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คํานํา 

“ความสุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี” หมายถึง จิตที่สงบ ดับจากความโลภ ความโกรธ ความหลงภายใน

ดวงใจของแตละบุคคล เพราะพระนิพพานนัน้ เปนความสงบอันย่ิง หรือเปนความสงบอันเยือกเย็น เปน

จุดมุงหมายที่องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาทานทรงสอนพุทธบริษัททัง้หลาย ใหบําเพ็ญบารมีไปเพ่ือสิ่ง

นี้ คือ ชําระจติใจใหมีความสะอาด มีความบริสุทธิ์ เปนหวัใจของพระพุทธศาสนา... 

 พระพุทธองคนั้นทานไดชี้ทางบอกทางไว วาหนทางนี้เปนหนทางที่เลิศที่ประเสรฐิที่สุด สามารถที่

จะทําใหจติใจของเรานี้ไดพบความสุขที่แทจรงิ หรือพบความพนทุกข... 

 ทําอยางไรจึงทําใหจิตใจของเรานั้น ดับจากความโลภ ดับจากความโกรธ ดับจากความหลง สิน้

จากความทุกข... 

 พุทธโอวาท และธรรมเทศนาบางตอนในหนงัสือเลมนี้เปนหนทางใหผูปฏิบัติจริง ปฏิบัตติรงทั้ง

บรรพชิตและฆราวาสไดพบความพนทุกข  ไดพบความสขุที่แทจริง 

 อานิสงสผลบญุแหงธรรมทานนี้ ขอถวายเปนพุทธบูชา ธรรมบชูา สังฆบูชา บูชาพระคณุแดองค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆสาวก บิดามารดา และพอแมครอูาจารยทุกทาน 

 หากมีขอผิดพลาดประการใดขอไดโปรดยกโทษและอโหสิกรรมใหดวย และขออนุโมทนาบญุผูมีจติ

ศรัทธาทุกทาน ที่สนับสนนุการจัดพิมพหนงัสือนี้ใหสาํเร็จไดดวยดี ขออาราธนาคณุพระศรรีัตนตรัย และ

บารมีธรรมพอแมครูอาจารย ไดโปรดคุมครองทุกทานใหมีจิตมัน่คง มีปญญาประจกัษแจงในธรรมแหงองค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเทอญ 
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ประตูแหง มรรค ผล นิพพาน 

 

“ส่ิงใดที่เราเขาไปยึดมั่นถือม่ันไมมีทุกขเปนไมมี” 

 

“นักปฏิบัตินัน้ตองทําลายหรอืละอารมณทกุขขณะจิต ซึ่งเมื่อมีอารมณกิเลสเกิดขึ้น ตาเห็นรูป 

หูไดยินเสียง จมูกดมกลิ่น สิน้สัมผัสรส กายสัมผัสเย็นรอน ออน แข็ง 

เกิดความพอใจเกิดความไมพอใจ 

ขณะจติใดก็ตาม ในขณะจติตอมาตองทําลาย ละวางลงไปใหได 

ทําจิตใหวางจากอารมณใหได 

นี่แหละจงึเรียกวาการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือการพัฒนาจิตใจของเรานั้นใหดีย่ิงขึน้ไป 

ในปจจุบันธรรม ตองตอสูอยูที่ใจของเรานี่แหละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประตูแหง มรรค ผล นิพพาน 

 ในวันนี ้พวกเราทุกคนก็ไดมาประชุมกัน ซึง่เปนวันลงอุโบสถของพวกเรา การที่พวกเราทุกคนนัน้ได

มีโอกาสเขามาบวชในบวรพระพุทธศาสนา อันเปนศาสนาซึ่งองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทานผูซึ่งให

กําเนิดพุทธศาสนา คําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นเปนไปเพื่อความพนทุกขหรือเพื่อ

ความสุขที่แทจริง 

 แตกอนที่พระพุทธองคนัน้ทานจะทรงทําจติใจของพระองคนัน้ใหบริสุทธิ์ ตรัสรูเปนสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจานั้น ไมใชวาทานจะตรัสรูไดโดยงายๆ ในแตละภพแตละชาติ ที่ทานไดบําเพ็ญบารมีสราง

คณุงามความด ีตัง้แตปรารถนาความเปนพระพุทธเจานัน้ ทานก็สรางตั้งแตทานบารมี ศีลบารม ี เนกขัมมะ

บารมี ปญญาบารมี วิริยะบารมี ขันติบารมี สัจจะบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ทาน

เพียรพยายามที่จะสรางบารมีทุกส่ิงทุกอยางเพื่อที่จะไดตรัสรูเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไมใชวา

เกิดขึ้นมาแลวจะบรรลุธรรม รูธรรม เห็นธรรม หรือทําจิตใหบริสุทธิ์ไดเลย ฉะนั้นการที่จะสรางบําเพ็ญคณุ

งามความดนีัน้ก็เต็มไปดวยความยากลําบากกวาจะไดเปนองคสมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจาหรือพระ

อรหนัตสาวกก็เหมือนกัน ไมใชวาทานจะเกิดขึ้นมาแลวก็บรรลุธรรมเปนพระอรหันตไดเลยในชาติเดียว ทาน

ก็ตองบําเพ็ญสรางสมคณุงามความด ี เมื่อทานมีจิตใจปรารถนาพระนิพพานหรือความพนทุกขเปนที่สดุ 

ทานก็ทําเหตทุําปจจัยในการที่จะสรางบารมีทัง้สิบประการเหมือนกัน บางภพบางชาติก็ทําทั้งความดีความ

ชั่วสลับกันไป จนกระทั่งเหน็โทษของการกระทําที่ผิดศีล ผิดธรรมทัง้หลายทั้งปวง ก็ไมกระทํา ทําแตคณุงาม

ความดตีามคาํสั่งสอนของพระพทุธองค จึงทําจติใจใหบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได ดับความโลภ ดับความโกรธ ดับ

ความหลงภายในจิตใจไดก็เพราะอาศัยการสรางบารมีทั้งสิบประการ อาศัยความพากเพียรทีจ่ะไปใหถึง

จุดมุงหมายในจติใจ อยางเชน ครูบาอาจารยของเราที่สืบตอกันมา ตัง้แตสมัยพุทธกาลจนมาถึงหลวงปู

เสาร หลวงปูม่ัน หรือลูกศิษยหลวงปูม่ันสืบตอกันมา จนถึงหลวงพอชา 

 ในครัง้กอนนัน้ยังมีเขามีถํ้าบําเพ็ญเพียรภาวนา มีสถานที่สัปปายะเหมาะแกการบําเพ็ญภาวนา

เยอะ ปาเขายังมีมาก เมื่อครูบาอาจารยทานบวชในสํานักหรือในวัดที่อยูในหมูบาน ในตําบล ในอําเภอหรือ

ในจังหวัด ทานก็ไดหลีกเรนออกไปอยูตามปาตามเขาหรือตามถ้ํา สละความสุขทางโลกไมปรารถนาลาภ 

ยศ สรรเสรญิ หรือยศตําแหนงอะไรตางๆ ทานสละทกุส่ิงทุกอยาง หาที่หลีกเรนไกลจากบานคนไกลจาก

สังคม ไกลจากความวุนวายไปอยูตามถ้ําบาง บนเขาบาง ในปาที่สงบเงียบบาง อาศัยชาวบานบิณฑบาต

สองสามหลังคาเรือนหรือสีห่าหลังคาเรือนก็ตามแตจะสะดวกเพราะอยูไกลจากหมูบานไป หลีกจากบานคน 



ชาวบาน ชาวสวน ชาวปา ชาวเขา กิโล สองกิโล สามกิโลไปตามแตสะดวกในสถานทีน่ั้นๆ แตจดุสําคญัคือ 

หลีกเรน บําเพ็ญเพียรภาวนา เพราะไมมุงหวังในการแสวงหาลาภสักการะทั้งหลายทั้งปวง ไมมุงหวังในการ

แสวงหาลาภยศตําแหนงเปน พระคร ูสมเดจ็ เจาคณุอะไรก็ไมปรารถนาในเรื่องของพระไมปรารถนาความมี

ชื่อเสียง ไมปรารถนาความเปนเจาลัทธิทัง้หลายจะออกไปบําเพ็ญภาวนาเพื่อที่จะขัดเกลาจิตใจตวัเองใหมี

ดวงใจที่บริสทุธิ์เกิดขึ้น ใหจติใจปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง แมวาจะอยูในสถานที่ทรุกันดาร

หรือจะลําบากไปดวยปจจัยทั้งสี่ จีวร เครื่องนุงหมอาศัย ยังไมสมบูรณมากมายก็ตาม ก็ถือธุดงควัตร 

ประพฤติปฏิบัตติามธรรมวินยั ถือธุดงควัตรใชผาไตรจีวรเพียงสํารับเดยีว 

 ถาผาเกาบางทีก็ใชปะใชชุนเอา ใชผาบังสุกุลเอา เพียงเพื่ออาศัยบําเพ็ญเพียรภาวนาเทานัน้ ไมได

หวังในลาภจีวรทัง้หลายทั้งปวงอันมีเครื่องนุงหมที่จะประณีตขนาดไหนก็แลวแต ถึงแมวาจะใชผานุงหม

ตางๆก็พิจารณา บางทีในสมัยกอนก็ใชเพียงสังฆาเปนผาหม ไมมีผาหม ในการไปวิเวกตางๆก็ใชจีวรสังฆา

นี่แหละหมเพ่ือบรรเทาความหนาวบางแคนัน้เอง ไมไดแบกผาหมไปดวย ถึงแมบางแหงมีอากาศหนาวเย็น

ก็อดทนเอา บางครั้งนอนไมหลับก็ตื่นมาทาํความเพียร นอนดึกเปนผูนอนนอย อาหารจากการบิณฑบาตก็

ไมตองมากมายอะไรเพราะไมไดมุงหวังในรสชาติของอาหาร มุงหวังเพียงเพือ่บรรเทาทุกขเวทนาทาง

รางกาย เพื่อทีจ่ะขบฉันในการที่จะประทังชีวิตในการที่จะบําเพ็ญภาวนาในวันหนึ่งกบัคืนหนึ่งเทานั้น 

จุดมุงหมายไมใชฉันเพื่ออวนพีมีวรรณะผองใสมีวรรณะที่สมบรูณ แตฉันเพ่ือบําเพ็ญภาวนาเทานั้น 

 จุดมุงหมายของครูบาอาจารยสมัยกอน เตียงอาสนะบางทีจะอยูตามปาตามเขา ก็อาศัยเงื้อมผา 

เงื้อมถํ้า ในบางแหงที่จะจําพรรษาก็อาศัยชาวบานทํากระตอบหรือแคร กระตอบมีที่มุงบังพอสมควร ใช

หญาคาบาง ใบตองบาง ใบไมตางๆมาปกปดพอไดอาศัย  กางกลดบําเพ็ญภาวนา เสนาสนะก็ไมได

ตองการทีจ่ะหรูหราอะไร เพียงเพื่อไมใหฝนสาดมาเปยกเวลานั่งสมาธิหรือเวลาพักผอนบางแคนั้น ยารักษา

โรคนัน้ก็บางทก็ีไมคอยมีติดไป สวนใหญก็จะเปนสมนุไพรรากไมซึ่งอาจจะมตีิดไปในยามบาง เมื่อยามขัด

สน โดยสวนใหญแลวก็ใชธรรมโอสถรักษาทุกขเวทนา พิจารณาเวทนา แตมุงหวังที่จะอยูในสถานที่สงบ

สงัด ถึงแมบางแหงจะมีภยันตรายอันเกิดจากสัตวรายตางๆ มีดงเสือ ดงชาง หรือสตัวมีพิษทั้งหลายทั้งปวง

ซึ่งอยูตามปาลึก ตามเขา อาจจะมีภยันตรายซะก็ไมไดมีจิตใจหว่ันไหว ถึงแมวาจะมีจิตใจหว่ันไหวแตก็ยอม

สละชีวิตเพื่อทีจ่ะตองการรูธรรมเหน็ธรรมมีจิตใจเดด็เดีย่ว บางทานเขาไปอยูในปาบนเขาหรือในถํ้าใน

สถานที่ที่มีภยันตราย 



 สมัยกอนนั้นครูบาอาจารยซึ่งทานชอบไปประพฤติปฏิบัติในสถานที่สงบสงดั หรือตามปาตามเขาที่

ภยันตรายตางๆทานก็ไมหวงไมอาลัยในชีวิต ทานยอมสละทุกสิ่งทุกอยางเพื่อที่จะตองการรูธรรมเห็นธรรม 

มีใจเปนธรรมขึ้นมา อันนั้นเปนผูซึ่งมีจิตใจเดด็เดี่ยว มุงพระนิพพานเปนที่สดุ  ปจจัยส่ีตางๆ มีพอเพียงเพ่ือ

อาศัยเทานั้น เพ่ือบําเพ็ญภาวนา ทานก็ไมไดตองการอะไรนัน้จติใจจงึเปน ผูซึง่สํารวมในพระธรรมวินัย มี

ธุดงควตัรเปนเครื่องขดูเกลากิเลสภายในจิตใจของแตละทาน มีความเดด็เดี่ยวในการประพฤติปฏิบัติอยู

ตลอดเวลา ไมยุงเกี่ยวกับสังคมภายนอก พยายามหลีกเรนบําเพ็ญภาวนาเพื่อที่จะทาํใหจิตใจนัน้ปราศจาก

ความโลภ ความโกรธ ความหลงเปนสําคญั ถาไมถึงที่สุดแหงความพนทุกขก็กลับมาอยูกับหมูคณะ เมื่อมี

พรรษามากขึ้น อายุมากขึ้นก็มีสติในการที่จะบําเพ็ญเพียรภาวนาไปจนตลอดชีวิต นีค้ือการประพฤติปฏิบัติ

เพื่อที่จะเปนเจาลัทธิ หรือเปนอาจารย 

 เพราะบุคคลทีจ่ะสอนบคุคลอื่นไดนั้นก็ตองสอนตัวเองไดกอน เพราะฉะนัน้พระสงฆสาวกของ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นจงึทําตัวเองใหดีเสียกอน ทําจิตใจของตัวเองใหบรสิุทธิ์เสียกอนจึงจะมา

สอนบุคคลอืน่ใหรูจักหนทางดําเนนิไปเพื่อความพนทุกขอยางเชน หลวงปูเสาร หลวงปูม่ัน หรือครูบา

อาจารยลูกศิษยหลวงปูม่ันซึ่งสืบตอกันมาจนถึงหลวงพอชา ทานก็บําเพ็ญอยูในปา ในเขา ในถ้ําจนมี

ดวงใจที่บริสทุธิ์แลว ทานจึงออกมาสงเคราะหพระภิกษุสามเณรหรือญาติโยมทั้งหลายซึ่งเปนผูมีนิสัยปจจัย

ในการที่จะบําเพ็ญ ภาวนา ในการที่จะสรางบารมตีอไปไดเปนประโยชนตอคนทัง้หลาย 

 พวกเราทุกวันนี้เราอาศัยคุณงามความดขีองพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อาศัยมูลของ

พระพุทธเจาททีานไดสรางบารมีไวปจจัยส่ีในทุกวันนี ้ สรางวัดสรางอาสนะตางๆ ก็คอนขางทีจ่ะสมบูรณ

โดยสวนมาก ย่ิงสะดวกในการที่จะบําเพ็ญเพียรภาวนาใหย่ิงๆขึ้นไป แตกลับตรงกันขามบางที่บางแหงมี

ปจจัย ๔ บรบูิรณสมบรูณ แตการกระทาํความเพียรนั้นยอหยอนหรอืนอยลงไป จนกระทั่งไมสามารถที่จะ

ประพฤติปฏิบัติใหจติใจเปนธรรมข้ึนมาได เพราะโดยสวนมากแลวมีความประมาท ประมาทใจสถานีที่อยู 

ประมาทในปจจัย ๔  ซึ่งมพีรอมมูล เราเขามาบวชในสํานักหรือมาอยูใกลสํานักตางๆ เราไมไดมาอยูเหมือน

โรงเรียนประจาํ โรงเรียนประจําเปนอยางไร คือโรงเรียนกินแลวนอน ที่ภาษาทางโลกเขาบอกวาอยางนั้น 

พูดกันเลนๆวาเปนโรงเรียนกนินอน  ในวัดก็เหมือนกันไมใชเปนที่ที่จะฉันแลวก็นอน วัดหรือสํานกัปฏิบัติ

ตางๆ เปนสถานที่ประพฤตปิฏิบัติเพื่อที่จะขูดเกลาจิตใจของเราใหถึงพระนิพพานเปนที่สดุ อาศยัสถานที่ซึ่ง

เปนมงคล อาศัยธรรมวินัย อาศัยขอวัตรปฏิบัติทีค่รูบาอาจารยวางไวเปนเครื่องที่จะสํารวมจิตใจของเราให

อยูในขอบเขตของธรรมวินัย เอาธุดงควตัรมาขูดเกลาจิตใจของเราทีจ่ะแกไขกิเลสใหออกไปจากจิตใจของ



เรา มาประพฤติปฏิบัติ เพราะฉะนัน้ในวัดหรือสํานักตางๆเปนสถานที่เหมาะสมหรอืเปนสมรภูมิเหมาะสม

ในการที่จะตอสูกับกิเลสภายในใจของเรา 

 นักรบเมื่อออกรบแลว มีอาวุธครบแลว ก็ตองออกสงครามทําศึกกับศตัร ู ถาไมชนะก็ยอมตายใน

สนามรบ ถาตายในสนามรบก็เปนวีรบุรุษ แตถาชนะขาศึกขึ้นมาได ทําลายขาศึกหมดส้ินไปได ทางโลกก็

ถือวาเปนวีรบุรุษเดนตายรอดจากสงครามออกมาไดซึ่งเปนสงครามทีส่าหัสสากรรจ ในทางพระพทุธศาสนา

ก็เหมือนกัน  เมื่อเราเขามาบวชในเพศผากาสาวพัสตรอันเปนธงชัยของพระอรหนัต มีศีล สมาธ ิ ปญญา 

เปนอาวุธประจําใจของเราทีจ่ะตอกรกับกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง เราก็ตองเขาตอสูกับ

กิเลสภายในใจของเรา ใชอาวุธทุกสิ่งทุกอยางที่จะทําลายกิเลสภายในดวงใจของเรานี้ใหส้ินซากไปใหได 

เมื่อเราอาศัยปจจัย๔จากชาวบาน เราก็ตองรูจักพิจารณาเพียงเพื่อบําเพ็ญสมณธรรม ในวันหนึ่งกับคืนหนึง่

เทานัน้ เปนผูมีความมักนอยสันโดษ พิจารณาในภัตตาหาร การขบฉันตางๆไมใหเกิดความอยากในรส

อาหาร พิจารณาใหเหน็เปนอาหารปฏิกูลสัญญา ใหจิตใจเปนกลางเปนอุเบกขา และฉนัภัตตาหารดวย

ความมีสต ิ หรือพิจารณาอาหารหลังฉนัใหเหน็เปนอหาเรปฏิกูลสัญญา แยกแยะดังที่เคยแนะนําบอกกลาว

ไว สวนที่เปนประโยชนก็ดูดซึมเขารางกาย สวนที่เปนของเสียก็เปนของหนักของเบา ตองพิจารณาอาหาร

อยูเสมอ หรือเสนาสนะที่เราไดอาศัยก็เพียงเพื่ออาศัย บําเพ็ญภาวนาไมนานนัก เมื่อรางกายเราแตกสลาย

ลงไปเสนาสนะนัน้ก็เนาเปอยผุพังไป ก็ประกอบไปดวยธาตุ๔ก็ตองรูจกัพิจารณา อาศัยเพียงเพ่ือบรรเทา

ทุกขเวทนาทางรางกาย และบางครั้งก็ใชธรรมโอสถพิจารณารางกาย พิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นในสวนตางๆ

ของรางกาย ใชศีล สมาธิ ปญญา พิจารณาถอดถอนออกจากความยึดมั่นถือม่ันในกายตน 

 เมื่อเราสํารวมในปจจัยทั้ง๔ ไมมีความยินดี ไมมีความโลภ ในปจจัยทั้ง ๔ มีความมักนอยสันโดษ 

จิตใจเราก็ไมกังวลกับสิ่งอันใดทัง้ส้ิน เพราะลาภสักการะภายนอกเราก็ละมันแลว ในการแสวงหาทรัพย

ภายนอกจากชีวิตของฆราวาสทั้งหลายทั้งปวง การจะมาอยูเปนสมณะ เราจะแสวงหาลาภหรอืปจจัย๔ 

ลาภสักการะกับสิ่งทัง้หลายทั้งปวง เราก็ไมปรารถนา เราปรารถนาที่จะอาศัยปจจัย๔ เพียงเพื่อบําเพ็ญ

ภาวนาเพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเทานัน้ไมใชหรือ พึงพิจารณามรณานุสติ คือความตายอยูเสมอๆ ความตาย

นั้นตดิตามเรามาตลอดเวลา ตัง้แตเกิดมา ยอมมีความตายเปนที่สุด บางคนอายุนอยกวาเรา ก็เสียชีวิตไป

แลวก็มี บางคนมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนทําใหเสียชีวิต บางคนมีอุบัติเหตทุําใหเสยีชีวิต เราก็จะหลีกเล่ียง

ไมพนสิ่งตางๆ เหลานัน้เหมือนกัน แตในขณะที่เรายังมีรางกายครบถวนบริบูรณอยูนี้ เราทําไมไมรีบเรง

ขวนขวายในการที่จะปรารภความเพียรใหเกิดสมาธิ เกิดปญญาขึ้น เมื่อเราอยูในสถานที่อันสงบ สงดั



พอสมควรแลว ปจจัย ๔ ก็พอสมควร ถึงแมวาปจจัย ๔ บางอยางจะมากเกินไป เราก็พิจารณาที่จะใชแต

พอดี ไมใหเกิดกิเลสภายใน มีความสงบเยือกเย็นใจอยูเสมอ ไมกังวลใจกับปจจัยทั้ง ๔ หรือสิง่ภายนอก

ทั้งหลายทั้งปวง มีสติที่จะเฝาดูแลรักษาจิตใจของเราไปทุกๆขณะจติ เมื่อเรามีโอกาสอันดีเชนนี ้ เราอาศัย

อาวุธคือ ศีล สมาธิ ปญญาที่จะตอสูกับกิเลส เมื่อเรามีพ้ืนฐานของใจคือ ธรรมวินัย คือสติวินัย ไมลวง

ละเมดิในสิง่ทัง้หลายทั้งปวง มันก็ไมมีความกังวลใจอะไร มีสตทิี่จะเฝาดูจิตใจของเราไป 

 เมื่อสติเฝาดูจติใจของเรานัน้ อารมณกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานั้น เราก็จะเห็น เพราะ

กิเลสไมไดเกิดขึ้นกับตนไมในปานี้หรือกับศาลา หรือกุฏิเสนาสนะ ทั้งหลายทั้งปวง เกิดขึ้นภายในดวงใจของ

เรานีท้ี่ยังมคีวามหลง มีสตเิฝาดูใจเราไปตลอดทุกๆขณะจิต มีเวลาก็ทําสมาธิภาวนาในอิริยาบถนั่งสมาธิ 

หรือเดินจงกรม อันนีต้องทําใหมากเจริญใหมากในแตละวัน เพราะการที่จะประชุมรวมกันตอนเชา ตอนเย็น

เราก็ไมไดมารวมกัน มีเวลาวางมากในวันหนึง่ๆ การทํากิจรวมกันนั้นก็มีนอย เมื่อทํากิจธุระสวนรวมเสร็จ

แลว ตองมีสตมีิปญญามีความกระตือรือรนในการที่จะหาโอกาสหาเวลาที่จะเขาที่เดินจงกรม หรอืนั่งสมาธิ

ภาวนาอยูโดยสม่ําเสมอ ถายังไมสํารวมในอิริยาบถนั่งสมาธิหรือเดนิจงกรม ก็สํารวมในใจของเราทุกๆขณะ

จิตตั้งแตตื่นนอนขึ้นมา มีสตริะลึกรู ก็เฝาดูใจเราทุกอิรยิาบถ ตั้งแตทํากิจธุระสวนตัวไปตลอดทัง้วัน ไมวา

ยืน เดิน นั่ง หรือทํากิจธุระอะไร ก็มีสติเฝาดูใจของเรา เพราะกิเลสเกิดขึ้นที่ใจของเรานี ้ เมื่อเฝาดูใจของเรา 

ก็จะเห็นกิเลส เห็นความทุกข 

 เมื่อเหน็กิเลสเห็นความทุกข เราก็ตองคนหาสาเหตุของความทุกข และหาทางที่จะดับความทุกข

ภายในใจของเราใหได เมื่อเราสํารวมจิตใจอยูในสถานที่สงบสงดั รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ภายนอกก็มีได

นอย เพราะเราไมไดของเกี่ยวกับสังคมหรือสิ่งภายนอกมากมายนัก อยูในปา อยูในเสนาสนะทีส่งบสงัด 

ความนึกคดิปรุงแตงภายในใจของเรา ซ่ึงชอบปรุงแตงไปในเรื่องอดีต ปรุงแตไปในเรื่องอนาคต ปรุงแตงไป

ในเรื่องทางบานหรือญาติพ่ีนอง หรือความกังวลใจทั้งหลายทั้งปวง อันนั้นเปนอารมณของกิเลส 

 เมื่อนึกคดิปรุงแตง มีความฟุงซานภายในจิตใจ จิตใจก็มีความกระวนกระวาย มีความเรารอน 

จิตใจก็ไมสงบ เพราะฉะนัน้จึงบอกไววา เราจะจําเปนทีจ่ะตองหาโอกาส หาเวลาสํารวมจิตใจของเรานั้น ทํา

สมาธิภาวนาอยูใหสม่ําเสมอ อารมณที่เปนกิเลสความฟุงซานทั้งหลายทั้งปวงก็จะระงับดบัลงไปดวย

อํานาจของสมาธิซึ่งเกิดภายในใจของเรา 



 ถึงแมวาในเบื้องตนสมาธิจะยังไมปรากฏข้ึน แตถาเราปรารภความเพียรอยูทุกๆวัน สมาธิก็ยอม

เกิดขึ้น อารมณตางๆความนึกคดิปรุงแตงภายในใจตางๆก็นอยลงไปเรื่อยๆ บรรเทาเบาบางลงไปเรื่อยๆ 

เพราะเรามีสตจิดจออยูกับคําภาวนา ความสงบภายในจิตใจของเราก็คอยๆเพิ่มข้ึนๆ จิตใจเปนหนึ่ง มีสติตัง้

ม่ันอยูในปจจบัุนธรรม สามารถที่จะเหน็จติของเรา เห็นอารมณภายในใจของเราวาเปนคนละสวนกัน เห็น

จิตแยกจากอารมณ เหน็อารมณแยกจากจิต ซึ่งแตเดมินั้นจิตกับอารมณภายในใจของเราก็เปนอันหนึ่งอนั

เดียวกัน ความโกรธ เราก็คดิวาเปนใจของเรา ความพอใจ ความไมพอใจในรูปเสียง กลิ่น รส สัมผสั แตเดิม

เราก็คิดวาเปนใจของเราทกุสิ่งทุกอยาง จิตของเรานัน้ก็กระทบกับทาง ๒ ฝงคือ ความพอใจ ความไมพอใจ

อยูตลอดเวลา 

 เมื่อเรารูจักสํารวมในขอวัตรปฏิบัต ิสํารวมในศีลของเรา สํารวมในสมาธิ จิตของเรานัน้ก็จะสงบ จติ

ของเรานัน้ก็จะแยกจากอารมณ เมื่อตาเหน็รูป หูไดยินเสียง อารมณเกิดขึ้น เกิดความพอใจ เกิดความไม

พอใจ เมื่อเรามีสติมีสมาธิ เราจะเห็นอาการอันนัน้ในขณะนั้น ในขณะจตินั้น ในปจจุบันธรรมในขณะนัน้ 

เราจะเห็นอารมณ ตาเหน็รูปเกิดความพอใจขณะนัน้ จิตเราก็จะไมวิ่งตาม เราก็จะมีอุบายปญญาพิจารณา

เห็นความไมเที่ยงของรปูอันนั้น ไมวาจะเปนรูปวัตถุธาตุทัง้หลาย หรือส่ิงทีม่ีชีวิตก็ตาม สตปิญญาจะ

พิจารณาเหน็ความไมเที่ยง ความไมใชตวัตน แลวก็ปลอยวางลงไป สติก็จะตั้งมัน่อยูในปจจุบันธรรม จติก็

วางจากอารมณ หรือตาเห็นรูปเกิดความไมพอใจเกิดขึ้น เกิดความไมชอบในรูปนัน้เกิดขึ้นก็ตาม สติปญญา

ก็จะมาพิจารณาเหน็ความไมเที่ยงของอารมณนัน้ สติก็จะเหน็จติแยกออกจากอารมณ และมีอุบายปญญา

ที่จะพิจารณาปลอยวางอารมณทั้งหลายทั้งปวงไปจากใจของเรา 

 ไมวาจะเปนเสียง กลิ่น รส สมัผัส ก็เปนเชนเดียวกันนั้นแหละ อารมณที่กระเพื่อมภายในใจของเรา

จะมีความพอใจและมีความไมพอใจ หรือความเฉยๆก็ตาม อันนัน้เปนความไมเที่ยงทัง้หมดทัง้สิน้ ความ

พอใจก็ไมเที่ยง ความไมพอใจก็ไมเที่ยง ความเฉยๆ ก็ไมเที่ยง แตในเบื้องตนนัน้ใหมีสติ มีสมาธิอยูกับ

ปจจุบัน ธรรมอยูกับอุเบกขาหรือความเฉยๆเสียกอน ใหยึดตรงนี้เสียกอน ใหจิตเปนกลางเสียกอน 

เพราะฉะนัน้เมื่ออารมณตางๆมีนอย เพราะเราไมคลุกคลีอยูกับส่ิงตางๆภายนอกมากมายนัก จิตก็วางจาก

อารมณตางๆไดงาย เมื่อเรา มีสติเฝาดูใจ มีสมาธิในการที่จะทําใหจติมีความสงบอยูเสมอ มีปญญาที่จะ

พิจารณาอารมณภายในใจเราออกไปตลอดเวลา เมื่อจติวาจากอารมณเราก็ทําสมาธิ จติก็จะยิ่งแนบแนน

ข้ึนไป มีความสงบขึ้น ละเอยีดขึ้น มคีวามตัง้มั่นของจติมากขึ้น ถาไมมีอารมณเกิดขึ้น เราก็ยกรางกายของ

เราขึ้นมาพิจารณา จะพิจารณาอาการ ๓๒ ก็ด ีจะพิจารณา อสุภกรรมฐานก็ดี จะพิจารณาใหเห็นเปนธาตุ



กรรมฐานก็ด ีจะพิจารณาอยางใดอยางหนึ่งก็ได ซึ่งสตปิญญาเราถนดั หรือชอบพิจารณาสวนใดสวนหนึง่ก็

ได ตามแตจรตินิสัย แตใหสติปญญาพิจารณาใหเหน็ความไมเที่ยง ความไมใชตัวตนของรางกายนี้ 

 เมื่อจิตสงบเราก็ยกรางกายนี้ข้ึนมาพิจารณาอยูเสมอๆแตไมใชวาจะพิจารณาเพียงครั้งเดียวแลวก็

หยุดพิจารณาไปเปนเดือน การพิจารณารางกายนี้ตองพจิารณาซ้ําๆ ซากๆ จนจิตเห็นชดัประจักษข้ึนที่ใจ

นั่นแหละ ในเบื้องตนสตปิญญาซึ่งยกรางกายขึ้นมาพิจารณาเหน็ความไมเที่ยว เหน็ความไมใชตัวตน 

อาจจะปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นเพียงชั่วคราวก็ตาม เราก็ตองพจิารณาสม่ําเสมอจนกระทั่งจติเห็นชดั

แลวก็คอยๆปลอยวางออกไปโดยสิ้นเชงิเปนลําดับๆไปในแตละสวนของรางกายเรา ตัง้แตความยึดมั่นถือ

ม่ันในรางกายอยางหยาบ อยางกลาง อยางละเอียด ในเบื้องตนก็จะถอดถอนความยึดมั่นถือม่ันอยาง

หยาบออกไปกอน ในเรื่องรางกายของเรานี้แหละ อนันีเ้ปนเปาหมายแหงการพิจารณา เปนประตู เปนทาง

แหงมรรคผลนพิพาน เปนปากทางที่จะดําเนินไป คือมรรคทีด่ําเนนิไป ศีล สมาธ ิปญญา พิจารณาภายใน

กายตน หรือพิจารณาเวทนาในรางกายของเรานี่แหละใหเห็นความไมเที่ยง ความไมใชตัวตน ถามีอารมณ

เกิดขึ้น มีความโลภ มีความโกรธ มคีวามกําหนัดยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นภายในใจของเรา ก็มีสติสมาธิ

ที่ตัง้มัน่ มีปญญาที่จะพิจารณาเหน็ความไมเที่ยง เห็นความไมใชตัวตนของอารมณอันนั้นแลวแต

สติปญญา แลวแตอุบายปญญาของตัวเรา  ซึง่ถามีสมาธิตั้งมั่น อบุายปญญาก็แหลมคมหรือวองไวในการ

ที่จะละ ปลอยวางอารมณออกไปจากจิตใจของเราไดอยูเสมอๆ 

 สติสมาธิทีต่ัง้มั่นอยูในปจจุบันธรรม สามารถที่จะเห็นจติเหน็อารมณที่เกิดขึ้นภายในใจของเรา 

อารมณอยางหยาบซึ่งเกิดขึ้น ความโลภ เราก็พิจารณาในปจจัย๔แลว จิตใจเราก็มีความมักนอย สันโดษ 

ไมกังวลใจอะไร อารมณแหงความโกรธ ความไมพอใจก็มีนอย เพราะเราไมยุงเกี่ยวกับสังคมทัง้หลาย การ

พูดคุยเราก็สํารวม พูดแตนอย อารมณตางๆก็มีนอย ถามีข้ึนมาในการทีจ่ะพูดจะคุยกับหมูคณะที่อยูรวมกัน 

หรือกับญาติโยมทั้งหลายเราก็มีสติ มีสมาธิ ตั้งมั่น มีปญญาที่จะพิจารณาละความโกรธ ละความไมพอใจ 

ออกจากจิตใจเราไดงาย เพราะสติสมาธิ ตัง้มั่นอยูในปจจุบันธรรม มีอารมณเกิดขึ้นก็เห็นอารมณนั้นวาเปน

ของไมเที่ยง เกิดขึ้นแลวดับไปเปนของไมใชตัวไมใชตน เจรญิเมตตาใหอภัยซึ่งกันและกัน ละออกไปใหเร็ว

ที่สุด 

 หนาที่การงานของเรานัน้ ไมเก็บไมกักขังอารมณที่ไมดีไว ซึ่งเปนกิเลสซึง่เปนความทุกข สติปญญา

ตองรูเทาทนัอยูทุกขณะจิต ในเบื้องตนอารมณอยางหยาบนั้นเห็นไดชดั สติ ปญญาจึงเห็นไดชัด และ

สามารถที่จะชําระออกจากจิตใจไดเร็ว อารมณอยางกลางหรืออยางละเอียดซึ่งเปนกิเลสอยางละเอียดนั้นก็



จะไมโผลข้ึนมา เปาหมายแหงการพิจารณาคือ ลดกิเลสอยางหยาบ ซึ่งเราไมควรเก็บกักขังไวหรือเอาไป

นอนดวยตอนกลางคืน พิจารณาและ ทําลายใหหมดสิน้ไปจากใจของเรากอนที่จะจําวัด มีสติสมาธปิญญา

พิจารณาจนกวาจะหลับ เพราะฉะนัน้ในทุกวันที่มีอารมณเกิดขึน้ภายในใจของเราซึ่งเปนกิเลส นักปฏิบัติ

นั้นตองทําลายหรือละอารมณทุกๆขณะจติซึ่งเมื่อมีอารมณกิเลสเกิดขึ้น ตาเห็นรปู หูไดยินเสียง จมูกดม

กล่ิน  ล้ินสัมผัสรส กายสัมผัสเย็นรอน ออน แข็ง เกิดความพอใจ เกิดความไมพอใจขณะจติใดกต็าม 

ในขณะจิตตอมาตองทําลาย ละวางลงไปใหได ทําจติใหวางจากอารมณใหได นี่แหละจงึเรียกวาการ

ประพฤติปฏิบัติธรรม หรือการพัฒนาจิตใจของเรานัน้ใหดีย่ิงขึน้ไป ในปจจุบันธรรมตองตอสูอยูที่ใจของเรา

นี่แหละ 

 กิเลสเกิดขึ้นทีใ่จ ความโลภความโกรธความหลง ศีล สมาธิ ปญญา ก็ดับกิเลสที่ใจของเรานี้ ให

ตอสูในสนามรบ คือดวงใจของเรานี้แหละ ในปจจุบันนี้แหละ ห้ําหัน่กิเลสไป เกิดขึ้นมาแลวตองทําลายไป

เดี๋ยวนั้น ไมเกบ็ไมกักขังไว อยางนอยที่สุดไมเก็บกักขังขามคืน วันนีมี้กิเลสอยูสิบเรื่อง ก็ตองพิจารณาละให

หมด 

 ถานักปฏิบัติที่มีสต ิมีสมาธิ มีปญญารูเทาทันในปจจุบัน  เขาก็จะสามารถละไดในปจจุบัน ธรรมซึ่ง

กิเลสนั้นเกิดขึน้ในขณะนั้น อุบายปญญาก็เขาทําลาย ละวางออกไป จิตก็วางจากอารมณ มีสตมีิสมาธิอยู

ในอิริยาบถทั่วไป หลังจากนั้นแลวก็อีกครึ่งชั่วโมงกิเลสก็เกิดขึ้นมาอีก หรืออีกชั่วโมงกิเลสก็เกิดขึ้นมาอีก 

อาจจะเกิดจากตาเห็นรูป หูไดยินเสียงหรือเกิดความรูสึกภายในจิตใจของเราเกิดขึ้น สตปิญญาก็ตอง

พิจารณาอารมณในขณะนัน้เลย ใหละวางไปจากจิตใจของเรา ใหจติวางจากอารมณ เมื่อทําเชนนี้อยู

เสมอๆ เมื่อเวลาเราเขาที่ สํารวมอิริยาบถนั่งสมาธ ิมีสตกํิาหนดอยูกับกรรมฐานที่เราภาวนา จิตของเราก็จะ

เปนสมาธิ รวมไปสูความสงบไดงาย ทําจิตใหสงบไดงาย เพราะจิตเราวางจากอารมณ ไมคอยมีอารมณ

รบกวนจิตใจของเรา กําหนดสติอยูกับกรรมฐานที่เราภาวนา เราก็มีสตติั้งมัน่อยูตรงนัน้ จติก็ละเอียดลงไป 

สมาธิก็ปรากฏขึ้นจากอยางหยาบก็ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆหรืออยูในอริิยาบถเดินจงกรมก็ตาม เมื่อเขาที่

ทางเดินจงกรม เราก็ไมมีอารมณอะไรคั่งคางที่ผานมา เมื่อเรากําหนดสติเกี่ยวกับการกาวเดินจิตเราก็เปน

หนึง่อยูตรงนัน้ เพราะสตปิญญา คืออารมณตางๆออกไปจากใจเราทุกขณะจติ ถาเราไมเก็บไมกักขัง

อารมณไว เพราะฉะนัน้การสํารวมในแตละวันจงึไมเห็นจะตองมีเรือ่งยุงยากลําบากอะไรเลย เพราะในวัน

หนึง่กับคนืหนึง่ก็เปนเหมือนกันนั่นแหละ วนัพรุงนี้มะรนืนี้ก็เปนเหมือนกัน 



 ในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ถาเรายังเปนผูซึ่งควบคุมจติใจตวัเองไมได เราก็กําหนดเวลาวาเราจะนอนวัน

ละกี่ชั่วโมง ขนาดไหนจึงจะดีแลวก็ควรที่จะทําตามความตัง้ใจอันนั้น  ไมใชยอมแพกิเลส เชน กําหนดวาจะ

นอน ๔ หรือ ๕ ชั่วโมงก็ตาม เมื่อถึงเวลาแลวตองลุกขึ้นตอสูกับนิวรณ ทําความเพียร นีค่ือการฝกทวน

กระแสของกิเลส ไมใชวาเรากําหนด ๔ ชัว่โมง หรือ ๕ ชั่วโมง แลวนอน ๕ ชั่วโมงแลวอยากจะนอนตอก็นอน

ไป ไมไดสะดุงกลัวตออะไรทั้งหมดทัง้สิน้ ถาเปนองคหลวงพอชาทาน สมัยกอนทานใชอุบายปญญาของ

ทานเมื่อถึงเวลาแลวทานบอกกับตัวเองวา เมื่อทานมสีตริูวาถึงเวลาที่จะตื่นแลว มีสตริูวาถึงเวลาที่จะตืน่

แลว ทานก็ตักเตือนจิตใจตัวเองวาหนึ่งนรก สองนรก สามนรก สอนตวัเองวาถาไมตื่นนะลงนรก ยํ้าถึง ๒-๓ 

ครั้ง เพื่อที่จะใหดดีตัวขึ้นจากเสื่อ จากหมอนทีท่ําความเพียร เพราะเปนอุบายเฉพาะองคทานในแตละอยาง 

วาใหจิตใจกลัวตอนรก กลัวตอภพภูมิไมด ีทานจะไดกระทําความเพียร จะไดกระตุนเตือนจติใจ เราก็ตองมี

อุบายปญญา หาอุบายปญญาใหได นอนขนาดไหน จงึจะพอดีโดยปกติ นอกจากวาอาพาธ หรือวาทํา

ความเพียรมาหลายวันตอเนือ่ง เหนื่อยลาก็ผอนไปได อาจจะ ๕-๖ ชั่งโมง เปนบางครั้งก็ไมเปนไร หรือ

บางครั้งเราขยันทําความเพียรมากๆอาจจะนอนนอยลงก็ได 

 เราตองรูจักพลิกแพลงในเรือ่งของการที่จะทําความเพียร หรือในเรื่องกระบวนทาทีจ่ะตอสูภายใน

ใจของเรา เมื่อเราจบัเวลาในการนอนของเราเรยีบรอยแลววานอนขนาดไหนจึงจะพอด ี การขบฉัน

ภัตตาหารของเราก็มีเพียงครัง้เดียวเทานั้น อันนี้ก็พิจารณาไดงาย เราฉันภัตตาหารเพียงเพื่อบรรเทา

ทุกขเวทนาทางรางกาย เพียงเพื่อบําเพ็ญภาวนาในวันหนึ่งกับคนืหนึง่เทานั้น  พิจารณาอาหารแตพอดีไมให

แสลงโรค ไมใหแสลงตอรางกายของเรา ฉันภัตตาหารแตพอด ีบางครัง้ก็มากเกินไป ก็แลวแตที่จะหาอุบาย

ที่จะขดูเกลากิเลส ตอสูกับกิเลสที่อยูภายในใจของเรา แตสําหรับพระที่อยูในสํานกัของเรานี้ อาหารนัน้

ไมไดนอย คอนขางจะมากเกินไปดวย แตก็ตองรูจักในการที่จะพิจารณาฉันแตพอดีเปนสิ่งสําคญั ไมใชวา

ฉันภัตตาหารไปดวยความอยาก  

 เมื่อฉันภัตตาหารไปดวยความอยากไมมีประมาณ เมื่อฉันมาก ก็จะนอนมาก เมื่อนอนมากก็จะทํา

ความเพียรนอย อันนี้เปนชวงของกิเลสที่จะดําเนนิจติใจใหเส่ือมถอยลงไป เพราะฉะนั้นเมื่อไรเราสํารวมการ

ขบฉันแตพอด ีไมใหเกิดนิวรณมาก เราก็มีสติ มีสมาธิ มีปญญาที่จะหามนิวรณ เราก็มีเวลามากในการที่จะ

ปรารภความเพียรไปตลอด สติก็ตัง้มัน่ขึน้ไดงายเพราะกายก็เบา จิตก็เบา มีสติทําสมาธิไปทุกๆ อิริยาบถ 

สํารวมจิตใจของเราอยูเสมอ ในจติใจของเรานีต้องปรารภความเพียรอยูตลอดเวลา ไมใชวาปรารภในการ

คลุกคลีกันหรอืพูดคุยกัน เห็นหมูคณะ เห็นเพื่อนสหธรรมิกก็ดูดกันเขาไปเหมือนแมเหล็ก กระแสแมเหล็ก



ดดูเขาไปรวมกันอยางนั้นมนัไมถูก มันตองเปนกระแสแมเหล็กที่ผลักกันออกคนละขั้วๆ เหน็กันก็ดีดออก

หางๆ และเดินเขาที่ทางจงกรม นัง่สมาธิ ปรารภความเพียร 

 นักปฏิบัติ ครูบาอาจารยสมัยกอนตองทาํแบบนั้น การพูดคุย พูดคุยแตจําเปน ถึงแมวาทํากิจ

รวมกันก็ตามจะ ๒๐ องคหรือ ๕๐ องคก็ตามหรือ ๑๐๐ องคก็ตาม ถาผูปฏิบัติอยูในหมูนั้น ก็จะสํารวมสติ

สํารวมจิตใจอยูทุกๆ อิริยาบถ การพูดคุยเมื่ออยูรวมกัน ก็จะพูดคุยกันแตนอย เมื่อเสร็จธรุะสวนรวมก็จะไม

สนใจในการพูดคุย ก็จะดดีตัวออกไปหาที่สงบสงดันัง่สมาธิหรือเขาที่เดินจงกรม นั่งสมาธิอยูเปนประจําโดย

สมํ่าเสมอ นีค่อืการปรารภความเพียรของผูที่หวังมรรคผลนิพพานเปนที่สุด ทานจะทําเชนนี้ไปตลอด เพราะ

ตราบใด เมื่อกิเลสไมสิ้นไปจากใจ ทานก็จะไมคลายจากความเพียร ถายังมีลมหายใจอยูก็จะตอสูทําความ

เพียรไปตลอด นักประพฤติปฏิบัตินัน้ตองเปนเชนนี ้

 เมื่อเราตองการที่จะพักผอน จําวัตรขนาดไหนจึงจะพอดี ฉนัขนาดไหนจงึจะพอด ี การทําความ

เพียรขนาดไหนจึงเปนสมาธเิกิดขึ้น นัง่สมาธิวันละชั่วโมง เดินจงกรมวนัละชั่วโมง สมาธิไมเกิด ก็นั่งเปน ๓

ชั่วโมง เดนิจงกรมเปน ๓ ชัว่โมง สมาธิไมเกิด ก็นัง่เปน ๔ ชั่วโมง เดนิจงกรมเปน ๔ ชั่วโมง ทําใหมาก

จนกวาสมาธิจะเกิดขึ้น เพราะเรามีเวลาวางมากในวันหนึ่งกับคนืหนึ่ง ทางโลกเขายังทํางานวันละ ๗-๘ 

ชั่วโมง บางคนนัน้ทํางานมากกวานั้น ทําเกินเวลาอีกเพื่อที่จะหาปจจัยมาเลี้ยงครอบครัว เราเปนผูมาผูเดียว

ไปผูเดียว มีเวลาวางมากตลอดทัง้วัน ซึง่เราก็ไมไดใหมารวมกันตอนเชาตอนเย็น มีเวลาในการปรารภความ

เพียรมาก เราเอาเวลาที่มากนั้นไปนอน ไมทําความเพียร สมาธิจะเกิดขึ้นทีต่รงไหน เราปรารถนาทีจ่ะรูธรรม

เห็นธรรม ปรารถนาที่จะละกิเลสภายในจิตใจของเรา แตถาไมปรารภความเพียร ไมเดินจงกรม ไมนั่งสมาธ ิ

มีแตคลุกคลีกัน สมาธิจะเกิดขึ้นไดอยางไร  

 เพราะฉะนัน้เราตองฉลาดในเรื่องของจิตของเรา รูจักทวนกระแสของกิเลส ทวนกระแสจติทํา

อยางไรสมาธิจึงจะเกิดขึน้ ความตายก็มาปรากฏขึ้นกับเราตลอดเวลา นั่นแหละ ไมชาก็เร็วเราอยาคิดวาเรา

จะมีอายุถึง ๗๐-๘๐ ป มันก็ไมแนนอน นอนหลับคนืนี้หายใจเขา อาจจะไมหายใจออกก็ได หายใจออก

เสร็จอาจจะไมหายใจเขาก็ได ความตายตามตดิมาตลอดเวลา ครูบาอาจารยที่ปฏิบัต ิทานจงึมคีํากลาววา 

มัจจุราชตามไมทัน เพราะทานปลอยวางทุกสิ่งทุกอยางออกจากใจ มัจจุราชทานตามสมมติ ตามมาสมมติ

ก็ตามแตเพียงธาตุขันธเทานัน้ ธาตุขันธก็แตกสลายไปตามกัน เปนธรรมชาติปราศจากกรรมทั้งหลายทั้ง

ปวง ซึ่งจะตดิตามไป ตามไดแตสมมติเพียงธาตุขันธเทานั้น เพราะฉะนัน้เมื่อเราปรารภความเพียรอยูเสมอ 

สมาธิเกิดขึ้น จิตใจเปนหนึ่งตั้งมั่น เราก็จะเหน็จติแยกจากอารมณ  เมื่อเหน็แลวเราก็ทําใหมาก ทําใหจิต



เปนหนึ่งอยูเสมอๆ ทุกๆ อิริยาบถ ตั้งแตเรานั่งสมาธิจิตสงบ เดนิจงกรมจิตไมสงบ หรือเดนิจงกรมจิตสงบ 

นั่งไมสงบ ก็ทาํความเพียรจนนัง่ก็สงบเดินก็สงบ 

 แตกอนนัน้ พอออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิ หรือออกจากอิริยาบถเดินจงกรม จติใจก็หลงไปกับ

อารมณทั้งหลายอีก จิตใจก็ไมสงบทรงอารมณอยู ทรงสมาธิอยูไดไมนาน เราก็พยายามที่จะมีสติ ตาม

รักษาจิตใจของตน เมื่อเวลาออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิก็ตาม มีสติเฝาดูใจเราตอไป สะกดรอยตามทุกๆ

ขณะจติ เหมอืนกับเรานัง่สมาธิหรือเหมือนกับเราเดนิจงกรม สติสมาธิก็ตอเนื่องกันไปเปนสายมีความสงบ

เกิดขึ้นจนจิตเปนหนึ่งตัง้แตเดินจงกรม นั่งสมาธ ิ หรือยืนทําอะไรก็แลวแต จติเปนหนึ่งไปตลอดทุกๆ 

อิริยาบถ เหมือนกับที่องคหลวงพอชาทานวา เหมือนเราเปดกอกน้ําหยดไปทีละหยดหางๆ เปดกอกน้ํา

นอยๆ ก็หยดทีละหางๆ เราก็เรงกระแสน้ําขึ้น หยดก็ถ่ีข้ึนๆจนเรงน้ําใหเต็มที ่จากหยดน้ําก็เปนสายน้ําติดตอ

ตอเนื่องกันไป  สติสมาธิก็เหมือนกัน เมื่อเราทําความเพียรจติสงบเวลานั่งสมาธิเราก็ทําความเพียร เมื่อสงบ

ในอิริยาบถเดินจงกรมเราก็เดินจงกรมนัง่สมาธิตอเนื่องกันไป  ไมวาจะในอิริยาบถ ยืน เดนิ นั่ง นอน 

 เมื่อจิตเปนหนึง่  จติเปนหนึง่ คือจติที่วางจากอารมณ มีสติอยูในปจจุบันธรรม ม่ันคง ม่ันคงเปน

หนึง่ เมื่ออารมณเกิดขึน้ ตาเห็นรูป หูไดยินเสียง เกิดกิเลสเกิดขึ้นก็เห็นชดั เพราะมีทางออกอยูทางเดียว 

เหมือนรูจอมปลวก รูจอมปลวกที่มีตัวเงนิตัวทองอาศยัอยู สัตวรายอาศัยอยูในนั้นมี ๖ รู เราก็ปดเสีย ๕ รู 

เหลืออยูรูเดียว  คอยดูมันไวจะไดจับตัวเงินตัวทองได จับสัตวรายได ปดเสีย ๕ ร ูปดทางเขาทางออก ๕ รู 

เหลือรเูดียว เฝาดูมันโผลมา เราก็จับไดเหมือนกับเราสํารวมใจเรา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มาสํารวมที่ใจอนั

เดียวไมตองสนใจทีต่า ห ู จมูก ล้ิน กาย เหมือนเราปดรูจอมปลวก รทูางเขาออกของรทูีต่ัวสัตวรายเขามา 

เรามาดทูี่ใจที่เดียว มีสติเฝาดตูรงนัน้ อารมณเกิดขึน้ทางนี ้กิเลสเกิดขึ้นทางนี ้

 ถาเรามีสติตัง้มั่นอยูในปจจบัุนธรรม ตาเห็นรูป หูไดยินเสียง ไมตองไปสนใจไปกับทางตา ทางหู 

สํารวมที่ใจ ความโลภ ความโกรธ ความพอใจ ความไมพอใจ ความกําหนัดยินดีในกามทั้งหลาย เกิดขึ้นตรง

นี้ เมื่อสติสมาธิตั้งมัน่ อารมณเกิดขึน้ มีปญญาพิจารณาทําลาย ตหีัวมันตรงนั้น ตดัคอมนัตรงนัน้ โผล

ข้ึนมามีอารมณเกิดขึน้มา เราก็ทําลายดวยอุบายปญญาอยางแหลมคม เฉียบคมในขณะจตินัน้ เมื่อละ

ออกไปในขณะจิตนั้น จิตกว็างจากอารมณเพราะตา  หู จมูก ล้ิน เปนเครื่องเชื่อมตอรูป เสียง กลิ่น รส 

สัมผัส เทานัน้แหละ ความรูสึกนี้เกิดขึ้นที่ใจ มีสติเฝาดูใจดวงเดียวทุกๆขณะ จติที่อารมณเกิดขึ้น สติปญญา

ก็พิจารณาละไปตลอดๆ ไมวาจะเกิดอารมณก่ีครัง้  ก็พิจารณาละทุกครั้ง  จติก็จะมคีวามสงบเยือกเย็น 



 เมื่อปลอยวางไปแลวอยูกับความวาง อยูกับปจจุบันธรรมเขาสูตรงนี ้ คือ กระแสของมรรค มรรค

ปฏิปทาคือตรงนี ้สติ สมาธ ิปญญา คืออรยิมรรค ตรงนี ้คราวนี้แหละ กิเลสจะไมโผลข้ึนมา ความอยากเกิด

ข้ึนมา ความโลภเกิดขึ้น พิจารณาในปจจยั ๔ ของเรา พอใจในส่ิงที่เรามีอยู ละออกไป ความโกรธ ความ

อาฆาตพยาบาทเกิดขึ้น  สตปิญญา เจรญิเมตตา ใหอภัยซึ่งกันและกัน ละออกไป  ราคะ ความกําหนดัยินดี

ในกามเกิดขึ้น พิจารณาอาการ๓๒  อสุภกรรมฐาน  ธาตกุรรมฐาน ละความยึดมั่นในกายตนออกไปในขณะ

จิตนั้นเปนเครือ่งแกในปจจุบันธรรม อารมณนั้นก็จะตกออกไป ย่ิงมีสติปญญาที่จะหาอุบายหาเครื่องมือแก

อยูตลอดเวลา อารมณจะมมีาแตไหน เกดิขึ้นมาก็ทําลายไดเดี๋ยวนั้น สติปญญาคม ทนัตออารมณเพราะมี

สติเปนพื้นฐาน มีสมาธิเปนทามกลาง มีปญญาที่จะรูเทาทันอารมณ รูเทาทนักิเลสทกุๆขณะจิต 

 เมื่ออารมณภายนอกไมปรากฏขึ้น อารมณทางทีต่าเหน็รูป หูไดยินเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นสมัผสัรส

กายสัมผัสเย็นรอนออนแข็ง เราพิจารณาถึงความไมเที่ยง ความไมใชตัวตนอยูสม่ําเสมอ จติก็วางมีสติตัง้

ม่ันอยูในปจจบัุนธรรม วางจากอารมณ พิจารณามันซ้าํๆ ซากๆ จนถึงจิตมันเหน็ชดั มันก็วางลงไป เมื่อ

อารมณกิเลสเกิดขึ้นมา ก็อยูที่ใจของเรา ความพอใจ ความไมพอใจ สติปญญาเฝาดูภายในดวงใจของเรา 

ก็จะมีอุบายปญญาพิจารณาละออกไป เมื่อจิตวางจากอารมณภายนอก ก็ยกรางกายเราขึ้นมาพิจารณา 

 งานประจําของเรา คือ การพิจารณารางกายของเรานี้ จะพิจารณาผมสวนเดียวก็ได หรือขน เล็บ 

ผิวหนัง กระดกู หรือสวนใดสวนหนึง่ในรางกายของเรานีก็้ได  พิจารณาใหเห็นเปนปฏิกูล หรือจะพิจารณา

อาการ ๓๒ ใหละเอียดไปก็แลวแตจะพิจารณาอยางไรก็ได  ใหเห็นความไมเที่ยง ความไมสะอาด ความ

ไมใชตัวตนของรางกายนี้  พิจารณาจนรูชดัที่ใจของเรานี่แหละวา กายของเรานี้มันเปนของไมเที่ยง เปนของ

ไมใชตัวตน ใหมีสติมีปญญารูเทาทนั ไมใชวาจะยึดรางกายนี้เปนตัวเปนตน เมื่อโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน 

จิตใจก็เปนทุกข เมื่อรางกายจะแตกสลาย จิตใจก็เปนทุกข เพราะความหลงความยึดมั่นในกายตน 

สติปญญาที่เฝาพิจารณาจนรูชดัเขาไป รูเทาทันวารางกายนี้เปนสักแตวาธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ 

ประชุมกันขึน้มาแลวแตกลงไป หาใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขาไม พิจารณาละอยางหยาบ ก็ไมสะดุงกลัวตอ

โรคภัยไขเจ็บตอมรณะภัยทัง้หลายแลว ที่ครูบาอาจารยทานบอกวาเห็นแตกกอน แตกก็ตรงนี้แหละ เห็น

ตายกอน ตายก็ตรงนี้แหละ  จิตมนัไมยึดมัน่ถือม่ันในกายตนสวนหนึง่ ละไดสวนหนึง่ 

 รางกายของเรามีความยึดมั่นถือม่ันอยู ๓ สวนตามสมมต ิเพื่อใหเขาใจงาย ถาละไดสวนหนึง่ความ

หลงในกายตนนี้ก็สิ้นไป เมือ่ละสักกายะทิฏฐิ ความยึดมัน่ถือมั่นทีเ่ราเหน็วาเปนตัวเปนตน จติใจก็ไมสะดุง

กลัวตอโรคภัยไขเจ็บ ดูแลรกัษาไปตามหนาที่ จะหายก็ชางไมหายก็ชาง แตกก็ชางฉันรูมาแลว ฉันไม



หวั่นไหวแลว เมื่อรางกายจะแตกสลายแตกก็ชางฉันเห็นมาแลว เห็นมานานพอสมควรแลว ใชรางกายนี้

พอสมควรแลว เมื่อหมดวาสนาตอนนี ้ จะแตกก็แตกไป ภพชาติขางหนาฉันดีแน ไมมีชาตทิี ่ ๘ รูอยูแกใจ 

หรือยางเขมขนขึ้นมานี่ไมเกนิ ๓ ชาต ิ อยางเขมขนขึ้นมาก็อีกไมเกินชาติเดียวเทานั้น  ฉนัก็รูภายในจิตใจ

ของฉันนี่แหละ นีต่องทําใหเกิดขึ้นแบบนัน้ ความโลภ อะไรในโลกนี้ฉันก็บรรเทาเบาบางลงไปแลว ความ

อาฆาตพยาบาทก็ไมมีออกจากใจแลว อารมณภายในจิตใจซึง่ละเอยีดขึ้น ความพอใจ ความไมพอใจก็มี

นอย ถาฉันยังมีชีวิตอยูฉันก็จะเรงบําเพ็ญภาวนาในศีล สมาธิ ปญญาใหย่ิงๆขึ้นไปนีแ่หละ 

 เมื่อเขาประตปูากทางตกกระแสมรรค ผล นิพพานแลวก็งายเหมือนเรือใหญเขาคลองเล็ก เรือใหญ

เขาคลองเล็กมาแลวนี่มันกลับตัวไมไดแลว มันก็ไหลไปสูทองมหาสมทุรนัน่แหละ ไหลไปเรื่อยๆจนไปสูทอง

มหาสมุทร เปนผูซึ่งตกกระแส คือ พระโสดาบันนั่นแหละ คือตกกระแสพระนิพพาน ไมยอนกลับแลว ไมไหล

กลับ บายไปขางหนาเรื่อยๆ ภาพชาติสั้นเขาไปเรื่อยๆ ถายังมีรางกายมีธาตุขันธ เราก็บําเพ็ญในศีลสมาธิ 

ปญญาที่อยูทีเ่ดียวนี่แหละ  พิจารณารางกายกับพิจารณาอารมณ ภายในใจของเรานี่แหละทีเ่ดียว เขาทํา

นากนั เขาทําที่เดียวนี่แหละ ปนีห้วานกลาขาว ดูดนิดนู้ําดูปุยใหดี ทํานาดีแลว พอขาวออกรวงดีแลวเก็บ

เกี่ยวนี่แหละ ปหนาก็มาหวานที่เดิมอีกแหละ ทําอยูที่เดียวนี่แหละนา ทํานาอยูที่เดิมนี่แหละ ก็มาเก็บเก่ียว

อีก การพิจารณารางกายก็เหมือนกัน พิจารณาอยูที่เดยีว นี่แหละเปาหมายการพิจารณาใหเหน็ชัดที่สุดจน

ลืมตา หลับตานึกถึงรางกายของเราใหเห็นชัดที่สุด เจรญิในศีล สมาธิ ปญญา นี่แหละเปนอริยมรรค 

  พิจารณาเปาหมายของการพิจารณา คือ ตางกายภายในกายตน มันจะไมสงสัยหนทาง

ดําเนนิเพราะมันละความยึดมัน่ถือม่ันไดสวนหนึง่ มันจะมีความเชื่อม่ันในศีล สมาธิ ปญญา พิจารณากาย

ใหละเอียดขึ้นไป จะพิจารณาอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรฐานก็แลวแตจรติ  พิจารณาใหมันรอบรูใหละเอียด

ไป สงสัยตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้น สติปญญาอยากพิจารณาสวนใดก็พิจารณาไป เ ม่ือพักจิตในความสงบ

แลวก็ยกรางกายขึ้นมาพิจารณา  เมื่อพิจารณารางกายแลวก็พักจิตลงสูความสงบ หรือเมื่อสติสมาธิตัง้มัน่ดี

แลว สํารวมในอิริยาบถนั่งสมาธิจะพิจารณารางกายเลยก็ได หรือเขาที่เดินจงกรมจะพิจารณารางกายเลยก็

ได ใหปญญาอบรมสมาธิก็ได หรือทําความสงบกอนใหสมาธิอบรมปญญาแลวมาพิจารณาทหีลังก็ได ทํา

สลับกันไปอยางนี้ อารมณตางๆก็เกิดขึ้นนอย เพราะอารมณความพอใจ ความไมพอใจในรูป เสียง กล่ิน รส 

สมัผัสภายนอกก็ไมมีแลว มีแตอารมณภายในใจของเรา ความพอใจความไมพอใจก็ลดลง 

 เมื่อเรามีสติสมาธิตั้งมั่นอยูเสมอทุกๆอิริยาบถ มันก็เห็นเหมือนตัวสตัวรายออกจากรู ออกมาก่ีตัวก็

ฟนหัวได ตดัคอไดอารมณโผลข้ึนมาแลวก็ตัดสนิ สติปญญาพิจารณาก็ตัดสิน  ความพอใจ ความไมพอใจ 



ในขณะจิตนัน้ก็พิจารณามีเครื่องแกกันตลอดเวลา พิจารณาละอารมณออกไปใหจิตวางจากอารมณ แลว

ยกรางกายขึ้นมาพิจารณาสติปญญาที่พิจารณารางกายรอบรูลงไปสวนที่ละเอียดขึน้ คือสวนกลาง ละ

อุปาทานความยึดมั่นถือม่ันในกายตนใหออกไปไดเบาบางลงไป ความหลง ในกายตนมันก็บรรเทาเบาบาง

ลงไปอีก เมื่อผลปรากฏขึ้นแกใจ อารมณตางๆก็บางลงไป อารมณที่ละเอียดภายในใจ ความพอใจ ความไม

พอใจเล็กๆนอยๆ ความยึดมั่นถือม่ันภายในกายตน จึงมบีางเล็กๆนอยๆนานทีละครั้ง 

 ถึงแมวาละความยึดมั่นถือม่ันในกายตนไดแลว ไปอยูในปา ในที่สงบสงัดที่มีอนัตราย อาจจะเกิด

ความกลัวขึ้นมาบาง แตสตปิญญาจะพิจารณาไดเร็ว ตัง้มั่นไดเร็ว เพราะฉะนั้นสตปิญญายังไมตอเนื่อง ยัง

ละอุปาทาน ความยึดมั่นถือม่ันในกายตนไมไดโดยเด็ดขาด อาจจะมีความหวาดสะดุงกลัวขึ้นมาบาง 

เพราะยังมีอุปาทานอันละเอียดอยู แตสตปิญญาละไดเร็วจิตก็เปนกลางไดเร็วตลอดเวลา สติปญญาทํางาน

ไปตลอด พิจารณากาย พิจารณาอารมณภายในใจของเรา อารมณความโลภ ความโกรธ ความกําหนัด

ยินดีในกามทัง้หลายก็นอยลงไปๆ จนมาเห็นตนตอของกิเลส ซึง่จติเราหลงยดึมัน่ในกายของเรานี้วาเปน

ตัวตนของเรา จึงหลงยึดมั่นถือม่ันในรางกายของบุคคลอื่นวาเปนส่ิงสวยงาม จึงหลงยึดมัน่ในวัตถุธาตุ

ทั้งหลายวาเปนของเรา ความโลภ ความโกรธ ความหลงจึงเกดิขึ้น 

 เมื่อทวนกระแสยอนทวนกระแสเขาไปพิจารณารางกายภายใจกายตน ใหเหน็เพียงสักแตวาตูดิน 

ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ พิจารณาซ้ําๆซากๆ จนจติเขาไปสูความวาง ตั้งแตวางชั่วคราวจนกระทัง่เห็นชัดวา

รางกายของเรานี้มันไมเที่ยว มันไมใชตัวตน รางกายนี้ไมใชจิตนี้ จะเปนรางกายอดีตก็ตาม เกิดขึ้นมาไมรูจะ

ก่ีภพก่ีชาติหรอืตายไปที่เกิดขึ้นมาในขณะนี้จนบดันี้ มนัไมเที่ยงมาตลอด และรางกายของเรานี้มันจะเสื่อม

ไปตลอดในอนาคตจะเสื่อมไปตลอด มคีวามไมเที่ยง และมีความแตกสลายไป มีสติปญญาเหน็เชนนัน้ ไม

เที่ยง ไมใชตวัตนประกอบไปดวยธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ พิจารณาซ้ําๆซากๆ ใครถนัดอสุภ

กรรมฐานก็พิจารณาแยกแยะไป ใหจิตเขาไปสูความวาง ปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน 

 เมื่อวางจากความยึดมั่นถือม่ันในกายตน เห็นรางกายในอดีตวาไมเที่ยง รางกายในอนาคตก็ไม

เที่ยง รางกายในปจจุบันวาไมเที่ยง ไมใชตัวตน ถาเห็นชดัประจักษข้ึนที่ใจ มันปลอยวางความยึดมั่นถือม่ัน

ในกายตนออกไปโดยสิ้นเชิง เมื่อนั้นรางกายบุคคลหนึง่ก็สักแตวาธาตตุามธรรมชาติ วัตถุธาตทุัง้หลายใน

โลกนี้ก็เปนสักแตวาตุตามธรรมชาต ิ คือ ธาตุดนิ  ธาตนุ้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ ไมมีอะไรมีแตสิง่ซึง่สมมติกัน

ข้ึนมาเพียงชั่วคราวเทานั้น เมื่อจิตเห็นเชนนี้ จติก็วางจากความยึดมั่นถือม่ันลงไป ความโลภก็ดับลงไป จิตก็

วางจากอารมณทั้งหลายทั้งปวง ไมมีความยึดมั่นถือม่ันในลาภ ยศ สรรเสรญิ วาง วางลงไป ไมตดิอยูใน



ลาภ ยศ สรรเสรญิ ไมยึดมัน่ถือมั่นในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ไมมีความโลภในวัตถุธาตุทั้งหลาย ไมมี

ความโกรธ ไมมีความอาฆาตพยาบาท ไมมีความหลงในกายตน จติวาง จากสมมตทิั้งหลายทั้งปวงนี้ก็มี

ความสงบเยือกเย็นใจ หรือมีความสุขใจปรากฏขึ้น 

 ความรอนอนัเกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลงในกายตนมันดบัสิ้นไป ความเย็นก็ปรากฏ

ข้ึน มันเปนความสงบที่เยือกเย็นตรงนี้เองมีสตติั้งอยูในปจจุบันธรรม แตก็ยังมคีวามหลงซึง่ยึดในปจจุบัน

ธรรมนั้นเปนตวัจิต แตจติวางจากความยึดมั่นถือม่ันในกายตน ในวัตถุธาตุทัง้หลายก็จริง แตยังไมวางจาก

ความยึดมั่นถือม่ันในจติ ซึง่มคีวามหลงในยึดมัน่ถือม่ันในปจจุบันนัน้เปนตัวจิต ในปจจุบันธรรมนี้ ยังมี

เวทนาของจติ สัญญาของจิต เวทนาหรอืความสุข ความทุกขความวางเฉย เวทนาเหลานี้มีความสุข มี

อารมณซึง่เปนกุศลเปนเวทนาของจิต มคีวามจําไดหมายรูซึ่งยึดมั่นถือม่ันวาเปนตัวเปนตัน วาเปนจติใจ

ของเราอยูตลอดเวลามานับภพนับชาติไมถวน มีความยึดถือวาความจํานี้เปนเรา มีความยึดถือวาในสังขาร 

ความนึกปรุงแตงจะดีชั่วหรือเฉยๆก็ตามวาเปนใจของเรามาตลอด อันนี้ยังไมวาง จติยังไมวางจากความยึด

ม่ันถือม่ันในอารมณตางๆเหลานี้ ยังยึดมัน่ถือม่ันอยู มีความยึดมั่นถือม่ันในวญิญาณความรับรูตางๆวาเปน

ตัวเปนตนเปนเรานี่แหละ 

 ความยึดมั่นถือม่ันของจติซึง่หลงยึดมั่นถือม่ันในตัวจติ คดิวาเปนจิตทีบ่ริสุทธิ์แตยังมีกิเลสอยู คอื 

ความหลงสวนละเอียดแตไมหลงในกายตนแลว หมดหนาที่ของการพิจารณารางกาย หมดหนาที่ของการ

พิจารณาธาตทุั้งหลาย ปจจัย ๔ เห็นสักแตวาเห็น ไดยินสักแตวาไดยิน แตไมยึดมั่นถือมั่นในตวัจิตวาเปน

ตัวจิต อันนี้ก็เหมือนกับเมลด็ เมลด็มะมวง เมล็ดผลไมชนดิใดชนดิหนึ่ง เมื่อเราเอาเนื้อออกหมดแลว ลอก

เอาเนื้อออกแลวเหลือแตเมล็ดมะมวง เอาเนื้อออกก็เหมือนรางกายของเรานีห่ละ เหมือนกับเนื้อมะมวง 

หรือเนื้อผลไมอะไรก็แลวแต เราเห็นแลวเรารูจักแลว เราออกแลว เหลอืเมล็ดมะมวง เราก็คิดวามันไมมีเนื้อ

มะมวง ไมมีเนื้อผลไมตางแตลองเอา ขวางมะมวงไปในทศิทั้ง ๔ พอถูกลมพัดไป ถาเปนเมล็ดผลไมหรือ

อะไรเล็กๆ ถูกลมพัดพายุพัดปลิวไป ตกไปในที่ทัง้หลายทั้งปวง มันเจรญิงอกงามขึ้นมาไดอีกนะ เมล็ดนี ่

ผลไมนี่ หรือเมล็ดพืชอันเกดิขึ้นมาเปนลําตน ก่ิง กาน ใบไดหรือเปนผลไมออกมาไดนี่แหละ มันมีเชื้อยางอยู 

มันไปเกิดได 

 ภพของจิตก็เหมือนกัน ซึ่งยดึมัน่ถือม่ันในเวทนาของจติในสัญญา ในสังขาร วิญญาณของจติ ก็

เปนภพชาติเกิดขึ้นได เพียงวาถึงแมวาไมมีภพชาติในนรก เปรต อสูรกาย สัตวเดรัจฉาน มนุษย เทวดา หรือ

พรหมเบื้องต่ํา แตยังมีสภาพภาวะพรหมยังมีที่ไปโดยกําเนิดตรงนัน้ สําหรับผูซึ่งยังระงับกิเลสใหหมดไมไดก็



ตดิอยูตรงนั้น ตดิอยูในปจจุบันธรรม เขาถึงบอกวาใหใชสติปญญาเจรญิศีล สมาธิ ปญญา พิจารณารื้อจติ

ตรงนี้ เหมือนจิตที่สะอาดแตยังไมบริสทุธิ ์

 จิตที่มีสติอยูในปจจุบันธรรม ไมยึดมัน่ถือม่ันในรางกาย ไมยึดมั่นถือม่ันในวตัถุธาตุทัง้หลาย เปน

จิตที่สะอาด เหมือนเรากรองน้ําที่ไมสะอาดที่สกปรกดวยเครื่องกรองใหมันสะอาดขึน้ในระดับหนึง่ก็สะอาด

แตยังไมบริสทุธิ์ เราตองกรองมันจนใหบริสุทธิ์เหมือนกับน้ําที่ใชเครื่องกรองอยางหยาบ กรองมาพอสะอาด

แลวก็ใชเครื่องกรองซึ่งฆาเชือ้โรค ฆาเชือ้โรคใหมันบรสุิทธิ์ข้ึนมา เปนน้ําที่บริสทุธิ์ข้ึนมา ใจของเราก็

เหมือนกัน เมือ่ละอุปาทานความยึดมั่นถือม่ันในรูปกายเรา กายคนอื่นแลว ก็เหมอืนใจสะอาดขึน้ตัง้แตยัง

ไมบริสุทธิ์ ก็ตองเจริญศีล สมาธิ ปญญา มีสติปญญาพิจารณาขันธทัง้ ๔ ตอไป 

 เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ จิตนี้ละเอียดมาก ตองพิจารณาในจติ พิจารณาในธรรม 

สภาวธรรมอันใดทีรู่เห็นกต็าม ก็เปนอนตัตา พิจารณาใหละเอียดลงไป สติปญญาตองพิจารณาปลอยวาง

ความยึดมั่นถือม่ันในเวทนาจิตใหได ปลอยวางความยึดมัน่ถือม่ันในสัญญาของจติใหได ในสงัขาร ใน

วิญญาณที่ยึดมั่นถือมั่นวาเปนตัวตน พิจารณาปลอยวางใหออกไปใหสิ้นซากใหได จิตก็จะเปนอิสระหรือ

เกิดความบริสุทธิ์ข้ึนมา นีแ่หละทีค่รูบาอาจารยเรียกวาเปนธรรมธาตุ เปนความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาตรงนัน้

แหละ เหมือนกับผลไมที่ไมมียาง ไมมียาง ไมมียางที่จะไปเกิดที่ไปกอภาพกอชาติ ผลไมก็ไมสามารถที่จะ

ไปเกิดขึ้นไดแลว เมื่อผลไมแหงไมมียางอยูตรงนัน้ คือจติที่บริสทุธิ์ก็เหมือนกัน ไมมีภพชาติที่จะกอกําเนิดได

อีก 

 ลักษณะของการประพฤติปฏิบัติก็พิจารณาถึงเรื่องของรางกายของเรา ถึงเรื่องจติใจของเราเทานัน้ 

มีอยู ๒ อยาง ถายนยอลงมาก็เรียกวาพิจารณาที่จติของเรา แตในเบื้องตนก็มี ๒ อยาง พิจารณากาย 

รางกายของเรามันก็ตอเนื่องไปกับเวทนาของกาย พิจารณาจติก็ตอเนื่องไปกับเวทนาของจิตหรืออารมณ

ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในจิต สภาวธรรมอนัใดก็แลวแตทีรู่ที่เหน็ ก็พิจารณาในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเปน

อนัตตา มันไมใชตัวตน มันไมใชเรา มีแตจะปลอยวางความยึดมั่นถือม่ันทุกสิ่งทุกอยางออกไป ไมใชวาเรารู

เราเหน็อะไรก็มายึดถือเอาวาเปนตัวเปนตน การประพฤติปฏิบัตินัน้เปนไปเพ่ือละเพื่อไถถอน ไมใชเพื่อยึด

หมายวาเปนนั่นเปนนี ่ คือเปนก็เปนตามสมมติเทานั้น พูดตามสมมตเิทานัน้ แตไมไดยึดยึดหมายเพิ่มอะไร

เขาไป มีแตละออกไป ปลอยวางออกไป สภาวธรรมทัง้หลายทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นก็ดบัไปไมมีอะไร ศีล สมาธิ 

ปญญาเปนเครื่องดําเนนิไปเพ่ือที่จะแกกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลงเทานัน้ เปนอาวุธซึ่งใชตอสูซึ่ง

กันและกันแลวปลอยวางออกไป 



 การประพฤติปฏิบัติของเรานั้น ตองประพฤติปฏิบัตใิหจรงิจงั ไมใชวาทํากันเลนๆ ดูอยาง

พระพุทธเจาหรือพระอรหันตสาวก ครูบาอาจารยเราเปนตัวอยาง ที่ทานมีบารมีปฏิปทาเชนไร ทานดําเนิน

จิตเชนไรจึงทาํใหจิตสะอาดบริสุทธิ์เกิดขึ้น ทําไมเราไมเอาเย่ียงอยางพระพุทธเจาหรือพระอรหนัตสาวก

ทั้งหลาย บางทีเราไปจับกิรยิาครูบาอาจารยในเบื้องปลาย เราก็จะเอาอยางนั้นมาบาง อยากจะทําอยาง

ทานบาง ซึง่ไมถูกตอง ครบูาอาจารยจึงบอก อยาเอาอยางแตใหเอาเย่ียงในการประพฤติปฏิบัติ เพราะครู

บาอาจารยบางททีานขามสมมติแลว ปลอยวางความยึดมัน่ถือม่ันแลว เราจะไปเทยีบหรือเสมอไมได แต

เยี่ยงเอาเยี่ยงการปฏิบัติของทานวาทานปฏิบัติเด็ดเดี่ยวมาขนาดไหน ปฏิบัติจริงจงัมาขนาดไหน ความเอา

เปนเยี่ยงอยาง 

 พระพุทธเจาทานบําเพ็ญเพียรมาขนาดไหน ทําไมเราปฏิบัติยากลําบากเหลือเกินชาตินี้ ทําความ

เพียรก็ยาก รูเห็นธรรมก็ยาก ไมมีใครหลอกที่ปฏิบัติสบาย พระพุทธเจาทุกๆพระองค พระอรหนัตสาวกทุกๆ

พระองคทานผานความยากลําบากมากแลวทั้งนัน้ ตองผานความยากลําบากจนแมแตชาตสิุดทาย บาง

ทานปฏิบัติลําบากบรรลุธรรมไดชา  บางทานก็ปฏิบัติลาํบากบรรลุธรรมไดเร็ว บางทานปฏิบัติสบายบรรลุ

ธรรมไดชา บางทานปฏิบัตสิบายบรรลุธรรมไดเร็ว ก็มีหลายประเภทในชาติสดุทายนี้ แตในเบื้องตนนัน้ตอง

สรางบารมีเหมือนกันหมด จะไปทอแทอะไรการประพฤติปฏิบัต ิ ทอแทเปนเรื่องของอาการของกิเลส เปน

อาการของจิตไมใชใจของเรา ใจของเราตองเปนนักตอสู ลมแลวก็ลุกขึ้นมา ลมก่ีครัง้ก็ลุกพยุงตัวขึ้นมา พยุง

ใจข้ึนมาตอสูกาวเดินตอไป 

 อยูในเพศผากาสาวพัสตรอันเปนธงชัยของพระอรหนัต จะไปกังวลใจกับเรื่องอะไรทางโลก ชวีิต

หนึง่ชีวิตเดียวสละไมไดหรือ เกิดตามมากี่ภพกี่ชาติแลว สละไปกับเรื่องกิเลสมาไมรูจักก่ีภพกี่ชาติ ก่ีสิบ ก่ี

รอย ก่ีแสนชาติยังหลงไปกับกิเลสในวัฏสงสารได แตในชาตินี้มีโอกาสเขามาบวชในเพศผากาสาวพัสตร

แลว ทําไมไมทําใหกิเลสมันส้ินซากไปเลย หรือวามันยาก มันลําบาก ทําแลวก็ไมได ไมเหน็ผล แลวทําขนาด

ไหนละ สํารวมขนาดไหน นอนมากหรือเปลา ฉันมากหรือเปลา ทําความเพียรนอยหรือเปลา ทาํจริงๆจังๆ 

มันตองรูผลเหน็ผลขึ้นมา แบบหลวงพอชาทานวา ทําใหมันสดุๆ ขุดใหมันถึงขดุดนิหาน้ํา ถาคลายความ

เพียรมันก็ไมเจอน้ําหรอก ถาใครคลายความเพียรทิ้งจอบทิ้งเสียมก็ไมเจอน้ํา เราอยาคลายความเพียรสิ 

ความเพียรของเรานะ ทําขนาดไหนละ พูดใหฟงอยูเสมอ อยางนอยที่สุดทําจนหมดลมนี่นอยสดุของเราพระ

เรา สูทุกอิริยาบถทุกทาทุกทาง นั่งสมาธิไมได มีอาพาธ นอนก็นอนสูกันละ นอนภาวนา สูทุกอิริยาบถ ไมมี

วันยอมแพ ยอมแพทางสมมติก็คือหมดลมเทานัน้แหละ นอกนัน้ถาฉันยังมีรางกายนี้มีความรูสกึอยู ฉันจะ



ตอสูกับกิเลสตลอดเวลา ไมใหกิเลสครองใจฉันได ฉนัจะตองทําลายกิเลสใหมันสิ้นไปจากใจ ไมใชวายอม

แพอยูเรื่อย หนาวก็ข้ีเกียจ รอนก็ข้ีเกียจ ฝนตกก็ข้ีเกียจ ฝนตกเดินทางไมสะดวก ทางเดนิเฉอะแฉะ ข้ึนกุฏิ

ดีกวานอนดีกวา มันเฉอะแฉะทางเดนิจงกรม เราก็เดนิหนาระเบียงของเรา ในหองของเราเดนิได หรือมี

นิวรณความงวง เราก็ออกมาเดินทีศ่าลายอมผา แตกิเลสจะพาหาที่นอน กางเสื่อกางหมอนอยูกันเปน

ประจํา 

 เราทุกวันนี้อาศัยปจจัย ๔ ของญาติโยมทีท่ํางานมาดวย ความเหนื่อยยากลําบาก กวาจะไดปจจัย

๔ มาถวายพระสงฆในบวรพระพุทธศาสนา เพราะเขามีศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เราก็ตอง

สํานึกตรงนี้วา เราตองปฏิบัติใหคุมในปจจัย ๔ ของเขา ไมใชวาเปนสงฆแลวลืมตัวลืมใจของเรา คดิวาอะไร

เขากเ็อามาถวาย เราก็ตองพิจารณาไมใหเปนหนี้ชาวบานเขา ครบูาอาจารยถึงบอกไง ถึงพูดใหฟงเรื่อย 

หลวงปูหลุยสเคยบอกวา พระนีต่กนรกมากกวาฆราวาส ราวเหล็กในนรกนี้เหมือนลําตาล เอาผาจีวรพาดนี่ 

แกวงจะหักมิหักแหล นี่สมมติในสภาวะของมนุษยเปนอยางนั้น พระทุศีล พระไมปฏิบัติภาวนานั่นหละ ก็ไม

พนไปจากภพภูมิที่ลําบาก เราตองปฏิบัติใหมันคุม มีศีลธรรมวินัยเปนพื้นฐานของจิต อยางนอยที่สุดมีศีล

ของพระ เราสมาธิไดบางไมไดบางก็ไมเปนไร แตพยายามทํา ไมคลายความเพียรอันเปนเครือ่งแผดเผา

กิเลสภายในใจของเรา ไมละไมคลายความเพียรอันเปนเครื่องแผดเผากิเลสภายในใจของเรา ไมมีละไม

คลายความเพียร จะคลายความเพียรก็บอกแลวไง หมดลมเมื่อไรนั่นแหละถึงจะคลายความเพียร นั่นแหละ

ทําความรูสึกไวอยางนั้น หมดลมนั่นแหละถึงวากันใหม 

 แตนักปฏิบัติจริงๆ ถึงแมวาจะหมดก็ตามก็ไมคลายความเพียรนะ เพราะมีสติมีปญญาที่จะมุงมาด

ที่จะอาฆาตกิเลส จองลางจองผลาญวางายๆไมวาจะกี่ภพกี่ชาติ จะทํากิเลสใหมันสิ้นไปจากใจ อยูดวยกัน

ไมไดหรอก กิเลสกับใจที่บรสิุทธิ ์ไมวาจะเกิดอีกกี่ภาพ ก่ีชาติ ทานก็จะทําลายกิเลส อยาวาแตชาตินีเ้ลย ถา

ฉันมีสติ มีความระลึกไดนะชดัๆเลยตอสูนี่ ถาเปนตัว เปนตนก็ตอสูกัน ถากิเลสเปนตัวเปนตน ถาเปนบุคคล

ประจันหนากันนี ่ถามีปนก็แลกกันละ ถามีมีดก็แลกกันละ ใครดีใครอยูเห็นดําเห็นแดงกัน ตองทาํอยางนั้น 

เราก็เหมือนกัน มาประพฤติปฏิบัตริะลึกถึงพระพุทธเจาพระอรหนัตสาวกเปนแบบอยาง ปฏิบัติใหจรงิจัง

ตอสูกิเลสเอาใหจรงิจงั วันนี้เราออนเพลีย เราก็พักผอน พักผอนแลวพอมีกําลังแลวก็ตอสู มีสติ มีสมาธิ มี

ปญญาอยูเสมอๆ ปรารภความเพียรอยูเสมอ ลมแลวก็ลุก วันนี้แพกิเลส พรุงนีต้องชนะ พรุงนี้แพอีกมะรืนนี้

ตองชนะ มะรนืนี้แพอีก มะเรื่องนีต้องชนะ เอามันชนะใหได ใหเปนอสิระใหได ตองปฏิบัติใหจริงใหจัง 



 เมื่อเราอยูในสถานที่อันสงบสงัดแลว ทางสํานักตางๆมีสภาพที่สงบสงัด มีปจจัย ๔ พอสมควร ที่

บอกไววาคอนขางมากไป พิจารณาใหรูจักใชแตพอดี รูจกัมักนอยสันโดษแตพอด ีบําเพ็ญเพียรภาวนา หลัก

ใหญ คือ การบําเพ็ญเพียรภาวนา ไมสนใจในเรื่องปจจยั ๔ เทาไรนักหรอก เพียงเพือ่อาศัยแคนั้นแหละ มุง

ปฏิบัติภาวนาจริงจังเอาแบบนั้น ไมยุงเกี่ยวกับสังคมภายนอกมากมายนัก ไมสนใจภายนอกอะไรทัง้ส้ิน มี

สติสํารวมในใจอยูตลอดเวลาในการปรารภความเพียร ทําแบบนี้ทุกๆวัน ทําวันเดียวนี่ วันหนึ่งกับคืนหนึ่งให

เต็มที ่ แลวทําใหเหมือนกันทุกๆวันนั่นแหละเทานัน้พอ ไมตองอะไรมาก วันนี้ก็ใหความคดิเหน็พวกเรา

พอสมควร ก็ขอยุติเพียงเทานี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

พึงสละแมชีวิตเพ่ือธรรม 

“ใหพากันตั้งใจบําเพ็ญเพียรภาวนา 

การสละวัตถุของตางๆภายนอกนั้น 

ยังนอยเกินไป 

การสละอวัยวะทั้งหลายก็ยังนอยเกินไป 

ถาผูที่ตองการรูธรรม เห็นธรรม 

พึงสละแมชีวิตหรือทุกสิ่งทกุอยาง 

จึงจะทําใหจติใจของเรานัน้ 

มีความบริสทุธิ์ขึ้นมาได” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



พึงสละแมชีวิตเพ่ือธรรม 

พระธรรมเทศนา อบรมพระ วันที่๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

  

  ในการที่พวกเราทุกคน ไดเขามาบรรพชาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนา จุดมุงหมายของการที่

เขามาอยูในเพศผากาสาวพัสตรนั้น  ไมใชเพื่อเปนเจาของลัทธิ หรือเพ่ือลาภสักการะหรือเสียงสรรเสริญ

เยินยอทั้งหลาย แตการประพฤติพรหมจรรยนี้ใหเปนไปเพื่อความดับทกุขหรือเพ่ือพระนิพพานเปนที่สุด อัน

นี้คือจดุมุงหมายที่องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรงมีจดุมุงหวงัที่จะใหพระสงฆสาวกนั้นปฏิบัติตาม

คําสั่งสอนของพระพุทธองค เพื่อเปนไปเพื่อความสิ้นทุกขแตเพียงอยางเดียว 

 เมื่อเราทุกคนไดวางภาระหนาที่การงานตางๆในชีวิตฆราวาสลง วางความปรารถนาในการครอง

เรือน แสวงหาโมกขธรรมเพื่อความหลุดพน ในการเขามาบรรพชา อุปสมบทอยูในเพศผากาสาวพัสตรนี้ จึง

พยายามที่จะมีความตัง้ใจในการที่จะละความโลภ ความโกรธ ความหลง ออกจากจิตใจนี้ เพราะกิเลสซึ่ง

ครอบงําจิตใจของเราทุกคนนั้น คือ อวิชชา ความหลง ซึ่งหลงยึดมัน่ ถือม่ันในรางกายตัวตนนี้วาเปนตัวตน

ของเรา หลงยดึมัน่ในความรูสึกนึกคิดตางๆในความโลภ ความโกรธ ความหลง วาเปนใจของเรา ความทุกข

ทั้งหลายจึงเกิดขึ้น เพราะฉะนัน้เรามาประพฤติปฏิบัตินัน้เพื่อที่จะละกิเลสใหสิ้นไปจากดวงใจของเรา  

เพราะเมื่อเราสละวัตถุสิ่งของตางๆภายนอกออกไปจนหมดสิน้แลว เราสละหนาที่การงานตางๆออกไป สละ

การครองเรือนออกไป 

 การอยูในเพศกาสาวพัสตรนี้ มีเพียงบริขาร ๘ ก็เพียงพอตอการประพฤตพิรหมจรรยแลว ปจจัยสี่

ทั้งหลายที่เราไดอาศัย เราก็ทราบกันดีอยูแลววา เราอาศัยจีวร เครื่องนุงหมเพียงเพื่อประพฤติปฏิบัติอาศัย

การขบฉันภัตตาหารเพียงวันละม้ือ เพียงเพ่ือบรรเทาทกุขเวทนามีกําลังที่จะประพฤติปฏิบัติ เพื่อที่จะแผด

เผากิเลสภายในดวงใจของเรา อาศัยเสนาสนะที่มุงบงั พอปองกันลม ฝนหรือภยันอันตรายตางๆ พระสารี

บุตรทานไดทรงกลาวไววา เสนาสนะอนัใดซึ่งเมื่อเราคูขานั่งสมาธิลงไปแลว ฝนไมสาดเปยกถึงหัวเขาก็ถือ

วาใชได ยารักษาโรคเราก็มีเพียงเพื่อบําบัดทุกขเวทนาแคนั้นอง แตสิง่ที่สาํคัญคือการพิจารณากาย 

พิจารณาทุกขเวทนา ซึ่งเปนธรรมโอสถ ซึ่งจะทําใหจิตใจของเรานัน้มคีวามสงบเยือกเย็น ไมหว่ันไหว

ทุกขเวทนาทั้งหลาย 



 เมื่อเราอาศัยบริขาร ๘ กับปจจัย ๔ เพียงเพ่ือบําเพ็ญเพียรภาวนา ในวันหนึ่งกับคนืหนึ่ง ก็เปนสิง่ที่

เหมาะสมสําหรับชีวิตของสมณะแลว เมื่อเราตดัความกังวลความทะเยอทะยานภายนอกออกไป มี

สติปญญาควบคุมจติใจของเรานั้น ใหอยูในขอบเขตของธรรมวินัย ถาเราไมควบคมุจิตใจของเรานั้น ใหอยู

ในขอบเขตของธรรมวินัย ถาเราไมควบคมุเชนนี้ ความนึกคดิปรุงแตง ความทะเยอทะยานอยาก ซึ่งเกิด

ข้ึนอยูภายในจิตใจของเรานัน้ไมรูจักอิ่มจักพอ ทองมหาสมุทรนัน้ยังรูจักอ่ิมจักเตม็ แตจิตใจของสัตว

ทั้งหลายนั้นไมมีวันพอ ถาเราไมควบคมุดวยศีลหรือธรรมวินัย เมื่อธรรมวินัยเปนส่ิงที่คอยควบคุมจิตใจของ

เรานัน้ ใหอยูในขอบเขต ในแนวทางที่ถูกตอง เราก็ตองมีความเพียรในการที่จะชําระกิเลสใหสิ้นไปจาก

จิตใจของเรา 

 อาวุธของพระโยคาวจรเจาก็คือ ศีล สมาธิ ปญญาที่จะเขาตอสูหรือประหตัถ ประหารกับความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ซึง่มีอยูในจิตใจของเรานี ้ เปนคูตอกรที่เหมาะสม ศีลของเรานั้นก็คอยเปนพื้นฐาน

ภายในจิตใจของเรา มีความพอใจในการที่จะมีสติวินัย ไมลวงละเมดิพระวินัยทั้งหลายที่พระพุทธองคทรง

บัญญตัิไว เมือ่ฐานของจิตดีเชนนี้แลว มีสต ิ มีปญญาที่จะตดัความกังวลใจเกี่ยวกับญาติพ่ีนอง เก่ียวกับ

หนาที่การงานตางๆภายนอก หรือความกังวลใจทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเรา ดวยการทําสมาธิ

ภาวนา เพราะชีวิตของพระเรานั้น มีเวลาวางมาในการประพฤติปฏิบัต ิในการทีจ่ะทาํความเพียร ในการเดนิ

จงกรมก็ด ีหรอืนั่งสมาธิก็ด ีทําใหมากเจรญิใหมาก 

 เมื่อจิตในของเรานั้นยังไมสงบ จิตใจของเรานัน้ยังไมเปนสมาธ ิ เราก็ตองมีสตทิี่จะทําสมาธิ 

เพื่อที่จะตอสูกับอารมณทัง้หลาย ที่เกิดขึ้นมาภายในจิตใจของเรา เพื่อที่จะทําใหจิตใจของเรานั้น มีความ

สงบนิง่เปนสมาธิข้ึนมา ถาหากวาเราไมมีความเพียร ไมมีความอดทน จิตใจของเราก็ถูกกิเลสครอบงํา เตม็

ไปดวยความโลภ ความโกรธ ความพอใจ ความไมพอใจ ความทุกขก็เผารนจติใจของเรา ทําใหจิตใจของเรา

นั้นกระวนกระวาย มีความเรารอนอยูไมเปนสุขในเพศสมณะ เพราะฉะนัน้เราจะปลอยใหกิเลสครอบงํา

จิตใจของเราไปทําไม  เราตองมคีวามอดทนในการที่จะทําความเพียรตอสูกับกิเลสภายในจิตใจของเรา 

 ในเบื้องตนถาจิตใจของเรานั้นไมมีความสงบ เราก็ตองหาอุบายที่จะทําความสงบใหเกิดขึ้นใหได 

นักปราชญจงึพูดกันอยูเสมอๆวาใหเราพิจารณาถึงการจําวัดวา เราจะวัดขนาดไหนจงึจะพอดี การฉัน

ภัตตาหารขนาดไหนจงึจะพอดี การทําความเพียรนั้น ทําใหมาก เจรญิใหมากในแตละวัน เปนผูทีต่ืน่อยู

ดวยสติ ดวยสมาธิ ในเบื้องตนนัน้สติยังไมตอเนื่อง โดยสวนใหญก็จะเผลอสติไปกับความนึกคดิปรุงแตงไป

กับเรื่องภายนอก แตเราสามารถที่จะควบคุมจติใจของเราได ดวยการกําหนดสตอิยูกับกรรมฐานบทใดบท



หนึง่ซ่ึงถูกจรติกับเรา โดยปกติแลว เราก็ใชอาณาปานสติกรรมฐาน หรือ พุทธานุสติกรรมฐานควบคูกันไป 

หรือจะใชอยางใดอยางหนึ่ง หรือกรรมฐานบทใดบทหนึง่เปนอุบายที่จะผูกจิตของเราใหมีความสุขเกิดขึ้น 

 เมื่อเรามคีวามอดทนที่จะปรารภความเพียรอยูเสมอ หาโอกาส หาเวลาเดินจงกรม นัง่สมาธ ิทําให

มาก  เจริญใหมาก สต ิสมาธิก็จะคอยๆเกิดขึ้น มีปต ิ มีความสุข มีอุเบกขาเกิดขึ้น มีจติใจทีต่ั้งมั่นเกิดขึ้นที

ละเล็กทีละนอย ความกังวลใจทั้งหลายทั้งปวงภายนอกก็จะคอยๆนอยลงไป จนกระทั่งทําจิตของเรานัน้ให

เปนหนึ่งได เราก็มีความราเริง มีความเพลิดเพลินในการเดินจงกรม มีสต ิ มีสมาธิอยูในอิริยาบถทั่วๆไป ไม

วาจะยืน เดิน นั่ง หรือทําอะไร สติสมาธินี้จะตอเนื่องกัน 

 เมื่อสมาธินีท้รงตัว มีสติตัง้มัน่อยูในปจจุบันธรรม เมื่อนัน้แหละสติปญญาจะเกิดขึน้ ในเบื้องตนจะ

เห็นอาการของจิตซึ่งเปนกิเลส คือ ความโกรธ ความโลภ ความพอใจ ความไมพอใจ อารมณอยางหยาบนี้

จะเหน็ไดชดั เพราะกิเลสนั้นมีอยูในดวงใจของเรา กิเลสอันใดที่เปนกิเลสอยางหยาบจะโผลข้ึนมากอน จะ

เห็นความโลภในเบื้องตน 

 เราก็ควบคุมจติใจของเราแลว ใหอยูในขอบเขตของธรรมวินัย อาศัยบริขาร ๘  ปจจัย ๔ เพียงเพ่ือ

บําเพ็ญสมระธรรม ก็ตดัอารมณความโลภภายนอกไปไดแลว แตลาภสักการะหรือเสียงสรรเสรญิเยินยออัน

เปนสิ่งที่แผดเผาจิตใจของเรา เมื่อเราตัง้ความปรารถนาวา เราไมปรารถนาสิ่งใดนอกจากความพนทุกข 

ลาภสักการะหรือเสียงสรรเสริญเยินยอทั้งหลายทั้งหลายก็จะไมครอบงําจิตใจของเรา เพราะเรามีจิตใจที่มุง

ตรงตอพระนพิพาน มุงตรงตอการชําระดวงใจของเรานั้น ใหปราศจากความยึดมั่นถือม่ันทั้งหลายทั้งปวง 

ใจเราก็จะไมตดิในลาภยศสรรเสรญิ เพราะเราไมปรารถนา ถึงแมวาภายในดวงใจของเรานัน้ยังมกิีเลสอยูก็

ตาม แตเราสามารถที่จะละทิง้ไดดวยสติปญญาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสมาธิภายในจิตใจของเรา 

เพราะฉะนัน้อารมณแหงความโลภนั้น ก็จะถูกควบคุมไว มีสต ิ มีปญญาที่จะเพียร ที่จะแผดเผากิเลส ละ

ความโลภที่ละเอียดออกไป ความอยากที่ละเอียดออกไปทีละเล็กทีละนอย 

 ถาอารมณแหงความโกรธ ความไมพอใจในเบื้องตน ก็ถูกควบคุมดวยธรรมวินัย ดวยศีลของเรา มี

ความสํารวมในการประพฤติปฏิบัติ สํารวมภายในจิตใจของเรานัน้ใหสงบ อยูกับหมูคณะซึง่ไมมากมายนัก 

ไมมีเรื่องกระทบกระทัง่กันมากมาย เพราะตางคนตางสํารวมจิตใจของเรา มีเมตตาธรรมตอกัน เมื่อเรา

เจรญิเมตตาธรรมซึ่งกันและกัน การกระทบกระทัง่ในหมูคณะก็ไมเกิดขึ้น ก็เปนส่ิงทีส่งเสรมิในการประพฤติ



ปฏิบัติซึ่งกันและกัน เพราะวาภายในดวงใจของแตละบคุคลนัน้ ตางคนตางมีกิเลส เราไมพูดเสียดสีแทงใจ

กัน ไมใหกระทบกระทั่งจติใจกัน ไมใหเกิดความทุกขทับถมภายในดวงใจนี่อีก 

 เมื่อเรามีสติ มีปญญาพิจารณาเชนนี้ เรารูจักระมดัระวังการพูดคุย สํารวม การพูดคุยก็พูดคุยกัน

ดวยความเมตตาธรรมดวยความหวังดีซึ่งกนัและกัน ถาเราทําเชนนี้ มีความเห็นอนัเดยีวกัน ในการที่จะทํา

ขอวัตรปฏิบัตขิองแตละสํานกั เปนอันหนึง่อันเดียวกัน มีความเหน็เสมอกัน ก็เปนส่ิงที่เกื้อหนุนทําใหจิตใจ

ของแตละบคุคลนัน้เจรญิในการประพฤติปฏิบัติภาวนาย่ิงๆขึ้นไป เพราะไมมีอารมณภายนอกมา

กระทบกระทัง่ไมกอใหเกิดอารมณเกิดขึ้นในใจของเรา เราก็มีหนาที่แตเพียงวามีสติ มีปญญา ทีจ่ะเฝาละ

กิเลสภายในดวงใจของเรานีเ้ทานัน้ ไมสงจติออกไปภายนอก ไมกังวลเรื่องภายนอกทั้งหลายทั้งปวง 

 ในเบื้องตนนัน้กิเลสอยางหยาบซึ่งเกิดขึ้น ก็คืออารมณความโลภ ความโกรธนี่แหละ หรือความ

พอใจ ความไมพอใจในรูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส เมื่อเรามีสมาธิ เราทําความเพียรโดยไมทอถอยจนกระทั่ง

ทําจิตใหสงบไดแลวนี่ ทําไมเราจะไมเหน็อาการของจิตคือ ความพอใจ หรือความไมพอใจในรูป ในเสียง ใน

กล่ิน ในรส หรือในสัมผัสทัง้หลาย สติซึ่งเฝาดูจิตใจของเรา จะเห็นอาการของจิต เมือ่ตาเหน็รูป ทัง้เปนสิง่ที่

มีชีวิต หรือวัตถุธาตุทัง้หลายก็ตาม สตปิญญาจะรูเทาทันอาการอันนั้น และมีอุบายพิจารณาเหน็ความไม

เที่ยง ปลอยวางความยึดมั่นถือม่ันในความพอใจ ความไมพอใจ ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสออกไป ในทุกๆ

ขณะจติซึง่มีกิเลสเกดิขึ้น 

 โดยปกติแลวปญญาจะเห็นกิเลสอยางหยาบ ซึ่งเกิดขึน้มาไดงายและละไดงาย กิเลสอยางกลาง

หรืออยางละเอียดนั้น ก็จะเห็นไดยากในเบื้องตน แตความจริงนัน้ไมจําเปนที่จะตองเหน็เลย เพราะวาใน

เบื้องตน ก็จะเหน็แตกิเลสอยางหยาบเพียงอยางเดียว ถาเราละกิเลสอยางหยาบลงไปไมได กิเลสอยาง

กลางหรืออยางละเอียดก็ไมโผลข้ึนมา มันซอนกันอยูเปนชั้นๆ เพราะฉะนัน้เมื่อเรามุงหวังทีท่ําจิตของเรานัน้ 

ใหเปนกลางเปนอุเบกขาดวยปญญา เราก็สํารวมจิตใจนั้น ระวังจติใจของเรานัน้ไมใหยินดี ยินราย หรือเกิด

ความพอใจ ความไมพอใจในรูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส 

 เมื่อเรามศีีลเปนพื้นฐาน มีสมาธิเปนทามกลาง มีจติใจเปนหนึ่ง เปนเอกัตคตารมณ เอกัตคตาจิต 

สติปญญานี้จะเหน็ เหน็ความไมเที่ยงของตัวเรา เห็นความไมใชตัวตนของตัวเรา มีอุบายปญญาที่จะละ

อารมณในรปู เสียง กลิ่น รส สัมผัส ออกไป มีอุบายปญญาที่จะละความยินราย หรอืความไมพอใจออกไป

จากจิตใจของเราทุกๆขณะจติ 



 เมื่อจิตของเราวางจากอารมณ มีสตติัง้มั่นอยูในปจจุบันธรรมเพราะไมมีอารมณอะไรมากวนใจ 

เพราะเราอยูในสถานที่สงบสงัดกายวิเวก เมื่อเราทําสมาธิ จิตก็วิเวกไดงาย อารมณภายนอกก็มีไดนอย เมื่อ

เรามีสติสํารวมในอยูทุกๆอิริยาบถไมวาจะยืน เดนิ นัง่ นอน สํารวมจิตใจของเราไปตลอด เมื่อสํารวมใจ

เชนนี้ เมื่อจติวางจากอารมณ ไมมีอารมณอันใดเกิดขึน้ เมื่อจติสงบเปนสมาธ ิ เราก็ยกรางกายของเราขึ้น

เพื่อพิจารณาใชสติปญญาออกไปในทางพิจารณากาย เปนสิ่งที่จําเปนและเกิดประโยชน เมื่อจติเปนสมาธิ

แลว เอากําลังแหงความสงบมาใช ดวยการยกรางกายขึ้นมาพิจารณา ผม ขน เล็บ ฟน หนัง หรือกระดูก 

หรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกายของเรานี้ พิจารณาใหเหน็ความไมเที่ยงความไมใชตวัตนของกายนี ้

 ในเบื้องตน อาจจะใชกําลังสติปญญาที่จะพิจารณาใครครวญกอน เพ่ือที่จะสอนใจของเรานัน้ ให

เห็นความจรงิของความไมเที่ยง ความไมใชตัวตนของกายนี้ เพราะบางครั้งจิตยงัไมสงบเพียงพอที่จะมี

สภาวธรรม หรือนมิิตในพระกรรมฐานเกดิขึ้น เราก็ไมจําเปนที่จะตองรอใหนิมิตในกรรมฐานเกิดขึ้น 

 เมื่อจิตสงบพอสมควร พอเปนบาทฐานแหงการพิจารณาเราก็ลองเอาสติปญญาพิจารณารางกาย

ของเรา จะเปนผม ขน เล็บ ฟน หนงั สวนใดสวนหนึง่ของรางกายเรานี ้พิจารณาใหเห็นความไมเทีย่งความ

ไมใชตัวตนของกายนี้ 

 ในเบื้องตน อาจจะใชกําลังสติปญญาที่จะพิจารณาใครครวญกอน เพ่ือที่จะสอนใจของเรานัน้ ให

เห็นความจรงิของความไมเที่ยง ความไมใชตัวตนของกายนี้ เพราะบางครั้งจิตยงัไมสงบเพียงพอที่จะมี

สภาวธรรม หรือนมิิตในพระกรรมฐานเกดิขึ้น เราก็ไมจําเปนที่จะตองรอใหนิมิตในกรรมฐานเกิดขึ้น 

 เมื่อจิตสงบพอควร พอเปนบาทฐานแหงการพิจารณาเราก็ลองเอาสติปญญาพิจารณารางกายของ

เรา จะเปนผม ขน เล็บ ฟน หนัง สวนใดสวนหนึ่งก็ได เชน เอาสติปญญาพิจารณาแยกแยะไป คอยๆ

พิจารณาใหอยูในจุดนี้จดุเดยีว หรือแตละสวนในรางกายเคลื่อนไป สติปญญานั้นก็จดจออยูในเรื่องของ

รางกายเทานั้น 

 ถาจิตคิดออกไปเรื่องอดตี เรื่องอนาคต เรื่องภายนอกนั้นก็หยุดการพิจารณา แสดงวากําลังของ

สมาธิไมเพียงพอ แตถาความสงบเพียงพอ กําลังสมาธเิพียงพอ สติปญญาเพียงพอ พอเปนบาทฐานแหง

การพิจารณาไดแลว เราเอาสติปญญาเราออกเดินพิจารณาในรางกายของเรา ถาจิตพิจารณาผมก็ดี ขนก็ดี 

หรือหนังก็ดี เมื่อเหน็ชัดวาเปนปฏิกูล วาเปนของไมเที่ยง ประกอบไปดวย ธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ 

จิตจะเกดิปลงสังเวชในขณะจิตหนึง่ เมื่อจิตรวมลงเปนสมาธิมีปติเกิดขึ้น หรือเกิดอุเบกขาเกิดขึ้นภายใน



จิตใจของเรานัน้จติก็จะหยุดการพิจารณา พักอยูในความสงบ จะ ๕ นาท ี๑๐ นาทหีรือครึ่งชั่วโมงก็แลวแต 

หรือมากกวานั้นก็แลวแต ก็ใหมีสติอยูกับปจจุบันธรรม 

 เมื่อจิตพักอยูในความสวบ ถายังอยากจะพิจารณาตอ เมื่อจิตถอนจากความสงบอันนัน้ เริ่มมี

ความรูสึกนึกคิด เราก็ยกรางกายขึ้นมาพิจารณาอีก แตถาเราอยากจะเปลี่ยนอิรยิาบถจากนั่งสมาธิ เราก็

เปล่ียนอิริยาบถจากนั่งสมาธดิวยความมีสติ ตามรักษาจิตของตนตอไป เหมือนกับเรากําหนดสตอิยูกับลม

หายใจเขา ออก โดยกําหนดบริกรรมภาวนาวา พุทโธ แตเพียงเปลี่ยนอิริยาบถเทานั้น แตไมปลอยสติไปกับ

อารมณทั้งหลาย มีสติตามกํากับใจเราไปตลอด เมื่อเราทาํเชนนี้ เปลี่ยนอิริยาบถลุกไปทําธุระอยางอื่น เราก็

มีสตติามรักษาใจของตนไปตลอด อารมณซึง่จะเกิดความโลภ ความโกรธนัน้ก็ไมมีเพราะอยูลําพังที่มีเรา

เพียงผูเดียว มีแตอารมณความรูสึกนึกคิดปรุงแตงไปในเรื่องอดตี อนาคตซึ่งมันไมมากมายอะไรนัก 

 ถาเรากําหนดสติ ทําสมาธภิาวนาอยูเสมอๆ หรือใชอุบายปญญาพิจารณา ละอารมณที่เปนอดีต

ออกไป ละความกังวลใจที่เปนอนาคตออกไป เราก็จะมีสตติัง้มั่นอยูในปจจุบันธรรม เหมือนเดิมมีจติเปน

กลาง อยูในความสงบ อยูในปจจุบันธรรม ถาเราสามารถทรงสติ ทรงสมาธิไดเชนนี้แลว อารมณกิเลสอะไร

เกิดขึ้น เราก็เห็นจะเปนราคะ ความกําหนัดยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้น เราก็มีสติหรือพิจารณาอสุภ

กรรมฐานอยูเสมอๆในเวลาที่ใจของเราไมมีอารมณเพราะฉะนัน้เราตองฝกซอมกอนที่จะมีอารมณกิเลส

เกิดขึ้น เราก็มีสติปญญาที่จะพิจารณาได เพราะเราถึงพรอมในการพิจารณากายคตาสติ หรือพิจารณาอสุภ

กรรมฐานอยูเสมอๆในเวลาที่ใจของเราไมมีอารมณเพราะฉะนัน้เราตองฝกซอมกอนที่จะมีอารมณกิเลส

เกิดขึ้นภายในใจของเรา 

 การพจิารณากายคตาสต ิอสุภกรรมฐาน หรือธาตุกรรมฐานจะเปนเหตุใหจติของเรานั้น ไมมีความ

ตองการในธรรมชาติของสรรีะของชายและหญิง นีค่ือธรรมชาติของสตัวทั้งหลาย ซึ่งมีอยูภายในดวงใจ แต

เราฝกซอมพิจารณาใหเห็นความไมเที่ยง ความไมใชตัวตนของกายนี้ ถาจิตเราเหน็กายของเรานี้เปนอสุภ

กรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานไมวาชายวาหญิง ความตองการก็จะหมดไป ถึงแมวาอารมณกิเลสที่ถูกฝงอยู

ในจิตใจของเรานั้นยังมีอยู แตเปนอารมณซึ่งเปนไปตามธรรมชาต ิ ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา แมเราจะ

อยูเฉยๆอยูปกติก็เกิดขึ้นมาได 

 แตพระโยคาวจรเจาทัง้หลายก็ไมประมาท เพียรเพงพิจารณากายคตาสติ อสุภกรรมฐานอยูเสมอ 

เมื่อเราฝกซอมอยูเชนนี ้ เมือ่ตาเหน็รูปเกิดความพอใจ เหน็รูป สตปิญญาก็จะพิจารณาเห็นความไมเที่ยง



เห็นทุกขอันนั้น หรือสติปญญาก็ออกมาพิจารณาเหน็อสุภกรรมฐานในรูปภายนอก ยอนกลับมาพิจารณา

ภายในตัวตน ก็เห็นอสุภกรรมฐานหรือ หรือธาตุกรรมฐาน จิตก็วางความยินดีในโลก จิตก็เปนกลางเปน

หนึง่เปนอุเบกขาธรรมขึน้ตรงนัน้ สติปญญาก็วองไวมากขึ้นเรื่อยๆ อารมณซึง่เปนกิเลสก็ไมเกิดขึ้นภายใน

จิตใจของเรา ถึงแมเกิดขึ้นเราก็มีสติปญญา มีอุบายปญญาที่จะตอสูตอกรกับกิเลส ซึ่งอยูภายในดวงใจของ

เราทุกๆขณะจติ ทําเชนนี้ไปเรื่อยๆเมื่อจิตเราวางจากอารมณ เราก็ยกรางกายขึ้นมาพิจารณา 

 ถาจิตสงบละเอียดมีนิสัย ปจจัย มีนมิิตอสุภกรรมฐานเกิดขึ้นก็ตาม ก็ย่ิงเปนการสะดวกในการทีจ่ะ

ทําใหจิตสลดสังเวช หรือไมยินดีในรูปทั้งหลาย อสุภะภายนอกปรากฏขึ้น เห็นซากศพคนตายบาง เนาบาง 

แหงบางปรากฏขึ้นภายในใจของเรา จิตก็จะสลดสังเวช หรือเห็นความไมเทีย่งของซากศพเหลานั้น 

แปรเปลี่ยนไปเปนธาตนุ้ํา ธาตุดนิ ธาตุลม ธาตุไฟ หรือกระจดักระจายเปนอากาศธาตุไป สตปิญญาซึ่ง

ฉลาดก็จะยอนกลับมาพิจารณากายใจกายตนใหเหน็เปนอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐาน เห็นไปใน

ปจจุบันธรรมนั่นแหละ เมื่อถอนออกจากความสงบก็จะมีกําลังมีสมาธิตั้งมัน่ ตาเห็นรูป หูไดยินเสียง จิตใจ

ก็ไมหวั่นไหว เพราะจิตเปนหนึง่ เหน็ก็จะไมตองพิจารณาอะไร เหน็ความเกิดดับของอารมณ เพราะมีศีล 

สมาธิ มีปญญา หลีกเรนอยูในทางที่สงบ อยางครูบาอาจารยทานจึงไมมีเรื่องมาก ไมมีความกังวลมาก มี

เวลาทําความเพียรมาก 

 อารมณตางๆภายในจิตใจของเรา ถาเราซักฟอกจิตใจของเราอยูเสมอๆ ดวยศีล ดวยสมาธิ ดวย

ปญญา จติใจของเราก็จะคอยๆบรรเทาเบาบางไปจากกิเลสทีละเล็ก ที่ละนอย กิเลสก็จะไมเพิ่มข้ึนมา ทํา

เชนนี้ไปทุกๆวัน ทุกๆขณะจติ กิเลสจะเกิดขึ้นมาจากไหน เมื่อเรามีสตเิฝาดูจิตใจของเรา กิเลสก็อยูที่ใจของ

เรานี่แหละ เมือ่เกิดขึ้นมา เราก็เห็น เพราะเรามีสตจิดจออยู พรอมที่จะทําลายความโลภ ความโกรธ ความ

หลงใหส้ินไปจากใจของเรา 

 เรามีสตมิาดูของเราเทานั้นแหละ ทุกสภาวะทุกอาการของจิตเกิดขึ้น ทกุขณะจิตเราจะเหน็ ถึงบอก

วาเบื้องตนนั้น เราก็จะเหน็อาการของจิตอยางหยาบ อามรณของกิเลสอยางหยาบเทานัน้ เมื่อเราชําระ

อารมณ ความโลภอยางหยาบออกไป ความโกรธ ความอาฆาตพยาบาทอยางหยาบออกไป อารมณซึง่เกิด

ข้ึนมา คือความอยากอยางละเอียด ความไมพอใจอยางละเอียดยังมอียู สติปญญาก็จะเห็นขึ้นมา อยาง

หยาบละออกไปแลว มันก็เบาขึ้นภายในจิตใจของเรา ความเรารอนจากความโลภ ความโกรธ ความอาฆาต

ทั้งหลายก็บรรเทาเบาบางลงไป อารมณอยางละเอียดยังมีอยู แตเรานั้นหลีกเรนบําเพ็ญภาวนา ไมของ



เกี่ยวกับเรื่องตางๆภายนอก ไมมีธุรกิจการงานอะไรทัง้ส้ิน นอกจากเพียรเพงการละกิเลสใหส้ินไปจากใจ

ของเรา 

 เพราะฉะนัน้เรามีสติปญญาตามรักษาจิตของตนตอไป อารมณซึ่งละเอียดเกิดขึ้นมา ความอยาก

ในอะไรก็ถูกตัดไปหมดแลว เพราะเรามุงหวัง ไมหวังลาภ สักการะหรือสิ่งสรรเสรญิเยินยอ อนัเปนสิง่ที่

สมมต ิ อันเปนสิ่งซึง่จอมปลอม เปนส่ิงซ่ึงมายา เมื่อไมมีจติใจมุงหวังส่ิงตางๆเหลานัน้แลว ความ

ทะเยอทะยานอยากภายนอกนั้นจะมมีาจากไหน ถึงมก็ีโผลข้ึนมาภายในดวงใจของเรานี้ ทําไมสติปญญา

จะตดัออกไปไมไดในขณะนัน้ อารมณความไมพอใจซึ่งมีละเอียดก็จะไมคอยเกิดขึ้น เพราะเราสํารวมอยูใน

หมูคณะซ่ึงนอย เปนผูสํารวมจิตใจของเรา พูดคุยแตนอย พูดคุยแตจําเปน ทํากิจวัตรภายนอกนั้นดวย

ความมีสต ิเพราะฉะนัน้ความไมพอใจจะเกิดขึ้นมาจากไหน 

 ถึงแมจะเกิดขึ้นมาในการพลั้งเผลอ ในการพูดไมสํารวมซึ่งกันและกัน เกิดความไมพอใจซึ่งไมตัง้ใจ 

เกิดกิเลสที่ละเอียดขึ้นมา สติสมาธิซึ่งตัง้มัน่อยูก็เห็นอาการของจิต และมีอุบายปญญาที่จะเจรญิเมตตา ที่

จะหาเหตุผล หาทางละความไมพอใจออกจากจิตใจไดในปจจุบันขณะนั้น ไมปลอยใหเนิ่นนาจนขามวัน

ขามคืน เปนวันเปนอาทติย เพราะสตปิญญาก็แหลมคมขึ้นเรื่อยๆ อารมณตางๆที่เปนอารมณที่ละเอียด 

เปนอาการของจิตที่เกิดขึน้ สติปญญาก็รูเทาทัน จะกิเลสมาหนาไหน สติปญญาก็ทัน เพราะเรามีขอวัตร 

ประพฤติปฏิบัติสวนตัวของเรา มีธดุงควัตรขูดเกลากิเลส มีสติปญญาสํารวมจิตใจของเรา ที่จะระวังไมให

กิเลสเกิดขึ้น ไมใหกําเริบข้ึน เพราะฉะนัน้เมื่อเรามีสติ ละความไมพอใจไปจากจิตใจของเรา ใจของเราก็สงบ

เย็นอยูในปจจุบันธรรม 

 เมื่อมีสติอยูในปจจุบันธรรม จิตเราวาจากอารมณ อารมณซึง่เรานึกคดิปรุงแตงในอดตีก็นอยลงไป 

ปรุงแตงไปในอนาคตก็นอยลงไป ถายังมีการปรุงแตงไปในอนาคต ก็พิจารณาเอาความตายใสเขาไปๆ ดวย

มรณานุสติ ชวีิตเรานีค้งไมอยูพนคืนนี้แหละ จะคดิไปทําไมถึงวันพรุงนี้ จะคดิไปทําไมถึงอาทิตยหนา จะคิด

ไปทําไมถึงเดอืนหนา หรือปหนา คดิไดอยูในขณะจติหนึง่ เมื่อมีสตริูอยู ก็ขนาบลงไป หาอบุายปญญา

พิจารณาลงไป ไมวาจะเปนคนืนี้หาทุม หรือเที่ยงคืนจะมรณภาพก็ตาม กระแสจติที่พุงไปมันก็จะกระดอน

กลับหรือเกิดขึน้มันก็จะดับไปตรงนั้น เพราะมันพุงไปไมเกินหาทุม หรือพุงไปไมเกินเทีย่งคืน 



 ถาเรากําหนดสมมติไวภายในจติใจของเราได วาเราตายคืนนีน้ะ ไมพนหาทุม ไมพนเที่ยงคืน 

เพราะฉะนัน้ความคิดทีจ่ะเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนไมมี จะมีสตติั้งมัน่อยูในปจจุบันธรรม จิตจะหมนุเขามาอยูใน

ปจจุบันธรรม เปนการละอารมณ ความนกึคิดปรุงแตงทีจ่ะไปในอนาคต 

 แตบางขณะถาเรารูจักคิดรูจกัพิจารณา เราคิดพิจารณาไดในอนาคต แตเรารูจักวางใหเรว็ แลวไปมี

สติอยูในปจจบัุนธรรม โดยเฉพาะพระใหม หรือพระเกาซึ่งจิตใจยังไมสงบ ควรที่จะพิจารณาเชนนี ้ควรที่จะ

มีสติอยูในปจจุบันธรรม กําจัดอารมณซึง่เปนอดตีออกไป กําจัดอารมณซึง่เปนอดตีออกไป กําจัดอารมณซึง่

เปนอดีตออกไป กําจัดอารมณซึง่เปนอนาคตออกไป มีสตติั้งมัน่อยูใยปจจุบันธรรมอยูเสมอ อารมณเกิดขึน้ 

ก็มีอุบายปญญาละออกไป อุบายปญญาไมเพียงพอ ก็ทําสติทําสมาธิตัดออกไป เมื่อจติวางจากอารมณ

ความไมพอใจเล็กๆ นอยๆ เกิดขึ้น ก็สาํรวมใจอยูเสมอ อารมณก็นอย แทนทีค่วามกําหนัดยินดีในกาม

ทั้งหลาย ซ่ึงเปนอยูในธรรมชาติภายในจิตใจของสัตวทัง้หลายเมื่อมีอยู 

 เมื่อเราฝกซอมพิจารณากายคตาสติ อสภุกรรมฐานโดยสม่ําเสมอนี้ เมื่ออารมณเกิดขึ้น สติปญญา

จะรูเทาทนั จะเขาพิจารณาโจมตีอารมณที่เปนกามราคะ ความกําหนัดยินดีในกามทั้งหลาย เขาโจมตหี้ํา

หั่นในขณะปจจุบันธรรมนัน้ ดวยกายคตาสติอสุภกรรมฐาน หรือธาตุกรรมฐานไมก่ีขณะจิต อนัความยินดี

ใจกามทั้งหลายก็จะระงับดับลงไป เพราะเรามีอาวุธที่จะตอสูกับกิเลสภายใจจิตใจของเรา เพราะฉะนัน้เรา

ตองผลิตอาวุธใหเหมาะสม ที่จะตอสูกับกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความยินดีในกามทั้งหลาย 

 เราตองรูจักฝกซอมการพิจารณากายคตาสติ อสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐาน เมื่อมีความ

แคลวคลองชํานาญแลวนี้ เราก็มีกําลังที่จะตอสู เหมือนนักมวยที่เขาฝกซอม กอนที่จะข้ึนชกชิงแชมปหรือ

ชิงบัลลังก เขาก็ซอมมาดีแลว ก็สามารถที่จะชนะตอสูขาศึกได การพิจารณาอสุภกรรมฐาน หรือธาตุ

กรรมฐานที่จะมาแกกิเลสก็ตามก็เหมือนกัน 

 ถาในขณะที่เราไมมีกิเลส วางๆ จิตเราอยูในปจจุบันธรรม เราทําความสงบ จติเราสงบ มจีติเปน

หนึง่ มีความสงบเปนบาทฐานแหงการพิจารณาแลว เราก็ซอมพิจารณาดวยสติปญญา พิจารณารางกาย

ของเรา ตั้งแต กายภายนอกซึ่งเห็นไดงายๆ เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนงั พิจารณาใหละเอียดเขาไป ก็

พิจารณาอสุภกรรมฐานละเอียดเขาไป ก็พิจารณาธาตกุรรมฐานจนกระทั่งจติเขาสูความวางถึงปลอยความ

ยึดมั่น ถือม่ันในกายตนออกไปทีละเล็ก ทลีะนอย 



 ความวางหรืออุเบกขาธรรม มี ๒ อยาง วางหรืออุเบกขาดวยสมาธิ วางหรืออุเบกขาดวยปญญา ซึ่ง

พิจารณากิเลส พิจารณารางกาย ปลอยวางความยึดมั่นถือม่ันลงไปแลว จิตจึงวาง วางจากความยึดมั่นถือ

ม่ันในสิง่ทัง้หลายทั้งปวงออกไป ในเบื้องตนนัน้ก็วางชั่วคราวหรือทําสมาธิจิตสงบ จติก็วางจากกิเลส อันนี้ก็

วางชั่วคราวแตกิเลสนัน้ยังม ีแตการพิจารณารางกายนี้ เมื่อจิตวางดวยปญญาที่พิจารณาวางลงไปแลว จน

จิตเห็นชดัประจักษเกิดขึ้นที่ใจ ในแตละขั้น แตละตอนในการปลอยวางสมมตุิทีจ่ิตเรายึดมั่น ถือม่ันในกาย

ตนออกไป 

 ถาปลอยวางความยึดมั่นถือม่ันในกายตนอยางหยาบออกไปไดแลว จิตก็วางโดยถาวรไปสวนหนึ่ง

จากสามสวนในเรื่องของรางกาย ถาสติปญญาพิจารณารางกายจนเห็นชดัประจักษข้ึนที่ใจ ในสวนที่ ๒ ก็

วางไปโดยถาวร ไมตองกลบัมาพิจารณากายอยางหยาบ อยางกลาง พิจารณารางกายอยางละเอียด หรือ

ธาตุกรรมฐานเขาไปสูความวาง พิจารณาธาตุกรรมฐานใหเปนอยูกับความวางอยูเสมอ พักจิตอยูในความ

วาง ก็ปลอยวางความยึดมั่นถือม่ันในกายตนไปเรื่อยๆจนกระทัง่จติคอยๆคลายตัว คอยๆผอนออกมา 

พิจารณาเหน็จนรูรอบรางกายซึ่งเปนอดตี รางกายซึ่งเปนอนาคต รางกายซึ่งตั้งมัน่อยูในปจจุบันขณะ 

 ถาเห็นธรรมในปจจุบันวา กายนี้ประกอบไปดวยธาตุดิน ธาตนุ้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ รางกายนี้เปน

ปฏิกูล เปนความไมเที่ยง เปนความไมใชตวัตน รางกายนี้ไมใชจิต จตินี้ไมใชรางกายนี้ เหน็ชดัประจักษข้ึนที่

ใจ จากการพิจารณาโดยรูรอบและรูเทาทนัตามความเปนจรงิ จติจึงจะดับความยินดีในกามราคะทั้งหลาย

ทั้งปวง ออกไปจากจิตใจของแตละบคุคลได ตรงนั้นแหละ ดับความโลภใหหมดสิ้นไป ดับความโกรธ ความ

อาฆาต พยาบาทใหสิ้นไปจากจิตใจ ของเรานี้ ดับกามราคะทัง้หลายทั้งปวงใหหมดสิ้นไปได ความรอน อัน

เกิดจากความโลภ ความโกรธ ความยินดีในกามทั้งหลายก็ไมเกิดขึ้น 

 เมื่อจิตไมยึดตดิในกายตน ไมยึดตดิในกายบุคคล ไมยึดติดในวัตถุทัง้หลาย การแสวงหาลาภ ยศ 

สักการะจะมีมาจากไหน การติดอยูในลาภ ยศ สักการะนั้น จะมมีาจากไหน เพราะในกายที่สมมตนิี้ก็ยังไม

ยึดตดิ สิง่ที่แสวงหามา ลาภ ยศ สักการะ ก็เพื่อกายนี้เทานั้น ความยินดีในกามทัง้หลายก็เพื่อกายนี้เทานั้น 

แตเมื่อจติใจนีไ้มของอยูกับกิเลส ก็จะไมมีภพชาติของนรก เปรต อสูรกาย สัตวเดรัจฉานหรือมนุษย หรือ

เทวดา หรือพรหมก็ตาม เพราะจิตไมมีที่อยูอาศัย ไมหลงในภพชาติ ในการกําเนิด ในภพภูมิของมนุษยนี่เอง 

เพราะจิตละเอยีดมาก เปนความสงบที่เยือกเย็น เปนความสุขทีเยือกเย็นในดวงจติซึ่งไมยึดมั่นถือม่ันใน

กายตน ในกายคนอื่น ในวัตถุธาตุทั้งหลาย เห็นก็สักแตวาเห็น ไดยินก็สักแตวาไดยืน จิตจงึเดินไปใน

ทามกลางแหงความสงบเยือกเย็น ตลอดทัง้วันทัง้คืน ไมมีความทุกขอันเกิดจากกามราคะทั้งหลายทั้งปวง 



 อาการของจิตนั้นก็เปนเพียงแตอาการกิริยาโดยสมมติเทานั้น ถึงแมวาจิตจะมีกิเลสอยางละเอียด 

ซึ่งมีอยูภายในดวงใจของเราในระดับนี ้ หรือในชัน้นี ้ เปนความหลงอยางละเอียด ซึ่งหลงยึดมัน่ถือม่ันใน

ปจจุบันธรรม เปนตัวจิตนั้นแหละ ละอดตีไปก็ตาม ละความยึดมั่นถือม่ันในสิง่ทีเ่ปนอดตีออกไป ละความ

ยึดมั่นถือม่ันในสิ่งที่เปนอนาคตออกไป จิตเขามาอยูในปจจุบันธรรม เปนกลาง เปนอุเบกขาธรรม แต

อุเบกขาธรรมในขั้นนี้ ในระดบันี้ ยังตดิอยูในปจจุบันธรรมเต็มที ่ เพราะยังมีความพอใจในเวทนา ความสุข

อยางละเอียด 

 ความสงบเยือกเย็นอยางละเอียด ในความจําไดหมายรูวาเปนเรา เปนตัวตนของเรา ในความรูสึก

นึกคดิปรงุแตงในเรื่องทีเ่ปนกุศล ในการรับรูตางๆซึ่งเปนผูรูของจติซึง่ยังมีกิเลสอยู แตเปนผูรูที่ละเอียด แต

ยังเปนผูรูที่มีความยึดมั่นถือม่ัน แตถาจิตเราติดอยูในปจจุบันธรรม สติปญญาไมม่ันคงก็ไมสามารถที่จะ

เห็นกิเลสสวนละเอียดนี้ได บางครั้งก็ไมเห็นกิเลสดวยความหลงอวิชชาในสวนละเอียดนี้เลย เพราะหลงตดื

อยูในปจจุบันธรรมเปนตัวเหต ุ

 ถาสมมติวามีตา มีรางกายที่สมบรูณด ี เหมือนกับเรามองไมเหน็อะไรที่อยูขางหนา เพราะกิเลสนั้น

ก็อยูกับใจนั้นแหละ ถามองไปก็ไมเห็นวากิเลสมีอยู กิเลสหายไปไหน เพราะสติปญญายังไมคมกลา เพราะ

ไปดูตรงที่อารมณ ความฟุงซานในอารมณที่เปนกุศล เมื่อสติปญญาเหน็อาการของจิตเกิดขึน้มารูเทาทนั 

อารมณนัน้ก็ดบั ถาความนึกคิดปรุงแตงเกิดขึ้น สติปญญาก็มาพิจารณาตามวานี่คอืกิเลส กิเลสนั้นก็ดับไป 

หากิเลสไมเจอ 

 เปรียบเสมือนวากษัตริยผูสรางบัลลังก แตกอนนัน้แสวงตัวหัวเมืองตางๆ ตีแวนแควนตางๆ 

เพื่อที่จะครอบครองแผนดนิ มีสมนุคูใจคือองครักษ รวบรวมแผนดนิเขาดวยกัน แตทายที่สุดแลวเมื่อ

บานเมืองสงบ วันดคีืนดีใจเมืองนัน้มคีวามวุนวาย กษัตริยบอกใหองครักษไปดู ดูซิวาทําไมเกิดความไมสงบ 

พอองครักษไปดู สงขาวไปทูลในเมือง ก็ไปบอกผูกอความไมสงบวา ใหอยูเฉยๆเงียบๆเพราะกษัตริยรู 

กลับมารายงานใหกษัตริยทราบวา ไมมีอะไร เรื่องปกตแิลว วันดีคนืดีก็เกิดความวุนวายขึ้นมาอีก เพราะ

องครักษนี่แหละ เปนหัวหนาเสียเอง แตกษัตริยหรือองครักษนั้นสรางแผนดนิมาดวยกัน นับภพนับชาติไม

ถวน หรือวาในปจจุบันที่สรางแผนดนิรวมกันมาก็เปนที่ไวเนื้อเชื่อใจ เพราะฉะนัน้จึงไมคดิวา ตัวนี้จะเปน

อันตราย ก็จึงหลงคดิวาองครักษนั้นซื่อสัตย เพราะคูใจคูบัลลงัก เมื่อใหไปดูบานเมือง องครกัษนี้ก็จะไป

บอกใหผูกอความไมสงบใหอยูเฉยๆใหเงียบสงบ และกลับมารายงานกษัตริย เหมือนสติปญญาซึ่งเห็น

อาการของจิตซึ่งกระเพื่อมนัน้ 



 เมื่อสติปญญาเห็นชดั อารมณถึงจะดับ เมื่อสติปญญาเห็นอารมณนั้นก็ดับ ไมมีอะไรเกิดขึ้น ตอง

ยอนกลับมาดูที่ใจ เพราะใจนี้เปนกิเลส ใจเปนกิเลส เตม็ไปดวยอวิชชา เต็มไปดวยความหลง เตม็ไปดวยผู

กํากับ ในแตละภพแตละชาติ แมจิตจะละเอียดขนาดไหนแตสตปิญญาไมเหน็ตาม ในเบือ้งตนนั้นก็

เหมือนกับมองทางไมเห็นทางขางหนามดื ไมสามารถเดินผานไปได เหมือนกับเราเดินไปสูปากทาง ฆา

ลูกนอง จนพวกสมุนโจรตายไปหมด จะเปนทหารนายรอยนายพันตายก็ตาม ตายไปหมด จอมทัพนัน้หนี

เขาไปอยูในถํ้า เราตามเขาไปถึงปากถ้ํา ถํ้านั้นไมสามารถที่จะเขาไปจับขุนทหารหรือจอมทัพได เราก็ไปหา

แสงสวาง ไสตะเกียงแสงสวางเพื่อจะเขาไปในถํ้า จึงจะสามารถจับตวัหัวหนาโจรได สติปญญาก็เหมือนกัน 

ในขั้นนี ้ศีล สมาธิ ปญญา ก็ตองเจรญิตอไปในการพิจารณาเหน็ อนจิจัง ทุกขัง อนตัตา 

 ถาสติปญญาไมคมพอ ก็จะไมเห็นอาการของจิต ไมเหน็กิเลส เชน อะไรคือกิเลส คือความหลง 

อวิชชานั้นอยูเบื้องหลังความยึดมั่นถือม่ันในเวทนา ความสุข ความทุกข หรือความเฉยๆ โดยสวนจะเปน

ความสุขอยางละเอียด ความจําไดหมายรู ไมสามารถจะแยกออกจากจิตได ความนึกคดิปรุงแตงในเรื่อง

อดตี ก็คดิวาเปนตัวจติทุกส่ิงทุกอยาง การรับรูตางๆ ผูรูเห็นก็ตาม ก็เหน็วาเปนตัวจติซึ่งบริสทุธิ์แลว แตยังไม

บริสุทธิ์โดยหมดจด เพราะจิตยังมีกิเลส ยังยึดตดิยังมคีวามหลงซึง่เปนสวนละเอียด 

 ถามีสติปญญาที่จะพิจารณา อนิจจัง ทุกขัง อนตัตา จงึเหน็วา ส่ิงท่ีคิดนั้นไมใชจิต แตส่ิงท่ีไม

คิดน้ันคือจิต ครูบาอาจารยจึงวาใหถอยออกมาดูวา อะไรอยูกับผูรู เราตองวางความยึดมั่นถือม่ันในสิง่ที่

ละเอียด ในสิง่ทัง้หลายทั้งปวงไปจากจิตใจของเรา จะเปนเวทนาของจิต สญัญา สงัขาร วิญญาณของจิต 

เรียกวาขันธหา โดยสมมต ิ ตัง้แตรูป ถึงละออกไปแลวในเบื้องตน ถาเราละรูปออกไปไดแลว ก็จะเหลือ

เวทนา สญัญา สังขาร วิญญาณ อีก๔ขั้น ซึ่งตดิอยูในจติ ซึ่งจิตยึดมัน่ถือม่ันวาเปนตัวจิต 

 สติปญญาตองแยกออก แยกออกใหไดจนเห็นอนิจจงั ทกุขัง อนัตตา เพื่อที่จะไมยึดมั่น ถือม่ันในสิ่ง

ทั้งหลายทั้งปวง ทําจิตใหบริสุทธิ์ข้ึนมาใหได นี่คือจดุมุงหมายแหงการประพฤติปฏิบัติคือพระนิพพานเปน

ที่สุด เพราะฉะนัน้การประพฤติปฏิบัติทีจ่ะมีความสงบหรือมีความสุขอันย่ิง ทีพ่ระพุทธองคทรงตรัสไววา 

“สุขอื่นใดย่ิงกวาความสงบไมมี” หมายถึงจิตที่สงบ ดับจากความโลภ ความโกรธ ความหลงภายใจดวงใจ

ของแตละบคุคล เพราะพระนิพพานนัน้เปนความสงบอันย่ิง หรือเปนความสงบอันเยือกเย็น เปน

จุดมุงหมายที่องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาทานทรงสอนพุทธบริษัททัง้หลาย ใหบําเพ็ญบารมีไปเพื่อสิ่ง

นี้ คือชําระจิตใจใหมีความสะอาด มีความบริสุทธิ์ เปนหวัใจของพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น การบวชนัน้

จึงไมใชการบวชตามประเพณี บวชแกบน หรือบวชเลนๆ 



 เมื่อบวชมาแลว ตองมคีวามมุงหวัง มีจุดมุงหมายตามคาํส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจา จึงจะเหมาะสมในการที่จะอยูในเพศสมณะ เพราะฉะนัน้สิ่งตางๆซึ่งวางขอวัตรระเบียบไวเปนขอวัตร

ปฏิบัติ เพื่อทีจ่ะใหสะดวกในการปฏิบัติภาวนา แมธรรมหรือพระวินยัก็ดี ที่พระพุทธองคไดบัญญตัิไว หรือ

ไดกลาวไวก็เปนความสะดวกแกสมณะในการประพฤติปฏิบัต ิ

 การบําเพ็ญในศีล สมาธิ ปญญา ก็เปนไปเพื่อความพนทุกข ธดุงควตัรก็เปนเครื่องขูดเกลากิเลสใน

แตละบคุคล ซึง่ถูกกับจริตในธุดงควตัรขอไหน ก็นํามาประพฤติปฏิบัติเพื่อขูดเกลากิเลสภายในจิตใจของแต

ละบุคคล ขอวัตรปฏิบัตใินแตละสํานกัก็เพื่อความสะดวกในการประพฤติปฏิบัตเิมื่อมาอยูรวมกัน มี

ความเห็นเสมอกัน เปนสิง่ที่เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัตซิึ่งกันและกัน 

 เมื่อเรามคีวามมุงหวังในการประพฤติปฏิบัติจริงๆจงัๆ ไมใชวาบวชเลนๆ บวชชั่วคราว เรามีหนาที่

ในการเดนิจงกรม นัง่สมาธิ หาอุบายในปญญาที่จะทําความเพียร ใหเกิดศรัทธาความเพียร ในแตละวัน แต

ละคนื ก็ตองทําใหมาก เจรญิใหมาก ถึงแมวาทุกวันนี้โดยสวนใหญของสํานักเรา เรามักยุงเกี่ยวกับกิจการ

งานตางๆภายนอกมากจนเกินไป มธีุรกิจตางๆ ภายนอกมากเกนิไป ทําใหไมสามารถที่จะทําใหจิตใจของ

เรานัน้รูธรรม เห็นธรรม หรือจิตใจเปนธรรมขึ้นมาได 

 ทําไมครูบาอาจารยสมัยกอน ครั้งพุทธกาลก็ดี หรือสมัยหลวงปูเสาร หลวงปูม่ันก็ดี ลูกศิษยของ

ทานแตละทาน ประพฤติปฏิบัติอยูในสถานที่ลําบาก มีเพียงบริขาร๘ อาศัยปจจัย๔ เพียงเพื่อบําเพ็ญสมณ

ธรรมเทานัน้ อยูในสถานที่สงบสงดั หลีกเรนบําเพ็ญเพียรภาวนาตลอด ถาไมรูธรรมเห็นธรรม ก็ไมออกเปน

หัวหนา หรือสรางวัด สรางสํานัก เพื่อที่จะเมตตาตอพุทธบริษัททั้งหลายโดยสวนมากแลว ทําดวงใจให

บริสุทธิ์เสียกอน ถึงจะพรอมที่จะแนะนําสั่งสอนผูอื่น ทานไมตองกังวลในเรื่องการปฏิบัติของตนเอง 

 แตพระเราทุกวันนีต้ิดในลาภ ยศ สรรเสรญิ ติดในธรุกิจตางๆภายนอกมากจนเกินไป ยุงเกี่ยวกับ

เรื่องทางโลกมากจนเกนิไป การบําเพ็ญภาวนาก็เลยถอย บางสํานักเจรญิแตวตัถุ แตจิตใจเสื่อมถอยไดก็มี 

เพราะฉะนัน้ เมื่อเราเขามาอยูในเพศผากาสาวพัสตรนี้ เราอยาเปนผูหนึง่ที่จะทําลายพระพุทธศาสนา อยาง

นอยเราควรทีจ่ะประพฤติปฏิบัติ เพ่ือทีจ่ะสืบพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัตเิพ่ือตัวเราเปนอันดบัแรก และ

เปนเหตเุพื่อทีจ่ะสืบพระพุทธศาสนาดวย ไมใชวา ไมตองถึง ๕๐๐๐ ปหรอก ทําลายใหหมดไปในยุคเรานี่

แหละ เราอยากมีอะไรของเขา ก็ตามกิเลสของเรา อยากจะมีเครื่องอํานวยความสะดวกภายนอกอะไรก็เอา 

ใจเราอยากไดอะไรก็เอา ยุงเกี่ยวกับสังคม อยากจะมีโทรศัพท อยากจะมีพัดลม อยากมีแอร อยากจะมี



คอมพิวเตอร อะไรก็เอาเขามา นัน่แหละ ทําใหการภาวนาเสื่อมถอย ครูบาอาจารยสมัยกอนมีไหม ทานอยู

ปา อยูเขา อยูถํ้าเพ่ืออะไร ก็เพื่อตองการความสงบ แตทกุวันนี้ เราเห็นประโยชนของการมีโทรศัพทกัน เพื่อ

ประโยชนในการตดิตอ เพื่อความสะดวกในธรุกิจตางๆ 

 สมัยกอนครูบาอาจารยหลวงปูม่ัน หลวงปูเสาร อยูแตในปาที่สงบสงดั ไมมีความกังวลอะไร อยูกับ

พระเณรดวยความสงบบําเพ็ญเพียรภาวนา เมื่อไดรับฟงธรรมแลว ก็แยกยายกัน ทําความเพียรดวยความ

สงบ นี่แหละเหตุอันหนึ่งทีจ่ะทําใหพระกรรมฐานหรือพระปฏิบัติคอยๆเส่ือมลงไป ไมนาแปลกใจเลยวา 

ทําไมกาลขางหนาวัดปาจะกลายเปนวัดบาน วัดบานจะกลายเปนคฤหัสถ ก็เพราะวาพระที่เปนผูนําในบวร

พระพุทธศาสนาประพฤตตินไมเหมาะสม พุทธบริษัททัง้หลายก็เส่ือมคลายศรทัธา พระพุทธศาสนาก็ส้ันเขา

เพราะพระพุทธศาสนาจะทรงอยูได ก็ดวยอาศัยพุทธบรษัิททั้ง๔ ในเมือ่พระภิกษุเปนผูซึ่งทําลายเหมือนกับ

สนิมที่กินเหลก็ พระเราก็ทําลาย ไมรักษาขอวัตรปฏิบัติ ไมทําตามพระธรรมวินัย ทําตามกิเลส ซึ่งอยูภายใน

จิตใจของเรา 

 จิตใจเรานัน้ยังไมบริสุทธิ ์ ยังมีกิเลส อยากทําอะไรก็ทํา ถาเราทําจิตใจใหถึง เกิดซึ่งความบริสุทธิ์

แลว เราจะรูสกึวา อันใดควรอันใดไมควร จะเห็นวาธรรมที่พระพทุธองคทรงไดตรัสไวดี พระวินัยทีพ่ระพุทธ

องคทรงบญัญตัิไว เปนหนึ่งไมมีสอง ไมมีขอโตแยงแตกิเลสภายในใจของเรานัน้ มีแตเพิกถอนๆตรงนัน้ไมดี 

ไมทันสมัย ตรงนัน้ไมด ีไมถูกโลก เราควรจะทําอยางนี้กัน เราควรจะทาํอยางนั้น เราอยูกันอยางนี้ เปนสิ่งที่

เส่ือมถอยลงไปเรื่อยๆ 

 เพราะฉะนัน้ พึงจําไววา ธรรมที่เรายังไมรูนัน้ยังมีอีกมาก ความบรสุิทธิท์ี่ยังไมถึง ยังไมมีภายใน

จิตใจของเรานัน้ ก็ยังมีอยู เราจะทําอยางไรถึงจะทําใหจติใจของเรานัน้ ก็ยังมีอยู เราจะทําอยางไรถึงจะทํา

ใหจิตใจของเรานั้นมคีวามสะอาด มีความบริสุทธิ์ ใหมีสต ิ ปญญา เพื่อจะพิจารณาละกิเลสใหสิ้นไปจาก

ดวงใจของเราใหได คือ หนาที่ของการเขามาอยูในเพศผากาสาวพัสตร นอกจากนั้นไปแลว ไมเหมาะสมที่

จะอยูในเพศผากาสาวพัสตรอันเปนธงชัยของพระอรหนัต เพราะฉะนัน้ ใหพากันอยาประมาท พึงมีสติ มี

ปญญา เพียรเพงพิจารณาละกิเลสใหส้ินไปจากดวงใจในปจจุบันชาตนิี้ วันนี้ก็ใหความคิดเห็นพอสมควรก็

ขอยุติเพียงเทานี้ 

 

 



ธรรมโอสถ 

 

“ธรรมโอสถ คอื พิจารณากายในกายนี้ 

พิจารณาใหเหน็ความไมเที่ยง 

ความไมใชตัวตน 

ของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นและดับไป 

แยกจิตออกจากกาย แยกจิตออกจากเวทนา 

กายก็สวนหนึง่ เวทนาก็สวนหนึ่ง 

พิจารณาอยางนี้ไปเรื่อยๆ 

จิตก็เขาสูความวางหรือ 

ความสงบที่เยือกเย็น” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ธรรมโอสถ 

พระธรรมเทศนา วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ 

 

 ในชีวิตของคนเราซึ่งเคยเหน็มานั้นไมวาจะเปนพระ เณรหรือญาตโิยม หรือสตัวทัง้หลายก็ตาม เมือ่

เกิดขึ้นมาแลวธรรมชาติแหงการเกิดก็ไมลวงพนความแกไปได ไมลวงพนความเจ็บไขไดปวยไปได ไมมีใคร

ลวงพนความตายไปได หรอืความแตกสลาย อันนี้เปนธรรมชาติเปนปกติ เปนธรรมดาอยู เปนสจัธรรม

ความจริงตามธรรมชาต ิซึง่ถาคนทั้งหลายไดเขาใจถึงเรื่องของธรรมชาติ ก็คือธรรมะนั่นเอง ธรรมะซึ่งแสดง

ใหเหน็ถึงความเกิดขึ้น แปรเปลี่ยนไป มีความแตกสลายไปในที่สุดของสังขารรางกายนี้ เพราะฉะนั้นมนุษย

และสัตวทั้งหลายเกิดขึ้นมานั้น ตามธรรมชาตินี้ไมมีใครสามารถลวงพนความแก ความเจ็บ ความตายไปได 

 เมื่อจิตวิญญาณของบคุคลใดเขาไปยึดมั่นถือม่ันในกอนธาตุรางกายนี้ วาเปนตัวตน วาเปนเราเปน

เขา ความทุกขซึ่งเกิดตามมาทางรางกาย ก็คือ ความแกก็เปนทุกข ความเจ็บไขไดปวยก็เปนทุกข แมความ

ตายก็เปนทุกข เพราะจิตใจเขาไปหลงยึดมั่นถือม่ันในอตัภาพรางกายนี้วาเปนตัวตนของเรา แตเราไดเคย

สังเกตถึงเรื่องรางกายของเรากันบางหรือเปลาวา เมื่อโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน เรามีความไมสบาย จะปวด

ทั้ง ปวดหัว หรอืมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนตางๆก็ตาม เราทุกคนสามารถที่จะบงัคับบัญชาใหรางกายนี้ตั้ง

ม่ันอยูไดไหม ใหหายจากโรคภัยไขเจ็บไดไหม ไมมีใครจะสามารถที่จะบังคับบัญชากอนธาตุซึง่ไมสมดุล คือ

ธาตุดนิ ธาตนุ้าํ ธาตุลม ธาตไุฟไมปกติมีความแปรเปลี่ยนไป ก็มีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน จะเปนโรคตา โรค

ปอด โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต อวัยวะนอยใหญนี้เปนรังของโรค เปนปกติ เปนธรรมดาอยู ทุกคนไมสามารถ

ที่จะบังคับใหเปนเด็กอีกได เมื่อรางกายนี้จะแตกสลายก็ไมสามารถที่จะบังคับใหตั้งมัน่อยูได อันนีค้อื 

ธรรมชาติของชีวิตมนุษยและสรรพสัตวท้ังหลาย มีความเกิดขึ้นมาแลวก็มีความแปรเปลี่ยนไป มี

ความแตกสลายไปในที่สุด 

 ธรรมชาตนิีค้ือ เปนธรรมะอันเปนปกติเปนธรรมดาอยูตลอดกาล ไมวาเราจะเกิดขึ้นมาก็ตาม ไม

เกิดขึ้นมาก็ตาม สัตวทั้งหลายซึ่งเวียนวายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร ก็เปนอยูเชนนี้แหละ องคสมเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจาทานมีปญญาลวงเกินกวาคนทั้งหลาย ทานเห็นภัยในวัฏฏะสงสาร เห็นความเกิดเปนทุกข 

เห็นความแกเปนทุกข เห็นความตายเปนทุกข หรือพระอรหนัตสาวกทั้งหลายโดยสวนมาก ทานก็มีปญญา

เห็นเชนนี้ ทานจึงจะหาทางที่จะดําเนนิจติไปสูความสิ้นภพ ส้ินชาติ หรือไมตองกลับมาเวียนวายตายเกิดใน



วัฏฏะสงสารอีก เพราะในแตละภพแตละชาติแหงการเกิดนัน้ ยอมพบกับความทุกขอยูร่ําไปไมมีที่สิ้นสุด 

เพราะฉะนัน้พวกเราทุกคนตองตระหนักภายในจิตใจของเราใหดีวาเราอยาประมาทในชีวิต และอยาหลง

เพลิดเพลินอยูกับสิ่งตางๆ ภายนอกจนเกินไปนักโดยเฉพาะพระเรา ซึง่มีความมุงหวังเขามาบวช มา

ประพฤติปฏิบัติอยูในเพศผากาสาวพัสตรอนัเปนธงชัยของพระอรหนัตนี ้เปนโอกาสอันดทีี่เราจะประพฤติ

ปฏิบัติ ประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําใหจิตใจของเรานัน้ดบัความโลภ ดบัความโกรธ ดับความหลง หรือทําให

กิเลสนั้นสิ้นไปจากจิตใจของเรา 

 เพราะฉะนัน้การประพฤติปฏิบัติของพวกเรานั้น เราทุกคนยังพากันประมาทอยูหรือเปลา ในแตละ

วันแตละคืน เราปลอยเวลาใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชนหรือไม เรามีสติปญญาที่จะพิจารณารางกายนี้ 

ใหเหน็ความไมเที่ยงความไมใชตัวตน เพื่อที่จะถอนความยึดมั่นถือม่ันภายในจิตใจของเราหรือไม เรามี

สติปญญาที่จะพิจารณาเหน็อารมณภายในจิตใจของเรา เห็นอาการของจิต เห็นอาการของกิเลส วามี

สภาวะแหงความเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไปหรือไมหรือเราจะหลงยึดมัน่ถือม่ันในอารมณทัง้หลายทั้งปวงวาเปน

ใจของเราอยู ส่ิงใดที่เราหลงเขาไปยึดมั่น ถือม่ัน ไมมีทุกขเปนไมมีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทานได

ตรัสเชนนี้ 

 เม่ือเราขาดสติ ขาดปญญา เราก็จะหลงยึดม่ันถือม่ันในอารมณความโลภ ความโกรธ 

ความทุกขท้ังหลายทั้งปวงวาเปนใจของเรา เมื่อเราเขามาประพฤติปฏิบัตนิี้ เรามาเรียนแก เรามาเรียน

ทางจติใจเพ่ือที่จะแกไขใหจิตใจของเรานัน้ บรรเทาเบาบางไปจากกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ความทุกขทั้งหลายทั้งปวง เพราะฉะนั้น การเขามาประพฤติปฏิบัติธรรมในศาสนาของสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา จึงเปนสิ่งที่ประเสริฐที่สดุ เปนโอกาสอันดทีี่เราจะไดบําเพ็ญศีลบารมี สมาธิบารมี หรือ

ปญญาบารมี เพื่อทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน 

 ศีลของพระเรา ทุกทานก็ทราบดีกันอยูแลววาคือ ธรรมวินัยเปนขอบเขต เปนศีลของพระเรา ภายใน

จิตใจของเรานัน้ไมลวงละเมดิในสิกขาบทนอยใหญ มีสติวินัยกํากับภายในจิตใจของเราเปนพ้ืนฐานของจิต

ซึ่งเปนปกติ รักษาศีลใหเปนปกติ ศีล๒๒๗ หรือสามเณรก็ศีล ๑๐ ขอใหเปนปกติ ใหเปนธรรมชาตขิองจิตซึง่

มีพ้ืนฐานของจิตรองรับดวยศีล 

 เมื่อมีศีลเปนพืน้ฐานของจติแลว เราจะบําเพ็ญสต ิสมาธ ิภาวนา ก็เปนส่ิงซึ่งเปนไปไดงาย เพราะ

ถาเรามีอุบายทีกอใหเกิดศรทัธาในการทําความเพียรอยูเสมอ ในการเดินจงกรม นั่งสมาธิอยูทุกๆวัน สมาธิ

ยอมเกิดขึ้นไดงาย ถึงแมวาในเบื้องตนนัน้ เราทุกคนยังมกิีเลสอยูภายในจติใจของเราก็ตาม แตถาเรา



ประพฤติปฏิบัตติามคําส่ังสอนของพระพทุธองค ในการบําเพ็ญบารมีในศีล สมาธ ิปญญา เปนส่ิงที่แนนอน

เหลือเกินวา หนทางนี้เปนหนทางที่จะดําเนินไปเพ่ือพระนิพพาน หรือเพื่อความสิ้นทกุขภายในจิตใจของเรา 

เพราะฉะนัน้เราอยาปลอยจิตใจไปกับอารมณทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกดิขึ้นภายในจิตใจของเรา จะเปนความ

นึกคดิปรงุแตงฟุงซานไปในเรื่องอนาคตก็ตาม พึงมีสติอยูในปจจุบัน หาอบุายปญญาพิจารณาละอารมณที่

เปนอดีตออกไปละความฟุงซานภายในจิตใจของเราออกไป มีสติตัง้มัน่อยูในปจจุบัน พึงมีสตดิูจตินัน่แหละ 

เมื่อมีสตดิูจติก็เห็นอารมณภายในจิตใจของเรา 

 ซ่ึงเราทุกคนมโีอกาสอันดีเมือ่เรามาอยูในเพศผากาสาวพัสตรนี้ อยูในสถานที่อันสงบสงัด มีปจจัย

๔ พรอมมูลในการประพฤติปฏิบัติภาวนา เพราะอาศัยญาติโยมซ่ึงมศีรัทธาในพระพุทธศาสนา ไดมีความ

อนุเคราะหใหภิกษุ สามเณรไดประพฤติปฏิบัติไดโดยสะดวก เหมือนเขาสงเราใหศึกษาเลาเรียน ถาเปนทาง

โลก พอแมสงลูกศึกษาเลาเรียนไมตองไปทํางาน เรียนหนังสืออยางเดยีว เขาก็ตองเรียนใหดทีี่สุด ทําหนาที่

ของตัวเองใหดีที่สดุ พระภิกษุ สามเณรในพระบวรพระพุทธศาสนานี้ ก็อาศัยอุบาสก อุบาสิกา ซึ่งไมมี

โอกาสที่จะเขามาอยูในเพศสมณะ สามเณร เพราะยุงเกี่ยวกับภาระหนาที่การงาน ยุงเกี่ยวกับภาระ

ครอบครัว 

 เพราะฉะนัน้เมื่อเขามีศรัทธาบําเพ็ญบารมีในฆราวาสวิสัยแตยังมีศรทัธาในบวรพระพุทธศาสนา ก็

ทําบุญแกบวรพระพุทธศาสนา เปนเหตุเปนปจจัยใหพระภิกษุ สามเณรในพระบวรพระพุทธศาสนานี้ 

ประพฤติปฏิบัติไดสะดวกสบาย เพราะอาศัยมูลความดขีองสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะฉะนัน้เรา

อยานิ่งนอนใจ อยาลืมตัวลืมจิตใจของเรา วาเราเปนพระ หรือเปนเณร เปนสิ่งที่สงูสง ถาเราคิดเชนนั้นก็เปน

กิเลสภายในจิตใจของเรา เพราะเราเปนสงฆโดยสมมต ิบวชเขามาโดยสมมติ เปนพระสงฆโดยสมมติ เปน

สามเณรโดยสมมต ิ

 ส่ิงที่จะทําใหจิตใจของเรานั้นเปนสงฆโดยวิมุติ หรือเปนสงฆโดยแทจริงน้ัน ตองพัฒนา

จิตใจของเรานั้นเปนพระอริยบุคคล ต้ังแตพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหัตผล ตามสมมติทาง

โลก นี้จึงเรียกวาเปนสงฆท่ีเหมาะสม ท่ีสมควรแกการสักการะ หรือสมควรแกการทําบุญ 

เพราะฉะนัน้เราอยาพากันประมาท เวลาก็ลวงผานพนไป สังขารรางกายของเราทุกคนนัน้ก็แปรเปล่ียนไป

จากวัยเด็กเขาสูวัยหนุมสาว กาวตอไปเขาสูวัยชรา แลวมีความแตกเสื่อมไปในที่สดุ 

 ผูมีสติ มีปญญามีความพากเพียรอยูเสมอ ทําสมาธิใหเกิดขึ้นหาโอกาสหาเวลาเดินจงกรม นัง่

สมาธิ ภาวนา หาอุบายปญญาใหเกิดศรัทธาความเพียรอยูทุกๆขณะจิต เผลอสติเราตั้งสติข้ึนมาใหม เราอยู



ในวัดอยูในสํานักสงฆเปนสถานที่เหมาะสม เปนชัยภูมทีเ่หมาะสม ที่จะตอสูกับกิเลสภายในจิตใจของเรา 

ความกังวลภายนอกในเรื่องบริขาร ๘ หรือปจจัยทั้ง ๔ นี ้ที่เหน็อยูทุกวันนี ้ก็ไมไดขาดเขินอะไร มีความ

สะดวกสบายคอนขางจะเหลือเฟอ หรือเกินความพอดดีวย เพราะฉะนั้นการที่จะรักษาจิตใจของเรานั้นใหมี

ความมักนอย สันโดษใหมีความพอดี จึงเปนสิ่งที่สมควร เปนส่ิงที่เหมาะสมภายในจิตใจของเรา 

 อาศัยแคเพียงบริขาร ๘ กับปจจัยทั้ง ๔ เพียงเพ่ือประพฤติปฏิบัติภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง

เทานัน้ ไมตองการลาภสักการะหรือทรัพยสมบัติภายนอก นอกเหนือไปจากนี้ อันนัน้จงึจะเปนจติใจของ

พระผูมุงที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความพนทุกข อยาใหกิเลสลอลวงจิตใจของเรานั้นใหเกิดความโลภ 

ความโกรธ ความยินดีในลาภ ยศ สรรเสรญิ ในเอกลาภทั้งหลายทั้งปวง เพราะการประพฤติปฏิบัติของเรา

นั้น ไมใชประพฤติปฏิบัตินัน้ ใหเปนไปเพือ่ลาภสักการะทั้งหลายทั้งปวงหรือเปนเจาลัทธิ หรือเพื่อเปนครูบา

อาจารย เราประพฤติปฏิบัตเิพื่อทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน หรือทําใหกิเลสไดสิ้นไปจากจิตใจของเรานั้น มี

จุดมุงหมายเดียว ทั้งการกระทําความเพียรนั้นตองปรารภความเพียรทุกๆวัน เดนิจงกรม นัง่สมาธิใหมาก 

 ถึงแมวาจิตใจของเรานัน้จะมีความฟุงซาน มีความวุนวายภายในจิตใจของเราก็ตาม เราก็ตองหา

อุบายปญญาที่จะพิจารณาละความฟุงซานออกไปจากจิตใจของเรา ดวยกําลังสมาธิที่ฝกหัดอบรมจิตใจ

ของเราทุกๆวันนั้น ก็จะสงเสริมใหมีสต ิมีปญญา มีอุบายที่จะละอารมณซึง่เปนอดตีออกไป ละอารมณซึง่

เปนอนาคตออกไป อารมณในปจจุบันก็ตาม เมื่อตาเห็นรูป  หูไดยินเสยีง จมูกดมกลิ่น ล้ินสัมผัสรส กาย

สัมผัสเย็น รอน ออน แข็ง ตองมีสติอยูในปจจุบันที่จะพจิารณาใหเหน็ความไมเที่ยง ความไมใชตัวตน 

ปลอยวางความยึดมั่นถือม่ันในอารมณทัง้หลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเรา ใหมีสติอยูในปจจุบัน วาง

จากอารมณทัง้หลายทั้งปวง แมวางชั่วคราวก็ยังดี แตมีสติ มีสมาธิ จติเปนหนึ่งอยูในปจจุบัน เพราะตาเหน็

รูปจะตองเกิดอารมณแน คอื ความพอใจ ความไมพอใจ หรือความเฉยๆในรูปนัน้ จะเปนสิง่ทีมี่ชีวิตก็ตาม 

หรือเปนวัตถุสิง่ของก็ตาม หไูดยินเสียงก็ตองเกิดความพอใจ ความไมพอใจหรือเฉยๆ จะตองเกิดความรูสึก

ข้ึนมาภายในใจของเรานี ้จมกูดมกลิ่น ล้ินสัมผัสรส กายสัมผัสเย็น รอน ออน แข็ง ก็เชนเดียวกัน ความรูสึก

ตางๆจะเกิดขึน้ที่ใจนี้ เพราะจิตวิญญาณของเราอาศัยรางกายนี้ อาศัยเพียงชั่วคราวเทานั้น เพราะเราทุกคน

ยังมีกรรมเปนของๆตน มีกรรมเปนผูใหผลมีกรรมเปนแดนเกิด มีกรรมเปนผูตดิตาม มีกรรมเปนทีพ่ึ่งอาศัย 

 เมื่อเรายังมีกิเลสอยู กรรมก็ยังใหผล ใหเกิดในแตละภพแตละชาต ิภพนอย ภพใหญ เมื่อเกิดขึ้น

มาแลวเราบําเพ็ญบารมีไวก็จะมีสต ิมีปญญา มีความเหน็ชอบ มีความเห็นที่ถูกตอง ในการที่จะสรางบารมี

ตอไป ดวยความไมประมาทในชีวิต อาศัยกอนธาตุนี้บําเพ็ญบารมี กอนาตนุี้เปนทุกขก็จริง แตถาเรามีสต ิมี



ปญญาที่จะเปล่ียนมาพิจารณากายในกายนี้ใหเหน็ความจรงิของธรรมชาติของธรรมะ ก็จะปลอยวางความ

ยึดมั่นถือม่ันในกายตนได ทาํจิตใจเขาสูความสงบเยือกเย็น มีความสุขสงบที่แทจรงิได เพราะฉะนัน้กายนี้

เปนทุกขถาจิตใจของเรายังยึดมัน่ถือมั่นในกอนธาตุอันนี้ แตกายนี้ก็จะเปนความสุขสงบ ความเยือกเย็นใจ 

ถาจิตเราปลอยวางความยึดมั่นถือม่ันในกายตนนี้ได 

 แตการที่จะมสีติ มีปญญา มีความเหน็ชอบ มีความเห็นถูกตองในการที่จะเห็นวารางกายนี้ไมใช

จิตใจนี้ จตินี้ไมใชรางกายนี้ เราจะทําอยางไร พระพทุธองคหรือครูบาอาจารยของทุกๆทานก็ไดสอนหรือได

ชี้ทาง ไดบอกทางไวแลววา การประพฤติปฏิบัติในบวรพระพุทธศาสนานี้มีอยู ๒ เร่ืองเทาน้ัน คือ 

การพจิารณากายกับการพจิารณาจิต ถาแยกแยะออกไปใหกวางขวาง ก็พิจารณากายในกาย พิจารณา

เวทนาในเวทนา พิจารณาจติในจติ หรือพิจารณาธรรมในธรรม แตยนยอลงมาแลวก็เหลือกายกับใจเทานัน้

แหละ ยอจนถึงที่สดุแลว ก็เหลือแตใจเทานั้นแหละ เพราะดวงใจนี้มีกิเลสคือ ความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ความทุกขทั้งหลายทั้งปวงอยูที่ใจนี้ ตา ห ูจมูก ล้ิน กาย เปนเพียงสะพานเชื่อมตอในรูป เสียง กล่ิน รส 

สัมผัสตามสมมติ เทานัน้แหละ แตกิเลสนีก็้เกิดขึ้นภายในดวงใจของเรานี้แหละ ภายในจิตใจของเรานี้ ไมได

เกิดขึ้นที่วตัถุสิ่งของภายนอก ไมไดเกิดขึน้ทีศ่าลาหรือกุฏิ เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานี ้

 ถาจิตใจของเรายังมีความหลง มีความเหน็ผิด หลงยึดมัน่ถือม่ันในรางกายนี้วาเปนตัวตนของเรา 

เมื่อโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนจิตใจก็เปนทุกข เมื่อความแกเบียดเบียนจิตใจก็เปนทุกข มีความหลงยึดมัน่ถือ

ม่ันในอารมณความโลภวาเปนเรา จิตใจก็เปนทุกขดิน้รนแสวงหาไมมีที่สิ้นสุดเมื่อหลงยึดมัน่ถือมั่นในความ

โกรธ ความอาฆาต พยาบาท ความพอใจ ไมพอใจวาเปนเราจิตใจก็เปนทุกข มีความพอใจ มีความไมพอใจ

จิตใจก็เปนทุกข ประสบกับส่ิงที่ไมปรารถนาจิตใจก็เปนทกุข พลัดพรากจากสิ่งที่รักทีพ่อใจจิตใจก็เปนทุกข 

มีความปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งนัน้นัน่ก็เปนทุกข 

 ความทุกขเพราะความหลงยึดมั่นถือม่ันในอารมณทั้งหลายทั้งปวงวาเปนใจของเรา การที่จะมี

สติปญญา รูจกัความจริงของธรรมชาติของรางกายจิตใจนี้ เราตองทวนกระแสของจติ ทวนกระแสของกิเลส 

ซึ่งเคยชินอยูกับจิตใจของเรา เคยชินอยูกับความหลงทีค่ดิวารางกายนี้คือเรา คือตัวตนของเรา จติของเรานี้

เคยชินกับความหลง ซึ่งคดิวาอารมณภายในจิตใจของเราเกิดขึ้นภายในจติใจของเรา ความนึกคดิปรุงแตง

ทุกสิ่งทุกอยาง เราก็คดิวาเปนเรา ความทุกขทั้งหลายจึงเกิดขึ้นอยูในดวงใจของเรานีไ้มมีที่ส้ินสุด 



เพราะฉะนัน้การประพฤติปฏิบัติของเรา การบําเพ็ญศีลเปนพื้นฐานของพระเรา หรือเปนสามเณร 

ทําสมาธิเปนทามกลาง  มีสติทําสมาธิอยูทุกๆอิริยาบถ ไมใชวาจะสํารวมเฉพาะในอิริยาบถนั่งสมาธิเทานัน้ 

เมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิ ก็ปลอยจิตใจไปกับอารมณทั้งหลาย หรือสํารวจอิริยาบถอยูในการเดนิ

จงกรมเทานั้น เมื่อออกจากอิริยาบถเดินจงกรม ก็ปลอยจิตใจไปกับอารมณทัง้หลาย ไมมีสตทิี่จะตามคุม

จิตใจของเรา หรือรักษาจิตของตน นักปฏิบัตติองทําความรูสึก ตัง้แตตื่นนอนขึ้นมาใหมีสติคือ ความระลึก

ได มีสติกําหนดดูจติทุกๆขณะจิต เมื่อมีความคิดความรูสึกอะไรเกิดขึ้นก็รูเทาทัน มีกิเลสเกิดขึ้นก็มีอุบาย

ปญญาที่จะพจิารณาละออกไปทุกๆขณะจิต เผลอสติก็ตั้งสติข้ึนมาใหม ใหมีสติอยูกับปจจุบัน 

ถาสติยังไมอยูกับปจจุบันเพราะสมาธิยังไมคอยมี จติไมสงบเราก็ตองฝกหัดเดินจงกรม นัง่สมาธิ 

ภาวนา ทําใหมาก เจริญใหมากก็จะสงเสริม เมื่อเราออกจากอิริยาบถนั่งสมาธ ิหรือเดินจงกรม เราก็จะมีสติ 

มีสมาธิ จติเปนหนึ่งอยูในปจจุบัน ไมวาเราจะยืน เดนิ นัง่ หรือทําอะไรก็แลวแต จติเราก็เปนหนึ่ง ตาเห็นรูป

เกิดความพอใจ เราก็มีสต ิมีปญญาพิจารณาละความพอใจออกไป เห็นความไมเที่ยง ความไมใชตวัตน หู

ไดยินเสียง เกิดความพอใจเกิดขึ้น สติปญญาก็เห็นความไมเที่ยงอันนั้น หูไดยินเสียง เกิดความไมพอใจ

เกิดขึ้น สติปญญาก็เห็นความไมพอใจอันนั้น แลวปลอยวางออกไป อารมณทัง้หลายทั้งปวง เกิดขึน้แลวก็

ดับไปเปนธรรมดาอยูเชนนี ้เราก็พิจารณาสิ 

ถามีกิเลสเกิดขึ้น มีความทุกขเกิดขึ้น ก็มีสติปญญาที่จะหาสาเหตุของความทุกขและหาทางดับ

ทุกข เปนเรื่องไมยากลําบากอะไรเลย เพียงแตเรายอนกลับมามีสตดิู ใจของเรา ทวนกระแสของจติทวน

กระแสของอารมณ ไมทําตามอารมณ ไมทาํตามใจหรือกิเลสที่เคยชินอยูมานับภพนับชาติไมถวน ที่เราเคย

ชินมาตัง้แตอยูในฆราวาสนั่นแหละ เคยทาํอะไรตามจติใจมาตลอด แลวเราพนทุกขไหม หมดจากความ

โลภ ความโกรธ ความหลง หรือความดับทุกขภายใจจิตใจของเราไดหรือเปลา 

 เพราะฉะนัน้การที่เราเขามาบวชมาประพฤติปฏิบัตินี ้เราตองทวนกระแสของจิต ทวนกระแสของ

อารมณ ดวยการฝกหัดทําขอวัตรปฏิบัติ ซึง่ครูบาอาจารยไดวางไวนี้ มีธุดงควตัรเปนเครื่องขดูเกลากิเลส

ภายในจิตใจของเรา ขอวัตรอันใดซ่ึงถูกกับจรติของเราหรือธุดงควัตรอันใดซ่ึงถูกกับจรติของเราในการที่จะ

แกกิเลสออกจากใจ ก็ใหมีความสนใจ มีความตั้งใจ ไมตองกลวักิเลสเจ็บ ไมตองกลัวกิเลสตาย มีสติมี

สมาธิที่จะทําความเพียรเพื่อที่จะแผดเผากิเลสอยูเสมอ เพราะฉะนัน้ ในทุกๆอิริยาบถนั้นมีสติ มีสมาธิตาม

รักษาจิตของตน 



 เมื่อเวลาเราวาง จิตเราวางจากอารมณทัง้หลายทั้งปวง เราก็ยกรางกายขึ้นมาพิจารณา จะ

พิจารณาผม ขน เล็บ ฟน หนัง ใหเห็นเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือจะพิจารณาอสุภกรรมฐาน หรือจะ

พิจารณาธาตกุรรมฐาน ก็แลวแตจริตนิสยัของแตละบุคคล จะพิจารณาใหเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยูดับไป ให

ลงไปตรงนั้น ใหเอาสติปญญามาสอนใจของตนเองวา รางกายนี้ไมเที่ยง รางกายนี้ไมใชตัวตน รางกายนี้

ประกอบไปดวยธาตุดิน ธาตนุ้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ ไมใชจิตนี้ จตินี้ไมใชรางกายนี้ พิจารณาอยูเสมอๆ เมื่อจิต

เราสงบ 

 เมื่อจิตเราสงบแลวเราก็ยกรางกายมาพิจารณา สติปญญาซึ่งเขาพิจารณากายในกายนี้ โดยมีศีล

เปนพื้นฐาน สมาธิหนนุสติปญญาใหแหลมคมขึน้ เมื่อเรายกรางกายขึ้นมาพิจารณา จะพิจารณาผมก็ดี 

หรือหนังก็ด ีหรือกระดูกก็ดี หรืออวัยวะสวนใดสวนหนึ่งก็ดี พิจารณาสอนใจใหเห็นความไมเที่ยง ความ

ไมใชตัวตนของกายนี้หรือจะพิจารณาอสุภกรรมฐาน ซึ่งมีหลายลักษณะ จะเปนอสุภะ ๑๐ ก็ดี หรอือาการ

มากกวานั้นก็ดี หรือจะกําหนดอสุภะเนาหรือแหงก็ดีก็แลวแตจรตินิสัยของแตละบุคคล หรือจะพิจารณา

รางกายนี้ ใหเห็นเปนธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตไุฟ แยกแยะสอนจิตใจของเรานั้นอยูเสมอๆ เพื่อที่จะใหจิตใจของ

เรานัน้คลายจากความยึดมั่นถือม่ันในรางกายนี้ 

 ถาเราไมพิจารณาเชนนี้ เมื่อโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน จติใจเราก็เปนทุกข เมื่อรางกายนั้นเขาไปสูวัย

ชรา จติใจก็เปนทุกข เมื่อรางกายนี้จะแตกสลายจิตใจก็เปนทุกข เพราะฉะนัน้การบําเพ็ญสมาธิภาวนา จึง

เปนเหตเุปนปจจัยที่กอใหเกิดสติปญญา ที่จะพิจารณากายในกายนี้ไดเห็นชดัตามความจริงของธรรมชาต ิ

อันมคีวามเกิดขึ้น ตั้งอยู แปรเปลี่ยนไปและแตกสลายในที่สุด บุคคลใดเขามาพิจารณากายในกาย เมื่อจิต

เห็นชัดประจักษขึ้นที่ใจ แลวปลอยวางความยึดมั่นถือม่ันในกายตนออกไดสวนหนึง่จาก ๓ สวน ความทุกข

อันเกิดจากโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน จติใจก็ไมหวั่นไหว เพราะฉะนั้นเราตองทําสมาธิภาวนา เพื่อที่จะใหมี

สติ มีปญญา พิจารณากายในกาย เพื่อที่จะปลอยวางความยึดมั่นถือม่ันในกายตน 

 ถึงแมเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้น มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนื่องดวยกายเรามีรางกายนี้ซึ่งเปนสิ่งที่สมมติ 

เวทนา เดี๋ยวก็มีโรค โรคโนน โรคนี้ปรากฏขึ้นในกายตน หรือมีทุกขเวทนาเกิดขึ้น เมื่อจติเราสงบ พิจารณา

กายในกาย พิจารณาใหเหน็เปน ธาตดุิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ จติก็วางอุปาทาน ความยึดมั่น ถือม่ันใน

กายตนชั่วคราว พิจารณาเวทนาในเวทนาทางกายก็ได เมื่อมีเวทนาเกิดขึ้น สติปญญาก็พิจารณาใหเห็น

ความไมเที่ยง ความไมใชตัวตนของเวทนา ถาจิตเราพิจารณาเหน็เชนนัน้ จติเราจะปลอยวาง ความยึดมั่น 

ถือม่ันในเวทนา จิตก็เปนสวนหนึ่ง กายก็เปนสวนหนึง่ เวทนาก็เปนสวนหนึ่ง ตองหดัพิจารณาอยูเสมอๆ แต



ถากําลังของสติปญญาไมเพียงพอ เราก็ทําสมาธิภาวนา ทําสมาธิภาวนาจนจติสงบเปนสมาธิ เมื่อจิตสงบ

เปนสมาธิแลว เราก็ลองใชปญญาพิจารณากายในกาย พิจารณาเวทนาในเวทนา ถาจิตเหน็ชดัประจักษข้ึน

ที่ใจ ก็จะปลอยวางกาย ปลอยวางเวทนาออกไป จิตก็เขาไปสูความสงบที่ละเอียด หรือเขาไปสูความวาง 

 เมื่อจิตเขาไปสูความวาง ก็จะวางกายชั่วคราว วางทุกขเวทนาชั่วคราว แตบางครัง้ถาจิตสงบ

ละเอียด กายก็วาง เวทนาก็หายไป กายก็หายไป จิตก็เขาไปสูความสงบซึ่งละเอียด เพราะฉะนัน้การ

บําเพ็ญสมาธิภาวนานั้น ใหพวกเราทุกคนพยายามที่จะทําความเพียรมากๆในการเดินจงกรม นัง่สมาธิ

ภาวนาทําใหมาก เมื่อจิตสงบแลวก็มาพิจารณากายในกายนี้แหละ พิจารณาเวทนาในเวทนาทางกายก็ตาม

ในเบื้องตน ถาพิจารณาเหน็ชัด จติก็จะปลอยวางความยึดมัน่ถือม่ันในกายออกไปทีละเล็กทีละนอย เมื่อจิต

เห็นชัดในเบื้องตนนี้ ความโลภก็บรรเทาเบาบางลงไป ความโกรธ ความอาฆาตพยาบาทก็บรรเทาเบาบาง

ลงไป ความหลงในตัวตนก็บรรเทาเบาบางลงไป เราก็เจรญิศีล สมาธิ ปญญา พิจารณากายในกายนี้ที่

ละเอียดขึ้น จะพิจารณาอสุภกรรมฐานก็ดี หรือธาตุกรรมฐานก็ด ีก็พิจารณาไป 

 เมื่อมีความสงบเกิดขึ้นก็ยกรางกายขึ้นมาพิจารณาอสุภกรรมฐาน ธาตุกรรมฐาน จติก็เขาไปสู

ความวาง ถามีเวทนาเกิดขึน้เราก็ใชธรรมโอสถ คือ การพจิารณากายในกายนี ้พิจารณาใหเห็นความไม

เที่ยง ความไมใชตัวตนของทกุขเวทนาที่เกิดขึ้นและดับไป แยกจิตออกจากกาย แยกจิตออกจากเวทนา 

กายก็สวนหนึง่ เวทนาก็สวนหนึ่ง พิจารณาอยางนี้ไปเรื่อยๆจิตก็เขาสูความวางหรือความสงบที่เยือกเย็น 

เมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิ หรือเดนิจงกรมก็ด ีจติก็มีความสงบเยือกเย็น อารมณกิเลสคือความโลภ 

ความโกรธ ความทุกขทั้งหลายทั้งปวงก็บรรเทาเบาบางลงไป จนกระทัง่เราพิจารณาเห็นกายในกายไดดวย

ความชัดเจนจริงๆ สติปญญาซึ่งพิจารณากายในกายเห็นชดั หรือพิจารณาเวทนาในเวทนาที่เกิดขึน้ในกาย 

เมื่อจิตเหน็ชดัเขาใจรอบรูไปหมด รูในเรื่องของกายหมด หายสงสัย สิ้นสงสัยในเรื่องของกาย วารางกายนี้

ไมใชจิตนี ้จตินี้ไมใชรางกายนี้ แนนอนลงไป 

 กายที่เปนอดตีก็ดี กายที่เปนอนาคตก็ด ีกายในปจจุบันก็ดี ประกอบไปดวย ธาตดุิน ธาตนุ้ํา ธาตุ

ลม ธาตุไฟ ประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเทานั้น ถาจิตเห็นชดั ประจักษข้ึนที่ใจ ปลอยวางความยึดมั่นถือ

ม่ันในกายตนไดโดยเดด็ขาด ไดโดยส้ินเชิง ความโลภดับลงไป ความโกรธดับลงไป ความยึดมั่นถือม่ันใน

กายตน ก็จะหมดสิน้ไปจากจิตใจของบคุคลนั้น เมื่อนั้นโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน ก็ไมหวั่นไหว รางกายนี้จะ

แตกสลายก็ไมหว่ันไหว นี้ผูถึงการปลอยวางความยึดมั่นถือม่ันในกายตนออกไป ก็รูธรรม เหน็ธรรม มีจติใจ

เปนธรรมขึ้นมา ความสงบเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้น ไปอยูทีไ่หนก็สบาย รางกายจะแตกดับในปจจุบันก็ไม



หวั่นไหว เพราะเหน็แตกกอนแตก เพราะเหน็ตายกอนตายโดยสิ้นเชิงแลว รูรอบในเรือ่งของกายในเรื่องของ

ทุกขเวทนาทางกาย จะมีก็ตาม เปนไปตามสมมติทัง้นัน้ เกิดขึ้น แลวก็ดับไป เวทนาของจิตสวนละเอียด 

เปนเรื่องอรหตัมรรคเทานัน้ ถาตามสมมติที่จะพิจารณา 

 การพิจารณาจิต พิจารณาธรรมสวนละเอยีด เปนเรื่องของอรหตัมรรคที่จะพิจารณาเขาไปตาม

สมมต ิเพราะเมื่อปลอยวางความยึดมั่นถือม่ันในรูปรางกาย ก็เหลือแตเวทนาของจติ สญัญาของจิต 

ความจําไดหมายรู หรือความนึกคดิปรุงแตงของจิต การรบัรูตางๆซึ่งจิตยังมคีวามหลงยึดมั่นถือม่ันอยู ตอง

เจรญิศีล สมาธิ ปญญา พิจารณาเหน็ความไมเที่ยง ความไมใชตัวตน เพื่อปลอยวางความยึดมั่นถือม่ันใน

จิตออกไป จึงจะทําใหแจงซึง่พระนิพพาน จึงจะทําใหจติสะอาด ใหจิตบริสุทธิ์เกิดขึ้นมา ดบัความโลภ ดับ

ความโกรธ ดบัความหลง ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ออกไปจากจิตใจ 

 เพราะฉะนัน้การประพฤติปฏิบัตินี ้ของพระภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนานี ้เราเจรญิในศีล 

สมาธิ ปญญาเทานัน้แหละ สํารวมกาย วาจา ใจใหอยูในขอบเขตของศีล สํารวมใจใหอยูในขอบเขตของ

สมาธิ สติปญญาก็เกิดขึ้น มาพิจารณากาย มาพิจารณาจิต ใหเห็นถือมั่นในกายตนใหได อยางนอยใน

เบื้องตน สมมติโดยที่แทจรงิคือพระอริยบุคคลเบื้องตนในบวรพระพุทธศาสนา อยางนอยที่สดุ ถาจิต

พิจารณาเหน็กายนี้ไมใชจิตนี้ จตินี้ไมใชกายนี้ ละความยึดมั่นถือม่ันไดสวนหนึง่ ตรงนัน้ก็พอสมควร โรคภัย

ไขเจ็บเบียดเบียน จิตใจก็ไมหวั่นไหว รางกายจะแตกสลายจิตใจก็ไมหว่ันไหว 

 เพราะฉะนัน้ใหพวกเราทุกคนพึงพยายามตั้งใจประพฤตปิฏิบัติอยาพากันประมาทในชีวิต “วันคืน

ลวงๆ บัดน้ีเราทําอะไรกนัอยู” ใหมีสต ิมีปญญา หาอุบายปญญาใหเกิดศรัทธาความเพียรอยูเสมอ ทํา

สมาธิตองทําทุกวัน เดนิจงกรม นัง่สมาธใิหจิตเปนหนึง่ อยาปลอยใหวันเวลาลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน 

ในวันนี้ก็ใหความคิดเหน็พวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเทานี ้

 

 

 

 

 



ชําระจิตใจใหสะอาด 

“หนาท่ีของเราคือชําระจติใหสะอาด” 

 

“ คนเราทุกคนสามารถที่จะพัฒนา 

ความสามารถของเรานัน้ใหมีความสะอาด 

ใหมีความบริสทุธิต์ามคําสอน 

ของสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาได 

อยาพากันประมาท 

อยาปลอยเวลาใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชําระจิตใจใหสะอาด 

พระธรรมเทศนาอบรมพระ-ฆราวาส เนื่องในวันมาฆะบชูา 

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เวลา ๒๑.๑๗ น. 

  

 ในวันนี้เปนวันมาฆะบูชาซึ่งพวกเราทุกคนก็ไดมาประชุมพรอมกันทัง้ภิกษุ สามเณร ตลอดจน

อุบาสก อุบาสิกา ซึ่งมีศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา เมื่อถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งในวันนี้ก็เปน

วันที่เรียกวา วันมาฆะบูชา ซึ่งมีเหตุการณเกิดขึ้น ๔ ประการ เรียกวาวันจาตุรงคสันนิบาต คือ เปนวันขึ้น 

๑๕ ค่ําเดือน ๓ หนึง่ เปนวันที่พระอรหนัตสาวกมารวมกันโดยไมไดนดัหมาย ณ วัดเวฬุวนาราม เปนวันที่

พระพุทธเจาทรงแสดงโอวาทปาติโมกข และพระสงฆทั้งหมดนัน้บวชโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระพุทธเจา

บวชให 

 ซ่ึงในแตละพระพุทธเจาแตละพระองคซึง่บงัเกิดขึ้นมา ก็จะมีครัง้เดยีวซึ่งเกิดเหตุการณเชนนี้พรอม

กัน แตวาแตละพระองคนัน้พระอรหนัตอาจจะแตกตางกันไป มากนอยแตกตางกันไป ซึง่ความจริงก็เปนที่

นาอัศจรรย เพราะครั้งสมยัพุทธกาลนั้นองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งบังเกิดขึ้น แลวก็มาตรัสรูมา

แสดงธรรมนั่นนะ ลักษณะเชนนี้มีอยูจิตวิญญาณดวงเดียวเทานั้นที่เปนเลศิในสามแดนโลกธาต ุ ไมมีใคร

เกินหรือเสมอพระองคได ถึงเปนสิ่งที่อศัจรรย 

 พระพุทธเจาเกิดขึ้นมาในโลกนี้ คนเปนรอยลานพันลาน เฉพาะในภมิูของมนุษยสมัยกอน ก็ไมมี

ใครเลิศเทากับพระพุทธเจาและพระอรหนัตสาวกทั้งหลาย ๑๒๕๐รูป ที่บรรลุมรรคผลนิพพานไดมารวมกัน

โดยไมมีผูมีกิเลสมาเจือปนอยูเลย ก็เปนสิ่งที่หาไดยาก เพราะฉะนัน้สบืมาจนทุกวันนี้จึงถือไดวาวันนี้เปนวัน

สําคัญในพระบวรพระพุทธศาสนา เราก็ระลึกถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนที่พ่ึงอันสูงสุด ระลึก

ถึงพระอรหันตสาวกทั้งหลายเปนที่พ่ึงทีร่ะลกึอันสูงสุดภายในดวงใจของเรา และพยายามที่จะทาํใหจิตใจ

ของพวกเรานั้นใหบริสุทธิ ์ ดังเชนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายเปนที่พ่ึงที่

ระลึกถึงอันสูงสุด มาระลกึถึงคําสั่งสอนของพระพุทธองคเปนที่พ่ึงอนัสูงสดุภายในดวงใจของเรา และ

พยายามที่จะทําจิตใจของพวกเรานั้นใหบริสุทธิ์ ดังเชนสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาหรือพระอรหันตสาวก

ทั้งหลาย ดวยการประพฤติปฏิบัติ ดวยการดับกิเลสภายในจิตใจของเราหรือเพื่อทําใหแจงซึง่พระนิพพาน 



 พระภิกษุสามเณรในพระบวรพระพุทธศาสนา เขามาบวชมาประพฤติปฏิบัติอยูในเพศผากาสาว

พัสตรนั้น จดุมุงหมายที่แทจริงหรือจดุมุงหมายที่สูงที่สดุ คือ เพื่อทําใหแจงซึง่พระนพิพาน เพราะฉะนัน้อยา

พากันประมาทในชีวิต อยาปลอยวันเวลาใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน การอยูในเพศสมณะสามเณรนัน้ 

ตองประพฤตปิฏิบัติใหสมภูมิที่เขามาอยูในเพศผากาสาวพัสตรนี ้จะเปนฆราวาสญาติโยมก็เหมือนกัน 

 พุทธศาสนิกชนทั้งหลายไมวาชายหญงิ เม่ือเกิดขึ้นมาในประเทศซึ่งมีคําส่ังสอนขององค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดเกิดขึ้นมาเปนมนุษยซ่ึงถือวาไดเปนภพภูมิที่เลิศที่ประเสริฐ 

สามารถที่จะประพฤติปฏบัิติทําดวงใจของเรานัน้ใหบริสุทธิ์ได ก็อยาพากนัประมาท อยาปลอย

วันเวลาใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน 

 สังขารรางกายนี้เปนของไมเที่ยง มีความเกิดขึ้นแลวก็มีความเสื่อมสิ้นไปเปนธรรมดา พึงมีสติ มี

ปญญาพิจารณารูใหเทาทนัตามความเปนจริงวา สงัขารรางกายของเรา ไมวาจะเปนพระเณรหรือญาติโยม

ชายหญิงก็ตกอยูในสภาวะเชนเดียวกัน มีความเกิดขึ้นมาแลวก็ไมมีใครลวงพนความแกไปได ไมมีใครลวง

พนความเจ็บไขไดปวยไปได ไมมีใครลวงพนความตายไปได ธรรมชาติของชีวิตของสัตวทัง้หลายเปนอยู

เชนนี้ตลอดอนันตกาลไมมีที่สิ้นสดุ เมื่อจิตวิญญาณนัน้ยังมีกรรมเปนผูใหผล ก็ตองเวียนวายตายเกิดใน

วัฏสงสารในภพนอยภพใหญอันไมมีที่สิน้สุด แตความจริงในแตละภพภูมิก็เต็มไปดวยความทุกขทั้งส้ิน ยน

ยอเขามาในเฉพาะภพภูมิของมนุษยเรานี ้ ก็จะเห็นไดวา ความทุกขจากการเกิดนี้มคีวามทุกขที่ตดิตามมา 

คือ ความแกก็เปนทุกข ความเจ็บไขไดปวยก็เปนทุกข แมนความตายก็เปนทุกข เพราะจิตใจดวงหลงนี้ยึด

ม่ันถือม่ันในกอนธาตรุางกายนี้วาเปนตัวตนของเรา ความทุกขจึงเสียดแทงจติใจของเราอยูเสมอๆไมมีที่

สิ้นสุด 

 ความทุกขซึ่งจติใจหลงยึดมัน่ถือม่ันในอารมณภายในจิตใจของแตละบคุคล วาเปนจติใจของเรา 

อันมคีวามโลภ ความโกรธ ความพอใจ ความไมพอใจ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจจิตใจก็เปนทุกข 

ประสบกับส่ิงที่ไมเปนทีร่ักทีพ่อใจจิตใจก็เปนทุกข ความทุกขทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะจิตใจเราเขาไปยึดมั่นถือ

มั่น ในอารมณในอาการของจิตวาเปนใจของตน จงึมคีวามทุกขไมสิ้นสุดสักที พระพุทธองคจึงตรัสวา ส่ิงใด

ซ่ึงจิตใจของเรานั้นเขาไปยึดถือนั้นไมมีความทุกขเปนไมมี ไมเปนความทุกขเปนไมมี เพราะสิ่งใด

ซึ่งเขาไปยึดมั่นถือม่ันนัน้ยอมเปนความทกุขทั้งส้ิน 

 การที่จะมีสตมีิปญญามคีวามฉลาดในการที่จะปลอยวางความยึดมัน่ถือม่ันในกายตน ปลอยวาง

ความยึดมั่นถือม่ันในอารมณทั้งหลายทั้งปวง หรือในกิเลส หรือความทุกขทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกดิขึ้นภายใน



จิตใจของเรานัน้ ตองมีสตมีิปญญาที่จะรอบรูในกองสังขาร มีสตมิปีญญาที่จะเหน็วา กองสังขารคือรูป

รางกายของเรานี้ เวทนา ความสุข ความทุกข ความเฉยๆ สัญญาคือความจําไดหมายรู สังขารคือความนึก

คดิปรงุแตงทั้งเรื่องดีเรื่องไมดี ความฟุงซานทัง้หลายทั้งปวง วิญญาณการรับรูตางๆในการที่ตาเห็นรูป หูได

ยินเสียง จมูกดมกลิ่น สิน้สมัผัสรส กายสัมผัสเย็นรอนออนแข็ง ความรูสึกเกิดขึ้นที่ใจ 

 ถามีสติมีปญญารอบรูในกองสังขารนี้ใหเห็นวารูปก็ไมเที่ยงเกิดขึ้นแลวมีความแตกสลายลงไป 

เวทนาก็ไมเที่ยงเกิดขึ้นแลวก็มีความแตกสลายลงไป สัญญาความจําทั้งหลายก็ไมเที่ยงเกิดขึ้นแลวก็มี

ความแตกสลายลงไป วิญญาณการรับรูตางๆเกิดขึ้นแลวก็ดับลงไป ใหมีสติปญญาเห็นความไมเที่ยง เหน็

ความไมใชตัวตนของสิ่งทั้งหลายทั้งปวง จติของเรานัน้จะไดปลอยวางความยึดมั่นถือม่ันในสมมตทิี่เรียกวา

ขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สญัญา สังขาร วิญญาณ  

 แตการที่จติจะเขาไปรูเขาไปเห็น เขาไปปลอยวางความยึดมั่นถือม่ันภายใจจิตใจของแตละบุคคล

ไดนัน้ ทุกคนตองบําเพ็ญบารมีทัง้สิบประการ หรือยนยอเขามาก็เรียกวาดําเนินตามรอยคําสั่งสอนของพระ

พุทธองคในการที่จะบําเพ็ญคณุงามความดีทัง้หลายทั้งปวงในการที่จะรักษาศีลตั้งแตศีล ๕ หรือศลี ๘ หรือ

ศีล ๑๐ หรือศีล ๒๒๗ ตามกําลังใจของแตละบคุคล มีสมาธิในทามกลางฝกหัดทําสติสมาธิอยูเสมอๆ อัน

จะเปนเหตุปจจัย กอใหเกิดกําลังของสตปิญญาเกิดขึ้นจากการที่จะสัง่สมคุณงามความดี รักษาศีล ทํา

สมาธิ กําลังของปญญาจะเกิดขึ้น เมื่อสตปิญญาเกิดขึ้นก็มาพิจารณากาย พิจารณาจิต เหน็ความไมเที่ยง

เห็นความไมใชตัวตนของกายและจิตได แตถาไมมีกําลังของการสั่งสมบารมส่ัีงสมคุณงามความดีแลว 

พ้ืนฐานของจติไมมีกําลังของศีลเปนพื้นฐาน ทําใหกายสงบ วาจาสงบ ไมมีกําลังของสมาธิที่จะทําใหจิตใจ

ของแตละคนสงบ มีสตทิีจ่ะควบคุมจติใจของเราไดแลว เราก็ไมสามารถที่จะมปีญญาที่จะรูรอบในกอง

สังขาร หรือเห็นความไมเที่ยงความไมใชตัวตนของกายนี้ หรืออารมณภายในจิตใจของแตละบุคคลได 

เพราะฉะนัน้ทกุๆคน จงึตองส่ังสมคุณงามความดีใหถึงพรอม บําเพญ็ศีลบารม ี สมาธิบารมี ปญญาบารม ี

ทุกสิ่งทุกอยางนี้รวมบารมีทัง้สิบประการเขาดวยกันนั่นแหละ 

 เพราะวาถาเราทําความดีในแตละวันก็ดี มันก็เปนคณุงามความดีเปนบารมีโดยไมรูตัว เชน การที่

บุคคลทัง้หลายจะตื่นเชาเตรยีมภัตตาหารมาวัดได มาทาํบุญที่วัดไดในเมื่อถึงโอกาสเวลาอันสมควร ก็ตอง

อาศัยกําลังใจที่เขมแข็ง เสียสละเวลา มีศรัทธา มีความอดทน ตองตืน่แตเชาเพื่อเตรียมภัตตาหาร มีความ

ตั้งใจจรงิ คือมีสัจจะ มีจติใจเปนบญุ เปนทานบารมทีี่จะเสียสละ มีวิริยะความเพียร มีขันตคิวามอดทน

ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อที่จะมาทําบุญมนัเปนบารมีทุกอยาง นานๆ ที่ฝกหัดอบรมจิตใจดวยการตื่นเชาสําหรับ



ญาติโยมก็จะไดกําลังเหมือนกัน ถาเราทาํบุญสายๆก็ไมไดฝกหัดอะไร นานทีเ่ราฝกหัด นานๆทีเราตืน่เชาก็

ไดกําลัง จิตใจก็เขมแข็งขึ้น ลักษณะเชนนี้คือการสรางบารมี สรางกาํลังใจใหเขมแข็งขึ้นเพราะฉะนัน้ถาเรา

กําหนดแลว เราก็รูจัก เชน เรารักษาศีลหาเปนปกติ ก็เปนบารมรีะดบัศีลหา ถาเรามีสัจจะความตัง้ใจวามา

อยูวัดวันเสาร อาทิตยหรือวันพระ หรือวันหยุดที่เราสะดวกก็มารักษาศีลแปด ศีลบารมีก็เพ่ิมข้ึน ลักษณะ

เชนนี้นี่เปนการสรางบารม ี

 มาอยูวัดก็ตองมคีวามอดทน มีขันต ิ มีวิริยะ มีความเพียรเดินจงกรม นั่งสมาธ ิ ทนกับความรอน 

ความหนาว ความไมสะดวกสบายเลยไดสรางบารมทีั้งสิบประการโดยไมรูตัวนะ ในการทําคณุงามความดี

ทุกสิ่งทุกอยาง ถาแจกแจงออกไปก็บารมีทั้งสิบประการก็ไดทํานะ มาอยูวัดเจริญเมตตาบารมี สจัจะบารมี 

อธิษฐานบารมีอะไรตางๆนีมั่นเกิดหมด แลวแตจังหวะของอารมณ จังหวะของจติใจของแตละคน ย่ิงพระ

เณรดวยแลว อยูที่วัดไดเจรญิศีล สมาธ ิปญญาไดเต็มที่กวาฆราวาสญาติโยมทั้งหลาย ก็ย่ิงควรทําใหมาก 

ปรารภความเพียรใหมาก เพราะฉะนัน้การสรางความดีสรางบารมทีัง้หลายทั้งปวงนั้น อนันี้พระพุทธเจา

ทุกๆพระองค พระอรหนัตทุกๆพระองคทานบําเพ็ญบารมีมาแบบนีแ้หละ ในอดตีชาติของทานในแตละภพ

แตละชาต ิ เมือ่ทานมีสติมีปญญารูจักสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทํา สิง่ใดไมควรกระทํา ทานก็ละเวน

การกระทําผิดศีลธรรมทัง้หลายทั้งปวง ละเวนการกระทําบาปทั้งหลายทั้งปวง และมีสัจจะมคีวามตัง้ใจจรงิ

ในการที่จะสรางสมอบรมคณุงามความด ีสรางบารมีทําคุณงามความดีลักษณะนี้ไป 

 เรื่องอดตีซึง่ผานพนไป บางทีเราทําเรื่องไมดีไว ทําในสิง่ที่ไมถูกตองไว เราระลึกไดก็ดี ระลึกไมไดก็

ดี อนันัน้ผานพนไปแลว เราแกไขไมได เพราะฉะนัน้ผูซึ่งมีสตปิญญาก็พึงเลือกละเวนการกระทําบาป

ทั้งหลายทั้งปวง กระทําแตคณุงามความดี รักษาศีล ทําสมาธิเจรญิภาวนา อันเปนเหตุเปนปจจยัที่จะทํา

จิตใจของเรานัน้ใหมีความสะอาด ใหมีความบริสุทธิเ์กิดขึ้นทีละเล็กทลีะนอย ความโลภจะมีมาจากไหน ก็มี

อยูในดวงใจของเรานี้แหละ เพราะถาเราไมมีสติมีปญญาควบคุมจติใจของเราแลว การดิน้รนแสวงหาไมมี

ขอบเขตหรอกในจิตใจของสตัวทั้งหลาย ดิน้รนแสวงหาไมมีที่ส้ินสุด ไมรูจักประมาณ ไมรูจักความพอดี ไม

รูจักความพอเพียง พระพุทธองคจึงตรัสไววา แมน้ําเสมอดวยตณัหาไมมี ทองมหาสมุทรยังรูจักเต็มยังรูจัก

อิ่ม แตภายในดวงใจของสตัวทั้งหลายนัน้ ถาไมมีสตปิญญาแลวมีเทาไรก็ไมพอ ไมมีความอิ่มความพอ มี

ความพรองอยูเปนนจิในดวงใจของสัตวทัง้หลาย เพราะฉะนั้นถาไมรูจักควบคุมจติใจของเรานัน้ใหมีความ

มักนอยสันโดษ พอใจในสิ่งที่เรามีอยู ควบคุมดวยวิธีการตางๆ ควบคุมดวยศีล ไมกระทําผดิทางกาย ไม



แยงชิงเขา ไมกระทําผิดทางวาจา มีสติมีความเห็นชอบในความถูกตองในการที่จะพอใจในสิ่งที่เรามีอยู แค

นี้ความโลภก็ถูกควบคุมในระดับหนึง่ 

 ถาเราปรารถนาที่จะชําระความโลภใหบรรเทาเบาบางลงไปก็ทําสมาธิภาวนา ใชสตปิญญา

พิจารณาแสวงหาทรัพยภายนอกตามสมควร ตามสติปญญาความสามารถของเราซึง่จะแสวงหาไดแต

พอใจในสิ่งที่เรามีอยู แคนี้ก็พอเพียงแลวในการดําเนนิชวิีต มีความโกรธเกิดขึน้ ความโกรธไมไดเกิดขึ้นจาก

ตนไมวัตถุสิ่งของทรพัยสมบัติภายนอก เกิดขึน้ในดวงใจของแตละบุคคลซึง่มคีวามเห็นผดิปลอยกิเลสให

ครอบงําจิตใจแลว เมื่อกระทบกระทั่งกัน เกิดความไมพอใจก็เกิดความพยาบาท เกิดการทําลายชีวิตซึ่งกัน

และกันไดดวยอํานาจของกิเลส ถาเรามีสติปญญาเห็นความโกรธเปนทุกขเราจะปลอยใหเกิดความทุกข 

ภายในจิตใจของเราทําไม ทําไมถึงไมทําใหความโกรธสิ้นไปจากใจของเรา ถาเรามีสติปญญาที่เกื้อหนนุ

ดวยศีล ดวยสมาธิ สติปญญานั้นก็จะควบคุมจติใจของเราได 

 เมื่อมีสตเิหน็จติก็เหน็อารมณ มคีวามโกรธเกิดขึ้นก็มีความอดทน มีความอดกลั้นตออารมณนั้น มี

เหตุมีผลหาอุบายปญญาพิจารณาละความโกรธ ใหบรรเทาเบาบางไปจากจิตใจของเราทีละเล็กทีละนอย 

ฝกใชสติปญญาพิจารณาอยูเสมอๆใหชํานาญ อุบายปญญาก็จะเกิดขึ้นในการที่จะละวางความทุกขให

ออกไปจากจิตใจของเรา อารมณความโกรธนี้มิใชเปนความสุข เปนอารมณแหงความทุกขเราจะเก็บมันไว

ทําไม ถาเราตั้งใจวาจะกําจัดความโกรธนี้ใหสิน้ไปจากใจของเรา เราก็จะมีสติมีความระลึกไดอยูเสมอ มี

ความอดทน มีความอดกลั้นตออารมณ หาอุบายปญญาพิจารณาละไปทุกๆขณะจิต ใจก็สงบเย็น ใจก็สงบ

เย็นดวยศีล ดวยสมาธิ ดวยปญญา และความทุกขทั้งหลายจะมีมาจากไหน เมื่อละความโลภใหบรรเทาเบา

บางลงไป ละความโกรธใหบรรเทาเบาบางลงไป 

 ถายังมีความเห็นผดิ หลงยึดมัน่ถือม่ันในรางกายนี้วาเปนตัวตนของเรา ความทุกขยอมเกิดขึ้นแน 

ถาโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนจติใจของเราก็ตองทุกข ความแกชราเบียดเบียนจิตใจก็ทกุข เมื่อรางกายจะแตก

สลายจิตใจก็เปนทุกข เพราะจิตดวงหลงนียึ้ดมั่นถือม่ันในกอนธาตนุีต้ัง้แตเกิด เกิดขึน้มาแลวทุกคนไมอยาก

ตาย ทําไมจึงมีความรูสึกเชนนัน้ 

 เราลองหาเวลาวางใชสติปญญาพิจารณาใครครวญ พิจารณาซิวาเราทุกคนเกิดมานี่นะ มีความ

ตายเปนที่สุดหรือเปลา หรอืทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เปนอมตะ ไมตาย แตทําไมเราทุกคนเกิดขึน้มาแลวไม

อยากตาย อันนั้นแหละคืออวิชชา ความหลง ความไมรู ซึ่งจติวิญญาณหลงยึดมัน่ในอัตภาพรางกายแตละ



ภพแตละชาตวิาเปนตัวตน เมื่อเราใชสตปิญญาพิจารณาวา เมื่อโรคภยัไขเจ็บเบียดเบียน เราไมสามารถที่

จะบังคับบัญชาใหหายปวยไดตามใจปรารถนา ถารางกายนี้เปนเรา เราบอกวาหายปวยไดในขณะนัน้ก็คง

จะได ในปจจบัุนขณะก็คงจะได แตทําไมแตละบคุคลวาพระวาโยม ไมสามารถที่จะบังคับไมใหรางกายปวย

ได ก็แสดงวารางกายนี้ไมใชจิตนี้ จตินีไ้มใชรางกายนี้ ใชสติปญญาพิจารณาอยางงายๆก็สามารถที่จะ

ปลอยวางความยึดมั่นถือม่ันในกายตนไดทลีะเล็กทีละนอย ทําใหจิตใจของเรานัน้มคีวามทุกขนอยลง 

เพราะปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในรางกายนี้ มีสติปญญาที่จะดูแลรักษารางกายนี้ไปตามหนาที่ แตรูจัก

ความจริงแลวารางกายนี้ จากวันเปนอาทติย จากอาทิตยเปนเดือน จากเดือนเปนป ก็ยอมแปรเปลี่ยนไปสู

วัยชรา เห็นเปนเรื่องปกติเห็นเปนเรื่องธรรมดา ใหมีสติปญญาพิจารณาใหใจเราเห็นความจรงิ และปลอย

วางลงไป แมในที่สดุรางกายนี้จะแตกสลายก็เห็นแตกกอนแตก เห็นตายกอนตายวาเปนธรรมดาวาเปน

ธรรมชาติของชีวิตของมนุษยและสรรพสัตวทั้งหลาย มีความเกิดขึ้นมาแลวก็มีความแปรเปลี่ยนไป มีความ

แตกสลายเปนที่สุด ทําไมจะตองมีความทกุข ทําไมจะตองจิตใจหว่ันไหว เมื่อรางกายนี้แปรเปลี่ยนไปหรือมี

ความแตกสลาย ใชสติปญญาศึกษากายในกายนี้  พิจารณากายในกายนี้ใหรูเทาทันตามความจรงิ และ

ปลอยวางความยึดมั่นถือม่ันในกายตนออกไป ใจจะไดมีความสุขเยือกเย็นดวยศีล ดวยสมาธิ ดวยปญญา 

 แตถากําลังสตปิญญาไมเพียงพอในการที่จะพิจารณาเห็นรางกายตนนีว้าเปนของไมเที่ยง เปนของ

ไมใชตัวตน ประกอบไปดวยธาตุดนิ ธาตุน้าํ ธาตุลม ธาตุไฟแลว พึงรกัษาศีลหาใหเปนพื้นฐานใหเปนปกติ

อยูเสมอในทุกๆวัน ฝกหัดอบรมจิตใจของเรานั้นดวยการทําสติ ทําสมาธิ ภาวนาอยูทุกๆวันอยาประมาท 

 เรารับประทานอาหารวันละ ๓-๔ ม้ือ ๔-๕ ม้ือ บางครัง้ใหอาหารทางกาย ทํางานวันละ ๗-๘ 

ชั่วโมงหรือมากกวานั้น เพราะเรารูวาสิ้นเดือนจะไดรับเงินเดือน แตอาหารทางใจ ในสิ่งที่เปนคณุคาเปน

สาระ เปนแกนสารจิตใจของเรานั้น เราไมคอยไดสนใจกันจริงจงัไมคอยดูแลรักษาดวงใจนี ้ ทําไมเราไมให

อาหารใจบาง ใหจิตใจไดพักผอนบาง ใหมีความสงบเยือกเย็นบาง ใหมีกําลังใจซึ่งเขมแข็งบาง ใหมีกําลังใจ

ซึ่งเด็ดเดี่ยวบาง ดวยการทําสติ ทําสมาธิภาวนา ถาเราไมฝกหัดทําสติสมาธิแลว จิตใจเราจะเปนจติใจซึ่ง

แตกเปนธาตุของอารมณ ตกเปนธาตุของกิเลส คือความโลภ ความโกรธ ความทุกขทัง้หลายทั้งปวง นับภพ

นับชาติไมถวน เกิดก่ีภพกี่ชาติก็ตองพบความทุกขเพราะความหลง 

 ถาเราใหอาหารใจของเราใหจิตใจมีกําลัง มีสุขภาพใจซึ่งเขมแข็ง มีสุขภาพใจซึ่งเด็ดเดี่ยวดวยการ

ทําสมาธิภาวนาทุกๆวัน ถาเราขี้เกียจ เราตองฝน ตองตัง้ขอวัตรระเบยีบขึ้นมาวา ถึงเวลานี้เราตองนัง่สมาธิ 

เบื้องตนอาจจะ ๕ นาที ๑๐ นาที หรือจะ ๑๕ นาทีก็แลวแต คอยๆทํากอน ทําสมาธิภาวนา คอยๆฝกหัด 



กําหนดสติอยูตรงนี้แหละ วางจิตใหเปนกลางๆ จิตสงบก็รูจักวาสงบ และมีปญญาซอนเขาไปวาความสงบนี้

ก็ไมเที่ยง นั่งสมาธิภาวนา จิตไมสงบกใ็หมีปญญารูจกัในความไมสงบอันนั้น ใหมีปญญาซอนเขาไปวา

ความไมสงบนีก็้ไมเที่ยง ใหมีสติอยูกับปจจุบันเปนกลางๆฝกหัดเชนนี้เรื่อยๆยิ่งมีเวลาวางมากก็ทําใหมาก 

เจรญิใหมากในแตละวัน ก็จะเสรมิสรางกําลังของสติ สมาธิและปญญาขึ้น ถาเราไมฝกหัดอบรมจิตใจของ

เราใหดีแลว เราตองพบกับความทุกขอยูร่ําไปไมมีที่ส้ินสดุหรอก 

 เพราะฉะนัน้การบําเพ็ญสมาธิบารมีนัน้เปนสิ่งสําคญั เมื่อทุกคนมศีีลหาเปนพื้นฐาน หรือศีลแปด

บางกาลเวลา สรางกําลังศีลบารมีข้ึนมา ก็สรางกําลังของสมาธิขึ้นมา หาเวลาทําสมาธิภาวนาอยูเสมอๆ ถา

ข้ีเกียจ จึงบอกวาใหบังคับ ตั้งเวลากําหนดเวลา เมื่อถึงเวลานี้วางภาระตางๆเขาทีน่ัง่สมาธิ เดนิจงกรม ใหมี

สติกํากับใจไปตลอดทุกๆอิรยิาบถ ไมวาจะยืน เดิน นั่ง ทํากิจการงานอะไร ก็มีสตคิวบคุมใจ เผลอสติก็ตั้ง

สตริะลึกขึ้นมาใหม พยายามเอาสติมาดจูิตของเรานี่แหละ ถาสติไมตัง้มั่นก็กําหนดกรรมฐานที่เราภาวนา

ข้ึนมา จะไดมเีครื่องยึดเครื่องระลึกถึงใหจิตใจของเรานัน้เปนสมาธิขึ้นมา เมื่อจิตสงบแลวก็วางกรรมฐานไป

มีสติอยูกับปจจุบัน ฝกหดัแบบนี้บอยๆ จิตจะมคีวามเคยชิน จะมคีวามชํานาญในการทําจิตใหสงบและวาง

จิตใหเปนกลาง 

 เมื่อมีสตดิูจติก็เห็นอารมณ เพราะอารมณไมไดเกิดขึ้นทีบ่าน ไมไดเกิดขึ้นทีร่ถยนต ไมไดเกิดขึ้นที่ที่

นาที่สวนไรตางๆ ไมไดเกิดขึ้นที่วัตถุธาตตุางๆในโลกนี ้ ไมไดเกิดขึน้ที่ทองฟาหรือแผนดนิ อารมณเกิดขึน้ที่

จิตใจของแตละบุคคล เพียงแตเรามีสติเฝาดูใจของเราเทานั้น ตาเหน็รูปตองเกิดอารมณแน คือเกิดความ

พอใจหรือความไมพอใจหรือเฉยๆ จมูกดมกลิ่น ล้ินสัมผสัรส กายสัมผัสเย็นรอนออนแข็งก็เปนเชนเดียวกัน 

 เพราะตา หู จมูก ลิ้น กายเปนสะพานเชือ่มตอรูป เสียง กลิ่น รส สมัผัส แตความรูสึกนี้จะเกิดขึ้น

ภายในดวงใจของเรานี้แหละ เพราะฉะนัน้เอาสติเฝาดใูจของเรา เผลอสติก็ตั้งสตใิหม เหมือนเราเปนเด็ก

เดนิหกลมเราก็ลุกขึ้นมาใหม กาวเดินตอไป ขณะจิตของคนเราก็เหมือนกัน เราเผลอสติก็ตั้งสติข้ึนมาใหม 

ใหมีสติอยูในปจจุบัน ถาเรามีสติอยูในปจจุบัน อารมณความโลภเกิดขึ้น เราก็รูจักพิจารณาละไปดวยศีล 

ดวยสมาธิ ดวยปญญาเปนกําลัง อารมณความโกรธเกิดขึ้นก็รูจัก เราตัง้ใจไวแลวไมใชหรือวา เราจะสละ 

ละความโกรธใหออกไปจากจิตใจของเรา เราก็มีศีลเปนพื้นฐานและมีสมาธิเปนทามกลาง สติปญญา

พิจารณาละออกไป ใจเราก็สงบเย็น  



 มีความทุกขอันใดเกดิขึ้นในใจของเรา สติปญญาก็พิจารณาละออกไป หาสาเหตขุองความทุกข 

หาทางดับทุกขอันนัน้ทุกๆขณะจติ ไมควรเก็บกักขังความทุกขไว หรอืถาเราใชสติปญญางายๆ ความทุกข

มันเกิดขึน้ที่ใจเรา แตเราละไมได บางทีมคีวามทุกขใจไมสบายใจจากนาทีเปนชั่วโมง จากชั่วโมงเปนหลาย

ชั่วโมง หรือเปนวัน ใหเรามีสติปญญาพิจารณาด ูสอนใจวาอารมณไมเที่ยง จะเกิดไดเปนนาทีเปนชั่วโมงก็

ตาม เดี๋ยวไมเที่ยงหรอกเดีย๋วก็ดับ มันจะยึดมั่นถือม่ันขนาดไหน จะโกรธใครสักคนวนันี้ เดี๋ยวพรุงนี้มัน

อาจจะหายโกรธแลว มันไมเที่ยง จะโกรธสักอาทิตยหรอืเปนป เดี๋ยวมันก็หายไปเองนัน่แหละ ความโกรธนี้

มันเกิดชั่วคราว ใหมีสตดิูใจของเรา ถามันไมออกไปจากใจของเรางาย ก็ใชสติปญญาพิจารณาละออกไป 

ไมเก็บไมกักขังเอาไว เจรญิเมตตาใหอภัยซึ่งกันและกัน 

 หนาที่ของเราคือชําระจติใหสะอาด อยางเชนคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ละ

การทําบาปทั้งหลายทั้งปวง ในการกระทําผิดศีลผดิธรรมทั้งหลายทัง้ปวง บําเพ็ญคณุงามความดีใหถึง

พรอม ชําระจติของแตละคนใหมีความสะอาดใหมคีวามบริสทุธิท์ี่หนาที่ของเราเชนนั้น ไมใชวาเฉพาะพระ

เณร ญาตโิยมชายหญิงก็เหมือนกันนัน่แหละ เมื่อเราไมมีโอกาสสะดวกเหมือนพระเณรมาบวชในบวร

พระพุทธศาสนา ญาติโยมก็สามารถที่จะทําความดทีําความเพียร สรางบารมีเพื่อทําใหแจงถึงพระนิพพาน

ได อยาทอถอย อยาพากันประมาท ไมวาความทุกขอันใดเกดิขึ้น ก็เกิดขึ้นที่ใจ เพราะฉะนัน้มีสติ มีปญญา

พิจารณาในกายนี้ ปลอยวางความยึดมั่นถือม่ันในกายตนออกไป 

 เมื่อมีศีลเปนพืน้ฐาน มีสมาธิเปนทามกลาง ถาจิตวาจากอารมณ ก็ยกรางกายขึ้นมาพิจารณา จะ

พิจารณามรณานุสติก็ไดหรือภาษางายๆก็เรียกวาพิจารณาความตาย ไมใชวาใหพิจารณาเพื่อใหเกิดความ

กลัว แตใหพิจารณาเพ่ือใหไมเกิดความประมาทในชีวิต ไมเมาในอายุ ไมเมาในวัยวาเรายังหนุมยังสาวอยู 

เรายังอายุเรายังนอย คงจะอายุประมาณ ๘๐-๙๐ ปหรือมากกวานั้น อันนี้ไมแนนอน โรคภัยไขเจ็บ

เบียดเบียนก็ทาํใหชีวิตเสียได อุบัติเหตุเบียดเบียนก็ทําใหเสียชีวิตได พิจารณามรณานุสต ิ หรือพิจารณา

ความตาย เพื่อใหเห็นตายกอนตาย เพ่ือใหเหน็แตกกอนแตก เพื่อใหจิตปลอยวางความยึดมั่นถือม่ันใน

ตัวตน เพื่อทีจ่ะใหเราไมประมาทในชีวิต ในการที่จะขวนขวายทําประโยชนตนใหถึงพรอม 

 เราทําประโยชนของตนใหถึงพรอมแลวหรอืยัง ไมวาพระเณรหรือญาติโยมทัง้หลาย ทําหนาที่ของ

ตัวเองนั้น ทํากิจของตัวเองนั้นจบส้ินแลวหรือยัง ถาหนทางอนัยาวไกล ถาเราหมั่นเดินไปโดยไมหยุดหรือ

เหนื่อยเราก็พักแลวกาวเดินตอไป ที่สดุแลวเราก็ตองถึงจดุหมายปลายทางไดทุกๆคน ตองมคีวามอดทน ไม

ประมาท ทําความเพียรไป พระพุทธเจาพระอรหันตสาวกทั้งหลายทานก็ทํามาเชนนี้แหละ ไมวาจะกี่ภพกี่



ชาติทานก็สรางแตคณุงามความดี ละเวนการกระทําบาปทั้งหลายทั้งปวง เมื่อมีสต ิ มีปญญา มีความระลึก

รู ก็ละเวนบาปทั้งหลายทั้งปวง กระทําแตคณุงามความดีไปเรื่อยๆ จนทําใหแจงถึงพระนิพพาน 

 เมื่อพิจารณาความตาย จิตเห็นวารางกายนี้ไมใชจิตนี้ จิตนี้ไมใชรางกายนี้ ก็สามารถที่จะเหน็ธรรม

ข้ึนมาได พระอริยบุคคลเบือ้งตนในบวรพระพุทธศาสนาที่เรียกวาพระโสดาบันผล ทานเจรญิมรรค คือ

หนทางดําเนนิไปเพื่อมีดวงตาเห็นธรรม ในเบื้องตนทานก็เจริญในการบําเพ็ญบารมทีั้งสิบประการ หรือยน

ยอลงมาก็บําเพ็ญคณุงามความดี รักษาศีล ทําสมาธิเจรญิปญญาใหเกิดขึ้น เรียกวา มรรค หนทางดําเนนิ

ไป เมื่อมีสติปญญาพิจารณากายในกายนี้วารางกายนี้ไมใชจิตนี้ จตินีไ้มใชรางกายนี้ รางกายนี้ประกอบไป

ดวยธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ เห็นชัดขึ้นมาก็สามารถที่จะปลอยวางความยึดมัน่ถือม่ันในกายตนได

สวนหนึง่ นั่นแหละ พระอรยิบุคคลเบื้องตนทานเหน็ธรรมแบบนี ้ จติใจทานเปนธรรมปลอยวางความยึดมั่น

ถือม่ันในกายตน ทําใหความโลภบรรเทาเบาบางลงไป ความโกรธบรรเทาเบาบางลงไป  ความหลงยึดถือ

ม่ันในกายตน บรรเทาเบาบางลงไป 

 หรือเรามีพ้ืนฐานของสมาธิ  จิตใจเรามคีวามสงบเยือกเย็น  อาจจะพิจารณาธรรมทีล่ะเอียดที่แยบ

คายกวานี้ข้ึนไปก็ได คือพิจารณากายในกายนี้แหละ จะพิจารณาอาการ ๓๒ ก็ดี ผม ขน เล็บ ฟน หนงั หรือ

สวนใดสวนหนึ่งในรางกายของเราก็ดี ในเบื้องตนอาจจะยังไมเหน็ชดั ทานจงึใหพิจารณาสิ่งทีเ่ห็นไดงายๆ 

คือ ผม ขน เลบ็ ฟน หนงั อาการตางๆ ภายนอก เห็นไดงาย ยกขึ้นมาพิจารณา สวนเดียวก็ได จะพิจารณา

ผมอยางเดียวก็ได  จะพิจารณาหนังอยางเดียวก็ได  จะพิจารณากระดูกอยางเดียวก็ได  หรือพิจารณา

อนุโลม  ปฎิโลม หมายถึง พิจารณาทีละอยางไลไปก็ได  ใหเหน็ความเปนปฎิกูล  คือ ความไมเที่ยง ความ

ไมใหตัวตนของกายนี้  

 ถามีพ้ืนฐานมีนิสัยปจจัย  จิตใจมีความสงบ สามารถที่จะกําหนดอสุภกรรมฐาน  ก็พิจารณาอสุภ

กรรมฐานก็ได  หรือสามารถที่จะพิจารณาธาตุกรรมฐาน  แลวแตจริตนิสัยของแตละคน บางคนถนดั

พิจารณาเพียงสวนเดียว  จะพิจารณากระดูกก็ดี หรอืหนงัก็ด ี หรอืผมก็ดี  บางคนถนดัพิจารณาอสุภ

กรรมฐาน   บางคนถนดัพิจารณาธาตุกรรมฐาน   คือแยกแยะกอนธาตุนี้ใหเหน็เปนธาตดุนิ  ธาตุน้ํา  ธาตุ

ลม  ธาตุไฟ ไมวาชายหญิงพิจารณาไดหมด  กอนธาตนุี้ก็เปนเหมือนกันนั่นแหละ   ไมวาชายหญิงมีสภาวะ

เชนเดียวกัน  มีความเกิดขึน้ก็มีความแปรเปลี่ยนไป มีความแตกสลายเปนที่สุด พิจารณาใหเหน็เขาไปใน

จิตใจ ก็จะเกิดการสังเวชเกิดปติเกิดขึ้น  ความสลด ความสังเวช  เกิดปต ิ ถาเห็นชัดขึ้นจติก็เขาสูอุเบกขา 

ปลอยวางความยึดมั่นถือม่ันในกายตน  ทีละสวนๆ ทลีะเล็กทีละนอย ถาจิตเหน็ชดัประจักษขึ้นที่ใจจรงิๆ  



เห็นโดยรอบรูในกองสังขารในรางกายในกอนธาตทุั้งสี ่ ธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตไุฟ  วารางกายนี้ไมใช

จิตนี้จรงิๆ เหน็วาเปนสักแตวาธาตุตามธรรมชาติลงไป  ถาจิตเห็นชดัจริงๆ นี ่  จะปลอยวางความยึดมัน่ถือ

ม่ันโดยเดด็ขาด  โรคภัยไขเจ็บเบียดเบยีนก็ไมหว่ันไหว  มรณภัยหรือความตายเบียดเบียนก็ไมหว่ันไหว  

เพราะจิตเปนธรรมขึ้นมา  นีแ่หละเปนเรื่องที่ซึง่ไมยากลําบากอะไร  รางกายจะมแปรเปล่ียนไปเปนเรื่องของ

สังขารรางกายเขา แตจิตไมรูจักเจ็บ  ไมรูจักแก  ไมรูจกัตายเปนอมตะข้ึนมา เปนอมตะธรรมขึน้มาภายใน

ดวงใจ 

 การประพฤติปฎิบัติของพุทธบริษัททั้งหลายในบวรพระพุทธศาสนา   ซึ่งประพฤติปฎิบัติตามคําสอ

นองพระพุทธองคนัน้เพื่อทําใหแจงถึงพระนิพพาน  อนันี้ก็เปนการละกิเลสสวนหนึ่งในรูปกาย  แตการละ

กิเลสสวนละเอียดเปนเรื่องที่จะพิจารณาจิต  พิจารณาธรรมตอไป  มีสติมีปญญาซึ่งละเอียดจากศีลเปน

พ้ืนฐาน   มีสมาธิเปนทามกลาง  มีสติปญญาที่จะพิจารณาละกิเลสสวยละเอียดภายในใจอันมีเวทนาของ

จิต สญัญาของจิต  สังขารและวิญญาณของจติพิจารณาใหเหน็ความไมเที่ยงความไมใชตัวตน  เปน

สภาวะธรรมเกิดขึ้นและดับไป  ปลอยวางความยึดมั่นถือม่ันในขนัธทัง้หลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเรา  

เปนสภาวะความเกิดดับ  ความไมเที่ยงความไมใชตัวตน ทําใหจิตสะอาดบริสทุธิ์ข้ึนมา เรียกวาทําใหแจงซึง่

พระนิพพาน  อันนัน้เปนสิ่งซึ่งละเอียดตไมเหลือวิสัยของมนุษยทั้งหลายซึ่งจะปฎิบัติได 

 พระพุทธเจาก็เปนมนุษยเหมือนเรานี่แหละ  พระอรหันตสาวกทั้งหลายโดยสวนมากก็เกิดในภพภูมิ

ของมนุษยนี่แหละ  คําสั่งสอนของพระพุทธองคนัน้ก็สอนในภพภูมิของมนุษยโดยสวนมาก  เพราะฉะนัน้

คนเราทุกคนสามารถที่จะพัฒนาความสามารถของเรานั้นใหมีความสะอาด  ใหมีความบริสุทธตามคําสอน

ของสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาได  อยาพากันประมาท  อยาปลอยเวลาใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน  

ทรัพยสมบัต ิ  วัตถุสิ่งของภายนอกเราอาศัยเพียงชั่วคราวเทานั้น  เมือ่รางกายแตกดับไปแลวทุกคนก็ทิง้ทุก

สิ่งทุกอยางไว  แมนรางกายเราก็เผาเปนเถาธุลี  เพราะฉะนัน้ใหมีความฉลาดอาศัยกอนธาตนุี้ในการ

บําเพ็ญ คณุงามความดี  ทาํประโยชนของตนใหใหถึงพรอมใหถึงพรอม  จึงจะทําประโยชนผูอืน่  ไมวาจะ

เปนพระเณรหรือญาติโยมทัง้หลาย  พึงพากันตั้งใจประพฤติปฎิบัติอบรมจติใจของเรานัน้ตามคําสอนของ

พระพุทธเจา 

 ซ่ึงเราทุกคนนบัไดวาเปนผูมีบุญ ไดเกิดขึน้มาเปนมนุษยพบคําส่ังสอนของพระพทุธเจา ซึ่งเปนสิ่ง

ซึ่งหาไดยากในโลกนี้บางประเทศไมมีพระพุทธศาสนา ก็มีความโลภ ความโกรธ ความหลงแยงชิง แกงแยง

ชิงดีกัน แสวงหาแตดานวัตถุ กอใหเกิดความทุกขนานัปการ หลายๆประเทศในโลกนี้ไมมีพระพุทธศาสนา 



คนทัง้หลายไมรูจักหนทางที่จะดําเนนิไป เพื่อความพนทุกขหรือเพื่อความส้ินทุกขหรือเพื่อทําใหแจงซึ่งพระ

นิพพาน 

 เมื่อเรามารูจักคําสั่งสอนของพระพุทธองค เหน็หนทางอันเปนแสงสวางที่จะสองไปในความมดืให

เกิดเปนแสงสวางเกิดขึ้น เราทําไมไมเดินไปตามหนทางอันนัน้ เพราะฉะนัน้ใหมัน่คง มีศรัทธาในองคสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนทีพ่ึ่งที่ระลึกถึงตลอดชีวิต มีความเลื่อมใสในคําสั่งสอนของพระพุทธองค และ

นอมนํามาประพฤติปฏิบัต ิ พัฒนาจติใจของเรานัน้ใหมีความสะอาดใหมีความบริสุทธิ์ มีความศรทัธาใน

พระอริยะสงฆสาวกทั้งหลาย ผูซึ่งประพฤติปฏิบัตติามพระธรรมวินัย สามารถทีจ่ะทําดวงจติใหมีความ

บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การดําเนินไปเพ่ือความสุขท่ีแทจรงิ 

 

“สรรพสตัวทัง้หลายที่เกิดมาในโลกนี ้

ไมมีใครลวงพนความแก ความเจ็บ 

ความตายไปได เราตองหดัพิจารณา มีสติมีปญญา 

พิจารณาใหรูเทาทันตามความเปนจรงิ 

ของรางกายของเรานี ้

พยายามแยกจิตออกจากรางกายนี้ 

เพราะรางกายนี้ไมใชจิตนีห้รอก 

จิตนี้ก็ไมใชรางกายนี้” 

“ความทุกขไมไดเกิดขึ้นที่ทองฟาหรือแผนดิน 

แตเกิดขึ้นที่จิตใจของเรา ใหเฝาดูแล 

รักษาจิตใจของเราใหดี มีสตปิญญาอยูดูแลรักษาจิตใจ 

ของเราใหอยูกับปจจุบัน” 

 

 

 

 

 

 



การดําเนินไปเพ่ือความสุขท่ีแทจริง 

พระธรรมเทศนา อบรมฆราวาส เนื่องในวนัสงกรานต 

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๑ 

 

 ในวันนี้ก็เปนวนัหยุดซึ่งตรงกับวันเทศการสําคัญของชาวไทยเรา ซึ่งเปนวันเทศกาลสงกรานต ก็มี

วันหยุดตดิตอกันหลายวัน ประชาชนคนสวนมากก็ไดมีโอกาสพักผอน บางคนก็ไปเที่ยวยังสถานที่ตางๆ 

เพื่อพักผอนกาย พักผอนใจจากการทําการงานตางมาตลอด บางคนก็กลับไปภูมิลําเนา ไปเยี่ยมบาน เย่ียม

พอแมบิดามารดาตามประเพณีวันสงกรานตของชาวไทยกรา ซึ่งโดยปกติแลวสมัยโบราณนั้นถือวาเปนวัน

ข้ึนปใหมตามสมมต ิสวนใหญก็มีโอกาสพักผอนติดตอกันหลายวัน ก็ไปเที่ยวยังสถานทีต่างๆบางคนบาง

จําพวกก็เขาวัดทําบญุ หาเวลามาทําบุญ มารักษาศีล มาฟงธรรม มาทําสมาธิ เจริญภาวนา 

 การแสวงหาความสุขภายในจิตใจของแตละบุคคลนั้น ก็แตกตางกันไปตามแตสติปญญา ความรู

ภายในจิตใจของแตละบคุคลที่จะรูจักหนทางที่จะดําเนนิไปเพื่อความสุขในลักษณะตางๆ บุคคลบาง

จําพวกก็คิดวา ความสุขของคนเรานัน้จะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อไดแสวงหาความสุข แตก็สุขไดแตภายนอก 

แสวงหาความสุขดวยการแสวงหาลาภ ยศ สรรเสรญิ แสวงหาความสุขไดแตรูป กล่ิน เสียง สัมผัส บุคคล

เปนจํานวนมากก็พยายามที่จะไขวควาหาความสุขเหลานี้ เพราะคนทัง้หลายมีความรู มีความคิดวาอันนั้น

เปนความสุขที่แทจรงิ ที่แตละบุคคลพึงจะไดรับในการเกิดขึ้นมาเปนคน เปนมนุษย 

 แตละบคุคลผูมีสติ มีปญญา มีความรูที่เห็นวาความสุขทั้งหลายภายนอกเหลานั้น เปนความสุข

เพียงเพื่อบรรเทาความทุกขเพียงชั่วคราวเทานั้น เปนความสุขเพียงเล็กๆนอยๆเทานั้น  ไมสามารถที่จะมา

ดับความโลภ ดับความโกรธ ดับความหลง ดับความทุกขทีเผาลนในจติใจของเราไดโดยแทจรงิ ก็จงึ

พยายามที่จะแสวงหาความสุขที่แทจริง แตการแสวงหาความสุขที่แทจริงนัน้ คนเราทุกคนที่เกิดขึน้มาใน

ประเทศทีมี่พระพุทธศาสนา จึงนับไดวาชีวิตตนมโีชคอันประเสริฐที่ไดเกิดขมาในประเทศที่มีพระบวร

พระพุทธศาสนา เพราะยังมีคําสั่งสอนขององคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาสืบตอกันมา ตัง้แตอดตีกาล

จนถึงปจจุบันนี ้



 การสั่งสอนของพระพุทธเจาหรือการส่ังสอนของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ทานแนะนําสั่งสอน

พุทธบริษัททั้งหลาย ในการชี้ทางบอกทางถึงการดําเนินไปซึ่งความสุขที่แทจริงหรือเพ่ือความพนทุกข

อยางเชนที่พวกเราทุกคนไดพากันที่จะไมประมาทในชีวิต เมื่อเราวางจากภาระหนาที่การงานตางๆ ใน

ชีวิตประจําวันของเรา แทนทีเ่ราจะเพลิดเพลินไปกับรูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส เพลิดเพลินไปกับวัตถุธาตุ

ทั้งหลายภายนอก เราก็มาฝกหัดในการทีจ่ะสรางบารมทีั้งสิบประการ หาโอกาส หาเวลาเขาวัดทําบุญ ฟง

ธรรม รักษาศีล เจรญิสมาธิภาวนา 

 พระพุทธองคนั้นทานทรงไดชี้ทางบอกทางไววา หนทางนี้เปนหนทางที่เลศิที่ประเสริฐที่สุด สามารถ

ที่จะทําใหจติใจของเรานัน้ไดพบความสุขที่แทจริง หรือพบความพนทุกข หรือทีเ่ราเคยไดยินไดฟงอยูเนืองๆ 

เสมอๆวา ทําใหแจงซึง่พระนพิพาน คือการดับความโลภ ดับความโกรธ ดับความหลง ดับความทุกขที่

เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา เมื่อความทุกขดับส้ินไปแลวความสงบความเยือกเย็นก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจ

ของคนนัน้ พระพุทธองคจงึตรัสไววา “สุขอ่ืนย่ิงกวาความสงบไมมี” หมายถึง จิตใจสงบระวังจากกิเลส

ปลอยวางความหลง ปลอยวางความยึดมั่นถือม่ันในรางกายของเราในอารมณภายในจติใจของเรา ในวัตถุ

ธาตุทั้งหลายที่คดิวาเปนของเรา ปลอยวางความยึดมั่นถือม่ันในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปจากจิตใจของเรา จงึ

จะพบกับความสุขที่แทจริง 

 ทําไมจิตวิญญาณของเราตองปลอยวางความยึดมั่นถือม่ันในรางกายนี้ดวย ทั้งๆที่เราคดิวาตั้งแต

เกิดขึ้นมา เราอยูในสภาพรางกายนี้ ก็อาศัยกอนธาตุจากบิดามารดา แมเราจะเกิดขึน้มาเปนชายเปนหญงิ 

เราก็คิดวาอันนี้เปนรางกายของเรา เปนตวัตนของเรา แตถาเราคดิพิจารณาดูใหดี สิง่ทีค่ดิวาเปนของๆตน 

สิ่งที่เรียกวาเปนเรา เปนเขา เปนไปตามความคิดของเราจริงหรือไม ถากอนธาตุรางกายนี้ซึ่งประกอบไป

ดวยธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ เปนของเราจริง จติใจของเราก็ตองบังคับบัญชาได เมื่อโรคภัยไขเจ็บ

เบียดเบียนเราก็ตองบอกวาใหหายปวยใหได เมื่อรางการแปรเปลี่ยนไปสูวัยชราเราตองบังคับบัญชาให

กลับไปเปนเดก็อีกได เมื่อรางกายจะแตกสลาย เราก็ตองบังคับบัญชาใหรางกายนี้ตัง้มั่นอยูได เพราะแตละ

วันเราดูแลอยางดี ใหอาหารรับประทานวันละ ๓-๔ ม้ือ ใหเส้ือผาดีๆใส แตกอนธาตุอันนี้ก็ยังทรยศตอจติใจ

ของเรา ไมเปนไปตามอํานาจบังคับบัญชาของจิตใจของเรา 

 สภาวะความจริงของธาตนุ้ํา ธาตุดนิ ธาตุลม ธาตุไฟนี้ไมรูสึก ไมรูเรื่องอะไรทัง้นัน้ ไมรูสุข ไมรูทุกข

หรอก เมื่อกอนธาตุไมสมดลุธาตุดนิ ธาตนุ้ํา ธาตุลม ธาตุไฟไมสมดุล มีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน ธาตุดนิก็

ไมทุกขดวยหรอก ธาตุน้ําก็ไมทุกขดวยหรอก ธาตุลมก็ไมทุกขดวย ธาตุไฟก็ไมทุกขดวย เปนไปตามสภาวะ



ของธรรมชาตแิหงความเกิดขึ้น ตั้งอยู แปรเปลี่ยนไปแตกสลายเปนธรรมดา แตใจของเราซึง่มคีวามหลง

ตั้งแตเกิดมา หลงยึดมั่นถือม่ันในอัตภาพรางกายนี้วาเปนเรา นัน่แหละจึงมคีวามทุกขภายในจิตใจของเรา 

เมื่อรางกายของเราเจ็บไขไดปวย เราไมปรารถนาสิ่งนั้น แตจติวิญญาณของทุกคนจะตองไดรับ 

 สรรพสตัวทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ ไมมีใครลวงพนความแก ความเจ็บ ความตายไปได เราตอง

หัดพิจารณา มีสติ มีปญญาพิจารณาใหรูเทาทนัตามความเปนจรงิของรางกายนี้ พยายามแยกจิตออกจาก

รางกายนี้ เพราะรางกายนี้ไมใชจิตหรอก จิตนี้ก็ไมใชรางกายนี้ แตเรื่องของกรรมนัน้ เรื่องของผลกรรม เปน

เหตุเปนปจจัยซึ่งจติวิญญาณนั้นอาศัยกอนธาตุอันนี ้มาอาศัยซึ่งกันและกัน แตบุคคลซึ่งมีสติปญญา

อยางเชนพระพุทธเจาหรือพระอรหนัตสาวกทั้งหลาย ทานก็ไมประมาทในชีวิตในการที่อาศัยกอนธาตุนี้

แหละ ในการที่จะสรางสมบาํเพ็ญบารมี เพ่ือปรารถนาพุทธภูมิ เพื่อปรารถนาเปนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจาหรือเพื่อปรารถนาเปนอรหนัตสาวกหรือทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน ทานดูแลรักษารางกายไปตามหนาที ่

มีสติ มีปญญา รูเทาทันความจรงิ  เปนโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนก็ดูแลรกัษาตามหนาที่  ใชเภสัช  ยารักษา

โรคบรรเทาทุกขเวทนาทางกาย  แตมีสติปญญาที่จะรักษาจิตใจของเรานั้น  ใชธรรมโอสถรักษา  รูจักวา

รางกายนี้เปนของไมเที่ยง  เปนของไมใชตวัตน  รางกายจะหายปวยเองก็ชาง  ไมหายก็ชาง  เรารักษาใจให

ดี  เปนหนาทีข่องหมอเขา  เปนหนาที่ของการดูแลรักษาภายนอก  แตเราทําใจใหถึงพรอม  ทําใจใหยอมรับ

ความจริง 

 เมื่อรางกายแปรเปลี่ยนไปสูวัยชรา  ก็เกิดอาการตาไมด ีหูมด ี ขาไมด ี สุขภาพรางกายไมดี  อะไรๆ 

ก็เส่ือม  เสื่อมไปหมด  อวัยวะตางๆ  อาการ ๓๒ ในรางกาย  แตเราก็ยึดมัน่ถือม่ัน  ทาํไมรางกายเราเปน

แบบนี้  ทําไมตาเราไมด ี ทาํไมหูเราไมด ี ทําไมผมเราเปลี่ยนสี  ทําไมกระดูกเราไมดี  หัวใจไมดี  ปอดไมด ี 

เราใชกอนธาตุนีม้ากี่สิบปแลว  ยานพาหนะทั้งหลายจะเปนรถยนต  เครื่องบนิ  เขาใชกัน ๕ ป มันก็เส่ือม

แลวละ  มันเปนเหล็ก  เปนแสตนเลส ก็ยังเสื่อมยังผุพัง รางกายซึ่งเปนธาตุดนิ  น้ํา  ลม  ไฟ  เปนกอนเนื้อ  

เราจะไมใหมันแปรเปลี่ยนไดอยางไร  ใหมีสติ  มีปญญา รูเทาทันตามความจรงิสักหนอย  วาเราดูแลรักษา

ไปตามหนาทีน่ะ บําเพญ็บารมตีามคําสอนของพระพทุธเจา  เราอาศยักอนธาตุนี้เพราะเรามีกรรมเปนของ

ตน  มีกรรมเปนผูใหผล  แตเราก็ไมประมาทในชีวิตแหละ เราจะทําแตคณุงามความด ี

 เรื่องอารมณภายในจิตใจของเราก็เหมือนกัน ซึ่งจติวิญญาณของเราหลงยึดมั่นถือม่ันมา  นับภพ

นับชาติไมถวนเลยนะ  หลงวาเปนใจของเรา ซึ่งถูกกิเลสหลอกมา ถูกกิเลสหลอกมาตัง่แตอดตีนับภพนับ

ชาติไมถวน  อารมณความโลภเราก็คิดวาเปนเรา เปนของเราก็คดิวาเปนจติใจของเรา  อารมณความโกรธ  



ความไมพอใจก็คิดวาเปนใจของเรา  อารมณความโกรธ ความไมพอใจก็คิดวาเปนใจของเรา มีความ

อาฆาตพยาบาทก็คิดวาเปนใจของเรา มีความทุกขใจมีความไมสบายใจนั่นแหละเปนใจของเรา มคีวาม

พลัดพรากจากสิ่งที่เปนทีร่ักที่พอใจ จิตใจก็เปนทุกข แลวเราก็ไปยึดอารมณอนันั้นวาเปนเรา ประสบกับสิ่ง

ไมเปนทีร่ักที่ไมพอใจจิตใจก็เปนทุกข แลวเราก็ไปยึดถือความทุกขนั้นวาเปนเรา เราทกุข เราไมสบายใจ เรา

ไมพอใจ เราไมชอบใจ เราทัง้นัน้ พระพุทธองคจงึตรัสไววา “ส่ิงใดที่เราเขาไปยึดมั่นถือมั่นไมมีทุกขเปนไมมี” 

 เราตองมีสติ มีปญญาถอยออกมากาวหนึ่ง ถอยออกมาดูเงาของจติ ดูอาการของจิต ดูอารมณของ

กิเลส วาอาการของจติเหลานั้นนั่นเปนเราจริงหรือเปลา เราตองการความทุกขไหม ภายในจิตใจของเรา 

ทําไมเรามีความโลภไมมีที่สิ้นสุด ทําไมเรามีความโกรธความอาฆาตพยาบาทไมมีทีส่ิ้นสุด เมื่อเราเห็นวา

เปนความทุกข ทําไมเราไมละความทุกขออกไปจากจิตใจของเรา ทําไมไมละ ไมทิง้ ไมสละ ไมละวาง

ออกไป เพราะความหลง ดวงจิตนัน้หลงยึดมัน่ถือม่ันในอารมณทั้งหลายทั้งปวงวาเปนใจของเรา จิตกับ

อารมณนัน้ตดิกันเปนอันหนึง่อันเดียวกันไมสามารถจะแยกจากันออกไดเลย เพราะฉะนัน้พระพุทธองคจงึ

ใหพยายามที่จะพิจารณาเหน็โทษของการกระทําผิดศีลธรรม ในเบื้องตนละเวนการกระทําบาปทั้งหลายทั้ง

ปวง ไมกระทํากรรมอนัเปนเหตทุี่กอใหเกิดความทุกข ทั้งในปจจุบันและภายภาคหนา และกระทําแตกรรมที่

ดี และรักษาศีล๕ ใหเปนปกต ิ

 ทําไมตองรักษาศีลในเบื้องตน เพราะศีลเปนคณุสมบัติของมนุษยเรา มนุษยจะมีความสงบและ

เยือกเย็นใจได ตองเริ่มจากการมีศีล การเบยีดเบียน การทํารายซึ่งกันและกัน การแกงแยงชิงดีกัน การปลน

จี้หรือทํารายจิตใจซึ่งกันและกันนั้นก็จะไมมี ก็หมดส้ินไป สังคมก็จะมคีวามสงบ แตถามนุษยหรือคนเรานั้น

ไมมีศีลธรรม ก็อยางที่เราไดเห็นในหนาหนงัสือพิมพขาวสารตางๆ เดี๋ยวก็ทะเลาะกัน เดี๋ยวก็ทําลายชีวิตกัน 

เดี๋ยวก็เกิดความโลภแยงทรพัยสินกัน ทําลายชีวิตกัน เพราะจิตเปนสัตวเดรัจฉาน เปนเปรต เปน อสูรกาย

นั่นแหละไมไดเปนมนุษย 

 เพราะฉะนัน้พระพุทธองคจึงใหดําเนินพื้นฐานภายในจิตใจของเรานัน้ ใหขูดเกลาจิตใจของเรานัน้

ใหมีพ้ืนฐานทีด่ีเสียกอน มีศลีควบคุมกายของเราใหสงบ ควบคุมวาจาของเราใหสงบ จึงจะเหน็จติของเรา

ได เพราะจติของเรานัน้ถูกครอบงําไปดวยความหลง การทําผดิศีลธรรม เบียดเบียนชีวิตผูอื่น ลักทรัพย 

หลอกลวงขมเหงจติใจผูอืน่ พูดกอใหเกิดความเสียหาย เสพยาเสพติดของมึนเมาทั้งหลายทั้งปวง ส่ิงตางๆ

เหลานี้ทําลายสติปญญาของเรา ทําลายความฉลาด ทําลายผูรู ทําลายความรูภายในใจของเรา จงึครอบงํา



จิตใจของเราใหหลงอยูกับกิเลสนับภพนับชาติไมถวน ทานจึงสอนใหมีศีลเปนพื้นฐาน ขจัดอารมณที่ไมดี

ออกไปจากจิตใจกอนอยางหยาบ 

 เราไมไปเบียดเบียนชีวิตผูอืน่ มีเมตตาตอเพื่อนมนุษยและสรรพสัตวทัง้หลาย ไมลักทรัพย ไมเอา

ของผูอ่ืนทีมี่เจาของ ไมหลอกลวงขมเหงจติใจของผูอ่ืน ไมพูดโกหก ไมพูดกอใหเกิดความเสียหาย ไมเสพยา

เสพติด ยาบา ยาอะไรตางๆที่ทําใหเสียสติปญญานี่แหละ นัน่แหละเมือ่เรางดเวนสิ่งตางๆ เหลานี้

สติปญญาก็เกิดขึ้น มคีวามฉลาด รูจักวาอะไรควรกระทํา อะไรควรละเวน เมื่อมีความฉลาดเกิดขึ้น เราก็จะ

เริ่มเหน็จิตใจของเรา เราปรารถนาความสุข ความทุกขอันเกิดจากการผิดศีลธรรมทางกาย ทางวาจาของเรา

นั้นไมมีแลว เพราะเราละเวนไมกระทํา เรารักษาศีลเปนปกติ นี่แหละจงึสามารถที่จะระงับความโลภได 

 ถาเราโลภอยากไดของผูอ่ืน เราก็ควบคุมดวยศีลนั้นแหละ เราพอใจในส่ิงที่เรามีอยู มีความมักนอย 

สันโดษ ศีลคุมไวแลวปรารถนาทรัพยภายนอกเราก็ทําตามสติปญญาความสามารถ ที่เราพึงแสวงหาได

ดวยความอดทน ดวยความขยันหมั่นเพียร ถาเรามีความโกรธ ศีลก็คมุไวอีก เรามีศลีหา ฉันโกรธใคร ฉนั

อาฆาต ฉันไมชอบใจใคร ฉนัก็ไมทําลายชีวิตของบุคคลนั้นหรอก เพราะฉันมีศีล ฉนัเจรญิภาวนาใหอภัยซึ่ง

กันและกัน ศีลก็ควบคุมไว ไมกอใหเกิดความโลภที่เกินขอบเขตของศีลธรรม ไมกอใหเกิดความโกรธที่เกิน

ขอบเขตของศลีธรรม ซึ่งถูกควบคุมไวดวยศีล ถาไมมีศีลละ มีความโลภก็แยงชิงกันทําลายซ่ึงกันและกัน มี

ความโกรธผิดใจกันนิดเดียว ไมพอใจกันก็ทําลายชีวิตกันไดดวยอารมณ ทําอะไรตามกิเลสรูไมเทาทัน

อารมณ เพราะฉะนัน้ศีลนี้จะควบคมุใหกายของเราสงบ วาจาของเราสงบ ใหจติใจมีความสงบเยือกเย็น 

ครอบครัวก็มีความสงบ สังคมก็มีความสงบ เมื่อบุคคลทั้งหลายเห็นประโยชนของการรักษาศีล 

 ถาเราปรารถนาที่จะใหจติใจของเรามคีวามสงบเยือกเย็นย่ิงขึ้นไป เพราะเราเหน็แลววาจิตใจเรามี

ความทุกขนะ ถึงแมเรามีศีลอยูแตยังมีทุกขใจไมสบายใจ อันเกิดจากกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความ

พอใจ ความไมพอใจ บางทคีุมไมทันก็เผลอโลภ เผลอโกรธนะแลวเราจะทําอยางไรจึงจะควบคุมใจของเรา

ได พระพุทธองคทานก็สอนเปนลําดับที่สอง ใหทําสมาธภิาวนานะ ใหฝกสติใหตัง้มัน่ดวยการทําสมาธิ

ภาวนา ถาสติไมตั้งมั่นแลว ถึงแมมีศีลควบคุมก็แลวแตบางครั้งก็เผลอพูดในสิ่งที่ไมดี กระทําในส่ิงที่ไมดี 

พูดไปแลว กระทําไปแลว ไมสบายใจในภายหลัง เพราะอยางนี้เราจึงตองมาฝกทําสมาธิภาวนา อยางที่เรา

มาฝกที่วัด ภาวนาที่วัดก็ดี หรือฝกตามสถานทีต่างๆก็ดี หรือฝกที่บานก็ดี ฝกหัดสติโดยกําหนดอยูกับ

กรรมฐานที่เราภาวนา จะกําหนดลมหายใจเขาออกก็ได จะกําหนดกรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็ไดทีถู่กกับจริต

ของเรา มีเวลาวางสรางสติ ฝกกําหนดสตอิยูกับกรรมฐานที่เราภาวนา ในเบื้องตนอาจจะทําสัก ๕ นาที ๑๐ 



นาทีกอนก็ได ตอไปก็คอยๆเพิ่มมากขึ้นตามกําลังกายกําลังใจของเรา เมื่อทําบอยๆ เมื่อเราอยูในอิริยาบถ

ทั่วไป สติก็จะมีความตัง้มั่นขึ้น 

 เมื่อสตติั้งมั่น เอาสติมาดูจิตก็เห็นอารมณแหละ คราวนี้ก็เอาสติมาคุมจิต คุมจิตทุกอิริยาบถ ไมวา

จะยืน เดิน นัง่ ทําอะไรก็เอาสติมาตามรักษาจิตของตน ไมวาจะทําหนาที่การงานอะไร ก็มีสติอยูกับหนาที่

การงานนั้นๆ ถาวางจากภาระหนาที่การงานตางๆก็เอาสติมาดูใจเลย มาดูใจมาดจูติของเราก็เห็นอารมณ

แลว ตาเห็นรปู หูไดยินเสียง มันจะเกดิอารมณเกิดขึ้น เกิดความพอใจ เกิดความไมพอใจ เกิดความยินดี 

เกิดความยินราย เกิดความสุข เกิดความทุกข สติปญญาเกิด ถาเหน็เราก็จะเขาใจ ละ ปลอยวาง เราก็จะ

พิจารณาเหน็ความไมเที่ยงของรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส หรือพิจารณาเห็นความไมใชตัวตน ใจของเราก็จะ

เปนกลาง ขจดัชําระอารมณออกไปจากจิตใจของเรา จิตใจของเราก็วางจากอารมณ เพราะถาจิตเราไมวาง 

เรามีความพอใจ เราก็หลงเพลิดเพลินไปกับอารมณอันนั้น เรามีความไมพอใจในรปู เสียง กลิ่น รส สัมผัส 

เราก็หลงเพลิดเพลินไปกับอารมณอันนัน้เพราะไมมีสต ิไมมีความอดทน ไมมีปญญาพอที่จะแกไข ที่จะละ

วาง 

 เพราะฉะนัน้ตองมีสติอยูในปจจุบัน พอเราดูจิตก็เหน็อารมณ ถากําลังสติปญญาเพียงพอ เราก็ใช

อุบายปญญากําลังสติปญญาพิจารณาอารมณออกไปจากใจของเรา ถากําลังสติปญญาไมเพียงพอมัน

ยุงยากวุนวายภายในจิตใจของเรา ใจเราฟุงซานวุนวายก็กลับมาโอ กําหนดลมหายใจดีกวา หยุดคดิ หยุด

พิจารณา ระลกึถึงพระพุทธเจากําหนดพุทโธ ๆ กําหนดลมหายใจเราสัก ๓ นาท ี๕ นาที พอจิตใจเราสงบ

เย็น เรื่องความคดิทีค่ัง่คางที่มีอยูยกขึ้นมาพิจารณาคอยๆคิด คอยๆพิจารณาทุกส่ิงทุกอยาง มีปญหาก็มี

ทางออก และมองเหน็หนทางที่จะแกไขทุกสิ่งทุกอยาง 

 ความทุกขไมไดเกิดขึ้นทีท่องฟาหรือแผนดนิ แตเกิดขึ้นทีจ่ิตใจของเรา ใหเฝาดูแลรักษาจิตใจของ

เราใหดี มีสตปิญญาอยูดูแลรักษาจิตใจของเรานี้ใหอยูกับปจจุบัน พระพุทธองคทานจึงบอกวาใหบําเพ็ญ

ความดี รักษาศีล ทําสมาธิ เจรญิภาวนา เพราะอันนี้แหละเปนหนทางที่ยุงยากลําบาก ไปหาหนทางที่

ประเทศโนน จงัหวัดนัน้สํานกัโนน สํานักนีวุ้นวายไปหมด วนไปวนมาอยูนั่น ทานตดัทางตรงที่สุดแลว เรา

จะไปหาทางลดัที่สดุนะ โอย ศีล สมาธิ ปญญายังไมตรงยังมีทางลดักวานั้น ก็คิดเอง นึกเอง สรุปเอง 

พระพุทธเจาทานตรัสไวแลว หนทางมีอยูหนทางเดียว เปนหนทางดําเนนิไปเพื่อความสิ้นทุกขหรือเพื่อจะทํา

ใหแจงซึง่พระนิพพาน แตเราก็วนเขาซายวนขวาอยูนั่นแหละเที่ยงไปหาประเทศนัน้ ประเทศนี้ ธรรมะอยู



ประเทศนัน้ ธรรมะอยูประเทศโนน ธรรมะอยูสํานักนั้นสํานักนี้ แตละสํานักก็แตกตางกันไป ตองมีความ

ม่ันคงในปฏิปทาของเรา 

 ทําอยางไรจึงจะทําใหจติของเรานั้นดับจากความโลภ ดบัจากความหลง ดับจากความโกรธสิ้นจาก

ความทุกขนั่นแหละ ดทูี่ใจของเรานะ ในทกุวันๆจงพยายามอยาประมาทในชีวิต วันเวลาก็ผานพนไปชีวิต

ของสัตวก็สั้นเขาไป ทุกคนไมลวงพนความแกไปได ทุกคนไมลวงพนความเจ็บไขไดแกปวยไปได ทุกคนไม

ลวงพนความตายไปได หดัพิจารณาอยูทุกๆวันนะ อยาประมาท ทําความดีใหถึงพรอม อยาประมาทหลง

เพลิดเพลินแสวงหาทรัพยภายนอกแตเพียงอยางเดียว แสวงหาอริยทรัพยภายในหนอย ทรัพยภายนอกเรา

หมดลมปจจุบันนี ้เราเอาอะไรไปไมไดนะ หมดลมในขณะนีน้ะทิง้ไวทุกส่ิงทุกอยาง ทรัพยสมบัติ ทีน่า ที่ไร ที่

สวน ทีด่นิ บานที่อยูอาศัยนัน้ แมรางกายนี้ก็ขยับเขย้ือนไมไดนะ เหมอืนทอนไมทอนฟน เขาก็เอาไปเผาเปน

เถาธุลีไป หรือไมก็ฝง เปนธาตุน้ํา ธาตดุิน ธาตุลม ธาตุไฟไป 

 เพราะฉะนัน้ในการที่พวกเราทุกคนมีสติ มีปญญา มีความเห็นชอบ มีความเห็นถูกตองในบวร

พระพุทธศาสนา เมื่อถึงวันหยุดวางจากภาระหนาที่การงานตางๆในชวีิตประจําวันของเรา วางจากภาระ

ครอบครัว ก็ชวนกันมาเขาวัด มาทําบุญ มาละความโลภความตระหนีถ่ี่เหนียวออกไปจากจิตใจของเรา มา

รักษาศีล บําเพ็ญ ภาวนา แบบที่พวกเรากระทําอยูนี่แหละ บําเพ็ญภาวนาไปเถอะ สะสมบญุบารมไีปทีละ

เล็กทีละนอย ในที่สดุแลว ก็ทําใหจิตใจของเรานั้นมีภพชาติที่ส้ันเขา มีดวงตาเหน็ธรรมหรือทําใหแจงซึ่งพระ

นิพพาน ไดรบัความสุขทั้งในปจจุบันและภายภาคหนา ในวันนี้อาตมาก็ใหความคิดเห็นพอสมควร โอกาส

ตอไปพากันตั้งใจอนุโมทนา 

 

 

 

 

 

 



 


