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คำนำ
“อิสระแหงจิต” เปนหนังสือเลมที่ ๑ ในชุดทางสวางของ
ชีวติ ทีเ่ รียบเรียงจากการถอดเทปธรรมบรรยายของพระอาจารย
วีระนนท วีรนนฺโท ในครั้งที่ไปสอนการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานที่ ยุ ว พุ ท ธิ ก สมาคมแห ง ประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่ ๘
ธันวาคม ๒๕๔๘ ซึ่งผูเรียบเรียงไดมีโอกาสฟงพระธรรมเทศนา
และการตอบปญหาสภาวธรรมของผปู ฏิบตั ใิ นครัง้ นี้ จึงเกิดความ
ศรั ท ธาและเป น แรงบั น ดาลใจที่ จ ะถ า ยทอดธรรมะของพระ
พุทธองค ใหผปู ฏิบตั ธิ รรมผอู นื่ ไดมโี อกาสสัมผัสธรรมะอันลึกซึง้
นีบ้ า ง เพราะบางครัง้ ผปู ฏิบตั ธิ รรมเกิดปญหาสภาวะอารมณและ
ขอของใจในการปฏิบัติ อีกทั้งยังตามหาพระวิปสสนาจารยที่
ตรวจสอบอารมณการปฏิบตั ไิ ดยาก หนังสือเลมนีน้ า จะมีคำตอบ
ใหนกั ปฏิบตั ธิ รรมไมมากก็นอ ย ซึง่ “อิสระแหงจิต” เลมที่ ๑ แบง
เปน ๒ ภาค ดังนี้
ภาคหนึง่ เปนธรรมบรรยายในหัวขอธรรมทีเ่ กีย่ วของกับ
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔ เริ่มตั้งแต
บทที่ ๑-๔ ซึง่ ผปู ฏิบตั สิ ามารถนำวิธกี ารปฏิบตั ไิ ปเปนแนวทางใน
การปฏิบตั ิ อันนำไปสคู วามเปนอิสระแหงจิตได
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ภาคสอง เป น การถาม-ตอบ ป ญ หาสภาวธรรมของ
ผปู ฏิบตั ิ เริม่ ตัง้ แตบทที่ ๔-๗ ประกอบดวยคำถามทีเ่ ปนปญหา
ธรรมและสภาวธรรมของผูปฏิบัติที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติ
เริม่ จากคำถามทีเ่ ปนปญหาของผปู ฏิบตั ใิ หมและผปู ฏิบตั ทิ ปี่ ฏิบตั ิ
ไดแลว ซึ่งแตละคำถามเปนคำถามที่นาสนใจและนำไปสูการ
ปฏิบตั ไิ ดจริงๆ ในการตอบปญหาธรรมและสภาวธรรมของผปู ฏิบตั ิ
นั้น พระอาจารยวีระนนท วีรนนฺโท ไดยกตัวอยางนิทาน
ธรรมบท และนำอุปมาอุปไมยมาเปรียบเทียบ รวมทั้งประสบ
การณการเดินธุดงคประกอบการตอบปญหานัน้ โดยไดถา ยทอด
เปนภาษางายๆ จึงทำใหเกิดความกระจางและเกิดแสงสวางใน
ธรรมแกผูปฏิบัติธรรมไดเปนอยางดี ซึ่งในบางประเด็นไดขยาย
ความและเรียบเรียงใหมเพือ่ ใหเกิดความเขาใจในธรรมมากยิง่ ขึน้
ดังนั้นหนังสือเลมนี้จึงเหมาะสำหรับผูปฏิบัติธรรมใหม
และผปู ฏิบตั ธิ รรมทีป่ ฏิบตั ไิ ดแลว ทีก่ ำลังคนหาคำตอบของชีวติ
และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เพื่อนำไปสูทางแหงความสุขที่แท
จริง คือ ความสุขของจิตอิสระ ทายสุดนีท้ า นโปรดติดตามอาน
“อิสระแหงจิต” เลม ๒ และหนังสือธรรมปฏิบตั ชิ ดุ ทางสวาง
ของชีวติ เลมอืน่ ๆไดในเร็วๆนี้
ผูเรียบเรียง

โครงการพิมพหนังสือธรรมะวัดปาเจริญราชธรรมาราม
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คำปรารภ
“อิสระแหงจิต” ทีท่ า นถืออยใู นมือเลมนี้ เปนคมู อื แนวทาง
ธรรมปฏิบตั ไิ ปสคู วามเปนอิสระแหงจิต ซึง่ นับวาทานเปนผมู โี อกาส
ดีที่จะไดเขาใจวิธีการปฏิบัติอยางละเอียดลึกซึ้ง เพื่อทำใหจิตมีความ
สุข จิตทีม่ คี วามสุข คือจิตทีป่ ราศจากความหมนหมอง เมือ่ จิตไมมี
ความหมนหมองแลว จิตก็จะมีสุขอันปราศจากทุกข จิตที่ปราศจาก
ทุกข นัน่ คือจิตทีม่ นุษยทกุ ๆชีวติ ในทุกชาติทกุ ศาสนาแสวงหามาโดย
ตลอด เพราะมนุษยทกุ ชีวติ ลวนแตตอ งการความเปนอิสรภาพ ความ
เปนอิสระแหงจิต นัน้ แหละคือความสุขอันแทจริง
ความสุข จึงเปนพลังภายในจิต อันหาสิง่ ใดมาเปรียบเทียบไม
ได เพราะไมใชเปนวัตถุภายนอก แตเปนภาวะจิตทีม่ คี วามสุข ความ
เบา ทีม่ องเขาไปภายในเหมือนไมมอี ะไรมาปดกัน้ เลย ความเปนอิสระ
แหงจิตก็เชนเดียวกัน เมือ่ จิตมีอสิ ระแลว จิตก็มพี ลังอันสดใสอยขู า งใน
จิต เปนลักษณะของจิตทีม่ คี วามเบา อันหาสิง่ ใดมาเปรียบเทียบไมได
และไมมคี ำบรรยายใดๆทีจ่ ะเขาถึงได หรืออาจจะกลาววาเปนภาวะจิต
ลวนๆทีไ่ มมสี งิ่ ใดมาเจือปน
การที่ มี จิ ต อิ ส ระแล ว จิ ต ก็ ทำหน า ที่ ข องจิ ต ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ มีศกั ยภาพทีเ่ หนือมนุษยธรรมดา นัน่ คือจิตทีเ่ ขาถึงแกน
ธรรม เมือ่ จิตเขาถึงแกนธรรมแลว จิตก็ไมมตี วั ตน การทีจ่ ติ ไมมตี วั
ตนแลวนั้น จิตก็ไมมีสิ่งใดมาเกาะติดได ไมวาอารมณภายนอกหรือ
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อารมณภายใน จิตทีเ่ ปนอยางนีเ้ รียกวาจิตทีเ่ หนือดี จิตทีเ่ หนือชัว่ จิต
ทีเ่ หนือเหตุผล ทีม่ นุษยจะหาคำจำกัดความได ในลักษณะนีเ้ ขาเรียก
วาจิตทีพ่ น โลกมนุษย หรือ โคตรภูญาณ คือตัดขาดจากความเปนมนุษย
ขึน้ สกู ารเปนอริยบุคคล
อยางไรก็ตามหากทานผใู ดตองการอยากรวู า ทางทีจ่ ะนำไปสู
ความเปนอิสระแหงจิตเปนอยางไร ทานสามารถคนหาคำตอบและวิธี
ปฏิบตั นิ นั้ ไดในหนังสือธรรมปฏิบตั ชิ ดุ ทางสวางของชีวติ โดยทาน
สามารถนำไปปฏิบตั ไิ ดดว ยตัวเอง ซึง่ ทานพึงเขาใจในเบือ้ งตนวาพลัง
จิต พลังชีวติ อิสระแหงจิต คือสิง่ ทีม่ นุษยตอ งการและแสวงหามากวา
พันป
ทายทีส่ ดุ นีอ้ าจกลาวโดยสรุปวา พลังจิต พลังชีวติ คือ ความ
สุขทีม่ อี ยภู ายใน แตคำนิยามของคำวา อิสระแหงจิต คือ ความสุขทีม่ ี
อยทู งั้ ภายในและภายนอก เปนความสุขทีส่ ดใส สดชืน่ ความสุขของ
จิตอิสระ เหมือนไมมสี งิ่ ใดมาขวางกัน้ นัน่ คือ สุขจากอิสรภาพแหงจิต
วิญญาณ อยางแทจริงนัน่ เอง
วีรนนฺโทภิกขุ
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คำนำ
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สารบัญ

๔

คำปรารภ ๖

⌦ 



บทที่ ๑ วิธกี ารปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานเบือ้ งตน
สมถะและวิปสสนาตองอาศัยซึ่งกันและกัน
จิตทองเทีย่ วอยใู นคูหา
หลักการนัง่ ภาวนาพองหนอ ยุบหนอ
สติเปนเชือกผูกจิต
วิธกี ารกำหนดยืน
การกำหนดยืนหนอ ๕ ครัง้
วิธกี ารกำหนดนัง่ ภาวนา
กำหนดจิตใหบริสทุ ธิก์ อ นเจริญเมตตา
วิธกี ารกำหนดลุก
วิธกี ารเดินจงกรม

๑๗
๑๘
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๕
๒๖
๒๘
๒๙
๓๐
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บทที่ ๒ สติปฏ ฐาน ๔
กายานุปส สนาสติปฏ ฐาน
เวทนานุปส สนาสติปฏ ฐาน
กรรมฐานเหมือนแวนสองใจ
วิธกี ารตอสกู บั เวทนา
เวทนา: ทำใหเห็นตัวบรรลุธรรม
จิตตานุปส สนาสติปฏ ฐาน
ธัมมานุปส สนาสติปฏ ฐาน
จิตนมุ นวลควรแกงานดูใจ

๓๕
๓๖
๓๙
๔๑
๔๒
๔๓
๔๕
๔๖
๔๘

บทที่ ๓ นิวรณธรรม ๕ ประการ
กามฉันทะ : สภาวะแหงความติดใจ
พยาบาท : คิดรายตอผอู นื่ คือรากเหงาของจิต
ทีเ่ ปนอกุศลมูล
เรือ่ ง ยักษิณี : เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร
ถีนมิทธะ : จิตใจหดหู เซือ่ งซึม
อุทธัจจกุกกุจจะ : จิตฟงุ ซาน รำคาญใจ
วิจกิ จิ ฉา : ความลังเลสงสัย
กำหนดสติทรี่ ากเหงาของจิต
เวทนา ๕
สภาวะญาณเกิดขึน้ ไดอยางไร
การแหวกมานนิวรณธรรม

๕๑
๕๒
๕๔
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บทที่ ๔ การพัฒนาสติ
สติเปนตัวปกปองคมุ ครองจิต
การพิจารณาพระไตรลักษณ: เกิดขึน้ ตัง้ อยู ดับไป
สภาวะนิมติ ติดใจ
รูปอิงอาศัยนาม นามอิงอาศัยรูป
คุณภาพของสติ
เรือ่ งปลาสีทองกปละ : ผลของการกลาวธรรมผิดเพีย้ น
ศรัทธา: คือจุดเริม่ ตนของการรแู กนธรรม
เรือ่ ง นางมาคันธิยา : การตัง้ จิตไวไมชอบ
ประสบทุกขในภายหลัง
สภาวจิตหลุดพน: สุคติยอ มเปนทีห่ วัง

๖๗
๖๘
๖๘
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๘
๗๙
๘๑

      
บทที่ ๕ การถาม-ตอบ : ปญหาสภาวธรรมของผปู ฏิบตั ิ ๑
“วิธกี ารปฏิบตั อิ ยางไร จึงจะเกิดสมาธิ”
องคภาวนา : เปนบทนำสคู วามสงบ
ประสบการณการเดินธุดงค : ทำไมสัตวรมุ กินน้ำกลางบอ
กรรมฐานแกกรรมได
ประสบการณการเดินธุดงค : จิตสงบ สยบงูใหญ
การแผเมตตา : อสรพิษไมทำราย
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การเจริญสติ : วิชาหนีนรก
วิญญาณชาวพุทธ

อิสระแหงจิต

๑๑๔
๑๑๕

บทที่ ๖ การถาม-ตอบ : ปญหาสภาวธรรมของผปู ฏิบตั ิ ๒ ๑๑๙
“กายกับจิตสัมพันธกนั อยางไร”
๑๑๙
เรือ่ ง พระติสสเถระ : จิตทีเ่ ขมแข็งเปนจิตทีห่ ลุดพน ๑๒๐
การบำเพ็ญทางจิต : บำบัดโรค
๑๒๓
เรือ่ ง พระภิกษุ : รักษาจิตเพียงขอเดียว
๑๒๗
เรือ่ ง ทอนซุงทีล่ อยน้ำ : ติดเกาะแหงความดี
๑๓๐
การสวดมนต : นำจิตไปสคู วามสงบ
๑๓๔
เรือ่ ง สุภทั ทปริพาชก : โลกธาตุนไี้ มวา งเวน
จากความเปนพุทธะ
๑๓๖
สภาวจิตใกลดบั : จิตคนใกลตาย
๑๓๗
คตินมิ ติ กอนตาย : วิธที างแหงความตาย
๑๓๘
๑๓๙
บาปบุญ : นำทางไปสภู พหนา
เรือ่ ง เศรษฐีโตเทยยพราหมณ : ผตู ระหนี่
๑๓๙
และขวางบุญผอู นื่
ทำไมคนเราจึงเกิดมาแตกตางกัน
๑๔๒
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บทที่ ๗ การถาม-ตอบ : ปญหาสภาวธรรมของผปู ฏิบตั ิ ๓ ๑๕๐
“ภาวนาพองหนอ ยุบหนอ เหมือนการบังคับลมเขา
ลมออก จะแกไขอยางไร”
๑๕๐
สมถะและวิปส สนา : เกิดทีจ่ ติ เดียวกัน
๑๕๒
วิปส สนา : รแู ลวปลอยวาง
๑๕๓
กรรมฐานรักษาโรคได
๑๕๘
ทางสายตรง : สนู พิ พาน
๑๖๐
ทางเลือกของการทำบุญ
๑๖๒
เรือ่ ง จูฬปนถก : ผมู ปี ญ
 ญาทึบ
๑๖๖
เรือ่ ง สามเณรผหู ยัง่ รู
๑๗๑
สมาทานศีลทำใหใจเราบริสทุ ธิ์
๑๗๓
ลิม้ รสหวงแหงนิพพานในขณะทีม่ ชี วี ติ
๑๗๕
บทสงทาย
ภาคผนวก
ประวัตพิ ระธรรมธรวีระนนท วีรนนฺโท
โครงการพิมพหนังสือธรรมะ
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๑.สติปฏฐาน
สติปฏฐานฐานนี้เปนที่ตั้ง
ดำรงยังความระลึกตรึกเสมอ
มิเผลอพลั้งพลาดไปใจละเมอ
มิพร่ำเพอพร่ำกิเลสเหตุอบาย
 ขยับรับรตู ามดูมนั่
 สารพันมันเกิดหาย
 กำเนิดจิตดับกับความตาย
 สลายคลายสงสัยใหปญ ญา
สมาธิสติตรงจึงคงมัน่
ไรภยันตรายคลายปญหา
มารใดๆก็หายหดหมดฤทธา
นิวรณเกิดสติมาฆาทันที
จึงพบเห็นเชนทางสวางไสว
สภาวธรรมนำไปในวิถี
แหงพุทธะมหากุศลผลมรรคี
ทางเอกนีท้ นี่ ำไปใน 
โดย...ธรรมบุตร

FreedomMind14x18.5cm.pmd

15

14/12/2552, 15:41

อิสระแหงจิต

FreedomMind14x18.5cm.pmd

16

16

14/12/2552, 15:41

17

อิสระแหงจิต

บทที่ ๑
วิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเบื้องตน
การที่พวกเราทานทั้งหลายไดมีโอกาสมาพบกันและเขามา
ปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานรวมกัน เราเขามาประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ ใหเกิด
ความสงบทางจิตและความสงบทางกาย ซึ่งการปฏิบัติธรรมใน
หลักสูตรนีเ้ ปนการปฏิบตั ธิ รรมแบบสติปฏ ฐาน ๔ แบบละเอียด บาง
คนอาจจะยังไมคนุ เคย กอนอืน่ อาตมาขอชีแ้ จงรายละเอียดในเบือ้ งตน
กอนทีจ่ ะปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการเดินจงกรมและการทำสมาธิภาวนา จึงเริม่
ตนจากการอุนเครื่องเล็กๆนอยๆ เปนลำดับถึงขยับขึ้นไปสูความ
ละเอียดของอินทรียม ากขึน้ ทีละนิดทีละนิด แตไมตอ งกังวลใจ
บางคนยังไมไดเริ่มสตารทเครื่องออกจากเสนชัยก็กลับบาน
ไปกอนเสียแลว เพราะวาเขาเตรียมใจมานอย พอมาฟงคำชีแ้ จงจากเจา
หนาที่ จึงบอกวาผมทำไมไหว เพราะทำแลวมันเครียด ขอกลับบาน
กอนดีกวา หากเขาเปนอยางนีก้ น็ า เห็นใจ เพราะสภาวจิตนัน้ ถาไมรจู กั
มันจริงๆ มันก็เปนนายขับเคลือ่ นกายของเราออกจากสถานทีป่ ฏิบตั ิ
พอปฏิบตั ไิ ป นักปฏิบตั บิ อกวามีญาณพิเศษเกิดขึน้ มันเกิดขึน้ อยางไร
นัน่ คือการหอบเสือ่ และหอบหมอนกลับบาน ซึง่ ญาณพิเศษเปนเรือ่ ง
ปกติ
หากเราเขาใจเรื่องของจิตแลว เราจะปฏิบัติแบบไหนหรือ
อยางไรก็ได เพราะในหลักความจริง สภาวะการปฏิบตั ธิ รรมนัน้ การ
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บรรลุธรรมเปนการบรรลุธรรมทางจิตใจ ซึง่ วิธกี ารปฏิบตั ธิ รรมตอง
มีรปู แบบ แตการบรรลุธรรมไมมรี ปู แบบ ตรงนีต้ อ งทำความเขาใจใน
เบือ้ งตนเสียกอน เปรียบเหมือนกับกายและใจ กายก็เปนรูป ใจทีไ่ ปรู
ก็เปนนาม เขาเรียกวารรู ปู นาม หากเขาใจหลายๆ อยาง เราก็ไมเครียด
และไมวติ กกังวล แตสว นใหญมกั จะวิตกกังวลใจเกินไปก็ได

สมถะและวิปสสนาตองอาศัยซึ่งกันและกัน

วิธีการปฏิบัติมีหลายอยาง โดยปกติแลวในทุกที่ทุกสำนัก
ทุกสภาวะ ที่มีการปฏิบัติธรรมตองมีการอาศัยกันทั้ง ๒ อยาง คือ
สมถกรรมฐาน และ วิปส สนากรรมฐาน เราตองเขาใจความหมายใน
เบือ้ งตนกลาวคือ สมถะหมายถึง การฝกจิตใหสงบเปนสมาธิ วิปส สนา
หมายถึง ความเห็นแจงคือเห็นตรงตอความเปนจริงของสภาวธรรม
สวนวิปส สนากรรมฐาน หมายถึง อุบายหรือวิธที ที่ ำใหเกิดการเห็นแจง
โดยวิธกี ารปฏิบตั ทิ งั้ ๒ วิธนี ตี้ อ งอาศัยซึง่ กันและกัน เหมือนรางกาย
กับจิตใจอาศัยซึง่ กันและกันอยู เพราะวาผปู ฏิบตั ธิ รรมมีใจสงบหรือจิต
สงบ โดยที่เราเพงภาวนาอยูที่เดียวตรงนั้นคือสมถะ แตเมื่อเรามีสติ
ปญญาดูรเู ห็นอยตู ลอดตรงนัน้ เปนวิปส สนา งายๆ แคนี้เอง เพียงแต
ความเขาใจของเรานัน้ ไมถอ งแท พออารมณสมถะเกิดขึน้ รสู กึ สบาย
ใจ ก็นงั่ ไดนาน แตพออารมณวปิ ส สนาเกิดปญญาใหพจิ ารณา เรากลับ
ทนไมได เรียกวามันฟงุ เพราะเรารไู มทนั มัน จึงทำใหทรมาน กายเปน
ทุกขเวทนาทัง้ ภายในและภายนอก
เราตองรูวาการที่มาภาวนานี้ เพื่อคนหาอะไร เรามาคนหา

FreedomMind14x18.5cm.pmd

18

14/12/2552, 15:41

19

อิสระแหงจิต

พระพุทธเจาองคจริง คือองคที่อยูภายใน การที่เราเปนชาวพุทธนั้น
สวนใหญไมคอ ยเห็นพระพุทธเจาทีอ่ ยภู ายในเทาไรนัก เราเห็นกันแต
พระพุทธเจาภายนอก ในคัมภีรตามหลักการปฏิบัติทางพระพุทธ
ศาสนาเรียกวาปริยตั ิ คือการศึกษาเลาเรียนหลักการพระอภิธรรมตางๆ
ใหเขาใจ สวนการปฏิบตั คิ อื วิธกี ารทดลองปฏิบตั ดิ ว ยตัวเอง ดวยการ
เขามาสัมผัส การลงมือกระทำใหเกิดความชำนาญ เมือ่ ทำบอยๆ เรียก
วาภาวนา การภาวนาบอยๆ เรียกวาเจริญ ถาเจริญบอยๆ เรียกวา
สติมา อาตาป สัมปชาโน ก็คอื การทำบอยๆ จนสติขยับเขามาแกกลา
ขึน้ มาจนเกิดความชำนาญ เขาเรียกวาทำแลวมันเขาสมู รรคผลนิพพาน
ไดงา ย
ฉะนั้นการที่ทานทั้งหลายไดมีโอกาสเขามาตรงนี้ เรามาแต
เบื้องตน ถาจะกลาวเปนหลักของปริยัติ เพราะวาอารมณของสมถะ
และวิปสสนามันแตกตางกัน มันแยกกันนิดเดียว สมถะมีอารมณทั้ง
๔๐ ประการ ไลไปตัง้ แตการพิจารณา กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสติ ๑๐
อัปปมัญญา ๔ อาหาเรปฏิกลู สัญญา ๑ จตุธาตุววัฏฐาน ๑ อรูป ๔
สิง่ เหลานีเ้ ราเรียกวาอาการของสภาวะอารมณทางสมถะ ขึน้ อยกู บั ใคร
ชอบแบบไหน แตในที่นี้มุงเนนใหปฏิบัติแบบวิปสสนาลวนๆ บาง
ครัง้ บางหลักสูตรจะมีปฏิบตั อิ ยางละเอียดยิบ แตหลักสูตรนีเ้ ครงหรือ
ไม ผปู ฏิบตั อิ ยาเครงเครียด ตองทำใหใจสบาย ทำใหกายสบาย อยตู รง
กลางๆ เพราะสิง่ ใดทีม่ นั เครง มันเครียด มันจะทนไมได ตรงนัน้ เรียก
วาทุกขเกิด ซึง่ อารมณของวิปส สนามี ๓๗ ประการ เรียกวา วิปส สนา
หากจะถามวาจะตองทำอยางไรบาง เราก็ไมตอ งทำอยางไรหรอก เพียง

FreedomMind14x18.5cm.pmd

19

14/12/2552, 15:41

อิสระแหงจิต

20

แตพจิ ารณาดูทกี่ าย คือการเคลือ่ นไหวของกาย เพียงแตพจิ ารณาดูจติ
คือการเคลือ่ นไหวของจิต การผัสสะของจิตวาชอบหรือชัง ชอบหรือ
ไมชอบ ตรงนี้เปนจุดสำคัญเปนบทพิสูจน และเปนขอสอบที่จะ
กระทำกัน

จิตทองเทีย่ วอยใู นคูหา

เมือ่ เปนอยางนีแ้ ลว เราก็มาพิสจู นดว ยวิธกี ารดังนีค้ อื การเดิน
การยืน การนัง่ การนอน เรียกวาอิรยิ าบถ ถาหากอิรยิ าบถยอย ยืน เดิน
นัง่ นอน กิน ดืม่ ทำ พูด คิด เหยียดแขนไป คแู ขนเขา เหยียดขาไป คู
ขาเขา มองซาย แลขวา มองหนา มองหลัง มองสูง มองต่ำ มองใบไม
มองดูไฟ กระพริบตา อาปาก กิรยิ าอาการเหลานีม้ สี ติเปนทีต่ งั้ หากไม
มีสติเรียกวาใจลอย คือจิตมันลอย ถามวามันลอยอยางไร จิตมันไมลอย
หรอก แตความรสู กึ นึกคิดมันลอยไปทีอ่ นื่ ความรสู กึ มันแยกไปกอน
ทีเ่ ราจะกำหนดไดทนั พอสติกำหนดไมทนั จิตมันลอยออกจากกายไป
พระพุทธเจาตรัสวา “สรีรฺชวี ติ ํ จิตตฺ ,ํ เสยฺยํ ชีวติ ํ จิตตฺ ํ ” จิตทองเทีย่ ว
อยใู นคูหา คูหาก็คอื ถ้ำ ถ้ำนีม้ ชี อ ง มีประตู มีหนาตาง ซึง่ โดยธรรมชาติ
มี ๙ ชองบาง ๖ ชองบาง ๑๒ ชองบาง อันนีค้ อื ถ้ำ ถามวาใครสรางไว
คำตอบคือธรรมชาติสรางไว ซึง่ รางกายของเราเปรียบเสมือนคูหาคือ
ถ้ำ จิตของเราจะทองเทีย่ ว มันจะไปมองหนาตางบานโนนบาง บานนี้
บาง ประตูตรงนีบ้ า ง เพราะอะไร เพราะจิตเปรียบเหมือนเด็กหรือบาง
ครัง้ ทานวาจิตของเราเปรียบเหมือนลิง
ดังนัน้ เราจะทำอยางไร จึงใหลงิ มันเชือ่ ง ใหลงิ มันหยุดนิง่ ได
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ถาอยากใหลงิ มันหยุดนิง่ ก็ตอ งมีเชือกผูกไว มีเชือกผูกคอไว วิธกี าร
ที่จะทำใหจิตหยุดนิ่ง เราจะทำอยางไร เราก็ตองมีองคภาวนา องค
ภาวนาในทีน่ เี้ ราใชคำวา พองหนอ ยุบหนอ มันพองตรงไหน พองตรง
หั ว พองตรงคอ พองตรงท อ ง หรื อ พองตรงก น อั น นี้ ค นที่ เ คย
ปฏิบตั แิ ลวจะเขาใจ

หลักการนัง่ ภาวนาพองหนอ ยุบหนอ

ในทีน่ จี้ ะขอกลาวใหกบั คนทีไ่ มเคยปฏิบตั ิ ผปู ฏิบตั จิ ะทำได
งายขึน้ อาการพองใหดทู ที่ อ ง ดูทอ งตรงไหน หากใครไมรวู า ทองอยู
ทีไ่ หน ใหดทู สี่ ะดือ เปนวิธกี ารงายๆและชัดเจน คือดูทสี่ ะดือ วิธกี าร
คือนัง่ หลับตา นัง่ ตัวตรงดูลมหายใจเขาออกทีส่ ะดือ ตรงทีท่ อ งมันพอง
ใหกำหนดในใจวาพอง...(กำหนดชาๆ) พอสุดพองใหกำหนดคำวา
หนอ...(กำหนดชาๆ) พออาการทองมันยุบ ใหกำหนดภาวนายุบหนอ
ผูปฏิบัติสังเกตแคนั้นก็พอไมตองลากลมเขา ตามลมออก แตบาง
คนลากลมเขาลากลมออกแลวรสู กึ เหนือ่ ย เวียนศีรษะ วิธปี ฏิบตั งิ า ยๆ
คือนัง่ ทำตัวเปนหนุ กระบอก จิตไปดูทที่ อ งพอง ดูทที่ อ งยุบเทานัน้ เอง
โดยไมตอ งไปเรงลม หรือถายังหาพองยุบไมเจอ ใหลองหายใจเขาออก
ยาวๆกอนทีจ่ ะเริม่ ปฏิบตั ิ โดยสังเกตวาจริงหรือไม เมือ่ เวลาหายใจเขา
ทองพอง หายใจออกทองแฟบ ใหดอู าการนัน้ ตามปกติ เหมือนเราเปา
ลมเขาลูกโปง รางกายของเราก็เชนกัน พอลมเขาไปมันก็ยอ มพอง มัน
พองสวนไหน ก็คอื สวนทีส่ ะดือหรือสวนทองนัน่ เอง พอลมออกทอง
ก็แฟบ พอทองแฟบ ใหกำหนดวายุบหนอ ไมใชกำหนดอยางอืน่ เมือ่
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ทองมันพอง ใหกำหนดพองหนอ และกำหนดยุบหนอ เมือ่ ทองมันยุบ
นีค่ อื หลักการงายๆ แคนเี้ อง
ถาหากยังไมรตู รงไหนมันพอง ตรงไหนมันยุบก็เอามือมาจับ
มาคลำดูทที่ อ งวา มันพองตรงไหน มันยุบตรงไหน มันพองเปนอยาง
ไร มันยุบเปนอยางไร ใหลองเอามือมาจับดู ถาหากจับนอกผาไมถกู
ก็เอามือไปจับในผา จับเนือ้ หนังวาทองพองหรือยุบตรงนี้ เพือ่ ใหเห็น
ชัดเจน เมือ่ เห็นชัดเจนแลว เราจะทำอยางไรตอไป เราก็กำหนดพอง
หนอ ยุบหนอ ดูแครปู พองยุบ อาการพอง อาการยุบเทานัน้ นัน่ คือการ
นัง่ ภาวนา

สติ...เปนเชือกผูกจิต

การนั่งภาวนานั้นวิธีการปฏิบัติงายๆ คือเมื่อเราจะภาวนา
อะไรก็ตาม เราตองมีจดุ ยืนคือหลักมีเชือกผูก เชือกผูกในทีน่ คี้ อื สติเปน
เชือกผูกดูจติ สงกระแสจิตไปทีท่ อ งพอง ทองยุบ โดยพยายามนัง่ ให
ตัวตรง ยืดหลังเล็กนอย ยกไหลขนึ้ นิดหนอย แลวลองหายใจเขาลึกๆ
ยาวๆ ดูวา ทองพองหรือไม ถาทองพอง ใหรวู า ทองมันพอง พอหายใจ
ออกดูวาทองมันยุบหรือไม ก็ใหมันรูวายุบ คนที่ไมเคยปฏิบัติก็ลอง
ทดสอบดู คนทีเ่ คยปฏิบตั แิ ลวก็ฟง ไว เพือ่ คนทีไ่ มเคยปฏิบตั เิ กิดความ
เขาใจ เพราะสภาวะของแตละคนตางกันไป ขึน้ อยกู บั การขยันกำหนด
ขยันภาวนา ขยันเดิน หลายๆ บัลลังก จนเกิดความเคยชิน เกิดความ
ชำนาญ เมือ่ เกิดความเคยชิน เกิดความชำนาญแลว ก็จะเริม่ มีสมาธิงา ย
ขึน้ แตผปู ฏิบตั คิ นใดจะมีสมาธิงา ยหรือมีสมาธิไว จะตองจำไววา ไม
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ตองสนใจอารมณอนื่ ใดทัง้ สิน้ สนใจเพียงอาการทองพอง ทองยุบกอน
ในเบื้องตน โดยขั้นแรกดูที่ทองพอง ทองยุบ อยางเดียว ดูใหเห็น
อาการทองพอง ทองยุบเสียกอน
ถาเปรียบเทียบกับการขับรถ เมือ่ จะขับรถ เราตองฝกขึน้ นัง่ รถ
เสียกอน โดยนัง่ ทาทีถ่ กู ตองหรือทาทีถ่ นัดเสียกอน หลังจากนัน้ ก็ลอง
ติดเครือ่ งยนต แตยงั ไมเขาเกียร เราลองทดสอบดูวธิ กี ารติดเครือ่ งยนต
เปนอยางไร เมือ่ เปนแลวก็ใหลองถอยหลัง เดินหนาเสียกอน นีค้ อื การ
เปรียบเทียบใหเห็นภาพชัดเจน การดูทองพอง ทองยุบ ก็เชนกัน ผู
ปฏิบตั ติ อ งดูใหเห็นชัดเจนเสียกอน เมือ่ ดูทอ งพอง ทองยุบแลว สภาวะ
ทางสมาธิก็จะเกิดขึ้นงายและไว ทั้งนี้อยูกับเราไมสนใจอารมณภาย
นอกหรืออารมณอนื่ ๆ เล็กๆนอยๆดวย เปนวิธกี ารทีท่ ำใหสมาธิเกิด
ขึ้นงาย แตถาสมาธิเกิดขึ้นงาย มันจะเกิดอันตรายไหม ก็ตอบวา
อันตราย คืออันตรายตรงทีข่ าดสติ หากเผลอสติ จะทำใหเกิดอาการ
งวงนอนและหลับงาย ตรงนีม้ นั อยบู นเสนยาแดง อยบู นเหว บางทีลม
พัดมา แลวรสู กึ เย็นสบาย เรียกวาหากเผลอสติเมือ่ ไรตกเหวทันที นัน่
คืองวงหลับ ลืมสติ ขาดสติ ทีก่ ลาวมาเปนวิธกี ารทีไ่ ดสมาธิเกิดงายและ
ไวทีส่ ดุ ซึง่ เปนวิธกี ารโดยตรงสำหรับผปู ฏิบตั ิ

วิธีการกำหนดยืน

ในขั้นเริ่มตนจะสาธิตวิธีการปฏิบัติ เพื่อใหผูปฏิบัติที่ไมเคย
ทำจะไดรวู ธิ กี ารวาทำอยางไร โดยเริม่ ตัง้ แตเบือ้ งตนกอน สาธิตตัง้ แต
การเตรียมการปฏิบตั ิ คือทายืน ใหยนื ขาชิดกัน ขึน้ อยกู บั การทรงตัว
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พืน้ ฐานของแตละคน ยืนใหเหมาะกับตัวเอง เมือ่ เห็นเขายืนขาหางกัน
ก็อยาไปทำตามเขา เขายืนขาชิดกันก็อยาไปทำตามเขา เราตองยืนให
พอเหมาะแกฐานของเรา ซึง่ แตละคนฐานยืนแตกตางกัน โดยวิธกี าร
กำหนดงายๆ คือเมือ่ เตรียมตัวเสร็จแลวจะยกมือ กำหนดภาวนาในใจ
ยก...หนอ... (กำหนดชาๆ วิธีปฏิบัติคือยกแขนขวาขึ้นระดับไหล)
ไป...หนอ...(กำหนดชาๆ ยกแขนขวาลากไปดานหลัง) วาง...หนอ
(กำหนดชาๆ วางมือขวาไวทเี่ อว) ยก...หนอ (กำหนดชาๆ ยกแขนซาย
ขึน้ ระดับไหล) ไป...หนอ...(กำหนดชาๆ ยกแขนซายขึน้ ระดับไหล) วาง
...หนอ...(กำหนดชาๆ วางมือซายทับซอนมือขวา และมือขวาจับขอ
มือซายหรือมือซายจับมือขวาก็ได) นี่คือการจับมือ พอจำมือแลว
ก็กำหนดจับหนอ
ขัน้ ตอนตอไปมาดูการยกแขนสรู ะดับไต ปอด โดยระหวาง
ไต ปอด ถุงน้ำดี มาม สวนนีข้ องกายเปนสวนกลาง ในสวนตรงนีท้ งั้
หมดเปนอวัยวะทีเ่ กาะตำแหนงกระดูกสันหลัง มันจะแนบแนนไปกับ
กระดูกสันหลัง หอยระโยงระยาง พอเรายกขึ้นมาจะเปนการชวยให
ระบบรางกายของเราดีขนึ้ คนทีเ่ ปนโรคไต บางทีกห็ าย ไมใชหายจาก
โลก แตหายจากโรคไต การยืนอยางนีเ้ พราะอะไร เพราะโดยธรรมชาติ
เรามักจะยืนหอตัว มันจะถูกกดทับลงเหมือนกรรมฐาน กรรมฐาน
กดมันไว พอมันโผลขนึ้ มาเปนกรรม พอเรายืนจับมือไว มันอยตู รง
ระบบรางกาย สรีระมันจะตรงทันที
ซึ่งจะสังเกตไดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช เมื่อเวลาพระองคทรงนั่งประทานปริญญาบัตรหรือเวลาเสด็จ
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พระราชดำเนินดัง่ พญาสีหราช เมือ่ เดินแลว ปอด ตับ หัวใจ ทำงาน
สูบฉีด ทำงานไดครบสวน ฉะนัน้ กรรมฐานจึงมีคณ
ุ คามหาศาล ถาใคร
ไดทำแลว เมือ่ ทำไดจริงๆ จะรักกรรมฐาน รักพระพุทธเจา รักพระพุทธ
ศาสนามาก เพราะเปนสูตรสำเร็จทีท่ า นคนหามาให เพียงแตเราอาปาก
เคีย้ วกินเขาไปใหได มันก็จะเปนประโยชน นัน่ เปนวิธกี ารรักษา เรา
เรียกวาพุทธโอสถ การยกมือขึน้ มาระดับไหลนนั้ อวัยวะภายใน เชน
ไต ปอด ตับ มันจะอยใู นสวนนีท้ งั้ หมด

การกำหนดยืนหนอ ๕ ครัง้

วิธีการกำหนดยืนคืออะไร เราจะกำหนดยืน ๕ ครั้ง คือ
กำหนดยืนรูดูภาพยืน รูปยืน โดยกำหนดยืนหนอ กำหนดที่ปลาย
ผมตรงกลางกระหมอม ยืนหนอ ลงฝาเทา เหมือนเราวางสัมภาระทิง้
ลงไปหมด ตอไปพอกำหนดยืนหนอ ตัง้ แตฝา เทาถึงศีรษะหรือปลาย
ผม เหมือนทิง้ ทัง้ หมดออกไปเลย ไมใหอารมณเหลือซากไว มันหนัก
อยาเอาซากมันไว และกำหนดลงไปอีก ยืน...หนอ…ลงไปขางลาง ทิง้
ไมใหอารมณหรือความรูสึกเหลือซากไมใหมันเกาะเรา แตทุกวันนี้
อารมณมนั เกาะอยู เมือ่ กำหนดยืน...หนอ...อารมณมนั เกาะตามสวน
ตางๆของรางกาย ดังนัน้ จึงตองทิง้ ทัง้ หมดเหมือนเราทิง้ ของออกจาก
กาย พระพุทธเจาตรัสวา “ขันธทงั้ ๕ เปนของหนักเนอ” คำวาเนอ
ภาษาเราเรียกวา หนอ ตัง้ แตเบือ้ งตนแลว ขันธทงั้ ๕ เปนของหนักหนอ
แตเราวาขันธทงั้ ๕ เปนของหนักนี้ ฐานตรงนีใ้ หกำหนดภาวนา ยืน
หนอ ๕ ครัง้ เราจะหลับตาไดไหม ตอบวาได โดยกำหนดยืนหนอ ลง
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ขางลาง กำหนดยืน...หนอ ๕ ครัง้ ทำใหเปนเสนตรง กำหนดเปนเสน
ตรงจากศีรษะผานสะดือลงฝาเทาไป กำหนดจากฝาเทาขึ้นไปศีรษะ
กำหนดขึ้นลงสลับไปมา เรียกวา อนุโลมปฏิโลม เปนการกำหนด
ภาวนา
ขั้นตอไปใหผูปฏิบัติยืนในทาเตรียม ใหยืนนอกอาสนะ ผู
ปฏิบตั คิ นไหนยืนไมไหว ใหคอ ยๆยืน สวนผปู ฏิบตั คิ นใดทีอ่ ายุมาก
ใหยนื อยขู า งๆเสา เพราะปองกันทานหนามืด จะหกลมลงได วิธี
การกำหนดทาเตรียมโดยกำหนดจิตทีม่ อื ขวา กำหนดยก...หนอ (วิธี
ปฏิบตั คิ อื ยกแขนขวาขึน้ ระดับไหล) กำหนดไป...หนอ…(ยกแขนขวา
ลากไปดานหลัง) กำหนดวาง...หนอ...(วางมือขวาไวทเี่ อว) กำหนด
ยก...หนอ...กำหนดจิตทีแ่ ขนซาย (ยกแขนซายขึน้ ระดับไหล) กำหนด
ไป...หนอ...(ยกแขนซายขึน้ ระดับไหล) กำหนดวาง...หนอ...(วางมือ
ซายทับซอนมือขวา และมือขวาจับขอมือซายหรือวางมือขวาทับซอน
มือซายก็ได) แลวกำหนดยืนหนอ ๕ ครัง้ พอกำหนดยืนแลวมันจะมี
อยู ๒ อยาง คือเมือ่ เราจะนัง่ และจะเดิน ขอแนะนำวิธกี ารนัง่ กอน

วิธกี ารกำหนดนัง่ ภาวนา

พอเราจะนัง่ ใหกำหนดกาวหนอครึง่ กาว แลวกำหนดนัง่ บาง
ทีกำหนดนัง่ หนอ บางทีกำหนดยอหนอ วิธปี ฏิบตั งิ า ยๆ คือเราตองเอา
มือออกกอน โดยกำหนดปลอยหนอๆ ปลอยมือออกกอนใหชาๆ
กำหนดปลอยหนอๆ อยางชาๆ เมื่อสาธิตใหดูแลว ใหนำวิธีการไป
ปฏิบตั เิ อง ขัน้ ตอนตอไปคือจะนัง่ ใหกา วขาครึง่ กาว คราวนีก้ ำหนด
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ยอหนอ ยอ...หนอ ยอ...หนอ (ยอตัวลงมา) ถูก...หนอ ถูก...หนอ (เขา
แตะพื้น) พอกำหนดถูกหนอเสร็จแลว ก็เอามือทาวกับพื้น กำหนด
ทาว...หนอ เอาขาไขวกนั ในทาเตรียมนัง่ โดยใหขาซายอยบู นขาขวา
และกำหนดไขว...หนอ ไขว...หนอ แลวกำหนดนัง่ ...หนอ นัง่ ...หนอ
ขยับ...หนอ ขยับ...หนอ ขยับ...หนอ (ขยับทานัง่ อยใู นทานัง่ สมาธิ)
แลวกำหนดนัง่ ...หนอ นีค่ อื วิธนี งั่
เมือ่ กำหนดนัง่ เสร็จแลว มือของเราขยับใหเขาทีใ่ หไดทกุ สวน
นัง่ ใหมนั ตัวตรง นัง่ ใหมนั ไดจงั หวะของเรา เมือ่ นัง่ เสร็จแลวใหเอามือ
วางไวบนขาทัง้ สองขาง กำหนดยก...หนอ (กำหนดจิตทีม่ อื ซายแลวยก
มื อ ซ า ยขึ้ น ตั้ ง ฉากระดั บ อก) หงาย...หนอ (พลิ ก ฝ า มื อ หงายขึ้ น )
ลง...หนอ ลง...หนอ ลง...หนอ ลง...หนอ ๕ ครัง้ ๕ หนอ และกำหนด
จิตที่มือขวา ทำเชนเดียวกันแตถาหากอิริยาบถขึ้นสูงไป ลงหนอ
ลงหนอ กีข่ ณะแลวแตจติ กำหนดพรอมกับจังหวะหายใจได นัน่ คือ
อิริยาบถที่อุกฤษฏขึ้นไปอีก เราก็กำหนดที่มือแลวก็ยกมา ยกมือซาย
กอน จะสาธิตใหดดู งั นีค้ อื กำหนดยก...หนอ มา...หนอ หงาย...หนอ
ลง...หนอ ลง...หนอ ลง...หนอ วาง...หนอ กำหนดจิตไปทีม่ อื ขวา
กำหนดยก...หนอ มา...หนอ หงาย...หนอ ลง...หนอ ลง...หนอ
ลง...หนอ วาง...หนอ โดยวาง มือขวาทับมือซาย
การกำหนดวางนีใ้ หหวั แมมอื จดกันไว เพือ่ เปนการเตือนสติ
และตรวจสอบตนเอง หากนัง่ แลวเผลอสติจนหลับ หัวแมมอื จะแยก
ออกจากกันทันที ไมวาจะนั่งแบบไหน นั่งกี่ชั่วโมง มือตองอยูใน
ลักษณะเดิม เหมือนกับครัง้ แรกกับครัง้ สุดทายทีอ่ อกจากสมาธิ นีเ่ ปน
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การตรวจสอบเช็คดูวา เราเผลอสติหรือขาดสติหรือไม โดยอาศัย
หัวแมมอื จดกันไว ชิดกันไวเปนธรรมชาติงา ยๆ เพราะระบบรางกาย
มีระบบประจุไฟฟาอยใู นตัว จะมีอานุภาพอยใู นตัว เปนการถายเท ธาตุ
ดิน น้ำ ลม ไฟ ธาตุตา งๆทัง้ ๔ จะหมุนเวียนในรางกายทัง้ หมด การ
ถายเทจะชวยระบบสูบฉีดโลหิตไดดี

กำหนดจิตใหบริสุทธิ์กอนเจริญเมตตา

หลังจากนัง่ สมาธิภาวนาเสร็จแลว ขอแนะนำเพิม่ เติมในเรือ่ ง
การเจริญเมตตาอยางงายๆ โดยใหมสี ติรตู วั ทัว่ พรอม ดวยการกำหนด
จิตมาทีม่ อื ขวา ยกมือขวา เคลือ่ นมือขวา กำหนดยก...หนอ ไป...หนอ
ไป...หนอ ไป...หนอ ไป...หนอ คว่ำ...หนอ (คว่ำมือวางบนหัวเขา)
วาง...หนอ หลังจากนั้นกำหนดจิตไปที่มือซาย กำหนดยก...หนอ
ไป...หนอ ไป...หนอ ไป...หนอ ไป...หนอ คว่ำ...หนอ (คว่ำมือ
วางไวทเี่ ขา) วาง...หนอ
วิธกี ารเจริญเมตตา ดวยการกำหนดดูทตี่ น จิต ใหรวมจิตไวที่
หัวใจเมือ่ รวมจิตแลวทำจิตใจใหเยือกเย็นบริสทุ ธิ์ ไมมเี รือ่ งใดๆ ทัง้ สิน้
อยใู นหัวใจ เราก็แผเมตตาใหบดิ ามารดา ครูบาอาจารย ใหลกู ใหหลาน
ใหญาติ เพือ่ น หากแผเมตตาใหกษัตริย บิดามารดา ครูบาอาจารย ให
หงายมือขึน้ วางไวบนเขากอนแผเมตตา โดยตองกำหนดจิตใหบริสทุ ธิ์
และนอมจิตนึกถึงใบหนาของเขาคนนัน้ แตกอ นทีจ่ ะนอมจิตนึกถึงใบ
หนานัน้ เราตองทำจิตใจใหเย็นสะอาดบริสทุ ธิ์ แลวเราคอยแผเมตตา
จิตนึกถึงใบหนาของเขา “ขอใหสรรพสัตวทงั้ หลาย เปนสุขเปนสุขเถิด
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อยาไดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย” เปนกระแสจิตสงไป เหมือน
ปลอยน้ำไหลตามสายยางออกไป
ภาวะกระแสจิตก็เชนเดียวกัน เมือ่ เราสงกระแสจิตไปใหเขา
เราตองกำหนดจิตใหเห็นใบหนาของเขาใหชดั เจน เราจะยิง่ แผเมตตา
ไดมาก ใครทำจิตใจสงบและเบาสบาย ไมมอี ะไรขนุ เคืองหมองใจ ยิง่
แผเมตตาไดงายมากขึ้น อันนี้เปนการแผเมตตาแบบธรรมชาติทั่วไป
เปนพืน้ ฐานการแผเมตตาพรหมปญญา เมตตาพรหมวิหาร ถามีโอกาส
จะแนะนำอีกคราวหนาตอไป

วิธีการกำหนดลุก

วิธีการลุกคือหลังจากเรานั่งบัลลังก ๑ เสร็จ ถามวาจะนั่ง
บัลลังกละเทาไร บัลลังกละกี่ชั่วโมง ถาเปนคนที่เคยปฏิบัติมาแลว
ขอแนะนำใหบัลลังกละ ๑ ชั่วโมงกอน บัลลังกที่ ๒ นั่ง ๑ ชั่วโมง
บัลลังกที่ ๓ นั่ง ๑ ๑/๒ ชั่วโมง ถาเคยผานบัลลังก ๔ ขยับไปตาม
ขัน้ ตอน ผปู ฏิบตั ไิ มตอ งหนักใจวาฉันจะตองตายแลว สวนผปู ฏิบตั ใิ หม
อาจจะถามวาฉันจะทำไดหรือเปลา เราไมตอ งคิดอยางนัน้ เราตองนัง่
บัลลังกแรก ๓๐ นาทีงายๆ ใหไดกอน พอนั่งเสร็จใหออกมาจาก
บัลลังกเหมือนขัน้ ตอนทีไ่ ดกลาวไปแลวขางตน พอกำหนดเสร็จ เรา
ตองมีสติอยูเสมอเวลากำหนด เพราะเปนการฝกพื้นฐานของสติ
ปฏฐาน ซึง่ ขัน้ ตอนนีย้ งั ไมละเอียดลึกเทาไรนัก ยังคงเปนกลางๆอยู
พอจะออกจากกรรมฐาน ใหเอามือจับสวนทีม่ อี าการชาเมือ่ มี
อาการชา เราจะเอามือจับตรงไหนดีละ วิธกี ารคือเริม่ จากใหเอามือลูบ
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สวนทีม่ นั ชาแลวใหจบั นิว้ ดูวา เรากระดิกนิว้ ไดหรือไม ถากระดิกไมได
หรือยังมีอาการปวดอยู ใหเอามือไปจับเบาๆ แตตอ งมีสติ หากตะคริว
กินจะจับตรงนี้ไมได ใหขยับที่ปลายนิ้วเทา เพราะสวนประสาททั้ง
หมดอยทู นี่ วิ้ เทา จับเทาขยับ ยกหนอ ไปหนอ วางหนอ แลวคอยดูวา
ยืนไดหรือไม เราจะรดู ว ยตนเอง แลวคอยขยับหนอ ขยับหนอ การขยับ
นี้ทำอยางไร นั่นคือผูปฏิบัติกรรมฐานตองทำตนเปนคนแก โดย
กำหนดทาว...หนอ(มือทั้งสองขางทาวกับพื้น) ขามันอยูอยางนี้(แยก
ขาออก) ออก...หนอ ขยับ...หนอ ออก...หนอ มันอยทู า นี้ กำหนด
ขึน้ ...หนอ ขึน้ ...หนอ งายหรือไม ใหทำตามขัน้ ตอนเชนนี้ ขอให
ลองปฏิบตั ดิ ู พอทำเสร็จแลว หากจะเปลีย่ นบัลลังก เราเอามือจับแลว
มีสติรูตัวทั่วพรอมเสมอ กำหนดจับ...หนอ ยก...หนอ ไป...หนอ
วาง...หนอ วาง...หนอ มือของเรามาทาว...หนอ ขามันอยอู ยางนี้ คือ
ถาเราดันขาขวาไป มันจะอยไู ปขางลางเหมือนเดิม ขยับออกหนอ ออก
หนอ มือทาวกับพืน้ และขยับสนขึน้ กำหนดขึน้ ...หนอ ขึน้ ...หนอ
ยื น ...หนอ ทำให ไ ด จั ง หวะและถอยเข า มา โดยให ผู ป ฏิ บั ติ ล อง
ปฏิบตั อิ ยางนี้

วิธีการเดินจงกรม

ในขัน้ ตอไปเตรียมตัวยืนหนอ ๕ ครัง้ และกำหนดเดินหนอ
ไดทนั ที เริม่ ตนจากวิธกี ารเดินจังหวะที่ ๑ ในการเดินนัน้ ตองดูเทาให
ไดปจ จุบนั ขององคภาวนา พอยืนหนอ ๕ ครัง้ กำหนดอยากเดินหนอ
๕ ครัง้ แลว ก็เตรียมตัวเดิน โดยกำหนดขวา ยาง หนอ จิตกำหนดจับ
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ขาขวา ถามวายกเทาสูงไหม ใหยกเทาสูงเทากับตาตุม เหมือน
ยกของถวายอยใู นหัตถบาส (ชวงระยะหางแคศอก) ถาสูงเกินตาตมุ
ก็จะนาเกลียดไป ยกเทาขวา กำหนด ขวา...ยาง...หนอ ยกเทาซาย
กำหนด ซาย...ยาง...หนอ( กำหนดจิตจับเทาทีจ่ ะยาง สลับไปมา) หาม
เปดสนเทา เพราะถาเปดสนเทาจะไปทับจังหวะอื่น เปนการไมมีสติ
ความธรรมชาติจะเสียไป กำหนดซาย...ยาง...หนอ กำหนดหนอคือเทา
เหยียบพืน้ ลงเต็มฝาเทา เมือ่ กำหนดขวา...ยาง...หนอ พอลงคำวาหนอ
เทาแตะพืน้ เต็มฝาเทาลงพรอมเสมอกัน
หลังจากกำหนดการเดินเสร็จแลว เมื่อจะหยุดเดิน เราจะทำ
อยางไร การจะหยุดนั้นจะกำหนดทีเดียววา ขวาหยุดหนอ หยุดครั้ง
เดียว เหมือนการเหยียบเบรค เมื่อหยุดหนอแลว กำหนดยืนหนอ ๕
ครั้ง เหมือนเดิมในขางตน โดยดูรูปยืนแลวกำหนดอยากกลับหนอ
จำนวน ๕ ครัง้ ดูวธิ กี ารกลับ พอกำหนดกลับหนอ ๕ ครัง้ แลว ลักษณะ
ทายืนจะหันหนาตรงทันที กลับจำนวน ๓ คู (๖ ครัง้ ) และกำหนดยืน
หนอ ๕ ครัง้ กำหนดอยากเดินหนอ ๕ ครัง้ กำหนดขวายางหนอ ซาย
ยางหนอ ตามลำดับจนครบกำหนดเวลา กำหนดอิรยิ าบถใหไดจงั หวะ
และใหไดปจ จุบนั
หมายเหตุ.- บัลลังก คือ การนัง่ สมาธิภาวนาแตละครัง้
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“การนัง่ ภาวนานัน้ วิธกี ารปฏิบตั งิ า ยๆ
คือเมือ่ เราจะภาวนาอะไรก็ตาม
เราตองมีจดุ ยืนคือหลักมีเชือกผูก
เชือกผูกในทีน่ คี้ อื สติเปนเชือกผูกดูจติ ”
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บทที่ ๒
สติปฏ ฐาน ๔
การแสดงธรรมในวันนีเ้ ปนการแสดงธรรมไปตามประเพณีที่
ตองทำหนาทีซ่ งึ่ กันและกัน โดยปกติแลวเมือ่ มีการปฏิบตั ธิ รรมหรือที่
วัดของอาตมาก็เชนเดียวกัน ถามีการปฏิบัติธรรมก็จะมีพระธรรม
เทศนาหัวขอธรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ิ บางครัง้ ก็แสดงธรรมทุก
เย็น บางครัง้ ก็เวน ๑ วัน หรือ เวน ๒ วันบาง ตามแตสภาวะอารมณ
ของผูประพฤติปฏิบัติที่จะพึงมีพึงได ในการแสดงธรรมวันนี้จะขอ
กลาวถึงเรือ่ งสติปฏ ฐาน ๔ หรือมหาสติปฏ ฐานสูตร ทีพ่ งึ ปฏิบตั กิ นั อยู
นี้ การแสดงหรือการกลาวถึงการประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ ใหสอดคลองกับ
การกระทำของผู ป ฏิ บั ติ ซึ่ ง ท า นทั้ ง หลายคงได ยิ น ได ฟ ง กั น มา
หลายครั้งหลายครา แตละครั้งอาจจะจำไมไดหรืออาจจะเกิดความ
เขาใจมากหรือนอยตามแตสติปญ
 ญาหรือสัญญาของผนู นั้ จะพึงจำได
ในวันนี้จะกลาวสติปฏฐาน ๔ หรือมหาสติปฏฐานสูตร ซึ่ง
สติปฏฐาน ๔ หมายถึงทีต่ งั้ ของสติ ทัง้ ๔ สวนนี้ เราจะพึงปฏิบตั อิ ยาง
ไร ประการแรกเรียกวา กายานุปสสนาสติปฏฐาน ประการที่สอง
เวทนานุปส สนาสติปฏ ฐาน ประการทีส่ าม จิตตานุปส สนาสติปฏ ฐาน
ประการทีส่ ี่ ธัมมานุปส สนาสติปฏ ฐาน นีค่ อื สูตรทีเ่ รียกวา สติปฏ ฐาน
๔ อันเปนหลักคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทีไ่ ดทรง
ทำหนาทีค่ อื ไดศกึ ษาและคนควาเขาไปในจิตใจของตนเอง ทีเ่ รียกกัน
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วากรรมฐาน กรรมฐาน ในที่นี้คำวา กรรม แปลวาการกระทำ สวน
กรรมฐาน คือทีต่ งั้ แหงการทำงานของจิต ฐานมาจากทีต่ งั้ ทีน่ งั่ ทีย่ นื
ทีน่ อน ทีต่ งั้ ของกาย ทีต่ งั้ ของจิตอยทู ไี่ หน ทีต่ งั้ ของจิตคือทีก่ ายยาว
วา หนา คืบ กวาง ศอก ฐานทัง้ ๔ นี้ หากเวนจากฐานทัง้ ๔ มีหรือไม
ตอบวามีเชนเดียวกัน บางครัง้ มีมาก แตขมวดวาแค ๔ ประเด็น หรือ
๔ ประการใหญๆ ทีเ่ รียกวาสัน้ ๆ วา กาย เวทนา จิต ธรรมนีค้ อื สูตร
สำเร็จอันเปนสูตรใหญของชีวติ

กายานุปสสนาสติปฏฐาน

กายานุปสสนาสติปฏฐาน คือมีสติระลึกรูกายในกาย ซึ่ง
กายมี ๒ สวน คือกายนอกและกายใน กายในเรียกวากายปรุงแตงขึน้
มา กายนอกคือรูปกายที่นั่งอยูตรงนี้ ที่มองเห็นกันอยู ที่มีอาการเจ็บ
ปวด ปวยไข และตองหาอะไรมาเพิม่ เติมในสิง่ ทีข่ าด อันนีก้ ายในเรียก
วากายหยาบ กายตัวนีอ้ งคพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวาเปนรังแหงโรค
โรคอะไรบาง นั่นคือสิ่งใดที่เปนโรคก็เปนทุกข สิ่งใดที่กายมีก็เกิด
ความทุกข ความทุกขเหลานัน้ ก็คอื พยาธิเขามาบีบคัน้ ไมวา จะมีตาก็
เปนโรคทางตา ตามืด ตามัว ตาฟางฝา ตาบอด ตาตอ ตาเข ตาแดง
ตาเหล นัน่ คือโรคในตา
โรคอีกสวนหนึง่ คือผมแตกอ นมันดกดำ สวยงาม เงาวับ แต
พอขยับไปอายุ ๓๐-๔๐ ปบา ง มันก็เปลีย่ นแปลง จากผมดำกลายเปน
หลากสี มีดำผสมกับขาว เรียกวาหงอก ผมหงอกบอกตัวแลววาเฒา
คนเฒานั่งซึมเศรา โดยคนเฒาคนแกจะนั่งซึมเศรา เมื่อลูกหลานมา
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จะยกมือกำบังมองดูและรองถามวาใครมาหา เพราะเปนโรคของกาย
นอกคือกายรูปราง อีกสวนหนึ่งมาสูที่ฟน ฟนนี้มันก็จะแนนและ
ทนดีเมือ่ อายุยงั นอย แตพอบายคลอยลงมา ๕๐-๖๐ ป มักจะโยกคลอน
บางคนฟนหายไปหมด ฟนมันหยอน มันไมตงึ แตสว นทีม่ นั ตึงคือหู
มันตึงเพราะไมไดยิน แทที่จริงเขาพูดถูกคือมันหยอนยาน มันหมด
สมรรถภาพ มันจึงหยอนยานไป ตรงนีม้ นั เปนโรคของกาย
พอเปนโรคของกาย มันก็เปนโรคทางจิตวิปริตขึ้นมาดวย
ทำใหจำเปนตองหาสิ่งนี้มาเพิ่มเสริมแตง จึงไดเกิดโรงพยาบาลหรือ
คลินกิ เสริมความงามมากมาย เพราะคนไมอยากจะขีเ้ หร พระพุทธเจา
ตรัสไววา คนหรือสรรพสัตวทเี่ กิดขึน้ มานี้ ทานใหพจิ ารณาวารางกาย
เปนสิง่ ทีไ่ มสวยไมงาม พอพูดดังนีห้ ลายคนหลายบุคคลก็อาจจะเถียง
ไปไดวา ถาคิดอยางเชนนั้นคนก็ไมสวยไมงาม ทำใหจิตใจหอเหี่ยว
ทำใหจติ ใจสลดหดหู อางวาง หงอยเหงาได
แตแททจี่ ริงแลวคนเรานัน้ มักจะหัวเราะเริงราหรือรองไหตอี ก
ชกตัว องคพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวาอาการนั้นเปนลักษณะของ
คนบา คนบาคือคนขาดสติ เผลอสติ หรือไมมสี ติเลย อยากจะทำอะไร
ก็ทำ อยากจะรองเพลงก็รองเพลง อยากจะแกผาก็แกผาออก ทำตาม
สัญญาที่อยากจะทำ แตหากเราไมมีการควบคุมสติ เราเรียกวาคนบา
หรือสติแตก กายที่จิตใจมันบอบบาง จากการกระทบกับสิ่งที่พอใจ
บางหรือสิ่งที่ไมพอใจบาง สิ่งที่พอใจคือหัวเราะเริงราจนเพลินใจใน
มายาของสังคม มายาของโลก ทำใหลมื ตัว จึงมีคำกลาววา หลงตัวลืม
ตาย หลงกายลืมแก หลงสมบัติลืมญาติพี่นอง หลงตัวเองลืมพอแม
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พอถึงเวลาแยหาพอแมไมเจอ
เราหลงอยางไรจึงเปนอยางนัน้ เพราะความหลงในกายวาตัวเอง
แข็งแรง ไมจำเปนตองเขาวัดปฏิบตั ธิ รรม หากคิดเชนนัน้ แลว จะเขา
วัดเวลาไหน เมื่อจะรอเขาวัดตอนแก รางกายก็แย เพราะอะไรละ
เพราะเวลาใหเดินจงกรม ก็เดินกะโผลกกะเผลก นัน่ เพราะสังขารราง
กายไมอำนวย จึงเกิดโรคแทรกแซงทางใจ กลายเปนคนใจนอยหรือใจ
ปลาซิว พอนัง่ ไปสักหนอยมันเกิดอาการปวด นัง่ ไปพลิกไป มันไมได
อดทน นัน่ คือเปนโรคใจนอยหรือนอยใจ ในทีส่ ดุ เปนโรคบนเพอใน
ใจวาฉันนอยวาสนา จึงขอลากลับบานไปกอน เพราะอะไรจึงเปนเชน
นัน้ เพราะสติเรียกวา “สติมตํ ปสนฺเนว ชานาติ” สติขาดการพัฒนา
พอสติขาดการพัฒนา ความแกกลาของสติก็นอยไป มันจึงกลายเปน
โรคใจออนคือสติออ นนัน่ เอง
ดังนัน้ เมือ่ สติออ น เราจะพิจารณากายไดอยางไร เพราะการที่
พะวงแตกาย เราไมไดพจิ ารณากาย การพะวงกายคืออะไร มันจะพะวง
วาฉันจะเดินไหวหรือเปลา ฉันจะนัง่ ไหวหรือเปลา เพราะขาก็ไมดี เอว
ก็ไมดี ทำไมมันยังไมพจิ ารณา เพราะมันพะวงกาย การพะวงนีท้ ำให
เกิดความวิตกกังวลหรือวิตกจริตแลวตีตนไปกอนไขวา มันจะเปนอยาง
นัน้ มันจะเปนอยางนี้ ตรงนีท้ า นใหพจิ ารณากายวามันเปนของไมสวย
ไมงาม กายเปนของมูตรคูถ เปนหลุมเหมือนกับเถาถานเพลิงที่มัน
จะแตกดับเวลาไหนก็ได
เมือ่ เรากำหนดไมได ทานจึงใหพจิ ารณากายในกาย เมือ่ เห็น
กายนอกเปนสิง่ สกปรกเลอะเทอะไปดวยสิง่ ปฏิกลู มองเขาไปดานใน
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มีทงั้ ตับ ไต ไส พุง พังพืดตางๆ หอยระโยงระยางกันอยภู ายใน อีก
ทัง้ มีน้ำเหลือง น้ำหนองไหลออกตามชองตางๆ มันเปนสภาพแหง
วัตถุภายใน แตตัวใจของเราจะเห็นหรือเปลา หากใจของเราเห็น
สภาวะภายใน โดยเราเอาสภาพวัตถุภายในหอยไวขางนอก เหมือน
ไสววั ไสควายทีเ่ ขามาวางขายตามทองตลาด เมือ่ วางไปสักพักเจาของ
ตลาดหรือเจาของสินคามาไลแมลงวัน แมลงหวี่ หากพิจารณาในตัว
ของเรา ถาไมไดอาบน้ำ ไมประแปง ไมใชเครือ่ งหอมฉาบทา มันก็คง
จะเหม็นเชนเดียวกัน เจาของกายก็คงถือไมไวไลอกี า ไวไลแมลงวันที่
บินมาตอมหรือสุนัขที่มาแทะมากิน เพราะของเหลานั้นเปนของ
สกปรกเปนของเหม็น
ฉะนั้นกายนี้เปนบอเกิดแหงรังของโรค ตามที่กลาวไปเบื้อง
ตนนัน้ แลว นีค่ อื สวนทีเ่ ปนกาย จึงเรียกวา กายานุปส สนาสติปฏ ฐาน
คือการพิจารณากายใหละเอียดเหมือนดัง่ พระ เมือ่ พระบวชใหมๆ พระ
อุปช ฌายจะใหพจิ ารณากรรมฐานวา เกศา โลมา นขา ทันตา ตโจ ให
พิจารณา ผม เล็บ หนัง เนือ้ เอ็น กระดูกวาเปนของไมสวยไมงาม เพราะ
หากเราพิจารณาอยางนีเ้ นืองๆ บอยๆ เราจะไมประมาทไมหลงในกาย
เราจะมีสติภาวนาดูอยูตลอดเวลา อันนีค้ อื กายทีเ่ รียกวากายานุปส สนา
สติปฏฐาน

เวทนานุปส สนาสติปฏ ฐาน

ตอมาสวนที่เปนนามที่เรียกวา เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน
สวนทีพ่ อใจคือความสุข ความสบาย สวนทีเ่ ปนเวทนา คือทีไ่ มพอใจ
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และทีไ่ มชอบคือความทุกข ทัง้ ทุกขกายและทุกขใจ สวนเวทนาทีเ่ รียก
วาความพอใจ และความไมพอใจก็เปนเวทนา ความพอใจเรียกวา
สุขเวทนา ความไมพอใจเรียกวาทุกขเวทนา ความเฉยๆ ขณะเรานัง่
ภาวนาพองหนอ ยุบหนออยนู ี้ สภาวะทองพองทองยุบ มันหายไป มัน
มีสภาวะอาการของเวทนาเขามาแทรกแซงคือปวดทีข่ า รสู กึ งวง หรือ
รสู กึ อึดอัดตรงนีเ้ รียกวาทุกขเวทนา ปวดเหมือนกับระเบิด มันเหมือน
จะแตกดับ เหมือนกับไฟไหม มันยิง่ ปวดมากเมือ่ พิจารณาปวดหนอๆ
มันก็ไมหายปวด แตมนั ยิง่ ปวดมากขึน้ ๆ ตรงนีเ้ รียกวาทุกขเวทนา
หากนัง่ แลวมีสมาธิ ตัง้ มัน่ อยู มันมีเวทนาอยไู หม ตอบวายัง
มีเวทนาตัง้ อยู แตเราไมรสู กึ ปวด การทีร่ สู กึ เฉยๆ และนัง่ นิง่ ได ตรง
นีเ้ รียกวาอุเบกขาเวทนา คือมันเฉย มันทนได มันรอได เมือ่ มีสมาธิตรง
นีอ้ ยู โดยเริม่ จาก ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ จิตตัง้ มัน่
เขามาระยะ ๑ พออัปปนาสมาธิ จิตตัง้ มัน่ ไมหวัน่ ไหว รางกายก็ดดี ขึน้
นัง่ ตัง้ ตรงโดยอัตโนมัตขิ องกาย นีค่ อื สภาวจิตและกายไดสมาธิ ถามอง
ดูกร็ ลู กั ษณะของผทู ำสมาธิแลวไดสมาธิ หากผไู มมสี มาธิกจ็ ะนัง่ โคลง
เคลง เอียงไปเอียงมา ขยับตัวไปมาและหายใจไมสม่ำเสมอ นี่คือ
ลักษณะของสภาวะสมาธิไมเกิดขึน้ มันมีแตความอึดอัดขัดเคืองใจ มี
จิตใจทุรนทุรายตลอดเวลา ฉะนัน้ เมือ่ เวลาทำสมาธิภาวนา เราตองนัง่
ตัวใหตรง เมือ่ ตัวตรงแลวใหกำหนดภาวนาโดยอยาเผลอสติและตัง้ จิต
ภาวนาตลอดเวลา จึงจะมีสมาธิพอทีจ่ ะตอสกู บั เวทนาได
ตัวเวทนานอกกับเวทนาในมันตางกันอยางไร เวทนานอก
ยกอยางเชน เมือ่ ไดยนิ เสียงแลวรสู กึ วาเสียงนีม้ นั ดังจริงๆ บางทีไดยนิ
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เสียงคนอืน่ หายใจแลวรสู กึ วาเสียงดังจัง บางครัง้ มันทำใหรสู กึ อึดอัด
และรำคาญใจ ทำใหเวทนาเกิดขึน้ ทำใหเกิดความไมพอใจ เราจึงเรียก
อาการนัน่ วาเวทนา เปนการเอาเวทนานอกมาเปนเวทนาใน คือจับเอา
สภาวะคนอื่นมาหรือเอาสภาวะของอาการของคนอื่นมาเปนความ
ทุกขในใจตนเอง เพราะอะไรจึงเปนเชนนัน้ เพราะเราขาดการมองดาน
ใน เรามองแตดา นนอก จับสภาวะนอก มันจึงเกิดทุกขกายเปนทุกขัง
หรือเปนทุกขลักษณะ ทีม่ นั รับเขามาเองโดยไมไดตงั้ ใจ มันเปนไปโดย
อัตโนมัติ เพราะใจมันเคยชินอยางนัน้

กรรมฐานเหมือนแวนสองใจ

การทำกรรมฐานเหมือนการเอาแวนมาสองใจ เราจะสองให
เห็นชัดเจนมากนอยเพียงใด โดยสองทัง้ ขางนอกและขางใน แตเขาให
เราสองขางในใหมาก เมือ่ สองขางในไดชดั เจนแลว การปฏิบตั ขิ องเรา
จะมีการเริม่ ขยับเลือ่ นชัน้ ขึน้ มาทีละชัน้ ๆ ทีละนิดๆ จนเกิดความเคย
ชิน เมือ่ ความเคยชินเกิดขึน้ แลว กายมันก็จะเบา ใจมันก็จะเบา มันไม
อึดอัดขัดเคืองเนืองแนนหรือกระวนกระวายใจ พอนัง่ ไปอาการพองหนอ
ยุบหนอ มันชัดเจน โดยเห็นทองพองก็ชดั ทองยุบก็ชดั ดูสภาวะอาการ
ตนการพองมันชัดเจน เมือ่ กำหนดเห็นได ทำใหเห็นสภาวะตัวนีภ้ ายใน
ใจ เห็นสภาวธรรมทีเ่ กิดขึน้ ตัวสภาวะนีเ้ กิดขึน้ ทีล่ กั ษณะอาการพอง
อาการยุบ หรือตนพอง กลางพอง สุดพอง ตนยุบ กลางยุบ สุดยุบ หาก
เห็นไดอยางนี้ การปฏิบตั จิ ะเกิดสภาวะเร็วขึน้ มา สภาวะของเวทนา มัน
ก็จะตัดเบาลงไป แตถา เวทนาเกิดขึน้ แลว เราจะทำอยางไร
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เราก็กำหนดเวทนานัน้ ทานเรียกวา “อยากออกจากทุกข เรา
ตองรูทุกขเสียกอน” เหมือนกับเรารูจักวาไฟมันรอน เมื่อเรารูวาไฟ
รอน เราก็ตองออกจากความรอนได สวนวิธีการที่จะออกจากความ
รอนไดอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับเทคนิคของแตละทานหรือแตละบุคคล
เหมือนกับคนรจู กั ไฟกับคนทีไ่ มรจู กั ไฟ คน ๒ ประเภทนี้ หากถามวา
คนประเภทใดเมือ่ จับไฟจะรับอันตรายมากกวากัน คงตอบวาคนทีไ่ ม
รจู กั วาไฟนัน่ แหละจะไดรบั อันตรายมากกวา เพราะเมือ่ ไมรจู กั ไฟ ก็จะ
จับไฟเต็มมือ ไฟก็จะไหมเต็มที่ หากคนทีร่ จู กั ไฟก็จะรจู กั ระวังตัวเอง
โดยเอานิว้ ไปแหยนดิ ๆ เสียกอน มันก็จะถูกไฟไหมนอ ยหรือไมไหม
เลย เปรียบเหมือนการที่ผูปฏิบัติรูจักทุกขก็เชนเดียวกัน เมื่อรูจัก
ทุกขเวทนา ก็เขาใจเวทนาและมีวธิ กี ารทีจ่ ะตอสกู บั เวทนา คือขาศึกที่
เรามองไมเห็นตัว แตมนั สามารถมาครอบงำตัวและใจได สภาวทุกข
ตัวนี้ ทานเรียกวา เวทนานุปส สนาสติปฏ ฐาน

วิธีการตอสูกับเวทนา

การทีต่ วั เวทนาเกิดขึน้ เราตองรจู กั วิธกี ารตอสกู บั เวทนา โดย
การกำหนดปวดหนอๆ นั่นคือโยคีผูปฏิบัติปฏิบัติไดชำนาญและได
สมาธิแลว แตถา โยคีผปู ฏิบตั ใิ หมๆ ก็ใหภาวนาดูทอ งพอง ทองยุบ แลว
กำหนดปวดหนอๆ สัก ๒-๓ ครัง้ หากยังมีเวทนาอยู ก็กำหนดพอง
หนอ ยุบหนอตอไปเชนนีเ้ รือ่ ยๆ จนสมาธิแกกลาขึน้ มา เมือ่ สมาธิแก
กลาขึ้นมาพอที่จะกำหนดพิจารณาตอสภาวะเวทนาได จึงวางพอง
หนอ ยุบหนอไว เมือ่ มันปวด มันเกิดเวทนาก็กำหนดเวทนา หากปวด
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ก็ดอู าการปวด ดูทมี่ นั ปวด ปวดตรงไหนก็ดตู รงนัน้ โดยเอาจิตพิจารณา
อยางละเอียดลึกลงไปวาขาปวด มันปวดตรงไหนของขา จุดใดของ
ขาทีม่ นั ปวด ปวดตรงเนือ้ ปวดตรงเอ็น ปวดตรงกระดูกหรือวาทีใ่ ดที่
หนึง่ ใหจบั จุดใหเจอ ถาจับจุดไมเจอ เขาเรียกวา เกาไมถกู ทีค่ นั มัน
ก็ไมหายคัน มันจะคันไปตะพึด คันไปทัง้ ตัว
ในที่สุดก็บอกวาการเดินจงกรม การนั่งสมาธินั้นไมเห็นได
ประโยชนอะไรเลย เพราะปฏิบัติแลวมีอาการตางๆ เกิดขึ้นเหมือน
คนจะเปนไข นั่นเปนโรคมายาทางจิตมาหลอกหลอนเราแลว บาง
คนก็ตองพับเสื่อกลับบาน พอกลับไปแลวเลิกนั่งกรรมฐาน เลิกเดิน
จงกรม ทิ้งกรรมฐานเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น อยางนี้เขาเรียกวาโรค
มายา บางทีเราไมรเู ทาทันมายา จึงกลายเปนโรคแพกรรมฐานและยก
ธงขาวโบกมือลากอน การทำกรรมฐานนีม้ นั ทำใหใจแพได เพราะใจ
ไมแข็งพอ เมื่อแพใจแลว เราไมไดสัมผัสกับรสชาติแหงกรรมฐาน
จะไดแตการนึกคิดเอาเองเทานัน้ เอง

เวทนา...ทำใหเห็นตัวบรรลุธรรม

ในสมัยที่อาตมายังไมไดบวชก็เชนกัน เมื่อเห็นพระเดิน
จงกรมหรือนัง่ สมาธิทงั้ วัน ทานไมไดทำอะไรเลย นอกจากเดินจงกรม
และนัง่ สมาธิภาวนา มองดูหลวงปไู มไดทำอะไรเลย อาตมามองแลว
คิดวาทานคงสบาย เพราะไมตองทำอะไร เมื่อถึงเวลาเพลก็ไปฉัน
ภัตตาหาร เมือ่ ฉันเสร็จแลวก็มานัง่ สมาธิภาวนาทัง้ วัน แมฝนจะตกหรือ
แดดจะออก อากาศรอนก็ไมใสใจและไมสนใจเรื่องใดๆ ทั้งสิ้น
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หลวงปนู งั่ อยอู ยางนัน้ ทัง้ วัน อาตมาสงสัยคิดในใจวา “พระขีเ้ กียจจัง
เดีย๋ วจะไปบวชเปนพระบาง จะไดไมตอ งทำอะไร” แตพอมาบวชเปน
พระและไดมาทำกรรมฐาน จึงทำใหรรู สชาติกรรมฐาน มันเผ็ดยิง่ กวา
พริกขีห้ นูเสียอีก เพราะเวลามันปวดสิง่ ทีเ่ ราไมรอู ยทู ก่ี ารสัมผัสเอง กับ
สิง่ ทีเ่ รารคู อื การคิดเอาเองมันตางกันมาก การทำกรรมฐานก็เชนเดียว
กัน เราอยาเพิง่ ใหเปนกรรมถอน ถอนราก ถอนโคนกลับบานไปหมด
โดยไมเอากรรมฐาน หากเปนเชนนั้นแสดงวาจิตใจกับตัวสติมันไม
ทันตอสภาวะทีม่ นั เกิดขึน้ ตัวเวทนานีแ้ หละมันสามารถเห็นตัวทีท่ ำให
เราบรรลุธรรมได เพราะเวทนามันทำใหเกิดสติแกกลา มันยิง่ ปวด มัน
ยิง่ เห็นชัด
แตตวั สุขเวทนานัน่ คือการนัง่ ไปเพลินไป จนลืมกำหนดพอง
หนอ ยุบหนอ เราก็มแี ตตวั สมาธิอยางเดียว ตัวสตินนั่ ไมมี จึงกลายเปน
กะทิคอื มันหลับสบาย ไมมอี ะไรมากำหนดพิจารณา และไมรสู ภาวะ
ตางๆ วาเปนอยางไร นี่คือสมาธิ เมื่อเปนอยางนั้นแลวเราก็เผลอสติ
จนไมไดกำหนดสภาวะตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ นัง่ สมาธิภาวนาครัง้ ตอไป
เราอยากใหเปนสมาธิเหมือนเดิม พอไมเปนสมาธิกร็ สู กึ อึดอัด ทำให
เกิดอาการฟงุ ซาน กระวนกระวายใจ นีค่ อื การทำสมาธิทขี่ าดสติ โดย
ไมไดอาศัยสติมาเปนตัวกำหนดและมาเปนตัวควบคุมในการพิจารณา
อาการตางๆนัน้
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จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน

การพิจารณาจิต หรือการตามดูจิตเรียกวาจิตตานุปสสนา
สติปฏ ฐาน จิตมันก็หวัน่ ไหว แตถา เรามีสติ จิตก็ไมหวัน่ ไหว จิตตัง้
มั่นตอสูพิจารณาอยางชัดเจน มันเห็นอาการตางๆที่เกิดขึ้น มันเห็น
สภาวะทีก่ ำลังจะปวด ก็กำหนดปวดหนอๆ มันเปนสัญญาณเตือนภัย
กำหนดทันทีวารูหนอ แตสวนใหญแลวเราจะเผลอสติ เมื่อมันปวด
แลวจึงคอยกำหนดวาปวดหนอ แทที่จริงสภาวะปวดหรือเวทนามัน
เกิดขึน้ แลว ตัง้ แตเราเดิน หรือยืน หรือขณะทีก่ ำลังนัง่ ตัวสภาวะตัวนี้
เกิดขึ้น แตไมไดเอามาพิจารณา มันก็ปวดเพิ่มขึ้น โดยไมไดกำหนด
พิจารณาทางจิตใหละเอียด จิตตานุปส สนาสติปฏ ฐาน คือจิตทีร่ ะลึกรู
คิดเปนในทางบุญก็ใหรูวาคิดเปนทางบุญ จิตที่ระลึกรูคิดเปนไปทาง
บาปก็ใหรวู า คิดไปทางบาป โดยใหพจิ ารณารวู า อันนีม้ นั เปนบุญนะ
อันนีม้ นั เปนบาปนะ
การมีสติระลึกรูอยูบอยๆ เปนประจำๆ ทำใหไมเผลอสติ
สวนทีเ่ ปนกุศล สวนทีไ่ มเปนอกุศล หรือสวนทีม่ นั อยตู รงกลางแหง
ความสุขคือความพอดี เราก็จะไดเห็นไดรูทัน แตหากเราไมรูทันไม
เห็นสภาวะตางๆ ที่เกิดขึ้น จิตก็จะหวั่นไหวไปตามกิเลสสภาวะ
อารมณเปนไปตามตัณหารอยแปด กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
กามตัณหามี ๓๖ ภวตัณหามี ๓๖ วิภวตัณหามี ๓๖ องคธรรมรวมกัน
เปน ๑๐๘ คือกิเลส ๑,๕๐๐ และตัณหา ๑๐๘ ซึง่ ตรงนีท้ ำใหหลงสุข
เกลียดทุกข ไมอยากมี ไมอยากเอา ตัวสภาวะทีเ่ กิดขึน้ โดยทีเ่ ราก็ไม
อยากจะไดสภาวะอาการนัน้ มันทำใหรสู กึ ปวดอึดอัด หายใจไมคลอง
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อาการพองไมเห็น อาการยุบไมเห็น มันไมมอี ะไรเลย ทำใหจติ อึดอัด
เราจึงไมอยากใหมีสภาวะอารมณอยางนั้นและไมอยากเปนเชนนั้น
พอจิตไมอยากมีสภาวะอารมณนนั้ มันก็เกิดความทุกข รสู กึ อึดอัดใจ
ตัวอึดอัดใจตัวนีม้ นั คือตัวฟงุ
อยางไรก็ตามเมื่อมีสติ สมาธิ ปญญา เขามาพรอมกัน มีสติ
และสมาธิมากำกับ กำหนดรทู นั ตอเหตุการณตอ สภาวะทีเ่ กิดขึน้ การ
ขับเคลือ่ น หรือการควบคุมของสภาวจิตของสติ ก็จะเปนไปไดอยาง
งายดายและราบรืน่ จิตของเราก็จะรวู า ขณะนีจ้ ติ ทองเทีย่ วไปในเรือ่ ง
บุญ รวู า ขณะนีจ้ ติ ทองเทีย่ วไปในเรือ่ งบาป รวู า ขณะนีจ้ ติ ทองเทีย่ วไป
ในเรื่องของอดีต รูวาขณะนี้จิตทองเที่ยวไปสูอนาคต พระพุทธองค
ตรัสวาอดีตทีผ่ า นมาแลวใหละทิง้ ไป อนาคตยังมาไมถงึ ก็อยาเพอฝน
ใหกำหนดเอาปจจุบันสวนนี้ใหเห็นชัดเจน เมื่อไดยินเสียง กำหนด
เสียงหนอ เสียงกระทบทีไ่ หนใหกำหนดตรงทีก่ ระทบ ไมใชกำหนด
ทีเ่ สียงหรือกำหนดทีห่ ู กำหนดทีก่ ระทบหรือภาษาพระเรียกวาผัสสะ
ซึง่ ตรงไหนทีม่ นั กระทบหรือทีม่ นั ไดยนิ ก็กำหนดตรงนัน้ ตาเห็นรูป
กำหนดตรงไหน กำหนดที่ตาหรือกำหนดที่รูป โดยใหกำหนดใน
ขณะทีต่ วั ผัสสะคือตัวกระทบนัน่ เองวาเห็นหนอ พอใจก็กำหนดพอใจ
หนอ ไมพอใจก็กำหนดไมพอใจหนอ นีค่ อื การกำหนดดวยสติ

ธัมมานุปส สนาสติปฏ ฐาน

โดยฐานคือสติทกี่ ำหนดฐานกาย กำหนดฐานเวทนา กำหนด
ฐานจิต กำหนดฐานธรรม ทีเ่ รียกวา ธัมมานุปส สนาสติปฏ ฐาน คือการ
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พิจารณาธรรม การตามดูธรรมทัง้ สวนอกุศลและกุศลทีเ่ กิดขึน้ ในจิต รู
ธรรมที่เกิดขึ้นในใจ รูธรรมที่คิดขึ้น สภาวะที่เปนบาปหรือสภาวะที่
เปนบุญ สภาวะทีเ่ กลียด สภาวะทีโ่ กรธ สภาวะทีเ่ กิดโลภ สภาวะทีเ่ กิด
หลง สภาวะทีเ่ กิดโมหะ ความพอใจหรือความไมพอใจตรงนี้ คือสภาว
ธรรมที่เกิดขึ้นในใจ ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน เราคงเคยไดยิน
พระทานสวดสาธยายพระมาติกา เรียกวา กุสลา ธมฺมา อกุสลา
ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา ธรรมทีเ่ ปนกุศลกับธรรมทีเ่ ปนอกุศล ๖๖ บาท
พระคาถา อยูในบทมาติกา ที่เรียกวา สวดกุสลาธัมมา ธรรมที่
เป น กลางๆ ไม ไ ปทางบุ ญ หรื อ ไม ไ ปทางบาปอยู ต รงกลางเป น
อพยากตาธัมมา เปนธรรมทีใ่ หเราพิจารณาเรียกวาขันติอเุ บกขาธรรม
เมือ่ ธรรมทีเ่ กิดขึน้ ในใจไดแยบคายแลว เราพิจารณาธรรมนัน้
ใหรเู ทาทัน เขาเรียกวา “รเู ทาเอาไวทนั รกู นั เอาไวแก รเู ทารทู นั รกู นั
รแู ก รจู กั ตัว ใชตวั ได ชีต้ วั ออก บอกตัวเปน เห็นธรรม” ถายังชีต้ วั ไม
ไดและบอกตัวไมไดวาขณะนี้เราทำอะไรกันอยู เราก็เกิดความทุกข
เป นทุกขเวทนา เปนธรรมที่ทำใหจิตสลดหดหูและเศราหมองใจ
ฉะนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแลวสภาวธรรม องคธรรมที่เกิดขึ้นเขาเรียกวา
องคธรรม ๘ ประการ โดยจิตตัง้ มัน่ พอจิตตัง้ มัน่ แลว เราจะกำหนด
สภาวะตางๆได ลักษณะจิตจะบริสุทธิ์ สะอาด เบาสบาย กำหนด
อาการตางๆ ไดครบ พอจิตเบาสบายแลว จิตก็ผอ งใส
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จิตนมุ นวล...ควรแกงานดูใจ

พอจิตผองใสแลวทำใหเกิดเมตตา เราจะนึกถึงญาติพี่นอง
คิดอยากใหคนโนนคนนี้ไดมาปฏิบัติ อยากใหเขาไดบุญ พอจิตมัน
ผองใส จิตมันเบาโลงสบาย เราจะนัง่ ไดทงั้ วัน ขยันกำหนด ขยันเดิน
ขยันภาวนา นีค่ อื จิตผองใสเกลีย้ งเกลา จิตไมเศรา จิตก็ตนื่ ตัวเบิกบาน
ตัวนีค้ อื เราเห็นพุทธะนอยๆ เห็นสภาวธรรมนอยๆ ตอมาเมือ่ จิตโปรง
ใส ไมเศราหมอง จิตก็นมุ นวล เมือ่ จิตมันนมุ นวล ไมวา จะเดินหรือ
จะคหู รือจะเหยียดก็ดงู ามตา ไมกระโดกกระเดกเหมือนมาดีดกะโหลก
นัน่ คือ เขาเรียกวา เปนผมู ศี ลี จารวัตรดี คือ ผมู ศี ลี เปนหลักประพฤติทวั่
ไปอันจะตองรักษาและพึงถือปฏิบัติชื่อวา วัตรอันนาเลื่อมใส ตรงนี้
พระยอมเกิดขึน้ ในใจของเราได โดยไมตอ งบวชเปนพระ แตพระเกิด
ขึน้ ในใจ ตอมาเมือ่ ใจนมุ นวลตอการงาน การงานทีเ่ รากระทำคืองาน
ดูใจ เปรียบเหมือนเอาแวนสองธรรมสองใจ ดูวา ใจเรามันเปนอยางไร
พอใจนุมนวลควรแกการงาน ใจก็ไมหวั่นไหวตอสิ่งที่มากระทบ
อารมณทมี่ ากระทบกับอายตนะคือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ
ตรงนีเ้ รียกวาการพิจารณาดูสภาวธรรมทีเ่ กิดขึน้ ทีเ่ รียกวากาย
ประพฤติ ดวยการปฏิบัติตามสติปฏฐานสูตร หรือ สติปฏฐาน ๔
ที่กลาวในเบื้องตน กายานุปสสนาสติปฏฐาน เวทนานุปสสนาสติ
ปฏฐาน เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน คือ
พิจารณารูกายในกาย การรูสุขรูทุกขในเวทนา รูจิตในจิต รูธรรมใน
ธรรม โดยทัง้ ๔ ประการเปนฐาน ๔ ฐาน ทีต่ อ งพึงระลึกรอู ยเู สมอ
แหงการประพฤติปฏิบตั ิ
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ฉะนั้นโยคีผูประพฤติปฏิบัติตองมีสติอยูในฐานทั้ง ๔ เปน
พืน้ ฐานของหลักภาวนาในการประพฤติปฏิบตั ใิ นกาย ยาว วา หนา คืบ
กวาง ศอก ซึง่ อยทู สี่ ภาวะจิตทีร่ เู ทาทันตอสภาวะอารมณ ดวยการมีสติ
ควบคุมอยูในทุกสภาวะ ทุกอิริยาบถไมวา ยืน เดิน นั่ง นอน คิด
เหยียดขา คขู า เหยียดแขน คแู ขน ทุกกิรยิ าอาการทีเ่ รากำหนดรสู ภาวะ
แหงจิต แหงการประพฤติปฏิบัติ ที่เปนประโยชนในการปฏิบัติ จึง
ขออวยพรใหโยคีผปู ระพฤติปฏิบตั ใิ หตงั้ อกตัง้ ใจประพฤติปฏิบตั ิ และ
ขอใหบรรลุมรรค ผล นิพพาน ในปจจุบนั เร็วพลันเทอญ

“การทำกรรมฐานเหมือนการเอาแวนมาสองใจ
เราจะสองใหเห็นชัดเจนมากนอยเพียงใด โดยสองทัง้
ขางนอกและ ขางใน แตเขาใหเราสองขางในใหมาก เมือ่
สองขางในไดชัดเจนแลว การปฏิบัติของเราจะมีการเริ่ม
ขยับเลือ่ นชัน้ ขึน้ มาทีละชัน้ ๆ ทีละนิดๆ จนเกิดความเคย
ชิน เมือ่ ความเคยชินเกิดขึน้ แลว กายมันก็จะเบา ใจมัน
ก็จะเบา”
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บทที่ ๓
นิวรณธรรม ๕ ประการ
วันนี้เปนหวงแหงเวลาที่พวกเราทานทั้งหลายกำลังตอสูกับ
ขาศึกศัตรูทมี่ องไมเห็นตัว แตมอี ำนาจมากทีจ่ ะบังคับบัญชา หรือสัง่
การได หากเราเผลอสติ เขาก็สงั่ การบังคับบัญชาเราไดทกุ เวลาทุกนาที
แมวา จะอยใู นทีม่ ดื อยทู สี่ วาง หรืออยทู ลี่ บั เขาจะพิสจู นเราอยตู ลอด
เวลา การปฏิบัติธรรมเปนการมาดูจิต ดูใจ สองดูจิต สองดูใจของ
ตัวเอง ดูใหรูวาจิตใจของเราคิดอยางไร ชอบอะไร เกลียดอะไร ชัง
อะไร ไมชอบอะไร ไมชงั อะไร ซึง่ ตรงนีท้ ำใหเราไดดู ไดเห็นชัดเจน
ในวันนี้จะกลาวธรรมะที่ทำใหจิตสับสนวุนวาย มันเปน
อุ ป สรรคขวางกั้ น ความสำเร็ จ แห ง การปฏิ บั ติ ข องเราที่ เ รี ย กว า
นิวรณธรรม อันเปนสวนทีท่ ำใหผใู ดเกีย่ วของหรือผใู ดถูกนิวรณธรรม
เขาครอบงำแลว ผนู นั้ จะกระทำสิง่ ใดไมสำเร็จสมความปรารถนาตาม
ที่ตนเองตั้งใจไวหรือไปไมถึงวัตถุประสงคที่ตนตั้งไว เพราะถูก
นิวรณธรรมครอบงำ ซึ่งนิวรณธรรมแปลวาเครื่องขวางกั้นคุณงาม
ความดี เครือ่ งขวางกัน้ จิตใจของเราไมใหประสบความปรารถนา ทัง้ ๆ
ทีเ่ ราตัง้ ใจไววา จะตอสเู อาชนะศัตรูทงั้ หมดใหได ในระยะ ๗ วัน หรือ
๙ วัน ๑๒ วัน ๑๕ วัน ๑ เดือน หรือ ๓ เดือน อันนีเ้ ราตองตัง้ กติกาไว
ในใจหรือเปาหมายของเรา แตหากมีนิวรณธรรมเขาไปครอบงำ ตัว
นิวรณตวั เดียวแปลวา นิ เขาลม นิ ไมมอี อก ถาเขาไปในใจแลว มัน
จะดือ้ หัวชนฝาไมฟง ใครและไมเอาอะไรทัง้ สิน้
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ฉะนัน้ ใหผปู ฏิบตั เิ อามือลงไวทตี่ กั แลวตัง้ ใจฟงใหดี โดยคอย
ฟงแลวกำหนดจิตตามธรรม การฟงธรรมนั้นเราเรียกวานัง่ สมาธิฟง
ธรรม กำหนดจิตฟงไปตามเสียง คำวา นิวรณ คือ เครือ่ งขวางกัน้ หาก
สิง่ ใดทีท่ ำใหประสบผลสำเร็จ นิวรณตวั นีม้ นั เปนตัวทีห่ ลอกใหหลง
ติด เหมือนกับปลาทีช่ อบกินเหยือ่ เมือ่ กินจนชำนาญ กินจนถูกใจ กิน
จนพอใจแลว พอถึงเวลามันอยากจะกินอีกเรือ่ ยๆ ในทีส่ ดุ เมือ่ กินบอย
เขา มันก็เลยติดใจ

กามฉันทะ ...สภาวะแหงความติดใจ

นิวรณตวั ที่ ๑ ในทีน่ ี้ เรียกวา กามฉันทะ กามในทีน่ ไี้ มไดพดู
เฉพาะกามที่เรียกวา สามีภรรยา ที่อยูรวมกันเทานั้น แตกามในที่นี้
หมายถึงสภาวะแหงความติดใจ ภาษาธรรมเรียกวา เสพอารมณหรือ
เสพวัตถุจนติด การเสพจนติด อยางเชนกามในทางรูป รูปทีเ่ ราเห็น เมือ่
เห็นแลวอยากเห็นอีก เรียกวา กามฉันทะนิวรณ เมือ่ เห็นแลว หากไม
ไดเห็นอีกก็เกิดความทุกข ยกตัวอยางเชน บางคนพอไดยนิ ขาววาดารา
ดังจากตางประเทศจะมาแสดงหรือมาปรากฏตัวที่เมืองไทย ตาง
คนก็เสียสละปจจัยไปดูดาราคนดังคนนั้น เพราะความอยากเห็นเกิด
ขึน้ ในใจ หากไมเห็นก็เกิดความทุกขนนั้ เรียกวากามเกิดขึน้ แลว กาม
มันกระสัน อยากจะเขาไปดูและเขาไปสัมผัส อันนีก้ ามคือรูปทำใหเกิด
กาม เรียกวา กามทางรูป
อยางไรก็ตามรูปที่เกิดขึ้นเฉยๆ โดยไมมีการปรุงแตง ไมมี
การยึดถือ เขาเรียกวา สักแตวา รูป หากมันไมสามารถบัญชาจิตใจของ
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เราได ตรงนัน้ ไมใชนวิ รณ แตเปนสักแตวา รูปเฉย ถามีความอยาก มี
ความกระสัน อยากจะเจอ อยากจะเห็น ตองดิน้ รนและตองสละ อันนี้
เรียกวา กามเกิดขึน้ แลวกับตัวเรา มันยึดติดใจและครอบงำจิตใจของเรา
แลว เชน ขอยกตัวอยางเด็กวัยรนุ พอไดทราบขาววาดารานักรองมา
แสดงก็ตอ งหนีโรงเรียนไปดูและไปเฝานักรองคนนัน้ หรือเหตุการณ
นักรองชือ่ ดังคนหนึง่ เกิดอุบตั เิ หตุ วัยรนุ กลมุ หนึง่ ตองหนีโรงเรียนไป
ใหกำลังใจและไปเฝาที่โรงพยาบาล ถาพอแมของตนเองปวยจะมา
หรือไม คิดวาก็คงไมแนวาเขาอาจจะไมมาก็ได นั่นเพราะเปนกาม
กระสัน กามเกิดขึน้ แลว
สังคมบริโภคทำใหเกิดกาม เมือ่ เปนเชนนี้ หากมองลึกลงไป
กามตัวนีน้ นั้ มันเปนตัวอันตรายทีส่ ามารถทำลายผอู นื่ ได ซึง่ จะขอยก
ตัวอยางอธิบายใหชดั เจนในเรือ่ ง ภรรยาหลวงและภรรยานอย เมือ่ ฝาย
ภรรยาหลวงทราบขาววาสามีของตนไปติดใจนักรองสวยๆ ถาไม
พอใจก็วางแผนหรือวางอุบาย เอาน้ำกรดไปสาดหนาเขา นั้นแหละ
เพราะกามเกิดความกระสัน ความหนวงเหนีย่ ว ความยึดถือ ความยึด
ติด จิตเกาะติดเปนตังเม มันเกิดความไมพอใจหึงหวงขึน้ มาทันที นัน่
คือกามติดในรูป หรือรูปของกาม ตรงนีค้ อื สวนของกามทางรูป
กามอีกสวนหนึ่งที่เปนเสียงหรือ กามทางเสียง คืออยากฟง
เสียง จึงตองเสียสละเวลาหาปจจัยไปซือ้ มาฟง เมือ่ ฟงแลวก็เกิดความ
อยาก บางครัง้ พอไมมใี หฟง จึงตองดิน้ รนหามาฟง นีค่ อื กามทางเสียง
หรือกามอีกอยางคือกามทางกลิน่ ซึง่ จะตองซือ้ กลิน่ หอมๆ มาดอมดม
การทีต่ อ งซือ้ รสหรือซือ้ กลิน่ ดีๆ นีค้ อื กามคุณ รูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส
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นมุ นิม่ ตรงนีค้ อื สิง่ ทีเ่ ราตองการ
แตกามทางหนึง่ คือ กามทางจิต มักเปนที่กลาวถึงในสังคม
ทีเ่ กิดความวนุ วายยงุ เหยิง อยางเชนขาวผหู ญิงเอามีดไลแทงเด็ก นัน้ คือ
กามทีเ่ กิดขึน้ ทางจิต เปนกามอยางหนึง่ ทีก่ ระสันแฝงดวยความอาฆาต
พยาบาท มันฝงรากลึก ตัวกามนีพ้ ระพุทธเจาตรัสเปรียบเปรยวา อุปมา
เหมือนดั่งคนขีดไมลงบนพื้นดิน กับบุคคลขีดไมลงบนแผนหิน
กามตัวนี้มันติดตรึงเหมือนดั่งสุนัขแทะกระดูก แทะเนื้อเค็มๆบาง
มันๆบาง ซึง่ ในความเปนจริงแลวเนือ้ นัน้ ไมมี ถามีกเ็ ปนเนือ้ ติดกระดูก
นัน่ คือมันเปนกามทีต่ ดิ พอมันไดชมิ ไดแทะแลว พอสุนขั ตัวอืน่ มา มัน
ก็แยงทำลายกัน มนุษยก็ไมตางกัน ถารูวามีใครมาแยงของรักก็ตอสู
ปกปองของรักของหวงของตนจนขาดสติ นีค่ อื กามคุณหรือกามนิวรณ
ตรงนีเ้ รียกวา อวิชชา มันติดยึดหนวงเหนีย่ วไวจนสลัดไมออก

พยาบาท...คิดรายตอผอู นื่ คือรากเหงาของจิตทีเ่ ปนอกุศลมูล
กามนิวรณตวั ที่ ๒ เรียกวาพยาบาท พยาบาทตัวนีเ้ กิดขึน้ ขาม
ภพขามชาติ มันคลายกับทีค่ นเอาไมไปขีดบนแผนหิน ขีดครัง้ แรกเห็น
รอยขีดธรรมดา พอขีดครัง้ ที่ ๒ เห็นรอยลึกขึน้ พอขีดครัง้ ที่ ๓ จะเห็น
รอยหนักขึ้นกวาเดิม พยาบาทตัวนี้มันฝงรากลึกในจิตขันธสันดาน
เรียกวากนบึง้ รากเหงาของจิตทีเ่ ปนอกุศลมูล เมือ่ มันมีโอกาสและเวลา
มันก็จะถายทอดกันทันที บางครัง้ ถายทอดเปนกรรมทายาท ทางกรรม
พันธเุ ปนอยางไร นัน่ คือการถายทอดทางกรรมทายาท ยกตัวอยางเชน
เราโกรธใคร โกรธมาขามภพขามชาติ ขณะทีต่ งั้ ครรภ เราก็โกรธเขา
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อีก ความรูสึกโกรธนั้นมันสื่อกระแสไปสูลูกในทอง พอลูกเกิดมา
ก็โกรธคนนั้น โดยไมมีสาเหตุ เมื่อเห็นหนาคนนั้นแลวจะเกิดความ
รูสึกไมชอบคนนั้นทันที นั่นคือความโกรธพยาบาทขามภพขามชาติ
ตัวพยาบาทอยางเดียวไมพอ มันยังคอยจองพยาบาทลางผลาญอีก เรา
จะเห็นวาตัวพยาบาทมันรายแรง เปนการสรางเวรสรางกรรมกันได
อยางใหญหลวง เมื่อเจอที่ไหนก็ทำลายที่นั่น เพราะมันเกิดความ
ขัดแคนเคือง ทำใหเกิดความขัดใจ
ในบางครัง้ มันรสู กึ ทัง้ รัก ทัง้ ชัง ทัง้ เกลียด ทัง้ โกรธฝงรากลึก
ในจิตใจ และประทับตราตรึงในใจ เปรียบเหมือนการทีม่ าปฏิบตั ธิ รรม
รวมกลมุ กันเปนกลมุ ใหญๆนี้ มันจะเกิดจิตปฏิฆะขึน้ มาวา คนนัน้ เดิน
อยางนี้ คนนั้นเดินอยางนั้น มันรูสึกไมพอใจ แมบางครั้งเจาหนาที่ผู
คอยชวยเหลือไปแนะนำการเดินอยางนี้ก็เกิดความขุนเคืองใจทันที
เพราะความพยาบาทตัวนีม้ นั ฝงไว มันแสดงออกทันทีดว ยกิรยิ าทาทาง
อาการเชนนีเ้ มือ่ มันเกิดขึน้ ในใจผใู ด มันจะฝงรากลึกในจิตใจของผนู นั้
ซึ่งหากเกิดขึ้นกับผูใดแลวมันจะขวางกั้นไมใหรูสภาวะอารมณ สติ
จะแตก ไมสามารถควบคุมสติได เพราะกำหนดสติไมทนั หรือกำหนด
ไมอยู เมื่อเรากำหนดสติไมอยูแลว มันก็เกิดทรมาน เมื่อเปนเชนนั้น
แล ว จะรู สึ ก อึ ด อั ด ขมขื่ น และเศร า ใจ ทำให ต อ งระบายออกมา
พอระบายออกมาก็จะหายแคนและหายพยาบาท ซึง่ แททจี่ ริงมันยังไม
หาย มันยังฝงรากลึกอยู เราเรียกวา อนุสยั มันนอนกน คือ กิเลสทีน่ อน
เนือ่ งอยใู นสันดาน มีอยู ๗ คือ ๑ ) กามราคะ คือกามกำหนัดในกาม
๒) ปฏิฆะคือความหงุดหงิด ๓) ทิฏฐิ คือความเห็นผิด ๔) วิจกิ จิ ฉา
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คือ ความลังเลสงสัย ๕) มานะ คือ ความถือตัว ๖) ภวราคะ คือ ความ
กำหนดในกาม ๗) อวิชชา คือ ความไมรจู ริง ถามีอะไรมาแหยกเิ ลสที่
นอนเนือ่ งอยใู นสันดานนีแ้ คนดิ หนอย มันก็ฟงุ ขจรขึน้ มาทำลายลางได
ทีเดียว

เรือ่ ง ยักษิณี
“เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร”

ในอดีตครั้งพุทธกาลสองสามีภรรยาคูหนึ่ง เมื่อแตงงานกัน
แลว ฝายภรรยาเปนหมัน ไมมบี ตุ รใหสามี ฝายแมสามีจงึ คิดหาผหู ญิง
ใหมใหลกู ชาย สวนทางภรรยากลัววาสามีจะหลงใหลภรรยาใหม จึง
ตัดสินใจหาลูกหลานตนเองใหเปนภรรยานอย โดยภรรยาหลวงผเู ปน
ปาไดบอกหลานตนเองวา “ถาตัง้ ครรภขนึ้ มาเมือ่ ใดใหรบี มาบอกฉัน
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ทันที ฉันจะหายาบำรุงครรภมาใหรับประทาน” ผู เ ป น หลานก็
เชื่อใจปาของตน พอตั้งครรภประมาณ ๒ เดือนก็ไปรายงานแกปา
ผเู ปนภรรยาหลวง
สวนปาผเู ปนภรรยาหลวงคิดวาหากหลานผเู ปนภรรยานอยมี
ลูก สามีจะลมุ หลงหลานของตนเองแลวจะทิง้ ตนเองใหวา เหว จึงวาง
แผนปรุงยาพิษทำลายครรภ ฆาลูกในทองของภรรยานอยใหตาย นาง
ใหกนิ ยาพิษครัง้ ที่ ๑ ลูกในครรภของภรรยานอยก็ตาย พอภรรยานอย
ตัง้ ครรภครัง้ ที่ ๒ นางก็ไมระแวงภรรยาหลวง ก็เชือ่ ใจอีก จึงไปบอก
ภรรยาหลวงอีกวาตนเองตัง้ ครรภ ภรรยาหลวงก็ปรุงยาพิษใหกนิ อีก
ปรากฏวาก็แทงลูกอีก ครัง้ นีน้ างเริม่ สงสัยแลววา ทำไมเมือ่ บอกภรรยา
หลวง นางตองแทงบุตรทุกครัง้ ทัง้ ๆ ทีร่ า งกายแข็งแรง ทางฝายสามี
ก็ไมระแคะระคายอะไร
ในที่สุดพอครั้งที่ ๓ นางตั้งครรภแลวไมบอกภรรยาหลวง
ทางฝายภรรยาหลวงไมไดชองทางที่จะผสมยาพิษเพื่อทำลายครรภ
ของนาง จนกระทั่งนางตั้งครรภใกลจะคลอด ภรรยาหลวงจึงได
โอกาสทำลายครรภ แตปรากฏครรภไมตก เพราะเด็กนอนขวาง นาง
จึงไดรบั ทุกขเวทนาแสนสาหัสจนสิน้ ชีวติ แตกอ นทีจ่ ะสิน้ ชีวติ นาง
ไดอธิษฐานขอจองเวรกับหญิงผเู ปนภรรยาหลวงนัน้
เมื่อนางตายไปแลวก็ไปเกิดเปนแมวตัวเมียในเรือนของนาง
นัน่ เอง ฝายสามีเมือ่ รวู า ภรรยาหลวงปรุงยาใหภรรยานอยถึงแกความ
ตาย จึงไดฆา ภรรยาหลวงตาย เมือ่ ภรรยาหลวงตายจึงไปเกิดเปนแมไก
ในเรือนของนาง พอแมไกตกไข แมวก็ไปกินเสีย ๓ ครัง้ แมไกจงึ ผูก
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พยาบาทขอใหเกิดเปนแมเสือ สวนนางแมวไปเกิดเปนแมเนือ้ พอแม
เนือ้ คลอดลูกออกมา แมเสือก็กนิ ลูกแมเนือ้ เสียทุกครัง้ แมเนือ้ จึงผูก
พยาบาท เมือ่ ตายจากชาตินนั้ ไปเกิดเปนยักษิณี สวนแมเสือเกิดไปเปน
หญิงชาวบานธรรมดา เมือ่ หญิงชาวบานนัน้ คลอดลูก ยักษิณจี ะปลอม
ตัวมากินลูกของนางทุกครั้ง พอครั้งที่ ๓ หญิงคนนั้นหนีไปคลอดที่
บานพอแมของนาง สวนฝายยักษิณเี มือ่ ทราบขาว จึงไดตามไป ปรากฏ
วาไปเจอหญิงคเู วรอยรู มิ สระหนาวัดพระเชตวันมหาวิหาร
พอนางเห็นยักษิณตี ามมา นางจึงอมุ ลูกวิง่ หนีเขาไปในวัดพระ
เชตวันมหาวิหาร นางนำลูกไปวางใกลพระบาทของพระสัมมา
สัมพุทธเจา และรองขอความชวยเหลือจากพระองค ซึง่ พระองคทรง
ทราบเหตุการณโดยตลอด จึงรับสัง่ ใหพระอานนทนำนางยักษเขาเฝา
และตรัสกับนางยักษวา “เพราะเหตุใดเจาทั้งสองจึงจองเวรกันเชนนี้
เวรยอมไมระงับดวยการจองเวร แตยอ มระงับดวยการไมจองเวร ถาไม
ไดพบพระพุทธเจา เวรของเจาทัง้ สองก็จะดำรงอยชู วั่ กัป” เมือ่ ยักษิณี
ไดฟงพระเทศนาจบ จึงไดบรรลุโสดาบันปตติผลเปนโสดาบัน พระ
ศาสดาจึงใหหญิงคนนัน้ สงลูกใหยกั ษิณี ยักษิณรี อ งไหและบอกวาใน
ครั้งกอนนางกินโดยไมเลือก ตอไปนางจะหากินไดอยางไร พระ
พุทธเจาจึงใหหญิงนัน้ นำนางยักษไปเลีย้ งอุปการะ
โดยยักษิณีไดชวยทำนายวาปนี้ฝนจะตกมากใหทำนาบนที่
ดอน ปนฝี้ นตกนอยใหทำนาบนทีล่ มุ ทำใหหญิงคนนัน้ ไดขา วดีทกุ ป
เมือ่ ชาวบานทราบขาวจึงมาขอคำแนะนำจากยักษิณแี ละไดนำขาว น้ำ
และผลไมมาใหยักษิณีกินเปนการตอบแทน ในที่สุดทั้งหญิงคนนั้น

FreedomMind14x18.5cm.pmd

58

14/12/2552, 15:41

59

อิสระแหงจิต

และยักษิณตี า งก็อปุ การะซึง่ กันและกันตลอดมา และเลิกจองเวรซึง่ กัน
และกัน
เราคงเคยไดยนิ คนโบราณเขากลาวกันวาทุกป มีหญิงคนหนึง่
จะเอาขาวของไปหอยไวตามกิ่งไมเพื่อใหยักษไดกิน เรื่องนี้จึงได
จำแลงแปลงมาเปนวันสารท เดือน ๙ จากทีก่ ลาวมาทัง้ หมดนี้ คือตัว
พยาบาทที่เกิดขึ้นกับใจมนุษย แลวแปรสภาพเปนสัตวตางๆ เพราะ
ตัวพยาบาทเปนตัวรายกาจทำลายไดทกุ สิง่ ทุกอยาง แมพอ แมกท็ ำลาย
ได หากผใู ดมีตวั นีแ้ ลวก็จะทำลายผลแหงความดี คือธรรมะ คนเหลา
นี้จะไมมีศีล มีธรรมอยูในใจ มีอยางเดียวหวังใหไดสิ่งที่ตนตองการ
ก็พอใจแลว

ถีนมิทธะ...จิตใจหดหู เซือ่ งซึม

นิวรณตวั ที่ ๓ คือตัว ถีนมิทธะ กามตัวนีเ้ ปนตัวสำคัญอยางยิง่
ตอผปู ระพฤติปฏิบตั ธิ รรม เพราะถีนมิทธะ ทำใหจติ ใจหดหู เซือ่ งซึม
มันไมอยากกำหนด มันไมอยากจะภาวนา มันรูสึกเบื่อ มันรูสึกเซ็ง
เพราะกำหนดไมไดเรือ่ ง ทำอะไรก็ไมเขาทา ทำใหรสู กึ อึดอัดไปหมด
ตัวถีนมิทธะ ทำใหงวงเหงาหาวนอน พอมาทำกรรมฐานนั่งอาปาก
หวอ เหมือนกับพระลักษณ พระราม หนุมาน ตองมนตไมยราพเปา
เพีย้ งสัปหงกทันที เมือ่ ตัวถีนมิทธะเขาครอบงำ ทำใหเริม่ งวงนอน มัน
ก็งว งหลับ ทำใหสติขาด พอสติขาด การกำหนดดูองคภาวนาก็ขาดไป
ดวย พอองคภาวนาขาดไป การกำหนดไมตอเนื่อง ทำใหสภาวะ
อารมณทเี่ กิดขึน้ ก็ขาดไปดวย จึงทำใหมกี ารปรุงแตงของจิตขึน้ มา เมือ่
มีการปรุงแตงทางจิตขึ้นมา เราก็หลงปรุงแตงตามจิต พอหมดเวลา
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เราก็ลมื สติ หากเราเผลอสติ การปรุงแตงก็เกิดขึน้ ตัวนิวรณกเ็ ขามา
ครอบงำใหอยากจะนอน อยากจะหลับ อยากจะพัก อยากจะเลิก เพราะ
กำหนดสติไมทันกับสภาวะ เมื่อเปนเชนนี้แลว เราก็ขาดการกำหนด
องคภาวนา

อุทธัจจกุกกุจจะ...จิตฟงุ ซาน รำคาญใจ

ตอมามีตวั นิวรณตวั ที่ ๔ ซึง่ เปนตัวหนุนเนือ่ งกันมาเปนเสน
ขบวนการ เรียกวาตัวอุทธัจจกุกกุจจะ คือตัวรำคาญหรือตัวฟงุ นิวรณ
ตัวนี้ทำใหรูสึกอึดอัด และกระสับกระสาย ไมรูวาจะกำหนดอารมณ
อะไรดี ไมวาจะกำหนดพองตรงไหน ยุบตรงไหน เราไมรูจุดที่
จะกำหนดและหาฐานกำหนดไมได พอหาฐานกำหนดไมได จิตก็ฟงุ
วนุ วายใจหมด พอวนุ วายใจ จึงทำใหรสู กึ เซ็งและรสู กึ เบือ่ เมือ่ เปนเชน
นีผ้ ปู ฏิบตั จิ ะมีญาณพิเศษอีกรอบหนึง่ ญาณพิเศษคือความยงุ เหยิง บาง
ครัง้ เรียกวาบาหอบฟาง จะตองเลือกทีป่ ฏิบตั ิ โดยอางวาทีต่ รงนีไ้ มสงบ
บาง มันวนุ วายบาง มันตองไปหาทีส่ งบ พอไปทีส่ งบแลวก็รสู กึ กลัว
ไมรวู า จะกำหนดอะไร เพราะรสู กึ เวิง้ วางไปหมด ไมรจู ะกำหนดอะไร
ตรงไหนดี ในทีส่ ดุ ก็ขาดหลักขาดฐานในการกำหนด
เมื่อขาดฐานในการกำหนดแลว จิตก็ฟุงไมมีจุดเริ่มตน ไมมี
จุดตาง ไมมจี ดุ จบ เริม่ ตนทามกลางทีส่ ดุ เราหาไมเจอ เมือ่ หาไมเจอ
ถามวาอาการเหลานีเ้ กิดขึน้ เราจะทำอยางไร เมือ่ จิตฟงุ อยางนี้ วิธกี าร
ปฏิบตั ติ อ งสรางสติขนึ้ มาดวยการกำหนดทุกอิรยิ าบถ กำหนดฟงุ หนอ
ฟงุ หนอ กำหนดไปมากๆ หากอาการฟงุ ไมหยุดก็กำหนดพองหนอ
ยุบหนอ กำหนดใหเร็วและกำหนดใหมนั เต็มที่ โดยกำหนดใหมนั ทัน
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และกำหนดใหไว กำหนดใหเร็วใหทนั ตรงทีม่ นั ฟงุ ซาน หากรอนใจ
ไปทุกอยาง เราเรียกวาลนลาน ไมวา ทำอะไรก็ลนลานหวงหนาพะวง
หลังไปเสียหมด นีค่ อื ตัวฟงุ ซานหรือเรียกวาตัวอุทธัจจกุกกุจจะ องค
ธรรมตัวนี้จะฉุดกระชากจิตของเราใหตกต่ำลง อยางเชนเราตั้งใจ
จะปฏิบตั ธิ รรมชัว่ โมงนีใ้ หดี พอมาเจอแรงกระทบเขา ใจมันก็วบู ไป
ตาตุม ใจมันฟุง และขาดสติ เพราะกำหนดอาการไมทันกับสภาวะ
อารมณทเี่ กิดขึน้ นัน้

วิจกิ จิ ฉา...ความลังเลสงสัย

นิวรณตวั ที่ ๕ คือ วิจกิ จิ ฉา พอกระบวนการทัง้ ๔ มาครบ
แลว ขบวนการที่ ๕ ก็ตามมา คือความลังเลสงสัย ไมมคี วามแนใจวา
ทองพองหรือไม หรือทองยุบหรือไม ถาสงสัยหนักเขาไปอีกวาพระ
พุทธเจามีจริงหรือไม พระธรรมมีจริงหรือไม พระสงฆมจี ริงหรือไม
บาปบุญมีจริงหรือไม มันลังเลสงสัยไปตลอดเวลา ในที่สุดเปน
วิปส สนึก นึกวาบาปไมมี บุญไมมี บิดามารดาไมมบี ญ
ุ คุณ จิตนึกไป
และคิดเปรียบเทียบไปตางๆ นาๆ เพราะฉะนัน้ ครูบาอาจารยจงึ ไมให
อานหนังสือ ฟงวิทยุหรือดูโทรทัศน ถาจะปฏิบตั เิ ขาจริงถึงขัน้ อุกฤษฏ
ก็เดินแค ๗ กาว มองลงไปแคคบื แคศอก เทานัน้ เอง ไมมกี ารเหลียว
ซายแลขวา กำหนดหางจากตนเองเลยไปแค ๑ วา นัน่ คืออุกฤษฏ ที่
ปฏิบตั อิ ยางเครงครัด กำหนดกิรยิ าอาการการเคลือ่ นไหวของกาย แม
ลมพัดก็ตอ งกำหนดเสียงทีม่ ากระทบ กำหนดอาการเย็น รอน ออน
แข็ง ทีม่ ากระทบ ถาเกิดสภาวะความไมพอใจหรือความพอใจ การ
เปลีย่ นแปลงอิรยิ าบถ การพลิกขาก็ตอ งกำหนด นีค่ อื การกำหนดสติ
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กำหนดสติที่รากเหงาของจิต

โดยการกำหนดสตินนั้ ถาฐานเกิดทีไ่ หน ตองกำหนดทีฐ่ าน
นัน้ หากใจของเราเกิดไมพอใจ ก็ใหกำหนดทีใ่ จ คือตนจิต ตนขัว้ ราก
เหงาของจิต ดวยการกำหนดที่ใจ กำหนดสติตามความรูสึกเชนไม
พอใจหนอ หรืออึดอัดหนอ กำหนดที่ดวงจิต คือดวงใจ คือหัวใจ
กำหนดตรงนีท้ นั ทีอยาปลอยใหผา นไป เมือ่ กำหนดสติทนั อยางนี้ ตัว
สภาวธรรมทีจ่ ะหนุนเนือ่ งขึน้ มา คือขันติ แปลวา ความอดทน พอขันติ
มา สติก็เริ่มมา เมื่อสติมา สมาธิมา จึงเปนขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ
อัปปนาสมาธิ ตามลำดับ จิตใจก็จะเบาขึน้ มา เราก็กำหนดดูอาการพอง
ยุบชัดเจนยิง่ ขึน้ ดูสภาวะทีเ่ กิดขึน้ ชัดเจน ถาเรามีสติแกกลา เรากำหนด
๒-๓ ครั้ง สภาวะอารมณนั้นตัดจบลงไปทันที ตอไปก็กำหนดพอง
หนอ ยุบหนอใหตอ เนือ่ งกัน อาการทุกอาการตองกำหนดทุกระยะ
เมือ่ กำหนดอยางนีเ้ ราเรียกวาเปนการหนุนสภาวธรรม จะเห็น
ไดวาธรรมะขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนการหนุนเนื่องซึ่งกัน
และกัน อยางเชนกามฉันทะเกิดขึน้ มากอน องคพยาบาทตามขึน้ มาเรา
เรียกวาอธิบดีอารมณหรือเอกัคคตาอารมณ คือความมีอารมณเปนอัน
เดียว ซึง่ จะเปนอารมณทางไหน เปนอารมณทางบุญหรือเปนอารมณ
ทางบาป ตรงนีเ้ ราตองรเู ทาทัน บางครัง้ พอนัง่ ภาวนานิง่ ไป จนไปเจอ
ถีนมิทธะมากอน มันหนุนขึน้ มาชัดเจน ตัวอุทธัจจกุกกุจจะ หนุนให
สูงขึน้ ทัง้ งวงทัง้ ฟงุ มันหนุนใหเกิดเปนแรง ๒ เทา เปนแรงผลักเหมือน
กับแมน้ำเออลนทีเ่ ขือ่ นหรือประตูน้ำ หากเราเปนผคู อยเฝาดูประตูน้ำ
ถาน้ำเกิดไหลไปในชองทางเดียว มันก็ไหลอยางแรง จนสามารถ
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ทำลายทุกสิ่งทุกอยางได เพราะแรงหนุนมันมีมาก มันตัดพยาบาท
หนุนเขาไปอีก มันก็ยิ่งหนัก แตถาตัวศีลมันมีแลว สมาธิมันมีขึ้นมา
ความบริสทุ ธิเ์ กิดขึน้ ตัวศีล สมาธิกเ็ กิดขึน้ ดวย บางครัง้ สมาธิเกิดขึน้
มามาก เชนผปู ฏิบตั ทิ นี่ งั่ สมาธิภาวนาไป โดยมันไมรอู ะไร มันนิง่ เฉย
นีค่ อื สภาวะของสมาธิมาก พอสมาธิมาก ถามีสติเขามาหนุน สมาธิกจ็ ะ
ตัง้ มัน่ ไดดี

เวทนา ๕

การกำหนดอิรยิ าบถอาการไดชดั เจนไมวา จะฟงุ ไมวา จะปวด
มันกำหนดเห็นอาการไดชดั เจนมากยิง่ ขึน้ เรียกวาอุเบกขาเวทนา เริ่ม
ตัง้ แตเวทนา คือ เวทนา ๕ โดยตัวเวทนาตัวที่ ๑ คือ ทุกข เปนเวทนาที่
มีทกุ ขมาก เวทนาตัวที่ ๒ คือ สุข คือเวทนาทีม่ สี ขุ มาก มีทกุ ขหรือไม
ตอบวามี แตมที กุ ขนอ ย เพราะตัวสุขมากอน ตัวทุกขตามมาทีหลัง มัน
ทุกขนอย มันจึงหนุนอยางนี้ เพราะตัวสุขมันยิ่งใหญกวาและเกิดขึ้น
กอน แตถาเมื่อใดตัวทุกขมากอน ตัวสุขตามมา ตัวสุขก็แพไป แต
ขณะใดหากเวทนา ตัวที่ ๓ คือตัวอุเบกขามากอน มันจะสุขหรือ
จะทุกขเวทนาขนาดไหน มันก็ยงั ทนได ตอมาเปนเวทนาตัวที่ ๔ คือ
โทมนัส ขณะทีม่ ที กุ ขอยนู ี้ มันนึกถึงทุกขในอดีต ยกตัวอยาง เชนเรา
โดนแมสามีตอ วาหรือโดนสามีตอ วา หรือคนอืน่ ปรามาส ทำใหรสู กึ
ทุกขโทมนัส จนบางครัง้ นัง่ สะอืน้ น้ำตาไหล เพราะมันทุกขทใี่ จ นึก
ถึงทีไร ทำไมชีวติ ของเรามันทุกขทรมานขมขืน่ เดือดรอนวนุ วาย ตอง
ดิ้นรนสารพัดเชนนี้ มันโทมนัสเหลือเกิน การที่เราทนได เรียกวา
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อุเบกขา ตอไปตัวเวทนาตัวที่ ๕ คือ โสมนัส หมายถึง สบายใจหรือ
พอใจ หากมันพอใจสิง่ เหลานัน้ อยู เราจะนัง่ ยิม้ ปลืม้ ปตยิ นิ ดีกบั สิง่ เหลา
นัน้ ซึง่ เวทนาทัง้ ๕ ตัวนี้ มันจะหนุนเนือ่ งซึง่ กันและกัน

สภาวะญาณเกิดขึน้ ไดอยางไร

เมื่อกำหนดภาวนา สติจะดี เมื่อตัวขันติตามมา ตัววิริยะ
ตามมา ทำใหขยันเดิน ขยันนัง่ ขยันกำหนดภาวนาอยตู ลอดเวลา นัน้
คือสภาวะญาณก็จะเกิดขึ้นงายและไว จะเห็นชัดเจนตั้งแตนามรูป
ตั้งแตปฐมฌานคือฌานที่ ๑ เราจะเห็นรูปเห็นนาม แยกรูปแยก
นามอยางชัดเจน เราเห็นการเคลือ่ นไหวคเู ขา เหยียดออก เปนรูปเปน
นามทัง้ หมดทัง้ สิน้ ไมมสี ภาวะอะไรเกิดขึน้ มีแตรปู กับนามทีแ่ ยกกัน
อยู อารมณทพี่ องคือรูป มันเกิดกับรูปกับนาม โลกทัง้ โลกมีแตรปู กับ
นามนัน้ ถามันหนุนเนือ่ งกันอยางนี้ คือสภาวธรรมทีเ่ กิดขึน้ องคญาณ
ทีเ่ กิดขึน้ ก็จะเปนญาณตามลำดับ ตัง้ แตญาณที่ ๑ ญาณที่ ๒ ญาณที่ ๓
จนถึง ญาณ ๑๖ แหงการกำหนดชัดเจน โดยจิตอยูในกาย มันเกิด
สภาวะอะไร ก็กำหนดพิจารณาตรงนัน้ มันแยกรูปแยกนาม แยกแลว
เกิดปญญาหรือไม หากเกิดปญญาจะเห็นชัดเจน เราเรียกวาวิปส สนา
ญาณ แตสว นหนึง่ เรียกวาวิปสสนาฌาน คือเมือ่ นัง่ สมาธิแลว มีสมาธิ
มากขึ้น สมาธิแกกลาเปนอัปปนาสมาธิ เอาตัววิปสสนาฌานไป
กำหนดสภาวธรรมเอากำลังฌานไปพิจารณาสภาวธรรมที่เกิดขึ้น
พอกำหนดชัดเจน ตรงนีเ้ รียกวาวิปส สนาญาณอีกขัน้ หนึง่
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การแหวกมานนิวรณธรรม

การกำหนด การพิ จ ารณา หรื อ การภาวนาก็ ดี ต อ สภาวะ
อารมณที่เกิดขึ้น ตัวนิวรณที่เกิดขึ้นกับใจของเรา เมื่อมันเกิดขึ้นแลว
หากเผลอสติ ขาดสติ โดยสติตามไมทัน ตัวนิวรณก็จะเขามาครอบ
งำตัวเราได เมือ่ มันเขามาครอบงำใจของเรา มันก็ทำใหไมประสบกับ
สิง่ ทีเ่ ราตัง้ ใจไว อาจจะกลาวไดวา มันเปนตัวขีดกัน้ ตัวขวางกัน้ ไมให
ประสบผลสำเร็จ
การที่จะผานตรงนี้ไดตองมีจิตใจกลาแข็ง จิตใจกลาแข็งคือ
ตองมีสติที่เขมแข็งขึ้นมา มีสติสัมปชัญญะที่ลึกอยูตลอดเวลา ทำให
เกิดความหนักแนนและระลึกได สัมปชัญญะรตู วั ทัว่ พรอมตอสภาวะ
ทีเ่ กิดขึน้ วามันเกิดขึน้ มาไดอยางไร เราอยากจะนัง่ นิง่ ๆ นัง่ เฉยๆ ไม
อยากจะกำหนดมันก็เปนกามรูป หลงในรูปเหมือนกับเทวดา บางทีเรา
ทำบุญแลวอยากไปเปนเทวดา นัน่ คือหลงในกาม ซึง่ เปนกามเชนเดียว
กัน นัน่ ก็คอื นิวรณชนิดหนึง่ ทีล่ กึ ลงไปอีกขัน้ หนึง่
ฉะนัน้ ในทายทีส่ ดุ ทีก่ ลาวมาในนิวรณธรรม องคธรรมทัง้ ๕
ทีเ่ ปนตัวขวางกัน้ ทำใหเราไมประสบผลสำเร็จในการปฏิบตั ธิ รรม การ
กระทำหนาทีอ่ ะไรก็ตาม ถาเกิดองคธรรมทัง้ ๕ ประการ เขาไปครอบ
งำทางจิต แลวเราก็จะทำงานนัน้ ไมสำเร็จ ทายทีส่ ดุ นีข้ ออวยพรใหพวก
เราทานทัง้ หลายผปู ระพฤติปฏิบตั ธิ รรม จงแหวกมานนิวรณธรรมทัง้
๕ ประการใหผานพนไปไดทะลุเปาหมาย ใหรูสภาวธรรมชัดเจน
จงทุกทานจงทุกประการเทอญ
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บทที่ ๔
การพัฒนาสติ
ในวาระนีพ้ วกเราทานทัง้ หลายจะไดฟง พระธรรมเทศนาอัน
เปนแนวทางในการปฏิบตั ิ ในการฟงธรรมวันนีอ้ าจจะย้ำเตือนสิง่ เกาๆ
ทีไ่ ดเคยเตือนและเคยพูดไป แตเพิม่ สิง่ ใหมทลี ะนิด หากจะเติมสิง่ ใหม
เขาไปเต็มที่ จิตของเราทีย่ งั สับสนวนุ วายก็จะเกิดความสับสนโกลาหล
เพิม่ ขึน้ อีก เราอาจจะตามไมทนั หรืออาจจะยังไมเขาใจ ทำใหเกิดความ
สับสนมากยิ่งขึ้น
ฉะนั้นในวันนี้จะกลาวย้ำเตือนบางสิ่งบางหัวขอ และกลาว
เพิ่มเติมใหกอเกิดในสวนที่เปนอุปมาอุปไมยใหฟง เมื่อเราฟงธรรม
ก็ใหนงั่ หลับตาฟง โดยเอามือวางไวทตี่ กั และนอมจิตไปฟงตามเสียง
ธรรมนัน้ การทีท่ า นทัง้ หลายไดเขามาคนหาพระพุทธเจาองคจริงก็คอื
การเจาะใจของตนเอง พิจารณาวาธรรมทีม่ อี ยใู นโลก ทีเ่ ราไดยนิ กันมา
ตัง้ แตเด็กมาจนอายุปนู นีแ้ ลว เราไดเห็นธรรมมากนอยอยางไร ในชวง
ระยะผานมาของชีวิตหนึ่ง สิ่งที่ไดกลาวไวตั้งแตเรื่องนิวรณธรรม
๕ ประการ และไดมีการสอบสภาวะอารมณของผูปฏิบัติ ซึ่งใหผู
ปฏิบัติไปคิดพิจารณา การที่เราตั้งใจฟงและนำไปพิจารณา นำไป
ปฏิบัติตามสภาวะ ตามหัวขอธรรมที่ไดกลาวไปนั้น จะแกสภาวะ
อารมณไดและเขาใจหลักของการปฏิบตั บิ า งไมมากก็นอ ย
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สติเปนตัวปกปองคุมครองจิต

ในที่นี้ขอยกตัวอยางเรื่องลูกเศรษฐีที่เขามาบวชในพระพุทธ
ศาสนาแลวเกิดความอึดอัดกระวนกระวายใจในการทีจ่ ะรักษาระเบียบ
วินัย กฏกติกามารยาทในสังคม จนพระพี่เลี้ยงไดนำเรื่องไปกราบ
ทูลพระพุทธเจา พระองคทานทรงเมตตาชี้แนะวิธีการรักษาจิตเพียง
ขอเดียวคือการรักษาใจไมใหเกิดกิเลส ดังนัน้ เมือ่ ลูกของเศรษฐีรกั ษา
ใจไมใหเกิดกิเลสแลว ทานก็แนะนำใหรจู กั พัฒนาจิต หรือ พัฒนาสติ
เมือ่ ทานทัง้ หลายรจู กั พัฒนาสติใหมากขึน้ แลว สตินกี้ จ็ ะเปนตัวปกปอง
คมุ ครองจิต เมือ่ สติดี สติแกกลาเขมแข็งมากขึน้ สติตวั นีก้ จ็ ะตามไป
ปกปกรักษาจิตไมใหสิ่งสกปรกมัวหมองคือกิเลสเขามาในใจได ใจ
ของเราก็จะบริสทุ ธิผ์ ดุ ผองแผว เมือ่ ใจของเราบริสทุ ธิผ์ ดุ ผองแลว การ
พัฒนาจิตของเราจะเริม่ ดีขนึ้ เปนทุกขณะ จิตก็จะรเู ทาทันตอสภาวะที่
เกิดขึ้น เชนอาการที่ทองพอง ก็เห็นทองพองชัดเจน อาการทองยุบ
ก็เห็นทองยุบชัดเจน เพราะเรามีสติและตัง้ จิตดูอยพู รอมกัน และเห็น
ความชัดเจน ความละเอียดคือสัมปชัญญะ รวู า ขณะนีอ้ าการทองพอง
และรวู า ขณะทีพ่ องเปนอยางไร

การพิจารณาพระไตรลักษณ
“เกิดขึน้ ตัง้ อยู ดับไป”

ในบางครั้งเกิดพระไตรลักษณคืออนิจจังหรือความไมเที่ยง
ซึ่งความไมเที่ยงเกิดขึ้นนี้เองเปน อนิจจลักษณะ ลักษณะของอาการ
ทองพอง ลักษณะของอาการทองยุบ บางครัง้ ทองพองโตขึน้ มา รสู กึ
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อึดอัดเหมือนใจจะขาด แตบางครัง้ อาการพองหายไปเลย จนเราตกใจ
นึกวาไมมลี มหายใจเสียแลว บางครัง้ ผปู ฏิบตั ติ กใจ ถอดใจลืมตา ตกใจ
นึกวาใจจะขาด นึกวาสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองเปนสิ่งผิดปกติ เพราะ
สภาวะของอนิจจัง ความไมเที่ยงของสภาวะที่ทองพอง สภาวะที่
อาการพองหายไป เรากำหนดมองไมเห็นสภาวะนัน้
บางครัง้ เมือ่ สภาวะทองยุบ อาการยุบหายไปจนหมดเหมือน
รางกายของเราไมมกี ระดูก ลักษณะเหมือนมีชอ งวางกลวงไปทัง้ ตัว นี่
คือลักษณะอาการของพระอนิจจัง เรียกวาอนิจจลักษณะทีเ่ กิดขึน้ บาง
ครั้งกำหนดทองพอง ทองยุบ เรากำหนดไดดี แตบางครั้งกำหนด
ทองพอง ทองยุบไมเห็นเลย มันเกิดความไมเทีย่ งเกิดขึน้ เชนชัว่ โมง
ที่ผานมา กำหนดทองพองทองยุบชัด แตพอมานั่งชั่วโมงตอไป เรา
กำหนดไมชดั บางทีนงั่ สมาธิภาวนาไดชวั่ โมงหนึง่ มันก็ไมปวด แต
บางครัง้ นัง่ ๑๐ นาที ก็เกิดอาการปวดแทบจะตาย หากเรามีสติกำหนด
รูทัน เราก็จะมีปญญารองอุทานวา “มันเปนอยางนี้เอง” เราเรียกวา
อนิจจัง นีค่ อื สภาวะของพระอนิจจัง
แตหากเราไมมปี ญ
 ญา คือสติไมมา ปญญาไมเกิด สติเตลิด เรา
ก็ออกจากกรรมฐาน แลวบอกวาเวรกรรมของฉันมีมากเหลือเกิน
จะทำกรรมฐานก็ไมได มันเปนเวรกรรมมาบีบคัน้ อะไรนักหนา การที่
โทษเวรกรรม นัน่ เปนเพราะสติไมมา อาตาป สัมปชาโนก็ไมมา มัน
แยกแยะไม อ อก มั น ปลงไม ต ก มั น ก็ เ กิ ด แต ค วามทุ ก ข เรี ย กว า
ทุกขลักษณะ หรือ อนิจจลักษณะเกิดขึน้ แลว มันรสู กึ ทนไมได พอรสู กึ
ทนไมได สภาวะตางๆก็ตามมา บางครัง้ ตัวโยกไปมา น้ำตาไหลปตเิ กิด
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ขึ้น มันเปนไปสารพัดอาการ หากเรากำหนดไมทัน อะไรๆมันก็เกิด
ขึ้นได บางครั้งอาการพองมันสั้น บางครั้งพองมันยาวเปนอยูอยางนี้
อนิจจลักษณะ ที่มันแสดงปรากฏใหเห็น มันจะเห็นไดเฉพาะผูที่มี
สภาวะเทานัน้ แตมนั ตางกันกับคนทีค่ ดิ เองวามันเปนอยางนัน้ มันเปน
อยางนี้ แตความจริงแลวความคิดกับสภาวะมันหางไกลกันเหลือเกิน
ดังนั้นหากเราผูปฏิบัติธรรมมีสติพัฒนาขึ้น จิตมันก็จะเห็น
สภาวะเกิดดับ เราจะนับทันตลอดอาการสุดสายสภาวะนี้ จิตก็เบิกบาน
จิตก็ผอ งใส จิตก็ไมมอี ะไรกัน้ กลาง จิตไมมคี ดิ จิตไมมปี วด ถึงแมจะมี
อาการปวดก็มีอาการทุกขเวทนานอยๆ แตมันทนได บางคราวถา
สติปญ
 ญาไมมา มันก็เกิดทุกขบบี คัน้ อนิจจังเกิดความไมเทีย่ ง ทำให
วนุ วายใจไปเสียหมด ทำใหเกิดทุกขตามมา เรียกวาทุกขลักษณะ ปวด
ทีข่ าพอจะยกยางกาว มันก็วงิ เวียนศีรษะ หนามืดตาลาย บางทีปวดทอง
เวียนหัวเหมือนจะอาเจียนออกมา ซึง่ ตรงนีม้ นั แสดงถึงความทุกขทมี่ นั
ไมเทีย่ ง มันถูกบีบคัน้ บางครัง้ หายใจเขาออก ๒-๓ ครัง้ มันก็เหนือ่ ย
งวง เพราะความทุกขเขามา พระไตรลักษณแสดงผลแสดงเหตุใหเห็น
แตถา หากเราเผลอสติและขาดสติ ปญญาจะไมเกิดตามทีก่ ลาวมาแลว
เราก็ไมรเู ทาทัน เราก็กนั ไมไดและแกไมได ผลสุดทายก็มแี ตทกุ ขทว ม
ทับ ทุกขบีบคั้น ในที่สุดทนสภาวทุกขไมได ก็แตกดับไป สุดทาย
ก็ปลงสังขารจะตายก็ชา ง ถาบุญมันเอายากขนาดนี้ นิพพานมันเอายาก
ขนาดนีไ้ มเอาแลว จึงทิง้ กรรมฐานไปเลย
ในทีส่ ดุ ก็เกิดแตอกุศลกรรม คือกรรมบาป พอคิดถึงเรือ่ งบาป
เรือ่ งผิดศีลผิดธรรม มันคลองตัวเลย จิตปรุงแตงไปสารพัดเรือ่ ง มันเปน
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วิมานทีไ่ มไดวาดไว นัง่ คิดตรึกตรองเอาเอง เขาเรียกวาวิปส สนึก คือ
นึกคิดเอาเองจะเปนอยางโนนอยางนี้ ลืมกำหนดภาวนา โมหะจึงเขา
ครอบงำ ในทีส่ ดุ ก็เลยหลง โทสะ โมหะ ลืมสิง่ เหลานีไ้ ป มันไมมหี ริ ิ
โอตตัปปะ มีแตความคิดปรุงแตงไปในทางที่เปนบาปเปนกรรม เขา
เรียกวาทุกขลักษณะทีต่ ามมา แตถา มีสติมาสกัดทุกขลักษณะ ปญญา
ก็เกิด ใจก็ผอ งใส มีขนั ติ มีฉนั ทะ มีศรัทธา พอมีขนั ติอดทนได ตัวสติ
จะทำใหเห็นสภาวะตางๆ ชัดเจน ไมวา อาการทองพองยุบชัดเจน เห็น
สภาวทุกข เห็นสภาพทุกข สภาพเปนอดีต สภาวะทีเ่ ปนปจจุบนั

สภาวะนิมิตติดใจ

ในขณะทีส่ ภาพอดีตมันทรงอยู เมือ่ เราออกจากสมาธิ ใจมัน
นึกถึงอดีตวาเราทำอยางนี้แลวมันดี ความรูสึกนั้นมันคางอยูที่ใจ
พอมันคางอยทู ใี่ จ ทำใหนกึ ถึงคนอืน่ อยากจะใหคนอืน่ ไดรแู ละไดมา
ปฏิบตั เิ หมือนเรา แสดงวาสภาวะมันคาง มันเปนอดีตทีผ่ า นมา มันยัง
ติดจิตอยู ตรงนีเ้ ขาเรียกวาเปนนิมติ ติดใจ เมือ่ จะไปทีไ่ หนก็เห็นคนนัน้
เปนอยางนี้ คนนีเ้ ปนอยางนัน้ เราเห็นคนเจ็บหรือเห็นคนเปนอยางนัน้
เปนอยางนีแ้ ลว เราอยากจะชวยใหเขาพนทุกข ความคิดมันปรุงแตงไป
มันเปนการปรุงสภาวทุกขเกิดขึน้ มาอีก เพราะสภาวะของตนเองก็ยงั
ทุกขอยู กลายเปนทุกขเพิม่ กลายเปนทุกขลักษณะทีก่ ำหนดไมได ตรง
นีพ้ ระไตรลักษณทเี่ กิดแสดงใหเห็น เหมือนกับลูกของเศรษฐีทเี่ ขามา
บวชในพุทธศาสนาแตรักษาจิตตนเองไมได พระพุทธเจาใหกลับไป
รักษาจิตของตนเอง เพราะมันกำหนดอารมณไมทัน สภาวะอนิจจัง
สภาวะทุกขัง จึงเกิดขึน้ ตามมา
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ในทีส่ ดุ ก็เปนอนัตตาคือไมมอี ะไรเลย พอกำหนดได มันมีแต
รูปนาม เกิดดับๆ รูปเกิดดับ นามเกิดดับ สลับไปมา รูปเปนเหตุให
อาศัยซึ่งนาม นามเปนเหตุใหอาศัยซึ่งรูป กำหนดรูอยูอยางนี้เปน
อนัตตาเปนอนัตตลักษณะ แสดงลักษณะตางๆ ออกมาใหเห็นวามัน
เปนของทีไ่ มใชตวั ตน มันเกิดขึน้ แลวมันก็สลายไป สภาวะทองพอง
ทองยุบก็เชนเดียวกัน พอทองพองขึน้ มา แลวสภาวะนัน้ หายไป นัน่ คือ
รูปลักษณะทีก่ ำหนดและมันแสดงออกใหเห็น เพียงแตใหเราไดรกู าร
กำหนดสภาวะสติ โดยเรากำหนดจมลงอยใู นสภาวะตัวนี้ เมือ่ เรามีสติ
สัมปชัญญะแกกลาก็กำหนดสภาวะตรงนัน้ ไดลกึ ลงไป กำหนดเห็นได
เปนชัน้ ๆ ลงไปวาสติเปนอยางนี้ สัมปชัญญะเปนอยางนี้ สภาวธรรม
เปนอยางนี้ มันเกิดขึน้ ตัง้ อยู ดับไป นัน่ เอง

รูปอิงอาศัยนาม นามอิงอาศัยรูป

การกำหนดอิรยิ าบถตางๆ ทีเ่ ปนสภาพธรรม และเปนสภาว
ธรรมก็เดนชัดเจน ซึง่ ตรงนีท้ ำใหเกิดวิรยิ ะ ความขยันหมัน่ เพียรในการ
กำหนด เราเห็นรูป เห็นนามและเห็นการเกิดดับของรูปของนาม
สภาวะรูปทีเ่ กิดขึน้ อิงอาศัยนาม นามก็องิ อาศัยรูป รูปอาศัยมหาภูตรูป
รูปอิงอาศัยซึง่ กันและกัน รูปทีส่ ามารถเปนมหาภูตรูปคือรูปใหญ คือ
สวนทีเ่ รียกวา ดิน น้ำ ลม ไฟ ธาตุทงั้ ๔ รูปทีอ่ าศัยคือรูปรางกายทีเ่ กิด
ขึน้ เดินได ขยับได เคลือ่ นทีไ่ ดนี้ มาอิงอาศัยนาม นามอาศัยรูป แลว
นามก็ อ าศั ย นาม คำว า นามอาศั ย นามคื อ สิ่ ง ที่ รู ส ภาวจิ ต จิ ต เป น
นามธรรม สภาวจิตไปรสู ภาวธรรมเปนนามธรรม มันจึงเปนนามอาศัย
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นาม นามพิจารณานาม ความทุกขเปนสภาวะทีเ่ ปนนาม เมือ่ เรามีสติ
หยั่งรู เรียกวา สัมปชัญญะ ไปพิจารณาสภาวทุกข สภาวะอนิจจัง
สภาวะทุกขัง สภาวะอนัตตา การรพู จิ ารณาในนามธรรม
เราพิจารณาเห็นสภาวะอยางนีต้ งั้ แตตน จนจบ เขาเรียกวา การ
พิจารณาโดยสภาวจิต จิตทีเ่ ห็นสภาวธรรม เรียกวาจิตทีม่ พี ลัง หรือจิต
มีพลังเรียกวา Mental Power เมือ่ จิตมีพลังมันก็ตามดู ตามรู ตามเห็น
สภาวทุกข สภาวธรรมทีเ่ กิดไดทกุ ขณะ ดังนัน้ เมือ่ มีการพัฒนาสติได
อยางนี้ สติกจ็ ะไปคมุ ครองจิต สติกจ็ ะรักษาจิตได นามรักษานาม รูป
รักษารูปอาศัยไดซงึ่ กันและกัน ตรงนีเ้ ห็นสภาวธรรมทีเ่ กิดขึน้ โดยเกิด
ดับนับไมถว น สภาวะทีเ่ กิดอยางนี้ เรียกวาสภาวะสติของอริยบุคคลขัน้
ตน แตถา กำหนดรตู ลอดสาย โดยไมมสี ภาวะสิง่ ใดมาปดขวางกัน้ เรา
ไมขาดสติ ก็เรียกวาสภาวะสติของพระอรหันต อันนีเ้ ปนสภาวะการ
เห็นพระไตรลักษณชดั เจนแจมแจง

คุณภาพของสติ

เมือ่ เห็นสภาวะชัดแจงเชนนี้ คุณภาพของรูป คุณภาพของสติ
เขาเรียกกันวา Mental Expression แหงการรับรสู ภาวะ รสู ภาพตลอด
สายแหงการเกิดและดับของชีวติ ของขันธ ๕ นัน่ เอง ซึง่ ขันธ ๕ ทีเ่ กิด
ดับแตละครั้งนั้น ผูมีปญญาญาณทานั้นที่จะรูได มีสติสัมปชัญญะ
ปญญาตรงนีเ้ ปนสภาวะปญญาธรรม กายเปนสังกัปปะปญญา ถาเปน
ภิกษุเปนภิกษุปญญา เปนสมาธิที่เปนสมาธิปญญา เปนพละเรียกวา
พละปญญาเป น พลังแหง ป ญญาที่เกิ ดขึ้น นี้ คื อ พลั ง แหง ความรู ที่

FreedomMind14x18.5cm.pmd

73

14/12/2552, 15:42

อิสระแหงจิต

74

แตกแยกออก ปลงตกได หากตีไมแตกและแยกไมออก หรือปลงไมตก
ทุกขก็จะเกิดขึ้น ก็จะเปนความหลง คือหลงสภาวะหรือหลงสภาพ
ธรรมวาตัวเรานีก้ ำหนดชัดเจนรทู กุ อยางถวนทัว่ หมดแลว ดัง่ ตัวอยาง
พระกปละ

เรือ่ ง ปลาสีทองกปละ
“ผลของการกลาวธรรมผิดเพี้ยน”

พระกปละไดศึกษาพระไตรปฎกครบจบทั้ง ๓ หมวด คือ
พระวินยั ปฎก พระสุตตันตปฎก พระอภิธมั มปฎก เรียนจบทุกหมวด
รูทุกสูตร ทุกบาทพระคาถา ทุกคำพจนที่กลาวของพระพุทธเจา แต
พระกปละไมไดรสู ภาวธรรมทีเ่ ทีย่ งแทตามความเปนจริงของรูปธรรม
นามธรรม แตรดู ว ยการตรึกตรองคิดเอาเอง รตู ามบททฤษฎีปริยตั ิ แต
ไมรูสภาวธรรมทางการปฏิบัติที่แทจริง แตขณะเดียวมีพี่ชายที่มีอายุ
มากไดบวชพรอมกัน ก็มุงเนนแหงการประพฤติปฏิบัติตามแนวสติ
ปฏฐาน คือรกู ายในกาย รเู วทนาในเวทนา รจู ติ ในจิต รธู รรมในธรรม
พิจารณาธรรมอยู ๔ อยาง จึงเกิดรูแจงแทงตลอดเห็นจริง จนบรรลุ
ธรรมเปนพระอรหันต แตอยางไรก็ตามสิ่งเหลานี้ไมมีปายปริญญา
บอกวาผูใดบรรลุธรรมแลว ในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจา
จะเปนผยู กยองวาคนนัน้ เปนเอตทัคคะหรือมีความเปนเลิศทางดานนัน้
หรือทางดานนีเ้ ทานัน้ โดยทัว่ ไปแลวจะไมมปี ริญญาบัตรบอกเหมือน
ผบู รรลุทางวิชาการ
เรือ่ งราวของพระกปละปรากฏในอรรถกถาธรรมบท ในเรือ่ ง
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ปลาสีทอง กลาวคือในสมัยที่ศาสนาพระพุทธเจาพระนามวา กัสสป
ไดมีกุลบุตรสองพี่นองออกบวชในสำนักพระสาวกทั้งหลาย คนพี่
ชือ่ วาโสธนะ คนนองชือ่ วากปละ เมือ่ บวชแลวคนนองไดชอื่ วา พระ
กปลเถระ ทานเปนผูมีพหูสูตในเรื่องพระไตรปฎกเปนอยางดี คือรู
สภาวธรรมตามหลักพระไตรปฎกที่จารึกเขียนไว มีบริวารและลาภ
สักการะมากมาย เพราะทานเปนพระที่พูดเกง สอนเกง เมื่อบุคคลที่
เปนพระปฏิบัติมาติเตียนหรือมาตักเตือนในสิ่งที่พระกปลเถระ ได
สั่งสอนลูกศิษยอยู พระกปลเถระ กลับตอบวา “พวกคุณทัง้ หลายไมรู
เทาฉัน อยามาแนะนำฉันเลย” พระกปละถือตนวาเปนผฉู ลาดกวาผอู นื่
เมือ่ พระภิกษุไมเชือ่ คำตนก็จะดาดวยวาจาหยาบคาบ จากพฤติกรรมดัง
กลาว พระกปลเถระ จึงเปนผทู อี่ า งวางโดดเดีย่ วเปลีย่ วเอกา โดยไมมี
ใครทีจ่ ะกลาตักเตือน ไมมใี ครทีจ่ ะกลาบอก เพราะพระกปลเถระ เปน
ผเู กงดานปริยตั ิ ซึง่ ในครัง้ นัน้ พีช่ ายคือพระโสธนะทีไ่ ดบวชพรอมกัน
ก็ขอเรียนการปฏิบตั วิ ปิ ส สนาธุระ ทานชอบปฏิบตั อิ ดุ มสุข คือมีความ
สุขอยใู นปาไมสะแกนัน้ ไมไดสนใจโลกภายนอกใดๆ จนบรรลุเปน
พระอรหันตในทีส่ ดุ
ดวยความหลงโมหะของพระกปลเถระ ที่คิดวาตัวเองสำเร็จ
เปนคัมภีรเ คลือ่ นทีแ่ ละดาบริภาษพวกพระภิกษุผมู ศี ลี เมือ่ ตายไปจึง
ตกนรกอเวจีจนสิน้ พุทธันดรหนึง่ ดวยเศษวิบากกรรมดังกลาวจึงได
ไปเกิดเปนปลาสีทองในแมน้ำอจิรวดี เหตุที่ไปเกิดเปนปลาสีทอง
เพราะรักษาศีลดีแตไมไดประพฤติปฏิบตั ิ การรักษาศีลคือไมประพฤติ
ผิด ยกตัวอยางบางคนบอกวาฉันอยเู ฉยๆ ไมผดิ ศีล ไมคดิ อิจฉาริษยา
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ทำลายใคร ฉันก็รกั ษาศีลอยแู ลว แตศลี กรรมบถ ๑๐ นัน้ วจีกรรม ๔
มโนกรรม ๓ กายกรรม ๓ คือไมลกั ของเขา ไมฆา สัตว ไมประพฤติ
ผิดลูกเมียเขา วจีกรรม ๔ คือไมพดู เพอเจอ พูดเท็จ พูดสอเสียด พูด
คำหยาบ เหลานี้ ตลอดทั้งมโนกรรม ๓ ไมคิดราย ไมอาฆาต ไม
พยาบาท สิง่ เหลานัน้ ไดเกิดขึน้ หรือไม จึงตองเอามาพิจารณาดวย
อยางไรก็ตามพระกปลเถระ ผไู มไดสภาวธรรมตามความเปน
จริง ดวยเศษกรรมนั้น จึงเกิดเปนปลาสีทอง ขณะนั้นชาวประมง
ลากอวนไดปลาสีทอง ชาวประมงก็คดิ ในใจวา “เราจะเอาไปขายก็ใช
ที่ จะเอาปลามากินก็กระไรอย”ู จึงนำไปถวายพระเจาพิมพิสาร เพือ่
หวั ง จะได รั บ พระราชทานรางวั ล บ า ง เมื่ อ พระเจ า พิ ม พิ ส ารทอด
พระเนตรเห็นปลาสีทองผิดปกติไปจากปลาทั่วไป จึงนำไปเขาเฝา
พระพุทธเจาที่พระเชตวันมหาวิหาร ขณะที่ทุกคนไปดูปลาสีทองๆ
ก็อาปากหายใจสงกลิ่นเหม็นหึ่งทั่วพระเชตวันมหาวิหาร เมื่อปลา
สีทองหุบปากก็จะไมมกี ลิน่ เนาเหม็น ทำใหพระเจาพิมพิสารแปลกใจ
ยิง่ นัก จึงไดทลู ถามพระพุทธเจาวา “ทำไมปลาจึงมีสที องคำและทำไม
ปลาจึงมีกลิ่นปากเหม็นเชนนี้” พระพุทธเจาทรงเลาบุพพกรรมของ
ปลากปละ และตรัสวา “การทีป่ ลาสีทองอาปากทีไรไดกลิน่ เหม็นเนา
ทุกที สาเหตุที่เปนเชนนี้ เพราะปลาสีทองกลาวธรรมผิดเพี้ยน การ
กลาวธรรมทีผ่ ดิ เพีย้ นนัน้ เปนการประทุษรายธรรมและพุทธพจนของ
พระพุทธเจา” จากผลของกรรมนั้นเปนกรรมหนักทำใหปลาสีทอง
ปากเนา ปากเหม็น
คนที่เปนมะเร็งที่ปากอาจจะมาอยูในกรรมตัวนี้ก็ได เพราะ
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เคยโกหกมดเท็จหรือเคยหลอกลวงผูอื่น จึงทำใหปากเนาปากเหม็น
ฉะนั้นตองระวังวจีกรรมใหดี ทางฝายพี่ชายคือพระโสธนะนั้น ไม
ตองกลับมาเกิดอีก เพราะไดสำเร็จเปนพระอรหันตเขาสูแดนพระ
นิพพาน นีค่ อื การรสู ภาวธรรม รสู ภาวทุกขตามความเปนจริง กับการ
รหู ลักปริยตั โิ ดยฝายเดียว
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ศรัทธา...คือจุดเริม่ ตนของการรแู กนธรรม

เราควรสำนึกเสมอวาจะปฏิบตั อิ ยางไร จึงใหรถู อ งแทถงึ แกน
ธรรม รถู งึ ความเปนจริงของธรรมนัน้ หากเริม่ ตัง้ แตศรัทธา ตัวศรัทธา
พัฒนาจนเปนตัวฉันทะ มีศรัทธาแลวก็มคี วามพอใจ เมือ่ มีความพอใจ
ก็มคี วามขยัน คืออยากจะทำ อยากจะกำหนด อยากจะภาวนา วิรยิ ะคือ
ความเพียร เมือ่ มีวริ ยิ ะ มีสติมา ตัวสติ สมาธิ ปญญา จึงเกิดขึน้ เรียกวา
พละ ๕ คือธรรมอันเปนกำลัง เมือ่ มีพละกำลังทัง้ ๕ เกิดขึน้ แลว การ
กำหนด การรจู กั สภาวะ การเห็นสภาพธรรมทีเ่ กิดขึน้ กับใจ การเห็น
สภาวทุกขที่เกิดขึ้นกับกาย การเห็นความคิดของตนเองที่เกิดขึ้น เรา
อยากจะทำอยางโนน อยากจะทำอยางนี้ ซึง่ ตองถามใจตัวเองวามันเกิด
ขึน้ เพราะอะไร มันเกิดขึน้ ดวยการกำหนดแหงสติทเี่ ปนสัมมาสติหรือ
ไม หรือเกิดขึ้นดวยมิจฉาสติ คือการกำหนดดวยกิเลสอารมณเปน
ผบู งั คับบัญชาใหทำหรือไม
ฉะนัน้ จะตองไถถอนสิง่ ทีก่ เิ ลสมาครอบงำ โดยใหรวู า เวลานี้
เรากำลังทำอะไร จึงตองสำนึกดวยการมีหริ โิ อตตัปปะอยกู บั ตัวเราอยู
เสมอ เราจะยับยั้งไววาขณะนี้กำลังทำสมาธิ หรือขณะนี้กำลังเดิน
จงกรม หากยังไมถงึ กำหนดเวลา ก็ตอ งทำใหถงึ กำหนดเวลาเสียกอน
จึงจะลุกเปลี่ยนอิริยาบถไปเขาหองน้ำ การที่ทนสภาวะหรือดูสภาวะ
ตัวนีไ้ ดทนั นีค่ อื เรารตู ามความเปนจริงแลวจะรจู กั แยกแยะ เรียกวารู
ตัวออก บอกตัวได ใชตวั เปน เห็นทางออก ถึงจะสามารถปฏิบตั ธิ รรม
อยางมีสติ เรียกวา สติปฏ ฐาน ซึง่ เกิดขึน้ ทีก่ าย ยาว วา หนา คืบ กวาง
ศอก อั น นี้ มั น เป น สติ ป ฎ ฐานที่ เ ป น ไปตามแบบอย า งของพระ
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อริยบุคคลหรือบุคคลที่พัฒนาขึ้นมาอยางถูกตองและถูกวิธี ใหไปสู
ความเจริญสงบรมเย็น หากความเจริญไมถูกตอง เราจะเกิดทุกขใน
ภายหลัง

เรือ่ ง นางมาคันธิยา
“การตัง้ จิตไวไมชอบ ประสบทุกขในภายหลัง”

ในอรรถกถาธรรมบทไดปรากฏเรือ่ งของนางมาคันธิยา กลาว
คือนางเปนผทู เี่ กลียดพระพุทธเจา เกลียดพระสงฆสาวก เกลียดคนที่
นับถือพระพุทธเจาคือนางสามาวดี เหตุที่นางเกลียดพระพุทธเจา
เพราะนางผูกใจเจ็บทีพ่ ระพุทธเจาปฎิเสธรับนางเปนภรรยา ในคราวที่
พราหมณผเู ปนบิดายกนางใหกบั พระพุทธเจา โดยนางไดผกู ใจอาฆาต
วา หากนางไดพรั่งพรอมดวยชาติตระกูล โภคะ ยศและวัยแลว นาง
จะแกแคนพระสมณโคดม ซึ่งในกาลตอมาอาของนางไดนำนางไป
ถวายแดพระเจาอุเทน นางไดรบั การแตงตัง้ เปนอัครมเหสีเชนเดียวกับ
พระนางสามาวดี
โดยพระนางมาคันธิยาไดจา งคนใหเทีย่ วตามดาพระพุทธเจา
ไปทุกที่ แตไมสามารถใหพระองคออกจากเมืองโกสัมพีได นางจึงคิด
วาเปนเพราะพระนางสามาวดีไดผูอุปถัมภบำรุงพระพุทธเจา จึงคิด
กำจัดพระนางสามาวดี นางคิดวาหากพระพุทธเจาขาดผูอุปถัมภ
พระพุทธเจาจะออกจากเมืองโกสัมพีไปเอง
พระนางมาคันธิยา จึงมีจิตที่มุงทำลายพระนางสามาวดีอยู
ตลอดดวยกลอุบายวิธตี า งๆ จนในทีส่ ดุ ไดเผาพระนางสามาวดีพรอม

FreedomMind14x18.5cm.pmd

79

14/12/2552, 15:42

อิสระแหงจิต

80

กับบริวาร ๕๐๐ ชีวติ ตายทัง้ เปนในปราสาทของพระนางสามาวดี แต
สุดทาย พระนางมาคันธิยาก็ถูกเผาเชนกัน เพราะหลังจากพระนาง
สามาวดีถูกเผาตายแลว พระเจาอุเทนผูที่เปนพระสวามีไดใชอุบาย
หลอกถามพระนางมาคันธิยาวา “นองหญิงพี่อยากทราบวาใครเปน
คนทำลายพระนางสามาวดี หากรแู ลวพีจ่ ะใหรางวัลแกเขาผนู นั้ ” พระ
นางมาคันธิยาหลงกลตอบไปวา “หมอมฉันกับบริวารไดเปนคนเผา
พระนางสามาวดี ” เมื่ อ พระราชาได ฟ ง เช น นั้ น ก็ จั บ ตั วพระนาง
มาคันธิยาไปกลางทุงนา พระองคทรงสั่งใหเผาและไถรางพระนาง
มาคันธยาเปนทอนๆ อยางทุกขทรมาน นัน่ เปนเพราะผลกรรมทีเ่ กิด
ขึน้ ในปจจุบนั ชีวติ นัน้ เพราะการตัง้ ใจไวผดิ ตัง้ จิตไวไมชอบ ประกอบ
ทุกข จึงไดรบั ทุกขในภายหลัง
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สภาวจิตหลุดพน..สุคติยอ มเปนทีห่ วัง

ในที่สุดฉันใดก็ฉันนั้น หากผูปฏิบัติกำหนดรูสภาวะ รูวา
ขณะนี้ กำลั ง ทำอะไรอยู ขณะนี้ กำลั ง นั่ ง สมาธิ ภ าวนาหรื อ ขณะนี้
กำหนดอิรยิ าบถใด รสู ภาวะตามความเปนจริงของกาย รสู ภาวะความ
เปนจริงของจิต หรือรูปนามขันธ ๕ และของจิตทีไ่ มไดตกแตง เมือ่ เรา
รอู ยางนี้ รสู ภาวธรรม รสู ภาวทุกข สติมนั จะคอยสกัดกัน้ สิง่ ทีจ่ ะทำให
ใจมัวหมองและเศราหมอง สิ่งที่มันจะดึงใจใหตกหลุมหวงเหวแหง
ทุกข อันนีเ้ ปนทุกขทมี่ องไมเห็นฝง ทำใหสามารถเห็นทุกขัง ทุกขที่
เปนมลภาวะทุกขทั้งชีวิต เขาเรียกวาเกิดก็มืด อยูก็มืด ไปก็ยิ่งมืดอีก
เรียกวา ตโม ตมปรายโน เมือ่ มืดมาแลว ก็จะทำวิถชี วี ติ หรือทำจิตให
มืดบอดไปดวย แตวธิ ที จี่ ะไมใหมดื บอด คือการสรางสติหรือเสริมสติ
คือการภาวนา การกำหนดสภาวะตางๆ โดยสติทเี่ รียกวาสัมมาสติเทา
นัน้ จึงจะไดชอื่ วาเปนการฉุดกระชากลากดึงสภาวจิต สภาวะกายให
หลุดออกจากหวงเหวนรก อันเปนหลุมดำทีท่ ำใหชวี ติ มืดมน
เมือ่ ดึงสภาวจิตหลุดพนขึน้ มาได สุคติยอ มเปนทีห่ วัง อยกู เ็ ปน
สุข นัง่ ก็เปนสุข กำหนดสภาวะตางๆ ไดอยางแจมแจง จิตตืน่ จิตนมุ
นวลทันแกการงาน ควรแกงานเสมอ นัน่ คือเรียกวาปฏิบตั ติ ามหลักสติ
ปฏฐานสูตร การกลาวธรรมเกิดแกสติ การเสริมสรางสติ และการ
ปกปองรักษาจิต การไถถอนจิตออกจากสภาพบาปกรรมทัง้ ปวง คิดวา
พอสมควรแกเวลา

FreedomMind14x18.5cm.pmd

81

14/12/2552, 15:42

อิสระแหงจิต

82

ในทายที่สุดนี้ “ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ, ธมฺมธารี สุขํ
เสติ” ธรรมยอมรักษาผปู ระพฤติธรรมใหเกิดความสุขฉันใดก็ฉนั นัน้
อาตมาภาพขออนุ โ มทนาแห ง บุ ญ คุ ณ พระพุ ท ธ คุ ณ พระธรรม
คุณพระสงฆ จงปกปองรักษาญาติโยมสาธุชนทัง้ หลายใหผปู ระพฤติ
ปฏิบตั ใิ หสมควรแกการเขาสมู รรคผลนิพพานใหเร็วพลันเทอญ
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“สตินกี้ จ็ ะเปนตัวปกปองคมุ ครองจิตเมือ่ สติดี สติ
แกกลาเขมแข็งมากขึน้ สติตวั นีก้ จ็ ะตามไปปกปกรักษา
จิตไมใหสิ่งสกปรกมัวหมองคือกิเลสเขามาในใจได
ใจของเราก็จะบริสทุ ธิผ์ ดุ ผองแผว”
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๒. จิตอิสระ
อันจิตใดไรหว งมาหนวงขึง
จิตนั้นจึงไรกรอบมาขอบขัง
อันจิตใดไรตัณหามาเบียดบัง
จิตจึงยังบริสุทธิ์หลุดเวรกรรม
จึงปลอดโปรงโลงสบายคลายจากทุกข
จึงถูกปลุกจากความหลงที่ลงต่ำ
พันธนาการถูกปลดปลอยดวยรอยธรรม
บุญนอมนำใหหลุดพนจากกลกาม
นี่คือจิตพุทธะซึ่งละแลว
งามเพริศแพรวพรอมพรั่งทั้งโลกสาม
เพราะวางแลววางครบจบรูปนาม
ชะรอยตามนิพพานแทแนนริ นั ดร
โดย...ธรรมบุตร
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บทที่ ๕

การถาม-ตอบ
“ปญหาสภาวธรรมของผปู ฏิบตั ิ ๑”
“วิธกี ารปฏิบตั อิ ยางไร จึงจะเกิดสมาธิ”
คำถาม เราจะปฏิบตั อิ ยางไร จึงจะเกิดสมาธิ เพราะเวลานัง่
สมาธิ จะนัง่ ไมคอ ยได
ตอบ ขอถามตอไปวานั่งไมคอยได หรือกำหนดไมได
คำถามนี้ไมชัดเจน หากกำหนดไมได ใหพิจารณาดูวาขณะนั้นกำลัง
วิตกกังวลเรื่องอะไรอยูหรือไม ผูปฏิบัติตองตัดภาระหรือตัดความ
กังวลใจทุกอยาง โดยใหรูปจจุบันวาทำอะไร พยายามปลอยวาง
ทุกอยางใหไดกอน กำหนดดูเวทนาของตนเองตามอาการที่เกิดขึ้น
และสังเกตวาเรามีสมาธิไดกี่นาที แลวคอยๆ กำหนดเพิ่มเวลาขึ้นไป
 หาเรือ่ ง
เรือ่ ยๆ แตถา นัง่ ไมได เนือ่ งจากเกิดจากสังขารรางกายมีปญ
สุขภาพ เชน ปวดขา ปวดเขา ผปู ฏิบตั อิ าจเลือกนัง่ อิรยิ าบถใดก็ได แต
ใหกำหนดองคภาวนาตามสติใหทนั เทานัน้ เอง
คำถาม การกำหนดพองหนอ ยุบหนอนัน้ ไดเปนชวงๆ และ
เมือ่ ออกจากสมาธิจะคลืน่ ไสทกุ ครัง้ ไมทราบวาเปนเพราะอะไร
ตอบ อาการคลื่นไสนั้น ถาผูปฏิบัติมีสมาธิจริงๆ มัน
จะเกีย่ วกับระบบของรางกาย คือธาตุ ๔ ดิน น้ำ ไฟ ลม อยใู นรางกาย
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ถามวามันปกติหรือเปลา โดยปกติอาการหลังจากออกสมาธิแลวเกิด
อาการคลืน่ ไส อาจจะเปนอาการของคนงวงนอน แตไมไดนอน หรือ
นอนหลับพักผอนไมเพียงพอ เมือ่ มานัง่ สมาธิ จึงทำใหเกิดอาการงวง
คือถีนมิทธะเขาครอบงำ เมื่อฝนอาการนั้นไป เวลาจะออกจากสมาธิ
ลมแปรปรวนในทองไสก็คือธาตุแปรปรวนนั่นเอง ทำใหรูสึกอยาก
จะอาเจียน แตกไ็ มอาเจียน
การที่กำหนดพองยุบไดเปนชวงๆ นั่นแสดงวายังมีโอกาส
ทำไดอยู คือกำหนดไดเปนชวงๆ ถาไมไดเลยก็ตองดูกันนานอีก
ผูปฏิบัติจะกำหนดใหไดตลอด ก็ตองใชเวลาฝกปฏิบัติกันนาน ตอง
ขยันภาวนานานสักหนอย ขยันดูสภาวะใหละเอียด ตรงนี้หากเกิด
อาการคลืน่ ไสทกุ ครัง้ ผปู ฏิบตั ไิ มตอ งวิตกกังวลกับสภาวะนัน้ อาการ
คลืน่ ไสเปนเรือ่ งปกติของสภาวะของธาตุทพี่ ยายามแปรสภาวะใหมนั
เปนหนึง่ เดียว ใหเปนสมาธิ
บางครัง้ มาปฏิบตั ธิ รรมในหองแอร ผปู ฏิบตั อิ าจจะไมคนุ เคย
ทำใหเกิดการแปรปรวนของธาตุตา งๆ ในรางกาย อาตมาก็ยงั เปนโรค
แพแอร สมัยที่ไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยมหิดล หองเรียนเล็กๆ
ก็แพแอรทกุ ครัง้ เปนโรคเมาแอร วิธแี กคอื การออกมาเดินจงกรม นัง่
สมาธิ ขับลมปราณใหเหงื่อออกมากๆ เมื่อเหงื่อออกมาก อาการดัง
กลาวก็หายไปเอง ยกตัวอยางเมื่อวานนี้อาจจะเห็นอาตมาหนาซีดไป
นัน่ เพราะแพแอร จึงตองออกไปปรับตัวกอน จึงรสู กึ ดีขนึ้ นีถ่ อื วาเปน
โอกาสดีทยี่ งั เห็นอาการพองหนอ ยุบหนอ เมือ่ รางกายปรับอุณหภูมไิ ด
ปรับธาตุได อาการนัน้ มันก็จะหายไปเอง
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คำถาม เวลานัง่ สมาธิ สติกำหนดทีห่ นาทองไมเห็นสภาวะ
ใดๆ ไมรสู กึ วาพองหรือยุบ แตกลับรสู กึ เหนือ่ ย
ตอบ แสดงวาผปู ฏิบตั คิ นนีต้ ามลมมากเกินไป ใหดอู าการ
ของทองพอง ดูอาการของทองยุบ ไมตอ งไปตามลมเขา ตามลมออก
เหมือนสูบลมเขายางรถวิ่งขึ้นวิ่งลง การปฏิบัติเชนนั้นจะมีอาการ
เหนื่อย แตอาการเหนื่อยจะไมมากเทาไรนัก พอสักระยะหนึ่งอาการ
เหนื่อยจะหายไปเอง รูปของอาการพองยุบก็ชัดเจนขึ้นมาเองเหมือน
กับมันขึน้ ตามลม ชักขึน้ ชักลง ตามลมหายใจเขา ลมหายใจออก ซึง่ การ
ตามลมหายใจจะรสู กึ เหนือ่ ยได
โดยใหกำหนดดูแคทองพอง ทองยุบเทานั้นก็พอ หากทอง
พองก็กำหนดพองหนอ และทองยุบใหกำหนดยุบหนอ เหมือนเราดูทวี ี
เชน เขาแสดงเปนตัวละครบทบาทอะไร เขาจะแสดงเปนพระเอก เปน
นางเอก เปนนางราย เปนลูก เรามีหนาที่แคดูเทานั้น เราไมไดเปน
ผูกำกับ หรือแสดงเอง แตหากตราบใดที่เราแสดงเอง เราจะเหนื่อย
เพราะจะตองรองไหบา ตามตัวละครไป ฉะนัน้ สังเกตดูตามอาการของ
ทองพอง ทองยุบเทานัน้ เอง
คำถาม เมือ่ กำหนดดูลมหายใจ ยุบหนอ พองหนอ จะเร็ว
มาก ทำใหการหายใจติดจะเร็วไป ควรแกไขอยางไร
ตอบ อันทีจ่ ริงเขาใหภาวนาพองกอนแลวคอยยุบ หายใจ
เขาทองมันพอง หายใจออกทองมันยุบ เหมือนการสูบลมเขายางรถ
ยนต เมือ่ ฉีดหัวฉีดลมเขาไปในลอรถ ยางรถก็จะพองขึน้ นัน่ คือรูปพอง
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ฉะนัน้ กำหนดวาพองหนอ ยุบหนอ ตรงนีค้ อื ตองกำหนดพองกอนแลว
คอยกำหนดยุบ การหายใจติดจะเร็วนั้น จะหายใจเร็วหรือหายใจชา
ไมใชตวั ปญหา มันจะเร็วหรือจะชาก็ชา งเขา เรากำหนดดูใหรวู า หายใจ
เร็วหรือหายใจชา หนาทีข่ องเราคือดูใหรวู า เร็วหรือชาเทานัน้ โดยให
เขาใจและใหรูจักวาเร็วหรือชา ไมใชวากำหนดใหเร็วหรือชาตาม
สภาวะนั้น เราจะใหมันพอใจหรือดีใจก็ไมได แตใหดูเฉพาะอาการ
เทานั้นเอง ผูปฏิบัติอยาไปกำหนด อยาไปจับ ถาเราไปจับอาการนั้น
แลวมันจะรสู กึ เครียด
อาตมาสังเกตหนาตาของหลายทานเครียดเหลือเกิน เพราะไป
จับอาการตามใจตัวเอง สภาวะโดยแทจริงไมเปนตามที่เราคิดวามัน
จะเปนของมันอยางนัน้ เราจะเปนเพียงผรู ู ผดู ู ผเู ห็น รแู ลวปลอยวาง
ภาษาโบราณพูดวาปลง รแู ลวปลง รแู ลวปลอยไป นัน่ คือหนาทีข่ องเรา
จิตก็ไมสะสมหมักหมม เพราะหากเปนเชนนัน้ จิตจะเนาขางในกลาย
เปนความเครียด
คำถาม นัง่ สมาธิแลว มักคิดฟงุ ซานไปตางๆนาๆ
ตอบ หากคิดฟงุ ซานไปเรือ่ งอะไร ใหกำหนดคิดหนอๆ ถา
มันไมหยุด เราหยุดกำหนดคิดหนอ กำหนดพองหนอ ยุบหนอ เทานัน้
เอง ถาไมเชนนัน้ แลว มันจะกลายเปนปรุงแตงและฟงุ ไป ซึง่ ตรงนีห้ าก
คิดฟงุ ไปตางๆ นาๆ เราแกไขอยางไร เราก็ตอ งกำหนดคิดหนอๆ สัก
๔-๕ ครัง้ แลวก็หยุดกำหนด หลังจากนัน้ ก็กำหนดพองหนอ ยุบหนอ
พอกำหนดพองหนอ ยุบหนอ มันจะคิดหรือไม ตอบวายังคิดอยู แต

FreedomMind14x18.5cm.pmd

90

14/12/2552, 15:42

91

อิสระแหงจิต

อาการคิดมันอยใู นขอบเขต เหมือนมีเชือกผูกไว กำหนดองคภาวนาคือ
พองหนอ ยุบหนอ ใหตดิ ตอกันโดยอยาใหขาดชวง ขาดสาย วิธนี ที้ ำให
ตัดความคิดนัน้ ได แตถา ถามวาจริงๆ แลวตัดไดหรือไม ตอบวาตัดไม
ไดหรอก
เพราะจิ ต ของเรายั ง มี ช อ งว า งอยู มั น ย อ มมี สิ่ ง มาแทรก
ระหวางตรงกลาง หากมีตัวเชื่อมซึ่งกันและกัน ตัวที่จะแทรกก็ไมมี
เพราะเรามีองคภาวนาอยตู ลอดเวลา เมือ่ มีองคภาวนาบริกรรมอยตู ลอด
เวลา ความคิดอืน่ ๆ ทีเ่ ขามาแทรกแวบเดียวแลวก็หายไป แตหากเรานัง่
ไปคิดยาว คิดทัง้ เรือ่ งอดีต คิดเรือ่ งอนาคตบาง คิดไปนานานับประการ
จึงจับตนชนปลายไมได เราตองกำหนดภาวนาใหมากขึน้ อินทรียใ น
ทีน่ ไี้ มใชรา งกายอยางเดียว ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ เราเรียกวาอินทรีย
แตยังไมพูดถึงเรื่องอินทรีย แตขอพูดเฉพาะตรงนี้กอน นี่คือการ
กำหนดความคิดหรือตัดความคิด โดยไมไดตดั คำภาวนา การกำหนด
อาการพองหนอ ยุบหนอ คือการบริกรรมอยตู ลอดเวลา ขณะเดียวกัน
ความคิดตางๆ มันจะแทรกซึมตลอดเวลา ถากำหนดบริกรรมภาวนาอยู
ตลอดเวลา ตัวฟงุ มันจะหายไปเอง นีค่ อื วิธกี ารตัดความคิด หรือวิธกี าร
สกัดความคิด
คำถาม เวลานัง่ สมาธิรสู กึ สมองมันตือ้ แตไมงว ง มันเหมือน
อาการจะหลับแตไมหลับ มันรสู กึ หนักทีศ่ รี ษะ
ตอบ ถ า เป น เช น นั้ น แสดงว า มั น จะเกร็ ง เกิ น ไป ต อ ง
พยายามขยับตัว ลองขยับเทา หรือวิธงี า ยๆ คือการลุกเดินไปขางนอก
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ไปออกกำลังกาย หมุนซาย หมุนขวา ไปสรางสติสกั ครหู นึง่ ทำรางกาย
ใหรสู กึ เบาเสียกอน อยางเชนเมือ่ เวลาเราเดินหรือนัง่ ก็เชนกัน พยายาม
จัดทานั่งใหสบาย ไมใหกมศีรษะเพราะถากมศีรษะมากๆ การหมุน
เวียนโลหิตจะไมดี มันไมสมดุล เรานัง่ สงาเหมือนกับดูพระพุทธรูปนัง่
ไมมพี ระพุทธรูปองคใดทีป่ น มา หนาง้ำ หนางอ มีแตพระพุทธรูปนัง่
หนาตรงหรือหลังตรง นัน่ แสดงถึงทัศนะ วิธกี ารตรงเทีย่ งแหงการวาง
สรีระรูปกาย มันเปนระบบของสรีระศาสตรทจี่ ะมีสว นเชือ่ มสัมพันธ
เชือ่ มโยงซึง่ กันและกัน
ระบบการถายเทของลม ของเลือด การถายเทหมุนเวียนของ
อากาศหรือของอุณหภูมใิ นรางกาย มันสัมพันธกนั ไปหมด ซึง่ ไดเคย
บอกไปแลววาในรางกายของคนเรามีประจุไฟฟาขัว้ บวกกับขัว้ ลบอยู
ในตัว มันเปนระบบนิเวศวิทยาไปในตัว หากเราไมสรางเขือ่ นกักกัน้
ไมใหมนั ถึงกันก็ไมเปนไร ระบบการถายเทจะเปนไปโดยธรรมชาติ
ระบบนิเวศวิทยาเปลีย่ นหมุนเวียนทดแทนโดยธรรมชาติ คำวาไมงว ง
แสดงวาหนักศีรษะ รูสึกมึนสะลืมสะลือ แกไดโดยออกไปเดินขาง
นอก เอามือเคาะสมองสักหนอย เอามือเขยาศีรษะสักหนอย แลวคอย
มานัง่ สมาธิใหมอกี ครัง้
คำถาม กำหนดอาการไมทนั บาง กำหนดไดลางๆบาง แสดง
วาจะหลับก็ไมหลับ แสดงอาการซึมๆ ควรจะทำอยางไร บางครัง้ รสู กึ
เสียววูบวาบในตัว ปน ปวนในตัว กำหนดไมไดควรแกไขอยางไร
ตอบ ผูปฏิบัติลองทำอยางที่แนะนำไปขางตนคือลุกไป
ออกกำลังกายขางนอก สวนอาการปน ปวนในตัว ก็ไมทราบวาอาการ
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มันเสียวเปนอยางไร มันเสียวลักษณะไหน มันจะปวดหรือเปลา หรือ
มันกระตุก ไมเขาใจวาเสียววูบวาบในตัว มันรอนๆ หนาวๆ หรือเปลา
มันเสียวในตัวเหมือนลักษณะอุณหภูมใิ นรางกายยังปรับไมไดหรือไม
ฉะนัน้ ผปู ฏิบตั ติ อ งอดทนและใหคอ ยๆ ทำไป จนอุณหภูมใิ นรางกาย
ปรับธาตุตา งๆ ได อาการดังกลาวจะหายไปเอง
คำถาม เวลาเดินจงกรม ควรรสู กึ รอู ยทู อี่ าการยาง กับน้ำหนัก
ที่ลงอีกขางหนึ่งเกือบพรอมกัน จะกำหนดสติใหรูอยูที่การยางได
อยางไร
ตอบ กำหนดทีละเทา เชน เมื่อกำหนดจิตอยูที่เทาขวา
กำหนดขวายาง...หนอ ยก...หนอ... กำหนดยาง...หนอ... สวนหนอ
ก็ลงเปนปจจุบันอารมณ คำวาหนอเปนสัมปชัญญะบอกชัดเจนวา
มั่นคงแลว คำวาหนอนี้เปนการตัดภพตัดชาติไดเจ็ดชาติแตละครั้งที่
กำหนด เพราะสติของเราอยทู ยี่ ก ยาง เหยียบ อยตู ลอดเวลา เชนเมือ่
เดินจังหวะที่ ๑ กำหนดขวาคือจิตของเราจับทีเ่ ทาขวา เมือ่ กำหนดยาง
จิตอยูที่อาการยางเทา เมื่อกำหนดหนอเทาเหยียบถึงพื้นเต็มฝาเทา
การกำหนดอยางนีจ้ ะไดปจ จุบนั อารมณ
แตถากำหนดไมไดปจจุบันอารมณ อาการอื่นก็จะแทรก
พอซาย ยาง หนอ จิตกำหนดจับทีเ่ ทาซาย อาการยางก็เสือกเทาไปขาง
หนา อาการเหยียบ เทาก็เหยียบลงพื้น กำหนดหนอ นั่นคือปจจุบัน
อารมณ กำหนดใหไดปจ จุบนั อารมณ แตถา เดินไมไดปจ จุบนั อารมณ
มันก็เกิดความเควงควาง มันจะหกคะเมนลมไปบาง แสดงวาการเดิน
มีสมาธินอ ยไป
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คำถาม นิวรณดานฟุงซาน กายเดิน แตจิตคิดไปตรงอื่น
หรื อ จิ ต คิ ด บอกว า ขวาย า งหนอ แต เ ท า ตามที ห ลั ง ไม พ ร อ มกั น
บางที บอกวาซายยางหนอ เทาไปแลว แตปากวาทีหลัง จิตมันสัง่ ทีหลัง
มันไมสมดุลกัน มันไมพรอมกัน
ตอบ ถาเปนเชนนัน้ เปนการกำหนดไมไดปจ จุบนั อารมณ
จึงเกิดการรัง้ ไว ฉะนัน้ พยายามเดินใหไดปจ จุบนั ตรงไหนทีย่ า งก็ยา ง
เหยียบก็เหยียบ ขวาก็คอื ขวา ไมใชยา งเทาขวา แตกำหนดซายยางหนอ
แทน เราจึงเรียกวาสติเปนตัวสำคัญ ถาเดินอยางมีสติ มันก็จะไปพรอม
เพรียงกันได เราตองพยายามตัง้ สติแลวกำหนดอยางชาๆ
คำถาม เวลานัง่ สมาธิ กำหนดพองหนอ ยุบหนอ รสู กึ อึดอัด
เพราะเกิดลังเลวา ใชพองหรือไม หรือใชยบุ หรือไม
ตอบ ทำไมเราตองลังเลกับมันละ ทองพองก็กำหนดพอง
หนอ มันยุบก็กำหนดยุบหนอเทานัน้ เอง ไมตอ งไปสงสัยหรอก พอง
หรือยุบ นีค่ อื หลักการงายๆ ไมตอ งไปสงสัยวาใชหรือเปลา หากตอง
การรวู า อาการพองมากๆ เปนอยางไร เราลองหายใจเขาแลวยืดตัวขึน้
นิดหนึง่ ใหพยายามทำไปกอน หากไมเคยทำแลวจะใหมนั ไดเลย มัน
คงไมไดหรอก เราตองใชเวลาปฏิบัติสักหนอย อาตมาทำกรรมฐาน
เดือนหนึ่งเต็มๆ ยังหาพองยุบไมเจอ เหมือนกับพระนักเทศนที่ตั้ง
นะโม เดือนหนึ่งยังตั้งนะโมไมได จะเห็นวาไมใชของงายๆ เพราะ
อาตมาเคยฝกปฏิบตั อิ ยางอืน่ มาจนเกิดชำนาญการแลว แตพอมาภาวนา
พองยุ บ มั น จึ ง ทำไม ไ ด แทบจะร อ งไห นั่ ง จนจี ว รเป ย กเลย นั่ ง
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กลางแดดก็แลว ฝนตกก็แลว ยังทำไมได เมื่อตั้งจิตตายเปนตาย
ผลสุดทายมันกลัวตาย มันจึงไดเห็นพองยุบ พอเห็นพองยุบ มันก็มที าง
เดินอยางกวางขวาง
ซึง่ ถาไมสู มันไมเห็นพองยุบ เราก็คงไมไดอะไร หากเราอยาก
จะกินรสชาติหวานอรอย มันตองสสู กั หนอย อยาเพิง่ ทอถอย การนัง่
กรรมฐานที่ผานมา ใครเคยไดยินหรือไมวานั่งกรรมฐานแลวตายไป
เลย หรือไมไดเลย สวนมากจะไดยนิ วานัง่ กรรมฐานแลวไดประโยชน
อาตมารจู กั พระเพือ่ นกันทีน่ งั่ กรรมฐานจนตาย แตไมไดตายเพราะนัง่
กรรมฐานตาย แตเพราะเบือ่ หนายสังขาร อยทู ปี่ ากชองนีเ่ อง ทานมา
พูดใหฟงวานั่งแลวเห็นแตซี่โครง ทำไมคนเราตองเวียนวายตายเกิด
รูตัวเองวาเกิดมาแลว มีแตทุกขทรมาน สุดทายก็ตั้งสัจจะวาภายใน
๓ เดือนนี้ จะตายเวลาไหนก็พรอมละสังขาร ทานก็นงั่ สมาธิตาย แต
ทานไมไดตาย เพราะไมมปี ระโยชน แตตายเพราะไดสมาธิแลวถึงตาย
ทานเปนโรคมะเร็งแลวไมยอมรักษา แตสจู นไดคณ
ุ ธรรม รอู ยางไรวา
ไดคณ
ุ ธรรม เพราะไดมาพูดมาเจรจาใหฟง
ุ ธรรมตองบรรลุธรรม
อาตมาก็ไลดจู บั ดูธรรมรวู า คนทีไ่ ดคณ
สังโยชน ๑๐ ไลไปทีละขอ พระโสดาบันละสังโยชน ๓ ขอ คื อ
สั ก กายทิ ฏ ฐิ วิ จิ กิ จ ฉา สี ลั พ พตปรามาส ส ว นพระสกทาคามี
ละสังโยชน ๓ ขอ เชนเดียวกับพระโสดาบันและสามารถทำราคะ
โมหะ โทสะ ใหเหลือเบาบางลง พระอนาคามีละสังโยชน ๕ ขอ คือ
เพิม่ จากพระโสดาบันอีก ๒ ขอคือละกามราคะ ปฏิฆะ พระอรหันต
ละสังโยชน ๑๐(เพิม่ อีก ๕ ขอจากพระอนาคามี คือ รูปราคะ อรูปราคะ
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มานะ อุทธัจจะ อวิชชา) ตัดกามคุณทัง้ หมดแคนเี้ อง พระพุทธเจาทรง
วางแผนหรือทรงวางขอวัดไวอยางชัดเจน โดยวัดวาคนไหนไดบรรลุ
ธรรมแลว
ขอใหโยคีผูปฏิบัติทุกทานพยายามปฏิบัติตอไป โดยไมตอง
สงสัย จากที่มีคำถามตอวาเมื่อกำหนดพองหนอ ยุบหนอไมได จึง
เปลีย่ นมากำหนดลมหายใจเขาออก ทำใหรสู กึ เบาขึน้ อาตมาตอบวา
ก็สามารถทำได นีค่ อื การตัง้ จิตไวในเบือ้ งตน เรามักชอบลมหายใจเขา
ออก เพราะมันเบา แตหากเราทำจิตใจใหมนั ชอบพองหนอ ยุบหนอ เรา
สนุกกับพองหนอ ยุบหนอ มันก็เบาเชนกัน ทุกองคภาวนาเปนเพียง
เสนทางจุดเริม่ ตนเทานัน้ แตเมือ่ เริม่ ตนเดินทางไปครึง่ ทาง เราจะเลือก
ทางเดินของเราเอง เหมือนอุปมาดัง่ พอคาทีจ่ ะไปขายของ ตองเดินทาง
ดวยเรือสำเภา พอเดินทางขามฟากแลว ถามวาพอคาจะแบกเรือขาม
ไปขายของหรือไม คำตอบคือวาไม เพราะการแบกเรือขามฟากมัน
หนัก

องคภาวนา...เปนบทนำสคู วามสงบ

องคภาวนาพองหนอ ยุบหนอ พุทโธ สัมมา อะระหัง นะมะ
พะธะ นะโมพุทธายะ เกิด ดับ ไหว นิง่ นีเ้ ปนเพียงบทนำไปสคู วาม
สงบ และเกิดสมาธิไดงา ย สุดทายเราไมไดเอาสิง่ เหลานีไ้ ปกำหนด เรา
จะกำหนดแตสภาวธรรมขั้นสูงที่เกิดขึ้น เปรียบเหมือนกับเจดียกับ
ยอดเจดีย เราจะเห็นวาฐานเจดียจ ะกวาง ยอดเจดียจ ะแหลมสุดทีเ่ ดียว
นัน่ คือเขาสรางจากปริศนาปรัชญาสอนธรรมแหงพุทธศาสนา แมการ
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สรางพระพุทธปฏิมากรทีม่ เี กศแหลมก็เชนกัน จะอยางไรก็ตาม ไมวา
จะยืน จะนัง่ หรือจะนอน แตสดุ ทายก็วนเขาเกศแหลม ซึง่ ทุกคนตอง
ทิง้ ทัง้ หมดดูแตสภาวะคือสภาวะอาการพอง สภาวะอาการยุบ สภาวะ
อาการปวด สภาวะอาการเจ็บ สภาวะเมือ่ ย นีค่ อื เรามีหนาทีด่ สู ภาวะ
อาการทีเ่ กิดขึน้ ไมไดเปนคนบังคับหรือเปนคนแตงบทละคร แตมนั
เปนของมันเอง จึงเรียกวาปรมัตถสภาวะ พูดไปจะเปนเรือ่ งหนักเกิน
ไป เกรงวาจะตามไมทนั อาตมาจะพูดเรือ่ งสภาวะปรมัตถในคราวตอ
ไป
ดังนัน้ จะเห็นไดวา ตัวภาวนาเปนแตเพียงทางผานหรือดอกไม
ริมทางเอามาหลอก ไมใหจติ ของเราแกวงไป ในทีน่ คี้ อื ลิง พระพุทธเจา
ตรัสวาจิตของเราเปรียบเหมือนลิง ลิงมันกระโดดโลดเตนไป เจาของ
จึงผูกลามโซไวที่คอ เปรียบวาจิตของเรา มีตาเหมือนงู มีหูเหมือน
จระเข จิตเหมือนสุนัขบาน ตาเหมือนงูที่มันจะคอยมองคนอื่น คอย
เหลือบมองคนอื่นเรื่อยๆ ไป มันมองดวยจิตที่มีความรูสึกในตัว เรา
ก็มองธรรมดา ไมวา คนนัน้ เปนอยางนี้ คนนัน้ ไมเปนอยางนี้ เราไมปรุง
แตงจิต ถามองดวยสติตวั เองควบคุมอยู เราจะมองเฉยๆ เชน คนสัก
วาคน ผหู ญิงสักวาผหู ญิง ผชู ายสักวาผชู าย แตสงู ขึน้ ไปไมมผี หู ญิง ไม
มีผชู าย มีแตธาตุเทานัน้ โดยไมมตี วั ตน
คำถาม จำเปนหรือไมทจี่ ะตองเดินจงกรมกอนนัง่ สมาธิทกุ
ครัง้
ตอบ ถาถามวาจำเปนหรือไม ตอบวาไมจำเปน ถานั่ง
สมาธิแลวเดินไดหรือไม ตอบวาได เดินแลวนัง่ ไดหรือไม ตอบวาได
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แตถา เราเดินแลวคอยนัง่ พลังกับสมาธิมนั จะไปไดดี ยกตัวอยางอาตมา
เดินขางนอกแลวมานัง่ เลย โดยไมไดเขามาเดินขางในหองนี้ ก็นงั่ ได
เลย สวนวิธกี ารนัง่ แลวคอยเดิน ก็สามารถทำได แตขอใหเราจับสภาวะ
ใหได การที่เราจะทำสภาวะใดหรืออิริยาบถใด ใหเลือกทำไดเลย
เจาหนาที่จะคอยดูและชวยสนับสนุนเทานั้นเอง ถาเราทำถูกทำดี
เขาก็สนับสนุน ถาเราทำผิด เขาก็คอยบอก เปนผูคอยชี้ขุมทรัพยให
บางทีชี้ขุมทรัพยกลายเปนพญามาร แตยังไมพูดถึงเรื่องพญามาร
ฉะนั้นผูปฏิบัติจะนั่งหรือเดินกอน ก็สามารถเลือกทำได หากเดิน
จงกรมกอนนั่งสมาธิภาวนา สมาธิจะตั้งมั่นไดไวและนั่งไดนาน
เทานัน้ เอง
คำถาม ถานัง่ สมาธิแลวงวงจะทำอยางไร
ตอบ หากนัง่ สมาธิแลวงวง พระพุทธเจาทรงแกอาการงวง
ของพระโมคัลลานะพระองคตรัสวา “พระโมคัลลานะเธองวงขนาด
นัน้ ก็เอามือลูบตัว ลูบหนา ลูบหัว ถาไมไหวก็แยงหู ถาไมไหวก็ดงึ หู
ถาไมไหวก็ดึงเสนขนจมูก ถาไมไหวก็ลางหนา ถาไมไหวก็ไปนอน
หลับเสียกอน” อาตมามีวิธีแกแมชีนั่งหลับมาหลายป วิธีแกก็คือนั่ง
หันหนาเขาหาเสา โดยทีจ่ ริงไมไดหลับจริงหรอก แตเปนอาการของ
มายาของจิตมันหลอก พอกลับถึงหองตาใสแปว ฉะนั้นเราอยาหลง
มายาของจิต เขาเรียกวามายาสาไถของจิต ถาแกไมไดกล็ า งหนาลางตา
ถาไมไหวก็ลองนัง่ หันหนาเขาหาเสา ถาไมไหวก็นอนสมาธิเสียกอน
คือการนอนกำหนดภาวนาพองยุบนัน่ เอง
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คำถาม เหตุใดจึงเรียกผปู ฏิบตั ธิ รรมวาโยคี
ตอบ โยคีมาจากโยคาวจรแปลวา ประกอบความเพียร
ผเู จริญภาวนา ผหู ยัง่ ลงสคู วามเพียร หรืออาจหมายถึงผเู ห็นภัยในวัฏฏะ
ในการเวียนวายตายเกิดนัน่ เอง โยคีคอื ผปู ฏิบตั เิ ปนอันเดียวกัน ในสมัย
พุทธกาลพระพุทธเจาประทับอยูในกรุงโกสัมพีก็มีพระภิกษุนั่งฟง
ธรรมอยดู า นขวา อุบาสกอุบาสิกานัง่ ฟงธรรมอยดู า นซาย พระพุทธเจา
ตรัสวาภิกษุทั้งหลายไมไดตรัสวาอุบาสกอุบาสิกา พระองคตรัสวา
“ภิกษุทั้งหลาย” ถาพระก็วาพระภิกษุทั้งหลาย แตพระองคจะตรัสวา
ภิกษุทงั้ หลายในหลายๆ สูตรในพระไตรปฎก คือรวมทัง้ ผปู ฏิบตั ธิ รรม
อุบาสกอุบาสิกา พระพุทธเจาทานตรัสเรือ่ งจิต ไมไดตรัสเรือ่ งรูปกาย
จิตของผูมีศีล สมาธิ ปญญา นั่นคือผูเปนภิกษุ ผูปฏิบัติมีศีล สมาธิ
ปญญาบริสุทธิ์ นั่นคือผูเปนภิกษุไมตางกัน คำวาโยคีก็คือผูปฏิบัติ
ธรรม ผปู ระกอบความเพียร เปนผเู ห็นภัย เปนผอู อกจากทุกข
คำถาม เวลานั่งสมาธิจะเกิดอาการปวดขามากจนบางครั้ง
ทนไมไหว จะเปลีย่ นอิรยิ าบถไดหรือไม
ตอบ หากทนไดกท็ นไปกอนสักระยะหนึง่ ถาทนไมไหว
จริงๆก็คอ ยขยับเปลีย่ นอิรยิ าบถ แตตอ งเปลีย่ นอยางมีสติ ถาจริงๆ แลว
ควรลองทนไปสักระยะหนึง่ ทนไปดูวา อาการปวดนัน่ มันจะขามไป
ไดหรือไม มันปวดมาตัง้ แตอดีตชาติทเี่ รายังไมไดเกิด มันปวดขามภพ
ขามชาติ ในคำสวดมนตสาธยายวาขันธทั้ง ๕ เปนของหนักเนอ
ขันธทงั้ ๕ เปนของหนัก มันหนักตรงไหนละ ยกตัวอยาง บางคนนัง่
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เลนไพกนั ทัง้ วัน ไมเห็นมันปวดอะไรเลย ผปู ฏิบตั คิ นใดทีเ่ คยเลนไพ
ลองคิดดูวา ทำไมนัง่ ไดทงั้ วัน โดยไมมอี าการปวดเกิดขึน้ นัง่ ไดสบาย
มาก แตพอมานั่งสมาธิ มันรูสึกปวดทรมานเหลือเกิน ดังนั้นให
พิจารณาดูวา สังขารเปนของไมเทีย่ ง มันเกิดขึน้ แลวมันจึงเกิดทุกข
ทุกขตัวนี้โยคีผูเห็นภัยจึงไมอยากเกิดเปนมนุษย ถามวาเกิด
เปนเทวดา ทุกขหรือไม ก็ทกุ ขเหมือนกันไมวา เทวดาชัน้ ไหน ก็ยงั มี
ทุกขอยู ฉะนัน้ ลองทนไปสักระยะหนึง่ อดทนไปดูวา มันจะเปนอยาง
ไร อาตมาบอกใหดทู กุ ขแลวเราจะออกจากทุกขได เขาใจทุกขดวู า มัน
ปวดตรงไหน ปวดจนกระดูกมันแตกหรือไม ใหดลู งไปสักระยะกอน
พิจารณาอาการปวด สกู บั มันไปกอน จะรวู า ปวดแวบเดียวก็เปลีย่ นไป
เลย แตความปวดยังคงอยเู ชนเดิม ถาเราทนปวดไดครัง้ นี้ ได ๑ ชัว่ โมง
ครัง้ ตอไปได ๒ ชัว่ โมง ตามลำดับ ความปวดจะขยับเลือ่ นชัน้ ขึน้ ไป
มันก็มอี าการปวดอยตู ลอดเวลา แตปวดแลวทนได นีค่ อื วิธกี ารตอสู
และแกไข
คำถาม คำวาอนุโมทนามิ แปลวาอะไร
ตอบ คำวาอนุโมทนามิ คำวาสาธุ สาธุ อะหังเปนเอกวจนะ
มะยังเปนพหุวจนะ อนุโมทนา แปลวายินดีดว ยเทานัน้ เอง มิเปนภาษา
บาลี ถา ๒ คนขึ้นไปเปน มะ ถาคนเดียวก็เปนมิ คำวาอนุโมทนาแปล
วายินดีดว ยนะ
ถาม เวลาเขาปฏิบตั ธิ รรมจะมีอาการทองเสีย ถายมาก แต
ไมปวดทอง อาการเกิดเฉพาะวันที่ ๒ และวันที่ ๓ แกไขไดอยางไร
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ตอบ เปนเรื่องปกติธรรมดาของสภาวะธาตุแปรปรวน
ยกเวนคนที่ทองเสีย แตลักษณะนี้อาการทองไมเสียและไมปวด เมื่อ
ทำสมาธิ หากมีสมาธิหรือมีจติ ทีล่ ะเอียดเบาขึน้ แลว การยอยสลายของ
กากอาหาร ธาตุอาหาร กระเพาะอาหารจะทำงานละเอียดทีส่ ดุ ตัง้ แต
การเคี้ยว กำหนดเคี้ยวหนอๆ ลงหนอๆ กลืนหนอๆ กำหนดไปที่
กระเพาะอาหาร มันจะเห็นแวบเลยลงมาที่กระเพาะอาหาร ซึ่งจะทำ
หนาทีบ่ บี กากอาหารอยางละเอียด ขณะเดียวกันธาตุภายนอกและธาตุ
ภายใน มันจะกลมกลืนกัน มันก็จะขับบีบของสกปรกของเสียนีอ้ อก
ไป เขาจึงเรียกวาผคู นกินของบูดเนา พระอริยเจากินของบริสทุ ธิ์ สิง่
ใดทีไ่ มเหมาะกับธาตุขนั ธ มันจะขจัดออกและสกัดออกทันที ถามวา
ดีหรือไม ตอบวาดี น้ำยอยก็จะดีขนึ้ กระเพาะ หัวใจ ปอด ทำงานสูบ
ฉีดไดเต็มที่
การที่ใหนั่งตัวตรงนั้น เพราะบางครั้งบางคนหายใจไมถึง
ปอด หายใจอยแู คนี้ แตเมือ่ นัง่ ตัวตรง ระบบการหายใจ ปอดจะสูบฉีด
โลหิตไปทัว่ รางกาย เราสังเกตดูไดวา เมือ่ ผปู ฏิบตั ธิ รรมปฏิบตั ไิ ดดแี ละ
ไดสภาวะดีแลว หนาตาจะผองใส ผิวพรรณผองใส นัน่ คือผปู ฏิบตั ไิ ด
ถูกวิธี ไมใชปฏิบัติธรรม ๑๐ ป หนายังดำเครงเครียด นั่นเปนวิธีที่
ปฏิบตั ไิ มถกู มันไมสกัดของสกปรกออก แตมนั เอาของสกปรกเขามา
อาการทองเสียนัน้ ไมเปนไรหรอก มันเปนการขับกากเดนของเสียออก
จากรางกาย หากสภาวะใจและสภาวะกายมันปรับอุณหภูมไิ ด อาการ
ตางๆ ก็จะปกติ รางกายก็จะเบา ผิวพรรณ วรรณะก็จะเปลี่ยนและ
จะมองดูเนียนไปหมด
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นัน่ เปนอานิสงสทเี่ ปนผลพลอยได แตไมใชสงิ่ ทีเ่ ราตองการ
สิง่ ทีเ่ ราตองการไมใชตวั นี้ เรียกวาตกแตงทัง้ ภายในและภายนอก ดวย
ศีล สมาธิ สมาธิเปนตัวอบอาบดวยศีลและดวยสมาธิ มันทัง้ อาบและ
อบ อบแลวทำใหของสกปรกเลอะเทอะออกจากรางกาย สิง่ อะไรทีม่ นั
ตกสะเก็ด มันก็คอยหลุดไป พอจิตเปนสมาธิ ผปู ฏิบตั กิ ส็ บายใจมอง
อะไรก็มชี วี ติ ชีวา แตถา มองอะไรหอเหีย่ วไปหมด มันเริม่ จะเห็นญาณ
พิเศษ คือ นิพพิทาญาณ คือเบือ่ ทัง้ ตัวเอง เบือ่ ทัง้ คนอืน่ แตตอ งเห็นดวย
ตัวเอง เห็นดวยสติ หากหลบไปนอนอยางเดียว ญาณพิเศษกลายเปน
ญาณผีเปรตไป
คำถาม ลมหายใจเขา ลมหายใจออกสั้น การกำหนดพอง
หนอ ยุบหนอไมทัน เพียงแตรูวาพองหรือยุบเทานั้น หากจะใหลม
หายใจยาวก็ตอ งฝน
ตอบ การที่เราเห็นอาการทองพองหรืออาการทองยุบไม
สำคัญ แตใหเห็นไปกอนวามันจะยาวจะสั้นอยางไร มันเห็นสั้นก็ดู
สัน้ ๆ ไมตอ งไปฝนใหมนั ยาว มันจะจัดระบบเอง เราอยาไปจัดระบบ
เหมือนการขับรถน้ำมันจะหมดไมใชอยทู เี่ รา แตขนึ้ อยกู บั เครือ่ งยนต
ทีก่ นิ น้ำมันมากหรือนอย ยกตัวอยางเราขับรถ ๑๐ วัน โดยหามไมให
รถกินน้ำมันก็ไมได หนาทีข่ องเครือ่ งยนต มันตองเผาผลาญน้ำมันให
หมดไป
หนาทีข่ องพองยุบก็เชนเดียวกัน มันจะสัน้ หรือยาวเปนเรือ่ ง
ของเขา หนาทีข่ องเราดูใหมนั สัน้ หรือยาวเทานัน้ อยาไปเปนหวง อยา
ไปพะวงหรือวิตกกังวล มันจะเปนของมันเองมันจะจัดกระบวนการ
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ของมันเอง ใหเปนไปตามธรรมชาติ ไมตองไปตาม ไมตองฝน มัน
จะเปนไปเองตามอัตโนมัติ พระพุทธเจาตรัสวา “อตฺตา หิ อตฺตโน
นาโถ, โก หิ นาโถ ปโร สิยา” หมายถึงตนแลเปนทีพ่ งึ่ แหงตน ใคร
ไหนเลาจะเปนที่พึ่งใหเราได เหมือนกับพระโพธิสัตวที่ลอยคออยู
กลางมหาสมุทร มันตองพึง่ ตนเองอยางอัตโนมัติ เปนไปโดยธรรมชาติ
มันตองดิน้ รนเอง ทุกๆชีวติ เปนไปตามธรรมชาติ เราไมตอ งเปนหวง
กับสภาวะนัน้ มันจะสัน้ หรือจะยาว ใหดแู คนนั้ ก็พอ และใหดไู ปเรือ่ ยๆ
คำถาม เวลานัง่ สมาธิแลว รสู กึ เปนเหน็บชา มีวธิ แี กอยางไร
ตอบ ไมตองแกอะไร ปลอยใหมันเหน็บชาไปเลย มัน
เปนเรื่องธรรมดา ดูวาอาการชาเริ่มกินทีละนิด ขยับมาเขาเต็มตัว
พออาการชาเขาเต็มตัวแลว เราจะไมรูสึกวาชา แตจะรูสึกวาตัวแข็ง
พอรสู กึ ตัวแข็ง อาการปวดมันจะนอยลง บางทีสมาธิจะมากขึน้ นีค่ อื
ผลทีไ่ ดจากอาการชานี้ แตถา อาการปวดมากอน มันจะไมชาหรอก มัน
จะทรมาน เราจะมีเวทนาเกิดขึน้ พอมันชา ใหเราลองดูดๆี บางครัง้
สมาธิมนั จะได ฉะนัน้ ไมตอ งกลัววาเมือ่ เกิดอาการชาแลวจะเปนโรค
เหน็บชาหรือเปนอัมพาต เพราะมันไมเปนหรอก เมื่อออกจากสมาธิ
แลวอาการชามันก็จะหายเปนปกติ ไมตอ งแก แตใหดอู าการชาเฉยๆ
เทานัน้ เอง
คำถาม ทำไมมีบทสวดมนตเยอะ จะตองสวดมนตกอน
ทำสมาธิเสมอไปหรือไม
ตอบ บทสวดมนตอะไร ยังไมไดใหสวดมนต ในที่นี้
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อาตมาตองการใหปฏิบัติใหมากที่สุด ใครขยันเดิน ขยันนั่ง ขยัน
ภาวนา ขยันกำหนด ใหเรากอบโกยเอาเขาตัวเองใหไดมากทีส่ ดุ ซึง่
ผลพลอยได เขาเรียกวามาทำบุญเหมือนกัน มาเอาบุญเหมือนกัน แต
ไดบญ
ุ ไมเทากัน คนโบราณวามาทางเดียวกัน แตไมเหยียบรอยเทา
กัน กินน้ำบอเดียวกัน แตอรอยไมเหมือนกัน ยุวพุทธิกสมาคมแหง
ประเทศไทยก็ เ ปรี ย บเหมื อ นบ อ น้ำ ใหญ ทุ ก คนต า งคนก็ ม ากิ น มา
ตักตวง ใครจะไดรสชาติอะไรอยทู ตี่ วั เราทีจ่ ะไดรสชาติทแี่ ทจริง
ประสบการณการเดินธุดงค
ตอน...ทำไมสัตวรมุ กินน้ำกลางบอ
อาตมาขอเลาประสบการณการเดินธุดงคเรือ่ งหนึง่ คือมีบอ น้ำ
บอหนึง่ ทีอ่ ยบู นภูพาน ตรงกลางภูพาน เขาเรียกวาภูอธิษฐาน คือภูเขา
ตรงนัน้ พอถึงเวลา ๕ โมงเย็น จะมีชา ง เสือ สัตวปา ลงมากินน้ำ และ
อาบน้ำ อยูกลางภูพานนั้น สัตวบางตัวเอาตัวเกลือกกลิ้งเอาขี้โคลน
สัตวบางตัวก็เดินกินน้ำอยขู า งริมบอ ริมตลิง่ สัตวบางตัวก็เดินไปกิน
น้ำอยูกลางบอน้ำนั้น หากตั้งคำถามวา หากชางตัวที่ ๑ ยืนอยูริมบอ
เอางวงไปแหยดดู น้ำขึน้ มากิน ตัวที่ ๒ ลงไปกินน้ำเลยตลิง่ นิดหนึง่ ชาง
ตัวที่ ๓ กินน้ำถัดจากชางตัวที่ ๒ อีกนิดหนึง่ ชางตัวที่ ๔ กินกลางบอ
น้ำ ชางตัวที่ ๕ ดำไปกินในน้ำ ถามวาชาง ๕ ตัววาไดรบั รสชาติเหมือน
กันหรือไม คำตอบก็คอื วาไมเหมือนกัน เพราะตัง้ แตความคิดแรกก็ไม
เหมือนกันแลว เขามีในคำพุทธทำนายอยไู ววา มีบอ ใหญ ไดมสี ตั วทงั้
หลายตางก็รมุ กันกินน้ำตรงกลางบอ แตตรงขอบริมตลิง่ น้ำใสแจว การ
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ทีบ่ อ น้ำตรงกลางขนุ เพราะอะไร เพราะคนทัง้ หลายตางก็ยอื้ แยงไปสู
จุดๆ เดียวกัน เพราะอะไรเปนเชนนัน้ ฝากไวกอ น แตอยาไปคิดนะ แค
ฝากไวเฉยๆ

ตรงนีแ้ หละการทีเ่ รามาปฏิบตั ธิ รรมสังเกตวาคนอืน่ นัง่ ตัวตรง
นิ่ง นั่งภาวนาดูดี แตทำไมเรานั่งไปก็ปวดและคิดโนนคิดนี่อยูตลอด
เวลา เราก็มขี าและมีรา งกายครบ ๓๒ ประการ เหมือนกัน แตทำไมเรา
ทำไมได เมือ่ มองเขาไปดานในจะเห็นวามันขนุ มันก็ขนุ อยทู ใี่ จ ถามัน
ใส มันก็ใสอยทู ใี่ จ เมือ่ ใจอยขู า งนอก มันตองใสอยขู า งใน คนดีใจกับ
คนใจดีนั้นมันจะตางกัน คนใจดีเขาจะดีตลอดเปนไปโดยธรรมชาติ
แตคนดีใจมันไมใชธรรมชาติโดยปกติ พอเขาดา หนาง้ำหนางอไปเลย
ยกตัวอยางแมชคี นหนึง่ เรือ่ งนีจ้ ำครูบาอาจารยมาเลานะ แมชปี ฏิบตั ิ
ธรรมมา ๒๐ กวาป วันหนึ่งเขามากราบหลวงพอ บอกวา “โยม
ปฏิบตั ไิ ดแลว ไมมโี กรธ ไมมเี กลียด มันบรรลุธรรมแลว” หลวงพอ
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ก็บอกวา อีตอแหลเทานัน้ แหละ แมชโี กรธมาก วิง่ กลับกุฏไิ ปเลย เรา
ลองคิดดูวา อะไรมันออกมา สิง่ ทีอ่ อกมาก็คอื กิเลสนัน่ เอง พอโดนสอบ
อารมณโดยไมรูตัว สติมันหายไป เราตองระวังไวใหดี มันเปนหญา
ปากคอกริมตลิ่งนั่นเอง แคริมตลิ่งยังไมได เราตองเขาใจริมตลิ่งเสีย
กอน
คำถาม พลังจักรวาล มีจริงหรือไม
ตอบ คนถามไปเรียนมาหรือไม มันนอกเหนือจากหลัก
ปฏิบตั ิ แตจะตอบใหเปนความรู พลังจักรวาลมาจากไหน จักรวาลคือ
อะไร ขอตอบในแนวพุทธวาพลังจักรวาล คือพลังสมาธิของพุทธนัน่
เอง แตมาเปลีย่ นชือ่ ใหมนั สวยหรู เพราะคนเกิดความนิยมขึน้ มา ทีจ่ ริง
แลวคือพลังสมาธิ ในรางกายของเรามีประจุไฟฟาทั้งขั้วบวกและขั้ว
ลบ รางกายมนุษยมคี ลืน่ แมเหล็กไฟฟาในตัว เพียงแตเราจะนำมาใชได
อยางไร ถามวามีจริงหรือไม พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสในวันทีภ่ กิ ษุ
มาประชุมกัน จำนวนมาก ๑,๒๕๐ รูป โดยไมมีการนัดหมาย ไมมี
โทรเลข ไมมีโทรสาร แตมีโทรจิตเปรียบเหมือนคลื่นพลังไฟฟา
พลังแมเหล็ก หรือคลืน่ กระแสวิทยุ ทีวี คลืน่ ตัวนีค้ อื พลัง
การสงสภาวะก็ควรมีอำนาจสมาธิมากไดขนั้ ฌาน ก็สามารถ
สงเขาไปยกตัวขึน้ ไปเรียกวา อภิญญา ๖ หรือไมถงึ อภิญญา ๖ ก็ได คือ
ไดฌาน ๔ ผปู ฏิบตั กิ ส็ ามารถไดฌานตรงนีไ้ ด กลาวคือไดสมาธิแคขนั้
ยังไมถงึ อุปจารสมาธิดว ยซ้ำ ในพลังนีใ้ ชกนั มากทีท่ เิ บต จีน เปนการ
จี้จุดใน ทิเบต เรียกวาการใชพลังพุทธ ในทางจีนเรียกวา พลังหยิน
หยาง แตมาเปลีย่ นใหมเปนพลังจักรวาล
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คำถาม ในระหวางการปฏิบัติธรรม จะอานบทสวดมนต
หรือหนังสือไดหรือไม
ตอบ ผปู ฏิบตั อิ ยาอานหนังสือระหวางการปฏิบตั ิ เพราะถา
เราอานหนังสือ มักคิดวาสงสัยเรื่องอารมณเปนอยางนั้นเปนอยางนี้
อารมณมนั ออกนอก มันรัว่ เหมือนตมุ น้ำรัว่ เราตักเทาไรมันก็รวั่ ออก
หมด เมือ่ มาปฏิบตั ิ หากมีเวลาเทาไรก็เรงปฏิบตั ิ ใหพยายามตักตวง
เอาเองในเรือ่ งการปฏิบตั ใิ หเต็มที่ หากอยากจะสวดมนต เราก็ไปสวด
ทีบ่ า นใหเสียงดัง แตเวลานีเ้ ปนเวลาปฏิบตั ิ พยายามทำใหอยใู นกรอบ
เพราะถาเราอานหนังสือ เราจะไมไดสมาธิ จะรสู กึ หงุดหงิด นัง่ ก็นงั่
ไมได กำหนดก็กำหนดไมไดและรูสึกสับสนไปหมด เพราะเราไม
รั ก ษาอารมณ ทำให ส ติ ป ฏ ฐาน ๔ ไปหมด ฉะนั้ น ให พ ยายาม
ปฏิบตั เิ ปนไปตามระบบระเบียบทีว่ างไว
ในครัง้ พุทธกาลในพุทธศาสนา ไมมกี ารสวดมนต มีแตการ
กลาวธรรมทีเ่ รียกวา สัมโมทนียกถา และการเสวนาธรรม (สนทนา
ธรรม) การสวดมนตมมี าในยุคหลัง คือยุคลังกาเจริญรงุ เรือง ซึง่ ใน
ศาสนาฮินดูมกี ารสวดแบบออนวอนพระเจา และเมือ่ ประมาณ ๕๔๐
ปหลังพุทธปรินพิ พาน ศาสนาคริสตกเ็ กิดขึน้ จึงมีการสวดหรือรอง
เพลงสรรเสริญพระเจา ในชวงนั้นศาสนาคริสตเขามาและมีพลัง
อำนาจมาก คณะมิชชันนารีไดใชบทสวดรองเพลงเพื่อปลอบขวัญ
คนไข ทางฝายพุทธศาสนาจึงใชการกลาวคำ สัมโมทนียกถา คือ
การกลาวใหเกิดความรืน่ เริงในธรรมเมือ่ เขาใหทาน
เรามาสวดมนตสาธยายในยุคลังกานัน่ เอง การสวดมนตนนั่
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ถามวาดีหรือไม ก็ตอบวาดี แตอยาเพิ่งสวดในระหวางการปฏิบัติ
ในขณะนีใ้ หตงั้ ใจปฏิบตั เิ สียกอน สวนการใหปด วาจานัน้ ใหพดู ได
เฉพาะกรณีการสอบอารมณกบั ครูบาอาจารยเทานัน้ เอง
คำถาม การปฏิบตั ธิ รรมจะชวยตัดกรรมไดหรือไม
ตอบ ผถู ามไปทำกรรมอะไรมาหรือ เราตองรเู บือ้ งตนกอน
วากรรมอะไร โดยกรรมมีอยู ๓ ทาง คือทางกาย วาจา ใจ การตัดกรรม
นัน้ ไดหรือไม ก็ขนึ้ อยกู บั กรรมนัน้ เปนกรรมอะไร ในสมัยทีอ่ าตมายัง
ไมไดบวชเพือ่ นชวนไปดูไกชนกัน พอไกตวั หนึง่ ถูกแทงทีค่ อ อาตมา
ก็รบั อาสาเอาไปรักษา โดยการเอาขนไกแทงเขาไปในคอและหมุนเอา
น้ำเสลด น้ำเลือดออก เมือ่ เวลามานัง่ กรรมฐาน เหมือนมีใครมาแทงคอ
หมุ น อยู ทั้ ง วั น ดู ไ ปก็ เ ห็ น แวบ ไก มั น โผล ห น า ขึ้ น มา มั น บอก
อโหสิกรรม ตัง้ แตนนั้ มากรรมจากคอไกหายไป ก็ไมเห็นอีกเลย เพราะ
ไกอโหสิกรรม กรรมนั้นก็หมดลง อาตมานึกถึงผูปฏิบัติที่เปนโรค
เกีย่ วกับไขสันหลัง เพราะเคยตีแมว ก็ตอ งยอมรับกรรม โดยปฏิบตั ใิ ห
แมวอโหสิกรรมกันไป
สวนกรรมหนักคือ กรรม ๕ อยางดังนี้ ๑) มาตุฆาตคือฆา
มารดา ๒) ปตุฆาต คือฆาบิดา ๓) อรหันตฆาตคือฆาพระอรหันต
๔) โลหิตุปบาท คือทำรายพระพุทธเจาจนถึงยังพระโลหิตใหหอ
๕) สังฆเภท คือทำสงฆใหแตกแยกกัน นัน่ คือกรรมหนักเปนบาปหนัก
ทีส่ ดุ จะตองใชเวลาหลายกัปหลายกัลปจงึ จะชดใชหมด
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กรรมฐานแกกรรมได

ผปู ฏิบตั คิ นหนึง่ ทำกรรมฐานทีว่ ดั นัง่ รองไหในกุฏิ เขาบอกวา
เห็นภาพตัวเองเลื่อยคอพระพุทธรูปที่เชียงใหม เราคงไดยินขาวลง
หนังสือพิมพ ผปู ฏิบตั คิ นนีน้ งั่ ไป รองไหไป คอเปนจ้ำ เพราะสติออ น
เขารวู า เขาไปทำอะไรมา รวู า ในอดีตเขาเคยไปตัดคอพระพุทธรูปไป
ขาย อีกคนหนึง่ นัง่ ไปก็บบี ทองไปมวนทองไป เหมือนทองจะระเบิด
ก็มาสารภาพวาไปทำแทง ก็ไมเปนไร เราพยายามแผเมตตาใหเจากรรม
นายเวร จนใหเขาโผลหนาอโหสิกรรมใหเรา กรรมนั่นก็หมดซึ่งกัน
และกัน หรือไมกใ็ หเราปฏิบตั ใิ หมากขึน้ จนใหจติ หลุดพน
ซึง่ อยาวาแตพวกเราคนธรรมดาทีต่ อ งรับกรรม พระอรหันต
อยางพระโมคคัลลานะ ทุบตีบดิ า มารดา สุดทายก็โดนทุบตี แตชดใช
กรรมแคชว งระยะหนึง่ เทานัน้ ไมตอ งรับกรรมในนรกอีกเหมือนกับ
พระเทวทัต หรือยกตัวอยางพระเจาสุปปพุทธะ เปนถึงกษัตริย หยิ่ง
ผยองวาพระพุทธเจาเปนลูกเขยตนเอง ลูกเขยตองคารวะพอตา สุดทาย
ก็ถกู แผนดินสูบ ทุกวันนีร้ บั กรรมยังไมไดเกิด ยังไมหลุดพนจากกรรม
นัน้ พระเทวทัต ก็เชนเดียวกันไดทำกรรมหนักคือทำสังฆใหแตกกัน
และทำร า ยพระพุ ท ธเจ า จนพระโลหิ ต ห อ ด ว ยการกลิ้ ง หิ น ลงมา
ในทีส่ ดุ พระเทวทัต จึงถูกแผนดินสูบจนตาย
ในเมืองไทยก็เริ่มมีแผนดินไหวเกิดขึ้นแลว เพราะตราบใด
ศีลธรรมมันเสื่อมจากจิตใจของมนุษย กรรมจะปรากฏเปนหมูคณะ
หลายคนถามวาทำไมมีสิ่งแปลก คือตายเปนหมู อาตมาวาไมแปลก
หรอก สมั ย พุ ท ธกาลพระนางสามาวดี ต ายพร อ มกั บ บริ ว ารใน
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พระราชวังทีละ ๕๐๐ ชีวติ เพราะทำกรรมรวมกัน เราสามารถแกกรรม
ดวยการทำกรรมฐานไดหรือไม ตอบวาได หากเราทำอยางจริงจัง แต
ถาทำกรรมฐานไมจริงจัง คือทำใหฐานแตกบอยๆ มันก็ไมสามารถแก
กรรมของเราได
โดยศีล สมาธิ ปญญา กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ๓ อยาง
นี้ เปนกระบวนการแกกรรม ไมใชใหคนอืน่ มาแกกรรมของเรา เมือ่
ทำกรรมอะไรมา เราตองแกกรรมดวยตนเอง กรรมในเบือ้ งตนคือจิต
คือ มโนกรรม คิดดี ทำดี พูดดี ในหลวงของเราตรัส เมื่อวันที่ ๕
ธันวาคมทีผ่ า นมา คิดดี พูดดี ทำดี เพียงพอแลว เพราะตัดกรรมไดและ
ละกรรมได ถากรรมจะเกิดได ๓ ทาง คือกายกรรม มโนกรรม วจีกรรม
การฆาหรือพยายามฆาผอู นื่ คือครบองคปาณาติปาตา ๑) สัตวมชี วี ติ
๒) รูวาสัตวนั้นมีชีวิต ๓) มีจิตคิดจะฆา ๔) ความพยายามที่จะฆา
๕) สัตวนั้นตายตามความตั้งใจหรือตายตามความปรารถนา นั่นคือ
ครบองคกรรม จึงทำใหกรรมเกิดขึน้
ดังนัน้ จึงใชวธิ รี อื้ กรรม การรือ้ กรรมเหมือนกับการปอก หัว
หอม เราจะปอกหัวหอมวนเขาไปขางใน เหลืออยเู พียงนิดเดียว คือยาง
ทีจ่ ะเปนเชือ้ จึงทำใหเกิดกรรม เราก็วดั ตรงนัน้ คือตัดรากถอนโคนเสีย
มันงายนิดเดียว แตทำยากนะ ดวยวิธกี ารทำกรรมฐาน อาศัยการมีศลี
สมาธิ ปญญา ไตรสิกขา เปนตัวสำคัญ เปนสุดยอดของชีวติ เปนขุม
ทรัพยยงิ่ ใหญ ทีส่ ามารถละตัดกรรมได
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คำถาม เราจะไดรับอานิสงสอะไรจากการเจริญวิปสสนา
กรรมฐาน
ตอบ คำวา อานิสงส แปลวา ผลแหงบุญกุศล ทีเ่ ราทำให
เกิดศีล สมาธิ ปญญานี้ อานิสงสยอ มเกิดขึน้ อยางไร ตอบวาจะเกิดขึน้
เมือ่ ใจเปนสุข แตถา ใจเปนทุกข กระวนกระวายใจก็จะไมไดรบั ผลบุญ
นี้ เมือ่ เราไดสมาธิ นอนก็เปนสุข นัง่ เปนสุข กินก็เปนสุข เปนทีร่ กั ของ
มนุษยและเทวดา อสรพิษไมทำราย ยาพิษไมทำราย
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ประสบการณการเดินธุดงค
ตอน... จิตสงบ สยบงูใหญ
โดยเมือ่ กลาวคำวาอสรพิษไมทำราย อาตมาจะขอเลาประสบ
การณตอนธุดงค ซึง่ ในครัง้ นัน้ อาตมาธุดงคทภี่ เู ขาควาย ประเทศลาว
วันนั้นในชวงเที่ยงคืน ขณะที่นอนภาวนาพุทโธ ตอนนั้นใชภาวนา
พุทโธ อาตมารสู กึ วาเหมือนมีอะไร มันนิม่ มันนมุ ทีส่ ดุ พอลุกขึน้ มา
มองดู ปรากฏวากลายเปนงูใหญ ดีนะที่งูไมกัดตาย เมื่อเห็นตนไม
ขนาดใหญ พระธุดงคตอ งพิจารณารวู า ตนไมมลี กู มีดอกหรือไม มีลกู
สุกแลวหรือยัง ถามีลกู สุก เราจะนอนไมได หรือถามีลกู เล็กๆ อยู เรา
ก็นอนใตตนไมไมไดเชนกัน เพราะสัตวจะมากัดกินผลไมที่มันรวง
หลนลงมา มันจะเกิดอันตรายแกเราได ซึง่ เปนขอธุดงคขอ หามขอหนึง่
เปนขอหามที่ดีมากและละเอียดมากทีเดียว ยกตัวอยางขอศีลที่ไมให
นอนทีส่ งู เพราะในสมัยพุทธกาลคนนอนแลวละเมอจนตกเตียงขาหัก
พระภิกษุทบี่ วชเปนลูกคหบดีตกเตียงลงมาขาหัก เพราะนอนละเมอ จึง
กำหนดขอหามไวไมใหนอนสูงเกินไป บางทีไมสูงมาก แตตกลงมา
ก็ตายไดเหมือนกัน
ทำใหมองเห็นวาพระพุทธองคทา นทรงละเอียดในเรือ่ งนีม้ าก
เปนการชวยรักษาชีวติ ของมนุษยเราได ทรงมีทศั นะปญญาทีฉ่ ลาดลึก
ซึ้งมาก เรียกวาพุทธปญญา ไมใชปญญาอยางมนุษยทั่วไป ในที่นี้
ตัวศีล สมาธิ ปญญา การกำหนดภาวนา จิตใจไมเบียดเบียนใคร ไม
อิจฉาริษยาใคร ศีลเกิดขึ้นโดยปรมัตถ เมื่อเดินขวายางหนอ ซายยาง
หนอ เราไมไดไปฆาคน ไมคดิ อิจฉาริษยาใคร ศีลเกิดขึน้ โดยปรมัตถ
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โดยธรรมชาติ ตรงนี้ เ ป น ศี ล บริ สุ ท ธิ์ ไม ต อ งสมาทาน ไม ต อ ง
อาราธนาศีล แตศลี เกิดขึน้ โดยอัตโนมัติ เมือ่ มันเกิดขึน้ แลว จิตมีสมาธิ
มากขึน้ ๆ มันรสู กึ เบา สภาวะทางกายและจิตสัมพันธกนั
สภาวะทางกายคื อ อุ ณ หภู มิ ร า งกายของตั ว เราที่ อ ยู กั บ
ธรรมชาติเชือ่ มโยงกันเปนหนึง่ เดียวกัน เราไมมโี รคภัยไขเจ็บ เมือ่ ไป
ทางไหนมันก็ปรับสภาวะได ยกตัวอยางอาตมาธุดงคอยใู นปา แตไม
เคยเปนโรคมาเลเรีย เพราะสภาพอากาศตรงนัน้ เราสามารถปรับตัวได
เพราะสมาธิแกกลา เปนขอดีอยางหนึ่ง คือเปนลักษณะเหมือนกับ
อุณหภูมริ า งกายของมนุษยกบั สัตวจะเทากัน เมือ่ อยใู นสถานทีเ่ ดียวกัน
เชนงูเปนสัตวเลือดเย็น แตหาทีอ่ นุ มาอาศัยพึง่ พากันและกัน คนทีถ่ กู
งูกดั ถาไมดวงซวยจริงๆ หรือคราวเคราะหจริงๆ จะไมโดนงูกดั การ
ทีง่ กู ดั นัน้ เปนเพราะเราไปเหยียบมันเทานัน้ เอง แมแตงทู มี่ พี ษิ ดุรา ย มัน
ก็ไมทำรายหรอก ถาไมไปเหยียบมัน

การแผเมตตา...อสรพิษไมทำราย

เหตุการณทที่ งุ ใหญนเรศวรเชนเดียวกัน อาตมาเดินธุดงคไป
นัง่ สมาธิภาวนา พอนัง่ ไดสกั ชัว่ โมงหนึง่ รสู กึ วามันหนักทีม่ อื พอลืม
ตามาก็เจองูนอนขดเต็มตัวที่มือ งูตัวใหญมาก อาตมาก็นั่งสมาธิแผ
เมตตาตอไป เพือ่ ทำใหใจสงบ ในทีส่ ดุ มันก็เลือ้ ยไป ถาเขาใจธรรมชาติ
ของงู มันก็มาหาทีน่ อนหรือทีน่ งั่ เหมือนกับเรานัน่ แหละ งูไมตา งกัน
กับเรา แตทตี่ า งกันก็ตรงทีห่ ากเราไมมขี าไมมแี ขนก็เหมือนสัตวเลือ้ ย
คลาน สังเกตดูวาเราก็มีแตสมมุติวาสัตวประเสริฐ แตไมใชสัตว
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ประหลาด ถ า เราคิ ด มากก็ เ ป น โรคประสาท มนุ ษ ย นี้ เ ป น สั ต ว
ประเสริฐ เพราะมีการคิดการจำ มีการพัฒนาได กระดูกสันหลังตัง้ ฉาก
กับโลก สามารถพัฒนาได
กลาวโดยสรุปคืออานิสงสที่ไดรับจากการปฏิบัติธรรม เรา
นอนหลับสบาย จิตใจไมวติ กกังวล เมือ่ ศีล สมาธิเกิดขึน้ ใจสงบ ระบบ
ลมหายใจเขาออกดี และมีภมู ติ า นทานโรคภัยไขเจ็บไดดขี นึ้ ถึงแมโรค
จะมีอยู ก็เปนเรือ่ งของกรรม แตกพ็ ยุงกายดวยสมาธิและการเจริญสติ
สตินมี้ อี านิสงสมาก เราตองระวังไมใหตวั เราเผลอสติ ถาเราเผลอสติ
เชนเราทำงานเกีย่ วกับเรือ่ งเงินๆ ทองๆ เรือ่ งเซ็นเช็คตางๆ เมือ่ เงินใน
บัญชีขาด เช็คก็เดง หากเรามีสติ สตังคมันก็ไมหาย แตหากสติไมมี
สตังคมนั ก็หาย บางคนฆาตัวตาย เพราะขาดสติ นัน่ คือเกิดอาการบา
จนตองฆาตัวตาย

การเจริญสติ...วิชาหนีนรก

นีค่ อื อานิสงสของการเจริญสติ หลับก็เปนสุข ตืน่ ก็เปนสุข นัง่
ก็เปนสุข นอนก็เปนสุข เปนทีร่ กั ของมนุษยเทวดา อานิสงสผลพลอย
ไดทำใหเราสุขสบาย เขาเรียกวา บุญอันนี้ โจรปลนเอาไปไมได ไฟไม
ไหม สุดทายเปนวิชาหนีนรก การปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐาน มันเปน
วิชาหนีนรก เราทำบอยๆ เราไมตกนรก รับประกันไดหรือไม อาตมา
รับประกันไมตกนรกอยางแนนอน เพราะเรามีทงั้ ศีล สมาธิ ปญญา แม
พระพุทธองคยังทรงรับประกันได หากเดินตามหลักที่พระองคทรง
วางไว และทรงชีบ้ อกทาง ซึง่ บอกแคนนั้ ก็ยงั ไมพอ พระองคยงั ทรง
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จุดไฟสองทางใหเดินตาม ของทีม่ นั คว่ำก็หงายขึน้ สิง่ ทีม่ นั มืดก็สวาง
เราปฏิบัติได เราจะรองอุทานออ มันเปนเชนนี้เอง ไมสามารถตีคา
ประมาณได ใครอยากไดตอ งขวนขวายเอามาเทานัน้ อยากไดของจริง
ก็ทำจริง อยากไดของเลนก็ทำเลนๆ นัน่ คือแกนแททางพุทธศาสนา เรา
มาหาใจของตัวเองวาใจมันตก ใจมันลืน่ ไปทางไหน เมือ่ ใจของเรามัน
ตกใจมันลืน่ เราก็กลายเปนโรคหัวใจ เชน โรคหัวใจวาย โรคหัวใจโต
โรคหัวใจตีบ หรือโรคใจแคบ

วิญญาณชาวพุทธ

ดังนั้นเรามาเปดใจตัวดูใจตัวเราเพื่อเขาสูเสนทางเห็นพระ
ไตรลักษณคอื เห็นความเปนจริง คือเห็นอริยสัจ ถาเอาจิตวิญญาณออก
จากชีวิตของเรา เราก็เหลือแตซาก ถอนออกทีละอยาง วิญญาณ
ชาวพุทธไมไดลอ งหาย วิญญาณชาวพุทธคือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ
แบงตามทางทีเ่ กิด คือจักขุวญ
ิ ญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหา
วิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ เปนการรแู จงผานประสาทสัมผัส
ทัง้ ๕ และทางใจ เชน ลิน้ ลิม้ รส กายสัมผัส รอน ออน แข็ง ใจรสู กึ นึก
คิด นี่คือวิญญาณชาวพุทธที่เปนอยูและยังไมตาย ดังนั้นจึงหมายถึง
สังขารทีม่ วี ญ
ิ ญาณครอบครองจะทำประโยชนใหแกตวั เราเองไดโดย
อัตโนมัติ
ฉะนั้นในการตอบปญหาไขขอของใจของผูปฏิบัติที่ถามมา
วันนีก้ พ็ อแคนี้ เวลาก็เลยไปมาก สำหรับผปู ฏิบตั ทิ เี่ ดินไมได ยืนไมได
ใหพยายามตอไป ถามันอึดอัด มันเวียนศีรษะ มันมึนตือ้ ใหลองออก
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ไปเดินทีอ่ ากาศโลงๆ แลวคอยมาปฏิบตั ใิ หม ใหเอามือไปบีบนวดคอ
นวดทายทอย ถามันไมหาย ก็ลองกมลงบิดซายบิดขวา ถาไมไหวจริงๆ
ใหลองเหยียด ๒ ขา กมหัวลง เราคอยๆ ทำก็จะคลายความตึงเครียด
สวนผูปฏิบัติที่สงสัยวาลมหายใจมันสั้นมันยาว เราไมตองสงสัย ดู
พืน้ ฐาน ดูสภาวะทองพอง ทองยุบ ใหไดกอ น ตางคนตางดูสภาวะของ
ตนเองตามลำดับใหไดเสียกอน
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“อานิ ส งส ข องการเจริ ญ สติ
หลับก็เปนสุข ตืน่ ก็เปนสุข นัง่ ก็เปนสุข
นอนก็เปนสุข เปนทีร่ กั ของมนุษยเทวดา
อานิสงสผลพลอยไดทำใหเราสุขสบาย
เขาเรียกวาบุญ อันนี้โจรปลนเอาไป
ไม ไ ด ไฟไม ไ หม สุ ด ท า ยเป น วิ ช า
หนีนรก.”
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บทที่ ๖

การถาม-ตอบ
“ปญหาสภาวธรรมของผปู ฏิบตั ิ ๒”
“กายกับจิตสัมพันธกันอยางไร”
คำถาม กายกับจิตสัมพันธกันอยางไร การปฏิบัติธรรม
จะชวยบำบัดโรคทางกายหรือไม
ตอบ ชีวิตคนเราประกอบดวยกายกับจิตเปนสำคัญ กาย
เปนรูป จิตเปนนาม ตามที่ไดกลาวไปแลวในเรื่องรูปอิงอาศัยนาม
นามอิงอาศัยรูป รูปประกอบดวยธาตุดนิ น้ำ ลม ไฟ คือรูปรางที่
เคลื่อนไหวได เดินได ขยับได นั่นคือกาย สวนนามคือจิตที่ไปรู
สภาวะที่เกิดขึ้น กายและจิตจะทำงานสัมพันธกัน เชน ตาเห็นรูป
จิตไปรเู ปนนาม ถาทัง้ สองสวนทำงานสัมพันธกนั จะเปน เอกัคคตา
คือ ความมีอารมณเปนอันเดียวเปนสมาธิ คือจิตไมฟงุ ซาน ยกตัวอยาง
เชน ขาขวายาง เรารวู า ขาขวายาง ในขณะทีก่ ายเคลือ่ นไหว ใจไปรู
ในทิศทางเดียวกัน มีทงั้ สติสมั ปชัญญะอยตู ลอดเวลา
อยางไรก็ตาม เมือ่ จิตปวยกายก็ปว ยตาม เปรียบเหมือนกับ
วัวลากเกวียน วัวในที่นี้คือกาย เกวียนคือจิต ถาวัวแข็งแรง มัน
สามารถลากเกวียนหรือจิตเดินทางไปไดไกล แตถา จิตปวยหรือเพลา
เกวียนหัก วัวก็ไมสามารถลากเกวียนไปไดเชนกัน ซึง่ ทัง้ สองสวน
ตองทำงานสมดุลกัน จึงจะนำเราไปสเู ปาหมายไดเร็วขึน้ การทีเ่ รามา
ปฏิบตั ธิ รรมกันในทีน่ กี้ เ็ ชนเดียวกัน จิตกับกายไมปว ย คือ จิตกับกาย
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สัมพันธกนั เราก็จะปฏิบตั บิ รรลุเปาหมายไดงา ยขึน้
ฉะนัน้ กายกับจิตยอมสัมพันธกนั จิตเปนภูมคิ มุ กันทางกายได
ในทางกลับกันหากกายเจ็บปวย ยอมสงผลใหจติ ใจออนแอไดเชนกัน
แตถา หากจิตมีภมู คิ มุ กันทีด่ ี ทำใหสภาวะโรคดับไดดงั่ ตัวอยางในเรือ่ ง
พระติสสเถระ
เรือ่ ง พระติสสเถระ

จิตที่เขมแข็งเปนจิตที่หลุดพน

ในทีน่ ขี้ อกลาวถึงเรือ่ งพระทีเ่ ปนเจ็บปวยแลวกำหนดอารมณ
พุทธานุสติ ในสมัยพุทธกาลคือพระติสสเถระเปนชาวเมืองสาวัตถี ได
สดั บ พระธรรมเทศนาของพระผู มี พ ระภาคเจ า แล ว เกิ ด ศรั ท ธา
ขอบรรพชาอุปสมบท ตอมาทานอาพาธดวยโรคผิวหนังอยทู ี่พระเชต
วันมหาวิหาร เปนตมุ เต็มตัวไปหมด ถายุคนีค้ งเรียกวาอีสกุ อีใส แตมนั
หนักกวาอีสกุ อีใสเสียอีก ตมุ ทีแ่ ตกก็สง กลิน่ เหม็น จนผาสบงจีวรเปอ น
ไปดวยน้ำเลือดและน้ำหนอง มีแผลแตกเปรอะไปทัว่ รางกาย ทำใหเกิด
อาการทรมานจนนอนซมอยกู บั ที่ แมแตศษิ ยของทานเองก็พากันหลีก
หนีไปหมด
เมือ่ พระพุทธเจาทรงทราบจึงเสด็จไปพรอมกับพระอานนท
เพือ่ ดูแลพระติสสเถระทีก่ ฏุ ิ จึงมองเห็นวาพระติสสะมีรา งกายเปนตมุ
เปนตอมน้ำหนองน้ำเหลืองไหลแตกตามรางกายและนอนรองครวญ
ครางทรมานมาก มันปวดยิง่ กวาโยคีนงั่ กรรมฐานในทีน่ เี้ สียอีก เพราะ
ขนาดพระทานฝกกรรมฐาน พระกรรมฐานก็เอาไมอยูเลยทีเดียว
พระพุ ท ธเจ า จึ ง ตรั ส ว า “เป น อะไรติ ส สะ พอทนได ไ หม” พระ
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ติสสเถระนอนตัวสัน่ พระพุทธเจาจึงนำพระหัตถไปแตะตัว ในทีส่ ดุ
พระติสสะ จึงมีสติรูสึกตัวขึ้นมา การสัมผัสไมไดสัมผัสเฉพาะเนื้อ
หนัง แตสมั ผัสทางจิต พระพุทธองคไดใหพระอานนทไปตมน้ำรอน
แลวนำน้ำอนุ มาเช็ดตัวพระติสสะ
โดยปกติแลวพระพุทธเจาไมตอ งทำดวยพระองคเองก็ได แต
อยางไรก็ตามพระองคตองการแสดงถึงความเมตตาใหพระภิกษุทั้ง
หลายไดรูจักวาการที่มาบวชในพระพุทธศาสนาแลวนั้น ทุกคนคือ
ญาติธรรมคือพีน่ อ งกัน ฉะนัน้ หนาทีข่ องเราคือพระคถาคตเทานัน้ เอง
พระองคทรงเอาพระหัตถที่ไมไดใสถุงมือเช็ดถูสรีระของพระติสสะ
โดยไมรงั เกียจ เมือ่ ทานไดนงุ สบงจีวรใหม รางกายและจิตใจก็ชนื่ บาน
นอนรอรับกระแสพระธรรมเทศนา โดยพระบรมศาสดาประทับยืนอยู
เบือ้ งศีรษะและตรัสวา “ติสสะเธอจงพิจารณาเนือง ๆ วาสิง่ ทัง้ หลาย
ทั้งปวงเปนของไมเที่ยง รางกายของเราเปนรังของโรค เปนของไม
เทีย่ ง ไมนานนักมันก็ตอ งแตกดับ ไมนานหนอ รางกายนีจ้ กั นอนทับ
แผนดิน ปราศจากวิญญาณอันบุคคลทิง้ แลว ราวกับทอนไมไรคา ทีเ่ ขา
ไมไยดี” พระพุทธองคใหพระติสสะพิจารณาวาเปนอยางนี้
พระติสสะไดพิจารณาเห็นทุกขัง อนิจจัง อนัตตา เห็นพระ
ไตรลักษณเกิดขึน้ ในสังขารของตนเอง แมแตสงั ขารของพระคถาคตก็
ตองแตกดับเชนเดียวกัน พอพิจารณาอยางนีก้ เ็ กิดสมาธิ เกิดญาณ ญาณ
คือความหยัง่ รสู ภาวะการแตกดับของกายของเซลลตา ง ๆ ของรางกาย
พระติสสเถระก็เอาจิตตามดูอาการปวดหนอ ปวดหนอ มันปวดขนาด
ไหน ปวดถึงไหน จึงพิจารณาติดตามดูความปวดนัน้
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ในทีส่ ดุ พระไตรลักษณกเ็ กิดขึน้ ถึงแมไมมเี รา กายก็ตอ งแตก
ดับ กายก็ตองทุกขทรมาน แตสิ่งที่เราทุกขทรมานรองครวญคราง
เพราะอะไร นัน่ เพราะใจมันทรมานตางหาก ในทีส่ ดุ ก็รจู กั การแยกกาย
กับใจ หรือจิตออกจากกายได แตผปู ฏิบตั ทิ นี่ งั่ อยใู นทีน่ เี้ รายังไมไดแยก
กายกับใจหรอก เพราะกายของเรานัง่ อยู แตใจไปทีอ่ นื่ จิตมันออกโดย
ธรรมชาติของความเคยชิน นัน่ คือแยกกายกับแยกจิตชัดเจนไปเลย แต
ถาแยกโดยปรมัตถธรรม มันไมไดแยกเชนนัน้ มันจะแยกเหมือนกับ
เราจับกานบัวมาดึงออกจากกันเปนยวงใย เปนสายโซ เหมือนกับใยบัว
ทีข่ าดออกจากกัน เปรียบเหมือนใจของเราจะขาดแหลไมขาดแหล ใจ
มันหวิว ยิ่งหางกันยิ่งเหลืออยูใยเดียว ยิ่งปวดราวทรมาน หัวใจสั่น
ระริก ๆ เหมือนกับเราทนความปวดขณะนั่งภาวนา เรารูสึกปวด
เหมือนไฟไหม ปวดแสบ ปวดรอน นัน่ แหละปวดเหมือนมารดาคลอด
บุตรดวยตนเองตามธรรมชาติ เขาบอกวาปวดอยางไรอยางนั้น ปวด
เหมือนใจจะขาด เหมือนตัวเราจะหลุดออกจากกัน เหมือนเนื้อหนัง
จะหลุดออกจากกัน
พระติสสเถระไดพิจารณาไปตามกระแสธรรม เห็นสภาวะ
ตามความเปนจริง เมือ่ เห็นแลวเกิดปญญาบรรลุเปนพระอรหันต พรอม
ดวยปฏิสัมภิทา แตดวยทานอาพาธหนักมาก จึงนิพพานดวยอนุปา
ทิเสสนิพพาน หมายถึง ดับกิเลสไมมีเบญขันธเหลือ คือสิ้นทั้งกิเลส
และชีวติ นัน่ เอง
ในครัง้ นัน้ พระผมู พี ระภาคเจาทรงใหประชุมสงฆ ปรารภขอ
ภิ ก ษุ อ าพาธ โดยไม มี ผู พ ยาบาล จนได รั บ ความลำบากดั่ ง กรณี
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พระติสสเถระ แลวตรัสพระพุทธพจนอนั จับใจวา
“ภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอบัดนีไ้ มมมี ารดาไมมบี ดิ าแลว ถาพวก
เธอไมรักษาพยาบาลกันเองใครเลาจะพยาบาล ภิกษุทั้งหลาย ผูใดมี
ความประสงคจะปฏิบัติบำรุงเรา ขอใหผูนั้นปฏิบัติบำรุงภิกษุอาพาธ
เถิดเทากับไดปฏิบตั บิ ำรุงเรา”
จากพุทธวจนะนีเ้ อง ทำใหภกิ ษุทงั้ หลายแมมาจากวรรณะตาง
กัน แตเมือ่ มาสธู รรมวินยั นีแ้ ลว ก็มคี วามรสู กึ ตอกันฉันพีน่ อ ง มีไมตรี
จิตตอกัน โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนพระบิดา พระองคทรงแสดง
ใหเห็นวาเมือ่ ภิกษุทงั้ หลายมาบวชในพระพุทธศาสนาก็ยอ มเปนญาติ
ธรรมกันคือเปนญาติพนี่ อ งกันนัน่ เอง

การบำเพ็ญทางจิต...บำบัดโรค

เมื่อสภาวธรรมเกิดขึ้นสภาวะโรคดับไป ที่จริงแลวสภาวะ
โรคดับไหม ก็ไมดบั หรอก โรคยังคงอยู แตภมู คิ มุ กันทางจิตมันแข็ง
กวา จึงเอาชนะโรคได นีแ้ สดงวาเพราะสภาวจิตมีภมู ธิ รรมเปนภูมคิ มุ
กันทางกายและจิตสัมพันธกัน ขับของเสียออก ขับน้ำหนอง ขับ
น้ำเลือดออกจนแหง จนรางกายเขาสภู าวะปกติดเี หมือนเดิม นีค่ อื วิธี
การบำบัดจิตบำบัดกาย ผูเปนทางกายก็สามารถสงกระแสจิตไปยัง
สวนทีเ่ ปนโรค โดยสงเขาไปเหมือนกับเราใชพลังของไฟ หรือธาตุไฟ
เขาไปเผาผลาญ ทำใหเกิดความอนุ ความรอน ขับของเสียออกมาได
การทำบอย ๆ จะชวยขับของดีหรือของไมดอี อกจากรางกาย
โดยอัตโนมัติ โรคก็สามารถหายดวยพลังงานนั้น เขาเรียกวาการ
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บำเพ็ญพลังทางจิต การรักษาจิตใหจติ มีพลังแลวสรางภูมคิ มุ กันตาน
ทานสิง่ ทีเ่ ปนเชือ้ คือทีเ่ ปนอันตรายหรือสิง่ ทีแ่ ปลกปลอมทีอ่ ยใู นราง
กาย คือวิธกี ารรักษาขับโรค แตตอ งมีเวลาใหตวั เองไดพกั ผอน ถาไม
มีเวลาใหตวั เองพักผอน การรวมพลังจิตจะนอยไป จนใชไมไดผล หาก
ผปู ฏิบตั คิ นใดเปนโรคทางกายอยใู นขณะนี้ ก็ตอ งเรงปฏิบตั เิ พือ่ สราง
ภูมคิ มุ กันทางจิตใหเขมแข็ง ขับโรคออกจากรางกายใหได ผปู ฏิบตั อิ ยา
เพิง่ ทอแทไปเสียกอนก็แลวกัน
คำถาม มายาจิตคืออะไร
ตอบ มายาจิต คือจิตทีม่ นั หลอก จิตทีไ่ มเปนจริง จิตทีห่ ลง
ในความรสู กึ การเห็นไมชดั ในนิมติ นัน้ หรืออาการทีไ่ มเปนจริง แต
เปนความรสู กึ ทางจิต เปนสภาวธรรมทีเ่ กิดขึน้ ในใจ แตสติของเรารไู ม
เทาทัน ยกตัวอยางเชนเรารูสึกปวดทองขณะที่เราปฏิบัติ แตพอไป
หองน้ำกลับขับถายไมออก หรือขณะนั่งปฏิบัติอยูรูสึกงวงนอนมาก
แตพอไปนอนแลวนอนไมหลับเปนตน ซึ่งมายาจิตมักเกิดขึ้นกับผู
ปฏิ บั ติ ที่ มี ส ติ ไ ม แ ก ก ล า พอ เพราะทนกั บ กิ เ ลสที่ ม ายั่ ว ยุ ไ ม ไ ด มี
ตัวนิวรณทำใหจติ เราฟงุ ปรุงแตงไปตาง ๆ นา ๆ มายาจิตจะเปนนาย
เขามาหลอกอยตู ลอดเวลา ถาไมมสี ติเขามาสกัดกัน้ มันออกไป
คำถาม สติสมั ปชัญญะคืออะไร
ตอบ สติคอื ความระลึกได สัมปชัญญะคือความรสู กึ ตัวทัว่
พรอม ทัง้ สองคำนีม้ กั จะใชคกู นั ถาสติโดยธรรมชาติ ยกตัวอยางเมือ่
เราเดินไปเจองูแลวตกใจกระโดดโลดเตน โดยไมรอู ะไรเปนงูหรือเปน
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เชือก เรารองอุทานกระโดดหนีโดยอัตโนมัติ นัน่ คือขาดสติทเี่ ปนสติ
ของตัวเอง แตเปนสัญชาตญาณโดยธรรมชาติ สัมปชัญญะคือรตู วั ทัว่
พรอม รกู ารเคลือ่ นไหว รวู า นีค้ อื เชือกหรืองู แตหากไมรวู า เปนงูหรือ
เปนเชือก เรากระโดดโหยง ๆ ไปแลว นัน่ คือสติและสัมปชัญญะทีม่ นั
มาพรอมกัน หากจะถามวาตัวไหนทีเ่ กิดกอน
เราจะเห็นวามีการพูดถึงเรือ่ งสติกนั มาก เพราะสติคอื การรตู วั
กอน อยางเชนเราเอามือไปจับซอน เราจับแลวตัวสัมปชัญญะมันซอน
กัน เมือ่ มือจับแลวมันยกขึน้ มาได นัน่ แหละตัวสัมปชัญญะทีแ่ ฝงอยใู น
รูปพลังงาน มันแฝงอยใู นรูปของสตินคี้ อื สัมปชัญญะ หรือในขณะนี้
ทุกคนในที่นี้ไดยินเสียงอาตมาพูด ไดยินเสียงคืออะไร ไดแปลเปน
ภาษาสำนวนรแู ลวเขาใจวาพูดเรือ่ งอะไร นัน่ คือตัวสัมปชัญญะ สมอง
ใหญเรียกวาซีรีบรัม (Cerebrum) ทำหนาที่ในการรับรู ตีความแปล
ความหมาย ความสามารถในการคิด การจำ สมองสวนนีแ้ บงออกเปน
๒ ซีก ซีกซายและซีกขวา สมองทัง้ ๒ ทำงานติดตอเชือ่ มโยง โดยมี
ใยประสาทแผนหนาเปนตัวเชือ่ มตรงกลาง ซึง่ สมองทัง้ ๒ ซีกทำงาน
ประสานกัน สมองซีกซายทำหนาทีห่ ลัก ๆ คือดานความจำ ดานการ
คำนวณ ความคิด การพูด อาน เขียน ควบคุมรางกายซีกขวา สวนสมอง
ซีกขวาทำงานดานอารมณ ดานภาษา ควบคุมรางกายซีกซาย หาก
สมองทัง้ ๒ ซีกทำงานสมดุลกันก็จะคิดได จำได เราก็จะฉลาด ถาใช
สมองซีกเดียวไดแตจำลอกเลียนแบบ ก็จะเปนสัญญาอยางเดียว
ตัวสัมปชัญญะมีความสำคัญมากในการปฏิบตั ิ ยกตัวอยางเมือ่
กำหนดวาพองหนอ เราเห็นสภาวะของพองยุบชัดเจน จนตกใจทัง้ ที่
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สติมันดี แตตัวสัมปชัญญะมันตามมาไมทัน ทำใหเกิดความกลัว จึง
เรียกเจาหนาทีม่ าชวย มันเห็นการเกิดดับชัดเจน หากมีสติ เราจะดูวา
มันเกิดขึ้นอยางไร มันเกิดขึ้นกี่ขณะ การภาวนาที่ถูกวิธี จะตองเห็น
สภาวะพองออกและยุบออกเปนขณะ ๆ เห็นสภาวะอยางชัดเจน
บางครั้งนากลัวเหมือนคลื่นทะเลใหญมาทับตูมเดียว บางทีอาการที่
เห็นนัน่ เล็กจนไมมอี ะไรเลย ซึง่ แสดงถึงทุกขัง อนิจจัง อนัตตา แสดง
พระไตรลักษณใหเห็น ตัวสติสมั ปชัญญะตองรตู วั ตลอด เวลาเรานำมา
ใชตลอดเวลาในชีวติ ประจำวัน ตัง้ แตเกิดจนตาย บางทีมคี นมาแตะตัว
เรารวู า มีคนมาแตะ พอรวู า ใครนัน่ แหละคือตัวสัมปชัญญะ รสู กึ วาใคร
ทำอะไร คือตัวสัมปชัญญะ
คำถาม เวลานัง่ ปฏิบตั นิ าน ๆ ไป จนอาการพองยุบหายไป
มีแตความนิง่ เราจะทำอยางไรตอไป
ตอบ กำหนดความนิง่ คือนิง่ หนอ ๆ ก็เทานัน้ เอง รสู กึ ตัว
ทั่วพรอม การนำจิตไปรูอยางไรหรือจะทำอะไรนั้น เราตองรูสึกตัว
กอนวาจะทำอะไร ยกตัวอยางเชน การเตรียมตัวแผเมตตา เรามีสติรตู วั
ทัว่ พรอมวาขณะนีเ้ ราเคลือ่ นมือออก ขณะนีจ้ ติ ของเราอยใู นขณะไหน
มันนิ่งอยูอยางไร ใหจับอาการนั้นไวแลวคอยคลายออก เวลาจะทำ
สมาธิบัลลังกตอไป ยกจิตเขาสูอาการเดิม เปนการตอสมาธิและเปน
การตอจิตชนิดหนึง่ โดยไมตอ งวนมานับหนึง่ ใหมอกี นัน่ คือการรสู กึ
ตัวทัว่ พรอม เปนการนำจิต สวนจิตจะไปตรงไหนนัน้ มันก็ไปทุกที่ ขึน้
อยกู บั วาตรงไหนเราจะขยับไปกอน
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คำถาม ขณะนั่งสมาธิ รูตัววามีสมาธิ จะขยับเขยื้อนได
หรือไม
ตอบ ถาเปนสมาธิอยาเพิง่ ขยับเขยือ้ น มันแคทรงสมาธิเทา
นัน้ เอง เวลามันปวดถึงจะขยับ ถาสมาธิมาก สติมาก ตัวเวทนาจะไม
มี แตถา เวทนามาก สมาธิไมมา สติออ น เราก็จะมีอาการเปลีย่ นทาไป
เปลี่ยนทามา พลิกขวาพลิกซาย นั่นคืออาการของการมีสมาธินอย
ฉะนัน้ ตองทำจิตสงบใหไวทีส่ ดุ กอนทีจ่ ะหมดเวลาหรือหมดวันไป
คำถาม คนทีม่ าปฏิบตั แิ ลวไมตงั้ ใจปฏิบตั กิ บั คนทีไ่ มไดมา
ปฏิบตั ิ ใครจะบาปกวากัน
ตอบ เราก็คิดเอาเองวาใครบาปกวากัน ผูปฏิบัติเวลา
ปฏิบตั จิ ะไมมองหนากัน ทีจ่ ริงก็เหมือนกับพระทีอ่ ยดู ว ยกัน แตไมได
คุยกัน คือทำหนาทีด่ แู ลจิตตนเอง เฝารักษาจิตตนเอง
เรือ่ ง พระภิกษุ

รักษาจิตเพียงขอเดียว

ในสมัยพุทธกาลไดมีลูกเศรษฐีเขามาบวชแลวปรากฏวา
ลูกเศรษฐีเจอกฏระบบระเบียบตาง ๆ จึงเกิดความกระวนกระวายใจ
อึดอัดใจ เมือ่ บวชครบ ๓ เดือน รางกายผอมกระหรองลงจนพระพีเ่ ลีย้ ง
สงสัยถามวา “ทานเปนปวยเปนโรคอะไร” ไดรับคำตอบวา “ผมมา
บวช ผมตองการพนทุกขอยางเดียว ผมไมไดตั้งใจมาปฏิบัติตาม
ระเบียบกติกาอะไรมากมาย ศีล ตัง้ ๒๒๗ ขอ” เราเห็นหรือไมแคศลี
แคระเบียบยังทนไมไหว จนรางกายซูบผอม เปนลูกเศรษฐีเคยอยอู ยาง
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สุขสบาย
พระพี่เลี้ยงก็นำเรื่องไปกราบทูลพระพุทธเจา พระพุทธเจา
ก็ถามวา “เธอเปนอะไรภิกษุ” พระภิกษุลกู เศรษฐีตอบวา “ผมตองการ
จะพนทุกข แตพอมาบวชในพระเชตวันมหาวิหารแลว ผมมาเจอ
ระเบียบระบบ ศีล ๒๒๗ ขอ มันเยอะยุงยากไปหมด ผมทำไมไหว
ก็เลยเครียด” พระพุทธเจาตรัสวา “ถาอยางนั้นเธอวาอะไรงายที่สุด
ขอบอกใหเธอปฏิบัติ ๑ ขอ คือใหเธอกลับไปรักษาจิตของเธอ เธอ
ทำไดไหม ขอเดียวเทานัน้ ” พระภิกษุตอบวา “จิตเปนนาย กายเปน
บาว มันสั่งใหทำทุกอยางได” พระภิกษุจึงตอบรับวาทานสามารถ
ปฏิบตั ไิ ด
แตพระภิกษุหนุมหารูไมวานั่นแหละคือแกนแทของธรรม
การรักษาจิตรวู า จิตตองการอะไร รวู า จิตโกรธ จิตหลง จิตเกิดโทสะ จิต
เกิดโมหะ จิตเกิดปฏิฆะ พอใจหรือไมพอใจ เราตองรวู ธิ รี กั ษาจิต โดย
ตองสรางสติเปนตัวปกปองกัน เปนภูมคิ มุ ครองจิต สติคอื ภูมคิ มุ ครอง
ทางจิตใจ ถาเราไมมสี ติแลว ภูมคิ มุ ครองจิตใจก็ไมมี เมือ่ สติดแี ลว มัน
พัฒนาสูงขึน้ ๆ มันกลายเปนสติสมั ปชัญญะ
หากผูกสติอยกู บั ฐานทีก่ าย ดวยอุบายเทคนิคตาง ๆ อาทิ ผูก
จิตหรือสติดูลมหายใจเขา ลมหายใจออก เรียกวา อานาปานปพพะ
การผูกสติลงที่อิริยาบถใหญ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน เรียกวา อิริยบถ
ปพพะ หากผูกสติลงทีอ่ ริ ยิ าบทยอย เชน การกิน การดืม่ การเคีย้ ว การ
ตัดเล็บ หวีผม อาบน้ำ การถายอุจจาระ การถายปสสาวะ เปนตน เรา
เรียกวา สัมปชัญญปพพะ หากผูกสติพจิ ารณาตัง้ แตพนื้ เทาขึน้ ไปเบือ้ ง
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บน ตัง้ แตปลายผมลงมาเบือ้ งลาง มีหนังหมุ เต็มไปดวยของไมสะอาด
ทีอ่ ยใู นกายนีพ้ จิ ารณาตัง้ แต ผม ขน เล็บ ลำไล น้ำเหลือง เสลด น้ำเลือด
เปนตน เราเรียกวา ปฏิกลู ปพพะ ซึง่ เมือ่ เรามีสติเชนนีแ้ ลว สติจะคมุ
ครองจิตไมใหแสสา ยไปหาสิง่ ภายนอกหรือสิง่ ทีม่ ากระทบจิตใจ มัน
กลายเปนเกราะปองกันสกัดสิ่งเลวรายไมใหเขามาสูทางใจ นั่นคือ
ตัวสติ
หนาทีข่ องตัวสติมอี านุภาพมากขนาดนัน้ สติสามารถพัฒนา
ได มันสามารถปองกันจิตใจและคุมครองจิตได เมื่อคุมครองได ใจ
ก็เปนสุข พอใจก็เปนสุขได นัน่ คือจิตเปนสมาธิ เราจะเห็นความสวาง
ไสว ความสงบทางกาย เปนใจทีบ่ ริสทุ ธิ์ เกิดวิสทุ ธิศลี เปนวิสทุ ธิจติ
นัน่ คือการพัฒนาทางสติแลวมาสจู ติ มันเชือ่ มโยงกันเปนลูกโซเหมือน
อิทปั ปจจยตา หมายถึง “ เมือ่ สิง่ นีม้ ี สิง่ นีจ้ งึ มี เพราะสิง่ นีเ้ กิด สิง่ นีจ้ งึ
เกิดขึน้ ” เมือ่ สิง่ นัน้ เกิดขึน้ พัฒนาได สิง่ นัน้ ก็ยอ มเชือ่ มโยงตอกันได ถา
มันพัฒนาไมได สติไมมี สัมปชัญญะไมมา ใจก็คดิ วาจะมีสงิ่ คมุ ครอง
เมือ่ ไมมสี งิ่ คมุ ครอง จิตก็ตกต่ำ จิตก็คดิ ไปสอู กุศลกรรม ซึง่ เราจะมอง
ยอนกลับกันทันที เขาบอกวาสิง่ นีด้ ี แตฉนั บอกวาไมดี ใครบอกวาเปน
ระเบียบ เราบอกวาไมเปนระเบียบ มันจะวนุ วายใจมากทีส่ ดุ เพราะขาด
สติ นีค่ อื วิธกี ารพัฒนาสติ
ทำไมถึงพูดสติมาก เพราะสติเปนหลักในการดำรงชีวิต เรา
เดินกาวยางไปในทองถนน หากไมมสี ติ เราอาจไปชนรถเขา หรือเขา
ชนเราตายได ถาคนไมมสี ติ หรือคนเสียสติ เขาเอาขาวใสปากไดไหม
มันก็ใสไมเปน เราเรียกวาคนบา อยากจะรองเพลงก็รอ ง อยากจะแก
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ผาก็แกผา คงตองไปอยโู รงพยาบาลศรีธญ
ั ญาใสโซตรวนไว มันคือการ
ควบคุมกายทีส่ อื่ ไปทางจิต เพือ่ ไมใหออกไปเผนพลานเทานัน้ เอง การ
รักษาคนบา ไมใชรักษาที่กายแตรักษาที่จิต โรงพยาบาลตองใหยา
กลอมประสาทใหหลับ การรักษาเปนการรักษาจิตไมใชทกี่ าย แตกาย
กับจิตอาศัยซึง่ กันและกัน พึง่ พาซึง่ กันและกัน รูปอาศัยกาย กายอาศัย
รูป นัน่ คือสติสมั ปชัญญะ และวิธกี ารพัฒนาสติ
ในที่สุดพระลูกชายของเศรษฐีก็เดินยิ้มกลับไปดวยความ
สบายใจ เพราะคิดวาการรักษาจิตนัน้ งายนิดเดียว แตพอฝกเขาไปแลว
เปนการหาเหตุผลรักษาใจ อยางไรก็ตามสุดทายก็ไดบรรลุธรรมเปน
พระโสดาบัน เปนพระอรหันต ตามลำดับ เราจะเห็นวาการรักษาจิต
มันงายนิดเดียว หากมีจติ สู ถาใจไมสู มันไมไดอะไรเลย
เรือ่ ง ทอนซุงทีล่ อยน้ำ

“ติดเกาะแหงความดี”

ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาทรงเห็นกษัตริยส งั่ ใหคนตัดไม
เปนทอนซุงทิง้ ลงไปในน้ำ พระองคตรัสวา “ภิกษุทงั้ หลาย เธอยังชอบ
วัฏฏะสงสาร เวลาเธอทำบุญรักษาศีล อธิษฐานขอใหขาพเจาไดเกิด
เปนเทวดานางฟาก็ยังไมเขาถึงธรรม มันก็แคเกิดเปนเทวดานางฟา
คนสวย คนรวยนั่นเอง มันยังไมหลุดพน เธอตองการแบบไหน
พอทอนไมลอยไป มีมนุษยเอาบาง เทวาดามาเอาบาง คำวามนุษยมา
เอาหมายความวาเราไปติดอยกู บั เพือ่ นฝูงเหมือนกับทอนไมทลี่ อยไป
กลางแมน้ำไปติดเกาะติดความดี” เปรียบเหมือนเราปฏิบัติธรรมใน
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ขณะนี้ เรากลัวเขาวาหยิง่ หากไมพดู ดวยเวลาปฏิบตั ธิ รรม ซึง่ ความจริง
แลวมันก็สมควรจะหยิง่ เพราะเวลาปฏิบตั ิ เราจำเปนตองสรางพลังให
ได ตองทำตัวเราใหดกี อ น ใหสติคมุ ครองจิตใหไดเสียกอน
การที่เราไปพูดคุยเจรจากัน นั่นคือการไปติดในบุญ ติดใน
เพือ่ น จิตก็ออกไปขางนอก จิตก็รวั่ อารมณมนั จับไมได จิตก็รวั่ ไหล
ไป เหมือนกับทอนไมทลี่ อยไปกลางแมน้ำแลวไปติดเกาะ คือติดความ
ดีนนั่ เอง พระพุทธเจาตรัสวาทีด่ คี อื กุศลกรรม ทีไ่ มดคี อื อกุศลกรรม ให
พิจารณาแลวปลอยละวางไป สิ่งที่เราจะไปนั้นมันไกลและดีกวานี้
สิง่ ทีต่ ดิ ตามเกาะแกงนัน้ เขาเรียกวาดอกไมรมิ ทาง
ผปู ฏิบตั บิ างคนนัง่ ภาวนามานานติดในนิมติ ติดในวังวนของ
ความสุข ติดในวังวนในนิมติ นัน้ เหมือนกันกับคนฝกปฏิบตั มิ โนมยิทธิ
พอเห็นนรกสวรรค ก็พอใจอยแู คนนั้ ไมผา นไปไหน ก็ไดแคดอกไมรมิ
ทางเทานั้นเอง มีผูปฏิบัติเขียนถามเหมือนกันวาวัดไหนสอนใหเห็น
นรกสวรรค ก็คือวัดทาซุงของหลวงพอฤๅษีลิงดำ ใครสนใจไปฝก
ไดเลย
สวนอีกทอนซุงหนึ่ง ขณะลอยไปในน้ำปรากฏวาเกิดเนา
ไมมใี ครอยากได เปรียบเหมือนตัวเราบูดเนา เราตองพิจารณาวาใจมัน
เนาไหมในระบบระเบียบทีม่ อี ยู เราตัง้ ใจมาแลวศรัทธาเกิดขึน้ แตเรา
ทำใหใจของเราเนาหรือไม จริง ๆ แลวระบบระเบียบนัน้ ไมเนา แต
ตัวคนคิดนัน่ แหละใจมันเนา มันจึงไมไดอะไร ทำใหอดึ อัดเนืองแนน
กระวนกระวายใจ
อีกทอนซุงทอนหนึ่ง ทอนซุงทอนนี้ลอยไปติดตรงไหน
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จะงอกเงยขึน้ มาเปรียบเหมือนมีกาม คือยังติดสุขอยู เชน เมือ่ นัง่ สบาย
นั่งไปงวงเหงาหาวนอนไป ปวดขา ปวดแขง ก็ลุกไปชงโอวัลติน
ชงกาแฟสักหนอย อาการปวดเมื่อยก็คลายไป นั่นแหละมันจะไมได
อะไร หรืออาจจะไดเหมือนกัน แตมนั ไมไดถงึ แกน ไมไดสมั ผัสรส
ชาติทรมาน ไมไดสมั ผัสรสชาติทมี่ นั อรอย รสทีเ่ ปนอมตะคือรสแหง
ธรรม วิสุทธิธรรม คือ รสสูงสุด เปนความสุขทางธรรม เราก็ไมได
ความสุขทางโลกก็ไมได เราหาไมเจอ เพราะใจมันเนาเสียกอน
อีกทอนซุงทอนหนึง่ ทีล่ อยไปในน้ำ ไมตดิ ทัง้ เกาะแกง ไมตดิ
ทัง้ คน ไมตดิ ทัง้ เทวาดา ถามันลอยไปนานๆ มันออกไปสทู อ งทะเลได
จิตก็เชนกัน หากไมตดิ กับสิง่ เหลานี้ มันจะออกไปสูงสุดไปสสู ขุ สงบ
ได เชนเดียวกับทอนซุงทีล่ อยอยกู ลางทองทะเลมหาสมุทรใหญ พรอม
จะทองเที่ยวทุกแหงหนตามความตั้งใจปรารถนาไว นั่นคือนิพพาน
มหาสมุทรยิง่ ใหญ ยิง่ เย็น ยิง่ ลึก ดังกลาว ฉันใดก็ฉนั นัน้ จิตมนุษยกเ็ ชน
กัน ถาติดเกาะแกงเล็ก ๆ นอย ๆ ซึ่งภาษาพระ เราเรียกวา ปลิโภธ
หมายถึง เครื่องผูกพันหรือหนวงเหนี่ยว หรือความกังวลตาง ๆ เชน
ติดทีอ่ ยู ติดตระกูล ติดปจจัยสี่ เปนตน การทีเ่ รามาปฏิบตั กิ นั นีก้ เ็ ชนกัน
บางคนอาจติดยศถาบรรดาศักดิ์ ติดวาฉันเปนคนร่ำรวยเปนคหบดี
จะมาทำอยางนีไ้ มได เมือ่ มีปลิโพธ ก็จะทำใหการปฏิบตั กิ า วหนาได
ยาก ฉะนัน้ เราพึงพิจารณาวาสุดทายก็ตายในโลงเนาเหมือนกันทัง้ นัน้
มันคือสังขารรางกาย จิตใจเทานัน้ คือสิง่ ทีเ่ หนือกวากัน นัน่ คือการหลุด
พน เราพิจารณาเอาเองวาจะเลือกเปนทอนซุงทอนไหนดี
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คำถาม การสะเดาะเคราะหตอ ชะตา คืออะไร
ตอบ การสะเดาะเคราะหตอชะตา เปนธรรมชาติ ของ
บุคคลมีจติ ใจออนแออยู ถาเขาใจวิถธี รรมชาติของชีวติ ในอดีตกอน
พุทธกาลมีการสะเดาะเคราะห เมื่อถึงวัยอายุมาก เพื่อทำใหเกิดสิริ
มงคลคำวาเกิดสิรมิ งคลนี้ การสมาทานศีล ๘ มีสติรตู วั ทัว่ พรอม รกู าร
เคลือ่ นไหวกาย รกู ารเคลือ่ นไหวจิต นีค่ อื การสรางมงคลใหสงู สุด
ในครัง้ พุทธกาลมีคนไปถามพระพุทธเจาวาอะไรคือมงคลสูง
สุด ถามกันโกลาหลวุนวายมาก นักปราชญมหาบัณฑิตในยุคนั้น
ก็บอกวาทำอยางนัน้ ทำอยางนีเ้ ปนมงคลบาง จึงไปถามพระพุทธเจา
พระองคทรงตอบวามงคล ๓๘ เปนมงคลสูงสุด เริม่ จากมงคลทีด่ ที สี่ ดุ
คือ ๑ ไมคบคนพาล คบบัณฑิต ชีข้ มุ ทรัพยใหแกเรา สวนคบคนพาล
ชี้ทางไปนรกใหแกเรา คือความทุกขใหแกเรา บางทีเขายุยงใหเรา
ทำเรือ่ งไมดี สุดทายเราก็รบั ทุกข สามีภรรยาก็เชนกัน เจอกันใหม ๆ
ก็รกั ชอบกันอยางดี พออยกู นั ไป ชักจะคร่ำครึ เหม็นขีห้ นากัน เพราะ
อยดู ว ยกัน โดยไมไดพงึ่ พากันเปนทาสกัน ถาอยกู นั เปนเพือ่ นมีความ
สุขสบาย ตอสดู ว ยกันได
นัน่ คือวิธกี ารทางจิต การสะเดาะเคราะหกเ็ ชนกัน เราตองรวู า
อะไรคือเคราะห เราสรางขึน้ หรือมันเกิดขึน้ เอง เราตองระมัดระวัง การ
สะเดาะเคราะหนนั้ เปนวิธกี ารอยางหนึง่ ทีใ่ หกำลังใจตนเอง พระไมรู
จะทำอะไรก็ใหกำลังใจดวยวิธนี ี้
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การสวดมนต...นำจิตไปสคู วามสงบ

ในสมัยพุทธกาลไมมีการสวดมนตสาธยาย มีแตการกลาว
คำสัมโมทนียกถา คือแสดงใหเขาใจ ชี้แจงเหตุและผล พระพุทธ
ศาสนาเปนศาสนาที่มีเหตุมีผล และเปนเหตุผลที่เหนือกวาอวัยวะที่
สืบทอดตอ บางครัง้ เหตุผลเหนือเหตุผลทีร่ ะบบประสาทสัมผัสทางตา
หูไดยนิ ตาเห็นรูป นอกเหนือจากสิง่ นีม้ นั ไกลกวา ทีจ่ ะใชสอื่ ตัวเดียว
พระพุทธเจาตรัสวา “ในอากาศมีเชือ้ โรคอยมู ากมายกายกอง มีทงั้ ธาตุ
ดิน น้ำ ลม ไฟ ถายเทอยตู ลอดเวลา แตเรามองไมเห็นดวยตาเนือ้ ” ในที่
สุ ด ก็ มี บุ ค คลที่ ฉ ลาดที่ ส ามารถค น พบได โดยสามารถทำกล อ ง
จุลทรรศนสอ งดูวา สิง่ นีเ้ ปนเรือ่ งจริง จึงยอมรับกันมาเทานัน้ เอง
ระบบทางจิตก็เชนกัน การสะเดาะเคราะหที่ดี คือการสวด
มนตไหวพระ เราตัง้ ใจปฏิบตั บิ อ ย ๆ ทีบ่ า น โดยไมใหจติ วอกแวก ไม
ใชวา เมือ่ ไดยนิ เสียงอะไรนิดหนอยแลวก็เกิดอาการตกใจ การสะเดาะ
เคราะหจะไมเกิดประโยชนอะไร เราสวดมนตใหมนั ขึน้ ใจ สวดใหมนั
มีสมาธิอยางที่เขาเรียกสวดมนตเปนยาทา ภาวนาเปนยากิน คือสวด
มนตเปนบทเรียนนำไปสคู วามสงบทางจิต เมือ่ สวดแลวจิตสงบเขาสู
สมาธิขนั้ ตน พอมันเปนสมาธิแลว จิตก็นงิ่ พอจิตมันนิง่ มันก็มพี ลัง
พอจิตมีพลังแลว มันก็มสี งิ่ ทีต่ อ งขจัด สิง่ ไหนไมดมี นั ตองขจัดออกไป
การทีจ่ ติ มันใส จิตมันประภัสสรคือบริสทุ ธิ์ แตหากจิตมันขนุ
มัว เพราะเรามาฉาบทากิเลส เหมือนกระจกเงา เมือ่ เราทาแปงทุกเชา
ทุกเย็น ทาไปก็ปลิวไปเกาะกระจกเงา พอนานเขาก็ทบึ มืดมองไมเห็น
เราก็ตอ งเอามาขัดและมาถูออก กระจกนัน้ จึงจะสวาง มองเห็นตัวเรา
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เอง จิตก็เชนกันมันถูกฉาบทาสารพัดเรือ่ งตัง้ แตเกิดจนมาถึงปจจุบนั นี้
มันฉาบทามาก มันก็มดื มน ในทีส่ ดุ มันก็มองไมเห็นตัว จึงกลายเปน
มัจจุราชที่มองไมเห็นตัว มันจะคอยงาบและคอยแทะกินตัวเราอยู
ตลอดเวลา นัน่ คือการสะเดาะเคราะหทถี่ กู วิธี
คำถาม เราจำเปนตองเชือ่ เรือ่ งอดีตชาติ หรือไม
ตอบ พระพุทธเจาใหมองปจจุบนั เราจะเชือ่ หรือไม มัน
ไมสำคัญ ใหรกั ษาปจจุบนั ใหดที สี่ ดุ ทำปจจุบนั ใหดที สี่ ดุ ของความ
เปนมนุษย ในเรือ่ งภพชาติเปนเรือ่ งหนึง่ ทีม่ นั หางไกล ถาอยากรเู รือ่ ง
ภพชาติ ตองเขาถึงฌาน ตัง้ แตฌาน ๑-๒-๓-๔ เห็นดวยตาเนือ้ ตาใน
คือตาที่ ๓ การเห็นดวยตาที่ ๓ เราจะขจัดความสงสัยทัง้ หมด คือการ
สรางวิชาขึน้ มา วิชาคือความรู
พระพุทธเจาทรงบอกวารแู จง เห็นแจง พระองคไมไดพดู ถึง
การเห็นจริง อยางเรารวู า พองยุบ ตาในของเราเห็นดวย นัน่ แหละรเู ห็น
รูแจงคือเห็นทุกสภาวะการเกิด การดับ รูวาสัตวไปเกิดเปนอะไร รู
ชัดเจน คือรูทั้งเห็น ทั้งรู ทั้งเขาใจ นั่นคือรูทางพุทธศาสนาของพระ
พุทธเจา ไมใชรดู ว ยการคิดการนึกรนู นั้ ถาคิดรกู เ็ หมือนทฤษฎีมากมาย
ทีถ่ กเถียงกันไมจบ ไมใชทฤษฎีทบี่ ริบรู ณ ทฤษฎีทถี่ กเถียงทดลองจน
จบ นัน่ คือทฤษฎีทบี่ ริบรู ณ ฉะนัน้ ทฤษฎีทางพุทธเปนทฤษฎีทที่ ดสอบ
ไดดว ยตนเอง แลวคนอืน่ ทำตามไดไหม ตอบวาได การสำเร็จเปนพระ
อรหั น ต มี ม ากมาย คนอื่ น ทำซ้ำ ทำตามแบบสามารถบรรลุ เ ป น
พระอรหันตไดเชนกัน
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เรือ่ ง สุภทั ทปริพาชก
“โลกธาตุนไี้ มวา งเวนจากความเปนพุทธะ”

ครัง้ หนึง่ กอนทีพ่ ระพุทธเจาจะดับขันธปรินพิ พาน พระองค
ทรงบรรทมอยรู ะหวางตนสาละคใู นเมืองกุสนิ ารา มีปริพาชกนามวา
สุภทั ทะ ทราบขาววาพระองคจะปรินพิ พาน จึงปรารถนาเขาเฝาเพือ่ ทูล
ถามขอของใจ พระอานนททรงหามไว แตพระพุทธเจาตรัสอนุญาต
ใหสภุ ทั ทปริพาชกเขาเฝา ขณะทีส่ ภุ ทั ทปริพาชกถามวา “ในโลกธาตุ
นีเ้ มือ่ พระองคปรินพิ พานไปแลวใครจะเปนตัวแทน และสงสัยวาจะมี
พระอรหันตอยูในโลกธาตุนี้หรือไม” พระองคตรัสและแสดงธรรม
ความวา “ตราบใดที่สาวกของพระองค ปฏิบัติตามอริยมรรค ๘
ประการอยูอยางถูกตอง โลกธาตุนี้ไมวางเวนความเปนพุทธะ หรือ
พระอรหันต”
เมือ่ สุภทั ทปริพาชกไดสดับฟงเชนนัน้ แลวจิตเลือ่ มใส จึงทูล
ขออุปสมบทและบรรลุอรหัตตผลในราตรีนนั้ นับเปนพุทธสาวกองค
สุดทายทีไ่ ดเปนพระอรหันตทนั พระชนมชพี ของพระพุทธเจา นัน่ คือ
เปนทีย่ นื ยันวาคนทีป่ ฏิบตั ติ ามอริยมรรคองค ๘ ประการ อยเู นือง ๆ ไม
วาพระหรือฆราวาสก็สามารถบรรลุธรรมเปนอรหันตไดเชนกัน
ฉะนัน้ ใหเราทำในชีวติ ปจจุบนั ใหดที สี่ ดุ ไมใชชวี ติ หลังตาย
นั่นคือคำยืนยันของพระพุทธเจาจะเชื่อหรือไม ใหผูปฏิบัติไปอาน
พระไตรปฎกก็ได ไมใหเชือ่ ทีอ่ าตมาพูด สวนเรือ่ งภพชาติอยากศึกษา
เรือ่ งพระเจา ๕๐๐ ชาติ ไปศึกษาเอาเอง ไมตอ งเสียเวลามาคิด ไปอาน
เอาเอง หากปฏิบตั ใิ หไดฌาน ก็จะรเู องวามันเปนไปอยางไร รวู า สัตว
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แตละจำพวกมีสภาวะเปนอยางไร จิตไปเกิดทีไ่ หน ถาพูดเรือ่ งการตาย
อาตมาไมอยากจะพูดลึกไปเทาไรหรอก แตจะขอกลาวเพียงยอ ๆ ให
ไดฟง เพือ่ ชวยไขขอของใจของผปู ฏิบตั สิ กั หนอย

สภาวจิตใกลดบั : จิตคนใกลตาย

จิ ต ของเราจะดั บ ได ลั ก ษณะคื อ สภาวจิ ต จะดั บ หรื อ ตาย
ลักษณะของกายจะไมมพี ลัง แรงงานทางกายจะไมมอี ณ
ุ หภูมิ จะเย็น
ยะเยือกไปทัง้ ตัว พอเย็นยะเยือกไปทัง้ ตัวอาการสภาวะทีจ่ ะยกมือขึน้
มา มันยกไมได มันเหมือนรางกายมีแตเนือ้ รางกายของเรามีน้ำซึมออก
มาเปนน้ำเหนียวเรียกวายางตาย ผุดออกมา ใจสัน่ หวิว ตกลงมาทันที
ระยะเขาสูลิ้นป ขึ้นมาที่คอ และลงไปที่ลิ้นป เขาสูหัวใจเงียบกริบ
เหมือนเข็มมาแทงครัง้ เดียวแปบลงไป จิตจะลอยลงไปขางลาง ลงไป
จุดสุดทายใตทอ งนอย ขยับจากทองนอยเรียกวาจุดปราณ ปราณตรงที่
เราคอู ยใู นทองของมารดา ถาผปู ฏิบตั เิ ปนผหู ญิงจะรจู กั ดี อาตมาเปน
พระ แคพดู ตามนี้ เราไมสามารถพูดไดหรืออาปากได เพราะสภาวะนัน้
อุณหภูมใิ นรางกายเย็นเปนน้ำหมด
ซึ่งตรงนี้ถาเรารูสึกตกใจ จิตจะขาดชวงนั้น แตถามีสติคอย
ควบคุมหรือคอยดูอยู เราจะเห็นจิตแวบขึน้ มา ขยับขึน้ มาทีล่ นิ้ ป ขณะนี้
ถาถามวาตายหรือยัง ตอบวายังไมตาย แตสภาวะทางกาย หรือจิตกับ
กายอุตุ พลังงานตรงนัน้ หมดไป ขยับเขยือ้ นไมได อุตพุ ลังงานในราง
กายมันออน รางกายมีอณ
ุ หภูมติ ่ำสุด ถาเราคอยสังเกต จะรวู า จิตจะยก
ขึน้ และแวบขึน้ มาเหมือนกับเราจุดแสงไฟขึน้ มาอีกนิดหนึง่ จิตมันตอ
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ขึน้ มา เพราะจะใชคำวาขณะจิตเหมือนกับคนทีจ่ ะมาเกิด คือเรามาเกิด
จากหยดน้ำหยดเดียว เหมือนกับเขาเอาขนจามจุรจี มุ ไปในน้ำมะนาว
สลัดไป ๗ ครัง้ อยางเบาทีส่ ดุ ยังเหลืออยหู ยดเดียวนัน่ แหละ คือตัวชีวติ
ทีเ่ รามาเกิด

คตินมิ ติ กอนตาย : วิถที างแหงความตาย

ถาคนตายคือตัวสภาวะมาอยูที่ลิ้นป ในกรณีที่ยังไมตาย แต
กระเปาะลมแตก ปากเผยอ เจตภูตออกจากกายไปแลวนัน้ คือตายเชน
กัน เจตภูตตัวนีไ้ ปไหน ก็ไปสกู ายใหม ไปสรู ปู ลักษณขนั ธ ๕ ใหม ขึน้
อยทู บี่ ญ
ุ และกรรมทีเ่ ราทำมา มันจะสองเราไปทางไหน มันจะมีไฟฉาย
สองเราหรือเปลา มันอยทู บี่ ญ
ุ และกรรมทีท่ ำในปจจุบนั นี้
เราคงเคยไดยินคนโบราณบอกวา เมื่อบิดามารดาหรือญาติ
ของเรา นอนปวยอยโู รงพยาบาลใกลจะตายใหเขาภาวนา พุทโธ อะระหัง
แตบางคนภาวนา พุทโธ อะระหัง ไมได เพราะมันไมเคยชิน เขาจะเห็น
เรือ่ งไมดที ตี่ นเองทำไว ทานเรียกวาเปนคตินมิ ติ บางทีความรสู กึ มีนมิ ติ
เกิดขึน้ บางทีมกี ารเห็นลาง ๆ วาใครจะมาทำอะไรบาง บางทีเห็นวา
ตนเองไปทำอะไรเขาไวบาง มันปรากฏมาใหเห็นเปนนิมิต บางครั้ง
ทำใหรสู กึ ตกใจกลัว เราสังเกตดูวา คนแตละคนตายไมเหมือนกัน บาง
คนตายดวยความสงบนิง่ เหมือนคนทีม่ สี ติตาย เตรียมพรอมทีจ่ ะตาย
บางคนตายไปน้ำลายฟูมปาก กำมือแนน ปากบิดเบีย้ ว ตาถลนออกมา
เพราะผวาตาย หากถามวาคนนีต้ ายแลวไปไหน ตอบวาทุคติเปนทีไ่ ป
เหมือนเรามีใบผานทางเดินทางมาในโลกนี้ พอใบผานทางหมดอายุ
ก็กลายเปนคนรอนเรไป
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บาปบุญ...นำทางไปสภู พหนา

มนุษยภมู เิ ชนเดียวกัน ถาไมประมาทก็รบี ขวนขวายสรางบุญ
สรางกุศลคุณงามความดี บุญกุศลสรางไดหลายทาง หากชวยเหลือ
คนก็เปนบุญกุศล เมือ่ ชวยแลวเขาแลวก็ใหเขาไดดี เราจะแชงเขาไมได
จะไมไดบญ
ุ เราตองชวยดวยจิตใจทีบ่ ริสทุ ธิ์ เรียกวาพุทธวิธี สภาวจิต
เมือ่ เจตภูมิ จิตไปเกิดนัน้ ขึน้ อยกู บั บุญทีก่ ระทำไว ใครจะมาชวยก็ไม
ได ดัง่ พระพุทธเจาตรัสวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ, โก หิ นาโถ ปโร
สิยา” คือตนเปนทีพ่ งึ่ แหงตน เราจะทำอะไรขึน้ อยกู บั ตัวเรา “ปุญ
ฺ านิ
โลกสฺมึ ปชฺโชโต, ปุญ
ฺ านิ ปานิโน โหติ ปานินนฺต”ิ บาปบุญนีเ้ ราสะสม
ไว แลวบุญนีจ้ ะนำไปสโู ลกหนา พระองคทา นก็ไมไดพยากรณ แตชี้
บอกเปนนัยยะไป

เรือ่ ง เศรษฐีโตเทยยพราหมณ
ผูตระหนี่และขวางบุญผูอื่น

ในสมัยพุทธกาลมีเรือ่ งเลาวาไมไกลจากเมืองสาวัตถี มีเศรษฐี
ชือ่ วา โตเทยยะ เขามีทรัพยสมบัตปิ ระมาณ ๔๕ โกฏิ เปนมหาเศรษฐี
ร่ำรวยเงินทองมาก แตเปนคนตระหนี่เปนอยางยิ่ง เขาคิดวา “ชื่อวา
ความไมสนิ้ เปลืองแหงโภคสมบัติ ยอมไมมแี กผใู ห” เขาเปนคนทีค่ อย
ขวางบุญของผอู นื่ เมือ่ พระพุทธเจาบิณฑบาตผานเสนทางออกจากวัด
พระเชตวันมหาวิหาร เศรษฐีโตเทยยพราหมณ มานั่งตั้งวงเหลากิน
ขวางหนา จะปดทางไมใหพระพุทธเจาผานทางนัน้
ในสมัยโบราณเราคงเคยไดยินวาหากสามีภรรยาทะเลาะกัน
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เมือ่ พระจะบิณฑบาตก็หยุดทะเลาะเพราะอยตู อ หนาพระ แตพอพระ
เดินผานก็ทะเลาะกันอีกยกที่ ๒ นัน่ คือเขาเกิดความละอาย ในกาลตอ
มาเศรษฐีโตเทยยพราหมณก็ตาย เมื่อตายไปก็เกิดไปเปนสุนัขอยูใน
เรือนนัน้ เอง ซึง่ สุภมาณพ ผเู ปนบุตร รักสุนขั ตัวนีม้ าก ใหกนิ อาหาร
เหมือนกับตน อมุ นอนบนทีน่ อนอยางดี
เชาวันหนึ่งกอนที่พระพุทธเจาออกไปบิณฑบาต พระองค
ทรงนัง่ สมาธิประมาณตี ๓ ถึง ตี ๕ ทรงตรวจดูวา ใครจะอยใู นขอบขาย
ที่จะไปโปรดเรียกวาโปรดสัตว หรือชีวิตคนใดที่พอจะโปรดไดบาง
ทานเรียกวาบิณฑบาตโปรดสัตว ทุกวันนีพ้ ระบิณฑบาตโปรดตนเอง
เพราะกลัวไมไดขา วมาฉัน
พอพระพุทธเจาไปบิณฑบาตเจอสุนขั มาเหา พระพุทธเจารวู า
สุนัขตัวนี้เปนใครมากอนดวยจักษุญาณเปนสัมมาสัมโพธิญาณ รูวา
สุนัขตัวนี้เปนใครมาเกิดพระองคตรัสวา “ดูกอนโตเทยยพราหมณ
ขณะทีเ่ ธอเปนสัตวเดรัจฉาน เธอยังมาเหาหอนขวางทางผอู นื่ หรือ แม
เธอชาติเปนมนุษยเธอไมไดทำบุญสุนทาน เธอปดเสนทางกั้นพระ
โพธิสมภารของผอู นื่ ทีจ่ ะรู ขณะนีท้ ำไมเธอยังไมเปลีย่ น บัดนีเ้ ธอก็เหา
เรา จักไปอเวจีมหานรก” เมือ่ สุนขั ไดฟง เชนนัน้ จึงวิง่ กลับเขาไปใน
บานตนเอง โดยปกตินอนบนที่นอนอยางดี แตวันนี้ไปบนขี้เถา
ระหวางเตาไฟ ไมมใี ครสามารถอมุ ไปนอนบนทีน่ อนได
เมือ่ สุภมาณพ นำอาหารมาใหมนั กิน มันก็ไมกนิ เพราะมัน
ตรอมใจ คิดวาชาตินี้ ไมมีใครรูวาฉันเปนสุนัข พอมีคนรูวามันเปน
สุนขั มันก็ละอายใจ ความลับแตก สุดทายลูกชายคือสุภมาณพไปถาม
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คนใชวาสุนัขมันปวยไขเปนโรคอะไร คนใชบอกวาเมื่อวานพระ
สมณโคดมมาบิณฑบาต และพูดกับสุนขั วาอยางนี้ เมือ่ ไดฟง เชนนัน้
สุภมาณพ รูสึกโกรธขึ้นมาทันทีวา “ทำไมมาดูถูกวาบิดาของเราเปน
สุนขั ไดอยางไร บิดาของเราบังเกิดในพรหมโลก” จึงไปทีพ่ ระเชตวัน
มหาวิหาร ตัง้ หนาตัง้ ตาจะทวงติงพระพุทธเจา
พอไปถึ ง เห็ น พระภิ ก ษุ นั่ ง สงบเงี ย บทำกรรมฐานอยู
พระพุทธเจาประทับนั่งตรงกลาง จึงคลานเขาไปทูลถามวา “พระ
สมณโคดม เมือ่ วานพระองคตรัสวาสุนขั เปนเศรษฐีโตเทยยพราหมณ
บิดาของเราใชไหม” พระพุทธเจาตรัสตอบวา “ถูกตองแลว เรากลาว
อยางนั้นจริง” สุภมาณพ ถามตอวา “จะพิสูจนไดหรือไมวาสุนัข
ตัวนีเ้ ปนบิดาของเรา หากพิสจู นไดเราจะอุปถัมภศาสนาตอไปจนสิน้
ชีวติ ” พระพุทธเจาจึงตรัสวา “ดูกอ นสุภมาณพ ทรัพยทบี่ ดิ าของเจายัง
ไมไดบอกมีอกี ไหม”สุภมาณพ ตอบวา “หมวกทองคำมีคา หนึง่ แสน
รองเทาทองคำมีคาหนึ่งแสน ถาดทองคำมีคาหนึ่งแสนกหาปณะ”
พระพุทธองคจงึ ตรัสวา “ตัง้ แตวนั นีเ้ ปนตนไป เธอเอาสุนขั ไปอาบน้ำ
ทำใหอยางดี เอาอาหารทีด่ ที สี่ ดุ ใหสนุ ขั กินคือขาวมธุปายาสมีน้ำนอย
แลวอมุ ไปนอนบนทีน่ อนอยางดี แลวใหพดู กับสุนขั วาพอสุนขั จากิน
อาหารแลวนอนหลับ คอยนัง่ เฝาสุนขั อยู ขณะทีส่ นุ ขั พลิกตัวขางหนึง่
เธอนั่งเฝากอน ถาสุนัขพลิกตัวครั้งที่ ๒ เธอเขาไปกระซิบขางหูวา
พอ ๆ โตเทยยพราหมณ ทรัพยทพี่ อ ฝงซอนไวทไี่ หน ใหกระซิบอยาง
นี้”
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สุภมาณพก็ไดทำตามทีพ่ ระพุทธเจาตรัสแนะนำวาเอาอาหาร
ดีใหสนุ ขั กินใหนอนสบาย ปูผา ใหนอน นัง่ เฝาอยหู า ง ๆ จนสุนขั พลิก
ตัวครัง้ ที่ ๑ และครัง้ ที่ ๒ ก็กระซิบถามตามพระพุทธเจาทรงแนะนำ
เทานัน้ แหละ สุนขั โตเทยยพราหมณวงิ่ ไปใตถนุ บาน เอาขาหนาทัง้ ๒
ขางตะกุยพื้นดิน สุภมาณพไดใหคนใชขุดพื้นดินตอ ปรากฏวาก็เจอ
ทรัพยสนิ เงินทองทีพ่ อ ไดซอ นไว จึงกลับมากราบทูลถามพระพุทธเจา
วาเรื่องดังกลาวจริงหรือไม พระพุทธเจาตรัสวาจริงหรือไมก็ใหดูวา
ภายใน ๗ วันสุนขั จะตาย เมือ่ สุนขั ตายไปแลวมาเขาฝนลูกชายวาพอ
ไดไปเกิดเปนเทวดา แคลกู ทำบุญใหนดิ เดียว มันสามารถลดบวงทาง
จิตใจ จนสามารถไปเกิดตามในภพภูมอิ นื่ โดยไมตอ งมาเกิดเปนสัตว
เดรัจฉาน แคนดิ เดียวเทานัน้ เอง

ทำไมคนเราจึงเกิดมาแตกตางกัน

เมือ่ สุภมาณพก็ไดพสิ จู นแลว จึงเลือ่ มใสในพระผมู พี ระภาค
เจา ไปทูลถามปญหา ๑๔ ขอ เรือ่ งกฎแหงกรรม เมือ่ จบปญหา เขาขอถึง
พระผู มี พ ระภาคเจ า เป น สรณะ ท า นกล า วความข อ นั้ น หมายถึ ง
สุภมาณพโตเทยยบุตร จึงถามพระพุทธเจาดวยความสงสัยวาอะไรเปน
เหตุ ป จ จั ย ให ม นุ ษ ย ที่ เ กิ ด มาในโลกนี้ ป รากฏความเลวและความ
ประณีต คนและสัตวนนั้ ตายแลวไปเกิดทีไ่ หน บางคนเกิดมาอายุยนื
บางคนเกิดมาอายุสนั้ บางคนเกิดมามีโรคมาก บางคนเกิดมามีโรคนอย
บางคนเกิดมาผิวคล้ำดำ เกิดมาผิวพรรณสวยขาว บางคนเกิดมามีโภคะ
นอย บางคนเกิดมามีโภคะมาก บางคนเกิดมาในตระกูลร่ำรวย บาง
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คนเกิดมาในตระกูลต่ำ บางคนเกิดมาปญญามาก บางคนเกิดมามี
ปญญานอย เปนตน มนุษยในโลกนีเ้ กิดมาตางกันเพราะอะไร พระ
พุทธเจาเรียกวากรรม เนือ่ งจากสัตวทงั้ หลายมีกรรมเปนของตน เปน
ทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนเผาพันธุ ยอมจำแนกสัตวใหเลวและ
ประณีต ในที่นี้จะขอพูดเรื่องกรรมนี้ เพราะพูดแลวมันยาวจะไมจบ
ขอพูดในโอกาสตอไป
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คำถาม เวลานัง่ สมาธิคนเดียวตอนกลางคืน บางครัง้ ไดยนิ
เสียงมากระทบทำใหตกใจมาก
ตอบ แสดงวากลัวหรือเปลา ตองระวังการเปดปดประตู
ถาจิตผมู สี มาธิ จิตมันจะละเอียด ถาขาดสติแลว พอมีอะไรมากระทบ
เขา มันจะตกใจ กลายเปนโรคหัวใจได นัง่ อยใู นปา พอใบไมตกปบุ
ก็ตกใจเหมือนไฟฟาซ็อตทันที นัน่ คือมันเขาขัว้ หัวใจ พระพุทธเจาจึง
สอนใหมสี ติอยตู ลอดเวลาไมวา จะทำอะไร ไมใชนงั่ สมาธิแลวใจลอย
โดยไมไดกำหนดอะไร หากเปนเชนนัน้ คือตัวอันตราย เขาเรียกวาสติ
 หา ยกตัวอยางวาบางคนกำหนด
แตก มันผิดวิธี ถาทำถูกวิธกี ไ็ มมปี ญ
ไดละเอียดดี สติอยกู บั ตัวตลอด บางคนนัง่ ไปเคลิม้ จนลืมสติ การทีเ่ อา
หัวแมมือจดกันเวลานั่งสมาธิ เปนการตรวจสอบตนเองไปในตัว
เพราะถาหัวแมมอื แยกออกจากกัน แสดงวาเราขาดสตินนั่ เอง
คำถาม เวลานั่งแผเมตตาใหพอแมเอยชื่อแตละคน แลวมี
สมาธิเกิดปติ น้ำตาไหล
ตอบ เปนเรือ่ งธรรมดา และเปนเรือ่ งธรรมชาติ ไมมอี ะไร
เสียหาย คนเกิดความปติ เกิดจากการนึกเห็นหนากันเอง นึกเห็นสภาวะ
สภาพอยรู ว มกันมา น้ำตามันไหลโดยอัตโนมัติ เมือ่ พอแมของเราตาย
ซึ่งความจริงแลวคิดวาไมเศราหรอก แตน้ำตาไหลออกมาเหมือน
ทำนบแตก มันกลัน้ ไมได เปนธรรมชาติของสภาวจิต ไมมอี ะไรมา
บังคับบัญชาได ฉะนัน้ สิง่ ทีแ่ กไข คือการหายใจออกลึก ๆ ยาว ๆ ไม
ใหน้ำตาไหลออกมา ใหทำสัก ๒-๓ ครัง้ อาการดังกลาวก็หายไปเอง
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การแผเมตตาจะถึงผรู บั หรือไมนนั้ มันขึน้ อยกู บั เราทำจิตใจใหบริสทุ ธิ์
หรือไม การแผเมตตาสามารถทำใหไดทงั้ สิง่ มีชวี ติ และไมมชี วี ติ
คำถาม ตาเห็นพื้นเปนสีเขียวใบไมออนเวลาเดินจงกรม
เมือ่ เพงมองไป ยิง่ เขียวสดๆเหมือนใยไม เปนการเห็นโดยสภาวธรรม
หรือไม
ตอบ การเห็นสภาวธรรมนี้ ผูปฏิบัติเห็นเปนสภาวะภาย
นอกหรือจักษุประสาทหรือเปลา ทางประสาทตาหรือไม ตาลายหรือ
ไม หรือสภาวะถายเทของจิต เปนสภาวจิต หรือบางทีตาลายเพราะเกิด
จากแสงไฟ เราตองดูใหดอี กี นิดหนึง่ ถาเห็นสภาวะเกิดขึน้ เมือ่ เราเห็น
ปบุ เชน เห็นคน ๆ นีน้ งั่ อยเู ขียวเหมือนใบไม นัน้ เปนสภาวจิต แตให
กำหนดรู เขามีหนาทีแ่ สดงใหเราดู เรามีหนาทีด่ เู ทานัน้ โดยไมตอ งปรุง
แตงทางจิต
คำถาม การกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกแลวผลจะเปน
อยางไร
ตอบ การกำหนดสติหรือการกำหนดอานาปานสติ คำถาม
นี้ถามกันบอยมาก หากอยากรูวาไดผลหรือไม กำหนดลมหายใจเขา
ลมหายใจออกนี้ เราดูลมหายใจวาหนักหรือเบา มันละเอียดหรือหยาบ
แคไหน มันรอนหรือเย็นแคไหน ตรงนี้คือสภาวะที่เกิดขึ้นจากการ
สัมผัสลมโดยอานาปานสติ
ถารลู มหายใจไดละเอียดเปนขณะ ๆ แลวใหพจิ ารณาตอไป
วาลมที่หายใจเขา ลมที่หายใจออกมันเปนอันเดียวกันหรือคนละอัน
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ลมหายใจสั้นหรือมันยาวตางกัน จุดของลมเกิดขึ้นตรงไหน ดูแหลง
กำเนิดของลม ลมเกิดจากตรงไหน แหลงสุดทายของลมมันหยุดตรง
ไหน นั่นคือการฝกอานาปานสติ กำหนดที่ปลายจมูก นี่คือวิธีการ
พืน้ ฐานเบือ้ งตน ขัน้ ที่ ๒ คืออาการตามลมเขา ตามลมเขาออก สวน
ขัน้ ที่ ๓ คือตามลมตรงไหน หรือชองไหน การยกจิตเขาสวู ปิ ส สนา
เทานัน้ นีค่ อื วิธกี ารกำหนดลมทีป่ ลายจมูก ถาไมมสี ติกไ็ มมอี ะไร ถา
ไมมสี ติ เราก็ไมตอ งกำหนดอยางอืน่ อีกตอไปแลว
คำถาม มีปญ
 หาทุกครัง้ เวลานัง่ สมาธิคอื จับลมหายใจไมทนั
ถึง ๑๐ นาที สติกห็ ลุด ไมรบั รอู ะไรเลย มันรสู กึ เฉย ๆ บางครัง้ ก็เหมือน
หลับไป เมือ่ หลับแลว ยังฝนจนจับตนชนปลายไมได จะแกไขอยางไร
ตอบ แสดงวาจิตวนุ จิตวิตกกังวล เราตองพยายามขจัด
ความวิตกกังวลออกไปเสียกอน พยายามกำหนดดัง ๆ ในใจวา พอง
หนอ ยุบหนอ ใหกองในใจของเรา ถาไมไหวใหลุกออกไปสูดลม
หายใจเขาออกแรง ๆ สัก ๓-๔ ครัง้ หรือถาไมหยุดก็กลัน้ ลมโดยปด
จมูก ปดหูไว นับ ๒๐ วินาที แลวก็คอ ย ๆ หายใจออกมา และลองผอน
ลมหายใจเขาออก จะไดรวู า สติมาดีแลว สติจะไดไมวนุ วายและวิตก
กังวลใจ
คำถาม เราจะทราบไดอยางไรวาสภาวธรรมเกิดขึน้
ตอบ ถาสภาวธรรมเกิดขึน้ ขณะภาวนา คือการเห็นอาการ
พองนัน้ เราจะไมเห็นอาการพองตรงทีเ่ นือ้ ทองขางนอก แตเห็นอาการ
พองตรงเนือ้ ทองขางใน สภาวะจะเกิดลักษณะอาการตาง ๆ บางทีเกิด
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อาการคลืน่ ไส แตมนั ไมออกมา บางทีสภาวะทองพอง เหมือนกับทอง
มันจะระเบิด นั่นคือสภาวธรรม บางทีนั่งแลวรูสึกตัวสูงยาวเหมือน
เปรต ถามีสติก็ไมมีปญหา บางทีเหมือนตัวเล็กนิดเดียวหลุดไปใน
แผนดิน นัน่ คือสภาวธรรม แตจติ ของเราเปนอยางไร จิตของเรารับรู
ตลอดเวลาวารอน ออน แข็ง บางทีเวลานัง่ ฟงพระเทศน บางคนคิดวา
ตัวเองเทศนเกงกวาพระอาจารยเสียอีก พระอาจารยเทศนไมเขาเรื่อง
เลย นัน่ คือสภาวธรรมเปนไปคนละเรือ่ ง มันเปน การปรุงแตงไป
คำถาม เวลาเดินแลวงวงนอนมาก แตพอเวลานั่งสมาธิ
แลวจะรสู กึ สดชืน่ สภาวะนีเ้ ปนอยางไร
ตอบ ดี แตตอ งปรับใหสมดุลหนอย ในการเดินจงกรมนัน้
การยืนกำหนดภาวนา หรือการนัง่ สมาธิภาวนา ก็สามารถเห็นนิมติ ได
ทัง้ ๔ อิรยิ าบถ คือ ยืน นัง่ เดิน นอน โดยเรามีสติควบคุม แตการทีผ่ ู
ปฏิบตั คิ นนีเ้ ดินแลวงวง นัง่ แลวสดชืน่ ก็ตอ งปรับอินทรียใ หเกิดความ
สมดุลกัน
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“ภิกษุทั้งหลาย เธอยังชอบวัฏฏะสงสาร เวลาเธอ
ทำบุญรักษาศีล อธิษฐานขอใหขาพเจาไดเกิดเปน
เทวดานางฟาก็ยังไมเขาถึงธรรม มันก็แคเกิดเปน
เทวดานางฟา คนสวย คนรวยนัน่ เอง มันยังไมหลุด
พน เธอตองการแบบไหน พอทอนไมลอยไป มีมนุษย
เอาบาง เทวาดามาเอาบาง คำวามนุษยมาเอาหมาย
ความวาเราไปติดอยกู บั เพือ่ นฝูงเหมือนกับทอนไมที่
ลอยไปกลางแมน้ำไปติดเกาะ ติดความดี”
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บทที่ ๗
การถาม-ตอบ
“ปญหาสภาวธรรมของผปู ฏิบตั ิ ๓”
“ภาวนาพองหนอ ยุ บ หนอ เหมื อ นการบั ง คมลมเข า
ลมออก จะแกไขอยางไร”
คำถาม เวลานัง่ ภาวนาพองหนอ ยุบหนอ มีความรสู กึ เหมือน
กับเราบังคับลมใหทองพองทองยุบแลวตัวจะโยกตามลมเขาออก
จะแกไขอยางไร
ตอบ การตามดูอาการทองพอง ทองยุบ เปนปญหาทีถ่ าม
กันบอยมาก ซึ่งไดตอบไปแลววาอยาบังคับลม เพียงแตเฝาดูสังเกต
ดูอาการทองพอง ทองยุบเทานัน้ ไมใหบงั คับลม ดูแคทอ งพอง ทอง
ยุบ และกำหนดพองหนอ ยุบหนอเทานัน้
ผปู ฏิบตั คิ นหนึง่ บอกวาไมเห็นอะไรเลย เพราะเคยทำมาหลาย
ครั้งแลวไมเห็นทองพอง ทองยุบ ถาเปนเชนนั้นใหลองเดินหรือยืน
มากกวานัง่ พยายามปรับสภาวะใหได โยคีผปู ฏิบตั บิ างทานหายใจแผว
เบามาก หายใจไมเต็มปอด หายใจไมถงึ ทอง ฉะนัน้ ตองพยายามปรับ
จัดระบบหายใจของตัวเอง ในเบือ้ งตนอาจจะรสู กึ ฝนไปหนอย สวน
ตัวโยกตามลมเขาตามลมออก อาตมาก็เคยตอบไปแลว จะตอบซ้ำอีก
คำวาตัวโยกนัน่ เหมือนเราดึงลมเขา ดึงลมออก ถาเราเอาลักษณะดึงลม
เขาดึงลมออกตรงนัน้ มันจะเปนลักษณะ ๒ สวน คือแบบอานาปานสติ
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คือการตามดูลมเขา ลมออก
ถาดูอาการเฉย ๆ ไมตอ งตามลมออก พรอมกับมีสติ มันก็จะ
ไมโยก ถาหากเปนอาการโยกของสภาวะ ก็ไมเปนไรหรอก เพราะมัน
ไมผดิ ฉะนัน้ การทีเ่ หลือแตตวั พองยุบ นัน่ คือสภาวะทองยุบยังเหลืออยู
มันมี ๒ อารมณ เราตามดูเฉพาะพองหนอ ยุบหนอเทานัน้ ก็พอ โดย
สรุปวิธีการคือขอ ๑ ไมใหบังคับลมหายใจ เพียงแตการสังเกตเฝา
ดูอาการพองยุบเปนอยางไร ขอ ๒ ไมตอ งตามลมเขา ตามลมออก ดูที่
อาการพอง อาการยุบของทอง พอทองพองยุบแลวพยายามทำใหตวั นิง่
ตัง้ สติดทู พี่ องยุบ ไมตอ งตามลมเขา ตามลมออก มันจะชักกะเยอ ทัง้
๓ สวนนี้
คำถาม กำหนดพองยุบกับพุทโธ เปนสมถะหรือวิปส สนา
ตอบ หากเรากำหนดเฉย ๆ ในเบือ้ งตนเปนสมถะคือไมจบั
อาการอารมณ แตถา จับอาการอารมณแยกสวนในการกำหนดจะเปน
วิปสสนา ยกตัวอยางกำหนดภาวนาพุทโธ ตามลมเขาตามลมออก
พอสภาวะเกิด เราหยุดภาวนาพุทโธ ไมเอาพุทโธ มีแตคำวารอู ยู เกิด
อยู ดับอยู คือพุทโธ ถาขั้นสูงขึ้นไปก็ขยับไปอีก คือยกจิตเขาสู
วิปสสนา แตตองใหเขาใจขั้นตอนของพุทโธ ถาเขาใจแลว เราก็รูวา
สุดทายคำภาวนาก็ไมมพี ทุ โธอีก
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สมถะและวิปสสนา...เกิดที่จิตเดียวกัน

การกำหนดวิธีการใดนั้นเปนไดทั้งสมถะหรือวิปสสนาขึ้น
อยทู เี่ ราเลือกจะเอาอะไร เพราะเมือ่ เวลานัง่ ภาวนาพองหนอ หรือพุทโธ
พอจิตสงบ จิตมันนิง่ คือสมถะ จิตมันสงบงาย สวนวิปส สนาคือทำจิต
ใหเกิดปญญา นีค่ อื หลักทฤษฎีทบี่ อกชัดเจน สมถะคือทำใหใจสงบงาย
คือนัง่ เฉยๆ โดยไมคดิ อะไร ถานัง่ ภาวนาเฉย ๆ เปนลักษณะการเพง
เปนสมถะ แตพอสภาวะเกิดขึน้ เราตองเอาสภาวะนัน้ สภาวะใดชัดเจน
ก็ จั บ สภาวะนั้ น เป น องค ภ าวนาพิ จ ารณา องค ส ภาวะเป น สภาวะ
พิจารณา ซึง่ เปนการแยก มันจะแยกของมันเองระหวางเสนทางเดิน เรา
จะเลือกเดินเสนทางเอกหรือเสนทางโท เราวิง่ ไปมันแยกซายหรือแยก
ขวา เราจะแยกตรงไหน อยทู เี่ ราตองการทีจ่ ะแยก สมถะหรือวิปส สนา
หรือฌาน มันอยเู สนเดียวกัน เกิดอยทู จี่ ติ ทีเ่ ดียวกัน จะแยกหรือไมแยก
อยทู เี่ ราจะเอาอะไร
ยกตัวอยางเรือ่ งขาว เราจะเอาขาวสารมาทำเปนขาวสวย หรือ
จะเอาขาวมาผสมเปนขนมก็คอื วิธกี ารแยกแยะเทานัน้ เอง เทคนิคอยทู ี่
วาในเบื้องตนเปนสมถะทั้งหมด แตพอมันแยกออกไป เราเขาใจวิธี
แยกสภาวะอารมณ หรือเขาใจสภาวะทีม่ นั แยกเอง เราก็กำหนดสภาวะ
ที่มันแยกใหมันละเอียด นั่นคือสภาวะวิปสสนาที่เกิดขึ้น แลวจะเกิด
อารมณวปิ ส สนาขึน้ มา สวนสภาวะสมถะก็เกิดอารมณทางสมถะเกิด
ขึน้ มาเชนกัน
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วิปส สนา...รแู ลวปลอยวาง

หากเราปฏิบัติเนนหนักไปหนอย เราเพงไปที่เดียวก็จะเกิด
องคฌานเกิดขึ้น มี วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา ตั้งแตปฐมฌาน
ทุตยิ ฌาน ตติยฌาน จนสมาธิดงิ่ นิง่ ไปเลยนัน่ แหละจะสามารถทำอะไร
ได คือสามารถบังคับบัญชาได และสามารถทีจ่ ะมีฤทธิเ์ ดช เหาะเหิน
เดินอากาศได เรียกวาองคทางฌาน แตองควปิ ส สนาคือรแู ลวปลอยวาง
รแู ลวศึกษาใหรชู ดั เจน ยกตัวอยางการลางชาม ลางจาน เปรียบสมถะ
คือการเทน้ำใสภาชนะ เทเสร็จแลวปลอยวางทิ้งเก็บเทานั้นเอง แต
วิปส สนาตองถูไปลางไป ตรงนีต้ อ งลางเช็ดคราบใหสะอาดเสมอกัน
ตัวเสมอกัน สามารถปรับอินทรียของกายและจิต อินทรียทั้งภายใน
และภายนอก พอเกิดเสมอกันแลว คราวนีต้ วั ปญญาเกิด เรามองดูแลว
จิตมันใส จิตมันเบา เหมือนเราจับจานแลว มันมีคราบติดมือ นัน่ แหละ
ตัววิปส สนา คำวาวิปส สนาหมายถึง ความเห็นแจง คือเห็นตามความ
เปนจริงของสภาวธรรม
คำถาม การเดิน ยก ยาง เหยียบใหไดปจ จุบนั อยางไร
ตอบ เราตองกำหนดใหทันสภาวะใหได รูวาขณะนั้นเรา
กำลังยก ยาง เหยียบ ตองกำหนดใหทัน ตองพยายามตั้งใจฝก เชน
เหยียบหนอ คำวา เหยียบตองเหยียบใหเต็มฝาเทา คำวาหนอ ตองลง
ใหเต็มสุดฝาเทาใหหมด ใหเนนหนักลงไป มันเปนสัมปชัญญะ เราตอง
กำหนดใหไดปจ จุบนั
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คำถาม หากเราจับลมที่ปลายจมูกรูลมเขาออก โดยไม
บริกรรมพุทโธไดหรือไม
ตอบ มีหลายสำนักทีใ่ ชอยู คือไมบริกรรมใด ๆ โดยจับ
สภาวะอาการเฉย ๆ หากปฏิบตั เิ ชนนี้ ตัวโมหะเขามาแทรกครอบงำให
เปนการปรุง ทำใหไมเกิดสภาวธรรม ทำใหเกิดติดสุขแลว เราไมจบั
อารมณอนื่ หากถามวาปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังกลาวไดหรือไม ตอบวาได
ถาเราชอบ แตถา คิดวาอยากจะไปดีกวานี้ เราก็ตอ งละสิง่ นัน้ เพราะทุก
สิ่งทุกอยาง เราตองละใหได ถาเราจะตองการสุขสบาย เราก็ตองนั่ง
เฉย ๆ ไมตอ งดูลมไดหรือไม ตอบวาได ขึน้ อยกู บั ความตองการของ
เรา สมมุติวาเราเดินทางไปเชียงใหม พอขึ้นรถไป เรามีเงินแครังสิต
ก็ไปถึงแครงั สิต เพราะฐานมันไมแนน เมือ่ ฐานไมแนนเราจะเดินทาง
ไปไดไมไกล มันไมถงึ ยอด เมือ่ ถามวาไดหรือไม ตอบวาได ขึน้ อยกู บั
วาจะเอาระดับไหนแคนั้นเอง เพราะเมื่อกลับไปดูทองพอง ทองยุบ
จะไมกำหนดพองยุบตอไป หรือจะกำหนดพุทโธหรืออะไร ซึ่งก็ได
ตอบไปแลวในเบือ้ งตน
คำถาม บางครั้งเมื่อนั่งสมาธิไป จับพองยุบไมชัด เรา
จะกำหนดอยางไร จะตองเพงที่ทองตอไปหรือไม หรือจะกลับมา
ดูลมทีป่ ลายจมูกหรือไม
ตอบ จับลมที่ปลายจมูกงายกวาการกำหนดพองยุบอยาง
แนนอน ถาอาการพองยุบหายไป ใหกำหนดหายหนอ ๆ ใหมีองค
ภาวนา ดูแลวมันงาย กำหนดหายหนอ ๆ ตรงไปตรงมา มันเปนไป
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ตามอาการ หากปวดก็กำหนดวาปวดหนอ ๆ งวงก็กำหนดวางวงหนอ
นีค่ อื กำหนดอาการตรงไปเลย ถาจะเอาลมหายใจทีป่ ลายจมูกคือพุทโธ
เราจับทีป่ ลายจมูก ดูลมเขาลมออกอยางเดียวก็ได แตวา เมือ่ เราทำแลว
มันก็จะอยตู รงนัน้ มันก็ไมไปทีไ่ หน หากเราจะทำก็ใหไปทำทีบ่ า น ใน
ทีน่ ใี้ หภาวนาพองหนอ ยุบหนอ
คำถาม การกำหนดอารมณใหมนั ละเอียดลึกไดหรือไม เรา
จะยกอารมณไดหรือไม
ตอบ ได เพราะทุกอยางในองคภาวนา มันเปนแคไกดไลน
เสนทางไวเฉย ๆ พอสุดทายเราก็ทงิ้ ทางหรือทิง้ เรือ ยกตัวอยางอุปมา
ดัง่ วาพอคาเดินทางดวยเรือสำเภา เมือ่ เวลาขามฝง แลว ถามวาจะแบก
เรือไปหรือไม ตอบวาไมแบก เขาก็ตองทิ้งเรือ แมแตรางกายสังขาร
ของเรา เราก็ตอ งทิง้ มันมีแตดวงจิตทีต่ อ งไปเทานัน้ เอง
คำถาม การกำหนดพองหนอ ยุบหนอ กับอานาปานสติ
เหมือนกันหรือตางกัน
ตอบ ตางกัน อานาปานสติคือการกำหนดอาการดูลม
หายใจเข า ลมหายใจออก แต กำหนดภาวนาพองหนอ ยุ บ หนอ
ดูสภาวะทองพอง ทองยุบ โดยธรรมชาติมนั มีพองยุบอยแู ลว แตเราไป
สังเกตวามันมีอยจู ริงหรือไมเทานัน้ เอง
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คำถาม เวลานัง่ สมาธิเห็นหอยแมลงภเู รียงอยใู นหมอ เห็น
ภาพตนเองนัง่ กินหอยแมลงภู ขณะนัง่ สมาธิเหมือนมีลมวิง่ ขึน้ วิง่ ลงที่
คอและทีอ่ นื่ ๆ อยตู ลอดเวลา
ตอบ ถาเห็นอยางนั้นเปนสัญญา มันแมนยำ มันจำไดใน
อดีต กำหนดเห็นหนอ ๆ นัง่ ภาวนาตอไป ถายังเห็นอีกก็แผเมตตาให
หอยแมลงภูจงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาเบียดเบียนซึ่งกันและกัน หาก
เปนสัญญาเกาพอนั่งไปมันจะไหลออกมาเอง หากเรามีองคบริกรรม
ภาวนาอยตู ลอดเวลา มันจะตัดไปไดเอง
คำถาม เวลานั่งสมาธิขนหัวลุก และเมื่อเวลาแผเมตตาก็
ขนหัวลุกแถบซาย พอจิตนิง่ เหมือนมีลมจุกทีค่ อ กำหนดตอไปไมได
ตอบ มันเปนเรือ่ งปกติธรรมดา เมือ่ ปฏิบตั ไิ ปลึกแลว จิตมัน
จะละเอียด หรือคนมีอดีต มันก็เปนอยางนัน่ แหละ ถาพูดงาย ๆ เหมือน
ลักษณะคนมีรา งทรง จะมีสมั ผัสที่ ๖ แตจะไมเอามายงุ เกีย่ วตรงนี้ ถา
เรานอมจิตจริง การแผเมตตาดูความนิ่งนั้น สภาวะทางกายและจิต
จะสัมพันธกนั กับสภาวะภายนอก
ดังนัน้ คนทีแ่ ผเมตตา มีสภาวะ ๒ สวน ระหวางภายในและ
ภายนอกสัมพันธกนั ได การแผเมตตาจะมีพลังอานุภาพ และสวนทีล่ ม
มาจุกทีค่ อ มันจุกลักษณะไหน ลักษณะมันแนนติดหรือติดตลอดเวลา
เราแผเมตตาหรือกำหนดภาวนา ถามันจุกแนนติด กำหนดจุกหนอ
แนนหนอ ๆ ทีค่ อ ถาไมหายก็ดพู องหนอ ยุบหนอ ถามันเปนอีกหรือ
มันเปนบอย ๆ ก็ตอ งแผเมตตา นัน่ คือวิธกี ารแก แตขนหัวลุกไมเปนไร
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ก็ตงั้ สติรหู นอ กำหนดทันทีวา รหู นอ ๆ รวู า ขนหัวลุกอยู นีค่ อื วิธกี าร
ปฏิบตั งิ า ย ๆ
คำถาม โรคไวรัสตับอักเสบบี ใชวธิ แี ก โดยการทำกรรมฐาน
รักษาโรคไดหรือไม
ตอบ โรคไวรัสตับอักเสบบีรักษางาย ไมตองรักษาก็หาย
โดยกินน้ำหวานเฮลบลูบอยผสมกับน้ำมะนาว และนอนหลับพักผอน
ใหมาก ๆ ไมตองไปเสียเงินใหโรงพยาบาล อาตมาเคยเห็นพระที่
ปฏิบัติดวยกัน เปนโรคไวรัสตับอักเสบบีจนตัวเหลือง ตาเหลือง
อาตมาก็เอาน้ำหวานเฮลบลูบอยผสมน้ำมะนาวใหพระฉัน แลวก็ให
พักผอน ทำได ๑๐ กวาวัน ก็ไปเช็คทีโ่ รงพยาบาล ผลปรากฏวาดีขนึ้
หากทำบอย ๆ ก็สามารถหายได
สวนการใชวิธีกรรมฐาน คือการเพงที่ตับ ตับอยูสวนไหน
ก็เพงสวนนั้น แลวใชลมปราณหรือเพงเขาไปตรงที่เปน พยายามขับ
ออกมาก็หาย ตองใชวธิ ที งั้ ๒ อยาง คือ ผสมน้ำหวานเฮลบลูบอยกับ
น้ำมะนาวดื่ม หรือนั่งสมาธิไปนาน ๆ ระบบน้ำยอยจะปรับและขับ
ออกเอง ผปู ฏิบตั คิ นใดทีน่ งั่ ไปรอนไป แสดงวาธาตุแปรปรวน ความ
ไมสมดุลของธาตุภายในมันจะขับหลั่งของเสียออกมาตามรูขุมขน
โดยปกติเมือ่ ทำสมาธิ รูขมุ ขนจะเปด ถาไมไดเอาครีมอะไรมาทาหรือ
น้ำหอมมาทาไว ของเสียในรางกายจะขับออกมาเอง
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กรรมฐานรักษาโรคได

วิ ธี ก ารทำกรรมฐานที่ ดี สุ ด คื อ การปฎิ บั ติ ก รรมฐานโดย
ธรรมชาติเหมือนสมัยโบราณ คืออยสู ภาพตามธรรมชาติ อากาศรอน
ก็รอ น หนาวก็หนาว รูขมุ ขนจะเปด ในระบบรางกายของมนุษยเปน
ระบบนิเวศวิทยาโดยธรรมชาติ สวนทีม่ นั พรอง มันจะจับออก เรานัง่
กรรมฐานขับเหงือ่ ออก รางกายก็จะเบา ทำใหสขุ ภาพกายดีดว ย โรค
บางอยางได เชน โรคความดัน โรคหัวใจ จะหายได เพราะมันมีสาร
หลัง่ มาจากตอมใตสมองมีลกั ษณะเย็น เสนปลายประสาทจะเย็น นัน่
คือวิธกี ารรักษาทางสมาธิ หลวงพอพุท ฐานิโย พระปฎิบตั ทิ ที่ า นรจู กั
กันดี เปนมะเร็งมาหลายป ทานใชวธิ ที ำกรรมฐานรักษามะเร็งมา ๑๓
ป ทานถึงละสังขาร พระกรรมฐานเปนมะเร็งกันมาก เพราะตัวกรรม
แตมีชีวิตอยูเกินหมอกำหนดไว เพราะอาศัยตัวกรรมฐาน ตัวสมาธิ
ทำใหระบบการทำงานของเซลสมันหยุด แตระบบเลือดลม ระบบ
หัวใจทำงานปกติ
โดยได มี ก ารทดสอบกรณี ห ลวงปู แ หวนรั ก ษาตั ว ที่ โ รง
พยาบาลเชียงใหม ขณะทีห่ ลวงปแู หวนทำสมาธิ เขาเอาคลืน่ ไฟฟามา
จับ ผลปรากฏวาหัวใจของหลวงปแู หวนมีลกั ษณะนิง่ เงียบไมทำงาน
จั บ ชี พ จรมั น เบามาก ในที่ สุ ด คุ ณ หมอท า นหนึ่ ง บอกว า หลวงปู
แหวนอยดู ว ยฌาน พอสักพักหนึง่ หลวงปแู หวนก็ลกุ ขึน้ มาคุยกับญาติ
โยมได แสดงใหเห็นวาสมาธิเหนือกวาความคิด นอกเหนือจากวัตถุ
ทีจ่ ะควบคุมได ถาทำสมาธิบอ ย ๆ ก็มโี อกาสดี คือหายได แตตอ งใช
เวลา ขึน้ อยกู บั วาเปนสมาธิแนบแนนไดขนั้ ไหน
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สมาธิขนั้ ไหนทีจ่ ะรักษาได ขอตอบวาสมาธิขนั้ อุปจารสมาธิ
ก็สามารถรักษาได ถามากขึน้ ระดับอัปปนาสมาธิ มันไมปวด มันเขา
สอู งคฌานไดเลย นีค้ อื วิธรี กั ษาโรค ชาวตะวันตกเขาใชวธิ กี ารสะกด
จิตรักษาโรค โรคบางอยางใชวธิ สี ะกดจิตรักษาโรคได เพราะเปนการ
หยุดการทำงานของระบบประสาทสวนใดสวนหนึง่ การสะกดจิต
จะชวยคนในระยะเจ็บปวดระยะหนึง่ โดยไมใหคนไขเจ็บปวดและไมให
ทรมานมากเกินไป
คำถาม เวลานั่งสมาธิเห็นแสงสีตางๆ เปนประจำหมายถึง
อะไร
ตอบ การเห็นแสงสีเปนเรือ่ งธรรมดา เพราะเวลานัง่ สมาธิ
การทำงานของระบบปลายประสาทสัมผัสตามธรรมชาติระหวาง
อากาศกับสภาวจิต แตเราไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา เพราะวาใน
อากาศมันมีธาตุดนิ น้ำไฟลมทีไ่ หลถายเทตลอดเวลา มีประจุไฟฟาทัง้
ขั้วบวกและขั้วลบ นักวิทยาศาสตรใชวิธีชักวาวคือปลอยวาวและชัก
ทดสอบ จึงรูวาประจุไฟฟาอยูในอากาศ ทุกสิ่งทุกอยาง มันมีอยูใน
อากาศ เพียงแตวา มนุษยจะคนพบหรือไม หากคนพบก็มาประกาศให
คนรจู กั ในอากาศนัน้ มีครบ แมแตคลืน่ แมเหล็ก คลืน่ วิทยุ มันมีอยแู ลว
เพียงแตใครสามารถคนพบได
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ทางสายตรง...สนู พิ พาน

การปฏิบัติกรรมฐานก็เชนกัน พองหนอ ยุบหนอ มีอยูตาม
ธรรมชาติ เพียงแตหากมีจิตสงบ เราก็จับได พระพุทธเจาทรงคน
พบประกาศใหคนรจู กั วิธกี ารนีท้ ำใหจติ ใจสงบ ทำใหหลุดพนความ
ทุกขได หรือทำใหมีจิตใจสงบ ทำใหเกิดปญญา โดยวิธีแตละขั้น ๆ
พระพุทธเจาทรงชีบ้ อกใหหมด เพียงแตวา ใครจะเลือกแนวทางใดใน
การเดิน เราจะเดินเสนทางตรงหรือทางออม ตามทีไ่ ดบอกไปวาเรือ่ ง
การฝกฌานเปนทางออม เพราะการฝกฌาน หากเขาสูภาวะนิพพาน
จะตองยกจิตเขาสวู ปิ ส สนาเหมือนพระพุทธเจาจะดับขันธปรินพิ พาน
ทรงเขาปฐมฌาน ทุตยิ ฌาน ตติยฌาน จตตุถฌาน ครบรูปาพจรสมาบัติ
ทั้ง ๔ ตามลำดับ จิตมันดับละเอียดแลวก็ถอยออกจากฌาน ๔ เขา
อรู ป สมาบั ติ ทั้ ง ๔ คื อ อากาสานั ญ จายตนะ วิ ญ ญาณั ญ จายตนะ
อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ ตามลำดับ ออกจากเนว
สัญญานาสัญญาตนสมาบัติ ทรงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เมื่อ
ออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ แลวถอยเขาฌาน ๔-๓-๒-๑ เขา
สรู ปู าพจรทัง้ ๔ เปนปฏิโลมตามลำดับ จนดับขันธปรินพิ พาน นีเ่ ปน
การกลาวโดยยอ
ฉะนั้นการเห็นแสงสีเปนเรื่องปกติไมเปนไร แสดงวาโยคี
ผูปฏิบัติก็เริ่มสนุกแลว แตไมใหยึดติดตรงนั้น เพราะมันเปนเรื่อง
ธรรมดาขัน้ พืน้ ฐานเทานัน้ เอง
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คำถาม หากเรามีความทุกขตาง ๆ มากมาย การปฏิบัติ
กรรมฐานสามารถคลายความทุกขไดหรือไม
ตอบ การทำกรรมฐานสามารถคลายทุ ก ข ไ ด แ น น อน
คนเรามันทุกขอยู ๒ สวน ใหเราแยกออกใหได ทุกขทางกายกับทุกข
ทางจิต ถานับจริง ๆ มี ๓ คือทุกขทางกาย ทุกขทางจิต ทุกขทาง
วิญญาณ วิญญาณคือการคิด ก็ทกุ ขไป ทางกายเรารวู า มันเจ็บปวดทาง
กาย ก็ไปหาหมอชวยรักษา สวนไหนไมดีก็ตัดทิ้งเสียหรือกินยาให
บรรเทาอาการนัน้
สวนทางจิตก็คือใหรูจักรักษาจิตของเราใหดี ทุกขทางกาย
หรือทุกขทางจิต ใหดทู กุ ขัง อนิจจัง อนัตตา นัน่ คือตัวทุกข คนเราเกิด
มาก็ทกุ ขแลวในเบือ้ งตน ตัง้ แตอยใู นทองของแม เราก็ทกุ ข นอนใน
ทองเปนเวลา ๙ เดือน มันทรมานมาก พอออกมาก็รอ น ก็ทกุ ขอกี ไม
มีกนิ ก็ทกุ ข นัง่ ก็ทกุ ข นอนมากก็ทกุ ข อิม่ มากก็ทกุ ข เพราะกินจนทอง
แตก พระพุทธเจาจึงสอนเรือ่ งทุกขกบั การดับทุกข ๒ เรือ่ ง ทุกขเทา
นัน้ เกิดขึน้ ทุกขเทานัน้ ตัง้ อยู ทุกขเทานัน้ ดับไป เพราะทุกคนเกิดมาใน
สภาวทุกข ฉะนัน้ บางคนจึงไมอยากเกิด เพราะเบือ่ หนายในความทุกข
คำถาม การนั่งสมาธิสลับเดิน ๑๕ นาที กับ ๓๐ นาที
ปฏิบตั อิ ยางไหนดีกวากัน
ตอบ ถาปวดมาก ๆ การนัง่ ใชเวลานอยยอมดีกวา เพราะ
ถานัง่ ใชเวลามาก เราปวดมาก ๆ มันยิง่ ทรมานมากเกินไป มันก็ไมดี
การใหผปู ฏิบตั มิ าสอบอารมณ เนือ่ งจากบางคนนัง่ ไมไดเลย นัง่ แลว
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ความปวดก็มา จึงแนะนำใหยืนหรือเดินมากกวานั่ง พยายามปรับ
อินทรีย พยายามขยันภาวนา ถามีสมาธิดแี ลว เราจะกำหนดอะไรได
ทุกอยาง
เมือ่ นัง่ ได กำหนดไปเลยใหมนั ชัด กำหนดใหมนั ละเอียด เมือ่
มันชัดละเอียดแลว พอเวลาออกจากกรรมฐานจะออกเลยหรือไม หรือ
จะนัง่ ตอทัง้ วันก็ได แตอยาเผลอสติเทานัน้ เอง โดยกำหนดทุกอิรยิ าบถ
ทุกอาการเคลือ่ นไหว อาการเกิดดับก็ใหรชู ดั เจน เราก็นงั่ ไดทงั้ วัน แต
ถามันไมเปนสมาธิ จิตฟงุ ซานมาก ก็หาวิธกี ำหนดรใู หเทาทันมัน หาก
เรานัง่ สมาธิไมไดจริง ๆ ก็ใหเดินจงกรมแทน

ทางเลือกของการทำบุญ

ผูปฏิบัติคนหนึ่งถามวาวิธีไหนทำบุญทางลัดไดบาง ทางลัด
คือการทำกรรมฐานนัน่ เอง เมือ่ นัง่ กรรมฐาน จิตของเราสงบแวบเดียว
ก็ไดแลว การปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานเปนเสนทางตรง ไมใชเสนทาง
ออม จึงขอแนะนำวาเราตองมีทงั้ ทาน ศีล ภาวนา พระพุทธเจาทรงสอน
และบอกทางใหคนรูจักเลือกเอาเองวาหากคนไมมีโอกาส ไมมีเวลา
แตมปี จ จัย ก็ทำทานไป วิธกี ารทำบุญทางพระพุทธศาสนาแยกไวให
เราเลือกชัดเจน คนไมมเี งินทองเลือกวิธกี ารรักษาศีลหรือทำกรรมฐาน
ไดหรือไม ก็ตอบวาได รวมทัง้ การอนุโมทนาบุญ นีค่ อื ทางเลือกของ
คนไมมเี งินไมมที อง ไมมปี จ จัยทีจ่ ะทำบุญ พระพุทธองคทรงแสดงไว
ละเอียดยิบสำหรับบุคคลทุกระดับ
ในอินเดียมีคนทุกระดับ ทุกจำพวก บุคคลจำพวกคหบดีเทา
นั้นที่มีโอกาสเขาใกลพระพุทธเจาและไดฟงธรรม คนยากจนนี้นอย
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คนทีจ่ ะมีโอกาสเชนนัน้ แตกย็ งั มีคนยากจนไดมโี อกาสฟงธรรม ใชวา
จะไมมโี อกาสเสียทีเดียว วิธกี ารทำบุญทีก่ ลาวไปนัน้ ถาใหพจิ ารณา
วาวิธกี ารใดดีกวากัน มันตอบยากวาอะไรดีกวากัน เพราะขึน้ อยทู วี่ า เรา
พอใจตรงไหนถึงเรียกวาดี
คำถาม การจับพองหนอ ยุบหนอ โดยการนั่งพับเพียบได
หรือไม
ตอบ ผูปฏิบัติสามารถนั่งพับเพียบจับพองหนอ ยุบหนอ
ไดเชนกัน เราจะนัง่ ในอาการใดก็ได ถาไมเอารูปแบบ สำคัญแตวา จิต
ของเรามันไดหรือไม ถาจิตตามทัน ก็ไมเปนไร ไมวา จะนัง่ นอน ยืน
เดิน ดืม่ พูด คิด กำหนดอิรยิ าบถไดหมด ตัง้ แตอริ ยิ าบถเล็กถึงอิรยิ าบถ
ใหญ โดยปกติการนั่งขัดสมาธิ ถาน้ำหนักเอียงไปขางใดขางหนึ่ง
ทำใหนงั่ ไดไมนาน เสนเอ็นทีข่ าทัง้ ๒ ขาง เกิดอาการเจ็บตัง้ แตวนิ าที
แรก แตสติของเราไมไดจบั อาการของมันเทานัน้ เอง เพราะจริง ๆ แลว
เวลาเราเคลื่อนไหว หากมีอาการเกิดขึ้น เราตองสังเกตหยุดพิจารณา
ทันที
คำถาม เวลานั่งมีอาการปวดตั้งวินาทีแรก เราจะแกไข
อยางไร
ตอบ หากเปนเชนนัน้ ก็กำหนดอาการนัน้ กำหนดทุกขให
เห็นทุกขแลวละทุกข นีค่ อื วิธกี ารภาษาโบราณเรียกวาปลง กำหนดรู
แลวปลงและปลอยวาง
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คำถาม อาการพองหนอ ยุบหนอหายไปตัง้ แตวนั แรกทีเ่ ขา
ปฏิบตั ิ รสู กึ อึดอัดมาก นัง่ มาหลายบัลลังก จึงนัง่ หลับตลอด เพราะไม
มีพองยุบ ไมมอี งคภาวนา จะทำอยางไรดี ทัง้ ๆ ทีต่ งั้ ใจจะกำหนดสติ
ใหได
ตอบ หากไมมอี าการพองยุบ ใหกำหนดหายหนอ ๆ มัน
ไมเห็นก็กำหนดนิง่ หนอ ๆ กำหนดเชนนัน้ ตอไป อยาไปคิดไวกอ น
วาเวลานัง่ สมาธิครัง้ นีจ้ ะดีหรือไม หรือบัลลังกไหน เราจะนัง่ ดีหรือไม
ดี หากเราตัง้ ใจวาบัลลังกนจี้ ะดี แตมนั ไมดี มันจะเกิดเวทนามาก เรา
จะนัง่ ไมได เรากะเกณฑลว งหนาวาจะเปนอยางไร มันก็ไมไดหรอก
คำถาม เมือ่ ออกจากสมาธิ เพราะเหตุใดจึงอยากจะอาเจียน
ซึง่ ไมเคยมีอาการเชนนีม้ ากอน
ตอบ สงสัยวาผูปฏิบัติคงเกร็งและเครงเครียดเกินไป ถา
ลุกออกไปผอนคลายขางนอก จะคลายความเครียดออกมาได เพราะจิต
มันโดนกักไว ฉะนัน้ พยายามใหจติ เปนธรรมชาติ ใหมนั ธรรมดา อยา
คิดวามันยาก เพราะในทีส่ ดุ เมือ่ ออกจากกรรมฐานจะรสู กึ เหมือนออก
จากขุมนรก เรามักจะคิดเปนอยางนัน้
ในสมัยที่อาตมาปฏิบัติใหม ๆ ก็เชนกัน อาตมาปฏิบัติกับ
หลวงปู หลวงปไู มไดวา อะไรหรอก แตเราจะตายเอง อยากจะทำอะไร
ก็ทำงาย แตตวั กำหนดเปนตัวสำคัญทีส่ ดุ รูปแบบก็เปนสวนหนึง่ เมือ่
อยูรวมกัน รูปแบบทางพระคือพระวินัยเปนกติกา ซึ่งทางเราดูแลว
งามตา แตถาไปดูอินเดียในแถบชมพูทวีป แมน้ำคงคา แมน้ำสินธุ
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คนในอินเดียจะนั่งทุกประเภท อยางเชนฤๅษีเขาฌาน ฤๅษีนั่งทับขา
บางก็นงั่ อาปากทัง้ วันทัง้ คืน หรือนัง่ เพงมองใบไม หากถามวาอุกฤษฏ
หรือไม ก็ตอบวาอุกฤษฏ แตเขาทำแบบไมเครงครัด
ตัวอยางมีลทั ธิหนึง่ เขานัง่ ไปและไมยอมลุกคือลัทธิของมหา
วีระ ถาพูดแลวคือชีเปลือยไมนงุ ผา หรืออีกลัทธิหนึง่ คือพวกลามะใน
ธิเบต ซึง่ ลามะทีจ่ ะไตเตาเปนอาจารยลามะอีกขัน้ หนึง่ จะเขาสมาบัติ
๓ เดือน ผมเผายาวรุงรัง เวลาจะออกตองเอามาไปรับออกจากถ้ำ เดิน
ไมไดและตองหยอดน้ำขาวตมกอน การฝกลามะเปนการเพงเผาตบะ
พวกลามะจะนับถือวาพวกลามะที่เปนครู การเปนครูเปนสิ่งสูงสุด
ครูมหี นาทีส่ อนลาไลลามะ ดังนัน้ เรือ่ งสมาธิ ตองเปนที่ ๑ ตองเกง และ
ตองฝกมาอยางดี
คำถาม การกำหนดรูพองหนอ ยุบหนอ เราดูที่ตาหรือจับ
ความรสู กึ หายใจเขาลึก ๆ จะแรง และรสู กึ รไู ด ถาหายใจปกติกลับไม
รสู กึ ถึงอาการทองพองยุบ
ตอบ ในเบื้องตนเราจะไมรูจักอาการพองยุบ โดยจะไม
เห็นความรสู กึ ในการเห็นภายนอก แตในการเห็นจริงนัน้ อาตมาวาเห็น
ในตาใน มันเห็นเหมือนเราเห็น มันจะพองแวบ ๆ อยขู า งใน คือตาใน
ทีม่ องเห็นพองยุบเรียกวาสภาวธรรม เปนสภาวธรรมทีล่ ะเอียดลึก ซึง่
ตรงนีท้ อี่ าตมาบอกวาผปู ฏิบตั บิ างคนทีป่ ฏิบตั มิ า ๑๐ กวาปแลว จึงไม
ใหผปู ฏิบตั คิ นใดคนหนึง่ เสียโอกาสไป
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ดังนัน้ ใหตา งคนตางทำและปดวาจา การเห็นจริงเรามองเห็น
ดวยสภาวะหรือมองเห็นดวยตาใน โดยความรูสึกจริงแลวไมใชเปน
เชนนัน้ แตในเบือ้ งตน เราไดความรสู กึ กอนจากนอกเขาสคู วามรสู กึ
ขางใน จากการเห็นอาการพองยุบ เห็นวาเปนอยางไร ลักษณะอาการ
อยางไร ก็ไลตามลำดับขัน้ ตอน สำหรับผทู ตี่ อ งการฝกญาณ ๑๖ ขึน้ ไป
และเห็นตามลำดับนัน้ การเห็นสภาวะขางใน ไมใชรสู กึ สภาวะ นัน่
คือการเห็น แตรสู กึ ไดหรือไม ตอบวาได เราจะรสู กึ ในเบือ้ งตนกอน
เราตองพยายามทำ ถาตัง้ ใจปฏิบตั ไิ ปเรือ่ ย ๆ เราก็สามารถปฏิบตั ไิ ด ไม
มีใครทำไมไดหรอก แมแตพระจูฬปนถก ผมู ปี ญ
 ญาทึบยังบรรลุธรรม
ได

เรือ่ ง จูฬปนถก
ผมู ปี ญ ญาทึบ

ในครัง้ พุทธกาล พระจูฬปนถก เปนพระมหาสาวกองคหนึง่
ในอสีตมิ หาสาวก เปนนองชายของมหาปนถกะ เปนชาวเมืองราชคฤห
ออกบวชในพระพุทธศาสนา ทานมีปญ
 ญาทึบมาก พีช่ ายมอบคาถา
เพียง ๑ คาถาใหทอ งตลอด ๔ เดือน ยังทองไมได เรียกวาโงขนาดหนัก
ทีเดียว โดยกลาววาเหตุที่พระจูฬปนถกมีปญ
 ญาทึบเชนนี้ เพราะกรรม
เกา คือในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสป ทาน
บวชในศาสนานั้น เปนผูมีปญญาดี แตมีภิกษุรูปหนึ่งเปนคนโงเขลา
กำลังนั่งทองปริยัติธรรมอยู พระจูฬปนถกหัวเราะเยาะภิกษุรูปนั้น
จนเกิดความละอาย จึงเลิกเรียนปริยัติธรรม เพราะวิบากกรรมนั้นจึง
ทำใหพระจูฬปนถกเปนผโู งเขลาในกาลบัดนี้
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เมือ่ เปนเชนนีพ้ ชี่ ายจึงขับไลพระจูฬปนถก ฝายพระจูฬปนถก
รูสึกเสียใจมากและคิดจะสึก พระพุทธเจาไดตรัสปลอบดวยความ
เมตตา เพราะทรงทราบดวยพระญาณโดยตลอด จึงประทานผาขาว
บริสทุ ธิใ์ หลบู คลำพรอมกับบริกรรมวา “รโชหรณํๆ” แปลวาผาเช็ดธุลี
ทานบริกรรมจนผาสีคล้ำหมอง ทำใหมองเห็นพระไตรลักษณ สุดทาย
ก็บรรลุธรรมเปนพระอรหันต
การที่พระจูฬปนถกมีอปุ นิสยั มาทางผาเปอ นธุลนี นั้ เพราะใน
อดีตชาติทา นเคยเกิดเปนพระเจาแผนดิน วันหนึง่ ทรงทำประทักษิณ
พระนคร เมือ่ พระเสโทไหลจากพระนลาต ทรงเอาผาสะอาดเช็ดพระ
เสโทนั้น ทรงไดอนิจจสัญญาวา “ผาสะอาดอยางนี้เศราหมองแลว
เพราะอาศัยสรีระนี้ สังขารทัง้ หลายไมเทีย่ งหนอ” พระบรมศาสดาทรง
ไดประทานอุปกรณอนั เหมาะสมแกอปุ นิสยั ของทาน จึงสำเร็จบรรลุ
ธรรมไดเร็ว ซึ่ง พระจูฬปนถกมีความชำนาญในอภิญญา ๖ ไดรับ
ยกยองเปนเอตทัคคะในบรรดาผฉู ลาดในเจโตวิวฏั ฏ
โยคีทมี่ าปฏิบตั ใิ นครัง้ นี้ อาตมาดูหนาตาแลวมีความรทู กุ คน
แตขออยางเดียวอยาขีเ้ กียจก็พอ
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คำถาม การมาเขากรรมฐาน ถามีหว งภาระอยแู ลว เราสละ
ทิง้ ภาระไวขา งหลัง เราจะเปนกรรมหรือไม
ตอบ จะเปนมโนกรรม คือใจหนวงเหนี่ยวแตภาระงาน
นึกถึงแตเรื่องทางบาน อยางเชนเมื่อเรานั่งกรรมฐาน จิตก็ไปนึกถึง
ที่ทำงาน บางครั้งคิดกลัววาเขามาแยงที่ แยงตำแหนง เมื่อเขามา
ปฏิบตั ติ อ งตัดละทิง้ จะตองพยายามวางหรือจัดระบบระเบียบการงาน
ใหเรียบรอยเสียกอน ใหบอกทุกคนวาระยะนีฉ้ นั จะมาทำจิตใจใหสงบ
สักหนอย สวนที่ถามวาเปนกรรมหรือไม ไมใชเปนกรรมหนักหนา
สาหัสหรอก แตใจของเราหวง มันติดอยู บางคนถามวาถาไมสบายใจ
แลวมาปฏิบัติ จะเปนบาปจริงหรือไม มันก็เปนบาปทางมโนกรรม
มากกวา
คำถาม ในขณะทีน่ งั่ สมาธิหรือเดินจงกรมมีสมาธิตลอดทุก
ยางกาว ระหวางสันจมูกกับศีรษะ จะมีความรูสึกตึงหนักเหมือนมี
ไอรอนหนักไปหมด ไมทราบวาเปนอะไร เวลาหายใจลึกๆ เมือ่ กำหนด
แลวก็ยงั หนักศีรษะขางหลังอยู
ตอบ เรากำหนดพองยุบแลวยังรสู กึ หนักศีรษะ เรากำหนด
รทู นั ทีวา รหู นอ ๆ รวู า มันหนัก รสู กึ ตึงก็กำหนดรหู นอ ๆ พอมาทีส่ นั
จมูกเลยไปทีศ่ รี ษะนัน้ แสดงวาผปู ฏิบตั คิ นนีจ้ บั อาการนีไ้ ด รอู าการรู
สภาวะ กำหนดอยางนีใ้ หรวู า มันเคลือ่ นไปไหน รวู า มันเคลือ่ นไปไหน
เรียกวาตัวสติ สักครมู นั จะหายไปเอง กำหนดไปไมผดิ หรอก กำหนด
พอใหรู ถาเราไมรู มันก็ลมื เผลอสติ มันจะขาดสติ
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คำถาม การเรียนพระอภิธรรมมีความจำเปนแกผูปฏิบัติ
หรือไม
ตอบ อาตมาอยากจะบอกวาหลวงปชู าเคยบอกพระภิกษุที่
ไปปฏิบัติวา “พวกเธอถาอยากจะไปปฏิบัติใหดี พวกเธอตองเปน
คนโงและไมตองสงสัยอะไรทั้งสิ้น ใหทำตามครูบาอาจารยบอกเทา
นั้นแลวเธอจะเขาใจเอง” หลวงปูมั่นเคยดุพระมหาหลวงตาบัววา
หลวงตาบัวนั่งกรรมฐานก็สงสัยวาจะรูจิตรูใจคนจริงหรือเปลา ตอน
นั้นหลวงตาบัวไมเชื่อ ในครั้งนั้นหลวงปูมั่นลงมาสอน หลวงปูมั่น
ก็พดู วากรรมฐานขีห้ มาอะไร อยากจะรใู จคนอืน่ ใจของตัวเองยังไม
รเู ลยวามันโงแคไหน หลวงตาบัวก็หยุดแวบดูใจตัวเองใหมาก ๆ จึง
เปนหลวงตาบัวจนทุกวันนี้
ประเด็นนี้คงไมตองอธิบายมาก ผูปฏิบัติคงเขาใจวาถาเรา
ทำได เราตองดูใจตัวเองใหมาก ๆ การดูใจคนอืน่ ก็ไมตา งกับใจของ
เราหรอก กายคนอื่นก็ไมตางกายเรา เขาปวด เราก็ปวด เขาทุกข เรา
ก็ทุกข เขาหิว เราก็หวิ เพียงแตใครจะมีสติคอยยับยัง้ ความหิว ความ
ปวด ไดมากกวากัน นัน่ คือความอดทน ถาอดทนอยางเดียวก็ไมได เขา
เรียกวาหิรโิ อตตัปปะ คือความละอายตอบาป ความเกรงกลัวเกรงใจตอ
บาป นั่นแหละตัวสำคัญ การกำหนดยืนเริ่มตั้งแตศีรษะถึงปลายเทา
หรือตัง้ แตปลายเทาถึงศีรษะ เรียกวาอนุโลมปฏิโลม จากศีรษะลงเทา
จากเทาขึน้ ศีรษะ กำหนดขึน้ ลงสลับไปมา
คำถาม ขณะนัง่ สมาธิมคี วามรสู กึ ปวดนอง และปลายเทาขวา
มาก เมื่อเพงที่เทา ทำใหความรูสึกปวดมากกวาเดิม จิตขณะที่องค
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ภาวนาพองหนอ ยุบหนอ ชัดเจนดีมาก ควรจะถือองคภาวนาหรือเพง
ทีค่ วามรสู กึ เจ็บปวด
ตอบ ใหพิจารณาดูอาการอะไรที่ชัดเจนกวากัน ระหวาง
พองหนอ ยุบหนอ หรือความปวด ดูวา อะไรมันเดนชัดกวากัน สภาวะ
อาการใดเดนชัด ก็ยดึ เอาอาการนัน้ อยางเดียว กำหนดใหเปนอารมณ
คำถาม การนอนทำสมาธิกอนนอนอยูเสมอ จนจิตใจเบา
สบายเคลิม้ หลับ และไดยนิ เสียงตัวเองนอนกรนอยู จนสะดงุ รสู กึ ตัว
สังเกตวาตัวเองนอนกรนอยูหลายครั้ง เราสามารถใชสมาธิแกการ
นอนกรนไดหรือไม
ตอบ การแกการนอนกรนคือนอนตะแคง การนอนกรน
เปนปญหาในระบบลมหายใจ หรือการหลับใหลจนฝนจับจุดอะไรไม
ได บางทีนึกวาผีอำ ในหลักความจริงแลวเปนระบบธาตุอากาศที่ไม
สมดุลกัน วิธแี กโดยการนอนตะแคง ถาฝกนอนสมาธิเสมอ เราจะรวู า
เรานอนหลับไปในเวลาไหน ถาภาวนาพุทโธ เราจะรวู า ตัวเองหลับใน
ชวงพุทหรือโธ หรือภาวนาพองยุบ ก็จะรวู า หลับในชวงทองพองหรือ
ทองยุบ หรือตืน่ ขึน้ มาตามเวลาทีต่ อ งการ หากเราตองการตืน่ เวลาตี ๓
ตรง นาฬิกาจิตก็จะปลุกเวลานัน้ ถาลองทดสอบแลวตรงก็แสดงวาเรา
ปฏิบตั ใิ ชไดแลว
คำถาม ถาเรามีเวลาปฏิบตั ทิ บี่ า น ๑ ชัว่ โมง ควรแบงเวลาสวด
มนตกนี่ าที และปฏิบตั กิ นี่ าที

FreedomMind14x18.5cm.pmd

170

14/12/2552, 15:43

171

อิสระแหงจิต

ตอบ การสวดมนตโดยปกติจะสวดครั้งละประมาณครึ่ง
ชั่วโมง แตก็ขึ้นอยูกับตัวเรา โดยทั่วไปมักจะสวดมนตกอนทำสมาธิ
เมือ่ ทำสมาธิเสร็จก็แผเมตตา ขึน้ อยกู บั เวลาปฏิบตั ขิ องเรา การทำทีบ่ า น
เราก็ไมตองหวงเรื่องกฎกติกา อยากสวดมนตกี่นาทีก็สวดไป เรา
สามารถบริหารเวลาของตัวเองไดทงั้ นัน้
คำถาม เวลานัง่ สมาธิแลวรสู กึ งวง เวลาเดินจงกรมก็รสู กึ งวง
มีวธิ แี กไขอยางไร
ตอบ ผูปฏิบัติลองนั่งสมาธิหันหนาเขาหาเสา อาการเชน
นัน้ เราเรียกวาวาถีนมิทธะเขาครอบงำตลอดเวลา ถามันงวงจริง ๆ ให
สังเกตมันงวงชวงเชาหรือชวงบาย ถาชวงบายอาหารกำลังยอยสลาย
ธาตุไฟเผาผลาญมาก อาจทำใหงวงมากก็ได เมื่อเวลาเรามาเจอหอง
แอร มันก็นงั่ สบายแลวหลับงาย วิธแี กโดยนัง่ หันหนาเขาหาเสาหรือ
ฝาผนัง ไมเชนนัน้ ก็ยนื กำหนดภาวนา

เรือ่ ง สามเณรผหู ยัง่ รู

อาตมาเคยบวชสามเณรรูปหนึ่งเปนสุดยอดของสามเณร
จริง ๆ ใครจะดุวา อยางไรก็เฉย พรรคพวกจะตีหรือดึงเนือ้ หนังก็เฉย
จับไปนั่งตรงไหน สามเณรจะนั่งตรงนั้นทั้งวันทั้งคืน เขาไมรูเรื่อง
อะไร แตเขาก็รทู กุ อยาง เขาใหทำอะไรก็ไมทำ การทีก่ ลาววาไมรเู รือ่ ง
แตพดู ทุกเรือ่ ง คือรทู กุ เรือ่ งวาขณะทีเ่ ห็นเครือ่ งบินบิน เขาบอกวาเครือ่ ง
นี้เปนสายการบินอะไร เขาสามารถบอกไดหมด เขามีญาณพิเศษ
อาตมาถามเขาวารไู ดอยางไร ก็ทดสอบ ๓-๔ ครัง้ ปรากฏวาตอบถูก
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ทุกครัง้
ถาสัง่ ใหทำอะไร เขาก็ไมใสใจใครหรอก เปนประเภทคนดิบ
หากใครใหไปซายก็ไปขวา หากบอกใหเดินตรงก็ถอยหลัง เหมือนกับ
แมวเวลาจะถูกทำโทษก็มานอนซุกแลวก็นิ่ง หากใครสั่งไมใหลุกไป
ไหน เขาก็ไมไป ถาไมไปเรียกก็ไมยอมลุก ใครมีลกู อยางนีส้ บายใจได
ถึงบอกวาเครื่องบินบินผานทุกครั้งก็บอกไดหมดวาสายการบินนี้
จะไปประเทศอะไรบาง อาตมาตรวจสอบก็ตรงทุกครัง้ คนพิเศษเชน
นี้ คนลานคนจะมีสกั ๑ คน ทดสอบใหตอบปญหาโดยไมดหู นังสือ
เขียนหนังสือไมได แตใหพดู ก็สามารถตอบปญหาไดหมด ทำใหนกึ
ถึงพระจูฬปนถก ลักษณะใกลเคียงกันทีเดียว
คำถาม เพราะเหตุใดเราถึงตองสมาทานศีลทั้งเชาทั้งเย็น
ทุกวัน
ตอบ การสมาทานศีลทัง้ เชาและเย็น อาตมามงุ เนนใหหนักใน
เรือ่ งความบริสทุ ธิ์ ตัง้ แตศลี ขอที่ ๑ปาณาติปาตาการเวนจากการฆาสัตว
ศีลขอ ๒ อะทินนาทานา เวนจากการขโมยสิง่ ของผอู นื่ จนศีลขอ ๓
อะพรัหมะจริยา คือการประพฤติแหงพรหมจรรยสงู สุด พรหมจรรย
ในทีน่ รี้ วมถึงไมตดิ เครือ่ งประดับประดา ซึง่ เปนการเสพเหมือนกัน แต
วาเขาเปลื้องออกได ศีลขอ ๔ มุสาวาทา คือเวนจากการพูดเท็จ พูด
โกหก ในทีนเี้ วนจากการพูดคือปดวาจา ขอสุราเมรัยมันอยใู นศีล ขอ
๕ สวนขอ ๖ วิกาละโภชะนา คืออาหารหลังจากเทีย่ งเราไมทานผาน
ลำคอลงไป ยกเวนเฉพาะน้ำปานะที่ดื่มได แลวก็การรองรำ ขับรอง
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ดนตรี เครือ่ งทรงใส มีดอกไมของหอม ขอที่ ๗ โดยนัยยะนี้นจั จะคี
ตะ คือเวนจากการดีดสีตเี ปารองรำทำเพลง มาลาคันธะวิเล ดอกไมนี้
หมายถึงไมมกี ารประดับประดาเครือ่ งทรงตาง ๆ ดอกไม เครือ่ งหอม
ผัดทา ซึง่ ตองเอาหนังแทมาดูกนั ไมใหหลงในมายาตรงนี้ ขอ ๘ คือ
อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา คือ เวนจากการนัง่ หรือนอนทีส่ งู ซึง่
ไดพูดขอนี้ไปแลว การปฏิบัติที่ดีนั้นตองใหสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกาย
วาจา ใจ ใหบริสทุ ธิ์ การปฏิบตั จิ งึ จะไมมอี ปุ สรรคมาก เพือ่ การบรรลุ
ธรรม คือ มีศลี สมาธิ ปญญา เปนกำลัง ตัดกิเลส ตัณหา อุปาทาน จึง
ใหสมาทานทัง้ เชาและเย็น

สมาทานศีลทำใหใจเราบริสุทธิ์

การทีใ่ หสมาทานบอย ๆ เปนการเตือนสติตวั เองวาเรามีศลี เรา
ทำความบริสทุ ธิใ์ หมากขึน้ ๆ การทีผ่ จู ะบรรลุธรรมก็ตอ งอาศัยศีลเปน
ตัวหลักทีจ่ ะไดธรรม เราจะเห็นธรรมอยางงายและไว ก็คอื ตัวบริสทุ ธิ์
ความบริสทุ ธิเ์ กิดขึน้ ทีต่ วั เรา การทีอ่ าตมาใหสมาทานศีลนี้ จริง ๆ แลว
ในอดีตสมัยพุทธกาล จะสมาทานศีลตัง้ แตเชามืด เชา สาย บาย เย็น
ตลอด นัน่ ถือปฏิบตั จิ ริง แตอาจจะเปนเรือ่ งแปลกใหม สำหรับโยคีที่
ยังไมเคยในการปฏิบัติแบบอุกฤษฏ เมื่อปฏิบัติอุกฤษฏแลว ตอมา
ก็สมาทานหรืออธิษฐานจิต อาตมาจะดูวา อารมณทปี่ ฏิบตั ิ ดูสภาวะการ
เดินจงกรมและนัง่ สมาธิภาวนา สามารถปฏิบตั ไิ ดหรือไม หากไดแลว
ก็จะไดสมาทานอธิษฐานจิต บางทีกใ็ หอธิษฐานใหธรรมะทีย่ งั ไมได
เกิดขึ้นก็ใหเกิดขึ้น ธรรมะที่เกิดขึ้นแลวยังไมแจมแจงก็ใหแจมแจง
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จะพิจารณาดูทคี่ วามพรอมของผปู ฏิบตั ิ ความพรอมทีเ่ กิดขึน้ จากสมาธิ
ภาวนา ไมใชความพรอมจากการบอกเลา นัน่ คือการสมาทานศีล จึง
เปนสิ่งที่สำคัญที่เมืองไทยไดไปเอาจากสำนักใหญที่พมา ซึ่งเราไป
ฝกฝนกันมาจากพระมหาสีสยาดอ ในสมัยสมเด็จพระพุฒาจารย พระ
เถระที่วัดมหาธาตุ ตอมาเจาคุณโชดกไปศึกษาก็สมาทานศีลตลอด
รวมทัง้ ฆราวาส อุบาสก อุบาสิกา ก็สมาทานศีลตลอดเชนกัน
ครั้งที่อาตมาไปปฏิบัติที่ประเทศพมา พอถึงเวลาตี ๓ ตาง
คนตางเดินมาจากภูเขา เดินมารวมกลมุ กันทีศ่ าลา ศาลามีขนาดเทากับ
ในที่นี้ สุดทายสามารถจุคนไดจำนวนเปนพัน ตางคนตางเดิน ตาง
คนตางนัง่ แตคนทีไ่ ปปฏิบตั ติ รงนัน้ ตองมีพนื้ ฐานดี บางคนทำไมได
ก็กลับบาน คนไทยไปตกมาตายตรงนัน้ เยอะ เพราะเกงอยใู นเมืองไทย
พอไปทีโ่ นนก็ทำไมได จึงตองกลับไป เพราะระบบระเบียบของทีน่ นั้
เขมงวดมากในการสอบอารมณ
แตถามอาตมาวาเขมงวดมากไหม อาตมาวามันก็เปนการ
ปฏิบัติธรรมดานี้เอง อยางที่อาตมาไมพูดถึงเครื่องประดับเพราะเปน
เรือ่ งพืน้ ๆ เปนเรือ่ งธรรมดา โดยทัว่ ไปทุกคนตองรตู วั ดวยธรรมชาติ
ดวยจิตสำนึกของนักบวช คำวาบวชอยางพระไมเห็นมีนาฬิกา ไมมี
สรอยคอมาติดคอ ไมมีพัดยศมาติดคอ เพราะรูดวยนัยยะของตนเอง
การสมาทานศีลเปนการสรางใจใหมคี วามบริสทุ ธิม์ ากขึน้ ๆ
สีลํ โลเก อนุตตฺ รํ, สีเลน สุคตึ ยนฺต,ิ สีเลน โภคสมฺปทา, สีเลน
นิพพฺตึ ยนฺต,ิ ตสฺมา สีลวํ โิ ส ทเย
ศีลเปนเยี่ยมในโลก ศีลทำใหเราเขาถึงสุคติ ศีลกอใหเกิด
โภคทรัพย และศีลนำเราไปสนู พิ พาน ฉะนัน้ เราจึงควรรักษาศีลไวใหดี
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ลิม้ รสหวงแหงนิพพานในขณะทีม่ ชี วี ติ

เราไดลิ้มรสหวงแหงนิพพาน นับวาเปนประโยชนสุข ซึ่ง
ความสุขทีไ่ มใชเนือ้ แท ก็ยงั สุขขณะนี้ ถาสุขทีเ่ ปนเนือ้ แทจะสุขขนาด
ไหน เขาเรียกวา รสนัน้ ดีทสี่ ดุ เปนอมตะรสคือนิพพาน เราสัมผัสอยู
ทุกขณะทีม่ ชี วี ติ อยไู ดหรือไม เรานิพพานไดในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู คือการ
ประพฤติปฏิบตั ิ คนควาดูจติ ใจ ทำใหจติ ใจใสสะอาดบริสทุ ธิ์ สงบเย็น
นั่นคืออยูในหวงแหงนิพพาน นิพพานโดยวิสุทธิ ชวงหนึ่งหวงหนึ่ง
เนกขัมมะจะมีอยใู นชวงระยะหนึง่ ชวงระยะนิพพาน ๑ ชัว่ โมง ๑ นาที
๑ วินาที ก็มตี ามลำดับ คำวานิพพานของคนอินเดีย คือเย็นลง เปนภาษา
ชาวบาน ยกตัวอยางกำลังตัง้ หมอขาว หมอขาวเย็นลงเรียกวานิพพาน
แลวกินได นัน่ คือนิพพานในภาษาอินเดีย ถาภาษาของเราหมายถึงใจ
เย็น ๆ หรือปลงแลว คำวาปลงหมายถึงมันหมดแลว ภาษาของเราคำวา
ปลงหมายถึงวางแลว เบาแลว ทุกอยางโลงใจเลย นิพพานทีก่ ลาวเปน
นิพพานแงภาษา แตนพิ พานแหงธรรม คือจิตเขาสสู ภาวะแหงกระแส
นิพพานแหงภาวะนิพพาน สอุปาทิเสสนิพพาน นิพพานทีม่ รี า งกายอยู
มีขันธ ๕ อยู แตกิเลสดับ พระพุทธเจาเมื่ออายุ ๓๕ พรรษา ทรง
ทำหนาทีค่ วามเปนพุทธ ทำหนาทีส่ ง เคราะหชาวโลก ชวงตัง้ แต ๓๕
พรรษาขึน้ ไป ทำงานจนอายุ ๘๐ พรรษาทำงานรวมเปน ๔๕ พรรษา
เมื่อพระองคทานดับขันธปรินิพพาน คือสังขารดับ คือขันธ ๕ ดับ
นิพพานดับ นีค่ อื ถาเราเขาใจระดับของนิพพาน เราจะเขาใจและยิม้ ได
วาเราเขาใกลพระนิพพาน เปนวิธที หี่ นีนรก ไมตกนรก ถาทำบอย ๆ
ทำไดแลว เราก็ไมตกนรก
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นีค่ อื เหตุผลทีส่ มาทานศีลบอย ๆ ถือวาเปนฐานแรกทีจ่ ะนำ
สพู ระนิพพาน นำสคู วามสำเร็จทุกเมือ่ เราทำมาก ๆ อานิสงสหรือพลัง
จะเกิดขึน้ เมือ่ รางกายทุกอยางบริสทุ ธิ์ จิตทองเทีย่ วไปในความบริสทุ ธิ์
ตลอดเปน วิสทุ ธิ คือความบริสทุ ธิ์ ความหมดจด จนบรรลุจดุ หมายคือ
พระนิพพาน มี ๗ ชัน้ คือ ๑)สีลวิสทุ ธิ ๒)จิตตวิสทุ ธิ ๓)ทิฏฐิวสิ ทุ ธิ
๔)กังขาวิตรณวิสทุ ธิ ๕)มัคคามัคคญาณทัสสนวิสทุ ธิ ๖)ปฏิปทาญาณ
ทัสสนวิสทุ ธิ ๗)ญาณทัสสนวิสทุ ธิ อาตมาจะไมพดู ถึงในรายละเอียด
ลึกลงไป จะแสดงธรรมใหฟง ในคราวตอไป บางคนอยากรเู รือ่ งนรก
สวรรค มันไมยาก เพราะมีครูบาอาจารยสอนไวหมด ในสมัยพุทธกาล
ก็สอนไว เชนในพระมาลัยสูตรสอนไวชดั เจน เรือ่ งลงไปอยนู รก นรก
ขุมไหน เปนอยางไร สวรรคเห็นอยางไรมีหมด เพียงแตเราไมเอาสิง่
ทีไ่ กลตัว เอาสิง่ ปจจุบนั เปนสิง่ สำคัญคือการปฏิบตั นิ นั้ เอง

“เรานิพพานไดในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู คือการ
ประพฤติปฏิบัติ คนควาดูจิตใจ ทำใหจิตใจใส
สะอาดบริสทุ ธิ์ สงบเย็น นัน่ คืออยใู นหวงแหง
นิพพาน นิพพานโดยวิสทุ ธิ ชวงหนึง่ หวงหนึง่ ”
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บทสงทาย
วิปสสนากรรมฐาน
คือ การทำงานในฐานตางๆ งานในทีน่ คี้ อื
การทำงานของจิต เพือ่ ความสงบของจิต
เรียกวาสมาธิ สมาธิคอื การตัง้ ใจมัน่
กรรมฐานคืออะไร
กรรมฐานคือการทำงานของจิต
ทำกรรมฐานทำไม
ทำเพือ่ ใหจติ สงบในฐานทีก่ าย
ฐานทีเ่ วทนา ฐานทีจ่ ติ และฐานทีธ่ รรม
ทำกรรมฐานเพือ่ อะไร เพือ่ ใหจติ สงบ
ทำกรรมฐานโดยวิธใี ด ทำกรรมฐานโดยวิธสี ติปฏ ฐาน ๔
ทำกรรมฐานแลวไดอะไร ไดสติ ไดสมาธิ ไดรจู ติ ของตัวเองมากขึน้
วิปส สนา
ความเห็นแจงคือเห็นตรงตอความเปนจริง
ของสภาวธรรม
วิปส สนากรรมฐาน
อุบายหรือวิธที ที่ ำใหเกิดการเห็นแจง
กรรมฐาน

วิธที ำกรรมฐานงาย ๆ คือเราจะนัง่ ทีไ่ หนหรือเวลาใดก็ได เมือ่
มีจติ ใจพรอมทีจ่ ะทำ พรอมทีจ่ ะนัง่ เพียงแตตอ งทำใจใหวา ง ไมมคี วาม
วิตกกังวลอยใู นใจ การทำสมาธิกจ็ ะงายขึน้ โดยตองทำใจใหสงบและ
มีสติอยเู สมอ ไมตอ งกำหนดภาวนาอะไร เพียงแตนงั่ นิง่ ๆสักประมาณ
๕ หรือ ๑๐ นาที ไมวา จะปฏิบตั แิ บบไหนก็สามารถทำได แตสำหรับ
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ผเู ริม่ ปฏิบตั ใิ หม ๆ ใหนงั่ นิง่ ๆและใหมสี ติรตู วั ทัว่ พรอมวากำลังนัง่ อยู
โดยไมตอ งคิดอะไร เพียงแตทำใจใหสงบเทานัน้ ก็พอ
สำหรับผปู ฏิบตั ทิ จี่ ะฝกกรรมฐานใหเกิดประโยชนจากการนัง่
กรรมฐานจริง ๆ นัน้ ตองเลือกเอาเองวาทานจะทำแบบไหน เพียง
แตทำความเขาใจใหดี ใหถกู ตองเสียกอนจะลงมือปฏิบตั ิ ไมวา ทาน
จะภาวนาแบบใดในเบือ้ งตน เพราะคำภาวนาเปรียบเหมือนเชือกทีผ่ กู
จิตไวไมใหหลุดออกนอกเสนทางในการฝกขัน้ เบือ้ งตนเทานัน้ แตเมือ่
เขาใจทำไดดีแลวหรือมีสมาธิดีและจิตสงบมากขึ้น มีสติแกกลามาก
ขึน้ ซึง่ หากผปู ฏิบตั ทิ า นใดมีสติแกกลาจริง ๆ ไมหลงในมายาแหงจิต
แลวก็ไมตอ งมีคำภาวนา เพียงแตใหมสี ติรใู หเทาทันอารมณปจ จุบนั
เทานัน้ ก็เพียงพอ
แตผเู ริม่ ตนปฏิบตั ใิ หมๆ จะตองมีคำกำกับคือมีคำภาวนาเสีย
กอน เปนตัวกำกับจิตใหนงิ่ สักระยะหนึง่ เพราะพืน้ ฐานเบือ้ งตนเปน
สิง่ จำเปนในการปฏิบตั ิ เหมือนกับคนฝกหัดขับรถใหม ๆ ก็ตอ งอาศัย
ครูผฝู ก คอยบอก คอยเตือน เมือ่ ฝกไดดแี ลว ครูผฝู ก ก็จะไมนงั่ อยดู ว ย
และไมตอ งตัดสินใจใหอกี คนทีฝ่ ก เปนแลวจะตองตัดสินใจเอาเองวา
จะขับรถแบบไหนขึน้ อยกู บั เทคนิคของคนขับแตละคนวาจะแกปญ
 หา
หรือขับแบบไหนดี เมือ่ เราขับบอยๆ ความชำนาญก็เกิดขึน้ เมือ่ ความ
ชำนาญมีมากขึน้ ก็จะทำใหเกิดปญญาหรือเกิดเทคนิคเฉพาะตัวในการ
ขับรถ
การทำกรรมฐานก็ เ ช น เดี ย วกั น ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการ
ทำกรรมฐานก็มมี ากขึน้ เปนลำดับในขณะทีท่ ำ เชน เมือ่ จิตเปนสมาธิ
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ดี จะทำใหเกิดการหลั่งสารเอนโดรฟน (endorphin) จากตอมใต
สมองออกมา ทำใหลดอาการเมือ่ ยลา อารมณดี จิตใจสบายไมเครียด
ทำใหจิตใจสงบเยือกเย็น ลดอาการปวดศีรษะ และทำใหสมองเกิด
ความจำดีและสามารถจำไดแมนยำขึน้ นอกจากนีแ้ ลวยังทำใหมคี วาม
อดทนสูง ไมเห็นแกตัว คำวาไมเห็นแกตัวในที่นี้คือ การทำการงาน
อะไรสักอยาง โดยไมหวังวาจะใหคนอืน่ มายกยองตัวเองวาดีหรือเกง
แตถามีความคิดอยางนี้แฝงอยูอารมณ แสดงวาการทำสมาธิหรือการ
กำหนดกรรมฐานยังไมถกู ตองเทาทีค่ วร เพราะสมาธิทเี่ ปนความสงบ
จะไมมคี วามคิดใด ๆ ติดคางอยเู ลย ความสงบระดับนีเ้ รียกวาความ
สงบแบบสมถะ แตถา มีสมาธิลกึ ลงไปมากๆ ก็เรียกวา ฌาน คือ จิตที่
สงบแนบแนนไมหวั่นไหวตออารมณภายในหรืออารมณภายนอกที่
เขามากระทบ

อำนาจจิตทีส่ งบเยือกเย็น

จิตทีส่ งบเยือกเย็น เมือ่ อารมณสงบเชนนีเ้ กิดบอยๆ ก็จะเกิด
ความเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม จากอารมณรอนหรืออารมณราย
ก็จะกลายเปนอารมณสงบเยือกเย็น มีมารยาทดี มีความเกรงอกเกรง
ใจผอู นื่ มีสติมากขึน้ เขาใจผอู นื่ มากขึน้ ทำใหเกิดความสงบเย็นเปน
สุข ซึง่ มีหลายคนทีป่ ฏิบตั แิ ลวทำใหโรคบางชนิด เชน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคความดันโลหิตต่ำ โรคหัวใจ โรคซึมเศรา ตลอดทัง้
โรคปวดศีรษะทีเ่ รียกวา โรคไมเกรน ก็สามารถหายจากโรคนัน้ ได แต
ไมใชวตั ถุประสงคหลักทีต่ อ งการ
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สำหรับผทู มี่ คี วามคิดฟงุ ซานมาก ก็ตอ งหาอุบายทีจ่ ะทำใหจติ
สงบ โดยการเอาจิตไปกำหนดอยทู จี่ ดุ ใดจุดหนึง่ กอน เชน เอาจิตไป
จดจอทีพ่ ระพักตรของพระพุทธรูป (หนาพระพุทธรูป) เรียกวา พุทธา
นุสติ หรือ จะมองใบไมสเี ขียวก็ได หรือ จะนึกใหเห็นใบหนาของ
คุณพอคุณแมกไ็ ด เพือ่ เปนอุบายทำใหใจสงบ
สวนทานทีจ่ ะปฏิบตั เิ พือ่ วัตถุประสงคใหเกิดสติปญ
 ญาทีเ่ รียก
วา วิปส สนาปญญา หรือ วิปสสนามยปญญา ปญญาอันเกิดจากการ
ปฏิบตั ิ หรือ ภาวนามยปญญา เปนปญญาทีเ่ กิดจากการภาวนา เปนการ
ปฏิบตั ขิ นั้ สูงสุด สามารถทำใหเขาสมู รรคผลนิพานได การทำบุญอัน
สูงสุดคือการทำใจใหสงบใหเกิดปญญาละสังโยชน ๑๐ ได โดยตัด
ขาดจากการเปนปุถชุ น เพราะการทำจิตใหสะอาดบริสทุ ธิข์ าวรอบอยู
ตลอดเวลานัน้ เปนภาวะแหงนิพพาน พลังงานของจิตมีอานุภาพมาก
ทีจ่ ะตอสกู บั กิเลสตัณหาอุปาทานได
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การพัฒนาจิต
การพัฒนาจิตนำไปสคู วามสงบสุข พนจากความทุกขทไี่ มยดึ
มั่นถือมั่น คือ การพัฒนาจิตไมใหไปยึดถือในรูปนามขันธ ๕ ของ
ร า งกายภายนอกและภายใน เมื่ อ พั ฒ นาได ดี ขึ้ น เป น ลำดั บ แล ว
ก็สามารถแกไขปญหาของชีวติ ได เพราะมนุษยมหี นาทีด่ แู ลกาย ดูแล
จิตเทานัน้ จิตมี ๒ อยาง คือ
๑. กิจการงาน คือ กิจการงานทีเ่ รารับผิดชอบหรือกิจวัตรใน
สังคมนัน้ ๆ ทีเ่ ราเขาไปเกีย่ วของ เชน กิจการงานในฐานะความเปน
พอแม กิจการงานในฐานะความเปนครูบาอาจารย กิจการงานใน
ฐานะความเปนเจานายหรือหัวหนา กิจการงานตางๆ ทีเ่ ราเขาไปเกีย่ ว
ของ และกิจการงานทีม่ าเกีย่ วของกับเรา เมือ่ รวู า เราจะทำกิจการงาน
อะไรอยางถูกตอง ไมมคี วามเห็นแกตวั มาก ไมโลภมาก ก็จะสามารถ
แกไขปญหานัน้ ได ดวยการใชสติปญ
 ญา ไมใชอารมณแกปญ
 หา การ
รับผิดชอบกิจการงานนัน้ ๆ ก็จะบรรลุเปาหมายไดอยางลุลว งไปดวยดี
มีความพอใจทัง้ สองฝาย ความสงบเย็นจึงเกิดขึน้ ตามมา
๒. จิต หรือ จิตวิญญาณ จิตทีต่ อ งรับผิดชอบตัง้ แตเกิดจนตาย
ในทุกทีท่ กุ สถาน ไมวา ทีล่ บั หรือทีแ่ จง ทีม่ ดื หรือทีส่ วาง จิตนัน้ ก็รอู ยู
ทีจ่ ติ ใตสำนึกของคนนัน้ ๆวามีมากนอยเพียงใดตอจิตวิญญาณทีจ่ ะรับ
ผิดชอบ ก็อยทู วี่ ธิ กี ารพัฒนาของคน ถาเรามีวธิ กี ารฝกหรือพัฒนาทีด่ กี ็
ยอมเกิดผลดีเร็วขึ้น โดยไมเสียเวลามากนัก พระพุทธเจาทรงเอา
ภูมปิ ญ
 ญาแบบธรรมชาติทมี่ ชี อื่ วา สติปฏ ฐานสูตร หรือ สติปฏ ฐานสี่
มาเปนแนวทางในการพัฒนาจิตดวยพระองคเอง และทรงนำมาพัฒนา
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จิตของเหลาสาวกของพระองค จนสามารถประสบผลสำเร็จเปน
จำนวนมาก เชน นางวิสาขามหาอุบาสิกา หมอชีวกโกมารภัจจ และ
ผูคนอีกมากมายที่ไดรับการพัฒนา โดยใชหลักสติปฏฐาน ๔ เปน
เครื่องมือในการฝกปฏิบัติ จนสามารถทำใหผูปฏิบัติตาม ประสบ
ผลสำเร็จไดเปนอยางดี และทำใหจติ หลุดพนจากความทุกขทงั้ ปวงได
อยางสิน้ เชิง
วิปสสนากรรมฐานนี้จึงเปนวิชาหนีนรก เปนวิชาที่ไมมีการ
สอนในมหาวิทยาลัยใดในโลกนี้ ยกเวนมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา เปน
วิชาที่ทุกคนสามารถลงมือปฏิบัติไดดวยตนเอง หากผูใดไมอยาก
ตกนรก ก็ใหเรงปฏิบัติใหไดเร็ว ๆ นอกจากจะไมตกนรกแลว ยัง
นำทางทานไปสคู วามสุขทีแ่ ทจริง สุขจากจิตหลุดพนจากความทุกขทงั้
ปวง นัน่ คือความสุขจากจิตอิสระนัน่ เอง
วีรนนฺโทภิกขุ
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ภาคผนวก
ประวัตพ
ิ ระธรรมธรวีระนนท วีรนนฺโท
พระธรรมธรวีระนนท วีระนนฺโท เกิดเมือ่ วันอาทิตยที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๐๕ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ที่บานเลขที่ ๒๙ หมู ๖ ตำบลเมืองบัว อำเภอ
เกษตรวิสยั จังหวัดรอยเอ็ด

การศึกษา

- จบชัน้ มัธยมศึกษาปที่ ๕ (ม.ศ.๕) ทีโ่ รงเรียนจันทรุเบกษานุสรณ
อำเภอเกษตรวิสยั จังหวัดรอยเอ็ด
- จบปริญญาตรีศลิ ปศาสตรบณ
ั ฑิต สาขาศาสนศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
- จบปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อุปสมบท

ศึกษาพระธรรมวินัยและวิปสสนากรรมฐาน
อุปสมบทประมาณป ๒๕๒๕ จนถึงปจจุบัน (ปพ.ศ ๒๕๕๐) ๒๖
พรรษา เปนลูกศิษยหลวงปพู มิ พา โกวิโท ซึง่ หลวงปพู มิ พา เปนลูกศิษยหลวง
ปูฝน อาจาโร และพระธรรมธรวีระนนท วีรนนฺโท ไดปฏิบัติธรรมโดยการ
จาริกธุดงคอยใู นปาเปนเวลา ๑๑ ป
ตอมาไดรับนิมนตจากพระครูไพบูลยสมุทรสาร เจาอาวาสวัดศิลป
วิเศษศรัทธารามใหมาชวยสอนกรรมฐานทีว่ ดั นี้ โดยพระครูไพบูลยสมุทรสาร
เปนลูกศิษยหลวงปศู ขุ วัดปากคลองมะขามเฒา ขณะนัน้ พระครูไพบูลยสมุทรสาร
อายุได ๘๗ พรรษา และเปนพระอาจารยรูปหนึ่งที่ พระพิมลธรรม(สมเด็จ
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พระพุฒาจารย) วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ ใหความเคารพเปนอยางมากในขอวัตร
การปฏิบัติของทาน และนอกจากนี้ทานยังเปนพระอภิธรรมมหาบัณฑิตในยุค
นั้นดวย
พระธรรมธรวีระนนทไดเปนลูกศิษยของพระครูไพบูลยสมุทรสาร
ในดานการปฏิบตั แิ ละศึกษาพระอภิธรรมอยางเครงครัด พระครูไพบูลยสมุทร
สารจึงพาไปฝากเปนลูกศิษยของพระสมเด็จพระพิมลธรรม และไดศึกษา
ปฏิบตั สิ ติปฏ ฐาน ๔ วิธกี ำหนดพองหนอ ยุบหนอ จากสมเด็จพระพิมลธรรม
หลังจากนัน้ ไดไปศึกษาการปฏิบตั ธิ รรมกับพระมหาสีสยาดอ (โสภณ
มหาเถระ) อดีตพระอาจารยใหญฝา ยวิปส สนาแหงประเทศพมา การเดินทาง
ไปประเทศพมาในครั้งนั้นไดเดินธุดงคทั้งไปและกลับ โดยไดศึกษาปฏิบัติที่
ประเทศพมาเปนเวลา ๑ ป เมือ่ กลับมาประเทศไทยก็เขาศึกษาปฏิบตั ธิ รรมกับ
พระราชเวที (มหาโชติดก เถระ) ทีว่ หิ ารหลวงวัดมหาธาตุฯ เปนเวลา ๓ เดือน
และในเวลาตอมาไดรบั การแนะนำใหชว ยเหลือในการสอนกรรมฐานในสถาน
ที่ตางๆจนถึงปจจุบันนี้

ผลงาน

งานดานสาธารณประโยชนและงานดานเผยแผพระพุทธศาสนา
- อดีตเจาอาวาสวัดปทุมคงคา อำเภอเกษตรวิสยั จังหวัดรอยเอ็ด
- อดีตรักษาการตำแหนงเจาอาวาสวัดธาตุ อำเภอเกษตรวิสยั
จังหวัดรอยเอ็ด
- รองประธานศูนย ครว.ประจำอำเภอเกษตรวิสยั จังหวัดรอยเอ็ด
- พระวิทยากรอบรมนักโทษประจำจังหวัดสมุดสงครามในป
พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๐
- พระวิทยากรอบรมคายพุทธบุตร
- พระวิทยากรในโครงการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
ที่ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย
- พระวิทยากรโครงการโรงเรียนสีขาวประจำศูนยวปิ ส สนาเคลือ่ นที่
แหงประเทศไทยวัดสุวรรณประสิทธิ์ บางกะป กรุงเทพฯ
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- พระวิทยากรอบรมพระวิปสสนาจารยประจำศูนยวิปสสนา
เคลือ่ นทีแ่ หงประเทศไทยเมือ่ ป พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๔๐
- พระวิทยากรไดรบั นิมนตใหไปสอนทีป่ ระเทศสเปน เปนพระรูปแรก
ในประเทศไทยเปนเวลา ๕ เดือน ทัง้ ภาคปริยตั แิ ละภาคปฏิบตั ิ
ฯลฯ
-

เจาอาวาสวัดปาเจริญราชธรรมาราม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ประธานมูลนิธิวิมลธรรม
พระวิทยากรอบรมพระนวกะประจำอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
พระวิทยากรอบรมนักศึกษาทันตแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
พระวิทยากรอบรมนักศึกษาคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาจุฬาลงกรณ
พระวิทยากรอบรมโครงการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
ของยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย
พระวิทยากรอบรมการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานใหแกนักเรียน
นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ในเขตตางจังหวัด
พระวิทยากรอบรมการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานใหแกหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนตามที่ไดรับนิมนตมา
พระวิปสสนาจารยใหแกพุทธบริษัทที่มาปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานที่วัดตลอดทั้งป

งานดานหนังสือ
-
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โลกลี้ลับในเมืองมนุษย
ธุดงคขามแดน
วิปส สนาชีวติ
ธรรมทวนกระแส
พุทธทำนาย ๑๖ ประการ
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โครงการพิมพหนังสือธรรมะ

หลักการและเหตุผล

จากการทีม่ ผี ปู ฏิบตั ธิ รรมทัง้ ชาวไทยและชาวตางประเทศสนใจเขามา
ปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานทีว่ ดั ปาเจริญราชธรรมาราม อยางตอเนือ่ งตลอดทัง้ ป
ซึง่ ผปู ฏิบตั ธิ รรมสวนใหญมกั จะมีคำถามวาวัดนีส้ อนการปฏิบตั ธิ รรมแบบไหน
พระธรรมธรวีระนนท วีรนนฺโท (เจาอาวาส) สอนใหกำหนดภาวนาแบบพุทโธ
หรือ กำหนดภาวนาพองหนอ ยุบหนอ เพราะตางคนตางก็แสวงหาแนวทาง
ปฏิบัติที่ตรงกับจริตของตน
ฉะนัน้ จึงมักจะขอหนังสือธรรมะทีท่ างวัดไดพมิ พเผยแพรเพือ่ ดูแนวทาง
การปฏิบตั ิ โครงการการพิมพหนังสือธรรมะของวัดปาเจริญราชธรรมารามนี้ จึง
จัดขึน้ เพือ่ รวบรวมพระธรรมเทศนา และผลงานทีพ่ ระอาจารยฯไดเขียนไว มีทงั้
หลักการปฏิบตั ธิ รรมและสัง่ สอนธรรม ตลอดจนประสบการณในการเดินธุดงค
มาเปนเวลา ๑๑ ป เพือ่ จัดพิมพเผยแผเปนธรรมทาน หรือเปนธรรมบรรณาการ
สำหรับพุทธบริษัทที่เขามาทำบุญสรางกุศลที่วัดหรือเขามาปฏิบัติธรรมที่วัด
อนึง่ หนังสือบางชุดของทางวัด เชน ชุดทางสวางของชีวติ ไดจดั พิมพ
จำหนายเพื่อนำรายไดทั้งหมดซื้อที่ดินถวายวัด และสวนหนึ่งสำหรับเปนกอง
ทุนสำหรับพิมพหนังสือธรรมะเลมอืน่ ๆ ตอไป ซึง่ ในเบือ้ งตนไดรบั เงินบริจาค
ปจจัยจากคณะศิษยานุศษิ ยของพระอาจารยวรี ะนนท วีรนนฺโท เพือ่ เปนกองทุน
ในการจัดพิมพในครั้งแรกนี้

วัตถุประสงค

๑. เพื่อพิมพหนังสือธรรมะออกเผยแพรใหแกพุทธบริษัทที่สนใจ
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐานสี่
๒. รวบรวมปจจัยเปนกองทุนเพื่อพิมพหนังสือธรรมะ
ของวัดปาเจริญราชธรรมาราม แจกเปนธรรมทาน
๓. นำรายไดทั้งหมดจากการจำหนายหนังสือธรรมปฏิบัติบางชุด
สมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัด
๔. เพื่อตั้งกองทุนปฏิบัติธรรม
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ผรู บั ผิดชอบโครงการ

พระธรรมธรวีระนนท วีรนนฺโท และ คณะศิษยานุศษิ ย

งบประมาณ

งบประมาณไดจากผมู จี ติ ศรัทธารวมบริจาคปจจัยในการพิมพในครัง้
แรก คือ หนังสือชุดทางสวางของชีวติ จำนวน ๒,๐๐๐ เลม ซึง่ จะแจงรายนาม
ผรู ว มบริจาคปจจัยในภาคผนวกของหนังสืออิสระแหงจิต เลม ๒ ตอไป

ผลประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั

๑. ไดเผยแพรหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา เพื่อ
จรรโลงพระพุทธศาสนาใหสืบตอไป
๒. ไดเผยแพรธรรมปฏิบตั ิ อันเปนแนวทางสำหรับผปู ฏิบตั วิ ปิ ส สนา
กรรมฐานตามแนวสติปฏ ฐานสี่ ซึง่ เปนทางสายเอกทีจ่ ะนำความสุขทีแ่ ทจริงให
แกผูปฏิบัติ
หากผมู จี ติ ศรัทธาทานใดตองการบริจาคปจจัยสมทบทุนพิมพหนังสือ
ธรรมะเลมใด เพือ่ เผยแพรเปนธรรมทานหรือตองการรวมบริจาคปจจัยเพือ่ เปน
กองทุนพิมพหนังสือธรรมะของวัด ทานสามารถบริจาคปจจัยไดโดยตรงที่วัด
หรื อ โอนเงิ น ผ า นบั ญ ชี พระธรรมธรวี ร ะนนท วี ร นนฺ โ ท เพื่ อ อุ โ บสถ
ธนาคารไทยพาณิ ช ย สาขานิ มิ ต ใหม เลขที่ บั ญ ชี 3 54-2-19782-4
พรอมทั้งสงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพท ระบุ
“พิมพหนังสือธรรมะ” สงแฟกซมาที่ 0-29952477 หรือ สอบถามรายละเอียด
ไดทวี่ ดั ทุกวัน โทร 0-29952112 หรือ 086-5348273
ขออนุโมทนาบุญ
คณะผูจัดพิมพหนังสือ
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