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ต่อแต่นี้ไป ให้ญาติโยมตั้งใจ กำหนดจิตของเราให้มี
ความสงบ จะกำหนดสติของเรา รู้อยู่ท่ีลมหายใจเข้า ลมหายใจ
ออก พร้อมทั ้งพุทโธ เป็นการเจร ิญในสติความระลึกร ู ้
และก็เป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน เป็นอานาปานสติกรรมฐาน
ด้วย

เพราะเมื่อพวกเรานั้น มาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้น ก็
เพ่ือท่ีจะศึกษา เพ่ือท่ีจะพัฒนาจิตของเราน้ันให้มีความก้าวหน้า
ว่าเรามาภาวนาเพื่อจะยกจิตยกใจของเรานั้นให้สูงขึ้น ดีขึ้น
เราจะทำจติใจของเราใหสู้งขึน้ ดขีึน้

ในเบื้องต้น ที่พวกเรามีศรัทธา มีความเชื่อ มีความ
เลื่อมใส ในองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่
พระองค์เป็น สตฺถาเทวมนุสฺสานํ เป็นครูผู้สอนของเทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย กว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละ
พระองค์จะได้มาตรัสรู้ จะได้มาบรรลุธรรม เพื่อยังประโยชน์
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สุขให้เกิดแก่มหาชน พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์นั้น ไม่ได้เกิด
ได้ง่ายเลย

เมื่อพวกเราได้มีโอกาสและได้มาพบพระพุทธศาสนา
ซึ่งพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ได้หมุนพระธรรมจักร เมื่อ
สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้ว ได้เทศนาครั้งแรก ท่านพระอัญญา
โกณฑัญญะ ได้มีดวงตาเห็นธรรม พระธรรมจักร จักรแห่ง
ธรรมนัน้ กย็ังไดห้มนุมาจนถงึปจัจุบันนี้ ซ่ึงพระสงฆส์าวกของ
พระพุทธเจ้าของเรา คือพระเดชพระคณุหลวงปู่ชา ได้ประพฤติ
ปฏิบัติตามแนวทางคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า จนได้มีความเข้าใจ หรือมีความบรรลุซึ่ง
ธรรมะ และไดว้างรากฐานวดัหนองปา่พงนี้ไว้ จนเกดิสานศุิษย์
ครูบาอาจารย์ พระเถรานุเถระจำนวนมาก

เมื่อพวกเรานั้นได้มีโอกาส ยังมีลมหายใจ มีความ
ศรัทธาพร้อม ทุกๆ ปี เราก็มาระลึกถึงในคุณของหลวงปู่ชา
ของเรา โดยการปฏิบัติบูชา การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ
การบำเพ็ญเพียรทางจิต คือ การพัฒนาจิตของเราน้ีให้สูงข้ึนไป
เพราะว่าจิตน้ี ถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัด ไม่ได้พัฒนาแล้ว ย่อมจะ
ไหลไปสู่อารมณ์ทั้งหลาย และเมื่อสตินั ้นไม่มีความตั้งมั่น
สมาธิก็ไม่แน่นอน จิตก็ย่อมจะวิ่งไหลไปกับอารมณ์ ไปสู่
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อารมณแ์หง่ความยนิด ีความยนิร้าย ไปสู่ในอารมณข์องความ
ง่วงเหงาหาวนอน ความฟุ้งซ่าน ความพยาบาท ความลังเลสงสัย
ซึ่งนิวรณ์ธรรมทั้ง 5 เป็นเครื่องกางกั้นดวงจิตดวงใจของเรา
ไม่ให้พบกับความดี ไม่ให้พบกับกุศลธรรม ไม่ให้พบเห็นธรรมะ

แต่เมื ่อพวกเรามาฝึกจิต  พยายามทำความเพียร
พยายามทีจ่ะมาเจรญิสต ิคอื การยนื การเดนิ การนัง่ การนอน
ดื่ม ทำ พูด คิด ก็มีสติ มีความระลึกรู้ หรือเราจะกำหนดคำ
บริกรรมว่าพุทโธ ธัมโม สังโฆ กำกับใจของเราไว้ เราจะยืน
ก็ตาม เราจะเดนิ เราจะนัง่ เราจะนอน เรากก็ำหนดคำบรกิรรม
พุทโธ เอาไว้ในใจ กำกับใจที่มันมีความคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆ
นานา ในอารมณ์ที่เป็นอดีต ในอารมณ์ที่เป็นอนาคต มันจะ
ปรุงแต่งไปตลอดเวลา

ถ้าเราไม่มีกรรมฐานมาควบคุมจิตใจของเราไว้ จะให้
ใจของเรานัน้มีความสงบ มีความนิง่ ก็จะเปน็ไปไดย้าก ใจย่อม
จะคิดนึกไปในอารมณ์ทั้งหลาย เป็นปกติอยู่อย่างนี้ แต่เมื่อ
พวกเรานั้นพยายามมาฝึกสติ กำหนดสติของเรา โดยมีคำ
บริกรรมกำกับใจเสมอ จิตใจของเรานั้นจะค่อยๆ สงบขึ้นมา
จากจติทีเ่คยฟุง้ซ่าน จากจติทีเ่คยนัง่สมาธไิม่ได้ 5 นาทกีน็ั่งได้
เมื่อเรามีความอดมีความทน มีความตั้งใจ เห็นว่าจิตนี้ถ้า
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ไม่ได้ฝึกแล้ว ก็จะมีแต่ความทุกข์ เพราะว่ามีความเห็นผิด
อยู่เสมอ

ฉะน้ัน การฝึกใจ เม่ือเรามีความต้ังใจจริง ในการบำเพ็ญ
ปฏิบัติที่จะพัฒนาให้จิตของเรา มีความรู้ความเห็นในธรรมะ
เมื่อเรามฉัีนทะเชน่นัน้ กต็้องตั้งใจจรงิๆ เมื่อเราไดต้ั้งใจของเรา
เช่นน้ัน ก็ต้องทำความเพยีร ความพยายาม ตามทีพ่ระพทุธเจา้
พระองค์สอนแนวทางปฏิบัติ ว่าการที ่เราปฏิบัติที ่จะได้รู ้
จะได้เห็น ที่จะได้เข้าใจธรรมะนั้น หนทางประเสริฐก็คือศีล
สมาธ ิปัญญา หรืออริยมรรคมอีงคแ์ปด

วนันีเ้รากไ็ด้สวดมนต ์เร่ืองของทกุข ์สมุทยั นโิรธ มรรค
หรือว่าธัมมจักกัปปวัตนสูตร เราก็จะมาเรียนรู ้นั ่นเอง ว่า
ทุกข์เป็นอย่างนี ้ สมุทัยเป็นอย่างนี ้ นิโรธเป็นอย่างนี ้
การประพฤติปฏิบัติเพื่อให้จิตของเรานั้นดับความทุกข์ได้ เป็น
นิโรธ ก็เป็นอย่างนี้ นี่คือการสวด การท่อง การบ่น เป็นอุบาย
วิธีในการศึกษาในปริยัติธรรม เมื่อเราได้ท่อง ได้สวดเช่นนั้น
แล้ว เราจำได ้มีความเขา้ใจ

เมื่อเราลงมือปฏิบัติ หรือปฏิบัติธรรมะ ให้ใจของเรานี้
มีธรรมะ ว่าทุกส่ิงทุกอย่างก็เป็นธรรมะ แต่เม่ือเรานัน้ มาปฏิบัติ
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ธรรมะ คือความหมายว่า สิ่งใดที่เกิดขึ้นในจิตของเราอันเป็น
อกุศลธรรมก็พยายามละ สิ่งใดที่เป็นกุศลก็พยายามบำเพ็ญ
พยายามรักษาไว้ อกุศลที่ยังไม่เกิด ก็ไม่ให้เกิดขึ้น ก็ถือเป็น
ความเพียรที่ชอบ

แล้วสติของเรา ถ้าเราไม่ควบคุม หรือจิตของเราไม่มีสติ
ไม่มีอะไรที่จะกั้นกระแสน้ำ ไม่มีเขื ่อน ไม่มีทำนบที่จะกั้น
กระแสน้ำแล้วนั ้น น้ำย่อมจะไหลบ่าไป แต่ถ ้าเก ิดว่า
สติของเรา ไม่ม ี จิตของเราไม่ม ีสติเพียงพอนั ้น
อารมณ์ย ่อมจะไหลบ่า เข ้ามาในจิตใจของเราได้
เราจึงตั ้งสติของเรานี ้ให ้ม ีความ แน่นหนามั ่นคง
โดยการกำหนดคำบริกรรมภาวนาพุทโธนี้

เมื่อเราจะนั่งสมาธิ รู้ลมหายใจเข้า รู้ลมหายใจออก
ก็มีคำบริกรรมภาวนาพุทโธนี่กำกับใจด้วย จนคำบริกรรม
ภาวนาน้ีลดน้อยถอยลงไป ความสงบก็เกิดข้ึน จิตสงบก็เกิดข้ึน
กายเบา จิตเบา หรือบางครั้งนั้น ก็จะมีความรู้สึกว่า มีการ
รวมตัวของสติของเราในจุดใดจุดหนึ ่งของร่างกาย เช่น
ปลายจมกู เปน็ตน้ จิตมคีวามสงบ มีความแนบแนน่ เปน็สมาธิ
ความตั้งใจมัน่
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สมาธินี่แปลว่าความตั้งใจมั่น ความตั้งใจมั่นของจิต
นี่แหละ เมื่อตั้งมั่นได้ดีแล้ว เรียกว่าเป็นสมถกรรมฐาน อุบาย
วธิทีี่จะยงัจติของเราใหส้งบทั้งหลาย จะเปน็พทุโธ ธัมโม สังโฆ
เป็นลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก เป็นอานาปานสต ิเป็นมรณา
นุสสติก็ตาม เรียกว่าเป็นสมถกรรมฐาน เมื่อจิตของเรานั้นได้
อบรม ได้เป็นสมถกรรมฐาน การยนื การเดนิ การนัง่ การนอน
จิตก็สงบได้ดี เป็นสมาธิ

แล้ววปัิสสนากรรมฐาน อันเปน็กรรมฐานทีจ่ะทำใหเ้รา
นั้นมีความรู้ มีความเห็นที่ถูกต้องนั้น จะเกิดขึ้นได้อย่างไร
เม่ือจิตของเราสงบไดด้ีแล้วนัน้ เรากน็ำความสงบนั้นมาฝกึหดั
พิจารณาในเบื้องต้น พิจารณาในกายก้อนนี้ ที่จิตของเรามี
ความยดึ มีความถอื วา่นีค่อืเรา วา่นีค่อืของของเรา การยดึถอื
หรืออุปาทาน เป็นปัจจัยให้เกิดภพ เกิดชาติ เกิดชรา มรณะ
โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาสนั้น คือตัวอุปาทานนี้
จิตเมือ่มีอุปาทานในกาย เกรงวา่กายนีค้ือเรา ส่ิงนีค้ือของของ
เรา เมื่อมีเรา มีเขา ก็มีความรัก ความชัง มีความเกิดเป็นภพ
เป็นชาติ เกิดขึ้นมา เกิดทุกข์ขึ้นมา อยู่อย่างนี้เสมอ และทุกข์
นี้เองก็จะย้อนกลับมาให้เกิดชาติ เกิดภพ เกิดอุปาทาน เกิด
กเิลสตณัหา ขึน้ไปอีกจนถงึอวชิชา คอืความหลงหรอืความไมรู้่
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เมื่อเปน็เชน่นี้ ก็เปน็ปฏจิจสมุปบาทธรรม ที่หมนุไปในฝา่ยของ
กิเลส

เม่ือเราเจรญิซึง่มรรค คอื ศลี สมาธ ิปัญญา อย่างพวก
เราได้มาปฏิบัติธรรม ก็ได้มาสมาทานศีล พยายามฝึกสติ ฝึก
สมาธิของเราให้เกิดขึ ้น พยายามอบรมบ่มให้จิตของเรามี
ปัญญา เวลาเราเดินมรรค ขณะท่ีเราได้ฟังธรรมอยู่อย่างน้ีก็ตาม
ก็กำหนดลมหายใจเข้า ลมหายใจออก กำหนดสติของเราไว้ที่
ลมหายใจ มีคำบริกรรมพุทโธด้วย ก็เป็นทั้งศีล สมาธิ และก็
เป็นทั้งปัญญาอยู่พร้อมกันด้วย

แต่ว่าเป็นปัญญานั้นเป็นปัญญา     ยังอบรมจิต
ให้สงบอยู ่ เมื ่อจิตสงบแล้ว มาพิจารณาดูว ่า
กายทีเ่ราเคยมคีวามยดึม่ัน ถือม่ัน ว่ากายนีเ้ป็นเรา เป็นอย่างไร
เมื ่อเก ิดขึ ้นมาน้อย ๆ นั ้นเป็นอย่างไร เมื ่ออยู ่ในท้อง
ในครรภ์เป็นอย่างไร เมื่อเราเกิด ขึ้นมาในครั้งแรกเป็นอย่างไร
พัฒนาขึ ้นมาอย่างไรบ้าง อาศัยอะไรเป็นอยู ่
ถา้ร่างกายนีไ้มไ่ด้อาศยัอาหาร      ไมม่อีาหาร ไม่มนีำ้
ไม่มีออกซิเจน ไม่มีความร้อน ธาตุน้ีก็ต้ังอยู่ไม่ได้ ส่ิงท่ีเรา
ยดึว่าเป็นกาย หรอืกายเปน็เรา    มนักต้็องแตกสลายไป
ตามเหตุตามปัจจัย
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เม่ือเราพิจารณาอย่างน้ี ปัญญาก็เกิดข้ึนว่า ส่ิงท่ีเราเคย
ยึดว่านี้คือเรา ของเรา แต่ทำไมเราบังคับบัญชาไม่ได้ เราไม่
ต้องการซ่ึงความแก ่ความเจ็บ ความตาย ทำไมร่างกายตอ้ง แก่
เจ็บ ตายด้วย เราไม่ต้องการความแก่ เจ็บ ตาย ทำไมเราได้
ปัญญากจ็ะเกดิวา่ อันนีเ้ป็นธรรมดา เป็นธรรมชาต ิเป็นอยา่งนี้
จิตกจ็ะคลายจากอปุาทาน ความยดึม่ันถอืม่ัน ในความรูสึ้กวา่
เป็นตัวเราของเรา   เพราะว่าเมื ่อเป็นเราเราก็ต ้อง
บังคับบัญชาได้     เราไม่ต้องการความแก่   เจ็บ   ตาย
เราก็ต ้องบังคับบัญชาได้ อันนี ้ ไม่เป็นเช่นนั ้น
ร่างกายก้อนนี้เขาเป็นตามเหตุตามปัจจัย

เมื่อสติธรรม ปัญญาธรรมของเรานั้นเกิดขึ้น มีขึ้นแล้ว
โดยการสำรวม กาย วาจา เป็นศีลขึ้นมา สมาธิตั้งมั่น นิวรณ์
ธรรมทั้งหลาย อันมีความฟุ้งซ่าน ความโกรธ ความพยาบาท
ความหงดุหงดิใจ ความลงัเลสงสยั ความงว่งเหงาหาวนอนนัน้
ไม่มีในจิตใจในชั่วขณะนั้น จิตปลอดโปร่งจากนิวรณ์ทั้งหลาย

เม่ือจิตมีความสงบ มีความผอ่งใสแหง่ใจภายใน ข้ึนมา
สมาธิปรากฏขึน้มาแล้ว เม่ือสมาธิปรากฏขึน้มา เราก็ใช้สมาธิน้ี
เป็นกำลังพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ข ึ ้นมา ลองดูซ ิว ่า
ในกายอันนี ้พ ิจารณาว่า กายภายนอก กายบุคคลอื ่น
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กายภายใน กายของเราทีน่ั่งอยู่น้ี หรือ กายในกาย ข้างในกายน้ี
มีอะไรบ้าง ท่ีมีผม ขน เล็บ ฟัน หนังหุ้มห่ออยู่ ภายในมีอะไร บ้าง
พิจารณาดู แยกธาตุแยกขันธ์ด ู จิตจะยอมรับได้
เกิดความรู้ขึ้นมา นี่เป็นการฝึกอบรมจิตของเราให้เกิดปัญญา

เมื่อเราอบรมจิตให้เกิดปัญญานี้บ่อยๆ สมาธิก็จาง
หายไป เราก็จะต้องมากำหนดสติ สมาธิของเรานี้ ให้กลับเข้า
มาอกี ให้มีกำลงั ฝึกจิตของเราอยา่งนีอ้ยู่เสมอ การยนื การเดนิ
การนัง่ การนอน กมี็คำบรกิรรม กำกบัจิตใจของเราอยูไ่ม่ขาด
มีความรู้สึกอย่างไรในใจ เราก็ตามดูตามรักษาจิตของเราไม่ขาด
ไม่ยินดีและก็ไม่ยินร้าย รักษาจิตของเรา

สิ่งที่จรเข้ามา ก็คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์นั้น จรเข้ามาสู่จิตใจ ถ้าจิตใจไม่ตั้งมั่น ก็วิ่งไปกับ
อารมณ์ เกิดความสุข ความทุกข์ เป็นภพเป็นชาติอยู่อย่างนี้
เสมอมา นับภพนับชาติไม่ถ้วน ในปัจจุบันนี้ก็เกิดหลายชาติ
เวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอ บางครั้งเป็นมนุษย์บ้าง บางครั้ง
ต่ำกวา่มนษุยบ้์าง เม่ือมีความดขีึ้นมา เป็นเทวดาบา้ง จิตสงบ
ขึ้นไปเป็นพรหมบ้าง

แต่เมื่อเรานั้นพยายามฝึกฝนอบรม โดยมีความอดทน
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อดกลั้นตอ่อารมณท์ั้งหลาย ในเมื่ออารมณเ์ขา้มาสู่ใจ ปัญญา
ไม่เกิด สมาธิก็ไม่ตั ้งมั ่น ศีลเป็นส่วนสำคัญที ่เราจะต้อง
ระมัดระวัง สำรวมกาย สำรวมวาจา ให้เรียบร้อย อดทน
เพราะความอดทนนี้นับเป็นคุณสมบัติของนักปราชญ์ ของ
บัณฑิต

เมื่อเรามีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ มีความโกรธ
อยู่ มีความพยาบาทอยู่ ในเบื้องต้น แต่เราก็ไม่ทำอย่างนั้น
เราก็ไม่พูดตามน้ัน อดทนไว้ เม่ือเราอดทนข่มความรู้สึกเอา ไว้ได้
ข ่มใจเอาไว้ได้ เร ียกว่า ทมะ ความข่มใจ ความอดทน
ต่ออารมณ์เอาไว้ รู้จักพิจารณาเสียสละความรู้สึกที่มีความ
โกรธ ท่ีมีความพยาบาท ท่ีมีความรักความชงัน้ันออกไป จากใจ
ตามความรู ้ส ึกเสียสละ แบ่งปันสิ ่งที ่ม ีอยู ่ให้เกิดคุณค่า
ต่อบุคคลอื ่น มีความจริงใจในการที ่จะตั ้งใจในการสร้าง
คุณงามความดี

เพราะการเกดิข้ึนมาเป็นมนุษย์ พบกับพระพุทธศาสนา
นั้น ไม่ใช่ของง่าย กว่าพวกเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ ท่าน
ยกตวัอยา่งวา่ กวา่จะไดเ้กดิมานัน้ยากลำบากเหลอืเกนิ อยู่ใน
มหาสมุทรโน้น 100 ปีก็ประมาณว่าเต่าตาบอดลอยขึ้นมา
ครั้งหนึ่ง กว่าจะมาเจอไม้ไผ่อยู่กลางมหาสมุทร ซึ่งมีลมพัด
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มาทางทิศทั้งสี่นั้น เป็นของยากลำบากมากเลย เราก็มาดูใน
จิตใจของเราก็ได้ว่า จิตน้ีกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์น้ัน จะยากไหม

ทุกวันนี้ ที่เกิดขึ้นมามากๆ นั้น เรียกว่าร่างกายเป็น
มนุษย์ แต่ว่าจิตนั้นยังไม่พร้อมที่จะเป็นมนุษย์ ถ้าเกิดเป็น
มนุษย์ทั้งกายด้วย ทั้งจิตใจด้วยนั้น จะยากลำบากในการเกิด
ทางจิตใจ เพราะอะไร เพราะว่าอารมณ์มันพัดมาอยู่เสมอ
พัดจิตพัดใจของเรามาสู ่ร ูป เสียง กลิ ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ ์ทำใหจิ้ตใจของเรานั้นกวดัแกวง่ไมส่งบ เม่ือจิตใจ
กวดัแกวง่ไม่สงบนัน้ ความตัง้ม่ันกไ็ม่เกดิ ศลีน้ันกต็ัง้ม่ันไม่ได้

แต่เมื่อเราได้มาพิจารณาแล้ว เห็นโทษของความที่ว่า
ไม่มีศีล เห็นประโยชน์ของความมีศีล ว่าเมื่อเรามีศีลแล้วนั้น
ก็ทำให้เกิดความสงบ เกิดความร่มเย็น เกิดความสุขขึ้นมา
เป็นโภคทรัพย์ เป็นทรัพย์อันประเสริฐ อยู่ในใจของเรา สีเลน
สุคติง ยนติฺ สีเลน โภคสมปฺทา

เม่ือเราสำรวมกายวาจาไดดี้แล้ว เห็นว่าศีลน้ัน เป็นของ
มีคุณคา่มหาศาลอยา่งมาก เป็นทรพัยท์ี่สำคญั เป็นอรยิทรพัย์
ที่จะนำจิตของเรานี้ ให้พ้นจากวัฏสงสาร ทรัพย์ภายนอกนั้น
แมเ้ราจะมมีากมายเพยีงขนาดไหนกต็าม ไม่สามารถจะนำจติ
ของเราน้ันให้พ้นจากวัฏสงสาร ออกจากความทุกข์ได้เลย ย่ิงจิต
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เมื่อมีความโลภขึ้นมาแล้ว ยิ่งมีความหลงขึ้นมาแล้ว ก็จะยิ่ง
มีความยึดมั่นถือมั่น แล้วก็ยิ่งมีความปรารถนาเรื่อยๆ ขึ้นไป
เกดิอปุาทานความยดึถอือันเปน็บว่งทีผู่กรดั แมว้า่ ไม่แนน่นัน้
แต่ก็ละได้ยาก

แต่ศีลนี้ เมื่อพวกเรานั้นเห็นประโยชน์ พยายามตั้งใจ
เห็นว่าการสำรวมกายวาจาของเราให้เรียบร้อยดีงาม จะเกิด
ประโยชน์อย่างมาก  เกิดความสุข ในปัจจุบันน้ี เกิดความสุข
ในข้างหน้าด้วย และยังเป็นโภคทรัพย์ ท่ีสำคญัท่ีจะใหจิ้ตใจ
ของเรานั้น ได้เห็นธรรม ได้รู ้ธรรมะ หรือว่าได้เห็นนิพพาน
ก็คือความสงบร่มเย็นที ่จะเกิดขึ ้นในจิตใจ เมื ่อเป็นเช่นนี ้
พวกเราก็พยายามตั้งใจ อบรมกาย อบรมวาจาของเราให้ดี
ให้ตั้งมั่นให้ดี

แต่ใจน้ีจะอบรมก็ต้องใช้กรรมฐานดังท่ีอธิบายว่า จะเป็น
มรณานุสสติกรรมฐาน การระลึกถึงความตาย ชีวิตนี้เป็นของ
ไม่แน่นอน ความตายเป็นของแน่นอน ระลึกอยู่เสมอ เห็นว่า
คนเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องตาย เราเห็นข่าวการตายที่ไหน
กน็อ้มวา่เรากจ็ะตอ้งตายเหมอืนกนั ไม่พน้จากความตายไปได้

สมมุติว่าในโลกมีมนุษย์อยู่ห้าพันล้านคน ถ้าตายไป
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ปีหนึ่ง ห้าสิบล้าน สิบปีก็ห้าร้อยล้าน ร้อยปีก็ห้าพันล้าน ถ้า
มนุษย์ไม่ได้เกิดขึ ้นใหม่ ภายในร้อยปี ตายไปทั้งหมดโลก
น้ีคือห้าพันล้าน ท้ังหมดเลย ถ้าไม่ได้เกิดทดแทนข้ึนมา น้ีอาศัย
ว่า เกิดทดแทนข้ึนมา เราก็จะมองไม่เห็น นอกจากว่ามีเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมา เป็นอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ขึ้นมาแล้ว
ชีวติมนษุย์นัน้ ตายจำนวนมากๆ กอ็าจจะเกดิความรูสึ้กขึน้มา
เราก็น้อมพิจารณาว่า เราก็จะต้องตายอย่างนั้นเหมือนกัน
ไม่พ้นจากความตายไปได้

เมื่อเราจิตสงบ ที่เราอบรมด้วยความตายก็ดี อสุภ
กรรมฐานก็ดี จิตนิ่งสงบ เมื่อจิตนิ่งสงบแล้ว เกิดความรู้สึก
ขึ้นมาได้ว่า แท้ที่จริงแล้วนั้น ก็ไม่มีใครตายขึ้นมา เป็นแต่ธาตุ
ส่ีนัน้ ทีมั่นเปลีย่นแปลงไปตามเหตตุามปจัจัย ไม่มีเรา ไม่มีเขา
ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ขึ้นมา เกิดความรู้ความเห็น
ชัดเจนขึ้นมาในขณะนั้น ตรงนี้ ความรู้ความเห็นตรงนี้ ไม่ได้
มีคำพูด ไม่ได้มีความปรุงแต่ง แต่เกิดความรู้ขึ้นมา อันเป็น
ปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเกิดขึ้น ก็อาศัยจิตอันเดิม
ทีเ่ป็นสมถกรรมฐานอยู ่ มีความตัง้ม่ันอยู่

เมื่อจิตจะเข้าไปมีอุปาทานในสมมุติต่างๆ นั้น จึงเกิด
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ความรู้ขึ้นมาในขณะนั้นทันทีพร้อมกัน เรียกว่าเป็นวิปัสสนา
กรรมฐาน เม่ือวิปัสสนากรรมฐานเกดิข้ึนมาน้ัน อุปาทานท่ี
เราเคยยึดเคยถืออยู ่น ั ้น มันก็จะเบาบางลงไป
ก็เกิดความรู้ขึ ้น เพราะเห็นว่า ร่างกายของเรานี้ก็ดี
ร่างกายของคนอ่ืนก็ดีน้ัน    ก็เป็นสมมุติ    สมมุติว่าเป็นเรา
เป็นเขา เป็นสัตว์ เป็นบุคคล แท้ที่จริงแล้ว ไม่มีสัตว์
บุคคล ตัวตน เรา เขา ณ ตรงน้ีว่า    ความรูน้ัน้เกดิข้ึนมา
ไม่ม ีคำพูด เร ียกว ่าร ู ้ธรรมะด้วย เห ็น
ธรรมะขึ ้นมา ชัดเจนขึ ้นมาในจิตใจของเรา
ก็ไม่สงสัยข้ึนมา

เมื่อเราพยายามอบรมจิตใจของเราอย่างนี้เข้าไปอีก
พยายามปฏิบัติภาวนา เดินจงกรม น่ังสมาธิ จนจิตใจของเราน้ัน
มีความสงบ มีความเยือกเย็น มีความสงบใจ มีปิติเกิดขึ้นมา
ในจติใจของเรา การยนื การเดนิ การนัง่ การนอนนัน้ เมื่อกอ่น
น้ัน เราต้องพยายามควบคมุ เราพยายามท่ีว่าให้เกิดความเพียร
แต่เมื่อจิตสงบแล้ว มันก็จะเป็นไปเอง เตือนตนเอง และเข้าสู่
ที่เดินจงกรม เข้าสู่ที่นั่งสมาธิ นั่งบำเพ็ญภาวนา เกิดความรู้
ความเห็น เกิดความเข้าใจขึ้นมา มีสติ รักษาจิตของเรา ผู้ใด
ตามรักษาจิตของตน ผู้น้ันจะพ้นจากบ่วงของมารคอืความทกุข์
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เมื่อเรามีสติตามรักษาจิตของเราก็เห็นได้ว่า จิตนั้นไป
ยึดในอารมณ์อะไรบ้าง ก็จะพิจารณาแก้ไข หรืออารมณ์ที่เข้า
มานั้นเปน็อนจิจัง ทุกขงั อนตัตา จิตกส็งบ แตเ่รากย็ังประมาท
ไม่ได้ แม้จิตสงบเป็นสมาธิเช่นนั้น มีความสงบ มีความเย็น
เช่นนั้น เราก็จะต้องกลับมาพิจารณากาย ค้นคว้าพิจารณาใน
สังขารในร่างกายที่มีอุปาทานอยู่ ที่มีความยึดอยู่ พยายาม
ถอดถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นตัวนี้ให้ได้

เมื่อเราทำอย่างนี้เรื่อยไป ปัญญาก็เกิด ก็จะพัฒนา
ให้มีสมาธิ สมาธิที่ดีขึ้นมาก็จะพัฒนาให้จิตของเรามีความ
สำรวมระวัง มีศีลข้ึนมา เรียกว่าเราเดินอยู่ใน ศีล สมาธิ ปัญญา
ใหแ้ยกกเ็ปน็สามขึน้มา ขยายออกกเ็ปน็แปด มรรคกอ็งคแ์ปด
ซึ่งองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น อันเป็นครู
ผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพุทโธ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น
ผู้เบกิบานแลว้ในธรรม เมื่อพระองครู้์แลว้นัน้ ก็อาศยัพระมหา
กรุณาธคุิณของพระองคน้ั์น ไม่เสวยวมุิตตสุิขแตพ่ระองคเ์ดยีว
ได้เมตตาเดินทางไปโปรดสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลาย อันมีพระ
อัญญาโกณฑัญญะนั้นเป็นปฐมสาวกเกิดขึ้นมา แล้วก็ต่อใน
ธรรมะขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาของเรา
ได้พาประพฤติปฏิบัติ ได้พาสอนขึ้นมาแล้ว
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เราจะเห็นว่า ถ้าพวกเราพยายามปฏิบัติตามธรรมะ
คำสอนของท่าน ก็จะเกิดความสุขความสงบในชีวิตของเรา
ซึ่งในชีวิตของเรานั้น ถ้าเราเป็นฆราวาสอยู่นั้น ก็ตั้งมั่นอยู่ใน
ศีลในธรรม มีศีล พยายามเจริญสติ มีสมาธิ และก็มีปัญญา
ประกอบในสัมมาอาชีพต่างๆ ทำกิจการงานใดอยู่ก็ตามนั้น
กพ็ยายามมสีติ มีคำภาวนาวา่พทุโธ ธมัโม สังโฆ นีก้ำกบัใจ

วันนั้นก็ได้เจอญาติโยมที่มาร่วมปฏิบัติธรรม เออ!
จะทำกิจการใดอยู่นั ้น ทำบุญทำกุศลอยู่ แล้วก็ภาวนาอยู่
พุทโธไปด้วยนะ การเคลื่อนไหวร่างกาย เขาก็กำหนดพุทโธ
ไปด้วยอย่างนี้เสมอ เรียกว่า ทำได้ทั้งการงานภายนอก ทั้งทำ
การงานภายในจิตใจให้มีความสงบใจขึ้นมา

เมื่อเราหมั่นพยายามฝึกอบรมบ่มจิตใจอย่างนี้เสมอ
นั้น ว่าความเกิดของเราในชาตินี ้ ในความเป็นมนุษย์ทาง
ร่างกาย ความเป็นมนุษย์ทางด้านจิตใจของเราด้วย เกิด
กัลยาณชนขึ้นมาในใจ เป็นชนที่มีจิตใจงดงาม อย่างเช่น
เรามาร่วมกันปฏิบัตธิรรมอย่างนี้ เป็นจิตใจที่งดงาม จิตใจที่มี
แต่ความต้องการให้มีบุญกุศลเกิดข้ึนมาโดยการมาปฏบัิติธรรม
เดินทางมาทั้งทางใกล้ทางไกล ต่างจังหวัดทั้งหลาย ตลอดจน
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ถึงเมืองนอกเมืองนานั้น ก็เดินทางมาเพื่ออะไร เพื่อแสวงหา
พุทโธ แสวงหาผู้รู ้ หรือความรู้ก็ให้เกิดขึ้นให้จิตใจเบิกบาน
ขึ้นมา เหมือนพระพุทธเจ้าของเรานั้น มีจิตใจที่เบิกบานแล้ว
มีพุทโธแล้ว

เม่ือเราจะยังมีพุทโธให้เกิดข้ึนมาน้ัน พุทโธในข้ันของศีล
พุทโธในขั้นของทาน มีความรู้แล้ว ความตระหนี่ถี่เหนียวนั้น
เป็นโทษ ทรัพย์ทั้งหลายนั้นมีมาก แต่เมื่อชีวิตนี้หาไม่ ถ้าเรา
ไม่มาทำให้เกิดประโยชน์ ทรัพย์นั้นก็ไร้คุณค่า ถ้าโกงเอาไว้ใน
โลกน้ี คนเกิดข้ึนมาแล้วก็ตาม ไม่มีใครเอาอะไรจากโลกนีไ้ปได้
ทรัพย์มีมาก็ดี ร่างกายนี้ก็ดี ก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งนั้น ถ้าไม่
ทำให้เกิดประโยชน์ ไม่มาทำบุญทำกุศลให้เกิดประโยชน์
ตอ่วดัวาศาสนา ตอ่ประโยชนส่์วนรวมแลว้ กมี็คณุคา่นอ้ยมาก

แต่เม่ือพวกเราน้ันไม่ประมาท มีพุทโธ มีความรู้ มีความ
เสียสละขึน้มา มีความชว่ยเหลอืเกือ้กูลกัน ในเมือ่ประเทศชาติ
ก็ดี ในเม่ือเพ่ือนร่วมชาติก็ดี ประสบภัยต่างๆ ก็ช่วยเหลือกันไป
ตามกำลังของเราท่ีจะทำได้ น่ีก็เป็นการเสียสละแบ่งปันความสุข
ที่เรามีอยู่นั้นให้กับบุคคลอื่น ก็เป็นทานบารมีของเรา จาคะ
เสียสละแบ่งปันไปอยู่เสมอในใจ ใจเมื่อมีคุณธรรมความดี
การใหน้ี้เป็นปกต ิ มีศีลเปน็ปกต ิ มีการอบรมจติของเราใหส้งบ
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เป็นปกติ การอบรมจิตของเราให้สงบเป็นปกติ
บางครั ้งฟุ ้งซ่าน บางครั ้งรำคาญใจ บางครั ้งลังเลสงสัย
ก็เป็นธรรมดา บางครั้ง มีความโกรธ บางทีก็ตั้งใจจะถาม เอ!
นักปฏิบัติทำไมยังโกรธ อยู่ ทำไมยังมีความโลภ ความโกรธ
ความหลง อันนี ้ก ็เป ็น ธรรมดาว่า เรามาปฏิบัต ิ
จ ิตของเรายังไม่ได้เป็นพุทโธ จิตของ เรานั ้นยังหลงอยู ่
หลงดว้ยอวชิชา ตณัหา อุปาทาน

แต่เม่ือเรามาปฏิบัติ ก็ต้องการท่ีจะมาละอวิชชา ตัณหา
อุปาทาน ละความหลง สร้างความรู้ สร้างพุทโธให้เกิด เมื่อ
สร้างพุทโธให้เกิด จิตมีพุทโธ จิตก็ไม่หลง จิตที่ไม่หลง คือจิต
ที่มีความรู้ จิตที่มีความรู้ คือจิตที่จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นมา
ในใจ จิตจะไม่มีความตระหนี่ถี ่เหนียว จิตจะได้มีความสุข
มีความสงบใจ เป็นพุทโธในเบื้องต้น แต่พระพุทธเจ้าของเรา
เป็นพุทโธเต็มที่แล้วในดวงจิตดวงใจ ท่านยังสอนว่า เมื ่อ
พวกเรานั้นอยากจะให้จิตดวงนี้มีความสงบ มีความสว่างไสว
พยายามที่จะให้จิตของเรานั ้นเข้าไปสู ่จิตเดิมแท้ อันเป็น
ธรรมชาตทิีมี่ความสงบ มคีวามสงบ มีความบรสุิทธิ์อยู่ เราก็
จะต้องพยายามบำเพ็ญภาวนา อย่างเรานั่งสมาธิ มีโอกาสได้
มาฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ ประธานสงฆ์สาขา ตลอดจนพระ
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เถรานุเถระท่ีท่านได้เดินทางมาปฏิบัติบูชา น้อมระลึกถึงพระคุณ
ของหลวงปู่ชาของเรา อันเป็นอาจารย์ท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู้
ประสิทธ์ิประสาทให้พวกเราน้ันเข้าใจในธรรมะท่ีนำพาปฎิบัติมา

ในเม่ือพวกเราน้ันมาปฏิบัติบูชาน้ัน อันเป็นการท่ีจะเพ่ิม
ท่ีจะพัฒนา จะภาวนาให้จิตของเราน้ันสูงข้ึนไป ให้เกิดประโยชน์
ให้เกิดความรู้ ให้เกิดความเห็นความเข้าใจขึ้นมา เราก็ต้อง
พยายามฝกึหดั มีความอดทน เราจะนัง่กมี็ความอดทน เราจะ
เดินก็มีความอดทน ฝึกเพราะว่าอะไร เพราะว่าธรรมะครู
บาอาจารย์ค ือหลวงปู ่ชาท่านบอกว่า กว่าท่าน
จะได้ธรรมะมา สอนสานุศ ิษย ์ภ ิกษุ สามเณร
และญาตโิยมนัน้ ไมใ่ช่ได้มางา่ย ผา่นอปุสรรคนานปัการ
แทบจะเอาชีว ิตไม่รอด จนเกิดพุทโธขึ ้นมาในใจ
ของท่านแล้ว

ก็พวกเราก็ต้องพยายามสร้างจิตใจให้เกิดความรู้ หรือ
พุทโธข้ึนมา โดยการบริกรรมภาวนาอย่าให้ขาดตอน ให้พยายาม
กำหนดสติของเราอยู่เสมอ การยืน การเดิน การนั่ง การนอน
ดื่ม ทำ พูด คิด มีคำว่าพุทโธนี้กำกับไว้ เราฟังธรรมอยู่นี้ ก็
กำกับไว้ ไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไปอย่างอ่ืน กำกับใจให้สงบเอาไว้ให้ได้
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เมื ่อจิตสงบแล้วนั ้นเอง สมาธิของเราก็เกิดขึ ้นมา
เป็นทั้งศีล เป็นทั้งสมาธิ เป็นทั้งปัญญาขึ้นมาแล้ว เราก็จะ
เข้าใจในธรรมะในคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรง
สอนวา่ กายนี้เปน็อนจิจัง ก้อนกายนี้เปน็ทกุขงั ก้อนกายนี้เปน็
อนัตตา

อนิจจังก็คือความไม่เที่ยง ทุกขัง เป็นทุกข์ อนัตตานี่
คือความไม่มีตัวตนท่ีแท้จริง เป็นการรวมกลุ่มกันข้ึนมาเป็นธาตุ
ของมวลสารทั้งหลาย รวมกลุ่มกันขึ้นมาแล้วก็เป็นรูปเป็นร่าง
เป็นตวั เป็นตน แตจิ่ตทีมี่อวชิชาอยู่ จึงมคีวามแบง่แยก เหน็นี่
คอืเรา นีค่อืเขา

พวกเรานั่งอยู่นี้ ก็หายใจเหมือนกัน ดื่มน้ำเหมือนกัน
รับประทานอาหารเหมอืนกนั มีธาตดุนิ ธาตนุำ้ ธาตไุฟ ธาตลุม
เหมอืนกนั ทำไมจติจึงมายดึวา่ ธาตนุีค้ือเรา ธาตนุีค้ือเขา นีค้อื
ความหลงอยู่ จิตไม่มีความรู้ ก็เกิดความหลงขึน้มา เราจะสร้าง
ความรู้น้ีให้เกิดข้ึน ก็จะต้องมีสติ ก็จะต้องพยายามสำรวม
ระวังกายวาจา สำรวมระวังจ ิตใจให้เก ิดสมาธิ
อนันีเ้รียกวา่ การเจรญิสติปัฏฐานกอ็ยูใ่นนีอ้ยูแ่ลว้

เราจะต้องเจริญในกายก่อนไหม หรือเจริญในข้อเวทนา
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ในจิต ในธรรม ท่านว่า     การเจรญิสติในขอ้กายคตากอ่นนี้
ดูในกายของเรานี้   เป็นของสำคัญ   เพราะว่าอะไร
เพราะกายนี ้ เป็นสิ ่งที ่เรามีความยึด มีความยึดถือ
พิจารณาได้โดยง ่าย ส่วนเร ื ่องของเวทนา
ก็เน ื ่องมาด้วยกาย เวทนาทางกาย     ทางใจ
ก็เน ื ่องก ันไป บางครั ้งเราอาจจะมีสติ มีป ัญญา
ก็จะพิจารณา เห็นเวทนาเกดิข้ึนทางกาย ทางใจ แยกธาตุ
แยกขันธ์ แยกเวทนา เห็นว่าเวทนานั้นสักแต่ว่านาม
ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตนเราเขาได้

บางครั้งจิตมีกำลังมากขึ้น ก็จะเห็นว่าความรู้สึกในจิต
ทีเ่กดิขึน้มา มีความรูสึ้กยนิด ียนิร้าย มีความรูสึ้กมีราคะ โทสะ
โมหะ บางครั้งจิตปราศจากราคะ โทสะ โมหะ ก็มีความรู้จัก
เมื่อจิตมีความรู้จัก มีสติ มีปัญญา ความโลภ ความโกรธ
ความหลง ความยินดียินร้ายนั้นก็ดับไป นี้แสดงว่า เราจะ
พิจารณาในข้อจิตตานุปัสสนานี้ได้ในบางครั้ง แต่ว่าไม่ได้
หมายความว่าเราจะพิจารณาได้ตลอดไป เพราะกำลังจิตของ
เรานัน้ กำลงัปัญญานัน้มันถอยลงมา กำลงัสมาธไิม่ตั้งม่ันแลว้
พจิารณาไมไ่ด้ ลงมาถอยมาในขัน้ของเวทนา กำลงัเราออ่นลง
ไปอีก ต้องพิจารณาในกายอันนี้เป็นหลัก
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ฉะนั้น ในการฝึกจิต ฝึกอบรมในเบื้องต้นนั้น ต้อง
พยายามทีเดียวประคับประคองจิตของเรานั้นให้ตั้งมั่นให้ดี
เรามคีวามรูสึ้กอยา่งไร จติของเราเปน็บญุไหม จติของเราเปน็
บาปไหม จิตของเราคิดอย่างไร จิตของเราปรุงแต่งอย่างไร
เป็นสัญญาสังขารไหม เราก็ดูเราก็พิจารณา
ในส่วนของนามธรรม    ที ่เก ิดขึ ้น    ถ้าเรามีกำลังดี
เราก็พิจารณาได้ ปัญญาเกิด กำลัง เรานั ้นถอยลงมา
ก็พอพจิารณาในกาย ให้เราทำอยา่งนี ้ เม่ือเรา ทำอย่างนี้แล้ว
ความยึดความถือมันก็จะถอยลงไป เก ิดปัญญา
เกิดความรู้ขึ้นมา การเดินมรรคนั้นมีกำลังขึ้น เรียกว่ามรรค
มีกำลัง มรรคกล้า กิเลสมันก็ถอยห่างไป แต่ว่าเราหยุดไม่ได้
ถ้าเราหยุดเดินเมื่อไหร่ กิเลสมันก็เดินต่อเมื่อนั้น

เราต้องพยายามสำรวมระวงั ปฏิบัติอย่างน้ีให้สม่ำเสมอ
เมื่อเราปฏิบัติสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาแล้ว จิตของเรานั้นจะ
พัฒนาขึ้นมา เมื่อเราเดินจงกรมสงบระดับหนึ่ง การนั่งสมาธิ
จิตจะสงบมากขึ้นไปอีก เมื่อเรานั่งสมาธิจิตสงบมากขึ้นอยู่ได้
เสมอแล้วจะพัฒนาในการที่อยู่ในอิริยาบถธรรมดานั้น จิตจะ
มีความสงบมากขึ้นไป จะพัฒนาอย่างนี้ แยกธาตุแยกขันธ์
เห็นกายน้ี เป็นธาตุส่ี เห็นกายน้ี เป็นของไม่สวยไม่งาม ย่ิง
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พิจารณากายเห็นว่าไม่งามน้ัน จิตก็ย่ิงงามย่ิงผ่องใส ย่ิงเห็น
ไม่งามมากขึ ้นเท ่าไหร ่ ก็ย ิ ่งเก ิดความสุขใจ
เกิดข้ึนมาในจิต ข้ึนมา ย่ิงเห็นว่ากายน้ีไม่ใช่เป็นตัวเป็นตน
จิตนั ้นก ็ถอน อุปาทานเหมือนกับว ่าจะออก
ไปสู ่อ ีกโลกหนึ ่ง เร ียกว ่าเข ้าใจ หรือว ่าเห็น
ในธรรมะเกิดขึ้น

เราก็หมั่นฝึกหมั่นอบรมจิตดวงใจของเรานี้เรื ่อยไป
จนเกดิวา่ เกดิความเขา้ใจอยา่งชดัแจง้ เรากจ็ะไดเ้หน็คณุของ
พระพุทธเจ้าว่า อปฺปมาโณ พุทฺโธ คุณของพระพุทธเจ้านี้ไม่มี
ประมาณ อปฺปมาโณ ธมฺโม คุณของพระธรรมเจ้านั้นก็หา
ประมาณไม่ได้ อปฺปมาโณ สงฺโฆ คุณของพระสงฆ์นั ้นหา
ประมาณไมไ่ด้ สงฆส์าวกของพระพทุธเจา้ของเรานัน้จนมาถงึ
หลวงปู่ชาของเรานัน้ หาประมาณไมไ่ด้

ระลึกถึงคุณ ระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ ระลึกถึง
คุณของพระสงฆ์ โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อชานั้นเป็น
ที่พึ ่งที ่ระลึก ที่พวกเราได้มารวมกันนี้ ก็ด้วยคุณของท่าน
ท่ีพวกเราไดม้าปฏิบัติในวันน้ี ก็ด้วยคุณของทา่น ท่ีท่านไดส้ร้าง
สมอบรมบุญวาสนาบารมีมาแล้ว เราก็มาระลึกถึงในคุณของ
ท่านนั่นเอง คุณของครูบาอาจารย์ เราได้มาปฏิบัติซึ่งคุณของ
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ท่านนั้น หาประมาณไม่ได้ทีเดียว เราจะได้รู้ เราจะได้เข้าใจ
ธรรมะ เราได้ศึกษา ก็ด้วยคณุของครบูาอาจารยท่ี์ท่านมีเมตตา
และมีการสั่งสอนพวกเรามา โดยมีองค์สมเด็จพระศาสดา
พระสมัมาสมัพุทธเจา้ พระองคมี์พระมหากรณุาธคิุณอันกวา้ง
ใหญไ่พศาล หาทีสุ่ดที่ประมาณมไิด ้ทั้งกอ่นที่พระองคไ์ดส้ร้าง
บารมีมาก่อนที่จะตรัสรู้ ทั้งตรัสรู้แล้วก็ยังมีพระมหากรุณา
ธิคุณสอนธรรมะแก่เวไนยสัตว์

ในประเทศอินเดียน้ัน นับถือพระพุทธศาสนาน้ัน 0.33%
ไม่ถึง 1% ของประชากร 1,200 ล้านคน ประชากร 1,200
ล้านคน นับถอืพระพทุธศาสนานัน้ ไม่ถงึ 1% นับวา่นอ้ยมาก
แต่ว่าด้วยความเมตตาของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า
มาเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาถึงประเทศไทย
จนว่าวางหลักธรรมคำสอนเอาไว้ในประเทศไทยนี้ ให้พวกเรา
นั้นปฏิบัติตาม

พระพุทธเจ้านั้น พระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไป
แล้ว แต่ธรรมะของพระองค์ยังอยู่ เมื่อเราประพฤติปฏิบัติ
“ผู้ใดเห็นธรรม บุคคลนั้นเห็นเรา” ก็จะได้เห็นเราตถาคต
เราจะไปประเทศอินเดีย ไปเห็นที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้
ตรงนี้ เสดจ็ดบัขนัธป์รินิพพานทีน่ี้ แสดงธมัมจักกปัปวตันสตูร
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ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ที่นี้พระองค์ได้ประสูติ ก็เกิดปีติ
เกิดสังเวชะ เกิดการที่จะพัฒนาจิตนั้นให้สูงขึ้นไปแล้วเป็นบุญ
แล้วเป็นกุศลเกิดขึ้นมา

แต่ว่า ถ้าเราจะได้เข้าใจธรรมะนั้น เราก็จะต้องเห็น
ธรรมะ เราจึงจะเห็นพระพุทธเจ้า เราจะเห็นธรรมะ เห็น
พระพุทธเจ้าได้อย่างไร เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได้อย่างไร
ที่ปัญญาเราจะเกิดอย่างนั้น จิตก็ต้องสงบ จิตเราจะสงบได้
อย่างไร เราจะต้องมาบริกรรมภาวนา เราจะอยู่เมืองไทยน้ีก็ตาม
เราจะอยู่ภาคไหนก็ตาม เราจะอยู่ประเทศไหนก็ตามในโลกนี้
เรากจ็ะตอ้งมาปฏบัิติภาวนา มาบรกิรรมภาวนา มาทำจติของ
เรานี้ใหมี้สต ิทำจติของเราใหมี้สมาธเิกดิขึน้ เรยีกวา่วติก วจิาร
ปีต ิ สุข เอกคัคตา สมาธนิัน้เกดิขึน้มาใหไ้ด้

เมื่อเรารู้ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก กำหนดคำว่า
พทุโธ ลมหายใจของเราละเอยีดขึน้ไป คำพทุโธนีห่ายไป จิตก็
รวมแน่นเข้ามาเป็นสมาธิ คำบริกรรมก็ไม่มี จิตก็สงบ จิตก็ มีปิติ
จิตก็มีความสุข จิตก็รวมเข้ามาเป็นเอกัคคตา เป็นหนึ ่ง
รวมกันเข้ามาเป็นสมาธิในเบื้องต้น

สมาธทิี่รวมเขา้มาตรงนี้ นิวรณท์ั้งหลายกไ็ม่มี จิตสงบ
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ขึ้นมาแล้ว เราจะได้ใช้กำลังของสมาธินั ่นแหละ จะได้มา
พิจารณาค้นคว้าให้เกิดปัญญาข้ึนมา จนเห็นแจ่มแจ้งข้ึนมาแล้ว
เรียกว่า เห็นธรรมะ เมื่อเราเห็นธรรมะ เราก็เห็นพระพุทธเจ้า
เมื่อเราเห็นพระพุทธเจ้านั้น เราก็เห็นพระสงฆ์ขึ้นมาทีเดียว
พร้อมๆ กนัเลย ไม่ได้แยกขึน้มา ไม่มีความสงสยัในการปฏบัิติ
ที่พระองค์ทรงว่า “บุคคลใดเห็นธรรม บุคคลนั้นเห็นเรา
ตถาคต”

ก็ให้พวกเรานั้นประพฤติปฏิบัติเข้ามา สำรวมกาย
วาจา ให้เป็นศีล สำรวมสติของเรา ให้สมาธิขึ้นมาตั้งม่ันให้ได้
พยายาม ต่อสู ้ก ับความฟุ ้งซ ่าน พยายามต่อสู
้ก ับความง่วงเหงาหาวนอน พยายามต่อสู ้ก ับความโกรธ
ความพยาบาท ความลังเลสงสัย ให้ได้ แม้บางครั ้ง
ก็ดูเหมือนว่ามันจะยากลำบาก      แม้บางคร้ังน้ัน      แทบจะไมมี่
ความอดความทน ตอ้งพยายาม

เมื่อเรามีความเพียร มีความพยายามแล้ว ก็จะต้องมี
ความสำเร็จเกิดขึ้นมา ถ้าเราไม่ท้อถอย พยายามอยู่เสมอ
ความสงบจะต้องเกิดขึ้น ในชีวิตของเราที่เหลืออยู่ ถ้าว่าชีวิต
ของเรามอีาย ุ75 ปี เราจะเหลอืกีปี่ เรากพ็ิจารณาดสิูวา่ เราจะ
เหลอืกีปี่ ถ้าเรามอีาย ุ50 ปี เรากเ็หลอืแค ่25 ปี 25 ปีนี่ไม่นาน
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เลย อันชีวิต วัน เวลาที่เปลี่ยนไป ชีวิตของเรานั้นก็ดับไปด้วย
ไม่นานเรากต็อ้งจากโลกนีไ้ป ชีวตินีก้ไ็ม่แนน่อน แตค่วามตาย
นี้เป็นของแน่นอน

ฉะนั้นเราจะต้องหมั่นฝึกหมั่นฝน หมั่นอบรมจิตใจ
หมั่นเตือนตนเองอยู่เสมอทีเดียว ไม่ให้ขาด อย่างเช่นว่า ทุกๆ
ปีนี ้ จะเห็นว่าปีน ี ้ พุทธบริษัทก็มามากขึ ้น
ด้วยคุณของหลวงปู ่ชา ของเรา พวกเราก็มารวมกัน
ครูบาอาจารย์ท ่านมาทางใกล้ทาง ไกล
แล้วท่านก็มาบูชาคุณหลวงปู่ชาของเรา ญาติโยมก็มา ปฏิบัติ
ฝึกหัดอบรมจิตใจ ทางใกล้ทางไกลกม็ารวมกันเข้ามา เพ่ืออะไร
เพื่อจะได้มาศึกษา มาศึกษาธรรม มาพัฒนาจิต ก็ต้องตั้งใจ
มาศึกษาธรรมอยู่อย่างไร ธรรมะอยู่ที่ไหน ธรรมะ ก็อยู่ที่นี้เอง
อยู ่ท ี ่กายที ่ใจของเรานี ้เอง ท่านจะเทศน์ไปมาก
ก็อยู่ในกายในใจนี้

ฉะนั้น ก็ฝึกจิตของเราให้สงบ แล้วก็มาพิจารณากาย
ให้เห็นว่าสิ ่งท ี ่ เรามีความยึดความถืออยู ่ สิ ่งที ่ทำ
ให้เกิดความโลภ    ความโกรธ       ความหลง อุปาทาน เกิดข้ึนน้ัน
ก็คือความยึดความ  ถือในกายนี ้เอง เมื ่อมีอ ุปาทาน
เกิดขึ ้นมาแล้ว กิเลสตัณหามันก เก ิดขึ ้นมาเป็นปัจจัย
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ใหเ้กดิอปุาทาน    เกดิภพ เกดิชาตนิี้มาอยู่ อยา่งนี้เรื่อยไป

เมื่อเราเดินมรรค มรรคนี้ เมื่อมันสมังคีขึ้นมา
เม่ือมัน รวมตัวข้ึนมา ท่ีว่ามีองคแ์ปดอยา่ง ก็คือศีล สมาธิ
ปัญญา รวมกันมาเป็นทางประเสริฐ ทางในโลกนั ้น
เดินทางกันมา ทางใกล้ทางไกล ก็เด ินเข ้ามามาก
เดินมาทางเคร ื ่องบินก็ได้ เด ินมาทางบกทางน้ำก็ได้
แต่ว ่ามันก็เด ินอยู ่ในโลกนี ้ เด ินอยู ่ใน วัฏสงสาร
เป็นทางในวัฏสงสาร แต่ทางในอริยมรรคมีองค์แปด นี ้
เป็นทางที่จะออกจากวัฏสงสาร ไม่ใช่ง่ายเลยที่จะมีผู้ที ่จะ
มาประกาศว่าทางนี้เป็นทางอันประเสริฐ ก็มีองค์สมเด็จพระ
ศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที ่พระองค์ได้ตรัสรู ้
มาประกาศ มีผู้ประพฤติปฏิบัติตามคือหลวงปู่ชาของเรา เป็น
พระสงฆ์ขึ้นมาแล้ว บอกพวกเรา พวกเราก็จะต้องมาปฏิบัติ
ตามเดินตาม ท่านบอกหนทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเอาไว้
หมดแล้ว เพียงแต่ว่าพวกเรานั้นจะเดินทางหรือเปล่า

ถ้าเราไม่ได้เดินตามนี้แล้ว จิตมีความหลงอยู่ ก็ก่อให้
เกิดความทุกข์ในจิตใจของเรา ทุกข์กายทุกข์ใจ เพราะว่าการ
เวียนว่ายตายเกิด ท่านว่าในโลกนี้ ถ้ากระดูกของเราไม่สลาย
ไปแล้ว ในโลกนี้ไม่พอใส่กระดูกทั้งหลาย เพราะว่ามันเกิด
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ตายๆ เรื่อยไป เราลองคิดดูซิว่า    เมื่อมันมีการเกิดตายๆ
อย่างนี้นับไม่ได้ โลกนี้ก็ไม่พอมีที่จะใส่กระดูกของเรา
เพียงคนเดียว   เราจะเดินอยู่ที่ไหน    เราจะย่ำที่ไหน
ก็ตาม ก็ย่ำอยู ่ในกอง กระดูกของเรา ที ่เราเคยมา
เกิดมาตายแล้วท้ังน้ัน

เพราะฉะน้ันให้เราพิจารณาดูสิว่า วัฏสงสารมันยาวไกล
แค่ไหน ที่เราเกิดขึ ้นมาแล้ว มันนับไม่ได้เลยว่ากี ่ปีกี ่ชาติ
แล้วถ้าเรายังมีความหลงอยู่ไปข้างหน้า ยังไม่รู้อีกกี่ปีกี่ชาติ
ทีมั่นจะจบจะสิน้ลงได ้ที่เราจะมคีวามรูข้ึ้นมาได ้แตเ่ม่ือชาตนิี้
เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบกับพระพุทธศาสนาแล้ว เราก็
พยายามบำเพ็ญ พยายามปฏิบัติ ไม่เสียทีที่พวกเรานั้นได้มี
บุญกุศล ได้เกิดขึ ้นมา ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานั ้น
พระพุทธศาสนานั้นก็ยังอยู่ในประเทศไทยได้สมบูรณ์บริบูรณ์
แบบก็พยายามที ่จะประพฤติปฏิบัติข ึ ้นมาให้ได้ อย่าไป
เหลาะแหละในการประพฤติปฏิบัติ ถ้าเราไม่ปฏิบัติจริง
ไม่ต ั ้งใจ จริงแล้วเราก็ไม่สามารถที ่จะมองหรือว่า
จะเหน็ของจรงิขึ้นมา ไดท้ีเดยีว

เพราะฉะนั้น เมื่อเรามีฉันทะ มีวิริยะ มีจิตตะ วิมังสา
อันเปน็องคท่ี์ว่าโพธปัิกขยิธรรมใหเ้กดิขึน้ จะเปน็สตปัิฏฐาน 4
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มรรค 8 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 ต่างๆ นี ้ ก็รวม
ตัวกันเข้ามา จะแยกกแ็ยกกนัมาก เม่ือรวมเขา้มาแลว้ ง่ายๆ ว่า
เรามสีติไหม จิตของเราอยูไ่หน จิตของเราปจัจุบันนีค้ดิ ไปไหน
ฟุ ้งซ่านไหม มันมีความรู ้สึกอย่างไร เราก็ดูที ่จ ิตของเรา
และใครจะเป็นบุคคลที่มาอบรมจิตของเรา เราก็เอาผู ้ร ู ้นี ้
มาอบรมจิตทีมั่นยงัหลงอยู ่ เอาผูรู้้มาอบรมจิตทีย่ังหลงอยู่

ถ้าไม่มีผู ้รู ้อบรมจิตแล้ว จิตของเรามันก็วิ ่งไปเรื ่อย
ไม่มีวันหยุด ไม่มีวันพอ ก่อให้เกิดภพเกิดชาติ เกิดความทุกข์
ขึ้นไปเร่ือย ท่านจึงว่า เม่ือเรานัน้มสีติตามรักษาจติของเรา
จิต ของเราไม่เป็นอนาถา จิตของเรานั้นเป็นผู้มีคนดูแล
เหมือน กับเด็กเล ็กๆ ถ้าไม่ม ีผ ู ้ด ูแลแล้ว
ก ็เป ็นเด็กที ่ว ่าไม ่สามารถที ่จะ ร ักษาตัวเองได้
จ ิตนี ้ก ็เหมือนกัน เม ื ่อไม ่ม ีผ ู ้ด ูแลแล้ว มันก็
วิ่งไป คิดไป ฟุ้งซ่านไป สงสัยไป มีแต่ตัวตน มีแต่เรา
มีแต่เขา   เกิดขึ้นมาก็มีตัวเรา มีความรู้สึกเป็นเรา
เป็นเขาอยู่เสมอ ไม่มี ความรู ้ อันนี้มันไม่ใช่ตัวเรา
แทท้ีจ่รงิมนัเปน็ธาต ุ4

กองกระดูกนี้ที่เรานั่งกันอยู่ทุกคนนี้ ก็เหมือนกันไหม
แตกต่างกันไหม กองกระดูกนี้มีหญิงมีชายไทย กองกระดูก
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เราถามดสิู ในกายนี ้ เอาจติถามดวูา่มันมีไหม มันกไ็ม่มี มันก็
เป็นธาตุ เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้ ผม ขน เล็บ ฟัน หนังนี้มัน
ห่อหุ้มเข้ามาในกายนี้ กายในเป็นอย่างไรบ้าง เราก็เข้าไปดู
พิจารณาดูสิว่า กายในกาย สิ่งที่มันหุ้มห่ออยู่ ตาเราเห็นรูป
เกิดความหลง เกิดความยึด เห็นสวยเห็นงาม เกิดความรัก
ความชังอย่างนี้ เพราะว่าอะไร เพราะว่าอวิชชาปกปิดจิตของ
เราไว้ จิตของเราจึงไม่ได้เห็น เมื่อเราทำวิชชาให้เกิด ก็จะต้อง
มาฝึกหัดสมาธิในท่ามกลาง ท่านว่างามในท่ามกลาง งามใน
เบื้องต้นก็คือศีล งามในท่ามกลางนั้นก็เรื่องของสมาธิ งามใน
ที ่ส ุดนั ้นก็เร ื ่องของปัญญา ที ่จะทำให้เก ิดที ่จะให้มีข ึ ้น
ในปัญญา นั้นเอง

เพราะฉะนั้น พวกเรามีโชคมีวาสนาแล้ว เพราะฉะนั้น
พยายามให้เกิดขึ้นมาในจิตใจให้ได้ ให้ธรรมะในชาตินี้ ให้มัน
เกิดให้มันมีในจิตใจให้ได้ ถ้ายิ่งเป็นพระเจ้าพระสงฆ์แล้ว
ท่าน ก็เร ียกว ่าเป็นผู ้ท ี ่ เส ียสละ เป ็นผู ้ท ี ่ต ั ้งใจ
เป็นผู ้ท ี ่ม ีความมักน้อย สันโดษ เข ้ามาฝึกหัด
ปฏิบัติอบรมจิตใจ   ไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใด มุ่งหวังความรู้
มุ่งหวังความที่จะได้เห็นธรรมะของจริงที่มีอยู่ ในโลกนี้
พระพุทธเจ้าท่านจะมาตรัสรู ้ก็ตาม ไม่มาตรัสรู ้ก็ตาม นั้น
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ธรรมชาตินี้ก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอยู่อย่างนี้ เปิดเผย
อยู่อย่างนี้แล้ว แต่ว่าเมื่อจิตของเรานั้นไม่มีปัญญา ก็เกิด
ความหลง ก็เกิดความยึดความถือก็ไม่เห็น จิตมีปัญญาเม่ือไหร่
ก็เห็นเมื่อนั้น

อย่างกายก้อนน้ีเปิดเผยอยู่แล้วว่ามันเป็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา มันไม่มีตัวตน ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา มันเคย
บอกไหม ผมขนเล็บฟันหนังนี้เคยบอกไหม เป็นกระดูกเคย
บอกไหม ส่ิงไหนบอกบ้างว่ามันเป็นตัวเป็นตน เราแยกออกมาสิ
เอากระดูกแยกออกมา ที่มีหลายๆ ท่อนในร่างกาย อย่าง
กระดูกศีรษะ กระดูกแขน กระดูกขา กระดูกมือ กระดูกเท้า
กระดกูซีโ่ครงตา่งๆ แยกออกมาแตล่ะสว่นแตล่ะทอ่น เหน็ไหม
ว่า ส่วนไหนบ้างที่บอกว่าเป็นตัวเราตัวเขามีไหม ไม่มี เมื่อเรา
แยกก็ไม่มี จิตสงบเข้ามาแล้ว ก็จะเห็นชัดเจนขึ้นมาว่า อ้อ!
อันนี้สักแต่ว่าธาตุ ตามธรรมชาตินั้นเอง มันเป็นอยู่อย่างนี้เอง
ไม่มีสัตวบุ์คคลตวัตนเราเขา จิตกจ็ะเหน็อยา่งนีข้ึน้มา จิตกจ็ะ
แยกออกจากกายนี้ได้ กายเป็นอันหนึ่ง จิตเป็นอันหนึ่ง แยก
กนัออกมา พรอ้มกนัขึน้มา

แล้วความรู้ความเห็นก็เกิดขึ้นนั้น ก็ไม่ได้ยึดเอาว่า
ความรู้ความเหน็นี้เป็นตวัเรา เป็นเขาอกี ไม่ไปยดึ ก็ปล่อยวาง
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ไปพร้อมกัน เช่นนี้เรื่อยไป เดินทางอย่างนี้เรื่อยไป จิตก็จะ
สว่างไสว และเกดิความรู้ความเหน็ขึ้นมาในจติใจของเรา เหน็
ธรรมะท่ีเปิดเผยอยู่แล้วน้ีเอง พระพุทธก็มาบอกว่า ตถาคตเป็น
เพียงผู้บอก บอกอย่างไร ก็บอกว่ากายนี้เป็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา

เมื่อเราไม่มีศีลนั้น ไม่มีการสำรวมกายวาจาแล้ว มัน
เดือดร้อนวุ่นวาย ต้องมีศีล จิตที่มันเดือดร้อนวุ่นวายมันสอด
ส่ายไปน้ัน มันไม่อ่ิมในอารมณ์ มันว่ิงไปในอารมณ์ท้ังหลายอัน
เป็นกามกเิลส จิตไมอ่ิ่ม จิตไมอ่ิ่มในอารมณน์ัน้ เพราะวา่อะไร
เพราะไม่มีกรรมฐานอบรมจิตไว้ ท่านจึงว่า เม่ือเราจะเห็นคุณค่า
ว่าพุทโธ พุทโธ ผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน เรามาคิด มาบริกรรมซะก่อน
พุทโธๆๆ ในใจ ให้ใจมันมีความสงบ เมื่อใจมันสงบนั้น มันก็
มีความเบิกบานในใจ เบิกบานอย่างไร เบิกบานที่ความสงบ
เบิกบานท่ีความโลภ ความโกรธ ความหลงไม่เข้ามา มีความสงบ
จิตมันอิ่มในอารมณ์ มันไม่สนใจแล้ว อารมณ์ข้างนอกมันก็
ไม่สนใจ

ฉันอาหารอยู่ โยมรับประทานอาหารอยูก็่บริกรรมพุทโธ
โยมจะเดินไปเดินมาก็บริกรรมพุทโธ เราจะทำวัตรปฏิบัติ
จะอยู่ในอิริยาบถใดก็พยายามบริกรรมพุทโธอยู่เสมอ เมื่อทำ
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เช่นน้ีแล้ว สติของเราก็จะมีความแนบแนน่ พุทโธก็จะแนบแน่น
ในใจ ความสงบก็จะแนบแน่นในใจ

ถ้าเราไม่บริกรรมเช่นนี้นั้น สมาธิที่มีอยู่นั้นมันอาจจะ
เสื ่อมจะถอยลงไปได้ เมื ่อสมาธิมันเสื ่อมมันถอยขึ ้นไป
ความเย็นจิตเย็นใจไม่เกิดข้ึน ก็เกิดความวุ่นวายเดือดร้อน ก็หา
ความสงบไม่ได้ จิตมันถอยลงมาแล้ว เพราะอะไร เพราะขาด
คำบรกิรรม ภาวนา กำกบัจิตใจของเราไว ้ เราจะตอ้งพยายาม
เราจะตอ้งพยายามฝกึฝนดวงจติดวงใจของเราใหส้งบข้ึนมาได้
ให้มันอยู่ในอารมณ์ขึ้นมาให้ได้ ให้สงบจากนิวรณ์ธรรมขึ้นมา
ให้ได้อย่าท้อถอย

เม่ือสงบจากนิวรณ์ธรรมแล้วข้ึนมาน้ัน เราจะเห็นคุณค่า
วา่ จิตเปน็พทุโธนั้นเปน็อยา่งไร จิตสงบดว้ยคำบรกิรรมภาวนา
เป็นอย่างไร จิตปราศจากนิวรณ์ที่มารบกวนจิตใจของเราเป็น
อย่างไร มีความสว่างไสวอย่างไร ปรากฏข้ึนมาชัดในจิตใจข้ึนมา
อย่างนี้นั ้น ความเชื่อความมั่นด้วยการภาวนาก็ปรากฏขึ้น
ความเชื่อมั่นในการที่กำหนดสติต่อเนื่องก็เกิดขึ้น ความเพียร
พยายามนั้นมันก็จะต่อเนื่องกันขึ้นไป

นี่คือว่าหลักการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติที่พ่อแม่ครูบา
อาจารย์หลวงปู่ชานั้นมาสั่งสอนพวกเรา นั้นก็ให้พวกเรานี้
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พยายามปฏบัิติดำเนนิเชน่น้ีเร่ือยๆ ไป เรียกวา่เป็นการบชูาคณุ
ข้ึนมาๆ และจิตใจของเราเกิดปัญญาข้ึนมา รู้ข้ึนมาแล้ว แยกธาตุ
แยกขนัธ ์แยกอายตนะ แยกกาย แยกรปู แยกนามนีไ้ด ้จิตของ
เรานั้นก็จะเกิดความรู้ ไม่มีพยาบาท สติของเราก็ดีขึ้น ก็จะ
พัฒนาขึ้นมา รู้เห็นกายนี้ขึ้นไปในส่วนละเอียดขึ้นไปอีก ในรูป
ในนามละเอียดขึ้นไปอีก เราก็จะเห็นชัดขึ้นมาเรื่อย เป็นทาง
ดำเนนิทีจ่ะละความโลภ ความโกรธ ความหลงในจติใจของเรา
จนกว่าจิตใจของเราน้ัน นิวรณ์ภายนอก นิวรณ์ภายในท่ีเกิดข้ึน
มาภายในใจ เราก็จะรู้ชัดขึ้นมา จิตใจของเรานั้นก็ปราศจาก
ความโลภ ความโกรธ ความหลงขึ้นมาในเบื้องต้น เป็นตทังค
วิมุติ จิตของเราปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง
จิตรวมมา มรรคสมังคีขึ้นมานั้น ก็เป็นวิมุติ หลุดพ้นขึ้นมา
หลุดพ้นชั่วคราว หลุดพ้นจากการที่เป็นสมุจเฉทปหาน กิเลส
สักกายทฏิฐิ วจิิกจิฉา สีลัพพตปรามาส กถ็กูมรรคทีม่ารวมตวั
ทำลายไป

ให้พวกเราดำเนินในเบื้องต้น แล้วเราก็ดำเนินอย่างนี้
ขึ้นไปอีก จนว่าความโลภ ความโกรธ ความหลง มันเบาบาง
ลงไป จนมันหมดไป ในจิตใจเกิดความรู้ความเห็น เกิดพุทธะ
พุทโธ ขึ้นมาเต็มหัวใจของเรา จิตของเราจะได้มีความสงบ
ระงบัทีแ่ทจ้ริง จากความโลภ ความโกรธ ความหลง
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...เม่ือเรามสีตอิยู่ทีก่ายน้ีมากข้ึน ความคดินึกปรงุแตง่

ก็น้อยลง จติกมี็ความสงบ เปน็สมาธ ิ เม่ือจตินิง่ เรากร็ูจ้กัวา่
จตินิง่ จติสงบ ไมมี่อารมณเ์ป็นอย่างไร ไมมี่นิวรณเ์ป็นอย่างไร
จติใส เม่ือจติของเราฟุง้ซา่นเปน็อย่างไร เรารูจ้กั เม่ือจติเรามี
ความสงบนั้น พิจารณาอารมณ์ทั้งหลายเป็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา จิตก็จะแยกจากอารมณ์น้ัน จิตก็จะแยกจากกาย กายน้ี
ก็สักแตว่า่กาย ไม่ใช่สัตว ์บคุคล ตวัตน เรา เขา เม่ือเราเกดิ
ความรู้ เกิดผู้รู้ขึ้นมา และผู้รู้นั้นก็ไม่ยึดว่าเป็นเรา นี้เรียกว่า
จติมีความนิง่อยู่ ถึงแมน้วา่จะมอีารมณค์วามคดิไป จติก็ยังน่ิง
เพราะวา่จิตแยกจากอารมณ ์เรารู้จักว่าจิตท่ีสงบน่ิงเป็นอย่างไร
จิตฟุ้งซ่านเป็นอย่างไร เมื่อเราแยกจิตออกจากอารมณ์ได้

ในบางครัง้จะเหน็วา่ถึงแมว้า่จะมคีวามคิด ปรงุแตง่อยู่
ขณะที่เราพูดอยู่ก็ตาม แต่ความนิ่งก็มีอยู่ หลวงปู่ชาท่าน
เปรียบเทียบว่า ถ้าทำใหถึ้งทีสุ่ดแลว้ ก็เหมอืนนำ้ นำ้ไหลเรา
รู้จัก น้ำท่ีน่ิงก็รู้จัก น้ำไหลน่ิงเปน็อย่างไร เราเคยเหน็นำ้ไหล
นิ่งไหม ท่านถาม คือสภาวะจิต ที่มีความนิ่งอยู่นั้นแหละ
มีอารมณ์อยู่ก็เหมือนน้ำที่ไหลไป จิตก็นิ่งอยู่ แยกกันคนละ
ส่วน คืออารมณ์ก็เป็นอารมณ ์จิตก็เป็นจิต มันคนละสว่นกนั
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ที่เราฝึกหัดทำสมาธิกันนี้ ก็เพื่อให้จิตของเรานิ่งจากอารมณ์
ทั้งหลายก่อน แล้วถึงจะมาพิจารณาแยกจิตออกจากกาย
อีกครั้งหนึ่ง จิตก็เป็นอิสระจากความยึดถือ ในรูป ในนาม
ไม่ว่าจะช่ัวคราวหรือการข่มไว้ก็ตาม ก็จะเป็นหนทางท่ีจะให้เกิด
ปัญญา ผู้ที่เดินอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าโสดาปัตติมรรค เป็นมรรค
ของพระโสดาบัน


ผู้บำเพ็ญปฏิบัติอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งการทำ

สมาธิภาวนาน้ัน ทำไดย้ากกว่าการรกัษาศีล เราตอ้งละอารมณ์
ความยินดี ความยินร้าย ความโกรธ ความพยาบาท ความ
ฟุ้งซ่าน ความหงุดหงิดใจ ความลังเลสงสัยเสียได้ เปรียบเหมือน
กับว่าร่างกาย ถ้าร่างกายนี้มันมีโรค ห้าอย่าง เราก็ไม่สบาย
เกิดความไม่สบาย โรคห้าอย่างน้ีเป็นโรคท่ีสำคัญๆ ท้ังน้ันแหละ
ความรู้สึกของกายนี้ว่าไม่สบาย ไม่สามารถสงบได้ มีทุกข
เวทนารุมเร้าในกายมาก ต่อมาโรคนั้นหายไปทีละอย่างๆ
ร่างกายก็รู้สึกสบายขึ้น ปลอดโปร่งขึ้น ร่างกายก็สงบขึ้นมา
จิตนี้ก็เหมือนกัน นิวรณ์ก็เปรียบเหมือนโรค เมื่อนิวรณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ ้นมา ทำให้จิตเราไม่มีความสงบ
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ความยินดี ความยนิร้าย ความงว่ง ความฟุง้ซ่าน ความลงัเล
สงสัยเกิดข้ึนแล้ว ใจเราวุ่นวาย อย่างความลังเลสงสัยน้ี เกิดข้ึน
แลว้จติของเรากว็ุน่วาย ไมส่งบ สงสัยในแนวทางปฏบิตัิ

บางครั้งได้อ่านได้ฟังหลวงปู่ชาท่านเทศน์ ความลังเล
สงสยัเกิดข้ึน ใหเ้รามคีวามรูว้า่ ความลงัเลสงสยัเกิดข้ึนในจติ
ให้พิจารณาว่า ความลังเลสงสัยเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เมื่อเรามาปฏิบัติ เราก็มี
ความลังเลสงสัยไปอีกว่า ถ้าเราไม่สงสัยแล้วเราจะรู้แนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องได้อย่างไร ความสงสัยก็ซ้อนขึ้นมาอย่างนี้อีก
จิตของเราไม่มีกำลังก็ยึดถือในความสงสัยนั้นก็วนไป จิตไม่
สงบก็หาทางที่จะให้จิตสงบนั้นไม่เจอ จิตก็มืดอีก วิธีการที่จะ
ข้ามสิ่งเหล่านี้ได้เราจะต้องมีองค์บริกรรมภาวนาไว้ เช่นคำว่า
พุทโธน้ี จิตของเราแนบแนน่กับคำว่าพุทโธ สงบ หรือความตาย
ในขณะทีจิ่ตสงบนัน้ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความ
ลังเลสงสยั ความฟุง้ซา่น ก็ไม่มี น่ิง น้ีแหละ ตรงนีเ้ป็นหนทาง
ที่ถูกต้องแล้ว ถ้าเรามีอารมณ์กรรมฐานอยู่ประจำใจ

ที่เราบริกรรมกำกับ จิตของเราไว้ ในโอกาสที่เราทำ
ภาวนา จิตก็สงบนิ่ง จากสมาธิที่เราไม่เคยได้รับเราก็มีความ
สงบขึ้นมา เห็นความสงบเกิดขึ้นมาบ้าง เห็นแสงสว่างเกิดขึ้น
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มาในจ ิต จ ิตท ี ่สงบน ิ ่งน ี ้ มีสต ิต ่อเน ื ่องเข ้ามา
เม ื ่อเราจะพ ิจารณา สังขารค ือร ูปส ังขาร
ไม ่ใช ่ว ัตถ ุส ังขารข ้างนอก ก็จะมองเห ็นได ้
ว่าธาตุทั้งหลายเขาก็อยู่ธรรมดา ธรรมชาติ มีใจของเรานี้เอง
มีสิ่งที่ปรุงแต่งไป อย่างเราสร้างวัตถุสักอย่างหนึ่ง ก็คือความ
เป็นธาตุ ที่เอาประกอบกันขึ้นมา เขาไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งใด
เขาไม่ได้บอกว่าเป็นดิน เป็นน้ำ เป็นไฟ เป็นลม มีความสวย
หรือมีความงดงามอย่างไร หรือไม่งาม สิ่งเหล่านี้เป็นอยู่ที่ใจ
ของเรา ที ่ตาของเรา หูของเรา ได้ส ัมผัสอารมณ์แล้ว
เกิดความ รู้สึกขึ้นมา

เมื่อเราพิจารณาเราก็จะเข้าใจในสิ่งที่ สมมุติบัญญัติ
อันเป็นรูปวัตถุสิ่งของภายนอก นี้เป็นสมมุติบัญญัติทั้งหมด
ซึง่มนษุยไ์ดป้รงุแตง่ สรา้งสรรคข้ึ์นมาก็มาก เปน็ของละเอยีด
ต่างๆ นี้ โดยรวมแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็อยู่ในความเป็น
อนิจจัง ไม่เที่ยง ทนอยู่ไม่ได้ ทุกขัง อนัตตา ไม่มีตัวตน
ท่ีแท้จริง เม่ือพิจารณาได้อย่างน้ีก็เรียกว่า เกิดปัญญา เกิดความ
รู้ขึ้นมาในดวงจิตของเรา ก็ให้เราบำเพ็ญภาวนา ให้จิตของเรา
มีความสงบ ใหมี้ความสงบอยา่งตอ่เน่ือง เราพยายามทำทกุวัน
คือว่าอันนี้แหละเป็นอาหารของใจ อาหารของกายเราก็สร้าง
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ไวแ้ลว้ ทีอ่ยู่ทีอ่าศัย เรากมี็แลว้ ปจัจยัส่ีเรากมี็แลว้ เปน็ทีอ่ยู่
ของกาย เป็นที ่พ ึ ่งพิงของกาย ข้อสำคัญ ยารักษาโรค
การระงับ จากโรคทั้งหลายให้บรรเทาเบาบางลงไปก็สำคัญ
ต ้องอาศ ัย ถ้าไม ่ม ีส ิ ่ ง เหล ่าน ี ้อย ู ่ เลย ก็ลำบาก
เราก็ม ีศาลาเป็นที ่พ ึ ่ง ที ่มานั ่ง สมาธิบำเพ็ญบุญกุศล
ถ้าไม่มีแล้ว ฝนตก แดดออกมาแล้ว ก็ได้รับทุกขเวทนา
เมื่อปัจจัยสี่เราพร้อมแล้ว เราก็หาที่อยู่ ของใจ

⌫
                            

    ⌫       ร ู ้จ ักท ี ่ ใจของเราจะม ีท ี ่พ ึ ่ ง
ท ี ่พ ิงแล ้วหร ือย ัง? บางองค ์ก ็จะตอบ ว ่าร ู ้จ ัก
ที ่ใจของเราจะสงบแล้ว ในการทำสมาธิให้อารมณ์สงบ
แต่ย ังไม่ร ู ้จ ักในใจ ที ่ปล่อยวางอารมณ์ ก็ต ⌦
มาพัฒนา จิตของเรา สร้างที ่พึ ่งพิงไว้ให้กับจิตของเรา
ให้มีความสงบจิต ให้ได้ นี ้ไม่เกินวิสัยมนุษย์ที ่จะทำได้
เราก ็ม ีความพยายาม  มีความข ันต ิ  มีความอดทน
ต่ออาช ีพการงานของเราแล ้ว เราก ็ต ้องม ีความอดทน
ในการบำเพ็ญภาวนา ในการเจริญสติ ในการควบคุมอารมณ
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์ของเราให้ได้ ไม่มากก็น้อย นี้เป็นหนทาง อริยมรรคญาณ
ที่จะให้ใจของเรานั้นออกไปจากข้าศึก คือ ความทุกข์น้อย
ใหญ่ได้ ก็ขอให้พากันภาวนา


...เมื่อเรามีตาที่ดี มีรูปมีแสงความรู้สึก เห็นเกิดขึ้น

ความรูสึ้กไดยิ้น ไดก้ล่ินรูร้ส รูโ้ผฏฐพัพะ รูธ้รรมารมณเ์กิดข้ึน
มาแล้ว ส่งเข้าท่ีใจนัน่แหละ ตาเหน็รูป หฟัูงเสียง จมูกได้กล่ิน
ลิ้นสัมผัสรู้รส กายถูกต้องโผฏฐัพพะ ส่งไปที่ใจ หรือธรรม
มารมณเ์กิดข้ึนท่ีใจ เกิดมโนวญิญาณขึน้มา ถ้าเกิดทางตาเรยีก
วา่ จกัขุวญิญาณ เกิดทางหเูรียกว่า โสตวญิญาณ วญิญาณ 6
เกิดขึ้นมาแล้ว วิญญาณ 6 นี้เป็นลักษณะของวิญญาณที่
เกิดข้ึนมา ตัง้อยู่แล้วก็ดับไป แตมี่ความรวดเรว็มาก เม่ือจิตน้ี
เข้าไปยึดเอาว่า ความรู้สึกที่เห็นนั้น ได้ยินนั้นเป็นเรา จะมี
ความรูสึ้กท่ีเป็นสุข เป็นทุกข์ เป็นเวทนาขึน้มา ปรงุแตง่ข้ึนมา
เป็นสังขาร แล้วก็จำได้เป็นสัญญา เป็นนามธรรมพร้อมเลย
ซึ่งก็เป็นปกติอยู่ที่เราจะมีความรู้สึกนึกคิดแบบนี้ เมื่อเป็น
เช่นนี้ก็จะอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นเป็นสุขเป็นทุกข์ไป พระ
พุทธเจ้าก็ให้เรามา พิจารณามาแยกธาตุ แยกขันธ์ ด้วยปัญญา
ใหเ้หน็วา่ กองรปูอนัประกอบดว้ยธาต ุ 4 อันเปน็สงัขตะธาตุ
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เป็นธาตุที่อาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้น มันต้องแตกสลาย
กองนาม เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่นานก็ต้องแตก
สลาย ให้จิตของเรารูไ้มเ่ขา้ไปยดึถือ ปล่อยวางไดใ้นอารมณ์
ช ั ่วคราว เก ิดความว ่างข ึ ้นมา ตรงนี ้ เร ียกว ่านิพพาน
ความเย็น ความดับ ความทอดอาลัยในอารมณ์ทั้งหลาย
ไม่ไปยึดมั่น ถือมั่น

แตถ้่าเราจะไปปรารถนา นิพพาน ห่วงพระนพิพานอีก
เราก็ไม่เห็นพระนพิพาน หลวงพอ่ชาท่านบอกวา่ เราตอ้งปล่อย
วาง ส่ิงสำคัญคือปฏิบัติเพ่ือการปล่อยวาง ถึงแม้ว่าเราจะปลอ่ย
ไม่หมดทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ เราปล่อยวางรูปนามไม่ได้ทั้งหมด
ปล่อยวางรูปนามได้หมดเรียกว่า เป็นพระอรหันต์แล้ว เราก็
ต้องมีความรู้บ้าง มีความเข้าใจในเรื่องของรูปนามบ้าง ตามที่
เราจะคิดพิจารณา ปล่อยวางได้ในบางส่วนในความรู้สึกของเรา
ความทกุข์ก็จะเบาบางลง เพราะวา่อันน้ีเปน็สัจธรรม น้ีปญัญา
ของเราทีไ่มเ่กิดข้ึนเพราะอะไร เพราะความตัง้ใจมัน่ คือสมาธิ
ไม่พอ สมาธิคือความตั้งใจมั่น จิตที่มีความมั่นอยู่ในอารมณ์
อันเดียว ก็เป็นอารมณข์องพุทโธ ดูรูล้มหายใจเขา้หายใจออก
ธมัโม สังโฆ ก็ตาม ก็ทำจติใหน่ิ้งอยูสั่กระยะหนึง่ครูห่นึง่ เราก็
จะมาศึกษาในเรื่องของกาย ของรูป รูปกาย เขาว่าเป็นของ
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ไม ่ เท ี ่ยง จร ิงๆ ไหม เราเร ียนร ู ้ เข ้ าใจหร ือย ัง
ว ่าส ังขารน ี ้ม ีสภาวะ ที ่แปรปรวนไปเป ็นธรรมดา
ไม ่ผ ิดไปจากน ี ้ ไม ่ เป ็นไปโดย ประการอ ื ่น
เราม ีความเข ้าใจแล ้วหร ือย ัง? สังขารน ี ้ม ีความเจ ็บ
เป็นธรรมดา มีความแปรปรวนมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา
มีความแก่เป็นธรรมดา แล้วก็จะต้องแตกสลายไป เป็นอยู่เช่นน้ี
เราเกิดข้ึนมาอีก มีสังขารอีก ก็จะต้องเป็นอย่างน้ี เกิดมาทุกภพ
ทกุชาติก็ตอ้งเปน็อย่างน้ี ไม่ใช่เพียงแตว่า่มนุษย์ เทวดา ก็เป็น
สังขาร มีรูปสังขารเหมือนกันแต่เรียกว่าเป็นโอปาติกะเกิดขึ้น
ทันทีแล้วก็เป็นทิพย์ ก็ต้องแตกสลายเหมือนกันรูปนั้น ไม่
สามารถอยูไ่ด้ตลอดกาล ตลอดเวลา เพราะวา่เป็นสังขตะธาตุ
ก็จะมีอีกแห่งหนึ่งเรียกว่าอสังขตะธาตุ คือ นิพพาน

นิพพานนี้เป็นของที่มีอยู่ เป็นของที่มีอยู่ แต่กำหนด
ไม่ได้ว่าอยู่ในทิศใด แห่งหนตำบลใด กำหนดทิศทางไม่ได้
เพราะเปน็ความวา่ง เป็นความวา่งท่ีมีขนาดไหนกก็ำหนดไมไ่ด้
เพราะวา่สภาวะความวา่ง สภาวะความวา่งน้ันกำหนดทศิไม่ได้
แลว้ ไมมี่สีแตว่า่มีอยู่ เปน็ของมอียู่จรงิ เปน็ของมอียู่จรงิและ
เป็นของเที่ยงด้วย ไม่แปรปรวนด้วย เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่มี
ปจัจยัปรงุแตง่ ไมมี่ปจัจยัปรงุแตง่ ไมเ่ปน็สังขาร เปน็วสัิงขาร
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แต่เป็นของมีอยู่ คู่กัน เมื่อมีสังขาร วิสังขารก็มีเหมือนกัน
เป็นของคู่กัน เป็นของมีอยู่จริง

⌫ 
⌫

เมื่อเราได้บำเพ็ญภาวนา ทำสมาธิ จิตของเราสงบนิ่ง
เป็นสมาธ ิมาค้นคิดพิจารณา ในกองสงัขาร กองรปู กองนาม
เร่ิมต้นก็มาพิจารณากองรูป ต้ังแต่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง และ
กายทั้งก้อนน้ี ก็เห็นว่า สิ่งเหล่าน้ีแท้จริงมาจากไหน ก็มาจาก
ธาต ุอาหารในโลกนีแ้หละ มาจากธาตดิุนท่ีตน้ไม้ เขาก็ดูดซึม
แร่ธาตุทั้งหลายขึ้นไปหล่อเลี้ยง แสงแดดทำการสังเคราะห์
กับใบของต้นไม้ท่ีมีสีเขียว เกิดความขยายตัวข้ึนมา มีดอกมีผล
ข้ึนมา ทีแรกก็มีความเจริญของต้นไม้น้ันข้ึนมา ในท่ีสุดก็มีดอก
มีผล สัตว์ทั้งหลายก็ไปอาศัย พืชพรรณธัญญาหารนั้นแหละ
เป็นอยู่

มนุษย์ก็อาศัยสัตวน้ั์น อาศัยต้นไม้น้ัน อาศัยผลไมน้ั้น
เป็นอยู่ วนเวียนกันข้ึนมา อาศัยความเป็นธาตุ ธาตุดิน น้ำ ไฟ
ลม ก็มาเสริมธาตดิุน น้ำ ไฟ ลม ในรา่งกายนี ้ใหเ้จรญิเตบิโต
ขึ้นมา แต่ว่าเมื่อเราไม่มีความรู้ ก็ยึดเอาจริงๆ จังๆ ว่านี้เป็น
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ของเรา คิดเอาก้อนธาตน้ีุ ในทีสุ่ดก็เส่ือมไปสิน้ไป ถ้าเส่ือมไป
ส้ินไปแลว้ ก็จะคอ่ยๆ กลับกลายไป เม่ือลมหายใจหมดลงมา
สิ้นไปแล้ว ร่างกายนี้ก็จะค่อยๆ แปรเปลี่ยนไป มีแบคทีเรีย
ท้ังหลายก็มาทำลาย ย่อยสลาย ร่างกายน้ี จนเป็นธาตุ ธรรมชาติ
จะย่อยไปๆ ดินไปตามดินเหมือนเดิม น้ำไปตามน้ำเหมือนเดิม
ไฟไปตามไฟ ลมไปตามลมเหมือนเดิม ก็หมดสภาพไปอีก
เมื่อหมดสภาพเช่นนั้นไปเรามาพิจารณาว่า ตัวเราอยู่ตรงไหน
ที่เมื่อก่อนเราว่าอันนี้เป็นเรานี้ ตัวเราอยู่ตรงไหน ของของเรา
อยู่ตรงไหน เม่ือก่อนเราก็มีพ่อ มีแม่ เม่ือหมดลมหายใจไปแล้ว
แล้วท่านไปไหนล่ะ ธาตุนั้นมันก็แตกสลายไปแล้ว ดินไปตาม
ดิน น้ำไปตามนำ้ ไฟไปตามไฟ ลมไปตามลม อันน้ีเรียกว่าแท้
ที่จริงเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าตามสมมุติมันก็มีแหละ มีเรา มีเขา
มีญาติ มีพี่น้องของเรา มีภรรยา มีบุตร มีบิดา มีลูกชาย
ลูกหญงิกมี็อยู่ แทจ้รงิแลว้ ก็คิดวา่เปน็จรงิๆ มีตวัเราจรงิๆ

 
พ ร ะ พ ุ ท ธ เ จ ้ า ท ่ า น ม า ค ้ น พ บ ศ า ส ต ร ์ น ี ้

จงึเหน็วา่แทท้ีจ่รงิ ไมมี่นะเปน็ความวา่ง มีความเกดิข้ึน ตัง้อยู่
แตกสลายไป แล้วก็ต้องเป็นอย่างน้ี ท่านก็เลยเกิด เห็นสัจธรรม
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ความเป็นจริงละเอยีดสุขุมมาก     ขณะทีเ่สวยอยูใ่นความวา่ง
อย ่างเราใครจะ มาร ู ้ตามอย ่างเราหนอเพราะว ่า
เป็นของละเอียด     สุขุมเหลือเกิน    พระนิพพานนี้
ก ็ เลยทรงน ิ ่ง เฉยอย ู ่ จนว ่าม ีพรหมซ ึ ่ง เป ็นสหาย
กับพระพุทธเจ้าของเราก็เลยมาอาราธนา ให้พระพุทธเจ้าของเรา
ให้เทศน์สอน ท่านก็เลยคำนึงถึง อุทกดาบส อาฬาดาบส
ทั้งสองก็ไม่อยู่เสียแล้ว ไปเป็นพรหมเสียแล้ว ไม่มีอายตนะ
ที่จะรับรู้แล้ว ฟังเทศน์ท่านไม่ได้ ก็เลยคิดคำนึงไปถึงพระ
ปัญจวัคคีย์ ที่เคยอุปัฏฐากท่านมา พระองค์ก็ได้ไปตามสอน
ไปตามบอกจนพระปญัจวคัคีย์ มีดวงตาเหน็ธรรม ข้ึนมา ก็มี
อัญญาโกณฑญัญะเหน็ก่อน ตอ่มาท้ังส่ีทา่นก็เห็น ตอ่มาท้ังหา้
ทา่นก็สำเรจ็เปน็พระอรหนัต์ เพราะมาเหน็รูปเหน็นามน้ี วา่เป็น
อนิจจงั เป็นทุกขัง เป็นอนัตตา เป็นของไมมี่ตวัตนจรงิๆ ถ้าจิต
ของเรามสีมาธิ พิจารณา ก็จะคอ่ยๆ เหน็ เหน็รา่งกายนีไ้มส่วย
ไม่งาม เห็นร่างกายนีเ้ป็นธาต ุเราเหน็ใบไมไ้หม พิจารณาใบไม้
ที่เป็นใบเขียวน้อยๆ ต่อมาก็เขียวมากขึ้นมา ต่อมาก็ใบแก่
ต่อมาก็ร่วงหล่นลงมา สีเขียวนั้นก็หายไป กลายเป็นสีน้ำตาล
สีน้ำตาลก็ค่อยๆ ย่อยสลายลงไป แลว้กก็ลายเปน็ดิน รา่งกาย
เรานี้ก็เหมือนใบไม้ เหมือนต้นไม้ เหมือนเปลือกไม้ เหมือน
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แก่นของไม้นั ้นแหละ มันก็ค่อยๆ เปลี ่ยนแปรสภาพไป
เร ื ่อยไป เม ื ่อม ันหมดลมหายใจแล ้วม ันก ็จะเปล ี ่ยน
แปลงไปชัด

ในที่สุด ผมก็ดี ขนก็ดี เล็บก็ดี ฟันก็ดี หนังก็ดี
แปรเปลี่ยนไป สีก็เปล่ียนไป ในที่สุดก็แตกสลาย กระดูกน้ีก็
แตกสลาย จากสีขาวเปน็สีน้ำตาล ในทีสุ่ดมันก็เป็นธาตดิุนไป
เหมือนเดิม ความรู ้สึกที ่เป็นกระดูกก็ดี เป็นร่างกายก็ดี
ก็หายไป ดินนั้น เมื่อเรามาแยกดูด้วยหลักวิเคราะห์ธาตุแล้ว
มันก็เป็นมวลสารทีม่ารวมกนั ถ้าเราเอามาเผาผลาญกนั ก็เป็น
พลังงาน แยกออกไปแล้วก็เป็นส่วนที ่เป็นโมเลกุลเล็กๆ
เป็นธาตุเล็กๆ ในที่สุดก็แตกสลายไปจริงๆ แล้วไม่มี เป็น
มวลสารทีไ่ม่มีที่อยู่แทจ้รงิ เป็นพลังงานอนัดับหนึง่ แยกแตก
สลายไป เหมือนน้ำก็รวมกันมาด้วยไฮโดรเจน ออกซิเจน
แยกออกไปแล้วธาตุทั้งสองก็ไม่มีอยู่จริง แตกสลายไปอีก
ตัวตนแท้จริงไม่มีอย่างนี้แหละ เรียกว่ารูปสังขาร นามสังขาร
ก็อาศัยเหตุปัจจัยรวมกันขึ้นมา เกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไป

ถ้าจติของเรามคีวามสงบ เปน็สมาธิ เราก็พิจารณาเหน็
ได้ชัด ก็ปล่อยวางได ้ในความเปน็สัตว ์บุคคล ตัวตน เราเขา
ถ้าจิตของเราไมมี่สมาธ ิ ก็มองเหน็เปน็ตัวเปน็ตน เรากต็้องมา
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เจร ิญสมาธ ิ พิจารณากาย ให ้ เห ็นความเป ็นธาต ุ
ก็เป็นอุบายวิธี ทำสมาธิอย่างหนึ่ง เช่นให้แยกกายของเราน
ี ้ออกเป็นสี ่ส ่วน เหมือนเขาชำแหละโคนะออกเป็นสี ่ส่วน
ก็พิจารณาดูทีละส่วนๆ มีด ินส่วนที ่แค่นแข็งก ็เป ็นดิน
ส่วนที่เคลื ่อนไหว ไปมาได้ก็อ่อน  ธาตุที ่มีลักษณะอ่อน
ก็เป็นน้ำ ธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าออก ธาตุแห่งความร้อน
ก็คือธาตุไฟ ก็มีส ี ่ธาตุนี ้แหละ รวมกัน ประชุมกันอยู ่
แต่ในท่ีสุดก็แตกสลายไป หาใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขาไม่
แล้วความรู้สึกที่มาเป็นตัวเราอยู่ที่ไหนล่ะ เพราะจิต นั่นเอง
จิตที ่ยังไม่มีความรู ้  ก็มีความไปยึดมั ่นอย่างนั ้น ว่านี ้
ตัวเรา ของเรา ทำไมไมใ่ช่ตัวเรา แล้วเวทนาเกดิข้ึน เราก็รู้สึก
ปวดนี ่รูสึ้กเม่ือยน่ี น่ังตอนนีน้านๆ มันก็เม่ือยแล้ว มันก็เปน็
เหน็บชาบ้าง แล้วทำไมว่าเวทนานี้ไม่ใช่เรา ถ้าเกิดเวทนานี้
เป็นเรา แล้วเปน็นามว่าเป็นเราน้ี ก่อนท่ีเราจะมานัง่มีความรูสึ้ก
เช่นน้ีไหม ไม่มี ไม่มีความรู้สึกปวดเม่ือย ตอนน้ีมาน่ังเลือดลม
มันเดินไม่ดี ก็มีความปวดเม่ือยข้ึนมา แล้วความรู้สึกปวดเม่ือย
น้ี จะอยูต่ลอดไปไหม ต่อไปมนัจะแตกสลายหายไปหรอืเปล่า
ต่อไปมันก็จะหายไปอีก มันมีความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนมาต้ังอยู่แล้ว
ก็หายไปอีก
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แต่เรามาคิดพิจารณาดูซิว่า มันจะใช่เป็นตัวจิตนี้หรือ
เปล่า มันจะเปน็ตัวจติไหม หรอืเป็นส่วนหนึง่ของจติ พิจารณา
แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา มันจะไม่ใช่เป็นตัวตนตลอดไป
ตัวจิตนี้ก็ยังอยู่ อยู่นี้แต่ตัวเวทนานี้มันก็เกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็
ดับไปเปน็เวทนาขนัธ์อย่างนี ้ แตจ่ิตก็เข้าไปยดึถือ จติเลยเปน็
ทกุข์ไปดว้ย เพราะวา่จติของเราไมมี่กำลัง จติของเราไมมี่กำลัง
สติไม่พอ จึงต้องมาฝึก จิตของเราให้มีสติ ให้มีสมาธิ มานั่ง
กรรมฐาน ภาวนาให้จิตนี้มีความสงบนิ่ง แล้วก็มาค้นคิด
พิจารณาอันนี้ บางครั้งนี้ก็สงบบ้าง ไม่สงบบ้าง มันก็เป็น
ธรรมดา ก็ใหพ้ยายามอดทน พยายามปฏบิตั ิพยายามเจรญิ
ภาวนา อย่างนอ้ยเราก็มีศีลก่อน สรา้งบญุ สรา้งกศุล ปรารภ
ไว้ว่า โอกาสที่เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้มันยากนักยากหนา
เราก็มีบุญมาแล้ว ที่ได้สังขารนี้ ได้สังขารมนุษย์มา เพราะ
สังขารมนุษย์นี้เราจะเจริญสมาธิภาวนา ให้รู้ธรรม เห็นธรรม
ก็ทำได้
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 ⌫
ถ้าเราได้มาเห็นธรรมะแล้ว เห็นอนิจจัง ทุกขัง

อนัตตา ก็เร ียกว่าเห็นพระนิพพาน เห็นความว่างแล้ว
ว ่าความว ่างน ี ้ม ี อยู ่จร ิง เม ื ่อก ่อนเราเห ็นว ่าอ ันนี ้ต ัว
เรามันก็เป็นอัตตา แต่เมื ่อเห็นว่าร่างกายนี ้เป็นอนัตตา
เป ็นอน ิจจ ัง ทุกข ัง อนัตตา เราก ็ เห ็นความว่าง
เห็นในโลกนี้ทั้งหมดเป็นความว่างหมด ไม่มีตัวตน ที่แท้จริง
เป็นสิ่งที่อาศัยการรวมตัวกัน สุริยะจักรวาลนี้ก็เลย ว่างหมด
อนัตตะจักรวาลก็ม ีแต่ความว่างหมด อยู ่ในความว่าง
ทั้งนั้นแหละ ถ้าพิจารณาได้แล้วก็เห็นว่า มีความว่างอยู่ เห็น
ความว่างแล้ว จิตสัมผัส กับความว่างแล้ว นั่นก็แสดงว่าเรา
เข้าใจแล้ว ในส่วนหนึ่ง ถึงแม้ว่าในบางครั้งเรายังมีความสุข
บางครั้งเรามีความทุกข์ เราก็มีสติขึ ้นมา อย่างนางวิสาขา
มหาอุบาสิกา เห็นความว่างแล้ว ต้องเข้าใจก่อนว่าเห็นแล้ว
แต่ว่ายังไม่รู้รอบ ยังมีอุปาทานอยู่ อุปาทานในรูปนี้ก็ยังมีอยู่
อุปาทานในนามก็ยังมีอยู่ แต่ว่าละกิเลสส่วนหยาบได้ โทสะ
โมหะ ความยินดีส่วนหยาบละได้ไปแล้วเด็ดขาด แต่อย่างกลาง
อย่างละเอียดยังละไม่ได้ ยังมีอยู่อีก ต้องปฏิบัติต่อไปอีก
พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอีก ถึงจะละกิเลสอย่างกลาง
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ได้เด็ดขาด แล้วก็ต้องเจริญสมาธิภาวนา พิจารณา อนิจจัง
ทุกขัง อนันตาอีก ถึงจะละกิเลสส่วนละเอียดได้เด็ดขาด ภพชาติ
จะดบัไป ทีแรกเลย ละไดเ้พียงสว่นหยาบ ข้ันหยาบไมไ่ปเกดิ
ในอบายภูมิ นรก อสูรกาย สัตว์เดรัจฉาน ไม่ไปแล้ว แล้วก็
เกิดเป็นมนุษย์กับเทวดา อย่างนี้เรียกว่า ละกิเลสได้บางส่วน
ยังมีอุปาทานอยู่ ก็พิจารณาอยู่ บางครั้งก็มีความรู้สึกดีใจ
เสียใจก็พิจารณา เป็นธรรมดา เม่ือพวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์
พบกับพระพุทธศาสนาเช่นนี้ มีหนทางที่จะออกไปจากการ
เวยีนว่าย ตาย เกิด ไปสูธ่รรมะทีเ่ราไมต่อ้งเวยีนว่ายตายเกดิ
คือพระนพิพาน เราก็สร้างความดน้ีีแหละ สร้างทาน สร้างศีล
สร้างสมาธิ สร้างปัญญา ของเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าว่า
เรานี้จะรู้ธรรม เห็นธรรม เข้าใจในธรรมะ


เริ่มต้นตั้งแต่ว่าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้า พระธรรม

เจ้า พระสงัฆเจา้ มีความเหน็ในการสำรวม สังวร ตา ห ูจมูก
ลิ้น กายใจ ตรงนี้หลวงพ่อท่านก็มาเน้นว่า ข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด
ตรงนีเ้ป็นทางทีจ่ะได้เห็นธรรมะ เราจะมีสติ เพ่ือพิจารณาตรงนี้
ดูความรู้สึกของเราตรงนี้ ที่เราไม่เห็นนั้นก็มาเห็นในปัจจุบัน

www.watmarpjan.org



54   พุทโธ ภควา

ตรงน้ี ท่านก็มาช้ีแจงชัด ในวันน้ันผมเดินจงกรม ผมเดินจงกรม
ตอนเย็น ก็คิดพิจารณา สงสัยตรงไหนหนอ มันจะมีสิ่งที่เรา
เข้าใจธรรมะ อยากทราบ อยากจะมีความทราบในเร่ืองน้ี จะได้
เด ินแนวทางตรงน ี ้ ให ้ม ันแจ ้งช ัด จะได ้ท ุ ่มเท
กำล ังจ ิตสต ิป ัญญา พิจารณาตรงน ั ้น หลวงพ ่อท ่าน
ก็เทศน์ข ึ ้นมาเลยว่า ข้อปฏิบ ัต ิท ี ่ไม ่ผ ิดท่านยกมาเลย
ความสำรวมอินทรีย์ ตาเห็นรูป หูได้ ยินเสียง จมูกได้กลิ่น
ลิ ้นสัมผัสรส กายถูกต้องโผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ด้วย
ท่านวา่ไมใ่ห้ยินด ียินรา้ย      ทางท่ีว่า   ตรงนีไ้ม่ให้    ยินดี
ยินร้ายตรงกลางๆ นี้ เราจะได้เข้าใจแล้วว่าได้เห็นธรรมะ
แล้วก็จับอารมณ์ตัวนี้ไว้ มันเป็นทางตรงนี้ ที่ที่เราจะเข้าใจ
จะได้เห็นธรรมะ ปฏิบัติแนวทางนี้

บางครั้งก็ปฏิบัติไป จิตมันกำลังไม่พอ ความสงบมัน
น้อย ยังมีความสงสัย ก็พยายามปฏิบัติไปอีกพิจารณาในอุบาย
วธิทีีจ่ะทำใหจ้ติสงบ ในกรรมฐานทีเ่ราชำนาญ การเจรญิความ
ตาย มรณานุสสติกรรมฐาน อานาปานสติ อสุภกรรมฐาน
พุทธานุสสติ เจริญเมตตา พรหมวิหาร อันนี้เราก็ต้องเจริญ
เจริญในกรรมฐาน ที่เราถนัดน้ัน สิ่งที่เราไม่ถนัดบางครั้งเราก็
ต ้องทำ อย่างเราม ีความยินดีในร ูป เราจะทำอย ่างไร
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ก็พ ิจารณา ในทางตรงข ้ามกันให้เห ็นเป ็นอสุภะ
สติตามพิจารณาอยู ่  อยู ่ เร ื ่อย  ร ักษาจ ิตท ี ่สำค ัญ
คือการปฏิบัตินั ้น  การรักษาจิต  ดูจิต  เฝ้าระวังจิต
ผู ้ใดตามรักษาจิตของตน ผู ้นั ้นจะพ้นจากบ่วงของ มาร
หลวงพ่อชาท่านก็เทศน์บ่อย ท่านบอกว่าไม่ต้องอะไรหรอก
เราจะทำอยา่งไรใหค้นเข้ามาในศาลาได ้อุบายวธิทีีจ่ะใหค้นเข้า
มาในศาลาได้ เมื่อคนเข้ามาในศาลาเขาจะรู้เองว่า ศาลานี้มี
อะไรบา้ง จะทำอยา่งไร ข้างในมอีย่างไร ใหมี้สติมาตรงนี ้หรอื
จะรู้ลมหายใจเข้า-ออก ก็ให้มีสติอุบายวิธีอย่างไรที่จะบอกว่า
ใหจ้ติของเรารูอ้ยู่ตรงนี ้ตรงนีแ้หละเปน็หนทางทีแ่ล้ว ทีจ่ะได้
เข้าใจและได้เห็นธรรมะ เดินทางนี้ ปฏิบัติทางนี้ ในศีลสิกขา
สมาธิสิกขา ปัญญาสิกขา ตรงนี้ เห็นอย่างแจ่มชัดได้


บางคร ั ้ งป ัญญาจะ เก ิดจากการได ้ย ิ น ได ้ฟ ั ง

เห็นแจ่มชัด แจ่มชัด เห็นสมมุติวิมุติขึน้มาได้ ถ้าบารมีเราถึง
กำล ังเรา เห ็นชัดขึ ้นมา แต่ต ่อมาก็ต ้องดำเนินอีก
ทำจิตให้สงบอีก บำเพ็ญ ภาวนาอีก อย่างนี้ไม่มีหยุด ต้องทำ
ต ้องดำเน ินไป ถ้าเราเอาสต ิ นี ้มาจ ี ้ท ี ่จ ิตมากๆ
ในส่วนของการภาวนา รูปนาม ถ้าเรากำหนด ไปมาก ๆ

www.watmarpjan.org



56   พุทโธ ภควา

บางคร้ังเกิดความเครียด กำหนดมากเกินไป เกิดความ เครียด
จ ิตม ันก ็แตกออกไป สติม ันก ็แตกออกไปมากไม ่รวม
ก็ต้องผ่อนเข้ามา ให้มาอยู่ในปัจจุบัน เพราะบางครั้งนี้คิดว่า
ม ีป ัญญาพ ิจารณาแล ้ วน ี ้ จะมอง เห ็นแจ ้ งช ัดได ้ เลย
ในส่วนของ รูปนามก็เป็นอย่างนั้น เพราะว่าดูรูปดูนามอยู่
เป ็นว ิป ัสสนา เขาว ่าอย ่างน ั ้น  เขาว ่าเป ็นว ิป ัสสนา
ตรงน ี ้แท ้ท ี ่จร ิงในตอนน ี ้ย ัง ไม ่ เป ็นว ิป ัสสนาจร ิงๆ
ยังเป็นสัญญาอยู ่ ยังเป็นการท่องบ่นอยู ่ อันนี ้ เป ็นรูป
อันนี ้เป็นนาม เหมือนสอนเด็กๆ สอนไปอย่างนั ้น ก่อน
แต่เมื่อจิตสงบเข้ามา เป็นสมาธิ มันถึงจะมารู้มาเห็นแจ้ง ชัด
อีกครั้งหนึ่ง อันนี้เกิดจากการภาวนา จิตเกิดจากการภาวนา
ทแีรกเลย อาจจะเหน็รูป เห็นนาม บอกวา่รูปน้ี นามน้ีไม่ใช่ตวั
เรานะ อันนี้กำลังมันน้อย กำลังสมาธิมันน้อย บอกมันก็เชื่อ
อยู่แปลบเดียว พอไม่บอกมันก็ลืมอีก เพราะกำลังสมาธิมันไม่มี
ความเห็นแจ้งชัดนี้ มันไม่เกิดปัญญา ที่เกิดจากวิปัสสนานั้น
มันเกิดชัดไม่ได้ มันเกิดชัดได้ก็คือ มันเกิดจากการ ได้ยิน
ได้ฟังและความคิดนึก อย่างท่ีเราเอามาใคร่ครวญ พิจารณาอยู่
นี ้ ก็เห็นแจ้งชัดเข้ามาอย่างนี ้ อันนี ้มันเห็นได้ระดับว่า
เป็นประโยชน์เกิดจากปัญญาอบรมสมาธ ิ จิตให้เกิดเร่ิมมีสมาธิ
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 ข้ึนมา แตส่มาธน้ีิเม่ืออบรมอกี เพ่ิมกำลังเขา้ไปอกีมันจะเกดิ
ความรูข้ึ้นมาอีกครัง้หนึง่ ตรงนัน้ก็จะเปน็ปญัญา เกิดจากการ
ภาวนา


คร้ังแรกมนัยังเริม่ตน้ที ่วติก วจิารเขา้ไป อาศัยความ

นึกคิดก่อน มันจะแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอนมาก เราได้ยิน
ได้ฟังอย่างน้ีเข้าใจ แจ่มชัด ถ้าบารมีเรายังไม่เต็ม มันแจ่มชัดอยู่
มันก็ถอยออกมาใหม ่ถ้าไม่ได้ยิน ไม่ได้ฟัง ก็ไม่ชัด พอได้ยิน
ได้ฟังอีก ก็แจ่มชัดอีก นี้อาศัยปัญญาจากการได้ยินได้ฟัง
ต่อมาเราไปนึกคิดพิจารณาในขั้นของสัญญา ก็เห็นแจ่มชัด
จิตก็นิ่งขึ้นมาบ้าง ความนิ่งตรงนี้มันก็จะมานิ่งได้ยังไง นิ่งได้
แวบ็หนึง่เรยีกว่าขณิกสมาธ ิเห็นแจม่ชัดอยู่ เห็นชัดเจน แตมั่น
ได้ชั ่วคราว กำลังมันไม่ทรง มันหายไป มันหายไป ถ้า
พิจารณาอีกมันก็เห็นอีก วันหนึ่งพิจารณา 10 ครั้ง 20 ครั้ง
ม ันก ็ เห ็นอย ู ่ แต ่ม ันไม ่แจ ่มช ัดมากไปกว ่าน ั ้น
คือมันอยู ่ท ี ่กำลัง ความเห็น แต่ถ้าเกิดว่าการพิจารณา
อย ่างน ี ้ เหม ือนก ัน แต ่จ ิตทำบารม ีมาเต ็มแล ้ว
เข ้าไปสู ่อ ุปจารสมาธ ิ มันก็อยู ่ได ้นานกว่า กำลังต ัวนี ้
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ได้นานกว่า  แล้วจิตก็เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิ ก็เห็นชัด กว่า
บางครัง้ไมต่อ้งพิจารณามาก พิจารณาเพยีงนอ้ยๆ วนัละ คร้ัง
ก็ยังมีกำลังมันก็คุมไปเลย แต่ถ้ากำลังมันน้อยต้องพิจารณา
บ่อยๆ ใคร่ครวญบ่อยๆ อยู่อย่างนั้นละ เพราะใคร่ครวญ
ขึ ้นมา  จิตก็สงบเข้ามาวูบหนึ ่ง พอปล่อยการพิจารณา
ม ันก ็ถอย ถอยอีกแล ้ว หร ือบางคร ั ้ง เราทำจ ิต
ให้เป็นสมาธิอุปจารสมาธิ  ในขณะนั่ง  พอเราลืมตามัน
ก็ถอนออกมาแล้ว เป ็นธรรมดาเลยเหม ือนก ับ
ยังไม่มีสมาธิเลย

�
สมาธินี ้ข ึ ้นลงอยู ่ มันยังไม่แนบแน่น ยังไม่ทรง

อารมณ์ ยังทรงไม ่ได ้ พิจารณาได ้ เล ็กๆ น้อยๆ
พอประคองจ ิตอย ่างน ี ้ ก็ด ีแล ้ว มันเร ิ ่มด ี
อาศ ัยจ ิตม ันจะค ่อยๆ ขาวข ึ ้น ท่านว ่า สักกายท ิฏฐ ิ
ม ีล ักษณะเหม ือน ล ูกตะกร ้อน ี ้แหละ จ ิตของเรา
ถูกร้อยรัดเอาไว้ ลูกตะกร้อร้อยรัดหลายเส้น 6 เส้น 7 เส้น
มันสานเป็นลูกตะกร้ออยู่ เราพิจารณาได้ครั้งหนึ่งมันก็สว่าง
ครั้งหนึ่ง พอกำลังเราหมดนิวรณ์มันก็เข้ามาแล้ว ความดำมัน
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ก็เข้ามาแทน อุปาทานมันก็เข้ามา พิจารณาอีกมันก็สว่างอีกคร้ัง
หนึ่ง คำว่าสว่างไม่ใช่สว่างหมดนะ อาจสว่างเล็กๆ จุดใด
จ ุดหน ึ ่ง เท ่าน ั ้นเอง ในดวงจ ิตนะ ข ึ ้นมาแว ็บหน ึ ่ง
แต ่ เราต ้องทำ บ่อยๆ มันเป็นหนทางอย่างนี ้แหละ
จะทำจ ิตของเราให ้สะอาดได้ การพ ิจารณาอย ่างน ี ้
การทำจิตอย่างนี ้ ความคิดอย่างนี ้ คิดแล้ว มันลงได้
มันก็ค่อยๆ สว่างไป ทีละน้อยๆ ถึงแม้ว่ายังสว่าง ไม่หมด
เพราะกำลังเรายังไม่เต็มนักก็ค่อยๆ ไล่ไป ทีละน้อยๆ
เป็นขณิกสมาธิ ทีนี้ก็เป็นอุปจารสมาธิ จิตก็เริ่มมีความสว่าง
ความขาวขึ ้น นิวรณ์ดำข้างนอกก็น้อยลง ข้างนอกมัน
ไม่ม ีแล ้ว   ก็มันยังเหลือภายในจิต   อยู ่ภายในอีก
ก็รวมจิตให้สงบ   พิจารณา ก็จะทำลายอนุสัย ภายในใจได้
อ ันน ี ้ เป ็นหนทางว ่า จ ิตสงบแล ้ว ให ้พ ิจารณากาย
น ี ้ ห ล ว ง พ ่ อ ช า ท ่ า น เ น ้ น ไ ว ้ เ ม ื ่ อ จ ิ ต ส ง บ ใ ห ้
พิจารณากายเมื่อจิตสงบได้ระดับใดก็ตาม ให้พิจารณากาย
ให้ย้อนกลับมาพิจารณากาย ให้ทำอย่างนี ้ พิจารณาใน
สังขาร ร ่างกาย  ให ้เป ็นอน ิจจ ัง ทุกข ัง อนัตตา
ย ้อนกล ับเข ้ามา พิจารณาเพ ียงข ้อว ัตรปฏ ิบ ัต ิน ี ้
หลวงพ ่อท ่านพาทำมาแล ้ว จนว ่าเราม ีศร ัทธา
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เล ื ่อมใสในองค ์ท ่านอย ู ่แล ้ว ว ่าท ่านสำเร ็จเป ็น
พระอรหันต์แน่นอน ท่านสอนแนวทางอย่างไร คือแนวทางที่
ท่านสอนเอาไว้ให้เดินอย่างนี้ อยู่ที่วาสนาบารมีของเรา จะช้า
จะเร็ว อยู่ที ่วาสนากับบารมีเราเร่งไม่ได้ เราปลูกต้นไม้ได้
รดน้ำ พรวนดิน ให้ปุ ๋ย ดูแมลงอันนี้ เป็นหน้าที ่ของเรา
ส่วนผลที ่จะ เกิดเป็นหน้าที ่ของต้นไม้ ถึงกาลถึงเวลา
ม ันก ็ออกดอกออกผล นี ่ท ่านพูดอย ่างน ี ้บ ่อยๆ
เพ ื ่อป ้องก ันความอยากของเราท ี ่อยาก จะได ้ เร ็วๆ
อยากจะเหน็เรว็ๆ บรรลเุรว็ๆ ซึง่นกัปฏบิตัก็ิเปน็ อย่างน้ันนะ
ก็ต้องการอย่างนั้น


...ผมเองปฏิบัติก็ต้องการเร็วๆ อย่างนั้น เห็นเร็วๆ

เลย มีทางตรงไหนไปได ้ ท่านก ็ไม ่ได ้บอกทาง
ที ่ เร ็วเอาไว ้มากกว่านี ้ บอกให้เด ินตรงนี ้ มีสติด ูท ี ่จ ิต
ดูความรู้สึกของเราตรงนี้ให้ละ   วางความรู้สึกนึกคิดตรงนี้
จะทำอยา่งไร อย่าใหยิ้นดี   อย่าใหยิ้นร้าย  ตรงนีเ้อง ทำตรงนี้
น ี ้ถ ้าเราย ินดีย ินร ้าย จะทำอย่างไร เป ็นเร ื ่องท ี ่ เราจะ
ต ้องปฏ ิบ ัต ิ  แล้วถ ้าเก ิดว ่าย ินด ี   ยินร ้าย  เราก ็
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แก้อารมณ์เราไม่ได้ ตรงนี้เอาละน่ะ มันวุ่นแล้วนะ ต้องเปิด
ตำราแล้ว อ่านหนังสือเรื ่องการปฏิบัติ เรื ่องการภาวนา
เปิดเทป ฟัง อาศัยหมู่คณะปรึกษากันก็เกิดอุบายวิธีข้ึนมาบ้าง
แต่ก็อาศัย ภายนอกอยู่ เพราะเราไม่รู้ หนทางที่จะพิจารณา
แก ้จ ิตของเรา อารมณ์ของเรามันมืด มันตื ้อไปหมด
เหมือนจอก เหมือนแหน แรกๆ น้ำก็ใสมองเห็นก้นบ่อ
ต ่อมาป ัญญาไม ่ม ี จอกแหนก ็ข ึ ้น มาเต ็มหมด
สมัยน ั ้นอย ู ่ก ับคร ูบาอาจารย ์ ฟังเทศน ์ 15 ว ันคร ั ้ ง
จิตใจสว่างไสว พอวันที่ 10 จิตใจเริ่มจะมืดจะตื้อไปแล้ว
มองไม่เห็นหนทางเลย มันมืดไปอย่างนั้นจริงๆ ทำอย่างไร
หนทางที่จะเดินไปมองไม่เห็น ทุกครั้งก็รู้สึกว่าจะมองเห็นชัด
ต่อๆ กค็อ่ยๆ จืดจางไปๆ คอืกำลังของเรามนัยังออ่น อาศัย
การได้ยินได้ฟัง กระตุ้นขึ้นมาก็ปฏิบัติ จนว่าจะเข้าใจหลัก
มีหลกัมีเกณฑ ์ตรงนีแ้หละ ตรงไมยิ่นดียินรา้ยตรงนี ้ เราก็มา
ทำกรรมฐานกัน กรรมฐานที่เราทำ กำหนดให้มาก พิจารณา
ให้มาก กระทำให้มากตรงนี้แหละ

บางคนบอกท่ีว่าทำสมาธิได้ยาก เราก็พิจารณา พิจารณา
กรรมฐานอะไรทีเ่ราทำอยูน้ี่ กรรมฐานทีเ่ราทำ จะเปน็กายคตา
อสุภะ เราก็มาพิจารณา ดูจิต พิจารณาจิตเห็นความเกิดดับ
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ของอารมณ์ ดูเวทนา ต้องมีสติ ตามรู้ตามดู มาตรงนี้ ที่ว่า
จะจี้แจ่มชัดมาจี้ตรงนี้

แต ่ก ็ต ้องระว ัง บางคร ั ้งจ ิตม ันเห ็นช ัด
มันสว่างข ึ ้นมาเลย   อาจจะจ ับว ่าโอ ้น ี ่พระโสดาแล้ว
มาไล่ดูแล้ว กิเลสกามเราก็ไม่มี ความรู้สึกนึกคิดมันก็น้อย
อย ่างน ี ้ บางแห ่งบางสำน ักไปถาม คร ูบาอาจารย ์
ท่านก็ว่าอารมณ์อย่างนี้ มันสกิทาคาแล้ว ก็ตั้งกัน ขึ้นเยอะ
ม ี เหม ือนก ันคร ับ มีโยมคนหนึ ่งอย ู ่สายว ัดป ่าน ี ้
ภาวนาก็ยังไม่สงบขั้นใดก็ยังไม่ได้เลย ไปเจอครูบาอาจารย์
องค์หนึ ่งขึ ้นมา พาสอน พาจี ้ พานำ พาดึง อารมณ์นี ้
นั่งสมาธินี้ ชั่วโมงหนึ่งไม่เคยนั่งได้ เมื่อท่านพาทำนั่งไป 6
ช ั ่วโมง 7 ช ั ่วโมง ได ้ พานั ่งไปท ั ้งค ืนได ้ ต่อมา
ม ีอารมณ์เก ิดข ึ ้นมาในจ ิตไปถาม อาจารย ์องค ์น ั ้น
ท ่านก ็บอกว ่าอ ันน ี ้ เห ็นธรรมแล ้ว ตั ้งแต ่น ั ้นก ็ว ่า
ตัวเองเป็นพระอริยบุคคล เห็นธรรมแล้ว พูดไม่หยุดเหมือนกัน
คนน้ีเห็นธรรมแล้ว รู้ธรรมแล้ว บรรยายไปท่ีไหนพูด มันเหมือน
จะมีธรรมอยู่ในใจ มันเป็นขั้นของสัญญา ต่อมาต้องอาศัย
คร ูอาจารย ์พระเถระผูใ้หญ ่สายวิปสัสนาลูกศิษยข์องหลวงปู่
ม ั ่น มาแก ้ให ้ ขนาดนั ้นย ังเอายากเลยนะ
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แก้ยากแต่ไม่เกินวิสัย ความสามารถของท่าน

ในที่สุดก็แก้ได้ คลายจากความเห็นอย่างนั้นลงมา
อันนี้เป็นเหตุที่ครูบาอาจารย์ หลวงพ่อชาของเราท่านไม่ให้
บอกครับ องค์น้ันปฏิบัติเป็นอย่างน้ัน องค์น้ันปฏิบัติเป็นอย่างน้ี
ถึงขั้นนั้นไม่บอก บอกก็บอกไปในแง่ของปัญญา ก็จะเป็น
ปัจจัตตัง ผู้รู ้ รู้ได้เฉพาะตน บางทีท่านก็พูดเป็นลักษณะ
เปร ียบเท ียบ ด้วยป ัญญา บางองค ์น ี ่
ก ็บอกว่าองค์นั ้นเป็นพระ อรหันต์มีลักษณะอย่างนั ้นๆ
น้ำอสุจิไม่เคลื่อนเลย ไม่มีความ กำหนัดยินดี ก็มาบอกท่าน
ผมอยู ่ เหม ือนก ัน ท่านก ็บอกว ่า
กบน้ีมันอยู่ในรมัูนต้ังหลายเดอืน มันเป็นอรหนัต์ไหม มันเป็น
อรหันต์ละซิ ตอบลักษณะเข้ามา อันนี้เป็นเรื่องที่ให้พิจารณา
ให้เห็นได้ ไม่ใช่ว่าเมื่อเกิดสภาวะอะไรเกิดขึ้น จะมาตั้งแล้ว
จะเป็นเหตุให้เกิดความหลงขึ้นมาเยอะ บางสำนักตั้งโสดา
สกิทาคากัน ต่อมาก็เสื่อมสิ้นไปมากเลย มีให้เห็นมีอยู่ในการ
ปฏิบตัใินบางแหง่ ก็เป็นอย่างน้ัน แตใ่นสายวดัป่าพงของเรานี้
ถ้าการปฏิบัติไม่พูดถึงว่าขั้นตอน เพราะว่าผู้ที่เข้าไปถึงแล้วจะ
รู้เอง จะเขา้ใจ ในการปฏบิตัภิาวนา ในอุบายวธิ ีทา่นก็สอนใน
หลักตัวนี้มามาก
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บางครั้งเราก็ เอ ทำไมหมู่คณะ ไม่เห็นจะสงสัยเลย

ทำไมเราสงสยัมาก เพราะเราอยากมาก อยากไดม้าก มันก็ด้ิน
มันก็รน ขวนขวายไปมาก คือมันเป็นปัญญาเหมอืนกัน ปัญญา
จากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษามามาก ท่านจึงว่าให้วางไว้ ใน
เบื้องต้นให้วางไว้ เหมือนมีน้ำอยู่ในแก้วให้เทออกเสียก่อน
ให้แก้วมันว่างๆ เติมน้ำเข้าไปได้ ถ้าน้ำมันเต็มแก้วแล้วนี้
เราเทไปมันก็ล้นแก้ว เข้าไม่ได้หรอก ธรรมะนั้นเข้าไปไม่ได้
คือว่าอันแรกลดทฏิฐิมานะ สำคัญในการปฏบัิติ สายหลวงพอ่
นี้ท่านพานำพาทำ แม้บางทีมันยังเผลอได้มีทิฏฐิมาเถียงได้
กับครบูาอาจารย ์มาปฏิบัติโอ้ ยอมท่านแล้วสู้ท่านไม่ได้แล้วนะ
บางทเีรามีสมาธิ ผมเองมสีมาธิน้ี มีปตีเิกิดข้ึน ทรงอยูใ่นขณะ
ท่ีอุปจารสมาธิ มีความเย็นอยู่ในจิต อารมณ์ไม่ค่อยเข้า กำหนด
จิตให้สงบนี้ได้ง่าย ก็คิดว่าร่างกายนี้ไม่ต้องพิจารณาแล้ว
พิจารณาจิตเลย ผมอยากจะได้อย่างนั้นนะ มันไม่อยากจะ
พิจารณากาย อยากจะพิจารณาจิตเข้าไปเลย จะได้บรรลุเลย
ต้องดูจิตเข้าไป กราบเรียนหลวงพ่อท่าน ท่านก็สอนให้ดูใน
ปจัจบุนัตรงนีส้งบอยูไ่หม ในขณะนัน้เราเริม่หวัน่ไหว แล้วเรา
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ไปหาหลวงพ่อนี ้ ความสงบเร ิ ่มหายเราก็ย ังไม ่ร ู ้ต ัว
ด้วยความหลง  ด้วยความหลง ก็ต้องตอบว่ายังสงบอยู่
ม ันไปเอาอารมณ์อด ีต ที ่สงบเม ื ่อช ั ่วโมงท ี ่แล ้ว
คร ึ ่ งช ั ่วโมงท ี ่แล ้วมาตอบ มาตอบตรง นั ้นแล ้ว
ตรงนั้นไม่ได้ดูปัจจุบัน มันไปเอาอารมณ์ที่ตรงโน้น มาตอบ
เมื่อย้อนกลับไปพิจารณา ท่านก็รู ้ว่าอันนี้อย่างนี้ หลงอยู่
ท่านก็ให้พิจารณากายๆ ก็จำติดใจมาเลย ให้พิจารณา กาย
ในส ังขารร ่างกายนี ้ เราก ็ว ่าจ ิตของเราสงบขนาดน ี ้
หลวงพอ่ก็ยังให้พิจารณากาย อยากจะพจิารณาจติอย่างเดยีว
จะไปเร็วๆ ไปเลย

ต่อมานี ้ สมาธิมาถึงจ ุดนั ้นแล้วมันก็ถอยมาอีก
ถอยมา อีกระดับ ธรรมดา เหมือนคนไม่ม ีสมาธ ิเลย
ต้องพยายาม ประคับประคองปฏิบ ัต ิจ ิตเข ้าไปใหม่อ ีก
สมาธิเข้าไปใหม่ ตรงนี้ ก็ยากเหมือนกัน ลำบาก ค่อยๆ
ทำเข ้าไปๆ พิจารณาความตาย เด ินจงกรม นั ่งสมาธ ิ
กำหนดจิตบริกรรมภาวนานี้ให้มาก มันก็ ค่อยๆ ดีขึ ้นๆ
มาในที่สุดก็สงบ พอสงบแล้วก็ดีกว่าเก่า ทีนี้มัน ดีกว่าเก่า
ม ีกำล ังมากกว ่าเก ่า สติป ัญญามากกว ่าเก ่า ก็มา
พิจารณาในสังขารร่างกาย เป็นอสุภะ ยิ่งเห็นเป็นอสุภะมาก
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เท่าไหร่ จิตยิ่งเกิดปีติมาก เห็นความไม่งาม จิตยิ่งมีความสุข
เห็นความไม่งามในกายนี้มากเท่าไหร่ จิตยิ่งสงบ มันจะกลับ
กันอย่างนี้ ถ้าเมื่อก่อนเราเห็นกายนี้งาม กายภายนอกงาม
จ ิตไม ่สว ่าง จ ิตม ันม ืด จ ิตม ันเป ็นก ิเลส
ถ้าเราเห็นความไม่งาม เข้ามาจิตมันงาม จิตมันสว่างไสว
ขึ ้นมามันเห็นตามความเป็น จริง มันพลิกกลับเข้ามา
จนจติมันสงบนีแ้หละ สงบ พิจารณา ผม ขน เล็บ ฟัน หนังน้ี
เป็นธาตุ ละเอียดเข้ามาก็พิจารณาเป็น ธาตุได้ เป็นธาตุ
เป ็นด ิน เป ็นน ้ำ เป ็นไฟ เป ็นลมได ้
แยกแยะมวลธาต ุน ี ้ออกไป  เป ็นอน ัตตาได ้
ถ ้าเราพ ิจารณาแยก มวลธาต ุน ี ้ออกไปแล ้วจ ิตสงบ
อย่างนีก็้ไดค้รบั ย้อนกลับมา ย้อนกลับมาจากปลายไปหาตน้
เห็นแยกแยะออกมาในเรื ่อง ของธาตุ ถ้าเราเข้าใจก็ดูซิ
ธาตเุป็นอย่างไร รา่งกายน้ีนะ ดินอยู่ ตรงไหน น้ำอยู่ตรงไหน
ไฟอยู่ตรงไหน ลมอยู่ตรงไหน มาเพ่ง พิจารณาตรงนี้เลย
เ ป ล ี ่ ย น ไ ป เ ป ล ี ่ ย น ห ม ุ น เ ว ี ย น เ ป ล ี ่ ย น ไ ป
แยกออกมาแยกวิเคราะห์ออกมาในแง่ของความเป็นธาตุ
ดินตรงนี ้น้ำตรงนี ้ไฟตรงนี ้ลมตรงนี ้เราพิจารณาไป มีอะไร
ไหมในกาย เราก็จี้มันไปตรงนี้ ยกขึ้น มาสักอย่างหนึ่ง วันนี้
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เรายกธาตุน้ำมา ธาตุน้ำในกายมีอะไรบ้างเอามาพิจารณาสัก
อย่างหนึ่ง ธาตุน้ำนี ้มันมีความเป็นตัวเป็นตนไหม เอามา
วิพากษ์วิจารณ์ก็ได้ วิตกวิจารณ์ก็ได้ น้ำนี้มันใช่ไหม น้ำ
ภายนอกนี้มีตัวมีตนไหม ทำไมน้ำภายในร่างกายนี้มีตัวมีตน
มันเป็นอะไร มันเป็นสัตว์ บุคคลไหม คิดพินิจพิจารณาให้
แจ้งชัด ในเร่ืองของน้ำ ธาตุน้ำ น้ำดี น้ำเสลด น้ำเหลือง น้ำเลือด
น้ำลาย น้ำม ันข ้น น้ำม ันเหลว น้ำป ัสสาวะ
พิจารณาทีละอย่างๆ ให้เห็นแจ่มชัดไป แจ่มชัดไป กลับไป
กล ับมา ในธาต ุน ้ำน ี ้ ก็เห ็นว ่าเป ็นมวลสารรวมก ัน
ข ึ ้นมาเป ็นอน ัตตา ใจเราจะสบาย ว ่างโล ่งไป
เห ็นความเป ็นจร ิง เราก ็พ ิจารณาไปเร ื ่อยๆ เห ็น
อย่างนี้พิจารณาเข้าไปอีก จนมันรู้สึกว่ามันจืดมันจางแล้ว
มันไม่มีรสเสียแล้วในการพิจารณาน้ี ก็เปล่ียนเป็นธาตุน้ำอันอ่ืน
เปลี่ยนไปเรื่อยแล้ววนกลับมาใหม่ก็ได้   พิจารณาธาตุดิน
บ้าง ก็ได้ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นอย่างไร ดินมี
ลักษณะอยา่งไร เปลีย่นแปลงอยา่งไร สุดทา้ยมันเปน็อย่างไร
มันมาจากไหน มันเกิดจากอะไร ทำไมมันเป็นสภาวะอย่างนี้
เม ื ่อก ่อนมันมีไหม พิจารณาเข ้าไปย ้อนไปย ้อนมา
จนมันแตกสลายจนม ัน เร ิ ่มต ้น อาหารท ี ่พ ิจารณา
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ฉันเข ้ามาเป ็นธาต ุ เสร ิมธาต ุเข ้ามาอย่างไร พิจารณา
น้ำเสรมิน้ำ ไฟเสรมิไฟ ลมเสริมลม ก็พิจารณาในดนิ น้ำ ไฟ
ลม นี้ ในธาตุลม ธาตุไฟ พิจารณาอย่างนี ้ในธาตุ ทั้งสี ่
กล ับไปกล ับมาให ้ม ันละเอ ียดเข ้ ามาละเอ ียดเข ้ า ไป
ให้เห็นชัดนี้ ก็เป็นปัญญา เกิดจากการพิจารณาเข้ามา


ท ี น ี ้ ค ว า ม ส ง บ อ ย ู ่ ท ี ่ ว ่ า ส ง บ ร ะ ด ั บ ไ ห น

พิจารณาเหมือนกัน ถ้าสงบขณิก ก็แสดงว่ากำลังยังน้อย
เราพ ิจารณาอย ่างน ี ้ เหม ือนก ันแต ่ว ่าสงบ
เข ้าไปส ู ่อ ัปปนาเลยก ็ได ้ จ ิตสงบน ิ ่ง เข ้าไป เลย
เป ็นอัปปนาสมาธ ิ พอออกจากอัปปนาสมาธ ิแล ้ว ทีน ี ้
ไม่ต้องบอกไม่ต้องสอน เอาจิตท่ีสงบน้ันมาเพ่งดูปรากฏข้ึนเลย
จะปรากฏภาพข้ึนมาเลย เห็นชัด รู้มีความรู้แจ้งข้ึนมาเลย จึงเอา
จิตท่ีสงบน้ันนะ มากำหนดดูเท่าน้ันรู้เลย ในข้ันน้ีกำหนดดูก่อน
พอกำหนดดูตรงผมปุ๊บ เห็นเลยว่ามันไม่ใช่ตัวตน ความรู้
ปรากฏขึ้นเลยอย่างแจ่มชัด ในจิตกับกายแยกกัน เป็นคนละ
ส่วน ช่วงนีน้ะจติจะขา้มโลกอันน้ี จะเขา้ไปโคตระภจิูต ถ้าจิต
ของเราเข้าไปเต็มแล้วนี ้ พิจารณามันเห็นอย่างนั ้นแล้ว
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มันสอนง่าย มันอยู่ที่กำลังตัวนี้ด้วย กำลังของจิตตัวนี้ด้วย
ถ้าผ่านช่วงนีไ้ปไดแ้ล้ว เห็นจิตอย่างแจม่ชัดแล้ว การทำจติให้
สงบปรากฏขึน้เอง ไม่ตอ้งเอาจติเข้าไปพจิารณา มันจะปรากฏ
ข้ึนมาเอง ปรากฏภาพขึน้มาเอง มันแตกสลายไปเอง อสุภะก็
จะปรากฏขึน้มาเอง ถ้าจิตสงบแลว้มนัเป็นอย่างน้ัน เรากำหนด
ก่อนไม่ได้เลย เวลาเราจะพิจารณาอะไรธรรมะข้อไหน แต่จิต
สงบแล้ว มันจะวิ่งไปเองมัน มันจะไปพิจารณาเอง อย่างนี้
เรียกว่าเป็นอัตโนมัติในการพิจารณา มันจะปรากฏขึ้นในจิต
ของเรา

ถ้าเราพากเพยีร พยายาม กำหนดอยา่งน้ี ตืน่อยู่ด้วย
ความเพียรอยา่งนี ้ แตต่อ้งดดู้วยวา่ ถ้ามันทำแลว้ มันไมส่งบ
มันจะกลายเป็นฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่านในธรรม ถ้าพิจารณาแล้วมัน
ไม่สงบรวมเข้ามานะ มันจะกลายเป็นฟุ้งซ่านในธรรม อันนี้
ต้องระวัง ฟุ้งซ่านในธรรมนี้ เทศน์ทั้งคืนก็ได้ ธรรมะมันออก
เทศน์เลยตั้งแต่หัวค่ำไปยันสว่างนั้นแหละ เทศน์ได้ บางองค์
ทำได ้มีความชำนาญเทศนที์ละ 4 ช่ัวโมง 5 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง
เทศน์ได้ แต่พอมีอารมณ์เข้ามา แก้อารมณ์ไม่ได้ แก้ความรู้สึก
นึกคิดไม่ได้ไม่ทัน เพราะปัญญานั้นเป็นปัญญาของความจำ
ของความคิดขึ้นมา ไม่ทันอารมณ์ ไม่ทันอารมณ์คราวนี้ก็
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วุ่นวาย นี้กลับมา กำหนดจิต อารมณ์ลงที่ความสงบนี้ให้ได้
บางครั้งเราคิดว่าพิจารณาอย่างเดียว บางครั้งต้องอาศัยความ
สงบของจิตที่เราเพ่งด้วย อานาปานสติ เป็นกรรมฐานหลัก
เราจะนับลมหายใจเป็นคู่ หายใจเข้าหายใจออก อย่างนี้ หรือ
พุทโธกำกับ แล้วแต่อุบายวิธีที่เราจะค้นคว้าไป ให้สงบนิ่ง
อันนี้ครูบาอาจารย์ก็แนะนำ สอนในแนวทางนี้แหละ ท่านว่า
ตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายถูกต้อง
โผฏฐัพพะ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ ธรรมารมณ์นี้คืออารมณ์ที่
เกิดข้ึนกับใจ บางทมัีนเป็นกุศล บางทมัีนเป็นอกุศล จิตของเรา
ก็ไปยดึอุปทานวา่เป็นตัวเรา ของเรา ทา่นบอกวา่ไม่ใช่เรา อันน้ี
ความคิดนี ้ให้ทิ ้งไป ความคิดที ่มีอุปาทานนี้มันเป็นกิเลส
ความคิดอย่างเดียวมันไม่เป็นกิเลสหรือ ถ้าอุปาทานที่เข้าไป
ยึดน้ันเป็นกิเลส ทา่นบอกเหมอืนเปลอืกผลไม ้ เราไมต่อ้งการ
ก็ท้ิงไป ก้างปลาเราต้องการไหม เราฉันแต่เน้ือก้างเราไม่ต้องการ
เราทิ้งไป

ท่านบอกว่าอารมณ์พวกนี ้ มันเป็นของทิ ้งทั ้งนั ้น
ไม ่ เป ็น สาระสำคัญแก่นสาร ท่านก็เทศน์แก้อารมณ์
ผมก็เข้าใจข้ึนมานะ แจ่มชัดขึ้นมา พอเผลอมันก็เข้าไปยึดอีก
ก็สอนจิตไปอีก ช่วงนี้การได้ยินได้ฟังสำคัญ การได้ยินได้ฟัง
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การอ ่านย ังต ้อง ใช ้มากอย ู ่
เพื่อช่วยให้ปัญญามันเกิดอย่างแจ่มชัด ถ้าพ้นจาก การอ่าน
จากการได้ยินได้ฟังก็มืดตื้อ ไปไม่เป็นเลยหาทางไม่ได้

ค ร ู บ า อ า จ า ร ย ์ จ ึ ง ส อน ว ิ ธ ี แ ก ้ ค ว า มหล ง ไ ว ้
ถ้าเราคิดว่าเรา ได้ฌานแล้ว ท่านก็สอนว่าอันนี ้ก็ไม่แน่
ไม ่ เท ี ่ยง ยิ ่งถ ้าเรา ประพฤต ิปฏ ิบ ัต ิไป โอ ้
เราเป็นพระโสดาบันแล้ว ท่านก็บอกว่า อันนี้ไม่แน่ ไม่เที่ยง
ย้อนกลับมาให ้ม ีอนิจจ ัง คือมีป ัญญา ร ู ้ หรือว ่าเห ็น
สภาวะทีป่รากฏขึน้น้ัน เป็นอนิจจงั ทกุขัง แล้วก็ เป็นอนัตตา
พร ้อมก ันไป ไม ่ไปย ึดม ั ่น เก ิดอ ุปาทาน มั ่นหมาย
เพราะเราปฏิบัติเพื่อละ ความมี ความเป็น ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อ
ความมี ความเป็น พระโสดาบัน พระสกิทาคา พระอนาคามี
พระอรห ันต ์ เป ็นการสมมุต ิของจ ิต ผู ้ท ี ่ปฏ ิบ ัต ิแล ้ว
ได้ระดับหนึ่ง   แต่ตัวท่านเองนั้น ยังไม่ได้ไปหมายมั่น
ว ่าท ่านเป ็นน ั ่นเป ็นน ี ่ พูดตามสมมุต ิ แท ้ท ี ่จร ิงแล ้ว
ก ็ค ือส ู ่สภาวะเป ็นว ิม ุต ิ หร ือว ่าหล ุดพ ้นจาก
เคร ื ่องร ้อยร ัดทั ้งหลาย  ที ่ม ีส ักกายะทิฏฐ ิ ว ิจ ิก ิจฉา
สีลัพพตปรามาส นี้เป็นเบื้องต้น นี้สมาธิในขั้นอัปปนาสมาธิ
ในขั้นนี้ถ้าเป็นสมาธิที่มีความแนบแน่นเป็นหนึ่ง   เป็นหนึ่ง
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ถ้าเราไม ่ถ ึงความเป ็นหน ึ ่งจร ิงๆ จะเข ้าใจถ ึง
ความเป ็นหน ึ ่งยาก  จะต ีความหมายเอาได ้
อาตมาเองก ็ เป ็นน ักปฏ ิบ ัต ิ บางคร ั ้งก ็ม ี ปีต ิอย ู ่บ ้าง
ป ีน ี ้ เข ้าก ับป ีต ีได ้แล ้ว ต่อไปฉ ันจะเข ้าส ุข ปีต ิน ี ้ เป ็น
ของทีฉั่นเคยผา่นมาแลว้ เคยไดม้าแล้ว เข้าใจวา่เป็นอย่างน้ัน
แล้วจะเข้าความสุข แต่ยังเข้าไม่ได้เสียที มันยังติดอยู่มันเข้า
ความสุขไม่ได้ เพราะอะไร เพราะว่าละคำบริกรรมภาวนา
ละมาดูลม หายใจเข้า-ออก ต้องมาบริกรรมภาวนาใหม่
ต้องมา ต้ังตน้กันใหม ่พุทโธ ธัมโม สังโฆ ใหม ่พิจารณาใหม่
เวลาใน การประพฤต ิภาวนาเร ียกว ่ามาต ั ้งตรงน ี ้
มีสติตรงนี้เข้ามาใหม่ ตั้งใหม่ ทำภาวนาใหม่ ไล่เข้าไปเรื่อยๆ
จนจิตมีความสงบเข้าไป ได้อีก ผ่านอารมณ์เข้าไปได้อีก
สงบอีก

สำหรับอาตมาที่ปฏิบัติมานี้ ปีติก็ดี สุขก็ดี โอ้ผ่าน
มาเยอะ ผา่นมาเยอะ ผา่นมา เช่นว่า เป็นเดือนๆ ก็มี แตก็่ตอ้ง
กลับย้อนไปยอ้นมา ตอ้งทำขึน้เร่ือยๆ วติก วจิาร เข้าใจวา่จะ
หมดไปแลว้ วิตก วิจาร ไม่ต้อง จะขา้มไปเลย บางครัง้ก็กลับ
มาวติก วิจาร กับลมหายใจเขา้ไปอกี อันน้ีมันเปน็ความหยาบ
ความละเอียด ในการประพฤติปฏิบัติภาวนา แต่ละข้ันแต่ละตอน
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นั ้น ก็จะต้องไม่ทิ ้งมูลเดิมการปฏิบัติเดิมของเราคือการ
กำหนดสติภาวนาอารมณ์ของกรรมฐาน  ที ่ เรามีความ
ชำนาญเราก็ต้องภาวนา อันนี้เมื่อเราภาวนาแล้ว แยกธาตุ
แยกขันธ์ ในการพิจารณากายแล้ว จนเห็นชัดเข้ามาแล้ว
ตรงนั ้นเราก็จะ รู ้จักเอง จะเข้าใจเอง ตรงนั ้นเวลาผู ้ที ่ร ู ้
ผ ู ้ท ี ่ เป ็นแล ้ว ก็ไม ่ได ้ ว ่าต ัวเองจะเป ็นพระโสดา
หร ือว ่าจะเป ็นพระสกิทาคา หรือว ่า เป็นพระอนาคามี
เป ็นพระอรหันต์ เพียงแต่ร ู ้ ได ้ว ่าตอนนี ้ ปฏิบ ัต ิ
มาตรงน ี ้ละอะไรไปได ้บ ้าง สิ ่งท ี ่ เหล ือม ีอะไรได ้บ ้าง
จะเข้าใจชัด เข้าใจชัดเจน แล้วก็ไม่พูด ท่านจะไม่ค่อยพูด
หรอืมาโอ ้มาอวด   ท่านจะมาละ   หรอืว่าเปน็มลทินแกจิ่ตใจ
เพราะจริงๆ แล้วเมื่อซ้อนไปแล้วนี้ ปฏิบัติจริงๆ เข้าไปแล้วนี้
ตัวเราก็ยัง ไม่มีเลย ตัวตนของเราก็ไม่มี รูปก็ดี นามก็ดี
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พระโสดาจะอยู ่ตรงไหนล่ะ
พระโสดาบันจะอยู ่ตรงไหน อยู ่ตรงร ูปก ับอยู ่ตรงนาม
หรือเพียงแต่ว่าจิตนั้นมีความรู้ในรูป ในนามนั้น ไม่เที่ยง
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้งนั้น แม้ความ รู้ที่เกิดขึ้นนั้น
ก็เป็นความรู้ที่เกิดจากศีล สมาธิ ปัญญา แล้วก็ วางลงไป
จิตก็มาทรงอยู ่ในปัจจุบันใหม่ ปฏิบัติต่อไปอีก ละกิเลส
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ต่อไปอีก ละโลภ ละโกรธ เข้าไปอีก จนเบาบางลงไป อีก
ก็มีความรู้ความเห็นเข้ามา ปรากฏชัดเข้ามาในใจอีก ก็สมมุติ
เรียกอีกว่าตรงนี้ เป็นพระสกิทาคามี ละโลภ ละโกรธได้
เป็นพระอนาคามี จนในที ่สุด ละโลภ ละโกรธ ละหลง
ได้แล้ว เป็นพระอรหันต์ อันนี้ก็เป็นไปตามทางเดินของมรรค
คือ ศีล สมาธิ แล้วก็ ปัญญา

บางครั้งอาจจะเกิดความเห็นผิด เข้าใจว่าอยู่ในขั้นนั้น
ขั้นนี้ ในการประพฤติปฏิบัติ นี้ก็เป็นได้ตัวสัญญาที่วิปลาสไป
หรือผิดเพี้ยนไป จากความเป็นจริง อันนี้ก็ต้องระวังมาก
บางครัง้เกิดความสงบทีลึ่กซึง้เกิดความเขา้ใจทีแ่จม่ชัด ทา่นจงึ
เรียกว่าอุปกิเลสปรากฏขึ้นมา หรือว่าวิปัสสนูปกิเลส ปรากฏ
ข้ึนมา เปน็อุปสรรคขดัขวางในการเจรญิวปิสัสนา อย่างเรานัง่
สมาธิไปเกิดปีติมาก เกิดความสุขมาก เกิดความสงบมาก
เกิดแสงสวา่ง อย่างมากน้ี อาจจะเขา้ใจวา่ตอนนีเ้ป็นมรรคผล
ไปแลว้ก็ได้ น้ีก็ตอ้งระวงั มีสติ มีปญัญาซอ้น หลวงพอ่ชาจึง
สอนว่า อันน้ีเปน็อนิจจงันะ อันน้ีเปน็อนิจจงัทัง้นัน้นะ สอนไม่
ใหห้ลง ถ้าเราคิดวา่เราเปน็พระโสดา เราไดฌ้าณ เราไดส้มาธิ
เราเปน็พระสกทิาคา ถ้ายังมีเราอยู่อันน้ีท่านว่าไม่แน่ไม่เท่ียงนะ
เราเป็นพระอรหันต์แล้ว ก็ไม่แน่ไม่เที่ยงใหญ่ มีสติมีปัญญา
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อ ย ู ่ อ ย ่ า ง น ี ้ เ ร ี ย ก ว ่ า ไ ม ่ ห ล ง ไ ป
แล ้วก ็ไม ่ทำให ้คนอ ื ่นมาหลงในเรา ว ่าเป ็นน ั ่นเป ็นน ี ่
ก็มีคนมาถามหลวงพ่อชาว่าเป็นพระอรหันต์ ใช่ไหม?
ท่านบอกว่าท ่านไม่ได ้เป ็นอะไร จิตท่านไม่เป ็นอะไร
เป็นพระอรหันต์ก็ไม่เป็น ถ้ายังเป็นอะไรอยู่เดี๋ยวจะเป็นทุกข์
อยู่ ถ้าเราคิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ มีคนว่าเราไม่เป็นจะเป็น
อย ่างไร เราค ิดว ่าเราเป ็นพระโสดาบ ัน  มีคนเขา
ไม ่ เช ื ่อเราว ่าเรา  เป ็นพระโสดาบ ันหร ือเปล ่า
เก ิดก ิ เลสข ึ ้นมาก ็ได ้ เก ิดความท ุกข ์ ข ึ ้นมา
เราเป็นพระอรหัต์ย ิ ่งแล้วใหญ่เลย คนเขาไม่เช ื ่อจะยิ ่ง
ทุกข์เข้าไปอีก พระอรหันต์จะทุกข์ขึ้นมา พระอรหันต์จะทุกข์
ได้อย่างไร เกิดขึ ้นได้อย่างไร มีโทสะได้อย่างไร มีโลภะ
ได้อย่างไร ปรากฏขึ้นอันนี้เรียกว่า มารู้ได้ยากเป็นปัจจัตตัง
เวทิตัพโพ วิญญูหิ อย่างครูบาอาจารย์ที่จติท่านบรรลุถึงที่สุด
แล้ว อารมณ์ที ่ท่านแสดงออกมาข้างนอก เป็นอย่างหนึ่ง
เป็นกิริยา ไม่เป็นกรรม การพูดรุนแรงก็ดี การพูดเบาก็ดี
การพูดอ่อนก็ดี ต่างๆ นี้ ทางกาย ทางวาจา แสดงออกไปนี้
ถ้าหมดกิเลสแล้ว ท่านว่าไม่เป็นกรรม เป็นกิริยาเฉยๆ
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ปราศจากอุปาทาน ว่างจากอุปาทานนี ้ร ู ้ ได ้ยาก
จิตเป็นอย่างหนึ่ง อารมณ์เป็นอย่างหนึ่ง แตกต่างกัน

เพราะฉะนั ้นหลวงพ่อชาเคยเปรียบเทียบว่า พระ
อรหันต์ กับคนบ้า บางทีเราดูแล้วไม่แตกต่างกัน ท่านว่า
พระอรหันต์กับคนบ้า ดูแล้วเหมือนกัน อีกคนหนึ่งไปทาง
ต่ำสุด อีกคนหนึ่งไปทางสูงสุด เป็นลักษณะเช่นนี้ ฉะนั้น
การประพฤตปิฏบิตัน้ีิ ใหเ้รามีสตหิรอืวา่มีปญัญา เข้ามาหย่ังรู้
เอาไว ้มีอนิจจงั ทำใหจ้ติของเรานีเ้กิดปญัญาเอาไว ้ไมลุ่่มหลง
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็เข้าใจ เข้าใจได้ ก็ปล่อยวางได้ คนนั้น
จะเกิดความหลงขึ้นมาเราก็เข้าใจ เป็นอนิจจัง เป็นทุกขัง
เป็นอนัตตา ทีแรกเลยความเช่ือเกิดจากศรัทธา ความเช่ือความ
เล่ือมใส บางทก็ีไม่มีปญัญา ปราศจากปญัญา หลวงพอ่ชาเคย
ยกตัวอย่างให้ฟังเหมือนกัน มีพระองค์หนึ่งก็เหมือนกับพระ
อรหันต์เลย ท่านปล่อยวางได้ อะไรได้ เหมือนกับว่าท่านจะ
เป็นพระอรหนัต์น่ันแหละ ทา่นก็เช่ือเหมือนกัน ตอ่มาเหน็การ
ประพฤติปฏิบัติจิตก็เปล่ียนไป ท่านก็ว่า โอ้ ! อันน้ีไม่ใช่เสียแล้ว
เกิดปัญญาขึ้นมาอีก ในภายหลังอันนี้ก็เป็นธรรมดา ในการ
เดินทางอันนี้สำคัญมากเหมือนกัน
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เพราะฉะนั ้น การที ่นักปฏิบัตินั ้นจะอยู ่ใกล้ครูบา
อาจารย์ ไกลครูบาอาจารย์นั้น ก็เป็นของภายนอก ให้เราอยู่
ใกล้พระพุทธเจ้า คือใกล้ความเป็นอนิจจัง มีอนิจจังเอาไว้
อย ู ่ ในใจของเราน ั ้นอย ู ่ เสมอ ประค ับประคอง
ความร ู ้ส ึกน ึกค ิด ของเราก ็ เก ิดข ึ ้นมาท ั ้ งหลาย
จะเป ็นบ ุญเป ็นบาป ก็ม ีอน ิจจ ัง เอาไว ้ในใจ
บางคร ั ้งคนน ี ้ เราไม ่ชอบเลย คนนี ้ เราชอบมาก
ท่านว่าเป็นอนิจจัง อาหารชนิดนี ้มันอร่อยถูกใจเราจริงๆ
ท่านก็ว่ามันเป็นอนิจจัง เราทานไปเรื ่อยๆ ทานไปบ่อยๆ
ขึ้นมา เราก็จะเบื่อขึ้นมาอีกแล้ว มันเป็นสภาวะเช่นนี้แหละ
มันไม่ แนน่อน ระหวา่งความรูสึ้กน้ี ความรูสึ้กนึกคิดทีเ่กิดข้ึน
มันเป็น อนิจจังทั ้งนั ้นก็พิจารณาอยู ่อย่างนี ้เขาเรียกว่า
คนมีป ัญญา  ถ้าเราไม ่ร ู ้ เท ่าท ันแล ้ว  เราก ็จะย ึด
ในอุปาทานขันธ์ทั ้ง 5 เกิด อุปาทานขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุ
ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา ในจิตใจ

ฉะน ั ้นน ักปฏ ิบ ัต ิในการทำสมาธ ิน ี ้ เป ็นสำค ัญ
บางครั้ง จะเห็นว่า ปฏิบัติไปเลยสมาธินี้ไม่สำคัญ ไม่จำเป็น
เจริญเอาปัญญาไปเลย   เอาปัญญาไปเลย เอาปัญญาไป
คร ั ้ งส ุดท ้ายจะ ละด้วยปัญญาไปเลย ท่านว่า
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สมาธิมหัปผลาโหติ  มหานิสังสา คือ อานิสงส์ของสมาธินี้
เป็นบ่อให้เกิดปัญญาขึ้นไป ถ้าสมาธิไม่มี ความตั้งมั่นไม่มี
ป ัญญาท ี ่ล ึกซ ึ ้ งน ั ้น จะเก ิดแจ ้งช ัดไม ่ได ้ จะเก ิด
ได ้ก ็ เป ็นป ัญญาจากการได ้ย ินได ้ฟ ัง  ปัญญาเก ิด
จากความรู ้สึก นึกคิด จินตามยปัญญา สุตตมยปัญญา
จ ินตามยปัญญา ภาวนามยปัญญานั ้น ยังไม่เก ิด
ภาวนามยปัญญานั้นเป็นปัญญา ที่เกิดขึ้น จากการภาวนา
จากการภาวนาทำจติให้มีความสงบ น้ี อันน้ีปัญญาจะเกดิข้ึน
มาได้จากจิตที่สงบระงับ เมื่อเรา ประคับประคองจิตของเรา
ให้สงบดี ขึ ้นมาแล้วบางครั ้งเกิด ธรรมขึ ้นมาพิจารณา
เก ิดป ัญญา คนที ่ เราเคยโกรธ เคยเกล ียด อยู ่
สิ่งใดที่เราเคยกลัวอยู่ มันจะละไป พิจารณาไป มันจะวาง
ไปได้ ในขณะที่เราพิจารณา นั้นเหมือนกัน อาศัยพื้นฐาน
รากฐานจากสมาธิ ถ้าไม่มีสมาธิแล้ว ปัญญาเกิดจากการ
ภาวนาน้ัน เกิดไม่ได้ อันน้ีมีหลักฐานรบัรองแนน่อนว่า ศีลน้ัน
รักษาให้ดี เป็นเหตุให้เกิดสมาธิ สมาธิที่เราได้ปฏิบัติดีแล้ว
ทำให้เกิดปัญญา ปัญญาที่เกิดดีแล้วนั ้น เกิดความวิมุติ
หลุดพ้น จากอุปาทาน ความยึดถือในอารมณ์ทั้งหลาย
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หลวงพ่อชาจึงสอนให้เรามาเห็น หรือมีปัญญา พิจารณา
อยู ่ในปัจจุบัน ละอุปาทานในปัจจุบัน ละความเห็นผิด
ในปัจจ ุบ ัน เก ิดความเห ็นถ ูกข ึ ้นมาแล ้วในป ัจจ ุบ ัน
น้ีก็แกท้กุข์ได้ ใจของเรา ก็ไม่ทกุข์ มีความวา่งอยู่ในใจ ละโลภ
ละโกรธ ละหลงแล้ว ก็เกิดความว่าง ความสว่างนี้อยู่ที่ใจ
น ักปฏ ิบ ัต ิน ั ้นเม ื ่อปฏ ิบ ัตมาแล ้วบางคร ั ้ง ก็ไป
จับเอาการปฏิบ ัต ิน ั ้น  เป ็นมรรค  เป ็นผล  ไปก็ได้
อันนี้ก็เป็นสิ ่งที ่สำคัญเหมือนกัน อันนี้เราก็ต้องพิจารณา
ใคร่ครวญ มีอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอยู่เสมอ อยู่ภายในใจ
มีความรู้สึกชนิดใดเกิดขึ้นมาก็ไม่แน่ ไม่เที่ยง เอาไว้เสียก่อน
เมื่อเราได้ยินได้ฟังอะไรมามีสติ มีปัญญา ใคร่ครวญเอาไว้
อันนี้ยังไม่เชื่อ ปฏิบัติให้เห็นผลเสียก่อนจึงจะเชื่อ

 ⌫
...ในส่วนของการภาวนา เราก็มาดูที่ใจของเราว่า เรา

รูสึ้กอย่างไร ยินร้ายไหม ไมไ่ดดั้งใจ ปรารถนาแลว้เปน็อย่างไร
ตรงน้ีก็ให้เราพิจารณา เม่ือเราพิจารณาได้ในอารมณ์ตรงน้ีแหละ
หลวงพอ่ว่า ตรงนีเ้ป็นทาง เป็นหนทาง แตว่า่เราจะละอารมณ์
เราจะพิจารณาความยินดี ยินร้ายได้ ใจเราจะต้องสงบ
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จิตของ เราต้องสงบ เราจะต้องมีอารมณ์ของความสงบอยู่
มีอารมณ์ ของการภาวนาของกรรมฐานไว้ จะพุทโธ ธัมโม
สังโฆ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตะโจ  เราตอ้งเปน็บรกิรรมเอาไว้
เร ื ่อยๆ ถ้าเราไม ่บร ิกรรมม ันค ิดออกไปแล ้ว
มันจะปรุงแต่งออกไป อวิชชาเป็นปัจจ ัยให้เก ิดสังขาร
เมื ่อเป ็นสังขารแล้วเราไม่ภาวนา สังขารนั ้นเป็นตัวเรา
เป ็นของเรา แต ่ถ ้าเราภาวนา พุทโธไว ้ พุทโธไว ้
พระเถระบางองค์ท ่านให้พุทโธถี ่ๆ พุทโธนานๆ นั ่งไป
พุทโธๆๆๆๆ ท่องไปอยา่งเดียว ทุกวันๆ นานๆ ไป ก็จะตอ้งมี
ความสงบระงบัข้ึนมา ในจติใจ เม่ือจิตใจมคีวามสงบระงบัข้ึน
มามันก็แปลกแล้ว มันก็แปลกจากธรรมดาแล้ว กายเบา
จิตเบา สบาย โล่ง โปร่งหมดเลย อารมณ์ที่มันมาทับถม
อยู ่ในจิต  ในใจ เร ื ่องนั ้น เร ื ่องนี ้ คนนั ้นคนนี ้ต ่างๆ
เป็นเรื่องของตัวตน สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา ทั้งนั้น
แต ่ถ ้าจ ิตสงบแล ้ว ใจม ันว ่างแล ้ว พิจารณาตรงน ั ้น
มันก็ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคล ไม่มีตัวตน ไม่มีเรา ไม่มีเขา
เข ้าไปตรงนั ้น เร ียกว่าใจมันว่าง มันปล่อยวางได้ ถ้า
ปล่อยวางได้อย่างนั้นทำอย่างไร     ต้องปฏิบัติภาวนา

...บางครั ้งน ักภาวนา ปีหนึ ่งนะมันไม่ข ึ ้นเลย
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ไม ่มากกว ่า เก ่า ก็อดทนไว ้ มันลงๆ
มาอย่าคิดว่าบริกรรมภาวนานี ้ไม ่สำคัญ ในบางคร ั ้งน ี ้
เราภาวนาด ีน ี ้ ไม ่ต ้องบร ิกรรมภาวนาเลย เข ้าไป
นั่งยังไม่ทันเท้าขวาทับซ้ายเลย สงบแล้ว จิตดิ่งเข้าไปแล้ว
ด ูลม หายใจแพล ็บเด ียว จ ิตด ิ ่ งน ิ ่ งไปสงบแล ้ว
ก็คิดว่าเราสงบแบบนี ้ ไปได้ตลอด เราจะทำได้ไปตลอด
ถ้าบารม ี เต ็มก ็ เป ็นอย ่างน ั ้น ถ้าบารม ีไม ่ เต ็มล ่ะ
ม ันสงบระง ับข ึ ้นมา มันถอยไปอ ีก มันถอย
ลงมาจนเหมือนกับว่าเรายังไม่มีภาวนาก็มี ถอยลงมาเลย
มันวุ่นมันวายเหมือนเก่านั้นแหละ ไม่เห็นโทษแล้ว ไม่เห็น
โทษของกลิ่น ของเสียง ของรส ของโผฏฐัพพะทั้งหลายแล้ว
ยินดีมันเข้ามาอีกแล้ว ต้องมาเริ่มต้นเข้าไปใหม่ มาบริกรรม
ภาวนาขึ้นมา ยกจิตขึ้นมาบริกรรมถี่ๆ ขึ้นมา ยกจิตขึ้นมา
จนจิตของเราสงบ เกิดปีติ เกิดความสุข เกิดความสงบระงับ
ขึ ้นมาได้ ก็ต้องอาศัยคำบริกรรมภาวนานี ้ข ึ ้นมาอีกช่วย
การบริกรรมภาวนานี้จึงสำคัญ ทำให้จิตใจเรานี้มีความนิ่ง
มีความสงบระงับ ขึ้นมาในใจ เมื่อสงบระงับขึ้นมาแล้ว เป็น
อย่างไรล่ะ พิจารณาดูซิ ในร่างกาย ในสกลกาย เป็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตาแบบนี้ เรื่อยไป
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หลวงพ่อชาท่านจึงสอนว่า เราลองเดินจงกรม นั่งสมาธิ

คิดถึง เกสา โลมา นขา ทันตา ตะโจ เราก็สบายใจ ถ้าเราไม่
พิจารณาเป็นอย่างไร มันกลัดกลุ้มแล้ว เพราะอะไรล่ะ เมื ่อเกิด
ความยินดี สารมันก็หลั ่งขึ ้นมา ฮอร์โมนมันก็หลั ่งขึ ้นมา มันก็
ไปควบคุมสมองของเรา ควบคุมเอาไว ้ได้ เป็นธรรมชาติของ
โลกของร่างกายเรานั ้น ก็มาสู ้ก ับธรรมชาติ เราก็ต้องมาเหนือ
ธรรมชาตินี ้ พิจารณาอยู ่เสมอ จิตใจก็สงบระงับลงได้ ก็ให้พา
กันตั ้งใจ ให้พ ิจารณาในส่วนของอสุภกรรมฐาน ในส่วนของ
ปัญญาจริตกรรมฐานนั้น ในการพิจารณาไต่สวน สืบสวน หาเหตุผล
ให้ใจของเราสงบระงับลงมาได้ เราก็ใช้สติใช้ ปัญญานั ้นแหละ
พิจารณาในกาย ให้เห็นเป็นธาตุ ให้เห็นเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ให้สงบ พิจารณาอารมณ์ ความรู้สึก สุขก็ดี ทุกข์ก็ดีนั้น ก็เป็นอนิจจัง
ท ุกข ัง อนัตตา พิจารณาเวทนา ที ่ เก ิดข ึ ้นท ี ่ทางกาย ทางใจ
ก ็ เป ็นอน ิจจ ัง ทุกข ัง อนัตตา ความง ่วงท ี ่ เก ิดข ึ ้น
ก ็พ ิจารณาเป ็นธรรมะ เม ื ่อม ีข ึ ้นมาแล ้วก ็   ดับไป
ม ันไม ่ม ี เป ็นต ัวเป ็นตนท ี ่แท ้จร ิงว ่า เป ็นธรรม ที ่ เก ิดข ึ ้นมา
ก็ให้เราหมั่นพิจารณา หมั่นศึกษา หมั่นอบรม หมั่นฝึกฝน  ให้มาก
นี้เรียกว่า   ศีลท่ีรักษาดีแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิ
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สมาธิที่เราเจริญดีแล้ว มีอานิสงส์ให้เกิดปัญญา ปัญญาที่เรา
อบรมดแีล้ว ยอ่มเกดิวชิชา วมุิติ พฒันาขึน้ไป

เพราะฉะนั้น ทาน ศีล ภาวนา จึงเป็นหนทาง ให้ใจของ
เรานัน้ออกจากความทกุข์น้อยใหญไ่ด้เกิดปัญญา เกิดจากการ
ภาวนาได้ ทำจิตใจให้สงบได้ ถ้าทานไม่พร้อม ศีลไม่สมบูรณ์
สมาธกิ็ไม่ตั้งม่ัน ปัญญากไ็ม่เกดิ ถา้วา่เอ เราทำสมาธติั้งเยอะ
ทำไมไมเ่กดิเลย เรากต็อ้งมาดวูา่ศลีของเราดไีหม? การสำรวม
กาย วาจา ดีไหม? เมื่อดีแล้วเราก็ต้องมาฝึก ฝึกจิต ครูบา
อาจารย ์ทา่นสอนกรรมฐาน พจิารณาแลว้ ทา่นไมไ่ด้สอนมาก
สอนน้อยอะไรเลยนะ ท่านบอกว่าให้บริกรรมพุทโธไว้ พอเราไป
บริกรรมพุทโธ ได้สักพักหนึ ่ง จิตไม่อยู ่แล้ว พอจิตไม่อยู ่
ก็เอาพุทโธไม่ถูกจริตกับเรา เพราะไม่อยู่ สงสัย จะไม่ถูกจริต
กับเราแล้ว อาจจะไม่ใช่ทางแล้วนี่ ไม่เห็นจิตเราจะสงบเลย
เราก็ทำอันอื ่นอีก แต่จะทำกรรมฐานกองอื ่นก็ได้
แต่ให้อยู่ในอุบายวิธีให้จิตสงบเช่น ระลึกถึงความตายบ่อยๆ
พิจารณาบ่อยๆ คนเราเก ิดขึ ้นมาก็แก่ก ็เจ ็บก็ตาย
เราก็จะต้องตายไม่พ้น ความตายไปได้ พิจารณาอยู่เสมอ
ในมรณานสุสติ แม้ในปัจจุบัน น้ีโอ้คนขึน้ไปในตกึใหญ่ๆ   โตๆ
ใครจะรู้ได้บ้างว่าเขาจะต้องตาย     ไม่มีใครคดิเลยแมชี้วิตเรา
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ก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่แน่นอน เราก็จะต้องตายเหมือนกัน
ไม่ใช่ตายเฉพาะบุคคลเหล่านั ้น เมื ่อบุคคลเหล่านั ้น
เป็นญาติสนิทมิตรสหาย ที ่จากไปแล้วนั ้นนะ
เราจะสลดสังเวชใจ มีปัญญา ไม่ใช่ว ่ามีปัญญาแล้ว
ละอุปาทาน แล้วไม่มีอะไรเลย จิตมีแต่ความแห้งเหี ่ยว
เหี ่ยวแห้งไปเลย ไม่ใช่อย่างนั ้น นิพพานไม่ใช่อย่างนั ้น
อย ่ า งน ั ้ น น ิ พพานจะ เป ็ นส ุ ข อย ่ า ง ย ิ ่ ง ไ ด ้ อ ย ่ า ง ไ ร
น ิ พ พ า น ต ้ อ ง เ ป ็ น ส ภ า ว ะ ท ี ่ ส ู ง ส ุ ด อ ย ู ่ แ ล ้ ว
นิพพานังปรมังวะทันติพุทธา ผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพาน
เป็นธรรมอันยิ่ง เป็นสุขอันยิ่งกว่าสุขทั้งหลาย และเป็นสุขที่
ไม่มีความทุกข์เจือปน และจะไม่กลับเป็นทุกข์ได้อีก เป็นสุขท่ีมี
ความเทีย่ง เราจะชอบไหม เป็นส่ิงท่ีเท่ียงแทแ้น่นอน มีความสขุ
ที่ไม่เปล่ียนแปลงเลย แต่ไม่ใช่ความสุขแบบโลกียะ เป็นความ
สุขแบบโลกุตตระ เป็นนิรามิสสุข เป็นสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลง
เป็นอมตะ แตว่า่เจา้ของแหง่ความสขุนัน้ไมมี่ ถา้จะพดูวา่กเ็รา
นั้นเปน็ผูท้ีมี่ความสขุนะ แตว่่าไมไ่ดย้ึดเอาความสขุนั้นเปน็เรา
ถ้ายึดเอาความสุขนั้นเป็นเราอยู่ ก็ยังไม่เป็นโลกุตระธรรม
เป็นโลกียะ อันนี้เรียกว่าเป็นรสของธรรม ชนะซึ่งรสทั้งปวง
ในเมื่อเราเจริญซึ่งความดี ให้ทานสมาทานศีล ฟังธรรมปฏิบัติ
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ธรรมแล้วมีสติร ักษาใจของเราไว ้ ใจมีความโกรธก็ร ู ้ว ่าเรามี
ความโกรธ ...
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⌫
...ในช่วงพรรษา 1 พรรษา 2 พรรษา 3 พอพรรษา 4

เร่ิมเขา้มา สงบมากขึน้ มันจะมอีาการเยน็ในจติเหมอืนตดิแอร์
เย็นสบาย มันค่อยๆ เร่ิมก่อน ปีน้ีก็เย็นข้ึนมาก พอครบรอบข้ึน
มากป็รากฏขึ้นมาใหเ้หน็ พออกีปีมันกเ็ยน็มากขึน้ พออกีปีมัน
เย็นจริงๆ เลย เย็นจนรู้สึกหนาว หนาวสะทา้น เจออากาศ หนาว
ๆ น้ีหนาวมาก มันยงัปรับธาตไุม่ได้ มันเยน็มันกเ็ยน็ อย่างเดยีว
บางคนอาจจะร้อนก็ได้นะ มีความร้อนอยู่ แต่ว่า สงบอยู่
ก ็แล้วแต่ธาตุ แล้วแต่ธาตุท ี ่ปรากฏขึ ้นมา อารมณ์
ของความสงบของจิตที่ปรากฏขึ้นมา แต่แล้วความสงบนั้นมัน
ยังเสื่อมสิ้นไปได้ เพราะว่ามันยังเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
พิจารณาภาวนาใหม่จึงสงบข้ึน พอช่วงน้ีเร่ิมดีข้ึนแล้ว เหมือนกับ
วา่มีกำลงั เร่ิมสนกุ พอมอีารมณข์ึ้นมาแลว้ เราพจิารณาไมไ่ด้
มันเป็นทุกข์เหลือเกิน ทุกข์อยู่ในใจมากเหลือเกิน อยากจะข้าม
อารมณ์ให้ได้ สงสัย ลังเล วกไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละ
หาหนทางอยู่อยา่งนั้นแหละ มันตอ้งแจม่แจง้ขึ้นไปบา้ง ท่านก็
บอกอย่าสงสัย เป็นนิวรณ์โอ้ ไม่ได้ๆ พอไม่สงบมันก็วนเลย
สงสัยพาวนเลย หาหนทางอีกแล้ว ไม่รู ้จะเดินไปทางไหน
ก็เหมือนกับเดินไปแล้วเจอกำแพงมันมืดตื้อไปหมด ไปไม่ได้
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แล้วนะ มันวนกลับเวียนกลับเข้ามา ความสงสัยมันเวียน
เข้ามาใหม่ ยินดีใหม่ ยินร้ายใหม่ แต่ก็ทำไม่หยุด ก็ไปได้
ปฏิบัติไปได้

เม่ือมาถงึทีว่า่ กำลงัของจติ กำลงัของสมาธ ิกำลงัของ
การพิจารณาดี อันนี้มันเดินไปได้ เดินไปได้ด้วยดี มีกำลัง
ไม่สงสัย จึงเข้าใจในธรรมะ โดยแจ่มแจ้งอันนี้ก็คือว่า เราจะ
เดินปฏิปทาอย่างไร ทำอย่างไร อันแรกเราต้องว่า ถ้าเราฉันมาก
กถ็ือว่าเปน็กเิลสกอ่น กเิลสเบือ้งตน้ แล้วกด็ทูีจิ่ต ทนีี้ความคดิ
ความปรุงแต่ง ความฟุ้งซ่าน ถ้าจะให้มันหยุดเลยทีเดียวไม่ได้
กต็้องพยายามทำ ทำงานไปดว้ย พจิารณาไปดว้ย มองเหน็เขา
ทำงาน งานของพระสงฆ์ เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ
ปัญจกรรมฐานนี ้พ ิจารณาให้มาก เจร ิญให้มาก
กลับไปกลับมา ท่าน(หลวงพ่อชา)จะสอนอุบายวิธ ีละ
ตอนบวชนาค แต่ทั ่วไป ท่านก็ไม่ได้เน ้นสอนมาก
แต่ท่านก็พูดอยู ่ในประวัต ิว ่า พระเณรเดินไปข้างหน้า
ก็กำหนดเปน็ผี เป็นเปรตเดนิไป กำหนดตวัเราเปน็อสุภะเดนิไป
อันนี ้กำลังท่านถึงแล้ว ท่าน กำหนดได้ ถ้ายังไม่ได้
ก ็พ ิจารณาใหม่ทีละเล็กทีละน้อย แต่ในส่วนของการ
พิจารณาอันนี ้ม ีอยู ่ว ่า  พอจิตของเราสงบแล้ว
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พอจะเข้าใจอะไรๆ แจ่มชัดขึ้นมาก ถ้าจิตไม่สงบนั่นแหละ
มันจะสงสัยได้มากเหมือนกัน

⌦
...เท่าที่ผมได้ศึกษากับหลวงพ่อมา ในส่วนข้อวัตร

ปฏบัิติ เปน็ไปเพื่อการขดัเกลากเิลสเปน็สว่นใหญ ่ไม่ไดต้ามใจ
ปรารถนา อันนี้สำคัญมาก ไม่ได้ดังใจปรารถนา สมัยนั้นพระ
เณรจะไปจำพรรษาที่ไหนนี่ บางครั้งกใ็หส้มัครไป บางครั้งไมมี่
ใครสมัครไปกจั็ดไปตามสาขา ถกูใจบ้างไมถ่กูใจบ้าง บางองค์
จัดไปแล้ว กลับมาอีกครั้งก็มี บางองค์ก็โอ๊ย! ครูบาอาจารย์
ส่งเรามา ทำไมทรมานอย่างน้ี ก็มี แต่ก็ด้วยความอดทน ได้ความ
ขันติ ในเบื้องต้น มันเป็นพื้นฐาน อันนี้ ความอดทน ขันติ
พิจารณาแล้วก็แก้ความรู้สึกไปได้ อันนี้สำคัญ ในการฝึกฝน
อบรม มีความเคารพคารวะ กราบซ่ึงกันและกัน และการปฏิบัติ
นี้ก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้ครับ

ในการท่านเทศน์ท่านสอนก็ลงตรงน้ีแหละ อินทรีย์สังวร
ชาคริยานุโยค โภชเนมัตตัญญุตา มักน้อยสันโดษในปัจจัย 4
น้ีเป็นพ้ืนฐาน ก็ทำตรงน้ี คราวน้ีเราอยากได้ช้าหรือได้เร็ว มันอยู่
ทีบุ่ญวาสนาบารมขีองเรา มันไม่แนค่รบั ! คนปฏบัิติมาทหีลงั
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ได้ก่อนก็มี คนปฏิบัติทีหลังได้ก่อน หมายความว่าชาติก่อน
เขาตายไปแล้ว ตายไปก่อนแล้วมาเกิดทีหลัง ทำบารมีมาแล้ว
และทำบารมีมามากแล้ว เพราะฉะนั้น เกิดก่อนเกิดทีหลัง
ทำบารมีมาแล้ว มันก็เวียนไปเวียนมาอยู่ อยู่ท่ีบารมีมากหรือน้อย
บางทีบวชมาเฒ่าชราแล้ว ในสมัยพุทธกาล
บางองค์ท่านไม่ได้ก็มี ขึ ้นอยู ่ท ี ่วาสนาบารมี
บางองค์ก็ปฏิบัติตั ้งแต่เป็นเณร จนเป็น พระก็ยังไม่ได้ก็มี
อยู ่ไปถึงชราเลย ไม่ได้ก ็ม ี หมายถึงว ่าไม่ได้
เฉพาะองคใ์ดองคห์นึง่ ในทกุๆ องค์

⌦⌫
ฉะนั้นเราก็เคยเกิดมาแล้ว เป็นเณรเป็นพระมาแล้ว

ยังไม่ได้ก็มี ขึ้นอยู่กับวาสนา อยู่ที่บารมี แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อเรามีโอกาส ปฏิบัติในแนวทางของครูบาอาจารย์ ก็ต้อง
ถือหลักอันนี้ไว้ อย่าออกจากหลักอันนี้ ถ้าออกจากหลักอันนี้
ไปแล้ว มันก็ออกจากแนวศรัทธาไปได้ จากแนวศรัทธาออกจาก
เครื่องดำเนนิไปได ้บางแหง่สอนอยู่ สอนอยู่แนวทางพจิารณา
หรือในสำนักแม่ชีบางแห่งสอน อันเดียวกันครับ ! มาดูที่กาย
มีสติดกูาย มีสติดเูวทนา ดจิูต ดธูรรม ถา้มาดตูรงนี ้มาจ้ีตรงนี้
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เข้าใจหรือเห็นธรรมะได้ ก็ให้อยู่ในหลักของมันอย่างนั้นแหละ
ปฏิปทาอยู่ในหลักของพระวินัย อันน้ีเป็นหลักเพ่ือความถูกต้อง
ดงีามเรยีบรอ้ย เป็นสายการดำเนนิเพือ่ความงดงาม อันนีข้อง
สายการปฏิบัติที่พาดำเนิน ในส่วนมโนมยิทธิ ฤทธิ์ทางใจนั้น
อันนี้มันมโนมยิทธิจริงๆ กับรูปแบบนี้ เป็นเรื่องของอภิญญา
ผู้ที่จะปฏิบัติเรื่องมโนมยิทธิ เป็นเรื่องของอภิญญา แต่ต่อมา
ท่านพระเถระก็ย่อมมาเอาบารมีย่อมาเพื่อเป็นเครื่องดึงดูด
ชักจูง อุบายวิธีชักจูงให้คนมีความสนใจ เพราะคนเราชอบ
เรื่องฤทธิ์ ชอบเรื่องอภินิหารพิเศษ ก็ดึงตัวนี้มาก่อน ทำตัวนี้
จะได้ฤทธิ ์นะ สนใจเลย อยากจะปฏิบัติ ให้เธอถือศีลนะ
พอมาดูเข้าจริงๆ แล้ว มองไม่เห็น พอมองไม่เห็น มโนมยิทธิ
พอมองไม่ชัด พอมองเห็นไม่ชัด เราก็ต้องมาเจริญวิปัสสนา
พอเห็นไปไม่นานนี่เอ้า! ไม่มีสมาธินี่ ต้องไปเจริญสมาธิ เห็น
ไม่ได้น่ีก็เพราะไม่มีศีลน่ี ไล่เข้ามาเลย ก็กลับเข้ามาหลักของศีล
สมาธิ ปัญญา นั่นเอง กลับเข้ามาหาหลักอันนี้ อันนี้เป็นหลัก
ในการชักจูงจิตใจให้เกิดศรัทธาเข้ามา

ในแง่ของการภาวนา บางองค์บางท่านมีในด้านนี้
ท่านไม่พูด ท่านออกไปในด้านของปัญญา ออกด้านปัญญา
พิจารณา ถึงจะมีอยู่แต่ก็ไม่พูด อันนี้เป็นต้น ครูบาอาจารย์
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ของเรา หลวงปู่ชาของเราท่ีแนะนำส่ังสอนอันน้ี ท่านรู้หมดแหละ
ในการปฏิบัติจะหลงทางไหน? มีบางองค์ครับเพ่งพระอาทิตย์
องค์นี ้รู ้จิตด้วยเหมือนกัน ต่อมาก็หลงครับ หลงใหลไปได้
นั ่งสมาธิทั ้งคืนไม่โงกก็ได้ ต่อมาหลง ลาสิกขาเป็นบ้าเสีย
สติไปเลย หลวงพ่อท่านก็ห้ามอย่าไปเพ่งนะ ต่อมาได้พา
พระไปเพ่ง ไปเพ่งหลายองค์เหมือนกัน มันจะออกนอก
แนวทางไปได้ พลัดไปได้ ท่านให้ดึงเข้ามา มาในแนวทางที่
ท่านสอน เห็นหลักสำคัญในการปฏิบัติภาวนา ในเร่ืองของจิตใจ
บางคร้ังเราจะเหน็ได้ว่าการปฏบัิติภาวนาเปน็ของยาก เป็นของ
ยาก เพราะกำลงับารมเีรายงัไม่ถงึ กเ็ป็นของยาก ของลำบาก
ถ้ากำลังบารมีถึงแล้วก็ไม่ยาก อย่างไรก็ตาม ให้เรามีความ
อดทน พยายามตั้งใจเดินทางโดยหลักของหลวงปู่มั่น หลวงปู่
ชา ที่ท่านสอนไว้ เป็นแนวทางที่พระเถระ ที่ท่านสำเร็จพระ
อรหันต์มามาก มีหลักและมีเกณฑ์ ในการที่ทำจิตใจให้สงบ
มาแล้ว แต่ให้พิจารณาในสังขารร่างกายหรือพิจารณาสังขาร
ร่างกายแล้วทำให้จิตสงบ

บางองค์นี้ดูจิตอย่างเดียว ไม่ดูกายครับ ดูความรู้สึก
นกึคดิ ดไูปครบั ถา้ดแูลว้มสีต ิจิตตอ้งหยดุคดิ ตอ้งหยดุ คดิได้
ดูเพ่งดูจิตต้องหยุดคิดได้ เพ่งๆ ไป เห็นความคิดมัน เกิด ดับ
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เก ิดดับ ในที ่ส ุดมันหยุดได้ อันนี ้ค ือว ่า สติตามดูจ ิต
เห็นอย่างนี้สักแต่ว่าจิตเท่านั้นเอง ก็หยุด แต่ก็ตามดู ตามรู้
แต่ถ้ามันทำแล้วไม่หยุด นี่สติมันอ่อนแล้ว สติมันอ่อนดูไป
อย่างนี้เรื่อยๆ ไป ต่อไปกำลังมันไม่มี กำลังมันไม่มีมันหลงได้
ก็มีหลายองค์ หลายท่านที่เคยพบ เคยประสบ เพราะว่าเมื่อ
เข้ามาในแนวทางในการดำเนินของหลักการภาวนา อันเป็น
หลักแนวที่ถูกต้อง คือที่จิตไม่ยินดี ยินร้ายอย่างนี้ ท่านให้
มาพิจารณากาย เมื ่อพิจารณากายแล้วสู ่ความสงบ
เป็นแนวทาง ที ่สำคัญ คำว่าลมหายใจก็คือกายเพ่งกาย
อยู ่ในจิตก็ค ือกายนี ้ แหละ เมื ่อจิตสงบขึ ้นมา ใส
สว่างขึ้นมาแทนที่ พิจารณาจิตกับ กายนี้จะแยกกัน กับผู้ที่รู้
ผู้ท่ีเห็นดูได้แล้ว นิวรณ์เม่ือเกิดข้ึน จุดใดจุดหน่ึงอยู่ในระดับไหน
ความสว่างระดับไหน อันนี ้ด ูได้ ถ้าปรากฏชัดขึ ้นมาได้
ในจิตของท่านที ่ร ู ้แล้ว หนทางอย่างนี ้ มันถูกต้องไหม
เดนิอยา่งไร อันนี้เหมอืนกนัทีท่่านรูท้่านเหน็ ที่ไดเ้คยศกึษากนั
ทำให้เราทราบว่าเป็นขั ้นเป็นตอนไหน ถึงตรง
ไหนท่านก็ทราบในขั้นตอนนั้น
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 ิ
อย่างไรก็ตามก็ให้ตั้งใจกันทุกองค์ ซึ่งท่านผู้ที่มีความ

ชำนาญในการพจิารณาต้องทำบ่อยๆ ต้องเจริญให้มาก ต้องทำ
ให้มาก ในเบื้องต้นก็จะมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าลำบาก
เพราะจะตอ้งพจิารณาในอารมณ ์ในความรูสึ้กนกึคดิที่เกดิขึน้
ที่มีความยินดี หรือ ยินร้ายนั้น ที่มีความคิดที่เป็นนิวรณ์นั้น
ต้องคอยพิจารณาอยู ่เสมอ เพื ่อไม่ให้จิตของเราวิ ่งไปกับ
อารมณ ์ เมื่อเราตามจติของเราไดร้ะดบัหนึ่งขณะนี้ สมาธทิี่จะ
มีความทรงตัว คืออยู่ในปัจจุบัน จิตอาจจะทรงอยู่ในระดับที่
เรียกวา่ขณกิสมาธ ิแตเ่ม่ือเดนิจงกรม หรือน่ังสมาธ ิสมาธกิจ็ะ
ลึกเขา้ไปอกี เมื่อเราพจิารณาในกรรมฐานที่เราถนดั จิตจะเขา้
สู่อุปจารสมาธิได้ เมื่ออิริยาบถที่เรานั่งหรือเดิน เรากำหนดได้
ชำนาญแล้ว การเข้าสู่ในอุปจารสมาธิมีความคล่องแคล่ว มี
ความชำนาญ เมือ่ออกมาแลว้ มาเจออารมณอี์ก จิตกย็งัหวัน่
ไหวในอารมณ์อีก เราก็มีสติรักษาใจของเรา พิจารณาในกาย
พิจารณาในจิต ในธรรม สติของเราก็มีความตั้งมั่น สมาธิก็มี
ความแนบแนน่อย่างน้ี ก็แล้วแต่วาสนาบารม ีบางองคบ์างท่าน
กห็ลายป ี5 ปี 6 ปี บางองคก์ปี็เดยีว อาจจะดำเนนิในการนำจติ
เข้าสู่อัปปนาสมาธิ
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คำวา่อปัปนาสมาธนิัน้คอื สมาธทิีม่คีวามสงบเยน็
วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา รวมอยู่ในที่เดียวกัน
ลูกตุ ้มนาฬิกา ที ่แกว ่งไปทางซ้าย ทางขวา
ไม่แกว่งแล้วจิตสงบมาก ลูกตุ้ม นาฬิกานั้นอยู่ตรงกลาง
ตรงนี ้เราอยากจะให้นึกให้คิดอะไร ก็นึกคิดไม่ได้
จ ิตนิ ่งไม ่ม ีความคิด ความนึก ความปรุงแต่ง
แต่มีความรู้อยู่ เมื่อจิตสงบนิ่งอยู่ตามกำลังนั้นพอสมควร
ได้ถอนมาแล้ว การที่เรากำหนดพิจารณา ยกสังขารร่างกาย
ข้ึนมาน้ี ก็ปรากฏให้เห็นความชัดเจน ถึงความเป็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา หรือว่าการพิจารณาในช่วงนี ้จะเป็นไปเองโดย
อัตโนมัติ อย่างเราพิจารณาเรื่องธาตุ อย่างผม นี้สมมุติว่าผม
อันนีห้ล่นมาแลว้ จิตกมี็ความเขา้ใจ วา่ไมใ่ช่ตวั ไม่ใช่ตน เกดิ
ปัญญารู้ จิตกับกายนี้จะแยกไปคนละส่วน จิตกับเวทนาก็จะ
แยกจากกัน เห็นได้ชัด ถ้าเราไม่เห็นชัดๆ อยู่ในการพิจารณา
หรอืในกำลงัของอปัปนาสมาธนิัน้ นี้สำหรบัผู้ที่ไม่เหน็มาตรงนี้
หรือเข้าอัปปนาสมาธิได้ตรงนี้ ถ้ากำลังสมาธิต่อเนื่อง ทำได้
ในการภาวนาน้ันก็เข้าใจในธรรมดา คือการดำเนินการต้ังแต่แรก
ตั้งแต่การกำหนดเข้าสู่ขณิกสมาธิได้ในอิริยาบถธรรมดา เมื่อ
นัง่กก็ำหนดเขา้อัปปนาสมาธ ิตอ่มานัน้อิริยาบถกอ็ยู่ในอุปจาร
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สมาธิ เมื่อกำหนดจิตพิจารณาลึกซึ้งเข้าไปพิจารณากาย จิต
ธรรม กำลังหมุนขึ้นไปอย่างนั้น นั่งอาจจะเห็นชัด เห็นชัด
แต่ก่อนที่เราจะเห็นชัดเป็นอย่างนี ้ ในบางช่วงอาจจะทรง
อุปจารสมาธเิป็นเดอืนๆ กไ็ด้ กายเบา จิตเบา อารมณท์ั้งหลาย
ภายนอก ส่งเขา้ไม่ถงึใจ เพราะวา่มันแยกดว้ยสมาธ ิดว้ยกำลงั
ของสมาธิ ความเพียร ความพยายาม ในการปฏิบัตินั้นก็เป็น
เอง จิตจะตื่นตัวอยู่ในองค์ของโพชฌงค์ มีปีติ มีสติ สมาธิ
อย่างนี้เป็นต้น

ถ้าเราพยายามปฏิบัติมีสติต่อเนื่อง มีสติรู้เท่าทันใน
อารมณ์ทั้งหลาย เห็นได้ชัดเจนในกายนั้น หรือสมาธินั้นมี
ความทรงตัว โดยที่ว่าเราไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องกำหนดอะไร
ก็ตามจิตก็ทรงอยู่ในอารมณ์ของอุปจารสมาธิอยู่เสมอ นี้เป็น
ผ ล จ า ก ก า ร ท ี ่ เ ร า พ ั ฒ น า ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ
การพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ จนเข้าใจชัด เห็นชัด
แ ล ะ ไ ม ่ ส ง ส ั ย ก ็ จ ะ เ ก ิ ด ม า เ ป ็ น ส ม า ธ ิ ภ า ย ใ น
เป็นสมาธิที่ไม่ต้องกำหนด เป็นสมาธิที่ไม่ต้องระวัง ในระดับ
หน่ึง ทีน้ีสมาธิน้ียังไม่เต็ม เราก็ต้องดำเนินมรรคต่อไป พิจารณา
ต่อไป พิจารณาเหมือนเดิม ปฏิบัติเหมือนเดิม ขึ้นไปให้มีจิต
มีกำลังมากขึ ้น แต่บางองค์บางท่านอาจจะชำนาญ
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ในการกำหนด จิตใหมี้ความสงบ โดยการบรกิรรมภาวนาพทุโธ
ธัมโม สังโฆ ดูลมหายใจให้นิ ่ง เราก็ต ้องทำกรรมฐาน
ที่เรากำหนดให้ชำนาญ  ให้ข้ามอารมณ์ข้ามนิวรณ์ให้ได้
เมื่อมีอารมณ์ ความยินดี ยินร้าย ความง่วง ความฟุ้งซ่าน
หงุดหงิดใจ ความลังเลสงสัย เราต้องปรับสมาธิของเรา
ให้อยู่เหนืออารมณ์ให้ได้ นี้เรียกว่า การกำหนด การภาวนา
ทำสมาธิ ให้มีความชำนาญจนเกิดปัญญา

สมาธนิีมี้ความชำนาญ ขณกิะ อุปจาระไดแ้ล้ว การจะ
พิจารณานี้ไม่นาน เราจะกำหนดพิจารณากายก็ดี เวทนา จิต
ธรรมก็ตามไม่นาน อาจจะ 3 วัน 7 วัน ก็จะเข้าใจเห็นธรรมะ
ได้อย่างชัดแจ้ง ซึ่งถ้าเดินด้วยปัญญา พิจารณาครั้งหนึ่งก็จะ
ละกิเลสได้ครั้งหนึ่ง ทีละน้อย สมาธิไม่หนักแน่นมาก อาศัย
เดินด้วยปัญญา แต่สมาธิจะไม่หนักแน่น แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้เดินด้วยปัญญาหรอืพิจารณา จะต้องมีกำลังสมาธิ พัฒนาข้ึน
มาเป็นขณิกะ อุปจาระ อัปปนา ถึงจะมีความเข้าใจในธรรมะ
ได้อย่างแจ่มชัด เรียกว่าถึง เกิดว่าจิตมีสมาธิไม่ถึงระดับแล้ว
ไม่สามารถเห็นธรรมได้แจ่มชัดได้ ตรงนี้ก็จะมีกำลังมาเท่ากัน
ผู้ที่เจริญสมาธิมานั้น ก็ต้องเขียนถึงอัปปนาสมาธิตรงนี้ จะ
พิจารณาปฏิบัติทั้งสอง ทั้งปัญญาอบรมจิต ในบางครั้ง หรือ
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จะทำจิตให้สงบ และทำจิตให้เกิดปัญญาก็ตาม ก็เป็นหนทาง
เดนิหรอืวา่ มรรคเดนิอยู่ในศลี สมาธ ิและกใ็นปญัญา

ถา้เรามกีิจการมาก เราจะทำสมาธใิห้นิ่งโดยสว่นเดยีว
โดยกำหนดจติให้น่ิง โดยคำบริกรรมภาวนา โดยลมหายใจโดย
ส่วนเดียวนั้น ก็คงทำได้ยาก ถ้าทำได้ยากอย่างนี้ เราก็ให้มา
กำหนดจิตรักษาใจของเราให้สงบ เพราะถ้าเราจะทำสมาธินั้น
อย่างว่าเรานึกบริกรรมพุทโธ จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน
เราจะอยู่ในอิริยาบถใด ทำสิ่งใดก็ตาม ก็ให้นึกถึงพุทโธไว้
จะฉนัภตัตาหาร ก็ใหน้ึกถงึพทุโธไว ้ใหเ้ปน็อารมณเ์ดยีว ถ้าจติ
ของเราอยู่กับพุทโธได้ จนเป็นหนึ่ง หรือเป็นอารมณ์เดียวได้
เรากจ็ะกนัอารมณภ์ายนอก ไม่ใหเ้ขา้มาในจติได ้เพราะถา้เรา
ตามรักษาจิต โดยที่ว่าจิตมีความนึกคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านลงไป
ถ้าเราพร้อมเรามีความรู้อยู่ แต่สติเราก็ไม่ทันมันอ่อนลงไป
เราต้องมานึกพุทโธ ทุกครั้งที่มีความคิดขึ้น จนความคิดข้าง
นอกนั้นนอ้ยลงไป เหลอืแตว่า่ พุทโธนี้มาแทน


จะเห็นได้ว่าในสายหลวงปู่มั ่นนั้น ถ้าเป็นส่วนของ

พระแล้วนั้น ครูบาอาจารย์ท่านจะหนักแน่นในสมาธิภาวนา
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มาก เมื่อมีโอกาสมีเวลา อยู่ในป่าอยู่ในเขา ไม่ได้เกี่ยวกับ
กิจการทางไหนมากนัก จึงมีโอกาสภาวนาทำจิตให้ลึกซึ้งได้
เพราะถ้ามีกิจการงานเกี่ยวข้องกับภายนอกนั้น เราก็ต้อง
รักษาจิตของเรา นั่นคือปัญญารักษาใจ แต่อย่างไรก็ตาม
ทั้งสองวิธีนี้ เราจะทำสลับกัน ในบางครั้งก็ได้ บางครั้งจิตอาจ
จะต้องอาศัยการพิจารณาเสียก่อน เข้าไปสู่ความสงบ แต่ใน
บางครั ้ง จิตนั ้นเพียงกำหนดบริกรรมหรือลมหายใจนั ้น
จิตก็สงบระงับได้ง ่าย เมื ่อจิตสงบแล้วออกมาจาก
ความสงบนั ้น  ให้มาพิจารณาในสังขารร ่างกาย
ให้เข ้าใจชัดแจ้ง อย่างนี ้ เร ียก ว่าเป็นวิปัสสนา
หรือความสงบนั ้นมากำหนดดูที ่กายเกิดความรู ้ ขึ ้น
ปัญญาที่รู้ตอนหลังนี้ เป็นปัญญาที่เกิดขึ้น จากการภาวนา
ปัญญาครั ้งแรกนั้น เกิดจากการได้ยินได้ฟัง เกิดจากการ
พิจารณา แต่ปัญญาที ่เก ิดจากความสงบเป็นปัญญา
ที่เกิดจาก การภาวนานี้เป็นวิปัสสนา จะเกิดความแจ้งในใจ

แต่บางครั้งอาจจะมีปีติกล้า กล้าขึ้น เป็นเดือนๆ ก็ได้
หลายๆ เดือนก็ได้ ยังจะเข้าใจว่าอันนี้เป็นวิปัสสนาก็จะเป็น
ความหลงไป ก็จะไม่พิจารณาในสังขารร่างกาย หรือไม่พิจารณา
ในอารมณ์เข้าใจว่าเราไม่ต้องพิจารณาแล้ว ในส่วนของธาต ุดิน
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น้ำ ไฟ ลม พิจารณาแต่จิตก็พอ เพราะจิตช่วงนี ้กำหนด
พิจารณาไม่ได้ มันจะวิ่งไปสู่ความสงบเสมอ ครูบาอาจารย์
หลวงปู่ชาจงึสอนวา่ ใหม้าพจิารณากาย บางครั้งจตินี้จะดื้อดงึ
มันไม่ยอม เพราะจะมาพิจารณากาย จิตก็วิ่งไปสู่ความสงบ
ก็จะทำให้เราเข้าใจว่า เราไม่จำเป็นต้องพิจารณากาย พิจารณา
จิตก็พอ แต่การที่เราจะกำหนดได้อย่างนี้ไม่นาน กำลังอาจจะ
เสื่อมลงมา ความสงบอาจจะหายไปอีก เหมือนคนที่ยังไม่ได้
ภาวนาเลย ความฟุง้ซ่านกก็ลับข้ึนมาใหม ่ความยนิดคีวามยนิ
ร้ายก็กลับขึ้นมา เป็นปกติ แล้วเราอาจจะเข้าใจว่าการภาวนา
มันถดถอยไป มันตกลงไป แต่ถ้าเรามาพยายามมุง่ม่ัน ยืน เดิน
นั่ง นอน กำหนดสติ ของเราให้ต่อเนื่องอย่างที่เราปฏิบัติมา
วางภาระหน้าที่ทั้งหลายลง อาจจะทำให้กำลังความสงบนั้น
กลับคืนมาใหม่ แต่เป็นความสงบที่ดีกว่าเก่า ปัญญาก็รู้มาก
ขึ้นกว่าเก่า ก็เป็นธรรมชาติ เมื่อเราทำสมาธิของเราได้ระดับ
หน่ึงแล้ว ถ้าว่าสมาธิเราน้ันมันไม่แนบแน่น สมาธิน้ันมันไม่เต็ม
มันจะย้อนกลับมาใหม่ ทำขึ้นไปใหม่จึงว่ามันแน่นไปหมด
มันไมมี่ช่องวา่ง สมาธอิยา่งนี้ไดร้ะดบัหนึง่

ฉะน้ันให้เรามีความอดทนอดกล้ันในการปฏิบัติอยู่ เสมอ
ทำภาระของเรานั้นให้มีความสมบูรณ์ ทำศรัทธา วิริยะ สติ
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สมาธิ และปัญญาทั ้ง 5 นี ้ แล้วจะเป็นกำลังของจิตที ่ดี
เปน็บารมอีันหนึ่งคอืใจเราเขา้ใจในธรรมะ เพราะฉะนั้นการทำ
สมาธนิีเ้ป็นส่ิงสำคญัมาก ตอ้งพยายามกำหนดจติของเราใหมี้
ความสงบให้ได้ ข้ามอารมณ์ให้ได้ ข้ามเวทนาให้ได้ ถ้าเรา
สามารถข้ามเวทนาได้ จิตอยู่เหนือเวทนาได้ บางคร้ังเราจะเข้าใจ
แยกจากเวทนาได้ เราจะเข้าใจ เมื่อเวทนามาปรากฏขึ้นใน
ร่างกายของเรา ให้เรากำหนดพิจารณา ให้จิตของเรามันถอน
จากเวทนานั้น

ฉะนั้นการต่อสู้กับเวทนานั้น ก็เป็นการเจริญในสติ
ปัฏฐานสูตรในเรื่องของเวทนา ฉะนั้นให้พวกเรามีความเพียร
ความพยายามอดทน ทุกๆ องค์ ทุกๆ ท่าน ท่ีต้ังใจเขา้ มาปฏิบัติ
ถ้าเราทำอย่างต่อเนื ่องแล้ว ความก้าวหน้าของจิต
ของเรานั้นปรากฏขึ้นมาจะมีกำลังใจ ในการปฏิบัติภาวนา

  
...รูปกับนามนี้จะมีสภาวะที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไป

แต่ว่าจิตสติรู้ไม่เท่าทัน ก็เลยมายึดเอารูป ว่าเป็นตัวเรา นี้ว่า
เวทนา ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนก็เป็นตัวเราอีก ยึดเอาสัญญา ความจำ
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นั้นวา่เปน็ตวัเรา ยึดเอาสงัขาร ความนกึคดิปรงุแตง่นั้นวา่เปน็
ตัวเรา วิญญาณที่เราได้รับรู้ทั้งหลายนี้ สติไม่ทันก็เข้าใจว่า
เปน็เราทั้งนั้นเลย แตค่วามจรงิแลว้มลัีกษณะที่เกดิดบั จะเหน็
แล้วว่า สุขเวทนา ท่ีเคยได้รับเด๋ียวน้ีอยู่ท่ีไหน เม่ือเป็นตัวเราน้ัน
สุขเวทนานั้นอยู่ที่ไหน สุขเวทนานั้นเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
แล้ว ทุกข์เวทนาที่ได้รับนั้นเกิดขึ้น ตั้งอยู่แลัวก็ดับไปแล้วใน
อดตี สุขเวทนา ทุกขเ์วทนาที่ไดรั้บความในปจัจุบันกก็ำลงัเกดิ
ดบัในปัจจุบัน แตต่อนนีบ้างทสัีญญา เราจำได ้คนนัน้พดูถกูใจ
เรา คนนั้นบ่น คนนั้นพูดอย่างนั้น อย่างนั้นก็เป็นสัญญา พูด
สัญญาก็จำได้อีก พูดสัญญานี้ก็ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตนที่แท้จริง
กเ็ป็นอนจิจัง ทกุขงั อนัตตาอกี แตถ่้าสตเิราไมรู้่ก็เขา้ไปยดึเอา
สัญญานี้เป็นตัวเราอีก ก็ปรุงแต่งต่อไป เป็นสังขารเป็นบุญก็ดี
เป็นบาปก็ดี ปรุงแต่งไป แล้วก็เกิดวิญญาณขึ้นมา พร้อมกัน
ในขณะนั้น แยกละเอียดแล้วก็เป็นกองรูปกองนามนั้นแหละ
วิญญาณน้ี ความรู้สึกท่ีเราเห็น ความรู้สึกท่ีเห็น ถ้าไม่มีแสงสว่าง
ความรู้สึกนั้นจะเกิดขึ้นได้ไหม ตาบอด หูหนวกจะได้ยินเสียง
ไหม ทัง้ๆ ทีจิ่ตใจอยูน่ี้ ถา้หเูราหนวกอยูมี่เสียงอยูเ่รากไ็ม่ได้ ยนิ
ปราสาทหูเสื่อมนี้ ความรู้สึกที่ได้ยินนี้ มันเกิดขึ้นจากระบบ
ประสาทที ่ด ี แล้วก็มีเส ียงมากระทบกับหูของเรา
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ระบบประสาท เกิดความรู้สึกขึ้นมาได้ ความรู้สึกที่ได้ยินเกิด
จิตก็ไปรับรู ้ ความรู ้ส ึกได้ยินนั ้น แต่ว่าจิตนี ้ไม่ร ู ้เท่าทัน
ก็ไปยึดเอาว่า ความรู้สึกที่ได้ยินนี้เป็นตัวเรา เราเป็นคนได้ยิน
เมื ่อความรู ้ส ึก ได้ย ินนั ้น มีตัวตนชนิดที ่ม ีเราอยู ่
ม ันก็จะมีความยินดี และ ความยินร้าย
เกิดความหลงต่อเนื่องกันไป เรียกว่าอวิชชา ความมืดบอด
กส่็งความหลงใหก้ับสังขารตอ่ไป เป็นขบวนการ จึงเกดิตณัหา
กิเลส เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ เป็นปฏิจจ สมุปบาทธรรม
เกิดขึ ้นในปัจจุบัน เมื ่อเป็นเช่นนี ้แล้ว มันเป็น
ขบวนการแห่งความทุกข์ ที่เกิดขึ้นมาได้ในขณะจิตหนึ่ง เป็น
ภพชาติ ในขณะจิตหนึ่ง


พระพทุธเจา้กต็รัสว่าทางออก ที่จะออกจากวฏัฏะ คอื

กิเลส กรรมวิบาก เหตุวรรค กรรมวรรค วิปากวรรค ทางที่
จะออกนั้นให้เราปฏิบัติในศีล สมาธิ แล้วก็ปัญญา

ศีลนี้เราคงจะเข้าใจล่ะ ความสำรวมกาย วาจานี้ ให้
เรียบร้อย สมาธ ิความตัง้ใจมัน่ ความตัง้ใจมัน่นีค้ือการกำหนด
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รู้มีสติ รู้ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกนี้ ประการหนึ่งเรียกว่า
อานาปานสติกรรมฐาน เป็นกรรมฐานหลัก เป็นมงกุฏ
กรรมฐาน เมื่อเรามสีตรู้ิลมหายใจเขา้ ลมหายใจออก หรอืเรา
จะเพ่งอยู่ในจุดใดจุดหนึ่ง ในร่างกาย จิตรวม สติรวมเข้ามา
วิตกยกลมหายใจขึ้นมา คือเพ่งจุดนั้นเป็นอารมณ์ วิจาร จิต
ไม่ได้ส่งส่ายไปไหน วิจาร อยู่กับกรรมฐานที่เราทำ จนเกิดปีติ
ความอ่ิมใจ จนเกิดความสุขใจมาปรากฏข้ึน จิตก็น่ิงไม่หว่ันไหว
ไปไหนแล้ว เรียกว่าเอกัคตาจิต เอกัคตารมณ์ สงบนิ่งขึ้นมา
นี่จิตเข้ามาสู่สมาธิได้ในระดับหนึ่ง มีความสงบ แนบแน่น
คำว่าวิตกวิจาร นั้นมันก็หยาบ มันรวมเข้ามา ในปีติ ปีตินั้นก็
หยาบเข้าไปอีก เข้าสู่สุข สุขนั้นก็หยาบไปอีก จนจิตรวมนิ่ง
ในความนิ่งนั้นมี ปีติ สุข เอกัคตา มีสมาธิ ความตั้งใจมั่น
ปรากฏขึ้นมาได้ จิตของเรามีความลึกซึ้งละเอียดขึ้นไปก็มีปีติ
ปรากฏชัด ปรากฏความสุขชัด ในที่สุดแล้วจิตก็วางอุเบกขา
อยู่ในความเป็นอุเบกขาของจิต นี้เป็นการปฏิบัติสมาธิ ที่มี
ความหยาบความละเอยีด แตกตา่งกนัไป เม่ือจิตอยู่ในสมาธิ
เช่นนั ้นนานๆ อาจจะหลงไปว่า สิ ่งที ่เราอยู ่นั ้นคือ
เป็นนิพพาน ฉะนั้นการเห็นธรรมะ ธรรมเป็นอย่างนี้
นิพพานเป็นอย่างนี้ นี่เกิดจากสมาธิ เกิดจากความสงบ
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ที ่แนบแน่นมาก อันนี ้ย ัง ไม่ใช ่พระนิพพาน
เป็นนิพพานก็เป็นนิพพานจากการข่ม เอาไว้ กิเลสน้ัน โลภะ
โทสะ โมหะ ยงัมอียู่

ถ้านักปฏิบัติ มาถึงตอนนี้ อาจจะหลงไปได้ อาจจะ
เข้าใจผิดไปได้ เข้าใจว่าเราเห็นธรรม เรารู ้ธรรม แต่เป็น
เรื ่องของสมาธิ มักจะเกิดขึ ้นกันบ่อยๆ ในนักปฏิบัติที ่มี
สมาธิแรงกล้า แต่สมาธินี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ถ้าจิตไม่มาติดใน
สมาธิเสียก่อน จะไปติดในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ใน
โผฏฐพัพะ ในธรรมารมณ ์ เรากต็้องมสีติ มาประคอง กำหนด
จิตให้นิ ่งเสียก่อน ต้องมาเรียนรู้ในเรื ่องของสมาธิ แจ้งชัด
นักปฏิบัติบางคนอาจจะเห็นว่า สมาธินั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญ
เหมือนกับว่าได้ผ่านมาแล้ว ได้ผ่านปีติมาแล้ว ปีติเคยผ่านมา
แล้วตอนนี ้ฉ ันจะเข ้าสุข อาจจะเป็นปีต ิในขั ้น
ของวิปัสสนาสมาธิ  อาจจะเป็นปีติ ในขั้นของขณิกกะสมาธิ
อาจจะเป็นปีติในข้ันของ อุปจารสมาธ ิก็อาจจะเขา้ใจว่าเป็นปีติ
ในขั ้นของอัปปนาสมาธิ ฌาณที ่ 2 หลงไปได้
คิดวา่ตอ่ไปนี้จะเขา้ฌาณที่ 3 แลว้ นีก้็หลง ไปเยอะเหมอืนกนั
ถ้าไม่ร ู ้จ ักจริงๆ ไม่เคยได้ เคยพบที ่แท้จร ิง แล้ว
จะหลงขึ้นไปในระดบันั้นไดเ้พราะความปรารถนา คอื ตัณหานี้
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มันดนัจติใจของเรา          ใหมั้นหมายมั่นที่จะไดฌ้าณที่จะได้
มรรคผลขึ้นไปในระดับสูงอยู่ เราก็ต้องทบทวนมีสติ เข้ามา
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