เ รื่ อ ง ข อ ง

ธมฺ มธโรอนุสรณ์ ๒๕๔๔

เรื่ องของ

ลม

พระสุ ทธิธรรมรังสี คมั ภีรเมธาจารย์
( ท่านพ่อลี ธมฺ มธโร )

ธรรมบรรณาการในงานบําเพ็ญกุศล
ครบรอบวันมรณภาพปี ที่ ๔๐
พระสุ ทธิธรรมรังสี คมั ภีรเมธาจารย์
( ท่านพ่อลี ธมฺ มธโร )
วันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๔
วัดอโศการาม ถนนสุ ขมุ วิท (กม.๓๑) อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐
โทร.๓๘๙-๒๒๙๙ , ๗๐๓-๘๔๐๕

เรื่ องของ

ลม

พระสุ ทธิธรรมรังสี คมั ภีรเมธาจารย์ ( ท่านพ่อลี ธมฺ มธโร )

พิมพ์ครั้งที่ ๑ :
พิมพ์ครั้งที่ ๒ :
พิมพ์ครั้งที่ ๓ :

๒๕ เมษายน ๒๕๔๔ จํานวน ๕,๐๐๐ เล่ม
๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ จํานวน ๓,๐๐๐ เล่ม
๒๒ กันยายน ๒๕๕๐ จํานวน ๓,๐๐๐ เล่ม

ออกแบบปก
รู ปเล่ม

สุ ดิษฐา ปรี ชม
พรสิ ทธิ์ อุดมศิลป์ จินดา

:
:

พิมพ์ที่ : หจก. สามลดา โทร ๐๒-๔๖๒-๐๓๐๓ , ๐๘๖-๘๙๕-๒๓๐๐

คําปรารถ
พระสุ ทธิธรรมรังสี คมั ภีรเมธาจารย์ หรื อท่านพ่อลี ธมฺ มธโร ผูใ้ ห้กาํ เนิดวัดอโศการาม แม้จะได้ล่วงลับ
ดับขันธ์ไปเป็ นเวลาถึง ๔๐ ปี แล้วก็ตาม แต่ขอ้ วัตรปฏิบตั ิและระเบียบการอบรมทั้งภาคปริ ยตั ิและด้านปฏิบตั ิ
ธรรมซึ่งท่านพ่อได้วางมาตรฐานไว้แล้วด้วยดี ยังคงเส้นคงวาอยูเ่ สมอ ส่ วนความเจริ ญความเสื่ อมของวัดนั้น
ย่อมขึ้นอยูก่ บั ผูท้ ี่เข้าไปอยูพ่ าํ นักทั้งบรรพชิตและอุบาสก อุบาสิ กาเพื่อศึกษาและปฏิบตั ิธรรม ว่าจะตั้งใจ
ประพฤติดีปฏิบตั ิชอบแค่ไหนเพียงไร
ในวันบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายท่านพ่อลี เนื่องในโอกาสคล้ายวันมรณภาพของท่านประจําปี ๒๕๔๔ ที่
เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง ทางวัดจึงจัดพิมพ์โอวาทบางประการของท่าน แจกเป็ นธรรมบรรณาการ
เช่นเคย เพื่อให้ท่านสุ ชนทั้งหลาย เกิดจิตสํานึกความสําคัญของการปฏิบตั ิธรรม และความปรารถนาดีของท่าน
พ่อ จะได้เจริ ญรอยตามให้เกิดความรุ่ งเรื องของพระศาสนา ของวัดวาอาวาส และความร่ มเย็นเป็ นสุ ขของตนเอง
ตลอดไป
พร้อมนี้กข็ ออนุโมทนาต่อท่านผูใ้ จบุญทั้งหลายเป็ นอย่างยิง่ ที่มีส่วนช่วยอุปถัมภ์ค้ าํ จุนวัดอโศการาม
เสมอมา และที่ได้ให้ความร่ วมมือในการจัดงานบําเพ็ญกุสลครั้งนี้ ให้สาํ เร็ จลุล่วงลงด้วยดี

คณะศิษยานุศิษย์
๒๕ เมษายน ๒๕๔๔

สารบัญ

ลมกับจิต ....................................................................................................................................... ๑
โลกกับกรรมฐาน .......................................................................................................................... ๑๑
การทําสมาธิภาวนา ..................................................................................................................... ๒๓
เจริ ญอิทธิบาท ๔ ในการดูลม ...................................................................................................... ๒๗
ฉลาดปรับแต่งลม ........................................................................................................................ ๒๙
สมบัติสาม ................................................................................................................................... ๓๑
เรื่ องของลม ................................................................................................................................. ๓๓

“
ถ้ าเรารู้ เรื่องธรรมดาของโลก และรู้ จกั ความเป็ นจริงของธรรมแล้ ว
เราก็จะไม่ ต้องมีความยุ่งยากในการเป็ นอยู่
เรื่องภายนอกนั้น ถึงเราจะศึกษาให้ มคี วามรู้ สักเท่ าไร ๆ
ก็ไม่ ทาํ ให้ เราพ้ นจากทุกข์ ได้
สู้ การเรียนรู้ จติ ใจของตนอยู่ภายในวงแคบๆ นีไ้ ม่ ได้

”

ลมกับจิต
พระสุ ทธิธรรมรังสี คมั ภีรเมธาจารย์
( ท่านพ่อลี ธมฺ มธโร )
๗ สิ งหาคม ๒๕๐๑ ณ วัดอโศการาม

ในการนัง่ ภาวนาให้ทาํ ลมให้แคบที่สุด อย่าให้จิตไปยูน่ อกตัว ถ้าเราเอาจิตไปอยูก่ บั คนอื่นสิ่ งอื่น เราก็
จะต้องได้รู้แต่เรื่ องของคนอื่นสิ่ งอื่น ส่ วนเรื่ องของตังเองก็เลยไม่ได้รู้ได้เห็นอะไรเลย
เราอยูใ่ กล้กบั สิ่ งใดจะต้องสนใจกับสิ่ งนั้น เราอยูใ่ กล้คนใด ก็จะต้องสนใจกับคนนั้นให้มากที่สุด คนใด
นัง่ ใกล้เรา ต้องสนทนาปราศรัยกับเขา อย่านัง่ เป็ นใบ้ ทําความคุน้ เคยสนิทสนมกับเขาไว้ ถ้าเราไม่พดู คุยทํา
ไมตรี กบั เขาไว้บา้ ง เขาก็จะต้องไม่ชอบเรา และกลายเป็ นศัตรู ของเราไป นี้ฉนั ใด เรื่ องร่ างกายของเรานี้ประกอบ
ขึ้นด้วยธาตุท้ งั สี่ คือ ดิน นํา้ ไฟ ลม ธาตุเหล่านี้ ก็ยอ่ มเปรี ยบเหมือนกับญาติหรื อมิตรสหายของเรา เพราะเรานัง่
นอนยืนเดินไปทางไหน เขาก็ติดตามเราไปทุกแห่ง ฉะนั้นเราต้องสนใจทําความรู ้จกั คุน้ เคยกับเขาไว้มากกว่า คน
อื่น เมื่อสนิทสนมกันแล้ว นานๆ ไปเขาก็จะรักเราและช่วยเหลือเราได้ทุกสิ่ งทุกอย่าง เมื่อเรามีมิตรที่ดีและ
ซื่อตรงเช่นนี้ เราก็ยอ่ มจะปลอดภัยและมีความสุ ข

* บันทึกโดยแม่ชีอรุ ณ อภิวณฺ ณา
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ถ้าเรารู ้เรื่ องธรรมดาของโลก และรู ้จกั ความเป็ นจริ งของธรรมแล้ว เราก็จะไม่ตอ้ งมีความยุง่ ยากในการ
เป็ นอยู่ เรื่ องภายนอกนั้น ถึงเราจะศึกษา ให้มีความรู ้สกั เท่าไร ๆ ก็ไม่ทาํ ให้เราพ้นจากทุกข์ได้ สู ก้ ารเรี ยนจิตใจ
ของตนอยูภ่ ายในวงแคบๆนี้ ไม่ได้
เรื่องของโลกยิง่ เรียนก็ยงิ่ กว้ าง เรื่องของธรรมยิง่ รู้กย็ งิ่ แคบ และรู ้แคบเท่าไรก็ยงิ่ ดี ถ้ารู ้กว้างออกไปมัก
ฟุ้ งซ่าน เป็ นเหตุให้เกิดความไม่สงบ ถ้าจะเปรี ยบก็เหมือนกับการเดินไปในหนทางที่แคบๆ ย่อมจะไม่มีใครเดิน
สวนทางเข้ามาชนกับเราได้ ส่ วนคนเดินตามหลังนี้ช่างเขา เมื่อไม่มีใครสวนทางเข้ามาข้างหน้าแล้ว คนที่จะเดิน
บังหน้าเราก็ไม่มี เราก็จะมองเห็นสิ่ งที่อยูข่ า้ งหน้าออกไปได้ไกลที่สุด ฉันใด ผูท้ าํ จิตใจให้แคบเข้าละเอียดเข้าก็
จะเกิดความวิเวกสงบ เกิดแสงและเกิดวิปัสสนาญาณ มองเห็นอดีต อนาคต และปัจจุบนั ได้ทุกอย่าง
เหตุน้ นั ท่านจึงว่าผูม้ ีวิปัสสนาญาณ เป็ นผูม้ ีสายตาอันไกล คนที่ส่งจิตออกไปอยูน่ อกตัว เปรี ยบเทียบกับ
คนที่เดินไปตามถนนกว้างๆ ถนนกว้างนั้น อย่าว่าแต่คนจะสวนทางเข้ามาได้เลย แม้แต่สุนขั และสัตว์ตวั โต ๆ
มันก็เดินสวนเข้ามาได้ ฉะนั้น จึงไม่ปลอดภัย จิตผูน้ ้ นั ก็จะมีแต่ความฟุ้ งซ่าน เต็มไปด้วยนิวรณธรรมหาความ
สงบมิได้
การทําจิตให้แคบ เปรี ยบอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับการขุดหลุม ถ้าเราขุดหลุมเล็กๆ ก็ยอ่ มจะขุดได้ลึก
และเร็ วกว่าหลุมกว้างๆ ความเหน็ดเหนื่อยก็มีนอ้ ย กําลังก็ไม่สึกหรอ ย่อมได้ผลดีกว่ากัน หรื อจะเปรี ยบอีกอย่าง
หนึ่งก็เหมือนกับแม่น้ าํ ถ้ากว้างมากก็มกั ไหลช้า และไม่แรง ถ้าแคบก็จะไหลเร็ วและแรงด้วย หรื อนํ้าฝนที่ตกลง
ใน
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ที่กว้างย่อมกระจายไปทัว่ ในที่ต่างๆ นํ้าก็จะไม่ขงั ในพื้นที่เหล่านั้นได้ เท่าไร ถ้าตกลงมาเฉพาะในที่แห่ งใดแห่ง
หนึ่งแต่เพียงแห่ งเดียว แล้ว มิชา้ ก็อาจจะท่วมท้นหัวคันนาได้ ฉันใด อํานาจแห่ งจิต ก็เช่นเดียวกัน ถ้ ายิง่ แคบ

และละเอียดมากเท่ าไรก็ยงิ่ มีกาํ ลังแรงและคุณภาพสู งยิง่ ขึน้
ฉะนั้น ท่านจึงสอนให้เอาจิตมาจดจ่ออยูก่ บั ลมหายใจอย่างเดียว ไม่ตอ้ งไปคิดถึงเรื่ องราวอื่น ๆ ให้มี
สติสมั ปชัญญะอยูใ่ นลมหายใจอย่างเดียว ไม่ตอ้ งไปคิดถึงเรื่ องราวอื่นๆ ให้มีสติสมั ปชัญญะ อยูใ่ นลมเท่านั้น
มันจะไม่ดี จะโง่ จะมืด จะหนาอย่างไรก็ช่างมัน มุ่งดูลมอย่างเดียวจนจิตเป็ นเอกัคคตารมณ์ ต่อไปความรู ้กจ็ ะผุด
ขึ้นในตัวของมันเอง ไม่ตอ้ งไปนัง่ คิดถึงว่าอะไรมันจะเป็ นอนิจจัง ทุกขังอนัตตา ความรู ้เขาจะบอกเรื่ องราว
เหล่านี้ แก่เราเองอย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจน ไม่ใช่ความรู ้ตามสัญญาที่ได้ยนิ เขาบอกเล่า แต่เป็ นความรู ้ซ่ ึงเกิดจาก
วิปัสสนาปั ญญา

จิตและลมของเรานีม้ ีอยู่ถงึ ๕ ชั้น
ชั้นที่ ๑ ลมหยาบที่สุดก็ได้แก่ลมที่เราหายใจเข้า “พุท” หายใจออก “โธ” อยูข่ ณะนี้
ชั้นที่ ๒ ลมที่หายใจผ่านลําคอเข้าไปแล้วเชื่อมต่อกับธาตุ ต่างๆ ภายในเกิดความสบายหรื อไม่สบาย
ชั้นที่ ๓ ลมหยุดนิ่งอยูก่ บั ที่หมด ไม่วิ่งไปมา ทุกๆส่ วนในร่ างกายที่เคยวิ่งขึ้นบนลงล่างก็หยุดวิ่ง ที่เคย
ไปข้างหน้า มาข้างหลังก็ไม่ไปไม่มา ที่เคยพัดในลําไส้กไ็ ม่พดั ฯลฯ หยุดนิ่งสงบหมด
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ชั้นที่ ๔ ลมที่ทาํ ให้เกิดความเย็นและเกิดแสง
ชั้นที่ ๕ ลมละเอียดสุ ขมุ มากจนเป็ นปรมาณู แทรกแซงไปได้ ทัว่ โลก มีอาํ นาจ ความเร็ วและแรงมาก
รู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส นี้กอ็ ยูอ่ ย่างละ ๕ ชั้น เหมือนๆ กัน เช่น เสี ยงหยาบ ชั้นที่ ๑ ก็ได้แก่ เวลาพูด
จบแล้วดับไป ชั้นที่ ๒ พูดไปแล้วยังดังอยูถ่ ึง ๒-๓ นาที จึงจะดับ ชั้นที่ ๓ อยูไ่ ด้นานมากแล้วจึงหายไป
ชั้นที่ ๔ พูดแล้วถึงพรหมโลก ยมโลก และชั้นที่ ๕ เป็ นเสี ยงทิพย์ พูดแล้วได้ยนิ อยูเ่ สมอ พูด ๑๐๐ ครั้ง ก็มีอยู่
ทั้ง ๑๐๐ ครั้ง เสี ยงไม่สูญไปจากโลก เพราะอํานาจแห่งความละเอียดจึงสามารถแทรกแซงได้อยูไ่ ด้ทุกปรมาณู
ในอากาศ
ฉะนั้น ท่านจึงว่า รู ป รส กลิ่น เสี ยง ไม่สูญไปจากโลก เพราะโลกนี้เปรี ยบเหมือนกับจานเสี ยงที่
อัดเสี ยงอะไรๆ ไว้ได้ทุกอย่าง รู ป รส กลิ่น เสี ยง หรื อกรรมดี กรรมชัว่ อันใด ก็ดีท่ีเรากระทําไว้ในโลก มัน
ย่ อมจะย้ อนกลับมาหาเราเมื่อตายทั้งหมด เหตุน้ นั ท่านจึงว่า “บุญบาป” ไม่สูญหายไปไหน คงติดอยูใ่ นโลกนี้
เสมอ จิตละเอียดที่สุด ซึ่งเปรี ยบเหมือน “ปรมาณู” นั้น มีอาํ นาจความแรงเหมือนกับดินระเบิดที่จมลงในพื้น
แผ่นดิน แล้วก็สามารถระเบิดทําลายมนุษย์ให้ยอ่ ยยับพินาศไปได้ ฉันใด จิตละเอียดทีจ่ มลงในลมก็สามารถ
ระเบิดคนสั ตว์ให้ พนิ าศย่ อยยับเช่ นเดียวกัน คือ เมื่อจิตละเอียดถึงที่สุดถึงขั้นนี้แล้ว ความรู ้สึกในตัวตนของเราก็
จะดับสิ้ นไปไม่มีเหลือ จิตนั้นก็จะหมดความยึดถือในอัตภาพร่ างกายตัวตนคนสัตว์ใดๆ ทั้งสิ้ นจึงเหมือนกับ
“ปรมาณู” ที่ทาํ ลายสัตว์ ทั้งหลายฉันนั้น
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“วิตก” คือ การกําหนดลมหายใจ เปรี ยบเหมือนกับเราป้ อนข้าวไปในปาก “วิจาร” คือขยาย แต่ง
ปรับปรุ งลมหายใจ เปรี ยบเหมือนกับเราเคี้ยวอาหาร ถ้าเราเคี้ยวให้ละเอียดๆ แล้วกลืนลงไป อาหารนั้นก็จะย่อย
ง่าย และเป็ นประโยชน์ แก่ร่างกายได้มาก การย่อยนั้นเป็ นหน้าที่ของธรรมชาติร่างกาย ส่ วนการเคี้ยวเราต้องช่วย
จึงเกิดผล ถ้าเรากลัน่ กรองละเอียดได้เท่าไรก็ยงิ่ ได้ผลดีข้ ึนเท่านั้น เพราะของสิ่ งใดละเอียดสิ่ งนั้นย่อมมี
คุณภาพสู ง
การทําลมละเอียดนั้นจิตก็จะต้องละเอียดตาม และกายก็ละเอียดด้วย ฉะนั้น พระบางองค์ที่นงั่ เจริ ญ
กรรมฐานอยูจ่ นลมละเอียดจิตละเอียด และกายของท่านจึงละเอียดเล็กลงๆ จนสามารถลอดซี่กรงหน้าต่างเข้าไป
นัง่ อยูใ่ นโบสถ์ หรื อวิหารได้ท้ งั ๆ ที่ปิดประตูหน้าต่างอยูด่ งั นี้กม็ ี นี่กเ็ ป็ นอํานาจของลมละเอียดอย่างหนึ่ง
วัตถุใดที่มีความสามารถมากๆ ย่อมเป็ นเหตุให้คุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิม เช่น เกลือนี้ถา้ เรานํามากลัน่ กรอง
มากๆ เข้า รสเค็มของเกลือนั้นจะกลายเป็ นรสหวานไปได้ หรื อนํ้าตาลซึ่งเดิมรสหวานและเปรี้ ยว ๆ นิดหน่อย
แต่ถา้ กลัน่ มากเข้าๆ ก็จะกลายเป็ นรสขม ไปได้ เหตุน้ นั ท่านจึงว่าไม่มีอะไรเป็ นของเที่ยง แต่อะไรจะเที่ยง
หรื อไม่เที่ยงนี้ เราก็ไม่ตอ้ งไปนึกถึงมัน เพราะเมื่อเราทําจิตใจแคบและละเอียดจนเกิดเป็ นญาณความรู ้ข้ ึนในตน
แล้ว อาการทั้งหลายจะบอกให้เรารู ้เห็นเองในสิ่ งเหล่านี้ เพียงตั้งใจทําจริงอย่ างเดียว แล้วในทีส่ ุ ดก็จะต้ องเห็น
ผลแห่ งความจริง

5

“
การไม่ ทําจริง เป็ นเหตุให้ ไม่ เกิดผล
เมือ่ ไม่ เกิดผลก็ย่อมเกิดสนิมขึน้ ในใจ คือ ความเบื่อหน่ าย
ท้ อถอย เกียจคร้ าน แล้ วในทีส่ ุ ดก็เลิก ...
ถ้ าทําจริงแล้ วย่ อมจะเกิดผลเป็ นกําลัง (พละ) ๕ ประการ
คือ ศรัทธา...วิริยะ...สติ...สมาธิ...ปัญญา

”
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มีบางคนเขาว่าคนที่มานัง่ หลับตาทําสมาธิวา่ “การมานัง่ หลับตาอยูน่ ้ นั จะได้ผลอะไร แต่คนที่เขามี
ความรู ้มาก ๆ สูง ๆ ลืมตาอยูย่ งั ไม่เห็นผล นี่รู้กไ็ ม่เท่าไร แล้วมานัง่ หลับตานิ่งๆ อย่างนี้ จะได้ผลอะไร” เราก็
ควรจะตอบได้วา่ “ผลอันแท้จริ งนั้น ไม่ได้เกิดจากการเรี ยนรู ้มาก หรื อการศึกษาตํารับตําราบาลี เป็ นมหา
เปรี ยญอะไรดอก ผลความดีน้ นั เกิดจากการกระทําจริ ง เมื่อใครทําจริ งแล้วผลก็ตอ้ งได้จริ ง” คนที่มานัง่ “พุทโธ
ๆ” แต่จิตคอยเผลอบ้าง แลบไปข้างหน้าหลังบ้าง โงกง่วงบ้าง อย่างนี้เดี๋ยวก็ลืมลมหมด นัง่ ๑๐ ปี จนแห้ง
ไปกับที่ ก็ไม่เกิดผล
การไม่ทาํ จริ ง เป็ นเหตุให้ไม่เกิดผล เมื่อไม่เกิดผลก็ยอ่ มเกิด สนิมขึ้นในใจ คือ ความเบื่อหน่าย ท้อถอย
เกียจคร้าน แล้วในที่สุดก็เลิกวางทิ้งเลย พวกเราก็มกั เป็ นอย่างนี้กนั โดยมาก การเจริ ญสมาธิน้ ี ถ้าทําจริ งแล้ว
ย่อมจะเกิดผลเป็ นกําลัง (พละ) ๕ ประการ คือ ศรัทธา ความเชื่อ เมื่อเกิดความความเชื่อเห็นผล ในการกระทํา
ของตนแล้ว วิริยะ ความขยันก็จะเกิดตามขึ้นมาเองโดยไม่ตอ้ งมีใครบังคับ ต่อจากนี้ สติ ก็จะมีความรอบคอบ
ในการกระทํา สมาธิ ก็ต้ งั มัน่ ในสิ่ งนั้น จึงเกิดปัญญา ความรู ้พิจารณา ความถูกผิดทั้งหลายได้ นี้รวมเรี ยกว่า

“พละ”
ปัญญา ที่เกิดจากการเจริ ญสมาธิน้ ี มีความคมรอบตัวเหมือนกับจักรเลื่อยวงเดือน ที่ต้ งั อยูบ่ นแท่น
แกนของมันคือตัวจิต เลื่อยวงเดือนที่ต้ งั อยูบ่ นแท่น แกนของมันคือตัวจิต เลื่อยวงเดือนนี้เมื่อมีอะไรส่ งเข้ามาก็
สามารถจะบัน่ ทอนตัดขาดได้หมดทุกสิ่ งทุกอย่าง จะส่ งเข้ามาทางด้านไหน วงเลื่อยก็หมุนไปตัดได้ทุกด้าน ส่ วน
แกนในของมันคือดวงจิต ก็ต้ งั เที่ยงอยูบ่ นแท่น ไม่หมุน
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ไปตามตัวเลื่อย ใครอยากได้ไม้ซุง ไม้เสา ไม้ฝา ไม้พ้นื หรื อตงรอดอย่างใด ก็สามารถจักหัน่ ให้ได้ทุก
ชนิดตามความต้องการ
ปัญญานี้หมุนไปทางกายกรรมก็เป็ นการงานที่ชอบ ก็สามารถประกอบกิจการต่างๆ ให้สาํ เร็ จประโยชน์
ได้ทุกประการ หมุนไปทางวจีกรรมก็สามารถ กล่าวคําอันเป็ นคุณประโยชน์แก่ผฟู ้ ังได้ทุกอย่างพูดดีกเ็ ป็ นนํ้าตาล
นํ้าอ้อย พูดไม่ดีกเ็ ป็ นนํ้าร้อนลวกเผาใจเขา เมื่อประกอบด้วยปัญญา แล้วจะเทศนาหรื อพูดให้คนฟัง ก็สามารถ
กลัน่ กรองให้ถูกกับอัธยาศัยของคนได้ ทุกชั้น ทุกเพศ ทุกวัย หมุนไปทางมโนกรรม ก็สามารถพินิจพิจารณาใน
ความดีความชัว่ และบุญบาปทั้งหลายได้ถูกต้อง เมื่อเป็ นดังนี้กจ็ ะมีแต่คุณประโยชน์แก่ตนและผูอ้ ื่นหาเวรภัย
มิได้

วิตก วิจาร ในลมหายใจนี้ ท่านเปรี ยบอีกอย่างก็เหมือนกับช่างแก้รถยนต์ ตัวจิตคือนายช่าง เมื่อเราขับ
รถไปนั้น เราจะต้องมีสติคอยสังเกตและหมัน่ ตรวจดูเครื่ องยนต์ของเราว่า มีสิ่งใดชํารุ ดขัดข้องบ้าง เช่น
พวงมาลัย ล้อ แหนบ เหล่านี้เป็ นต้น ถ้าสิ่ งใดขัดข้องเสี ยหาย ก็ตอ้ งรี บจัดการแก้ไข เปลี่ยน ปรับปรุ งเสี ยทันที
แล้วรถของเราก็จะแล่นไปได้ตลอดสุ ดที่หมายปลายทางโดยไม่มีอนั ตราย
การทําสมาธิตอ้ งคอยสังเกต สํารวจตรวจตราดูลมหายใจของตนที่ผา่ นเข้าไปนั้นเสมอว่าสะดวกหรื อ
ขัดข้องอย่างใด แล้วก็ขยับขยาย ปรับปรุ งให้เป็ นที่สบาย สมาธิของเราก็จกั เจริ ญขึ้นเป็ นลําดับจนถึงที่สุดแห่ง
โลกุตระ ฉันนั้น
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การเจริ ญสมาธิ น้ ี ควรเจริ ญใน “อารักขกรรมฐาน” ด้วยคือ
๑. พุทธานุสสติ ทํากายจิตให้เป็ นศีลก่อน ทําใจให้พน้ จากนิวรณ์ แล้วตั้งใจหายใจจริ ง ๆ ด้วยการ
ระลึก “พุทโธ ๆ”
๒. เมตตญฺจ เมตตาตนเองโดยนึกถึงตัวว่า เราเกิดมาไม่มีอะไรเลย ช่างน่าสงสารจริ ง ๆ หนอ ร่ างกาย
ก็ไม่ใช่ของตน ไม่ได้เอาอะไรมา แล้วก็ไม่ได้เอาอะไรไป ผ้าขี้ริ้วผืนเดียวก็ไม่ได้ติดตัวมา เราจะต้องหา
อริ ยทรัพย์ คือ ทําบุญกุศลไว้ จะได้นาํ ติดตัวไปได้ เราเกิดมาตอนแรกมันก็แข็งแรงสวยงามดี ต่อไปมันก็จะแก่
ไป ๆ แล้วก็เจ็บแล้ว ในที่สุดเขาก็จะหามขึ้นเชิงตะกอน
๓. อสุ ภ ทําความคุน้ เคยกับธาตุขนั ธ์ในตัวไว้ พิจารณาให้เห็นความไม่สะอาดในกาย ตั้งแต่ขน ผม
เล็บ ฟัน หนัง ฯลฯ มันจะต้องเปื่ อยเน่าผุ พังไปตามสภาพของมัน
๔. มรณสฺ สติ ลมหายใจเข้าไม่ออก หรื อออกแล้วไม่กลับเข้า เราก็ตอ้ งตาย ชีวิตความตายเป็ นอยูอ่ ย่างนี้
นี่แหละ จะทําดวงจิต ให้ถึงความสงบและสิ้ นทุกข์ได้
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“
ขณะใดทีเ่ ราวิง่ ไปตามโลก เราจะมองไม่ เห็นโลกได้ ถนัด
ฉะนั้น เราจําเป็ นต้ องหยุดวิง่ เสี ยก่ อน
แล้ วเราจึงจะมองเห็นโลกได้ ชัดเจน
เมือ่ โลกก็หมุนและเราหมุนด้ วยอย่ างนี้
จะมองเห็นกันอย่ างไร
”
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โลกกับกรรมฐาน
พระสุ ทธิธรรมรังสี คมั ภีรเมธาจารย์
( ท่ านพ่อลี ธมฺมธโร )
๙ สิ งหาคม ๒๕๐๑ ณ วัดอโศการาม

ในคน ๆ หนึ่งมีท้งั วิชาและอวิชชา เหมือนนายแพทย์ที่เรี ยนรู ้โรคต่างๆ โรคใดที่ได้ศึกษามาแล้ว ก็รู้
ได้ในโรคนั้น แต่ส่วนโรคใดที่ไม่ได้เรี ยน ก็หามีความรู ้ในโรคนั้น ๆ ไม่ คนเราก็มีท้ งั มืด ทั้งสว่าง ความมืดคือ
“อวิชชา” ความสว่างก็คือ “วิชชา” สิ่ งใดที่เป็ นความรู ้แล้วสิ่ งนั้นก็เป็ น วิชชา ฯ

เรื่องของโลก มีความเป็ นไปด้ วยความหมุนเวียนเหมือนวงจักร ฉะนั้น คนเราซึ่งอาศัยอยูใ่ นโลกจึง
มีท้ งั สุ ขและทุกข์ เป็ นไป ตามอาการของโลก คือ “สังสารจักร” คราวใดที่คนเราหมุนไปถูกวงทุกข์ ก็รู้สีกว่า
โลกนี้ช่างแคบเสี ยเหลือเกิน ถ้าคราวใดหมุนไปถูกวงสุ ข ก็รู้สึกว่าโลกนี้กว้างขวางสดชื่นเป็ นที่น่าอยูอ่ ย่างยิง่
ที่เป็ นดังนี้ ก็เพราะตัวเราไปหมุนตามโลกจึงยังไม่รู้จกั โลก ที่แท้จริ ง ถ้าเราหยุดหมุนเมื่อไร เราก็จะรู ้จกั
ธรรมดาของ “โลก” และรู ้จกั ความเป็ นจริ งของ “ธรรม”

* บันทึกโดยแม่ชีอรุ ณ วภิวณฺ ณา
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ขณะใดที่เราวิง่ ไปตามโลกเราจะมองไม่เห็นโลกได้ถนัด ฉะนั้น เราจําเป็ นต้องหยุดวิง่ เสี ยก่อน แล้วเรา
จึงจะมองเห็นโลกได้ชดั เจน เมื่อโลกก็หมุนและเราก็หมุนด้วยอย่างนี้ จะมองเห็นกันอย่างไร เปรี ยบเหมือนคนวิง่
กับคนวิ่ง ย่อมยากที่จะมองเห็นหน้ากันได้ เราหยุดไม่วิ่ง แต่เขาวิ่ง ก็ยงั พอมองเห็นกันบ้างแต่ไม่ชดั เจน ถ้าสอง
คนต่างวิ่งแล้ว ก็ยงิ่ ไม่แลเห็นกันเลย ตัวอย่างเช่น เรานัง่ หรื อยืนอยูเ่ ฉยๆ มีคนๆหนึ่ง แอบวิ่งมาตีหวั เรา แล้วก็วิ่ง
หนีไป อย่างนี้เราก็จบั ตัวได้ยาก ฉะนั้น ถ้าเราหมุนหรื อแทรกแซงในความหมุนของโลก เราก็จะยิง่ ไม่รู้ไม่เห็น
อะไรเลย ในทางธรรมท่านจึงสอนให้เราเป็ นผูห้ ยุดหมุน “สั งสารจักร” เพื่อจะได้ทราบโลกแจ้งชัดฯ

ใบพัดเครื่องบินหรือใบจักรใดๆ ก็ตาม

เมื่อมันยังหมุนอยู่ เราจะมองไม่เห็นว่าใบพัดนั้นรู ปร่ าง
ลักษณะอย่างไร และมีกี่ใบพัดหรื อใบจักรนั้นมีความหยาบละเอียดอย่างใด ถ้ายิง่ หมุนเร็ ว เราก็ไม่เห็นรู ปร่ าง
อะไรเลย ต่อเมื่อหมุนช้าลง หรื อหยุดหมุนแล้ว เราจึงจะมองเห็นได้ถนัดชัดเจนว่า รู ปร่ างของมันเป็ นอย่างไร นี้
เป็ นข้อเปรี ยบเทียบอย่างหนึ่ง ในการหมุนตามกระแสของโลกโลกีย ์ ซึ่งเป็ น “โอกาสโลก” กับตัวเราที่อาศัย
อยูใ่ นพื้นโลก

“โอกาสโลก” ได้แก่พ้นื แผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ ส่ วน “มนุษยโลก” นั้นได้แก่ตวั ของเรานี้ คือ กาย
และ จิต ซึ่งมันก็เป็ นคนละอย่างไม่เหมือนกัน แต่กต็ อ้ งอาศัยกันอยู่ เหมือนโลกกับคนซึ่งเป็ นคนละอย่าง
แต่ตอ้ งอาศัยกันอยู่ มีกายแต่ไม่มีจิตก็ไม่ได้ เพราะจะทําสิ่ งต่างๆ ย่อมไม่สาํ เร็ จ มีจิตแล้วไม่มีกายก็ไม่ได้
เช่นเดียวกัน
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ฉะนั้น ดวงจิตจึงเปรี ยบเสมือนคนที่อาศัยโลก ดวงจิตเป็ นนายช่าง ส่ วนกายเป็ นจิตรกรรม จิตเป็ นผูส้ ร้างรู ป
หรื อสร้างโลก ถ้าดวงจิตเข้าไปสู่ภวังค์ที่ดีกส็ ร้างรู ปได้สมบูรณ์ แล้วกายนั้นก็เจริ ญขึ้นด้วยภาวะของมันเองบ้าง
ด้วยการตกแต่งของดวงจิตบ้าง เหมือนพ่อแม่ที่เลี้ยงลูก เดิมทีมารดาก็กินอาหารไปบํารุ งเลี้ยงทารกในครรภ์ก่อน
แล้วทารกนั้นก็ค่อย ๆ เจริ ญเติบโตขึ้นเป็ นผูห้ ญิงผูช้ าย เป็ นเด็กจนโตเป็ นผูใ้ หญ่ต่อ ๆ มา ทารกนั้นทีแรกก็มีแต่
กุศลจิต อกุศลจิต แต่ไม่มีกศุ ลกรม อกุศลกรรมบ้าง คือมีกรรมขึ้นทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ผลของกรรมดีและ
กรรมชัว่ มันก็แข่งกันเจริ ญขึ้น แล้วก็ชกั ดึงบุคคลนั้นๆ ไปในทางบุญและบาป
ถ้าใครศึกษาในทางธรรม ท่านจึงกล่าวว่า “อเสวนา จพาลานํ ปญฺฑิตานญฺจ เสวนา” ถ้าจิตไปทางใด
กรรมก็ดึงไปทางนั้น ฉะนั้น คน ๆ หนึ่งจึงมีหลายใจ บางทีกไ็ ปอยูก่ บั โจร กับบัณฑิตกับคนพาล กรรมจึงดึงชัก
คะเย่อกันไปมา บางทีขณะทีขณะที่กาํ ลังทําความชัว่ อยูก่ ไ็ ม่วายคิดในทางดี บางทีกาํ ลังทําความดีอยูก่ ไ็ ม่วายที่จะ
คิดชัว่ แต่ความคิดมันมักจะมีกาํ ลังน้อย ต้านทางความคิดชัว่ ไม่ใคร่ ไหว ก็ตอ้ งล้มไปทางชัว่ เสี ยโดยมาก ฯ

“โลก” เป็ นของกว้างขวาง และหมุนอยูเ่ สมอ ยากที่จะมองเห็นได้ง่าย ท่ านจึงสอนให้ เราหยุดหมุน
ตามโลก ให้ มองแต่ ตวั ของเราอย่ างเดียว แล้วเราก็จะมองเห็นโลกได้ ตัวของเรานี้ เป็ นของเล็กน้อย เพียงยาว
วา หนาคืบ กว้างศอกทํามาเท่านั้น เสี ยก็แต่พงุ มัน
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ใหญ่ กินเท่าไร ๆ ก็ไม่รู้จกั อิ่มจักพอ หมายถึงความโลภแห่งดวงจิตของคนเราเหตุน้ นั จึงทําให้เกิดความทุกข์
เพราะความไม่พอ ความอยาก ความหิวกระหาย
การที่จะมองดูตวั ของเรา หรื อมองให้เห็นโลกนั้น ท่านสอนให้สาํ รวจตัวเราเองตั้งแต่ ศรี ษะ ลงไป
จนถึงปลายเท้า ตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาถึงศรี ษะ เหมือนกับการปลูกต้นไม้ เราจะต้องสํารวจตั้งแต่พ้นื ดินขึ้นมา
จนถึงยอดของต้นไม้ พื้นดินนั้น ก็ได้แก่ “อาชีวปริสุทธิศีล” ให้สาํ รวจดูวา่ พื้นดิน นั้นมีตวั ปลวก ดินหุน
หรื อสัตว์อะไรหรื อเปล่า ที่มนั จะเป็ นศัตรู มาทําลายรากต้นไม้ของเราให้เสี ยไป
แล้วก็จะต้องคอยดูใส่ ปุ๋ยให้พอดีพอควร ไม่มากเกินไป น้อยเกินไป ให้เลี้ยงปริ มาณตัวให้ถูกต้อง เช่น
ศีล ๕ จะต้องรักษาให้บริ สุทธิ์อย่างไร ศีล ๘ ศีล ๑๐ และศีล ๒๒๗ จะต้องรักษาให้บริ สุทธิ์ อย่างไร ข้อใดผิด
ไม่ควรทํา ข้อใดถูกควรทํานี้เรี ยกว่า “สั มมาอาชีวะ”

ตัวเรานั้น ถ้ าบํารุงความสุ ขมากเกินไป มักไม่ ใคร่ เกิดความดี

เหมือนต้นไม้บางต้นที่งามมาก ๆ
กิ่งก้านใหญ่โตสาขา ใบเขียว ชอุ่ม แต่มกั ไม่ใคร่ จะมีผล เหมือนคนที่กินมากนอนมากกังวลแต่ในเรื่ องการ
กินการนอน ร่ างกายมันก็จะอ้วนใหญ่ เหมือนต้นไม้ที่ลาํ ต้นใหญ่ ใบใหญ่ กิ่งใหญ่ แต่ผลไม่งาม คือไม่ค่อย
จะตก คนเราถ้าร่ างกายสมบูรณ์ ด้วยอาหารมากนัก จะมานัง่ ฟังเทศน์หรื อนัง่ สมาธิ ก็มกั จะโงกง่วงเพราะ
สมบูรณ์มากเกินไป นัง่ นานก็อึดอัด ฟังเทศน์กไ็ ม่รู้เรื่ องเพราะง่วง เสี ยความดีของตนเอง
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คนบํารุ งตัวมากเกินไปมักเกิดความเกียจคร้าน มักง่าย และติดสุ ข ทําสมาธิกม็ ึนชา เหน็ดเหนื่อย ง่วงงุน
ฉะนั้น ท่านจึงสอนให้รักษาอุโบสถ รับศีล ๘ เสี ยเป็ น “มัชฌิมา ปฏิปทา”
กินอาหารแต่เพียงครึ่ งวัน ครึ่ งท้องก็พอแล้ว เรี ยกว่า “โภชเนมัตตัญญุตา” ไม่ตอ้ งก็บ กัก ตุน
ไม่ตอ้ งเผือ่ มื้อเย็น กินแต่พออิ่ม พอควร “วิกาลโภชนา ฯ” ตอนบ่ายก็ไม่ตอ้ งกิน เพราะใจมันจะบ่ายไปตาม
ตะวันตามโลก นี้กเ็ ปรี ยบเหมือนกับเราใส่ ปุ๋ยต้นไม้ แต่พอดี พอควร “นจฺจคีตวาฯ” ท่านไม่ให้บาํ รุ งลูบไล้
ด้วยนํ้าอบของหอมและตกแต่งประดับประดาร่ างกายด้วยเพชรนิลจินดาให้สวยงาม นี้กเ็ ปรี ยบเหมือนให้รดนํ้า
แต่พอดี อย่าให้พ้นื ดินชุ่มโชก เกินไป รากต้นไม้มนั จะเน่า คือถ้าเราติดอยูใ่ นเครื่ องหอมและความสวยงามเหล่านี้
แล้ว ก็จะเป็ นเหตุให้เพลินหลงตัวจนเสี ยความดี
ข้อนี้เปรี ยบเหมือนเรานําของโสโครก มีขา้ วสุ กและเศษอาหาร เป็ นต้น ไปโปรยไว้ที่พ้นื ดินตรงโคน
ต้นไม้ สุ นขั ไก่ และมดคันไป มันจะมาเหยียบยํา่ จิกดอกใบ และกัดรากต้นไม้ของเราให้แห้งเฉาหรื อตายไป
ความยุง่ ยากมันจะมาเบียดเบียนตัวเรา “อุจฺจาสยน มหาสยนาฯ” การนอนท่านก็ไม่ให้นอนบนเบาะฟูกอ่อนนุ่ม
ที่สบาย เกินไป เพราะถ้าสบายมากแล้วก็จะนอนมากไม่อยากลุกขึ้นทําความสะอาดดี ผลในการทําสมาธิกไ็ ด้
น้อย ตัวเกียจคร้านก็จะกําเริ บขึ้น เปรี ยบเหมือนกับตัวบุง้ ตัวหนอน ที่มนั แทรกแซงอยูใ่ นพื้นดิน มันก็จะคอย
กระซิบกระซาบสอนเราต่าง ๆ นานา ในที่สุดก็สอนว่าให้หยุดเลิกเสี ยเถิด แล้วเราก็เลิกเลย
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นี้กเ็ หมือนกับตัวแมลงที่มนั ไต่ข้ ึนมาจากพื้นดิน และเจาะกินซึ่งลําต้นไม้ ค่อย ๆ กินสู งขึ้น จนถึง
“ยอด” นี้ ก็ได้แก่ ดวงจิต ในที่สุดต้นไม้กย็ อดขาด เมื่อยอดขาดก็ไม่มีดอก เมื่อดอกไม่มี ผลก็ไม่เกิด นี้ฉนั ใด
ถ้าเราไม่รู้จกั ในการเลี้ยงสัตว์ตวั ก็ไม่เป็ น “สัมมาอาชีวะ” ไม่รู้จกั บํารุ งปรุ งแต่งร่ างกายให้พอดีพองาม มันก็
จะต้องเสื่ อมเสี ย ไป ถ้าใครรู ้จกั บํารุ งแต่งให้พอดีพองามแล้ว ร่ างกายก็จะต้องเจริ ญด้วยความบริ สุทธิ์ แล้วดวงจิต
ก็จะต้องเจริ ญตามเป็ นลําดับฯ

โลก นั้นมีสูงๆ ตํ่าๆ ดีๆ ชัว่ ๆ ตัวเราก็เหมือนโลก ร่ างกายนี้ถึง แม้จะบํารุ งให้อิ่มหมีพีมนั อย่างๆไร
สวยงามอย่างไร สุ ขสบายอย่างไร มันก็จะต้องมีเสี ยหายบ้าง ดีบา้ ง สํ าคัญแต่ ดวงจิตของเรา ต้ องคอยระวัง
อย่ าให้ มนั เสี ย คืออย่าให้มนั แตกแยกออกไปตามอารมณ์ ต่างๆ คือ จิตที่คิดดี คิดชัว่ ในอารมณ์ท้ งั หลาย ก็
ย่อมจะทําให้ดวงจิตของบุคคลผูน้ ้ นั ก้าวขึ้นสู่ระดับสูงได้ ฉะนั้น เราจะต้องทําให้มนั เป็ นยอดเดียว คือเป็ น
สมาธิต้ งั มัน่ อยูใ่ นอารมณ์อนั เดียว อย่าให้อารมณ์มนั มาบังคับจิตของเรา เราต้องตัดออกไปเสี ยจาก รู ปารมณ์
สัททารมณ์ คันธารมณ์ รสารมณ์ และ โผฏฐัพพารมณ์ ให้เหลือแต่ ธรรมารมณ์ อันเดียว คือให้กศุ ลธรรม
เกิดขึ้นในดวงจิต อย่าให้มีมโนทุจริ ตเกิดขึ้นได้ฯ

“มโนทุจริต” ก็คือ ๑.โลภะ ได้แก่ความเพ่งเล็งปรารถนาในรู ป เสี ยง กลิ่น รส ฯลฯ ๒. พยาปาทะ
ได้แก่ ความเพ่งเล็งในเรื่ องนั้น หรื อบุคคลนั้นว่าไม่ดี แล้วก็เกิดความอามาต จะต้องโต้ตอบหรื อทําร้ายเขาให้ได้
๓. วิหิงสา คือตัว “มิจฉาทิฐิ” เห็นว่าทําอะไร ๆ
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ไป ก็ไม่เกิดผลดีแต่ตน เช่น ทําทาน รักษาศีล ภาวนา ก็ไม่เห็นรํ่ารวย หรื อมีความสุ ขสบายอย่างไร ก็เลยหยุด
ทําความดี เราควรจะต้องขับไล่มโนทุจริ ต ๓ ตัวนี้ไปให้พน้ จากจิตใจ เมื่อใจพ้นจากทุจริ ตแล้ว ก็จะเดินเข้าสู่
“มโนสุ จริ ต” เป็ น “กุศลจริ ต” เกิด “สัมมากัมมันตะ” การงานชอบ คือ “กรรมฐาน” ฯ

การทํา “กรรมฐาน” นี้ ต้ องเป็ นการทํางานจริงๆ จึงจะได้ ผล คือต้องจริ งทั้งกาย จริ งทั้งวาจา และ
จริ งทั้งใจ กายก็นงั่ ตัวตรงขัดสมาธิไม่เคลื่อนไหว วาจาก็สงบนิ่ง ไม่กล่าวสิ่ งใด ๆ ใจก็ต้ งั เที่ยง ไม่วอกแวกไปตาม
สัญญาอดีตอนาคต ถ้าเราทําได้จริ งดังนี้ การงานของเราก็จะต้องสําเร็จและเห็นผล ถ้าเราทําจับจดการงานก็
ย่อมไม่สาํ เร็ จ ท่านจึงว่า “อนากุลา จ กมมนตา เอตมมงคลมุตตม” ฯ
การทํา กรรมฐาน นั้น จิตเป็ นผูส้ งั่ งาน คือให้มี สติปัฏฐาน พิจารณาลมหายใจของตนให้ละเอียด
เพราะของยิง่ ละเอียดเท่าไร ก็ยงิ่ มีคุณภาพดีเท่านั้น ลมหายใจของเรานี้กม็ ีอยูถ่ ึง ๕ ชั้น
จําพวกที่ ๑
ลมพัดจากศรี ษะลงสู่ปลายเท้า
จําพวกที่ ๒ ลมพัดจากปลายเท้าขึ้นสู่เบื้องบนถึงศรี ษะ
ลม ๒ จําพวกนี้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมา เหมือนกับสายพานที่สาวขึ้นสาวลง

จําพวกที่ ๓

ลมที่พดั ทัว่ ร่ างกาย เป็ นลมสนับสนุนและถ่ายเท เปรี ยบเหมือนลมรับแขก ที่คอยซึม
ซาบอาบอยูใ่ นผิวหนัง คอยส่ งลมนอกเข้าใน ขับลมในออกนอก คือเก็บลมดีบริ สุทธิ์ที่เป็ นประโยชน์
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เข้าไว้ในร่ างกาย และถ่ายลมที่เสี ยเป็ นโทษออกไปจากตัวทางขุมขนและผิวหนัง

จําพวกที่ ๔

ลมในท้องกั้นอยูร่ ะหว่างหัวใจ ตับ ปอด ส่ วนหนึ่ง กับกระเพาะอาหารและลําไส้
ส่ วนหนึ่ง คือคอยรับอวัยวะส่ วนบนไว้ให้เบา ไม่ให้ลงมาทับส่ วนล่าง และคอยดันอวัยวะส่ วนล่างไว้ไม่ให้ข้ ึนไป
เบียดส่ วนบน ลมจําพวกนี้เราต้องคอยสังเกตให้รู้วา่ มันจะหนักไปทางซ้าย หรื อขวามากน้อยอย่างใด

จําพวกที่ ๕

ลมพัดในลําไส้ คือช่วยเตโชธาตุให้เกิดความร้อนความอบอุ่นขึ้น เหมือนกับเรานึ่ง
ปลา หรื อนึ่งอาหารมิให้เกิดความบูดเสี ย เมื่ออาหารเป็ นของสุ กแล้วก็จะเป็ นประโยชน์เหมือนกับไอนํ้าที่ข้ ึน
ไปจับฝาหม้อ ก็จะกลายเป็ นโลหิ ตส่ งไปเลี้ยงส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย ส่ วนใดที่ควรไปเป็ น ขน ผม เล็บ ฟัน หนัง
ฯลฯ อย่างใด ก็ส่งไปยังส่ วนนั้น ๆ
ลมจําพวกนี้คอยพัดโบกไปมาในลําไส้อยูเ่ สมอ เพื่อถ่ายเทความร้อน เมื่อเวลารับประทานอาหารเข้าไป
นั้นก็เปรี ยบเหมือนกับนําอาหารใส่ หม้อไปวางไว้บนเตาแล้วปิ ดฝา ถ้าไม่มีการถ่ายเทอากาศเข้าออกบ้างแล้ว สุ ม
แต่ไฟอย่างเดียว ไม่ชา้ กระเพาะก็จะต้องแตก ลําไส้กจ็ ะต้องพังเพราะปิ ดฝาไว้ แล้วไม่มีการถ่ายเทลมอากาศให้
เข้าออกได้ ไฟก็จะร้อนจัดเกินไปจนทําให้อาหารแห้งหรื อไหม้เกรี ยบเลยไม่เกิดประโยชน์ หรื อมิฉะนั้น ถ้าไฟ
อ่อนเกินไปทําให้อาหารไม่สุกทัว่ ก็เกิดการบูดเน่าท้องเสี ยไม่เป็ นประโยชน์แก่ร่างกายได้อีก ลมจําพวกนี้จึงช่วย
ทําให้ธาตุไฟอบอุ่นพอดีแก่ร่างกาย
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ถ้าเราบริ หารลมทั้ง ๕ จําพวกนี้ได้ถูกต้องแล้ว ก็จะต้องให้ผลเป็ น ๒ อย่างคือ ๑.ทางกาย ผูท้ ี่มีโรคมาก
ก็จะกลายเป็ นโรคน้อย ผูท้ ี่มีโรคน้อยก็อาจจะหายเลย ส่วนโรคที่ยงั ไม่เกิดก็เกิดได้ยาก และ ๒.ทางใจ ก็จะเกิด
ความอิ่มหนําสําราญเบิกบาน สดชื่น
ฉะนั้น การทํากรรมฐานนี้ จึงทําให้เราหมดเวรหมดกรรมด้วย เพราะตัวอกุศลไม่มีโอกาสที่จะเข้ามา
แทรกแซงในดวงจิตของเราได้อายุกจ็ ะยืนนาน สังขารก็สมบูรณ์
ถ้าเราหมัน่ เจริ ญกรรมฐานให้สูงยิง่ ๆ ขึ้นไป ธาตุท้ งั สี่ ในตัวเราก็จะกลายเป็ นธาตุสีขาวบริ สุทธิ์ เหมือน
พระพุทธเจ้าของเรา นั้น พระองค์กไ็ ด้ทรงกลัน่ กรองธาตุขนั ธ์ของพระองค์อย่างละเอียดที่สุด จนกลายเป็ นของ
บริ สุทธิ์ สะอาดและศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระบรมสารี ริกธาตุ ที่ปรากฏ ให้เราเห็นยูท่ ุกวันนี้ แม้จะถูกเตโชธาตุเผา
ผลาญพระสรี ระ หมดสิ้ นแล้ว แต่พระบรมสารี ริกธาตุของพระองค์กย็ งั มิได้สูญหายไปจากโลกแม้แต่ส่วนเดียว
ยังเป็ นของอัศจรรย์ยงิ่ อยูจ่ นทุกวันนี้
ถ้าเราเจริ ญกรรมฐาน ด้วย อานาปานสติ จนลมละเอียด ลมหยุดนิ่ง จิตสงบนิ่งแล้ว เราจะสามารถ
มองเห็นร่ างกายและดวงจิตของเราได้ดี กายและจิตมันจะแยกออกจากกัน ต่างคนต่างอยูเ่ หมือนคนนอกก็ไม่เข้า
ใน คนในก็ไม่ออกนอก วิชาความรู ้กจ็ ะเกิดขึ้นในตัวเราเองว่ากายนี้เป็ นอย่างไร จิตเป็ นอย่างไร กายของเรานี้มนั
มาอย่างไรหนอ เราก็รู้แล้วมันจะไปอย่างไรหนอ เราก็รู้ที่มาที่ไปของมันอยูท่ ี่ไหน เราก็จะรู ้ได้ตลอด
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เราทํากรรมอันใดไว้ในอดีตชาติที่ผา่ นมา
“ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ” อย่างหนึ่ง

จึงส่ งผลให้มาเกิดในสภาพอย่างนี้ ๆ เราจะรู ้ นี้เรี ยกว่า

๒. มนุษย์และสัตว์ท้ งั หลายจะไปเสวยสุ ขหรื อทุกข์อย่างไร ที่ไหน เราก็อาจจะติดตามส่ งกระแสจิตไป
คอยดูคอยช่วยเหลือเขาได้ เรี ยกว่า “จุตูปปาตญาณ” อย่างหนึ่ง
๓. จะมองเห็นกายและจิตของตนเองว่าเป็ นของไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา จนเกิดความเบื่อหน่ายก็
จะเป็ นเหตุให้ปล่อยกายได้ พ้นจากสังโยชน์ความติดข้อง สังโยชน์น้ ีกม็ ีตวั อย่างเช่น ติดใน โลกธรรม อย่าง
หนึ่ง คือ เมื่อมีลาภ ยศ สุ ข สรรเสริ ญก็ชอบใจไม่ผดิ อะไรกับ “มัจจุราช” เขามัดมือเราไว้แน่น พอเขาเอาแส้
หวดเข้าทีเดียว คือ เสื่ อมลาภ เสื่ อมยศ เป็ นทุกข์ ถูกนินทาล้มกลิ้งเลย อีกอย่างหนึ่ง สักกายทิฏฐิ ติดในตัว
เห็นเป็ นเราเป็ นเขา ก็ทาํ ให้เกิดความยึดมัน่ สําคัญผิดแล้วอีกอย่างหนึ่ง วิจิกจิ ฉา ก็เกิดความลังเลสงสัยวิ่งกันไป
วิ่งกันมาไม่รู้วา่ จะไปข้างไหนดี ก็เลยหมุนไปหมุนมาอยูต่ ามโลกนี่เอง เมื่อเรารู ้ความเป็ นไปของกายและจิตดี
เราก็จะพ้นจากเครื่ องข้องดังกล่าวมาแล้ว จิตก็จะหลุดจากกาย และจิตดี เราก็พน้ จากเครื่ องข้องดังกล่าวมาแล้ว
จิตก็จะหลุดจากกาย ละเสี ยได้ซ่ ึงกิเลสอาสวะ เรี ยกว่า “อาสวักขยญาณ” ดวงจิตเข้าถึง วิปัสสนาญาณ ก็จะ
ไหลเข้าสู่กระแสธรรมถึงพระนิพพาน อันเป็ นที่สุด ฯ
เมื่อเราหยุดหมุนตามโลก เราก็จะมองเห็น “โลก” คือตัวของเราได้ชดั เจน คือจิตของเราหยุดเราจึง
มองเห็นกาย ฉะนั้น เรา
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ทั้งหลายจึงควรจะพากัน สกัดความหมุนแห่ งกายให้ น้อยลง คือ กลัน่ กรองในธาตุท้ งั สี่ ให้ละเอียดมาก ๆ
สกัดวาจาให้ สงบ และ สกัดใจให้ ต้งั เที่ยง โดยการเจริ ญสมาธิ วิตกวิจารอยูใ่ นลมหายใจของตน เมื่อจิตของ
เราหยุดหมุนไปตามสัญญาอารมณ์ต่าง ๆ กาย วาจา ก็จะหยุดตาม เมื่อต่างคนต่างหยุดก็จะมองเห็นกันได้ถนัด
จิตก็จะรู ้เรื่ องของกายได้ตลอด เกิด วิปัสสนาญาณ เป็ นการสกัดความหมุนเวียนแห่ง “สั งสารจักร” ให้ชา้
ลง ชาติภาพก็จะน้อยเข้า ๆ จนในที่สุดเราก็จะไม่ตอ้ งกลับมาอยูใ่ นโลกอีก ฯ
การเจริ ญกรรมฐานเป็ นอาหารของใจอย่างหนึ่ง อาหารของร่ างกายนั้นไม่ถาวร กินเช้า กลางวันหิ ว
บ่ายกิน เย็นหิวอีก กินวันนี้อิ่ม พอรุ่ งขึ้นก็หิวอีก กินไปถ่ายไปอย่างนี้ ไม่มีวนั พอเพียงต้องหามาให้กินกันอยู่
เรื่ อย ส่ วนอาหารของใจนั้น ถ้าทําให้ดี ๆ ชัว่ เวลาเพียงนิดเดียวจะอิ่มไปจนตลอดชีวิต ฯ
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“
การเจริญกรรมฐานเป็ นอาหารของใจอย่ างหนึ่ง
อาหารของร่ างกายนั้นไม่ เป็ นของถาวร
กินเช้ า กลางวันหิว บ่ ายกิน เย็นหิวอีก
กินวันนีอ้ มิ่ พอรุ่งขึน้ ก็หิวอีก กินไปถ่ ายไปอย่ างนี้
ไม่ มวี นั พอเพียง ต้ องหามาให้ กนิ กันอยู่เรื่อย
ส่ วนอาหารของใจนั้น ถ้ าทําให้ ดๆี ชั่วเวลาเพียงนิดเดียว
จะอิม่ ไปจนตลอดชีวติ ฯ
”
22

การทําสมาธิภาวนา
พระสุ ทธิธรรมรังสี คมั ภีรเมธาจารย์
( ท่านพ่อลี ธมฺ มธโร )

ให้พยายามใช้สติกาํ หนด ตามลมหายใจเข้าออกไม่ให้เผลอ ไม่ให้ลืม พยายามปลดปล่อย สัญญาอารมณ์
ทั้งหมดทั้งอดีต อนาคต แล้วภาวนาในใจว่า “พุทโธ ๆ” ให้ “พุท” ตามเข้าไปกับลมหายใจเข้าทุกครั้ง และ
“โธ” ก็ตามออกมาพร้อมกับลมหายใจออกทุกครั้งไป จนกว่าใจจะหยุดนิ่งจึงค่อยทิ้งคําภาวนา
ต่อจากนี้จงสังเกตดูลมหายใจเข้าออก ว่าช้า-เร็ ว , ยาว-สั้น หนัก เบา, กว้าง-แคบ, หยาบ-ละเอียดอย่างไร
ถ้าอย่างใดดีเป็ นที่สบาย ก็จงรักษาลมนั้น ๆ ไว้ให้คงที่ ถ้าอย่างใดไม่ดีไม่สะดวก ไม่สบาย ก็จงปรับปรุ งแก้ไข
และตกแต่งให้พอดี ใช้ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ เป็ นหลักพิจารณา (ตอนที่ขยับขยายเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ตอ้ งใช้คาํ
ภาวนา ทิ้งคําว่า “พุทโธ” เสี ยได้)
ต้องคอยระวังจิตอย่าให้วอกแวก หวัน่ ไหว และแส่ ส่ายไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอก วางตัวเฉย
เหมือนกับมีตวั เรานัง่ อยูค่ นเดียวในโลก กระจายลมหายใจออกไปให้ทวั่ ทุกส่ วนของร่ างกาย ตั้งแต่ศรี ษะจด
ปลายมือ ปลายเท้า ข้างหน้า ข้างหลัง ทรวงอก ส่ วนกลาง ช่องท้อง ตลอดถึงลําไส้ และกระเพาะอาหาร ไปตาม
เส้นโลหิ ตทะลุผวิ หนังออกขุมขน
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สูบลมหายใจให้ยาว ๆ เข้าไปในตัวจนเต็มอิ่ม กายก็จะเบาโปร่ งโล่ง เหมือนกับรังบวบที่อมนํ้าไว้ได้ชุ่ม
และบีบเอานํ้าออก ก็จะไหลกลับออกมาได้ท้ งั หมดโดยง่ายไม่ติดขัด ตอนนี้ร่างกายก็จะรู ้สึกเบาสบาย ใจก็จะ
เย็นเหมือนกับนํ้าที่ซึมซาบไปตามพื้นดิน หรื อที่เข้าไปหล่อเลี้ยงในลําต้นไม้ให้สดชื่น จิตก็จะตั้งตรงเที่ยง ไม่มี
อาการเอียงไปทางซ้าย เอียงไปทางขวา หรื อเอียงไปข้างหน้า เอียงมาข้างหลังคือ ไม่ยนื่ ออกไปในสัญญาอารมณ์
ใด ๆ
สัญญาทั้งหมดเป็ นตัว “สังขาร” คือ จิตคือนึกไปในเรื่ องราวต่างๆ ทั้งอดีต อนาคต แล้วก็เกิด ความปรุ ง
แต่งเป็ นดีไม่ดี ชอบไม่ชอบ ถ้าเป็ นเรื่ องที่ดีกช็ อบใจ เพลิดเพลินไปเป็ นตัวโมหะ ถ้าเป็ นเรื่ องไม่ดีกเ็ กิดความไม่
ชอบใจ ทําจิตให้ข่นุ มัวเศร้าหมอง หงุดหงิด ฟุ้ งซ่าน รําคาญใจ กลายเป็ นตัวพยาบาท
สิ่ งที่ทาํ ให้ดวงจิตเกิดความไม่สงบวุน่ วายเหล่านี้จดั เป็ นตัวนิวรณธรรมทั้งสิ้ น เป็ นตัวสังขารที่ปรุ งแต่ง
ใจ เป็ นตัวที่ทาํ ลายคุณความดี ในการเจริ ญสมาธิ เพราะฉะนั้นเราจําเป็ นจะต้องขจัดทิ้งให้หมด ตัวสังขารนี้ ถ้า
คิดนึกไปในเรื่ องของโลก ก็เป็ นสังขารโลก ถ้าคิดนึกไปในเรื่ องของธรรม ก็เป็ นสังขารธรรม ทั้งสองอย่างนี้ ย่อม
เกิดจาก “อวิชชา” คือความไม่รู้ ถ้าตัวไม่รู้น้ ีดบั ก็จะเกิด “วิชชา” ขึ้นแทนที่ ฉะนั้น เราต้องพยายามเพิ่มกําลัง
แห่ งสมาธิข้ ึนอีก จนสังขารเหล่านี้ดบั ไป เมื่อนั้น อวิชชาก็จะดับไปด้วย คงเหลือแต่ “วิชชา” คือตัวรู ้ ตัวรู ้ตวั อัน
นี้เป็ นตัว “ปัญญา” แต่เป็ นปัญญาที่เกิดขึ้นในตัวเอง ไม่ใช่เกิดจากครู บาอาจารย์สงั่ สอน เกิดขึ้นจากความสงบนิ่ง
ของดวงจิตที่ต้ งั อยูใ่ นปัจจุบนั ธรรมเป็ นตัวความรู ้ที่ลึกซึ้งมาก แต่ตวั รู ้น้ ียงั เป็ นโลกียป์ ัญญา ไม่ใช่โลกกุตตปัญญา
เพราะเป็ นความรู ้ที่เกิดจากสัญญา ยังเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวแก่ชาติภพอยู่ บางทีกร็ ู ้ไปในเรื่ องอดีต รู ้เห็นชาติภพของ
ตัวเองที่เป็ นมาแล้ว เรี ยกว่า บุพเพนิวาสญาณ
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บางทีกร็ ู ้ไปในอนาคต รู ้เรื่ องของคนอื่น รู ้ถึงการเกิดการตาย ของเขา เรี ยกว่า จุตูปปาตญาณ ความรู ้ท้ งั
สอง อย่างนี้ ยังมีความยึดถือเข้าไปเจือปนเป็ นเหตุให้ดวงจิตหวัน่ ไหวไปตามเรื่ องที่ชอบและไม่ชอบเป็ นตัว
“วิปัสสนูปกิเลส” บางคนได้รู้เห็นไปในเรื่ องอดีตของตัวเองที่เป็ นชาติภพที่ดี ก็เกิดความเพลิดเพลินยินดี
ตื่นเต้นไปกับเรื่ องนั้นๆ ถ้าไปพบเรื่ องราวที่ไม่ดี ก็เกิดความน้อยใจเสี ยใจก็เพราะจิตยังมีความยึดถืออยู่ ในชาติ
ในภพของตัวนัน่ เอง
ชอบในเรื่ องที่ดี ที่ถูกใจ ก็เป็ นกามสุ ขลั ลิกานุโยค ไม่ชอบในเรื่ องที่ไม่ดีไม่ถูกใจ ก็เป็ นอัตตกิลมถานุ
โยค จัดเป็ นมิจฉามรรคทั้ง ๒ อย่าง ไม่ใช่ดาํ เนินตามทางที่ถูกต้อง คือ สัมมาทิฏฐิ เรื่ องอดีตก็ดี ถึงแม้จะเป็ น
ธรรมก็ยงั เป็ นสังขารใช้ไม่ได้
ฉะนั้น ต่อจากนี้จะต้องพยายามใช้อาํ นาจสมาธิเพิม่ กําลังจิตขึ้นอีก จนดับโลกียปัญญานี้ได้ จิตก็จะก้าว
ขึ้นสู่โลกุตตรปั ญญา เป็ นปัญญาที่สูงขึ้น เป็ นความรู ้ที่นาํ มาให้จิตหลุดพ้นจากความยึดถือ เป็ นสัมมาสติ สัมมา
มรรค คือถึงจะรู ้เห็นในเรื่ องดี เห็นในเรื่ องดีหรื อไม่ดีของตัว หรื อ ของคนอื่น ก็ไม่ดีใจเสี ยใจ แต่มี นิพพิทา เกิด
ความเบื่อหน่าย สลดสังเวชในการเกิดการตายของสัตว์โลก เห็นเป็ นของไม่มีสาระแก่นสาร อะไรเลย หมดความ
ยินดียนิ ร้าย หมดความยึดถือในตัวของตน และสิ่ งทั้งหลาย จิตก็มีความมัธยัสถ์เป็ นกลางวางเฉย เป็ น ฉฬั งคุเบก
ขา ปล่อยเรื่ องราวที่รู้ ที่เห็น ที่เกิดขึ้น ให้เป็ นไปตามสภาพธรรมดาโดยไม่ติดใจ ระดับของจิตก็จะเลื่อนขึ้นสู่
วิปัสสนาญาณ
ต่อจากนี้ จงเพิม่ อํานาจแห่งกําลังจิตให้สูงขึ้นอีกจนพ้นจากความยึดถือ แม้แต่ในความรู ้ความเห็น ที่ตวั มี
ตัวได้ รู ้กส็ กั แต่วา่ รู ้ เห็น ก็สกั แต่วา่ เห็น กันจิตไว้คนละทาง ไม่ให้ตามออกไปกับความรู ้ รู ้กร็ ู ้ เฉยๆ เห็นก็เห็น
เฉยๆ ไม่ยดึ ถือว่าเป็ นของเรา จิตก็จะมีอาํ นาจเต็มที่
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เกิดความสงบขึ้นโดยลําพัง ไม่เกี่ยวเกาะกับสิ่ งใด ๆ สังขารดับสนิทเหลือแต่สภาพธรรมล้วนๆ คือ ความไม่มี
อะไร เป็ นวิสงั ขารธรรม เป็ นวิมุตติธรรม จิตก็จะเป็ นอิสระ พ้นจากโลก ตกอยูใ่ นกระแสธรรมฝ่ ายเดียว ไม่มีการ
ขึ้นลงก้าวหน้าหรื อถอยหลัง เจริ ญขึ้นหรื อเสื่ อมลงใจเป็ นหลักปักเป็ นแน่นอยูท่ ี่เดียว เหมือนกับเชือกที่เขาผูก
ต้นไม้ไว้กบั หลัก พอตัดต้นไม้โค่นเชือกก็ขาด แต่หลักยังคงมีอยู่ ใจที่คงที่ยอ่ มไม่หวัน่ ไหวต่ออารมณ์ใดๆ เป็ น
จิตของพระอริ ยเจ้าผูพ้ น้ แล้วจากอาสวกิเลสบุคคลใดปฏิบตั ิใจให้เป็ นไปตามที่กล่าวมาแล้ว ก็ยอ่ มจะประสพ
ความร่ มเย็นสันติสุข ปราศจากความทุกข์เดือดร้อนใด ๆ
ได้อธิบายมาโดยย่อพอเป็ นแนวทางที่จะให้นอ้ มนําไปปฏิบตั ิจิตใจของตนให้พน้ จากทุกข์ในโลกนี้ ผูใ้ ด
สนใจก็เป็ นประโยชน์แก่ตนต่อไปในภายภาคหน้า
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เจริ ญอิทธิบาท ๔ ในการดูลม
พระสุ ทธิธรรมรังสี คมภรี เมธาจารย์
( ท่านพ่อลี ธมฺ มธโร )

การทําสมาธิ ต้องประกอบด้วย อิทธิบาท ๔ ดังนี้
๑. ฉันทะ พอใจรักใคร่ ในลมหายใจของเรา ตามดูวา่ เวลาที่เราหายใจเข้า เราหายใจเอาอะไรเข้าไป
บ้าง ถ้าหายใจเข้าไปไม่ออก ก็ตอ้ งตาย หายใจออกไม่กลับเข้าก็ตาย , มองดูอยูอ่ ย่างนี้ ไม่ เอาใจไปดูอย่ างอืน่
๒. วิริยะ เป็ นผูข้ ยันหมัน่ เพียรในกิจการหายใจของเรา ต้องทําความตั้งใจว่าเราจะเป็ นผูห้ ายใจเข้า เรา
จะเป็ นผูห้ ายใจออก เราจะให้มนั หายใจยาว เราจะให้มนั หายใจสั้น เราจะให้หนัก เราจะให้เบา เราจะให้เย็น
เราจะให้ร้อน ฯลฯ เราจะต้ องเป็ นเจ้ าของลมหายใจ
๓. จิตตะ เอาจิตเพ่งจดจ่ออยูก่ บั ลมหายใจ ดูลมภายนอกที่ มันเข้าไปเชื่อมต่อประสานกับลมภายใน
ลมเบื้องสู ง ท่ามกลาง เบื้องตํ่า ลมในทรวงอกมีปอด หัวใจ ซี่โครง กระดูกสันหลัง ลมในช่องท้อง มีกระเพาะ
อาหาร ตับไต ไส้ พุง ลมที่ออกตามปลายมือ ปลายเท้า ตลอดจนทุกขุมขน
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๔. วิมังสา ใคร่ ครวญ สํารวจ ตรวจดูวา่ ลมที่เข้าไปเลี้ยงร่ างกาย เรานัน่ เต็มหรื อพร่ อง สะดวกหรื อไม่
สะดวก มีส่วนขัดข้องที่ควร จะปรับปรุ งแก้ไขอะไรบ้าง ดูลกั ษณะ อาการ ความหวัน่ ไหวของลมภายนอกที่เข้า
ไปกระทบกับลมภายในว่ามันกระเทือนทัว่ ถึงกันหรื อไม่ ลมที่เข้าไปเลี้ยงธาตุดิน ธาตุน้ าํ ธาตุไฟนั้น มีลกั ษณะ
เกิดขึ้น ทรงอยูแ่ ละเสื่ อมสลายไปอย่างไร
ทั้งหมดนี้ ขัดเข้าใน รูปกัมมัฏฐาน และเป็ นตัว มหาสติปัฏฐาน ด้วย จิตที่ประกอบด้วยอิทธิบาท ๔
พร้อมบริ บูรณ์ดว้ ยสติสมั ปชัญญะ ก็จะเกิดความสําเร็ จรู ปในทางจิตให้ผลถึงโลกุตตระ เป็ นโสดา สกิทา คา
อนาคา และอรหันต์ สําเร็ จรู ปทางกายให้ผลในการระงับเวทนา
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ฉลาดปรับแต่งลม
พระสุ ทธิ ธรรมรังสี คมั ภีรเมธาจารย์
( ท่านพ่อลี ธมฺ มธโร )

ในการกําหนดลมหายใจนี้ เราจะต้องใช้ความสังเกตพิจารณา เป็ นข้อใหญ่ และรู ้จกั การตบแต่ง ขยับขยาย
ลมหายใจให้เป็ นไปโดยความพอเหมาะพอดีจึงจะได้ผลเป็ นที่สบายกาย สบายจิต คือ สังเกตการเดินลมหายใจ
ตั้งแต่ปลายจมูก จนถึงที่สุดของลมหายใจ นับแต่จากคอหอยผ่านไปทางหลอดลม หัวใจ ปอด ลงไปจนถึงช่อง
ท้อง มีกระเพาะอาหาร และลําไส้ เบื้องบน ตั้งแต่ศรี ษะเลื่อนลงมาถึงบ่า ทั้งสอง ช่องซี่โครง กระดูกสันหลัง
จนถึงก้นกบ ลมที่ออกตามปลายมือ ปลายเท้า ตลอดทัว่ สรี ระร่ างกายทุกขุมขน
ให้สมมุติตวั เรานี้เหมือนกับเทียนหรื อตะเกียงเจ้าพายุ ลมเหมือนกับไส้ตะเกียง สติเป็ นตัวเชื้อเพลิงที่ทาํ
ให้เกิดแสง ร่ างกายของเราตั้งแต่โครงกระดูกจดผิวหนัง เหมือนกับเนื้อของเทียนที่หุม้ ไส้เทียนอยู่ เราจะต้อง
พยายามทําให้ดวงจิตของเราเกิดแสงสว่าง เหมือนกับดวงเทียนจึงจะนับว่าเป็ นผลดี.......
ทุกสิ่ งทุกอย่างในโลกจะต้องมีของที่เป็ นคู่กนั เสมอ เช่น มีมืดก็ตอ้ งมีสว่าง มีพระอาทิตย์ ก็มีพระจันทร์ มี
เกิดก็มีดบั มีเหตุกม็ ีผล ฉะนั้น ในการทําลมนี้ ก็มีจิตเป็ นตัวเหตุ มีสติเป็ นตัวผล คือจิตเป็ นผูท้ าํ มีสติเป็ นผูร้ ู ้ สติจึง
เป็ นผลของจิต ส่ วนธาตุ ดิน นํ้าลม ไฟ ก็เป็ นของกาย เหตุของกายคือ ธาตุลม เมื่อจิตเป็ นผูท้ าํ เหตุดี ผลทางกาย
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ก็เกิดรัศมีจากธาตุท้ งั ๔ ร่ างกายก็สบายแข็งแรงปราศจากโรค ผลที่จะเกิดขึ้นจากทางกาย และจิตนี้กเ็ นื่องด้วย
การกระทําเป็ นเหตุการณ์สงั เกตเป็ นผล ขณะที่นงั่ สมาธิน้ ี เราจะต้องสังเกตดูลมที่หายใจเข้าและหายใจออกนั้นว่า
ลักษณะของลมที่เดินเข้าไปมีอาการอย่างไร เกิดความไหวสะเทือนแก่ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายอย่างไรและเกิด
ความสบายอย่างไรบ้าง เช่น หายใจเข้ายาว หรื อหายเข้าสั้น ออกยาวสะดวกสบาย ? หายใจเข้าเร็ ว ออกเร็ ว
สบาย หรื อหายใจเข้าช้าออกช้าสบาย? หายใจหนักสบาย หรื อหายใจเบาสบาย ? ฯ ล ฯ
เหล่านี้เราจะต้องใช้ความสังเกตพิจารณาด้วยตนเอง และรู ้จกั ปรับปรุ งแก้ไข ลดหย่อน ผ่อนผันให้ลม
คงที่เสมอกันพอเหมาะพอดี เป็ นต้นว่าช้าไปไม่สะดวกสบาย ก็แก้ไขเปลี่ยนให้เร็ วขึ้น, ถ้ายาวไปไม่สบายก็
เปลี่ยนให้เป็ นสั้น ถ้าลมอ่อนไป เบาไป ไม่ดี ทําให้ง่วงให้เผลอ ก็เปลี่ยนให้เป็ นลมหนักและแรงขึ้น เหมือนกับ
เราสูบลมเข้าไปเลี้ยงนํ้ามันให้พอดีกบั นมหนูในไส้ตะเกียง ถ้าได้ส่วนกับลมแสงไฟก็จะมีกาํ ลังเต็มที่เป็ นสี
นวลสว่างจ้า สามารถส่ องรัศมีไปได้ไกล ฉันใดก็ดี ถ้าเรามีสติกาํ กับแน่นกับลมหายใจเข้าออกอยูเ่ สมอ และ
รู ้จกั บริ หารให้ถูกต้องกับส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย จิตของเราก็จะมีอาการเที่ยงตรงเป็ นหนึ่งไม่วอกแวกไปใน
สัญญาอารมณ์ใดๆ และมีอาํ นาจชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเป็ นแสงสว่าง คือ ตัวปัญญา หรื อจะเรี ยกว่าเป็ นผล คือวิชชา
ก็ได้ วิชชาอันนี้เป็ นความรู ้พเิ ศษอย่างหนึ่งไม่ใช่เกิดจากครู บาอาจารย์สงั่ สอน หรื อมีใครแนะนําแต่เป็ นความรู ้
ความเห็นพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริ ญเรี ยกว่า “สัมมาทิฏฐิ” ความเห็นอันนี้ ประกอบไปด้วย
สติสมั ปชัญญะ เป็ นสัมมาสติ เป็ นสัมมาสมาธิดว้ ย จิตที่เป็ นสัมมาสมาธิน้ ีเมื่อมีกาํ ลังกล้าแข็งยิง่ ขึ้น ก็เกิดผลเป็ น
“วิปัสสนาญาณ” เป็ น “ญาณทัสนะ” ถึงวิมุติธรรมเป็ นที่สุดปราศจากความสงสัยใด ๆ
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สมบัตสิ าม
พระสุ ทธิ ธรรมรังสี คมั ภีรเมธาจารย์
( ท่านพ่อลี ธมฺ มธโร )
การกําหนดรู ้ ลม เป็ น “วัตถุสมบัติ” ติดอยูก่ บั ลมตามเข้าออก ไม่เผลอเป็ น “เจตนาสมบัติ” ความไม่
สกดลม กลั้นลมไว้ ปล่อยไปตามสบายให้ใจเป็ นอิสระ หายใจโปร่ งใส เบิกบาน เป็ น “คุณ สมบัติ” กิริยาที่
นัง่ ขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ตั้งตัวตรงตาหลับเป็ น “กิริยา” ทั้งหมดนี้เรี ยกว่า “ปุญญ
กิริยาวัตถ”
๑. เจตนาสมบัติ หมายถึง ความตั้งใจ คือเราตั้งใจว่า เราจะพยายามปลดปล่อยสัญญา อารมณ์ที่เกี่ยวกับ
เรื่ องของโลกทั้งหมด ไม่เก็บมานึกคิดเลย สัญญาใด ๆ ที่เป็ นอดีตก็ดี เป็ นเรื่ องของโลกไม่ใช่เรื่ องของธรรม สิ่ ง
ที่เราตั้งใจจะทําในเวลานี้ขณะนี้ คือ กิจของพระศาสนาอย่างเดียวเท่านั้น คือ ปัจจุบนั ธรรม นี่เป็ นตัว “เจตนา

สมบัติ”
๒. วัตถุสมบัติ หมายถึงสถานที่ต้ งั ของดวงจิต ในที่น้ ีหมายถึง “ธาตุววัฏฐาน” หรื ออธิบายตาม
พยัญชนะได้แก่ “กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน” คือ ธาตุ ๔ ซึ่งประกอบขึ้นแห่ งร่ างกายของเรา ได้แก่ ธาตุ ดิน
นํ้า ไ ฟ ลม ธาตุดินก็เป็ นกระดูกที่แค่นแข็ง ธาตุน้ าํ ก็เป็ น นํ้ามูตร นํ้าลาย นํ้าเลือด นํ้าหนอง ธาตุไฟ ก็คือ ความ
ร้อน ความอบอุ่นในร่ างกาย ธาตุลมก็คือ ส่ วนที่พดั ไปมา ทั้งหมดนี้ส่วนที่สาํ คัญที่สุดกว่า ส่วนใดอื่นคือธาตุลม
เพราะร่ างกายนี้ถึงแม้วา่ ตาจะบอด หูจะหนวก แขนขาจะหักก็ยงั มีชีวติ อยูไ่ ด้ แต่ถา้ ขาดธาตุลมอย่างเดียว ร่ างกาย
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จะตั้งอยูไ่ ม่ได้ ต้องตาย ฉะนั้น ลมหายใจจึงเป็ นตัววัตถุสาํ คัญเพราะเป็ นสถานที่ต้ งั ของดวงจิต
๓. คุณสมบัติ หมายถึง ความสบายหรื อไม่สบายที่เกิดขึ้นแก่ร่างกาย ในการบริ หารลมหายใจเข้าออกให้
เดินไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายนี้ได้เกิดผลอันใดขึ้นบ้าง ต้องสังเกตดูร่างกายและจิตใจของเรา ได้รับผลดี
หรื อไม่ดี ร่ างกายเบาสบาย โปร่ งโล่งหรื ออึดอัด คับแคบ ใจสงบ สบาย เย็น หรื อหงุดหงิด ฟุ้ งซ่าน วุน่ วาย ถ้า
กายสบาย จิตสบาย ก็เป็ นผลดี ถ้าตรงกันข้าม ก็เป็ นผลร้าย ฉะนั้นเราจะต้องรู ้จกั การปรับปรุ งลมหายใจ และ
แก้ไขตกแต่งให้เป็ นที่สบายคุณสมบัติของจิตก็คือ สติ กับ สั มปชัญญะ
ให้พยายามรักษาหลักสั้น ๆ ทั้ง ๓ ประการ นี้ไว้ในการเจริ ญสมาธิทุกครั้งไป จึงจะมีผลเป็ นไปโดย
ถูกต้องสมบูรณ์ ส่ วนอานิสงส์ในการนัง่ สมาธิน้ นั มีมากมาย ก็จกั เกิดขึ้นตามกําลังของดวงจิต แห่ งผูบ้ าํ เพ็ญ
ภาวนานี้
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เรื่องของลม
พระสุ ทธิ ธรรมรังสี คมั ภีรเมธาจารย์
( ท่านพ่อลี ธมฺ มธโร )
หน้าที่ของเราในการทําสมาธิมีอยู่ ๔ อย่าง คือ ๑. รู ้ลมเข้าออก ๒. รู ้จกั ปรับปรุ งลมหายใจ
๓. รู ้จกั เลือกว่าลมอย่างไหนสบาย ไม่สบาย ๔. ใช้ลมที่สบายสังหารเวทนาที่เกิดขึ้น

รู ้กายในกาย นี้เป็ น กายคตาสติ คือ รู ้ลมในร่ างกายของเราตั้งแต่เบื้องสูงจดเบื้องตํ่า เบื้องตํ่าขึ้นไปหา
เบื้องสู ง กระจายลมให้เต็มทัว่ ร่ างกายเหมือนกับนํ้าที่เต็มอ่าง ก็จะได้รับความเย็นตลอดทัว่ ร่ างกาย

สติ เป็ นชีวติ ของใจ

ลม เป็ นชีวิตของกาย
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การที่เรารักษาลมหายใจไว้ดว้ ยความมีสติน้ ี เหมือนกับเราได้รักษาความเป็ นอยูข่ องเราไว้ท้ งั ๓ วัย คือ
เมื่อเป็ นเด็กก็รักษาความเจริ ญของวัยเด็กไว้ เมื่อเติบโตขึ้นก็รักษาความเจริ ญของความเป็ นผูใ้ หญ่ไว้ และเมื่อแก่
ก็รักษาความเจริ ญของวัยชราไว้อีก ให้ เป็ นผู้ถึงพร้ อมด้ วยความมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ ทําอย่างนี้ให้
ติดต่อไม่ขาดระยะ ตลอดวันคืนทุกอิริยาบถ

ลม เหมือน สายไฟ , สติ เหมือน ดวงไฟฟ้า ถ้าสายไฟดี ดวงไฟก็สว่างแจ่ม

ลม ปราบเวทนา สติ ปราบนิวรณ์

การทําสมาธิ ต้องตั้งจิตของเราให้เที่ยง ตรงแน่วอยูก่ บั ลมหายใจ เหมือนนายพรานที่เล็งธนู จะต้องเล็งให้
แม่น จึงจะยิงได้ตรงถูกจุดหมาย
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การเชื่อมประสานลม ขยายลมไปตามธาตุต่าง ๆ ตลอดทั้งอวัยวะเส้นเอ็นทุกส่ วนในร่ างกาย ก็
เหมือนกับเราทําการตัดถนนสายต่าง ๆ ให้ติดต่อถึงกัน ประเทศใดเมืองใด ที่มีถนนหนทางมาก ก็ยอ่ มมีตึก
ร้านบ้านเรื อนแน่นหนาขึ้น เพราะมีการคมนาคมสะดวก บ้านนั้น เมืองนั้นก็ยอ่ มจะมีความเจริ ญมากขึ้น ฉัน
ใด ร่ างกายของเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าเรามีการปรับปรุ งแก้ไขลมในส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายให้ดีอยูเ่ สมอแล้วก็
เปรี ยบเหมือนกับเราตัดตอนต้นไม้ส่วนที่เสี ยให้กลับงอกงามเจริ ญขึ้นฉันนั้น

ลมภายนอกกับภายในนั้นต่างกัน ลมภายนอกนั้นแต่งไม่ได้ ต้องเป็ นไปตามธรรมชาติ ลมภายในนั้นแต่ง
ได้ ปรับปรุ งแก้ไขได้ เพราะเป็ นลมที่อาศัยวิญญาณหรื อจะเรี ยกว่า วิญญาณอาศัยลม ก็ได้

รู ้ลมเป็ น “วิตก” รู ้ลกั ษณะของลมเป็ น “วิจาร” ปล่อยให้กระจายซาบซ่านไปทัว่ เป็ น “ปิ ติ”
สบายกายสบายจิต เป็ น “สุ ข” จิต อยูก่ บั ลมเป็ นอันเดียว ขาดจากนิวรณ์ เป็ น “เอกัคคตา” (เข้าในสติ
สัมโพชฌงค์)
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ลมหนักหายใจแคบก็ได้ ถ้าลมเบาต้องหายใจให้กว้าง ถ้าเบามากจนละเอียด ไม่ตอ้ งหายใจทางจมูกเลย
จะรู ้ลมเข้าลมออกได้ทุกขุมขนทัว่ สรรพางค์กาย

ลมในกายตัวเรานี้ มิใช่มีแต่เฉพาะที่พงุ่ เข้าพุง่ ออกจากทางจมูกอย่างเดียว ลมในร่ างกายนี้ ระบายออก
ได้ทวั่ ทุกขุมขน เหมือนกับไอนํ้าที่ระเหยออกจากก้อนนํ้าแข็ง และมีลกั ษณะละเอียดมากว่าลมภายนอก เมื่อ
มันกระจายออกมากระทบกันเข้า จะเกิดเป็ นผลสะท้อนกลับเข้าสู่ร่างกายอีก เรี ยกว่า “ลมอุ้มชู ” เป็ นลมที่ช่วย
ให้จิตใจและร่ างกายสงบเยือกเย็น ฉะนั้นเวลาหายใจเข้าไป จึงควรทําลมให้เต็มกว้างภายใน และเวลาหายใจออก
ก็ให้มนั เต็มกว้างทัว่ บริ เวณตัวเอง

“ควรมีสติ” รู ้ลมหายใจเข้าออกนี้อย่างหนึ่งกับ “สัมปชัญญะ” ความสํารวจรู ้ในกองลมที่เดินขยับ
ขยายไปทัว่ ร่ างกาย รู ้วา่ กว้างหรื อแคบ ลึกหรื อตื้น หนักหรื อเบา เร็ วหรื อช้า ฯ ล ฯ นี้อย่างหนึ่ง ๒ อย่างนี้เป็ น
“องค์ภาวนา”
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การที่เรามานัง่ ตั้งสติ กําหนดอยูก่ บั ลมหายใจด้วยคําภาวนาว่า พุท เ ข้า โธ ออก ไม่ลืม ไม่เผลอ
อย่างนี้กจ็ ดั ว่าเป็ น พุทธคุณ เมื่อจิตของเราไม่มีสญ
ั ญาอารมณ์ใดๆ มาเกาะเกี่ยว เกิดความความสว่างไสว อิ่ม
เอิบ ขึ้นในดวงใจ นี่กจ็ ดั ว่าเป็ น ธรรมคุณ การขยับขยายลมหายใจเข้าออก ให้มีสติสมั ปชัญญะบริ บูรณ์ทวั่ ตัว
อันนี้จดั ว่าเป็ น สั งฆคุณ รวมความก็คือ เกิดความรู ้ความสว่างเป็ นตัว พุทธะ จิตเที่ยงเป็ นตัว ธรรมมะ
รักษาความดีและเพิ่มความดีที่มีอยูแ่ ล้วให้มีมากขึ้นเป็ นตัว สั งฆะ ฯ

ลม เป็ นพี่ชายใหญ่ เพราะลมช่วยไฟ ไฟช่วยนํ้า นํ้าช่วยดิน มันสงเคราะห์กนั เป็ นสามัคคีธาตุดงั นี้

ทําลมให้ มนั หนัก แน่ น เหนียว เหมือนยางรถยนต์ที่เส้นมันแบบบางนิดเดียว แต่สามารถบรรทุกคน
ได้ต้ งั ๔๐ – ๕๐ คน นั้นก็เพราะอํานาจของลม ฉะนั้น ลมแน่ นจึงมีอาํ นาจที่จะบังคับอะไร ๆ ได้ ทุกอย่ าง
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การที่เรามานัง่ ภาวนากันอยูน่ ้ ี เปรี ยบเหมือนกับเรามาขัดสี ขา้ วเปลือกในยุง้ ของเราให้เป็ นข้าวสาร จิต
ของเราเปรี ยบด้วยเมล็ดข้าว นิวรณ์ท้ งั ๕ เปรี ยบเหมือนกับเปลือกที่หุม้ เมล็ดข้าวอยู่ เราจะต้องกะเทาะเอาเปลือก
นอกนี้ออกจากเมล็ดข้าวเสี ยก่อน แล้วขัดสี เอาคราบที่ไม่สะอาดออกอีกชั้นหนึ่ง ต่อจากนี้เราจะได้ขา้ วสารที่ขาว
บริ สุทธิ์ วิธีขดั สี น้ นั ก็ได้แก่ วิตก วิจาร

วิตก ได้แก่การที่เรากําหนดจิตให้รู้อยูก่ บั ลมหายใจเข้าออก ลักษณะอย่างนี้เหมือนกับเรากอบเมล็ดข้าว
ใส่ ลงในฟันสี เราก็จะต้องคอยดูอีกว่า ฟันสี ของเรานั้นดีหรื อไม่ดี ถ้ารู ้แต่ลมเข้า ไม่รู้ลมออกเพราะเผลอหรื อลืม
เสี ย ก็เท่ากับฟันสี ของเรามันกร่ อนหรื อหักไปต้องจัดการแก้ไขทันที คือเอาสติมาตั้งอยู่ กับลมหายใจปัดสัญญา
อารมณ์ต่าง ๆ ทิ้งให้หมด

วิจาร ได้แก่โยนิโสมนสิ การ คือการสังเกต ตรวจตราลมที่หายใจเข้าไปนั้นว่า มีลกั ษณะอย่างไร สะดวก
หรื อไม่สะดวก โปร่ งโล่ง หรื อขัดข้องอย่างไรบ้าง กระจายลมให้ทวั่ เพือ่ ขับไล่ลมร้ายออกจากตัว ขจัดส่ วนที่เป็ น
โทษออกให้เกลี้ยง เหลือแต่ส่วนที่ดีไว้ ธาตุต่างๆทุกส่ วนในร่ างกายของเราก็จะกลายเป็ นธาตุบริ สุทธิ์ จิตก็จะใส
ใจก็จะแจ่ม ร่ างกายก็จะเย็นสบาย มีแต่ความสุ ข
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ลมที่หายใจเข้าไปในร่ างกายนี้ เราจะต้องขยับขยายส่ งไปเชื่อมต่อกับธาตุต่างๆ ทุกส่ วนในร่ างกายให้ทวั่
ธาตุลมก็ให้มนั ไปเชื่อมกับธาตุไฟ ธาตุไฟเชื่อมกับธาตุน้ าํ ธาตุน้ าํ เชื่อมกับธาตุดิน ธาตุดินเชื่อมกับธาตุอากาศ
อากาศเชื่อมกับวิญญาณ ทําธาตุท้ งั ๖ ให้เป็ นสามัคคีกลมเกลียวกัน ร่ างกายของเราก็จะได้รับความสุ ขสมบูรณ์
เหมือนกับเราบัดกรี ขนั (ขันธ์) ของเราไม่ให้แตกร้าว ขันนั้นก็จะบรรจุน้ าํ ได้เต็มทั้งใสและเย็นด้วย ความเต็ม
นี้ ได้แก่บุญกุศล ความใส เกิดจากจิตที่เที่ยง ไม่เอนเอียง ความเย็น ได้เพราะขันนํ้า ตั้งอยูภ่ ายใต้ตน้ ไม้ที่มีร่ม
เงา คือพระพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ

สติปัฏฐาน ๔ คือ ลมหายใจเป็ น กาย สบายไม่สบายเป็ น เวทนา ความบริ สุทธิ์ผอ่ งใสเป็ น จิต
ความตั้งเที่ยงของจิตเป็ น ธรรม

ลมร้อน สร้างโลหิ ตดํา ลมอุ่น สร้างโลหิ ตแดง ลมเย็น สร้างโลหิ ตขาว
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“พุทโธ” เป็ น คําภาวนา การมีสติรู้ลมหายใจเข้าออก เป็ นองค์ภาวนา เป็ นตัว “พุทธะ” เมื่อจิตอยูท่ ิ้งคํา
ภาวนาได้ คําภาวนาเหมือนเหยือ่ หรื อเครื่ องล่อ เช่นเราอยากให้ไก่เข้ามาหาเรา เราก็หว่านเมล็ดข้าวลงไป เมื่อไก่
วิ่งเข้ามาหาแล้ว เราก็ไม่ตอ้ งหว่านอีกฉันใดก็ฉนั นั้น

เจ็บตรงไหน ให้เพ่งลมให้เลยไปจากที่นนั่ จึงจะได้ผลเหมือนเราเจ็บตรงหัวเข่า ต้องเพ่งให้เลยไปถึง
ปลายเท้า เจ็บที่ไหล่ตอ้ งเพ่งให้ลงไปถึงแขน

การภาวนา “พุทโธ ฯ” เป็ นคํานาม ความรู ้สึกตามคําภาวนาเป็ น “พุทธะ” สติคือเชือก จิตเหมือนลูกโค
ลมเป็ นหลัก ต้องเอาสติผกู จิตไว้กบั ลม จิตจึงจะไม่หนีไปได้ สูบลมหายใจให้เหมือนกับชักว่าว ถ้าลมอ่อนต้อง
ดึงเชือกให้ส้ นั ลมแรงต้องผ่อนให้ยาว หายใจให้เหมือนกับริ นนํ้าออกจากถ้วยแก้ว ถ้าเราไม่รินมันมันก็ไม่ออก
หรื ออีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับรดนํ้าต้นไม้หรื อรดนํ้าถนน
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พูดถึงการ “ภาวนา” ซึ่งเราจะพากันทําต่อไปนี้ ก็เป็ นบุญอย่างยอด เราไม่ตอ้ งลงทุนอะไรมากด้วย
เพียงแต่นงั่ ให้สบาย จะขัดสมาธิหรื อพับเพียบก็ได้แล้วแต่จะเหมาะแก่สถานที่และสังคม มือขวาวางทับมือซ้าย
แล้วก็ต้ งั ใจหายใจเข้าออก ด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
“ภาวนา” ไม่ใช่เป็ นเรื่ องของพระธุดงค์ หรื อเป็ นของพระของเณร เป็ นคนโง่คนฉลาดหรื อคนมีคนจน
แต่เป็ นของซึ่งทุกคน ทุกเพศ ทุกชั้น ทุกวัยทําได้ คนเจ็บคนไข้นงั่ นอนอยูก่ บั บ้านก็ทาํ ได้ และทําได้ไม่เลือกกาล
เลือกเวลา เราเสี ยสละเพียงเล็กน้อยเพื่อแลกกับความดีอนั นี้ คือ เสี ยสละเวลา สละการนอน สละความเจ็บปวด
เมื่อย
ต้องใช้ความอดทนพยายาม สละกายบูชาพระพุทธ สละวาจาบูชาพระธรรม สละใจบูชาพระสงฆ์
เรี ยกว่า “ปฎิบตั ิบูชา” ตั้งใจอุทิศตัวของเราให้เป็ นกุฎิ แล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้า เสด็จเดินจงกรมเข้าไปใน
ช่องจมูกด้วยลมหายใจเข้า “พุท” ออก “โธ” ทําดังนี้ พระพุทธเจ้าก็ตอ้ งมาอยูก่ บั ตัวเรา ช่วยคุม้ ครองรักษาเรา
เราก็จะมีแต่ความสุ ขร่ มเย็น และเบิกบานแจ่มใส

ลมร้อนเป็ นลมสังหาร ทําเวทนาให้เกิดก่อความทรุ ดโทรมของร่ างกาย ลมเย็นเป็ นลมสร้าง ลมอุ่นเป็ น
ลมรักษา
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ลมหยาบ มีลกั ษณะยาวและช้า ลมละเอียดมีลกั ษณะสั้น และ เบา สามารถแทรกซึมเข้าไปในตัวได้ทุก
ต่อมโลหิ ต เป็ นลมที่มีคุณภาพดียงิ่

การทําลมยาวเกินไปก็ไม่ดี มักมีนิวรณ์ สั้นมากเกินไปก็ไม่ดี ควรทําให้พอเหมาะพอดีกบั ตัว เป็ น
มัชฌิมาปฏิปทา จึงจะดี

เมื่อ “จิต” ของเราไม่เกาะเกี่ยวกับสัญญาอารมณ์ใดๆ เพ่งเฉพาะอยูแ่ ต่ลมเข้าลมออกอย่างเดียว “จิต”
นั้น ก็ยอ่ มจะเกิดแสงสว่างขึ้น คือ “วิชา” เหมือนลูกปื นที่แล่นไปในอากาศ ย่อมจะเกิดเป็ นไฟ คือ “แสง
สว่าง” ขึ้นเช่นเดียวกัน

กายสงบ ก็ได้วิชาจากกาย จิตสงบก็ได้วชิ าจากจิต ลมสงบก็ได้วิชาจากลม
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