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จิตส่งออกนอก



ใจออกนอกเป็นเรื่องปกติ ธรรมชาติของจิตต้องส่งออก
นอก พอส่งออกนอกไปแล้ว เกดิสขุให้รู ้เกดิทกุข์ให้รู ้เกดิ
ดีให้รู้ เกิดชั่วให้รู้ เกิดยินดีให้รู้ เกิดยินร้ายให้รู้ การที่จิต
ออกไปกระทบอารมณ์นัน้ ด้านหนึง่เหมอืนไม่ด ีแต่ความ
จริงดี เพราะการออกไปกระทบอารมณ์นั้นท�าให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลง 

 การกระทบอารมณ์เรียกว่าผัสสะ ผัสสะท�าให้เกิด
เวทนา รู้สึกสุขทุกข์ อาศัยเวทนากิเลสก็แทรกได้ เห็น
สงัขารปรงุได้ เหน็จติท�างานได้ จติท�างานคอืภพ คอืการ
เรียนกรรมฐานนั่นเอง 

 หลวงพ่อพุธท่านสอน การปฏิบัติ “ยืน เดิน นั่ง 
นอน กิน ดื่ม ท�า พูด คิด” คิดก็ได้แต่มีสติ ใครยืน เดิน 
นั่ง นอน กิน ดื่ม ท�า พูด ร่างกายเป็นคนยืน เดิน นั่ง 
นอน กิน ดื่ม ท�า พูด ใครเป็นคนคิด ใจเป็นคนคิด จะ
เห็นมันท�างานได้เอง ไม่ใช่เรา ฉะนั้นอย่าไปกลัวจิตออก
นอก 

๖



๗

 จิตออกนอกแล้วมีสติ คือปัญญา จิตไม่ยอมออก
นอกเลยทรงตัวอยู่เฉย ๆ คือสมถะ คือสมาธิ แต่ถ้าออก
นอกแล้วไม่มสีต ิคอืหลง ฉะนัน้การเจรญิปัญญากบัความ
หลงคาบเส้นกันนิดเดียว

 ถ้ามีสติ การที่จิตออกไปกระทบอารมณ์เรียกว่ามี
สติ ได้ปัญญา จิตออกไปกระทบอารมณ์ ไม่มีสติก็หลง 
หลวงพ่อพุธบอกว่า “เผลอกับรู้มันคาบเส้นกันนิดเดียว
เอง” ฉะนั้นอย่าไปกลัวเลย ยังไงจิตก็ต้องออกนอก  
หลวงปู่ดูลย์สอนอย่างนี้ “อนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่ง
ออกนอก แต่เมื่อจิตส่งออกนอกแล้วไม่มีสติก็เป็น สมุทัย 
ผลที่จิตส่งออกนอกแล้วไม่มีสติเป็น ทุกข์ ถ้าจิตส่งออก
นอกแล้วมีสติอยู่ ตามรู้ตามเห็นอยู่ นั้นคือ การเจริญ
มรรค ผลที่จิตส่งออกนอกแล้วมีสติอยู่จะเป็น นิโรธ”
 
 ท่านไม่ได้บอกว่า ห้ามออกนอก
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กรรมฐำนส�ำหรับคน
เป็นพ่อเป็นแม่



เลี้ยงลูกก็ท�ากรรมฐานได้นะ บางคนบอกว่าล�าบาก ลูก
มนักวน อ้าว ! ผลติออกมาเอง บางคนไม่มลีกูกพ็ยายาม
ไปหาหมอให้มีลูก มีลูกแล้วจะมาบ่นอะไร เลี้ยงลูกก็
ภาวนาได้ ไม่ใช่ว่าต้องเอาลูกไปฝากโรงเลี้ยงเด็กก่อน 
แล้วแม่มาภาวนา ไม่จ�าเป็น 

 ใครเคยป้อนข้าวลูกบ้าง พวกมีลูกยังไงก็ต้องเคย
บ้างล่ะนะ เคยมไีหม วนัหนึง่ป้อนแล้วมนักนิหมด กนิตุย้ ๆ  
เลย รู้สึกน่ารักใช่ไหม น่ารัก รู้ว่ารัก นี่ ! แค่นี้เอง
ท�ากรรมฐาน 

 วันหนึ่งป้อนไปแล้วเอาไปอม เด็กมันเคยอมข้าว
ให้ดูไหม ไม่ยอมเคี้ยว มันอมอยู่นั่นแหละ อู๊ย เราก็ต้อง
รีบไปท�างาน งานก็ตั้งเยอะแยะ พ่อบ้านเราก็ห่วยแตก
หนไีปไหนแล้วกไ็ม่รู ้งานเตม็บ้านต้องท�า ลกูกอ็มข้าวอยู่
นั่นแหละ ไม่ยอมกลืนซักที เมื่อไหร่จะหมดถ้วย โมโหก็
รู้ว่าโมโห ลูกท�าบ้านเลอะ โมโหก็รู้ว่าโมโห วันนี้ลูก
เรียบร้อย เรียบร้อยพอประมาณ เรียบร้อยมา ๕ นาที

๑๐



แล้ว ปลืม้กร็ูว่้าปลืม้ เรยีบร้อยมาชัว่โมงกว่าแล้ว มนันิง่ ๆ 
มันป่วยรึเปล่า คนนี้ไม่เคยนิ่งถึง ๕ นาทีเลย มันอยู่ครึ่ง
ชั่วโมงแล้วไม่กระดุกกระดิก กังวลก็รู้ว่ากังวล นี่แหละ
กรรมฐาน

 เห็นไหม ใจเราเปลี่ยนตลอดเวลา แค่เลี้ยงลูกก็
ท�ากรรมฐานได้ แต่ไม่ต้องเอาสามีหรือภรรยาท�ากรรม
ฐาน ไม่เหมาะ เอาลกูดกีว่า สามเีอามาท�ากรรมฐานเดีย๋ว
โมโห ดู ๆ ไปมีแต่ความน่าเกลียด อย่างจะไปดูภรรยา
เป็นปฏิกูลอสุภะ ถ้าดูให้ดูตัวเอง ดูแล้วเดี๋ยว โอ้ ไม่ไหว
แล้วคนนี้ ใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยน ปัญหามาก แต่ลูกนี่เอาไป
ทิง้ไม่ได้ใช่ไหม ต้องเลีย้งดมูนัไป มนัน่ารกักร็ู ้มนัน่าโมโห
ก็รู้ เห็นใจของเราที่เปลี่ยนไปเรื่อย นี่แหละท�ากรรมฐาน 
เหมาะกับกรรมฐานยุคนี้มากเลย ดูจิตดูใจตัวเองไป 

 แล้ววันหนึ่งจะเห็น ความรู ้สึกรักลูกเกิดขึ้น
ชั่วคราวแล้วก็หายไป เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากส�าหรับคน
เป็นพ่อเป็นแม่ นี่เราดูของเราไปนะ เวลาลูกท�าอะไรไม่

๑๑



ถูกใจ เราโมโห เราก็เล่นงานเด็กเกินความจ�าเป็น หรือ
บางคนเครียดมาจากที่อื่น มาระบายใส่เด็ก เด็กนี้ 
น่าสงสารมากเลย แสดงว่าอกศุลก�าลงัให้ผลนะ เลยมพ่ีอ
แม่แบบนี ้ล�าบาก เราดขูองเราไว้นะ เราจะได้ไม่ไปรงัแก
เดก็ แล้วเรากไ็ม่ไปสปอยล์มากไป สอนเดก็ให้สปอยล์เกนิ
ไป โอ๋มากไป จนเด็กเหมือนคนพิการเลย

 คนไทยนี่เลี้ยงลูกแย่มาก พวกเราก็เป็นคนไทย
เหมือนกัน ยิ่งอย่างเอาอุปกรณ์ไอทีให้ลูกเล่น แทนการ
เลี้ยงดูลูก แทนไม่ได้นะ อันตรายมากเลย บางคนก็มัก
ง่ายเอาแท็บเล็ตให้ลูกเล่น ตัวเองก็จะได้ว่าง ว่าง ๆ  แล้ว
จะได้ดูละครน�้าเน่า เสียเวลา เด็กหลงกับของพวกนี้
สขุภาพจติไม่ดหีรอก ความสมัพนัธ์ในบ้านกจ็ะเสยี ความ
สัมพันธ์ในบ้านส�าคัญมาก ฉะนั้นแต่ละวันแทนที่จะต่าง
คนต่างเล่นนั่นเล่นนี่ แม่ก็กดลูกก็กดคนละอย่าง หันมา
คยุกนับ้าง อย่าให้ในบ้านเกดิความเหงา บ้านต้องอบอุน่ 
ต้องรักษาตัวนี้ให้ดี 

๑๒



 สขุภาพจติลกูเราด ีอกีหน่อยเราสบาย ถ้าสขุภาพ
จติลกูเราแย่ อกีหน่อยเรากแ็ย่ แล้วเราล�าบากแน่ มนัก่อ
เรื่องก่อราว ก้าวร้าว รุนแรง เล่นเกม เมื่อก่อนมีเกมฆ่า
กันทั้งนั้นเลย เคยชะโงกไปดู โอ้ ! ยิงกันระเนระนาด 

 เลี้ยงลูกนี่ล่ะท�ากรรมฐาน กรรมฐานของคนเป็น
พ่อเป็นแม่ ไปฝึกเอา ท�าได้หมดแหละ ศีลก็ท�าได้ สมาธิ
ก็ท�าได้ ใจไหลแล้วรู้ ปัญญาก็ท�าได้ ศีลท�าไง โมโหลูก 
อยากตีเต็มที รู้ทันไป ไม่ไปตีลูก ตีลูกบาปไหม บาป  
ถ้าตีด้วยโทสะบาปทันทีเลย ถ้าตีเพื่อสั่งสอนไม่บาป  
เป็นกุศล

๑๓
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ตัณหำ อุปำทำน ภพ



๑๖

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กระทบอารมณ์ ถ้าสติเราเร็ว
นะ เราจะเห็นมันมีความไหว ความไหวความสะเทือนจะ
ขึน้ทางกลางหน้าอกนี ่ตามองเหน็สะเทอืนขึน้มา หไูด้ยนิ
เสียงสะเทือนขึ้นมา ถ้าสติเราไว เราเห็นความไหวขึ้น
กลางอก มันจะไม่ปรุงต่อ จะเห็นความไหวเกิดขึ้นแล้ว  
กด็บั ไหวขึน้แล้วกด็บั แต่ว่าจะไม่รูว่้าคอือะไร ไม่รูว่้าปรงุ
อะไร เพราะยังไม่มีการส�าคัญมั่นหมาย

 ถ้าสตเิราไม่ไวพอ มนัไหว ตาเหน็รปู หไูด้ยนิเสยีง 
ใจคิด ไหวขึ้นกลางอก สติไม่ทัน มันจะเริ่มปรุงขึ้นมา 
ปรุงเป็นความสุขบ้าง เป็นความทุกข์บ้าง พอมีความสุข
ความทุกข์ ถ้าเรารู้ทันก็จบไป

 ถ้ารู้ไม่ทัน มันจะปรุงต่ออีก มีความสุข ราคะก็
แทรกเข้ามา มคีวามทกุข์ โทสะกแ็ทรกเข้ามา เฉย ๆ  จบั
อารมณ์ไม่ถูก โมหะก็แทรกเข้ามา กิเลสมันแทรกตาม
เวทนาเข้ามา ถ้าเราเหน็ตรงทีม่กีเิลสกย็งัใช้ได้ ตรงทีเ่รา
เห็นกิเลสผุดขึ้นมา กิเลสดับ ยังไม่ทันท�ากรรม ใช้ได้ 



๑๗

เรยีกว่าเราละในขัน้ของกเิลส เรามสีตริูท้นัในขัน้นี ้จติจะ
ไม่ท�ากรรม จิตจะไม่ทุกข์ 

 แต่ถ้าตรงนีไ้ม่ทนั มนัจะเกดิความอยากขึน้มา พอ
มีราคะ ก็จะอยากได้ อยากมี อยากเป็น พอมีโทสะ  
ก็อยากให้หายไป อยากให้หมดไป อยากให้สิ้นไป อยาก
ให้มันไม่เกิด เวลามีโมหะ จับอารมณ์ไม่ถูก ก็อยากได้
อารมณ์อันใหม่ ใจจะมีความอยาก 

 พอเวลามคีวามอยากเกดิขึน้ จติจะเริม่เคลือ่นออก
ไป ไปแสวงหาอารมณ์ คล้าย ๆ เสอืตวัหนึง่ เสอืตวันีห้วิ 
เลยออกจากถ�า้ไป เทีย่วไปหากนิ ไปหากนิอารมณ์นัน่เอง 
ออกไปทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทาง
ใจ ออกไปเที่ยวหาอาหาร อาหารของจิตก็คือ อารมณ์
ต่าง ๆ นั่นเอง อยากได้อารมณ์ที่ชอบใจ พอได้อารมณ์
ทีช่อบใจ กต็ะครบุเลย แบบเสอืตะครบุเหยือ่ จะปุบ๊ลงไป
เลย
 ตอนทีม่นัออกหา เป็นสภาวะทีเ่รยีกว่า ตณัหา ใจ
มันแสวงหาอารมณ์ ออกไป อยากได้อารมณ์ พอเจอ  



๑๘

มันตะครุบเอาไว้ เรียกว่า อุปาทาน พอตะครุบคราวนี้
ล่ะ เคยเห็นแมวจับหนู จับจิ้งจกไหม จับแล้วมันไม่กิน
ทันที ต้องเขี่ย ๆ ให้มันวิ่ง พอมันวิ่งก็โดดตะครุบอีก  
อูย้ สนุกนะ ล่าไปเรื่อย หมาตัวเล็ก ๆ หน่อยก็เป็นนะ 
สัญชาตญาณมัน 

 ใจเราก็เหมือนพวกนี้ล่ะ มีสัญชาตญาณให้ไล่
ตะครุบอารมณ์ ไล่แล้วก็ อู้ยมัน เล่นกับอารมณ์ตรงนั้น
ล่ะ ตรงที่เล่นกับอารมณ์ เรียกว่า สังขาร หรือเรียกว่า 
ภพ พอว่ายึดอารมณ์เมื่อไหร่ เสวยอารมณ์ จะเล่น
อารมณ์ ไปกินอารมณ์ เรียกว่า สร้างภพ ถ้าไปจับ
อารมณ์ทีด่กีเ็ป็นภพทีด่ ีไปจบัอารมณ์ทีเ่ลวกเ็ป็นภพทีเ่ลว 
จับอารมณ์ที่ดี ท�าภพที่ดี คือท�ากรรม ภพก็คือตัวกรรม
นั่นเอง ท�ากรรมดีก็เกิดวิบากที่ดี เกิดวิบากดี เช่น ท�า
ศลีมาด ีมหีน้าตาสวย มสีมาธดิ ีมใีจอยูก่บัเนือ้กบัตวั ไม่
วอกแวก ไม่เป็นโรคสมาธิสั้น อะไรอย่างนี้ มีปัญญามา
ด ีกเ็หน็โลกตามความเป็นจรงิได้ง่าย ใจมนัคุน้เคยอย่าง
นี้ ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อย ๆ แต่ถ้าใจไป
ท�ากรรมชั่ว มันก็รับผลชั่ว



๑๙

 แต่ไม่ว่าจะท�ากรรมดี หรือท�ากรรมชั่ว สิ่งที่ได้มา
จะได้ภพทีด่หีรอืภพทีเ่ลว ภพทีด่กีม็รีปูมนีามทีด่ ีภพทีเ่ลว
ก็มีรูปมีนามที่เลว แต่ว่ารูปนามทั้งหลายนั้นเอาเข้าจริง 
คอืทกุข์ทัง้นัน้เลย เป็นทกุข์อย่างผูด้หีน่อย หรอืเป็นทกุข์
อย่างผู้ร้ายหน่อยเท่านั้นเอง

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 
วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
จากซีดีแสดงธรรม ณ ศาลาลุงชิน แผ่นที่ ๗๐
ไฟล์ ๕๗๐๙๒๑ 





เพื่อควำมปลอดภัย พยำยำม
มีสติ รักษำศีล ๕ เอำไว้



เจริญสติไว้ มีสติไว้ ความรู้สึกอะไรเกิดที่ใจคอยรู้ ความ
รูส้กึอะไรเกดิทีใ่จคอยรู ้รูบ่้อย ๆ  รูจ้นมนัเคยชนิทีจ่ะรู ้ไม่
ได้เจตนาจะรูก้ร็ูข้ึน้ได้เอง พอเราภาวนาถงึจดุทีไ่ม่เจตนา
จะรูก้ร็ูไ้ด้เอง ต่อไปเวลานมิติไม่ดเีกดิตอนจะตาย สตเิกดิ
เองเลย ถ้านมิติดเีกดิ จติใจกร่็าเรงิไป นมิติไม่ดเีกดิ จติใจ
ตกใจขึ้นมา จิตใจกลัวขึ้นมา มันเห็นปั๊บ ขาดสะบั้นเลย

 ฉะนั้นวิธีเอาตัวรอดของพวกเรา ถ้าหลาย ๆ คน
ก็ยังท�าบาปอยู่ ต่อไปก็ลด พยายามถือศีล ๕ ไว้ ใจมัน
จะรวมง่าย มีสมาธิเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ ถือศีล ๕ ไว้ แล้วก็
ค่อย ๆ  ฝึกรูท้นัใจของตวัเองบ่อย ๆ  ใจของเราเปลีย่นแปลง
ทัง้วนั เดีย๋วกส็ขุ เดีย๋วกท็กุข์ เดีย๋วกด็ ีเดีย๋วกช็ัว่ หมนุเวยีน
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คอยรู้อยู่เท่านี้พอแล้วเหลือเฟือ
แล้ว 

 ใจจะสุขก็รู้ มันจะเห็นเลยว่า ความสุขมาแล้วก็ไป
ใจจะทุกข์ก็รู้ ก็จะเห็นว่า ความทุกข์มาแล้วก็ไป ใจเป็น
กุศลก็รู้ ใจโลภ โกรธ หลง ก็รู้ ก็เห็นอีกว่าทุกอย่างมา

๒๒



แล้วก็ไป เห็นซ�้า ๆๆ 

 บางคนมบีญุวาสนามาก ไม่ต้องเอาไปใช้ตอนตาย 
ตอนที่เราคอยรู้กายรู้ใจอยู่อย่างนี้ เราเห็นทุกอย่างเกิด
แล้วก็ดับไป ดับไป สุขทุกข์ ดีชั่ว มาแล้วก็ไปหมด ใจมัน
เกิดปัญญาขึ้นมาอย่างแก่กล้า มันเห็นความจริงว่า  
สิง่ใดสิง่หนึง่เกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้หมดดบัไปเป็น
ธรรมดา ใจสรุปได้ ไม่ใช่เราสรุป ไม่ใช่ใช้สมองคิดเอง 
ใจมนัเข้าถงึความจรงิ ใจมนัยอมรบัความจรงิ ตรงนีเ้ป็น
พระโสดาบัน 

 ถ้าได้โสดาบนันีไ่ด้อนนัตรยิกรรมฝ่ายดแีล้ว จะไม่
ไปอบาย สบายหน่อย สบายใจได้หน่อย แต่ถามว่า แล้ว
กรรมฝ่ายชั่วที่เคยท�ามาก่อนเป็นพระโสดาบัน มันจะให้
ผลไหม มันจะไปให้ผลหลังจากการเกิดแล้ว หมายถึงว่า 
มันอาจจะให้ผลในชีวิตนี้ก็ได้ ตอนนี้ก็เป็นชีวิตหลังที่เกิด
มาแล้ว มันจะไม่ให้ผลในการพาไปเกิด เพราะอนันตริย 
กรรมการบรรลุโสดาบัน เป็นอนันตริยกรรมฝ่ายดี เป็น
ตัวพาเราไปเกิด ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ เป็นเทพก็ได้ เป็น

๒๓



พรหมก็ได้ แล้วแต่คุณภาพของจิตใจ ถ้าเรามีศีลมีธรรม
อยู่อย่างนี้พอดี ๆ อย่างนี้ก็เป็นมนุษย์ไป หรือถ้าใจเป็น
บุญเป็นกุศลมาก ร่าเริงในธรรมมาก ก็เป็นเทพไป ใจ
สงบมาก ก็ไปเป็นพรหมไป ใจมันก็ไปตามกรรมพาไป

 ท�าไปนะ จะไม่ไปอบาย ปลอดภัยหน่อย เพราะ
ฉะนัน้ชาตนิีเ้พือ่ความปลอดภยั พยายามเจรญิสตใิห้มาก 
พยายามพากเพียร พยายามมีสติ รักษาศีล ๕ เอาไว้ให้
ดทีีส่ดุ เท่าทีจ่ะท�าได้ ฆราวาสรกัษาศลี ๕ ยาก แค่ ๕ ข้อ 
ก็ยากแล้ว ต้องพยายาม ต้องอดทนเอา สิ่งที่ยั่วยวนให้
เราผิดศีลมันมากมายไปหมด

๒๔

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 
วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จากซีดีแสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๗
ไฟล์ ๕๗๑๐๑๒



เรื่องของสมำธิ



๒๖

สมาธิ มี ๒ อย่าง

- สมาธิที่เพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียว สมาธิอันนี้มีมา 
 ก่อนพระพุทธเจ้า แต่ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธ ท่านเห็นว่ามี 
 ประโยชน์ เอาไว้พักผ่อน 

- สมาธิอีกชนิดหนึ่งก็คือ จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิก 
 บาน จิตถึงฐาน จิตอยู่กับตัวของตัวเอง ไม่ไหลไป  
 ไม่ไหลมาโดยที่ไม่ได้บังคับไว้

 เวลาที่เราภาวนา แต่เดิมหัดท�าสมาธิ จิตไปสงบ
อยู่ในอารมณ์อันเดียว สิ่งที่ได้ก็คือ ความสุข ความสงบ 
ถ้ายงัสขุยงัสงบไม่เตม็ที ่กไ็ด้นมิติ เกดินมิติขึน้มา มคีวาม
สุขมีความสงบขึ้นมา ลึกขึ้นมา ช�านิช�านาญขึ้นมา ก็ได้
อภิญญา อภิญญา ๕ ข้อ เป็นโลกียอภิญญา หูทิพย์ ตา
ทพิย์ รูจ้ติคนอืน่ รูว่้าใครตายไปไหน รูช้าตก่ิอน สิง่เหล่า
นี้เกิดจากสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียว



๒๗

 ส่วนสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่กับจิต เป็นสมาธิเอาไว้
เดินปัญญา พวกเราต้องฝึกตัวนี้ให้ได้ เพราะเวลาที่เรา
สร้างคุณงามความดี แต่ละคราว ๆ ที่เราสร้างความดี 
ความดกีม็ตีัง้เยอะแยะหลายอย่าง วนันีร้กัษาศลี วนันีท้�า
ทาน วนันีท้�าสมาธ ิเดนิจงกรม วนันีเ้จรญิปัญญา ความ
ดีของเราแต่ละวัน ๆ กระจัดกระจายเต็มไปหมด มันไม่
รวมตัว แต่ละวัน ๆ ท�าความดีอย่างโน้นความดีอย่างนี้ 
แต่ความดีพลังของความดีไม่รวมตัวกันเข้ามา จุดที่คุณ
งามความดีทั้งหลายที่เราสะสมไว้นี้ เรียกว่า บารมี จะ
รวมตัวกันเข้ามาด้วยกันได้ด้วยอ�านาจของสัมมาสมาธิ 

 สัมมาสมาธิ คือสภาวะที่จิตมันตั้งมั่น เป็นความ
ตัง้มัน่ของจติ จติอยูก่บัจติ จติไม่หลงไม่ไหลไปหาอารมณ์
ภายนอกโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ 

 ถ้าจิตหลงจิตไหลไปหาอารมณ์ภายนอก เรียกว่า 
ย่อหย่อนเกินไป อารมณ์ภายนอกก็มีรูป มีเสียง มีกลิ่น 
มีรส มีสัมผัส เรียกว่า กามคุณอารมณ์ จิตที่ไหลออกไป 
เป็นจิตที่หลงไป จิตที่หลงไปเป็นจิตที่ย่อหย่อน ใช้ไม่ได้ 



๒๘

เป็น กามสุขัลลิกานุโยค รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
เป็นกามคณุอารมณ์ เวลาเราคดิ กค็ดิแต่เรือ่งสนกุสนาน 
เพลิดเพลิน เรียกว่า กามธรรม นี่เรื่องกามทั้งหมดเลย  
เวลาใจเราหลงไปอยู่ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือหลง
ไปคิดเพลิดเพลินสนุกสนานไป จิตหลงไปในกาม 
ย่อหย่อนไป ตามกิเลสไป จิตอย่างนี้ไม่มีคุณภาพ

 ส่วนจิตที่เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานนั้น ถ้ารู้ ตื่น 
เบิกบานด้วยการบังคับเอาไว้ ควบคุมเอาไว้ เป็นการ
บังคับตัวเอง เป็น อัตตกิลมถานุโยค เพราะฉะนั้นจิตที่
เป็นตัวรู้ ที่เป็นทางสายกลางจริง ๆ ไม่เผลอไป แต่ก็ไม่
ได้บังคับเอาไว้ ไม่ได้เพ่ง มันเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้
เจตนาให้เกิด เกิดแล้วเราไม่ได้เจตนารักษา อยู่ของมัน
ได้เอง หลวงพ่อถึงจ�้าจี้จ�้าไชมากเลย พวกเราต้องฝึก

 ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เกิดจากอะไร เกิดจากเรามี
สติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไป จิตเคลื่อนไปทางตา เรารู้ทัน จิต
เคลือ่นไปทางห ูรูท้นั จติเคลือ่นไปทางจมกู ทางลิน้ ทาง
กาย รู้ทัน จิตเคลื่อนทางใจ เคลื่อนทางใจเคลื่อนไปคิด 



๒๙

เคลื่อนไปนึกคิดปรุงแต่ง เรารู้ทัน มันเคลื่อนอยู่ทั้ง  
๖ ช่องทาง แต่ช่องทีเ่คลือ่นบ่อยทีส่ดุคอื ช่องของจติ จติ
คิดทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับ หลับแล้วก็คิดต่อเรียกว่า ฝัน 
จิตมันหลงไป ไหลไปอยู่ตลอดเวลา พอเรามีสติรู้ทัน จิต
ก็ไม่หลงไป ไม่ไหลไป ตัวรู้ก็เกิด ไม่ได้เจตนาให้ตัวรู้เกิด 
ตัวรู้ก็เกิด ตัวรู้เกิดของตัวรู้เอง ตัวรู้อย่างนี้ล่ะ จะเป็น 
ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 

 มันมีลักษณะที่เบา เรียกว่า ลหุตำ มีลักษณะนุ่ม
นวล อ่อนโยน เรียก มุทุตำ มันมีลักษณะคล่องแคล่ว 
ว่องไว เรยีกว่า ปำคญุญตำ ไม่หนดื ๆ  ไม่เฉือ่ย ๆ  มนัขยนั 
มันไม่ขี้เกียจ ขยันที่จะรู ้ความจริงของรูปนาม เป็น 
กัมมัญญัตตำ ควรแก่การงาน เป็นจิตที่ควรที่จะใช้งาน 
ใช้เจรญิปัญญา ม ีอชุกุตำ ซือ่ตรงในการรูอ้ารมณ์ อะไร
เกิดขึ้นก็สักว่ารู ้ ว่าเห็นไป ไม่เข้าไปแทรกแซง ถ้า
แทรกแซงก็ไม่ใช่ตัวรู้ ถ้าแทรกแซง จิตมีโลภะ มีโทสะ 
บงการอยู่



๓๐

 เราไม่ไปบังคับจิต แต่เราอาศัยรู้ทันจิตที่เคลื่อน
บ่อย ๆ เราจะเห็นได้บ่อยถ้าเราหัดดู ต้องท�าในรูปแบบ 
แบ่งเวลาท�ากันในรูปแบบอย่างน้อยที่สุดวันละ ๑๕ นาที 
ในเบื้องต้น ไหว้พระ สวดมนต์นิดหน่อย แล้วคอยรู้ทัน
เวลาจิตมันเคลื่อนไป จิตเคลื่อนไปไหน ส่วนใหญ่คือ
เคลื่อนไปคิด เกิดบ่อยที่สุด งั้นเราเล่นตัวที่เกิดบ่อยที่สุด
นี่ล่ะ ไม่ต้องไปเล่นทั้ง ๖ ช่องทาง 

 ถ้าอยากดูตั้งแต่จิตไปดู ไปฟัง ไปรู้รส ไปรู้กลิ่น 
ไปรู้สัมผัสทางกาย ไปเคลื่อนไหวทางใจ ๖ ช่อง มันดู
ยากไป เอามันช่องเดียวล่ะ ช่องที่เกิดบ่อยที่สุดก็คือ จิต
หลงไปทางใจ หลงไปทางใจที่เกิดบ่อยที่สุด หลงไปคิด 
เล่นตัวที่เป็นหัวโจกเลย อย่าไปเล่นตัวเล็กตัวน้อย

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จากซีดีแสดงธรรม ณ ศาลาลุงชิน แผ่นที่ ๗๒
ไฟล์ ๕๗๑๒๒๑ 



สู้ให้พ้นภัยของวัฏฏะ



ปีใหม่เหมือนหลักกิโลเมตร ผ่านไปอีก ๑ หลักแล้ว  
เรารู้ว่าเราผ่านมากี่หลักแล้ว แต่เราไม่รู้ว่าเราเหลืออีกกี่
หลัก งานทางใจของเราต้องรีบท�า เพราะเราไม่รู้เวลา
ของเราเหลือแค่ไหนแล้ว จะต้องไม่ให้เสียใจทีหลัง ตอน
ทีม่เีวลาอยูเ่ราไม่ได้ท�า ตอนทีเ่วลาจะหมดแล้วคร�า่ครวญ 
เสียดายว่าท�าน้อยไป ก็ตั้งอกตั้งใจ อย่าขี้เกียจ

 ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของคนใจอ่อน คนโลเล 
เป็นศาสนาของคนสู ้เรามองเหน็ภยัของวฏัฏะ สงัสารวฏั
นี่น่ากลัวที่สุดเลย น่ากลัวยิ่งกว่ารัฐบาลของประเทศ 
ใด ๆ ทั้งสิ้น ยิ่งกว่าทุกหนทุกแห่ง น่ากลัวที่สุดเลย คน
อื่นท�าร้ายเราได้ครั้งเดียว ตายครั้งเดียว แต่วัฏฏะฆ่าเรา
แล้ว ฆ่าเราอีก ถ้าเรายังไม่เห็นทุกข์ ไม่เห็นโทษ เราก็
ไม่มีก�าลังที่จะพ้นจากมันไป 

 เห็นทุกข์ เห็นโทษของวัฏฏะ ใจจะไม่เพิกเฉยแล้ว 
ใจจะดิน้รนว่าท�ายงัไงจะพ้นออกไปได้ ตราบใดทีย่งัไม่พ้น 
มันรู้ตัวเองว่า ภาระของเรายังมีอยู่ ยังมีทุกข์อยู่ในใจ มี
กิเลสที่ยังครอบง�าใจได้ งานเรายังไม่เสร็จ ใจจะทนอยู่

๓๒



เฉย ๆ ไม่ได้ ใจจะต่อสู้ ท�ายังไงจะต้องช่วยตัวเองให้พ้น
ให้ได้

 ไม่เหลือวิสัยหรอกที่คน ๆ หนึ่ง จะปฏิบัติตามค�า
สอนของพระพทุธเจ้า จนเข้าถงึความบรสิทุธิห์ลดุพ้น มนั
ยากส�าหรบัคนทีไ่ม่เคยได้ยนิค�าสอนของพระพทุธเจ้า ถ้า
เราได้ยนิได้ฟังแล้ว เรารูว้ธิปีฏบิตัว่ิาทางสายกลางนัน้เป็น
อย่างไร ทางของศีล ทางของการฝึกจิตฝึกใจให้มีสมาธิ
ทีถ่กูต้อง เส้นทางของการเจรญิปัญญา แยกรปูแยกนาม 
เหน็รปูนามขนัธ์ ๕ แสดงไตรลกัษณ์ นีค่อืทางของปัญญา 
ทางสายกลางก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นี่เอง 

 ถ้าเราสะสมได้มากพอ มนัคล้าย ๆ  เป็นพลงั จติใจ
จะสะสมพลังไปเรื่อย ๆ  ความดทีั้งหลายเรากส็ร้างไปทกุ
อย่าง ทาน ศีล สัจจะ ขันติ เมตตา ปัญญา ไปดูเอา
เรื่องบารมี ๑๐ ประการ ทบทวนตัวเอง อันไหนยัง
บกพร่องอยู่ค่อย ๆ ฝึก ค่อย ๆ พัฒนาไป
 

๓๓



๓๔

 แต่จุดส�าคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ การฝึกจิตฝึกใจ
ให้ถงึฐาน จติทีถ่งึฐานคอื จติทีท่รงสมาธทิีถ่กูต้อง สมาธิ
หลวงพ่อสอนทุกคราวเลย เน้นมาก เพราะมันเป็นจุด
ส�าคญัทีว่่าชาตนิีเ้ราจะท�าได้หรอืไม่ได้ เราจะเจรญิปัญญา
ได้ไหม ถ้าเจรญิปัญญาไม่ได้ กไ็ม่มทีางได้มรรคได้ผล จะ
เจริญปัญญาได้ สมาธิต้องถูกชนิด ตัวนี้เรื่องใหญ่ คนที่
ปฏิบัติมีตั้งเยอะตั้งแยะ แต่คนที่ภาวนาส�าเร็จมีนิดเดียว 
เพราะไปท�าสมาธิฤๅษีกันหมด

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จากซีดีแสดงธรรม ณ ศาลาลุงชิน แผ่นที่ ๗๒
ไฟล์ ๕๗๑๒๒๑



แค่จิตเผลอแล้วรู้



๓๖

ถ้าเราภาวนาเป็นเราจะเห็นจิตที่ไหลไปแล้วรู้ทัน จิตไหล
ไปแล้วรู้ทันนี่ไม่ใช่ได้แค่สมาธิ ตรงที่จิตไหลไป เรารู้ทัน
ปุ๊บเราได้สมาธิ แล้วได้จิตผู้รู้ขึ้นมา จิตตั้งมั่นแล้ว แล้ว
เราไม่รักษา ตรงที่ไม่ได้รักษาให้มันตั้งตลอดเวลานี่ ตัวรู้
มันก็ดับ กลายเป็นตัวคิด ตัวหลงขึ้นมาใหม่ เราก็จะเห็น
ว่าตัวรู้ก็ไม่เที่ยง ตัวหลงก็ไม่เที่ยง เราจะเห็นว่าทั้งวันจิต
มีอยู่ ๒ ชนิดเท่านั้นเองคือ จิตหลง กับ จิตรู้ จิตหลง
เรารู้ทัน จิตหลงก็ดับ จิตรู้รู้ทัน อยู่ได้ชั่วคราว เราไม่ได้
รกัษาไว้มนักด็บั มแีต่สิง่ใดเกดิสิง่นัน้ดบั สิง่ใดเกดิสิง่นัน้
ดับ

 เพราะฉะนั้นแค่เราปฏิบัตินี่ เราท�ากรรมฐานแค่
คอยรู้ทัน จิตหลงไปคิดแล้วรู้ จิตหลงไปคิดแล้วรู้นี่แหละ 
ถ้ามองเป็นเดนิปัญญาได้ด้วย ไม่ใช่ได้แค่สมาธ ิคอืจะเหน็
ว่า จติหลงกไ็ม่เทีย่ง จติรูก้ไ็ม่เทีย่ง จติหลงกส็ัง่ไม่ได้ จติ
รู้ก็สั่งไม่ได้ จะได้ทั้งสมาธิ ได้ทั้งปัญญาเลย แต่ตัวนี้
ละเอยีดมากต้องอาศยัสตทิีร่วดเรว็ เพราะว่าปกตจิติหลง
ไป เรายังรู้ไม่ทัน ต้องหลงไปพักหนึ่งแล้วถึงจะรู้ ส่วน



๓๗

ใหญ่ที่ท�าได้คือ จิตหลงไปแล้วเกิดสุข เกิดทุกข์ ค่อยรู้ 
พวกนี้ก็ยังดี 

 บางคนจติหลงไปคดิปรงุแต่งแล้วเกดิสขุ เกดิทกุข์ 
ก็ยังไม่รู้ ไปรู้ทันตอนที่เกิดกิเลส อย่างมีความสุขราคะ
แทรก มคีวามทกุข์โทสะแทรก ไปรูต้อนราคะโทสะแทรก 
ก็ยังใช้ได้ ช้าหน่อยแต่ก็ยังดี

 ราคะโทสะเกิดแล้ว จิตกระโดดโลดเต้นดิ้นรน
ท�างานไป ความทุกข์เกิดขึ้น ไปเห็นตอนที่มันทุกข์แล้ว 
ตรงนี้แก้อะไรไม่ทันแล้ว ต้องรับทุกข์ รับวิบาก ความ
ทุกข์เป็นวิบาก แก้ไม่ได้ ถ้าแก้ต้องตัดวงจรตั้งแต่ไม่ให้
กิเลสมันท�างานได้ สติรู้ทันปุ๊บ กิเลสดับ ไม่มีการปรุง
แต่งทางใจขึน้มา จติไม่ได้ท�ากรรม ความทกุข์ไม่เกดิ อยู่
ที่ความเร็วของสติ ว่าจะรู้ทันได้เร็วแค่ไหน ถ้าเร็วที่สุด 
แค่จิตไหลไปปุ๊บรู้ทัน ตรงนี้ยังไม่ทันจะปรุงสุข ปรุงทุกข์ 
ปรงุด ีปรงุชัว่ อะไรขึน้มา กเิลสกย็งัไม่เกดิ กศุลกย็งัไม่มี 
แต่ว่ามันเห็น วับไป แล้วเรารู้ ตรงที่รู้นี่เป็นกุศลชั้นเลิศ 



๓๘

มสีต ิมจีติตัง้มัน่ แล้วกเ็หน็ความจรงิว่า ตวัหลงกไ็ม่เทีย่ง 
ตัวรู้ก็ไม่เที่ยง นี่ได้ปัญญาด้วย 

 เวลาปฏิบัติ รูปแบบของการปฏิบัติมีตั้งมากมาย
มหาศาล แต่ถ้าท�าเป็นจรงิ ๆ   จดุเลก็นดิเดยีวนีก่พ็อแล้ว 
ครบหมดเลย จิตเผลอไปแล้วรู้ ได้อะไรบ้าง จิตเผลอไป
แล้วเรารู้ รู้ว่าเผลอ เดี๋ยวก็เผลออีก รู้อีก เผลออีก รู้อีก 
เห็นการเผลอบ่อย ๆ  จิตจ�าการเผลอได้แม่น อะไรจะเกิด
เวลาจติจ�าสภาวะได้แม่น สตจิะเกดิ เหน็ไหม แค่จติเผลอ
แล้วรู้ เผลอแล้วรู้ ได้สติ พอจิตเผลอแล้วรู้ สติระลึกปุ๊บ 
ได้อะไรอีก ความเผลอนั้น การเคลื่อนไปนั้น เคลื่อนไป
ด้วยอ�านาจของความฟุ้งซ่าน ทันทีที่สติระลึกรู้ ความ
ฟุง้ซ่านดบั เมือ่ความฟุง้ซ่านดบั สมาธเิกดิ เหน็ไหม ตรง
ที่จิตเคลื่อนแล้วรู้ เคลื่อนแล้วรู้ สติก็ได้ สมาธิก็ได้ แล้ว
ถ้าเคลื่อนไป แล้วกิเลสเกิด รู้ทันอีก ศีลก็เกิดขึ้น เพราะ
กิเลสจะครอบง�าจิตไม่ได้ 

 ปฏิบัติอยู่ตรงจิตจุดเดียว เล็กนิดเดียวนี่ล่ะ จะได้
ความดีครบทุกอย่างเลย กระทั่งปัญญา ปัญญาก็จะเห็น



๓๙

ว่าจิตรู้เกิด แล้วดับ จิตหลงเกิด แล้วก็ดับ จิตเพ่งเกิด 
แล้วก็ดับ จิตอะไร ๆ  เกิด ดับหมดเลย แต่ถ้าแค่หลงแล้ว
รู ้หลงแล้วรู ้เนีย่แค่นีก้พ็อแล้ว ไม่ต้องไปเพ่ง ถ้าเพ่งแล้ว
เสียเวลานาน

 หลงแล้วรู้ ๆ  สุดท้ายก็จะเห็นว่า สิ่งใดเกิด สิ่งนั้น
กด็บั นีเ่ป็นตวัปัญญา ฉะนัน้พวกเราต้องสนใจหน่อย ทกุ
วันแบ่งเวลาไว้ท�าในรูปแบบ คอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไป
คดิ เบือ้งต้นหดัรูท้นัไป กจ็ะได้สต ิต่อไปจติไหลไปคดิ ไม่
ได้เจตนาจะรู้ มันรู้ของมันเอง นั้นเรียกว่ามีสติ สติ
อัตโนมัติเกิด พอสติอัตโนมัติเกิดแล้ว จิตไหลไปคิด รู้ปั๊บ 
ในขณะที่รู้ขึ้นมานั้น เกิดสมาธิเรียบร้อยแล้ว จิตดวงนั้น
มีสมาธิ มีสติ อยู่ด้วยกันเลย แล้วก็จะเห็นจิตหลงก็เกิด
ดับ จิตรู้ก็เกิดดับ ก็เป็นปัญญา สะสมไปมาก ๆ  มากเข้า 
ฝึกอยูท่ีจ่ติทีใ่จนีล่่ะ เวลาทีอ่รยิมรรคจะเกดินัน้ มนัจะเกดิ
ที่จิตที่เดียว ไม่เกิดที่อื่นเลย ไม่เกิดที่ตา ไม่เกิดที่หู ไม่
เกดิทีจ่มกู ไม่เกดิทีล่ิน้ ไม่เกดิทีก่าย ไม่เกดิทีไ่หนเลย เกดิ
ที่ใจดวงเดียว ที่จิตนี้เอง



๔๐

 เวลาทีอ่รยิมรรคจะเกดิ สมาธจิะตัง้มัน่ขึน้ทีจ่ติ ตัง้
อย่างประณีตลึกซึ้งถึงขั้นอัปปนาสมาธิ อย่างพวกเรา
เวลาหัด เราเข้าฌาณไม่เป็น จิตหลงแล้วรู้ จิตหลงแล้ว
รูอ้ย่างนีไ้ปเรือ่ย แต่เวลาทีก่�าลงัมนัพอแล้ว คณุงามความ
ดทีัง้หลายทีเ่ราสร้างสะเปะสะปะไปทกุวนั ๆ  ท�าโน้นท�านี ้ๆ  
ความดีมันกระจัดกระจายไปหมด แต่ว่าเราฝึกให้จิตตั้ง
มัน่บ่อย ๆ  ต่อไปพอจติมนัตัง้มัน่ บารมพีอแล้วมนัจะรวม 
ความดีทั้งหลายจะรวมลงมาที่จิตดวงเดียว ด้วยอ�านาจ
ของสมาธิ ด้วยสัมมาสมาธิ

 พระพทุธเจ้าถงึบอกว่า สมัมาสมาธเิหมอืนภาชนะ
ที่รองรับองค์มรรคทั้ง ๗ ที่เหลือ รวมทั้งคุณงามความ
ดีทั้งหลาย องค์ธรรมเรียก โพธิปักขิยธรรมทั้งหลาย จะ
มารวมลงทีจ่ติดวงเดยีว ในขณะจติเดยีว ด้วยอ�านาจของ
สัมมาสมาธิ

 หากเราฝึก เราไม่เคยฝึกสัมมาสมาธิเลย ไม่เคย
ฝึกให้จิตอยู่กับจิตเลย มีแต่จิตหลงไปอยู่กับอารมณ์ นั่ง



๔๑

สมาธิก็จิตไปอยู่ที่อารมณ์ หลงมากกว่านั้นก็เห็นนิมิต 
อย่างนั้นไม่มีวันเกิดอริยมรรคเลย เพราะมันอยู่นอกจิต

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 
วันที่ ๒๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗
จากซีดีแสดงธรรม ณ ศาลาลุงชิน แผ่นที่ ๗๒
ไฟล์ ๕๗๑๒๒๑





จริตในกำรท�ำ
กรรมฐำน



๔๔

กรรมฐานในสติปัฏฐาน ๔ แยก กาย เวทนา จิต  
ธรรม กายและเวทนา นี่กลุ่มหนึ่ง จิตและธรรม เป็นอีก
กลุ่มหนึ่ง

 จริตนิสัยของคนเราในเวลาท�าสมถะกับวิปัสสนา 
การแยกจรติจะไม่เหมอืนกนั ถ้าเวลาเราจะท�าสมถะ เรา
ดูจริตมี ๖ อย่าง ราคจริต โทสจริต โมหจริต พุทธิจริต 
วิตกจริต ศรัทธาจริต อย่างพวกศรัทธามาก ๆ คิดถึง
พระพุทธเจ้า คิดถึงอะไรอย่างนี้ ใจก็สบาย สงบ พวกฟุ้ง
มาก ๆ ก็รู้ลมหายใจไป พวกขี้โมโหก็เจริญเมตตา พวก
บ้ากามก็พิจารณาอสุภะ พิจารณาความตายอะไรไปแล้ว
ใจก็สงบ

 แต่อารมณ์จรตินสิยั จรติทีใ่ช้ท�าวปัิสสนา เราแยก 
๒ ส่วนเท่านั้นเอง เรียกว่า 
 ตัณหำจริต พวกรักสุข รักสบาย รักสวย รักงาม  
 ทิฏฐิจริต พวกเจ้าความคิด เจ้าความเห็น



๔๕

 พวกตัณหาจริต มีกรรมฐานที่เหมาะคือ การดู
กาย หรือ เวทนา
 พวกทิฏฐิจริต เจ้าความคิดเจ้าความเห็น มี
กรรมฐานที่เหมาะคือ ดูจิต หรือ ธรรม 

 แต่ละจริตมี ๒ อย่าง

 พวกรักสุข รักสบาย รักสวย รักงาม ดูกาย หรือ 
เวทนา พวกที่ปัญญาแก่กล้าแล้วจะไปดูที่เวทนา พวกที่
ยังไม่แก่กล้าดูกาย กายดูง่ายกว่าเวทนา

 พวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็น ดูจิตเอา เห็นจิต
เป็นกุศลบ้าง อกุศลบ้าง ดูง่าย ถ้าปัญญาแก่กล้าขึ้นไป
ก็ไปดูธัมมา เจริญธัมมานุปัสสนา จะเห็นความละเอียด
ลึกซึ้งประณีตของสภาวธรรมแต่ละอัน ๆ อย่างจิตตานุ 
ปัสสนา เห็นจิตมีโทสะ รู้ว่ามีโทสะ ดูแค่นี้เอง ถ้าขึ้นไป
ถึงธัมมานุปัสสนา มันจะประณีตขึ้นไปอีก อย่างจิตมี
ปฏิฆะ ความไม่พอใจเกิดขึ้น มีพยาบาท พยาปาทะ  



ไม่พอใจ คิดถึง ตรึกถึงอารมณ์ที่ไม่พอใจนี่เห็นแล้ว ไม่
ต้องรอให้โกรธ ประณีตกว่ากัน เรารู้ด้วยว่าท�าไมถึงเกิด
จติทีม่คีวามพยาบาทขึน้ รูด้้วยว่าท�ายงัไงความพยาบาท
จะไม่เกิดขึ้น เห็นไหม จะรู้เหตุ รู้ผล รู้ลึกซึ้งลงไปอีก 
หรือดูโพชฌงค์ จะเห็นเลยคุณธรรมค่อยอัพเกรดขึ้นไป
เรื่อย ๆ แต่ดูยากกว่ากัน 

 พวกเราสันนิษฐานไว้ก่อนก็แล้วกันเพื่อความ
ปลอดภยัว่า พวกเราอนิทรย์ีอ่อน อนิทรย์ีแขง็คงไปเรยีน
จากพระพุทธเจ้า แล้วคงบรรลุกันไปหมดแล้ว สมัยนั้น
พวกเราบางคนก็อาจจะเคยเจอพระพุทธเจ้ามาแล้ว แต่
เราเป็นลกูศษิย์เทวทตั กเ็ลยไม่ได้ธรรมะอะไร แล้วส�าคญั
ผดิอะไรอย่างนี ้หรอืตอนเราไปเจอพระพทุธเจ้า แต่ตอน
นัน้เราเป็นเดยีรถย์ี เราไปแอนตีพ้ระพทุธเจ้าซะด้วยซ�า้ไป 
งั้นบารมีพวกเรานี่ ตกมาถึงรุ่นนี้ ถือว่าบารมีอ่อนก็แล้ว
กัน 
 ฉะนั้นคนไหนรักสุข รักสบาย รักสวย รักงาม ให้
ดูกายไว้ เพราะกายนี่จะสอนให้เห็นว่าไม่สุข ไม่สบาย ไม่

๔๖



๔๗

สวย ไม่งาม ถ้าคนไหนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นให้ดูจิต 
จติเดีย๋วกด็ ีจติเดีย๋วกร้็าย คุม้ดคีุม้ร้ายทัง้วนั เดีย๋วกโ็ลภ 
เดี๋ยวก็หายโลภ เดี๋ยวโกรธ เดี๋ยวหายโกรธ เดี๋ยวหลง 
เดี๋ยวหายหลง ให้เราดูจริตนิสัยของตัวเอง

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 
วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
จากซีดีแสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖
ไฟล์ ๕๗๐๙๑๔A  





กำรท�ำงำนของขันธ์



๕๐

ภาวนาไป ครบูาอาจารย์ร่อยหรอลงไปเรือ่ย ๆ  แล้ว พวก
เราก็ต้องภาวนาขึ้นมาแทน ภาวนาแล้วมันเห็นผล เวลา
จวนตัวขึ้นมา คนทั่ว ๆ ไป โอ้ ! น่าสงสาร น่าสังเวช 
แต่นกัภาวนาเผชญิหน้ากบัความตายร่าเรงิ ร่าเรงิมาก ๆ 
เลย ใช้ค�าว่าร่าเริงนี่ถูกเป๊ะเลย 

 ธรรมะของพระพทุธเจ้าสงบแต่ร่าเรงิ ไม่สงบแบบ
เซื่องซึม ไม่ใช่สงบแบบหงอย ๆ  เดินก็เดินเหมือนนก
กระยางจ้องกินปลา ธรรมะไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่า อยู่ที่
จิต 

จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน ให้มีสติไว้ 
จะสุข จะทุกข์ จะดี จะชั่ว ให้มีสติไว้ 
แล้วเราจะเห็นขันธ์ท�างาน ไม่มีเจ้ำของ 
ร่างกายท�างาน ไม่ใช่เรำท�ำงำน 
ความสุข ความทุกข์เกิดขึ้น ไม่มีเจ้ำของ
กุศล อกุศลเกิดขึ้น ไม่มีเจ้ำของ
จิตเกิดดับทางทวารทั้ง ๖ ไม่มีเจ้ำของ



๕๑

เห็นขันธ์มีอยู่ ไม่มีเจ้ำของ
เห็นทุกข์มีอยู่ ไม่มีเจ้ำของ
เหน็การกระท�า แต่ไม่มผีูก้ระท�า ใครกระท�า ขนัธ์กระท�ำ
ใครหายใจ ขันธ์หำยใจ
ใครสุข ใครทุกข์ ขันธ์สุข ขันธ์ทุกข์
ใครดี ใครชั่ว ขันธ์ดี ขันธ์ชั่ว
ใครรู้อารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ขันธ์รู้ 

 ไม่มเีจ้าของ ไม่มผีูก้ระท�า มผีูแ้สดง แสดงไป ขนัธ์
ท�างาน ไม่มีผู้กระท�า ไม่ใช่เรากระท�า นี่ถ้าใจมันถูกมัน
ก็เห็น ใจไม่ถูกไม่เห็นหรอก คิดยังไงก็คิดไม่ออก ธรรมะ
นี่คิดไม่ออกหรอก อัศจรรย์อย่างจะนึกออกเหรอว่า ถ้า
รูแ้จ้งอรยิสจัแล้วจะข้ามโลกพ้นวฏัฏะได้ นกึยงัไง กน็กึไม่
ออก

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 
วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จากซีดีแสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๖
ไฟล์ ๕๗๑๐๐๓B





ปัญญำ



๕๔

ปัญญามชีือ่เยอะ มหีลายแบบ หลายระดบั  ปัญญาเบือ้ง
ต้นในการปฏิบัติเรียกว่า สัมปชัญญะ สัมปชัญญะเป็น
ปัญญาเบื้องต้นให้รู้ว่าเราควรจะท�าอะไร เราควรปฏิบัติ
อย่างไร รู้เรื่องเฉพาะตัวว่าอันไหนเราควรจะปฏิบัติ อัน
ไหนเราไม่ควรปฏิบัติ เราก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ เช่น เราจะ
ท�าสมถะ กรรมฐานที่เหมาะกับเราคืออานาปานสติ เรา
ก็ใช้อานาปานสติ ไม่ลืมอานาปานสติ เราจะเจริญ
วิปัสสนา เราดูไตรลักษณ์ของจิต เราก็ไม่ลืมที่จะดู
ไตรลักษณ์ของจิต เนี่ยเรียกมีสัมปชัญญะนะ 

 มี ญาณ เป็นความหยั่งรู้ มีอะไรปรากฏขึ้นมัน
คอยตามรู้ไปเรื่อย หยั่งรู้ไปเรื่อย ปัญญาเป็นตัวเข้าใจ
ความเป็นไตรลกัษณ์ เหน็เลยตวัทีม่ขีึน้มานี ่มนัเกดิได้ดบัได้

 วิชชา เป็นปัญญาขั้นสูงสุด จะเข้าใจอริยสัจ 
ท�าลายอวิชชา อริยสัจก็คือ รู้ทุกข์ ละสมุทัย แจ้งนิโรธ 
เจรญิมรรค รูว่้าอะไรเป็นทกุข์ อะไรเป็นสมทุยั อะไรเป็น
นโิรธ อะไรเป็นมรรค รูว่้าหน้าทีต่่อทกุข์ หน้าทีต่่อสมทุยั 



หน้าที่ต่อนิโรธ หน้าที่ต่อมรรคเป็นอย่างไร เรียกว่าเป็น 
วิชชา

 พวกเราต้องภาวนาจนวนัหนึง่วชิชาเกดิ วชิชาเกดิ
ก็คือ เราเห็นแจ้งเลยในกองทุกข์ว่า ขันธ์ทั้งหลายเป็น 
กองทุกข์ อายตนะทั้งหลายเป็นกองทุกข์ รูปธรรม
นามธรรมทั้งหลายที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเราเป็นตัวทุกข์ 
ถ้าเห็นตัวนี้จะละสมุทัยอัตโนมัติ เมื่อไรขณะใดที่รู้ทุกข์ 
ขณะนัน้จะละสมทุยั ในขณะใดละสมทุยั ในขณะนัน้แหละ
จะเหน็นพิพาน เหน็นโิรธ ในขณะนัน้แหละจะเกดิอรหตัต 
มรรค จะเกิดทีเดียวกัน ในขณะจิตเดียวกันเลย รู้ทุกข์ 
ละสมุทัย แจ้งนิโรธ เกิดอรหัตตมรรค ในขณะจิตเดียว  
 
 ถึงมรรครอง ๆ ลงมาก็เหมือนกัน แต่ว่าปัญญา
จะไม่แจ่มแจ้งในกองทุกข์เท่าขั้นสุดท้ายนี่ ขั้นโสดาก็มี
ปัญญาระดับพระโสดา พระสกทาคา พระอนาคา มี
ปัญญาเป็นล�าดับไป ขั้นสุดท้าย มีปัญญาเห็นแจ้งในกอง
ทุกข์ล้างอวิชชา ขั้นพระโสดา พระสกทาคา พระอนาคา 
ยังมีอวิชชาอยู่ ยังไม่แจ้งในกองทุกข์

๕๕



 การรู้ทุกข์เป็นของดีของวิเศษ พวกเราอย่าไป
เกลียดทุกข์ อย่าไปกลัวทุกข์ มีทุกข์แล้วเรียนรู้มัน อย่า
ไปหลงแค่อาการของทกุข์ เช่น ความแก่ ความเจบ็ ความ
ตาย เป็นแค่อาการของทุกข์ ตัวที่เป็นตัวทุกข์จริง ๆ  คือ
กายนี้ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก การประสบกับสิ่งที่
ไม่รัก ความไม่สมปรารถนานั้นเป็นอาการปรากฏของ
ทุกข์ ตัวที่ทุกข์คือใจนี้

 ค่อย ๆ เรียนจนกระทั่งรู้ทุกข์แจ้ง แจ่มแจ้ง ถ้ารู้
แจ่มแจ้งแล้ว ไม่ต้องละกิเลสอีกแล้ว จะละครั้งเดียว ละ
แล้วละเลยไม่มีกิเลสต้องละอีกต่อไป งานอันนี้เสร็จแล้ว 
งานที่จะพ้นทุกข์เสร็จแล้ว เราถอนตัวออกจากวัฏฏะได้
แล้ว ใจไม่ต้องวนเวียนอีกต่อไป

๕๖

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
จากซีดีแสดงธรรม ณ ศาลาลุงชิน แผ่นที่ ๖๓
ไฟล์ ๕๖๑๑๑๗



หลักของกำรดูจิต



เวลาที่เราดูจิตดูใจ ดูนามธรรม อันแรกดูให้เห็นสภาวะ
จริง ๆ สภาวะของสุขทุกข์ที่เกิด สภาวะของดีชั่วที่เกิด 
สภาวะของจิตใจซึ่งเกิดดับไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 
ใจ ให้เหน็สภาวะ วธิเีหน็ ก่อนจะเหน็อย่าดกัด ูให้สภาวะ
เกิดก่อนค่อยรู้เอา นี่คือหลักของการดูจิต

ข้อที่ ๑. ต้องดูให้เห็นปรมัตถธรรม ให้เห็นสภาวะ

ข้อที่ ๒. วิธีเห็นสภาวะ

 วธิจีะเหน็สภาวะอนัแรกเลย ก่อนจะเหน็อย่าไปรอ
ดู อย่าดักดู ถ้าไปรอดูดักดูจะไม่เห็นอะไรเลย มันจะว่าง

 ระหว่างที่ดู ดูห่าง ๆ อย่ากระโจนเข้าไปดู อย่า
ถล�าเข้าไปดู ดูแบบคนวงนอก ดูเหมือนว่าเราเห็นคนอื่น 
อย่างเราเห็นความโกรธเกิดขึ้น เห็นเหมือนคนอื่นโกรธ 
เราเป็นแค่คนดู ต้องเป็นแบบนั้น ถ้าใจกับความโกรธไป
รวมเข้าด้วยกัน มันจะกลายเป็นเราโกรธ พอเราโกรธดู

๕๘



๕๙

ไม่ได้แล้ว แต่ถ้าจิตมันอยู่ต่างหาก มันเห็นว่าความโกรธ
ผ่านมาเหมือนเห็นคนอื่นโกรธ อันนี้มันจะเห็นเลยว่า
ความโกรธไม่ใช่เรา จิตนี้ก็จะไม่ใช่เราด้วย ความโกรธก็
ไม่เที่ยง ความโกรธก็บังคับไม่ได้ จิตนี้ไม่เที่ยง จิตนี้ก็
บังคับไม่ได้ มันจะเห็นของมัน ฉะนั้นก่อนดูอย่าไปดักดู 
ระหว่างดูอย่าถล�าลงไปดู ดูห่าง ๆ 

 ดูแล้วอย่าแทรกแซง เวลาที่จิตเราไปเห็นสภาวะ 
บางสภาวะจิตก็ยินดี บางสภาวะจิตก็ยินร้าย ถ้าจิตยินดี
ให้รู้ทัน ถ้าจิตยินร้ายให้รู้ทัน อย่าไปห้ามว่า ห้ามยินดี
ยินร้าย บางคนก็สั่งจิต “ไม่ว่าต่อแต่นี้เธอจะรู้อะไรเห็น
อะไร เธอต้องอเุบกขา สกัว่ารู ้สกัว่าเหน็” หลวงพ่อได้ยนิ
บางคนพูดกรรมฐาน “สักว่ารู้ สักว่าเห็น” ก็หันไปมอง
หน้า อย่างเธอไม่สักว่ารู้สักว่าเห็นหรอก เธอยังไม่เห็น
อะไรเลย 

 สักว่ารู้ว่าเห็น ไม่ใช่เรื่องกระจอกนะ สักว่ารู้ว่า
เห็นเป็นจิตซึ่งมีปัญญาแก่กล้ามาก ๆ แล้วนะ จิตถึง 
สงัขารเุปกขาญาณ มปัีญญาจนกระทัง่เป็นกลางต่อความ



๖๐

ปรุงแต่งทั้งปวง ทั้งดี ทั้งชั่ว ทั้งสุข ทั้งทุกข์ เป็นกลาง
ต่อสุขและทุกข์ ต่อดีและชั่วถึงขนาดนั้นแล้ว ถึงจะสักว่า
รู้สักว่าเห็นได้ ถ้าก่อนหน้านั้นไม่เป็นหรอก 

 มนัจะไปเหน็อย่างนีก้ย็นิด ีไปเหน็อย่างนีก้ย็นิร้าย 
ไปได้ยนิอย่างนีก้ย็นิด ีไปได้ยนิอย่างนีย้นิร้าย ไปคดิอย่าง
นี้ก็ยินดี คิดอย่างนี้ก็ยินร้าย ได้รสอย่างนี้ยินดี ได้รส
อย่างนีย้นิร้าย มนัจะกระทบอารมณ์ แล้วเกดิยนิดยีนิร้าย
ต่ออารมณ์ ไม่ห้าม ให้รู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้น 
ถ้ารู้ไม่ทันเมื่อไร จิตจะเข้าไปแทรกแซงอารมณ์ เช่น เรา
เห็นความทุกข์เกิดขึ้น เราไม่ชอบ จิตก็จะแทรกแซงด้วย
การหาทางท�าให้ความทุกข์หายไป ท�ายังไงจะดับ ท�ายัง
ไงจะดับ 

 เวลาพวกเราภาวนา เคยอึดอัดไหม เคยแน่น ๆ 
เคยอดึอดับ้างไหม อยากให้หายไหม มนัจะแทรกแซง ให้
รู้ทันว่าจิตยินร้าย แค่นี้พอแล้ว รู้ทันว่าจิตยินร้าย ทันที
ที่รู้ว่าจิตยินร้าย ความยินร้ายจะดับอัตโนมัติ จิตจะเป็น 



๖๑

กลาง แต่อนันีก้ลางเพราะสต ิไม่ใช่กลางด้วยสงัขารเุปกขา
ญาณ เป็นแค่กลางเบื้องต้น กลางด้วยสติ หรือมันยินดี
ขึ้นมา รู้ทัน ความยินดีก็ดับ จิตก็เป็นกลางด้วยสติ มีสติ
ไปรู้ทันความยินดียินร้าย ความยินดียินร้ายดับ จิตเป็น 
กลาง กลางชั่วคราว เดี๋ยวก็ยินดียินร้ายใหม่ คอยรู้ไป 
พอจิตเป็นกลางแล้ว ดูสภาวะทั้งหลายท�างานต่อไป ก็
เหน็สภาวะทัง้หลายเกดิขึน้ ตัง้อยูแ่ล้วกด็บัไป นีห่ลกัของ
การดูจิต 

 อันแรก ต้องดูให้เห็นสภาวะจริง ๆ ไม่ใช่คิดเอา 

 อนัทีส่อง ต้องดใูห้ถกู วธิดีใูห้ถกู ก่อนดอูย่าไปดกั
ดู อย่าไปรอดู ให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยดูเอา ดูห่าง ๆ 
ดแูบบคนวงนอก อย่าถล�าเข้าไปด ูดแูล้วเกดิยนิด ีให้รูท้นั 
เกิดยินร้ายให้รู้ทัน นี่หลักของการดูจิตให้เกิดปัญญา 

 ไม่ใช่ดูจิตให้นิ่ง ๆ ว่าง ๆ อันนั้นดูให้เกิดสมถะ 
ส่วนใหญ่ทีเ่ขาฝึกกนั ทีเ่ขาบอกดจูติ ๆ  ตดิสมถะเกอืบทัง้
นัน้ ทีห่ลวงพ่อเจอมเีขยีนหนงัสอืต�ารบัต�าราสอนกนั ตดิ



๖๒

สมถะเกอืบทัง้หมด ไม่ได้เหน็สภาวะเกดิดบัจรงิ ๆ  หรอก 
บางทเีหน็แต่เหลอืตวัหนึง่เทีย่ง เหน็ความรูส้กึสขุทกุข์เกดิ
ดบั เหน็ความดคีวามชัว่เกดิดบั แต่จติตวันีเ้ทีย่ง ประคอง
จิตเอาไว้ เนี่ยประคองตัวรู้เอาไว้ คนที่ประคองตัวรู้
หน้าตามนัจะไม่เหมอืนคนปกต ิมนัจะเป็นอย่างนี ้(หลวง
พ่อท�าหน้าให้ด)ู จะประคองตวันีเ้อาไว้ แล้วกเ็หน็ทกุอย่าง
ไม่ใช่เรา ทุกอย่างเกิดดับ แต่ตัวนี้เที่ยง ถ้ายังเหลืออยู่
อย่างนี้ ใช้ไม่ได้ ตัวรู้ตัวนี้ปลอม

 ตวัรูท้ีใ่ช้เดนิปัญญาได้จรงิต้องเกดิดบัได้ ไม่สงวน
ตัวรู้เอาไว้ ท่านถึงสอนว่าวิญญาณก็ไม่เที่ยง ตัวจิตต้อง
ไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่ง
นัน้ไม่ใช่ตวัเรา ถ้าตวัรูเ้ทีย่ง วญิญาณเทีย่ง เป็นพระโสดา
ไม่ได้หรอก ถ้าใครเห็นจิตเที่ยงไม่ใช่โสดา ยังเป็นมิจฉา
ทิฏฐิอยู่ ฉะนั้นเราดู เห็นสภาวะเค้าเกิดดับ ไม่สงวนตัว
ใดตัวหนึ่งไว้ เห็นทุก ๆ ตัวที่เกิดดับทั้งสิ้น เวลาที่เป็น
พระโสดาบัน ถึงสรุปว่า “สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ” ทุกสิ่งที่
เกิดนั่นแหละดับทั้งสิ้น ไม่มีสงวนตัวใดตัวหนึ่งไม่ให้ดับ



๖๓

 ข้อที่สาม ดูให้มาก ดูให้บ่อย ถ้านาน ๆ ดูทียาก 
กิเลสเอาไปกินหมด วัน ๆ หนึ่งหลงตลอด หลาย ๆ วัน
มาดูจิตทีหนึ่ง โอ้ ! จิตโกรธได้เอง แล้วก็โกรธต่อไปเลย 
อย่างนี้ไม่ได้เรื่องหรอก ดูให้ถี่ ๆ ตั้งแต่ตื่นนอนจนนอน
หลับ หลับไปแล้วจิตมันดูอัตโนมัติต่อนะ หลับไปแล้ว
ร่างกายนอนไป จิตลงภวังค์นิดเดียว จิตก็ขึ้นมาอีก จิต
สว่างไสวเหน็ร่างกายนอนกรนคร่อก ๆ  จติรูต้วัขึน้มา แล้ว
กค็วามคดิไหลเข้ามา เกดิสขุ เกดิทกุข์ เกดิด ีเกดิชัว่อะไร 
รู้ได้หมดแหละ เราจะฝึกให้ได้นะ ทั้งวันทั้งคืนเลย แต่ถ้า
เหนื่อยท�าความสงบ ถ้าเจริญปัญญามากไป เหนื่อย  
พุธโธ ๆ ไป คิดถึงพระพุทธเจ้าไป คิดถึงสิ่งดี ๆ คิดถึง
ทาน คิดถึงศีล อะไรของเราไป

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 
วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
จากซีดีแสดงธรรม ณ ศาลาลุงชิน แผ่นที่ ๗๐
ไฟล์ ๕๗๐๙๒๑ 





หลักของกำรดูจิต



๖๖

ถ้าท�ากรรมฐานในยุคเราเนี่ย ท�าฌานไม่เป็นก็ดูจิตเอา 
หลักของการดูจิตง่าย ๆ เลย คืออันแรก ดูให้เห็นสภาว
ธรรมจรงิ ๆ ปรมตัถธรรมจรงิ ๆ หรอืดใูห้เหน็จติจรงิ ๆ 

 เวลาเราจะดูจิต จิตจะเป็นส่วนของนามธรรม 
เวลาเราดูจิตเราจะเห็นอะไรบ้าง เราจะเห็นเวทนาคือ
ความรู้สึก สุข ทุกข์ ความรู้สึกไม่สุข ไม่ทุกข์ เฉย ๆ ที่
เกดิขึน้ทีจ่ติ เวทนาเกดิทีก่ายกไ็ด้ อย่างปวดเมือ่ยร่างกาย
เป็นเวทนาทางกาย ทุกข์ใจเป็นเวทนาทางใจ สบายใจ
เป็นเวทนาทางใจ ฉะนั้นเวลาที่เราดูจิตดูใจเราจะเห็น
เวทนา เวทนาเกิดอยู่ตลอดเวลา เวทนาเป็นสภาวธรรม
เป็นปรมัตถธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทุก ๆ ดวง เมื่อไหร่มี
จิต เมื่อนั้นมีเวทนาแน่นอน ถ้าดูเวทนาเป็น ดูจิตได้ทั้ง
วันเพราะมีให้ดูทั้งวัน 

 จติของเรานีถ้่าไม่สขุกท็กุข์ใช่ไหม ถ้าไม่สขุไม่ทกุข์
ก็เฉย ๆ ใช่ไหม



๖๗

 เวทนามี ๓ อัน ดักหัว ดักท้าย ดักตรงกลางไว้
หมดแล้ว ไม่มใีห้เลอืกเลย ไม่มใีห้หนเีลย ฉะนัน้ถ้าเราจะ
ดูจิตดูใจนะ เราเห็นเลย จิตที่มีความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็
ดบัไป จติทีม่คีวามทกุข์เกดิขึน้มาแล้วกด็บัไป จติทีเ่ฉย ๆ  
เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป หัดดูแค่นี้ล่ะ บรรลุพระอรหันต์ได้ 
ขั้นอนาคานี่ได้แน่นอน หรือดูจิตดูใจจะเห็นอะไรอีก 
นอกจากสุข ทุกข์ จะเห็นดี เห็นชั่ว บางครั้งจิตเราก็เกิด
อารมณ์ที่เป็นกุศล บางครั้งเราก็เกิดสภาวะที่เป็นอกุศล 
อย่างอยู่บา้นอยากมาฟังเทศน์ อยากมาฟงัเทศน์อย่าคดิ
ว่าเป็นตณัหา ให้เรยีกว่าเป็นฉนัทะมคีวามพงึพอใจจะฟัง
เทศน์ ตัณหาเอาไว้ใช้ทางเลว ฉันทะนี่เอาไว้ใช้ทางบวก

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 
วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
จากซีดีแสดงธรรม ณ ศาลาลุงชิน แผ่นที่ ๗๐
ไฟล์ ๕๗๐๙๒๑





กรรมฐำนของแต่ละคน
ทำงใครทำงมัน



๗๐

บางคนถนดัดกูายกด็กูาย ถนดัดใูจกด็ใูจ ทางใครทางมนั 
ไม่ดีไม่ชั่วกว่ากัน เมื่อก่อนจะมีความเชื่อ เชื่อตาม ๆ กัน
ว่า เบื้องต้นต้องดูกาย เบื้องปลายให้ดูจิต ไปเชื่ออย่างนี้
กัน พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้น คนไหนถนัดดูกายก็
ดูกาย ถนัดดูเวทนาก็ดูเวทนา ถนัดดูจิตก็ดูจิต ถนัดดู
สภาวธรรมก็ดูสภาวธรรม ทางใครทางมัน มันจะเข้าไป
ที่เดียวกัน

 ถ้าดูกาย ก็จะเห็นว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเรา แล้ว
ใครเป็นคนดรู่างกาย จติเป็นคนด ูแล้วกจ็ะเหน็ว่าจติไม่ใช่
เราด้วย 

 เวลาดูเวทนา เวทนาเกิดที่ไหน เวทนาเกิดที่กาย 
เวทนาเกิดที่จิต ก็จะเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตอีก

 ดูจิตสังขารที่ปรุงดีปรุงชั่ว ท�าไมจิตปรุงดีปรุงชั่ว
ได้ เพราะตามองเห็น หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้
รส กายกระทบสมัผสั แล้วใจคดิ กอ็าศยักายอาศยัจติอกี
กระทบอารมณ์



๗๑

 ดูรูปธรรมนามธรรม ก็มีทั้งกายทั้งจิต ทั้งรูปทั้ง
นาม 

 ฉะนั้นไม่ว่าท�ากรรมฐานหมวดใด ก็จะเข้าใจ
ทั้งหมด ดูกายก็จะเข้าใจทั้งหมด ดูจิตก็เข้าใจทั้งหมด ดู
ธรรมกเ็ข้าใจทัง้หมด ว่ารปูธรรมนามธรรมทัง้หมดไม่ใช่
เรา รปูธรรมนามธรรมทั้งหมดเป็นตัวทุกข์ จะเห็นอย่าง
นีเ้หมอืนกนัหมด ไม่ใช่อนัไหนดกีว่าอนัไหน ต้องดวู่าเรา
เหมาะกับกรรมฐานอะไร

 อย่างพวกคดิมาก  ต้องการท�าความสงบแล้วเป็น
คนที่คิดมาก อุตลุดเลย จะไปเลิกคิดเลยท�าไม่ได้ ต้อง
ท�ากรรมฐานที่ใช้ความคิด ย้อนศรมัน อยากคิดฟุ้งซ่าน
หรอื กใ็ห้มาคดิถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้คดิถงึ
ทานที่ได้ท�าแล้ว คิดถึงศีลที่รักษาไว้ดแีล้ว คดิถงึความ
สงบ คดิถงึร่างกาย คดิถงึปฏกิลูอสภุะ คิดถึงลมหายใจ 
คิดถึงความตายอะไรอย่างนี้ คิดถึงพวกนี้ คิดไปเรื่อยล่ะ
เรือ่งพวกนี ้พวกนกัคดิทัง้หลายเจ้าความคดิเจ้าความเหน็ 



๗๒

พามนัคดิเรือ่งเหล่านี ้คดิแล้วใจสงบกไ็ด้สมถะเหมอืนกนั

 คนไหนฟุ้งเก่งหนีบ่อย ๆ ก็จะรู้ลมหายใจ รู้ลม
หายใจจิตไหลไปคิดก็รู้ทัน หายใจไปจิตไหลไปคิดก็รู้ทัน 
พวกฟุ้งเก่ง ๆ มาดูลมหายใจนะ แต่ละคนไม่เหมือนกัน

 คนไหนขี้โมโหมาก อย่าไปห้ามว่า อย่าโมโห อย่า
โมโห อย่าไปเชื่อ จิตไม่เชื่อหรอกนะ จิตไม่เชื่อ ขี้โมโห
หรือ เจริญเมตตาไปเรื่อย ๆ คิดถึงสัตว์ทั้งหลายด้วย
ความรู้สึกที่เป็นมิตร มีความเป็นมิตรต่อสรรพสัตว์ทั้ง
หลาย หรือเบื้องต้นจะบริกรรมไปก่อนก็ได้ “เมตตคุณัง 
อรหังเมตตำ เมตตคุณัง อรหังเมตตำ” บริกรรมไป 
ท�าใจให้สบาย ใจมคีวามเมตตาขึน้มานะ กร่็มเยน็เป็นสขุ
อีก ความขี้โมโหก็หายไป

 คนไหนบ้ากามมาก ให้ดูปฏิกูลอสุภะ แต่ละคนไม่
เหมอืนกนั ให้เราดนูสิยัของตวัเอง นสิยัเราเป็นแบบไหน 
พระพทุธเจ้าประทานกรรมฐานไว้ให้ทกุ ๆ  นสิยั นสิยัอนั
เดยีวทีท่่านช่วยไม่ได้จรงิ ๆ  คอืนสิยัขีเ้กยีจไม่ยอมภาวนา 



๗๓

ท่านก็ช่วยไม่ได้ท่านก็ปล่อย

 เวลาสอนกรรมฐานนะ ท่านบอก “สอนกรรมฐาน
เหมือนคนฝึกม้า” ท่านว่าอย่างนี้ ม้าบางตัวฝึกง่าย ก็ให้
กนิอิม่ ให้นอนให้พอ พกัให้พอ ถงึเวลากพ็าไปฝึกม้าบาง
ตัวดื้อ แรงมาก พยศมาก ก็ต้องฝึกแบบทรมานให้มาก
หน่อย ให้มันกินน้อย ๆ ทรมานมันให้มันเหนื่อย ให้มัน
หมดเรี่ยวหมดแรง อันนี้ก็ยังฝึกได้ ตัวไหนฝึกไม่ได้ ท่าน
บอก “ฆ่าทิ้ง” คือไม่สอน ปล่อยทิ้งไป บางคนไม่ใช่ว่า 
ทุกคนจะเรียนกรรมฐานได้ บางคนไม่มีความพร้อมที่จะ
เรียน ก็ยังไม่ต้องเรียน ทีนี้เราก็มาดูตัวเอง หวังว่าเรา
คงไม่ใช่ม้าประเภทสุดท้าย

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 
วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
จากซีดีแสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๕
ไฟล์ ๕๗๐๗๑๒A





ชีวิตเรำมีจ�ำกัด



ต้องเตอืนตวัเองบ่อย ๆ  ให้ขยนัภาวนา อะไรทีพ่ระพทุธเจ้า
ท่านห้ามเราก็ไม่ท�า อะไรที่ท่านบอกให้ท�า เราก็ท�า

 ท่านสอนให้มักน้อย ให้สันโดษ ไม่คลุกคลี อันนี้
เราก็ไม่มักมาก ไม่โลภมาก ไม่วุ่นวายมาก ปรารภความ
เพยีร เราต้องปรารภความเพยีร คดิถงึการปฏบิตัเิพราะ
ชีวิตเราเนี่ยเป็นของไม่แน่นอน คนที่เรารู้จักตายไปเยอะ
แล้ว หรือบางคนที่เรารู้จักไม่มีก�าลังจะภาวนา เจ็บไข้ได้
ป่วย พิกลพิการ ชีวิตนี้เป็นของที่สั้นนิดเดียวก็ต้องคอย
เตือนตัวเองเรื่อย ๆ

 ถ้าเราคิดว่าชีวิตเราอมตะ ลืมตาย คนโบราณ
เรียก “ลืมตาย” ก็เพลิน เพลินไปวันหนึ่ง ๆ แป๊บเดียวก็
ปีหนึ่ง ผ่านไปไม่นานก็ ๑๐ ปี ไม่นานก็ตายแล้ว มัน
ผ่านไปรวดเร็วมากเลย

 ถ้าเรารูท้นัว่าชวีติเรามนัมจี�ากดั ของอืน่เรายงัหา
มาทดแทนได้ ทรัพย์สินเงินทองหมดไปก็ไปหามาใหม่ได้ 
แต่เวลาในชีวิตเราหมดไปหาใหม่ไม่ได้แล้ว มันเป็น

๗๖



ทรัพยากรที่ขาดแคลนจริง ๆ เลย ของอื่นหาแทนได้ 
กระทั่งสามีภรรยา หมดไปหาแทนใหม่ยังได้เลย แต่ชีวิต
นี้ไม่มีอะไรแทนแล้ว มีแต่หมดไปเรื่อย ๆ

 ฉะนัน้เรามทีรพัยากรทีจ่�ากดัอย่างนี ้เราต้องใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้ ชีวิตคนรุ่นนี้ประมาณ ๗๕ ปี 
อายเุฉลีย่ อายกุปัประมาณ ๗๕ ปี เราเอาไปนอนซะ ๒๕ 
ปีแล้ว นอนสักหนึ่งในสามของชีวิต ตอนเด็กก็นอนเยอะ
หน่อย โตขึ้นมาก็อดหลับอดนอนท�ามาหากิน แก่ ๆ ท�า
อะไรไม่ได้ต้องนอนอยูเ่ฉย ๆ  เวลาอกีเกนิครึง่ของทีเ่หลอื
เอาไปท�างาน สมมติท�างานวันละ ๘ ชั่วโมง ก็หนึ่งใน
สามของชีวิตแล้ว เหลืออยู่นิดเดียว ในนิดเดียวถ้าเรายัง
เอาไปเล่นซะอีก เลยไม่เหลือเวลาภาวนา

 ถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าเราไม่มีเวลาภาวนานี่ ให้
ทบทวนตัวเองเลย ในความเป็นจริงเวลาภาวนาน่ะมีแต่
เราทิ้งมันไป เวลากินข้าวก็ภาวนาได้ ดูจิตดูใจมันตะกละ
ขึ้นมาก็รู้ทัน มันพอใจไม่พอใจในรสของอาหารก็รู้ทัน นี่
ก็ภาวนาแล้ว 

๗๗



๗๘

 จะอาบน�า้มคีวามสขุกร็ู ้อาบน�า้หน้าหนาว ๆ  กลวั
น�า้ ใจไม่ชอบเลยขยะแขยงสยองอย่างนี ้รูท้นัเข้าไป อาบ
น�้าเสร็จ ตัวอบอุ่นสบายใจ มีความสุขก็รู้ว่ามีความสุข 
กระทั่งอาบน�้า กระทั่งขับถ่ายก็ภาวนา ขับถ่ายไม่ออก
กลุ้มใจก็รู้ว่ากลุ้มใจ ขับถ่ายได้สบายใจก็รู้ว่าสบาย

 ฉะนัน้ทกุสิง่ทกุอย่างกระทัง่จะแต่งเนือ้แต่งตวั จะ
หวีผม ทาหน้า ทาปาก เขียนคิ้วหรือท�าอะไร คอยรู้กาย 
คอยรูใ้จไปเรือ่ย ๆ  มนัมเีวลาเยอะแยะไป นัง่รถไปท�างาน 
รถตดิกลุม้ใจกร็ูว่้ากลุม้ใจ รถไม่ตดิสบายใจกร็ูว่้าสบายใจ 
เนี่ยคอยรู้กายคอยรู้ใจของเราไปเรื่อย ไม่ทิ้ง

 ค�าว่าไม่มีเวลาภาวนาไม่มีหรอก เวลาภาวนามี
เยอะแยะเลย ส่วนมากเราเอาเวลาที่ควรจะภาวนานั้นไป
ทิ้งเปล่า ๆ อย่างเราเดินไปท�าธุระ เราเดินไปขึ้นรถเมล์ 
เดินไปอะไรอย่างนี้ ทุกก้าวที่เดินเรารู้สึกตัวไป รู้สึกกาย 
รู้สึกใจไป ก็ได้ภาวนา ได้เดินจงกรมตั้งแต่เช้าแล้ว ชีวิต
เราไม่ใช่ว่าหาเวลาไม่ได้เลย แต่ว่าเราไม่รู้จักคุณค่าของ
เวลา ไม่รู้จักหยิบฉวย เราก็เลยมาบ่น เป็นข้ออ้างของ



๗๙

คนไม่ปฏิบัติ 

 ที่ว่าไม่มีเวลาปฏิบัติ หลวงปู่ดูลย์พูดถึงขนาดว่า 
“มีเวลาหายใจก็มีเวลาปฏิบัติ” ท�าไมมีเวลาหายใจแล้วมี
เวลาปฏิบัติ หายใจออกรู้สึกตัว หายใจเข้ารู้สึกตัว แค่นี้
ก็ได้ปฏิบัติแล้ว

 ถ้าเรารู้ว่าชีวิตนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว นี่ใกล้จะสิ้น
ปีแล้ว ฉลองปีใหม่กันไม่นานเลย จะถึงเวลาฉลองปีใหม่
กนัอกีแล้ว มนัผ่านไปอย่างรวดเรว็นะปีหนึง่ ๆ  แป๊บเดยีว
ก ็๑๐ ปี แป๊บเดยีว ๒๐ ปี ไม่นาน ทกุอย่างกผ่็านไปหมด

 เราต้องรู้ว่าอะไรเป็นสาระส�าคัญในชีวิตของเรา 
อะไรไม่ใช่ของส�าคญั เป็นแค่ของอาศยัอยูช่ัว่ครัง้ชัว่คราว

 ทรัพย์สินเงินทอง ครอบครัว ชื่อเสียงเกียรติยศ 
อะไรพวกนี้ เป็นของที่เราเอามาอาศัยอยู่กับโลกชั่วครั้ง
ชั่วคราว ต่อไปเราก็ต้องคืนเค้าไป อย่างเรามีครอบครัว 
อยูก่นัไปต่อมาลกูกเ็รยีนจบ หรอืลกูไปเรยีนหนงัสอืทีอ่ืน่ 



๘๐

ลูกก็แยกออกไป เคยมีครอบครัวหลายคนก็เหลือน้อยลง 
เหลือ ๒ คนตายาย ตายไปหนึ่ง เหลือคนเดียว สุดท้าย
ตวัเองกอ็ยูไ่ม่ได้ ตวัเองกส็ญูเสยี กระทัง่ชวีติร่างกายของ
ตัวเองก็เสียไปอีก ตัวครอบครัว ทรัพย์สินเงินทอง ชื่อ
เสียงเกียรติยศ หน้าที่การงาน ชั่วคราวทั้งหมดเลย 
จ�าเป็นต้องมีไหม ก็จ�าเป็นเพื่อจะอยู่กับโลก 

 อย่างสิ้นเดือนกันยายนขึ้นเดือนตุลาคม คน
เกษียณอายุเยอะแยะเลย เคยมีอ�านาจหมดอ�านาจแล้ว 
แต่เดิมผ่านไปไหนคนเขาก็ไหว้ เดี๋ยวนี้คนเขาก็ท�าไม่รู้ไม่
ชี้ ไปไหนเขาก็ไล่เอาก็มี ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ เราไป
เห็นของไม่มีสาระว่าเป็นของมีสาระ ให้ความส�าคัญกับ
สิ่งพวกนี้ เราไปต่อสู้แย่งชิงของซึ่งมันจะต้องคืนเจ้าของ
ในเวลาไม่นาน

 ส่วนธรรมะนั้น เป็นของที่จะอยู่กับเราตลอดไป 
อยู ่คู ่กับชีวิตจิตใจของเรา เราก็ต้องพยายามพัฒนา
ธรรมะขึ้นมาให้ได้ ให้เข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราให้ได้



๘๑

 อะไรที่พระพุทธเจ้าห้าม เราก็อย่าไปท�า อะไรที่
ท่านบอกให้ท�า เรากข็ยนัท�า ท่านห้ามไม่ให้ท�าบาปอกศุล 
เราก็อย่าไปท�า ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ท่านสอนให้
เราเจริญศีล สมาธิปัญญา เราก็ท�า เราท�าอย่างที่ท่าน
สอน ธรรมะมันก็เข้ามาสู่ใจเราในเวลาไม่นานเท่าไร ถ้า
เราตั้งใจ

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
จากซีดีแสดงธรรม ณ ศาลาลุงชิน แผ่นที่ ๗๑
ไฟล์ ๕๗๑๑๑๖   





วิสุทธิ ๗



๘๔

สมถะดไีหม ด ีเหมอืนบนัไดขัน้แรก ๆ  แต่ท�าอยูแ่ค่สมถะ
ไม่ขึน้เจรญิปัญญา ไม่ได้เรือ่งเลย ท�าไม่ถกูแล้ว ไม่มสีมถะ
เลยก็คือ ไม่มีบันไดขั้นแรก ๆ เลยก็ไปยาก จะขึ้นบันได
ขั้นที่ ๓ เลยท�าได้ไหม ได้ ถ้าขั้นมันไม่ใหญ่มาก แต่ขึ้น
สบายไหม เสี่ยงไหม ขึ้นไม่สบาย เสี่ยง ถ้าเดินไปตาม
ล�าดับบันไดที่พระพุทธเจ้าวางไว้ จะไม่ยากเกินไป

 บนัไดของท่าน ถ้าซอยออกไปหยาบ ๆ  กม็ ี๓ ขัน้ 
แต่ละขั้นยาวหน่อย ขั้นศีล ขั้นสมาธิเท่า ๆ กัน แต่ขั้น
หลงั ๆ  นี ่จะต้องเขย่งอย่างแรง พระสารบีตุรท่านมาแยก
เป็นบันได ๗ ขั้น เป็นวิสุทธิ ๗ อย่าง สีลวิสุทธิ เรื่อง
ศีล จิตตวิสุทธิ คือเรื่องฝึกจิตให้มีสมาธิ ถัดจากนั้น 
อีก ๕ ขั้นเป็นเรื่องของการเจริญปัญญา ท่านซอยการ
เจริญปัญญาออกไปอีก ช่วยให้เราภาวนาง่ายขึ้น

 เริ่มตั้งแต่ ทิฏฐิวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิเป็นตัวเจริญ
ปัญญาตัวแรกเลย ทิฏฐิวิสุทธิ คือเรียนรู้มีทิฏฐิมีความ
เห็นที่ถูกต้องว่าตัวเราไม่มี เป็นความเห็นนะยังไม่ใช่การ



๘๕

รู้จริง ตัวเราไม่มี มีแต่รูปกับนาม ถ้าแยกรูปแยกนามได้ 
เรียกว่ามีทิฏฐิวิสุทธิ พวกเราที่แยกรูปแยกนามได้ ใน
บันได ๗ ขั้นเรามาอยู่ในขั้นที่ ๓ แล้ว แยกรูปนามได้
เรียกว่า ทิฏฐิวิสุทธิ

 ต่อมาเรารู้อีกว่า รูปธรรมนามธรรมทั้งหลาย มี
เหตุจะเกิด ไม่ใช่ลอย ๆ  มาเกิด แล้วเกิดแล้วพอหมดเหตุ
กห็ายไป ไม่สงสยัในรปูธรรมนามธรรมทัง้หลาย รูว่้ามนั
มาจากเหตุ ถ้าหมดเหตุมันก็หายไป รู้อย่างนี้ รู้ด้วยการ
ศึกษาเปรียบเทียบเอาว่ารูปแต่ก่อนกับรูปเดี๋ยวนี้ไม่
เหมือนกัน นามแต่ก่อนกับนามเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกัน เหตุ
มันต่างกัน อันนี้ขึ้นบันไดมาอีกอันนะชื่อ กังขาวิตรณ 
วิสุทธิ หมดความสงสัยในการเกิดของรูปนาม มันเป็น
ไตรลักษณ์ แต่จะเห็นไตรลักษณ์ด้วยการคิด

 ถัดจากนั้นจะถึง มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ  
รูว่้าอะไรเป็นทาง อะไรไม่ใช่ทาง ตรงทีรู่ว่้าอะไรเป็นทาง 
อะไรไม่ใช่ทาง ขึน้วปัิสสนาแล้วผ่านวปัิสสนปูกเิลสไปแล้ว 
ตรงนีถ้้าแยกด้วยญาณ ๑๖ พระรุน่หลงัมาแยกด้วยญาณ 



๘๖

๑๖ แยกตรงนีล้ะเอยีดออกไปอกี เป็นญาณอกีเยอะ พระ
สารบีตุรมาแยกขึน้มา ทฏิฐวิสิทุธ ิกงัขาวติรณวสิทุธ ิมคั
คามคัคญาณทสัสนวสิทุธ ิอะไรเป็นมรรคอะไรไม่ใช่มรรค

 สิ่งที่เป็นมรรคคือการที่มีสติรู้กายรู้ใจ รู้รูปนาม
ตามความเป็นจริง ด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลาง ถ้าจิตไม่ตั้ง
มั่น จิตไม่เป็นกลาง วิปัสสนูปกิเลสจะแทรก ถ้าเมื่อไหร่
เกิดวิปัสสนูฯ แล้วจิตตั้งมั่นถึงฐานขึ้นเมื่อไร วิปัสสนูฯ 
หายเลย วิปัสสนูฯ เลยมีชื่ออีกชื่อนึงว่า ธัมมุทธัจจะ 
ธรรมะ กบั อทุธจัจะ ความฟุง้ซ่านในธรรมะ ๑๐ ประการ

 พวกเราจ�านวนมากเลยทีม่าถงึตรงนี ้ทีเ่ราภาวนา
ดจูติดใูจแล้วมนัสว่างว่างไปอยูข้่างหน้า ใครเคยเป็นทีม่นั
ไปว่างสว่างอยู่ข้างหน้า แล้วหลวงพ่อบอก รู้ไหม จิต
เคลื่อนออกไปอยู่กับแสงสว่าง ไปอยู่กับความว่าง ไปอยู่
กบัความสขุความสบายข้างหน้า ตรงทีพ่วกเรารูท้นัตวันี้ 
เราได้มคัคามคัคญาณทสัสนวสิทุธ ิรูแ้ล้วถ้าไหลออกนอก
อย่างนี้ไม่ใช่ทาง ถ้าตั้งมั่นอยู่ รู้รูปนามอยู่ด้วยจิตที่ตั้ง
มั่นอยู่นี้เป็นทาง



๘๗

 ถัดจากนั้นก็เป ็น ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ 
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ คือการท�าวิปัสสนานั่นเอง 
โดยทีพ้่นวปัิสสนฯู มาแล้ว กม็สีตริูร้ปูนามตามความเป็น
จริงด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยรู้ไปเรื่อย ในโสฬส
ญาณท่านกซ็อยไปถีย่บิเลย พอเหน็ความจรงิแรก ๆ กจ็ะ
เกิดความรู้สึกมันน่ากลัว เกิดน่ากลัว เกิดรู้สึกว่าไร้สาระ 
เกดิความรูส้กึเบือ่ พวกเราหลายคนทีภ่าวนาแล้วรูส้กึไหม 
ธาตุขันธ์ชีวิตนี้น่ากลัว ธาตุขันธ์ชีวิตนี้หาสาระแก่นสาร
ไม่ได้ ธาตุขันธ์ชีวิตนี้น่าเบื่อ นี่เรากระเถิบขึ้นมาตั้งเยอะ
แล้ว ไม่ใช่กระไดขั้นแรก ๆ แล้ว

 เนีย่ฝึกมาเรือ่ยนะ สดุท้ายกเ็กดิ ญาณทสัสนวสิทุธิ 
เกิดมรรคเกิดผลขึ้นมา เนี่ยเดินทางเดิน ถ้าย่อ ๆ นะ ก็
เป็นศีล สมาธิ ปัญญา ถ้าขยายปัญญาออกไป ๕ ส่วน 
ศีลสมาธิแล้วอีกปัญญาเป็น ๕ รวมเป็น ๗ ก็เป็นวิสุทธิ 
ธรรมะชื่อวิสุทธิ ๗ ประการ เนี่ยพระสารีบุตรท่านขยาย
ขึ้นมา แล้วพระรุ่นหลังมาขยายออกไปอีกเป็นญาณ ๑๖ 
โสฬสญาณ โสฬสญาณเนีย่เป็นส่วนของการเจรญิปัญญา



 งัน้ศลีสมาธต้ิองมก่ีอน บางคนไปเรยีนโสฬสญาณ
แล้วเมาเลย ลืมเรื่องศีลกับการฝึกจิต ลืมศีลสิกขา จิตต
สกิขา ลมืสลีวสิทุธ ิจติตวสิทุธ ิคดิว่าการปฏบิตัไิม่มอีะไร 
หาทางแยกรปูนามอะไรต่ออะไร คดิเอาเองเลย จติไม่ตัง้
มั่นมันไม่แยกหรอก งั้นสีลวิสุทธิก็คือการศึกษาเรื่องศีล 
ศีลสิกขา จิตตวิสุทธิก็คือจิตตสิกขา อีก ๕ ตัวของวิสุทธิ
คอืปัญญาสกิขา ๕ ตวันีม้าขยายออกไปเป็น ๑๖ ตวัเรยีก
โสฬสญาณ

๘๘

ส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 
วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
จากซีดีแสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๕
ไฟล์ ๕๕๐๖๐๑



ประวัติ
หลวงพ่อปรำโมทย์ ปำโมชฺโช



๙๐

เกิด พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ บ้านดอกไม้ ต.บ้านบาตร 
อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดพระนคร

กำรศึกษำ ชั้นประถมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนสุริย
วงศ์, ชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย ณ โรงเรยีนวดัพลบัพลา
ชัย, ชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ, ปริญญา
ตรีและโท ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
สจว. รุ่นที่ ๕๗

กำรท�ำงำน ลกูจ้าง กอ.รมน. (๒๕๑๘-๒๕๒๑), เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓-๗ ส�านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ (๒๕๒๑-๒๕๓๕), ผู้ช�านาญการ ๘-๑๐ 
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (๒๕๓๕-๒๕๔๔)

กำรศึกษำธรรม นักธรรมตรี, ศึกษาอานาปานสติตาม
ค�าสอนของท่านพ่อลี ธัมมธโร ตั้งแต่ ๒๕๐๒, ศึกษา
กรรมฐานจากครูบาอาจารย์สายวัดป่าหลายรูปตั้งแต่ 
๒๕๒๕ อาทิ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่สิม พุทธาจาโร หลวงปู่



๙๑

บุญจันทร์ จันทวโร และหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ เป็นต้น, 
อุปสมบทครั้งแรกในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษา ณ วัด 
ชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี โดยมีหลวงพ่อปัญญา
นันทภิกขุเป็นพระอุปัชฌาย์, อุปสมบทครั้งที่ ๒ ณ วัด
บูรพาราม จ.สุรินทร์ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๔) โดยมี 
พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปัณฑิโต) เป็นพระอุปัชฌาย์

สถำนทีจ่�ำพรรษำ  ๕ พรรษาแรกจ�าพรรษาอยู ่ณ สวน
โพธญิาณอรญัวาส ีอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบรุ ีของท่านพระ
อาจารย์สุจินต์ สุจิณโณ และพรรษาที่ ๖-ปัจจุบัน ณ วัด
สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยความเห็นชอบ
ของพระอุปัชฌาย์

งำนเขยีน วมิตุตปิฏปิทา (๒๕๔๒-๒๕๔๔) ก่อนอปุสมบท, 
วิถีแห่งความรู้แจ้ง (๒๕๔๕), ประทีปส่องธรรม (๒๕๔๗) 
ทางเอก (๒๕๔๙) วมิตุตมิรรค (๒๕๔๙) เรยีนธรรมคูเ่พือ่
รู้ธรรมหนึ่ง (๒๕๕๑) และแก่นธรรมค�าสอนของหลวงปู่
ดูลย์ อตุโล (๒๕๕๑)



๙๒

วดัสวนสนัตธิรรม อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ีตรวจสอบวนัและเวลาแสดงธรรม
ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ได้ที่ www.dhamma.com/calendar 
หรือโทร. ๐๘๑-๕๕๗๙๘๗๘

แผนที่แสดงเส้นทำงไปวัดสวนสันติธรรม




