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บทคัดย่อ 

การปฏิบัติพระพุทธศาสนานั้น ตามที่ได้ทราบกันอยู่แล้ว ว่าเมื่อกล่าวโดยย่อก็ปฏิบัติใน
ไตรสิกขา อันได้แก่ สีลสิกขา จิตตสิกขาคือสมาธิ และปัญญาสิกขา เพ่ือผลคือวิมุติความหลุดพ้น 
ฉะนั้น การปฏิบัติอบรมจิต ซึ่งเรียกตามภาษาบาลีว่าจิตตภาวนา ก็หมายถึงการอบรมในจิตตสิกขา 
และปัญญาสิกขา หรือสมาธิคือปัญญานั้นเอง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสมถะวิปัสสนา สติ คือ ความ
ระลึกได้ สัมปชัญญะ ก็คือความรู้ตัว สติมันอยู่ตรงไหนล่ะและอะไรเป็นสติ และสติมันอยู่ที่ไหน ที่ตั้ง
ของสติมันอยู่ตรงไหนและมันงอกออกจากไหน ก็สติมันก็งอกออกจากใจ และมันก็อยู่ที่หัวใจเป็นต้น
ของสติสัมปชัญญะก็ออกจากหัวใจ มันก็อยู่ในใจ มันไม่ได้ไปอยู่นอกจากใจ สติก็ดี สัมปชัญญะก็ดี 
ปัญญาก็ดี แล้วเราจะเอาสติที่ เราว่าพากันไปฝึกสตินั่นน่ะ แล้วจะเอาสติไปใช้เวลาไหน เอา
สัมปชัญญะไปใช้เวลาไหน ถ้าเราไม่ใช่ในเวลาที่เรานั่งภาวนา สติมันก็งอกออกจากจิต จิตมันมีสติ 
สัมปชัญญะมันก็งอกออกจากจิต ก็จิตมันมีสติสัมปชัญญะ รวมความได้แล้วก็คือ ตัวของเรา มันมีอยู่
ในตัวเราเอง มันไม่ใช่ของที่อยู่นอก ก็เอาสติของตัวเองอันที่มันเกิดขึ้นจากหัวใจตัวเอง ก็เอามาระงับ
หัวใจตัวเอง สัมปชัญญะก็ออกจากหัวใจตัวเอง ก็เอามันมารู้หัวใจตัวเอง ก็หมายความว่าของที่อยู่ใน
ตัวเอง แล้วก็เอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเอง นั้นล่ะเรียกว่า “พระธรรม” 

Abstract 
As already known the practice of Buddhism, when briefly it is performed in 

the threefold training include Blessed Sacrament, Psychic meditation is meditation 
and  Wisdom Sikhs, namely, And Wisdom in the result is vipassana, so the practice 
of mental training. In Pali is called psychic. It means training in the spirit. And 
Wisdom or meditation is the wisdom itself. It is also known as Vipassana 
consciousness is a memorable experience is the consciousness. Where the 
consciousness  is ?  What is consciousness ? and  Where is it ?   Where is the 
location of consciousness and where does it germinate? It's just the way it is. It from 
the heart. It's in the mind. It is not a good idea to have a good mind, then we will 
take the mind that we go to practice it. It will take time to take control. How to 
spend time. If we are not at the time we pray.  It's  a good idea to keep it in mind. 
It's a mental illness. It is ours, it is in us. It's not outside. It's a good idea to have a 
look at it. Took own consciousness from the heart. Took the heart to hold. Take it 
from heart. It took someone  to know their  heart. It means that's in itself. It is used 
to make and  useful to yourself. That is called Dharma. 
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ความน า 

พระพุทธศาสนามีหลักค าสอนเพ่ือพัฒนาบุคคลให้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตบน
พ้ืนฐานแห่งเหตุผลและความถูกต้อง  ท่านได้ก าหนดข้อปฏิบัติในการฝึกฝนอบรมตน ด้วยการให้ละ
ความชั่ว ประพฤติความดี และท าจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส  ซึ่งในขั้นตอนของการพัฒนาตนนั้น 
ต้องเริ่มต้นด้วยมีศรัทธา คือมีความเชื่อที่ถูกต้องในหลักเหตุและผลโดยอาศัยปัญญาเข้าไปก ากับทุก
ขั้นตอนของการปฏิบัติ  แต่การที่จะมีปัญญาได้นั้น ตนเองต้องรู้จักคิด รู้จักอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น 
ด้วยการฟังจากบุคคลอ่ืนบ้าง จากการอ่านต าราบ้าง จากการคิดค้นด้วยตนเองบ้าง จากการเรียนรู้
จากสิ่งแวดล้อมทั่วไปบ้าง จากประสบการณ์ต่างๆ บ้าง เมื่อมีปัญญาความรอบรู้แล้ว จะสามารถใช้
เป็นประทีปส่องทางไปสู่ความส าเร็จทั้งด้านหน้าที่การงาน และการด าเนินชีวิต และยังสามารถที่จะ
พัฒนาจิตใจตนเองให้เข้าถึงความมีอิสรภาพอย่างแท้จริงอีกด้วย กล่าวคือ ท าให้จิตหลุดพ้นจากการ
ครอบง าของกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงได้  
การเจริญภาวนาทางพระพุทธศาสนา 

การที่บคุคลจะหลุดพ้นจากการครอบง าของกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงได้นั้นจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ต้องได้รับการศึกษาทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา
คือ การเจริญภาวนา การเจริญภาวนานั้น เป็นการสร้างบุญบารมีที่สูงที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดใน
พระพุทธศาสนา จัดว่าเป็นแก่นแท้ และสูงกว่าฝุายศีลมากนัก การเจริญภาวนานั้นมีสองอย่าง คือ  
สมถภาวนาอย่างหนึ่ง (การท าสมาธิ) และ วิปัสสนาภาวนาอย่างหนึ่ง (การเจริญปัญญา) แยกอธิบาย
ดังนี้ คือ  

1. สมถภาวนา (การท าสมาธิ) สมถภาวนา ได้แก่การท าจิตให้เป็นสมาธิ หรือเป็นฌาน ซึ่งก็
คือการท าจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว ไม่ฟูุงซ่านแส่ส่ายไปยังอารมณ์อ่ืนๆ วิธีภาวนานั้นมีมากมาย
หลายร้อยวิธี แต่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในพุทธศาสนาเพ่ือเป็นแบบ 40 ประการ เรียกกันว่า 
“กรรมฐาน 40” ซึ่งผู้ใดจะเลือกใช้วิธีใดก็ได้ ตามแต่สมัครใจ ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับอุปนิสัย และวาสนา
บารมีที่เคยได้สร้างสมอบรมมาแต่ในอดีตชาติ เมื่อสร้างสมอบรมมาในกรรมฐานกองใด ลักษณะจิตก็
มักจะน้อม ชอบกรรมฐานกองนั้นมากกว่ากองอ่ืนๆ และการเจริญภาวนาก็ก้าวหน้าเร็วและง่าย แต่
ไม่ว่าจะเลือกปฏิบัติวิธีใดก็ตาม จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาศีลให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ตามเพศของตน
เสียก่อน คือหากเป็นฆราวาส ก็จะต้องรักษาศีล 5 เป็นอย่างน้อย หากเป็นสามเณร ก็จะต้องรักษาศีล 
10 หากเป็นพระ ก็จะต้องรักษาศีลปาติโมกข์ 227 ข้อให้บริบูรณ์ ไม่ให้ขาดและด่างพร้อย จึงจะ
สามารถท าจิตให้เป็นฌานได้ หากศีลยังไม่มั่นคง ย่อมเจริญฌานให้เกิดขึ้นได้โดยยาก เพราะศีลย่อม
เป็นบาทฐาน (เป็นก าลัง) ให้เกิดสมาธิขึ้น อานิสงส์ของสมาธินั้นมากกว่าการรักษาศีลอย่างเทียบกัน
ไม่ได้ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า “แม้ได้อุปสมบทเป็นภิกษุ รักษาศีล 227 ข้อ ไม่เคยขาด ไม่ด่างพร้อย
มานานถึง 100 ปี ก็ยังได้บุญกุศลน้อยกว่าผู้ที่ท าสมาธิเพียงให้จิตสงบ นานเพียงชั่วไก่กระพือปีก ช้าง
กระดิกหู” ค าว่า “จิตสงบ” ในที่นี้ หมายถึงจิตที่เป็นอารมณ์เดียงเพียงชั่ววูบ ที่พระท่านเรียกว่า 
“ขณิกสมาธิ” คือจิตสงบมั่นคงชั่วขณะเป็นสมาธิเล็กๆ น้อยๆ สมาธิแบบเด็กๆ ที่เพ่ิงหัดตั้งไข่ คือหัด
ยืนแล้วกล็้มลง แล้วก็ลุกข้ึนยืนใหม่ ซึ่งเป็นอารมณ์จิตที่ยังไม่ตั้งมั่น สงบวูบลงเล็กน้อย แล้วก็รักษาไว้
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ได้ ซึ่งยังห่างไกลต่อการที่จิตถึงขั้นเป็นอุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิและฌานแม้กระนั้นก็ยังมีอานิสงส์
มากมายถึงเพียงนี้ หากผู้ใดจิตทรงอารมณ์อยู่ในขั้นขณิก สมาธิ แล้วบังเอิญตายลงในขณะนั้น 
อานิสงส์นี้จะส่งผลให้ไปบังเกิดในเทวโลกชั้นที่ 1 คือ ชั้น จาตุมหาราชิกา หากจิตยึดไตรสรณาคมน์ มี
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นที่พ่ึงอันสูงสุดด้วย ก็เป็นเทวดาขั้นที่ 2 คือ ดาวดึงส์ สมาธินั้น
มีหลายขั้นตอน ระยะก่อนที่จะเป็นฌาน (อัปปนาสมาธิ) ก็คือขณิกสมาธิ และอุปจารสมาธิ ซึ่ง
อานิสงส์ส่งให้ไปบังเกิดในเทวโลก 6 ชั้น แต่ยังไม่ถึงชั้นพรหมโลก สมาธิในระดับอัปปนาสมาธิ หรือ
ฌานนั้น มีรูปฌาน 4 และอรูปฌาน 4 ซึ่งล้วนแต่ส่งผลให้ไปเกิดในพรหมโลกรวม 20 ชั้น แต่จะเป็น
ขั้นใด ย่อมสุดแล้วแต่ความละเอียด ประณีตของก าลังฌานที่ได้ (เว้นแต่พรหมโลกชั้นสุทธาวาส คือ
ขั้นที่ 12 ถึง 16 ซึ่งเป็นที่เกิดของ พระอนาคามีบุคคลโดยเฉพาะ) เช่น รูปฌาน 1 ส่งผลให้บังเกิดใน
พรหมโลกชั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 3 สุดแล้วแต่ความละเอียด ประณีตของก าลังฌาน 1 เป็นต้น ส่วนอรูป
ฌานขั้นสูงสุดที่เรียกว่า “เนวสัญญานาสัญญายตนะ” นั้น ส่งผลให้บังเกิด ในพรหมโลกชั้นสูงสุด คือ
ชั้นที่ 20 ซึ่งมีอายุยืนยาวถึง 84,000 มหากัป เรียกกันว่า นิพพานพรหม คือ นานเสียจน เกือบหา
เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดมิได้ จนเป็นที่หลงผิด เข้าใจผิดกันว่าเป็นนิพพาน การท าสมาธิ เป็นการสร้าง
บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ลงทุนน้อยที่สุด เพราะไม่ได้เสียเงินเสียทอง ไม่ได้เหนื่อยยาก ต้องแบกหามแต่
อย่างใด เพียงเพียรระวังรักษาสติ คุ้มครองจิตมิให้แส่ส่ายไปสู่อารมณ์อ่ืนๆ โดยตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์
เดียวเท่านั้น การท าทานยังต้องเสียเงินเสียทอง การสร้างโบสถ์ วิหาร ศาลาโรงธรรม ยังต้องเสีย
ทรัพย์ และบางทีก็ต้องเข้าช่วยแบกหามเหนื่อยกาย แต่ก็ได้บุญน้อยกว่าการท าสมาธิอย่างที่เทียบกัน
ไม่ได ้

อย่างไรก็ดี การเจริญสมถภาวนา หรือสมาธินั้น แม้จะได้บุญอานิสงส์มากมายมหาศาล
อย่างไร ก็ยังไม่ใช่บุญกุศล ที่สูงสุดยอดในพระพุทธศาสนา หากจะเปรียบกับต้นไม้ ก็เป็นเพียงเนื้อไม้
เท่านั้น การเจริญวิปัสสนา (การเจริญปัญญา) จึงจะเป็นการสร้างบุญกุศลที่สูงสุดในพระพุทธศาสนา 
หากจะเปรียบก็เป็นแก่นไม้โดยแท้  

2. วิปัสสนาภาวนา (การเจริญปัญญา) เมื่อจิตของผู้บ าเพ็ญตั้งมั่นในสมาธิจนมีก าลังดีแล้ว 
เช่น อยู่ในระดับฌานต่างๆ ซึ่งจะเป็นฌานระดับใดก็ได้ แม้แต่จะอยู่แค่เพียงอุปจารสมาธิ จิตของ    
ผู้บ าเพ็ญเพียรก็ย่อมมีก าลัง และอยู่ในสภาพที่นิ่มนวล (มุทุจิตฺต) ควรแก่การเจริญวิปัสสนา (อุชุจิตฺต)
ต่อไปได้ อารมณ์ของวิปัสสนานั้น แตกต่างไปจากอารมณ์ของสมาธิ เพราะสมาธินั้น มุ่งให้จิตตั้งมั่น
อยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง แต่อารมณ์เดียวโดยแน่นิ่งอยู่เช่นนั้น ไม่นึกคิดอะไรๆ แต่วิปัสสนา ไม่ใช่
ให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนิ่งอยู่เช่นนั้น แต่เป็นจิตที่คิดใคร่ครวญหาหรือพิจารณาเหตุและผลใน
สภาวธรรมทั้งหลาย และสิ่งที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้นมีแต่เพียงอย่างเดียว ก็คือ “ขันธ์ 5 “ ซึ่ง
นิยมเรียกกันว่า “รูป-นาม” โดยรูป มี 1 คือรูปกาย โดยนามนั้น มี 4 คือ เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณขันธ์ 5 ดังกล่าว เป็นเพียงอุปาทานขันธ์ เพราะแท้จริงแล้วเป็นแต่เพียงสังขารธรรมที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการปรุงแต่ง แต่เพราะอวิชชา คือความไม่รู้เท่าทันสภาวธรรม จึงท าให้เกิดความยึดมั่น ด้วย
อ านาจอุปาทานว่าเป็นตัวตนและของตน การเจริญวิปัสสนาก็โดยมีจิตพิจารณาจนรู้แจ้งเห็ นจริงว่า 
อันสภาวธรรมทั้งหลายได้แก่ขันธ์ 5 นั้น ล้วนแต่มีอาการเป็นพระไตรลักษณ์ คือ เป็นอนิจจัง ทุกขัง 
และอนัตตา โดย (1) อนิจจัง คือ ความไม่เที่ยง คือสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ 
สมบัติ เพชร หิน ดิน ทราย และรูปกายของเรา ล้วนแต่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เมื่อมีเกิดขึ้นแล้ว ก็ต้อง
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เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้น ไม่อาจจะให้ตั้งมั่นทรงอยู่ในสภาพเดิมได้ 
เช่น คน และสัตว์ เมื่อมีการเกิดขึ้นแล้ว ก็มีการเจริญเติบโตเป็นหนุ่มสาว และเฒ่าแก่ จนตายไปใน
ที่สุด ไม่มีเว้นไปได้แม้แต่คนเดียวหรือแม้แต่สัตว์ตัวเดียว หรือแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระอรหันต์เจ้าทั้งหลาย พรหม และเทวดา ฯลฯ สรรพสิ่งทั้งหลายอันเนื่องมาจากการปรุงแต่ง ที่
เรียกว่า อุปาทานขันธ์ 5 เช่น รูปกาย ล้วนแต่เป็นแร่ธาตุต่างๆ มาประชุมรวมกัน เป็นหน่วยเล็กๆ 
ของชีวิตขึ้นก่อน ซึ่งเล็กจนตาเปล่ามองไม่เห็น เรียกกันว่า “เซลล์” แล้วบรรดาเซลล์เหล่านั้น ก็มา
ประชุมรวมกันเป็นรูปร่างของคนและสัตว์ขึ้น ซึ่งหน่วยชีวิตเล็กๆ เหล่านั้นก็มีการเจริญเติบโต และ
แตกสลายไป แล้วเกิดของใหม่ข้ึนแทนที่อยู่ตลอดเวลา ล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอน (2) 
ทุกขัง ได้แก่ “สภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้” ทุกขัง ในที่นี้มิได้หมายความแต่เพียงว่า เป็นความ
ทุกข์กายทุกข์ใจเท่านั้น แต่การทุกข์กายทุกข์ใจก็เป็นลักษณะส่วนหนึ่งของทุกขัง ในที่นี้ สรพสิ่ง
ทั้งหลายอันเป็นสังขารธรรม เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็ไม่อาจที่จะทรงตัว ตั้งมั่นทนทานอยู่ในสภาพนั้นๆ ได้
ตลอดไป แต่จะต้องเปลี่ยนแปลงไป เพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้น เมื่อได้เกิดมาเป็นเด็ก จะให้ทรง
สภาพเป็นเด็กๆ เช่นนั้นตลอดไปหาได้ไม่ จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นหนุ่มและสาว แล้วก็เฒ่าแก่จนใน
ที่สุดก็ต้องตายไป แม้แต่ขันธ์ที่เป็นนามธรรม อันได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็ไม่มี
สภาพทรงตัวเช่นเดียวกัน เช่น ขันธ์ที่เรียกว่า เวทนา อันได้แก่ ความสุขกาย สุขใจ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ 
และไม่สุขไม่ทุกข์ ซึ่งเมื่อมีอารมณ์อย่างใดดังกล่าวเกิดข้ึนแล้ว จะให้ทรงอารมณ์เช่นนั้นตลอดไป ย่อม
เป็นไปไม่ได้ นานไป อารมณ์เช่นนั้น หรือเวทนาเช่นนั้น ก็ค่อยๆ จางไป แล้วเกิดอารมณ์ใหม่ชนิดอ่ืน
ขึ้นมาแทน ซึ่งเป็นลักษณะของการทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ (3) อนัตตา ได้แก่ “ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่
ตน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่สิ่งของ” โดยสรรพสิ่งทั้งหลาย อันเนื่องมาจากการปรุงแต่ง ไม่ว่าจะ
เป็น “รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ” ล้วนแต่เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เช่น รูปขันธ์ ย่อม
ประกอบขึ้นด้วยแร่ธาตุต่างๆ มาประชุมรวมกันเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งพระท่านรวมเรียกหยาบๆ ว่า เป็น
ธาตุ 4 มาประชุมรวมกัน โดยส่วนที่เป็นของแข็ง มีความหนักแน่น เช่น เนื้อ กระดูก ฯลฯ เรียกว่า 
ธาตุดิน ส่วนที่เป็นของเหลว เช่น น้ าเลือด น้ าเหลือง น้ าลาย น้ าดี น้ าปัสสาวะ น้ าไขข้อ น้ ามูก 
น้ าลาย ฯลฯ รวมเรียกว่า ธาตุน้ า ส่วนสิ่งที่ให้พลังงาน และอุณหภูมิในร่างกาย เช่น ความร้อน ความ
เย็น เรียกว่า ธาตุไฟ ส่วนธรรมชาติที่ท าให้เกิดความเคลื่อนไหว ความตั้งมั่น ความเคร่ง ความตึง 
และบรรดาสิ่งเคลื่อนไหวไปมา ในร่างกายเรียกว่า ธาตุลม (โดยธาตุ 4 ดังกล่าวนี้ มิได้มีความหมาย
อย่างเดียวกับค าว่า “ธาตุ” อันหมายถึงแร่ธาตุในทางวิทยาศาสตร์) ธาตุ 4 หยาบๆ เหล่านี้ได้มา
ประชุมรวมกันขึ้น เป็นรูปกายของคน สัตว์ และสรรพสิ่งทั้งหลายเพียงชั่วคราวเท่านั้น เมื่อนานไปก็
ย่อมเปลี่ยนแปลง แล้วแตกสลาย กลับคืนไปสู่สภาพเดิม โดยส่วนที่เป็นดิน ก็กลับไปสู่ดิน ส่วนที่เป็น
น้ า ก็กลับไปสู่น้ า ส่วนที่เป็นไฟ ก็กลับไปสู่ไฟ ส่วนที่เป็นลม ก็กลับไปสู่ความเป็นลม ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน
ของคนและสัตว์ที่ไหนแต่อย่างใด จึงไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่น รูปกายนี้ว่าเป็นตัวเราของเรา ให้เป็นที่พ่ึง
อันถาวรได้ เพ่ือเป็นการเน้นย้ าความส าคัญยิ่งของการท าจิตตภาวนา ผู้เขียนขอยกค ากล่าวของ
อาจารย์ฝุายวิปัสสนาซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไว้ดังนี้ 

หลวงปูุมั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์ใหญ่ฝุายวิปัสสนากรรมฐานได้กล่าวถึงเรื่องการภานาว่า  
“การภาวนา คือการอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผล อรรถธรรม รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองและสิ่ง
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ทั้งหลาย ไม่ให้จิตผาดโผนโลดเต้นแบบไม่มีฝั่งมีฝา ยึดการภาวนาเป็นรั้วกั้นความคิดฟูุงของใจให้อยู่
ในเหตุผล อันจะเป็นทางแห่งความสงบสุขใจ ที่ยังมิได้รับการอบรมจากการภาวนา” 

 พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) กล่าวถึงเรื่องการภาวนาว่า “การ
ท าจิตตภาวนาเป็นการเรียนเรื่องตัวเอง พิสูจน์ตัวเองโดยถูกทางไม่มีที่ต าหนิ เพราะเรื่องทั้งมวลอยู่ที่
ใจและเกิดจากใจก่อน จะเป็นเรื่องราวออกไปกว้างแคบหรือใกล้ไกลเพียงไร มีใจเป็นต้นเหตุที่พาให้
เป็นไป ใจจึงเป็นเหมือนโรงงานผลิตสิ่งต่างๆ ออกมา ดี ชั่ว สุข ทุกข์ทั้งหลาย ล้วนแต่ใจเป็นผู้คิด
ผู้ผลิตออกมาทั้งสิ้น การภาวนาจึงเป็นวิธีการเรียนเรื่องดี ชั่ว สุข ทุกข์ของตัว ลงว่าได้เรียนแล้วต้องรู้
ต้องเข้าใจ คือใจฟูุงซ่านวุ่นวายก็เรียนให้รู้ว่าเป็นเพราะเหตุไร มีอะไรเป็นสาเหตุพาให้เป็นไป จนรู้
สาเหตุของใจที่พาให้เป็นต่างๆ และเรียนวิธีแก้ไขว่าจะควรแก้ไขด้วยวิธีใด ใจจึงจะปล่อยวางสิ่งไม่ดี
นั้นๆ ด้วยความหมดกังวลเยื่อใย เมื่อเรียนและรู้ทั้งสองวิธี คือ รู้ทั้งความไม่ดีและความดีว่ามีสาเหตุ
พาให้เกิดแล้ว เรื่องทั้งหลายก็ค่อยสงบไปและสงบไปจนเห็นได้ชัดภายในใจดวงเคยก่อเรื่อง ต่อไปใจก็
สงบลงเองโดยไม่จ าเป็นกับอะไรภายนอกพาให้สงบ เมื่อเหตุก่อกวนสงบลงด้วยอุบายวิธีของการ
ภาวนา ผลคือความสงบสุขก็เกิดข้ึนมาเอง”  

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก พระองค์องค์ที่ 19 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ ตรัสถึงเรื่องการภาวนาว่า “การปฏิบัติพระพุทธศาสนานั้น ตามที่ได้ทราบกันอยู่
แล้ว ว่าเมื่อกล่าวโดยย่อก็ปฏิบัติในไตรสิกขา อันได้แก่ สีลสิกขา จิตตสิกขาคือสมาธิ และปัญญา
สิกขา เพ่ือผลคือวิมุติความหลุดพ้น ฉะนั้น การปฏิบัติอบรมจิต ซึ่งเรียกตามภาษาบาลีว่าจิตตภาวนา 
ก็หมายถึงการอบรมในจิตตสิกขา และปัญญาสิกขา หรือสมาธิคือปัญญานั้นเอง หรือเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่าสมถะวิปัสสนาแล้วที่นี้จะพูดค าว่าจิตตภาวนากันก่อน การท าจิตให้เจริญ เรียกว่า จิตตภาวนา 
มีพุทธภาษิตกล่าวไว้ชัด ว่าจิตนี้ตามธรรมชาติเป็นประภัสสร จิตประภัสสรเรืองแสงเรืองรัศมีไม่มีเศร้า
หมอง ไม่มีความทุกข์ จิตตามธรรมชาติเป็นประภัสสร แต่ว่ามาเศร้าหมองเพราะอุปกิเลศเกิดขึ้นมา
ในจิตมันก็เศร้าหมองไปพักหนึ่ง จนกว่าอุปกิเลศนั้นจะดับไปตามเหตุตามปัจจัย เมื่ออุปกิเลศไม่เข้า
มา จิตนี้กป็ระภัสสรคือผ่องแผ้ว ผู้ใดรู้ความจริงข้อนี้ จิตตภาวนาจะมีแก่ผู้นั้น ผู้ใดไม่รู้ความจริงข้อนี้ 
จิตตภาวนาจะไม่มีแก่ผู้นั้น” 

สรุปว่า การเจริญจิตตภาวนาทางพระพุทธศาสนาคือการหมั่นฝึกฝนอบรมจิตตภาวนาให้มี
ความพร้อมต่อการใช้งานในทุกด้านให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เพ่ือความพ้นทุกข์ในวัฏสงสารและเพ่ือ
ความร่มเย็นแห่งจิตใจในปัจจุบันชาติ 
ประวัติพระโสภณวิสุทธิคุณ (บุญเพ็ง กปฺปโก) 

พระโสภณวิสุทธิคุณ (บุญเพ็ง กปฺปโก) ท่านมีนามก่อนอุปสมบทว่า บุญเพ็ง เหล่าหงษา ถือ
ก าเนิดจากโยมบิดาคือนายเอ่ียม โยมมารดาคือนางคง ในวันมาฆบูชา ปีมะโรง จ.ศ.1290 ซึ่งตรงกับ
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2471 ที่บ้านบัวบาน ต าบลกู่ทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม มีพ่ีน้องร่วมท้อง 7 คน หลังจากเรียนจบชั้นประถมปีที่ 4 ท่านได้ช่วยบิดามารดาท าไร่ 
นา ตามวิถีชีวิตชาวชนบทหลวงปูทุ่านมีความตั้งใจอยากจะบวชเป็นพระแทนการสร้างครอบครัว ก็คง
เป็นเพราะท่านเกิดมาในตระกูลที่ฝักใฝุในทางศีลธรรม ประกอบกับพ่ีชายของท่านคือ พระครูศีลสาร
วิมล (ล้วน สีลราโม) ก็ได้บรรพชาตั้งแต่ท่านท่านยังเป็นเด็ก จนได้เป็นพระกรรมฐานผู้มีชื่อเสียงเป็นที่
เลื่อมใสศรัทธาของพุทธบริษัทอย่างกว้างขวาง ท่านอุปสมบทเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2492 ที่วัดศรี
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จันทร  ์(ธรรมยุต) จังหวัดขอนแก่น โดยมี พระพิศาลสารคุณ เป็นพระอุปัชฌายะ พระครูคัมภีร-นิเทศ 
เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาสุพจน์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายา "กปฺปโก" ซึ่งแปลว่า 
"ผู้ส าเร็จ" เมื่ออุปสมบทแล้วได้จ าพรรษาที่วัดเทพนิมิต บ้านบัวบาน เป็นเวลา 2 ปี ในระหว่างนั้น 
โยมบิดาได้ปุวย และเสียชีวิต ในปีพุทธศักราช 2493 หลังจากจัดการฌาปนกิจศพโยมบิดาเรียบร้อย
แล้ว ท่านจึงได้เดินทางมาศึกษาปริยัติธรรม และพ านักยังวัดสุทธจินดา อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา จนถึงเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2494 โยมมารดาเสียชีวิต ท่านจึงเดินทางกลับมายัง
วัดปุาวิเวกธรรม เพ่ือจัดการงานศพของโยมมารดา และท่านก็ไม่กลับไปศึกษาปริยัติธรรมอีก 
ขณะนั้นท่านได้วิทยฐานะเป็น นักธรรมโท 

จนกระทั่ง ปีพุทธศักราช 2502 หลวงปูุสิม พุทธาจาโร ซึ่งขณะนั้น ด ารงต าแหน่ง 
เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมายังจังหวัด
ขอนแก่นและแวะเยี่ยมพระครูศีลสารวิมล ท่านจึงได้มีโอกาสฟังธรรมจากหลวงปูุสิม เป็นเหตุให้ท่าน
มีโอกาสเข้าใจในเรื่องการภาวนาที่ลึกซึ้งมากขึ้น และหลวงปูุสิมได้ชวนท่านให้ไปอยู่เชียงใหม่ด้วยกัน 
หลังจากหลวงปูุสิมเดินทางกลับไปแล้ว ท่านจึงตัดสินใจเดินทางติดตามไปโดยล าพัง ท่านเล่าว่าท่าน
ขึ้นรถไฟเข้ากรุงเทพมหานคร ไปแวะพักค้างคืนที่วัดบรมนิวาส เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แล้วนั่งรถไฟ
ต่อไปถึงเชียงใหม่เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2503 และได้รับการฝึกหัดอบรมกรรมฐานจาก
หลวงปูุสิมพร้อมทั้งได้ติดตามหลวงปูุสิมไปธุดงค์กรรมฐานที่ภูกระดึง จังหวัดเลย ซึ่งในสมัยนั้นยังเป็น
ปุาที่มีสัตว์ร้ายอยู่มาก แต่หลวงปูุสิมก็น าท่านบุกปุาฝุาดงไปเพ่ือแสวงหาโมกขธรรม โดยอาศัยความ
สงบของจิตและ "พุทโธ" เป็นเครื่องต่อสู้กับความทุรกันดาร และสัตว์ร้ายนานาชนิด 

ต่อมาท่านได้มีโอกาสไปศึกษาธรรมะกับ หลวงปูุตื้อ อจลธมฺโม ที่อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ และได้สั่งสมความรู้และไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาธรรมะจากหลวงปูุตื้อ ยามว่าง
ท่านจะเล่าให้บรรดาสานุศิษย์ฟังถึงความสงบเย็น ความมุ่งมั่น อดทน ความกล้าหาญ เมตตา และ
เสียสละของหลวงปูุสิม และปฏิภาณ ไหวพริบ อิทธิฤทธิ์ของหลวงปูุตื้อ ซึ่งท่านท่านรับมาปฏิบัติจน
เท่าทุกวันนี้ 

ปีพุทธศักราช 2507 ท่านได้ไปจ าพรรษาที่วัดค าหวายยาง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
เป็นเวลา 2 ปี เพ่ือไปวิเวกภาวนา เนื่องจากวัดค าหวายยางเป็นวัดที่มีความทุรกันดาร และขึ้นชื่อ
เรื่องผีดุ ที่วัดนี้ท่านก็ได้อบรมภาวนาให้ลูกศิษย์หลายคนให้ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งและบาง
คนยังใช้พลังจิตช่วยเหลือผู้คนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ มาจนปัจจุบัน ในด้านการแสดงพระธรรม
เทศนาอบรมพุทธบริษัท ท่านท่านพัฒนาเทคนิคเฉพาะตัวของท่านตั้งแต่ครั้งบวชใหม่ ๆ ซึ่งยังมีความ
ประหม่าอยู่มาก แต่ก็ต้องเทศน์ตามโอกาสและประเพณีอย่างไรก็ตามจากไหวพริบปฏิภาณของท่าน 
และจากการฟังเทศน์ของครูบาอาจารย์ในสมัยนั้น ซึ่งแสดงตามงานต่าง ๆ เกือบทุกคืน นอกจากนี้
พระพ่ีชาย คือ พระครูศีลสารวิมล (ล้วน สีลราโม) ก็เป็นนักเทศน์ที่มีส านวนโวหารไพเราะ จับใจ 
ญาติโยมเป็นอันมาก รวมทั้งจากการติดตามรับฟังการแสดงธรรม และการแก้ปัญหาธรรมะของครูบา
อาจารย์ มี หลวงปูุสิม และหลวงปูุตื้อ เป็นอาทิ ท าให้ท่านท่านมีความเป็นเลิศในการเป็นนักเทศน์ 
อีกประการหนึ่ง 

ปีพุทธศักราช 2510 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) ได้นิมนต์ท่านให้มา 
จ าพรรษาท่ีวัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน และได้มอบหมายหน้าที่ให้อบรมจิตตภาวนาให้แก่ญาติโยม
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พุทธบริษัททางด้านนี้สลับกับที่วัด อโศการามเป็นเวลาเกือบ 10 พรรษา โดยส่วนใหญ่จะจ าพรรษาที่
วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน ดังนั้นเมื่อท่านพูดถึงสองวัดนี้ ท่านจึงพูดว่าเป็นวัดของท่านด้วย
ความคุ้นเคยอย่างยิ่งกับพระเณรและอุบาสกอุบาสิกาผู้ไฝุธรรม 

หลังจากสมเด็จพระมหาธีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) มรณภาพในปีพุทธศักราช 2517 และเสร็จ
งานศพในราวเดือนพฤษภาคม 2518 แล้วท่านจึงได้เดินทางกลับไปจ าพรรษาที่วัดปุาวิเวกธรรม 
จังหวัดขอนแก่นอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากพระพ่ีชายของท่าน (พระครูศีลสารวิมล) อาพาธและลาออก
จากการเป็นเจ้าอาวาส หลวงปูุได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดปุาวิเวกธรรม เมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม 2518 ขณะที่ท่านมีอายุได้ 48 ปี และได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นที่พระครูวิเวกวัฒนาทร 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2524 อายุ 54 ปี และวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ได้รับเลื่อนสมณเป็น
พระราชาคณะชั้นสามัญ ฝุายวิปัสสนาธุระที่ "พระโสภณวิสุทธิคุณ" ส่งผลให้ท่านเป็นที่เคารพศรัทธา
และปลื้มปิติของบรรดาศิษยานุศิษย์เป็นอย่างยิ่ง ที่วัดปุาวิเวกธรรม ท่านยังคงอบรมภาวนาให้แก่พระ
เณร ตลอดจนบุคคลทั่วไปทุกค่ าคืน ตั้งแต่ 2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม และสนทนาตอบปัญหาจนถึงสี่ทุ่มเศษ กุฎิ
ของท่านสร้างให้มีห้องโถงส าหรับการนี้โดยเฉพาะ ปัจจุบันแต่ละคืนจะมีคนมานั่งเต็มจนล้น ลูกศิษย์
ของท่านมีความหลากหลาย ตั้งแต่ข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่ นักธุรกิจ นักการธนาคาร อาจารย์
มหาวิทยาลัย คนท างานหาเช้ากินค่ า และคนไม่มีงานท า มีอายุตั้งแต่ 10 ขวบ ถึง 70 ปี แต่ท่านให้
ความสนใจลูกศิษย์เสมอกัน ใครภาวนาได้ดี  และท่านสามารถช่วยให้ดียิ่งขึ้นได้ ท่านก็จะให้ความ
สนใจเป็นพิเศษและในห้องภาวนา พวกเราไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ คนที่ปวดขา เจ็บไข้ได้ปุวยหรือมี
ปัญหาบางประการ ท่านก็จะให้คนที่ภาวนาได้และใช้พลังจิตได้ดีช่วยเหลือกัน แต่พวกเราก็หลีกเลี่ยง
ที่จะไปแสดงภายนอกสถานที่ที่เรารวมตัวกัน ท่านสอนให้พวกเรารู้จักใช้พลังจิตในการช่วยเหลือผู้อ่ืน
ได้ตามกาลโอกาสอันเหมาะสม บางคนอาจบอกว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง พวกเราแต่ละคนโดยเฉพาะ
พวกท่ีมีต าแหน่งหน้าที่การงาน และสถานภาพทางสังคมในระดับสูงก็จะอายไม่อยากให้ใครรับทราบ 
และเกรงว่าจะถูกรบกวนมาก จงึไม่ค่อยยอมใช้ประโยชน์จากพลังจิต  

ในเรื่องของการพิจารณาหรือการวิปัสสนา ก็เช่นกัน ท่านท่านไม่ใช้หลักการวิปัสสนาก่อนที่
จะให้จิตมีความสงบเต็มที่ ท่านจะฝึกให้พวกเราท าความสงบให้เกิดความคล่องตัว เกิดความช านิ
ช านาญในการเข้าการออกเพ่ือเป็นฐานของวิปัสสนา เมื่อลูกศิษย์คนใดเดินจิตให้เกิดความสงบจน
ช านาญในการรู้ การเห็นแล้ว หากยังดื่มด่ าสุขสมอยู่กับความสงบนานจนเกินไปท่านก็จะเตือนให้พา
จิตท างาน แต่แนววิปัสสนาที่ท่านสอน ท่านไม่ให้พิจารณาไปตามกระแสธรรมที่เกิดจากการอ่านหรือ
การฟัง แต่ท่านให้ค้นไปในจิต หากิเลส อาสวะที่หมักดองอยู่และช าระสะสางตามแต่ละคนไป โดยใช้
ปัญญาในขั้นสูง ซึ่งถ้าจิตยังไม่ม่ันคงแล้วก็ไม่อาจท าได้ง่ายๆ ถ้าฝืนท าไปก็อาจเป็นผลเสียได้ 

ในการอบรมภาวนาส าหรับฆราวาส ท่านจะเน้นให้ด าเนินความสงบเพ่ือความสุขสบายใน
ความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน บางคนปวดศีรษะเนื่องจากความเครียด หรือไมเกรน บางคนวุ่นวาย
กับปัญหาเศรษฐกิจ บางคนวุ่นวายกับปัญหาส่วนตัว บางคนประสบปัญหาในการท างาน บางคนถึง
ขนาดสติไม่ค่อยจะดี เมื่อมารับการอบรมภาวนาจากท่านปัญหาต่างๆ แม้ยังคงอยู่ แต่ด้วยจิตที่ได้รับ
ความสุขสงบเข้าไปแทนที่ ท่านเหล่านั้นก็มีความพร้อมในการต่อสู้ และรับกับสภาพปัญหาได้ ศีรษะที่
เคยปวด หนักทึบก็โล่งไปหมด และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น ท่านไม่เคย
บังคับให้ถือศีล นุ่งขาวห่มขาว หรือควบคุมกริยาความประพฤติต่างๆ แต่เมื่อจิตสู่ความสงบแล้ว ท่าน
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เหล่านั้นก็เห็นผลเสียของการด ารงตนนอกกรอบศีลธรรมประเพณี และค่อยๆ ปรับปรุงตนเองไป 
ทีละน้อย การต าหนิลงโทษผู้อื่นก็ค่อยลดน้อยลงไปเพราะท่านสอนให้ "โอปนยิโก" คือ น้อมเข้าหาตัว 
เมื่อเห็นกิเลส เห็นผิดของตนเอง เขาก็ค่อยปรับปรุงตนเองให้ถูกต้อง และเมื่อผู้อ่ืนท าผิดก็คิดได้ว่าเรา
ก็เคยผิดเช่นนี้ ก็เลยให้อภัยกันไปได้ ศีลธรรม เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ก็เกิดขึ้นไปโดยอัตโนมัติ 
เป็นศีลแท้และธรรมแท้ที่เกิดขึ้นในใจ 
การปฏิบัติจิตตภาวนาโดยใช้สติเป็นฐาน 

พระโสภณวิสุทธิคุณ (บุญเพ็ง  กปฺปโก) ท่านได้รับการฝึกฝนกรรมฐานจากหลายส านักซึ่ง 
แต่ละส านักล้วนเป็นสายตรงที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงปูุมั่น ภูริทตฺโต ผู้เป็นอาจารย์ฝุาย
วิปัสสนากรรมฐาน ดังนั้นค าสอนหรือแนวเทศนาของหลวงปูุจึงมีความเฉียบคม เรียบง่าย ปฏิบัติได้
ทันที ผู้เขียนจึงน าบางส่วนของเทศนาขององค์หลวงปูุท่านซึ่งส าคัญและเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ไม่ยาก 
ส าหรับการปฏิบัติจิตตภาวนา ดังนี้  

“การปฏิบัติพระพุทธศาสนานั้น ตามที่ได้ทราบกันอยู่แล้ว ว่าเมื่อกล่าวโดยย่อก็ปฏิบัติใน
ไตรสิกขา อันได้แก่ สีลสิกขา จิตตสิกขาคือสมาธิ และปัญญาสิกขา เพ่ือผลคือวิมุติความหลุดพ้น 
ฉะนั้น การปฏิบัติอบรมจิต ซึ่งเรียกตามภาษาบาลีว่าจิตตภาวนา ก็หมายถึงการอบรมในจิตตสิกขา 
และปัญญาสิกขา หรือสมาธิคือปัญญานั้นเอง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสมถะวิปัสสนา สติ คือ ความ
ระลึกได้ สัมปชัญญะ ก็คือความรู้ตัว สติมันอยู่ตรงไหนล่ะและอะไรเป็นสติ และสติมันอยู่ที่ไหน ที่ตั้ง
ของสติมันอยู่ตรงไหนและมันงอกออกจากไหน ก็สติมันก็งอกออกจากใจ และมันก็อยู่ที่หัวใจเป็นต้น
ของสติสัมปชัญญะก็ออกจากหัวใจ มันก็อยู่ในใจ มันไม่ได้ไปอยู่นอกจากใจ สติก็ดี สัมปชัญญะก็ดี 
ปัญญาก็ดี แล้วเราจะเอาสติที่ เราว่าพากันไปฝึกสตินั่นน่ะ แล้วจะเอาสติไปใช้เวลาไหน เอา
สัมปชัญญะไปใช้เวลาไหน ถ้าเราไม่ใช่ในเวลาที่เรานั่งภาวนา สติมันก็งอกออกจากจิต จิตมันมีสติ 
สัมปชัญญะมันก็งอกออกจากจิต ก็จิตมันมีสติสัมปชัญญะ รวมความได้แล้วก็คือ ตัวของเรา มันมีอยู่
ในตัวเราเอง มันไม่ใช่ของที่อยู่นอก ก็เอาสติของตัวเองอันที่มันเกิดขึ้นจากหัวใจตัวเอง ก็เอามาระงับ
หัวใจตัวเอง สัมปชัญญะก็ออกจากหัวใจตัวเอง ก็เอามันมารู้หัวใจตัวเอง ก็หมายความว่าของที่อยู่ใน
ตัวเอง แล้วก็เอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเอง นั้นล่ะเรียกว่า พระธรรม เราต้องใช้ให้มันเป็น 
เราศึกษามาแล้วเราก็เรียนมาแล้ว จะเอามาใช้แต่เฉพาะเวลาก่อนจะท า ก่อนพูด ก่อนคิด นั่นใครล่ะ
ใช้มันได”้ 
วิเคราะห์เทศนาของพระโสภณวิสุทธิคุณ (บุญเพ็ง  กปฺปโก) 
 1. ด้านกาย วาจา ท่านเน้นว่า เบื้องต้นแห่งการปฏิบัติจิตภาวนาให้ท ากาย วาจาให้มีสติ มี
ความสงบเพื่อความพร้อมที่จะปฏิบัติธรรม พร้อมที่จะรับสิ่งที่ดีงามเข้ามาพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นซึ่งสอด
กับหลักการในสติสูตร พระสูตรว่าด้วยสติ ว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! ก็ภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างไร? ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็น กายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงก าจัดอภิชฌา และ
โทมนัสในโลกเสียได้” จะเห็นได้ว่าเทศนาของหลวงปูุนั้นไม่ได้ขัดต่อหลักการของการปฏิบัติที่เป็นทาง
สายกลาง  ตรงข้ามกับง่ายต่อการน าไปปฏิบัติให้เกิดมรรคผล  
 2. ด้านจิตท่านเน้นให้ฝึกจิตกับสติที่มันอยู่ด้วยกันอยู่ในใจเรา ฝึกให้ดีมีสัมปชัญญะแล้วเอา
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน สอดคล้องกับพุทธภาษิตท่ีว่า  

ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน ยตฺถ กามนิปาติโน 
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จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ จิตฺต  ทนฺต  สุขาวห  
การฝึกจิตที่ข่มยาก ที่เบา มักตกใปในอารมณ์ท่ีน่าใคร่ เป็นความดี 

(เพราะว่า) จิตที่ฝึกแล้ว น าสุขมาให้ 
การฝึกจิตเป็นข้อปฏิบัติส าคัญในพระพุทธศาสนา เพราะธรรมชาติจิตใจเป็นสิ่งที่ข่มได้ยาก 

เบา และมักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่ อาการของจิตดังกล่าวหากปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติก็จะเป็น
อันตรายต่อผู้เป็นเจ้าของ เนื่องจากจะชักพาไปสู่ความเสื่อมเสียได้ ฉะนั้น จึงต้องฝึกจิตให้อยู่ใน
อ านาจ กล่าวคือให้สามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้ ไม่เกิดความยินดีหรือยินร้ายในเวลาประสบ
กับอิฏฐารมณ์ และอนิฏฐารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน อนึ่ง การฝึกจิตส าหรับผู้เจริญกัมมัฏฐาน
ท่านต้องการให้เกิดสมาธิและเกิดปัญญา ผู้ฝึกจิตดีแล้วจะไม่ถูกนิวรณ์ 5 ครอบง าและสามารถจะรู้จัก
ความจริงในกองสังขารได้ ประโยชน์ที่ผู้ฝึกจิตแล้วจะได้รับที่ส าคัญอีกอันหนึ่งก็คือ ความสุข แต่
ความสุขของผู้ฝึกจิตได้แล้วนั้นมีลักษณะเป็นนามธรรม เกิดกับจิตใจท าให้จิตใจเย็น สงบ ไม่ฟูุงซ่าน ผู้
ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเท่านั้น จะสามารถสัมผัสความรู้สึกนั้นได้ 
บทส่งท้าย  

พระโสภณวิสุทธิคุณ (บุญเพ็ง  กปฺปโก) เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ฝุายวิปัสสนากรรมฐานที่มี
วัตรปฏิบัติอันงดงาม เป็นที่เคารพ เลื่อมใสศรัทธาทั้งฝุายบรรพชิตและประชาชนทั่วไปที่ได้พบเห็น
หรือได้ฟังกิตติศัพท์เหล่านั้น จากบุคคลหรือสื่อต่างๆ ที่มีอยู่ในยุคปัจจุบัน ค าสอนหรือแนวเทศนา
ของท่านนั้นส่งตรงไปที่เรื่อง จิตตภาวนาในพุทธศาสนาเป็นหลัก เพราะเป็นการพัฒนาจิตให้มี
คุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพจิตดีซึ่งจะเป็นบาทฐานต่อไปในการพัฒนาขั้นสูง คือปัญญาภาวนา 
การฝึกจิตก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในระดับร่างกายพฤติกรรมและความสัมพันธ์ตลอดจนถึง
สภาพจิต และทัศนคติในการมองโลกและชีวิต แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว
เพราะถ้าไม่ได้ฝึกเป็นประจ าหรือมีสิ่งเข้ามากระทบกระทั่งที่มากภาวะจิตที่ดีงามเหล่านี้ก็สามารถ
เสื่อมได้การฝึกจิตนั้นยังไม่สามารถท าให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจธรรมชาติได้อย่างถ่องแท้เป็นเพียง
แค่ฝึกเพ่ือให้เกิดสภาพที่ดีงาม และจิตใจที่มีสมรรถภาพสูงเท่านั้น ดังนั้นหากฝึกแล้วแต่เอาไปใช้
ในทางท่ีผิดก็อาจก่อให้เกิดโทษได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นกระบวนการฝึกในทางพุทธศาสนาจึงต้องมีการ
ฝึกพัฒนาปัญญาเข้ามาควบคู่ต่อจากการฝึกจิต เป็นการน าเอาจิตที่มีศักยภาพสูงนี้ไปใช้ในการพัฒนา
ปัญญาเพ่ือก าจัดสิ่งที่ไม่ดีงามในจิตใจอย่างถาวร จิตตภาวนามีวิธีการฝึกอยู่หลายวิธีเพ่ือให้เหมาะสม
กับบุคคลแต่ละประเภทซึ่งถ้าน าไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องจะช่วยส่งเสริมภาวะที่ดีงามที่มีอยู่ และ
ชว่ยลดภาวะที่ไม่ดีงามที่เป็นอยู่ได้ช่วยแก้ลักษณะนิสัยและพ้ืนจิตที่ไม่ดีงามให้ดีงามขึ้นมา ช่วยก าจัด
สภาพที่ไม่ดีในจิตใจที่เป็นอยู่ ท าให้เป็นจิตใจที่นุ่มนวลเหมาะแก่การใช้งาน ซึ่งเมื่อจิตมีสภาพเหมาะ
แก่การใช้งานเช่นนี้แล้วเราสามารถน าไปใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่สังคมและส่วนรวม ใช้ใน
การท าหน้าที่การงาน หรือในข้ันสูงคือใช้ในการก าจัดกิเลสในจิตใจเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีงามแห่งจิตใจอย่างถาวรต่อไป 
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