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มี ค นเคยพู ด ว่ า “ชี วิ ต ที่ ล ่ ว งผ่ า นไป จดจ� ำ ส่ ว นดี ไ ว้
ส่วนเสียคงไม่อาจแก้ไข แต่ชวี ติ ที่ยงั เหลืออยู่ต่อไป ควรจะด�ำรง
อยู่อย่างให้เข้าใจชีวิต”
ชีวิตที่ใช้ไปแล้ว เราคงย้อนไปแก้ไขไม่ได้ แต่เราทบทวน
และพิจารณาถึงส่วนที่ดีและเสียได้
แล้วเราจะใช้ชีวิตที่ยังเหลืออยู่ โดยที่ไม่รู้ว่าจะเหลือ
เท่าใดนี้ อย่างสับสนมึนงง ด้วยความไม่เข้าใจชีวติ หรือจะใช้ชวี ติ
ของเราให้มีแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อที่เราจะไม่เดินผิดทิศผิดทาง
และพบแต่ความสุข ความราบรื่นมากกว่าพบทุกข์ทงั้ ปวง
หลวงปู่ท่านสอนเสมอว่า “ทางชีวิตที่ดีต้องใช้ปัญญาดู
ให้มันรู้เห็นแจ้งน�ำทาง เมื่อเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นแล้ว ให้เราดู
อยูส่ องทาง  ทางหนึง่ แก้แล้วไม่สน้ิ สุด อีกทางหนึง่ แก้แล้วดีทสี่ ดุ
ปัญหาจบสิ้น เราจะเลือกทางที่ดีที่สุด เมื่อมองอะไรก็มองแบบ
ผู้ดู อย่าไปปรุงแต่งให้ตกเป็นทาสของอารมณ์ ของกิเลส”
หนังสือ “ปกิณกะธรรมช่วงเข้าพรรษาของหลวงปู่”  
เล่ ม นี้ ข ้ า พเจ้ า ได้ ร วบรวมค� ำ สอนของพระพิ ศ าลญาณวงศ์
(หลวงปู่ทองดี อนีโฆ) ที่ได้เทศนาให้พระภิกษุสงฆ์ แม่ชี และ
ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาปีนี้ขึ้นมาเพื่ อ แจก
เป็ น ธรรมทาน หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ผู ้ ที่ อ ่ า นหนั ง สื อ เล่ ม นี้

จะได้ รั บ ประโยชน์บ้าง มากน้อยตามภูมิรู้ภูมิธรรมของแต่ละ
บุคคล และยังด�ำรงตนให้อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะละชั่วสร้าง
แต่ความดี
หากหนังสือเล่มนี้มีข้อผิดพลาดในการรวบรวมประการ
ใดโปรดอโหสิกรรมและขออย่าได้เป็นกรรมติดตัวข้าพเจ้าต่อไป
ความส�ำเร็จและคุณค่าของหนังสือเล่มนี้ มีขึ้นได้ด้วย
การได้รับความเมตตาจากพระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองดี  
อนีโฆ) พระครูววิ ัฒน์วรสถิตย์ (พระอุดร ฐานุตฺตโร) และญาติ
ธรรมหลายๆ ท่าน ที่ให้ความร่วมมือแบ่งเบาภาระในทุกๆ ด้าน
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“ปกิณกะธรรมช่วงเข้าพรรษาของหลวงปู่” เป็นธรรมทาน
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ทัง้ ปวง จงอยูเ่ ป็นสุข มีจติ วิญญาณเป็นอิสระจากความพยาบาท
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ได้พบพระพุทธศาสนา ได้พบกัลยาณมิตร มีสัมมาทิฏฐิ มีดวง
ตาเห็นธรรม ตราบจนเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ
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ภาวนาคือชื่อแห่งความเพียร
ด้ ว ยเดชมื อ ทั้ ง สิ บ นิ้ ว ของอาตมานี้ ต ่ า งธู ป เที ย นทอง
ชวาลา  ขอบูชาแด่องค์สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้าอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจ้าและพระธรรมค�ำสั่งสอนพระสงฆ์บวรปฏิบัติจน
บรรลุสืบอายุพระพุทธศาสนาด้วยเศียรเกล้า
จะขอยอกรไหว้คุณบิดามารดา ปู่ย่าตายาย คุณครู
บาอุปัชฌาย์อาจารย์ท้ังหลาย ขอจิตวิญญาณท่านทั้งหลาย
จงมาร่วมอนุโมทนา และทวยเทพบุตรเทพธิดาขอให้มาโมทนา
มาร่วมด้วยช่วยกันเจริญสรรเสริญคุณพระพุทธ คุณพระธรรม
คุณพระสงฆ์ ด้วยจิตอันนอบน้อม มอบเมนประเคนขาดตรงต่อ
คุณพระรัตนตรัยแก้วทัง้ ๓ ประการนี้ด้วยเทอญ
เราท่านทั้งหลายได้น้อมเอากาย วาจา ใจ ระลึกนึกถึง
คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสังฆเจ้า
บัดนี้เราจะท�ำจิตให้ว่าง ปล่อยวางทุกสรรพสิ่ง ค่อยๆ
หลับตาลงอย่างช้าๆ ค่อยๆ หลับตาลงอย่างมีสติ
เมื่ อ หลั บ ตาลงแล้ ว ระยะเวลาที่ เ ราได้ เ จริ ญ มนต์ นั้ น
ปกิณกะธรรมช่วงเข้าพรรษาของหลวงปู่
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อาการทางกายคือเวทนา ย่อมเกิดขึ้นกับพวกเราอย่างแน่นอน
ให้เราพิจารณากายนัน้ พิจารณาว่าปวดหนอ ปวดหนอ เจ็บหนอ
เจ็บหนอ เอาสติสมั ปชัญญะคือความรูต้ วั ทัว่ พร้อม พิจารณาลง
ไปที่เวทนาของกาย เราจงพยายามแยกใจออกจากกาย กายที่
เกิ ด เป็ น เวทนานั้ น สั ก แต่ ว ่ า เป็ น อารมณ์ ที่ มั น เกิ ด ขึ้ น กั บ ใจ
ใจของเราไปรับเอาเวทนา จึงรูส้ กึ ว่าปวดหนอ เจ็บหนอ เมือ่ ยหนอ
เมือ่ เรารูด้ งั่ นีแ้ ล้ว เราจงพยายามทีจ่ ะชนะกิเลสทัง้ หลายทีเ่ กิดขึน้
ภายในใจของเรา  
ยะมะหัง สวากขาตัง ภะคะวะตา ธัมมัง สะระณัง  คะโต
ปูเรนะ นี่แหละพระธรรมที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์ได้ตรัสเทศนาไว้ดีแล้วเหล่าใด ขอให้พวกเราทั้งหลาย
จงระลึกเป็นทีพ่ งึ่ ก�ำจัดภัยได้จริง เมือ่ เราได้ระลึกนึกถึง จากการที่
เราได้เจริญคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ เมื่อเรา
ได้ระลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยแล้ว เราก็จงปฏิบัติบูชา ที่เรา
เรียกกันว่า “ภาวนา”
“ภาวนา” เป็นชื่อแห่งความเพียร ที่พวกเราทุกคนที่
ได้นับถือพระพุทธศาสนาจะได้น้อมน�ำมาปฏิบัติ ได้ถือเป็น
ข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างดียิ่ง ไม่มีข้อปฏิบัติอื่นดียิ่งขึ้นไป
กว่าการปฏิบัติภาวนา  
ภาวนานี้ถ้าเรามาพิจารณาดู มาพิจารณาว่า ภาวนาคือ
การเพียรสละบาป อกุศลกรรมทัง้ หลาย ทีม่ นั มีอยูใ่ นจิต มีอยูใ่ นใจ
ของพวกเรา ให้ขาดจากสันดานอุปนิสัยกิเลสทั้งหลาย ให้มัน
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หมดสิ้นสูญไปจากจิตจากใจของเรา  
ภาวนา คือเราเพียรส�ำรวมระวังรักษา ไม่ให้อกุศลกรรม
หรือบาปทั้งหลาย เกิดขึ้นในนิสัย ในสันดานของพวกเราได้
ขอให้ เ ราทั้ ง หลายจงเพี ย รพยายามภาวนา ให้ บุ ญ ให้ กุ ศ ล
เกิดขึ้นในขันธสันดานของเรา ให้เป็นปกตินสิ ยั ให้เรามีใจอยูก่ บั
กุศล ละอกุศลออกไปให้ได้ เพราะเราเห็นว่า การเวียนว่าย
ตายเกิดในสังสารวัฏนี้เป็นทุกข์ เราไม่ต้องการ เราต้องการ
อริยทรัพย์ภายใน เราต้องการเข้าถึงพระนิพพาน
ขอให้ เ ราทั้ ง หลายจงเพี ย รรั ก ษาบุ ญ บุ ญ กุ ศ ลที่ เ รา
ได้ท�ำ ที่เราได้ด�ำเนินดีแล้ว เราได้บ�ำเพ็ญแล้วทุกๆ วัน พวกเรา
ท่ า นทั้ง หลายได้ เ จริญ มนต์ ตั้ง แต่ ต อนเที่ย งวั น เจริญ คาถา
พระมหาจักรพรรดิ แล้วมาเจริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ
พระสังฆคุณอีกหนึ่งชั่วโมง นับว่าวันนี้เราเพียรกุศลให้เกิดขึ้น
แล้วในใจของพวกเรา
เมือ่ เราเพียรกุศลให้เกิดขึน้ แล้วในใจของพวกเรา เราเอา
บุญที่เกิดขึ้นนั้นไปล้างกิเลส ล้างบาป ล้างรากเหง้าของอกุศล  
อันมีโลภ โกรธ หลงที่มันติดอยู่ในสันดานของพวกเรา พวกเรา
น้อมเอาพระสัจธรรมเข้ามาพิจารณาให้เกิดเป็นปัญญาต่อสู้กบั
มารทัง้ หลาย ทีม่ นั พยายามทีจ่ ะดึงเราให้ลงไปในทีต่ ำ 
�่ ลงไปในทีช่ วั่
ชิตังเม ชิตังเม เราจะเป็นผู้ชนะอย่างพระพุทธเจ้าที่พระองค์
ทรงชนะแล้ว พวกเราทั้งหลายจะเดินตามในสัมมาทิฏฐิ คือมี
ปัญญาเห็นชอบประกอบกิจในพระพุทธศาสนา ขอให้เราจงตัง้
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เอาความเห็นถูกต้อง คือปัญญาให้เกิดขึ้น
เราทั้งหลายไม่ต้องกลัวใครทัง้ หมดทัง้ สิ้น แต่ขอให้พวก
เราทัง้ หลายจงกลัวกรรม กรรมดีและกรรมชัว่ ทีม่ นั จะเกิดขึน้ ใน
จิตในใจ กรรมนั้นจะพาเราไปยังภพภูมทิ ั้งหลาย ภพภูมินนั้ แบ่ง
เป็นอบายภูมิ ๔ มนุษย์ ๑ สวรรค์ ๖ พรหมโลก ๒๑
เมื่อ เราสร้ า งกรรมดี ก รรมดี ย ่ อ มน� ำจิ ต ของเราเข้ า สู ่
หนทางแห่งความเป็นผู้ประเสริฐ เมื่อเราเป็นผู้ประเสริฐแล้ว
เปรียบประดุจหนึง่ ว่าเราเป็นกัลยาณชนแล้ว กัลยาณชนก็จะเข้า
สู่ความเป็นอริยบุคคล ถ้าเราเพียรพยายามไม่ให้บาปทั้งหลาย
เกิดขึ้นในจิตในใจของเราได้  
เรามีสติสมั ปชัญญะอยูต่ ลอดเวลา เราเพ่งมองพิจารณา
กิเลสทัง้ หลาย มองดูภายในใจของเรา เราจงพิจารณา พยายาม
แยกนามกับรูปออกจากกันให้ได้ เพราะว่ากายนัน้ สักแต่ว่ากาย  
ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่เราเขา มันเป็นอารมณ์สันตติคือ
อารมณ์ต่อเนื่อง ขอให้เราจงพิจารณารู้อย่างเดียว  
เมื่อเราพิจารณารู้แล้ว กิเลสเราก็รู้ กุศลเกิดขึ้นเราก็รู้
ถ้าเราจับกุศลไว้ได้ตลอดเวลา เราจะเป็นผูม้ คี วามสุขตลอดกาล
ทุกข์จะเข้ามาอยูใ่ นใจของเราไม่ได้ เพราะใจของเรานัน้ เปีย่ มด้วย
ความสุข คือบุญกุศลที่มันเกิดมาแล้วภายในจิตใจของเรา
ต่อไปนี้ขอให้พวกเราจงประพฤติปฏิบัติเพียรนั่งภาวนา
กัมมัฏฐานให้เกิดขึน้ ขอให้เรารักษาอารมณ์ แล้วก็เพียรพยายาม
ที่ จ ะปฏิ บั ติ กั ม มั ฏ ฐานให้ เ กิ ด ขึ้ น ในใจของเรา ก็ ข ออธิ บ าย
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ธรรมปกิณกะเล็กๆ น้อยๆ ไว้เพียงเท่านี้  
ต่อไปให้พวกเราจงเจริญพระกัมมัฏฐาน...
ค่อยๆ ลืมตาขึน้ ช้าๆ แล้วยิม้ ให้ตัวเองในใจ ว่าวันนีเ้ ราได้
ปฏิบัติธรรมแล้ว ให้มันยิ้มมีความสุขอยู่ภายในใจ
ต่ อ ไปนี้ เ มื่ อ เราปฏิ บั ติ บุ ญ ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น กั บ พวกเรา
ประดุจดั่งเทียนที่ถูกจุดแล้ว มีแสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว เราจะแผ่
กุศลผลบุญทั้งหลายที่เราบ�ำเพ็ญดีแล้ว ไปทั่วหมื่นโลกธาตุ
อนันตจักรวาล ไม่เลือกทีร่ กั ไม่มกั ทีช่ งั แม้จะเป็นศัตรูหมูม่ าร เป็น
ทุกเชือ้ ชาติ ทุกศาสนา เพือ่ นร่วมมีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย อย่าง
พวกเราทุกรูป  ทุกสถานที่ ทุกคน ทุกตัว จงได้กศุ ลทีเ่ ราจะแผ่ไป
ให้ ให้เราส�ำรวมจิตส�ำรวมใจ แล้วแผ่ไปให้ทวั่ หมืน่ โลกธาตุอนันต
จักรวาล ขอสรรพสัตว์ทงั้ หลาย เราจะแผ่ไปให้ถงึ มหานรกอเวจี
เบื้องต�่ำ  เบื้องบนเราจะแผ่ไปให้ถึงพรหมโลก ขอท่านทั้งหลาย
เมื่อได้ยินเสียงของพวกข้าพเจ้า ขอให้เสียงของพวกข้าพเจ้า
ทั้ ง หลายจงดั ง ไปถึ ง ก้ น มหานรกอเวจี เ บื้ อ งต�่ ำ  ดั ง ไปถึ ง
พรหมโลกทัง้ ๒๑ ชัน้ ด้วยเทอญ
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เราบำ�เพ็ญภาวนาเพื่ออะไร
พวกเราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา  
สังฆบูชา ค่อยๆ หลับตาลงอย่างช้าๆ อย่างมีสติสัมปชัญญะ
รู้ในอิริยาบถท่าที่เรานั่งอยู่ เมื่อเรารู้ในอิริยาบถท่าที่เรานั่งอยู  ่
ก�ำหนดว่านั่งหนอ นั่งหนอ นั่งหนอ ให้เราก�ำหนดว่านั่งหนอให้
ได้ ๙ ครัง้
เมื่อเราก�ำหนดว่านั่งหนอได้ ๙ ครั้งแล้ว ให้เรานึกถึงว่า
บุญที่เกิดขึ้นกับเรานั้น เราพยายามเพียรละเว้นบาปทั้งหลาย  
ไม่ให้เกิดขึ้นมีในจิตในใจของเรา เราพยายามที่จะฆ่ากิเลสให้
มันเสื่อมสูญอันตรธานให้หายไปจากจิตจากใจของเรา นี่เป็น
ข้อปฏิบัติดปี ฏิบัติชอบในพระพุทธศาสนา  พุทธบริษัททั้ง ๔ จะ
ละจะเว้นมิได้
อย่างญาติโยมเป็นพุทธมามกะ ขอให้เราจ�ำเป็นอย่างยิ่ง  
หรือจ�ำเป็นอย่างมากทีเ่ ราต้องบ�ำเพ็ญ ต้องนัง่ ภาวนาให้ได้ตลอด
ทุกคน
เราบ�ำเพ็ญภาวนาเพื่ออะไร เพื่อจะได้เป็นไป เพื่อพ้น
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จากทุกข์ในวัฏสงสารนี้ พวกเราทุกคนจะได้เข้าถึงพระอมฤทธิ์
มหานครพระนิพพานอันยิ่งใหญ่   หรือเราจะได้มี   หรือเราจะ
ได้เห็น  หรือพวกเราทัง้ หลายทีม่ านัง่ สวดมนต์  นัง่ ภาวนานี้ ความ
ส�ำเร็จมรรค ผล ธรรมะวิเศษ บรรลุปฏิสัมภิทาญาณ เราอาจมี
ปัญญาแตกฉานในห้องพระไตรปิฎกด้วยการบ�ำเพ็ญภาวนา  
ถ้าเราไม่บ�ำเพ็ญภาวนานี้แล้ว ก็ไม่เป็นไปเพื่อพ้นจาก
กองทุกข์ในวัฏสงสาร คือพวกเรานัน้ ย่อมไม่ถึงฝั่ง เราทั้งหลาย
ย่อมไม่ส�ำเร็จประโยชน์ เราไม่มีความส�ำเร็จในพระนิพพานได้
เป็นอันขาด
เพราะฉะนั้นแล้วที่พวกเราทั้งหลายได้สวดพระคาถา
พระมหาจักรพรรดิ ได้สรรเสริญเจริญพระคุณแห่งองค์สมเด็จ
พระผู้มีพระภาคเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ ให้เราน้อมขึ้นมา
ในใจว่า บุญนัน้ ได้เกิดขึ้นกับพวกเราแล้ว
อนึ่งการที่พวกเราทั้งหลายนั่งภาวนานี้ เป็นยอดแห่ง
ข้อปฏิบัติดปี ฏิบัติชอบ หรือเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย
การให้ทาน รักษาศีล ให้ของที่บริสุทธิ์ ให้ของที่ดีแล้ว  
จ�ำเป็นต้องมีการบ�ำเพ็ญภาวนา เพื่อจะให้เกิดเป็นปัญญา
หรือแม้แต่พวกเราที่เป็นภิกษุ   เมื่อได้อุปสมบทบวช
เข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนา  ก็ต้องบ�ำเพ็ญภาวนาทัง้ สิ้น
ภาวนาเป็นยอด ยอดอะไร ยอดบ�ำเพ็ญศีล สมาธิ
ปัญญา ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
ญาติโยมทัง้ หลาย ค�ำว่า “ภาวนา” นัน้ คือการท�ำให้เกิด
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การท�ำให้มี การท�ำให้เป็น คือการท�ำกาย วาจา ใจ ให้เป็นศีล
ให้เป็นสมาธิ ให้เป็นปัญญา หรือท�ำให้กิเลสที่มันมีอยู่ใน
ขันธสันดานของตัวของใจของเราเองให้หมดไป ทีบ่ คุ คลทัง้ หลาย
หรือตัวเราเองก็ดี กล่าวว่าเราเป็นปุถุชนเพื่อจะให้ส�ำเร็จเกิด
เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาได้ หรือมิเช่นนั้นแล้ว
เราก็จะกระท�ำให้ขันธสันดานของตัวเราเองนี่เป็นพระโพธิสัตว์
ให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตที่เราปรารถนา ว่าขอ
ให้เราได้เกิด ก�ำเนิดเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึง่ องค์ใดในโลกนี้ นับว่าการกระท�ำ
ให้เป็นไปในพระธรรมวินัยทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ทีเดียว
การภาวนานัน้ มีอยู่หลายอย่าง แต่จะขอพูดให้พวกเราฟังว่า
๑. สมถภาวนานั้นคืออะไร สมถภาวนาคือการท�ำใจ
ให้มีสติ  ให้มีสัมปชัญญะ ให้ใจของพวกเราสงบจากกามารมณ์
ให้ใจตัง้ มั่นเป็นสมาธิภาวนา
๒. วิปสั สนาภาวนาคือ การท�ำใจให้มสี ติ มีสมั ปชัญญะ  
และมีสมาธิบริบรู ณ์แล้ว ให้เกิดมีปญ
ั ญาในจิตในใจของพวกเรา
ถ้ า เราพิ จ ารณาหรื อ ดู ใ นคั ม ภี ร ์ ใ นพระอภิ ธ รรม  
พระอนุฎีกาจารย์ได้แยกการปฏิบัตภิ าวนานั้นคือ
๑.การบริกรรมภาวนา การบริกรรมภาวนานัน้ คืออะไร  
เวลาเรานัง่ กัมมัฏฐานก็ดี นัง่ ภาวนาก็ดี เรายึดบทภาวนาเป็นค�ำ
ภาวนา อย่างสมมุตเิ ราภาวนาว่าพุทโธก็ดี หรือธัมโมก็ดี สังโฆ
ก็ดี  เราจะใช้ค�ำบริกรรมบทหนึ่งบทใดเป็นอารมณ์ในขณะที่เรา
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ภาวนานี้เรียกว่า “บริกรรมภาวนา”
๒.อุปจารภาวนา คือจิตที่มันตั้งมั่นแล้ว เป็นอุปจาร
สมาธิ เมือ่ จิตของเราทัง้ หลายตัง้ มัน่ เป็นอุปจารสมาธิเกิดขึน้ แล้ว
เราก็ไม่ต้องไปยึดที่องค์ภาวนา หรือบริกรรมภาวนา เราจง
พิจารณาสิง่ ทีม่ นั เกิด สิง่ ทีม่ นั เห็น สิง่ ทีม่ นั รู้ ว่าสรรพสิง่ ทัง้ หลาย
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ไม่มีอะไรแน่นอน แล้วมันก็เกิดเป็นอัปปนา
ภาวนา คือจิตตัง้ มัน่ เป็นอัปปนาสมาธิ พิจารณาการเกิดขึน้ ตัง้ อยู่
ดับไป แล้วจนจิตจนใจของเรามาวางตั้งมั่นเป็นเอกัคคตารมณ์
จนจิตเป็นหนึ่งเดียวแล้ว นั่นคืออัปปนาภาวนา  
ในเรื่องสมถภาวนานั้น อุปมาอุปมัยเหมือนเอาหินทับ
หญ้าเข้าไว้ คือไม่ให้กเิ ลสมันเกิดขึ้น แต่ถ้าเราเอาหินออก หญ้า
นั้นก็ต้องงอกขึ้น
สิ่งที่จะท�ำให้พวกเราทั้งหลายมีปัญญา คือตัววิปัสสนา
คือรู้เท่าทันกับเครื่องเศร้าหมองกิเลสทัง้ หลาย  
ขอให้เราจงตั้งใจพยายามมีขันติเป็นที่ตั้ง มีความอดทน
อดกลั้นต่อเวทนา ขอให้เราทัง้ หลายจงสร้างความสุขนัน้ ให้เกิด
ขึ้นในใจของพวกเราให้ได้  
ถ้าเราทัง้ หลายสร้างความสุขให้เกิดขึน้ ในใจของเราแล้ว  
เราจะยิ้ม เราจะปลื้มปิติ บางครั้งอยากจะร้องไห้ออกมา เพราะ
เรารู้ว่าใจของเรานัน้ ถ้ามันปราศจากความทุกข์แล้ว มันมีความ
สุขอย่างยิ่ง ซึ่งเราไม่สามารถที่จะบอกใครได้ ว่าใจของเรานัน้ ที่
มันมีความสุขจากการที่พวกเราได้สร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้น คือ
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ได้สวดพระมหาจักรพรรดิ ๑๐๘  สรรเสริญเจริญคุณพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ ๑๐๘ และยังได้นั่งปฏิบัติบูชา นี่แหละเป็น
ยอดของบุญ เป็นยอดของกุศลทัง้ หลาย
สิ่งที่จะท�ำให้พวกเราทั้งหลายมีปัญญา คือตัววิปัสสนา
คือรู้เท่าทันกับเครื่องเศร้าหมองกิเลสทัง้ หลาย  
ขอให้เราจงตัง้ ใจพยายามมีขันติเป็นที่ตั้ง  มีความอดทน
อดกลัน้ ต่อเวทนา ขอให้เราทัง้ หลายจงสร้างความสุขนัน้ ให้เกิดขึน้
ในใจของพวกเราให้ได้  
เมือ่ เราทัง้ หลายมีความสุขแล้ว ขอให้เราทัง้ หลายจงตัง้ ใจ
ปรารถนาอยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ พึงได้ความสุข
เฉกเช่นเดียวกับพวกเรา นี่คือความปรารถนาดีของพวกเรา
ขอให้พวกเราจงตั้งใจ มีความเพียรและขันติเป็นที่ตั้ง
สู้กับกิเลสทั้งหลายให้ได้ ท�ำใจของเราให้มีความสุขเกิดขึ้นใน
มโนทวารของเราให้ได้
ค่อยๆ ลืมตาขึ้นอย่างช้าๆ นึกถึงบุญที่พวกเราได้กระท�ำ
ดีแล้วในวันนี้ เราพร้อมแล้วที่จะแผ่บุญไปให้แก่สรรพสัตว์
ทั้งหลาย  ขอสรรพสัตว์ทงั้ หลายจงมาอนุโมทนา
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ธรรมะแท่งเดียวกัน
เมื่อ วานสอนสมถกั ม มั ฏ ฐานกั บ วิ ป ั ส สนากั ม มั ฏ ฐาน
สมถกัมมัฏฐานทั้ง ๔๐ ประการเหล่านั้น มีครูบาอาจารย์บาง
จ�ำพวกสอนให้ลูกศิษย์ของตัวเอง ให้ขึ้นพระกัมมัฏฐาน ๔๐
ห้องนั้น ให้ขึ้นไปทีละห้องทีละห้อง จนครบ ๔๐ ห้องหรือ ๔๐
พระกัมมัฏฐาน มันท�ำให้ลกู ศิษย์ทงั้ หลายเข้าใจผิดและถือเป็นถูก
คือถือเอาว่าพระกัมมัฏฐานทัง้ ๔๐ ห้องนั้น ใครได้ข้นึ ห้องไหน
ก็ได้แต่ห้องนัน้ ไม่ได้ครบทั้ง ๔๐ ห้อง ถ้าเราต้องการให้ครบทัง้
๔๐ ห้องนั้น ต้องขึ้นไปทีละห้องทีละห้อง จนครบ ๔๐ ห้องจึง
จะเรียกว่าได้พระกัมมัฏมฐาน ๔๐ ประการ อันนี้เป็นการสอน
ผิดและเข้าใจผิด ถือผิดเป็นถูกจากพระบรมศาสดาเป็นอย่างยิง่   
ความจริงนัน้ พระธรรมวินยั ทัง้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์  
เป็นธรรมะแท่งเดียวกันทั้งหมดทั้งสิ้น องค์สมเด็จพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าของเรานั้น พระองค์ทรงเป็นผู้มีวิภัชวาที คือพระองค์
ทรงจ�ำแนกขันธ์ทงั้ ๕ ค�ำว่าขันธ์ทงั้ ๕ นั้น น้อมเข้ามาแล้ว ก็คือ
กายกับใจในตัวของคนของมนุษย์เดียวเท่านั้น เป็นทั้งพระธรรม
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เป็นทั้งพระวินัย ครบจ�ำนวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ รวมกัน
เข้าก็เป็นพระธรรมแท่งเดียวกันทั้งหมดทัง้ สิ้น
เมื่ อ พระธรรมวิ นั ย เป็ น ธรรมแท่ ง เดี ย วกั น อยู ่ แ ล้ ว  
ครูบาอาจารย์บางจ�ำพวกมาสอนให้แตกต่างออกไปทีละห้องที
ละห้อง ไม่สอนให้ขึ้นห้องเดียว เช่นพุทธานุสติกัมมัฏฐาน โดย
ก�ำหนดเอาพระพุทธรูปเป็นอารมณ์ อย่างนี้เป็นต้น ไม่ใช่สอน
ให้ขึ้นไปทีละห้องละห้อง อันนั้นเรียกว่าสอนผิดจากองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
นักปฏิบัติใหม่ๆ บางทีพวกเราอาจจะเข้าวัดนานแล้ว  
แต่บางครั้งยังไม่รู้ นักปฏิบัติใหม่ๆ ทั้งหลายยิ่งไม่รู้ทั้งภูมิแห่ง
จิต  อาจจะตัดสินไม่ได้ว่า สมถกัมมัฏฐานเพียงแค่ไหน เมื่อไหร่
จะถึงวิปัสสนากัมมัฏฐานสักทีหนึ่ง ครั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้
มานั่งภาวนา นั่งปฏิบัติกัมมัฏฐานแล้ว บางคนบังเกิดมีความรู้
นิดๆ หน่อยๆ ก็เข้าใจว่าตนได้วปิ ัสสนาญาณเสียแล้ว ก็จะเป็น
ผู้มีมิจฉาทิฏฐิในปัญญา คือผู้หลงผิดติดอยู่ในสมถกัมมัฏฐาน
ตลอดไป  
เนือ่ งด้วยเหตุนจี้ งึ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพูดกล่าวเรือ่ งเนือ้ ความ
ย่อๆ ของสมถกัมมัฏฐานไว้ดังต่อไปนี้
องค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า เมื่ อ พระองค์ ท รง
ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระพุทธเจ้า
แล้วในโลกนี้ พระองค์ย่อมทรงรู้แจ้งว่าเวไนยสัตว์ทั้งหลาย
ล้วนเป็นผู้หลงข้องอยู่ในวัฏสงสาร ไม่เห็นหนทางพระนิพพาน
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จึงเอาตัวเองให้พน้ จากความทุกข์ทงั้ หลายนัน้ ไม่ได้ เมือ่ พระองค์
ทรงพระกรุณา พระองค์ทรงโปรดเวไนยสัตว์ทงั้ หลายให้พน้ จาก
ทุกข์ภัยในวัฏสงสาร จึงจ�ำเป็นต้องเตือน จึงจ�ำเป็นต้องถนอม
น�้ำใจของเวไนยสัตว์ทั้งหลาย ให้สงบจากเครื่องข้องทั้งหลาย
เหล่านั้น และพระองค์ก็ทรงรวมวิธีเข้าสู่หนทางพระนิพพาน
ซึ่งเป็นหนทางเอกในโลกนี้ ไม่มีหนทางอื่นยิ่งขึ้นไปกว่านี้แล้ว  
เพราะเป็นหนทางอันเกษมจากโยคะทัง้ ปวง  
วิธีหรือกุศโลบายที่พ ระองค์ท รงตะล่ อ มเอาจิต ใจให้
สงบจากเครื่องข้องกิเลสทั้งหลายลงเข้าสู่วิธีหนทาง หาทาง
เข้าสู่พระนิพพานนี่แหละ เป็นวิธีที่ส�ำคัญที่สุด จึงจ�ำเป็นต้องมี
พระมหากรุณา พระองค์ทรงตรัส ทรงเทศนา ทรงออกสัง่ สอนให้
เจริญเป็นสมถกัมมัฏฐาน ๔๐ ประการ บทหนึง่ บทใดก็ได้ เฉพาะ
เป็นทีส่ บายแก่อารมณ์จริต หรือแก่จติ หรือนิสยั ของบุคคลเหล่า
นั้น ไม่ใช่ให้ข้นึ กรรมฐานไปทีละห้องละห้องไปจนครบ ๔๐ ห้อง
แห่งพระสมถกัมมัฏฐาน
เมือ่ พวกเราทัง้ หลายได้สวดมนต์เจริญภาวนา ประดุจดัง่
ปฏิบตั พิ ระสมถกัมมัฏฐาน เมือ่ เราสวดมนต์แล้ว มันเป็นทีส่ บาย
แก่อารมณ์ แก่จริตของตัวเราเอง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าพระองค์ก็ทรงตรัส ทรงพระกรุณาเทศน์สั่งสอนโปรดให้เรา
ทั้งหลายได้นั่งภาวนา วิธีนั่งภาวนานั้น เราก็กระท�ำอยู่ได้ด้วย
หลายวิธี จะเป็นการนั่ง ยืน เดิน นอน วิธีหนึ่งวิธีใดก็ได้ เมื่อเรา
ประพฤติปฏิบัติแล้ว มันถูกจริตกับตัวเราเอง ถ้าเราเข้าใจใน
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การปฏิบัติ จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ จะยืน เดิน นั่ง นอน ให้เรามี
สติพิจารณาอยู่ตลอด  
ข้ อ ที่ นั ก ปฏิ บั ติ ใ หม่ ทั้ ง หลายจะพึ ง พิ จ ารณาดู ว ่ า
สมถกัมมัฏฐานเพียงแค่ไหน เมื่อไหร่จะถึงวิปัสสนากัมมัฏฐาน
สักทีหนึ่ง ข้อนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายได้พิจารณาในวิธีปฏิบัติ
ภาวนา  
เมื่ อ พวกเราทั้ ง หลายได้ เ กิ ด มาในพระพุ ท ธศาสนานี้
พวกเราทุกคนเป็นผู้มศี ีล เป็นผู้ที่มีวัตร วัตรคือข้อปฏิบัติพร้อม
ด้วยบริบูรณ์และมีธรรม   ธรรมที่มีอุปการะมากคือสติและ
สัมปชัญญะ
เมื่อ เราเจริ ญ สติ ใ ห้ ม ากๆ เจริ ญ สั ม ปชั ญ ญะให้ ม าก
เราทั้งหลายจะไม่หลงไปกับกองของกิเลส กองทุกข์ทั้งหลาย
พวกเราทั้งหลายจะมุ่งหาทางออกจากสังสารวัฏ ออกจาก
กองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง เพราะว่าเราทั้งหลายไหนๆ เราได้
น้อมเอากาย วาจา ใจ เข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติแล้วใน
พระพุทธศาสนาเมื่อเรายังได้เกิดมาได้ทันพระพุทธศาสนา
เมื่ อ เราทั้ ง หลายได้ ป ฏิ บั ติ น ้ อ มเอากายถวายชี วิ ต เป็ น
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เมื่อเราน้อมเอากายถวายแล้ว
ซึง่ พระรัตนตรัย เราจะเจริญพระกัมมัฏฐาน จะนัง่ ยืน เดิน นอน
มันจะตายตอนไหนก็ชั่งเรื่องของมัน
แต่เรื่องของเรานั้นคือจะท�ำอย่างไร ให้ใจของเราแจ่ม
สว่ า งแจ้ ง ประดุ จ ดั่ ง แสงพระอาทิ ต ย์ ไ ด้ ละออกจากกิ เ ลส
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ทั้งหลายทั้งปวงเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ
เหล่าพระอริยเจ้าทัง้ หลาย ที่พระองค์ทรงไปแล้วด้วยดี ทรงเข้า
ถึงมรรค ผล นิพพานแล้ว เราก็ต้องพยายาม  
ไหนๆ เราก็ลงทุนได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วหนึ่งชาติ เมื่อเรา
ได้ลงทุนได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วหนึ่งชาติ เราพึงที่ส�ำรวมใจของ
เราว่า เราจะชนะกิเลสให้ได้ เราจะอยู่เหนือกิเลสให้ได้ เราจะไม่
เป็นผู้แพ้ทุกชาติไป เราจะมองเห็นหนทางที่จะก้าวเดินสู่มรรคา
อันมีปญ
ั ญาเห็นชอบ ประกอบด้วยจิตทีเ่ ป็นกุศล เราปรารถนาที่
จะได้บญ
ุ ให้บญ
ุ มันเกิดขึน้ กับตัวเราเอง บุญนัน้ เกิดขึน้ ทีใ่ จของเรา
เราก็พยายามที่จะสร้างใจของเรานั้นให้เป็นบุญ ให้มันเกิดบุญ
ในใจของเราให้ได้  
เมือ่ บุญเกิดขึน้ ในใจของเราแล้ว เราจะรูส้ กึ อิม่ สว่าง โล่ง  
มีความสุขเกิดขึ้นในใจของเรา เราจะน้อมเอาพระธรรมบทหนึ่ง
บทใดมาเป็นสรณะเป็นทีพ่ งึ่ ของพวกเรา หรือเราจะภาวนาพุทโธ
ธัมโม สังโฆ หรือเราจะภาวนาบทหนึง่ บทใดก็ได้ ทีเ่ ราภาวนาแล้ว
ใจของเราจะสงบ ตั้งมั่นเกิดเป็นสมาธิ อัปปนาสมาธิเกิดขึ้น คือ
มีอารมณ์เป็นเอกัคคตารมณ์ มีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียว  
ขอให้เราสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในใจของพวกเราให้ได้  
น้อมเอาพระธรรม แล้วก็ยิ้มให้ตัวเอง ให้มันมีความสุขจากข้าง
ในออกมาภายนอก
ก็ขออธิบายธรรมะ และขอให้พวกเราทั้งหลายจงเจริญ
พระกัมมัฏฐานไปอีกชั่วขณะหนึ่ง  
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ขอให้เราพิจารณามีความรู้อยู่ภายใน อะไรเกิดขึ้นกับใจ
ก็ให้เรารู้ ภาวนาต่อไป ....
ค่อยๆ ลืมตาขึ้นอย่างช้าๆ ภาวนา ลืมหนอ ลืมหนอ
ลืมหนอ
ต่อไปเราจะแผ่กศุ ลผลบุญทีไ่ ด้เกิดขึน้ กับพวกเราแล้ว เรา
จะแผ่ไปทั่วหมื่นโลกธาตุอนันตจักรวาล เราจะแผ่ไปยังขุมมหา
นรกอเวจี เราจะแผ่ไปให้ถงึ พรหมโลก เราจะแผ่กศุ ลผลบุญไปไม่
เลือกเชือ้ ชาติ ศาสนา จะเป็นบุคคลใดก็แล้วแต่ ทีเ่ กิดมามีความ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย อย่างพวกเรา ขอสรรพสัตว์ทงั้ หลายเหล่านั้น  
จงมาอนุโมทนากุศลผลบุญกับพวกเรา
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การปฏิบัติภาวนา
ก็ ข อน้ อ มจิ ต น้ อ มใจอนุ โ มทนาบุ ญ กุ ศ ลที่ พ วกท่ า น
ทั้งหลายได้บ�ำเพ็ญดีแล้วในพระพุทธศาสนา ค่อยๆหลับตาลง
ช้าๆ แล้วภาวนาว่า หลับหนอ ให้ได้ ๙ ครัง้
เมื่อเรานั้นหลับตาลงแล้ว ให้เอาสติสัมปชัญญะน้อม
เข้ามาในใจของเรา ให้น้อมธรรมบทหนึ่งบทใด น้อมเอาเข้ามา
พิจารณาถึงความไม่เที่ยงแห่งสังขาร สังขารของพวกเราต้อง
ตกอยู่ในกฎแห่งพระไตรลักษณ์ ตกลงในอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
คือความไม่เทีย่ ง ความเป็นทุกข์ ความไม่ใช่ตวั ตนของเรา ให้เรา
ยกเอาปัญญา เมือ่ เรายกเอาปัญญาขึน้ มาพิจารณา น้อมใจน้อม
เอาความเป็นจริง ว่าความเป็นจริงนั้นในอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ทีอ่ งค์สมเด็จพระบรมศาสดาเจ้าพระองค์ทรงค้นพบพระสัจธรรม
นัน้ เราจงพิจารณา ถ้าเราพิจารณาได้แล้ว มันจะเกิดความสลด
สังเวช เกิดขึ้นที่ใจของเรา ใจของเรานั้นจะน้อมเอาความดีมา
ตั้งไว้ที่ใจของเรา  
เราทั้ ง หลายที่ ไ ด้ ม าประพฤติ ม าปฏิ บั ติ ใ นพระธรรม
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ค�ำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อเราตั้งใจที่
จะน้อมเอากาย วาจา และใจเข้ามาปฏิบตั ิ เราพึงตัง้ สติลงตรงหน้า
ก�ำหนดเอาตัวรู้ เมื่อเราก�ำหนดเอาตัวรู้คือจิตเฉพาะหน้าแล้ว
ให้เรานึกถึงค�ำบริกรรมภาวนา กัมมัฏฐานบทหนึ่งบทใด ที่เรา
ภาวนาแล้วมันจะเป็นที่สบายแก่จติ แก่ใจของตัวเราเอง
การบริกรรมภาวนาขอให้เราจงตัง้ จิตตัง้ ใจภาวนา ให้เรา
นึกถึงค�ำบริกรรมภาวนา หรือก่อนที่เราทุกคนนั้นจะนั่งภาวนา
บริกรรมก็ดี พึงระลึก พึงดูให้รู้แน่เสียก่อนว่า สติของเรานั้น
สติได้กำ� หนดจิตถูกแล้วหรือยัง เมือ่ รูว้ า่ สติได้กำ� หนดจิตถูกแล้ว
แต่ทำ� ไมจิตยังไม่สงบ และยังไม่รวม ให้เราทัง้ หลายพึงตรวจดูจติ
ต่อไปว่า จิตทีย่ งั ไม่รวมเป็นเพราะเหตุใด เป็นเพราะว่าจิตของเรา
ยังไม่ตกลงเชื่อมั่นต่อคุณพระรัตนตรัยอย่างนั้นหรือเปล่า หรือ
จิตของเรายังฟุ้งซ่านไปตามกระแสอารมณ์ของความคิดต่างๆ  
ถ้ า จิ ต ของเราตกลงเชื่ อ มั่ น ต่ อ คุ ณ พระรั ต นตรั ย ว่ า
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นั้นอยู่ในใจของเรานี่จริงแล้ว
ก็เป็นอันนึกค�ำบริกรรมภาวนาได้ทันทีหรือได้แล้ว
แต่ถ้าเรายังไม่ตกลง และใจของเรา ปัญญาของเรา
ยังไม่เชื่อมั่นต่อคุณพระรัตนตรัยว่า มีอยู่ในใจของเราจริงหรือ
เปล่า ก็นึกค�ำบริกรรมภาวนาไม่ได้ ถึงแม้นึกไปใจมันก็ไม่สงบ
และมันก็ไม่รวมเป็นหนึ่งลงได้สักที
เพราะฉะนัน้ แล้ว เราจ�ำเป็นต้องพิจารณาให้รู้ ให้รอบคอบ
เสียก่อนว่า จิตของเราคิดไปตามอารมณ์อะไร ในอารมณ์ท่จี ิต
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คิดไปนั้น เป็นอารมณ์ท่นี ่ารักหรือเป็นอารมณ์ท่นี ่าเกลียดน่าชัง
เมื่อเราทั้งหลาย เรารู้ว่าจิตของเราติดอยู่ในความรักก็ดี  
หรือติดอยูใ่ นความเกลียด ความชังก็ดี ให้เราพิจารณาว่า จิตของ
เรานัน้ เป็นจิตทีล่ ำ� เอียงจึงไม่ตกลงและไม่สงบ เมือ่ เรารูถ้ งึ ความ
เป็นจริง ว่าจิตทีม่ นั ไม่สงบเพราะมันมีอารมณ์ อารมณ์แห่งกิเลส
มั น ผุ ด ขึ้ น มาในจิ ต ในใจของเราก็ ดี อั น นี้ เ ราทุ ก คนนั้ น ต้ อ ง
ประพฤติปฏิบัติสู้กับกองทุกข์ สู้กับกองกิเลสทั้งหลายให้ได้
เราจะชนะมัน  เราจะมีความสุขอยู่ในใจของเรา
เราจะรวบรวมสติให้ลงไปตรงกลาง แล้วก�ำหนดเอาดวงจิต
ของเรานั้น เข้ามาตั้งไว้เป็นกลาง ท�ำความรู้เท่าทันทัง้ สองส่วน  
คือรู้เท่าทันทั้งส่วนความรัก ทั้งส่วนแห่งความโลภ โกรธ หลง
หรือ ความเกลี ย ด ให้ เ ราจงตั้ ง ตรงแน่ ว แน่ อ ยู ่ ที่ เ ฉพาะหน้ า
ของเรา เมือ่ มีสติเป็นกลาง จิตก็ย่อมเป็นกลาง เมือ่ จิตเป็นกลาง
แล้ว และได้ท�ำความรู้เข้าส่วนทั้ง ๒ อย่างนี้ เราพึงส�ำรวมเอา
จิตเอาใจของเรานั้นเข้ามาตั้งไว้เฉพาะหน้า ทั้งให้เราทั้งหลาย
ได้พิจารณา และแลให้เห็นคุณของพระรัตนตรัย ให้จิตของเรา
นั้นปราศจากนิวรณ์ แล้วเราก็วางจากอารมณ์ เราก็มานึกถึง
บริกรรมค�ำภาวนาบทหนึ่งบทใดก็ดี ที่มันจะสบายแก่ตัวเราเอง
ให้เราว่าเริ่มต้นนั้น กล่าวระลึกนึกถึงว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็น
ที่ระลึก เป็นที่ตั้งของจิตเรา  
เมื่ อ เราทั้ ง หลายยกเอาอารมณ์ อ ะไรก็ ไ ด้ ที่ มั น เป็ น
อารมณ์นกึ อยูแ่ ต่ในใจ เราไม่เปล่งเสียงออกมา แต่ขอให้พวกเรา
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จงมีสติจดจ่อต่อจิต ต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลา
เราจะพึงส�ำรวจดูอารมณ์ให้มันเกิดเป็นความสุข รู้เท่าทันทุก
สรรพสิ่ง  
เมื่อเราได้เกิดมาแล้ว เราตั้งใจที่จะปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ  
ปฏิบตั ติ รง เมือ่ เราพึงส�ำรวม อะไรเกิดขึน้ จะเป็นทางกายทางใจ  
ให้เราพิจารณา แล้วก็ภาวนาก�ำหนดลงไปว่า ปวดหนอ ปวดหนอ
ทุกข์หนอ ทุกข์หนอ อย่างทีพ่ ดู แล้วเมือ่ วาน ว่าเราทุกคนนัน้ ต้อง
เห็นทุกข์เสียก่อน  ถ้าไม่เห็นทุกข์ย่อมไม่เห็นธรรม
เราต้องดูอย่างองค์สมเด็จพระบรมครูว่า พระองค์เห็น
ทุกข์แล้ว พระองค์จึงออกจากทุกข์ ทุกข์ที่พระองค์เห็นนั้นคือ
การเกิด  แก่ เจ็บ ตาย  
ถ้าเราเห็นเหมือนกับองค์สมเด็จพระประทีปแก้วแล้ว เรา
ก็จะเห็นว่า การเกิดนี้หนอเป็นทุกข์อย่างยิ่ง เราจะไม่ปรารถนา
เราจะไม่อยากเกิดมาในสังสารวัฏนี้ เราจะทิ้งขันธ์ทงั้ ๕ เพื่อมุ่ง
ตรงแห่งพระนิพพาน  
ก�ำหนดจิตให้สบายแก่อารมณ์ ดูอารมณ์ภายในของเรา  
ว่าอารมณ์ภายในของเรานัน้ มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อยู่ เราลอง
พิจารณาดูตวั เองสิวา่ เรามีความสุขกับการปฏิบตั พิ ระกัมมัฏฐาน
หรือเปล่า เรามีความสุขกับการได้สวดมนต์ เจริญภาวนา ขอให้
เราจงตัง้ สติกำ� หนดรู้ มีตวั รู้ อยูใ่ นตัวรู้ แล้วก็ดตู วั รู้ สักพักหนึง่ ...
ค่อยๆ ลืมตาขึ้น ภาวนาว่า ลืมหนอ ๙ ครั้ง ลืมหนอ
ลืมหนอ ลืมหนอ ให้ได้ ๙ ครัง้
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พึงพยายามทำ�ตัวเป็นผู้มีสติ
ต่อไปให้เราทัง้ หลายจงก�ำหนดสติ ว่าบัดนีเ้ ราได้เจริญมนต์
น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และโอกาสนี้
เราทั้งหลายจะน้อมเอากาย วาจา ใจ ที่จะประพฤติปฏิบัติ
พระกัมมัฏฐาน   คือให้พวกเราระลึกถึงวิธีท่ีเราได้มานั่งปฏิบัติ
เบื้องต้น เราได้เข้าสมาธิอย่างไร และเราทั้งหลายได้ตั้งสติ
ก�ำหนดจิตก�ำหนดใจอย่างไร
เมื่อเราทั้งหลายมานั่งพิจารณา หรือระลึกได้แล้วว่า
ในเบื้องต้นเราได้เข้าสมาธิอย่างนั้น ตั้งสติอย่างนั้น ก�ำหนดจิต
อย่างนั้น และเราพิจารณา และนึกค�ำบริกรรมอย่างนัน้ จะเป็น
พุทโธ  ธัมโม สังโฆ ภาวนาอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ เพื่อให้จติ ของ
เราได้สงบและก�ำหนดรู้ และรวมลงมาเป็นอย่างนี้
เมือ่ จิตใจของเรารวมมาเป็นหนึง่ แล้ว เราทุกคนได้ตงั้ สติ
ก�ำหนดจิตอย่างนี้ พิจารณาอย่างนี้ ได้ความรูจ้ ริงเห็นจริงอย่างนี้
เมื่อได้ความชัดเจนแล้ว เราทั้งหลายก�ำหนดไว้ในใจว่า แม้นว่า
ถ้าเราออกจากที่นั่งตรงนี้แล้ว เราก็จะก�ำหนดสติ จะก�ำหนด
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จิตของเราไว้ให้ดอี ยู่อย่างนี้เสมอตลอดไป เราจะพยายามไม่ให้
ตัวเราเองเผลอสติได้
ครั้ น เมื่ อ พวกเราทุ ก คนเข้ า สมาธิ หรื อ ปฏิ บั ติ กั ม มั ฏ
ฐานในวันพรุ่งนี้ ถ้าเราปฏิบัติดีแล้วในวันนี้ ในวันพรุ่งนี้ถ้าเรา
ยังมีชีวิตอยู่ เราก็จะได้เข้ากัมมัฏฐานให้ถูกตามวิธีที่เราได้
เคยท�ำ เราได้เคยสร้างแล้วทุกประการ คือการก�ำหนดใจไว้ดแี ล้ว
เมือ่ เราคลายหรือเราออกจากการปฏิบตั ภิ าวนา หรือเราจะนอน
ลงไป ยืน เดิน ก็ให้เราก�ำหนดใจ ก�ำหนดจิตนั้นไว้จนกว่ามัน
จะนอนหลับ ครั้นเมื่อเราตื่นขึ้นจากหลับ ก็ขอให้เราทุกคนนั้น
จงมีสติก�ำหนดเอาใจไว้ตลอดวันและคืน คือยืน เดิน นั่ง นอน
เราพึงพยายามท�ำความเป็นผูม้ สี ติ ก�ำหนดรูซ้ งึ่ จิตของตัวเราเอง
ไว้เสมอ เราไม่ต้องการรู้จติ รู้วาระจิตบุคคลอื่น
ขอให้พวกเราที่นั่งปฏิบัติอยู่น้ี ให้เราจงตั้งสติ ให้เรารู้จติ   
เตือนจิตของเราด้วยตัวของตัวเราเองอยู่เสมอ จนกว่าจิตนั้น
จะช�ำนาญและคล่องแคล่วในการปฏิบัติ คือการช�ำนาญในการ
คิดพิจารณาสมาธิภาวนา ช�ำนาญในการเข้านั่งปฏิบัติสมาธิ
กัมมัฏฐานภาวนา ให้เราช�ำนาญในการตัง้ สติ ท�ำจิตให้เป็นสมาธิ
ไว้ให้มั่นคง ไม่ให้เคลื่อนคลาดจากที่ก�ำหนดเดิมไว้ ขอให้พวก
เราจงช�ำนาญในการที่จะออกจากการปฏิบัติภาวนา โดยมิให้
เคลื่อนคลาดจากที่ก�ำหนด วิธีการออกการเข้าช�ำนาญในการ
พิจารณาให้รอบคอบ
ในเวลาที่เราจะออกจากการประพฤติปฏิบัติภาวนานั้น  
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พวกเราทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติก็ดี หรือเป็นผู้ปฏิบัติใหม่ก็ด  ี
ขอให้พวกเราจงเป็นผู้ไม่เสียสติ และก�ำหนดช�ำนาญในการนั่ง
ภาวนา  เมือ่ เราช�ำนาญได้แล้ว ก็ขอให้พวกเราทัง้ หลายพึงตรวจ
ดูชั้นภูมิของจิตของตัวเราเองว่า ภูมิจิตของเรานั้นเท่าที่เราได้
พิจารณาเห็นว่าช�ำนาญ หรือถ้าเราเรียกตามภาษาบาลีว่าวสี
ทั้ง ๕ ประการนั้น เราลองพิจารณาดูสวิ ่า ภูมิจิตของเรานัน้ ได้
ส�ำเร็จในอริยมรรคแล้วหรือยัง
ถ้าเราช�ำนาญ เราเห็นผล เราท�ำจนคล่องแคล่วแล้วใน
ปฐมมรรคหรือปฐมฌานดีแล้ว เราจึงกระท�ำความเพียรเพื่อ
ละเสียซึ่งส่วนที่เป็นอย่างมีวิตกเป็นต้น ให้ถึงซึ่งความละเอียด
มีวิจารเป็นต้น โดยสมควรแก่จริตของจิตของใจ จนเกิดเป็น
อริยมรรค อริยผลต่อไป
เมื่ อ เราปฏิ บั ติ น ้ อ มดู จิ ต ดู ใ จ ดู ภู มิ จิ ต ของเราแล้ ว
ภูมจิ ติ ภูมใิ จของเราถ้าเข้าถึงปฐมฌานแล้ว ก็จะเข้าถึงทุตยิ มรรค
ทุตยิ ฌานจนถึงจตุตถฌาน โดยสมควรแก่ความรู้ แก่การปฏิบตั ิ
ของเราเอง  
เมื่อเราประพฤติเราปฏิบัติจนเกิดมีอารมณ์ มีความนิ่ง
อยู่   สงบระงับ ดับซึ่งเวทนาที่มันเกิดขึ้น เวทนาที่มันเกิดขึ้นใน
จิต ในใจ ในกายของเรา อันนีส้ กั แต่วา่ มันเกิดเท่านัน้ เราไม่สนใจ
ในเวทนา  เราสนใจอย่างเดียวว่า ท�ำอย่างไรจะให้ใจของเรานัน้
ใสสะอาด เข้าถึงปฐมฌาน มีวิตกวิจาร  ปิติ สุข เอกัคคตารมณ์
เป็นต้น  
ปกิณกะธรรมช่วงเข้าพรรษาของหลวงปู่

23

น้อมเอาสติสัมปชัญญะมาตั้งไว้ให้เป็นของกลางๆ ทุกข์
เราก็ไม่ปรารถนา สุขถ้าเป็นโลกียสุขเราก็ไม่ปรารถนา เรา
ปรารถนาโลกุตตรสุข คือความหลุดพ้นจากอวิชชาทัง้ หลาย
เราน้อมดูใจภายในของเรา ให้เห็นว่าใจของเรานั้นใส
สะอาดประดุจดั่งน�้ำที่เราตักใส่ขันเอาไว้ เราไม่สนใจว่าขันนั้น
จะเป็นสีอะไร แต่ขอให้พวกเราสนใจว่า เราจะเห็นใจเหมือนน�้ำ
ที่ใสสะอาด ถ้าเราท�ำให้ใจของเรานัน้ ใสสะอาดเหมือนน�้ำในขัน
ได้ เรานั่งประพฤตินั่งปฏิบัติ เราจะมีความสุขตลอดเวลา ทุกข์
ทางกาย ทุกข์ทางใจ ก็ไม่สามารถที่จะท�ำอะไรเราได้ เพราะ
เราเป็นผู้มีสมาธิปัญญา เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา
ขอให้เราพึงพิจารณาดูภายในของเราสักครู่หนึ่ง...
ค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วภาวนาในใจว่า ลืมหนอ ลืมหนอ
ให้ได้ ๙ ครั้ง เมื่อเราลืมตาภาวนาว่าลืมหนอ เราจะก�ำหนด
ว่าบุญที่เกิดขึ้นกับพวกเรานั้น เราจะอุทิศไปถึงมหานรกอเวจี
เราจะอุทิศให้มนุสสภูมิ เราจะอุทิศให้พรหมโลก ๒๑ ชั้น เรา
จะอุทิศให้เทวดาทัง้ ๖ ชั้น เราจะอุทิศให้อมนุษย์ก็ดี มนุษย์ก็ดี
ไม่เลือกเพศ ไม่เลือกชัน้ วรรณะ ไม่เลือกเชือ้ ชาติ ไม่เลือกศาสนา
ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย พลัดพราก
จากของที่รักที่พอใจเหมือนกับพวกเรา ขอเขาเหล่านั้นจงมา
อนุโมทนาในกุศลผลบุญที่พวกเราทั้งหลายได้บ�ำเพ็ญดีแล้วใน
วันนี้...
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ขอให้เชื่อมั่นในคุณแห่งพระรัตนตรัย
ต่อไปให้พวกเราค่อยๆ หลับตาลงอย่างช้าๆ แล้วภาวนา
ว่า หลับหนอ หลับหนอ ให้ได้ ๙ ครั้ง ตั้งสติก�ำหนดรู้อยู่ที่
ค�ำภาวนา
เมือ่ เราทัง้ หลายได้นงั่ ภาวนากันอยูเ่ วลานี  ้ ให้เราทัง้ หลาย
จงพิจารณารูปนี้หรือร่างกายของเรานี้เป็นของไม่เที่ยง ให้เรา
พิจารณาว่ากายนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยง นับวันแต่พวกเราจะแก่
เฒ่าชรา แล้วก็ตายลงไปหรือไม่ ให้พวกเราลองถามใจตัวเรา
เอง  ให้เรานึกถึงความตาย เพ่งหรือพิจารณาให้มนั รู้ว่า เราตาย
แล้วเราได้ประโยชน์อะไรกับความตาย เราเกิดขึน้ แล้ว เราก�ำลัง
ตั้งอยู่  พอผลสุดท้ายเราก็ต้องดับไปในที่สุด  
ทีเ่ รามานัง่ ประพฤติปฏิบตั กิ นั นี้ ก็เพือ่ จะให้พวกเราทุกคน
นั้นพ้นจากความทุกข์   พ้นจากสิ่งที่เกิดมาแล้วไม่สมปรารถนา
ขอให้ทุกคนจงพยายามท�ำจิตใจของเรา หรือเชื่อมั่นในกฎแห่ง
กรรม  เพราะเราเกิดมาสร้างกรรม เรามาสร้างกรรมดี เราจะ
ไม่สร้างกรรมชั่ว  
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บุคคลใดก็แล้วแต่ในโลกนี้ เกิดมาแล้วทุกรูปทุกนาม
ต้องดับทัง้ หมด ไม่มอี ะไรตัง้ อยู่ได้ สิง่ ทีต่ งั้ อยู่ได้นนั้ คือความจริง
ความจริงคือพระนิพพานเท่านั้น ขอให้เราคิดให้ดี
พวกเราทัง้ หลายวนเวียนอยูใ่ นวัฏสงสาร เราเทีย่ วไปตาม
ภพน้อยตามภพใหญ่ วนเวียนอยู่อย่างนี้ ไม่ถึงความสิ้นสุดแห่ง
ทุกข์ คือพระนิพพาน ให้เราหยุดท่องเที่ยว ให้เราพอ สิ่งไหนที่
เป็นกิเลสให้มนั พอได้แล้ว  ขอให้พวกเราทัง้ หลายจงเร่งพยายาม
ปฏิบัติเอาดีกัน หนีกันให้พ้น หนีกิเลส หนีอวิชชาทั้งหลาย
เพือ่ เข้าไปถึงซึง่ พระนิพพาน คือการไม่ตอ้ งมาเวียนว่ายตายเกิด
ในสังสารวัฏนี้อีกต่อไป  
ขอให้เราจงยึดมั่น ว่าเราทุกคนนั้นมีโอกาสได้เจอแสง
สว่างแล้ว อย่าให้มันมืดกลับไป เมื่อเราเจอแสงสว่างแล้ว
ขอให้พวกเราทุกคนนั้นจงสว่างกลับไป ขอให้เราจงยึดมั่นใน
พระพุทธคุณ ในพระธรรมคุณ ในพระสังฆคุณ และขอให้เรา
ทั้ง หลายจงรั ก ษาอารมณ์ ให้ อ ารมณ์ ข องพวกเราตั้ง อยู ่ ใ น
คุณงามความดี คือมีศีล ทาน ภาวนา ศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อมัน
เกิดขึน้ ถ้าเราประพฤติปฏิบตั ขิ อให้เราจงมีความรัก และมีความ
เชือ่ มัน่ ในคุณแห่งพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ยึดมั่นอยู่ในศีล ๕  ยึดมั่นในการให้ทาน ยึดมั่นในการภาวนา  
เมื่อเรามีความยึดมั่นกับความดี อารมณ์ภายในของ
เรานั้น มันก็จะตั้งมั่นอยู่แต่อารมณ์ที่มีความสุข คืออารมณ์
ที่มันแจ่มใส มันสว่าง มันมีความสุขเกิดขึ้นภายในใจของเรา
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ให้เราลองน้อมเอาดวงแก้ว ๓ ประการ โดยใช้อารมณ์แห่ง
สมถกัมมัฏฐาน ลองให้เรานึกเอาก่อน เรียกว่า “มโน”  
มโนคือการนึกเอา นึกให้เห็น   นึกให้เห็นว่าบัดนี้หนอ
ดวงแก้วใสๆ สว่าง ลอยเด่นชัดปรากฏอยู่เหนือปลายจมูกของ
พวกเรา ก�ำหนดให้เห็นเป็นดวงแก้วแห่งพุทธะ ธรรมมะ สังฆะ
ให้มันลอยวนอยู่ที่ปลายจมูกของเรา ถ้าเรามองเห็ น ดวงแก้ ว
นี้แล้ว เราจะเห็นความสว่าง ความใสของดวงแก้ ว เมื่อเรา
เอาสติจดจ่ออยู่ที่ปลายจมูกของเรา เมื่อเราหลับตาลงครั้งใด
ก็แล้วแต่ เราจะเห็นแต่ดวงแก้วนั้นลอยสว่างอยู่ที่ปลายจมูก
ของเรา เราจงสร้างภาพเป็นสมถกัมมัฏฐาน ให้เห็นเป็นดวงแก้ว
ใสๆ ลอยอยู่ปลายจมูกของเราให้ได้ น้อมเอาจิตน้อมเอาใจน้อม
เอาสติมามีความรู้ เอาดวงใจมาให้เห็นเป็นดวงแก้วใสๆ ลอยอยู่
เหนือจมูกของเรา เราไม่สนใจทุกขเวทนาทางกาย เราปรารถนา
ที่จะให้ใจของเราสงบ พิจารณาให้มันเกิดเป็นดวงแก้วใสๆ
ใสจนใจของเรานั้นไม่อยากที่จะถอนออกจากพระกัมมัฏฐาน
เพราะใจของเรานัน้ มีความสุขแล้วกับการได้ตงั้ สติ ก�ำหนดรู้ให้
เห็นเป็นดวงแก้ว ลองพิจารณาดูชั่วขณะหนึ่ง.....   
ค่อยๆ ตั้งสติก�ำหนดรู้ แล้วภาวนาว่า ลืมหนอ ลืมหนอ  
ให้ได้ ๙ ครัง้ แล้วค่อยๆ เผยเปลือกตาออกอย่างช้าๆ
ฐาตุ จิ รั ง สะตั ง ธั ม โม ขอพระสั จ ธรรมขององค์
สมเด็ จ พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า จงตั้ ง อยู ่ ชั่ ว กั ล ปาวสาน ขอให้
มี ค นประพฤติ ป ฏิ บั ติ ธ รรมที่ อ งค์ ส มเด็ จ สั พ พั ญ ญุ ต ตญาน
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เจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง และออกสั่งสอน
เวไนยสั ต ว์ ทั้ ง หลาย ขอเวไนยสั ต ว์ ทั้ ง หลายอย่ า งพวกข้ า
พระพุทธเจ้า ขอให้เข้าถึงหลักธรรมแห่งความเป็นจริง ที่องค์
สมเด็ จ พระอนุ ต ตรสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า พระองค์ อ อกสั่ ง สอน
ดีแล้ว ขอพระสงฆ์ท่เี ป็นเนื้อนาบุญแก่อุบาสก อุบาสิกา จงเป็น
ผู้ประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรงแล้ว
ต่อไปพวกเราจะตั้งกัลยาณจิตแผ่บุญกุศลที่บังเกิดขึ้น
แล้วในกาย วาจาและใจ ไปให้ถงึ มหานรกอเวจี มนุสสภูมิ เทวภูมิ
พรหมโลกและสรรพสัตว์ทงั้ หลาย ทีเ่ กิดมาเป็นเพือ่ นทุกข์มเี กิด
แก่ เจ็บ ตาย พลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั ทีพ่ อใจทัง้ ปวง ขอสรรพสัตว์
ทัง้ หลายเหล่านัน้ จงมาอนุโมทนากุศลผลบุญกับข้าพเจ้า อันมี
ปิยชนน์ของข้าพเจ้าทั้งหลายในอดีตชาติปัจจุบันชาติ ขอท่าน
ทั้งหลายที่เป็นปิยชนน์ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงมาอนุโมทนา
ในกุศลผลบุญนี้ร่วมกับพวกข้าพเจ้าทั้งหลาย ณ เวลาโอกาส
อันเป็นมงคลบัดนี้  
สาธุ ขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับพระภิกษุและญาติโยม
ทุกคนที่ได้ประพฤติปฏิบัติดีแล้วในวันนี้ ข้าพเจ้าขออนุโมทนา
ในกุศลผลบุญด้วยเทอญ
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สมุทัยแดนเกิดแห่งทุกข์
ณ โอกาสบัดนี้ พวกเราจะได้น้อมกาย วาจาและใจ น้อม
เอาอารมณ์เข้าสู่พระกัมมัฏฐาน ท�ำใจให้สว่าง ค่อยๆ หลับตา
ลงอย่างช้าๆ ภาวนาว่า หลับหนอ ให้ได้ ๙ ครั้ง หลับหนอ
หลับหนอ...
เมือ่ เราทัง้ หลายได้พจิ ารณา เราจงน้อมเอาจิตน้อมเอาใจ
ของเรา ตั้งไว้อยู่ในความสงบ สอนหลายวิธี สอนหลายวันแล้ว  
เราลองพิจารณาดูว่า อารมณ์อะไรที่เราประพฤติ เราได้ปฏิบัติ
ดีแล้ว  อารมณ์ทมี่ นั เกิดขึน้ กับใจของเรา เมือ่ อารมณ์ทเี่ กิดขึน้ กับ
ใจของเรา  มันเยือกเย็นและมีความสุข เราจงพิจารณาดูอารมณ์
ทีม่ นั เกิดขึน้ แล้ว แล้วน้อมเป็นโอปะนะยิโก น้อมเข้ามาใส่ตวั ของ
ตัวเราเอง สร้างความสุขให้เกิดขึน้ ในใจของเราให้ได้ ท�ำให้ใจของ
เรานั้นมีพลังอยู่เหนืออุปกิเลสทั้ง ๑๖ ข้อ
อุปกิเลสนั่นจะไม่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้า อุปกิเลสจะ
ไม่ เ กิด ขึ้น กั บ พระปั จ เจกพุ ท ธเจ้ า อุ ป กิเ ลสจะไม่ เ กิด ขึ้น กั บ
พระอรหันต์ อุปกิเลสจะไม่เกิดขึ้นกับพระอนาคามี อุปกิเลสจะ
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เกิดขึ้นกับพระสกิทาคามีและพระโสดาบัน แต่ว่าเกิดขึ้นไม่มาก
ไม่เหมือนปุถุชน  ถ้าเป็นปุถุชนแล้วอารมณ์อุปกิเลสทั้ง ๑๖ นั้น
จะเกิดขึ้นกับปุถุชนทัง้ หลายได้ง่าย
เมื่อเราเคยนั่งกัมมัฏฐานปฏิบัติภาวนา พุทโธ พุทโธ  
เกิดขึน้ ภายในใจของเราแล้ว เราจงเอาสติรู้อยู่พจิ ารณาอยู่ทคี่ �ำ
บริกรรมภาวนา ภาวนาจนกว่าใจของเราจะสงบตั้งมั่น ถ้าเรา
ภาวนาแล้วใจของเรายังฟุ้งซ่าน ยังไม่สงบ ขอให้พวกเราจงเร่ง
ค�ำบริกรรมภาวนา ภาวนาพุทโธไวๆ ในใจของเรา เพื่อจะให้ใจ
ของเรานั้นอยู่กับพุทโธ รู้ต่นื เบิกบาน ภายในใจของเรา  
เราฟังเสียงเทศน์เสียงธรรม ใจเรามีความสุขเกิดขึ้น เรา
อย่าไปยอมแพ้เวทนา เราลองท�ำความรู้สกึ ให้เกิดขึ้นว่า เวทนา
นั้นไม่มอี ยู่ในกายของเรา เวทนานัน้ ไม่มีอยู่ในใจของเรา ใจของ
เรานั้นตัง้ ไว้เป็นกลางๆ ใจของเราไม่ผูกติดกับสมุทัย  
ถ้าใจของเราผูกติดอยู่กับสมุทัย สมุทัยคือแดนเกิดแห่ง
ความทุกข์ทงั้ หลาย ถ้าอารมณ์ใจของเรานัน้ ผูกติดอยู่กับสมุทัย  
ความทุกข์ทั้งหลายนั้นย่อมเกิดขึ้นกับเรา จะเป็นทุกข์ทางกาย
ทางใจ เมื่อมันเป็นทุกข์ทางใจและทุกข์ทางกาย ถ้าเราไม่รู้วธิ ีที่
จะสลัดเอาตัวสมุทยั ทีเ่ ป็นตัวแดนเกิดแห่งรูปขันธ์ คือรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ รูปขันธ์ทั้ง ๕ นี้แหละเป็นตัวทุกข์
เป็นแดนเกิดแห่งอวิชชาและสมุทัย
เมื่อถูกอวิชชาและสมุทัยครอบง�ำแล้ว ความทุกข์ทั้ง
หลายย่อมเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอน และเกิดขึ้นกับทุกคน
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เราต้องก� ำ หนดจิตก�ำหนดใจของเราว่ า เราจะไม่ ย อมทุ ก ข์
เราจะไม่เป็นขี้ข้าของความทุกข์ เราเกิดมาหนึ่งชีวิต เราจะไม่
ยอมจมอยู่กับความทุกข์ เราเห็นทุกข์แล้ว เราจึงไม่ปรารถนา
ที่จะมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไป ไม่ว่าสวรรค์ พรหมโลก อบายภูมิ
ทั้ง ๔ เราก็ ไม่ป รารถนาที่จ ะไปเกิด ที่เ ราปรารถนานั้น คือ
พระนิพพาน
เมื่อเราทั้งหลายเห็นทุกข์แล้วในสมุทัย องค์สมเด็จพระ
จอมไตรทรงตรัส ให้เราทั้งหลายจงเข้าปฏิบัติ เจริญในมรรค
ทัง้ ๘ เริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิ ถ้าเราท่านทัง้ หลาย
ปฏิบตั ติ ามอริยมรรคมีองค์ ๘ เข้าถึงนิโรธะ คือความดับทัง้ หลาย  
อริยมรรค ๘ นัน้ ถ้าย่นย่อแล้วคือ ศีล สมาธิ ปัญญา
ถ้าเรามีปัญญา เราจะออกจากกองทุกข์นี้ได้ไว เราจะ
ไม่ยอมจมอยู่กับกองทุกข์ทั้งหลาย ถึงเราจะนั่งภาวนารู้สึก
ปวดเมือ่ ย เจ็บปวดทัง้ หลาย เราตัง้ สัจจบารมี เอาสัจจบารมี ขันติ
บารมี วิรยิ ะบารมี ว่าเราจะไม่ยอมขยับกายของเราเป็นเด็ดขาด
เราจะชนะเวทนาให้ได้
เราลองนั่งกัมมัฏฐาน ขอย้อนกลับไปพูดอีกว่า ขอให้เรา
น้อมและก็สร้างอารมณ์ทนี่ กึ หรือคิดแล้วมีความสุข ให้เรานึกถึง
อารมณ์นั้น ขอให้เราเอาปิติโอภาสคือความสว่างไสว ถ้าเรา
พิจารณาดีแล้ว เจริญในมรรค ๘ ดีแล้ว เราจะรู้สึกว่ากายไม่มี
ในกาย มันจะมีความสุขเกิดขึน้ ทีใ่ จของเราอย่างเดียว ใจของเรา
จะสว่าง เราเหมือนหลุดออกมาจากกายทีเ่ รานัง่ อยู่ เราจะเห็นใจ
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ที่ขาวบริสุทธิ์ เห็นพุทโธที่ตั้งมั่น ตรงใจที่ขาวบริสุทธิ์
ถ้าใจของเราเป็นสมาธิแล้ว เราจะไม่รสู้ กึ เลยว่าเรามีกาย
ตัง้ อยู่ เราจะไม่รบั และไม่รใู้ นเวทนาของกาย เราจะมีใจดวงเดียว
เท่านั้นที่มันไม่รู้สกึ เวทนาที่เกิดขึ้น คือเวทนาแห่งความทุกข์ มัน
จะเย็นเข้าถึงทรวงอก มันจะมีความสุขกับการที่จิตที่ใจของเรา
ตั้งมั่น สงบ ระงับ ดับแล้วซึ่งกิเลสทั้งหลาย ก็ให้เราภาวนาไป
อีกสักพักหนึ่ง...
ค่อยๆ ตั้งสติ เมื่อเราทั้งหลายตั้งสติแล้ว ภาวนาว่า
ลืมหนอ ลืมหนอ แล้วค่อยๆ เผยเปลือกตาออกอย่างช้าๆ อย่าง
ผู้มีความสุข เราได้ชิมรสแห่งพระสัจธรรม คือได้สวดมนต์และ
เจริญภาวนา เราได้รับแล้วซึ่งพระสัจธรรม  
ฐาตุ จิ รั ง สะตั ง ธั ม โม ขอพระสั จ ธรรมขององค์
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า จงตั้งอยู่ชั่วกัลปาวสาน ปุญญานิ
ปรโลกัสมิง  ปติฏฐา โหนติ ปาณินนั ติ ขอบุญกุศลทีพ่ วกข้าพเจ้า
ทั้งหลายได้บ�ำเพ็ญแล้วในพระพุทธศาสนา ขอบุญนั้นจงเป็น
ทีพ่ งึ่ ของข้าพเจ้าทัง้ หลาย ทัง้ ในโลกนีแ้ ละโลกหน้า ขอให้ขา้ พเจ้า
ทั้งหลายจงเข้าถึงความจริงคือพระนิพพาน ไม่ต้องกลับมา
เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนีอ้ กี ต่อไป ขอให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย
จงมีใจที่เข้มแข็ง มีสติที่ไม่คลอนแคลน ขอให้ชนะมารทัง้ หลาย
ด้วยเทอญ...
สาธุ  นิพพานะ  ปัจจโย  โหตุ ขอให้นิพพานจงเป็นปัจจัย
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย และถ้าข้าพเจ้าทั้งหลายยังต้องเวียนว่าย
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ตายเกิดอยู่ในภพน้อยใหญ่ ขอค�ำว่า “ไม่มี” อย่าพึงบังเกิดขึ้น
กับพวกข้าพเจ้าทัง้ หลายด้วยเทอญ (สาธุ)
ต่อไปตั้งสติและก�ำหนดใจ เอากายนอบน้อมแด่องค์
สมเด็จพระผู้มพี ระภาคเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดามารดา
คุณครูบาอาจารย์ อย่างมีสติและสัมปชัญญะพร้อมกัน
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ทางโลกหรือทางธรรม
ต่ อ ไปให้ พ วกเราทั้ ง หลายก� ำ หนดสติ ตั้ ง อยู ่ ต รงหน้ า
ของพวกเรา ค่อยๆหลับตาลงอย่างช้าๆ ภาวนาว่า หลับหนอ
หลับหนอ ให้ได้ ๙ ครัง้   
เมื่อเราภาวนาว่า หลับหนอ ได้ ๙ ครั้งแล้ว ขอให้พวก
เราทั้งหลายจงพึงชนะตัวเอง อัตตา หะเว ชิตัง เสยโย การที่เรา
ได้นั่งปฏิบัตพิ ระกัมมัฏฐานกันอยู่ตรงนี้ เราชนะคนอื่นสู้เราชนะ
ตัวเราเองไม่ได้ ขอให้พวกเราจงชนะอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น
กับพวกเรา
เรานั่งกัมมัฏฐานเพื่อปฏิบัติเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา  
สังฆบูชา เรียกว่าพวกเราทั้งหลายได้มาประพฤติมาปฏิบัติ
เพื่อสร้างกรรมดีให้เกิดขึ้นภายในใจของพวกเรา  
สัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นสมบัติ
เฉพาะตัวของเราเอง กรรมนั้นจะจ�ำแนกสัตว์ทั้งหลาย จะเป็น
สัตว์ทที่ ำ� กรรมดี หรือสัตว์ทสี่ ร้างแต่ความเลว ความชัว่ ทัง้ หลาย  
มีทาง ๒ ทาง ทางหนึง่ คือทางของโลก และอีกทางหนึง่ นัน้
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คือทางแห่งพระธรรมค�ำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัม
มาสัมพุทธเจ้า
ทางของโลกนัน้ คือทางปกติ ดิน น�ำ 
้ อากาศ เสบียงอาหาร
ของโลกก็คอื เงิน เพือ่ จะซือ้ เครือ่ งอ�ำนวยความสะดวก เพือ่ จะน�ำ
ไปจับจ่าย ใช้เดินทางไปโน่นไปนี่โดยไม่ขัดสน  
บางคนจึงคิดว่าเงินคือพระเจ้า เงินสามารถซื้อความสุข
ได้ ขอถามพวกโยมทั้งหลายที่ได้นั่งปฏิบัติพระกัมมัฏฐานอยู่
ตรงนี้ ถามโยมทั้งหลายว่า เงินสามารถซื้อสมาธิได้หรือเปล่า
เงิน สามารถซื้อพระกัมมัฏฐานได้ห รือ เปล่ า เงิน ก็ ซื้อ สมาธิ
ไม่ได้ เงินไม่สามารถที่จะซื้อตั้งแต่ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ
อัปปนาสมาธิ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน
อภิญญา ๖ สมาบัติ ๘ วิชชา ๓ ซื้อความเป็นพระอรหันต์
ได้หรือเปล่า เงินสามารถซื้อพระอนาคามี เงินสามารถซื้อ
พระสกิทาคามี เงินสามารถซื้อพระโสดาบันได้หรือเปล่า ให้
ญาติ โ ยมลองนึ ก พิ จ ารณา ที่ ค นทางโลกยึ ด ติ ด ในเรื่ อ งเงิ น
เป็นใหญ่ เงินไม่สามารถซื้อสิ่งเหล่านี้ได้  
เราน้อมเอาจิตของเรานั้นมาพิจารณาดูว่า ถึงจะมีเงิน
เป็นหมื่นล้าน สองหมื่นล้าน ก็ไม่สามารถซื้อความสุขที่มันเกิด
ขึ้นจากความสงบของสมาธิได้  
ส่วนทางธรรมนั้น องค์สมเด็จภควันพระองค์ตรัสว่า
“อันทาน ศีล ภาวนา บุญและบาปจะเป็นเสบียงทีจ่ ะติดตามตัวเรา
ไป เราจะได้นำ� ไปใช้เมือ่ เราจะละ จะย้ายจากภพนีเ้ พือ่ ไปภพหน้า”  
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มันจะได้อย่างที่หวังหรือไม่ ก็อยู่ที่บาป บุญกุศล ที่จะ
ติดตัวเราไป จะให้ใครเตรียมไว้ให้ก็ไม่ได้ เพราะมันเป็นกรรม
เป็นเสบียงส่วนตัวของใครก็ของมัน  
หากเป็นบาปหรืออกุศล แน่นอนว่าจะไปเกิดเป็นสัตว์
เดรัจฉาน เกิดเป็นเปรต อสุรกายหรือตกนรก  
ถ้าหากพวกเราทั้งหลายยังประพฤติปฏิบัติกันอยู่ขณะ
นี้  มันก็คือกุศล เกิดเป็นบุญขึ้นมาเป็นกุศล เมื่อเราย้ายจากภพ
นี้แล้ว เราก็จะไปเกิดในสวรรค์  
แต่พวกเราทัง้ หลาย เป็นผู้ไม่ประมาท เราควรปฏิบัตใิ ห้
ถึงแก่นแท้ คือพระนิพพาน เราจะได้เตรียมเสบียงได้ถูก อุปมา
อุปไมยว่า เหมือนเรามีเงินติดตัวเรา เราสามารถเอามาใช้ได้ตาม
ความต้องการ ไม่ตกยาก เพราะฉะนัน้ แล้ว เสบียงทางธรรมะนัน้   
อันมี ๓ กองคือ ศีล ทาน ภาวนา สิ่งเหล่านี้จะน�ำเราให้ทางเดิน
ไปสู่ชาติใหม่ ภพใหม่ ภูมิใหม่ ได้อย่างสง่างามดุจราชสีห์และ
พญาหงส์ที่เยื้องกรายก็ปานฉะนัน้   
เมื่อ เราฟั ง ธรรมะ เราพยายามเอาโสตวิ ญ ญาณคือ
วิญญาณที่รับทางหู เพื่อสร้างอารมณ์หรือสร้างให้ใจของเรา
นั้น   เกิดความสงบให้เกิดขึ้น การที่พวกเราทั้งหลายจะท�ำจิต
ท�ำใจของเราให้สงบได้ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านสอนไว้ว่า  
ถ้าแม้นว่าเรายังคิดโน่นคิดนี่อยู่ มันก็ยากที่จะท�ำใจให้สงบ  
เราทั้งหลายต้องฝึกท�ำใจให้ว่างให้ได้  
เมื่ อ ใจของเราว่ า งแล้ ว ใจจึ ง จะเกิ ด ความสงบขึ้ น
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บางครั้งบางคราวเราประพฤติเราปฏิบัติถ้าไม่เกิดความสงบ
เราจะรู้สกึ ว่าเราร�ำคาญตัวเราเอง ร�ำคาญใจเราเอง อันนีแ้ หละ
คือความทุกข์ ถ้าสงบ ใจของเราสงบ ถ้าใจของเราสงบแล้ว
ก็จะไม่ยดึ ติดกับอะไร  ใจของเรานัน้ มันจะนิง่ เฉยๆ ไม่มคี วามเย็น
ร้อน อ่อนแข็ง ไม่มเี วทนาปวดเมือ่ ย เจ็บหรือเมือ่ ยล้าใดๆ ทัง้ สิน้
ขอให้เราทุกคนนัน้ จงสร้างและท�ำให้ได้ทุกวัน
แต่ถ้าเรายังเป็นปุถุชน จะให้ใจสงบนัน้ มันท�ำไม่ได้ทุกวัน  
เพราะอารมณ์ของปุถุชนมันไม่แน่นอน ไม่เหมือนกัน ให้เรา
ทั้งหลายจงพยายามที่จะสร้างความสุข ความสงบ ให้เกิดขึ้นใน
จิตในใจของเรา จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง จิตทีเ่ ราฝึกดีแล้วย่อมน�ำ
สุขมาให้เรา เมื่อเราทรมานจิตของเราให้สงบตั้งมั่น บุญมันก็
เกิดขึ้นมหาศาล  
แต่ว่าถ้าเราท�ำจิตของเรานั้นสงบได้นิดหน่อย มันก็ได้
บุญน้อย ยึดอารมณ์ พุทโธ พุทโธ ไว้เป็นสรณะ เป็นที่พึ่งของ
พวกเรา สิ่งอื่นประการใดนั้นเราพึ่งไม่ได้ เราพึ่งได้แต่อารมณ์
พุทโธ พุทโธ พุทโธ อยู่กลางใจของเรา  
เมื่อพุทโธอยู่กลางใจของเราแล้ว เราจะเป็นผู้มคี วามสุข
ทีส่ ดุ ในโลก จะหาใครในโลกนีม้ คี วามสุขเท่ากับพวกเรานัน้ หาได้
ยากยิ่งนัก นอกจากพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี  
พระอรหันต์เท่านัน้ ไม่แน่สักวันหนึ่ง เราทั้งหลายที่นั่งประพฤติ
ปฏิบตั กิ นั อยูต่ รงนี้ ถ้ามีกำ� ลังใจเข้มแข็ง สักวันหนึง่ เราอาจจะได้
เป็นพระอริยเจ้า เป็นอริยบุคคลก็ได้ ขอให้พวกเราจงตัง้ จิตตัง้ ใจ  
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มองดูอารมณ์ พุทโธ ให้มันเกิดขึ้นในใจของพวกเรา...
ค่อยๆ ก�ำหนดสติ เมือ่ ก�ำหนดสติแล้ว ภาวนาว่า ลืมหนอ  
ให้ได้ ๙ ครัง้ แล้วค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นอย่างมีสติอย่างช้าๆ
ต่อไปให้พวกเราจงตั้งใจแผ่กุศลผลบุญที่เราได้กระท�ำ
แล้วในวันนี้
ข้าพเจ้าขอตัง้ จิตอันบริสุทธิ์น้ี ขออนุโมทนากับพระภิกษุ
และญาติโยมทัง้ หลาย อุบาสก อุบาสิกาที่ได้มาสวดมนต์เจริญ
คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้นั่งภาวนา ได้นั่งฟังธรรม
ขอบุญใดเกิดขึ้นกับญาติโยมแล้ว อาตมาภาพก็ขออนุโมทนา
กุศลผลบุญนัน้ ด้วยเทอญ
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บุญเป็นที่พึ่งของโลกนี้และโลกหน้า
ให้เราตั้งสติก�ำหนดไว้ที่เปลือกตาของเรา แล้วค่อยๆ
หลับตาลงอย่างช้าๆ ภาวนาว่า หลับหนอ หลับหนอ ให้ได้
๙ ครั้ง หลับตาลงอย่างช้าๆ  
เมื่อเราภาวนาในใจของเราได้ ๙ ครั้งแล้ว พึงก�ำหนด
สติส�ำรวมระวังกาย วาจา และใจของเรา ให้เราพยายามให้มี
สติสัมปชัญญะอยู่กับค�ำบริกรรมภาวนา ภาวนาว่าพุทโธ พุทโธ
อย่างช้าๆ แล้วก�ำหนดสติเข้าไปรู้อยู่ในพุทโธ ถ้าเราก�ำหนดสติ
อยูท่ คี่ ำ� บริกรรมภาวนาว่าพุทโธ ค�ำบริกรรมภาวนานัน้ มันจะอยู่
ภายในใจของเรา
มันมีหลายวิธีด้วยกัน ที่เราจะก�ำหนดสติเอาพุทโธนั้น
ไปตั้งไว้ตรงไหนของร่างกาย ครูบาอาจารย์บางจ�ำพวกก็ให้เอา
พุทโธนั้นตั้งไว้ที่ปลายจมูก เพ่งพิจารณาดูลมหายใจเข้าหายใจ
ออกที่ปลายจมูก บางองค์ท่านสอนว่า ให้เอาพุทโธตั้งไว้ที่
กลางกระหม่อมในศีรษะของเรา เมื่อหายใจเข้าไปแล้ว ให้รู้สึก
ว่ามันเย็นอยู่กลางกระหม่อม บางอาจารย์ก็ให้ก�ำหนด ๓ ฐาน
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ด้วยกัน คือก�ำหนดรู้ที่ปลายจมูก ก�ำหนดรู้ที่ทรวงอกตรงลิ้นปี่
ก�ำหนดรูอ้ ยูท่ ที่ อ้ ง ๓ ฐาน อาจารย์บางจ�ำพวกก็สอนให้กำ� หนดรู้
อยู่ที่ท้อง ยุบหนอพองหนอ ให้ก�ำหนดสติอยู่ที่ท้อง ตรงนี้ไม่
ส�ำคัญ ส�ำคัญที่ว่าจริตหรือนิสัยของเรานั้นจะชอบบริกรรม
ภาวนา จะเอาความรู้สกึ นั้นไปตัง้ ไว้ตรงไหนก็ได้
เมื่อเราก�ำหนดสติตั้งไว้ตรงไหน แล้วมันสงบ มันมีความ
สุขเกิดขึ้น เราก็เอาความรู้ตรงนัน้ แหละ เพราะสติเป็นตัวรู้ เมื่อ
สติเป็นตัวรู้ เราเอาสติไปจดจ่ออยู่ตรงไหนก็ได้ ที่ท�ำแล้วเกิด
ความสงบและความสุขของเรา  
เราทั้ ง หลายที่ เ กิ ด มาแล้ ว เป็ น ปุ ถุ ช น เราทุ ก คนนั้ น
เกิดมาก็ตอ้ งพบกับความทุกข์ทงั้ หลาย จะเป็นทุกข์กายก็ดี ทุกข์
ใจก็ดี บางคนกลัวตายแต่อยากเกิด ที่เราทั้งหลายทุกคนนัน้ มา
เจริญกัมมัฏฐาน มารักษาศีลองค์อโุ บสถศีลก็ดี นับว่าโยมทุกคน
นัน้ มีปญ
ั ญาแล้ว ว่าหนทางนีจ้ ะเป็นหนทางดับทุกข์ ไม่ให้มนั เกิด
ทุกข์ขึ้นมา ไม่ว่าทุกข์ทางใจ หรือทุกข์ทางกาย  
เราทุ ก คนเห็ น แล้ ว ว่ า ชี วิ ต ของพวกเราทุ ก คนมั น เป็ น
ทุกข์ อย่างโยมที่มีอายุมากนั้น เกิดก่อนล�ำบากก่อน โยมลอง
ย้อนนึกไปดูว่า ชีวิตตั้งแต่เด็กโยมมีความสุขกันบ้างหรือเปล่า
ถามตัวเราเองว่าสมัยก่อนนั้นญาติโยมล�ำบากล�ำบน เกิดมา
อยู่ในท้องทุ่งใช้ควายไถนาล�ำบาก ถ้าเรามองพิจารณาให้เห็น
ความทุกข์ของเรา ไม่ว่าใครทั้งหมดทั้งสิ้นที่นั่งอยู่ตรงนี้ ล้วน
แล้วมีความทุกข์ด้วยกันหมดทุกคน จะเป็นทุกข์ทางกายก็ดี
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ทุกข์ทางใจก็ดี ทีเ่ รายังหมกมุน่ อยูก่ บั ความทุกข์ แล้วเราก็เอามา
เป็นอารมณ์ เมื่อเราน้อมเอาความทุกข์เหล่านัน้ มาเป็นอารมณ์
เราก็จะต้องพบกับความทุกข์จนชั่วชีวติ ของพวกเรา  
ไหนๆ เราได้เกิดมาแล้ว ๑ ชีวิต ๑ ชาติ ๑ ภพ ที่โยม
ทั้งหลายมารักษาศีลอุโบสถ มาให้ทานแก่พระสงฆ์ นับว่า
เราได้มาสร้างบุญเพื่อละความชั่วทั้งหลาย ที่มันมีอยู่ภายใน
จิตใจของพวกเรา ให้สิ่งเหล่านั้นเพิ่มพูนเป็นบุญบารมีของเรา
ถ้าเรามีบุญมาก เราก็กอบคุณงามความดีมาก เราก็จะพบ
ประสบแต่ความสุข เราปรารถนานึกคิดสิง่ ใด เราจะได้สมความ
ปรารถนา  
แต่ถ้าเราทุกคนนั้นประพฤติปฏิบัติแล้วใจไม่เป็นบุญ
เมื่อใจของเราไม่เป็นบุญ ผลที่ออกมานั้นก็จะได้อานิสงส์น้อย
ได้บุญน้อย เราอาจจะมีความทุกข์ในชีวิตของเราตลอดไป เรา
อาจจะไม่พบความสุขที่แท้จริง
พวกเราทั้งหลายพยายามที่ไขว่คว้าหาความสุขให้เกิด
ขึ้นกับใจของเรา ถ้าเราไขว่คว้าหาความสุขที่มันเกิดขึ้นกับเรา
ถ้าไม่ใช่สุข ในการที่เราขวนขวายคือบุญกุศลของเรา เราท�ำไว้
ภพนี้ องค์สมเด็จพระผู้มพี ระภาคเจ้าพระองค์ตรัสว่า ปุญญานิ
ปรโลกัสมิง ปติฏฐา โหนติ บุญทีเ่ ป็นทีพ่ งึ่ ของโลกนี้ และโลกหน้า
ถ้าเรามีบุญเยอะ มีบารมีเยอะ เคยสร้างไว้ดีแล้วในอดีตชาติ
เราเกิดมาในภพภูมิใหม่นั้น เราก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีงาม เราก็จะ
พบแต่ความสุข ปรารถนานึกคิดสิง่ ใดย่อมได้สมความปรารถนา
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ของเรา แต่บางครั้งบางคราว เราอาจจะคิดว่าเราท�ำมาหากิน
ทุกวัน ท�ำไร่ไถนาหรือท�ำอะไรจิปาถะเพือ่ ให้ได้เงินมา ท�ำไมจึงไม่
รวยกับเขาเสียที ท�ำไมท�ำจะตายท�ำทุกวันก็ยังไม่มที รัพย์สมบัติ
อย่างเขา ก็เพราะว่าบุญเก่าของพวกเรานั้นมันไม่มีต้นทุนมา
เมื่อไม่มีต้นทุนมา เราจึงไม่ประสบความส�ำเร็จในชีวิตของเรา
บางคนเขาไม่ได้ท�ำอะไร บางทีอยู่เฉยๆ เขากับรวยได้
เราอาจจะนึกคิดหรือคิดว่า ท�ำไมเขาจึงรวย ไม่เห็นเขาท�ำงาน
อะไรเลย  อันนี้องค์สมเด็จพระผู้มพี ระภาคเจ้า พระองค์ตรัสว่า
“ปุพเพกตปุญญตา” คือเขามีบุญเก่าของเขามา เขาเคยสร้าง
สะสมบุญ เคยให้ทาน เคยรักษาศีล เคยเจริญภาวนา เขาเคย
ได้สร้างสั่งสมมาในอดีตชาติ ผลบุญที่เขาได้ท�ำแล้วในอดีตชาติ
นัน้ เลยท�ำให้เขาท�ำอะไรก็ประสบมีแต่ความสุข มีแต่ความมัง่ คัง่
มีแต่ความเจริญ   
เมื่อเราทุกคนรู้อย่างนี้แล้วว่า บุญเป็นที่พึ่งของพวกเรา  
เมือ่ บุญเป็นทีพ่ งึ่ ของพวกเรา เราอาศัยบุญเป็นทีพ่ งึ่ แล้ว ก็ขอให้
เราได้ขวนขวายทางทีเ่ ป็นกุศลคือบุญ ให้มนั เกิดขึน้ ทุกวัน บุญนัน้
มันส่งผลเป็นกัมมะทายาทา คือมีกรรมเป็นทายาท
พ่อแม่สวดมนต์อานิสงส์ที่พ่อแม่สวดมนต์นั้น ย่อมได้
ไปถึงลูกถึงหลาน ท�ำให้ลูกหลานนั้นจะประกอบอาชีพอะไรก็
จะเจริญรุ่งเรือง ด้วยอานิสงส์ที่เราท�ำในวันนี้ เพราะเรามีจิต
ปรารถนาไม่อยากให้ลูกหลานของเรานั้นทุกข์ เราปรารถนา
ดีแล้ว เราคิดดีแล้ว ก็ขอให้เราได้สวดมนต์ทกุ วัน จะเวลาไหนก็ได้
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สุดแท้แต่ก�ำลังใจของเรา ขอให้เราจงสู้เพื่อตัวเราเอง ขอให้เรา
จงสู้เพื่อลูกหลานของเรา เขาเหล่านั้นจะได้มีความสุขกับพวก
เราไปด้วย  
และพวกเราทุกคนนั้นเวลาท�ำวัตรเย็น เราได้กล่าวว่า  
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา ข้าพเจ้า
ทั้งหลายขอมอบกายถวายชี วิ ต เป็ น ธรรมบู ช า ข้ า พเจ้ า ทั้ ง
หลายขอมอบกายถวายชีวิตเป็นสังฆบูชา เมื่อเราน้อมเอากาย
กาย วาจา ใจ ถวายเป็นพุทธบูชาแล้ว แสดงว่ามันจะตายเราก็
ต้องท�ำ  เราก็ต้องสร้างบุญกุศลให้มันเกิดขึ้นภายในใจของเรา
เพราะอย่างอื่นนั้น จะเป็นแก้วแหวนเงินทอง เราไม่สามารถ
เอาไปได้ ถ้าใจของเรานั้นเกาะติดอยู่กับบุญ สุโข ปุญญัสสะ
อุจจะโยติ การสะสมบุญนัน้ ย่อมน�ำความสุขมาให้  
เราจะเห็นว่าคนไหนที่เขามีบุญ เขาจะมีแต่ความสุข
เขานั้นจะเป็นผู้ที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เพราะอะไร เพราะอารมณ์ใจ
ภายในของเขานั้นเป็นบุญ บุญมันเกาะติดกับอารมณ์ของเขา
ได้ตลอดเวลา แล้วถ้าพวกเราทั้งหลายจะน้อมเอาบุญนั้นมา
เกาะไว้ทใี่ จของเรา เราก็ตอ้ งน้อมเอาสติให้มนั อยูค่ กู่ บั ใจของเรา
ตลอด ถ้าเรามีสติอยู่กับใจ มันสามารถเป็นก�ำแพงแก้วป้องกัน
กิเลสพันห้า อาสวะที่เราจะท�ำให้มันสิ้นไป ตัณหา ๑๐๘  กิเลส
ทั้งหลาย ไม่สามารถที่จะท�ำอะไรเราได้ ถ้าเราฝึกสติของเราให้
เข้มแข็ง
สติเ ปรีย บเหมือนก�ำแพงเมือง ที่ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ข ้ า ศึก
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ทั้งหลายเข้าไปในเมืองได้ เพราะมีราชาผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในเมือง
ก็คือใจของเรานั่นเอง เมื่อสติเข้มแข็งดีแล้ว ให้เรามีความรู้ตัว
ทั่วพร้อม ให้มคี วามสุขเกิดขึ้นภายในใจของเรา...
ค่อยๆ ลืมตาขึ้นอย่างช้าๆ อย่างมีสติ...
ต่อไปก�ำหนดสติ เราจะอุทิศบุญที่ได้เกิดขึ้นกับพวเรา
ไปให้สรรพสัตว์ทงั้ หลาย ให้สรรพสัตว์ทงั้ หลายที่เป็นเพื่อนเกิด
แก่  เจ็บ ตายกับพวกเรา จงได้ส่วนกุศลในบุญนี้ร่วมกับพวกเรา
ด้วยอ�ำนาจแห่งพระพุทธบารมี ธรรมบารมี สังฆบารมี
พวกข้าพเจ้าทัง้ หลายได้น้อมถวายกาย วาจา ใจ เป็นพุทธบูชา
ธรรมบูชา สังฆบูชา ขออานิสงส์ท่พี วกข้าพเจ้าได้กระท�ำดีแล้ว
ในวันนี้ ขอเทวดาทัง้ หลายทีร่ กั ษากายของพวกข้าพเจ้าทัง้ หลาย
จงได้อานิสงส์บุญกุศลนี้ร่วมกับข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าทัง้ หลาย
ที่นั่งอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ นึกคิดปรารถนาสิ่งใดจงส�ำเร็จดัง
ใจหมาย ด้วยอานิสงส์แห่งพระพุทธมนต์นี้ จงเป็นเกาะแก้ว
ก�ำบังภัยให้แก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นเกาะแก้วก�ำบังภัย
อย่าให้โรคร้ายทัง้ หลายมาเบียดเบียนข้าพเจ้าทัง้ หลาย ขอความ
สุข ขอความดี ขอความมี ขอความเจริญ และขอค�ำว่าไม่มอี ย่า
พึงบังเกิดขึ้นกับพวกข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอเทวดาทั้งหลายจงมา
รับอนุโมทนาและรักษากายของพวกข้าพเจ้า ขอให้พวกข้าพเจ้า
จงเจริญในพระพุทธศาสนา ทัง้ ทางโลกและทางธรรม จนกว่าจะ
ถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตกาล ในชาติปัจจุบันนี้เทอญ (สาธุ)
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กิเลสตัณหา
ต่อไปนีข้ อให้พวกเราทัง้ หลายจงน้อมเอาสติสมั ปชัญญะ  
น้อมเอาความรู้สึกนั้นให้เกิดขึ้นภายในใจของเรา ให้มีสติรับรู้
อารมณ์ทงั้ หลาย เสร็จแล้วให้เราก�ำหนดสตินนั้ มาตัง้ ไว้ทเี่ ปลือก
ตาของเรา แล้วค่อยๆ หลับตาลงอย่างช้าๆ ภาวนาว่า หลับหนอ  
หลับหนอ ให้ได้ ๙ ครัง้   
เมือ่ เราทัง้ หลายได้ภาวนา หลับหนอ หลับหนอได้ ๙ ครัง้
แล้ว ให้เราก�ำหนดสติ มีความรู้สึกที่เสียง ที่มันไปกระทบกับ
โสตวิญญาณคือหูของเรา  
คนเราทุกคนไม่ว่ายากดี ผู้ดี มีจน คนเราทุกคนนัน้ ย่อม
มีกิเลสด้วยกันหมดทุกคน เว้นไว้เสียพระอนาคามี  พระอรหันต์  
พระปัจเจกพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเท่านัน้ ที่กิเลสไม่มีแล้ว  
กิเลสทั้งหลายนัน้ มันเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไร
คนเรานั้นที่มีกิเลสก็เพราะรับรู้ทางหู ตา จมูก กาย ใจ
ทั้งสิ้น ทั้งวันและทุกวัน พอเรารับรู้อารมณ์ทั้งหลาย หรือรับรู้
โดยทวารทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ พอเรารับรู้เข้ามา
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มันก็เกิดอารมณ์ อารมณ์หากถ้าเป็นอารมณ์โมโหหรือความ
โกรธ หากพวกเราข่ ม มั น ไม่ ไ ด้ ก็ จ ะแสดงออกมาไม่ ว ่ า จะ
เป็นการดุด่า ตี มองต่างๆ พอเราท�ำไปแล้ว เราอาจจะคิดว่า เรา
ระบายแล้วเกิดความสุข เพราะได้ปล่อยความเป็นทุกข์ออกไป
จริงๆ แล้วไม่ใช่ เพราะคนที่เราด่านัน้ เราตีไปก็จะเป็นทุกข์และ
พยายามคิดว่าสักวันหนึ่งจะเอาคืน โดยการให้ทุกข์กับเราได้
เมื่อไหร่ ดังนัน้ ทุกข์ก็จะต้องกลับคืนมาหาเรา  
เราทั้งหลายเป็นคนมีสติ เป็นคนมีความรู้ พวกเราไม่ใช่
สุนัขที่จะคอยเห่า คอยหอน คอยกัดเขาอยู่ตลอดเวลา หากเรา
มีอารมณ์โกรธไม่พอใจ ให้เราอดกลัน้ ไว้กอ่ น อย่าแสดงอารมณ์
นัน้ ออกมาทันที ไม่วา่ จะโดยวิธใี ดๆ ก็แล้วแต่ เรารอให้ใจของเรา
นั้นเย็นแล้ว ค่อยใช้ความเมตตาและอารมณ์ที่เย็น บอกเขาว่า
สิ่งนี้ควรหรือไม่ควร เพราะบางคนนั้นมีทิฏฐิ มีมานะที่ละออก
จากตัวกูของกูไม่ได้ เลยพยายามที่จะแข่งขันกันว่าใครจะชนะ
แท้ที่จริงแล้วแพ้ด้วยกันทัง้ คู่  
ขอให้เรามีความจริงใจต่อคนอืน่ เมือ่ เรามีความจริงใจต่อ
คนอืน่ คนอืน่ ก็จะจริงใจกับเรา เราต้องท�ำน�ำให้เขาเห็นว่าความ
รู้สึกจริงใจนัน้ เป็นอย่างไร  
คนเราทุ ก คนนั้น มั ก จะยึด ติด กั บ ความเจริญ ทางโลก
ได้ง่าย เพราะอะไร เพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหา กิเลส
ตัณหาทีม่ นั น�ำเอาเครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกสบายให้กบั เราทัง้
หลาย และเพราะความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ท�ำให้เราทุก
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คนนัน้ เกิดตัณหา  เมือ่ ตัณหามันเกิดขึน้ แล้ว เราก็จะเป็นทุกข์ขนึ้
มา บางครั้งบางคราวเราเห็นคนอื่นเขามี เห็นคนอื่นเขาใช้ เรา
ไม่มี เราก็เป็นทุกข์ เพราะอยากมีบ้าง ถ้าเรามีแล้ว มันเสื่อม
สภาพก็เป็นทุกข์ ไม่มวี ันจบไม่มวี ันสิ้น
เราจะจมอยู่เปรียบประดุจอยู่ในกองคูถ กองมูตรนี้ ติด
อยู่กับโลก เราจะไม่ไปไหน เพราะอะไร เพราะเราสร้างทุกข์ให้
มันเกิดขึ้นกับใจของเรา  
เมื่อทุกข์มันเกิดขึ้น บางทีเรามองว่ามันเป็นความสุข
ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นมันปนด้วยโลกียสุข เราต่างหากที่น้อม
เอาใจของเราไปตัง้ ไว้บนความทุกข์ คือความอยากมี อยากเป็น
อยากได้ทุกสรรพสิ่ง
แต่ พ วกเราที่ นั่ ง อยู ่ ต รงนี้ พยายามที่ จ ะละออกจาก
ความทุกข์ทั้งหลาย เมื่อเราทั้งหลายพยายามที่จะละออกจาก
ทุกข์ เราจึงมาเจริญพระกัมมัฏฐาน สวดมนต์ภาวนาให้เกิด
ความดี เกิดขึ้นในทางธรรม จะท�ำให้เรามีสติปัญญา ที่จะรับ
กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่มันจะเกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันในแต่ละ
ชีวติ ท�ำให้เราทัง้ หลายถ้าเรามีสติ มีปญ
ั ญา ย่อมท�ำให้เรามัน่ คง
ไม่หวั่นไหว ท�ำให้เราสามารถพิจารณา วิเคราะห์หาเหตุและผล
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ท�ำให้เราไม่หลงระเริงไปกับ
ทางโลกมากจนเกินไป จนเป็นกิเลสและตัณหา และเป็นทุกข์
ท�ำให้เรามีความพอใจ เราสร้างใจของเรา โดยมีปัญญาเป็น
ตัวรู้ว่า เรามีเท่าไหร่ เราก็พอใจในสิ่งที่เรามี สิ่งไหนที่เราไม่มี
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เราขวนขวายพยายามจะให้มี นั่นแหละคือความทุกข์ ที่มันเกิด
ขึ้นเพราะกิเลสและตัณหา  
เราแสวงหาโมกขธรรมกันอยู่ขณะนี้ เพื่ออะไร
เราแสวงหาโมกขธรรมเพื่อให้เกิดความสุข นับตั้งแต่วัน
เข้าพรรษาจนถึงวันนี้ พวกเราทัง้ หลายเราได้ทำ� ดีทำ� ชัว่ ในแต่ละ
วันนั้น เราอาจจะจ�ำได้หรือจ�ำไม่ได้ว่าวันหนึ่งๆ ที่ผ่านไปนั้น เรา
ได้ท�ำความดีมากกว่าความชั่ว หรือได้สร้างความชั่วมากกว่า
ความดี  
บางครัง้ บางคราวถ้าเราไม่มปี ญ
ั ญาพิจารณา บางครัง้ เรา
ยังไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ แม้แต่ความคิด คิดอยากจะได้ อยากจะมี  
แต่ไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ เราทุกคนนั้นไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาว่า  
อารมณ์ทงั้ หลายทีม่ นั เกิดขึน้ กับเรานัน้ มันเป็นอารมณ์ทกุ ข์หรือ
อารมณ์สุขกันแน่  
เรามาหาหนทางเพือ่ ถึงความวิมตุ ติ คือความหลุดพ้น คือ
พระนิพพาน ถ้าเราไม่สู้กับมัน ไม่ชนะมัน ไม่ชนะกิเลสทัง้ หลาย
ทีม่ นั เกิดขึน้ นัน้ เราจะไม่ร้เู ลยว่า เรานัน้ เป็นคนโง่ คนโง่ทไี่ ม่ยอม
เดินเข้าสู่ทางพระนิพพานของพวกเรา  
การทีพ่ วกเราทัง้ หลายได้บวชเรียน ได้บวชเข้ามานี้ ก็เพือ่
จะมาศึกษาพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มาเพื่อละออกจากความโลภ ความโกรธ ความหลงทั้งปวง
เรามาเพื่อจะชนะตัวเราเอง เราจะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นใน
ร่างกายของเรา
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ถ้ า เราทุ ก คนนั้ น ถ้ า มี ค วามยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ในร่ า งกาย
ของเรา เราก็สักแต่ว่าถูกมันยึดอยู่ตลอดเวลา เพราะเรามี
ปัญญารู้ไม่เท่าทันมัน มันจึงครอบง�ำเราได้ ถ้าเรามองพิจารณา
แล้วว่า ทุกสรรพสิ่งแม้แต่ร่างกายของเรา มันตกอยู่ในกฎของ
พระไตรลักษณ์ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผลสุดท้ายทุกสิ่ง
ทุกอย่างก็ดับไป เมื่อมันดับไปแล้ว ถ้าเราไม่ถึงพระนิพพาน
แล้ว อะไรที่เรียกพระนิพพาน ค�ำว่า “พระนิพพาน” หรือเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า “วิมุตติ” คือความหลุดพ้นจากสังโยชน์ ๑๐
ความหลุ ด พ้นจากอวิชชาทั้ง หลาย ที่มั น ครอบง� ำ เราเอาไว้
นับตัง้ แต่นไี้ ป เราจะชนะมัน เราจะไม่ให้อวิชชา หรือสังโยชน์ ๑๐
มาครอบง�ำดวงจิตของเราไว้   
ต่อไปก็ขอให้เราเจริญภาวนาอีกสักพักหนึ่ง...
ให้พวกเราทัง้ หลายจงตัง้ สติกำ� หนดรูไ้ ว้ทตี่ าของเรา เมือ่
ก�ำหนดรู้อยู่ท่ตี าของเราแล้ว ภาวนาว่า ลืมหนอ ให้ได้ ๙ ครั้ง
แล้วค่อยๆ เผยเปลือกตาอย่างเป็นผู้มีสติ สุขุมและเยือกเย็น
ภายในใจของเรายิ้มอย่างมีความสุข รู้อยู่ในพระสัจธรรมของ
ธรรมแห่งองค์สมเด็จพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า
นะโม ขอนอบน้อม เม แห่งข้าจะไหว้พระพุทธเจ้า ขอให้
พวกข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ทั้ ง หลายที่ นั่ ง อยู ่ ณ สถานที่ แ ห่ ง นี้
ขอธรรมอันใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริง
แล้ว พระอรหันต์ทั้งหลายที่รู้แจ้งเห็นจริงแล้ว ในพระธรรมที่
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดแี ล้ว ขอธรรมนัน้
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ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทัง้ หลายจงรู้แห่งธรรมนัน้ และพึงมีสติอัน
มั่นคง มีความเพียร มีขันติ มีวิริยะบารมี มีสัจจบารมี มีบารมี
ทั้ง ๓๐ ทัศ ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงได้รู้แห่งพระ
สัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์
ทั้งหลาย ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทัง้ หลายถ้ายังเวียนว่ายตายเกิด
อยูใ่ นภพน้อยใหญ่ ขอค�ำว่าไม่มอี ย่าพึงบังเกิดกับข้าพระพุทธเจ้า
ทัง้ หลาย ขอให้ขา้ พระพุทธเจ้าทัง้ หลายนึกคิดปรารถนาสิง่ ใดใน
ทางอันเป็นกุศลผลบุญ ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงท�ำสิ่ง
นั้นให้ส�ำเร็จผล  เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกทัง้ หลาย และ
ขอสรรพสัตว์ทงั้ หลายทีเ่ กิดมาเป็นเพือ่ นทุกข์มี เกิด แก่ เจ็บ ตาย
พลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจ ปวงศัตรูหมู่มารทัง้ หลาย ตลอด
จนเหล่าสัมภเวสี เปตพลี อสุรกาย เปรตทั้งหลาย สัตว์อยู่ใต้ขุม
มหานรกอเวจีทั้งหลาย มนุสสโลก เทวโลก พรหมโลกทัง้ หลาย
จงได้มาอนุโมทนากุศลผลบุญนี้ร่วมกับข้าพเจ้า และขอให้เทพ
เทวดาทั้งหลายที่รักษาวัดใหม่ปลายห้วยนี้ก็ดี ที่สถิตรักษาองค์
พระพุทธรูป เหล่าเจดีย์วิหาร และเทวดาที่รักษากายของพวก
ข้าพเจ้าก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงมาอนุโมทนา และท่านทั้งหลาย
จงมีกำ� ลัง เมือ่ ท่านทัง้ หลายได้โมทนาและมีกำ� ลังแล้ว ขอให้ทา่ น
จงมารักษาพวกข้าพเจ้าทั้งหลาย อย่าได้มีความเจ็บไข้ได้ป่วย
ขอให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายจงรู้แจ้งแห่งธรรม เข้าถึงโลกุตตระ
นิพพานะ ปัจจโย โหตุ ในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ  (สาธุ)
ต่อไปพวกเราจะแผ่กุศลผลบุญทั้งหลาย ให้สรรพสัตว์
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น้อยใหญ่ มีปิยชนน์ บิดามารดาของเรา ครูบาอาจารย์ของเรา
เป็นต้น เราจะน้อมกาย วาจา ใจ น้อมเอาส่วนบุญทีเ่ ราได้ทำ� แล้ว
อุทิศให้แก่เขาเหล่านัน้ ด้วยเทอญ...
อาตมาภาพขออนุโมทนาบุญกุ ศลกั บพระภิก ษุ และ
ญาติ โ ยมที่ ไ ด้ ม าสาธยายมนต์ นั่ ง ภาวนา ขอบุ ญ กุ ศ ลใดที่
อาตมาภาพบ�ำเพ็ญแล้วในวันนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้มีส่วน
กุศลผลบุญร่วมกับอาตมาภาพ และญาติโยมทั้งหลาย ตลอด
จนพระภิกษุ ทั้งหลายได้ท�ำดีในวันนี้แล้ว ข้าพเจ้าอนีโฆภิกขุขอ
อนุโมทนายินดีในกุศลผลบุญทีท่ ่านทัง้ หลายได้บำ� เพ็ญดีแล้วใน
วันนี้  
ต่อไปขอให้พวกเราจงตั้งสติสัมปชัญญะ รู้ตัวทั่วพร้อม
ตลอดเวลา จะหมอบกราบแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดามารดา ตลอดจนครูอปุ ชั ฌาย์อาจารย์
ด้วยเศียรเกล้า ขอให้เรามีสตินอบน้อมด้วย กาย วาจา ใจ
พร้อมกันเทอญ

ปกิณกะธรรมช่วงเข้าพรรษาของหลวงปู่ 51

เราจะรู้จักทุกข์ได้อย่างไร

ก่อนอื่นนั้นให้เราทั้งหลายจงก�ำหนดสติ ก�ำหนดตัวรู้ไว้
ที่เปลือกตาของเรา แล้วค่อยๆหลับตาลงอย่างช้าๆ ภาวนาว่า  
หลับหนอ หลับหนอ ให้ได้ ๙ ครัง้ ด้วยกัน
วันนี้จะไม่พูดอะไรให้มากความ เพราะพูดมาหลายวัน
แล้ว การทีเ่ ราทัง้ หลายนัน้ ท�ำไมถึงไม่เข้าถึงความเป็นจริง ท�ำไม
ใจของเราไม่เข้าถึงอารมณ์ของพระโสดาบัน พระสกิทาคามี
พระอนาคามี พระอรหันต์ ถ้าเรามาพิจารณาดูว่า ท�ำไมเรา
จึงไม่มีปัญญา ก่อนอื่นนั้นเป็นเพราะว่าเรารู้ไม่เท่าทันความ
ทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าของเรานั้น พระองค์
ก็ ส อนให้ พ วกเราทั้ ง หลาย หรื อ ในสมั ย พุ ท ธกาล หรื อ ใน
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนัน้ ก็สอนแต่เรื่องทุกข์ เมื่อเราทั้งหลาย
ไม่ได้มองเห็นตามความเป็นจริง ว่าชีวิตของเรานั้นมีแต่ความ
ทุกข์แล้วก็ทุกข์ทุกวัน ถ้าเรามองให้เป็น มองให้เห็น เราจะรู้จัก
ความทุกข์ได้อย่างไร
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บางครัง้ สติสมั ปชัญญะของเรานัน้ มันรูไ้ ม่เท่าทันอารมณ์
ที่ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมา เพราะว่าเราทั้งหลาย เมื่อใจ
มันจมอยู่กับความทุกข์แล้ว เราไม่รู้ว่ามันทุกข์หนอ เราจึงคิดว่า
วันนี้ท�ำไมไม่สบายใจ นั่นแหละทุกข์มันเกิดแล้ว เมื่อเรามีความ
ไม่สบายใจไม่สบายกายเกิดขึ้น มันก็จัดว่าเป็นความทุกข์ที่มัน
เกิดขึ้นกับเรา แต่เรานั้นมีสติสัมปชัญญะรู้ไม่เท่าทันความทุกข์
ทั้งหลาย กิเลสทั้งหลาย ที่มันผุดขึ้นในท่ามกลางใจของเรา
เพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าพวกเราทั้งหลายรู้จักทุกข์ และ
เห็นทุกข์ ถ้าเรารู้จักทุกข์และเห็นทุกข์แล้ว เราจะไม่ทุกข์
เหมือนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์
ตรัสว่า “บุคคลใดเห็นทุกข์ บุคคลนั้นย่อมเห็นธรรม” แต่ถ้า
เรายังไม่เห็นทุกข์ แสดงว่าเรานัน้ ยังไม่เห็นธรรม ถ้าเราเห็นธรรม
แล้ว เราจะเดินออกจากความทุกข์ทงั้ หลาย ที่มันเกิดขึ้นทางใจ
ก็ดี ทางกายก็ดี เราจงน้อมเอาสติสัมปชัญญะ ให้มีความรู้สึก
เท่าทันกับกิเลสตัณหาทัง้ หลาย จะเป็นอารมณ์โลภะ โทสะ โมหะ
หรืออารมณ์อะไรก็ดี ที่มันเกิดขึ้นแล้ว ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะ
รู้เท่าทันมันได้เสียแล้ว เราสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้เหมือน
ของเล่น เพราะว่าเราเห็นสิ่งเหล่านี้ การที่เราจะก�ำจัดอนุสัย
อนุสัยก็คือการที่กิเลสอันนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานของพวก
เรา ก็ต้องเอาศีล สมาธิ ปัญญา เป็นตัวก�ำจัดกิเลสน้อยใหญ่ที่
มันตั้งอยู่ภายในจิตใจของพวกเรา
ศีล อุปมาอุปมัย เปรียบเหมือนดิน
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สมาธิ เปรียบเหมือนล�ำต้นไม้ท่ผี ุดขึ้นจากดิน
ปัญญา เปรียบประดุจว่าคือดอก  ดอกที่มันส่งกลิ่น
หอมไปทั่วทุกสารทิศถิ่นที่
เมื่อดินดี ล�ำต้นดี ดอกย่อมออกมาหอม ดอกย่อมออก
มาดี เราก็ต้องอาศัยดินที่ดี ดินที่ดีก็คือศีล ถ้าศีลของเราไม่
ด่างพร้อย มีศีล ๕ เป็นต้น เมื่อมีศีล ๕ ศีล ๕ นั้นเป็นการก�ำจัด
กิเลสอย่างหยาบๆ
กิเลสอย่างหยาบๆนัน้ ก็คอื โลภะ โทสะ โมหะ ซึง่ สามารถ
เอาศีลไปก�ำจัดสิ่งเหล่านี้ได้  
เมื่อดินดีเปรียบเหมือนศีลดี เมื่อศีลดี ศีลนี้มันต้องคอย
ระวัง เพราะต้องอาศัยกายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓
คือการส�ำรวมระวังในกาย วาจา แล้วก็ใจ เราต้องหมั่นรดน�้ำ
พรวนดิน ถ้าเราหมัน่ รดน�ำ้ พรวนดินนัน้ ศีลดินนัน้ ก็ช่มุ ชืน่ ล�ำต้น
ก็จะงอกงาม ก่อให้เกิดเป็นดอกไม้ หรืออะไรก็แล้วแต่ให้หอมไป
ทั่วถิ่น
การที่เราทั้งหลายต้องเอากาย วาจา แล้วก็ใจ อุปมา
อุปมัยว่า ร่างกายของคนเหล่านัน้ เปรียบประดุจดัง่ น�้ำทีร่ ดไปใน
พื้นของดิน เมื่อเราเอาน�้ำรดไปในพื้นของดิน ก็คือการที่เราเอา
ศีลมาปฏิบตั ิ มารักษา เมือ่ ศีลเราเอามารักษา เอามาปฏิบตั ิ การ
ทีเ่ ราส�ำรวมกาย วาจา และใจนัน้ ชือ่ ว่าเราสร้างสติสมั ปชัญญะ
อยู่ตลอดเวลา  
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ในทางอริยมรรค ๘ พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่า
สัมมาสติ ถ้าสติดแี ล้ว มีสติอนั มัน่ คง ไม่ยอ่ หย่อน เมือ่ สติดแี ล้วก็
จะก่อเกิดเป็นสัมมาสมาธิ คือความตัง้ ใจมัน่ เมือ่ สมาธิมนั มัน่ คง
ดีแล้ว มันย่อมก่อให้เกิดเป็นปัญญาขึ้นมา
เมื่อก่อให้เกิดเป็นปัญญาขึ้นมานั้น มันจะเกิดอารมณ์
อะไรขึ้นกับพวกเรา เรามีสติมีปัญญาเป็นที่ตั้ง เราทั้งหลายก็
ไม่ต้องกลัวอะไร เมื่อเราไม่ต้องกลัวอะไร เพราะว่าเราเป็นน�้ำ
ที่ดี ที่เราได้มาสวดตั้งแต่เที่ยงคาถาพระมหาจักรพรรดิของ
หลวงปู่ด่  ู พรหมปัญโญ ซึง่ เป็นสายแห่งพระโพธิสตั ว์ เมือ่ เราได้
น้อมใจของเรา ระลึกนึกถึงเจริญคาถาพระมหาจักรพรรดิ
๑ ชั่วโมง แล้วเราก็ได้มาเจริญบทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ
พระสังฆคุณ ให้เกิดขึ้นในใจของเราอีก ๑๐๘ จบ และได้นั่งฟัง
เทศน์ นั่งกัมมัฏฐาน การที่เราได้ท�ำอย่างนี้ทุกวัน ก็ได้ชื่อว่าเรา
ได้รดน�้ำพรวนดินอยู่ตลอดเวลา  เราก็มั่นใจได้เลยว่า ศีล สมาธิ
ปัญญา หรือดิน ล�ำต้น ดอกมันต้องออกมาหอมอย่างแน่นอน
เราพยายามสร้างสะสมบุญบารมี ความดีตรงนี้เอาไว้
ใครจะมาท�ำแทนก็ไม่ได้ นอกจากตัวเราเองเท่านั้น จะเป็นผู้
ประพฤติเป็นผู้ปฏิบัติในการเจริญกัมมัฏฐาน
เราเจริญกัมมัฏฐานนัน้ ขอให้เราจงตัง้ ข้อสังเกต แม้เรา
หยุดคิดไม่ได้ ก็ให้มีสติตามรู้ มีปัญญาตามรู้ มันคิดอะไรก็ให้รู้
เท่าทันกับมัน จนกว่าใจของเรานั้นจะสงบลงได้ ถ้าใจของพวก
เราที่นั่งประพฤตินั่งปฏิบัติอยู่ตรงนี้ ถ้าใจมันสงบได้ มันจะเกิด
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ความสุข อาการปิติทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นกับผู้ประพฤติปฏิบัติ
ธรรมด้วยกันหมดทุกคน  
เราน้ อ มเอาคุ ณ พระพุ ท โธ คื อ คุ ณ ของพระพุ ท ธเจ้ า
มาภาวนาไว้ เอามาตั้งไว้ในใจ มองให้เห็นพุทโธ พุทโธ เมื่อเรา
ก�ำหนดสติอยู่กับพุทโธตลอดเวลา ใจของเรานัน้ ย่อมสงบอย่าง
แน่นอน และย่อมสงบด้วยกันหมดทุกคน อันนี้แหละคือเรา
ต้องการ เราต้องการให้ใจของเรานั้นมันสงบ นี่คือสิ่งที่เราพึง
ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นกับพวกเรา
กุศโลบายถ้าใจของเราไม่ยอมสงบ ก็ขอให้เราจงภาวนา
ไวๆ อยู่ในใจว่า พุทโธ พุทโธ พุทโธ... เพื่อให้สติมันเกิดเป็นตัวรู้
ขึน้ มาอีกครัง้ หนึง่ เพราะถ้าเราภาวนาพุทโธไวๆ สติทมี่ นั หายไป  
หายไปกับความคิด ที่มันคิดโน่นคิดนี่สารพัดที่มันจะคิด เพราะ
ว่ามันขาดสติไปแล้ว เราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาใหม่ โดยภาวนา
พุทโธไวๆ จนกว่าใจของเราจะสงบ  
และขอให้เราคิดอีกอย่างหนึ่งว่า ถ้าเป็นญาติโยมนั้นยัง
อยูท่ างโลก ก็ขอให้เหยียบเรือ ๒ แคม คือทางโลกก็ไม่ให้ชำ 
�้ ทาง
ธรรมก็ไม่ให้เสีย ขอให้เราปฏิบัติไปเรื่อยๆ จนกว่าใจของเราจะ
สงบ เพือ่ ให้เกิดเป็นมหากุศล เกิดเป็นมหาบุญอันยิง่ ใหญ่ เพราะ
ถ้าเราท�ำใจของเราสงบได้ นั้นแหละได้ช่อื ว่ามหาบุญ มหากุศล  
มหาความดี เกิดขึน้ แล้วภายในจิตใจของเรา ก็จะขอยุตเิ สียงและ
ขอให้เราได้ปฏิบัติอีกพักหนึ่ง...
ค่อยๆ ตั้งสติก�ำหนดตัวรู้ไว้ที่ตา แล้วค่อยๆ ภาวนา

56 ปกิณกะธรรมช่วงเข้าพรรษาของหลวงปู่

ลืมหนอ ให้ได้ ๙ ครั้ง ให้มีอารมณ์สุขุมเยือกเย็น ให้ใจของเรา
เป็นสุข  เป็นสุข ค่อยๆ ลืมตาอย่างมีสติสัมปชัญญะ  
ต่อไปขอให้พวกเราจงตัง้ จิตส�ำรวมใจให้เป็นหนึ่ง
ข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานตั้งแต่องค์ต้นธรรม
ต้นธาตุ คือองค์สมเด็จพระปฐมบรมครูจนถึงองค์พระสมณโคดม
เป็นที่สุด ขอพระสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระปฐมก็ดี องค์พระ
สมณโคดมก็ดี พระอรหันต์ทั้งหลายก็ดี ในสมัยพุทธกาลหรือ
ในปั จ จุ บั น ขอธรรมอั น ใดที่ พ ระองค์ ท รงแสดงไว้ ดี แ ล้ ว
พระอรหันต์ทั้งหลาย ทรงแสดงไว้ดแี ล้ว พระธรรมบทหนึ่งบท
ใดทีเ่ หล่าสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มพี ระภาคเจ้าทรงแสดงไว้
ดีแล้ว ขอพระสัจธรรมเหล่านั้น ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ที่อยู่ ณ สถานที่น้ี จงได้รู้แก่นแท้เข้าสู่มรรคผลนิพพานด้วยกัน
หมดทุกคน ขอพระบารมีอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า พระธรรม พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตาเจ้า
ทัง้ หลาย โปรดยกเมฆจิตของพวกข้าพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย เข้าสู่
ความรูใ้ นพระสัจธรรมเหล่านัน้ ถ้ามาดแม้นพวกข้าพระพุทธเจ้า
ทั้งหลายยังเวียนว่าย ตาย เกิดในภพน้อยใหญ่ ขอให้ได้เกิด
ในพระพุทธศาสนา ได้ใกล้ชิดและมีศรัทธาในพระธรรม ใน
พระพุทธ ในพระสงฆ์ และขอค�ำว่า “ไม่มี” อย่าพึงบังเกิดขึ้น
กับข้าพระพุทธเจ้า ขอข้าพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย ปรารถนานึกคิด
สิง่ ใดทีเ่ ป็นไปในทางกุศล ขอความปรารถนานัน้ จงพึงบังเกิดขึน้
มีกับพวกข้าพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย
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สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา
ปั จ เจกานั ญ จะยั ง พลั ง อรหั น ตานั ญ จะ พรหมเทวตานั ง
เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส จงส�ำเร็จ จงส�ำเร็จ อิจฉิตัง
ปัตถิตัง ตุมหัง สมความปรารถนาของพวกข้าพเจ้าทั้งหลาย
ด้วยเทอญ
ต่ อ ไปพวกเราจะแผ่ บุ ญ แผ่ กุ ศ ลไปให้ กั บ สรรพสั ต ว์
น้อยใหญ่ ขอให้เราทั้งหลายจงตั้งกัลยาณจิต ว่าเราได้เกิด
เป็นมนุษย์ เราได้เกิดเป็นคน ได้พบพระพุทธศาสนา ขอให้เรา
จงหมั่นจงตั้งความขยันหมั่นเพียร ประพฤติปฏิบัติละออกจาก
กามภพทั้งหลาย ขอให้พวกเราจงยินดีในการเกิดเป็นมนุษย์
การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้น้ัน ก็เพราะอาศัยก�ำลังแห่ง
ความดีจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ และ
ได้ใกล้ชิดในพระพุทธศาสนา ก็ให้เราจงประพฤติปฏิบัติรักษา
ในพระธรรมวินัย ขอให้เราจงเพ่งมองว่า สรรพสัตว์ทั้งหลายที่
ไม่สามารถบ�ำเพ็ญบุญกุศลในพุทธศาสนาได้ เช่นสัตว์เดรัจฉาน
ทัง้ หลาย เปรตทัง้ หลาย อสุรกาย สัมภเวสีทงั้ หลาย สัตว์เหล่านัน้
ไม่สามารถบ�ำเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนาได้ สัตว์เหล่านัน้ ต้อง
อาศัยพวกเราทีเ่ ป็นมนุษย์ ทีจ่ ะยืน่ บุญยืน่ กุศลให้กบั พวกเขา เรา
จะไม่เลือกชนชั้นวรรณะ เราจะไม่เลือกว่าเป็นญาติพี่น้องเรา
เขาจะใช่ญาติเราก็ดี ไม่ใช่ญาติของเราก็ดี เราจะแผ่กุศลไปให้
ไพศาล ขออนุสยั แห่งบุญกุศลทีพ่ วกเราท�ำดีในวันนี  ้ บุคคลใดได้
ทุกข์ ก็ขอให้พน้ จากทุกข์ บุคคลใดทีส่ ขุ ก็ขอให้สขุ ยิง่ ๆ ด้วยเทอญ
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ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม ขอพระสัจธรรมขององค์สมเด็จ
พระผู้มีพระภาคเจ้า จงตั้งอยู่ชั่วกัลปาวสาน ขอให้ข้าพเจ้า
ทั้งหลายบรรลุเข้าถึงแก่นแท้ในพระสัจธรรมด้วยเทอญ
ข้าพเจ้าอนีโฆภิกขุขอตัง้ จิตกุศลอันบริสทุ ธิ์ ขออนุโมทนา
กับพระภิกษุและญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา ทีไ่ ด้มาเจริญภาวนา  
ข้าพเจ้าขออนุโมทนา ขอบุญกุศลอันใดที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า
แล้ ว ขอให้ พ วกท่ า นทั้ ง หลายจงได้ กุ ศ ลผลบุ ญ นั้ น ร่ ว มกั บ
ข้าพเจ้า และถ้าหากพวกท่านทัง้ หลายบุญใดเกิดขึน้ กับพวกท่าน
ทั้งหลายแล้ว ข้าพเจ้าขอโมทนาบุญนั้นกับพวกท่านทั้งหลาย
ด้วยเทอญ (สาธุ)
ตั้งสติก�ำหนดรู้จะเปลี่ยนอิริยาบถ เมื่อเราจะเปลี่ยน
อิริยาบถ ก็ให้เรารู้ว่า บัดนี้เราจะกราบคุณแห่งพระรัตนตรัย
คุ ณ บิ ด ามารดา คุ ณ ครู อุ ป ั ช ฌาย์ อ าจารย์ ด้ ว ยเศี ย รเกล้ า
ของพวกเรา
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คุกใหญ่ที่ขังเราไว้
ด้วยสิบนิ้วของอาตมาจะขอเชิญเหล่าทวยเทพทั้ง ๑๖
ห้องชั้นฟ้าสุราลัย มี ๑๕ ห้องชั้นดิน จงมาร่วมอนุโมทนากับ
ข้าพเจ้า  ทีจ่ ะได้เจริญพระพุทธมนต์ระลึกนึกถึงอันคุณพระพุทธ
คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ด้วยพร้อมเพียงกันเทอญ
ให้พวกเรานัง่ ในท่าทีส่ บาย สบายแก่การประพฤติปฏิบตั ิ  
สบายแก่สังขารของตัวเราเอง
อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ   
คุณของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้ คุณของพระธรรมเจ้าหา
ประมาณมิได้ คุณของพระสังฆเจ้าหาประมาณมิได้
พวกเราทั้งหลายเปรียบประดุจว่า เราได้ถูกคุกใหญ่ขัง
พวกเราเอาไว้ เมื่อเราถูกคุกใหญ่ขังพวกเราเอาไว้ ขังจิต ขังใจ
ขังกายของพวกเราเอาไว้ ขอให้พวกเราทั้งหลายออกจากคุกนี้
กันให้ได้  
ถ้าเราทั้งหลายพยายามที่จะออกจากคุกที่เราติดอยู่นี้
ให้ได้  เราก็ต้องหมั่นบ�ำเพ็ญภาวนา เจริญสติสัมปชัญญะให้มัน
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เกิดขึน้ กับพวกเรา เราเพียรละบาปทัง้ หลาย ไม่ให้เกิดขึน้ ภายใน
จิตใจของพวกเรา บาปหรือความชัว่ ทีม่ นั เกิดขึน้ ภายในจิตใจของ
พวกเรา เพราะเรานัน้ ไปรับเอา รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์เป็นที่ตั้ง
จะขอให้พ วกเราเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่ า เมื่อ เรารั บรู ้
อารมณ์ที่มันมาสัมผัส มันมาทางรูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ ที่มันถูกตา หู จมูก ลิ้น กายใจของเรานัน้ มันเกิด
เป็นอารมณ์ เรามักจะได้ยนิ กันว่า ให้เราอยู่กับอารมณ์ปัจจุบัน
อารมณ์ปจั จุบนั นัน้ คืออารมณ์ทมี่ สี ติสมั ปชัญญะอยู่กบั พวกเรา
ตลอด ไม่มอี ดีต ไม่มีอนาคต  
อดีต คืออะไร อดีตคือสัญ ญา สั ญ ญาที่มั น จ� ำ เอาไว้
สัญญาที่มันจ�ำอย่างเช่นสมมติว่า พวกเราได้ไปสวดพระพุทธ
มนต์มหาจักรพรรดิ นั่นกลายเป็นอดีตไปแล้ว เมื่อเราได้สวด
เสร็จมันเป็นอดีต แต่เรามาระลึกได้นั้นเพราะอาศัยสัญญา คือ
ความจ�ำได้ในการที่เราได้สวดมนต์  
ส่วนอนาคตนั้นมันเป็นอารมณ์ของสังขาร คือสิ่งที่ยัง
มาไม่ถึง อย่างเช่นว่าเราจะก�ำหนดนั่งกรรมฐานนานเท่าไหร่
จะนานมากนานน้อย ถ้าเกิดคิดขึ้นมาแล้ว มันเป็นตัวสังขาร คือ
อนาคตทีย่ งั มาไม่ถงึ มันจะอยู่อย่างนีก้ บั เราตลอดเวลา ถ้าเรารู้
ไม่เท่าทันว่าอะไรคืออดีต อะไรคือปัจจุบัน อะไรคืออนาคต  
		อดีต คือ สัญญา
		
อนาคต คือ สังขาร
		
ปัจจุบัน คือ สติและสัมปชัญญะ
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ถ้ า เราน้ อ มเอาสติ แ ละสั ม ปชั ญ ญะมาตั้ ง ไว้ เ ป็ น
ของกลางๆ  คือไม่มอี ดีตและไม่มอี นาคต อยูก่ บั ปัจจุบนั ปัจจุบนั
นัน้ คือเรานัง่ ภาวนา เมือ่ เรานัง่ ภาวนากันอยู่ตรงนี้ ก็แล้วแต่จริต
นิสัยว่าเราปฏิบัติอยู่น้ี เราสร้างหรือเราท�ำกัมมัฏฐานให้เกิดขึ้น
นั้น จริตของเราจะถูกกับภาวนา เข้าพุท ออกโธ หรือจะถูกจริต
กับฉัตร ๙ ชั้นของหลวงปู่ดู่  พรหมปัญโญ หรือว่าเราจะถูกจริต
กับอะไรก็แล้วแต่ อย่างอาตมาภาพนัน้ พิจารณาดูลมเข้ายาวๆ  
ลมออกยาวๆ พิจารณาดูตามลมที่มันเข้า พิจารณาดูตามลมที่
มันออก เมือ่ เราอยูก่ บั ลมเข้าและลมออกทีย่ าวๆ สติสมั ปชัญญะ
ของเราก็จะอยูก่ บั ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก เกิดเป็นปิตขิ นึ้ มา
คือความสงบ เมือ่ มันเกิดความสงบแล้ว  ปัจจัตตังรู้ได้เฉพาะตัว
เหมือนอย่างโยมพงษ์บอกว่าไม่รู้เป็นอะไร เวลาพูด
ถึงธรรมะทีไร น�้ำตามันจะไหลออกมาทุกที นั่นแหละเรียกว่า
ธรรมปิตเิ กิดขึ้นในใจของโยมพงษ์แล้ว อาการปิตมิ ันเลยเกิดขึ้น
กับใจของเรา เราจะห้ามว่าไม่ให้ร้องก็ไม่ได้ เพราะอะไร เพราะ
มันเป็นผลจากการที่ธรรมปิติมันเกิดขึ้นกับโยมพงษ์ อย่าง
อาตมาภาพนั่งพูดอยู่นี่เหมือนกัน รู้สึกน�้ำตามันจะไหลออกมา
มันมีความสุขและความสงบเกิดขึ้นภายในใจ
เมือ่ มีความสงบ ความสุขเกิดขึน้ ในใจแล้ว ถ้าเป็นอาหาร
เป็นกับข้าว เราอยากจะแบ่งอาหารนีก้ บั ข้าวนีไ้ ปให้ทกุ คนทัว่ โลก
ได้กินกับข้าวที่เราได้กินแล้ว ว่ามันเป็นรสชาติที่อร่อยอย่างยิ่ง
อยากให้เขาเหล่ า นั้ น ได้ กิ น อาหารเหมื อ นที่ เ ราก� ำ ลั ง ได้ กิ น
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อาหารอยู่ขณะนี้ อุปมาอุปมัยว่า เราไม่สามารถทีจ่ ะเอาอาหาร
เหล่านี้ไปให้บุคคลอื่นได้กินได้ใช้ เพราะมันเป็นการประพฤติ
เป็นการปฏิบัติ เป็นปัจจัตตังรู้ได้เฉพาะตัว โอปะนะยิโกน้อมเข้า
มาใส่ในตัว ใส่ในจิต ใส่ในใจของเราเข้าไว้  
ถ้าเราจะมองดูอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
กว่าที่พระองค์นั้นจะทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์สร้าง
บารมีมาหลายอสงไขย หลายกัป หลายกัลป์ด้วยกัน เกิดมาไม่รู้
จักกี่ภพกี่ชาติ  กว่าจะมาส�ำเร็จเป็นภควันต์ ให้เราได้กราบไหว้
บูชากันอยู่ขณะนี้  
ในชาติ สุ ด ท้ า ยนั้ น องค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
พระองค์ ท รงเสวยพระชาติ เ ป็ น ถึ ง ลู ก พระมหากษั ต ริ ย ์ คื อ
เจ้ า ชายสิ ท ธั ต ถะ ถ้ า เรามองดู อ ย่ า งทางโลกแล้ ว เราจะ
เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเรานี้ยิ่งใหญ่นัก คือเกิดในตระกูลที่
เป็นกษัตริย์ที่พรั่งพร้อมไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งทรัพย์สิน
เงินทอง ข้าทาสและบริวาร แต่พระองค์นั้นไม่เคยเห็นว่าสิ่ง
เหล่านั้นคือความสุข พระองค์ทรงเห็นว่า เมื่อพระองค์ออก
จากพระนคร พระองค์ทรงเห็นคนเกิด คนแก่ คนเจ็บ คนตาย
เห็นมุนี พระองค์เห็นอย่างนี้ เมื่อพระองค์เห็นแล้ว ก็รู้สึกว่า
สิ่งเหล่านั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่ง ท�ำอย่างไรหนอที่จะไม่ต้องมีเกิด
มีแก่ มีเจ็บ มีตาย พระองค์ปรารถนาทีจ่ ะให้มคี วามหลุดพ้นจาก
สิ่งเหล่านี้ไปให้ได้ วันหนึ่งพระองค์เสด็จหนีออกจากพระนคร
หนีจากเมียอันเป็นที่รัก หนีจ ากพระราหุ ลบุ ตรอั นเป็ นที่รัก
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หนีจากพระเจ้าสุทโธทนะพระบิดาอันเป็นที่รัก หนีจากพระนาง
โคตมีพระน้านางอันเป็นที่รัก ตลอดจนข้าทาสบริวารทั้งหลาย
เพื่อมุ่งหาซึ่งโมกขธรรม คือความหลุดพ้นที่แท้จริง
เมื่อพระองค์เสด็จหนีออกจากพระนครแล้ว พระองค์
หนีไปไกลถึงแม่น�้ำเนรัญชรา เมื่อพระองค์อธิษฐานขอผนวช
ความเป็ น ทิ พ ย์ ทั้ ง หลาย เราต้ อ งเข้ า ใจว่ า พระพุ ท ธเจ้ า นั้ น
บ�ำเพ็ญบารมีมามากมายมหาศาล เมื่อพระองค์ปรารถนาที่จะ
เป็นมุนีหรือเป็นนักบวช จึงมีของทิพย์ที่เหล่าพรหมทั้งหลาย
เหล่ า เทวดาทั้ ง หลาย พร้ อ มใจกั น เอามาน้ อ มถวายให้ แ ก่
เจ้าชายสิทธัตถะ เจ้าชายสิทธัตถะนั้นพระองค์ทรงออกหา
ครูบาอาจารย์หลายองค์ด้วยกัน ก็ยังไม่หลุดพ้นจากการเวียน
ว่ายตายเกิด จะขอรวบรัดไม่เล่าถึงว่าท่านไปอยู่กับอาจารย์
อะไรบ้าง  
เมื่อพระองค์ทรงศึกษากับครูบาอาจารย์หลายท่านแล้ว  
พระองค์มองว่าสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่ส�ำเร็จที่จะเป็นพระพุทธเจ้า
หรือส�ำเร็จพระโพธิญาณ พระองค์กไ็ ปประพฤติปฏิบตั พิ ระองค์
เดียว โดยตึงจนเกินไป เหล่าพระอินทร์ทั้งหลายเห็นว่าพระองค์
นัน้ ตึงจนเกินไป จึงแปลงกายมาดีดพิณให้พระองค์ฟงั ตึงเกินมัน
ก็ขาด หย่อนเกินมันก็ไม่เพราะ ก�ำลังพอดีมันก็เพราะ  
เมือ่ พระองค์เห็นดังนัน้ แล้ว พระองค์จงึ ยึดทางสายกลาง
เป็นที่ตั้ง จากที่พระองค์ไม่ฉันอาหารนั้น วันนั้นพระองค์นั่ง
ขัดคู้บัลลังก์อยู่ พระองค์นั้นทรงนั่งพิจารณา เมื่อพระองค์ทรง
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นั่งพิจารณาถึงเมื่อตอนที่พระองค์นนั้ อายุได้ ๙ ขวบ เสด็จตาม
พระราชบิ ด าคื อ พระเจ้ า สุ ท โธทนะ ไปในพิ ธี แ รกนาขวั ญ
พระองค์ไปนัง่ อยูใ่ ต้ไม้ นัง่ แล้วพระองค์ก็ก�ำหนดลมหายใจเข้า
ลมหายใจออก คือพระองค์ตั้งสติสัมปชัญญะอยู่กับอารมณ์
ปั จ จุ บั น นั่ ง ไปเรื่ อ ยๆ จนเพลิ น จนจิ ต สงบ จิ ต สงบลงตั ว
ความสุขเกิดขึ้น พระองค์ได้ปฐมฌานตั้งแต่อายุ ๙ พระชันษา
อันนี้แหละที่เรียกว่าความสงบที่มันเกิดขึ้นกับพระองค์
เมือ่ พระองค์ทรงย้อนดูแล้ว ว่าความสงบทีเ่ กิดขึน้ นัน้ คือ
พระองค์รอู้ ยูใ่ นปัจจุบนั รูอ้ ยูต่ ามลมหายใจเข้าออก เมือ่ พระองค์
รู้อยู่ตามลมหายใจเข้าออก เมื่อพระองค์เห็นประจักษ์แจ้งใน
สัจธรรม แล้ว  (จะขอรวบรัดตัดตอนถ้าเล่าแล้วเดีย๋ วมันจะยาว)
จนพระองค์ทรงบรรลุสิ้นอาสวะกิเลส อนุสัย ๑๐ เข้า
ถึงความแจ้งจริง ความหลุดพ้น เข้าถึงวิมุตติคือพระนิพพาน
คื อ ความไม่ มี ตั ว ตนบุ ค คลเราเขา ไม่ มี ม านะทิ ฏ ฐิ ทั้ ง หลาย
ตัดสังโยชน์ ๑๐ ออกไป จะเป็นอวิชชาอะไรก็ตามแต่ พระองค์ทรง
ตัดออกไปทัง้ หมด ได้สำ� เร็จเป็นพระพุทธเจ้า พระองค์มคี วามสุข
เหลือประมาณทีพ่ ระองค์ได้สำ� เร็จเป็นพระพุทธเจ้า พระองค์นนั้
นั่งเสวยทิพยความสุขอยู่ตลอด ๗ วัน จนเหล่าพรหมทัง้ หลาย
ได้มาทูลอาราธนาให้พระองค์นั้นได้ออกสั่งสอนเวไนยสัตว์
ทั้งหลาย พระองค์นนั้ ว่าจะสอนบุคคลใดได้หนอ ก็ทรงมองเห็น
บัว ๔ เหล่าด้วยกัน เมื่อพระองค์มองเห็นบัว ๔ เหล่า
๑. บัวที่จมอยู่ใต้โคลนตม อันเป็นขี้ข้าของกิเลส สอน
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เท่าไหร่นั้นก็ไม่สามารถที่จะบรรลุได้
๒. บัวที่พ้นจากโคลนตมแต่ยังเป็นหน่ออยู่ ย่อมเป็น
อาหารของปลา และของเต่า เมือ่ เป็นอาหารดังนัน้ แล้ว ถ้าเทศนา
สั่งสอนบ่อยๆก็อาจจะผุดขึ้นมาได้
๓. บัวใกล้จะถึงปริ่มน�้ำ  แต่ยังไม่ถึงปริ่มน�้ำ  ยังไม่ชูช่อ
ออกจากปริ่มน�้ำได้ ถ้าพระองค์ทรงเทศน์ให้ฟังสัก ๔ - ๕ เที่ยว
บัวนั้นก็คงจะพ้นจากน�ำ 
้ ได้ส�ำเร็จมรรคผล
๔. เหล่าสุดท้าย บัวนั้นรอแสงพระอาทิตย์ ถ้าแสง
พระอาทิตย์ขึ้นเมื่อไหร่ ดอกบัวนั้นจะบานทันที พระองค์ก็ทรง
เห็นว่า สรรพสัตว์เหล่านีถ้ ้าเทศน์โปรด แม้เพียงกระทู้บาทเดียว
เท่านั้น จะส�ำเร็จมรรคผล มีโสดาบัน เป็นต้น ย่อมเกิดขึ้นอย่าง
มากมาย   
พระองค์กป็ รารถนาทีจ่ ะสอนเวไนยสัตว์ทงั้ หลาย พระองค์
ทรงเห็นนิสัยแล้วว่า บุคคลใดที่พระองค์จะสอนแล้วจะส�ำเร็จ
ทรงนึกถึงปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ เหมือนทีเ่ ราสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
กันอยู่ อัญญาโกณทัญญะ อัญญาโกณทัญญะ โกณทัญญะ
รู้แล้วหนอ โกณทัญญะรู้แล้วหนอ  
พระองค์ ไ ปเทศน์ พ ระธั ม มจั ก กั ป ปวั ต ตนสู ต รให้
ปัญญวัคคีย์ทั้ง ๕ ฟัง พระองค์ก็ทรงเทศน์ทางแห่งความทุกข์
อะไรท�ำให้เกิดทุกข์ เมื่อพระองค์ทรงเทศน์ให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
เห็นดังนั้นแล้ว พระองค์ก็เอาอริยมรรคคือ ทางสายกลางเป็น
หนทางดับทุกข์ เทศน์ให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ นั้นได้ฟัง เหมือนพวก
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เราก็เหมือนกันที่นั่งอยู่ตรงนี้ ถ้าบารมี ปุพเพกตปุญญตา เรามี
บุญเก่าของเรามา ถ้าเรามาสร้างสะสมต่อ เรามีใจศรัทธาต่อ
คุณพระรัตนตรัย คือคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์
ถ้าเรายึดเอาคุณพระรัตนตรัยมาเป็นสรณะ เป็นทีพ่ ง่ึ ของพวกเรา
เส้นทางที่เราจะเดินกันต่อไป ย่อมถึงเส้นชัยกันหมดทุกคน
วันนี้ก็พูดมาพอสมควรแก่เวลา ขอให้พวกเราทั้งหลาย
จงนั่งกัมมัฏฐานไปอีกชั่วขณะหนึ่ง...
ค่อยๆตั้งสติ ก�ำหนดสติไว้ที่เปลือกตา แล้วค่อยๆ ลืม
อย่างช้าๆ ภาวนาว่า ลืมหนอ ลืมหนอ ให้ได้ ๙ ครัง้
วันนี้เหตุที่พูดถึงพระพุทธเจ้า ก็เพราะว่าอยากให้พวก
เราทุกคนได้รู้ว่า พระพุทธเจ้าของพวกเรานั้นกว่าจะส�ำเร็จ
มรรคผล  พระองค์ทรงทุกข์ ไม่มใี ครจะทุกข์เท่าพระองค์อกี แล้ว
กว่าพระองค์จะค้นพบสัจธรรมได้นนั้ พระองค์ทกุ ข์แสนทีจ่ ะทุกข์
พวกเรานี้สบาย  
ค�ำว่า “สบาย” นั้น เปรียบเหมือนว่า พระพุทธองค์ทรง
ท�ำกับข้าว หุงข้าวไว้ให้เรากินแล้ว แต่เราทุกคนนั้นจะยอมกิน
ข้าวที่พระองค์ทรงท�ำไว้ให้พวกเรากินกันหรือเปล่า ถ้าพวกเรา
กินข้าวที่พระองค์ทรงท�ำไว้ให้เรา พวกเราก็อิ่มกันหมดทุกคน
อย่างแน่นอน  อิ่มในใจ  อิ่มอะไรสู้อ่มิ ใจไม่ได้  
ขอให้เราจงมองพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่าง มองว่า
พระองค์นนั้ กว่าจะค้นพบพระธรรมถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
ได้ เป็นเรือ่ งยากยิง่ หนักหนา วันหนึง่ เราจะกราบรูปเหมือน ทีเ่ รา
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เรียกว่าพระพุทธรูปเป็นหมืน่ เป็นแสนครัง้ ก็ยงั ไม่เท่าอันพระคุณ
ของพระพุทธ ของพระธรรม ของพระสงฆ์ ขอให้เราทั้งหลาย
จงกินกับข้าวที่พระองค์นั้นท�ำไว้ให้เรากินแล้ว เดินตามรอยที่
พระองค์ทรงเดินดีแล้ว ขอให้พวกเราจงสู้เพื่อตัวเราเอง เพื่อให้
มันชนะตัวเราเอง เพื่อความหลุดพ้น
ขอให้พวกเราทัง้ หลาย ต่อไปนี้จะอุทศิ บุญให้สรรพสัตว์
น้อยใหญ่ ได้มาอนุโมทนา
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สติ สมาธิ ปัญญา ที่ถูกฝึกมาดีแล้ว
ขอให้พวกเราทั้งหลายจงก�ำหนดสติสัมปชัญญะ คือ
ความรู้สึกตัวของเรา การที่พวกเราทุกคนนัน้ ได้สวดมนต์เจริญ
ภาวนา เมื่อเราได้สวดมนต์แล้ว เราได้นั่งภาวนาต่อมันเป็น
อารมณ์แห่งสันตติ คืออารมณ์ท่ตี ่อเนื่องที่เกิดขึ้นกับใจของเรา   
ขอให้เราทุกคนนั้นจงตั้งสติ สมาธิและปัญญาที่ฝึกฝน
อบรมมาดีแล้ว ให้เราพิจารณาว่า ครั้นมีความคิดปรุงแต่งหรือ
อาการใดๆ ที่ปรากฏขึ้นแก่ใจ ถ้าเราฝึกสติมาดีแล้ว สติก็จะ
รู้ตัวทันที ใจของเรานั้นถ้ามันสงบเป็นสมาธิ ใจของพวกเราก็
จะไม่หวั่นไหว ปัญญาก็จะรู้ตามความเป็นจริงของทุกความคิด
ปรุงแต่ง หรือทุกอาการทีป่ รากฏขึน้ มา ไม่วา่ อารมณ์หรืออาการ
นัน้ จะถูกใจเราหรือไม่ถกู ใจเรา เราจะรูส้ กึ ว่ามันเป็นสุขหรือเป็น
ทุกข์ หรือเป็นอุเบกขาเวทนา คือเป็นกลางๆ ไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ หรือไม่
ว่าจะผ่องใสหรือเศร้าหมองก็ตามแต่ จะเป็นอารมณ์แห่งความ
ผ่องใสหรือเศร้าหมอง หรือไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศล ที่เรา
ทั้งหลายเข้าใจและเรียกว่าบุญหรือบาป หรือไม่ว่าจะดีหรือชั่ว
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รวมทั้งเกิดความรู้สกึ ตัว หรือเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมา หรือ
เกิดความรู้สกึ ว่าเป็นเรา  หรือเป็นตัวเรา หรือเป็นของเรา ความ
เป็นจริงนั้นมันเป็นเพียงอาการที่เกิดขึ้น หรือปรุงแต่งขึ้นมา
เท่านั้น หาใช่เป็นตัวเรา หรือเป็นของเรา หรือเป็นของคนของ
เราจริงๆ ไม่ อาการเหล่านัน้ ทุกอาการ เป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
เกิดขึ้นเป็นธรรมดา
เมื่อมีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งเหล่านั้นย่อมดับเป็น
ธรรมดา ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เที่ยงหรือคงที่ นอกจากความตาย
เท่านั้นที่จะเอาเป็นที่ยึดถือ ถ้าเรายึดในสิ่งที่ไม่เที่ยง ที่จะเอา
เป็นที่ยึดถือได้ว่าเป็นของเรา หรือเป็นเรา หรือเป็นตัวเป็นตน
ของเรา หรือเราเป็นอาการนั้น เมื่อเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย
เป็นธรรมดา แล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดา แม้ว่าจะเป็นอาการ
ที่ชอบใจ ก็ไม่อาจตั้งอยู่อย่างนั้นตลอดไป หรือเป็นอาการที่ไม่
ชอบใจ ก็จะไม่อาจดิ้นรนผลักใสให้ดับขาดไปได้ดั่งใจปรารถนา
เพราะเขาทั้งหลายหรือตัวเราก็ดีเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เราจะต้องรู้อย่างนี้ จนกว่าใจของเรานั้นจะยอมรับตามความ
เป็นจริง จึงจะปล่อยวางจากการหลงยึดถือได้  
ขอให้พวกเรารู้อยู่ที่ต้นจิตหรือจิตต้นของเรา ให้เรา
พ้ น โหยหวน ถ้ า เราทั้ ง หลายมารู ้ ที่ ป ลายจิ ต มั น จะผิ ด ทั น ที
ซึ่ ง น่ า จะหมายความว่ า ถ้ า มี ค วามคิ ด ปรุ ง แต่ ง หรื อ อาการ
ใดแล้ว ไม่รู ้ตั้งแต่เริ่มคิดหรือปล่อยให้ มัน คิด โดยที่เ รามารู ้
ภายหลัง อันนี้เรียกว่าอารมณ์รู้ปลายจิตไม่รู้เท่าทันจิต คือที่
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มันมีความคิดเกิดขึ้นตั้งแต่แรกของเรา แต่พวกเราทั้งหลาย
เป็นผู้ปรารถนาดีแล้ว ได้สวดมนต์เจริญภาวนา ได้นั่งประพฤติ
ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ขอให้เราทัง้ หลายจงพึงระลึกอยู่เสมอว่า
เราจะไม่เสียใจกับเรือ่ งทีผ่ า่ นมา เราจะไม่ปล่อยชีวติ ให้มนั แก่ชรา
แล้วตายไปเปล่าๆ เราจะไม่มัวต�ำหนิตัวเราเองว่าประพฤติ
ปฏิบัติได้น้อย เราจะไม่ต�ำหนิคนอื่นเขา ว่าเขาปฏิบัติดหี รือไม่ดี
มันเรื่องของเขา  
ขอให้พวกเราทัง้ หลายจงคิดอยู่เสมอว่า ท�ำอย่างไรทีเ่ รา
ทั้ ง หลายนั้ น จะพั ฒ นาจิ ต ใจของตั ว เองให้ มั น สู ง ขึ้ น เมื่ อ ใจ
ของเราที่ถู ก พั ฒ นาให้ สู ง ขึ้น จนเกิด ถึง ขั้น มีป ั ญ ญา ถ้ า เรา
ทุกคนนั้นมีปัญญา และเราจะท�ำประโยชน์ให้แก่ผู้อ่นื ได้ เพราะ
เรามีปัญญาที่บอกกล่าวแก่คนทั้งหลาย ให้รู้จักท�ำบุญท�ำทาน
ให้รู้จักสร้างความดี ที่จะเป็นบารมีติดตัวของพวกเราไป  
ขอให้พวกเราทัง้ หลายจงมีสติสมั ปชัญญะอยูต่ ลอดเวลา
ขอให้เราพึงส�ำรวมว่า เราลองย้อนนึกถึง แล้วถามตัวเราเอง
ว่า เรานั้นมีความเพียรพอแล้วหรือยัง เรามีขันติ คือความอด
กลั้นต่ออารมณ์ทั้งหลาย เราดีพร้อมแล้วหรือยัง เรามีสัจจะ
คือความจริงใจแก่ตัวเราเองแล้วหรือยัง ที่เรามานั่งปฏิบัติ
ภาวนา พากเพียรให้เกิดเป็นพุทโธ คือเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ตามรอยทางแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์
ทรงเดินไว้ดีแล้ว เพราะว่าพวกเราทั้งหลายอย่างน้อยก็ย่อมมี
ปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดขึน้ กับพวกเราทัง้ หลายนัน้ เป็นปัญญาแห่ง
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สัมมาทิฏฐิ คือเป็นปัญญาทีถ่ กู ต้อง คือเห็นแล้วว่าการเกิด แก่ เจ็บ
ตาย ล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์อย่างยิง่ เมือ่ เราเห็นดัง่ นีแ้ ล้ว เราจึงสละ
อารมณ์ทงั้ หลายไม่ให้มนั เกิดขึน้ ภายในจิตภายในใจของเรา
เราพยายามนั่งภาวนาเพื่อให้ชนะกองทุกข์ กองกิเลส
อย่างสิ้นเชิง ให้มันดับอย่าให้มันเกิด เกิดดับ เกิดดับ ให้เรารู้
เท่าทัน ถ้าเรารู้เท่าทันอาการของจิต เพราะจิตนั้นมันเกิดดับ
ตลอดเวลา  ที่เราทั้งหลายยังไม่รู้เท่าอาการของจิตที่มันเกิดดับ
ตลอดเวลานัน้   เพราะสติและสมาธิทงั้ ปัญญามันยังไม่เกิดขึน้ กับ
พวกเราโดยมั่นคง
ถ้าเรามีสติ มีสมาธิ มีปญ
ั ญา ถ้าเรามีครบทัง้ สามอย่างนี  ้
รับรองได้ว่ากิเลสอะไรก็แล้วแต่ มันจะท�ำอะไรเราไม่ได้ เพราะ
เราทั้งหลายนั้นมีสิ่งที่ดีตั้งอยู่แล้ว ขอให้พวกเราทั้งหลายจงตั้ง
ศรัทธาปสาทะ ก่อนอื่นนั้นถ้าคนเราไม่มีศรัทธาปสาทะ ไม่มี
ความเชื่อในพระพุทธศาสนา บุคคลนั้นย่อมไม่พบความจริงอัน
ประเสริฐ ทีอ่ งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานัน้ พระองค์
ทรงตรัส อันเป็นหนทางอันประเสริฐให้เกิดขึ้นแล้ว  
ถ้าเรามีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิ คือมีการเชื่อและมีการ
ที่ให้เรานั้นเกิดศรัทธาปสาทะ คือความเชื่อ ความเลื่อมใส
เป็ น ปั ญ ญาแห่ ง สั ม มาทิ ฐิ คื อ มี ค วามเห็ น ที่ ถู ก ต้ อ ง เชื่ อ ใน
กฎแห่งกรรม เชื่อว่ากรรมนั้นมีจริง จะเป็นกรรมดีก็แล้วแต่
กรรมชั่วก็แล้วแต่ ถ้าเราสร้างผลมาดี สร้างเหตุมาดีผลก็ต้อง
ออกมาดี ถ้าเราสร้างเหตุมาไม่ดี ผลที่มันออกมานัน้ ก็ย่อมไม่ดี
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เฉกเช่นเดียวกัน
ขอให้เราพึงชนะอุปกิเลส ขอให้เราจงชนะกิเลสทัง้ หลาย  
ด้วยความเพียรและขันติเป็นที่ตงั้
วั น นี้ ก็ ข อพู ด แค่ นี้ ขอให้ พ วกเราจงนั่ ง ปฏิ บั ติ ต ่ อ อี ก
สักพักหนึ่ง...
ค่อยๆ ก�ำหนดสติไว้ทเี่ ปลือกตา แล้วค่อยๆ ลืมตา ภาวนา
ว่า ลืมหนอ ลืมหนอ ให้ได้ ๙ ครัง้ ...
ต่อไปขอให้เราจงส�ำรวมจิตและตั้งใจที่จะแผ่บุญนี้ไปให้
ไพศาล...
ให้ พ วกเราพึ ง ส� ำ รวมสติ สั ม ปชั ญ ญะ นอบน้ อ มแด่
องค์ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า พร้ อ มพระธรรมและพระสงฆ์
คุณบิดามารดา คุณครูบาอุปัชฌาย์อาจารย์ด้วยเศียรเกล้า
ขอให้พวกเรานอบน้อมออกมาจากใจของเรา ถ้าเราไม่นอบน้อม
ออกมาจากใจแล้ว สักแต่ว่ากราบเท่านัน้ แต่ถ้าเราส�ำรวมกาย
กราบมาจากภายใน เราจะรู ้ สึ ก ว่ า การนอบน้ อ มต่ อ คุ ณ
พระรัตนตรัยนั้นยิ่งใหญ่มหาศาล...
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คนเมืองบนคนขี่ช้าง
คนเมืองล่างช้างขี่คน
ด้วยสิบนิว้ ของอาตมา จะขออัญเชิญเทพยดาเจ้าทัง้ ๑๖
ห้องชั้นฟ้า ๑๕ ห้องชั้นดิน จงมาประชุมสโมสร ขออัญเชิญท่าน
ทั้งหลายจงเสด็จลงมาด้วยเทอญ
ก่อนอื่นนั้นขอให้พวกเราจงตั้งสติ ก�ำหนดเป็นตัวรู้อยู่
ที่เปลือกตาของเรา แล้วค่อยๆหลับตาลงอย่างช้าๆ ภาวนาว่า  
หลับหนอ หลับหนอ ให้ได้ ๙ ครั้ง โดยเอาสตินั้นตั้งอยู่กับค�ำ
บริกรรมภาวนา  
เมื่ อ เรานั่ ง ภาวนาว่ า หลั บ หนอ ครบ ๙ ครั้ ง แล้ ว
ก่อนอื่นนั้น ให้เราเตือนตัวเองเสียก่อนว่า บัดนี้หนอร่างกาย
ของเรานั้นได้ผุพัง ได้แก่ลงไปอีกวันหนึ่งแล้ว หมดไปวันหนึ่งนั้น
เราทั้งหลาย เราได้อะไรกับวันเวลาที่มันผ่านไปอย่างรวดเร็ว
และอย่างไว บางทีเราไม่รเู้ พราะสติหรือไม่มคี นคอยเตือนเราว่า
เราอย่าประมาทนะ วันนี้มลี มหายใจได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติ
ได้มาแสวงหาโมกขธรรม คือธรรมที่พระพุทธองค์นั้นทรงรู้
อย่างแจ่มแจ้งแล้ว พวกเราทัง้ หลายก็พยายามทีจ่ ะมาฝึกปฏิบตั ิ
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ให้ใจของพวกเรานั้นเย็น สงบ ตั้งมั่น เป็นสมาธิเกิดขึ้นภายใน
ใจของเรา
ถ้าเรานั่งภาวนาก�ำหนดตัวรู้อยู่ภายในใจของเรา เรานั่ง
ไปว่า พุทโธ พุทโธ เมื่อเรานั่งปฏิบัติแล้ว ถ้าเกิดว่าจิตของเรา
นั้นตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดขึ้นแล้ว เมื่อจิตของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิ
เกิดขึ้น เราจะไม่มีความรู้สึกเวทนาทางกาย เราจะไม่รู้สึกว่า
มันเจ็บมันปวดมากขนาดไหน เพราะว่าใจของเรานั้นมันตั้งอยู่
กับความสงบแล้ว มันจึงไม่รับรู้อารมณ์ภายนอก ไม่รับรู้เวทนา
ที่มันเกิดกับกายและใจ  
เมื่อใจของเราสงบ กิเลสน้อยใหญ่นั้นก็ไม่สามารถที่จะ
น้อมมาอยู่ในใจของเราได้ ขอให้ใจของเรานัน้ เรายกเอาใจออก
มาดู ยกมาพิจารณาว่า เราสวดมนต์ภาวนาใจของเราสงบตัง้ มัน่
หรือเปล่า  หรือใจของเรานัน้ ยังจมอยูก่ บั เวทนา ถ้าใจของเรานัน้
ยังจมอยูก่ บั เวทนา เราก็จะไม่ได้รบั ความรูส้ กึ ทีใ่ จของเรานัน้ เย็น
เยือกเหมือนน�ำ 
้ ใจของเรานัน้ สงบตัง้ มัน่ ดีแล้ว ถ้ากิเลสมันเข้ามา
ภายในจิตในใจของเรา ถ้าเรามีสติปญ
ั ญารูเ้ ท่าทันมัน กิเลสน้อย
ใหญ่ทั้งหลายก็ไม่สามรถที่จะท�ำอะไรเราได้ เพราะเรามีความ
สงบตั้งมั่นภายในจิตใจของเราแล้ว
นักปราชญ์โบราณท่านได้กล่าวว่า “คนเมืองบนคนขีช่ า้ ง
คนเมืองล่างช้างขีค่ น” อุปมาอุปมัยคนทีเ่ ห็นกิเลสแล้ว คนทีเ่ ห็น
ทุกข์แล้ว ไม่อยากจะทุกข์ ไม่อยากจะเก็บกิเลสไว้ สักแต่ว่ามอง
เห็นว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับใจ ทีเ่ รารับเอารูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ  
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ธรรมารมณ์เป็นทีต่ งั้ ภายในจิตใจของเรา ถ้าเรารูเ้ ท่าทันอารมณ์
นั้น เปรียบประดุจว่าเราได้อยู่เมืองบน อุปมาอุปมัยช้างนั้น
เปรียบเหมือนกิเลสอันหนักมหาศาล เราได้ขี่ช้างเพราะเราเป็น
คนเมืองบน ถ้าเราเป็นคนเมืองล่าง ช้างมันจะขี่คน ช้างขี่คนก็
คือกิเลสน้อยใหญ่ ตัณหาทั้งหลาย มันจะคุมดวงจิตคุมดวงใจ
ของเราเอาไว้ ประดุจดั่งว่าช้างนัน้ ได้ขี่ใจของเราไว้
ถ้าเรามองออกด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญา เราจะ
เห็นว่าคนทัง้ หลายนั้นหนอ มักจมอยู่กับความทุกข์ ทั้งๆ ที่รู้ว่า
สิ่งนั้นมันเป็นทุกข์  สิ่งนั้นมันไม่สบายกายไม่สบายใจ เราก็ยังไป
จมอยู่เอาช้างมาขีต่ วั เราไว้ มันก็เลยเกิดเป็นความทุกข์มหาศาล
ขึ้นมาภายในจิตใจของพวกเรา เราจะทุกข์ทรมานจนชั่วชีวิต  
เมื่อจนถึงชั่วชีวิตแล้ว ถ้าเราตายไป ถ้าเราถูกกิเลสมันขี่
เอาไว้ เราต้องไปเกิดในอบายภูมิทั้ง ๔ เป็นแน่แท้ เพราะเรา
ให้กิเลสมันมาคุมดวงจิตคุมดวงใจ เราให้กิเลสน้อยใหญ่นั้น
พาใจของเราไปเกิด พาใจของเราไปเกิดในอบายภูมิทั้ง ๔ เมื่อ
เป็นเฉกเช่นนี้แล้ว ท�ำไมเราไม่มองว่า สิ่งเหล่านี้สักแต่ว่ากิเลส
ที่มันเกิดขึ้น เราไปยินดีและยินร้ายกับกิเลสทั้งหลาย มันจึง
เข้ามาสถิตย์มาแฝงอยู่ในดวงจิตดวงใจของเราได้ เรายอม
อ่อนข้อ ยอมให้กเิ ลสเข้ามาคุมดวงจิตดวงใจของเราเอาไว้  
เพราะฉะนั้ น แล้ ว พวกเราทุ ก คนที่ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ
ธรรมนั้น ย่อมเป็นผู้มีปัญญา เมื่อเรามีปัญญา เราเห็นกิเลส
น้อยใหญ่นั้นมันตั้งขึ้นมา เราก็เห็นสักแต่ว่าสิ่งเหล่านี้คือกิเลส
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เรารู้เท่าทันมัน เราไม่ยอมให้กิเลสเข้ามาภายในใจของเรา เรา
สักแต่วา่ รูเ้ ห็นว่ากิเลสมันเกิดขึน้ แต่เราไม่เอาใจของเรานัน้ น้อม
ไปตามกิเลสทั้งหลาย เราจะเป็นผู้มีความสุขที่สุด ถ้ากิเลสนั้น
ท�ำอะไรเราไม่ได้ เราต้องปรารถนาในใจของเราว่า เราจะไม่โกรธ
ไม่เกลียด เราจะไม่อาฆาตมาดร้ายกับผู้ใด เราต้องพิจารณาว่า  
สัตว์โลกนัน้ มีกรรมเป็นของตัว ใครสร้างกรรมอันใดไว้ บุคคลนัน้
ย่อมได้รับกรรมนัน้ ด้วยตัวเขาเอง
เหมือนทีพ่ วกเราทัง้ หลายได้แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์น้อย
ใหญ่ เริ่มตั้งแต่กรรมทั้งหลาย เมื่อคนทุกคนมีกรรมเป็นของ
ตัวเอง เราไม่ต้องไปแช่ง เราไม่ต้องไปด่า เราไม่ต้องไปอาฆาต
มาดร้ายกับเขา เดี๋ยวผลแห่งกรรมนั้นย่อมเกิดขึ้นกับเขาอย่าง
แน่นอน สิ่งที่แน่นอนที่สุดนั้น ท�ำอย่างไรจะให้ใจของเราสงบ
ตั้งมั่นได้ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืน ท�ำอย่างไรจะไม่ให้ใจของเรา
น้อมเอากิเลสตัณหาเข้ามาไว้ภายในใจของเรา  
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านสอนไว้ว่า ถ้าเธอ
ทั้งหลายอยากจะประพฤติปฏิบัติให้ใจของเธอนั้นสงบตั้งมั่น
รู้ตื่นเบิกบาน ก็คือการที่เธอได้ฝึกสติ ถ้าสติของเธอทั้งหลาย
แข็งแกร่งดีแล้ว สติทฝี่ กึ ดีแล้ว มันจะเป็นตัวป้องกันกิเลสทัง้ หลาย
มันจะรูเ้ ท่าทันกิเลสทัง้ หลาย ทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิตภายในใจของเรา
เมือ่ สติมนั เกิดดีแล้ว ความสุขมันก็เกิดขึน้ ภายในใจของเรา  
ต่อไปให้เรานั่งภาวนาไปอีกสักพักหนึ่ง จนกว่าจะบอก
ให้เลิก...
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ขอให้เราทั้งหลายจงตั้งสติก�ำหนดไว้ที่เปลือกตา แล้ว
ค่อยๆ ภาวนา ลืมตาอย่างช้าๆ ภาวนาว่า ลืมหนอ ลืมหนอ
ให้ได้ ๙ ครัง้ ด้วยกัน  
ขอเดชะ นะโม ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมา
สั ม พุ ท ธเจ้ า ตั้ ง แต่ อ งค์ ต ้ น ธรรมองค์ ต ้ น ธาตุ สมเด็ จ องค์
พระปฐมจนถึงองค์พระสมณโคตมะ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ขอมอบกายถวายชีวติ เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขอการ
ปฏิบัติของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอให้พวกข้าพระพุทธเจ้า
ทัง้ หลายจงมีสติสมั ปชัญญะ ขอให้พวกข้าพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย
ได้เข้าถึงรสพระธรรมทีอ่ งค์สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้าพระองค์
ทรงแสดงไว้ ดี แ ล้ ว ขอธรรมอั น ใดที่ อ งค์ ส มเด็ จ พระสั ม มา
สั ม พุ ท ธเจ้ า ตลอดจนพระอรหั น ต์ ทั้ ง หลาย ได้ เ ห็ น ธรรม
เหล่า นั้น แล้ว ข้าพระพุท ธเจ้าทั้งหลายเป็ น ผู ้ มีปั ญ ญาน้ อ ย
มีศรัทธาน้อย มีกำ� ลังสติสมั ปชัญญะน้อย จึงขออาราธนาบารมี
คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ให้พวกข้าพระพุทธเจ้า
ทัง้ หลาย  จงมีสติสมั ปชัญญะอันแข็งแกร่ง มีวริ ยิ ะคือความเพียร
มีขันติเป็นที่ตั้ง มีสัจจะคือความจริงใจในการประพฤติในการ
ปฏิบัติธรรม ขอพระสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้ว
ฐาตุ  จิรัง  สะตัง  ธัมโม  ขอพระสัจธรรมขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าจงตัง้ อยู่ชั่วกัลปาวสาน ขอให้ข้าพระพุทธเจ้า
ทั้งหลายจงเดินตามทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เดินไว้ดีแล้ว ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอย่าได้หลงในการ
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ปฏิ บั ติ ขอให้ ข ้ า พระพุ ท ธเจ้ า ทั้ ง หลายจงพบแสงสว่ า งแห่ ง
พระธรรม ขอธรรมะทั้งหลายที่พระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้ว
ขอข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงได้เห็นธรรมเหล่านั้น จนกว่า
จะถึงซึ่งนิพพาน ขอค�ำว่า “นิพพาน” นั้น ข้าพระพุทธเจ้า
ทัง้ หลายจะปฏิบตั ถิ งึ หรือไม่ถงึ ก็แล้วแต่ ขอบารมีธรรมทัง้ หลาย
ถ้ามาดแม้นว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเคยประพฤติปฏิบัติ
มาแล้วในอดีตชาติและปัจจุบันชาตินี้ได้ปฏิบัติ ขอบุญเก่าที่ข้า
พระพุทธเจ้าทัง้ หลายได้กระท�ำดีแล้วจงสมทบกับบุญใหม่เสริม
บารมีให้พวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้มีดวงตาเห็นธรรมอัน
วิเศษ ขอพระสัจธรรมจงบังเกิดขึ้นในใจของข้าพระพุทธเจ้าทั้ง
หลายด้วยเทอญ (สาธุ)
ต่อไปขอให้เราจงส�ำรวมจิตและตั้งใจที่จะแผ่บุญนี้ไปให้
ไพศาล...
ให้ พ วกเราพึ ง ส� ำ รวมสติ สั ม ปชั ญ ญะ นอบน้ อ มแด่
องค์ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า พร้ อ มพระธรรมและพระสงฆ์
คุณบิดามารดา คุณครูบาอุปัชฌาย์อาจารย์ด้วยเศียรเกล้า
ขอให้พวกเรานอบน้อมออกมาจากใจของเรา ถ้าเราไม่นอบน้อม
ออกมาจากใจแล้ว สักแต่ว่ากราบเท่านัน้ แต่ถ้าเราส�ำรวมกาย
กราบมาจากภายใน เราจะรู ้ สึ ก ว่ า การนอบน้ อ มต่ อ คุ ณ
พระรัตนตรัยนัน้ ยิ่งใหญ่มหาศาล...
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ปลูกศรัทธาให้เกิดพลังบุญ
ด้วยสิบนิว้ ของอาตมา จะขออัญเชิญเทพยดาเจ้าทัง้ ๑๖
ห้องชั้นฟ้า ๑๕ ห้องชั้นดิน จงมาประชุมสโมสร ขออัญเชิญท่าน
ทั้งหลายจงเสด็จลงมาด้วยเทอญ
ก่อนอื่นนั้นขอให้พวกเราจงตั้งสติ ก�ำหนดเป็นตัวรู้อยู่
ที่เปลือกตาของเรา แล้วค่อยๆหลับตาลงอย่างช้าๆ ภาวนาว่า
หลับหนอ หลับหนอ ให้ได้ ๙ ครัง้
ในโอกาสต่อไปนี้ ให้พวกเราทัง้ หลายที่นั่งอยู่ ณ สถานที่
แห่ ง นี้ ให้ เ ราก� ำ หนดสติ ก� ำ หนดพิ จ ารณาเวทนาทั้ ง หลาย
ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตภายในใจของพวกเรา ถ้าเราก�ำหนดสติ
เป็นที่ตั้ง เป็นตัวรู้อย่างชัดเจนและแจ่มใส ถ้าเรานั่งแล้วมันปวด
ให้เราเอาสติลงไปจี้ที่มันเกิดอาการเวทนาขึ้น จะเป็นทางกาย
ก็ดี ทางใจก็ดี  
ท�ำไมเราปฏิบัตพิ ระกัมมัฏฐานต้องยึดเอาค�ำภาวนาเป็น
ที่ตั้งของเรา การที่พวกเราทั้งหลายยึดเอาอารมณ์แห่งการ
ภาวนาเป็นที่ตั้งของจิตของใจ ก็เพื่อให้สติสัมปชัญญะมันจี้ลง
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ไปภายในใจของพวกเรา จี้จนกว่าใจมันจะสงบ จี้ตรง “พุทโธ”
นี่แหละ ไม่ต้องไปจี้ตรงไหน ก�ำหนดสติสัมปชัญญะเป็นตัวรู้
ก�ำหนดองค์ “พุทโธ” ให้เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเรา ถ้าเรา
ก�ำหนด “พุทโธ” ให้เกิดขึ้น สติสัมปชัญญะของพวกเราก็จะจับ
ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์แห่ง “พุทโธ” เมื่ออารมณ์ของเราตัง้ มั่นอยู่
ในอารมณ์แห่งค�ำบริกรรมภาวนา “พุทโธ” จนใจของพวกเรา
ทุ ก คนนั้ น สงบ ระงั บ ดั บ เป็นนิโรธะเกิดขึ้นมา ดับอารมณ์
ภายนอกและดับอารมณ์ภายใน ไม่ให้มนั เกิดขึน้ ภายในจิตภายใน
ใจของเรา ก�ำหนดสติตั้งมั่นอยู่แต่พุทโธ พุทโธ เท่านัน้
เมื่อเรานั่งบริกรรมภาวนา “พุทโธ” ไปสักพักหนึ่งนั้น  
จิตของเราทุกคนก็จะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียว เป็นเอกัคคตารมณ์
เกิดขึน้ เมือ่ จิตทีม่ นั ตัง้ มัน่ สงบเกิดขึน้ มีความสว่างเกิดขึน้ เหมือน
เราทุกคนนี้นั่งหลับตาอยู่ มันจะเหมือนเราอยู่ในที่มืด เมื่อเรา
เหมือนเราอยู่ในที่มืดนั้น มันจะมีแสงสว่างนิดหนึ่งอยู่ภายใน
ทีม่ ดื เมือ่ มันมีแสงสว่างเกิดขึน้ ภายในทีม่ ดื แล้ว เราก็ให้รอู้ ยู่ แล้ว
ก็ดูอารมณ์ท่ีมันเกิดความสว่างอยู่ในที่มืด เอาสติสัมปชัญญะ
จดจ่ออยู่กับใจที่มันสว่างเพียงเล็กน้อย ขอให้เรามองเห็นความ
สว่างนั้นให้มันเกิดเป็นจริต เกิดเป็นนิสัยขึ้นมา  
เรานัง่ ภาวนาปุ๊บ เราก็จะมองเห็นจิตของตัวเราเอง ทีม่ นั
รวมแล้วเกิดเป็นแสงสว่างเพียงเล็กน้อย เราก็จะมีความสุขอยู่
กับแสงสว่างทีม่ นั เกิดขึน้ ภายในใจของเรา เราจึงมีความสงบและ
ความสุขตลอดเวลา เพราะอารมณ์กเิ ลสทัง้ หลายมันไม่สามารถ
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ทีจ่ ะเข้ามาอยู่กบั จิตใจของเราทีส่ งบแล้ว เราเพ่งพิจารณาสร้าง
ความเพียรท�ำอย่างนี้บ่อยๆ มันก็จะเกิดเป็น สุโข ปุญญัสสะ
อุจจะโยติ คือการสะสมบุญย่อมน�ำสุขมาให้แก่ตัวเราเอง  
เราไม่ต้องไปพิจารณาอย่างอื่นอย่างใด ให้เราพิจารณา
อยู่กบั บุญ อยู่กบั ความสงบ ให้เราค่อยๆ สะสมบุญบารมี ค่อยๆ
ท�ำไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งถ้าบุญและบารมี ของเราเต็มการที่
พวกเราจะเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า อริยบุคคลนั้น ย่อมไม่
ยากส�ำหรับพวกเรา ขอให้เราจงปลูกต้นศรัทธาให้เหนียวแน่น
ถ้าเราปลูกต้นศรัทธาให้เหนียวแน่นแล้ว พลังแห่งบุญนั้นจะ
เกิดขึ้นกับเราอย่างมหาศาล  
เมื่ อ พลั ง บุ ญ เกิ ด ขึ้ น กั บ พวกเราอย่ า งมหาศาล เรา
น้อมจิตน้อมใจของเรานั่งภาวนาไปอย่างนี้ จะได้ก็ชั่งไม่ได้ก็ชั่ง
เราไม่ต้องต�ำหนิตัวเราเองว่าเลวหรือดี ถ้าเราต�ำหนิตัวเองว่า
เรานัง่ กัมมัฏฐานแล้วไม่ได้อะไรเลย มีแต่ความเจ็บปวดทางกาย
มีแต่ความคิดฟุง้ ซ่านแส่สา่ ยไปในทางกามารมณ์ทงั้ หลาย ขอให้
เราจงพิจารณาว่าไม่เป็นไร เวทนามันเกิดเราก็รู้ เวทนาทีม่ นั เกิด
ทางกายก็ดี เกิดทางใจก็ดี ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเวทนา อันนี้แหละ
เรียกว่า ปัญญามันเกิดขึ้นแล้ว  
ปัญญาทีม่ นั เกิดขึน้ ทีม่ นั ตามรูว้ า่ นีค่ อื เวทนาทางกายนะ  
นี่คือเวทนาทางใจนะ ปัญญามันแยกแยะออกแล้วว่า กายก็คือ
กาย  ใจก็คือใจ มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยสักนิดเดียว อันนี้เรียก
ว่า เราปฏิบัติมาถูกทางแล้ว ถ้าเราไม่มีปัญญา เราก็ไม่สามารถ
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ที่จะรู้เห็นว่าอันนี้เป็นเวทนาทางใจ อันนี้เป็นเวทนาทางกาย  
ถ้าเรารู้เห็นเท่าทันมัน แยกแยะออกเป็นส่วนๆ ระหว่าง
รูปกับนาม ถ้าเราสามารถแยกรูปกับนามได้ นามนั้นคืออะไร
คือสิ่งที่มันมองไม่เห็น แต่มันมีความรู้สึกได้ อุปมาง่ายๆ ว่า
อย่างเช่นเราปวดขา ปวดหลังหรืออะไรก็แล้วแต่ เราจับต้อง
มันไม่ได้ แต่เรารู้สึกได้ว่ามันปวด มันเจ็บ มันมีเวทนาเกิดขึ้นกับ
กาย หรือแม้แต่ใจของเรา มันคิดฟุ้งซ่านอะไรก็แล้วแต่ จิปาถะ
ไปทั้งหมด อารมณ์ของนามเราไม่สามารถจับต้องได้ เพราะ
มันเป็นนาม เป็นเพียงความคิดที่เกิดขึ้น เราไม่สามารถจับต้อง
ได้ แต่เรารู้สึกได้ รู้สึกด้วยอะไร รู้สึกได้ด้วยใจที่มันไม่สงบ ใจที่
มันฟุ้งซ่าน ใจที่มันเป็นทุกข์   ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วว่า รูปก็คือรูป
นามก็คือนาม มันแยกแยะออกจากกันในขันธ์ ๕  
ขันธ์ ๕ ที่มี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูปก็สัก
แต่ว่ารูป ไม่ใช่ตวั ตนไม่ใช่บคุ คลเราเขา ทุกอย่างเปลีย่ นแปลงได้
ตลอดเวลา มันไม่มอี ะไรเที่ยงแท้ในขันธ์ ในรูปร่างกายนี้   
ส่วนนามก็คอื เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นามเป็น
เพียงอาการรับรู้ และเสวยอารมณ์เท่านัน้ เอง  
ถ้าเรารู้ว่าอันนี้คือนาม อันนี้คือรูป เรามีปัญญาแยกรูป
แยกนามได้ เราก็จะเป็นผู้ไม่คิดมาก อะไรเกิดขึ้นกับเรา เราก็
จะมีความสุขเกิดขึ้นภายในใจของเรา เพราะอะไร เพราะเรารู้
เท่าทัน  มีปัญญารู้เท่าทัน ระหว่างรูปกับนาม  
และก็ขอฝากให้พวกเราได้คดิ และพิจารณาว่า ในร่างกาย
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ของเรานี้ ที่เราอุบัติบังเกิดมาได้ ก็อาศัยธาตุแห่งพ่อและแม่ คือ
ธาตุดิน น�้ำ ลม ไฟ ตัวเรานัน้ เป็นวิญญาณธาตุหรือจิตวิญญาณ
เท่านั้นเอง ส่วนร่างกายนั้นเป็นของพ่อของแม่ ถ้าเราน้อมเอา
กายมาประพฤติปฏิบัติ ก็เหมือนเอาพ่อเอาแม่ของเรานั้นมา
ประพฤติมาปฏิบัตดิ ้วย
ถ้าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติ ไม่ได้ท�ำความดี ถ้าเราไป
สร้างความชัว่ ให้มนั เกิดขึน้ อุปมาอุปมัยก็เหมือนเอาพ่อและเอา
แม่ไปสร้างความชั่วด้วย  
เราต้องหมั่นสร้างความดี ความดีนั้นที่เราได้ร่างกาย
อันประเสริฐนี้มาบ�ำเพ็ญบารมีได้ สรรพสัตว์ทงั้ หลายน้อยใหญ่
ไม่สามารถทีจ่ ะบ�ำเพ็ญบารมีได้ มีแต่มนุษย์เท่านัน้ จึงจะบ�ำเพ็ญ
บารมีได้
ขอให้พวกเราทั้งหลายเมื่อมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์
ได้เกิดเป็นผู้ประเสริฐแล้ว ขอให้พวกเธอทั้งหลาย จงประพฤติ
ปฏิบัติเดินทางสายกลาง เข้าสู่ความเป็นอริยบุคคล อริยเจ้า
ในพระศาสนาให้ได้   
วั น นี้ ก็ ข อพู ด เพี ย งเท่ า นี้ ขอให้ พ วกเธอทั้ ง หลายจง
ประพฤติปฏิบัตินั่งกัมมัฏฐาน ก�ำหนดสติ “พุทโธ” อีกชั่วขณะ
หนึ่ง...
ค่อยๆ ก�ำหนดตั้งสติไว้ที่เปลือกตา แล้วค่อยๆ ภาวนา
ว่า ลืมหนอ  ลืมหนอ ให้ได้ ๙ ครั้ง แล้วค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้น
อย่างช้าๆ  
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ก�ำหนดสติสัมปชัญญะ เราจะแผ่กุศลผลบุญที่พวกเรา
ทัง้ หลายได้บำ� เพ็ญแล้วในวันนี้ ให้สรรพสัตว์นอ้ ยใหญ่ จะใช่ญาติ
ของเราก็ดี ไม่ใช่ญาติของเราก็ดี ขอสรรพสัตว์ทงั้ หลายน้อยใหญ่
นั้น จงได้อนุโมทนาในกุศลผลบุญที่พวกเราทั้งหลายจะอุทิศ
ให้น  ี้ ขอท่านทัง้ หลายจงมารับบุญบารมี รับกุศลผลบุญจากพวก
ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ
พวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐานบารมี
ขอธรรมอั น ใดที่ อ งค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ตั้ ง แต่
องค์ ต ้ น ธรรมต้ น ธาตุ สมเด็ จ องค์ พ ระปฐมบรมครู จ นถึ ง
องค์สมเด็จสมณโคตมะ ขอธรรมอันใดที่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ที่ตรัสรู้มากกว่าเม็ดทรายในท้องของมหาสมุทร และเหล่า
พระอริ ย เจ้ า ทั้ ง หลาย อั น มี พ ระอรหั น ต์ ทั้ ง หลาย ขอธรรม
อันใดทีป่ ระเสริฐเกิดขึน้ แล้ว  ขอข้าพระพุทธเจ้าทัง้ หลายได้รเู้ ห็น
ธรรมนัน้ ตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ
พระองค์ พระอรหันต์ทงั้ หลายทุกๆ พระองค์  
ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ทั้ ง หลายขอตั้ ง จิ ต อธิ ษ ฐานบารมี
ถ้ามาดแม้นว่าข้าพระพุทธเจ้าทัง้ หลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
อยูใ่ นภพน้อยใหญ่ เกิดชาติไหนๆ ก็แล้วแต่ ขอให้ขา้ พระพุทธเจ้า
ทั้ง หลาย จงได้ ใ กล้ ชิด พระพุ ท ธศาสนา มีศ รั ท ธาอั น ตั้ง มั่ น
ไม่คลอนแคลน มีปัญญารู้หลักธรรมค�ำสอนขององค์สมเด็จ
พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้า ยินดีในการให้ทาน รักษาศีล เจริญ
ภาวนา และมีศีล สมาธิ ปัญญาเป็นที่ตั้ง ขอกุศลผลบุญที่
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ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้กระท�ำแล้วในวันนี้ ขอบารมีธรรมที่
ข้าพระพุทธเจ้าทัง้ หลายได้กระท�ำดีแล้วในอดีตชาติทุกๆ ชาติที่
ผ่านมา นับชาติไม่ถ้วนแล้ว  ขอความดีทั้งหลายที่เป็นบารมีเก่า
จงมาสมทบกับบารมีใหม่ที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้บ�ำเพ็ญ
แล้วในวันนี้ จงเป็นตบะ เป็นเดช เป็นเดชะให้ข้าพระพุทธเจ้า
ทั้งหลาย เกิดมีปัญญา ปุญญานิ ปรโลกัสมิง ปติฏฐา โหนติ
ปาณินันติ บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งโลกนี้ แ ละโลกหน้ า
เมื่อบุญทั้งหลายเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งโลกนี้และโลกหน้า
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมเอาบารมีเก่าพร้อมสมทบกับ
บารมีใหม่เป็นบุญเป็นบารมีที่ให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เข้า
ถึงพระสัจธรรม  คือธรรมแห่งความเป็นจริง  คือธรรมแห่งความ
หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้  
ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ทั้ ง หลายแม้ จ ะเป็ น ผู ้ มี ป ั ญ ญาน้ อ ย
ด้อยความรู้ แต่ขอให้ความที่อธิษฐานบารมีของข้าพระเจ้าทั้ง
หลาย สัจจบารมี ขันติบารมี วิริยะบารมี บารมีทั้ง ๓๐ ทัศ
ที่ พ ระพุ ท ธองค์ ท รงตรั ส ไว้ ดี แ ล้ ว และทรงปฏิ บั ติ ดี แ ล้ ว ใน
๑๐ ชาติใหญ่ๆ ขอธรรมอันใดที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึง
ปรารถนาเห็นธรรมนั้น ขอปัญญาญาณทั้งหลายจงบังเกิดขึ้น
ในมโนทวารของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอปัญญาที่เกิดขึ้น
ในมโนทวารของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้น จงเป็นปัญญาที่
เห็นแจ้งรู้จริง  ไม่ใช่เป็นมโนที่ไม่ใช่ความจริง ขอความไม่จริงทั้ง
หลายอย่าพึงบังเกิดขึน้ มีกบั ข้าพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย ขอปัญญา
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ที่เกิดขึ้นนัน้   จงเป็นปัญญาแห่งความแจ่มแจ้ง  และความรู้จริง
ในพระสัจธรรม มาดแม้นถ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายยังเวียน
ว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร  ขอค�ำว่า “ไม่มี” อย่าพึงบังเกิดขึ้นกับ
พวกข้าพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย ขอให้พวกข้าพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย
ได้ท�ำทานในพระพุทธศาสนาหาบุคคลใดเปรียบไม่ได้ในโลก
นี้ ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้ามาดแม้นว่ามีบุญบารมีพอ  
ขอให้เกิดทันพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งองค์ใด เมื่อฟังพระสัจธรรม
แล้วขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทัง้ หลายได้ บรรลุมรรค ผล นิพพาน
ทั น ที ทั น ใด ตุ ลิ ฏ ะ ตลิ ฏั ง กะสิ ก ะ กะสิ กั ง จงประสิ ท ธิ แ ก่
ข้าพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย
พุทธัง อิทธิ ฤทธิ นิมิตตัง นะชาลีติ ธัมมัง อิทธิ ฤทธิ  
นิมิตตัง นะชาลีติ สังฆัง อิทธิฤทธิ นิมิตตัง นะชาลีติ ขอให้ข้า
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย นิพพานัง ปัจจะโย โหตุ จงเข้าถึงนิพพาน
เป็นปัจจัยด้วยเทอญ สาธุ
ต่ อ ไปพวกเราจงนอบน้ อ มหมอบกราบองค์ ส มเด็ จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระธรรม และพระสงฆ์
ตลอดจนคุณบิดามารดา คุณครูบาอุปัชฌาอาจารย์ท่ปี ระสิทธ์
ประสาทให้เรามีความรู้  ด้วยการนอบน้อมจากใจของเราจริงๆ
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การสะสมบุญนั้นย่อมน�ำสุขมาให้
ก่อนอื่นนั้นก็ขอเจริญศรัทธาธรรมกับบรรดาญาติโยม
ทัง้ หลาย ทีไ่ ด้นอ้ มเอากาย วาจา ใจเข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบตั ิ  
เมื่อเรานั่งแล้วอย่าพึ่งหลับตา ลืมตาไว้ เมื่อเราลืมตา
ไว้แล้วค่อยๆ น้อมเอาสติ สติคอื ความรู้สกึ เอาความรู้สกึ นัน้ จับ
ไว้ทเี่ ปลือกตา  เมือ่ เราจับไว้ทเี่ ปลือกตาแล้ว ค่อยๆ ภาวนาให้ได้
๙ ครั้งว่า หลับหนอ หลับหนอ ให้ได้ ๙ ครัง้    
เมื่อครบ ๙ ครั้งแล้ว เราก็น้อมเอาสติสัมปชัญญะมาตั้ง
ไว้ที่ปลายจมูกของเรา หายใจเข้ารู้ “พุท” หายใจออกรู้ “โธ”
ภาวนา “พุทโธ” โดยใช้ใจของพวกเรานัน้ ใช้ใจของพวกเราจับ
มาที่ภาพพระพุทธรูป ก�ำหนดให้เห็นเป็นพระพุทธรูปอยู่ที่ใจ
ของเรา ถ้าใจของเรานั้นก�ำหนดสติภาวนาจับภาพพระพุทธรูป
เป็นอารมณ์ได้ อันนี้เรียกว่าสมถกัมมัฏฐาน คือกัมมัฏฐานที่
สงบ ระงับดับกิเลสได้เพียงชั่วครู่หนึ่งเท่านัน้ แต่ก็ยังดีท่เี มื่อเรา
ประพฤติปฏิบตั แิ ล้ว  เราน้อมเอาพระพุทธรูปนัน้ มาตัง้ ไว้ภายใน
ใจของเรา  
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ถ้าเกิดว่าเราหลับตาแล้ว ยังมองไม่เห็นภาพพระพุทธรูป
นั้น ก็ให้เราลืมตา ลืมตามองมาที่พระพุทธรูป เมื่อเรามองแล้ว
เราจ�ำได้ ถ้าเราจ�ำได้แล้ว เราก็หลับตาอีกครั้งหนึ่ง ท�ำอย่างนี้
สลับไปเรื่อยๆ จนกว่าใจของเรานั้นจะอยู่กับ “พุทโธ” อยู่กับ
ความรู้ อยู่กับองค์พุทธะคือพระพุทธเจ้าของเรา และให้เรา
นั้นส�ำรวมระวังจะไม่ต�ำหนิตัวเอง ว่าปฏิบัติได้หรือปฏิบัติไม่ได้
ชั่งมัน ไม่ต้องสนใจ สนใจอย่างเดียวว่า วันนี้เราได้มีโอกาสได้
สร้างความดีอกี หนึง่ วันก่อนทีพ่ ระอาทิตย์จะดับ ถ้าพระอาทิตย์
ดับลงแล้วนั่นแหละเรียกว่าเราได้ตายลงแล้วอีกหนึ่งวัน  
แต่ก่อนทีเ่ ราจะตาย ภายในหนึง่ วันนีก้ ข็ อให้เราทัง้ หลาย
จงยึดมั่นตั้งมั่นอยู่กับความดี ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นอยู่กับความ
ดีแล้ว  แม้วันนี้พวกเราต้องตาย ไม่มีใครที่เกิดมาแล้วจะไม่ตาย
ในวันนี้ ตายทุกคน พรุ่งนี้ก็เกิดใหม่อีก วนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มี
ที่สุดสิ้น  
เมื่อไม่มีที่สุดสิ้นแล้ว เกิดมาวันหนึ่งวันหนึ่งนั้น ก็ให้เรา
พยายามทีจ่ ะภาวนา เพือ่ จะละอุปกิเลสทัง้ ๑๖ ข้อ ไม่ให้อปุ กิเลส
ทัง้ ๑๖ ข้อนัน้ มาสิงสถิตภายในจิตภายในใจของเราได้ ให้เราตัง้
สมาธิคอื ความตัง้ ใจมัน่ ให้เกิดขึน้ ตัง้ อยูภ่ ายในใจของเรา อย่าให้
มันเสียเวลาเปล่าๆ เสียเวลาไปแต่ละวัน เราจะเป็นผู้อยู่อย่าง
ผู้มีคุณค่า เราจะไม่อยู่เพื่อฆ่าชีวิตไปวันๆ หนึ่ง แต่เราจะท�ำชีวติ
ของเรานั้นให้มคี ่า เพื่อพระโพธิญาณ  
พระโพธิ ญ าณก็ คื อ ความปรารถนาที่ จ ะได้ ถึ ง ความ
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หลุ ด พ้ น จากการเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด ในสั ง สารวั ฏ นี้ เราไม่
ปรารถนาที่จะมาจุติอุบัติบังเกิดแม้จะเป็นเทวดา เป็นพรหม
เราก็ ไ ม่ ต ้ อ งการ เราต้ อ งการอย่ า งเดี ย วคื อ พระนิ พ พาน
พระนิพพานทีเ่ รากล่าวกันอยูต่ ลอดเวลาว่า นิพพานะ ปัจจโย โหตุ
เราปรารถนาพระนิพพาน  
เมือ่ เราปรารถนานัน้ เรียกว่าอธิษฐานบารมี เมือ่ อธิษฐาน
บารมีเราปรารถนาแล้ว เราก็ต้องตัง้ ใจที่จะท�ำความเพียร เพื่อ
ให้ห ลุ ด พ้ น จากอาสวะกิ เ ลสทั้ ง หลาย ที่ ล ้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น
กองทุ ก ข์ ทั้งหมดทั้งสิ้น เมื่อเราน้อมเอากาย กายคือเป็นส่วน
ของพ่อกับแม่ที่ให้เรามา แต่ใจนั้นเป็นของตัวเราเอง เราจง
พยายามที่จะสร้างมโนคือความนึกคิด นึกไปก่อน เรายังไม่เก่ง
เราก็นึกไปก่อน นึกให้เห็นภาพพระพุทธรูปให้ได้ นึกไปก่อน
ใช้มโนไปก่อน มันเป็นสัญญา  
สัญญาคือความจ�ำ  เราดูสัญญาคือความจ�ำของเราว่า  
แม้แต่พระพุทธรูปนัน้ สัญญาของเรานัน้ จะจ�ำภาพพระพุทธรูป
ได้รึเปล่า ถ้าสัญญาคือความจ�ำของเราไม่ดี เราก็ไม่สามารถที่
จะจ�ำภาพพระพุทธรูปได้ สัญญามันเป็นนาม เป็นนามที่จับต้อง
ไม่ได้ สัญญาเมื่อเราทั้งหลายจ�ำได้ อันนั้นเรียกว่าสัญญาเป็น
ความทีม่ นั่ คง คือเป็นการทีเ่ ราสามารถใช้สญ
ั ญาจ�ำได้ในแต่ละสิง่   
เมื่อเราประพฤติเราได้น้อมเอาการปฏิบัติขึ้นมา เราจง
สละอารมณ์ที่ไม่ดีออกไป เราจงสละอารมณ์ที่มันท�ำให้ใจของ
เราขุ่นมัว มันท�ำให้ใจของเราเป็นทุกข์ มันสร้างอารมณ์ให้ขันธ์
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ทัง้ ๕  เวทนาทัง้ หลายทีเ่ กิดขึน้ กับกาย มันท�ำให้เราเจ็บปวด มัน
ท�ำให้เราเมื่อย  ท�ำให้เราขี้เกียจ เราจงพยายามผลักใสสิ่งเหล่า
นี้ออกไปจากใจของเรา  
ถ้าใจของเราไม่มีกิเลสแล้ว ก็เหมือนกับใจของเราสว่าง
ใจของเราสะอาด เมื่อใจของเราสว่าง ใจของเราสะอาดแล้ว
คราวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น มันก็เกิดความสุข ความสุขมันก็จะ
เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา เมื่อความสุขเกิดขึ้น เราก็ไม่อยาก
จะได้ความทุกข์  เพราะทุกข์มันก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ ทุกข์
มันเข้ามาไม่ได้ถ้าใจของเราเป็นสุขแล้ว
เราจงพยายามสร้างความสุขให้เกิดขึน้ ภายในใจของเรา
ให้ได้ เราจะผลักใสความทุกข์ทงั้ หลายทีม่ นั เกิดขึน้ กับใจออกไป
ให้หมด เพราะเราไม่ต้องการ  
ความสุขเราจะสร้างได้อย่างไร นึกถึงอารมณ์ใดก็ได้  
ที่เรานึกแล้วมันมีความสุข และมันเป็นบุญที่เกิดขึ้น อย่างถ้า
ญาติโยมทั้งหลายเคยไปถวายเทียน ๙ วัดกับอาตมาภาพ ให้
โยมนึกถึงว่า การไปถวายเทียนมีความสุขอย่างไร  
ถ้าเรานึกถึงการที่ว่า เรานึกแล้วอารมณ์ที่มันจะเกิดขึ้น
มันจะมีความสุขเกิดขึน้ กับเรา ก็ให้เราทุกคนจงนึกถึงอารมณ์นนั้   
นึกถึงปิติ นึกถึงธรรมะที่มันเกิดขึ้นในใจ บุญแม้แต่ท�ำครัง้ เดียว
เท่านั้น แต่ถ้าพวกเราทุกคนนึกถึงบุญบ่อยๆ บุญนั้นจะสั่งสม
หนีบาปที่มันจะเกิดขึ้น ถ้าเรานึกถึงบาป บาปนั้นมันก็จะเกิดขึ้น
ภายในใจของเรา  
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ถามตัวเองว่า เราจะสะสมบุญหรือเราจะสะสมบาป ให้
มันมานัง่ ภายในจิตภายในใจของเรา ถ้าเราสะสมบาปเราก็จะพบ
แต่ความทุกข์ ชีวิตทั้งชีวิตของเราจะไม่เคยรู้จักความสงบและ
ความสุขทีเ่ กิดขึน้ จากบุญ ถ้าเรานึกถึงบุญบ่อยๆ มันจะท�ำให้เรา
มีความสุข มันจะท�ำให้เราอิ่ม ท�ำให้เราเกิดปิตขิ ึ้นมา พยายาม
นึกถึงบุญบ่อยๆ สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโยติ การสะสมบุญนั้น
ย่อมน�ำสุขมาให้
ในเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ว เราจะสะสมบาปเพื่ออะไร ท�ำไม
เราไม่สะสมบุญ ถ้าเราสะสมบุญได้อยู่บ้านนึกถึงบุญก็เกิดขึ้น
เพราะบุญนั้นมันเกิดได้ทุกที่   ไม่ใช่เกิดได้ท่วี ัดอย่างเดียว จะไป
ไหนก็แล้วแต่ถ้าเรานึกถึงบุญ เราก็จะได้บุญตลอด ไม่ว่าจะเข้า
ห้องน�ำ  
้ อาบน�ำ้ หรือท�ำอะไรก็แล้วแต่ เรานัน้ จะเป็นผู้มคี วามสุข
ที่สุดในโลก คนอื่นจะมีความสุขอย่างเราหรือเปล่า แต่พวกเรา
นั้นจะเป็นหนึ่งในโลกที่มีความสุขมากที่สุด
ก็ จ ะขอพู ด แค่ นี้ ใ ห้ พ วกเราปฏิ บั ติ นั่ ง ภาวนาไปอี ก
สักพักหนึ่ง....
ค่อยๆ ตัง้ สติกำ� หนดสติไว้ทเี่ ปลือกตา เมือ่ ตัง้ สติกำ� หนด
ไว้ที่เปลือกตาแล้ว  ภาวนาว่า  ลืมหนอ  ลืมหนอ  ให้ได้ ๙ ครั้ง  
แล้วก็ยิ้มภายในใจว่าวันนี้เรามีโอกาสได้ท�ำบุญอีกหนึ่งวันแล้ว  
เพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีโอกาสได้ท�ำบุญอีกรึเปล่า ให้เราอยู่
กับปัจจุบัน อยู่กับขณะนี้ ว่าสิ่งที่เราท�ำนัน้ มันเป็นบุญมหาศาล
เพราะการเจริญภาวนานับว่าเป็นบุญที่สูงที่สุด ที่องค์สมเด็จ
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเอาไว้ สวดมนต์เหมือนยาทา
วิปสั สนาเหมือนยากิน เพราะฉะนัน้ แล้ว จะเป็นยาทาหรือยากิน
มันก็เป็นยาเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้น
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ให้มองด้วยปัญญา
ก็ ข อให้ พ วกเราจงน้ อ มเอากาย วาจา ใจ ปฏิ บั ติ
พระกัมมัฏฐานสักเล็กน้อย เพราะเราได้เจริญมนต์ภาวนามาก็
พอสมควรแก่กาละแก่เวลาแล้ว  
การทีพ่ วกเราทุกคนนัน้ ได้เจริญสวดมนต์ภาวนา ได้ชอื่ ว่า
เราได้ทำ� กัมมัฏฐานแบบไม่รตู้ วั คือเราได้ภาวนาใจสงบ ใจจดจ่อ
อยู่กบั ค�ำภาวนา คือการทีพ่ วกเราได้สวดมนต์ภาวนามันจะรู้สกึ
เหนือ่ ย เมือ่ มันเหนือ่ ยมันจะหยุดคิด ถ้ามันไม่เหนือ่ ยไอ้ความคิด
นั้นมันคิดเรื่อยเปื่อย ตามสังขารที่มันปรุงแต่ง  
เพราะฉะนั้นแล้ว เมื่อสังขารมันปรุงแต่งขึ้นมา เพราะ
เหตุปัจจัยคือใจของเรา เราท�ำใจของเราให้สงบลงไม่ได้ เมื่อเรา
ทั้งหลายท�ำใจของเราให้สงบลงไม่ได้ ความวุ่นวายทางอาการ
ของจิต  มันก็ฟุ้งซ่านแส่ส่ายไปตามอารมณ์เหล่านัน้   
แต่ทว่าเราทั้ง หลายได้เจริญมนต์ ภาวนาแล้ วใจสงบ
แนบนิง่   เหมือนนักปราชญ์ทงั้ หลายท่านได้กล่าวไว้ว่า เราจะหา
ทีส่ งบสักร้อยที่ สู้เราท�ำใจของเรานัน้ ให้สงบไม่ได้ เราจะตามหา
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คนดีสักร้อยคน สู้เราท�ำตัวของเราให้ดนี ั้นไม่ได้
เพราะฉะนั้นแล้วเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้น ในขณะนี้ก็ให้เรา
ภาวนาดูรู้อยู่ตามลมหายใจเข้าออก ภาวนาเข้าก็ให้รู้ว่า “พุท”  
ภาวนาออกก็ให้รู้ว่า “โธ”
พระพุ ท ธองค์ นั้ น พระองค์ ท รงสั่ ง สอนเวไนยสั ต ว์
ค� ำ สั่ ง สอนของพระองค์ นั้ น มี ม ากมาย แต่ จ ะขอยกเอาใน
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นพระธรรมบทแรกที่พวกเรา
ทุกคนได้เจริญมนต์ และได้สวดในพระธัมมจักจบไปแล้วนั้น
มีอยู่ตอนหนึ่ง พระพุทธเจ้า พระองค์ทรงตรัสว่า “อิทังโข ปะนะ
ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง ฯ ชาติปิ ทุกขา, ชะราปิ ทุกขา,
มะระณัมปิ ทุกขัง, โสกะปะริเทวะทุกขะ โทมะนัสสุปายาสาปิ
ทุกขา, อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข,  ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข,
ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง, สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา
ทุกขา ฯ” พระองค์นนั้ ทรงยกเอาเรื่องทุกข์มาสอนให้พวกเรา  
พระองค์ ท รงให้ พ วกเราเห็ น ว่ า การอุ บั ติ บั ง เกิ ด ก็ ดี
การแก่ก็ดี การเจ็บก็ดี การตายก็ดี การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก
ทีพ่ อใจก็ด  ี ล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์ทงั้ หมดทัง้ สิน้ ถ้าพวกเรา
ทั้งหลายได้ลอง ได้มอง ได้ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง ว่าสิ่งที่
พระองค์ทรงสอนนัน้ คือสอนให้เรารู้จกั ว่าสิง่ เหล่านีค้ อื ทุกข์ ถ้า
เรามองด้วยปัญญาของเรา ปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิ คือมีความ
เห็นทีถ่ กู ต้อง  เมือ่ เรามองด้วยปัญญาในสิง่ นี้ พระองค์ทรงสอน
ให้เรารูจ้ กั ทุกข์นนั้ ก็เพือ่ จะให้พวกเราทัง้ หลายละออกจากความ
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ทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ให้พวกเราทัง้ หลายจมอยู่กับความทุกข์
แล้ววิธที เี่ ราจะแก้ทกุ ข์เหล่านีไ้ ด้อย่างไร ก็คอื การไม่กลับ
มาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนีอ้ กี ต่อไป และสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
นัน้ คือการภาวนา เมือ่ เราทุกคนได้ภาวนา ภาวนาล้างกิเลสในใจ
ล้างความเศร้าหมอง ล้างความทุกข์ ที่มันเกิดขึ้นในใจของเรา
ให้มันหมด ให้มันหาย อนุสัยกิเลสทัง้ หลายที่มันนอนเนื่องอยู่ใน
สันดานของพวกเรา ให้พวกเราจงพิจารณาว่า เรามีความเสื่อม  
เรามีความเจ็บ เรามีความตาย ในแต่ละวันๆ นั้น ให้เรามองว่า
เราอายุเท่าไหร่แล้ว เราจะอยูไ่ ด้อกี สักกีป่ ี เราจะอยูไ่ ด้อกี สักกีน่ ำ 
�้
แล้วถ้าเราไม่รบี ขวนขวายหนีความทุกข์เหล่านีใ้ ห้ได้ เราก็จะต้อง
กลับมาเวียนว่ายตายเกิดจมอยู่กับความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้
ตลอดกาลนาน  
เพราะฉะนั้นแล้ว เมื่อเรามองด้วยปัญญาทั้งหลาย ใน
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่พระองค์ทรงสอนให้เราทั้งหลายนั้น
รู้จักทุกข์ เราต้องพยายามที่จะหนีทุกข์เหล่านัน้ ไปให้ได้
ก็ขอพูดแค่น้ใี ห้เราเจริญภาวนาต่อไปอีกสักพักหนึ่ง...
ค่อยๆ ลืมตาขึ้นอย่างช้าๆ ต่อไปตั้งจิต ส�ำรวมจิตให้
เป็นหนึ่ง แล้วแผ่เมตตาไปทั่วอนันตจักรวาล ทั่วหมื่นโลกธาตุ
ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
อาตมาภาพมีนามว่า อนีโฆภิกขุ ขอตั้งกัลยาณจิต ขอ
บุญทัง้ หลายทีเ่ กิดขึน้ แล้วแก่พระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนญาติโยมที่
ได้สาธยายมนต์เจริญภาวนา ขอบุญใดที่บังเกิดขึ้นกับญาติโยม
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และพระภิกษุสงฆ์ ขออนุโมทนาสาธุการ และบุญใดทีเ่ กิดขึน้ กับ
ข้าพเจ้าอนีโฆภิกขุ ขอให้พวกท่านทัง้ หลายได้ส่วนบุญนี้เทอญ
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บุญมหาศาล
เราทุกคนนั้นที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นับว่าเป็นบุญมหาศาล  
เพราะการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยาก เมื่อเรามีโอกาสได้
เกิดเป็นมนุษย์นับว่าเป็นบุญมหาศาล และเรายังได้เกิดทัน
พระพุ ท ธศาสนา นั บ ว่ า เราได้ บุ ญ อีก ต่ อ หนึ่ ง เป็ น มหาบุ ญ
เป็นบุญใหญ่ ที่เราทั้งหลายได้มารักษาศีลอุโบสถก็ดี  
การที่เรารักษาศีลนั้นก็เป็นนาบุญนาหนึ่ง เราให้ทาน
ให้ข้าวให้นำ�้ แก่พระภิกษุสงฆ์อันนัน้ เรียกว่า “ทาน” ก็เป็นนาอีก
นาหนึ่ง และเราก�ำลังปฏิบัติภาวนากันอยู่ตรงนี้  
การปฏิบัติภาวนานี้ การที่จะให้ใจของเราสงบไม่คิด
ฟุ้งซ่านแส่ส่ายไปในทางกามารมณ์ทงั้ หลาย  การที่เราจะท�ำใจ
ของเรานั้นให้สงบตัง้ มั่นได้เป็นเรื่องยาก  
พระพุทธองค์พระองค์ก็ทรงตรัสว่า การที่เราท�ำใจให้
สงบตั้งมั่นโดยไม่คดิ ไปถึงอนาคต ไม่คิดถึงอดีต อยู่กับอารมณ์
ปัจจุบนั   มีความสงบตัง้ ขึน้ อยู่ในปัจจุบนั จึงเป็นบุญทีส่ งู ทีส่ ดุ ใน
พระพุทธศาสนา เราจะให้ทานร้อยครัง้ เราจะรักษาศีลร้อยครัง้
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สูท้ ำ� ใจของเรานัน้ ให้สงบเพียงครัง้ เดียวไม่ได้ ใจของเราสงบเพียง
แค่ช้างสะบัดหู งูแลบลิ้น มีบุญสูงเท่ากับ ๑ โยชน์ด้วยกัน  
เราเกิดมาเป็นปุถชุ นด้วยกันหมดทุกคน เมือ่ เราทัง้ หลาย
ได้เกิดเป็นปุถชุ นเป็นคนธรรมดา เราย่อมสร้างกรรมทัง้ ทีเ่ ป็นบาป
และก็เป็นบุญขอให้เราทุกคนลองนึกถึงว่าปีหนึ่งนั้นมี ๓๖๕ วัน
๓๖๕ วันเป็น ๑ ปี แต่เราทุกคนนัน้ ได้มารักษาศีลอุโบสถปีหนึ่ง
แค่ ๑๒ วันเท่านัน้ เอง คือ ๑๒ วันพระ เราลองคิดดูวา่ ระหว่างบาป
กับบุญนัน้ เราท�ำอะไรมากกว่ากัน เราอยู่ทางโลก ๓๐๐ กว่าวัน
แต่อยูท่ างธรรมนัน้ เพียงแค่ ๑๒ วัน เราน้อมเอากาย เอาใจ วาจา
มาประพฤติมาปฏิบตั ธิ รรมแล้ว ก็อย่าให้เสียเวลาเปล่าในการที่
เรามาประพฤติปฏิบตั ธิ รรม แม้เวลาทีเ่ รามาตัง้ แต่หกโมงเช้าถึง
หกโมงเย็น เป็นระยะเวลาแค่ ๑๒ ชัว่ โมงเท่านัน้ เราต้องพยายาม
ที่จะส�ำรวมรักษาใจของเรา ไม่ให้เผลอไผลไปกับความชั่ว กับ
กิเลสทัง้ หลาย ทีม่ นั เกาะกุมร้อยรัดเราเอาไว้ไม่ให้เราท�ำความดี  
เราสวดมนต์ กั น ประมาณถ้ า นั บ ในโบสถ์ ด ้ ว ยก็ ๒
ชั่วโมงกว่าๆ แล้วเราได้มานั่งกัมมัฏฐานภาวนา การสวดมนต์
เยอะๆ นั้น ถ้าเราไม่ขี้เกียจในการสวด มันก็จะได้บุญระดับหนึ่ง
แต่มันยังได้ไม่ถงึ บุญมหาศาล  
บุญมหาศาล คือบุญทีท่ ำ� ให้ใจของเราสงบ การทีจ่ ะท�ำให้
ใจของเราสงบนัน้ เราต้องตัง้ มั่นอยู่กับอารมณ์ปัจจุบัน  
อารมณ์ปัจจุบันก็ให้เราภาวนา หายใจเข้ารู้ว่า “พุท”   
หายใจออกรู้ว่า “โธ” ภาวนาเข้าพุท ออกโธ เข้าพุท ออกโธ  
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ภาวนาอยู่อย่างนี้จนกว่าใจของเราจะสงบ  
เมื่อใจของเราสงบแป๊บนึงแล้ว นั่นแหละได้ชื่อว่าเราไม่
ขาดทุนกับการที่เราได้สละจากบ้านจากเรือนมาวัดมาปฏิบัติ
ธรรม ๑๒ ชั่วโมงใน ๑ วัน
ถ้าเราภาวนาเข้าพุท ออกโธ แล้วมันยังคิดอยู่ ก็ให้เรา
ลองกลั้นหายใจ คือลองไม่หายใจดูสักแป๊บหนึ่ง ใจของเราหรือ
ความคิดของเรานัน้ มันจะสงบตัง้ มั่นขึ้น เอาแค่นิดเดียวไม่ต้อง
เอามาก
เวลา ๑๒ ชัว่ โมง ทีเ่ รามาอยูว่ ดั นัน้ ถ้าใจของเราสงบเพียง
แค่ ๑ นาที ไม่ตอ้ งเอามาก ๑ นาทีในระยะ ๑๒ ชัว่ โมง เป็นบุญคุม้
คุ้มกับการที่ญาติโยมทัง้ หลายได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติ ได้มา
รักษาศีลองค์อุโบสถศีล นับว่าคุ้มมากๆจริงๆ เพียงแค่ท�ำใจให้
สงบเพียงแค่นาทีเดียวนั้น  
ต่อไปก็ขอให้ญาติโยมทัง้ หลายนัง่ กัมมัฏฐานสักพักหนึง่ ...  
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หลักแห่งการปฏิบัติ
ต่อไปนีข้ อให้พวกเราพึงส�ำรวมสติสมั ปชัญญะ เอาความ
รู้สึกจับไว้ท่เี ปลือกตา แล้วค่อยๆ หลับตาลงอย่างมีสติ มีความ
รู้ในขณะที่เราทั้งหลายก�ำลังหลับตาลง  
เรื่องของจิตนั้น การที่จิตของเราทุกคนจะสงบได้นั้น
ครู บาอาจารย์ห ลายท่าน หลายองค์ท ่ า นสอนเอาไว้ มีห ลั ก
แห่งการปฏิบัติ คือเราต้องตัง้ ใจจริงๆ เราอย่าไปบังคับอารมณ์
ของตัวเอง  พยายามก�ำหนดและท�ำใจให้มันว่าง เราอย่าไปคิด
กับสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ถ้าเราท�ำได้อย่างนี้ เดี๋ยวจิตของเรามันก็จะ
สงบลงเอง  
ถ้ า เรายั ง ติ ด อยู ่ กั บ การคิ ด โน่ น คิ ด นี่ คิ ด เรื่ อ ยเปื ่ อ ย
คิดแล้วท�ำให้ใจเป็นทุกข์ ท�ำให้ใจไม่เป็นสุข เพราะความคิดตัว
เดียวเท่านั้น เราต้องท�ำใจของเราให้รู้จักค�ำว่า “สงบ” เสียก่อน
ถ้าเราท�ำใจของเราว่างให้ได้ ตัวนีแ้ หละส�ำคัญ เราต้องฝึกมันให้
ดีๆ เมื่อเราฝึกให้มันรู้จักค�ำว่า “ว่าง” ได้แล้วใจของเราก็จะสงบ  
ถ้าเรายังไม่ยอมให้ใจของเราว่าง ก็แสดงว่าจิตใจของเรา
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นั้นมันก็ไม่สงบ เหมือนกับที่พวกเราทั้งหลาย ก�ำลังนั่งปฏิบัติ
กัมมัฏฐานกันอยู่ขณะนี้ ให้เราคอยสังเกตว่าใจของเราไม่ว่าง
มันก็ไม่สงบ เมื่อใจของเราไม่สงบ ใจของเราว้าวุ่นเรื่องต่างๆ
นานา มันก็เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมา  
แต่ในขณะเดียวกันที่ใจของเรานั้นมันสงบ มันก็จะไม่ไป
ยึดมั่นอะไรทัง้ สิ้น มันถึงได้เงียบไปหมด เราตื่นมากระทบทางหู
ก็ดี ทางกายก็ดี ความปวด ความเจ็บก็ดี ขอให้เราพิจารณาว่า
นี่เป็นอาการของเวทนา  
เมื่อเราฝึกประพฤติปฏิบัติแล้ว ถ้าใจของพวกเราทุกคน
นั้นสงบดีแล้ว ก็จะเกิดเป็น
๑. ขณิกปิติ คือปิติชั่วขณะหนึ่ง เราจะรู้สึกเหมือนว่า
ฟ้าแลบ อาจจะมีเป็นแสงปรากฏเกิดขณะที่เราท�ำสมาธิ  
๒. โอกกันติกาปิติ คือมีปิติเป็นระลอกๆ รู้สึกซู่ซ่า รู้สึก
เหมือนขนลุกพอง  
๓.  อุเพงคาปิติ บางครัง้ รูส้ กึ เหมือนใจมันฟู มันมีความสุข
อย่างบอกไม่ถูก รู้สึกว่าตัวมันเบา หรือเปล่งอุทานออกมา หรือ
แสดงอาการต่างๆ รู้สกึ ซาบซ่านไปทัว่ ร่างกาย มีความรู้สกึ สงบ  
มีความสุขกับปิตทิ ี่มันเกิดขึ้นกับใจของเราที่มันสงบ  
อาการเหล่านี้มันเป็นของประกอบกับสมาธิ เป็นผล
ที่เกิดขึ้น บางทีก็เรียกว่าอุปาทาน ให้เราพิจารณาในกฎแห่ง
พระไตรลักษณ์ ว่าร่างกายของเราเป็นสิ่งที่น่ากลัว น่าโสโครก
คือจะมองเห็นกาย ใจของเราสงบขึ้นมาเราจะเห็นว่าสิ่งที่อยู่
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ภายในของเรานัน้ เป็นสิ่งโสโครกสกปรก เป็นของที่น่ารังเกียจ
ยิ่ง นั ก แต่ ถ ้ า เรามองภายนอกก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ส กปรกเหมือ นกั น
สิ่งสกปรกภายนอกเรามองเห็น แต่เราอาจจะไม่เห็นถ้าเราไม่มี
ปัญญา เช่นมีขี้เล็บ ขี้ฟัน มีรังแค ผมสกปรก ขี้ตาอย่างนี้เป็นต้น
เรียกว่าความสกปรกภายนอก
ถ้ า เรามองข้ า งในด้ ว ยใจเราแล้ ว ก็ อ ย่ า งที่พู ด ให้ ฟ ั ง
แล้วว่า ข้างในก็ล้วนแต่เป็นสิ่งโสโครก สิ่งสกปรกที่มันอาศัย
อยู่ในร่างกายของเรา เมื่อมันอาศัยอยู่ในร่างกายของเรา หรือ
ร่างกายของบุคคลอื่นก็ดี ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่มีของสวยงาม
ทั้งหมดทั้งสิ้น เพียงแต่ว่ามีหนังหุ้มห่อเนื้อเอาไว้ เมื่อหนังมัน
หุ้มห่อเนือ้ เอาไว้ มันจึงท�ำให้เรานัน้ ไม่ได้เห็นของจริง  
เพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งที่มันจะเกิดปิติ อย่างที่พูดให้ฟัง
ตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่า รู้สึกเหมือนสายฟ้าแลบ เกิดปิติเป็น
ระลอกๆ ขนลุกพอง รู้สึกตัวเบาซาบซ่านไปทั่วร่างกาย เรา
ไม่ต้องไปสนใจอาการเหล่านั้น ให้เราคิดเพียงอย่างเดียวคือ
ท�ำอย่างไรก็ได้ที่จะให้ใจของเราตั้งมั่น และก็มีความว่างอยู่
ภายใน เกิดเป็นสมาธิขึ้นมา  
ขอให้เราจงพึงปฏิบัติไปอีกชั่วขณะหนึ่ง ก็จะขอหยุด
บรรยายธรรมะแค่นี้ ขอให้เราพยายามส�ำรวมจิต ว่าเรานั่งอยู่
ต่อหน้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว เราก�ำลังเข้าเฝ้า
พระองค์ เราจงพยายามท�ำจิตให้ว่างและสงบ ให้เกิดความ
ตั้งมั่นให้ได้...
ปกิณกะธรรมช่วงเข้าพรรษาของหลวงปู่ 103

ค่อยๆ ตั้งสติก�ำหนดไว้ที่เปลือกตา แล้วค่อยๆ ลืมตา
อย่างมีสติ ต่อไปให้พวกเราพึงส�ำรวมจิตให้สงบ แผ่กุศลผล
บุ ญ ไปให้ ถึ ง หมื่ น โลกธาตุ อ นั น ตจั ก รวาลโดยไม่ เ ลื อ กที่ รั ก
มักที่ชัง...
ข้ า พเจ้ า อนีโ ฆภิก ขุ ไ ด้ บ� ำ เพ็ ญ บุ ญ บารมี อั น ใดเกิ ด ขึ้ น
แล้วในวันนี้ ขอภิกษุและญาติโยมทั้งหลายจงมีส่วนได้ในผล
บุญที่ข้าพเจ้ากระท�ำแล้ว และเหล่าบรรดาภิกษุและญาติโยม
ทั้งหลายได้บ�ำเพ็ญบุญแล้วในวันนี้ อาตมาภาพขอตั้งกัลยาณ
จิ ต น้ อ มอนุ โ มทนาบุ ญ กั บ ญาติ โ ยมกั บ ทุ ก รู ป ทุ ก องค์ ด ้ ว ย
เศียรเกล้า...(สาธุ)
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ปฏิบัติพระกัมมัฏฐานเพื่ออะไร
ต่ อ ไปนี้ ใ ห้ พ วกเรานั่ ง ภาวนาก� ำ หนดจิ ต เข้ า รู ้ ออกรู ้  
หายใจเข้าพุท หายใจออกโธ ให้เรานั่งดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น
กับเรา อารมณ์อะไรก็แล้วแต่ ที่มันเกิดขึ้นกับเราในขณะที่เรา
ก�ำลังนั่งท�ำสมาธิ เข้ารู้ “พุท” ออกรู้ “โธ”  
ส่วนใหญ่แล้วความคิดของคนเรา จิตที่เป็นอกุศลคือจิต
ที่เราคิดในเรื่องบาปกรรมนั้นมันจะเกิดมาก ส่วนจิตคนเรานั้น
จิตหรือว่าความคิดนัน้ ทีม่ นั คิดแล้วจะเกิดเป็นบุญ เป็นกุศลหรือ
ความดีนนั้ มันจะเกิดน้อย อันนีม้ นั เป็นธรรมชาติของเราทีย่ งั ต้อง
ท�ำมาหากิน ยังต้องเป็นปุถุชนอยู่
พระพุทธองค์ทา่ นจึงสอนพวกเราว่า มนุษย์สว่ นมากแล้ว
พอตายไปจะไปตกอบายภูมิกัน เพราะอกุศลกรรมที่เราคิด
ที่เราท�ำนั้นมันมาก ส่วนความดีที่เราเรียกกุศลนั้นไม่ค่อยมี
โดยเฉพาะบุญกุศลคือความดี ที่ประกอบด้วยปัญญา ซึ่งยาก
ใหญ่ที่จะให้เรานั้นบางครั้งเกิดปัญญานั้นเป็นเรื่องยาก ถ้าเรา
ไม่ได้ฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว มันไม่มีเอาจริงเอาจัง
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มันมีแต่กุศลธรรมดา  บาปบุญคุณโทษทั้งหลาย ที่มันจะพาเรา
เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมใิ ดก็แล้วแต่
การที่พวกโยมได้นั่งปฏิบัติธรรมอยู่ขณะนี้ ถ้าเราคิดว่า
มันเป็นเรื่องยาก เพราะมันเกิดเวทนา เวทนาก็คือความปวด
ความเจ็บ ความเมื่ อ ยล้ า ของทางกาย แต่ ถ ้ า เราจะคิ ด อี ก
ประการหนึ่ ง ว่ า การปฏิบัตธิ รรมนัน้ มันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
ธรรมแท้ๆ อยูท่ ใี่ จของเรานีแ่ หละ บาปความคิดทัง้ หลายก็อยูท่ ใี่ จ
ของเรานีแ่ หละ  บุญคือความดีทงั้ หลายก็อยูท่ ใี่ จของเรานีแ่ หละ
การทีพ่ วกโยมทัง้ หลายได้ประพฤติปฏิบตั ธิ รรม เราต้อง
รู้เป็นขั้นๆขึ้นไป เบื้องต้นนัน้ ขณะที่ญาติโยมนั่งกัมมัฏฐานนัน้ ก็
ต้องรู้ว่า เราจะปฏิบัติกัมมัฏฐานเพื่ออะไร เรานั่งปฏิบัติกัมมัฏ
ฐานเข้าพุท ออกโธ ก็ให้รู้เพื่อจะละออกจากบาปกรรมทัง้ หลาย  
ต่อมาเราก็เจริญสติปญ
ั ญา แต่ละขัน้ สุดท้ายเราจะเรียน  
เราจะเขียน เราจะอยูใ่ ห้เหนือดี ให้เหนือชัว่ ไม่ใช่วา่ เรานัน้ ฟังแล้ว  
เรียนรู้เพื่อจะเอากุศลอย่างเดียว ถ้าเราฝึกไปเป็นตามล�ำดับนัน้   
ให้เราเริ่มจากการที่เป็นผู้มีศีลเสียก่อน
ถ้าเราเป็นผู้มีศีลนั้น เราจะเป็นผู้ส�ำรวมระวัง เอาศีล
๕ ข้อ อย่างต�ำ 
่ คือไม่ให้เราท�ำชัว่ ช้าลามก  ต่อมาก็ขอให้เรารู้จกั
หัดให้ คือให้ทาน ถ้าเราให้ทานอย่างเช่น ญาติโยมทุกวันพระ
ก็มาท�ำบุญสุนทานกันอยู่แล้ว ก็ได้สละปัจจัย ข้าวของ อาหาร
น้อมถวายเป็นสังฆทาน ชื่อว่าให้แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ถ้าเราหัด
ให้ประจ�ำ  อย่างเช่นตอนเช้าเราอยู่บ้าน เราตักบาตรพระทุกวัน
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จนเป็นอาจิณ จนเป็นนิสัย จนเป็นการหัดเคยชินแล้ว เราจะมี
ความสุข  
ถ้าเราทุกคนนัน้ ถือศีล ถือศีลเพื่ออะไร เพื่อให้จิตใจของ
เราเกิดความสงบ มันเกิดขึน้ ในจิตในใจ ก็เพือ่ ให้จติ ใจของเรานัน้
ได้พกั ผ่อนบ้าง เพราะว่าวันหนึง่ คืนหนึง่ นัน้ เราอาจจะมีความคิด
ต่างๆ นานาเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลา แต่เรายังไม่พอ
ศาสนาพุทธหรือพระพุทธเจ้านั้น พระองค์ไม่ได้สอนให้
เราภาวนาให้สงบอย่างเดียว เพราะความสงบอย่างเดียวนั้น
เพราะมันยังไม่มปี ระโยชน์เต็มที่ พระพุทธเจ้าของเรานัน้ จึงสอน
ให้เข้าถึงธรรมะ ธรรมะทีอ่ ยูเ่ หนือดีเหนือชัว่ จิตใจของเราทุกคนนัน้   
เราลองมองกลับมาดูใจของเราว่า ใจของเรานั้นอยู่
ตรงไหน เราเข้าถึงธรรมะ เห็นธรรมะนั้น ให้เราสังเกตดูจิตใจ
ของเราว่า ขณะนี้ใจของเราขุ่นมัว ใจของเราเป็นทุกข์หรือเปล่า
เราเบื่อ การนั่ ง เราเบื่อ การฟั ง เทศน์ เราเบื่อ การสวดมนต์
หรือเปล่า เรามองให้เห็นตามความเป็นจริง ให้เห็นว่าโลกทัง้ โลก
นี้มันขุ่นมัว แต่ถ้าเรามี เราได้ท�ำกัมมัฏฐานคือเราได้นั่งปฏิบัติ
เกิดอารมณ์คือมีจิตใจเราแจ่มใส จิตใจเรามีความสุข ถ้าเรา
ท�ำได้อย่างนี้ โลกใบนี้ก็จะเบิกบานไปด้วย
ถ้าวันไหนก็แล้วแต่ จิตใจของพวกเราปรุงแต่งมีความคิด
เราก็ จ ะเห็ น ธรรม ว่ า ความคิด นั้น มั น ก็ เ ป็ น ธรรมอย่ า งหนึ่ง
เหมือนกัน เพราะถ้าเรารู้เท่าทันความคิด ไม่ปล่อยให้ความคิด
มันปรุงแต่ง วิธีปฏิบัติก็เพื่อให้หลุดจากความทุกข์ ญาติโยม
ปกิณกะธรรมช่วงเข้าพรรษาของหลวงปู่ 107

ทุกคนปรารถนา ไม่มีใครในโลกนี้สักคนเดียวที่อยากจะจมอยู่
กับความทุกข์ เราต้องการความสุขด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น และ
เราจะหาวิธีพ้นทุกข์ของคนทั่วไปก็คือ หาอะไรที่เพลิดเพลินที่
พอใจ ถ้าได้อารมณ์ที่ได้กนิ ได้อยู่ เรามีความสุขอย่างนัน้ มีแก้ว
แหวนเงินทองมากมายมหาศาล มันเป็นความสุขของทางโลก
มันเอาแน่นอนไม่ได้ เพราะมันขึ้นอยู่กับอย่างอื่นด้วย   
เพราะฉะนั้นแล้วญาติโยมทั้งหลาย นั่งปฏิบัติภาวนานัน้   
ก็เพือ่ นัง่ ให้เห็นความเป็นจริง นัง่ กัมมัฏฐานก็เพือ่ ให้เห็นตัวรู้ คือ
ความคิดที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา  
เมือ่ เรานัง่ ประพฤติปฏิบตั ิ ถ้าจิตสงบแล้ว มันจะเกิดเป็น
พลัง จิตที่มีพลัง เมื่อจิตของเราสงบตัง้ มั่นมีพลังแล้ว ถ้าเข้าถึง
ฌานสมาบัต  ิ เอาจตุตถฌานเป็นต้น  ทีเ่ รียกว่าฌาน ๔  ญาติโยม
นึกคิดปรารถนาสิ่งใด  อย่างเช่นอธิษฐานขอให้ฝนตก อธิษฐาน
อะไรก็แล้วแต่ ถ้าจิตของเราถึงขั้นจตุตถฌานแล้วย่อมส�ำเร็จ
แต่ถ้าจิตของเรานั้นยังเศร้าสร้อย ยังมัวหมอง ยังขุ่นมัวอยู่
จะอธิษฐานอะไรนั้นก็ย่อมไม่ส�ำเร็จ ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลาย
จงพึงส�ำรวมระวัง ไม่ให้ความคิดมันเข้ามาอยู่ในจิตในใจของ
พวกเราได้
ต่อไปก็ขอให้โยมนั่งปฏิบัติกันต่ออีกครู่หนึ่ง...
ค่ อ ยๆตั้ ง สติ ก� ำ หนดไว้ ที่ เ ปลื อ กตา และลื ม ตาขึ้ น
อย่างมีสติ
ต่อไปเราจะแผ่บญ
ุ กุศล บุญนัน้ ทีแ่ ผ่ถงึ ผูล้ ว่ งลับได้กต็ อ้ ง
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อาศัยใจของเรา ถ้าใจของพวกเราไม่นงิ่ บุญกุศลนัน้ ย่อมไม่ถงึ ผู้
ที่จะรับ แต่ถ้าใจของเรานิ่งสงบ บุญย่อมถึงแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว
ด้วยกันหมดทุกคน...
อาตมาภาพขออนุโมทนาบุญกุศลกับญาติโยมทุกคน
ด้วยเทอญ
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เตรียมตัวก่อนตาย
ก่ อ นอื่น นั้น ให้ พ วกเราจงก� ำ หนดสติ สั ม ปชั ญ ญะไว้ ที่
เปลือกตา แล้วค่อยๆหลับตาลงอย่างช้าๆ  
ให้เราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ ให้เราจงนึกถึงบุญที่เราได้ท�ำ
ขึ้นแล้วในวันนี้ พวกเราทั้งหลายได้สวดมนต์ในโบสถ์ บทพระ
มหาจักรพรรดิ ๑ ชั่วโมง และได้มาสวดมนต์ตรงนี้อกี ๑ ชั่วโมง  
และเราก�ำลังที่จะสร้างความดี ก็คือการปฏิบัตพิ ระกัมมัฏฐาน  
เมือ่ เราปฏิบตั พิ ระกัมมัฎฐาน บุญก็จะเกิดขึน้ กับพวกเรา
อย่างมหาศาล เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์
ทรงตรัสว่า บุญเป็นที่พึ่งของพวกเรา ปุญญานิ ปรโลกัสมิง
ปติฏฐา โหนติ ปาณินันติ บุญเป็นที่พึ่งของเราทั้งโลกนี้และ
โลกหน้า บุญย่อมท�ำให้เกิดความสุขในยามที่เรายังมีชีวิต หรือ
ยามที่เราสิ้นชีวติ ไปแล้ว  
สุภาษิตสั้นๆ ที่บอกแล้วว่า บุญเป็นที่พึ่งของพวกเรา
สุภาษิตสั้นๆ นี้มีความหมายมาก คือบอกว่าแม้เราก�ำลังจะตาย  
เราก็ยังสามารถมีความสุขได้ ประการต่อมาคือบอกว่าบุญนั้น
ไม่เพียงให้ความสุขขณะทีเ่ ราท�ำเท่านัน้ แต่จะมีอานิสงส์ตามมา
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ตอนที่เราก�ำลังจะตาย ดังนั้นแล้วที่เราหมั่นฝึกปฏิบัติ สวดมนต์
เจริญกัมมัฏฐาน เราหมั่นสร้างความดี สร้างบารมี สร้างกุศล
ธรรมเอาไว้อยูเ่ สมอ
ดังที่พูดให้ฟังไว้แล้วว่า มาดแม้นพวกเราถ้าเราระลึก
นึกถึงความตายไว้เสมอ ถ้าเราระลึกถึงความตายแล้ว มันจะ
ท�ำให้จติ ใจของเรานัน้ มีความกระตือรือร้น หมัน่ ท�ำความดี และ
ท�ำหน้าที่ของตัวเราเองให้เสร็จสมบูรณ์ ไม่คั่งค้าง
อุปมาอุปมัยว่า ถ้าพวกเราที่นั่งปฏิบัตินี้รู้วันที่เราจะต้อง
ตาย ว่าต้องตายวันนี้ พรุง่ นี้ ถามว่าเราจะท�ำอะไร ถ้าเรารูอ้ ย่างนี้
เราก็ต้องแสวงหาบุญกุศลไว้มากๆ บางทีการงานบางอย่างนั้น
ไม่มีวันเสร็จสิ้น หรือถึงจะมีวันท�ำเสร็จ แต่เราอาจไม่ทันท�ำให้
เสร็จได้ เพราะความตายนัน้ มันมาถึงเราเสียก่อน จึงต้องพร้อม
ที่จะรู้จักค�ำว่า “ปล่อยวาง” แม้การงานทัง้ หลายเราท�ำอะไรไว้
ไม่เสร็จ เราก็ไม่กังวล ไม่ว่างานนั้นจะส�ำคัญขนาดไหน ถ้าไม่
เสร็จก็คือไม่เสร็จ  ในเมื่อเราท�ำเต็มที่แล้ว จึงพร้อมที่จะรู้จักค�ำ
ว่า “ปล่อยวาง” ไม่มกี ารแบกภาระเอาไว้ในใจอีกต่อไป
จะว่าไปแล้ว ถ้าเราเมือ่ มองในทางธรรม งานต่างๆ ก็เสร็จ
ทุกวันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นแล้ว เมื่อเราทุกคนท�ำเสร็จแล้ว
มันเสร็จทุกวันอยูแ่ ล้ว เวลาท�ำงานถ้าเราท�ำใจแบบนีว้ า่ มันเสร็จ
ทุกวัน  พอเรากลับไปถึงสถานที่ของเรา ก่อนจะนอนก็ขอให้เรา
รูจ้ กั ค�ำว่า  เราจะพร้อมปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง ถ้าเรายังมีชวี ติ
ตื่นขึ้นมาอยู่ต่อไปในวันรุ่งพรุ่งนี้ เราก็ค่อยว่ากันใหม่ แต่ถ้าเรา
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จะต้องตายจากไปในคืนนัน้   ไม่มอี ะไรทีจ่ ะต้องเสียใจหรือห่วงใย
คือเราไม่เอาภาระทั้งหลายมายึดมั่นถือมั่นเอาไว้ในจิตในใจ
ของเรา เราพยายามทีจ่ ะปล่อยวางให้ได้ ปล่อยวางแม้แต่รา่ งกาย
ของเราเอง  ก็ขอให้เรารู้จักค�ำว่า “ปล่อยวาง” ถ้าหากเราระลึก
นึกถึงความตายในแง่นี้ ความตายช่วยให้ชีวิตเราปลอดโปร่ง
แต่ก่อนที่มันจะตายนี่สิมันส�ำคัญ มันส�ำคัญอย่างมากก่อนที่
มันจะตาย  
บางครัง้ ทีเ่ ราขวนขวายในสิง่ ทีไ่ ม่มปี ระโยชน์ บางครัง้ เรา
ไม่บ�ำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่มัน
จะตาย เราต้องซ้อมตายไว้เสียก่อน ว่าเราพร้อมแล้วที่จะตาย  
เหมือนท่านพุทธทาสท่านกล่าวว่า “ฝึกตายก่อนตาย” คือให้
เรานึกว่าตอนนี้เราตายแล้ว เราพร้อมแล้วที่จะตายจากลูกจาก
หลาน  จากญาติพนี่ ้องเรา เพราะความตายนัน้ ไม่สามารถจะไป
ก�ำหนดว่า  ขอผลัดวันประกันพรุ่งว่ายังไม่ต้องตาย เราผลัดมัน
ไม่ได้ เมื่อมันผลัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ ความตายมันจะมาเยือน
เราเมื่อไหร่
ถ้าเรามีความดีมีกุศลพร้อมแล้ว เราก็จะเป็นผู้ที่ว่าตาย
ก็ตาย เราไม่เสียดายในร่างกาย เราเบื่อแล้วในร่างกายอันนี้
ร่างกายอันนี้มันเป็นรังของโรค มันมีแต่โรคโน้นโรคนี้ อันนี้เรียก
ว่าป่วยทางกาย
ถ้าเราป่วยทางใจ เราควรจะท�ำอย่างไร ถ้าใจของเรา
เกิดความเศร้าหมอง เกิดความทุกข์ข้นึ มา เราต้องรีบพยายาม
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ไล่กเิ ลสทัง้ หลายนัน้ ออกไปให้ได้ วิธไี ล่กเิ ลสก็ต้องอาศัยปัญญา
และใช้สติสัมปชัญญะพิจารณา หรือเราจะภาวนาว่า ตายแน่
ตายแน่  ตายแน่ให้ไวๆ เพื่อไล่สกัดความขี้เกียจนั้นออกไป  
แต่อาตมาภาพเชื่อได้ว่า โยมที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ได้บ�ำเพ็ญ
บุญแล้วตั้งแต่เที่ยงจนถึงเวลาป่านนี้ ก็ยังคงได้ชื่อว่าเป็นผู้มี
ความเพียรอยู่มาก เป็นผู้ไม่ประมาทในทางธรรม พยายาม
ขวนขวายบุญทั้งหลายเอาไว้เป็นที่พึ่งทั้งโลกนี้และโลกหน้า ถ้า
เรายังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ เราก็จะพร้อมด้วยทาน
ศีล ภาวนา เกิดใหม่ก็จะเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี เกิดเป็นคน
สวย เกิดเป็นคนรวย เพราะเราท�ำเหตุเบื้องต้น คือท�ำภพภูมิ
นี้ไว้ดีแล้ว แต่อย่างไรก็แล้วแต่ ขอให้เราอย่าได้เป็นผู้ประมาท
เราจงพยายามรีบขวนขวาย ให้บญ
ุ มันเกิดขึน้ มากกว่าบาปทีม่ นั
จะเกิดขึ้นในจิตในใจของเรา  
วันนีก้ ข็ อพูดแค่นี้ ขอให้พวกเราจงนัง่ กัมมัฏฐานไปอีกสัก
ครู่หนึ่ง พอถึงเวลาแล้วไว้จะบอก นั่งกัมมัฏฐานอีกสักครู่หนึ่ง...
ค่ อ ยๆ ก� ำ หนดสติไ ว้ ที่เ ปลือ กตา แล้ ว ค่ อ ยๆ ลืม ตา
ภาวนาว่า ลืมหนอ ลืมหนอ ลืมหนอ เมื่อเราทุกคนมีบุญกุศล
เกิดขึ้นแล้วภายในจิตใจของเรา เราทั้งหลายจะส�ำรวมจิตและ
อุทิศบุญกุศลไปให้แก่ บิดามารดา ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง
ทั้งหลาย ปิยชนน์ทั้งหลาย และเทพบุตรเทพธิดาที่รักษากาย
ของเรา เทพบุตรเทพธิดาที่รักษาภายในอาวาสนี้ เทพบุตร
เทพธิดาที่รักษาพระพุทธศาสนา ตลอดจนเราจะแผ่บุญกุศล
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นั้นไปทั่วหมื่นโลกธาตุอนันตจักรวาล ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ขอ
สรรพสัตว์ทงั้ หลายในอบายภูมิ จงมาอนุโมทนาบุญกับพวกเรา
ทุกคน...
อาตมาภาพอนีโฆภิกขุ ขอตั้งจิตอนุโมทนากับพระภิกษุ
และญาติโยมทุกคน ที่ได้บ�ำเพ็ญบุญบารมีดีแล้วในวันนี้ ขอบุญ
อันใดเกิดขึน้ กับพระภิกษุและญาติโยมทัง้ หลาย อาตมาภาพขอ
น้อมจิตอนุโมทนาสาธุในบุญนัน้ เทอญ...(สาธุ)
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ศีล สมาธิ ปัญญา
วั น นี้ พ วกเราได้ ส วดมนต์ แ ละก� ำ ลั ง ที่ จ ะนั่ ง ประพฤติ
ปฏิบตั ธิ รรม  
การปฏิ บั ติ พ ระกั ม มั ฏ ฐานนั้ น องค์ ส มเด็ จ พระผู ้ มี
พระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่า การปฏิบัตบิ ูชานัน้ เป็นสิ่งที่บูชา
อย่างเลิศสูงสุด พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ เราได้กระท�ำตาม
ค�ำสั่งค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการ
ปฏิบัติบูชาและเป็นการสนองพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าอย่างสูงสุด  
พระพุทธเจ้าของเรานัน้ พระองค์ทรงบอกว่า การปฏิบัติ
บูชานั้นเป็นเลิศกว่าการให้อามิสบูชา คือการบูชาด้วยธูปเทียน
เครือ่ งหอมต่างๆ อันนัน้ เรียกว่าอามิสบูชา แต่พวกเราทุกคนนัน้
ได้ปฏิบัติบูชา ได้ท�ำตามค�ำสั่งค�ำสอนขององค์สมเด็จพระบรม
ครูเจ้า ที่เป็นหลักหัวใจส�ำคัญที่สุดก็คือทางกาย ทางวาจา
ทางใจ ทิฏฐิความเห็นถูกต้อง โดยเราอาศัยว่า บัดนี้หนอเรา
ก�ำลังมีศลี ศีลคือการฝึกกาย ฝึกวาจา ให้สภุ าพอ่อนโยน นิม่ นวล
ละมุนละไม ไม่ก่อให้เกิดมีเวรมีภัยต่อบุคคลใดทั้งหมดทั้งสิ้น
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เป็นเหตุให้ใครก็แล้วแต่ทปี่ ระสบพบเห็นเรา ถ้าเรามีศลี ทีน่ มิ่ นวล
แล้ว บุคคลอืน่ นัน้ ย่อมเกิดความรักความเอ็นดู และมีความเกรงใจ
เกรงกลัวต่อเรา
ศี ล จึ ง ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น เสน่ ห ์ ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความรั ก
ความกรุณาปราณี เป็นการช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์ด้วยจิต
ที่ประสงค์ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง   
เมือ่ เราทุกคนทีน่ งั่ ปฏิบตั กิ มั มัฏฐานอยูต่ รงนี้ ได้ชอื่ ว่ามีศลี
แล้ว เมือ่ ศีลเกิดย่อมมีสติ ในอริยมรรค ๘ ทีต่ รัสว่า สัมมาทิฏฐิ
คือมีความเห็นชอบ เมื่อมีความเห็นชอบแล้ว ในเบื้องปลายมี
สติคือสัมมาสติ เมื่อสติแข็งแกร่งแล้วย่อมมีสมาธิ ใครก็แล้ว
แต่ทฝี่ กึ ปฏิบตั จิ นจิตเข้าถึงสมาธิ คือการท�ำใจให้อ่อนโยน ให้มี
ความแข็งแกร่ง ให้มคี วามสุข ให้มคี วามสุภาพ ไม่อยูห่ รือไม่ตก
ไปอยู่ใต้อำ� นาจของอารมณ์ฝ่ายต�ำ่ เหล่านี้ อารมณ์ฝ่ายต�ำ่ ก็คอื
ความก�ำหนัด ความขัดเคือง ความโกรธแค้นอาฆาต พยาบาท
อิจฉาริษยา มีความลุ่มหลงมัวเมา ความหดหู่ซึมเศร้า ท้อแท้
อ่อนแอ เกลียดคร้าน ฟุ้งซ่านร�ำคาญใจ ถ้าเราจะบอกง่ายๆ
ก็คอื ใจของเรานัน้ ถ้าตกไปอยูใ่ นอารมณ์ฝา่ ยต�ำ่ แล้วนัน้ ย่อมเรียก
ว่า เราถูกนิวรณ์ธรรมเข้าครอบง�ำจิตใจของเรา เมือ่ จิตมีอำ� นาจ
อยู่เหนืออารมณ์ฝ่ายต�่ำ  คืออยู่เหนืออารมณ์นิวรณ์ธรรม ชนะ
นิวรณ์ธรรมได้คอื ไม่มคี วามขัดเคือง ฟุง้ ซ่านร�ำคาญใจ เป็นต้น  
เมื่อจิตเรามีอ�ำนาจอยู่เหนืออารมณ์เหล่านั้น มันก็เป็น
เหตุให้จิตใจของเราสดชื่นเบิกบาน มีเมตตากรุณา เป็นเหตุให้
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เกิดมีอ�ำนาจทางเมตตา เป็นเสน่ห์ท่จี ะดึงดูดใจผู้พบเห็นให้เกิด
ความรัก ความเมตตา กรุณา มุทติ า ปราณีและความเกรงใจของ
เรา คือช่วยสงเคราะห์เป็นเหตุให้ประสบความส�ำเร็จที่มุ่งหมาย
ด้วยอ�ำนาจสมาธิ  
เมื่อเรามีศีล มีสมาธิแล้ว สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้นั้นคือ
ปัญญา  ปัญญาคือการพิจารณาให้เห็นว่าคนจนก็ดี คนรวยก็ดี
คนมียศฐาบรรดาศักดิ์ก็ดี สรรพสัตว์ทงั้ หลายก็ดี ล้วนแล้วเกิด
เป็นเพือ่ นทุกข์มเี กิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทัง้ หมดทัง้ สิน้ ทุกคนรัก
สุขเกลียดทุกข์ด้วยกันหมดทุกคน ทุกคนอยากร่วมสุขร่วมทุกข์
หัวอกเดียวกัน เป็นเหตุให้เกิดความรัก ความเอ็นดู ขอให้เรามีใจ
มีปัญญา ให้มันก่อให้เกิดมีเมตตา กรุณา ปราณี แสดงออก
มาทางจิตใจ ทางกายและวาจา เป็นเหตุให้ผู้ประสบพบเห็นทุก
ชั้น วรรณะ จิต แห่ ง การติด ต่ อ ไม่ ว ่ า เราจะอยู ่ ใ นสั ง คมใดๆ
ก็แล้วแต่ ถ้าเรามีปัญญารู้เห็นคุณโทษความดีและความชั่ว
ทั้งหลาย เมื่อเรารู้เหตุเช่นนั้นแล้ว ใจของเราก็จะเกิดความรัก
ความเอ็นดูเพื่อนทุกข์เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทัง้ หมดทั้งสิ้น
เราจะมีจิตอนุเคราะห์ยินดีที่จะสงเคราะห์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้ง
หลายที่บุคคลนัน้ ได้เกิดมาแล้ว  
เมื่ อ เราได้ เ กิ ด มาแล้ ว เราจะทิ้ ง วั น เวลาไปเปล่ า ๆ
ได้อย่างไร ขอให้เราทั้งหลายจงมีจิตศรัทธา และก็ขอให้เราจง
มีความยึดมั่นถือมั่นต่อคุณพระรัตนตรัย เรายึดคุณพระพุทธ
คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเรา  
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ต่ อ ไปนี้ ก็ ข อให้ พ วกเราทุ ก คนได้ เ จริ ญ กั ม มั ฏ ฐาน
กันต่อไป ก็จะขอหยุดพูดไว้เพียงเท่านี้...
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สัมมาทิฏฐิ
วันนี้เหล่าพระภิกษุสงฆ์และญาติโยมก็ได้ปฏิบัติเฉกเช่น
ทุกวัน คือได้สวดมนต์ เมื่อสวดมนต์เสร็จแล้ว เราก็จะนั่งเจริญ
พระกัมมัฏฐานและฟังเทศน์ปกิณกะธรรม ประมาณ ๑๕ นาที  
ก็ขอให้เราทุกคนนัน้ จงตัง้ ใจฟัง เพือ่ จะได้เป็นปัญญาให้เกิดความ
รู้สืบต่อไป เมื่อเรามีความรู้แล้ว เมื่อเราได้ฟังอีก เราอาจจะเกิด
ความรู้เพิ่มขึ้นก็ได้  
เราทุ ก คนที่ นั่ ง ประพฤติ ป ฏิ บั ติ พ ระกั ม มั ฏ ฐานกั น อยู ่
ตรงนี้  ชื่อได้ว่าเราเป็นผู้เดินตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า เพราะฉะนัน้ แล้ว เราต้องศึกษาว่า พระองค์ทรงวาง
แนวทางการปฏิบตั ไิ ว้ให้พวกเราทัง้ หลาย เราต้องศึกษาให้เข้าใจ
ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้ว เรา
อย่าไปปฏิบัตนิ อกเหนือจากที่พระองค์ไม่ได้สอน  อันนีจ้ ะพูดว่า
ให้เราอยู่ในมรรคมีองค์ ๘ สิง่ ทีเ่ คยพูดไปแล้วว่า ทุกสิง่ ทุกอย่าง
นั้นต้องมีสมั มาทิฏฐิเป็นประการแรก สัมมาทิฏฐิคอื การเห็นชอบ
เป็นหลักส�ำคัญ  
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การที่เราจะฝึกให้ปัญญาเกิดขึ้นในเบื้องต้น ก็ขอให้เรา
ทุกคนนัน้ ต้องคิดพิจารณาในพระสัจธรรมให้สมเหตุสมผล และ
คิดให้ถกู ต้องตามหลักความเป็นจริง เหมือนกับการบวกลบคูณ
หารของเลข ความจ�ำในความคิดหรือในการคิดไม่พอ และการ
จดจ�ำทางโลกหรือการศึกษาก็ต้องอาศัยการเขียนด้วยความ
จ�ำให้ช�ำนาญ เหมือนพวกเราเป็นเด็ก ได้เรียนหนังสือเราก็หัด
ฝึกบวกลบคูณหารบ่อยๆ จนเกิดความช�ำนาญ เมือ่ ช�ำนาญแล้ว
ต่อไปจะคิดในใจเองก็ได้ และมันจะถูกต้องแม่นย�ำ 
ฉันใดก็ฉนั นัน้ การทีเ่ ราจะฝึกความฉลาดให้แก่จติ ก็ตอ้ ง
อาศัยเรื่องจริงมาเป็นนิมิตหมายในการคิด เช่นเห็นคนเจ็บ
เห็ น คนตาย เห็ น คนที่ไ ด้ รั บ ความทุ ก ข์ ทั้ ง ทางกายและทุ ก ข์
ทางใจด้วยประการต่างๆ แม้แต่วา่ พวกเราเห็นคนตายก็ให้คดิ แล้ว
น้อมเข้ามาหาตัวเอง แล้วสมมุตติ วั เองว่าสักวันหนึง่ นัน้ เราจะต้อง
ตายอย่างนี้ เราจะตายด้วยวิธใี ด หรือเราจะตายด้วยโรคอะไรนัน้
เราไม่สามารถทีจ่ ะไปก�ำหนดได้ มันเป็นสภาวะของทางกาย  
เพราะฉะนั้นแล้ว เมื่อเราเกิดปัญญามองให้เห็นตาม
ความเป็นจริง ว่าความเจ็บ ความแก่ ความตาย เราก็ต้องท�ำ
อย่างนีโ้ ดยใช้ปญ
ั ญา ว่าสักวันหนึง่ เราก็จะต้องเป็นอย่างเขา และ
เราจะได้รับผลอย่างแน่นอน  
เมื่ อ เราคิ ด อย่ า งนี้ บ ่ อ ยๆ จนความคิ ด ของเรานั้ น
คล่องแคล่ว  ทีหลังเมือ่ เพียงเราก�ำหนดดูตามเหตุการณ์ ปัญญา
และความเฉียบแหลมภายในจิตในใจ มันก็จะรู้ในสัจธรรมอย่าง
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ละเอียดได้อย่างแม่นย�ำ  
ส่ ว นความละเอี ย ดและความรู ้ ถึ ง สั จ ธรรมนั้ น ส่ ว น
ละเอียดนั้นมันมาจากปัญญาส่วนหยาบ และจิตรู้เห็นในส่วน
ของสัจธรรมนั้นเอง เหมือนกับช่างฝึกงานในเบื้องต้น เมื่อ
ท�ำงานบ่อยๆ เข้าย่อมมีความคล่องตัวในความคิดในความอ่าน
ในความเห็นที่ถูกต้อง เหมือนพวกเราทุกคนเมื่อเราฝึกปัญญา
ของเรา เมือ่ เราฝึกเข้าบ่อยๆ  ก็เปรียบเหมือนนายช่างทัง้ หลายที่
เริม่ ท�ำงาน  อุปมาอุปมัยเหมือนคนก่ออิฐปูน  ทีแรกมันก็ไม่มใี คร
เป็น เขาก็ใช้ให้ผสมปูนแล้วตัวเราเองก็คอ่ ยๆ สังเกตดูวา่ เขามีวธิ ี
ก่ออิฐก่อปูนอย่างไร เมือ่ เรารูแ้ ล้วว่าเขามีวธิ กี อ่ อิฐก่อปูนอย่างไร
แล้ว เราก็ค่อยๆ เริ่มค่อยๆ ท�ำ  ถึงบางครั้งมันไม่สามารถที่จะ
เก่งเหมือนผู้ช�ำนาญ เหมือนผู้ช�่ำชองได้  ก็นับว่าเรามียังความรู้  
ยังอยากได้ภูมริ ู้จากเขาเหล่านั้น  
เหมือนจิตเหมือนใจของเรา เหมือนปัญญาทั้งหลายที่
เกิดขึน้ แล้ว เราก็ต้องรู้ปญ
ั ญาของเราทีเ่ ห็นความเกิด ความเจ็บ
ความแก่ ความตาย ความพลัดพรากจากสิง่ ทีเ่ ป็นทีร่ กั ท�ำให้เรา
เป็นทุกข์ เราเอาเข้ามาสอนตัวเองให้เป็นธรรมะแก่ตวั เอง คือให้
เห็นธรรมะ ให้เห็นความจริงในอริยสัจ ๔  คือทุกข์ สมุทัย นิโรธ  
มรรค ให้เราพิจารณาอยู่อย่างนี้เนืองๆ แล้วเราจะมีปัญญา
อันเฉียบแหลมได้อย่างแน่นอน
วันนี้ก็พูดเท่านี้ ก็ขอให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติ
ปฏิบัติน้อมท�ำกัมมัฏฐานไปอีกสักครู่หนึ่ง...
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รสพระธรรม
วั น นี้ ก็ ข ออนุ โ มทนากั บ พระภิ ก ษุ ส งฆ์ กั บ ญาติ โ ยม
ทั้งหลายที่ได้สวดมนต์ เมื่อเราได้สวดมนต์เสร็จแล้ว ขอให้
พวกเราทั้ ง หลายจงก� ำ หนดสติ ไ ว้ ที่ เ ปลื อ กตา แล้ ว ค่ อ ยๆ
หลับตาลง แล้วภาวนาว่า หลับหนอ หลับหนอ
เมื่อเราทุกคนนั้นได้ประพฤติได้ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน
ชื่อว่าเราได้ภาวนา การที่ปฏิบัติกัมมัฏฐานภาวนานั้น เป็นวิธี
ที่จะถอนรากถอนโคนของกิเลสตัณหาทั้งหลาย องค์สมเด็จ
พระบรมครูพระองค์ทรงประกาศสัจธรรมเอาไว้แล้ว และเรา
ก็ได้มีพระสงฆ์ปฏิบัติสืบๆ กันมาจนถึงทุกวันนี้ คือมีพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์  
ฉันใดที่ยังมีการปฏิบัติดีอยู่ ศาสนาย่อมไม่เสื่อมอย่าง
แน่นอน และเมื่อเราทุกคนที่นั่งอยู่ในที่แห่งนี้เป็นนักปฏิบัติ
เป็นผู้แสวงหาธรรมะ เมื่อเราได้ยินเสียงแห่งธรรม เราย่อมจ�ำ
ได้ว่าธรรมะทัง้ หมดนัน้ เป็นเพียงการสอนให้เราทัง้ หลายได้เกิด
มีความรู้ขึ้นมา
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นักปฏิบตั ทิ งั้ หลายก็ยอ่ มเข้าใจอยูแ่ ล้วว่า อะไรเป็นธรรมะ  
อะไรเป็นอธรรม สิง่ ใดควรละ สิง่ ใดควรปฏิบตั ิ ตลอดจนผลการ
ปฏิบตั กิ ย็ งั จดจ�ำมาพูดให้ฟงั แต่กพ็ ดู ไปตามหลักการทีไ่ ด้ศกึ ษา
กันมา ผู้ฟงั ก็ฟงั รู้ตามหลักธรรมอันมีส่วนหยาบ ส่วนกลาง ส่วน
ละเอียดเป็นลักษณะไหน  
อย่างรู้ตามหลักการ ยังไม่เป็นวิธีที่จะถอนรากถอนโคน
ของกิ เ ลสตั ณ หาแต่ อ ย่ า งใด ความสงสั ย ในรสชาติ แ ห่ ง
พระสัจธรรมที่แท้จริง ก็เป็นผู้ได้สัมผัสธรรมะแล้ว นั่นแหละ
จะเป็นผู้รู้ ผู้เห็นด้วยตัวเราเอง ถ้าเราสัมผัสธรรมะขั้นไหน
รสชาติแห่งธรรมขัน้ นั้นมันจะเป็นปัจจัตตังแต่ละคน  
เพราะว่าปัจจัตตังคือความรู้ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะบุคคล  
บุคคลเข้าถึงธรรมไหน บุคคลนั้นก็รู้ได้ด้วยตัวเอง ที่เรียกว่า
ปัจจัตตัง  
ฉะนัน้ แล้ว รสชาติของธรรมะจะมีเฉพาะท่านผูท้ ไี่ ด้สมั ผัส
เท่านัน้ ผูท้ ยี่ งั ไม่ได้สมั ผัสธรรม ถึงจะได้ยนิ ได้ฟงั ร้อยครัง้ พันครัง้   
หรือตัง้ แต่หลวงปูเ่ ทศน์มาตัง้ แต่วนั เข้าพรรษาจนถึงวันนี้ ก็ยงั ไม่
เข้าใจรสของพระธรรมอยู่นั่นเอง หรือได้ยินว่าการท�ำย่อมให้
ผลเป็นทุกข์อย่างนั้น ถึงจะได้ยินมาแล้ว ความดื้อด้านของจิต
ก็พร้อมที่จะท�ำตามให้เกิดความทุกข์อยู่ตลอดไป ใครจะว่า
อย่างไรก็ไม่ยอมฟังเสียงใครทั้งหมดทัง้ สิ้น  
แต่ถ้าจิตของคนเรา ถ้าเรามารู้เห็นทุกข์และเหตุให้เกิด
ทุกข์เมื่อใดก็เมื่อนั้น เมื่อเราเห็นแล้ว จิตของเราจะต้องหยุด
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ในการก่อเหตุทกุ ข์ทนั ที เหมือนกับผูท้ ลี่ งอาบน�ำ้ ในแม่นำ�้ โดยขาด
ความสังเกต มีแต่มัวเมาสนุกร่าเริงจิตพันกันจนแยกตัวไม่ออก
สังเกตรู้เห็นว่าที่นี่มีจระเข้ และเห็นจริงแล้วด้วยตัวเอง ผู้นั้น
แหละจะหมดความสนุก แล้วก็รบี หาทางขึ้นฝั่งหนีเอาตัวรอด  
ฉั น ใดก็ ฉั น นั้ น เราเคยได้ ยิ น ครู บ าอาจารย์ ก ล่ า วว่ า  
สัจธรรมว่าง่าย  บางคนอ่านหนังสือธรรมะมามากพอ ขนาดนัน้
ก็ยงั ท�ำความชัว่ ทัง้ กายและใจ โดยไม่มคี วามละอายแต่อย่างใด
แต่เมื่อพวกเราทั้งหลาย รู้โทษเห็นภัยตามความเป็นจริงแล้ว
เราก็ จ ะหยุ ด ความประพฤติ ใ นทางชั่ ว เสี ย ที นี่ ก็ เ พราะรู ้ ม า
เห็ น ทุ ก ข์ โ ทษภั ย ด้ ว ยตั ว เอง ถ้ า เราไม่ เ ห็ น ด้ ว ยตั ว เองแล้ ว
เราทุกคนก็ยังจะจมอยู่ในอาสวะกองกิเลส เพราะเรามีความรู้
เท่าไม่ถึงการณ์ในแต่ละสิ่งในแต่ละอย่าง
จึงอุปมาอุปมัยเหมือนว่า ผู้ใคร่ครวญ ผู้มีปัญญาเล่น
กับผู้ที่ไม่มีปัญญา และผู้ไม่มีปัญญาย่อมสู้ผู้มีปัญญานั้นไม่ได้
เพราะฉะนั้นแล้วเราจงฝึกประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นความรู้
ขึ้นมา
ต่อไปก็ขอให้พวกเราจงได้ก�ำหนดท�ำสมาธิกัมมัฏฐาน
ภาวนา เข้ารูพ้ ทุ ออกรูโ้ ธ จับทีล่ มหายใจเข้า จับทีล่ มหายใจออก  
ไปอีกชั่วขณะหนึ่ง...
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ไฟภายใน
วันนีพ้ วกเราทัง้ หลายได้สาธยายมนต์เป็นเวลาประมาณ
ชั่วโมงกว่าๆ ได้สาธยายมนต์จนเสร็จสิ้นแล้ว ต่อไปก็ขอให้
พวกเราจงนั่งประพฤติปฏิบัติภาวนา ก�ำหนดสติไว้ที่เปลือกตา
เสียก่อน เมื่อเราทั้งหลายก�ำหนดสติไว้ที่เปลือกตาแล้ว แล้ว
ค่อยๆ หลับตาลง ภาวนาว่า หลับหนอ หลับหนอ แล้วเราก็เจริญ
พระกัมมัฏฐาน จะฟังเทศน์หรือจะเจริญกัมมัฏฐานอย่างเดียว
ก็สุดแท้แต่ใจของเรา ที่ท�ำแล้วเกิดมีความสุขมากที่สุด
วันนี้จะขอพูดให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังว่า หลายครั้ง
หลายคราบางทีเรายังไม่ค่อยเข้าใจค�ำว่า “ไฟ”  
ค�ำว่า “ไฟ” นั้นหมายเอาเฉพาะไฟภายใน ไฟภายใน
ในทีน่ อี้ งค์สมเด็จพระบรมศาสดา  พระองค์ได้เปรียบเทียบไว้ใน
หลายประเภท เช่น  
ราคัคคินา คือไฟแห่งราคะ  
โทสัคคินา คือไฟแห่งโทสะ  
โมหัคคินา คือไฟแห่งความหลง  
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ไฟภายในแต่ละประเภทนัน้   จะมีนำ�้ ภายในเพือ่ เป็นเครือ่ ง
หยัง่ พร้อมมูล ท�ำไมเราต้องมีนำ�้ เข้าไว้ภายในด้วย น�ำ้ ทีเ่ ราจะมา
ตักเอามาดับไฟภายใน  นักปฏิบัตทิ งั้ หลายก็จะต้องแสวงหาเอง  
หรือว่าสร้างขึน้ มาเอง  และให้เป็นน�ำ้ ของตัวเองโดยเฉพาะ  โดย
มิใช่ขอจากคนโน้นจากคนนี้เหมือนกับน�้ำภายนอก  
ไฟคือราคะ  ไฟคือโทสะ  ไฟคือโมหะ  คือความหลง
เราไม่ได้ไปขอยืมใครมาทั้งหมดทั้งสิ้น จึงเหมือนกับ
เหล็กและสนิมของเหล็ก ทีเ่ กิดขึน้ ในตัวเหล็กเอง สนิมของเหล็ก
ก็ย่อมกลบเนื้อเหล็กไปในตัว ดังค�ำที่เขากล่าวกันไว้ว่า “สนิม
กลมกลืนเหล็กได้” กิเลส ตัณหา ราคะ โทสะทัง้ หลาย ถูกอวิชชา
ก็กลมกลืนจิตของเราไว้ได้  
ฉะนั้นไฟภายในย่อมมีอยู่ของใครของมัน ใครจะชะล้าง
ให้เอี่ยมหรือใครจะชะล้างให้กันไม่ได้  
นักปฏิบัติพวกเราทั้งหลาย เราต้องพึ่งตัวของตัวเราเอง  
ดังค�ำที่ได้กล่าวไว้ว่า “อัตตาหิ อัตตโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่ง
แห่งตน” คนอื่นนัน้ ช�ำระล้างกิเลสตัณหา อวิชชาไปจากจิตจาก
ใจของเราไม่ได้ จึงเรียกว่าตัวใครก็ตัวมัน ใครท�ำใครก็ได้ ใคร
ไม่ท�ำบุคคลนั้นก็ไม่ได้  
ดังที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาที่พระองค์ทรงตรัสว่า
“เราตถาคตเป็นเพียงผูบ้ อกให้เท่านัน้ ก็ทา่ นทัง้ หลายนัน่ แล เป็น
ผู้ประพฤติปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ และเหตุให้เกิดทุกข์ให้หมดสิ้น
ไปเอง” อุบายแนวทางพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้แล้วอย่างดีเลิศ
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หรืออย่างสมบูรณ์ จะน�ำมาใช้ให้ถูกกับจุด ให้ถูกต้องตามจริง
ได้หรือไม่ อุปมาอุมัยว่า เหมือนกับเราเป็นไข้ เราเอายาประเภท
ไหนมารักษาคนไข้ เราก็ต้องรู้ตัวเองว่าเราเป็นโรคอะไร ควรจะ
รักษาแบบไหน  เอายาประเภทใดมารักษา โรคอย่างหนึ่งเราไป
ใช้ยาอีกอย่างหนึ่ง  มันก็จะไม่หายไปจากตัวเราได้เลย
ฉันใดก็ฉนั นัน้ นักปฏิบตั ติ อ้ งเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ เป็นนักสังเกต
ในจิตใจของตัวเราเอง ให้รอบคอบและรอบรูใ้ นจิตใจเราอยูเ่ สมอ
เพือ่ เราจะได้หาอุบายท�ำลายด้วยปัญญาให้ถกู จุด อย่าผิดจุดนัน้   
อุ บ ายเป็ น เครื่ อ งท� ำ ลายกิ เ ลสตั ณ หา ที่ อ งค์ ส มเด็ จ
พระบรมศาสดาพระองค์ตรัสไว้ มีจ�ำนวนมากมายมหาศาล
แต่ละอุบายก็ท�ำลายกิเลสทั้งสิ้น แต่เราจะมีสติ ปัญญาและ
ความฉลาดจับอุบายนัน้ ๆ มาท�ำลายกิเลสให้ถกู หรือไม่ และการ
หลบตัวของกิเลสนั้นมันมีความไวอย่างรวดเร็ว  
ฉันใดก็ฉนั นัน้ เราเกิดมาไม่วา่ ใครทัง้ หมดทัง้ สิน้ เราก็ตอ้ ง
พบกับกิเลส เหมือนที่พูดให้ฟังว่า เราจะแก้ไขอะไร เราต้องแก้
ให้ถกู ที่ เหมือนเรามีความโกรธเราก็ต้องเอาเมตตามาดับความ
โกรธ เรามีความโลภ เราก็ต้องละด้วยการให้ เพื่อชนะความ
ตระหนี่ เรามีโมหะคือความหลง เราก็ตอ้ งแก้ไขด้วยปัญญา โดย
เอาปัญญาเข้าไปแก้ไข นีจ่ งึ จะเรียกว่าเราแก้ได้ถกู จุดถูกที่ ถูกสิง่
ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสและทรงสอนไว้ดแี ล้ว
ต่อไปก็ขอให้พวกเราทั้งหลาย ได้เจริญพระกัมมัฏฐาน
กันต่อไปอีกสักครู่หนึ่ง...
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อิฏฐารมณ์
วั น นี้ ก็ เ ป็ น อี ก วั น หนึ่ ง ที่ เ หล่ า พระภิ ก ษุ แ ละญาติ โ ยม
ยังมีลมหายใจ เพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน เมื่อเรา
สาธยายมนต์เสร็จแล้ว เราก็เจริญกัมมัฏฐานต่อ เราท�ำอย่างนี้
ทุกวัน  
บางครั้งเราประพฤติเราปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน มันเกิด
ความคิดฟุง้ ซ่านขึน้ มา ความคิดฟุง้ ซ่านนัน้ มันจะท�ำให้จติ ใจของ
เรามันเบือ่ หน่าย มันเกิดความร�ำคาญ ไม่อยากปฏิบตั ิ เราก็ตอ้ ง
ใช้ความเพียรที่จะเอาชนะกิเลสที่มันจะมาครอบง�ำ  คือความ
ฟุ้งซ่านต่างๆ  
ลั ก ษณะของจิ ต ที่ มั น ฟุ ้ ง ซ่ า นนั้ น มั น เป็ น ความคิ ด ที่
เลื่อนลอย เป็นความคิดที่มันกระจายไปในหลายๆ เรื่องด้วยกัน
แต่ละเรื่องเมื่อคิดไปแล้วก็จะเกิดความสับสน จับต้นชนปลาย
ไม่ถูก ไม่มีความหนักแน่น ไม่มีความมั่นใจ ว่าความคิดนั้นมัน
ผิดหรือมันถูก ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า เป็นความคิดที่โลเล
สะเปะสะปะเรื่อยเปื่อย เป็นความคิดที่ท�ำให้เกิดความลังเล
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ไม่แน่ใจ จึงเกิดความสงสัยในความคิดของตัวเองแบบหาข้อยุติ
ไม่ได้ เพราะมันมีหลายเรื่องที่น�ำมาคิดช่วงเดียวกัน เดี๋ยวเรื่อง
โน้นเข้ามาเดี๋ยวเรื่องนี้เข้ามา จึงเป็นความคิดในเรื่องนั้นบ้าง
คิดในเรื่องนี้บ้าง เราจะน�ำมาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจ
ไม่ลงตัว เราจึงเกิดความร�ำคาญ และเกิดความหงุดหงิดขึน้ ทีใ่ จ
บางครัง้ เกิดความฉุนเฉียว เกิดความโกรธขึน้ มาง่ายๆ ไม่มคี วาม
เพียรที่จะท�ำอะไร จะท�ำงานอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ถึงจะท�ำ
ไปผลของงานนั้นก็ออกมาไม่ดี เพราะลักษณะของใจเรานั้นมัน
ฟุ้งซ่านจะมีอารมณ์ ที่ไม่ชอบใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งตกค้างอยู่ที่เรา
ยังแก้ไขไม่ได้เป็นต้นเหตุ
เมื่อ เรานึก ถึง ค� ำ บริก รรม ท� ำ สมาธิไ ป จะมีอ ารมณ์
ประเภทนี้เกิดขึ้น คือสติคุมอารมณ์ไม่อยู่ จะเกิดความฟุ้งซ่าน
ร�ำคาญใจไปในอารมณ์ต่างๆ ในลักษณะอย่างนี้ มิใช่ว่าจะ
เกิดเฉพาะช่วงที่เราท�ำกัมมัฏฐานเท่านั้น อยู่ตามปกติธรรมดา
อารมณ์ความฟุ้งซ่านทั้งหลายก็ย่อมเกิดขึ้นได้เช่นกัน หรือเมื่อ
เราพิจารณาในหมวดธรรมะอะไรอยู่ก็ตามแต่ ถ้ามีอารมณ์
ประเภทนี้มันมาสิง มันมาสถิตย์เข้ามาแล้ว ถ้าสติปัญญาไม่ดี
ไม่มีความฉลาดในอุบายที่จะน�ำมาแก้ไข ก็จะกลายเป็นความ
คิดฟุ้งซ่านไปได้ จิตทีม่ นั ฟุ้งไปตามสังขารทีม่ นั ปรุงแต่งในสมมุติ  
ค�ำว่า “สังขาร” ในที่นี้ สังขารตัวนี้คือจิต จิตที่มันคิดไป
ตามอารมณ์ทเี่ รารับ เรียกว่าอิฏฐารมณ์ อารมณ์นจี้ ะเป็นอยูก่ บั
ทุกๆ คน เพราะมันจะมีทั้งอารมณ์เก่าและอารมณ์ใหม่
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อารมณ์ เ ก่ า นั้ น หมายถึ ง ว่ า อารมณ์ ที่ เ ราสะสมมา
แล้วในอดีตชาติ ที่มันติดอยู่ มันถูกตามใจจนกลายเป็นนิสัย
เป็นเจ้าอารมณ์  
ส่วนอารมณ์ใหม่นนั้ หมายความว่ามันสัมผัสกับอายตนะ  
คือตาสัมผัสรูป จมูกสัมผัสกลิ่น ลิ้นสัมผัสรส  
เมือ่ เรารับอารมณ์ใหม่ ในการสัมผัสในอายตนะทัง้ หลาย
นี่เอง มันเป็นมูลเหตุให้เกิดอารมณ์ข้นึ มาที่ใจ
เมื่อเรามีอารมณ์มีอยู่ในใจ จึงเกิดความชอบใจและ
ไม่ชอบใจเกิดขึ้น อารมณ์ที่ไม่ชอบใจจึงเกิดความเกลียดชัง
ไม่ชอบใจในอารมณ์นั้นๆ จึงเกิดความทุกข์ใจ ไม่สบายใจขึ้น
เกิดการปรุงแต่งต่างๆ นานา บางครั้งเราคิดหาวิธีที่จะเอาชนะ
ในการท�ำอย่างใดอย่างหนึ่งกับคนที่บางครั้งเราไม่ชอบ เราจะ
ท�ำอย่างไร  
ฉะนั้นอารมณ์ที่จะชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้น ใครๆ ย่อม
มีด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เพราะเรายังไม่ใช่พระอรหันต์ ใครจะ
เกิดมีอารมณ์ประเภทไหนก็แล้วแต่ ขึน้ อยูก่ บั การสัมผัสอารมณ์
มีลักษณะอยู่ ๓ อย่างคือ
๑.อารมณ์ที่มีความชอบใจ
๒.อารมณ์ที่ไม่มคี วามชอบใจ
๓.อารมณ์เฉยๆ   
   อารมณ์เฉยๆ นี้จะไม่ก่อให้เกิดความฟุ้งไปในสังขาร
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จะเป็นอารมณ์เงียบอยู่ตามปกติ ไม่มีกิริยาในการแสดงออกใน
ทางความคิดปรุงแต่งอะไร ไม่สนใจในสิง่ ทีจ่ ะมาสัมผัสนัน้ ทุกสิง่
ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกิดแต่เหตุ เกิดปัจจัยทั้งหมดทั้งสิ้น  
เพราะฉะนั้ น แล้ ว ถ้ า พวกเราทั้ ง หลายรู ้ จั ก ค� ำ ว่ า
“ปล่อยวาง” ได้เราจะมีความสุข ถ้าเราไม่รจู้ กั ค�ำว่า “ปล่อยวาง”
เราจะมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นในจิตในใจของพวกเรา
ต่ อ ไปนี้ ก็ ข อให้ พ วกเราจงได้ ป ระพฤติ จ งได้ ป ฏิ บั ติ
สืบต่อไป จนกว่าจะถึงเวลาอันสมควร...
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จิตกับวิญญาณ
ก็ ข อน้ อ มจิ ต อนุ โ มทนากั บ เหล่ า พระภิ ก ษุ ส งฆ์ แ ละ
ญาติโยม  ทีไ่ ด้มาสาธยายมนต์ในวันนี้ และเมือ่ เราสาธยายมนต์
แล้ว ก็ถึงเวลาประพฤติปฏิบัติพระกัมมัฏฐานและฟังเทศน์ เพื่อ
ให้เกิดปัญญา เกิดความรู้ขึ้นมา  
หลวงปูร่ สู้ กึ ดีใจว่าในพรรษานี้ ท่านพระครูววิ ฒ
ั น์วรสถิตย์
ท่านก็สวดบทพระมหาจักรพรรดิของหลวงปู่ดู่ สวดในโบสถ์
ประมาณหนึง่ ชัว่ โมง ก็ขอโมทนากับท่านพระครูววิ ฒ
ั น์วรสถิตย์
และก็ขอโมทนากับเหล่าพระภิกษุสงฆ์และญาติโยม แม่ชที กุ คน  
และในวันนี้หลังจากพระภิกษุสงฆ์และแม่ชีได้สวดคาถา
พระมหาจักรพรรดิเสร็จแล้ว ก็ได้มาสวดมนต์กับหลวงปู่อีก
ชัว่ โมงกว่า นับว่าพวกเราทัง้ หลายยังมีความเพียรอยู่ เมือ่ เรามี
ความเพียรอยูแ่ ล้ว เราก็ยงั ได้ปฏิบตั พิ ระกัมมัฏฐาน เพือ่ ช�ำระล้าง
กิเลสทัง้ หลายทีอ่ ยูใ่ นจิตในใจ ให้มนั เบาบางหรือให้มนั หายไป เพือ่
สะสมเป็นบารมีทจี่ ะข้ามภพข้ามชาติของเราให้ได้ เรามาประพฤติ
ปฏิบตั นิ นั้ เราทัง้ หลายจงตัง้ ใจฟัง จะขอพูดถึงเรือ่ งวิญญาณ  
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วิญญาณในที่นี้คืออาการของจิต ที่เรียกว่า “นามจิต”
เป็นความรู้ออกจากจิต ถ้าดูเพียงผิวเผินแล้ว เหมือนจิตกับ
วิญญาณเป็นสิ่งเดียวกัน ที่จริงแล้วจิตกับวิญญาณเป็นคนละ
อย่างกัน อุปมาอุปมัยเหมือนกับว่า ก้อนแร่ทองค�ำที่ยังไม่ได้
ถลุงเนื้อทองอั น บริ สุ ท ธิ์ ก็ อ ยู ่ ใ นก้ อ นแร่ นั้ น เมื่ อ น� ำ ก้ อ นแร่
เหล่ า นั้ น มาถลุ ง ก็จะรู้ว่าทองค�ำจะเป็นส่วนหนึง่ ขีแ้ ร่กจ็ ะแยก
ออกไปคนละส่วน หรือเหมือนกับน�ำ้ ทะเลทีม่ คี วามเค็มตามปกติ
ถ้ามีเครื่องมือที่ทันสมัย ก็ท�ำให้น�้ำเค็มและน�้ำจืดธรรมดาแยก
ออกจากกันได้  
ฉันใดก็ฉันนั้น ขอให้เราทุกคนที่นั่งปฏิบัติกัมมัฏฐาน
อยู่ตรงนี้ ให้เข้าใจว่าจิตกับวิญญาณก็เป็นในลักษณะเดียวกัน
จิตกับวิญญาณจึงอยู่ร่วมกัน และมีผลงานร่วมกัน แต่วญ
ิ ญาณ
จะเป็นหัวหน้างานทัง้ หมด ได้รบั ผลงานอย่างไร ก็ส่งให้จติ ได้รบั
รู้ตลอดเวลา เหมือนจิตเป็นตัวประสานงานในรูปขันธ์ เวทนา
สัญญา สังขารทั้งหมด ในรูปขันธ์นี้เป็นสื่อส�ำคัญที่เรียกว่า
อายตนะภายใน คือตา หู จมูก ลิ้น กายแล้วก็ใจ ทั้งหมดนี้จะมี
วิญญาณแฝงอยู่ มีวิญญาณในตา วิญญาณในหู วิญญาณใน
จมูก วิญญาณในลิ้น วิญญาณในกาย และวิญญาณในใจ
วิญญาณในตามีหน้าที่ส�ำหรับรู้ในการดู
วิญญาณในหูมหี น้าที่ส�ำหรับรู้ในการฟัง
ก็จะขอยกเรื่องวิญญาณนั้น ๒ ข้อ เพราะวิญญาณ
ในจมูก วิญญาณในลิ้น วิญญาณในกาย และวิญญาณในใจ
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มันก็รับรู้เหมือนที่บอกแล้วว่า วิญญาณทางตาก็รับรู้ในการดู
วิญญาณในหูก็มีหน้าที่ส�ำหรับฟัง วิญญาณในจมูกก็มีหน้า
ที่รู้กลิ่น วิญญาณในลิ้นก็มีหน้าที่รู้รสชาติ วิญญาณในกายก็
มีหน้าที่รู้สิ่งภายนอกมาสัมผัส วิญญาณในใจมีหน้าที่ส�ำหรับรู้
อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจของเรา   
อารมณ์ทั้งหมดนี้มันจะสัมพันธ์อยู่กับจิตทั้งนั้น ไม่ว่า
จะเป็นวิญญาณในเวทนาขันธ์หรือทุกขเวทนา สุขเวทนา หรือ
อุเบกขาเวทนา วิญญาณในสัญญาขันธ์ก็รู้ในความจ�ำต่างๆ  
วิญญาณในสังขารขันธ์ก็รู้ในการปรุงแต่ง วิญญาณนี้จะแฝงอยู่
ด้วยธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ อายตนะภายในนี้ทั้งหมด  
วิ ญ ญาณมี ห น้ า ที่ เ พี ย งรั บ รู ้ เ ท่ า นั้ น ส่ ว นจะเป็ น ไป
ในความรั ก ความใคร่ ความพอใจในกามคุ ณ มี ค วามโลภ
ความโกรธ  ความหลง หรือมีราคะ ตัณหา โมหะ อวิชชา นี่เป็น
หน้าที่ของกิเลสกับใจจะร่วมกันท�ำงานกันต่อไป  
ถ้าเรารูห้ รือว่าเราไม่รกู้ ต็ ามแต่ วิญญาณคือตัวรับรูเ้ ฉยๆ  
แต่จิตเป็นตัวส่งออกนอกเหมือนกัน วิญญาณก็ส่งออกนอก
เหมือนกัน คือมองเห็นสิ่งภายนอก จิตก็ไปรับอารมณ์ต่างๆ เข้า
มาให้เกิดขึ้นในใจของเรา  
เพราะฉะนั้ น แล้ ว พวกเราที่ นั่ ง ประพฤติ ป ฏิ บั ติ
พระกัมมัฏฐานอยู่ตรงนี้ ถึงแม้ว่าเราจะนั่งหลับตา แต่เราห้าม
สังขารขันธ์ สังขารคือความคิดนั้นเราห้ามมันไม่ได้ เมื่อเราห้าม
มันไม่ได้แล้ว ก็ขอให้เราจงรู้เท่าทันมัน โดยใช้หลักของสติและ
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สัมปชัญญะ คือมีความรู้ ความระลึกได้ ในสิ่งที่สังขารนั้นมัน
ปรุงแต่งให้เกิดขึ้น  ขอให้พวกเราจงมีสติ มีความคิดรู้เท่าทันสิ่ง
ที่มันเกิดขึ้น
ก็ขอพูดเพียงแค่นี้ ก็ขอให้พวกเราจงนั่งประพฤติปฏิบัติ
ไปอีกชั่วขณะหนึ่ง จนกว่าจะสมควรแก่เวลา...

ปกิณกะธรรมช่วงเข้าพรรษาของหลวงปู่ 135

บริษัทสมุทัย
วั น นี้ พ วกเราทุ ก คนได้ ส ร้ า งบุ ญ บารมี ใ ห้ กั บ ตั ว เอง
ได้สาธยายมนต์และต่อไปนีเ้ ราจะเจริญพระกัมมัฏฐานกันต่อไป
ให้เราตั้งสติก�ำหนดไว้ที่เปลือกตา แล้วภาวนาว่า หลับหนอ
หลับหนอ
คนเราทุกคนนัน้ ถ้าเรารูต้ วั ว่าเราเกิดมาท�ำไม ถ้าเรารูว้ า่
เราเกิดมาเพือ่ สร้างบารมี พวกเราจะหนีจากความทุกข์ทงั้ หลาย  
เราไม่พงึ ปรารถนาจะจมอยูก่ บั ความทุกข์ทงั้ ทางกายและทางใจ  
แต่ก่อนอืน่ นัน้ ขอให้พวกเราทุกคนจงเข้าใจว่า เราต้องรู้เหตุแห่ง
ทุกข์เสียก่อน  
การรู ้ ทุ ก ข์ มิใ ช่ รู ้ ใ ช่ เ ห็ น เพีย งต� ำ ราเท่ า นั้น หรือ เล่ า สู ่
กันฟังเท่านัน้ เพราะตามต�ำราและการเล่าสูก่ นั ฟัง เป็นเพียงภาค
ทฤษฎีเป็นชื่อเท่านัน้ มิใช่เป็นตัวทุกข์ท่แี ท้จริง ทุกข์ที่แท้จริงนัน้
อยู่ที่ไหน  
ความทุกข์จริงๆ นัน้ อยูท่ อี่ ปุ าทานของจิตโดยเฉพาะ กาย
ที่ว่าเป็นทุกข์นั้น เพราะจิตยังครองร่างกาย ยังเป็นอุปาทาน

136 ปกิณกะธรรมช่วงเข้าพรรษาของหลวงปู่

ในขันธ์ทั้ง ๕ เป็นธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกันและกัน และยึดถ่วง
กันไว้ในกายของเวทนา ความทุกข์ในระหว่างกายกับจิตนัน้ เป็น
ธรรมชาติของขันธ์ ทุกข์นั้นให้เราก�ำหนดรู้ว่า ทุกข์นี้ให้เพียง
ก�ำหนดรู้เท่านั้น ในช่วงขณะจิตครองร่างกายนี้ไม่ได้ นี่เฉพาะ
ความทุกข์ที่เนื่องจากร่างกายกับจิต  
อันทุกข์ทเี่ กิดขึน้ เนือ่ งจากกิเลสและตัณหาแล้วนัน้ จึงเป็น
ทุกข์ที่ควรจะละทั้งเหตุที่ให้เกิดทุกข์ด้วย ความทุกข์ที่ท�ำให้
เกิดอารมณ์นั้น มีจ�ำนวนมากมายมหาศาล ถ้าจะสรุปลงแล้วก็
ขึน้ อยูท่ กี่ ารยึดถือของจิตเป็นเหตุสำ� คัญ ถ้าจิตไม่ยดึ เอาสิง่ ใดว่า
เป็นของตัวเป็นของตนแล้ว ผลของมันก็คอื ความทุกข์ทเี่ กิดขึน้ ใน
การยึดถือนี้  
เพราะความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเรา ถ้าพวกเราที่นั่งอยู่
ตรงนี้ เรายังมีขันธ์ ๕ เขาจะมีมาจากที่ไหน แม้ตัวสมุทัยคือ
ตัณหา  มีเฉพาะจิตอย่างเดียว ส่วนจิตเป็นเรื่องเฉพาะจิต เรื่อง
ของจิตคือตัณหา  
ตัณหานี้เองที่ท�ำให้จิตเป็นทุกข์ เหมือนจิตได้ถูกชักชวน
ให้ร่วมมือกับตัณหาว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ จิตของเราที่โง่เขลา
จิตที่ขี้ขลาด ไม่รอบคอบ ไม่รอบรู้ในอุบายที่เข้ามาเคลือบแฝง
จิตก็ต้องยอมรับ เพราะเหตุผลของตัณหามันเหนือกว่า ความ
ฉลาดมันเหนือกว่า ความฉลาดก็มากกว่าของจิตเป็นไหนๆ จิต
ตัวที่โง่ ปัญญาจึงมาเสียรู้ตัวตัณหาอย่างไม่รู้ตัว
เมื่ อ ตั ณ หามาร่ ว มวงของจิ ต ได้ แ ล้ ว ใช้ อ� ำ นาจวาง
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แผนงานได้ทันที จิตที่ไม่มีความฉลาดนั้น มันต้องยอมมอบ
อ� ำ นาจให้ ตั ณ หาเป็ น ผู ้ จั ด การ หรื อ เรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า
ผูอ้ ำ� นวยการงานต่างๆ ก็ขยายออกกว้างขวาง และมีแผนงานต่างๆ
ที่ขยายออกไปมากมาย ผู้ดูแลงานก็มีความโลภ ความโกรธ
ความหลง ราคะ ตัณหา ความเห็นเก่งทุกตัวทุกประเภท จึงพา
กันตั้งโรงงานผลิตทุกข์ขึ้นมากันทั่วโลก ที่พูดเช่นนี้ก็เพื่อจะให้
ชื่อว่าในโลกนี้โรงงานผลิตทุกข์มีชื่อว่า “บริษัทสมุทัย” สมุทัย
เป็นโรงงานเป็นบริษัทนี้จะตั้งอยู่ในตัวคนและสัตว์เท่านัน้
เมื่อเราเกิดขึ้นจากอ�ำนาจของตัณหา อวิชชา ถ้าเราไม่มี
ความรูเ้ ท่าทัน จิตก็จะเป็นเหยือ่ ของตัณหาอยูว่ นั ยังค�ำ 
่ ว่าไปแล้ว
ความปรีชาคือความฉลาด ความรอบรู้ในกองตัณหาของเรายัง
ไม่เกิดขึ้น มันเกิดขึ้นเฉพาะจิตที่ท�ำให้เป็นเหตุแห่งทุกข์เท่านั้น
เรามาประพฤติปฏิบัติพระกัมมัฏฐานกันอยู่ตรงนี้ ก็เพื่อที่จะละ
ออกจากบริษัทสมุทัย ที่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ ที่มันเกิดขึ้น
ในโลกนี้
วันนีก้ ข็ ออธิบายเพียงเท่านี้ ขอให้พวกเราจงฝึกปฏิบตั ติ อ่
ไปอีกสักพักหนึ่ง...
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ความเพียร
วันนีก้ ข็ อเจริญธรรมกับญาติโยมและพระภิกษุสงฆ์ ทีไ่ ด้
สาธยายมนต์ และจะประพฤติปฏิบัตพิ ระกัมมัฏฐานต่อไป  
การปฏิบัตินั้นเรานั่งกัมมัฏฐาน ผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นย่อม
ไม่มโี ทษ มีแต่คณ
ุ มีแต่ประโยชน์ คือจิตใจจะไม่ข่นุ มัว จิตใจของ
เรานั้นจะผ่องใส จะยืน เดิน นั่ง นอน มันก็มีความสุข ไม่มีความ
ทุกข์ จะเข้าสู่หมู่สังคมใดๆ ก็ตามแต่  
การท� ำ ความเพี ย รที่ เ ราทุ ก คนนั้ น ก� ำ ลั ง ท� ำ กั น ขณะนี  ้
เมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้ว เราจะไม่มีความหวั่นไหว ไม่มีความ
เกียจคร้านต่อการงานทัง้ ทางโลกและทางธรรม  
จากนั้นก็เป็นปัญญา ปัญญาที่จะมาเป็นก�ำลัง เมื่อ
ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว ถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ คนที่ท�ำสมาธิ
นั้นจะเรียนทางโลกก็ส�ำเร็จ จะเรียนทางธรรมก็ส�ำเร็จ  
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา พระองค์จึง
สัง่ สอนอบรมให้เกิดขึน้ นับตัง้ แต่ศลี เพราะศีลเป็นทีต่ งั้ ของสมาธิ  
สมาธิเป็นที่ตงั้ ของปัญญา ไม่ว่าศีล สมาธิ ปัญญา เป็นทางแห่ง
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วิมุตติ คือความหลุดพ้นด้วยกัน จิตไม่รู้เท่าตามความเป็นจริง
ของสังขาร มันก็จะได้ความสุขมาจากไหน
พระพุ ท ธเจ้ า สอนไว้ ว ่ า คนตาบอดอยากที่ จ ะบ� ำ บั ด
รักษาโรคตาบอดให้มันแจ้ง ก็มีอยู่แล้ว เหมือนพระภิกษุสงฆ์
องคเจ้ า นั้ น ก่ อ นจะบวชพระอุ ป ั ช ฌาย์ ท่ า นก็ ส อนแล้ ว ใน
ตจปัญจกกัมมัฏฐานเบื้องต้น คือเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ
คือผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ตจปริยันโต มีหนังหุ้มเป็นที่สุดรอบ
ปูโรนานัปปการัสสะอสุจโิ น  เต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีประการ
ต่างๆ นั่นเป็นกัมมัฏฐานของพระพุทธเจ้า ที่ให้อุปัชฌาย์ได้
สัง่ สอนภิกษุทบี่ วชใหม่ ให้พจิ ารณาว่าของเหล่านีเ้ ต็มไปด้วยของ
ไม่สะอาดมีประการต่างๆ เราลืมตาขึ้นมาให้มันเห็น แล้วตั้งใจ
ท�ำอยู่อย่างนั้น ไม่ใช่ว่าเราจะนั่งกัมมัฏฐานวันเดียว เดือนหนึ่ง
หรือปีหนึ่ง เราต้องเอาชีวติ ของเราเป็นเดิมพัน เอาชีวิตของเรา
นี่แหละเป็นเดิมพัน
เรือ่ งท�ำความเพียรถ้าดีแล้ว มันก็ไม่เหลือวิสยั ทีเ่ ราจะพ้น
จากความทุกข์ มันมีน้อย มีอยู่ในอัตภาพนี้ ไม่ได้อยู่ทอี่ นื่ จิตของ
เรา ถ้าจิตมันวางเท่านัน้ แหละ มันวางหมดทุกสิง่ ทุกอย่าง มันไม่
ได้เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ตัวของตัวของตน มันไม่ยดึ มันก็พ้นทุกข์  
เมื่อมั นพ้นทุกข์แล้ว เราก็มีความสุ ข จิต อบรมดีแ ล้ ว
มันก็บริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นจิตประภัสสร จึงได้เห็นว่า ดีแล้วที่จิต
ของเรานัน้ ถ้าเราหมั่นฝึกหมั่นปฏิบัตดิ แี ล้ว มันย่อมน�ำความสุข
มาให้เราไม่มที ี่ส้นิ สุด  
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การเจ็ บ ปวด เมื่ อ ยขา เมื่ อ ยหลั ง เมื่ อ เราท� ำ สมาธิ
พระพุทธองค์สอนให้เราสู้กับมัน มันจึงเป็นทุกขเวทนาเท่านั้น
ท�ำสมาธิแล้วมันเจ็บ ให้ดูมันเกิดมาจากไหน เวทนามันก็เวทนา
สังขาร ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรา ขอให้เราพิจารณารู้เท่าทัน
ว่าของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรา เมื่อเราคิดได้เฉกเช่นนี้แล้ว
เราต้องต่อสู้กับมัน ให้รู้เท่าทันว่าอันนี้เป็นทุกข์ทางกาย อันนี้
เป็นทุกข์ทางใจ
ก็ ข อให้ พ วกเราทั้ ง หลายจงประพฤติ จ งปฏิ บั ติ ไ ปอี ก
สักพักหนึ่ง จนกว่าจะได้เวลาอันสมควร เมื่อได้เวลาอันสมควร
ก็จะบอกให้เลิก ก็ขอหยุดใช้เสียงแค่น้กี ่อน...
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มรณะ
วั น นี้ ก็ ข อน้ อ มจิ ต โมทนาบุ ญ กั บ เหล่ า พระภิ ก ษุ แ ละ
ญาติโยมทั้งหลาย ที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะให้เกิดขึ้นในจิต
ในใจ นีก่ จ็ วนจะได้สองเดือนแล้วทีเ่ ข้าพรรษา พวกเราก็ได้ปฏิบตั ิ
ตัง้ แต่วนั เข้าพรรษาจนถึงวันนี้ นับว่าเป็นสิง่ ทีด่ เี ป็นสิง่ ทีป่ ระเสริฐ  
เราจะเห็นว่าคนที่ตายไปแล้วนัน้ เรียกว่า รูปมรณะ  
รูปมรณะนั้น หมายถึงว่าความตายของรูปขันธ์ ถ้า
เราว่าโดยองค์ธรรมแล้ว ได้แก่ อนิจจตาคือรูปที่มันสงเคราะห์
เข้าไปในรูปขันธ์ ที่พูดว่ารูปขันธ์หรือรูปมรณะนี้ก็คือ ให้เราได้
พิจารณาว่า ร่างกายของพวกเรานีเ้ องทีม่ อี นั เป็นไป มีความตาย
พลัดพรากจากกันไป  
ส่วนอรูปมรณะ อรูปมรณะนัน้ เป็นความตายของนาม
ขันธ์หนึ่ง ว่าโดยองค์ธรรมแล้ว ได้แก่ปรมัตถ์แห่งนามธรรม  
สงเคราะห์เข้าไปในสังขารและขันธ์  
ถ้าเราพิจารณาค�ำว่า “มรณะ”
มรณะแปลว่าความตาย หรือมรณะแปลว่าคือมีการ
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เคลื่อนจากภพนี้ เป็นลักษณะอย่างนี้ มีการท�ำให้ธาตุขันธ์
ทัง้ ๕  มกี ารย้ายจากคติคอื ทีอ่ ยู่ ทีเ่ กิดเป็นผล มีชราเป็นเหตุให้เกิด
ทีว่ า่ ชาติเป็นปัจจัยให้มชี รามรณะนัน้ หมายความว่าเมือ่ เรา
มีเกิดจึงมีแก่และมีตาย เมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่และไม่ตาย เมื่อ
มีเกิดแล้วต้องมีแก่มีตายอย่างแน่นอน
ชรามรณะนั้นเป็นหนึ่งในองค์ในปฏิจจสมุปบาท เพราะ
มีเหตุมีปัจจัย ส่วนความโศกเศร้า ความคับแค้นใจ ไม่น่าจะนับ
ได้  แม้จะเป็นผลของชาติสบื เนือ่ งมาจากอวิชชา เพราะมีอาสวะ
เป็นเหตุให้เกิดก็ตาม ก็ไม่ได้นับเป็นองค์หนึ่งในปฏิจจสมุปบาท
ได้เสมอไป เช่นพระพรหม พระพรหมถึงแม้จะมีอาสวะแต่ก็หา
มีธรรมเหล่านี้ไม่  
ถ้าเราว่าโดยล�ำดับเบื้องต้นไปหาเบื้องปลาย เริ่มจาก
อวิชชาถึงชรามรณะ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์แห่งองค์
ประกอบจากชีวติ จากเหตุไปหาผล คือมีอวิชชาเป็นปัจจัยให้มี
สังขาร  
ถ้าพวกเรายังตัดกิเลสยังไม่ขาด เมื่อชีวิตหมุนไปถึง
จุดมรณะแล้ว กิเลสก็จะเป็นเหตุให้ปฏิสนธิต่อไป คือการเกิด
ชีวิตของพวกเรานั้นมันจะหมุนอย่างนี้จนกว่าจะถึงพระนิพพาน
แต่ว่าโดยล�ำดับรวมกับชราและมรณะมีชาติเป็นปัจจัย มีชาติ
เพราะมีกามภพเป็นปัจจัย มีสังขารก็เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย
แต่อวิชชามีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเล่า ซึ่งพระพุทธเจ้า
หรือ หลั ก แห่ ง ศาสนา มีห ลั ก ส� ำ คั ญ ข้ อ หนึ่ง ว่ า สิ่ง ทั้ง หลาย
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เกิดแต่เหตุ และเหตุเกิดของอวิชชานั่นคืออาสวะ ดังค�ำพระ
บาลีที่ตรัสว่า อาสวสมุทยา อวิชชาสมุทโย อวิชชาสมุทยา
อาสวสมุทโย นับเป็นอัญญมัญญะปัจจัย
อัญญมัญญะคืออะไร ก็คืออาศัยกันและกันเกิดขึ้น
อาสวะคืออะไร
อาสวะเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาได้อย่างไร
อาสวะถ้าเราแปลว่า กิเลสที่ไหลออกทางตา หู จมูก ลิ้น  
กาย ใจ ได้แก่อาสวะคือกามคุณทั้ง ๕ คือภพ คือความเห็นผิด  
คืออวิชชา  
อาสวะถ้าว่าโดยย่อก็คอื ตัณหาและอวิชชา เพราะอวิชชา
เกิดตัณหาจึงเกิด หมายความว่าตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิด เมื่อ
ตัณหาเกิดเป็นความรู้ในใจ ไม่รู้ว่าอะไรผิด ไม่รู้ว่าอะไรถูก
จึงว่าตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชา   
ที่พูดมานี้ไม่รู้ว่าญาติโยมทั้งหลายและพระภิกษุสงฆ์จะ
เข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ บางครั้งพูดสูงเกินไป พวกเราก็ไม่เข้าใจ
ก็ขอพูดให้พวกเรานัน้ ได้ฟังแค่น้ี  
ก็ขอให้พวกเราจงเจริญกัมมัฏฐานกันต่อไป...
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บ�ำเพ็ญบารมีให้เกิดสติ
วันนีพ้ วกเราทัง้ หลายได้พร้อมใจกันสาธยายมนต์อย่างนี้
ทุกวันๆ ท�ำกันจนชินจนเป็นนิสยั ว่าเวลานีเ้ ราต้องสวดมนต์บทนี้
และเมื่อสวดมนต์เสร็จเราก็จะปฏิบัตพิ ระกัมมัฏฐานกันต่อไป  
การปฏิบัติพระกัมมัฏฐานนั้น เป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงสรรเสริญ หรือว่าการกระท�ำ
บ�ำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายก็แล้วแต่  
การบ�ำเพ็ญความดีนนั้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์ทรงยกย่อง แม้แต่พระองค์เองก็ทรงบ�ำเพ็ญบารมีมา
มากมายก่อนที่จะตรัสรู้ เรียกว่าพระองค์นนั้ ทรงสร้างบารมีมา
มหาศาล อย่างพวกเรานัน้ คงท�ำไม่ได้เหมือนพระองค์ พระองค์
สร้างบารมีมานับไม่ถ้วน เราลองมองดูว่า แม้แต่พระองค์คือ
พระพุทธเจ้านั้น พระองค์ก็ทรงบ�ำเพ็ญบารมีมามากมายก่อน
ที่จะตรัสรู้ เช่นพระองค์ทรงบ�ำเพ็ญทานอย่างยิ่งยวด จะหาใคร
เปรียบไม่ได้อกี แล้ว  
เมื่อคราวที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร
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พระองค์ทรงท�ำทานบารมีแม้ร่างกายก็สละได้ แม้แต่กัณหา
และชาลีบุตรอันเป็นที่รัก มัทรีเมียอันเป็นที่รัก พระองค์ก็สละ
ได้ นี่ชื่อว่าพระองค์ทรงบ�ำเพ็ญทานบารมี
บางชาติพระองค์ก็ถอื ศีล แลกเอาหรือยอมสละชีวิตเข้า
แลกเพื่อให้ศลี นั้นสมบูรณ์  
บางชาติพระองค์ก็ทรงท�ำสมาธิจนได้อภิญญา ๕ เมื่อ
ตายแล้วได้ไปเกิดบนพรหมโลก  
บางชาติเช่นพระชาติที่พระองค์ทรงเกิดเป็นพระมโห
สถบัณฑิต ก็ทรงสะสมปัญญาบารมีอย่างยิ่งยวด  
แต่ เ หตุ ใ ดพระองค์ จึ ง ไม่ ท รงตรั ส รู ้ เป็ น พระอนุ ต ตร
สัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติเหล่านัน้ แต่ท�ำไมพระองค์กลับมา
ทรงตรัสรู้เอาในพระชาติสุดท้าย และทรงตรัสรู้ด้วยการเจริญ
อานาปานสติกัมมัฏฐาน  
ถ้าพระองค์ไม่ทรงบ�ำเพ็ญบารมีให้เต็มเปี่ยม พระองค์ก็
ไม่สามารถตรัสรูไ้ ด้ดว้ ยพระองค์เอง แต่ถา้ พระองค์ทรงบ�ำเพ็ญ
บารมี โดยไม่ทรงเจริญสติ พระองค์ก็ทรงตรัสรู้ไม่ได้เช่นกัน  
ดังนั้น การบ�ำเพ็ญบารมีทั้งหลาย จะเป็นทาน ศีล
ภาวนา เป็นการปรับพืน้ ฐานทางจิตใจให้พร้อม ก็เหมือนพวก
เราทั้งหลาย เราก็ให้ทาน เจริญภาวนา รักษาศีลกันอยู่ขณะนี้
และบางครั้งเมื่อเราท�ำความดีอยู่ บางครั้งจิตใจของเรา
กลับคิดเป็นอกุศลก็ได้ดว้ ย ตัวอย่างเช่น การท�ำทาน หากท�ำโดย
ไม่ประกอบด้วยสติและปัญญา ก็อาจเป็นการพอกพูนกิเลสให้
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มันหนาหนักยิง่ ขึน้ ไป เช่นท�ำไปด้วยมิจฉาทิฏฐิวา่ เราท�ำทานแล้ว
เราจะถูกหวย เราจะรวย อันนี้เรียกว่า ท�ำทานอย่างมิจฉาทิฏฐิ  
เราท�ำทานนัน้ ขอให้เราจงพิจารณาว่าเราท�ำเพือ่ ตัดจาก
ความตระหนี่ถี่เหนียว ตัดออกจากความโลภ เพื่อให้เรานั้นละ
ออกจากความโลภได้จริงๆ
วั น นี้ ก็ ข อพู ด ให้ เ ราฟั ง เท่ า นี้ ต่ อ ไปก็ ข อให้ เ ราเจริ ญ
พระกัมมัฏฐานกันต่อไปอีกสักครู่หนึ่ง...
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พุทธานุสสติ
วันนีเ้ ป็นวันพระ ญาติโยมมาถือศีลองค์อโุ บสถศีลและได้
มาสวดมนต์ นับว่าญาติโยมทีม่ าถือศีลองค์อโุ บสถนีม้ โี ชคหลายชัน้
โชคชั้นแรกคือให้ทาน ที่ได้น�ำกับข้าวอาหารถวายเป็น
ของสงฆ์แก่พระภิกษุทั้งหลาย และได้สมาทานศีลองค์อุโบสถ
ศีล  และได้มาสวดมนต์ เมื่อสวดมนต์เสร็จแล้ว ก็ได้มานั่งเจริญ
พระกัมมัฏฐาน  
ก่อนอื่นนัน้ ในสมถกัมมัฏฐาน ๔๐ กอง วันนี้จะขอพูดให้
ญาติโยมระลึกนึกพุทธานุสสติกัมมัฏฐาน  
พุทธานุสสตินั้นเมื่อญาติโยมระลึกอยู่เป็นประจ�ำ  คือ
คิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ปิติทั้งหลายย่อมบังเกิด เกิดขึ้น
โดยบุคคลนัน้ เริม่ ต้นต้องมีศรัทธาปสาทะ คือมีปญ
ั ญา ปิตนิ นั้ จึง
เกิดขึน้ โดยล�ำดับ จนกระทัง่ พิจารณาถึงความสิน้ ไป ความเสือ่ ม
ไป เราย่อมระลึกถึงความเป็นพระอรหันต์ มรรค ผล นิพพาน
เมือ่ เกิดขึน้ แล้ว ผูป้ ฏิบตั จิ ะรูไ้ ด้อย่างไร ว่าขณะท�ำการรูแ้ จ้งตาม
ธาตุขนั ธ์ตามความเป็นจริง ผู้ประพฤติผ้ปู ฏิบตั จิ ะรู้จะแจ้งธรรม
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ด้วยตนเองในขณะนั้นว่า มันเกิดอะไรขึ้นแล้ว คือจิตใจที่เกิด
มรรค ผล นิพพาน มันจะแสวงหา และแสดงสภาวะสถานการณ์
ให้เรารู้ด้วยตัวเองที่เรียกว่า  ปัจจัตตัง
มรรคเป็นธรรมส�ำหรับส�ำรอกราคะให้ออกมา
ผลเป็นธรรมไม่หวัน่ ไหว ไม่มคี วามหวัน่ ไหวในกิเลส
นิพพานเป็นธรรมทีไ่ ม่ถกู ปัจจัยปรุงแต่งขึน้ มาอีก
การที่ ญ าติ โ ยมทั้ ง หลายจะตามรู ้ อ ารมณ์ ที ล ะขณะ
ข้อประพฤติปฏิบัติของนักภาวนาคืออะไร คือการส�ำรวม
การสังวรอายตนะทั้ง ๖ ของเราอยู่เสมอ
องค์สมเด็จพระบรมครูพระองค์ท่านให้สังวรส�ำรวมนั้น  
ไม่ใช่ไม่ให้เห็นอะไร ไม่ใช่ไม่ให้ได้ยินเสียงอะไร แต่ให้พิจารณา
สิ่ ง ที่ ม ากั บ ขั น ธ์ คื อ ดู สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ให้ รู ้ ต ามความเป็ น จริ ง ว่ า
สิ่งทั้งปวงเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่ใช่ของดิบ
ของดี ของสวยของงาม หรืออะไรมากไปกว่าการเกิดดับ มันไม่มี
ส่วนไหนที่จะเป็นอัตตาตัวตนได้เลย  
สภาวธรรมนีถ้ า้ ปัญญายังไม่ดี มันจะยึดติดว่าเป็นตัวเรา
เป็นตัวเขา แล้วเราก็หลงไปยินดียินร้ายอยู่กับอารมณ์สัมผัส  
ถ้าถามว่าเราจะถอดจิตออกจากอารมณ์ได้อย่างไร  
ก็ ใ ห้ เ ราตามรู ้ เ ป็ น ขณะๆ โดยให้ จิ ต อยู ่ ใ นสภาวะรู ้
ในสภาวะรู้นั้นไม่ใช่สภาวะคิด ในขณะที่อยู่ในสภาวะคิด เรา
จะพบว่าจิตใจกังวลกว่ากัน แต่ถ้ารู้อยู่ในขณะในสภาวะรู้จิต
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จิตจะตั้งมั่นเป็นกลาง มันจะรู้ตัวว่ามันจะยืน หรือเดิน จะนอน
จะนั่ง มันจะรู้ตัวว่ามันจะสุขหรือมันจะทุกข์ ให้เรารู้ว่าเรายินดี
หรือยินร้ายต่ออารมณ์ต่างๆ
บรรดาอาการของจิตนั้น เมื่อจิตเข้าไปรู้เข้า แล้วจะเห็น
ความจริงว่า จิตมันเป็นสิ่งไม่เที่ยง เกิดแล้วก็ดับไป มันมีสภาพ
เป็นไตรลักษณ์ เช่นเดียวกับอารมณ์อายตนะทัง้ ๖ นั่นเอง  
ผู้หลุดพ้นแล้วโดยชอบ ย่อมพิจารณาเห็นความเกิดขึ้น
และความเสื่อมไปของจิต ย่อมหลุดพ้นโดยชอบ เพราะความ
เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งอายตนะทัง้ หลาย  
เพราะฉะนั้นแล้วญาติโยมทั้งหลาย ที่ได้มาประพฤติ
ปฏิบตั ธิ รรม นับว่าโยมนัน้ ได้มาสร้างบุญสร้างบารมีให้กบั ตัวเอง
เพือ่ จะได้สมทบจากบุญเก่าและบุญใหม่ มันไม่แน่ถา้ เราเอาจริง
เอาจัง มีความเพียร มรรคผลนัน้ ย่อมเกิดขึน้ กับพวกเราได้อย่าง
แน่นอน  
ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายเจริญพระกัมมัฏฐานต่อไปอีก
สักครู่หนึ่ง  จนกว่าจะถึงเวลาอันสมควร...
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อานาปานสติกัมมัฏฐาน
วั น นี้ ก็ ข อตั้ ง จิ ต อนุ โ มทนากุ ศ ลผลบุ ญ ที่ ญ าติ โ ยมได้
สวดมนต์พระมหาจักรพรรดิในโบสถ์ และได้มาสาธยายมนต์
ที่กุฏินี้อีกหนึ่งชั่วโมง นับว่าสองชั่วโมงแล้ว และเราจะเจริญ
พระกัมมัฏฐานกันต่อไป  
ขอให้พวกเรานั้นจงตั้งสติก�ำหนดไว้ที่เปลือกตา แล้ว
ภาวนาว่า หลับหนอ หลับหนอ เมื่อมันหลับตาลงแล้ว ก็ขอให้
เราทั้งหลายจงพิจารณาลมหายใจเข้าออก
สัตว์โลกทั้งหลายมีนิสัยเกือบเหมือนกันหมด คือยินดี
และพอใจในเรื่องกามารมณ์ด้วยกันทั้งนั้น เหตุนี้แหละท�ำให้
จิตใจของสัตว์โลกประสบแต่ความวุ่นวาย เรื่องดีใจ เรื่องเสียใจ
ท�ำให้จิตเศร้าหมองเป็นภพเป็นภูมไิ ปสู่ทุคติ
แล้วเราจะแก้ไขกามารมณ์ทงั้ หลายเหล่านัน้ ได้อย่างไร  
เราไม่ต้องไปแก้อะไรมันเลย ขอให้เรามีปัญญามองมัน
อย่างเดียวว่า มันรู้เป็นเพียงสักแต่ว่ารู้ อย่าให้มันชักชวนเราไป
ร่วมคิดก็พอ จะเป็นอารมณ์ใดก็ช่าง ขอให้เรามั่นคงด้วยจิตที่
เป็นกลาง หรือตัดเครื่องเศร้าหมองของจิตที่เกิดขึ้น มันจะถูก
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ปัญญาอันเห็นชอบนัน้ ตัดขาดไปด้วยตัวเอง  
คนเรานั้นมีความทุกข์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ที่เราไป
นิพพานกันไม่ได้นนั้ เพราะเราถูกอวิชชามันหลอกล่อ ถูกความ
โง่มันปิดบังจิตปิดบังใจเอาไว้ ไม่ให้มีปัญญามองให้ทะลุ ให้เห็น
ตามความเป็นจริง  ว่าโลกนี้มันล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์อย่างยิ่ง
ถ้าพวกเราทุกคนที่ได้บวชกันเข้ามาในพระพุทธศาสนา  
พระภิกษุสงฆ์กถ็ อื ศีล ๒๒๗ ข้อ และบรรดาญาติโยมก็ได้ถอื ศีล
๘  เราถือศีล เอาศีลนัน้ มารักษามาปฏิบตั ิ ถ้าเราเอาศีลมารักษา
มาปฏิบตั ิ อย่างน้อยมรรค ผล นิพพานนัน้ ถ้าเราเอาจริงแล้วละ
ก็คงหนีเราไปไม่ได้อย่างแน่นอน  
เหมือนทีอ่ งค์สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้าพระองค์ตรัสว่า
“ดูกอ่ นมลทินทัง้ หลาย ทิฏฐิเหล่านีม้ หี ลายประการ ประกอบด้วย
อัตตวาทะบ้าง ประกอบด้วยโลกวัชชะบ้าง ย่อมเกิดขึ้นในโลก
ก็ทิฏฐิเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นในอารมณ์ใด ย่อมนอนเนื่องอยู่ใน
อารมณ์ใด แล้วฟุ้งขึ้นในอารมณ์ใด เมื่อภิกษุเห็นอารมณ์นั้น
ด้วยปัญญาอันชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ นั่นไม่ใช่ของเรา
เราไม่ใช่นั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้”  
การละทิฏฐิเหล่านี้ การสละซึ่งทิฏฐิเหล่านี้ ย่อมมีด้วย
อุบายต่างๆ สุดแท้แต่ว่า เราจะหาปัญญาอันชอบธรรมมาลด
มาละในสิ่งที่เป็นกิเลส เป็นตัณหาอยู่ในใจของเราได้เท่าไหน
ก็สดุ แท้แต่บญ
ุ วาสนาและความเพียร มีขนั ติอนั เป็นสิง่ ทีป่ ระเสริฐ
มีธรรมะคือรูจ้ กั ข่มใจ ข่มอารมณ์ของตัวเราเอง ให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้ ไป
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เพราะฉะนัน้ แล้ว เราทัง้ หลายขอให้เราตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำความจริงให้
มันเกิดขึ้น คือให้เรามองเห็นทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค สิ่งเหล่านี้
ถ้าเรารู้เท่าทันมัน เราไม่ตกไปอยู่เป็นทาสของมัน
การปฏิบัติภาวนาของเราขณะนี้ ถ้าเราจะยึดมั่นถือมั่น
ในอารมณ์อานาปานสติกัมมัฏฐาน คือ การดู ล มหายใจเข้ า
หายใจออก เรารู้อยู่อย่างนี้ กิเลสตัณหาทั้งหลายย่อมเข้า
มาไม่ได้ เพราะอะไร เพราะว่าเรามีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้า
ลมหายใจออก เรารู้อย่างนี้อารมณ์เดียว  
เมือ่ เรารูล้ มหายใจเข้าลมหายใจออก จนเกิดเป็นอารมณ์
เดียวที่เรียกว่าสมาธิ คือความตั้งใจมั่น เมื่อเรามีความตัง้ ใจมั่น
เป็นสมาธิแล้ว มันนับว่าเราได้บญ
ุ มหาศาล  ได้บญ
ุ อย่างมากมาย  
บุญเกิดขึน้ กับเราแล้ว เราพยายามประคับประคองอารมณ์ทมี่ นั
เกิดขึ้นคือความสงบนัน้ ให้เกิดขึ้นกับเราบ่อยๆ  
เมื่อเราท�ำอย่างนี้ได้บ่อยๆ จนเกิดความชินขึ้นและเป็น
ฌานขึ้นมา นับว่าเราเกิดมาไม่เสียชาติเกิด ที่ได้เกิดมาหนึ่งชีวิต  
ที่ได้ใช้สังขารคือร่างกายที่พ่อและแม่ให้เรามา เพื่อประพฤติ
ปฏิบัติละออกจากขันธ์ ๕ ก็ด  ี
ขอให้ญาติโยมทัง้ หลายจงปฏิบตั กิ มั มัฏฐานอีกสักครูห่ นึง่   
จนกว่าจะถึงเวลาอันสมควร ก็ขอยุตใิ ช้เสียงเพียงเท่านี้...
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รายชื่อผู้ร่วมท�ำบุญพิมพ์หนังสือ
คุณจีรภัทร พิมานทิพย์
คุณนฤดล โชคระดา และครอบครัว
คุณสุนทรีย์ จิรภาวสุทธิ์-คุณญาณิศาคุณภัทรภร ต่ายพูล     
บริษัท จันวาณิชย์ริเกียวริตี้ จ�ำกัด
คุณจุไรรัตน์ ภิรมย์ภัคดี-ม.ล.พงศ์พัฒนเดช ดิสกุลม.ล.จุไรมาศ ดิสกุล- ม.ล.ราชด�ำรง ดิสกุล
คุณวีระ–คุณสุจนิ ดา-คุณกิตติชยั –คุณผานิด-ด.ญ.นงนภัสด.ญ.เขมจิรา ราวรา-คุณสุพัตรา โอฬารรัตน์มณี    
คุณภูมินทร์–อัมพร–กัญจน์ฉัตร–ปวริศา ตระกูลทิวากร
ครอบครัวพิศกนก
คุณเกียรติก้อง-คุณนงชนก ด.ช.พลคุณ สถานานนท์
คุณประไพ ทิพย์โกศัย
คุณมัดฝ้าย อุยะนันท์
คุณบรรจง พิลาภรณ์ชัย และครอบครัว  
พระครูใบฎีกาสมเดช กตปุญโญ
ดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร
คุณจิโรตถ์ บูรณะบุญวงศ์ และครอบครัว
คุณปริม-คุณเกษม-คุณชยณัฐ-คุณปวริศาคุณปวราภา โอสถานุเคราะห์
คุณปิยะ-คุณสุพัชยา–คุณตุลย์ ซอโสตถิกุล
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๒,๕๐๐
๒,๐๕๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

คุณระวิดา ซอโสตถิกุล
คุณราตรี ประดิษฐวรานนท์-คุณบวรลัษณ์ ประดิษฐวรานนท์คุณพลกฤษณ์ แข่งขัน
คุณโรฮิต เปารล
คุณวิทยา จรรยาพาณิชย์
คุณสรรค์-คุณสมจิตต์ จันทร์รัฐติ ิกาล
คุณอรพรรณ อัสสมงคล–JYLIE-NUP
คุณอุดมจิต ลิ้มปิติ
คุณเพ็ญนภา ไทยเจริญ-คุณสิรพิ รชัย ชูภานิชชัชชวัล  
คุณณพิชญา-คุณภิณญาภัค ภานิชชัชชวัล
พระครูววิ ัฒน์วรสถิตย์ (อุดร ฐานุตฺตโร )
พระศราวุฒิ อธิปญฺโญ
คุณกิตติพงศ์ อินจันทร์
คุณขวัญจิรา เอื้อประเสริฐ
คุณติณณารัตน์ ชลสุข
คุณเกศณี ธารราทองมา
คุณธนากร-ด.ช.ธนารักษ์ เงินฉ�่ำ 
คุณธวัชชัย-คุณอรอนงค์-คุณอธิ วรุตมเสนีย์
คุณนิกร-คุณจ�ำเรียง อินจันทร์
คุณนิรัส–คุณพิมทอง อินทิศ
คุณรณฤทธิ์–คุณอรนุช เชียรศิลป์
      
คุณพงศ์พลิน ลาภวิสุทธิสิน
คุณพนิดา-ด.ช.กรพัฒน์ อินจันทร์
คุณเมธี ปัญญาวราภรณ์   
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คุณภานุ-คุณเสริมศรี–คุณกฤตย-คุณธนภัทร กฤติพร          ๑,๐๐๐
คุณภูวริศรา ลาภวิสุทธิสิน
      ๑,๐๐๐
คุณวราวุฒิ ลาภวิสุทธิสิน
      ๑,๐๐๐
คุณวิไลภรณ์-ด.ช.ฤทธิต์ ะวัน กวินจารุพงศ์- คุณธนัช น้อมมนัส  ๑,๐๐๐
คุณสุณีย์ เจิดเมธาวุฒิ
      ๑,๐๐๐
คุณสิรภพ ลาภวิสุทธิสิน
      ๑,๐๐๐
คุณสุภาพร กวินจารุพงศ์
      ๑,๐๐๐
คุณชิต-อารีย์-ธนากูล-สุชานาก ห่านพงษ์ศักดิ์
      ๑,๐๐๐
คุณณรงค์ศักดิ์ มีบุญ และครอบครัว
      ๑,๐๐๐
ดร.พรต-คุณกฤตยพร–คุณศาตพร ซอโสตถิกุล
      ๑,๐๐๐
คุณน�้ำฝน และครอบครัว
      ๑,๐๐๐
คุณเจรศักดิ์ ปัญญาวราภรณ์
      ๑,๐๐๐
นายแพทย์สุรเชษฐ์ เหตานุรักษ์
      ๑,๐๐๐
คุณปนัดดา จันทร์ศรี
      ๑,๐๐๐
คุณพิชญดา สุวรรณทัต
      ๑,๐๐๐
คุณเพลินใจ ตังคณะกุล
      ๑,๐๐๐
คุณรติดา เลาสุขศรี
      ๑,๐๐๐
คุณสุรศักดิ์–บุญผ่อง-กนกกร ทิมะณี
      ๑,๐๐๐
คุณเอกประภู ศรีม่วง และครอบครัว
      ๑,๐๐๐
อจ.อดิศร–นภากร–ธนากร-ภูวดล ทิพย์ท�ำ
      ๑,๐๐๐
ธนาคารเกียรตินาคิน  สาขา พหลโยธิน)
๖๐๐
พระปลัดประสิทธิ์ วชิโร
๕๐๐
พระชัยยา มหาวีโร
๕๐๐
พระสมควร คเวสโก
๕๐๐
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พระวณัฐพงศ์ มหาวุฑฺโฒ
พระฉัตรชัย อาทโร                                       
คุณกัลยาภา เลขวณิชธรรมวิทักษ์
คุณกฤษฎา-คุณกนกวรรณ อินจันทร์
คุณจรรยา สุนทรสิงห์
คุณจินดารัตน์ พรสินชัย และครอบครัว
คุณจีรุส อินทิศ-คุณชญาภา ทวีกุลชัย  
คุณชญาภา กวินจารุพงศ์
คุณณัฏฐินี ภาสะพงศ์
คุณธนัทพัชร์ จารุณ์ฐเกียรติ
คุณธนู พรหมรังษี
คุณนวลักษณ์ พีรเสนาะ
คุณนงลักษณ์ จารุณ์ฐเกียรติ
คุณนพพิมาน จารุณ์ฐเกียรติ
คุณนุกูล–คุณอรวรรณ อินจันทร์ และครอบครัว
คุณบุญชัย สึบประยูร
คุณบุญเรือน-คุณวัชระ นาควิโรจน์ และครอบครัว
คุณปวิช เอกพงษ์
คุณปาณารัศมิ์ ทองดี
คุณพงศ์ศักดิ์-คุณศิริวรรณ-คุณศิริพงษ์ อภิวัฒนศิริ
คุณพล–คุณพะยูร ด�ำมินเศก
คุณพนมณัฐกัญ พจน์กชนันท์
คุณเพ็ญศรี หาญทวีชัย
คุณมาโนช–คุณประนอม–คุณอนุชา เพชรพงศ์
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คุณศรัญญา พวงจ�ำปี
คุณศิวัช เหมือนฤทธิ์ และครอบครัว
คุณศศิร์อร มนินทร
คุณศุภมาศ ลีลือสาย และน้องๆ
คุณสมศักดิ์-คุณส�ำรวย-คุณเสาวรส สารอรรถ
คุณสุพจน์-คุณบังอร กวินจารุพงศ์
คุณสรวัช ยืนยง และครอบครัว
คุณสุนิฐสา ลิมปะสุวัณณะ
คุณสุรชาติ-คุณช่อฟ้า ฉัตรสุทธิพงษ์ และครอบครัว
คุณสุรพงษ์-คุณมาลี-คุณธนัชชา บูรณะบุญวงศ์
คุณวณิชย์ หลายประสิทธิ์ และครอบครัว
คุณอมรรัตน์  อินทรวัลทิพย์
คุณอรวรรณ โอสถานนท์ และคุณมนัส คุณธนังกุล
คุณเอมิกา เอกพงษ์
คุณณรินทร์-นพรัตน์ เพชรพงษ์
ทพญ.สุขุมา มโนพัฒนาสุนทร
นายแพทย์สมศักดิ์-คุณวราภรณ์ สรัฐพงค์
คุณนิรันดร์ เพชรพงษ์–เนตรนภา แพทอง
คุณนพวีท์ สุพรรณสมบูรณ์ และครอบครัว
คุณปัญญา–จินดา บุญเชย
ผู้ใหญ่นาวิน–คุณอังคณา เพ็ชรพิจิตร และครอบครัว
ร.ท.นราธิป-คุณขนิษฐา อินจันทร์ และครอบครัว
คุณรุ่งพันธ์-พรรณทิพา กลมดวง
คุณสนิท แจ้งวิชา และครอบครัว
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คุณสุวรรณี ทวีเพิ่มทรัพย์
คุณศราวุธ-รุ่งทิพย์ โภชนะสมบัต
คุณอนุชิต–สมพร เพชรพงศ์และครอบครัว
คณะสุโขทัย
คุณน้อง-คุณสุดใจ-คุณศรีประไพ-คุณรัตนาวดี ป้านพลู
คุณเลไล โสพัสรัตนพร
พระใบฎีกาสมบัติ กตปุญฺโญ
คุณการุณย์ ทองดี
คุณณัฐฐารักษ์ เจริญจิตเกษม
คุณเถาวัลย์-คุณนวพร บุญชู -ด.ช.อธิป ชื่นชอบ
คุณเบญจมาศ-ด.ช.กวินวัฒน์ จันทร์หอม
คุณปวีณา สมบูรณ์
ด.ช.ธาวิน เอกพงษ์
คุณบุญชู เทพมาศ
คุณเอื้องฟ้า ปิ่นทอง
พระทนงศักดิ์ ธนวํโส
พระบันเทิง กตสาโร
พระมเขม เขมปตฺโต
พระสุเทพ เขมจิตฺโต
พระสุทัศน์ สุทฺธจิตฺโต
กันต์กนิษฐ์ สิริวรเกษม
คุณกษิดิศ ปั้นทอง-คุณบุษกร แสงงาม
คุณโกเมศ–คุณธนภรณ์ แก้วผลึก
คุณจิตรลัดดา สุทธินันท์
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คุณจิรวัฒน์-คุณพิชชามณฐ์ นนท์บุญญาวัฒน์
คุณฉัตรชัย-คุณชนัญชิตาส์-คุณพิฒยุตม์ ดุษิตานน
คุณชานนท์ แก้วผลึก
คุณเชน–คุณนกเล็ก บัวยิ้ม
คุณฐิติวัจน์ อุดมพรยิ่ง
คุณธภัสสรณ์ เจริญผลบุลวัชร
คุณธันวา-คุณเจนจิรา บัวยิ้ม
คุณธิดาวรรณ วงศ์สว่าง
คุณพิเชษ์ฐ–คุณสมทรง ฤกษ์รัตนไพศาล
คุณปาริชาติ ประฉิมมะ และครอบครัว
คุณมัทรี ดิษจ่อย
คุณมาลี ทองศรี
คุณแม้น–คุณสายทอง เพชรพงษ์
คุณยรรยง วงศ์สว่าง
คุณรัชนี ทิพย์สุคนธร
คุณรุ่งศักดิ์ วงศ์สว่าง
คุณภีมพ์กมล ประเสริฐวงศ์
คุณวันเพ็ญ สุขทัศน์
คุณศยาไรวินท์ กาญจนพันธกุล
คุณศราวุฒิ ศรีหะไกร และครอบครัว
คุณศิริวรรณ ลิขิตวรวรรณ
คุณโศภิษฐ์ ทวิวรดิลก
คุณสมพงษ์ บัวดี
คุณส�ำเนียง บุญตา–คุณอัครวงค์  ยอดทอง
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คุณสิรินรินทร์ สุขหร่อง และครอบครัว
คุณสุวรรณา แซ่ล้ี
คุณสุวรรณี ฐานบัญชา
คุณธีรนันท์ เทพมาศ
แม่ชีส�ำราน กิจผล
คุณวิภาพร หวงวงษ์
คุณกิมลั้ง ขันทอง
คุณจัมทร์
คุณยุพาพรรณ หล่อเพ็ญศรี
พระจ�ำนง ภูรสิ ีโล
พระจ�ำเนียร สุจติ ฺโต
พระธนพล เกสโร
พระธวัชชัย ฐิตวิริโย
พระนพล สุมโน
พระบุญมี ปริปุณฺโณ
พระประสงค์ นรินฺโท
พระพงศกร ปิยธมฺโม
พระวีรศักดิ์ สนฺติฌาโณ
พระวิโรจน์ สุชโี ว
แม่ชีรมย์ พลประสิทธิ์
แม่ชีสมพงษ์ มิชิฉัยยะ
แม่ละมุด
คุณกรองแก้ว เขียวแก่
คุณกลม กันสุข
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คุณกิตติศักดิ์ ค�ำมา และครอบครัว
คุณกุหลาบ ศิริงาม
คุณโกมล พวงโพธิ์ทอง
คุณขวัญใจ นาเครือ
คุณคะนอง อ่อนโยนสกุณี
คุณจันทร์ อินทร์มณี
คุณจันทร์เพ็ญ ฐานบัญชา
คุณจินตณา ใจหาญ
คุณจ�ำนง พุดดี
คุณจ�ำนง รุ่งเรือง
คุณจ�ำรัตร ติสาขา
คุณจ�ำลอง สอนเครือ
คุณเฉลิมพรรณ สิมเจิมสิริ
คุณไฉน ชมชื่น
คุณชนิตา สุขป้อม
คุณชุมพล ก่อผล
คุณเชือน พิลกึ และครอบครัว
คุณฉัตรกมล ดาอ้น
คุณณัฐ สายทัด และครอบครัว
คุณณัฐชยาน์-คุณสาริศา ชินะโชติ
คุณต่อ
คุณทักษิณ ปะสุตะ
คุณทิน จุมพรม
คุณธรรมรัตน์ วนะโพธิ์
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คุณธวัชชัย พรมอยู่
คุณธีรพล จุลานุพันธ์
คุณน้อย ภูภักดี
คุณน้อม–คุณบุญนาก สุขโท้
คุณนันทิชา พัฒนานุสรณ์
คุณนฤมล สอนเครือ
คุณนิภา บุญมา
คุณนิภาพร ผดุงศักดิ์สิน
คุณบุญเนือง เบี้ยจั่น และครอบครัว
คุณบุญรุ่ง ไตรพิพัฒน์
คุณบุญเรือน ลอดบัว
คุณประกาส โพธิจักร์
คุณประจิม รักษาบุตร
คุณประวิน แก้วโผงเผง
คุณปิยะวรรณ พลางมา
คุณพนัชกร ภูดบี ุตร
คุณพิทยา นาเครือ
คุณพีรพัฒน์-ด.ช.ธนวัฒน์ อินทิศ-คุณนิตยา ฉุนเทศ
คุณพุทธิพงษ์ วงศ์เกียรติขจร และครอบครัว
คุณมาลัย เพชรรัชดา
คุณย้อย พุ่มพิศ
คุณยา เพชรพิจิตร
คุณรณชัย ตรีชิต
คุณล้วน สังข์ทอง
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คุณล�ำจวน มณีโชติ
คุณศรชัย รักร้อย
คุณสมกรุง ทองอินทร์
คุณสมจิตร เกิดโอภาส
คุณสมบูรณ์ ลุนลา
คุณสมปอง องค์หลอด
คุณสมฤทัย น�ำ้ ชุ่ม และครอบครัว
คุณสะอาด กัวหา
คุณสายม่าน สุขป้อม
คุณสายหยุด แพทอง
คุณสอน ยิ้มจันทร์
คุณสิน เสาร์เชื่อ
คุณส�ำเนียง สุขทรัพย์
คุณสุภาพร นาคเกษม
คุณสุนันทา เหล่ากสิการ
คุณสุนีย์ วรทรัพย์ไพศาล
คุณสุมาลี สีหไกร
คุณเสาวลักษณ์ ตรีชิต
คุณหวาน เจนจบ
คุณอภิชิต เข็มทอง และครอบครัว
คุณอภิรณี ประภัสโร
คุณอาลัย ตันคลี่
คุณอ�ำไพ ทองตัน
คุณอ�ำนวย สง่างาม
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คุณอุบลวรรณ แสงเพชร และครอบครัว
ด.ญ.สุภาวิตา ปะสุตะ
คุณประดับ ศรีธนู
คุณอารมย์ สีหไกรย์
คุณกันยา เพชรเขตกร
คุณบังอร
คุณทา
ไม่ประสงค์ออกนาม
ไม่ประสงค์ออกนาม
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