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การปฏบิัตสิมถะวิปัสสนากรรมฐาน 

หลวงพอ่พธุ ฐานิโย 

เทศนง์านครบ ๑๐๐ วนั ท่านอาจารยเ์ฟ่ือง 

บดันีจ้ะไดแ้สดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนาธรรมแห่ง

องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ พอเป็นเครื่องประดบั

สติปัญญาเพิ่มเติมกศุลสมัมาปฏิบติัตอ่คณะเจา้ภาพและ

พทุธศาสนิกชน เน่ืองดว้ยวนันีท้่านทัง้หลายไดมี้พระเดชพระคณุ

เป็นประธานไดพ้รอ้มใจกบัประกอบกองการกศุลบาํเพญ็บญุ

ตัง้แตเ่ม่ือวาน คือวนัครบ ๑๐๐ วนั นบัตามเดิมแตท่่านอาจารย์

เฟ่ืองท่านไดถ้งึแก่มรณภาพไปแลว้นัน้  

เม่ือเราทา่นทัง้หลายมาราํลกึถึงคณุปูการหรอืคณุงามความ

ดีท่ีไดบ้าํเพ็ญตอ่กนัมาตามวิสยัของกตญั�กูตเวทิตาชน เม่ือ

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอนัลม้หายตายจากไป ก็อดท่ีจะเป็นห่วงใน

วิญญาณของท่านผูถ้งึแก่มรณภาพไม่ได ้แตค่วามจรงิท่าน

อาจารยเ์ฟ่ืองท่านก็เป็นพระเถระ คงแกเ่รยีน คงแก่การปฏิบติั

สมถะวิปัสสนากรรมฐาน เขา้ใจวา่ท่านก็คงมีกศุลบญุบารมี
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พอท่ีจะช่วยตวัเองได ้แตถ่ึงกระนัน้ในฐานะท่ีพวกเราเป็นศิษยา

นศิุษยก็์อดท่ีจะนกึถึงคณุปูการของท่านไมไ่ด ้บางทีเราอาจจะ

ไม่คิดวา่เรามาบาํเพ็ญบญุกศุลมาถวายท่าน เพราะเราเขา้ใจวา่

บญุของท่านมีมากกวา่เราแลว้ เรามาคิดวา่เรามาทาํบญุกศุล

เพ่ือเป็นการบชูาพระคณุทา่น อนันีจ้ะเหมาะสมดีกวา่  

ดงันัน้รวมความไดว้า่ ทัง้คณะสงฆซ์ึง่มีพระเดชพระคณุเป็น

ประธาน ตลอดทัง้อบุาสกอบุาสิกา แม่ขาวนางชี รวมทัง้ผูแ้สดง

ธรรมดว้ย เรามารว่มจิตรว่มใจกนับาํเพ็ญกศุล เพ่ืออทุิศเป็น

ดอกไมบ้ชูาพระคณุของพระอาจารยท่ี์ท่านไดล้ว่งลบัจากเราไป

แลว้ สมเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ แมพ้ระองคจ์ะปรนิิพพานไป

นานแลว้ก็ตาม แตท่่านก็ยงัทรงอยู่โดยพระคณุฉนัใด พระ

อาจารยข์องเราแมท้า่นจะสิน้ชีวิตไปแลว้ แตก็่ยงัปรากฏอยู่โดย

พระคณุ เพราะเราศิษยานศิุษยย์่อมไดร้บัการอบรมสั่งสอนจาก

พระคณุท่าน คณุงามความดีไดฝั้งแน่นอยู่ในจิตในใจของเรา

โดยวิสยัของจติผูมี้ความกตญั�กูตเวที ดงันัน้ ณ วนันี ้เรา

ทัง้หลายจงึไดพ้รอ้มใจกนัมาแสดงออกซึง่ความกตญั�กูตเวที 
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มาแสดงออกซึง่คณุธรรมอนัเป็นพืน้ฐานแห่งคณุงามความดี 

เม่ือเรามีกตญั�กูตเวทีซะอย่างย่อมเป็นพืน้ฐานใหเ้กิดคณุธรรม

อย่างอ่ืนๆได ้ 

ท่ีเรามาปฏิบติัตามโอวาทคาํสั่งสอนของสมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ก็ดี ปฏิบติัตามโอวาทคาํสั่งสอนของครูบา

อาจารยข์องเราก็ดี เม่ือเราไดดิ้บไดดี้เพราะโอวาทคาํสอนของ

ท่านแลว้ เรามาราํลกึถงึคณุปูการท่ีทา่นมีตอ่เรา เราผูเ้ป็นลกู

ศิษยก์ตญั�กูตเวทีย่อมอดท่ีจะราํลกึถึงคณุปูการของทา่นไม่ได ้

ตามท่ีเราทา่นทัง้หลายมารว่มใจกนัประกอบกองการกศุลครัง้นี ้

จงึเป็นส่ิงท่ีนา่อนโุมนายนิดีเป็นอย่างยิ่ง สาํหรบัคณุงามความดี

อ่ืนๆซึง่ครูบาอาจารยมี์ตอ่เรา เรามีตอ่ครูบาอาจารยก็์ดีจะไม่

นาํมากลา่วพรรณนาใหยื้ดยาว  

จะวกไปถงึพดูถึงเรื่องการปฏิบติัสมถะโดยตรง ซึง่หลกัและ

วิธีการตา่งๆ ทา่นทัง้หลายก็อยู่ในสาํนกัท่ีเป็นสาํนกัปฏิบติั

กรรมฐาน ความรูต้ามตาํรบัตาํราหรอืหลกัพิธีการตา่งๆยอ่มเป็น

ท่ีเขา้ใจกนัดีอยู่แลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีวดันีส้าํนกันีท้า่นพอ่ลี
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ไดว้างรากฐานเอาไวอ้ย่างมั่นคง เพราะฉะนัน้เรื่องหลกัและ

วิชาการตา่งๆจงึไม่จาํเป็นจะตอ้งนาํมากลา่ว แตข่อทาํความ

เขา้ใจกบับรรดาผูฟั้งทัง้หลายวา่ หลกัของการปฏิบติักรรมฐาน

ในเบือ้งตน้ท่ีสมมติุบญัญติัในคมัภีร ์มีอยู่สองหลกั หลกัหนึ่งคือ

หลกัของสมถกรรมฐาน อีกหลกัหนึง่คือหลกัของวิปัสสนา

กรรมฐาน ทัง้สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทัง้สอง

ประการนีเ้ป็นช่ือของวิธีการ  

ในเม่ือพดูถงึเรือ่งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน 

บางทีเราอาจจะไปยดึวิธีการมากเกินไปจนเป็นเหตใุหมี้การ

ถกเถียงกนัไมรู่จ้กัจบจกัสิน้ แตค่วามจรงิคาํวา่ สมถะก็ดี 

วิปัสสนาก็ดี เป็นวิธีการปฏิบติัทัง้สองอยา่ง วิธีการปฏิบติัทัง้สอง

อย่างนีเ้ป็นวิธีการปฏิบติัเพ่ือทาํจิตใหส้งบตัง้มั่นเป็นสมาธิ 

เพ่ือใหมี้สติปัญญารูแ้จง้แทงตลอดในสภาวะตามความเป็นจรงิ 

เพราะเหตวุา่กอ่นท่ีจิตจะดาํเนินไปสูภ่มูิแหง่วิปัสสนากรรมฐาน

ได ้ตอ้งอาศยัความสงบจิต  
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แตพ่ิธีการทาํความสงบจิตมีอยู่สองอยา่งซึง่เรยีกวา่ สมถะ

อย่างหนึง่ วิปัสสนาอยา่งหนึ่ง การปฏิบติัอนัใดซึง่เก่ียวเน่ืองดว้ย

การบรกิรรมภาวนาหรอืเพง่กสิณ หรอืปฏิบติัตามหลกัและ

วิธีการกรรมฐาน ๔๐ ประการตามท่ีปรากฏในคมัภีร ์อนันัน้เป็น

วิธีการปฏิบติัตามหลกัของสมถะ หรอืปฏิบติัตามวิธีสมถกรรม

ฐาน จดุมุ่งก็เพ่ือใหจ้ิตสงบเป็นสมาธิ เพ่ือระงบันิวรณ ์๕ 

ประการอนัจะบงัเกิดขึน้มากลุม้รุมจิตใจ ไม่ใหเ้กิดความสงบ

หรอืเป็นส่ิงท่ีกีดกนัคณุงามความดีไม่ใหเ้กิดขึน้ และเพ่ือใหเ้กิดมี

สติปัญญารูแ้จง้แทงตลอดในธรรมตามความเป็นจรงิ  

สว่นวิปัสสนากรรมฐานหรอืวิปัสสนาวิธีนัน้เป็นวิธีการ

ปฏิบติัดว้ยการใชค้วามคิด ผูท่ี้ปฏิบติัตามวิธีวิปัสสนาไมต่อ้ง

คอยเวลาใหจ้ติมนัสงบน่ิงเป็นสมาธิก่อน เพียงแตว่า่เราจะยก

เอาธรรมะอนัใด เรื่องธาต ุเรื่องขนัธ ์เรื่องอายตนะมาพิจารณา

ในแง่พระไตรลกัษณ ์คือพิจารณานอ้มเขา้ไปสูก่ฏของพระไตร

ลักษณคื์อ อนิจจัง ไม่เท่ียง ทุกขัง เป็นทกุข ์อนัตตา ไม่ใช่ตวั

ไม่ใช่ตน ใชค้วามคิดพิจารณาโดยความตัง้ใจ จนการพิจารณา
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เกิดความคลอ่งตวั จิตสามารถปฏิวติัตวัไปสูก่ารพิจารณาเอง

โดยอตัโนมติั แลว้สามารถยงัจิตใหเ้กิดมีวติก วิจาร ปีต ิสุข 

เอกัคคตา ขึน้มาได ้ 

บางทีเม่ือจิตสงบลงไปแลว้ก็น่ิง บางทีสงบลงไปแลว้ก็มี

ความคิด ถา้จติสงบน่ิงไมมี่ความคิดก็เรยีกวา่จิตสงบเป็นสมถะ 

ถา้จิตสงบลงไปแลว้มีความคิดพิจารณาคน้ควา้อยู่ไม่หยดุ 

เรยีกวา่จิตดาํเนินวิปัสสนา ทัง้สองอย่าง ทัง้สองวิธีเทา่ท่ีได้

ทดสอบดแูลว้ หรอืไดศ้กึษาถามจากครูบาอาจารยท์ัง้หลาย 

ท่านทัง้หลายเหลา่นัน้ก็ไดอ้ธิบายใหฟั้งวา่ ในบางครัง้เราตัง้ใจ

จะบรกิรรมภาวนาพทุโธ พทุโธ เพียงแตจ่ะใหจ้ติสงบน่ิงเป็น

สมาธิพอไดค้วามสบาย แตบ่างครัง้ทาํไปแลว้เม่ือจิตสงบน่ิงลง

ไป แทนท่ีมนัจะสงบน่ิงอยู่เฉยๆ สงบลงไปแลว้มนัก็เกิดความคิด 

คือการพิจารณาขึน้มาเองโดยอตัโนมติั บางครัง้จะตัง้ใจจะ

พิจารณาส่ิงโนน้ส่ิงนีใ้หจ้ิตมนัเกิดความคิดไม่หยดุ แตเ่ม่ือ

พิจารณาลงไปแลว้มนัเกิดความสงบน่ิงไม่มีความคิด ซึง่สดุแท้

แตจ่ิตมนัจะเป็นไปเองโดยอตัโนมติั  
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เพราะฉะนัน้ถา้เราจะชั่ง เป็นนกัสงัเกตในการภาวนา ใน

บางครัง้บางขณะเราภาวนาพทุโธๆ จะใหจ้ิตมนัสงบน่ิงพอสบาย 

แตเ่ม่ือสงบลงไปแลว้มนัไม่น่ิง มนัมีแตค่วามคิด บางครัง้

พิจารณาส่ิงโนน้ส่ิงนีจ้ะใหจ้ิตมนัดาํเนินไปสูก่ารพิจารณา 

เรยีกวา่เดินวิปัสสนากรรมฐาน เสรจ็แลว้มนัก็ไม่น่ิง พอสงบลง

ไปนิดหน่อยมีแตค่วามคิดไม่หยดุ ซึง่มนัจะมีอย่างนีอ้ยู่เสมอ 

เพราะฉะนัน้คาํวา่สมถะก็ดี วิปัสสนาก็ดี มนัเป็นแตเ่พียงช่ือ

วิธีการเทา่นัน้ ถา้หากเราทา่นทัง้หลายจะเป็นนกัปฏิบติั

กรรมฐานเพ่ือใหไ้ดผ้ลอย่างแทจ้รงิ ขอไดโ้ปรดอย่าไปติดวิธีการ 

ถา้เราไปติดวธีิการแลว้ เราจะไม่พบจดุจบ และเราจะไม่ยติุใน

การถกเถียงกนัเรื่องเก่ียวกบัการปฏิบติั  

บดันีจ้ะไดพ้ดูเฉพาะวิธีการทาํสมถะ แลว้มนัก็กลายเป็น

วิปัสสนาไปเองโดยอตัโนมติั มีแบบอย่างอนัหนึ่งซึง่เคยทดลอง

มา และเคยถามครูบาอาจารยม์า มีอยู่ครัง้หนึ่งตัง้ใจจะไปถาม

ปัญหากบัทา่นอาจารยเ์ทสก ์เพราะมีความสงสยัขอ้งใจอยู่กบั

ปัญหาท่ีวา่ สมาธิในฌาณ กบัสมาธิในอรยิมรรคมนัตา่งกนั
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อย่างไร พอไปถึงแลว้ก็ไปกราบทา่น พอกราบเสรจ็ทา่นบอกวา่ 

“เออ ดีแลว้ เจา้คณุมาก็ดีแลว้ จะพดูอะไรใหฟั้ง ผมพดูแลว้ไม่มี

ใครเช่ือผม”  

พอเสรจ็แลว้ทา่นก็พดูวา่ สมาธิในฌาณมนัเป็นสมาธิท่ีโง ่

มนัรูอ้ยู่ในส่ิงๆเดียว ความคิดสติปัญญามนัไม่เกิด เม่ือจติเขา้

ไปสูฌ่าณมนัมีแตส่งบน่ิง ไม่มีอาการแห่งความรูเ้กิดขึน้ เรยีกวา่

จิตอยู่ในฌาณสมาบติั แตส่มาธิในอรยิมรรคนัน้ มนัมีความสงบ

แลว้ประกอบดว้ยองคคื์อมีวิตก วิจาร ปีติ สขุ เอกคัคตา 

เช่นเดียวกบัสมาธิในฌาณ แตเ่ม่ือมนัมีสงบน่ิงลงไปแลว้ มนัมี

อาการแหง่ความรูผ้ดุขึน้เป็นระยะๆ หรอืติดตอ่กนัเป็นเรือ่งยืด

ยาว แตจิ่ตมนัอยู่ในลกัษณะแห่งความสงบ อนันีเ้รยีกวา่สมาธิ

ในอรยิมรรค  

ทีนีเ้ม่ือไปคน้ดตูาํรา ไปปรากฏอยู่ในคมัภีรพ์ระธรรมบท 

ท่านอธิบายถงึเรื่องของฌาณวา่มีอยู่สองอย่าง อย่างหนึ่ง

เรยีกวา่ อารัมมณูปนิชฌาณ อารมัมณปูนิชฌาณหมายถึงจิต

ท่ีดาํเนินเขา้ไปสูฌ่าณในขัน้สมาบติั โดยท่ีผูป้ฏิบติัอาศยัอารมณ์
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จิตอย่างใดอยา่งหนึง่ จะเป็นบรกิรรมภาวนาหรอืเพง่กสิณเป็น

ตน้ เม่ือบรกิรรมภาวนาหรอืเพง่กสิณ จิตไปติดอยู่กบับรกิรรม

ภาวนาหรอืดวงกสิณท่ีเพง่ แลว้ก็เกิดบรกิรรมนิมิตขึน้มา  

เม่ือจิตยดึเอาบรกิรรมนิมิตนัน้เป็นเครื่องหมาย เป็นเครือ่งรู ้

จิตบรกิรรมภาวนาอยู่เอง โดยท่ีผูภ้าวนาไมไ่ดต้ัง้ใจ เช่นจะ

ภาวนาพทุโธๆเป็นตน้ ในตอนแรกๆเราตัง้ใจภาวนาพทุโธ ตัง้ใจ

นกึพทุโธ ถา้เราไม่ตัง้ใจนกึ จติของเราไม่นกึพทุโธ แตเ่ม่ือเรา

ตัง้ใจนกึ จิตของเราจงึนกึพทุโธ แตห่นกัๆเขา้เราไม่ไดต้ัง้ใจแต่

จิตของเราจะนกึพทุโธอยู่ไมห่ยดุ และเราจะมีสติรูพ้รอ้มอยู่กบั

ขณะจิตท่ีกาํลงันกึพทุโธอยูน่ัน้ ในลกัษณะอย่างนีเ้รยีกวา่การ

ภาวนาไดว้ิตก วิจาร เม่ือจิตมีวิตก วิจาร จติก็มีความสงบ มี

ความดดูด่ืมในภาวนานัน้ เกิดปีติ เกิดความสขุ และสงบลงเป็น

หนึง่ซึง่เรยีกวา่เอกัคคตา  

ถา้หากวา่จิตมีวิตก วิจาร มีปีติ มีความสขุ และมีความเป็น

หนึง่อยูพ่รอ้ม เรยีกวา่จิตอยูใ่นฌาณที ่๑ ถา้หากวิตก วจิาร

หายไป ยงัเหลือแตปี่ติและความสขุ และความเป็นหนึง่ จิตอยู่
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ในฌาณที ่๒ ปีติหายไป เหลือแตส่ขุกบัเอกคัคตา จิตอยูใ่น

ฌาณ ๓ เม่ือสขุหายไป จิตยงัเหลือแตเ่อกคัคตากบัอเุบกขา จิต

อยู่ในฌาณ ๔ จิตอยู่ในฌาณ ๔ นีจ้ิตไปเพง่รูอ้ยูท่ี่อารมณอ์นั

เดียว ถา้จิตมีดวงกสิณเป็นเครื่องหมายก็เพง่รูอ้ยูท่ี่ดวงกสิณ ไม่

มีความรูส้กึ ไม่มีความนกึคิดอะไรเกิดขึน้ในขณะนัน้ จิตแน่น่ิง

อยู่กบัดวงกสิณนัน้ ถา้หากวา่จิตไม่มีดวงกสิณเป็นเครื่องหมาย 

จิตรูอ้ยู่ท่ีจิต ก็รูอ้ยู่ท่ีรูคื้อรูอ้ยู่ในจิต แตห่ากไม่มีความรูส้กึอนัอ่ืน

เกิดขึน้ แมแ้ตค่วามรูส้กึวา่มีกายก็หายไปหมดสิน้แลว้ มีแตจ่ิตท่ี

น่ิงสงบสวา่งอยู่เพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ ความรูใ้ดๆไม่เกิดขึน้ 

เอาแตแ่น่น่ิงอยู่ในจดุเดียว จติเอาจิตเป็นอารมณ ์เอาตวัรูเ้ป็น

อารมณ ์หรอืจติเอาดวงกสิณท่ีเพง่อยูน่ัน้เป็นอารมณ ์อนันี ้

เรยีกวา่ อารัมมณูปนิชฌาณ เป็นฌาณสมาบติั เป็นฌาณท่ี

ฤาษีชีไพรทัง้หลายเคา้บาํเพญ็กนัมา  

เม่ือจิตดาํเนินมาถงึขัน้ฌาณ ๔ ตอ่ไปก็กา้วหนา้ไปสู ่อา

กาส วิญญาณ อากิญจญัญายตนะ เนวะสญัญานาสญัญายต

นะ เป็นลาํดบัไป จะไม่ขอนาํมากลา่วในท่ีนีเ้พราะวา่ วิสยัหรอื
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ภมูิปัญญาของผูเ้ทศนก็์ยงัไม่ถึงขัน้นัน้ ดงัท่ีกลา่วมานีเ้ป็น

อารมัมณปูนิชฌาณ  

ทีนีล้กัษณะ ลักขณูปนิชฌาณ หมายถงึจิตท่ีมีความสงบ

ลงไปดว้ยวธีิการอย่างใดอยา่งหนึง่ จะเป็นบรกิรรมภาวนาก็ตาม

หรอืจิตผ่านการพิจารณาอะไรมาแลว้ก็ตาม ถา้หากวา่จิตดวงนี ้

ผ่านการพิจารณา จะพิจารณาเรื่องอะไรก็ได ้พิจารณาเรื่อง

กายคตาสต ิผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนือ้ เอ็น กระดูก เป็น

ตน้ ในเม่ือผูภ้าวนาตัง้ใจพิจารณาไปแลว้ จิตเกิดความสงบ มี

ความสงบลงไปนิดหนอ่ย แลว้ความรูส้กึท่ีจะคิดจะพิจารณานัน้

ไดห้ายไป แตจิ่ตยงัทาํหนา้ท่ีพิจารณาเองโดยอตัโนมติั หรอื

บางครัง้ตัง้ใจพิจารณาเรื่องของกายคตาสติอยู่ แตเ่ม่ือจิตสงบ

ลงไปแลว้ จิตไปพิจารณาอารมณอ่ื์น ซึง่ทอดทิง้อารมณเ์ดิมท่ี

พิจารณาอยูน่ัน้เสีย แลว้ก็ไปพิจารณาอารมณอ่ื์น เม่ือเป็น

เช่นนัน้ จิตก็พจิารณาอยู่ไมห่ยดุ  

ในบางครัง้เราอาจจะนกึวา่จติของเราเดินผิดทางไป เราจะ

ใหม้นัหยดุแตม่นัไม่ยอมหยดุ มนัพิจารณาของมนัอยู่อย่างนัน้ 
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ในเม่ือมีลกัษณะอย่างนีเ้กิดขึน้ สาํนกัภาวนาทา่นใดพงึเขา้ใจ

เถอะวา่ จิตของทา่นกาํลงัไดว้ิตก วิจาร เก่ียวกบัเรื่องการ

พิจารณา เม่ือจิตมีการพิจารณาไปเองโดยอตัโนมติั มีสติรูพ้รอ้ม

อยู่กบัส่ิงท่ีพิจารณาในปัจจบุนั ปีติและความสขุย่อมบงัเกิดขึน้ 

แลว้ความสงบจิตอนัเรยีกวา่ เอกคัคตา ย่อมบงัเกิดขึน้ จติยงั

พิจารณาอยู่และพรอ้มๆกนันัน้ จิตรูอ้ยู่กบัเรื่องพิจารณา ปีติก็

บงัเกิดขึน้ ความสขุก็บงัเกิดขึน้ และความสงบจิตก็บงัเกิดขึน้  

แตค่วามสงบจิตในขัน้พิจารณานีไ้ม่ใช่วา่จติสงบจาก

อารมณห์รอืตดัขาดจากความคิด ความคิดอา่นยงัมีอยูเ่ป็นปกติ 

แตจ่ิตอยู่ในลกัษณะแหง่การคิดเอง พิจารณาเอง มีสติรูพ้รอ้ม

อยู่เอง แลว้ก็มีปีติ มีความสขุ มีความสงบ คือมีความสงบอยู่กบั

เรื่องท่ีกาํลงัปฏิบติัอยู่ พิจารณาอยู่นัน้ อนันีเ้รยีกวา่จิตไดว้ิตก 

วิจาร ปีติ สขุ เอกคัคตา จิตเดินอยู่ในฌาณท่ี ๑  

ถา้หากวา่จิตหยดุพิจารณาแลว้ บางครัง้อาจจะถีบตวัขึน้ไป

ลอยเดน่อยู่เหนือส่ิงใดๆ แลว้ก็มองลงมาด ูมองเห็นรา่งกาย

ตวัเองบา้ง มองเหน็ทกุส่ิงทกุอย่างบา้ง อยู่ในแง่แหง่ความ
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เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบางครัง้อาจจะมองเหน็

รา่งกายของตวัเองน่ีนอนตายอยู่แลว้ก็ขึน้อืดเน่าเป่ือยผพุงั

สลายตวัไปโดยไม่มีอะไรเหลือ แตจ่ิตดวงนีไ้ปสงบน่ิงลอยเดน่

สวา่งไสวอยู่ แลว้ก็ยงัมีอารมณส่ิ์งรูป้รากฏอยู่ตลอดกาล 

อารมณส่ิ์งรูน้ัน้ปรากฏขึน้มา จิตก็เพง่ดอูยู่โดยอตัโนมติั แตรู่อ้ยู่

เฉยๆ แมว้า่ส่ิงรูน้ัน้จะมีอนัเปล่ียนแปลงอยา่งไร จิตก็ไม่ไหวติง 

เช่น มองเห็นความตาย ในเม่ือตายแลว้รา่งกายแสดงความเน่า

เป่ือย จิตก็รูอ้ยู่เฉยๆ แมม้องเหน็นํา้ รา่งกายขึน้อืดเน่าเป่ือยผพุงั

ไป ก็รูเ้ฉยอยู่ มองเหน็ทกุส่ิงทกุอยา่งสลายตวัไป แมแ้ตโ่ครง

กระดกูก็ย่อยยบัผพุงัไปหมด ไม่มีอะไรเหลือ จิตก็รูเ้ฉยอยู่ รู ้

อย่างไม่มีสมมติุบญัญติั รูอ้ย่างไมท่กัทว้งอะไร คือรูว้า่ตาย ก็

รูอ้ยู่เฉยๆ พอเหน็รา่งกายตาย กายตายแลว้ จิตก็ไมว่า่ มนัรูอ้ยู่

เฉยๆ กายเนา่แลว้ จติมนัก็ไม่วา่ มนัรูอ้ยูเ่ฉยๆ กายสลายตวัไป

แลว้ มนัก็ไม่วา่ มนัรูอ้ยู่เฉยๆ เม่ือทกุส่ิงทกุอย่างหายไปหมดแลว้ 

มีแตค่วามวา่ง มนัก็ไม่วา่ หายไปหมดแลว้ยงัมีแตค่วามวา่ง  
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หรอืบางทีมนัอาจจะมองเหน็ทกุส่ิงทกุอยา่ง มองเห็นกลุม่

ควนักลุม่หมอกอะไรอนัละเอียด ซึง่บางทีถา้ผูแ้ก่วทิยาศาสตร์

หน่อยก็จะใชน้กึวา่ออ้น่ีคืออณ ูปรมาณอูะไรตา่งๆ ตามหลกั

วิทยาศาสตรท่ี์ทา่นเรยีนมา ซึง่สดุแทแ้ตจ่ติของท่านผูใ้ดจะ

ปฏิวติัไปในทางไหน ในเม่ือจิตเป็นสมาธิอย่างดี จิตเป็นอตัโนมติั 

จิตสามารถปฏิวติัตวัไปเองไปสูภ่มูิรูน้ัน้ๆ ผูท่ี้เรยีนมาทางคมัภีร ์

ธรรมะ มนัก็วิ่งไปคน้ควา้อยูใ่นคมัภีรธ์รรมะ ไปรูอ้ยู่ในคมัภีร ์

ธรรมะ ผูเ้รยีนรูท้างวิทยาศาสตรม์นัก็ไปรูท้างวทิยาศาสตร ์

เรยีนรูม้าศาสตรไ์หนมนัก็เอาส่ิงนัน้มาเป็นอารมณจ์ิต  

ทีนีใ้นเม่ือมนัเป๋ ออกไปรูใ้นส่ิงอ่ืนนอกจากคมัภีรธ์รรมะ มนั

จะไม่ผิดทางไปหรอื ขอยืนยนัวา่ไม่มีทางผิด เพราะส่ิงใดท่ีเรา

สามารถรูด้ว้ยจิต ส่ิงนัน้คือธรรมะ ตา ห ูจมกู ลิน้ กายและใจ 

เป็นธรรมะเรยีกวา่อายตนะภายใน รูป เสียง กล่ิน รส สมัผสั 

ธรรมารมณ ์ก็เป็นธรรมะ เป็นอายตนะภายนอก มาติดตอ่กบั

ตา ห ูจมกู ลิน้ กายกบัใจ รูปเป็นวิสยัของตา เสียงเป็นวิสยัของห ู

กล่ินเป็นวิสยัของจมกู รสเป็นวิสยัของลิน้ สมัผสัเป็นวิสยัของ
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กาย ความรูส้กึนกึคิดซึง่เรยีกวา่ธรรมารมณเ์ป็นวิสยัของจิต ส่ิง

ใดท่ีสามารถรูด้ว้ยจิต ส่ิงนัน้คือธรรมารมณ ์ 

วิทยาศาสตรท่ี์ทา่นเรยีนมาก็เป็นธรรมารมณ ์หรอืศาสตร์

อ่ืนๆท่ีทา่นเรยีนวา่ก็เป็นธรรมารมณ ์เม่ือจติของท่านไปเอาส่ิง

นัน้ๆมาพิจารณา มาเป็นอารมณส่ิ์งรู ้เม่ือจิตมีส่ิงรู ้สติมีส่ิงระลกึ 

แลว้ก็รูอ้ยู่กบัส่ิงนัน้ๆ นกัภาวนาสามารถท่ีจะรูค้วามเปลียน

แปลงของส่ิงนัน้ๆ คือส่ิงท่ีเป็นอารมณจ์ิตนัน้เอง ในเม่ือรูค้วาม

เปล่ียนแปลงของส่ิงนัน้ จิตก็รูพ้ระไตรลักษณ ์ความ

เปล่ียนแปลงคืออนิจจงั ความรูท่ี้ผดุขึน้อยู่ในจิตมนัทนอยู่ไม่ได้

คือทกุขงั ความรูท่ี้เกิดขึน้นัน้ มนัไม่ดาํรงอยู่ตลอดกาล มนัไม่

เป็นตวัของตวั เกิดขึน้แลว้ ตัง้อยู่ ดบัไป เกิดขึน้แลว้ ตัง้อยู่ ดบัไป 

ความเป็นจรงิของสภาวะธรรม มนัก็มีกนัอยู่เพียงแคนี่ ้ 

ในเม่ือจิตมีส่ิงรู ้สติมีส่ิงระลกึ โดยธรรมชาติของจิตเม่ือเป็น

เช่นนัน้ย่อมมีความสงบ เม่ือจิตมีความสงบเรยีกวา่สมาธิ สมาธิ

ท่ีไม่มีส่ิงรู ้จิตรูอ้ยู่เพียงส่ิงเดียว รูอ้ยู่ในจดุเดียวเป็นสมาธิใน

ฌาณ ในฌาณสมาบติั สมาธิท่ีจิตสงบลงไปแลว้ยงัมีส่ิงรู ้สติมี
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ส่ิงระลกึซึง่มนัจะเป็นไปเองโดยอตัโนมติั อารมณส่ิ์งรูข้องจิตนัน้

มีอยู่ตลอดกาล จิตก็สกัแตว่า่รู ้รูแ้ลว้ก็ปลอ่ยวางไป อนันีเ้รยีกวา่ 

ลักขณูปนิชฌาณ เป็นฌาณในอรยิมรรค เป็นสมาธิใน

อรยิมรรค  

ทีนีนิ้โรธะคือความดบั ทกุข ์สมทุยั นิโรธ มรรค ในเม่ือจิต

ของเราสามารถกาํหนดหมายรูค้วามไม่เท่ียง เป็นทกุข ์เป็น

อนตัตาของสภาวะท่ีเกิดดบัภายในจิต ในเม่ือรูช้ดัเจนแลว้ ก็รู ้

พระไตรลกัษณ ์คือรู ้อนิจจงั ทกุขงั อนตัตานั่นเอง ถา้จิตดวงนีรู้ ้

แจง้เหน็จรงิในพระไตรลกัษณแ์ละยอมรบัสภาพความเป็นจรงิ

จากท่ีรู ้ย่อมมีสติสมัปะชญัญะ รูพ้รอ้มอยูท่ี่จิต จิตกลายเป็นตวั

ปกติ จิตท่ีเป็นตวัปกติปรากฏเดน่ชดัอยู่นั่นคือ สีเล นะ สุคะตงิ 

ยันต ิเม่ือจิตมีความเป็นปกติและก็มีคติอนัดี คือมีทางไปดี 

เรยีกวา่สคุติ สีเล นะ โภคะสัมปะทา ถงึพรอ้มดว้ยโภคสมบติั

ก็เพราะศีล โภคสมบติัหมายถึงอรยิทรพัย ์ทรพัยภ์ายใจ สีเล 

นะ นิพพุตงิ ยันต ิจะถึงความดบัสนิทก็ดว้ยอาํนาจแห่งศีล 
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เม่ือจิตมีความดบั มีแตค่วามเป็นปกติปรากฏเดน่ชดัอยู่ นิโรธะ

คือความดบัก็ปรากฏขึน้  

ทีนีนิ้โรธะความดบั อย่าพงึเขา้ใจวา่จิตไมมี่ความคิด มนัดบั

ทัง้ๆท่ีจิตมีความคิดอา่นอยู่ ดบัทัง้ๆท่ีจิตยงัพิจารณาอยู่ คาํวา่นิ

โรธะคือความดบัน่ี ไม่ใช่ดบัอารมณ ์นกัปฏิบติัทัง้หลายอย่าพงึ

เขา้ใจผิด ดบัความเปล่ียนแปลงของจิต จติมีความเปล่ียนแปลง

อย่างไร จิตมีความเปล่ียนแปลงอยู่ตรงจดุท่ีวา่อะไรเกิดขึน้แลว้

จิตยดึ พอยดึป๊ับก็เกิดความยินดี เกิดความยนิรา้ย ในเม่ือจิต

เป็นปกติ จิตตัง้เดน่อยู ่จิตยอ่มมีศีล จิตยอ่มมีสจัจะ คือความ

จรงิใจปรากฏขึน้เองโดยอตัโนมติั เม่ือเป็นเช่นนัน้ จิตมีสติรู ้

พรอ้มอยู่ท่ีจิตทกุขณะจิต มนัก็เป็น สัมมาปณิธิตัง จติตัง เป็น

จิตท่ีตัง้ไวช้อบแลว้ คือตัง้อยูใ่นทา่มกลางเรยีกวา่

มัชฌิมาปฏปิทา  

เม่ือจิตมีมชัฌิมาปฏิปทา มีตวัปกติเดน่ชดัอยู่มนัก็คลา้ยๆ

กบัวา่ หคูอยสดบัตรบัฟังเหตกุารณอ์นัใดอนัหนึ่งซึง่จะเกิดดบั

ภายในจิตนัน้ เม่ืออะไรเกิดขึน้มาป๊ับ จิตก็รู ้อะไรเกิดขึน้มาป๊ับ รู ้
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อะไรดบัไปก็รู ้อะไรเกิดก็รู ้อะไรดบัก็รู ้อะไรเลา่เกิด อะไรเลา่ดบั 

ก็ความคิดนั่นเอง มนัเกิดมนัดบั แตค่วามรูส้กึยินดี ความรูส้กึยิน

รา้ย มนัไม่มีปรากฏ ความเกิดดบัของอารมณอ์นันัน้มนัมี

สืบเน่ืองกนัอยูต่ลอดกาล ไมรู่จ้กัจบ ไม่รูจ้กัสิน้ แตจ่ิตมนัก็ดบั

ความยนิดี ดบัความยนิรา้ย เม่ือจิตมองดคูวามเกิดดบัของ

อารมณจ์ิต จติก็รูอ้นิจจัง ทุกขัง อนัตตา  

ทีนีถ้า้หากวา่จิตเป็นปกติอยู่ตลอดกาล จติตวันัน้เป็นตวั

ปกติ เป็นนิโรธะ ถา้หากวา่สติออ่นในช่วงใด ถกูอวิชชาครอบงาํ

เพียงนิดหนึง่ พอมีส่ิงจะเกิดขึน้มาป๊ับ จิตยดึ ยดึแลว้เกิดความ

ยินดี ความยินดีมีแนวโนม้ใหเ้กิดกามตัณหา พอส่ิงใดเกิดขึน้มา

ป๊ับ เกิดความไม่พอใจยินรา้ยขึน้มา ความยินรา้ยมีแนวโนม้ให้

เกิดวิภวตัณหา ถา้หากวา่ไม่ยดึอยู่กบัความยนิดีและความยิน

รา้ย กลายเป็นภวตัณหา นกัภาวนาท่ีมีสติสมัปะชญัญะ จิต

เป็นตวัศีล เป็นตวัปกติ ย่อมสามารถมองดอูารมณจ์ิตในแง่แหง่

พระไตรลกัษณ ์อนิจจัง ทกุขัง อนัตตาไดเ้ดน่ชดั  
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เม่ือจิตไปเกาะเก่ียวกบัส่ิงใดๆ เกิดความยินดีเกิดความยิน

รา้ย ย่อมเหน็ตวัสมุทยั คือตวัตณัหากาํลงัจะบงัเกิดขึน้มาเลน่

งาน เม่ือจิตเกิดความยนิดี เกิดความยนิรา้ยก็เกิดสขุเกิดทกุข์

สลบักนัไป เม่ือสติสมัปะชญัญะดีเดน่ขึน้ มีพลงังานขึน้เม่ือไหร ่

ผูภ้าวนาสามารถจะมองเหน็ทุกขอริยสัจท่ีพระพทุธเจา้ตรสัรู ้

มองเหน็สขุเหน็ทกุขท่ี์เกิดดบัอยู่ภายในจติ ก็จะรูไ้ดท้นัทีวา่น่ีคือ

ทกุขอรยิสจัท่ีพระผูมี้พระภาคเจา้ตรสัรู ้ 

ในเม่ือจิตมารูจ้รงิเหน็แจง้อย่างนี ้เม่ือรูจ้รงิเหน็แจง้ขึน้มา

เม่ือไหร ่ก็จะรูว้า่นอกจากทกุขไ์ม่มีอะไรเกิด นอกจากทกุขไ์ม่มี

อะไรดบั เม่ือจิตมองเหน็สภาวะธรรมท่ีละเอียดสขุมุยิ่งขึน้ไป ก็

จะมองเห็นเพียงแคว่า่ ย ํก�ิจฺ ิสมุทยธมฺม ํสพพฺนฺต ํนิโรธธมฺ

มนฺต ิส่ิงใดส่ิงหนึง่เกิดขึน้เป็นธรรมดา ส่ิงนัน้มีความดบัไปเป็น

ธรรมดา ก็เป็นอนัวา่ไดด้วงตาเหน็ธรรม ตามนยัแหง่ธัมมจัก

กัปปวัตตนสูตรท่ีวา่ ท่านอญัญาโกณฑญัญะฟังพระธรรม

เทศนาเรื่องธมัมจกักปัปวตัตนสตูรจบลง ไดด้วงตาเห็นธรรมวา่ 
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ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดขึน้เป็นธรรมดา ส่ิงนัน้มีความดบัไปเป็น

ธรรมดา มนัก็จบกนัเพียงแคน่ัน้  

การรูธ้รรมเหน็ธรรมสว่นละเอียดมีแต ่ย ํกญิิจ ิสมุทยธมฺม ํ

เท่านัน้ ซึง่ทา่นอาจารยม์หาบวัทา่นเคยเทศนว์า่ สภาวะธรรม

ทัง้หลายในเม่ือพิจารณาไปถึงขัน้ละเอียดแลว้มนัไม่มีอะไร มีแต่

ความหยมุหยมิๆๆอยู่เท่านัน้ หยมุหยิมๆของทา่นอาจารยม์หา

บวันั่นแหละเรยีกวา่  ย ํกิ�จฺ ิสมุทยธมฺม ํสพพฺนฺต ํนิโรธธมฺ

มนฺต ิส่ิงใดส่ิงหนึง่เกิดขึน้เป็นธรรมดา ส่ิงนัน้ดบัไปเป็นธรรมดา  

ฐีตภิตัูงของพระอาจารยใ์หญ่มั่น ท่ีทา่นเทศนไ์วใ้นมตุโตทยั 

มนัก็ไดแ้ก่ลกัษณะของจิตท่ีไปตัง้เดน่เป็นอิสระอยู่ เรยีกวา่จิต

เป็นเขา้ในลกัษณะท่ีเรยีกวา่ อตตฺทปีา มีตนเป็นเกาะ อตตฺ

สรณา มีตนเป็นท่ีพึ่ง อตตฺา ห ิอตตฺโน นาโถ มีตนเป็นท่ีพึ่ง

ของตน แมจ้ิตดวงนีจ้ะดาํรงอยู่ในทา่มกลางแหง่ส่ิงแวดลอ้ม

ทัง้หลายก็ยงัปรากฏเดน่อยูไ่ม่ไหวติง มีแตค่วามเป็นปกติ

ปรากฏเดน่ชดัอยู่ตลอดเวลา ส่ิงท่ีวนเวยีนอยู่รอบๆจิต ซึง่เป็นไป

ตามครรลองของสภาวธรรม ท่ีมนัเป็นไปในลกัษณะแหง่ความ
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ไม่เท่ียง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา ปรากฏอยู่ตลอดกาล อนันัน้คือ ภู

ตัง จิตตัง้เดน่อยู่เป็นอิสระ เป็น ฐีต ิส่ิงท่ีเป็นอารมณข์องจิตผ่าน

เขา้มาแลว้ก็ผ่านไป ผ่านเขา้มาแลว้ก็ผ่านไป ไม่รูจ้กัหยดุยัง้ อนั

นัน้เป็น ภตูงั ตามความหมายของ ฐีติภตูงั ของพระอาจารยม์ั่น  

เพราะฉะนัน้การภาวนาน่ีทา่นอาจารยเ์สารท์า่นวา่ จิตของ

ขา้มนัไม่สงบ มีแตค่วามคิด ทา่นอาจารยฝ้ั์นบอกวา่ อยา่

ปลอ่ยใหจ้ิตมนัวา่ง ใหจ้ิตมีอารมณส่ิ์งรูอ้ยู่ตลอดเวลา แลว้ก็ใหมี้

สติรูอ้ยู่กบัส่ิงรูใ้นปัจจบุนั การภาวนาดว้ยบรกิรรมพทุโธก็ดี การ

ภาวนาดว้ยการพิจารณาธรรมะอนัใดอนัหนึ่งเป็นอารมณก็์ดี 

เป็นอบุายวิธีฝึกหดัจิตใหมี้ความคิด  

แตใ่นตอนตน้ๆ เรามุ่งทาํจิตใหมี้ความสงบน่ิงเป็นสมาธิ

ก่อนไดเ้ป็นดี ในขณะท่ีท่านอาจจะนั่งบรกิรรมภาวนาอยูเ่ช่น 

ภาวนาพทุโธๆๆเป็นตน้ ถา้จติของทา่นอยูก่บัพทุโธตลอดไป 

ปลอ่ยใหม้นัอยู่ไป ถา้มนัภาวนาพทุโธๆๆของมนัไมห่ยดุ เราจะ

ใหม้นัหยดุ มนัไม่ยอมหยดุ ก็ปลอ่ยใหม้นัคิดไป พทุโธของมนัไป

เรื่อย อยา่ไปหา้มมนั หนา้ท่ีเป็นแตเ่พียงประคองมนัไป รูม้นัไป
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เท่านัน้ มนัจะหยดุใหเ้ป็นเรือ่งของจิต ไมห่ยดุใหเ้ป็นเรือ่งของ

จิต  

แตใ่นบางครัง้เราภาวนาพทุโธๆไปซกัพกัหนึ่ง จิตมนัหยดุ 

หยดุน่ิงวา่ง บางทีมนัไมว่า่ง พอหยดุส่ิงนีป๊ั้บ มนัไปคิดส่ิงอ่ืน ก็

ลองปลอ่ยใหม้นัคิดไป อย่าเอาแตด่งึมนักลบัมาหาพทุโธเพียง

อย่างเดียว เม่ือมนัจะอยูก่บัพทุโธก็ใหม้นัอยู่ไป เม่ือมนัจะไปคิด

ส่ิงอ่ืนหลงัจากท่ีเรานกึพทุโธแลว้ มนัปลอ่ยวางพทุโธก็ใหม้นัคิด

ไป เพราะพทุโธก็เป็นความคิด ส่ิงท่ีมนัคิดมาเองก็เป็นความคิด 

เราขณะท่ีเราภาวนาพทุโธอยู่ เราหาพทุโธมาปอ้นใหจ้ิต แลว้ก็มี

สติควบคมุจิตใหม้นันกึอยู่ท่ีพทุโธ เราทาํงานสองอย่างพรอ้มกนั

ไป แตถ่า้หากจิตนกึอยา่งอ่ืนขึน้มา ไม่ใช่เรือ่งของพทุโธ แตม่นั

นกึของมนัขึน้มาเอง เราเพียงทาํสติตามรูม้นัไปเรื่อยๆ แลว้ใน

ท่ีสดุเอาความคิดอนันัน้มาเป็นอารมณจ์ิต มีสติรูอ้ยู่กบัส่ิงนัน้  

ถา้หากวา่เรากาํหนดทาํสติรูเ้ม่ือไหร ่ความคิดมนัหยดุ จิต

เกิดความวา่ง ดท่ีูความวา่ง เม่ือคิดดท่ีูความคิดวา่ง ดท่ีูความ

วา่ง ไลก่นัไปอย่างนี ้จนกระทั่งจิตมนัคิดไม่หยดุ ก็ตามรูม้นัอยู่
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อย่างนัน้ ไม่หยดุอย่างเช่นเดียวกนั บางทีมนัคิดไป คิดไป คิดไป 

ตวัคิดมนัก็คิดเรื่อยของมนัไป ตวัตามรูม้นัก็รูข้องมนัเรื่อยไป 

และพรอ้มๆกนันัน้ มนัก็จะเกิดปีติ เกิดความสขุ เกิดลกัษณะ

แห่งความสงบเยือกเยน็ในทา่มกลางแหง่ความคิด อนันีเ้รยีกวา่

จิตเดินอยู่ในขัน้แห่งปฐมฌาณ คือมนัคิดไม่หยดุ ความคิดไม่

หยดุเป็นวิตก ความรูพ้รอ้มอยู่เป็นวิจาร ปีติและความสขุ ความ

สงบเกิดขึน้ ก็เป็นปีติ สขุ เอกคัคตา ตามองคฌ์าณท่ี ๑ บรกิรรม

ภาวนาพทุโธๆ ถา้จิตบรกิรรมภาวนาพทุโธไม่หยดุ แลว้ก็มีปีติ มี

ความสขุ มีความเป็นหนึ่ง ก็จิตอยู่ในฌาณท่ี ๑ ดว้ยบรกิรรม

ภาวนา แตถ่า้การพิจารณาแลว้ จิตพิจารณาไม่หยดุ คิดไม่หยดุ 

แตเ่กิดวิตก วจิาร ปีติ สขุ เอกคัคตา จิตก็อยู่ในฌาณท่ี ๑ ในขัน้

ดาํเนินการแหง่การพิจารณา เรยีกวา่เดินวปัิสสนากรรมฐาน  

และอีกอย่างหนึ่งปัญหาท่ีมีผูน้าํไปถามอยู่บอ่ยๆ บางทา่น

บอกวา่ พอกาํหนดบรกิรรมภาวนาลงไปแลว้ในตอนตน้ๆ จิต

สงบเยือกเย็นดี สวา่งไสว บางทีก็ตวัหายไปหมด ยงัเหลือแตจ่ิต

ดวงเดียว ทีนีภ้ายหลงัมาเม่ือทาํบอ่ยๆเขา้ พอกาํหนดจติพทุโธๆ 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 24 
 

เพียงสองสามคาํจิตก็สงบน่ิง พอสงบน่ิงนิดนงึก็ถอนขึน้มา พอ

ถอนขึน้มาแลว้ทีนีมี้แตค่วามคิดไม่หยดุ จะบงัคบัใหม้นัหยดุ จะ

ข่มใหม้นัหยดุมนัไม่ยอมหยดุ ถา้ยิ่งข่ม ยิ่งบงัคบั มนัก็ทาํใหเ้กิด

ปวดศีรษะขึน้มา มนัเส่ือมหรอืมนัเป็นอย่างไร  

อนันีมี้ผูน้าํไปถามบอ่ยๆ อนันัน้จิตของท่านเม่ือผ่านความ

สงบเป็นสมาธิบอ่ยๆเขา้ สมาธิเน่ีย ซึง่มนัเกิดจากศีลเป็น

หลกัประกนัความปลอดภยั สมาธิท่ีมีศีลเป็นเครื่องอบรม เป็น

เครื่องประกนัความปลอดภยั สมาธิเกิดขึน้เป็นสมัมาสมาธิ เม่ือ

จิตเป็นสมัมาสมาธิ ปัญญาเกิดขึน้ ปัญญาก็คือความคิด 

ความคิดนั่นแหละคือปัญญา ทีนีเ้ม่ือปัญญามนัเกิดขึน้แลว้เรามี

สติรูท้นั ก็เป็นปัญญา ถา้มีสติรูไ้ม่ทนัก็เป็นความฟุ้งซา่น 

เพราะฉะนัน้เราจงึมีหลกัและวิธีการท่ีพงึจะปฏิบติัเก่ียวกบัเรื่อง

นี ้เม่ือจิตสงบน่ิงอยู ่ก็ปลอ่ยใหน่ิ้งไป เม่ือจติเกิดความคิด ปลอ่ย

ใหคิ้ดไป แตฝึ่กทาํสติตามรู ้อย่าไปเอาแตค่วามสงบน่ิงอย่าง

เดียว  
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จิตท่ีสงบแตย่งัมีความคิดน่ียงัมี ถา้จิตสงบน่ิงไม่มีความคิด 

เรยีกวา่จิตสงบในฌาณ เรยีกวา่สมาธิในฌาณ ถา้จิตสงบน่ิง

แลว้ ยงัมีความคิดอยู่ไม่หยดุ ฟุ้งๆๆขึน้นมา ซึง่เรยีกวา่ธรรมะมนั

ผดุขึน้ อนันีเ้รยีกวา่สมาธิในอริยมรรค ทีนีใ้นเม่ือเป็นเช่นนัน้

มนัจะสงบไดอ้ย่างไร  

จรงิอยู่ความคิดมนัคิดอยู่ มนัไม่สงบ แตม่นัจะสงบจาก

ความยนิดี สงบความยนิรา้ย ความคิดท่ีคิดไม่หยดุ ถา้ทา่น

ปลอ่ยใหม้นัคิดไป ทาํสติตามรู ้หนึ่ง ทา่นจะไดส้ติสมัปะชญัญะ 

เพราะจิตท่านมีส่ิงรู ้สติมีส่ิงระลกึ ประการท่ีสอง ความคิดมนัจะ

ช่วยผ่อนคลายความตงึเครยีดในจิต ประการท่ีสาม ความคิด

เป็นเครื่องหมายใหรู้ว้า่อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ประการท่ีส่ี ขณะ

ใดจิตของท่านมีสติออ่น ถกูอวิชชาครอบ มนัจะยดึ ยดึส่ิงท่ีคิด

นัน้แลว้เกิดความยนิดียินรา้ย ทา่นมีสติทา่นจะมองเหน็ตวักิเลส 

ท่านก็จะมองเห็นไดว้า่น่ีคือทกุขท่ี์พระพทุธเจา้ตรสัรู ้เม่ือท่านดู

เรือ่ยไป มีสติปัญญาแก่กลา้ ท่านจะรูว้า่ นอกจากทกุขไ์ม่มีอะไร
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เกิด นอกจากทกุขไ์ม่อะไรดบั จิตท่ีมีสติปัญญาก็กาํหนดรูท้กุข์

ตลอดไป  

ขณะใดจิตท่ีรูอ้ยู่ภายในจิต จิตดวงนีรู้ภ้ายใน มนัเป็นมรรค 

แตถ่า้มนัสง่ออกไปรูข้า้งนอก มนัก็เป็นสมุทยั ขณะใดท่ีจิตสงบ

สวา่งลงไปแลว้ ไปเหน็ภาพนิมิตตา่งๆ นั่นมนัรูน้อก รูน้อกแลว้

มนัก็เกิดสมทุยั ไปเกิดความยินดียนิรา้ยกบัส่ิงท่ีรู ้นอกจากจะ

ยินดียนิรา้ยแลว้ยงัไปยดึวา่เป็นของดีวิเศษ เชน่อย่างนกัปฏิบติั

ไปเท่ียวอวดกนั บางทีหลวงพอ่มีคนไปเย่ียมก็ไปนั่งกาํหนดจิต

มาตรวจดภูมูจิิตภมูิใจหลวงพอ่ พอลืมตาขึน้ "อืม วนันีห้ลวงพอ่

จิตใจมวัหมอง มีอะไรมากระทบ" หลวงพอ่ก็ทกัวา่ "เออ คณุเอย้ 

คณุจะมาเท่ียวเช็คจิตเช็คใจฉนัทาํไม๊ ทาํไมไม่ดจูิตใจตวัเองวา่

มนัทกุขแ์คไ่หน เป็นหนีเ้คา้ตัง้สองสามแสน เม่ือไหรจ่ะหาเงนิใช้

ใหม้นัพน้ทกุขซ์ะที" ก็เลยไปจีถ้กูจดุเขา้ เคา้เลยยอมเป็นศิษย ์ 

น่ีคือคน คือความรูน้อก ถา้รูน้อกแลว้มนัไปเท่ียววิจารณค์น

โนน้ วิจารณค์นนี ้ไปตาํหนิคนโนน้ ไปตาํหนิคนนี ้ในท่ีสดุก็ไป

ตาํหนิลทัธิการปฏิบติัของคนอ่ืนเขา เม่ือเขาไม่ปฏิบติัเหมือน
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อย่างเราวา่เขาปฏิบติัผิด ถา้ใครปฏิบติัเหมือนอย่างเราก็จงึ

เรยีกวา่ปฏิบติัถกู อารมณข์องการปฏิบติักรรมฐานน่ีใหมี้แตใ่น

เฉพาะคมัภีรเ์ท่านัน้  

แมว้า่ใครจะไม่นกึถึงอะไร เป็นแตเ่พียงพยายามทาํจิตทาํใจ

ใหม้นัรูอ้ยูก่บัการยืน เดิน นั่ง นอน รบัทาน ด่ืม ทาํ พดู คิด ทกุ

ขณะจิต ทกุลมหายใจ เพียงแคนี่ก็้เป็นการปฏิบติักรรมฐานแลว้ 

หรอืถา้ใครไม่ทาํอยา่งนัน้ มานั่งหลบัตากาํหนดดอูารมณจ์ิตของ

ตวัเองอยู ่ไม่ตอ้งนกึคิดอะไร อะไรเกิดขึน้มารู ้อะไรเกิดขึน้มารู ้

แคนี่ก็้เป็นการปฏิบติักรรมฐาน ทีนีบ้างทา่นมานกึวา่ การทาํสติรู ้

การยืน เดิน นั่ง นอน รบัทาน ด่ืม ทาํ พดู คิด แลว้มนัเกิด

อารมณก์รรมฐานขึน้มา แลว้เป็นการปฏิบติักรรมฐาน มนัจะไม่

ง่ายเกินไปหรอื โถ! ใครวา่มนังา่ย นั่งบรกิรรมภาวนาหลบัตาอยู่

ยงังา่ยกวา่ ใครท่ีสามารถทาํสติตามรูก้ารยืน เดิน นั่ง นอน รบั

ทาน ด่ืม ทาํ พดู คิด ไดท้กุขณะจิตทกุลมหายใจน่ีเป็นดีวิเศษ

ท่ีสดุเก่ียวกบัการปฏิบติั  
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การปฏิบติัประเภทนีจ้ะไม่เลือกกาล ไมเ่ลือกเวลา ไม่เลือก

สถานท่ี และไม่เก่ียงวา่เราไม่มีเวลาปฏิบติั เป็นการฝึกทาํสติ

ตามรู ้รูส่ิ้งท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนัเก่ียวกบัเรื่องกายเรื่องจิตของเรา 

ยืน เดิน นั่ง นอน รบัทาน ด่ืม ทาํ พดู เป็นเรื่องของกาย คิดเป็น

เรื่องของจิต กายจะเคล่ือนไหวไปมาอย่างไร จิตจะคิดอะไร มีสติ

รูอ้ยู่ทกุอิรยิาบถ ตวัสติท่ีรูน้ั่นแหละ ตวัรูน้ั่นแหละ ตวัตามรูน้ั่น

แหละกาํหนดดใูหดี้ ตวัรูน้ั่นแหละตวัพทุโธ พทุโธท่ีทา่นนกึในใจ 

ท่ีบรกิรรมภาวนาพทุโธนั่นมนัเป็นแตเ่พียงคาํพดู แตเ่ม่ือจิตรู ้

รูส้กึสาํนกึผิดชอบชั่วดีและตามรูเ้รื่องของกาย เรื่องของจิตของ

ตวัเองอยูท่กุขณะจิต ทกุลมหายใจ นั่นแหละคือตวัพทุโธอย่าง

แทจ้รงิ  

เม่ือเรามีสติรูอ้ยู่กบัตวัของเราเอง อยู่กบัจติของเราเอง เราก็

รูค้วามจรงิของกาย รูค้วามจรงิของจิต และก็รูค้วามประพฤติ

ของตวัเองวา่อะไรขาดตกบกพรอ่ง เราจะไดเ้พิ่มเติมใหพ้อดี 

อะไรมนัเกินก็จะไดต้ดัทอนลงใหพ้อดิบพอดี อยู่ในลกัษณะแห่ง

ความเป็นกลาง เม่ือเราฝึกจติกบัอิรยิาบถดงัท่ีกลา่ว สติสมัปะ
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ชญัญะดีพรอ้ม จิตก็มีสติประคบัประคองรูอ้ยู่ท่ีจิตอยู่ตลอดเวลา 

เป็นสติวนิโย หนกัเขา้จิตก็กลายเป็นตวัปกติ กลายเป็นศีล มีศีล 

มีสัจจ ์มีสุตะ มีปัญญา มจีาคะ (อริยวฑัฒ ิ๕) ซึง่มนัจะ

เกิดขึน้เองโดยอตัโนมติั ปัญหาอยู่ตรงท่ีวา่ตอ้งทาํจิตใหมี้ส่ิงรู ้

ทาํสติใหมี้ส่ิงระลกึเทา่นัน้ นั่นเป็นหลกัปฏิบติัธรรมโดยตรง  

อาตมาไดบ้รรยายธรรมะเก่ียวกบัการปฏิบติัสมถวิปัสสนา

กรรมฐาน วา่ถึงธรรมะส่ิงละอนัพนัละนอ้ยพอเป็นเครื่องประดบั

สติปัญญาของทา่นผูฟั้ง ก็เห็นวา่พอสมควรแก่กาลเวลา ใน

ทา้ยท่ีสดุนีค้ณะทา่นเจา้ภาพบาํเพ็ญกองการกศุลเพ่ืออทุิศเป็น

ดอกไมบ้ชูาพระคณุของพระอาจารยเ์ฟ่ืองผูถ้ึงแกม่รณภาพไป

แลว้โดยวิสยัของจิตผูก้ตญั�กูตเวที ดว้ยอาํนาจแหง่กศุลเจตนา

อนัดีนีจ้งช่วยดลบนัดาลใหท้่านทัง้หลายทกุท่านจงประสบ

ความสาํเรจ็ในการปฏิบติัธรรมในท่ีทกุสถาน ตลอดกาลทกุเม่ือ 

โดยระยะเทศนามา เอวงั ก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/LcaCIW3ZFHc  

https://youtu.be/LcaCIW3ZFHc

