูในปจจุบันธรรม มี
อารมณอะไรเกิดขึ้นก็รูจัก เห็นความทุกข เห็นเหตุใหเกิดทุกขภายในใจของเรา เราก็รูจักหาอุบายที่จะดับ

ความทุกขภายในจิตของเรานั้นทุกๆขณะจิต เมื่อจิตของเราวางจากอารมณ เราก็ฝกหัดทําสมาธิภาวนา ฝก
จิตใหมีความสงบยิ่งๆขึ้นไป เมื่อจิตของเรามีความสงบยิ่งขึ้น กําลังของสติก็ตงั้ มัน่ ขึ้น เราจะยกรางกายของ
เราขึ้นมาพิจารณา ในอาการ 32 หรืออสุภกรรมฐานหรือธาตุทงั้ 4 ก็พิจารณาใหเห็นเปนอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา เราก็มีสติ มีปญ
 ญา พิจารณาเห็นไดชดั ขึ้น เห็นความไมเที่ยง เห็นความไมใชตัวตนของกายนี้
แตถาจิตของเรานั้นไมมีกําลังของความสงบ ก็ไมมีสติไมมีปญญาในการที่จะแยกแยะพิจารณา
รางกายของเรานั้น ใหเห็นตามความเปนจริง วารางกายของเรา หรือบุคคลอื่นนั้น ประกอบไปดวยธาตุดนิ
ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ ประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น ไมเกินรอยปก็แตกสลายไป สรรพ
สิ่งทัง้ หลายในโลกนี้ ก็เปนอยูเชนนี้ ตลอดอนันตกาลไมมีที่สิ้นสุด
เพราะฉะนัน้ ความเพียรจึงเปนสิ่งทีค่ วรทําในวันนี้ ใครเลาจะรูค วามตายในพรุงนี้ เราจะปลอยจิตใจ
ของเรานัน้ ไปกับกิเลส ไปกับอารมณทงั้ หลายทั้งปวงอยูทําไม พึงมีสติที่จะตัดอารมณออกไปจากจิตใจของ
เรา ทําสมาธิใหเกิดขึ้น หาอุบายปญญาในการที่จะพิจารณา ละความโลภใหบรรเทาเบาบางไปจากจิตใจ
ของเรา ละความโกรธความอาฆาตพยาบาทใหออกไปจากจิตใจของเรา คือมีสติตั้งใจวาเราจะทําลาย
ความโลภใหสิ้นไปจากใจของเรา เราจะทําลายความโกรธใหสิ้นไปจากใจของเรา ไมใหหลงเหลืออยูภายใน
ใจของเราเลย เมื่ออารมณตา งๆเกิดขึ้นซึ่งเปนกิเลส คือความโลภ ความโกรธ ความพอใจ ความไมพอใจ
เราตองตัง้ สติตั้งใจที่จะเอาชนะกิเลส เอาชนะอารมณทงั้ หลายทั้งปวง ถาเราตั้งใจเชนนี้ เมื่อมีความทุกขใจ
อันเนื่องมาจากอารมณทงั้ หลาย เราก็จะหาอุบายปญญาในการที่จะพิจารณา ละอารมณออกจากจิตใจ
ของเราอยูเสมอๆ
นักประพฤติปฏิบัตินนั้ ตองมุงที่จะเอาชนะกิเลสภายในจิตใจของเรา เอาชนะความโลภ ความโกรธ
ความหลง ซึ่งมีอยูภายในจิตใจของเรา สิง่ ใดเปนสิง่ ที่ไมดีก็ใหละเสีย ไมใหกระทําในสิ่งที่ไมดี ในสิ่งที่ไม
ถูกตอง ในสิ่งที่ผิดจริยธรรมทั้งหลายทั้งปวง เพราะฉะนัน้ ถาเรามีสติควบคุมจิตใจของเรานัน้ ใหคดิ แตสงิ่ ที่ดี
อยูเสมอ เราก็พูดแตสิ่งทีด่ ี หรือกระทําแตสิ่งทีด่ ี เมื่อมีความคิดไมดีเกิดขึ้นคราวใด ก็กําหนดสมาธิตดั
อารมณนนั้ ออกไป และหาอุบายปญญาในการที่จะพิจารณาละอารมณที่ไมดีออกไปจากจิตใจของเราอยู
เสมอ
ถาเราพิจารณาใหจิตใจของเรานั้นพอใจในสิ่งที่เรามีอยู หรือพิจารณาใหเห็นสิง่ ทัง้ หลายทั้งปวงให
เห็นเปนแตเพียงธาตุตามธรรมชาติ จิตใจของเรานัน้ ก็มีความสงบเยือกเย็น มีความโกรธเกิดขึ้นก็เจริญ

เมตตาใหอภัยซึ่งกันและกัน ทําใจของเรานัน้ ใหปราศจากความโกรธ ใหปราศจากความไมพอใจ จิตใจของ
เราก็มีแตความสงบเยือกเย็น ใหมีสติปญ
 ญาพิจารณากายในกายตน ใหเห็นความไมเที่ยง ความไมใช
ตัวตนของกายนี้อยูเสมอ ก็สามารถที่จะทําใหความโลภบรรเทาเบาบางลงไป ความโกรธบรรเทาเบาบางลง
ไป ความหลงในกายตนบรรเทาเบาบางลงไป จิตของเรานั้นก็จะมีสติรูเทาทันวารางกายของเรานี้ไมใชจิตนี้
จิตนี้ไมใชรางกายของเรานี้ มีสติเห็นความจริงเชนนี้ ก็สามารถที่จะถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกาย
ตนในเบื้องตนได
เมื่อเรากระทําความพากเพียรในศีล ในสมาธิ ในปญญา ในลําดับตอไปอยางไมทอถอย เราก็ยก
รางของเรานัน้ ขึ้นมาพิจารณาใหละเอียดขึ้น จนกระทั่งเห็นวารางกายนี้เปนของไมเที่ยง เปนของไมใชตัวตน
จิตของเรานี้ก็จะคอยๆปลอยวางความยึดมั่นในกายตน ปลอยวางความโลภใหบรรเทาเบาบางลงไป ปลอย
วางความโกรธใหบรรเทาเบาบางลงไป เราก็เจริญในศีล สมาธิ ปญญาอีก มีสติกําหนดที่จะพิจารณา
อารมณภายในใจของเรา ใหเห็นความไมเที่ยง ความไมใชตัวตนของอารมณสวนละเอียด ถามีสติปญญาที่
จะพิจารณารางกายของเรานีใ้ หเห็นเปนอสุภกรรมฐาน หรือธาตุกรรมฐาน ใหจิตปลอยวาง ความยึดมัน่ ถือ
มั่นในรางกายของเรา พิจารณาไปจนถึงความวางวาไมมีอะไร พิจารณาธาตุจนถึงความวางวากายนี้ไมมี
อะไร สักแตวาธาตุตามธรรมชาติ ถาจิตเราเห็นเชนนัน้ ตามความจริง ก็สามารถที่จะถายถอนความยึดมั่น
ถือมั่นในกายตนได สามารถที่จะถายถอนความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทงั้ หลายในโลกนี้ได ความโลภก็ดับ
ลงไป ความโกรธก็ดับลงไป ความหลงในกายตนก็ดับลงไป ความสุขที่แทจริงก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของ
แตละบุคคล เพราฉะนั้นธรรมะ คําสั่งสอนของพระพุทธองคนนั้ เปนคําสั่งสอนที่ใหพุทธบริษัททั้งหลายได
ประพฤติปฏิบตั ิใหเปนไปดวยการดับความทุกข โดยการทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน แตวัตถุทางโลกนั้นไมวา
เราจะมีสิบลาน รอยลาน พันลานก็ตาม ก็ไมสามารถที่จะดับกิเลสภายในจิตใจของเราได
เมื่อเราทุกคนมีความมุงหวังในการประพฤติปฏิบัตเิ พื่อแสวงหาความพนทุกข หรือเพื่อแสวงหา
ความสุขที่แทจริง ใหทุกคนพึงพยายามพากเพียร ที่จะพัฒนาจิตใจของเรานัน้ ใหดยี ิ่งๆขึ้นไป ตัง้ ใจการรักษา
ศีล การทําสมาธิ การเจริญภาวนา พึงพยายามตั้งใจ พยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัตธิ รรมตลอดชีวิต อันนัน้
เปนสิ่งที่สําคัญ ถายิ่งพระภิกษุสามเณรซึง่ เขามาอยูในเพศผากาสาวพัสตรนี้ ในสมัยกอนครั้งพระพุทธกาล
บุคคลซึ่งเขามาบวชในเพศผากาสาวพัสตรนั้นไมบวชตามประเพณี ตามพิธีตางๆ แตการเขามาบวชนั้น อยู
ในเพศผากาสาวพัสตรนั้น มาประพฤติปฏิบัตินนั้ เพื่อทําใหแจงซึง่ พระนิพพาน อันนั้นเปนสิ่งที่สําคัญ
เพราะฉะนัน้ เราทุกคนควรทีจ่ ะไมประมาท ควรที่จะพิจารณาถึงความจริงของชีวิตของมนุษย และสรรพสัตว

ทั้งหลาย ลวนมีความเกิดขึ้น มีความตั้งอยู มีความแปรเปลี่ยนไป มีความแตกสลายไปในที่สดุ เราไมควรที่
จะประมาทชีวิต ควรที่จะกระทําคุณงามความดี ในแตละวันแตละคืนนั้นทําความดีใหถึงพรอม จิตใจของ
เรานัน้ ก็จะมีทพี่ ึ่งที่แทจริง ทีพ่ ึ่งดวยศีล ที่พึ่งดวยสมาธิ ทีพ่ ึ่งดวยปญญา ในการที่จะรูเทาทันกิเลส แลวละ
วางความยึดมั่นถือมั่นในสิง่ ทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเรา เราก็จะพบกับความสุขที่แทจริง ก็ขอ
ยุติแตเพียงเทานี้

บทที่ 4 เกิดที่ใจดับที่ใจ
ความจริงพวกเราทุกคนซึ่งเขามาศึกษามาประพฤติปฏิบตั ินนั้ เราทุกคนก็เคยไดยินไดฟงธรรมะ
คําสั่งสอนจากครูบาอาจารยกันมามากทุกคนแลว ความเห็นในเรื่องการประพฤติปฏิบัติภาวนาในทุกวัน
อุโบสถก็จะใหความเห็นวางแนวทางในการประพฤติปฏิบัติพอสมควร
ความจริงนัน้ เรื่องการประพฤติปฏิบัติภาวนาก็อยูที่ตัวของพวกเราเอง ที่จะมีความตัง้ ใจประพฤติ
ปฏิบัติกันขนาดไหน เมื่อพวกเราทุกคนมุง หวังเขามาศึกษา เขามาประพฤติปฏิบตั ิ หนาที่ของพวกเรานั้นก็
ตองมีความอดทนในการทีจ่ ะปรารภความเพียรอยูเสมอ ไมตองใหบอกไมตองใหบงั คับ ขอวัตรประพฤติ
ปฏิบัติตางๆ ในแตละสํานักนั้นก็แตกตางกันไป แตสวนใหญแลวก็ปฏิบัตติ ามธรรมวินัยนี่แหละ เปนปฏิปทา
เปนหลักเกณฑซึ่งดําเนินในศีล ในสมาธิ ในปญญา
เมื่อพวกเราไดเขามาศึกษา มาประพฤติปฏิบัติ เราก็พยายามสนใจในขอวัตรประพฤติปฏิบัติ อยา
ใหขาดตกบกพรองในการทํากิจธุระประจําวันของเรา กิจภายนอกก็เรียบรอยไมละเลย กิจภายในคือการ
บําเพ็ญภาวนานั้น เมื่อเรามุง หวังมาประพฤติปฏิบัติกันแลว การบําเพ็ญเพียรภาวนานั้นตองทําความเพียร
ทุกๆวัน อยาประมาท อยาปลอยวันเวลาใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน
เมื่อเราเขามาประพฤติปฏิบตั ิแลวการกระทําความเพียรเราตองกระทําความเพียรดวยการมีสติ
รักษาจิตใจของเราในทุกๆอิรยิ าบถ เมื่อมีโอกาสมีเวลาที่จะทําใหมากขึ้นในอิรยิ าบถนั่งสมาธิก็กระทําให
มาก ในอิริยาบถการเดินจงกลมก็กระทําใหมาก จึงจะเกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจของพวกเรา เพราะ
จิตใจของพวกเรานัน้ โดยปกติแลว เมื่อใจของเรานัน้ ยังไมรูจักอารมณ ยังไมรูจักความจริงของเรื่องกิเลส
ภายในใจของเรา ใจของเราก็เปนกิเลสไปทั้งหมด เมื่อเราจะคิด เมื่อเราจะพูด เมื่อเราจะกระทําอะไรก็เปน
กิเลสไปทุกสิ่งทุกอยาง
เพราะฉะนัน้ การประพฤติปฏิบัติจึงตองฝนใจ หรือฝนกิเลสไมกระทําอะไรตามกิเลส ไมพูดตาม
กิเลส หรือไมคดิ ไปตามกิเลส อํานาจของความหลงซึ่งครอบงําจิตใจของเราอยู เพราะฉะนัน้ เรามาฝนทวน
กระแสของกิเลส ทวนกระแสของอารมณ มีสติเฝาดูจิตใจของเรานี่แหละ กิเลสนั้นก็ไมไดเกิดขึ้นทีก่ ุฏิ ที่
ศาลา เกิดขึ้นที่ใจของเรานี่แหละ ถาใจของเรามีความโลภ มีความโกรธ มีความพอใจ มีความไมพอใจ มี
ความกําหนัดยินดีในรูป หรือราคะเกิดขึ้น อันเปนธรรมชาติของมนุษยและสัตวทั้งหลาย ก็เกิดขึ้นที่ใจของ
เรา ไมไดเกิดขึ้นที่อนื่ เมื่อเกิดขึ้นที่ใจของทุกๆคน ถาเรามีสติยอนกลับมาดูใจของเรา เราก็สามารถที่จะเห็น

กิเลสไดงายขึ้น ไมปลอยจิตใจของเรานัน้ ไปกับอารมณทั้งหลาย อันเปนความเคยชินของจิต ซึง่ วิ่งตาม
อารมณ โดยยึดถืออารมณตา งๆ วาเปนใจของเรา จะเปนอารมณความอยากทั้งหลาย ความโลภ ความ
โกรธ ความพอใจ ความไมพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสตางๆ จิตเราก็วิ่งไปกับอารมณ ยึดมัน่ ถือมั่นใน
อารมณทั้งหลายวาเปนใจของเรา ความทุกขจึงเกิดขึ้นอยูเสมอๆ
เพราะฉะนั้นเมื่อเราพยายามที่จะมีสติทํากิจวัตรประจําวันภายนอก ทําขอวัตรตางๆใหเรียบรอย มี
สติทจี่ ะเฝาดูจติ ใจของเราทุกๆขณะจิต ตัง้ แตตนื่ จากจําวัด มีสติเฝาดูความรูสึกนึกคิดภายในใจของเรา วา
ใจของเรานีค้ ดิ ไปในเรื่องอะไร ใจของเรานี้มีกิเลสหรืเปลา มีความอยาก มีความโลภ มีความโกรธ มีความ
ไมพอใจ มีราคะความกําหนัดยินดีหรือเปลา มีความยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส หรือเปลา
ถาเรามีสติเฝาดูใจของเราทุกๆอิริยาบถเทาที่จะกระทําได เมื่อกิเลสเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ใจนี้ ถามีสติ
เฝาดูเราก็จะเห็นกิเลส เห็นอารมณที่เกิดขึ้นภายในใจของเรานี่และ เมื่อจิตเราเห็นกิเลสภายในใจของเรา วา
ใจของเราเกิดกิเลส เกิดความอยาก เกิดความโลภ เกิดความโกรธ เกิดความกําหนัดยินดีในรูป เสียง กลิ่น
รส สัมผัสตางๆ
เมื่อเรามีสติเฝาดูเราเห็น เมื่อเราเห็นแลว เห็นเหตุอันกอใหเกิดความทุกขคือความพอใจ ความไม
พอใจ เราก็หาอุบายปญญา พิจารณาละวางอารมณตางๆออกไปจากใจของเราทุกๆขณะจิต แตถาอุบาย
ปญญาไมเกิดขึ้น ไมสามารถที่จะระงับอารมณตางๆได ทานจึงใหฝกหัดทําสมาธิภาวนา หรือกรรมฐานซึ่ง
เราภาวนาทุกๆวันตามแตจริตของแตละบุคคล การบําเพ็ญภาวนาของพวกเราโดยปกติก็กําหนดอาณา
ปานสติ หรือกําหนดดูลมหายใจเขาออก หรือภาวนาพุทโธ ซึ่งเปนกรรมฐาน ซึ่งเปนกลาง
เมื่อเราพิจารณาอารมณตางๆดวยสติ ดวยปญญาไมสามารถที่จะละวางอารมณออกไปแลว เราก็
กําหนดสมาธิภาวนาตัดอารมณนั้นออกไป กําหนดสมาธิ ทําสติใหตอเนื่อง ทําสมาธิอยูเสมอๆ นั่งสมาธิ
และกําหนดสติอยูกับกรรมฐานที่เราภาวนา เดินจงกลมก็มีสติในการกาวเดิน หรือทําหนาที่การงานอะไรก็มี
สติกําหนดใหเปนสมาธิอยูเสมอๆ
เมื่อจิตเรามีสมาธิเกิดขึ้น มีความตั้งใจมั่นเกิดขึ้นภายในใจของเรา สติก็ตั้งมัน่ เมื่อตาเห็นรูป เกิด
ความพอใจเกิดขึ้น สติปญ
 ญาก็พิจารณาละอารมณอันนั้นออกไปจากใจของเราได เห็นรูปวัตถุทงั้ หลายวา
เปนของไมเทีย่ ง แมรูปสิง่ ทีม่ ีชีวิตก็พิจารณาเห็นเปนของไมเที่ยง เปนของไมใชตัวตน เสียง กลิ่น รส สัมผัส
ก็เหมือนกัน

ถาจิตเราเกิดกิเลส เกิดความพอใจ จิตของเรามีฐานของสมาธิเปนพื้นฐานก็จะเห็นอารมณเห็น
อาการของจิตเกิดขึ้น สติปญ
 ญาก็พิจารณาอารมณตางๆเหลานั้น ปลอยวางอารมณ ปลอยความยึดมั่นถือ
มั่นออกไป ทําจิตใหเปนกลางเปนอุเบกขาธรรม
เมื่อเราพิจารณาปลอยวางอารมณ ความยินดี ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ออกไปทุกๆขณะจิตที่มี
อารมณ ใจของเราก็เปนกลาง หรือความไมพอใจในรูปเสียง กลิ่น รส สัมผัส เมื่อเกิดขึ้นทุกขณะจิตภายใน
ใจของเรา สติปญญาเราเห็นอารมณตางๆ เหลานัน้ ก็หาอุบายพิจารณาใหเห็นความไมเที่ยงของอาการ
เหลานั้น เพื่อที่จะทําจิตใหเปนกลาง
หรืออุบายปญญาไมเกิดขึ้น ก็กําหนดกรรมฐานที่เราภาวนา เพื่อใหจิตของเรานัน้ มีกําลังความสงบ
หรือสมาธิธรรม เมื่อจิตเรามีความสงบแลว เมื่อตาเห็นรูป หูไดยินเสียง อารมณเกิดขึ้นที่ใจนี้ จิตของเราจะ
เห็นอาการของจิตทุกสิ่งทุกอยาง หรืออารมณซงึ่ เกิดขึ้นภายในใจของเรา เราก็สามารถที่จะพิจารณาละวาง
อารมณความโลภ ดวยการเสียสละออกไป อารมณความโกรธ เราก็ใชอุบายเจริญเมตตาใหอภัยซึ่งกันและ
กัน ทําจิตใจเรานั้นใหมเี มตตาตอสรรพสัตวทั้งหลายอยูเสมอๆ ราคะความกําหนัดยินดีเราก็พิจารณาใหเห็น
เปนปฏิกูล ใหเห็นเปนสิง่ ไมสวยไมงาม ใจของเรานัน้ จะไดเปนกลาง
เมื่อเราพิจารณาอารมณอยูทุกๆวัน หรือทุกๆขณะจิตที่เราจะมีสติ คือความระลึกได เมื่อขาดสติก็
แลวไป แตวาถาเรามีสติคือการระลึกไดเมือ่ ไหร ถาเห็นความทุกข เห็นกิเลสก็อยูที่ใจของเรานี่แหละ เมื่อเรา
มีสติเห็นกิเลสภายในใจของเรา พึงมีความอดทน มีความอดกลั้น ที่จะไมปลอยจิตใจไปกับอารมณทงั้ หลาย
มีสติปญ
 ญาทีจ่ ะพิจารณาทีจ่ ะปลอยวางอารมณตางๆออกไปจากใจของเราหรือสลับกับการกําหนดสมาธิ
ภาวนาเพื่อที่จะละอารมณออกไปจากใจของเรา
เมื่อเรามีสติเห็นกิเลสภายในใจของเราอยูเสมอๆ อารมณซงึ่ หยาบ หรือกิเลสซึ่งเปนของหยาบ คือ
ความโลภ ซึ่งโดยปกติแลว ก็โลภในดานวัตถุธาตุทั้งหลาย พระภิกษุสามเณรก็โลภในปจจัย 4 มีความอยาก
ก็พิจารณาในปจจัย 4 ใหเปนธาตุ หรือเปนผูไดอาศัยปจจัยทั้ง 4 จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ ยารักษาโรคนี้ให
เห็นเปนธาตุทงั้ 4 คือธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ มีความโกรธ มีความไมพอใจก็เจริญเมตตา พิจารณา
ละอารมณที่ไมดีออกไปจากใจของเรา มีราคะความกําหนัดยินดี ก็พิจารณากายคตาสติ หรืออาการ 32
เปนเครื่องแก เพื่อใหจิตนั้นหมดความตองการในอารมณ ราคะความกําหนัดยินดีขมไวดวยอารมณใน
เบื้องตน

ถาเรามีสติปญญาพิจารณาอารมณอยูเสมอๆ ในทุกๆวัน เราจะเห็นวาการกําหนดพิจารณาดู
อารมณภายในใจของเรานัน้ ถาเราพิจารณาแตเพียงอารมณที่เกิดขึน้ คือความพอใจ ความไมพอใจ ในรูป
เสียง กลิ่น รส สัมผัส หรือความอยาก หรือกิเลสทั้งหลายทั้งปวง เราก็ไมสามารถที่จะทําลายอารมณ หรือ
ละวางอารมณไดโดยเด็ดขาด เพราะอารมณทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็มีปจจัยเปนเหตุเปนปจจัยซึ่งกันและกัน ตา
เมื่อเห็นรูปก็เกิดอารมณขนึ้ ภายในใจ หูเมือ่ ไดยินเสียงก็เกิดอารมณขนึ้ ภายในใจของเรานี้ เมื่อรูปเปลี่ยนไป
เราก็เกิดอารมณอยางหนึง่ เมื่อเสียงเปลี่ยนไปก็เกิดอารมณขนึ้ มาอีก ไมมีวันจบสิ้น
การที่เรามีสติมีปญญาพิจารณาอารมณภายในใจของเรานั้น เราตองทํางานทุกๆ ขณะจิต ทุกๆวัน
เพราะการพิจารณาละวางอารมณนนั้ ละวางไดเพียงชั่วคราวเทานั้น ถึงแมวาเราจะทําสมาธิขมอารมณ
ตางๆไว ความสงบของสมาธินั้นก็เพียงขมไว เพราะวาการทําสมาธิใหจติ สงบนัน้ ก็ยังมีอาการทําเขาไป
และถอยจิตออกมาตามธรรมชาติ จิตก็ยังหวั่นไหวกับอารมณนนั้ อีก เพราะฉะนัน้ ทานจึงใหยอนทวนกระแส
ของจิต มาพิจารณารางกายตามความจริง
สิ่งที่เปนอุปสรรคในการบําเพ็ญภาวนาของพระภิกษุสามเณรเรา ก็คือความกําหนัดยินดีในรูป หรือ
ที่เรียกวาราคะความกําหนัดยินดี เราจะแกไขอยางไรเมื่อราคะความกําหนัดยินดีเกิดขึ้น นักปราชญ
ทั้งหลายทานก็ใหพิจารณากายคตาสติ หรืออาการ 32 เปนเครื่องระงับ หรือพิจารณาอสุภกรรมฐาน
เพื่อที่จะตัดความตองการออกไปจากจิตใจของเรา ถาเรากําหนดพิจารณารางกายใหเห็นเปนปฏิกูลได
กําหนดจิตเราใหเห็นรางกายบุคคลอืน่ เปนอสุภกรรมฐานได ความตองการนั้นก็จะดับลงไป เพราะ
ความรูสึกภายในจิตของเรานั้นเห็นคนทั้งหลาย หรือรูปผูหญิง รูปผูชายเปนปฏิกูล หรืออสุภะ ความตองการ
ก็จะดับไปจากจิตใจของเรา แตกิเลสนั้นไมไดดับลงไป อารมณนนั้ ยังมีอยู เปนเพียงขมไว ดวยสมถะเทานั้น
การพิจารณารางกาย หรือการพิจารณาอสุภกรรมฐานในเบื้องตนนัน้ ยังเปนสมถะขมไว แตการที่
จะละ การที่จะปลอยวางนั้น ก็ตองพิจารณาใหเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือเห็นความเกิดขึ้น ความตั้งอยู
หรือความแตกสลายไปในที่สุดของรางกายของเรา ของรางกายของบุคคลอื่น แตเบือ้ งตนนั้น ถาบุคคล
ทั้งหลายพิจารณารางกายใหเห็นชัดก็ตองทําสมถะกรรมฐาน คือทําสมาธิภาวนา ใหจิตของเรานัน้ มีความ
สงบเกิดขึ้น เมือ่ จิตของเรานัน้ มีความสงบเกิดขึ้นบาง พอสมควร เราก็กําหนดสติปญ
 ญามาพิจารณา
ใครครวญในรางกายของเรา หรือรางกายของบุคคลอืน่ ในเบื้องตน ใหเห็นอาการ 32 ขน ผม เล็บ ฟน หนัง
พิจารณารางกายตั้งแตเบื้องบน ตั้งแตเบื้องลางขึ้นมา เบือ้ งต่ําตั้งแตปลายผมลงไปในสวนตางๆของ
รางกาย ใหเห็นเปนปฏิกูล ใหเห็นเปนสิ่งที่ไมสวย ไมงาม

ถาเราพิจารณาในเบื้องตนแบบนี้ ดวยความมีสติมีปญ
 ญา จิตของเรานัน้ ก็จะเกิดความสลดสังเวช
เกิดความเบื่อหนาย เกิดปตเิ กิดขึ้น ถาพิจารณาเห็นชัดจิตก็รวมเปนสมาธิลงไปอีก เมื่อจิตของเรานั้นรวม
เปนสมาธิลงไป จิตของเราก็จะมีกําลัง เมือ่ ถอนออกจากสมาธิ เราอยากจะพิจารณาใครครวญในรางกาย
ของเราก็พิจารณาในอาการ 32 ก็ได ก็ใครครวญลงไปดวยความมีสติมีปญญา จดจอพิจารณาแยกแยะ
สวนตางๆ
ถึงแมวาจะไมมีนิมติ อสุภกรรมฐานในเบื้องตน แตถาเราใชสติปญญาใครครวญไปเรือ่ ยๆบางครั้ง
เมื่อจิตของเราสงบเปนสมาธิ สภาวะธรรมตางๆ ก็อาจจะเกิดขึ้นมาได นิมติ อสุภกรรมฐาน ก็อาจเกิดขึ้นมา
เองไดโดยธรรมชาติ เมื่อจิตของเราสงบอาจจะเห็นรางกายของเราเปนโครงกระดูก รางกายของเราเนาบาง
แหงบาง หรือเห็นรางกายบุคคลอื่นเปนอสุภกรรมฐานก็ได ดวยอํานาจของสมาธิ สติปญญาซึ่งพิจารณาอยู
เสมอๆ เมื่อจิตสงบอาจจะเห็นเปนนิมติ เห็นเปนสภาวะธรรมตางๆเกิดขึ้น
เพราะฉะนัน้ การพิจารณารางกายใหจิตเขาสูความสงบ หรือเมื่อจิตสงบแลวยกรางกายขึ้นมา
พิจารณาใหเห็นความจริงในรางกายของเรานี้ วารางกายของเรานี้ประกอบไปดวย ธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุลม
ธาตุไฟ จิตของเราก็จะคอยๆปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นทีละเล็กทีละนอย อารมณตางๆซึ่งเปนอารมณ
ความโลภ ความโกรธ ก็คอยๆบรรเทาเบาบางลงไป ราคะความกําหนัดยินดีในรูปก็คอยๆบรรเทาเบาบางลง
ไป ความตองการในรูปนัน้ จะหมดไดกต็ อเมื่อ เรามีกรรมฐานเกิดขึ้นภายในใจของเรา คือเห็นรางกายของ
บุคคลอื่นเปนปฏิกูล หรือเปนอสุภกรรมฐานอยูภายในจิตของเราอยูเสมอ
แตอารมณซึ่งมีอยูภายในจิตใจของเรานัน้ ถาเรากําหนดสติเฝาดูจติ ใจของเราอยูเสมอ ถึงแมวาตา
เห็นรูปอารมณไมเกิดขึน้ แตเมื่อเวลาเราอยูกุฏิของเรา หรืออยูในอิริยาบถทั่วไป บางครัง้ อยูเฉยๆอารมณ
ความกําหนัดยินดีเกิดขึ้นมาได
แตถาเรามีกรรมฐานซึ่งเราภาวนา ซึ่งเราซักซอมพิจารณารางกายของเราอยูเสมอ กําหนดจิต
พิจารณาอสุภกรรมฐานอยูเสมอ เมื่ออารมณเกิดขึน้ ภายในใจของเรา สติปญ
 ญาก็เขาพิจารณารางกายของ
เรานี้ใหเห็นเปนปฏิกูล ใหเห็นเปนอสุภกรรมฐาน จนกระทั่งเห็นเปนธาตุ 4 หรือพิจารณาเขาไปสูความวาง
อยูเสมอๆตามกําลังสติปญญาของเรา ซึ่งจะพิจารณาเขาไปเห็น จิตของเรานัน้ จึงจะคอยๆ ถายถอนความ
ยึดมั่นถือมั่นลงไปได

ในเบื้องตนนัน้ การพิจารณารางกายกําหนดเพียงมรณานุสติ หรือพิจารณากายคตาสติ แตเพียงนี้ก็
ได ถาจิตเห็นชัดก็จะมีความเห็นเชื่อวารางกายนี้ไมใชจิตนี้ จิตนี้ไมใชรางกายนี้ แตไมใชมีความเห็นเพราะ
ทําสมาธิภาวนาใหจิตสงบ เมื่อจิตสงบก็เหมือนกับวาไมมีรางกาย อันนั้นไมใชดวยปญญาที่จะปลอยวาง
อุปทานของรางกาย แตเมื่อจิตสงบลงไปแลวบางทีก็เหมือนกับวาไมมีรางกาย อันนั้นเปนความสงบของ
สมาธิ
แตความสงบของปญญานัน้ ใชสติ ใชปญ
 ญาใครครวญในกายคตาสติหรืออาการ 32 ใหจิตเรา
ยอมรับ ใหจติ เราเห็นภายในจิตของเราวารางกายนี้ไมเทีย่ ง วารางกายนี้ไมใชตัวตน จิตเราก็จะคอยๆปลอย
วางความยึดมั่นถือมั่นลงไป เมื่อวางความยึดมั่นถือมั่นอยางหยาบลงไป ถึงแมวายังมีความยึดมั่นถือมั่น
อยางกลาง หรืออยางละเอียดอยูก็ตาม
การพิจารณารางกายนี้ไมใชวาจะพิจารณาแตเพียงไมกี่ครั้งแลวจะหยุดการพิจารณารางกายนี้
จะตองพิจารณาซ้ําๆซากๆ จนกระทั่งจิตเห็นชัดประจักษขึ้นในใจของเราไปทีละสวน ทีละสวน หรือแตละขั้น
แตละตอนเปนลําดับไป ถาจิตอยากจะพิจารณาเรื่องใดในเรื่องของรางกายก็พิจารณาไปเลย อยาก
พิจารณากระดูกก็พิจารณาไป อยากพิจารณาหนังก็พิจารณาไป อยากพิจารณาสวนตางๆภายในรางกายก็
พิจารณาไป เอาสติเอาปญญามาใสใจใหเห็นความจริงของเรื่องรางกาย วารางกายนี้ไมเที่ยงไมใชตัวตน
จิตจะไดคอยๆปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นลงไป
การพิจารณารางกายอยางกลางนั้น ก็คือการพิจารณาอสุภกรรมฐานเขาสูธาตุกรรมฐาน ในระดับ
นั้นความสลดสังเวชไมเกิดขึ้น ปติที่จะพิจารณาอสุภกรรมฐานเขาสูธาตุนั้น ก็คอยๆนอยลงไป จนกระทัง่ จิต
เต็มอยูในสภาวะของความสุขของสมาธิ แลวกําหนดพิจารณาอสุภกรรมฐานแยกแยะใหเห็นธาตุดิน ธาตุ
น้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ เปนไป จนเขาไปสูความวางในธรรมชาติของจิตซึ่งเห็นชัดและปลอยวางไปเอง หยุดการ
พิจารณาไปเอง การพิจารณานั้นก็ตองพิจารณาซ้ําๆซากๆ สมาธิเมื่อเห็นชัดในการพิจารณาอสุภกรรมฐาน
ธาตุกรรมฐาน ก็คอยๆละเอียดเขาไป
เมื่อผานอยางกลางก็พิจารณาอยางละเอียด พิจารณาธาตุกรรมฐานลงไป จิตเต็มอยูในความสุข
ทะลุเขาไปอยูในความวาง จนจิตเปนอุเบกขา พิจารณาซ้ําๆซากๆ ธรรมชาติของการพิจารณานัน้ ก็จะคอยๆ
ปลอยวางสวนละเอียดลงไปทีละเล็กทีละนอย จนกระทัง่ ถอนออกมาเห็นกายในปจจุบันนี้ก็ไมเที่ยงไมใช
ตัวตน เห็นก็สักแตวาเห็น เห็นกายเรา รางกายบุคคลอื่นก็รูวาเปนสิ่งสกปรก เปนปฏิกูลประกอบๆไปดวย

ธาตุดนิ ธาตุนา้ํ ธาตุลม ธาตุไฟ ไมตองพิจารณาแยกแยะลงไปถึงอสุภกรรมฐาน หรือธาตุกรรมฐาน เพราะ
จิตถอนตัวออกมาทีละเล็กทีละนอย เมื่อจิตรูความจริงของรางกายของเรา รางกายของบุคคลอืน่ พิจารณา
ซ้ําๆซากๆจนเห็นชัดประจักษขึ้นภายในใจ ก็จะปลอยวางความยึดมัน่ ถือมั่นในรางกายซึ่งเปนอดีต ใน
รางกายซึ่งแตกสลายไปในอนาคต หรือรางกายในปจจุบันของเรา ของบุคคลอื่น
เมื่อถอนจิตออกจากสภาวะเชนนี้ ความโลภก็ดับลงไป ความโกรธก็ดับลงไป ราคะความกําหนัด
ยินดีในรูปนั้นก็ดับลงไป สรรพสิ่งทัง้ หลายในโลกนี้ก็ประกอบไปดวยธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ ประชุม
กันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเทานัน้ จิตนี้จะเห็นทะลุไปเลยเหมือนโลกทัง้ โลกราบเรียบเปนหนากอง มองทะลุ
อะไรไปหมดเห็นสักแตวาเปนแตเพียงธาตุตามธรรมชาติ จิตซึง่ เห็นสภาวะเชนนั้นจะเปนความสงบซึ่งเยือก
เย็นมาก เปนความสงบตลอดทัง้ วันทั้งคืน เปนความเยือกเย็นทั้งวันทัง้ คืนดวยปญญา ซึ่งเห็นชัดปลอยวาง
ความยึดมั่นถือมั่นในรางกายของเรา ในรางกายของบุคคลอื่น ในวัตถุธาตุทงั้ หลาย เดินไปในทามกลางทาง
สองฝง ไมยินดีไมยินราย หรือไมพอใจ หรือวาพอใจหรือ ไมพอใจในรูปเสียง กลิ่น รส สัมผัส ปลอยวาง
ความยึดมั่นถือมั่นในสิง่ ทัง้ หลายทั้งปวงในโลกนี้ออกไปจากใจของบุคคลนัน้
เพราะฉะนัน้ เมื่อเราไดฝกหัดพิจารณารางกายเขาไปสูความสงบ หรือเมื่อจิตสงบแลว จิตถอนออก
จากสมาธิ ยกรางกายขึ้นมาพิจารณา จิตจะคอยๆเห็นชัดในการที่จะปลอยวางความยึดมัน่ ถือมั่นออกไป
อารมณตางๆ ซึ่งเราเคยติดขัดติดของอยูก็จะคอยๆ ปลอยวางลงไป หรือคอยๆดับลงไป แตธรรมชาติของ
อารมณเหลานั้นก็เปนปกกิอยู แตไมมีตัณหา คือความอยากอยูภายในใจ แตอารมณหรืออาการของจิต
เหลานั้นก็ยังมีอยู สักแตวาสภาวธรรมมีการเกิดขึ้น แลวก็มีการดับลงไป จิตจะใชสมมุตินนั้ ก็ได หรือไมใชก็
ได เหมือนนักแสดงละครซึง่ เขาเลนไปตามบทบาทที่เคาใหแสดง เมื่อเลิกแสดงแลวก็วางไว
อันนี้การประพฤติการปฏิบัติภาวนา ถาทิ้งในเรื่องของการพิจารณารางกาย ก็ไมสามารถที่จะ
ทําลายความยินดีในรูปหรือราคะความกําหนัดยินดีซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเราได เพราะฉะนั้นถาพวกเรา
ทุกคนไมพยายามฝกหัดอบรมจิตใจของเรานั้นใหมีสมาธิเกิดขึ้นแลว ใจของเรานั้นก็จะเสื่อมถอยจากการ
บําเพ็ญภาวนา คิดไปแตเรื่องไรสาระ คิดไปแตเรื่องที่ไมเกิดประโยชน คิดไปในเรื่องอดีตบาง ในอนาคตบาง
คิดไปในสิ่งที่จะทําลายจิตใจของเรา มีแตวาแตงจิตไปกับอารมณทั้งหลาย เพงโทษบุคคลอื่นบาง ไมเพง
โทษดูจติ ใจเจาของวาใจเรานั้นดีหรือไมดี นักประพฤติปฏิบัติพึงมีสติมปี ญญาดูแลรักษาจิตใจของเราอยู
เสมอ

เมื่อเรามาอยูรวมกัน เราก็ทํากิจวัตร ขอวัตรตางๆเพื่อความสงบ เพื่อความเรียบรอยในการอยู
รวมกัน เพื่อที่จะเปนเหตุเปนปจจัยเกื้อหนุนในการประพฤติการปฏิบัติภาวนาของแตละบุคคล ถึงแมวาอยู
รวมกัน ก็ใหพยายามสํารวมจิตใจของเรา การคลุกคลีตา งๆก็ใหนอยลง ไมมคี วามจําเปนก็ไมตองพูดคุยกัน
มาก นักประพฤติปฏิบัตินนั้ ถาบําเพ็ญภาวนาจริงๆก็ไมอยากพูดคุยกันมากเทาไหรหรอก นอกจากวาไม
คอยบําเพ็ญเพียรภาวนาก็อยากจะพูดคุยกันมาก
เราทุกคนความจริงนัน้ ก็รูจักแนวทางการประพฤติปฏิบัติกันมาพอสมควรสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการมี
สติเฝาดูจติ ใจของเรา หาทางที่จะทําลายกิเลส หาทางทีจ่ ะชนะกิเลสภายในใจของเรา ไมใชวาพอปรารภ
ความเพียรสักหนอย ปรารภความเพียรไมกี่วันก็ทอถอยก็เลิกในการกระทําความเพียร ไมกลาที่จะลงทุน ไม
กลาที่จะตอสูก ับกิเลส บางครั้งตั้งทาที่จะเอาชนะกิเลส พอถูกกิเลสเลนงาน หรือวากิเลสเกิดขึ้นภายใน
จิตใจก็ยอมแพ
นักบวชเราก็เหมือนกับทหารซึ่งออกสูสนามรบ ถาทหารไปเจอขาศึก เกิดความกลัวเกิดความ
ขี้ขลาดก็ถอยทัพ หนีทัพออกไป เพราะไมกลาตอสูกับขาศึกซึ่งอยูขางหนา นักบวชเราก็เหมือนกัน ถาไม
ตั้งใจจริงในการประพฤติปฏิบัติ เมื่อกิเลสเกิดขึ้นไมมีสติปญ
 ญาที่จะรักษาจิตใจของเรา กิเลสเกิดขึ้นไม
สามารถที่จะแกไขกิเลสได ก็ไมสามารถที่จะอยูในเพศผากาสาวพัสตร เราก็ทิ้งหรือวาหนีขาศึก หรือกิเลสซึ่ง
เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา
ความจริงนัน้ การที่เราทุกคนอยูในเพศผากาสาวพัสตรนนั้ ผากาสาวพัสตรขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจานั้น เปนสิง่ ซึ่งบุคคลซึง่ เขามาบวชในพระพุทธศาสนา อาศัยผากาสาวพัสตรนี้เปนธงชัย
ของพระอรหันตเทานั้น เมื่อเขามาบวชแลวตองมุงหวังที่จะตอสูท ี่จะทําลายกิเลสภายในใจของเรา เอาชีวิต
เปนเดิมพัน เหมือนทหารที่เคาออกรบก็เอาชีวิตเปนเดิมพัน ถาไมชนะขาศึกก็ใหตายในสนาบรบ ถาเอาชนะ
ขาศึกผานพนมาแลวก็เปนนักรบเดนตาย เปนวีรบุรุษ เปนบุคคลสําคัญเกิดขึน้
พระเราก็เหมือนกันถาจะตอสูกับกิเลส ถาเจอกิเลสเล็กๆนอยๆ ยอมแพทอถอย ไมกลาตอสู ยกธง
ขาวยอมแพ ก็ไมเหมาะสมทีจ่ ะอยูในเพศผากาสาวพัสตร ก็สมควรที่จะออกไป แตวาถาจะตอสูจริงจังก็ควร
ที่จะปรารภความเพียรใหเกิดขึ้น มีความมุงมั่นที่จะเอาชนะกิเลสใหได ยอมสละแมชีวิตนี้ จะตายภายใน
เพศผากาสาวพัสตรก็ตาม ก็ยอมที่จะตอสูกับกิเลสจนหมดลมหายใจ นั่นแหละจึงจะสมภูมิการประพฤติ

ปฏิบัติ ไมใชวาจะมาประพฤติปฏิบัติกันเลนๆ มาฉันแลวก็นอน ไมปรารภความเพียร นักประพฤติปฏิบัตินนั้
เปนผูซึ่งฉันแตพอดี นอนแตพอดี ทําความเพียรใหมาก เปนหลักแหงการประพฤติปฏิบัติ
การปรารภความเพียรนั้นไมใชวา ขยันก็ทํา ขี้เกียจก็ไมทํา เราตองทําความเพียรทุกๆวัน เพียรมีสติ
รักษาใจของเราอยูเสมอ ถาขาดสติคราใดก็ขาดความเพียร เพราะฉะนัน้ เมื่อเราพยายามมีสติรักษาใจของ
เราอยูเสมอ บางครั้งกิเลสเกิดขึ้น เรามีสติรไู ดเทาทัน เราแพกิเลสก็ตาม เมื่อระลึกได พึงตัง้ ใจมัน่ ไววาเราจะ
แกแคน เราจะเอาชนะกิเลสภายในใจของเรา ไมใชวาเราจะชนะบุคคลอื่น ไปแกแคนบุคคลอืน่ เราชนะ
กิเลสภายในจิตใจของเรานี้ใหได
เมื่อมีความโลภเกิดขึ้น ก็จะเอาชนะความโลภใหได เมื่อมีความโกรธเกิดขึ้น ก็จะทําลายความโกรธ
ใหหมดไปจากใจเราใหได เมือ่ มีราคะความกําหนัดยินดีเกิดขึ้น ทําใหจติ ใจเรากระวนกระวาย ทําใหจิตใจ
เรารอนรุม ก็ตั้งใจวาเราจะทําลายราคะความกําหนัดยินดีใหได อุบายกรรมฐานทานก็มีใหแลวทุกสิ่งทุก
อยาง อสุภกรรมฐาน ธาตุกรรมฐานที่พูดใหฟงเมื่อกี้นี้ เราก็กําหนดสติ กําหนดสมาธิ ใชปญญาพิจารณา
ทําลายสิ่งตางๆ เหลานัน้ ออกไปจากใจของเราอยูเสมอๆ เมื่อเราปรารภความเพียรอยูเสมอๆ สมาธิก็เกิดขึ้น
ปญญาก็เกิดขึ้น ทําไมเราจะทําลายกิเลสภายในใจของเราไมได
เพราะฉะนัน้ ถาเราทุกคนมีความมุงหวังเขามาประพฤติปฏิบัติตางๆ เราอยาถือวาเปนของภายนอก
เราตองทําใหเรียบรอย ถึงแมวาเราจะเห็นดวยก็ตามไมเห็นดวยก็ตาม มันก็ไมใชสิ่งทีเ่ สียหายอะไร เราอยา
ทําอะไรตามใจของเรา ตามใจกิเลสของเรา เพราะเรามาฝกมาหัด มาฝกจิตใจของเรานั้น เบื้องตนนัน้ ก็ทํา
ตามไปกอน จะผิดจะถูกอยางไรก็ทําตามไปกอน
เพราะฉะนัน้ ถาเราทุกคนมีความมุงหวังเขามาประพฤติปฏิบัติกันแลว พึงพยายามปรารภความ
เพียรทุกๆวัน อยาปลอยวันเวลาใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน เดี๋ยวก็ถึงสิ้นปแลวเนี่ย แตละปแตละปก็
หมดไป ชีวิตเรานั้นก็สั้นไป อยาคิดวาชีวิตของเรานัน้ จะมีอยูถึงปหนา ไมแนนอน พิจารณาถึงมรณานุสติอยู
เสมอๆ เพื่อตัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ออกจากใจของเรา เพื่อที่จะพยายามสํารวมจิตของเรานัน้
ใหมีสติตงั้ มัน่ อยูในปจจุบันธรรม อารมณตางๆก็หาอุบายปญญาพิจารณาออกไป เพื่อใหมีสติเปนสมาธิอยู
ในปจจุบันธรรม แลวก็จะเห็นกิเลส เห็นเหตุทจี่ ะกอใหเกิดความทุกข แลวก็จะมีอุบายที่จะเกิดขึ้น ที่จะมา
ทําลาย หรือระงับดับกิเลสภายในใจของเราได ถาเราทุกคนมีสติเฝาดูจิตใจของเราอยูเสมอ ก็ใหความ
คิดเห็นแกพวกเราพอสมควร ก็ยุติเพียงเทานี้

บทที่ 5 ขอปฏิบัติที่ไมผิด
ใหพวกเราทุกคนพากันตัง้ ใจในการประพฤติปฏิบัติ อยาพากันประมาท อยาปลอยวันเวลาในแตละ
วันแตละคืนใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน พระภิกษุ หมายถึง ผูสงบ เราทุกคนสละความสุขตางๆ
ภายในโลกนี้ ออกมา แมเพียงสมมุติก็ตาม สละลาภ ยศ สรรเสริญ ในการทีค่ นทั้งหลายแสวงหา ความสุข
ในรูปเสียง กลิ่น รส ทั้งหลาย ซึ่งเปนเพียงสิง่ สมมุติอยูชั่วคราว ซึ่งคนทัง้ หลายปรารถนา เราทุกคนสละออก
มาแลว แมนสละเพียงสมมุตกิ ็ตาม แตเราตองทําจิตใจของเรานัน้ ใหละไดโดยเด็ดขาด ละจากความโลภ
ความโกรธ ความหลง ซึง่ เพศของสมณะนีเ้ ปนเพศที่เหมาะสมในการทีจ่ ะมุงหวังทําลายกิเลสภายในจิตใจ
ของเรานี้ใหได เพราะฉะนั้นไมวาเราจะอยู ณ. สํานักแหงนี้ หรืออยูที่ไหนก็แลวแต พึงปรารภความเพียร
ภายในจิตใจของเราเปนสําคัญที่สุด ไมวาจะเดินทางไปไหนเมื่อถึงฤดูกาลออกพรรษา เตรียมบริขารเสร็จ
เรียบรอยแลว
ในการอยูจําพรรษาก็อยูกันมากรูป บางทีในการออกพรรษาก็อยากจะเปลี่ยนสถานที่ไปปฏิบัติใน
สถานที่ตางๆ มีถ้ําบาง หรือมีภูเขาบาง ในปาที่สงบสงัดบาง อันนั้นก็แลวแต แตละบุคคลซึ่งจะพิจารณา
สถานที่ซึ่งถูกกับจริตของเรา แตไมใชวาการไปนั้น ไปตามซึ่งอํานาจของกิเลสตัณหา ไปตามอารมณภายใน
จิตใจของเรา ไปตามความรูส ึกนึกคิดปรุงแตง ซึ่งเปนกิเลสภายในใจของเรา ไมวาจะเดินทางไปไหนก็
แลวแตใหมุงหวังการภาวนาเปนสําคัญ
ในการเปลี่ยนสถานที่ไปแตละแหง ใหเอาการภาวนาเปนสําคัญ ไมใชวาจะเอาการเที่ยวไปใน
สถานที่ตางๆ สํานัก หรือวัดตางๆ หรือจังหวัดตางๆเพื่อไปดูสถานที่ตา งๆ อันนัน้ เปนเรื่องของอารมณเปน
เรื่องของกิเลส สมณะนัน้ จะเดินทางไปไหน ก็มุงหวังเพื่อที่จะไปอยูในสถานที่สงบสงัด เพื่อมุง หวังที่จะ
ทําลายกิเลส ภายในจิตใจของและบุคคล อาศัยสถานทีส่ งบสงัด เมื่อกายวิเวก จิตก็วิเวก เมื่อจิตวิเวก ก็
สามารถที่จะพิจารณาธรรม หรือพิจารณาละกิเลสออกไปจากจิตใจของเราได เพราฉะนั้นบางครัง้ เราก็จะ
อยูเปนที่ก็ตาม หรือจะเปลีย่ นสถานที่ก็ตาม ใหมีสติปญ
 ญาที่จะปรารภความเพียรอยูทุกๆขณะจิตเทาที่จะ
กระทําได
ขอประพฤติปฏิบัตินนั้ พวกเราทุกคนก็ไดยินไดฟงมาพอสมควร ทัง้ จากการไดยินจากครูบา
อาจารย ทั้งจากการศึกษาจากประวัตคิ รูบาอาจารย ศึกษาจากตํารับตํารา อันเปนแนวทาง เปนเพียงแผนที่
ในการเจริญจิตของเรา แตการประพฤติปฏิบัติ ธรรมนั้นพึงมุงหวังการมีสติเปนสําคัญ ขอปฏิบตั ิทไี่ มผิดนัน้
ครูบาอาจารยทานกลาวไววา ใหสํารวมอินทรียสังวรเปนสําคัญ คือสํารวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สํารวม

ใจของเรานัน้ เมื่อตาเห็นรูป หูไดยินเสียง จมูกดมกลิ่น ลิน้ สัมผัสรส กายสัมผัสเย็นรอนออนแข็ง ใหมีสติมี
ปญญาสํารวมที่ใจของเรา เรียกวาอินทรียสังวร
สํารวมจิตใจของเรานัน้ ไมใหเกิดความยินดี ความยินราย หรือความพอใจ ความไมพอใจ ในการที่
ตาเห็นรูป หูไดยินเสียง มีสติทจี่ ะควบคุมจิตใจของเรานัน้ ใหเปนอุเบกขาอยูเสมอ มีสติปญ
 ญาที่จะพิจารณา
ใหเห็นความไมเที่ยง ความไมใชตัวตนของรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อยูเ สมอ ทําใจของเรานั้นใหเปนกลาง
อยูทุกๆ ขณะจิต อันนี้เรียกวาการสํารวมอินทรีย อินทรียสังวรเปนสิ่งสําคัญ เปนขอปฏิบัติทางจิต อีกอยาง
หนึง่ ก็ใหสํารวมในการขบฉัน หรือเรียกวาโภชเนมัตตัญุตา สํารวมในการขบฉัน รูจ ักพิจารณาอาหาร หรือ
ปฏิกูลสัญญาอยูเสมอ พิจารณาใหเห็นความเปนปฏิกูล ความเปนธาตุ 4 ของอาหารที่เราขบฉัน ใหเห็นถึง
ธาตุดนิ ธาตุนา้ํ ธาตุลม ธาตุไฟ การขบฉันนั้นก็ใหฉนั เพียงเพื่อบําเพ็ญภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึง่ เทานั้น
ใหฉันแตเพียงพอดี ไมใหมากเกินไป ไมใหนอยเกินไป ฉันเพื่อประพฤติปฏิบัตธิ รรมในการที่จะละกิเลสออก
จากใจของเราเปนสําคัญ
ขอปฏิบัติอีกขอหนึ่ง ทานก็ใหปรารภความเพียรอยูเสมอ ตลอดทัง้ วันทัง้ คืน ไมวาจะอยูในอิริยาบถ
ยืน เดิน นัง่ หรือนอนก็แลวแต ใหมีสติตามกํากับดูแลรักษาจิตใจของเราอยูเสมอ ทุกๆอิริยาบถ การมีสติที่
จะเฝาดูจติ ใจของเราอยูเสมอนั้น จะทําใหเราเห็นอารมณเห็นอาการของจิต เห็นกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายใน
จิตใจของเรา แตถาเราขาดสติ หรือเผลอสติ อารมณหรือกิเลสก็ครอบงําจิตใจของเรา ใจของเรานัน้ ก็ตกเปน
ทาสของอารมณ ตกเปนทาสของกิเลส อารมณตางๆหรือกิเลส ก็พาใหคดิ ปรุงแตงไปทางโลก หรือเปนเรื่อง
ที่ไรสาระ หรือเปนเรื่องที่กอใหเกิดกิเลสความโลภ ความโกรธ ความหลง ภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้น
ทานจึงใหพยายามตั้งสติ มีสติตั้งมัน่ เกิดขึน้ มา
แตถาพวกเราทุกคนนั้นกําลังของสติไมตงั้ มั่น จิตของเรานั้นก็จะวิ่งไปกับอารมณทงั้ หลาย มี
อารมณอะไรเกิดขึ้นจิตเราก็ยึดมั่นถือมั่นวาเปนใจของเรา กอใหเกิดกิเลสความโลภ ความโกรธ ความหลง
ทุกๆ ขณะจิต เพราะฉะนัน้ ทานจึงใหปรารภความเพียรอยูตลอดเวลา ไมวาจะยืน เดิน นั่ง นอน ก็ทําสติ ทํา
สมาธิ ใหตอเนื่อง ดวยการปรารภความเพียรอยูเสมอ ในการที่จะเดินจงกลม หรือนั่งสมาธิก็ตาม กระทําให
มากเจริญใหมาก ในอิริยาบถที่สํารวมอยูในอิริยาบถในการทําสมาธิ ถึงแมวาจะนอกจากอิริยาบถนั่งสมาธิ
หรือเดินจงกลม หรือยืนสมาธิก็ตาม ไมวาเราจะทําอะไรก็แลวแต พึงมีสติทจี่ ะเฝาดูจติ ใจของเราอยูทุกๆ
ขณะจิต

ถาเรามีความปรารภความเพียรอยูเชนนี้ ก็จะทําใหสติตั้งมั่น เมื่อสติตั้งมั่นพอสมควร เราก็กําหนด
สติใหตอเนื่อง ดวยการทําสมาธิภาวนา เมื่อเราทําสมาธิภาวนาใหตอเนื่องในทุกๆวัน ความสงบของใจก็
เกิดขึ้น สมาธิในเบื้องตนอาจจะเกิดขึ้นเพียงเล็กนอย ซึ่งทานสมมุติวาเปน ขณิกะสมาธิ เกิดขึ้นไมนานนัก
แลวก็แปรเปลี่ยนไป มีอารมณเกิดขึน้ ก็ตาม ถาเราทําความเพียรไมหยุด อาจจะสมาธิดีขึ้นหนอย เรียกวา
อุปจาระสมาธิ สามารถที่จะทรงสติ ทรงสมาธิอยูในปจจุบันธรรมได หรือถาเราสํารวมสติสมาธิดี จิตของเรา
นั้นอาจจะเขาสูความสงบของอัปปนาสมาธิ คือมีจติ ที่สงบละเอียดขึน้ ไปมีกําลังของสมาธิที่มากขึ้น อันเปน
เหตุที่จะกอใหเกิดสติ ปญญาในการที่จะพิจารณาละกิเลส หรือละอารมณที่ยึดติด
ซึ่งจิตของเรานั้นมีความยึดมั่นถือมั่นในอารมณทงั้ หลายไดโดยงาย เพราะฉะนัน้ ถาเราอยากที่จะมี
สมาธิเกิดขึ้น เราก็ตองฝกหัดมีสติ สํารวมจิตใจของเราอยูเสมอในทุกๆอิริยาบถ ทุกๆขณะจิต เมื่อมีเวลามี
โอกาสอันสมควร เราก็หลีกเรนในการที่จะเดินจงกลม นั่งสมาธิอยูเสมอตลอดทัง้ วัน เวนเวลาจําวัด ซึง่ เรา
กําหนดแบงเวลาที่ถูกตอง หาเวลาที่เหมาะสม วาเราจําวัดขนาดไหนจึงจะพอดี ซึ่งก็พูดกันอยูเสมอ โดย
ปกติครูบาอาจารยจําวัดประมาณ 3-4 ทุม หรือ 5ทุม ตืน่ ก็ตื่นตี 3 ถาทําความเพียรสม่ําเสมอ ก็จะทําใหมี
สติตั้งมัน่ มีสมาธิเกิดขึ้น
เมื่อสมาธิเกิดขึ้นมีสติตงั้ มัน่ แลว ความสงบก็เปนเครื่องอยูของใจได คือจิตของเรานัน้ ก็มีวิหารธรรม
ชวยเหลือ ดวยความสงบของจิต จิตก็ไมวาวุนไมวุนวายไปกับอารมณซงึ่ เปนอดีต หรือปรุงแตงไปในเรื่อง
ของอนาคต ซึง่ เปนเรื่องทางโลกบาง จิตสงบนิง่ เปนสมาธินั้น ก็ทําใหจติ ไมกระสับกระสายไมวุนวาย เมื่อจิต
สงบเปนสมาธิอยูเสมอๆ อันเกิดขึ้นจากการปรารภความเพียรอยูเสมอนั้น จิตของเราก็นิ่ง เมื่อตาเห็นรูปเกิด
ความพอใจ เกิดความไมพอใจเกิดขึ้น สติปญ
 ญาก็เขาพิจารณาเห็นความไมเที่ยงความไมใชตัวตนของรูป
นามอันนั้น เปนวัตถุธาตุก็ตามแลวจิตก็จะเปนอุเบกขา ทรงสติทรงสมาธิอยูในปจจุบันธรรม
เมื่อหูไดยินเสียง เกิดความพอใจ เกิดความไมพอใจ หรือเกิดความยินดียินราย สติสมาธิซึ่งตั้งมัน่
อยูแลว ปญญาก็จะเขาพิจารณาเห็นความไมเที่ยงความไมใชตัวตนของเสียงอันนั้น กลิ่น รส สัมผัสก็
เหมือนกัน เปนอาการเดียวกันเพราะเรามีสติจดจออยูทจี่ ิตของเราอยูเสมอ อารมณซึ่งกระเพื่อมขึ้นเราก็จะ
เห็นเมื่อเห็นอารมณซงึ่ กระเพื่อมขึ้นในใจของเรา เมื่อตาเห็นรูป หูไดยินเสียง จมูกดมกลิ่น ลิน้ สัมผัสรส กาย
สัมผัสเย็นรอนออนแข็ง ความรูสึกจะเกิดขึน้ ที่ใจของเรา อาศัยตา หู จมูก ลิ้น กาย เปนเครื่องเชื่อมตอ
เทานัน้ แตใหมีสติยอนมาคุมใจของเราเปนสิ่งที่สําคัญ

ถาเรามีสติคุมใจของเราจะเห็นอาการของจิต เห็นอาการกระเพื่อมของจิตอุบายปญญาก็จะเขา
พิจารณาที่จะละความโลภใหบรรเทาเบาบางลงไปได ละความโกรธใหบรรเทาเบาบางลงไปได ละความ
ยินดีในกามทัง้ หลายใหบรรเทาเบาบางลงไปได เพราะเมื่อมีความโลภเกิดขึ้น สติปญ
 ญาก็จะเขาพิจารณา
เห็นสิง่ นั้นวาเปนของไมเที่ยงเปนของไมใชตัวตน ดวยอุบายปญญาที่จะพิจารณาอันแยบคายของแตละ
บุคคลก็แตกตางกันไป
เมื่ออารมณอะไรเกิดขึ้นอุบายปญญาก็จะเกิดขึ้นถาเรามีสติมีสมาธิ เมื่อเรามีความโกรธความ
อาฆาตพยาบาท หรือความไมพอใจเกิดขึ้น ก็ไมเหมือนกัน มีสติเห็นอารมณอนั นั้น อุบายปญญาก็จะ
เกิดขึ้นวา เราจะพิจารณาอยางไรจึงจะสละอารมณความโกรธ ความไมพอใจออกไปจากจิตใจของเราได
สติปญ
 ญานั้นจะหมุนรอบอารมณอนั นั้น แลวก็จะสลัดอารมณอนั นัน้ ออกไปจากจิตใจของเราได
บางคนก็ฝกหัดดวยการเจริญเมตตาทุกๆวัน หรือวาใหอภัยซึ่งกันและกันอยูเสมอ มีสติที่จะละ
อารมณตางๆ เหลานี้ออกไปจากจิตใจเราทุกๆขณะจิต เพราะตั้งใจไววาจะพยายามทําลายอารมณความ
โกรธใหสนิ้ ไปจากใจทุกๆขณะจิต จึงจะเห็นอารมณตางๆเหลานัน้ แตถาเผลอสตินนั้ ก็จะไมเห็นความไม
พอใจที่เกิดขึ้น จิตก็จะหลงไปกับอารมณอนั นัน้ เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะฉะนั้นสติสมาธิจึงเปนสิ่งที่
สําคัญ
เมื่อสมาธิตงั้ มั่น สติปญ
 ญาก็จะเขาพิจารณาละอารมณนั้นออกไป จะเปนความกําหนัดยินดีใน
กามทั้งหลายก็เหมือนกัน เมื่อสติเกิดขึ้น เมื่อตาเห็นรูปเกิดความพอใจในรูป เราก็พิจารณายังไมทนั ที่จะ
อารมณความพอใจจะเกิดขึ้น เมื่อเราเห็นรูปสวย สติปญ
 ญาก็เขาพิจารณาเห็นความไมเที่ยง ความไมตัวตน
ของรูปอันนัน้ จะพิจารณาใหเปนอสุภกรรมฐาน หรือธาตุกรรมฐานในรูปภายนอกก็ดี หรือยอนกลับมาดู
กายในกายตนใหเห็นเปนอสุภกรรมฐาน หรือธาตุกรรมฐานก็ตาม สติปญญาตองเขาพิจารณาแยกแยะให
เห็นจริงวารางกายของเรา หรือรางกายบุคคลอื่นนัน้ ประกอบไปดวยธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ เพียง
เทานัน้ สมมุติกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเทานัน้ สติปญ
 ญาจะตองเขาไปพิจารณาอยูเสมอๆทุกวัน เพื่อที่จะถาย
ถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายตน หรือในรางกายบุคคลอื่น หรือในวัตถุธาตุทั้งหลาย
การที่จะมีสติ มีปญญา พิจารณาอารมณทงั้ หลายทั้งปวงเหลานี้อยูทุกๆขณะจิตได ก็ตอ งอาศัยการ
ปรารภความเพียรอยูเสมอ เพื่อใหสมาธิเกิดขึ้น เมื่อสมาธิเกิดขึ้นทรงอยูในระดับอุปจาระสมาธิก็ตาม ก็
สามารถที่จะทรงสติ หรือสมาธิอยูในปจจุบันธรรมได เมือ่ สามารถที่จะพักจิตเขาไปสูความสงบซึ่งละเอียด

ขึ้น ซึ่งเรียกวาอัปปนาสมาธิก็ตาม บางครัง้ เราก็พักอยูในความสงบอยางละเอียดเพื่อที่จะมีกําลังของ
สติปญ
 ญาในการที่จะพิจารณาละวางอารมณ หรือทําลายอารมณซงึ่ เปนกิเลสที่อยูภายในใจของเราไดอยู
ทุกๆขณะจิต ซึ่งอารมณหรือกิเลสนั้นถายังมีอยูภายในจิตใจของเราตราบใด เราตองมุงหวังที่จะละที่จะ
ทําลายกิเลสใหสิ้นไปจากใจของเราใหได เพราะฉะนัน้ ทางดําเนินแหงการประพฤติปฏิบัติคือศีล สมาธิ
ปญญา เปนทางเอก ซึ่งเปนมรรคที่จะดําเนินไป เพื่อที่จะทําลายกิเลส หรือละกิเลสใหสิ้นไปจากใจของเรา
ได
ถาจิตของเรานั้นยังมีกิเลส มีความโลภ ความโกรธ มีความหลง ใจของเรานั้นก็มคี วามทุกข มีความ
เดือดรอนใจอยูนับภพนับชาติไมถวน มีความเกิดในแตละภพ เราก็ตองพบกับความทุกข มีความแก มีความ
เจ็บ มีความตาย มีความหวง มีความหวง มีความอาลัยอาวรณในภพในภูมิทงั้ หลาย ถามีสติปญญา
พิจารณาเห็นความจริงวาในแตละภพแตละภูมิที่เกิดขึน้ มานัน้ มีแตความทุกขทั้ง สิ้น จิตของเรานั้นก็จะมี
ความมุงหวัง มุงมัน่ ในการประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะละหรือทําลายกิเลสใหสิ้นไปจากใจ เพื่อที่จะประพฤติ
ปฏิบัติใหถึงมรรคผลนิพพาน เพื่อที่จะไมตองมีการเกิดอีก เพราะความทุกขมันเกิดขึ้นจากความแก ความ
ทุกขก็เกิดขึ้นจากความเจ็บไขไดปวย ถาจิตใจของเรานัน้ ไมเตรียมใจไวใหพรอม จิตใจของเรานัน้ ตองเปน
ทุกข มีความกระวนกระวายเพราะโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน
เมื่อความแกความตายเบียดเบียน จิตใจเราก็เปนทุกข เพราะความหวง ความหวง ความยึดมั่นถือ
มั่นในตัวตนอันนี้ เพราะฉะนั้นทานจึงใหมีสติปญ
 ญาพิจารณาอยูเสมอๆ ใหเห็นความไมเที่ยงความไมใช
ตัวตนของรางกายของเรานี้ ถาเรามีสติปญญาพิจารณาอยูทุกวัน จิตของเรานัน้ ก็จะคลายจากความยึดมั่น
ถือมั่นในรางกายตนทีละนอยทีละนอย อยาประมาทอยาปลอยวันเวลาใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน
อยาปลอยจิตของเรานัน้ ใหหลงไปกับอารมณภายนอก ซึ่งปรุงแตงไปในเรื่องรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสตางๆ
อันเปนกิเลสทัง้ นัน้ เปนขาศึกที่จะมากวนจิตใจของเรานัน้ ใหเศราหมอง ไมใหจติ ใจของเรานัน้ มีความผอง
ใส เพราะฉะนั้นพระเรานะ เราตองมีความตัง้ ใจในการประพฤติปฏิบตั ิ มุง หวังความพนทุกขเปนที่สุด
ถึงแมในปจจุบันชาติเราก็ตอ งสละทุกสิ่งทุกอยาง สละทรัพยสมบัติ สละชีวิตครอบครัว สละแมชีวิต
เพื่อที่จะตองการรูธรรมเห็นธรรม ถาบุคคลใดมีความมุงหวังเชนนี้ จึงจะสามารถทําใหจติ นัน้ พัฒนาหรือวา
ปฏิวัติ ที่จะเอาชนะกิเลสภายในจิตใจของเราได ถาเราทําความเพียรไมทอถอย ปรารภความเพียรอยูทุกๆ
วัน จึงจะสามารถที่จะแผดเผากิเลสภายในจิตใจของเราใหบรรเทาเบาบางลงไปหรือใหสิ้นไปจากจิตใจของ
เราได

การประพฤติปฏิบัตินนั้ เราก็ไดยินไดฟงอยูเสมอแลววาไมมีเรื่องอะไรมาก มีแตเรื่องการพิจารณา
รางกายของเรานี่แหละ ใหเห็นความไมเทีย่ งความไมใชตัวตนของรางกายของเรานี้ หรือมีสติมีปญญา
พิจารณาในอารมณความโลภ ความโกรธ ความหลง ความพอใจ ความไมพอใจ ภายในจิตใจของเรานี่
แหละ ซึง่ เปนอาการของจิต เปนอาการของกิเลส ใหเห็นความไมเที่ยงความไมใชตัวตนของ อารมณตางๆ
เหลานั้น หรือยนยอก็เขามาอยูที่ใจของเรานี่แหละ เพราะใจของเรานั้นเปนตนเหตุ เพราะใจของเรานั้นเปน
ตนเหตุที่กอใหเกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง เพราะใจของเรานัน้ หลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ
ทั้งหลายวาเปนใจของเรา เพราะฉะนั้นสติปญ
 ญา จึงตองพิจารณาทําลายความยึดมัน่ ถือมั่นในสิ่งทัง้ หลาย
ทั้งปวงออกไปจากใจของเราใหได ในทุกๆวัน จะตองพยายามที่จะมีสติตามรักษาจิตใจของเราทุกๆขณะจิต
มีโอกาส มีเวลา วางจากกิจสวนรวมเราก็หลีกเรนในการที่จะเดินจงกลมใหมาก หรือนั่งสมาธิใหมาก ทําสติ
ใหตอเนื่อง สมาธิก็จะเกิดขึ้นเอง
เมื่อสมาธิเกิดขึ้นแลวก็พึงพยายามรักษาไว ดวยการปรารภความเพียรอยูเสมอใหทุกๆอิริยาบถ
เพราะฉะนัน้ การเดินทางไปที่ไหนก็แลวแต อยามุงทีจ่ ะไปสรางสํานัก หรือกอสรางในสถานตางๆ ใหมุงที่จะ
หลีกเรนในการบําเพ็ญภาวนาใหมาก มุงหวังที่จะ หาทางที่จะทําลายกิเลสภายในจิตใจของเราใหได ถาเรา
ทุกคนมีความตั้งใจในการทีจ่ ะปรารภความเพียรไมวาจะเดินทางไปทีไ่ หนก็แลวแต เราก็จะเกิดประโยชน
เดินทางไปพักตรงนี้เดินทางไป 15 วัน 20 วันไมดี เราก็เปลี่ยนสถานที่ไป ถาตรงไหนภาวนาดี เราก็อยู
ภาวนาใหนานๆ รูจักทีจ่ ะมีสติ มีปญญาทีจ่ ะรักษาจิตใจเรา
ถาจิตใจของเราเสื่อมถอยหรือวาทอถอย ก็พยายามที่จะหาอุบายปญญา ใหเกิดศรัทธาความเพียร
อยูเสมอ ตรงไหนที่จะเปนโทษที่จะทําใหสมาธิเสื่อม ปญญาเสื่อม เราก็พยายามที่จะหลีกหนี หาทางที่จะ
อยูในสถานที่สงบสงัด อันเปนเหตุที่กอใหเกิดสมาธิ กอใหเกิดปญญาอยูเสมอๆ จึงจะเปนผูซงึ่ มีความตั้งใจ
ในการประพฤติปฏิบัตจิ ริง ใหมุงหวังในการที่จะทําลายกิเลสเปนสิง่ ที่สาํ คัญ และมุงหวังในการที่จะ
ประพฤติปฏิบตั ิใหรูธรรมเห็นธรรม หรือใหจิตใจเปนธรรมขึ้นมา เพราะฉะนัน้ ใหพวกเราทุกคนพึงพยายาม
ประพฤติปฏิบตั ิ ไมวาจะอยูที่ไหนก็แลวแต ถาทําความเพียรไมดีก็ใหรูจักเปลี่ยน ใหรูจักหลีกเรนบําเพ็ญ
ภาวนา เราก็จะกอใหเกิดความสงบ หรือกอใหเกิดสมาธิ หรือกอใหเกิดปญญาในการที่จะ พิจารณาละ
ความโลภ ละความโกรธ ละความหลงออกไปจากจิตใจของเราได ในวันนี้ก็ใหความคิดเห็นพอสมควร ก็ขอ
ยุติแตเพียงเทานี้

