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อาตมาดใจทโยมไดมาเยยมพระลกชาย และพกอยทวดหนองปาพง อกไมกวนก%จะ
กลบไปแลว เลยถ(อโอกาสมาแสดงความดใจ แตก%ไมมอะไรจะฝาก วตถ,สงของอะไรท
ประเทศฝรงเศสน0นก%มมากมายอยแลว แตธรรมะทจะบ1าร,งจ-ตใจของเราใหสงบระงบ ด
เหม(อนจะไมคอยมเทาไร
อาตมาไปสงเกตการณแลว เห%นมแตเร(องทจะท1าใหเราว,นวายย,งยากล1าบากตลอดกาล
ตลอดเวลา เจร-ญไปดวยวตถ,หลายอยางเป%นกามารมณ มรป มเสยง มกล-น มรส ม
โผฏฐพพะ ธรรมารมณเป%นทยวยวนของบ,คคลทไมรจกธรรม ใหมความว,นวายมาก
ฉะน0นจ8งจะขอฝากธรรมะเพ(อไปปฏ-บต-ทประเทศฝรงเศส เม(อจากวดหนองปาพงและ
วดปานานาชาต-ไปแลว สภาวะทตดปญหาและความย,งยากของชว-ต
ธรรมะน0เป%นสภาวะอนหน8ง
ซงจะตดปญหาความย,
งยากล1าบากในใจของมน,ษยท0ง
8
หลายใหนอยลง จนกระทงหมดไป สภาวะอนน0เรยกวาธรรม เราควรจะศก
8 ษา เอาไป
ศก
8 ษาในชว-ตประจ1าวนและประจ1าชว-ต เม(อมอารมณอนใดมากระทบกระทงเก-ดข80น จะ
ไดแกปญหามนได เพราะปญหาน0มท,กคน ไมเฉพาะวาเม(องไทยหร(อเม(องนอก มนม
ท,กแหง ถาคนไมรจกแกปญหาแลว ก%มความท,กขความเด(อดรอนเป%นธรรมดา เม(อ
ปญหาเก-ดข80นมาแลว หนทางทจะแกไขมนก%ค(อปญญา สรางปญญา อบรมปญญา ค(อ
ท1าปญญาใหเก-ดข80นในจ-ตใจของเรา
ส1าหรบขอประพฤต-ปฏ-บต-น0นก%ไมมอะไรมากอ(นไกล อยในตวของเรานเอง มกายกบใจ
คนเม(องนอกก%เหม(อนกน คนเม(องไทยก%เหม(อนกน มกายกบใจเทาน0นทว,นวาย เป%นผ
ว,นวาย ฉะน0น ผสงบระงบตองมกายกบใจสงบ
ความเป%นจร-งน0น ใจของเรามนเป%นปกต-อย เปรยบเหม(อนน10าฝน เป%นน10าสะอาด มความ
ใสสะอาดบร-ส,ทธ-=เป%นปกต- ถาหากเราเอาสเขยวใสเขาไป เอาสเหล(องใสเขาไป น10าก%จะ
กลายเป%นสเขยว สเหล(องไป จ-ตเราน0ก%เหม(อนกน เม(อไปถกอารมณทชอบใจ ใจก%ด ใจ
ก%สบายเม(อถกอารมณไมชอบใจแลว ใจน0นก%ขนมว
,
ไมสบาย เหม(อนกนกบน10าทถกส
เขยว ก%เขยวไป ถกสเหล(อง ก%เหล(องไป เปลยนสไปเร(อย
ความเป%นจร-งน0น น10าทมนเขยว มนเหล(อง ปกต-ของมนก%เป%นน10าใสสะอาดบร-ส,ทธ-= ค(อ
น10าฝน ปกต-ของจ-ตเราน0ก%เหม(อนกน เป%นจ-ตทใสสะอาด เป%นจ-ตทมปกต-ไมว,นวาย ทจะ
ว,นวายน0นเพราะมนเป%นไปกบอารมณ มนหลงอารมณ พดใหเห%นชด อยางขณะน0เรานง
อยในปามความสงบเหม(อนกนกบใบไม ใบไมน0นถาไมมลมพดมนก%น-ง สงบระงบอย ถา
มลมมาพด ใบมนก%กวดแกวงไปตามลม
จ-ตใจน0ก%เหม(อนกน ถาอารมณมาถกมนก%กวดแกวงไปตามอารมณ ย-งมนไมรเร(องธรรมะ
แลว ก%ย-งปลอยไปตามอารมณของเจาของไป อารมณส,ขก%ปลอยตามไป อารมณท,กข
ก%ปลอยตามไปว,นวายไปเร(อยๆ จนชาวมน,ษยท0งหลายเก-ดเป%นโรคประสาทเพราะไมร
เร(อง ปลอยไปตามอารมณ ไมรจกตามรกษาจ-ตของเจาของ จ-ตของเราน0เม(อไมมใคร
ตามรกษา มนก%เหม(อนคนๆหน8งทปราศจากพอแมทจะดแล เป%นคนอนาถา คนอนาถา
น0นเป%นคนทขาดทพ8ง คนทขาดทพ8งก%เป%นท,กข จ-ตน0ก%เหม(อนกน ถาหากขาดการอบรม
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บมน-สย ท1าความเห%นใหถกตองแลว จ-ตน0ก%ล1าบากมาก

กรรมฐ นเปนก รท จตใหสงบ
ในทางพ,ทธศาสนา การท1าจ-ตใหสงบระงบน0 ทานเรยกวา การท1ากรรมฐาน ฐาน ค(อ
เป%นทต0ง กรรม ค(อการงานทเราจะตองท1าข8น
0 ใหมกายเราเป%นสวนหน8ง จ-ตเราเป%นอก
สวนหน8ง มสองอยางเทาน0นแหละ กายน0เป%นสภาวธรรม เป%นรปธรรมทเรามองเห%นได
ดวยตาของเรา จ-ตเป%นสภาวธรรมอนหน8ง เป%นนามธรรมซงไม
มรป มองดวยตาไมได
8
แตเป%นของมอย ตามภาษาสามญก%เรยกวา กายกบใจ กายเรามองเห%นไดดวยตาเน(0อ
จ-ตมองเห%นไดดวยตาใน ค(อตาใจ มอยสองอยางเทาน0น มนว,นวายกน
ฉะน0น การฝ8กจ-ตทจะฝากโยมวนน0 ก%ค(อเร(องกรรมฐาน ใหไปฝ8กจ-ต เอาจ-ตพ-จารณา
กาย จ-ตน0ค(ออะไร? จ-ตมนก%ไมค(ออะไร มนถกสมมต-วา ค(อ ความรสก
8 ผทรสก
8 อารมณ ผ
ทรบรอารมณท0งหลายในทน0เรยกวาจ-ต ใครเป%นผรบร ผรบรน0นถกเขาเรยกวา "จ-ต" รบร
อารมณทส,ขบาง อารมณทท,กขบาง อารมณดใจบาง อารมณเสยใจบาง ใครมภาวะท
จะรบรอารมณเหลาน0 ทานเรยกวาจ-ต
อยางเชน อาตมาพดใหฟงขณะน0 จ-ตเรายงม จ-ตรบรวา พดอะไรอยางไร มนเขาไปทาง
ห รวาพดอะไร เป%นอยางไร ก%รจก ผรบรน0เรยกวาจ-ตจ-ตเป%นผรบรอารมณ
จ-ตไมมตวจ-ตไมมตน จ-ตไมมรป จ-ตเป%นผรบรอารมณเทาน0นไมใชอ(น ถาหากวาเราสง
สอนจ-ตอนน0ใหมความเห%นทถกตองดแลว จ-ตน0ก%จะไมมปญหา จ-ตก%จะสบาย จ-ตก%เป%น
จ-ต อารมณก%เป%นอารมณอารมณไมเป%นจ-ต จ-ตไมเป%นอารมณ เราพ-จารณาจ-ตกบ
อารมณน0ใหเห%นชด จ-ตเป%นผรบรอารมณทจรเขามา จ-ตกบอารมณสองอยางน0มากระ
ทบกนเขา ก%เก-ดความรสก
8 ทางจ-ต ดบาง ชวบาง รอนบาง เย%นบาง สารพดอยาง ทน0
เม(อเราไมมปญญาแกไข ปญหาท0งหลายเหลาน0ก%ท1าจ-ตของเราใหย,ง

ลมห ยใจเปนมงกฏกรรมฐ น
การท1าจ-ตข องเราใหมรากฐาน ค(อ กรรมฐาน เอาลมหายใจเขาออกเป%นรากฐาน เรยก
วา อานาปานสต- ทน0จะยกเอาลมเป%นกรรมฐานเป%นอารมณ การท1ากรรมฐา นมหลาย
อยางมากมาย มนก%ยากล1าบากเอาลมน0เป%นกรรมฐานดกวา เพราะวาลมหายใจน0เป%นม
งก,ฏกรรมฐานมาแตคร0งด8กด1าบรรพมาแลว พอเรามโอกาสดๆ เราเขาไปนงสมาธ-เอา
ม(อขวาทบม(อซาย เอาขาขวาทบขาซาย ต0งกายใหตรง แลวก%น8กในจ-ตของเราวา บดน0
เราจะวางภาระท,กสงท,
ไมเอาอะไรมาเป%นเคร(องกงวล
ปลอย...
- กอยางใหหมดไป
ปลอยใหหมด แมจะมธ,ระอะไรอยมากมายก%ปลอย ปลอยท-0งในเวลาน0น สอนจ-ตของเรา
วา จะก1าหนดตามลมอนน0 ใหมความรสก
8 อยแตอารมณอนเดยว แลวก%หายใจเขาหายใจ
ออก
•

•

การก1าหนดลมหายใจน0น อยาใหมนยาว อยาใหมนสน
0 อยาใหมนคอย อยาให
มนแรง ใหมนพอดๆ
สต- ค(อความระล8กได สมปชญญะ ค(อความรตวอนเก-ดจากจ-ตน0น ใหรวาลมออก
ใหรวาลมเขา สบาย ไมตองน8กอะไร ไมตองค-ดไปโนน ไมตองค-ดไปน ในเวลา

ปจจ,บนน0 เรามหนาททจะก1าหนดลมหายใจเขา ลมหายใจออกอยางเดยว ไมมหนาทท
จะไปค-ดอยางอ(นใหมสต-ความระล8กไดตามเขาไป และสมปชญญะความรตววา บดน0
เราหายใจอย เม(อลมเขาไป ตนลมอยปลายจมก กลางลมอยหทยปลายลมอยสะด(อ
เม(อหายใจออก ตนลมอยสะด(อ กลางลมอยหทยปลายลมอยจมก ใหรสก
8 อยางน0
•

หายใจเขา :- ๑. จมก ๒. หทย๓. สะด(อ
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•

หายใจออก :- ๑. สะด(อ ๒. หทย ๓. จม

ก1าหนดอยสามอยางน0 หายความกงวลหมด ไมตองค-ดเร(องอ(นก1าหนดเขาไปใหรตนลม
กลางลม ปลายลม สม1าเสมอ แลวตอน0นไปจ-ตของเราจะมความรสก
8 ตนลม กลางลม
ปลายลม ตลอดเวลา
เม(อท1าไปเชนน0 จ-ตอนควรแกการงานก%จะเก-ดข8น
0 กายก%ควรแกการงาน การขบเม(อยท0ง
หลายจะคอยๆหายไปเร(อยๆ กายก%จะเบาข80น จ-ตก%จะรวมเขา ลมหายใจก%จะละเอยดเขา
นอยลงๆ เราท1าแบบน0เร(อยๆ จนกวาจ-ตมนจะสงบระงบลงเป%นหน8ง

ก รท จตใหสงบเปน "หน!ง"
เป%น "หน8ง" ค(อ จ-ตมนจะฝกใฝอยกบลม ไมแยกไปทอ(นไมว,นวาย ตนลมก%รจก กลาง
ลมก%รจก ปลายลมก%รจก เม(อจ-ตสงบระงบแลว เราจะรอยแตตนลม ปลายลมก%ได ไม
ตองตามลงไป เอาแตปลายจมกวามนออก มนเขา จ-ตเป%นหน8งอยกบลมหายใจเขา
ออกอนเดยวตลอดไป
การท1าจ-ตเชนน0 เรยกวาท1าจ-ตใหสงบ ท1าจ-ตใหเก-ดปญญา อนน0เป%นเบ(0องตน เป%น
รากฐานของกรรมฐาน ใหพยายามท1าท,กวนท,กวน จะอยทไหนก%ได จะอยบานก%ได จะ
อยในรถก%ได อยในเร(อก%ได นงอยก%ได นอนอยก%ได ใหเรามสต-สมปชญญะควบค,มอย
ตลอดกาลตลอดเวลา อนน0เรยกวาการภาวนา

อรย บถของก รภ วน
การภาวนาน0 ท1าไดในอ-ร-ยาบถ ท0งนไมใชวาจะนงอยางเดยว จะย(นก%ได จะนอนก%ได จะ
เด-นก%ได ขอแตใหเรามสต- ก1าหนดอยเสมอวา บดน0จต
- ใจของเราอยในลกษณะอยางไร
มอารมณอนใดอยจ-ตเป%นส,ขไหม จ-ตเป%นท,กขไหม จ-ตว,นวายไหม จ-ตสงบไหม ใหเราร
เห%นอยางน0 หมายความวา ใหรจกความรบผ-ดชอบของจ-ตอยตลอดเวลา น0เรยกวาการ
ท1าจ-ตของเราใหสงบ

เม&!อจตสงบกเกดป(ญญ
เม(อจ-ตสงบแลว ปญญามนจะเก-ด ปญญามนจะร ปญญามนจะเห%น เอาจ-ตทสงบ
พ-จารณารางกายของเรา ต0งแตศรษะลงไปหาปลายเทา ต0งแตปลายเทาข80นมาหาศรษะ
พ-จารณากลบไปกลบมาอยเร(อย ใหเห%นเกสา โลมา นะขา ทนตา ตะโจ เป%นกรรมฐาน
ใหเห%นวารปรางกายท0งหลายน0 มด-น มน10า มลม มไฟ กล,มท0งสกล,มน0 ทานเรยกวา
กรรมฐาน เรยกวาธาต, ธาต,ด-น ธาต,น10า ธาต,ไฟ ธาต,ลม มาประช,มกนเขา เรยกวามน,ษย
เรยกวาสตว

พจ รณ ก ยของเร อ(นประกอบดวยธ ต
พระบรมศาสดาของเราทานทรงสอนวา อนน0สกแตวาธาต,เทาน0น อวยวะรางกายของ
เรา สงทขนแข%
ง เป%นธาต,ด-น สงทมนเหลวไหลเวยนไปในร
างกาย ทานเรยกวา ธาต,น10า
ลมพดข8น
0 เบ(0องบนลงเบ(0องต1า ทานเรยกวาธาต,ลม ความรอนอบอ,นในรางกาย ทาน
เรยกวาธาต,ไฟ คนคนหน8ง เม(อแยกออกแลว มสอยาง น0เทาน0น ค(อ มด-น น10า ลม ไฟ
สตวไมม มน,ษยไมม ไทยไมมฝรงไมม เขมรไมมญวนไมม ลาวไมม ไมมใคร มด-น ม
น10า มไฟ มลม เทาน0นทเป%นอยแลวสมมต-วาเป%นบ,คคลเป%นสตวข80นมา
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ชว, ต ร- งก ย เปนอนจจ(ง
ความเป%นจร-งไมมอะไร ด-นก%ด น10าก%ด ลมก%ด ไฟก%ด ทประกอบกนเรยกวามน,ษยน0 เป%น
ไปดวยอน-จจง ท,กขง อนตตา ค(อเป%นของไมแนนอน เป%นของไมยงย(น เป%นของ
หม,นเวยนเปลยนไปแปรไป อยอยางน0 ไมยงย(นอยกบท แมแตวารางกายของเราก%ไม
แนไมนอน เคล(อนไหวไปมาอยเสมอ เปลยนไป ผมก%เปลยนไป ขนก%เปลยนไป หนงก%
เปลยนไป สารพดอยางมนเปลยนไป เปลยนไป เปลยนไปหมด
จ-ตใจของเราน0ก%เหม(อนกน มนก%ไมใชตว ไมใชตน ไมใชเราไมใชเขา ทค-ดไปสารพด
อยาง มนไมแนนอน บาทค-ดฆาตวตายเลยก%ได บางทค-ดส,ขก%ได บางทค-ดท,กขก%ได
ถาเราไมมปญญา เราก%ไปเชอจ( ตอนน0 มนก%โกหกเราเร(อยไป เป%นท,กขบาง เป%นส,ขบาง
สลบซบซ อนกนไป

จตและก ยเปนอนจจ(ง ทกข(ง อน(ตต
จ-ตน0มนก%เป%นของไมแนนอน กายน0ก%เป%นของไมแนนอน รวมแลวเป%นอน-จจง รวมแลว
เป%นท,กขง รวมแลวเป%นอนตตา สงท0
- งหลายเหลาน0 พระบรมครของเราทานวา ไมใช
สตว ไมใชบ,คคล ไมใชตวไมใชตน ไมใชเรา ไมใชเขา เรยกวา ธาต, ค(อ ด-น น10า ลม
ไฟ เทาน0นเอง
เอาจ-ตของเราพ-จารณาลงไปใหมนเห%นชด เม(อมนเห%นชดแลวอ,ปาทานทถ(อวา เราสวย
บาง เรางามบาง เราดบาง เราชวบาง เรามบาง เราอะไรๆหลายอยาง มนก%ถอนไป ถอน
ไปเห%นสภาวะอนเดยวกน เห%นมน,ษยสตวท0งหลายเป%นอนเดยวกน เห%นไทยเป%นอน
เดยวกนกบฝรง เห%นฝรงเป%นอนเดยวกนกบไทย เม(อจ-ตเราเห%นเชนน0 มนก%ถอน
อ,ปาทานความย8ดมนออกจากจ-ตใจของเรา

เม&!อจตเหนธรรม โลภ โกรธ หลง กลดนอยลง
เม(อพ-จารณาเห%นอน-จจง ท,กขง อนตตา แลว มนก%นาสงเวชถอนอ,ปาทานออกแลว ไม
ไดไปย8ดวาเป%นตว วาเป%นตน วาเป%นเรา วาเป%นเขา จ-ตใจเห%นเชนน0 มนก%เก-ดน-พพ-ทา
ความเบ(อหนาย คลายความก1าหนด ค(อเห%นวามนเป%นของไมเทยง เป%นท,กข เป%น
อนตตา แลวจ-ตใจของเราก%หย,ด จ-ตใจเราก%เป%นธรรมะ ราคะก%ด โทสะก%ด โมหะก%ด มน
ก%ลดนอยถอยลงไปท,กทๆ ผลทส,ดเหล(อแตธรรม ค(อจ-ตน0เป%นอยเทาน0น น0เรยกวาการ
ท1ากรรมฐาน

หนท งท,!ถ0กตองท,!ควรพจ รณ
ฉะน0น จ8งขอฝากโยมเอาไปพ-จารณา เอาไปศก
8 ษาประจ1าวนประจ1าชว-ต เอาไวเป%น
มรดกต-ดตวสบ
( ไป โยมเอาไปพ-จารณาแลว ใจก%จะสบาย ใจก%จะไมว,นวาย ใจก%จะสงบ
ระงบ กายว,นวายก%ชางมน ใจไมว,นวาย เขาว,นวายในโลก เราไมว,นวาย ถ8งความว,นวาย
ในเม(องนอกมากมาย เราก%ไมว,นวาย เพราะจ-ตเราเห%นแลว เป%นธรรมะแลวอนน0เป%น
หนทางทด ทถกตอง ฉะน0น จงจ1าค1าสอนน0ไวตอๆไป
ภ ษ ฝร(งเศส -Français
Source : http://www.watnongpahpong.org

