www.watmarpjan.org

ดูจิต พิจารณากาย

พระธรรมเทศนา
พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน
วัดมาบจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง
(สาขาวัดหนองป่าพงที่ ๗๓)

www.watmarpjan.org

ดูจิต พิจารณากาย
ผู้ดำ�เนินการ / ผู้จัดพิมพ์
คณะศิษยานุศิษย์ วัดมาบจันทร์
ต. แกลง อ. เมือง จ. ระยอง ๒๑๑๖๐
โทร. ๐-๓๘๐๒-๖๒๕๑
สงวนลิขสิทธิ์
วัดมาบจันทร์
พิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน ห้ามจำ�หน่าย
ท่านใดประสงค์จัดทำ�เป็นธรรมบรรณาการ
โปรดติดต่อวัดมาบจันทร์

เย จิตฺตํ สญฺญเมสสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา
ผู้ใดตามรักษาจิตของตน ผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมาร

www.watmarpjan.org

ดูจิต พิจารณากาย
ผู้ดำ�เนินการ / ผู้จัดพิมพ์
คณะศิษยานุศิษย์ วัดมาบจันทร์
ต. แกลง อ. เมือง จ. ระยอง ๒๑๑๖๐
โทร. ๐-๓๘๐๒-๖๒๕๑
สงวนลิขสิทธิ์
วัดมาบจันทร์
พิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน ห้ามจำ�หน่าย
ท่านใดประสงค์จัดทำ�เป็นธรรมบรรณาการ
โปรดติดต่อวัดมาบจันทร์

เย จิตฺตํ สญฺญเมสสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา
ผู้ใดตามรักษาจิตของตน ผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมาร

www.watmarpjan.org

4

5

ในโอกาสต่อไปนี้ ให้เราฟังธรรมะ นั่งสมาธิก็ได้ ถือ
เป็นการปฏิบตั ธิ รรม ท�ำจิตของเราให้มนั อยูก่ บั ลมหายใจ แล้ว
ก็เสียงของธรรมะที่อาตมาจะพูดต่อไปนีใ้ นการศึกษา ในการ
ปฏิบตั ธิ รรม ในหลักสูตรสติปฏั ฐานสูตร อันทีเ่ รานัง่ อยูต่ รงนี้
ส�ำรวมกายส�ำรวมวาจาอยูน่ ี้ ก็เป็นศีลอยูใ่ นตัวนะ เราก็ตงั้ ใจ
สมาทานศีล ๕ หรือศีล ๘ หรือเราไม่ได้สมาทานจากพระ
สัมปัตตะวิรตั ิ ก็ให้สมาทานเอง คือเมือ่ เรานัง่ สมาธิอยูท่ บี่ า้ นก็ดี
เราก็ตงั้ ใจว่าเราจะมีศลี อยูน่ ี้ เมือ่ เราตัง้ ใจว่าเราจะมีศลี นีเ่ ป็น
สัมปัตตะวิรตั ิ ความสงบของกายวาจานีเ้ กิดขึน้ แล้ว เมือ่ ความ
สงบของกายวาจาเกิดขึน้ ก็เป็นศีล อานิสงส์ของศีลนัน้ เมือ่ เรา
รักษาศีลจะท�ำให้เกิดสมาธิ สมาธิทอี่ บรมดีแล้วให้เกิดปัญญา
ปัญญาทีเ่ ราอบรมดีแล้วจะเกิดวิชชา หรือวิมตุ ติ หลุดพ้นได้
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สร้างผู้รู้ดูแลจิต

ในโอกาสต่อไปนี้ ให้เราฟังธรรมะ นั่งสมาธิก็ได้ ถือ
เป็นการปฏิบตั ธิ รรม ท�ำจิตของเราให้มนั อยูก่ บั ลมหายใจ แล้ว
ก็เสียงของธรรมะที่อาตมาจะพูดต่อไปนีใ้ นการศึกษา ในการ
ปฏิบตั ธิ รรม ในหลักสูตรสติปฏั ฐานสูตร อันทีเ่ รานัง่ อยูต่ รงนี้
ส�ำรวมกายส�ำรวมวาจาอยูน่ ี้ ก็เป็นศีลอยูใ่ นตัวนะ เราก็ตงั้ ใจ
สมาทานศีล ๕ หรือศีล ๘ หรือเราไม่ได้สมาทานจากพระ
สัมปัตตะวิรตั ิ ก็ให้สมาทานเอง คือเมือ่ เรานัง่ สมาธิอยูท่ บี่ า้ นก็ดี
เราก็ตงั้ ใจว่าเราจะมีศลี อยูน่ ี้ เมือ่ เราตัง้ ใจว่าเราจะมีศลี นีเ่ ป็น
สัมปัตตะวิรตั ิ ความสงบของกายวาจานีเ้ กิดขึน้ แล้ว เมือ่ ความ
สงบของกายวาจาเกิดขึน้ ก็เป็นศีล อานิสงส์ของศีลนัน้ เมือ่ เรา
รักษาศีลจะท�ำให้เกิดสมาธิ สมาธิทอี่ บรมดีแล้วให้เกิดปัญญา
ปัญญาทีเ่ ราอบรมดีแล้วจะเกิดวิชชา หรือวิมตุ ติ หลุดพ้นได้
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เพราะฉะนัน้ ตอนนีเ้ ราก็มศี ลี แล้ว มีศีล มีกาย วาจาที่
สงบแล้ว เมือ่ เรามีกายวาจาทีส่ งบนี้ เราก็จะมาฝึกจิตของเรา
นะ เพราะบุคคลใดที่ตามรักษาจิตของตน บุคคลนั้นย่อมจะ
พ้นจากบ่วงของมาร การฝึกจิต หรือว่าในจิตตานุปัสสนา
สติปฏั ฐาน ก็อยูใ่ นสติปฏั ฐาน ๔ การปฏิบตั นิ นี่ ะ
คุณธรรม หรือธรรมะทีจ่ ะท�ำให้เรารูธ้ รรมะ โพธิปกั ขิยธรรม นัน้ จะเป็น อริยสัจ ๔ สัมมัปปธาน ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕
โพชฌงค์ ๗ หรือว่าอริยมรรคมีองค์ ๘ นีเ้ ป็นต้น ก็เป็นธรรม
ทีข่ ยายออกมาเท่านัน้ ล่ะ แต่แล้วก็รวมอยูท่ เี่ รา อยูใ่ นศีล สมาธิ
แล้วก็ปญ
ั ญาตรงนี้ เมือ่ เรามานัง่ สมาธิ ก�ำหนดสติของเรานีอ้ ยู่
ในปัจจุบนั อันนีเ้ ป็นวิธหี นึง่ ในการปฏิบตั ิ เพือ่ อะไร เพือ่ จะมา
รวมเอาสติของเราให้เข้ามาอยูใ่ นอารมณ์อนั เดียว
ทัง้ วันเราจะมีหน้าทีก่ ารงานมากมายทีต่ อ้ งคิด บางครัง้
เราก็ตามสติไม่ทนั ในระหว่างวัน เมือ่ เรามานัง่ วันหนึง่ นัง่ สัก
ครึ่งชั่วโมง ถ้ามีโอกาสเวลา ก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องท�ำสมาธิ
มากหรอก เมื่อมีโอกาสเวลาแล้ว เราก็มานั่งรวมจิตของเรา
เพือ่ ทีจ่ ะได้มาดู ว่าตอนนีจ้ ติ ของเรานีไ้ ปคิดอะไรอยู่ เราต้องการ
ให้จติ ของเราสงบอยูก่ บั ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก จิตของเรา
จะอยูไ่ หม
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การฝึกครัง้ แรกๆ เลย เราอาจจะนัง่ แค่หา้ นาทีกน็ งั่ ไม่ได้
นัง่ ไม่ได้แล้วท�ำไม เพราะจิตมันร้อน มันฟุง้ ซ่าน มันร�ำคาญใจ
มันหงุดหงิดใจสารพัดอย่าง บางครั้งนั่งไปแล้วเหมือนมีตัว
อะไรมาไต่ตามตัวบ้าง หงุดหงิดนั่งไม่ได้แต่เมื่อเราพยายาม
อดทนเสียก่อน เมื่อเราอดทนอดกลั้นได้ สมาธิของเราก็เริ่ม
จะดีขึ้น การนั่งสมาธิเราก็นั่งได้ นั่งได้อยู่ แต่ยังไม่สงบก็ไม่
เป็นไร เราก็ฝกึ อย่างนีไ้ ปทุกวันๆ เมือ่ เรามีโอกาสมีเวลา แต่
ในระหว่างวันนั้น เราก็จะต้องมีสติ สตินี้ส�ำคัญนะ สตินี่คือ
ความระลึกได้ สัมปชัญญะ ความรู้ตัวทั่วพร้อม เมื่อมีสติ
มีสมั ปชัญญะ ก็มปี ญ
ั ญาทีจ่ ะรูเ้ ท่าทันในอารมณ์
เพราะฉะนัน้ อย่างหลวงปูช่ า ท่านจึงสอนให้เรานีม้ ารักษา
จิต เมือ่ อาตมาได้เดินจงกรมภาวนาอยู่ ก็อยากจะทราบหนทาง
ปฏิบตั ทิ มี่ นั แจ้งชัด และให้ได้ผลเร็วทีส่ ดุ ว่าจะท�ำอย่างไร อาตมา
ก็ได้อปุ ฏั ฐากอยูก่ บั หลวงปูช่ าหลายปี ได้รบั ใช้ทา่ นมา ได้เรียนรู้
ในธรรมะ ท่านก็สอนธรรมะ
วันหนึง่ ท่านก็เทศน์ขนึ้ มา หลังจากทีอ่ าตมาได้เดินจงกรม
ในช่วงบ่ายๆ อยากจะทราบจริงๆ แจ้งชัดว่าทางไหนจะเป็น
ทางที่เราจะปฏิบัติได้ถูกต้อง แล้วก็รู้ธรรมได้เร็วๆ เห็นธรรม
เร็วๆ แล้วบรรลุธรรมได้เร็วๆ มีวธิ ยี อ่ วีธลี ดั อย่างไรนะ ในคืน
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เพราะฉะนัน้ ตอนนีเ้ ราก็มศี ลี แล้ว มีศีล มีกาย วาจาที่
สงบแล้ว เมือ่ เรามีกายวาจาทีส่ งบนี้ เราก็จะมาฝึกจิตของเรา
นะ เพราะบุคคลใดที่ตามรักษาจิตของตน บุคคลนั้นย่อมจะ
พ้นจากบ่วงของมาร การฝึกจิต หรือว่าในจิตตานุปัสสนา
สติปฏั ฐาน ก็อยูใ่ นสติปฏั ฐาน ๔ การปฏิบตั นิ นี่ ะ
คุณธรรม หรือธรรมะทีจ่ ะท�ำให้เรารูธ้ รรมะ โพธิปกั ขิยธรรม นัน้ จะเป็น อริยสัจ ๔ สัมมัปปธาน ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕
โพชฌงค์ ๗ หรือว่าอริยมรรคมีองค์ ๘ นีเ้ ป็นต้น ก็เป็นธรรม
ทีข่ ยายออกมาเท่านัน้ ล่ะ แต่แล้วก็รวมอยูท่ เี่ รา อยูใ่ นศีล สมาธิ
แล้วก็ปญ
ั ญาตรงนี้ เมือ่ เรามานัง่ สมาธิ ก�ำหนดสติของเรานีอ้ ยู่
ในปัจจุบนั อันนีเ้ ป็นวิธหี นึง่ ในการปฏิบตั ิ เพือ่ อะไร เพือ่ จะมา
รวมเอาสติของเราให้เข้ามาอยูใ่ นอารมณ์อนั เดียว
ทัง้ วันเราจะมีหน้าทีก่ ารงานมากมายทีต่ อ้ งคิด บางครัง้
เราก็ตามสติไม่ทนั ในระหว่างวัน เมือ่ เรามานัง่ วันหนึง่ นัง่ สัก
ครึ่งชั่วโมง ถ้ามีโอกาสเวลา ก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องท�ำสมาธิ
มากหรอก เมื่อมีโอกาสเวลาแล้ว เราก็มานั่งรวมจิตของเรา
เพือ่ ทีจ่ ะได้มาดู ว่าตอนนีจ้ ติ ของเรานีไ้ ปคิดอะไรอยู่ เราต้องการ
ให้จติ ของเราสงบอยูก่ บั ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก จิตของเรา
จะอยูไ่ หม
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การฝึกครัง้ แรกๆ เลย เราอาจจะนัง่ แค่หา้ นาทีกน็ งั่ ไม่ได้
นัง่ ไม่ได้แล้วท�ำไม เพราะจิตมันร้อน มันฟุง้ ซ่าน มันร�ำคาญใจ
มันหงุดหงิดใจสารพัดอย่าง บางครั้งนั่งไปแล้วเหมือนมีตัว
อะไรมาไต่ตามตัวบ้าง หงุดหงิดนั่งไม่ได้แต่เมื่อเราพยายาม
อดทนเสียก่อน เมื่อเราอดทนอดกลั้นได้ สมาธิของเราก็เริ่ม
จะดีขึ้น การนั่งสมาธิเราก็นั่งได้ นั่งได้อยู่ แต่ยังไม่สงบก็ไม่
เป็นไร เราก็ฝกึ อย่างนีไ้ ปทุกวันๆ เมือ่ เรามีโอกาสมีเวลา แต่
ในระหว่างวันนั้น เราก็จะต้องมีสติ สตินี้ส�ำคัญนะ สตินี่คือ
ความระลึกได้ สัมปชัญญะ ความรู้ตัวทั่วพร้อม เมื่อมีสติ
มีสมั ปชัญญะ ก็มปี ญ
ั ญาทีจ่ ะรูเ้ ท่าทันในอารมณ์
เพราะฉะนัน้ อย่างหลวงปูช่ า ท่านจึงสอนให้เรานีม้ ารักษา
จิต เมือ่ อาตมาได้เดินจงกรมภาวนาอยู่ ก็อยากจะทราบหนทาง
ปฏิบตั ทิ มี่ นั แจ้งชัด และให้ได้ผลเร็วทีส่ ดุ ว่าจะท�ำอย่างไร อาตมา
ก็ได้อปุ ฏั ฐากอยูก่ บั หลวงปูช่ าหลายปี ได้รบั ใช้ทา่ นมา ได้เรียนรู้
ในธรรมะ ท่านก็สอนธรรมะ
วันหนึง่ ท่านก็เทศน์ขนึ้ มา หลังจากทีอ่ าตมาได้เดินจงกรม
ในช่วงบ่ายๆ อยากจะทราบจริงๆ แจ้งชัดว่าทางไหนจะเป็น
ทางที่เราจะปฏิบัติได้ถูกต้อง แล้วก็รู้ธรรมได้เร็วๆ เห็นธรรม
เร็วๆ แล้วบรรลุธรรมได้เร็วๆ มีวธิ ยี อ่ วีธลี ดั อย่างไรนะ ในคืน
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นัน้ หลวงปูช่ าท่านก็จะเทศน์วา่ คนเรานีน้ ะ มีตา มีหู มีจมูก
มีลนิ้ มีกาย มีใจ เรียกว่าอายตนะภายใน อายตนะภายนอก
เราก็ทราบดีว่า มีรูป มีเสียง มีกลิ่น มีรส มีโผฏฐัพพะ
มีธรรมารมณ์ ด้วยกัน ๖ ประการเหมือนกัน ภายใน ๖ ประการ
ภายนอก ๖ ประการนีล่ ะ่
อายตนะทัง้ ภายในและภายนอกนี้ เมือ่ กระทบกันแล้ว
เรียกว่าผัสสะ เมื่อผัสสะเกิดขึ้น ก็จะเกิดเวทนาขึ้นเกิด
ความรูส้ กึ เป็นสุข เป็นทุกข์ ไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ ขึน้ มา เป็นธรรมชาติ
ธรรมดา แต่วา่ เวทนามันเกิดแล้วนี่ มันจะเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา
ฉะนัน้ ตัณหานี้ จะเกิดขึน้ ได้ ก็เพราะว่ามีเวทนา เวทนาจะเกิด
ขึ้นได้เพราะมีผัสสะ เราก็มีอายตนะกันทุกคน เราก็รับรู้
ในอายตนะภายนอก เพราะฉะนั้น กิเลสมันจะเกิดขึ้นตรง
ผัสสะนีเ้ อง ตรงตาเห็นรูปนี้ กิเลสมันจะเกิดขึน้ แล้ว หูฟงั เสียง
จมูกได้กลิน่ ลิน้ สัมผัสรส กายถูกต้องโผฏฐัพพะ รูธ้ รรมารมณ์
ด้วยใจ กิเลสจะเกิดขึน้ ตอนทีม่ ผี สั สะนะ
หลวงปูช่ าจะยกตัวอย่างชัดๆ แจ้งๆ ว่า มะนาวนัน
้
มีรสเปรีย้ ว แต่รสเปรีย้ วนัน
้ ทีค่ วามรูส้ กึ เปรีย้ วอยูใ่ นมะนาว
นัน้ แต่วา่ ถ้ายังไม่ได้มาแตะลิน
้ ของเราแล้ว เราก็ยงั ไม่รสู้ กึ
ว่าเปรีย้ ว ความเปรีย้ วจะอยูใ่ นมะนาวหรืออยูต่ รงทีผ่ สั สะนี้
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เมือ่ รสนัน
้ มากระทบกับลิน
้ เกิดความรูส้ กึ เปรีย้ วขึน
้ เราก็
รูส้ กึ รับรูร้ สเดีย๋ วนีเ้ อง อารมณ์ทเี่ ข้ามากระทบนีล้ ะ่ รับรูแ้ ล้ว
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ภายนอก ท่านจึงสอนให้เรานั้นมีสติรู้เท่าทันผัสสะที่มา
กระทบ
เมือ่ ผัสสะมากระทบกับอายตนะของเราภายใน เราจะ
ต้องพิจารณาแล้วสอนจิตของเรา ไม่ให้ยินดี แล้วก็ไม่ให้
ยินร้าย ยินดีกเ็ ป็นกามสุขลิกานุโยโค ยินร้ายก็เป็น อัตตะกิลมถานุโยโค อยูใ่ นทางสองทางทีไ่ ม่สงบ ความพอใจนะ ท�ำใจของ
เราให้พอใจแล้วในอารมณ์นนั้ ใจก็ไม่สงบ มันจะดิน้ รน มันจะ
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อย่างไรล่ะ ก็ท�ำใจของเราให้วนุ่ วายอีก ใจของเราให้เกิดวิภวตัณหา
นะก็ไม่จบอีก ไม่สงบอีก ท่านจึงบอกว่าให้พจิ ารณา ไม่ให้จติ
ของเรายินดี หรือยินร้าย ตรงนีส้ �ำคัญ โยมต้องจ�ำการปฏิบตั ิ
ให้ได้ ว่าใจนีเ้ ป็นของกลางๆ หรือว่าใจนีป้ ระภัสสรนะเป็นของ
ทีม่ คี วามผ่องใสแต่เดิม แต่กเิ ลสมันจรมาภายหลัง มันก็จะมา
ปรุงแต่งในจิตใจของเรานัน้ ให้วนุ่ วายขึน้ มา เพราะฉะนัน้ เราจะ
ต้องพยายามให้มคี วามรู้ ท�ำใจของเราให้มคี วามบริสทุ ธิด์ ว้ ยสติ
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ด้วยปัญญาของเรา
เพราะฉะนัน้ กิเลสเมือ่ มันเกิดขึน้ ตรงทีม่ ผี สั สะมากระ
ทบ แล้วเกิดเวทนา เกิดตัณหา เกิดอุปาทาน ทุกข์มเี พราะยึด
ก็คอื อุปาทานความยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าเรา ว่าของของเรา มีเรา
มีของของเรา ขึน้ มานัน้ แหละ ก็เกิดความทุกข์เกิดขึน้ เราก็จะ
ต้องมีสติ ระมัดระวังแล้ว ระมัดระวังตา
และเมือ่ เห็นรูป เราต้องระมัดระวังไว้ พิจารณาไม่ให้
จิตของเรายินดีหรือยินร้าย ตรงนีต้ รงทีจ่ ติ ไม่ยน
ิ ดี แล้วก็
ไม่ยน
ิ ร้าย อยูต่ รงกลางๆ จะอยูต่ รงกลางๆ นีล้ ะ่ เราจะได้
เห็นธรรมะ เราจะรูธ้ รรมะ เราจะเห็นธรรมะ เราจะบรรลุ
ธรรมะ ก็ตรงกลางๆ นี่
ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ เมื่อได้ฟังเทศน์ของ
พระพุทธเจ้า ทีพ่ ระองค์ได้ตรัสรูใ้ นวันวิสาขปุรณมีบชู า นีแ่ หละ
ซึง่ วันนีก้ เ็ ป็นวันทีค่ รบรอบในวันวิสาขปุรณมีบชู า ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ของเราได้ประสูติ ตรัสรู้ แล้วก็เสด็จดับขันธ์ปรินพิ พาน ย่อลง
มาแล้ว พระพุทธเจ้าประสูตทิ แี รกเรียกว่าเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมาร แล้วก็ตอ้ งมาตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็เสด็จ
ดับขันธ์ปรินพิ พาน อันนัน้ ก็เป็นเรือ่ งของกายเนือ้ ของรูปกาย
เนือ้ แต่พดู ถึงในเรือ่ งสภาวะจิตใจของพระองค์นนั้ พระพุทธเจ้า
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ทีเ่ ป็นพระพุทธเจ้าจริงๆ เกิดขึน้ ก็เกิดขึน้ ในวันวิสาขะ
วันนีเ้ องทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึน้ ครัง้ แรกในโลก
เกิดขึน้ ครัง้ แรกนัน้ เป็นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารก่อน แต่พอมา
วันวิสาขะ ความเป็นสัมมาสัมพุทธะนี้ เกิดขึน้ แล้วนะ เกิดขึน้
แล้ว พอพระสัมมาสัมพุทธะเกิดขึน้ แล้วเกิดพระปัญญาทีร่ แู้ จ้ง
ในวันนีก้ ค็ อื วันตรัสรู้ เมือ่ ตรัสรูแ้ ล้ว ก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทางจิตใจ เมือ่ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน้ กิเลสของพระองค์
ก็ไม่มแี ล้ว กิเลสหมดไปแล้ว กิเลสตายจากไปแล้ว ก็รวมกัน
อยู่แล้วในวันนี้เองวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้แล้วก็เสด็จ
ดับขันธ์ปรินพิ พาน ก็อยูใ่ นวันเดียวกัน ทัง้ ทางด้านของจิตใจนี่
แล้วพระองค์ตรัสรูอ้ ะไร พระองค์พจิ ารณาธรรมะว่าโดย
อิทปั ปัจยตา ธรรมทีอ่ าศัยกันแล้วเกิดขึน้ เมือ่ มีผสั สะก็มเี วทนา
เมือ่ มีเวทนาก็มตี ณ
ั หา มีอปุ าทาน พิจารณากลับไปกลับมาแล้ว
ถึงอวิชชาเป็นต้นเป็นเหตุ ในทีส่ ดุ พระองค์กล็ ะอวิชชาได้ ประสูติ
ตรัสรู้ ปรินพิ พาน ก็อยูใ่ นวันเดียวกันนีเ้ อง
เมือ่ พวกเรามาปฏิบตั ธิ รรม ทุกคนก็คงมุง่ หวังทีจ่ ะต้องการ
รูธ้ รรมะเห็นธรรมะ เราต้องการทีจ่ ะเข้าใจธรรมะอย่างแจ่มแจ้ง
ไม่สงสัย ก็ขอให้พวกเรานั้น ตามดูจิตใจของพวกเรา ตามดู
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จิตตานุปสั สนาก็จะสอนเอาไว้วา่ จิตของเราตอนนีม้ คี วามฟุง้ ซ่าน
หรือเปล่า จิตของเราตอนนีม้ คี วามลังเลสงสัยไหม จิตของเรา
ตอนนีม้ คี วามพอใจ หรือยินดี หรือยินร้าย หรือเกิดราคะ โทสะ
โมหะ ก็ให้เรารู้จักตามดูจิตของเราอยู่เสมอ จะยืนจะเดิน
จะนัง่ จะนอน ก็มาฝึกจิตตามดูจติ ของเรากันนะ มาฝึกจิตกัน
ต่อไปนี้ พยายามนะ
นักปฏิบัติจะต้องดูจิตของเรา เมื่อเขาว่าเรา เรารู้สึก
เป็นอย่างไร เราไม่พอใจ เกิดความโกรธ เกิดความโกรธแล้ว
ก็มีความปรุงแต่ง เราก็ดูจิตของเราให้รู้ว่า ตอนนี้จิตของเรา
ก�ำลังโกรธอยู่ จิตของเราก�ำลังพยาบาทปองร้าย
เกิดความยินร้ายแล้ว เราจะต้องมาปรับให้จิตของเรา
อยูก่ ลางๆ เราจะท�ำอย่างไร เมือ่ อากาศร้อนเราก็ตอ้ งใช้ของเย็น
เป็นของแก้กนั นะ ท�ำให้เกิดสภาวะเป็นกลางนัน่ เอง เมือ่ ใจของเรา
ร้อนด้วยอารมณ์ เราก็พจิ ารณา ถ้าเรามีสติปญ
ั ญาพอ เพียง
สอนจิตของเราว่า “จิตเอ๋ย ความโกรธนีไ้ ม่ดน
ี ะ อย่าไปยึด
มัน
่ ถือมัน
่ ตัวเราไม่มน
ี ะ ไม่มตี วั เราตัวเขานะ” เราสอนจิต
ของเราอย่างนี้ จิตของเราก็ยอมรับความเป็นจริงแล้วก็สงบ จิต
ของเราก็กลับมาอยูใ่ นความปกติ ไม่ยนิ ดีแล้วก็ไม่ยนิ ร้าย เรา
จะต้องพยายามรักษาความไม่ยนิ ดีไม่ยนิ ร้ายนีใ้ ห้อยูไ่ ด้นานๆ
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ตรงทีไ่ ม่ยนิ ดีไม่ยนิ ร้ายตรงนี้ ไม่ใช่วา่ ไม่มอี ะไร มันจะมีความ
สงบใจมีความปีติ มีความสุข มีความสงบอยูใ่ นตัวเองเลย ไม่ใช่
ว่าไม่มอี ะไรเลยนะ มันว่าง แล้วก็ไม่มคี วามชุม่ ชืน้ ใจไม่ใช่อย่าง
นัน้ มันจะมีความสุขอีกชนิดหนึง่ ทีเ่ รียกว่า “นิรามิสสุข” สุขที่
ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอก ไม่ต้องอาศัยรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เป็นสุขทีเ่ หนือกว่าความสุขอืน่ ในโลกนี้
เรียกว่าเป็น โลกุตตระ
เพราะฉะนัน้ เมือ่ พวกเรานีม้ าปฏิบตั กิ ต็ อ้ งตามรักษาจิต
จิตตอนนีเ้ รามีราคะไหม จิตของเรามีราคะ มีความยินดีพอใจ
ในวัตถุสงิ่ ของ จิตของเรามีความยินดีพอใจในรูปทีม่ วี ญ
ิ ญาณครอง
เราก็รู้จัก ก็ให้มีสติเอาไว้ว่าตอนนี้จิตของเรามีความยินดีนะ
จิตของเรายินดีอยูใ่ นขอบเขตของศีลธรรม ก็เป็นธรรมดา ถ้าจิต
ของเรามันยินดีจะมากเกินไป เราก็มาพิจารณาถึงความไม่เทีย่ ง
ของวัตถุสงิ่ ของทัง้ หลายในโลกนัน้ น่ะ สอนจิตว่ามันไม่เทีย่ งนะ
วัตถุสงิ่ ของทัง้ หลายในโลกเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ แล้วก็ดบั ไป
เป็นธรรมดา นี่เราก็สอนจิตของเราอย่างนี้ เมื่อเราสอนจิต
ของเราอย่างนี้ จิตก็นิ่งสงบกลับมาสู่ความเป็นกลางอีก
จิตของเรายินดีในรูปที่มีวิญญาณครอง รูปคน รูปสัตว์
เราก็สอนจิตของเราท�ำนองนีล้ ะ่ ให้เห็นความเป็นจริงว่าคนเรา
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เกิดมาแล้วก็แก่ แก่แล้วก็เจ็บ เจ็บแล้วก็ตายนะ หาความสวย
หาความงาม หาความคงทนถาวรไม่ได้ หาตัวตนของเราไม่ได้
อันนี้ มันก็เป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธินะ เราก็ตาม
รักษาจิตของเราอย่างนีท้ งั้ วัน เราก็จะมีเวลาปฏิบตั ิ อยูร่ ว่ มกัน
กับทีท่ �ำงาน อยูท่ บี่ า้ น เราก็มเี วลาปฏิบตั ิ เพราะเราดูจติ ของเรา
เราก็เห็นแล้ว จิตของเรามันจะกระเพือ่ มไป มันยินดี มันยินร้าย
มันพอใจ มันฟุง้ ซ่าน ร�ำคาญใจก็รจู้ กั มันฟุง้ ซ่านเรือ่ งอะไรฟุง้ ซ่าน
เรือ่ งอะไรก็พจิ ารณาว่า เออ จะฟุง้ ซ่านไปท�ำไม คนเราเกิดมา
ก็แก่ เจ็บ ตายนะ เออ จิตอย่าไปยึดมัน่ ถือมัน่ เลย อย่างนีเ้ ป็นต้น
เมือ่ เราตามรักษาจิต รูจ้ ติ อย่างนี้ ความสงบของจิตเกิด
ขึน้ ขณิกสมาธิเกิดขึน้ ในจิตของเรา ความสงบเล็กน้อยนะ เกิด
วูบหนึง่ ขึน้ มา มีปตี ิ มีความอิม่ ใจนะ วิตกวิจาร ปีติ สุข
วิตกวิจาร ก็คอื เราพิจารณาธรรมะนัน้ อยูแ่ ล้ว ดูจติ อยู่
แล้ว มันยึดมัน่ ถือมัน่ หรือเปล่า เมือ่ เราตามดูจติ อย่างนี้ แล้วก็
วิตกวิจารอยูน่ ะ สอนจิตของเราอยู่ ก็เกิดความเข้าใจ ไม่ยดึ มัน่
ถือมัน่ จิตก็เกิดปีติ มีความอิม่ ใจ ก็เข้าใจความจริง เอาชนะ
ความรูส้ กึ ยึดมัน่ ถือมัน่ ได้ เราเอาชนะ ได้เพียงเล็กน้อย ความ
สงบเล็กน้อยเกิดขึน้ เราก็ควรภูมใิ จว่านีแ้ หละเป็นแนวทางปฏิบตั ิ
ทีถ่ กู ต้องแล้ว จิตของเราสงบแล้วมีปตี ิ ปีตนิ คี้ อื ความอิม่ ใจนะ
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ความอิม่ ใจ ความสุขใจ เกิดขึน้ เราก็ตามดูจติ ตามรักษาจิต
ของเราอย่างนีไ้ ปเรือ่ ยไป
ระมัดระวังสิง่ ภายนอก ส�ำคัญก็จริงอยู่ แต่วา่ การปฏิบตั ิ
การละวางนี้ หลวงพ่อชา สอนว่าส�ำคัญกว่า บางครัง้ จะมีอารมณ์
อะไรมากมายเข้ามาสูใ่ จของเรา ใจของเรามันว้าวุน่ ใจของเรา
มันวุน่ วายก็ตามนะ เราก็จะต้องฝึกจิต แล้วให้จติ ของเรานีม้ ี
เมตตา มีกรุณา มีมทุ ติ า มีอเุ บกขา คือมีธรรมะมารักษาจิตของ
เราด้วย เมือ่ ใจของเรามีเมตตา ก็พร้อมทีจ่ ะให้อภัยกับคนอืน่ เขา
อารมณ์ทมี่ ากระทบ โทสะมันก็เกิดได้ยาก มีกรุณาคิดช่วยเหลือ
คนทีไ่ ด้รบั ทุกข์ มุทติ าจิตดีใจกับคนอืน่ เขา จิตของเราก็ไม่อจิ ฉา
ริษยา เห็นคนอืน่ เขาเพลีย่ งพล�ำ้ เราก็ไม่ ซ�ำ้ เติม นีเ่ รามีพรหมวิหาร ๔ อยูเ่ ต็มหัวใจของเราละ อย่างนี้ เราก็จะรักษาจิตของ
เรา ต่อนี้ไปเราก็มีสติระมัดระวัง อารมณ์อะไรที่จะเข้ามาให้
ตัง้ ใจไว้
วันนี้เราตื่นขึ้นมาแล้ว ชีวิตนี้ไม่แน่นอน เราอายุกี่ปี
กี่เดือน กี่วัน แล้วเราจะมีอายุเหลืออีกกี่ปี กี่เดือน กี่วันนะ
สมมติวา่ อายุขยั ของคนเรา ๗๕ ปี ตอนนีเ้ ราจะเหลือกีป่ ี เราก็
ลบดูนะ ตัง้ อายุของเรา ตัง้ ๗๕ ปีไว้ แล้วก็ลบด้วยอายุของเรา
ก็จะรูว้ า่ มันเหลือน้อยลงไปทุกวันๆ แล้ว เมือ่ อายุของเราเหลือ
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น้อยลงไปทุกวันแล้ว วันนี้นะ ตัง้ ใจไว้ เราจะไม่โกรธใคร จะไม่
พยาบาทใคร จะไม่ปองร้ายใคร จะไม่อจิ ฉาริษยา จะไม่ซำ�้ เติม
ใคร คือเราจะตั้งอยู่ในศีล ตั้งอยู่ในกายวาจาที่สงบเป็นศีล
เราจะละความโลภ เราจะละความโกรธ เราจะละความหลง นี้
คือความตัง้ ใจก่อน
ถึงจะตั้งใจอย่างนี้ แต่เมื่อมีการกระทบอารมณ์ขึ้นมา
แล้ว ความตัง้ ใจมันก็หายไป กิเลสมันมีก�ำลังมากกว่า มรรคมี
ก�ำลังน้อย เมือ่ กิเลสมีก�ำลังมากกว่า มรรคมีก�ำลังน้อย มันก็
จะยึดมัน่ ถือมัน่ ท�ำให้ใจของเรายึดมัน่ ถือมัน่ เกิดความโกรธ
เกิดความโลภ เกิดความหลงอีก เราก็สไู้ ม่ไหว ถ้าแผ่เมตตา
ตอนนั้นก็แผ่ไม่ได้ เพราะเรามันโมโหแล้ว ก็ไม่เป็นไร ดูจิต
ของเราไว้วา่ ตอนนีม้ นั โมโหแล้ว มันโกรธแล้วนะ ก็รไู้ ว้ รูไ้ ว้
มันจะปรุงแต่ง ก็รวู้ า่ มันก�ำลังปรุงแต่งอยู่ ยังระงับความปรุงแต่ง
ไม่ได้กไ็ ม่เป็นไร เมือ่ มีโอกาสเวลามานัง่ สมาธิอกี ท�ำจิตให้มนั นิง่
เราอาจจะวางได้ นึกถึงหน้าคนที่เราโกรธ เราเกลียด เราก็
แผ่เมตตาได้ เอ้อ! พอไปเจอหน้ากันอีก เอ้า! สูไ้ ม่ไหวอีกแล้ว
โมโหอีกแล้ว เราก็ตอ้ งต่อสูอ้ ย่างนีแ้ หละ
พยายามลดทิฐลิ ดมานะอย่างนีเ้ รือ่ ยไป ในทีส่ ดุ วัน
หนึง่ เราก็สามารถเอาชนะอารมณ์ของเราได้ อารมณ์ทเี่ รา
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เคยโกรธ เคยเกลียดมันก็จะเบาลงไป เพราะความเห็นผิด
ของเรานี้ เพราะคนเราทีเ่ กิดขึน้ มามีความคิดแตกต่างกัน มี
ความเห็นแตกต่างกันไป บางทีเราก็ไม่ชอบใจเพราะความเห็น
ของเขาไม่ตรงกับเรา ความเห็นของเราไม่ตรงกับเขา เกิดความ
ยึดมัน่ ถือมัน่ ขึน้ มาแล้ว มันก็เป็นทุกข์ขนึ้ มา เพราะฉะนัน้ เรา
ต้องระมัดระวังแล้วตามรักษาจิต ปฏิบตั กิ นั ผูใ้ ดตามรักษาจิตของ
ตน บุคคลนัน้ ก็จะพ้นจากบ่วงของมาร
“เย จิตตัง สัญญะเมสสันติ โมกขันติ มาระพันธะ
นา” พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนอย่างนี้ เพราะฉะนัน้ จิตนีก้ เ็ หมือน
เด็กน้อยๆ เกิดขึน้ มาแล้ว เด็กจะคลานไปนะ ถ้าไม่มผี ปู้ กครอง
ดูแล แล้วจะไปจับเอาไฟขึน้ มาก็รอ้ น คลานไปตกน�ำ้ ตกบ่อก็มี
อันตรายมากมายทีเดียว เพราะว่าไม่มคี นทีด่ แู ล จิตของเรานี้
ก็เหมือนกัน ถ้าไม่มผี ทู้ จี่ ะดูแลจิต ผูร้ มู้ าดูแลจิตแล้วนีน่ ะ จิตนี้
เป็นจิตอนาถามากทีเดียว ล�ำบากทุกข์ยากมากเลย เพราะ
ฉะนั้นเราจะต้องสร้างผู้รู้ขึ้นมา ผู้รู้นี้จะเป็นผู้ที่ตามรักษาจิต
ว่าจิตนีจ้ ะเป็นอย่างไร ถ้าจิตมันดีใจมากเกินไป ก็เตือน มันไม่
แน่นะ จิตนีม้ นั ชังมากเกินไปก็ไม่แน่นะ
หลวงปูช่ าจึงสอนว่า พระพุทธเจ้าอยูท่ คี่ วามไม่แน่ ไม่เทีย่ ง
นี้ ให้เราสอนจิตเถอะ เอ้อ อันนีเ้ ราชอบจริงๆ เลย อาหารนีเ้ รา
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ก็ชอบมาก คนนีเ้ ราก็ชอบมาก เอ้อ! เราก็ดจู ติ สอนว่ามันไม่แน่
นะ ไม่เทีย่ งนะ ทักท้วงไว้ คนนีเ้ ราไม่ชอบเลย เราเกลียดจริงๆ
ก็บอกว่าอันนี้ก็ไม่แน่นะ ไม่เที่ยงนะ สอนจิตไปอย่างนี้
ท่านบอกว่าตรงนีจ้ ะท�ำให้จติ ของเรามีปญ
ั ญา ท่านว่าต้นฝอยลม
รากไปอยูก่ ลางอากาศมันก็อยูไ่ ด้นะ
อุบายวิธีที่จะให้จิตของเรามีปัญญานั้น ก็คือ อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา เราต้องสอนจิตของเราอยูเ่ สมอให้รวู้ า่ สรรพสิง่
ในโลก สิง่ ทีเ่ ราชอบพอใจ จะเป็นวัตถุสงิ่ ของก็ดี นัน้ น่ะ มันไม่
เทีย่ งมันไม่แน่ รูปนีก้ ายนีก้ ไ็ ม่เทีย่ ง ไม่แน่นะ ความรูส้ กึ รักก็ดี
ความรูส้ กึ ชังก็ดี ชอบก็ดี เกลียดก็ดี กลัวก็ดี มันก็ไม่เทีย่ งแท้
แน่นอน
ตามรักษาจิตของเรา เมือ่ เราตามรักษาจิตอย่างนี้ จิตก็
จะสงบเข้ามา มีปตี ใิ จ มีสขุ ใจ เกิดขึน้ มาได้เพียงเล็กน้อย เรา
ก็ควรภูมใิ จแล้ว เมือ่ ถึงโอกาสเวลา ท�ำสมาธิ นัง่ สมาธิ ส�ำคัญ
ไหม ก็จะเป็นอุปกรณ์ทจี่ ะช่วยเหลือในการปฏิบตั ิ ในการเจริญ
สติของเราให้มนั ดีขนึ้ ไปอีก ส่งเสริมซึง่ กันและกัน จะเจริญสติ
อยู่อย่างเดียวเลยทั้งวัน บางทีก�ำลังของสติมันก็อ่อนเกินไป
ความตัง้ มัน่ ของใจไม่มี เราก็ตอ้ งมาเสริมในการท�ำจิตของเรา
ให้นิ่งบ้าง หรือพักผ่อนบ้าง เหมือนเราท�ำการงานกันทั้งวัน
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เคยโกรธ เคยเกลียดมันก็จะเบาลงไป เพราะความเห็นผิด
ของเรานี้ เพราะคนเราทีเ่ กิดขึน้ มามีความคิดแตกต่างกัน มี
ความเห็นแตกต่างกันไป บางทีเราก็ไม่ชอบใจเพราะความเห็น
ของเขาไม่ตรงกับเรา ความเห็นของเราไม่ตรงกับเขา เกิดความ
ยึดมัน่ ถือมัน่ ขึน้ มาแล้ว มันก็เป็นทุกข์ขนึ้ มา เพราะฉะนัน้ เรา
ต้องระมัดระวังแล้วตามรักษาจิต ปฏิบตั กิ นั ผูใ้ ดตามรักษาจิตของ
ตน บุคคลนัน้ ก็จะพ้นจากบ่วงของมาร
“เย จิตตัง สัญญะเมสสันติ โมกขันติ มาระพันธะ
นา” พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนอย่างนี้ เพราะฉะนัน้ จิตนีก้ เ็ หมือน
เด็กน้อยๆ เกิดขึน้ มาแล้ว เด็กจะคลานไปนะ ถ้าไม่มผี ปู้ กครอง
ดูแล แล้วจะไปจับเอาไฟขึน้ มาก็รอ้ น คลานไปตกน�ำ้ ตกบ่อก็มี
อันตรายมากมายทีเดียว เพราะว่าไม่มคี นทีด่ แู ล จิตของเรานี้
ก็เหมือนกัน ถ้าไม่มผี ทู้ จี่ ะดูแลจิต ผูร้ มู้ าดูแลจิตแล้วนีน่ ะ จิตนี้
เป็นจิตอนาถามากทีเดียว ล�ำบากทุกข์ยากมากเลย เพราะ
ฉะนั้นเราจะต้องสร้างผู้รู้ขึ้นมา ผู้รู้นี้จะเป็นผู้ที่ตามรักษาจิต
ว่าจิตนีจ้ ะเป็นอย่างไร ถ้าจิตมันดีใจมากเกินไป ก็เตือน มันไม่
แน่นะ จิตนีม้ นั ชังมากเกินไปก็ไม่แน่นะ
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ก็ชอบมาก คนนีเ้ ราก็ชอบมาก เอ้อ! เราก็ดจู ติ สอนว่ามันไม่แน่
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ั ญา ท่านว่าต้นฝอยลม
รากไปอยูก่ ลางอากาศมันก็อยูไ่ ด้นะ
อุบายวิธีที่จะให้จิตของเรามีปัญญานั้น ก็คือ อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา เราต้องสอนจิตของเราอยูเ่ สมอให้รวู้ า่ สรรพสิง่
ในโลก สิง่ ทีเ่ ราชอบพอใจ จะเป็นวัตถุสงิ่ ของก็ดี นัน้ น่ะ มันไม่
เทีย่ งมันไม่แน่ รูปนีก้ ายนีก้ ไ็ ม่เทีย่ ง ไม่แน่นะ ความรูส้ กึ รักก็ดี
ความรูส้ กึ ชังก็ดี ชอบก็ดี เกลียดก็ดี กลัวก็ดี มันก็ไม่เทีย่ งแท้
แน่นอน
ตามรักษาจิตของเรา เมือ่ เราตามรักษาจิตอย่างนี้ จิตก็
จะสงบเข้ามา มีปตี ใิ จ มีสขุ ใจ เกิดขึน้ มาได้เพียงเล็กน้อย เรา
ก็ควรภูมใิ จแล้ว เมือ่ ถึงโอกาสเวลา ท�ำสมาธิ นัง่ สมาธิ ส�ำคัญ
ไหม ก็จะเป็นอุปกรณ์ทจี่ ะช่วยเหลือในการปฏิบตั ิ ในการเจริญ
สติของเราให้มนั ดีขนึ้ ไปอีก ส่งเสริมซึง่ กันและกัน จะเจริญสติ
อยู่อย่างเดียวเลยทั้งวัน บางทีก�ำลังของสติมันก็อ่อนเกินไป
ความตัง้ มัน่ ของใจไม่มี เราก็ตอ้ งมาเสริมในการท�ำจิตของเรา
ให้นิ่งบ้าง หรือพักผ่อนบ้าง เหมือนเราท�ำการงานกันทั้งวัน
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นี้แหละ เราไม่ให้ร่างกายพักผ่อนเลย เราก็จะอยู่ไม่ได้
เพราะฉะนัน้ ต้องมีการพัก
เมือ่ เราเจริญสติ พิจารณาอารมณ์ในจิตของเราอยูเ่ สมอ
แล้ว มันก็เกิดความเหนื่อย ความเมื่อย ความล้าของจิตได้
คือก�ำลังไม่มแี ล้ว รูย้ นิ ดี ก็รจู้ กั อยูว่ า่ ตอนนีม้ นั ยินดีนะ มันชอบ
นะ มันปรุงแต่งนะ แต่วา่ เราละความปรุงแต่งไม่ได้ เหมือน
รถเราวิง่ มาเร็วๆ แล้วเราไปเบรค ก็เบรคไม่อยูน
่ น
ั่ แหละ ก็
แสดงว่าเบรคของเรามันไม่ดแี ล้ว เบรคไม่อยูแ่ ล้ว เพราะ
ว่ารถของเรามันวิง่ เร็วเกินไป ก็ใช่ เบรคของเราไม่ดกี ใ็ ช่
ท�ำให้ลน
ื่ ไถล ถนนมันลืน
่ ไถลก็ใช่ มันลืน
่ ไถลไปเรือ่ ยๆ
มันก็จะไปชนอะไรหลายสิง่ หลายอย่าง เกิดอันตรายขึน
้ มา
นัน
้ เอง
จิตของเรานีก้ เ็ หมือนกัน สติของเรามันอ่อนลงไป
แล้ว ความตัง้ มัน
่ ไม่มแี ล้ว มันเกิดยินดีเราก็รจู้ กั เกิดยินร้าย
เราก็รจู้ กั แต่วา่ ความยินดีมน
ั ไม่หยุด ยินร้ายมันไม่หยุด มัน
ปรุงมันแต่งไปเรือ่ ยไปอย่างนี้ ในทีส่ ดุ แล้ว มันก็อน
ั ตราย
แล้ว มันก็เกิดความยินดีมากขึ้นๆ ยินร้ายก็ยินร้ายมาก
ขึ้นๆ จิตของเรามันก็หนีออกจากความเป็นกลางไปแล้ว
จิตของเรามันหนีจากความไม่ยน
ิ ดีไม่ยน
ิ ร้ายไปมากแล้ว
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คือมันเอียงไปทางซ้าย หรือมันเอียงไปทางขวามากเกินไปแล้ว
เพราะฉะนัน้ ท�ำอย่างไรละทีนี้ เราก็ตอ้ งมาวางอารมณ์
ภายนอกเสียก่อน เราจะต้องมาคิดถึงค�ำสอนของพระชินวรณ์
โดยอานาปานสติกรรมฐานภาวนา คือท�ำให้เกิดความกลมกลืน
พระพุทธเจ้าจะพิจารณาในปฏิจสมุปบาทธรรม นัน้ สมาธิของ
พระองค์กท็ รงตัง้ มัน่ ได้ดนี ะ ตัง้ มัน่ ได้ดแี ล้ว มีก�ำลังก็พจิ ารณา
ได้ตลอดเลย พิจารณาได้ทเี ดียวเลยสีช่ วั่ โมงรวดก็สามารถส�ำเร็จ
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ หรือว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะ
สมาธิท่านทรงตัวแล้ว ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งใด
สิง่ หนึง่ มีความเกิดขึน้ เป็นธรรมดา สิง่ ทัง้ หมดย่อมมีความดับไป
เป็นธรรมดา ก็เข้าใจชัดสามารถละตัว ละตนเป็นพระโสดาบันได้
นีค่ อื สมาธินนั้ ตัง้ มัน่ สตินนั้ จดจ่ออยูใ่ นการฟังธรรม ในการ
พิจารณาเป็นของคูก่ นั
เมือ่ เรานัน้ ท�ำการงานไปมาก ทางร่างกายก็ตอ้ งพักผ่อน
เมือ่ เราใช้สติพจิ ารณาไปมาก ปัญญาไปมากแล้ว ก็เมือ่ ยล้า
ต้องหันกลับเข้ามาท�ำสมาธิบา้ ง วันหนึง่ ก็พยายามมานัง่ สมาธิ
จนจิตของเรามันสงบ ปีตสิ ขุ เกิดขึน้ กายเบา จิตเบา ในเบือ้ งต้น
นั้นแหละ สมาธิเป็นของอัศจรรย์ เมื่อจิตของเรารวมเข้ามา
ความคิดมันน้อยลงๆ แล้วนี่ มือก็จะหายไปทีละข้าง เท้าหาย
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เราก็รจู้ กั แต่วา่ ความยินดีมน
ั ไม่หยุด ยินร้ายมันไม่หยุด มัน
ปรุงมันแต่งไปเรือ่ ยไปอย่างนี้ ในทีส่ ดุ แล้ว มันก็อน
ั ตราย
แล้ว มันก็เกิดความยินดีมากขึ้นๆ ยินร้ายก็ยินร้ายมาก
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สิง่ หนึง่ มีความเกิดขึน้ เป็นธรรมดา สิง่ ทัง้ หมดย่อมมีความดับไป
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ไปทีละข้าง บางครั้งร่างกายก็หายไปครึ่งตัว หายไปหมด
ทั้งตัวเลย รู้สึกสบาย ถ้าจิตของเราสงบขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
มันเหมือนกับลอยอยู่กลางอากาศ นี่นะมันเบามากแล้ว
รูส้ กึ สบาย โล่งโปร่งมากเลย
เมือ่ เราออกมาจากความสงบ สติของเราจะพิจารณาใน
รูป ในนาม มันก็สบายนะ เราจะก�ำหนดดูจติ ของเรานี่ มันยินดี
ไหม มันยินร้ายไหม เราก็เห็นชัดแจ้งทีเดียว อารมณ์ทเี่ ข้ามา
กระทบเราจะรูท้ นั ทีเลยนะ เราจะมีสติรทู้ นั เลย สติรทู้ นั ความ
คิดมันก็จะดับไป คือเรามีราคะ เราก็รวู้ า่ จิตของเรามีราคะ จิต
ของเรามีโทสะก็รู้ว่าจิตของเรามีโทสะ จิตของเรามีโมหะ
เราก็รจู้ ติ ของเรามีโมหะนะ จิตมีโลภ มีโกรธ มีหลง ก็รจู้ กั โลภ
โกรธ หลง เกิดขึน้ ได้อย่างไรเราก็รจู้ กั เกิดขึน้ เพราะมีการกระ
ทบมีความยึดมัน่ ถือมัน่ จิตของเรานัน้ ปราศจากราคะ โทสะ
โมหะ ก็รู้จักนะ ปราศจากได้อย่างไรก็คือ ความไม่ยึดมั่น
ถือมัน่ เราก็รจู้ กั อย่างนีแ้ หละ เราก็รจู้ กั วิธแี นวปฏิบตั แิ ล้วตรง
ทีจ่ ติ ของเราไม่ยนิ ดี ตรงทีจ่ ติ ของเราไม่ยนิ ร้ายนีล่ ะ่
ในเมือ่ พวกเราจะฟังเทศน์ ฟังไปหลายๆ กัณฑ์ ก็ตาม
ครูบาอาจารย์ทที่ า่ นเทศน์สอน ทีท่ า่ นรูแ้ ล้ว ท่านได้รธู้ รรมแล้ว
เห็นธรรมแล้ว ท่านก็จะมาบอกสอนวิธีหรือแนวทางปฏิบัติ
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ไปทีละข้าง บางครั้งร่างกายก็หายไปครึ่งตัว หายไปหมด
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อันเดียวกัน อันนี้เราไม่ต้องสงสัยในแนวทางปฏิบัติเลย
หลวงปู่ชานี้ อัฐิท่านก็เป็นพระธาตุแล้ว แสดงสักขีพยานว่า
แนวทางปฏิบัติที่ท่านสอนนี้ ด�ำเนินมาถูกต้องแน่นอนร้อย
เปอร์เซ็นต์ ทีจ่ ะท�ำจิตของเรานัน้ ให้บริสทุ ธิห์ ลุดพ้นได้ตามท่าน
ก็คือการฝึกจิตไม่ให้ยินดี แล้วก็ไม่ให้ยินร้าย โดยการตาม
รักษาจิต ตามรูจ้ ติ
เมื่อเราตามรู้จิตนี้ จิตของเรานั้นมันก็ไม่เสีย จิตก็มี
ความสมดุล เปรียบเสมือนว่าเรามีวัวมีควาย ก็มีคนเลี้ยงดู
ถ้าเกิดว่าเราไม่เลีย้ งดูควายให้ดี ก็จะไปกินข้าวกล้าเขาเสียหายได้
จิตนีก้ เ็ หมือนกัน อารมณ์อะไรเข้ามามันก็จะเข้าไปยึดมัน่ ถือมัน่
เห็นดีเห็นงาม เห็นว่าเป็นของสวยงาม เห็นว่าเป็นของทีเ่ ทีย่ ง
แท้ถาวร เกิดความยึดมัน่ ถือมัน่ เกิดผัสสะ กระทบกันแล้วเกิด
เวทนา เวทนาแล้วเกิดตัณหา เกิดอุปาทาน เกิดภพ เกิดชาติ
อยูต่ รงนี้
เมื่อเรามีสติรู้เท่าทันตรงนี้นะ กิเลสก็ไม่เกิดตรงนี้
ภพชาติกไ็ ม่เกิดตรงนี้ ตรงนีแ้ หละ ตรงทีไ่ ม่ยนิ ดีแล้วก็ไม่ยนิ ร้าย
ตรงนีเ้ ป็นทางทีเ่ ราจะได้เห็นธรรมะ เป็นแนวทางทีพ่ วกเรานัน้
จะได้บรรลุเสียซึง่ ธรรมะ ซึง่ ฆราวาสทัง้ หลายก็ท�ำได้ ปฏิบตั ไิ ด้
พวกเรามีศลี ๕ ทีบ่ ริสทุ ธิ์ พวกเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้า

www.watmarpjan.org

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อยู่ในหัวใจของเราเต็มแล้ว
ไม่ต้องให้ใครมาบอกเราว่า เราอยู่ในขั้นไหน อยู่ตอนไหน
เพราะว่าผูท้ มี่ ศี รัทธาเลือ่ มใสในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
มีศลี ๕ เป็นปกติ มีทานเป็นปกติอยูเ่ สมอ ท่านบอกว่าบารมีธรรม
นัน้ จะบรรลุซงึ่ พระโสดาบันอยูแ่ ล้ว อย่างนีเ้ ป็นบารมีธรรมะที่
เกิดขึน้ แก่พวกเราอยูแ่ ล้ว เพียงแต่วา่ เมือ่ ไหร่ ศีล สมาธิ ปัญญา
รวมกันเข้ามาเราก็จะเห็นแจ้งชัดมากขึน้ ในจิตใจของเรา
ก็ขอให้เราเข้าใจในแนวทางปฏิบตั ิ ในสายพระกรรมฐาน
ไม่ให้ยินดี ไม่ให้ยินร้าย ครั้งหนึ่งอาตมาเดินจงกรมอยู่นะ
หลวงปู่ชาเทศน์ตรงนี้เลย ก็จับได้เลย แนวทางปฏิบัติน่ะ
ต้องไม่ยินดีไม่ยินร้าย ตรงนี้เอง แม้ว่าเราจะปฏิบัติมาแล้ว
บางครั้งก็สงสัยขึ้นมาบ้าง เพราะอะไร เพราะเป็นธรรมดา
ของการเดินมรรค ถึงเราจะรูแ้ จ้งเห็นจริงมาแล้ว บางครัง้ กิเลส
มันเกิดขึน้ มามันครอบง�ำ เราได้ยนิ ได้ฟงั ก็รแู้ จ้งอีก ละอารมณ์
เหล่านัน้ ไปได้อกี ละความยึดมัน่ ถือมัน่ ไปได้อกี
เพราะฉะนัน้ เบือ้ งต้น ศรัทธา ความเชือ่ ความเลือ่ มใส
เรามีในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อยู่เต็มหัวใจแล้ว
เรียกว่าอจลศรัทธา ศรัทธาทีไ่ ม่หวัน่ ไหวแล้ว เมือ่ เราศรัทธา ไม่
หวัน่ ไหวแล้ว ในการท�ำทาน ในการรักษาศีล เรามีอยูเ่ ต็มอยู่
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แล้วนี้ เราก็มาปฏิบตั ิ เมือ่ เรามาปฏิบตั ธิ รรมะ พวกเราก็มศี รัทธา
มีวริ ยิ ะพยายาม มีความเพียร ความเพียรทางจิตนีแ้ หละ เราอยู่
บ้านก็ระมัดระวัง พ่อบ้านจะพูดอะไร แม่บา้ นจะพูดอะไร ลูกเรา
จะพูดอะไร เรายินดีไหม เรายินร้ายไหม เราเกิดอุปาทานมาก
เกินไปไหม เราก็ดูตรงจิตใจของเรานี้แหละ อยู่ที่ท�ำงานเรา
ก็ตามดูจติ ขับรถขับราก็ตามดูจติ รักษาจิตของเราอย่างนีเ้ รือ่ ย
ไป เราก็เรียกว่าเราปฏิบตั ธิ รรมได้ทกุ กาลทุกสถานที่
เพราะฉะนัน้ พวกเราทัง้ หลาย อันเป็นพุทธบริษทั วันนี้
เป็นวันส�ำคัญทีอ่ งค์สมเด็จพระศาสดาของเรานัน้ ทรงประสูติ
ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธ์ปรินพิ พาน พระองค์กไ็ ด้ประทานธรรมะ
ให้พวกเราปฏิบตั บิ ชู า พิจารณาตามรักษาจิต รักษาใจของเรา
ไม่ให้ยนิ ดี ไม่ให้ยนิ ร้าย เกิดปีติ เกิดความสุขใจ อิม่ ใจขึน้ มา
เรียกว่าเป็นสมาธิ มีวติ กวิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา เข้ามาแล้ว
ในที่สุดความอิ่มใจนี้ เราก็จะรู้จักว่ามีความสุขอีก
ชนิดหนึ่งที่เราเคยรู้จักแต่ความสุขในโลก สมาธินี้ท�ำให้ใจ
ของเรามันอิม่ แล้วมันก็เย็นทีเดียวนะ คิดให้เป็น มันก็เย็นสบาย
คิดให้เป็น คิดอยูก่ บั พุทโธ คิดแต่ความดี จิตใจของเราก็เย็น
เมือ่ ยิง่ คิดอยูใ่ นอารมณ์เดียวได้ จิตใจของเราก็ยงิ่ เย็นมากขึน้
ไปใหญ่
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เมือ่ เราได้พจิ ารณาแล้ว ปล่อยวางในความยึดมัน่ ถือมัน่
ในจิตใจทีส่ กั แต่วา่ จิต ไม่ใช่สตั ว์ บุคคล ตัวตน เราเขา ไม่มี
ปล่อยวางไป เมือ่ เรายึดในความเย็นแล้ว มันก็จะร้อน แต่ความ
เย็นทีเ่ กิดขึน้ แล้ว เราก็ไม่ยดึ แล้ว ความรูเ้ กิดขึน้ ในจิตของเรา
เราก็ไม่ยดึ ว่าตัวเราตัวเขาแล้ว นัน่ แหละ เราก็เข้าถึงความเป็น
จิตตานุปสั สนา สติปฏั ฐาน จิตใจของเราจะปลอดโปร่งโล่ง ก็
คือเราจะรูธ้ รรม แล้วก็เห็นธรรม เห็นพระนิพพานในใจของเรา
ดังทีอ่ าตมาได้พดู มา ก็สมควรแก่เวลา เอวังก็มดี ว้ ยประการ
ฉะนี.้
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แล้วนี้ เราก็มาปฏิบตั ิ เมือ่ เรามาปฏิบตั ธิ รรมะ พวกเราก็มศี รัทธา
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เพราะฉะนัน้ พวกเราทัง้ หลาย อันเป็นพุทธบริษทั วันนี้
เป็นวันส�ำคัญทีอ่ งค์สมเด็จพระศาสดาของเรานัน้ ทรงประสูติ
ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธ์ปรินพิ พาน พระองค์กไ็ ด้ประทานธรรมะ
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ไม่ให้ยนิ ดี ไม่ให้ยนิ ร้าย เกิดปีติ เกิดความสุขใจ อิม่ ใจขึน้ มา
เรียกว่าเป็นสมาธิ มีวติ กวิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา เข้ามาแล้ว
ในที่สุดความอิ่มใจนี้ เราก็จะรู้จักว่ามีความสุขอีก
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เมือ่ ยิง่ คิดอยูใ่ นอารมณ์เดียวได้ จิตใจของเราก็ยงิ่ เย็นมากขึน้
ไปใหญ่
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“ถ้าจิตใจของเรานั้นตั้งมั่น
มีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์นั้น
เป็นสรณะ ยอมตาย ไม่ยอมให้ศีลของเรา
นั้นขาด จิตของเราตั้งมั่นด้วยดีมีศรัทธา
ในการทำ�บุญ สมาทานศีลเป็นปกติ
อันนีล้ ะ่ เป็นคุณสมบัตขิ องพระโสดาบันบุคคล”
-พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน
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“อุบายวิธีที่จะให้จิตของเรามีปัญญานั้น
ก็คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เราต้องสอนจิตของเราอยู่เสมอ ให้รู้ว่า
สรรพสิ่งในโลก สิ่งที่เราชอบ พอใจ จะเป็น
วัตถุสิ่งของก็ดี นั้นน่ะ มันไม่เที่ยง
มันไม่แน่ รูปนี้กายนี้ก็ไม่เที่ยง ไม่แน่นะ
ความรู้สึกรักก็ดี ความรู้สึกชังก็ดี ชอบก็ดี
เกลียดก็ดี กลัวก็ดี มันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอน”
-พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)
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ปฏิบัติลัดต้องพิจารณากาย

เรานั่งสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย
ตัง้ กายให้ตรง ด�ำรงสติของเราอยูเ่ ฉพาะหน้า ปัจจุบนั นีก้ �ำหนดรู้
ลมหายใจของเรานี้ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของสติ ลมหายใจเข้ า ก็ ดี
ลมหายใจออกก็ดี ให้มีสติ เพราะสตินี้แปลว่าความระลึก
สัมปชัญญะความรูต้ วั ทัว่ พร้อม เมือ่ เราจะก�ำหนดสติของเราให้
อยูใ่ นอารมณ์อนั เดียว เช่นว่า ลมหายใจโดยมีค�ำบริกรรมภาวนา
ก�ำกับ ในการที่เราก�ำหนดรู้ลมหายใจ ด้วยเพื่อที่จิตของเรา
ที่มันคิดนึกปรุงแต่งออกไปข้างนอก เราจะได้มีสติอยู่กับ
ค�ำบริกรรม จะเป็นพุทโธก็ดี ธัมโมก็ดี สังโฆก็ดี ก็เป็นค�ำบริกรรม
หรือว่าเป็นอารมณ์ของใจของเรา
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ให้เราเข้าใจความหมายของการปฎิบตั วิ า่ การปฎิบตั นิ นั้
จุดมุง่ หมายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้เรานัน้ มี
สติรอู้ ยูใ่ นปัจจุบนั ซึง่ ท่านอาจจะแบ่งแยกในเรือ่ งของกาย เวทนา
จิต ธรรม หรือสติปฎั ฐานทัง้ สี่
เมือ่ เรานัง่ อยูน่ ี้ เราก็ก�ำหนดรูท้ กี่ าย คือความรูส้ กึ ว่าเรา
นัง่ รูส้ กึ ว่าเราหายใจเข้า หายใจออก ก็เป็นเรือ่ งของกายเหมือน
กัน เพราะลมหายใจก็เป็นหนึง่ ของกายธาตุดนิ น�ำ้ ไฟ ลม ตอน
นีเ้ ราก็ก�ำหนดธาตุลมเป็นอารมณ์ของใจ แสดงว่าเราปฏิบตั ถิ กู
ทางตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้าในอริยมรรคมีองค์แปด ที่
พระองค์สอนให้เราเดินอยูใ่ นศีล สมาธิ และปัญญา
เรานั่งอยู่นี้ กายก็สงบ วาจาก็สงบ ก็เป็นศีล เมื่อเรา
มีศีลแล้ว เมื่อเราก็พยายามที่จะมีสติรู้ อยู่ในปัจจุบันนี้
จนจิตใจของเรานัน้ ตัง้ มัน่ เป็นสมาธิ สมาธินแี้ ปลว่า ความตัง้ ใจ
มัน่ ถ้าใจของเรานีม้ นั ไม่ตงั้ มัน่ แล้ว ปัญญาเรามันก็จะไม่เกิด
เราก็จะไม่รไู้ ม่เห็นตามความเป็นจริงของสังขารได้
ในสมัยพุทธกาลพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า
พร้อมทั้งสาวิกา ที่ได้ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระศาสดา
แล้วพิจารณาตามธรรมนั้น ก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน
พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์จ�ำนวนมาก ก็ลว้ น
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แล้วแต่ว่า ท่านได้สร้างสมอบรมวาสนาบารมี มาแล้วใน
อดีตชาติ จนบารมีของท่านนัน้ เต็มแล้ว เมือ่ ได้มาฟังธรรมของ
พระศาสดา พิ จ ารณาตามธรรม จิ ต รวมลงมา เข้ าใจ
ได้อย่างชัดแจ้ง จึงสามารถตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉท-ปหานได้
ท�ำลายความเห็นที่ผิดว่า ตัวเราของเราลงได้ ในเบื้องต้น
ก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบัน
พระโสดาบันบุคคลนี้ คือบุคคลทีต่ กแล้วอยูใ่ นกระแส
ของธรรมะ เป็นผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่ในเรื่องของการให้ทาน
ในเรื่องของการรักษาศีลเป็นปกติ มีจิตใจเลื่อมใสใน
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นทีพ่ งึ่ หรือเป็นสรณะ
อยูใ่ นใจไม่เสือ่ มคลาย นับถือพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระ
สงฆ์นี้ เป็นทีพ่ งึ่ อันสูงสุด ยังเป็นผูม้ ไี ตรสรณคมณ์ ด�ำรงจิตอยู่
ในศีลห้าประการ เมือ่ พบพานซึง่ พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ก็พยายามเพียรปฏิบตั ิ จนรูจ้ นเห็นแจ้งซึง่ ธรรมะ เห็นตามความ
เป็นจริง เมือ่ เห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้านัน่ เอง พระพุทธเจ้า
ก็อยูท่ ธี่ รรมะ
หลวงพ่อชาจึงสอนว่า คนเรานั้นปฏิบัติอยู่ใน
ประเทศไทย ถ้าเห็นธรรมะ ก็เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ใน
ประเทศไทยนี้ ถ้าบรรลุซงึ่ ธรรมะ ก็บรรลุซงึ่ ความเป็นพุทธะ
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แล้วแต่ว่า ท่านได้สร้างสมอบรมวาสนาบารมี มาแล้วใน
อดีตชาติ จนบารมีของท่านนัน้ เต็มแล้ว เมือ่ ได้มาฟังธรรมของ
พระศาสดา พิ จ ารณาตามธรรม จิ ต รวมลงมา เข้ าใจ
ได้อย่างชัดแจ้ง จึงสามารถตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉท-ปหานได้
ท�ำลายความเห็นที่ผิดว่า ตัวเราของเราลงได้ ในเบื้องต้น
ก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบัน
พระโสดาบันบุคคลนี้ คือบุคคลทีต่ กแล้วอยูใ่ นกระแส
ของธรรมะ เป็นผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่ในเรื่องของการให้ทาน
ในเรื่องของการรักษาศีลเป็นปกติ มีจิตใจเลื่อมใสใน
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นทีพ่ งึ่ หรือเป็นสรณะ
อยูใ่ นใจไม่เสือ่ มคลาย นับถือพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระ
สงฆ์นี้ เป็นทีพ่ งึ่ อันสูงสุด ยังเป็นผูม้ ไี ตรสรณคมณ์ ด�ำรงจิตอยู่
ในศีลห้าประการ เมือ่ พบพานซึง่ พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ก็พยายามเพียรปฏิบตั ิ จนรูจ้ นเห็นแจ้งซึง่ ธรรมะ เห็นตามความ
เป็นจริง เมือ่ เห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้านัน่ เอง พระพุทธเจ้า
ก็อยูท่ ธี่ รรมะ
หลวงพ่อชาจึงสอนว่า คนเรานั้นปฏิบัติอยู่ใน
ประเทศไทย ถ้าเห็นธรรมะ ก็เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ใน
ประเทศไทยนี้ ถ้าบรรลุซงึ่ ธรรมะ ก็บรรลุซงึ่ ความเป็นพุทธะ
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อยูใ่ นประเทศไทยนีเ้ อง ไม่ได้ทปี่ ระเทศอินเดีย ถ้าเราเกิด
ขึน้ ในสมัยพุทธกาล แม้จะใกล้พระพุทธเจ้า จับชายจีวรของท่าน
พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ายังไม่ได้เห็นท่าน เห็นแต่วา่ รูปกาย พระ
วรกายของท่าน ซึง่ มีความบริสทุ ธิ์ แต่ยงั ไม่ได้เห็นในกายธรรม
พวกเราได้เกิดขึน้ มาภายหลังพุทธกาล เป็นผูม้ ศี รัทธา
และปฏิบตั จิ นเกิดปัญญาญาณ รูแ้ จ้งเห็นจริง ในทางทีค่ วรรูค้ วร
เห็นก็ชอื่ ว่า เรานัน้ เห็นพระพุทธเจ้า
เมือ่ เป็นเช่นนี้ ก็ขอให้พยายามพากเพียรหรือปฏิบตั ติ าม
ค�ำสอนของพระพุทธองค์ ทีใ่ นเบือ้ งต้น พระองค์กส็ อนให้พวก
เรานัน้ เป็นผูท้ มี่ ที านการให้ บริจาคทาน บริจาคทรัพย์ท�ำบุญ
นัน้ เป็นปกติของจิตใจ และสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่ขนึ้ ไปกว่าการให้ทาน
นัน้ ก็คอื การทีพ่ วกเรานัน้ จะต้องมีศลี การส�ำรวมกาย ส�ำรวม
วาจา ให้มศี ลี เป็นสิง่ ทีส่ �ำคัญ
อย่ า งข้ อ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งกาย เราก็ ไ ม่ ลั ก ไม่ ขโมย
ไม่ประพฤติผดิ ศีลธรรมไม่ฆา่ สัตว์ตดั ชีวติ ในหมวดแห่งวาจา
ก็ไม่พูดเท็จ ส่อเสียด ค�ำหยาบและเพ้อเจ้อ ไม่ดื่มสุราเมรัย
อันนีก้ เ็ รียกว่า ประกอบไปด้วยกายสุจริตและวจีสจุ ริต เมือ่ เรา
ประกอบไปด้วยกายสุจริตและวจีสจุ ริต ก็เป็นคุณสมบัตขิ องพระ
โสดาบัน
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ดูกนั ง่ายๆ ไม่ตอ้ งพิจารณาละเอียดลึกซึง้ อะไร ถ้าจิตใจ
ของเรานัน้ ตัง้ มัน่ มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นัน้ เป็นสรณะ
ยอมตายไม่ยอมให้ศลี ของเรานัน้ ขาด จิตของเราตัง้ มัน่ ด้วยดีมี
ศรัทธา ในการท�ำบุญท�ำทาน สมาทานศีลเป็นปกติ อันนีล้ ะ่ เป็น
คุณสมบัติของพระโสดาบันบุคคล และก็พยายามที่จะลดละ
ทิฏฐิมานะตัวเราของเรา ละอุปาทาน ความยึดถือในรูป
ในนามอยูเ่ สมอไม่ได้ขาด
เบื้องต้นอาจจะเห็นสภาวะ เห็นวัตถุธาตุทั้งหลาย
ในโลก เป็นของไม่จรี งั ยัง่ ยืน มีความเกิดขึน้ ตัง้ อยูแ่ ละดับไป
เป็นธรรมดา หาสาระ หาแก่นสารมิได้ เป็นคนทีไ่ ม่ได้สงั่ สมใน
ทรัพย์สนิ ทัง้ หลายมากมายจนเกินประมาณ อันนีแ้ หละ ก็เรียกว่า
จิตใจของผูน้ นั้ ก็เป็นผูท้ เี่ ข้าถึงแล้ว ซึง่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จิตใจตกกระแสแห่งพระนิพพาน ในชีวติ ก็ปรารถนาทีจ่ ะ
บริสทุ ธิห์ ลุดพ้น จากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร แต่
ไม่ใช่วา่ มีสามีภรรยาแล้วจะทิง้ ไปออกบวชทัง้ หมดก็คงความมี
จิตใจทีด่ งี ามเอาไว้ ด�ำรงเพศฆราวาส มีครอบครัว มีบตุ รภรรยา
สามี ก็ท�ำหน้าทีข่ องความเป็นสามี ภรรยา และบิดามารดาของ
บุตรเป็นอย่างดี เช่น ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี หรืออุบาสก ใน
สมัยพุทธกาล พร้อมทัง้ สาวิกาอุบาสิกา เช่น นางวิสาขา มหา-
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อุบาสิกา เป็นต้น ก็ด�ำรงเพศอยูใ่ นฆราวาสทัง้ นัน้ แต่มบี ารมีญาณ
สามารถรูธ้ รรมเห็นธรรม มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า
พระธรรม พระสงฆ์ มีจติ ใจด�ำรงตัง้ มัน่ อยูใ่ นศีลทัง้ ห้าประการ
ในวันหยุดก็รกั ษาศีลแปด บ�ำเพ็ญบารมีให้สงู ขึน้ ไปอีก
เห็นได้วา่ ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปฏิบตั เิ ฉพาะพระสงฆ์
แม้แต่ฆราวาสถ้าปฏิบัติกิจโดยความมีสติอยู่ในระหว่างวัน
ในการท�ำกิจการงานทั้งหลายที่เราได้ท�ำอยู่เป็นประจ�ำ
เมือ่ เราท�ำการงานนัน้ ๆ ไป ก็มสี ติรกั ษาใจ ดูจติ ใจของเราไป
ด้วยว่าขณะนีเ้ รามีความรูส้ กึ เป็นอย่างไร จิตใจมีความโลภ หรือ
มีความโกรธหรือมีความหลง อันนีม้ นั ก็จะมาเกีย่ วกับจิตตานุ
ปัสสนา
เมือ่ เราตามดูจติ รูจ้ ติ เห็นจิตของเรานัน้ มีความโกรธ ความ
พยาบาท เราก็อย่าพูด อย่าแสดงอาการกิรยิ าทัง้ หลายออกไป
เราเป็นผู้มีที่มีขันติ ความอดทน โสรัจจะ ความสงบเสงี่ยม
รักษากาย วาจาของเราไว้ให้เรียบร้อย อันนีก้ เ็ ป็นธรรมทีท่ �ำให้
เกิดความงามขึน้ ทางกายและทางวาจาของเรา
เมือ่ เราตามดูจติ ตามรูจ้ ติ ของเราอย่างนี้ ก็เป็นการปฏิบตั ิ
ภาวนา การปฏิบตั ภิ าวนาไม่ใช่เราจะมานัง่ สมาธิอย่างเดียว
จะต้องมีสติควบคู่ไปด้วย ตามรักษาจิตของเราไปด้วย
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ในวันหยุดก็รกั ษาศีลแปด บ�ำเพ็ญบารมีให้สงู ขึน้ ไปอีก
เห็นได้วา่ ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปฏิบตั เิ ฉพาะพระสงฆ์
แม้แต่ฆราวาสถ้าปฏิบัติกิจโดยความมีสติอยู่ในระหว่างวัน
ในการท�ำกิจการงานทั้งหลายที่เราได้ท�ำอยู่เป็นประจ�ำ
เมือ่ เราท�ำการงานนัน้ ๆ ไป ก็มสี ติรกั ษาใจ ดูจติ ใจของเราไป
ด้วยว่าขณะนีเ้ รามีความรูส้ กึ เป็นอย่างไร จิตใจมีความโลภ หรือ
มีความโกรธหรือมีความหลง อันนีม้ นั ก็จะมาเกีย่ วกับจิตตานุ
ปัสสนา
เมือ่ เราตามดูจติ รูจ้ ติ เห็นจิตของเรานัน้ มีความโกรธ ความ
พยาบาท เราก็อย่าพูด อย่าแสดงอาการกิรยิ าทัง้ หลายออกไป
เราเป็นผู้มีที่มีขันติ ความอดทน โสรัจจะ ความสงบเสงี่ยม
รักษากาย วาจาของเราไว้ให้เรียบร้อย อันนีก้ เ็ ป็นธรรมทีท่ �ำให้
เกิดความงามขึน้ ทางกายและทางวาจาของเรา
เมือ่ เราตามดูจติ ตามรูจ้ ติ ของเราอย่างนี้ ก็เป็นการปฏิบตั ิ
ภาวนา การปฏิบตั ภิ าวนาไม่ใช่เราจะมานัง่ สมาธิอย่างเดียว
จะต้องมีสติควบคู่ไปด้วย ตามรักษาจิตของเราไปด้วย
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ในระหว่างวัน เหมือนกับที่เราได้ปลูกข้าว มีนาแล้วท�ำข้าว
ปลูกข้าวเอาไว้ สัตว์ทงั้ หลายอาจจะมาท�ำร้ายในนาข้าวของเรา
เช่นวัว เช่นควายเป็นต้น เราก็จะต้องระมัดระวังเอาไว้
จิตนีก้ เ็ หมือนกัน เมือ่ มันรับรูอ้ ารมณ์มาแล้ว จะเข้าไป
ยึดไปถือในอารมณ์ เกิดความโลภ เกิดความโกรธ เกิดความหลง เรา
ก็จะต้องสอนจิตของเรา ให้รจู้ กั ให้เข้าใจ ว่าไปยึดสิง่ ใดแล้ว ก็เป็น
ทุกข์ ควรทีจ่ ะปล่อยวางในอารมณ์ทงั้ หลายเหล่านัน้ เมือ่ เรา
พิจารณาปล่อยวางได้ ไม่มสี ตั ว์ บุคคล ตัวตน เราเขา ก็จะเห็น
ได้วา่ จิตทีไ่ ปยินดียนิ ร้ายก็จะถอนออกมา เราจะเห็นว่า จิตนีส้ กั
แต่วา่ จิต ไม่ใช่สตั ว์ บุคคล ตัวตนเราเขาทีแ่ ท้จริง
บางครั้งรู้สึกว่ายินดี ก็เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป
บางครัง้ ก็รสู้ กึ ว่ายินร้าย ไม่ชอบ เกิดขึน้ ตัง้ อยู่ แล้วดับไปอย่างนี้
บางครัง้ ก็มปี ตี ิ มีความสุขเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ แล้วก็ดบั ไปอีก หาความ
เทีย่ งแท้แน่นอนอะไรไม่ได้
เห็นว่าจิตก็ดี ก็สักแต่ว่าจิต ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่า
เป็นเราเป็นเขา ว่าเราดีกว่าเขา เราเสมอกับเขา หรือเราต�ำ่ กว่า
เขา อย่างนี้เราก็ละทิฏฐิมานะ ใจของเรามันก็ว่างออกจาก
ความยึดมัน่ ถือมัน่ โดยการละมานะทิฏฐิลงได้
เมือ่ ระหว่างวันในการท�ำกิจการงาน เรามีสติสอดส่อง
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ใจของเราอย่างนี้ เราจะมานัง่ กรรมฐานในตอนเย็น ตอนเช้า ก็
ท�ำให้การก�ำหนดสติ รูล้ มหายใจเข้า รูล้ มหายใจออก ก�ำหนด
ได้เป็นอย่างดี ถ้าในระหว่างวันนั้น เราปล่อยสติของเราไป
องค์พระชินสีหก์ บ็ อกว่าเราปฏิบตั ไิ ม่ถกู เพราะเราปฏิบตั โิ ดย
การละสติ จะมาเจริญสมาธิเวลาเดียว สติของเราไม่ตอ่ เนือ่ ง
ย่อมท�ำได้ยาก สมาธิไม่ทรงตัว ปัญญาก็ไม่เกิด เราท�ำเท่าไร
ความก้าวหน้า ของการปฏิบตั กิ ไ็ ม่เกิดขึน้
เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีสติระหว่างวัน และก็มา
เจริญสมาธิภาวนา ในเวลาที่เรารู้สึกว่าร่างกายของเรา
มั นไม่ อ ่ อ นเพลี ย มากเกิ นไป ท�ำอย่ า งนี้ ใ ห้ ส ม�่ำ เสมอ
และระมัดระวัง บางครัง้ จะมีความโกรธขนาดไหน ก็อย่าไปพูดอย่า
ไปว่า มีความร้อน ก็ให้อยูใ่ นใจ มีความโลภก็ให้อยูใ่ นใจ มีความ
หลงก็ให้อยู่ในใจ ถึงจะมีความโกรธอยู่ แต่เราก็ไม่มีความ
พยาบาทปองร้าย
พระโสดาบันบุคคลนัน้ ยังมีความโกรธ ยังมีความโมโห
ได้ แต่ความพยาบาทปองร้ายจะท�ำลายล้างกันไม่มี เพราะ
เชือ่ ในค�ำสอนขององค์พระชินสีหว์ า่ ความพยาบาทปองร้าย
เป็นเหตุให้การเวียนว่ายตายเกิดและตกไปสู่อบายภูมิ
พระโสดาบันท่านตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน คือตัด
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เห็นว่าจิตก็ดี ก็สักแต่ว่าจิต ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่า
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ใจของเราอย่างนี้ เราจะมานัง่ กรรมฐานในตอนเย็น ตอนเช้า ก็
ท�ำให้การก�ำหนดสติ รูล้ มหายใจเข้า รูล้ มหายใจออก ก�ำหนด
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หลงก็ให้อยู่ในใจ ถึงจะมีความโกรธอยู่ แต่เราก็ไม่มีความ
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พระโสดาบันบุคคลนัน้ ยังมีความโกรธ ยังมีความโมโห
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พระโสดาบันท่านตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน คือตัด
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อบายภูมิลงไปได้แล้ว ไม่ไปเกิดในนรก เปรต อสุรกาย
สัตว์เดรัจฉานอย่างแน่นอน
ตามทีอ่ งค์พระชินวรณ์ทรงสัง่ สอน ท่านก็มคี วามเลือ่ มใส
ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหวในกายกรรม วจีกรรมอันสุจริต
เช่น นางสามาวดี แม้ว่าชีวิตก�ำลังจะดับสิ้น เพราะถูก
นางมาคันทิยา ท�ำร้าย หลอกให้เข้าไปในวิหารแล้วก็ลอ็ คประตู
ล็อคหน้าต่างทัง้ หมด แล้วก็จดุ ไฟเผา นางสามาวดีพร้อมด้วย
บริวารก็พจิ ารณาถึงกรรมของตนทีเ่ คยท�ำมาแล้ว ชีวติ ก็จะต้อง
ตาย จิตก็รวมลงมาได้ จึงเลือ่ นชัน้ จิตใจไปสูพ่ ระสกิทาคามี เป็น
ผูท้ มี่ าเกิดเป็นมนุษย์อกี เพียงชาติเดียวก็จะส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์
ส่วนบริวารของท่าน จากกัลยาณชน ก็เข้าสูอ่ ริยชนเป็นพระโสดาบัน
ทั้งหมดทั้งห้าร้อยคน เพราะไม่ได้ไปค�ำนึงไม่ได้ไปคิดความ
โกรธ ความพยาบาทแก่นางมาคันทิยา มองเห็นว่าเป็นเรือ่ งของ
กรรม
เพราะฉะนัน้ เมือ่ พวกเรามาบ�ำเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมก็ตอ้ ง
ตั้งใจ บางครั้งเรามาอยู่ในโลก เกิดขึ้นมาในโลก บางครั้ง
ก็มลี าภ บางครัง้ ก็เสือ่ มลาภ บางครัง้ ก็มยี ศ บางครัง้ ก็เสือ่ มยศ บาง
ครัง้ มีความสุข บางครัง้ ก็มคี วามทุกข์ บางครัง้ มีสรรเสริญก็มี
นินทา อันนีเ้ รียกว่าโลกธรรม
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โลกธรรมทัง้ แปดนี้ เมือ่ เราเกิดเป็นมนุษย์จะมาพบกับ
โลกธรรม ก็ตอ้ งให้พจิ ารณาไม่ประมาท ทัง้ สิง่ ทีถ่ กู ใจเราและ
ไม่ถกู ใจเรา ก็อย่าให้ใจของเรานัน้ มันเสียไป ให้มนั เสียไปแต่
ภายนอก และได้มาแต่ภายนอก อย่าให้ใจของเราเสีย ให้รกั ษาใจ
ของเราไว้กอ่ นในเบือ้ งต้น องค์พระชินวรณ์กส็ อนอย่างนี้
พระองค์สอนให้เรารู้จัก ให้เข้าใจความเป็นจริงรู้จัก
ความเป็นจริง คนเราเกิดขึ้นมานั้น ก็บ่ายหน้าไปสู่ความแก่
ความเจ็บ และก็ความตาย สิง่ ทีเ่ ราอาศัยอยูน่ ี้
เป็นการอาศัยเพียงชั่วคราว ธาตุทั้งสี่นี้ เราอาศัย
เพียงชัว่ คราว ถ้ามีทรัพย์สนิ สิง่ ของมากมายในทีส่ ดุ แล้วร่างกาย
ก็จะต้องแตกสลาย หาความเป็นตัวตน สัตว์ บุคคล เราเขานัน้
ไม่ได้
เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ควรที่จะแสวงหาธรรมะเป็นที่พึ่ง
ควรจะแสวงหาธรรมอันเป็นทีพ่ งึ่ ของจิตใจ การแสวงหาภายนอก
ก็เพียงเพือ่ เราจะอยูไ่ ด้ เราก็จะต้องมีปจั จัยสี่ แต่สงิ่ ส�ำคัญยิง่
กว่าปัจจัยสีน่ นั้ เราก็จะต้องแสวงหาธรรมะ หาใจของเรานีเ่ อง
ให้มธี รรมะ ค้นคว้าใจเรานีเ่ อง ให้ใจของเรานัน้ มีความบริสทุ ธิ์
ขึน้ มา มีความประภัสสรผ่องใส เข้าใจตามความเป็นจริงให้ได้
เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว มีโอกาสอันดีทไี่ ด้มา
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อบายภูมิลงไปได้แล้ว ไม่ไปเกิดในนรก เปรต อสุรกาย
สัตว์เดรัจฉานอย่างแน่นอน
ตามทีอ่ งค์พระชินวรณ์ทรงสัง่ สอน ท่านก็มคี วามเลือ่ มใส
ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหวในกายกรรม วจีกรรมอันสุจริต
เช่น นางสามาวดี แม้ว่าชีวิตก�ำลังจะดับสิ้น เพราะถูก
นางมาคันทิยา ท�ำร้าย หลอกให้เข้าไปในวิหารแล้วก็ลอ็ คประตู
ล็อคหน้าต่างทัง้ หมด แล้วก็จดุ ไฟเผา นางสามาวดีพร้อมด้วย
บริวารก็พจิ ารณาถึงกรรมของตนทีเ่ คยท�ำมาแล้ว ชีวติ ก็จะต้อง
ตาย จิตก็รวมลงมาได้ จึงเลือ่ นชัน้ จิตใจไปสูพ่ ระสกิทาคามี เป็น
ผูท้ มี่ าเกิดเป็นมนุษย์อกี เพียงชาติเดียวก็จะส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์
ส่วนบริวารของท่าน จากกัลยาณชน ก็เข้าสูอ่ ริยชนเป็นพระโสดาบัน
ทั้งหมดทั้งห้าร้อยคน เพราะไม่ได้ไปค�ำนึงไม่ได้ไปคิดความ
โกรธ ความพยาบาทแก่นางมาคันทิยา มองเห็นว่าเป็นเรือ่ งของ
กรรม
เพราะฉะนัน้ เมือ่ พวกเรามาบ�ำเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมก็ตอ้ ง
ตั้งใจ บางครั้งเรามาอยู่ในโลก เกิดขึ้นมาในโลก บางครั้ง
ก็มลี าภ บางครัง้ ก็เสือ่ มลาภ บางครัง้ ก็มยี ศ บางครัง้ ก็เสือ่ มยศ บาง
ครัง้ มีความสุข บางครัง้ ก็มคี วามทุกข์ บางครัง้ มีสรรเสริญก็มี
นินทา อันนีเ้ รียกว่าโลกธรรม
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โลกธรรมทัง้ แปดนี้ เมือ่ เราเกิดเป็นมนุษย์จะมาพบกับ
โลกธรรม ก็ตอ้ งให้พจิ ารณาไม่ประมาท ทัง้ สิง่ ทีถ่ กู ใจเราและ
ไม่ถกู ใจเรา ก็อย่าให้ใจของเรานัน้ มันเสียไป ให้มนั เสียไปแต่
ภายนอก และได้มาแต่ภายนอก อย่าให้ใจของเราเสีย ให้รกั ษาใจ
ของเราไว้กอ่ นในเบือ้ งต้น องค์พระชินวรณ์กส็ อนอย่างนี้
พระองค์สอนให้เรารู้จัก ให้เข้าใจความเป็นจริงรู้จัก
ความเป็นจริง คนเราเกิดขึ้นมานั้น ก็บ่ายหน้าไปสู่ความแก่
ความเจ็บ และก็ความตาย สิง่ ทีเ่ ราอาศัยอยูน่ ี้
เป็นการอาศัยเพียงชั่วคราว ธาตุทั้งสี่นี้ เราอาศัย
เพียงชัว่ คราว ถ้ามีทรัพย์สนิ สิง่ ของมากมายในทีส่ ดุ แล้วร่างกาย
ก็จะต้องแตกสลาย หาความเป็นตัวตน สัตว์ บุคคล เราเขานัน้
ไม่ได้
เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ควรที่จะแสวงหาธรรมะเป็นที่พึ่ง
ควรจะแสวงหาธรรมอันเป็นทีพ่ งึ่ ของจิตใจ การแสวงหาภายนอก
ก็เพียงเพือ่ เราจะอยูไ่ ด้ เราก็จะต้องมีปจั จัยสี่ แต่สงิ่ ส�ำคัญยิง่
กว่าปัจจัยสีน่ นั้ เราก็จะต้องแสวงหาธรรมะ หาใจของเรานีเ่ อง
ให้มธี รรมะ ค้นคว้าใจเรานีเ่ อง ให้ใจของเรานัน้ มีความบริสทุ ธิ์
ขึน้ มา มีความประภัสสรผ่องใส เข้าใจตามความเป็นจริงให้ได้
เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว มีโอกาสอันดีทไี่ ด้มา
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ศึ ก ษาหรื อ มาปฏิ บั ติ ธ รรม เป็ นโอกาสดี ที่ เ ราจะได้ ม า
เจริญภาวนาสมาธิ เพราะอะไร เพราะถ้าเกิดว่าเรานั้น
ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน โอกาสที่ปัญญาญาณของเรา
จะเกิดขึ้น ก็ท�ำได้ยาก ไม่สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมได้
แต่มนุษย์นมี้ สี ติปญ
ั ญา มีก�ำลังสมองทีจ่ ะรองรับพระธรรมค�ำ
สอนของพระพุทธเจ้าได้ แต่ถ้าเราพากันประมาทแล้ว
เราก็ไม่มโี อกาสทีจ่ ะเห็นธรรมหรือบรรลุธรรม เพราะฉะนัน้ พวก
เรา ทุกๆ คนนัน้ เมือ่ มาเป็นโอกาสดีเกิดมาเป็นมนุษย์ พบกับ
พระพุทธศาสนา ซึ่งค�ำสอนของพระศาสดาไม่ใช่จะเกิดขึ้น
ได้งา่ ย
เมื่อเรานั้นเกิดมาต้องพยายามขวนขวายให้มีวิริยะ
มีความเพียร มีศรัทธาในการให้ทานเป็นปกติ มีศรัทธาในการ
สมาทานศีลนัน้ เป็นปกติ เรือ่ งการปฏิบตั สิ มาธิภาวนา ก็ตอ้ ง
ให้เข้าใจ อย่าไปสงสัยในวิธกี ารทีป่ ฏิบตั ิ วิธกี ารทีป่ ฏิบตั ริ วมลง
แล้วนัน้ ก็คอื ศีล สมาธิและปัญญา จะมีหลายคณาจารย์สงั่
สอนอบรม อาจจะก�ำหนดลงเน้นอยูใ่ นการก�ำหนดทีก่ าย การ
เคลื่อนไหวไปมาของกายให้มีสติรู้ ก็อยู่ในสติปัฏฐาน
ว่าด้วยกายานุปสั สนา ในขณะทีก่ �ำหนดรูอ้ ยูใ่ นกายก็เป็น สมถ
กรรมฐาน จะก�ำหนดในกายนี้ การเคลือ่ นไหว การยืน การเดิน
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การนั่ง การนอนก็ดี ลมหายใจเข้าออกก็ตาม จนจิตใจนี้
สงบระงับ ก็เรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานทั้งนั้น ยังไม่เรียกว่า
เป็นวิปสั สนา
อารมณ์ของวิปัสสนานั้นก็คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
หลวงพ่อชาท่านสอนว่า ถ้าเรามีอารมณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เป็นอารมณ์นนั้ จะเป็น วิปสั สนา เมือ่ เรารูว้ า่ กายนีส้ กั แต่วา่ กาย การ
เคลือ่ นไหวไปมานีก้ ด็ ี กลายเป็นธาตุสนี่ กี้ ด็ ี เห็นสักแต่วา่ กายแล้ว
ก็เป็นวิปสั สนา ไม่ใช่สตั ว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เราก็จะละ
อุปาทานได้ อาจจะเป็นตทังควิมตุ ติ หลุดพ้นชัว่ คราว หรือสมุจ
เฉทวิมุตติหลุดพ้นได้โดยท�ำลาย สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉา สี
ลัพพตปรามาส ลงได้ อันเป็นสังโยชน์เบือ้ งต้น เบือ้ งต�ำ่ สาม
ประการ ลงได้อย่างเด็ดขาด ก็เพราะว่าสมาธิตงั้ มัน่ ปัญญาเกิด
เพราะฉะนัน้ ต้องให้เรานัน้ ท�ำความเข้าใจว่าทางลัดทาง
ทีเ่ ราจะบรรลุเร็วไวนัน้ ก็มอี ยูเ่ หมือนกัน ก็คอื ท�ำความรูใ้ ห้แจ้ง
ชัดในกาย ว่าไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตนนีเ่ อง แล้วก็สามารถจะท�ำลาย
กิเลสให้เป็นสมุจเฉทปหานได้ อันเป็นทางลัดทางรูเ้ ร็ว ไม่มที าง
ลัดทางรูเ้ ร็วอืน่ ใดล่ะก็ขอให้เรานีต้ งั้ สติอยูใ่ นกาย อยู่ในเวทนา
อยูใ่ นจิต อยูใ่ นธรรม
ส่วนเรื่องของธรรมนั้น ก็เป็นเรื่องของความละเอียด
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ที่ ส มาธิ ต ้ อ งทรงตั ว แล้ ว เหลื อ แต่ ป ั ญ ญาที่ จ ะรู ้ จ ะเห็ น
อย่างเช่น ลัทธิเซน เป็นต้น
พิจารณาในด้านจิตใจ ในด้านธรรมะก็สามารถ
บรรลุธรรม เป็นพระอรหันต์ได้ อันนั้นเป็นขั้นสุดท้ายของ
ผูท้ ปี่ ฏิบตั ทิ ไี่ ปทางลัด แต่จะลัดอย่างไรก็ตาม เพราะว่าสมาธิ
นั้นเต็มแล้ว ก็สามารถท�ำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทปหานได้
บรรลุความเป็นพระอรหันต์ อย่างเช่นท่านพระสุภทั ทะ มองเห็น
เมฆหมอกนัน้ บดบังดวงจันทร์ ก็มาพิจารณาอารมณ์นนั้ บดบัง
ดวงใจ เปรียบเทียบ กลับไปกลับมา ก็รจู้ กั ว่าอารมณ์ทมี่ น
ั เข้า
มาในใจนีแ้ หละ มันบดบังใจไม่ให้สว่างไสว เหมือนเมฆ
กับหมอกที่บดบังดวงจันทร์ฉันนั้น ก็เกิดความรู้ขึ้น จน
ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ รูแ้ ล้วว่าอารมณ์ทงั้ หลายทีเ่ ข้ามา
นัน
้ เป็นเพียงอารมณ์เท่านัน
้ เอง ถ้าใจของท่านไม่ไปยึดถือ
นัน
้ มันก็สกั แต่วา่ อารมณ์
อันนี้แหละ ท่านพิจารณาเป็นธรรมะ การพิจารณาเป็น
ธรรมะได้ จิตใจต้องตัง้ มัน่ เป็นสมาธิอย่างดีไม่หวัน่ ไหวแล้ว แต่
ในเบือ้ งต้นองค์พระประทีปแก้ว ก็สอนให้เรามีทานเสียก่อน
บางครัง้ เราอยากจะรูว้ า่ พระโสดาบันเป็นอย่างไร พระองค์
ก็จะสอนให้เรานัน้ ให้มที านก่อนเพือ่ ละความโลภให้เรามีศลี
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ที่ ส มาธิ ต ้ อ งทรงตั ว แล้ ว เหลื อ แต่ ป ั ญ ญาที่ จ ะรู ้ จ ะเห็ น
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นัน
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อันนี้แหละ ท่านพิจารณาเป็นธรรมะ การพิจารณาเป็น
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ก่อน ละความโกรธ ให้เรานัน้ เจริญภาวนาไว้ระงับนิวรณ์ วิตก
วิจาร ปีตสิ ขุ เอกัคคตาก็จะเกิดขึน้ ก็จะละกาม ฉันทะ พยาบาท
ถีนมิทธะ อุทธัทจะ กุกกุจจะ วิจกิ จิ ฉา ลงได้
เพราะว่านิวรณ์ทั้งห้า อันเป็นเครื่องกางกั้นไม่ให้จิต
ของเราบรรลุความดี แต่เมือ่ เราเชือ่ ในองค์พระชินสีหก์ พ็ ยายาม
ปฏิบตั ิ จะเดินจงกรมก็ดี จะนัง่ สมาธิกด็ ี ก็มสี ติ พยายามรวบรวม
ก�ำลังใจไม่เกียจคร้าน มองเห็นว่าชีวติ ของเรากว่าจะสิน้ ก็จะ
ต้องถือพระนิพพานนีเ้ ป็นอารมณ์ให้ได้ ไม่ตอ้ งการสิง่ ใด เพราะ
การเวียนว่ายตายเกิดนัน้ มันเป็นทุกข์ เราก็เพียรพยายามปฏิบตั ิ
พยายามภาวนา จนจิตของเรานัน้ มันกล้าแข็ง ด้วยวิรยิ ะ สติ สมาธิ
ตัง้ มัน่ อย่างนีเ้ ราก็จะค่อยๆ เห็นพระนิพพานตามล�ำดับ เห็น
กายนีส้ กั แต่วา่ กาย ครัง้ ใดเราก็เห็นธรรมขึน้ มาแล้ว อาจจะไม่
ได้เห็นธรรมทัง้ หมด ก็เริม่ เห็นแล้วเริม่ เข้าใจ จิตใจของเราทีไ่ ม่
ยินดี จิตใจของเราทีไ่ ม่ยนิ ร้าย ตรงนีจ้ ติ ใจของเราก็วา่ ง
หลวงพ่อชาท่านจึงยกอุปมาอุปไมย เหมือนกับว่า
เรานัง่ อยูบ่ นศาลา เราก็นงั่ อยูบ่ นพืน
้ สูงขึน
้ ไปจากพืน
้ ข้าง
บนก็เป็นเพดาน อยูใ่ นระหว่างกลางๆ นัน
้ ก็เป็นอากาศ
ธาตุ เราก็ไม่คอ่ ยได้มองกัน จิตใจของเรานีก้ เ็ หมือนกัน เรา
ก็มสี ขุ เราก็มที กุ ข์ ไอ้ตรงทีไ่ ม่สขุ ไม่ทกุ ข์ตรงนัน
้ แหละ ก็
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คือใจของเราทีว่ า่ ง คือเรารูค้ วามเป็นจริงของโลกธรรม เมือ่
เรารูค้ วามเป็นจริงของโลกธรรม พิจารณาแล้วปล่อยวาง ใจ
ของเราก็วา่ งจากอุปาทาน จากตัณหา อุปาทาน นัน่ เราเดิน
อยูใ่ นอริยมรรค จิตใจของเรามันก็ลดละความโกรธ ความโลภ
ความหลงลงได้ ก็จะท�ำลายซึง่ ความเห็นผิด ความเห็นถูกนัน้
ก็จะเกิดขึน้ มา ก็ขอให้พวกเราต้องหมัน่ เพียร พยายามปฏิบตั ิ
ภาวนา สร้างปัญญา
ปัญญาในทีน่ กี้ ค็ อื ความรู้ ความรูร้ อบ หรือความรอบรู้
ในกองสังขารตามความเป็นจริง ส่วนปัญญาทีเ่ ราได้ศกึ ษากัน
มานัน้ ก็เป็นปัญญาอันเป็นโลกียปัญญาอันเป็นปัญญา ทีเ่ รา
ต้องใช้ในการท�ำประกอบกิจการน้อยใหญ่ เพือ่ หาทรัพย์เอามา
เลีย้ งครอบครัวให้เป็นอยูไ่ ด้ แต่ไม่สามารถทีจ่ ะยังใจของเรานัน้
ให้พน้ จากความทุกข์ได้
ความทุกข์จงึ ยังเกิดขึน้ กับเรา เราเรียนมาน้อยก็ทกุ ข์ เรา
เรียนมามากก็ทุกข์ เราเป็นคนมีก็ทุกข์ เราเป็นคนจน
ก็ทกุ ข์ เห็นไหม ความทุกข์นนั้ มันขึน้ อยูก่ บั อะไรไม่ใช่วา่ เมือ่ เรา
มีเงินมีทองมากมาย ก็จะพ้นจากทุกข์ได้
ก็ไม่ใช่ ความทุกข์นั้นมันขึ้นอยู่กับความเห็น ถ้า
ความเห็นผิด ยังมีอยูใ่ นใจ ความทุกข์กย็ อ่ มจะเกิดขึน้
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เพราะว่าอะไร เพราะว่าเป็นทุกขสัจ สมุทยั สัจมีตราบใด
ก็คอื อวิชชา ตัณหา อุปาทานยังมีอยู่ ยังมีในใจ
ทุกขสัจก็เกิดขึน้ ถ้าเราเดินอยูใ่ นมรรคแล้ว นิโรธสัจนัน้
ก็จะเกิดขึ้นมา เพราะเราเดินอยู่ในมรรคสัจ คือ ศีล สมาธิ
ปัญญา จิตใจของเราก็จะปลอดโปร่งได้ มีความปีติ มีความสุข
อานิสงส์แห่งการที่พวกเราให้ทานก็ดี รักษาศีลก็ดี
ก็ท�ำไปด้วยปัญญา ก็จะก่อให้เกิดความสงบใจ สุขใจ เมือ่ เรา
มาเจริญสมาธิแล้ว จิตใจยิง่ มีความเยือกเย็นเป็นสุข มีปตี ิ มี
ความสุข จิตใจสงบขึน้ มาก็ดว้ ยปัญญาของเราเห็นโทษเห็นภัย
ในวัฏฏะสงสาร เห็นความวุน่ วายของความรูส้ กึ นึกคิด พยายาม
ประคับประคองจิตให้อยูใ่ นปัจจุบนั อยูใ่ นอารมณ์ของพระกรรมฐาน
จะยืน จะเดิน จะนัง่ จะนอน ก็มสี ติ รูจ้ กั ความรูส้ กึ นึกคิดของ
จิตใจของเราอยูเ่ สมอไม่ได้ขาด อย่างนีก้ เ็ รียกว่าจิตใจของเรา
ประกอบไปด้วยสติ ประกอบไปด้วยปัญญา
เมื่อเราประกอบไปด้วยสติ ประกอบไปด้วยปัญญา
รู้เท่าทันตามความเป็นจริงของสังขารอย่างนี้จนสามารถข่ม
นิวรณ์ เอาไว้ได้แล้ว ในทีส่ ดุ ก็สามารถท�ำจิตให้สงบขึน้ มาได้แล้ว
ก็พจิ ารณาค้นคว้าหาความเป็นจริงว่าสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ตรัสว่าเกิดขึน้ มาเป็นธรรมดา สิง่ ทัง้ มวลย่อมจะดับไป
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ความสุข จิตใจสงบขึน้ มาก็ดว้ ยปัญญาของเราเห็นโทษเห็นภัย
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ประกอบไปด้วยสติ ประกอบไปด้วยปัญญา
เมื่อเราประกอบไปด้วยสติ ประกอบไปด้วยปัญญา
รู้เท่าทันตามความเป็นจริงของสังขารอย่างนี้จนสามารถข่ม
นิวรณ์ เอาไว้ได้แล้ว ในทีส่ ดุ ก็สามารถท�ำจิตให้สงบขึน้ มาได้แล้ว
ก็พจิ ารณาค้นคว้าหาความเป็นจริงว่าสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ตรัสว่าเกิดขึน้ มาเป็นธรรมดา สิง่ ทัง้ มวลย่อมจะดับไป

www.watmarpjan.org

52

53

ตรัสขึ้นมาถึงวันอาสาฬหบูชา ซึ่งใกล้เวียนมาถึงแล้ว
ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะก็พจิ ารณาตามเนือ้ ธรรมนัน้ ก็ได้
ดวงตาเห็นธรรม เพราะอะไร เพราะท่านได้สร้างสมอบรมบารมี
มามาก เพียงพระพุทธเจ้านัน้ แสดงธรรม พิจารณาตามธรรมะ
ก็สามารถรูเ้ ห็นตามความเป็นจริงได้ ดวงตาเห็นธรรมจึงเกิด
ขึน้
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “อัญญาสิวะตโภ โกณฑัญโญ
โกณฑัญญะ รู้แล้วหนอ โกณฑัญญะรู้แล้วหนอ” รู้อะไร
เห็นอะไร ก็เห็นรูปเห็นนามนีแ้ หละว่าเกิดขึน้ ตัง้ อยูแ่ ล้วก็ดบั ไป
ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา จิตทราบชัดอย่างนั้น
ก็ละวางอุปาทานได้ ก็เห็นธรรม ก็เห็นพระพุทธเจ้าทีแรก
ก็เห็นพระพุทธเจ้าเหมือนกัน เห็นแต่กายเนือ้ เห็นพระองค์ทรง
ด�ำเนินมา ก็เชิญพระองค์นนั้ ให้นงั่ แต่ไม่ประสงค์ทจี่ ะสนทนา
ด้วย พระพุทธเจ้าจึงทรงต้องตรัสเสียก่อน บอกเสียก่อนว่า
“เราได้บรรลุแล้ว เราเป็นผูท้ บี่ รรลุแล้ว หมดจากกิเลสแล้ว ด้วย
สัจจะวาจานีน้ ะ่ เธอเคยได้ยนิ ไหม”
ท่านพระอัสสชิเถระ พระโกณฑัญญะ พร้อมทัง้ ปัญจวัคคีย์
ไม่ เ คยที่ พ ระองค์ จ ะพู ด ค�ำนี้ ม าก่ อ น แม้ อ ยู ่ ใ กล้ กั บ
องค์พระชินวรณ์ สมัยทีท่ า่ นเป็นพระบรมโพธิสตั ว์ทรมานตนถึง
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หกปี พระองค์กไ็ ม่เคยเอ่ยวาจาเช่นนีเ้ มือ่ ท่านเอ่ยอย่างนีแ้ ล้ว
นักปราชญ์ก็คิดว่าควรจะฟังเสียก่อน ว่าท่านจะพูดอะไร
ตรัสอะไร ถ้าตรัสค�ำสอนซึง่ ไม่เป็นประโยชน์แล้ว เราก็คอ่ ยหลีก
ไปก็ได้ ซึง่ ก็ตอ้ งฟังก่อน พิจารณาก่อน
อันนี้ เมื่อพระอัญญาโกณฑัญญะ วาสนาบารมีเต็ม
พระองค์ตรัสสอนเพียงย่อๆ ก็เข้าใจว่าสิง่ ใดสิง่ หนึง่ มีความเกิด
ขึน้ ก็เป็นธรรมดา สิง่ ทัง้ มวลนัน้ ย่อมมีความดับไป ค�ำว่าสิง่ ใด
สิง่ หนึง่ นี้ ทางรูปก็ดี นามก็ดี ในระบบสุรยิ ะจักรวาลนีก้ ด็ ี ก็รวม
แล้วว่าเป็นสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ทัง้ นัน้ มีความเกิดขึน้ มาแล้ว ก็จะต้อง
มีความดับไป ไม่มอี ะไรทีจ่ ะตัง้ อยูไ่ ด้ตลอดกาลนาน จิตใจของ
พระอัญญาโกณฑัญญะ ก็พบพานบรรลุธรรมเห็นธรรมในขณะ
นัน้ จึงได้ทลู ขอบวชกับพระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่าน
ยังตรัสไว้ เอหิภกิ ขุ ประทานบวชนัน้ เป็น เอหิภกิ ขุอปุ สัมปทา
“จงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมเรากล่าวดีแล้ว จงประพฤติพรหมจรรย์
เพือ่ ท�ำทีส่ ดุ แห่งความทุกข์”
พระองค์กไ็ ด้เทศนาต่อไปทุกวันทุกวัน จนพระปัญจวัคคีย์
นั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งหมด และได้ตรัสในสูตรสุดท้าย
อนัตตลักขณสูตร ถึงความเป็นอนัตตา คือ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร เป็นอนัตตา ท่านพระปัญจวัคคียท์ งั้ ห้า ก็บรรลุถงึ ความ
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นั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งหมด และได้ตรัสในสูตรสุดท้าย
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เป็นพระอรหันต์ อันนีเ้ ราก็ไม่ได้สงสัย เพราะท่านได้ท�ำบารมี
มาแล้ว
เพราะฉะนั้นพวกเราที่มีศรัทธาในองค์พระประทีปแก้ว
ก็ขอให้ขวนขวายสร้างความดี ในชีวติ นีท้ �ำให้มาก เจริญให้มาก
ให้ทาน สมาทานศีล ปฏิบัติธรรม ท�ำสมาธิ เจริญสติ
ให้ปญ
ั ญาของเราเกิดแล้วก็ปล่อยวาง ในความรูส้ กึ นึกคิดของ
เราทีเ่ กิดขึน้ จะมีความรูส้ กึ ทีโ่ กรธ เกลียด รัก ชัง ก็ปล่อยวาง
ท�ำใจของเรานั้นให้มันว่างจากอารมณ์และความยึดถือ อันนี้
ก็จะเป็นนิสยั ปัจจัย
ชาตินี้เราอาจจะได้เห็นธรรมะขององค์พระจอมไตร
หรือเมื่อได้เห็นแล้ว เราได้พบองค์พระจอมไตรโลกนาถ
แสดงธรรมอันเป็นพิสดาร เราก็จะได้บรรลุซงึ่ ความเป็นพระโสดาบัน
ก็ขอให้ตงั้ จิตตัง้ ใจปฏิบตั ธิ รรมะ ศึกษาอบรมใจของเรา
ให้ดี และอานิสงส์ทพี่ วกเราได้พากันปฏิบตั นิ ี้ ขอน�ำพาจิตใจ
ของเรานั้น ให้บรรลุกับคุณธรรมของพระโสดาบันบุคคล
ได้ชื่อว่าความขัดข้อง อย่าให้ใจของเราต้องหมองหม่น
จากอารมณ์ทงั้ หลาย

www.watmarpjan.org

ท�ำใจให้เราเบิกบาน ยิ้มรับกับสิ่งทั้งหลายที่จะเกิดขึ้น
กับเรา ทั้งในส่วนที่เราชอบใจและไม่ชอบใจ ก็ขอให้เรามีสติ
เป็นยารักษาใจของเราไว้ ให้ได้เจริญในธรรมทั่วกันทุกๆ
ท่านเทอญ.
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ท�ำใจให้เราเบิกบาน ยิ้มรับกับสิ่งทั้งหลายที่จะเกิดขึ้น
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