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คำนำ
“อสิระแหงจติ”  เปนหนงัสอืเลมที ่๑ ในชดุทางสวางของ

ชวีติ  ทีเ่รยีบเรยีงจากการถอดเทปธรรมบรรยายของพระอาจารย
วีระนนท  วีรนนฺโท   ในครั้งที่ไปสอนการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานที่ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย  เมื่อวันที่ ๘
ธันวาคม ๒๕๔๘ ซึ่งผูเรียบเรียงไดมีโอกาสฟงพระธรรมเทศนา
และการตอบปญหาสภาวธรรมของผปูฏบิตัใินครัง้นี ้ จงึเกดิความ
ศรัทธาและเปนแรงบันดาลใจที่จะถายทอดธรรมะของพระ
พทุธองค ใหผปูฏบิตัธิรรมผอูืน่ไดมโีอกาสสมัผสัธรรมะอนัลกึซึง้
นีบ้าง  เพราะบางครัง้ผปูฏบิตัธิรรมเกดิปญหาสภาวะอารมณและ
ขอของใจในการปฏิบัติ  อีกทั้งยังตามหาพระวิปสสนาจารยที่
ตรวจสอบอารมณการปฏบิตัไิดยาก  หนงัสอืเลมนีน้าจะมคีำตอบ
ใหนกัปฏบิตัธิรรมไมมากกน็อย  ซึง่ “อสิระแหงจติ”  เลมที ่๑  แบง
เปน ๒ ภาค  ดงันี้

ภาคหนึง่  เปนธรรมบรรยายในหวัขอธรรมทีเ่กีย่วของกบั
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔  เริ่มตั้งแต
บทที ่๑-๔  ซึง่ผปูฏบิตัสิามารถนำวธิกีารปฏบิตัไิปเปนแนวทางใน
การปฏบิตั ิ อนันำไปสคูวามเปนอสิระแหงจติได
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ภาคสอง  เปนการถาม-ตอบ ปญหาสภาวธรรมของ
ผปูฏบิตั ิ  เริม่ตัง้แตบทที ่ ๔-๗   ประกอบดวยคำถามทีเ่ปนปญหา
ธรรมและสภาวธรรมของผูปฏิบัติที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติ
เริม่จากคำถามทีเ่ปนปญหาของผปูฏบิตัใิหมและผปูฏบิตัทิีป่ฏบิตัิ
ไดแลว  ซึ่งแตละคำถามเปนคำถามที่นาสนใจและนำไปสูการ
ปฏบิตัไิดจรงิๆ ในการตอบปญหาธรรมและสภาวธรรมของผปูฏบิตัิ
นั้น   พระอาจารยวีระนนท  วีรนนฺโท  ไดยกตัวอยางนิทาน
ธรรมบท  และนำอุปมาอุปไมยมาเปรียบเทียบ  รวมทั้งประสบ
การณการเดนิธดุงคประกอบการตอบปญหานัน้  โดยไดถายทอด
เปนภาษางายๆ  จึงทำใหเกิดความกระจางและเกิดแสงสวางใน
ธรรมแกผูปฏิบัติธรรมไดเปนอยางดี ซึ่งในบางประเด็นไดขยาย
ความและเรยีบเรยีงใหมเพือ่ใหเกดิความเขาใจในธรรมมากยิง่ขึน้

ดังนั้นหนังสือเลมนี้จึงเหมาะสำหรับผูปฏิบัติธรรมใหม
และผปูฏบิตัธิรรมทีป่ฏบิตัไิดแลว  ทีก่ำลงัคนหาคำตอบของชวีติ
และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  เพื่อนำไปสูทางแหงความสุขที่แท
จรงิ  คอื  ความสขุของจติอสิระ   ทายสดุนีท้านโปรดตดิตามอาน
“อสิระแหงจติ” เลม ๒   และหนงัสอืธรรมปฏบิตัชิดุ ทางสวาง
ของชวีติ เลมอืน่ๆไดในเรว็ๆนี้

ผูเรียบเรียง
โครงการพิมพหนังสือธรรมะวัดปาเจริญราชธรรมาราม
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คำปรารภ
“อสิระแหงจติ”  ทีท่านถอือยใูนมอืเลมนี ้ เปนคมูอืแนวทาง

ธรรมปฏบิตัไิปสคูวามเปนอสิระแหงจติ  ซึง่นบัวาทานเปนผมูโีอกาส
ดีที่จะไดเขาใจวิธีการปฏิบัติอยางละเอียดลึกซึ้ง เพื่อทำใหจิตมีความ
สขุ  จติทีม่คีวามสขุ คอืจติทีป่ราศจากความหมนหมอง  เมือ่จติไมมี
ความหมนหมองแลว จิตก็จะมีสุขอันปราศจากทุกข  จิตที่ปราศจาก
ทกุข นัน่คอืจติทีม่นษุยทกุๆชวีติในทกุชาตทิกุศาสนาแสวงหามาโดย
ตลอด เพราะมนษุยทกุชวีติลวนแตตองการความเปนอสิรภาพ ความ
เปนอสิระแหงจติ นัน้แหละคอืความสขุอนัแทจรงิ

ความสขุ  จงึเปนพลงัภายในจติ อนัหาสิง่ใดมาเปรยีบเทยีบไม
ได เพราะไมใชเปนวตัถภุายนอก  แตเปนภาวะจติทีม่คีวามสขุ ความ
เบา ทีม่องเขาไปภายในเหมอืนไมมอีะไรมาปดกัน้เลย  ความเปนอสิระ
แหงจติกเ็ชนเดยีวกนั เมือ่จติมอีสิระแลว จติกม็พีลงัอนัสดใสอยขูางใน
จติ  เปนลกัษณะของจติทีม่คีวามเบา อนัหาสิง่ใดมาเปรยีบเทยีบไมได
และไมมคีำบรรยายใดๆทีจ่ะเขาถงึได  หรอือาจจะกลาววาเปนภาวะจติ
ลวนๆทีไ่มมสีิง่ใดมาเจอืปน

การที่มีจิตอิสระแลว  จิตก็ทำหนาที่ของจิตไดอยางมี
ประสทิธภิาพ มศีกัยภาพทีเ่หนอืมนษุยธรรมดา  นัน่คอืจติทีเ่ขาถงึแกน
ธรรม เมือ่จติเขาถงึแกนธรรมแลว จติกไ็มมตีวัตน  การทีจ่ติไมมตีวั
ตนแลวนั้น จิตก็ไมมีสิ่งใดมาเกาะติดได ไมวาอารมณภายนอกหรือ
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อารมณภายใน จติทีเ่ปนอยางนีเ้รยีกวาจติทีเ่หนอืด ีจติทีเ่หนอืชัว่ จติ
ทีเ่หนอืเหตผุล ทีม่นษุยจะหาคำจำกดัความได  ในลกัษณะนีเ้ขาเรยีก
วาจติทีพ่นโลกมนษุย หรอื โคตรภญูาณ คอืตดัขาดจากความเปนมนษุย
ขึน้สกูารเปนอรยิบคุคล

อยางไรกต็ามหากทานผใูดตองการอยากรวูาทางทีจ่ะนำไปสู
ความเปนอสิระแหงจติเปนอยางไร ทานสามารถคนหาคำตอบและวธิี
ปฏบิตันิัน้ไดในหนงัสอืธรรมปฏบิตัชิดุ ทางสวางของชวีติ โดยทาน
สามารถนำไปปฏบิตัไิดดวยตวัเอง ซึง่ทานพงึเขาใจในเบือ้งตนวาพลงั
จติ พลงัชวีติ อสิระแหงจติ คอืสิง่ทีม่นษุยตองการและแสวงหามากวา
พนัป

ทายทีส่ดุนีอ้าจกลาวโดยสรปุวา พลงัจติ พลงัชวีติ คอื ความ
สขุทีม่อียภูายใน แตคำนยิามของคำวา อสิระแหงจติ คือ ความสขุทีม่ี
อยทูัง้ภายในและภายนอก เปนความสขุทีส่ดใส สดชืน่ ความสขุของ
จติอสิระ เหมอืนไมมสีิง่ใดมาขวางกัน้ นัน่คอื สขุจากอสิรภาพแหงจติ
วญิญาณ อยางแทจรงินัน่เอง

วรีนนโฺทภกิขุ
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สารบญั
คำนำ ๔

คำปรารภ ๖

⌦  

บทที ่๑  วธิกีารปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานเบือ้งตน ๑๗

สมถะและวิปสสนาตองอาศัยซึ่งกันและกัน ๑๘
จติทองเทีย่วอยใูนคหูา ๒๐
หลกัการนัง่ภาวนาพองหนอ ยบุหนอ ๒๑
สตเิปนเชอืกผกูจติ ๒๒
วธิกีารกำหนดยนื ๒๓
การกำหนดยนืหนอ ๕ ครัง้ ๒๕
วธิกีารกำหนดนัง่ภาวนา ๒๖
กำหนดจติใหบรสิทุธิก์อนเจรญิเมตตา ๒๘
วธิกีารกำหนดลกุ ๒๙
วธิกีารเดนิจงกรม ๓๐
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บทที ่๒  สตปิฏฐาน ๔ ๓๕

กายานปุสสนาสตปิฏฐาน ๓๖
เวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน ๓๙
กรรมฐานเหมอืนแวนสองใจ ๔๑
วธิกีารตอสกูบัเวทนา ๔๒
เวทนา: ทำใหเหน็ตวับรรลธุรรม ๔๓
จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน ๔๕
ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน ๔๖
จตินมุนวลควรแกงานดใูจ ๔๘

บทที ่๓  นวิรณธรรม ๕ ประการ ๕๑

กามฉนัทะ : สภาวะแหงความตดิใจ ๕๒
พยาบาท : คดิรายตอผอูืน่คอืรากเหงาของจติ ๕๔

ทีเ่ปนอกศุลมลู
เรือ่ง  ยกัษณิ ี: เวรยอมระงบัดวยการไมจองเวร ๕๖

ถนีมทิธะ : จติใจหดห ูเซือ่งซมึ ๕๙
อทุธจัจกกุกจุจะ : จติฟงุซาน รำคาญใจ ๖๐
วจิกิจิฉา :  ความลงัเลสงสยั ๖๑
กำหนดสตทิีร่ากเหงาของจติ ๖๒
เวทนา ๕ ๖๓
สภาวะญาณเกดิขึน้ไดอยางไร ๖๔
การแหวกมานนวิรณธรรม ๖๕
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บทที ่๔  การพฒันาสติ ๖๗

สตเิปนตวัปกปองคมุครองจติ ๖๘
การพจิารณาพระไตรลกัษณ:  เกดิขึน้  ตัง้อย ู ดบัไป ๖๘
สภาวะนมิติตดิใจ ๗๑
รปูองิอาศยันาม  นามองิอาศยัรปู ๗๒
คณุภาพของสติ ๗๓
เรือ่งปลาสทีองกปละ : ผลของการกลาวธรรมผดิเพีย้น ๗๔

ศรทัธา:  คอืจดุเริม่ตนของการรแูกนธรรม ๗๘
เรือ่ง  นางมาคนัธยิา : การตัง้จติไวไมชอบ ๗๙

ประสบทุกขในภายหลัง

สภาวจติหลดุพน: สคุตยิอมเปนทีห่วงั ๘๑

     

บทที ่๕  การถาม-ตอบ : ปญหาสภาวธรรมของผปูฏบิตั ิ๑ ๘๗

“วธิกีารปฏบิตัอิยางไร จงึจะเกดิสมาธ”ิ ๘๗

องคภาวนา : เปนบทนำสคูวามสงบ ๙๖

ประสบการณการเดนิธดุงค  : ทำไมสตัวรมุกนิน้ำกลางบอ ๑๐๔

กรรมฐานแกกรรมได ๑๐๙
ประสบการณการเดนิธดุงค : จติสงบ สยบงใูหญ ๑๑๒

การแผเมตตา : อสรพษิไมทำราย ๑๑๓
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การเจรญิสต ิ: วชิาหนนีรก ๑๑๔

วญิญาณชาวพทุธ ๑๑๕

บทที ่๖  การถาม-ตอบ : ปญหาสภาวธรรมของผปูฏบิตั ิ๒ ๑๑๙

“กายกบัจติสมัพนัธกนัอยางไร” ๑๑๙
เรือ่ง  พระตสิสเถระ : จติทีเ่ขมแขง็เปนจติทีห่ลดุพน๑๒๐
การบำเพญ็ทางจติ : บำบดัโรค ๑๒๓

เรือ่ง  พระภกิษ ุ: รกัษาจติเพยีงขอเดยีว ๑๒๗

เรือ่ง  ทอนซงุทีล่อยน้ำ : ตดิเกาะแหงความดี ๑๓๐

การสวดมนต : นำจติไปสคูวามสงบ ๑๓๔

เรือ่ง  สภุทัทปรพิาชก : โลกธาตนุีไ้มวางเวน
จากความเปนพทุธะ ๑๓๖

สภาวจติใกลดบั : จติคนใกลตาย ๑๓๗

คตนิมิติกอนตาย : วธิทีางแหงความตาย ๑๓๘

บาปบญุ : นำทางไปสภูพหนา ๑๓๙

เรือ่ง  เศรษฐโีตเทยยพราหมณ : ผตูระหนี่ ๑๓๙

และขวางบญุผอูืน่

ทำไมคนเราจงึเกดิมาแตกตางกนั ๑๔๒
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บทที ่๗  การถาม-ตอบ : ปญหาสภาวธรรมของผปูฏบิตั ิ๓ ๑๕๐

“ภาวนาพองหนอ ยบุหนอ เหมอืนการบงัคบัลมเขา

ลมออก จะแกไขอยางไร” ๑๕๐

สมถะและวปิสสนา : เกดิทีจ่ติเดยีวกนั ๑๕๒

วปิสสนา :  รแูลวปลอยวาง ๑๕๓

กรรมฐานรกัษาโรคได ๑๕๘
ทางสายตรง : สนูพิพาน ๑๖๐

ทางเลอืกของการทำบญุ ๑๖๒
เรือ่ง  จฬูปนถก : ผมูปีญญาทบึ ๑๖๖

เรือ่ง  สามเณรผหูยัง่รู ๑๗๑
สมาทานศลีทำใหใจเราบรสิทุธิ์ ๑๗๓
ลิม้รสหวงแหงนพิพานในขณะทีม่ชีวีติ ๑๗๕

บทสงทาย ๑๗๘

ภาคผนวก ๑๘๕

ประวตัพิระธรรมธรวรีะนนท  วรีนนโฺท ๑๘๕
โครงการพมิพหนงัสอืธรรมะ ๑๘๘
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⌦
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๑.สติปฏฐาน
สติปฏฐานฐานนี้เปนที่ตั้ง

ดำรงยงัความระลกึตรกึเสมอ
มิเผลอพลั้งพลาดไปใจละเมอ
มพิร่ำเพอพร่ำกเิลสเหตอุบาย
 ขยบัรบัรตูามดมูัน่
 สารพนัมนัเกดิหาย
 กำเนดิจติดบักบัความตาย
 สลายคลายสงสยัใหปญญา
สมาธสิตติรงจงึคงมัน่
ไรภยนัตรายคลายปญหา
มารใดๆกห็ายหดหมดฤทธา
นิวรณเกิดสติมาฆาทันที
จึงพบเห็นเชนทางสวางไสว
สภาวธรรมนำไปในวถิี
แหงพทุธะมหากศุลผลมรรคี
ทางเอกนีท้ีน่ำไปใน 

โดย...ธรรมบุตร
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บทที่ ๑
วิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเบื้องตน

การที่พวกเราทานทั้งหลายไดมีโอกาสมาพบกันและเขามา
ปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานรวมกนั เราเขามาประพฤตปิฏบิตั ิเพือ่ใหเกดิ
ความสงบทางจิตและความสงบทางกาย  ซึ่งการปฏิบัติธรรมใน
หลกัสตูรนีเ้ปนการปฏบิตัธิรรมแบบสตปิฏฐาน ๔  แบบละเอยีด  บาง
คนอาจจะยงัไมคนุเคย กอนอืน่อาตมาขอชีแ้จงรายละเอยีดในเบือ้งตน
กอนทีจ่ะปฏบิตัใินเรือ่งการเดนิจงกรมและการทำสมาธภิาวนา จงึเริม่
ตนจากการอุนเครื่องเล็กๆนอยๆ  เปนลำดับถึงขยับขึ้นไปสูความ
ละเอยีดของอนิทรยีมากขึน้ทลีะนดิทลีะนดิ แตไมตองกงัวลใจ

บางคนยังไมไดเริ่มสตารทเครื่องออกจากเสนชัยก็กลับบาน
ไปกอนเสยีแลว เพราะวาเขาเตรยีมใจมานอย พอมาฟงคำชีแ้จงจากเจา
หนาที ่  จงึบอกวาผมทำไมไหว เพราะทำแลวมนัเครยีด ขอกลบับาน
กอนดกีวา หากเขาเปนอยางนีก้น็าเหน็ใจ  เพราะสภาวจตินัน้ ถาไมรจูกั
มนัจรงิๆ  มนักเ็ปนนายขบัเคลือ่นกายของเราออกจากสถานทีป่ฏบิตัิ
พอปฏบิตัไิป นกัปฏบิตับิอกวามญีาณพเิศษเกดิขึน้ มนัเกดิขึน้อยางไร
นัน่คอืการหอบเสือ่และหอบหมอนกลบับาน ซึง่ญาณพเิศษเปนเรือ่ง
ปกติ

หากเราเขาใจเรื่องของจิตแลว เราจะปฏิบัติแบบไหนหรือ
อยางไรกไ็ด เพราะในหลกัความจรงิ สภาวะการปฏบิตัธิรรมนัน้ การ
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บรรลธุรรมเปนการบรรลธุรรมทางจติใจ  ซึง่วธิกีารปฏบิตัธิรรมตอง

มรีปูแบบ แตการบรรลธุรรมไมมรีปูแบบ ตรงนีต้องทำความเขาใจใน

เบือ้งตนเสยีกอน เปรยีบเหมอืนกบักายและใจ กายกเ็ปนรปู ใจทีไ่ปรู

กเ็ปนนาม เขาเรยีกวารรูปูนาม หากเขาใจหลายๆ อยาง เรากไ็มเครยีด

และไมวติกกงัวล แตสวนใหญมกัจะวติกกงัวลใจเกนิไปกไ็ด

สมถะและวิปสสนาตองอาศัยซึ่งกันและกัน
วิธีการปฏิบัติมีหลายอยาง โดยปกติแลวในทุกที่ทุกสำนัก

ทุกสภาวะ ที่มีการปฏิบัติธรรมตองมีการอาศัยกันทั้ง ๒ อยาง คือ
สมถกรรมฐาน และ วปิสสนากรรมฐาน เราตองเขาใจความหมายใน
เบือ้งตนกลาวคอื สมถะหมายถงึ การฝกจติใหสงบเปนสมาธ ิวปิสสนา
หมายถึง ความเห็นแจงคือเห็นตรงตอความเปนจริงของสภาวธรรม
สวนวปิสสนากรรมฐาน หมายถงึ อบุายหรอืวธิทีีท่ำใหเกดิการเหน็แจง
โดยวธิกีารปฏบิตัทิัง้ ๒ วธินีีต้องอาศยัซึง่กนัและกนั เหมอืนรางกาย
กบัจติใจอาศยัซึง่กนัและกนัอย ูเพราะวาผปูฏบิตัธิรรมมใีจสงบหรอืจติ
สงบ โดยที่เราเพงภาวนาอยูที่เดียวตรงนั้นคือสมถะ แตเมื่อเรามีสติ

ปญญาดรูเูหน็อยตูลอดตรงนัน้เปนวิปสสนา งายๆ แคนี้เอง เพียงแต

ความเขาใจของเรานัน้ไมถองแท พออารมณสมถะเกดิขึน้ รสูกึสบาย

ใจ กน็ัง่ไดนาน แตพออารมณวปิสสนาเกดิปญญาใหพจิารณา  เรากลบั

ทนไมได  เรยีกวามนัฟงุ เพราะเรารไูมทนัมนั จงึทำใหทรมาน กายเปน

ทกุขเวทนาทัง้ภายในและภายนอก

เราตองรูวาการที่มาภาวนานี้ เพื่อคนหาอะไร  เรามาคนหา
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พระพุทธเจาองคจริง คือองคที่อยูภายใน การที่เราเปนชาวพุทธนั้น
สวนใหญไมคอยเหน็พระพทุธเจาทีอ่ยภูายในเทาไรนกั เราเหน็กนัแต
พระพุทธเจาภายนอก ในคัมภีรตามหลักการปฏิบัติทางพระพุทธ
ศาสนาเรยีกวาปรยิตั ิ คอืการศกึษาเลาเรยีนหลกัการพระอภธิรรมตางๆ
ใหเขาใจ สวนการปฏบิตัคิอืวธิกีารทดลองปฏบิตัดิวยตวัเอง ดวยการ
เขามาสมัผสั การลงมอืกระทำใหเกดิความชำนาญ เมือ่ทำบอยๆ เรยีก
วาภาวนา  การภาวนาบอยๆ เรียกวาเจริญ  ถาเจริญบอยๆ  เรียกวา
สตมิา อาตาป สมัปชาโน กค็อืการทำบอยๆ จนสตขิยบัเขามาแกกลา
ขึน้มาจนเกดิความชำนาญ เขาเรยีกวาทำแลวมนัเขาสมูรรคผลนพิพาน
ไดงาย

ฉะนั้นการที่ทานทั้งหลายไดมีโอกาสเขามาตรงนี้ เรามาแต
เบื้องตน ถาจะกลาวเปนหลักของปริยัติ เพราะวาอารมณของสมถะ
และวิปสสนามันแตกตางกัน มันแยกกันนิดเดียว สมถะมีอารมณทั้ง
๔๐ ประการ ไลไปตัง้แตการพจิารณา กสณิ ๑๐ อสภุะ ๑๐ อนสุต ิ๑๐

อปัปมญัญา ๔  อาหาเรปฏกิลูสญัญา ๑  จตธุาตวุวฏัฐาน ๑  อรปู ๔

สิง่เหลานีเ้ราเรยีกวาอาการของสภาวะอารมณทางสมถะ ขึน้อยกูบัใคร
ชอบแบบไหน แตในที่นี้มุงเนนใหปฏิบัติแบบวิปสสนาลวนๆ  บาง
ครัง้บางหลกัสตูรจะมปีฏบิตัอิยางละเอยีดยบิ แตหลกัสตูรนีเ้ครงหรอื
ไม ผปูฏบิตัอิยาเครงเครยีด ตองทำใหใจสบาย ทำใหกายสบาย อยตูรง
กลางๆ  เพราะสิง่ใดทีม่นัเครง มนัเครยีด มนัจะทนไมได ตรงนัน้เรยีก
วาทกุขเกดิ ซึง่อารมณของวปิสสนาม ี๓๗ ประการ เรยีกวา วปิสสนา
หากจะถามวาจะตองทำอยางไรบาง เรากไ็มตองทำอยางไรหรอก เพยีง
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แตพจิารณาดทูีก่าย คอืการเคลือ่นไหวของกาย เพยีงแตพจิารณาดจูติ
คอืการเคลือ่นไหวของจติ การผสัสะของจติวาชอบหรอืชงั ชอบหรอื
ไมชอบ ตรงนี้เปนจุดสำคัญเปนบทพิสูจน และเปนขอสอบที่จะ
กระทำกนั

จติทองเทีย่วอยใูนคหูา
เมือ่เปนอยางนีแ้ลว เรากม็าพสิจูนดวยวิธกีารดงันีค้อื การเดนิ

การยนื การนัง่ การนอน เรยีกวาอริยิาบถ ถาหากอริยิาบถยอย ยนื เดนิ
นัง่ นอน กนิ ดืม่ ทำ พดู คดิ เหยยีดแขนไป คแูขนเขา เหยยีดขาไป คู
ขาเขา มองซาย แลขวา มองหนา มองหลงั มองสงู มองต่ำ มองใบไม
มองดไูฟ กระพรบิตา อาปาก กริยิาอาการเหลานีม้สีตเิปนทีต่ัง้ หากไม
มสีตเิรยีกวาใจลอย คอืจติมนัลอย ถามวามนัลอยอยางไร จติมนัไมลอย
หรอก แตความรสูกึนกึคดิมนัลอยไปทีอ่ืน่ ความรสูกึมนัแยกไปกอน
ทีเ่ราจะกำหนดไดทนั พอสตกิำหนดไมทนั จติมนัลอยออกจากกายไป
พระพทุธเจาตรสัวา “สรรีชฺวีติ ํจติตฺ,ํ เสยยฺ ํชวีติ ํจติตฺํ ”  จติทองเทีย่ว
อยใูนคหูา คหูากค็อืถ้ำ ถ้ำนีม้ชีอง มปีระต ูมหีนาตาง ซึง่โดยธรรมชาติ
ม ี๙ ชองบาง ๖ ชองบาง ๑๒ ชองบาง อนันีค้อืถ้ำ ถามวาใครสรางไว
คำตอบคอืธรรมชาตสิรางไว ซึง่รางกายของเราเปรยีบเสมอืนคหูาคอื
ถ้ำ จติของเราจะทองเทีย่ว มนัจะไปมองหนาตางบานโนนบาง บานนี้

บาง ประตตูรงนีบ้าง เพราะอะไร เพราะจติเปรยีบเหมอืนเดก็หรอืบาง

ครัง้ทานวาจติของเราเปรยีบเหมอืนลงิ

ดงันัน้เราจะทำอยางไร จงึใหลงิมนัเชือ่ง ใหลิงมนัหยดุนิง่ได
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ถาอยากใหลงิมนัหยดุนิง่ กต็องมเีชอืกผกูไว มเีชอืกผกูคอไว วธิกีาร
ที่จะทำใหจิตหยุดนิ่ง เราจะทำอยางไร เราก็ตองมีองคภาวนา องค
ภาวนาในทีน่ีเ้ราใชคำวา พองหนอ ยบุหนอ มนัพองตรงไหน พองตรง
หัว พองตรงคอ พองตรงทอง หรือพองตรงกน อันนี้คนที่เคย
ปฏบิตัแิลวจะเขาใจ

หลกัการนัง่ภาวนาพองหนอ ยบุหนอ
ในทีน่ีจ้ะขอกลาวใหกบัคนทีไ่มเคยปฏบิตั ิผปูฏบิตัจิะทำได

งายขึน้ อาการพองใหดทูีท่อง ดทูองตรงไหน หากใครไมรวูาทองอยู
ทีไ่หน ใหดทูีส่ะดอื เปนวธิกีารงายๆและชดัเจน คอืดทูีส่ะดอื วธิกีาร
คอืนัง่หลบัตา นัง่ตวัตรงดลูมหายใจเขาออกทีส่ะดอื ตรงทีท่องมนัพอง
ใหกำหนดในใจวาพอง...(กำหนดชาๆ) พอสุดพองใหกำหนดคำวา
หนอ...(กำหนดชาๆ) พออาการทองมนัยบุ ใหกำหนดภาวนายบุหนอ
ผูปฏิบัติสังเกตแคนั้นก็พอไมตองลากลมเขา ตามลมออก แตบาง
คนลากลมเขาลากลมออกแลวรสูกึเหนือ่ย เวยีนศรีษะ วธิปีฏบิตังิายๆ
คอืนัง่ทำตวัเปนหนุกระบอก จติไปดทูีท่องพอง ดทูีท่องยบุเทานัน้เอง
โดยไมตองไปเรงลม หรอืถายงัหาพองยบุไมเจอ ใหลองหายใจเขาออก
ยาวๆกอนทีจ่ะเริม่ปฏบิตั ิโดยสงัเกตวาจรงิหรอืไม เมือ่เวลาหายใจเขา
ทองพอง หายใจออกทองแฟบ ใหดอูาการนัน้ตามปกต ิเหมอืนเราเปา
ลมเขาลกูโปง รางกายของเรากเ็ชนกนั พอลมเขาไปมนักย็อมพอง มนั
พองสวนไหน กค็อืสวนทีส่ะดอืหรอืสวนทองนัน่เอง  พอลมออกทอง
กแ็ฟบ พอทองแฟบ ใหกำหนดวายบุหนอ ไมใชกำหนดอยางอืน่ เมือ่
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ทองมนัพอง ใหกำหนดพองหนอ และกำหนดยบุหนอ เมือ่ทองมนัยบุ
นีค่อืหลกัการงายๆ แคนีเ้อง

ถาหากยงัไมรตูรงไหนมนัพอง ตรงไหนมนัยบุกเ็อามอืมาจบั
มาคลำดทูีท่องวา มนัพองตรงไหน มนัยบุตรงไหน มนัพองเปนอยาง
ไร มนัยบุเปนอยางไร ใหลองเอามอืมาจบัด ูถาหากจบันอกผาไมถกู
กเ็อามอืไปจบัในผา จบัเนือ้หนงัวาทองพองหรอืยุบตรงนี ้เพือ่ใหเหน็
ชดัเจน เมือ่เหน็ชดัเจนแลว เราจะทำอยางไรตอไป เรากก็ำหนดพอง
หนอ ยบุหนอ ดแูครปูพองยบุ อาการพอง อาการยบุเทานัน้ นัน่คอืการ
นัง่ภาวนา

สติ...เปนเชือกผูกจิต
การนั่งภาวนานั้นวิธีการปฏิบัติงายๆ  คือเมื่อเราจะภาวนา

อะไรกต็าม เราตองมจีดุยนืคอืหลกัมเีชอืกผกู เชอืกผกูในทีน่ีค้อืสตเิปน

เชอืกผกูดจูติ สงกระแสจติไปทีท่องพอง ทองยบุ โดยพยายามนัง่ให
ตวัตรง ยดืหลงัเลก็นอย ยกไหลขึน้นดิหนอย แลวลองหายใจเขาลกึๆ
ยาวๆ  ดวูาทองพองหรอืไม  ถาทองพอง ใหรวูาทองมนัพอง พอหายใจ
ออกดูวาทองมันยุบหรือไม ก็ใหมันรูวายุบ คนที่ไมเคยปฏิบัติก็ลอง
ทดสอบด ูคนทีเ่คยปฏบิตัแิลวกฟ็งไว  เพือ่คนทีไ่มเคยปฏบิตัเิกดิความ
เขาใจ เพราะสภาวะของแตละคนตางกนัไป ขึน้อยกูบัการขยนักำหนด
ขยนัภาวนา ขยนัเดนิ หลายๆ บลัลงัก จนเกดิความเคยชนิ เกดิความ
ชำนาญ เมือ่เกดิความเคยชนิ เกดิความชำนาญแลว กจ็ะเริม่มสีมาธงิาย
ขึน้ แตผปูฏบิตัคินใดจะมสีมาธงิายหรอืมสีมาธไิว จะตองจำไววาไม
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ตองสนใจอารมณอืน่ใดทัง้สิน้ สนใจเพยีงอาการทองพอง ทองยบุกอน
ในเบื้องตน  โดยขั้นแรกดูที่ทองพอง ทองยุบ อยางเดียว  ดูใหเห็น
อาการทองพอง ทองยบุเสยีกอน

ถาเปรยีบเทยีบกบัการขบัรถ เมือ่จะขบัรถ เราตองฝกขึน้นัง่รถ
เสยีกอน โดยนัง่ทาทีถ่กูตองหรอืทาทีถ่นดัเสยีกอน หลงัจากนัน้กล็อง
ตดิเครือ่งยนต  แตยงัไมเขาเกยีร  เราลองทดสอบดวูธิกีารตดิเครือ่งยนต
เปนอยางไร เมือ่เปนแลวกใ็หลองถอยหลงั เดนิหนาเสยีกอน นีค้อืการ
เปรียบเทียบใหเห็นภาพชัดเจน การดูทองพอง ทองยุบ ก็เชนกัน ผู
ปฏบิตัติองดใูหเหน็ชดัเจนเสยีกอน เมือ่ดทูองพอง ทองยบุแลว สภาวะ
ทางสมาธิก็จะเกิดขึ้นงายและไว ทั้งนี้อยูกับเราไมสนใจอารมณภาย
นอกหรอือารมณอืน่ๆ เลก็ๆนอยๆดวย  เปนวธิกีารทีท่ำใหสมาธเิกดิ
ขึ้นงาย แตถาสมาธิเกิดขึ้นงาย มันจะเกิดอันตรายไหม ก็ตอบวา
อนัตราย  คอือนัตรายตรงทีข่าดสต ิหากเผลอสต ิจะทำใหเกดิอาการ
งวงนอนและหลบังาย ตรงนีม้นัอยบูนเสนยาแดง อยบูนเหว บางทลีม
พดัมา แลวรสูกึเยน็สบาย เรยีกวาหากเผลอสตเิมือ่ไรตกเหวทนัท ีนัน่
คอืงวงหลบั ลมืสต ิขาดสต ิทีก่ลาวมาเปนวธิกีารทีไ่ดสมาธเิกดิงายและ
ไวทีส่ดุ ซึง่เปนวธิกีารโดยตรงสำหรบัผปูฏบิตัิ

วิธีการกำหนดยืน
ในขั้นเริ่มตนจะสาธิตวิธีการปฏิบัติ เพื่อใหผูปฏิบัติที่ไมเคย

ทำจะไดรวูธิกีารวาทำอยางไร  โดยเริม่ตัง้แตเบือ้งตนกอน สาธติตัง้แต
การเตรยีมการปฏบิตั ิ คอืทายนื ใหยนืขาชดิกนั ขึน้อยกูบัการทรงตวั
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พืน้ฐานของแตละคน ยนืใหเหมาะกบัตวัเอง เมือ่เหน็เขายนืขาหางกนั
กอ็ยาไปทำตามเขา เขายนืขาชดิกนักอ็ยาไปทำตามเขา เราตองยนืให
พอเหมาะแกฐานของเรา ซึง่แตละคนฐานยนืแตกตางกนั โดยวธิกีาร
กำหนดงายๆ  คอืเมือ่เตรยีมตวัเสรจ็แลวจะยกมอื กำหนดภาวนาในใจ
ยก...หนอ... (กำหนดชาๆ วิธีปฏิบัติคือยกแขนขวาขึ้นระดับไหล)

ไป...หนอ...(กำหนดชาๆ  ยกแขนขวาลากไปดานหลัง) วาง...หนอ
(กำหนดชาๆ วางมอืขวาไวทีเ่อว) ยก...หนอ (กำหนดชาๆ ยกแขนซาย

ขึน้ระดบัไหล) ไป...หนอ...(กำหนดชา  ๆยกแขนซายขึน้ระดบัไหล)  วาง
...หนอ...(กำหนดชาๆ  วางมอืซายทบัซอนมอืขวา และมอืขวาจบัขอ

มือซายหรือมือซายจับมือขวาก็ได) นี่คือการจับมือ พอจำมือแลว
กก็ำหนดจบัหนอ

ขัน้ตอนตอไปมาดกูารยกแขนสรูะดบัไต ปอด โดยระหวาง
ไต ปอด ถงุน้ำด ีมาม สวนนีข้องกายเปนสวนกลาง ในสวนตรงนีท้ัง้
หมดเปนอวยัวะทีเ่กาะตำแหนงกระดกูสนัหลงั มนัจะแนบแนนไปกบั
กระดูกสันหลัง หอยระโยงระยาง พอเรายกขึ้นมาจะเปนการชวยให
ระบบรางกายของเราดขีึน้ คนทีเ่ปนโรคไต บางทกีห็าย ไมใชหายจาก
โลก แตหายจากโรคไต การยนือยางนีเ้พราะอะไร เพราะโดยธรรมชาติ
เรามักจะยืนหอตัว  มันจะถูกกดทับลงเหมือนกรรมฐาน  กรรมฐาน
กดมนัไว  พอมนัโผลขึน้มาเปนกรรม พอเรายนืจบัมอืไว มนัอยตูรง
ระบบรางกาย  สรรีะมนัจะตรงทนัที

ซึ่งจะสังเกตไดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช เมื่อเวลาพระองคทรงนั่งประทานปริญญาบัตรหรือเวลาเสด็จ
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พระราชดำเนนิดัง่พญาสหีราช  เมือ่เดนิแลว ปอด ตบั หวัใจ ทำงาน
สบูฉดี ทำงานไดครบสวน ฉะนัน้กรรมฐานจงึมคีณุคามหาศาล ถาใคร
ไดทำแลว เมือ่ทำไดจรงิๆ จะรกักรรมฐาน รกัพระพทุธเจา รกัพระพทุธ
ศาสนามาก เพราะเปนสตูรสำเรจ็ทีท่านคนหามาให เพยีงแตเราอาปาก
เคีย้วกนิเขาไปใหได  มนักจ็ะเปนประโยชน นัน่เปนวธิกีารรกัษา เรา
เรยีกวาพทุธโอสถ  การยกมอืขึน้มาระดบัไหลนัน้ อวยัวะภายใน เชน
ไต ปอด ตบั มนัจะอยใูนสวนนีท้ัง้หมด

การกำหนดยนืหนอ ๕ ครัง้
วิธีการกำหนดยืนคืออะไร เราจะกำหนดยืน ๕ ครั้ง คือ

กำหนดยืนรูดูภาพยืน รูปยืน  โดยกำหนดยืนหนอ กำหนดที่ปลาย
ผมตรงกลางกระหมอม ยนืหนอ ลงฝาเทา เหมอืนเราวางสมัภาระทิง้
ลงไปหมด ตอไปพอกำหนดยนืหนอ ตัง้แตฝาเทาถงึศรีษะหรอืปลาย
ผม  เหมอืนทิง้ทัง้หมดออกไปเลย ไมใหอารมณเหลอืซากไว มนัหนกั
อยาเอาซากมนัไว และกำหนดลงไปอกี ยนื...หนอ…ลงไปขางลาง ทิง้
ไมใหอารมณหรือความรูสึกเหลือซากไมใหมันเกาะเรา  แตทุกวันนี้
อารมณมนัเกาะอย ู  เมือ่กำหนดยนื...หนอ...อารมณมนัเกาะตามสวน
ตางๆของรางกาย  ดงันัน้จงึตองทิง้ทัง้หมดเหมอืนเราทิง้ของออกจาก
กาย  พระพทุธเจาตรสัวา “ขนัธทัง้ ๕ เปนของหนกัเนอ” คำวาเนอ
ภาษาเราเรยีกวา หนอ ตัง้แตเบือ้งตนแลว  ขนัธทัง้ ๕ เปนของหนกัหนอ
แตเราวาขนัธทัง้ ๕ เปนของหนกันี ้ฐานตรงนีใ้หกำหนดภาวนา ยนื
หนอ ๕ ครัง้ เราจะหลบัตาไดไหม ตอบวาได โดยกำหนดยนืหนอ ลง
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ขางลาง กำหนดยนื...หนอ ๕ ครัง้ ทำใหเปนเสนตรง กำหนดเปนเสน
ตรงจากศีรษะผานสะดือลงฝาเทาไป กำหนดจากฝาเทาขึ้นไปศีรษะ
กำหนดขึ้นลงสลับไปมา เรียกวา อนุโลมปฏิโลม เปนการกำหนด
ภาวนา

ขั้นตอไปใหผูปฏิบัติยืนในทาเตรียม  ใหยืนนอกอาสนะ ผู
ปฏบิตัคินไหนยนืไมไหว  ใหคอยๆยนื  สวนผปูฏบิตัคินใดทีอ่ายมุาก
ใหยนือยขูางๆเสา   เพราะปองกนัทานหนามดื  จะหกลมลงได  วธิี
การกำหนดทาเตรยีมโดยกำหนดจติทีม่อืขวา  กำหนดยก...หนอ (วธิี
ปฏบิตัคิอืยกแขนขวาขึน้ระดบัไหล)  กำหนดไป...หนอ…(ยกแขนขวา

ลากไปดานหลงั)   กำหนดวาง...หนอ...(วางมอืขวาไวทีเ่อว)  กำหนด
ยก...หนอ...กำหนดจติทีแ่ขนซาย (ยกแขนซายขึน้ระดบัไหล)  กำหนด
ไป...หนอ...(ยกแขนซายขึน้ระดบัไหล)   กำหนดวาง...หนอ...(วางมอื
ซายทบัซอนมอืขวา  และมอืขวาจบัขอมอืซายหรอืวางมอืขวาทบัซอน

มอืซายกไ็ด)   แลวกำหนดยนืหนอ ๕ ครัง้   พอกำหนดยนืแลวมนัจะมี
อย ู๒ อยาง  คอืเมือ่เราจะนัง่และจะเดนิ  ขอแนะนำวธิกีารนัง่กอน

วธิกีารกำหนดนัง่ภาวนา
พอเราจะนัง่ ใหกำหนดกาวหนอครึง่กาว แลวกำหนดนัง่ บาง

ทกีำหนดนัง่หนอ บางทกีำหนดยอหนอ วธิปีฏบิตังิายๆ  คอืเราตองเอา
มือออกกอน โดยกำหนดปลอยหนอๆ  ปลอยมือออกกอนใหชาๆ
กำหนดปลอยหนอๆ อยางชาๆ  เมื่อสาธิตใหดูแลว ใหนำวิธีการไป
ปฏบิตัเิอง ขัน้ตอนตอไปคอืจะนัง่ ใหกาวขาครึง่กาว คราวนีก้ำหนด
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ยอหนอ ยอ...หนอ ยอ...หนอ  (ยอตวัลงมา) ถกู...หนอ ถกู...หนอ (เขา
แตะพื้น) พอกำหนดถูกหนอเสร็จแลว ก็เอามือทาวกับพื้น กำหนด
ทาว...หนอ  เอาขาไขวกนัในทาเตรยีมนัง่ โดยใหขาซายอยบูนขาขวา
และกำหนดไขว...หนอ ไขว...หนอ แลวกำหนดนัง่...หนอ  นัง่...หนอ
ขยับ...หนอ  ขยับ...หนอ  ขยับ...หนอ  (ขยบัทานัง่อยใูนทานัง่สมาธ)ิ

แลวกำหนดนัง่...หนอ นีค่อืวธินีัง่
เมือ่กำหนดนัง่เสรจ็แลว มอืของเราขยบัใหเขาทีใ่หไดทกุสวน

นัง่ใหมนัตวัตรง นัง่ใหมนัไดจงัหวะของเรา เมือ่นัง่เสรจ็แลวใหเอามอื
วางไวบนขาทัง้สองขาง กำหนดยก...หนอ (กำหนดจติทีม่อืซายแลวยก
มือซายขึ้นตั้งฉากระดับอก) หงาย...หนอ (พลิกฝามือหงายขึ้น)

ลง...หนอ  ลง...หนอ ลง...หนอ ลง...หนอ  ๕ ครัง้ ๕ หนอ  และกำหนด
จิตที่มือขวา ทำเชนเดียวกันแตถาหากอิริยาบถขึ้นสูงไป  ลงหนอ
ลงหนอ กีข่ณะแลวแตจติ  กำหนดพรอมกบัจงัหวะหายใจได นัน่คอื
อิริยาบถที่อุกฤษฏขึ้นไปอีก เราก็กำหนดที่มือแลวก็ยกมา ยกมือซาย
กอน จะสาธติใหดดูงันีค้อื กำหนดยก...หนอ   มา...หนอ   หงาย...หนอ
ลง...หนอ  ลง...หนอ  ลง...หนอ   วาง...หนอ  กำหนดจติไปทีม่อืขวา
กำหนดยก...หนอ   มา...หนอ    หงาย...หนอ ลง...หนอ  ลง...หนอ
ลง...หนอ   วาง...หนอ  โดยวาง มอืขวาทบัมอืซาย

การกำหนดวางนีใ้หหวัแมมอืจดกนัไว เพือ่เปนการเตอืนสติ
และตรวจสอบตนเอง หากนัง่แลวเผลอสตจินหลบั หวัแมมอืจะแยก
ออกจากกันทันที ไมวาจะนั่งแบบไหน นั่งกี่ชั่วโมง มือตองอยูใน
ลกัษณะเดมิ  เหมอืนกบัครัง้แรกกบัครัง้สดุทายทีอ่อกจากสมาธ ินีเ่ปน
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การตรวจสอบเช็คดูวา เราเผลอสติหรือขาดสติหรือไม โดยอาศัย
หวัแมมอืจดกนัไว  ชดิกนัไวเปนธรรมชาตงิายๆ  เพราะระบบรางกาย
มรีะบบประจไุฟฟาอยใูนตวั จะมอีานภุาพอยใูนตวั เปนการถายเท ธาตุ
ดนิ น้ำ ลม ไฟ ธาตตุางๆทัง้ ๔  จะหมนุเวยีนในรางกายทัง้หมด การ
ถายเทจะชวยระบบสบูฉดีโลหติไดดี

กำหนดจิตใหบริสุทธิ์กอนเจริญเมตตา
หลงัจากนัง่สมาธภิาวนาเสรจ็แลว ขอแนะนำเพิม่เตมิในเรือ่ง

การเจรญิเมตตาอยางงายๆ  โดยใหมสีตริตูวัทัว่พรอม ดวยการกำหนด
จติมาทีม่อืขวา ยกมอืขวา เคลือ่นมอืขวา  กำหนดยก...หนอ   ไป...หนอ
ไป...หนอ   ไป...หนอ   ไป...หนอ   คว่ำ...หนอ (คว่ำมอืวางบนหวัเขา)
วาง...หนอ หลังจากนั้นกำหนดจิตไปที่มือซาย กำหนดยก...หนอ
ไป...หนอ   ไป...หนอ   ไป...หนอ   ไป...หนอ   คว่ำ...หนอ (คว่ำมอื
วางไวทีเ่ขา)   วาง...หนอ

วธิกีารเจรญิเมตตา ดวยการกำหนดดทูีต่นจติ ใหรวมจติไวที่
หวัใจเมือ่รวมจติแลวทำจติใจใหเยอืกเยน็บรสิทุธิ ์ไมมเีรือ่งใดๆ ทัง้สิน้
อยใูนหวัใจ เรากแ็ผเมตตาใหบดิามารดา ครบูาอาจารย ใหลกูใหหลาน
ใหญาต ิเพือ่น หากแผเมตตาใหกษตัรยิ บดิามารดา ครบูาอาจารย ให
หงายมอืขึน้วางไวบนเขากอนแผเมตตา โดยตองกำหนดจติใหบรสิทุธิ์
และนอมจตินกึถงึใบหนาของเขาคนนัน้ แตกอนทีจ่ะนอมจตินกึถงึใบ
หนานัน้ เราตองทำจติใจใหเยน็สะอาดบรสิทุธิ ์แลวเราคอยแผเมตตา
จตินกึถงึใบหนาของเขา “ขอใหสรรพสตัวทัง้หลาย เปนสขุเปนสขุเถดิ
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อยาไดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย” เปนกระแสจิตสงไป  เหมือน
ปลอยน้ำไหลตามสายยางออกไป

ภาวะกระแสจติกเ็ชนเดยีวกนั เมือ่เราสงกระแสจติไปใหเขา
เราตองกำหนดจติใหเหน็ใบหนาของเขาใหชดัเจน  เราจะยิง่แผเมตตา
ไดมาก ใครทำจติใจสงบและเบาสบาย ไมมอีะไรขนุเคอืงหมองใจ ยิง่
แผเมตตาไดงายมากขึ้น อันนี้เปนการแผเมตตาแบบธรรมชาติทั่วไป
เปนพืน้ฐานการแผเมตตาพรหมปญญา เมตตาพรหมวหิาร ถามโีอกาส
จะแนะนำอกีคราวหนาตอไป

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
ขัน้ตอน ผปูฏบิตัไิมตองหนกัใจวาฉนัจะตองตายแลว สวนผปูฏบิตัใิหม
อาจจะถามวาฉนัจะทำไดหรอืเปลา  เราไมตองคดิอยางนัน้  เราตองนัง่
บัลลังกแรก ๓๐ นาทีงายๆ ใหไดกอน พอนั่งเสร็จใหออกมาจาก
บลัลังกเหมอืนขัน้ตอนทีไ่ดกลาวไปแลวขางตน  พอกำหนดเสรจ็ เรา
ตองมีสติอยูเสมอเวลากำหนด เพราะเปนการฝกพื้นฐานของสติ
ปฏฐาน ซึง่ขัน้ตอนนีย้งัไมละเอยีดลกึเทาไรนกั  ยงัคงเปนกลางๆอยู

พอจะออกจากกรรมฐาน ใหเอามอืจบัสวนทีม่อีาการชาเมือ่มี
อาการชา เราจะเอามอืจบัตรงไหนดลีะ วธิกีารคอืเริม่จากใหเอามอืลบู
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สวนทีม่นัชาแลวใหจบันิว้ดวูาเรากระดกินิว้ไดหรอืไม ถากระดกิไมได
หรอืยงัมอีาการปวดอย ูใหเอามอืไปจบัเบาๆ แตตองมสีต ิหากตะครวิ
กินจะจับตรงนี้ไมได ใหขยับที่ปลายนิ้วเทา เพราะสวนประสาททั้ง
หมดอยทูีน่ิว้เทา จบัเทาขยบั ยกหนอ ไปหนอ วางหนอ แลวคอยดวูา
ยนืไดหรอืไม เราจะรดูวยตนเอง แลวคอยขยบัหนอ ขยบัหนอ การขยบั
นี้ทำอยางไร นั่นคือผูปฏิบัติกรรมฐานตองทำตนเปนคนแก โดย
กำหนดทาว...หนอ(มือทั้งสองขางทาวกับพื้น) ขามันอยูอยางนี้(แยก
ขาออก) ออก...หนอ   ขยบั...หนอ   ออก...หนอ  มนัอยทูานี ้  กำหนด
ขึน้...หนอ   ขึน้...หนอ  งายหรอืไม  ใหทำตามขัน้ตอนเชนนี ้ขอให
ลองปฏบิตัดิ ูพอทำเสรจ็แลว หากจะเปลีย่นบลัลงัก เราเอามอืจบัแลว
มีสติรูตัวทั่วพรอมเสมอ กำหนดจับ...หนอ  ยก...หนอ ไป...หนอ
วาง...หนอ  วาง...หนอ มอืของเรามาทาว...หนอ ขามนัอยอูยางนี ้คอื
ถาเราดนัขาขวาไป มนัจะอยไูปขางลางเหมอืนเดมิ ขยบัออกหนอ ออก
หนอ มอืทาวกบัพืน้และขยบัสนขึน้   กำหนดขึน้...หนอ    ขึน้...หนอ
ยืน...หนอ ทำใหไดจังหวะและถอยเขามา โดยใหผูปฏิบัติลอง
ปฏบิตัอิยางนี้

วิธีการเดินจงกรม
ในขัน้ตอไปเตรยีมตวัยนืหนอ ๕ ครัง้ และกำหนดเดนิหนอ

ไดทนัท ีเริม่ตนจากวธิกีารเดนิจงัหวะที ่๑ ในการเดนินัน้ตองดเูทาให
ไดปจจบุนัขององคภาวนา พอยนืหนอ ๕ ครัง้ กำหนดอยากเดนิหนอ
๕ ครัง้แลว กเ็ตรยีมตวัเดนิ โดยกำหนดขวา  ยาง หนอ จติกำหนดจบั
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ขาขวา ถามวายกเทาสูงไหม ใหยกเทาสูงเทากับตาตุม  เหมือน
ยกของถวายอยใูนหตัถบาส  (ชวงระยะหางแคศอก)  ถาสงูเกนิตาตมุ
ก็จะนาเกลียดไป ยกเทาขวา กำหนด ขวา...ยาง...หนอ  ยกเทาซาย
กำหนด ซาย...ยาง...หนอ( กำหนดจติจบัเทาทีจ่ะยาง  สลบัไปมา) หาม
เปดสนเทา เพราะถาเปดสนเทาจะไปทับจังหวะอื่น เปนการไมมีสติ
ความธรรมชาตจิะเสยีไป กำหนดซาย...ยาง...หนอ กำหนดหนอคอืเทา
เหยยีบพืน้ลงเตม็ฝาเทา เมือ่กำหนดขวา...ยาง...หนอ พอลงคำวาหนอ
เทาแตะพืน้เตม็ฝาเทาลงพรอมเสมอกนั

หลังจากกำหนดการเดินเสร็จแลว เมื่อจะหยุดเดิน เราจะทำ
อยางไร การจะหยุดนั้นจะกำหนดทีเดียววา ขวาหยุดหนอ หยุดครั้ง
เดียว เหมือนการเหยียบเบรค เมื่อหยุดหนอแลว กำหนดยืนหนอ ๕
ครั้ง เหมือนเดิมในขางตน โดยดูรูปยืนแลวกำหนดอยากกลับหนอ
จำนวน ๕ ครัง้ ดวูธิกีารกลบั พอกำหนดกลบัหนอ ๕ ครัง้แลว ลกัษณะ
ทายนืจะหนัหนาตรงทนัท ีกลบัจำนวน  ๓ ค ู(๖ ครัง้) และกำหนดยนื
หนอ ๕ ครัง้  กำหนดอยากเดนิหนอ ๕ ครัง้ กำหนดขวายางหนอ ซาย
ยางหนอ ตามลำดบัจนครบกำหนดเวลา กำหนดอริยิาบถใหไดจงัหวะ
และใหไดปจจบุนั

หมายเหต.ุ- บลัลงัก  คอื  การนัง่สมาธภิาวนาแตละครัง้
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“การนัง่ภาวนานัน้วธิกีารปฏบิตังิายๆ
คอืเมือ่เราจะภาวนาอะไรกต็าม

เราตองมจีดุยนืคอืหลกัมเีชอืกผกู
เชอืกผกูในทีน่ีค้อืสตเิปนเชอืกผกูดจูติ”
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บทที่ ๒
สตปิฏฐาน ๔

การแสดงธรรมในวนันีเ้ปนการแสดงธรรมไปตามประเพณทีี่
ตองทำหนาทีซ่ึง่กนัและกนั โดยปกตแิลวเมือ่มกีารปฏบิตัธิรรมหรอืที่
วัดของอาตมาก็เชนเดียวกัน ถามีการปฏิบัติธรรมก็จะมีพระธรรม
เทศนาหวัขอธรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตั ิบางครัง้กแ็สดงธรรมทกุ
เยน็ บางครัง้กเ็วน ๑ วนั หรอื เวน ๒ วนับาง ตามแตสภาวะอารมณ
ของผูประพฤติปฏิบัติที่จะพึงมีพึงได ในการแสดงธรรมวันนี้จะขอ
กลาวถงึเรือ่งสตปิฏฐาน ๔  หรือมหาสตปิฏฐานสตูร ทีพ่งึปฏบิตักินัอยู
นี ้การแสดงหรอืการกลาวถงึการประพฤตปิฏบิตั ิเพือ่ใหสอดคลองกบั
การกระทำของผูปฏิบัติ ซึ่งทานทั้งหลายคงไดยินไดฟงกันมา
หลายครั้งหลายครา แตละครั้งอาจจะจำไมไดหรืออาจจะเกิดความ
เขาใจมากหรอืนอยตามแตสตปิญญาหรอืสญัญาของผนูัน้จะพงึจำได

ในวันนี้จะกลาวสติปฏฐาน ๔ หรอืมหาสติปฏฐานสูตร ซึ่ง
สติปฏฐาน ๔ หมายถงึทีต่ัง้ของสต ิทัง้ ๔ สวนนี ้เราจะพงึปฏบิตัอิยาง
ไร  ประการแรกเรียกวา กายานุปสสนาสติปฏฐาน ประการที่สอง
เวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน ประการทีส่าม จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน
ประการทีส่ี ่ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน นีค่อืสตูรทีเ่รยีกวา สตปิฏฐาน
๔  อนัเปนหลกัคำสอนขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาทีไ่ดทรง
ทำหนาทีค่อืไดศกึษาและคนควาเขาไปในจติใจของตนเอง ทีเ่รยีกกนั
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วากรรมฐาน กรรมฐาน ในที่นี้คำวา กรรม แปลวาการกระทำ สวน
กรรมฐาน คอืทีต่ัง้แหงการทำงานของจติ ฐานมาจากทีต่ัง้ ทีน่ัง่ ทีย่นื
ทีน่อน ทีต่ัง้ของกาย  ทีต่ัง้ของจติอยทูีไ่หน ทีต่ัง้ของจติคอืทีก่ายยาว
วา หนา คบื กวาง ศอก ฐานทัง้ ๔ นี ้หากเวนจากฐานทัง้ ๔ มหีรอืไม
ตอบวามเีชนเดยีวกนั บางครัง้มมีาก แตขมวดวาแค ๔ ประเดน็ หรอื
๔ ประการใหญๆ  ทีเ่รยีกวาสัน้ๆ วา กาย เวทนา จติ ธรรมนีค้อืสตูร
สำเรจ็อนัเปนสตูรใหญของชวีติ

กายานุปสสนาสติปฏฐาน
กายานุปสสนาสติปฏฐาน คือมีสติระลึกรูกายในกาย ซึ่ง

กายม ี๒ สวน คอืกายนอกและกายใน กายในเรยีกวากายปรงุแตงขึน้
มา กายนอกคือรูปกายที่นั่งอยูตรงนี้ ที่มองเห็นกันอยู ที่มีอาการเจ็บ
ปวด ปวยไข และตองหาอะไรมาเพิม่เตมิในสิง่ทีข่าด อนันีก้ายในเรยีก
วากายหยาบ กายตวันีอ้งคพระสมัมาสมัพทุธเจาตรสัวาเปนรงัแหงโรค
โรคอะไรบาง นั่นคือสิ่งใดที่เปนโรคก็เปนทุกข สิ่งใดที่กายมีก็เกิด
ความทกุข ความทกุขเหลานัน้กค็อืพยาธเิขามาบบีคัน้ ไมวาจะมตีาก็
เปนโรคทางตา ตามืด ตามัว ตาฟางฝา ตาบอด ตาตอ ตาเข ตาแดง
ตาเหล นัน่คอืโรคในตา

โรคอกีสวนหนึง่คอืผมแตกอนมนัดกดำ สวยงาม เงาวบั แต
พอขยบัไปอาย ุ๓๐-๔๐ ปบาง มนักเ็ปลีย่นแปลง จากผมดำกลายเปน
หลากสี มีดำผสมกับขาว เรียกวาหงอก ผมหงอกบอกตัวแลววาเฒา
คนเฒานั่งซึมเศรา  โดยคนเฒาคนแกจะนั่งซึมเศรา เมื่อลูกหลานมา
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จะยกมอืกำบงัมองดแูละรองถามวาใครมาหา เพราะเปนโรคของกาย
นอกคือกายรูปราง อีกสวนหนึ่งมาสูที่ฟน ฟนนี้มันก็จะแนนและ
ทนดเีมือ่อายยุงันอย แตพอบายคลอยลงมา ๕๐-๖๐ ป มกัจะโยกคลอน
บางคนฟนหายไปหมด ฟนมนัหยอน มนัไมตงึ แตสวนทีม่นัตงึคอืหู
มันตึงเพราะไมไดยิน แทที่จริงเขาพูดถูกคือมันหยอนยาน มันหมด
สมรรถภาพ มนัจงึหยอนยานไป ตรงนีม้นัเปนโรคของกาย

พอเปนโรคของกาย มันก็เปนโรคทางจิตวิปริตขึ้นมาดวย
ทำใหจำเปนตองหาสิ่งนี้มาเพิ่มเสริมแตง จึงไดเกิดโรงพยาบาลหรือ
คลนิกิเสรมิความงามมากมาย เพราะคนไมอยากจะขีเ้หร พระพทุธเจา
ตรสัไววาคนหรอืสรรพสตัวทีเ่กดิขึน้มานี ้ทานใหพจิารณาวารางกาย
เปนสิง่ทีไ่มสวยไมงาม พอพดูดงันีห้ลายคนหลายบคุคลกอ็าจจะเถยีง
ไปไดวา ถาคิดอยางเชนนั้นคนก็ไมสวยไมงาม ทำใหจิตใจหอเหี่ยว
ทำใหจติใจสลดหดห ูอางวาง หงอยเหงาได

แตแททีจ่รงิแลวคนเรานัน้มกัจะหวัเราะเรงิราหรอืรองไหตอีก
ชกตัว องคพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวาอาการนั้นเปนลักษณะของ
คนบา คนบาคอืคนขาดสต ิเผลอสต ิหรอืไมมสีตเิลย อยากจะทำอะไร
ก็ทำ อยากจะรองเพลงก็รองเพลง อยากจะแกผาก็แกผาออก ทำตาม
สัญญาที่อยากจะทำ แตหากเราไมมีการควบคุมสติ เราเรียกวาคนบา
หรือสติแตก กายที่จิตใจมันบอบบาง  จากการกระทบกับสิ่งที่พอใจ
บางหรือสิ่งที่ไมพอใจบาง สิ่งที่พอใจคือหัวเราะเริงราจนเพลินใจใน
มายาของสงัคม มายาของโลก ทำใหลมืตวั จงึมคีำกลาววา หลงตวัลมื
ตาย หลงกายลืมแก หลงสมบัติลืมญาติพี่นอง หลงตัวเองลืมพอแม
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พอถงึเวลาแยหาพอแมไมเจอ
เราหลงอยางไรจงึเปนอยางนัน้ เพราะความหลงในกายวาตวัเอง

แขง็แรง  ไมจำเปนตองเขาวดัปฏบิตัธิรรม หากคดิเชนนัน้แลว จะเขา
วัดเวลาไหน เมื่อจะรอเขาวัดตอนแก รางกายก็แย  เพราะอะไรละ
เพราะเวลาใหเดนิจงกรม กเ็ดนิกะโผลกกะเผลก   นัน่เพราะสงัขารราง
กายไมอำนวย จงึเกดิโรคแทรกแซงทางใจ กลายเปนคนใจนอยหรอืใจ
ปลาซวิ พอนัง่ไปสกัหนอยมนัเกดิอาการปวด นัง่ไปพลกิไป มนัไมได
อดทน นัน่คอืเปนโรคใจนอยหรอืนอยใจ ในทีส่ดุเปนโรคบนเพอใน
ใจวาฉนันอยวาสนา จงึขอลากลบับานไปกอน เพราะอะไรจงึเปนเชน
นัน้ เพราะสตเิรยีกวา  “สตมิต ํปสนเฺนว ชานาต”ิ  สตขิาดการพฒันา
พอสติขาดการพัฒนา ความแกกลาของสติก็นอยไป มันจึงกลายเปน
โรคใจออนคอืสตอิอนนัน่เอง

ดงันัน้เมือ่สตอิอน เราจะพจิารณากายไดอยางไร เพราะการที่
พะวงแตกาย เราไมไดพจิารณากาย  การพะวงกายคอือะไร มนัจะพะวง
วาฉนัจะเดนิไหวหรอืเปลา ฉนัจะนัง่ไหวหรอืเปลา เพราะขากไ็มด ีเอว
กไ็มด ีทำไมมนัยงัไมพจิารณา เพราะมนัพะวงกาย การพะวงนีท้ำให
เกดิความวติกกงัวลหรอืวติกจรติแลวตตีนไปกอนไขวามนัจะเปนอยาง
นัน้ มนัจะเปนอยางนี ้ ตรงนีท้านใหพจิารณากายวามนัเปนของไมสวย
ไมงาม กายเปนของมูตรคูถ เปนหลุมเหมือนกับเถาถานเพลิงที่มัน
จะแตกดบัเวลาไหนกไ็ด

เมือ่เรากำหนดไมได ทานจงึใหพจิารณากายในกาย เมือ่เหน็
กายนอกเปนสิง่สกปรกเลอะเทอะไปดวยสิง่ปฏกิลู มองเขาไปดานใน
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มทีัง้ตบั ไต ไส พงุ พงัพดืตางๆ  หอยระโยงระยางกนัอยภูายใน  อกี
ทัง้มนี้ำเหลอืง น้ำหนองไหลออกตามชองตางๆ   มนัเปนสภาพแหง
วัตถุภายใน  แตตัวใจของเราจะเห็นหรือเปลา หากใจของเราเห็น
สภาวะภายใน โดยเราเอาสภาพวัตถุภายในหอยไวขางนอก เหมือน
ไสววัไสควายทีเ่ขามาวางขายตามทองตลาด เมือ่วางไปสกัพกัเจาของ
ตลาดหรือเจาของสินคามาไลแมลงวัน แมลงหวี่ หากพิจารณาในตัว
ของเรา ถาไมไดอาบน้ำ ไมประแปง ไมใชเครือ่งหอมฉาบทา มนักค็ง
จะเหมน็เชนเดยีวกนั เจาของกายกค็งถอืไมไวไลอกีา ไวไลแมลงวนัที่
บินมาตอมหรือสุนัขที่มาแทะมากิน เพราะของเหลานั้นเปนของ
สกปรกเปนของเหมน็

ฉะนั้นกายนี้เปนบอเกิดแหงรังของโรค ตามที่กลาวไปเบื้อง
ตนนัน้แลว นีค่อืสวนทีเ่ปนกาย จงึเรยีกวา กายานปุสสนาสตปิฏฐาน
คอืการพจิารณากายใหละเอยีดเหมอืนดัง่พระ เมือ่พระบวชใหมๆ   พระ
อปุชฌายจะใหพจิารณากรรมฐานวา เกศา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ให
พจิารณา ผม เลบ็ หนงั เนือ้ เอน็ กระดกูวาเปนของไมสวยไมงาม เพราะ
หากเราพจิารณาอยางนีเ้นอืงๆ  บอยๆ เราจะไมประมาทไมหลงในกาย
เราจะมีสติภาวนาดูอยูตลอดเวลา อันนีค้อืกายทีเ่รยีกวากายานปุสสนา
สตปิฏฐาน

เวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน
ตอมาสวนที่เปนนามที่เรียกวา เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน

สวนทีพ่อใจคอืความสขุ ความสบาย สวนทีเ่ปนเวทนา คอืทีไ่มพอใจ
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และทีไ่มชอบคอืความทกุข ทัง้ทกุขกายและทกุขใจ สวนเวทนาทีเ่รยีก
วาความพอใจ และความไมพอใจก็เปนเวทนา ความพอใจเรียกวา
สขุเวทนา ความไมพอใจเรยีกวาทกุขเวทนา  ความเฉยๆ ขณะเรานัง่
ภาวนาพองหนอ ยบุหนออยนูี ้สภาวะทองพองทองยบุ มนัหายไป มนั
มสีภาวะอาการของเวทนาเขามาแทรกแซงคอืปวดทีข่า รสูกึงวง หรอื
รสูกึอดึอดัตรงนีเ้รยีกวาทกุขเวทนา ปวดเหมอืนกบัระเบดิ มนัเหมอืน
จะแตกดบั เหมอืนกบัไฟไหม มนัยิง่ปวดมากเมือ่พจิารณาปวดหนอๆ
มนักไ็มหายปวด แตมนัยิง่ปวดมากขึน้ๆ  ตรงนีเ้รยีกวาทกุขเวทนา

หากนัง่แลวมสีมาธ ิ  ตัง้มัน่อย ูมนัมเีวทนาอยไูหม ตอบวายงั
มเีวทนาตัง้อย ูแตเราไมรสูกึปวด  การทีร่สูกึเฉยๆ และนัง่นิง่ได ตรง
นีเ้รยีกวาอเุบกขาเวทนา คอืมนัเฉย มนัทนได มนัรอได เมือ่มสีมาธติรง
นีอ้ย ูโดยเริม่จาก ขณกิสมาธ ิอปุจารสมาธ ิ  อปัปนาสมาธิ จติตัง้มัน่
เขามาระยะ ๑  พออปัปนาสมาธ ิจติตัง้มัน่ไมหวัน่ไหว รางกายกด็ดีขึน้
นัง่ตัง้ตรงโดยอตัโนมตัขิองกาย นีค่อืสภาวจติและกายไดสมาธ ิถามอง
ดกูร็ลูกัษณะของผทูำสมาธแิลวไดสมาธ ิหากผไูมมสีมาธกิจ็ะนัง่โคลง
เคลง เอียงไปเอียงมา ขยับตัวไปมาและหายใจไมสม่ำเสมอ นี่คือ
ลกัษณะของสภาวะสมาธไิมเกดิขึน้ มนัมแีตความอดึอดัขดัเคอืงใจ มี
จติใจทรุนทรุายตลอดเวลา ฉะนัน้เมือ่เวลาทำสมาธภิาวนา เราตองนัง่
ตวัใหตรง เมือ่ตวัตรงแลวใหกำหนดภาวนาโดยอยาเผลอสตแิละตัง้จติ
ภาวนาตลอดเวลา จงึจะมสีมาธพิอทีจ่ะตอสกูบัเวทนาได

ตัวเวทนานอกกับเวทนาในมันตางกันอยางไร  เวทนานอก
ยกอยางเชน เมือ่ไดยนิเสยีงแลวรสูกึวาเสยีงนีม้นัดงัจรงิๆ  บางทไีดยนิ
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เสยีงคนอืน่หายใจแลวรสูกึวาเสยีงดงัจงั บางครัง้มนัทำใหรสูกึอดึอดั
และรำคาญใจ ทำใหเวทนาเกดิขึน้ ทำใหเกดิความไมพอใจ  เราจงึเรยีก
อาการนัน่วาเวทนา เปนการเอาเวทนานอกมาเปนเวทนาใน คอืจบัเอา
สภาวะคนอื่นมาหรือเอาสภาวะของอาการของคนอื่นมาเปนความ
ทกุขในใจตนเอง เพราะอะไรจงึเปนเชนนัน้ เพราะเราขาดการมองดาน
ใน เรามองแตดานนอก จบัสภาวะนอก มนัจงึเกดิทกุขกายเปนทุกขัง
หรอืเปนทกุขลกัษณะ ทีม่นัรบัเขามาเองโดยไมไดตัง้ใจ มนัเปนไปโดย
อตัโนมตั ิเพราะใจมนัเคยชนิอยางนัน้

กรรมฐานเหมือนแวนสองใจ
การทำกรรมฐานเหมอืนการเอาแวนมาสองใจ เราจะสองให

เหน็ชดัเจนมากนอยเพยีงใด โดยสองทัง้ขางนอกและขางใน แตเขาให

เราสองขางในใหมาก เมือ่สองขางในไดชดัเจนแลว การปฏบิตัขิองเรา

จะมกีารเริม่ขยบัเลือ่นชัน้ขึน้มาทลีะชัน้ๆ ทลีะนดิๆ จนเกดิความเคย

ชนิ  เมือ่ความเคยชนิเกดิขึน้แลว กายมนักจ็ะเบา ใจมนักจ็ะเบา มนัไม

อดึอดัขดัเคอืงเนอืงแนนหรอืกระวนกระวายใจ พอนัง่ไปอาการพองหนอ
ยบุหนอ มนัชดัเจน โดยเหน็ทองพองกช็ดั ทองยบุกช็ดั  ดสูภาวะอาการ
ตนการพองมนัชดัเจน เมือ่กำหนดเหน็ได ทำใหเหน็สภาวะตวันีภ้ายใน
ใจ เหน็สภาวธรรมทีเ่กดิขึน้ ตวัสภาวะนีเ้กดิขึน้ทีล่กัษณะอาการพอง
อาการยบุ หรอืตนพอง กลางพอง สดุพอง ตนยบุ กลางยบุ สดุยบุ หาก
เหน็ไดอยางนี ้การปฏบิตัจิะเกดิสภาวะเรว็ขึน้มา สภาวะของเวทนา มนั
กจ็ะตดัเบาลงไป แตถาเวทนาเกดิขึน้แลว เราจะทำอยางไร
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เรากก็ำหนดเวทนานัน้ ทานเรยีกวา “อยากออกจากทกุข เรา
ตองรูทุกขเสียกอน” เหมือนกับเรารูจักวาไฟมันรอน เมื่อเรารูวาไฟ
รอน เราก็ตองออกจากความรอนได สวนวิธีการที่จะออกจากความ
รอนไดอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับเทคนิคของแตละทานหรือแตละบุคคล
เหมอืนกบัคนรจูกัไฟกบัคนทีไ่มรจูกัไฟ คน ๒ ประเภทนี ้หากถามวา
คนประเภทใดเมือ่จบัไฟจะรบัอนัตรายมากกวากนั คงตอบวาคนทีไ่ม
รจูกัวาไฟนัน่แหละจะไดรบัอนัตรายมากกวา เพราะเมือ่ไมรจูกัไฟ กจ็ะ
จบัไฟเตม็มอื ไฟกจ็ะไหมเตม็ที ่ หากคนทีร่จูกัไฟกจ็ะรจูกัระวงัตวัเอง
โดยเอานิว้ไปแหยนดิๆ เสยีกอน  มนักจ็ะถกูไฟไหมนอยหรอืไมไหม
เลย  เปรียบเหมือนการที่ผูปฏิบัติรูจักทุกขก็เชนเดียวกัน เมื่อรูจัก
ทกุขเวทนา กเ็ขาใจเวทนาและมวีธิกีารทีจ่ะตอสกูบัเวทนา คอืขาศกึที่
เรามองไมเหน็ตวั แตมนัสามารถมาครอบงำตวัและใจได  สภาวทกุข
ตวันี ้ทานเรยีกวา เวทนานปุสสนาสตปิฏฐาน

วิธีการตอสูกับเวทนา
การทีต่วัเวทนาเกดิขึน้ เราตองรจูกัวธิกีารตอสกูบัเวทนา โดย

การกำหนดปวดหนอๆ นั่นคือโยคีผูปฏิบัติปฏิบัติไดชำนาญและได
สมาธแิลว แตถาโยคผีปูฏบิตัใิหมๆ  กใ็หภาวนาดทูองพอง ทองยบุ แลว
กำหนดปวดหนอๆ สัก  ๒-๓ ครัง้ หากยงัมเีวทนาอย ูกก็ำหนดพอง
หนอ ยบุหนอตอไปเชนนีเ้รือ่ยๆ  จนสมาธแิกกลาขึน้มา เมือ่สมาธแิก
กลาขึ้นมาพอที่จะกำหนดพิจารณาตอสภาวะเวทนาได จึงวางพอง
หนอ ยบุหนอไว เมือ่มนัปวด มนัเกดิเวทนากก็ำหนดเวทนา  หากปวด
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กด็อูาการปวด ดทูีม่นัปวด ปวดตรงไหนกด็ตูรงนัน้ โดยเอาจติพจิารณา
อยางละเอียดลึกลงไปวาขาปวด มันปวดตรงไหนของขา จุดใดของ
ขาทีม่นัปวด ปวดตรงเนือ้ ปวดตรงเอน็ ปวดตรงกระดกูหรอืวาทีใ่ดที่
หนึง่ ใหจบัจดุใหเจอ ถาจบัจดุไมเจอ เขาเรยีกวา เกาไมถูกทีค่นั  มนั
กไ็มหายคนั มนัจะคนัไปตะพดึ คนัไปทัง้ตวั

ในที่สุดก็บอกวาการเดินจงกรม การนั่งสมาธินั้นไมเห็นได
ประโยชนอะไรเลย เพราะปฏิบัติแลวมีอาการตางๆ เกิดขึ้นเหมือน
คนจะเปนไข นั่นเปนโรคมายาทางจิตมาหลอกหลอนเราแลว บาง
คนก็ตองพับเสื่อกลับบาน พอกลับไปแลวเลิกนั่งกรรมฐาน เลิกเดิน
จงกรม ทิ้งกรรมฐานเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น อยางนี้เขาเรียกวาโรค
มายา บางทเีราไมรเูทาทนัมายา จงึกลายเปนโรคแพกรรมฐานและยก
ธงขาวโบกมอืลากอน  การทำกรรมฐานนีม้นัทำใหใจแพได เพราะใจ
ไมแข็งพอ  เมื่อแพใจแลว เราไมไดสัมผัสกับรสชาติแหงกรรมฐาน
จะไดแตการนกึคดิเอาเองเทานัน้เอง

เวทนา...ทำใหเห็นตัวบรรลุธรรม
ในสมัยที่อาตมายังไมไดบวชก็เชนกัน  เมื่อเห็นพระเดิน

จงกรมหรอืนัง่สมาธทิัง้วนั ทานไมไดทำอะไรเลย นอกจากเดนิจงกรม
และนัง่สมาธภิาวนา  มองดหูลวงปไูมไดทำอะไรเลย  อาตมามองแลว
คิดวาทานคงสบาย เพราะไมตองทำอะไร เมื่อถึงเวลาเพลก็ไปฉัน
ภตัตาหาร เมือ่ฉนัเสรจ็แลวกม็านัง่สมาธภิาวนาทัง้วนั แมฝนจะตกหรอื
แดดจะออก  อากาศรอนก็ไมใสใจและไมสนใจเรื่องใดๆ ทั้งสิ้น
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หลวงปนูัง่อยอูยางนัน้ทัง้วนั อาตมาสงสยัคดิในใจวา “พระขีเ้กยีจจงั
เดีย๋วจะไปบวชเปนพระบาง จะไดไมตองทำอะไร” แตพอมาบวชเปน
พระและไดมาทำกรรมฐาน จงึทำใหรรูสชาตกิรรมฐาน มนัเผด็ยิง่กวา
พรกิขีห้นเูสยีอกี เพราะเวลามนัปวดสิง่ทีเ่ราไมรอูยทูีก่ารสมัผสัเอง กบั
สิง่ทีเ่รารคูอืการคดิเอาเองมนัตางกนัมาก การทำกรรมฐานกเ็ชนเดยีว
กนั เราอยาเพิง่ใหเปนกรรมถอน ถอนราก ถอนโคนกลบับานไปหมด
โดยไมเอากรรมฐาน  หากเปนเชนนั้นแสดงวาจิตใจกับตัวสติมันไม
ทนัตอสภาวะทีม่นัเกดิขึน้  ตวัเวทนานีแ้หละมนัสามารถเหน็ตวัทีท่ำให
เราบรรลธุรรมได เพราะเวทนามนัทำใหเกดิสตแิกกลา มนัยิง่ปวด มนั

ยิง่เหน็ชดั

แตตวัสขุเวทนานัน่ คอืการนัง่ไปเพลนิไป จนลมืกำหนดพอง
หนอ ยบุหนอ  เรากม็แีตตวัสมาธอิยางเดยีว ตวัสตนิัน่ไมม ีจงึกลายเปน
กะทคิอืมนัหลบัสบาย ไมมอีะไรมากำหนดพจิารณา และไมรสูภาวะ
ตางๆ วาเปนอยางไร นี่คือสมาธิ เมื่อเปนอยางนั้นแลวเราก็เผลอสติ
จนไมไดกำหนดสภาวะตางๆ ทีเ่กดิขึน้ เมือ่นัง่สมาธภิาวนาครัง้ตอไป
เราอยากใหเปนสมาธเิหมอืนเดมิ พอไมเปนสมาธกิร็สูกึอดึอดั ทำให
เกดิอาการฟงุซาน กระวนกระวายใจ นีค่อืการทำสมาธทิีข่าดสต ิโดย
ไมไดอาศยัสตมิาเปนตวักำหนดและมาเปนตวัควบคมุในการพจิารณา
อาการตางๆนัน้
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จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน
การพิจารณาจิต หรือการตามดูจิตเรียกวาจิตตานุปสสนา

สตปิฏฐาน จติมนักห็วัน่ไหว แตถาเรามสีต ิ  จติกไ็มหวัน่ไหว จติตัง้
มั่นตอสูพิจารณาอยางชัดเจน มันเห็นอาการตางๆที่เกิดขึ้น มันเห็น
สภาวะทีก่ำลงัจะปวด กก็ำหนดปวดหนอๆ  มนัเปนสญัญาณเตอืนภยั
กำหนดทันทีวารูหนอ แตสวนใหญแลวเราจะเผลอสติ  เมื่อมันปวด
แลวจึงคอยกำหนดวาปวดหนอ แทที่จริงสภาวะปวดหรือเวทนามัน
เกดิขึน้แลว ตัง้แตเราเดนิ หรอืยนื หรอืขณะทีก่ำลงันัง่ ตวัสภาวะตวันี้
เกิดขึ้น แตไมไดเอามาพิจารณา มันก็ปวดเพิ่มขึ้น โดยไมไดกำหนด
พจิารณาทางจติใหละเอยีด จติตานปุสสนาสตปิฏฐาน คอืจติทีร่ะลกึรู
คิดเปนในทางบุญก็ใหรูวาคิดเปนทางบุญ จิตที่ระลึกรูคิดเปนไปทาง
บาปกใ็หรวูาคดิไปทางบาป  โดยใหพจิารณารวูาอนันีม้นัเปนบญุนะ
อนันีม้นัเปนบาปนะ

การมีสติระลึกรูอยูบอยๆ เปนประจำๆ  ทำใหไมเผลอสติ
สวนทีเ่ปนกศุล  สวนทีไ่มเปนอกศุล หรอืสวนทีม่นัอยตูรงกลางแหง
ความสุขคือความพอดี เราก็จะไดเห็นไดรูทัน แตหากเราไมรูทันไม
เห็นสภาวะตางๆ ที่เกิดขึ้น จิตก็จะหวั่นไหวไปตามกิเลสสภาวะ
อารมณเปนไปตามตณัหารอยแปด กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา
กามตณัหาม ี๓๖ ภวตณัหาม ี๓๖ วภิวตณัหาม ี๓๖ องคธรรมรวมกนั

เปน ๑๐๘ คอืกเิลส ๑,๕๐๐ และตณัหา ๑๐๘ ซึง่ตรงนีท้ำใหหลงสขุ
เกลยีดทกุข  ไมอยากม ีไมอยากเอา ตวัสภาวะทีเ่กดิขึน้โดยทีเ่รากไ็ม
อยากจะไดสภาวะอาการนัน้ มนัทำใหรสูกึปวดอดึอดั หายใจไมคลอง
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อาการพองไมเหน็ อาการยบุไมเหน็ มนัไมมอีะไรเลย ทำใหจติอดึอดั
เราจึงไมอยากใหมีสภาวะอารมณอยางนั้นและไมอยากเปนเชนนั้น
พอจติไมอยากมสีภาวะอารมณนัน้ มนักเ็กดิความทกุข  รสูกึอดึอดัใจ
ตวัอดึอดัใจตวันีม้นัคอืตวัฟงุ

อยางไรก็ตามเมื่อมีสติ สมาธิ ปญญา เขามาพรอมกัน มีสติ
และสมาธมิากำกบั กำหนดรทูนัตอเหตกุารณตอสภาวะทีเ่กดิขึน้ การ
ขบัเคลือ่น หรอืการควบคมุของสภาวจติของสต ิกจ็ะเปนไปไดอยาง
งายดายและราบรืน่ จติของเรากจ็ะรวูาขณะนีจ้ติทองเทีย่วไปในเรือ่ง
บญุ รวูาขณะนีจ้ติทองเทีย่วไปในเรือ่งบาป รวูาขณะนีจ้ติทองเทีย่วไป
ในเรื่องของอดีต รูวาขณะนี้จิตทองเที่ยวไปสูอนาคต พระพุทธองค
ตรสัวาอดตีทีผ่านมาแลวใหละทิง้ไป อนาคตยงัมาไมถงึกอ็ยาเพอฝน
ใหกำหนดเอาปจจุบันสวนนี้ใหเห็นชัดเจน เมื่อไดยินเสียง กำหนด
เสยีงหนอ เสยีงกระทบทีไ่หนใหกำหนดตรงทีก่ระทบ ไมใชกำหนด
ทีเ่สยีงหรอืกำหนดทีห่ ู กำหนดทีก่ระทบหรอืภาษาพระเรยีกวาผสัสะ
ซึง่ตรงไหนทีม่นักระทบหรอืทีม่นัไดยนิกก็ำหนดตรงนัน้  ตาเหน็รปู
กำหนดตรงไหน  กำหนดที่ตาหรือกำหนดที่รูป โดยใหกำหนดใน
ขณะทีต่วัผสัสะคอืตวักระทบนัน่เองวาเหน็หนอ พอใจกก็ำหนดพอใจ
หนอ ไมพอใจกก็ำหนดไมพอใจหนอ นีค่อืการกำหนดดวยสติ

ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน
โดยฐานคอืสตทิีก่ำหนดฐานกาย กำหนดฐานเวทนา กำหนด

ฐานจติ กำหนดฐานธรรม ทีเ่รยีกวา ธมัมานปุสสนาสตปิฏฐาน คอืการ
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พจิารณาธรรม การตามดธูรรมทัง้สวนอกศุลและกศุลทีเ่กดิขึน้ในจติ รู
ธรรมที่เกิดขึ้นในใจ รูธรรมที่คิดขึ้น สภาวะที่เปนบาปหรือสภาวะที่
เปนบญุ สภาวะทีเ่กลยีด สภาวะทีโ่กรธ สภาวะทีเ่กดิโลภ สภาวะทีเ่กดิ
หลง สภาวะทีเ่กดิโมหะ ความพอใจหรอืความไมพอใจตรงนี ้คอืสภาว
ธรรมที่เกิดขึ้นในใจ   ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  เราคงเคยไดยิน
พระทานสวดสาธยายพระมาติกา  เรียกวา  กุสลา  ธมฺมา  อกุสลา

ธมมฺา  อพยฺากตา  ธมมฺา   ธรรมทีเ่ปนกศุลกบัธรรมทีเ่ปนอกศุล  ๖๖ บาท
พระคาถา อยูในบทมาติกา ที่เรียกวา สวดกุสลาธัมมา  ธรรมที่
เปนกลางๆ  ไมไปทางบุญหรือไมไปทางบาปอยูตรงกลางเปน
อพยากตาธมัมา  เปนธรรมทีใ่หเราพจิารณาเรยีกวาขนัตอิเุบกขาธรรม

เมือ่ธรรมทีเ่กดิขึน้ในใจไดแยบคายแลว เราพจิารณาธรรมนัน้
ใหรเูทาทนั  เขาเรยีกวา “รเูทาเอาไวทนั รกูนัเอาไวแก รเูทารทูนั รกูนั

รแูก รจูกัตวั ใชตวัได ชีต้วัออก บอกตวัเปน เหน็ธรรม”  ถายงัชีต้วัไม
ไดและบอกตัวไมไดวาขณะนี้เราทำอะไรกันอยู เราก็เกิดความทุกข
เปนทุกขเวทนา เปนธรรมที่ทำใหจิตสลดหดหูและเศราหมองใจ
ฉะนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแลวสภาวธรรม องคธรรมที่เกิดขึ้นเขาเรียกวา
องคธรรม ๘ ประการ โดยจติตัง้มัน่ พอจติตัง้มัน่แลว เราจะกำหนด
สภาวะตางๆได  ลักษณะจิตจะบริสุทธิ์ สะอาด เบาสบาย กำหนด
อาการตางๆ ไดครบ พอจติเบาสบายแลว จติกผ็องใส
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จตินมุนวล...ควรแกงานดใูจ
พอจิตผองใสแลวทำใหเกิดเมตตา เราจะนึกถึงญาติพี่นอง

คิดอยากใหคนโนนคนนี้ไดมาปฏิบัติ อยากใหเขาไดบุญ พอจิตมัน
ผองใส จติมนัเบาโลงสบาย เราจะนัง่ไดทัง้วนั ขยนักำหนด ขยนัเดนิ
ขยนัภาวนา นีค่อืจติผองใสเกลีย้งเกลา จติไมเศรา จติกต็ืน่ตวัเบกิบาน
ตวันีค้อืเราเหน็พทุธะนอยๆ  เหน็สภาวธรรมนอยๆ  ตอมาเมือ่จติโปรง
ใส ไมเศราหมอง จติกน็มุนวล  เมือ่จติมนันมุนวล ไมวาจะเดนิหรอื
จะคหูรอืจะเหยยีดกด็งูามตา ไมกระโดกกระเดกเหมอืนมาดดีกะโหลก
นัน่คอื เขาเรยีกวา เปนผมูศีลีจารวตัรด ีคอื ผมูศีลีเปนหลกัประพฤตทิัว่

ไปอันจะตองรักษาและพึงถือปฏิบัติชื่อวา วัตรอันนาเลื่อมใส ตรงนี้
พระยอมเกดิขึน้ในใจของเราได  โดยไมตองบวชเปนพระ  แตพระเกดิ

ขึน้ในใจ  ตอมาเมือ่ใจนมุนวลตอการงาน  การงานทีเ่รากระทำคอืงาน

ดใูจ เปรยีบเหมอืนเอาแวนสองธรรมสองใจ ดวูาใจเรามนัเปนอยางไร

พอใจนุมนวลควรแกการงาน ใจก็ไมหวั่นไหวตอสิ่งที่มากระทบ

อารมณทีม่ากระทบกบัอายตนะคอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ

ตรงนีเ้รยีกวาการพจิารณาดสูภาวธรรมทีเ่กดิขึน้ทีเ่รยีกวากาย
ประพฤติ ดวยการปฏิบัติตามสติปฏฐานสูตร หรือ สติปฏฐาน ๔

ที่กลาวในเบื้องตน กายานุปสสนาสติปฏฐาน เวทนานุปสสนาสติ

ปฏฐาน เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน คือ
พิจารณารูกายในกาย การรูสุขรูทุกขในเวทนา รูจิตในจิต รูธรรมใน
ธรรม โดยทัง้ ๔ ประการเปนฐาน ๔  ฐาน ทีต่องพงึระลกึรอูยเูสมอ
แหงการประพฤตปิฏบิตัิ
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ฉะนั้นโยคีผูประพฤติปฏิบัติตองมีสติอยูในฐานทั้ง ๔ เปน
พืน้ฐานของหลกัภาวนาในการประพฤตปิฏบิตัใินกาย ยาว วา หนา คบื
กวาง ศอก ซึง่อยทูีส่ภาวะจติทีร่เูทาทนัตอสภาวะอารมณ ดวยการมสีติ
ควบคุมอยูในทุกสภาวะ ทุกอิริยาบถไมวา ยืน เดิน นั่ง นอน คิด
เหยยีดขา คขูา เหยยีดแขน คแูขน ทกุกริยิาอาการทีเ่รากำหนดรสูภาวะ
แหงจิต แหงการประพฤติปฏิบัติ ที่เปนประโยชนในการปฏิบัติ จึง
ขออวยพรใหโยคผีปูระพฤตปิฏบิตัใิหตัง้อกตัง้ใจประพฤตปิฏบิตั ิและ
ขอใหบรรลมุรรค ผล นพิพาน ในปจจบุนัเรว็พลนัเทอญ

“การทำกรรมฐานเหมือนการเอาแวนมาสองใจ
เราจะสองใหเหน็ชัดเจนมากนอยเพยีงใด  โดยสองทัง้
ขางนอกและ  ขางใน  แตเขาใหเราสองขางในใหมาก เมือ่
สองขางในไดชัดเจนแลว การปฏิบัติของเราจะมีการเริ่ม
ขยบัเลือ่นชัน้ขึน้มาทลีะชัน้ๆ  ทลีะนดิๆ  จนเกดิความเคย
ชนิ  เมือ่ความเคยชนิเกดิขึน้แลว กายมนักจ็ะเบา  ใจมนั
กจ็ะเบา”
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บทที่ ๓
นวิรณธรรม ๕ ประการ

วันนี้เปนหวงแหงเวลาที่พวกเราทานทั้งหลายกำลังตอสูกับ
ขาศกึศตัรทูีม่องไมเหน็ตวั แตมอีำนาจมากทีจ่ะบงัคบับญัชา หรอืสัง่
การได หากเราเผลอสต ิเขากส็ัง่การบงัคบับญัชาเราไดทกุเวลาทกุนาที
แมวาจะอยใูนทีม่ดื อยทูีส่วาง หรอือยทูีล่บั เขาจะพสิจูนเราอยตูลอด
เวลา  การปฏิบัติธรรมเปนการมาดูจิต ดูใจ สองดูจิต สองดูใจของ

ตัวเอง ดูใหรูวาจิตใจของเราคิดอยางไร ชอบอะไร เกลียดอะไร ชัง
อะไร ไมชอบอะไร ไมชงัอะไร ซึง่ตรงนีท้ำใหเราไดด ูไดเหน็ชดัเจน

ในวันนี้จะกลาวธรรมะที่ทำใหจิตสับสนวุนวาย มันเปน
อุปสรรคขวางกั้นความสำเร็จแหงการปฏิบัติของเราที่ เรียกวา
นวิรณธรรม อนัเปนสวนทีท่ำใหผใูดเกีย่วของหรอืผใูดถกูนวิรณธรรม
เขาครอบงำแลว ผนูัน้จะกระทำสิง่ใดไมสำเรจ็สมความปรารถนาตาม
ที่ตนเองตั้งใจไวหรือไปไมถึงวัตถุประสงคที่ตนตั้งไว เพราะถูก
นิวรณธรรมครอบงำ  ซึ่งนิวรณธรรมแปลวาเครื่องขวางกั้นคุณงาม
ความด ีเครือ่งขวางกัน้จติใจของเราไมใหประสบความปรารถนา ทัง้ๆ
ทีเ่ราตัง้ใจไววา จะตอสเูอาชนะศตัรทูัง้หมดใหได ในระยะ ๗ วนั หรอื
๙ วนั ๑๒ วนั ๑๕ วนั ๑ เดอืน หรอื ๓ เดอืน อนันีเ้ราตองตัง้กตกิาไว
ในใจหรือเปาหมายของเรา แตหากมีนิวรณธรรมเขาไปครอบงำ ตัว
นวิรณตวัเดยีวแปลวา นิ เขาลม นิ ไมมอีอก ถาเขาไปในใจแลว มนั
จะดือ้หวัชนฝาไมฟงใครและไมเอาอะไรทัง้สิน้
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ฉะนัน้ใหผปูฏบิตัเิอามอืลงไวทีต่กัแลวตัง้ใจฟงใหด ี โดยคอย
ฟงแลวกำหนดจิตตามธรรม  การฟงธรรมนั้นเราเรียกวานัง่สมาธฟิง
ธรรม กำหนดจติฟงไปตามเสยีง คำวา นวิรณ คอื เครือ่งขวางกัน้  หาก
สิง่ใดทีท่ำใหประสบผลสำเรจ็ นวิรณตวันีม้นัเปนตวัทีห่ลอกใหหลง
ตดิ เหมอืนกบัปลาทีช่อบกนิเหยือ่ เมือ่กนิจนชำนาญ กนิจนถกูใจ กนิ
จนพอใจแลว พอถงึเวลามนัอยากจะกนิอกีเรือ่ยๆ  ในทีส่ดุ เมือ่กนิบอย
เขา มนักเ็ลยตดิใจ

กามฉนัทะ ...สภาวะแหงความตดิใจ
นวิรณตวัที ่๑ ในทีน่ี ้เรยีกวา กามฉนัทะ  กามในทีน่ีไ้มไดพดู

เฉพาะกามที่เรียกวา สามีภรรยา ที่อยูรวมกันเทานั้น  แตกามในที่นี้
หมายถึงสภาวะแหงความติดใจ ภาษาธรรมเรียกวา เสพอารมณหรือ

เสพวตัถจุนตดิ การเสพจนตดิ อยางเชนกามในทางรปู รปูทีเ่ราเหน็ เมือ่
เหน็แลวอยากเหน็อกี เรยีกวา กามฉนัทะนวิรณ  เมือ่เหน็แลว หากไม
ไดเหน็อกีกเ็กดิความทกุข  ยกตวัอยางเชน บางคนพอไดยนิขาววาดารา
ดังจากตางประเทศจะมาแสดงหรือมาปรากฏตัวที่เมืองไทย ตาง
คนก็เสียสละปจจัยไปดูดาราคนดังคนนั้น เพราะความอยากเห็นเกิด
ขึน้ในใจ หากไมเหน็กเ็กดิความทกุขนัน้เรยีกวากามเกดิขึน้แลว กาม
มนักระสนั อยากจะเขาไปดแูละเขาไปสมัผสั อนันีก้ามคอืรปูทำใหเกดิ
กาม เรยีกวา กามทางรปู

อยางไรก็ตามรูปที่เกิดขึ้นเฉยๆ  โดยไมมีการปรุงแตง ไมมี
การยดึถอื เขาเรยีกวา สกัแตวารปู หากมนัไมสามารถบญัชาจติใจของ

FreedomMind14x18.5cm.pmd 14/12/2552, 15:4152



อสิระแหงจติ53

เราได ตรงนัน้ไมใชนวิรณ แตเปนสกัแตวารปูเฉย ถามคีวามอยาก มี
ความกระสนั อยากจะเจอ อยากจะเหน็ ตองดิน้รนและตองสละ อนันี้
เรยีกวา กามเกดิขึน้แลวกบัตวัเรา มนัยดึตดิใจและครอบงำจติใจของเรา
แลว  เชน ขอยกตวัอยางเดก็วยัรนุ พอไดทราบขาววาดารานกัรองมา
แสดงกต็องหนโีรงเรยีนไปดแูละไปเฝานกัรองคนนัน้ หรอืเหตกุารณ
นกัรองชือ่ดงัคนหนึง่เกดิอบุตัเิหต ุวยัรนุกลมุหนึง่ตองหนโีรงเรยีนไป
ใหกำลังใจและไปเฝาที่โรงพยาบาล  ถาพอแมของตนเองปวยจะมา
หรือไม คิดวาก็คงไมแนวาเขาอาจจะไมมาก็ได นั่นเพราะเปนกาม
กระสนั กามเกดิขึน้แลว

สงัคมบรโิภคทำใหเกดิกาม เมือ่เปนเชนนี ้หากมองลกึลงไป
กามตวันีน้ัน้ มนัเปนตวัอนัตรายทีส่ามารถทำลายผอูืน่ได ซึง่จะขอยก
ตวัอยางอธบิายใหชดัเจนในเรือ่ง ภรรยาหลวงและภรรยานอย  เมือ่ฝาย
ภรรยาหลวงทราบขาววาสามีของตนไปติดใจนักรองสวยๆ  ถาไม
พอใจก็วางแผนหรือวางอุบาย เอาน้ำกรดไปสาดหนาเขา นั้นแหละ
เพราะกามเกดิความกระสนั ความหนวงเหนีย่ว ความยดึถอื ความยดึ
ตดิ  จติเกาะตดิเปนตงัเม มนัเกดิความไมพอใจหงึหวงขึน้มาทนัท ีนัน่
คอืกามตดิในรปู หรอืรปูของกาม ตรงนีค้อืสวนของกามทางรปู

กามอีกสวนหนึ่งที่เปนเสียงหรือ กามทางเสียง คืออยากฟง
เสยีง จงึตองเสยีสละเวลาหาปจจยัไปซือ้มาฟง เมือ่ฟงแลวกเ็กดิความ
อยาก บางครัง้พอไมมใีหฟง จงึตองดิน้รนหามาฟง นีค่อืกามทางเสยีง
หรอืกามอกีอยางคอืกามทางกลิน่ ซึง่จะตองซือ้กลิน่หอมๆ มาดอมดม
การทีต่องซือ้รสหรอืซือ้กลิน่ดีๆ  นีค้อืกามคณุ รปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสั
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นมุนิม่ ตรงนีค้อืสิง่ทีเ่ราตองการ
แตกามทางหนึง่คอื กามทางจิต  มักเปนที่กลาวถึงในสังคม

ทีเ่กดิความวนุวายยงุเหยงิ อยางเชนขาวผหูญงิเอามดีไลแทงเดก็ นัน้คอื
กามทีเ่กดิขึน้ทางจติ เปนกามอยางหนึง่ทีก่ระสนัแฝงดวยความอาฆาต
พยาบาท มนัฝงรากลกึ ตวักามนีพ้ระพทุธเจาตรสัเปรยีบเปรยวา อปุมา
เหมือนดั่งคนขีดไมลงบนพื้นดิน กับบุคคลขีดไมลงบนแผนหิน

กามตัวนี้มันติดตรึงเหมือนดั่งสุนัขแทะกระดูก แทะเนื้อเค็มๆบาง

มนัๆบาง  ซึง่ในความเปนจรงิแลวเนือ้นัน้ไมม ีถามกีเ็ปนเนือ้ตดิกระดกู

นัน่คอืมนัเปนกามทีต่ดิ พอมนัไดชมิไดแทะแลว พอสนุขัตวัอืน่มา มนั

ก็แยงทำลายกัน มนุษยก็ไมตางกัน ถารูวามีใครมาแยงของรักก็ตอสู

ปกปองของรกัของหวงของตนจนขาดสต ินีค่อืกามคณุหรอืกามนวิรณ

ตรงนีเ้รยีกวา อวิชชา   มนัตดิยดึหนวงเหนีย่วไวจนสลดัไมออก

พยาบาท...คดิรายตอผอูืน่คอืรากเหงาของจติทีเ่ปนอกศุลมลู
กามนวิรณตวัที ่๒ เรยีกวาพยาบาท พยาบาทตวันีเ้กดิขึน้ขาม

ภพขามชาต ิมนัคลายกบัทีค่นเอาไมไปขดีบนแผนหนิ ขดีครัง้แรกเหน็
รอยขดีธรรมดา  พอขดีครัง้ที ่๒ เหน็รอยลกึขึน้ พอขดีครัง้ที ่๓ จะเหน็
รอยหนักขึ้นกวาเดิม พยาบาทตัวนี้มันฝงรากลึกในจิตขันธสันดาน
เรยีกวากนบึง้รากเหงาของจติทีเ่ปนอกศุลมลู เมือ่มนัมโีอกาสและเวลา
มนักจ็ะถายทอดกนัทนัท ีบางครัง้ถายทอดเปนกรรมทายาท ทางกรรม
พนัธเุปนอยางไร นัน่คอืการถายทอดทางกรรมทายาท ยกตวัอยางเชน
เราโกรธใคร โกรธมาขามภพขามชาต ิขณะทีต่ัง้ครรภ เรากโ็กรธเขา
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อีก ความรูสึกโกรธนั้นมันสื่อกระแสไปสูลูกในทอง พอลูกเกิดมา
ก็โกรธคนนั้น โดยไมมีสาเหตุ เมื่อเห็นหนาคนนั้นแลวจะเกิดความ
รูสึกไมชอบคนนั้นทันที นั่นคือความโกรธพยาบาทขามภพขามชาติ
ตวัพยาบาทอยางเดยีวไมพอ มนัยงัคอยจองพยาบาทลางผลาญอกี เรา
จะเห็นวาตัวพยาบาทมันรายแรง เปนการสรางเวรสรางกรรมกันได
อยางใหญหลวง เมื่อเจอที่ไหนก็ทำลายที่นั่น เพราะมันเกิดความ
ขดัแคนเคอืง ทำใหเกดิความขดัใจ

ในบางครัง้มนัรสูกึ ทัง้รกั ทัง้ชงั ทัง้เกลยีด ทัง้โกรธฝงรากลกึ
ในจติใจ และประทบัตราตรงึในใจ  เปรยีบเหมอืนการทีม่าปฏบิตัธิรรม
รวมกลมุกนัเปนกลมุใหญๆ นี ้ มนัจะเกดิจติปฏฆิะขึน้มาวา คนนัน้เดนิ
อยางนี้ คนนั้นเดินอยางนั้น มันรูสึกไมพอใจ แมบางครั้งเจาหนาที่ผู
คอยชวยเหลือไปแนะนำการเดินอยางนี้ก็เกิดความขุนเคืองใจทันที
เพราะความพยาบาทตวันีม้นัฝงไว มนัแสดงออกทนัทดีวยกริยิาทาทาง
อาการเชนนีเ้มือ่มนัเกดิขึน้ในใจผใูด มนัจะฝงรากลกึในจติใจของผนูัน้
ซึ่งหากเกิดขึ้นกับผูใดแลวมันจะขวางกั้นไมใหรูสภาวะอารมณ สติ
จะแตก ไมสามารถควบคมุสตไิด เพราะกำหนดสตไิมทนัหรอืกำหนด
ไมอยู เมื่อเรากำหนดสติไมอยูแลว มันก็เกิดทรมาน เมื่อเปนเชนนั้น
แลวจะรูสึกอึดอัด ขมขื่น และเศราใจ ทำใหตองระบายออกมา
พอระบายออกมากจ็ะหายแคนและหายพยาบาท ซึง่แททีจ่รงิมนัยงัไม
หาย มนัยงัฝงรากลกึอย ูเราเรยีกวา อนสุยัมนันอนกน คอื กเิลสทีน่อน

เนือ่งอยใูนสนัดาน  มอีย ู๗  คอื ๑ ) กามราคะ คอืกามกำหนดัในกาม
๒) ปฏฆิะคอืความหงดุหงดิ ๓) ทิฏฐ ิ  คอืความเหน็ผดิ ๔) วจิกิจิฉา
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คอื ความลงัเลสงสยั ๕) มานะ คอื ความถอืตวั  ๖) ภวราคะ คอื ความ
กำหนดในกาม ๗) อวชิชา คอื ความไมรจูรงิ ถามอีะไรมาแหยกเิลสที่
นอนเนือ่งอยใูนสนัดานนีแ้คนดิหนอย มนักฟ็งุขจรขึน้มาทำลายลางได
ทเีดยีว

เรือ่ง ยกัษณิี
“เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร”

ในอดีตครั้งพุทธกาลสองสามีภรรยาคูหนึ่ง เมื่อแตงงานกัน
แลว ฝายภรรยาเปนหมนั ไมมบีตุรใหสาม ีฝายแมสามจีงึคดิหาผหูญงิ
ใหมใหลกูชาย สวนทางภรรยากลวัวาสามจีะหลงใหลภรรยาใหม จงึ
ตดัสนิใจหาลกูหลานตนเองใหเปนภรรยานอย  โดยภรรยาหลวงผเูปน
ปาไดบอกหลานตนเองวา “ถาตัง้ครรภขึน้มาเมือ่ใดใหรบีมาบอกฉนั
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ทันที ฉันจะหายาบำรุงครรภมาใหรับประทาน”  ผูเปนหลานก็
เชื่อใจปาของตน พอตั้งครรภประมาณ  ๒ เดือนก็ไปรายงานแกปา
ผเูปนภรรยาหลวง

สวนปาผเูปนภรรยาหลวงคดิวาหากหลานผเูปนภรรยานอยมี
ลกู สามจีะลมุหลงหลานของตนเองแลวจะทิง้ตนเองใหวาเหว  จงึวาง
แผนปรงุยาพษิทำลายครรภ ฆาลกูในทองของภรรยานอยใหตาย นาง
ใหกนิยาพษิครัง้ที ่๑ ลกูในครรภของภรรยานอยกต็าย พอภรรยานอย
ตัง้ครรภครัง้ที ่๒  นางกไ็มระแวงภรรยาหลวง กเ็ชือ่ใจอกี จงึไปบอก
ภรรยาหลวงอกีวาตนเองตัง้ครรภ  ภรรยาหลวงกป็รงุยาพษิใหกนิอกี
ปรากฏวากแ็ทงลกูอกี  ครัง้นีน้างเริม่สงสยัแลววา ทำไมเมือ่บอกภรรยา
หลวง นางตองแทงบตุรทกุครัง้ ทัง้ๆ ทีร่างกายแขง็แรง ทางฝายสามี
กไ็มระแคะระคายอะไร

ในที่สุดพอครั้งที่ ๓ นางตั้งครรภแลวไมบอกภรรยาหลวง
ทางฝายภรรยาหลวงไมไดชองทางที่จะผสมยาพิษเพื่อทำลายครรภ
ของนาง จนกระทั่งนางตั้งครรภใกลจะคลอด ภรรยาหลวงจึงได
โอกาสทำลายครรภ แตปรากฏครรภไมตก เพราะเดก็นอนขวาง นาง
จงึไดรบัทกุขเวทนาแสนสาหสัจนสิน้ชวีติ แตกอนทีจ่ะสิน้ชวีติ นาง
ไดอธษิฐานขอจองเวรกบัหญงิผเูปนภรรยาหลวงนัน้

เมื่อนางตายไปแลวก็ไปเกิดเปนแมวตัวเมียในเรือนของนาง
นัน่เอง ฝายสามเีมือ่รวูาภรรยาหลวงปรงุยาใหภรรยานอยถงึแกความ
ตาย จงึไดฆาภรรยาหลวงตาย เมือ่ภรรยาหลวงตายจงึไปเกดิเปนแมไก
ในเรอืนของนาง พอแมไกตกไข แมวกไ็ปกนิเสยี ๓ ครัง้ แมไกจงึผกู

FreedomMind14x18.5cm.pmd 14/12/2552, 15:4157



อสิระแหงจติ 58

พยาบาทขอใหเกดิเปนแมเสอื สวนนางแมวไปเกดิเปนแมเนือ้ พอแม
เนือ้คลอดลกูออกมา แมเสอืกก็นิลกูแมเนือ้เสยีทกุครัง้  แมเนือ้จงึผกู
พยาบาท เมือ่ตายจากชาตนิัน้ไปเกดิเปนยกัษณิ ีสวนแมเสอืเกดิไปเปน
หญงิชาวบานธรรมดา เมือ่หญงิชาวบานนัน้คลอดลกู ยกัษณิจีะปลอม
ตัวมากินลูกของนางทุกครั้ง พอครั้งที่ ๓ หญิงคนนั้นหนีไปคลอดที่
บานพอแมของนาง  สวนฝายยกัษณิเีมือ่ทราบขาว จงึไดตามไป ปรากฏ
วาไปเจอหญงิคเูวรอยรูมิสระหนาวดัพระเชตวนัมหาวหิาร

พอนางเหน็ยกัษณิตีามมา นางจงึอมุลกูวิง่หนเีขาไปในวดัพระ
เชตวันมหาวิหาร  นางนำลูกไปวางใกลพระบาทของพระสัมมา
สมัพทุธเจา และรองขอความชวยเหลอืจากพระองค  ซึง่พระองคทรง
ทราบเหตกุารณโดยตลอด จงึรบัสัง่ใหพระอานนทนำนางยกัษเขาเฝา
และตรัสกับนางยักษวา “เพราะเหตุใดเจาทั้งสองจึงจองเวรกันเชนนี้
เวรยอมไมระงบัดวยการจองเวร แตยอมระงบัดวยการไมจองเวร ถาไม

ไดพบพระพทุธเจา เวรของเจาทัง้สองกจ็ะดำรงอยชูัว่กปั”  เมือ่ยกัษณิี
ไดฟงพระเทศนาจบ จึงไดบรรลุโสดาบันปตติผลเปนโสดาบัน พระ
ศาสดาจงึใหหญงิคนนัน้สงลกูใหยกัษณิ ี ยกัษณิรีองไหและบอกวาใน
ครั้งกอนนางกินโดยไมเลือก ตอไปนางจะหากินไดอยางไร พระ
พทุธเจาจงึใหหญงินัน้นำนางยกัษไปเลีย้งอปุการะ

โดยยักษิณีไดชวยทำนายวาปนี้ฝนจะตกมากใหทำนาบนที่
ดอน ปนีฝ้นตกนอยใหทำนาบนทีล่มุ ทำใหหญงิคนนัน้ไดขาวดทีกุป
เมือ่ชาวบานทราบขาวจงึมาขอคำแนะนำจากยกัษณิแีละไดนำขาว น้ำ
และผลไมมาใหยักษิณีกินเปนการตอบแทน ในที่สุดทั้งหญิงคนนั้น
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และยกัษณิตีางกอ็ปุการะซึง่กนัและกนัตลอดมา และเลกิจองเวรซึง่กนั
และกนั

เราคงเคยไดยนิคนโบราณเขากลาวกนัวาทกุป มหีญงิคนหนึง่
จะเอาขาวของไปหอยไวตามกิ่งไมเพื่อใหยักษไดกิน เรื่องนี้จึงได
จำแลงแปลงมาเปนวนัสารท เดอืน ๙  จากทีก่ลาวมาทัง้หมดนี ้คอืตวั
พยาบาทที่เกิดขึ้นกับใจมนุษย แลวแปรสภาพเปนสัตวตางๆ  เพราะ
ตวัพยาบาทเปนตวัรายกาจทำลายไดทกุสิง่ทกุอยาง แมพอแมกท็ำลาย
ได หากผใูดมตีวันีแ้ลวกจ็ะทำลายผลแหงความด ีคอืธรรมะ คนเหลา
นี้จะไมมีศีล มีธรรมอยูในใจ มีอยางเดียวหวังใหไดสิ่งที่ตนตองการ
กพ็อใจแลว

ถนีมทิธะ...จติใจหดห ูเซือ่งซมึ
นวิรณตวัที ่๓ คอืตวั ถนีมทิธะ กามตวันีเ้ปนตวัสำคญัอยางยิง่

ตอผปูระพฤตปิฏบิตัธิรรม เพราะถีนมิทธะ ทำใหจติใจหดห ูเซือ่งซมึ
มันไมอยากกำหนด มันไมอยากจะภาวนา มันรูสึกเบื่อ มันรูสึกเซ็ง
เพราะกำหนดไมไดเรือ่ง ทำอะไรกไ็มเขาทา ทำใหรสูกึอดึอดัไปหมด
ตัวถีนมิทธะ ทำใหงวงเหงาหาวนอน  พอมาทำกรรมฐานนั่งอาปาก
หวอ เหมือนกับพระลักษณ พระราม หนุมาน ตองมนตไมยราพเปา
เพีย้งสปัหงกทนัท ีเมือ่ตวัถนีมทิธะเขาครอบงำ ทำใหเริม่งวงนอน  มนั
กง็วงหลบั ทำใหสตขิาด พอสตขิาด การกำหนดดอูงคภาวนากข็าดไป
ดวย พอองคภาวนาขาดไป การกำหนดไมตอเนื่อง ทำใหสภาวะ
อารมณทีเ่กดิขึน้กข็าดไปดวย จงึทำใหมกีารปรงุแตงของจติขึน้มา เมือ่
มีการปรุงแตงทางจิตขึ้นมา เราก็หลงปรุงแตงตามจิต พอหมดเวลา
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เรากล็มืสต ิ  หากเราเผลอสต ิการปรงุแตงกเ็กดิขึน้ ตวันวิรณกเ็ขามา
ครอบงำใหอยากจะนอน อยากจะหลบั อยากจะพกั อยากจะเลกิ เพราะ
กำหนดสติไมทันกับสภาวะ เมื่อเปนเชนนี้แลว เราก็ขาดการกำหนด
องคภาวนา

อทุธจัจกกุกจุจะ...จติฟงุซาน รำคาญใจ
ตอมามตีวันวิรณตวัที ่๔  ซึง่เปนตวัหนนุเนือ่งกนัมาเปนเสน

ขบวนการ  เรยีกวาตวัอทุธจัจกกุกจุจะ คอืตวัรำคาญหรอืตวัฟงุ  นวิรณ
ตัวนี้ทำใหรูสึกอึดอัด และกระสับกระสาย ไมรูวาจะกำหนดอารมณ
อะไรดี ไมวาจะกำหนดพองตรงไหน ยุบตรงไหน เราไมรูจุดที่
จะกำหนดและหาฐานกำหนดไมได พอหาฐานกำหนดไมได จติกฟ็งุ
วนุวายใจหมด พอวนุวายใจ จงึทำใหรสูกึเซง็และรสูกึเบือ่  เมือ่เปนเชน
นีผ้ปูฏบิตัจิะมญีาณพเิศษอกีรอบหนึง่ ญาณพเิศษคอืความยงุเหยงิ บาง
ครัง้เรยีกวาบาหอบฟาง จะตองเลอืกทีป่ฏบิตั ิโดยอางวาทีต่รงนีไ้มสงบ
บาง มนัวนุวายบาง มนัตองไปหาทีส่งบ พอไปทีส่งบแลวกร็สูกึกลวั
ไมรวูาจะกำหนดอะไร เพราะรสูกึเวิง้วางไปหมด ไมรจูะกำหนดอะไร
ตรงไหนด ีในทีส่ดุกข็าดหลกัขาดฐานในการกำหนด

เมื่อขาดฐานในการกำหนดแลว จิตก็ฟุงไมมีจุดเริ่มตน ไมมี
จดุตาง ไมมจีดุจบ เริม่ตนทามกลางทีส่ดุ เราหาไมเจอ  เมือ่หาไมเจอ
ถามวาอาการเหลานีเ้กดิขึน้ เราจะทำอยางไร เมือ่จติฟงุอยางนี ้วธิกีาร
ปฏบิตัติองสรางสตขิึน้มาดวยการกำหนดทกุอริยิาบถ กำหนดฟงุหนอ
ฟงุหนอ  กำหนดไปมากๆ  หากอาการฟงุไมหยดุกก็ำหนดพองหนอ
ยบุหนอ กำหนดใหเรว็และกำหนดใหมนัเตม็ที ่โดยกำหนดใหมนัทนั
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และกำหนดใหไว กำหนดใหเรว็ใหทนัตรงทีม่นัฟงุซาน หากรอนใจ
ไปทกุอยาง เราเรยีกวาลนลาน ไมวาทำอะไรกล็นลานหวงหนาพะวง
หลงัไปเสยีหมด นีค่อืตวัฟงุซานหรอืเรยีกวาตวัอทุธจัจกกุกจุจะ องค
ธรรมตัวนี้จะฉุดกระชากจิตของเราใหตกต่ำลง อยางเชนเราตั้งใจ
จะปฏบิตัธิรรมชัว่โมงนีใ้หด ีพอมาเจอแรงกระทบเขา ใจมนักว็บูไป
ตาตุม ใจมันฟุง และขาดสติ เพราะกำหนดอาการไมทันกับสภาวะ
อารมณทีเ่กดิขึน้นัน้

วจิกิจิฉา...ความลงัเลสงสยั
นวิรณตวัที ่๕ คอื วจิกิจิฉา พอกระบวนการทัง้ ๔  มาครบ

แลว ขบวนการที ่๕ กต็ามมา คอืความลงัเลสงสยั ไมมคีวามแนใจวา
ทองพองหรือไม หรือทองยุบหรือไม ถาสงสัยหนักเขาไปอีกวาพระ
พทุธเจามจีรงิหรอืไม พระธรรมมจีรงิหรอืไม พระสงฆมจีรงิหรอืไม
บาปบุญมีจริงหรือไม มันลังเลสงสัยไปตลอดเวลา ในที่สุดเปน
วปิสสนกึ นกึวาบาปไมม ีบญุไมม ีบดิามารดาไมมบีญุคณุ จตินกึไป
และคดิเปรยีบเทยีบไปตางๆ นาๆ  เพราะฉะนัน้ครบูาอาจารยจงึไมให
อานหนงัสอื ฟงวทิยหุรอืดโูทรทศัน ถาจะปฏบิตัเิขาจรงิถงึขัน้อกุฤษฏ
กเ็ดนิแค ๗ กาว มองลงไปแคคบื แคศอก เทานัน้เอง ไมมกีารเหลยีว
ซายแลขวา กำหนดหางจากตนเองเลยไปแค ๑ วา นัน่คอือกุฤษฏ  ที่
ปฏบิตัอิยางเครงครดั กำหนดกริยิาอาการการเคลือ่นไหวของกาย แม
ลมพดักต็องกำหนดเสยีงทีม่ากระทบ  กำหนดอาการเยน็ รอน  ออน
แขง็ ทีม่ากระทบ  ถาเกดิสภาวะความไมพอใจหรอืความพอใจ   การ
เปลีย่นแปลงอริยิาบถ   การพลกิขากต็องกำหนด  นีค่อืการกำหนดสติ
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กำหนดสติที่รากเหงาของจิต
โดยการกำหนดสตนิัน้ ถาฐานเกดิทีไ่หน ตองกำหนดทีฐ่าน

นัน้  หากใจของเราเกดิไมพอใจ กใ็หกำหนดทีใ่จ คอืตนจติ ตนขัว้ราก
เหงาของจิต ดวยการกำหนดที่ใจ กำหนดสติตามความรูสึกเชนไม
พอใจหนอ หรืออึดอัดหนอ กำหนดที่ดวงจิต คือดวงใจ คือหัวใจ
กำหนดตรงนีท้นัทอียาปลอยใหผานไป เมือ่กำหนดสตทินัอยางนี ้ ตวั
สภาวธรรมทีจ่ะหนนุเนือ่งขึน้มา คอืขนัต ิแปลวา ความอดทน พอขนัติ
มา สติก็เริ่มมา เมื่อสติมา สมาธิมา จึงเปนขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ
อปัปนาสมาธ ิตามลำดบั จติใจกจ็ะเบาขึน้มา  เรากก็ำหนดดอูาการพอง
ยบุชดัเจนยิง่ขึน้ ดสูภาวะทีเ่กดิขึน้ชดัเจน ถาเรามสีตแิกกลา เรากำหนด
๒-๓ ครั้ง สภาวะอารมณนั้นตัดจบลงไปทันที ตอไปก็กำหนดพอง
หนอ ยบุหนอใหตอเนือ่งกนั อาการทกุอาการตองกำหนดทกุระยะ

เมือ่กำหนดอยางนีเ้ราเรยีกวาเปนการหนนุสภาวธรรม จะเหน็
ไดวาธรรมะขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนการหนุนเนื่องซึ่งกัน
และกนั อยางเชนกามฉนัทะเกดิขึน้มากอน องคพยาบาทตามขึน้มาเรา
เรยีกวาอธบิดอีารมณหรอืเอกคัคตาอารมณ  คอืความมอีารมณเปนอนั
เดยีว ซึง่จะเปนอารมณทางไหน  เปนอารมณทางบญุหรอืเปนอารมณ
ทางบาป ตรงนีเ้ราตองรเูทาทนั บางครัง้พอนัง่ภาวนานิง่ไป จนไปเจอ
ถนีมทิธะมากอน มนัหนนุขึน้มาชดัเจน ตวัอทุธจัจกกุกจุจะ หนุนให
สงูขึน้ทัง้งวงทัง้ฟงุ มนัหนนุใหเกดิเปนแรง ๒ เทา  เปนแรงผลกัเหมอืน
กบัแมน้ำเออลนทีเ่ขือ่นหรอืประตนู้ำ หากเราเปนผคูอยเฝาดปูระตนู้ำ
ถาน้ำเกิดไหลไปในชองทางเดียว มันก็ไหลอยางแรง จนสามารถ
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ทำลายทุกสิ่งทุกอยางได เพราะแรงหนุนมันมีมาก มันตัดพยาบาท
หนุนเขาไปอีก มันก็ยิ่งหนัก แตถาตัวศีลมันมีแลว สมาธิมันมีขึ้นมา
ความบรสิทุธิเ์กดิขึน้ ตวัศลี สมาธกิเ็กดิขึน้ดวย บางครัง้สมาธเิกดิขึน้
มามาก เชนผปูฏบิตัทิีน่ัง่สมาธภิาวนาไป โดยมนัไมรอูะไร มนันิง่เฉย
นีค่อืสภาวะของสมาธมิาก พอสมาธมิาก ถามสีตเิขามาหนนุ สมาธกิจ็ะ
ตัง้มัน่ไดดี

เวทนา ๕
การกำหนดอริยิาบถอาการไดชดัเจนไมวาจะฟงุ ไมวาจะปวด

มนักำหนดเหน็อาการไดชดัเจนมากยิง่ขึน้ เรยีกวาอเุบกขาเวทนา เริ่ม
ตัง้แตเวทนา คอื เวทนา ๕ โดยตวัเวทนาตวัที ่๑ คอื ทุกข เปนเวทนาที่
มทีกุขมาก เวทนาตวัที ่๒ คอื สขุ คอืเวทนาทีม่สีขุมาก มทีกุขหรอืไม
ตอบวาม ีแตมทีกุขนอย เพราะตวัสขุมากอน ตวัทกุขตามมาทหีลงั มนั
ทุกขนอย มันจึงหนุนอยางนี้ เพราะตัวสุขมันยิ่งใหญกวาและเกิดขึ้น
กอน แตถาเมื่อใดตัวทุกขมากอน ตัวสุขตามมา ตัวสุขก็แพไป แต
ขณะใดหากเวทนา ตัวที่ ๓ คือตัวอุเบกขามากอน มันจะสุขหรือ
จะทกุขเวทนาขนาดไหน มนักย็งัทนได ตอมาเปนเวทนาตวัที ่๔ คอื
โทมนสั ขณะทีม่ทีกุขอยนูี ้มนันกึถงึทกุขในอดตี ยกตวัอยาง เชนเรา
โดนแมสามตีอวาหรอืโดนสามตีอวา หรือคนอืน่ปรามาส ทำใหรสูกึ
ทกุขโทมนสั จนบางครัง้นัง่สะอืน้น้ำตาไหล เพราะมนัทกุขทีใ่จ นกึ
ถงึทไีร ทำไมชวีติของเรามนัทกุขทรมานขมขืน่ เดอืดรอนวนุวาย ตอง
ดิ้นรนสารพัดเชนนี้ มันโทมนัสเหลือเกิน การที่เราทนได เรียกวา
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อเุบกขา ตอไปตวัเวทนาตวัที ่๕ คอื โสมนสั หมายถงึ สบายใจหรอื
พอใจ หากมนัพอใจสิง่เหลานัน้อย ูเราจะนัง่ยิม้ปลืม้ปตยินิดกีบัสิง่เหลา
นัน้  ซึง่เวทนาทัง้ ๕ ตวันี ้มนัจะหนนุเนือ่งซึง่กนัและกนั

สภาวะญาณเกดิขึน้ไดอยางไร
เมื่อกำหนดภาวนา สติจะดี เมื่อตัวขันติตามมา ตัววิริยะ

ตามมา ทำใหขยนัเดนิ ขยนันัง่ ขยนักำหนดภาวนาอยตูลอดเวลา นัน้
คือสภาวะญาณก็จะเกิดขึ้นงายและไว จะเห็นชัดเจนตั้งแตนามรูป
ตั้งแตปฐมฌานคือฌานที่ ๑  เราจะเห็นรูปเห็นนาม แยกรูปแยก
นามอยางชดัเจน เราเหน็การเคลือ่นไหวคเูขา เหยยีดออก เปนรปูเปน
นามทัง้หมดทัง้สิน้ ไมมสีภาวะอะไรเกดิขึน้ มแีตรปูกบันามทีแ่ยกกนั
อย ูอารมณทีพ่องคอืรปู มนัเกดิกบัรปูกบันาม โลกทัง้โลกมแีตรปูกบั
นามนัน้ ถามนัหนนุเนือ่งกนัอยางนี ้คอืสภาวธรรมทีเ่กดิขึน้ องคญาณ
ทีเ่กดิขึน้กจ็ะเปนญาณตามลำดบั ตัง้แตญาณที ่๑ ญาณที ่๒ ญาณที ่๓
จนถึง ญาณ ๑๖ แหงการกำหนดชัดเจน โดยจิตอยูในกาย มันเกิด
สภาวะอะไร กก็ำหนดพจิารณาตรงนัน้ มนัแยกรปูแยกนาม แยกแลว
เกดิปญญาหรอืไม หากเกดิปญญาจะเหน็ชดัเจน เราเรยีกวาวปิสสนา
ญาณ แตสวนหนึง่เรยีกวาวิปสสนาฌาน คอืเมือ่นัง่สมาธแิลว มสีมาธิ
มากขึ้น สมาธิแกกลาเปนอัปปนาสมาธิ เอาตัววิปสสนาฌานไป
กำหนดสภาวธรรมเอากำลังฌานไปพิจารณาสภาวธรรมที่เกิดขึ้น
พอกำหนดชดัเจน ตรงนีเ้รยีกวาวปิสสนาญาณอกีขัน้หนึง่
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การแหวกมานนิวรณธรรม
การกำหนด การพิจารณา หรือการภาวนาก็ดีตอสภาวะ

อารมณที่เกิดขึ้น ตัวนิวรณที่เกิดขึ้นกับใจของเรา เมื่อมันเกิดขึ้นแลว
หากเผลอสติ ขาดสติ โดยสติตามไมทัน ตัวนิวรณก็จะเขามาครอบ
งำตวัเราได เมือ่มนัเขามาครอบงำใจของเรา มนักท็ำใหไมประสบกบั
สิง่ทีเ่ราตัง้ใจไว อาจจะกลาวไดวามนัเปนตวัขดีกัน้ ตวัขวางกัน้ไมให
ประสบผลสำเรจ็

การที่จะผานตรงนี้ไดตองมีจิตใจกลาแข็ง จิตใจกลาแข็งคือ
ตองมีสติที่เขมแข็งขึ้นมา มีสติสัมปชัญญะที่ลึกอยูตลอดเวลา ทำให
เกดิความหนกัแนนและระลกึได สมัปชญัญะรตูวัทัว่พรอมตอสภาวะ
ทีเ่กดิขึน้วามนัเกดิขึน้มาไดอยางไร  เราอยากจะนัง่นิง่ๆ  นัง่เฉยๆ  ไม
อยากจะกำหนดมนักเ็ปนกามรปู หลงในรปูเหมอืนกบัเทวดา บางทเีรา
ทำบญุแลวอยากไปเปนเทวดา นัน่คอืหลงในกาม ซึง่เปนกามเชนเดยีว
กนั นัน่กค็อืนวิรณชนดิหนึง่ทีล่กึลงไปอกีขัน้หนึง่

ฉะนัน้ในทายทีส่ดุทีก่ลาวมาในนวิรณธรรม องคธรรมทัง้ ๕
ทีเ่ปนตวัขวางกัน้ทำใหเราไมประสบผลสำเรจ็ในการปฏบิตัธิรรม การ
กระทำหนาทีอ่ะไรกต็าม ถาเกดิองคธรรมทัง้ ๕ ประการ เขาไปครอบ
งำทางจติ แลวเรากจ็ะทำงานนัน้ไมสำเรจ็ ทายทีส่ดุนีข้ออวยพรใหพวก
เราทานทัง้หลายผปูระพฤตปิฏบิตัธิรรม จงแหวกมานนวิรณธรรมทัง้
๕ ประการใหผานพนไปไดทะลุเปาหมาย ใหรูสภาวธรรมชัดเจน
จงทกุทานจงทกุประการเทอญ
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บทที ่๔
การพัฒนาสติ

ในวาระนีพ้วกเราทานทัง้หลายจะไดฟงพระธรรมเทศนาอนั
เปนแนวทางในการปฏบิตั ิในการฟงธรรมวนันีอ้าจจะย้ำเตอืนสิง่เกาๆ
ทีไ่ดเคยเตอืนและเคยพดูไป แตเพิม่สิง่ใหมทลีะนดิ หากจะเตมิสิง่ใหม
เขาไปเตม็ที ่จติของเราทีย่งัสบัสนวนุวายกจ็ะเกดิความสบัสนโกลาหล
เพิม่ขึน้อกี เราอาจจะตามไมทนั หรอือาจจะยงัไมเขาใจ ทำใหเกดิความ
สับสนมากยิ่งขึ้น

ฉะนั้นในวันนี้จะกลาวย้ำเตือนบางสิ่งบางหัวขอ และกลาว
เพิ่มเติมใหกอเกิดในสวนที่เปนอุปมาอุปไมยใหฟง  เมื่อเราฟงธรรม
กใ็หนัง่หลบัตาฟง โดยเอามอืวางไวทีต่กั และนอมจติไปฟงตามเสยีง
ธรรมนัน้ การทีท่านทัง้หลายไดเขามาคนหาพระพทุธเจาองคจรงิกค็อื
การเจาะใจของตนเอง พจิารณาวาธรรมทีม่อียใูนโลก ทีเ่ราไดยนิกนัมา
ตัง้แตเดก็มาจนอายปุนูนีแ้ลว เราไดเหน็ธรรมมากนอยอยางไร ในชวง
ระยะผานมาของชีวิตหนึ่ง สิ่งที่ไดกลาวไวตั้งแตเรื่องนิวรณธรรม
๕ ประการ และไดมีการสอบสภาวะอารมณของผูปฏิบัติ ซึ่งใหผู
ปฏิบัติไปคิดพิจารณา การที่เราตั้งใจฟงและนำไปพิจารณา นำไป
ปฏิบัติตามสภาวะ ตามหัวขอธรรมที่ไดกลาวไปนั้น  จะแกสภาวะ
อารมณไดและเขาใจหลกัของการปฏบิตับิางไมมากกน็อย
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สติเปนตัวปกปองคุมครองจิต
ในที่นี้ขอยกตัวอยางเรื่องลูกเศรษฐีที่เขามาบวชในพระพุทธ

ศาสนาแลวเกดิความอดึอดักระวนกระวายใจในการทีจ่ะรกัษาระเบยีบ
วินัย กฏกติกามารยาทในสังคม จนพระพี่เลี้ยงไดนำเรื่องไปกราบ
ทูลพระพุทธเจา พระองคทานทรงเมตตาชี้แนะวิธีการรักษาจิตเพียง
ขอเดยีวคอืการรกัษาใจไมใหเกดิกเิลส ดงันัน้เมือ่ลกูของเศรษฐรีกัษา

ใจไมใหเกดิกเิลสแลว ทานกแ็นะนำใหรจูกัพฒันาจติ หรอื พฒันาสติ

เมือ่ทานทัง้หลายรจูกัพฒันาสตใิหมากขึน้แลว สตนิีก้จ็ะเปนตวัปกปอง

คมุครองจติ เมือ่สตดิ ีสตแิกกลาเขมแขง็มากขึน้ สตติวันีก้จ็ะตามไป

ปกปกรักษาจิตไมใหสิ่งสกปรกมัวหมองคือกิเลสเขามาในใจได ใจ

ของเรากจ็ะบรสิทุธิผ์ดุผองแผว เมือ่ใจของเราบรสิทุธิผ์ดุผองแลว การ

พฒันาจติของเราจะเริม่ดขีึน้เปนทกุขณะ จติกจ็ะรเูทาทนัตอสภาวะที่

เกิดขึ้น เชนอาการที่ทองพอง ก็เห็นทองพองชัดเจน อาการทองยุบ
กเ็หน็ทองยบุชดัเจน เพราะเรามสีตแิละตัง้จติดอูยพูรอมกนั และเหน็
ความชดัเจน ความละเอยีดคอืสมัปชญัญะ รวูาขณะนีอ้าการทองพอง
และรวูาขณะทีพ่องเปนอยางไร

การพิจารณาพระไตรลักษณ
“เกดิขึน้ ตัง้อย ูดบัไป”

ในบางครั้งเกิดพระไตรลักษณคืออนิจจังหรือความไมเที่ยง
ซึ่งความไมเที่ยงเกิดขึ้นนี้เองเปน อนิจจลักษณะ ลักษณะของอาการ
ทองพอง ลกัษณะของอาการทองยบุ บางครัง้ทองพองโตขึน้มา รสูกึ
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อดึอดัเหมอืนใจจะขาด แตบางครัง้อาการพองหายไปเลย จนเราตกใจ
นกึวาไมมลีมหายใจเสยีแลว บางครัง้ผปูฏบิตัติกใจ ถอดใจลมืตา ตกใจ
นึกวาใจจะขาด นึกวาสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองเปนสิ่งผิดปกติ เพราะ
สภาวะของอนิจจัง ความไมเที่ยงของสภาวะที่ทองพอง สภาวะที่
อาการพองหายไป เรากำหนดมองไมเหน็สภาวะนัน้

บางครัง้เมือ่สภาวะทองยบุ อาการยบุหายไปจนหมดเหมอืน
รางกายของเราไมมกีระดกู ลกัษณะเหมอืนมชีองวางกลวงไปทัง้ตวั นี่
คอืลกัษณะอาการของพระอนจิจงั เรยีกวาอนจิจลกัษณะทีเ่กดิขึน้ บาง
ครั้งกำหนดทองพอง ทองยุบ เรากำหนดไดดี แตบางครั้งกำหนด
ทองพอง ทองยบุไมเหน็เลย มนัเกดิความไมเทีย่งเกดิขึน้ เชนชัว่โมง
ที่ผานมา กำหนดทองพองทองยุบชัด แตพอมานั่งชั่วโมงตอไป เรา
กำหนดไมชดั บางทนีัง่สมาธภิาวนาไดชัว่โมงหนึง่ มนักไ็มปวด แต
บางครัง้นัง่ ๑๐ นาท ีกเ็กดิอาการปวดแทบจะตาย หากเรามสีตกิำหนด
รูทัน เราก็จะมีปญญารองอุทานวา “มันเปนอยางนี้เอง” เราเรียกวา
อนจิจงั  นีค่อืสภาวะของพระอนจิจงั

แตหากเราไมมปีญญา คอืสตไิมมา ปญญาไมเกดิ สตเิตลดิ เรา
ก็ออกจากกรรมฐาน แลวบอกวาเวรกรรมของฉันมีมากเหลือเกิน
จะทำกรรมฐานกไ็มได มนัเปนเวรกรรมมาบบีคัน้อะไรนกัหนา การที่
โทษเวรกรรม นัน่เปนเพราะสตไิมมา อาตาป สมัปชาโนกไ็มมา มนั
แยกแยะไมออก มันปลงไมตก มันก็เกิดแตความทุกข เรียกวา
ทกุขลกัษณะ หรอื อนจิจลกัษณะเกดิขึน้แลว มนัรสูกึทนไมได พอรสูกึ
ทนไมได สภาวะตางๆกต็ามมา บางครัง้ตวัโยกไปมา น้ำตาไหลปตเิกดิ
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ขึ้น มันเปนไปสารพัดอาการ หากเรากำหนดไมทัน อะไรๆมันก็เกิด
ขึ้นได บางครั้งอาการพองมันสั้น บางครั้งพองมันยาวเปนอยูอยางนี้
อนิจจลักษณะ ที่มันแสดงปรากฏใหเห็น มันจะเห็นไดเฉพาะผูที่มี
สภาวะเทานัน้ แตมนัตางกนักบัคนทีค่ดิเองวามนัเปนอยางนัน้ มนัเปน
อยางนี ้แตความจรงิแลวความคดิกบัสภาวะมนัหางไกลกนัเหลอืเกนิ

ดังนั้นหากเราผูปฏิบัติธรรมมีสติพัฒนาขึ้น จิตมันก็จะเห็น
สภาวะเกดิดบั เราจะนบัทนัตลอดอาการสดุสายสภาวะนี ้ จติกเ็บกิบาน
จติกผ็องใส จติกไ็มมอีะไรกัน้กลาง จติไมมคีดิ จติไมมปีวด ถงึแมจะมี
อาการปวดก็มีอาการทุกขเวทนานอยๆ แตมันทนได บางคราวถา
สตปิญญาไมมา มนักเ็กดิทกุขบบีคัน้ อนจิจงัเกดิความไมเทีย่ง ทำให
วนุวายใจไปเสยีหมด ทำใหเกดิทกุขตามมา เรยีกวาทกุขลกัษณะ ปวด
ทีข่าพอจะยกยางกาว มนักว็งิเวยีนศรีษะ หนามดืตาลาย บางทปีวดทอง
เวยีนหวัเหมอืนจะอาเจยีนออกมา ซึง่ตรงนีม้นัแสดงถงึความทกุขทีม่นั
ไมเทีย่ง มนัถกูบบีคัน้ บางครัง้หายใจเขาออก ๒-๓ ครัง้ มนักเ็หนือ่ย
งวง เพราะความทกุขเขามา พระไตรลกัษณแสดงผลแสดงเหตใุหเหน็
แตถาหากเราเผลอสตแิละขาดสต ิปญญาจะไมเกดิตามทีก่ลาวมาแลว
เรากไ็มรเูทาทนั เรากก็นัไมไดและแกไมได ผลสดุทายกม็แีตทกุขทวม
ทับ ทุกขบีบคั้น ในที่สุดทนสภาวทุกขไมได ก็แตกดับไป สุดทาย
กป็ลงสงัขารจะตายกช็าง ถาบญุมนัเอายากขนาดนี ้นพิพานมนัเอายาก
ขนาดนีไ้มเอาแลว  จงึทิง้กรรมฐานไปเลย

ในทีส่ดุกเ็กดิแตอกศุลกรรม คอืกรรมบาป พอคดิถงึเรือ่งบาป
เรือ่งผดิศลีผิดธรรม มนัคลองตวัเลย จติปรงุแตงไปสารพดัเรือ่ง มนัเปน
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วมิานทีไ่มไดวาดไว นัง่คดิตรกึตรองเอาเอง เขาเรยีกวาวปิสสนกึ คือ
นกึคดิเอาเองจะเปนอยางโนนอยางนี ้ลมืกำหนดภาวนา โมหะจงึเขา
ครอบงำ ในทีส่ดุกเ็ลยหลง โทสะ โมหะ ลมืสิง่เหลานีไ้ป มนัไมมหีริิ
โอตตัปปะ มีแตความคิดปรุงแตงไปในทางที่เปนบาปเปนกรรม เขา
เรยีกวาทกุขลกัษณะทีต่ามมา แตถามสีตมิาสกดัทกุขลกัษณะ ปญญา
กเ็กดิ ใจกผ็องใส มขีนัต ิมฉีนัทะ มศีรทัธา พอมขีนัตอิดทนได ตวัสติ
จะทำใหเหน็สภาวะตางๆ ชดัเจน ไมวาอาการทองพองยบุชดัเจน เหน็
สภาวทกุข เหน็สภาพทกุข สภาพเปนอดตี สภาวะทีเ่ปนปจจบุนั

สภาวะนิมิตติดใจ
ในขณะทีส่ภาพอดตีมนัทรงอย ูเมือ่เราออกจากสมาธ ิใจมนั

นึกถึงอดีตวาเราทำอยางนี้แลวมันดี ความรูสึกนั้นมันคางอยูที่ใจ
พอมนัคางอยทูีใ่จ ทำใหนกึถงึคนอืน่ อยากจะใหคนอืน่ไดรแูละไดมา
ปฏบิตัเิหมอืนเรา แสดงวาสภาวะมนัคาง มนัเปนอดตีทีผ่านมา มนัยงั
ตดิจติอย ูตรงนีเ้ขาเรยีกวาเปนนมิติตดิใจ เมือ่จะไปทีไ่หนกเ็หน็คนนัน้
เปนอยางนี ้คนนีเ้ปนอยางนัน้ เราเหน็คนเจบ็หรอืเหน็คนเปนอยางนัน้
เปนอยางนีแ้ลว เราอยากจะชวยใหเขาพนทกุข ความคดิมนัปรงุแตงไป
มนัเปนการปรงุสภาวทกุขเกดิขึน้มาอกี เพราะสภาวะของตนเองกย็งั
ทกุขอย ูกลายเปนทกุขเพิม่กลายเปนทกุขลกัษณะทีก่ำหนดไมได ตรง
นีพ้ระไตรลกัษณทีเ่กดิแสดงใหเหน็ เหมอืนกบัลกูของเศรษฐทีีเ่ขามา
บวชในพุทธศาสนาแตรักษาจิตตนเองไมได พระพุทธเจาใหกลับไป
รักษาจิตของตนเอง เพราะมันกำหนดอารมณไมทัน สภาวะอนิจจัง
สภาวะทกุขงั จงึเกดิขึน้ตามมา
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ในทีส่ดุกเ็ปนอนตัตาคอืไมมอีะไรเลย พอกำหนดได มนัมแีต
รปูนาม เกดิดบัๆ  รปูเกดิดบั นามเกดิดบั สลบัไปมา รปูเปนเหตใุห
อาศัยซึ่งนาม นามเปนเหตุใหอาศัยซึ่งรูป กำหนดรูอยูอยางนี้เปน
อนัตตาเปนอนัตตลักษณะ แสดงลักษณะตางๆ ออกมาใหเห็นวามัน
เปนของทีไ่มใชตวัตน มนัเกดิขึน้แลวมนักส็ลายไป สภาวะทองพอง
ทองยบุกเ็ชนเดยีวกนั พอทองพองขึน้มา แลวสภาวะนัน้หายไป นัน่คอื
รปูลกัษณะทีก่ำหนดและมนัแสดงออกใหเหน็ เพยีงแตใหเราไดรกูาร
กำหนดสภาวะสต ิโดยเรากำหนดจมลงอยใูนสภาวะตวันี ้เมือ่เรามสีติ
สมัปชญัญะแกกลากก็ำหนดสภาวะตรงนัน้ไดลกึลงไป กำหนดเหน็ได
เปนชัน้ๆ ลงไปวาสตเิปนอยางนี ้สมัปชญัญะเปนอยางนี ้สภาวธรรม
เปนอยางนี ้มนัเกดิขึน้ ตัง้อย ูดบัไป นัน่เอง

รปูองิอาศยันาม นามองิอาศยัรปู
การกำหนดอริยิาบถตางๆ  ทีเ่ปนสภาพธรรม และเปนสภาว

ธรรมกเ็ดนชดัเจน ซึง่ตรงนีท้ำใหเกดิวริยิะ ความขยนัหมัน่เพยีรในการ
กำหนด เราเห็นรูป เห็นนามและเห็นการเกิดดับของรูปของนาม
สภาวะรปูทีเ่กดิขึน้องิอาศยันาม นามกอ็งิอาศยัรปู รปูอาศยัมหาภตูรปู

รปูองิอาศยัซึง่กนัและกนั รปูทีส่ามารถเปนมหาภตูรปูคอืรปูใหญ คอื

สวนทีเ่รยีกวา ดนิ น้ำ ลม ไฟ ธาตทุัง้ ๔ รูปทีอ่าศยัคอืรปูรางกายทีเ่กดิ
ขึน้ เดนิได ขยบัได เคลือ่นทีไ่ดนี ้มาองิอาศยันาม นามอาศยัรปู แลว

นามก็อาศัยนาม คำวานามอาศัยนามคือสิ่งที่รูสภาวจิต จิตเปน
นามธรรม สภาวจติไปรสูภาวธรรมเปนนามธรรม มนัจงึเปนนามอาศยั
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นาม นามพจิารณานาม ความทกุขเปนสภาวะทีเ่ปนนาม เมือ่เรามสีติ
หย่ังรู เรียกวาสัมปชัญญะ ไปพิจารณาสภาวทุกข สภาวะอนิจจัง
สภาวะทกุขงั สภาวะอนตัตา การรพูจิารณาในนามธรรม

เราพจิารณาเหน็สภาวะอยางนีต้ัง้แตตนจนจบ เขาเรยีกวา การ
พจิารณาโดยสภาวจติ จติทีเ่หน็สภาวธรรม เรยีกวาจติทีม่พีลงั หรอืจติ
มพีลงัเรยีกวา Mental Power  เมือ่จติมพีลงัมนักต็ามด ูตามร ูตามเหน็
สภาวทกุข สภาวธรรมทีเ่กดิไดทกุขณะ ดงันัน้เมือ่มกีารพฒันาสตไิด
อยางนี ้สตกิจ็ะไปคมุครองจติ สตกิจ็ะรกัษาจติได นามรกัษานาม รปู
รกัษารปูอาศยัไดซึง่กนัและกนั ตรงนีเ้หน็สภาวธรรมทีเ่กดิขึน้ โดยเกดิ
ดบันบัไมถวน สภาวะทีเ่กดิอยางนี ้เรยีกวาสภาวะสตขิองอรยิบคุคลขัน้
ตน แตถากำหนดรตูลอดสาย โดยไมมสีภาวะสิง่ใดมาปดขวางกัน้ เรา
ไมขาดสต ิกเ็รยีกวาสภาวะสตขิองพระอรหนัต  อนันีเ้ปนสภาวะการ
เหน็พระไตรลกัษณชดัเจนแจมแจง

คณุภาพของสติ
เมือ่เหน็สภาวะชดัแจงเชนนี ้คณุภาพของรปู คณุภาพของสติ

เขาเรยีกกนัวา Mental   Expression  แหงการรบัรสูภาวะ รสูภาพตลอด
สายแหงการเกดิและดบัของชวีติ ของขนัธ ๕ นัน่เอง ซึง่ขนัธ ๕ ทีเ่กดิ
ดับแตละครั้งนั้น  ผูมีปญญาญาณทานั้นที่จะรูได มีสติสัมปชัญญะ
ปญญาตรงนีเ้ปนสภาวะปญญาธรรม กายเปนสงักปัปะปญญา ถาเปน
ภิกษุเปนภิกษุปญญา เปนสมาธิที่เปนสมาธิปญญา เปนพละเรียกวา
พละปญญาเปนพลังแหงปญญาที่เกิดขึ้น นี้คือพลังแหงความรูที่
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แตกแยกออก ปลงตกได หากตไีมแตกและแยกไมออก หรอืปลงไมตก
ทุกขก็จะเกิดขึ้น ก็จะเปนความหลง คือหลงสภาวะหรือหลงสภาพ
ธรรมวาตวัเรานีก้ำหนดชดัเจนรทูกุอยางถวนทัว่หมดแลว ดัง่ตวัอยาง
พระกปละ

เรือ่ง ปลาสทีองกปละ
“ผลของการกลาวธรรมผิดเพี้ยน”

พระกปละไดศึกษาพระไตรปฎกครบจบทั้ง ๓ หมวด คือ
พระวนิยัปฎก พระสตุตนัตปฎก พระอภธิมัมปฎก เรยีนจบทกุหมวด
รูทุกสูตร ทุกบาทพระคาถา ทุกคำพจนที่กลาวของพระพุทธเจา แต
พระกปละไมไดรสูภาวธรรมทีเ่ทีย่งแทตามความเปนจรงิของรปูธรรม
นามธรรม แตรดูวยการตรกึตรองคดิเอาเอง รตูามบททฤษฎปีรยิตั ิแต
ไมรูสภาวธรรมทางการปฏิบัติที่แทจริง แตขณะเดียวมีพี่ชายที่มีอายุ
มากไดบวชพรอมกัน ก็มุงเนนแหงการประพฤติปฏิบัติตามแนวสติ
ปฏฐาน คอืรกูายในกาย รเูวทนาในเวทนา รจูติในจติ รธูรรมในธรรม
พิจารณาธรรมอยู ๔ อยาง จึงเกิดรูแจงแทงตลอดเห็นจริง จนบรรลุ
ธรรมเปนพระอรหันต  แตอยางไรก็ตามสิ่งเหลานี้ไมมีปายปริญญา
บอกวาผูใดบรรลุธรรมแลว ในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจา
จะเปนผยูกยองวาคนนัน้เปนเอตทคัคะหรอืมคีวามเปนเลศิทางดานนัน้
หรอืทางดานนีเ้ทานัน้ โดยทัว่ไปแลวจะไมมปีรญิญาบตัรบอกเหมอืน
ผบูรรลทุางวชิาการ

เรือ่งราวของพระกปละปรากฏในอรรถกถาธรรมบท ในเรือ่ง
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ปลาสีทอง กลาวคือในสมัยที่ศาสนาพระพุทธเจาพระนามวา กสัสป
ไดมีกุลบุตรสองพี่นองออกบวชในสำนักพระสาวกทั้งหลาย คนพี่
ชือ่วาโสธนะ คนนองชือ่วากปละ เมือ่บวชแลวคนนองไดชือ่วา พระ
กปลเถระ ทานเปนผูมีพหูสูตในเรื่องพระไตรปฎกเปนอยางดี คือรู
สภาวธรรมตามหลักพระไตรปฎกที่จารึกเขียนไว มีบริวารและลาภ
สักการะมากมาย เพราะทานเปนพระที่พูดเกง สอนเกง เมื่อบุคคลที่
เปนพระปฏิบัติมาติเตียนหรือมาตักเตือนในสิ่งที่พระกปลเถระ ได
สั่งสอนลูกศิษยอยู พระกปลเถระ กลับตอบวา “พวกคณุทัง้หลายไมรู
เทาฉนั อยามาแนะนำฉนัเลย”   พระกปละถอืตนวาเปนผฉูลาดกวาผอูืน่
เมือ่พระภกิษไุมเชือ่คำตนกจ็ะดาดวยวาจาหยาบคาบ จากพฤตกิรรมดงั
กลาว พระกปลเถระ จงึเปนผทูีอ่างวางโดดเดีย่วเปลีย่วเอกา โดยไมมี
ใครทีจ่ะกลาตกัเตอืน ไมมใีครทีจ่ะกลาบอก เพราะพระกปลเถระ เปน
ผเูกงดานปรยิตั ิ ซึง่ในครัง้นัน้พีช่ายคอืพระโสธนะทีไ่ดบวชพรอมกนั
กข็อเรยีนการปฏบิตัวิปิสสนาธรุะ ทานชอบปฏบิตัอิดุมสขุ  คอืมคีวาม
สขุอยใูนปาไมสะแกนัน้ ไมไดสนใจโลกภายนอกใดๆ  จนบรรลเุปน
พระอรหนัตในทีส่ดุ

ดวยความหลงโมหะของพระกปลเถระ ที่คิดวาตัวเองสำเร็จ
เปนคมัภรีเคลือ่นทีแ่ละดาบรภิาษพวกพระภกิษผุมูศีลี  เมือ่ตายไปจงึ
ตกนรกอเวจจีนสิน้พทุธนัดรหนึง่  ดวยเศษวบิากกรรมดงักลาวจงึได
ไปเกิดเปนปลาสีทองในแมน้ำอจิรวดี เหตุที่ไปเกิดเปนปลาสีทอง
เพราะรกัษาศลีดแีตไมไดประพฤตปิฏบิตั ิ การรกัษาศลีคอืไมประพฤติ
ผดิ ยกตวัอยางบางคนบอกวาฉนัอยเูฉยๆ ไมผดิศลี ไมคดิอจิฉารษิยา
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ทำลายใคร ฉนักร็กัษาศลีอยแูลว แตศลีกรรมบถ ๑๐ นัน้ วจกีรรม ๔

มโนกรรม ๓   กายกรรม ๓ คอืไมลกัของเขา ไมฆาสตัว ไมประพฤติ
ผดิลกูเมยีเขา วจกีรรม ๔ คอืไมพดูเพอเจอ  พดูเทจ็ พดูสอเสยีด พดู

คำหยาบ เหลานี้ ตลอดทั้งมโนกรรม ๓ ไมคิดราย ไมอาฆาต ไม

พยาบาท สิง่เหลานัน้ไดเกดิขึน้หรอืไม จงึตองเอามาพจิารณาดวย
อยางไรกต็ามพระกปลเถระ ผไูมไดสภาวธรรมตามความเปน

จริง ดวยเศษกรรมนั้น จึงเกิดเปนปลาสีทอง ขณะนั้นชาวประมง
ลากอวนไดปลาสทีอง ชาวประมงกค็ดิในใจวา “เราจะเอาไปขายกใ็ช
ที ่จะเอาปลามากนิกก็ระไรอย”ู จงึนำไปถวายพระเจาพมิพสิาร เพือ่
หวังจะไดรับพระราชทานรางวัลบาง เมื่อพระเจาพิมพิสารทอด
พระเนตรเห็นปลาสีทองผิดปกติไปจากปลาทั่วไป จึงนำไปเขาเฝา
พระพุทธเจาที่พระเชตวันมหาวิหาร ขณะที่ทุกคนไปดูปลาสีทองๆ
ก็อาปากหายใจสงกลิ่นเหม็นหึ่งทั่วพระเชตวันมหาวิหาร  เมื่อปลา
สทีองหบุปากกจ็ะไมมกีลิน่เนาเหมน็  ทำใหพระเจาพมิพสิารแปลกใจ
ยิง่นกั จงึไดทลูถามพระพทุธเจาวา “ทำไมปลาจงึมสีทีองคำและทำไม
ปลาจึงมีกลิ่นปากเหม็นเชนนี้” พระพุทธเจาทรงเลาบุพพกรรมของ
ปลากปละ และตรสัวา “การทีป่ลาสทีองอาปากทไีรไดกลิน่เหมน็เนา
ทุกที สาเหตุที่เปนเชนนี้ เพราะปลาสีทองกลาวธรรมผิดเพี้ยน การ

กลาวธรรมทีผ่ดิเพีย้นนัน้เปนการประทษุรายธรรมและพทุธพจนของ

พระพุทธเจา”  จากผลของกรรมนั้นเปนกรรมหนักทำใหปลาสีทอง
ปากเนา ปากเหมน็

คนที่เปนมะเร็งที่ปากอาจจะมาอยูในกรรมตัวนี้ก็ได เพราะ
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เคยโกหกมดเท็จหรือเคยหลอกลวงผูอื่น จึงทำใหปากเนาปากเหม็น
ฉะนั้นตองระวังวจีกรรมใหดี  ทางฝายพี่ชายคือพระโสธนะนั้น ไม
ตองกลับมาเกิดอีก เพราะไดสำเร็จเปนพระอรหันตเขาสูแดนพระ
นพิพาน นีค่อืการรสูภาวธรรม รสูภาวทกุขตามความเปนจรงิ กบัการ
รหูลกัปรยิตัโิดยฝายเดยีว
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ศรทัธา...คอืจดุเริม่ตนของการรแูกนธรรม
เราควรสำนกึเสมอวาจะปฏบิตัอิยางไร จงึใหรถูองแทถงึแกน

ธรรม รถูงึความเปนจรงิของธรรมนัน้ หากเริม่ตัง้แตศรทัธา ตวัศรทัธา
พฒันาจนเปนตวัฉนัทะ มศีรทัธาแลวกม็คีวามพอใจ เมือ่มคีวามพอใจ
กม็คีวามขยนั คอือยากจะทำ อยากจะกำหนด อยากจะภาวนา วริยิะคอื
ความเพยีร เมือ่มวีริยิะ มสีตมิา ตวัสต ิสมาธ ิปญญา จงึเกดิขึน้ เรยีกวา
พละ ๕ คอืธรรมอนัเปนกำลงั เมือ่มพีละกำลงัทัง้ ๕ เกดิขึน้แลว การ
กำหนด การรจูกัสภาวะ การเหน็สภาพธรรมทีเ่กดิขึน้กบัใจ การเหน็
สภาวทุกขที่เกิดขึ้นกับกาย การเห็นความคิดของตนเองที่เกิดขึ้น เรา
อยากจะทำอยางโนน อยากจะทำอยางนี ้ซึง่ตองถามใจตวัเองวามนัเกดิ
ขึน้เพราะอะไร มนัเกดิขึน้ดวยการกำหนดแหงสตทิีเ่ปนสมัมาสตหิรอื
ไม หรือเกิดขึ้นดวยมิจฉาสติ คือการกำหนดดวยกิเลสอารมณเปน
ผบูงัคบับญัชาใหทำหรอืไม

ฉะนัน้จะตองไถถอนสิง่ทีก่เิลสมาครอบงำ โดยใหรวูาเวลานี้
เรากำลงัทำอะไร จงึตองสำนกึดวยการมหีริโิอตตปัปะอยกูบัตวัเราอยู
เสมอ เราจะยับยั้งไววาขณะนี้กำลังทำสมาธิ หรือขณะนี้กำลังเดิน
จงกรม หากยงัไมถงึกำหนดเวลา กต็องทำใหถงึกำหนดเวลาเสยีกอน
จึงจะลุกเปลี่ยนอิริยาบถไปเขาหองน้ำ การที่ทนสภาวะหรือดูสภาวะ
ตวันีไ้ดทนั นีค่อืเรารตูามความเปนจรงิแลวจะรจูกัแยกแยะ  เรยีกวารู
ตวัออก บอกตวัได ใชตวัเปน เหน็ทางออก ถงึจะสามารถปฏบิตัธิรรม
อยางมสีต ิเรยีกวา สตปิฏฐาน ซึง่เกดิขึน้ทีก่าย ยาว วา หนา คบื กวาง
ศอก อันนี้มันเปนสติปฎฐานที่ เปนไปตามแบบอยางของพระ
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อริยบุคคลหรือบุคคลที่พัฒนาขึ้นมาอยางถูกตองและถูกวิธี ใหไปสู
ความเจริญสงบรมเย็น หากความเจริญไมถูกตอง เราจะเกิดทุกขใน
ภายหลัง

เรือ่ง  นางมาคนัธิยา
“การตัง้จติไวไมชอบ ประสบทกุขในภายหลงั”

ในอรรถกถาธรรมบทไดปรากฏเรือ่งของนางมาคนัธยิา กลาว
คอืนางเปนผทูีเ่กลยีดพระพทุธเจา เกลยีดพระสงฆสาวก เกลยีดคนที่
นับถือพระพุทธเจาคือนางสามาวดี เหตุที่นางเกลียดพระพุทธเจา
เพราะนางผกูใจเจบ็ทีพ่ระพทุธเจาปฎเิสธรบันางเปนภรรยา ในคราวที่
พราหมณผเูปนบดิายกนางใหกบัพระพทุธเจา โดยนางไดผกูใจอาฆาต
วา หากนางไดพรั่งพรอมดวยชาติตระกูล โภคะ ยศและวัยแลว นาง
จะแกแคนพระสมณโคดม ซึ่งในกาลตอมาอาของนางไดนำนางไป
ถวายแดพระเจาอเุทน  นางไดรบัการแตงตัง้เปนอคัรมเหสเีชนเดยีวกบั
พระนางสามาวดี

โดยพระนางมาคนัธยิาไดจางคนใหเทีย่วตามดาพระพทุธเจา
ไปทกุที ่แตไมสามารถใหพระองคออกจากเมอืงโกสมัพไีด นางจงึคดิ
วาเปนเพราะพระนางสามาวดีไดผูอุปถัมภบำรุงพระพุทธเจา จึงคิด
กำจัดพระนางสามาวดี  นางคิดวาหากพระพุทธเจาขาดผูอุปถัมภ
พระพทุธเจาจะออกจากเมอืงโกสมัพไีปเอง

พระนางมาคันธิยา จึงมีจิตที่มุงทำลายพระนางสามาวดีอยู
ตลอดดวยกลอบุายวธิตีางๆ  จนในทีส่ดุไดเผาพระนางสามาวดพีรอม
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กบับรวิาร ๕๐๐ ชวีติตายทัง้เปนในปราสาทของพระนางสามาวด ี แต
สุดทาย พระนางมาคันธิยาก็ถูกเผาเชนกัน เพราะหลังจากพระนาง
สามาวดีถูกเผาตายแลว พระเจาอุเทนผูที่เปนพระสวามีไดใชอุบาย
หลอกถามพระนางมาคันธิยาวา “นองหญิงพี่อยากทราบวาใครเปน
คนทำลายพระนางสามาวด ีหากรแูลวพีจ่ะใหรางวลัแกเขาผนูัน้” พระ
นางมาคันธิยาหลงกลตอบไปวา “หมอมฉันกับบริวารไดเปนคนเผา
พระนางสามาวดี” เมื่อพระราชาไดฟงเชนนั้นก็จับตัวพระนาง
มาคันธิยาไปกลางทุงนา พระองคทรงสั่งใหเผาและไถรางพระนาง
มาคนัธยาเปนทอนๆ อยางทกุขทรมาน  นัน่เปนเพราะผลกรรมทีเ่กดิ
ขึน้ในปจจบุนัชวีตินัน้ เพราะการตัง้ใจไวผดิ ตัง้จติไวไมชอบ ประกอบ
ทกุข จงึไดรบัทกุขในภายหลงั
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สภาวจติหลดุพน..สคุตยิอมเปนทีห่วงั
ในที่สุดฉันใดก็ฉันนั้น หากผูปฏิบัติกำหนดรูสภาวะ รูวา

ขณะนี้กำลังทำอะไรอยู ขณะนี้กำลังนั่งสมาธิภาวนาหรือขณะนี้
กำหนดอริยิาบถใด รสูภาวะตามความเปนจรงิของกาย  รสูภาวะความ
เปนจรงิของจติ หรอืรปูนามขนัธ ๕ และของจติทีไ่มไดตกแตง เมือ่เรา
รอูยางนี ้รสูภาวธรรม รสูภาวทกุข สตมินัจะคอยสกดักัน้สิง่ทีจ่ะทำให
ใจมัวหมองและเศราหมอง สิ่งที่มันจะดึงใจใหตกหลุมหวงเหวแหง
ทกุข อนันีเ้ปนทกุขทีม่องไมเหน็ฝง ทำใหสามารถเหน็ทกุขงั ทกุขที่
เปนมลภาวะทุกขทั้งชีวิต เขาเรียกวาเกิดก็มืด อยูก็มืด ไปก็ยิ่งมืดอีก
เรยีกวา ตโม ตมปรายโน  เมือ่มดืมาแลว กจ็ะทำวถิชีวีติหรอืทำจติให
มดืบอดไปดวย แตวธิทีีจ่ะไมใหมดืบอด คอืการสรางสตหิรอืเสรมิสติ
คอืการภาวนา การกำหนดสภาวะตางๆ  โดยสตทิีเ่รยีกวาสมัมาสตเิทา
นัน้ จงึจะไดชือ่วาเปนการฉดุกระชากลากดงึสภาวจติ สภาวะกายให
หลดุออกจากหวงเหวนรก อนัเปนหลมุดำทีท่ำใหชวีติมดืมน

เมือ่ดงึสภาวจติหลดุพนขึน้มาได สคุตยิอมเปนทีห่วงั อยกูเ็ปน
สขุ นัง่กเ็ปนสขุ กำหนดสภาวะตางๆ ไดอยางแจมแจง จติตืน่ จตินมุ
นวลทนัแกการงาน ควรแกงานเสมอ นัน่คอืเรยีกวาปฏบิตัติามหลกัสติ
ปฏฐานสูตร  การกลาวธรรมเกิดแกสติ การเสริมสรางสติ และการ
ปกปองรกัษาจติ การไถถอนจติออกจากสภาพบาปกรรมทัง้ปวง คดิวา
พอสมควรแกเวลา
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ในทายที่สุดนี้ “ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ, ธมฺมธารี สุขํ

เสต”ิ ธรรมยอมรกัษาผปูระพฤตธิรรมใหเกดิความสขุฉนัใดกฉ็นันัน้
อาตมาภาพขออนุโมทนาแหงบุญคุณพระพุทธ คุณพระธรรม
คณุพระสงฆ จงปกปองรกัษาญาตโิยมสาธชุนทัง้หลายใหผปูระพฤติ
ปฏบิตัใิหสมควรแกการเขาสมูรรคผลนพิพานใหเรว็พลนัเทอญ
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“สตนิีก้จ็ะเปนตวัปกปองคมุครองจติเมือ่สตดิ ีสติ
แกกลาเขมแขง็มากขึน้ สตติวันีก้จ็ะตามไปปกปกรกัษา
จิตไมใหสิ่งสกปรกมัวหมองคือกิเลสเขามาในใจได
ใจของเรากจ็ะบรสิทุธิผ์ดุผองแผว”
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๒. จติอสิระ
อนัจติใดไรหวงมาหนวงขงึ
จิตนั้นจึงไรกรอบมาขอบขัง
อันจิตใดไรตัณหามาเบียดบัง
จิตจึงยังบริสุทธิ์หลุดเวรกรรม

จึงปลอดโปรงโลงสบายคลายจากทุกข
จึงถูกปลุกจากความหลงที่ลงต่ำ

พันธนาการถูกปลดปลอยดวยรอยธรรม
บญุนอมนำใหหลดุพนจากกลกาม

นี่คือจิตพุทธะซึ่งละแลว
งามเพริศแพรวพรอมพรั่งทั้งโลกสาม
เพราะวางแลววางครบจบรูปนาม
ชะรอยตามนพิพานแทแนนรินัดร

โดย...ธรรมบุตร
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บทที่ ๕
การถาม-ตอบ

“ปญหาสภาวธรรมของผปูฏบิตั ิ๑”

“วธิกีารปฏบิตัอิยางไร จงึจะเกดิสมาธิ”

คำถาม   เราจะปฏบิตัอิยางไร จงึจะเกดิสมาธ ิเพราะเวลานัง่

สมาธ ิจะนัง่ไมคอยได

ตอบ ขอถามตอไปวานั่งไมคอยได หรือกำหนดไมได
คำถามนี้ไมชัดเจน หากกำหนดไมได ใหพิจารณาดูวาขณะนั้นกำลัง
วิตกกังวลเรื่องอะไรอยูหรือไม ผูปฏิบัติตองตัดภาระหรือตัดความ
กังวลใจทุกอยาง  โดยใหรูปจจุบันวาทำอะไร พยายามปลอยวาง
ทุกอยางใหไดกอน กำหนดดูเวทนาของตนเองตามอาการที่เกิดขึ้น
และสังเกตวาเรามีสมาธิไดกี่นาที แลวคอยๆ กำหนดเพิ่มเวลาขึ้นไป
เรือ่ยๆ  แตถานัง่ไมได  เนือ่งจากเกดิจากสงัขารรางกายมปีญหาเรือ่ง
สขุภาพ เชน ปวดขา ปวดเขา ผปูฏบิตัอิาจเลอืกนัง่อริยิาบถใดกไ็ด แต
ใหกำหนดองคภาวนาตามสตใิหทนัเทานัน้เอง

คำถาม   การกำหนดพองหนอ ยบุหนอนัน้ไดเปนชวงๆ และ

เมือ่ออกจากสมาธจิะคลืน่ไสทกุครัง้ไมทราบวาเปนเพราะอะไร

ตอบ อาการคลื่นไสนั้น ถาผูปฏิบัติมีสมาธิจริงๆ  มัน
จะเกีย่วกบัระบบของรางกาย คอืธาต ุ๔ ดนิ น้ำ ไฟ ลม อยใูนรางกาย

FreedomMind14x18.5cm.pmd 14/12/2552, 15:4287



อสิระแหงจติ 88

ถามวามันปกติหรือเปลา โดยปกติอาการหลังจากออกสมาธิแลวเกิด
อาการคลืน่ไส อาจจะเปนอาการของคนงวงนอน แตไมไดนอน หรอื
นอนหลบัพกัผอนไมเพยีงพอ เมือ่มานัง่สมาธ ิจงึทำใหเกดิอาการงวง
คือถนีมทิธะเขาครอบงำ เมื่อฝนอาการนั้นไป เวลาจะออกจากสมาธิ
ลมแปรปรวนในทองไสก็คือธาตุแปรปรวนนั่นเอง ทำใหรูสึกอยาก
จะอาเจยีน แตกไ็มอาเจยีน

การที่กำหนดพองยุบไดเปนชวงๆ  นั่นแสดงวายังมีโอกาส
ทำไดอยู  คือกำหนดไดเปนชวงๆ   ถาไมไดเลยก็ตองดูกันนานอีก
ผูปฏิบัติจะกำหนดใหไดตลอด ก็ตองใชเวลาฝกปฏิบัติกันนาน ตอง
ขยันภาวนานานสักหนอย ขยันดูสภาวะใหละเอียด ตรงนี้หากเกิด
อาการคลืน่ไสทกุครัง้  ผปูฏบิตัไิมตองวติกกงัวลกบัสภาวะนัน้ อาการ
คลืน่ไสเปนเรือ่งปกตขิองสภาวะของธาตทุีพ่ยายามแปรสภาวะใหมนั
เปนหนึง่เดยีว ใหเปนสมาธิ

บางครัง้มาปฏบิตัธิรรมในหองแอร ผปูฏบิตัอิาจจะไมคนุเคย
ทำใหเกดิการแปรปรวนของธาตตุางๆ ในรางกาย อาตมากย็งัเปนโรค
แพแอร สมัยที่ไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยมหิดล หองเรียนเล็กๆ
กแ็พแอรทกุครัง้ เปนโรคเมาแอร วธิแีกคอืการออกมาเดนิจงกรม นัง่
สมาธิ ขับลมปราณใหเหงื่อออกมากๆ  เมื่อเหงื่อออกมาก อาการดัง
กลาวก็หายไปเอง ยกตัวอยางเมื่อวานนี้อาจจะเห็นอาตมาหนาซีดไป
นัน่เพราะแพแอร จงึตองออกไปปรบัตวักอน จงึรสูกึดขีึน้ นีถ่อืวาเปน
โอกาสดทีีย่งัเหน็อาการพองหนอ ยบุหนอ เมือ่รางกายปรบัอณุหภมูไิด
ปรบัธาตไุด อาการนัน้มนักจ็ะหายไปเอง
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คำถาม   เวลานัง่สมาธ ิสตกิำหนดทีห่นาทองไมเหน็สภาวะ

ใดๆ ไมรสูกึวาพองหรอืยบุ แตกลบัรสูกึเหนือ่ย

ตอบ แสดงวาผปูฏบิตัคินนีต้ามลมมากเกนิไป ใหดอูาการ
ของทองพอง ดอูาการของทองยบุ ไมตองไปตามลมเขา ตามลมออก
เหมือนสูบลมเขายางรถวิ่งขึ้นวิ่งลง การปฏิบัติเชนนั้นจะมีอาการ
เหนื่อย แตอาการเหนื่อยจะไมมากเทาไรนัก พอสักระยะหนึ่งอาการ
เหนื่อยจะหายไปเอง รูปของอาการพองยุบก็ชัดเจนขึ้นมาเองเหมือน
กบัมนัขึน้ตามลม ชกัขึน้ชกัลง ตามลมหายใจเขา ลมหายใจออก ซึง่การ
ตามลมหายใจจะรสูกึเหนือ่ยได

โดยใหกำหนดดูแคทองพอง ทองยุบเทานั้นก็พอ หากทอง
พองกก็ำหนดพองหนอ และทองยบุใหกำหนดยบุหนอ เหมอืนเราดทูวีี
เชน เขาแสดงเปนตวัละครบทบาทอะไร เขาจะแสดงเปนพระเอก เปน
นางเอก เปนนางราย เปนลูก เรามีหนาที่แคดูเทานั้น เราไมไดเปน
ผูกำกับ หรือแสดงเอง แตหากตราบใดที่เราแสดงเอง เราจะเหนื่อย
เพราะจะตองรองไหบาตามตวัละครไป ฉะนัน้สงัเกตดตูามอาการของ
ทองพอง ทองยบุเทานัน้เอง

คำถาม    เมือ่กำหนดดลูมหายใจ ยบุหนอ พองหนอ จะเรว็

มาก ทำใหการหายใจตดิจะเรว็ไป ควรแกไขอยางไร

ตอบ อนัทีจ่รงิเขาใหภาวนาพองกอนแลวคอยยบุ หายใจ
เขาทองมันพอง หายใจออกทองมันยุบ เหมือนการสูบลมเขายางรถ
ยนต เมือ่ฉดีหวัฉดีลมเขาไปในลอรถ ยางรถกจ็ะพองขึน้ นัน่คอืรปูพอง
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ฉะนัน้กำหนดวาพองหนอ ยบุหนอ ตรงนีค้อืตองกำหนดพองกอนแลว
คอยกำหนดยุบ การหายใจติดจะเร็วนั้น จะหายใจเร็วหรือหายใจชา
ไมใชตวัปญหา มนัจะเรว็หรอืจะชากช็างเขา เรากำหนดดใูหรวูาหายใจ
เรว็หรอืหายใจชา หนาทีข่องเราคอืดใูหรวูาเรว็หรือชาเทานัน้ โดยให
เขาใจและใหรูจักวาเร็วหรือชา ไมใชวากำหนดใหเร็วหรือชาตาม
สภาวะนั้น เราจะใหมันพอใจหรือดีใจก็ไมได แตใหดูเฉพาะอาการ
เทานั้นเอง ผูปฏิบัติอยาไปกำหนด อยาไปจับ ถาเราไปจับอาการนั้น
แลวมนัจะรสูกึเครยีด

อาตมาสงัเกตหนาตาของหลายทานเครยีดเหลอืเกนิ เพราะไป
จับอาการตามใจตัวเอง สภาวะโดยแทจริงไมเปนตามที่เราคิดวามัน
จะเปนของมนัอยางนัน้ เราจะเปนเพยีงผรู ูผดู ูผเูหน็ รแูลวปลอยวาง
ภาษาโบราณพดูวาปลง รแูลวปลง รแูลวปลอยไป นัน่คอืหนาทีข่องเรา
จติกไ็มสะสมหมกัหมม เพราะหากเปนเชนนัน้จติจะเนาขางในกลาย
เปนความเครยีด

คำถาม   นัง่สมาธแิลว มกัคดิฟงุซานไปตางๆนาๆ

ตอบ หากคดิฟงุซานไปเรือ่งอะไร ใหกำหนดคดิหนอๆ ถา
มนัไมหยดุ เราหยดุกำหนดคดิหนอ กำหนดพองหนอ ยบุหนอ เทานัน้
เอง ถาไมเชนนัน้แลว มนัจะกลายเปนปรงุแตงและฟงุไป ซึง่ตรงนีห้าก
คดิฟงุไปตางๆ นาๆ เราแกไขอยางไร เรากต็องกำหนดคดิหนอๆ  สกั
๔-๕ ครัง้ แลวกห็ยุดกำหนด หลงัจากนัน้กก็ำหนดพองหนอ ยบุหนอ
พอกำหนดพองหนอ ยุบหนอ มันจะคิดหรือไม ตอบวายังคิดอยู แต
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อาการคดิมนัอยใูนขอบเขต เหมอืนมเีชอืกผกูไว กำหนดองคภาวนาคอื
พองหนอ ยบุหนอ ใหตดิตอกนัโดยอยาใหขาดชวง ขาดสาย วธินีีท้ำให
ตดัความคดินัน้ได แตถาถามวาจรงิๆ แลวตดัไดหรอืไม ตอบวาตดัไม
ไดหรอก

เพราะจิตของเรายังมีชองวางอยู  มันยอมมีสิ่งมาแทรก
ระหวางตรงกลาง หากมีตัวเชื่อมซึ่งกันและกัน ตัวที่จะแทรกก็ไมมี
เพราะเรามอีงคภาวนาอยตูลอดเวลา เมือ่มอีงคภาวนาบรกิรรมอยตูลอด
เวลา ความคดิอืน่ๆ ทีเ่ขามาแทรกแวบเดยีวแลวกห็ายไป แตหากเรานัง่
ไปคดิยาว คดิทัง้เรือ่งอดตี คดิเรือ่งอนาคตบาง คดิไปนานานบัประการ
จงึจบัตนชนปลายไมได เราตองกำหนดภาวนาใหมากขึน้ อนิทรยีใน
ทีน่ีไ้มใชรางกายอยางเดยีว ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ เราเรยีกวาอนิทรยี
แตยังไมพูดถึงเรื่องอินทรีย แตขอพูดเฉพาะตรงนี้กอน นี่คือการ
กำหนดความคดิหรอืตดัความคดิ โดยไมไดตดัคำภาวนา  การกำหนด
อาการพองหนอ ยบุหนอ คอืการบรกิรรมอยตูลอดเวลา ขณะเดยีวกนั
ความคดิตางๆ มนัจะแทรกซมึตลอดเวลา ถากำหนดบรกิรรมภาวนาอยู
ตลอดเวลา  ตวัฟงุมนัจะหายไปเอง นีค่อืวธิกีารตดัความคดิ หรอืวธิกีาร
สกดัความคดิ

คำถาม   เวลานัง่สมาธริสูกึสมองมนัตือ้ แตไมงวง มนัเหมอืน

อาการจะหลบัแตไมหลบั มนัรสูกึหนกัทีศ่รีษะ

ตอบ ถาเปนเชนนั้นแสดงวามันจะเกร็งเกินไป ตอง
พยายามขยบัตวั ลองขยบัเทา หรอืวธิงีายๆ  คอืการลกุเดนิไปขางนอก
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ไปออกกำลงักาย หมนุซาย หมนุขวา ไปสรางสตสิกัครหูนึง่ ทำรางกาย
ใหรสูกึเบาเสยีกอน อยางเชนเมือ่เวลาเราเดนิหรอืนัง่กเ็ชนกนั พยายาม
จัดทานั่งใหสบาย ไมใหกมศีรษะเพราะถากมศีรษะมากๆ การหมุน
เวยีนโลหติจะไมด ีมนัไมสมดลุ เรานัง่สงาเหมอืนกบัดพูระพทุธรปูนัง่
ไมมพีระพทุธรปูองคใดทีป่นมา หนาง้ำ หนางอ มแีตพระพทุธรปูนัง่
หนาตรงหรอืหลงัตรง นัน่แสดงถงึทศันะ วธิกีารตรงเทีย่งแหงการวาง
สรรีะรปูกาย มนัเปนระบบของสรรีะศาสตรทีจ่ะมสีวนเชือ่มสมัพนัธ
เชือ่มโยงซึง่กนัและกนั

ระบบการถายเทของลม ของเลอืด การถายเทหมนุเวยีนของ
อากาศหรอืของอณุหภมูใินรางกาย มนัสมัพนัธกนัไปหมด ซึง่ไดเคย
บอกไปแลววาในรางกายของคนเรามปีระจไุฟฟาขัว้บวกกบัขัว้ลบอยู
ในตวั มนัเปนระบบนเิวศวทิยาไปในตวั หากเราไมสรางเขือ่นกกักัน้
ไมใหมนัถงึกนักไ็มเปนไร  ระบบการถายเทจะเปนไปโดยธรรมชาติ
ระบบนเิวศวทิยาเปลีย่นหมนุเวยีนทดแทนโดยธรรมชาต ิ คำวาไมงวง
แสดงวาหนักศีรษะ รูสึกมึนสะลืมสะลือ แกไดโดยออกไปเดินขาง
นอก เอามอืเคาะสมองสกัหนอย เอามอืเขยาศรีษะสกัหนอย แลวคอย
มานัง่สมาธใิหมอกีครัง้

คำถาม   กำหนดอาการไมทนับาง กำหนดไดลางๆบาง แสดง

วาจะหลบักไ็มหลบั  แสดงอาการซมึๆ ควรจะทำอยางไร บางครัง้รสูกึ

เสยีววบูวาบในตวั ปนปวนในตวั กำหนดไมไดควรแกไขอยางไร

ตอบ ผูปฏิบัติลองทำอยางที่แนะนำไปขางตนคือลุกไป
ออกกำลงักายขางนอก สวนอาการปนปวนในตวั  กไ็มทราบวาอาการ
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มนัเสยีวเปนอยางไร มนัเสยีวลกัษณะไหน มนัจะปวดหรอืเปลา หรอื
มนักระตกุ ไมเขาใจวาเสยีววบูวาบในตวั มนัรอนๆ หนาวๆ หรอืเปลา
มนัเสยีวในตวัเหมอืนลกัษณะอณุหภมูใินรางกายยงัปรบัไมไดหรอืไม
ฉะนัน้ผปูฏบิตัติองอดทนและใหคอยๆ ทำไป จนอณุหภมูใินรางกาย
ปรบัธาตตุางๆ ได  อาการดงักลาวจะหายไปเอง

คำถาม   เวลาเดนิจงกรม ควรรสูกึรอูยทูีอ่าการยาง กบัน้ำหนกั

ที่ลงอีกขางหนึ่งเกือบพรอมกัน จะกำหนดสติใหรูอยูที่การยางได

อยางไร

ตอบ กำหนดทีละเทา เชน เมื่อกำหนดจิตอยูที่เทาขวา
กำหนดขวายาง...หนอ  ยก...หนอ... กำหนดยาง...หนอ... สวนหนอ
ก็ลงเปนปจจุบันอารมณ คำวาหนอเปนสัมปชัญญะบอกชัดเจนวา
มั่นคงแลว คำวาหนอนี้เปนการตัดภพตัดชาติไดเจ็ดชาติแตละครั้งที่
กำหนด เพราะสตขิองเราอยทูีย่ก ยาง เหยยีบ อยตูลอดเวลา เชนเมือ่
เดนิจงัหวะที ่๑  กำหนดขวาคอืจติของเราจบัทีเ่ทาขวา เมือ่กำหนดยาง
จิตอยูที่อาการยางเทา เมื่อกำหนดหนอเทาเหยียบถึงพื้นเต็มฝาเทา
การกำหนดอยางนีจ้ะไดปจจบุนัอารมณ

แตถากำหนดไมไดปจจุบันอารมณ อาการอื่นก็จะแทรก
พอซาย ยาง หนอ  จติกำหนดจบัทีเ่ทาซาย อาการยางกเ็สอืกเทาไปขาง
หนา อาการเหยียบ เทาก็เหยียบลงพื้น กำหนดหนอ นั่นคือปจจุบัน
อารมณ  กำหนดใหไดปจจบุนัอารมณ แตถาเดนิไมไดปจจบุนัอารมณ
มนักเ็กดิความเควงควาง มนัจะหกคะเมนลมไปบาง แสดงวาการเดนิ
มสีมาธนิอยไป
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คำถาม   นิวรณดานฟุงซาน กายเดิน แตจิตคิดไปตรงอื่น

หรือจิตคิดบอกวาขวายางหนอ แตเทาตามทีหลังไมพรอมกัน

บางท ีบอกวาซายยางหนอ เทาไปแลว แตปากวาทหีลงั จติมนัสัง่ทหีลงั

มนัไมสมดลุกนั มนัไมพรอมกนั

ตอบ ถาเปนเชนนัน้ เปนการกำหนดไมไดปจจบุนัอารมณ
จงึเกดิการรัง้ไว  ฉะนัน้พยายามเดนิใหไดปจจบุนั ตรงไหนทีย่างกย็าง
เหยยีบกเ็หยยีบ ขวากค็อืขวา ไมใชยางเทาขวา แตกำหนดซายยางหนอ
แทน เราจงึเรยีกวาสตเิปนตวัสำคญั ถาเดนิอยางมสีต ิมนักจ็ะไปพรอม
เพรยีงกนัได เราตองพยายามตัง้สตแิลวกำหนดอยางชาๆ

คำถาม   เวลานัง่สมาธ ิกำหนดพองหนอ ยบุหนอ รสูกึอดึอดั

เพราะเกดิลงัเลวา ใชพองหรอืไม หรอืใชยบุหรอืไม

ตอบ ทำไมเราตองลงัเลกบัมนัละ ทองพองกก็ำหนดพอง
หนอ มนัยบุกก็ำหนดยบุหนอเทานัน้เอง ไมตองไปสงสยัหรอก พอง
หรอืยบุ นีค่อืหลกัการงายๆ  ไมตองไปสงสยัวาใชหรอืเปลา หากตอง
การรวูาอาการพองมากๆ เปนอยางไร เราลองหายใจเขาแลวยดืตวัขึน้
นดิหนึง่ ใหพยายามทำไปกอน หากไมเคยทำแลวจะใหมนัไดเลย มนั
คงไมไดหรอก เราตองใชเวลาปฏิบัติสักหนอย อาตมาทำกรรมฐาน
เดือนหนึ่งเต็มๆ ยังหาพองยุบไมเจอ เหมือนกับพระนักเทศนที่ตั้ง
นะโม เดือนหนึ่งยังตั้งนะโมไมได จะเห็นวาไมใชของงายๆ  เพราะ
อาตมาเคยฝกปฏบิตัอิยางอืน่มาจนเกดิชำนาญการแลว แตพอมาภาวนา
พองยุบ มันจึงทำไมได แทบจะรองไห นั่งจนจีวรเปยกเลย นั่ง
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กลางแดดก็แลว ฝนตกก็แลว ยังทำไมได เมื่อตั้งจิตตายเปนตาย
ผลสดุทายมนักลวัตาย มนัจงึไดเหน็พองยบุ พอเหน็พองยบุ มนักม็ทีาง
เดนิอยางกวางขวาง

ซึง่ถาไมส ูมนัไมเหน็พองยบุ เรากค็งไมไดอะไร หากเราอยาก
จะกนิรสชาตหิวานอรอย มนัตองสสูกัหนอย อยาเพิง่ทอถอย การนัง่
กรรมฐานที่ผานมา ใครเคยไดยินหรือไมวานั่งกรรมฐานแลวตายไป
เลย หรอืไมไดเลย สวนมากจะไดยนิวานัง่กรรมฐานแลวไดประโยชน
อาตมารจูกัพระเพือ่นกนัทีน่ัง่กรรมฐานจนตาย แตไมไดตายเพราะนัง่
กรรมฐานตาย แตเพราะเบือ่หนายสงัขาร อยทูีป่ากชองนีเ่อง ทานมา
พูดใหฟงวานั่งแลวเห็นแตซี่โครง ทำไมคนเราตองเวียนวายตายเกิด
รูตัวเองวาเกิดมาแลว มีแตทุกขทรมาน สุดทายก็ตั้งสัจจะวาภายใน
๓ เดอืนนี ้จะตายเวลาไหนกพ็รอมละสงัขาร ทานกน็ัง่สมาธติาย  แต
ทานไมไดตาย เพราะไมมปีระโยชน  แตตายเพราะไดสมาธแิลวถึงตาย
ทานเปนโรคมะเรง็แลวไมยอมรกัษา แตสจูนไดคณุธรรม รอูยางไรวา
ไดคณุธรรม เพราะไดมาพดูมาเจรจาใหฟง

อาตมากไ็ลดจูบัดธูรรมรวูาคนทีไ่ดคณุธรรมตองบรรลธุรรม
สังโยชน ๑๐ ไลไปทีละขอ พระโสดาบันละสังโยชน ๓ ขอ คือ
สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพตปรามาส  สวนพระสกทาคามี

ละสังโยชน ๓ ขอ เชนเดียวกับพระโสดาบันและสามารถทำราคะ

โมหะ โทสะ ใหเหลอืเบาบางลง  พระอนาคามลีะสงัโยชน ๕ ขอ คอื

เพิม่จากพระโสดาบนัอกี ๒ ขอคอืละกามราคะ ปฏฆิะ   พระอรหนัต

ละสงัโยชน ๑๐(เพิม่อกี ๕ ขอจากพระอนาคาม ีคอื รปูราคะ อรปูราคะ
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มานะ อทุธจัจะ อวชิชา) ตดักามคณุทัง้หมดแคนีเ้อง พระพทุธเจาทรง
วางแผนหรอืทรงวางขอวดัไวอยางชดัเจน  โดยวดัวาคนไหนไดบรรลุ
ธรรมแลว

ขอใหโยคีผูปฏิบัติทุกทานพยายามปฏิบัติตอไป โดยไมตอง
สงสัย จากที่มีคำถามตอวาเมื่อกำหนดพองหนอ ยุบหนอไมได จึง
เปลีย่นมากำหนดลมหายใจเขาออก ทำใหรสูกึเบาขึน้ อาตมาตอบวา
กส็ามารถทำได นีค่อืการตัง้จติไวในเบือ้งตน เรามกัชอบลมหายใจเขา
ออก เพราะมนัเบา แตหากเราทำจติใจใหมนัชอบพองหนอ ยบุหนอ เรา
สนุกกับพองหนอ ยุบหนอ มันก็เบาเชนกัน ทุกองคภาวนาเปนเพียง
เสนทางจดุเริม่ตนเทานัน้ แตเมือ่เริม่ตนเดนิทางไปครึง่ทาง เราจะเลอืก

ทางเดนิของเราเอง เหมอืนอปุมาดัง่พอคาทีจ่ะไปขายของ ตองเดนิทาง

ดวยเรอืสำเภา พอเดนิทางขามฟากแลว ถามวาพอคาจะแบกเรอืขาม

ไปขายของหรือไม คำตอบคือวาไม เพราะการแบกเรือขามฟากมัน

หนกั

องคภาวนา...เปนบทนำสคูวามสงบ
องคภาวนาพองหนอ ยบุหนอ  พทุโธ  สมัมา  อะระหงั  นะมะ

พะธะ  นะโมพทุธายะ  เกดิ ดบั ไหว นิง่ นีเ้ปนเพยีงบทนำไปสคูวาม
สงบ และเกดิสมาธไิดงาย สดุทายเราไมไดเอาสิง่เหลานีไ้ปกำหนด เรา
จะกำหนดแตสภาวธรรมขั้นสูงที่เกิดขึ้น เปรียบเหมือนกับเจดียกับ
ยอดเจดยี เราจะเหน็วาฐานเจดยีจะกวาง ยอดเจดยีจะแหลมสดุทีเ่ดยีว
นัน่คอืเขาสรางจากปรศินาปรชัญาสอนธรรมแหงพทุธศาสนา แมการ
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สรางพระพทุธปฏมิากรทีม่เีกศแหลมกเ็ชนกนั จะอยางไรกต็าม ไมวา
จะยนื  จะนัง่ หรอืจะนอน แตสดุทายกว็นเขาเกศแหลม  ซึง่ทกุคนตอง
ทิง้ทัง้หมดดแูตสภาวะคอืสภาวะอาการพอง สภาวะอาการยบุ สภาวะ
อาการปวด สภาวะอาการเจบ็ สภาวะเมือ่ย นีค่อืเรามหีนาทีด่สูภาวะ
อาการทีเ่กดิขึน้ ไมไดเปนคนบงัคบัหรอืเปนคนแตงบทละคร แตมนั
เปนของมนัเอง จงึเรยีกวาปรมตัถสภาวะ พดูไปจะเปนเรือ่งหนกัเกนิ
ไป เกรงวาจะตามไมทนั อาตมาจะพดูเรือ่งสภาวะปรมตัถในคราวตอ
ไป

ดงันัน้จะเหน็ไดวาตวัภาวนาเปนแตเพยีงทางผานหรอืดอกไม
รมิทางเอามาหลอก ไมใหจติของเราแกวงไป ในทีน่ีค้อืลงิ พระพทุธเจา
ตรสัวาจติของเราเปรยีบเหมอืนลงิ ลงิมนักระโดดโลดเตนไป เจาของ
จึงผูกลามโซไวที่คอ เปรียบวาจิตของเรา มีตาเหมือนงู มีหูเหมือน
จระเข จิตเหมือนสุนัขบาน ตาเหมือนงูที่มันจะคอยมองคนอื่น คอย
เหลือบมองคนอื่นเรื่อยๆ ไป มันมองดวยจิตที่มีความรูสึกในตัว เรา
กม็องธรรมดา ไมวาคนนัน้เปนอยางนี ้คนนัน้ไมเปนอยางนี ้เราไมปรงุ
แตงจติ ถามองดวยสตติวัเองควบคมุอย ูเราจะมองเฉยๆ  เชน คนสกั
วาคน ผหูญงิสกัวาผหูญงิ ผชูายสกัวาผชูาย แตสงูขึน้ไปไมมผีหูญงิ ไม
มผีชูาย มแีตธาตเุทานัน้  โดยไมมตีวัตน

คำถาม   จำเปนหรอืไมทีจ่ะตองเดนิจงกรมกอนนัง่สมาธทิกุ

ครัง้

ตอบ ถาถามวาจำเปนหรือไม ตอบวาไมจำเปน ถานั่ง
สมาธแิลวเดนิไดหรอืไม ตอบวาได เดนิแลวนัง่ไดหรอืไม ตอบวาได
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แตถาเราเดนิแลวคอยนัง่ พลงักบัสมาธมินัจะไปไดด ียกตวัอยางอาตมา
เดนิขางนอกแลวมานัง่เลย โดยไมไดเขามาเดนิขางในหองนี ้กน็ัง่ได
เลย สวนวธิกีารนัง่แลวคอยเดนิ กส็ามารถทำได แตขอใหเราจบัสภาวะ
ใหได การที่เราจะทำสภาวะใดหรืออิริยาบถใด ใหเลือกทำไดเลย
เจาหนาที่จะคอยดูและชวยสนับสนุนเทานั้นเอง ถาเราทำถูกทำดี
เขาก็สนับสนุน ถาเราทำผิด เขาก็คอยบอก เปนผูคอยชี้ขุมทรัพยให
บางทีชี้ขุมทรัพยกลายเปนพญามาร แตยังไมพูดถึงเรื่องพญามาร
ฉะนั้นผูปฏิบัติจะนั่งหรือเดินกอน ก็สามารถเลือกทำได หากเดิน
จงกรมกอนนั่งสมาธิภาวนา สมาธิจะตั้งมั่นไดไวและนั่งไดนาน
เทานัน้เอง

คำถาม   ถานัง่สมาธแิลวงวงจะทำอยางไร

ตอบ หากนัง่สมาธแิลวงวง พระพทุธเจาทรงแกอาการงวง
ของพระโมคลัลานะพระองคตรสัวา  “พระโมคลัลานะเธองวงขนาด
นัน้กเ็อามอืลบูตวั ลบูหนา ลบูหวั ถาไมไหวกแ็ยงห ูถาไมไหวกด็งึหู

ถาไมไหวก็ดึงเสนขนจมูก ถาไมไหวก็ลางหนา ถาไมไหวก็ไปนอน

หลับเสียกอน” อาตมามีวิธีแกแมชีน่ังหลับมาหลายป วิธีแกก็คือนั่ง
หนัหนาเขาหาเสา โดยทีจ่รงิไมไดหลับจรงิหรอก แตเปนอาการของ
มายาของจิตมันหลอก พอกลับถึงหองตาใสแปว ฉะนั้นเราอยาหลง
มายาของจติ เขาเรยีกวามายาสาไถของจติ ถาแกไมไดกล็างหนาลางตา
ถาไมไหวกล็องนัง่หนัหนาเขาหาเสา ถาไมไหวกน็อนสมาธเิสยีกอน
คอืการนอนกำหนดภาวนาพองยบุนัน่เอง
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คำถาม   เหตใุดจงึเรยีกผปูฏบิตัธิรรมวาโยคี

ตอบ โยคีมาจากโยคาวจรแปลวา ประกอบความเพียร
ผเูจรญิภาวนา ผหูยัง่ลงสคูวามเพยีร หรอือาจหมายถงึผเูหน็ภยัในวฏัฏะ
ในการเวยีนวายตายเกดินัน่เอง โยคคีอืผปูฏบิตัเิปนอนัเดยีวกนั ในสมยั
พุทธกาลพระพุทธเจาประทับอยูในกรุงโกสัมพีก็มีพระภิกษุนั่งฟง
ธรรมอยดูานขวา อบุาสกอบุาสกิานัง่ฟงธรรมอยดูานซาย พระพทุธเจา
ตรัสวาภิกษุทั้งหลายไมไดตรัสวาอุบาสกอุบาสิกา  พระองคตรัสวา
“ภิกษุทั้งหลาย” ถาพระก็วาพระภิกษุทั้งหลาย แตพระองคจะตรัสวา
ภกิษทุัง้หลายในหลายๆ สตูรในพระไตรปฎก คอืรวมทัง้ผปูฏบิตัธิรรม
อบุาสกอบุาสกิา พระพทุธเจาทานตรสัเรือ่งจติ ไมไดตรสัเรือ่งรปูกาย
จิตของผูมีศีล สมาธิ ปญญา นั่นคือผูเปนภิกษุ ผูปฏิบัติมีศีล สมาธิ
ปญญาบริสุทธิ์ นั่นคือผูเปนภิกษุไมตางกัน  คำวาโยคีก็คือผูปฏิบัติ
ธรรม ผปูระกอบความเพยีร เปนผเูหน็ภยั เปนผอูอกจากทกุข

คำถาม   เวลานั่งสมาธิจะเกิดอาการปวดขามากจนบางครั้ง

ทนไมไหว จะเปลีย่นอริยิาบถไดหรอืไม

ตอบ หากทนไดกท็นไปกอนสกัระยะหนึง่ ถาทนไมไหว
จรงิๆกค็อยขยบัเปลีย่นอริยิาบถ แตตองเปลีย่นอยางมสีต ิถาจรงิๆ แลว
ควรลองทนไปสกัระยะหนึง่ ทนไปดวูาอาการปวดนัน่ มนัจะขามไป
ไดหรอืไม มนัปวดมาตัง้แตอดตีชาตทิีเ่รายงัไมไดเกดิ มนัปวดขามภพ
ขามชาติ ในคำสวดมนตสาธยายวาขันธทั้ง ๕ เปนของหนักเนอ
ขนัธทัง้ ๕ เปนของหนกั มนัหนกัตรงไหนละ ยกตวัอยาง บางคนนัง่
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เลนไพกนัทัง้วนั ไมเหน็มนัปวดอะไรเลย ผปูฏบิตัคินใดทีเ่คยเลนไพ
ลองคดิดวูาทำไมนัง่ไดทัง้วนั โดยไมมอีาการปวดเกดิขึน้ นัง่ไดสบาย
มาก แตพอมานั่งสมาธิ มันรูสึกปวดทรมานเหลือเกิน ดังนั้นให
พจิารณาดวูาสงัขารเปนของไมเทีย่ง มนัเกดิขึน้แลวมนัจงึเกดิทกุข

ทุกขตัวนี้โยคีผูเห็นภัยจึงไมอยากเกิดเปนมนุษย ถามวาเกิด
เปนเทวดา ทกุขหรอืไม กท็กุขเหมอืนกนัไมวาเทวดาชัน้ไหน กย็งัมี
ทกุขอย ูฉะนัน้ลองทนไปสกัระยะหนึง่ อดทนไปดวูามนัจะเปนอยาง
ไร อาตมาบอกใหดทูกุขแลวเราจะออกจากทกุขได เขาใจทกุขดวูามนั
ปวดตรงไหน ปวดจนกระดกูมนัแตกหรอืไม ใหดลูงไปสกัระยะกอน
พจิารณาอาการปวด สกูบัมนัไปกอน จะรวูาปวดแวบเดยีวกเ็ปลีย่นไป
เลย แตความปวดยงัคงอยเูชนเดมิ ถาเราทนปวดไดครัง้นี ้ได ๑ ชัว่โมง
ครัง้ตอไปได ๒ ชัว่โมง ตามลำดบั ความปวดจะขยบัเลือ่นชัน้ขึน้ไป
มนักม็อีาการปวดอยตูลอดเวลา แตปวดแลวทนได  นีค่อืวธิกีารตอสู
และแกไข

คำถาม   คำวาอนโุมทนาม ิแปลวาอะไร

ตอบ คำวาอนโุมทนาม ิคำวาสาธ ุสาธ ุอะหงัเปนเอกวจนะ
มะยงัเปนพหวุจนะ อนโุมทนา แปลวายนิดดีวยเทานัน้เอง มิเปนภาษา
บาลี ถา ๒  คนขึ้นไปเปน มะ ถาคนเดยีวกเ็ปนมิ คำวาอนโุมทนาแปล
วายนิดดีวยนะ

ถาม   เวลาเขาปฏบิตัธิรรมจะมอีาการทองเสยี ถายมาก แต

ไมปวดทอง อาการเกดิเฉพาะวนัที ่๒ และวนัที ่๓ แกไขไดอยางไร
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ตอบ  เปนเรื่องปกติธรรมดาของสภาวะธาตุแปรปรวน
ยกเวนคนที่ทองเสีย แตลักษณะนี้อาการทองไมเสียและไมปวด เมื่อ
ทำสมาธ ิหากมสีมาธหิรอืมจีติทีล่ะเอยีดเบาขึน้แลว การยอยสลายของ
กากอาหาร ธาตอุาหาร กระเพาะอาหารจะทำงานละเอยีดทีส่ดุ ตัง้แต
การเคี้ยว กำหนดเคี้ยวหนอๆ ลงหนอๆ กลืนหนอๆ  กำหนดไปที่
กระเพาะอาหาร มันจะเห็นแวบเลยลงมาที่กระเพาะอาหาร ซึ่งจะทำ
หนาทีบ่บีกากอาหารอยางละเอยีด ขณะเดยีวกนัธาตภุายนอกและธาตุ
ภายใน มนัจะกลมกลนืกนั มนักจ็ะขบับบีของสกปรกของเสยีนีอ้อก
ไป เขาจงึเรยีกวาผคูนกนิของบดูเนา พระอรยิเจากนิของบรสิทุธิ ์ สิง่
ใดทีไ่มเหมาะกบัธาตขุนัธ มนัจะขจดัออกและสกดัออกทนัท ีถามวา
ดหีรอืไม ตอบวาด ีน้ำยอยกจ็ะดขีึน้ กระเพาะ หวัใจ ปอด ทำงานสบู
ฉดีไดเตม็ที่

การที่ใหนั่งตัวตรงนั้น เพราะบางครั้งบางคนหายใจไมถึง
ปอด หายใจอยแูคนี ้แตเมือ่นัง่ตวัตรง ระบบการหายใจ ปอดจะสบูฉดี
โลหติไปทัว่รางกาย เราสงัเกตดไูดวาเมือ่ผปูฏบิตัธิรรมปฏบิตัไิดดแีละ
ไดสภาวะดแีลว หนาตาจะผองใส ผวิพรรณผองใส นัน่คอืผปูฏบิตัไิด
ถูกวิธี ไมใชปฏิบัติธรรม ๑๐ ป หนายังดำเครงเครียด นั่นเปนวิธีที่
ปฏบิตัไิมถกู มนัไมสกดัของสกปรกออก แตมนัเอาของสกปรกเขามา
อาการทองเสยีนัน้ไมเปนไรหรอก  มนัเปนการขบักากเดนของเสยีออก
จากรางกาย หากสภาวะใจและสภาวะกายมนัปรบัอณุหภมูไิด อาการ
ตางๆ ก็จะปกติ รางกายก็จะเบา ผิวพรรณ วรรณะก็จะเปลี่ยนและ
จะมองดเูนยีนไปหมด
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นัน่เปนอานสิงสทีเ่ปนผลพลอยได แตไมใชสิง่ทีเ่ราตองการ
สิง่ทีเ่ราตองการไมใชตวันี ้เรยีกวาตกแตงทัง้ภายในและภายนอก ดวย
ศลี สมาธ ิ สมาธเิปนตวัอบอาบดวยศลีและดวยสมาธ ิมนัทัง้อาบและ
อบ อบแลวทำใหของสกปรกเลอะเทอะออกจากรางกาย สิง่อะไรทีม่นั
ตกสะเกด็ มนักค็อยหลดุไป พอจติเปนสมาธ ิผปูฏบิตักิส็บายใจมอง
อะไรกม็ชีวีติชวีา แตถามองอะไรหอเหีย่วไปหมด มนัเริม่จะเหน็ญาณ
พเิศษ คอื นพิพทิาญาณ คอืเบือ่ทัง้ตวัเอง เบือ่ทัง้คนอืน่ แตตองเหน็ดวย
ตวัเอง เหน็ดวยสต ิหากหลบไปนอนอยางเดยีว ญาณพเิศษกลายเปน
ญาณผเีปรตไป

คำถาม   ลมหายใจเขา ลมหายใจออกสั้น การกำหนดพอง

หนอ ยุบหนอไมทัน เพียงแตรูวาพองหรือยุบเทานั้น หากจะใหลม

หายใจยาวกต็องฝน

ตอบ การที่เราเห็นอาการทองพองหรืออาการทองยุบไม
สำคัญ แตใหเห็นไปกอนวามันจะยาวจะสั้นอยางไร มันเห็นสั้นก็ดู
สัน้ๆ ไมตองไปฝนใหมนัยาว มนัจะจดัระบบเอง เราอยาไปจดัระบบ
เหมอืนการขบัรถน้ำมนัจะหมดไมใชอยทูีเ่รา แตขึน้อยกูบัเครือ่งยนต
ทีก่นิน้ำมนัมากหรอืนอย ยกตวัอยางเราขบัรถ ๑๐ วนั โดยหามไมให
รถกนิน้ำมนักไ็มได หนาทีข่องเครือ่งยนต มนัตองเผาผลาญน้ำมนัให
หมดไป

หนาทีข่องพองยบุกเ็ชนเดยีวกนั มนัจะสัน้หรอืยาวเปนเรือ่ง
ของเขา หนาทีข่องเราดใูหมนัสัน้หรอืยาวเทานัน้ อยาไปเปนหวง อยา
ไปพะวงหรือวิตกกังวล มันจะเปนของมันเองมันจะจัดกระบวนการ
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ของมันเอง ใหเปนไปตามธรรมชาติ ไมตองไปตาม ไมตองฝน มัน
จะเปนไปเองตามอัตโนมัติ พระพุทธเจาตรัสวา “อตฺตา หิ อตฺตโน

นาโถ,   โก ห ินาโถ ปโร สยิา” หมายถงึตนแลเปนทีพ่ึง่แหงตน ใคร

ไหนเลาจะเปนที่พึ่งใหเราได เหมือนกับพระโพธิสัตวที่ลอยคออยู
กลางมหาสมทุร มนัตองพึง่ตนเองอยางอตัโนมตั ิเปนไปโดยธรรมชาติ
มนัตองดิน้รนเอง  ทกุๆชวีติเปนไปตามธรรมชาต ิเราไมตองเปนหวง
กบัสภาวะนัน้ มนัจะสัน้หรอืจะยาว ใหดแูคนัน้กพ็อ และใหดไูปเรือ่ยๆ

คำถาม   เวลานัง่สมาธแิลว รสูกึเปนเหนบ็ชา มวีธิแีกอยางไร

ตอบ ไมตองแกอะไร ปลอยใหมันเหน็บชาไปเลย มัน
เปนเรื่องธรรมดา ดูวาอาการชาเริ่มกินทีละนิด ขยับมาเขาเต็มตัว
พออาการชาเขาเต็มตัวแลว เราจะไมรูสึกวาชา แตจะรูสึกวาตัวแข็ง
พอรสูกึตวัแขง็ อาการปวดมนัจะนอยลง บางทสีมาธจิะมากขึน้ นีค่อื
ผลทีไ่ดจากอาการชานี ้แตถาอาการปวดมากอน มนัจะไมชาหรอก มนั
จะทรมาน  เราจะมเีวทนาเกดิขึน้ พอมนัชา ใหเราลองดดูีๆ   บางครัง้
สมาธมินัจะได ฉะนัน้ไมตองกลวัวาเมือ่เกดิอาการชาแลวจะเปนโรค
เหน็บชาหรือเปนอัมพาต เพราะมันไมเปนหรอก เมื่อออกจากสมาธิ
แลวอาการชามนักจ็ะหายเปนปกต ิไมตองแก แตใหดอูาการชาเฉยๆ
เทานัน้เอง

คำถาม   ทำไมมีบทสวดมนตเยอะ จะตองสวดมนตกอน

ทำสมาธเิสมอไปหรอืไม

ตอบ บทสวดมนตอะไร ยังไมไดใหสวดมนต ในที่นี้
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อาตมาตองการใหปฏิบัติใหมากที่สุด  ใครขยันเดิน  ขยันนั่ง  ขยัน
ภาวนา  ขยนักำหนด  ใหเรากอบโกยเอาเขาตวัเองใหไดมากทีส่ดุ  ซึง่
ผลพลอยได  เขาเรยีกวามาทำบญุเหมอืนกนั  มาเอาบญุเหมอืนกนั  แต
ไดบญุไมเทากนั   คนโบราณวามาทางเดยีวกนั  แตไมเหยยีบรอยเทา

กนั  กนิน้ำบอเดยีวกนั  แตอรอยไมเหมอืนกนั ยวุพทุธกิสมาคมแหง
ประเทศไทยก็เปรียบเหมือนบอน้ำใหญทุกคนตางคนก็มากินมา
ตกัตวง ใครจะไดรสชาตอิะไรอยทูีต่วัเราทีจ่ะไดรสชาตทิีแ่ทจรงิ

ประสบการณการเดนิธดุงค

ตอน...ทำไมสตัวรมุกนิน้ำกลางบอ
อาตมาขอเลาประสบการณการเดนิธดุงคเรือ่งหนึง่คอืมบีอน้ำ

บอหนึง่ทีอ่ยบูนภพูาน ตรงกลางภพูาน เขาเรยีกวาภอูธษิฐาน คอืภเูขา
ตรงนัน้พอถงึเวลา ๕ โมงเยน็ จะมชีาง เสอื สตัวปา ลงมากนิน้ำ และ
อาบน้ำ อยูกลางภูพานนั้น สัตวบางตัวเอาตัวเกลือกกลิ้งเอาขี้โคลน
สตัวบางตวักเ็ดนิกนิน้ำอยขูางรมิบอ รมิตลิง่ สตัวบางตวักเ็ดนิไปกนิ
น้ำอยูกลางบอน้ำนั้น หากตั้งคำถามวา หากชางตัวที่ ๑ ยืนอยูริมบอ
เอางวงไปแหยดดูน้ำขึน้มากนิ ตวัที ่๒ ลงไปกนิน้ำเลยตลิง่นดิหนึง่ ชาง
ตวัที ่๓ กนิน้ำถดัจากชางตวัที ่๒ อกีนดิหนึง่ ชางตวัที ่๔ กนิกลางบอ
น้ำ ชางตวัที ่๕ ดำไปกนิในน้ำ ถามวาชาง ๕ ตวัวาไดรบัรสชาตเิหมอืน
กนัหรอืไม คำตอบกค็อืวาไมเหมอืนกนั เพราะตัง้แตความคดิแรกกไ็ม
เหมอืนกนัแลว เขามใีนคำพทุธทำนายอยไูววามบีอใหญ ไดมสีตัวทัง้
หลายตางกร็มุกนักนิน้ำตรงกลางบอ แตตรงขอบรมิตลิง่น้ำใสแจว การ
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ทีบ่อน้ำตรงกลางขนุเพราะอะไร  เพราะคนทัง้หลายตางกย็ือ้แยงไปสู

จดุๆ เดยีวกนั เพราะอะไรเปนเชนนัน้ ฝากไวกอน แตอยาไปคดินะ  แค
ฝากไวเฉยๆ

ตรงนีแ้หละการทีเ่รามาปฏบิตัธิรรมสงัเกตวาคนอืน่นัง่ตวัตรง
นิ่ง นั่งภาวนาดูดี แตทำไมเรานั่งไปก็ปวดและคิดโนนคิดนี่อยูตลอด
เวลา เรากม็ขีาและมรีางกายครบ ๓๒ ประการ เหมอืนกนั แตทำไมเรา
ทำไมได เมือ่มองเขาไปดานในจะเหน็วามนัขนุ มนักข็นุอยทูีใ่จ ถามนั
ใส มนักใ็สอยทูีใ่จ เมือ่ใจอยขูางนอก มนัตองใสอยขูางใน คนดใีจกบั
คนใจดีนั้นมันจะตางกัน คนใจดีเขาจะดีตลอดเปนไปโดยธรรมชาติ
แตคนดใีจมนัไมใชธรรมชาตโิดยปกต ิพอเขาดา หนาง้ำหนางอไปเลย
ยกตวัอยางแมชคีนหนึง่ เรือ่งนีจ้ำครบูาอาจารยมาเลานะ  แมชปีฏบิตัิ
ธรรมมา ๒๐ กวาป  วันหนึ่งเขามากราบหลวงพอ บอกวา “โยม
ปฏบิตัไิดแลว ไมมโีกรธ ไมมเีกลยีด มนับรรลธุรรมแลว”  หลวงพอ
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กบ็อกวา อตีอแหลเทานัน้แหละ แมชโีกรธมาก วิง่กลบักฏุไิปเลย เรา
ลองคดิดวูาอะไรมนัออกมา สิง่ทีอ่อกมากค็อืกเิลสนัน่เอง พอโดนสอบ
อารมณโดยไมรูตัว สติมันหายไป เราตองระวังไวใหดี มันเปนหญา
ปากคอกริมตลิ่งนั่นเอง แคริมตลิ่งยังไมได เราตองเขาใจริมตลิ่งเสีย
กอน

คำถาม   พลงัจกัรวาล มจีรงิหรอืไม

ตอบ คนถามไปเรียนมาหรือไม มันนอกเหนือจากหลัก
ปฏบิตั ิแตจะตอบใหเปนความร ูพลงัจกัรวาลมาจากไหน จกัรวาลคอื
อะไร ขอตอบในแนวพทุธวาพลงัจกัรวาล คอืพลงัสมาธขิองพทุธนัน่
เอง แตมาเปลีย่นชือ่ใหมนัสวยหร ูเพราะคนเกดิความนยิมขึน้มา ทีจ่รงิ
แลวคือพลังสมาธิ ในรางกายของเรามีประจุไฟฟาทั้งขั้วบวกและขั้ว
ลบ รางกายมนษุยมคีลืน่แมเหลก็ไฟฟาในตวั เพยีงแตเราจะนำมาใชได
อยางไร ถามวามจีรงิหรอืไม พระสมัมาสมัพทุธเจาตรสัในวนัทีภ่กิษุ
มาประชุมกัน จำนวนมาก ๑,๒๕๐ รูป โดยไมมีการนัดหมาย ไมมี
โทรเลข ไมมีโทรสาร แตมีโทรจิตเปรียบเหมือนคลื่นพลังไฟฟา
พลงัแมเหลก็ หรอืคลืน่กระแสวทิย ุทวี ีคลืน่ตวันีค้อืพลงั

การสงสภาวะกค็วรมอีำนาจสมาธมิากไดขัน้ฌาน กส็ามารถ
สงเขาไปยกตวัขึน้ไปเรยีกวา อภญิญา ๖ หรอืไมถงึอภญิญา ๖ กไ็ด คอื
ไดฌาน ๔  ผปูฏบิตักิส็ามารถไดฌานตรงนีไ้ด กลาวคอืไดสมาธแิคขัน้
ยงัไมถงึอปุจารสมาธิดวยซ้ำ ในพลงันีใ้ชกนัมากทีท่เิบต จนี เปนการ
จี้จุดใน  ทิเบต เรียกวาการใชพลังพุทธ ในทางจีนเรียกวา พลังหยิน
หยาง แตมาเปลีย่นใหมเปนพลงัจกัรวาล
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คำถาม   ในระหวางการปฏิบัติธรรม จะอานบทสวดมนต

หรอืหนงัสอืไดหรอืไม

ตอบ ผปูฏบิตัอิยาอานหนงัสอืระหวางการปฏบิตั ิเพราะถา
เราอานหนังสือ มักคิดวาสงสัยเรื่องอารมณเปนอยางนั้นเปนอยางนี้
อารมณมนัออกนอก มนัรัว่เหมอืนตมุน้ำรัว่ เราตกัเทาไรมนักร็ัว่ออก
หมด เมือ่มาปฏบิตั ิ หากมเีวลาเทาไรกเ็รงปฏบิตั ิ ใหพยายามตกัตวง
เอาเองในเรือ่งการปฏบิตัใิหเตม็ที ่หากอยากจะสวดมนต เรากไ็ปสวด
ทีบ่านใหเสยีงดงั แตเวลานีเ้ปนเวลาปฏบิตั ิพยายามทำใหอยใูนกรอบ
เพราะถาเราอานหนงัสอื เราจะไมไดสมาธ ิจะรสูกึหงดุหงดิ นัง่กน็ัง่
ไมได กำหนดก็กำหนดไมไดและรูสึกสับสนไปหมด เพราะเราไม
รักษาอารมณ  ทำใหสติปฏฐาน ๔ ไปหมด ฉะนั้นใหพยายาม
ปฏบิตัเิปนไปตามระบบระเบยีบทีว่างไว

ในครัง้พทุธกาลในพทุธศาสนา  ไมมกีารสวดมนต  มแีตการ
กลาวธรรมทีเ่รยีกวา สมัโมทนยีกถา  และการเสวนาธรรม (สนทนา
ธรรม)   การสวดมนตมมีาในยคุหลงั  คอืยคุลงักาเจรญิรงุเรอืง  ซึง่ใน
ศาสนาฮนิดมูกีารสวดแบบออนวอนพระเจา  และเมือ่ประมาณ ๕๔๐
ปหลงัพทุธปรนิพิพาน  ศาสนาครสิตกเ็กดิขึน้  จงึมกีารสวดหรอืรอง
เพลงสรรเสริญพระเจา  ในชวงนั้นศาสนาคริสตเขามาและมีพลัง
อำนาจมาก  คณะมิชชันนารีไดใชบทสวดรองเพลงเพื่อปลอบขวัญ
คนไข  ทางฝายพุทธศาสนาจึงใชการกลาวคำ สัมโมทนียกถา  คือ
การกลาวใหเกดิความรืน่เรงิในธรรมเมือ่เขาใหทาน

เรามาสวดมนตสาธยายในยคุลงักานัน่เอง  การสวดมนตนัน่
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ถามวาดีหรือไม  ก็ตอบวาดี  แตอยาเพิ่งสวดในระหวางการปฏิบัติ
ในขณะนีใ้หตัง้ใจปฏบิตัเิสยีกอน  สวนการใหปดวาจานัน้  ใหพดูได
เฉพาะกรณกีารสอบอารมณกบัครบูาอาจารยเทานัน้เอง

คำถาม   การปฏบิตัธิรรมจะชวยตดักรรมไดหรอืไม

ตอบ ผถูามไปทำกรรมอะไรมาหรอื เราตองรเูบือ้งตนกอน
วากรรมอะไร  โดยกรรมมอีย ู๓ ทาง คอืทางกาย วาจา ใจ การตดักรรม
นัน้ไดหรอืไม กข็ึน้อยกูบักรรมนัน้เปนกรรมอะไร ในสมยัทีอ่าตมายงั
ไมไดบวชเพือ่นชวนไปดไูกชนกนั พอไกตวัหนึง่ถกูแทงทีค่อ อาตมา
กร็บัอาสาเอาไปรกัษา โดยการเอาขนไกแทงเขาไปในคอและหมนุเอา
น้ำเสลด น้ำเลอืดออก เมือ่เวลามานัง่กรรมฐาน เหมอืนมใีครมาแทงคอ
หมุนอยูทั้งวัน ดูไปก็เห็นแวบ ไกมันโผลหนาขึ้นมา มันบอก
อโหสกิรรม ตัง้แตนัน้มากรรมจากคอไกหายไป กไ็มเหน็อกีเลย เพราะ
ไกอโหสิกรรม  กรรมนั้นก็หมดลง อาตมานึกถึงผูปฏิบัติที่เปนโรค
เกีย่วกบัไขสนัหลงั เพราะเคยตแีมว กต็องยอมรบักรรม โดยปฏบิตัใิห
แมวอโหสกิรรมกนัไป

สวนกรรมหนักคือ กรรม ๕ อยางดังนี้  ๑) มาตุฆาตคือฆา

มารดา ๒) ปตุฆาต คือฆาบิดา  ๓) อรหันตฆาตคือฆาพระอรหันต

๔) โลหิตุปบาท คือทำรายพระพุทธเจาจนถึงยังพระโลหิตใหหอ

๕) สงัฆเภท คอืทำสงฆใหแตกแยกกนั นัน่คอืกรรมหนกัเปนบาปหนกั
ทีส่ดุ  จะตองใชเวลาหลายกปัหลายกลัปจงึจะชดใชหมด
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กรรมฐานแกกรรมได
ผปูฏบิตัคินหนึง่ทำกรรมฐานทีว่ดันัง่รองไหในกฏุ ิเขาบอกวา

เห็นภาพตัวเองเลื่อยคอพระพุทธรูปที่เชียงใหม เราคงไดยินขาวลง
หนงัสอืพมิพ ผปูฏบิตัคินนีน้ัง่ไป รองไหไป คอเปนจ้ำ เพราะสตอิอน
เขารวูาเขาไปทำอะไรมา  รวูาในอดตีเขาเคยไปตดัคอพระพทุธรปูไป
ขาย  อกีคนหนึง่นัง่ไปกบ็บีทองไปมวนทองไป เหมอืนทองจะระเบดิ
กม็าสารภาพวาไปทำแทง กไ็มเปนไร เราพยายามแผเมตตาใหเจากรรม
นายเวร จนใหเขาโผลหนาอโหสิกรรมใหเรา กรรมนั่นก็หมดซึ่งกัน
และกนั หรอืไมกใ็หเราปฏบิตัใิหมากขึน้ จนใหจติหลดุพน

ซึง่อยาวาแตพวกเราคนธรรมดาทีต่องรบักรรม  พระอรหนัต
อยางพระโมคคลัลานะ ทบุตบีดิา มารดา   สดุทายกโ็ดนทบุต ีแตชดใช
กรรมแคชวงระยะหนึง่เทานัน้ ไมตองรบักรรมในนรกอกีเหมอืนกบั
พระเทวทัต หรือยกตัวอยางพระเจาสุปปพุทธะ เปนถึงกษัตริย หยิ่ง
ผยองวาพระพทุธเจาเปนลกูเขยตนเอง ลกูเขยตองคารวะพอตา สดุทาย
กถ็กูแผนดนิสบู ทกุวนันีร้บักรรมยงัไมไดเกดิ ยงัไมหลดุพนจากกรรม
นัน้ พระเทวทตั ก็เชนเดียวกันไดทำกรรมหนักคือทำสังฆใหแตกกัน
และทำรายพระพุทธเจาจนพระโลหิตหอ ดวยการกลิ้งหินลงมา
ในทีส่ดุพระเทวทตั จงึถกูแผนดนิสบูจนตาย

ในเมืองไทยก็เริ่มมีแผนดินไหวเกิดขึ้นแลว เพราะตราบใด
ศีลธรรมมันเสื่อมจากจิตใจของมนุษย กรรมจะปรากฏเปนหมูคณะ
หลายคนถามวาทำไมมีสิ่งแปลก คือตายเปนหมู อาตมาวาไมแปลก
หรอก สมัยพุทธกาลพระนางสามาวดีตายพรอมกับบริวารใน
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พระราชวงัทลีะ ๕๐๐ ชวีติ เพราะทำกรรมรวมกนั เราสามารถแกกรรม
ดวยการทำกรรมฐานไดหรอืไม ตอบวาได หากเราทำอยางจรงิจงั แต
ถาทำกรรมฐานไมจรงิจงั คอืทำใหฐานแตกบอยๆ  มนักไ็มสามารถแก
กรรมของเราได

โดยศลี สมาธ ิปญญา กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม  ๓  อยาง
นี ้ เปนกระบวนการแกกรรม ไมใชใหคนอืน่มาแกกรรมของเรา เมือ่
ทำกรรมอะไรมา เราตองแกกรรมดวยตนเอง กรรมในเบือ้งตนคอืจติ
คือ มโนกรรม คิดดี ทำดี พูดดี ในหลวงของเราตรัส เมื่อวันที่ ๕
ธนัวาคมทีผ่านมา คดิด ีพดูด ีทำด ีเพยีงพอแลว เพราะตดักรรมไดและ
ละกรรมได  ถากรรมจะเกดิได ๓ ทาง คอืกายกรรม มโนกรรม วจกีรรม
การฆาหรอืพยายามฆาผอูืน่ คอืครบองคปาณาตปิาตา ๑) สตัวมชีวีติ

๒) รูวาสัตวนั้นมีชีวิต ๓) มีจิตคิดจะฆา ๔) ความพยายามที่จะฆา

๕) สัตวนั้นตายตามความตั้งใจหรือตายตามความปรารถนา นั่นคือ

ครบองคกรรม  จงึทำใหกรรมเกดิขึน้
ดงันัน้จงึใชวธิรีือ้กรรม การรือ้กรรมเหมอืนกบัการปอก หวั

หอม เราจะปอกหวัหอมวนเขาไปขางใน เหลอือยเูพยีงนดิเดยีว คอืยาง
ทีจ่ะเปนเชือ้ จงึทำใหเกดิกรรม เรากว็ดัตรงนัน้ คอืตดัรากถอนโคนเสยี
มนังายนดิเดยีว แตทำยากนะ  ดวยวธิกีารทำกรรมฐาน อาศยัการมศีลี
สมาธ ิปญญา ไตรสกิขา เปนตวัสำคญั เปนสดุยอดของชวีติ เปนขมุ
ทรพัยยิง่ใหญ ทีส่ามารถละตดักรรมได
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คำถาม   เราจะไดรับอานิสงสอะไรจากการเจริญวิปสสนา

กรรมฐาน

ตอบ คำวา อานสิงส แปลวา ผลแหงบญุกศุล ทีเ่ราทำให
เกดิศลี สมาธ ิปญญานี ้อานสิงสยอมเกดิขึน้อยางไร ตอบวาจะเกดิขึน้
เมือ่ใจเปนสขุ แตถาใจเปนทกุข กระวนกระวายใจกจ็ะไมไดรบัผลบญุ
นี ้เมือ่เราไดสมาธ ินอนกเ็ปนสขุ นัง่เปนสขุ กนิกเ็ปนสขุ เปนทีร่กัของ
มนษุยและเทวดา อสรพษิไมทำราย ยาพษิไมทำราย
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ประสบการณการเดนิธดุงค

ตอน... จติสงบ สยบงใูหญ
โดยเมือ่กลาวคำวาอสรพษิไมทำราย อาตมาจะขอเลาประสบ

การณตอนธดุงค  ซึง่ในครัง้นัน้อาตมาธดุงคทีภ่เูขาควาย ประเทศลาว
วันนั้นในชวงเที่ยงคืน ขณะที่นอนภาวนาพุทโธ ตอนนั้นใชภาวนา
พทุโธ อาตมารสูกึวาเหมอืนมอีะไร มนันิม่ มนันมุทีส่ดุ พอลกุขึน้มา
มองดู ปรากฏวากลายเปนงูใหญ ดีนะที่งูไมกัดตาย เมื่อเห็นตนไม
ขนาดใหญ พระธดุงคตองพจิารณารวูา ตนไมมลีกูมดีอกหรอืไม มลีกู
สกุแลวหรอืยงั ถามลีกูสกุ เราจะนอนไมได หรอืถามลีกูเลก็ๆ อย ู เรา
ก็นอนใตตนไมไมไดเชนกัน เพราะสัตวจะมากัดกินผลไมที่มันรวง
หลนลงมา มนัจะเกดิอนัตรายแกเราได ซึง่เปนขอธดุงคขอหามขอหนึง่
เปนขอหามที่ดีมากและละเอียดมากทีเดียว ยกตัวอยางขอศีลที่ไมให
นอนทีส่งู เพราะในสมยัพทุธกาลคนนอนแลวละเมอจนตกเตยีงขาหกั
พระภกิษทุีบ่วชเปนลกูคหบดตีกเตยีงลงมาขาหกั เพราะนอนละเมอ จงึ
กำหนดขอหามไวไมใหนอนสูงเกินไป บางทีไมสูงมาก แตตกลงมา
กต็ายไดเหมอืนกนั

ทำใหมองเหน็วาพระพทุธองคทานทรงละเอยีดในเรือ่งนีม้าก
เปนการชวยรกัษาชวีติของมนษุยเราได ทรงมทีศันะปญญาทีฉ่ลาดลกึ
ซึ้งมาก เรียกวาพุทธปญญา ไมใชปญญาอยางมนุษยทั่วไป ในที่นี้
ตัวศีล สมาธิ ปญญา การกำหนดภาวนา จิตใจไมเบียดเบียนใคร ไม
อิจฉาริษยาใคร ศีลเกิดขึ้นโดยปรมัตถ เมื่อเดินขวายางหนอ ซายยาง
หนอ เราไมไดไปฆาคน ไมคดิอจิฉารษิยาใคร ศลีเกดิขึน้โดยปรมตัถ
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โดยธรรมชาติ ตรงนี้ เปนศีลบริสุทธิ์ ไมตองสมาทาน ไมตอง
อาราธนาศลี  แตศลีเกดิขึน้โดยอตัโนมตั ิเมือ่มนัเกดิขึน้แลว จติมสีมาธิ
มากขึน้ๆ มนัรสูกึเบา  สภาวะทางกายและจติสมัพนัธกนั

สภาวะทางกายคืออุณหภูมิรางกายของตัวเราที่อยูกับ
ธรรมชาตเิชือ่มโยงกนัเปนหนึง่เดยีวกนั เราไมมโีรคภยัไขเจบ็ เมือ่ไป
ทางไหนมนักป็รบัสภาวะได ยกตวัอยางอาตมาธดุงคอยใูนปา แตไม
เคยเปนโรคมาเลเรยี เพราะสภาพอากาศตรงนัน้ เราสามารถปรบัตวัได
เพราะสมาธิแกกลา เปนขอดีอยางหนึ่ง คือเปนลักษณะเหมือนกับ
อณุหภมูริางกายของมนษุยกบัสตัวจะเทากนั เมือ่อยใูนสถานทีเ่ดยีวกนั
เชนงเูปนสตัวเลอืดเยน็ แตหาทีอ่นุมาอาศยัพึง่พากนัและกนั  คนทีถ่กู
งกูดัถาไมดวงซวยจรงิๆ หรอืคราวเคราะหจรงิๆ จะไมโดนงกูดั  การ
ทีง่กูดันัน้ เปนเพราะเราไปเหยยีบมนัเทานัน้เอง แมแตงทูีม่พีษิดรุาย มนั
กไ็มทำรายหรอก ถาไมไปเหยยีบมนั

การแผเมตตา...อสรพษิไมทำราย
เหตกุารณทีท่งุใหญนเรศวรเชนเดยีวกนั อาตมาเดนิธดุงคไป

นัง่สมาธภิาวนา  พอนัง่ไดสกัชัว่โมงหนึง่ รสูกึวามนัหนกัทีม่อื พอลมื
ตามาก็เจองูนอนขดเต็มตัวที่มือ งูตัวใหญมาก อาตมาก็นั่งสมาธิแผ
เมตตาตอไป เพือ่ทำใหใจสงบ ในทีส่ดุมนักเ็ลือ้ยไป ถาเขาใจธรรมชาติ
ของง ูมนักม็าหาทีน่อนหรอืทีน่ัง่เหมอืนกบัเรานัน่แหละ งไูมตางกนั
กบัเรา แตทีต่างกนักต็รงทีห่ากเราไมมขีาไมมแีขนกเ็หมอืนสตัวเลือ้ย
คลาน สังเกตดูวาเราก็มีแตสมมุติวาสัตวประเสริฐ แตไมใชสัตว
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ประหลาด  ถาเราคิดมากก็เปนโรคประสาท  มนุษยนี้เปนสัตว
ประเสรฐิ เพราะมกีารคดิการจำ มกีารพฒันาได กระดกูสนัหลงัตัง้ฉาก
กบัโลก สามารถพฒันาได

กลาวโดยสรุปคืออานิสงสที่ไดรับจากการปฏิบัติธรรม เรา
นอนหลบัสบาย จติใจไมวติกกงัวล เมือ่ศลี สมาธเิกดิขึน้ ใจสงบ ระบบ
ลมหายใจเขาออกด ีและมภีมูติานทานโรคภยัไขเจบ็ไดดขีึน้ ถงึแมโรค
จะมอีย ูกเ็ปนเรือ่งของกรรม แตกพ็ยงุกายดวยสมาธแิละการเจรญิสติ
สตนิีม้อีานสิงสมาก เราตองระวงัไมใหตวัเราเผลอสต ิถาเราเผลอสติ
เชนเราทำงานเกีย่วกบัเรือ่งเงนิๆ ทองๆ เรือ่งเซน็เชค็ตางๆ เมือ่เงนิใน
บัญชีขาด เช็คก็เดง หากเรามีสติ สตังคมันก็ไมหาย แตหากสติไมมี
สตงัคมนักห็าย บางคนฆาตวัตาย เพราะขาดสต ินัน่คอืเกดิอาการบา
จนตองฆาตวัตาย

การเจรญิสต.ิ..วชิาหนนีรก
นีค่อือานสิงสของการเจรญิสต ิหลบักเ็ปนสขุ ตืน่กเ็ปนสขุ นัง่

กเ็ปนสขุ นอนกเ็ปนสขุ เปนทีร่กัของมนษุยเทวดา อานสิงสผลพลอย

ไดทำใหเราสขุสบาย เขาเรยีกวา บญุอนันี ้โจรปลนเอาไปไมได ไฟไม

ไหม สดุทายเปนวชิาหนนีรก การปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน มนัเปน

วชิาหนนีรก เราทำบอยๆ  เราไมตกนรก รบัประกนัไดหรอืไม  อาตมา
รบัประกนัไมตกนรกอยางแนนอน เพราะเรามทีัง้ศลี สมาธ ิปญญา แม
พระพุทธองคยังทรงรับประกันได หากเดินตามหลักที่พระองคทรง
วางไว  และทรงชีบ้อกทาง ซึง่บอกแคนัน้กย็งัไมพอ พระองคยงัทรง
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จดุไฟสองทางใหเดนิตาม ของทีม่นัคว่ำกห็งายขึน้ สิง่ทีม่นัมดืกส็วาง
เราปฏิบัติได เราจะรองอุทานออ มันเปนเชนนี้เอง  ไมสามารถตีคา
ประมาณได ใครอยากไดตองขวนขวายเอามาเทานัน้ อยากไดของจรงิ
กท็ำจรงิ อยากไดของเลนกท็ำเลนๆ  นัน่คอืแกนแททางพทุธศาสนา เรา
มาหาใจของตวัเองวาใจมนัตก ใจมนัลืน่ไปทางไหน เมือ่ใจของเรามนั
ตกใจมนัลืน่ เรากก็ลายเปนโรคหวัใจ เชน โรคหวัใจวาย โรคหวัใจโต
โรคหวัใจตบี หรอืโรคใจแคบ

วญิญาณชาวพทุธ
ดังนั้นเรามาเปดใจตัวดูใจตัวเราเพื่อเขาสูเสนทางเห็นพระ

ไตรลกัษณคอืเหน็ความเปนจรงิ คอืเหน็อรยิสจั  ถาเอาจติวญิญาณออก
จากชีวิตของเรา เราก็เหลือแตซาก  ถอนออกทีละอยาง วิญญาณ
ชาวพทุธไมไดลองหาย วญิญาณชาวพทุธคอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ
แบงตามทางทีเ่กดิ คอืจกัขวุญิญาณ โสตวญิญาณ ฆานวญิญาณ ชวิหา

วญิญาณ กายวญิญาณ  มโนวญิญาณ เปนการรแูจงผานประสาทสมัผสั
ทัง้ ๕ และทางใจ เชน ลิน้ลิม้รส กายสมัผสั รอน ออน แขง็ ใจรสูกึนกึ
คิด นี่คือวิญญาณชาวพุทธที่เปนอยูและยังไมตาย ดังนั้นจึงหมายถึง
สงัขารทีม่วีญิญาณครอบครองจะทำประโยชนใหแกตวัเราเองไดโดย
อตัโนมตัิ

ฉะนั้นในการตอบปญหาไขขอของใจของผูปฏิบัติที่ถามมา
วนันีก้พ็อแคนี ้เวลากเ็ลยไปมาก สำหรบัผปูฏบิตัทิีเ่ดนิไมได ยนืไมได
ใหพยายามตอไป ถามนัอดึอดั มนัเวยีนศรีษะ มนัมนึตือ้ ใหลองออก
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ไปเดนิทีอ่ากาศโลงๆ  แลวคอยมาปฏบิตัใิหม  ใหเอามอืไปบบีนวดคอ
นวดทายทอย ถามนัไมหาย กล็องกมลงบดิซายบดิขวา ถาไมไหวจรงิๆ
ใหลองเหยยีด ๒ ขา กมหวัลง เราคอยๆ ทำกจ็ะคลายความตงึเครยีด
สวนผูปฏิบัติที่สงสัยวาลมหายใจมันสั้นมันยาว เราไมตองสงสัย ดู
พืน้ฐาน ดสูภาวะทองพอง ทองยบุ ใหไดกอน ตางคนตางดสูภาวะของ
ตนเองตามลำดบัใหไดเสยีกอน
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“อานิสงสของการเจริญสติ
หลบักเ็ปนสุข  ตืน่กเ็ปนสขุ  นัง่กเ็ปนสขุ
นอนกเ็ปนสขุ  เปนทีร่กัของมนษุยเทวดา
อานิสงสผลพลอยไดทำใหเราสุขสบาย
เขาเรียกวาบุญ  อันนี้โจรปลนเอาไป
ไมได  ไฟไมไหม  สุดทายเปนวิชา
หนีนรก.”
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บทที่ ๖
การถาม-ตอบ

“ปญหาสภาวธรรมของผปูฏบิตั ิ๒”

“กายกับจิตสัมพันธกันอยางไร”
คำถาม   กายกับจิตสัมพันธกันอยางไร  การปฏิบัติธรรม

จะชวยบำบดัโรคทางกายหรอืไม

ตอบ   ชีวิตคนเราประกอบดวยกายกับจิตเปนสำคัญ  กาย
เปนรูป  จิตเปนนาม  ตามที่ไดกลาวไปแลวในเรื่องรูปอิงอาศัยนาม
นามองิอาศยัรปู  รปูประกอบดวยธาตดุนิ  น้ำ  ลม  ไฟ  คอืรปูรางที่
เคลื่อนไหวได  เดินได  ขยับได  นั่นคือกาย  สวนนามคือจิตที่ไปรู
สภาวะที่เกิดขึ้น  กายและจิตจะทำงานสัมพันธกัน เชน  ตาเห็นรูป
จติไปรเูปนนาม  ถาทัง้สองสวนทำงานสมัพนัธกนัจะเปน เอกคัคตา
คอื  ความมอีารมณเปนอนัเดยีวเปนสมาธ ิ คอืจติไมฟงุซาน  ยกตวัอยาง
เชน  ขาขวายาง  เรารวูาขาขวายาง  ในขณะทีก่ายเคลือ่นไหว  ใจไปรู
ในทศิทางเดยีวกนั  มทีัง้สตสิมัปชญัญะอยตูลอดเวลา

อยางไรกต็าม  เมือ่จติปวยกายกป็วยตาม  เปรยีบเหมอืนกบั
วัวลากเกวียน  วัวในที่นี้คือกาย  เกวียนคือจิต  ถาวัวแข็งแรง  มัน
สามารถลากเกวยีนหรอืจติเดนิทางไปไดไกล  แตถาจติปวยหรอืเพลา
เกวยีนหกั  ววักไ็มสามารถลากเกวยีนไปไดเชนกนั  ซึง่ทัง้สองสวน
ตองทำงานสมดลุกนั  จงึจะนำเราไปสเูปาหมายไดเรว็ขึน้  การทีเ่รามา
ปฏบิตัธิรรมกนัในทีน่ีก้เ็ชนเดยีวกนั  จติกบักายไมปวย  คอื  จติกบักาย

FreedomMind14x18.5cm.pmd 14/12/2552, 15:42119



อสิระแหงจติ 120

สมัพนัธกนั  เรากจ็ะปฏบิตับิรรลเุปาหมายไดงายขึน้
ฉะนัน้กายกบัจติยอมสมัพนัธกนั  จติเปนภมูคิมุกนัทางกายได

ในทางกลบักนัหากกายเจบ็ปวย  ยอมสงผลใหจติใจออนแอไดเชนกนั
แตถาหากจติมภีมูคิมุกนัทีด่ ี ทำใหสภาวะโรคดบัไดดัง่ตวัอยางในเรือ่ง
พระตสิสเถระ

เรือ่ง  พระตสิสเถระ

จิตที่เขมแข็งเปนจิตที่หลุดพน
ในทีน่ีข้อกลาวถงึเรือ่งพระทีเ่ปนเจบ็ปวยแลวกำหนดอารมณ

พทุธานสุต ิในสมยัพทุธกาลคอืพระตสิสเถระเปนชาวเมอืงสาวตัถ ีได
สดับพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจาแลวเกิดศรัทธา
ขอบรรพชาอปุสมบท ตอมาทานอาพาธดวยโรคผวิหนงัอยทูี่พระเชต
วนัมหาวหิาร เปนตมุเตม็ตวัไปหมด ถายคุนีค้งเรยีกวาอสีกุอใีส แตมนั
หนกักวาอสีกุอใีสเสยีอกี ตมุทีแ่ตกกส็งกลิน่เหมน็ จนผาสบงจวีรเปอน
ไปดวยน้ำเลอืดและน้ำหนอง มแีผลแตกเปรอะไปทัว่รางกาย ทำใหเกดิ
อาการทรมานจนนอนซมอยกูบัที ่แมแตศษิยของทานเองกพ็ากนัหลกี
หนไีปหมด

 เมือ่พระพทุธเจาทรงทราบจงึเสดจ็ไปพรอมกบัพระอานนท
เพือ่ดแูลพระตสิสเถระทีก่ฏุ ิจงึมองเหน็วาพระตสิสะมรีางกายเปนตมุ
เปนตอมน้ำหนองน้ำเหลอืงไหลแตกตามรางกายและนอนรองครวญ
ครางทรมานมาก มนัปวดยิง่กวาโยคนีัง่กรรมฐานในทีน่ีเ้สยีอกี เพราะ
ขนาดพระทานฝกกรรมฐาน พระกรรมฐานก็เอาไมอยูเลยทีเดียว
พระพุทธเจาจึงตรัสวา “เปนอะไรติสสะ พอทนไดไหม” พระ
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ตสิสเถระนอนตวัสัน่ พระพทุธเจาจงึนำพระหตัถไปแตะตวั ในทีส่ดุ
พระติสสะ จึงมีสติรูสึกตัวขึ้นมา การสัมผัสไมไดสัมผัสเฉพาะเนื้อ
หนงั แตสมัผสัทางจติ พระพทุธองคไดใหพระอานนทไปตมน้ำรอน
แลวนำน้ำอนุมาเชด็ตวัพระตสิสะ

โดยปกตแิลวพระพทุธเจาไมตองทำดวยพระองคเองกไ็ด แต
อยางไรก็ตามพระองคตองการแสดงถึงความเมตตาใหพระภิกษุทั้ง
หลายไดรูจักวาการที่มาบวชในพระพุทธศาสนาแลวนั้น ทุกคนคือ
ญาตธิรรมคอืพีน่องกนั ฉะนัน้หนาทีข่องเราคอืพระคถาคตเทานัน้เอง
พระองคทรงเอาพระหัตถที่ไมไดใสถุงมือเช็ดถูสรีระของพระติสสะ
โดยไมรงัเกยีจ เมือ่ทานไดนงุสบงจวีรใหม รางกายและจติใจกช็ืน่บาน
นอนรอรบักระแสพระธรรมเทศนา โดยพระบรมศาสดาประทบัยนือยู
เบือ้งศรีษะและตรสัวา “ตสิสะเธอจงพจิารณาเนอืง ๆ วาสิง่ทัง้หลาย

ทั้งปวงเปนของไมเที่ยง รางกายของเราเปนรังของโรค เปนของไม

เทีย่ง ไมนานนกัมนักต็องแตกดบั ไมนานหนอ รางกายนีจ้กันอนทบั

แผนดนิ ปราศจากวญิญาณอนับคุคลทิง้แลว ราวกบัทอนไมไรคาทีเ่ขา

ไมไยดี” พระพทุธองคใหพระตสิสะพจิารณาวาเปนอยางนี้
พระติสสะไดพิจารณาเห็นทุกขัง อนิจจัง อนัตตา เห็นพระ

ไตรลกัษณเกดิขึน้ในสงัขารของตนเอง แมแตสงัขารของพระคถาคตก็
ตองแตกดบัเชนเดยีวกนั พอพจิารณาอยางนีก้เ็กดิสมาธ ิเกดิญาณ  ญาณ
คอืความหยัง่รสูภาวะการแตกดบัของกายของเซลลตาง ๆ  ของรางกาย
พระตสิสเถระกเ็อาจติตามดอูาการปวดหนอ ปวดหนอ  มนัปวดขนาด
ไหน ปวดถงึไหน จงึพจิารณาตดิตามดคูวามปวดนัน้
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ในทีส่ดุพระไตรลกัษณกเ็กดิขึน้ ถงึแมไมมเีรา กายกต็องแตก
ดับ กายก็ตองทุกขทรมาน แตสิ่งที่เราทุกขทรมานรองครวญคราง
เพราะอะไร นัน่เพราะใจมนัทรมานตางหาก ในทีส่ดุกร็จูกัการแยกกาย
กบัใจ หรอืจติออกจากกายได แตผปูฏบิตัทิีน่ัง่อยใูนทีน่ีเ้รายงัไมไดแยก
กายกบัใจหรอก เพราะกายของเรานัง่อย ูแตใจไปทีอ่ืน่ จติมนัออกโดย
ธรรมชาตขิองความเคยชนิ  นัน่คอืแยกกายกบัแยกจติชดัเจนไปเลย แต
ถาแยกโดยปรมตัถธรรม มนัไมไดแยกเชนนัน้ มนัจะแยกเหมอืนกบั
เราจบักานบวัมาดงึออกจากกนัเปนยวงใย เปนสายโซ เหมอืนกบัใยบวั
ทีข่าดออกจากกนั เปรยีบเหมอืนใจของเราจะขาดแหลไมขาดแหล ใจ
มันหวิว ยิ่งหางกันยิ่งเหลืออยูใยเดียว ยิ่งปวดราวทรมาน หัวใจสั่น
ระริก ๆ เหมือนกับเราทนความปวดขณะนั่งภาวนา เรารูสึกปวด
เหมอืนไฟไหม ปวดแสบ ปวดรอน นัน่แหละปวดเหมอืนมารดาคลอด
บุตรดวยตนเองตามธรรมชาติ เขาบอกวาปวดอยางไรอยางนั้น ปวด
เหมือนใจจะขาด เหมือนตัวเราจะหลุดออกจากกัน เหมือนเนื้อหนัง
จะหลดุออกจากกนั

พระติสสเถระไดพิจารณาไปตามกระแสธรรม เห็นสภาวะ
ตามความเปนจรงิ เมือ่เหน็แลวเกดิปญญาบรรลเุปนพระอรหนัต พรอม
ดวยปฏิสัมภิทา แตดวยทานอาพาธหนักมาก จึงนิพพานดวยอนุปา
ทิเสสนิพพาน หมายถึง ดับกิเลสไมมีเบญขันธเหลือ คือสิ้นทั้งกิเลส
และชวีติ นัน่เอง

ในครัง้นัน้พระผมูพีระภาคเจาทรงใหประชมุสงฆ ปรารภขอ
ภิกษุอาพาธ โดยไมมีผูพยาบาล จนไดรับความลำบากดั่งกรณี
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พระตสิสเถระ แลวตรสัพระพทุธพจนอนัจบัใจวา
“ภกิษทุัง้หลาย พวกเธอบดันีไ้มมมีารดาไมมบีดิาแลว ถาพวก

เธอไมรักษาพยาบาลกันเองใครเลาจะพยาบาล ภิกษุทั้งหลาย ผูใดมี

ความประสงคจะปฏิบัติบำรุงเรา ขอใหผูนั้นปฏิบัติบำรุงภิกษอุาพาธ

เถดิเทากบัไดปฏบิตับิำรงุเรา”
จากพทุธวจนะนีเ้อง ทำใหภกิษทุัง้หลายแมมาจากวรรณะตาง

กนั แตเมือ่มาสธูรรมวนิยันีแ้ลว กม็คีวามรสูกึตอกนัฉนัพีน่อง มไีมตรี
จติตอกนั โดยมพีระสมัมาสมัพทุธเจาเปนพระบดิา  พระองคทรงแสดง
ใหเหน็วาเมือ่ภกิษทุัง้หลายมาบวชในพระพทุธศาสนากย็อมเปนญาติ
ธรรมกนัคอืเปนญาตพิีน่องกนันัน่เอง

การบำเพ็ญทางจิต...บำบัดโรค
เมื่อสภาวธรรมเกิดขึ้นสภาวะโรคดับไป ที่จริงแลวสภาวะ

โรคดบัไหม กไ็มดบัหรอก โรคยงัคงอย ูแตภมูคิมุกนัทางจติมนัแขง็
กวา จงึเอาชนะโรคได นีแ้สดงวาเพราะสภาวจติมภีมูธิรรมเปนภมูคิมุ
กันทางกายและจิตสัมพันธกัน ขับของเสียออก ขับน้ำหนอง ขับ
น้ำเลอืดออกจนแหง จนรางกายเขาสภูาวะปกตดิเีหมอืนเดมิ นีค่อืวธิี
การบำบัดจิตบำบัดกาย ผูเปนทางกายก็สามารถสงกระแสจิตไปยัง
สวนทีเ่ปนโรค โดยสงเขาไปเหมอืนกบัเราใชพลงัของไฟ หรอืธาตไุฟ
เขาไปเผาผลาญ ทำใหเกดิความอนุ ความรอน ขบัของเสยีออกมาได

การทำบอย ๆ จะชวยขบัของดหีรอืของไมดอีอกจากรางกาย
โดยอัตโนมัติ โรคก็สามารถหายดวยพลังงานนั้น เขาเรียกวาการ
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บำเพญ็พลงัทางจติ  การรกัษาจติใหจติมพีลงัแลวสรางภมูคิมุกนัตาน
ทานสิง่ทีเ่ปนเชือ้ คอืทีเ่ปนอนัตรายหรอืสิง่ทีแ่ปลกปลอมทีอ่ยใูนราง
กาย คอืวธิกีารรกัษาขบัโรค แตตองมเีวลาใหตวัเองไดพกัผอน ถาไม
มเีวลาใหตวัเองพกัผอน การรวมพลงัจติจะนอยไป จนใชไมไดผล หาก
ผปูฏบิตัคินใดเปนโรคทางกายอยใูนขณะนี ้ กต็องเรงปฏบิตัเิพือ่สราง
ภมูคิมุกนัทางจติใหเขมแขง็ ขบัโรคออกจากรางกายใหได ผปูฏบิตัอิยา
เพ่ิงทอแทไปเสยีกอนกแ็ลวกนั

คำถาม   มายาจติคอือะไร

ตอบ มายาจติ คอืจติทีม่นัหลอก จติทีไ่มเปนจรงิ จติทีห่ลง
ในความรสูกึ การเหน็ไมชดัในนมิตินัน้ หรอือาการทีไ่มเปนจรงิ แต
เปนความรสูกึทางจติ เปนสภาวธรรมทีเ่กดิขึน้ในใจ แตสตขิองเรารไูม
เทาทัน ยกตัวอยางเชนเรารูสึกปวดทองขณะที่เราปฏิบัติ แตพอไป
หองน้ำกลับขับถายไมออก หรือขณะนั่งปฏิบัติอยูรูสึกงวงนอนมาก
แตพอไปนอนแลวนอนไมหลับเปนตน ซึ่งมายาจิตมักเกิดขึ้นกับผู
ปฏิบัติที่มีสติไมแกกลาพอ เพราะทนกับกิเลสที่มายั่วยุไมได มี
ตวันวิรณทำใหจติเราฟงุปรงุแตงไปตาง ๆ นา ๆ  มายาจติจะเปนนาย
เขามาหลอกอยตูลอดเวลา ถาไมมสีตเิขามาสกดักัน้มนัออกไป

คำถาม   สตสิมัปชญัญะคอือะไร

ตอบ สตคิอืความระลกึได สมัปชญัญะคอืความรสูกึตวัทัว่
พรอม ทัง้สองคำนีม้กัจะใชคกูนั ถาสตโิดยธรรมชาต ิยกตวัอยางเมือ่
เราเดนิไปเจองแูลวตกใจกระโดดโลดเตน โดยไมรอูะไรเปนงหูรือเปน
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เชอืก เรารองอทุานกระโดดหนโีดยอตัโนมตั ินัน่คอืขาดสตทิีเ่ปนสติ
ของตวัเอง แตเปนสญัชาตญาณโดยธรรมชาต ิ สมัปชญัญะคอืรตูวัทัว่
พรอม รกูารเคลือ่นไหว รวูานีค้อืเชอืกหรอืง ูแตหากไมรวูาเปนงหูรอื
เปนเชอืก เรากระโดดโหยง ๆ  ไปแลว นัน่คอืสตแิละสมัปชญัญะทีม่นั
มาพรอมกนั หากจะถามวาตวัไหนทีเ่กดิกอน

เราจะเหน็วามกีารพดูถงึเรือ่งสตกินัมาก เพราะสตคิอืการรตูวั
กอน อยางเชนเราเอามอืไปจบัซอน เราจบัแลวตวัสมัปชญัญะมนัซอน
กัน เมือ่มอืจบัแลวมนัยกขึน้มาได นัน่แหละตวัสมัปชญัญะทีแ่ฝงอยใูน
รปูพลงังาน มนัแฝงอยใูนรปูของสตนิีค้อืสมัปชญัญะ หรอืในขณะนี้
ทุกคนในที่นี้ไดยินเสียงอาตมาพูด ไดยินเสียงคืออะไร ไดแปลเปน
ภาษาสำนวนรแูลวเขาใจวาพดูเรือ่งอะไร นัน่คอืตวัสมัปชญัญะ สมอง
ใหญเรียกวาซีรีบรัม (Cerebrum) ทำหนาที่ในการรับรู ตีความแปล
ความหมาย ความสามารถในการคดิ การจำ สมองสวนนีแ้บงออกเปน
๒ ซกี ซกีซายและซกีขวา สมองทัง้ ๒ ทำงานตดิตอเชือ่มโยง โดยมี
ใยประสาทแผนหนาเปนตวัเชือ่มตรงกลาง ซึง่สมองทัง้ ๒ ซกีทำงาน
ประสานกนั สมองซกีซายทำหนาทีห่ลกั ๆ คอืดานความจำ ดานการ
คำนวณ ความคดิ  การพดู อาน เขยีน ควบคมุรางกายซกีขวา สวนสมอง
ซีกขวาทำงานดานอารมณ ดานภาษา ควบคุมรางกายซีกซาย หาก
สมองทัง้ ๒ ซกีทำงานสมดลุกนักจ็ะคดิได จำได เรากจ็ะฉลาด ถาใช
สมองซกีเดยีวไดแตจำลอกเลยีนแบบ กจ็ะเปนสญัญาอยางเดยีว

ตวัสมัปชญัญะมคีวามสำคญัมากในการปฏบิตั ิยกตวัอยางเมือ่
กำหนดวาพองหนอ เราเหน็สภาวะของพองยบุชดัเจน จนตกใจทัง้ที่
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สติมันดี แตตัวสัมปชัญญะมันตามมาไมทัน ทำใหเกิดความกลัว จึง
เรยีกเจาหนาทีม่าชวย มนัเหน็การเกดิดบัชดัเจน หากมสีต ิ เราจะดวูา
มันเกิดขึ้นอยางไร มันเกิดขึ้นกี่ขณะ การภาวนาที่ถูกวิธี จะตองเห็น
สภาวะพองออกและยุบออกเปนขณะ ๆ เห็นสภาวะอยางชัดเจน
บางครั้งนากลัวเหมือนคลื่นทะเลใหญมาทับตูมเดียว บางทีอาการที่
เหน็นัน่  เลก็จนไมมอีะไรเลย ซึง่แสดงถงึทกุขงั อนจิจงั อนตัตา แสดง
พระไตรลกัษณใหเหน็ ตวัสตสิมัปชญัญะตองรตูวัตลอด เวลาเรานำมา
ใชตลอดเวลาในชวีติประจำวนั ตัง้แตเกดิจนตาย บางทมีคีนมาแตะตวั
เรารวูามคีนมาแตะ พอรวูาใครนัน่แหละคอืตวัสมัปชญัญะ รสูกึวาใคร
ทำอะไร คอืตวัสมัปชญัญะ

คำถาม   เวลานัง่ปฏบิตันิาน ๆ ไป จนอาการพองยบุหายไป

มแีตความนิง่ เราจะทำอยางไรตอไป

ตอบ กำหนดความนิง่ คอืนิง่หนอ ๆ   กเ็ทานัน้เอง รสูกึตวั
ทั่วพรอม การนำจิตไปรูอยางไรหรือจะทำอะไรนั้น เราตองรูสึกตัว
กอนวาจะทำอะไร ยกตวัอยางเชน การเตรยีมตวัแผเมตตา เรามสีตริตูวั
ทัว่พรอมวาขณะนีเ้ราเคลือ่นมอืออก ขณะนีจ้ติของเราอยใูนขณะไหน
มันนิ่งอยูอยางไร ใหจับอาการนั้นไวแลวคอยคลายออก เวลาจะทำ
สมาธิบัลลังกตอไป ยกจิตเขาสูอาการเดิม เปนการตอสมาธิและเปน
การตอจติชนดิหนึง่ โดยไมตองวนมานบัหนึง่ใหมอกี นัน่คอืการรสูกึ
ตวัทัว่พรอม เปนการนำจติ สวนจติจะไปตรงไหนนัน้ มนักไ็ปทกุที ่ขึน้
อยกูบัวาตรงไหนเราจะขยบัไปกอน
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คำถาม   ขณะนั่งสมาธิ รูตัววามีสมาธิ จะขยับเขยื้อนได

หรอืไม

ตอบ ถาเปนสมาธอิยาเพิง่ขยบัเขยือ้น มนัแคทรงสมาธเิทา
นัน้เอง เวลามนัปวดถงึจะขยบั ถาสมาธมิาก สตมิาก ตวัเวทนาจะไม
ม ีแตถาเวทนามาก สมาธไิมมา สตอิอน เรากจ็ะมอีาการเปลีย่นทาไป
เปลี่ยนทามา พลิกขวาพลิกซาย นั่นคืออาการของการมีสมาธินอย
ฉะนัน้ตองทำจติสงบใหไวทีส่ดุ กอนทีจ่ะหมดเวลาหรอืหมดวนัไป

คำถาม    คนทีม่าปฏบิตัแิลวไมตัง้ใจปฏบิตักิบัคนทีไ่มไดมา

ปฏบิตั ิใครจะบาปกวากนั

ตอบ เราก็คิดเอาเองวาใครบาปกวากัน  ผูปฏิบัติเวลา
ปฏบิตัจิะไมมองหนากนั ทีจ่รงิกเ็หมอืนกบัพระทีอ่ยดูวยกนั แตไมได
คยุกนั คอืทำหนาทีด่แูลจติตนเอง เฝารกัษาจติตนเอง

เรือ่ง พระภกิษุ

รักษาจิตเพียงขอเดียว
ในสมัยพุทธกาลไดมีลูกเศรษฐีเขามาบวชแลวปรากฏวา

ลกูเศรษฐเีจอกฏระบบระเบยีบตาง ๆ  จงึเกดิความกระวนกระวายใจ
อดึอดัใจ เมือ่บวชครบ ๓ เดอืน รางกายผอมกระหรองลงจนพระพีเ่ลีย้ง
สงสัยถามวา “ทานเปนปวยเปนโรคอะไร” ไดรับคำตอบวา “ผมมา
บวช ผมตองการพนทุกขอยางเดียว ผมไมไดตั้งใจมาปฏิบัติตาม

ระเบยีบกตกิาอะไรมากมาย ศลี ตัง้๒๒๗ ขอ” เราเหน็หรอืไมแคศลี
แคระเบยีบยงัทนไมไหว จนรางกายซบูผอม เปนลกูเศรษฐเีคยอยอูยาง
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สขุสบาย
พระพี่เลี้ยงก็นำเรื่องไปกราบทูลพระพุทธเจา พระพุทธเจา

กถ็ามวา “เธอเปนอะไรภกิษ”ุ  พระภกิษลุกูเศรษฐตีอบวา “ผมตองการ
จะพนทุกข แตพอมาบวชในพระเชตวันมหาวิหารแลว ผมมาเจอ

ระเบียบระบบ ศีล ๒๒๗ ขอ มันเยอะยุงยากไปหมด ผมทำไมไหว

ก็เลยเครียด” พระพุทธเจาตรัสวา “ถาอยางนั้นเธอวาอะไรงายที่สุด
ขอบอกใหเธอปฏิบัติ ๑ ขอ คือใหเธอกลับไปรักษาจิตของเธอ เธอ

ทำไดไหม ขอเดยีวเทานัน้”  พระภกิษตุอบวา “จติเปนนาย กายเปน

บาว มันสั่งใหทำทุกอยางได” พระภิกษุจึงตอบรับวาทานสามารถ
ปฏบิตัไิด

แตพระภิกษุหนุมหารูไมวานั่นแหละคือแกนแทของธรรม
การรกัษาจติรวูาจติตองการอะไร รวูาจติโกรธ จติหลง จติเกดิโทสะ จติ

เกดิโมหะ จติเกดิปฏฆิะ พอใจหรอืไมพอใจ เราตองรวิูธรีกัษาจติ โดย

ตองสรางสตเิปนตวัปกปองกนั เปนภมูคิมุครองจติ สตคิอืภมูคิมุครอง

ทางจติใจ ถาเราไมมสีตแิลว ภมูคิมุครองจติใจกไ็มม ีเมือ่สตดิแีลว มนั

พฒันาสงูขึน้ ๆ  มนักลายเปนสตสิมัปชญัญะ

หากผกูสตอิยกูบัฐานทีก่าย ดวยอบุายเทคนคิตาง ๆ อาท ิ ผกู
จิตหรือสติดูลมหายใจเขา ลมหายใจออก เรียกวา อานาปานปพพะ
การผูกสติลงที่อิริยาบถใหญ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน เรียกวา อิริยบถ
ปพพะ หากผกูสตลิงทีอ่ริยิาบทยอย เชน การกนิ การดืม่ การเคีย้ว การ
ตดัเลบ็ หวผีม อาบน้ำ  การถายอจุจาระ การถายปสสาวะ เปนตน เรา
เรยีกวา สมัปชญัญปพพะ  หากผกูสตพิจิารณาตัง้แตพืน้เทาขึน้ไปเบือ้ง
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บน ตัง้แตปลายผมลงมาเบือ้งลาง มหีนงัหมุเตม็ไปดวยของไมสะอาด
ทีอ่ยใูนกายนีพ้จิารณาตัง้แต ผม ขน เลบ็ ลำไล น้ำเหลอืง เสลด น้ำเลอืด
เปนตน เราเรยีกวา ปฏกิลูปพพะ  ซึง่เมือ่เรามสีตเิชนนีแ้ลว สตจิะคมุ
ครองจติไมใหแสสายไปหาสิง่ภายนอกหรอืสิง่ทีม่ากระทบจติใจ มนั
กลายเปนเกราะปองกันสกัดสิ่งเลวรายไมใหเขามาสูทางใจ นั่นคือ
ตวัสติ

หนาทีข่องตวัสตมิอีานภุาพมากขนาดนัน้  สตสิามารถพฒันา
ได มันสามารถปองกันจิตใจและคุมครองจิตได เมื่อคุมครองได ใจ
กเ็ปนสขุ พอใจกเ็ปนสขุได นัน่คอืจติเปนสมาธ ิ เราจะเหน็ความสวาง
ไสว ความสงบทางกาย เปนใจทีบ่รสิทุธิ ์เกดิวสิทุธศิลี เปนวสิทุธจิติ
นัน่คอืการพฒันาทางสตแิลวมาสจูติ มนัเชือ่มโยงกนัเปนลกูโซเหมอืน
อทิปัปจจยตา  หมายถงึ  “ เมือ่สิง่นีม้ ีสิง่นีจ้งึม ีเพราะสิง่นีเ้กดิ สิง่นีจ้งึ

เกดิขึน้” เมือ่สิง่นัน้เกดิขึน้พฒันาได สิง่นัน้กย็อมเชือ่มโยงตอกนัได ถา
มนัพฒันาไมได สตไิมม ีสมัปชญัญะไมมา ใจกค็ดิวาจะมสีิง่คมุครอง
เมือ่ไมมสีิง่คมุครอง จติกต็กต่ำ จติกค็ดิไปสอูกศุลกรรม ซึง่เราจะมอง
ยอนกลบักนัทนัท ีเขาบอกวาสิง่นีด้ ีแตฉนับอกวาไมด ีใครบอกวาเปน
ระเบยีบ เราบอกวาไมเปนระเบยีบ มนัจะวนุวายใจมากทีส่ดุ เพราะขาด
สต ินีค่อืวธิกีารพฒันาสติ

ทำไมถึงพูดสติมาก เพราะสติเปนหลักในการดำรงชีวิต เรา
เดนิกาวยางไปในทองถนน หากไมมสีต ิเราอาจไปชนรถเขา หรอืเขา
ชนเราตายได ถาคนไมมสีต ิหรอืคนเสยีสต ิเขาเอาขาวใสปากไดไหม
มนักใ็สไมเปน เราเรยีกวาคนบา อยากจะรองเพลงกร็อง อยากจะแก
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ผากแ็กผา คงตองไปอยโูรงพยาบาลศรธีญัญาใสโซตรวนไว มนัคอืการ
ควบคมุกายทีส่ือ่ไปทางจติ เพือ่ไมใหออกไปเผนพลานเทานัน้เอง การ
รักษาคนบา ไมใชรักษาที่กายแตรักษาที่จิต โรงพยาบาลตองใหยา
กลอมประสาทใหหลบั การรกัษาเปนการรกัษาจติไมใชทีก่าย แตกาย
กบัจติอาศยัซึง่กนัและกนั พึง่พาซึง่กนัและกนั รปูอาศยักาย กายอาศยั
รปู นัน่คอืสตสิมัปชญัญะ และวธิกีารพฒันาสติ

ในที่สุดพระลูกชายของเศรษฐีก็เดินยิ้มกลับไปดวยความ
สบายใจ เพราะคดิวาการรกัษาจตินัน้งายนดิเดยีว แตพอฝกเขาไปแลว
เปนการหาเหตผุลรกัษาใจ อยางไรกต็ามสดุทายกไ็ดบรรลธุรรมเปน
พระโสดาบนั เปนพระอรหนัต ตามลำดบั  เราจะเหน็วาการรกัษาจติ
มนังายนดิเดยีว หากมจีติส ู ถาใจไมส ูมนัไมไดอะไรเลย

เรือ่ง ทอนซงุทีล่อยน้ำ

“ติดเกาะแหงความดี”
ในสมยัพทุธกาลพระพทุธเจาทรงเหน็กษตัรยิสัง่ใหคนตดัไม

เปนทอนซงุทิง้ลงไปในน้ำ พระองคตรสัวา “ภกิษทุัง้หลาย เธอยงัชอบ

วัฏฏะสงสาร เวลาเธอทำบุญรักษาศีล อธิษฐานขอใหขาพเจาไดเกิด

เปนเทวดานางฟาก็ยังไมเขาถึงธรรม มันก็แคเกิดเปนเทวดานางฟา
คนสวย คนรวยนั่นเอง มันยังไมหลุดพน เธอตองการแบบไหน

พอทอนไมลอยไป มมีนษุยเอาบาง  เทวาดามาเอาบาง คำวามนษุยมา

เอาหมายความวาเราไปตดิอยกูบัเพือ่นฝงูเหมอืนกบัทอนไมทีล่อยไป

กลางแมน้ำไปติดเกาะติดความดี”  เปรียบเหมือนเราปฏิบัติธรรมใน
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ขณะนี ้เรากลวัเขาวาหยิง่ หากไมพดูดวยเวลาปฏบิตัธิรรม ซึง่ความจรงิ
แลวมนักส็มควรจะหยิง่ เพราะเวลาปฏบิตั ิเราจำเปนตองสรางพลงัให
ได ตองทำตวัเราใหดกีอน ใหสตคิมุครองจติใหไดเสยีกอน

การที่เราไปพูดคุยเจรจากัน นั่นคือการไปติดในบุญ ติดใน
เพือ่น จติกอ็อกไปขางนอก จติกร็ัว่ อารมณมนัจบัไมได จติกร็ัว่ไหล
ไป เหมอืนกบัทอนไมทีล่อยไปกลางแมน้ำแลวไปตดิเกาะ คอืตดิความ
ดนีัน่เอง พระพทุธเจาตรสัวาทีด่คีอืกศุลกรรม ทีไ่มดคีอือกศุลกรรม ให
พิจารณาแลวปลอยละวางไป สิ่งที่เราจะไปนั้นมันไกลและดีกวานี้
สิง่ทีต่ดิตามเกาะแกงนัน้เขาเรยีกวาดอกไมรมิทาง

ผปูฏบิตับิางคนนัง่ภาวนามานานตดิในนมิติ ตดิในวงัวนของ
ความสขุ ตดิในวงัวนในนมิตินัน้ เหมอืนกนักบัคนฝกปฏบิตัมิโนมยทิธิ
พอเหน็นรกสวรรค กพ็อใจอยแูคนัน้ไมผานไปไหน กไ็ดแคดอกไมรมิ
ทางเทานั้นเอง มีผูปฏิบัติเขียนถามเหมือนกันวาวัดไหนสอนใหเห็น
นรกสวรรค ก็คือวัดทาซุงของหลวงพอฤๅษีลิงดำ ใครสนใจไปฝก
ไดเลย

สวนอีกทอนซุงหนึ่ง ขณะลอยไปในน้ำปรากฏวาเกิดเนา
ไมมใีครอยากได เปรยีบเหมอืนตวัเราบดูเนา  เราตองพจิารณาวาใจมนั
เนาไหมในระบบระเบยีบทีม่อีย ูเราตัง้ใจมาแลวศรทัธาเกดิขึน้ แตเรา
ทำใหใจของเราเนาหรอืไม  จรงิ ๆ แลวระบบระเบยีบนัน้ไมเนา แต
ตวัคนคดินัน่แหละใจมนัเนา มนัจงึไมไดอะไร ทำใหอดึอดัเนอืงแนน
กระวนกระวายใจ

อีกทอนซุงทอนหนึ่ง ทอนซุงทอนนี้ลอยไปติดตรงไหน
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จะงอกเงยขึน้มาเปรยีบเหมอืนมกีาม คอืยงัตดิสขุอย ู เชน เมือ่นัง่สบาย
นั่งไปงวงเหงาหาวนอนไป ปวดขา ปวดแขง ก็ลุกไปชงโอวัลติน
ชงกาแฟสักหนอย อาการปวดเมื่อยก็คลายไป นั่นแหละมันจะไมได
อะไร หรอือาจจะไดเหมอืนกนั แตมนัไมไดถงึแกน ไมไดสมัผสัรส
ชาตทิรมาน ไมไดสมัผสัรสชาตทิีม่นัอรอย รสทีเ่ปนอมตะคอืรสแหง
ธรรม วิสุทธิธรรม คือ รสสูงสุด เปนความสุขทางธรรม เราก็ไมได
ความสขุทางโลกกไ็มได เราหาไมเจอ เพราะใจมนัเนาเสยีกอน

อกีทอนซงุทอนหนึง่ทีล่อยไปในน้ำ ไมตดิทัง้เกาะแกง  ไมตดิ

ทัง้คน ไมตดิทัง้เทวาดา ถามนัลอยไปนานๆ มนัออกไปสทูองทะเลได

จติกเ็ชนกนั หากไมตดิกบัสิง่เหลานี ้มนัจะออกไปสงูสดุไปสสูขุสงบ
ได เชนเดยีวกบัทอนซงุทีล่อยอยกูลางทองทะเลมหาสมทุรใหญ พรอม
จะทองเที่ยวทุกแหงหนตามความตั้งใจปรารถนาไว นั่นคือนิพพาน
มหาสมทุรยิง่ใหญ ยิง่เยน็ ยิง่ลกึ ดงักลาว ฉนัใดกฉ็นันัน้ จติมนษุยกเ็ชน
กัน ถาติดเกาะแกงเล็ก ๆ นอย ๆ  ซึ่งภาษาพระ เราเรียกวา ปลโิภธ
หมายถึง เครื่องผูกพันหรือหนวงเหนี่ยว หรือความกังวลตาง ๆ เชน
ตดิทีอ่ย ูตดิตระกลู ตดิปจจยัสี ่ เปนตน การทีเ่รามาปฏบิตักินั นีก้เ็ชนกนั
บางคนอาจติดยศถาบรรดาศักดิ์ ติดวาฉันเปนคนร่ำรวยเปนคหบดี
จะมาทำอยางนีไ้มได เมือ่มปีลโิพธ กจ็ะทำใหการปฏบิตักิาวหนาได
ยาก ฉะนัน้เราพงึพจิารณาวาสดุทายกต็ายในโลงเนาเหมอืนกนัทัง้นัน้
มนัคอืสงัขารรางกาย จติใจเทานัน้คอืสิง่ทีเ่หนอืกวากนั นัน่คอืการหลดุ
พน เราพจิารณาเอาเองวาจะเลอืกเปนทอนซงุทอนไหนดี
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คำถาม   การสะเดาะเคราะหตอชะตา  คอือะไร

ตอบ การสะเดาะเคราะหตอชะตา เปนธรรมชาติ ของ
บคุคลมจีติใจออนแออย ูถาเขาใจวถิธีรรมชาตขิองชวีติ ในอดตีกอน
พุทธกาลมีการสะเดาะเคราะห เมื่อถึงวัยอายุมาก เพื่อทำใหเกิดสิริ
มงคลคำวาเกดิสริมิงคลนี ้การสมาทานศลี ๘ มสีตริตูวัทัว่พรอม รกูาร
เคลือ่นไหวกาย รกูารเคลือ่นไหวจติ นีค่อืการสรางมงคลใหสงูสดุ

ในครัง้พทุธกาลมคีนไปถามพระพทุธเจาวาอะไรคอืมงคลสงู
สุด ถามกันโกลาหลวุนวายมาก นักปราชญมหาบัณฑิตในยุคนั้น
กบ็อกวาทำอยางนัน้ทำอยางนีเ้ปนมงคลบาง  จงึไปถามพระพทุธเจา
พระองคทรงตอบวามงคล ๓๘ เปนมงคลสงูสดุ เริม่จากมงคลทีด่ทีีส่ดุ
คอื ๑ ไมคบคนพาล คบบณัฑติ ชีข้มุทรพัยใหแกเรา สวนคบคนพาล
ชี้ทางไปนรกใหแกเรา คือความทุกขใหแกเรา บางทีเขายุยงใหเรา
ทำเรือ่งไมด ีสดุทายเรากร็บัทกุข สามภีรรยากเ็ชนกนั เจอกนัใหม ๆ
กร็กัชอบกนัอยางด ีพออยกูนัไป ชกัจะคร่ำคร ึเหมน็ขีห้นากนั เพราะ
อยดูวยกนั โดยไมไดพึง่พากนัเปนทาสกนั ถาอยกูนัเปนเพือ่นมคีวาม
สขุสบาย ตอสดูวยกนัได

นัน่คอืวธิกีารทางจติ การสะเดาะเคราะหกเ็ชนกนั เราตองรวูา
อะไรคอืเคราะห เราสรางขึน้หรอืมนัเกดิขึน้เอง เราตองระมดัระวงั การ
สะเดาะเคราะหนัน้เปนวธิกีารอยางหนึง่ทีใ่หกำลงัใจตนเอง พระไมรู
จะทำอะไรกใ็หกำลงัใจดวยวธินีี้
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การสวดมนต...นำจติไปสคูวามสงบ
ในสมัยพุทธกาลไมมีการสวดมนตสาธยาย มีแตการกลาว

คำสัมโมทนียกถา คือแสดงใหเขาใจ ชี้แจงเหตุและผล พระพุทธ
ศาสนาเปนศาสนาที่มีเหตุมีผล และเปนเหตุผลที่เหนือกวาอวัยวะที่
สบืทอดตอ บางครัง้เหตผุลเหนอืเหตผุลทีร่ะบบประสาทสมัผสัทางตา
หไูดยนิ ตาเหน็รปู นอกเหนอืจากสิง่นีม้นัไกลกวา ทีจ่ะใชสือ่ตวัเดยีว
พระพทุธเจาตรสัวา “ในอากาศมเีชือ้โรคอยมูากมายกายกอง มทีัง้ธาตุ
ดนิ น้ำ ลม ไฟ ถายเทอยตูลอดเวลา แตเรามองไมเหน็ดวยตาเนือ้” ในที่
สุดก็มีบุคคลที่ฉลาดที่สามารถคนพบได โดยสามารถทำกลอง
จลุทรรศนสองดวูาสิง่นีเ้ปนเรือ่งจรงิ จงึยอมรบักนัมาเทานัน้เอง

ระบบทางจิตก็เชนกัน การสะเดาะเคราะหที่ดี คือการสวด
มนตไหวพระ เราตัง้ใจปฏบิตับิอย ๆ  ทีบ่าน  โดยไมใหจติวอกแวก ไม
ใชวาเมือ่ไดยนิเสยีงอะไรนดิหนอยแลวกเ็กดิอาการตกใจ การสะเดาะ
เคราะหจะไมเกดิประโยชนอะไร เราสวดมนตใหมนัขึน้ใจ สวดใหมนั
มีสมาธิอยางที่เขาเรียกสวดมนตเปนยาทา ภาวนาเปนยากิน คือสวด
มนตเปนบทเรยีนนำไปสคูวามสงบทางจติ เมือ่สวดแลวจติสงบเขาสู
สมาธขิัน้ตน พอมนัเปนสมาธแิลว จติกน็ิง่ พอจติมนันิง่ มนักม็พีลงั
พอจติมพีลงัแลว มนักม็สีิง่ทีต่องขจดั สิง่ไหนไมดมีนัตองขจดัออกไป

การทีจ่ติมนัใส จติมนัประภสัสรคอืบรสิทุธิ ์แตหากจติมนัขนุ
มวั เพราะเรามาฉาบทากเิลส เหมอืนกระจกเงา เมือ่เราทาแปงทกุเชา
ทกุเยน็ ทาไปกป็ลวิไปเกาะกระจกเงา พอนานเขากท็บึมดืมองไมเหน็
เรากต็องเอามาขดัและมาถอูอก กระจกนัน้จงึจะสวาง มองเหน็ตวัเรา
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เอง จติกเ็ชนกนัมนัถกูฉาบทาสารพดัเรือ่งตัง้แตเกดิจนมาถงึปจจบุนันี้
มนัฉาบทามาก มนักม็ดืมน ในทีส่ดุมนักม็องไมเหน็ตวั จงึกลายเปน
มัจจุราชที่มองไมเห็นตัว มันจะคอยงาบและคอยแทะกินตัวเราอยู
ตลอดเวลา นัน่คอืการสะเดาะเคราะหทีถ่กูวธิี

คำถาม   เราจำเปนตองเชือ่เรือ่งอดตีชาต ิหรอืไม

ตอบ พระพทุธเจาใหมองปจจบุนั  เราจะเชือ่หรอืไม มนั
ไมสำคญั  ใหรกัษาปจจบุนัใหดทีีส่ดุ ทำปจจบุนัใหดทีีส่ดุของความ
เปนมนษุย ในเรือ่งภพชาตเิปนเรือ่งหนึง่ทีม่นัหางไกล ถาอยากรเูรือ่ง
ภพชาต ิ  ตองเขาถงึฌาน ตัง้แตฌาน ๑-๒-๓-๔ เหน็ดวยตาเนือ้ตาใน
คอืตาที ่๓ การเหน็ดวยตาที ่๓ เราจะขจดัความสงสยัทัง้หมด คอืการ
สรางวชิาขึน้มา วชิาคอืความรู

พระพทุธเจาทรงบอกวารแูจง เหน็แจง พระองคไมไดพดูถงึ
การเหน็จรงิ อยางเรารวูาพองยบุ  ตาในของเราเหน็ดวย นัน่แหละรเูหน็
รูแจงคือเห็นทุกสภาวะการเกิด การดับ รูวาสัตวไปเกิดเปนอะไร รู
ชัดเจน คือรูทั้งเห็น ทั้งรู ทั้งเขาใจ นั่นคือรูทางพุทธศาสนาของพระ
พทุธเจา ไมใชรดูวยการคดิการนกึรนูัน้ ถาคดิรกูเ็หมอืนทฤษฎมีากมาย
ทีถ่กเถยีงกนัไมจบ ไมใชทฤษฎทีีบ่รบิรูณ ทฤษฎทีีถ่กเถยีงทดลองจน
จบ นัน่คอืทฤษฎทีีบ่รบิรูณ ฉะนัน้ทฤษฎทีางพทุธเปนทฤษฎทีีท่ดสอบ
ไดดวยตนเอง แลวคนอืน่ทำตามไดไหม ตอบวาได การสำเรจ็เปนพระ
อรหันตมีมากมาย  คนอื่นทำซ้ำทำตามแบบสามารถบรรลุเปน
พระอรหนัตไดเชนกนั
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เรือ่ง สภุทัทปรพิาชก
“โลกธาตนุีไ้มวางเวนจากความเปนพทุธะ”

ครัง้หนึง่กอนทีพ่ระพทุธเจาจะดบัขนัธปรนิพิพาน พระองค
ทรงบรรทมอยรูะหวางตนสาละคใูนเมอืงกสุนิารา  มปีรพิาชกนามวา
สภุทัทะ ทราบขาววาพระองคจะปรนิพิพาน จงึปรารถนาเขาเฝาเพือ่ทลู
ถามขอของใจ  พระอานนททรงหามไว แตพระพทุธเจาตรสัอนญุาต
ใหสภุทัทปรพิาชกเขาเฝา ขณะทีส่ภุทัทปรพิาชกถามวา “ในโลกธาตุ
นีเ้มือ่พระองคปรนิพิพานไปแลวใครจะเปนตวัแทน และสงสยัวาจะมี

พระอรหันตอยูในโลกธาตุนี้หรือไม” พระองคตรัสและแสดงธรรม
ความวา “ตราบใดที่สาวกของพระองค ปฏิบัติตามอริยมรรค ๘

ประการอยูอยางถูกตอง โลกธาตุนี้ไมวางเวนความเปนพุทธะ หรือ

พระอรหนัต”

เมือ่สภุทัทปรพิาชกไดสดบัฟงเชนนัน้แลวจติเลือ่มใส จงึทลู
ขออปุสมบทและบรรลอุรหตัตผลในราตรนีัน้ นบัเปนพทุธสาวกองค
สดุทายทีไ่ดเปนพระอรหนัตทนัพระชนมชพีของพระพทุธเจา นัน่คอื
เปนทีย่นืยนัวาคนทีป่ฏบิตัติามอรยิมรรคองค ๘ ประการ อยเูนอืง ๆ   ไม
วาพระหรอืฆราวาสกส็ามารถบรรลธุรรมเปนอรหนัตไดเชนกนั

ฉะนัน้ใหเราทำในชวีติปจจบุนัใหดทีีส่ดุ ไมใชชวีติหลงัตาย
นั่นคือคำยืนยันของพระพุทธเจาจะเชื่อหรือไม ใหผูปฏิบัติไปอาน
พระไตรปฎกกไ็ด ไมใหเชือ่ทีอ่าตมาพดู สวนเรือ่งภพชาตอิยากศกึษา
เรือ่งพระเจา ๕๐๐ ชาต ิไปศกึษาเอาเอง ไมตองเสยีเวลามาคดิ ไปอาน
เอาเอง หากปฏบิตัใิหไดฌาน กจ็ะรเูองวามนัเปนไปอยางไร รวูาสตัว

FreedomMind14x18.5cm.pmd 14/12/2552, 15:42136



อสิระแหงจติ137

แตละจำพวกมสีภาวะเปนอยางไร จติไปเกดิทีไ่หน ถาพดูเรือ่งการตาย
อาตมาไมอยากจะพดูลกึไปเทาไรหรอก แตจะขอกลาวเพยีงยอ ๆ ให
ไดฟง เพือ่ชวยไขขอของใจของผปูฏบิตัสิกัหนอย

สภาวจติใกลดบั : จติคนใกลตาย
จิตของเราจะดับได ลักษณะคือสภาวจิตจะดับหรือตาย

ลกัษณะของกายจะไมมพีลงั  แรงงานทางกายจะไมมอีณุหภมู ิจะเยน็
ยะเยอืกไปทัง้ตวั พอเยน็ยะเยอืกไปทัง้ตวัอาการสภาวะทีจ่ะยกมอืขึน้
มา มนัยกไมได มนัเหมอืนรางกายมแีตเนือ้ รางกายของเรามนี้ำซมึออก
มาเปนน้ำเหนยีวเรยีกวายางตาย ผดุออกมา ใจสัน่หววิ ตกลงมาทนัที
ระยะเขาสูลิ้นป ขึ้นมาที่คอ และลงไปที่ลิ้นป เขาสูหัวใจเงียบกริบ
เหมอืนเขม็มาแทงครัง้เดยีวแปบลงไป จติจะลอยลงไปขางลาง ลงไป
จดุสดุทายใตทองนอย ขยบัจากทองนอยเรยีกวาจดุปราณ ปราณตรงที่
เราคอูยใูนทองของมารดา ถาผปูฏบิตัเิปนผหูญงิจะรจูกัด ีอาตมาเปน
พระ แคพดูตามนี ้เราไมสามารถพดูไดหรืออาปากได เพราะสภาวะนัน้
อณุหภมูใินรางกายเยน็เปนน้ำหมด

ซึ่งตรงนี้ถาเรารูสึกตกใจ จิตจะขาดชวงนั้น แตถามีสติคอย
ควบคมุหรอืคอยดอูย ูเราจะเหน็จติแวบขึน้มา ขยบัขึน้มาทีล่ิน้ป ขณะนี้
ถาถามวาตายหรอืยัง ตอบวายงัไมตาย แตสภาวะทางกาย หรอืจติกบั
กายอตุ ุพลงังานตรงนัน้หมดไป ขยบัเขยือ้นไมได อตุพุลงังานในราง
กายมนัออน รางกายมอีณุหภมูติ่ำสดุ ถาเราคอยสงัเกต จะรวูาจติจะยก
ขึน้ และแวบขึน้มาเหมอืนกบัเราจดุแสงไฟขึน้มาอกีนดิหนึง่ จติมนัตอ
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ขึน้มา เพราะจะใชคำวาขณะจติเหมอืนกบัคนทีจ่ะมาเกดิ คอืเรามาเกดิ
จากหยดน้ำหยดเดยีว เหมอืนกบัเขาเอาขนจามจรุจีมุไปในน้ำมะนาว
สลดัไป ๗ ครัง้ อยางเบาทีส่ดุยงัเหลอือยหูยดเดยีวนัน่แหละ คอืตวัชีวติ
ทีเ่รามาเกดิ

คตนิมิติกอนตาย : วถิทีางแหงความตาย
ถาคนตายคือตัวสภาวะมาอยูที่ลิ้นป ในกรณีที่ยังไมตาย แต

กระเปาะลมแตก ปากเผยอ เจตภตูออกจากกายไปแลวนัน้คอืตายเชน
กนั เจตภตูตวันีไ้ปไหน กไ็ปสกูายใหม ไปสรูปูลกัษณขนัธ ๕ ใหม ขึน้
อยทูีบ่ญุและกรรมทีเ่ราทำมา มนัจะสองเราไปทางไหน มนัจะมไีฟฉาย
สองเราหรอืเปลา มนัอยทูีบ่ญุและกรรมทีท่ำในปจจบุนันี้

เราคงเคยไดยินคนโบราณบอกวา เมื่อบิดามารดาหรือญาติ
ของเรา นอนปวยอยโูรงพยาบาลใกลจะตายใหเขาภาวนา พทุโธ อะระหงั
แตบางคนภาวนา พทุโธ อะระหงั ไมได เพราะมนัไมเคยชนิ เขาจะเหน็
เรือ่งไมดทีีต่นเองทำไว ทานเรยีกวาเปนคตนิมิติ บางทคีวามรสูกึมนีมิติ
เกดิขึน้ บางทมีกีารเหน็ลาง ๆ วาใครจะมาทำอะไรบาง บางทเีหน็วา
ตนเองไปทำอะไรเขาไวบาง มันปรากฏมาใหเห็นเปนนิมิต บางครั้ง
ทำใหรสูกึตกใจกลวั เราสงัเกตดวูาคนแตละคนตายไมเหมอืนกนั บาง
คนตายดวยความสงบนิง่ เหมอืนคนทีม่สีตติาย เตรยีมพรอมทีจ่ะตาย
บางคนตายไปน้ำลายฟมูปาก กำมอืแนน ปากบดิเบีย้ว ตาถลนออกมา
เพราะผวาตาย หากถามวาคนนีต้ายแลวไปไหน ตอบวาทคุตเิปนทีไ่ป
เหมือนเรามีใบผานทางเดินทางมาในโลกนี้ พอใบผานทางหมดอายุ
กก็ลายเปนคนรอนเรไป
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บาปบญุ...นำทางไปสภูพหนา
มนษุยภมูเิชนเดยีวกนั ถาไมประมาทกร็บีขวนขวายสรางบญุ

สรางกุศลคุณงามความดี บุญกุศลสรางไดหลายทาง หากชวยเหลือ
คนกเ็ปนบญุกศุล เมือ่ชวยแลวเขาแลวกใ็หเขาไดด ีเราจะแชงเขาไมได
จะไมไดบญุ เราตองชวยดวยจติใจทีบ่รสิทุธิ ์เรยีกวาพทุธวธิ ีสภาวจติ
เมือ่เจตภมู ิจติไปเกดินัน้ขึน้อยกูบับญุทีก่ระทำไว ใครจะมาชวยกไ็ม
ได ดัง่พระพทุธเจาตรสัวา “อตตฺา ห ิอตตฺโน นาโถ, โก ห ินาโถ ปโร

สยิา” คอืตนเปนทีพ่ึง่แหงตน เราจะทำอะไรขึน้อยกูบัตวัเรา “ปุญฺานิ

โลกสมฺ ึปชโฺชโต, ปุญฺาน ิปานโิน โหต ิปานนินตฺ”ิ บาปบญุนีเ้ราสะสม

ไว แลวบญุนีจ้ะนำไปสโูลกหนา พระองคทานกไ็มไดพยากรณ แตชี้
บอกเปนนยัยะไป

เรือ่ง เศรษฐโีตเทยยพราหมณ
ผูตระหนี่และขวางบุญผูอื่น

ในสมยัพทุธกาลมเีรือ่งเลาวาไมไกลจากเมอืงสาวตัถ ีมเีศรษฐี
ชือ่วา โตเทยยะ เขามทีรพัยสมบตัปิระมาณ ๔๕ โกฏ ิเปนมหาเศรษฐี
ร่ำรวยเงินทองมาก แตเปนคนตระหนี่เปนอยางยิ่ง เขาคิดวา “ชื่อวา
ความไมสิน้เปลอืงแหงโภคสมบตั ิยอมไมมแีกผใูห” เขาเปนคนทีค่อย
ขวางบญุของผอูืน่ เมือ่พระพทุธเจาบณิฑบาตผานเสนทางออกจากวดั
พระเชตวันมหาวิหาร เศรษฐีโตเทยยพราหมณ มานั่งตั้งวงเหลากิน
ขวางหนา จะปดทางไมใหพระพทุธเจาผานทางนัน้

ในสมัยโบราณเราคงเคยไดยินวาหากสามีภรรยาทะเลาะกัน
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เมือ่พระจะบณิฑบาตกห็ยดุทะเลาะเพราะอยตูอหนาพระ  แตพอพระ
เดนิผานกท็ะเลาะกนัอกียกที ่๒ นัน่คอืเขาเกดิความละอาย ในกาลตอ
มาเศรษฐีโตเทยยพราหมณก็ตาย เมื่อตายไปก็เกิดไปเปนสุนัขอยูใน
เรอืนนัน้เอง ซึง่สภุมาณพ ผเูปนบตุร รกัสนุขัตวันีม้าก ใหกนิอาหาร
เหมอืนกบัตน อมุนอนบนทีน่อนอยางดี

เชาวันหนึ่งกอนที่พระพุทธเจาออกไปบิณฑบาต พระองค
ทรงนัง่สมาธปิระมาณต ี๓ ถงึ ต ี๕ ทรงตรวจดวูาใครจะอยใูนขอบขาย
ที่จะไปโปรดเรียกวาโปรดสัตว หรือชีวิตคนใดที่พอจะโปรดไดบาง
ทานเรยีกวาบณิฑบาตโปรดสตัว ทกุวนันีพ้ระบณิฑบาตโปรดตนเอง
เพราะกลวัไมไดขาวมาฉนั

พอพระพทุธเจาไปบณิฑบาตเจอสนุขัมาเหา พระพทุธเจารวูา
สุนัขตัวนี้เปนใครมากอนดวยจักษุญาณเปนสัมมาสัมโพธิญาณ รูวา
สุนัขตัวนี้เปนใครมาเกิดพระองคตรัสวา “ดูกอนโตเทยยพราหมณ
ขณะทีเ่ธอเปนสตัวเดรจัฉาน เธอยงัมาเหาหอนขวางทางผอูืน่หรอื แม

เธอชาติเปนมนุษยเธอไมไดทำบุญสุนทาน เธอปดเสนทางกั้นพระ

โพธสิมภารของผอูืน่ทีจ่ะร ูขณะนีท้ำไมเธอยงัไมเปลีย่น บดันีเ้ธอกเ็หา

เรา จกัไปอเวจมีหานรก”  เมือ่สนุขัไดฟงเชนนัน้จงึวิง่กลบัเขาไปใน
บานตนเอง โดยปกตินอนบนที่นอนอยางดี แตวันนี้ไปบนขี้เถา
ระหวางเตาไฟ  ไมมใีครสามารถอมุไปนอนบนทีน่อนได

เมือ่ สภุมาณพ นำอาหารมาใหมนักนิ มนักไ็มกนิ เพราะมนั
ตรอมใจ คิดวาชาตินี้ ไมมีใครรูวาฉันเปนสุนัข พอมีคนรูวามันเปน
สนุขัมนักล็ะอายใจ ความลบัแตก สดุทายลกูชายคอืสภุมาณพไปถาม
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คนใชวาสุนัขมันปวยไขเปนโรคอะไร คนใชบอกวาเมื่อวานพระ
สมณโคดมมาบณิฑบาต และพดูกบัสนุขัวาอยางนี ้ เมือ่ไดฟงเชนนัน้
สภุมาณพ รูสึกโกรธขึ้นมาทันทีวา “ทำไมมาดูถูกวาบิดาของเราเปน
สนุขัไดอยางไร บดิาของเราบงัเกดิในพรหมโลก”  จงึไปทีพ่ระเชตวนั
มหาวหิาร ตัง้หนาตัง้ตาจะทวงตงิพระพทุธเจา

พอไปถึง เห็นพระภิกษุนั่ งสงบเงียบทำกรรมฐานอยู
พระพุทธเจาประทับนั่งตรงกลาง จึงคลานเขาไปทูลถามวา “พระ
สมณโคดม เมือ่วานพระองคตรสัวาสนุขัเปนเศรษฐโีตเทยยพราหมณ

บดิาของเราใชไหม” พระพทุธเจาตรสัตอบวา “ถกูตองแลว เรากลาว

อยางนั้นจริง”  สุภมาณพ ถามตอวา “จะพิสูจนไดหรือไมวาสุนัข

ตวันีเ้ปนบดิาของเรา หากพสิจูนไดเราจะอปุถมัภศาสนาตอไปจนสิน้

ชวีติ” พระพทุธเจาจงึตรสัวา “ดกูอนสภุมาณพ ทรพัยทีบ่ดิาของเจายงั

ไมไดบอกมอีกีไหม”สภุมาณพ ตอบวา “หมวกทองคำมคีาหนึง่แสน
รองเทาทองคำมีคาหนึ่งแสน ถาดทองคำมีคาหนึ่งแสนกหาปณะ”
พระพทุธองคจงึตรสัวา “ตัง้แตวนันีเ้ปนตนไป เธอเอาสนุขัไปอาบน้ำ

ทำใหอยางด ีเอาอาหารทีด่ทีีส่ดุใหสนุขักนิคอืขาวมธปุายาสมนี้ำนอย

แลวอมุไปนอนบนทีน่อนอยางดี แลวใหพดูกบัสนุขัวาพอสนุขัจากนิ
อาหารแลวนอนหลบั คอยนัง่เฝาสนุขัอย ูขณะทีส่นุขัพลกิตวัขางหนึง่

เธอนั่งเฝากอน ถาสุนัขพลิกตัวครั้งที่ ๒ เธอเขาไปกระซิบขางหูวา

พอ ๆ  โตเทยยพราหมณ ทรพัยทีพ่อฝงซอนไวทีไ่หน ใหกระซบิอยาง

นี้”
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สภุมาณพกไ็ดทำตามทีพ่ระพทุธเจาตรสัแนะนำวาเอาอาหาร
ดใีหสนุขักนิใหนอนสบาย ปผูาใหนอน นัง่เฝาอยหูาง ๆ   จนสนุขัพลกิ
ตวัครัง้ที ่๑ และครัง้ที ่๒ กก็ระซบิถามตามพระพทุธเจาทรงแนะนำ
เทานัน้แหละ สนุขัโตเทยยพราหมณวิง่ไปใตถุนบาน เอาขาหนาทัง้ ๒
ขางตะกุยพื้นดิน สภุมาณพไดใหคนใชขุดพื้นดินตอ ปรากฏวาก็เจอ
ทรพัยสนิเงนิทองทีพ่อไดซอนไว จงึกลบัมากราบทลูถามพระพทุธเจา
วาเรื่องดังกลาวจริงหรือไม พระพุทธเจาตรัสวาจริงหรือไมก็ใหดูวา
ภายใน ๗ วนัสนุขัจะตาย เมือ่สนุขัตายไปแลวมาเขาฝนลกูชายวาพอ
ไดไปเกดิเปนเทวดา แคลกูทำบญุใหนดิเดยีว มนัสามารถลดบวงทาง
จติใจ จนสามารถไปเกดิตามในภพภมูอิืน่ โดยไมตองมาเกดิเปนสตัว
เดรจัฉาน แคนดิเดยีวเทานัน้เอง

ทำไมคนเราจึงเกิดมาแตกตางกัน
 เมือ่ สภุมาณพกไ็ดพสิจูนแลว จงึเลือ่มใสในพระผมูพีระภาค

เจา ไปทลูถามปญหา ๑๔ ขอ เรือ่งกฎแหงกรรม เมือ่จบปญหา เขาขอถงึ
พระผูมีพระภาคเจาเปนสรณะ ทานกลาวความขอนั้น หมายถึง
สภุมาณพโตเทยยบตุร จงึถามพระพทุธเจาดวยความสงสยัวาอะไรเปน
เหตุปจจัยใหมนุษยที่เกิดมาในโลกนี้ปรากฏความเลวและความ
ประณตี  คนและสตัวนัน้ตายแลวไปเกดิทีไ่หน บางคนเกดิมาอายยุนื
บางคนเกดิมาอายสุัน้ บางคนเกดิมามโีรคมาก บางคนเกดิมามโีรคนอย
บางคนเกดิมาผวิคล้ำดำ เกดิมาผวิพรรณสวยขาว บางคนเกดิมามโีภคะ
นอย บางคนเกิดมามีโภคะมาก บางคนเกิดมาในตระกูลร่ำรวย บาง
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คนเกิดมาในตระกูลต่ำ บางคนเกิดมาปญญามาก บางคนเกิดมามี
ปญญานอย เปนตน  มนษุยในโลกนีเ้กดิมาตางกนัเพราะอะไร  พระ
พทุธเจาเรยีกวากรรม  เนือ่งจากสตัวทัง้หลายมกีรรมเปนของตน เปน
ทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนเผาพันธุ ยอมจำแนกสัตวใหเลวและ
ประณีต ในที่นี้จะขอพูดเรื่องกรรมนี้ เพราะพูดแลวมันยาวจะไมจบ
ขอพดูในโอกาสตอไป
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คำถาม   เวลานัง่สมาธคินเดยีวตอนกลางคนื บางครัง้ไดยนิ

เสยีงมากระทบทำใหตกใจมาก

ตอบ แสดงวากลัวหรือเปลา ตองระวังการเปดปดประตู
ถาจติผมูสีมาธ ิจติมนัจะละเอยีด ถาขาดสตแิลว พอมอีะไรมากระทบ
เขา มนัจะตกใจ กลายเปนโรคหวัใจได นัง่อยใูนปา พอใบไมตกปบุ
กต็กใจเหมอืนไฟฟาซอ็ตทนัท ีนัน่คอืมนัเขาขัว้หวัใจ พระพทุธเจาจงึ
สอนใหมสีตอิยตูลอดเวลาไมวาจะทำอะไร ไมใชนัง่สมาธแิลวใจลอย
โดยไมไดกำหนดอะไร หากเปนเชนนัน้คอืตวัอนัตราย เขาเรยีกวาสติ
แตก มนัผดิวธิ ีถาทำถกูวธิกีไ็มมปีญหา ยกตวัอยางวาบางคนกำหนด
ไดละเอยีดด ีสตอิยกูบัตวัตลอด บางคนนัง่ไปเคลิม้จนลมืสต ิการทีเ่อา
หัวแมมือจดกันเวลานั่งสมาธิ เปนการตรวจสอบตนเองไปในตัว
เพราะถาหวัแมมอืแยกออกจากกนั แสดงวาเราขาดสตนิัน่เอง

คำถาม   เวลานั่งแผเมตตาใหพอแมเอยชื่อแตละคน แลวมี

สมาธเิกดิปต ิน้ำตาไหล

ตอบ เปนเรือ่งธรรมดา และเปนเรือ่งธรรมชาต ิไมมอีะไร
เสยีหาย คนเกดิความปต ิเกดิจากการนกึเหน็หนากนัเอง นกึเหน็สภาวะ
สภาพอยรูวมกนัมา น้ำตามนัไหลโดยอตัโนมตั ิเมือ่พอแมของเราตาย
ซึ่งความจริงแลวคิดวาไมเศราหรอก แตน้ำตาไหลออกมาเหมือน
ทำนบแตก มนักลัน้ไมได เปนธรรมชาตขิองสภาวจติ  ไมมอีะไรมา
บงัคบับญัชาได ฉะนัน้สิง่ทีแ่กไข คอืการหายใจออกลกึ ๆ ยาว ๆ ไม
ใหน้ำตาไหลออกมา ใหทำสกั ๒-๓ ครัง้ อาการดงักลาวกห็ายไปเอง
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การแผเมตตาจะถงึผรูบัหรอืไมนัน้ มนัขึน้อยกูบัเราทำจติใจใหบรสิทุธิ์
หรอืไม การแผเมตตาสามารถทำใหไดทัง้สิง่มชีวีติและไมมชีวีติ

คำถาม   ตาเห็นพื้นเปนสีเขียวใบไมออนเวลาเดินจงกรม

เมือ่เพงมองไป ยิง่เขยีวสดๆเหมอืนใยไม เปนการเหน็โดยสภาวธรรม

หรอืไม

ตอบ การเห็นสภาวธรรมนี้ ผูปฏิบัติเห็นเปนสภาวะภาย
นอกหรอืจกัษปุระสาทหรอืเปลา ทางประสาทตาหรอืไม ตาลายหรอื
ไม หรอืสภาวะถายเทของจติ เปนสภาวจติ หรอืบางทตีาลายเพราะเกดิ
จากแสงไฟ เราตองดใูหดอีกีนดิหนึง่ ถาเหน็สภาวะเกดิขึน้ เมือ่เราเหน็
ปบุ เชน เหน็คน ๆ นีน้ัง่อยเูขยีวเหมอืนใบไม นัน้เปนสภาวจติ แตให
กำหนดร ูเขามหีนาทีแ่สดงใหเราด ูเรามหีนาทีด่เูทานัน้ โดยไมตองปรงุ
แตงทางจติ

คำถาม   การกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกแลวผลจะเปน

อยางไร

ตอบ การกำหนดสตหิรอืการกำหนดอานาปานสต ิคำถาม
นี้ถามกันบอยมาก หากอยากรูวาไดผลหรือไม กำหนดลมหายใจเขา
ลมหายใจออกนี ้เราดลูมหายใจวาหนกัหรอืเบา มนัละเอยีดหรอืหยาบ
แคไหน มันรอนหรือเย็นแคไหน ตรงนี้คือสภาวะที่เกิดขึ้นจากการ
สมัผสัลมโดยอานาปานสติ

 ถารลูมหายใจไดละเอยีดเปนขณะ ๆ แลวใหพจิารณาตอไป
วาลมที่หายใจเขา ลมที่หายใจออกมันเปนอันเดียวกันหรือคนละอัน
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ลมหายใจสั้นหรือมันยาวตางกัน จุดของลมเกิดขึ้นตรงไหน ดูแหลง
กำเนดิของลม ลมเกดิจากตรงไหน แหลงสดุทายของลมมนัหยดุตรง
ไหน นั่นคือการฝกอานาปานสติ กำหนดที่ปลายจมูก นี่คือวิธีการ
พืน้ฐานเบือ้งตน ขัน้ที ่๒ คอือาการตามลมเขา ตามลมเขาออก สวน
ขัน้ที ่๓  คอืตามลมตรงไหน หรอืชองไหน การยกจติเขาสวูปิสสนา
เทานัน้ นีค่อืวธิกีารกำหนดลมทีป่ลายจมกู ถาไมมสีตกิไ็มมอีะไร  ถา
ไมมสีต ิเรากไ็มตองกำหนดอยางอืน่อกีตอไปแลว

คำถาม   มปีญหาทกุครัง้เวลานัง่สมาธคิอืจบัลมหายใจไมทนั

ถงึ ๑๐ นาท ีสตกิห็ลดุ ไมรบัรอูะไรเลย มนัรสูกึเฉย ๆ   บางครัง้กเ็หมอืน

หลบัไป เมือ่หลบัแลว ยงัฝนจนจบัตนชนปลายไมได จะแกไขอยางไร

ตอบ แสดงวาจติวนุ  จติวติกกงัวล  เราตองพยายามขจดั
ความวติกกงัวลออกไปเสยีกอน พยายามกำหนดดงั ๆ ในใจวา พอง
หนอ ยุบหนอ ใหกองในใจของเรา ถาไมไหวใหลุกออกไปสูดลม
หายใจเขาออกแรง ๆ สกั ๓-๔ ครัง้ หรอืถาไมหยดุกก็ลัน้ลมโดยปด
จมกู ปดหไูว นบั ๒๐ วนิาท ีแลวกค็อย ๆ  หายใจออกมา และลองผอน
ลมหายใจเขาออก จะไดรวูาสตมิาดแีลว สตจิะไดไมวนุวายและวติก
กงัวลใจ

คำถาม   เราจะทราบไดอยางไรวาสภาวธรรมเกดิขึน้

ตอบ ถาสภาวธรรมเกดิขึน้ขณะภาวนา คอืการเหน็อาการ
พองนัน้ เราจะไมเหน็อาการพองตรงทีเ่นือ้ทองขางนอก แตเหน็อาการ
พองตรงเนือ้ทองขางใน สภาวะจะเกดิลกัษณะอาการตาง ๆ  บางทเีกดิ
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อาการคลืน่ไส แตมนัไมออกมา บางทสีภาวะทองพอง เหมอืนกบัทอง
มันจะระเบิด นั่นคือสภาวธรรม บางทีนั่งแลวรูสึกตัวสูงยาวเหมือน
เปรต ถามีสติก็ไมมีปญหา บางทีเหมือนตัวเล็กนิดเดียวหลุดไปใน
แผนดนิ นัน่คอืสภาวธรรม แตจติของเราเปนอยางไร จติของเรารบัรู
ตลอดเวลาวารอน ออน แขง็ บางทเีวลานัง่ฟงพระเทศน บางคนคดิวา
ตัวเองเทศนเกงกวาพระอาจารยเสียอีก พระอาจารยเทศนไมเขาเรื่อง
เลย นัน่คอืสภาวธรรมเปนไปคนละเรือ่ง มนัเปน การปรงุแตงไป

คำถาม   เวลาเดินแลวงวงนอนมาก แตพอเวลานั่งสมาธิ

แลวจะรสูกึสดชืน่ สภาวะนีเ้ปนอยางไร

ตอบ ด ีแตตองปรบัใหสมดลุหนอย ในการเดนิจงกรมนัน้
การยนืกำหนดภาวนา หรอืการนัง่สมาธภิาวนา กส็ามารถเหน็นมิติได
ทัง้ ๔  อริยิาบถ คอื ยนื นัง่ เดนิ นอน โดยเรามสีตคิวบคมุ แตการทีผู่
ปฏบิตัคินนีเ้ดนิแลวงวง นัง่แลวสดชืน่ กต็องปรบัอนิทรยีใหเกดิความ
สมดลุกนั
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“ภิกษุทั้งหลาย เธอยังชอบวัฏฏะสงสาร เวลาเธอ
ทำบุญรักษาศีล อธิษฐานขอใหขาพเจาไดเกิดเปน
เทวดานางฟาก็ยังไมเขาถึงธรรม มันก็แคเกิดเปน
เทวดานางฟา คนสวย คนรวยนัน่เอง มนัยงัไมหลดุ
พน เธอตองการแบบไหน พอทอนไมลอยไป มมีนษุย
เอาบาง  เทวาดามาเอาบาง คำวามนษุยมาเอาหมาย
ความวาเราไปตดิอยกูบัเพือ่นฝงูเหมอืนกบัทอนไมที่
ลอยไปกลางแมน้ำไปตดิเกาะ ตดิความด”ี
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บทที ่๗
การถาม-ตอบ

“ปญหาสภาวธรรมของผปูฏบิตั ิ๓”

“ภาวนาพองหนอ ยุบหนอ เหมือนการบังคมลมเขา
ลมออก จะแกไขอยางไร”

คำถาม   เวลานัง่ภาวนาพองหนอ ยบุหนอ มคีวามรสูกึเหมอืน

กับเราบังคับลมใหทองพองทองยุบแลวตัวจะโยกตามลมเขาออก

จะแกไขอยางไร

ตอบ การตามดอูาการทองพอง ทองยบุ เปนปญหาทีถ่าม
กันบอยมาก ซึ่งไดตอบไปแลววาอยาบังคับลม เพียงแตเฝาดูสังเกต
ดอูาการทองพอง ทองยบุเทานัน้ ไมใหบงัคบัลม ดแูคทองพอง ทอง
ยบุ และกำหนดพองหนอ ยบุหนอเทานัน้

ผปูฏบิตัคินหนึง่บอกวาไมเหน็อะไรเลย เพราะเคยทำมาหลาย
ครั้งแลวไมเห็นทองพอง ทองยุบ ถาเปนเชนนั้นใหลองเดินหรือยืน
มากกวานัง่ พยายามปรบัสภาวะใหได โยคผีปูฏบิตับิางทานหายใจแผว
เบามาก หายใจไมเตม็ปอด หายใจไมถงึทอง ฉะนัน้ตองพยายามปรบั
จดัระบบหายใจของตวัเอง ในเบือ้งตนอาจจะรสูกึฝนไปหนอย สวน
ตวัโยกตามลมเขาตามลมออก อาตมากเ็คยตอบไปแลว จะตอบซ้ำอกี
คำวาตวัโยกนัน่เหมอืนเราดงึลมเขา ดงึลมออก ถาเราเอาลกัษณะดงึลม
เขาดงึลมออกตรงนัน้ มนัจะเปนลกัษณะ ๒ สวน คอืแบบอานาปานสติ

FreedomMind14x18.5cm.pmd 14/12/2552, 15:42150



อสิระแหงจติ151

คอืการตามดลูมเขา ลมออก
 ถาดอูาการเฉย ๆ   ไมตองตามลมออก พรอมกบัมสีต ิมนักจ็ะ

ไมโยก ถาหากเปนอาการโยกของสภาวะ กไ็มเปนไรหรอก  เพราะมนั
ไมผดิ ฉะนัน้การทีเ่หลอืแตตวัพองยบุ นัน่คอืสภาวะทองยบุยงัเหลอือยู
มนัม ี๒ อารมณ เราตามดเูฉพาะพองหนอ ยบุหนอเทานัน้กพ็อ โดย
สรุปวิธีการคือขอ ๑ ไมใหบังคับลมหายใจ เพียงแตการสังเกตเฝา
ดอูาการพองยบุเปนอยางไร ขอ ๒ ไมตองตามลมเขา ตามลมออก ดทูี่
อาการพอง อาการยบุของทอง พอทองพองยบุแลวพยายามทำใหตวันิง่
ตัง้สตดิทูีพ่องยบุ ไมตองตามลมเขา ตามลมออก มนัจะชกักะเยอ ทัง้
๓ สวนนี้

คำถาม   กำหนดพองยบุกบัพทุโธ เปนสมถะหรอืวปิสสนา

ตอบ หากเรากำหนดเฉย ๆ  ในเบือ้งตนเปนสมถะคอืไมจบั
อาการอารมณ แตถาจบัอาการอารมณแยกสวนในการกำหนดจะเปน
วิปสสนา ยกตัวอยางกำหนดภาวนาพุทโธ ตามลมเขาตามลมออก
พอสภาวะเกดิ เราหยดุภาวนาพทุโธ ไมเอาพทุโธ มแีตคำวารอูย ูเกดิ
อยู ดับอยู คือพุทโธ ถาขั้นสูงขึ้นไปก็ขยับไปอีก คือยกจิตเขาสู
วิปสสนา แตตองใหเขาใจขั้นตอนของพุทโธ ถาเขาใจแลว เราก็รูวา
สดุทายคำภาวนากไ็มมพีทุโธอกี
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สมถะและวิปสสนา...เกิดที่จิตเดียวกัน
 การกำหนดวิธีการใดนั้นเปนไดทั้งสมถะหรือวิปสสนาขึ้น

อยทูีเ่ราเลอืกจะเอาอะไร เพราะเมือ่เวลานัง่ภาวนาพองหนอ หรอืพทุโธ
พอจติสงบ จติมนันิง่ คอืสมถะ จติมนัสงบงาย สวนวปิสสนาคอืทำจติ
ใหเกดิปญญา นีค่อืหลกัทฤษฎทีีบ่อกชดัเจน สมถะคอืทำใหใจสงบงาย
คอืนัง่เฉยๆ โดยไมคดิอะไร ถานัง่ภาวนาเฉย ๆ เปนลกัษณะการเพง
เปนสมถะ แตพอสภาวะเกดิขึน้ เราตองเอาสภาวะนัน้ สภาวะใดชดัเจน
ก็จับสภาวะนั้นเปนองคภาวนาพิจารณา องคสภาวะเปนสภาวะ

พจิารณา ซึง่เปนการแยก มนัจะแยกของมนัเองระหวางเสนทางเดนิ เรา

จะเลอืกเดนิเสนทางเอกหรอืเสนทางโท เราวิง่ไปมนัแยกซายหรอืแยก

ขวา เราจะแยกตรงไหน อยทูีเ่ราตองการทีจ่ะแยก สมถะหรอืวปิสสนา

หรอืฌาน มนัอยเูสนเดยีวกนั เกดิอยทูีจ่ติทีเ่ดยีวกนั จะแยกหรอืไมแยก
อยทูีเ่ราจะเอาอะไร

 ยกตวัอยางเรือ่งขาว เราจะเอาขาวสารมาทำเปนขาวสวย หรอื
จะเอาขาวมาผสมเปนขนมกค็อืวธิกีารแยกแยะเทานัน้เอง เทคนคิอยทูี่
วาในเบื้องตนเปนสมถะทั้งหมด แตพอมันแยกออกไป เราเขาใจวิธี
แยกสภาวะอารมณ หรอืเขาใจสภาวะทีม่นัแยกเอง เรากก็ำหนดสภาวะ
ที่มันแยกใหมันละเอียด นั่นคือสภาวะวิปสสนาที่เกิดขึ้น แลวจะเกิด
อารมณวปิสสนาขึน้มา สวนสภาวะสมถะกเ็กดิอารมณทางสมถะเกดิ
ขึน้มาเชนกนั
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วปิสสนา...รแูลวปลอยวาง
หากเราปฏิบัติเนนหนักไปหนอย เราเพงไปที่เดียวก็จะเกิด

องคฌานเกิดขึ้น มี วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา ตั้งแตปฐมฌาน
ทตุยิฌาน ตตยิฌาน จนสมาธดิิง่นิง่ไปเลยนัน่แหละจะสามารถทำอะไร
ได คอืสามารถบงัคบับญัชาได และสามารถทีจ่ะมฤีทธิเ์ดช เหาะเหนิ
เดนิอากาศได เรยีกวาองคทางฌาน แตองควปิสสนาคอืรแูลวปลอยวาง
รแูลวศกึษาใหรชูดัเจน ยกตวัอยางการลางชาม ลางจาน เปรยีบสมถะ
คือการเทน้ำใสภาชนะ เทเสร็จแลวปลอยวางทิ้งเก็บเทานั้นเอง แต
วปิสสนาตองถไูปลางไป ตรงนีต้องลางเชด็คราบใหสะอาดเสมอกนั
ตัวเสมอกัน สามารถปรับอินทรียของกายและจิต อินทรียทั้งภายใน
และภายนอก พอเกดิเสมอกนัแลว คราวนีต้วัปญญาเกดิ เรามองดแูลว
จติมนัใส จติมนัเบา เหมอืนเราจบัจานแลว มนัมคีราบตดิมอื นัน่แหละ
ตวัวปิสสนา คำวาวปิสสนาหมายถงึ ความเหน็แจง คอืเหน็ตามความ
เปนจรงิของสภาวธรรม

คำถาม   การเดนิ ยก ยาง เหยยีบใหไดปจจบุนัอยางไร

ตอบ เราตองกำหนดใหทันสภาวะใหได รูวาขณะนั้นเรา
กำลังยก ยาง เหยียบ ตองกำหนดใหทัน ตองพยายามตั้งใจฝก เชน
เหยยีบหนอ คำวา เหยยีบตองเหยยีบใหเตม็ฝาเทา คำวาหนอ ตองลง
ใหเตม็สดุฝาเทาใหหมด ใหเนนหนกัลงไป มนัเปนสมัปชญัญะ เราตอง
กำหนดใหไดปจจบุนั
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คำถาม   หากเราจับลมที่ปลายจมูกรูลมเขาออก โดยไม

บรกิรรมพทุโธไดหรอืไม

ตอบ มหีลายสำนกัทีใ่ชอย ูคอืไมบรกิรรมใด ๆ  โดยจบั
สภาวะอาการเฉย ๆ  หากปฏบิตัเิชนนี ้ตวัโมหะเขามาแทรกครอบงำให
เปนการปรงุ ทำใหไมเกดิสภาวธรรม ทำใหเกดิตดิสขุแลว เราไมจบั
อารมณอืน่ หากถามวาปฏบิตัติามวธิกีารดงักลาวไดหรอืไม ตอบวาได
ถาเราชอบ แตถาคดิวาอยากจะไปดกีวานี ้เรากต็องละสิง่นัน้ เพราะทกุ
สิ่งทุกอยาง เราตองละใหได ถาเราจะตองการสุขสบาย เราก็ตองนั่ง
เฉย ๆ ไมตองดลูมไดหรอืไม ตอบวาได ขึน้อยกูบัความตองการของ
เรา สมมุติวาเราเดินทางไปเชียงใหม พอขึ้นรถไป เรามีเงินแครังสิต
กไ็ปถงึแครงัสติ เพราะฐานมนัไมแนน เมือ่ฐานไมแนนเราจะเดนิทาง
ไปไดไมไกล มนัไมถงึยอด เมือ่ถามวาไดหรอืไม ตอบวาได ขึน้อยกูบั
วาจะเอาระดับไหนแคนั้นเอง เพราะเมื่อกลับไปดูทองพอง ทองยุบ
จะไมกำหนดพองยุบตอไป หรือจะกำหนดพุทโธหรืออะไร ซึ่งก็ได
ตอบไปแลวในเบือ้งตน

คำถาม   บางครั้งเมื่อนั่งสมาธิไป จับพองยุบไมชัด เรา

จะกำหนดอยางไร จะตองเพงที่ทองตอไปหรือไม หรือจะกลับมา

ดลูมทีป่ลายจมกูหรอืไม

ตอบ จับลมที่ปลายจมูกงายกวาการกำหนดพองยุบอยาง
แนนอน ถาอาการพองยุบหายไป ใหกำหนดหายหนอ ๆ ใหมีองค
ภาวนา ดแูลวมนังาย กำหนดหายหนอ ๆ  ตรงไปตรงมา มนัเปนไป
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ตามอาการ หากปวดกก็ำหนดวาปวดหนอ ๆ   งวงกก็ำหนดวางวงหนอ
นีค่อืกำหนดอาการตรงไปเลย ถาจะเอาลมหายใจทีป่ลายจมกูคอืพทุโธ
เราจบัทีป่ลายจมกู ดลูมเขาลมออกอยางเดยีวกไ็ด แตวาเมือ่เราทำแลว
มนักจ็ะอยตูรงนัน้ มนักไ็มไปทีไ่หน หากเราจะทำกใ็หไปทำทีบ่าน  ใน
ทีน่ีใ้หภาวนาพองหนอ ยบุหนอ

คำถาม   การกำหนดอารมณใหมนัละเอยีดลกึไดหรอืไม เรา

จะยกอารมณไดหรอืไม

ตอบ ได เพราะทกุอยางในองคภาวนา มนัเปนแคไกดไลน
เสนทางไวเฉย ๆ   พอสดุทายเรากท็ิง้ทางหรอืทิง้เรอื ยกตวัอยางอปุมา
ดัง่วาพอคาเดนิทางดวยเรอืสำเภา เมือ่เวลาขามฝงแลว ถามวาจะแบก
เรือไปหรือไม ตอบวาไมแบก เขาก็ตองทิ้งเรือ แมแตรางกายสังขาร
ของเรา เรากต็องทิง้ มนัมแีตดวงจติทีต่องไปเทานัน้เอง

คำถาม   การกำหนดพองหนอ ยุบหนอ กับอานาปานสติ

เหมอืนกนัหรอืตางกนั

ตอบ ตางกัน อานาปานสติคือการกำหนดอาการดูลม
หายใจเขา ลมหายใจออก แตกำหนดภาวนาพองหนอ ยุบหนอ
ดสูภาวะทองพอง ทองยบุ โดยธรรมชาตมินัมพีองยบุอยแูลว แตเราไป
สงัเกตวามนัมอียจูรงิหรอืไมเทานัน้เอง
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คำถาม   เวลานัง่สมาธเิหน็หอยแมลงภเูรยีงอยใูนหมอ เหน็

ภาพตนเองนัง่กนิหอยแมลงภ ูขณะนัง่สมาธเิหมอืนมลีมวิง่ขึน้วิง่ลงที่

คอและทีอ่ืน่ ๆ อยตูลอดเวลา

ตอบ ถาเห็นอยางนั้นเปนสัญญา มันแมนยำ มันจำไดใน
อดตี กำหนดเหน็หนอ ๆ นัง่ภาวนาตอไป ถายงัเหน็อกีกแ็ผเมตตาให
หอยแมลงภูจงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาเบียดเบียนซึ่งกันและกัน หาก
เปนสัญญาเกาพอนั่งไปมันจะไหลออกมาเอง หากเรามีองคบริกรรม
ภาวนาอยตูลอดเวลา มนัจะตดัไปไดเอง

คำถาม   เวลานั่งสมาธิขนหัวลุก และเมื่อเวลาแผเมตตาก็

ขนหวัลกุแถบซาย พอจตินิง่เหมอืนมลีมจกุทีค่อ กำหนดตอไปไมได

ตอบ  มนัเปนเรือ่งปกตธิรรมดา เมือ่ปฏบิตัไิปลกึแลว จติมนั
จะละเอยีด หรอืคนมอีดตี มนักเ็ปนอยางนัน่แหละ ถาพดูงาย ๆ  เหมอืน
ลกัษณะคนมรีางทรง จะมสีมัผสัที ่๖ แตจะไมเอามายงุเกีย่วตรงนี ้ถา
เรานอมจิตจริง การแผเมตตาดูความนิ่งนั้น สภาวะทางกายและจิต
จะสมัพนัธกนักบัสภาวะภายนอก

 ดงันัน้คนทีแ่ผเมตตา มสีภาวะ ๒ สวน ระหวางภายในและ
ภายนอกสมัพนัธกนัได การแผเมตตาจะมพีลงัอานภุาพ และสวนทีล่ม
มาจกุทีค่อ มนัจกุลกัษณะไหน ลกัษณะมนัแนนตดิหรอืตดิตลอดเวลา
เราแผเมตตาหรือกำหนดภาวนา ถามันจุกแนนติด กำหนดจุกหนอ
แนนหนอ ๆ  ทีค่อ ถาไมหายกด็พูองหนอ ยบุหนอ ถามนัเปนอกีหรอื
มนัเปนบอย ๆ   กต็องแผเมตตา นัน่คอืวิธกีารแก แตขนหวัลกุไมเปนไร
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กต็ัง้สตริหูนอ กำหนดทนัทวีารหูนอ ๆ รวูาขนหวัลกุอย ูนีค่อืวธิกีาร
ปฏบิตังิาย ๆ

คำถาม   โรคไวรสัตบัอกัเสบบ ีใชวธิแีก โดยการทำกรรมฐาน

รกัษาโรคไดหรอืไม

ตอบ โรคไวรัสตับอักเสบบีรักษางาย ไมตองรักษาก็หาย
โดยกนิน้ำหวานเฮลบลบูอยผสมกบัน้ำมะนาว และนอนหลบัพกัผอน
ใหมาก ๆ ไมตองไปเสียเงินใหโรงพยาบาล อาตมาเคยเห็นพระที่
ปฏิบัติดวยกัน เปนโรคไวรัสตับอักเสบบีจนตัวเหลือง ตาเหลือง
อาตมาก็เอาน้ำหวานเฮลบลูบอยผสมน้ำมะนาวใหพระฉัน แลวก็ให
พกัผอน ทำได ๑๐ กวาวนั กไ็ปเชค็ทีโ่รงพยาบาล ผลปรากฏวาดขีึน้
หากทำบอย ๆ กส็ามารถหายได

สวนการใชวิธีกรรมฐาน คือการเพงที่ตับ ตับอยูสวนไหน
ก็เพงสวนนั้น แลวใชลมปราณหรือเพงเขาไปตรงที่เปน พยายามขับ
ออกมากห็าย ตองใชวธิทีัง้ ๒ อยาง คอื ผสมน้ำหวานเฮลบลบูอยกบั
น้ำมะนาวดื่ม หรือนั่งสมาธิไปนาน ๆ  ระบบน้ำยอยจะปรับและขับ
ออกเอง   ผปูฏบิตัคินใดทีน่ัง่ไปรอนไป แสดงวาธาตแุปรปรวน ความ
ไมสมดุลของธาตุภายในมันจะขับหลั่งของเสียออกมาตามรูขุมขน
โดยปกตเิมือ่ทำสมาธ ิรขูมุขนจะเปด ถาไมไดเอาครมีอะไรมาทาหรอื
น้ำหอมมาทาไว ของเสยีในรางกายจะขบัออกมาเอง
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กรรมฐานรักษาโรคได
วิธีการทำกรรมฐานที่ดีสุดคือการปฎิบัติกรรมฐานโดย

ธรรมชาตเิหมอืนสมยัโบราณ คอือยสูภาพตามธรรมชาต ิอากาศรอน
กร็อน หนาวกห็นาว รขูมุขนจะเปด ในระบบรางกายของมนษุยเปน
ระบบนเิวศวทิยาโดยธรรมชาต ิสวนทีม่นัพรอง มนัจะจบัออก เรานัง่
กรรมฐานขบัเหงือ่ออก รางกายกจ็ะเบา ทำใหสขุภาพกายดดีวย  โรค
บางอยางได เชน โรคความดนั โรคหวัใจ จะหายได เพราะมนัมสีาร
หลัง่มาจากตอมใตสมองมลีกัษณะเยน็ เสนปลายประสาทจะเยน็ นัน่
คอืวธิกีารรกัษาทางสมาธ ิหลวงพอพทุ ฐานโิย พระปฎบิตัทิีท่านรจูกั
กนัด ีเปนมะเรง็มาหลายป ทานใชวธิทีำกรรมฐานรกัษามะเรง็มา ๑๓
ป ทานถงึละสงัขาร พระกรรมฐานเปนมะเรง็กนัมาก เพราะตวักรรม
แตมีชีวิตอยูเกินหมอกำหนดไว เพราะอาศัยตัวกรรมฐาน ตัวสมาธิ
ทำใหระบบการทำงานของเซลสมันหยุด แตระบบเลือดลม ระบบ
หวัใจทำงานปกติ

โดยไดมีการทดสอบกรณีหลวงปูแหวนรักษาตัวที่โรง
พยาบาลเชยีงใหม ขณะทีห่ลวงปแูหวนทำสมาธ ิเขาเอาคลืน่ไฟฟามา
จบั  ผลปรากฏวาหวัใจของหลวงปแูหวนมลีกัษณะนิง่เงยีบไมทำงาน
จับชีพจรมันเบามาก ในที่สุดคุณหมอทานหนึ่งบอกวา หลวงปู
แหวนอยดูวยฌาน พอสกัพกัหนึง่หลวงปแูหวนกล็กุขึน้มาคยุกบัญาติ
โยมได  แสดงใหเหน็วาสมาธเิหนอืกวาความคดิ นอกเหนอืจากวตัถุ
ทีจ่ะควบคมุได ถาทำสมาธบิอย ๆ กม็โีอกาสด ีคอืหายได แตตองใช
เวลา ขึน้อยกูบัวาเปนสมาธแินบแนนไดขัน้ไหน
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สมาธขิัน้ไหนทีจ่ะรกัษาได  ขอตอบวาสมาธขิัน้อปุจารสมาธิ
กส็ามารถรกัษาได ถามากขึน้ระดบัอปัปนาสมาธิ มนัไมปวด มนัเขา
สอูงคฌานไดเลย นีค้อืวธิรีกัษาโรค ชาวตะวนัตกเขาใชวธิกีารสะกด
จติรกัษาโรค  โรคบางอยางใชวธิสีะกดจติรกัษาโรคได เพราะเปนการ
หยุดการทำงานของระบบประสาทสวนใดสวนหนึง่ การสะกดจติ
จะชวยคนในระยะเจบ็ปวดระยะหนึง่ โดยไมใหคนไขเจบ็ปวดและไมให
ทรมานมากเกนิไป

คำถาม   เวลานั่งสมาธิเห็นแสงสีตางๆ เปนประจำหมายถึง

อะไร

ตอบ การเหน็แสงสเีปนเรือ่งธรรมดา เพราะเวลานัง่สมาธิ
การทำงานของระบบปลายประสาทสัมผัสตามธรรมชาติระหวาง
อากาศกบัสภาวจติ แตเราไมสามารถมองเหน็ดวยตาเปลา เพราะวาใน
อากาศมนัมธีาตดุนิน้ำไฟลมทีไ่หลถายเทตลอดเวลา มปีระจไุฟฟาทัง้
ขั้วบวกและขั้วลบ นักวิทยาศาสตรใชวิธีชักวาวคือปลอยวาวและชัก
ทดสอบ จึงรูวาประจุไฟฟาอยูในอากาศ ทุกสิ่งทุกอยาง มันมีอยูใน
อากาศ เพยีงแตวามนษุยจะคนพบหรอืไม หากคนพบกม็าประกาศให
คนรจูกั ในอากาศนัน้มคีรบ แมแตคลืน่แมเหลก็ คลืน่วทิย ุมนัมอียแูลว
เพยีงแตใครสามารถคนพบได
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ทางสายตรง...สนูพิพาน
การปฏิบัติกรรมฐานก็เชนกัน พองหนอ ยุบหนอ มีอยูตาม

ธรรมชาติ เพียงแตหากมีจิตสงบ เราก็จับได พระพุทธเจาทรงคน
พบประกาศใหคนรจูกัวธิกีารนีท้ำใหจติใจสงบ  ทำใหหลดุพนความ
ทุกขได หรือทำใหมีจิตใจสงบ ทำใหเกิดปญญา โดยวิธีแตละขั้น ๆ
พระพทุธเจาทรงชีบ้อกใหหมด เพยีงแตวาใครจะเลอืกแนวทางใดใน
การเดนิ เราจะเดนิเสนทางตรงหรอืทางออม ตามทีไ่ดบอกไปวาเรือ่ง
การฝกฌานเปนทางออม เพราะการฝกฌาน หากเขาสูภาวะนิพพาน
จะตองยกจติเขาสวูปิสสนาเหมอืนพระพทุธเจาจะดบัขนัธปรนิพิพาน
ทรงเขาปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตตยิฌาน จตตถุฌาน ครบรปูาพจรสมาบตัิ

ทั้ง ๔ ตามลำดับ จิตมันดับละเอียดแลวก็ถอยออกจากฌาน ๔ เขา

อรูปสมาบัติทั้ง ๔ คือ อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ

อากญิจญัญายตนะ เนวสญัญานาสญัญายตนะ ตามลำดบั ออกจากเนว
สัญญานาสัญญาตนสมาบัติ ทรงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เมื่อ

ออกจากสญัญาเวทยตินโิรธสมาบตั ิแลวถอยเขาฌาน ๔-๓-๒-๑ เขา

สรูปูาพจรทัง้ ๔ เปนปฏโิลมตามลำดบั จนดบัขนัธปรนิพิพาน นีเ่ปน
การกลาวโดยยอ

 ฉะนั้นการเห็นแสงสีเปนเรื่องปกติไมเปนไร แสดงวาโยคี
ผูปฏิบัติก็เริ่มสนุกแลว แตไมใหยึดติดตรงนั้น เพราะมันเปนเรื่อง
ธรรมดาขัน้พืน้ฐานเทานัน้เอง
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คำถาม   หากเรามีความทุกขตาง ๆ มากมาย  การปฏิบัติ

กรรมฐานสามารถคลายความทกุขไดหรอืไม

ตอบ การทำกรรมฐานสามารถคลายทุกขไดแนนอน
คนเรามนัทกุขอย ู๒ สวน ใหเราแยกออกใหได ทกุขทางกายกบัทกุข
ทางจิต ถานับจริง ๆ มี ๓ คือทุกขทางกาย ทุกขทางจิต ทุกขทาง
วญิญาณ วญิญาณคอืการคดิ กท็กุขไป ทางกายเรารวูามนัเจบ็ปวดทาง
กาย ก็ไปหาหมอชวยรักษา สวนไหนไมดีก็ตัดทิ้งเสียหรือกินยาให
บรรเทาอาการนัน้

สวนทางจิตก็คือใหรูจักรักษาจิตของเราใหดี ทุกขทางกาย
หรอืทกุขทางจติ ใหดทูกุขงั อนจิจงั อนตัตา นัน่คอืตวัทกุข คนเราเกดิ
มากท็กุขแลวในเบือ้งตน ตัง้แตอยใูนทองของแม เรากท็กุข นอนใน
ทองเปนเวลา ๙ เดอืน มนัทรมานมาก พอออกมากร็อน กท็กุขอกี ไม
มกีนิกท็กุข นัง่กท็กุข นอนมากกท็กุข อิม่มากกท็กุข เพราะกนิจนทอง
แตก พระพทุธเจาจงึสอนเรือ่งทกุขกบัการดบัทกุข ๒ เรือ่ง ทกุขเทา
นัน้เกดิขึน้ ทกุขเทานัน้ตัง้อย ูทกุขเทานัน้ดบัไป เพราะทกุคนเกดิมาใน
สภาวทกุข ฉะนัน้บางคนจงึไมอยากเกดิ เพราะเบือ่หนายในความทกุข

คำถาม   การนั่งสมาธิสลับเดิน ๑๕ นาที กับ ๓๐ นาที

ปฏบิตัอิยางไหนดกีวากนั

ตอบ ถาปวดมาก ๆ การนัง่ใชเวลานอยยอมดกีวา เพราะ
ถานัง่ใชเวลามาก เราปวดมาก ๆ มนัยิง่ทรมานมากเกนิไป มนักไ็มดี
การใหผปูฏบิตัมิาสอบอารมณ เนือ่งจากบางคนนัง่ไมไดเลย นัง่แลว
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ความปวดก็มา จึงแนะนำใหยืนหรือเดินมากกวานั่ง พยายามปรับ
อนิทรยี พยายามขยนัภาวนา ถามสีมาธดิแีลว เราจะกำหนดอะไรได
ทกุอยาง

 เมือ่นัง่ได กำหนดไปเลยใหมนัชดั กำหนดใหมนัละเอยีด เมือ่
มนัชดัละเอยีดแลว พอเวลาออกจากกรรมฐานจะออกเลยหรอืไม หรอื
จะนัง่ตอทัง้วนักไ็ด แตอยาเผลอสตเิทานัน้เอง โดยกำหนดทกุอริยิาบถ
ทกุอาการเคลือ่นไหว อาการเกดิดบักใ็หรชูดัเจน เรากน็ัง่ไดทัง้วนั แต
ถามนัไมเปนสมาธ ิจติฟงุซานมาก กห็าวธิกีำหนดรใูหเทาทนัมนั หาก
เรานัง่สมาธไิมไดจรงิ ๆ กใ็หเดนิจงกรมแทน

ทางเลือกของการทำบุญ
ผูปฏิบัติคนหนึ่งถามวาวิธีไหนทำบุญทางลัดไดบาง ทางลัด

คอืการทำกรรมฐานนัน่เอง เมือ่นัง่กรรมฐาน จติของเราสงบแวบเดยีว
กไ็ดแลว การปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานเปนเสนทางตรง ไมใชเสนทาง
ออม จงึขอแนะนำวาเราตองมทีัง้ทาน ศลี ภาวนา พระพทุธเจาทรงสอน
และบอกทางใหคนรูจักเลือกเอาเองวาหากคนไมมีโอกาส ไมมีเวลา
แตมปีจจยั กท็ำทานไป วธิกีารทำบญุทางพระพทุธศาสนาแยกไวให
เราเลอืกชดัเจน คนไมมเีงนิทองเลอืกวธิกีารรกัษาศลีหรอืทำกรรมฐาน
ไดหรอืไม กต็อบวาได  รวมทัง้การอนโุมทนาบญุ นีค่อืทางเลอืกของ
คนไมมเีงนิไมมทีอง ไมมปีจจยัทีจ่ะทำบญุ พระพทุธองคทรงแสดงไว
ละเอยีดยบิสำหรบับคุคลทกุระดบั

ในอนิเดยีมคีนทกุระดบั ทกุจำพวก บคุคลจำพวกคหบดเีทา
นั้นที่มีโอกาสเขาใกลพระพุทธเจาและไดฟงธรรม คนยากจนนี้นอย
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คนทีจ่ะมโีอกาสเชนนัน้ แตกย็งัมคีนยากจนไดมโีอกาสฟงธรรม ใชวา
จะไมมโีอกาสเสยีทเีดยีว  วธิกีารทำบญุทีก่ลาวไปนัน้ ถาใหพจิารณา
วาวธิกีารใดดกีวากนั มนัตอบยากวาอะไรดกีวากนั เพราะขึน้อยทูีว่าเรา
พอใจตรงไหนถงึเรยีกวาดี

คำถาม   การจับพองหนอ ยุบหนอ โดยการนั่งพับเพียบได

หรอืไม

ตอบ ผูปฏิบัติสามารถนั่งพับเพียบจับพองหนอ ยุบหนอ
ไดเชนกนั เราจะนัง่ในอาการใดกไ็ด ถาไมเอารปูแบบ สำคญัแตวาจติ
ของเรามนัไดหรอืไม ถาจติตามทนั กไ็มเปนไร ไมวาจะนัง่ นอน ยนื
เดนิ ดืม่ พดู คดิ กำหนดอริยิาบถไดหมด ตัง้แตอริยิาบถเลก็ถงึอริยิาบถ
ใหญ โดยปกติการนั่งขัดสมาธิ ถาน้ำหนักเอียงไปขางใดขางหนึ่ง
ทำใหนัง่ไดไมนาน เสนเอน็ทีข่าทัง้ ๒ ขาง เกดิอาการเจบ็ตัง้แตวนิาที
แรก แตสตขิองเราไมไดจบัอาการของมนัเทานัน้เอง เพราะจรงิ ๆ  แลว
เวลาเราเคลื่อนไหว หากมีอาการเกิดขึ้น เราตองสังเกตหยุดพิจารณา
ทนัที

คำถาม   เวลานั่งมีอาการปวดตั้งวินาทีแรก เราจะแกไข

อยางไร

ตอบ หากเปนเชนนัน้กก็ำหนดอาการนัน้ กำหนดทกุขให
เหน็ทกุขแลวละทกุข นีค่อืวธิกีารภาษาโบราณเรยีกวาปลง กำหนดรู
แลวปลงและปลอยวาง
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คำถาม   อาการพองหนอ ยบุหนอหายไปตัง้แตวนัแรกทีเ่ขา

ปฏบิตั ิรสูกึอดึอดัมาก นัง่มาหลายบลัลงัก จงึนัง่หลบัตลอด เพราะไม

มพีองยบุ ไมมอีงคภาวนา จะทำอยางไรด ีทัง้ ๆ ทีต่ัง้ใจจะกำหนดสติ

ใหได

ตอบ หากไมมอีาการพองยบุ ใหกำหนดหายหนอ ๆ มนั
ไมเหน็กก็ำหนดนิง่หนอ ๆ  กำหนดเชนนัน้ตอไป อยาไปคดิไวกอน
วาเวลานัง่สมาธคิรัง้นีจ้ะดหีรอืไม หรอืบลัลงักไหน เราจะนัง่ดหีรอืไม
ด ีหากเราตัง้ใจวาบลัลังกนีจ้ะด ีแตมนัไมด ีมนัจะเกดิเวทนามาก เรา
จะนัง่ไมได เรากะเกณฑลวงหนาวาจะเปนอยางไร มนักไ็มไดหรอก

คำถาม   เมือ่ออกจากสมาธ ิเพราะเหตใุดจงึอยากจะอาเจยีน

ซึง่ไมเคยมอีาการเชนนีม้ากอน

ตอบ สงสัยวาผูปฏิบัติคงเกร็งและเครงเครียดเกินไป ถา
ลกุออกไปผอนคลายขางนอก จะคลายความเครยีดออกมาได เพราะจติ
มนัโดนกกัไว ฉะนัน้พยายามใหจติเปนธรรมชาต ิใหมนัธรรมดา อยา
คดิวามนัยาก เพราะในทีส่ดุเมือ่ออกจากกรรมฐานจะรสูกึเหมอืนออก
จากขมุนรก เรามกัจะคดิเปนอยางนัน้

ในสมัยที่อาตมาปฏิบัติใหม ๆ ก็เชนกัน อาตมาปฏิบัติกับ
หลวงป ูหลวงปไูมไดวาอะไรหรอก แตเราจะตายเอง อยากจะทำอะไร
กท็ำงาย แตตวักำหนดเปนตวัสำคญัทีส่ดุ รปูแบบกเ็ปนสวนหนึง่ เมือ่
อยูรวมกัน รูปแบบทางพระคือพระวินัยเปนกติกา ซึ่งทางเราดูแลว
งามตา แตถาไปดูอินเดียในแถบชมพูทวีป แมน้ำคงคา แมน้ำสินธุ
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คนในอินเดียจะนั่งทุกประเภท อยางเชนฤๅษีเขาฌาน ฤๅษีนั่งทับขา
บางกน็ัง่อาปากทัง้วนัทัง้คนื หรอืนัง่เพงมองใบไม หากถามวาอกุฤษฏ
หรอืไม กต็อบวาอกุฤษฏ  แตเขาทำแบบไมเครงครดั

ตวัอยางมลีทัธหินึง่ เขานัง่ไปและไมยอมลกุคอืลทัธขิองมหา
วรีะ ถาพดูแลวคอืชเีปลอืยไมนงุผา  หรอือกีลทัธหินึง่คอืพวกลามะใน
ธเิบต  ซึง่ลามะทีจ่ะไตเตาเปนอาจารยลามะอกีขัน้หนึง่จะเขาสมาบตัิ
๓ เดอืน ผมเผายาวรงุรงั เวลาจะออกตองเอามาไปรบัออกจากถ้ำ เดนิ
ไมไดและตองหยอดน้ำขาวตมกอน การฝกลามะเปนการเพงเผาตบะ
พวกลามะจะนับถือวาพวกลามะที่เปนครู การเปนครูเปนสิ่งสูงสุด
ครมูหีนาทีส่อนลาไลลามะ  ดงันัน้เรือ่งสมาธ ิตองเปนที ่๑ ตองเกง และ
ตองฝกมาอยางดี

คำถาม   การกำหนดรูพองหนอ ยุบหนอ เราดูที่ตาหรือจับ

ความรสูกึ หายใจเขาลกึ ๆ  จะแรง และรสูกึรไูด  ถาหายใจปกตกิลบัไม
รสูกึถงึอาการทองพองยบุ

ตอบ ในเบื้องตนเราจะไมรูจักอาการพองยุบ โดยจะไม
เหน็ความรสูกึในการเหน็ภายนอก แตในการเหน็จรงินัน้ อาตมาวาเหน็
ในตาใน มนัเหน็เหมอืนเราเหน็ มนัจะพองแวบ ๆ   อยขูางใน คอืตาใน
ทีม่องเหน็พองยบุเรยีกวาสภาวธรรม เปนสภาวธรรมทีล่ะเอยีดลกึ ซึง่
ตรงนีท้ีอ่าตมาบอกวาผปูฏบิตับิางคนทีป่ฏบิตัมิา ๑๐  กวาปแลว จงึไม
ใหผปูฏบิตัคินใดคนหนึง่เสยีโอกาสไป
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ดงันัน้ใหตางคนตางทำและปดวาจา การเหน็จรงิเรามองเหน็
ดวยสภาวะหรือมองเห็นดวยตาใน โดยความรูสึกจริงแลวไมใชเปน
เชนนัน้ แตในเบือ้งตน เราไดความรสูกึกอนจากนอกเขาสคูวามรสูกึ
ขางใน จากการเหน็อาการพองยบุ  เหน็วาเปนอยางไร ลกัษณะอาการ
อยางไร กไ็ลตามลำดบัขัน้ตอน สำหรบัผทูีต่องการฝกญาณ ๑๖ ขึน้ไป
และเหน็ตามลำดบันัน้ การเหน็สภาวะขางใน  ไมใชรสูกึสภาวะ  นัน่
คอืการเหน็ แตรสูกึไดหรอืไม ตอบวาได เราจะรสูกึในเบือ้งตนกอน
เราตองพยายามทำ ถาตัง้ใจปฏบิตัไิปเรือ่ย ๆ  เรากส็ามารถปฏบิตัไิด  ไม
มใีครทำไมไดหรอก แมแตพระจฬูปนถก ผมูปีญญาทบึยงับรรลธุรรม
ได

เรือ่ง  จฬูปนถก
ผมูปีญญาทบึ

ในครัง้พทุธกาล พระจฬูปนถก เปนพระมหาสาวกองคหนึง่
ในอสตีมิหาสาวก เปนนองชายของมหาปนถกะ เปนชาวเมอืงราชคฤห
ออกบวชในพระพทุธศาสนา ทานมปีญญาทบึมาก  พีช่ายมอบคาถา
เพยีง ๑ คาถาใหทองตลอด ๔ เดอืน ยงัทองไมได เรยีกวาโงขนาดหนกั
ทเีดยีว โดยกลาววาเหตทุี่พระจฬูปนถกมปีญญาทบึเชนนี ้เพราะกรรม
เกา คือในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากสัสป ทาน
บวชในศาสนานั้น เปนผูมีปญญาดี แตมีภิกษุรูปหนึ่งเปนคนโงเขลา
กำลังนั่งทองปริยัติธรรมอยู พระจูฬปนถกหัวเราะเยาะภิกษุรูปนั้น
จนเกิดความละอาย จึงเลิกเรียนปริยัติธรรม เพราะวิบากกรรมนั้นจึง
ทำใหพระจฬูปนถกเปนผโูงเขลาในกาลบดันี้
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เมือ่เปนเชนนีพ้ีช่ายจงึขบัไลพระจฬูปนถก ฝายพระจฬูปนถก
รูสึกเสียใจมากและคิดจะสึก  พระพุทธเจาไดตรัสปลอบดวยความ
เมตตา เพราะทรงทราบดวยพระญาณโดยตลอด จึงประทานผาขาว
บรสิทุธิใ์หลบูคลำพรอมกบับรกิรรมวา “รโชหรณํๆ ” แปลวาผาเชด็ธลุี
ทานบรกิรรมจนผาสคีล้ำหมอง ทำใหมองเหน็พระไตรลกัษณ สดุทาย
กบ็รรลธุรรมเปนพระอรหนัต

 การที่พระจฬูปนถกมอีปุนสิยัมาทางผาเปอนธลุนีัน้ เพราะใน
อดตีชาตทิานเคยเกดิเปนพระเจาแผนดนิ  วนัหนึง่ทรงทำประทกัษณิ
พระนคร เมือ่พระเสโทไหลจากพระนลาต ทรงเอาผาสะอาดเชด็พระ
เสโทนั้น ทรงไดอนิจจสัญญาวา “ผาสะอาดอยางนี้เศราหมองแลว
เพราะอาศยัสรรีะนี ้สงัขารทัง้หลายไมเทีย่งหนอ” พระบรมศาสดาทรง
ไดประทานอปุกรณอนัเหมาะสมแกอปุนสิยัของทาน จงึสำเรจ็บรรลุ
ธรรมไดเร็ว ซึ่งพระจูฬปนถกมีความชำนาญในอภิญญา ๖ ไดรับ
ยกยองเปนเอตทคัคะในบรรดาผฉูลาดในเจโตววิฏัฏ

โยคทีีม่าปฏบิตัใินครัง้นี ้อาตมาดหูนาตาแลวมคีวามรทูกุคน
แตขออยางเดยีวอยาขีเ้กยีจกพ็อ
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คำถาม   การมาเขากรรมฐาน ถามหีวงภาระอยแูลว เราสละ

ทิง้ภาระไวขางหลงั  เราจะเปนกรรมหรอืไม

ตอบ จะเปนมโนกรรม คือใจหนวงเหนี่ยวแตภาระงาน
นึกถึงแตเรื่องทางบาน อยางเชนเมื่อเรานั่งกรรมฐาน จิตก็ไปนึกถึง
ที่ทำงาน บางครั้งคิดกลัววาเขามาแยงที่ แยงตำแหนง เมื่อเขามา
ปฏบิตัติองตดัละทิง้ จะตองพยายามวางหรอืจดัระบบระเบยีบการงาน
ใหเรยีบรอยเสยีกอน ใหบอกทกุคนวาระยะนีฉ้นัจะมาทำจติใจใหสงบ
สักหนอย สวนที่ถามวาเปนกรรมหรือไม ไมใชเปนกรรมหนักหนา
สาหสัหรอก แตใจของเราหวง มนัตดิอย ูบางคนถามวาถาไมสบายใจ
แลวมาปฏิบัติ จะเปนบาปจริงหรือไม มันก็เปนบาปทางมโนกรรม
มากกวา

คำถาม   ในขณะทีน่ัง่สมาธหิรอืเดนิจงกรมมสีมาธติลอดทกุ

ยางกาว ระหวางสันจมูกกับศีรษะ จะมีความรูสึกตึงหนักเหมือนมี

ไอรอนหนกัไปหมด ไมทราบวาเปนอะไร เวลาหายใจลกึๆ เมือ่กำหนด

แลวกย็งัหนกัศรีษะขางหลงัอยู

ตอบ เรากำหนดพองยบุแลวยังรสูกึหนกัศรีษะ เรากำหนด
รทูนัทวีารหูนอ ๆ   รวูามนัหนกั รสูกึตงึกก็ำหนดรหูนอ ๆ   พอมาทีส่นั
จมกูเลยไปทีศ่รีษะนัน้ แสดงวาผปูฏบิตัคินนีจ้บัอาการนีไ้ด รอูาการรู
สภาวะ กำหนดอยางนีใ้หรวูามนัเคลือ่นไปไหน รวูามนัเคลือ่นไปไหน
เรยีกวาตวัสต ิสกัครมูนัจะหายไปเอง กำหนดไปไมผดิหรอก กำหนด
พอใหร ู ถาเราไมร ูมนักล็มืเผลอสต ิมนัจะขาดสติ
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คำถาม   การเรียนพระอภิธรรมมีความจำเปนแกผูปฏิบัติ

หรอืไม

ตอบ อาตมาอยากจะบอกวาหลวงปชูาเคยบอกพระภกิษทุี่
ไปปฏิบัติวา “พวกเธอถาอยากจะไปปฏิบัติใหดี พวกเธอตองเปน

คนโงและไมตองสงสัยอะไรทั้งสิ้น ใหทำตามครูบาอาจารยบอกเทา

นั้นแลวเธอจะเขาใจเอง”  หลวงปูมั่นเคยดุพระมหาหลวงตาบัววา
หลวงตาบัวนั่งกรรมฐานก็สงสัยวาจะรูจิตรูใจคนจริงหรือเปลา ตอน
นั้นหลวงตาบัวไมเชื่อ ในครั้งนั้นหลวงปูมั่นลงมาสอน หลวงปูมั่น
กพ็ดูวากรรมฐานขีห้มาอะไร  อยากจะรใูจคนอืน่  ใจของตวัเองยงัไม
รเูลยวามนัโงแคไหน หลวงตาบวักห็ยุดแวบดใูจตวัเองใหมาก ๆ  จงึ
เปนหลวงตาบวัจนทกุวนันี้

ประเด็นนี้คงไมตองอธิบายมาก ผูปฏิบัติคงเขาใจวาถาเรา
ทำได เราตองดใูจตวัเองใหมาก ๆ  การดใูจคนอืน่กไ็มตางกบัใจของ
เราหรอก กายคนอื่นก็ไมตางกายเรา เขาปวด เราก็ปวด เขาทุกข เรา
กท็ุกข เขาหวิ เรากห็วิ เพยีงแตใครจะมสีตคิอยยบัยัง้ความหวิ ความ
ปวด ไดมากกวากนั นัน่คอืความอดทน ถาอดทนอยางเดยีวกไ็มได เขา
เรยีกวาหริโิอตตปัปะ คอืความละอายตอบาป ความเกรงกลวัเกรงใจตอ
บาป นั่นแหละตัวสำคัญ การกำหนดยืนเริ่มตั้งแตศีรษะถึงปลายเทา
หรอืตัง้แตปลายเทาถงึศรีษะ เรยีกวาอนโุลมปฏโิลม จากศรีษะลงเทา
จากเทาขึน้ศรีษะ กำหนดขึน้ลงสลบัไปมา

คำถาม   ขณะนัง่สมาธมิคีวามรสูกึปวดนอง และปลายเทาขวา

มาก เมื่อเพงที่เทา ทำใหความรูสึกปวดมากกวาเดิม  จิตขณะที่องค
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ภาวนาพองหนอ ยบุหนอ ชดัเจนดมีาก ควรจะถอืองคภาวนาหรอืเพง

ทีค่วามรสูกึเจบ็ปวด

ตอบ ใหพิจารณาดูอาการอะไรที่ชัดเจนกวากัน ระหวาง
พองหนอ ยบุหนอ หรอืความปวด ดวูาอะไรมนัเดนชดักวากนั สภาวะ
อาการใดเดนชดั กย็ดึเอาอาการนัน้อยางเดยีว กำหนดใหเปนอารมณ

คำถาม   การนอนทำสมาธิกอนนอนอยูเสมอ จนจิตใจเบา

สบายเคลิม้หลบั และไดยนิเสยีงตวัเองนอนกรนอย ูจนสะดงุรสูกึตวั

สังเกตวาตัวเองนอนกรนอยูหลายครั้ง เราสามารถใชสมาธิแกการ

นอนกรนไดหรอืไม

ตอบ การแกการนอนกรนคือนอนตะแคง การนอนกรน
เปนปญหาในระบบลมหายใจ หรอืการหลบัใหลจนฝนจบัจดุอะไรไม
ได บางทีนึกวาผีอำ ในหลักความจริงแลวเปนระบบธาตุอากาศที่ไม
สมดลุกนั วธิแีกโดยการนอนตะแคง ถาฝกนอนสมาธเิสมอ เราจะรวูา
เรานอนหลบัไปในเวลาไหน ถาภาวนาพทุโธ เราจะรวูาตวัเองหลบัใน
ชวงพทุหรอืโธ หรอืภาวนาพองยบุ กจ็ะรวูาหลบัในชวงทองพองหรอื
ทองยบุ หรอืตืน่ขึน้มาตามเวลาทีต่องการ หากเราตองการตืน่เวลาต ี๓
ตรง นาฬกิาจติกจ็ะปลกุเวลานัน้ ถาลองทดสอบแลวตรงกแ็สดงวาเรา
ปฏบิตัใิชไดแลว

คำถาม   ถาเรามเีวลาปฏบิตัทิีบ่าน ๑ ชัว่โมง ควรแบงเวลาสวด

มนตกีน่าท ีและปฏบิตักิีน่าที
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ตอบ การสวดมนตโดยปกติจะสวดครั้งละประมาณครึ่ง
ชั่วโมง แตก็ขึ้นอยูกับตัวเรา โดยทั่วไปมักจะสวดมนตกอนทำสมาธิ
เมือ่ทำสมาธเิสรจ็กแ็ผเมตตา ขึน้อยกูบัเวลาปฏบิตัขิองเรา การทำทีบ่าน
เราก็ไมตองหวงเรื่องกฎกติกา อยากสวดมนตกี่นาทีก็สวดไป เรา
สามารถบรหิารเวลาของตวัเองไดทัง้นัน้

คำถาม   เวลานัง่สมาธแิลวรสูกึงวง เวลาเดนิจงกรมกร็สูกึงวง

มวีธิแีกไขอยางไร

ตอบ ผูปฏิบัติลองนั่งสมาธิหันหนาเขาหาเสา อาการเชน
นัน้ เราเรยีกวาวาถนีมทิธะเขาครอบงำตลอดเวลา  ถามนังวงจรงิ ๆ  ให
สังเกตมันงวงชวงเชาหรือชวงบาย ถาชวงบายอาหารกำลังยอยสลาย
ธาตุไฟเผาผลาญมาก อาจทำใหงวงมากก็ได เมื่อเวลาเรามาเจอหอง
แอร มนักน็ัง่สบายแลวหลบังาย วธิแีกโดยนัง่หนัหนาเขาหาเสาหรอื
ฝาผนงั ไมเชนนัน้กย็นืกำหนดภาวนา

เรือ่ง สามเณรผหูยัง่รู
อาตมาเคยบวชสามเณรรูปหนึ่งเปนสุดยอดของสามเณร

จรงิ ๆ  ใครจะดวุาอยางไรกเ็ฉย พรรคพวกจะตหีรอืดงึเนือ้หนงักเ็ฉย
จับไปนั่งตรงไหน สามเณรจะนั่งตรงนั้นทั้งวันทั้งคืน เขาไมรูเรื่อง
อะไร แตเขากร็ทูกุอยาง เขาใหทำอะไรกไ็มทำ การทีก่ลาววาไมรเูรือ่ง
แตพดูทกุเรือ่ง คอืรทูกุเรือ่งวาขณะทีเ่หน็เครือ่งบนิบนิ เขาบอกวาเครือ่ง
นี้เปนสายการบินอะไร เขาสามารถบอกไดหมด เขามีญาณพิเศษ
อาตมาถามเขาวารไูดอยางไร กท็ดสอบ ๓-๔ ครัง้ ปรากฏวาตอบถกู
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ทกุครัง้
ถาสัง่ใหทำอะไร เขากไ็มใสใจใครหรอก เปนประเภทคนดบิ

หากใครใหไปซายกไ็ปขวา หากบอกใหเดนิตรงกถ็อยหลงั เหมอืนกบั
แมวเวลาจะถูกทำโทษก็มานอนซุกแลวก็นิ่ง หากใครสั่งไมใหลุกไป
ไหน เขากไ็มไป ถาไมไปเรยีกกไ็มยอมลกุ ใครมลีกูอยางนีส้บายใจได
ถึงบอกวาเครื่องบินบินผานทุกครั้งก็บอกไดหมดวาสายการบินนี้
จะไปประเทศอะไรบาง อาตมาตรวจสอบกต็รงทกุครัง้ คนพเิศษเชน
นี ้ คนลานคนจะมสีกั ๑ คน ทดสอบใหตอบปญหาโดยไมดหูนงัสอื
เขยีนหนงัสอืไมได แตใหพดู กส็ามารถตอบปญหาไดหมด ทำใหนกึ
ถงึพระจฬูปนถก ลกัษณะใกลเคยีงกนัทเีดยีว

คำถาม   เพราะเหตุใดเราถึงตองสมาทานศีลทั้งเชาทั้งเย็น

ทกุวนั

ตอบ การสมาทานศลีทัง้เชาและเยน็ อาตมามงุเนนใหหนกัใน
เรือ่งความบรสิทุธิ ์ตัง้แตศลีขอที ่๑ปาณาตปิาตาการเวนจากการฆาสตัว
ศลีขอ ๒ อะทินนาทานา เวนจากการขโมยสิง่ของผอูืน่ จนศลีขอ ๓
อะพรหัมะจรยิา คอืการประพฤตแิหงพรหมจรรยสงูสดุ พรหมจรรย
ในทีน่ีร้วมถงึไมตดิเครือ่งประดบัประดา ซึง่เปนการเสพเหมอืนกนั แต
วาเขาเปลื้องออกได ศีลขอ ๔ มุสาวาทา คือเวนจากการพูดเท็จ พูด
โกหก ในทนีีเ้วนจากการพดูคอืปดวาจา ขอสรุาเมรยัมนัอยใูนศลี ขอ
๕  สวนขอ ๖ วกิาละโภชะนา คอือาหารหลงัจากเทีย่งเราไมทานผาน
ลำคอลงไป ยกเวนเฉพาะน้ำปานะที่ดื่มได แลวก็การรองรำ ขับรอง
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ดนตร ี เครือ่งทรงใส มดีอกไมของหอม ขอที ่๗ โดยนยัยะนี้นจัจะคี
ตะ คอืเวนจากการดดีสตีเีปารองรำทำเพลง มาลาคนัธะวเิล  ดอกไมนี้
หมายถงึไมมกีารประดบัประดาเครือ่งทรงตาง ๆ   ดอกไม เครือ่งหอม
ผดัทา ซึง่ตองเอาหนงัแทมาดกูนั ไมใหหลงในมายาตรงนี ้ขอ ๘ คอื
อจุจาสะยะนะ มะหาสะยะนา คอื เวนจากการนัง่ หรือนอนทีส่งู ซึง่
ไดพูดขอนี้ไปแลว การปฏิบัติที่ดีนั้นตองใหสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกาย
วาจา ใจ ใหบรสิทุธิ ์การปฏบิตัจิงึจะไมมอุีปสรรคมาก เพือ่การบรรลุ
ธรรม คอื มศีลี สมาธ ิปญญา เปนกำลงั ตดักเิลส ตณัหา อปุาทาน จงึ
ใหสมาทานทัง้เชาและเยน็

สมาทานศีลทำใหใจเราบริสุทธิ์
การทีใ่หสมาทานบอย ๆ  เปนการเตอืนสตติวัเองวาเรามศีลี เรา

ทำความบรสิทุธิใ์หมากขึน้ ๆ   การทีผ่จูะบรรลธุรรมกต็องอาศยัศลีเปน
ตวัหลกัทีจ่ะไดธรรม เราจะเหน็ธรรมอยางงายและไว กค็อืตวับรสิทุธิ์
ความบรสิทุธิเ์กดิขึน้ทีต่วัเรา การทีอ่าตมาใหสมาทานศลีนี ้ จรงิ ๆ  แลว
ในอดตีสมยัพทุธกาล จะสมาทานศลีตัง้แตเชามดื เชา  สาย  บาย เยน็
ตลอด นัน่ถอืปฏบิตัจิรงิ แตอาจจะเปนเรือ่งแปลกใหม สำหรบัโยคทีี่
ยังไมเคยในการปฏิบัติแบบอุกฤษฏ  เมื่อปฏิบัติอุกฤษฏแลว ตอมา
กส็มาทานหรอือธษิฐานจติ อาตมาจะดวูาอารมณทีป่ฏบิตั ิดสูภาวะการ
เดนิจงกรมและนัง่สมาธภิาวนา สามารถปฏบิตัไิดหรอืไม หากไดแลว
กจ็ะไดสมาทานอธษิฐานจติ บางทกีใ็หอธษิฐานใหธรรมะทีย่งัไมได
เกิดขึ้นก็ใหเกิดขึ้น ธรรมะที่เกิดขึ้นแลวยังไมแจมแจงก็ใหแจมแจง
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จะพจิารณาดทูีค่วามพรอมของผปูฏบิตั ิความพรอมทีเ่กดิขึน้จากสมาธิ
ภาวนา  ไมใชความพรอมจากการบอกเลา นัน่คอืการสมาทานศลี จงึ
เปนสิ่งที่สำคัญที่เมืองไทยไดไปเอาจากสำนักใหญที่พมา ซึ่งเราไป
ฝกฝนกนัมาจากพระมหาสสียาดอ ในสมยัสมเดจ็พระพฒุาจารย  พระ
เถระที่วัดมหาธาตุ ตอมาเจาคุณโชดกไปศึกษาก็สมาทานศีลตลอด
รวมทัง้ฆราวาส อบุาสก อบุาสกิา กส็มาทานศลีตลอดเชนกนั

ครั้งที่อาตมาไปปฏิบัติที่ประเทศพมา พอถึงเวลาตี ๓ ตาง
คนตางเดนิมาจากภเูขา เดนิมารวมกลมุกนัทีศ่าลา ศาลามขีนาดเทากบั
ในที่นี้  สุดทายสามารถจุคนไดจำนวนเปนพัน ตางคนตางเดิน ตาง
คนตางนัง่ แตคนทีไ่ปปฏบิตัติรงนัน้ตองมพีืน้ฐานด ีบางคนทำไมได
กก็ลบับาน คนไทยไปตกมาตายตรงนัน้เยอะ เพราะเกงอยใูนเมอืงไทย
พอไปทีโ่นนกท็ำไมได จงึตองกลบัไป เพราะระบบระเบยีบของทีน่ัน้
เขมงวดมากในการสอบอารมณ

แตถามอาตมาวาเขมงวดมากไหม อาตมาวามันก็เปนการ
ปฏิบัติธรรมดานี้เอง อยางที่อาตมาไมพูดถึงเครื่องประดับเพราะเปน
เรือ่งพืน้ ๆ   เปนเรือ่งธรรมดา โดยทัว่ไปทกุคนตองรตูวัดวยธรรมชาติ
ดวยจิตสำนึกของนักบวช คำวาบวชอยางพระไมเห็นมีนาฬิกา ไมมี
สรอยคอมาติดคอ ไมมีพัดยศมาติดคอ เพราะรูดวยนัยยะของตนเอง
การสมาทานศลีเปนการสรางใจใหมคีวามบรสิทุธิม์ากขึน้ ๆ

สลี ํโลเก อนตุตฺร,ํ สเีลน สคุต ึยนตฺ,ิ สเีลน โภคสมปฺทา, สเีลน

นพิพตฺ ึยนตฺ,ิ ตสมฺา สลีวํโิส ทเย

ศีลเปนเยี่ยมในโลก ศีลทำใหเราเขาถึงสุคติ ศีลกอใหเกิด
โภคทรพัย และศลีนำเราไปสนูพิพาน ฉะนัน้เราจงึควรรกัษาศลีไวใหดี
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ลิม้รสหวงแหงนพิพานในขณะทีม่ชีวีติ
เราไดลิ้มรสหวงแหงนิพพาน นับวาเปนประโยชนสุข ซึ่ง

ความสขุทีไ่มใชเนือ้แท กย็งัสขุขณะนี ้ถาสขุทีเ่ปนเนือ้แทจะสขุขนาด
ไหน เขาเรยีกวา รสนัน้ดทีีส่ดุ เปนอมตะรสคอืนพิพาน เราสมัผสัอยู
ทกุขณะทีมี่ชวีติอยไูดหรอืไม เรานพิพานไดในขณะทีม่ชีวีติอย ูคอืการ

ประพฤตปิฏบิตั ิคนควาดจูติใจ ทำใหจติใจใสสะอาดบรสิทุธิ ์สงบเยน็

นั่นคืออยูในหวงแหงนิพพาน นิพพานโดยวิสุทธิ ชวงหนึ่งหวงหนึ่ง

เนกขมัมะจะมอียใูนชวงระยะหนึง่ ชวงระยะนพิพาน ๑ ชัว่โมง ๑ นาที

๑ วนิาท ีกม็ตีามลำดบั คำวานพิพานของคนอนิเดยี คอืเยน็ลง เปนภาษา
ชาวบาน ยกตวัอยางกำลงัตัง้หมอขาว หมอขาวเยน็ลงเรยีกวานพิพาน
แลวกนิได นัน่คอืนพิพานในภาษาอนิเดยี ถาภาษาของเราหมายถงึใจ
เยน็ ๆ   หรอืปลงแลว คำวาปลงหมายถงึมนัหมดแลว ภาษาของเราคำวา
ปลงหมายถงึวางแลว เบาแลว ทกุอยางโลงใจเลย นพิพานทีก่ลาวเปน
นพิพานแงภาษา แตนพิพานแหงธรรม คอืจติเขาสสูภาวะแหงกระแส
นพิพานแหงภาวะนพิพาน   สอปุาทเิสสนพิพาน นพิพานทีม่รีางกายอยู
มีขันธ ๕ อยู แตกิเลสดับ พระพุทธเจาเมื่ออายุ ๓๕ พรรษา  ทรง
ทำหนาทีค่วามเปนพทุธ ทำหนาทีส่งเคราะหชาวโลก ชวงตัง้แต ๓๕
พรรษาขึน้ไป ทำงานจนอาย ุ๘๐ พรรษาทำงานรวมเปน ๔๕ พรรษา
เมื่อพระองคทานดับขันธปรินิพพาน คือสังขารดับ คือขันธ ๕ ดับ
นพิพานดบั นีค่อืถาเราเขาใจระดบัของนพิพาน เราจะเขาใจและยิม้ได
วาเราเขาใกลพระนพิพาน  เปนวธิทีีห่นนีรก ไมตกนรก ถาทำบอย ๆ
ทำไดแลว เรากไ็มตกนรก
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 นีค่อืเหตผุลทีส่มาทานศลีบอย ๆ  ถอืวาเปนฐานแรกทีจ่ะนำ
สพูระนพิพาน นำสคูวามสำเรจ็ทกุเมือ่ เราทำมาก ๆ   อานสิงสหรอืพลงั
จะเกดิขึน้ เมือ่รางกายทกุอยางบรสิทุธิ ์จติทองเทีย่วไปในความบรสิทุธิ์
ตลอดเปน วสิทุธิ คอืความบรสิทุธิ ์ความหมดจด จนบรรลจุดุหมายคอื
พระนพิพาน ม ี๗ ชัน้คอื ๑)สลีวสิทุธิ   ๒)จติตวสิทุธ ิ ๓)ทฏิฐวิสิทุธิ
๔)กงัขาวติรณวสิทุธ ิ ๕)มคัคามคัคญาณทสัสนวสิทุธ ิ ๖)ปฏปิทาญาณ
ทสัสนวสิทุธ ิ ๗)ญาณทสัสนวสิทุธ ิอาตมาจะไมพดูถงึในรายละเอยีด
ลกึลงไป จะแสดงธรรมใหฟงในคราวตอไป บางคนอยากรเูรือ่งนรก
สวรรค มนัไมยาก เพราะมคีรบูาอาจารยสอนไวหมด ในสมยัพทุธกาล
กส็อนไว เชนในพระมาลยัสตูรสอนไวชดัเจน เรือ่งลงไปอยนูรก นรก
ขมุไหน เปนอยางไร สวรรคเหน็อยางไรมหีมด เพยีงแตเราไมเอาสิง่
ทีไ่กลตวั เอาสิง่ปจจบุนัเปนสิง่สำคญัคอืการปฏบิตันิัน้เอง

“เรานพิพานไดในขณะทีม่ชีวีติอย ูคอืการ
ประพฤติปฏิบัติ คนควาดูจิตใจ ทำใหจิตใจใส
สะอาดบรสิทุธิ ์สงบเยน็ นัน่คอือยใูนหวงแหง
นพิพาน นพิพานโดยวสิทุธ ิชวงหนึง่หวงหนึง่”
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บทสงทาย
วิปสสนากรรมฐาน

กรรมฐาน คอื  การทำงานในฐานตางๆ งานในทีน่ีค้อื
การทำงานของจติ  เพือ่ความสงบของจติ
เรยีกวาสมาธ ิสมาธคิอืการตัง้ใจมัน่

กรรมฐานคอือะไร กรรมฐานคอืการทำงานของจติ
ทำกรรมฐานทำไม ทำเพือ่ใหจติสงบในฐานทีก่าย

ฐานทีเ่วทนา ฐานทีจ่ติ  และฐานทีธ่รรม
ทำกรรมฐานเพือ่อะไร เพือ่ใหจติสงบ
ทำกรรมฐานโดยวธิใีด ทำกรรมฐานโดยวธิสีตปิฏฐาน ๔
ทำกรรมฐานแลวไดอะไร ไดสต ิไดสมาธ ิไดรจูติของตวัเองมากขึน้
วปิสสนา ความเหน็แจงคอืเหน็ตรงตอความเปนจรงิ

ของสภาวธรรม
วปิสสนากรรมฐาน อบุายหรอืวธิทีีท่ำใหเกดิการเหน็แจง

            วธิทีำกรรมฐานงาย ๆ คอืเราจะนัง่ทีไ่หนหรอืเวลาใดกไ็ด เมือ่
มจีติใจพรอมทีจ่ะทำ พรอมทีจ่ะนัง่ เพยีงแตตองทำใจใหวาง ไมมคีวาม
วติกกงัวลอยใูนใจ การทำสมาธกิจ็ะงายขึน้ โดยตองทำใจใหสงบและ
มสีตอิยเูสมอ  ไมตองกำหนดภาวนาอะไร เพยีงแตนัง่นิง่ๆสกัประมาณ
๕ หรอื ๑๐ นาท ีไมวาจะปฏบิตัแิบบไหนกส็ามารถทำได  แตสำหรบั
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ผเูริม่ปฏบิตัใิหม ๆ   ใหนัง่นิง่ๆและใหมสีตริตูวัทัว่พรอมวากำลงันัง่อยู
โดยไมตองคดิอะไร เพยีงแตทำใจใหสงบเทานัน้กพ็อ

สำหรบัผปูฏบิตัทิีจ่ะฝกกรรมฐานใหเกดิประโยชนจากการนัง่
กรรมฐานจรงิ ๆ  นัน้  ตองเลือกเอาเองวาทานจะทำแบบไหน  เพยีง
แตทำความเขาใจใหด ีใหถกูตองเสยีกอนจะลงมอืปฏบิตั ิ  ไมวาทาน
จะภาวนาแบบใดในเบือ้งตน  เพราะคำภาวนาเปรยีบเหมอืนเชอืกทีผ่กู
จติไวไมใหหลดุออกนอกเสนทางในการฝกขัน้เบือ้งตนเทานัน้ แตเมือ่
เขาใจทำไดดีแลวหรือมีสมาธิดีและจิตสงบมากขึ้น มีสติแกกลามาก
ขึน้ ซึง่หากผปูฏบิตัทิานใดมสีตแิกกลาจรงิ ๆ ไมหลงในมายาแหงจติ
แลวกไ็มตองมคีำภาวนา  เพยีงแตใหมสีตริใูหเทาทนัอารมณปจจบุนั
เทานัน้กเ็พยีงพอ

แตผเูริม่ตนปฏบิตัใิหมๆ  จะตองมคีำกำกบัคอืมคีำภาวนาเสยี
กอน เปนตวักำกบัจติใหนิง่สกัระยะหนึง่ เพราะพืน้ฐานเบือ้งตนเปน
สิง่จำเปนในการปฏบิตั ิ เหมอืนกบัคนฝกหดัขบัรถใหม ๆ   กต็องอาศยั
ครผูฝูกคอยบอก คอยเตอืน เมือ่ฝกไดดแีลว ครผูฝูกกจ็ะไมนัง่อยดูวย
และไมตองตดัสนิใจใหอกี คนทีฝ่กเปนแลวจะตองตดัสนิใจเอาเองวา
จะขบัรถแบบไหนขึน้อยกูบัเทคนคิของคนขบัแตละคนวาจะแกปญหา
หรอืขบัแบบไหนด ี เมือ่เราขบับอยๆ ความชำนาญกเ็กดิขึน้ เมือ่ความ
ชำนาญมมีากขึน้ กจ็ะทำใหเกดิปญญาหรอืเกดิเทคนคิเฉพาะตวัในการ
ขบัรถ

การทำกรรมฐานก็เชนเดียวกัน ผลที่จะเกิดขึ้นจากการ
ทำกรรมฐานกม็มีากขึน้เปนลำดบัในขณะทีท่ำ เชน เมือ่จติเปนสมาธิ
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ดี จะทำใหเกิดการหลั่งสารเอนโดรฟน (endorphin) จากตอมใต
สมองออกมา ทำใหลดอาการเมือ่ยลา อารมณด ีจติใจสบายไมเครยีด
ทำใหจิตใจสงบเยือกเย็น ลดอาการปวดศีรษะ และทำใหสมองเกิด
ความจำดแีละสามารถจำไดแมนยำขึน้   นอกจากนีแ้ลวยงัทำใหมคีวาม
อดทนสูง ไมเห็นแกตัว คำวาไมเห็นแกตัวในที่นี้คือ การทำการงาน
อะไรสกัอยาง โดยไมหวงัวาจะใหคนอืน่มายกยองตวัเองวาดหีรือเกง
แตถามีความคิดอยางนี้แฝงอยูอารมณ แสดงวาการทำสมาธิหรือการ
กำหนดกรรมฐานยงัไมถกูตองเทาทีค่วร  เพราะสมาธทิีเ่ปนความสงบ
จะไมมคีวามคดิใด ๆ ตดิคางอยเูลย  ความสงบระดบันีเ้รยีกวาความ
สงบแบบสมถะ แตถามสีมาธลิกึลงไปมากๆ กเ็รยีกวา ฌาน คอื จติที่
สงบแนบแนนไมหวั่นไหวตออารมณภายในหรืออารมณภายนอกที่
เขามากระทบ

อำนาจจติทีส่งบเยอืกเยน็
จติทีส่งบเยอืกเยน็ เมือ่อารมณสงบเชนนีเ้กดิบอยๆ กจ็ะเกดิ

ความเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม จากอารมณรอนหรืออารมณราย
กจ็ะกลายเปนอารมณสงบเยอืกเยน็  มมีารยาทด ีมคีวามเกรงอกเกรง
ใจผอูืน่ มสีตมิากขึน้  เขาใจผอูืน่มากขึน้  ทำใหเกดิความสงบเยน็เปน
สขุ  ซึง่มหีลายคนทีป่ฏบิตัแิลวทำใหโรคบางชนดิ เชน  โรคความดนั
โลหติสงู  โรคความดนัโลหติต่ำ  โรคหวัใจ   โรคซมึเศรา ตลอดทัง้
โรคปวดศรีษะทีเ่รยีกวา โรคไมเกรน กส็ามารถหายจากโรคนัน้ได  แต
ไมใชวตัถปุระสงคหลกัทีต่องการ
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สำหรบัผทูีม่คีวามคดิฟงุซานมาก  กต็องหาอบุายทีจ่ะทำใหจติ
สงบ โดยการเอาจติไปกำหนดอยทูีจ่ดุใดจดุหนึง่กอน เชน  เอาจติไป
จดจอทีพ่ระพกัตรของพระพทุธรปู (หนาพระพทุธรปู)  เรยีกวา พทุธา
นสุต ิ  หรอื จะมองใบไมสเีขยีวกไ็ด  หรอื จะนกึใหเหน็ใบหนาของ
คณุพอคณุแมกไ็ด  เพือ่เปนอบุายทำใหใจสงบ
            สวนทานทีจ่ะปฏบิตัเิพือ่วตัถปุระสงคใหเกดิสตปิญญาทีเ่รยีก
วา  วปิสสนาปญญา หรอื วิปสสนามยปญญา  ปญญาอนัเกดิจากการ
ปฏบิตั ิหรอื ภาวนามยปญญา เปนปญญาทีเ่กดิจากการภาวนา เปนการ
ปฏบิตัขิัน้สงูสดุ สามารถทำใหเขาสมูรรคผลนพิานได  การทำบญุอนั
สงูสดุคอืการทำใจใหสงบใหเกดิปญญาละสงัโยชน  ๑๐  ได โดยตดั
ขาดจากการเปนปถุชุน เพราะการทำจติใหสะอาดบรสิทุธิข์าวรอบอยู
ตลอดเวลานัน้ เปนภาวะแหงนพิพาน พลงังานของจติมอีานภุาพมาก
ทีจ่ะตอสกูบักเิลสตณัหาอปุาทานได
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การพัฒนาจิต
การพฒันาจตินำไปสคูวามสงบสขุ พนจากความทกุขทีไ่มยดึ

มั่นถือมั่น คือ การพัฒนาจิตไมใหไปยึดถือในรูปนามขันธ ๕  ของ
รางกายภายนอกและภายใน   เมื่อพัฒนาไดดีขึ้นเปนลำดับแลว
กส็ามารถแกไขปญหาของชวีติได เพราะมนษุยมหีนาทีด่แูลกาย ดแูล
จติเทานัน้   จติม ี๒  อยาง คอื

๑. กจิการงาน  คอื  กจิการงานทีเ่รารบัผดิชอบหรอืกจิวตัรใน
สงัคมนัน้ๆ  ทีเ่ราเขาไปเกีย่วของ เชน กจิการงานในฐานะความเปน
พอแม  กิจการงานในฐานะความเปนครูบาอาจารย  กิจการงานใน
ฐานะความเปนเจานายหรอืหวัหนา กจิการงานตางๆ ทีเ่ราเขาไปเกีย่ว
ของ และกจิการงานทีม่าเกีย่วของกบัเรา  เมือ่รวูาเราจะทำกจิการงาน
อะไรอยางถกูตอง ไมมคีวามเหน็แกตวัมาก ไมโลภมาก กจ็ะสามารถ
แกไขปญหานัน้ได ดวยการใชสตปิญญา ไมใชอารมณแกปญหา การ
รบัผดิชอบกจิการงานนัน้ๆ กจ็ะบรรลเุปาหมายไดอยางลลุวงไปดวยดี
มคีวามพอใจทัง้สองฝาย ความสงบเยน็จงึเกดิขึน้ตามมา

๒. จติ หรอื จติวญิญาณ  จติทีต่องรบัผดิชอบตัง้แตเกดิจนตาย
ในทกุทีท่กุสถาน ไมวาทีล่บัหรอืทีแ่จง ทีม่ดื หรอืทีส่วาง จตินัน้กร็อูยู
ทีจ่ติใตสำนกึของคนนัน้ๆวามมีากนอยเพยีงใดตอจติวญิญาณทีจ่ะรบั
ผดิชอบ กอ็ยทูีว่ธิกีารพฒันาของคน ถาเรามวีธิกีารฝกหรอืพฒันาทีด่กี็
ยอมเกิดผลดีเร็วขึ้น โดยไมเสียเวลามากนัก  พระพุทธเจาทรงเอา
ภมูปิญญาแบบธรรมชาตทิีม่ชีือ่วา  สตปิฏฐานสตูร หรอื สตปิฏฐานสี่

มาเปนแนวทางในการพฒันาจติดวยพระองคเอง และทรงนำมาพฒันา
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จิตของเหลาสาวกของพระองค จนสามารถประสบผลสำเร็จเปน
จำนวนมาก เชน  นางวสิาขามหาอบุาสกิา หมอชวีกโกมารภจัจ และ
ผูคนอีกมากมายที่ไดรับการพัฒนา โดยใชหลักสติปฏฐาน ๔  เปน
เครื่องมือในการฝกปฏิบัติ  จนสามารถทำใหผูปฏิบัติตาม ประสบ
ผลสำเรจ็ไดเปนอยางด ีและทำใหจติหลดุพนจากความทกุขทัง้ปวงได
อยางสิน้เชงิ

วิปสสนากรรมฐานนี้จึงเปนวิชาหนีนรก เปนวิชาที่ไมมีการ
สอนในมหาวทิยาลยัใดในโลกนี ้ยกเวนมหาวทิยาลยัพทุธศาสนา เปน
วิชาที่ทุกคนสามารถลงมือปฏิบัติไดดวยตนเอง หากผูใดไมอยาก
ตกนรก ก็ใหเรงปฏิบัติใหไดเร็ว ๆ นอกจากจะไมตกนรกแลว ยัง
นำทางทานไปสคูวามสขุทีแ่ทจรงิ สขุจากจติหลดุพนจากความทกุขทัง้
ปวง นัน่คอืความสขุจากจติอสิระนัน่เอง

วรีนนโฺทภกิขุ
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ภาคผนวก
ประวตัพิระธรรมธรวรีะนนท  วรีนนโฺท

พระธรรมธรวรีะนนท  วรีะนนโฺท เกดิเมือ่วนัอาทติยที ่๒๑ ตลุาคม
๒๕๐๕ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑  ที่บานเลขที่ ๒๙ หมู ๖ ตำบลเมืองบัว อำเภอ
เกษตรวสิยั จงัหวดัรอยเอด็

การศกึษา
- จบชัน้มธัยมศกึษาปที ่๕ (ม.ศ.๕) ทีโ่รงเรยีนจนัทรเุบกษานสุรณ
อำเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัรอยเอด็

- จบปรญิญาตรศีลิปศาสตรบณัฑติ  สาขาศาสนศกึษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

- จบปรญิญาโทศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาไทยศกึษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี

อปุสมบท
ศึกษาพระธรรมวินัยและวิปสสนากรรมฐาน

อุปสมบทประมาณป ๒๕๒๕ จนถึงปจจุบัน (ปพ.ศ ๒๕๕๐)  ๒๖
พรรษา เปนลกูศษิยหลวงปพูมิพา โกวโิท ซึง่หลวงปพูมิพา เปนลกูศษิยหลวง
ปูฝน อาจาโร  และพระธรรมธรวีระนนท  วีรนนฺโท ไดปฏิบัติธรรมโดยการ
จารกิธดุงคอยใูนปาเปนเวลา ๑๑ ป

ตอมาไดรับนิมนตจากพระครูไพบูลยสมุทรสาร เจาอาวาสวัดศิลป
วเิศษศรทัธารามใหมาชวยสอนกรรมฐานทีว่ดันี ้ โดยพระครไูพบลูยสมทุรสาร
เปนลกูศษิยหลวงปศูขุ วดัปากคลองมะขามเฒา ขณะนัน้พระครไูพบลูยสมทุรสาร
อายุได ๘๗ พรรษา และเปนพระอาจารยรูปหนึ่งที่ พระพิมลธรรม(สมเด็จ
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พระพฒุาจารย) วดัมหาธาตฯุ กรงุเทพฯ ใหความเคารพเปนอยางมากในขอวตัร
การปฏิบัติของทาน และนอกจากนี้ทานยังเปนพระอภิธรรมมหาบัณฑิตในยุค
นั้นดวย

พระธรรมธรวีระนนทไดเปนลูกศิษยของพระครูไพบูลยสมุทรสาร
ในดานการปฏบิตัแิละศกึษาพระอภธิรรมอยางเครงครดั  พระครไูพบลูยสมทุร
สารจึงพาไปฝากเปนลูกศิษยของพระสมเด็จพระพิมลธรรม  และไดศึกษา
ปฏบิตัสิตปิฏฐาน ๔ วธิกีำหนดพองหนอ ยบุหนอ จากสมเดจ็พระพมิลธรรม

หลงัจากนัน้ไดไปศกึษาการปฏบิตัธิรรมกบัพระมหาสสียาดอ (โสภณ
มหาเถระ)  อดตีพระอาจารยใหญฝายวปิสสนาแหงประเทศพมา  การเดนิทาง
ไปประเทศพมาในครั้งนั้นไดเดินธุดงคทั้งไปและกลับ โดยไดศึกษาปฏิบัติที่
ประเทศพมาเปนเวลา ๑ ป  เมือ่กลบัมาประเทศไทยกเ็ขาศกึษาปฏบิตัธิรรมกบั
พระราชเวท ี (มหาโชตดิก เถระ) ทีว่หิารหลวงวดัมหาธาตฯุ เปนเวลา ๓ เดอืน
และในเวลาตอมาไดรบัการแนะนำใหชวยเหลอืในการสอนกรรมฐานในสถาน
ที่ตางๆจนถึงปจจุบันนี้

ผลงาน
งานดานสาธารณประโยชนและงานดานเผยแผพระพุทธศาสนา

- อดตีเจาอาวาสวดัปทมุคงคา อำเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอยเอด็
- อดตีรกัษาการตำแหนงเจาอาวาสวดัธาต ุอำเภอเกษตรวสิยั

จังหวัดรอยเอ็ด
- รองประธานศนูย ครว.ประจำอำเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอยเอด็
- พระวิทยากรอบรมนักโทษประจำจังหวัดสมุดสงครามในป

พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๐
- พระวิทยากรอบรมคายพุทธบุตร
- พระวิทยากรในโครงการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน

ที่ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย
- พระวทิยากรโครงการโรงเรยีนสขีาวประจำศนูยวปิสสนาเคลือ่นที่

แหงประเทศไทยวดัสวุรรณประสทิธิ ์บางกะป กรงุเทพฯ
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- พระวิทยากรอบรมพระวิปสสนาจารยประจำศูนยวิปสสนา
เคลือ่นทีแ่หงประเทศไทยเมือ่ป พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๔๐

- พระวทิยากรไดรบันมินตใหไปสอนทีป่ระเทศสเปน เปนพระรปูแรก
ในประเทศไทยเปนเวลา ๕ เดอืน ทัง้ภาคปรยิตัแิละภาคปฏบิตัิ

ฯลฯ

ปจจบุนั
- เจาอาวาสวดัปาเจรญิราชธรรมาราม อำเภอลำลกูกา จงัหวดัปทมุธานี
- ประธานมูลนิธิวิมลธรรม
- พระวทิยากรอบรมพระนวกะประจำอำเภอลำลกูกา จงัหวดัปทมุธานี
- พระวทิยากรอบรมนกัศกึษาทนัตแพทย มหาวทิยาลยัมหดิล
- พระวิทยากรอบรมนักศึกษาคณะแพทยศาสตร

มหาวทิยาจฬุาลงกรณ
- พระวิทยากรอบรมโครงการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน

ของยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย
- พระวิทยากรอบรมการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานใหแกนักเรียน

นกัศกึษา ในเขตกรงุเทพมหานคร และ ในเขตตางจงัหวดั
- พระวทิยากรอบรมการปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานใหแกหนวยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนตามที่ไดรับนิมนตมา
- พระวิปสสนาจารยใหแกพุทธบริษัทที่มาปฏิบัติวิปสสนา

กรรมฐานที่วัดตลอดทั้งป
งานดานหนงัสอื

- คสูรางคสูม
- พยากรณนอสตรานามสุ
- โลกลี้ลับในเมืองมนุษย
- ธุดงคขามแดน
- วปิสสนาชวีติ
- ธรรมทวนกระแส
- พทุธทำนาย ๑๖ ประการ
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โครงการพมิพหนงัสอืธรรมะ
หลกัการและเหตผุล

จากการทีม่ผีปูฏบิตัธิรรมทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศสนใจเขามา
ปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานทีว่ดัปาเจรญิราชธรรมาราม อยางตอเนือ่งตลอดทัง้ป
ซึง่ผปูฏบิตัธิรรมสวนใหญมกัจะมคีำถามวาวดันีส้อนการปฏบิตัธิรรมแบบไหน
พระธรรมธรวรีะนนท วรีนนโฺท (เจาอาวาส) สอนใหกำหนดภาวนาแบบพทุโธ
หรือ กำหนดภาวนาพองหนอ ยุบหนอ เพราะตางคนตางก็แสวงหาแนวทาง
ปฏิบัติที่ตรงกับจริตของตน

ฉะนัน้จงึมกัจะขอหนงัสอืธรรมะทีท่างวดัไดพมิพเผยแพรเพือ่ดแูนวทาง
การปฏบิตั ิโครงการการพมิพหนงัสอืธรรมะของวดัปาเจรญิราชธรรมารามนี ้ จงึ
จดัขึน้เพือ่รวบรวมพระธรรมเทศนา และผลงานทีพ่ระอาจารยฯไดเขยีนไว มทีัง้
หลกัการปฏบิตัธิรรมและสัง่สอนธรรม ตลอดจนประสบการณในการเดนิธดุงค
มาเปนเวลา ๑๑ ป เพือ่จดัพมิพเผยแผเปนธรรมทาน หรอืเปนธรรมบรรณาการ
สำหรับพุทธบริษัทที่เขามาทำบุญสรางกุศลที่วัดหรือเขามาปฏิบัติธรรมที่วัด

อนึง่หนงัสอืบางชดุของทางวดั เชน ชดุทางสวางของชวีติ ไดจดัพมิพ
จำหนายเพื่อนำรายไดทั้งหมดซื้อที่ดินถวายวัด และสวนหนึ่งสำหรับเปนกอง
ทนุสำหรบัพมิพหนงัสอืธรรมะเลมอืน่ๆ ตอไป ซึง่ในเบือ้งตนไดรบัเงนิบรจิาค
ปจจยัจากคณะศษิยานศุษิยของพระอาจารยวรีะนนท วรีนนโฺท เพือ่เปนกองทนุ
ในการจัดพิมพในครั้งแรกนี้
วตัถปุระสงค

๑. เพื่อพิมพหนังสือธรรมะออกเผยแพรใหแกพุทธบริษัทที่สนใจ
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐานสี่

๒. รวบรวมปจจัยเปนกองทุนเพื่อพิมพหนังสือธรรมะ
ของวดัปาเจรญิราชธรรมาราม แจกเปนธรรมทาน

๓. นำรายไดทั้งหมดจากการจำหนายหนังสือธรรมปฏิบัติบางชุด
สมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัด

๔. เพื่อตั้งกองทุนปฏิบัติธรรม

FreedomMind14x18.5cm.pmd 14/12/2552, 15:43188



อสิระแหงจติ189

ผรูบัผดิชอบโครงการ
พระธรรมธรวรีะนนท  วรีนนโฺท และ คณะศษิยานศุษิย

งบประมาณ
งบประมาณไดจากผมูจีติศรทัธารวมบรจิาคปจจยัในการพมิพในครัง้

แรก คอื หนงัสอืชดุทางสวางของชวีติ จำนวน ๒,๐๐๐ เลม ซึง่จะแจงรายนาม
ผรูวมบรจิาคปจจยัในภาคผนวกของหนงัสอือสิระแหงจติ เลม ๒ ตอไป

ผลประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั
๑. ไดเผยแพรหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา เพื่อ

จรรโลงพระพุทธศาสนาใหสืบตอไป
๒. ไดเผยแพรธรรมปฏบิตั ิอนัเปนแนวทางสำหรบัผปูฏบิตัวิปิสสนา

กรรมฐานตามแนวสตปิฏฐานสี ่ซึง่เปนทางสายเอกทีจ่ะนำความสขุทีแ่ทจรงิให
แกผูปฏิบัติ

หากผมูจีติศรทัธาทานใดตองการบรจิาคปจจยัสมทบทนุพมิพหนงัสอื
ธรรมะเลมใด เพือ่เผยแพรเปนธรรมทานหรอืตองการรวมบรจิาคปจจยัเพือ่เปน
กองทุนพิมพหนังสือธรรมะของวัด ทานสามารถบริจาคปจจัยไดโดยตรงที่วัด
หรือโอนเงินผานบัญชี  พระธรรมธรวีระนนท  วีรนนฺโท  เพื่ออุโบสถ
ธนาคารไทยพาณิชย สาขานิมิตใหม เลขที่บัญชี354-2-19782-4
พรอมทั้งสงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพท ระบุ
“พมิพหนงัสอืธรรมะ” สงแฟกซมาที ่ 0-29952477 หรอื สอบถามรายละเอยีด
ไดทีว่ดัทกุวนั โทร 0-29952112 หรอื 086-5348273

ขออนุโมทนาบุญ

คณะผูจัดพิมพหนังสือ
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