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ขออนุโมทนาสาธุการ ทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล พรอมทั้งทานศรัทธา
สาธุชน ศิษยานุศิษยวัดอัมพวันทั้งหลาย
ในโอกาสที่ทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคลพรอมทั้งคณะศิษยวัดอัมพวัน
ได
รวบรวมบริจาคกัปปยภัณฑ จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน) เพื่อสราง
วัดในสหรัฐอเมริกา ปรารภวา ๓ ตุลาคม ๒๕๓๗
ทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคลไดมีเกียรติคุณเกียรติศักดิ์ขจรเฟองฟุงวา ทาน
เปนองคที่ปฏิบัติดีปฏิบตั ิชอบและไดอบรมสาธุชน พุทธบริษัททั้งหลาย ทั้งฝายบรรพชิตทั้ง
ฝายคฤหัสถใหปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามหลักปฏิบัติวิปสสนาธุระ สมถกรรมฐาน วิปสสนา
กรรมฐาน หรือกลาวรวมวา ปฏิบัตติ ามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา เพือ่ วิมุตติ คือ
ความหลุดพนตามพระพุทธโอวาทมาเปนเวลาชานาน
ทั้งยังไดชักนําใหปฏิบัติในการบุญการกุศลและบริจาคทั้งหลาย เชนที่ชักนําใหมีการ
บริจาคอันสําเร็จดวยทาน อันเปนทานมัย บุญกิริยาในครั้งนี้ตามที่กลาวแลว
เพราะฉะนั้นทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล
จึงเปนผูที่ไดชื่อวาไดบําเพ็ญ
ประโยชนอยางยิ่ง ทั้งที่เปนอัตตัตถะประโยชน ประโยชนสวนตน ทั้งทีเ่ ปนปรัตถะประโยชน
ประโยชนสวนผูอื่น ไดอยางดีมาตลอดเวลาชานาน
อันบุญกิริยาวัตถุในพระพุทธศาสนานั้น เมื่อกลาวโดยยอก็ดังที่เราทั้งหลายไดทราบ
อยูแลว เปนการกระทําบุญอันสําเร็จดวยทานบาง อันสําเร็จดวยศีลบาง อันสําเร็จดวยภาวนา
คือสมถภาวนา และวิปสสนาภาวนาบาง เพื่อพนคือวิมุตติ ความหลุดพน ตามพระธรรมคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจา
เพราะฉะนั้นทานผูปฏิบตั ิประกอบบุญกิริยา ตามพระพุทธเจาไดทรงสั่งสอนไวนี้ และ
ชักนําใหผูอื่นปฏิบัติ ชื่อวาไดกระทําบุญอันเปนชือ่ ของความสุข ดังที่พระพุทธเจาไดตรัสสอน
เอาไว
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยาไดกลัวตอบุญเลย บุญเปนชื่อของความสุข”
จึงตรัสสอนใหศึกษา คือเรียนใหรูแลวปฏิบัติทําบุญอันเปนเหตุใหเกิดความสุขนี้ ดวย
วิธีตา ง ๆ เปนอันมาก ดังที่เราทั้งหลายไดปฏิบัติกันอยู ดวยการที่บริจาคทานบาง สมาทาน
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รักษาศีลบาง บําเพ็ญภาวนา สมถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐานบาง เพื่อผลคือวิมตุ ติ ความ
หลุดพน ดังที่กลาวมาแลว จึงขออนุโมทนาสาธุการ
โดยปริยายคือทางอันหนึ่ง พระพุทธเจาเองไดตรัสสอนใหปฏิบัติในอานาปานสติ คือ
สติกําหนดลมหายใจเขาออกของตน ตลอดทั้งของผูอื่น และโดยเฉพาะของตน เพราะวาลม
หายใจเขาออกนั้นทุกคนมีอยูแลวในตนเอง
การกําหนดลมหายใจเขาออกของตน จึงเปนของกระทําไดไมยาก เปนของกระทําได
งาย แมในพระสูตรใหญ คือ มหาสติปฏฐานสูตร ก็ตรัสยกอานาปานสติ สติกําหนดลมหายใจ
เขาออก ทรงแสดงสอนไวเปนขอแรก
และยังไดตรัสไวในที่อื่นถึงอานาปานสติโดยวิธีปฏิบัติอนั เปนไปได ทั้งสวนที่เปนกา
ยานุปสสนา สติพิจารณากาย เวทนานุปสสนา กําหนดพิจารณาเวทนา จิตตานุปสสนา
กําหนดพิจารณาจิต และธรรมานุปส สนา กําหนดพิจารณาธรรม ซึ่งเราทั้งหลายคงจะได
ศึกษาและปฏิบัติกันมาบางตามสมควรแลว
การปฏิบัติสติปฏฐานนี้ยอมมีผลานิสงส ดังที่ตรัสสอนเอาไวเปนอันมาก ก็เปนไปเพื่อ
ความบริสุทธิ์ของสัตวทงั้ หลาย เปนไปเพื่อกาวลวงโสกะ ปริเทวะทัง้ หลาย เปนไปเพื่อดับ
ทุกขโทมนัส เปนไปเพื่อทําใหแจงญาณธรรม คือธรรมะที่พงึ บรรลุโดยลําดับเพื่อนิพพาน
เพราะฉะนั้นอานาปานสติ จึงเปนหมวดธรรมที่ตรัสสอนไวเปนบทแรกในพระสูตรใหญ
ดังกลาว เพราะทุกคนสามารถปฏิบตั ิไดโดยไมยาก เพียงแตตั้งสติกําหนดลมหายใจของ
ตนเองเทานัน้ และปฏิบตั ิตามที่ทรงสั่งสอน ก็จะปฏิบัติไปไดทั้งในสวนสติปฏฐาน ๔ เนื่องไป
ถึงโพชฌงค ๗ เปนตน ไดโดยตลอด
เพราะฉะนั้นลมหายใจเขาออก จึงเปนพาหะหรือพาหนะเครื่องนําอันสําคัญ อันจะ
นําไปสูความสิ้นทุกขได ตามที่ทรงสัง่ สอนไวโดยแทจริง
แมตามพระพุทธประวัตกิ ็แสดงวาพระพุทธเจาเมื่อเสด็จออกทรงผนวช แสวงหาโมกข
ธรรม ธรรมเปนเครื่องหลุดพนนั้น ไดทรงขวนขวายปฏิบัติไปตามวิธที ี่ฤษี โยคี ทั้งหลาย
ปฏิบัติกันอยูในครั้งนั้นเปนอันมาก
ตลอดจนถึงทรงบําเพ็ญทุกขกิริยา ทรมานกายใหลําบากอันเปนที่นิยมอยางยิ่งในครั้ง
นั้น ไดทรงกระทําเปนอยางยิ่งแลว ก็ไมไดรับความตรัสรูเปนโมกขธรรมอยางที่ทรงปรารถนา
จึงไดทรงเลิก และทรงระลึกถึงสมาธิที่ทรงไดเมื่อเปนพระราชกุมารเล็ก ๆ เสด็จตาม
พระราชบิดาไปในพิธแี รกนาขวัญ
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ขณะที่พระราชบิดาทรงประกอบพิธแี รกนาขวัญนั้น พระองคทรงกําหนดลมหายใจเขา
ออกของพระองคเอง ทรงไดสมาธิในครั้งนั้น ทีท่ านแสดงวาถึงปฐมญาน แตแลวสมาธินั้นก็
เสื่อมไป
ทรงระลึกไดถึงสมาธิจิตที่ทรงไดครั้งเปนพระราชกุมารนั้น โดยอาศัยลมหายใจเขา
ออก ซึ่งทรงเห็นวากําหนดลมหายใจเขาออกนัน้ จะเปนทางนําไปสูโมกขธรรม ธรรมที่เปน
เครื่องหลุดพนได ตามที่ทรงปรารถนา
จึงไดจัดแสดงอบรมในอานาปานสติ ก็ทรงบรรลุผลของธรรมปฏิบัติที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไปโดย
ลําดับ จนถึงทรงไดสมาธิอยางสูง และทรงไดพระญาณไปโดยลําดับจนถึงอาสวักขยญาณ
ญาณที่เปนเหตุสิ้นอาสวะ
เพราะฉะนั้นจึงเทากับวา เมื่อทรงแสวงหาพระอาจารยภายนอก หรือวิธีปฏิบตั ิ
ภายนอกที่อาจารยตาง ๆ สอนไวมาปฏิบตั ิหลายอยางหลายประการ ทุกอยางทุกประการ
แลว ก็ไมทําใหทรงบรรลุโมกขธรรม
จึงทรงใชวิธที ี่พระองคทรงพบ ทรงได เปนการอาศัยพระองคเอง เปนพระอาจารย
ของพระองคเองนั่นเอง และทรงนําเอาอานาปานสตินี้มาทรงปฏิบัติ ก็ทรงไดสมาธิอยางสูง
และทรงนอมจิตสมาธินไี้ ปเพื่อปญญา เพือ่ ความตรัสรู จึงทรงไดพระญาณปญญา
ตรัสรูไปโดยลําดับดังกลาว จนถึงไดอาสวักขยญาณ ญาณเพื่อสิ้นอาสวะกิเลสทั้งสิ้นดับไป
ชาติสิ้นแลว ภพใหมไมมีแลว จึงทรงพอพระทัยวา ตรัสรูพ ระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว
เปนพุทโธ หรืออภิสมั พุทโธ หรือสัมมาสัมพุทโธ ผูตรัสรูเองโดยชอบแลว ดังนี้
จึงไดทรงแสดงพระธรรมคําสั่งสอน ทรงบัญญัติ ทรงแสดงพระวินยั พระองคทรง
แสดงพระธรรม ทรงบัญญัติพระวินัย ตั้งพระพุทธศาสนาคือพระธรรมวินัยขึ้นในโลก ซึ่งยัง
สถิตอยูจนถึง ณ บัดนี้
พรอมทั้งพุทธบริษัทที่ปรากฏ ณ บัดนี้คือ ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลาย
รวมเปนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั่นเอง
เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายจึงชื่อวาเปนผูที่มีลาภ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา แมจะไม
ทันสมัยพระพุทธกาล เมื่อพบพระพุทธศาสนาแลว ก็สามารถปฏิบัติใหเห็นองคพระพุทธเจา
ได โดยที่ปฏิบัติใหเปนผูที่เห็นธรรมนั่นเอง
ดังที่ตรัสไววา
ผูใดเห็นธรรม
ผูนั้นเห็นเรา
ผูใดเห็นเรา
ผูนั้นเห็นธรรม
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ในการเห็นธรรมนั้น เริ่มดวยธรรมจักษุ คือ ดวงตาเห็นธรรม ดังที่พระโกณฑัญญะได
ฟงปฐมเทศนาจบลงแลวก็ไดดวงตาเห็นธรรม อันเรียกวาธรรมจักษุ
และดวงตาเห็นธรรมที่พระโกณฑัญญะไดเห็นนั้น ทานแสดงไวในทายพระสูตรนั้นวา
ยังกิญจิ สมุทยธัมมัง สิง่ ใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา
สัพพันตัง นิโรธธัมมัง สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเปนธรรมดา
คือเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งปวงอันเรียกวา สังขาร คือสวนประสมปรุงแตง ทั้งที่เปน อุปา
ทินนกสังขาร สังขารที่มีใจครอง ทัง้ ที่เปน อนุปาทินนกสังขาร สังขารที่ไมมีใจครอง ตองมี
ความเกิดดับเปนธรรมดา ทั้งหมด เกิดขึ้นแลวตองดับไป ดังนี้
เปนธรรมจักขุ ดวงตาเห็นธรรมที่พระโกณฑัญญะทานไดในเมื่อฟงปฐมเทศนาจบ
พระพุทธเจาจึงไดตรัสเปลงพระพุทธอุทานขึ้นวา
อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญ โกณฑัญญะไดเห็นแลวหนอ
อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญ โกณฑัญญะไดเห็นแลวหนอ
เพราะฉะนั้นชื่อพระโกณฑัญญะจึงไดเติมเขาวา “อัญญาโกณฑัญญะ” ก็เรียกทานวา
ทานพระอัญญาโกณฑัญญะ ตอมาตลอดจนบัดนี้
เพราะฉะนั้นธรรมจักขุ ดวงตาเห็นธรรมนี้จึงเปนผลของการที่ไดตั้งใจฟงธรรม ตั้งใจ
ปฏิบัติธรรม เริ่มมาเปนเบื้องตนโดยลําดับ อันจะไดผลจนไดธรรมจักขุ คือดวงตาเห็นธรรม
เห็นไดโดยลําดับ ตั้งแตขึ้นสามัญจนถึงขั้นสูง ตามที่ปรากฏในพุทธประวัติ ดังที่เลามานี้ เปน
ตน
เราทั้งหลายจึงเปนผูที่มลี าภดวยกัน ที่เกิดมาทันไดพบพระพุทธศาสนา เทากับไดพบ
พระพุทธเจา เพราะไดมโี อกาสพบพระพุทธศาสนา ไดฟงคําสั่งสอนของพระองค ไดปฏิบัติ
ตามคําสั่งสอนของพระองค อันเปนเหตุใหบังเกิดความสุข เราทั้งหลายจึงพากันได ความสุข
๔ ประการ ดังที่พระพุทธเจาทรงแสดงไววา
๑. สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท ความเกิดขึ้นของพระพุทธะทั้งหลายใหเกิดสุข
๒. สุขา สทฺธมฺมเทสนา การแสดงพระสัทธรรมใหเกิดสุข
๓. สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความสามัคคีพรอมเพรียงกันของสงฆ คือหมูข องผูปฏิบัตดิ ี
ปฏิบัตชิ อบ ผูปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาใหเกิดสุข
๔. สมคฺคานํ ตโป สุโข ความเพียรเผากิเลส ของผูที่พรอมเพรียงกันทั้งหลาย ใหเกิด
ความสุข ดังนี้

พระโอวาทสมเด็จพระญาณสังวรฯ ประทานพระราชสุทธิญาณมงคล

๔

ตามขอ ๔ นี้ แสดงความสําคัญวา การปฏิบตั พิ ระพุทธศาสนาดวยวิริยะ คือความพากเพียร
พยายามของทุก ๆ คน เรียกวา อาตาโป แปลวาความเพียรเผากิเลส เพราะการปฏิบัติตาม
พระพุทธศาสนา คําสอนของพระพุทธเจาทุกขอทั้งหมดทั้งที่เปนสวนศีลก็ดี สวนสมาธิก็ดี
สวนปญญาก็ดี ลวนเปนเครื่องเผากิเลสทั้งนั้น
ศีล นั้นเปนเครื่องเผากิเลสอยางหยาบ อันบังเกิดในทุจริตทางกาย ทางวาจา ทางใจ
สมาธิ นั้นเปนเครื่องเผากิเลสอยางกลาง ที่บังเกิดขึ้นรวมกับจิตใจ
ปญญา นั้นเปนเครื่องเผากิเลสอยางละเอียด ตลอดถึงขั้นอาสวะอนุสัย กิเลสที่นอน
จมหมักหมมอยูในจิตสันดาน
เพราะฉะนั้น ศีล สมาธิ ปญญา ลวนเปนขอปฏิบัติเผากิเลส ใหบังเกิดวิมุตติ คือ
ความหลุดพนทั้งนั้น
อันกิเลสนั้นคือโลภ โกรธ หลง ที่เรียกกันทั่ว ๆ ไป หรือเรียกอยางอื่นอันเปนขั้น
ละเอียด อันเรียกวา อาสวะอนุสัย ก็ดี
อยางกลางในจิตใจ ที่เรียกวา ปริยุฏฐานกิเลส ก็ดีหรืออยางหยาบอันเรียกวา วิติ
กกมกิเลส กิเลสที่ลวงละเมิดออกไปถึงทางกาย ทางวาจา ก็ดี ลวนแลวเผาจิตใจเผาบุคคล
ทั้งนั้น
ถาคนไมปฏิบัติเผากิเลส กิเลสก็จะเผาจิตใจ เผาตัวบุคคลเอง เพราะฉะนั้นทุกคน
ยอมพิจารณาเห็นไดวา การปฏิบัติเผากิเลสตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาแลวดีกวา
เพราะไมเชนนั้น ก็ไมมพี ระพุทธศาสนา พระพุทธเจาไมทรงบังเกิดขึ้นในโลก ไมทรง
แสดงคําสั่งสอน ไมมพี ระสงฆซึ่งเปนผูปฏิบัตติ ามอยู และไมมีการปฏิบัติธรรมของแตละ
บุคคล กิเลสก็จะเผาโลก คือหมูสตั วบุคคลทั้งหลายในโลก ทั้งที่เปนสวนรวม ทั้งที่เปนสวนแต
ละบุคคลนี้ มากมายยิ่งกวานี้เปนอันมาก
แตเพราะมีพระพุทธเจาบังเกิดขึ้นในโลก ทรงแสดงพระธรรมคําสั่งสอน และมีผูปฏิบัติ
ตามเปนสงฆ คือเปนหมูและเปนแตละบุคคล เพราะฉะนั้นจึงมีผูปฏิบัติเผากิเลส และทําให
กิเลสนั้นลดอํานาจลงไป จนถึงเมื่อเผาได กิเลสก็สิ้นอํานาจ เมือ่ เปนดั่งนี้ จึงทําใหเกิด
ความสุขอันแทจริง
เพราะฉะนั้นก็ขอใหเราทั้งหลาย ไดนอมนึกระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ
พระสังฆคุณเปนอารมณอยูเปนอาจิณวา ความที่เราทั้งหลายไดรับความสุขกันทุกวันนี้ ทั้งที่
เปนสวนบุคคล ทั้งที่เปนสวนรวม สวนนอย สวนใหญ ตลอดจนทั้งโลก มีความสุขอยูได
เพราะทรงแสดงคําสั่งสอน มีพระสงฆผูที่ปฏิบัตติ ามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาตอมา และใน
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ทุก ๆ คนที่ไดปฏิบัติตามคําสั่งสอนพากันเผากิเลสอยู จึงทําใหกิเลสนี้ไมมีฤทธิ์เดชมากนัก
จึงไดพากันมีความสุขมากบางนอยบาง ตามที่ไดเผากิเลสได
ในสมัยใดกิเลสกําเริบขึ้น
ในสมัยนั้นเกิดความเดือดรอน
เชนเกิดเบียดเบียน
ประทุษรายซึ่งกันและกัน เบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนผูอื่นใหเดือดรอน ตั้งแตสวนนอย
จนถึงสวนใหญ
ดังที่เปนสงคราม อาจเปนสงครามโลก กี่ครั้ง ๆ ที่แลวมาเหลานี้ ลวนเปนความระเบิด
ของตัวกิเลสกอน เมื่อตัวกิเลสระเบิดขึ้นแลว อาวุธตาง ๆ ก็พากันระเบิดตาม มีการยิงกัน
แทงกัน ฟนกัน เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ลมตายกันมากมายแตละคราว แตจะไมเปน
สงครามโลก เปนสงครามเฉพาะทองถิ่น
แมวาจะเปนสงครามเฉพาะทองถิ่น ก็เปนการที่ทําลายลางซึ่งกันและกันเปนสวนตัว
ถาหากกิเลสกําเริบขึ้นในแตละบุคคล
เมื่อกิเลสสงบลงดวยอํานาจของการปฏิบัติพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เปน
สวนศีล เปนสวนสมาธิ เปนสวนปญญา อยูแลว ก็ทําใหกิเลสสงบลงนอยบางมากบาง ทําให
การเบียดเบียนซึ่งกันและกันนอยลง มาบาง นอยบาง
เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนานี้จึงเปนประโยชนมาก พระพุทธเจาทรงเปนผูมีพระคุณ
แกโลกเปนอันมาก ก็ขอใหเราทั้งหลายทุก ๆ คน นอมระลึกถึงพระพุทธคุณ ซึ่งรวมเขาก็เปน
อาทิวา
พุทโธ สุสทุ โธ กรุณามะหัณณะโว พระพุทธเจาเปนพระพุทโธ คือเปนผูตรัสรูแลว
แสดงถึงพระปญญาคุณ สุสุทโธ ผูทบี่ ริสุทธิ์แลว แสดงถึงพระบริสุทธิคุณ กรุณมะหัณณะโว มี
พระกรุณาดังหวงทะเลหลวงแลว นี่แสดงถึงพระกรุณาคุณ
เพราะฉะนั้น พระปญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระกรุณาคุณนี้จึงเปนพระคุณสรุปของ
พระพุทธเจา ซึ่งเปนพระคุณที่ไมมีประมาณ ดังที่มีบทสวดวา
อัปปมาโณ พุทโธ พระพุทธเจาไมมีประมาณ
อัปปมาโณ ธัมโม พระธรรมไมมีประมาณ
อัปปมาโณ สังโฆ พระสงฆไมมีประมาณ
คือมีพระคุณไมมีประมาณนั่นเอง ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงพากันอยูดวยความสงบสุข จึง
ขอใหเราทั้งหลายไดพากันปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอน
และโดยปริยาย คือ ทางอันหนึ่ง ธรรมที่พระองคทรงสั่งสอนนั้น มีลักษณะดังที่เรา
ทั้งหลายไดทราบกันอยูแ ลวโดยทั่วไปวา ทรงสัง่ สอนเพื่อใหรูธรรมที่ควรรู ควรเห็น ทรงสั่ง
สอนมีเหตุผล อันผูฟงอาจตรองตามเห็นจริงได
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ทรงสั่งสอนมีปาฏิหาริย คือผลของผูปฏิบัติ ก็ยอมไดรับผลตามสนองสมควรแกการ
ปฏิบัติ
ขอที่วา ทรงสั่งสอนเพื่อใหผูฟงรูแจง เห็นจริงในธรรมที่ควรรูเห็นนั้น ธรรมที่ควรรูเห็น
นั้น ธรรมทีค่ วรรูเห็นทีท่ รงสั่งสอนก็คือ ทรงแสดงธรรม ที่กายอันยาวหนาคืบ มีสัญญา มีใจ
ของทุก ๆ คนนี้เอง
ดังที่ไดตรัสไวแกโรหิตัสสะเทพบุตรวา
พระองคทรงบัญญัติโลก
ทรงบัญญัติโลกสมุทัย เหตุเกิดโลก
ทรงบัญญัติโลกนิโรธ ความดับโลก
ทรงบัญญัติโลกนิโรธคามินีปฏิปทา ขอปฏิบัติใหถึงความดับโลก ที่กายอันยาววาหนา
คืบของทุก ๆ คนนี้เอง
เพราะฉะนั้นจึงเปนธรรมที่เราสวดสรรเสริญพระธรรมคุณกันอยูวา สันทิฏฐิโก เปน
ธรรมที่ทุกคนเห็นไดเอง อะกาลิโก ไมประกอบดวยกาลเวลา ดั่งนี้เปนตน
ก็เพราะทรงแสดงที่กายอันยาววาหนาคืบของทุก ๆ คนนี้ เพื่อทุก ๆ คนฟงคําสั่งสอน
ของพระพุทธองค เมือ่ นอมใจเขามาพิจารณาดูธรรมที่กายของตัวนี้เอง คือที่กายใจ หรือที่
นามรูป หรือที่ขันธ ๕ หรือที่กายใจของตัวนี้ ก็จะเขาใจธรรมะที่พระองคทรงสั่งสอนได
แตถาทรงแสดงธรรมะในภายนอก ทุกคนก็ไมสามารถจะตามรูตามเห็นได เพราะเปน
ภายนอก แตวาทรงแสดงธรรมะที่เปนภายใน ทุกคนจึงตามรูตามเห็นได
เพราะทุก ๆ อยางที่เปนมูลฐานของธรรมะที่ทรงแสดงนั้น อยูในกายของทุก ๆ คนนี้
แลว คือที่กายใจของทุก ๆ คนนี้ ไมไดอยูที่อื่น จึงสามารถรูตามได เห็นได ปฏิบัติได
เชนเดียวกับตําราแพทย
ตําราแพทยทั้งเล็กทั้งใหญทุกอยางนั้น ยอมมีมลู ฐานอยูที่รางกายของมนุษยนี้เทานั้น
ไมไดอยูที่อื่น เพราะวาแพทยนั้นรักษาโรคที่รา งกายของมนุษย โรคก็เกิดที่รางกายของ
มนุษย เพราะฉะนั้นตําราแพทยจึงอยูที่รางกายของมนุษย
แตวาพระพุทธศาสนานั้นโดยตรงอยูที่จิตใจของมนุษย เพราะวาธรรมะที่ทรงสั่งสอน
ทั้งสิ้น
ทั้งที่เปนปริญญาตัพพธรรม ธรรมทีพ่ ึงกําหนดรู
ที่เปน ปหาตัพพธรรม ธรรมที่พึงละ
ที่เปน สัจฉิกาตัพพธรรม ธรรมทีพ่ ึงกระทําใหแจง
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และที่เปน ภาเวตัพพธรรม ธรรมที่พึงอบรมใหเกิดมีขึ้นอยูในจิตใจ พรอมทั้งกาย
วาจา ของทุก ๆ คนนี้แหละ แตใจเปนมูลฐานอันสําคัญ
เพราะฉะนั้นจึงไดตรัสไววา ธรรมทัง้ หลายมีใจเปนหัวหนา มีใจเปนใหญ สําเร็จทีใ่ จ
จิตใจนี้จึงเปนสิ่งสําคัญ
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนใหปฏิบัติศีล ตั้งตนดวยศีลทางกาย ทางวาจา และก็ออกจาก
ใจ ใหทําสมาธิที่ใจ ใหทําปญญาก็ที่ใจ พรอมทั้งกายวาจา จึงอยูที่กายใจของทุก ๆ คนนี้เอง
การปฏิบัติกป็ ฏิบัติกายใจนี้ ใหเปนศีล ใหเปนสมาธิ ใหเปนปญญานี้เอง
ดังอานาปนาสติ สติกําหนดลมหายใจเขาออก ทรงแสดงไวในสติปฏฐาน ๔ คือ
กายานุปสสนาสติปฏฐาน ตั้งสติพจิ ารณากาย
เวทนานุปส สนาสติปฏ ฐาน ตั้งสติพิจารณาเวทนา
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ตั้งสติพิจารณาจิต
ธรรมานุปสสนาสติปฏ ฐาน ตั้งสติพิจารณาธรรม
และตลอดจนถึงหมดธรรมอื่น มีโพชฌงค เปนตน
สําหรับในหมวดอานาปานสตินี้เปนหมวดนําที่กลาวมาแลว เราทั้งหลายจึงสามารถ
ปฏิบัติได ดังที่สั่งสอนเอาไว
ตั้งตนแตใหไปสูปา สูโคนไม สูเรือนวาง อันหมายความวา อยูที่อันสงบสงัด ตามแต
จะพึงหาได เพื่อใหเปน กายวิเวก สงัดกาย
เมื่อเปนกายวิเวกสงัดกายแลว จึงสามารถจะปฏิบัติ จิตวิเวก ปฏิบัติใหสงบจิต อุปธิ
วิเวก สงบกิเลสไดไปตามลําดับ
เพราะฉะนั้นเมื่อไดที่สงบสงัด ดังเชนในบัดนี้ก็ที่นี่ ก็ถือวาสงบสงัดได ก็นอมจิตเขามา
กําหนดดูลมหายใจเขาออกของตนเอง ที่หายใจเขารู หายใจออกรู หายใจก็ใหรู หายใจออกก็
ใหรู
และก็มาถึง
๑. หายใจเขายาวก็รูหายใจเขายาว หายใจออกยาวก็รูหายใจออกยาว
๒. หายใจเขาสั้นก็รูหายใจเขาสั้น หายใจออกสั้นก็รหู ายใจออกสั้น
๓. รูที่กายทั้งหมดที่ลมหายใจดังกลาว หายใจเขาหายใจออก
๔. รูที่กายสังขาร เครื่องปรุงกาย หายใจเขา หายใจออก อันหมายความวา กําหนดอยูที่
ลมหายใจเขาออก แตวาทําลมหายใจเขาออกใหสงบ
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อันที่จริงนั้น เมื่อกําหนดลมหายใจเขาออก จิตก็จะเปนสมาธิขึ้น ใจก็จะสงบ เมือ่ ใจ
สงบกายก็จะสงบ เมือ่ กายสงบ ลมหายใจเขาออกก็สงบไปเอง โดยเราไมตองไปคิดทําใหสงบ
หรือตั้งใจทําใหสงบ
แตเมื่อทําสมาธิแลวใจสงบกายก็สงบ ลมหายใจเขาออกซึ่งเปนกายอยางหนึ่งก็สงบ
ตาม สมาธิละเอียดเขาลมหายใจก็ละเอียดเขา จนถึงรูสึกเหมือนไมหายใจ แตความจริงนั้นยัง
หายใจ เปนแตเพียงวา เมื่อกายสงบที่สุดลมหายใจก็สงบที่สุด เหมือนไมหายใจเทานั้น
เพราะฉะนั้นไมตองตกใจ กําหนดดังนี้เรียกวาเปนการทําอานาปานสติ ในหมวดที่เรียกวา กา
ยานุปสสนาสติปฏฐาน
ตอจากนั้นก็ใหกําหนดเวทนาที่บังเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัตินั้น
๑. มีปติก็ใหรู
๒. มีสุขก็ใหรู
๓. ใหรูวาปติสุขนี้เปนจิตสังขาร เครื่องปรุงจิต
๔. ใหตั้งใจสงบจิตสังขาร ที่ลมหายใจเขา หายใจออก ดังนี้ก็เปนการปฏิบัติใน
เวทนานุปส สนาสติปฏ ฐาน
และตอจากนั้นก็ใหกําหนดจิต
๑. กําหนดตัวจิต
๒. กําหนดตัวปราโมทยบันเทิงของจิต
๓. กําหนดจิตที่ตั้งมั่น
๔. คอยเปลื้องจิต เมื่อจิตเกิดราคะ โทสะ โมหะ เมือ่ จิตฟุงซานออกไปก็ใหระงับเอาไว
นําเจาเขามาใหสงบอยู ปลดเปลื้องจิตอยูเสมอไมใหจิตฟุงซาน เปน จิตตานุปสส
นาสติปฏฐาน
ตอจากนั้นก็กําหนดอนิจจัง คือไมเที่ยง อันเปนตัวปญญา กําหนดขันธ ๕ นามรูปไม
เที่ยง ก็กําหนดลมหายใจเขาออกนัน่ แหละวาไมเที่ยง ตัวลมหายใจเขาออกเปนรูป รูลม
หายใจเขาออกเปนนาม รูนามรูปที่วา ไมเที่ยง
๑. รูนามรูปวาไมเที่ยง
๒. จิตไมติดในกายใจ เปนวิราคะ
๓. เกิดนิโรธ คือความดับ ดับความติด ความยินดี ดับความรัก ความชัง ความโกรธ
ความหลง
๔. สงบสงัดจากกิเลส จิตจะเปลื้องออกจากความยินดียินรายทั้งปวง
นี้เปน ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน
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การปฏิบัติดงั นี้เมื่อรวมแลวก็เรียกวาเปนสติปฏฐาน ๔ ชั้น ชัน้ ละ ๔ ขอ ชั้นกายก็ ๔ ขอ ชั้น
เวทนาก็ ๔ ขอ ชั้นจิตก็ ๔ ขอ ชั้นธรรมก็ ๔ ขอ เปนอานาปานสติกําหนด ๑๖ ชั้น นี้กลาว
โดยยอตามที่พระพุทธเจาไดทรงสั่งสอนเอาไว
เพราะฉะนั้นหลักอันนี้จึงเปนหลักที่สาธุชนผูปฏิบตั ิทั้งหลาย ควรถือปฏิบตั ิได ตามที่
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวเปนประโยชน เปนไปดวยความดับกิเลสในกองทุกข ตามคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจา
ในที่สุดนี้จึงขออนุโมทนา สาธุการ ขออํานาจบุญกุศลทั้งหลาย ที่ทานไดปฏิบัติกันมา
ทั้งในดานทาน ดานศีล ดานภาวนา จงอภิบาลรักษาทุก ๆ ทาน ใหเจริญอายุ วรรณะ สุขะ
พละ ใหพน ทุกขโศกโรคภัยอันตราย ใหถึงความสุขความเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ระตะนัตตะยานาเวนะ
ระตะนัตตะยาเตชะสา
อิจฉิตัง ปตถิตัง ตุมหัง
ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา
จันโท ปณณะระโส ยะถา
มะณิโชติระโส ยะถาฯ
สัพพีติโย วิวัชชันตุ
สัพพะโรโค วินัสสะตุ
สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
มา เต ภะวัตวันตะราโย
อภิวาทะนะสีลิสสะ
นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พลัง
โส สา เต อัตถะลัทธา
สุขิตา วิรุฬหา พุทธะสาสะเน
อะโรคา สุขติ า โหถะ
สะหะ สัพเพหิ ญาติภิฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง
รักขันตุสัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธา ธัมมา สังฆานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ เตฯ
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