คํานํา
โดย อาจารย์นิธี ศิริพฒั น์
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมือ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓
อ.นิธี ศิริพฒั น์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผูร้ วบรวมได้มีโอกาสศึกษาวิธีปฏิบตั ิธรรมตามแนวของ “พระราชสังวรณาณ” หรื อ
่ ธ ฐานิโย วัดป่ าสาลวัน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา จากหนังสื อ “ธรรมปฏิบตั ิ และ
หลวงพอพุ
ตอบปั ญหาการปฏิบตั ิธรรม” ซึงได้รวบรวมและจัดพิมพ์ขึน เนืองในโอกาสวันพระราชทานเพลิง
ศพของพระเดชพระคุณหลวงพอ่ (๒๒ สิ งหาคม ๒๕๔๒) โดยรวบรวมเนือหาการปฏิบตั ิธรรมทีได้
่ ๆ ซึงเดิมมีการบันทึกเทปไว้ และตอมาได้
่
่
แสดงธรรมไว้ ณ สถานทีตาง
จดั พิมพ์เผยแพรรวบรวมไว้
่ บไป
เป็ นรู ปเลม่ เพือน้อมรําลึกถึงคําสอน และตามเจนนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพอสื
่
ในการจัดพิมพ์ใหมในครั
งนี ผูรวบรวมได้
้
พิจารณาเห็นวา่ แนวทางการปฏิบตั ิธรรมของ
่ มีความกะทัดรัด ชัดเจน และไมซั่ บซ้อนในทางทฤษฎีและในทางปฏิบตั ิ
พระเดชพระคุณหลวงพอนี
่ ง ภาษาทีใช้ในการบรรยายธรรมในแตละสถานที
่
่
โดยเฉพาะอยางยิ
เป็ นภาษาแบบชาวบ้าน อานแล้
ว
่ และนําพาไปสู่ การปฏิบตั ิธรรมทีเป็ นประโยชน์แกวิ่ ถีชีวิตประจําวันของสามัญชนทัวไป
เข้าใจงาย
่ กธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึงเป็ น
เป็ นหลัก และยังเป็ นการเผยแพรหลั
่
พระศาสดาแหงพระพุ
ทธศาสนา ทีอุดมด้วย “หลักอริ ยสัจจธรรม” อันบริ สุทธิและสมบูรณ์ และ
สามารถพิสูจน์ได้ตามแนวทางกฎแหง่ธรรมชาติ และเหตุผลด้านวิทยาศาสตร์ รวมทังศาสตร์ใน
สาขาอืน ๆ เพือค้นหาคําตอบของชีวิตนี ถ้าผูอ้ ่านมีความตังใจจริ งในการลงมือปฏิบตั ิให้เป็ นกจินิสยั
็ ่
ในชีวิตประจําวัน กนาจะได้
รับคําตอบในไมช้่ านี
บทความบรรยายหลักปฏิบตั ิธรรมทีรวมรวมไว้นี จะมีเนือหาเน้นหนักในเชิงปฏิบตั ิธรรม
ด้านการภาวนากรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน ตามแบบฉบับของพระธุดงค์ เพือทําให้ผปู ้ ฎิบตั ิ
ิ ปัญญาและมีดวงตาเห็นธรรมด้วยตนเอง อันไพบูลย์ดว้ ย ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิ
เกดสติ
่
วิปัสสนากรรมฐาน แหงการเรี
ยนรู ้สภาวธรรม หรื อปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในวิถีชีวิตทังทางโลกและ
่ ยิงยวด ทีจะชักนําชีวิตจิตใจไปสู่ เส้นทางแหงการแสวงหา
่
ทางธรรม และยังเป็ นอุบายสําคัญอยาง
่ จริ ง ทีดําเนินอยูบ่ นหนทางแหงมรรคผลของชาวอริ
่
หลักสัจจธรรมอยางแท้
ยบุคคลทังหลายทีปฏิบตั ิ
โดยปราศจากอํานาจการครอบงําของมหาอุปาทานหรื ออกุศลมูลทังปวง นอกจากนี สิ งทีสําคัญทีสุ ด
นัน สําหรับผูป้ ฏิบตั ิจริ งตังใจจริ ง ก็สามารถจะได้รับอานุสงฆ์กศุ ลกรรมในการครอบครองกายและ
่
ใจด้วยสติสมั ปชัญญะ ด้วยพลังสมาธิหรื อสติวินโยอันทําให้ดวงจิต นิง สงบ สวางไสว
อยูใ่ น
่
อารมณ์แหงความปี
ติสุขตลอดไป ขอให้ท่านผูอ้ ่านบทความธรรมะทังหมดนี จงเข้าถึงพระพุทธ
่
ธรรมเพือประสบสันติสุขทุกทาน
อาจารย์นิธี ศิริพฒั น์
ผูร้ วบรวม
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บทคัดยอ่
โดย อาจารย์นิธี ศิริพฒั น์
อ.นิธี ศิริพฒั น์
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมือ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แนวทางในการปฏิบตั ิธรรมนัน คือ ความตังใจ หมันเพียร อดทน ทีจะแสวงหาความ
่ ฟงซาน
่ ๆ ทีเหมาะกบจริ
ั ตของตน เพือ
สงบของกายและใจ ไมให้
ุ้ ่ ด้วยการคัดหาเฟ้ นเลือกอุบายตาง
นํามาใช้เป็ นเครื องรู ้ของจิต และเครื องระลึกของสติ การบริ กรรมภาวนา “พุทโธ” เป็ นอีกอุบายหนึง
่
ทีนักปฏิบตั ิธรรมนํามาใช้ เพือนําพาจิตให้สงบ นิง สวางไสว
ให้อารมณ์ธรรมมาประชุมพร้อมเพียง
ั นสิ งเดียว หรื อองค์ฌานขันเอกคคตา
ั จิต เป็ นการเข้าสู่ ภูมิสมถกรรมฐาน ซึงอานิสงส์ทีได้รับ
กนเป็
่
็ ผูป้ ฏิบตั ิธรรมควรทีจะได้รับกุศลกรรมจากการ
คือ อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ อยางไรกตาม
ปฏิบตั ิธรรม คือ จิตผูร้ ู ้ ทีมีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ครองภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิสมาธิปัญญา หรื อภูมิ
่ จจธรรม หรื อวิปัสสนาญาณแหงอริ
่ ยมรรค คือ
วิปัสสนากรรมฐาน เพือให้ได้สติปัญญา ดวงตาแหงสั
่
ศีล สมาธิ ปั ญญา นันเอง สภาวธรรมทีผานการพิ
จารณาโดยจิตผูร้ ู ้นนั จะกลายเป็ นองค์ความรู ้ใหม่
หลังจากพิจารณาตามหลักสามัญลักษณะหรื อไตรลักษณ์ ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือ ความไม่
่ ่ วไมใชตน
่ ่ ซึงอยูภ่ ายใต้กฎแหงธรรมชาติ
่
เทียง ความเป็ นทุกข์ และความไมใชตั
ทีวา่ “สิ งใดสิ งหนึงมี
ิ นเป็ นธรรมดา สิ งนันมีความดับไปเป็ นธรรมดา” องค์ภูมิปัญญาทีเกดขึ
ิ นในขันวิปัสสนา
เกดขึ
ํ
กรรมฐานนัน จะมีมหาสติปัฏฐานเป็ นเครื องมือกาหนดตามรู
้ในการพิจารณาธรรมในเรื องนัน ๆ อยู่
่
ิ นนัน โดยทัวไปไมสามารถบรรยายด้
วยภาษาสมมติบญั ญัติ
สําหรับสัจจธรรมหรื อองค์ความรู ้ทีเกดขึ
ํ งความคิดในภูมิสมาธิมีจาํ นวนมหาศาล ถ้าปรากฏการณ์ของสัจจธรรม
ได้ เนืองจากพลวัตรของกาลั
่ ่ ่ “ปั ญญาสมาธิ ” ดังนัน ภูมิปัญญาสมาธิจึง
สามารถอธิบายได้ดว้ ยภาษาสามัญทัวไป ถือวาไมใช
่
่ ป้ ฏิบตั ิธรรม การปฏิบตั ิ
เปรี ยบเสมือนภาษาแหงธรรมชาติ
ทีเป็ นลักษณะสากลสําหรับมวลหมูแ่ หงผู
็ อไปสู่ ความสงบแหง่ มรรค ผล นิพพาน เพือการ
สมาธิเพือให้ได้หลักการของสัมมาสมาธินนั กเพื
ดับทุกข์ โดยมีศีลข้อปฏิบตั ิ คือ ศีล ๕ เป็ นพืนฐานในอันดับแรก จากนันนําไปสู่ ภูมิวิปัสสนา
กรรมฐาน อันพร้อมด้วย “จิตผูร้ ู ้” และ “สติสมั ปชัญญะ” ทีสมบูรณ์ในการพิจารณาสภาวธรรมที
ิ นจริ งในขณะนัน แล้วประมวลผลออกมาเป็ นภูมิปัญญา หรื อสติปัญญา ด้วยดวงตาทีเห็นธรรม
เกดขึ
่ นทีจะไมเพิ
่ มการสร้างอกุศลกรรมใหมในปั
่ จจุบนั
เพือนําไปเป็ นเครื องมือในการดับทุกข์ และรู ้เทาทั
่ ได้แก่ พุทธานุสติ อสุ ภ
สําหรับธุดงคกรรมฐานหรื ออารักขกรรมฐานนัน มีอุบายปฏิบตั ิ ๔ อยาง
่ โดยสรุ ป พลังสมาธินนั สามารถนํามาใช้พิจารณา
กรรมฐาน การเจริ ญเมตตา และมรณัสสติ กลาว
้ ปัญหาในชีวิตประจําวันของคฤหัสถ์หรื อผูค้ รองเรื อนได้อยางไมจํ
่ ่ ากดั
แกไข
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สารบัญ
โดย อาจารย์นิธี ศิริพฒั น์
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมือ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓
อ.นิธี ศิริพฒั น์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คํานํา
สารบัญ
ปะวัติพระราชสังวรญาณ
คําแนะนําในการปฏิบตั ิภาวนาและสมาธิ
๑. เรื องของสมาธิ
๒. วิธีทาํ สมาธิตามแบบพระอาจารย์เสาร์
๓. ปรากฏการณ์ในขณะทําสมาธิ
๔. ศีล สมาธิ ปัญญา ในทางปฏิบตั ิ
๕. ภาพนิมิตและวิปัสสนากรรมฐาน
ิ วย ศีล สมาธิ ปั ญญา
๖. การละกเลสด้
๗. พุทธานุสสติ
ั
๘. ทุกข์กบมหาสติ
๙. การปฏิบตั ิธรรมเพือความเป็ นพุทธะ
ั ธีทาํ สมาธิ
๑๐. ศีลกบวิ
ํ
๑๑. บริ กรรมภาวนาและการกาหนดรู
้
๑๒. วิธีฝึกสมาธิในชีวิตประจําวัน ตอนที ๑
๑๓. วิธีฝึกสมาธิในชีวิตประจําวัน ตอนที ๒
๑๔. อารักขกรรมฐาน
บทสรุ ป
ภาคผนวก
๑. พระธรรมเทศนาพระอาจารย์กิ ธัมมุตตโม
๒. สาเหตุปัจจัยทีพุทธศาสนาเสื อม
๓. ผูเ้ จริ ญสติปัญญาตามแบบพุทธะ
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พระราชสั งวรญาณ
่ ธ ฐานิโย)
(หลวงพอพุ
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พระราชสั งวรญาณ
่ ธ ฐานิโย)
(หลวงพอพุ
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พระราชสั งวรญาณ
่ ธ ฐานิโย)
(หลวงพอพุ
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พระราชสั งวรญาณ
่ ธ ฐานิโย)
(หลวงพอพุ

รวมบทความธรรมะ – หลวงพ่ อพุธ ฐานิโย

