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ฝึกจติใหภ้าวนาพุทโธ 

หลวงพอ่พธุ ฐานิโย 

เป็นเวลาท่ีเราจะไดน้ั่งสมาธิ เพ่ือปฏิบติับชูาพระพทุธเจา้ 

พระธรรม พระสงฆ ์ใหท้กุคนเตรยีมนั่งสมาธิ ตามแบบท่ีได้

แนะนาํไปแลว้ อนันีเ้ป็นการนั่งสมาธิ ฝึกสมาธิในเวลาเฉพาะ

กาล หรอืฝึกสมาธิตามวิธีการ  

ดงันัน้ใหท้กุคนอธิษฐานจิตวา่เราจะนั่งสมาธิเพ่ือปฏิบติับชูา

พระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์เพ่ือใหจ้ติของขา้พเจา้สงบตัง้

มั่นเป็นสมาธิ มีสติปัญญารูแ้จง้เหน็จรงิในธรรม คาํสั่งสอนของ

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ตามความเป็นจรงิ แลว้สาํรวมจิต

นกึวา่พทุโธ ธมัโม สงัโฆ (๓ ครัง้) แลว้ทาํความรูส้กึวา่

พระพทุธเจา้ก็อยู่ในจิตของเรา พระธรรมก็อยู่ในจิตของเรา 

พระสงฆก็์อยู่ในจิตของเรา เพราะพระพทุธเจา้เป็นคณุธรรม 

คณุธรรมท่ีทาํจิตของเราใหมี้ความรูส้กึสาํนกึผิดชอบชั่วดี และ

บรรลถุึงสภาวะผูรู้ผู้ต่ื้นผูเ้บิกบาน น่ีเป็นคณุธรรมท่ีทาํจติของ

คนเราใหเ้ป็นจิตพทุธะ ใหถ้งึพระพทุธเจา้  
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ลกัษณะของจติท่ีถึงพระพทุธเจา้ จิตสงบน่ิง สวา่ง รูต่ื้น เบิก

บาน เป็นจิตท่ีเป็นตวัของตวัเอง ไม่ไดเ้กาะเก่ียวพึ่งพาอาศยัส่ิง

ใด เป็นอิสระโดยแทจ้รงิ จิตท่ีเป็นอิสระโดยแทจ้รงิมีลกัษณะ

สงบน่ิง สวา่ง รู ้ต่ืน เบกิบาน เป็น อตตฺทปีา มีตวัเป็นเกาะ เป็น 

อตตฺสรณา มีตนเป็นท่ีระลกึคือรูใ้นจิตอย่างเดียว อตตฺา ห ิ

อตตฺโน นาโถ มีตนเป็นท่ีพึ่งของตน เรยีกวา่ไปยืนโดดเดน่ อยู่

โดยลาํพงัตวัเอง ไม่ไดพ้ึ่งพาอาศยัอะไร  

ความนกึความคิดอนัเป็นกิรยิาของจิตไมมี่ จิตสงบน่ิงตัง้

เดน่อยู่ รา่งกายตวัตนหายไปหมด ยงัเหลือแตจ่ิตดวงเดียว

เท่านัน้ สวา่งไสวอยู่ อนันีเ้ป็นจติพุทธะ และจติพทุธะนีท้รงไว้

ซึง่คณุธรรม คือรูต่ื้นเบิกบาน คณุธรรมอนันีคื้อธรรมะอนัเป็น

สรณะ ท่ีเราปฏิญาณตนถึงวา่พุทธัง สรณัง คัจฉาม ิขา้พเจา้

ขอถึงพระพทุธเจา้วา่เป็นสรณะ ท่ีพึ่ง ท่ีระลกึ น่ีคือจดุนี ้เพ่ือผู้

ทรงไวซ้ึง่ความรูส้กึเช่นนีไ้ดช่ื้อวา่ทรงไวซ้ึง่ธรรม คือพระธรรมมี

อยู่ในจิต จิตของผูน้ัน้ก็เป็นธรรม ธรรมก็เป็นจิตของผูน้ัน้  
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เม่ือผูน้ัน้มีพทุธะ ผูรู้ ้ผูต่ื้น เป็นจิตพทุธะและทรงไวซ้ึง่

ความรูส้กึเชน่นัน้ ย่อมเป็นผูมี้ความรูส้กึสาํนกึผิดชอบชั่วดี มี

ความตัง้ใจเสมอวา่ เราจะละความชั่ว ประพฤติความดี ทาํจิตให้

บรสิทุธ์ิสะอาด ความรูส้กึเชน่นีเ้ป็นกิรยิาของความมีพระสงฆอ์ยู่

ในจิต เป็นอนัวา่พระพทุธเจา้ก็ดี พระธรรมก็ดี พระสงฆก็์ดี มา

รวมอยู่ท่ีจิตของผูป้ฏิบติั  

ดงันัน้อบุายวธีิท่ีจะทาํจิตใหก้า้วเดินไปสูจ่ดุนี ้ท่ีเรากาํลงั

ปฏิบติัอยู่เวลานี ้จงกาํหนดรูจ้ิตของตนเอง ความรูส้กึอยู่ท่ีไหน 

จิตอยู่ท่ีนั่น ใหมี้สติกาํหนดรูท่ี้นั่น เพ่ือเป็นการจงูใจใหจ้ติดาํเนิน

เขา้ไปสูจ่ดุแห่งความสงบ คือรูต่ื้นเบิกบาน ขอใหท้กุคนจงยดึเอา

คาํวา่ พุทโธ อนัเป็นพระนามของพระพทุธเจา้ มานกึบรกิรรม

ภาวนาอยู่ในจติ พทุพรอ้มลมหายใจเขา้ โธพรอ้มลมหายใจออก 

ใหก้าํหนดรูอ้ยูท่ี่ตรงนี ้แลว้ก็นกึพทุโธ พทุโธ พทุโธ อยู่อยา่งนัน้ 

จนกวา่จิตจะสงบลงเป็นสมาธิ คือจิตรวมอยู่ท่ีพทุโธกบัลม

หายใจ พทุโธกบัลมหายใจกบัจิตไม่แยกจากกนั จิตรูท่ี้พทุโธกบั

ลมหายใจ สติรูพ้รอ้มอยู่ในขณะจิตนัน้  
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เม่ือจิตอยู่กบัพทุโธ พทุโธอยู่กบัจิต มีสติคอยควบคมุอยู่ซึง่

เราไม่ไดต้ัง้ใจจะควบคมุ แตว่า่จิตเป็นไปเองโดยอตัโนมติั แสดง

วา่สมาธิของเรากาํลงัเริม่ เริม่ไดว้ิตก กบั วิจาร วิตกก็คือจิตนกึ

พทุโธกบัลมหายใจอยู่ไมห่ยดุ วิจารก็คือมีสติรูพ้รอ้มอยู่ในขณะ

จิตนัน้ แลว้จิตจะคอ่ยสงบลงไป ทีละนอ้ยๆ ไม่ตอ้งไปบงัคบัจิต

ใหส้งบ ไม่ตอ้งไปข่มจิต ไม่ตอ้งไปแตง่ลมหายใจ หายใจ

ตามปกติ พทุ ลมเขา้ โธ ลมออก หายใจใหส้บาย หายใจใหโ้ลง่ 

นกึพทุโธเพียงเบาๆ เพียงแตน่กึพทุโธกบัรูล้มหายใจอยู่เพียง

อย่างเดียวเท่านัน้ น่ีเป็นการทาํจิตใหมี้อารมณส่ิ์งรู ้ทาํสติใหมี้ส่ิง

ระลกึ จิตรูส่ิ้งใด สติก็ระลกึตามส่ิงนัน้ เวลานีจ้ิตรูพ้ทุโธกบัลม

หายใจ สติก็ระลกึรูอ้ยู่ท่ีลมหายใจกบัพทุโธ  

จติ สิ่งรู้ สต ิสามอย่างนีมี้ความสมัพนัธก์นั เป็นอนัหนึง่อนั

เดียวกนัไม่แยกจากกนั เม่ือเป็นเชน่นัน้ก็ภาวนาพทุโธๆๆ 

เรื่อยไป เม่ือภาวนาพทุโธๆ ถา้จิตหยดุนกึพทุโธ แตไ่ปรูอ้ยู่ท่ีลม

หายใจ ใหรู้ท่ี้ลมหายใจ ไมต่อ้งนกึพทุโธอีก ถา้หากจิตปลอ่ยวาง

ลมหายใจ ไปรูท่ี้พทุโธ ก็ปลอ่ยใหรู้อ้ยูท่ี่พทุโธ ไม่ตอ้งนกึถึงลม
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หายใจอีก ถา้จิตทิง้พทุโธลมหายใจ ไปน่ิงวา่งอยู่เฉยๆ ก็ปลอ่ย

ใหน่ิ้งวา่งอยู่อย่างนัน้ อยา่ไปรบกวน หนา้ท่ีของเราเพียงแตใ่หมี้

สติรูค้วามเป็นไปของจิต  

ในขณะปฏิบติัอยู่เทา่นัน้ จิตจะมีอนัเป็นไปอย่างไร ก็ปลอ่ย

ใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ เม่ือเราตัง้ใจปฏิบติัอบรมมากๆ กระทาํ

มากๆ จนคลอ่งตวั จนชาํนิชาํนาญ เราจะรูส้กึวา่มีอาการเคลิม้ๆ 

เกิดขึน้ในจิต มีลกัษณะเหมือนกบัจะง่วงนอน ใหก้าํหนดจติรู ้

เฉยอยู่ อยา่ไปเอะใจ ตกใจ ปลอ่ยใจใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ ถา้

หากจิตมีอาการวบูๆลงไป ปลอ่ย ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ

ของจิต บางทีจิตมีอาการวบูลงไป เหมือนกระโดดลงจากท่ีสงูลง

ไปสูท่ี่ต ํ่า ก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไป บางทีหลงัจากท่ีจิตมีความวา่ง วา่ง

แลว้ก็เกิดความคิดขึน้มา ปลอ่ยใหคิ้ดไป แตใ่หมี้สติกาํหนดตาม

รู ้รูอ้ะไร รูค้วามคิดของเราเอง  

ถา้หากจิตสงบวา่งลงไปแลว้ ไปเกิดความคิดขึน้มา 

ความคิดท่ีเกิดขึน้มานัน้ ก็เป็นวิตกปลอ่ยใหคิ้ดไป สติท่ีกาํหนด
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ตามรูค้วามคิดเป็นวิจาร ปลอ่ยใหคิ้ดไป กาํหนดหมายรู้

ความคิดสกัแตว่า่เป็นส่ิงรู ้สกัแตว่า่เป็นท่ีระลกึของสติ  

จิต ความคิด สติ ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติของเคา้ 

แลว้ถา้เม่ือเราปลอ่ยใหเ้ป็นไปธรรมชาติ ถา้ความคิดเรว็ขึน้ 

ปลอ่ยใหเ้ป็นไป แลว้เราจะรูส้กึวา่เพลิดเพลินไปกบัความคิดของ

ตนเอง แลว้จะรูส้กึกายเบา จติเบา กายสงบ จิตสงบ  

ถา้กายเบา กายสงบ ผูภ้าวนาก็ไดก้ายวิเวก คือความสงดั

กาย สงดัจากทกุขเวทนาตา่งๆ สบายเบา เหมือนกบักายลอยอยู่

บนอากาศ ใหก้าํหนดรูเ้ฉยอยู่เทา่นัน้ จิตเบา จิตสงบ ก็ไดจ้ติ

วิเวก เม่ือจิตเบาจิตสงบ ปีติและความสขุเกิดขึน้ ช่วงระยะท่ีปีติ

บงัเกิดขึน้นัน้ ปีติบางอยา่งทาํใหก้ายสั่น ปีติบางอยา่งทาํใหก้าย

โยก ปีติบางอย่างทาํใหรู้ส้กึนํา้ตาไหล ปีติบางอยา่งทาํใหรู้ส้กึ

เหมือนจะหวัเราะ ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ หนา้ท่ีของเรา

กาํหนดรูจ้ิตอย่างเดียว อย่าไปเอะใจ อย่าไปตกใจ อย่า

หวาดกลวั การปฏิบติัสมาธิภาวนาไม่มีอนัตรายอนัใดท่ีนา่

หวาดกลวั ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติของจิต ส่ิงตา่งๆท่ี
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เกิดขึน้นัน้ เป็นผลงานในการปฏิบติัภาวนา เกิดจากการภาวนา

พทุโธหรอืกาํหนดรูล้มหายใจ เม่ือผลงานบงัเกิดขึน้แลว้เราไม่

ตอ้งหวาดกลวั ไม่ตอ้งตกใจ ไม่ตอ้งเอะใจทัง้นัน้  

นอกจากนัน้เม่ือจิตสงบลงไปแลว้เกิดความสวา่ง บางทีรูส้กึ

วา่กระแสความสวา่งสง่ออกไปขา้งนอก ยอ่มเกิดภาพนิมิตตา่งๆ

ขึน้มา เช่นภาพคน ภาพสตัว ์ภาพภติูผีปีศาจ เทวดา อินทร ์

พรหม ยม ยกัษ ์ซึง่เป็นมโนภาพท่ีจิตของเราสรา้งขึน้มาเอง เม่ือ

มีนิมิตภาพตา่งๆเกิดขึน้มา ผูป้ฏิบติัใหก้าํหนดรูจ้ิตของตนเอง

เท่านัน้ อยา่ไปสนใจกบัภาพนิมิตนัน้ๆ ถา้จิตจะหลงในภาพนิมิต

ก็ใหน้กึวา่ส่ิงนีคื้อจิตของเราสรา้งขึน้มาเอง ไม่ใช่ส่ิงอ่ืนมาแสดง

ตวัใหเ้รามองเห็น จิตของเราสรา้งขึน้มาเองทัง้นัน้  

เม่ือเรามีสติกาํหนดรูพ้รอ้มอยู่ เราจะไดค้วามรูจ้ากนิมติ

นัน้ๆ ถา้นิมิตภาพท่ีมองเหน็เป็นภาพน่ิง เม่ือออกจากสมาธิ

มาแลว้ก็ยงันกึเหน็อยู่ ติดหติูดตา เป็นอุคหนิมิต อคุหนิมิตคือ

จิตมองเหน็ภาพน่ิงไม่หวั่นไหว ทีนีถ้า้ภาพนัน้ขยายตวัใหญ่ขึน้ 

เลก็ลง แสดงอาการตา่งๆ แลว้ก็สลายตวัไป หายสาบสญูไป 
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แลว้ก็ตัง้ตวัเป็นภาพขึน้มาใหม่ แลว้ก็สลายไปอีก หรอืบางที

ภาพนิมิตท่ีมองเหน็นัน้ เม่ือเรามีสติกาํหนดดอูยู่ เนือ้หนงัของ

นิมิตนัน้จะพงัลงไป ยงัเหลือแตโ่ครงกระดกู แลว้โครงกระดกูก็

จะทรุดลงไป หกัเป็นท่อนๆ แหลกละเอียด หายสาบสญูไป แลว้

ก็ตัง้ขึน้มาใหม่สลบัซบัซอ้นกนัใหเ้ราดอูยูอ่ย่างนัน้ มีลกัษณะ

เหมือนๆกบัเราดหูนงั และดจูอโทรทศัน ์เม่ือเรามีสติกาํหนดรูอ้ยู่

ส่ิงนัน้ๆ คือกาํหนดรูอ้ยูท่ี่จิตของเรานัน้เอง ในเม่ือเราเหน็นิมิต

ภาพท่ีมีความยกัยา้ยไม่คงท่ี ก็เรยีกวา่จิตของเรารู ้ปฏภิาค

นิมิต คือความเปล่ียนแปลงของสภาวะนัน้ๆ คือความ

เปล่ียนแปลงของนิมิตภาพท่ีเรามองเห็นนั่นเอง  

เม่ือเรามีสติกาํหนดหมายรูอ้ยู่ตลอดเวลา สติสมัปะชญัญะ

ดีขึน้ เกิดเป็นปัญญา สามารถท่ีจะกาํหนดหมายรูไ้ดว้า่ ทกุส่ิง

ทกุอยา่งไม่เทีย่ง คือเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทกุส่ิงทกุอยา่ง

เป็นทุกขคื์อทนอยู่ตามปกติไม่ได ้เกิดขึน้แลว้ตอ้งสลายไป ทกุ

ส่ิงทกุอย่างเป็นอนัตตา คือไม่เป็นตวัของตวั ไม่สามารถท่ีจะ

ดาํรงอยู่ไดต้ลอดไป เม่ือนกัปฏิบติัมากาํหนดจิตดคูวามเป็นไป



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 9 
 

ของนิมิต ตัง้แตอ่คุหนิมิต ปฏิภาคนิมิต ถา้จติกาํหนดรูอุ้คห

นิมิตคือภาพน่ิง สมาธิของผูน้ัน้ก็เป็นสมถกรรมฐาน หรอืเป็น

สมาธิขัน้สมถะ  

แตถ่า้จิตไปกาํหนดหมายรูค้วามเปล่ียนแปลงยกัยา้ยของ

นิมิต ซึง่จะเป็นไปตา่งๆ เรยีกวา่ปฏภิาคนิมิต จิตกาํลงักา้วขึน้สู่

ภมูิแห่งวิปัสสนา เพราะความเปล่ียนแปลงยกัยา้ยเป็น

เครื่องหมายของพระไตรลักษณ ์ซึง่ท่ีมองเห็นเป็นสภาวะธรรม 

ความเปล่ียนแปลงยกัยา้ยเป็นกฏของพระไตรลกัษณ ์คือไม่

เท่ียง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา หรอืจะวา่อย่างภาษาไทยๆก็วา่ มี

ความเปล่ียนแปลง ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได ้สลายตวั น่ีคือกฏ

ธรรมชาติของสภาวะธรรม ส่ิงท่ีเรามองเหน็นัน้ เป็นอารมณส่ิ์งรู ้

ของจติ เป็นส่ิงระลกึของสติ เป็นสภาวะธรรม กฏธรรมชาติของ

สภาวะธรรมยอ่มมีความเกิดขึน้ ตัง้อยู ่ดบัไป เกิดขึน้ ตัง้อยู่ ดบั

ไป เม่ือเรามามีสติกาํหนดหมายรูอ้ยู่ เราก็จะรูธ้รรม รูธ้รรมเห็น

ธรรม ตามภมูแิห่งความสามารถของสมาธิและจิต  
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ถา้หากวา่ในขณะใดท่ีจิตสง่กระแสออกไปขา้งนอก มีความ

สวา่งไสว บางครัง้เราจะรูส้กึวา่ เรามีตวัเดินเท่ียวไป ไปพบคน

พบสตัว ์ไดพ้ดูจาสนทนากนั หรอืบางทีก็เท่ียวไปในท่ีตา่งๆ ไป

ในป่าในเขา ในวดัในวาหรอืท่ีไหนๆ ซึง่สดุแทแ้ตจ่ิตจะปรุงแตง่

ไป อนันีเ้ม่ือจติเป็นไปเช่นนัน้ จิตก็เป็นไปเองโดยอตัโนมติั บางที

อาจจะไปรูเ้หน็เรื่องนรก เรือ่งสวรรค ์เหน็เทวดา อินทร ์พรหม 

ยม ยกัษ ์เช่นเดียวกนักบัในตอนตน้ๆ ก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไป อย่าไป

ฝืน  

ในเม่ือจิตไปสดุช่วงแลว้ก็จะยอ้นกลบัมาท่ีตวั เม่ือยอ้นกลบั

มาท่ีตวับางทีก็มีความรูส้กึต่ืนจากสมาธิ บางครัง้ถา้ไมมี่รูส้กึ

ต่ืนตวัจากสมาธิ ภาพท่ีมีรา่งกายเดินไปจะหายไป แลว้จิตดวงนี ้

จะกลายเป็นดวงกลมสวา่งไสว แลว้ก็มองลงมาดรูา่งกายเดิม 

จะเหน็รา่งกายเดิมนอนตาย ขึน้อืด เน่าเป่ือยผพุงั มีนํา้เหลือง

ไหล เนือ้หนงัพงัลงไปทีละชิน้สองชิน้ แลว้ลงผลสดุทา้ยยงัเหลือ

แตโ่ครงกระดกู โครงกระดกูก็ยบุลงไปแลว้ก็แหลกละเอียด หาย

ตวัไปในผืนแผ่นดิน แลว้ก็ตัง้ตวัขึน้มาใหม่ เป็นรูปเป็นรา่ง เป็น
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โครงสรา้ง เป็นโครงกระดกู แลว้เนือ้หนงัก็งอกออกมาจนครบ

บรบิรูณ ์บรบิรูณเ์ป็นรูปเป็นรา่งอยา่งเดิม แลว้ก็สลายตวัลงไป

อีก กลบัไปกลบัมาอยู่อยา่งนี ้อนันีเ้ป็นภมูรูิข้องจิตซึง่จิตจะปรุง

แตง่ขึน้มาเพ่ือเป็นอบุายสั่งสอนตนเอง เพ่ือใหรู้ค้วามจรงิแห่ง

ธรรมะตามกฏของธรรมชาติ  

เม่ือจิตมากาํหนดหมายความเปล่ียนแปลงของรา่ง จิตก็มี

ความรูใ้นแงพ่ระไตรลกัษณ ์คือความไม่เท่ียง เป็นทกุข ์เป็น

อนตัตาดงัท่ีกลา่วแลว้ ในขณะนัน้จิตของเราจะมีแตค่วามรูเ้ฉย

อยู่ แตไ่ม่มีความคิดอา่นอนัใดโดยเจตนา จิตจะเป็นไปเองโดย

อตัโนมติั ปฏิวติัตวัเองใหม้องเหน็รา่งกายตาย ปฏิวติัใหม้องเหน็

ตวัเองรา่งกายขึน้อืด ปฏิวติัตวัเองใหเ้หน็เนือ้หนงัหลดุลงไป 

ปฏิวติัตวัเองใหม้องเหน็โครงกระดกู ปฏิวติัตวัเองใหม้องเหน็

โครงกระดกูทรุดลงไป ปฏิวติัตวัเองใหม้องเหน็โครงกระดกู

แหลกละเอียดหายสาบสญูไปในผืนแผ่นดิน แลว้ก็ปฏิวติัตวัเอง

ใหก้่อตัง้เป็นรูปเป็นรา่งขึน้มาอีก  
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ทีนีถ้า้เป็นอยา่งนัน้ ผูป้ฏิบติัจะไดค้วามรู ้มองเหน็วา่เราเอง

จะมีความตายเป็นธรรมดา จะรูเ้ห็นความตายของตวัเอง แลว้ก็

รูเ้ห็นความเนา่เป่ือยผพุงัสลายตวัของรา่งกาย ก็ไดรู้อ้สุภ

กรรมฐานเพราะรา่งกายเนา่เป่ือยเป็นส่ิงปฏิกลูน่าเกลียด

โสโครก  

เม่ือมองเห็นโครงกระดกูก็ได ้อัฐิกรรมฐาน มองเหน็โครง

กระดกูสลายไปไม่มีอะไรเหลือ เม่ือถอนสมาธิออกมาก็ไดธ้าตุ

กรรมฐาน แลว้จิตจะเกิดความรูข้ึน้มาวา่น่ีแหละคือการตาย 

ตายแลว้มนัก็เน่าเป่ือยผพุงั เป็นของปฏิกลูน่าเกลียดโสโครก 

เม่ือรา่งกายนีม้นัสลายตวัไป ก็ไดค้วามรูว้า่กายสกัแตว่า่ ส่ิงท่ี

ประกอบดว้ยธาต ุ๔ คือธาตดิุน ธาตนุํา้ ธาตลุม ธาตไุฟ แลว้มี

จิตวิญญาณเขา้มาปฏิสนธิสิงสถิตอยู่ในรา่งอนันี ้ช่วงระยะเวลา

อายขุองใครของเรา แลว้รา่งกายนีมี้แตธ่าต ุ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ 

ไหนเลา่ สตัวบ์คุคลตวัตนเราเขามีท่ีไหน อะไรเป็นเรามองไม่เหน็ 

อะไรเป็นท่านก็มองไม่เห็น อะไรเป็นพทุธะผูรู้ ้มองไม่เหน็ เพราะ

ทกุส่ิงทกุอย่างเป็นส่ิงท่ีไม่มี ไม่มีตวัไม่มีตน ไม่มีเราไม่มีเขา ไม่มี
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สตัวไ์ม่มีบคุคล ไม่มีตวัตนเราเขา ทกุส่ิงทกุอย่างเป็นแตเ่พียง

สภาวะ เป็นสภาวะธรรม ซึง่มีกฏตายตวัวา่ตอ้งเกิดขึน้ ทรงอยู ่

ดบัไป เกิดขึน้ ทรงอยู ่ดบัไป ผูป้ฏิบติัก็จะไดรู้ธ้รรมเห็นธรรม ได้

ทัง้สมถกรรมฐาน ไดท้ัง้วิปัสสนากรรมฐานไปในตวั  

น่ีถา้ความเป็นไปของจิตในสมาธิท่ีเราฝึกฝนอบรม ใหมี้

ความคลอ่งตวัชาํนิชาํนาญ ไดอุ้ปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ 

สมาธิเป็นการสรา้งพลงัทางสติสมัปะชญัญะ เม่ือสติสมัปะ

ชญัญะมีพลงัแก่กลา้ขึน้ จะกลายเป็นปัญญา สามารถกาํหนด

หมายรูส่ิ้งตา่งๆ ทัง้ภายในจติ ทัง้ภายในกาย ทัง้นอกจิต ทัง้นอก

กาย วา่ทกุส่ิงทกุอยา่งเป็นส่ิงท่ีไม่เท่ียง เป็นทกุขเ์ป็นอนตัตา คน

ก็สกัแตว่า่สมมติุบญัญติั สตัวก็์สกัแตว่า่สมมติุบญัญติั ไม่มี

อะไรเป็นอตัตาตวัตน เกิดภมูิความรูต้า่งๆขึน้มา  

บางทีเราท่องภาวนาพทุโธๆ แตจ่ิตหนึง่มนัไปคน้ควา้เกิด

ความคิดผดุขึน้ เป็นอยา่งนัน้ก็มี บางทีบางทา่นทาํจิตใหส้งบ

เป็นสมาธิแลว้เป็นอยา่งดี เม่ือจิตถอนออกจากสมาธิมา ก็เกิด

ความรูค้วามคิดฟุ้งๆๆๆขึน้มา อยา่งนีก็้มี บางทีบางทา่นจิตยงัไม่
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สงบถึงอปัปนาสมาธิ พอสงบลงไปนิดหนอ่ยก็เกิดภมูิความรู้

ความคิดขึน้มาอย่างรัง้ไม่อยู่ เม่ือเป็นเชน่นัน้บางทีก็เขา้ใจวา่จิต

ฟุ้งซา่น แตค่วามจรงิมนัไม่ใช่จิตฟุ้งซา่น เป็นจิตท่ีเกิดปัญญา

จากสมาธิ  

ถา้จิตของทา่นผูใ้ดเป็นอยา่งนัน้ ปลอ่ยใหม้นัปรุงไป ปลอ่ย

ใหม้นัแตง่ไป หนา้ท่ีของเราก็กาํหนดสติไลต่ามรูม้นัไป อา้ว! แก

จะคิดไปถึงไหน จะปรุงไปถึงไหน ฉนัจะตามดแูก แลว้ในเม่ือเรา

ปลอ่ยใหคิ้ดไปปรุงไป สติกาํหนดตามรูไ้ป ก็จะรูส้กึวา่กายเบา

จิตเบา กายสงบจิตสงบ เกิดปีติเกิดความสขุ แลว้จิตก็ยิ่งคิดเรว็

ขึน้ เรว็ขึน้ ยิ่งคิดเรว็เท่าไหร ่จิตก็ยิ่งปลอดโปรง่ ยิ่งสวา่งไสว ยิ่ง

มีความรูต่ื้นเบิกบาน สติรูท้นัเหตกุารณภ์ายในจิตทกุส่ิงทกุอยา่ง 

กาํหนดหมายรูอ้ารมณจ์ิต เพียงสกัแตว่า่ แตมี่ความคิด คิดแลว้

ก็ปลอ่ยวางไป  

ธรรมชาติของจิตถา้มีส่ิงรู ้สติมีส่ิงระลกึ ปัญญาก็ย่อม

บงัเกิดขึน้ เพราะสติมีพลงังาน ถา้ภมูิปฏิบติัของท่านผูใ้ดเป็น

อย่างนี ้ก็ไดศ้รัทธาความเช่ือมั่นในขอ้วตัรปฏิบติัของตนเอง 
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เพราะจิตไดรู้ไ้ดเ้ห็นไดด่ื้มรสพระสทัธรรม แลว้เกิดความเช่ือมั่น

วา่การปฏิบติัมีผล เม่ือเป็นเช่นนัน้ก็เกิดวิริยะความพากความ

เพียร เกิดสตคิวามตัง้ใจ เกิดสมาธจิิตตัง้มั่น เกิดปัญญารอบ

รูอ้ยู่ท่ีจิตในปัจจบุนั  

เม่ือออกมาจากสมาธิ มาอยูใ่นเวลาปกติ สติของผูน้ัน้จะมา

อยู่กบัการยืน เดิน นั่ง นอน รบัทาน ด่ืม ทาํ พดู คิด ทกุขณะจิต 

ทกุลมหายใจ เพราะสติดีย่อมมีการเตรยีมพรอ้มอยู่เสมอ น่ี

ความเป็นไปของการปฏิบติัสมาธิจะเป็นไปอย่างนี ้ 

เพราะฉะนัน้สมถะก็ดี วิปัสสนาก็ดี มนัก็คืออนัเดียวกนันั่น

แหละ ท่ีวา่เป็นอนัเดียวก็เพราะเป็นอบุายธรรมจิตใหส้งบเป็น

สมาธิ การปฏิบติัดว้ยบรกิรรมภาวนาหรอืเพง่กสิณ เป็นการ

ปฏิบติัตามวิธีแห่งสมถะ การปฏิบติัดว้ยการใชค้วามคิด

พิจารณา หรอืการตามรูอ้ารมณจ์ิตทกุขณะจิตทกุลมหายใจ 

เป็นการปฏิบติัแบบวิปัสสนากรรมฐาน ทัง้สองอยา่งจดุมุ่งหมาย

เพ่ือใหจ้ิตสงบเป็นสมาธิ มีสติปัญญา เกิดปัญญารูแ้จง้เห็นจรงิ
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ในธรรมะคาํสั่งสอนของพระสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ตาม

ความเป็นจรงิ  

ขอใหน้กัเรยีนนกัศกึษาทัง้หลายจงจดจาํ จดจาํเอาไปไว้

ถือเอาเป็นหลกัปฏิบติั แมจ้ะบรกิรรมภาวนาอยา่งอ่ืน เม่ือจิต

เป็นไปแลว้ ก็จะเป็นไปดงัท่ีกลา่วมา ภาวนาแบบไหนอย่างไร 

เม่ือสมาธิเกิดแลว้ก็จะเป็นไปในแนวเดียวกนัหมด อยา่ไปขอ้งใจ 

อย่าไปสงสยั อย่าไปติดในวธีิการ  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ขอใหท้กุคนฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลาทกุ

ขณะจิต ทกุลมหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเขา้หอ้งเรยีน ก็

ใหป้ฏิบติัดงัท่ีไดใ้หค้าํแนะนาํมาแลว้ ใหจ้อ้งสายตาไปท่ีตวั

อาจารยผ์ูส้อน ใหส้ง่จิตไปรวมไวท่ี้อาจารยผ์ูส้อน ใหน้กึวา่เวลา

นีเ้รากาํลงันอ้มจิตนอ้มใจรบัเอาพลงัจิตจากทา่นอาจารย ์รบัเอา

พลงัความรูค้วามฉลาดจากท่านอาจารย ์ใหท้าํความรูส้กึไว้

อย่างนีต้ลอดเวลา  

ถา้จิตของเรามนัลวนลาม มนัจะไปท่ีอ่ืน ก็ใหด้งึเอามาไวท่ี้

ตวัอาจารย ์อย่าใหม้นัไปไหน ฝึกซะจนคลอ่งตวั จนชาํนิชาํนาญ 
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เพียงแตเ่ราจอ้งดอูยู่ท่ีอาจารย ์จิตของเราอยู่ท่ีตวัอาจารย ์ก็เป็น

การใสใ่จในหนา้ท่ีของตนเองโดยสมบรูณ ์ผูท่ี้เอาใจใสใ่นหนา้ท่ี

คือการเรยีนในปัจจบุนั ก็จะตอ้งไดค้วามรูค้วามเขา้ใจ ถา้เอาใจ

ไปอ่ืน ไม่สนใจ พลงัจิตท่ีไดจ้ากอาจารย ์เราก็ไม่ได ้พลงัแห่ง

ความรู ้เราก็ไม่ได ้เพราะเราไม่นอ้มจิตรบั  

เพราะฉะนัน้จงทาํความเขา้ใจวา่ ในขณะท่ีเราเรยีน หรอื

อาจารยส์อนเรา ขณะนีท้่านกาํลงัถ่ายทอดพลงัจิตใหเ้รา 

ถ่ายทอดวิชาความรูใ้หเ้รา กาํลงัปลกุใจของเราใหเ้กิดมีพลงังาน 

ใหเ้กิดมีศรทัธา วิรยิะ สติ สมาธิ ปัญญา ถา้ใครตัง้ใจปฏิบติัตาม

คาํแนะนาํนี ้จะไดส้มาธิมาเป็นอปุกรณส์นบัสนนุกิจการอนัเป็น

เรื่องชีวิตประจาํวนัไดเ้ป็นอย่างดี เป็นส่ิงท่ีช่วยเสรมิใหก้ารศกึษา

ของเราดีขึน้ เสรมิใหเ้รามีสติปัญญาดีขึน้  

เพราะฉะนัน้ขอใหย้ดึเป็นหลกัปฏิบติัและตัง้ใจปฏิบติัจรงิๆ 

ในขณะนีน้กัเรยีนทัง้หลายกาํลงักาํหนดจติ นกึบรกิรรมภาวนา

พทุโธ พรอ้มกบักาํหนดรูล้มหายใจ ใหพ้ทุโธและลมหายใจเป็น

ส่ือนาํจิตใหก้า้วเขา้ไปสูค่วามสงบเป็นสมาธิ ใหก้ายของพวกเธอ
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เบา ใหจ้ิตของพวกเธอเบา ใหก้ายของพวกเธอสงบ ใหจ้ติของ

พวกเธอสงบ ใหจ้ิตของพวกเธอไดส้มาธิ ไดปี้ติ ไดค้วามสขุ ได้

สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด มีหวัมีความทรงจาํดี มี

สติปัญญาปราดเปรื่อง มีฤทธ์ิมีอิทธิพลและอาํนาจ ปรารถนา

ลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ และอาํนาจ จงใหส้าํเรจ็ตามใจท่ี

ปรารถนา ในท่ีทกุสถานตลอดกาลทกุเม่ือและขอใหท้กุคนจงมี

ความสาํเรจ็ในชีวิตของตนของตนในทางท่ีถกูตอ้ง เม่ือเรยีนจบก็

ใหมี้ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานทาํ ไดเ้ป็นใหญ่เป็นโต เป็นพลเมือง

ท่ีดี เป็นเจา้นายท่ีดี บาํบดัทกุข ์บาํรุงสขุแก่ไพรฟ่้าประชาชน ให้

มีความสขุความสมบรูณต์ลอดทั่วกาลนาน วนันีก้ารกลา่วอบรม

สมาธิภาวนาก็ขอยติุลงดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/V0jc8QTLWIU  
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