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อาการของจติทีส่งบ 

หลวงปู่ เปล่ียน ปัญญาปทีโป 

ณ บดันี ้พากนัตัง้จิตตัง้ใจ การท่ีพวกเราท่านๆทัง้หลาย ทัง้

ภิกษุสามเณรและอบุาสก อบุาสิกา ผูมี้การแสวงหาทางพน้ทกุข ์

ใครๆก็อยากตอ้งการความสขุแตเ่ม่ือตอ้งการความสขุแลว้ ก็

ตอ้งการเฉยๆ แตไ่ม่มีความพากความเพียรแสวงหาในการเดิน

ทางการประพฤติปฏิบติั มนัก็ไม่มีทางท่ีจะพน้ทกุขไ์ด ้เหมือน

บคุคลตกอยู่ในความเรา่รอ้น ระงมทมทกุข ์แตไ่ม่หาวิธีออกจาก

ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความรุม่รอ้นเหลา่นัน้ ไม่ตีตวัออกหา่ง ความรอ้น

ก็แผดเผาอยู่เท่าเดิม  

ฉะนัน้จิตใจของบคุคลท่ีมีกลดักลุม้ ความระทกุขอ์ยู่ในจติใจ 

แตไ่ม่ใฝ่ฝันหาวิธีจะแกไ้ข จติใจก็รุม่รอ้นอยู่ตลอด ก็เหมือน

บคุคลท่ีมีความโกรธ ความเกลียดซึง่กนัและกนั ถา้หากไม่

ขยนัหมั่นเพียรหาวธีิละ ความโกรธนัน้ก็ชงิตามไปทกุภพทกุชาติ

ไม่ขาดสาย เม่ือชาติใดภพใดก็จะมาโกรธอยู่อย่างเดิม ความ

โลภ โลภะทัง้หลายก็เหมือนกนั ถา้หากเราไม่พากนั
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ขยนัหมั่นเพียรหาวธีิแกไ้ข ความโลภ โลภะก็ติดอยู่ในจติใจไป

ทกุภพทกุชาติดงัเดิม ความลุม่หลงก็เหมือนกนั หากเราลุม่หลง

อยู่ เราไม่พากนัหาวิธีลดละปลดปลอ่ยวางออกไป จิตใจก็ย่อม

ลุม่หลงอยู่อยา่งเดิม  

เหตฉุะนัน้จงึเรยีกวา่การเวียนวา่ยตายเกิดในวฏัสงสาร เก็บ

ขอ้มลูตา่งๆเอาไวใ้นจิตใจของตนดว้ยกนัทกุคน พระพทุธองคจ์งึ

ทรงสั่งสอนวา่เป็น อุปนิสฺสยปจจฺโย กบัสตัวท์ัง้หลาย เป็น

อปุนิสยัของสตัวท์ัง้หลาย ท่ีการเวยีนวา่ยตายเกิดอยู่ใน

วฏัสงสาร วนเวียนอยู่เก็บขอ้มลูทัง้หลายนัน้ติดตามตนเองไป 

เรยีกวา่กรรมนัน้ติดตามใหผ้ลแก่บคุคลผูก้ระทาํเอาไว ้กรรมนัน้

เป็นเผ่าพนัธุอ์ยู่ในกลุม่ไหนหมู่ไหน คนทัง้หลายอยู่ในหมู่ท่ีไม่ดีก็

ไม่ดีไปดว้ยกนั อยู่ในหมูท่ี่ดีก็ดีไปดว้ยกนั และดว้ยอาํนาจของ

กรรม ถา้หากพวกเรามาพนิิจพิจารณาดแูลว้ คนทัง้หลายท่ีเกิด

ขึน้มาในโลกนีก็้เป็นดว้ยอาํนาจของกรรม และดว้ยอปุนิสยัท่ี

สตัวโ์ลกทัง้หลายทาํกรรมอนันัน้เอาไว ้เหตฉุะนัน้พวกเราจงึมี

ความตัง้ใจท่ีจะพากนัศกึษาเพ่ือใหรู้ ้ถา้รูว้า่กรรมตา่งๆทัง้หลาย



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 3 
 

เหลา่นัน้ ท่ีติดตามตวัของพวกเรามา หรอืตามจิตของพวกเรามา 

จิตของพวกเรานัน้ไม่มีตาย เก็บขอ้มลูไปทกุภพทกุชาติ  

แตรู่ปรา่งกายนีเ้กิดมาแลว้ก็ตาย เกิดมาแลว้ก็ตายทกุภพ

ทกุชาติกนัอยู่ การเวยีนวา่ยในวฏัสงสารนีไ้ม่มีท่ีสิน้สดุลงได ้ก็

คือพวกเราทา่นทัง้หลายนีย้งัไมส่ามารถท่ีจะแกไ้ขความโลภและ

ความโกรธความหลงใหห้มดจากดวงใจของตน มนัก็เวยีนวา่ย

ตายเกิด เวียนวนอยู่ในวฏัสงสาร เหมือนพวกเราท่ีเป็นอยู่ใน

ปัจจบุนันี ้และอนาคตท่ีจะเป็นไป ถา้หากเราแกไ้ขไม่หมด ปัด

เปลือ้งออกไมห่มด ลดละออกไปไม่หมดแลว้ ก็ตอ้งเกิดอีก

แน่นอน เราอย่าไปคิดวา่ตายแลว้สญู ไมมี่ทาง เหตฉุะนัน้ตาย

แลว้จงึเป็นเรื่องของความเกิด เรื่องความเกิดจงึเป็นส่ิงท่ีน่ากลวั 

นกัปฏิบติัความเกิดนีเ้ป็นส่ิงท่ีนา่กลวัมาก สว่นความตายนัน้เอา

กนัแนน่อนท่ีสดุ เราอย่าไปคิดวา่เราเกิดขึน้มาแลว้ไม่ตาย ตอ้ง

ตายแนน่อน เหตฉุะนัน้ความเป็นอยูเ่ป็นของท่ีไม่เท่ียงแท ้ความ

ตายเป็นของท่ีเท่ียงแทแ้นน่อนท่ีเกิดขึน้มาในโลกนี ้ 
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ถา้หากเรามานกึดเูช่นนีแ้ลว้ ความเกิดความตายของคนนัน้ 

แลว้แตอ่าํนาจของกรรม บางบคุคลก็เกิดมาอายนิุดหน่อย

เท่านัน้ เลก็ๆนอ้ยๆก็ไปกนัเรือ่ยๆอยู่ บางคนก็มาเป็นหนุม่เป็น

สาว บางคนก็ท่ามกลางคน บางคนก็มาเฒา่มาแก่ บางคนก็อายุ

ถึง ๙๐ ปี ๑๐๐ ปีก็มี แลว้แตอ่าํนาจของกรรมหมด เม่ือเรามา

คิดอย่างนีแ้ลว้ เราก็ตอ้งพากนัตัง้ใจท่ีจะศกึษาหาวิธีลดละความ

ชั่วทัง้หลายคือความโลภ ความโกรธ ความหลงท่ีมนัติดอยู่ใน

จิตใจของพวกเรา จงึไดพ้ากนัตัง้ใจเพ่ือจะเจรญิเมตตาภาวนา 

ฝึกฝนอบรมจติใจ ใหจ้ิตใจของเราน่ีแหละสงบ  

ถา้จิตใจไม่สงบ ไม่คน้ควา้หาท่ีนี ้ยากแสนยากแสนลาํบาก

ท่ีจะมองเขา้ไปดนูัน้ กิเลสคือความโลภ ความโกรธ ความหลง

นัน้ มองเขา้ไปดยูาก เหน็ยากเหลือเกิน ก็กิเลสนัน้เคา้อยู่ใน

จิตใจของพวกเรา เราไม่ฝึกจติใจใหจ้ิตใจของเราสงบน่ิงเป็น

สมาธิ เราก็ไมเ่ห็นตวัของกิเลส วา่เป็นอยา่งไร จงึไดพ้ยายามจะ

ฝึกฝนอบรมจติใจของพวกเราใหส้งบใหไ้ด ้เราจงึจะไดพ้ินิจ

พิจารณาแกไ้ขได ้ 
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การฝึกฝนอบรมจิตใจจงึเป็นเรื่องใหญ่ พระพทุธองคท์รง

สอนเอาไวม้ากมายหลายท่ี สรุปลงมาหาทัง้จิตใจหมด ถา้บคุคล

นัน้จะคิดแตเ่รื่องวาจา หรอืเรื่องกายเฉยๆ เหมือนบคุคล

ทัง้หลายบางคนนัน้เคา้บอกวา่ หรอืสอนเอาไวว้า่กายวาจาปกติ

นัน้มนัเป็นศีล หรอืกายวาจาปกติเป็นศีลเพียงแคน่ัน้ แตไ่ม่นกึ

ถึงวา่กายวาจาใจนัน้ปกติจงึจะเป็นคนท่ีไดศี้ลท่ีแน่นอน ก็รกัษา

ศีลก็ดี อนันีก้ลั่นออกมาจากจิตใจทัง้นัน้เลย เพราะเราจะมอง

เขา้ไปเห็นชดัเจนเลยวา่ คนจะมีศีลไดก็้ตอ้งจิตใจคนมีศีล ตอ้งมี

จิตใจท่ีงดเวน้เท่านัน้เอง แตศี่ลทัง้หลายของญาติโยม ศีล ๕ ก็ดี 

ศีล ๘ ก็ดี ศีลสามเณร ๑๐ ก็ดี ศีลพระภิกษุสงฆก็์ดี ๒๒๗ ขอ้นัน้

ก็ดี ก็คือมีตวัเจตนาตวัเดียวท่ีพระพทุธองคท์รงสอนเอาไวว้า่ 

เจตนาห ํภกิขฺเว สีล ํวทามิ ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย เราตถาคต

ตรสัวา่เจตนาเป็นตวัศีล ตวัเจตนานัน้มาจากไหน มาจากจิตใจ

เท่านัน้เอง ไมใ่ช่มาจากวาจาหรอืมาจากรา่งกาย  

พวกเราทัง้หลายท่ีเป็นนกัปฏิบติัตอ้งพยายามท่ีจะสอดสอ่ง

มองเขา้ไปลกึๆ แลว้จะเห็นไดช้ดัเจน โอ ้มาจากท่ีโน่นเอง คนจะ
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มีศีลได ้ถา้ใจไม่มีศีลแลว้มนัก็จะโผลอ่อกมาเรื่องปากเรื่องกาย 

โลกเคา้วุน่วายกนัอยู่ทัง้โลก ขาดจากหลกัศีลธรรมจงึทาํให้

ความวุน่วายเกิดขึน้ในทั่วโลก พวกเราทา่นทัง้หลายเขา้มา

ฝึกฝนอบรมท่ีใจของเราน่ีแหละ เพ่ือจะใหเ้ขา้ใจวา่ เออ ศีลอยู่ท่ี

ไหน สมาธิ ความสงบอยู่ท่ีไหน ความสขุนัน้ก็อยูท่ี่ไหน เราก็จะ

มองเขา้ไปหาท่ีจิตใจ จงึไดพ้ากนัฝึกฝนอบรมจิตใจ  

การฝึกฝนอบรมจิตใจจงึเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นงานภายใน 

งานละเอียด ถา้หากพดูตามทางโลกของเราแลว้ เรยีกวา่งาน

หนกั งานหนกั งานละเอียด งานปราณีต ถา้หากเราไปคิดวา่มนั

หนกัมากเกินไป เราก็จะพากนัฝึกหดัไม่ได ้เราควรท่ีจะระลกึถึง

วา่ การฝึกฝนอบรมจิตใจนี ้มนัก็จะคอ่ยเป็นคอ่ยไป ฝึกได ้ไม่ใช่

ฝึกไม่ได ้มนัฝึกไดเ้หมือนกนั แตค่นมีความโกรธ ถา้คนรูจ้กัการ

ฝึกก็ยงัจะละได ้ความทกุขใ์จก็เหมือนกนั คนฝึกท่ีจิตใจก็จะหา

วิธีละทกุขจ์ากใจไดเ้หมือนกนั นัน้แหละก็ฝึกไดท้ัง้นัน้ ไม่ใช่ของ

ท่ีจะฝึกไม่ได ้ 
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ครูบาอาจารยก็์ดี พระสาวกทัง้หลาย องคส์มเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ พระพทุธองคฝึ์กฝนอบรมท่ีจิตใจ เหตฉุะนัน้

จงึฝึกได ้พระองคฝึ์กได ้พระองคก็์หลดุพน้ไป พระสาวก

ทัง้หลายก็ฝึกได ้ก็หลดุพน้ไปตามๆกนั มาถึงครูบาอาจารยใ์น

สมยัปัจจบุนัน่ีก็เหมือนกนั องคไ์หนท่านฝึกอบรมจิตใจของทา่น

ได ้ท่านก็ตอ้งหลดุพน้ไปเหมือนกนั ในปัจจบุนันีก้าํลงับาํเพ็ญ

อยู่ พระภิกษุสามเณรและอบุาสก อบุาสิกาก็เหมือนกนั ก็

สามารถจะเขา้ใจในธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ได ้สามารถ

ลดละความชั่วออกจากกาย วาจา ใจของตนเองได ้มนัจะเป็น

เรื่องท่ีพวกเราจะฝึกฝนอบรมจิตใจของเราใหม้นัสงบจนได ้ 

เพราะเราจะไปดตูรงนี ้เพราะความโลภ ความโกรธ ความ

หลง มนัอยู่ในท่ีใจของเรา ไม่ใช่มนัไปอยูท่ี่ป่า ท่ีเขา ท่ีถํา้ ท่ีใด 

มนัไม่มาอยู่ท่ีตา่งๆท่ีอ่ืน บา้นใดเมืองใดประเทศไหน มนัอยู่ท่ีใจ 

จงึเป็นส่ิงท่ีสาํคญัเราจะมาดอูยู่ตรงนี ้การฝึกฝนอบรมจติใจทาํ

ใหจ้ิตใจสงบนัน้ เม่ือพวกเราพากนันั่งทาํสมาธิอยูน่ี่แหละ นั่งอยู่

ดีๆ วางกายใหดี้ๆ หายใจใหส้บาย ดีๆ ถา้ใชส้ติคือความระลกึได ้
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สมัปะชญัญะคือความรูต้วั จิตคือความคิด โอ ้ตรงนีเ้องเรยีกวา่

จิต คือความคิด หากใครเคา้มีความคิดเหมือนกนั ความระลกึ

มนัก็มี สติมนัก็มี ความรูต้วัมนัก็มีเหมือนกนัหมด แตว่า่ใครจะ

ระลกึเรว็ รูเ้รว็เท่านัน้เอง จะเท่าทนัจิตของตนเองคิด น่ีเป็นเรื่อง

ท่ีสาํคญั  

การฝึกจิตใจ พวกเราทา่นทัง้หลาย การฝึกจิตใจนีอ้าศยัซึง่

สติความระลกึวา่จิตคิด ลองดซูิ เราระลกึวา่จิตคิด ใหจ้ิตของ

ตนเองคิด สมัปะชญัญะคือความรูต้วัวา่จติของเราคิดอยูท่ี่ไหน

เด๋ียวนี ้คิดอยูก่บัตนกบัตวัมัย้ หรอืคิดอยู่ท่ีอ่ืน ดเูขา้ไปตรงนี ้ถา้

หากวา่เรารูจ้กัวา่ เออ จิตของเราน่ีมนัไม่คิด มนัคิดไม่อยูก่บัตวั

เรา เราจะใหอ้ยู่กบัตวักบัขอ้ธรรมกมัมฏัฐาน กบัลมหายใจเขา้

ออก แตม่นัเกิดไปคิดอยู่ท่ีอ่ืน บดันีเ้ราจะฝึกจิตใจของเราใหม้นั

สงบเรว็นัน้ก็คืออะไร เราอยา่ไปคิดอะไรในระหวา่งกาํลงัทาํ

ความเพียรอยูนี่ ้อยา่ไปคิดถึงกิจการงานอะไรทกุส่ิงทกุอย่างท่ี

มนัจะไดท้าํไปขา้งหนา้ เรื่องอนาคตน่ีอยา่ไปคิด เรื่องอดีตท่ีผ่าน

มาแลว้ทกุส่ิงทกุอยา่งไปแลว้ เก็บมาคิด วางออกไป ปลงออกไป
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เสีย เรื่องอดีตผ่านมาแลว้ก็ใหแ้ลว้ไป เรื่องอนาคตส่ิงท่ียงัไม่

มาถงึ ก็อย่าไปคาํนงึถึงมนั มนัจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างมนั เราอย่า

ไปคาํนงึถงึมนั ส่ิงนัน้มนัยงัไม่มีไม่เกิดขึน้ เราก็ควรท่ีจะวาง เรา

วางอดีตอนาคตแลว้  

บดันีเ้ราจะมาดวูา่ เราไปคิดไปติดกบัอะไร การวางจาก

กิจการงานหมดทกุอย่างแลว้ แลว้เด๋ียวนีเ้รามานั่งอยู่ในพระ

วิหารแลว้ นั่งเจรญิเมตตาภาวนาแลว้ ละออกจากเคหะสถาน

บา้นช่อง ปลอ่ยไวน้ั่นแหละ อย่าไปคิดถึงมนับา้นช่องก็ดี ของใช้

สอยทกุส่ิงทกุอย่างก็ปลอ่ยวางไปใหม้นัหมด ไปคิดกบัอะไร การ

วุน่วายกบับคุคลทัง้หลายก็เหมือนกนั ก็วางบคุคลทัง้หลายนัน้

ไวก้่อน แมญ้าติโยมก็ดี สามีภรรยาอะไรก็อยู่ใครอยู่มนัก่อน 

ระยะปฏิบติั ลกูเตา้หลานเหลนอะไรก็ทิง้ไปหมดเสียก่อน อยา่

เพิ่งคิดไปยุ่งกบัเคา้ เวลาเรากาํลงันั่งทาํสมาธิ เหตฉุะนัน้เราก็

ควรท่ีจะรูจ้กัพกัปลอ่ยวางส่ิงเหลา่นัน้ออกใหห้มดจากดวงใจ

ของเราเสียก่อน อนันีแ้ลว้จงึจะนาํจิตใจความคิดของตนมาไว้

กบัขอ้ธรรมกมัมฏัฐานคือลมหายใจเขา้ออก เอามาไวท้างนี ้ 
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จิตท่ีความคิดน่ะนาํมาคิดดลูมด ูลองด ูอย่าใหไ้ปยุง่กบั

อะไร เรยีกวา่คิดอยู่ในปัจจบุนัวา่จิตของเรานัน้อยู่กบัลมหายใจ

เขา้ออกในปัจจบุนั หายใจเขา้ หายใจออก ทีนีด้อูยู่ เอาความคิด

มาคิดดอูยู่นั่น อย่าใหม้นัไปคิดถึงอะไร ทาํใหเ้หมือนอยู่คนเดียว 

เรานั่งอยู่เด๋ียวนี ้เรานั่งอยู่เด๋ียวนีห้ลายๆคนจะทาํใหเ้หมือนอยู่

คนเดียว อย่าใหไ้ปคิดถึงใครกาํลงันั่งอยู่ใกล้ๆ กนั อยา่ไปคิดถึง

ใครทัง้นัน้ ปลอ่ยวางหมดใหเ้หมือนเราอยูค่นเดียว ลองดซู ิ 

อนันีถ้า้มนัรูส้กึวา่เจ็บแขง้เจบ็ขา ก็อยา่ไปยุ่งมนัเรื่องแขง้

เรือ่งขา เรื่องตนเรื่องตวัอะไรตา่งๆ ปลอ่ยใหม้นัสบายๆ หายใจ

สบายๆ นั่งกายใหต้รงๆใหอ้ยู่ ท่ีไหนมนันั่งสบายท่ีสดุ มนันั่ง

แบบไหน เรานั่งสบายท่ีสดุ ใหน้ั่งแบบนัน้ ทัง้โยมผูห้ญิงผูช้ายก็ดี 

ภิกษุสามเณรก็ดี นั่งแบบไหนท่ีมนัสบาย อย่าไปบงัคบัรา่งกาย

วา่ใหน้ั่งขดัสมาธิเพชร ใหน้ั่งขดัสมาธิเรยีบรอ้ย อย่างนัน้อย่างนี ้

ไม่ตอ้งคิด เพราะสงัขารรา่งกายของคนเราน่ีมนัไม่เหมือนกนั 

บางคนมนัก็ขดัขอ้งหวัเข่า บางคนก็ขดัขอ้งโคนขา บางคนก็ขา

แข็ง บางคนก็ขาคด มนัเอามาทาํแบบเดียวกนัไดย้งัไง เราจะไป
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ฝึกท่ีจิตใจของพวกเราโนน้ ไม่ไดม้าฝึกท่ีขา ไม่ใช่มาทาํสมาธิท่ี

ขาท่ีแขน  

เราวางไวใ้หเ้ป็นทา่สาํรวมเฉยๆ วางมือขวาทบัมือซา้ย ขา

ขวาทบัขาซา้ย ตัง้กายใหต้รง ดาํรงสติใหม้ั่น มนัก็แลว้แต่

รา่งกายของคน บางคนจะนั่งตรงไดย้งัไง บางคนมนัหลงัคดๆ 

บางคนมนัก็หลงัแอน่ๆ บางคนก็เอียงๆบา้ง ขาก็ไม่เทา่กนั เหตุ

ฉะนัน้เราไม่ไดค้วบคมุอยู่ท่ีขา เรามาควบคมุอยู่ท่ีจิตใจ อยากให้

จิตใจของเราสงบ ถา้อยา่งนัน้คนพิการตา่งๆนัน้เราไปบงัคบัเขา

ไดย้งัไง คนขาขาด แขนขาดบา้ง คนท่ีขาสัน้ขายาวบา้ง ขาลีบ 

ขาใหญ่บา้งอย่างนีเ้คา้จะนั่งไดย้งัไง  

เราจะมาฝึกท่ีจิตใจน่ี ก็จะใหจ้ิตใจของเราน่ีสงบอยูก่บัลม

หายใจเขา้ออก ใหจ้ิตของเรามนัน่ิง มนัตัง้อยู่กบัลมหายใจเขา้

ออก ประสานงานก็เลยใหจ้ติใจมนัตัง้มนัน่ิง มนัน่ิงอยู่กบัขอ้

ธรรมกรรมฐาน ไม่ใหม้นัลน้ไปทางโนน้ทางนี ้ใหม้นัอยู่กบัตนกบั

ตวั อยู่กบัลมหายใจเขา้ออก พิจารณาอยู ่เม่ือจิตใจของเรามนั
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ออกไป ไปคิดขา้งนอกก็คอยดงึเขา้มา ถา้จิตของเรากลบัคืนมา

ดลูมหายใจเขา้ออก ทาํไปเรือ่ยๆอย่างนีแ้หละ  

เม่ือเราพยายามประคบัประคองจิตใจของตนเองอยู ่มนัเขา้

มนัออก มนัเขา้มนัออกอยูอ่ย่างนี ้เราก็จะสามารถเหน็วา่ โอ ้

จิตใจมนัเป็นอย่างนีเ้อง ตวัจติ ถา้มนัออกมนัไม่สงบน่ี มนัมี

ความทกุข ์ถา้เกิดมนัเขา้มาสงบ ดลูมหายใจเขา้ออกสบายๆ พอ

มนัน่ิงดลูมอยูเ่ท่านัน้เราก็จะเห็นมนัวางส่ิงตา่งๆท่ีรบกวนเขา้

ทางนอกมนัออกไปหมด เราก็จะเห็นความสขุขึน้มาบา้ง โอ ้จิตนี ้

ไม่คิดมาก ไมยุ่่งเหยงิอะไรน่ีมนัมีความสขุ จิตไม่วุน่วาย เราก็จะ

เห็นวา่ถา้มนัสงบนิดๆหน่อย ซกัหา้นาทีอยู ่หรอืเลยหา้นาทีไป

บา้ง หรอืไดจ้ิตสงบๆนิดหนอ่ย มนัจะเห็นนอ้ยๆ เห็นความสขุ

นอ้ยๆ  

ถา้เราใชส้ติสมัปะชญัญะ มีความระลกึเรว็ รู ้

ประคบัประคองจิตใจของเรา งดได ้ใหม้นัอยู่กบัลมหายใจเขา้

ออก ละเอียดสบายๆ หายใจสบาย อย่างนีจ้ิตมนัก็จะอยู่นาน 

คือจิตของเรามนัพกัอยูน่านกบัลมหายใจเขา้ออก มนัไมไ่ปไหน
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แลว้ ถงึอปุจาระสมาธิ ๓๐ ๔๐ นาที มนัจะเหน็ชดัเจนขึน้มา โอ ้

จิตน่ีมนัไมยุ่่งกบัอะไรน่ี ไม่ไปกงัวลกบัอะไร ไม่ไปพวัพนักบัอะไร

น่ี มาอยู่กบัลมหายใจเขา้ออก ดสูบายๆ มนัมีความสขุ เราก็จะ

เห็น โอ ้ในจิตน่ีมนัมีความสขุ จิตมนัมาน่ิงอยู่ มนัมีความสขุ เรา

ก็จะเขา้ใจดีเกิดขึน้ เรยีกวา่จติใจสงบเป็นอปุจาระสมาธิ  

แตบ่างคนนัน้มาถงึท่ีน่ีมนัจะมีแสงสวา่งเกิดขึน้ แสงสวา่ง

เป็นสีเขียว สีเหลือง สีแดง สีอะไร นํา้เงิน สีอะไรตา่งๆ สีขาวปน

กนั วิบวบัๆๆเกิดขึน้ บางทีสวา่งมาก บางทีสวา่งนอ้ย น่ีบาง

บคุคลจะมีอยา่งนี ้จิตใจมนัจะต่ืนเตน้ เออ้ ไม่เคยเหน็แสงสวา่ง

อย่างนี ้อนันีบ้คุคลท่ีจะสามารถเหน็นิมิตตา่งๆได ้มนัมีแสงสวา่ง 

แตเ่ราอย่าไปหลงกบัแสงสวา่งนัน้ ถา้แสงสวา่งเกิดขึน้ อย่าไปดู

แสงสวา่ง ใหห้ลบมาดท่ีูจิต วา่จิตของเรานีอ้ยู่อารมณอ์ะไร จิต

ของเราอยู่ในอารมณอ์ะไรแสงสวา่งนีจ้งึเกิดขึน้มาได ้เอามาดท่ีู

จิตนี ้มีสติสมัปะชญัญะมองดจูิต เออ้ จิตอยู่ในอารมณอ์ย่างนี ้

ปลอ่ยวางอารมณล์งมาสงบอยา่งนี ้อยู่สบายอยา่งนี ้แสงสวา่ง

มนัเกิดขึน้  
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เม่ือเรารูอ้ย่างนัน้ เราก็ไม่สนใจในแสงสวา่ง อยา่เพิ่งไปยุง่

กบัมนัแสงสวา่ง เรามาใชส้ติสมัปะชญัญะอย่างเดิม ประคองจิต

ใหม้นัสงบนานๆหน่อย มนัสงบไปถึงชั่วโมงหรอืชั่วโมงครึง่ เราก็

จะเหน็วา่รา่งกายก็เบา นั่งไดส้บาย เคา้เรยีกเบากาย 

ทกุขเวทนาทัง้หลายมนัจะสงบระงบัไปเอง การเจรญิภาวนาเอา

ลมหายใจเขา้ออกเรยีกวา่อานาปานสติกรรมฐาน เป็นกรรมฐาน

ท่ีสามารถคล่ีคลายทกุขเวทนาจากรา่งกาย มนัเจ็บตามท่ีตา่งๆ 

เม่ือลมหายใจเขา้ออกละเอียดจนเหมือนไม่มีลม มนัจะสงบของ

มนัเอง มนัจะไม่เจ็บไม่ปวดท่ีไหน มนัก็เรยีกวา่มนัเบารา่งกาย 

เคา้เรยีกเบากาย เม่ือเบากายแลว้ก็เห็นความสขุ สามารถท่ีจะ

นั่งนานแลว้บดันี ้สามารถท่ีจะนั่งไดน้าน  

ถา้หากเรามามองดลูม คิดวา่ไม่มีลมแลว้ ถา้ไม่มีลมหายใจ

เขา้ออกก็ขอเตือนไวอ้ย่าไปกลวัตนเองตายมาถงึท่ีน่ี มนัไม่ตาย

หรอก มนัหายใจละเอียดเฉยๆ ไม่สามารถท่ีจะจบัลมมนัได ้ลม

ละเอียด จงึมาดท่ีูใจของเราน่ี เออ้ ใจของเราน่ีอยูท่ี่ไหน 

ความคิดวา่มนัไม่มีลม ตรงนัน้จะเรยีกวา่จิตใจของเรา เอามา
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วางไวต้รงทอ้งนอ้ย หรอืตรงหนา้อก ท่ีใดท่ีหนึง่ เม่ือเราจะเอามา

วางนีเ้ราเหมือนไม่มีรา่งกาย เราจะวางไดย้งัไงเม่ือเรามาวาง ก็

เราสมมติุวา่ เออ อยู่ในระหวา่งนีแ้หละ เรานั่งอยู่ เด๋ียวมนัสติมนั

มาเหน็น่ีหรอก มาเหน็รา่งกายนี ้เออ มนันั่งอยู่อย่างนี ้แลว้ก็มา

วาง จิตของเราท่ีมนัวา่สบายๆตวันัน้แหละ เราประคองไวใ้หม้นั

น่ิงสงบอยู่ มนัน่ิงสงบเป็นสมาธิ  

เสียงอะไรทกุส่ิงทกุอย่าง เม่ือดงัขึน้ก็ตาม มนัจะไดย้นินิด

เดียวเท่านัน้ มนัก็จะวางตลอด บดันีม้นัจะวางทัง้รอ้น ทัง้หนาว 

ทัง้หิว ทัง้กระหาย ทัง้อะไร มนัจะวางไดห้มด ไม่มี ไม่ตอ้งการ 

ไม่ตอ้งการ มนัอยากอยู่สงบ มนัเหน็ความสขุ ความสขุอยู่ในจิต

สงบ จิตสงบเป็นอปัปนาสมาธิน่ีมีความสขุมาก เหตฉุะนัน้จิตใจ

มนัไดร้บัความสขุ ตรงนีม้นัจะมีปีติเกิดขึน้ คนมาเขา้พบใหม่ๆ 

โห ทาํไมความสขุเราไม่เคยเห็นซกัทีความสขุอย่างนี ้มนัก็จะขน

ลกุขนพองบา้ง บางคนก็อาจจะเยน็เขา้ไปในจิตใจ นํา้ตาไหลตก

ปปุะๆเลยบางคน ญาติโยมอย่าไปกลวันะ มนัมีความสขุมาก 

มนัก็นํา้ตารว่ง  
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บางคนก็เยน็เขา้ไปในจิตในใจ บางคนก็เบาแตเ่หมือนไม่มี

รา่งกาย แตอ่ยู่สบ๊าย สบาย มนัไมมี่รา่งกายเลยเบาสบาย บาง

คนก็ เออ้ เหมือนกบัตวัเองน่ีขึน้ไปบนฟา้บนอากาศ มนัจะ

เป็นไป มนัเบามาก บางคนก็เหมือนตกลงไปอยู่ในเหวน่ี อนันัน้

เหมือนกบัยืนอยู่ในเหว มนัมองดกูนัอยู่ แตแ่ทท่ี้จรงินัน้คือมนั

วางนิวรณธรรม เครื่องรบกวนทัง้หลายออกจากจิต จากจติใจ

แลว้ มนัก็เลยมีความสงบสขุเกิดขึน้ มีความสงบเกิดขึน้ พอเรา

มาดจูิตของเราท่ีมนัเห็นอยูล่กึๆในเหว เด๋ียวกลบัขึน้มา มาอยูท่ี่

เบาๆสบาย ท่ีเราตอ้งตัง้ไวท่ี้หนา้อกหรอืทอ้งนอ้ยจดุใดจดุหนึง่ไว้

จดุเดียว แลว้ประคองอยู่ท่ีไหนมนัสงบ เราก็ประคองไวอ้ย่างนัน้

ใหม้นัสงบนานๆ อยากเห็น ไอเ้ห็นไวท่ี้อยู่ในอารมณท่ี์มีความ

สงบอย่างนี ้มีความสขุอย่างนี ้ตรงท่ีมนัไม่อยากพดูกบัใครเลย 

ไม่อยากไดอ้ะไรเลย ไม่อยากเก่ียวขอ้งกบัอะไรเลย ในระหวา่ง

นัน้ เคา้เห็นความสขุ เห็นความสขุความสงบเกิดขึน้  

น่ีแหละจิตใจของบคุคลท่ีควรฝึกง่ายๆก็สงบไดง้่ายๆ แตเ่รา

ตอ้งมีใจกลา้หาญในการฝึกอบรม ไม่ตอ้งกลวั ไม่ตอ้งกลวัตาย 
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ไม่ตอ้งกลวัวา่มนัจะหลง มีครูบาอาจารยส์อนอยู่ เราจะไดเ้ขา้

ปรกึษาทา่นวา่เราไปถึงไหน วา่ไดร้บัความสงบอยา่งไร เราก็เขา้

ไปใกลค้รูบาอาจารย ์แลว้อธิบายใหท้า่นฟัง ทา่นก็จะแกไ้ขใหไ้ด ้

ถา้เราสงบอยูท่ี่บา้นก็ดี ญาติโยมหรอืพระเณรไปในป่า สงบแลว้

ตอ้งพยายามท่ีจะเขา้หาครูบาอาจารยผ์ูท้า่นมีหลกัคิด คือมีจิต

สงบดี ครูบาอาจารยท่ี์ทา่นมีพลงั มีจิตสงบดีแลว้ มีหลกัจิตเขา้

มา คือมีหลกัจติคือหลกัสงบดีแลว้ ท่านจะรู ้รูก้นัไดท้กุองค ์ท่าน

จะหาวิธีแกไ้ขให ้เพราะท่านจะตอ้งประสบมาก่อน ท่านเดินมา

ก่อนปฏิบติัก่อน ท่านจะตอบขอ้ธรรมกรรมฐานใหเ้รา ใหเ้รา

ปฏิบติัไปได ้ไม่มีปัญหาอะไร เราไม่ตอ้งหวั่นไหวในการประพฤติ

ปฏิบติั  

เหตฉุะนัน้ญาติโยมก็เหมือนกนั ฝึกๆอยู่ท่ีบา้น เอาหนงัสือ

ไปอา่นก็ดีหรอืฟังเทศนแ์ลว้ไปปฏิบติัก็ดี แลว้มนัเกิดประสบพบ

เห็นเรื่องอย่างนีแ้ลว้เราก็ตอ้งเขา้หาครูบาอาจารย ์เพ่ือจะฝึกฝน

อบรมตอ่ เพ่ือจะใหจ้ิตใจของเราเจรญิกา้วหนา้และรุง่เรอืง อนันี ้

เรยีกการฝึกฝนอบรมจิตใจใหส้งบเป็นสมาธิไดง้่าย  
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สว่นบคุคลท่ีฝึกยาก บคุคลท่ีฝึกยากน่ี ฝึกยากนะบคุคล 

จิตใจฟุ้งซา่นราํคาญ ฝึกจนเหน็ดจนเหน่ือยมนัก็คิดไปโน่นไปน่ี

อยู่ ตวันีเ้ป็นตวัท่ีสาํคญัท่ีสดุ มนัก็หลีกเล่ียงไปจากสติสมัปะ

ชญัญะไม่ได ้ก็อาศยัสติสมัปะชญัญะน่ีเองจะติดตาม

ควบคมุดแูลจิตใจของเรา แตค่อ่ยควบคมุเอาไวก้บัขอ้ธรรม

กรรมฐาน อนันีค้นจติใจฟุง้ซา่นชนิดนีก็้ฝึกยากกวา่คนท่ีฝึกงา่ย

ดว้ย เพราะมนัจิตใจมนัไม่ไดฝึ้ก มนัจะคิดมาก บางบคุคลก็คิด

ไปเรื่องนานาตา่งๆ ไม่ไดเ้รื่องไดร้าว ก็หาแตเ่รื่องคิด ทาํใหจ้ิตใจ

ของตนเองมีความทกุขต์ลอดเลยทีเดียว แตย่งัไม่รูว้า่จิตมนัเป็น

ทกุข ์ท่ีมนัคิดอยู่ มนัไม่สงบ มนัทกุขแ์นน่อนเลยทีเดียว  

เหตฉุะนัน้เราจงึจะฝึกฝนอบรมจิตใจของเราใหส้งบ มนัจงึ

จะมีความสขุ ถา้เราเปรยีบเทียบจิตใจไม่สงบ ก็เหมือนมา

เปรยีบเทียบกบัรา่งกายของคนเรา รา่งกายของคนเราตอนเชา้

ทาํงานหนึ่ง สายขึน้มาทาํงานหนึ่ง เท่ียงทาํงานหนึง่ บา่ยทาํงาน

หนึง่ กลางคืนทาํงานอย่างหนึ่ง รา่งกายก็จะออ่นเพลีย จะเป็น

โรคภยัไขเ้จ็บเกิดขึน้มาไดง้า่ยๆ เพราะทาํงานมากเกินไป เกิน
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กาํลงั ฉนัใดก็ดี จติใจของพวกเราก็เหมือนกนั ถา้มนัคิดเรื่องนี ้

แลว้ก็คิดเรื่องโนน้ คิดเรื่องโนน่ คิดไปเรื่องใหม่เรื่อยๆ คิดอยู่ไม่

หยดุวนไปวนมาน่ี จิตก็ทกุขสิ์ มนัทาํงานหนกั มนัคิดหนกั 

มืดมนอนธการไปหมด ปวดหวัเวียนเกลา้ไป ไม่สบายเกิดขึน้เลย

ทีเดียว จิตมนัมีความทกุข ์มนัคิดมาก  

บดันีก้ารฝึกฝนอบรมจิตใจน่ีเพ่ือจะไม่ใหใ้จของเราคิดมาก

เท่านัน้เอง ใหคิ้ดแตท่างท่ีถกูตอ้งตามทาํนองคลองธรรมหลกั

พระพทุธศาสนา ไปในทางท่ีชอบนั่นเอง เราจะฝึกไม่ใหจ้ิตของ

เราคิดมาก เราคิดมากมนัทกุขม์าก เราจะเขา้ใจ เราใหจ้ติของ

เราไดพ้กัผ่อน คือไม่ตอ้งคิดมาก ไมท่าํงานมากนั่นเอง ถา้

เปรยีบเทียบวา่รา่งกายของคนเรานีถ้า้ทาํงานสองงานเท่านัน้เอง

แหละ ทาํแลว้เรามาอาบนํา้ มากินขา้วพกัผ่อน รา่งกายจะอยู่

สบาย ไม่คอ่ยเจ็บคอ่ยป่วย ฉนัใดก็ดี จิตใจก็เหมือนกนั ถา้หาก

เคา้ทาํงานนอ้ย ทาํงานท่ีทาํใหต้นเองมีความสขุได ้งานในทางท่ี

ชอบ ก็คิดซกัเรื่องหนึง่สองเรือ่งเทา่นัน้ ไปคิดสบายๆ มนัก็ไม่เป็น

ทกุขจ์ิตใจ  
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แตม่นัตอ้งเลือกคิด คิดในส่ิงท่ีไม่ใหเ้กิดทกุข ์ท่ีมนัจะมีความ

ฉลาดอย่างนีเ้ราคมุไวใ้หก้่อน มนัยงัไม่ฉลาด จิตใจน่ะมนัคิดไป

หลายอย่าง เพ่ือจะคมุใหจ้ติใจไดร้บัความสงบ ตอ้งควบคมุดแูล

จิตใจ เราปลอ่ยปละละเลยมาตัง้แตเ่ลก็มาจนใหญ่ จนเฒา่จน

แก่จงึมาฝึกฝนอบรม จิตนะ่มนัคิดรูร้อ้ยแปดพนัประการแลว้ รู ้

ทัง้ทกุขท์ัง้สขุมนัคิดมานาน บดันีเ้ราจะมาคอ่ยแกไ้ข มาฝึกหดั

ใหจ้ิตใจของเราไดพ้กัผ่อนใหไ้ดส้งบ ถึงวา่มาเจรญิภาวนาทาํ

สมาธิ ใหจ้ิตใจของเราไดส้งบ  

น่ีแหละเราใชส้ติสมัปะชญัญะเอง คาํวา่สติก็คือความระลกึ 

ความสมัปะชญัญะคือความรูต้วั จิตคือความคิด จบัใหไ้ด ้ใหรู้ ้

หลกั มนัจรงิๆใหเ้ป็นอย่างนี ้เม่ือรูเ้ป็นอย่างนี ้เราก็สามารถจะ

ควบคมุดแูลจิตใจของตนเองใหส้งบได ้มนัจะคิดไปอะไรในโลก

นี ้คิดไปอยู่แคเ่ดิมแลว้ก็กลบัขึน้มาอยู่อย่างเดิม อย่างนีจ้ติมนั

ไม่ตอ้งการความทกุข ์มนัตอ้งการความสขุ มนัตอ้งการความสขุ 

มนัไปคิดเรื่องทกุข ์มนัไม่อยากไปคิดแหละ มนัหลง มนัหลงไป

คิด มนัยงัไม่ฉลาดนั่นเอง  
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แลว้นีเ้ราจะหดัจิตใจของเราใหส้งบ จะใหจ้ิตใจของเรามี

ความฉลาด ใหมี้สติปัญญารกัษาตน เหตฉุะนัน้การฝึกฝนอบรม

จิตใจใหส้งบเป็นสมาธิจงึเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสดุในชีวิตของคนเรา 

เพราะรูปรา่งกายของพวกเรานีอ้าศยัเรื่องจิตใจเป็นตวัอยู่

ดว้ยกนั ควบคมุอยู่ดว้ยกนั แตเ่ขามีอาํนาจ เหตฉุะนัน้องค์

สมเด็จพระศาสดาจารยส์มัมาสมัพทุธเจา้ พระองคจ์งึทรงตรสั

เป็นภาษิตวา่ มโนปุพพฺงคฺมา ธมมฺา มโนเสฏฺฐา มโนมยา 

ใจเป็นประธาน ใจเป็นหวัหนา้ ใจเป็นใหญ่ สาํเรจ็แลว้ดว้ยจิตใจ  

น่ีพระพทุธองคท์รงตรสัไวอ้ย่างไรจงึเรยีกวา่เป็นประธาน จงึ

เป็นใหญ่ จงึเป็นหวัหนา้ จงึเป็นประธานในรูปรา่งกายของพวก

เรา เป็นใหญ่ในการควบคมุรูปรา่งกายเป็นไปตามอาํนาจของ

เคา้ ทัง้ๆท่ีเคา้ไม่มีตวัเป็นนามธรรม นามธรรมจบัตอ้งไม่ได ้แลว้

ก็มาอยู่อาศยัรูปรา่งกายของพวกเรา แตมี่อาํนาจ ไอต้รงนีแ้หละ 

เหตฉุะนัน้มนัรวบลงมาอยู่ในจิตใจน่ีเอง ทกุส่ิงทกุอย่างก็ลงมา

อยู่ท่ีน่ี แลว้มนัมาอยูท่ี่น่ีเราก็ตอ้งมาแกไ้ขในท่ีน่ี มาฝึกท่ีน่ี มาฝึก

ท่ีใจของเราน่ี ก็อยากใหม้นัสงบใหไ้ด ้เราถึงจะคน้ควา้หา
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รากเหงา้เคา้มลูท่ีจิตใจของเราหลงใหลมาหลายภพหลายชาติ 

ทาํใหเ้วยีนวา่ยตายเกิดอยู่ในวฏัสงสารไม่สิน้สดุลงได ้เราก็ดงึ

มาคน้ควา้ลงมาตรงนีเ้อง จงึจะเห็น เหน็ของจรงิและเหน็ธรรมะ 

เห็นธรรมะอยูใ่นใจของเราน่ีเอง  

ธรรมะทัง้ดีทัง้ไมดี่น่ีแหละ เราเรยีกวา่ธรรมะทัง้นัน้ ทัง้ดีทัง้

ไม่ดี ทัง้หยาบ ทัง้ละเอียดก็ดี เป็นธรรมะ เหตฉุะนัน้จงึเรยีกวา่

สรุปลงมาเป็นกรรม อกศุลกรรมก็คือ กรรมมนัเป็นบาปก็เป็น

ธรรมะ กศุลธรรม กรรมเป็นบญุก็เป็นธรรมะ ก็จะศกึษาใหรู้ ้ใหรู้ ้

ทัง้ดีทัง้ไม่ดีนั่นเองเด๋ียวนี ้โลกสมมติุวา่อนันีดี้ เราก็จะเรยีนให้

เขา้ใจวา่อนันีเ้ป็นส่ิงท่ีดี อนันีโ้ลกเคา้สมมติุวา่อนันีไ้ม่ดี เราก็จะ

ศกึษาใหรู้ว้า่อนันีม้นัไม่ดี มนัคิดวา่มนัไมดี่ แลว้ส่ิงไม่ดีนัน้มนั

เป็นอยา่งไรจงึวา่มนัไม่ดี คือมนัทกุข ์และทาํดว้ยกาย วาจา ใจ

ลงไปมนัทกุข ์มนัเป็นอย่างนี ้ 

ตวักรรมนัน้ก็คือมาจากไหนจงึจะสรา้งตวักรรมนัน้มา ก็มา

จากจิตใจท่ีมีเจตนาจะสรา้งความดีหรอืความชั่ว เจตนามนัไป

ทางไม่ดีมนัก็เลยไปในทางท่ีเป็นบาป ทกุขก็์เลยเกิดขึน้สิ มนัก็
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เป็นกนัอยู่ในโลก แหมก็เป็นกนั เจตนาเคา้อยู่ดว้ยกนั ไมเ่ป็น

เหรอ ยงัรบราฆา่ฟันเบียดเบียนกนั ทบุตีกนัวุน่วายกนัอยู่ในโลก 

มาจากจิตใจเคา้ทัง้นัน้แหละ เคา้เรยีกตวัเจตนามนัไม่ดี เป็นตวั

กรรมตวันี ้ถา้คนจะอยู่ดว้ยกนัเป็นหมู่เป็นกลุม่สามคัคีรกัใคร่

ปรองดอง ไมถ่กเถียงไมท่ะเลาะววิาท ไม่รบราฆา่ฟันกนั อยู่

ดว้ยกนัสนิทสนมกลมเกลียวเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอย่างนี ้ไม่มี

ความเดือดรอ้นวุน่วายเกิดขึน้ ก็มาจากตวัเจตนาน่ีอยู่ในความ

สงบคือความสามคัคีหรอืความดี เป็นคนท่ีมีความฉลาดออกมา

จากจิตใจ คิดอา่นมาจากจติใจนั่นเอง  

น่ีเราจะเหน็ชดัเจนอย่างนี ้โอ ้มนัเป็นอยา่งนีเ้อง แลว้ก็มอง

โลกไดช้ดัเจนเลย โลกวุน่วาย โอ ้มนัจิตมนัหลง จิตมนัโง่ ไม่

ฉลาด เอ ้เราก็จะเขา้ใจ พวกท่ีเคา้อยูมี่ความสงบสขุ เออ้ พวกนี้

มนัมีความฉลาด รูจ้กัทางมนัสขุ มนัตอ้งการความสขุ เคา้เลยมี

ความฉลาด ตอนนีเ้ราจะมาฝึกฝนอบรมจติใจของพวกเราให้

จิตใจท่ีมีความฉลาดนั่นเอง เราจะอยูก่บับา้นกบัช่อง ญาติโยม

กบัครอบครวัก็ดี กบัหมู่กบัฝงู ในหน่วยงานตา่งๆ มนัจะไม่
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ถกเถียงไมท่ะเลาะววิาทกนั ไม่ทบุตีฆา่ฟันรนัแทงกนั คือดว้ย

ความสงบ  

ภิกษุสามเณรอยู่ในวดัในวาก็ดี อยู่ในประเทศ ไม่วา่อยูท่ี่

ไหน รว่มกนัแลว้น่ี มีความสามคัคีปรองดองกนั อยากอยู่ความ

สงบหมด มนัจะมีความรุงรงัยุ่งเหยิงอะไรเกิดขึน้ มนัไมมี่แหละ 

คณะสงฆก็์ไมมี่ นีม้นัตรงนีแ้หละมนัออกมาจากจิตใจ วา่จะให้

มนัดี มนัตอ้งมาฝึกท่ีใจวา่อะไรมนัถกูมนัผิด มนัเดินทางอย่างไร 

ปฏิบติัอย่างไรท่ีมนัถกูมนัผิดจรงิ ศกึษาเรื่องสจัธรรมมนัเป็นของ

จรงิอย่างนี ้มนัจงึจะทาํใหเ้กิดความสงบสขุขึน้มาได ้น่ีอยู่

ดว้ยกนัเป็นหมู่ก็ดี เพราะอะไร ใครก็อยากสงบเหมือนกนั ใครก็

อยากสขุเหมือนกนั มนัก็ตอ้งรูจ้กัสิ รูจ้กัทางถกูตอ้งท่ีจะเดิน

ทางเขา้ไปถกูทาง  

แตท่ี่วา่การเดินทาง การปฏิบติัฝึกหดัอบรมจิตใจใหส้งบ 

แลว้จะรู ้จะรูเ้รื่องเอง จิตใจเคา้จะมีสติปัญญาเกิดขึน้ของเคา้

เอง โอ ้ทัง้ๆตนเองอยากมีความสงบสขุ แลว้เม่ือมนัสงบ ทาํ

จิตใจใหส้งบเป็นสมาธิแลว้ เคา้ก็เห็นแลว้ความสขุ อนันีเ้คา้จะ
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คิดตอ่ คิดตอ่อยากใหม้นัสงบกวา่นี ้มนัดีกวา่นี ้มนัจะคิดยงัไง 

มนัจะคิดอา่นขึน้มา คิดอา่นขึน้มาในตวัของเคา้ เคา้จะสรา้ง

พฒันาขึน้มา เคา้เรยีกวา่สรา้งสติปัญญาใหเ้กิดขึน้มาในตวัเคา้ 

เพราะเคา้อยากสงบ ตรงนีแ้หละมนัจะเกิดขึน้จากการฝึกฝน

อบรมจิตใจใหส้งบเป็นสมาธิ จงึเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นท่ีสดุไมว่า่ภิกษุ

สามเณรและญาติโยมศรทัธา 

ท่านสาธชุนทัง้หลาย ถา้อยากมีความสงบสขุ เราจงึพากนั

ตัง้ใจฝึกฝนอบรมจิตใจ และจะใหจ้ิตใจของเราสงบเป็นสมาธิให้

ได ้แตอ่ย่าไปวุน่วาย คอ่ยเป็นคอ่ยไป คอ่ยปฏิบติัทกุวนัๆอยู่ อยู่

บา้นอยู่ช่องก็ดี ผูท่ี้อยูว่ดัภิกษุสามเณรก็มีความตัง้จิตตัง้ใจอยู่

ตลอด ยืน เดิน นั่ง นอนอยูก็่พิจารณาตรวจตราดจูิตใจไปเรื่อยๆ 

แมจ้ะปัดกวาดวดัก็ดี ภิกษุ สามเณร ญาติโยมปัดกวาดบา้นก็ดี 

ทาํการงาน ดจูิตใจของตวัเองไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ จะใหรู้จ้กัวา่

ตนเองตอ้งการความสขุ อะไรมนัจะถกูตอ้งจรงิๆปฏิบติัในชีวิตน่ี  

พิจารณาในจติ ความคิดความอา่นของจิตตนเองดว้ยเป็นผู้

มีสติปัญญา พินิจพิจารณาใครค่รวญไตรต่รอง พนิิจพิจารณา
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แลว้ก็จะเห็นไดช้ดัเจนทีเดียว โอ ้ตัง้แตก่่อนเราไม่ไดฝึ้กฝนอบรม

จิตใจ แหม ทัง้โกรธ ทัง้เกลียด ทัง้หงดุหงิด เพราะมนัหลงไป

หลายอย่างเกินไป ลุม่หลง เม่ือจิตใจสงบ แลว้มีความฉลาด

เกิดขึน้ โอ ้ส่ิงนัน้เคยหลงไปโกรธ เคยเกลียด เคยหงดุหงิดอะไร

ตา่งๆ มนัลดละลงไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ วา่มนัไม่ถกู มนัไม่ดี มนัก็จะ

ละของมนัเองในใจ มนัก็ละไปเรื่อยๆ ไปทาํส่ิงนี ้โอ ้มนัไมดี่ พดู

ส่ิงนีม้นัถกมนัเถียง มนัไม่ดี คิดอย่างนีม้นัไม่ดีนอ้ มนัจะรูจ้กัเอง 

อย่างนัน้แหละจงึวา่ฝึกฝนอบรมจิตใจใหส้งบแลว้จะมีความ

ฉลาดเกิดขึน้ แกปั้ญหาของตนเอง เราไม่ไดค้อยใหผู้อ่ื้น

แกปั้ญหา เม่ือปัญหาเกิดขึน้ เราก็จะแกปั้ญหาเรา เรยีกวา่เรา

เป็นผูเ้สียสละละความชั่ว ส่ิงไม่ดีออกจากใจของตนเอง อยาก

ใหใ้จของเราสะอาด อยากใหใ้จของเราดี  

เหตฉุะนัน้การบรรยายธรรมเรื่องการฝึกฝนอบรมจิตใจเพ่ือ

จะใหจ้ิตใจสงบเป็นสมาธิ เพ่ือจะใหจ้ิตใจของเรามีสติปัญญา

รกัษาตน เพ่ือจะใหพ้น้จากความทกุขท์ัง้หลาย มาตัง้แตต่น้จน

อวสานนีก็้ขออาํนวยพรใหภิ้กษุสามเณรหรอือบุาสก อบุาสิกา 
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จงเป็นผูไ้ดร้บัความสงบ และมีสติปัญญาปลดเปลือ้งแกไ้ข

ความทกุขอ์อกจากตนใหพ้น้ไป ไดร้บัซึง่ความสขุตามความมุง่

มาดปรารถนา แตนี่ต้อ่ไปก็ขอใหท้าํความสงบจนถึงเวลา 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/Zy7ckT7NgW8 

 

https://youtu.be/Zy7ckT7NgW8

