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  ฟังหลวงพ่อแนะนําหนังสือ! !                                                      โหลดหนังสือของหลวงพ่อปราโมทย์ 

=จิบกาแฟฟุ้งรสธรรม=
สวัสดีครับทุกท่าน วารสาร

บ้านธรรมดา  ฉบับนี้เป็นฉบับ
ทดลอง ของทางทีมงานกลุ่ม
ธรรมดา  โดยจะเป็นลักษณะ
ของ E-Journal ซึ่งจะมีเนื้อหาที่
ผสมผสานท ั ้งบทความและ
คลิปเสียงธรรมะ ซึ่งถือได้ว่า
เป็นความก้าวหน้าอีกครั้งหนึ่ง
ของวงการสื่อธรรมะ

สําหรับบทความปฐมฤกษ์
ในคราวนี ้ ทางทีมงานได้นํา
บทความเรื่อง “ธรรมที่ยังพระ
อานนท์ให้บรรลุพระอรหันต์” 
ซึ่งเป็นผลงานของ อดีตคุณสัน
ตินันท์หรือหลวงพ่อปราโมทย์ 
ปาโมชฺโช ที่ท่านได้เขียน
ไว้เมื่อ กว่า 10 ปีที่
แล ้วมา ซึ ่งน ับว ่า
เป ็นมรดกทางงาน
เข ียนธรรมะท ี ่ ทรง
คุณค่ามากชิ้นหนึ่งครับ

-Tiki  Man-

   ท่านพระอานันทเถระ หรือที่คนไทยเรียกว่า
พระอานนท์นั้นเป็นพระเถระสําคัญที่ชาวไทย
พุทธ ทั่วไปรู้จักปฏิปทาและบทบาทของท่าน
เป็นอย่างดีเกียรติประวัติอันสูงส่งหลายเรื่อง 
เป็นที่น่าประทับใจเช่นท่านเป็นพระอุปัฏฐาก
ที่ยาวนานที่สุดของพระศาสดา เป็นพหูสูตร
และมีบทบาทนํารูปหนึ่งในปฐมสังคายนา
แม้แต่ตอนที่ท่านเอากายออกบังพระศาสดา
จากช้างนาฬาคิริที่เมามันก็นับเป็นวีรกรรมที่
โจษขานกันมากว่า 2500 ปี

พวกเราทราบกันอยู่ว่า ท่านบรรลุพระโสดา 
-บันด้วยการฟังธรรมเทศนาของท่านพระ
ปุณณมันตานีบุตร(จําได้คลับคล้ายว่าท่าน
รูปนี ้ เป ็นหลานของท่านพระอัญญาโกณ
ฑัญญะ )และท่านเพิ่งบรรลุพระอรหันต์เอา
เมื่อคืนก่อนจะถึงวันเริ ่มปฐมสังคายนาแต่
ส่วนมาก เรายังไม่ค่อยทราบกันว่า  ท่าน
บรรลุพระอรหันต์ด้วยการปฏิบัติอย่างใด
	
 	
 	
 อ่านต่อหน้า 2

หนังสือของหลวงพ่อมีหลายเล่มเลือกอ่านเล่มไหนดี?

ธรรมที่ยังพระอานนท์ให้บรรลุพระอรหันต์
" " " " " "        โดย สันตินันท์

วารสารบ้านธรรมดา

http://www.dhammada.net/2010/02/21/689/
http://www.dhammada.net/2010/02/21/689/
http://www.dhammada.net/download/
http://www.dhammada.net/download/


ฉบับเดือน มีนาคม 2553

! หน้าที ่2

ธรรมที่ยังพระอานนท์ให้บรรลุพระอรหันต ์(ต่อจากหน้า 1)

ซึ่งในพระวินัยปิฎก เล่ม 7 จุลวรรคภาค 2 ขันธกะระบุถึงการ
บรรลุพระอรหันต์ของท่าน ดังนี้
[617] ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์คิดว่า พรุ่งนี้เป็นวันประชุม ข้อ
ที่เรายังเป็นเสกขบุคคลอยู่จะพึงไปสู่ที่ประชุมนั้น ไม่ควรแก่
เรา จึงยังราตรีเป็นส่วนมากให้ล่วงไปด้วย กายคตาสต ิ ใน
เวลาใกล้รุ่งแห่งราตรีจึงเอนกายด้วยตั้งใจว่า จักนอน แต่
ศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนและเท้ายังไม่ทันพ้นจากพื้น ใน
ระหว่างนั้น จิตได้หลุดพ้นจากอาสวะ เพราะไม่ถือมั่น ครั้งนั้น 
ท่านพระอานนท์เป็นพระอรหันต์ได้ไปสู่ที่ประชุม ฯ

กายคตาสตินี ้ ตํารารุ่นหลัง จัดไว้ในเรื่องการทําสมถะ ไม่ใช่
วิปัสสนาแต่เราควรทําความเข้าใจกายคตาสต ิ ตรงจากคํา
สอนของพระศาสดาดังปรากฏใน กายคตาสติสูตร พระสุต
ตันตปิฎก เล่ม 6   มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ดังนี้

๙. กายคตาสติสูตร (๑๑๙)
[๒๙๒] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้-
[๒๙๔]  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กายคตา
สติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างไร ทําให้มากแล้วอย่างไร จึงมีผล
มาก มีอานิสงส์มาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
อยู่ในป่าก็ด ี อยู่ที่โคนไม้ก็ด ี อยู่ในเรือนว่างก็ด ี นั่งคู้บัลลังก์ 
ตั้งกายตรง ดํารงสติมั่นเฉพาะหน้า เธอย่อมมีสติหายใจออก 
มีสติหายใจเข้า เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่า หายใจออกยาว 
หรือเมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่า หายใจเข้ายาว เมื่อหายใจ
ออกสั้น ก็รู้ชัดว่า หายใจออกสั้นหรือเมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัด
ว่า หายใจเข้าสั้น สําเหนียกอยู่ ว่าเราจักเป็นผู้กําหนดรู้กอง
ลมทั้งปวง หายใจออก ว่าเราจักเป็นผู้กําหนดรู้กองลมทั้งปวง 
หายใจเข้า สําเหนียกอยู ่ ว่าเราจักระงับกายสังขาร หายใจ
ออก ว่าเราจักระงับกายสังขาร หายใจเข้า เมื่อภิกษุนั้นไม่
ประมาท มีความเพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี ้ ย่อมละ
ความดําริพล่านที่อาศัยเรือนเสียได ้ เพราะละความดําริพล่าน
นั้นได้ จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที ่แน่นิ่ง เป็นธรรม
เอก ผุดขึ้น ตั้งมั่น   ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี ้ภิกษุก็ชื่อว่า
เจริญกายคตาสติ ฯ

หมายเหตุ ** คําสอนตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่าพระศาสดาทรงจัด
เอาอานาปานสติเป็นส่วนหนึ่งของกายคตาสติ

[๒๙๕]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเดินอยู ่ก็รู้
ชัดว่ากําลังเดิน หรือยืนอยู่ ก็รู้ชัดว่ากําลังยืน หรือนั่งอยู ่ ก็รู้
ชัดว่ากําลังนั่ง หรือนอนอยู่ ก็รู้ชัดว่ากําลังนอน หรือเธอทรง
กายโดยอาการใดๆอยู่ก็รู้ชัดว่ากําลังทรงกายโดยอาการนั้น  ๆ
เมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาท มีความเพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่
อย่างนี้ ย่อมละความดําริพล่านที่อาศัยเรือนเสียได้ เพราะละ
ความดําริพล่านนั้นได้  จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที ่
แน่นิ่ง เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่าง
นี้ ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ ฯ

หมายเหตุ ******   คําสอนตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่า
พระศาสดาทรงจัดเอาอิริยาบถ 4 เป็นส่วนหนึ่งของกายคตา
สติ
       [๒๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก 
ภิกษุย่อมเป็นผู้ทําความรู้สึกตัวในเวลาก้าวไปและถอยกลับ 
ในเวลาแลดู และเหลียวดู ในเวลางอแขน และเหยียดแขน ใน
เวลาทรงผ้าสังฆาฏิ บาตร และจีวร ในเวลา ฉัน ดื่ม เคี้ยว และ
ลิ้ม ในเวลาถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ ในเวลา เดิน ยืน นั่ง 
นอนหลับ ตื่น พูด และนิ่ง เมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาท มีความ
เพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ ย่อมละความดําริพล่านที่
อาศัยเรือนเสียได้ เพราะละความดําริพล่านนั้นได ้ จิตอันเป็น
ไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที ่แน่นิ่ง เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่น 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติฯ
หมายเหตุ ******   คําสอนตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่า พระศาสดา
ทรงจัดเอาสัมปชัญญะของกายเป็นส่วนหนึ่งของ กายคตาสติ

นอกจากนี้แล้ว พระองค์ยังแสดงการปฏิบัติธรรม
ในหมวดเกี่ยวกับการพิจารณาอาการ 32 คือผม ขน เล็บ  ฟัน
หนังฯลฯ ธาต ุ 4 การพิจารณาศพชนิดต่างๆ เข้าเป็นกายคตา
สติด้วย ซึ่งการพิจารณาธรรมต่างๆ นับตั้งแต่อานาปานสติลง
มานั้น ล้วนเป็นหมวดธรรมในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งสิ้น
พระองค์ไม่ได้จัดธรรมเหล่านี้ไว้ในกรรมฐาน 40 อันเป็นสิ่งที่
ตํารารุ่นหลังแต่งขึ้นใหม่ จุดสําคัญที่สุดคือ ในทุกหมวดของ
การปฏิบัตินั้น ท่านจะลงท้ายเหมือนกันทั้งนั้นว่า เมื่อภิกษุนั้น
ไม่ประมาท มีความเพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ ย่อมละ
ความดําริพล่านที่อาศัยเรือนเสียได ้ เพราะละความดําริพล่าน
นั้นได้  จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที่ แน่นิ่ง เป็นธรรม
เอกผุดขึ้น ตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี ้ภิกษุก็ชื่อว่าเจ
ริญกายคตาสติ ฯ

เรื่องธรรมเอกนี้เอง ที่ผู้ศึกษาตํารารุ่นหลังและปฏิบัติไม่เป็น
ไม่รู้จักถ้าปราศจากธรรมเอกเสียแล้ว การปฏิบัติก็ไร้ผล
นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงจัดเอาฌาน 4 อันเป็นสัมมาสมาธิ
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกายคตาสติด้วย ดังนี้

[๓๐๓]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุสงัดจาก
กาม สงัด จากอกุศลธรรม เข้าปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติ
และสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ เธอยังกายนี้แล ให้คลุก เคล้า บริบูรณ์ 
ซาบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่วิเวก ไม่มีเอกเทศไรๆ แห่ง
กายทุกส่วนของเธอที่ปีติและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้อง ....
เมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาท มีความเพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่
อย่างนี้ย่อมละความดําริพล่านที่อาศัยเรือนเสียได ้ เพราะละ
ความดําริพล่านนั้นได้ จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้น ย่อมคงที ่
แน่นิ่ง เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่าง
นี้ ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ
ผมอยากให้พวกเราสังเกตว่า คําสอนตรงนี้ ต่างจากคําสอน
เกี่ยวกับฌาน 4 โดยทั่วไป (ต่อหน้า 3)
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ธรรมที่ยังพระอานนท์ให้บรรลุพระอรหันต ์(ต่อจากหน้า 2)

คือในคําสอนเรื่องสัมมาสมาธินั้น ทรงกล่าวถึงธรรมเอกที่ผุด
ขึ้น ในฌานที่ 2 เท่านั้นแต่ในกายคตาสตินี้ ทรงชี้ถึงธรรมเอก
ตั้งแต่ปฐมฌานแม้ในฌานที่ 2 - 4 ก็ทรงระบุอย่างเดียวกันนี้
เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ ? ในความเห็นของผมเห็นว่าเพราะ
ในกายคตาสติ ทรงแสดงฌาน 4 ในฐานะอารมณ์ของ
วิปัสสนาคือองค์ฌานเป็นสิ่งที่ถูกรู ้ โดยมีธรรมเอกหรือผู้รู้ 
เป็นผู้รู้อารมณ์ขององค์ฌานนั้นเรื่องเหล่านี้ถ้าพูดกับผู้ที่ไม่รู้
จักจิตผู้รู้ ก็มีหวังต้องเถียงกันตายแน่ ในตอนท้ายของกายค
ตาสติสูตรพระองค์ทรงแสดงอานิสงส์ของกายคตาสติไว้ดังนี้

[๓๐๗]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไรๆ ก็ตาม เจริญกายคตาสติ
แล้วทําให้มากแล้ว ชื่อว่าเจริญและทําให้มาก ซึ่งกุศลธรรม
ส่วนวิชชาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันรวมอยู่ในภายในด้วย ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลไร  ๆ ก็ตามนึกถึง
มหาสมุทรด้วยใจแล้ว ชื่อว่านึกถึงแม่น้ําน้อยที่ไหลมาสู่สมุทร
สายใดสายหนึ่งอันรวมอยู่ในภายในด้วย ฉันใด ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย ฉันนั้นเหมือนกันแลภิกษุไรๆ ก็ตาม เจริญกายคตาสติ
แล้ว ทําให้มากแล้ว ชื่อว่าเจริญและทําให้มาก ซึ่งกุศลธรรม
ส่วนวิชชาอย่างใดอย่างหนึ่งอันรวมอยู่ในภายในด้วย ฯ
             [๓๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไรๆ ก็ตาม ไม่เจริญ ไม่
ทําให้มาก ซึ่งกายคตาสติแล้ว มารย่อมได้ช่อง ย่อมได้
อารมณ์ 
[๓๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไรๆ ก็ตาม เจริญกายคตาสติ
แล้วทําให้มากแล้ว มารย่อมไม่ได้ช่อง ไม่ได้อารมณ ์กายคตา
สติแล้ว ทําให้มากแล้ว มารย่อมไม่ได้ช่อง ไม่ได้อารมณ ์ฯ
[๓๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไรๆ ก็ตาม เจริญกายคตาสติ
แล้ว ทําให้มากแล้ว เธอย่อมถึงความเป็นผู้สามารถในธรรมที่
ควรทําให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งอันเป็นแดนที่ตนน้อมจิตไป 
โดยการทําให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งนั้นๆ ได ้ในเมื่อมีสติเป็นเหตุ

ตรงนี้ท่านทรงชี้ชัดมากว่า การเจริญกายคตาสติทําให้มีสติ
อันเป็นเครื่องมือทําให้แจ้งธรรม ซึ่งจากการปฏิบัติแล้ว เราจะ
ทราบชัดว่า ธรรมอันยิ่งนั้น ก็คืออริยสัจจ์ 4 นั่นเอง เมื่อแทง
ตลอดอริยสัจจ์ 4 ก็คือการทําลายอวิชชาแล้วจิตของท่านพระ
อานนท์จะไม่หลุดพ้นได้อย่างไร

พระศาสดายังทรงสอนต่อไปว่า
[๓๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุเสพแล้วโดย
มาก เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ทําให้เป็นยานแล้ว ทําให้เป็น
พื้นที่ตั้งแล้ว ให้ดํารงอยู่เนืองๆ แล้วอบรมแล้ว ปรารภ
สม่ําเสมอดีแล้ว พึงหวังอานิสงส ์๑๐ ประการ นี้ คือ
 (๑) อดกลั้นต่อความไม่ยินดีและความยินดีได ้ไม่ถูกความไม่
ยินดีครอบงําย่อมครอบงําความไม่ยินดีที ่เกิดขึ ้นแล้วอยู่
ด้วยฯ
 (๒) อดกลั้นต่อภัยและความหวาดกลัวได ้ไม่ถูกภัยและความ
หวาดกลัวครอบงํา ย่อมครอบงําภัยและความหวาดกลัว ที่
เกิดขึ้นแล้วอยู่ด้วย ฯ
 (๓) อดทน คือเป็นผู้มีปรกติอดกลั้น

ต่อความหนาว ความร้อน ความหิว ความกระหาย ต่อสัมผัส
แห่งเหลือบ ยุง ลม แดด และ สัตว์เสือกคลาน ต่อทํานองคํา
พูดที่กล่าวร้าย ใส่ร้าย ต่อเวทนาประจําสรีระที่เกิดขึ้นแล้ว 
อันเป็นทุกข์กล้า เจ็บแสบ ไม่ใช่ความสําราญ ไม่เป็นที่ชอบใจ 
พอจะสังหารชีวิตได้ ฯ
  (๔) เป็นผู้
ได้ฌาน ๔ 
อ ัน เก ิดม ี
ในมหัคคต
จิต เครื่อง
อย ู ่ สบาย
ในปัจจุบัน 
ตามความ
ปรารถนา 
ไม่ยาก ไม่
ลําบาก ฯ
(๕) ย่อม
แสดงฤทธิ์
ไ ด ้ เ ป ็ น
อ เ น ก
ป ร ะ ก า ร 
คือคเดียว
เป็นหลาย
คนก็ได ้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได ้ ปรากฏตัวหรือหายตัวไป
นอกฝา นอกกําแพง นอกภูเขาได้ไม่ติดขัด เหมือนไปในที่ว่าง
ก็ได้ ทําการผุดขึ้นและดําลงในแผ่นดิน เหมือนในน้ําก็ได้ เดิน
บนน้ําไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ เหาะไปในอากาศ
โดยบัลลังก์เหมือนนกก็ได้ ลูบคลําพระจันทร์และพระอาทิตย์
ซึ่งมีฤทธิ์ มีอานุภาพมากปานฉะนี้ ด้วยฝ่ามือก็ได ้ ใช้อํานาจ
ทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ ฯ
 (๖) ย่อมฟังเสียงทั้งสอง คือ เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ ทั้งที่
ไกลและที่ใกล้ได้ด้วยทิพยโสตธาตุ อันบริสุทธ์ิ ล่วงโสตของ
มนุษย์ ฯ
 (๗)  ย่อมกําหนดรู้ใจของสัตว์อื่น และบุคคลอื่นได ้ด้วยใจ คือ 
จิตมีราคะก็รู ้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู ้ว่าจิต
ปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจาก
โทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะ หรือ
จิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู่ก็รู้ว่าจิต
หดหู่ จิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน จิตเป็นมหัคคตะก็รู้ว่าเป็น
มหัคคตะหรือจิตไม่เป็นมหัคคตะก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหัคคตะ จิต
ยังมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตยังมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่น
ยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า จิตตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตตั้งมั่น 
หรือจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่น จิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าจิต
หลุดพ้นแล้ว หรือจิตยังไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตยังไม่หลุดพ้น ฯ
 (ต่อหน้า 4)     
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(๘)  ย่อมระลึกถึงขันธ์ ที่อยู่อาศัย
ในชาติก่อนได้เป็นอเนกประการ 
คือ ระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง สอง
ชาติบ้าง สามชาติบ้าง สี่ชาติบ้าง 
ห้าชาติบ้าง สิบชาติบ้าง ยี่สิบ
ชาติบ้าง สามสิบชาติบ้าง สี่สิบ
ชาติบ้าง ห้าสิบชาติบ้าง ร้อย
ชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสนชาติ
บ้าง หลายสังวัฏกัปบ้าง หลาย
วิวัฏกัปบ้าง หลายสังวัฏวิวัฏกัป
บ้าง ว่าในชาติโน้น เรามีชื่อ
อย่างนี้ มีโคตรอย่างนี ้ มีผิว
พรรณอย่างนี ้ มีอาหารอย่างนี ้
เสวยสุขและทุกข์อย่างนี้ มี
กําหนดอายุเท่านี้ เรานั้นเคลื่อน
จากชาตินั้นแล้ว บังเกิดในชาติ
โน้น แม้ในชาตินั้น เราก็มีชื่อ
อย่างนี ้ม ีโคตรอย่างนี ้ม ีผ ิว
พรรณอย่างนี ้ มีอาหารอย่างนี ้
เสวยสุขและทุกข์อย่างนี้ มี
กําหนดอายุเท่านี้เรานั้นเคลื่อน
จากชาตินั้นแล้ว จึงเข้าถึงใน
ชาตินี้ ย่อมระลึกขันธ์ที่อยู่
อาศัยในชาติก่อนได้เป็นอเนก
ประการ พร้อมทั้งอาการ 
พร้อมทั้งอุเทศ เช่นนี ้ฯ
(๙) ย่อมมองเห็นหมู่สัตว์กําลัง
จุติ กําลังอุปบัต ิ เลว ประณีต มี
ผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 

ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ ์ ล่วงจักษุของมนุษย์ 

ฯลฯ ย่อมมองเห็นหมู่สัตว์ที่กําลังจุติ กําลังอุปบัต ิ เลว 
ประณีต มีผิวพรรณด ี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมทราบชัดหมู่
สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม เช่นนี ้ฯ
 (๑๐) ย่อมเข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ 
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป  ทําให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง 
ในปัจจุบันอยู ่ฯ
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายคตาสติอันภิกษุเสพแล้วโดยมาก
เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว ทําให้เป็นยานแล้ว ทําให้เป็นพื้นที่
ตั้งแล้ว ให้ดํารงอยู่เนืองๆ แล้วอบรมแล้ว ปรารภสม่ําเสมอ
ดีแล้ว พึงหวังอานิสงส ์๑๐ ประการได้ ดังนี้แล ฯ
  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นต่าง
ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล ฯ
                       จบ กายคตาสติสูตร ที่ ๙
เมื่อพิจารณาดูหมวดธรรมในกายคตาสติที่พระศาสดาทรง
แสดงซึ่งสอดคล้องกับกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน อย่างหนึ่ง
พิจารณาถึงอานิสงส์ข้อที ่ 10 อย่างหนึ่งประกอบกับมี
ตัวอย่างท่านพระอานนท์บรรลุพระอรหันต์แล้ว อีกอย่างหนึ่ง
หากใครจะยืนกรานว่า กายคตาสติเป็นเพียง 1 ในกรรมฐาน 
40 และเป็นเพียงสมถกรรมฐานตามตํารารุ่นหลังก็ขอให้ท่าน
เชื่อเช่นนั้นต่อไปเถิด ส่วนตัวผมขอเลือกเชื่อพระศาสดาและ
พระไตรปิฎกซึ่งกระจ่างชัดเจน และพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติ
จริง แม้ท่านผู้ปฏิบัตินับตั้งแต่หลวงปู่เสาร์และหลวงปู่มั่นลง
มาท่านก็เจริญกายคตาสต ิ และรับรองผลตรงกับพระวินัย
และพระสูตรทั้งสิ้น
	
 	
       - สันตินันท์ -

หลักของสติปัฎฐาน  4 
ที่ถูกต้อง

สมถะควรทํา
เมื่อไร ?

การภาวนาคือ
อะไร ?

ซ้อมดูจิต

สติคือ
อะไร ?

ดูจิตคืออะไร ?

ธรรมอันยิ่งนั้นก็คือ 
อริยสัจจ ์4 นั่นเอง  เมื่อ

แทงตลอดอริยสัจจ์ 4 ก็คือ
การทําลายอวิชชาแล้วจิต
ของท่านพระอานนท์จะไม่

หลุดพ้นได้อย่างไร 

บทความนี้ ได้โพสต์ไว้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2542

ที่กระดานข่าว วิมุตติ 

http://www.dhammada.net/wimutti/D00000005.html

มือใหม่ หัดดูจิต จาก คลิป โดย ศิษย์ปลายแถว

ธรรมที่ยังพระอานนท์ให้บรรลุพระอรหันต ์(ต่อจากหน้า 3)

 ** หมายเหตุ ต้องเชื่อมต่อกับ เครือข่าย Internet ลิงก์ถึงจะทํางานได้ 

http://www.dhammada.net/2010/02/25/916/
http://www.dhammada.net/2010/03/23/1571/
http://www.dhammada.net/2010/03/23/1571/
http://www.dhammada.net/2010/03/23/1571/
http://www.dhammada.net/2010/03/23/1571/
http://www.dhammada.net/2010/03/23/1571/
http://www.dhammada.net/2010/02/25/916/
http://www.dhammada.net/2010/02/25/916/
http://www.dhammada.net/2010/02/25/916/
http://www.dhammada.net/2010/02/25/916/
http://www.dhammada.net/2010/02/17/358/
http://www.dhammada.net/2010/02/17/358/
http://www.dhammada.net/2010/02/17/358/
http://www.dhammada.net/2010/02/17/358/
http://www.dhammada.net/2010/02/18/446/
http://www.dhammada.net/2010/02/18/446/
http://www.dhammada.net/2010/02/28/1025/
http://www.dhammada.net/2010/02/28/1025/
http://www.dhammada.net/2010/02/28/1025/
http://www.dhammada.net/2010/02/28/1025/
http://www.dhammada.net/2010/02/21/722/
http://www.dhammada.net/2010/02/21/722/
http://www.dhammada.net/wimutti/D00000005.html
http://www.dhammada.net/wimutti/D00000005.html
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เสียงจากเพื่อนร่วมธรรม

 - เท่าที่ผมเคยรักษาศีล5มา พอผมรับ
ศีล5ได้เสร็จ   แล้วก็แล้วกันทุกครั้งไปครับ 
ไม่เคยคิดจะรักษาเลย เพราะคิดว่าทําได้
ยากไปสังสรรค์กับเพื ่อนก็ต้องทานเหล้า 
ทานเบียร ์ แต่ตอนนี้งดแล้วครับเหล้าเบียร์
เพราะมาฝึกสตินี่แหละครับ   หลวงพ่อท่าน
บอกว่าศีลที่แท้จริงคืออินทรีย์สังวรณ์ ศีล 
เมื่อมีสต ิ ก็รักษาศีลได้ง่ายครับ   อารมณ์
ต่างๆที่มากระทบเช่นโกรธ เมื่อรู ้ ก็มีสติเท่า
ทัน แค่นี้ศีลก็เป็นปกต ิ  มันจึงไม่ใช่ศีล5แบบ
ท่องจําอีกต่อไป....นี่แหละครับ ความหมาย
ที่แท้จริงของการรักษาศีลของหลวงพ่อ โดย 
คุณล้าน5 ห้องศาสนา เวปพันทิพ

 - แต่ก่อนผมเองก็ไม่เชื่อว่าแนวของ ลพ. จะ
ได้ผลจริง จนติดเพ่งอย่างรุนแรงหัวแทบจะ
ระเบิด ทุกข์มาก จึงได้หันมาทําความเข้าใจ
ตามแนวของ ลพ. จนสามารถหลุดจาก
อาการเพ ่งได  ้ และหมดความสงส ัยใน
แนวทางของ ลพ.  ซึ่งโดยหลักการจะแตก
ต่างจากสํานักอื่น แต่โดยผลเบื้องต้นแล้วไม่
ต่างกันมากนัก ทุกสํานักก็รวมลงที่มีสติตั้ง
มั่นในเบื้องตัน  ให้ผู้ปฏิบัติพึ่งตัวเองได้ แต่สูง
กว่านั้นผู้ปฏิบัติจะต้องทําเอาเองกันทั้งนั้น 
โดย คุณ มนุษย์ เวปลานธรรม

- ท่านเป็นพระองค์แรก ที่ทําให้ฉันได้รู้จักดู
จิตใจตนเองว่ามันเคลื่อนไหวอย่างไร เวลามี
กิเลส ใจมันดิ้นอย่างไร เห็นแม้กระทั่งความ
เห็นแก่ตัว มันรู้สึกอย่างไร คนที่ภาวนาจริงๆ 
จะรู้ได้เองว่า ท่านได้สิ่งใด  จากการที่ท่าน
สอนให้ปฏิบัต ครูบาอาจารย์เพียงแต่ชี้นําให้ 
นอกนั้นเราต้องปฏิบัติเอง จึงจะรู ้ได้ด้วย
ตนเอง โดย คุณ คนทุกข์ เวปลานธรรม

- ผมเพิ่งเริ่มมาสนใจ แนวทางของ หลวงพ่อ 
ปราโมทย์ เมื่อไม่นานมานี ้ฟัง CD ของท่าน
มาหลายชุดอยู่ ถึงไม่เยอะ แต่ก็ไม่น้อย ที่จะ
ไม่รู้เลยว่า อะไรจริง อะไรไม่จริง ฟังคร้ังแรก
ไม่เชื่อ แต่ก็เอามาลองปฏิบัติดู เริ่มเห็นผล 
เร ิ ่มเห ็นว ่าม ันท ําให ้ท ุกข ์ในใจบรรเทา

เบาบางลงได้จริง ผมฟังมา ไม่เคยได้ยินว่า 
ท่านให้ละเลยการปฏิบัติในรูปแบบ มีแต่จะ
แนะนําให้คนที่กําลังอ่อนต้องทําในรูปแบบ
ด้วย เพียงแต่ผู้ที่ติดในสมถะ ติดความสงบ
จนไม่มีปัญญาจะพิจารณาเท่านั้น จึงจะให้
หยุดทําชั่วคราว  การทักจิตของผู้อื่นก็ไม่ได้
ทําไปในรูปแบบ อภินิหาร อภิญญาอะไร 
เป็นแค ่ Guide Line ให้ผู้ที่ท่านทักได้ทราบ
ว่า  สภาวะจิตขณะนั้นคือ ยังงี้ ผิด หรือ ถูก
อย่างไร เท่าที่ฟัง CD ท่านมา หลวงพ่อท่าน
ก็ไม่เคย อวดอ้างว่าท่านสําเร็จ ขั้นนั้น ขั้นนี้
ไม่เคยได้ยินด้วยซ้ําว่า ท่านพยากรณ์ใครๆ 
ไม่ได้อวดอ้างว่า การปฏิบัติตามท่านถูกต้อง
ที่สุด ที่อื่นผิด ให้รักษาจิตตนเอง รู้กาย รู้ใจ
อยู่เสมอ ไม่มีคําสอนไหนที่แหวกแนวออก
จาก พระไตรปิฏกท่านยังย้ําอยู่เสมอด้วยซ้ํา
ว่า  ศึล สมาธิ ปัญญา คือรากฐานสําคัญไม่
เคยได้ยินท่าน เรียกร้องให้มาทําบุญ บริจาค
ลาภ สักการะให้ท่านแม้แต่นิดเดียว มีแต่
สอนให้ลงมือ ปฏิบัติอย่างจริงจัง อย่างน้อย
ก็ให้เอาตัวรอดได้ในภาวะปัจจุบันนี ้โดย  คุณ 
Kiku No Hana เวป ลานธรรม

- ผมได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อ และปฏิบัติ
ธรรมในแนวดูจิตมาประมาณ 2 ปีกว่าแล้ว
นะ สมัยตอนเรียนแรกๆๆ ประมาณคร่ึงปี
เห็นจะได ้มีคนมาขอเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ ที่
สวนสันติธรรม บ้างทีก็เห็นหลวงพ่อก็รับแล้ว
ก็สอนการภาวนาให้ ตอนนั้นตัวเองก็อยาก
เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อบ้าง พยายามรวบรวม
ความกล้าอยู่นาน ก็เลยตัดสินใจได้ว่า จะขอ
เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ หลวงพ่อก็ตอบว่า ให้
เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า สมัยก่อนหลวงพ่อ
ไปเรียนกับครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นต้องขอเลย
นะ ตอนนั้นก็รู้สึกเสียใจนะ คนอื่นเขาขอ
หลวงพ่อยังรับเลยนะ พอเราไปขอบ้างท่านก็
ไม่รับนะ พอไปถามพี่คนหนึ่งก็บอกว่าให้
ปฏิบัติไปก่อนนะ พอรู้เรื่องมากกว่านี้ ค่อย
มาขอท่านใหม่นะ ก็เลยรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยนะ 
แต่พอปฏิบัติไปได้ซักพักถึงเข้าใจว่า ที่ท่าน
ไม่รับก็เพราะ ท่านไม่ต้องการให้เรายึดติด
กับท่าน และท่านก็ไม่ต้องการให้เราหลงไป
ตามความอยากที่เป็นศิษย์ท่าน เราถึงได้
เห็นสภาวะความอยากที่เกิดขึ้นในจิต และ
รู้ตัวว่าเราไม่สามารถยึดท่านเป็นที่พึ่งนะ 
จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ขอเป็นศิษย์ท่านอีก 
ถือว่าตัวเองเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า ดังนั้น
ถ้าสายไหนสอนตรงกับพระพุทธเจ้า ผมก็
ถือว่าตัวเองเป็นศิษย์ร่วมสํานักกับสายนั้น 
ส่วนตัวผมเองแม้หลวงพ่อจะไม่รับเป็นศิษย์
ก็ตาม ผมก็นับถือท่านเป็นอาจารย์ และขอ
ปฏิบัติเพื่อทดแทนบุญคุณของหลวงพ่อ จน
ลมหายใจสุดท้ายของชีวิตนี้นะ โดยคุณ คน
ไม่มีอะไร เวปลานธรรม

วาทะฆราวาสธรรม
โดย อาจารย ์สุรวัฒน์

"ก ้ มหน ้ า ก ้ มต าถอดถอน
อวิชชา" : ทําไมต้องก้มหน้าก้มตา? 
ก็เพื่อจะได้เห็นกายเห็นใจตัวเอง : 
ทําไมต้องเห็นกายเห็นใจตัวเอง? ก็
เพื่อจะได้รู้จักอุปาทานขันธ์ : ทําไม
ต้องรู้จักอุปาทานขันธ์? ก็เพื่อจะได้
รู้ว่านั่นคือทุกข์ : ทําไมต้องรู้ทุกข์? 
ก็เพราะนี่คือกิจที่พึงทําต่ออริยสัจจ์ 
เมื่อรู้ทุกข์ได้ ก็เจริญมรรคได้ ละ
สมุทัยได้ แจ้งนิโรธได้

ปฎิทินธรรม

หลวงพ่อเทศน ์ณ สวนสันติธรรม

ทุกวันศุกร์, เสาร์ และ อาทิตย์ 
7.00 น. - 10.00 น.

งานสัปดาห์หนังสือ รับหนังสือและ 
CD ธรรมะของหลวงพ่อได้ฟรี ที่ บูธ
พรีมา พับลิชชิ่ง (N54) ศูนย์ประชุม 
สิริกิติ์
21 มี.ค. - 6 เม.ย. 53

รถตู้ฟรีไป-กลับสวนสันติธรรม ทุก
อาทิตย์ที่ 1 และ 3 ของแต่ละเดือน
ครั้งต่อไป วันที ่4 และ 18 เม.ย. 53


