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 “	ยังกิญจิ		สมุทะยะ		ธัมมัง		สัพพันตัง		นิโรธะ	
ธัมมันติ”	
	 “สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา		
	 		สิ่งนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา”
 

 ส่วนหนึ่งของปฐมเทศนาธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร 
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมนี้ให้กับ  
ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า และพระอัญญาโกณฑัญญะ  
 หากพิจารณาให้เข้าถึงพระธรรมข้อนี้ เราจะมอง
เห็นซึ่งสัจธรรมของชีวิตในโลกปัจจุบัน หากเรารู้หลักใน
การดำเนินชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท มีสติ 
ทุกขณะวินาทีของทุกการกระทำ ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้น  
เราย่อมพร้อมรับผลของสิ่งนั้นด้วยสติ และปัญญา 
 “สติ” คือตัวกำหนดความคิด ที่ก่อให้เกิดปัญญา
ปัญญาเกิดจากการภาวนา เพื่อให้รู้แจ้ง และรู้ทันจิต… 
จติ คอืสิง่ทีจ่บัตอ้งและบงัคบัไมไ่ด ้แตส่ามารถควบคมุได้

ด้วยสต ิ



 แล้ววิธีไหนล่ะ??   

 ที่เราจะสามารถควบคุมสติ และรู้เท่าทันจิตของ

เราเอง 

 ทุกคำแนะนำจากทุกตัวอักษรภายในหนังสือเล่มนี้

จะเป็นเหมือนเข็มทิศแนะแนวทางให้คุณ ได้ค้นพบหลัก

ของการควบคุมสติ ดูจิต และรู้ใจ เพียงคุณเริ่มเดินตาม

รอยเส้นทางของนักภาวนา เพื่อค้้นพบซึ่งคำว่า “สงบ” 

และ “ปล่อยวาง” 

 เส้นทางของนักภาวนา เพื่อการหลุดพ้น  

 เริ่มต้นที่...“พุท...โธ”  

 

คณะผู้จัดทำ	 :	 อัญญาวิโมกข์		
พิมพ์ครั้งที่	1	 :		 ตุลาคม	2553		(เป็นการถอดเทป)
จำนวน	 :	 1,500	เล่ม
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ตอกย้ำเตือนจิต

สารบัญ





หลักการปฏิบัติสมาธิภาวนา	 �

หลักการปฏิบัติ	
สมาธิภาวนา	

 พุทธ ธรรม สงฆ์ มีอยู่ที่ใจเรา...  

 พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอริยสงฆ์เจ้า   

มีอยู่ที่ใจเรา 

  เมื่อเรามีใจให้พระองค์ เมื่อเราน้อมพระองค์มา

ไว้ในใจ ใจเราจะเยือกเย็นสุขุม มีความสงบ แต่ทำไม

บางคนภาวนาแล้วน้อมถึงพระพุทธ พระธรรม   

พระสงฆ์แล้ว ไม่เกิดความรู้สึกอะไร เพราะว่าจิต  

ของเรามันหยาบเกินไป เราจึงไม่รู้สึกว่ามีสิ่งพิเศษ   

มีอานุภาพพิเศษประดิษฐานในใจของเราแล้ว มีที่พึ่ง

อยู่ในใจของเราแล้ว จิตที่หยาบคือจิตที่ไม่ประกอบไป
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ด้วยศีล จิตที่ไม่ประกอบด้วยสมาธิ ไม่ประกอบด้วย

ความสงบ เมื่อจิตที่ประกอบด้วยศีล ประกอบด้วย

สมาธิ ประกอบด้วยความสงบ ย่อมสัมผัสไอแห่งความ

เป็นทิพย์ ตั้งแต่เป็นทิพย์ชั้นต่ำๆ เช่น เทวดาอารักษ์

บ้าง เสียงของคนที่พูดจากไกลๆ ได้ยินใกล้ๆ บ้าง 

หรือเห็นสิ่งต่างๆ ล่วงหน้าบ้าง สิ่งเหล่านี้ก็เกิดจาก

อานภุาพของใจทีม่คีวามสงบ ฉะนัน้ความสงบของใจนี้

ต้องสร้างขึ้น เวลาใจของเรามีความสงบ เราไม่ค่อย  

ได้สังเกตว่ามันสงบ แต่เรามักจะใส่ใจในเรื่องของ  

ความไม่สงบเป็นส่วนใหญ่ “นั่นแหละ...จึงทำให้



ใจไม่สงบ”



 

 ฉะนัน้ เมือ่ใจของเรามคีวามสงบแมเ้พยีงเลก็นอ้ย  

ก็พึงใส่ใจในความสงบนั้น ถึงแม้เพียงแป๊บเดียวก็ตาม 

แล้วใจของเราก็ไปคิด การคิดไปในอดีต การคิดไป  
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ในอนาคต ก็เพราะอาศัยจิตที่คิดในปัจจุบัน เมื่อเรา  

ไม่ใส่ใจในความคิดนั้น จิตที่มีความคิดนั้นก็จะยุติลง  

เหลือแต่ความสงบ แต่เป็นความสงบที่ไม่ละเอียดนัก   

เป็นความสงบชั่วคราว เมื่อเราใส่ใจในความสงบนั้น 

เราก็จะได้รับความสงบนั้นอีก สักพักก็ไปคิดอีก   

เป็นอย่างนี้ จะนั่งเป็นชั่วโมงก็มีลักษณะแบบนี้  

 

 บางท่านก็สงบแป๊บเดียว...แล้วคิดไปนาน 

  บางท่านก็สงบนาน...  

 บางท่านสงบ...นานๆ ไปคิดที หมายความว่า 

สงบนานกว่าคิด  

 บางทีก็คิดนานกว่าสงบ...  

 บางทีสงบกับความคิดเท่ากัน...  

 บางวันก็ไม่เท่ากัน ไม่เสมอกัน  
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 ถ้าเราพยายามสังเกตดูความสงบกับความ  

ไม่สงบภายในจิตใจ จะทราบได้ว่าใจของเรานั้น  

มีความไม่ทรงตัว เรียกว่า ความไม่เที่ยง ถ้ามีปัญญา  

ก็จะเห็นพระไตรลักษณ์ทันทีว่า...  

 ความสงบนี้ก็ ไม่เที่ยง		
	 ความคิดนี้ก็ ไม่เที่ยง			
	 เพราะอาศัยใจไม่เที่ยง
 

ทำอย่างไรหนอ...ใจมันจะเที่ยง  

 พยายามรวบรวมกำลังใจของเราให้มีฐานที่ตั้ง  

 ฐานที่ตั้งของใจ คือ สถานที่ฝึกสติ  

 สถานที่ฝึกสติก็มีกาย มีเวทนา มีจิต แล้ว

ก็มธีรรม  
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 แต่ตามโดยหลักวิธีที่โบราณจารย์ครูบาอาจารย์

ท่านแนะนำพร่ำสอน คือ ให้ใช้อานาปานสต ิ การใช้

ลมหายใจเข้าและออกเป็นเครื่องกำหนดสติ เป็นตัว

กำหนดใจ เพื่อให้ใจกับสติและนิมิต ได้แก่ ลมหายใจ

เขา้ออกนัน้เปน็อนัเดยีวกนั เมือ่ใจกบัสตแิละลมหายใจ  

เข้าออกเป็นอันเดียวกัน ไม่มีอารมณ์อื่นแทรก อย่างนี้

ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่า เป็นเอกัคคตารมณ ์ คือ 

อารมณ์เป็นหนึ่ง แต่ตั้งอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ ก็ฉวัด

เฉวียนไปคิดเรื่องอื่น พอได้สติก็ดึงกลับ ลักษณะ  

แบบนีเ้รยีกวา่ ขณกิสมาธ ิคอื เลก็นอ้ย ไมม่ากเทา่ไหร ่ 

 

 แต่ถ้าเราทำบ่อยๆ ใส่ใจบ่อยๆ ขณิกสมาธิก็ไม่ใช่

ของเด็ก เพราะเมื่อทำบ่อยเข้า...บ่อยเข้า ก็จะเป็น

อุปจารสมาธ ิ คือ สมาธินานๆ จะเคลื่อนที นานที  

จิตจะส่ายไปที มีความตั้งมั่นมากขึ้น 



12

 เมือ่เราพยายามทำจติของเรานัน้ใหอ้ยูใ่นอารมณ์
อันเดียวกัน ได้แก่ สติที่อยู่กับลมหายใจเข้าออก   
มีจิตนั้นจดจ่ออยู่ เมื่อจิตอยู่ได้นานก็มีความสุขนาน   
มีความสงบนาน เมื่อจิตอยู่ได้ไม่นานก็มีความสงบ  
ไม่นาน มีความสุขไม่นาน เป็นราคาเท่ากัน มีห้าบาท  
ก็ซื้อของได้ห้าบาท มีสิบบาทก็ซื้อของได้สิบบาท   
แต่เมื่อเราเก็บไปเรื่อยๆ ก็สามารถซื้อของราคา  
ร้อยบาทได้  
 
 เมื่อเราทำไม่หยุดไม่หย่อน อาศัยความเพียร  
แรงกล้า อาศัยการรักษาสมาธิที่ได้แล้วไม่ให้เสื่อม 
หนักเข้า...หนักเข้า ก็เป็นอัปปนาสมาธิ คือ สมาธิ
แนบแน่น ดิ่งเป็นอารมณ์อันเดียวกัน จนปรากฏว่า  
มีความสว่าง...โปร่งใส...ใจสบาย...ใจสุข ในขณะนั้น  

ไม่อยากกิน ไม่อยากนอน เรียกว่า จิตเป็นหนึ่ง 

หรือ ภาษาบาลีเรียกว่า เอกัคคตาจิต  
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 เมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้ว จิตมีความสงบเยือกเย็น

ดีแล้ว นั้นแหละเรียกว่า พลังงาน นำเอามาใช้ในการ

เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานได้ คือ การกำหนด	
ลงสู่กาย	พิจารณาร่างกายของเรา
ให้เห็นตามความเป็นจริง ตั้งแต่ ผม ขน 

เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก พอใจ  

ส่วนไหน กำหนดส่วนนั้นเป็นอารมณ์	
เช่น ถ้าพอใจกระดูกสันหลังก็กำหนดลงที่กระดูก  
สันหลัง กำหนดลงอยู่อย่างนั้น อย่าย้ายตำแหน่ง   
ให้จิตรวมกันเป็นเอกัคคตารมณ์ เป็นเอกัคคตาจิตที่  

กระดกูสนัหลงั จนจติรวมลง คอื จติรวมใหญล่ง

 เมื่อจิตรวมใหญ่ลงแล้ว กระดูกสันหลังจะหายไป 
เหลอืแตจ่ติลว้นๆ โปรง่ใส สวา่ง สงบ สขุ เหมอืนเดมิอกี 
จิตไม่อยากหลับ จิตไม่อยากนอน จิตไม่อยากกิน   
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จิตไม่อยากเที่ยว จิตอยากอยู่นิ่งๆ จิตเบิกบานผ่องใส 

“บางท่านเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์ไปแล้ว”  

 เมื่อกำลังฌานสมาธิถอนตัวลงแล้ว ก็ปรากฏ

รา่งกายขึน้ เหน็สภาพรา่งกายนี ้ อาจจะเหน็เปน็ซากศพ 

หรอืเหน็เปน็โครงกระดกูทัง้รา่ง เหน็เปน็ของนา่เกลยีด  

ไม่สะอาด ในขณะนั้นพึงใชไ้ตรลักษณญาณ คือ 

  “	การกำหนดว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์		
	 	 สิ่งนี้ไม่เที่ยง		สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวเรา		
 สิง่นีเ้ปน็เพยีงสกัแตว่า่ธาตเุทา่นัน้
	 	 มธีาตดุนิ	ธาตนุำ้	ธาตลุม	ธาตไุฟ
	 	 ไม่ช้าไม่นานก็แตกสลายหายไป		
	 	 ไม่มั่นคง		และไม่ถาวรอยู่ได้”	
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 ตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินศรีบรม
ศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อเห็นอย่างนั้นแล้ว  
ได้ชื่อว่าเห็นองค์สมเด็จพระทศพล เห็นพระพุทธเจ้า
ในนี้...  
 เมื่อจิตเกิดความเบิกบานชุ่มฉ่ำ เกิดความเข้าใจ
แล้ว จิตจะคลายออกจากความกำหนัด คลายออก
จากความยินดี หมายมั่นถือมั่นในร่างกาย จิตจะเข้าสู่
สมาธิแนบแน่นอีก สว่าง โปร่งใส มีความสุข สงบดี   
จิตจะสงบอยู่อย่างนั้นนานเท่านานตามกำลังฌาน
สมาธิจะพออำนวยให้จิตทรงอยู่ได้  
 
 เมื่อกำลังฌานสมาธิถอนตัว จิตก็จะลดตัวลงมา
สู่อารมณ์อุปจารสมาธิ คือ เข้าสู่กาย ก็พิจารณาลงสู่
กายนัน้อกี จะสว่นใดกต็าม มนัจะพจิารณาไปตามสว่น  
ของมัน แล้วเอาพระไตรลักษณ์ คือ การเห็น การรู้ 

การไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนในร่างกายสังขาร
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ของเรา เห็นอย่างนี้ มองอย่างนี้ เรียกว่าปฏิบัติทั้ง

อนุโลมและปฏิโลม  

 หรือบางท่านจะพิจารณาเวทนา เมื่อเรานั่งแล้ว

เกิดความเจ็บปวดตามแข้งตามขา เอว สะโพก หลัง 

ตัว หัว หรือปวดไปทั่วสารพางค์กายทั้งภายในและ

ภายนอก ใหก้ำหนดลงสูท่ีป่วดนัน้ กำหนดเพง่ทีป่วดนัน้ 

กำหนดให้เห็นพระไตรลักษณ ์คือ  

 เห็นอนิจจัง...	
		 	 เห็นทุกขัง...		
	 	 	 เห็นอนัตตา  

ให้เกิดความเบื่อหน่าย คลายออกจากความยึดติด  

ยึดมั่น สำคัญว่ากายเป็นตน หรือขันธ์ห้าเป็นตัวตน  

เราเขา เพ่งจนกว่ากายจะแตก  
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 เมื่อจิตเกิดความสมดุลกัน จิตก็จะรวมลงอีกที   

ก็จะเกิดความโปร่งโล่ง...สว่างไสว...สงบสุขอยู่อีก 

เวทนาไม่ปรากฏ ถ้าปรากฏก็เป็นเวทนาสุข จิตค้าง

นานประมาณอยู่เท่าไหร่ แล้วแต่กำลังของฌานสมาธิ 

พอหมดกำลังก็จะถอนตัวลง เมื่อถอนตัวลงแล้ว จะลง

สู่เวทนานั้นอีกก็ได้ ดูว่ามีเวทนาอะไรอีก...  

 

 “ถงึแมเ้วทนาสขุเกดิขึน้	กต็อ้งรูว้า่
เวทนานี้ไม่ใช่เรา	 เป็นของไม่เที่ยง...	
ไมใ่ชต่วัตน	เรยีกวา่	การกำหนดเวทนา”  
 

 หรือจะกำหนดจิตก็ได้ เมื่อจิตลงสู่ความ

สงบรวมลงแล้ว โปร่งโล่ง สว่างไสว สงบสุขดีแล้ว   
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จิตถอนตัวลงสู่อารมณ์ปกติธรรมดาแล้ว ให้กำหนดดู

ที่จิตของเราว่าจิตขณะนี้ผ่องใสหรือเศร้าหมอง จิตมี

ราคะอยู่ มีโทสะอยู่ มีโมหะอยู่ ให้รู้ชัดเจน หรือ 

จิตขัดเคือง จิตขุ่นหมองเศร้า หรือ จิตมีความอยาก

ตัณหาที่จะทะยานไปอีก หรือจิตพอใจในอารมณ์

ความสงบนี้ ก็ให้รู้จักว่าการที่เข้าไปสงบแบบนี้ หรือ

ความสุขที่เกิดขึ้นกับจิตอย่างนี้ เป็นของไม่มีตัวตน

อย่างนี้...เรียกว่า พิจารณาดูจิต หรือ กำหนด

ดูลมหายใจเข้าออกจนจิตเข้าสู่ความสงบ โปร่งโล่งไสว   

สุขสงบดีแล้ว จนกว่าอารมณ์ฌานสมาธิจะเสื่อมลง  

 

 เ มื่ อ จิ ตลงสู่ อุ ป จารสมาธิ จ ะ
พิจารณาธรรมก็ ได้	 พิจารณาธรรมที่เป็น

ส่วนกุศล ได้แก่ ความดี บุญ กรรมดี สิ่งที่เราเห็นว่า  
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สิ่งนี้เป็นของไม่ดีแล้วเราจะไม่ทำ สิ่งนี้เป็นของดีแล้ว

เราควรทำ เช่น การให้ทาน การรักษาศีล การเจริญ

ภาวนา การศกึษาพระธรรมคำสัง่สอนของพระพทุธเจา้ 

หรอืยกเอาขอ้ธรรมของพระพทุธเจา้มากำหนดพจิารณา 

เพื่อตีความหมายให้เกิดความซาบซึ้ง ความเข้าใจ เช่น 

ศีล ๕, กุศลกรรมบถ หรือจะพิจารณาอกุศล เรียกว่า 

บาป กรรมที่ไม่ดี ว่าสิ่งนี้เป็นความชั่ว สิ่งนี้ไม่ใช่ของดี 

เช่น การพิจารณาอกุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นต้น หรือจะ

พิจารณาสภาวธรรมที่เกิดขึ้น ให้เห็นว่าไม่ใช่สัตว์ 

บุคคล ตัว ตน เรา เขา ให้เห็นเป็นอนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตาก็ได้  

 

 เมื่อจิตพิจารณาแล้วเกิดความสงบ ภาพนิมิต

หรืออารมณ์นั้นก็จะหายไป จิตจะยกขึ้นสู่อารมณ์  

อัปปนาสมาธิ สว่างโล่ง โปร่งใส สงบสุขเหมือนเดิม 
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เป็นลักษณะนี้อยู่เรื่อยๆ อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติ

เข้าสู่อนุโลมและปฏิโลม แล้วแต่การปฏิบัติของท่าน

ทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติกัน “ให้เน้นหนักในการใช้	
ลมหายใจเขา้ออก	กบัการพจิารณากาย
เปน็สำคญั	แตเ่มือ่อาการธรรมใดเกดิขึน้
ให้กำหนดอาการธรรมนั้นให้เห็นสภาพ
ตามความเป็นจริง”  
 

 บุคคลที่ภาวนาควรจะรู้จักยกตัวอย่าง เช่น   

เมื่อเรากำหนดกระดูกสันหลังอยู่ จะนั่งสมาธิก็ตาม 

จะเดินจงกรมอยู่ก็ตาม ให้กำหนดอยู่แต่กระดูก  

สันหลัง เมื่อจิตคิดไปทางอื่น ไปทางอดีต ไปอนาคต   

ก็ให้รู้ว่าจิตส่งออกนอก พยายามดึงจิตกลับมาให้อยู่

แตก่ระดกูสนัหลงั และภาวนาพทุโธจนกวา่จติจะรวมลง   
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จะเป็นอิริยาบถใดก็ตามก็ไม่ห่างไปจากกาย ไม่ห่างไป
จากลมหายใจเข้าออก  

 

 สิ่งที่ควรจำและควรสังเกต คือ เวลา

ทำสมาธิ ทำอย่างไรจิตจะสงบลงได้ง่าย “วิธีไหน	
ที่ทำให้จิตสงบได้ง่าย	 ให้ทำวิธีนั้น
อย่าเปลี่ยน” ให้ปฏิบัติตามฉบับวิธีนั้นไป บางที

จับลมหายใจเข้าออกแล้วจิตมันไม่ลง มันไม่สงบ 

ต้องคิดหาอุบาย อาจจะกำหนดลมลงถึงท้อง 
ผ่านหน้าอกออกปลายจมูก ปลายจมูกลงอกผ่านท้อง 
หรือกำหนดกะโหลกศีรษะพร้อมดูลมหายใจเข้าออก 
หรือกำหนดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกาย และ
กำหนดลมหายใจเข้าออกไปด้วย อย่างใดอย่างหนึ่ง
อาจจะต้องใช้นิมิตควบคู่กันไปเพื่อทำให้จิตสงบลง  
ได้ง่าย  
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   นกัปฏบิตั.ิ..ถา้ไมเ่หน็ทกุขข์อง
ขนัธห์า้	ถือว่าปฏิบัติยังไม่ดี...	
	 ทุกข์ของ...การเกิด...		
	 	 การแก่...		
	 	 การเจ็บ...		
	 	 การตาย.	

นัน่แหละ
จงึจะวา่
“เอาวะ...ตายเปน็ตาย” ถา้ยงัไมเ่หน็

การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย การพลัดพราก 

การสูญเสีย สิ่งที่หวังไว้ไม่ประสบความสำเร็จดังหวัง 

ถ้าเราไม่เห็นทุกข์พวกนี้เราก็ยังคิดว่าโลกนี้ยังดี ก็ยัง

เดินลอยชายอยู่ เดินลอยนวลอยู่ คิดว่ามีความสุข 

แข้งขาเดินได้ก็มีความสุข  
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 “บางคนมีความทุกข์	 ความป่วย
แทบจะตาย	 แต่พอหายทุกข์หายป่วย	
ก็ลืมทุกข์ลืมป่วย	พอลืมทุกข์ลืมป่วย	
ก็เลยลืมตัว	 เลยประมาท	 ลืมตาย		
ใช้ชีวิตอย่างประมาทอีก”	
 

 สิ่งเหล่านี้นั่นเองที่พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า 

“การช่วยให้คนคลายจากความทุกข์ชั่วคราวน่ะ




มันไม่ใช่เป็นการช่วยจริงๆ
 บางครั้งอาจจะทำให้เขา

ประมาทมากขึ้นก็ได้” เวลาป่วยไข้ไม่สบายเจียนตาย 

ตอนนั้นเรานึกอย่างไรบ้าง  

 “อะไรก็ไม่เอาแล้ว...อยากหาย...”




 “อยากหายเจ็บ...อยากหายป่วย” แต่พอหาย

ปว่ยแลว้ กจ็ะคยุถงึเรือ่งอาการปวดนัน้ แตต่วัเองไมรู่ส้กึ
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โทษของมันแล้ว ไม่รู้สึกกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นอีก   

ยงัประมาทพลาดพลัง้กนัตอ่ อยา่งนีเ้รยีกวา่การปฏบิตัิ

มนัยงัไมเ่กดิผล เพราะวา่เราไมเ่หน็โทษของมนั ไมเ่หน็

ทุกข์ของมัน แต่เวลาเห็นคือตอนเราเป็นเท่านั้น  

 “เราไม่เป็น
เราไม่ยอมเห็นมัน...นี่”




 “ความพลัดพรากเป็นอย่างไร”



 “การประสบกบัสิง่ไมเ่ปน็ทีร่กัทีช่อบใจเปน็อยา่งไร”



 “เห็นมั้ย”  

 เราพบกันทุกวัน แต่เราไม่รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์   

แตส่ิง่เหลา่นีต้อ้งไดร้บัการแกไ้ข แตไ่มไ่ดไ้ปแกไ้ขคนอืน่ 

แต่มันต้องแก้ไขที่ตัวของเราเอง  

 เพราะ...ตัวเราเอง...ตัวเราสร้าง...	
ตัวเราทำ...ตัวเราก่อเวรก่อภัย	
  “ถ้าเราไม่แก้
ไม่รู้ใครจะมาแก้ให้เรา”




 “ต้องแก้ที่ใจเรานะ”
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  รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ถูกต้องด้วยกาย และ

ธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำร้ายเรา   

มันเป็นแค่ท่อนฟืน แต่สิ่งที่ทำร้ายเรา คือ  

 “ไฟที่อยู่ในใจ	ได้แก่
	 	 ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง
รูปที่เห็น	 เสียงที่ได้ยิน	 กลิ่นที่ได้จาก
ทางจมูก	 รสที่ได้จากลิ้น	 สัมผัสที่ ได้
จากกาย	เรื่องราวที่ได้จากใจ”	
 สิ่งเหล่านี้เป็นฟืนเข้ามาสุมใส่ เข้ามาเป็นไฟในใจ

ทำให้รุกโชนขึ้น  

 

 พระอริยเจ้าท่านไม่ได้ดับรูป ดับเสียง ดับกลิ่น 

ดบัรส ดบัสมัผสั ดบัความคดิ และเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ทีใ่จ 

แต่ท่านดับไฟอันร้าย ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ 
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ความหลง เมื่อท่านดับไฟสามกองนี้แล้ว ฟืนทั้งหลาย

ก็ไม่มีค่า เราจะว่าไฟร้อนหรือฟืนมันร้อน เรานั่งรอบ

กองไฟแล้วเอาฟืนใส่ มีไฟร้อนโดนตัว  

 “ฟืนมันร้อน
หรือ
ไฟมันร้อน”




 “ฟืนมันไม่ร้อนหรอก
แต่ไฟมันร้อน”




 “ตาที่เห็นรูป...รูปนั้นไม่ร้อนหรอก
 ถ้ามันไม่มี



ไฟในใจ”




 “หูที่ฟังเสียง...เสียงนั้นก็ไม่ร้อน
 ถ้าเราไม่มีไฟ



อยู่ในใจ”




 “ลิ้นที่รับรสอาหาร...มันก็ไม่ร้อน
 ถ้าเราไม่มี



ไฟอยู่ในใจ”




 “จมูกที่ดมกลิ่น
กลิ่นนั้นก็ไม่เป็นของร้อน
ถ้าเรา

ไม่มีไฟอยู่ในใจ”



 “กายที่สัมผัส
 เย็น
 ร้อน
 อ่อน
 แข็ง
 ก็ไม่ใช่



ของร้อน
ถ้าเราไม่มีไฟอยู่ในใจ”
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 “แม้แต่ความคิดฟุ้งซ่าน
 คิดไปโน่น...อดีต...


อนาคตกต็าม
มนักไ็มเ่ปน็ของรอ้น
ถา้ใจของเราไมม่ไีฟ”



 

 ฉะนั้น พระอริยเจ้าท่านดับไฟในใจ ท่านยังใช้  

ตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส   

กายสัมผัสถูกต้อง เย็น ร้อน อ่อน แข็ง และรับรู้  

เรื่องราวที่ใจ ยังรับรู้สิ่งต่างๆ ทั้งหมด ปกติเหมือนคน

ธรรมดา แต่ใจของท่านเย็นแล้ว สงบแล้ว บริสุทธิ์แล้ว  

 

 หน้าที่ของเราก็คือ ดับไฟในใจ  

 ราคะคินาไฟ  ได้แก่  ความโลภ  

 โทสะคินาไฟ  ได้แก่  ความโกรธ  

 โมหะคินาไฟ  ได้แก่  ความหลง  

 ไฟสามกองนีเ้องคอืไฟอนัรา้ย เมือ่ดบัไฟสามกอง

แล้ว ตาเห็นอะไร...มันก็สักแต่ว่าเห็น หูฟังอะไร...  
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ก็สักแต่ว่าได้ยิน จะดูอะไรมันก็สักแต่ว่า...เพราะว่าไฟ

ในใจมันดับ เมื่อเวลาเราดูอะไร  

 “หัดสังเกตซิอะไรที่มันร้อน  


 ตาร้อนหรือเปล่า...มันก็ไม่ได้ร้อน




 ใจมันร้อนแล้วนะ...มันเห็นภาพไม่ดีมันก็ร้อน



 แต่ว่าถ้าใจไม่มีไฟ...ใจมันไม่ร้อน”  

 ตาเหน็กเ็ปน็แคต่าธรรมดา มนัเปน็แคก่ระบอกตา 

แล้วก็เป็นแค่รูหู ตุ่มลิ้น โพรงจมูก ผิวกาย รวมถึง

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ใจ ก็เป็นสักแต่ว่าทั้งสิ้นเลย  

 

 ฉะนั้น จึงให้หมั่นดูใจตัวเองให้มาก 

อาการทีเ่กดิขึน้จากทางใจเปน็อะไรบา้ง	
หมั่นวิตกวิจารณ์บ่อยๆ	
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นักปฏิบัติ	จำไว้	๔	ข้อ		
	 	 	 ๑.	กินน้อย	
	 	 	 ๒.	นอนน้อย		
	 	 	 ๓.	พูดน้อย	
	 	 	 ๔.	สงสัยน้อย
 

อย่านอนมาก อย่ากินมาก อย่าพูดมาก อย่าสงสัยมาก 

๔ ข้อนี้ คือคำของหลวงปู่มั่น “ท่านบอกว่าเสือมันเอา

ไปกินหมด
 ไอ้พวกภาวนาทั้งหลาย
 ไอ้พวกนอนมาก


กินมาก
 พูดมาก
 สงสัยมาก
 เสือเอาไปกินหมด
 ไม่ได้

ไปนิพพาน”
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 ถึงแม้ว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ใช่ไฟ แต่มัน

ก็เป็นฟืน จึงต้องสำรวม	ระวัง	ตา	หู	 จมูก	
ลิ้น	 กาย	 ใจ	 ระวังตาเมื่อเวลาเห็นรูปที่ชอบใจ

หรือไม่ชอบใจก็ตาม ก็ให้เป็นสักแต่ว่า เรียกว่า ระวัง 

สำรวมทวารทั้ง ๖ เพื่อไม่ให้ใจของเรานั้นเกิดฟืน  

เกิดไฟขึ้น... 

 

 การปฏิบัติธรรมจะอยู่บ้านก็ตาม อยู่วัดก็ตาม 

อยู่ป่าก็ตาม มันอันเดียวกัน เมื่อหลับตาลงแล้วมันก็

ไม่เป็นบ้าน มันก็ไม่เป็นวัด ไม่เป็นป่า ไม่เป็นเมือง   

มันเป็นอะไรตอนนี้ เป็นโลภ เป็นโกรธ เป็นหลง  

 “อยู่ป่าก็เป็นโลภ
เป็นโกรธ
เป็นหลงมั้ย”




 “อยู่วัดก็เป็นโลภ
เป็นโกรธ
เป็นหลงมั้ย”




 “อยู่เมืองก็เป็นโลภ
เป็นโกรธ
เป็นหลงมั้ย”




 “มันก็เป็นทุกที่แหละ”
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	 “โลภ	โกรธ	หลง		มันอยู่ที่ใจเรา		
	 	 เราอยู่ที่ไหน		มันก็อยู่ที่นั่น”   

 

 ใจให้มันเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา 

ฉะนั้น  เราไม่เอาป่า  เราไม่เอาวัด  เราไม่เอาบ้าน   

เราไม่เอาเมือง  เราเอาศีล  เอาสมาธิ  เอาปัญญา 

 

 คำว่า “ปฏิบัติ” นั้นไม่มีสิ่งใดจะมาขวางได้เลย   

ถ้าบุคคลผู้นั้นต้องการจะปฏิบัติพ้นทุกข์จริงๆ เมื่อเรา

หลับตาลงแล้วมีแต่ศีลเท่านั้น สมาธิเท่านั้น ปัญญา

เท่านั้นแหละ...ที่อยู่กับเรา “นี่แหละ...คือป่าของ



นกัปฏบิตัจิรงิๆ
ปา่สามปา่
ปา่ศลี
ปา่สมาธ
ิปา่ปญัญา” 

เป็นมหาวิทยาลัยสามมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก มีอยู่ที่เรา ศึกษาที่ใจเรา 
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  สิ่งที่เราควรกระทำในปัจจุบันนี้ คือ เอาชัยชนะ

มาให้ได้ ปราบมันให้ได้ ฆ่ามันไม่ได้ก็ระวังอย่าให้มัน  

เข้ามาอีก  

 

 “มีสติระวัง...	
		 	ระวังด้วยวาจา	คือคำพูด		
 	ระวงัดว้ยการกระทำ	คอื	ทางกาย
	 	และระวังความคิดทางใจ”	
 

  กายกรรม วจกีรรม และมโนกรรมมแีค ่๓ อยา่ง  

เท่านั้น มันจะเป็นที่ไหนก็ตาม ขอให้มันเป็นทั้งสามที่

ในใจเราคือ ศีล สมาธิ และปัญญา õ  
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จิตเป็นที่รวมของ	
เหตุทั้งหลาย	

 คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เป็นคำสอนที่ประกอบไปด้วยเหตุและผล เป็นสิ่งที่ทำ  

ให้เรารู้จักความจริง ความจริงที่ประกอบอยู่ขึ้นทุก

วินาที ทุกชั่วโมง ทุกลมหายใจเข้าออก แต่ความจริงนี้

เราทุกคนก็รู้ เช่น การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย 

ทุกคนก็รู้จักกัน แต่การรู้นั้นยังไม่มีมูลเหตุที่จะเข้าไป  

รู้จริงเห็นจริงตามสัจธรรม สัจจะ แปลว่า ความจริง 

เกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็ความจริงอันหนึ่ง อนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา ก็ความจริงอันหนึ่ง แต่โดยรวมแล้วคำสอน

ของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงเน้นหนักลงที่ใจ เพราะ
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ทุกข์เกิดขึ้นที่ใจ ใจเป็นสาเหตุ	 เป็นมูลเหตุ
แห่งความทุกข์ทั้งหลาย อวิชชา ตัณหา 

อุปาทาน ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้จัก เรารู้จัก...แต่เรายังไม่รู้

จรงิๆ ตามความเปน็จรงิของมนั จงึตอ้งมาทำการศกึษา

ทำความเข้าใจ  

 

 มนุษย์เราเดี๋ยวนี้มักไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการทำ

กัมมัฏฐาน เห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหล คร่ำครึ ล้าสมัย 

ฉะนั้น มนุษย์จึงต้องระคนไปด้วยความทุกข์ต่างๆ   

แต่เมื่อมาทำการศึกษาทำความเข้าใจในคำสอนของ

พระพุทธเจ้า เราก็จะเริ่มรู้ว่าชีวิตเราทั้งชีวิต ตั้งแต่

ลมืตามองดโูลก คอืเกดิขึน้จนถงึวนัตาย กจิการงานใดๆ

ทัง้หมดทีเ่รากระทำตัง้แตเ่กดิจนตาย ความเปน็อยูใ่ดๆ 

ทั้งหมด รวมถึงปกิณกะชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ถ้าเรา

ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ทรงรู้  
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ทรงเห็นทั้งหมดก่อนเหตุการณ์ทั้งหลายจะเกิดขึ้น  

กับเรา เรียกว่าพระองค์ทรงทราบโดยละเอียดแล้วว่า

มนุษย์ทั้งหลายจะต้องประสบภัยเช่นนี้ทั่วหน้ากัน

ทั้งหมด ไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 

พระราชา หรือ ยาจก ขอทาน ก็ต้องพบภัยพิบัติ  

เช่นเดียวกัน  

 

 การศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า   

ย่อมเป็นแนวทางเป็นแผนที่ให้เราได้รับทราบ ได้รับรู้

ชีวิตของเราว่าจะดำเนินไปอย่างไร อุปสรรคที่เกิดขึ้น

จะทำอย่างไร ใช้วิธีอะไรแก้ไข เรียกว่า ไม่หลงทาง 

พระพุทธเจ้าทรงเน้นหนักลงที่ใจ ดั่งกับปฐมเทศนา

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่แสดงพระธรรมนี้ ให้กับ  

ปญัจวคัคยีท์ัง้หา้ และพระอญัญาโกณฑญัญะไดด้วงตา

เห็นธรรม “ยังกิญจิ
สะมุทะยะธัมมัง
สัพพันตัง
นิโรธะ
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ธัมมันติ” สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา นี่เรียกว่า

เหตุ สิ่งนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา 

อันนี้เป็นผล
  

 “เหตุเกิดที่ไหน” เหตุเกิดที่ใจ  

 “จะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมัน

เป็นเรื่องธรรมดา”


 เราก็ต้องรู้จักคำสอน วิธีการกำหนดจิต วิธีการ

ใชใ้จใหเ้ปน็ ตอ้งรูจ้กัการทำความสงบ	ใหจ้ติ
รูจ้กัความสงบ	 ใหจ้ติรูจ้กัความสบาย
รู้จักปีติ	รู้จักการระงับนิวรณธรรม	๕
จติเขา้สูอ่งคฌ์าน	 เมือ่จติมคีวามสงบ
จิตของผู้นั้นย่อมผ่องใสขึ้น	 ความ
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เศร้าโศกย่อมไม่ปรากฏ	 ความทุกข์
ย่อมไม่ปรากฏเช่นกัน		
 

 เราจะเห็นแล้วว่าการนั่งสมาธิเป็นการช่วยให้จิต

นั้นได้พัก คือพักจากความคิดที่เป็นนิวรณธรรม ๕ 

และจิตได้เข้าไปสงบสบายปราศจากกาม ปราศจาก

อามิสอย่างอื่น เพราะอาศัยตัวจิตเองนั้นเข้าไปสงบ  

ตัวจิตเอง โดยถูกวิธีตามแนวทางของสมถภาวนา  

เมื่อจิตเข้าไปสงบดีแล้ว ถ้าเกิดจิตมีความวิจารณ์ให้

พิจารณาใคร่ครวญที่ดวงจิตที่มีความสงบก็จะรู้เหตุ

ทันที  

 

 จิตที่สงบลงไปนี้... “อาศัยอะไรเป็นทางเดิน”  

 อาศัยการข่มจิตข่มใจ โดยมีกัมมัฏฐานที่ถูกกับ

จริตนิสัย บางคนก็ใช้การกำหนดดูลมหายใจเข้าออก 
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พร้อมบริกรรมภาวนาว่า “พุท” หายใจเข้า “โธ”  

หายใจออก บางคนดูแต่ลมหายใจเข้าออกไม่บริกรรม 

บางคนใช้ลมหายใจเข้าออกแล้วกำหนดนิมิตเป็น

เครือ่งหมาย สามารถทำใหจ้ติลว่งเขา้ไปสูค่วามสงบได ้

ความสงบขัน้นีก้เ็ปน็การชำระลา้งใจ ฟอกใจไดใ้นขัน้ตน้  

 

 เมื่อเราทำอยู่บ่อยๆ อยู่เป็นประจำ จิตของเรา  

ก็จะเริ่มชินกับคำว่าจิตสงบ จิตเป็นสมาธิ “จิตก	็
มอีำนาจขึน้	มพีลงัขึน้	พลงัทีจ่ติไดม้า
จากสมาธ	ิ ได้มาจากความสงบ	ย่อม
เป็นบาทฐานของวิปัสสนาในอนาคต	
ย่อมเป็นบาทฐานของปัญญา เรียกว่า 

สมาธิอบรมปัญญา”  
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 แต่ก็ต้องรู้วิธี คือ รู้จักเหตุที่กิเลสมันจะเกิด 

กิเลสไม่ได้เกิดที่กาย ไม่ได้เกิดที่กายของคน หรือวัตถุ

สิ่งภายนอก กายเราเป็นแค่วัตถุกิเลส แต่กิเลสตัวร้าย

ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้กำจัด คือ กามกิเลส มีอยู่  

ในใจของเราทกุคน ฉะนัน้ กเิลส อวชิชา ตณัหา อปุาทาน 

สาสวะทั้งหลายก็บังเกิดขึ้นที่ใจที่เดียว ใจจึงเป็น
มหาเหตุอันใหญ่ยิ่ง		
 

 แต่เราจะทำอย่างไร เพื่อสอนใจให้ใจรู้จักเหตุ  

ที่ทำให้เกิดกิเลส เกิดความทุกข์ เมื่อจิตของเราเข้าสู่

ความสงบเข้าสู่สมาธิ ชั่วพลันหนึ่งจิตจะขยับตัวออก

เป็นธรรมชาติ ความนึกคิดย่อมเกิดขึ้น ก็ให้คิด

พิจารณาลงไปในกาย ให้เห็นกายในกายนี้อยู่เนืองนิจ   

เพื่อเป็นการสาวหาเหตุ เหตุที่ทำให้จิตนั้นมีกิเลส   

จติทีม่กีเิลสเพราะยดึกายนีเ้ปน็ตวัตน 
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พอจิตเข้าไปยึดกายของเรานี้ เป็นตัวตนเสียแล้ว   

จิตนั้นก็จะยึดอายตนะที่ตากับรูป วิญญาณ สามอย่าง

ประชุมกัน เกิดผัสสะ คือ การกระทบ การสัมผัสขึ้น 

ก็เกิดเวทนาขึ้นทันที จิตนั้นจึงกินผัสสะเป็นอาหาร  

 

 เราจะดับวิญญาณได้ ต้องพยายามควบคุม
ผสัสะ	 ไมย่นิดไีมย่นิรา้ยในอารมณน์ัน้ๆ 

ทำให้จิตของเรานั้นเริ่มจะมองเห็นเหตุแห่งทุกข์ 
เพราะจิตของเราไปหลงกาย สำคัญกายว่าเป็นตัวตน

ของเราแท้จริง พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เห็นกายนี้เป็น

แดนทุกข์ เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ ทุกข์นั้นก็อยู่ได้ไม่นาน 

มีการแปรผัน มีความเสื่อม คือ ความไม่เที่ยง	
อยู่เป็นปกติ	เมื่อสิ่งนั้นไม่เที่ยง	สิ่งนั้น
เป็นทุกข์	 ควรหรือที่เราจะสำคัญว่า
เป็นตัวตนเรา
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 ถ้าปัญญาเกิด มันก็จะกำหนดว่าไม่ควร จะคิดว่า

กายนี้เป็นตัวตนเราจริง จิตก็จะเริ่มคลายความสงสัย 

คลายความยึดติดออกเบาบางลง อย่างนี้เรียกว่า  

ตทังควิมุตตินิพพาน เรียกว่า หลุดพ้นตามองค์ที่เป็น

คู่ปรับกัน องค์ที่เป็นคู่ปรับกัน เช่น เราหลงในสุภะคือ

ติดอยู่ในความสวยความงาม ติดอยู่ในร่างกายของเรา 

ร่างกายของคนอื่น ก็เอาอสุภะเข้ามากำหนด ให้เห็น

ร่างกายไม่สวยไม่งาม ร่างกายนี้เป็นเหมือนซากศพ   

มีปฏิกูลเน่าเหม็นไหลเข้าไหลออกอยู่เนืองนิจ  

 

 เมื่อกำหนดอย่างนี้ สุภะ หรือ กาม ความพอใจ

ในเพศ ความพอใจในความสวยความงามก็ดับไป   

เมื่อดับไปแล้ว จิตจะเข้าสู่ความสงบอีกครั้ง ลักษณะ

อาการอย่างนี้ คือ หลุดพ้นในขณะที่กำหนดสมาธิ  

ในองค์ของกัมมัฏฐานที่เป็นคู่ปรับกับกิเลสได้ถูกต้อง 
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เช่น ไฟไหม้ก็เอาน้ำไปดับ...ไฟก็ดับ ไม่ใช่ไฟไหม้แล้ว

เอาฟืนไปใส่ไฟมันก็ลุก มันไม่ดับ คือ  

 “ต้องรู้คู่ปรับ...คู่ปรับกับกิเลส”
 

 แต่บางครั้งจิตสงบระงับลงไป ไม่ปรากฏกิเลส   

แม้ถอนออกมาแล้ว กิเลสก็ไม่ปรากฏ สงบนิ่ง อย่างนี้

เรียกว่าเป็นการกดกิเลสเอาไว้ ด้วยอาศัยฌานสมาบัติ 

ถ้าเรียกตามภาษาบาลี เรียกว่า วิกขัมภนวิมุตต ิ  

แต่การข่มกิเลสลงไปได้ การชนะด้วยอุบายวิธี คือของ

แก้กัน อาศัยจิตเป็นผู้เดินอย่างเดียว จิตเป็นผู้กำหนด 

   

 การที่เราจะสามารถทำสมาธิ ทำจิตเข้าสู่ความ

สงบ ทำจิตให้เกิดปัญญาขึ้น ทำจิตให้หลุดพ้นได้นั้น 

จำเป็นที่จะต้องอาศัยสตกิับสัมปชัญญะ เมื่อเวลา
กิเลสเกิดขึ้นในจิตให้เรามีสติ คือ ความ
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ระลึกได้ว่านี่คือกิเลสปรากฏขึ้นในจิต มีขึ้นในจิต 

แสดงขึ้นในจิตแล้ว สัมปชัญญะ คือ การรู้ตัว รู้สึกตัว

ว่ากิเลสกำเริบขึ้นแล้ว รู้สึกว่าจิตนี้กำลังจะไปยึดกิเลส

กองนั้น รู้สึกว่าจิตนี้จะเริ่มเป็นทุกข์  

 

 เมื่อมีสติสัมปชัญญะแก่กล้า เพราะ

การฝึกจิตให้เข้าสู่ความสงบและเป็นสมาธิได้ดีแล้ว 

ควบคมุไดด้แีลว้ สติกับสัมปชัญญะก็จะมีกำลัง มีพลัง  

สามารถผลกัดนัความคดิทีเ่ปน็กเิลสนัน้
ดับไปได้	 โดยอาศัยเห็นมันเป็นของไม่เที่ยง	
ไมย่นิดไีมย่นิรา้ย	ไมใ่สใ่จกบัมนั	ปลอ่ย	
มันไป	 รู้เมื่อมันเกิดขึ้นและมันดับไป	
คอยเฝ้าดูอยู่ที่จิตอย่างเดียวเป็น
สำคัญ		
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 บางคนอาจสงสัย จะกำหนดจิตอย่างไร เพราะ

จิตนั้นเป็นนามธรรม มันไม่สามารถเห็นภาพได้...  

ความรู้สึกอยู่ที่ ไหน	 จิตก็อยู่ที่นั่น	
“ตรงความรูส้กึนัน่แหละ”
จติกอ็าศยัตรงนัน้เหมอืนกนั 

เอาสติไปตั้งที่ความรู้สึกนั้น...  

 

 พระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องสติปัฏฐาน เพื่อให้เรา

รู้จักจิตนั่นเอง เช่น กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ก็คือ  

ใหจ้ติกำหนดกายรูส้กึกาย รูส้กึอริยิาบถ เดนิ ยนื นอน 

นั่ง และท่องเที่ยวไปกายในกาย เห็นอวัยวะภายใน 

การเห็นแบบนั้นจิตจะอยู่ตรงตำแหน่งที่กำหนดขึ้น   

ไม่ไปไหน สติก็จะรวมอยู่ที่นั่นไม่เคลื่อนไปไหน   

ถ้าเคลื่อนสติก็หาย สติตามจิตไม่ทัน	กิเลส	
ก็เข้าครอบงำ สติจึงเป็นเหมือนพี่เลี้ยงคอย

คุ้มครองจิต  
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 เราต้องสร้างสติให้มีกำลังมาก โดยการทำจิต  

ให้สงบ ฝึกทำบ่อยๆ ไม่ใช่ทำวันละหนึ่งชั่วโมงแล้วเลิก  

แต่มันต้องทำตลอด...  
 

 เมื่อเวลาเราจะเดินเราก็...กำหนดสติ   
จะกำหนดลมหายใจเขา้ออก หรอืกำหนดชิน้สว่นชิน้ใด  

ชิ้นหนึ่งในร่างกายจะเป็น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ 

เอ็น กระดูก แล้วกำหนดเพ่งอยู่ที่นั่น ไม่ย้ายไปไหน  

 

 เมื่อเวลาเราจะคุยเราก็คุยไป จะทำกิจการงาน

ใดๆ ก็ทำไป	 แต่จิตของเรานั้นก็ ไม่ย้าย
ออกไปจากกาย	หรือย้ายออกไปจาก	
สิ่งที่ เรากำหนดขึ้นเป็นกัมมัฏฐาน	
อย่างนี้เรียกว่าเป็นการฝึกสร้างสต ิ ฝึกทำให้  
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จติมสีต ิ จะสงัเกตไดง้า่ยวา่ “ถา้จติมสีตเิมือ่ใด	
จิตจะเกิดความสงบสบาย	 ไม่ฟุ้งซ่าน	
ไม่รำคาญ”	 เสียงที่ เคยรำคาญก็ไม่รำคาญ   

คนที่กวนใจจนเกิดความรำคาญก็ไม่รู้สึกรำคาญ 

อาการอย่างนี้เรียกว่าจิตเข้าสู่ความสงบแล้ว  

 

คำว่า	 “ความสงบ”	 ไม่ใช่
นั่งทำสมาธิเฉยๆ	 แต่ความสงบ
ที่จิตได้รับนั้น		จะต้องปรากฏขึ้น	
ในอิริยาบถทั้งสี่	 คือ	 ยืน	 เดิน	
นอน		นั่ง.	
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 ฉะนัน้ คำสอนของพระพทุธเจา้เปน็ของทีอ่ยูเ่นือ่ง
ดว้ยตวัเรา มใิชเ่นือ่งดว้ยอยา่งอืน่เลย กจิวตัรประจำวนั
ของเราก็เป็นกิจวัตรที่เนื่องด้วยพระธรรมคำสอนของ
พระพุทธเจ้า เราจะไม่ศึกษาพระธรรมคำสอน จะไม่
ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน แต่วิถีชีวิตของเราก็เดิน
ไปตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส คือ อริยสัจ ๔   
ทกุขท์ีเ่กดิจากตณัหา เรามตีณัหา คอืความอยากทัง้นัน้ 
ความทะยานอยากทั้งนั้นจึงเป็นทุกข์  

 มีใครบ้างไม่ทุกข์	 เพราะความทะยาน
อยาก ความตอ้งการ หรอืความเกลยีดชงั ความพอใจ 

ความไม่พอใจ มีกันทุกคน  

 “นี่แหละ...เป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์

  เป็นที่มาของความทุกข ์ 

  และอะไรที่มันเป็นทุกข์

  ไม่ใช่ใจหรือ...ที่เป็นทุกข์”  
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 อันนี้คือทางเกิดทุกข์ เราเจอกันทุกคน แต่เราก็

หาวิธีทางดับทุกข์หลายวิธี วิ่งหาวิธีดับทุกข์ตามทาง

ของตัวเอง คิดว่าถูก ไปทำวิธีกรรมต่างๆ บ้างไปแสดง

กิริยาเมามายตามสถานที่ต่างๆ บ้างไปผ่อนคลาย  

ด้วยการผิดลูกผิดเมีย คิดว่ามันจะผ่อนคลายทุกข์ได้

ไปทำสิ่งต่างๆ นานาร้อยแปดพันประการ คิดว่ามันจะ

ดับทุกข์ได้ มันก็ไม่ได้ดับทุกข์ได้จริง มันดับแค่เพียง

สภาวะหนึ่ง  

 

 เมื่อสภาวะดับทุกข์หนึ่งหายไป		
สภาวะทุกข์ใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทน และ  

ความทุกข์นั้นก็จะแรงขึ้น ทวีขึ้น เพราะเรากำลังเพิ่ม

ความทกุขใ์หม้ากขึน้ จากหนึง่เปน็สอง เหมอืนไฟจะดบั  

กเ็อาฟนืไปใสอ่กี ไฟกล็กุโหมขึน้ โรมรนัขึน้ ใจของผูน้ัน้

ก็ถูกเผาจนเหือดแห้งหาความสุขไม่ได้แม้แต่ยามนอน  
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 “คนในโลกก็เป็นอย่างนี้กันหมด...แล้วธรรมะ

ของพระพุทธเจ้าจะไม่มีค่าสำหรับมนุษย์เชียวหรือ




จะไม่มีประโยชน์สำหรับมนุษย์เชียวหรือ”


 พระพุทธเจ้าจึงสอนให้รักษาศีลเป็นบาทฐาน

เบื้องต้น ทำให้ศีลบริสุทธิ์ เพราะศีลนั้นรักษากาย 

วาจาให้เรียบร้อย ศีลถึงแม้จะมากข้อก็จริง แต่รักษา

เพยีงทีเ่ดยีวเทา่นัน้ ศลีทัง้หลายกบ็รบิรูณแ์ทบจะไมต่อ้ง

รักษาศีลด้วยซ้ำ แต่รักษาที่เดียวตรงจุดเดียว คือ 

รักษาใจ
ไม่ให้ทำชั่ว		ไม่ให้พูดชั่ว		ไม่ให้คิดชั่ว		
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 เมื่อเราไม่พูดชั่ว ไม่ทำชั่ว ไม่คิดชั่ว ศีลกี่ข้อ  

กบ็รบิรูณ ์เพราะอาศยัใจนี ้คอื เอาใจไปควบคมุนัน่เอง 

ถ้าปราศจากใจไปควบคุมแล้ว กายก็เป็นกายทุจริต 

วาจาก็เป็นวจีทุจริต มโนก็เป็นมโนทุจริต มโนจึงเป็น

ใหญท่ีส่ดุ เรยีกวา่ ใจ จำเปน็ตอ้งควบคมุกำลงัใจของเรา

ให้บริสุทธิ์  

 พระพุทธเจ้าสอนให้บริสุทธิ์ด้วยศีล เรียกว่า   

ศีลวิสุทธ ิคือ เป็นความหมดจดเพราะอาศัยการรักษา

ศีล รักษาจนไม่ต้องเจตนา จะรักษาศีลเพราะตัวเรา

เป็นองค์ศีลเสียแล้ว ไม่ต้องอาศัยเจตนา หรือไม่ต้อง

ตั้งใจรักษาศีลเลยก็ไม่ละเมิดศีลเพราะรักษาจนชิน   

จนศีลนั้นเป็นปกติ จิตนั้นไม่ทำชั่ว	ไม่พูดชั่ว
ไมค่ดิชัว่	เปน็ปกต ิจงึปราศจากเจตนานัน่แหละ 

เมื่อศีลสะอาด ศีลหมดจดแล้ว จิตก็มีความสงบ   

มีความสบาย ยิ้มแย้มแจ่มใสได้ เพราะอาศัยศีลนั้น
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บริสุทธิ์ จิตก็เป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิก็ดับกิเลส
หรือคลายกิเลส คือ นิวรณธรรม ๕ ได้  
 
 ระดับของสมาธิ ได้แก่ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ 
อัปปนาสมาธิ ทำจนเกิดความชำนาญ จิตนั้นมี  
ความบริสุทธิ์ขึ้น สะอาดขึ้น เรียกว่า จิตตวิสุทธิ คือ 
ความหมดจดของจิต 
  

เมื่อจิตมีความหมดจดแล้ว...		
ความเหน็กจ็ะหมดจด	ยอ่มมคีวามเหน็ถกู
เห็นว่าการปฏิบัติอย่างนี้ถูก		
การปฏบิตัอิยา่งนีผ้ดิ		ทำอยา่งนีผ้ิด		
ทำอยา่งนีถ้กู		รูจ้กัสิง่ใดถกู		สิง่ใดผดิ
สิ่งนี้ควรทำ		สิ่งนี้ไม่ควรทำ	
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อย่างนี้เรียกว่า ทิฏฐิวิสุทธิ คือ หมดจดในความเห็น

จิตของผู้นั้น ย่อมไม่สงสัยในความรู้ในความเห็น  

ของตน ย่อมไม่เคลือบแคลงในเรื่องของศีล และ  

ในเรื่องของสมาธิ õ
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ตอกย้ำเตือนจิต	

 มรรคองค์ ๘ ขึ้นด้วยสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็น

ชอบ ตามด้วยสัมมาสังกัปโป คือ ความดำริ ความตรึก

ในใจชอบ สองส่วนนี้เป็นฝ่ายปัญญา อธิปัญญาสิกขา

แล้ว แสดงว่า... 

 “คนปฏิบัติธรรม
 ไม่ใช่จะนั่งโง่อย่างเดียวนะ   

ภาวนาโง่น่ะ...มันไม่ใช่อย่างนั้น”  

 มันต้องมีปัญญารู้ทันอาการของจิตที่
อารมณ์มากระทบทุกครั้งไป ถ้าเราไม่รู้ทัน

อารมณ์ที่มากระทบจิตแล้ว เราก็โง่ทันที   
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 ๑. เกิดจากความสงสัย เรานั่งภาวนาพิจารณา 

ดูมันมีความสงสัยอยู่ในใจมั้ย “เราปฏิบัติมันจะได้ผล

มัย้นี,่
ปฏบิตัมิาตัง้นานมนักไ็มไ่ดผ้ล” ความสงสยั
มันเป็นตัวก่อเชื้อทำให้กิเลสเจริญขึ้น 

ความสงสยัเกดิขึน้เมือ่ไหร ่ ความไมเ่ชือ่กเ็กดิขึน้เมือ่นัน้ 

ไม่เชื่อเพราะเกิดจากความสงสัย 

  

 ๒. เกดิจากความไมอ่ดทน จติใจออ่นแอ นัง่สมาธิ

ใจอ่อนแอ นั่ง ๕ นาที ๑๐ นาที อยากออกสมาธิ   

พอภาวนาจิตไม่สงบก็อยากออกสมาธิ “นี่...คือใจ



ไม่อดทน” ใจอ่อนแอเป็นช่องทางทำให้	
กิเลสเกิดขึ้น	จิตก็ไม่สงบด้วย
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 ๓. เกิดจากจิตมีความเกียจคร้าน ชอบผลัดวัน

ประกันพรุ่ง “ยังดึกอยู่เดี๋ยวก่อน,
 ใกล้ค่ำค่อยทำ,




เช้าเกินไปเดี๋ยวค่อยทำ,
 ตอนสายค่อยทำ,
 สายเกินไป

เดี๋ยวค่อยทำ,
 หิวข้าวเดี๋ยวค่อยทำ,
 กินข้าวก่อน,




กนิแลว้งว่งนอน,
นอนกอ่นคอ่ยทำ,
อากาศรอ้นนัง่ไมไ่ด,้


ภาวนาไม่ดีเดี๋ยวค่อยทำ,
 แอร์เย็นเกินไปนั่งแล้วมัน



จะง่วง
 ออกข้างนอกแล้วค่อยทำ” หนักเข้า...หนักเข้า 

กี่ปี . . .กี่ปี มันก็ผลัดวันประกันพรุ่ง เพราะอาศัย  

จิตมีความขี้คร้าน	คือ	ขี้เกียจ	ซึ่งเป็น
ช่องทางทำให้กิ เลสบังเกิดขึ้นและ
ทำให้จิตไม่สงบ
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 ๔. คือ จิตไม่มีสต ิ เรียกว่า ปล่อยสติ ไม่ฝึกสติ 
จะเดิน จะยืน จะนั่ง จะทำอะไรก็แล้วแต่ ให้กำหนด
ลงสู่ใจ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่า  
 “สติเป็นสิ่งสำคัญ”  
 ถ้าเราศึกษาพระบาลีในพระไตรปิฎกจะกล่าวว่า 
“หทัยยัง
จิตตัง” คือ จิตอาศัยหทัยวัตถุอยู่ หทัยวัตถุ 
คือ หัวใจของมนุษย์ “อยู่ตรงไหน” คือ กลางใจเรา   

จิตอาศัยหัวใจนี้อยู่ที่กลางหน้าอก เราก็กำหนดที่กลาง

หนา้อก รูล้มหายใจเขา้ออก	ภาวนาพทุโธ 

ในขณะที่เราเดิน เรายืน เรานั่ง เรานอน เว้นไว้

แต่ว่าเราต้องสนทนาพูดคุยพบปะก็ให้จับที่ความรู้สึก

ที่หน้าอกที่ใจเราไว้ เมื่อเราตั้งสติในอิริยาบถยืน เดิน   

นั่ง และนอน อยู่อย่างนี้ เรียกว่า ไม่ปล่อยสติ		
ถ้ามันเผลอไผลไปสักพัก	 ได้สติก็	
ตั้งกลับ	จับลมหายใจใหม่		
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 การทำใหม่ๆ  มนัจะรูส้กึวา่เหมอืนไมไ่ดป้ระโยชน์

อะไร “มานั่งจับลมทำไม...มาภาวนาพุทโธทำไม


เหมือนไม่ได้ประโยชน์อะไร”



 

 สำหรับผู้ที่ไม่เห็นคุณค่า และไม่เห็นประโยชน์

ของการมีสติหรือการฝึกสติ ไม่มีใครในโลกนี้อยาก

เป็นคนบ้า คนบ้าทำอะไรไม่ได้ เรียกว่า โมฆะบุรุษ 

หรือ โมฆะสตรี เป็นคนบ้าแล้วหาดีไม่ได้ ทำความดี  

ไม่ได้ ฉะนั้นเราทุกคนถ้าขาดสติมันก็บ้า เริ่มจะเป็นบ้า

หน่อยๆ “เพราะอะไร”  

 

 เมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็ตะลึงพึงพืด เอาเรื่องราว

กับคนที่ทำให้เราโกรธ ราคะเกิดขึ้นก็ระงับไม่ได้เพราะ

ขาดสติ ก็สนองราคะ กิเลสใดมาก็รับสนอง	
หมดทกุกเิลสเลย	 เพราะไมม่สีตยิัง้ชัง่ใจ 
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สติจึงทำให้เรานั้นเป็นคนตื่นรู้ตัว ไม่เป็นคนบ้าบอนะ 

ฉะนัน้กไ็มค่วรปลอ่ยสต ิถา้เราปลอ่ยสตกิเ็ปน็	
ช่องทางทำให้กิเลสเกิดขึ้น	 สติย่อม
ไม่ตั้งมั่น	จิตย่อมไม่ทรงตัว
  

 ๕. คือ ตกอยู่ใต้อำนาจความไม่รู้จริง ได้แก่   

หลงในสังขาร มนุษย์เราทั้งหลายนี้ติดอยู่กับความคิด 

เรยีกวา่ โลกแหง่ความคดิ มกัจะลุม่หลงอยูใ่นความคดิ  

แล้วถอนออกจากความคิดไม่ได้ จิตจึงไม่ว่าง จิตจึง

ไม่มีความสงบสงัด เราทำงานเหนื่อยยังต้องนอนหลับ

พักกาย แต่จิตนี้ไม่มีเวลาพักเลย อยู่กับความคิดนึก 

แม้เรานั่งอ่านหนังสืออยู่ แต่เราก็ยังไปคิดเรื่องนอก

หนังสือ ย่อมแสดงให้เห็นว่าจิตของเราไม่เคยได้ฝึก  

ให้จิตมีความสงบ เมื่อจิตเราไม่มีความสงบ ไฉนเลย

สมาธิจะเกิดขึ้น  
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 สมาธิจะเกิดขึ้นต้องเกิดจากจิตที่มีความสงบ   

จิตที่มีความสงบต้องอาศัยการฝึกอบรม การฝึกอบรม

ต้องรู้วิธีในการฝึก การจะฝึกอบรมให้ได้ดีนั้น ต้องมี

ครูบาอาจารย์คอยสั่งสอน ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่า

ให้จับลมและภาวนาพุทโธ ลมหายใจเข้าภาวนาว่า 

“พุท” ลมหายใจออกภาวนาว่า “โธ” ทำความรู้สึก  

ที่กลางหน้าอก  

 

 เวลาเรานั่งสมาธิมีอาการปวดแข้งปวดขา...  

 “ลองพจิารณาดวูา่ขามนัปวด
หรอือะไรมนัปวด”



 ตอนเรานั่งความปวดมีหรือเปล่า ความปวดไม่มี 

แตภ่ายหลงัความปวดเกดิขึน้ แสดงวา่ความปวดกบัขา

เป็นคนละอันกัน แท้ที่จริงนั้นขาไม่ได้ปวดหรอก   

ถ้าขามันปวดจริงทำไมคนตายมันไม่ร้อง  

 “ที่คนตายมันไม่ร้อง
เพราะมันไม่มีอะไร”  
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 “ที่คนเป็นมันร้อง
เพราะมันมีอะไร”



 มันมีใจมีจิต แสดงว่าความปวดนั้นมันอยู่ที่จิต 

มันจะร่นเข้ามา...ร่นเข้ามา เมื่อเราเพ่งลงไปที่ความ

ปวดของขา มันจะร่นเข้ามา มันจะมีอาการแป๊บที่

หัวใจ มีอาการเจ็บที่หัวใจ นั่นไม่ใช่ขาเจ็บแล้ว แต่มัน

เป็นที่ใจ ใจมันเจ็บ เวลาจะดับก็ต้องดับที่ใจ ไม่ใช่ดับ  

ที่ขา เหตุอยู่ที่ใจ ไม่ใช่อยู่ที่ขา อันนี้ก็เช่นกัน เรียกว่า   

เราไม่หลงไป	 ไม่ติดอยู่ในอารมณ์ที่
ไม่รู้จริง เรียกว่า เป็นอวิชชา  

 

 การปฏบิตัธิรรมมนัตอ้งมปีญัญา ขาดปญัญาไมไ่ด ้

เวลาเรานัง่ภาวนาพทุโธๆๆ รูล้มหายใจเขา้ออก กำหนด

ที่กลางหน้าอก จิตสงบอยู่ สักพักมันก็ไปคิดเรื่องราคะ 

ความรักระหว่างเพศ บางทีมีภาพนิมิตมาประกอบ 

ทำให้จิตใจนั้นหลงใหลไป พยายามบังคับกลับมา  
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ภาวนาพุทโธมันก็ไม่มา มันก็ไปอยู่กับภาพนิมิต   

เป็นภาพราคะระหว่างหญิงกับชายอยู่นั้น ถ้าเรายังฝืน

ภาวนาพุทโธอยู่ ยังจับลมหายใจอยู่ รับประกันว่า  

มันผิดวิธี อาการอย่างนี้ต้องมีปัญญา ต้องรู้เลยว่า 

  

คำสอนของพระพุทธเจ้านั้น...	
เป็นอาวุธลับสำหรับไว้ฆ่าและ
บัน่ทอนกเิลสทีแ่ฝงตวัเขา้มาในจติ
และวางตัว เข้ ามาในอารมณ์
ทำให้จิตนั้นเสวยอารมณ์ที่ไม่ดี	
และทำให้จิตนั้นต้องโทษ	 เพราะ
อาศัยอารมณ์นั้นเป็นเหตุ	
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จำเป็นต้องพิจารณาอสุภกรรมฐาน นึกถึงซากศพหรือ

ของเหม็นของเน่าที่เกิดจากกายคน หรือ เห็นร่างกาย

นัน้เปน็ของไมส่วยไมง่าม อนันีต้อ้งอาศยัจติของตวัเอง

ที่มีปัญญาแยกแยะตามอุบายวิธีของตนเอง จะแยก

ออก ตัดแข้งตัดขา ระเบิดทิ้ง หรือทำอย่างไรก็ได้ 

ทำให้เห็นว่ามันไม่สวยไม่งาม จนจิตของเราสงบจาก

ราคะนั้นได้ เรียกว่า ตทังควิมุตตินิพพาน แปลว่า   

ดับกิเลสโดยเฉพาะจุดชั่วขณะหนึ่ง แค่แป๊บเดียว หรือ

เรียกว่าดับกิเลสด้วยเป็นของคู่ปรับกัน ได้แก่  

 “ราคะ	ความรักระหว่างเพศ		
	 ปรับกันกับ...อสุภกรรมฐาน”  
 คือ เห็นร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งาม เมื่อกิเลส

กองนั้นดับไปแล้วจิตก็เกิดความสงบสบาย ให้รู้จักว่า

จิตสบายเป็นอย่างไร ก็ให้ภาวนาพุทโธ รู้ลมหายใจ  

เข้าออกต่อไป  
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 แต่เมื่อความโกรธเกิดขึ้นในจิต จู่ๆ 

มนักค็ดิถงึคนทีเ่ราโกรธเราเกลยีด ทำใหใ้จของเราขุน่ขอ้ง

หมองใจ พึงแผ่เมตตาไปให้กว้างขวาง 

อยา่ไปเจาะจงบคุคลนัน้บคุคลเดยีว แผใ่หท้ัว่หมดทัง้คน

และสตัว ์ทัว่อนตัตาไตรโลกนาถทัว่ไปหมดไมม่ปีระมาณ

เปน็อปัปมญัญาพรหมวหิาร ๔ แผ่ไปจนมคีวาม
รู้สึกว่าจิตเยือกเย็นบางครั้งก็ต้องใช้นิมิต

ประกอบในการแผ่เมตตา อาจจะเห็นแสงสว่างพุ่งจาก

กลางหน้าอกของเรา หรือขยายวงกว้างเหมือนกับ

ระลอกน้ำก็ได้ ทำให้มีความรู้สึกว่าระลอกคลื่นนั้นคือ

กระแสคลื่นแห่งความเมตตา จิตของเราแผ่ไปทั่ว  

ไม่มีประมาณ เมื่อจิตของเราเย็นสงบดีแล้ว ความ

โกรธบรรเทาลงแล้ว ให้จับภาวนาพุทโธ รู้ลมหายใจ

เข้าออกต่อ  
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“เมื่อกิเลสยังไม่ปรากฏขึ้น		ก็จ่อ	
 อยู่ที่ลมหายใจกับภาวนาพุทโธ	
	 กำหนดไว้ที่กลางหน้าอก		
	 รู้สึกที่กลางหน้าอกเอาไว้”  

 การที่รู้สึกอยู่ที่กลางหน้าอกนั้น ถ้าจิตมันรวมตัว

มีความสงบแนบแน่นแล้ว มันจะทะลุเข้าไปในรา่งกาย

ของเรา จะมองเห็นซี่โครงและกระดูกภายในของเรา

ชัดเจนพอสมควร บางท่านอาจจะไม่ชัดเจนแจ่มใส  

ก็ไม่เป็นไร แต่มันจะเกิดเห็นกายในกาย เห็นเครื่องใน

อวยัวะภายใน ปอด ตบั ไต ไส ้พงุ...กพ็จิารณาตามสว่น  

ต่างๆ “อันนี้เป็นเรา	หรือไม่ใช่เรา”  
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 พระพุทธเจ้าตรัสเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนเราเขา

จริงๆ ก็พิจารณาดู แยกกระจัดกระจายออกเป็นชิ้น

เป็นส่วนดู เมื่อพิจารณาแล้วจิตเกิดความสงบสบาย

ดีแล้ว ก็กลับมาพักที่เดิม คือ ภาวนาพุทโธเหมือนเดิม 

จับลมหายใจเข้าออกเหมือนเดิม และกำหนดที่  

กลางหน้าอกเหมือนเดิม ให้ทรงตัวอยู่อย่างนี้  

 

ผู้ที่มีปัญญา...
จะสามารถไขปัญหา	
ความลับของใจตัวเองได้		
การภาวนารู้ลมหายใจเข้าออก	
เพื่อให้รู้จักจิตใจของตัวเอง	



66

 การที่รู้จักจิตใจของตัวเองก็เพื่อ
ให้รู้ที่ เกิดของความทุกข์	 ว่าที่ เกิดของ  

ความทุกข์มันเกิดที่ไหน เมื่อเรากำหนดที่ใจ ย่อมรู้ว่า

อารมณ์ทั้งหลายที่จิตไปเกาะเกี่ยว จิตที่เข้าไป
ยึดมั่นถือมั่นอารมณ์ทั้งหลายนั้น	
คือ	ทุกข์	 ทุกข์เกิดจากจิตที่เข้าไปยึด เราก็คลาย

ความยดึนัน้ออก  

แต่...คำพูดที่คลายความยึด	
นี้ออกในขณะที่ปฏิบัติ	 มันไม่ใช่	
คำพูดแต.่..มนัเปน็ความรูส้กึ	
ที่มันคลายตัวของมันออกมา  
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 เมือ่เรารูช้ดัตามความเปน็จรงิ “นีแ่หละ” 

เรยีกวา่ สมัมาทฏิฐ ิคอื มคีวามเหน็ชอบ ความเหน็ตรง 

ความเห็นถูก มีองค์ประกอบ สัมมาสังกัปโป คือ   

มีความดำริในใจที่เป็นอนิจจัง	 ทุกขัง	
อนตัตา ทีป่รากฏขึน้ชดัเจน  

 

 เมื่อปรากฏขึ้นชัดเจนแล้วจิตของเราก็จะ
มีความแนบแน่นสงบลง เรยีกวา่ สงบแนน่ 

สงบรวมลงในจิตใจของผู้ภาวนานั้นทำให้รู้สึกว่า  

มีความชื่นบาน ความสุขใดๆ ในโลก จะหาความสุข  

แบบนี้ไม่ได ้ความสุขนี้เป็นความสุขที่	
ยิ่งใหญ่		
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 เมื่อปรากฏพบความสุขอย่างนี้ จึงจะรู้จักว่า

พระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงทิ้งมรดกและ

ประทานธรรมะไว้ให้แก่พวกเราจนมาถึงปัจจุบันนี้ 

เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใดๆ ในโลก 

แล้วเราจะเข้าใจเลยว่า 

ชีวิตของเราที่เกิดมานี้...
คือ	 เพื่อภาวนา	 เพื่อปฏิบัติ		
และการปฏิบัติธรรมนั้น	 เพื่อให้
จตินัน้หลดุพน้ไปจากความทกุข์
โดยถาวร		ไม่ให้เกาะเกี่ยว	
อยู่ในความทุกข์ทั้งหลายนี้
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 นักปฏิบัติที่ปฏิบัติธรรมกันอยู่ในปัจจุบันนี้ มักมี

ปัญหาอยู่เรื่องเดียว คือ ต้องการนำจิตให้สงบลงได้  

ทกุเมือ่ แตป่รากฏวา่มนัเปน็แบบนัน้ไมไ่ด ้เพราะบางวนั

สงบ บางวันไม่สงบ บางวันดี บางวันไม่ดี เลยกลาย

เป็นคนขี้เกียจขี้คร้านไป  

 

 ตัง้แตค่วามสงสยั คอื ความไมเ่ชือ่ ความไมอ่ดทน 

คอื ความออ่นแอ ความเกยีจครา้น คอื การขอผลดัไปท ี

และปล่อยสติให้เลินเล่อไป คือ การไม่มีความตั้งมั่น

อยู่ในอารมณ์ และสุดท้ายก็คือตกอยู่ในอำนาจแห่ง

ความไม่รู้จริง ๕ อย่างนี้ มันจะบังเกิดขึ้นในจิต และ

ในเวลาที่เรานั่งสมาธิ มันจะมีวิตก ๓ เกิดขึ้น บางทีก็

เกิดขึ้นพร้อมกันหมดเลย  
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 ๑. กามวิตก คือ มีความพอใจรักใคร่ตาเห็นรูป 

จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส หูฟังเสียง กายสัมผัส เย็นร้อน

อ่อนแข็ง หรือเกิดจากใจของเราไปพอใจในสิ่งที่น่ารัก

น่าใคร่ ทั้งรูป ทั้งเสียง เป็นต้น 

  ๒. พยาบาทวิตก คือ เกิดความขัดเคืองโกรธ

อาฆาตมาดร้าย 

 ๓. วิหิงสาวิตก คือ คิดเบียดเบียน  

  เช่น เดินไปเดินมาเห็นสัตว์อื่น  

  “สัตว์ตัวนี้นะ
ถ้าทำต้มยำก็น่าจะอร่อย”  

  จิตมันคิดไปเอง จิตมีความคิดเบียดเบียน  

 

 การปฏิบัติธรรมนี้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสธรรมนี้ว่า 

ตัดที่กาย ตัดที่ใจของเรา เป็นตัวองค์ธรรม  

 “ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทได้ชื่อว่าเห็นธรรม

  ผู้ใดเห็นธรรมได้ชื่อว่าเห็นพระตถาคตเจ้า”  



ตอกย้ำเตือนจิต	 �1

 ปฏิจจสมุปบาท คือ การเกิดขึ้นผูกต่อเป็นลูกโซ่ 

เปน็เหตแุละเปน็ผลตอ่เนือ่งกนั เมือ่เราตอ้งการ
ทำจิตให้สงบ	อย่าพยายามดันจิตให้
สงบลง	 แต่พยายามดูมัน... รู้ลมหายใจ

เข้าออก ภาวนาพุทโธ กำหนดไว้ที่กลางหน้าอก จิตจะ

รวมลง ให้ดูเป็นผู้รู้	 อย่าเป็นผู้ไปแขวะ อย่า	
เปน็ผู้ไปเกาะ	 ไปยดึตดิกบัอารมณท์ี่ได ้

ปลอ่ยมนัไป...ปลอ่ยมนัไป...ใหม้นัเปน็
ธรรมชาติ	
 

 เวลาเรานอนหลับยังนอนเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่

บังคับให้หลับ การภาวนาจิตก็เหมือนกัน มันจะสงบ  

ก็ปล่อยมัน เป็นการดูมันไปเฉยๆ ไม่ใช่บังคับมัน ให้รู้

อยู่เท่านั้น รู้ลมหายใจเข้าออก ภาวนาพุทโธ กำหนด  
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ที่กลางหน้าอก หายใจเข้าก็รู้ว่า “พุท” หายใจออก  

ก็รู้ว่า “โธ” กำหนดรู้ “พุท” รู้ “โธ” รู้ลมหายใจ  

เข้าออก และกำหนดความรู้สึกที่กลางหน้าอก มันจะ  

รูส้กึหนว่งๆ เยน็ซา่นทีก่ลางหนา้อก บางทกีส็วา่งวาบๆ 

ทีก่ลางหนา้อก บางทเีหมอืนจะไดย้นิเสยีงหวัใจมนัเตน้ 

ก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรทั้งนั้น ให้รู้สึกว่าอารมณ์ของเรา

ตอนนี้สงบหรือไม่สงบ อารมณ์ตอนนี้ของเราสบาย

หรือไม่สบายก็รู้ชัดในอารมณ์นั้น เป็นผู้รู้	
อย่างเดียว	 อย่าทิ้งผู้รู้เด็ดขาด จะมี

อารมณ์อะไรเข้ามา พยายามแข็งใจ อย่าไปร่วมมือ

ร่วมคิด ร่วมกระทำกับความคิดนั้น ให้คิดเรื่องเดียว 

คอื พทุโธ กบั ลมหายใจ กำหนดทีก่ลางหนา้อก

เท่านั้น õ  

 

 



ใจให้มันเป็นศีล 
เป็นสมาธิ  เป็นปัญญา 



หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร  วชิรมโน 

(นามเดิมพิพัฒน์  ทัพประเสริฐ) 



เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒  

ณ สถานีอนามัยสามพราน  ตำบลท่าสละ  

อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  

เป็นบุตรของนายสุภกิจ  ทัพประเสริฐ  

และนางลำพัน  สงวนทรัพย์  

อุปสมบท  เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

ที่วัดสรรเพชญ  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  

มีฉายาว่า “พระพิพัฒน์วชิรมโน”

โดยมีพระครู สิริชยาภรณ์  เป็นพระอุปัชฌาย์ 





พุทธศักราช ๒๕๓๙   
วัดสรรเพชญ  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

ท่านสอนกัมมัฏฐานให้แก่ชาวบ้าน ตั้งแต่บวชได้เพียงแค่ ๓ วัน  
เนื่องจากสมัยท่านเป็นฆราวาส 

ได้ศึกษาพื้นฐานการปฏิบัติมาก่อนแล้ว 

พุทธศักราช ๒๕๔๐
วดัหลวงพอ่เขยีว  อำเภอบา้นแพรก  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ท่านศึกษาธรรมวินัย  พร้อมทั้งสอนกัมมัฎฐาน 
ท่านศึกษาการเทศน์จากพระครูไพโรจน์  ธนารักษ์ 

และได้เดินทางไปธุดงค์ตามที่ต่างๆ 

พุทธศักราช ๒๕๔๑
วดัโบสถ ์ อำเภอบา้นแพรก  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ท่านศึกษาพระธรรมวินัยเพิ่มขึ้น และแสดงธรรมแก่ผู้มาศึกษาธรรม 
ใหป้ฏิบัติกัมมัฎฐานอยู่โดยตลอด 

และในปีเดียวกัน  ทีว่ัดดงกลางมัชฌิมา  จังหวัดตาก 
ท่านได้สร้างโบสถ์จตุรมุข  จำนวน ๑ หลัง 



พุทธศักราช ๒๕๔๓
วัดอ้อมแก้ว  ตำบลไผ่หลิ่ว  อำเภอดอนพุด  จังหวัดสระบุรี 

ท่านปักกลดตรงบริเวณป่าช้าของวัด  
และค่อยๆ เริ่มก่อสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมา 

เพื่อเป็นสถานที่แสดงธรรมเทศนา  
ทุกวันศุกร์ท่านจะสอนกัมมัฏฐานให้แก่ชาวบ้าน 

มีประชาชนจำนวนมากมาเรียนกัมมัฏฐาน 
และทุกๆ อาทิตย์ ท่านต้องเดินทางไปสอนกัมมัฏฐาน 

ที่กรุงเทพฯ ไม่เคยขาด ยกเว้นในช่วงธุดงค์ 
ท่านปฏิบัติไม่เคยเห็นแก่เหน็ดเหนื่อย แม้เจ็บป่วยก็ไม่เว้น 

ท่านบอกว่า 

“กัมมัฏฐาน และคำสั่งสอนจากพระพุทธองค์ 
คือ หัวใจของท่าน ไม่ต้องกลัวเหนื่อย 

เดี๋ยวตายก็หายเหนื่อยแล้ว 

จะทำให้ถึงที่สุด.” 




การพัฒนาสิ่งก่อสร้างที่วัดอ้อมแก้ว  มีดังนี้  
 ๑. หอกัมมัฏฐานวชิรอาสน์อีนทขีณ  ทรงแปดเหลี่ยม  
 ๒. ห้องสำหรับฟังธรรม  และที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติ
 ๓. ได้ดำเนินการปลูกป่าในเนื้อที่จำนวน ๓ ไร่ 
 ๔. สร้างกุฏิกลางทุ่ง 
 ๕. สร้างห้องสุขาจำนวน ๘ ห้อง 
 ๖. เทถนน ปรับพื้นใหม่ 
 ๗. สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 
 ๘. โดมแปดเหลี่ยมกลางทุ่ง (ยังไม่แล้วเสร็จ)

พุทธศักราช ๒๕๔๗ 
เข้าศึกษาธรรมะกับหลวงปู่เจี๊ยะ  จุณฺโท 

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม  
อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี 

และ  หลวงปู่ทา  จารุธัมโม 
วัดถ้ำซับมืด 

ตำบลจันทึก  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 



พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ซื้อที่ดินปลูกป่า  จำนวน ๑๗ ไร่ 

สร้างสำนักปฏิบัติ  อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี  (วัดป่ากล้วยไม้ดิน)  
ณ บ้านหนองฟักทอง  ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา 

พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
ซื้อต้นไม้ปลูกป่า แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  

สร้างสิ่งก่อสร้าง (ชั่วคราว) เช่น กุฏิ ศาลา ห้องน้ำ ฯลฯ  
ซื้อที่ดินปลูกป่า จำนวน ๑๙ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา 

รวมเป็น ๓๘ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา 

พุทธศักราช  ๒๕๕๓
ซื้อที่ดินปลูกป่าเพิ่ม  จำนวน ๑๙ ไร่ 

ปรับพื้นที่  ทำถนน  วางท่อน้ำ  ปลูกต้นไม้  จำนวน ๒,๐๐๐ ต้น 
และกำลังดำเนินการก่อสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม 

หลังคา ทางจงกรม และห้องน้ำ 



๏ ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.  
 ณ ศนูยพ์ฒันามว่งนอ้ย ซเีมนตไ์ทยทา่หลวง (SCG) จงัหวดัสระบรุ ี

๏ทุกวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือน  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
 ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย อาคารศูนย์พลอยเอเชีย  
 ๒๔๒ - ๒๕๐ ถนนมเหสักข์ ซอย ๒ สีลม กรุงเทพฯ  

๏ ทุกวันอาทิตย์ที่ ๒ ของเดือน  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.  
 คณะคุณสาลิณี และคุณอาภรณ์ จังหวัดนครปฐม 

๏  ทุกวันพฤหัสบดีที่ ๔ ของเดือน  เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.   
 ณ ศูนย์พัฒนาม่วงน้อย ซีเมนต์ไทยท่าหลวง (SCG)  
 รว่มทำพธิสีวดมนต ์นัง่สมาธ ิอญัเชญิพระอรหนัตธาตสุายหลวงปูม่ัน่
 จากชมรมรกัษพ์ระบรมธาตแุหง่ประเทศไทย เพือ่อญัเชญิไปประดษิฐาน 
 ทีว่ดัออ้มแกว้ จงัหวดัสระบรุ ีเปน็การชัว่คราว และจะนำไปประดิษฐาน 
 ที่สำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี เป็นลำดับต่อไป 

๏มีการเก็บกัมมัฏฐานภาคปฏิบัติทุกเดือน 
 ที่สำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี  บ้านหนองฟักทอง  
 ตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

(สามารถขอทราบตารางเวลาการปฏบิตักิมัมฏัฐาน  และสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ได้ที่ คุณสายพิณ  โทร. ๐๘๙-๙๐๐-๗๓๙๙  หรือ  www.kubajaophet.com) 

งานเทศนาธรรม 
และการสอนปฏิบัติกัมมัฏฐาน 




