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น้อมกราบบูชา กราบขอขมาขอลาโทษ
กราบมอบกายถวายชีวิต
ต่อองค์พุทธะ มหาพุทธะ พระอรหันต์ พระโพธิสัตว์
ต่อเหล่าบรรดาคุรุ ครู องค์คุณ ในทุกองค์คุณ
ผู้มากยิ่งด้วยมหากรุณา อันหาประมาณมิได้
ที่ได้ทำ�หน้าที่เปิดเผยพระสัจธรรมโปรดสรรพสัตว์
ให้ทุกดวงจิต ทุกดวงวิญญาณ ทุกภพทุกภูมิ
ที่กำ�ลังหลงซ้อนหลง ทุกข์ซ้อนทุกข์
หลงอยาก หลงยึด หลงกลัว หลงสงสัย หลงต้านอยู่
ให้จบตาม วางตาม ปลงตาม ดับตาม ยอมตาม
ตามความเป็นจริง ที่มันเป็นจริง ที่มันยึดไม่ได้อยู่แล้ว
ทุกบัญญัติ ทุกประโยค ทุกถ้อย ทุกคำ�
ที่สมมติใช้ ยืมใช้ ใช้ตาม ต่อเติม แต่งเติม เพิ่มเติมขึ้นมา
เพื่อสื่อให้เข้าถึงความโล่ง ว่าง สว่างไสว
รู้ ตื่น เบิกบาน สะอาด สว่าง สงบ
เป็นเหตุให้หลงติด ยึดติด มืดมน มืดมิด
ติดขัด ข้องคา วกวน เวียนวน ชักช้า ล่าช้า
ไม่ตรงต่อสัจธรรม ไม่ตรงต่อความจริง
ในทุกสิ่ง ในทุกอย่าง ในทุกกรณีกรรม
ที่ไม่เหมาะ ไม่ควร ไม่เป็นอรรถ ไม่เป็นธรรม
จงเป็นอโหสิกรรม ด้วยเทอญ ฯ

ปรับธาตุ ปรับธรรม ปรับทิฏฐิ
ประเด็นแรก

ที่มาที่ไป เหตุปัจจัย
ส่วนตัวเป็นคนมีโรคประจำ�ตัวเยอะ เป็นหนูทดลองยา
กินยามาหลายตัว หลายขนาน กินมาหลายปี หลายชาติ ตามที่
หมอแนะนำ�บ้าง คนอืน่ แนะนำ�บ้าง อาการก็ยง่ิ หนักขึน้ ทุกๆ วัน
ไม่ใช่ยาเขาไม่ดี ล้วนเป็นยาดีที่มียี่ห้อทั้งนั้น เพราะเห็นคนอืน่
ที่เป็นโรคแบบเดียวกับเรา เขากิน เขากลับหาย แต่พอเราเอา
มากินกลับหนักกว่าเดิม แย่กว่าเดิม ไม่หาย ไม่ดีขึ้น แค่ช่วย
บรรเทา ชั่วครู่ชั่วคราว เป็นหินทับหญ้า
จึงแสวงหายาเพื่อมารักษาโรค ได้ยาตัวใหม่มาหลาย
ขนาด จากที่โน้นบ้าง ที่นี่บ้าง คัดเลือกเอาแต่ส่วนที่เห็นว่าดี
ที่ถูกธาตุถูกขันธ์พอรับได้ เอามาปรุงผสมเป็นสูตรยาตัวใหม่
ทดลองกินดู เผื่อว่าจะหาย เผื่อว่าจะดี ขึ้ น ช่ ว ยให้ โรคร้ า ย
ทุเลาเบาบางลงบ้างก็ยังดี
เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ เหมือนเป็นยาวิเศษ พอเริ่มกินได้
ไม่กี่ครั้ง ก็รู้สึกเบาตัว เบาใจ สบายตัว สบายใจ ไม่รู้ว่าจะ
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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เป็นเพราะอุปาทานมากไปหรือเปล่า ทดลองกินเรื่อยๆ มา
จึงรู้ว่าเป็นยาดี ถูกกับโรคตัวเองที่กำ�ลังเป็นอยู่ แม้ตอนนี้ยัง
ไม่สามารถรักษาโรคร้ายให้หายเด็ดขาดได้ แต่ก็ช่วยควบคุม
ไม่ให้โรคร้าย กำ�เริบหนักขึ้นกว่าเดิม ได้เป็นอย่างดี
จึงอยากแบ่งปันตัวยาสูตรนี้ ให้กับบางคน บางท่าน
ได้ทดลองกินดู เผื่อว่าจะถูกกับธาตุขันธ์ แก้โรคร้ายให้ทุเลา
เบาบางลงไม่มากก็น้อย ไม่ลองไม่รู้ ลองจึงรู้

ประเด็นที่สอง

คัมภีร์ไหน ใครสอน
หลวงพ่อชาท่านบอกว่า ที่ท่านสอนไม่ได้เอามาจาก
คัมภีร์พระไตรปิฎกทั้งหมดหรอก บางเรื่องท่านก็เอามาจาก
ในตู้พระไตรปิฎกนั้นแหละ
ว่าด้วยเรือ่ งกรรมฐาน เรือ่ งการภาวนา หมูม่ นุษย์ทง้ั หลาย
ได้ถกเถียง ขึ้นสงขึ้นเสียง หน้าดำ�หน้าแดง เกือบฆ่ากันตาย
ชนิดตัดญาติขาดมิตร ตัดศิษย์ตัดอาจารย์ เลิกเคารพนั บ ถื อ
หมดศรัทธา แบ่งแยกลัทธินิกาย กันมามากต่อมากแล้ว
ต่างคนต่างว่า ของเราของแท้ ของเจ้านั้นไม่ใช่ ของเรา
ของดี ของคนนัน้ ของปลอม เขาผิด เราถูก เขาชัว่ เราดี เขาบาป
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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เราบุญ วกวนเวียนว่ายตายเกิดกันมาหลายภพชาติ ก็อยู่กัน
แค่นี้ อยู่กันแค่ๆ แคบๆ ตามที่เห็นมาได้ยินมา ศึกษาเรียนรู้มา
เห็นเป็นเช่นนั้นส่วนมาก
ทุ ก ผู้ รู้ ทุ ก ครู อ าจารย์ ทุ ก เจ้ า ลั ท ธิ ต่ า งก็ มี เ หตุ มี ผ ล
มีหลักฐานอ้างอิง มีทม่ี าทีไ่ ปกันทัง้ นัน้ จนเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้า
ต้ อ งสรุ ป จบให้ ด้ ว ยกาลามสู ต รว่ า อย่ า ด่ ว นเชื่ อ ด่ ว นสรุ ป
ด่วนปลงใจ ตัดสินใจ ให้พิสูจน์ดูก่อนว่า อะไรเป็นกุศลอกุศล
มีคุณมีโทษ มีผลข้างเคียงอย่างไรบ้าง ควรลงมือทำ�ให้ประจักษ์
แจ้งแก่ใจตนเสียก่อนเป็นดีทส่ี ดุ อย่ารีบหลับหูหลับตา เชือ่ ตะพึด
ยึดตะพึด เป็นกระต่ายตืน่ ตูม หลงในคำ�โฆษณาชวนเชือ่ จนลืม
กลับมาดูจติ ดูใจ ลืมดูภายในของตน ให้เอามาทดลอง ลองพิสจู น์
ดูก่อนเป็นดีที่สุด พระพุทธเจ้า พระองค์ก็ทรงลองผิดลองถูก
มาตั้ง ๖ ปี ในที่สุดก็ทรงเลิกทำ�ตามที่เขาว่า เขาลือ เขายึด
จนเป็นเหตุให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ หมดศรัทธามาแล้ว
บางจริตก็ชอบหลักฐาน บางจริตก็ไม่ต้องก็ได้ ก็แล้วแต่
จะแบบไหน จะอย่างไร จะแค่ไหน ก็ให้เต็มที่ตามจริตนิสัย
วิบากยึดของแต่ละคนไป โลกส่วนโลก เขาส่วนเขา เราส่วนเรา
เราขอแค่ในจิตในใจสว่างไสว ไร้กิเลสตัณหา ปลงได้ วางได้
ก็น่าจะใช้ได้แล้ว มีภูมิธรรม ภูมิปัญญา มีศรัทธาในพระธรรม
คำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์สาวกเพิ่มมากขึ้น
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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อัตตาทิฏฐิมานะตัณหาลดน้อยลง ก็ถือว่าไม่หลงทิศหลงทาง
เป็นเรื่องที่ควรแก่การอนุโมทนาสาธุเป็นอย่างยิ่ง
ข้อวัตรใดๆ ก็ตาม ทีเ่ ป็นวิธี เป็นหนทางขัดเขลา ขูดเกลา
ไม่ผิดหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ไม่ผิดหลักศีล สมาธิ ปัญญา
นำ�พาสรรพสัตว์ทั้งหลายไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้น มรรคผล
นิพพานได้ ข้อวัตรนั้น ชื่อว่า เป็นสัจธรรม เป็นธรรมอันเอก
ทั้งสิ้น
คำ�สัง่ คำ�สอนทัง้ แปดหมืน่ สีพ่ นั พระธรรมขันธ์ ทุกประโยค
ทุกคำ� ล้วนทรงแสดงไว้เพื่อเป็นเครื่องมือดับทุกข์ท้งั สิ้น ถ้าดับ
ทุกข์ไม่ได้ แก้ปญ
ั หาไม่ได้ ก็ถอื ว่าไม่ใช่ค�ำ สัง่ คำ�สอนของพระองค์
ทุกคำ�สอนย่อมเถียงไม่ได้ เถียงไม่ขึ้น เป็นสัจธรรมความจริง
ทั้งหมด
หลักภาวนา หลักกรรมฐาน ก็เช่นเดียวกัน ล้วนเป็น
หลักที่ทรงแสดงไว้ เพื่อเป็นวิธี เป็นเครื่องมือ เป็นอุปกรณ์
เป็นอุบาย เพื่อใช้ดับทุกข์ทั้งนั้น จะดับทุกข์ได้ไม่ได้นั้น ก็ขึ้น
อยู่ที่ผู้นำ�มาใช้ ขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาบารมี สติปัญญา ศรัทธา
ความเพียร ของใครของมัน ที่จะปฏิบัติตามได้หรือไม่ได้นั้น
ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
คำ�ว่า อานาปานสติ หมายถึง การฝึกสติสมาธิ ที่อาศัย
ลมหายใจ เป็นอุบายกรรมฐาน มีที่มาที่ไป มีคำ�อธิบายขยาย
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ความในพระไตรปิฎกอย่างมากมายหลายสูตร อ่านเข้าใจบ้าง
ไม่เข้าใจ ทำ�ตามได้บ้าง ไม่ได้บ้างก็มี
การเจริญอานาปานสติที่กล่าวไว้ ในพระคัมภีร์นั้น มี ๒
แบบ คือ แบบที่ ๑ คือกำ�หนดลมหายใจเข้า และหายใจออก
แบบที่ ๒ กำ�หนดลมหายใจต้นลมที่สะดือ กลางลมที่หทัย
ปลายลมที่จมูก แต่ละแบบก็แสดงวิธีปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไว้
อย่างละเอียด
แต่ในสูตรล้างใจนี้ ใช้การกำ�หนดลมหายใจ ๓ จังหวะ
ตามการหายใจของคนเรา ทีห่ ายใจเป็นปกติอยูแ่ ล้ว คือ หายใจ
เข้า หายใจออก และหยุดหายใจ
ท่านพระอาจารย์ธัมมวังโส ท่านได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่า
“อานาปานสติ ประกอบด้วย ๓ ศัพท์ คือ อานา ๑
ปานะ ๑ สติ ๑ ในภาษากรรมฐานโบราณ ท่านใช้คำ�กำ�กับ
คำ�ว่า อานา ก็คือ อัสสาสะ ปานะ ก็คือ ปัสสาสะ สติ ก็คือ
นิสสาสะ
คำ�ว่า อัสสาสะ หมายถึง ลมหายใจเข้า คือ อัสสวาตะ
คำ�ว่า ปัสสาสะ หมายถึง ลมหายใจออก คือ ปัสสวาตะ
คำ � ว่ า นิ ส สาสะ หมายถึ ง ลมหายใจที่ ห ยุ ด ขณะที่
ลมหายใจหยุด หรือเปลี่ยน หรืออดกลั้นไว้ คือ นิสสวาตะ

สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ดั ง นั้ น อานาปานสติ ประกอบด้ ว ย ลมหายใจเข้ า
ลมหายใจออก และ ภาวะลมหายใจหยุด เป็นปกติของสัตว์ที่
ยังมีชีวิตอยู่
ลมหายใจเข้า ก็คือ การหายใจเข้าสู่ปอด และร่างกาย
ลมหายใจออก ก็คือ การหายใจออกจากกาย
ลมหายใจหยุด สภาวะที่สับเปลี่ยนลมหายใจเข้าและ
ออก ก็คือ การเกิด และ การดับ ของลมหายใจเข้าและออก
ลมหายใจเข้า จัดเป็นลมเป็น คือ ลมให้ชีวิต ภาษา
วิทยาศาสตร์ เรียกว่า ออกซิเจน ลมหายใจเข้า จึงจัดเป็น
ลมร้อน เพราะยังกายให้อบอุ่น เรียกภาษา การใช้ปราณ ก็คือ
สุริยะปราณ หรือ สูรย์ปราณ
ลมหายใจออก จัดเป็นลมพิษ คือ ให้โทษแก่กาย ถ้าหาก
ไม่ขบั ลมนีอ้ อก ภาษาวิทยาศาสตร์ เรียกว่า คาร์บอนไดออกไซด์
เป็นลมที่เกิดจากการฟอกพิษในกายออกมา จึงจัดเป็นลมเย็น
เพราะถ้ามีอยู่ในกายมาก ก็จะทำ�ให้กายเย็น มีมากกว่า ก็ทำ�
เลือดแข็ง ในที่สุดจิตก็แตกดับ ถ้ามีมาก พอแตกดับ ลมนี้ทำ�ให้
กายแข็งเย็น ดั่งท่อนไม้ ท่อนฟืน ที่เรียกว่า ซากศพ ดังนั้น
เวลาคนตายแล้ว ไม่มีลมหายใจออก ลมนี้ก็จะทำ�ให้กายแข็ง
และเย็น เรียกภาษาการใช้ปราณ ก็คือ จันทราปราณ หรื อ
จันทะปราณ
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ลมหายใจหยุด ระหว่างการเปลี่ยนลมหายใจเข้า และ
ออก เรียกว่า สภาวะหยุด ในสภาวะหยุด หากมีการฝึกฝน
ในสภาพทีม่ รี า่ งกายทีพ่ ร้อม สามารถมีสภาวะหยุดลมหายใจเข้า
และออกได้ตามสภาวะ ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา ๑ นาที ถึง
๓ นาที เรี ย กว่ า อึ ด ใจหนึ่ ง คนที่ มี ก ารฝึ ก ฝน มี ป อดใหญ่
จะสามารถหยุ ด ลมหายใจได้ ม ากกว่ า ๓ นาที เคยเห็ น มา
นั ก ดำ � น้ำ � ลงไปดำ � น้ำ� ในสภาพที่ ไ ม่ มี เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจเข้ า
และออก สามารถดำ�น้ำ�ได้ พร้อมเคลื่อนไหว ๑๕ นาที
สำ�หรับผู้ทรงสมาบัติ จะอยู่ในสภาวะหยุดนิ่งเช่นกัน
ตามการอธิ ษ ฐาน ดั ง นั้ น พวกโยคี เป็ น พวกที่ ใช้ ป ระโยชน์
การหยุดลมหายใจเข้าและออก เป็นส่วนใหญ่ สำ�หรับพุทธ
ไม่สนใจเรื่องการหยุดลมหายใจเข้าและออก แต่สนใจเข้าไปรู้
ไปดูสภาวะการเกิดการดับ ของลมหายใจเข้าและออกเป็นสำ�คัญ
เพราะพระพุทธเจ้า ตรัสไว้ให้เราระลึกรู้ ดูตาม ลมหายใจเข้า
ลมหายใจออก ถ้าไม่รู้สภาวะเปลี่ยนหยุด ก็คือ ไม่รู้ลมหายใจ
เข้าและออก
ภูมิธรรมกรรมฐาน อยู่ที่การกำ�หนดสติสัมปชัญญะที่
สภาวะหยุด หรือเปลี่ยน และสติสัมปชัญญะ จึงกำ�หนดวิธีการ
ลงไป ทีล่ มหายใจเข้า ลมหายใจออก และลมหายใจหยุดนัน่ เอง”
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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สรุป ยิ่งอ่านก็ยิ่งงงสงสัยเป็นไก่ตาแตก แยกไม่ออก
ว่าอะไรเป็นอะไร ตราบใดที่ไม่ลงมือปฏิบัติ (ตัวสงสัยจะไม่มี
วันจบ) ยิ่งเข้าไปในตู้พระไตรปิฎกด้วยแล้ว จะยิ่งงง ถ้าฐาน
ภาษา ฐานความรู้ไม่ดี เจอแต่ละศัพท์ แต่ละคำ� ทำ�ให้หลงทิศ
หลงทางมืดแปดด้าน
สุดท้าย ก็ตอ้ งกัดฟันขยันสู้ ศึกษาค้นคว้า เพือ่ ให้สน้ิ สงสัย
ในตัวหนังสือทั้งชีวิต กลายเป็นคนติดตำ�รา ยึดตำ�รา แบกตำ�รา
เป็นนักปริยัติ เลยไม่มีโอกาสลงมือปฏิบัติภาวนา ผลคือปฏิเวธ
คือ ความสงบแห่งจิตแห่งใจ ความบริสทุ ธิห์ ลุดพ้นจากกองทุกข์
ดับทุกข์ได้ ก็หมดสิทธิ์ที่จะลิ้มรส ลิ้มลองให้ประจักษ์แจ้งแก่
ใจตน จึ ง กลายเป็ น บุ รุ ษ ผู้ ถู ก ลู ก ศร ไม่ ย อมถอนลู ก ศรออก
จากร่าง ต้องรอคำ�ตอบก่อนว่า ใครยิงมาจากไหน จึงจะยอม
ให้ถอนลูกศร ในที่สุดบุรุษนั้นก็ตายคาลูกศรอย่างน่าสงสาร
น่าสมเพชเวทนา.
คลี่คลายฉับพลัน สว่างไสวฉับพลัน
พระครูปิยธรรมวิเทศ
วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร

สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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แก่นสารสาระในเล่ม
ปรับธาตุ ปรับธรรม ปรับทิฏฐิ			 ๔
หมายเหตุ			 ๑๖
สรุปวิธีล้างใจ		 ๒๑
สูตรล้างใจ			 ๒๙
ขั้นตอนในการภาวนา ๘ ขั้น		 ๒๙
ขั้นที่ ๑ ขั้นศึกษาเรียนรู้จากผู้รู้ จากตำ�ราให้เข้าใจ
ให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง		 ๓๐
ขั้นที่ ๒ ขั้นหาที่ หาทาง เลือกที่ เลือกทาง เลือกอิริยาบถ		 ๓๑
ขั้นที่ ๓ ขั้นประกาศสละ ประกาศถอน ประกาศยกเลิก
ประกาศยุติในสิ่งที่ยึดมาถือมา		 ๓๒
ขั้นที่ ๔ ขั้นขอขมากรรม แผ่บุญ แผ่บารมี
ให้บุญ ให้บารมี แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย		 ๓๔
ขั้นที่ ๕ ขั้นฝึกฝน ฝึกฝืน ตื่นรู้ดูลม
ขั้นรู้ลม เห็นลม เล่นลม ทิ้งลม		 ๓๗
วิธีฝึกฝน ฝึกฝืน ตื่นรู้ดูลม ๓ จังหวะ ๖ ขั้น ๑๘ ลม 		 ๓๗
ข้อห้ามเด็ดขาด 		 ๓๙
ข้อควรปฏิบัติ		 ๔๐
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ขั้นที่ ๖ ขั้นปัญญา ขั้นรู้ทัน รู้ทัก รู้มัน รู้ทิ้ง
เพื่อสรุปจบ วาง ปลง ดับ ยอม 		 ๔๑
ตัวปัญญา ๑๗ ตัว		 ๔๓
ขั้นที่ ๗ ขั้นวิธีล้างใจ ๒ จังหวะ จำ�ไว้ให้ดี
ฝึกให้ชำ�นาญ ทำ�ให้ถูก		 ๔๔
ขั้นที่ ๘ ขั้นภาวนาเสริม กรรมฐานเสริม		 ๔๕
บทสรุปวิธีล้างใจ		 ๕๑
บางสิ่งบางอย่าง บางเรื่องบางราว ที่จะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ		 ๖๓
มรรค ๘ ในการภาวนา		 ๖๓
วิธีสอนการภาวนา ๖ วิธี		 ๖๕
ผู้สอนภาวนา ๔ ประเภท		 ๖๖
การสอนภาวนามี ๓ ระบบ		 ๖๖
ระบบการสอนในแต่ละสำ�นัก ๔ รูปแบบ		 ๖๗
ผู้ที่เคยผ่านการภาวนามาแล้วมี ๓ ประเภท		 ๖๗
ผู้ภาวนามี ๔ ประเภท		 ๖๘
ความยาก ความง่าย เกิดจากหลายเหตุปัจจัย		 ๖๙
คุณสมบัติของผู้ฝึกภาวนา		 ๗๐
ผู้ที่หมดสิทธิ์ หมดโอกาส หมดหวังที่จะรู้ธรรม เห็นธรรม		 ๗๒
การภาวนามี ๕ ระดับ		 ๗๓
ตัววิบาก คือ ตัวสมุทัย
ตัวเหตุให้เกิดทุกข์ที่จะต้องล้างทิ้งให้หมด		 ๗๓
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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อาการของวิบากดี วิบากร้าย วิบากชอบ วิบากชัง		 ๗๔
อานิสงส์ ประโยชน์ ผลดี สิ่งที่จะได้รับจากการภาวนา		 ๗๕
ปปัญจธรรม			 ๗๕
การเรียนภาวนาคืออะไร		 ๗๖
ความแตกต่างของมนุษย์กับสัตว์		 ๗๗
ส่วนประกอบของชีวิต		 ๗๘
อาการของกายและจิต ๒ อย่าง		 ๗๙
ลักษณะของกายและจิต ๓ อย่าง 		 ๗๙
กฎธรรมดาของกายและจิต ๔ อย่าง		 ๘๐
ปัจจัย ๔ ของกายและจิต		 ๘๐
อิริยาบถ ๔ ของกายและจิต		 ๘๐
ธาตุ ๔ ของกายและจิต		 ๘๑
ชีวิตเป็นไปอย่างไร		 ๘๑
ชีวิตเกิดมาทำ�ไม		 ๘๑
ชีวิตมนุษย์มี ๔ ประเภท		 ๘๒
หลักประกันชีวิต		 ๘๓
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิต		 ๘๔
ชีวิตต้องเป็นอย่างไร		 ๘๕
อุปมาวิธีภาวนาเหมือนลูกกุญแจ ๓ ดอก		 ๘๕
วิชาทางโลก			 ๘๖
วิชาทางธรรม 		 ๘๖
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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อาการจิตปกติ		 ๘๖
อาการจิตผิดปกติ		 ๘๗
จำ�ให้ขึ้นใจไว้ 		 ๘๗
คำ�ว่า นิพพาน มีความหมาย ๔ อย่าง		 ๘๘
หลักจากพระไตรปิฎก		 ๙๑
พละ ๕					 ๙๒
ทรงอุปมาด้วยบุคคลผู้ต้องศร		 ๙๒
อุปมา ๓ ข้อ			 ๙๔
กาลามสูตร			 ๙๘
ปริญญา ๓		
๑๐๐
ปฏิปทา				
๑๐๒
นิวรณ์				
๑๐๕
นิวรณ์เครื่องกางกั้น
๑๐๖
อุปมานิวรณ์		
๑๐๘
อุบายกำ�จัดอาสวะ
๑๐๙
มหาสติปัฏฐานสูตร
๑๒๑
วิธีเจริญอานาปานสติ
๑๓๓
อานิสงส์แห่งการเจริญอานาปานสติสมาธิ
๑๓๖
บทสวดล้างใจ
๑๔๒

สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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หมายเหตุ
หนังสือเล่มนี้ ช่วยแค่ให้
รู้หลัก รู้หลอก รู้ลอย รู้เล่น รู้เขาเท่านั้น
เป็นความรู้แค่ภาคทฤษฎี
ไม่สามารถช่วยให้ดับทุกข์ได้
จะรู้ลึก รู้จริง รู้แจ้ง รู้จบ รู้เรา
ในขั้นดับทุกข์ได้นั้น ต้องลงมือปฏิบัติ
คำ�อธิบายขยายความ “สูตรล้างใจ”
ที่สมมติใช้ บัญญัติใช้ อุปโลกน์ใช้ ดำ�ริใช้
ในทุกๆ เนื้อความ ทุกๆ ถ้อยคำ� ทุกๆ ข้อ ทุกๆ ตัวอักษร
เป็นความจงใจ ตั้งใจโดยเฉพาะ
เพื่อให้อ่าน วกไปวนมา เวียนไปเวียนมา
กลับไปกลับมา ซ้ำ�ๆ ซากๆ กล่าวแล้ว กล่าวอีก
เพื่อตอกย้ำ� ซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีก ทวนแล้วทวนอีก
ให้จำ�ได้ จำ�ขึ้นใจ เกิดความเข้าใจ
นำ�ไปใช้ได้ ใช้เป็น ใช้ถูกสูตร
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ศีล ๙ ข้อ

ของผู้ฝึกฝนเรียนรู้การภาวนา
๑. สมาทานงดเว้นจากการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ ได้นั่น
ได้นี่ ทำ�นั่นทำ�นี่ ไปนั่นไปนี่ อยู่ที่นั่นที่นี่ เพื่อความบริสุทธิ์
เพื่อความสงบ เพื่อความสะดวกสบาย
๒. สมาทานงดเว้นจากการกล่าวโทษนัน่ โทษนี่ วิพากย์
วิจารณ์ วิจัย ลบหลู่ ดูหมิ่น ปรามาส ตำ�หนิติเตียน สิ่งนั่นสิ่งนี่
คนนั่นคนนี่ เรื่องนั่นเรื่องนี่ วิธีนั่นวิธีนี่ สำ�นักนั่นสำ�นักนี่
๓. สมาทานงดเว้ น จากการกล่ า วยกย่ อ ง สรรเสริ ญ
ชื่นชม ชื่นชอบ สิ่งนั่นสิ่งนี่ คนนั่นคนนี่ เรื่องนั่นเรื่องนี่
๔. สมาทานงดเว้นจากการคิดค้นหาคำ�ตอบ เพื่อแก้
ความโง่ งง สงสัย ในเรื่องนั่นเรื่องนี่
๕. สมาทานงดเว้ น จากการให้ คำ � ตอบ เพื่ อ อธิ บ าย
ขยายความชี้แจง ในเรื่องนั่นเรื่องนี่
๖. สมาทานงดเว้นจากการมุ่งหวังตั้งเอา ทำ�เอา ทำ�ยึด
ทำ�เพื่อให้ได้ดีมีเป็นสำ�เร็จในสิ่งนั่นสิ่งนี่ เรื่องนั่นเรื่องนี่
๗. สมาทานงดเว้นจากการยกหูชูหาง สร้างชื่อ สร้าง
เสียง สร้างเรื่อง สร้างราว สร้างภาพ สร้างมายา สร้างศรัทธา
สร้างปัญหา
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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๘. สมาทานงดเว้นจากการบนบาน บวงสรวง กราบไหว้
บู ช า ขอพึ่ ง บุ ญ พึ่ ง บารมี หวั ง ผลดลบั น ดาล ประทานพร
จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ จากเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์
๙. สมาทานงดเว้นจากการแสวงหาช่อง หาทาง หาวิธี
พูดวิธีคุย ปรึกษาหารือ คลุกคลี ตีสนิท ชิดเชื้อ ติดต่อ สื่อสาร
โฆษณา ชวนเชื่อ เชื้อเชิญ บอกบุญ หาทุน หาโชค หากำ�ไร
ให้ โชค ให้ ล าภ แสวงหาศิ ษ ย์ หามิ ต ร หาญาติ หาบริ ว าร
หาอุปัฏฐาก อุปัฏถัมภ์
ผู้ฝึกฝนเรียนรู้การภาวนา พึงศึก ษาให้ เ ห็ น ทุ กข์ โทษ
ของการล่วงละเมิดในศีลทั้ง ๙ ข้อ ให้แจ่มแจ้งเข้าใจ แล้วพึง
ศึกษาสมาทานปฏิบัติให้เคร่งครัดรัดกุม เพื่อละอกุศลที่เกิดขึ้น
แล้วให้หมดไป เพื่อป้องกันไม่ให้อกุศลใหม่ได้เกิดขึ้น เพื่อกุศล
ที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น และเพื่อรักษาไว้ซึ่งกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว
ให้มั่นคงเจริญงอกงาม เป็นกำ�ลังในการภาวนายิ่งๆ ขึ้นไป.

สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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สรุปวิธีล้างใจ

สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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อิทธิพลกิเลส
เยอะ ยุ่ง ยาก ยึด แย่
เยอะ : เริ่มเยอะ ก็เริ่มปรุง แต่ง ต้อง ตั้ง เติม
ตามเขาว่า เราว่า เห็นว่า หวังว่า คิดว่า
แบบโน้นนี่นั่น เกินจำ�เป็น เกินขอบเขต
ยุ่ง : จากเยอะ ก็มาสู่ยุ่งเหยิง ห่วงหน้า ห่วงหลัง
พะรุงพะรัง จับต้นชนปลายไม่ถูก ยุ่งทั้งปีทั้งชาติ
ยาก : จากยุ่งก็มายาก ตัวจะเอา ทำ�ให้ยาก
ตั้งกฎตั้งเกณฑ์ วางแบบวางแผน ทำ�ของง่ายให้เป็นของยาก
ยึด : จากยาก ก็มายึด สร้างภาพ สร้างมายา สร้างราคา
สร้างคตินิยม ให้ยึดไว้แบกไว้ ทั้งที่มันยึดไม่ได้อยู่แล้ว
แย่ : บทสรุป สุดท้าย ก็เศร้า เสื่อม จิตแย่ คำ�พูดแย่
กิริยามารยาทแย่ตามๆ กัน แย่และเหนื่อยทั้งชีวิต ฯ

สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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สรุปวิธีล้างใจ
ใช้อุปกรณ์ ใช้เครื่องมือ ๔ ตัว
อาตาปี สติ สมาธิ ปัญญา
อาตาปี : ศรัทธา เชื่อแล้ว วิริยะ ลงมือ ฝึกฝน ฝึกฝืน
สติ : ตืน่ รูเ้ ท่าทัน สมาธิ : รูช้ ดั รูช้ อ่ื ปัญญา : ตามดู รูต้ ดั รูล้ า้ ง
ตามรู้ ตามดู
รู้ทิ้ง ดูทิ้ง
ตามรู้ลมหายใจ ตามดูกิเลสที่เกิดขึ้น
รู้เท่าทัน
รู้เท่าที่มันเป็นจริง ทันที่มันเกิดขึ้น
รู้ไม่เอารู้ รู้ทิ้งรู้ รู้เฉยๆ
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ยาวตัดสั้น สั้นตัดสั้น ตัดในตัด
ตัดไม่เอาตัด ตัดทิ้งตัด
เยอะล้างเยอะ ยาวล้างยาว ยาวล้างสั้น สั้นล้างสั้น
ล้างซ้อนล้าง ล้างไม่เอาล้าง ล้างในล้าง ล้างไปก่อน
ล้างที่นี่ เดี๋ยวนี่ ทันที

ฝึกสติทัน สมาธิชัด

รู้ลม เห็นลม เล่นลม ทิ้งลม
ลมเข้า ลมออก ลมหยุด

ใช้ปัญญาล้าง

รู้ทัน รู้ทัก รู้มัน รู้ทิ้ง
ตอนมันมา ให้รู้ทัน รู้ทัก
ตอนที่มันจะไป ให้รู้มัน รู้ทิ้ง

สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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๑.
ฝึกฝน ฝึกฝืน ตื่นรู้ดูลม
๓ จังหวะ ๖ ขั้น ๑๘ ลม
รู้ลม เห็นลม เล่นลม ทิ้งลม
๑. เข้าลึกสุด ออกยาวสุด หยุดนานสุด
๒. เข้านิ่ง ออกนิ่ง หยุดนิ่ง
๓. เข้าโล่ง ออกโล่ง หยุดโล่ง
๔. เข้ารู้ ออกรู้ หยุดรู้
๕. เข้าตื่น ออกตื่น หยุดตื่น
๖. เข้าทิ้ง ออกทิ้ง หยุดทิ้ง

สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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๒.
ใช้ปัญญาล้าง
สรุปจบ วาง ปลง ดับ ยอม ๔ ขั้น
รู้ทัน รู้ทัก รู้มัน รู้ทิ้ง
รู้ทัน : มันมาแล้ว มันเกิดขึ้นแล้ว
มาทางไหน มาเมื่อไหร่ ให้รู้ทันที
รู้ทัก : ทักทาย ทักเฉยๆ ออ มันเป็นใคร ชื่ออะไร มาจากไหน
รู้มัน : มันไม่ใช่เรา เราไม่ใช่มัน
มันไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา
รู้ทิ้ง : มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ช่างมัน แค่ไหนแค่นั้น
ไม่อะไรกับอะไร แล้วแล้วไป มันยึดไม่ได้อยู่แล้ว

สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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๓.
ภาวนาเสริม กรรมฐานเสริม
พุทธานุสสติ อสุภะ เมตตา มรณานุสสติ
๑. ระลึกถึงคุณต่างๆ มีคณ
ุ ของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์
พ่อแม่ครูอาจารย์ คุณข้าวน�ำ้ ปัจจัยสี่ ทีอ่ ยูท่ อ่ี าศัย ของใช้ของสอย
ที่ได้มาจากผู้มีพระคุณทั้งหลาย
๒. ระลึกถึงความสกปรก ไม่สะอาด ไม่สวย ไม่งาม
ความเหม็นเน่า โทษทุกข์ ภาระ หน้าที่ โรคภัยไข้เจ็บในสังขาร
ร่างกาย เรือนร่างธาตุขันธ์ของตน และบุคคลอื่น
๓. ระลึกถึงคุณ ถึงอานุภาพ ถึงประโยชน์ ของความ
เมตตากรุณา ความไม่เบียดเบียน การไม่ทำ�ลาย การไม่ทำ�ร้าย
ซึ่งกันและกัน
๔. ระลึกถึงภัย คือ ความตาย ความพลัดพรากจากลา
ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น มีขึ้นในชีวิตของตน และคนใกล้ตัว
ใกล้ใจ

สู ต ร ล้ า ง ใ จ

25

พระครูปิยธรรมวิเทศ

สูตรล้างใจ

สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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โรงละครชีวิต
โลกนี้มีธรรมชาติเป็นผู้สร้างโรงละคร และตัวละคร
มีอวิชชา เป็นผู้เขียนบทละคร
มีกิเลสกรรม เป็นผู้กำ�กับการแสดง
มีเวทนา เป็นผู้บรรเลงเพลงประกอบ
มีวิบาก เป็นสินจ้างรางวัล
มีคนดูสองคน คือ นายหลง กับนางรู้
นายหลง จะอยาก ยึด กลัว สงสัย ต้านตามไปตามบทละคร
นางรู้ จะจบ วาง ปลง ดับ ยอมไปตามบทละคร
นายหลง จะสุข ทุกข์ โศก เศร้า หัวเราะ
ร้องให้ ดีใจ เสียใจไปตามบทละคร
นางรู้ จะโล่ง ว่าง สว่างไสว รู้ ตื่น เบิกบาน
สะอาด สว่าง สงบไปตามบทละคร

สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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สูตรล้างใจ
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง
การล้างใจให้หมดหลง
ขั้นตอนในการภาวนา ๘ ขั้น
ขั้นที่ ๑. ขั้นศึกษาเรียนรู้ จากผู้รู้ จากตำ�ราให้เข้าใจ
		 ให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง
ขั้นที่ ๒. ขั้นหาที่ หาทาง เลือกที่ เลือกทาง เลือกอิริยาบถ
ขั้นที่ ๓. ขั้นประกาศสละ ประกาศถอน ประกาศยกเลิก
		 ประกาศยุติสิ่งที่ยึดมาถือมา
ขั้นที่ ๔. ขั้นขอขมากรรม แผ่บุญ แผ่บารมี ให้บุญ ให้บารมี
		 แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
ขั้นที่ ๕. ขั้นฝึกฝน ฝึกฝืน ตื่นรู้ดูลม รู้ลม เห็นลม เล่นลม ทิ้งลม
ขั้นที่ ๖. ขั้นใช้ปัญญา ขั้นรู้ทัน รู้ทัก รู้มัน รู้ทิ้ง เพื่อสรุปจบ
		 วาง ปลง ดับ ยอม
ขัน้ ที่ ๗. ขัน้ วิธลี า้ งใจ ๒ จังหวะ จำ�ไว้ให้ดี ฝึกให้ช�ำ นาญ ทำ�ให้ถกู
ขั้นที่ ๘. ขั้นภาวนาเสริม กรรมฐานเสริม
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ขั้นที่ ๑ ขั้นศึกษาเรียนรู้
จากผู้รู้ จากตำ�ราให้เข้าใจ ให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง
การเรียนรู้เรื่องการภาวนาจำ�เป็นต้องมีครู มีผ้รู ้แู นะนำ�
เป็นดีที่สุด เพื่อกันหลงกันพลาด ลำ�พังตำ�รับตำ�รา ความรู้ที่ได้
ฟังมาเรียนมา ที่ผู้รู้เขียนขึ้นมา ถือว่ายังไม่ละเอียดพอที่จะช่วย
ให้เข้าใจแจ่มแจ้งได้ดี แค่เป็นตัวช่วย ตัวเสริมให้เกิดศรัทธา
เกิดความเพียร เป็นเพียงแค่จดุ เริม่ ต้น เป็นแค่ความรูข้ น้ั พืน้ ฐาน
เท่านั้น อาจทำ�ให้เกิดความเข้าใจผิดเห็นผิดได้ง่าย โดยไม่รู้เนื้อ
รู้ตัว เรื่องการภาวนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นเรื่องที่จะต้อง
ฉลาดกว่ากิเลส มีแง่มุมที่จะต้องทำ�ความรู้ความเข้าใจ ยังมีอยู่
อีกมาก
เพราะฉะนั้ น จึ ง จำ � เป็ น ต้ อ งมี ค รู มี ผู้ รู้ ค อยแนะนำ �
เตือนสติ ปรับแก้ทิฏฐิ ความคิด ความเห็น เพื่อให้ไปถูกทิศ
ถูกทาง มิฉะนั้นจะนำ�ไปสู่การเชื่อที่ผิดๆ เกิดความสำ�คัญตนผิด
ว่าตน คือ ผูร้ ู้ ผูบ้ ริสทุ ธิห์ ลุดพ้นแล้ว จนกลายเป็นคนหลุดโลกไป
ใครบอกใครเตื อ น ใครสอนไม่ ฟั ง กลายเป็ น เจ้าลัทธิ เป็น
ผู้วิเศษ เก่งกว่าพระพุทธเจ้าไปก็มี อย่างที่พบเห็นในปัจจุบัน
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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มากมาย แม้แต่มีครู มีอาจารย์ คอยดูแลแนะนำ� ก็ยังผิดเพี้ยน
เตือนไม่ได้ เอาไม่อยู่ก็มีอยู่มาก
ขึน้ ชือ่ ว่า ตัวทิฏฐิมานะไม่เข้าใครออกใคร ถ้าเป็นเจ้าข้าว
เจ้าของ เข้าครอบ เข้าครองใจใครได้ ก็เป็นอันว่าเสร็จทุกราย
จบทุกราย บ้าทุกราย เพี้ยนทุกราย หมดสิทธิ์สอน

ขั้นที่ ๒ ขั้นหาที่ หาทาง
เลือกที่ เลือกทาง เลือกอิริยาบถ
พระพุทธเจ้าทรงให้เข้าไปในป่า ไปอยูใ่ นป่า ไปหาโคนไม้
อยูใ่ นเรือนว่าง ไม่มปี า่ ก็เลือกหาห้อง หาวัด หาสำ�นัก หาสถานที่
ที่เงียบสงบ ที่ไม่มีภาระหน้าที่ ที่จะต้องรับผิดชอบดูแล ไม่มี
คนสัตว์เสียงรบกวนวุ่นวายมากนัก
แล้วนั่งลงในท่าที่เหมาะควร สำ�หรับธาตุขันธ์ของตน
จะบนพื้น บนเก้าอี้ จะวางมือทั้งสองหงาย หรือจะวางมือคว่ำ�
ไว้บนหัวเข่าทัง้ สอง หรือจะวางมือซ้อนกันบนตักก็ได้ นัง่ กอดอก
ก็ได้ จะหลับตา หรือลืมตาก็ได้ทั้งนั้น เอาที่ตนถนัด ที่สะดวก
สบายแก่ธาตุขันธ์ของตน ท่าทางกิริยาไม่ได้ช่วยให้กิเลสหมด
แค่ตัวเอื้อต่อการภาวนาเท่านั้น
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ไม่จ�ำ เป็นต้องมีรปู แบบ ตามรูปแบบ ตามทีเ่ ห็นมา ตามที่
เขาทำ � กั น มา ไม่ต้องแบบไหนอีกอย่างไรอี ก ให้ จ บรู ป แบบ
อย่าติดรูปแบบ เอาที่สบายๆ ง่ายๆ เพื่อไม่ให้เกิดทุกขเวทนา
ความยุ่งยาก กังวลหน้ากังวลหลัง ในเวลาภาวนา

ขั้นที่ ๓ ขั้นประกาศสละ ประกาศถอน
ประกาศยกเลิก ประกาศยุตใิ นสิง่ ทีย่ ดึ มาถือมา
เปิดจิต เปิดใจ ลืมหู ลืมตา สร้างจินตนาการ ให้กว้างออก
ออกกว้าง ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ แบบไร้ขอบเขต ให้ยิ่งกว่า
พระอาทิตย์ในเวลากลางวัน ยิ่งกว่าพระจันทร์ในเวลากลางคืน
จนจิตตืน่ โพล่ง โล่ง ว่าง สว่างไสว เบากาย เบาใจ จนได้ทดี่ แี ล้ว
ต่อไปให้นอ้ มจิตน้อมใจ เพือ่ ประกาศสละ ประกาศถอน
ประกาศยกเลิก ประกาศยุติ ในทุกๆ สิ่ง ในทุกๆ อย่าง ที่รู้มา
หลงมา ยึดมา ถือมา ที่มุ่งหวังตั้งเอา ที่อุปาทาน ที่รัก ที่ห่วง
ทีผ่ กู พัน ทีห่ ลงเชือ่ ทีล่ มุ่ หลงมัวเมาเข้าใจผิด หลงผิด เห็นผิดมา
ทั้งในอดีตชาติ และในปัจจุบันชาตินี้ ทั้งทางโลกและทางธรรม
ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ที่จองเวรจองกรรม ที่เคยให้สัจจะ
สัญญา ร่วมเป็นร่วมตาย ร่วมเวียนว่ายตายเกิด ที่ได้เกี่ยวข้อง
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ข้ อ งเกี่ ย ว ยุ่ ง เกี่ ย วกั น มา ให้ กั บ ตั ว เองให้ กั บ ทุ ก รู ป ทุ ก นาม
ทุกดวงจิต ทุกดวงวิญญาณ ทุกภพทุกภูมิ
เมื่อเราจะทำ�บ้านใหม่ ห้องใหม่ ก็จำ�เป็นต้องรื้อของเก่า
ทีม่ อี ยูใ่ นบ้าน ในห้อง ออกให้หมดเสียก่อน อะไรทีค่ า้ งคา ข้องคา
ที่มีอยู่ในจิตในใจ รู้ก็ตามไม่รู้ก็ตาม ไม่ว่าในชาติปางไหนก็ตาม
ที่เคยตั้งสัจจะ ตั้งจิตอธิษฐาน บนบาน สมาทาน ปฏิญาณ
สาบาน อะไรไว้บ้างก็ตาม ก็ให้ประกาศสละ ประกาศถอน
ประกาศยุติ ประกาศยกเลิก ทิ้งไปให้หมดก่อน จะได้ไม่เป็น
ตัวกีดขวาง ขัดขวางทางภาวนา
กล่าวคำ�ประกาศสละ ประกาศถอน ประกาศยกเลิก
ประกาศยุติ ว่า
“สิ่งใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกหมู่ ทุกเหล่า ทุกดวงจิต
ทุกดวงวิญญาณ ได้เคยตั้งสัจจะอธิษฐาน บนบาน สมาทาน
ปฏิญาณ สาบาน ในสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นบาปอกุศล
ขัดต่อมรรคผลนิพพาน เป็นอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่น
มุ่งหวังตั้งเอา ทั้งทางโลก ทางธรรม
จนเป็นเหตุให้เกิดกรรม เกิดเวร เกิดทุกข์ เกิดโทษ
เวี ย นว่ า ยตายเกิ ด มาหลายภพหลายชาติ กั บ บุ ค คลใด
บุคคลหนึ่งก็ดี ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งก็ดี ชาติใดชาติหนึ่ง
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ก็ดี ข้าพเจ้าทัง้ หลาย ขอประกาศสละ ประกาศถอน ประกาศ
ยกเลิก ประกาศยุติ ซึง่ มิจฉาทิฏฐิทง้ั หลายเหล่านัน้ นับตัง้ แต่
บัดนี้เป็นต้นไป”

ขั้นที่ ๔ ขั้นขอขมากรรม แผ่บุญ แผ่บารมี
ให้บุญ ให้บารมี แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
เปิดจิต เปิดใจ ลืมหู ลืมตา ให้กว้างออก ออกกว้าง
เพื่อน้อมจิตน้อมใจ ส่งจิต ใส่ใจ จงใจ ให้อโหสิกรรม อย่างไม่มี
ขอบเขต ไม่มปี ระมาณ กล่าวคำ�ว่า “อโหสิ อโหสิ อโหสิ” ในใจ
เพื่อขอขมาขอลาโทษ สำ�นึกผิด ต่อบาปเวรบาปกรรมทั้งหลาย
ทีต่ นเคยทำ�มา ทำ�ไว้ ทำ�เอง ทำ�แล้ว ในทุกๆ กรณีกรรม
ในทุกๆ สิ่งทุกอย่าง ที่เคยหลงผิด ทำ�ผิด พูดผิด คิดผิดมาแล้ว
ทั้งรู้ตัว ไม่รู้ตัว และอโหสิกรรมให้กับบุคคลอื่น ที่เคยทำ�ไม่ดี
ต่อเรามา ทำ�ไม่ดีกับเราไว้ในชาติปางไหนๆ ก็ตาม และใน
ปัจจุบนั ชาตินก้ี ต็ าม น้อม “อโหสิ อโหสิ อโหสิ” ให้อโหสิกรรม
กับทุกรูปทุกนาม ในทุกๆ กรณีกรรม เพือ่ ความบริสทุ ธิ์ หมดจด
แห่งจิตแห่งใจ
กล่าวคำ�ขอขมากรรม ว่า
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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พุทโธ อโหสิ ธัมโม อโหสิ สังโฆ อโหสิ กายะกัมมัง
อโหสิ วจีกัมมัง อโหสิ มโนกัมมัง อโหสิ บาปะกัมมัง อโหสิ
อโหสิ อโหสิ
วิบากกรรมใด การกระทำ�ใดๆ ทีไ่ ม่ดี ไม่งาม ไม่เหมาะ
ไม่สม ไม่ควร เป็นบาปอกุศล ผิดศีล ผิดธรรม ผิดระเบียบ
ผิดวินยั ผิดสัจจะ ผิดสัญญา ทีข่ า้ พเจ้าทัง้ หลาย ทุกหมูท่ กุ เหล่า
ทุกดวงจิต ทุกดวงวิญญาณ ได้คิดผิดแล้ว ทำ�ผิดแล้ว พูดผิด
แล้ว หลงผิดแล้ว
ต่อวัดวาศาสนา ต่อพระรัตนตรัย ต่อองค์คุณทั้งหลาย
ต่อพระคุณทั้งหลาย ต่อพระเจ้าพระสงฆ์ นักบวช นักบุญ
ผู้ มี คุ ณ มี ศี ล มี ธ รรม ต่ อ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ต่ อ ครู บ าอาจารย์
บรรพบุรุษ บุตรธิดา ญาติกา มิตรสหายทั้งหลาย เจ้ากรรม
นายเวรทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย มนุษย์อมนุษย์ ทุกรูป
ทุกนาม ดวงจิต ทุกดวงวิญญาณ
ในอดีตก็ตาม ในปัจจุบันชาตินี้ก็ตาม ตลอดทั่วโลก
สังสารวัฏที่ผ่านมา ทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกกรณีกรรม จงเป็น
อโหสิกรรม ร่วมกันด้วยเทอญ อโหสิ อโหสิ อโหสิฯ
และกล่าวคำ�ว่า “โส โส โส” ในใจ เพือ่ น้อมจิต น้อมใจ
ส่งจิต ส่งใจ จงใจ ให้บญ
ุ แผ่บญ
ุ ให้บญ
ุ ให้บารมี ให้อธิวาสนา
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ให้ ค วามสุ ข ให้ ค วามเมตตากรุ ณ า ให้ ค วามไม่ เ บี ย ดเบี ย น
ความโล่ง ว่าง สว่างไสว รู้ ตื่น เบิกบาน สะอาด สว่าง สงบ
ไปทุกภพทุกภูมิ ทุกรูปทุกนาม
เพือ่ ช่วยล้าง ล้างช่วย จบช่วย ช่วยจบ ดับช่วย ช่วยดับ
ให้กบั ทุกสรรพดวงจิต ดวงวิญญาณ ทัง้ มนุษย์ อมนุษย์ สรรพสัตว์
ทัง้ หลาย ทีก่ �ำ ลังเสวยทุกขเวทนา ทีเ่ กิดจากอุปาทาน การยึดมัน่
ถือมั่น ความมุ่งหวังตั้งเอา ความรู้สึกนึกคิด ที่อยากได้ อยากดี
อยากมี อยากเป็น อยากสำ�เร็จ ที่เกิดจากกิเลสตัณหา ราคะ
ความใคร่ ความกำ�หนัด ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีก่ �ำ ลัง
แผดเผา บีบคั้น ชีวิตจิตใจให้เร่าร้อน เดือดร้อนอยู่ อย่างทุกข์
ทรมานไม่จบไม่สนิ้ มาเป็นเวลายาวนาน หลายภพหลายชาติแล้ว
แผ่ไปให้ทั่ว ในทุกภพทุกภูมิ ทุกรูปทุกนาม นับตั้งแต่
อเวจีมหานรกขึน้ มา จนถึงพรหมโลก ทัง้ ๑๐ ทิศ ๘ ทิศ ทัว่ โลก
ทั่วจักรวาล
เป็นการแผ่เมตตา เพื่อให้จิตเรามีสภาพปกติ เย็นลง
คลีค่ ลาย จางคลาย จากอารมณ์ทกุ ข์ อารมณ์รา้ ยๆ ทีห่ ลงยึดไว้
จิตจะเกิดสภาวะเบาสบาย ควรแก่การภาวนา เมื่อเราให้เขา
เราก็จะได้ด้วย กระแสจิต ที่ส่งจิต ใส่ใจ จงใจ แผ่ออกไป ก็จะ
ตีกลับมาหาตัวเราคืน ได้ทั้งเขา ได้ทั้งเรา ไปพร้อมๆ กัน
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ขั้นที่ ๕ ขั้นฝึกฝน ฝึกฝืน ตื่นรู้ดูลม
ขั้นรู้ลม เห็นลม เล่นลม ทิ้งลม
เป็นขั้นฝึกสติ และสมาธิ ให้มีกำ�ลัง ถือว่าเป็นฐานหลัก
ฐานสำ�คัญอย่างยิ่ง ฐานนี้ถ้าฝึกได้ไม่ดี จะทำ�ให้การภาวนาเกิด
ความล่าช้า วกวน สับสน ไม่เห็นผล ภาวนาๆ ไป ก็จะทำ�ให้
เกิดอาการท้อ อาการเบื่อ รู้สึกไม่ชอบ ต้องยกเลิก ล้มเลิก
เพิกเฉย เมินเฉย ละเลยในที่สุด เป็นฐานฝึกสติ และสมาธิให้
คล่องแคล่ว ให้ชำ�นาญ ให้รวดเร็ว เป็นการเตรียมยา ปรุงยา
ลับมีด ซ้อมมวยไว้ เพื่อชกจริง เพื่อไปใช้งานจริงในขั้นปัญญา
ต่อไป เป็นขั้นหัดเขียนอักษร และผสมสระ

วิธีฝึกฝน ฝึกฝืน ตื่นรู้ดูลม
๓ จังหวะ ๖ ขั้น ๑๘ ลม
๑.
๒.
๓.
๔.

เข้าลึกสุด ออกยาวสุด หยุดนานสุด
เข้านิ่ง ออกนิ่ง หยุดนิ่ง
เข้าโล่ง ออกโล่ง หยุดโล่ง
เข้ารู้ ออกรู้ หยุดรู้
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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๕. เข้าตื่น ออกตื่น หยุดตื่น
๖. เข้าทิ้ง ออกทิ้ง หยุดทิ้ง
ผูฝ้ กึ ภาวนาใหม่ๆ ให้สร้างจิตนาการลึก นิง่ โล่ง รู้ ตืน่ ทิง้
ตามไปก่อน เมือ่ ภาวนาไปเรือ่ ยๆ จะเกิดความชำ�นาญ ไม่จ�ำ เป็น
ต้องใช้การจินตนาการตาม จะสามารถรู้ลมได้ชัด อัตโนมัติ
ใหม่ๆ ก็ต้องใช้แผนที่ ให้คนบอก เมื่อไปบ่อยๆ ครั้ง ก็จำ�ทางได้
ขับไปเองได้คล่อง การภาวนาก็เช่นกัน อาศัยความคุ้นชินเคย
ปกติคนเรานัน้ จะหายใจเข้า ออก และหยุดเป็นธรรมชาติ
อยู่แล้ว
หายใจเข้าลึกสุด ออกยาวสุด หยุดนานสุด ทำ �แบบ
ไม่ต้องบังคับ หายใจเข้าธรรมดา ใช้ความรู้สึกเอาว่า ลึกสุดแค่
ได้แค่นี้ ยาวสุดได้แค่นี้ นานสุดได้แค่นี้ หรือจะใช้การนับลม
ก็ได้ การนับลมไม่ควรนับเกิน ๑๐ ผูฝ้ กึ ใหม่จะนับแค่ ถึง ๕ ก็ได้
เข้า ๕ ออก ๓ หยุด ๒ ก็ไม่เป็นไร
ในขณะที่ฝึกฝน ฝึกฝืน ตื่นรู้ดูลมอยู่นั้น จะรู้ทันบ้าง
ไม่ทันบ้าง ก็ “ช่างมัน” เห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้าง ก็ “แค่ไหน
แค่นั้น” ทิ้งได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็ “ไม่อะไรกับอะไร” “แล้ว
แล้วไป” อย่าไปเกิดความหงุดหงิด โทษตัวเอง ให้ยอมรับ
ความจริง รู้เท่าทันความจริง ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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เล่นลม เล่นไปเล่นมา เหมือนเล่นน้ำ� เล่นเกมส์ อย่าแช่
นาน แต่ละลมไม่ตอ้ งการให้เกิดความสงบ ไม่ได้ภาวนาเอาสงบ
แค่ให้เกิดความรู้สึกตัว มีสติรู้เท่าทัน มีสมาธิเห็นชัด มั่นคง
อย่าชอบ อย่าชัง อย่าเพลิน อย่าเผลอ อย่าจริง อย่าจัง ในลมใด
ลมหนึ่ง
ทิง้ ทุกลม ลมเข้า ลมออก ลมหยุด ลมยาว ลมสัน้ ลมนิง่
ลมโล่ง รูท้ ง้ิ รูท้ ง้ิ รูท้ ง้ิ รู้ เห็นทิง้ เห็น ตืน่ ทิง้ ตืน่ นิง่ ทิง้ นิง่ โล่งทิง้ โล่ง
ล้างลมทุกลม ทิ้งทุกลม
ทุกสิง่ ทุกอย่างมันอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เทีย่ งอยูแ่ ล้ว
ยึดไม่ได้อยู่แล้วทั้งนั้น เป็นเรื่องชั่วคราวทั้งนั้น

ข้อห้ามเด็ดขาด
ห้ามทำ�เอา ทำ�ยึด ทำ�เพื่อ ไม่ยึด ไม่พยายาม ไม่บังคับ
ไม่ รี บ ไม่ เร่ ง ไม่ เ กร็ ง ไม่ เ พ่ ง ไม่ ทำ � เอาถู ก เอาผิ ด เอาบุ ญ
เอาบารมี เอาดี เอาแพ้ เอาชนะ เอาเหตุ เอาผล เอากุศลอกุศล
ไม่เอาอะไรทั้งสิ้น
เพราะความจริง มันเอาอะไรไม่ได้อยูแ่ ล้ว จะเอาเมือ่ ไหร่
ตัณหาความอยากก็จะซ้อนตัณหา หลงจะซ้อนหลงขึ้นมาทันที
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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มันเกิดดับของมันเอง อะไรจะเกิดจะดับ ช่างมัน มันเกิดมันดับ
ตามเหตุปัจจัยของมัน เราไม่ต้องไปอยาก ไม่ต้องไปตั้งเป้า
เรามี ห น้ า ที่ ป ลู ก พริ ก ไม่ ต้ อ งไปกราบไหว้ อ้ อ นวอน
ร้องขอให้มันรอด ให้มันออกดอกออกผล มันเป็นเรื่องของมัน
หน้าที่มัน หน้าที่เรา คือ ดูแลมัน ทำ�ไปเรื่อยๆ ทำ�ให้ถูกวิธี
ทำ�ไม่เอาทำ� ทำ�ไม่หวังผล

ข้อควรปฏิบัติ
ทำ�เล่นๆ ทำ�สบายๆ ทำ�สนุกๆ ทำ�เฉยๆ ทำ�ทิ้ง ทำ�ทิ้งไป
ทำ�ไม่เอาทำ� ทำ�ให้เป็นธรรมชาติที่สุด ให้เป็นอัตโนมัติ แต่ต้อง
คอยฝึกฝืน ต้องอดทน อดกลั้น กับตัวกิเลส ที่มาคอยหลอก
คอยหลอน คอยลวง คอยลาก คอยจูงให้เราหลงทิศหลงทาง
ทิ้งความเพียร เลิกล้ม ขี้เกียจภาวนา ไปหาเรื่องอื่นทำ� หาบุญ
อื่นทำ� หาบุญหยาบทำ�ง่ายกว่า
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ขั้นที่ ๖ ขั้นใช้ปัญญา ขั้นรู้ทัน รู้ทัก รู้มัน รู้ทิ้ง
เพื่อสรุปจบ วาง ปลง ดับ ยอม
เป็นขั้นใช้ปัญญาล้วนๆ ขั้นนำ�ออกมาใช้งาน ใช้ดับทุกข์
วิธีใช้ยารักษา กินยา ชกจริง ให้ถูกกับโรค กับกิเลส กับวิบาก
ที่เกิดขึ้น เป็นขั้นอ่านตัวออก บอกตัวได้ ใช้ตัวเป็น
๑. รู้ทัน : มันมาแล้ว มันเกิดขึ้นแล้ว มาทางไหน
			 ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มาเมื่อไหร่
			 ให้รู้ทันที
๒. รู้ทัก : ทักทาย ทักเฉยๆ ออ มันเป็นใคร
			 มันชื่ออะไร โกรธ โลภ หลง หงุดหงิด
			 มาจากไหน ทางความคิด ความรู้สึก
			 อารมณ์ สภาวะ อาการ เหตุการณ์
๓. รู้มัน : มันไม่ใช่เรา เราไม่ใช่มัน มันไม่ใช่สัตว์
			 บุคคล ตัวตน เรา เขา
๔. รู้ทิ้ง : มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ช่างมัน
			 แค่ไหนแค่นั้น ไม่อะไรกับอะไร แล้วแล้วไป
			 มันยึดไม่ได้อยูแ่ ล้ว ทิง้ มันก่อนทีม่ นั จะทิง้ เรา
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ถ้าฝึกฐานหลัก ฐานลมมาไม่ดีพอ ก็หมดสิทธิ์ที่จะมีสติ
รู้เท่าทัน ตัวกิเลส ตัววิบากที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันขณะนั้นๆ
ตัวสมาธิที่จะไปเห็นให้ชัด ตัวกิเลสตัววิบากก็ยิ่งยาก และขั้นที่
จะใช้ปัญญา ขั้นรู้ทิ้ง รู้ล้าง ตัวกิเลสตัววิบากก็หมดสิทธิ์
การใช้ ปั ญ ญา ต้ อ งใช้ ตั ว ปั ญ ญา ๑๗ ตั ว (ความจริ ง
มีมากกว่านี้) ตัวใดตัวหนึ่ง เพื่อมาเป็นพาสเวิร์ด ปลดล็อก
เป็นตัวน้ำ�ยา เป็นสัจธรรมความจริง น้อมมาล้าง เพื่อสรุปจบ
วาง ปลง ดับ ยอม ตัวหลง ๕ ตัว คือ ตัวอยาก ตัวยึด ตัวกลัว
ตัวสงสัย ตัวต้าน อยากไม่มีวันจบ ยึดไม่มีวันวาง กลัวไม่มี
วันปลง สงสัยไม่มีวันดับ ต้านไม่มีวันยอม
ให้ตรงกับสภาวะที่เกิดขึ้นมา ที่ผ่านหู ผ่านตา ผ่านมา
ผ่านไป ผ่านจิต ผ่านใจ ที่โผล่ขึ้น ผุดขึ้น เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และ
ดับไป เราต้องรู้ให้ทันมันก่อน ล้างมันก่อน ก่อนที่มันจะผ่านไป
ลอยๆ ตามธรรมชาติของมัน ท่านให้ตามจบ จบตาม ตามทีม่ นั
จบของมัน ตามความเป็นจริงของมัน ที่มันจบของมันอยู่แล้ว
เราแค่ไปจบตาม
ปกติเราไม่เคยรู้ว่า มันจบตอนไหน มาตอนไหน ไม่เคย
เห็นว่ามันจบตอนไหน ไปตอนไหน เราจะปล่อยให้มันมามันไป
มันจบของมันเอง เรียกว่าขาดสติ ไม่มีสติรู้เท่าทัน
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ตัวปัญญา ๑๗ ตัว
๑.
๒.
		
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

มันไม่ใช่เรา เราไม่ใช่เรา ทัง้ มันทัง้ เรา ยึดไม่ได้อยูแ่ ล้ว
มันไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา
เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น
ไม่อะไรกับอะไร
แค่ไหนแค่นั้น
ช่างมัน
ปล่อยมันไป
แล้วแล้วไป
อะไรจะเกิดมันต้องเกิด
ตามเหตุตามปัจจัย
มันเป็นเช่นนั้นเอง
วิบากโลก วิบากเขา วิบากเรา
สมมติโลก สมมติเขา สมมติเรา
ธรรมชาติโลก ธรรมชาติเขา ธรรมชาติเรา
เขาจะแบบไหน จะอย่างไร จะแค่ไหนก็ช่างเขา
โลกส่วนโลก เขาส่วนเขา เราส่วนเรา
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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๑๖. กายไม่ใช่กาย จิตไม่ใช่จิต เวทนาไม่ใช่เวทนา
		 ธรรมไม่ใช่ธรรม
๑๗. ไม่แน่
ล้างซ้อนล้าง ล้างทุกๆ ตัว ล้างแล้วล้างอีก เพราะว่า
ตัวกิเลส กรรม วิบากที่เราทำ�มา ทำ�ไว้ ทำ�แล้วมันเยอะ สั่งสม
มาหลายภพหลายชาติ แค่ ช าติ นี้ ก็ ม ากมายแล้ ว คิ ด ยึ ด คิ ด
หลงยึดหลง ทุกข์ยึดทุกข์ ปล่อยให้สกปรกจนขึ้นรากองท่วมใจ
ต้ อ งจำ � ตั ว ปั ญ ญาให้ ไ ด้ แ ม่ น ยำ � เหมื อ นจำ � พาสเวิ ร์ ด
สำ�หรับปลดล็อก ตัวสติจะทำ�หน้าที่ดึง ตัวปัญญา ๑๗ ตัว
ตัวใดตัวหนึ่ง มาใช้ล้างได้ทัน ใช้จบได้ทัน วางได้ทัน ปลงได้ทัน
ดับได้ทัน ยอมได้ทัน ทิ้งได้ทัน ให้ตรงกับกิเลสนั้นๆ วิบากนั้นๆ

ขั้นที่ ๗ ขั้นวิธีล้างใจ ๒ จังหวะ
จำ�ไว้ให้ดี ฝึกให้ชำ�นาญ ทำ�ให้ถูก
ให้ อ ยู่ ที่ ฐ านหลั ก ฐานลม คื อ ลมหายใจ ทั้ ง ๖ ขั้ น
ไปเรื่อยๆ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมา ค่อยใช้ปัญญา ตัวรู้ ๔ รู้ รู้ทัน
รูท้ กั รูม้ นั รูท้ ง้ิ เข้าไปทำ�หน้าทีต่ ามลำ�ดับขัน้ กับวิบากทีเ่ กิดขึน้
มาจากความคิด ความรู้สึก อารมณ์ สภาวะ อาการ เหตุการณ์
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ทุกๆ เหตุการณ์ เสร็จแล้วก็กลับมาทีฐ่ านหลัก ฐานลมเหมือนเดิม
อย่าทิ้งฐานหลักฐานลม ทำ�กลับไปกลับมา ล้างได้บ้างไม่ได้บ้าง
“ช่างมัน แค่ไหนแค่นั้น ไม่อะไรกับอะไร แล้วแล้วไป”
เราไปทำ � อะไรมั น ไม่ ไ ด้ อ ยู่ แ ล้ ว เราแค่ ทำ � หน้ า ที่ รู้ ทั น
รู้ทัก รู้มัน รู้ทิ้ง แค่นั้น แค่นั้นพอ

ขั้นที่ ๘ ขั้นภาวนาเสริม กรรมฐานเสริม
พุทธานุสสติ อสุภะ เมตตา มรณานุสสติ
การภาวนามี ๒ วิธี คือ ภาวนาหลัก และภาวนาเสริม
ภาวนาหลัก ก็คอื การดูลมหายใจ หรือวิธใี ดวิธหี นึง่ ทีภ่ าวนามา
แต่ในสูตรล้างใจนี้ คือ การดูลมหายใจ ๓ จังหวะ ๖ ขัน้ ๑๘ ลม
คือ ภาวนาหลัก
ภาวนาเสริม กรรมฐานเสริม คือ ตัวช่วยอีกแรงหนึง่ เช่น
การสวดมนต์ การฟังธรรมเป็นต้น ภาวนาเสริม กรรมฐานเสริม
มีหลายวิธี แล้วแต่ครูอาจารย์ท่านจะแนะนำ�ให้เราทำ� แต่ที่
ท่านได้วางเป็นหลักไว้ มี ๔ วิธี คือ
๑. พุทธานุสสติ : ระลึกถึงคุณต่างๆ มีคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอรหันต์ พ่อแม่ครูอาจารย์ คุณข้าวน้ำ�
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ปัจจัยสี่ ที่อยู่ที่อาศัย ของใช้ของสอย ที่ได้มาจากผู้มีพระคุณ
ทั้งหลาย ให้รู้คุณ รู้ค่า เห็นคุณ เห็นค่า รู้ชัด รู้ซึ้ง ซาบซึ้ง ลึกซึ้ง
จนเกิดปีติน้ำ�ตาไหล
๒. อสุ ภ ะ : ระลึ ก ถึ ง ความสกปรก ความไม่ ส ะอาด
ความไม่สวยไม่งาม ความเหม็นเน่า โทษทุกข์ ภาระ หน้าที่
โรคภัยไข้เจ็บในสังขารร่างกาย ในเรือนร่างธาตุขนั ธ์ของตน และ
บุคคลอืน่ ทีจ่ ะต้องดูแลทัง้ วันทัง้ คืน ตลอดชีวติ เป็นภาระทีไ่ ม่จบ
ไม่สิ้น ตั้งแต่ปลายผมจรดปลายเท้า ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันตาย
๓. เมตตา : ระลึกถึงคุณ ถึงอานุภาพ ถึงประโยชน์
ของความเมตตากรุณา ความไม่เบียดเบียน การไม่ทำ�ลาย
ทำ�ร้ายซึ่งกันและกัน ว่าถ้าโลกใบนี้ ชีวิตนี้ขาดซึ่งความเมตตา
กรุ ณ า เสี ย อย่ า งเดี ย วอะไรจะเกิ ด ขึ้ น ตรวจตราดู ไ ปให้ ทั่ ว
ในจิตใจของตน ว่าตนยังมีความคิด ความแค้น จงเกลียดจงชัง
ใครอยู่หรือไม่ แล้วก็แผ่เมตตาจิต กรุณาจิต แผ่บุญ แผ่บารมี
ไปให้สรรพสัตว์ทุกภพทุกภูมิ ทุกรูปทุกนาม อย่างไม่มีขอบเขต
ไม่มีประมาณ ท่านนิยมเรียกว่า การเจริญเมตตาภาวนา
๔. มรณานุสสติ : ระลึกถึงภัย คือ ความตาย ความ
พลัดพรากจากลา ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดมีขึ้นในชีวิตของตน
ว่าชีวิตเราชีวิตเขา ทุกชีวิตไม่มีความแน่นอนเอาเสียเลย ไม่ร้วู ่า
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ความตาย ความพลัดพรากจากลา ปัญหาร้ายต่างๆ จะเกิดขึ้น
มีขึ้นกับเรา กับคนใกล้ตัวเราเมื่อไหร่ วันไหน ที่ไหน ด้วยเหตุ
อะไร ไม่มีใครรู้ได้ ไม่เขาก็เรา ไม่ช้าก็เร็ว เราจะต้องประสบ
พบเจอกับเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างแน่นอน
ให้ท�ำ ภาวนาเสริม เป็นบางครัง้ ในแต่ละตัว จนจิตเราตืน่
จิตโพล่ง โล่ง ว่าง สว่างไสว ไม่หวั่นไหวสะทกสะท้าน ยอมรับ
ความจริงในทุกสิง่ ทุกอย่างได้ จนเกิดเป็นกำ�ลัง เป็นพลัง ช่วยให้
เราไม่เกิดความประมาทในชีวติ อยากทีจ่ ะเร่งความเพียรเรียนรู้
ลงมือทำ�ภาวนาให้มากยิ่งๆ ขึ้นไป รู้ตัวว่าชีวิตนี้จะประมาท
เหมือนแต่ก่อนไม่ได้อีกแล้ว
สำ�หรับผู้เรียนรู้ใหม่ ควรหาเวลาฝึกภาวนาให้ชำ�นาญ
สักอาทิตย์หนึ่ง พอชำ�นาญดีแล้ว ต่อไปจะไปทำ�ที่ไหนก็ได้
เหมือนกับคนที่ขับรถเป็นแล้ว ได้ใบอนุญาตขับรถแล้ว ต่อไป
จะขับไปไหนก็ได้.

สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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บทสรุปวิธีล้างใจ

สู ต ร ล้ า ง ใ จ

49

พระครูปิยธรรมวิเทศ

บุคคล ๖ ประเภท
๑. โง่ คือ คิดทุกข์ ยังทำ�เอา ทำ�ยึด ทำ�เพื่อ โน่นนี่นั่นอยู่
ทุกสิ่งทุกอย่างมันยึดไม่ได้อยู่แล้ว แค่สมมติใช้ชั่วคราว
๒. งง คือ ยังสงสัยเยอะ ยังงงในชีวิตว่าจะไปในทิศไหนทางไหน
๓. หลง คือ ยังชอบ ยังชัง ยังพอใจ ไม่พอใจ
ในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส กิน กาม เกียรติอยู่มาก
๔. หลุด คือ ไม่รู้เนื้อรู้ตัว ไม่มีสติสัมปชัญญะ
ควบคุมตัว เวลามีสิ่งมากระทบก็หวั่นไหวไปตาม
๕. บ้า คือ ไม่เป็นตัวของตัวเอง ลืมเนื้อลืมตัว
เป็นโรคจิต โรคประสาท ต้องอาศัยยาช่วย
๖. รู้ คือ รู้ดีไปหมด แต่อดไม่ได้
เพราะที่รู้ คือ รู้ยึด ไม่ใช่รู้ทิ้งฯ
บุคคลทั้ง ๖ ประเภท ต้องใช้ความเมตตา ความกรุณา
สติปัญญาในการช่วยปลดล็อกมากเป็นกรณีพิเศษ
เห็นทุกข์ก็เห็นธรรม
เป็นทุกข์ก็เป็นกรรม

สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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บทสรุปวิธีล้างใจ
o สอนให้หลง ให้โง่ ให้ยึด สอนง่าย เพราะคนมีตัวหลง
ตัวโง่ ตัวยึดอยู่แล้ว
o สอนให้รู้ ให้ฉลาด ให้วาง สอนยาก
เพราะคนจะไม่ยอมจบตาม วางตาม
o ล้างทุกความคิด คือ คิดดี คิดชั่ว ถูก ผิด อดีต อนาคต
ปัจจุบัน กุศล อกุศล บุญบาป เหตุผล ฯลฯ
o ล้างทุกความรู้สึก คือ รู้สึกทุกข์ สุข เฉยๆ ทางกาย
รูส้ กึ ทุกข์ สุข เฉยๆ ทางใจ ทีป่ รากฏขึน้ ในขณะนัน้ ๆ ฯลฯ
o ล้างทุกสภาวะ คือ ปีติ อิ่มอก อิ่มใจ ปลื้มอก ปลื้มใจ
โล่ง ว่าง สว่างไสว แผ่ซ่าน เย็นอก เย็นใจ ชื่นอก ชื่นใจ
เบากาย เบาใจ สุขอก สุขใจ สงบกาย สงบใจ ฯลฯ
o ล้างทุกอารมณ์ คือ โกรธ เกลียด ชอบ ชัง หนักอก
หนักใจ เร่าร้อน หงุดหงิด น้อยอก น้อยใจ เสียอก เสียใจ
แค้น รัก หลง พอใจ ต้องการ หวัง เครียด วิตกกังวล
ฟุ้งซ่าน รำ�คาญ ฯลฯ
o ล้างทุกอาการ คือ เย็น ร้อน อ่อน แข็ง หนาว หนัก
เบา เจ็บปวด มึน ชา อึดอัด คัน แสบ จุก ง่วง ฯลฯ
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o ล้างทุกเหตุการณ์ คือ เสียงดัง มีคนรบกวน
สิ่งแวดล้อมทั้งดี ทั้งร้าย ความพร้อมไม่พร้อมฯลฯ
o ล้างตัวหลง ๕ ตัว คือ ตัวอยาก ตัวยึด ตัวกลัว
ตัวสงสัย ตัวต้าน
o ล้างตัวร้าย ๕ ตัว คือ คิดว่า เห็นว่า หวังว่า น่าจะ ต้อง
o ล้างตัวโหด ๖ ตัว คือ ตัวลืม ตัวหลง ตัวหลอก ตัวลวง
ตัวลาก ตัวล็อก
o ปฏิบัติตามทางสายกลาง คือ ไม่ปฏิบัติเอา ไม่ยาก
ไม่ง่าย ไม่เยอะ ไม่ยุ่ง ไม่ยึก ไม่ยัก ไม่พัก ไม่พอ ไม่รอ
ไม่รีบ ไม่ลุ้น ไม่อ้าง ไม่อวด ไม่เอา ไม่เอ๊ะ ไม่อ๊ะ ไม่จะ
ไม่คอยจะ ไม่งง ไม่สงสัย ไม่ถูก ไม่ผิด ไม่ตั้ง
ไม่ต้องอะไรอีก อย่างไรอีก แบบไหนอีก
ที่ไหนอีก เมื่อไหร่อีก ชาติไหนอีก ต้องที่นี่ เดี่ยวนี่ ทันที
o ทำ�กลับไปกลับมา ทำ�แล้วทำ�อีก เริ่มใหม่เรื่อยๆ
นับหนึ่งใหม่เรื่อยๆ
o หลับตา ลืมตา ยืน เดิน นั่ง นอน ทำ�ให้ครบทุกอิริยาบถ
o เขาจะแบบไหน จะอย่างไร จะแค่ไหน ก็ช่างเขา
o วิบากโลก วิบากเขา วิบากเรา
o โลกส่วนโลก เขาส่วนเขา เราส่วนเรา เราจบที่จิต
จิตที่โล่ง ว่าง สว่างไสว
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o พระอรหันต์ ท่านไม่ตอ้ งมาล้างอะไรอีก ท่านล้างได้หมด
แล้ว จบกิจแล้ว อะไรมาเปื้อนท่านไม่ได้อีกแล้ว
จิตท่านบริสุทธิ์แล้ว สะอาดแล้ว วิบากใหม่ไม่มีแล้ว
o เราผู้เป็นปุถุชน จำ�เป็นต้องล้างไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะหมดวิบากเก่า วิบากใหม่ จะหมดเมื่อไหร่ไม่รู้
หมดเอง รู้เอง กินเอง อิ่มเอง เป็นเรื่องปัจจัตตัง
เฉพาะตน เฉพาะตัว เฉพาะใจ
o ห้ามทำ�เอา คือ เอาสุข เอาสงบ เอารู้ เอาเห็น เอาบุญ
เอากุศล เอามรรค เอาผล เอานิพพาน
o ทำ�ยึด คือ ยึดถูก ยึดผิด ยึดตามกันมา ยึดรูปแบบ
ยึดวิธีการ ยึดครู ยึดอาจารย์ ยึดตำ�รา ยึดเหตุ ยึดผล
o ทำ�เพื่อ คือ เพื่อความร่ำ�รวย หมดเคราะห์ หมดโศก
หมดโรค หมดภัย เพือ่ โชค เพือ่ ลาภ เพือ่ ตบะ ฌาน ญาณ
ปัญญา ขลัง วิเศษ บริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์ มีเดช
o มันทำ�เอาไม่ได้อยู่แล้ว มันทำ�ยึดไม่ได้อยู่แล้ว
มันทำ�เพื่ออะไรไม่ได้อยู่แล้ว เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง
แต่ล้วนเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง ชั่วคราว ไม่แน่ ทุกขัง
บีบคั้น ไม่มั่นคง อนัตตา ยึดไม่ได้อยู่แล้ว ไม่ใช่เรา
ของเราอยู่แล้วทั้งนั้น
o ความงมงาย คือ การทำ�เอา ทำ�เพื่อ ทำ�ยึด
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o ขอแค่เข้าใจวิธีก่อน ทำ�ได้ ไม่ได้นั้นอีกเรื่องหนึ่ง
o การล้างใจไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ใช่เรื่องยาก
แต่เป็นเรื่องที่ต้องฝึกซ้อมไว้
o พุทธศาสนาไม่มีพิธีตัดกรรม มีแต่วิธีตัดใจ
ไม่มีพิธีล้างบาป มีแต่วิธีล้างใจ
o สะจิตตะปะริโยทะปะนัง การล้างใจให้หมดหลง
ให้สะอาด ให้บริสุทธิ์หมดจด ล้างใจที่มันขุ่นมัว
มัวหมอง เปื้อน สกปรก ที่มันเลอะ มันเยอะ
มันมีคราบ มีฝุ่นจับ ล้างใจที่หลงยึด หลงเอา
หลงอยาก หลงชอบ หลงชัง ในสิ่งที่มันยึดไม่ได้อยู่แล้ว
เอาไม่ได้อยู่แล้ว เอาเมื่อไหร่ อยากเมื่อไหร่ มันก็ก่อโทษ
ก่อทุกข์ ให้เมื่อนั้น
o ต้องเตรียมศรัทธา ความเชื่อ วิริยะ ความเพียรให้พร้อม

อุปกรณ์ที่ใช้ล้าง
๑. ตัวอาตาปี คือ ตัวศรัทธา เชื่อแล้ว วิริยะ ลงมือ
ฝึกฝน ฝึกฝืน
๒. ตัวสติ คือ ตัวรู้เท่า รู้ทัน
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๓. ตัวสมาธิ คือ ตัวรู้ชัด รู้ชื่อ
๔. ตัวปัญญา คือ ตัวรู้มัน ดูมัน รู้ทิ้ง ดูทิ้ง รู้วาง รู้ล้าง
อุปกรณ์ทง้ั ๔ ตัว คือ เครือ่ งมือทีจ่ ะต้องเตรียมให้พร้อม
ต้องเตรียมไว้อย่างดีแล้ว คือ ฝึกมาดีแล้ว คือ ฝึกที่ลมหายใจ
จนชำ�นิชำ�นาญ คือ สามารถรู้ทันลม เห็นลมชัด เล่นลมเป็น
ทิ้งลมได้ เป็นอย่างดีเยี่ยม
เมื่อมีอุปกรณ์ทั้ง ๔ ที่ได้ฝึกซ้อมไว้ดีแล้ว เป็นสมบัติ
ติ ด ตั ว ติ ด ใจ จะไปไหนมาไหน อยู่ ที่ ไ หนก็ มี อ ยู่ ติ ด ตั ว ติ ด ใจ
สามารถนำ�มาใช้ได้ตลอดเวลา ให้ขยันซ้อมไว้เรื่อยๆ ซ้อมไว้
ตลอด เหมือนนักมวย เหมือนนักกีฬา พร้อมทีจ่ ะชกจริง แข่งจริง
ทุกเมื่อ ทุกที่ ทุกเวลา

ล้างใจตอนไหน
ตอนสะอาดก็ล้าง ตอนสกปรกก็ล้าง ตอนที่มีความคิด
เกิดขึ้น ที่มีความรู้สึกเกิดขึ้น ที่มีอาการเกิดขึ้น ที่มีอารมณ์
เกิดขึ้น ที่มีสภาวะเกิดขึ้น ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ทั้งชอบ ทั้งชัง ทั้งถูก ทั้งผิด ทั้งดี ทั้งชั่ว ที่มากระทบ
กระแทก แดก ดัน มีมา ผ่านหู ผ่านตา ผ่านจิต ผ่านใจ ผ่านมา
ผ่านไป
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สติ รู้เท่า รู้ทันตัวไหน สมาธิ เห็นชัด เห็นชื่อตัวไหน
ปัญญา รู้จบ รู้วาง รู้ล้าง ตัวนั้นทันที ปัญญา ตัวรู้จบ รู้วาง
ก็คือ การล้างใจนั้นเอง ล้างไปก่อน ล้างไปก่อน
ล้างก็คือ การไปเห็นทุกๆ ตัวที่มันเกิดขึ้นมา โผล่หัว
ขึ้ นมา ว่า มันไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา มัน ไม่เ ที่ย ง
มันยึดไม่ได้ มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปอยู่แล้ว เป็นไปตามเหตุ
ตามปัจจัย เป็นธาตุ ๔ ดิน น้ำ� ไฟ ลม
เราแค่ไปจบตาม วางตาม รู้ตาม ตามความเป็นจริงที่
มันเป็นจริงอยูแ่ ล้ว จำ�ไว้ เราจะไปบังคับ ไปพยายามให้มนั หาย
มันอยู่ มันไป ไปอะไรกับอะไรกับมันไม่ได้ เรามีสิทธิ์แค่รู้ตาม
รู้ตามความเป็นจริง ที่มันเป็นจริงอยู่แล้ว ล้างได้บ้าง ไม่ได้บ้าง
ก็ช่างมัน ทันบ้างไม่บ้าง ก็แค่ไหนแค่นั้น ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่
ที่กำ�ลังสติ กำ�ลังสมาธิ กำ�ลังปัญญาที่เราฝึกมา ฝึกไว้ ฝึกเอง
ทำ�มาได้ดีแค่ไหน
ถ้าฝึกมาดี ฝึกไว้ดี ฝึกเองดี ก็ล้างง่าย ล้างทัน ถ้าไม่มี
อะไรมาให้ล้าง ก็ฟังธรรมะ สวดมนต์ เรียนรู้ดูลมไป มีอะไร
ที่รู้ทัน เห็นชัด ก็ล้างทิ้งไป ก็แค่นั้น ล้างไปก่อน ล้างเฉยๆ
ล้างเล่น ล้างไม่เอาล้าง
ปัญหาใหญ่ ปัญหายาก ปัญหายุ่ง คือ ตัวจะล้างเอา
ตัวจะทำ�เอา คือ ตัวร้าย ตัวที่ทำ�ให้มีความยากขึ้นมา
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ล้างทุกตัวไปก่อน
ตัวอยากฝาก อยากฝั่ง อยากสั่ง อยากสอน อยากบอก
อยากบ่น อยากเบื่อ อยากเตือน อยากอยู่ อยากไป อยากรู้
อยากเห็น ล้างทุกตัวอยาก พอมันเริ่มอยาก ก็ล้างมันเลย
ตั ว คิ ด ดี คิ ด ชั่ ว คิ ด ว่ า เห็ น ดี เห็ น ชั่ ว เห็ น ว่ า หวั ง ดี
หวังชั่ว หวังว่า คิดจะ อยากจะ น่าจะ ต้องได้ ต้องดี ต้องเป๊ะ
ล้างทิ้งไปก่อน
ตัวดีคนเดียว เก่งคนเดียว รู้คนเดียว ฉลาดคนเดียว
มันโผล่มาก็ล้างทิ้งก่อน
ช่างมัน แค่ไหน แค่นั้น แล้วแล้วไป ไม่อะไรกับอะไร
ตามเหตุตามปัจจัย อะไรจะเกิดมันต้องเกิด เกิดขึ้น ตั้งอยู่
ดับไป วิบากโลก วิบากเขา วิบากเรา โลกส่วนโลก เขาส่วนเขา
เราส่วนเรา เราไม่อะไรกับอะไร โล่ง ว่าง สว่างไสว รู้ ตืน่ เบิกบาน
สะอาด สว่าง สงบฉับพลัน ฉับพลัน
ทำ�หน้าทีเ่ ราไป ตามสมมติโลก ตามสมมติธรรมให้ดที ส่ี ดุ
ทำ�แล้วแล้วไป ไม่หลง ไม่ยดึ ไม่ตดิ มีแล้วแล้วไป ใช้แล้วแล้วไป
ได้แล้วแล้วไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงอยู่แล้ว มันยึดไม่ได้อยู่
แล้ว แค่สมมติใช้ชั่วคราว
สติ ตัวรู้เท่า รู้ทัน รู้เท่าที่มันเป็นจริง ทันที่มันเกิดขึ้น
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สมาธิ ตัวรู้ชัด รู้ช่อื รู้ชัด เอาที่มันปรากฏชัด รู้ช่อื มันถูกสมมติ
เรียกว่าอย่างไร ปัญญา ตัวรูว้ าง รูจ้ บ วาง ตัวยึด ตัวอยาก ตัวกลัว
ตัวสงสัย ตัวต้าน จบตามความเป็นจริง ที่มันเป็นจริงอยู่แล้ว
“โอปนยิโก” น้อมสัจธรรมมาล้างไปก่อน น้อมอานุภาพ
แห่งพระไตรลักษณ์ พระอนิจจัง พระทุกขัง พระอนัตตา มาล้าง
จิตล้างใจ
ล้างไปก่อน ล้างได้บา้ ง ไม่ได้บา้ งช่างมัน ล้างสะอาดบ้าง
ไม่สะอาดบ้าง แค่ไหนแค่นั้น ล้างทันบ้าง ไม่ทันบ้าง ก็ไม่อะไร
กับอะไร ล้างทุกแง่ ทุกมุม ทุกส่วน ทุกความหลงยึดติด ทุกสิ่งที่
ผูกพัน ทุกเงือ่ นไข ทุกสัจจะ ทุกระบบ ทุกกฎเกณฑ์ ทุกรูปแบบ
ทุกจุด ทุกปม ทุกความเห็น ทุกความหมาย ล้างไม่เอาล้าง
ล้ า งทั้ ง นอกทั้ ง ใน ทั้ ง ไกลทั้ ง ใกล้ ทั้ ง อดี ต ทั้ ง อนาคต
ทัง้ ปัจจุบนั ทัง้ ถูกทัง้ ผิด ทัง้ ดีทง้ั ชัว่ ทัง้ เหตุทง้ั ผล ล้างตัววนเวียน
ตัววกวน ตัวว้าวุ่น ตัววุ่นวาย ตัววอกแวก ตัวโวยวาย ล้างตัว
จะเอา ตัวจะได้ ตัวจะดี ตัวจะมี ตัวจะเป็น ตัวจะสำ�เร็จ ทั้งลึก
ละเอียด หยาบ
ประกาศล้าง ประกาศถอน ประกาศสละ ประกาศยุติ
ประกาศยกเลิก ให้หมดให้สิ้น นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป
ล้างไม้ ล้างมือ ล้างเนือ้ ล้างตัว ล้างแข้ง ล้างขา ล้างหน้า
ล้างตา ล้างจิต ล้างใจ ล้างไปก่อน ฝึกล้างไว้ ล้างบ่อยๆ ทุกสิ่ง
ทุกอย่าง มันยึดไม่ได้อยู่แล้ว
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ล้างไปก่อน ฝึกล้างไปก่อน ตามกำ�ลังสติ กำ�ลังสมาธิ
กำ�ลังปัญญาของตน
น้อมพระไตรลักษณ์มาล้าง ทุกความคิด ทุกความรู้สึก
ทุกอารมณ์ ทุกอาการ ทุกสภาวะ ทุกเหตุการณ์
อย่าล้างเอาล้าง อย่าล้างยึดล้าง อย่าล้างเพือ่ ล้าง อย่าล้าง
แบบเด็กเล่นของเล่น อย่าล้างแช่ อย่าพยายามล้าง ล้างให้เป็น
ล้างตรงๆ ตรงตามความเป็นจริง
ล้างตัวเอา ตัวจะเอา ตัวคอยจะเอา ตัวรอจะเอา ตัวคิด
จะเอา ตัวหวังจะเอา ตัวอยากจะเอา เอาได้ เอาดี เอามี เอาเป็น
เอาสำ�เร็จ เอาถูก เอาผิด เอาเหตุ เอาผล เอารวย เอาจน “เอา
อะไรในอะไร” ทุกสรรพสิ่งล้วนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้งนั้น
โล่งไม่เอาโล่ง ว่างไม่เอาว่าง สว่างไสวไม่เอาในสว่างไสว
ล้างทุกตัว
ล้างตามความเป็นจริง มันยึดไม่ได้อยู่แล้ว มันไม่เที่ยง
อยู่แล้ว มันไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขาอยู่แล้ว มันแค่สิ่ง
สมมติใช้ชั่วคราว ตามสมมติโลก สมมติธรรม สมมติใช้ชั่วคราว
บัญญัตใิ ช้ชว่ั คราว ไม่ให้เกิดวิบากตามมา ให้คลีค่ ลาย คลายออก
คลายทิ้ง โล่ง ว่าง สว่างไสว สงบระงับ ดับสนิท
ควรสำ�เหนียกไว้ รู้ไม่เอารู้ รู้ไม่ยึดรู้ รู้ท้งิ รู้ รู้แล้วแล้วไป
รู้ทันบ้าง ไม่ทันบ้าง ก็ช่างมัน เห็นไม่เอาเห็น เห็นไม่ยึดเห็น
เห็นทิ้งเห็น เห็นแล้วแล้วไป เห็นทันบ้าง ไม่ทันบ้าง ก็แค่ไหน
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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แค่นั้น วางไม่เอาวาง วางไม่ยึดวาง วางทิ้งวาง วางแล้วแล้วไป
วางได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ไม่ทันบ้าง ก็ไม่อะไรกับอะไร
ดี มีมา ผ่านหู ผ่านตา ผ่านมา ผ่านไป ผ่านจิต ผ่านใจ
ก็รีบล้าง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
ไม่ ดี มี ม า ผ่ า นหู ผ่ า นตา ผ่ า นมา ผ่ า นไป ผ่ า นจิ ต
ผ่านใจ ก็รีบล้างทิ้ง แค่ไหนแค่นั้น
สุ ข มี ม า ผ่ า นหู ผ่ า นตา ผ่ า นมา ผ่ า นไป ผ่ า นจิ ต
ผ่านใจ ก็รีบล้าง มันเป็นเช่นนั้นเอง
ทุ ก ข์ มี ม า ผ่ า นหู ผ่ า นตา ผ่ า นมา ผ่ า นไป ผ่ า นจิ ต
ผ่านใจ ก็รีบล้าง ปล่อยมันไป
นินทา สรรเสริญ มีมา ผ่านหู ผ่านตา ผ่านมา ผ่านไป
ผ่านจิต ผ่านใจ ก็รีบล้าง มันยึดไม่ได้อยู่แล้ว
ลาภ ยศ มีมา ผ่านหู ผ่านตา ผ่านมา ผ่านไป ผ่านจิต
ผ่านใจ ก็รีบล้าง ช่างมัน ไม่อะไรกับอะไร
ทางสายจบ อย่าทำ�เอา อย่าทำ�เพือ่ อย่าทำ�ยึด อย่าหวังผล
อย่าหวังไว้ อย่าหวังว่า อย่าวาดหวัง ทำ�พูดคิด แล้วแล้วไป
ล้ า งตั ว ร้ า ย เข้ า ใจว่ า นึ ก ว่ า คิ ด ว่ า คาดว่ า เชื่ อ ว่ า
หวังว่า เห็นว่า กลัวว่า สงสัยว่า น่าจะ ต้อง ผิด ถูก ดี ชั่ว นู้น
นี่ นั่น ล้างทุกตัว ล้างไปก่อน
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บางสิ่งบางอย่าง
บางเรื่องบางราว
ที่จะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ
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เพราะมีสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงมี
เพราะมีเรามันจึงหนัก
เพราะจะเอามันจึงเหนื่อย
เพราะเยอะจึงยุ่ง
เพราะยึดจึงไม่ว่าง
เพราะไม่ปลงจึงไม่ยอม
เพราะจริงจังจึงเจ็บ
เพราะคิดมากจึงไม่สงบ
เพราะกลัวจึงไม่กล้าเริ่มต้น
เพราะโลภจึงสูญเสีย
เพราะโกรธจึงทำ�ลายทุกอย่าง
เพราะหลงจึงขาดปัญญา
เพราะทำ�บาปจึงมีปัญหามากมาย
เพราะมีบุญจึงมีทุกอย่าง
เพราะหมดบุญจึงหมดทุกอย่าง
เพราะโง่จึงต้องทุกข์แล้วทุกข์อีก
เหตุเกิดที่ไหนดับที่นั้น
สกปรกตรงไหนล้างตรงนั้น
ทำ�ตัว ทำ�ใจเองทั้งนั้น
ภาวนาเท่านั้นคือคำ�ตอบที่ดีที่สุด
“ยอม” พระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะเห็นทางออก
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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บางสิ่งบางอย่าง
บางเรื่องบางราว
ที่จะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ
มรรค ๘ ในการภาวนา
๑. ปิดวาจา : ตัดไฟแต่ตน้ ลม คำ�พูดทุกคำ�พูด เกิดจาก
การปรุงแต่งของจิต พูดแต่ละคำ�ทำ�ให้จิตหลุด ทำ�ให้จิตหลง
เพลินเผลอได้ง่าย ไม่ควรพูด ไม่ควรคุยถ้าไม่จำ�เป็น พูดให้น้อย
ที่สุด ในช่วงเก็บตัวภาวนา
๒. ตั้งศรัทธาให้ม่นั : ตัวศรัทธาต้องเชื่อมั่นในตนเองว่า
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ตนเท่านั้น ที่จะทำ�ให้ตนพ้นทุกข์ได้ ใครก็
ช่วยเราให้พ้นทุกข์ไม่ได้
๓. อดทนอดกลั้ น : ฝึ ก ฝน ฝึ ก ฝื น ก้ ม หน้ า ก้ ม ตา
เหมือนชาวนาก้มหน้าดำ�นา ทำ�ของเราไป ไม่ต้องไปสนใจใคร
โลกส่วนโลก เขาส่วนเขา เราส่วนเรา พอใจทำ� เต็มใจทำ� ตัง้ ใจทำ�
ปรับใจตาม ทำ�อย่างมีความสุข
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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๔. รู้ทันอารมณ์ : อารมณ์ต่างๆ ที่มากระทบทางตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มีทั้งชอบ ชัง ฟุ้งซ่าน รำ�คาญ หงุดหงิด
คิดมาก ง่วงเหงาหาวนอน หนาวร้อน ขัดใจ สงสัย ก็ให้มีสติ
รู้ทัน สมาธิรู้ชัด ปัญญารู้จบ รู้วาง รู้ปลง รู้ดับ รู้ยอม รู้ทัน รู้ทัก
รู้มัน รู้ทิ้ง ว่ามันไม่ใช่เรา เราก็ไม่ใช่เรา มันผ่านมาและก็ผ่านไป
ตามเหตุปัจจัยของมัน ล้างทิ้งให้หมด
๕. ดูลมหายใจ : เรียนรู้ดูลม ทั้ง ๓ จังหวะ ๖ ขั้น
๑๘ ลม ขั้นรู้ทัน เห็นลม เล่นลม ทิ้งลม ฝึกทำ�ให้ครบทุกแบบ
อย่างแยบคาย ถูกต้องตามวิธีที่สมมติใช้ในการภาวนา
๖. เคลื่อนไหวรู้สึก : รู้สึกตัว รู้รอบตัว รู้ไม่มีตัว รู้ให้
ครบทั้ง ๓ รู้ ในทุกอิริยาบถน้อยใหญ่ นับตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมา
จนหลับตานอน
๗. หยุดนึก หยุดคิด หยุดรู้ : ไม่ต้องหวนนึกถึงอดีต
อนาคต ไม่ต้องคิดกังวลในเรื่องต่างๆ ไม่ต้องอยากรู้ อยากเห็น
อะไรทัง้ สิน้ ช่างมัน แค่ไหนแค่นน้ั ไม่อะไรกับอะไร สละได้ ทิง้ ได้
ล้างได้ อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไป ตามเหตุตามปัจจัยของมันไป
๘. ยกสูไ่ ตรลักษณ์ : สรรพสิง่ ใดๆ ในโลกนี้ ล้วนต้องตก
อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ทั้งสิ้นไม่มียกเว้น ทุกสิ่งล้วน “เกิดขึ้น
ตัง้ อยู่ และดับไป” ในทีส่ ดุ อนิจจัง ไม่แน่อยูแ่ ล้ว ไม่เทีย่ งอยูแ่ ล้ว
ล้วนสมมติใช้ชว่ั คราวเท่านัน้ ทุกขัง ไม่มน่ั คง คงทน จีรงั ถาวร
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ยั่งยืน ล้วนต้องแตกสลาย มลายสูญ สิ้นสูญทั้งนั้น อนัตตา
มันยึดไม่ได้อยู่แล้ว ล้วนว่างเปล่าจากอัตตา ตัวตน เรา เขา
ไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนาเราได้

วิธีสอนการภาวนา ๖ วิธี
๑. สอนตามตำ�รา ยึดตำ�รา ว่าตามตัวหนังสือ จำ�มาสอน
๒. สอนตามอาจารย์ ยึดครูอาจารย์ ว่าตามครูตาม
อาจารย์
๓. สอนนอกตำ�รา ตามประสบการณ์ ยึดความรู้ ความ
เห็นตน
๔. สอนตามตำ�รา ตามอาจารย์ ยึดทั้งตำ�รา และครู
อาจารย์
๕. สอนตามตำ � รา ตามอาจารย์ ตามประสบการณ์
ยึดตำ�รา ยึดครูอาจารย์ ยึดตน
๖. สอนตามภูมิธรรม ภูมิปัญญา ภูมิอธิวาสนาที่ตนมี
ที่ตนรู้ประจักษ์แจ้งแล้ว
ทุกวิธี ถ้ายังยึดถูก ยึดผิด ยึดเขาถูก เขาผิด เราถูก
เราผิด จัดเป็นวิบากทิฏฐิ ไม่เป็นไปเพื่อให้เกิดผลภายในจิต
คือ ความสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหามานะทิฏฐิ ตัวกูของกู
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ผู้สอนภาวนา ๔ ประเภท
๑. ไม่รไู้ ม่เห็นไม่ส�ำ เร็จ ก็ไม่สอน ไม่แนะนำ� ไม่บอกใคร
เพราะไม่รู้
๒. ไม่รู้ไม่เห็นไม่สำ�เร็จ แต่ชอบสอน ชอบแนะนำ� ชอบ
บอก เพราะอวดรู้
๓. รู้เห็นสำ�เร็จแล้ว ก็ไม่สอน ไม่แนะนำ� ไม่บอกใคร
เพราะสอนยาก
๔. รู้เห็นสำ�เร็จแล้ว จึงสอน จึงแนะนำ� จึงบอก ตามที่
ตนประจักษ์แจ้งเห็นจริง

การสอนภาวนามี ๓ ระบบ
๑. สอนให้ท�ำ เอา ทำ�ยึด ทำ�เพือ่ ให้ได้โน่นนีน่ น่ั เกิดความ
ขลังศักดิ์สิทธิ์
๒. สอนให้ยึดซ้อนยึด ทิ้งวิธีนั้น หันมายึดวิธีนี้ ให้ทิ้ง
สิ่งนั้น มายึดสิ่งนี้แทน
๓. สอนให้วางทิ้งวาง แค่สมมติใช้ชั่วคราว นั่งเรือข้าม
ฟาก ขึ้นฝั่งทิ้งเรือ
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ระบบการสอนในแต่ละสำ�นัก ๔ รูปแบบ
๑. แบบมีรูปแบบ ตั้งตามกิเลสเขาเรา ต้องตามกิเลส
เขาเรา ตามสมมติโลก
๒. แบบไม่มรี ปู แบบ จบตาม วางตาม ตรงตามสัจธรรม
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
๓. แบบตามประเพณี ตามๆ กันมา คิดว่า เห็นว่า หวังว่า
น่าจะ ต้องอย่างนั้นอย่างนี้
๔. แบบอภินหิ าร อจินไตย อธิวาสนาบารมีของเจ้าสำ�นัก
ที่ท่านรู้คนเดียว เห็นคนเดียว ลูกศิษย์แค่เชื่อตาม หลงตาม
ยึดตาม เชื่อแล้ว หลงแล้ว ยึดแล้ว

ผู้ที่เคยผ่านการภาวนามาแล้วมี ๓ ประเภท
๑. ได้รูปแบบ ได้รู้วิธี ได้รู้ทฤษฎี มีสำ�นัก มีครูอาจารย์
มี ป ระสบการณ์ มี โวหาร มี ค วามชำ � นิ ชำ � นาญ ผ่ า นมาแล้ ว
หลายสูตร หลายวิธี หลายสำ�นัก : แต่กิเลสยังมีอยู่เท่าเดิม
เหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจ
๒. ได้รูปแบบ ได้รู้วิธี ได้รู้ทฤษฎี มีสำ�นัก มีครูอาจารย์
มี ป ระสบการณ์ มี โวหาร มี ค วามชำ � นิ ชำ � นาญ ผ่ า นมาแล้ ว
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หลายสูตร หลายวิธี หลายสำ�นัก : แต่กเิ ลสกลับยิง่ มากกว่าเดิม
มีอัตตาตัวตน ทิฏฐิมานะ เห็นคนอื่นผิดหมด ไม่ดีเท่าตนเอง
๓. ได้รูปแบบ ได้รู้วิธี ได้รู้ทฤษฎี มีสำ�นัก มีครูอาจารย์
มีประสบการณ์ มีโวหาร มีความชำ�นิช�ำ นาญ ผ่านมาแล้วหลาย
สูตร หลายวิธี หลายสำ�นัก : กิเลสลดลงเบาบาง ชีวิตจิตใจ
เปลี่ยนไป นิสัยเปลี่ยนแปลง มีสติปัญญาสามารถปล่อยละ
ปล่อยวาง สงบมากขึ้น ปลงได้มากขึ้น ฉลาดมากขึ้น ไม่โง่
เท่าเดิม

ผู้ภาวนามี ๔ ประเภท
๑. ภาวนาลำ�บาก เพราะมีกเิ ลสแรงกล้า มีอนิ ทรียอ์ อ่ น
จึงรู้ได้ล่าช้า
๒. ภาวนาลำ�บาก เพราะมีกิเลสแรงกล้า มีอินทรีย์แก่
กล้า จึงรู้ได้เร็วไว
๓. ภาวนาสบาย เพราะมีกิเลสไม่แรงกล้า อินทรีย์อ่อน
จึงรู้ได้ล่าช้า
๔. ภาวนาสบาย เพราะมีกิเลสไม่แรงกล้า อินทรีย์แก่
กล้า จึงรู้ได้เร็วไว
อินทรีย์แก่กล้า คือ มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา
พร้อมแล้ว
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ความยาก ความง่าย เกิดจากหลายเหตุปัจจัย
๑. จำ�สูตร จำ�วิธีภาวนาไม่ได้ จำ�ได้ไม่ดี ไม่แม่นพอ
๒. ยั ง มี ค วามลั ง เลสงสั ย คลุ ม เครื อ ไม่ เข้ า ใจชั ด เจน
แจ่มแจ้ง มีจิตต่อต้านเพราะไม่ตรงกับที่เรียนรู้มา ฟังมา ฝึกมา
เคยชินมา เคยทำ�มา
๓. ยังไม่ได้ลงมือทำ�อย่างจริงจัง จริงใจ ทำ�บ้างไม่ท�ำ บ้าง
ทำ�เล่นๆ
๔. ทำ�ไม่ถูกวิธี เอาวิธีนั้นวิธีนี้มาปนเปกันหมด แบบ
ไม่เป็นมวย แบบมวยผสม
๕. ไม่ได้ท�ำ ต่อเนือ่ ง ไม่ได้ท�ำ บ่อยๆ ทำ�แบบโน้นที แบบนีท้ ี
ไม่มีหลัก
๖. ไม่มีศรัทธา ไม่มีความเพียร มัวรอบุญ คอยบารมี
พึ่งวาสนามาช่วย
๗. ทำ�เอา ทำ�ยึด ทำ�เพื่อบุญ เพื่อขลังศักดิ์สิทธิ์ เพื่อ
เห็นโน่นนี่นั่น ได้นั่นได้นี่
๘. จิตมีความกังวลในความไม่บริสุทธิ์ของตน มีความ
อยากได้ อยากดี อยากมี อยากเป็น อยากสำ�เร็จรบกวน
๙. ยังไม่ถงึ เวลา ยังไม่เข้าที่ เข้าทาง เหตุปจั จัยยังไม่พร้อม
อินทรีย์ยังไม่แก่กล้า ปัญญายังไม่เกิด ทุกอย่างมีเวลาของมัน
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คุณสมบัติของผู้ฝึกภาวนา
๑. ต้องรูต้ วั ว่า เรายังโง่ ยังทุกข์ ยังไม่รเู้ รือ่ งการภาวนา
๒. ต้องเห็นทุกข์โทษในชีวติ ในความคิด ในกิเลสตัณหา
ในการเวียนว่ายตายเกิด
๓. มีศรัทธา มีฉันทะ พอใจทำ� เต็มใจทำ� ตั้งใจทำ�
ขยันทำ� ฉลาดทำ� ไม่ใช่แค่ชอบปฏิบัติ
๔. อยากทดลอง อยากลองฝึก อยากพิสูจน์ดู
๕. เป็นคนไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน ไม่ยุ่งเรื่องการบ้าน
การเมือง
๖. เป็นคนไม่มีภาระธุระมาก ไม่เรื่องมาก ไม่มากเรื่อง
เป็นคนง่ายๆ สบายๆ
๗. เป็ นคนสมถะ มักน้อย สันโดษ ไม่ มี ทิ ฏ ฐิ ม านะ
อัตตาตัวตนมากเกินไป
๘. ไม่เป็นโรคทางจิต ชนิดต้องกินยา ใช้ยาควบคุม
มีกิเลสกล้า ตัณหากลับ
๙. ไม่เด็กเกินไป แก่เกินไป ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคร้าย
ต่างๆ (ถ้ามีฐานภาวนามาดีไม่มีปัญหา ยิ่งกลับเป็นผลดี แต่ถ้า
ไม่มีฐานภาวนามา ก็จะยิ่งยาก)
๑๐. ไม่เคยทำ�บาปอกุศลที่ร้ายแรง เช่น ดูถูกดูหมิ่น
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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เหยียดหยาม ทำ�ร้าย ทำ�ลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ผูม้ คี ณ
ุ มีศลี
มีธรรมมา
๑๑. ไม่ยึดติดในวิธีใดวิธีหนึ่ง อาจารย์ใดอาจารย์หนึ่ง
ลัทธิใดลัทธิหนึ่งเป็นพิเศษ
คุณสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ จะเป็นตัวช่วยให้การเรียนรู้
การทำ�ภาวนา ได้อย่างไม่มีอุปสรรค ทำ�ให้ภาวนาง่าย รู้ง่าย
เข้าใจง่าย มีความสบายในการภาวนา เพราะไม่มีวิบากต่างๆ
มารบกวน
การภาวนามีแค่สตู ร เช่น สติปฏั ฐานสูตร อานาปานสติสูตร ไม่มสี าย (สายเกิดเพราะยึดในสูตร ในสำ�นัก ในครูอาจารย์)
ไม่มที างลัด ต้องปฏิบตั เิ ป็นขัน้ เป็นตอน เหมือนการเข้าโรงเรียน
เรี ย นหนั ง สื อ ไม่ ต้ อ งอาศั ย บุ ญ บารมี ใ ดๆ อาศั ย แค่ ศ รั ท ธา
ความเพียร มีคณ
ุ สมบัตพิ ร้อม ไม่ตอ้ งมีใครมาดลบันดาล ตนแล
เป็นที่พึ่งแห่งตน ทำ�เองรู้เอง เคี้ยวเอง กินเอง อิ่มเอง
การภาวนาเป็นเรื่องของการฝึกใช้สติ สมาธิ ปัญญา
เข้าไปรู้เท่าทัน รู้เท่าที่มันเป็นจริง รู้ทันทุกขณะที่มันเกิดขึ้นมา
ตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้ว ไม่ต้องไปทำ�แบบ
ไหนอีก อย่างไรอีก
ลมหายใจมีอยู่แล้ว ความทุกข์มีอยู่แล้ว กิเลสมีอยู่แล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่แล้ว ต้องการแค่เข้าไปรู้ ไปดู ไปล้าง ไปทิ้ง
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ตามความเป็นจริง ที่มันเป็นจริงอยู่แล้ว ที่มันเกิดขึ้นขณะนั้นๆ
อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นจึงจำ�เป็นต้องฝึกสติ สมาธิ ปัญญาให้ดี
ให้ได้ เพื่อจะได้มีเครื่องมือ เครื่องไม้ มีอุปกรณ์สำ�หรับใช้งาน
ได้เต็มที่ ล้างได้ดี

ผู้ที่หมดสิทธิ์ หมดโอกาส หมดหวัง
ที่จะรู้ธรรม เห็นธรรม
๑. ไม่มีใจ สนใจ ไม่ใส่ใจ ขวนขวาย เพื่อศึกษาเรียนรู้
เรื่องภาวนา มักจะพูดว่า “รอก่อน เดี๋ยวก่อน ยังไม่พร้อม”
๒. มีใจ สนใจ ใส่ใจ ขวนขวาย เพือ่ ศึกษาเรียนรู้ ติดตำ�รา
ติดฟัง แต่ไม่ลงมือภาวนาสักที มักจะพูดว่า “รูแ้ ล้ว เข้าใจแล้ว
พอแล้ว”
๓. มีใจ สนใจ ใส่ใจ ขวนขวาย ลงมือภาวนา แต่แค่
ทำ�เล่นๆ ไม่จริงจัง ไม่ต่อเนื่อง มักจะพูดว่า “ไม่มีบุญ ไม่มี
เวลา สั่งสมบุญไว้”
๔. มีใจ สนใจ ใส่ใจ ขวนขวาย เอาจริง เอาจัง เอาเป็น
เอาตาย เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ในเรื่องการภาวนา แต่กลับทำ�เอา
ทำ�ยึด ทำ�เพื่อ ทำ �ผิดสูตร ทำ �ผิดวิธี มักจะพูดว่า “ต้ อ งได้
ต้องสำ�เร็จ ต้องยอมตาย”
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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การภาวนามี ๕ ระดับ
๑. ได้ทำ� คือ ได้ลงมือทำ�แล้ว
๒. ทำ�ถูกวิธี คือ ทำ�ถูกต้องตามวิธีที่เรียนรู้มา
๓. ทำ�ได้ คือ ทำ�ได้บ้างไม่ได้บ้าง ล้างได้บ้างไม่ได้บ้าง
๔. ทำ�เป็น คือ มีความชำ�นิชำ� นาญ ทั้ ง ภาวนาหลั ก
ภาวนาเสริม ถึงขั้นแนะนำ�วิธีให้คนอื่นทำ�ตามได้
๕. ทำ�สำ�เร็จ คือ ได้ผลเห็นผล ประจักษ์แจ้ง ดับทุกข์ได้
กินเอง อิ่มเอง รู้เอง อยู่รอดปลอดภัยจากตัวหลงได้ดีเยี่ยม

ตัววิบาก คือ ตัวสมุทัย
ตัวเหตุให้เกิดทุกข์ที่จะต้องล้างทิ้งให้หมด
วิบากกรรม วิบากกาม วิบากตัณหา วิบากยึด วิบาก
เยอะ วิบากยุ่ง วิบากอยาก วิบากเครียด วิบากเคร่ง วิบากดี
วิบากร้าย วิบากคุ้นชิน เคยชิน วิบากตั้งเอา ตั้งยึด วิบากต้อง
ได้ดีมีเป็นสำ�เร็จ วิบากทิฏฐิ ความคิด ความเห็น วิบากความ
สงสัย ฯลฯ
วิบาก มีทั้งตัวดี ตัวร้าย ที่เกิดขึ้นมาจากผลผลิตของ
กิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง และเกิดจากกรรม
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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คือ การกระทำ�ทั้งดีทั้งชั่ว ที่เคยสั่งสมอบรมมา ที่เคยทำ�พูด
คิดไว้แล้ว หลายภพหลายชาติที่ผ่านมา และในปัจจุบันชาตินี้
ที่กำ�ลังส่งผล ให้ผล เป็นทุกข์ เป็นโทษ ที่กำ�ลังกัดเจ้าของอยู่
ที่กำ�ลังเสพเสวยอยู่ และที่เป็นอนุสัยตกตะกอนนอนเนื่องอยู่
ในจิตใจนิสัยสันดาน อย่างหนืดเหนียว เหนียวแน่น ฝังลึก
พร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เมื่อถูกกระทบ ถูกสะกิด

อาการของวิบากดี วิบากร้าย
วิบากชอบ วิบากชัง
วิบากร้าย วิบากชัง ทำ�ให้เป็นทุกข์ มีปญ
ั หาชีวติ มากมาย
คิดทุกข์ หงุดหงิด คิดมาก ไม่พอใจ เสียใจ หวาดกลัว เครียด
โกรธเกลียด เคียดแค้น ชิงชัง อิจฉาริษยา น้อยอกน้อยใจ เป็นต้น
วิบากดี วิบากชอบ ทำ�ให้อยูเ่ ย็นเป็นสุข มีความสุขกาย
สบายใจ ดีใจ ปลื้มใจ สดชื่น ชอบใจมาก พอใจมาก เป็นเหตุ
นำ�ไปสู่ความประมาท ความหลง ความยึดติด เป็นต้น
ทั้งวิบากดี วิบากร้าย ทุกตัวมีผลข้างเคียงทั้งสิ้น จำ�เป็น
ต้องล้างทิ้งให้หมด จนจิตอยู่เหนือดี เหนือร้าย อยู่เหนือทุกข์
เหนือสุข
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อานิสงส์ ประโยชน์ ผลดี
สิ่งที่จะได้รับจากการภาวนา
คนทั้งหลายในโลกทุกข์หมด เราไม่ต้องทุกข์ ไม่มีความ
จำ � เป็ น ที่ จ ะต้ อ งทุ ก ข์ เป็ น ทุ ก ข์ กั บ ปั ญ หาต่ า งๆ อี ก ต่ อ ไป
ไม่จำ�เป็นต้องทุกข์แล้วทุกข์อีก ไม่จำ�เป็นต้องหลงตาม บ้าตาม
โง่ตามมันอีก จิตใจจะปกติ จะมีแต่ความโล่ง ว่าง สว่างไสว
รู้ ตื่น เบิกบาน สะอาด สว่าง สงบ ปลงได้ ปล่อยได้ วางได้
สงบได้ เย็นได้ สิ้นความสงสัยในทุกๆ เรื่อง อัตตาตัวตน ตัวกู
ของกูลดลง รู้ตัวเองมากขึ้น รู้สึกตัวมากขึ้น
มีสติ มีสมาธิ มีปัญญานำ�มาล้าง กัน แก้ ปลด ตัวลืม
ตัวหลง ตัวหลอก ตัวลวง ตัวลาก ตัวล็อก ที่มีอยู่ในชีวิต
จิตใจให้หมดไป และในขณะที่ถูกกระทบ

ปปัญจธรรม
ตัวทีท่ �ำ ให้เกิดความล่าช้า เนิน่ ช้า ตัวปิดโอกาส ตัวทำ�ให้
พลาด ตัวทำ�ให้เสียเวลา ตัวขัดจังหวะ ๓ ตัว คือ ตัวทิฏฐิ
อ้าง ตัวมานะ อวด ตัณหา เอา ทิฏฐิ ความคิดความเห็น
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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มีขอ้ อ้างสารพัด อ้างโน่นนีต่ ามกิเลส ตัวมานะ ตัวอวดรูอ้ วดเก่ง
อวดดี ตัวตัณหา ตัวจะเอาโน่นนี่นั่น สรุปแล้วก็ไปไม่ถึงไหน
โง่อยู่เหมือนเดิม ทุกข์อยู่เหมือนเดิม วนอยู่ที่เดิม

การเรียนภาวนาคืออะไร
การเรียนภาวนา คือ การฝึกจบ ฝึกวาง ฝึกปลง ฝึกดับ
ฝึกยอม ตามความเป็นจริง ตามทีม่ นั เป็นจริงอยูแ่ ล้ว จนสามารถ
จบได้ วางได้ ปลงได้ ดั บ ได้ ยอมได้ ฝึ ก ล้ า งทุ ก ความคิ ด
ความรู้สึก อารมณ์ สภาวะ อาการ เหตุการณ์ ที่มีมา ผ่านหู
ผ่านตา ผ่านจิต ผ่านใจ ผ่านมา ผ่านไป ฝึกใคร ฝึกมัน ฝึกไป
ฝึกมา ฝึกแล้ว ฝึกอีก ฝึกฝน ฝึกฝืน ฝึกไม่เอาฝึก ฝึกทิ้งฝึก
ฝึกแล้วแล้วไป
การเรียนภาวนา คือ การล้างใจให้หมดตัวหลง ปลดล็อกใจ
ให้เลิกยึด เปลี่ยนตัวหลงอยาก หลงยึด หลงกลัว หลงสงสัย
หลงต้าน ให้เป็นตัวรู้จบ รู้วาง รู้ปลง รู้ดับ รู้ยอม ตามความ
เป็นจริงของมัน ที่มันเป็นจริงอยู่แล้ว
การเรียนภาวนา การฝึกภาวนา คือ การซ้อมมวย เพือ่ ไว้
ชกจริง ชกจริงทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อเวลาถูกกระทบ
กับรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อารมณ์ที่ถูกใจ ไม่ถูกใจ ที่รับได้
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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รับไม่ได้ กระทบแต่ไม่กระเทือน ไม่ทุกข์ ไม่หลงชอบ หลงชัง
ตามมัน รับรู้แต่ไม่ร่วมแสดง ตื่นเต้น ตกใจ บ้าตาม หลงตาม
บนเส้นทางภาวนา ตราบใดที่ยังไม่จบ ไม่เข้าใจ ก็ต้อง
แสวงหา เรียนรู้ ลองดู กันไปเรื่อยๆ จนกว่าจะจบ จะเข้าใจ
ทุกวิธีภาวนา เป็นแค่เรือข้ามฟาก ล้วนนำ�มาสมมติใช้สอนกัน
เพื่อให้จบ จบไม่จบอยู่ที่สติปัญญาเรา ตัวเราผู้ภาวนา ใครก็
ช่วยจบเราไม่ได้

ความแตกต่างของมนุษย์กับสัตว์
ตัวชี้ ตัวตัดสิน บอกให้รู้ความแตกต่าง ขีดความรู้ ความ
สามารถ ว่าแค่ไหนบ่งบอกว่าแค่ไหนมนุษย์ แค่ไหนเป็นสัตว์
๑. ขัน้ รูธ้ รรมดา เป็นตัวรูร้ ะดับสัญชาตญาณ มนุษย์ สัตว์
มีเหมือนกันหมด การกิน การนอน การกลัวภัย การเสพกาม
ไม่ต้องสอน มนุษย์ สัตว์จะรู้เองอัตโนมัติ
๒. ขั้นรู้พัฒนา ระดับการถูกอบรมฝึกฝน การเรียนรู้
ให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องต่างๆ บางเรื่องมนุษย์เก่งกว่า
สัตว์ บางเรื่องสัตว์เก่งกว่ามนุษย์
๓. ขัน้ รูภ้ าษา หรือรูค้ วาม ระดับรูผ้ ดิ รูถ้ กู ดีชว่ั รูบ้ าปบุญ
คุณโทษ รู้ควรไม่ควร มนุษย์จะรู้มากกว่าสัตว์
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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๔. ขั้นรู้ภาวนา ระดับแก้ปัญหา ดับทุกข์ได้ มนุษย์จะมี
มากกว่าสัตว์ บางเรื่องสัตว์ก็ทำ�ได้ดีกว่ามนุษย์ เช่น ธรรมชาติ
เพื่อแก้ปัญหาเขามีมากกว่ามนุษย์
๕. ขั้นรู้กรุณา ระดับช่วยคนอื่นได้ ดับทุกข์ให้คนอื่นได้
ไม่มีความเห็นแก่ตัว หลงเหลืออยู่ ลมหายใจเพื่อผู้อื่น ระดับ
โปรดสั ต ว์ ขั้ น นี้ ม นุ ษ ย์ ก็ ทำ � ได้ ม ากกว่ า สั ต ว์ แต่ สั ต ว์ ก็ มี ทำ �
ประโยชน์ให้แก่มนุษย์มากเช่นกัน เช่นวัวควายเป็นต้น
มองให้กว้างๆ อย่ามองแคบๆ แค่ยาววา หนาคืบ กว้าง
ศอก
ทำ�ความเข้าใจ จนเกิดความเข้าถึง ในมนุษย์ สัตว์ เห็น
ความแตกต่าง จนยกระดับจิตให้สูงขึ้น ไม่คิดเบียดเบียนมนุษย์
และสัตว์ อยู่ด้วยความเข้าใจว่า “เขาแค่นั้น ได้แค่นั้น” มนุษย์
สัตว์ต่างกันบางเรื่อง เหมือนกันบางอย่าง บางเรื่องมนุษย์ทำ�ได้
ดีกว่า มากกว่า บางอย่างสัตว์ทำ�ไม่ได้เลย มีขีดจำ�กัด
บางชีวิต ร่างเป็นมนุษย์ แต่จิตใจเป็นสัตว์ บางชีวิต
ร่างเป็นสัตว์ แต่จิตใจยิ่งกว่ามนุษย์ ฯ

ส่วนประกอบของชีวิต
ชีวติ ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ กายกับใจ หรือกายกับจิต
ภาษาพระเรียกว่า รูปกับนาม รูป คือกาย นาม คือ ใจ รูป คือ
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สิ่งที่จับต้องได้ เห็นได้ นาม คือ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่รับรู้ได้
ทางความรูส้ กึ ภาษาพระ เรียกว่า ขันธ์ ๕ มีรปู เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ

อาการของกายและจิต ๒ อย่าง
ด้านกาย มี ๒ อาการ คือ ๑. การเจริญขึ้น ๒. เสื่อมลง
กายอาศัยเหตุปจั จัยจากพ่อแม่ แล้วเจริญเติบโตขึน้ จากก้อนเลือด
เล็กๆ อยูใ่ นท้องแม่ แล้วคลอดออกมา เติบโต จากเด็ก ไปสูผ่ ใู้ หญ่
และแก่ตายในที่สุด
ด้านจิต มี ๒ อาการ คือ ๑. หลง ๒. รู้ หลงเป็นธรรมชาติ
ฝ่ายกิเลส ไม่ต้องมีใครสอนเป็นเองโดยธรรมชาติมนุษย์ สัตว์
รู้เป็นธรรมชาติฝ่ายปัญญา ต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้นมีขึ้น

ลักษณะของกายและจิต ๓ อย่าง
ด้านกาย มี ๓ ลักษณะ คือ ๑. แก่ ๒. เจ็บ ๓. ตาย
ด้านจิต มี ๓ ลักษณะ คือ ๑. สุข ๒. ทุกข์ ๓. เหนือสุข
เหนือทุกข์
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กฎธรรมดาของกายและจิต ๔ อย่าง
๑. ต้องดูแล ๒. ต้องแก้ไข ๓. ต้องใช้มัน ๔. ต้องส่งคืน
สู่ธรรมชาติเดิม คือ ตาย

ปัจจัย ๔ ของกายและจิต
ปัจจัย ๔ ของกาย มี ๑. อาหาร ๒. เครือ่ งนุง่ ห่ม ๓. ทีอ่ ยู่
อาศัย ๔. ยารักษาโรค
ปัจจัย ๔ ของจิต มี ๑. สติ เป็นอาหารใจ ๒. สมาธิ
เป็นเครื่องนุ่งห่มใจ ๓. ปัญญา เป็นยารักษาโรคใจ ๔. นิพพาน
เป็นที่อยู่ของใจ

อิริยาบถ ๔ ของกายและจิต
อิริยาบถทางกาย มี ๔ คือ ๑. ยืน ๒. เดิน ๓. นั่ง ๔. นอน
อิริยาบถทางจิต มี ๔ คือ ๑. คิดไปในอดีต ๒. คิดไป
ในอนาคต ๓. คิดในปัจจุบัน ๔. หลับ

สู ต ร ล้ า ง ใ จ

80

พระครูปิยธรรมวิเทศ

ธาตุ ๔ ของกายและจิต
กายมีธาตุ ๔ คือ ๑. ดิน ๒. น้ำ� ๓. ลม ๔. ไฟ
จิตมีธาตุ ๔ คือ ๑. เวทนา ตัวรู้สึก ๒. สัญญา ตัวจำ�ได้
หมายรู้ ๓. สังขาร ตัวคิดปรุงแต่ง ๔. วิญญาณ ตัวรับรู้

ชีวิตเป็นไปอย่างไร
๑. มีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้น มีเหตุปัจจัยให้ตั้งอยู่ มีเหตุ
ปัจจัยให้ดับไป มีสภาพไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ยึดมั่น
ไม่ได้ บังคับไม่ได้ ไม่มีอะไรเป็นตัวตนที่แท้จริง
๒. มี กิ เ ลส กรรม วิ บ ากเป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นวงจรชี วิ ต
กิเลสเป็นเหตุให้ ทำ�กรรม กรรม คือ การกระทำ� เป็นเหตุให้
เกิดวิบาก วิบาก คือ ผลที่เกิดจากกิเลส และกรรม ที่ตนได้
ทำ�มา ทำ�ไว้ ทำ�เอง ทำ�แล้ว

ชีวิตเกิดมาทำ�ไม
ชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ เพื่อ ๓ ส. คือ
๑. ส.เสวย คื อ เสวยกรรมเก่ า มี ทั้ ง กรรมดี และ
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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กรรมชั่ว ที่ตนเคยทำ�มา ทำ�ไว้ ทำ�เอง ทำ�แล้วในอดีตชาติ และ
ปัจจุบันชาติ ต้องเสพ เสวย ชดเชย ชดใช้
๒. ส.สร้าง คือ สร้างกรรมใหม่ ทัง้ กรรมดี และกรรมชัว่
แล้ ว แต่ ส ติ ปั ญ ญาใคร สติ ปั ญ ญามั น ศรั ท ธาใครศรั ท ธามั น
วิบากใครวิบากมัน
๓. ส.สิ้น คือ สิ้นกิเลส สิ้นกรรม สิ้นเวร ทั้งกรรมเก่า
กรรมใหม่ ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด ชดเชย ชดใช้อีกต่อไป
เข้าสู่นิพพาน

ชีวิตมนุษย์มี ๔ ประเภท
๑. โพธิสตั ว์ คือ ผูท้ เ่ี กิดมาเพือ่ สร้างบารมี บำ�เพ็ญบารมี
๑๐ ทัศ ๓๐ ทัศ ให้ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ เป็นพระพุทธเจ้า
๒. กัลยาณชน คือ ผู้ที่เกิดมาเพื่อเป็นคนดี, คนงาม
บำ�เพ็ญบุญกิริยาวัตถุ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
๓. ปุถุชน คือ คนที่ยังมีกิเลสหนา ยังหมกมุ่นในเรื่อง
กิน กาม เกียรติอยู่ แต่ไม่ทำ�ให้ใครเดือดร้อน แต่ไม่เชื่อเรื่อง
ศาสนา นรกสวรรค์ บาปบุญคุณโทษ
๔. อั น ธพาล คื อ ผู้ ที่ มื ด บอดทางปั ญ ญาและโง่ เ ง่ า
ไร้เหตุผล หลงประพฤติทุจริต ทั้ง ๓ มีปกติชอบสร้างบาป
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ทางกาย ๑ ทางวาจา ๑ ทางใจ ๑ อยู่ตลอด ไม่เชื่อบุญบาป
นรกสวรรค์ ไม่มีศาสนา
ปุ ถุ ช น และ อั น ธพาล ถ้ า มี สั ง คมดี มี เ พื่ อ นดี ที่ เ ป็ น
สัมมาทิฏฐิ ก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นกัลยาณชน และโพธิสัตว์ได้
โพธิสัตว์ และกัลยาณชน ถ้าอยู่ในสังคม สิ่งแวดล้อม
เพื่อนฝูงที่แย่ เป็นมิจฉาทิฏฐิ ก็ทำ�ให้เสื่อมลงได้

หลักประกันชีวิต

ได้แล้ว

ชีวิตทางโลก ให้รู้ ๔ รู้ คือ
๑. รู้หา คือ หาวิชาความรู้ หาทรัพย์
๒. รู้เก็บ คือ รู้บริหาร จัดการ เก็บรักษาทรัพย์ที่หามา

๓. รูค้ บ คือ รูเ้ ลือกคบค้าสมาคมกับคนบุญ คนมีปญ
ั ญา
ที่จะนำ�พาตนให้ไปสู่ความสุขความเจริญ
๔. รู้ ใช้ คื อ การใช้ ค วามรู้ ใช้ ท รั พ ย์ ใช้ ชี วิ ต ให้ เ ป็ น
ประโยชน์แก่ตนและคนอื่น
ชีวิตทางธรรม ให้มี ๔ มี คือ
๑. มีความเชื่อ ในบาป บุญ คุณ โทษ
๒. มีศลี สัตย์ ไม่ประพฤติผดิ ศีลธรรมกฎหมายบ้านเมือง
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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๓. มีน�ำ้ ใจ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือ เกือ้ กูล สงเคราะห์
อนุเคราะห์ อุปัฏฐาก อุปัฏถัมภ์ ค้ำ�จุน สนับสนุน ส่งเสริม
เติมเต็ม ให้แก่โลกแก่สังคม แก่เพื่อนมนุษย์ สั ต ว์ ไม่ เ ป็ น คน
เห็นแก่ตัว
๔. มีปัญญา เพื่อแก้ปัญหา ดับทุกข์ รู้เท่าทันความเป็น
จริงของโลก ของชีวิต

สิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิต
๑. กิเลสตัณหา ใครที่ยังมีความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ความยึดมั่นถือมั่นอยู่มาก อยู่เยอะ ก็จะต้องทุกข์ไปตาม
กิเลสตัณหาที่ตนมีอยู่ในใจ
๒. บาปกรรม ใครที่ทำ�บาปกรรมทางกาย ทางวาจา
ทางใจ ผิดศีลผิดธรรม ก่อกรรมทำ�ชั่วไว้มาก ก็จะต้องรับผล
แห่งกรรมนั้น ต้องชดเชย ชดใช้ผลกรรมที่ตนทำ�ทุกประการ
ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้า
๓. บุญกุศล ใครที่มีปกติชอบให้ทาน รักษาศีล เจริญ
ภาวนา เป็นคนมีคุณธรรม คุณงามความดี มีชีวิตจิตใจงดงาม
ก็จะมีแต่ความสุข ความเจริญ ตามกำ�ลังบุญที่ตนทำ�ไว้
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ชีวิตต้องเป็นอย่างไร
ทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้อง
พลัดพราก ต้องรับกรรม ทุกๆ คนไม่มยี กเว้น ไม่เราก็เขา ไม่ชา้
ก็เร็ว หมดกิเลส หมดตัวตน หมดตัวกูเมื่อไร จึงจะพ้นจาก
เรื่องนี้ได้

อุปมาวิธีภาวนาเหมือนลูกกุญแจ ๓ ดอก
ดอกที่ ๑ ไม่ใช่ลูกมัน ใส่ไม่เข้า ไขไม่ได้ ดอกที่ ๒ ไม่ใช่
ลูกมัน แต่ใส่เข้าได้ เหมือนจะใช่แต่ไขไม่ได้ ดอกที่ ๓ ใช่ลูกมัน
ไขได้ ปลดล็อกได้
ผู้ภาวนาส่วนมาก ต่างพยายามใช้ลูกกุญแจ ดอกที่ ๑
และดอกที่ ๒ มาตลอดชีวิต พยายามอยู่นั่นแหละ โดยไม่เคย
เอ๊ะใจว่า กิเลสในจิตใจของตนเบาบางลงหรือไม่ มีสภาพเป็น
อย่างไรอยู่บ้างในปัจจุบันนี้ ตัวทิฏฐิอ้าง มานะอวด ตัณหาเอา
อัตตาตัวตน ปลง วาง ปลดล็อกได้บ้างแล้วหรือยัง หรือยังยึด
อยูก่ นั แค่รปู แบบ ทำ�ตามๆ กันมา ยึดกันมา แบบไม่ลมื หูลมื ตา
นั่งรอแต่ว่า เมื่อไหร่หนอ จะสงบ จะสำ�เร็จ จะสว่าง จะหลุด
จะพ้น ทำ�เอาทำ� ทำ�ยึดทำ� ทำ�เพื่อทำ� ไม่ทำ�ทิ้งทำ�
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วิชาทางโลก
รู้เอารู้ รู้ยึดรู้ รู้ไม่ทิ้งรู้ รู้ผิดจากความเป็นจริง ตามที่
มันเป็นจริงอยู่แล้ว เห็นเอาเห็น เห็นยึดเห็น เห็นไม่ทิ้งเห็น
เห็นผิดจากความเป็นจริง ตามที่มันเป็นจริงอยู่แล้ว วางเอาวาง
วางยึดวาง วางไม่ทิ้งวาง วางผิดจากความเป็นจริง ตามที่มัน
เป็นจริงอยู่แล้ว

วิชาทางธรรม
รู้ไม่เอารู้ รู้ไม่ยึดรู้ รู้ทิ้งรู้ รู้ตามความเป็นจริง ตามที่
มันเป็นจริงอยู่แล้ว เห็นไม่เอาเห็น เห็นไม่ยึดเห็น เห็นทิ้งเห็น
เห็นตามความเป็นจริง ตามที่มันเป็นจริงอยู่แล้ว วางไม่เอาวาง
วางไม่ยึดวาง วางทิ้งวาง วางตามความเป็นจริง ตามที่มันเป็น
จริงอยู่แล้ว

อาการจิตปกติ
๑. เย็นอก เย็นใจ ๒. ชื่นอก ชื่นใจ ๓. เบาอก เบาใจ
๔. สุขกาย สุขใจ ๕. สงบกาย สงบใจ ๖. โล่ง ว่าง สว่างไสว
๗. รู้ ตื่น เบิกบาน ๘. สะอาด สว่าง สงบ ฯลฯ
สู ต ร ล้ า ง ใ จ

86

พระครูปิยธรรมวิเทศ

อาการจิตผิดปกติ
๑. ร้อนอก ร้อนใจ ๒. เหนื่อยอก ท้อใจ ๓. หนักอก
หนักใจ ๔. ทุกข์อก ทุกข์ใจ ๕. กังวลใจ วุ่นวายใจ ๖. มืดมัว
มืดมน มืดมิด ๗. งก งง โง่ ง่วง เงี่ยน ๘. สกปรก ลามก
หมกมุ่นฯลฯ

จำ�ให้ขึ้นใจไว้
o รู้ไม่เอารู้ รู้ไม่ยึดรู้ รู้ทิ้งรู้ รู้ตามความเป็นจริง ตามที่
มันเป็นจริงอยู่แล้ว เห็นไม่เอาเห็น เห็นไม่ยึดเห็น เห็นทิ้งเห็น
เห็นตามความเป็นจริง ตามที่มันเป็นจริงอยู่แล้ว วางไม่เอาวาง
วางไม่ยึดวาง วางทิ้งวาง วางตามความเป็นจริง ตามที่มันเป็น
จริงอยู่แล้ว
o ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาที่เป็นนามธรรม เป็นสิ่งที่
ไม่อาจจับต้องได้ เราไปทำ�อะไรมันไม่ได้อยู่แล้ว เรามีสิทธิ์แค่
ตามรู้ ตามดู รู้ทิ้งรู้ รู้ตาม ดูตามความเป็นจริง ที่มันเป็นจริง
คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปเท่านั้น ว่า ออ มันมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่
และดับไป ตามเหตุตามปัจจัยของมัน
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87

พระครูปิยธรรมวิเทศ

o ที่คุกรุ่นอยู่ภายใน ก็ขยันล้าง ล้างอย่างไร ก็แล้ว
แล้วไปกับมัน ธรรมดากับมัน อโหสิให้มัน โสให้มัน ล้างมัน
บ่อยๆ ไม่อะไรกับอะไรบ่อยๆ จากคุกรุ่นมันก็จะเย็นลงเอง

คำ�ว่า นิพพาน มีความหมาย ๔ อย่าง
๑. พบ :
			
๒. พอ :
			
			
			
๓. ผ่าน :
			
			
			
๔. พ้น :
			
			

เห็นความจริงที่เป็นจริงอยู่แล้ว อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา
ยุติกรรม หยุดการปรุงแต่ง
ไม่มีความหิวกระหาย
หิวโหยเรียกร้องมองหา
แสวงหาตามกระแสของกิเลสตัณหาพาไป
ทุกตัว ตัวหลอก ตัวหลง ตัวลืม ตัวลวง
ตัวล็อก ตัวอยาก ตัวยึด ตัวกลัว ตัวสงสัย
ตัวต้าน ตัวเยอะ ที่มากระทบทางตาหูจมูก
ลิ้นกายใจ
พ้นโทษ พ้นทุกข์ พ้นสุข พ้นโลก พ้นธรรม
พ้นตัว พ้นตน พ้นภพ พ้นภูมิ พ้นรูป
พ้นนาม
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หลักจากพระไตรปิฎก
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สรุปปัญหาชีวิต
ทำ�ไมจึงมีแต่ความทุกข์
๑. เพราะกูแส่ เสือก เลือกเองทั้งนั้น
๒. เพราะกูทำ�มา ทำ�ไว้ ทำ�เอง ทำ�แล้วทั้งนั้น
๓. เพราะกูไม่ยอมเจ็บ ไม่ยอมจำ� ไม่เจียมเนื้อเจียมตัวทั้งนั้น
๔. เพราะกูปิดหู ปิดตา ปิดใจ
ไม่เชื่อฟังคำ�สั่งคำ�สอนพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งนั้น
๕. เพราะกูเป็นคนเยอะ ยึด อยากไม่รู้จบ ไม่รู้พอทั้งนั้น
๖. เพราะกูไม่ยอมปล่อย ไม่ยอมปลง ไม่ยอมวางทั้งนั้น ฯ
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หลักจากพระไตรปิฎก
เพื่อเป็นฐานความรู้ นำ�ไปสู่การภาวนา
บางสูตรได้ตัดประโยคซ้ำ�ๆ ออก
ถ้าต้องการอ่านข้อความทั้งหมดทั้งสูตร
ก็ไปค้นได้ตามที่ได้อ้างที่มาที่ไปไว้แล้ว
ในด้านล่างของแต่ละเรื่อง

ตุมเหหิ กิจจัง อาตัปปัง อักขาตาโร ตะถาคะตา
ปะฏิปันนา ปะโมกขันติ ฌายิโน มาระพันธะนา.
ท่านทั้งหลายต้องทำ�ความเพียรด้วยตนเอง
ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางบอก
ผู้ที่มีปกติเพ่งพินิจดำ�เนินไปแล้ว
จักพ้นจากเครื่องผูกของมาร.
(ขุ. ธ. ๒๕/๕๑)
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พละ ๕
พละ ๕ ประการ คือ
๑. สัทธาพละ กำ�ลัง คือ ศรัทธา
๒. วิริยพละ กำ�ลัง คือ วิริยะ
๓. สติพละ กำ�ลัง คือ สติ
๔. สมาธิพละ กำ�ลัง คือ สมาธิ
๕. ปัญญาพละ กำ�ลัง คือ ปัญญา
ภิกษุเมื่อเจริญพละ ๕ ประการ ทำ�พละ ๕ ประการให้
มาก ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน.
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ (ฉบับมหาจุฬาฯ)
สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

ทรงอุปมาด้วยบุคคลผู้ต้องศร
เปรียบเหมือนบุรษุ ต้องลูกศร ทีอ่ าบยาพิษอย่างร้ายแรง
มิ ต ร อำ � มาตย์ ญาติ ส าโลหิ ต ของบุ รุ ษ นั้ น พึ ง ไปหาแพทย์
ผู้ชำ�นาญ ในการผ่าตัดมารักษา
บุรุษผู้ต้องลูกศรนั้น พึงกล่าวอย่างนี้ว่า
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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‘ตราบใดที่เรา ยังไม่รู้จักคนที่ยิงเราเลยว่า เป็นกษัตริย์
พราหมณ์ แพศย์ หรือศูทร ตราบนั้น เราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้
ออกไป’
‘ตราบใดทีเ่ รายังไม่รจู้ กั คนทีย่ งิ เราว่า มีชอ่ื อย่างนี้ มีโคตร
อย่างนี้ ตราบนั้น เราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้ออกไป’
‘ตราบใดที่เรายังไม่รู้จักคนที่ยิงเราว่า เป็นคนสูง ต่ำ�
หรือปานกลาง ตราบนั้น เราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้ออกไป’
‘ตราบใดที่เรายังไม่รู้จักคนที่ยิง เราว่ า เป็ น คนผิ ว ดำ �
ผิวคล้ำ� หรือผิวสองสี ตราบนั้น เราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้ออกไป’
‘ตราบใดที่เรายังไม่รู้จักคนที่ยิงเราว่า อยู่ในบ้าน นิคม
หรือนครชื่อโน้น ตราบนั้น เราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้ออกไป’
‘ตราบใดที่เรายังไม่รู้จักธนูที่เขาใช้ยิงเราว่า เป็นชนิด
มีแล่ง หรือชนิดเกาทัณฑ์ ตราบนั้น เราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้
ออกไป’
‘ตราบใดที่เรายังไม่ร้จู ักสายธนูท่เี ขาใช้ยิงเราว่า เป็นสาย
ที่ทำ�ด้วยปอ ผิวไม้ไผ่ เอ็น ป่าน หรือเยื่อไม้ ตราบนั้น เราก็จัก
ไม่ถอนลูกศรนี้ออกไป’
‘ตราบใดที่เรายังไม่รู้จักลูกธนูที่เขาใช้ยิงเราว่า เป็นธนู
ที่ทำ�ด้วยไม้เกิดเอง หรือไม้คัดปลูก ตราบนั้น เราก็จักไม่ถอน
ลูกศรนี้ออกไป’
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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‘ตราบใดที่เรายังไม่รู้จักหางเกาทัณฑ์ที่เขาใช้ยิงเราว่า
เป็นหางทีเ่ สียบด้วยขน ปีกนกแร้ง นกตระกรุม นกเหยีย่ ว นกยูง
หรือนกปากห่าง ตราบนั้น เราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้ออกไป’
‘ตราบใดทีเ่ รายังไม่รจู้ กั เกาทัณฑ์ทเ่ี ขาใช้ยงิ เราว่า เป็นสิง่
ที่เขาพันด้วยเอ็นวัว เอ็นควาย เอ็นค่าง หรือเอ็นลิง ตราบนั้น
เราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้ออกไป’
‘ตราบใดทีเ่ รายังไม่รจู้ กั ลูกธนูทเ่ี ขาใช้ยงิ เราว่า เป็นลูกศร
ธรรมดา ลูกศรคม ลูกศรหัวเกาทัณฑ์ ลูกศรหัวโลหะ ลูกศร
หัวเขี้ยวสัตว์ หรือลูกศรพิเศษ ตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้
ออกไป’ ต่อให้บุรุษนั้นตายไป เขาก็จะไม่รู้เรื่องนั้นเลย.
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๕ (ฉบับมหาจุฬาฯ)
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

อุปมา ๓ ข้อ
๑. เปรียบเหมือนไม้สด มียางทีแ่ ช่อยูใ่ นน�ำ้ บุรษุ นำ�ไม้นน้ั
มาทำ�ไม้สีไฟ ด้วยหวังว่า ‘เราจักก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้น’
ราชกุมาร พระองค์เข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไร
สู ต ร ล้ า ง ใ จ

94

พระครูปิยธรรมวิเทศ

บุรุษนั้นนำ�ไม้สดที่มียาง ซึ่งแช่อยู่ในน้ำ� มาทำ�ไม้สีไฟแล้ว สีให้
เป็นไฟ เกิดความร้อนขึ้นได้ไหม”
“ไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า”
“ข้อนั้นเพราะเหตุไร”
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะไม้สดนั้นมียาง ทั้งยังแช่
อยู่ในน้ำ� บุรุษนั้นก็มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยลำ�บากเปล่า”
“ราชกุมาร อย่างนั้นเหมือนกัน สมณะหรือพราหมณ์
เหล่าใดเหล่าหนึ่ง มีกายและจิตยังไม่หลีกออกจากกาม ยังมี
ความพอใจ ความรักใคร่ ความหลง ความกระหาย และความ
กระวนกระวายในกามทั้งหลาย ยังมิได้ละและมิได้ระงับ อย่าง
เบ็ ด เสร็ จ ในภายใน สมณะหรื อ พราหมณ์ ผู้ เจริ ญ เหล่ า นั้ น
แม้เสวยทุกขเวทนา ที่กล้าแข็ง หยาบ เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดขึ้น
เพราะความเพียร ก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้ การเห็น และการ
ตรัสรู้อันยอดเยี่ยม แม้ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็ง หยาบ
เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียร ก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้
การเห็น และการตรัสรู้อันยอดเยี่ยม
๒. เปรียบเหมือนไม้สด มียางที่วางอยู่บนบก ห่างจาก
น้ำ� บุรุษนำ�ไม้นั้น มาทำ�ไม้สีไฟด้วยหวังว่า ‘เราจักก่อไฟให้เกิด
ความร้อนขึ้น’
ราชกุมาร พระองค์เข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไร
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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บุรุษนั้นนำ�ไม้สดที่มียาง ซึ่งวางอยู่บนบกห่างจากน้ำ� มาทำ�
เป็นไม้สีไฟ แล้วสีให้เป็นไฟ เกิดความร้อนขึ้นได้ไหม”
“ไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า”
“ข้อนั้นเพราะเหตุไร”
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะไม้ยังสดและมียาง แม้จะ
วางอยู่บนบกห่างจากน้ำ� บุรุษนั้นก็มีแต่ความเหน็ดเหนื่อย
ลำ�บากเปล่า”
“ราชกุมาร อย่างนั้นเหมือนกัน สมณะหรือพราหมณ์
เหล่าใดเหล่าหนึง่ แม้มกี ายและจิตหลีกออกจากกามแล้ว แต่ยงั
มีความพอใจ ความรักใคร่ ความหลง ความกระหาย และ
ความกระวนกระวายในกามทั้งหลาย ยังมิได้ละและมิได้ระงับ
อย่างเบ็ดเสร็จในภายใน สมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น
แม้เสวยทุกขเวทนา ที่กล้าแข็ง หยาบ เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดขึ้น
เพราะความเพียร ก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้ การเห็น และการ
ตรัสรู้อันยอดเยี่ยม แม้ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็ง หยาบ
เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียร ก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้
การเห็น และการตรัสรู้อันยอดเยี่ยม
๓. เปรียบเหมือนไม้ทแ่ี ห้งสนิท ซึง่ วางอยูบ่ นบก ห่างจาก
น้ำ� บุรุษนำ�มาทำ�เป็นไม้สีไฟด้วยหวังว่า ‘เราจักก่อไฟให้เกิด
ความร้อนขึ้น’
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ราชกุมาร พระองค์เข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไร
บุรุษนั้นนำ�ไม้ที่แห้งสนิท ซึ่งวางอยู่บนบกห่างจากน้ำ� มาทำ�
เป็นไม้สีไฟ แล้วสีให้เป็นไฟ เกิดความร้อนขึ้นได้ไหม”
“ได้ พระพุทธเจ้าข้า”
“ข้อนั้นเพราะเหตุไร”
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะไม้แห้งสนิท ทั้งวางอยู่
บนบกห่างจากน้ำ�”
“ราชกุมาร อย่างนั้นเหมือนกัน สมณะหรือพราหมณ์
เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกาย และจิตหลีกออกจากกามแล้ว ทั้งละ
และระงับความพอใจ ความรักใคร่ ความหลง ความกระหาย
และความกระวนกระวายในกามทั้งหลาย ได้อย่างเบ็ดเสร็จ
ในภายในแล้ว สมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น แม้เสวย
ทุกขเวทนาที่กล้าแข็ง หยาบ เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดขึ้นเพราะความ
เพียร ก็เป็นผูค้ วรแก่การรู้ การเห็น และการตรัสรูอ้ นั ยอดเยีย่ ม
แม้ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็ง หยาบ เผ็ดร้อน ซึ่งเกิดขึ้น
เพราะความเพียร ก็เป็นผู้ควรแก่การรู้ การเห็น และการตรัสรู้
อันยอดเยี่ยม.
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๕ (ฉบับมหาจุฬาฯ)
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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กาลามสูตร
พวกกาลามะ ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค ดังนี้ว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มายัง
เกสปุตตนิคม แสดงประกาศวาทะ ของตนเท่านั้น แต่กระทบ
กระเทียบ ดูหมิ่น กล่าวข่มวาทะของผู้อื่น ทำ�ให้ไม่น่าเชื่อถือ
ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ข้าพระองค์ทง้ั หลาย มีความสงสัย
ลังเลใจ ในสมณพราหมณ์เหล่านัน้ ว่า “บรรดาท่านสมณพราหมณ์
เหล่านี้ ใครพูดจริง ใครพูดเท็จ”
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า กาลามชนทั้งหลาย ก็สมควร
ที่ท่านทั้งหลายจะสงสัย สมควรที่จะลังเลใจ ท่านทั้งหลายเกิด
ความสงสัยลังเลใจ ในฐานะที่ควรสงสัยอย่างแท้จริง มาเถิด
กาลามะทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย
อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา
อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา
อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ
อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำ�ราหรือคัมภีร์
อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรกะ (การคิดเอาเอง)
อย่าปลงใจเชื่อ เพราะการอนุมาน (คาดคะเนตามหลัก
เหตุผล)
อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว
อย่าปลงใจเชือ่ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้
อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครู
ของเรา
กาลามะทั้งหลาย เมื่อใด ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเอง
เท่านัน้ ว่า “ธรรมเหล่านี้ เป็นอกุศล ธรรมเหล่านีม้ โี ทษ ธรรม
เหล่านี้ ผูร้ ตู้ เิ ตียน ธรรมเหล่านี้ ทีบ่ คุ คลถือปฏิบตั บิ ริบรู ณ์แล้ว
ย่อมเป็นไป เพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์” เมื่อนั้น ท่านทั้งหลาย
ควรละธรรมเหล่านั้นเสีย
กาลามะทั้งหลาย เมื่อใด ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเอง
เท่านั้นว่า “ธรรมเหล่านี้ เป็นกุศล ธรรมเหล่านี้ ไม่มีโทษ
ธรรมเหล่านี้ ผู้รู้สรรเสริญ ธรรมเหล่านี้ ที่บุคคลถือปฏิบัติ
บริ บู ร ณ์ แ ล้ ว ย่ อ มเป็ น ไป เพื่ อ เกื้ อ กู ล เพื่ อ สุ ข ” เมื่ อ นั้ น
ท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นเถิด.
คำ � ว่ า อย่า ปลงใจ คือ อย่าด่ วนเชื่ อ ด่ ว นสรุ ป ด่ ว น
ตัดสินใจ เชื่อตาม หลงตาม ยึดตาม จนกว่าจะได้ลงมือปฏิบัติ
ตาม จนเกิดความประจักษ์แจ้ง รู้จริง เห็นจริงในใจตน.
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ (ฉบับมหาจุฬาฯ)
อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ปริญญา ๓
๑. ญาตปริญญา การกำ�หนดรู้ขั้นรู้จัก
คือ นักปราชญ์รู้จักผัสสะ คือ รู้ เห็นว่า “นี้จักขุสัมผัส
นี้โสตสัมผัส นี้ฆานสัมผัส นี้ชิวหาสัมผัส นี้กายสัมผัส นี้มโนสั ม ผั ส นี้ อ ธิ ว จนสั ม ผั ส นี้ ป ฏิ ฆ สั ม ผั ส นี้ ผั ส สะเป็ น ที่ ตั้ ง แห่ ง
สุขเวทนา นีผ้ สั สะเป็นทีต่ งั้ แห่งทุกขเวทนา นีผ้ สั สะเป็นทีต่ งั้ แห่ง
อทุ ก ขมสุ ข เวทนา นี้ ผั ส สะที่ เ ป็ น กุ ศ ล นี้ ผั ส สะที่ เ ป็ น อกุ ศ ล
นี้ผัสสะที่เป็นอัพยากฤต นี้ผัสสะที่เป็นกามาวจร นี้ผัสสะที่เป็น
รูปาวจร นีผ้ สั สะทีเ่ ป็นอรูปาวจร นีส้ ญ
ุ ญตผัสสะ นีอ้ นิมติ ตผัสสะ
นี้อัปปณิหิตผัสสะ นี้ผัสสะที่เป็นโลกิยะ นี้ผัสสะที่เป็นโลกุตตระ
นี้ผัสสะที่เป็นอดีต นี้ผัสสะที่เป็นอนาคต นี้ผัสสะที่เป็นปัจจุบัน

๒. ตีรณปริญญา การกำ�หนดรู้ขั้นพิจารณา
คื อ นั ก ปราชญ์ ทำ � สิ่ ง ที่ รู้ แ ล้ ว ให้ ป รากฏอย่ า งนี้ แ ล้ ว
พิจารณาผัสสะ คือ พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็น
ทุ ก ข์ เป็ น โรค เป็ น ดุ จ หั ว ฝี เป็ น ดุ จ ลู ก ศร เป็ น ของลำ � บาก
เป็นอาพาธ เป็นอย่างอื่น (บังคับไม่ได้) เป็นของทรุดโทรม เป็น
เสนียด เป็นอุปัทวะ เป็นภัย เป็นอุปสรรค เป็นของหวั่นไหว
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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เป็นของผุพงั เป็นของไม่ยง่ั ยืน เป็นของไม่มที ต่ี า้ นทาน เป็นของ
ไม่มีที่ซ่อนเร้น เป็นของไม่มีที่พึ่ง เป็นของว่าง เป็นของเปล่า
เป็นของสูญ เป็นอนัตตา เป็นของมีโทษ เป็นของแปรผันไป
เป็นธรรมดา เป็นของไม่มีแก่นสาร เป็นเหตุแห่งความลำ�บาก
เป็นดุจเพชฌฆาต เป็นของปราศจากความเจริญ เป็นของมี
อาสวะ เป็นของที่ถูกเหตุปัจจัยปรุงแต่ง เป็นเหยื่อแห่งมาร
มีชาติ (ความเกิด) เป็นธรรมดา มีชรา (ความแก่) เป็นธรรมดา
มีพยาธิ (ความเจ็บป่วย) เป็นธรรมดา มีมรณะเป็นธรรมดา
มีโสกะ (ความเศร้าโศก) ปริเทวะ (ความคร่ำ�ครวญ) ทุกขะ
(ความทุ ก ข์ ก าย) โทมนั ส (ความทุ ก ข์ ใจ) อุ ป ายาส (ความ
คั บ แค้ น ใจ) เป็ น ธรรมดา มี ค วามเศร้ า หมองเป็ น ธรรมดา
เป็นเหตุเกิดทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้ หาความแช่มชื่นไม่ได้ เป็นโทษ
เป็นของที่ต้องสลัดออกไป

๓. ปหานปริญญา การกำ�หนดรู้ขั้นละ
คือ นักปราชญ์ครั้นพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว ย่อมละ
บรรเทา ทำ�ให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความกำ�หนัด
ด้วยอำ�นาจความพอใจในผัสสะ สมจริงดังที่ พระผู้มีพระภาค
ตรัสไว้วา่ “ภิกษุทง้ั หลาย เธอทัง้ หลาย จงละความกำ�หนัดด้วย
อำ�นาจความพอใจในผัสสะทัง้ หลายเสีย ผัสสะนัน้ เธอทัง้ หลาย
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ละได้เด็ดขาดแล้วอย่างนี้ ตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาล ทีถ่ กู
ตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พื้นที่ ทำ�ให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไป
ไม่ได้”.
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ (ฉบับมหาจุฬาฯ)
สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

ปฏิปทา
ภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้
๑. ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา (ปฏิบตั ลิ �ำ บาก ทัง้ รูไ้ ด้ชา้ )
๒. ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา (ปฏิบตั ลิ �ำ บาก ทัง้ รูไ้ ด้เร็ว)
๓. สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา (ปฏิบัติสบาย แต่รู้ได้ช้า)
๔. สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา (ปฏิบตั สิ บาย แต่รไู้ ด้เร็ว)

ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา เป็นอย่างไร
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้โดยปกติเป็นคนมีราคะกล้า
ย่อมเสวยทุกขโทมนัส ทีเ่ กิดจากราคะเป็นประจำ�บ้าง โดยปกติ
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เป็นคนมีโทสะกล้า ย่อมเสวยทุกขโทมนัส ที่เกิดจากโทสะเป็น
ประจำ�บ้าง โดยปกติเป็นคนมีโมหะกล้า ย่อมเสวยทุกขโทมนัส
ที่เกิดจากโมหะเป็นประจำ�บ้าง อินทรีย์ ๕ ประการนี้ของเธอ
คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์
ย่อมปรากฏอ่อน เพราะอินทรีย์ ๕ ประการนี้ปรากฏอ่อน
เธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะช้า นี้เรียกว่า ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา

ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา เป็นอย่างไร
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้โดยปกติเป็นคนมีราคะกล้า
ย่อมเสวยทุกขโทมนัส ทีเ่ กิดจากราคะเป็นประจำ�บ้าง โดยปกติ
เป็นคนมีโทสะกล้า ย่อมเสวยทุกขโทมนัส ที่เกิดจากโทสะเป็น
ประจำ�บ้าง โดยปกติเป็นคนมีโมหะกล้า ย่อมเสวยทุกขโทมนัส
ที่เกิดจากโมหะเป็นประจำ�บ้าง อินทรีย์ ๕ ประการนี้ของเธอ
คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์
ย่อมปรากฏแก่กล้า เพราะอินทรีย์ ๕ ประการนี้ปรากฏแก่กล้า
เธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะเร็ว นี้เรียกว่า ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา
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สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา เป็นอย่างไร
คือ บุคคลบางคนในโลกนีโ้ ดยปกติเป็นคนไม่มรี าคะกล้า
จึงไม่เสวยทุกขโทมนัส ทีเ่ กิดจากราคะเป็นประจำ�บ้าง โดยปกติ
เป็นคนไม่มีโทสะกล้า จึงไม่เสวยทุกขโทมนัส ที่เกิดจากโทสะ
เป็นประจำ�บ้าง โดยปกติเป็นคนไม่มีโมหะกล้า จึงไม่เสวย
ทุ ก ขโทมนั ส ที่ เ กิ ด จากโมหะเป็ น ประจำ � บ้ า ง อิ น ทรี ย์ ๕
ประการนี้ ข องเธอ คื อ สั ท ธิ น ทรี ย์ วิ ริ ยิ น ทรี ย์ สติ น ทรี ย์
สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ย่อมปรากฏอ่อน เพราะอินทรีย์ ๕
ประการนี้ ป รากฏอ่ อ น เธอจึ ง บรรลุ คุ ณ วิ เ ศษเพื่ อ ความสิ้ น
อาสวะช้า นี้เรียกว่า สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา

สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา เป็นอย่างไร
คือ บุคคลบางคนในโลกนีโ้ ดยปกติเป็นคนไม่มรี าคะกล้า
จึงไม่เสวยทุกขโทมนัส ทีเ่ กิดจากราคะเป็นประจำ�บ้าง โดยปกติ
เป็นคนไม่มีโทสะกล้า จึงไม่เสวยทุกขโทมนัส ที่เกิดจากโทสะ
เป็นประจำ�บ้าง โดยปกติเป็นคนไม่มีโมหะกล้า จึงไม่เสวย
ทุ ก ขโทมนั ส ที่ เ กิ ด จากโมหะเป็ น ประจำ � บ้ า ง อิ น ทรี ย์ ๕
ประการนี้ ข องเธอ คื อ สั ท ธิ น ทรี ย์ วิ ริ ยิ น ทรี ย์ สติ น ทรี ย์
สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ย่อมปรากฏแก่กล้าเพราะอินทรีย์ ๕
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ประการนี้ปรากฏแก่กล้า เธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้น
อาสวะเร็ว นี้เรียกว่า สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา.
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๓ (ฉบับมหาจุฬาฯ)
อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

นิวรณ์
ภิกษุทั้งหลาย นิวรณ์ ๕ ประการนี้ ทำ�ให้เป็นเหมือน
คนตาบอด เป็นเหมือนคนไม่มีดวงตา ทำ�ให้ไม่รู้อะไร มีปัญญา
มืดบอด เป็นไปในฝ่ายความคับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน
นิวรณ์ ๕ ประการ อะไรบ้าง
๑. กามฉันทนิวรณ์ทำ�ให้เป็นเหมือนคนตาบอด เป็น
เหมือนคนไม่มีดวงตา ทำ�ให้ไม่รู้อะไร มีปัญญามืดบอด เป็นไป
ในฝ่ายความคับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน
๒. พยาบาทนิวรณ์ทำ�ให้เป็นเหมือนคนตาบอด ฯลฯ
๓. ถีนมิทธนิวรณ์ทำ�ให้เป็นเหมือนคนตาบอด ฯลฯ
๔. อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ทำ�ให้เป็นเหมือนคนตาบอด
ฯลฯ
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๕. วิจิกิจฉานิวรณ์ทำ�ให้เป็นเหมือนคนตาบอด เป็น
เหมือนคนไม่มีดวงตา ทำ�ให้ไม่รู้อะไร มีปัญญามืดบอด เป็นไป
ในฝ่ายความคับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน.
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ (ฉบับมหาจุฬาฯ)
สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

นิวรณ์เครื่องกางกั้น
ภิกษุทง้ั หลาย นิวรณ์เครือ่ งกางกัน้ ๕ ประการนี้ ครอบงำ�
จิตแล้ว ทอนกำ�ลังปัญญา
นิวรณ์เครื่องกางกั้น ๕ ประการ อะไรบ้าง
๑. กามฉันทะ (ความพอใจในกาม)
๒. พยาบาท (ความคิดร้าย)
๓. ถีนมิทธะ (ความหดหู่และเซื่องซึม)
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่านและร้อนใจ)
๕. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย)
ภิกษุทั้งหลาย นิวรณ์เครื่องกางกั้น ๕ ประการนี้แล
ครอบงำ�จิตแล้ว ทอนกำ�ลังปัญญา
ภิกษุทั้งหลาย เป็นไปไม่ได้เลย ที่ภิกษุนั้นยังละนิวรณ์
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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เครือ่ งกางกัน้ ๕ ประการนีท้ ค่ี รอบงำ�จิต ทอนกำ�ลังปัญญาไม่ได้
แล้ว จักรูป้ ระโยชน์ตน รูป้ ระโยชน์ผอู้ น่ื รูป้ ระโยชน์ทง้ั สอง หรือ
จักทำ�ให้แจ้งซึ่งญาณทัสสนะ ที่ประเสริฐอันสามารถ อันวิเศษ
ยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ ด้วยปัญญาที่ไม่มีกำ�ลังที่อ่อนกำ�ลังได้
เปรียบเหมือนแม่น�ำ้ ทีไ่ หลลงจากภูเขาไปสูท่ ไ่ี กล มีกระแส
เชี่ยว พัดสิ่งที่จะพัดไปได้ บุรุษพึงเปิดปากเหมืองทั้ง ๒ ข้าง
แห่งแม่น้ำ�นั้น เมื่อเปิดปากเหมืองแล้วอย่างนี้ กระแสน้ำ�ใน
ท่ามกลางแม่น้ำ�นั้น ก็ซัดส่ายไหลผิดทาง ไหลไปสู่ที่ไกลไม่ได้
ไม่มีกระแสเชี่ยว และไม่พัดสิ่งที่พอจะพัดไปได้ ฉันใด
เป็ น ไปไม่ ไ ด้ เ ลยที่ ภิ ก ษุ นั้ น ยั ง ละนิ ว รณ์ เ ครื่ อ งกางกั้ น
๕ ประการนี้ ที่ครอบงำ�จิตทอนกำ�ลังปัญญาไม่ได้แล้ว จักรู้
ประโยชน์ตน รูป้ ระโยชน์ผอู้ น่ื รูป้ ระโยชน์ทง้ั สอง หรือจักทำ�ให้
แจ้งซึ่งญาณทัสสนะ ที่ประเสริฐอันสามารถ อันวิเศษยิ่งกว่า
ธรรมของมนุษย์ด้วยปัญญาที่ไม่มีกำ�ลังที่อ่อนกำ�ลังได้ ฉันนั้น.
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ (ฉบับมหาจุฬาฯ)
อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต
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อุปมานิวรณ์
๑. ภาชนะน้ำ� ซึ่งระคนด้ว ยครั่ง ขมิ้ น สี เขี ย ว หรื อ
สีเหลืองอ่อน คนมีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำ�นั้น
ไม่พึงรู้ ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริง แม้ฉันใด บุคคลมีจิตถูก
กามราคะกลุ้มรุม ถูกกามราคะครอบงำ�อยู่ ฉันนั้นเหมือนกัน
๒. ภาชนะน�ำ้ ร้อน เพราะไฟเดือดพล่านเป็นไอ คนมีตาดี
มองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน�ำ้ นัน้ ไม่พงึ รู้ ไม่พงึ เห็นตามความ
เป็นจริง แม้ฉันใด บุคคลมีจิตถูกพยาบาทกลุ้มรุม ถูกพยาบาท
ครอบงำ�อยู่ ฉันนั้นเหมือนกัน
๓. ภาชนะน�ำ้ ถูกสาหร่ายและแหนปกคลุมไว้ คนมีตาดี
มองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน�ำ้ นัน้ ไม่พงึ รู้ ไม่พงึ เห็นตามความ
เป็นจริง แม้ฉันใด บุคคลมีจิตถูกถีนมิทธะกลุ้มรุม ถูกถีนมิทธะ
ครอบงำ�อยู่ ฉันนั้นเหมือนกัน
๔. ภาชนะน้ำ� ถูกลมพัด ไหว วน เป็นคลื่น คนมีตาดี
มองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำ�นั้น ไม่พึงรู้ ไม่พึงเห็นตาม
ความเป็นจริง แม้ฉันใด บุคคลมีจิตถูกอุทธัจจกุกกุจจะกลุ้มรุม
ถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงำ�อยู่ ฉันนั้นเหมือนกัน
๕. ภาชนะน้ำ� ขุ่นมัว เป็นตม ที่เขาวางไว้ในที่มืด คนมี
ตาดี มองดูเงาหน้าของตนในภาชนะนำ้�นั้น ไม่พึงรู้ ไม่พึงเห็น
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ตามความเป็นจริง แม้ฉันใด บุคคลมีจิตถูกวิจิกิจฉากลุ้มรุม
ถูกวิจิกิจฉาครอบงำ�อยู่ ฉันนั้นเหมือนกัน.
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ (ฉบับมหาจุฬาฯ)
สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

อุบายกำ�จัดอาสวะ
ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นอาสวะ ของภิกษุผู้รู้
ผู้ เห็น เราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะของภิ กษุ ผู้ ไ ม่ รู้ ผู้ ไ ม่ เ ห็ น
เรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้ ผู้เห็นอะไร (คือ) ผู้รู้
ผู้เห็นโยนิโสมนสิการ และอโยนิโสมนสิการ เมื่อภิกษุมนสิการ
โดยไม่แยบคาย อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และ
อาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเจริญ เมื่อภิกษุมนสิการโดย
แยบคาย อาสวะทัง้ หลายทีย่ งั ไม่เกิด ย่อมไม่เกิดขึน้ และอาสวะ
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป
ภิกษุทั้งหลาย อาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยทัสสนะก็มี
อาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการสังวรก็มี อาสวะทั้งหลายที่
ต้องละด้วยการใช้สอยก็มี อาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการ
อดกลั้นก็มี อาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเว้นก็มี อาสวะ
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ทั้งหลายที่ต้องละด้วยการบรรเทาก็มี อาสวะทั้งหลายที่ต้องละ
ด้วยการเจริญก็มี

อาสวะที่ต้องละด้วยทัสสนะ
อาสวะที่ต้องละด้วยทัสสนะ เป็นอย่างไร คือ ปุถุชนใน
โลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับ ไม่ได้พบพระอริยะทั้งหลาย ไม่ฉลาดใน
ธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับคำ�แนะนำ�ในธรรมของพระอริยะ
ไม่ได้พบสัตบุรุษทั้งหลาย ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไม่ได้รับ
คำ�แนะนำ�ในธรรมของสัตบุรุษ ไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่ควรมนสิการ
ไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่ไม่ควรมนสิการ เขาเมื่อไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่ควร
มนสิการ เมื่อไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่ไม่ควรมนสิการ ย่อมมนสิการ
ถึงธรรมที่ไม่ควรมนสิการ ไม่มนสิการถึงธรรมที่ควรมนสิการ
ธรรมที่ไม่ควรมนสิการ ซึ่งปุถุชนมนสิการ เป็นอย่างไร
คือ เมื่อปุถุชนมนสิการถึงธรรมเหล่าใด กามาสวะ ที่ยังไม่เกิด
ย่อมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญ ภวาสวะ ที่ยังไม่เกิดย่อม
เกิดขึ้น ที่เกิดแล้วย่อมเจริญ และอวิชชาสวะ ที่ยังไม่เกิดย่อม
เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญ เหล่านี้ คือ ธรรมที่ไม่ควร
มนสิการ ซึ่งปุถุชนมนสิการ
ธรรมที่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนไม่มนสิการ เป็นอย่างไร
คือ เมื่อปุถุชนมนสิการถึงธรรมเหล่าใด กามาสวะที่ยังไม่เกิด
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ย่อมไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป ภวาสวะที่ยังไม่เกิด
ย่อมไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป และอวิชชาสวะที่ยัง
ไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป เหล่านี้ คือ
ธรรม ที่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนไม่มนสิการ
เพราะปุถุชนนั้น มนสิการถึงธรรมที่ไม่ควรมนสิการ
ไม่มนสิการถึงธรรมที่ควรมนสิการ อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิด
ย่อมเกิดขึ้น และอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเจริญ
ปุถชุ นนัน้ มนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนีว้ า่ ‘ในอดีตกาล
ยาวนาน เราได้มแี ล้ว หรือมิได้มแี ล้วหนอ เราได้เป็นอะไรมาหนอ
เราได้เป็นอย่างไรมาหนอ เราได้เป็นอะไรแล้ว จึงมาเป็นอะไร
อี ก หนอ ในอนาคตกาลยาวนาน เราจั ก มี ห รื อ จั ก ไม่ มี ห นอ
เราจักเป็นอะไรหนอ เราจักเป็นอย่างไรหนอ เราจักเป็นอะไร
แล้ว ไปเป็นอะไรอีกหนอ’ หรือว่าบัดนี้ มีความสงสัยภายในตน
ปรารภปัจจุบันกาลกล่าวว่า ‘เรามีอยู่หรือไม่หนอ เราเป็นอะไร
หนอ เราเป็นอย่างไรหนอ สัตว์นี้มาจากไหนหนอ และเขาจัก
ไปไหนกันหนอ’
เมื่ อ ปุ ถุ ช นนั้ น มนสิ ก ารโดยไม่ แ ยบคายอย่ า งนี้ ทิ ฏ ฐิ
(ความเห็นผิด) อย่างใดอย่างหนึ่ง บรรดาทิฏฐิ ๖ ก็เกิดขึ้น คือ
๑. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่า ‘อัตตาของ
เรามีอยู่’
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๒. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่า ‘อัตตาของ
เราไม่มี’
๓. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่า ‘เรารู้จัก
อัตตาได้ด้วยอัตตา’
๔. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่า ‘เรารู้จักสิ่ง
ที่ไม่ใช่อัตตาได้ด้วยอัตตา’
๕. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่า ‘เรารู้จัก
อัตตาได้ด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อัตตา’
๖. อีกอย่างหนึง่ ทิฏฐิเกิดมีแก่ผนู้ น้ั อย่างนีว้ า่ ‘อัตตาของ
เรานี้ใด เป็นผู้กล่าว เป็นผู้รู้ เสวยผลแห่งกรรมดี และกรรมชั่ว
ในอารมณ์นั้นๆ อัตตาของเรานี้นั้นเป็นสภาวะที่เที่ยง ยั่งยืน
มัน่ คง ไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาจักดำ�รงอยูเ่ สมอด้วยสิง่ ทีแ่ น่นอน’
ข้อนีเ้ ราเรียกว่า ทิฏฐิ ได้แก่ ป่าทึบ คือ ทิฏฐิ ทางกันดาร
คือ ทิฏฐิ เสีย้ นหนาม คือ ทิฏฐิ ความเดือดร้อน คือ ทิฏฐิ กิเลส
เครื่องผูกพันสัตว์ คือ ทิฏฐิ
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เรากล่ า วว่ า ‘ปุ ถุ ช นผู้ ป ระกอบด้ ว ย
ทิฏฐิสังโยชน์ ผู้ยังไม่ได้สดับ ย่อมไม่พ้นจากชาติ (ความเกิด)
ชรา (ความแก่) มรณะ (ความตาย) โสกะ (ความเศร้าโศก)
ปริเทวะ (ความคร�ำ่ ครวญ) ทุกข์ (ความทุกข์กาย) โทมนัส (ความ
ทุกข์ใจ) และอุปายาส (ความคับแค้นใจ) ย่อมไม่พ้นจากทุกข์’
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ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ได้พบพระอริยะ
ทั้งหลาย ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ได้รับคำ�แนะนำ�ดีแล้ว
ในธรรมของพระอริยะ พบสัตบุรุษทั้งหลาย ฉลาดในธรรมของ
สัตบุรุษ ได้รับคำ�แนะนำ�ดีแล้วในธรรมของสัตบุรุษ ย่อมรู้ท่วั ถึง
ธรรมทีค่ วรมนสิการ รูท้ ว่ั ถึงธรรมทีไ่ ม่ควรมนสิการ อริยสาวกนัน้
เมือ่ รูท้ ว่ั ถึงธรรมทีค่ วรมนสิการ เมือ่ รูท้ ว่ั ถึงธรรมทีไ่ ม่ควรมนสิการ
ย่อมไม่มนสิการถึงธรรมที่ไม่ควรมนสิการ มนสิการถึงแต่ธรรม
ที่ควรมนสิการ
ธรรมทีไ่ ม่ควรมนสิการซึง่ อริยสาวกไม่มนสิการ เป็นอย่างไร
คือ เมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการถึงธรรมเหล่าใด กามาสวะที่ยัง
ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญ ภวาสวะที่ยังไม่เกิด
ย่อมเกิดขึน้ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วย่อมเจริญ และอวิชชาสวะทีย่ งั ไม่เกิด
ย่อมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญ เหล่านี้ คือ ธรรมที่ไม่ควร
มนสิการซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการ
ธรรมที่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกมนสิการ เป็นอย่างไร
คือ เมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการถึงธรรมเหล่าใด กามาสวะที่ยัง
ไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป ภวาสวะที่ยัง
ไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึน้ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วย่อมเสือ่ มไป และอวิชชาสวะ
ที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป เหล่านี้คือ
ธรรมที่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกมนสิการ
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เพราะอริยสาวกนัน้ ไม่มนสิการถึงธรรมทีไ่ ม่ควรมนสิการ
มนสิการถึงธรรมทีค่ วรมนสิการ อาสวะทัง้ หลายทีย่ งั ไม่เกิดย่อม
ไม่เกิดขึ้น และอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป
อริยสาวกนั้นมนสิการโดยแยบคายว่า ‘นี้ทุกข์ (สภาวะ
ที่ทนได้ยาก) นี้ ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข์) นี้ทุกขนิโรธ (ความ
ดับทุกข์) นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ
ทุกข์)’ เมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการโดยแยบคายอย่างนี้
สังโยชน์ ๓ คือ ๑. สักกายทิฏฐิ (ความเห็นว่าเป็นตัว
ของตน) ๒. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ๓. สีลัพพตปรามาส
(ความถือมั่นศีลและวัตร) ย่อมสิ้นไป
ภิกษุทง้ั หลาย เหล่านีเ้ รียกว่า อาสวะทีต่ อ้ งละด้วยทัสสนะ

อาสวะที่ต้องละด้วยการสังวร
อาสวะที่ต้องละด้วยการสังวร เป็นอย่างไร คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคาย เป็นผู้สำ�รวมด้วยการสังวร
ในจักขุนทรีย์อยู่ ซึ่งเมื่อเธอไม่สำ�รวมอยู่ อาสวะและความ
เร่าร้อนที่ก่อความคับแค้น ก็จะพึงเกิดขึ้น เมื่อเธอสำ�รวมอยู่
อาสวะและความเร่าร้อนทีก่ อ่ ความคับแค้น ย่อมไม่มแี ก่เธอด้วย
อาการอย่างนี้ ภิกษุพจิ ารณาโดยแยบคายแล้ว เป็นผูส้ �ำ รวมด้วย
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การสังวรในโสตินทรียอ์ ยู่ ฯลฯ ภิกษุพจิ ารณาโดยแยบคายแล้ว
เป็นผูส้ �ำ รวมด้วยการสังวรในฆานินทรียอ์ ยู่ ฯลฯ ภิกษุพจิ ารณา
โดยแยบคายแล้ว เป็นผู้สำ�รวมด้วยการสังวรในชิวหินทรีย์อยู่
ฯลฯ ภิกษุพจิ ารณาโดยแยบคายแล้ว เป็นผูส้ �ำ รวมด้วยการสังวร
ในกายินทรีย์อยู่ ฯลฯ ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้ว เป็น
ผู้สำ�รวมด้วยการสังวรในมนินทรีย์อยู่ ซึ่งเมื่อเธอไม่สำ�รวมอยู่
อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้น ก็จะพึงเกิดขึ้น
เมื่อเธอสำ�รวมอยู่ อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้น
ย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้
ภิกษุทง้ั หลาย เหล่านีเ้ รียกว่า อาสวะทีต่ อ้ งละด้วยการสังวร

อาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอย
อาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอย เป็นอย่างไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยจีวร เพียงเพื่อ
ป้องกัน ความหนาว ความร้อน เหลือบ ยุง ลม แดด และสัมผัส
แห่งสัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ก่อให้เกิดความ
ละอาย
ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาตไม่ใช่เพื่อ
เล่น ไม่ใช่เพื่อความมัวเมา ไม่ใช่เพื่อประดับ ไม่ใช่เพื่อตกแต่ง
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แต่เพียงเพื่อกายนี้ดำ�รงอยู่ได้ เพื่อให้ชีวิตินทรีย์เป็นไป เพื่อ
บำ�บัดความหิว เพือ่ อนุเคราะห์พรหมจรรย์ ด้วยคิดเห็นว่า ‘โดย
อุบายนี้ เราจักกำ�จัดเวทนาเก่าเสียได้ และจักไม่ให้เวทนาใหม่
เกิดขึ้น ความดำ�รงอยู่แห่งชีวิต ความไม่มีโทษ และการอยู่โดย
ผาสุกจักมีแก่เรา’ แล้วจึงบริโภคอาหาร
ภิ ก ษุ พิ จ ารณาโดยแยบคายแล้ ว ใช้ ส อยเสนาสนะ
เพียงเพื่อป้องกันความหนาว ความร้อน เหลือบ ยุง ลม แดด
และสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลาน เพียงเพื่อบรรเทาอันตรายที่
เกิดจากฤดู และเพื่อความยินดีในการหลีกเร้น
ภิ ก ษุ พิ จ ารณาโดยแยบคายแล้ ว ใช้ ส อยคิ ล านปั จ จั ย
เภสัชบริขาร เพียงเพื่อบรรเทาเวทนาที่เกิดจากอาพาธต่างๆ
ที่เกิดขึ้นแล้ว และเพื่อไม่มีความเบียดเบียนเป็นที่สุด ซึ่งเมื่อ
เธอไม่ใช้สอยอยู่ อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้น
ก็จะพึงเกิดขึ้น
เมื่อเธอใช้สอยอยู่ อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความ
คับแค้น ย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า อาสวะที่ต้องละด้วยการ
ใช้สอย
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อาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้น
อาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้น เป็นอย่างไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวิ นั ย นี้ พิ จ ารณาโดยแยบคายแล้ ว เป็ น ผู้ อ ดทนต่ อ
ความหนาวความร้อน ความหิว ความกระหาย เหลือบ ยุง
ลม แดด และสัมผัสแห่งสัต ว์เลื้อยคลาน เป็ น ผู้ อดกลั้ น ต่ อ
ถ้อยคำ�หยาบ คำ�ส่อเสียด เป็นผู้อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลาย
อันมีในร่างกาย เป็นทุกข์ กล้าแข็ง เผ็ดร้อน ไม่น่ายินดี ไม่น่า
พอใจพรากชีวิตได้ ซึ่งเมื่อเธอไม่อดกลั้นอยู่ อาสวะและความ
เร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้น เมื่อเธออดกลั้นอยู่
อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้น ย่อมไม่มีแก่เธอ
ด้วยอาการอย่างนี้
ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า อาสวะที่ต้องละด้วยการ
อดกลั้น

อาสวะที่ต้องละด้วยการเว้น
อาสวะที่ต้องละด้วยการเว้น เป็นอย่างไร คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแล้ว เว้นช้างดุร้าย เว้นม้า
ดุร้าย เว้นโคดุร้าย เว้นสุนัขดุร้าย เว้นงู หลัก ตอ สถานที่มี
หนาม หลุม เหว บ่อน้ำ�ครำ� บ่อโสโครก และพิจารณาโดย
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แยบคายแล้ว เว้นสถานที่ที่ไม่ควรนั่ง สถานที่ไม่ควรเที่ยวไป
และมิตรชั่ว ที่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายลงความเห็นว่าเป็น
ฐานะที่เป็นบาปเสีย ซึ่งเมื่อเธอไม่เว้นอยู่ อาสวะและความ
เร่ า ร้ อ นที่ ก่ อ ความคั บ แค้ น ก็ จ ะพึ ง เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ เธอเว้ น อยู่
อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้น ย่อมไม่มีแก่เธอ
ด้วยอาการอย่างนี้
ภิกษุทงั้ หลาย เหล่านีเ้ รียกว่าอาสวะทีต่ อ้ งละด้วยการเว้น

อาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทา
อาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ พิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รบั กามวิตกทีเ่ กิดขึน้
ละบรรเทา ทำ�ให้สน้ิ สุด และทำ�ให้ถงึ ความเกิดขึน้ ไม่ได้อกี ต่อไป
พิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้น ฯลฯ
ไม่รบั วิหงิ สาวิตกทีเ่ กิดขึน้ ฯลฯ ไม่รบั บาปอกุศลธรรม ทีเ่ กิดขึน้
แล้วเกิดขึน้ อีก ละบรรเทา ทำ�ให้สน้ิ สุด และทำ�ให้ถงึ ความเกิดขึน้
ไม่ได้อกี ต่อไป ซึง่ เมือ่ เธอไม่บรรเทาอยู่ อาสวะและความเร่าร้อน
ที่ก่อความคับแค้น ก็จะพึงเกิดขึ้น เมื่อเธอบรรเทาอยู่ อาสวะ
และความเร่าร้อนทีก่ อ่ ความคับแค้น ย่อมไม่มแี ก่เธอด้วยอาการ
อย่างนี้
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ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า อาสวะที่ต้องละด้วยการ
บรรเทา

อาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญ
อาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญ เป็นอย่างไร คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแล้ว เจริญสติสัมโพชฌงค์
ที่อาศัยวิเวก (ความสงัด) อาศัยวิราคะ (ความคลายกำ�หนัด)
อาศัยนิโรธ (ความดับ) น้อมไปในการสละ พิจารณาโดยแยบคาย
แล้ว เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ฯลฯ เจริญวิริยสัมโพชฌงค์
ฯลฯ เจริญปีติสัมโพชฌงค์ ฯลฯ เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์
ฯลฯ เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ ฯลฯ เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์
ที่ อ าศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้ อมไปในการสละ
ซึ่งเมื่อไม่เจริญอยู่ อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้น
ก็ จ ะพึ ง เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ เธอเจริ ญ อยู่ อาสวะและความเร่ า ร้ อ น
ที่ก่อความคับแค้น ย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้
ภิกษุท้งั หลาย เหล่านี้เรียกว่า อาสวะที่ต้องละด้วยการ
เจริญ.
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๑. อาสวะ หมายถึงกิเลสที่หมักหมม หรือดองอยู่ใน
สันดาน ไหลซึมซ่านไปย้อมจิตเมื่อประสบอารมณ์ต่างๆ มี
๔ อย่าง คือ ๑. กามาสวะ อาสวะ คือ กาม ๒. ภวาสวะ
อาสวะ คือ ภพ ๓. ทิฏฐาสวะ อาสวะ คือ ทิฏฐิ ๔. อวิชชาสวะ
อาสวะ คือ อวิชชา
๒. โยนิโสมนสิการ หมายถึง การทำ�ไว้ในใจโดยถูก
อุบาย โดยถูกทาง กล่าวคือ การนึก การน้อมนึก การผูกใจ
การใฝ่ใจ การทำ�ไว้ในใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยง ในสิ่งที่เป็น
ทุกข์ว่าเป็นทุกข์ ในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตา
๓. อโยนิ โ สมนสิ ก าร หมายถึ ง การทำ � ไว้ ใ นใจโดย
ไม่ถูกอุบาย โดยไม่ถูกทาง กล่าวคือ การทำ�ไว้ในใจในสิ่งที่
ไม่เที่ยงว่าเที่ยง ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข ในสิ่งที่เป็นอนัตตา
ว่าเป็นอัตตา หรือการนึก การน้อมนึก การผูกใจ การใฝ่ใจ
การทำ�ไว้ในใจถึงความคิดโดยนัยที่กลับกันกับสัจธรรม.
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๔ (ฉบับมหาจุฬาฯ)
มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
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มหาสติปัฏฐานสูตร
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย ทางนี้ เ ป็ น ทางสายเดี ย ว เพื่ อ ความ
บริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกข์
และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทำ�ให้แจ้งนิพพาน ทางนี้
คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ
๑. กายานุ ปั ส สนาสติ ปั ฏ ฐาน พิ จ ารณาเห็ น กายใน
กายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกได้
๒. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน พิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้
๓. จิตตานุปสั สนาสติปฏั ฐาน พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกได้
๔. ธรรมานุ ปั ส สนาสติ ปั ฏ ฐาน พิ จ ารณาเห็ น ธรรม
ในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกได้
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กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
พิจารณาเห็นกายในกายอยู่
รู้ลมหายใจเข้าออก
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปอยู่ในป่า ไปอยู่ที่โคนไม้ หรือที่
เรือนว่าง นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง ดำ�รงสติไว้เฉพาะหน้า มีสติ
หายใจเข้า มีสติหายใจออก
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจเข้ายาว’
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจออกยาว’
เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจเข้าสั้น’
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจออกสั้น’
สำ�เหนียกว่า ‘เรากำ�หนดรู้กองลมทั้งปวง หายใจเข้า’
สำ�เหนียกว่า ‘เรากำ�หนดรู้กองลมทั้งปวง หายใจออก’
สำ�เหนียกว่า ‘เราระงับกายสังขาร หายใจเข้า’
สำ�เหนียกว่า ‘เราระงับกายสังขาร หายใจออก’
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รู้อิริยาบถ
ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อเดิน ก็รู้ชัดว่า
‘เราเดิน’ เมื่อยืน ก็รู้ชัดว่า ‘เรายืน’ เมื่อนั่ง ก็รู้ชัดว่า ‘เรานั่ง’
เมื่อนอน ก็รู้ชัดว่า ‘เรานอน’ ภิกษุนั้น เมื่อดำ�รงกายอยู่โดย
อาการใดๆ ก็รู้ชัดกายที่ดำ�รงอยู่โดยอาการนั้นๆ

รู้สัมปชัญญะ
ภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุทำ�ความรู้สึกตัว
ในการก้าวไป การถอยกลับ ในการแลดู การเหลียวดู ในการคูเ้ ข้า
การเหยียดออก ในการครองสังฆาฏิ บาตร และจีวร ในการฉัน
การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ในการถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะ
ในการเดิน การยืน การนั่ง การนอน การตื่น การพูด การนิ่ง

พิจารณาสิ่งปฏิกูล
ภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้ ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบน
ตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่าง มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็มไป
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆ ว่า ‘ในกายนี้ มีผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด
ม้าม ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด
หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น น้ำ�ตา เปลวมัน น้ำ�ลาย น้ำ�มูก
ไขข้อ มูตร’

พิจารณาธาตุ ๔
ภิกษุพจิ ารณาเห็นกายนี้ ตามทีต่ ง้ั อยู่ ตามทีด่ �ำ รงอยู่ โดย
ความเป็นธาตุว่า ‘ในกายนี้มีธาตุดิน ธาตุน้ำ� ธาตุไฟ ธาตุลมอยู่’

พิจารณาซากศพในสภาพต่างๆ ๙ ชนิด
ภิกษุเห็นซากศพ อันเขาทิง้ ไว้ในป่าช้า ภิกษุเหมือนกะว่า
พึงเห็นสรีระ ที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า
๑. ตายแล้ววันหนึ่งบ้าง สองวันบ้าง สามวันบ้าง ที่ขึ้น
พอง มีสีเขียวน่าเกลียด มีนำ�้ เหลืองไหลน่าเกลียด ๒. อันฝูงกา
จิกกินอยู่บ้าง ฝูงนกตะกรุมจิกกินอยู่บ้าง ฝูงแร้งจิกกินอยู่บ้าง
๓. เป็นร่างกระดูก ยังมีเนื้อและเลือด ยังมีเส้นเอ็นผูกรัดอยู่
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๔. เป็นร่างกระดูก ปราศจากเนือ้ แต่ยงั เปือ้ นเลือด ยังมีเส้นเอ็น
ผูกรัดอยู่ ๕. เป็นร่างกระดูก ปราศจากเนื้อและเลือดแล้ว ยังมี
เส้นเอ็น ผูกรัดอยู่ ๖. เป็นกระดูก ปราศจากเส้นเอ็นผูกรัดแล้ว
เรีย่ รายไปในทิศใหญ่ทศิ น้อย คือ กระดูกมือไปทางหนึง่ กระดูก
เท้าไปทางหนึ่ง กระดูกแข้งไปทางหนึ่ง กระดูกขาไปทางหนึ่ง
๗. เป็นกระดูกมีสีขาว เปรียบด้วยสีสังข์ ๘. เป็นกระดูกกอง
เรียงรายอยู่แล้ว เกินปีหนึ่งขึ้นไป ๙. เป็นกระดูกผุ เป็นจุณแล้ว
เธอย่อมน้อมเข้ามาสู่กายนี้แหละว่า ถึงร่างกายอันนี้เล่า
ก็มอี ย่างนีเ้ ป็นธรรมดา คงเป็นอย่างนี้ ไม่ลว่ งความเป็นอย่างนีไ้ ปได้.

เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อเสวยสุขเวทนา ความรู้สึกสุข
ก็รู้ชัดว่า ‘เราเสวยสุขเวทนา’ เมื่อเสวยทุกขเวทนา ความรู้สึก
ทุกข์ ก็รชู้ ดั ว่า ‘เราเสวยทุกขเวทนา’ เมือ่ เสวยอทุกขมสุขเวทนา
ความรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุข ก็รู้ชัดว่า ‘เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา’
ฯลฯ.
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จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
พิจารณาเห็นจิตในจิต

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ จิตมีราคะ ก็รู้ชัดว่า ‘จิตมีราคะ’
จิตปราศจากราคะ ก็รู้ชัดว่า ‘จิตปราศจากราคะ’ จิตมีโทสะ
ก็รชู้ ดั ว่า ‘จิตมีโทสะ’ จิตปราศจากโทสะ ก็รชู้ ดั ว่า ‘จิตปราศจาก
โทสะ’ จิตมีโมหะ ก็รู้ชัดว่า ‘จิตมีโมหะ’ จิตปราศจากโมหะ
ก็รู้ชัดว่า ‘จิตปราศจากโมหะ’ จิตหดหู่ ก็รู้ชัดว่า ‘จิตหดหู่’
จิตฟุ้งซ่าน ก็รู้ชัดว่า ‘จิตฟุ้งซ่าน’ ฯลฯ.

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
พิจารณาเห็นธรรมในธรรม

นิวรณ์ ๕
เมื่อกามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ
วิจกิ จิ ฉา ภายในมีอยู่ ก็รชู้ ดั ว่า ‘กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ
อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา ภายในของเรามีอยู่’ หรือเมื่อกามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา ภายใน
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ไม่มี ก็รชู้ ดั ว่า ‘กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ
วิจกิ จิ ฉา ภายในของเราไม่ม’ี การเกิดขึน้ แห่งกามฉันทะ พยาบาท
ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจกิ จิ ฉา ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ มีได้ดว้ ยเหตุใด
ก็รชู้ ดั เหตุนน้ั การละกามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา ที่เกิดขึ้นแล้ว มีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้น
และกามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจกิ จิ ฉา
ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้น.

ขันธ์ ๕
รู ป เวทนา สั ญ ญา สั ง ขาร วิ ญ ญาณ เป็ น อย่ า งนี้
ความเกิดแห่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอย่างนี้
ความดับแห่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอย่างนี้.

อายตนะ ๖

อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖
รู้ ชั ด ตา หู จมู ก ลิ้ น กายใจ รู้ ชั ด รู ป เสี ย ง กลิ่ น
รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ และสังโยชน์ใด อาศัยตาและรูป
ทั้ง ๒ นั้นเกิดขึ้น ก็รู้ชัดสังโยชน์นั้น การเกิดขึ้นแห่งสังโยชน์
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127

พระครูปิยธรรมวิเทศ

ที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้น การละสังโยชน์
ที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น และสังโยชน์ ที่ละ
ได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกมีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้น.

โพชฌงค์ ๗
เมื่อสติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา
สัมโพชฌงค์ภายในมีอยู่ ก็รู้ชัดว่า ‘สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ
ปั ส สั ท ธิ สมาธิ อุ เ บกขา สั ม โพชฌงค์ ภ ายในของเรามี อ ยู่ ’
หรือเมื่อสติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา
สั ม โพชฌงค์ ภ ายใน ไม่ มี ก็ รู้ ชั ด ว่ า ‘สติ ธั ม มวิ จ ยะ วิ ริ ย ะ
ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา สัมโพชฌงค์ภายในของเราไม่มี’
ความเกิดขึ้นแห่งสติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปี ติ ปั สสั ทธิ สมาธิ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ มีได้ดว้ ยเหตุใด ก็รชู้ ดั เหตุนน้ั
และความเจริญบริบูรณ์แห่งสติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ
สมาธิ อุเบกขา สัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้
ชัดเหตุนั้น.
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อริยสัจ ๔
รู้ ชั ด ตามความเป็ น จริ ง ว่ า ‘นี้ ทุ ก ข์ ’ ‘นี้ ทุ ก ขสมุ ทั ย ’
‘นี้ทุกขนิโรธ’ ‘นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา’
ทุกขอริยสัจ คือ ชาติเป็นทุกข์ ชราเป็นทุกข์ มรณะเป็น
ทุกข์ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสเป็นทุกข์ การประสบ
กับอารมณ์อนั ไม่เป็นทีร่ กั เป็นทุกข์ ความพลัดพราก จากอารมณ์
อันเป็นที่รักเป็นทุกข์ การไม่ได้ส่งิ ที่ต้องการเป็นทุกข์ ว่าโดยย่อ
อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์
ทุกขสมุทยอริยสัจ คือ ตัณหาอันทำ�ให้เกิดอีก ประกอบ
ด้วยความเพลิดเพลิน และความกำ�หนัด มีปกติให้เพลิดเพลิน
ในอารมณ์นั้นๆ ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา
ก็ตัณหานี้แหละ เมื่อเกิดขึ้น เกิดที่ไหน เมื่อตั้งอยู่ ตั้งอยู่ที่ไหน
คือ ปิยรูปสาตรูปใด มีอยู่ในโลก ตัณหานี้ เมื่อเกิด ก็เกิดที่
ปิยรูปสาตรูปนี้ เมื่อตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ที่ปิยรูปสาตรูปนี้
ทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะ
ความสละ ความสละคืน ความพ้น ความไม่อาลัยในตัณหา
ก็ตัณหานี้ เมื่อละ ละที่ไหน เมื่อดับ ดับที่ไหน คือ ปิยรูปสาตรูปใดมีอยูใ่ นโลก ตัณหานี้ เมือ่ ละ ก็ละทีป่ ยิ รูปสาตรูปนี้ เมือ่ ดับ
ก็ดับที่ปิยรูปสาตรูปนี้
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘
๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ ความรู้ในทุกข์ ความรู้ใน
ทุกขสมุทยั ความรูใ้ นทุกขนิโรธ ความรูใ้ นทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทา
๒. สั ม มาสั ง กั ป ปะ ดำ � ริ ช อบ คื อ ความดำ � ริ ใ นการ
ออกจากกาม ความดำ�ริในการไม่พยาบาท ความดำ�ริในการ
ไม่เบียดเบียน
๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ เจตนางดเว้นจากการ
พูดเท็จ เจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียด เจตนางดเว้นจาก
การพูดคำ�หยาบ เจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
๔. สัมมากัมมันตะ กระทำ�ชอบ คือ เจตนางดเว้นจาก
การฆ่าสัตว์ เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์ เจตนางดเว้นจาก
การประพฤติผิดในกาม
๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ คือ อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ ละมิจฉาอาชีวะแล้ว สำ�เร็จการเลีย้ งชีพด้วย สัมมาอาชีวะ
๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี้
สร้างฉันทะ พยายามปรารภความเพียร ประคองจิตมุ่งมั่น
เพือ่ ป้องกันบาปอกุศลธรรม ทีย่ งั ไม่เกิด มิให้เกิดขึน้ สร้างฉันทะ
พยายามปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อละบาป
อกุศลธรรม ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว สร้างฉันทะ พยายามปรารภความเพียร
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ประคองจิต มุ่งมั่น เพื่อทำ�กุศลธรรม ที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้น
สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตมุ่ ง มั่ น
เพือ่ ความดำ�รงอยู่ ไม่เลือนหาย ภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มที่
แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ พิจารณา
เห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัด
อภิชฌา และโทมนัสในโลกได้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
ทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกได้ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียร
มีสมั ปชัญญะ มีสติ กำ�จัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกได้ พิจารณา
เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กำ�จัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกได้
๘. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
สงัดจากกาม และอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌาน
ที่มีวิตก วิจาร ปีติ และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจาร
สงบระงับไป บรรลุทุติยฌาน ที่มีความผ่องใสภายใน มีภาวะ
ที่ จิ ต เป็ น หนึ่ ง ผุ ด ขึ้ น ไม่ มี วิ ต ก ไม่ มี วิ จ าร มี แ ต่ ปี ติ และสุ ข
อันเกิดจากสมาธิอยู่ เพราะปีติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌาน ทีพ่ ระอริยะ
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ทัง้ หลายสรรเสริญว่า ‘ผูม้ อี เุ บกขามีสติ อยูเ่ ป็นสุข’ เพราะละสุข
และทุกข์ได้ เพราะโสมนัส และโทมนัสดับไปก่อนแล้ว บรรลุ
จตุตถฌาน ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่
ด้วยวิธนี ้ี ภิกษุพจิ ารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา
จิตในจิต ธรรมในธรรม ภายในอยู่ พิจารณาเห็นกายในกาย
เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม ภายนอกอยู่ หรือ
พิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมใน
ธรรม ทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุ
เกิดในกาย เวทนา จิต ธรรมอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุ
ดับในกาย เวทนา จิต ธรรมอยู่ หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรม
เป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกาย เวทนา จิต ธรรมอยู่
หรือว่า ภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า ‘กาย
เวทนา จิต ธรรมมีอยู่’ ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณ เจริญสติ
เท่านั้น ไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่ ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆ
ในโลก ภิกษุจงึ ชือ่ ว่า พิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา
จิตในจิต ธรรมในธรรมอยู่ อย่างนี้แลฯ
คำ�ว่า “เห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิต
ในจิต เห็นธรรมในธรรม คือ เห็นความเป็นไตรลักษณ์ คือ
ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความเป็นอนัตตา ทั้งภายใน
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ภายนอก ทั้งหยาบละเอียด จนคลายจากความยินดียินร้าย
ความยึดมั่นถือมั่น.
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ (ฉบับมหาจุฬาฯ)
ทีฆนิกาย มหาวรรค

วิธีเจริญอานาปานสติ
ภิกษุท้งั หลาย ในภิกษุสงฆ์น้ี มีภิกษุผ้บู ำ�เพ็ญความเพียร
ในการเจริญอานาปานสติอยู่ อานาปานสติที่ภิกษุเจริญ ทำ�ให้
มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก อานาปานสติทภ่ี กิ ษุเจริญ
ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�สติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐาน ๔
ที่ภิกษุเจริญ ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�โพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์
โพชฌงค์ ๗ ที่ภิกษุเจริญ ทำ�ให้มากแล้ว ย่อมทำ�วิชชา และ
วิมุตติให้บริบูรณ์
อานาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไร ทำ�ให้มากแล้ว
อย่างไร จึงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดี ไปสู่
เรือนว่างก็ดี นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายตรง ดำ�รงสติไว้เฉพาะหน้า
มีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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อานาปานสติ ๑๖ ขั้น
๑.
		
๒.
		
๓.
		
๔.
		
๕.
		
๖.
		
๗.
		
๘.
		

เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจเข้ายาว’
เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจออกยาว’
เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจเข้าสั้น’
เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่า ‘เราหายใจออกสั้น’
สำ�เหนียกว่า ‘เรากำ�หนดรูก้ องลมทัง้ ปวง หายใจเข้า’
สำ�เหนียกว่า ‘เรากำ�หนดรูก้ องลมทัง้ ปวง หายใจออก’
สำ�เหนียกว่า ‘เราระงับกายสังขาร หายใจเข้า’
สำ�เหนียกว่า ‘เราระงับกายสังขาร หายใจออก’
สำ�เหนียกว่า ‘เรากำ�หนดรู้ปีติ หายใจเข้า’
สำ�เหนียกว่า ‘เรากำ�หนดรู้ปีติ หายใจออก’
สำ�เหนียกว่า ‘เรากำ�หนดรู้สุข หายใจเข้า’
สำ�เหนียกว่า ‘เรากำ�หนดรู้สุข หายใจออก’
สำ�เหนียกว่า ‘เรากำ�หนดรู้จิตตสังขาร หายใจเข้า’
สำ�เหนียกว่า ‘เรากำ�หนดรูจ้ ติ ตสังขาร หายใจออก’
สำ�เหนียกว่า ‘เราระงับจิตตสังขาร หายใจเข้า’
สำ�เหนียกว่า ‘เราระงับจิตตสังขาร หายใจออก’
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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๙.
		
๑๐.
		
๑๑.
		
๑๒.
		
๑๓.
		
๑๔.
		
		
๑๕.
		
		
๑๖.
		
		

สำ�เหนียกว่า ‘เรากำ�หนดรู้จิต หายใจเข้า’
สำ�เหนียกว่า ‘เรากำ�หนดรู้จิต หายใจออก’
สำ�เหนียกว่า ‘เราทำ�จิตให้บันเทิง หายใจเข้า’
สำ�เหนียกว่า ‘เราทำ�จิตให้บันเทิง หายใจออก’
สำ�เหนียกว่า ‘เราตั้งจิตมั่น หายใจเข้า’
สำ�เหนียกว่า ‘เราตั้งจิตมั่น หายใจออก’
สำ�เหนียกว่า ‘เราเปลื้องจิต หายใจเข้า’
สำ�เหนียกว่า ‘เราเปลื้องจิต หายใจออก’
สำ�เหนียกว่า ‘เราพิจารณาเห็นว่าไม่เทีย่ ง หายใจเข้า’
สำ�เหนียกว่า ‘เราพิจารณาเห็นว่าไม่เทีย่ ง หายใจออก’
สำ�เหนียกว่า ‘เราพิจารณาเห็นความคลายออกได้
หายใจเข้า’ สำ�เหนียกว่า ‘เราพิจารณาเห็นความ
คลายออกได้ หายใจออก’
สำ�เหนียกว่า ‘เราพิจารณาเห็นความดับไป หายใจ
เข้า’ สำ�เหนียกว่า ‘เราพิจารณาเห็นความดับไป
หายใจออก’
สำ�เหนียกว่า ‘เราพิจารณาเห็นความสละคืน หายใจ
เข้า’ สำ�เหนียกว่า ‘เราพิจารณาเห็นความสละคืน
หายใจออก’
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้
ทำ�ให้มากแล้วอย่างนี้ จึงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก.
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๖ (ฉบับมหาจุฬาฯ)
มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

อานิสงส์แห่งการเจริญอานาปานสติสมาธิ
ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญ ทำ�ให้
มากแล้ว มีผลมาก มีอานิสงส์มาก อานาปานสติสมาธิที่ภิกษุ
เจริญอย่างไร ทำ�ให้มากแล้วอย่างไร จึงมีผลมาก มีอานิสงส์
มาก คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดี ไปสู่
เรือนว่างก็ดี นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง ดำ�รงสติไว้เฉพาะหน้า
เธอมีสติหายใจเข้า มีสติหายใจออก เมือ่ หายใจเข้ายาว ก็รชู้ ดั ว่า
หายใจเข้ายาว ฯลฯ สำ�เหนียกว่า จะพิจารณาเห็นความสละคืน
หายใจเข้า สำ�เหนียกว่า จะพิจารณาเห็นความสละคืน หายใจออก
ภิกษุท้งั หลาย อานาปานสติสมาธิท่ภี ิกษุเจริญอย่างนี้แล
ทำ�ให้มากแล้ว อย่างนี้ จึงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก
ภิกษุทง้ั หลาย ได้ยนิ ว่า เมือ่ ก่อนเราเป็นโพธิสตั ว์ ยังไม่ได้
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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ตรัสรู้ โดยมากก็อยู่ด้วยวิหารธรรม (ธรรมเป็นเครื่องอยู่) นี้
เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ กายก็ไม่ลำ�บาก จักษุก็ไม่ลำ�บาก
และจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่น
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น หากภิกษุในธรรมวินัยนี้
พึงหวังว่า ‘แม้กายของเราไม่พงึ ลำ�บาก จักษุของเราไม่พงึ ลำ�บาก
และจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่น’
ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดี
หากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่า ‘เราพึงละความคิดถึง
และความดำ�ริอันอาศัยเรือนเสีย’ ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดี
หากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่า ‘เราพึงมีความหมาย
รู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่’ ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธิน้ี
แลให้ดี หากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่า ‘เราพึงมีความหมาย
รู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่’ ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธิน้ี
แลให้ดี
หากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่า ‘เราพึงมีความหมาย
รู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่’ ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดี
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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หากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่า ‘เราพึงมีความหมาย
รู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่’ ก็พึงมนสิการ
อานาปานสตินี้แลให้ดี
หากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่า ‘เราพึงเว้นทั้ง ๒ นั้น
คื อ สิ่ ง ไม่ ป ฏิ กู ล และสิ่ ง ปฏิ กู ล แล้ ว เป็ น ผู้ มี อุ เ บกขา มี ส ติ
มีสัมปชัญญะอยู่’ ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดี
หากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่า ‘เราพึงสงัดจากกาม
และอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร
ปีตแิ ละสุขอันเกิดจากวิเวกอยู’่ ก็พงึ มนสิการอานาปานสติสมาธิน้ี
แลให้ดี
หากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่า ‘เพราะวิตกวิจารสงบ
ระงับไป เราพึงบรรลุทตุ ยิ ฌานทีม่ คี วามผ่องใสในภายใน มีภาวะ
ที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิด
จากสมาธิอยู่’ ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดี
หากภิกษุในธรรมวินยั นีพ้ งึ หวังว่า ‘เพราะปีตจิ างคลายไป
เราพึงมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย
บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลาย สรรเสริญว่า ‘ผู้มีอุเบกขา
มีสติ อยู่เป็นสุข’ ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดี
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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หากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่า ‘เพราะละสุขและ
ทุกข์ได้ เพราะโสมนัส และโทมนัสดับไปก่อนแล้ว เราพึงบรรลุ
จตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่’
ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดี
หากภิกษุในธรรมวินยั นีพ้ งึ หวังว่า ‘เราพึงบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยกำ�หนดว่า ‘อากาศหาที่สุดมิได้’ เพราะ
ล่วงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไม่กำ�หนดนานัตตสัญญาโดย
ประการทั้งปวง’ ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดี
หากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่า ‘เราพึงล่วงอากาสานัญจายตนฌาน โดยประการทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนฌานโดยกำ � หนดว่ า ‘วิ ญ ญาณหาที่ สุ ด มิ ไ ด้ ’ ก็ พึ ง มนสิ ก าร
อานาปานสติสมาธินี้แลให้ดี
หากภิกษุในธรรมวินยั นีพ้ งึ หวังว่า ‘เราพึงล่วงวิญญาณัญจายตนฌาน โดยประการทั้งปวง บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน
โดยกำ�หนดว่า ‘ไม่มีอะไร’ ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้
แลให้ดี
หากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่า ‘เราพึงล่วงอากิญจัญญายตนฌาน โดยประการทั้งปวง บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน’ ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดี
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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หากภิกษุในธรรมวินยั นีพ้ งึ หวังว่า ‘เราพึงล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน โดยประการทัง้ ปวง บรรลุสญ
ั ญาเวทยิตนิโรธ
(สมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนา)’ ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดี
ภิกษุทง้ั หลาย เมือ่ อานาปานสติสมาธิทภ่ี กิ ษุเจริญอย่างนี้
แล ทำ�ให้มากแล้ว อย่างนี้
ถ้าเธอเสวยสุขเวทนา ก็รู้ชัดว่า ‘สุขเวทนานั้นไม่เที่ยง’
รู้ชัดว่า ‘ไม่น่าหมกมุ่น’ รู้ชัดว่า ‘ไม่น่าเพลิดเพลิน’
ถ้าเธอเสวยทุกขเวทนา ก็รชู้ ดั ว่า ‘ทุกขเวทนานัน้ ไม่เทีย่ ง’
รู้ชัดว่า ‘ไม่น่าหมกมุ่น’ รู้ชัดว่า ‘ไม่น่าเพลิดเพลิน’
ถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รู้ชัดว่า ‘อทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยง’ รู้ชัดว่า ‘ไม่น่าหมกมุ่น’ รู้ชัดว่า ‘ไม่น่า
เพลิดเพลิน’
ถ้าเธอเสวยสุขเวทนา ก็เป็นผู้ปราศจาก (กิเลส) เสวย
สุขเวทนานั้น ถ้าเธอเสวยทุกขเวทนา ก็เป็นผู้ปราศจาก (กิเลส)
เสวยทุ ก ขเวทนานั้ น ถ้ า เธอเสวยอทุ ก ขมสุ ข เวทนา ก็ เ ป็ น
ผู้ปราศจาก (กิเลส) เสวยอทุกขมสุขเวทนานั้น เธอเมื่อเสวย
เวทนามีกายเป็นทีส่ ดุ ก็รชู้ ดั ว่า ‘เราเสวยเวทนามีกายเป็นทีส่ ดุ ’
เมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุด ก็รู้ชัดว่า ‘เราเสวยเวทนามีชีวิต
สู ต ร ล้ า ง ใ จ
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เป็นทีส่ ดุ ’ หลังจากตายไป ก็รชู้ ดั ว่า ‘เวทนาทัง้ ปวงไม่นา่ เพลิดเพลิน
จักเย็นในโลกนี้ทีเดียว’
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยน้ำ�มันและไส้ ตะเกียงน้ำ�มัน
จึงติดอยู่ได้ เพราะสิ้นน้ำ�มันและไส้ ตะเกียงน้ำ�มันก็หมดเชื้อ
ดับไป แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเสวยเวทนามีกาย
เป็นที่สุด ก็รู้ชัดว่า ‘เราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุด’ เมื่อเสวย
เวทนามีชวี ติ เป็นทีส่ ดุ ก็รชู้ ดั ว่า ‘เราเสวยเวทนามีชวี ติ เป็นทีส่ ดุ ’
ก็รชู้ ดั ว่า ‘เวทนาทัง้ ปวงไม่นา่ เพลิดเพลิน จักเย็นในโลกนีท้ เี ดียว”
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ (ฉบับมหาจุฬาฯ)
สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
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บทสวดล้างใจ
อโหสิ อโหสิ อโหสิ
โส โส โส
คลี่คลาย คลี่คลาย คลายออก คลายทิ้ง
โล่ง ว่าง สว่างไสว
รู้ ตื่น เบิกบาน
สะอาด สว่าง สงบ
ฉับพลัน ฉับพลัน
ช่างมัน ช่างมัน
แค่ไหน แค่นั้น
ไม่อะไรกับอะไร
แล้วแล้วไป
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
ยึดไม่ได้อยู่แล้ว อยู่แล้ว.
เป็นคำ�สวดบริคาย (คลี่คลาย)
ไม่ใช่คำ�สวดบริกรรม (อยากยึด)
ใช้สำ�หรับภาวนา สวดล้าง สวดคลี่คลาย
ให้แก่ตนเองและคนอื่น
เวลาสวดภาวนาต้องให้ทำ�ครบทั้ง ๓ กิริยา
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ทางกาย : หงายมือบนหัวเข่า ในลักษณะแบมือให้ เปิดหู
เปิดตา ลืมหู ลืมตา นั่งตัวตรงอย่างองอาจ สง่าผ่าเผย
ทางวาจา : เปล่งเสียงยาวๆ ช้าๆ อันอ่อนนุ่มไพเราะ
จินตนาการให้ดงั ไปทัว่ โลก ทัว่ จักรวาล ถ้าอยูใ่ นที่ ทีไ่ ม่สามารถ
เปล่งเสียงได้ ออกเสียงได้ ก็ให้ภาวนาในใจ หรือออกเสียงเบาๆ
ทางใจ : น้อมใจให้คล้อยตามคำ�สวด จบตาม วางตาม
ขณะสวดต้องให้จิตมีความละเอียดอ่อน ประณีต บริสุทธิ์ โล่ง
ว่าง สว่างไสว ส่งจิต ใส่ใจ จงใจ ส่งคลื่นความรัก ความเมตตา
ความกรุณาแผ่กว้างออก ออกกว้าง อย่างไม่มีขอบเขต ให้กับ
ตนเอง และทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ ทุกรูปทุกนาม ทุกภพ
ทุกภูมิ หรือจะให้แบบเจาะจง กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้
อโหสิ แปลว่า แล้วแล้วไป อโหสิให้กับตนเอง อโหสิ
ให้กับคนอื่น อะไรที่เราทำ�ไว้กับใคร ใครทำ�ไว้กับเรา ก็อโหสิให้
ให้ จ บกั น แล้ ว แล้ ว กั น ไป แล้ ว แล้ ว ไป คื อ ตรงต่ อ อนิ จ จั ง
ความไม่เที่ยง ที่มันไม่เที่ยงอยู่แล้ว
โส แปลว่า ดี เป็นการสมมติค�ำ มาใช้รวมบุญ รวมบารมี
รวมอานุ ภ าพของพระพุ ท ธเจ้ า พระอรหั น ต์ พระโพธิ สั ต ว์
เทพไทเทวา รวมสิ่งดีๆ ทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในคำ�นี้คำ�เดียว
อโหสิ : ครัง้ แรก ส่งจิต ใส่ใจ จงใจ ขอขมาให้อโหสิกรรม
ไป ในภพภูมิมนุษย์
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อโหสิ : ครัง้ ทีส่ อง ส่งจิต ใส่ใจ จงใจ ขอขมาให้อโหสิกรรม
ไป ในภพภูมิเทวดา
อโหสิ : ครัง้ ทีส่ าม ส่งจิต ใส่ใจ จงใจ ขอขมาให้อโหสิกรรม
ไป ในภพภูมินรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน
โส : ครั้งแรก ส่งจิต ใส่ใจ จงใจ แผ่บุญ แผ่บารมีไป
ในภพภูมิมนุษย์
โส : ครั้งที่สอง ส่งจิต ใส่ใจ จงใจ แผ่บุญ แผ่บารมีไป
ในภพภูมิเทวดา
โส : ครั้งที่สาม ส่งจิต ใส่ใจ จงใจ แผ่บุญ บารมีไป
ในภพภูมินรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน
อโหสิ โส ไปทุกภพทุกภูมิ อย่างไม่มขี อบเขต ไม่มปี ระมาณ
แบบไม่ต้องแยกชั้น แยกภพภูมิก็ได้ แล้วแต่ความถนัด

ทำ�ให้ถูกวิธี
๑.
๒.
๓.
๔.

ส่งจิต ใส่ใจ จงใจ
ทำ�เรื่อยๆ ทำ�บ่อยๆ ทำ�แล้วทำ�อีก
ทำ�ไม่เอาทำ� ทำ�แล้วแล้วไป
ในแต่ละประโยค จะว่าซ้ำ�ๆ หลายๆ รอบก็ได้
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