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คำนำผู้จัดพิมพ์ 

 องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเหตุแห่งทุกข์ไว้ว่า   

“เมือ่สรรพธาตมุาประชมุกนัเกดิกายขึน้ ทกุขก์เ็กดิขึน้พรอ้มกนั”  

คนเรามีทุกข์ติดตัวกันมาตั้งแต่แรกเริ่มลืมตาดูโลก ไม่ว่าจะเป็น

ทกุขจ์ากสิง่เรา้ภายนอก ทกุขจ์ากสิง่กอ่กวนภายในจติใจ สิง่เหลา่นี้

ถือว่าเป็นความจริงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ แต่ว่าเรา

สามารถควบคุมและอยู่กับมันได้ เพียงแค่เรารู้เท่าทันเหตุของ

การเกิดทุกข์ พิจารณาด้วยจิตว่าเหตุเกิดจากอะไร แล้วเข้าไป

ควบคุมเหตุแห่งทุกข์นั้นด้วยสติ สุดท้ายหาทางออกแห่งเหตุนั้น

ด้วยปัญญา                                  

 แนวทางวิปัสสนากัมมัฏฐานการปฏิบัติธรรมโดยใช้  

สตปิญัญาเปน็หลกั ทำใหเ้กดิการรูแ้จง้เหน็จรงิ ถอืเปน็คำตอบหนึง่

ในการก้าวข้ามผ่านเหตุแห่งทุกข์ โดยยึดหลักแนวทางปฏิบัติ

ตามรอยพ่อแม่ครูอาจารย์ ผู้ซึ่งผ่านเส้นทางเหล่านี้มาด้วยความ

วิริยะอุตสาหะ กว่าที่จะได้มาซึ่งหลักธรรมคำสั่งสอน แนวทาง

แห่งการหลุดพ้น เพื่อมาถ่ายทอดสั่งสอนแก่มนุษย์ปุถุชนที่ยังคง 

เวียนว่าย ตาย เกิด ให้รู้แจ้งและเห็นจริง 



 ซึ่งเสียงธรรมที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือที่ท่านถืออยู่ในมือ

เล่มนี้ เป็นหลักธรรมหนึ่งในหลายๆ หลักธรรมะที่เกิดจาก  

การสัมผัสกันระหว่างใจกับธรรม ของหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร 

วชิรมโน พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแนวสายพระป่า จาก  

สำนักปฏิบัติ อัญญาวิโมกข์โพธิรังษี ตำบลปากช่อง อำเภอ

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่ท่านได้เมตตาเทศนาชี้แนะ

แนวทางแก่บรรดาศิษยานุศิษย์ และสาธุชนพุทธบริษัททั่วไป  

ที่ต้องการหลุดพ้นจากวัฏฏะชีวิต วงล้อที่ยังวนเวียนอยู่ในห้วง

แห่งทุกข์ หลักการปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนา โดยมีองค์ภาวนา 

“พุทโธ” เป็นองค์บริกรรม ซึ่งเหมาะกับทุกจริต ยิ่งถ้าท่านได้

ใช้สติพิจารณาแล้ว ท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่สามารถก้าวล่วง  

สู่กระแสธรรมได้ 

     บรรณาธิการ
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 ในการปฏิบัติธรรมเจริญกัมมัฏฐานของพระในสมัย

ก่อน เมื่อเวลามีเรื่องถาม มีเรื่องติดขัดธรรมะ ต้องการ  

จะถามข้อธรรมข้อปฏิบัติเพิ่มเติม หรือที่ปฏิบัติอยู่ถูก  

หรือผิด หรือเจริญไปเพียงไร ถ้าหมู่คณะไม่มีการถาม  

ท่านอาจารย์ก็ไม่มีสอนต่อ ท่านก็สอนแค่นั้น ท่านถือว่ายัง

ไม่ผ่าน ยังไม่สอนต่อ อย่างนี้นี่เองถึงว่า พระในสมัยก่อน

ท่านเจริญไว ปฏิบัติแล้วได้ผลไว เพราะว่าท่านตั้งใจจริงๆ 

ไมไ่ดยุ้ง่เรือ่งของชาวบา้นชาวชอ่ง ตัง้ใจจรงิๆ วนัคนื วนัคนื

ล่วงไป ท่านเอาแต่ภาวนา ละจากทางจงกรมก็ขึ้นที่นั่ง

เจริญธรรมนั่งทำสมาธิ เมื่อปฏิบัติก็พยายามจะนำจิตเข้าสู่

ความสงบ บางครั้งก็สงบยาก บางครั้งก็สงบง่าย 
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หมั่นสังเกตจิตของตน 

 การนำจิตเข้าสู่ความสงบมันเป็นเรื่องสำคัญ ต้องใช้

ปญัญาเปน็เครือ่งพจิารณาวา่อาการอยา่งนีน้ัง่แลว้สงบยาก 

อาการจิตอย่างนี้นั่งแล้วสงบง่าย วันนี้จิตกระทบสิ่งที่

ชอบใจ หรือไม่ชอบใจ แล้ววันนี้เรานั่งสมาธิสงบง่าย หรือ

สงบยาก  

 

 คนมปีญัญาเขาจะสงัเกตรอบขา้ง จะไมม่านัง่สงัเกต

เฉพาะตอนหลับตาภาวนา “พุทโธ” กัน คือ ในชีวิต

ประจำวันของเรานี่แหละ ต้องหมั่นสังเกต หมั่นสังเกตว่า

อะไรมันดี อะไรมันไม่ดี อะไรมันควร อะไรไม่ควร สิ่งไหน

ที่ทำแล้วให้สมาธิเราเสื่อมคลายถอยหลัง อย่าทำเด็ดขาด   

ถึงแม้เรื่องนั้นเป็นเรื่องดีก็จริงอยู่ แต่มันทำให้สมาธิเรา

เสื่อมคลายมันก็ไม่ดี ยกตัวอย่างเช่น เรามีความเมตตา  

เกินไป ไม่มีอุเบกขา คือความวางเฉย สมาธิก็ไม่มี คือจิต

มันเข้าสมาธิไม่ได้ จิตมันเมื่อมีความเมตตา หนักเข้าก็เกิด
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ความหดหู่ในความเมตตานั้นแหละ เรียกว่าความเมตตา

กลบัมาทำรา้ยผูเ้มตตาเอง ทนีีต้อ้งหมัน่หดัสงัเกตด ูมนัเปน็  

เรือ่งละเอยีดออ่น บางขณะจติเกดิความสงบลำ้ลกึบอกไมถ่กู 

มันเกิดความดาษดื่นปลาบปลื้มใจ เป็นอย่างนี้หลายครั้ง 

สลัดออกไม่ได้ เป็นเพราะอะไรหนอ แก้เองแล้วแก้ไม่ตก

ต้องมาหาครูบาอาจารย์ช่วยแก้อย่างนี้ เป็นต้น  

 

 การเจริญทำสมาธิอย่างนี้มันถึงจะคืบหน้า มันไม่ใช่

ว่ามานั่งฟังอุบายวิธีแล้วเราก็นำไปปฏิบัติ ผลไม่รู้มันจะ

เป็นอย่างไร มีผลก็ไม่ได้มารายงาน บางทีอาจจะติดขัด 

ค้างอยู่เท่านั้น สำคัญตนเข้าใจว่าถึงธรรมแล้ว รู้ธรรมแล้ว

เมื่อเขาสำคัญผิดอีกเหมือนกัน เพราะว่าหลักของศีลก็

อย่างหนึ่ง หลักของสมาธิก็อย่างหนึ่ง หลักของปัญญา  

ก็อีกอย่างหนึ่ง มันติดสามอย่าง 
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ทิฎฐิ กั้นมรรคผล 

 บางคนก็มีความมั่นคงในศีล ศรัทธาในศีล ก็มีทิฏฐิ

ในศีล คิดว่าศีลดีที่สุดแล้ว คนอื่นสู้เราไม่ได้ ศีลเราดีที่สุด 

บางคนก็สมาธิดีแล้ว สมาธิตั้งมั่น หนักเข้าก็มีทิฏฐิเชื่อมัน

ในสมาธิของตนเอง ดูถูกในสมาธิของคนอื่นเขา บางท่านก็

มีปัญญาดี พิจารณาอะไรก็ออกเข้าใจได้ง่าย ก็ดูถูกคนที่มี

ปัญญาน้อยว่าคนนั้นโง่เขลาเบาปัญญา มันก็ติดเป็นขั้นนะ

รวมถึงทาน คือการให้ก็เหมือนกัน คนให้ทานมากมักดูถูก

คนให้ทานน้อย คนให้ทานน้อยก็ยังดูถูกคนไม่ให้ทานเลย

อย่างนี้ล้วนแล้วแต่ก็เป็นทิฏฐิ คือ มีความเห็นผิดไม่ตรง

กับสัมมาทิฏฐ ิคือ มรรค อันนี้ก็ต้องพิจารณาให้เห็นอย่าง

ละเอียดถี่ถ้วนนะ 
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 การทำจิตให้เป็นสมาธินั้น ถ้าศีลของเราไม่บริสุทธิ์

สมาธิของเราก็ไม่บริสุทธิ์ เพราะใจของเราไม่บริสุทธิ์ ถ้าศีล

ของเราบริสุทธิ์ สมาธิของเราบริสุทธิ์ เพราะอาศัยใจนั้น

บริสุทธิ์ ใจที่บริสุทธิ์ก็คือใจที่มีปัญญารู้ อาจไตร่ตรอง  

ข้อศีลข้อวัตรได้ ท่องศีลข้อวัตรนั้นจนเป็นประจำ จนศีล

นั้นเป็นเครื่องอยู่ของใจ เมื่อศีลนั้นเป็นเครื่องอยู่ของใจ   

ใจนั้นก็เป็นสมาธิ เพราะอาศัยปัญญาที่เข้าไปรู้ในเรื่องของ

ศีลนี้  

 

 เวลาเรานั่งสมาธิทุกครั้ง เราต้องพยายาม ต้องนั่งนึก

ในใจเสมอเลยว่า  

 “ศีลของเราเป็นอย่างไรบ้างหนอ มีแหว่งเว้าไปบ้าง

ไหมหนอ สมบูรณ์ปานใดหนอ”  

 หรือศีลของเราเป็นปกติแล้วมีความปลาบปลื้ม   

พอนกึถงึศลีทไีรใจกป็ลาบปลืม้ทกุครัง้ไป แลว้กน็กึวา่เราอทุศิ  

ชีวิตนี้เพื่อพระพุทธเจ้า เราถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูชา 

ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อทำจิตของเรานั้นให้ตกลงเข้าสู่
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ความสงบ เงียบสงัด สว่างไสว โปร่ง โล่ง อยู่ในจิตของเรา 

ไม่ให้จิตของเราส่งออกนอก เพราะว่าเป็นเหตุให้นำมา  

ซึ่งความทุกข์  

 

 หลวงปู่ดุลย์ อตุโล ท่านบอกว่า เมื่อส่งจิตออกนอก

นั่นแหละคือทุกข ์ ผลกระทบของจิตส่งออกนอกก็คือทุกข์ 

จิตที่ส่งออกนอก คือ สมุทัย ฉะนั้น ก็พยายามอย่าส่งจิต

ออกนอก  

 “การไม่ส่งจิตออกนอกทำอย่างไร” 

 การที่เราไม่ส่งจิตออกนอกก็คือ หางานให้จิตทำ  

 “งานให้จิตทำ คือ งานอะไรบ้าง”		

 พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่าน พึงสอนแบบง่ายๆ 

เหมาะกับทุกจริต จริตไหนก็ปฏิบัติได้ คือ ให้รู้ลมหายใจ

เข้าออก ลมหายใจเข้าก็รู้ ลมหายใจออกก็รู้ พร้อมกับ

องคบ์รกิรรมภาวนาวา่ลมหายใจเขา้ “พทุ” ลมหายใจออก 

“โธ” บางคนกำหนดที่ปลายจมูก บางคนก็กำหนดที่กลาง

หน้าอก อันนี้เอาตามความถนัดของท่านทั้งหลาย  
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ดูแต่ลมหายใจเข้า ออก

 เมื่อท่านถนัดที่หน้าอกก็อย่าย้าย เมื่อท่านถนัดที่

ปลายจมูกก็อย่าย้าย ให้ดูอยู่อย่างนั้น มันจะเป็นอย่างไร  

ก็ช่างมัน จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ช่างมัน หรือมันจะมีอะไร

เกิดขึ้นก็ช่างมัน เราก็ดูแต่ลมหายใจเข้าออก ดูไป...ดูไป  

พอจิตมันเริ่มอยู่ตัวแล้ว มันไม่ออกไปไหนแล้ว มันก็เริ่ม  

มคีวามสงบลง  

 

 เมื่อมีความสงบลง องค์ภาวนามันก็จะหายไป มันจะ

เหลือแต่ลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้าออกในยามนั้น  

ก็จะละเอียดมาก แต่ก็ยังรับรู้อยู่ว่าลมหายใจเข้าอยู่ รู้ว่า

ออกอยู่ ก็ไม่ต้องสนใจอะไร สนใจแต่ลมหายใจเข้าออก

อย่างเดียว หนักเข้า...หนักเข้า ลมหายใจก็ไม่ปรากฏ

รา่งกายกไ็มป่รากฏ ตอนนีน้กัปฏบิตัทิีภ่าวนาใหม่ๆ  จะเกดิ

ความตกใจว่าตัวเราหายไปไหน ลมหายใจไม่มี กลัวตาย  

ก็ตกใจคลายสมาธิออกมา อันนี้เป็นวิธีที่ผิด เมื่อไม่ปรากฏ
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ลมหายใจเข้าออกแล้ว ก็ให้รู้อยู่ที่นั่นแหละ มันจะเกิด

ความสุขความสบายในจิตนั้น ก็ให้รู้อยู่ที่จิตนั้นว่ามันสงบ

สบาย เป็นผู้รู้ดูอยู่ ดูอยู่อย่างนั้นไม่เคลื่อนไหวออกไป

จากผู้รู้ หนักเข้า...หนักเข้า จิตก็จะเข้าไปสงบแนบแน่น 

นิ่งสงบสว่างไสวอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหน จิตจะเกิดความตื่น 

เกิดความสว่าง เกิดความสบาย  

 

เป็นผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน

 ในขณะนั้นจิตยังไม่มีผู้รู้ ไม่มีปัญญา มีแต่รู้ว่าสงบ  

รู้สว่าง รู้สบายเท่านั้น เป็นเวลาสักพักใหญ่ๆ สมาธิก็จะเริ่ม

คลายออก จะเริ่มมีความรู้สึกตัวตื่นเบิกบานอีกครั้งหนึ่ง 

รูส้กึสภาวะของรา่งกาย รูส้กึลมหายใจเขา้ออก ตอนนีแ้หละ  

ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้พิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่ง 

คือ ให้พิจารณา ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ หรือส่วนใด

ส่วนหนึ่งในร่างกาย ยกขึ้นมาให้เห็นเป็นของไม่เที่ยง   

เปน็ทกุข ์ ไมใ่ชต่วัตน พจิารณาไป แลว้แตอ่บุายวธิแีตล่ะขัน้  
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ที่จะถนัด จะแยกออกมาเป็นส่วนๆ หรือจะพิจารณา  

ในร่างกายไม่ต้องแยกออกก็ได้ ตามความถนัดของท่าน 

เมือ่พจิารณาไป...พจิารณาไป จติเกดิความสงบนิง่ ไมอ่ยาก 

พิจารณา จิตมันอยากสงบ ปล่อยให้มันสงบไป มันจะสงบ 

สว่าง โปร่ง โล่ง สบาย นิมิตไม่บังเกิดขึ้นก็ตามก็ช่างมัน 

แต่ให้รู้อย่างเดียวว่าจิตสงบ สว่าง โล่ง โปร่ง สบาย จิตจะ

เข้าไปสงบในสมาธิอีก 

 

 ครั้งหนึ่งจะเป็นเวลานานเท่าไรก็ตาม ปล่อยให้จิต

สงบไป เมื่อหมดกำลังของสมาธิแล้ว จิตก็จะเคลื่อนตัวลง

มาสู่สภาพแห่งความเป็นปกติ คือ รู้สึกลมหายใจเข้าออก  

เมื่อมีความนึกคิดก็กำหนดลงสู่ร่างกายใหม่อีกครั้งหนึ่ง  

ทำอยา่งนีซ้ำ้ๆ ไปเรือ่ยๆ จติของเรากจ็ะเริม่เกดิความเขา้ใจ

เกดิความรูข้ึน้มาเอง ความรูน้ัน้ไมใ่ชว่า่จะเกดิจากในตำรา  

แต่เป็นความรู้ที่เกิดจากภายในจิตของผู้ที่ภาวนา คำว่า 

“ปจัจตัตงั” บงัเกดิขึน้ในขณะนัน้ ฉะนัน้ ถา้ผูป้ฏบิตัภิาวนา

ทุกท่านปฏิบัติตามแบบอย่างนี้ย่อมได้ผลไม่ช้า  

 



1� การปฏิบัติสมาธิ 

สร้างพลัง สร้างสติ

 แต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามแบบนี้ ผลนั้นย่อมไม่เกิดเลย

ยิ่งปฏิบัติเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เปลี่ยนมาเปลี่ยนไป ซึ่งวิธี

การปฏิบัตินั้นย่อมไม่เกิดผลใหญ่ เมื่อเรามั่นใจในแนววิธี

การปฏิบัติอย่างนี้ เราก็ควรพึงสร้างความศรัทธาให้มาก 

แล้วพยายามทำให้ได้ สร้างกำลังใจ สร้างความศรัทธา 

ทำให้ได้ ทำจนถึงที่สุดความสามารถของเรา  

 

 แต่ก็ต้องทำตามแบบวิธีที่ครูบาอาจารย์ท่านสอน 

ควรปล่อยวางอารมณ์ทุกอย่างทั้งหมด ให้จิตนั้นมันเป็น

อิสระ มีความสงบ เมื่อจิตเป็นอิสระ มีความสงบแล้วจิตจะ

อ่อนนุ่ม เมื่อจิตอ่อนนุ่มสังเกตได้ง่าย คือ ใจสบาย กาย

สบาย นั่งก็สบาย หัวใจก็สบาย ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไร แต่ถ้า

จิตยังสงบไม่เต็มที่ จะมีความรู้สึกภวังค์อยู่ อยากจะออก

สมาธิ ทั้งๆ ที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะออกสมาธิ กังวลเรื่อง  

การงาน เรือ่งขา้วของสิง่ของ หรอืหนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบ  
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ก็จะบังเกิดขึ้น ฉะนั้น เป็นนิวรณ์ธรรมเกิดสิ่งขวางไม่ให้

เกดิความสำเรจ็ประโยชน ์ กต็อ้งพยายามหกัใจจากอารมณ ์ 

ความคิดเหล่านั้น จิตจะได้เข้าสู่ความสงบแนบแน่น  

 

 เมื่อทำอย่างนี้มันจะมีข้อสงสัยมาก จิตมันจะมีความ

โลดโผนโจนทะยาน มีแสงสว่างวูบวาบบ้าง เกิดนิมิตบ้าง 

ร่างกายรู้สึกเย็นเฉียบบ้าง มีอาการไม่อยากหลับ ไม่อยาก

นอนบ้าง มีอาการอิ่มตลอด ไม่หิว เหมือนคนอิ่มทิพย์   

เป็นอย่างนี้  
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ประมาทได้ชื่อว่า “ตายไปแล้ว” 

 มีแต่คนบ่นว่าครูบาอาจารย์องค์นั้นมรณภาพแล้ว 
องค์นู้นก็มรณะแล้ว ไม่ได้พบ ไม่ได้เห็นท่าน ไม่ได้คุย  
กบัทา่น เมือ่กอ่นกร็ูส้กึสงสารคนพวกนัน้ แตถ่า้มาพจิารณา
เอาจริงๆแล้ว ไม่น่าสงสารเลย เพราะคนพวกนั้นประมาท
แม้กระทั่งท่านอยู่ก็ไม่เคยไปใส่ใจกับท่าน ไม่เคยถามไถ่  
ไม่เคยมาอุปัฏฐากดูแลท่าน หรือไม่เคยติดขัดข้องในเรื่อง
ของการปฏิบัติธรรมก็ไม่เคยได้มาถามไถ่ ก็เลยไม่ได้รับ
มรดกอันสูงค่าจากท่านไป มันก็เลยเรียกว่าไม่น่าสงสาร 
ยังมีคนหลายคนอีกมากนะ  
 
 เมื่อก่อนเราก็ดูในประวัติหนังสือสมัยครูบาอาจารย์
ท่านนั้น สมัยครูบาอาจารย์ท่านนี้ ทำให้เราอยากจะเกิด
ทันท่าน “ถ้าเกิดทันท่านก็ดีหนอ” เราก็คงจะเป็นเหมือน
อย่างองค์นั้น เราก็เป็นเหมือนอย่างองค์นู้น มันเป็นความ
เพอ้ฝนั แทท้ีจ่รงิสิง่ปจัจบุนัลอยอยูต่รงหนา้ ตัง้อยูต่รงหนา้  

แตเ่ราไมข่วนขวาย เรยีกวา่ ประมาท ไดช้ือ่วา่ “ตายไปแลว้” 
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พากนัใหพ้จิารณาด ูมาเหละหละ กนิๆ นอนๆ เหละๆ หละๆ

เอาแต่สนใจนอกเรื่อง จะเรียกว่าเป็นพุทธบุตรก็ไม่ได้   

จะเรียกว่าคนดีสาวกของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ เราไม่ใส่ใจ 

เราไม่ตั้งใจ เหมือนเราเป็นโรคร้าย หมอบอกให้กินยาตรง

เวลา ขาดแม้แต่เวลาหนึ่งไม่ได้ กินใหม่ก็ไม่มีผล คนๆ นั้น

จะปฏบิตัตินอยา่งไร แนน่อน...มนษุยแ์ละสตัวต์อ้งกลวัตาย 

ต้องกินตามที่หมอสั่งตรงเวลาทุกวัน เพราะกลัวว่าจะตาย 

  

ทำจริง ได้จริง 

 แต่คนไม่เห็นประโยชน์ในการภาวนาจิต ในการมี

สติ ในการสำรวมระวังในตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ถือว่า

มันไม่สำคัญ เห็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องสำคัญมากกว่า แต่พอ

เรานั่งปฏิบัติเวลากลางคืน จิตไม่สงบ “นี่เป็นเพราะอะไร”   

เพราะว่าเวลาปกติของเรา เราไม่ได้สำรวมไม่ระวัง แล้วเรา

จะปฏิบัติดีได้อย่างไร เท่ากับเรากำลังปรามาสคำสอนของ

พระพทุธเจา้วา่เปน็ของงา่ย  
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 “นั่งกลางคืนเดี๋ยวก็ได้บรรลุธรรม กลางวันปล่อยมัน

ไม่ต้องเอาสติไปกำหนดหรอก”  

 “ไม่ต้องไปใส่ใจกับเรื่องลมหายใจ เรื่องพุทโธ”  

 “ไม่ต้องกำหนดนิมิตภาพกระดูกอสุภะอะไรหรอก 

ทำอะไรก็ทำไป สนุกเฮฮาเพลิดเพลินไป”  

 “ศีลก็ไม่ต้องรักษามากหรอก เวลานั่งกัมมัฏฐาน  

ศีลก็สมบูรณ์เอง”  

 ความคิดอย่างนี้เท่ากับเรากำลังปฏิบัติประมาทคำ

ของพระพทุธเจา้กนัอยูเ่ลย เราเหน็วา่คำสอนของพระพทุธเจา้

เป็นของง่าย แค่ชั่วคืนเดียวก็ได้มรรคผล แต่เราลืมไปว่า

กลางวนัเราขาดอะไรไป เรากำลงัทำรา้ยศาสนาดว้ยมอืของ

เราเอง ด้วยใจของเราเองอย่างนี้ เราไม่เคยนึกถึงสิ่งเหล่านี้ 

นักปฏิบัติส่วนใหญ่มักใช้เวลากลางคืนภาวนา ส่วนเวลา

กลางวันปล่อยใจไปตามโลก เดี๋ยวโลภ เดี๋ยวโกรธ เดี๋ยว

หลง เดี๋ยวตัณหา เดี๋ยวราคะ เดี๋ยวอุปาทาน สนุกเฮฮาไป 

ขาดสติ นักปฏิบัติที่ทำนิสัยเหมือนไม่ใช่นักปฏิบัติ ได้ชื่อ

ว่าเรากำลังทำลายศาสนาทางอ้อม พอเวลากลางคืน   
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เราก็นั่งภาวนาสงบจิตสงบใจมันก็ไม่สงบให้ “เพราะอะไร” 

เพราะเราได้ทำความวิบัติให้กับตัวเองแล้ว ได้ทำความ

พินาศให้กับตัวเองแล้ว  

  

 ในเวลากลางวัน ไม่ได้ใส่ใจ ไม่ได้ดูอะไรเลย ล้างจาน

ก็กำหนด “พุทโธ” ไป ถูบ้านก็ “พุทโธ” ไป ทำงานก็   

“พุทโธ” ไป ดูลมหายใจไป ยกเว้นว่าเราจะพูดกับใคร  

ให้มีสติอยู่ พอเวลาเราไปนั่งกัมมัฏฐานมันจะรวมได้ไว   

ขอเพียงปฏิบัติจริงก็จะได้ผลจริงตามนั้น ถ้าเราไม่ปฏิบัติ

ตามนีม้นักไ็มไ่ดผ้ลจรงิ  

 

 การทำจติใหส้งบ ไมใ่ชว่า่ธปู ๓ ดอก ดอกไม ้๑ ดอก 

เทียน ๒ แท่ง ไม้ขีด ๑ กลัด สตางค์ ๖ สลึง และก็มาไหว้

ถวายพระว่า “ขอให้ข้าพเจ้าได้มีจิตสงบ มีปัญญารู้ถ้วน

ธรรมของคำสอนของพระพุทธเจ้า ณ กาลบัดนี้เถิด” 

เครื่องบูชาเท่านี้จะเอาความสงบความสุขมหาศาลได้ไหม

ยกมือไหว้พระขอให้ข้าพเจ้าได้มีจิตสงบ มีปัญญารู้ถ้วน
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ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่วันปกติธรรมดาเรา

ปล่อยใจ การยกมือขอพรจากพระ พระที่ไหนท่านจะให้  

เมื่อเจ้าไม่สร้าง เจ้าไม่เสริม เจ้าไม่ทำ เจ้าไม่ระวัง เจ้าไม่

รักษาในสิ่งที่เจ้าได ้ ใครเขาจะมาช่วยเจ้าได้ นี่ดูแค่เหตุ

กับผลก็พอแล้ว ปลูกต้นไม้ปล่อยปละละเลยไม่รดน้ำ  

ไม่พรวนดินในหน้าแล้งมันก็ตาย ปลูกต้นไม้พรวนดินรดน้ำ

ใส่ปุ๋ยให้มันอย่างดี กิ่งไหนเป็นกิ่งที่เสียก็ตัดทิ้ง น้ำเลี้ยง

ตน้ไมต้น้นัน้กเ็จรญิงอกงามออกดอกออกผลด ีมนัเหมอืนกนั

กับการปฏิบัติ ส่วนไหนเราไม่ดีตัดทิ้งไป ส่วนไหนที่ดี  

ก็รักษาเอาไว้  
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ปฏิบัติสมควรแก่ธรรม 

 การเจริญสมาธิไม่จำเป็นจะต้องให้คนอื่นรู้ก็ได้   

เราทำของเราเงียบๆ ถึงแม้เราทำในชีวิตประจำวัน   

จะทำงานทำการเราก็ทำเงียบๆ ของเรา ไม่มีใครรู้  

 “ไม่ใช่ “พุทโธ” ดังลั่นเลย”  

 “พุทโธ” ก็พุทโธในใจ”  

 มนักจ็ะเปน็ประโยชนแ์กต่นแกต่วัเอง มนัตอ้งเหน็วา่

จำเป็นในการปฏิบัติ จำเป็นสมควรในการที่จะต้องปฏิบัติ 

เรียกว่า ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมอย่างที่ควรปฏิบัติ แล้ว

การปฏิบัติธรรมต้องหัดสังเกตนะ หัดสังเกตจิตตัวเอง  

เวลาเรานั่งบริกรรมภาวนา “พุทโธ” ลมหายใจเข้าออก  

มีอะไรมันแทรกเข้ามาในจิตหัดสังเกตนะ คนที่ปฏิบัติจะมี

ผลคืบหน้าไวมากๆ ต้องสังเกตด้วยเวลาเรา “พุทโธ” รู้ลม

หายใจเข้าออกมันแน่นไหม มันแน่นหน้าอกไหม มันรู้สึก

อึดอัดไหม หงุดหงิดไหม ไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตา “พุทโธ” ดูลม

อย่างเดียว ต้องสังเกตจิตด้วยนี่เรียกว่า “เพ่งจิต”  
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หาอุบายเพ่งจิต 

 ถ้ามันเกิดขึ้นเราจะทำอย่างไร ต้องหาอุบาย คือ   

หัดสังเกตอาการของจิต จิตเวลามันโดนกระทบมันจะม ี 

อาการพริบไปพริบมา แต่ตัวจิตอย่างเดียวไม่เป็นไร   

เนื้อของจิตจริงๆ เป็นแค่เพียงรู้คิดนึกจิต แต่ถ้ามัน  

หวัน่ไหวไป ดใีจไป เสยีใจไป ไมพ่อใจ อาการเหลา่นีเ้รยีกวา่

อาการของจิต ไม่ใช่จิตเป็นอาการของมัน เหมือนกับเรา  

ทิ้งหินลงไปในน้ำแล้วมันเป็นระลอก ไอ้ระลอกน้ำนะจริงๆ 

พื้นมันเป็นน้ำหรือเปล่า ปกติน้ำถ้ามันไม่โดนหินมันจะไม่

เป็นคลื่นใช่มั๊ย พอโดนหินลงไปมันกลายเป็นคลื่น เรียกว่า 

คลื่นน้ำ ไม่เรียกว่าน้ำอย่างนี้ จิตก็เหมือนกัน เดิมมัน  

ก็เป็นจิต ถ้ามันกระทบปั๊บเท่านั้น อารมณ์กระทบจิต   

เรียกว่า อาการของจิต เหมือนกับน้ำโดนหินก็เป็นอาการ

ของนำ้ ถา้เราดคูลืน่ของนำ้ไปมนักจ็ะไปเรือ่ยนะ ไปเรือ่ยเลย 

ไปจนสุดคลื่นของมันนั้นแหละ สุดวงของมัน มันห่างไป

แล้วนะ ห่างจากจุดเริ่มต้น ถึงว่าดูอยู่ที่เดิมคือที่ “รู้”  

 



ก้าวลงสู่กระแสธรรม
๓

25หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชรวชิรมโน

 ในขณะที่เราภาวนา “พุทโธ” อยู่ ต้องทำจิตให้มัน

สบาย จิตให้มันคลาย “พุทโธ” กับลมเหนียวแน่นสืบเนื่อง 

สืบต่อ สืบเนื่องกันไม่ขาดสาย จะเดิน จะยืน จะนั่ง   

ก็สืบเนื่องกันอยู่กับองค์บริกรรม ในขณะเดียวกันก็ต้อง

พยายามรู้จิตด้วย เพราะการภาวนา “พุทโธ” กับรู้ลม  

ก็เพื่อให้รู้จักจิตว่าจิตอยู่ที่ไหน มีลักษณะเป็นอย่างไร  

 

กำหนดตัวรู ้

 โดยพื้นฐานตามความรู้ของผู้ปฏิบัติธรรมก็คือ   

จติคอืตวัรู ้ตวัคดิ ตวันกึ ไมม่อีาการอืน่ ตอ้งกำหนดลงทีผู่รู้้  

นัน่แหละ เอาองคบ์รกิรรมกำหนดลงตรงทีผู่รู้ ้องคบ์รกิรรม

ภาวนา “พุทโธ” กับลมหายใจเข้าออก กำหนดลงตรงที่ผู้รู้ 

หรือจะเพ่งกายก็ต้องกำหนดลงตรงผู้รู้ ผู้รู้ ไปกำหนด  

รูท้ีก่าย ตอ้งมปีญัญา ถา้ขาดปญัญากไ็มไ่ด ้“พทุโธ” ภาวนา

รู้ลม “พุทโธ” ก็ไม่สงบ มันก็ไม่นิ่ง เพราะเราไม่สังเกต

อาการที่ใจ อาการผิดปกติที่ใจเราไม่ทำลายมันออกไปก่อน 
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ความอึดอัดภายในใจ นั่งปั๊บต้องสังเกตใจเลย มันมีอะไร

เข้ามามั๊ย “พุทโธ” อยู ่ “มีอะไรเข้ามามั๊ย” เราภาวนา   

“พุทโธ” ต้องการรู้จิตอยู่ที่ไหน คราวนี้กำหนดดูกายเรา

เป็นอย่างไร “มีมั๊ย” จิตอยู่ที่ไหน ดูตั้งแต่หัวจรดเท้า   

จรดหวัทัง้ภายในและภายนอก แยกออกหาดวูา่จติอยูท่ีไ่หน 

มันก็ไม่มี มันเป็นแค่เพียงธาตุ  

ขันธ์ห้า ไม่ใช่เรา 

 พอหาต่อไป หาไปที่เวทนา เวทนาสุข ทุกข์ ไม่สุข   

ไม่ทุกข์ จิตมีมั๊ย จิตมันก็ไม่มีเวทนา มันเป็นอาการที่แทรก  

ซึมเข้ามาในร่างกายเท่านั้น แค่เป็นส่วนหนึ่งของกาย   

ถ้าเรียกว่าขันธ์ก็เป็นขันธ์ที่สองของกายรูปขันธ์ เรียกว่า

เวทนาขันธ์ จิตก็ไม่ได้อยู่ที่นั่น สัญญา คือ ความจำได้  

ความจำได้หมายรู้มีมั๊ย จิตอยู่ที่นั่นมั๊ย มันก็ไม่มี มันก็เป็น

อาการหนึ่งของกายนี้อีก อาศัยกายอยู่เหมือนกัน สังขาร 

คือ ความปรุงแต่ง ปรุงเป็นหญิง เป็นชาย เป็นสัตว ์  
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เป็นบุคคล ก็อาศัยกายนี้ มันก็ไม่ใช่จิตอีก วิญญาณ คือ 

ตัวรู้ รู้ตาเห็นรูป รู้ความคิดนึก เป็นต้น คราวนี้ก็ไม่ได้  

เป็นจิตอีก แค่ธาตุรู้เฉยๆ คราวนี้จิตอยู่ที่ไหน จิตคือรู้จัก

แยกมันได ้ แยกว่า นี่คือรูป...นี่คือเวทนา...นี่คือสัญญา...  

นี่คือสังขาร...นี่คือวิญญาณ จิตเป็นผู้รู้ทั้งห้าอย่างนี้ คือ   

รูข้นัธห์า้ เปน็ผูรู้ ้เมือ่มอีาการคดินกึเกดิขึน้กร็ูว้า่นัน่ไมใ่ชจ่ติ  

ความคดินกึทีเ่กดิขึน้นัน้เปน็สงัขาร อาศยัความจำคอืสญัญา 

แยกมันออกจริงๆ แค่แยกกายก็จะเห็นแล้วล่ะ  
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จับจิตได้ ภาวนาสบาย 

 ถ้าคนมีปัญญาในขณะแยกก็ต้องมี “พุทโธ” กับมี

ลมหายใจอยู่ พอรู้ว่าจิตมันเป็นผู้รู้อยู่เท่านั้น ไม่ได้ทำอะไร 

ไม่ได้เป็นอะไร ก็จ่อตรงที่จิต ได้จิตแล้วคราวนี้ภาวนาง่าย

คราวนี้ไม่ยาก รักษาเอาไว้ รักษาผู้รู้ไว้โดยมีองค์บริกรรม 

“พุทโธ” อย่าขาด “พุทโธ”  ถ้าขาด “พุทโธ” จับผู้รู้ไม่ได้ 

หาผู้รู้ไม่เจอ คือจุดเริ่มต้นของนักภาวนาที่ว่าจะเจริญขึ้น

ในอนาคต ถ้าขาดผู้รู้เมื่อไหร่ปัญญาก็เกิดยาก ต้องเอา  

ผู้รู้ไว้  

 

 คราวนีถ้า้มาเทยีบผูรู้ใ้นหลกัคำสอนของพระพทุธเจา้ 

ผู้รู้ก็คือสัมปชัญญะนั่นเอง ผู้ไปกำหนดรู้ก็คือสตินั่นเอง   

ผู้ไปกำหนดรู้ก็คือสติ สติไปกำหนดรู้ที่ผู้รู้ สัมปชัญญะ 

แปลว่า ความรู้ตัว เหมือนเรานั่งกำหนดภาวนา “พุทโธ” 

เรารู้ลมหายใจเข้าออก รู้องค์บริกรรมภาวนา “พุทโธ”   

แตเ่รานัง่หลบั เมือ่ถา้เรานัง่หลบัแสดงวา่เราขาดสมัปชญัญะ 
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คือขาดความรู้ตัว ต้องทำความรู้ตัวขึ้นมา คือรู้สึกตัว   

บางท่านกำหนดกายนั่งอยู่ เห็นกายนั่งอยู่ หรือกำหนด

แสงสว่าง เรียกว่า สัมปชัญญะทำให้รู้ตัวขึ้น ให้รู้สึกตัวขึ้น

อย่างนี้ เป็นต้น เรียกว่า เอาความรู้ตัวนั้นเข้ามากำหนด

ภายในใจ โดยมอีงคบ์รกิรรมภาวนา “พทุโธ” กบัลมหายใจ

เข้าและออก แล้วมีผู้รู้อยู่  

ความตั้งมั่นแห่งจิต 

 เมือ่เจอผูรู้เ้มือ่ไหร ่กำหนดทีผู่รู้อ้ยา่งเดยีว ลมหายใจ

กับองค์ภาวนาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผู้รู้ จิตก็จะ

รวมลงกลายเป็นธรรมเอก เรียกว่า “สัมมาสมาธิ” คือ 

ความตั้งมั่นแห่งจิต จิตมีความตั้งมั่นแล้ว จิตไม่อยากคิด 

จิตอยากนิ่ง จิตอยากสงบ จิตเย็น จิตสบาย จิตสงบ   

จิตสว่าง เรียกว่า อาการของจิตรวม การรวมครั้งแรกอาจ

จะเป็นเวลาชั่วพักเดียวแล้วก็คลายออก คลายออกแล้ว  

ก็รวมใหม่อีก บางทีเป็นอยู่อย่างนั้นสลับไปสลับมา ก็ให้
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สังเกตดู 

 “อาการจิตที่รวม...รวมอย่างไร”  

 “อาการจิตที่ออก...ออกอย่างไร”  

 “ความรู้สึกของจิตรู้สึกอย่างไร”  

 มีอะไรเข้ามาเจือปนในจิต ตั้งดูอยู่ด้วยผู้รู้นั่นแหละ 

สติกับสัมปชัญญะมีความสำคัญมาก ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง

สุดท้ายปลายแดนแห่งการปฏิบัติธรรมขาดเสียไม่ได้เลย  

 

 ในขณะที่อยู่เฉยๆ ก็ต้องหัดดูที่ใจเราด้วย ดูที่จิตเรา

มันเป็นอย่างไร ถ้ามันไม่ดีต้องทำลายมันไป จะกำหนดให้

ระเบิดไปก็ได้ ความอึดอัดใจก็ระเบิดออกไป กลายเป็นโล่ง

ว่างเปล่าสบาย “ให้รู้ทัน” อย่าให้มันเข้ามาสิงในใจเรา  

 



ก้าวลงสู่กระแสธรรม
๓

31หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชรวชิรมโน

คู่ปรับกัน...กับกิเลส 

 บางคนภาวนา “พุทโธ” รู้ลมหายใจเข้าออก ทำไป 

ทำไป สู้ความปรุงแต่งความคิดนึกไม่ได้ แล้วก็ถอนออก  

ทำมานานเทา่ไหรก่ไ็มไ่ดน้บั แตเ่กดิความเบือ่ รูส้กึวา่ทำแลว้  

ไม่ได้ประโยชน์อะไร แต่จริงๆ คือ การภาวนา “พุทโธ”   

รู้ลมหายใจเข้าออก ในขณะที่เราปฏิบัติอยู่นั้น อย่างน้อย

จิตก็มีความคิดที่เป็นกุศล คือนึกถึงพระพุทธเจ้า กำหนด

ลมหายใจเข้าออก เพื่อต้องการจะให้จิตมันสงบ แต่จิตนั้น

มันไม่สงบลงไปให้ ก็เพราะว่าอะไรมันไปโดนเนื้อกิเลสเข้า 

มันไปสัมผัสกิเลสเข้า กิเลสรู้สึกตัวขึ้นมาว่า  

 “นี่จิตมันจะเข้าไปสงบ จะหนีเรา กิเลสก็แสดงตัว

ขึ้นมา แสดงตัวเพื่อไม่ให้จิตนั้นสงบลงไปได้ ทีนี้ก็เป็น 	

การสู้กันกับกิเลสตัวที่ขึ้นมา ฉะนั้น กิเลสก็จะมีคู่ปรับกับ

คุณธรรม ต้องยกคุณธรรมขึ้นมาปรับกัน เพื่อให้กิเลส 	

ตัวนี้ลดลงไป”  
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ข่มจิต ข่มกิเลส 

 ถ้าราคะเกิดขึ้นต้องกำหนดอะไรที่เป็นคู่ปรับ โทสะ

เกดิขึน้กำหนดอะไรทีม่นัเปน็คูป่รบั เพยีงแตว่า่ตอ้งปรับจิต  

ให้มันสมดุลกับกิเลส เพื่อจะได้ให้กิเลสนั้นฝ่อไป เรียกว่า 

ข่มกัน เอาธรรมข่มกิเลส เมื่อข่มถูกจุดจิตก็สงบลงไปได้  

เมื่อภาวนา “พุทโธ” รู้ลมหายใจเข้าออกได้สักพัก จะรู้สึก

สบายขึ้น ผ่อนคลายขึ้น ก็จ่อตรงที่ผู้รู้ เมื่อไปสัมผัสกระทบ

กิเลสอันอื่นอันใดขึ้นมาก็เอาธรรมไปข่ม ข่มกิเลสให้หลุด

ออกไป จะทำอย่างไรก็ได้ให้มันหลุดออกไป ด้วยอุบายวิธี

ที่เราเห็นว่ามันเหมาะสมในขณะนั้น นี่สู้กันอย่างนี้  

 ในอันดับต้นอย่าท้ออย่าถอย เพราะกิเลสมันอยู่กับ

จิตมานาน เวลาเราต้องการทำให้จิตสงบ มันก็เป็นธรรมดา

ที่มันจะต่อต้านทำการสู้รบกันในจิตในใจ ต้องเด็ดเดี่ยวกัน   

ผูภ้าวนาอยา่เอาแตน่อน อยา่ตดิในสิง่เหลา่นี ้ ตอ้งพยายาม

ต่อสู้ด้วยธรรมะ คือ การข่มจิตข่มใจ การหักห้ามใจตนเอง              
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ธรรมที่ทำให้งาม 

 ขันต ิคือ ความอดทนต่อความลำบากยากเข็ญ 

 สจัจะ คอื ความจรงิใจตอ่ความจรงินัน้ เมือ่ตัง้ใจแลว้  

ก็จะไม่ถอยต่อความจริงนั้นเด็ดขาด ให้มีความศรัทธาคือ

ความเชือ่มัน่ในคำสอนขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

และพยายามศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ว่ามีผลแน่ 

ถา้เราทำอยา่งไมห่ยดุยัง้ ทำอยา่งสบืเนือ่งตอ่เนือ่งตดิตอ่กนั 

พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสธรรมหรือเรียกว่า พระองค์

ทรงสรุปธรรมไว้ ๑๐ อย่างในพระไตรปิฏก จะเห็นว่ามัน

เป็นประโยชน์มาก เมื่อเราเอามาใคร่ครวญดูจะเห็นได้ว่า 

ที่พระองค์ทรงตรัสนั้น มีความเกี่ยวพันกันกับธรรมทุกข้อ

และเกี่ยวเนื่องกันจนไปถึงอริยสัจธรรมทั้ง ๔ ได้แก่ ทุกข์ 

สมุทัย นิโรธ มรรค  

 “พระองค์ทรงสรุปธรรม ๑๐ ข้อนั้นเป็นอย่างไร” 

  ๑. ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูล มลูคอืทีม่าของเหตุ 

ฉันทะ แปลว่า ความพอใจที่จะปฏิบัติไม่ทอดธุระ ตั้งใจ  

ในสิ่งที่เราพอใจแล้ว 



34 การปฏิบัติสมาธิ 

 ๒. ธรรมทั้งปวงมีมนสิการเป็นต้นกำเนิด มนสิการ

แปลว่า การน้อมไว้ในใจ การน้อมสิ่งที่ชอบใจหรือพอใจ  

ไว้ในใจ เช่น เราพอใจในอานาปานสติกับลมหายใจเข้าออก 

กน็อ้มในสิง่ทีเ่ราชอบหรอืถกูจรติของตวัเองมาไวใ้นใจเสมอ  

 ๓. ธรรมทั้งปวงมีผัสสะเป็นที่ก่อขึ้น ผัสสะ คือ  

การกระทบ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่ไปกระทบ   

รปู รส กลิน่ เสยีง โผฏฐพัพะ และธรรมารมณ ์เปน็ทีก่อ่ขึน้

ก่อเหตุขึ้น 

 ๔. ธรรมทั้งปวงมีเวทนาเป็นที่ประชุม เวทนาก็มี

สุข ทุกข์ ไม่สุข ไม่ทุกข์  

 ๕. ธรรมทัง้ปวงมสีมาธเิปน็ประมขุ สมาธเิปน็ตวัตัง้  

เป็นหลัก สมาธิ แปลว่า ความตั้งใจมั่นคง หรือความมั่นคง

แห่งจิตเป็นประมุข 

 ๖. ธรรมทั้งปวงมีสติเป็นเจ้าใหญ่ สติจึงเป็นใหญ่

เป็นเจ้า แปลว่า ความระลึกได้  
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 ๗. ธรรมทัง้ปวงมปีญัญาเปน็ทีย่ิง่ยอด ปญัญายิง่ยอด

คอื สงูกวา่สมาธ ิสงูกวา่สต ิเพราะปญัญาแปลวา่ความรอบรู ้ 

ในกองสังขาร  

 ๘. ธรรมทั้งปวงมีวิมุตติเป็นแก่น วิมุตติ คือ ความ

หลุดพ้น  

 ๙. ธรรมทั้งปวงมีอมตะเป็นที่หยั่งลง  

 ๑๐. ธรรมทั้งปวงมีพระนิพพานเป็นที่สุด  

 จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงตรัสออกมานี้ คือ ตั้งแต่

เริ่มต้นปฏิบัติ คือ ต้องมีความพอใจ แต่ถ้าเรามีความพอใจ

ไปในกิเลส มันก็เป็นทางเกิดกิเลส เกิดอวิชชา เกิดตัณหา 

แต่ถ้าเป็นทางธรรมก็เป็นทางดับกิเลส ดับตัณหา สืบเนื่อง

กันก็เป็นปฏิจจสมุปบาทเหมือนกัน  

 “ทีนี้เราก็ต้องมานั่งพิจารณาถึงว่า การปฏิบัติธรรม

ของเรามีการต่อเนื่องในลักษณะแบบนี้มั๊ย”  
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ค้นใจ...ก่อนค้นธรรม 

 ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของการ

สรุปธรรมไว้ ๑๐ ข้อที่นำมากล่าวนั้น ให้รู้ว่าเป็นพื้นฐาน

ของการปฏิบัติธรรมว่า ทำไมเราจำเป็นที่จะต้องสร้างสติ  

ต้องสร้างความพอใจในการภาวนา และต้องทำต่อเนื่อง

ไม่ใช่ทำหยุดๆ หย่อนๆ ให้มีสติอยู่ทุกอิริยาบท เดิน ยืน 

นอน นั่ง ให้ตั้งกำลังใจให้มี “พุทโธ” ไว้ในใจอยู่ในใจตลอด 

  

 การกระทบสัมผัสใดๆ ที่อาจจะทำให้ก่อเกิดกิเลส  

ก็พยายามอย่าไปกระทบสัมผัสในสิ่งนั้น ให้กระทบสัมผัส

ในสิ่งที่เกิดอรรถ เกิดธรรม เกิดสติ เกิดปัญญา เกิดความ

หลุดพ้น ทำให้จิตนั้นหยั่งลงไปสู่ความเป็นผู้หลุดพ้น  

ด้วยสติ ด้วยปัญญา พยายามศึกษาทำความเข้าใจเรียนรู้

และอ่านจิตใจของตนเองให้มาก เรื่องจิตเรื่องใจเป็นเรื่อง

น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะมีเรื่องให้ดู มีเรื่องให้อ่าน   

มีเรื่องให้ศึกษามากในจิตในใจของเรา  
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 เมื่อจิตของเรามีความสงบ จะมองเห็นทันทีว่าจิตมัน

มีหลายอย่าง จิตนี่เป็นของอัศจรรย์คือ ให้ชั่วก็ได้ ให้ดีก็ได้

จะเป็นยักษ์ เป็นมาร เป็นอินทร์ เป็นพรหม เป็นกษัตริย์

เป็นพระอริยเจ้า จิตเป็นได้ทั้งนั้น จิตจึงเป็นของอัศจรรย์

เป็นของล้ำค่า ฉะนั้น การเรียนรู้ก็ควรจะหันมาเรียนรู้  

เรื่องจิตเรื่องใจของตัวเอง  

 “เฝ้าดูมันว่าเป็นอย่างไร”  

 “อะไรมันเกิดขึ้นที่ใจ”  

 “เกิดขึ้นแล้วมันมีอาการเป็นอย่างไร”  

 “เวลามันดับ ดับไปในลักษณะอะไร”  

 พระพุทธเจ้าทรงตรัสศาสนาขึ้นมาก็เพื่อให้ทุกคน

นั้นเรียนรู้เรื่องทุกข์ ศึกษาเรื่องทุกข์ และเรียนรู้เรื่องความ

ดับทุกข์ไปสองอย่างนี้เอง คือ เรียนรู้เรื่องทุกข์และเรียนรู้

เรื่องความดับทุกข์ ซึ่งมีอยู่ในตัวในตนของเราทุกคน   

ก็ไม่ต้องศึกษาที่อื่น ศึกษาที่ตัวเรานี่แหละ มีกายกับจิต

เท่านั้น แค่เพ่งกาย...เพ่งจิต...เพ่งกาย...เพ่งจิต...เพ่งกัน

อยู่แค่นี้ไม่ต้องมาก เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ลง
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ในขันธ์ ๕ กายก็คือรูป จิตก็มีที่อาศัยคือ อาศัยเวทนา สุข

ทุกข์ ไม่สุข ไม่ทุกข์ อาศัยสัญญา คือความจำได้หมายรู้ 

อาศัยสังขาร คือความปรุงแต่ง อาศัยวิญญาณ คือความรู้ 

อาศัยกันอยู่ในรูปขันธ์นี่แหละ เมื่อเรากำหนดแยกแยะ

ออกมาก็จะมองเห็นจิต จิตที่เป็นผู้รู้ 

จิตเห็นจิต 

 หลวงปูด่ลุย ์อตโุล ทา่นสรปุอรยิสจั ๔ ไวน้า่ฟงัมาก 

ท่านกล่าวว่า  

 “จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัย ผลที่จิตส่งออกนอก

หรอืผลทีก่ระทบแหง่จติทีส่ง่ออกนอกเปน็ทกุข ์ จติเหน็จติ

อย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรค ผลแห่งการที่จิตเห็นจิตอย่าง

แจ่มแจ้งเป็นนิโรธ”  
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 คำว่า “จิตส่งออกนอกเป็นสมุทัย” คือ เป็นเหตุ

แห่งทุกข์ คือ ส่งออกนอกกาย นอกจิต ไม่อยู่กับกาย   

ไม่อยู่กับจิต ออกไปทางความคิดความนึก ออกไปทาง

อารมณ์ที่มากระทบจิต มีตัณหา ราคะ อุปาทานบ้าง คือ  

รู้ไม่ทันจิตก็เผลอส่งออกนอก ผลกระทบของมันก็คือทุกข์ 

 เมื่อเราจ่อดูที่จิต รู้อยู่ที่จิต จนเห็นจิตนี ้คือ  

 “ผูรู้แ้จม่แจง้” คอื ผูรู้ไ้มเ่ปน็อะไร เปน็ผูรู้อ้ยูเ่ทา่นัน้ 

กเ็ปน็ทางของมรรค เมือ่รูจ้นถงึทีส่ดุ รูโ้ดยรอบขอบชดิแลว้  

ผลของมันก็คือ นิโรธ  

 หลวงปู่ดุลย์ ท่านสรุปไว้น่าเอามาพิจารณาให้เห็นว่า  

 “ผลรา้ยของจติทีส่ง่ออกนอกนัน้มนัมโีทษอยา่งไร” 

  

 บรรดาพุทธบริษัททุกท่าน จะเป็นพระ ชี สามเณร 

ผู้อยู่วัด หรือผู้อยู่เรือนก็ตาม ควรที่จะพยายามควบคุม  

ไม่ให้จิตนั้นส่งออกนอกทั้งอิริยาบท เดิน ยืน นอน นั่ง   

โดยการกำหนดรู้ว่าอาการของจิตว่าเป็นอย่างไร และเมื่อ
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จิตเป็นผู้รู้โดยแท้แล้วเป็นอย่างไร กำหนดดูที่ใจเรา ให้มีสติ

อยู่ตลอด จะนั่งสมาธิก็ตาม จะอยู่ในอิริยาบถผ่อนคลาย

ก็ตาม ก็ให้สังเกตตลอดไป ฝึกเรื่อยๆ หนักเข้า ก็มีความ

ชำนาญในการดูจิตอ่านจิตด้วย และก็น้อมจิตลงสู่กาย   

ก็ชำนาญในการแยกกายให้เห็นธาตุเห็นขันธ์โดยถ่องแท้ 

แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือ คำบริกรรมภาวนา “พุทโธ” เพราะถ้า

นั่งเพ่งจิตอย่างเดียว บางทีอาจจะกำหนดรู้อาการของจิต

ไม่ทัน แยกแยะไม่ถูกว่าสิ่งที่ถูกรู้ขึ้นกับผู้รู้จะกลับกันว่า

เอาสิ่งที่ถูกรู้ขึ้นนั้นกลายเป็นผู้รู้แทนเสีย ก็จะสำคัญผิดไป 

 



เมื่อเรามั่นใจในแนววิธีการปฏิบัติแล้ว 

เราควรพึงสร้างความศรัทธาให้มาก 

แล้วพยายามทำให้ได้ 

สร้างกำลังใจ สร้างความศรัทธา  

ทำจนถึงที่สุดความสามารถของเรา  
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 “สั จ ธ ร ร ม”  

     คือ...  

  คำสั่งสอน...ของ

   องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น  

เป็นคำสอนที่ขัดเกลาจิตใจของเราให้เยือกเย็นเป็นสุข   

ไม่ต้องทนทุกข์ทรมาน ไม่เร่าร้อน คำสอนของพระผู้มี  

พระภาคเจา้นัน้ ประกอบไปดว้ยประโยชน ์มคีวามละเอยีด

ก ำ ห น ด 



44 ก ำ ห น ด อริยสัจ ๔ 

สุขุม จะใช้ปัญญาของสามัญชนพิจารณาธรรมะของ  

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เห็นจะไม่สามารถล่วงรู้คำสอน  

อันละเอียดของพระพุทธเจ้าได้ ปัญญานี้ต้องเป็นปัญญา  

ที่เกินสามัญชนทั่วไป ต้องเป็นปัญญาที่มีองค์ประกอบ คือ

ปัญญาที่พิจารณาตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  

 

ศรัทธาด้วยปัญญา

 การที่จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้ต้องอาศัยการสังเกต

อาศัยการพินิจพิจารณาเป็นสำคัญ และเห็นแนวทางของ

พระพุทธศาสนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางไว้ แต่ถ้าเรา

ยังไม่เห็น ยังพิจารณาไม่ออก จิตยังไม่รู้รอบ ก็ต้องอาศัย

ศรทัธา คอื ความเชือ่เอาไวก้อ่น เชือ่คำสอนของพระพทุธเจา้

ไว้ก่อน แล้วเอาสิ่งที่เราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมา

พินิจพิจารณาด้วยปัญญาอีกที จนกว่าจะเห็นตามความ

เป็นจริงจึงจะเกิดปสาทะ คือ ความเลื่อมใสขึ้นมา ศรัทธา

กับปัญญานี้จึงแยกกันไม่ได้จะต้องอยู่ด้วยกัน 

 



ก้าวลงสู่กระแสธรรม
๓

45หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชรวชิรมโน

 คำสอนของพระพุทธเจ้านั้น เป็นคำสอนที่พระองค์

ได้ทรงตรัสรู้ คือ ได้รู้ ได้เห็น ด้วยพระจิตของพระองค์เอง 

สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงรู้ทรงเห็นนั้น พระองค์ก็ทรงนำมา

แจกแจง นำมาสัง่สอนบรรดาสตัวโ์ลกทัง้หลาย ในพระสตูร

กล่าวไว้ว่า  

 “เวไนยสตัว ์หรอื เวไนยนกิร หมายความวา่ สตัวโ์ลก 

หรอืบคุคลทีส่ามารถจะสัง่สอนใหรู้ใ้หเ้หน็ตามได ้ปรุสิสะทมั  

มะสาระถ ิพระองคเ์ปน็เหมอืนสารถ ีคอืนายผูน้ำพาสัง่สอน

บุคคลที่พึงจะรู้ได้ เห็นได้”  

 คำว่า “ปุริสสะทัมมะ” ก็เป็นอันเดียวกันกับคำว่า 

“เวไนยสัตว ์หรือ เวไนยนิกร” คือ บุคคลที่พึงจะฟังแล้ว

ปฏิบัติตามให้รู้ให้เห็นจริงได้ เวไนยสัตว์ หรือเรียกว่า   

เนยยะก็ได้  

 เนยยะ คอื ผูท้ีจ่ะปฏบิตัใิหรู้ใ้หเ้หน็จรงิตามคำสัง่สอน  

ที่พระองค์ทรงสอนได ้ แต่ต้องสอนบ่อยๆ พร่ำสอนบ่อยๆ 

หลายๆ ครัง้ หลายๆ เทีย่ว 
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 บุคคลที่ฟังแต่อรรถหัวข้อแล้วสามารถเข้าใจธรรมะ
ของพระพทุธเจา้เลย พวกนีเ้รยีกวา่ อคุฆฏติญัญ ูกม็าจาก
เนยยะ คือผู้ที่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งสอนรู้เห็นจริงได้ 
 วิปจิตัญญู คือ ผู้ที่ฟังหัวข้ออย่างเดียวไม่ได้ ต้องฟัง
จนจบพระธรรมเทศนา จึงจะสามารถเข้าใจคำสอนของ
พระพุทธเจ้าได้ ก็เป็นอันเดียวกับเนยยะนั้นแหละ คือ  
ผูท้ีส่ามารถฟงัและปฏบิตัติามใหรู้ใ้หเ้หน็จรงิได ้ แตท่ัง้หลาย
ก็ต้องอาศัยศรัทธาและปัญญาเป็นเครื่องช่วย 
 สว่นปทปรมะนัน้ คอื ผูท้ีไ่มส่ามารถจะรูจ้ะเหน็ตาม
คำสัง่สอนของพระพทุธเจา้ได ้ 
 
 พวกเราส่วนมากก็เป็นพวกเนยยะ หรือเวไนยสัตว์
เป็นผู้ที่สามารถสั่งสอนได้ และปฏิบัติให้รู้เห็นตามความ
เป็นจริงได้ แต่ต้องใช้เวลาฟัง เที่ยวเดียวไม่ได้ ต้องฟัง
หลายๆ ครั้ง ฟังหลายๆ เที่ยว แต่การฟังอย่างเดียวนั้น  
ยังไม่เพียงพอต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ที่เป็น
จำนวนมาก จะต้องปฏิบัติจึงจะสามารถรับทราบ และ  
รู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นได้  
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อริยสัจ ๔ ธรรมแห่งการรู้แจ้ง

 พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรในคืนวันวิสาขบูชา 

พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรตลอดในพระชนม์มายุของ

พระองค์ ที่มีพระชนม์มายุอยู่จนถึง ๘๐ รวมการประกาศ

ศาสนาจนถึง ๔๕ พรรษา พระองค์ทรงสอนให้เรารู้จัก  

อริยสัจ ๔ คือ สิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ในคืนวันนั้น 

 “อริยสัจ ๔” คือ สัจธรรมที่เป็นจริง ที่มีอยู่ในโลก  

ในพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันเป็นพระธรรมบทแรก  

ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพระธรรมใหม่เอี่ยม หรือเรียกว่าเป็น  

พระธรรมทีเ่พิง่จะตรสัรูแ้ลว้นำมาประกาศ ประกอบไปดว้ย

อริยสัจธรรมทั้ง ๔ ประการ ตั้งแต่ปริญญา คือ ความ

รอบคอบเพื่อที่จะเข้าไปกำหนดให้รู้จักทุกข์ อันนี้เป็น  

บทตน้ คอื การกำหนดใหรู้จ้กัทกุขว์า่ทกุขน์ีเ้ปน็ของมจีรงิ  
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 มีอะไรบ้างที่พระองค์ทรงทราบ ทรงรู้ ทรงเห็น   

และนำมาสั่งสอนพวกเวไนยสัตว์ ได้แก่ ชาติทุกขัง คือ 

ความเกิดเป็นทุกข์ กำหนดดูความเกิดให้เห็นว่าความ

เกิดนั้นเป็นทุกข์ เมื่อยังไม่เห็นก็ต้องใช้ความศรัทธา คือ 

ความเชื่อว่าความเกิดเป็นทุกข์ แต่เมื่อพินิจพิจารณา  

เพ่งลงไปในความเกิดแล้ว จะเข้าใจรู้เห็นว่าเป็นทุกข์จริง   

กเ็ปน็ปญัญาการพจิารณาทกุขน์ัน้ มไีดห้ลายวธิ ีแตพ่ระองค ์ 

ทรงตรัสไว้ตามลำดับขั้นไป 

  

ตั้งแต่...  

๏ ชาติปิทุกขา ความเกิดเป็นทุกข์ 

๏ ชราปิทุกขัง ความแก่เป็นทุกข์   

๏ พยาธิปิทุกขัง ความเจบ็ปว่ยไขไ้มส่บายเปน็ทกุข ์ 

๏ มรณังปิทุกขัง ความตายเป็นทุกข์  

๏ โสกปรเิทวทกุข โทมนสัสอปุายาส คอื ความรำ่ไห ้ 

 ความแหง้ใจ ความเสยีใจ ความพลดัพราก ความประสบ  

 กับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจ สิ่งเหล่านั้นเป็นทุกข์  
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รอบรู้ในกองขันธ์ทั้ง ๕

  พระองค์ ให้กำหนดสิ่ ง เหล่านี้ ให้ เห็นเป็นทุกข์   

ทุกข์เหล่านี้รวมลงไปในขันธ์ทั้ง ๕ กอง มีรูปขันธ์ เวทนา

ขันธ์ สญัญาขนัธ ์ สงัขารขนัธ ์ และวญิญาณขนัธ ์ ยอ่ลง

เรียกว่า “รูป” กับ “นาม” พระองค์ทรงให้กำหนดรู้รอบ  

ในกองขันธ์ของเราเองให้เห็นว่าเป็นทุกข์  

 

 เริ่มตั้งแต่รูปขันธ์ที่มีธาตุมาประชุมกัน มีธาตุดิน   

ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ ที่มาประชุมกัน ธาตุทั้ง ๔ นี้ก็เป็น

ทกุข ์เพราะทรงอยูไ่มไ่ด ้มคีวามปว่ยเกดิจากธาตไุมเ่สมอกนั 

มกีารเผาผลาญใหเ้รา่รอ้นเพราะเกดิจากธาตไุฟ ความเวยีนหวั

คลื่นไส้เกิดจากธาตุลม ความเปลี่ยนแปลงวิปริตไป ร้อน

หนาว เย็น เกิดจากธาตุน้ำทั้งหลายที่ไม่เสมอกัน  
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 ธาตุนี้ก่อทุกข์สร้างทุกข์ ให้กำหนดลงไปในธาตุที่มี

อยูใ่นขนัธข์องเรา ในรปูขนัธก์ำหนดแยกออกไปเปน็อาการ

ต่างๆ ที่พระองค์ทรงตรัสในทวัตติงสาการ ไล่ตั้งแต่  

ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ ให้เห็นเป็นของที่บุคคลใด

เข้าไปยึดเข้าไปติด แล้วหมายมั่นสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตน

เป็นของคงสภาพ ไม่เสื่อม ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเข้าไปยึด

ในสิ่งเหล่านั้นก็เป็นทุกข์ เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นไป

ตามทีเ่ราตอ้งการ หรอืคดิสิง่เหลา่นัน้ยอ่มมกีารเปลีย่นแปลง

ไม่แน่นอน มีความเสื่อมสลายไปในที่สุด  
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 พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรากำหนดรู้จักทุกข์ให้รอบ 

คำว่า “ปริญญา” หมายความว่า รู้รอบ รู้ชัดเจน เข้าใจ

ในความรู้อันนั้นลงไปถึงเวทนาขันธ์ ได้แก่ ความสุขและ

ความทุกข์ อารมณ์เฉยๆ สิ่งเหล่านี้ก็เกิดดับ เมื่อไปยึด  

ในสิ่งที่เกิดดับก็เป็นทุกข์   

 สัญญาขันธ์ คือ ความจำได้หมายรู้ เมื่อเข้าไปยึด  

ก็เป็นทุกข์ เพราะความจำนี้ก็เป็นของที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอน 

เมื่อเข้าไปยึดของที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนก็เป็นทุกข์   

 สังขาร คือ การปรุงแต่งให้คิดดี คิดไม่ดี มีความ  

ฟุ้งซ่าน มีอารมณ์แปรปรวนไปไม่แน่นอน เมื่อเข้าไปยึด

สงัขารนัน้กท็ำใหเ้ปน็ทกุข ์ทกุขเ์พราะไปยดึของทีไ่มแ่นน่อน 

คือไม่เที่ยง  

 วิญญาณขันธ์ คือ ความรู้ยิ่ ง รู้ ในรูปที่ตาเห็น   

รู้ในเสียงที่หูได้ยิน เป็นต้น เมื่อสำคัญมั่นหมายว่ารูปนั้น

เที่ยง เสียงนั้นเที่ยง ยึดรูป ยึดเสียง ก็เป็นทุกข์  

 ย่อลงแล้ว ความทุกข์คือขันธ์นี้เอง ขันธ์ห้านี้เป็น  

ตัวทุกข์  
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ขันธ์ทั้ง ๕ 
ที่รวมลงแห่งทุกข์ทั้งหลาย

 เมื่อเรากำหนดรู้รอบในขันธ์ทั้ง ๕ ก็จะรู้ในการเกิด 

การแก่ การเจ็บ การตาย ความพลัดพราก ความแห้งใจ 

ความไม่ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจ หรือความสูญเสีย

สิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจ สิ่งเหล่านั้นก็เป็นทุกข์ เมื่อเข้าไปยึด

สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็เกิดขึ้นจากขันธ์ทั้ง ๕ นี้เอง จึงเป็น  

ที่รวมลงของความทุกข์ทั้งหลาย 

 

 เมื่อเรามาทำความเข้าใจรู้รอบในกองขันธ์ทั้ง ๕ นี้   

โดยอาศัยปัญญาและศรัทธาเป็นองค์ประกอบ เข้าไป

กำหนดใหรู้จ้กัประเภทของมนัโดยความจรงิใจ ความตัง้ใจ

อย่างแท้จริง ไม่ทำแบบสุขเอาเผากินหรือลวกๆ 

เราก็สามารถจะเห็นทุกข์นั้นได้ เรียกว่า สัจจะ คือ ความ

จริง คือจริงตามทุกข์นั้นๆ  

 



ก้าวลงสู่กระแสธรรม
๓

53หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชรวชิรมโน

ดูทุกข์ที่เกิดด้วยปัญญา

 เมื่อกำหนดรู้ทุกข์แล้ว ปหานะ คือการละ ละตัว

เหตุที่เกิดทุกข์ ได้แก่ สมุทัย คือ ตัวเหตุที่เกิดทุกข์ ได้แก่

ความยินดี ความพอใจ นันทิ คือความเพลิดเพลินในความ

ยินดีในความพอใจในกองขันธ์ ๕ สำคัญว่าธาตุ ๔ เป็นเรา 

สำคัญว่าขันธ์ ๕ เป็นเรา เมื่อเห็นเหตุว่าเราไปสำคัญผิด 

ตัณหา คือ ความทะยานอยากทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตก็จะ

ปรากฏขึน้ คอ่ยๆ ปรากฏขึน้ในจติ และคอ่ยๆ กำจดัไปดว้ย

ปัญญาที่มีศรัทธาเป็นแรงหนุน  

 

 การที่จะกำจัดตัณหาได้นั้นจะต้องอาศัยปัญญา คือ

การพินิจพิจารณาสังเกต ประกอบไปด้วย โยนิโสมนสิการ 

คือ การกำหนดไว้ในใจ กำหนดข้อธรรมไว้ในใจ กำหนด

คำสอนไว้ในใจ เป็นอุบายวิธีที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ที่ถูก

กับจริตอุปนิสัยของเรา คือการตั้งไว้ในใจแล้วมีอยู่ในใจเรา

เสมอ เมื่อเกิดความยึดติด เกิดตัณหาความทะยานอยาก  

ก็จะมีธรรมอันนั้นนั่นแหละเข้ามาแก้กันในจิตของผู้ที่
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กำหนดอยู่ ซึ่งปหานะ เรียกว่า ละตัณหา สัจฉิกาตัพพ   

คือ การทำให้แจ้ง ซึ่งนิโรธคือความดับทุกข์ และภาวนา

คือ การปฏิบัติให้มีให้เกิดขึ้นในใจเป็นมรรคองค์ ๘ ให้มี  

ให้เกิดขึ้น ให้เจริญขึ้นในใจ ทั้ง ๔ อย่างนี้ รวมกันเรียกว่า 

“กจิ” คอื สิง่ทีต่อ้งทำ  

 

ทำจิตให้รู้แจ้ง

 อริยสัจจะ เรียกว่า ธรรมอันประเสริฐ ธรรมอันสูง  

ที่ควรจะกำหนดมีไว้ในใจ แต่ธรรมอันประเสริฐอันสูงนี้

หมายความวา่ ถา้เราเขา้ไปรูก้เ็ปน็สิง่ทีป่ระเสรฐิเปน็สิง่ทีส่งู 

แต่มิใช่ว่าอริยสัจ ๔ นั้นเป็นธรรมสูงธรรมประเสริฐเสีย

ทั้งหมด เพราะว่าทุกข์ไม่มีใครอยากได้ ตัณหาทำให้จิตใจ

นั้นร้อนรนก็เป็นของที่ไม่ดี แต่เมื่อมากำหนดรู้จักทุกข์

และเหตุแห่งทุกข์แล้วนั่นแหละ จึงจะเรียกว่า ธรรมอัน

ประเสริฐอันสูงสุด มิใช่เข้าไปยึดติดในอริยสัจธรรมทั้ง ๔ 

แต่ต้องเข้าไปรู้ในสัจธรรมทั้ง ๔ นั้น  
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 การปฏิบัติที่จะดับทุกข์หรือกำจัดกิเลส หรือความ

เรา่รอ้นในจตินัน้ จะตอ้งมขีอ้ธรรมเอาไวป้ระจำใจ แบบแผน 

การปฏิบัติไว้ประจำใจ ไม่ใช่จะนั่งกำหนดกัมมัฏฐาน  

ภาวนาพุทโธไปอย่างนั้น แล้วจะได้มรรคผลได้นิพพาน

อย่างนั้นเป็นการเข้าใจผิด การปฏิบัตินั่งสมาธิเพื่อให้

จติใจสงบ ใหจ้ติเปน็สมาธ ิ เพือ่ใหจ้ตินัน้เกดิกำลงั มพีลงั  

มีอำนาจเหนือกว่าจิตปรกติสามัญธรรมดา จิตที่มีพลัง 

จติทีม่อีำนาจนัน้ ยอ่มนำไปใชป้ระโยชนใ์นสว่นตา่งๆ ได ้ 

  

 เมื่อจิตมีพลังมีอำนาจแล้ว มาพิจารณาความทุกข์

ให้รู้จักทุกข์ที่แท้จริง คือการพิจารณาลงไปในธาตุขันธ์

ในสกลรา่งกายของเรา จติทีม่กีำลงัเหนอืจติสามญัธรรมดา

ย่อมคิดอ่าน ย่อมมีความเข้าใจลึกซึ้งแตกฉาน เหมือนกับ

คนที่มีปัญญาดี อ่านหนังสือเพียงเล็กน้อยก็เข้าใจ อย่างนี้

เรียกว่า จิตเกินสามัญธรรมดา จิตที่เป็นสามัญธรรมดา 

คอืจติทีอ่า่นหนงัสอืแลว้ไมค่อ่ยเขา้ใจตอ้งอา่นหลายๆ เทีย่ว 

เข้าใจก็ยังไม่ลึกซึ้ง ไม่แตกฉาน อุปมาอย่างนั้น  
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ฉะนั้น...  

 เราจึงต้องมาเริ่มฝึกทำสติ  
 ทำสมาธิ  
 เพื่อให้จิตนั้นเกิดกำลัง เกิดความสงบ เกิดพลัง

อำนาจ เป็นวิถีของจิตในอันดับต้น พลังสมาธิเหล่านั้น

ต้องนำมาใช้ให้ถูกวิธีทางมรรคผลนิพพาน  

 

 ทางมรรคผลนิพพานนั้นมีสัมมาทิฎฐ ิ คือ มีความ

เห็นชอบ เป็นต้น มีสัมมาสมาธิ คือ ความตั้งใจมั่นเป็น  

ปริโยสาน ความเห็นชอบก็ต้องรู้จักวิธีการใช้สมาธิให้ถูก 

คือการกำหนดลงไปให้รู้จริงให้เห็นจริงในทุกข์ ในขันธ์   

ในธาตุ ในอายตนะของตัวเรา เพื่อเป็นการถอนราคานุสัย   

ปฏิฆานุสัย มานานุสัย อวิชชานุสัย ที่เป็นของนองเนื่อง

อยู่ในจิตในขันธสันดานของเรา  
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สร้างสติคุ้มกันใจ

 การกำจัดกิเลสที่ให้ออกจากใจเรานั้นเป็นของ  
ที่ยากมาก ถ้าพูดกันจริงๆ แล้ว บางคนแทบล้ม ตายก็ยัง
ไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสออกจากใจได้ เพราะจิตใจนั้น
ยังไม่มีความเข้มแข็งพอ แม้แต่บางท่านที่ปฏิบัติธรรมอยู่
ในขณะนี้ บางคนก็ท้อถอย แค่เพียงทำจิตให้สงบ ทำจิตให้
เป็นสมาธิ ยังไม่มีกำลังใจต่อสู้เพื่อนำจิตเข้าสู่ความสงบ
และนำจติเขา้สูส่มาธไิด ้ยงัยอมแพก้เิลสกองยอ่ยๆ เรยีกวา่ 
กากแดนของกิเลส  
 
 ถา้เรายงัไมส่ามารถทีจ่ะทำจติของเราใหส้งบ กเ็ทา่กบั
ว่าเรายังไม่ปลดปล่อยจิตออกจากเครื่องพันธนาการขั้นต้น 
ได้แก่ ความฟุ้งซ่าน ความคิดไปในเรื่องหลายๆ อย่าง   
ไม่มีอำนาจที่จะสามารถควบคุมความคิดนึก ไม่สามารถ  
ที่จะกำหนดจิตให้หยุด ให้นิ่ง ให้สงบ ให้เป็นสมาธิได้   
ตามความต้องการ ฉะนั้น อันดับต้นนั้นจำเป็นที่สุดจะต้อง
นำพาจิตของเราเข้าสู่ความสงบให้ได้ แล้วจึงจะรู้จักคำว่า

พระพุทธศาสนา  
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ทางดำเนินไปสู่อริยสัจธรรมทั้ง ๔

 พระพทุธศาสนาสอนอรยิสจั ๔ แตก่ารทีเ่ราจะเขา้ไป

รู้ในอริยสัจ ๔ นั้น จะต้องเดินทางไกล การเดินทางนั้นต้อง

เดินทางจิตเท่านั้น เดินทางกายเดินได้แต่การด ู การเห็น 

การฟัง การจำที่เกิดจากการอ่าน แต่การเดินทางจิตนั้น

ต้องเดินด้วยศรัทธาและปัญญาที่มีสติเป็นพี่เลี้ยง  

 

 จำเป็นที่สุดก็คือ ความเพียร ต้องพยายาม  

มีความเพียรแรงกล้า มจีติใจทีห่า้วหาญ จติใจทีเ่ดด็เดีย่ว 

อยา่หลงคารมไปตามกเิลสตามโลกปจัจบุนั อยา่เผลอสติ 

อยา่ลมืตวั ใหรู้ว้า่เราตอ้งการอะไร เราทำอะไร เราปรารถนา

อะไรสูงสุด สิ่งที่เราทำนี้เกื้อกูลสิ่งที่เราปรารถนาหรือไม่  

ก็ต้องให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นประโยชน์ หรือไม่เป็น

ประโยชน์ต่อสิ่งที่เราปรารถนา  
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 การปฏบิตัธิรรมนัน้ตอ้งอาศยัจติใจของคนทีเ่ดด็เดีย่ว

จริงๆ จะต้องเป็นคนใจสิงห์ คือ “ใจเด็ด” ใจเด็ดเดี่ยว   

คนที่ใจไม่เด็ดเดี่ยว ใจอ่อนแอ ไม่สามารถผ่านวิกฤตและ

ความทุกข์ได้ อย่าว่าแต่การปฏิบัติทางธรรมเลย แม้แต่

การดำรงชวีติอยูใ่นโลกนีก้ไ็มต่า่งอะไรกบัคนทีเ่ปน็อมัพฤกษ ์

อัมพาธ เพราะเป็นบุคคลที่ไม่แน่นอน มีจิตใจที่ไม่แข็งแรง 

ออ่นปวกเปยีกไมเ่ขม้แขง็ จะทำอะไรกไ็มส่ามารถทีจ่ะประสบ 

ความสำเร็จได ้ ไม่มีปัญญาพิจารณาแยกแยะ ถึงแม้มา

ปฏิบัติธรรมก็ยังมีนิสัยแห่งความไม่เด็ดเดี่ยวความอ่อนแอ

ปรากฏอยู่นั้นแหละ ก็ไม่ประสบผลและไม่เกิดผลสำเร็จ  

ในทางปฏิบัติธรรมเช่นกัน แต่จิตใจที่อ่อนแอ จิตใจที่  

ไม่เข้มแข็งนั้นก็ยังสามารถสร้างได้ ถ้าบุคคลผู้นั้นมีความ

ปรารถนาจริง ต้องฝึกฝนพยายามสร้างความเข้มแข็งให้

เกิดขึ้นกับจิตใจ  
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สร้างเกราะให้กับจิต

 การที่จะทำให้จิตใจนั้นมีความเข้มแข็งขึ้นได้นั้น   

จะต้องสร้างกำลังทางกาย เริ่มจากการฝึกระเบียบในการ

นั่งสมาธิ การเดินจงกรม การนอนทำสมาธิ รวมไปถึง  

การควบคุมจิตใจของเราด้วยไปพร้อมๆ กัน ให้รู้จักว่า

จิตตอนนี้คิดดี จิตตอนนี้คิดไม่ดี จิตตอนนี้สงบ จิตตอนนี้

คิดฟุ้งซ่าน จิตตอนนี้มีความสุข จิตตอนนี้มีความทุกข์   

ให้รู้และพยายามรักษาอารมณ์ของจิตให้เป็นปรกติ คือ

ไม่ยินดีและก็ไม่ยินร้าย ทำกิริยาทางกายให้สงบเสงี่ยม

เรียบร้อย ไม่ลุอำนาจกิเลส และไม่เสริมสร้างกิเลส อะไร

ที่เป็นตัวทำให้กิเลสงอกงามเจริญขึ้นก็ให้กำหนดรู้ทันว่า  

สิ่งนี้จะทำให้กิเลสเกิดเจริญงอกงามขึ้น ก็ควรจะกำจัด  

สิ่งเหล่านั้นไป อย่าไปทำให้กิเลสเจริญขึ้น  
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พิชิตกิเลสอย่างชาญฉลาด

 สิ่งใดที่เป็นอุปกรณ์ทำให้เกิดกุศล คือความฉลาด 

หรือบารมีวาสนาของเราเจริญขึ้น พึงให้รู้อุบายวิธีนั้น   

พึงเจริญอุบายวิธีนั้นให้มาก ทำให้มาก และก็พยายาม

รักษาอุบายวิธีนั้นอย่างต่อเนื่องไม่ขาดหาย อย่าละทิ้ง

ละเลยการปฏิบัต ิ ท่านก็จะมีอำนาจจิต มีความเข้มแข็ง  

ไม่อ่อนปวกเปียกเหมือนแต่เดิม  

 

 ระเบยีบเวลาเปน็วนิยั ทกุคนตอ้งฝกึสรา้ง ฝกึทำใหม้ี

ให้เกิดขึ้นในจิตในกายของตนเอง อย่าปล่อยให้แหละหละ

เรีย่ราดเหมอืนคนไมม่หีวันอนปลายเทา้ เหมอืนคนไมม่ทีีพ่กั

ที่อาศัย ไม่มีบ้านเมืองจะอยู่ ไม่มีเชื้อชาติของตัวเอง  
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จิตใส...ใจสบาย

 การฝึกทำสมาธินั้นขาดปัญญาไม่ได้ ถ้าขาดปัญญา
แล้วการปฏิบัติมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ผลงอกเงย ทำให้  
ผู้ปฏิบัตินั้นแห้งใจ ไม่ได้รับความสุขความสงบใจจาก
การปฏิบัติธรรม ทั้งๆ ที่ว่าการปฏิบัติธรรมนี้เป็นของ  
อันประเสริฐ มีความชุ่มฉ่ำเบิกบานใจ  

 เมื่อบุคคลใดได้ปฏิบัติแล้วถูกทาง มีปัญญาเป็น  
องคป์ระกอบ มศีรทัธาเปน็เครือ่งหนนุแลว้ มสีตเิปน็เครือ่ง
ควบคุมดีแล้ว ย่อมเกิดความสุขความสงบในจิตขณะทำ
สมาธิ ถึงแม้ยังไม่เกิดปัญญาที่เข้าไปล่วงรู้ทุกข์ กำหนด  
รูท้กุข ์ รูเ้หตแุหง่ทกุขก์ต็าม แตจ่ติของผูน้ัน้กจ็ะมคีวามสงบ  
ความสงัด มีความสุขเป็นรางวัล เปรียบเหมือนกับบุคคล  
ที่ทำงานดีก็ได้เงินเดือนขึ้นเป็นรางวัลเช่นกัน การปฏิบัติ
ธรรมนั้น ขอให้บรรดาญาติโยมและพุทธบริษัททั้งหลาย 
พึงพยายามตั้งใจ และรักษาระเบียบหน้าที่ของตนเอง   
รู้จักกาล รู้จักเวลาการปฏิบัติธรรม และอย่าละเลยในการ
กำหนดซึ่งอริยสัจธรรมทั้ง ๔ ตั้งแต่การกำหนดรอบรู้  
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ในทุกข์ทั้งหลายที่ขันธ์ ๕ ของเรา และพยายามประหาร

เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา คือความทะยานอยาก 

พยายามสร้าง และพยายามทำให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้น ได้แก่ 

มรรคองค์ ๘ ให้มีในจิตของตน และพยายามทำนิโรธ คือ 

การดับทุกข์ให้แจ้งขึ้นในจิตของตน การปฏิบัติธรรมก็จะ

เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ท่านเอง  

 

 ส่วนเรื่องการปฏิบัติธรรมภายในจิตนั้นเป็นความ

ละเอียดสุขุม ต้องรู้ได้ด้วยตนเอง เห็นได้ด้วยตนเองเท่านั้น 

ส่วนการอธิบายธรรมนี้ก็อธิบายไปตามแนวแบบแผนเท่าที่

ไดศ้กึษาและพอจะนำมาแสดงนำมาสอนได ้ เพราะการสอน

การแนะนำนั้นไม่ได้เตรียมมาว่าจะสอนอะไร อธิบายอะไร

ในวันๆ หนึ่ง ต้องอาศัยธรรมที่เกิดขึ้น ผุดขึ้น ปรากฏขึ้น

ในจิต และก็บรรยายไปตามที่จิตเข้าใจ บรรยายไปตามที่

จิตรู้จิตเห็น การแสดงธรรมนี้จึงขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้. 

 

 



การกำหนดรู้จักทุกข์ 

และเหตุแห่งทุกข์แล้วนั้น 

 ได้ชื่อว่าเห็นธรรมอันประเสริฐสูงสุด 

แต่มิใช่เข้าไปยึดติดในอริยสัจธรรมทั้ง ๔ 

แต่เข้าไปรู้ในสัจธรรมทั้ง ๔ นั้น  

 

 

 




