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ภาวนาทาํไมใจถงึไมส่งบ 

หลวงพอ่พธุ ฐานิโย 

ท่านผูเ้จรญิทัง้หลาย การแสดงธรรมวนันีคิ้ดวา่จะไม่พดู

อะไรใหม้าก เพราะการแสดงธรรมก็คือการนาํเรื่องของธรรมะมา

เลา่สูก่นัฟัง ตามความรูแ้ละความสามารถของผูท่ี้จะพดูไดม้าก

นอ้ยเพียงใดแคไ่หน และไดผ่้านการปฏิบติัมีความรูส้กึเขา้ใจใน

หลกัการปฏิบติัเพียงใดแคไ่หนตามชัน้ภมูขิองตวัเอง ดงันัน้การ

เรยีนปรยิติัหรอืการฟังเทศนน่ี์ เขา้ใจวา่ท่านทัง้หลายก็ฟังกนัมา

มาก และการปฏิบติัตามธรรมะท่ีเราฟังและเรยีนรูแ้ลว้นัน้ ก็

เขา้ใจวา่จะมากพอๆกนั  

ดงันัน้ ณ โอกาสนีจ้งึใครท่ี่จะขอเชิญชวนบรรดาท่านผูมี้

เกียรติทัง้หลายจงกาํหนดจติตัง้ใจวา่ฉนัจะตัง้ใจสมาธิใหด้วงจิต

ของฉนัเป็นสมาธิ สติภวงัค ์เพ่ือใหเ้กิดปัญญารูแ้จง้เหน็จรงิใน

สภาวะธรรมตามความเป็นจรงิ แลว้ก็รวมเอาความรูส้กึทัง้หมด

ไปรวมอยู่ท่ีดวงจิต นกึถงึพระบรมครูคือพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ ์โดยภาษาบาลีวา่ พุทโธ ธัมโม สังโฆ แลว้ก็นกึรวม



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 2 
 

ลงท่ีจิตของเราวา่ พระพทุธเจา้ก็อยูท่ี่จิต พระธรรมก็อยู่ท่ีจิต 

พระสงฆก็์อยูท่ี่จิต จิตตวัรูน้กึคาํวา่พุทโธ นั่นก็คือพทุธะ รวม

ความแลว้วา่ใครก็ตามท่ีมีความรูส้กึผิดชอบ หรอือยู่ในจติของ

ตวัเอง ผูน้ัน้ไดช่ื้อวา่มีพทุธะคือผูรู้อ้ยู่ในจิตของเรา  

แตโ่ดยธรรมชาติของพทุธะท่ียงัมีส่ิงมืด มนัยงัปิดบงัอยูคื่อ

กิเลส ตวัผูรู้ข้องแตล่ะบคุคลจงึยงัไม่เหน็ชดั เพราะฉะนัน้เพ่ือให้

ตวัผูรู้ข้องแตล่ะท่านเดน่ชดัขึน้ จงึมีอบุายวธีิท่ีสมเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้สอนใหภ้าวนาคือการทาํสมาธิ การทาํสมาธิก็

คืออบุายท่ีพยายามท่ีจะทราบความคิดท่ีมนัแผ่ซา่นอยู่ทั่วทกุทิศ 

ใหไ้ปรวมจดุอยู่กบัส่ิงส่ิงหนึง่ในเบือ้งตน้กอ่น โดยท่ีสดุแม้

ความคิดถึงคาํพดูเพียงคาํสองคาํคือพทุโธเป็นตน้ หรอืเพง่จด

จอ้งอยู่ในจดุใดจดุหนึ่งตามแบบแห่งการเพง่กสิณ อบุาย

ดงักลา่วนีเ้ป็นอบุายท่ีทราบความรูส้กึของจิตท่ีมนัแผ่ไปทั่วทกุ

ทิศตา่งๆ ในอารมณต์า่งๆใหพ้รากจากส่ิงนัน้ๆใหม้ารวมอยู่ใน

จดุเดียว คือพทุโธหรอืจดุท่ีเพง่นัน้ และไมเ่ฉพาะแตพ่ทุโธหรอืจดุ

ท่ีเพง่ แมค้าํอ่ืนเช่นยบุหนอพองหนอ หรอืเกิดดบัอะไรก็แลว้แต ่
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ลว้นแตเ่ป็นอบุายทาํจิตใหด้าํเนินเขา้ไปสูค่วามสงบ คือใหเ้พง่

อยู่ในจดุนัน้ หรอืรูส้กึเฉพาะในคาํพดูคาํนัน้เทา่นัน้  

อนันีคื้ออบุายในเบือ้งตน้ ถงึแมว้า่หลายๆท่านอาจจะผ่าน

การบาํเพ็ญภาวนามา มีภมูจิิตภมูิใจสงูยิ่งขึน้ไปกวา่ระดบัขัน้

ดงัท่ีกลา่วมาแลว้ก็ตาม ท่ีนาํมากลา่วอีกก็เผ่ือเป็นการเตือน 

เตือนจิตเตือนใจ เตือนความรูส้กึของนกัปฏิบติัทัง้หลายใหมี้

ความรูส้กึความมั่นคงตอ่การปฏิบติันัน้ๆ บรกิรรมภาวนาก็ดี 

หรอืการพิจารณาธรรมอนัใดอนัหนึ่งก็ดี แมว้า่เราจะทาํผ่าน

มาแลว้ เราจะถือวา่เราผ่านขัน้นัน้มาแลว้ไม่ได ้พระพทุธเจา้ทา่น

สอนใหท้าํซํา้ๆซากๆอยู่ในระดบันัน้หรอืขัน้นัน้ๆ ซึง่เริม่จากจดุ

เบือ้งตน้จนกระทั่งถึงจดุเบือ้งปลายคือขัน้ภมูิจิตละเอียดท่ีสดุ 

ตัง้แตเ่บือ้งตน้ และเบือ้งกลาง แลว้ก็เบือ้งสงูสดุนัน้ เราจะไป

ปลอ่ยทิง้ไม่ได ้วิถีจิตท่ีเคยเดินๆๆมา ในลกัษณะอย่างไร เรามี

ความรูค้วามเห็นอยา่งไร เราจะตอ้งทบทวนส่ิงท่ีเราเคยผ่านนัน้

บอ่ยๆ เพ่ือใหมี้ความชาํนิชาํนาญ เพ่ือปอ้งกนัไม่ใหเ้ราหลงผิด

เขา้ใจผิด  
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บางท่านอาจจะสามารถทาํภมูิจิตภมูิใจใหมี้ความรูใ้น

ธรรมะขัน้ละเอียด เราอาจจะมีความรู ้เราอาจจะมีความเหน็ แต่

ถา้เรายงัไม่รูแ้จง้เหน็จรงิกนัจรงิๆ เราอาจจะไปยดึเอาแตเ่พียง

ความรูแ้ละความเหน็เท่านัน้ ท่ีเราไดเ้ราถึงวา่เป็นส่ิงท่ีเราสาํเรจ็

แลว้ แตเ่รายงัขาดการนกึถึงอีกส่ิงหนึง่คือความเป็น ความ

บรรลธุรรมของผูป้ฏิบติัตอ้งประกอบพรอ้มดว้ยลกัษณะสาม

อย่าง คือหนึ่ง ความรู้ท่ีเกิดขึน้ภายในจิต สองความเหน็ คือเห็น

ดว้ยกบัความรูน้ัน้ สามสภาพจิตท่ีเป็น หมายถงึการปลอ่ยวาง 

ประกอบดว้ยสภาพสามอยา่งนีจ้งึจะไดช่ื้อวา่เรามีทัง้รู ้ทัง้เห็น 

ทัง้เป็น ทีนีส่ิ้งท่ีเรารูเ้ราเห็นเราเป็น แมจ้ะเป็นส่ิงเก่าส่ิงเดิมท่ีเรา

พิจารณาซํา้ๆซากๆอยูน่ัน้ มนัก็เป็นอบุายท่ีจะทาํใหส้ภาพจิต

ของเราเปล่ียนแปลงขึน้ตามลาํดบัขัน้แหง่ความสามารถ 

เพราะฉะนัน้ในหลกัท่ีครูบาอาจารยท์่านเคยกลา่วแนะนาํสั่ง

สอน หรอืหลกัในพระสตูรตา่งๆซึง่ทา่นทัง้หลายอาจจะไดเ้รยีน

มาแลว้ เช่นอย่างในหลกัของโพชฌงค ์มีปรากฏวา่ ภาวิตา 

พาหุลกีตา อบรมใหม้ากๆ กระทาํใหม้ากๆ ทาํใหช้าํนิชาํนาญ  
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น่ีคือหลกัการของท่าน สาํหรบัวนันีอ้าตมาจะกลา่วถึง

หลกัการปฏิบติัเพียงแคข่ัน้อนสุต ิอนสุติคือการระลกึ ในขัน้นีจ้ะ

ยกเอาตวัอย่างแห่งการระลกึถึงพระพทุธเจา้คือพุทธานุสตมิา

พดูพอเป็นตวัอย่าง การนกึถึงคณุของพระพทุธเจา้ เรยีกวา่

พุทธานุสต ิซึง่เป็นอนสุติขอ้ ๑ ในอนสุติ ๑๐ ทีนีเ้รามานกึถึง

คณุของพระพทุธเจา้ ดว้ยคาํวา่พุทโธเป็นตน้ ไดช่ื้อวา่พทุธานุ

สติ ทีนีถ้า้เรานกึคาํวา่พทุโธๆซํา้ๆอยู่อย่างนัน้ กลายเป็นการ

ภาวนา หรอืการอบรมจิตเพ่ือจะใหจ้ิตของเรามาติดอยู่กบัคาํพดู

คือคาํวา่พทุโธเพียงคาํเดียว อนันีเ้ป็นอบุายในเบือ้งตน้  

ทีนีข้อใหท้่านลองสงัเกตดวูา่ เม่ือท่านนกึถึงคาํวา่พทุ

โธๆๆๆๆติดๆกนั โดยไม่ปลอ่ยใหมี้ช่องวา่ง จิตของท่านสามารถ

ท่ีจะคิดถึงส่ิงอ่ืนไดม้ัย้ ในเม่ือท่านนกึพทุโธติดๆกนัใหถ่ี้ยิบ 

เขา้ใจวา่คงไม่มีโอกาสท่ีจะสง่กระแสไปในทางอ่ืนได ้เวน้เสียแต่

วา่ท่านจะเผลอไปซกัพกัหนึง่ แลว้จิตของท่านอาจจะลืมคาํวา่

พทุโธแลว้สง่กระแสไปในทางอ่ืน เม่ือทา่นรูส้กึตวัแลว้ก็เอามานกึ

ไวท่ี้พทุโธตามเดิม เม่ือจิตของทา่นเผลอไปนกึถงึส่ิงอ่ืนเม่ือไหร ่
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ท่านก็เอามานกึไวท่ี้พทุโธ พทุโธๆ ตามเดิม และพทุโธน่ี ทา่น

สามารถท่ีจะนกึได ้ไม่เฉพาะแตท่ี่ท่านมานั่งหลบัตาอยู่ในขณะนี้

เท่านัน้ แมท้า่นจะยืน เดิน นั่ง นอน กิน ด่ืม ทาํ พดู คิด อะไรอยู่ 

ท่านนกึได ้ 

บางทา่นอาจจะยดึวา่ เดินนกึพทุโธกลวัจะเป็นบาป นอนนกึ

พทุโธกลวัจะเป็นบาป อย่าไปเขา้ไปใจผิด เราสามารถท่ีจะนกึ

พทุโธได ้ทกุกาลทกุเวลาทกุสถานท่ี ไมว่า่เราจะอยู่ท่ีไหนๆ เรา

นกึไดท้ัง้นัน้ เรยีกวา่นกึไดต้ลอดเวลาก็แลว้กนั ถา้ท่านตัง้ใจท่ีจะ

นกึ นกึพทุโธๆๆๆเอาไวอ้ย่างนัน้ ในเม่ือนกึพทุโธอยู่ตลอดเวลา 

จิตมนัไม่สงบเป็นสมาธิ ไมน่ิ่ง ไม่สวา่งอย่างท่ีแบบแผน

ตาํรบัตาํราทา่นกลา่วไว ้มนัจะไดป้ระโยชนอ์ะไร มนัไดป้ระโยชน์

ท่ีวา่ทา่นสามารถท่ีจะเอาพทุโธ สะกดักัน้ความคิดเอาไว ้ไม่ให้

ปลอ่ยความรูส้กึนกึคิดไปสรา้งบาปสรา้งกรรมอย่างอ่ืน หรอืให้

ความคิดท่ีเราเรยีกวา่ความคิดชั่ว ความคิดไม่ดีนัน้มนันอ้ยลง

แมจ้ะโดยความตัง้ใจก็ตาม น่ีเราเอาผลกนัเพียงแคนี่ก้่อน  
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ทีนีถ้า้หากวา่เรามาภาวนาแตพ่ทุโธๆๆอยา่งเดียวเทา่นัน้ เรา

สามารถท่ีจะทาํจิตใหด้าํเนินไปสูข่ัน้วิปัสสนากรรมฐานได้

หรอืไม่ อนันีเ้ป็นปัญหาท่ีนกัปฏิบติัทัง้หลายมีความสงสยักนั

มากเหลือกนั อาตมาขอบอกอย่างตรงไปตรงมาวา่ บรกิรรม

ภาวนาทกุอยา่ง จิตจะสงบลงไดเ้พียงแคข่ัน้อุปจาระสมาธิ

เท่านัน้ เชน่คาํบรกิรรมภาวนาวา่พทุโธๆ หรอืยบุหนอพองหนอก็

ตาม เม่ือท่านนกึซํา้ๆซากๆอยู่อย่างนัน้ เม่ือจิตสงบลงไปจรงิๆ 

คือมนัมีอาการวบูวาบแลว้ก็สงบลงไปสวา่งขึน้ คาํบรกิรรม

ภาวนาท่ีท่านนกึอยูน่ัน้มนัจะหายไปทนัที ในเม่ือคาํวา่ยบุหนอ

พองหนอก็ดี พทุโธก็ดีหายไปในขณะท่ีท่านมีอาการรูส้กึเคลิม้ๆ

ลงไปคลา้ยกบัจะนอนหลบั ในตอนนีจ้ิตมนัยงัไมถ่ึงขัน้อปัปนา

สมาธิ เป็นแตเ่พียงเริม่จะเป็นอปุจาระสมาธิเท่านัน้  

เพราะฉะนัน้บรกิรรมภาวนาน่ีเป็นแตเ่พียงส่ือยงัจิตให้

ดาํเนินเขา้ไปสูค่วามสงบ เพียงขัน้รูส้กึเคลิม้ๆเหมือนจะนอน

หลบั แลว้คาํภาวนานัน้ก็หายไป ใครจะบรกิรรมภาวนาอะไรก็

ตาม สว่นมากจะมีลกัษณะเป็นอย่างนีท้ัง้นัน้  
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ทีนีมี้ปัญหาวา่ เม่ือคาํบรกิรรมภาวนานัน้หายไปแลว้ ตอ่ไป

นัน้ท่านควรจะทาํอย่างไร อนันีท้่านพงึสงัเกตจิตของท่านใหดี้ 

ถา้หากวา่จิตท่านลงไปน่ิงวา่งสวา่งอยู่เฉยๆ หรอืไม่สวา่งก็ตาม 

ในตอนนีถ้า้หากทา่นสามารถนอ้มจิตไปสูล่มหายใจได ้ก็รบีนอ้ม

จิตไปสูล่มหายใจทนัที คือกาํหนดรูล้มเขา้ลมออก ดลูมหายใจ

เขา้ หายใจออก เฉยอยู่ เพียงแตรู่ว้า่มีลมหายใจเท่านัน้  

อย่าไปนกึวา่ น่ีลมหายใจเขา้สัน้ น่ีลมหายใจออกสัน้ น่ีลม

หายใจเขา้ยาว น่ีลมหายใจออกยาว เป็นแตเ่พียงทาํความรูอ้ยู่

ในที เม่ือลมหายใจเก่ียวขอ้งกบัรา่งกาย จติก็ยงัรูอ้ยูท่ี่กาย รูอ้ยู่

ท่ีลมหายใจ แมเ้ราจะไม่ปรุงแตง่ความคิดขึน้มาวา่ลมหายใจสัน้

ยาว จิตก็ย่อมรูอ้ยู่ในทีอยู่แลว้ ไม่จาํเป็นจะตอ้งไปสรา้งความคิด

ขึน้มาอยา่งนัน้  

ทีนีถ้า้หากสมมติุวา่เม่ือจิตน่ิงลงไปสูค่วามวา่ง ถา้จิตมนั

ทรงอยู่ในความสวา่งแลว้รูส้กึมีปีติ ก็ใหก้าํหนดรูอ้ยูท่ี่จิตอย่าง

เดียวเท่านัน้ เวน้เสียแตว่า่จติมนัอาจจะถอนหรอืสง่กระแสไป

ในทางอ่ืน ถา้ท่านไม่รบีบรกิรรมภาวนาอีก ก็กาํหนดจิตนอ้มไปสู่
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ลมหายใจ เอาลมหายใจเป็นเครื่องรูข้องจิต เป็นเครื่องระลกึของ

สติ หรอืในช่วงนีบ้างท่านอาจจะนอ้มจิตไปเพง่พิจารณาอาการ 

๓๒ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนังเป็นตน้ เพง่ไปในแง่แหง่อสุภะ

กรรมฐาน คือผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เป็นของปฏิกลูโสโครก ไม่

สวย ไมง่าม พจิารณากลบัไปกลบัมาอยู่อย่างนัน้  

ในเม่ือทา่นมายดึเอาลมหายใจหรอือาการ ๓๒ ซึง่เรยีกวา่ 

กายคตาสต ิมาเป็นเครื่องรูข้องจิต มาเป็นเครื่องระลกึของสติ 

กรรมฐานทัง้สองอย่างนีจ้ะเป็นอบุายนาํจติของท่านใหด้าํเนิน

เขา้ไปสูอั่ปปนาสมาธิ หรอืถึงขัน้สมถกรรมฐาน  

แตบ่างทา่นอาจจะมีลกัษณะเป็นอยา่งนี ้ในเม่ือบรกิรรม

ภาวนาพทุโธๆๆเป็นตน้ เม่ือมีอาการเคลิม้ๆลงไปแลว้จิตก็เริม่

สงบวบูๆๆลงไปแลว้ก็ไปน่ิงสวา่ง เรยีกวา่จติวิ่งเขา้ไปสูอ่ปัปนา

สมาธิเรว็จนเกินไป ถงึขนาดท่ีเราไม่สามารถท่ีจะกาํหนดรูปี้ติ

และความสขุได ้จิตวิ่งเขา้ไปสูอ่ปัปนาสมาธิเรว็เกินไป มนัก็ไป

น่ิงวา่งอยู่เฉยๆ อนันีต้อ้งพยายามทาํบอ่ยๆ จนกวา่เราจะ
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สามารถกาํหนดเริม่ตน้ตัง้แต ่วิตก วิจาร ปีต ิสุข เอกคัคตา 

ฝึกหดัจิตใหด้าํเนินตามวิถีองคฌ์าณทัง้ ๕ จนชาํนิชาํนาญ  

แมว้า่เราจะสามารถท่ีจะทาํจิตใหน่ิ้งเป็นสมาธิถงึขึน้สมถะ

หรอืเรยีกวา่อปัปนาสมาธิไดบ้อ่ยๆเขา้ ความจรงิ ความเขา้ใจ

ท่ีวา่สมถกรรมฐานหรอือปัปนาสมาธิไม่สามารถท่ีจะทาํผู้

บรกิรรมภาวนาใหมี้ภมูิจิตดาํเนินไปสูภ่มูิวปัิสสนากรรมฐานได ้

อนันีเ้ป็นความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง ขอใหน้กัปฏิบติัทัง้หลายจงึทาํ

ความเขา้ใจอย่างนี ้เราจะบรกิรรมภาวนาก็ดี หรอืจะพิจารณา

อะไรก็ดี ในเม่ือจิตไปสงบน่ิงวา่งอยู่เฉยๆ แมจ้ิตจะสงบละเอียด

ถึงขนาดท่ีวา่กายหายไปหมด ยงัเหลือแตส่ภาพจิตท่ีสงบน่ิงวา่ง

สวา่งอยู่อย่างเดียวเท่านัน้ จติท่ีเป็นอยา่งนีส้ว่นมากยอ่มจะไม่

เกิดความรู ้ยอ่มจะไม่เกิดสติปัญญาขึน้มา ในขณะท่ีจิตมีสภาพ

เป็นอยา่งนัน้ อนันีก็้เป็นความเหน็ท่ีถกูตอ้งอีก ทีนีใ้นเม่ือเป็น

เช่นนัน้เพียงแคก่ารบรกิรรมภาวนา จิตจะสามารถดาํเนินไปสู่

ภมูิวิปัสสนากรรมฐานไดอ้ย่างไร  
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เอาหละ สมมติุวา่ เราเพียงแตบ่รกิรรมภาวนาใหจ้ิตสงบน่ิง 

ใหจ้ิตสงบน่ิงทกุๆครัง้ จิตสงบน่ิงเป็นอปัปนาสมาธิน่ี บางท่านก็

วา่จิตอยู่ในฌาณขึน้ท่ี ๔ บางทา่นก็เรยีกวา่อปัปนาสมาธิเฉยๆ 

บางทา่นก็เรยีกวา่อปัปนาจติ อปัปนาสมาธิ อปัปนาฌาณ อปัป

นาจิต โดยธรรมชาติแลว้จิตไม่เกิดความรูใ้นขณะนัน้ เพราะจิต

ไรส้มรรถภาพในการท่ีจะคิดโดยประการทัง้ปวง อนันีข้อใหท้า่น

ผูป้ฏิบติัพงึสงัเกตใหดี้ในตอนนี ้ 

ทีนีใ้หเ้ราคอยสงัเกตด ูแมว้า่จิตในอปัปนาสมาธิจะไม่มี

ความรูเ้กิดขึน้ในขณะนัน้ แตโ่ดยธรรมชาติของจิตท่ีสงบแลว้ 

ย่อมมีโอกาสท่ีจะถอนจากความสงบ คือถอนจากสมาธิ ในเม่ือ

ถอนจากสมาธิในขัน้นี ้กา้วถอยขึน้มาสูภ่มูิแห่งอปุจาระสมาธิ 

จิตอยู่ในภมูิอปุจาระสมาธิน่ี จิตย่อมมีความคิด ในเม่ือจติเกิดมี

ความคิดขึน้มาในขัน้นี ้ผูภ้าวนาย่อมจะสามารถนอ้มจติได ้พอ

จิตถอนจากอปัปนาสมาธิ มีความคิดเกิดขึน้ ก็กาํหนดรูต้าม

ความคิดนัน้ เราคิดอะไรขึน้ก็กาํหนดรู ้คิดอะไรขึน้มาก็กาํหนดรู ้

อย่าปลอ่ยโอกาส จิตมนัจะคิดเรื่องดีก็ตาม คิดเรื่องชั่วก็ตาม เรา



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 12 
 

ตอ้งกาํหนดทาํสติรูต้ามความคิดนัน้ไปเรื่อยๆ อย่าไปละโอกาส 

ตามรูค้วามคิดของเราไปเรื่อย จนกวา่จิตของเราจะรู ้สติของเรา

จะรูท้นัความคิดท่ีมนัคิดขึน้ เพราะความคิดนัน้เป็นสภาวะธรรม 

เป็นเครื่องรูข้องจิต เป็นเครื่องระลกึของสติ ความคิดเป็น

ธรรมารมณก็์ย่อมเป็นอารมณข์องจิต เป็นเครื่องรูข้องจิต เป็น

เครื่องระลกึของสติ ในเม่ือจติมีเครื่องรู ้สติมีเครื่องระลกึ แมจ้ะ

เป็นนามธรรมก็ตาม ก็สามารถท่ีจะทาํใหส้ติกลายเป็นมหาสติ

ขึน้มาได ้ 

ในเม่ือสติตวันีต้ามทนัความคิดจนกระทั่งสามารถรูเ้ท่าทนั

ความคิด รูส้กึวา่คิดสกัแตว่า่คิด รูส้กัแตว่า่รู ้จิตเราก็ปลอ่ยวาง

ไป รูแ้ลว้ก็ปลอ่ยวางไป เม่ือจิตตามรูต้ามเห็นความคิดไปอย่างนี ้

จิตเอาความรูค้วามคิดเป็นเครื่องรู ้สติเอาความรูค้วามคิดเป็น

เครื่องระลกึ ในเม่ือจิตกบัสติน่ีตามทนักนัเขา้ สติกลายเป็นมหา

สต ิสติกลายเป็นสตพิละ ก็สามารถท่ีจะยงัจิตใหส้งบลงไปอีก 

กลายเป็นสมาธิ แลว้ก็กลายเป็นสมาธพิละ ในเม่ือจิตสงบลงไป

แลว้ พละ ๕ คือ ศรัทธา วริิยะ สต ิสมาธิ ปัญญา อาจจะไป
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รวมพรอ้มอยู่ในจดุใดจดุหนึง่ ซึง่มีประสิทธิภาพท่ีจะทาํใหจ้ิต

ของเราสงบน่ิงเดน่เป็นสมาธิขึน้มาอีกครัง้หนึง่ หรอืบางทีอาจจะ

มีภมูิความรูห้รอืภมูิปัญญาเกิดขึน้มา  

ยกตวัอยา่งเชน่อย่างบางท่านท่ีภาวนาพทุโธๆๆแลว้ ใน

ขัน้ตน้เขาสามารถทาํจิตใหส้งบน่ิงลงเป็นอปัปนาสมาธิ เม่ือจิต

ถอนจากอปัปนาสมาธิแลว้ก็ไม่มีความรูอ้ะไร เพราะจิตมนัถอน

ออกจากสมาธิมาเลย ในเม่ือทาํหลายครัง้หลายหนเขา้ จิตก็สงบ

เป็นอปัปนาสมาธิบอ่ยเขา้ๆ ในเม่ือจิตสงบบอ่ยๆเขา้ จติก็มี

กาํลงั มีสติ แลว้ก็มีสมัปะชญัญะดีขึน้ เม่ือสมาธิถอนออกมา

จากอปัปนาสมาธิ จิตถอนออกมาจากอปัปนาสมาธิ พอเกิดมี

ความรูส้กึมีความคิดขึน้มาเท่านัน้ จิตสามารถเกิดภมูิความรู ้

เกิดปัญญารูอ้ะไรแปลกๆขึน้มา ความรูพ้รั่งพรูออกมาจนท่ีไม่

สามารถจะกาํหนดตามความรูไ้ดก็้มี ทีนีใ้นเม่ือภมูิความรูม้นั

เกิดขึน้มาอย่างนี ้ถา้สติกบัจติมนัตามทนักนั ตามทนัความรูท่ี้

เกิดขึน้มาภายในจิต มนัก็กลายเป็นภมิูวิปัสสนา ภมูิปัญญาท่ี

เกิดขึน้ในจิต  
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การอธิบายนี ้การใชค้าํพดูอาจจะไม่ตรงตามความเป็นจรงิ 

อาจจะกระท่อนกระแทน่หรอืบางทีก็อาจจะสบัสน จงึขอฝากไว้

สาํหรบัทา่นผูฟั้งไดพ้ิจารณาเพิ่มเติมอีกครัง้หนึง่ จงึอยากใครท่ี่

จะขอใหบ้รรดาทา่นทัง้หลายท่ียงัสงสยัอยู่วา่ บรกิรรมภาวนาน่ี 

จิตเป็นไดเ้พียงแคส่มถกรรมฐานเท่านัน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ

ภาวนาพทุโธน่ี มีผูก้ลา่วนกัหนาวา่ ภาวนาพทุโธอย่างดี จิตก็ได้

เพียงแคข่ัน้สมถกรรมฐาน จงึใครท่ี่จะขอรอ้งใหบ้รรดาทา่นนกั

ปฏิบติัทัง้หลายไดช้่วยพิสจูนข์อ้เท็จจรงิ ใหม้นัรูแ้จง้เหน็จรงิ

ประจกัษว์า่บรกิรรมภาวนาเน่ีย จิตมนัจะเป็นเพียงแคข่ัน้สมถกร

รมฐานเทา่นัน้หรอื  

แตอ่าตมาขอใหน้ยัเอาไวว้า่นกับรกิรรมภาวนาทัง้หลาย ถา้

หากเราจะพากนัโง่หมดทกุคน บรกิรรมภาวนาแลว้จิตมนัก็เป็น

เพียงแคส่มถกรรมฐานเท่านัน้ ถา้ในหลกัวชิาการท่านก็วา่ 

อนสุติ ๑๐ มนัก็เป็นอารมณข์องสมถกรรมฐาน ในเม่ือเรามา

บรกิรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่ง คือคาํวา่พทุโธๆเป็นตน้ มนัก็

เป็นการปฏิบติัตามอารมณข์องสมถกรรมฐาน ไม่ใช่อารมณข์อง
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วิปัสสนา เพราะฉะนัน้เรามาช่วยกนัพิสจูนด์วูา่ บรกิรรมทกุ

อย่างเทา่ท่ีมีในตาํรบัตาํรานั่น ในเม่ือเราทาํอย่างจรงิจงัลงไป

แลว้ จิตของเราจะเป็นเพียงแคส่มถกรรมฐานเท่านัน้หรอื จะไม่มี

โอกาสท่ีจะเขา้สูภ่มูิวิปัสสนากรรมฐานไดเ้องหรอือย่างไร  

อาตมาอยากจะขอใหท้า่นผูมี้เกียรติทัง้หลายไดช้ว่ยกนั

พิจารณาแกปั้ญหาในตอนนี ้ถา้หากหลายๆทา่นช่วยกนัพิสจูน ์

ช่วยกนัพจิารณา ช่วยกนัคน้ควา้หาหลกัความเป็นจรงิโดย

ธรรมชาติ โดยสลดัความยดึถือในตาํรบัตาํราออกไปเสีย เอาแต่

ความจรงิซึง่มนัเกิดภายในจติของผูภ้าวนานัน้มาเทียบเคียงกนั 

มาเปรยีบเทียบกนั มาวดักนัด ูวา่มนัจะสามารถเป็นวิปัสสนาไป

ไดห้รอืไม่ เผ่ือเราจะไดห้ายขอ้สงสยั หายแคลงใจ หายขดัแยง้

ซึง่กนัและกนั 

อาตมาขอใหค้ติไวใ้หพ้ิจารณาอย่างหนึ่งวา่ บรรดานกั

ปฏิบติัทัง้หลายท่ีเรายงัมีความเหน็ขดัแยง้กนัอยู ่เพราะวา่ หนึง่ 

ตา่งฝ่ายตา่งไม่รู ้ไม่เหน็ ไม่เป็น ก็เป็นเหตใุหข้ดัแยง้กนั สอง 

ฝ่ายหนึง่รูเ้หน็เป็น อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู ้ไม่เห็น ไม่เป็นจรงิ ก็เป็นเหตุ
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ใหข้ดัแยง้กนั แตถ่า้หากวา่ตา่งฝ่ายตา่งรู ้ตา่งเห็น ตา่งเป็น

ดว้ยกนัทัง้สองฝ่าย โดยเอาความเป็นจรงิท่ีเกิดภายในจติอย่าง

จรงิจงัมาเปรยีบเทียบกนั เราจะไม่เกิดขดัแยง้กนัในเรื่องการ

ปฏิบติั หรอืความรูค้วามเหน็ในภมูิปฏิบติัเลย เชน่ พระอรหตั

อรหนัตท์ัง้หลายไม่เคยเถียงกนั เพราะเรื่องการปฏิบติั ใน

ประวติัศาสตรข์องพระพทุธศาสนาไม่มี มีแตป่ถุชุนเทา่นัน้เคา้

เถียงกนั แตพ่ระอรหตัอรหนัตไ์ม่เถียงกนั อนันีข้อฝากบรรดา

ท่านทัง้หลายไวพ้ิจารณา เอาหละการกลา่วธรรมะก็เป็นคติ

เตือนใจ ก็เหน็วา่สมควรแกก่าละเวลา 

 

(ตอบปัญหาหลงัเทศน)์ 

น่ีขอตอบปัญหาขอ้แรก ท่ีมีคาํถามวา่ นิพพานัง ปรมัง สุ

ขัง หมายความวา่อยา่งไร ตา่งกบั นิพพานัง ปรมัง สุญญัง

อย่างไร น่ีเป็นปัญหาท่ีนกึขึน้มาแลว้ก็ถาม นิพพาน ปรมงั สขุงั 

เป็นภาษาบาลีเม่ือตอบออกมาก็คือวา่ พระนิพพานเป็นสขุอย่าง

ยิ่ง นิพพานงั ปรมงั สญุญงั แปลวา่พระนิพพานเป็นความวา่ง
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อย่างยิ่ง หรอืสญูอย่างยิง่ ความหมายของคาํพดูก็ตา่งกนัอยู่

แลว้ อนัหนึง่หมายถงึความสขุ อนัหนึง่หมายถงึความสญู คือ

สญูเปลา่ไม่มีอะไร ทีนีปั้ญหาท่ีน่าจะสงสยัก็อยู่ตรงท่ีวา่ นิ

พพานงั ปรมงั สญุญงั เราเขา้ใจวา่พระนิพพานนีส้ญู เพราะวา่

นิพพานะก็แปลวา่ดบั พงึทาํความเขา้ใจวา่คาํวา่ดบัน่ี เป็นการ

อาการดบัของกิเลส กิเลส ตณัหา มานะ ทฐิิ อวิชชาดบัหมด แต่

ส่ิงท่ียงัเหลืออยู่การดบันัน้ อาตมาไดข้อกราบทา่นผูฟั้งทัง้หลาย

ใหไ้วช้่วยพิจารณาในการเทศนค์ราวก่อน วา่ส่ิงท่ีเหนือการดบั

นั่น พระพทุธเจา้ไม่ไดบ้อกเราไวว้า่ส่ิงนัน้คืออะไร อาตมาก็เลย

ขอฝากทา่นผูฟั้งไวใ้หช่้วยกนัพิจารณา ทีนีค้าํถามท่ีวา่ นิพพานงั 

ปรมงั สขุงั พระนิพพานสขุอย่างยิ่ง กบั นิพพานนงั ปรมงั 

สญุญงั พระนิพพานเป็นความวา่งอยา่งยิ่ง อนันีค้าํแปลมนัก็มี

ความหมายสอ่ความตา่งกนัอยู่แลว้ อนัหนึ่งหมายถงึความสขุ 

อนัหนึ่งหมายถึงความสญู สญูเปลา่ คือมนัสญูจากกิเลส ตณัหา 

มานะ ทิฐินั่นเอง ความสญูจากกิเลส ตณัหา มานะ ทิฐิก็

หมายถงึวา่ ความดบั ดบักิเลส ทีนีเ้ม่ือกิเลสดบัแลว้ ส่ิงท่ีอยู่
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เหนือการดบักิเลสนัน้คืออะไร อนันีข้อฝากไวใ้หน้กัธรรมะ

ทัง้หลายช่วยพิจารณา 

ขอใหอ้ธิบายเรื่องของฌาณตา่งๆโดยละเอียด เรื่องของ

ฌาณนีจ้ะขอพดูเฉพาะ ฌาณ ท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓ และท่ี ๔ ซึง่เป็น

ฌาณท่ีภมูิจิตของนกัปฏิบติัจะตอ้งผ่าน และจะตอ้งศกึษาใหรู้ ้

ใหมี้ความเขา้ใจบา้งพอสมควร ฌาณอนัเป็นปฐมบาทแห่ง

วิปัสสนามีอยู ่๔ ขัน้ เรยีกวา่ ปฐมฌาณ ทุตยิฌาณ ตตยิ

ฌาณ จตุตฌาณ แปลออกมาเป็นภาษาไทยวา่ ฌาณท่ี ๑ ท่ี ๒ 

ท่ี ๓ และท่ี๔  

ฌาณท่ี ๑ มีวติก นกึถึงอารมณ ์มีวิจาร จติกบัอารมณแ์นบ

สนิทกนั จนเกิดความซมึซาบ เกิดปีติแลว้ก็มีความสขุ ในเม่ือจิต

ของผูด้าํเนินฌาณมีปีติและความสขุเป็นเครื่องหลอ่เลีย้งจิต จิต

ก็ไม่กระวนกระวาย เขา้ไปสูค่วามสงบ แลว้ก็มีวิตก วิจาร ปีติ 

สขุ เอกคัคตาอยู่พรอ้ม น่ีเป็นฌาณขัน้ท่ี ๑  

ฌาณขัน้ท่ี ๒ ปลอ่ยวิตก วิจาร ยงัเหลือแตปี่ติ สขุ 

เอกคัคตา  
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ฌาณขัน้ท่ี ๓ ปลอ่ยปีติ คือวางปีติ คือยงัเหลือแตส่ขุกบั

เอกคัคตา 

ฌาณขัน้ท่ี ๔ สขุหายไป ยงัเหลือแตเ่อกคัคตาคือความเป็น

หนึง่ กบัอเุบกขาคือความวางเฉยของจิต  

ท่ีนีจ้ิตของท่านผูอ้ยู่ในฌาณขัน้ท่ี๔เน่ีย เป็นคาํตอบของ

ปัญหาขอ้หนึ่งท่ีวา่จิตอปัปนาสมาธิคืออะไร เป็นอยา่งไร จิตของ

ผูท่ี้อยู่ในฌาณขัน้ท่ี ๔ น่ีคือจิตของผูอ้ยู่ในอปัปนาสมาธินัน้เอง 

ลกัษณะของจติอยู่ในอปัปนาสมาธิกบัฌาณขัน้ท่ี ๔ ผูภ้าวนาจะ

ปรากฏวา่มีความรูส้กึในจิต มีแตจ่ิตดวงเดียวน่ิงสวา่งไสวอยู่ 

กายไม่ปรากฏวา่มีอยู่ในความรูส้กึ อนันีจ้ิตอยู่ในฌาณขัน้ท่ี ๔  

ปัญหาท่ีวา่นิมิตกบัความรูแ้จง้เหน็จรงิตา่งกนัอยา่งไร นิมิต

แปลวา่เครื่องหมาย ถา้ผูบ้รกิรรมภาวนาพทุโธ จิตติดกบัพทุโธอ

ยู่กนัอย่างเหนียวแนน่ เรยีกวา่จิตเอาพทุโธเป็นนิมิต เรยีกวา่

บรกิรรมนิมิต ทีนีนิ้มิตตามความเขา้ใจของผูถ้ามน่ี เขา้ใจวา่คง

จะหมายถงึนิมิตท่ีเราบรกิรรมภาวนาหรอืภาวนาอนัใดก็ตาม ใน

เม่ือจิตมีลกัษณะมีเคลิม้ๆลงไปแลว้ กระแสจิตสง่ออกไปขา้ง
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นอก แลว้ก็มีภาพตา่งๆเกิดขึน้ในความรูส้กึ จะเป็นภาพคนภาพ

สตัวห์รอือะไรก็แลว้แต ่อนันีเ้รยีกวา่นิมิต ทีนีส้ว่นความรูแ้จง้นัน้ 

ความรูแ้จง้เหน็จรงิ อย่าเขา้ใจวา่จิตสงบลงแลว้มีแสงสวา่งเป็น

ความรูแ้จง้เหน็จรงิ ขอใหก้าํหนดเอาอย่างนีดี้กวา่ ง่ายดี สมมติุ

วา่ท่านมีความสงสยัอยูว่า่สมาธิคืออะไร และสมาธิมีลกัษณะ

เป็นอยา่งไร ในเม่ือท่านสามารถทาํจิตใหส้งบน่ิงลงเป็นสมาธิได้

แลว้ ทา่นก็รูส้กึวา่จิตของท่านสงบน่ิงเป็นสมาธิ แตอ่งคป์ระกอบ

ของความท่ีจติเป็นสมาธิอยา่งแทจ้รงินัน้จติจะตอ้งน่ิง และมี

ความสวา่งเป็นเครื่องหมาย ทีนีเ้ม่ือจิตของทา่นสงบน่ิงลงไป

แลว้ ทา่นก็เหน็จรงิวา่สมาธิคืออะไร และจิตเป็นสมาธิคืออะไร 

อนันีเ้รยีกวา่ความรูแ้จง้เหน็จรงิ รูว้า่จิตเป็นสมาธิ แลว้ก็รูว้า่

สมาธิเป็นอยา่งนี ้เรยีกวา่ความรูแ้จง้เห็นจรงิ กาํหนดเอาง่ายๆ

อย่างนีดี้กวา่ 

ขอ้แตกตา่งระหวา่งสมถะกยัวิปัสสนา อนัแรกก็องคภ์าวนา

เป็นพทุโธ พองหนอยบุหนอท่ีเขา้ใจวา่เป็นหนทาง เกลา้ตกถา

จารยส์ั่งสอนมา ทาํไมจงึไม่นาํพทุธพจนน์ัน้มาเป็นองคภ์าวนา
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บา้ง เช่น นตัถิ สนัติ ปรมงั สขุงั, นิพพานงั ปรมงั สญุญงั เป็นตน้ 

อนันีมี้ความสงสยัเรื่องสมถะกบัวิปัสสนา อนัไดแ้ก่องคภ์าวนา

เช่น พทุโธ ยบุหนอพองหนอเป็นตน้ พทุโธก็ดี ยบุหนอพองหนอ

ก็ดี ทัง้สองอยา่งนีเ้ป็นอารมณข์องสมถกรรมฐานตามหลกัสตูร 

ทีนีผู้ม้าภาวนาพทุโธๆก็ดี ยบุหนอพองหนอก็ดี เป็นการปรบัปรุง

จิตในขัน้สมถะ การนกึอยู่ในส่ิงๆเดียวเพ่ือใหจ้ิตสงบน่ิงลงเป็น

สมาธิ เป็นปฏิปทาหรอืขอ้ปฏิบติั เป็นความตัง้ใจท่ีจะใหจ้ิตสงบ

น่ิงเป็นสมาธิ เม่ือจิตสงบน่ิงลงเป็นสมาธิ ตัง้แตอ่ปุจาระ

จนกระทั่งถึงอปัปนาสมาธิ ในขัน้นีเ้รยีกวา่จิตเดินอยู่ในขัน้สมถะ 

ทีนีค้วามท่ีจิตสงบน่ิงลงเป็นสมาธิ อนันีเ้รยีกวา่สมถะ จติรูว้า่

สมาธิเป็นอยา่งไร หรอืรูว้า่น่ีเป็นสมาธิ เป็นความเห็นแจง้ หาย

สงสยั รูแ้จง้เหน็จรงิหายสงสยัในเรื่องสมาธิ อนันีเ้รยีกวา่

วิปัสสนา เขา้ใจเอาอย่างนีง้า่ยดี  

อีกปัญหานี ้การกาํหนดจิตจาํเป็นตอ้งกาํหนดใหอ้ยู่ในสว่น

ใดสว่นหนึ่งของกายหรอืไม่ การกาํหนดจิต เรามีความจาํเป็น

จะตอ้งกาํหนดใหอ้ยู่ในสว่นใดสว่นหนึ่งของรา่งกาย เชน่อย่าง
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การกาํหนดรูล้มหายใจพรอ้มกบัพทุเขา้ โธออก ลมหายใจก็เป็น

สว่นหนึง่ของรา่งกาย ทีนีก้ารกาํหนดจิตเก่ียวกบัการบรกิรรม

ภาวนาเน่ีย ถา้หากสมมติุวา่ เรากาํหนดภาวนาคาํใดคาํหนึ่งโดย

ไม่กาํหนดหมายท่ีใดท่ีหนึ่งภายในกายเชน่ลมหายใจเป็นตน้ 

เม่ือจิตสงบลงไปแลว้ พอจิตมีความเคลิม้ๆสงบสวา่งลงไป 

เพราะเราไม่มีท่ีกาํหนดหมายภายในกาย เม่ือจิตสงบลงไปแลว้ 

กระแสจิตมกัจะสง่ออกไปขา้งนอก แลว้ก็ไปเห็นนิมิตตา่งๆ เชน่

ภาพคนสตัวห์รอืเทวดา บางทีอาจจะหลงไปเท่ียวนรกสวรรคอ์ยู่

ก็ได ้ทีนีถ้า้หากเรากาํหนดสว่นใดสว่นหนึง่ภายในรา่งกาย เชน่

จะกาํหนดรูล้งท่ีลมหายใจ ในท่ีนีข้อแนะนาํใหก้าํหนดลงท่ีลม

หายใจ เป็นสว่นท่ีสาํคญัยิ่ง เพราะลมหายใจน่ีเป็นกรรมฐานท่ี

ไปแทรกอยู่ทกุกรรมฐาน ถา้จิตดวงใดภาวนาแลว้กาํหนดรูล้งท่ี

ลมหายใจ เม่ือจิตสงบลงไปแลว้ จิตปลอ่ยคาํภาวนา แลว้จิตจะ

ยดึเอาลมหายใจเป็นส่ือนาํจติเขา้ไปสูค่วามสงบละเอียด

ยิ่งขึน้ไป เม่ือจติสงบยิ่งลงไปแลว้ ในขณะท่ีกายยงัปรากฏอยู่ 

จิตจะวิ่งเขา้ไปรูภ้ายในกายไดดี้ ในบางครัง้จิตอาจจะไปสงบน่ิง
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อยู่ในสว่นกลางของกาย แลว้ก็สง่กระแสสอ่งทะลอุอกมาขา้ง

นอก ทาํใหผู้ภ้าวนานัน้เหน็สว่นตา่งๆของรา่งกายไดง้า่ยขึน้ ใน

แง่ของอสภุกรรมฐาน  

จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ทาํสมถะถงึขัน้อปัปนาแลว้ อนันีไ้ด้

ตอบแลว้วา่ สมาธิขัน้อปัปนาเรยีกวา่สมถะ วิธีสงัเกตก็คือวา่เม่ือ

จิตสงบน่ิงลงไปแลว้ นิวรณ ์๕ หายไปหมด กามฉันทะ 

พยาบาท ถนีมิทธะ อุทธัจจะ กุกกุจจะ วิจกิจิฉา ความลงัเล

หายไปหมด ยงัเหลือแตจ่ิตน่ิงสวา่งอยู่อย่างเดียว อนันีเ้รยีกวา่

จิตถึงอปัปนาสมาธิแลว้ หรอืเรยีกวา่ขัน้สมถะ 

เม่ือพบวา่มีส่ิงท่ีไม่ถกูตอ้งแลว้ ไม่สมัมนาจะแกไ้ข อนันี ้

เป็นอนัวา่เม่ือเห็นปัญหาขอ้นี ้เป็นปัญหาเก่ียวกบัเรื่องมติตอ่

ความเห็นท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีไม่ถกูตอ้งตรงกนั คือ

หมายความวา่ในเม่ือมีส่ิงท่ีไม่ถกูตอ้งแลว้ ไม่สมัมนา จะแกไ้ข

อย่างไร ปัญหาขอ้นี ้มีความประสงคอ์ยากใหส้มัมนา หมายถงึ

การประชมุศกึษาหารอืแลว้ทาํความเห็นใหถ้กูตอ้งตรงกนั อนันี ้

เอาไวเ้ป็นภาระหนา้ท่ีของทา่นผูห้ลกัผูใ้หญ่ ถา้หากวา่พวกเรา
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จะสมัมนากนัเองก็สมัมนาได ้คือสมัมนาท่ีตวัของเราเอง ใครจะ

มีความเหน็ถกูตอ้งหรอืผิดแผกแตกตา่งอย่างไรก็ตาม เราไม่ไป

คิดท่ีจะแกไ้ขเรื่องภายนอก เราพยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาภายใน

ใจของเรา คือการปฏิบติัธรรมนัน้เราพิสจูนไ์ดต้รงท่ีวา่ ธรรมอนั

ใดซึง่เกิดขึน้กบัจิตใจของเราแลว้ ทาํใหจ้ติใจมีความสงบสวา่ง

เยือกเยน็ ทาํใหเ้ราหมดทิฐิ มานะ หมดกิเลส หมดความถือตน

ถือตวั สามารถท่ีจะปรบัปรุงตวัใหอ้ยู่ไดส้บายในสงัคม ไอ้

ความเห็นและผลของการปฏิบติันัน้เป็นการถกูตอ้ง 

ปัญหาขอ้นีเ้ก่ียวกบัเรื่องอดีตกาล หมายถงึ

บุพเพนิวาสานุสตญิาณ ถามวา่ความเหน็อนันีเ้ป็นความเหน็ท่ี

ถกูตอ้งหรอืไม่ อนันีข้อ้ใหค้ติเตือนเอาไวว้า่ เรื่องบพุเพนิวาสนานุ

สติญาณนี ้ไดโ้ปรดกรุณาระมดัระวงัและก็อย่าเพิ่งไปเช่ือ 

สว่นมากบพุเพนิวาสนานสุติญาณนีบ้างทีมนัโกหกหรอืมนัเก๊ก็

ได ้ซึง่บางครัง้ท่านผูท่ี้เคยไปวดัป่าสาละวนัเคยยกตวัอยา่ง เลา่

ตวัอย่างใหฟั้งบอ่ยๆ เพราะฉะนัน้ความเหน็และความรูใ้นเรื่อง

อดีตชาติน่ี เอาไวรู้ ้ๆ แลว้พิจารณาใหม้นัถ่ีถว้น ความรูอ้นัใดท่ีเรา



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 25 
 

ยงัมีความสงสยัขอ้งใจอยู่ พงึสนันิษฐานเถิดวา่ความรูอ้นันัน้ยงั

ไม่แน่ และยงัไม่จรงิเทา่ท่ีควร ความรูแ้จง้เห็นจรงิจะตอ้งทาํให้

ผูรู้ห้ายสงสยั  

ปัญหาขอ้นี ้การฝึกนั่งสมาธิโดยการเอาขาขวาทบัขาซา้ย 

มือขวาทบัมือซา้ย นั่งอยู่ประมาณ ๑๐ นาที เกิดอาการชาท่ีเทา้

ทัง้สองขา้ง ควรจะปฏิบติัอย่างไร อนันีถ้า้ทนไม่ไหวก็เปล่ียน

อิรยิาบถได ้การทาํสมาธินีเ้ป็นกิรยิาของใจ การนั่ง ยืน เดิน นอน 

อนันัน้เป็นทา่แสดงประกอบ เป็นการเปล่ียนอิรยิาบถหรอืเป็น

การบรหิารรา่งกาย เปรยีบเหมือนนกัศกึษา นกัเรยีน หรอื

ขา้ราชการท่ีทา่นมีการเลน่กีฬาเป็นการออกกาํลงักาย ทีนีกี้ฬา

ของผูป้ฏิบติันัน้ก็มีการเดินจงกรม การยืน การนั่งสมาธิ การ

นอน การเปล่ียนอิรยิาบถ ถา้หากนั่งอยู่ซกั๑๐นาที มนัปวดแขง้

ปวดขาเหน็บกินจนทนไม่ไหว ก็พลิกไดเ้ปล่ียนได ้เพราะการทาํ

สมาธิเป็นกิรยิาของใจ ใหถื้อเอาเรื่องของใจเป็นใหญ่ ใจกาํหนด

บรกิรรมภาวนาหรอืพิจารณาธรรมอยู่ แมเ้ราจะอยู่ในท่าไหนก็

ทาํไดท้ัง้นัน้  
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ปัญหาอีกขอ้หนึ่ง อนันีปั้ญหาขอ้นีเ้ก่ียวกบัการท่ีจะไป

พกัผ่อนบาํเพญ็ภาวนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีวดัป่าสาละวนั ขอ

ปวารณาตอ่ท่ีประชมุนีว้า่ เผ่ือวา่ทา่นผูใ้ดมีความประสงคท่ี์จะ

ไปพกัผ่อนบาํเพ็ญภาวนาเพ่ือจะไปดปู่าธรรมชาติซึง่ยงัเหลืออยู่

แห่งเดียวในบรเิวณนครราชสีมา จะไปพกัภาวนาอยูท่ี่นั่น จะไป

พกัภาวนาอยูท่ี่นั่น จะไปก่ีวนัก่ีคืนเป็นเดือนก็ได ้จะบอก

ลว่งหนา้หรอืจะไมบ่อกลว่งหนา้ก็ไม่เป็นไร เรามีท่ีพกัพอจะให้

พึ่งพาอาศยัได ้

สรุปยบุหนอพองหนอ ความจรงิการกาํหนดยบุหนอพอง

หนอเป็นการกาํหนดรูอ้าการของลม ในเม่ือหายใจเขา้ไป สดูลม

เขา้ไปทาํใหท้อ้งมนัพอง เวลาปลอ่ยลมออกทาํใหท้อ้งมนัยบุ ก็

เป็นการเขา้ออกของลม ทีนีใ้นเม่ือจิตสงบลงไปบา้งแลว้ จติก็ไป

รูอ้ยู่ท่ีลมหายใจ การทาํอยา่งนี ้ไม่เป็นความวา้วุน่หรอืวา่เป็น

ความยุง่เหยงิในการปฏิบติั ในธรรมชาติแลว้นกับรกิรรมภาวนา

น่ี ถา้เม่ือจิตสงบลงไปแลว้ ถา้จิตดวงใดวิ่งเขา้หาลมหายใจเขา้

ออก เขา้ออก เป็นดวงจิตท่ีคอ่นขา้งจะเดินทางท่ีถกูตอ้ง เพราะ
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การท่ีจิตรูล้มหายใจนัน้คือการเจรญิ กายคตาสต ิเพราะลมเป็น

สว่นหนึง่ท่ีประกอบกาย 

ท่อนท่ีสองของปัญหานี ้เม่ือทาํจิตใหร้วมลงมาแลว้ มาตาม

รูค้วามคิด การทาํเชน่นีเ้ป็นการถกูตอ้ง ถา้หากเม่ือเราทาํจิตให้

สงบลงไป พอท่ีจะคมุอยู่ใหจ้ิตใหรู้อ้ยู่เรื่องเดียว ไมฟุ่้งซา่นไปสู่

เรื่องอ่ืนได ้เม่ือความคิดเกิดขึน้มา เราตามรูค้วามคิดนัน้ หรอื

ตามรูค้วามรูท่ี้มนัเกิดขึน้ในจตินัน้เรื่อยไป อนันีเ้ป็นการใชไ้ด ้ซึง่

มนัอาจจะเป็นจงัหวะในขณะท่ีเราไม่สามารถท่ีจะควบคมุจิตให้

น่ิงอยู่ในอารมณเ์ดียวได ้เม่ือจิตมนัตอ้งการคิด ปลอ่ยใหม้นัคิด

ไป แตเ่ราทาํสติตามรูค้วามคิดนัน้ ในเม่ือตามรูค้วามคิดไปแลว้ 

ถา้จิตมนัจะหยดุน่ิงเขา้สูค่วามสงบ ปลอ่ยใหม้นัสงบ อยา่ไปฝืน

มนั ในเม่ือถอนจากความสงบแลว้ มนัอยากมีความรูเ้ดิดขึน้

เรื่อยไป ก็ปลอ่ยใหม้นัเป็นไป อย่าไปฝืนมนั หนา้ท่ีของเรามีแต่

ทาํสติตามรูเ้ทา่นัน้ อาการของจิตท่ีมนัตอ้งการความสงบ เราไป

ฝืนมนั มนัจะไม่คอ่ยดี ตอ้งปลอ่ยใหม้นัสงบ มนัจะสงบเวลาไหน

ก็ปลอ่ยใหม้นัสงบ มนัจะเกิดความรูข้ึน้มาเม่ือไร ก็ปลอ่ยใหม้นัมี
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ความรูไ้ป อยา่ไปฝืนมนั เม่ือเราอบรมมามนัเกิดภมูิความรู้

ขึน้มาโดยธรรมชาติแลว้ จิตมนักาํลงัจะปฏิวติัไปสูภ่มูิจิตภมูิ

ธรรม ถา้เราไปฝืนมนัแลว้มนัจะเกิดโทษ ถา้มนัจะตอ้งการสงบ 

เราฝืนไม่ใหม้นัสงบ มนัจะเกิดโรคปวดศีรษะ ทีนีถ้า้มนัอยากจะรู ้

เราฝืนไม่ใหม้นัรู ้จะเกิดโรคฟุ้งซา่น เด๋ียวจะคมุไม่อยู่  

ปัญหาตอ่ไป การบรกิรรมภาวนาโดยทั่วๆไป พดูถงึคาํ

บรกิรรมภาวนาโดยทั่วไปไมว่า่คาํไหนทัง้นัน้ เป็นแตเ่พียงเครื่อง

ลอ่ใหจ้ิตเขา้ไปยดึอยู่ในคาํๆนัน้ ดงัท่ีไดอ้ธิบายใหฟั้งแลว้ในตอน

เทศน ์จะเป็นคาํพดูคาํไหนก็ได ้ทีนีเ้ราจะมาพทุโธๆๆ แลว้มา

เปล่ียนเป็นยบุหนอพองหนอก็แลว้แตจ่งัหวะ หรอืเราอาจจะหา

คาํอ่ืนท่ีเรานกึวา่ดีกวา่นีม้าวา่ก็ได ้ขอใหเ้ป็นคาํบรกิรรมภาวนาก็

แลว้กนั ไม่เป็นการท่ีหรอืท่านจะตาํหนิวา่เปล่ียนบอ่ยๆนกั มนั

ทาํใหเ้ปล่ียนความรูส้กึอยู่เรื่อย จิตมนัจะไม่สงบ ถา้ท่านสงสยั

วา่มนัจะเป็นอย่างนัน้ ก็เอามนัซกัอย่างเดียว จะเป็นคาํไหนก็ได ้

ทาํอยา่งจรงิจงัโดยปราศจากความสงสยั นกึวา่คาํบรกิรรมน่ี
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แหละจะชว่ยใหจ้ิตของเราสงบ แลว้ก็วา่กนัไป จะเอาพทุโธๆก็ได ้

ยบุหนอพองหนอก็ไดท้ัง้นัน้ 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/2ITrCTXxQ_w  
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