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ทานนักปฏิบัติธรรมผูเจริญทุกทาน
เมื่อวานนี้ไดกลาวถึงในหลักการนั่งสมาธิเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาพุทโธ การ
บริกรรมภาวนานั้น เปนการปฏิบัติสมาธิขั้นสมถะอารมณของสมถกรรมฐานมี ๔๐
ประการ มีพุทธานุสสติปรากฏอยูดวยขอหนึ่ง ดังนั้น การภาวนาบริกรรมพุทโธอันเปน
พุทธานุสสติจึงจัดอยูในขั้นสมถกรรมฐาน ซึ่งเรียกวาบริกรรมภาวนา ซึ่งทานทั้งหลายก็
เคยไดยินไดฟงและไดเคยศึกษามาแลววากรรมฐานอันใดเกี่ยวเนื่องดวยบริกรรม
กรรมฐานนั้นชื่อวา สมถกรรมฐาน นอกจากเราจะมาบริกรรมภาวนาพุทโธแลว เราจะใช
คําใดคําหนึ่งมาบริกรรมภาวนาก็ไดทั้งนั้น เชน จะใชคําวา ธัมโม สังโฆ หรือ อิติปโส
ภควา เปนตน คําใดคําหนึ่งสุดแทแตใจชอบ ความมุงหมายของการบริกรรมภาวนาก็
เพื่อใหจิตสงบเปนสมาธิตามลําดับ ตั้งแตขั้นขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ
ซึ่งจัดอยูในระดับฌาน นี้คือความมุงหมายของสมถภาวนา
ทีนี้ ผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากการภาวนาเพื่อใหจิตเปนสมถกรรมฐาน เปนสมาธิ ก็เพื่อ
กําจัดนิวรณ ๕ ประการ ซึ่งจะเปนอุปสรรคขัดขวางคุณงามความดีไมใหเกิดขึ้น ทาน
ทั้งหลายก็ทราบอยูแลว
ทีนี้ มีปญหาวา ถาหากวาเรามาบริกรรมภาวนา จิตมันไมสงบเปนขณิกสมาธิ
อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ ทําอยางไรๆ ก็ไมสงบ ถาหากวานักปฏิบัติภาวนาทําจิต
ใหเขาสูระดับอัปปนาสมาธิไมได ก็เปนอันวาชาตินี้ทั้งชาติเราก็ตองตายเปลา เพราะการ
ภาวนาไมไดผล เมื่อเปนเชนนั้นเราจะทําอยางไร
ทานเคยไดยินมิใชหรือวา มีพระอรหันตจําพวกหนึ่ง ซึ่งมีชื่อวา “สุขวิปสสโก” (ผู
เจริญวิปสสนาลวน) ในเมื่อเราบริกรรมภาวนาจิตไมเปนอัปปนาสมาธิ เราก็ใชอุบายวิธี
อยางอื่น เปนตนวา เราจะพิจารณาอารมณกรรมฐานอยางใดอยางหนึ่ง แตโดยภาวนา
อสุภกรรมฐาน หรือภาวนาธาตุววัฏฐาน หรือจะภาวนาวิปสสนากรรมฐานเสียเลยทีเดียว
เชน ยกเอารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณมาพิจารณานอมเขาไปสูพระไตรลักษณ คือ

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดวยหัวคิดและสติปญญาที่เราเรียน เราทรงจํามา คือ ใชความคิด
อยางที่เรารูตามแบบตามแผนที่จํามาดวยสัญญา คิดเอา ปรุงเอา แตงเอา วารูปไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตา ก็วาเอาเอง พรอมๆ กับนอมใจเชื่อลงไปวา รูปไมเที่ยง เปนทุกข
เปนอนัตตาไปจริงๆ แตในขณะที่เราพิจารณาอยูนั้น บางทีจิตอาจจะสงบลงเปนสมาธิ
เพราะการคนคิดในเหตุผล ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วาเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อัน
เปนภาคปฏิบัติ ก็เปนอุบายที่จะทําใหจิตสงบเปนสมาธิไดเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ถา
หากเราภาวนาใหจิตเปนอัปปนาสมาธิไมได ก็ยกเอาสภาวธรรมขึ้นมาพิจารณาโดยความ
เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ภาษาคัมภีรเรียกวา พิจารณาพระไตรลักษณ คือนอมใจไปวา
รูปไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา จนครบขันธทั้งหานั้นแหละ ตั้งแตรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ โดยนึกคิดเอา คือจนกระทั่งจิตมันชํานาญจนเชื่อมั่นลงไปวา ไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตา เปนการปลูกศรัทธา ความเชื่อมั่นในตัวเอง และเชื่อมั่นในคุณธรรม
เราจะไดเกิดความปลื้มปติ ความเบิกบานสําราญใจ ในธรรมะที่เราพิจารณานั้น แลวก็จะ
มี สติ มี วิริยะ มี สมาธิ แลวก็มี ปญญา เปนลําดับๆ ไป เปนอุบายสําหรับสรางใหจิตเกิด
พละ คือจิตเกิดศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา อันนี้เปนสิ่งจําเปนที่เราจะตองฝกฝน
อบรมใหเกิดมีขึ้นดวยพิจารณาสภาวธรรม
อีกนัยหนึ่ง ถาเราจะมาอาศัยลําพังเพียงบริกรรมภาวนาใหจิตสงบเปนสมาธิ หรือ
อัปปนาสมาธิ ไมมีการกาวไปขางหนา ไมมาขางหลัง จิตก็ไมมีความรูความเห็นอะไร
เกิดขึ้น ทําทีไรก็ไดแตปติ สุข เอกัคคตา ปติ สุข เอกัคคตา อยูอยางนั้น ถาจิตมันติดอยูแต
เพียงเทานี้ก็เรียกวา จิตมันติดความสุขอยูในขั้นสมาธิ มันก็ไดเพียงแคขั้นสมถะเทา
นั้นเอง เพราะฉะนั้น ผูที่ฝกฝนจิตของตนเองอยูในขั้นอัปปนาสมาธิจนชํานิชํานาญแลว
ถาจิตไมปฏิวัติตัวเองไปสูภูมิวิปสสนา ก็พิจารณาเอาดวยปญญาความคิดสดๆ รอนๆ เพื่อ
เปนแนวทางใหจิตเกิดความรูความเขาใจในสภาวธรรม เมื่อจิตมีความรูความเขาใจ
เชื่อมั่นในความเปนของสภาวธรรมวา มีความเปนเชนนั้นจริง แลวมันจะเกิดศรัทธา
วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา ขึ้นเปนคุณธรรมของจิต
และอีกอยางหนึ่ง การบริกรรมภาวนาก็ดี หรือการพิจารณาสภาวธรรมก็ดี ทําเทาไร
ภาวนาเทาไร จิตไมสงบ ไดแตความฟุงซานรําคาญ มีแตสงกระแสไปในทางอื่น ถาหาก
เราไมสามารถจะควบคุมจิตของเราอยูในอารมณภาวนา หรือในแนวทางแหงสภาวธรรม
ที่เรายกขึ้นมาพิจารณา ไมสามารถที่จะใหอยูในเรือ่ งในราวที่เราตองการนั้นได เราก็

ปลอยใหจิตมันปลงไปตามยถากรรม แตเราตองกําหนดสติพิจารณาตามรูตามเห็น
ความคิดของตนเอง อยาละ พรอมๆ กันนั้นก็เอาพระไตรลักษณตามจี้มันไปเรื่อย คือจี้วา
อยางไร จี้วาความคิดนี้มันก็ไมเที่ยงมันเกิดขึ้นแลวมันก็ดับไป มันก็มีแตเกิดแตดับ
สภาวธรรมทั้งหลายในโลกนี้ ทั้งในกายในใจ ทั้งนอกกายนอกใจ ทุกสิ่งทุกอยางที่ไดชื่อ
วาเปนสภาวธรรมนั้น มันตองตกอยูในลักษณะทั้ง ๓ คือ อนิจจตา ทุกขตา อนัตตา
ดวยกันทั้งนั้น จุดรวมใหญของมันอยูที่อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือ อนิจจตา ความเปน
ของไมเที่ยง ทุกขตา ความเปนทุกข อนัตตตา ความไมเปนตัวไมเปนตน เอาความคิดอัน
นี้ตามรูความคิดความเห็นของตน ตามจี้ไปเรื่อย แตอันนี้ตองใชความพากเพียรพยายาม
อดทนหนอย เพราะความฟุงซานรําคาญของจิตนั้น ลวนแตจะทําใหเกิดความเดือดรอน
ทําใหจิตมันฟุงเรื่อยไป แตเราก็ตองอาศัยขันติ คือ ความอดทน ตั้งสติสัมปชัญญะ
กําหนดตามรูตามเห็นไปเรื่อยๆ ในเมื่อจิตมันไปจนถึงที่สุดแลว มันก็หยุดของมันเอง มัน
หยุดอยูที่ไหนก็กําหนดรูอยูที่นั้น อยาใชความคิดตอไปอีก จนกวาจิตนั้นมันจะเคลื่อนที่
ของมันไปเอง แลวเราก็ตามรูตามเห็นไปเรื่อย อันนี้เปนวิธีการอันหนึ่งซึ่งเปนการปฏิบตั ิ
อนุวัติตามจริตและนิสัย ของนักปฏิบัติซึ่งอาจจะไมตรงกัน
การที่สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาไดทรงวางหลักกรรมฐานไวถึง ๔๐ ประการ ก็
เพราะทรงเห็นวาคนเกิดมาบนโลกนี้มนั ตางจิตตางใจตางอุปนิสัยวาสนาบารมี บางคนก็
มีจิตใจอุปนิสัยชอบอยางหนึ่ง อีกคนหนึ่งก็ชอบอยางหนึ่ง ไมตรงกัน เพราะฉะนั้น คํา
สอนของพระผูมีพระภาคเจาจึงมีมากมายกายกอง ยกตัวอยางเชน พระจุลปนถก ใครจะ
สอนทานก็ไมได มีแตพระพุทธเจาพระองคเดียว ใครจะสอนใหทานเรียนคาถาเพียงบาท
เดียว ทานก็จําไมได แตพระพุทธเจาสอนวา รโชหรณํ รชํ หรติ มอบผาขาวใหผืนเดียว
ทานก็บริกรรมภาวนาอยู จิตก็ปลงตกลงไปวา ผานี้เดิมมันก็เปนของขาวสะอาดแตมาถูก
ดวยเหงื่อไคลของตัวเราเอง ก็เกิดเปนของสกปรกไปได นี้มันก็เปนลักษณะเปนทุกข ไม
เที่ยง เปนอนัตตาทั้งนั้น เสร็จแลวก็ปลงจิตลงสูสภาวะความเปนพระอรหันต สําเร็จพระ
อรหันต แลวก็สามารถสําเร็จปฏิสัมภิทา สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ไดหลายอยางตามพุทธ
ประวัติที่กลาวไว ทานทั้งหลายก็คงทราบอยูแลว
การกลาวธรรมะเปนคติเตือนใจสําหรับบรรดาทานนักปฏิบัตธิ รรมทั้งหลายในวันนี้
ก็เห็นวาพอสมควรแกเวลา จึงขอยุติไวแตเพียงเทานี้…

