
www.watmarpjan.org



พระธรรมเทศนา

พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน

วัดมาบจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง

(สาขาวัดหนองป่าพงที่ ๗๓)

วันคืนล่วงไปกับความดี

www.watmarpjan.org



วันคืนล่วงไปกับความดี

 

ด�าเนินการ/ผู้จัดพิมพ์

 คณะศิษยานุศิษย์ วัดมาบจันทร์

 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๖๐

 โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๕๔๖

 

สงวนลิขสิทธิ์

 วัดมาบจันทร์

 พิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน ห้ามจ�าหน่าย

 ท่านใดประสงค์จัดท�าเป็นธรรมบรรณาการ

 โปรดติดต่อวัดมาบจันทร์

www.watmarpjan.org



วันคืนล่วงไปกับความดี

3

…..กไ็ด้สวดมนต์เจริญในพุทธานสุต ิธรรมานสุต ิสงัฆานสุติ 

ในโอกาสต่อไปก็ให้เราน่ังสมาธิ น่ังสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้าย 

มือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรง ด�ารงสติอยู่เฉพาะหน้า 

ค�าว่าด�ารงสตอิยูเ่ฉพาะหน้าคอืเฉพาะในปัจจบุนั พยายาม

ให้สติของเราอยู่กับลมหายใจเข้า ลมหายใจออก อันเป็นที่ตั้ง

ของสติคอืความระลึกได้ สัมปชัญญะก็มีความรู้ตัวทั่วพรอ้มอยู่

ในปัจจุบัน แต่เป็นธรรมชาติของจิตที่พยายามที่จะส่งส่ายออก

ไปในอดีต แล้วก็ในอนาคต ก็ท�าให้จิตของเรามันฟุ้งซ่านไป เรา

ก็พยายามดึงสติของเรามาอยู่ในปัจจุบัน เพราะปัจจุบันตรงนี้

เราก็จะมองเห็นความเป็นจริงได้ 

แต่ถ้าจิตของเรานัน้พยายามอยูก่บัลมหายใจแล้วกไ็ม่เป็น

ผลส�าเรจ็ กใ็ห้เรานกึคดิพจิารณาในกายสังขารก้อนนี ้พจิารณา

ว่ามีความแก่ ความเจ็บ ความตายเป็นธรรมดา พิจารณาว่า

สังขารนีเ้ป็นของไม่เท่ียงเป็นทุกข์ หาความเป็นตวัตน สาระแก่น

สารไม่ได้ เมือ่เราน้อมจติของเรามาพจิารณาไม่ให้ไปคดิเรือ่งอืน่ 

เมื่อเราพิจารณาอยู่ในเรื่องของความแก่ ความเจ็บ ความตาย 

จิตกจ็ะสงบลงได้ เมือ่ปรากฏลมหายใจข้ึนมาก็ก�าหนดลมหายใจ

ต่อไปได้เลย
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... หรือบางครั้งจิตของเรามีก�าลังดีพิจารณาแล้วสงบ จิต

มีความน่ิง ก็ให้เรามีความรู้สติอยู่กับความนิ่งนั้นว่าตอนนี้จิต

ของเราสงบอยูก่ร็ูจ้กั เมือ่จติของเราสงบอยูส่กัครูห่นึง่ กจ็ะนกึคดิ

ส่งสายไปธรรมดา ก็หันกลับมาพิจารณาในกายก้อนนี้อีก หรือ

ก�าหนดลมหายใจให้สงบตั้งมั่นข้ึนมา รวมความแล้วก็คือมีสติ

อยู่ที่กาย กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน กายาก็คือกาย 

วิปัสสนาท�าให้มีปัญญาเกิดขึ้น จิตนี้เมื่อมาอยู่กับกายนี้

มนัมคีวามยดึมัน่ถอืมัน่ กเ็ตม็ไปด้วยความหลง เหน็กายเป็นตวั

เป็นตนอยู่เสมอ เห็นกายเป็นตัวเป็นตนก็เกิดความโลภ ความ

โกรธ ความหลงขึ้นอยู่บ่อยครั้ง จึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์
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“…การกําหนดรูในกาย เปนสมถกรรมฐาน
กําหนดกายนี้ การเคลื่อนไหว การยืน การเดิน การนั่ง 

การนอนก็ดี ลมหายใจเขาออกก็ตาม จนจิตใจนี้สงบระงับ
เรียกวาสมถกรรมฐาน ยังไมเปนวิปสสนา 

อารมณของวิปสสนานั้นคือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
เปนอารมณอันเปนวิปสสนา เมื่อเรารูวากายนี้สักแตวา

กาย การเคลื่อนไหวไปมาก็ดี กายเปนธาตุ 4 นี้ก็ดี
สักแตวากายแลว ก็เปนวิปสสนา ไมใชสัตว บุคคล

ตัวตนเราเขา เราก็จะละอุปาทานได...”
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พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบหนทางที่จะพ้นจากความ

ทกุข์ จงึสอนให้พวกเรานัน้เริ่มต้นจากการท�าบุญให้ทาน เพราะ

ถ้าเริ่มปฏิบัติภาวนาอย่างเดียวบางที่จิตของเรานั้นยังไม่สงบก็

ไม่สามารถค้นพบความเป็นจริงได้ต้องพัฒนาจิตนี้ให้มีความดี

ขึ้นมาเสียก่อน เมื่อเราเชื่อในค�าสอนขององค์พระชินวรแล้วเรา

ก็พากันปฏิบัติคือการบริจาคทานนี้เป็นประจ�า ท�าบุญอยู่อย่าง

สม�่าเสมอ 

ถ้าเราท�าความดอีนัเป็นกศุลกรรมนัน้เป็นประจ�าแล้ว ท�าให้

จิตของเรานั้นผ่องใส มีความเบิกบาน เมื่อจิตของเรามีความ

ผ่องใสมีความเบิกบานในการสร้างความดี คิดขึ้นมาครั้งใดใจ

ก็มีปีติมีความสุขมีความสงบในเรื่องของการท�าบุญท�าทาน

เมื่อมีศรัทธามากขึ้นเราก็มาสวดมนต์ภาวนา ซึ่งเป็นวันที่

ในฤดูกาลเข้าพรรษาเราก็มาท�าบุญท�าทานสมาทานศีล มีศีล

ห้าเป็นปกติ เพราะศีลนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิ สมาธิที่

ได้ตั้งมั่นดีแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญา ปัญญาที่จิต

ได้อบรมดีแล้วก็เกิดวิชชา วิมุตติ หลุดพ้น เข้าไปสู่เป็นแก่นของ

พระพุทธศาสนา 
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การบริจาคทานนัน้อาจจะอยูใ่นเปลอืกนอกของพระพทุธ

ศาสนาก็จริง เหมือนกับต้นไม้ก็ต้องมีสะเก็ด มีใบ ถ้าต้นไม้ไม่มี

สะเกด็ไม่มีใบต้นไม้ก็อยู่ได้ล�าบาก เปลอืกทีหุ่ม้ห่ออยูน่ัน้กเ็หมอืน

กับศลี ต้นไม้ต้นหนึง่ถ้าไม่มเีปลอืกหุม้ห่อแล้วต้นไม้น้ันจะมีอายุ

ยืนยาวไปได้ยาก เมื่อเรามีทาน มีศีลนั้นก็เปรียบเหมือนกับ

เปลือกของต้นไม้ ซึ่งกระพี้ของต้นไม้อันนี้เราก็ต้องมาเจริญซึ่ง

สมาธิ
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“…ศีลที่รักษาดีแลว มีสมาธิเปนอานิสงสใหญ 

….สมาธิความตั้งมั่นที่เราไดเจริญไดดีแลว
มีปญญาเปนอานิสงส 

….ปญญาที่อบรมจิตใหดีแลว มีวิชชา วิมุตติความหลุดพนนั้น
เปนอานิสงสเกิดขึ้นมา
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สมาธแิปลว่าความตัง้ใจมัน่ ความตัง้ใจมัน่ของจติทีม่คีวาม

ต้ังใจมัน่อยูใ่นอารมณ์อนัเดยีว อารมณ์เป็นหน่ึงไม่เป็นสอง เช่น

เรามีสติ การยืน เดิน นั่ง นอน พยายามให้มีสติอยู่ในปัจจุบัน 

เรามีสติอยู่ในปัจจุบันว่าเราจะมานั่งสมาธิในตอนเย็นก็ท�าได้

ง่าย เพราะระหว่างนั้นวันนั้นเราพยายามรักษาจิตของเราไม่ให้

ฟุ้งซ่าน โดยมีกายนี้เป็นฐานที่ระลึกของสติ 

เราจะรบกับศัตรูก็ต้องมีป้อมมีค่าย ฐานที่ต้ังมั่นของจิต

อย่างดีก็คือกาย เวทนา หรือจิต หรือธรรม การเคลื่อนไหวไปมา

นีเ้ราสงัเกตได้ง่าย การนิง่กด็ ีการพดูกด็ ีเรากส็งัเกตได้ง่ายเพยีง

แต่ว่า ให้เรามาระลึกรู้ว่าบัดนี้เราท�าอะไรอยู่ ถ้าเรามีสติเช่นนี้ 

คอืเรามาปฏิบติัธรรมบชูาองค์พระบรมครพูระศาสดาพระสมัมา

สัมพุทธเจ้า มีความเชื่อมั่น พระองค์สอนให้เรามีสติอยู่ในกาย 

เราก็พยายามท�า หนทางที่จะพ้นทุกข์ก็อยู่ตรงนี้ ถ้าเราท�าได้

อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกันแล้ว จิตจะมีความสงบเข้ามา อาศัย

ความเพียร อาศัยศรัทธา ความเชื่อ ความเลื่อมใส มีความเพียร

พยายาม

ถ้าเรานั่งสมาธิก็ก�าหนดรู้ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก 

บางครัง้จติกจ็ะเกดิปีต ิเกดิความสขุ เกิดความตัง้มัน่เป็นเอกคัคตา 
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เมื่อจิตถอยออกมาตามปกติก็มาพิจารณาก็จะเห็นความเป็น

จริง ว่ารูปนามนี้เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอย่างแจ่มชัด สมาธิ

นี้จึงเป็นแกนกลางที่ส�าคัญ เปรียบเทียบเหมือนกับเป็นกระพี้

ของต้นไม้ เมื่อเราจะเข้าไปสู่แก่นของต้นไม้ก็ต้องพบกับกระพ้ี 

จิตของเราจะพัฒนาให้เกิดปัญญาก็ต้องมีสมาธิเสียก่อน

องค์พระชนิวรทีพ่ระองค์ได้ตรสัรูก้เ็พราะสมาธขิองพระองค์

ตัง้มัน่ในอานาปานสตกิรรมฐานพจิารณาแล้วเกิดวปัิสสนาญาณ

จนได้ส�าเรจ็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ใต้ต้นพระศรมีหาโพธ์ิ 

พระองค์กน็�าค�าสอนทีพ่ระองค์ได้ตรสัรูแ้ล้วนัน้ มาสอนแก่เวไนย

สัตว์ท้ังหลาย พวกเรานั้นเป็นเนยบุคคลคือบุคคลที่พอจะบอก

สอนได้ 

ถ้าได้ฟังธรรมเนอืงๆ แล้วปฏบิตัติามอยูอ่ย่างสม�า่เสมอกม็ี

โอกาสได้รูธ้รรมะ ได้เหน็ธรรมะ เพยีงแต่ว่าเราจะต้องลดละความ

เพลิดเพลินสนุกสนานในบางครั้ง และปล่อยวางอารมณ์ของจิต

ให้อยู่ในปัจจุบันนี้ ท�ากายของเราให้ตรง จิตของเราให้แตก มุ่งสู่

ความพ้นทุกข์ สู่แดนพระนิพพาน อันเป็นแดนที่เราจะไม่มีความ

ทุกข์อีก ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารอันยาวนาน 

เพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันยาวนานมากจนหาภพหาชาติ
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ไม่ได้ ว่าชาติแรกเกิดขึ้นมาเม่ือใด หรือปัจจุบันคนก็เป็นไข้เป็น

โรคไข้หวัด ก็ไม่รู้ว่าติดมาจากไหน ไข้หวัดมาจากทิศไหนติดมา

จากไหนก็ไม่รู้ รู้อีกทีก็เป็นแล้ว ถ้าเป็นแล้วก็หาทางรักษา ถ้ามีห

ยกูมยีากร็กัษาหายได้ แต่ว่าพระพทุธเจ้าบอกว่ายาทีจ่ะกนัความ

ตายนัน้ไม่ม ีมยีาทีจ่ะรกัษาหายได้ชัว่คราว แต่ถ้าเรามาพจิารณา

แล้วเราจะได้ไม่ประมาท เพราะชวีติน้ีกไ็ม่แน่นอน องค์พระชนิวร

จึงสอนให้พวกเรานั้นเจริญซึ่งมรณานุสติกรรมฐานพิจารณาถึง

ความตายที่จะมาปรากฎแก่เรา

ถ้าเราพิจารณาความตายก็จะดับซึ่งราคะ โทสะ โมหะ

อย่างแรงกล้าลงได้ ถ้ากรรมฐานธรรมดานัน้เราไม่สามารถท�าให้

สงบก็คิดถึงความตาย จิตจะสงบลงได้ นี่ก็เป็นการเจริญซึ่งสติ 

รวมความแล้วก็เพื่อต้องการให้จิตของเรานั้นมีความสงบแล้วก็

มีปัญญารู้เท่าทันในอารมณ์ รู้เท่าทันในความเป็นจริงว่ากาย

ก้อนนีม้นัเป็นกายทีม่นัเตม็ไปด้วยความทกุข์ มคีวามแปรปรวน

ไป มคีวามเปลีย่นไปอยูเ่สมอหาความคงทนถาวรอะไรไม่ได้ เรา

กอ็ยากจะได้ร่างกายทีม่นัแขง็แรงสมบรูณ์คงทนตลอดไปแต่มนั

เป็นไปไมไ่ด้ในโลกนี ้เพราะโลกสวรรค์ก็ไม่สามารถอยู่ไดต้ลอด

ไป แต่เป็นการพักทุกข์ช่ัวคราว เสวยความสุขด้วยผลบุญคือ

ทานศีลภาวนาที่เราได้ท�าไว้แล้ว
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“…เมื่อเราเห็นวา รูปก็ดี เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ก็ดี ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา

ไมใชตัวตนสัตวบุคคลเราเขา ใจของเราก็จะไดเห็นธรรมะ 
คือเห็นตนนี้ไมใชตน สิ่งที่เราเคยเขาใจวาเปนตัวตน

เห็นวาไมใชตน เรียกวาคนเห็นตน หลวงพอชาบอกวา
คนอยางนี้เปนคนเห็นตน แตถาใจนั้นเห็นแตตัวตน
นี่ก็เรา นี่ก็เขา นี่คนหลงตน หลงยึดสมมติบัญญัติ

หลงยึดกอนธาตุ 4 นี้เปนตัวเราของเรา
เปนทุกขอยูรํ่าไป...”
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องค์พระประทีปแก้วก็ทรงค้นพบว่า ความสุขที่แท้จริงนั้น

กค็อืแดนพระนพิพานทีเ่ดียวเท่านัน้ เมือ่เราสร้างความดขีองเรา 

การให้ทานกด็ ีสมาทานศลีก็ด ีภาวนาก็ด ีก็มุ่งตรงไปสูแ่ดนพระ

นพิพาน อันเป็นแดนทีไ่ม่ต้องมาเวยีนว่ายตายเกดิขึน้มาอกี เรา

จะพบแต่บรมสุขที่แท้จริง

ถ้าจิตของเรายังไปไม่ถึงนั้นก็คงจะเกิดในพรหมโลก หรือ

ว่า สวรรค์ชั้นใดช้ันหนึ่ง แต่พยายามปิดซึ่งอบายภูมิ ภูมิที่ไม่

สบายเต็มไปด้วยความทุกข์ มีนรกภูมิ เปรตภูมิ อสุรกายภูมิ 

สัตว์เดรัจฉานภูมิ เป็นต้น ที่ใกล้ๆ เราเห็นชัดคือเดรัจฉานภูมิ 

เต็มไปด้วยความทุกข์ เต็มไปด้วยความหวาดระแวงในการ

แสวงหาซ่ึงอาหารทีจ่ะรบัประทานเข้าไป วนัๆ หนึง่กล็�าบาก โลภ 

โกรธ หลง ที่เกิดขึ้นนี้จะ ชักน�าจิตของเรานั้นตายจากมนุษย์ก็

ไปเกิดในสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่ยาก เพราะฉะนั้นเราจะต้องมา

ปฏิบัติ ปิดซึ่งอบายภูมิเสียก่อน เราปฏิบัติตามค�าสอนขององค์

พระชนิวรให้เรามศีลีห้าเป็นปกต ิถ้าเรามศีลีห้าเป็นปกตอิยูเ่สมอ 

จิตใจก็ผ่องใส จิตใจก็มีความปีติอิ่มใจในความดี
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ในสมัยพุทธกาล สาวก สาวิกา ซึ่งเป็นฆราวาสมีมากที

เดียวที่เป็นพระอริยบุคคล ก็เพราะท่านได้สั่งสมอบรมบารมีมา

แล้วแต่ชาตปิางก่อน เรยีกว่าเป็น ปพุเพกตปญุญตา บญุทีส่ัง่สม

เอาไว้แล้วในองค์พระประทีปแก้วหลายๆ พระองค์ เช่นท่าน

อนาถบณิฑกะเศรษฐีนี ้และนางวิสาขามหาอบุาสิกา นางวสิาขา

มหาอบุาสกิาแม้ว่าอายเุพยีงเจด็ขวบ สมองมคีวามสมบรูณ์แล้ว 

นางได้เป็นบรรลุพระโสดาบันตั้งแต่อายุเพียงเจ็ดขวบ จัดการ

งานทั้งหลายเหมือนกับผู้ใหญ่ สามารถต้อนรับองค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งบริวารห้าร้อยได้อย่างสบาย มีสติ

ปัญญามากเพราะว่านางนัน้ปฏบัิติมาแล้วในพระพทุธเจ้าหลายๆ 

พระองค์ 

พวกเราท่ีได้เกิดขึ้นมาในชาตินี้ ก็เป็นชาติที่ได้ร่ายกายนี้

เป็นมนุษย์ และยังพัฒนาจิตของเรานั้นให้สูงส่ง ให้มีโอกาสได้

รับธรรมะ มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ มีสติปัญญา

เอาชนะกิเลสตั้งอยู่ในศีลในธรรม เมื่อใจของเราตั้งอยู่ในศีลใน

ธรรมกเ็ป็นฐานทีต่ัง้มัน่อย่างด ีเม่ือเรามีฐานท่ีตัง้มัน่อย่างดเีช่น

นี้ เรานั้นอย่าประมาทให้พิจารณาหาความเป็นจริง
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เพราะวันคืนล่วงไปล่วงไป ชีวิตเราก็ล่วงไปด้วย วันคืนที่

ล่วงไปล่วงไป ก็ล่วงไปด้วยการสร้างคณุงามความดเีอาไว้ เพราะ

ทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็เป็นของโลกทั้งนั้น ไม่สามารถจะ

ตดิตามเราไปได้ บคุคลทีไ่ม่ได้พจิารณากจ็ะเกดิโมหะความหลง 

ยึดอยู่ในโลกนี้ ยึดอยู่ในตัวเราหรือของของเรา ในที่สุดก็ตายไป

อย่างเปล่าประโยชน์ แต่บุคคลที่มีสติมีปัญญาพิจารณาแล้วก็

พยายามขวนขวายสร้างความดี ท�าวัตรสวดมนต์เจริญสมาธิ

ภาวนา บางครัง้มปีีตแิรงกล้าเกดิขึน้อิม่อกอิม่ใจ ไม่ได้ทานอาหาร

กอ็ยูไ่ด้หลายๆ วนั เพราะปีตคิวามอิม่ใจท�าให้ใจของเราน้ันเป็น

ทิพย์ เมื่อปีติลดลงมาแล้วเราเจริญวิปัสสนาก็สามารถบรรลุ

ธรรมได้ ผู้ที่บรรลุธรรมเห็นธรรมนั้น ก็มีอยู่แล้วในโลกนี้ เป็นสิ่ง

ที่เห็นค�าสอนของพระพุทธเจ้าก็เห็นพระพุทธเจ้า
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เมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็นับว่าเป็นผู้ที่โชคดี เป็นมงคลของ

ชีวิต ที่ได้อุทิศในการปฏิบัติถวายบูชาองค์สมเด็จพระศาสดา 

เป็นผู้ที่มีปัญญารู้จักคบค้ากับบัณฑิต ไม่คบค้ากับบุคคลที่จะ

ชักน�าเราไปสู่ทางท่ีผิด อเสวนาจพาลานัง การไม่คบคนพาล

หนึ่ง บัณฑิตจานังจเสวนา การคบบัณฑิตหนึ่ง บูชาจปูชนียานั

ง เอตัมมังพลมุตมัง เป็นมงคลของชีวิต บูชาบุคคลท่ีควรบูชา

เช่นพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดาของเรา แม้ว่า

ท่านยังไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็เป็นบิดา

มารดาผูใ้ห้ก�าเนดิเกดิขึน้ของชวีตินี ้ซึง่เรามชีวีอียูไ่ด้กเ็พราะท่าน

ได้เลี้ยงดูมา เมื่อเราบูชาท่านก็ย่อมมีความเจริญ การบูชาท่าน

ที่ยิ่งไปก็คือการปฏิบัติบูชาให้มีกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่

ตัง้อยูใ่นศลี กเ็ป็นมงคลของชวีติของเราด้วย เม่ือพวกเราต้องการ

ให้โชคช่วยอ�านวยพร สิ่งที่ส�าคัญนั้นก็คือการปฏิบัติสร้างกรรม

ท่ีด ีสร้างบญุกศุลทีด่ ีถ้าเรามคีวามดมีบีญุกศุลทีด่แีล้วจะส่งผล

ให้เรานั้นมีความสุข ทั้งชาตินี้และชาติหน้า
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ทานบารมีที่เราได้ท�าก็เหมือนกับเสบียงท้ังหลายที่เราได้

สะสมเอาไว้ ส�าหรับผู้ที่จะเดินทางไกลก็ต้องมีเสบียง เราเดิน

ทางไกลอยู่ในวัฏฏสงสารเราก็ต้องมีทานบารมีนี้คอยอุปถัมป์

ค�า้ชเูอาไว้ เกดิขึน้มาชาตใิดก็มคีวามสมบูรณ์บริบรูณ์ เรากต้็อง

รักษาศีลเอาไว้ เกิดขึ้นมาชาติใดก็มีร่างกายเป็นปกติครบถ้วน

อาการสามสบิสอง แล้วเราอยากจะมสีตปิญัญาก็ต้องมาเจรญิ

สมาธิ ท�าจิตให้นิ่งให้เป็นสมาธิธรรม เพราะจะมีปัญญาในการ

ศึกษาวิชาอาชีพแสดงว่าเราเคยได้อบรมบารมีด้านปัญญามา

แล้ว

องค์พระประทีปแก้วก็ตรัสว่า บุคคลที่เจริญในสติสมาธิ

ปัญญาเกดิมาย่อมสมบรูณ์บรบิรูณ์ด้วยโภคทรพัย์ ด้วยร่างกาย

ทีแ่ขง็แรงสมบรูณ์ ตลอดจนพวกเรากม็ปัีญญาในการศกึษาเล่า

เรยีนเขยีนอ่านประกอบสมัมาอาชพี มคีวามเจรญิรุง่เรอืงแล้วก็

ตัง้อยูใ่นความไมป่ระมาทพยายาม ทีจ่ะศึกษาค้นคว้าหาความ

สุขที่แท้จริงของชีวิตขึ้นให้ได้ โดยพยายามเจริญพระกรรมฐาน 

เจริญซึ่งวิปัสสนาญาณจะเห็นความเกิดดับของสังขารได้อย่าง

แท้จรงิ เมือ่จติสงบขึน้มาพจิารณาแล้วเหน็กายนีเ้ป็นอนจิจงั ทกุ

ขัง อนัตตา ธรรมะก็จะน�าพาจิตของเราข้ามพ้นจากความเป็น

ปุถุชนกัลยาณชนสู่ความเป็นอริยชนได้
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….สิ่งที่สําคัญนั้นก็คือการปฏิบัติสรางกรรมที่ดี
สรางบุญกุศลที่ดี ถาเรามีความดีมีบุญกุศลที่ดีแลวจะสงผล

ใหเรานั้นมีความสุข ทั้งชาตินี้และชาติหนา ….
 

ทานบารมีที่เราไดทําก็เหมือนกับเสบียงทั้งหลาย
ที่เราไดสะสมเอาไว สําหรับผูที่จะเดินทางไกลก็ตองมีเสบียง 

เราเดินทางไกลอยูในวัฏฏสงสารเราก็ตองมีทานบารมีนี้
คอยอุปถัมปคํ้าชูเอาไว....
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เราได้ยินได้ฟังว่าโคตรภูจิต โคตรภูญาณ ญาณที่จะข้าม

โคตรเป็นอย่างไร ท่านอุปมาอุปไมยว่าเท้านี้ก็เหยียบฝั่งคลอง

ฟากนี้ เท้าอีกข้างก็เหยียบข้างนู้นไว้แล้ว เราก็สงสัยอีกว่า เอ! ผู้

ที่เห็นพระนิพพานแล้วท�าไมกลับมา เท้าหนึ่งอยู่ฝั่งนี้แล้วก็น่า

จะเอาเท้าอีกข้างหนึ่งข้ามไปได้เลย เราสงสัย เพราะโคตรภูนั้น

เป็นญาณที่จะข้ามโคตรซึ่งอยู่ระหว่างโคตรของปุถุชนกับอริย

ชน แต่เมือ่เราบ่มบารมไีปได้ไปถงึกจ็ะเข้าใจ ว่าการทีย่งัข้ามไป

ไม่ได้เพราะยงัตดิอยู ่ยงัยดึอยู ่ยงัหลงอยูใ่นโลกมนษุย์นี ้ยงัหลง

อยูย่งัมอีปุาทานอยูใ่นกายว่าเป็นตวัเราของเรา ยงัละไมไ่ด้ขาด 

เรียกว่ายังลังเลสงสัยจึงไม่สามารถตัดสักกายทิฐิ วิจิกิจฉา สี

ลัพพตปรามาส อนัเป็นสงัโยชน์เบือ้งต้นทัง้สามให้ขาดได้ เพราะ

ศีล สมาธิ ปัญญายังไม่ได้รวมตัว มรรคสมังคียังไม่ได้รวมกัน 

เพราะฉะนั้นการที่จะเห็นได้อย่างนั้นยังไม่เกิด ก็ต้องบ่มบารมี

เสียก่อน ก็พยายามพิจารณาเจริญสติท�าสมาธิให้ตั้งมั่น ศีลก็

รักษาเป็นปกติ จิตก็จะหนุนตัวขึ้นไป สมาธิที่เราเคยนั่งได้จะนิ่ง 

รักษาสมาธิมาแล้วอยู่ในปัจจุบันนั้นจิตก็มีลักษณะอย่างนั้นไม่

เสือ่มคลายมคีวามตัง้มัน่ จะยนื จะเดนิ จะนัง่ จะนอน จติกส็งบ

อยู่ได้ มีความเบากายเบาจิตเบา อารมณ์ของความโลภ โกรธ 

หลง ก็เข้ามาไม่ได้
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เมือ่นัง่สมาธจิิตกจ็ะด่ิงลกึไปอกีจนเป็นเอกคัคตาจติ เอกัด

คตารมณ์ เมื่อถอยออกมาพิจารณาเห็นกายเป็นอนัตตาได้ จิต

เมือ่รวมตวัเข้ามาแล้วเกิดสภาวะธรรมปรากฏอย่างเด่นชดั เหน็

กายก้อนนี้ก็ดี สิ่งใดสิ่งหนึ่งของกายก็ดีอย่างแจ่มชัดว่าไม่ใช่ตัว

ตน เป็นความรู้ขึ้นมาเรียกว่าวิปัสสนาญาณปรากฏขึ้น มรรค

สมังคีก็ตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทปหาน ก็จะพบเห็นสมเด็จพระ

ศาสดาจารย์ในจติอย่างไม่สงสยั ว่าองค์พระจอมไตรทีพ่ระองค์

ได้ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรม เสด็จดับขันธปรินิพพานนั้น มีอยู่

อย่างแท้จรงิ เพราะใจของเรานัน้ไม่อิม่ในโลก ไม่อิม่ในโลกธรรม 

เห็นธรรมะเข้าใจชัดในสัจธรรมความเป็นจริงจึงไม่สงสัยใน

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่พระพุทธเจ้าประสูติขึ้นมาแล้ว 

แสดงธรรมนัน้มจีรงิอย่างแน่นอน แม้ยังไม่เหน็กายเนือ้ขององค์

พระชินวร แต่ก็ได้เห็นกายธรรม ธรรมะ พระองค์ก็ตรัสไว้แล้ว 

บุคคลใดเห็นธรรม บุคคลนั้นเห็นเราตถาคต บุคคลใดละกิเลส 

ละความรูส้กึได้กเ็หน็เราตถาคต กข็อให้พวกเราผูม้ศีรัทธาเลือ่มใส

ในองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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โอกาสดีที่เราได้เกิดขึ้นมาแล้วก็พากันมุ่งปฏิบัติพยายาม

พัฒนาจิตของเราให้มีธรรมะ จิตของเรามีธรรมะมากขึ้นเท่าใด

ใจก็สงบมากขึ้นเท่านั้น จิตของเราก็เรียกว่านิพพาน ความโลภ 

ความโกรธ ความหลงน้อยลงไป ใจของเราจิตของเราก็เย็นลง 

เรียกว่านพิพานไม่ได้อยูท่ีไ่หน สวรรค์กด็ ีพรหมโลกกด็ ีจะรูแ้จ้ง

ชดักอ็ยูใ่นใจนี ้บางครัง้เราอยากจะได้เหน็เทวดาว่าอยู่ทีไ่หน เรา

ก็มาดูที่ใจของเรา ถ้าใจของเรามีปีติ มีความสุขเกิดขึ้นจากการ

ให้ทาน สมาทานศลี ภาวนา มคีวามอิม่ใจ สขุใจ ใจกเ็ป็นเทวดา 

ภพเทวดาอยู่อย่างน้ี ถ้าเรามีความสุขอยู่อย่างนี้มีความอิ่มใจ

อย่างนี้ไปตลอด เป็นแสนปี ล้านปีอย่างนี้แหละ นี่เป็นภพของ

เทวดามีความสุขอย่างนี้ 

 ถ้าจติของเรามนันิง่สงบ เป็นเอกดัคตาจติ เอกัคคตารมณ์

แล้ว มีปฐมฌานเป็นต้น เราก็จะรู้จักนี่คือใจของพรหมมีความ

สุขมาก มีความสุขกว่าภพของเทวดา ถ้าตายไปจิตของเราทรง

สภาพนี้ได้ก็มีความสุขอย่างนี้ เป็นหลายหมื่นกัปป์ หลายหมื่น

กัลป์ก็มีแต่ความสุข แต่พรหมก็ดี เทวดาก็ดี อายุก็ยังมีอยู่ ใน

ที่สุดเมื่อหมดบุญกุศลแล้ว ก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก
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องค์พระบรมครูจึงตรัสสอนให้เรานั้นท�าลายซึ่งกิเลสให้

เป็นสมุจเฉทปหาน จะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏ

สงสารอันยาวนาน เช่น ท่านอนาถบิณฑกะเศรษฐี หรือนาง

วิสาขามหาอุบาสิกาก็เป็นพระโสดาบัน บางครั้งญาติของท่าน

ก็เป็นพระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ก็มาก พวกเรา

ถ้ามีความเชื่อเช่นนี้ ก็พยายามพากันมุ่งปฏิบัติโดยเฉพาะการ

ภาวนานีเ้ป็นของส�าคญั ให้พยายามมกีรรมฐานประจ�าใจ รกัษา

ใจของเราไม่ให้ยินดียินร้าย ในทุกอย่าง พยายามเจริญสติ ท�า

จิตอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้เราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริง 

ขออ�านาจบุญบารมีของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

ให้พวกเรานั้นประสบกับธรรมะ ประสบกับความสุขที่แท้จริงใน

ชวีติ ถ้ายงัมภีพชาตต่ิอไปข้ึนชือ่ว่าความขัดข้องทัง้หลายจงอย่า

ได้มี ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปนิธานธนสารสมบัติ

ด้วยกันทุกท่านเทอญ
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“….. ทางที่จะบรรลุเร็ว..นั้นก็มีอยูเหมือนกัน
ก็คือทําความรูใหแจงชัดในกาย ไมใชตัว ไมใชตนนั่นเอง
เราก็สามารถทําลายกิเลสใหเปนสมุจเฉทประหารได

อันเปนทางลัดทางรูเร็ว ไมมีทางลัดทางรูเร็วอื่นใดแลว
ก็ขอใหเราตั้งสติอยูในกาย อยูในเวทนา อยูในจิต

อยูในธรรม..........…แตจะลัดอยางไรก็ตาม
ก็เพราะวาสมาธินั้นเต็มแลว ก็สามารถทําลายกิเลส

ใหเปนสมุจเฉทประหารได...”
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