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การบ้านของเด็ก 12 ขวบ

การบ้านของนักภาวนารุ่นจิ๋ว

น้องมายด์ส่งการบ้าน  

=จิบกาแฟฟุ้งรสธรรม=
สวัสดีครับทุกท่าน พบกัน

เป็นครั ้งที ่ 2 สําหรับวารสาร
บ้านธรรมดา  ฉบับนี ้ทางทีม
งานได้นํารูปถ่ายของหลวงปู่
ดูลย์ อตุโล มาขึ้นปกเพื่อความ
เป็น สิริมงคล ของทุกท่านครับ

สําหรับบทความในฉบับนี้
ถือเป็น ปัจฉิมลิขิต ก่อนออก
บรรพชาของอดีตคุณสันตินันท์ 
ที ่ท ่านได้เข ียนไว  ้ เพ ื ่อเป ็น
โอวาทแก่เหล่าศิษย์และผู ้ท ี ่
ศ ึกษาธรรมของท่าน ก่อนที ่
ท ่ า น จ ะออกบร รพชา  ซ ึ ่ ง
บทความน ี ้ ไ ม ่ เ พ ี ย งแต ่ ม ี
ประโยชน์สําหรับผู้สนใจธรรมะ 
หากแต่เป็นเครื่องเตือนใจ
ในการภาวนาได ้
เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังขอ
แนะนําจดหมายเรียนดู
จิต ที่จะทําให้ท่านเข้าใจ
การดูจิตได้ดียิ่งขึ้นครับ

-Tiki  Man-

 เรียนให้ถึงวิสังขารธรรม
 การศึกษาปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธ
ศาสนามีตั้งแต่ทาน  ศีล  ภาวนา ซึ่งการ
ภาวนาก็ยังจําแนกออกเป็นสมถะคือฝ่าย
สงบ และวิปัสสนาคือฝ่ายปัญญา ความจริง
แล้ว  คําสอนเรื่อง  ทาน  ศีล  และสมถ
กรรมฐานมีมาก่อนพระพุทธศาสนาเพียงแต่
พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นประโยชน์ว่า
เป็นพื้นฐานของการเจริญปัญญาจึงทรงรับ

เอาคําสอนเหล่านั้นเข้าไว้ในพระพุทธศาสนา
ด้วย ส่วนธรรมแท้ที่เป็นของพระพุทธศาสนา
นั้น  ได้แก่การเจริญสติอันจะนําไปสู่การ
เจริญปัญญาเพื่อถอดถอนจิตออกจากกอง
ทุกข์
    ชาวพุทธเกือบทั้งหมด เข้าไม่ถึงคําสอน
เรื่องการเจริญสต ิแต่วนเวียนอยู่กับเรื่องการ
ทําทาน  รักษาศีล ส่วนผู้ลงมือปฏิบัติ ก็ติด
อยู่แค่สมถะเกือบร้อยละร้อย
	
 	
 	
 อ่านต่อหน้า 2

หลวงพ่อฯสอนเด็กๆภาวนา

ปัจฉิมลิขิต ก่อนออกบรรพชา
" " " " " "             โดย สันตินันท์

วารสารบ้านธรรมดา

แก่นสารของการปฏิบัติธรรม
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ปัจฉิมลิขิตก่อนออกบรรพชา (ต่อจากหน้า 1)

แม้จะได้ยิน key word เกี่ยวกับการเจริญสติจนคล่องปากคล่อง
ใจเช่น  ให้รู้ปรมัตถ์  ให้รู้ตามความเป็นจริง  ให้รู้อย่างเป็นปัจจุบัน
ให้รู ้สักว่ารู ้  ให้รู ้ด้วยจิตที่เป็นกลาง  ฯลฯ แต่ในเวลาปฏิบัติ
จริง  กลับเพ่งเอาเกือบทั้งนั้น มิหนําซ้ํายังเพ่งกันโดยไม่รู้ทันว่าเพ่ง
เสียด้วย

การเจริญสติจร ิงๆ  จะไปยากอะไร เพียงแต่ให้ม ีจ ิตที ่ร ู ้ต ัว
สบายๆ  เป็นธรรมชาติธรรมดานี้เอง แล้วไปรู ้อารมณ์(ที่เป็น
ปรมัตถ์)ที่กําลังปรากฏ โดยไม่เผลอ  ไม่เพ่ง  ด้วยความเป็นกลาง
จริงๆ คลองแห่งความคิดจะขาดไป  และจิตจะรู้  โดยปราศจาก
ความปร ุงแต ่งไม ่นานผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิก ็จะสามารถเข ้าในว ิส ังขาร
ธรรม หรือธรรมที่พ้นความปรุงแต่งได้

ความยุ่งยากอยู่ตรงที่พวกเรามีแต่จิตที่ป่วยไข้ไม่สบายเพราะหลง
ความปรุงแต่งกระทั่งจะปฏิบัติ  ก็ปฏิบัติกันอย่างปรุงแต่ง  ไม่ใช่รู้
ตามความเป็นจริง เช่นปฏิบัติด้วยการกําหนด  ซึ่งก็กลายเป็นการ
เพ่งด้วยมิจฉาสต ิ ปฏิบัติด้วยการคิดพิจารณา  ซึ่งก็เป็นเรื่องคิดนึก
ปรุงแต่งด้วยมิจฉาทิฏฐ ิ ปฏิบัติด้วยการน้อมเข้าหาความสงบ  ซึ่งก็
คือมิจฉาสมาธิ

ดังนั ้นจุดแรกที ่พวกเราควรทําความรู ้จักก็คือ จิตที ่มีสติ  ไม่
เผลอ  ไม่หลง  ไม่ถูกครอบงําด้วยความปรุงแต่งมันเป็นอย่างไร 
เมื ่อรู ้ตัวเป็นแล้ว  ก็รู ้ปรมัตถธรรมที่กําลังปรากฏไปตามธรรม
ดาๆ นี่เอง เช่นรู้ลงในความไหวของกาย ด้วยจิตที่ไม่หลง
ก็จะเห็นปรมัตถ์ของ  "กาย"  อย่างชัดเจน คลองแห่งความคิดจะ
ขาดไปเหลือแต่รู้สักว่ารู้ รู้ตามความเป็นจริง รู้ด้วยจิตที่เป็นกลาง
แล้วจะเห็นธรรมฝ่ายสังขารคือ  "กาย" หากจิตมีความพร้อม ก็จะ
เห็นธรรมฝ่ายวิสังขาร คือฝ่ายเหนือความปรุงแต่งได้ในวับเดียว

สรุปง่ายๆ ว่า
ถ้าต้องการรู้จักวิสังขารธรรม ก็อย่าหลงปฏิบัติอยู่แค่สังขาร
และถ้าเจริญสติถูกต้อง  เบื้องแรกจะเห็นไตรลักษณ์ของปรมัตถ
ธรรมฝ่ายสังขาร ถัดจากนั้นจะเห็นอริยสัจจ์แห่งจิต จนกระทั่งคลอง
แห่งความคิดขาดไป ตัณหาและทิฏฐิขาดไป จิตเป็นธรรมชาติรู้ ที่
ไม่ถูกปรุงแต่ง ก็จะเข้าใจวิสังขารธรรมได้โดยไม่ยากเลย

*************************************************
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง

จะทําศึกต้อง   "รู้เขา   รู้เรา" จะปฏิบัติธรรมก็ต้องรู้ทั้งกิเลสตัณหาอัน
เป็นคู่ต่อสู้และรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองด้วย ทั้งนี้เพื่อเสริมจุดอ่อน
อันเป็นช่องโหว่ที ่กิเลสตัณหาจะคุกคามและพัฒนาจุดแข็งเพื ่อ
เอาชนะศัตรูของคุณงามความดีทั้งปวงด้วย

เรื่องของกิเลสตัณหาสิ่งปรุงแต่งอันเป็นคู่ต่อสู้นั้น เราศึกษากันมา
มากแล้ววันนี้เราลองมาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของเราเองกันบ้างดี
กว่า

เครื่องชี้วัดเรื่องนี ้ผมไม่เห็นว่าสิ่งใดจะชัดเจนเท่าเรื่อง ทศบารมี
ได้แก่   ทาน   ศีล   เนกขัมมะ   ปัญญา   วิริยะขันติ   สัจจะ 
 อธิษฐาน  เมตตา  และ  อุเบกขา ทศบารมี  ไม่ใช่เรื่องเฉพาะของพระ
โพธิสัตว์ผู้หวังจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธะแต่เป็นเรื่องที่ผู้ปรารถนาจะ

เป็นพระปัจเจกพุทธะ และพระอนุพุทธะ   (พระอรหันตสาวก)   จะต้อง
สร้างสมอบรมด้วย เพราะบารมีแต่ละอย่างล้วนเป็นเครื่องส่งเสริม
กําลังแห่งอริยมรรคต่างๆ   กันและเป็นคู่ปรับกับกิเลสตัณหาที่

ต่างๆ   กันด้วย  เหมือนอาวุธแต่ละชนิดที่เหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ หรือเหมือนยาแต่ละชนิด ที่เหมาะกับโรคแต่ละอย่าง

ไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์   หรือผู้หวังเพียงสาวกภูม ิ ต่างก็มีกิเลส
ตัณหาที่หลากหลายด้วยกัน การสร้างบารมีที่รอบด้าน   จึงเป็นเรื่อง
จําเป็นของทุกคน เพียงแต่ระดับความเข้มข้นในการสร้างบารมีของ
เราไม่จําเป็นต้องเข้มข้นเท่าถึงขนาดพระโพธิสัตว์ ผู้ปรารถนาพระ
ญาณอันเป็นพุทธวิสัย เท่านั้น

เหมือนอย่างพวกเราพอใจแค่ยาแก้ปวดหัวธรรมดาๆ ซึ่งแก้ปัญหา
ของเราได้แล้ว ส่วนพระโพธิสัตว์ท่านต้องการยาแก้ปวดหัวทุกชนิด
เพื่อแจกให้กับคนที่เหมาะกับยาแต่ละชนิดจริงๆ

พวกเราล้วนแต่เป็นปัญญาชนจึงไม่จําเป็นที ่ผมจะต้องพรรณนา
แจกแจงว่าบารมีแต่ละอย่างส่งเสริมองค์อริยมรรคและเป็นคู่ปรับกับ
กิเลสตัณหาประเภทใดบ้าง เพราะแต่ละคนสามารถพิจารณาได้ด้วย
สติปัญญาของตนเองเพียงแต่จะยกตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางการ
พิจารณาบ้างเท่านั้น

บารมีประการแรกได้แก่   ทาน   ซึ่งวัตถุทานเป็นเครื่องลดทอนความ
ตระหนี ่ อภัยทานเป็นเครื่องลดทอนความพยาบาท  อันเป็นการส่ง
เสริมสัมมาสังกัปปะ   (ความดําริชอบ) และธรรมทาน   ช่วยเจริญ
เมตตาและปัญญา               (อ่านต่อหน้า 3)
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ศีล เป็นเครื่องส่งเสริม สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ
เนกขัมมะ     ส่งเสริมสัมมาสังกัปปะ   หรือความดําริชอบในการออก
จากกามและเพิ่มโอกาสในการเร่งความเพียร
ปัญญา เป็นเครื่องส่งเสริมสัมมาทิฏฐิ
วิริยะ เป็นเครื่องสนับสนุนสัมมาวายามะ เป็นต้น
อยากให้พวกเราลองประเมินตนเองดู   ว่า บารมีใดมีมากแล้ว   และ
บารมีใด ควรพัฒนาให้มีมากขึ้น

มีบารมีประการหนึ ่งที ่ผมเห็นว่าพวกเราย่อหย่อนกันง่ายนั ่นก็
คือ อธิษฐานบารมี หรือความตั้งใจมั่นที่จะพัฒนาตนเอง เช่นบางคน
ตั้งใจว่าจะปฏิบัติธรรมทุกวัน  แต่ทําได้ไม่กี่วันก็หาข้ออ้างมายกเว้น
การปฏิบัติ

เรื่องของคุณความดีนั้นอย่าประมาทว่าเล็กน้อย
ครั้งหนึ่งผมเข้าไปกราบ   หลวงพ่อพุธ   ฐานิโย   ที่โคราชในเวลาเช้า
และได้ถวายการล้างเท้าเมื่อท่านกลับจากบิณฑบาต พอท่านขึ้นกุฏิ
นั่งพักแล้ว   ผมได้กราบเรียนปรับทุกข์กับท่านว่าผมเป็นฆราวาสและ
อยู่ไกล   ขาดโอกาสปรนนิบัติครูบาอาจารย์จิตใจมันแห้งแล้งไป
หน่อย   ไม่ชุ่มชื่นเบิกบานเหมือนท่านที่มีโอกาส แค่ได้ล้างเท้าครูบา
อาจารย์เพียงเล็กๆ น้อยๆ ก็ทําให้จิตใจชุ่มชื่นได้ ท่านปลอบว่า การ
ดูแลครูบาอาจารย์   การดูแลเสนาสนะ   และข้อวัตรอื่นๆ   นั้น ถ้ามี
ความตั้งใจมั่นที่จะทําให้สม่ําเสมอแล้วย่อมเป็นกําลังใจอย่างดีของ
การปฏิบัติ หากไม่มีโอกาสถวายการดูแลครูบาอาจารย์ก็อาจเช็ดถู
ทําความสะอาดพระพุทธรูปที่บ้านโดยทําไว้ในใจว่า   เราปรนนิบัติ
พระพุทธเจ้าอยู่จิตใจก็พอจะแช่มชื่นได้บ้างด้วยกุศโลบายนี้

ท่านเล่าอีกว่า   ครั้งหนึ่งมีพระองค์หนึ่งเกิดอาพาธหนักถึงเวลาปัด
กวาดเสนาสนะแล้ว   ไม่สามารถลุกขึ้นทําได้ ท่านเกรงว่าจะเสียข้อ
วัตร   กระทบถึงอธิษฐานบารมีที่อบรมมาช้านานจึงเอามือลูบพื้นกุฏิ
ข้างที่นอนของท่านนั้นเองโดยทําไว้ในใจว่า   กําลังทําข้อวัตรในการ
ดูแลเสนาสนะอยู ่ เมื่อได้ทําข้อวัตรแล้ว   จิตก็สงบ สามารถเจริญ
สมณธรรมในขณะที่ป่วยนั้น จนได้ผลที่น่าอัศจรรย์ใจ

การปฏิบัติธรรมต้องเพ่งเล็งเอาความเจริญทางจิตใจเป็นหลักพวก
เราที่เห็นว่าตนเองยังหย่อนในบารมีใด ก็ควรสร้างสมอบรมบารมี
นั้นเข้าไว้ตามโอกาส โดยเฉพาะอธิษฐานบารมีนั้น   ถ้าลงตั้งใจทํา
ดีแล้ว   ขอให้พยายามทําให้ได ้ เช่นถ้าตั้งใจจะเดินจงกรมสักวัน
ละ   10   นาท ี ก็ขอให้ทําให้สม่ําเสมอ   อย่าให้ความเกียจคร้านมา
ทําลายบารมีของตนได้ แต่เรื่องที่จะตั้งใจนั้น   ควรอยู่ในวิสัยที่จะ
ทําได้โดยไม่เบียดเบียนตนเกินไปเพราะถ้าเข้มข้นเกินไปนักก็อาจ
จะทําได้ไม่ตลอดและการเสียความตั้งใจ   ไม่เพียงแต่จะไม่ได้กําไร
ยังกลับจะขาดทุนเสียด้วยซ้ําไป ส่วนจะขาดทุนอย่างไร  พวกเราคง
พิจารณากันได้เอง
	
 	
        - สันตินันท์ -

“ทําความเข้าใจกับการดูจิต” : จดหมายเรียนดูจิตจาก ศิษย์โง่ 

การดูจิต ตามคําสอนของหลวงพ่อ
ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

คําว่า "ดูจิต" นั้น หลวงพ่อ
ปราโมทย ์ปาโมชฺโช ท่านใช้
เรียกวิธีซึ ่งได้รับคําสอนมา
จากหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ซึ่ง
ได้สอนกรรมฐานให้กับท่าน
ในครั้งแรกว่า "ดูจิต" ซึ่งจะ
ตรงกับสติปัฏฐาน ๔ ในข้อ 
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

ในเบื้องต้น หลวงพ่อปราโมทย ์ ปาโมชฺโช 
ท่านจะสอนให้คอยสังเกตความรู้สึกเสียก่อน 
เช่น กําลังโกรธ รู้ว่ากําลังโกรธ ทั้งนี้ ก็เพื่อ
ฝึกนิสัยที ่จะคอยสังเกตความรู ้สึก หรือ
อารมณ์เสียก่อน

ในขั้นตอนนี ้ เป็นการฝึกระลึกรู้อารมณ์ที่เป็น
ความรู้สึก คือ มีสต ิ รู ้ความรู้สึก ซึ่งแรกๆก็
ต้องอาศัยความจงใจไว้บ้าง ทั้งนี ้เพราะ
เป็นการฝึกฝนเพื่อสร้างนิสัยใหม่ ในขั้นตอน
นี้ กับบางคน  ท่านจะแนะนําให้รู้กาย  รู้การ

เคลื่อนไหวของกายแทน หากว่าสามารถรู้
ได้ง่ายกว่า เกิดสติระลึกรู้อารมณ์ได้ง่ายกว่า
ในขั้นตอนนี ้ หากนําไปเทียบกับ จิตตานุปัส
สนาสติปัฏฐาน จะได้ความว่า

จิตตานุปัสสนา
[ ๒๘๙ ] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ก็อย่างไร ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิต
เนืองๆ อยู่

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
อนึ่ง จิตมีราคะ ก็รู้ชัดว่า จิตมีราคะ
หรือ จิตไม่มีราคะ ก็รู้ชัดว่า จิตไม่มีราคะ

หรือ จิตมีโทสะ ก็รู้ชัดว่า จิตมีโทสะ
หรือ จิตไม่มีโทสะ ก็รู้ชัดว่า จิตไม่มีโทสะ

หรือ จิตมีโมหะ ก็รู้ชัดว่า จิตมีโมหะ
หรือ จิตไม่มีโมหะ ก็รู้ชัดว่า จิตไม่มีโมหะ

หรือ จิตหดหู ่ก็รู้ชัดว่า จิตหดหู่
หรือ จิตฟุ้งซ่าน ก็รู้ชัดว่า จิตฟุ้งซ่าน

หากแต่อาจไม่ถึงกับ "รู้ชัด" ตามที่ปรากฎใน
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

เมื่อผู้ฝึกฝน มีนิสัยหรือคุ้นเคยที่จะสังเกต
อารมณ์คือ กายใจ ของตนเองได้แล้ว  ท่าน
จะสอนต่อว่า ให้สังเกตด้วยจิตใจที่เป็นกลาง 
คือ รู้โดยไม่แทรกแซง ไม่แทรกแซงก่อนรู ้
และไม่แทรกแซงหลังรู้ หมายถึง ก่อนรู้ไม่ไป
ดักดู และหลังรู้ก็ไม่ไปจัดการหรือดําเนิน
การใดๆกับจิต

เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ จะมีคําแนะนําที่หลาก
หลายพอสมควร แต่หลักๆก็คือ ให้ไปทํารูป
แบบ ให้สวดมนต ์ ไหว้พระ เดินจงกรม 
บริกรรมพุทโธ รู้ลมหายใจ ตามแต่จริตของ
แต่ละท่าน ตามที่แต่ละท่านได้กราบเรียน
ท่าน  และท่านมักจะแนะนําให้ทําวันละไม่กี่
นาท  ี ก ็ เพราะคนเม ืองส ่วนใหญ่ม ักจะ
เคร่งเครียดอยู่แล้ว หากว่าท่านแนะนําให้ทํา
วันละครึ่งชั่วโมง เจ้าตัวก็คงจะทําได้ไม่กี่วัน
แล้วเลิกเพราะเพิ่มความเครียดให้กับตัวเอง 
แต่ถ้าเมื่อใดทําได้ถูกต้อง มีความสุข จิตใจ
เบิกบาน  เวลาที่จะทําตามรูปแบบก็จะขยาย
ออกไปได้เอง ขั้นตอนนี ้ก็คือ ให้ไปทําสมาธิ
ให้มากขึ้น เพื ่อให้จิตมีกําลัง เพื ่อให้จิต
สามารถตั้งมั่น ไม่ไหลไปรวมกับอารมณ์ได้
เอง (อ่านต่อหน้า 4)

ปัจฉิมลิขิตก่อนออกบรรพชา (ต่อจากหน้า 2)

บทความนี้ ได้โพสต์ไว้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2544

ที่กระดานข่าว สืบสันติธรรม
http://larndham.net/ssanti/ss_kratoo.php?kratoo_id=00001

http://www.Dhammada.net
http://www.Dhammada.net
http://larndham.net/ssanti/ss_kratoo.php?kratoo_id=00001
http://larndham.net/ssanti/ss_kratoo.php?kratoo_id=00001
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เมื่อย้อนไปเกือบ สิบปี ที่แล้ว  ณ วัด
บูรพาราม  อ.เมือง จ.สุรินทร ์แห่งนี้ อดีตคุณ 
ปราโมทย์ สันตยากร (คุณ สันตินันท์) ได้
อุปสมบท โดยมีพระราชวรคุณ หลานแท้ๆ
ของหลวงปู ่ดูลย ์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม 
และเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เป็นพระอุปัชฌาย์

นับตั ้งแต่วันนั ้นจนถึงวันนี ้ หลวงพ่อ
ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ก็ได้ทําหน้าที่ของสงฆ์
ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการ
ปฏิบัติธรรมในแนวทางของการเจริญสติใน
ชีวิตประจําวันและการดูจิต ได้สมกับเป็น
ศิษย์วัดบูรพารามอย่างแท้จริง

หากท่านใดมีโอกาสได้ไป จ.สุรินทร์ 
ขอแนะนําให้ท่านหาโอกาสแวะไปกราบ
หลวงพ่อพระชีว์และรูปเหมือนหลวงปู่ดูลย์
สักครั้งครับ.

จิตที่มีสัมมาสมาธิเป็น
เช่นไร?

มิจฉาสมาธิเป็น
อย่างไร?

จิตใจไม่สงบเพราะนิวรณ์

จากสมถะสู่
วิปัสสนา

สมถะทํา
อย่างไรให้
ถูกต้อง

สมถะควรทําเมื่อ
ไหร่?

บน : พระอุโบสถวัดบูรพาราม 
ล่าง : พระราชวรคุณ เจ้าอาวาส

คิดถึงวัดบูรพาราม

ฟังหลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ที่วัดบูรพาราม เมื่อ 26 มิถุนายน 2552

http://www.filesocial.com/107wooy

ฝึกสมาธิ (สมถะ) กับหลวงพ่อฯ ผ่านคลิป โดย ศิษย์ปลายแถว

จดหมายเรียนดูจิต (ต่อจากหน้า 3)

เมื่อทําได้ถึงตรงนี้แล้ว ก็จะมีความรู้ชัดตามที่ปรากฎในจิตตานุปัส
สนาสติปัฏฐาน คือ การรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่น เป็นกลาง
    จากนั้น ท่านจะค่อยสอนเรื่องของไตรลักษณ ์ จะกล่าวนํา 
เป็นการนําร่องให้กับจิต ที่จะเห็นสภาวะตามความเป็นจริง ในแง่
มุมของไตรลักษณ์ เพื่อพัฒนาให้เกิดปัญญาในพระพุทธศาสนา 
เมื่อจิตได้ซึมซาบคําสอนในแง่มุมของไตรลักษณ์บ่อยครั้งเข้า จิต
จะเริ่มสังเกตเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะที่จิตได้ประจักษ์
ไปทีละเล็กทีละน้อย  คล้ายการสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆ ที่จริง
ก็คือ สะสมปัญญาไปเรื่อย  ๆ ตรงนี้ท่านใช้คําว่า  สะสมในเชิง
ปริมาณ
     ความจริงแล้ว เมื่อมาถึงตรงนี้ จิตจะเจริญสติปัฏฐานได้ด้วย
ตัวของจิตเอง ไม่ต้องจงใจที่จะเจริญสติปัฏฐานแต่อย่างใด เป็นไป

โดยอัตโนมัต ิ(แต่ก็อาจเสื่อมไปได้ เสื่อมไปเหมือนกับคนที่เจริญ
สติไม่เป็น ต้องกลับไปหัดเหมือนเมื่อเริ่มต้นใหม่ ซึ่งมักเรียกกัน
สั้นๆว่า "นับหนึ่ง")
 เมื่อฝึกไปเรื่อยๆ จนถึงจุดหนึ่ง จิตจะไม่ส่งกระแสออกไปรู้
ภายนอก และไม่ส่งกระแสเข้าไปภายใน  หากแต่จิตจะรู้อยู่ที่จิต
เอง
 เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจ ก็คือ ในขณะที่เริ่มต้นฝึกด้วยการดูอาการ
ของจิต ดูที่กิเลส หรือดูการกระทําของจิต แต่คล้ายกับว่า รู ้นั้นจะ
งวดเข้ามาหาตัวจิตเอง แต่ไม่ใช่การหันเข้ามามองที่ตัวจิต เป็นแต่
เพียงจิตไม่ส่งกระแสออกไปรู้ข้างนอกและไม่ส่งกระแสเข้าไปรู้ข้าง
ใน คือ อยู่ตรงกลาง เป็นกลาง

(ต่อหน้า 5)

คนไม่มีฌานทําให้จิตตั้งมั่น
(มีสมาธิ)ได้อย่างไร ?

http://www.Dhammada.net
http://www.Dhammada.net
http://www.dhammada.net/2010/02/21/673/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://www.dhammada.net/2010/03/03/1085/
http://www.dhammada.net/2010/03/03/1085/
http://www.dhammada.net/2010/03/03/1085/
http://www.dhammada.net/2010/03/03/1085/
http://www.dhammada.net/2010/03/02/1080/
http://www.dhammada.net/2010/03/02/1080/
http://www.dhammada.net/2010/03/02/1080/
http://www.dhammada.net/2010/03/02/1080/
http://www.dhammada.net/2010/02/17/298/
http://www.dhammada.net/2010/02/17/298/
http://www.dhammada.net/2010/02/21/669/
http://www.dhammada.net/2010/02/21/669/
http://www.dhammada.net/2010/02/21/669/
http://www.dhammada.net/2010/02/21/669/
http://www.dhammada.net/2010/02/21/673/
http://www.dhammada.net/2010/02/21/673/
http://www.dhammada.net/2010/02/21/673/
http://www.dhammada.net/2010/02/21/673/
http://www.dhammada.net/2010/02/21/673/
http://www.dhammada.net/2010/02/21/673/
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.filesocial.com/107wooy
http://www.filesocial.com/107wooy
http://www.dhammada.net/2010/02/18/466/
http://www.dhammada.net/2010/02/18/466/
http://www.dhammada.net/2010/02/18/466/
http://www.dhammada.net/2010/02/18/466/
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เสียงจากเพื ่อนร่วมธรรม     

- หลายป ีก ่ อนหน ั งส ื อของหลวงพ ่ อ
ปราโมทย ์  ปราโมชโช ชี้แนวทางสว่างให้
กับผมหลังจากผมงุนงง . . . ว่าผมจะทํา
อย่างไรต่อไปอีก จากที่ก่อนหน้านี้ผมใช้วิธี
ปฏิบัติแบบพิจารณาร่างกาย   โครงกระดูก 
 อวัยวะในตัว    จนกระทั่งผมพิจารณาเพียง
แวบเดียว  ใจก็ผ่านกายไป และเห็นกายเป็น
สิ่งโปร่งใส ไม่ได้เป็นแท่งทึบแล้ว   เห็นแต่
สิ่งวูบวาบ ที่เกิดกับใจ  ทําให้กังวลใจว่าเรา
ทําสมถะไม่ได้เหมือนเดิมแล้ว จนอ่าน
หนังสือของหลวงพ่อฯทําให้เข้าใจได้ว่า   
เข้ามาเห็นใจในใจแล้ว และต่อๆมาผมเทียบ
กับคําสอนของท่าน  ก็พบว่าที่ท่านเทศน์ไว้
นั้น   เหมือนกับผมประสบทุกประการ  ทําให้
ผมเชื่อมั่นและเคารพสุดหัวใจ แม้..ผมจะไม่
เคยไปพบท่านตัวจริงๆ.....แต่ผมก็ขอกราบ
ภาพถ่ายของท่านขอเป ็นล ูกศ ิษย ์แล ้ว 
ปัญหา...ที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือ....บางท่านไม่
เข้าใจว่าทําไมไม่พิจารณาร่างกายแบบพระ
ป่าก่อน  ขอเรียนว่า...ทางพ้นทุกข์ของ
พระพุทธองค ์ คือ  การเข้าไปทําลายความ
เป็นตัวตนของใจ  ที่มีความยึดมั่นถือมั่น ดัง
นั้น  หากมีแนวทางดูจิตเข้าไปที่ใจเลยก็
สามารถทําได้ บางท่าน. . .ถึงเข้าใจว่า
สามารถเข้าไปดูใจเลยได ้   แต่ก็ต้องใช้
สมถะเสริมบ้าง ผมเห็นว่า...ในการดูจิตนี้ 

สมถะไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธินานนานก็ได ้ผู้
ปฏิบัติจะเห็นใจตนเองวิ่งมาไป   แวบเดียว
ออกไปสู้อารมณ์ เมื่อหมดกําลังแล้ว  แวบ
กลับมาจับกับลมหายใจเพียงอีดใจเดียว
ออกไปสู้ต่อ  พักจิตแค่เสี้ยววินาทีก็พอแล้ว 
ดังนั้นหาก คนที่ยังเข้าใจว่า ในการดูจิตนี้ 
  ทุกคนจําเป็นต้องนั่งสมาธิเป็นงานเป็นการ
ทุกๆคน ไม่มีข้อยกเว้น อย่างนั้น ยังไม่ใช่
ครับ โดย...เมื่อถึงตอนๆหนึ่ง   ผู้ปฏิบัติที่
เข้าใจว่าวิธีการปฏิบัติต้องมีรูปแบบหรือมี
การแยกเวลาว่าตอนนี้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ
นั ้นเป็นความคิดที่ผิดครับ . . . .ด้วยความ
เคารพ.. คุณ ฮูฮง ห้องศาสนา เวปพันทิพ

- ใครใคร่ฝึกทางไหน ฝึกไป ฝึกให้เข้าใจ ไม่
ต้องเปรียบเทียบกับท่านอื่น  ๆ นอกจากพระ
ไตรปิฎกเท่านั้น และไม่ใช่พระไตรปิฎกที่มี
คนแปลตามความเข้าใจของผู้แปลให้ท่าน
แบบเบ็ดเสร็จด้วย การที่ไปเปรียบเทียบกับ
ท่านอื่น  ๆ นั่นหมายความว่า  ท่านยังไม่
เข้าใจแก่นธรรมของพระพุทธศาสนา  นั่น
หมายถึงความฟุ้งซ่าน ความมีโมหะเข้า
ครอบงําต่อตัวของท่านเอง การฝึก อาจจะ
ต้องใช้เวลามาก ดังนั ้น ช่วงที ่ฝึก ให้
สอบถามตัวเองว่า  หากไม่สามารถสอบ
ทานพระไตรปิฎกแล้ว  ควรที่จะใช้อะไรเป็น
ตัวตรวจทานที่ดีที่สุดของท่านเอง หากไม่มี
ครูบาอาจารย์อยู่ใกล้แล้ว เมื่อฝึกกับสํานัก
ใด อย่านําไปสอบถามใครๆ นอกเสียจาก
ท่านจะเห็นว่า ท่านเดินบนเส้นทางที่ผิดไป
จากการพ้นทุกข์ด้วยความเป็นกลาง อัน
เป็นคําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า อัน
เป็นพระศาสดาของศาสนาที ่ท ่านกําลัง
นับถือศรัทธาอยู่ และสุดท้าย ขอภาวนาให้
ทุกท่านได้พบกับเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ที่
ท ุ กท ่ า นม ุ ่ ง แสว งหาตลอดมา  และ 
ปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยอีกต่อไป
คุณ Maibok เวปลานธรรม 

วาทะฆราวาสธรรม
โดย อาจารย ์สุรวัฒน์

การคิดโดยปราศจากความรู้สึก
ตัว   ปราศจากจิตที่ตั้งมั่นไม่ไหล
ไปในความคิดนั้นย่อมไม่ใช่เหตุ
ปัจจัยที่จะทําให้จิตเกิดปัญญาจน
มีการเปลี ่ยนแปลงได้เลยครับ
การที่จิตจะเปลี่ยนแปลงได้   ต้อง
เกิดจากการรู้สิ ่งที่กําลังปรากฏ
ด้วยจิตที่ตั ้งมั่นจนเห็นและแจ่ม
แจ้งต่อในความเป็นจริงของสิ่งที่
กําลังปรากฏครับ

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

1 และ 16 พ.ค. 53 

>>ข้อมูลรถตู้ฟรี<<

จดหมายเรียนดูจิต (ต่อจากหน้า 4)

เมื่อไม่ส่งกระแสออกไป จิตก็จะรู ้อยู่ที ่จิต 
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องบังคับ 
หรือชี้นํา ขอเพียงหัดเจริญสติปัฏฐานให้ถูก
ต้องเท่านั้น จะเดินมาถึงจุดนี้ได้เอง

เมื่อมาถึงตรงนี้ จิตรู้อยู่ที่จิต จิตจะรู ้สักว่ารู้ 
ที่ตัวจิตเอง (ไม่ส่งออกนอก ไม่ส่งเข้าใน) ก็
จะเห็นความเป็นจริงว่า จิตเองก็เกิดดับ จิต
ไม่ใช่เรา

หากในขณะนั้น จิตได้สะสมปัญญามาจนแก่
กล้าเพียงพอแล้ว อริยมรรคก็จะเกิดขึ้นที่ตรง
นี้ โดยมีสัมมาสมาธิเป็นบาทฐานสําคัญ

ตรงจุดนี้ไม่ใช่การไล่ตะครุบเงาของจิตอีก
แล้ว หากแต่รู้อยู่ที่จิต เกิดอริยมรรคที่จิต
นั่นเอง

แต่ถ้าปัญญายังสะสมมาไม่แก่กล้าหรือแก่
รอบเพียงพอแล้ว จิตจะนิ่งไปชั่วขณะ แต่จะ
ไม่เกิดอริยมรรคแต่อย่างใด ก็ต้องฝึกฝน
ตนเองตามวิธีการที่ได้ทํามาแต่แรกต่อไป

 - ศิษย์โง่ -

http://www.Dhammada.net
http://www.Dhammada.net
http://www.dhammada.net/freevan/
http://www.dhammada.net/freevan/

