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เวรกรรมตัดได้จริงหรือ 

หลวงพอ่พธุ ฐานิโย 

โอกาสนีเ้ป็นวาระท่ีอาตมภาพจะไดแ้สดงธรรม แสดงธรรม

อนัเป็นธรรมคาํสอนของสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ดงันัน้

ขอใหท้่านทัง้หลายจงกาํหนดทาํสติรูท่ี้จติของเราเอง แตล่ะ

ท่านๆ ใหก้าํหนดรูท่ี้จิตของตนเอง แลว้เม่ือเรากาํหนดรูท่ี้จิตของ

เราเอง เราจะรูไ้ดท้นัทีวา่ท่ีเราตัง้ใจจะกาํหนดรูจ้ิตของเราเองได ้

ความตัง้ใจเกิดขึน้ไดเ้พราะอาศยักายเป็นเครื่องช่วย ดงันัน้ใน

เม่ือกายกบัจิตยงัมีความสมัพนัธก์นัอยู่ตราบใด เราก็สามารถท่ี

จะนอ้มจิตนอ้มใจนกึถงึโน่นถึงน่ี โดยเจตนา 

ธรรมะท่ีวา่เป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน้ แบง่ออกไดเ้ป็น

สองประเภท ประเภทหนึ่งธรรมะอนัเป็นอารมณส่ิ์งรูข้องจิตของ

พระพทุธเจา้ เป็นส่ิงระลกึของสติของพระพทุธเจา้ หมายถึง

ธรรมะท่ีมีอยูโ่ดยธรรมชาติซึง่เราเรยีกวา่สภาวะธรรม 

สภาวะธรรมเรากาํหนดหมายเอาอะไร กายกบัใจเป็น

สภาวะธรรม สถานการณแ์ละส่ิงแวดลอ้มก็เป็นสภาวะธรรม 
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รวมทัง้วิชาความรูท่ี้เราเรยีนมาทัง้สายโลกสายธรรม รวม

เรยีกวา่สภาวะธรรมทัง้นัน้ สภาวะธรรมทัง้หลายเหลา่นีเ้ป็นส่ิงท่ี

มีอยู่เก่าแก่ดัง้เดิมตัง้แตพ่ระพทุธเจา้ยงัไมไ่ดอ้บุติัขึน้ในโลก 

เพราะวา่กายกบัใจของคนท่ีเกิดก่อนนัน้มีก่อนพระพทุธเจา้ วิชา

ความรูใ้นส่ิงตา่งๆสถานการณแ์วดลอ้มมีกอ่นพระพทุธเจา้เกิด  

ดงันัน้เม่ือพระพทุธเจา้ท่านเกิดมาแลว้ท่านก็มารูค้วามจรงิ

ของสภาวะธรรมคือธรรมชาติทัง้หลายเหลา่นัน้ ในศาสนาพทุธ

พระพทุธเจา้ไม่เคยประกาศทา้ทายวา่ เราไดส้รา้งส่ิงโนน่ส่ิงน่ี

ขึน้มาในโลก ฉนัเป็นคนสรา้งโลก พระพทุธเจา้ไม่เคยกลา่ว ฉนั

เป็นคนสรา้งมนษุย ์พระพทุธเจา้ไม่เคยกลา่ว ฉนัเป็นคนสรา้งทกุ

ส่ิงทกุอย่างในโลกนี ้พระพทุธเจา้ไม่เคยกลา่ว ไม่เคยจรงิๆ ไม่

เหมือนศาสนาอ่ืน ศาสนาอ่ืนเคา้จะกลา่วหรอืไม่กลา่ว เราไม่

สนใจ เพราะเวลานีเ้ราเป็นชาวพทุธสนใจในเรื่องพทุธศาสนา 

ดงันัน้เรายอมรบัวา่พระพทุธเจา้ของเราเน่ีย ทา่นไม่ไดส้รา้งอะไร

ขึน้ในโลกนี ้แตห่ากท่านเป็นผูส้ามารถสรา้งความเป็นความ

พระพทุธเจา้ขึน้ในโลกและพระองคเ์คยประกาศกลา่วทา้ทายวา่ 
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เราสามารถรูธ้รรม รูธ้รรมะของจรงิก็เรยีกวา่สจัธรรม คืออริยสัจ 

๔ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค น่ีอนันีพ้ระพทุธเจา้ท่านประกาศ

จรงิๆวา่ท่านรู ้

แตท่่านก็รูธ้รรมะท่ีมนัมีอยู่แลว้ ทกุขจ์รงิๆก็เป็นส่ิงท่ีมีอยู่

แลว้ก่อนพระองคเ์กิด เหตใุหเ้กิดทกุขคื์อความทะเยอทยานก็มี

ก่อนแลว้ แตท่วา่จะยงัมีไม่สมบรูณก็์คือการดบัทกุขห์รอืความรู้

จรงิตามกฏธรรมชาติวา่อะไรเป็นเหตใุหท้กุขเ์กิด อะไรเป็นเหตุ

ใหท้กุขด์บั อนันีค้นอ่ืนยงัรูไ้มช่ดัเจน แตพ่ระพทุธเจา้ของเรานัน้

พระองครู์แ้จง้ชดัเจน หายสงสยั ไม่ไดส้กัแตว่า่รู ้รูแ้ลว้ก็คยุกนัได ้

รูแ้ลว้สามารถท่ีจะหนีทกุข ์ทาํจิตทาํใจของพระองคใ์หห้นีทกุข์

หนีรอ้น พน้ทกุขพ์น้รอ้น ท่ีเคยเวียนวา่ยตายเกิดทนทกุขท์รมาน

อยู่ในวฏัสงสารนี ้เพราะพระองคส์ามารถสรา้งคณุธรรมท่ีทาํคน

ใหเ้ป็นพระพทุธเจา้เกิดขึน้มาในจิตในใจหรอืในพระทยัพระองค์

ท่าน อนันีเ้ป็นธรรมะท่ีพระพทุธเจา้ทรงทราบและทรงรู ้ 

นอกจากจะรูจ้รงิวา่น่ีทกุขจ์รงิๆ น่ีเป็นเหตใุหเ้กิดทกุข ์แลว้

ยงัสามารถรูท้างปฏิบติัเพ่ือความดบัทกุข ์เราพากนันบัถือพทุธ
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ศาสนา เราปฏิญาณตนถึงพระพทุธเจา้วา่เป็นสรณะท่ีพึ่ง ท่ี

ระลกึ หมายความวา่เราจะรบัเอาพระองคเ์ป็นพระบรมศาสดา

คือเป็นครูสั่งสอน เวลานีส้มมติุวา่พวกท่านทัง้หลายกาํลงัเดิน

เขา้มาสูส่ถาบนัการศกึษาแห่งหนึง่ จะพบวา่ไปเขา้โรงเรยีนแหง่

หนึง่ ในเม่ือกา้วเขา้ไปสูส่ถาบนันัน้ ท่านจะตอ้งดใูหรู้จ้กัระเบียบ

ของสถาบนันัน้ๆ เริม่ตน้ตัง้แตเ่สียคา่ธรรมเนียมเขา้เรยีน และ

ระเบียบการปฏิบติัภายในโรงเรยีน เม่ือท่านเขา้ไปสูส่ถาบนันัน้

ท่านจะตอ้งปฏิบติัตามกฏระเบียบของสถาบนั ซึง่สดุแทแ้ต่

สถาบนัเคา้จะตัง้ขึน้ 

ในทาํนองเดียวกนัเม่ือเรามาสูส่ถาบนัแห่งพระพทุธศาสนา

และไดป้ฏิญาณตน รบัเอาพระพทุธเจา้เป็นพระบรมครูผูท่ี้จะ

อบรมสั่งสอนเรา เม่ือเรากลา่วคาํปฏิญาณถึงทา่นวา่ พุทธัง 

สรณัง คัจฉามิ ขา้พเจา้ถือพระพทุธเจา้วา่เป็นสรณะท่ีพึง่ท่ี

ระลกึ ถา้หากวา่พระองคน์ั่งประทบัอยูห่นา้เรา พระองคค์งจะ

รบัสั่งถามวา่เธอจะเอาจรงิมัย้ ถา้เราตอบวา่จะเอาจรงิ หากเอา

จรงิฉนัจะใหข้อ้ปฏิบติั ขอ้ปฏิบติัเพียง ๕ ขอ้ ขอ้ปฏิบติั ๕ ขอ้นัน้
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คืออะไรพระเจา้ขา้ ขอ้ปฏิบติั ๕ ขอ้นัน้คือศลี ๕ ขอ้นั่นเอง ถา้

เราตอบท่านวา่ไม่สามารถท่ีจะรบัปฏิบติัได ้พระองคก็์คงจะบอก

วา่ เม่ือรบัปฏิบติัไม่ไดก็้ช่วยไม่ไดจ้รงิๆ เพราะอะไร เพราะขอ้

ปฏิบติัอนัเป็นจดุเริม่ตน้ของบคุคลผูเ้ขา้มาสูส่ถาบนัของเรา

ตถาคต จะตอ้งปฏิบติัตามกฏ ๕ ขอ้นี ้ 

เพราะฉะนัน้ตามขนบธรรมเนียม เราจะทาํบญุกศุลอะไรให้

ทาน หรอืจะฟังธรรม ฟังพระสวดมนต ์เราก็ตอ้งปฏิญาณตนตอ่

พระพทุธเจา้และก็รบัเอาศีล ๕ เป็นหลกัปฏิบติั เพราะมนัเป็น

กฏเป็นระเบียบ เป็นขอ้ปฏิบติัท่ีเราจะตอ้งพยายามปฏิบติัใหไ้ด ้

ในฐานะท่ีเป็นอบุาสกอบุาสิกา ภิกษุสามเณรในพทุธศาสนา 

เพราะวา่ศีล ๕ ประการนีม้นัเป็นจดุกาํเนิดแห่งการทาํความดี 

สพพฺปาปสสฺ อกรณ ํ(สพัพะปาปะสะ อะกะระณงั) การไม่ทาํ

บาปทัง้ปวง การไม่ทาํบาปทัง้ปวงก็คือหมายถงึวา่ การไม่

ประพฤติผิดศีล ๕ ถา้ใครจะไม่ทาํบาปทัง้ปวง ตอ้งยดึเอาหลกั 

๕ ขอ้นีเ้ป็นหลกัปฏิบติั ทาํไม เพราะศีล ๕ ประการนีเ้ป็นบญัญติั

ท่ีอาศยัหลกัความจรงิโดยธรรมชาติ  
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ฆา่สตัวเ์ป็นบาป ไม่มีใครไปแตง่ตัง้หรอืสรา้งตวับาปขึน้มา

ตดัคนผูฆ้า่สตัว ์แตห่ากมนัเป็นกฏความจรงิของธรรมชาติมาแต่

ดัง้เดิม อทนินาทาน การลกัขโมย กาเมสมุิจฉา มสุาวาท สรุา 

ขอ้ทัง้หลายเหลา่นี ้ใครละเมดิลว่งเกินและปฏิบติัผิดลงไป บาป

กนัทกุคนไม่เลือกหนา้ เพราะมนัเป็นบาปโดยกฏของธรรมชาติ 

หลีกเล่ียงไม่ได ้ใครทาํลงไปแลว้ จะนกึวา่ฉนัทาํเลน่ๆ ฉนัไม่

ตอ้งการผล ก็หลีกเล่ียงไม่ได ้เพราะเจตนาท่ีจะทาํบาปตามศีล 

๕ ขอ้นัน้ ถา้หากเป็นเจตนาสมบรูณ ์ในเม่ือทาํสาํเรจ็ลงไปดว้ย

เจตนาคือความตัง้ใจ ผลบาปย่อมบงัเกิดขึน้โดยกฏของ

ธรรมชาติ จิตจะบนัทกึเอาไว ้จิตใตส้าํนกึจะบนัทกึเอาผลงานคือ

การกระทาํนัน้ไวโ้ดยอตัโนมติั  

เพราะฉะนัน้ เพราะศีล ๕ นีเ้ป็นกฏเกณฑท่ี์เราจะพงึปฏิบติั

เพ่ือละเวน้บาปกรรมโดยเจตนาตามกฏของธรรมชาติ อนันีพ้ดู

ถึงวา่เจตนาท่ีจะละความชั่ว หรอืการไมท่าํบาปทัง้ปวง ถา้ใคร

สงสยัก็ใหพ้ิจารณาดศีูล ๕ ขอ้นีเ้ทา่นัน้ ญาติโยม ผูท่ี้ยงัไม่ได้

สมาทานศีล ๘ รบัทานขา้วเย็นก็ไม่บาป ฟ้อนราํขบัรอ้งประโคม
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ดนตร ีดกูารเลน่เป็นเสีย้นหนามก็ไม่บาป ประดบัตกแตง่ดว้ย

เครื่องของหอม เครื่องยอ้ม เครื่องทา ก็ไมบ่าป ก็ไม่เหน็มีคมัภีร ์

ใดท่ีพระพทุธเจา้ทา่นวา่บาป แตถ่า้หากวา่ใครไดต้ัง้ใจสมาทาน

วา่จะปฏิบติัในขอ้ดงัท่ีกลา่วมาแลว้นัน้ ปฏิบติัไม่ไดเ้ป็นการ

โกหกตวัเอง เป็นการเสียสจัจะ ถา้ผูท้รงเทศนเ์ป็นการหลอกลวง

ชาวโลก มนัเป็นบาปเพราะการหลอกลวง แตโ่ดยธรรมชาติถา้

เราไม่มีเจตนาท่ีจะไปรบัเอาศีลนัน้ๆมาปฏิบติั เราอยู่เป็น

ฆราวาสปฏิบติัศีล ๕ ใหบ้รสิทุธ์ิ บรบิรูณดี์ และทาํอย่างอ่ืน

บาปกรรมมนัไม่มี รบัทานขา้วเยน็ก็ไม่บาป หรอืละเมิดลว่งเกิน

ตัง้แตข่อ้วิกาลโภชนาจนถงึขอ้ ชาตรูป (ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา) 

ก็ไม่บาปสาํหรบัคฤหสัถโ์ดยทั่วๆไป  

ดงันัน้ถา้ทา่นผูใ้ดขอ้งใจสงสยัวา่ท่ีพระพทุธเจา้สอนใหล้ะ

บาปทัง้ปวงนัน้เราจะละกนัท่ีตรงไหน พงึทาํความเขา้ใจวา่การ

ละบาปโดยเจตนาหรอืความตัง้ใจคือศีล ๕ ขอ้ ถา้เราทาํความ

เขา้ใจใหช้ดัเจนอย่างนี ้เราก็ไม่ตอ้งไปไขวค่วา้วา่เราจะไปละ
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อะไรท่ีไหน เม่ือเรามีศีล ๕ บรสิทุธ์ิบรบิรูณแ์ลว้ ศีล ๕ ปฏิบติัได้

เป็นอบุายบั่นทอน ตดัทอน ผลเพิ่มของบาปกรรม  

วนันีญ้าติโยมทกุคนเป็นผูมี้ศีล ๕ ตัง้ศีล ๕ ขึน้ไป หรอื

จนกระทั่ง ๒๒๗ ของพระภิกษุสงฆส์ามเณร นบัตามเติมแตเ่รา

ตัง้เจตนาละเวน้โดยเด็ดขาดแลว้ เป็นการตดัผลเพิ่มของ

บาปกรรม บาปกรรมท่ีมีอยู ่แตมี่อยู่เม่ือกอ่นนีจ้าํนวนเทา่ไหร ่ก็

ยงัอยู่เพียงแคน่ัน้ เพราะเราไม่ไดท้าํเพิ่ม สตัวก็์ไม่ไดฆ้า่ อทินนา

ก็ไม่ไดล้กัขโมย กาเมสมุิจฉาจารา ก็ไม่ไดข่้มเหงนํา้ใจ มสุาวาท 

ก็ไม่ไดโ้กหกหลวงลวง สรุาก็ไม่ไดม้วัเมาในส่ิงท่ีจะทาํใหเ้ราเสีย

ผูเ้สียคน มนัก็หมดปัญหา ผลบาปไม่เพิ่ม ถา้หากเรามีเจตนา

ตัง้ใจจะปฏิบติัตอ่เน่ืองกนัไปจนชั่วชีวิต ตัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป 

บาปมนัไม่ไดเ้พิ่ม มีแตค่วามดี มนัจะเพิ่มขึน้ๆ ในเม่ือไมท่าํบาป 

มนัก็มีแตค่วามดีท่ีจะเพิ่มขึน้ทกุปี ทกุปี  

ท่านผูใ้ดตอ้งการจะตดักรรม ตดัเวร กรรมเวรท่ีเราทาํไว้

ตัง้แตเ่ม่ือก่อนนัน้ เราจะไปทาํพิธีตดัดว้ยการลดนํา้มนตพ์ระ 

หรอืไปไหวว้อนส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิ หรอืจะไปทาํพธีิการอนัใดเพ่ือตดั
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กรรมตดัเวรท่ีเราทาํไปแลว้นัน้ ไม่มีทาง ถา้หากวา่ตดัเหตนุัน้

พอจะมีทางบา้ง เช่นสมมติุวา่ เราขอ้งใจสงสยัวา่เราอาจจะเป็น

บาปเป็นกรรม หรอืจะมีใครจองกรรมจองเวรเรา คอยพยายามท่ี

จะแกแ้คน้เราอยู่ เรานกึได ้ทาํบญุกศุล อทุิศสว่นกศุลใหเ้ขา 

บางทีเขาไดร้บัสว่นบญุสว่นกศุลจากเราแลว้ เคา้ไดมี้ถงึสขุ เคา้

อาจจะมีอโหสิกรรมใหเ้ราไดบ้า้ง ก็พอท่ีจะตดัได ้แตเ่ขาไม่

ยอมรบัอโหสิกรรมก็จนใจเหมือนกนั  

แตว่า่กรรมท่ีเราทาํลงไปดว้ยกายดว้ยวาจา ซึง่มีจิตใจเป็นผู้

ตัง้ใจหรอืบงัคบับงการโดยเจตนา ทาํไปแลว้ ใครตดัไม่ได ้จะตดั

ไดก็้ตอ่เม่ือบาํเพ็ญอรหตัตมรรคใหเ้กิดขึน้ สาํเรจ็อรหนัต ์ทิง้

รา่งกายสงัขารนีไ้ปแลว้ไม่กลบัมาเกิดอีก นั่นแหละจงึจะตดั

กรรมไดเ้ด็ดขาด แตว่า่วิธีการตดักรรมท่ีเรามองเห็นไดช้ดัๆ ทัง้

ตดักรรมดว้ย ทัง้ตดัเวรดว้ยก็คือยติุ หยดุการทาํบาปทาํกรรม

ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป ในเม่ือเราหยดุโดยเด็ดขาดแลว้ก็ไดช่ื้อวา่

เป็นการตดักรรมตดัเวร  
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สงสยัมัย้ ทาํไมพระพทุธเจา้จงึสอนใหเ้รารกัษาศีล ๕ มาทาํ

ความเขา้ใจผลประโยชนข์องการรกัษาศีล ๕ ในปัจจบุนันีใ้หม้นั

ชดัๆซกัหน่อย เราจะไม่ตอ้งเกิดความทอ้แทท่ี้จะรกัษาศีล ๕ 

พระพทุธเจา้พระองคมี์ความปรารถนาท่ีจะปอ้งกนัไมใ่หม้นษุย์

เกิดมีการฆา่กนั คนไมมี่ศีล ๕ เป็นเหตใุหฆ้า่กนั เราฆา่เขา เขา

ตอ้งพยายามฆา่เรา เราลกัของเขา ขโมยของเขา เขาก็พยายาม

โตต้อบเรา เราข่มเหงนํา้ใจเขา กาเมสมุิจฉาจาร เคา้พยาบาท

เคียดแคน้ เคา้ก็ฆา่เอา เราไปโกหกหลอกลวงเคา้ใหเ้คา้เสีย

ทรพัยส์มบติัเกียรติยศช่ือเสียง เคา้โกรธ เคา้ก็ฆา่เอา สรุาเมาลง

ไปแลว้คมุสติไม่อยู่ ประเด๋ียวพาลพาโลทะเลาะกนั เด๋ียวก็ไดฆ้า่

กนั น่ีเรื่องของเรื่องเป็นอยา่งนี ้อนันีเ้ป็นผลประโยชนท่ี์เราจะ

มองเหน็ไดใ้นปัจจบุนั  

เม่ือเรามีศีล ๕ เราไม่ฆา่ข่มเหงเบยีดเบียนซึง่กนัและกนั มนั

ก็มีแตค่วามรกั พระพทุธเจา้ตอ้งการใหม้นษุยมี์ความรกักนั และ

อีกอย่างหนึ่งเพ่ือจะใหม้นษุยท์ัง้หลายเน่ีย ยดึเอาธรรม ๕ ขอ้นี ้
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เป็นขอบเขตของการใชกิ้เลสใหเ้กิดประโยชนโ์ดยความเป็น

ธรรม  

ญาติโยมพากนัมารกัษาศีลฟังธรรม อะไรพามา ความอยาก

ใช่ไหม อยากไดค้ณุธรรม อยากไดดิ้บไดดี้ อยากไดส้วรรค ์อยาก

ไดนิ้พพาน อยากไดบ้ตุร ความอยากตวันีคื้อความโลภ มนัคอย

กระตุน้เตือนใจของเราใหเ้กิดความอยากไดอ้ยากดีอยากมี

อยากเป็น กิเลสตวัเป็นเคา้มลูในจิตในใจของเราน่ีคือโลภโกรธ

หลง เช่ือวา่ทกุคนไดฟั้งเทศนพ์ระท่ีท่านแนะนาํใหล้ะโลภโกรธ

หลงกนัมา และเราเช่ือมั่นวา่เราพยายามท่ีจะละโลภ โกรธ หลง

ใหไ้ด ้แตเ่สรจ็แลว้มนัก็ไมมี่ทาง มนัคลา้ยๆกบัวา่เป็นภาระจาํ

ยอมท่ีจะอยู่ดว้ยกนัจนชั่วชีวติ ถา้หากเราละไดต้ามคาํแนะนาํ

ของพระ โอ มนัก็ดีวิเศษนกัหนา อาตมาเองก็อยากละเต็ม

ประดา แตบ่างครัง้มนัก็ยงัฟุง้ขึน้มาอยู่เหมือนกนั ก็แสดงวา่มนั

ยงัละไม่ได ้ 

ทีนีเ้รามาปรกึษาหารอืกนัลองดวูา่ ในเม่ือกิเลส โลภ โกรธ 

หลง มนัมีอยู่ในใจเราละไม่ได ้เราจะทาํอยา่งไรตอ่ไป เอา้ 
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อาตมาก็โลภ ก็โกรธ ก็หลง ญาติโยมก็โลภ ก็โกรธ ก็หลง พากนั

โลภ โกรธ หลง เวียนวา่ยตายเกิดในวฏัสงสาร อนันีห้ละนบัไม่

ถว้นไม่รูก่ี้ภพก่ีชาติกนัมาแลว้ แลว้มาปัจจบุนันีเ้ราก็พยายามท่ี

จะละกิเลสโลภ โกรธ หลงกนั แตเ่สรจ็แลว้มนัก็ยงัละไม่ได ้อา้ว 

ถา้เราละไม่ได ้เราจะหาประโยชนจ์ากมนั พอมีทางมัย้ เอาอย่าง

นีดี้มัย้ ช่างมนัเหอะ มนัมีอยูใ่นจิตในใจ เอาไวน้ัน้ แตว่า่เรา

พยายามหาทางท่ีจะใชม้นัใหเ้กิดประโยชนโ์ดยความเป็นธรรม 

โลภ โกรธ หลงมีอยู่ เอาไวใ้หม้นักระตุน้เตือนความรูส้กึของเรา

ใหเ้กิดความทะเยอทยานในความอยากได ้อยากดี อยากมี 

อยากเป็น คนเราทกุคนมีสิทธิเสรภีาพในการท่ีจะแสวงหาลาภ 

ยศ สรรเสรญิ สขุและอาํนาจดว้ยกนัทัง้นัน้ ความอยากความ

ตอ้งการเหลา่นัน้ มนัก็อาศยัความโลภเป็นส่ิงกระตุน้เตือนใหเ้รา

เกิดมีความอยากเป็นเช่นนัน้  

ถา้หากวา่เราใชค้วามอยาก หรอืความโลภโดยไม่ผิด

ศีลธรรม โดยไม่ผิดกฏหมาย โดยไม่ทาํใหใ้ครเดือดรอ้น ในท่ีสดุ

ตวัเองก็ไม่เดือดรอ้นเพราะการใชค้วามโลภนัน้ เพราะเราใช้
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อย่างมีขอบเขต ขอบเขตท่ีจะพงึใชใ้หเ้กิดประโยชนโ์ดยความ

เป็นธรรมก็คือศีล ๕ อีกนั่นแหละ เพราะฉะนัน้เป็นอนัไดใ้จความ

วา่ กิเลสมีปลอ่ยใหม้นัมีไป ในขณะท่ีเรายงัละไม่ได ้แตเ่ราตอ้ง

พยายามด ูดใูหม้นัรูว้า่เรามีกิเลสตวันีจ้รงิหรอืเปลา่ โลภ โกรธ 

หลงยงัมีอยู่ในจิตในใจของเราหรอืเปลา่ ในเม่ือรูว้า่มี ก็ลอง

ละๆๆด ูลองทาํทีจะขบัไลม่นัลองไปด ูถา้เห็นวา่มนัไลไ่มไ่ด ้ขบั

ออกไปไม่ได ้ละไม่ได ้ก็ตอ้งพยายามหาทางใชม้นัใหถ้กูทาง  

กฏเกณฑท่ี์เราจะใชกิ้เลสอยา่งนีไ้ม่ใหเ้กิดโทษก็คือศีล ๕ 

นั่นเอง แน่ะ พดูไปพดูมาก็ไม่หนีศีล ๕ อีก ประเด๋ียวผูฟั้งก็จะมา

คิดวา่ “พระองคนี์เ้อาแตเ่รื่องศีล ๕ มาเทศน ์ศีล ๕ นะ่มนัเรื่อง

ภมูิต ํ่าๆ” ประเด๋ียวจะเขา้ใจกนัอยา่งนัน้ ท่ีพดูเช่นนีก็้เพราะบาง

ทีญาติโยมก็อาจจะพยายามท่ีจะละความโลภ ความโกรธ ความ

หลงอยา่งเต็มประดา แตเ่สรจ็แลว้ทาํไมยงัละไม่ได ้บางทีบาง

ท่านเพ่ือนฝงูชวนเขา้วดัเขา้วา ก็บอกวา่ฉนัยงัเขา้ไม่ได ้เพราะยงั

โลภ ยงัโกรธ ยงัหลง คือคนท่ียงัโลภ ยงัโกรธ ยงัหลงนั่นแหละ 

ยิ่งเขา้วดัดี ถา้หมดโลภ โกรธ หลงแลว้ เขา้ไปเสียเวลาทาํไม๊ 
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เพราะเรายงัไม่หมดโลภ โกรธ หลง เราจงึพยายามท่ีจะเขา้วดั 

เขา้วดัเพ่ือหาหลกัธรรม มาเป็นหลกัปฏิบติั เพ่ือเป็นการบั่นทอน

กาํลงัของกิเลสโลภ โกรธ หลง ใหน้อ้ยลง  

เพราะฉะนัน้ผูท่ี้ยงัมีโลภ มีโกรธ มีหลงอยู ่แตพ่ยายามใช้

โลภ โกรธ หลง ใหเ้กิดประโยชนโ์ดยไม่ใหผิ้ดศีล ๕ ขอ้ใดขอ้หนึ่ง 

ผูน้ัน้ไดช่ื้อวา่เป็นผูไ้ดป้ฏิบติัเพ่ือบั่นทอนกาํลงัของกิเลสให้

นอ้ยลง เพราะฉะนัน้จงึเป็นอนัไดใ้จความวา่ ศีล ๕ เน่ียนอกจาก

จะเป็นอบุายตดัทอนผลเพิ่มของบาปกรรม ยงัเป็นอบุายบั่นทอน

กาํลงัของกิเลส และเป็นขอบเขตของการใชกิ้เลสใหเ้กิด

ประโยชนโ์ดยความเป็นธรรม  

และอีกอย่างหนึ่ง ศีล ๕ น่ีจะเป็นคณุธรรมปรบัพืน้ฐาน

ความเป็นมนษุยใ์หส้มบรูณ ์เคยคิด เคยพจิารณาดจูิตใจตวัเอง

บา้งมัย้ อาตมาเคยดตูวัเอง เคยพิจารณาดตูวัเอง ในบางครัง้ก็

รูส้กึวา่ตวัเองเน่ียกลายเป็นสตัวเ์ดรจัฉาน บางครัง้ก็เหน็วา่

ตวัเองเป็นเปรต บางครัง้ก็เหน็วา่ตวัเองเป็นเทวดา บางครัง้ก็เหน็

ตวัเองวา่เป็นมนษุย ์อนันีเ้พราะอาศยัหลกัมาพิจารณาดวูา่ขณะ
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ใดท่ีจิตใจของเราเกิดความโหดเหีย้มเพราะอาํนาจแหง่ความ

โกรธ ความโลภ ความหลง แลว้ก็คิดแตจ่ะทาํอะไรลงไปโดย

ไม่ไดค้าํนงึถงึศีลธรรมและกฏหมายปกครองบา้นเมือง อยากจะ

ทาํอะไรก็นกึทาํลงไป ถงึแมไ้ม่ทาํแตใ่จก็นกึอยากจะทาํ ส่ิงท่ีนกึ

อยากจะทาํนัน้ มนัไม่มีศีลมีธรรมในขณะนัน้ ในขณะนัน้จงึรูส้กึ

วา่ ออ้ เราน่ีแหละ จิตใจของเราบางครัง้มนัยงัเป็นสตัวเ์ดรจัฉาน

อยู่น่ี  

อนันีเ้ป็นการพิจารณาตวัเอง เรื่องของอาตมาเองนะ ไมไ่ด้

แกลง้วา่โยม ในบางครัง้จิตใจมนัรูส้กึวา่มี หริิ ความละอายบาป 

มีโอตตัปปะ ความสะดุง้กลวัตอ่บาป แมแ้ตคิ่ดจะบาปในท่ีลบัท่ี

แจง้มนัก็ไม่คิด มนัมีคณุธรรมอนันีอ้ยู่ในใจ ในขณะนัน้ก็รูส้กึวา่ 

เออ หิรโิอตตปัปะมนัเป็นคณุธรรมท่ีทาํคนใหเ้ป็นเทวดา ก็รูส้กึ

วา่ ออ้ เวลานีเ้ราเป็นเทวดา  

บางทีมนัเกิดขีเ้กียจขีค้รา้นขึน้มา เวลาไหวพ้ระสวดมนต ์

มนัก็ไม่อยากทาํ นั่งสมาธิ มนัก็ไม่อยากทาํ มนัไม่เอาไหน 

ประโยชนต์นไม่คาํนงึ ประโยชนท์่านไม่เหลียวแล ทอดอาลยั
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ตายอยากในชีวิต ในชว่งนัน้ก็รูส้กึตวัวา่ ออ้ ตอนนีเ้รากาํลงัเป็น

เปรต เพราะเปรตแปลวา่ผูล้ะไปแลว้  

บางทีจิตใจมนัก็รูส้กึวา่ เออ มีความเมตตา มีความ

เอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ มีความรกัความสงสารในเพ่ือนมนษุยแ์ละสตัว์

เดรจัฉานดว้ยกนั ไม่คิดท่ีจะทาํอะไร ในขณะนัน้ก็รูส้กึวา่ตวัเอง

เป็นมนษุยโ์ดยสมบรูณ ์ 

อนันีคื้อพืน้ฐานท่ีเป็นหลกัใหเ้ราพิจารณาตวัเองวา่เราเป็น

อะไร เราจะไดรู้ข้อ้บกพรอ่งของตวัเอง เราจะไดรู้ข้อ้บกพรอ่งของ

ตวัเองแลว้จะไดเ้พิ่มเติมใหอ้ยู่ในระดบัพอดิบพอดี สว่นไหนขาด

ก็จะไดเ้พิ่มขึน้ สว่นไหนเกินก็จะไดต้ดัทอนลงใหพ้อดี ใหรู้ว้า่

จิตใจของเราน่ีมนัมีอะไรเป็นอะไรอยู่ เราจะไดรู้จ้กัจดุสาํหรบัแก้

จิตใจของเรา ถา้เรามองไม่เห็นตวัของเราเอง เห็นใจของเราเอง 

เราก็ไม่มีทางแก ้ 

แตอี่กอย่างหนึ่ง ประการสดุทา้ย ศีล ๕ ประการนีเ้ป็น

คณุธรรมท่ีเป็นมลูฐานใหเ้กิดการปกครองแบบประชาธิปไตย 

เพราะการไมฆ่า่ หลกัประชาธิปไตยตอ้งเคารพสิทธิมนษุยชน 
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การไม่ฆา่ก็เคารพชีวิตความเป็นอยู่ การไมล่กัขโมยจีป้ลน้ฉอ้โกง 

ก็เคารพสิทธิความมีสมบติัของคนอ่ืน การไม่ประพฤติผิด

กาเมสมุจิฉาจาร การไม่โกหกหลอกลวง การไม่มวัเมาในส่ิงท่ีจะ

ทาํใหเ้ราเสียผูเ้สียคน ก็เป็นการเคารพสิทธิของคนอ่ืนและตวัเอง

ดว้ย ดงันัน้ศีล ๕ ประการนี ้ไม่เฉพาะแตช่าวพทุธเทา่นัน้จะมี

ความเขา้ใจถงึประโยชน ์ชางตา่งประเทศเคา้ก็เขา้ใจดี อย่างเช่น

องคก์ารสหประชาชาติประกาศออกมาเป็นหลกัปฏิบติัวา่ดว้ย

การเคารพสิทธิมนษุยชน พจิารณาดแูลว้ก็คือศีล ๕ เราดีๆน่ีเอง 

อา้ว บดันีพ้ดูถึงเรื่อศีล ๕ น่ีเห็นจะพอสมควรแก่กาลเวลา ที

นีถ้า้หากสมมติุวา่เราจะมายดึเอาแตศี่ล ๕ น่ีหละมาเป็นหลกั

ปฏิบติั ญาติโยมบางคนโดยเฉพาะโยมผูห้ญิง เราเป็นผูห้ญิงไม่

มีโอกาสท่ีจะบวชเป็นพระเป็นเณร ไม่มีโอกาสท่ีจะหม่ผา้กาสาว

พกัตร ์กลวัวา่ปฏิบติัแลว้ไม่ถึงมรรคผลนิพพาน อย่าไปเขา้ใจผิด 

ไดก้ลา่วแลว้วา่ศีล ๕ เป็นพืน้ฐานใหเ้กิดคณุงามความดี เม่ือเรา

รกัษาศีล ๕ ใหบ้รสิทุธ์ิบรบิรูณดี์ ศีลอ่ืนๆมนัจะเพิ่มขึน้มาเอง 
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อย่าวา่แตศี่ล ๑๐ ๒๒๗ มนัจะเพิ่มขึน้มาเป็นหม่ืนๆศีล ลา้นๆศีล 

เพราะทกุส่ิงทกุอย่างมนัเป็นปกติดีแลว้ กายก็สงบ วาจาก็สงบ  

เพราะปราศจากโทษนัน้ๆ เม่ือเราปราศจากโทษนัน้ๆก็เป็น

เหตเุป็นปัจจยัใหใ้จมีความสงบดว้ย ใจสงบเพราะเกิดจากศีล

เน่ีย เกิดจากการรกัษาศีลใหบ้รสิทุธ์ิเน่ียมนัคืออะไร เพราะเรา

ไม่ไดก้่อกรรมทาํเข็ญใหใ้ครเดือดรอ้น ความหวาดระแวงวา่ใคร

จะมาประทษุรา้ยเราย่อมไมมี่ จะหลบัก็สบาย จะต่ืนก็สบาย จะ

ไปไหนมาไหนก็ไม่ตอ้งมีมือปืนคอยคุม้กนั เพราะเรามีศีล ๕ 

บรสิทุธ์ิบรบิรูณดี์แลว้ แลว้มนัก็เป็นเหตใุหเ้กิดมีใจสงบ เรยีกวา่

ใจสงบดีไม่หวาดระแวงตอ่พษิภยัตา่งๆ มนัก็เป็นจดุเริม่ของ

สมาธิ ศีลอบรมสมาธิ บดันีท้่านทัง้หลายมีศีลบรสิทุธ์ิบรบิรูณ์

ตามขัน้ตามภมูิของตนแลว้ เรามาคยุกนัเรือ่งสมาธิ ลองดบูา้ง 

เผ่ือจะเป็นประโยชนแ์ก่ทา่นผูฟั้งบา้ง 

ถา้หากเขา้ใจวา่เรื่องของสมาธิน่ี เขา้ใจวา่ท่านทัง้หลายคง

ไดย้ินไดฟั้งและฝึกปฏิบติัมาจนคลอ่งตวัจนชาํนิชาํนาญ บาง

ท่านอาจจะมีจิตสงบรูธ้รรมเห็นธรรม หรอืขจดักิเลสออกไปจาก
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จิตของตนเองไดม้ากเป็นกอบเป็นกองแลว้ หลกัและวิธีการทาํ

สมาธินัน้ เขา้ใจวา่ท่านไดฟั้งและก็ไดร้บัการอบรมจากครูบา

อาจารยม์าแลว้ แตข่อสรุปสัน้ๆวา่วิธีการทาํสมาธินัน้คือการทาํ

จิตใหมี้ส่ิงรู ้ทาํสติใหมี้ส่ิงระลกึ อนันีเ้ป็นหลกักลางๆ  

เม่ือเราทาํอะไร นกึถงึอะไรใหมี้สติสมัปะชญัญะ หลกั

บรกิรรมภาวนาหรอืหลกัพิจารณาอะไรตา่งๆ ซึง่เราไดย้ินไดฟั้ง

กนัวา่ การปฏิบติัสมาธิคือการปฏิบติัสมถกรรมฐาน วิปัสสนา

กรรมฐาน เราไดย้ินไดฟั้งกนัมาแลว้ ทีนีบ้างทา่นฝึกสมาธิหรอื

สอนสมาธิก็ไปติดวิธีการมากเกินไป คาํวา่สมถะ เป็นช่ือของ

วิธีการ วิปัสสนาเป็นช่ือของวธีิการ แตก่ารทาํสมาธิคือทาํจิตให้

มีส่ิงรู ้ทาํสติใหมี้ส่ิงระลกึ เม่ือเราบรกิรรมภาวนาพทุโธก็ดี ยบุ

หนอพองหนอก็ดี สมัมาอรหงัก็ดี ส่ิงดงักลา่วนัน้เป็นอารมณส่ิ์งรู ้

ของจิต ถา้เรามีสติสาํทบัเขา้ไป ส่ิงนัน้ก็เป็นท่ีตัง้ของสติ  

เพราะฉะนัน้การปฏิบติัแบบสมถะก็ทาํจิตใหมี้ส่ิงรู ้ทาํสติให้

มีส่ิงระลกึ เป็นช่ือของวธีิการบรกิรรมภาวนาปฏิบติัดว้ยวิธีของ

สมถะ เพง่กสิณปฏิบติัดว้ยวิธีของสมถะ หรอืการเจรญิอารมณ์
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สมถกรรมฐาน ๔๐ ประการนัน้ ปฏิบติัตามวิธีการของสมถะ แต่

ถา้เรากาํหนดจิตพิจารณาโน่นน่ี พิจารณารูปนาม รูปนามๆ 

อย่างท่ีทา่นพระคณุเจา้เทศนไ์ปกอ่นนัน้ เรยีกวา่ปฏิบติัตาม

วิธีการของวิปัสสนา ทัง้สองอย่างนีเ้ป็นอบุายวธีิปฏิบติั เพ่ือทาํ

จิตใหส้งบเป็นสมาธิมีปีติ มีวติก วิจาร ปีติ สขุ เอกคัคตา เพ่ือจะ

ใหเ้กิดสติปัญญารูแ้จง้เหน็จรงิในธรรมตามความเป็นจรงิ 

เพราะฉะนัน้นกัปฏิบติัอย่าไปติดวิธีการ  

แมว้า่ท่านผูใ้ดอาจจะคิดวา่ เราไม่มีเวลาท่ีจะมานั่งสมาธิ 

บรกิรรมภาวนาพทุโธ สมัมาอรหงั ยบุหนอพองหนอ ลองปฏิบติั

อย่างนีด้ ูยืน เดิน นั่ง นอน รบัทาน ด่ืม ทาํ พดู คิด เป็นอารมณ์

จิต เม่ือเราเดินมีสติรู ้ยืนมีสติรู ้นั่งมีสติรู ้นอนมีสติรู ้รบัทาน ด่ืม 

ทาํ พดู คิด มีสติรู ้เพราะส่ิงเหลา่นีเ้ป็นอารมณจ์ิต ทาํไมจงึวา่

เป็นอารมณจ์ติ เรายืนไดเ้พราะจิตสั่ง นั่งไดเ้พราะจิตสั่ง นอนได้

เพราะจิตสั่ง เดินไดเ้พราะจติสั่ง รบัทาน ด่ืม ทาํ พดู คิดไดเ้พราะ

จิตสั่ง เพราะฉะนัน้เรามาฝึกสติสมัปะชญัญะของเราใหรู้อ้ยู่ท่ียืน 

เดิน นั่ง นอน พดู คิด อนัเป็นเรื่องชีวิตประจาํวนั เป็นอารมณ์
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ปัจจบุนั เป็นปัจจบุนัธรรม จติรูส่ิ้งใดส่ิงนัน้เป็นอารมณส่ิ์งรูข้อง

จิต เม่ือมีสติสาํทบัเขา้ไปส่ิงนัน้เป็นท่ีตัง้ของสติ น่ียดึเอากนั

อย่างนี ้มนัจงึจะไม่สบัสน  

แตห่ากวา่ท่านผูใ้ดมีเวลาพอท่ีจะไปนั่งสมาธิบรกิรรม

ภาวนาดงัท่ีกลา่วแลว้นัน้ก็ทาํ ถา้หากวา่ไม่มีเวลาทาํ ก็พยายาม

ฝึกสติ ฝึกสติอย่างเดียวเท่านัน้ ถา้ทา่นจะสงสยัขอ้งใจวา่ ถา้จะ

ไม่นั่งสมาธิ เพียงแตฝึ่กสติอยู่กบัการยืน เดิน นั่ง นอน รบัทาน 

ด่ืม ทาํ พดู คิด เท่านัน้ จิตจะสงบเป็นสมาธิไดไ้หม ขอตอบ

ยืนยนัวา่ได ้ขอใหท้าํจรงิ  

ท่านอาจารยเ์สารซ์ึง่เป็นอาจารยใ์หญ่ของพระธุดงค์

กรรมฐานในสายตะวนัออกเฉียงเหนือ ทา่นบอกวา่เวลานีจ้ิตขา้

มนัไม่สงบ มีแตค่วามคิด พอถามวา่ “จิตเส่ือมหรอืเป็นอยา่งไร

ท่านอาจารย”์ เอา้ ถา้มนัเอาแตส่งบอย่างเดียว มนัก็ไม่กา้วหนา้ 

เพราะฉะนัน้อย่าลืมนกึถงึหลกัท่ีวา่  

สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปผฺโล โหต ิมหานิสโํส  

สมาธิปริภาวติา ป�ญฺา มหปผฺลา โหต ิมหานิสสํา 
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ป�ญฺาปริภาวิต ํจติตฺ ํสมมฺเทว อาสเวห ิวิมุจจฺต ิ

ศีลอบรมสมาธิ สมาธิอบรมปัญญา ปัญญาอบรมจิต 

เพราะฉะนัน้ในเม่ือเรามีศีลบรสิทุธ์ิสะอาดดีแลว้ สมาธิก็คือการ

ฝึกสติ ผูท่ี้เคยทาํสมาธิภาวนาจิตสงบจนกระทั่งตวัหาย จนรูส้กึ

วา่มีแตจ่ิตดวงเดียวใสสวา่งอยู่ ในเม่ือจิตถอนออกมาจากสมาธิ 

หรอืทาํหนกัๆเขา้จิตมนัจะไมเ่ขา้ไปสูค่วามสงบเช่นนัน้ เม่ือ

สมาธิมีพลงัแก่กลา้ดีแลว้ ทาํใหส้ติสมัปะชญัญะดีขึน้ แลว้มนัจะ

ออกมากาํหนดอยู่กบัการยืน เดิน นั่ง นอน รบัทาน ด่ืม ทาํ พดู 

คิด ตลอดเวลา ไม่วา่เราจะขยบัไปทางไหน สติจะมาทาํหนา้ท่ี 

เวลาทาํงานสติอยู่กบังาน เวลาเดินสติอยูก่บัเดิน เวลานั่งสติอยู่

กบันั่ง รบัทาน ด่ืม ทาํ พดู คิด สติอยู่กบัส่ิงนัน้ๆอยู่ตลอดเวลา  

พอเสรจ็แลว้เรามีสติอยู่ตลอดเวลา เราก็มีความรูส้กึสาํนกึ

ผิดชอบชั่วดี บคุคลผูท่ี้มีความรูส้กึสาํนกึผิดชอบชั่วดี เคา้จะมี

ความตัง้ใจอยูเ่สมอวา่ ฉนัจะละชั่ว ประพฤติดี ทาํจิตใจให้

บรสิทุธ์ิ ทีนีศี้ลท่ีเรามีแลว้บรสิทุธส์ะอาดดีแลว้ หมดปัญหา 

ตอ่ไปทาํใจใหม้นัมีความมั่นคงตอ่การกาํหนดรูอ้ารมณจ์ิตใน
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ปัจจบุนัใหม้ากๆ ยืน เดิน นั่ง นอน รบัทาน ด่ืม ทาํ พดู คิด เป็น

อารมณปั์จจบุนั เม่ือเรามีสติรูพ้รอ้มอยู่กบัอารมณปั์จจบุนัน่ี จิต

มีส่ิงรู ้สติมีส่ิงระลกึ กาํหนดก็รูก้นัอยู่ตลอดเวลาย่อมไดพ้ลงังาน

ทางสติ  

เม่ือสติมีพลงัแก่กลา้ขึน้จะกลายเป็นปัญญา แลว้สามารถท่ี

จะกาํหนดหมายรูก้ารยืน เดิน นั่ง นอน รบัทาน ด่ืม ทาํ พดู คิด 

วา่ไม่เทีย่ง เป็นทุกข ์เป็นอนัตตา เพราะเรามีเปล่ียนแปลงอยู่

เสมอน่ี ทีนีถ้า้หากวา่ส่ิงใดมนัมาขดัใจ เกิดความยนิดี เกิดความ

ยินรา้ย แลว้ก็เกิดความดีใจเสียใจ ความดีใจเสียใจนัน้คือการ

แสดงออกซึง่ความทกุขใ์จ ทกุขใ์จปรากฏขึน้ ผูมี้สติสมัปะ

ชญัญะมีปัญญาสามารถกาํหนดรูต้วัทกุขน์ัน้ น่ีคือทุกขอริยสัจ

ท่ีพระพทุธเจา้ตรสัรู ้ 

ทีนีถ้า้เราฝึกหดัมีสติสมัปะชญัญะ ทกุขเ์กิดขึน้ สขุเกิดขึน้ 

ทกุขด์บัไป สขุดบัไป ทกุขเ์กิดขึน้ หรอืสขุทกุขเ์กิดสลบักนัไปอยู่

ตลอดเวลา ผูมี้สติปัญญาจะกาํหนดรูว้า่ นอกจากทกุขไ์ม่มีอะไร

เกิด นอกจากทกุขไ์ม่มีอะไรดบั แลว้ก็จะเกิดความรูจ้รงิเห็นแจง้
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วา่ ย ํก�ิจฺ ิสมุทยธมมฺ ํสพพฺนฺต ํนิโรธธมฺมนนฺต ิ(ยงั กิญจ ิ

สมทุยธมัมงั สพัพนัตงั นิโรธะธมัมนัติ) ส่ิงใดส่ิงหนึ่งเกิดขึน้เป็น

ธรรมดา ส่ิงนัน้ดบัไปเป็นธรรมดา ย ํกิ�จฺ ิสมุทยธมฺม ํนั่นจดุ

สดุยอดของการรูธ้รรมเห็นธรรมอนัละเอียดในจติ มีแตเ่กิดดบั 

เกิดดบั เกิดดบัอยู่นั่นแหละ  

ทีนีใ้นขณะใดจิตมีความสมัพนัธก์บักายอยู่ เคา้ก็จะมองเห็น

สขุทกุขคื์อสขุเวทนา ทกุขเวทนาท่ีเกิดกบักาย ช่วงใดท่ีจิตไป

กาํหนดดแูตจ่ิตอย่างเดียว ไม่เก่ียวพนักบัรา่งกายก็เป็นการ

กาํหนดรูจ้ิต เรยีกวา่ จติตานุปัสสนา ถา้จิตไปกาํหนดรูธ้รรมท่ี

เป็นนิวรณห์รอืกศุลและอกศุล หรอืกาํหนดรู ้ปีติ สขุ เอกคัคตา 

ซึง่เกิดขึน้ภายในจิตก็เรยีกวา่ ธัมมานุปัสสนา สตปัิฏฐาน  

ดงันัน้ผูท่ี้มาบรกิรรมภาวนาพทุโธๆๆ หรอืทาํสติตามรู้

อารมณจ์ิตของตนก็ดี หรอืบรกิรรมภาวนาอย่างอ่ืน พิจารณา

อย่างอ่ืนก็ดี ในเม่ือพจิารณาหนกัๆเขา้ ก็ไดก้ลา่วแลว้วา่

ธรรมชาติของจิต ถา้จิตมีส่ิงรู ้สติมีส่ิงระลกึ ก็จะเพิ่มพลงังานขึน้

ทกุที ในเม่ือเพิ่มพลงังานหนกัขึน้ๆ สติสมัปะชญัญะก็ดี จิตก็มี
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ความมั่นคง วา่ทกุส่ิงทกุอยา่งพรอ้ม จิตก็จะมีการสงบวบูลงไป 

น่ิง สวา่ง มีปีติ มีความสขุ มีความเป็นหนึง่สบาย จกฺขุ ํอุทปาท ิ

(จกัขงุ อทุะปาทิ) จิตสงบน่ิงสวา่งไสว จกัษุบงัเกิดขึน้แลว้ 

ขณะนีจ้ิตอยู่ในฌาณท่ี ๑ ยงัมีวิตก วิจาร จิตไหวเกิดความรู้

ความคิดอา่นขึน้มา มีสติกาํหนดรู ้ ญาณ ํอุทปาท ิ(ญาณงั อุ

ทะปาทิ) ความคิดความอา่นความรูธ้รรมะท่ีผดุขึน้เรยีกวา่อทุาน

ธรรม เป็นป�ญฺา อุทปาท ิ(ปัญญา อทุะปาทิ) ทีนีส้ติสมัปะ

ชญัญะท่ีรูพ้รอ้มอยู่โดยอตัโนมติั อะไรเกิดขึน้ดบัไปก็รูห้มด 

ความรูแ้จง้เหน็จรงิเรยีกวา่ วิชฺชา อุทปาท ิในเม่ือวิชชา อทุ

ปาท ิบงัเกิดขึน้ รูแ้จง้เห็นจรงิ หายสงสยัขอ้งใจ จิตตดักระแส

แห่งวิตก วจิาร วิ่งเขา้ไปสู ่เอกคัคตา จิตสงบละเอียด กาย

หายไปหมด ยงัเหลือแตจ่ิตดวงเดียวลอยเดน่อยู่  

ในช่วงนีจิ้ตมีแต ่รู ้ต่ืน เบิกบาน ความรูน่ี้ไดต้ดัขาดไป

หมดแลว้ จิตวิ่งเขา้ไปสูส่มาธิขัน้ละเอียด ถา้จะวา่โดยจติก็

เรยีกวา่ อัปปนาจติ วา่โดยสมาธิเรยีกวา่ อัปปนาสมาธิ วา่

โดยฌาณ เรยีกวา่ อัปปนาฌาณ หรอืจะเรยีกวา่ฌาณท่ี ๔ 
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เพราะฉะนัน้การบรกิรรมภาวนาก็ดี การพจิารณาอะไรก็ดี ใน

เม่ือจิตมนัตดัขอ้สงสยัขอ้ขอ้งใจ ปลอ่ยวางวิตก วิจาร ปีติ สขุ 

แลว้วิ่งไปสูเ่อกคัคตา มนัก็จะมีสภาวะเป็นอย่างนี ้ 

เพราะฉะนัน้อนันีอี้กอนัหนึง่ท่านทัง้หลายผูภ้าวนาน่ี ส่ิงท่ี

ควรจะระมดัระวงัสาํหรบัเรือ่งความเป็นไปของสมาธิตาม

ขัน้ตอนนัน้ๆ ท่านทัง้หลายฟังมามากแลว้ จะไมก่ลา่วถึง จะขอ

เตือนส่ิงท่ีอาจจะทาํใหเ้ราเขา้ใจผิด ความเขา้ใจผิดอนันัน้บางที

ก็เป็นพิษเป็นภยั หรอืเป็นภยัอย่างรา้ยแรง เชน่อยา่งในขณะท่ี

เราภาวนาแลว้ จิตของเราสงบน่ิงเป็นสมาธิ มีปีติ มีความสขุ

สบาย แตม่าภายหลงัน่ี จิตมนัไม่คอ่ยสงบเสียแลว้ จะกาํหนด

หรอืไม่กาํหนด มนัก็มีสมาธิออ่นๆอยู่ แตม่นัก็มีความรู ้ความคิด

ผดุออกมาไมห่ยดุหย่อย ยืน เดิน นั่ง นอน รบัทาน ด่ืม ทาํ พดู 

คิด มนัมีสติอยู่ รูอ้ยู่ เหน็อยู ่มีอยู่ เป็นอยูต่ลอดเวลา เม่ือก่อนนี ้

จิตสงบดีจนกระทั่งตวัหาย แตเ่วลานีไ้ม่คอ่ยสงบ แตค่วามคิด

มนัเกิดขึน้อยู่เรื่อย คิดแลว้ก็ทาํใหส้มองปลอดโปรง่ มีสติสมัปะ
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ชญัญะ ยิ่งคิดจิตยิ่งสบาย ยิ่งคิดจิตยิ่งผ่องสบาย ยิ่งคิดยิ่งมีปีติ 

และความสขุ  

บางทีอาจจะไปถามใครซกัคนหนึ่ง ทาํไมหนอ เม่ือก่อนนี ้

สมาธิจิตสงบสวา่งไสวดี แตเ่วลานีมี้แตส่งบนิดหน่อย มีแต่

ความคิดฟุง้ๆๆขึน้มา ไปถามคนไม่รูเ้รื่อง ประเด๋ียววา่เด๋ียวคณุ

เป็นโรคประสาทตาย อยา่ลืมวา่สมาธิอบรมปัญญา ในเม่ือมี

สมาธิแลว้ มีสติสมัปะชญัญะสมบรูณแ์ลว้ สมาธิกบัตวัสตินั่น

แหละมนับนัดาลใหเ้กิดปัญญา ปัญญาก็คือความคิด ความคิด

ท่ีมีสติรูท้นัอยูท่กุขณะจติเรยีกวา่ปัญญาในสมาธิ อนันีข้อทาํ

ความเขา้ใจไวก้่อน ถา้ใครเป็นอย่างนีแ้ลว้อย่าไปสงสยั 

เพราะฉะนัน้ในช่วงแหง่การปฏิบติัเราจงึถือคติ ถือเคลด็อย่างนี ้

ขณะท่ีบรกิรรมภาวนาพทุโธๆๆๆ อยู่ ถา้จิตทิง้พทุโธป๊ับ ไปคิด

อย่างอ่ืน ปลอ่ยใหม้นัคิดไปเถอะ แตใ่หมี้สติตามรูไ้ป และในช่วง

ใดท่ีจิตมนัคิดขึน้มาเอง คิดอย่างรัง้ไม่อยู่ ก็ปลอ่ยใหม้นัคิดไป 

อย่าไปเขา้ใจวา่จิตฟุ้งซา่น  
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ความสงบของจิตมีอยู่สองอย่าง อยา่งหนึง่สงบน่ิงโดยไม่มี

อะไร อีกอย่างหนึง่น่ีความคิดมนัฟุง้ๆๆขึน้มาอยู่เสมอ แตว่า่จิต

เป็นกลางโดยเท่ียงธรรม อยา่งดีก็ทาํใหมี้ปีติ มีความสขุ เพราะ

ความคิดนัน้ ในลกัษณะอย่างนีก็้ควรปลอ่ยใหม้นัคิดไป อย่าไป

หา้ม อย่าใหแ้ตม่นัหยดุน่ิงอย่างเดียว อนันีพ้งึสงัเกตไวอ้ย่างนี ้ 

และอีกประการหนึ่งสว่นใหญ่คนท่ีภาวนาแลว้จิตสงบสวา่ง 

กระแสจิตสง่ออกไปขา้งนอก บางทีก็ไปเหน็ภาพนิมิตตา่งๆ ภาพ

นิมิตเป็นคนเป็นสตัว ์เทวดา อินทร ์พรหม ยม ยกัษ ์บางทีก็เห็น

พระพทุธเจา้เสด็จมา อืม ดีใจ เพราะพระพทุธเจา้เสด็จมาแลว้ 

พระองคจ์ะมาโปรดเราแลว้ๆ จิตสาํนกึมนัรายงานออกมาอย่าง

นัน้ บางทีก็เผลอไปนอ้มจิตนอ้มใจเอาพระพทุธเจา้เขา้มา บางที

อาจจะนกึวา่ อืม ใหพ้ระพทุธเจา้มาเหยียบบนบา่เบือ้งขวา พอ

นกึอยา่งนัน้ จะปรากฏวา่พระพทุธเจา้กา้วเขา้มาเหยียบบา่เบือ้ง

ขวา แลว้ผูอ้าราธนาพระพทุธเจา้มานั่น บา่ขวาจะเอียงเท่เลล่ง

ไปหนกัพระพทุธเจา้ ทีนี ้เอา้ อาราธนาพระพทุธเจา้เหยียบบา่

เบือ้งซา้ย ประเด๋ียวก็หลงัขดลงไป หนกัพระพทุธเจา้ ทีนีเ้ม่ือ
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พระพทุธเจา้เขา้มาถงึจิตถงึใจแลว้ ทีนีส้ภาพจิตท่ีสงบมีปีติ มี

ความสขุสบายปลอดโปรง่จะเปล่ียนทนัที เปล่ียนเป็นอยา่งใด 

เปล่ียนเป็นเหมือนหนึ่งวา่หวัใจถกูบีบ อดึอดัแน่นไปหมด สมาธิ

ท่ีปลอดโปรง่เป็นอิสระแก่ตวัเอง ตกอยู่ในอาํนาจท่ีเขา้มาแทรก

สิงนัน้ แสดงวา่พระพทุธเจา้ปลอม เราเขา้ใจผิดจงึไปนอ้มเอา

ภาพนิมิตเขา้มาในตวั กลายเป็นการทรงวิญญาณ โดยลกัษณะ

อย่างนี ้ชาวพทุธเปล่ียนศาสนาพทุธใหเ้ป็นศาสนาอ่ืนโดยไม่ได้

ตัง้ใจ  

น่ีนกัภาวนาทัง้หลายน่ีขอใหร้ะมดัระวงัท่ีตรงนี ้เราภาวนา

เพ่ือจะทาํจิตของเราใหส้งบเป็นสมาธิ เป็นอิสระแก่ตวั อย่าง

สมมติุวา่เราภาวนายบุหนอพองหนอๆ พอจิตสงบวบูน่ิง สวา่ง รู ้

ต่ืนเบิกบาน  บางทีจิตไปน่ิงรูต่ื้นเบิกบานอยู่เสมอ ไม่มีความรูส้กึ

นกึคิดอะไรอ่ืน มีแตค่วามสวา่ง ผูรู้ ้ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ในช่วงนีจ้ิต

เป็น อตตฺทปีา มีตนเป็นเกาะ อตตฺสรณา มีตนเป็นท่ีระลกึ อตฺ

ตา ห ิอตตฺโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งของตน  
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ถา้ใครภาวนาใหถ้ึงจดุนี ้จะรูส้กึวา่มีความสบายเบา รูต่ื้น 

เบิกบาน ปลอดโปรง่ ถา้หากวา่กายยงัมีอยู ่ก็จะมีปีติและ

ความสขุปรากฏขึน้ ถา้กายหายไปจะยงัเหลือแตค่วามเป็นกลาง

ของจิต จะวา่สขุก็ไม่ใช่ จะวา่ทกุขก็์ไม่ใช่ มีแตค่วามเป็นกลางซึง่

เรยีกวา่ อุเบกขา กบั เอกัคคตา จดุนีจ้ิตเป็นตวัของตวัโดย

เด็ดขาด ไม่มีอาํนาจส่ิงใดจะมาแทรกสิง แตใ่นช่วงท่ีจิตยงัไม่

เขา้ถึงจดุนี ้พอจิตสวา่งแลว้กายยงัปรากฏอยู่ เราไปหลงนอ้ม

เอาส่ิงอ่ืนเขา้มาในจิตในใจของเราเนีย้ เสรจ็แลว้เราจะกลายเป็น

คนทรงเจา้เขา้ผี เพราะฉะนัน้อนันีค้วรระมดัระวงัใหต้รงหนกั  

เอาละวนันีไ้ดบ้รรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของบรรดา

ท่านทัง้หลาย ขอสรุปลงการปฏิบติัธรรม สาํคญัอยู่ท่ีทาํตนให้

เป็นผูมี้ศีล ศีล ๕ เป็นพืน้ฐานใหเ้กิดคณุงามความดี เป็นอบุาย

ตดัทอนผลเพิ่มของบาปกรรม เป็นอบุายบั่นทอนกาํลงัของกิเลส 

เป็นอบุายปอ้งกนัไม่ใหม้นษุยเ์กิดมีการฆา่กนั เป็นคณุธรรมปรบั

พืน้ฐานความเป็นมนษุยใ์หส้มบรูณ ์เป็นคณุธรรมขอบเขตของ

การใชกิ้เลสใหเ้กิดประโยชนโ์ดยความเป็นธรรม  
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สาํหรบัการทาํสมาธิหลกัโดยทั่วไปก็คือทาํจิตใหมี้ส่ิงรู ้ทาํ

สติใหมี้ส่ิงระลกึ จิตรูอ้ะไรก็ใหมี้สติ บรกิรรมภาวนาก็ใหมี้สติ จะ

พิจารณาก็ใหมี้สติ จิตเกิดปัญญาขึน้มาก็ใหมี้สติ ทีนีใ้นขณะใด

จิตตอ้งการจะสงบน่ิงวา่งก็ปลอ่ยใหว้า่ง ขณะใดจิตตอ้งการคิด 

ปลอ่ยใหคิ้ด แตใ่หมี้สติตามรูไ้ป สรุปลงแลว้ แผนของการปฏิบติั

สมาธิอยู่ตลอดเวลาโดยไม่เลือกกาลไม่เลือกเวลา ใหถื้อเอาการ

ยืน เดิน นั่ง นอน รบัทาน ด่ืม ทาํ พดู คิด เป็นอารมณจ์ติ ใหมี้

สติรูพ้รอ้มกบัส่ิงเหลา่นี ้อยา่ไปถือวา่ทาํสมาธิคือนั่งขดัสมาธิ

หลบัตาเพียงอย่างเดียว สมาธิเราตอ้งทาํทกุขณะจิต ทกุลม

หายใจ จะไปเอาเฉพาะเวลานั่งหลบัตา มนัไม่เพียงพอ เวลามนั

นอ้ย ดงันัน้ถา้หากวา่เราฝึกสติใหม้นัรูพ้รอ้มอยู่ท่ีการยืน เดิน นั่ง 

นอน รบัทาน ด่ืม ทาํ พดู คิด เราจะไดส้มาธิ ไดพ้ลงัสติสนบัสนนุ

กิจการอนัเป็นเรือ่งชีวิตประจาํวนั เราสามารถท่ีจะนาํธรรมะไป

ใชเ้พ่ือประโยชนแ์ก่ชีวิตประจาํวนัไดต้ลอดกาล ในทา้ยท่ีสดุนี ้

ดว้ยอาํนาจแห่งคณุพระศรรีตันตรยัจงดลบนัดาลใหท้่าน
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ทัง้หลายมีจิตใจ มีแนวโนม้เขา้ไปสูส่ภาวะรู ้ต่ืน เบกิบาน อนั

เป็นคณุธรรมท่ีทาํคนใหเ้ป็นพระพทุธเจา้  

แลว้ก็ปรารถนามรรคผลนิพพานก็ใหส้าํเรจ็ตามปณิธาน

ความปรารถนาโดยทั่วกนัมาทกุท่านเทอญ โดยบรรยายมา ก็

สมควรแกเ่วลา เอวงั ก็มีดว้ยประการฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/9pGCGYjgSg0  

 

https://youtu.be/9pGCGYjgSg0

