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คำนำ
หนังสือ “ปฏิบัติบูชา” นี้ คัดมาจากหนังสือ “ปฏิปทาของพระธุดงค
กรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ” โดย ท่านอาจารย์
พระมหาบัว ญาณสัมปันโน หน้า ๒๑๖ - ๒๒๒ ๕๓ - ๕๘ ๑๔๑ - ๑๔๗
๓๑๗ - ๓๓๐ ๓๑๓ - ๓๑๖ และ ๓๕๘ ตามลำดับ เนือ้ หาสาระของหนังสือนี้
ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน เช่น วิธีเดินจงกรมภาวนา วิธีนั่งสมาธิ
ภาวนา วิธีตั้งสติเฉพาะหน้า วิธีนึกคำบริกรรมภาวนา ข้อควรสังเกตและ
ระวั ง ในการภาวนา การออกจากสมาธิ ภ าวนา เป็ น ต้ น โดยถื อ เอา
ข้อปฏิบัติของพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่นเป็นแนวทาง
หวังว่าหนังสือนี้คงเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านบ้าง
หนังสือนี้ถือได้ว่าเป็นผลงานของท่านอาจารย์พระมหาบัว ดังนั้นหาก
ท่านผู้ใดมีศรัทธาต้องการพิมพ์หนังสือนี้แจกเป็นธรรมทาน คณะผู้จัดทำ
เชื่อว่าท่านอาจารย์พระมหาบัวจะยินดีโมทนาด้วย แต่การพิมพ์จำหน่าย
จำต้องสงวนลิขสิทธิ์ เพราะขัดกับเจตนาของท่านพระอาจารย์มหาบัว
ที่หวังให้ธรรมะเป็นทานด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ประสงค์ให้มีอะไรเป็น
เครื่องผูกพันจึงขอความเห็นใจมาพร้อมนี้ด้วย
ขอความเป็นสิริมงคลที่โลกปรารถนา จงเกิดมีแด่ท่านผู้อ่านผู้ฟังและ
ท่านผู้ปฏิบัติตามทั้งหลายโดยทั่วกัน
			 คณะผู้จัดทำ
		
๒๑ กันยายน ๒๕๓๖

คำนำ
“...ปฏิปทานีเ้ ป็นทีถ่ กู จริตจิตใจท่านผูใ้ ดในตอนใด กรุณายึดไปปฏิบตั เิ พือ่
กำจัดสิง่ รกรุงรังภายในใจของเราให้เบาบางลงบ้าง ส่วนมากก็คอื ความเห็นแก่
ตัวตามนโยบายของกิเลสทีม่ กั พาคนให้เกียจคร้านในการงานทีช่ อบ และเป็น
ประโยชน์ในทางสงบสุข ไม่กระทบกระเทือนตนและผูอ้ นื่ นัน่ แล เป็นงานที่
กิเลสพาให้ขดั ขืนไม่อยากให้ทำ แต่ทไี่ ม่เกิดประโยชน์โดยชอบธรรม และเป็น
ความเสียหายทัง้ แก่ตนและผูอ้ นื่ นัน้ มันชอบยุเราให้ทำอยูเ่ สมอ ทำได้มาก
เท่าไหร่ยิ่งดี มันชอบและชมเชยส่งเสริมว่าดี ทั้งที่ตนและโลกได้รับความ
กระทบกระเทือนเดือดร้อนและติเตียน เพราะงานนัน้ ไม่ถกู ไม่ดี คนเราเมือ่ มี
ธรรมในใจอยู่ บ้ า ง ย่ อ มมี ท างทราบความผิ ด ถู ก ของตั ว ได้ และมี ก าร
ระมัดระวังไม่กล้าเอาตนเข้าไปเสีย่ งกับสิง่ ไม่ดแี ละเป็นโทษทัง้ หลาย....”
“...จึงขอเชิญวิงวอนให้ท่านผู้อ่านทั้งหลาย ได้อ่านและได้ปฏิบัติจน
ปรากฎผลเป็ น ที่ พ อใจเถิ ด จะสมเจตนาความมุ่ ง หมายของผู้ เ ขี ย น
ที่ตั้งปณิธานไว้เพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมอยู่แล้วอย่างพึงใจ...”
คัดจาก หนังสือปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน
สายท่านพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตั ตเถระ
โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
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ท่านอาจารย์มั่นกำหนดรู้ทิศทางของทางเดินจงกรม
การกำหนดรู้ทิศทางของสายทางเดินจงกรม ท่านอาจารย์มั่นกำหนด
ดูตามอริยประเพณีในครั้งพุทธกาล ท่านทราบว่ามีกำหนดกฎเกณฑ์มา
แต่ดั้งเดิม ท่านเองจึงได้ปฏิบัติตามแบบนั้นเรื่อยมา การเดินจงกรมจะ
ครองผ้ า ก็ ไ ด้ ไม่ ค รองก็ ไ ด้ ตามแต่ ส ถานที่ ค วรปฏิ บั ติ อ ย่ า งไรเหมาะ
ทั้งทิศทางของสายทางสำหรับเดินจงกรม ทั้งวิธีเดินจงกรม ทั้งการครอง
ผ้าหรือไม่ครองในเวลาเดินจงกรม ทั้งขณะยืนรำพึงที่หัวจงกรม เวลาจะ
ทำความเพี ย รในท่ า เดิ น จงกรม ท่ า นอาจารย์ มั่ น กำหนดดู ต ามอริ ย
ประเพณีทราบโดยละเอียดและได้ปฏิบัติตามที่กำหนดทราบแล้วเรื่อยมา
คือการเดินจงกรมท่านสอนให้เดินไปตามตะวันหรือเยื้องตะวันไปทางทิศ
เหนือหรือทิศใต้ ท่านว่าการเดินตามตะวันเป็นที่หนึ่ง เยื้องตะวันทั้งสอง
สายเป็นอันดับรองลงมา ส่วนการเดินตัดตะวันหรือไปตามทิศเหนือทิศใต้
ไม่เห็นท่านเดินเลย นอกจากไม่เห็นท่านเคยเดินแล้ว ยังได้ยินท่านว่าไม่
ควรเดินด้วย แต่จะเพราะเหตุไรนั้น ลืมคำอธิบายท่านเสียสิ้น
ในความสั้นยาวของทางจงกรมแต่ละสายนั้น ท่านว่าตามแต่ควร
สำหรับรายนั้นๆ ไม่ตายตัว กำหนดเอาเองได้ตามสมควร แต่อย่างสั้น
ท่านว่าไม่ควรให้สั้นกว่าสิบเก้าสำหรับเวลาอยู่ในที่จำเป็นหาทางเดินมิได้
ทางเดินจงกรมขนาดธรรมดายาวราวยี่สิบก้าว ขนาดยาวราวยี่สิบห้าถึง
สามสิบก้าวเป็นความเหมาะสมทั่วๆ ไป
1

2

วิธีเดินจงกรมภาวนา
การเดิ น จงกรมกลั บ ไปกลั บ มาไม่ ช้ า นั ก ไม่ เ ร็ ว นั ก พองามตางาม
มรรยาท ตามเยี่ยงอย่างประเพณีของพระผู้ทำความเพียรท่าเดินในครั้ง
พุทธกาล เรียกว่าเดินจงกรมภาวนา เปลี่ยนจากวิธีนั่งสมาธิภาวนามาเป็น
เดินจงกรมภาวนา เปลีย่ นจากเดินมายืน เรียกว่ายืนภาวนา เปลีย่ นจากยืน
มาเป็นท่านอน เรียกว่าท่าสีหไสยาสน์ภาวนา เพราะฝังใจว่าจะภาวนา
ด้ ว ยอิ ริ ย าบถนอนหรื อ สี ห ไสยาสน์ การทำความเพี ย รในท่ า ใดก็ ต าม
แต่ความหมายมั่นปั้นมือก็เพื่อชำระกิเลสตัวเดียวกันด้วยเครื่องมือชนิด
เดียวกัน มิได้เปลี่ยนเครื่องมือคือธรรมที่เคยใช้ประจำหน้าที่และนิสัยเดิม
ก่อนเดินจงกรมพึงกำหนดหนทางที่ตนจะพึงเดินสั้นหรือยาวเพียงไรก่อน
ว่าเราจะเดินจากที่นี่ไปถึงที่นั้นหรือถึงที่โน้น หรือตกแต่งทางจงกรมไว้
ก่อนเดินอย่างเรียบร้อย สั้นหรือยาวตามต้องการ
วิธีเดินจงกรม ผู้จะเดินกรุณาไปยืนที่ต้นทางจงกรมที่ตนกำหนดหรือ
ตกแต่งไว้แล้วนั้น พึงยกมือทั้งสองขึ้นประนมไว้เหนือระหว่างคิ้ว ระลึกถึง
คุณพระรัตนตรัย คือพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ที่ตนถือเป็น
สรณะคื อ ที่ พึ่ ง ที่ ยึ ด เหนี่ ย วของใจ และระลึ ก ถึ ง คุ ณ ของบิ ด ามารดา
อุปัชฌาย์อาจารย์ ตลอดท่านผู้เคยมีพระคุณแก่ตน จบลงแล้วรำพึงถึง
ความมุ่งหมายแห่งความเพียรที่กำลังจะทำด้วยความตั้งใจเพื่อผลนั้นๆ
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เสร็จแล้วปล่อยมือลง เอามือขวาทับมือซ้ายทาบกันไว้ใต้สะดือตามแบบ
พุทธรำพึง เจริญพรหมวิหาร ๔ จบแล้ว ทอดตาลงเบื้องต่ำ ท่าสำรวม
ตั้งสติกำหนดจิตและธรรมที่เคยนำมาบริกรรมกำกับใจหรือพิจารณา
ธรรมทั้งหลาย ตามแบบที่เคยภาวนามาในท่าอื่นๆ เสร็จแล้วออกเดิน
จงกรมจากต้นทางถึงปลายทางจงกรมที่กำหนดไว้ เดินกลับไปกลับมาใน
ท่าสำรวม มีสติอยู่กับบทธรรมหรือสิ่งที่พิจารณาโดยสม่ำเสมอ ไม่ส่งจิต
ไปอื่นจากงานที่กำลังทำอยู่ในเวลานั้น
การเดินไม่พึงเดินไกวแขน ไม่พึงเดินเอามือขัดหลัง ไม่พึงเดินเอามือ
กอดอก ไม่พงึ เดินมองโน้นมองนีอ่ นั เป็นท่าไม่สำรวม การยืนกำหนดรำพึง
หรือพิจารณาธรรมนั้น ยืนได้โดยไม่กำหนดว่าเป็นหัวทางจงกรมหรือย่าน
กลางทางจงกรม ยืนนานหรือไม่ ตามแต่กรณีทคี่ วรหยุดอยูห่ รือก้าวต่อไป
เพราะการรำพึงธรรมนั้นมีความลึกตื้นหยาบละเอียดต่างกันที่ควรอนุโลม
ตามความจำเป็น จนกว่าจะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก้าวเดินต่อไป บางครัง้ ต้องยืน
พิจารณาร่วมชั่วโมงก็มีถึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก้าวเดินต่อไป การเดิน
กำหนดคำบริกรรมหรือพิจารณาธรรมไม่นบั ก้าวเดิน นอกจากจะถือเอาก้าว
เดินนัน้ เป็นอารมณ์แห่งความเพียรก็นบั ก้าวได้ การทำความเพียรในท่าใด สติ
เป็นสิง่ สำคัญประจำความเพียรท่านัน้ ๆ การขาดสติไปจากงานทีท่ ำเรียกว่า
ขาดความเพียรในระยะนัน้ ๆ ผูบ้ ำเพ็ญพึงสนใจสติให้มากเท่ากับสนใจต่อ
ธรรมทีน่ ำมาบริกรรม การขาดสติ แม้คำบริกรรมภาวนาจะยังติดต่อกันไป
เพราะความเคยชินของใจก็ตาม แต่ผลคือความสงบของจิตจะไม่ปรากฏ
ตามความมุ่งหมาย
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การเดินจงกรมจะเดินเป็นเวลานานหรือไม่เพียงไร ตามแต่จะกำหนดเอง
การทำความเพียรในท่าเดินก็ดี ท่ายืนก็ดี ท่านอนก็ดี ท่านัง่ ก็ดี อาจเหมาะ
กั บ นิ สั ย ในบางท่ า นที่ ต่ า งกั น การทำความเพี ย รในท่ า ต่ า งๆ นั้ น เพื่ อ
เปลี่ยนอิริยาบถไปในตัวด้วย ไม่เพียงมุ่งกำจัดกิเลสโดยถ่ายเดียว เพราะ
ธาตุขันธ์เป็นเครื่องมือทำประโยชน์จำต้องมีการรักษา เช่น การเปลี่ยน
อิริยาบถท่าต่างๆ เป็นความเหมาะสมสำหรับธาตุขันธ์ที่ใช้งานอยู่เป็น
ประจำ ถ้าไม่มีการรักษาด้วยวิธีต่างๆ ธาตุขันธ์ต้องกลับมาเป็นข้าศึก
แก่เจ้าของจนได้ คือต้องพิกลพิการไปต่างๆ สุดท้ายก็ทำงานไม่ถึงจุดที่
มุ่งหมาย
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พระธุดงค์ท่านถือการเดินจงกรมเป็นงานประจำชีวิตจิตใจจริงๆ โดย
มากท่านเดินครั้งละหนึ่งชั่วโมงขึ้นไป ตอนเช้าหลังจังหันแล้วท่านเริ่มเข้า
ทางจงกรม กว่าจะออกมาก็ ๑๑ นาฬิกา หรือเที่ยง แล้วพักเล็กน้อย
บ่ายหนึ่งโมงหรือสองโมงก็เข้าทางและเดินจงกรมต่อไปอีกจนถึงเวลา
ปัดกวาดที่พัก อาบน้ำ เสร็จแล้วเข้าเดินจงกรมอีกจนถึงหนึ่งถึงสองทุ่ม
ถ้าไม่ใช่หน้าหนาวก็เดินต่อไปจนถึงสี่ถึงห้าทุ่ม ถึงจะเข้าที่พักทำสมาธิ
ภาวนาต่อไป อย่างไรก็ตามการเดินจงกรมกับนั่งสมาธิ ท่านต้องเดินนาน
นั่งนานเสมอเป็นประจำไม่ว่าจะพักอยู่ในที่เช่นไรและฤดูใด ความเพียร
ท่านเสมอตัวไม่ยอมลดหย่อนผ่อนตัวให้กิเลสเพ่นพ่านก่อกวนทำความ
รำคาญแก่ใจท่านนัก ท่านพยายามห้ำหั่นอยู่ทุกอิริยาบถ จึงพอเห็น ผล
จากความเพียรบ้าง ต่อไปก็เห็นผลไปโดยลำดับ
ขั้นเริ่มแรกที่ฤทธิ์กิเลสกำลังแข็งแรงนี้ลำบากอยู่บ้าง ดีไม่ดีถูกมันจับ
มุดลงหมอนสลบครอกไปไม่รู้สึก กว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมามันเอาเครื่องในไป
กินจนอิ่มและหนีไปเที่ยวรอบโลกได้หลายทวีปแล้ว จึงจะงัวเงียตื่นขึ้นมา
และบ่นให้ตัวเองว่า เผลอตัวหลับไปงีบหนึ่ง วันหลังจะเร่งความเพียรให้
เต็มที่ วันนี้ความโงกง่วงทำพิษจึงทำให้เสีย ความจริงคือกิเลสทำพิษ
นั่นเอง วันหลังยังไม่มองเห็นหน้ามันเลย ถูกมันจับมัดเข้าอีกแต่ไม่เข็ด
เจ็บก็เจ็บแต่ไม่เข็ด คือกิเลสเฆี่ยนคนนี่แล นักภาวนาเคยถูกมันดัดมา
พอแล้ว บ่นกันยุ่งว่าลวดลายไม่ทันมัน สมกับมันเคยเป็นอาจารย์ของคน
และสัตว์ทั้งโลกมาเป็นเวลานาน
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ตอนเริ่มฝึกหัดความเพียรทีแรกนี่แลตอนกิเลสโมโห พยายามบีบ
บังคับหลายด้านหลายทาง พยายามทำให้ขี้เกียจบ้าง ทำให้เจ็บที่นั่นปวด
ที่นี่บ้าง ทำให้ง่วงเหงาหาวนอนบ้าง ทำหาเรื่องว่ายุ่งไม่มีเวลาภาวนาบ้าง
จิตกระวนกระวายนั่งภาวนาไม่ได้บ้าง บุญน้อยวาสนาน้อยทำไม่ได้มาก
นั่งไม่ได้นานบ้าง ทำให้คิดว่ามัวแต่นั่งหลับตาภาวนาจะไม่แย่ไปละหรือ
อะไรๆ ไม่ทันเขา รายได้จะไม่พอกับรายจ่ายบ้าง ราวกับว่าก่อนแต่ยังไม่
ได้ ฝึ ก หั ด ภาวนาเคยมี เ งิ น เป็ น ล้ า นๆ พอจะเริ่ ม ภาวนาเข้ า บ้ า ง ตั ว
“เริ่มจะ” เอาไปกินเสียหมด ยิ่งถ้าได้ภาวนาเข้าจริงๆ ตัวกิเลสจะไม่ท้อง
ใหญ่ปากกว้างยิ่งกว่ายักษ์ใหญ่เอาไปกินหมดละหรือ พอถูกกิเลสเท่านี้
เข้าเกิดคันคายเจ็บปวดระบมไปทั้งตัว สุดท้ายยอมให้มันพาเถลไถลไป
ทางที่ เ ข้ า ใจว่ า ไม่ มี ยั ก ษ์ มี ม าร แต่ เ วลากลั บ กระเป๋ า มี เ ท่ า ไรเรี ย บวุ ธ
ไม่ทราบอะไรมาเอาไป
คราวนี้ไม่บ่นเพราะไม่รู้จักตัวผู้มาขโมย ไม่ทราบว่าเป็นใคร เพราะ
กระเป๋าก็ติดอยู่กับตัวไม่เผลอไผลวางทิ้งไว้ที่ไหนพอขโมยจะมาลักไปได้
เป็นอันว่าเรียบตามเคยโดยไม่รจู้ กั ต้นสายปลายเหตุ วันหลังไปใหม่กเ็ รียบ
กลับมาอีก แต่จับตัวขโมยไม่ได้ นี่แลทางเดินของกิเลสมันชอบเดินแต้ม
สูงๆ อย่างนีแ้ ล จึงไม่มใี ครจับตัวมันได้งา่ ยๆ แม้พระธุดงค์ไม่มสี มบัตอิ ะไร
ก็ยังถูกมันขโมยได้ คือขโมยสมาธิจิตจนไม่มีสมาธิวิปัสสนาติดตัวนั่นแล
ท่านเคยถูกมาแล้ว จึงได้รบี เตือนพีน่ อ้ งชาวพุทธทัง้ หลายโปรดพากันระวัง
ตัวเวลาเริ่มเข้าวัดเข้าวาหาศีลหาธรรมหาสมาธิภาวนา กลัวว่ามันจะมา
ขโมยหรือแย่งเอาตัวไปต่อหน้าต่อตาแล้วจับตัวไม่ได้ไล่ไม่มวี นั จน ดังพระ
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ท่านถูกมาแล้ว ถ้าทราบไว้กอ่ นบ้างจะพอมีทางระวังตัว ไม่สนิ้ เนือ้ ประดา
ตัวไปเปล่าแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยขับกล่อมให้อาณัติสัญญาณว่า กิเลสมากอบ
โกยเอาของดีไปใช้ไปทานเสียจนหมดตัว
ท่านทีเ่ ริม่ ฝึกหัดใหม่ กรุณากำหนดเวลาในการเดินจงกรมเอาเอง แต่
กรุณากำหนดเผื่อไว้บ้าง เวลากิเลสตัวร้อยเล่ห์พันลวงมาแอบขโมยเอา
สิ่งของ จะได้เหลือคำภาวนาติดตัวไว้บ้าง ขณะเดินจงกรมพึงกำหนดสติ
กั บ คำบริ ก รรมให้ ก ลมกลื น เป็ น อั น เดี ยวกั น ประคองความเพี ย รด้ ว ย
สติสัมปชัญญะ มีใจแน่วแน่ต่อธรรมที่บริกรรม เช่น กำหนดพุทโธให้จิตรู้
อยู่กับพุทโธทุกระยะที่ก้าวเดินไปและถอยกลับมา ชื่อว่าผู้มีความเพียรใน
ท่านั้นๆ ไม่ขาดวรรคขาดตอนไปในระหว่างตามที่ตนเข้าใจว่าบำเพ็ญ
เพียร ผลคือความสงบเย็น ถ้าจิตไม่เผลอตัวไปสู่อารมณ์อื่นในระหว่าง
เสียก่อน ผู้ภาวนาต้องหวังได้ครองความสุขใจในขณะนั้นหรือขณะใดขณะ
หนึ่งแน่นอน ข้อนี้กรุณาเชื่อไว้ก่อนก็ได้ว่า พระพุทธเจ้าและครูอาจารย์ที่
ท่านสอนจริงๆ ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ ท่านไม่โกหกให้เสียเวลา
และเปล่าประโยชน์แน่นอน
ก่อนท่านจะได้ธรรมมาสั่งสอนประชาชน ท่านก็คือผู้ล้มลุกคลุกคลาน
มาด้วยความลำบากทรมานผู้หนึ่งก่อนเราผู้กำลังฝึกหัด จึงไม่ควรสงสัย
ท่านว่าเป็น ผู้ล้างมือคอยเปิบมาก่อนท่าเดียวโดยไม่ลงทุนลงรอนมาก่อน
ทุนของพระพุทธเจ้าก็คือความสลบไสลไปสามหน ทุนของพระสาวกบาง
องค์ก็คือฝ่าเท้าแตกและเสียจักษุไปก็มีต่างๆ กัน แต่ได้ผลที่พึงทั้งเลิศทั้ง
ประเสริฐทั้งอัศจรรย์เหนือโลก เป็นเครื่องสนองตอบแทนสิ่งที่เสียไป
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เพราะความเพียรอันแรงกล้านั้นๆ ท่านข้ามโลกไปได้โดยตลอดปลอดภัย
ไร้ทุกข์ทั้งมวล ทั้งนี้เพราะการยอมเสียสละสิ่งที่โลกรักสงวนกัน ถ้าท่าน
ยังมัวหึงหวงห่วงความทุกข์ความลำบากอยู่ ก็คงต้องงมทุกข์บกุ โคลนโดน
วัฏฏะอยูเ่ ช่นเราทัง้ หลายนีแ้ ล จะไม่มีใครแปลกต่างกันในโลกมนุษย์
เราจะเอาแบบไหนดิ้นวิธีใดบ้าง จึงจะหลุดพ้นจากสิ่งไม่พึงปรารถนา
ทั้งหลายที่มีเกลื่อนอยู่ในท่านในเราเวลานี้ ควรฝึกหัดคิดอ่านตัวบ้างใน
ขณะที่พอคิดได้อ่านได้ เมื่อเข้าสู่ที่คับขันและสุดความสามารถจะดิ้นรน
ได้แล้ว ไม่มีใครสามารถเข้าไปนั่งทำบุญให้ทานรักษาศีลทำสมาธิภาวนา
อยู่ในกองฟืนกองฟอนในเตาแห่งเมรุได้ เห็นมีแต่ไฟทำงานแต่ผู้เดียว จน
ร่างกายเป็นเถ้าเป็นถ่านไปถ่ายเดียวเท่านั้น เราเคยเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตา
ด้วยกัน ซึ่งควรสลดสังเวชและน่าฝังใจไปนาน
การเดินจงกรมนัง่ สมาธิภาวนาคือการกลัน่ กรองหาสิง่ ทีเ่ ป็นสารคุณใน
ตัวเรา ซึ่งเป็นงานสำคัญและมีผลเกินคาดยิ่งกว่างานอื่นใด จึงไม่ควรยอม
ให้กิเลสตัณหาอวิชชามาหลอกเล่นให้เห็นเป็นงานล่อลวงล่มจมป่นปี้ไม่มี
ชิน้ ดี ความจริงก็คือตัวกิเลสเสียเองนั่นแลเป็นผู้ทำคนและสัตว์ให้ฉิบหาย
ป่นปี้เรื่อยมา ถ้าหลงกลอุบายมันจนไม่สำนึกตัวบ้าง การกลั่นกรองจิต
ด้วยสมาธิภาวนาก็คือการกลั่นกรองตัวเราออกเป็นสัดเป็นส่วน เพื่อ
ทราบว่าอันไหนจริงอันไหนปลอม อันไหนจะพาให้เกิดทุกข์ อันไหนจะ
พาให้เกิดสุข อันไหนจะพาไปนรก อันไหนจะพาไปสวรรค์ และอันไหน
จะพาไปนิพพานสิ้นทุกข์ทั้งมวลนั่นเอง
10

ความจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องเผชิญนี้มิใช่งานของพระพุทธเจ้า มิใช่
งานของพระสาวกองค์ใด และมิใช่งานของศาสนาจะพึงโฆษณาให้คนเชื่อ
และนับถือเพื่อหวังผลจากการนั้น ธรรมประเสริฐสามดวงที่กล่าวถึงนั้น
เป็นความสมบูรณ์ตลอดกาลอยู่แล้ว ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากใครและ
อะไรแม้แต่น้อย งานนั้นจึงตกเป็นงานของเราของท่านผู้ต้องเผชิญกับ
ความจำเป็นอยู่เฉพาะหน้า จะพึงแสวงหาทางหลบหลีกปลีกตัวเต็มสติ
กำลังความสามารถของแต่ละราย เพื่อแคล้วคลาดไปได้เป็นพักๆ มิใช่จะ
นั่งนอนคอยสิ่งน่ากลัวทั้งหลายอยู่โดยไม่คิดอ่านอะไรบ้างเลย ราวกับหมู
คอยขึ้นเขียงด้วยความเพลิดเพลินในแกลบรำเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้อง
เพียงเท่านั้น เพราะชาติมนุษย์กับชาติสัตว์ตัวไม่รู้จักคิดอ่านไตร่ตรอง
อะไรเลยนั้น ผิดกันลิบลับราวกับฟ้ากับดิน ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะปล่อยให้
ร่างกายจิตใจ ไปทำหน้าที่ระคนคละเคล้ากันกับสัตว์ที่ไม่มีความหมายใน
สารคุณอะไร นอกจากกระเทียมและหัวหอมที่เป็นของคู่ควรกันกับสัตว์
เหล่านั้นเท่านั้น
การกล่าวทั้งนี้มิได้มุ่งติเตียนทำลายท่านสุภาพชนทั้งหลาย ด้วยอรรถ
ธรรมที่กล่าวมา แต่กล่าวมาเพื่อช่วยพยุงส่งเสริมจิตใจกายวาจาที่กำลัง
ถูกสิ่งลามกตกโคลนมาทำหน้าที่เป็นนายเขียงสับยำเป็นอาหารอันอร่อย
ของมันต่างหาก เพื่อสติปัญญาจะได้สะดุดตัวทราบว่าเวลานี้เราตกอยู่ใน
สภาพเช่นไร จึงพยายามด้วยอุบายที่เห็นว่าจะพอเป็นเครื่องช่วยให้พ้น
ภัยจากมันบ้างสมเป็นพุทธศาสนิกชน ทางที่พอจะทราบได้ก็คือการหัด
อ่านตัวเองด้วยสมาธิภาวนา ซึ่งเป็นอุบายที่ควรทราบได้ง่ายกว่าวิธีอื่น
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เพราะกิจนี้อยู่กับตัวทำหน้าทีอ่ ยูใ่ นตัว และคิดอ่านเรือ่ งของสัตว์โลกไปใน
ตัวโดยตรง ผิดกับถูก ดีกบั ชัว่ สุขกับทุกข์ก็มีอยู่กับตัว เมื่ออ่านบ่อยๆ ก็
ค่อยทราบไปเอง เมื่อทราบตัวเองก็ต้องทราบเรื่องทุกข์ที่เกิดกับตัว จิตใจ
ก็นับวันจะเด่นดวงและมีคุณค่าขึ้นราวกับสินค้าขึ้นราคานั่นแล
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ใครหัดคิดหัดอ่านตัวเองมากๆ ผู้นั้นจะทราบหนทางหลบหลีกปลีก
ทุกข์ไม่เหมากันไปตลอดกาลดังที่เคยเป็นมา ความเห็นภัยในทุกข์ที่มีอยู่
กับตัวก็นับวันจะเห็นไปโดยสม่ำเสมอ มีหนทางหลบหลีกภัยไปเรื่อยๆ
พ้นไปได้โดยลำดับ การเห็นทุกข์ก็เห็นอยู่กับตัวไปทุกระยะที่ทุกข์เกิดขึ้น
แม้การพ้นทุกข์ก็ทราบว่าพ้นอยู่กับตัวด้วยกำลังสมาธิสติปัญญา พูดถึง
ความทุกข์ ความเป็นความตาย และภพชาติที่จะเผชิญกันมากน้อยเพียง
ไรก็ไม่วิตกกังวล เพราะได้ประมวลมารู้เห็นในขันธ์เฉพาะหน้าที่รวมรับรู้
อยู่กับดวงใจเดียวที่กำลัง ฝึกซ้อมตัวอยู่ขณะนี้แล้ว ยังเป็นอยู่ก็เย็นใจ
เพราะคุณธรรมอยู่กับตัว แม้ตายไปก็มีสุคโตเป็นที่อยู่เสวย นี่คือผลของ
การทำสมาธิเดินจงกรมภาวนา สามารถยังผู้บำเพ็ญให้เกิดความรื่นเริง
อาจหาญได้ผิดคาดผิดหมาย จึงเป็นกิจที่ควรทำเพื่อตัวเราเองไม่ควร
ประมาท ซึ่งอาจเป็นภัยอย่างคาดไม่ถึง
การกำหนดจิตตั้งสติในเวลาเดินจงกรมกรุณาทำเป็นล่ำเป็นสัน สมที่
เจตนามุ่งหน้าหาของดี การเดินจงกรมภาวนาเป็นการแสวงหาของดีที่ถูก
ทางไม่มขี อ้ ควรตำหนิ นักปราชญ์ชมเชยกันทัว่ โลก ควรพยายามทำจิตใจให้
สงบในเวลานัน้ จนได้ อย่าสักแต่วา่ ทำ จะเห็นความประเสริฐอัศจรรย์ของ
ตัวเอง คือจิตทีถ่ กู ห่อหุม้ ด้วยของเศษเดนทัง้ หลาย จนขาดความสนใจว่าสิง่
ทีถ่ กู หุม้ ห่อนัน้ ไม่สำคัญ ยิง่ กว่าสิง่ เศษเดนทีห่ มุ้ ห่อ จึงมักพากันหลงไปกับ
สิง่ นัน้ จนลืมสำนึกตัว
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ความจริง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่กระเดื่องเลื่องลือใน
ไตรภพตลอดมานั้น ก็ออกจากใจที่เป็นทั้งเหตุและผลอัศจรรย์ดังกล่าวมา
คื อ ใจดวงหลุ ด ลอยจากของเศษเดนทั้ ง หลายออกมาแล้ ว นั่ น แลที่ มี
พระนามว่าพระพุทธบ้าง พระสงฆ์บ้าง ตามอาการของผู้ทรง เมื่อปราศ
จากผู้ทรงแล้วก็เป็นธรรมล้วนๆ ไม่มีคำว่าจิตว่าพระพุทธเจ้าอันเป็น
สมมุติขั้นสูงสุดอยู่ในนั้นอีกเลย เหลือแต่คำว่า “ธรรม” พระนามนี้ก็เป็น
สมมุติขั้นสูงสุดอีกพระนามหนึ่ง แต่จำต้องทรงพระนามนี้ไว้เป็นหลัก
ใหญ่ของโลกผู้หวังพึ่งธรรม จนกว่าได้บรรลุถึงความไม่หวังพึ่งสิ่งใดแล้ว
คำว่าธรรมกับผู้นั้นก็ทราบกันเองไม่มีทางสงสัยแม้ไม่เคยทราบมาก่อน
ดังนั้นคำว่า “จิต” ทั้งจิตท่านจิตเราย่อมเป็นเช่นเดียวกันทั้งโลก แต่
สิ่ ง ที่ ท ำให้ จิ ต ผิ ด กั น ไปต่ า งๆ จนคาดไม่ อ อกบอกไม่ ถู ก มองไม่ เ ห็ น
พิสูจน์ไม่ได้ในสังคมสามัญของคนมีกิเลสนั้น เพราะสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย
ซึ่งมีมากและต่างๆ กันจนพรรณนาไม่จบเข้าเกี่ยวข้องพัวพัน จิตที่ถูกสิ่ง
เหล่านั้นปกคลุมคละเคล้าจนเป็นอันเดียวกันจึงเป็นจิตที่ผิดกันมาก จน
ไม่อาจทราบได้ว่าจิตนั้นมีความหนาบางจากสิ่งดังกล่าวมากน้อยเพียงไร
และพิ สู จ น์ ไ ม่ ไ ด้ ว่ า จิ ต ของผู้ นั้ น เดิ ม มาจากภพชาติ อ ะไรบ้ า ง มี อ ะไร
ปกคลุมหุ้มห่อมากที่สุด บรรดาที่มีนามว่ากิเลสหรือของเศษเดนแห่งท่าน
ผู้วิเศษทั้งหลาย
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ท่านผู้ใดพยายามชำระแก้ไขสิ่งดังกล่าวออกได้มากน้อยเพียงไร ย่อม
ได้รบั ความสุขมากน้อยตามเหตุทชี่ ำระได้ ถึงขัน้ บริสทุ ธิก์ เ็ ป็นผูส้ นิ้ ทุกข์ทาง
ใจในท่ามกลางแห่งขันธ์ที่กำลังครองอยู่ ดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
ท่านที่ตรัสรู้และบรรลุธรรมแล้ว ย่อมทรงเสวยและเสวยวิมุตติสุขในขณะ
นัน้ โดยไม่อา้ งกาลสถานทีเ่ ลย ขอแต่กเิ ลสทีเ่ ป็นตัวข้าศึกแก่จติ ใจได้สนิ้ สูญ
ไปก็พอแล้ว ฉะนัน้ จึงมีเพียงกิเลสอย่างเดียวกัน้ กางมรรคผลนิพพานไม่ให้
จิตบรรลุถงึ ได้ นอกนัน้ ไม่มอี ะไรหรือผูใ้ ดมีอำนาจกัน้ กางได้ การสอนธรรม
จึงสอนลงทีจ่ ติ ซึง่ เป็นทีซ่ อ่ งสุมของกิเลสทัง้ มวล ด้วยธรรมปฏิบตั ิ คือ ศีล
สมาธิ ปัญญา อันเป็นหลักใหญ่ในบรรดาธรรมแก้ไขบุกเบิก
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การเดินจงกรม จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถทำกิเลสให้หลุดลอยออก
จากใจได้เช่นวิธีทั้งหลาย มีการนั่งสมาธิภาวนา เป็นต้น จึงควรสนใจ
ฝึกหัดทำแต่บัดนี้เป็นต้นไป เช่นเดียวกับงานทางโลกอันเป็นงานอาชีพ
และงานเพื่อเกียรติแห่งสังคมมนุษย์ที่นิยมกัน ส่วนงานคือการทำความดี
มี ก ารเดิ น จงกรมเป็ น ต้ น ดั ง กล่ า วมา เป็ น งานพยุ ง ตนทั้ ง ภายในและ
ภายนอก และเป็นงานพยุงเพื่อนมนุษย์และสัตว์ในโลกอีกด้วย ตามแต่
กำลังความดีของแต่ละท่านละคนจะแผ่ความสุขให้โลกได้รับมากน้อย
เพียงไร เช่น พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงทำความร่มเย็นแก่โลกทั้ง
สามได้มากมหามาก ไม่มีท่านผู้ใดกล้าเป็นคู่แข่งได้ พระอรหันต์แต่ละ
องค์ ท ำความร่ ม เย็ น ให้ แ ก่ โ ลกได้ ม ากพอประมาณรองพระพุ ท ธเจ้ า
ทั้งหลายลงมา และมากกว่าสามัญชนทำต่อกัน
สุ ภ าพชนถ้ า เป็ น ผู้ ใ หญ่ มี อ ำนาจวาสนามาก ก็ ท ำประโยชน์ แ ก่
ประชาชนราษฎรได้มาก ราษฎรเคารพนับถือและยกย่องเป็นพ่อพระแม่
พระผู้หนึ่ง และรักมากราวกับพ่อแม่ของตนจริงๆ ยิ่งมีผู้ใหญ่เป็นคนดี
จำนวนมากเพียงไร ก็เป็นการแสดงออกแห่งความเจริญรุ่งเรืองของหมู่ชน
มากเพียงนั้น ศาสนาและผู้ประกาศสอนธรรมการสงเคราะห์โลกด้วยวิธี
ต่างๆ โดยไม่คิดค่าตอบแทนในทางอามิสและสินจ้างรางวัลใดๆ ชื่อว่าผู้
สร้างความกระหยิ่มปริ่มด้วยความเมตตาวิหารธรรม และจงรักภักดีแก่
ประชาชนได้รับไม่มีวันจืดจางอิ่มพอ หลับและตื่นเขาย่อมระลึกบูชาเป็น
ขวัญตาขวัญใจอยูต่ ลอดเวลา ไปทีไ่ หนไม่เป็นภัยแก่โลก นอกจากสร้างบุญ
สร้างคุณแก่ผอู้ นื่ ให้เต็มตืน้ ไปด้วยความปีตยิ นิ ดีโดยทัว่ กันถ่ายเดียวเท่านัน้
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ศาสนากับผู้สงเคราะห์โลกด้วยธรรมและอามิส จึงเป็นเหมือนนาย
แพทย์และนางพยาบาลที่มีความสงสารเมตตาเที่ยวแจกยา และรักษา
โรคให้หมูช่ นผูจ้ ำเป็นทีช่ วี ติ อยูก่ บั ยาและหมอ แม้เขาหายโรคแล้วแต่บญ
ุ คุณ
ที่เขาระลึกต่อหมอผู้มีคุณนั้นจะไม่มีวันลืมเลย นี่แลอำนาจของความดี
ไม่เลือกชาติชั้นวรรณะ ย่อมมีความปรารถนาทั่วหน้ากัน ความดีและ
ศาสนาจึงมิได้เป็นของล้าสมัยดังที่บางคนเข้าใจ ทั้งที่เขาก็ยังหวังพึ่งผู้อื่น
อยู่ด้วยความกระหายต่อความเมตตาอารีของท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย อันมี
ศาสนาเป็นแหล่งผลิตคนดี เพราะศาสนาเป็นแหล่งแห่งความดีทั้งมวล
ถ้ามิใช่คนดีจะนำศาสนาออกสอนโลกไม่ได้แน่นอน หลักศาสนาอย่างน้อย
ก็คือหัวใจของคนดีนั่นแล ยิ่งกว่านั้นก็คือหัวใจของท่านที่บริสุทธิ์วิมุตติ
ธรรมทั้งดวง ดังศาสดาของศาสนาพุทธเป็นต้น
จะเป็นใครอื่นมาจากที่ไหนที่จะมีแก่ใจและความสามารถ ใครบ้างที่มี
แก่ใจเสียสละเพื่อหมู่ชนเหมือนหัวใจของเจ้าของศาสนาผู้นำธรรมออก
สอนโลก ดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ทรงเสียสละเต็มพระทัยแล้ว และ
พระสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ที่ทำประโยชน์แก่หมู่ชน
ถ้าไม่ใช่ท่านผู้มีใจขาวสะอาดปราศจากความเห็นแก่ตัวแล้ว จะยอมเสีย
สละทุกอย่างเพื่อโลกไม่ได้เลย ข้อนี้น่าเชื่อเหลือเกิน แม้ไม่มีใครเชื่อด้วย
ก็ยอมโง่เชื่อคนเดียว เพราะเราท่านเกิดมาในโลกนี้ก็นานพอจะทราบ
ความคับแคบ ความกว้างขวาง ความเห็นแก่ตวั ความเห็นแก่ผอู้ นื่ เพือ่ นฝูง
ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันได้ดี เพราะต่างก็อยู่โลกอันเดียวกัน ความทุกข์สุกดิบ
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เกี่ยวเนื่องกันอยู่ทุกวันเวลาอย่างแยกไม่ออก จะไม่ทราบเรื่องของกันนั้น
เป็นไปไม่ได้ ต้องทราบแน่นอน
คนที่เบื่อหน่ายเกลียดชังกันก็เพราะทราบเรื่องของกัน คนที่รักชอบ
ขอบใจตายใจเชื่อสนิทต่อกันก็เพราะทราบเรื่องของกัน การแสดงออก
แห่งศาสนาของศาสดาแต่ละองค์ซึ่งเป็นการสะเทือนโลกธาตุ เพราะการ
ปลุกปลอบใจสัตว์ทั้งหลายให้ตื่นจากหลับ ที่เคยจมอยู่ในกองกิเลสทั้ง
หลายให้ ฟื้ น ตื่ น ตั ว ด้ ว ยธรรมจั ก ร ที่ ห มุ น ไปด้ ว ยอริ ย สั จ ของจริ ง อั น
ประเสริฐ ทำไมจะทราบไม่ได้ว่าบุคคลเช่นไรเป็นผู้ประกาศ และประกาศ
ด้วยอัธยาศัยที่สัมปยุตด้วยอะไร ถ้าไม่สัมปยุตด้วยพระเมตตาตามหาคุณ
ล้นโลกแล้ว ผู้เขียนก็ไม่ทราบจะเรียนอย่างไรจึงจะสมใจของท่านผู้อ่าน
ทั้งหลาย ถ้าท่านเป็นเสมือนเราๆ ท่านๆ ที่ขุดค้นดูในตัวในใจเห็นแต่
ความคับแคบตีบตัน ความเห็นแก่ตัวแบบเข้ากับใครไม่ได้นี้แล้ว ศาสนา
และศาสดาจะไม่ มี วั น อุ บั ติ ขึ้ น มาให้ โ ลกได้ ก ราบไหว้ บู ช าเป็ น ขวั ญ ตา
ขวัญใจได้เลย
เท่าที่โลกยังเป็นโลกและมีคนดีคนชั่วสับปนกันอยู่ ไม่สูญปราชญ์
ราชบัณฑิตไปจากพันธุ์มนุษย์ ก็เพราะอาศัยร่มเงาแห่งใจที่ขาวสะอาด
ของท่านผู้ไม่เห็นแก่ตัวกลัวคนอื่นจะดีกว่า มาชุบเลี้ยงชโลมไว้ด้วยด้วย
ศาสนธรรมนั่นเอง จึงพอมีคนดีไว้ประดับโลก การเกิดมาเป็นมนุษย์จึงไม่
ควรคิดเอาง่ายๆ ว่าเป็นภพที่เกิดได้ง่ายและตายยาก แต่อาจเป็นภพที่
เกิดง่ายตายง่าย และเกิดยากตายง่ายเช่นเดียวกับสัตว์ทั่วไป เพราะชีวิต
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เป็นอยูก่ บั ธาตุขนั ธ์เหมือนกัน ลมหายใจหยุดหมดความสืบต่อก็คอื คนตาย
สัตว์ตายนั่นแล จะเรียกอย่างไรให้ยิ่งกว่านั้นไปอีกได้ จะมีความเที่ยงทน
ถาวรที่ไหนพอจะประมาทนอนใจไม่คิดอ่านเรื่องของตัว พอเป็นสุคติ
นิสัยสืบไปในอนาคต
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วิธีนั่งสมาธิภาวนา
การกล่าววิธีเดินจงกรมมาก็มากพอควร จึงขอเริ่มอธิบายวิธีนั่งสมาธิ
ภาวนาต่อไปพอเป็นหลักฐานของผูเ้ ริม่ ฝึกหัด เพราะงานทุกแขนงทุกชนิด
ย่อมมีแบบฉบับเป็นเครือ่ งดำเนิน งานสมาธิภาวนาก็จำต้องมีแบบฉบับเป็น
หลักเกณฑ์ วิธนี งั่ สมาธิภาวนาท่านสอนไว้วา่ พึงนัง่ ขัดสมาธิ คือนัง่ ขัดสมาธิ
ตามแบบพระพุทธรูปองค์แทนศาสดา เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับ
มือซ้าย วางมือทั้งสองไว้บนตักหรือบนสมาธิ ตั้งกายให้ตรงธรรมดา
อย่าให้ก้มนักเงยนัก อย่าให้เอียงซ้ายเอียงขวาจนผิดธรรมดา ไม่กดหรือ
เกร็งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นการบังคับกายให้ลำบาก ปล่อยวาง
อวัยวะทุกส่วนไว้ตามปกติธรรมดา
แต่เวลาทำหน้าที่ภาวนาต่อไปแล้ว กรุณาทำความสนใจกับหน้าที่นั้น
อย่างเดียว ไม่พึงกลับมาทำความกังวลรักษาท่าสมาธิที่กำหนดไว้เดิม
โดยเกรงท่านั่งนั้นจะเคลื่อนจากอาการเดิม เป็นการก้มเกินไปหรือเงย
เกินไป เอียงซ้ายเกินไป เอียงขวาเกินไป ซึ่งเป็นการกังวลกับอาการทาง
กายมากกว่ า ทางจิ ต สมาธิ ภ าวนาจะดำเนิ น ไปไม่ ส ะดวก ดั ง นั้ น พอ
เริ่ ม ต้ น ทางจิ ต ตภาวนาแล้ ว จึ ง ไม่ ค วรเป็ น กั ง วลกั บ ทางกาย ตั้ ง หน้ า
ทำงานทางจิตต่อไปจนถึงวาระสุดท้ายแห่งการออกจากที่สมาธิภาวนา
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การเริ่มต้นทางจิตตภาวนาพึงตั้งความรู้สึก คือ จิตลงเฉพาะหน้าที่
เรี ย กว่ า ปั จ จุ บั น ธรรม อั น เป็ น ทางรู้ ค วามเคลื่ อ นไหวของจิ ต ของ
ธรรมารมณ์ต่างๆ ดีชั่วได้ดีในเวลานั้นมากกว่าเวลาอื่นๆ คือ ตั้งจิตลง
เฉพาะหน้า มีสติ คือ ความระลึกรู้อยู่กับใจอันเป็นการเตือนตนให้รู้ว่าจะ
เริ่มทำงานในขณะนั้น กรุณาระวังไม่ให้จิตส่งออกไปสู่อารมณ์ต่างๆ ทั้ง
อดีต อนาคต ทั้งดีและชั่ว ที่นอกจากงานบริกรรมภาวนาซึ่งกำลังทำอยู่
ในเวลานั้น
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วิธีตั้งสติเฉพาะหน้า
จิตเป็นผูร้ โู้ ดยธรรมชาติเท่านัน้ ไม่มคี วามแยบคายใคร่ครวญในตัวเอง
เป็นเพียงรู้คิด รู้นึก รู้เย็น รู้ร้อน จากสิ่งสัมผัสต่างๆ เท่านั้น ไม่มีความ
แยบคายใคร่ครวญ ไม่รู้การพินิจพิจารณาและตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิด
ลงไปได้ คือ ไม่รู้จักผิดถูกชั่วดีโดยลำพังตนเอง จึงต้องอาศัยสติและ
ปัญญาตัวรู้ตัววินิจฉัยใคร่ครวญกำกับรักษา เพราะสติปัญญามีอำนาจ
เหนือจิต สามารถรู้เท่าทันจิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆ ได้ดี ฉะนั้นพึง
กำหนดเอาสติ คือความระลึกรู้ชนิดหนึ่งที่มีอำนาจเหนือจิตนั้นมาไว้
เฉพาะหน้า ทำหน้าที่กำหนดรู้และรักษาจิตไม่ให้ส่งไปอื่นจากอารมณ์ที่
ภาวนา การมีสติรักษาจิตอยู่ทุกระยะนั้น สติสัมปชัญญะจะพึงเป็นสมบัติ
ที่ควรได้รับในวาระนั้นหรือวาระต่อไปแน่นอน การภาวนาด้วยบริกรรม
กับธรรมบทใดบทหนึ่งนั้น พึงให้เป็นไปตามจริตไม่ควรฝืน ธรรมบทใด
เป็นที่สบายใจในเวลานั้น พึงนำธรรมบทนั้นมาบริกรรมภาวนาสืบต่อไป
ดังที่เคยอธิบายมาแล้ว
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วิธีนึกคำบริกรรมภาวนา
การนึกคำบริกรรมภาวนานั้น จะนึกกับธรรมบทใดบทหนึ่งตามนิสัย
ชอบดังกล่าวแล้วก็ได้ เช่น พุทโธ ธัมโม สังโฆๆๆ ๓ จบ แล้วกำหนดเอา
เพียงบทเดียวติดต่อกันไปด้วยความมีสติ แต่จะกำหนดธรรมบทใดก็ตาม
นอกจากสามบทนี้ ก่อนจะเจริญธรรมบทนั้นๆ ทุกครั้ง ควรเจริญรำลึก
ธรรมสามบท คือ พุทโธ ธัมโม สังโฆ ๓ ครั้ง อันเป็นองค์พระรัตนตรัย
ก่อน จากนั้นค่อยบริกรรมบทที่ตนต้องการต่อไป เช่น อานาปานสติ หรือ
อัฐิ หรือ ตโจ เป็นต้น การที่ท่านให้มีคำบริกรรมภาวนาเป็นบทๆ กำกับ
ใจในเวลานั้นหรือเวลาอื่น ก็เพื่อเป็นอารมณ์เครื่องยึดของใจในเวลา
ต้องการความสงบ เพราะใจเป็นของละเอียดตามธรรมชาติ ทั้งยังไม่
สามารถพึ่งตัวเองได้ เนื่องจากจิตยังไม่เป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์ดัง
พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่าน จำต้องมีบทเป็นคำบริกรรมเพื่อผูกใจ
หรือเพื่อเป็นอารมณ์ของใจเวลานั้น
การบริกรรมภาวนาในธรรมบทใดก็ตาม กรุณาอย่าคาดหมายผลที่จะ
พึงเกิดขึ้นในเวลานั้น เช่น ความสงบจะเกิดขึ้นในลักษณะนั้น นิมิตต่างๆ
จะเกิดขึน้ ในเวลานัน้ หรืออาจจะเห็นนรกสวรรค์ขมุ ใดหรือชัน้ ใดในเวลานัน้
เป็นต้น นั้นเป็นการคาดคะเนหรือด้นเดาซึ่งเป็นการก่อความไม่สงบให้แก่
ใจเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไรจากการวาดภาพนั้นเลย และอาจทำใจ
ให้ ท้ อ ถอยหรื อ หวาดกลั ว ไปต่ า งๆ ซึ่ ง ผิ ด จากความมุ่ ง หมายของการ
ภาวนาโดยถูกทางที่ท่านสอนไว้
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ที่ถูกควรตั้งจิตกับสติไว้เฉพาะหน้า มีคำบริกรรมเป็นอารมณ์ของใจ
เพี ย งอย่ า งเดี ยวเท่ า นั้ น โดยมี ใ จกั บ สติ สื บ ต่ อ อยู่ กั บ คำบริ ก รรม เช่ น
พุทโธๆ สืบเนื่องกันไปด้วยความมีสติ และพยายามทำความรู้สึกตัวอยู่
กับคำบริกรรมนั้นๆ อย่าให้จิตเผลอตัวไปสู่อารมณ์อื่น ระหว่างจิตสติกับ
คำบริกรรมมีความสืบต่อกลมกลืนกันได้เพียงไร ยิ่งเป็นความมุ่งหมาย
ของการภาวนาเพี ย งนั้ น ผลคื อ ความสงบเย็ น หรื อ อื่ น ๆ ที่ แ ปลก
ประหลาดไม่ เ คยพบเคยเห็ น อั น จะพึ ง เกิ ด ขึ้ น ให้ ช มตามนิ สั ยวาสนา
ในเวลานั้น จะเกิดขึ้นเอง เพราะอำนาจของการรักษาจิตกับคำบริกรรมไว้
ได้ด้วยสตินั่นแล จะมีอะไรมาบันดาลให้เป็นขึ้นไม่ได้
25

ข้อควรสังเกตและระวังในขณะภาวนา
โดยมากมักคิดและพูดกันเสมอว่าภาวนาดูนรกสวรรค์ ดูกรรมดูเวร
ของตนและผู้อื่น ข้อนี้ท่านที่มุ่งต่ออรรถธรรมสำหรับตัวจริงๆ กรุณา
สังเกตขณะภาวนาว่า จิตได้มีส่วนเกี่ยวข้องผูกพันกับเรื่องดังกล่าวเหล่านี้
บ้างหรือไม่ ถ้ามีควรระวังอย่าให้มขี นึ้ ได้สำหรับผูภ้ าวนาเพือ่ ความสงบเย็น
เห็น ผลเป็นความสุขแก่ใจโดยถูกทางจริงๆ เพราะสิ่งดังกล่าวเหล่านั้น
มิใช่ของดีดังที่เข้าใจ แต่เป็นความคิดที่ริเริ่มจะไปทางผิด เพราะจิตเป็นสิ่ง
ที่น้อมนึกเอาสิ่งต่างๆ ที่ตนชอบได้แม้ไม่เป็นความจริง นานไปสิ่งที่น้อม
นึกนั้นอาจปรากฏเป็นภาพขึ้นมาราวกับเป็นของจริงก็ได้ นี่รู้สึกแก้ยาก
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แม้ผู้สนใจในทางนั้นอยู่แล้วจนปรากฏสิ่งที่ตนเข้าใจว่าใช่และชอบขึ้นมา
ด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำความมั่นใจหนักแน่นขึ้นไม่มีทางลดละ จะไม่ยอมลงกับ
ใครง่ายๆ เลย
จึงได้เรียนเผดียงไว้ก่อนว่าควรสังเกตระวังอย่าให้จิตนึกน้อมไปใน
ทางนั้น จะกลายเป็นนักภาวนาที่น่าทุเรศเวทนา ทั้งที่ผู้นั้นยังทะนงถือ
ความรู้ความเห็นของตัวว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่ และพร้อมจะสั่งสอนผู้อื่น
ให้เป็นไปในแนวของตนอีกด้วย จิตถ้าได้นึกน้อมไปในสิ่งใดแล้ว แม้สิ่งนั้น
จะผิดก็ยังเห็นว่าถูกอยู่นั่นเอง จึงเป็นการลำบากและหนักใจแก่การแก้ไข
อยู่ไม่น้อย เพราะจิตเป็นของละเอียดมากยากที่จะทราบได้กับบรรดา
อารมณ์ที่จิตเข้าเกาะเกี่ยว ว่าเป็นอารมณ์ดีหรือชั่วประการใด นอกจาก
ท่านที่เชี่ยวชาญทางด้านภาวนาซึ่งเคยผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มาแล้วอย่าง
โชกโชน เช่น อาจารย์มั่นเป็นต้นนั้น ท่านพอตัวเสียทุกอย่างไม่ว่าภายใน
ภายนอก ท่านคลี่คลายดูโดยละเอียดทั่วถึงไม่มีทางสงสัย จึงสมนามที่
ท่านเป็นอาจารย์หรือครูชั้นเอกในการสอนธรรมกรรมฐานแก่บรรดาศิษย์
ท่านผู้ใดจะมีความรู้ความเห็นในด้านภาวนามากน้อย ทั้งภายใน
ภายนอกมาเพียงไร เวลาเล่าถวายท่านจบลงแล้ว จะได้ยินเสียงท่าน
แสดงออกด้วยความเข้มข้นมั่นใจในความรู้ความเห็นของท่านเองอย่าง
จับใจและหายสงสัย ทัง้ ท่านทีม่ าเล่าถวายและบรรดาศิษย์ทแี่ อบฟังอยูท่ นี่ นั้
ทัง้ เกิดความรืน่ เริงในธรรมนัน้ สุดจะกล่าว แม้ผนู้ นั้ จะยังสงสัยในบางแขนง
ขณะท่านอธิบายจบลงแล้ว ได้แยกแยะเรียนความรู้ความเห็นของตนให้
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ท่านฟังซ้ำอีก ท่านจะชี้แจงเหตุผลของสิ่งนั้นๆ ให้ฟังทันทีด้วยความ
มั่นใจที่ท่านเคยผ่านมาแล้ว
ท่ า นจะว่ า ท่ า นองค์ นั้ นว่ า ท่ า นลงไปงมกองมู ต รกองคู ถ อยู่ ท ำไม
ผมเคยงมมาก่อนท่านแล้ว และล้างมือด้วยสิ่งซักฟอกต่างๆ ตั้งสามวันก็
ยังไม่หายกลิ่น และท่านยังขยันนำสิ่งนั้นมาทาตัวชโลมศีรษะโดยเข้าใจว่า
เป็นน้ำหอมอยู่หรือ นั่นคือกองมูตรคูถที่เขาถ่ายมาได้สองสามวันแล้วซึ่ง
กำลังส่งกลิ่นฉุนเต็มที่ ท่านอย่ากล้าหาญอวดเก่งไปสูดดมเล่น เดี๋ยวน้ำ
ในบ่อจะหมด แต่สงิ่ ทีท่ า่ นนึกว่าหอมนัน้ จะยังไม่หายกลิน่ จะว่าผมไม่บอก
ผมเคยโดนมาแล้วจึงได้เข็ดและรีบบอก กลัวท่านจะโดนเข้าไปอีก ถ้าไม่มี
น้ำล้างอาจร้ายกว่าผมทีเ่ คยโดนมา ทัง้ ทีม่ นี ำ้ ล้างยังแย่และเข็ดอยูจ่ นป่านนี้
ดังนี้ ซึ่งเป็นคำที่ออกรสอย่างยิ่งสำหรับผู้เขียนซึ่งมีนิสัยหยาบ ท่านผู้มี
นิสัยละเอียดอาจเกิดความขยะแขยงไม่น่าฟัง แต่การที่ท่านแสดงเช่นนั้น
เป็นคำยืนยันอย่างหนักแน่นแม่นยำในใจ ทั้งทางผิดและทางถูกที่ท่านเคย
ผ่านมาให้ผู้มาศึกษาฟัง และหายสงสัยในสิ่งที่ตนยังเห็นว่าถูกว่าดีนั้น
แล้วพยายามติดตามท่านด้วยความแน่ใจ จะไม่โดนกองมูตรกองคูถอีก
ซึง่ ร้ายกว่าคำทีท่ า่ นชีแ้ จงให้ฟงั ทีค่ ดิ ว่าเป็นคำหยาบเสียอีก
การยกธรรมท่านมาแทรกบ้าง ก็เพื่อท่านนักอบรมทั้งหลายจะได้นำ
ไปเป็นข้อคิดว่า ความรูท้ างด้านภาวนานีไ้ ม่สนิ้ สุดอยูก่ บั ผูใ้ ดทีพ่ อจะยืนยัน
ได้ทเี ดียว โดยมิได้ไตร่ตรองหรือไต่ถามผูร้ มู้ าก่อนเสียก่อน นอกจากท่านที่
ชำนิชำนาญมาอย่างเต็มภูมิแล้ว นั่นไม่นับเข้าในจำพวกที่กำลังเห็นกอง
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มูตรคูถที่ท่านตำหนิว่าเป็นของดี แล้วชื่นชมในความรู้ความเห็นของตน
แม้ผู้เขียนเองก็เคยอวดเก่งในความหางอึ่งของตนและถกเถียงท่านแบบ
ตาแดงมาแล้ว จนไม่อาจนับได้วา่ กีค่ รัง้ กีห่ นเพราะทำอยูเ่ สมอ รูข้ นึ้ มาอยู่
เสมอและสำคัญตัวว่าถูกอยู่เสมอ คำถกเถียงท่านทุกประโยคที่ตนเข้าใจ
ว่าถูกต้องดีแล้ว เหมือนยื่นไม้แต่ละชิ้นให้ท่านตีเอาๆ จนแทบศีรษะไม่มี
ผมเหลือค้างอยู่นั่นแล จึงจะได้ความฉลาดอันแหลมคมและความดีจาก
ปัญหาขุยไม้ไผ่ (ปัญหาฆ่าตัวเอง) ของตนที่ถือว่าถูกว่าดีมาจากที่ไหน
นอกจากท่านตีเอาอย่างถนัดมือ แล้วก็ยนื่ ยาใส่แผลทีถ่ กู ตีมาให้ไปใส่แผล
เอาเองเท่านัน้ จะได้ดกี รีอะไรมาจากความฉลาดหางอึง่ นัน้ เล่า
ที่ ว่ า ท่ า นยื่ น ยามาให้ ไ ปใส่ แ ผลเอาเองนั้ น ได้ แ ก่ ท่ า นแก้ ค วามรู้
ความเห็นทางด้านภาวนาที่ตนสำคัญผิดไปนั้น แล้วเรากลับยอมเห็น
ตามท่าน กว่าจะยอมลงได้ด้วยเหตุและผล ก็ถูกท่านเข่นเอาเจ็บพอเข็ด
หลาบที่เรียกว่าถูกตีนั่นแล ฉะนั้นจึงเรียนไว้เพื่อทราบว่าคนที่รู้แล้วกับคน
ที่ยังหลงอยู่ในกองกิเลสนั้น ผิดกันอยู่มาก ถ้าไม่ใช่ผู้รู้มาแก้ความรู้ความ
เห็นผิดนั้น ปล่อยให้เฉพาะพวกที่เก่งๆ แก้กันเอง ที่นั้นจะต้องกลายเป็น
เวทีมวยฝีปากที่ไม่ยอมลงกันได้ แบบไม่มีใครกล้าจองตั๋วเข้าฟังด้วยได้
แน่นอน เพราะกลัวจะไปเหยียบน้ำลายของนักมวยฝีปากบนเวทีเสีย
จนลื่น และเลอะไปทั้งตัวโดยไม่มีผลดีอะไรติดตัวมาบ้างเลย
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ทั้งนี้เพราะความรู้ภายในจากการภาวนาเป็นความสลับซับซ้อนมาก
ยากจะกำหนดได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิด ผู้ปฏิบัติที่ไม่มีครูอาจารย์คอย
อบรมสั่ ง สอนต้ อ งลู บ คลำ ผิ ด ก็ ค ลำ ถู ก ก็ ค ลำ คลำทั้ ง น้ ำ ทั้ ง เนื้ อ
ทั้งเปลือกทั้งกระพี้ ทั้งรากแก้วรากฝอย ทั้งกิ่งทั้งใบเอาไปทำบ้านเรือน
คือเครื่องอยู่ของจิตที่ภาคภูมิใจด้วยไม้ทั้งต้น แล้วก็ชมว่าสวยงามเอาเอง
ทั้งที่คนอื่นดูไม่ได้ การปฏิบัติภาวนาที่ไม่ใช้วิจารณญาณก็เป็นทำนองนี้
เหมือนกัน อะไรๆ ก็จะเหมาเอาเสียว่าถูกไปหมด เวลาระบายออกมาให้
ผู้อื่นฟังกับปากกับหูตัวเองซึ่งอยู่ใกล้ๆ แทบติดกัน ก็ไม่ยอมฟังว่าที่พูด
ไปนั้นถูกหรือผิดประการใดบ้าง แต่จะเข้าใจว่าถูกและพูดฟุ้งไปทีเดียว
ความเสียหายจึงไม่เปื้อนเฉพาะผู้ไม่พิจารณาสำรวมให้รอบคอบและรู้จัก
ประมาณเพียงเท่านั้น ยังมีส่วนแปดเปื้อนเลอะเลือนแก่วงพระศาสนาอัน
เป็นจุดส่วนรวมอีกด้วยจึงควรสำรวมระวังไว้ให้มากเป็นการดี
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ขณะนึกคำบริกรรมภาวนาที่เป็นความถูกต้อง
ท่านนักภาวนาควรสนใจกับคำบริกรรมของตน โดยเฉพาะในขณะนั่ง
บริกรรมภาวนาไม่ควรเป็นกังวลกับท่านั่งที่กำหนดไว้ถูกต้องแต่ต้นแล้ว
คือขณะภาวนาที่กำลังทำความกำหนดจดจ่อกับงานที่ทำนั้น กายอาจ
เอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาไปบ้าง เพราะขาดความสนใจกับกาย
เวลานั้นมีความสนใจกับการภาวนาโดยเฉพาะ ดังนั้นแม้กายจะเอียงไป
บ้างก็ตาม แต่จิตขออย่าให้เอียงไปจากอารมณ์ภาวนาเป็นการดี เพราะ
จุดสำคัญที่ต้องการจริงๆ อยู่กับภาวนา ถ้าจิตมากังวลกับกายอยู่เรื่อยๆ
กลัวจะเอนหน้าเอียงหลัง ทำให้จิตเผลอตัวจากคำภาวนา ไม่อาจเข้าสู่
ความละเอียดเท่าที่ควรได้ตามกำลังของตน
เพื่อให้จิตได้ทำหน้าที่เต็มความสามารถของตนในเวลานั้น จึงไม่ควร
กังวลกับกายภายนอก แต่ควรทำความจดจ่อต่อคำภาวนาอย่างเดียว
จนจิตสงบและรู้เหตุรู้ผลของตนได้ตามความมุ่งหมาย แม้ขณะที่จิตสงบ
รวมลงสู่ ภ วั ง ค์ คื อ ที่ พั ก ผ่ อ น ตั ว หมดความรู้ สึ ก กั บ สิ่ ง ภายนอกมี ก าย
เป็นต้นก็ตาม เวลาจิตถอนขึน้ มาแล้วเห็นกายเอนเอียงไปในลักษณะต่างๆ
ก็ไม่ควรสงสัยข้องใจว่ากายนั่นไม่เที่ยงตรงตามที่กำหนดไว้ การกังวลทาง
กายและกังวลทางใจ นอกจากก่อความวุ่นวายให้แก่จิตที่ไม่รู้หน้าที่ของ
ตนแล้ว ผลที่จะพึงได้รับเวลานั้นจึงไม่มีอะไรปรากฏยิ่งไปกว่า กายกับใจ
เกิดยุ่งกันในเวลาภาวนาโดยไม่รู้สึกตัว จึงควรทำความเข้าใจไว้แต่ขณะ
เริ่มลงมือภาวนา
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ที่ตั้งฐานสูงต่ำแห่งอารมณ์ของจิต
กรรมฐานบางประเภทอันเป็นอารมณ์ของจิตย่อมมีฐานเป็นตัวอยูแ่ ล้ว
เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน มีฐานเป็นของตัวอยูโ่ ดยเฉพาะ ส่วนหนังบางส่วนที่
ถูกกำหนดเป็นฐาน ย่อมทราบว่าอยู่ในที่เช่นไร สิ่งที่ถูกกำหนดนั้นๆ พึง
ทราบไว้วา่ มีอยู่ อารมณ์แห่งกรรมฐานในทีเ่ ช่นนัน้ ๆ สูงหรือต่ำประการใด
สิง่ นัน้ ๆ มีฐานของตนทีเ่ ป็นอยูต่ ายตัว เช่น ฟันมีอยูใ่ นมุขทวาร ผมตัง้ อยู่
บนศีรษะมีสว่ นสูงเป็นทีอ่ ยู่ นอกนัน้ เช่น หนัง ผม ขน เอ็น กระดูก มีอยู่
ในที่ทั่วไปตามแต่จะกำหนดเอาอาการใดเป็นอารมณ์แห่งกรรมฐาน และ
อาการนัน้ ๆ ตัง้ อยูใ่ นทีเ่ ช่นไร เวลากำหนดสิง่ นัน้ ๆ เป็นอารมณ์ตามฐาน
ของตนทีต่ งั้ อยูส่ งู หรือต่ำประการใด กรุณาทราบไว้ตามฐานของสิง่ นัน้ ๆ
เวลากำหนดอาการใดอาการหนึ่ ง ที่ ก ล่ า วมาเป็ น อารมณ์ ใ นขณะ
ภาวนา พึงกำหนดเฉพาะอาการนั้นเป็นสำคัญกว่าความสูงหรือต่ำที่
กำหนดไว้เดิม เช่นเดียวกับท่านั่งสมาธิที่เอนเอียงไปบ้างไม่สำคัญ ความ
สูงหรือต่ำที่เรากำหนดไว้เดิมอย่างไร ก็ปล่อยตามสภาพเดิม อย่ายก
กรรมฐานที่เคยกำหนดแล้วว่าอยู่ในที่เช่นนั้นมาตั้งใหม่เรื่อยๆ โดยเข้าใจ
ว่าเคลื่อนจากที่เดิม ถ้ายกมาตั้งใหม่ตามความสำคัญของใจ จะทำให้เป็น
กังวลไปกับฐานนั้นๆ ไม่เป็นอันกำหนดภาวนากับกรรมฐานบทนั้นได้
อย่างถนัดชัดเจน เช่น กำหนดกระดูกศีรษะและเพ่งสิ่งนั้นเป็นอารมณ์
จนปรากฏเห็นเป็นภาพชัดเจนเหมือนกับดูด้วยตาเนื้อ แต่แล้วเกิดความ
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สำคัญขึ้นว่ากระดูกศีรษะนั้นได้เคลื่อนจากฐานบนมาอยู่ฐานล่างซึ่งผิดกับ
ความจริง แล้วกำหนดใหม่ ดังนี้เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างความลูบคลำ
สงสัยให้แก่ใจอยู่เสมอ ไม่มีเวลาพิจารณาอาการนั้นๆ ให้แนบสนิทลงได้
ที่ถูกควรกำหนดอาการนั้นๆ ให้อยู่ในความรู้สึกหรือความเห็นภาพ
แห่งอาการนั้นๆ ด้วยความรู้สึกทางสติไปตลอดสาย แม้ภาพของอาการ
นั้นๆ จะแสดงอาการใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงหรือแสดงอาการแตกสลายไป
ก็ควรกำหนดรู้ไปตามอาการของมัน โดยไม่คำนึงถึงความสูงต่ำที่เคย
กำหนดไว้เดิม การทำอย่างนีจ้ ะทำให้จติ แนบสนิทและเกิดความสลดสังเวช
ไปกับอาการทีก่ ำหนด ซึง่ แสดงอาการแปรสภาพให้เห็นอย่างเต็มใจ
การกำหนดลมหายใจและฐานที่ตั้งของลมก็เหมือนกัน เมื่อกำหนด
ลมทีแรกได้กำหนดไว้ในที่เช่นไร เช่น กำหนดที่ดั้งจมูกเป็นต้น เวลาดูลม
เพลินไปด้วยความสนใจอาจเกิดความสงสัยขึ้นมาในเวลานั้นได้ว่า ลมได้
เคลื่อนจากดั้งจมูกไปอยู่ในฐานอื่นเป็นต้น แล้วตั้งลมที่ดั้งจมูกใหม่ดังนี้
เรียกว่าก่อกวนตัวเองด้วยความสำคัญ จะไม่เกิดผลได้เลย เพราะความ
สงสัยมาแย่งเอาไปเสียหมด เพื่อความถูกต้องและหายกังวลในฐานต่างๆ
จึงควรปฏิบัติตามที่กล่าวมาในอาการอื่นๆ คือพึงทำความรู้ชัดในกองลม
ที่ผ่านเข้าผ่านออกด้วยสติทุกระยะไปจนถึงที่สุดของลม แม้ฐานของลม
จะปรากฏว่าสูงต่ำ หรือผิดฐานเดิมไปตามความเข้าใจก็ตาม จะไม่ทำให้
การกำหนดนั้นเสียไปแม้แต่น้อยเลย ยิ่งจะทำให้จิตกับลมสนิทแนบต่อกัน
ไปตลอดที่สุดของการภาวนาหรือที่สุดของลม
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ลมหายใจดับไปในความรู้สึก
ขณะภาวนาอานาปานสติในบางครัง้ ทีส่ ดุ ของลมคือดับไป ทีส่ ดุ ของใจ
คื อ รวมลงสนิ ท หมดความรั บ ผิ ด ชอบกั บ ลม ตั้ ง อยู่ เ ป็ น เอกจิ ต คื อ มี
อารมณ์เดียว เพียงรูอ้ ย่างเดียวไม่เกีย่ วกับสิง่ ใดต่อไปอีก ทีเ่ รียกว่าจิตรวม
สนิททางสมาธิภาวนา แต่ผภู้ าวนาอานาปานสติ เมือ่ เข้าถึงลมละเอียดและ
ลมดับไปในความรูส้ กึ ขณะนัน้ เกิดตกใจด้วยความคิดหลอกตัวเองว่า “ลม
ดับต้องตาย” เพียงเท่านีล้ มก็กลับมีมา และกลายเป็นลมหยาบไปตามเดิม
จิตก็หยาบ สุดท้ายการภาวนาก็ไม่ก้าวไปถึงไหน คงได้เพียงขั้นกลัวตาย
แล้วถอยจิตถอยลมขึน้ มาหาทีท่ ตี่ นเข้าใจว่าจะไม่ตายนีเ้ ท่านัน้ การภาวนา
แบบนี้มีมากรายในวงปฏิบัติ จึงได้เรียนไว้บ้าง เพราะอาจเกิดมีแก่ท่านที่
ภาวนาอานาปานสติเป็นบางราย แล้วอาจเสียท่าให้กบั ความหลอกลวงนีไ้ ด้
การภาวนาเพือ่ เห็นความจริงกับลมในอานาปานสติ กรุณากำหนดลม
ด้วยสติจนถึงทีส่ ดุ ของลมและของจิต จะเห็นความอัศจรรย์อย่างเด่นชัดขณะ
ผ่านความกลัวตายในระยะทีเ่ ข้าใจว่าลมดับไปแล้วด้วยความกล้าหาญ คือ
ขณะเจริญอานาปานสติไปถึงลมละเอียดและลมดับไปในความรูส้ กึ ขณะนัน้
โปรดทำความเข้าใจว่า แม้ลมจะดับไปจริงๆ ก็ตาม เมือ่ ความรูส้ กึ คือใจยัง
ครองตัวอยูใ่ นร่างนี้ อย่างไรก็ไม่ตายแน่นอน ลมจะดับก็จงดับไป หรืออะไรๆ
ในกายจะดับไปตามลมก็จงดับไปตามธรรมชาติของตน สำหรับใจผู้ไม่ดับ
ไม่ตายไปกับสิ่งเหล่านั้น จะกำหนดดูให้รู้ทุกอย่างบรรดาที่ผ่านเข้ามาใน
ความรูส้ กึ ขณะนี้ แต่จะไม่เป็นกังวลกับอะไรทีเ่ ป็นสภาพเกิดๆ ดับๆ
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เพียงเท่านี้จิตจะตัดความกลัวและกังวลต่างๆ ที่เคยสั่งสมไว้ออกได้
อย่างไม่คาดฝัน และสงบลงถึงฐานของสมาธิโดยไม่มอี ะไรมากีดขวางได้เลย
สิ่งที่เป็นอุปสรรคกีดขวางขณะลมจะดับหรือขณะลมดับไป ก็มีเฉพาะ
ความกลัวตายเท่านั้นเอง พอผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยอุบายดังกล่าว
เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ครั้งต่อไปความกลัวหายหน้าไปเลยไม่อาจกลับมา
หลอกได้ อี ก เราจึ ง พอมองเห็ น เล่ ห์ เ หลี่ ย มของกิ เ ลสได้ ชั ด ตอนนี้ แ ล
ครั้นแล้วเราก็ไม่เห็นตายดังความคาดคิด ก็ยิ่งทำให้เห็นตัวมารที่แสนปั้น
เรื่องขึ้นหลอกได้ชัดเจน ฉะนั้นท่านที่ภาวนาอานาปานสติ กรุณาจำหน้า
มารตัวนี้ไว้ด้วยดี เวลาเจอกันในวันข้างหน้าจะได้ทราบวิธีหลบหลีกแก้ไข
และดำเนินไปได้โดยสะดวกจนถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยไร้ทุกข์ทั้งมวล
ดั ง องค์ ศ าสดาท่ า นที่ ท รงดำเนิ น ธรรมบทนี้ ม าก่ อ นจนได้ ต รั ส รู้ แ ละ
นิพพานด้วยธรรมบทนี้เป็นบาทฐาน
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ภวังคจิต
คำว่าจิตตกภวังค์ บางท่านอาจไม่เข้าใจ จึงขออธิบายไว้บ้างเล็กน้อย
คำว่า ภวังค์ แปลอย่างป่าๆ ตามนิสยั ทีถ่ นัดใจ จึงขอแปลว่า องค์แห่งภพ
หรือเรือนพักเรือนนอนของอวิชชามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แสนกัปนับไม่ถ้วน
คำว่า จิตตกภวังค์ คือ อวิชชารวมตัวเข้าไปอยูใ่ นทีแ่ ห่งเดียว ไม่ทำงานและ
ไม่ใช้สมุนให้ออกเทีย่ วล่าเมืองขึน้ ตามสายทางต่างๆ นัน่ แล ทางออกทาง
เข้าของสมุนอวิชชา คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย เมืองขึน้ ของอวิชชา คือ รูป
ร้อยแปด เสียงร้อยแปด กลิน่ ร้อยแปด รสร้อยแปด เครือ่ งสัมผัสร้อยแปด
ซึง่ ล้วนเป็นทีร่ กั ชอบของอวิชชาทัง้ สิน้ สมุนของอวิชชา คือ ราคะตัณหาโดย
อาศัย สัญญา สังขาร วิญญาณ เหล่านี้ เป็นเครือ่ งมือช่วยจัดการงานต่างๆ
ให้เป็นไปตามความหวัง
ขณะที่จิตตกภวังค์ด้วยกำลังของสมาธิ อวิชชาก็พักงานไปชั่วระยะ
หนึ่ง พอจิตถอนขึ้นมาก็เริ่มทำงานอีกตามหน้าที่ของตน แต่ไม่รุนแรง
เหมือนที่ยังไม่ถูกหักแข้งหักขาจากสมาธิภาวนา ดังนั้นสมาธิภาวนาจึง
เป็นเครื่องมือตัดกำลังของอวิชชาได้ดี เพื่อปัญญาจะได้ทำการกวาดล้าง
ไปโดยลำดับ จนไม่มีอวิชชาเหลืออยู่ภายในใจ คำว่าภวังคจิตนี้ เริ่มทราบ
ได้จากการภาวนาเมื่อจิตรวมสงบตัวลงไป พอถอนออกมา เรียกว่าจิต
ออกจากภวังค์ และเริม่ ยุง่ ไปกับเรือ่ งร้อยแปดทีอ่ วิชชาเป็นผูบ้ งการ ไม่มวี นั
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สำเร็จเสร็จสิ้นลงไป ฉะนั้นจึงไม่มีงานใดจะยืดยาวจนสืบสาวราวเรื่อง
หาเหตุผลต้นปลายไม่ได้ เหมือนงานของอวิชชาทีแ่ ผ่กระจายไปทุกแห่งหน
ตำบลหมู่บ้านตลอดโลกสงสาร และกล้าได้กล้าเสียต่องานของตน
รักชังเกลียดโกรธ เป็นงานประจำของอวิชชาไม่มีรังเกียจ พอใจทั้งรัก
ทัง้ ชัง พอใจทั้งเกลียดทั้งโกรธ แม้จะมีความทุกข์ทรมานแก่ผู้รับใช้เพียงไร
อวิชชาเป็นไม่ยอมให้ถอย ยุให้รักให้ชัง ให้เกลียดให้โกรธ จนผู้รับผลเกิด
ความฉิบหายป่นปี้ไปเพราะสิ่งเหล่านี้ อวิชชาก็ไม่ยอมเห็นใจและสงสาร
บังคับให้ทำจนผู้รับใช้แหลกลาญไปกับมัน นั่นแลคือความเป็นธรรมของ
อวิชชาทุกๆ อวิชชาที่มีอยู่ในใจสัตว์โลก งานที่อวิชชาพาให้ทำนั้นไม่มีวัน
สิ้นเสร็จสำเร็จเหมือนงานอื่นๆ นอกจากแตกแขนงกว้างขวางออกไป
เรื่อยๆ ไม่มีวันเวลาเป็นกฎเกณฑ์ขอบเขตเท่านั้น
ผู้มีธรรมในใจ เช่น ผู้มีสมาธิปัญญาบ้าง จึงพอเห็นโทษของอวิชชาที่
พาทำงานไม่หยุด ดังนั้นเมื่อจิตรวมลงสู่ภวังค์ที่เรียกว่าอวิชชาพักงาน
ชั่วคราว จึงปรากฏมีความสุขสบายหายห่วงไปพักหนึ่ง ตอนที่จิตพักงาน
นี้แลที่พอเห็นโทษแห่งความหมุนของตนที่มีอวิชชาอยู่หลังฉาก ซึ่งความ
หมุนนั้นผิดธรรมดาที่อยู่ในภวังค์มากมาย ขณะที่จิตถอนขึ้นมาใหม่ๆ ใจ
ก็ยังมีความสงบเย็นอยู่ด้วยกำลังของสมาธิหล่อเลี้ยง จิตมีความสงบ
เพราะสมาธิมากเพียงไร ก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายของอวิชชาเป็นเหตุ
มากเพียงนั้น ด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงมักติดสมาธิจนไม่สนใจจะแก้ด้วย
วิธีใดๆ เพราะเป็นความสงบเย็นมากพอให้ติดได้ สุดท้ายจิตกลับเห็น
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โทษแห่งความวุ่นวายเพราะอวิชชา แต่ก็ติดในสมาธิซึ่งเป็นบ้านพักเรือน
นอนของอวิชชาจนได้ เพราะไม่มีทางออกซึ่งเห็นว่าดีกว่านี้ นี่แลผู้ปฏิบัติ
จะเห็นคุณของสติปัญญาอย่างถึงใจ ก็มาเห็นตอนพยายามถอดถอน
ทำลายอวิชชานี่แล เพราะนอกจากสติกับปัญญาแล้ว ไม่มีเครื่องมือใด
สามารถทำลายได้
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ภวังคจิตจะสูญสิ้นไปได้เมื่อไร
ภวังคจิตไม่มีวันสูญสิ้นไปโดยลำพัง เพราะเป็นแหล่งสร้างภพสร้าง
ชาติสร้างกิเลสตัณหามานาน และทางเดินของอวิชชาก็คอื การสร้างภพชาติ
บนหัวใจสัตว์โลกอยู่ตลอดไป ไม่มีวันเกียจคร้านและอิ่มพอ ผู้ปฏิบัติ
ถ้ายังรักสงวนภวังคจิตและรักฐานแห่งสมาธิของตนอยู่ ไม่คิดหาทางขยับ
ตัวเข้าสูป่ ญ
ั ญา เพือ่ สอดส่องดูตวั อวิชชาทีเ่ ปรียบเหมือนนางบังเงาอยูใ่ นจิต
หรือในภวังคจิตในสมาธิ ก็เท่ากับเป็นสมุนของภพชาติอยู่เรื่อยไปไม่มีวัน
พ้นไปได้
ถ้าต้องการหลุดพ้น ก็ต้องสร้างสติปัญญาขึ้นกับใจจนคล่องแคล่ว
แกล้วกล้า สามารถทำลายภวังคจิตอันเป็นตัวภพชาตินั้นเสีย ภวังคจิตก็
สลายหายซากไปเอง ผู้จะทราบภวังคจิตได้ ต้องเป็น ผู้มีสมาธิอันมั่นคง
และมีสติปัญญาอันแหลมหลัก เข้าเขตข่ายแห่งมหาสติมหาปัญญานั่นแล
นอกนั้นไม่สามารถทราบได้ แม้เรียนจบพระไตรปิฎก ก็ไม่พ้นจากความ
พกเอาความรู้อวิชชาไว้อย่างเต็มพุงไปได้ เครื่องมืออันยอดเยี่ยมก็คือ
มหาสติมหาปัญญา นี่แลเป็นเครื่องสังหารทำลายภวังคจิตภวังคอวิชชา
พระป่าก็เขียนไปตามนิสัยป่าอย่างนั้นเอง กรุณาอย่าได้ถือสาและยึดเป็น
หลักเป็นเกณฑ์นักเลย เพราะพูดไม่มีแบบมีฉบับเป็นเครื่องยืนยันรับรอง
เวลาปฏิ บั ติ ก็ อ ยู่ ใ นป่ า เวลาเรี ย นก็ เ รี ย นในป่ า ธรรมจึ ง เป็ น ธรรมป่ า
รวมแล้วมีแต่เรื่องป่า ไม่มีคำว่าคัมภีร์แฝงอยู่บ้างเลย
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การอธิบายวิธีเดินจงกรมกับวิธีนั่งสมาธิก็ไม่ค่อยเป็นแถวเป็นแนว
เนื่องจากความเกี่ยวโยงแห่งแขนงธรรมต่างๆ ที่ควรอธิบายมีสัม ผัสกัน
เป็นตอนๆ จึงเขียนวกเวียนซ้ำซากไปตามความจำเป็น ผู้เริ่มฝึกหัดใหม่
อาจเป็นปัญหาและทำให้เกิดความรำคาญอยู่บ้าง แต่อาจเกิดผลในวาระ
ต่อไป จึงขอสรุปวิธีการทั้งสองลงว่า ถ้าเห็นว่าการเดินจงกรมเหมาะกับ
นิสัย และได้รับความสงบหรือเกิดอุบายต่างๆ ขึ้นมากกว่าวิธีนั่งสมาธิ
ก็ควรเดินมากกว่านั่ง ถ้าการนั่งจิตได้รับผลมากกว่าก็ควรนั่งมากกว่าเดิน
แต่ไม่ควรปิดทางของการเปลี่ยนอิริยาบถ ซึ่งเป็นความสำคัญสำหรับกาย
ที่เป็นเครื่องมือทำงาน ทั้งสองนี้จะเป็นวิธีใดก็คือการทำลายกิเลสสิ่ง
พอกพูนภพชาติ และกองทุกข์ทั้งมวลภายในใจอันเดียวกันนั่นแล
กรุณาทำความสนใจกับจิตซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของโลกด้วย โลกกับเราจะ
อยู่ด้วยกันเป็น ผาสุก ไม่อยู่ด้วยความเดือดร้อนนอนครางนัก เพราะจิต
ได้รบั การอบรมพอ มีเครือ่ งป้องกันหลบซ่อนบ้าง ดีกว่าทีไ่ ม่มอี ะไรในตัวเลย
เวลาดับขันธ์จะได้อาศัยพึ่งร่มพึ่งเงาความดีภายในตัวที่สั่งสมไว้ สัตว์โลก
เป็ น ไปกั บ กรรมดี ก รรมชั่ ว และเสวยผลเป็ น สุ ข บ้ า งทุ ก ข์ บ้ า งตลอดมา
ไม่ เ คยมี สั ต ว์ ตั ว ใดหรื อ ผู้ ใ ดหลี ก พ้ น ไปได้ โ ดยไม่ ย อมเสวยผลที่ ไ ม่ พึ ง
ปรารถนา แม้ในโลกมนุษย์เราก็รู้เห็นกันอยู่อย่างเต็มตาเต็มใจทั้งท่าน
และเราตลอดสัตว์ ซึ่งมีสุขบ้างทุกข์บ้างเจือปนกันไปเป็นคราวๆ ในราย
หนึ่ ง ๆ การอบรมความดี มี ศี ล สมาธิ ปั ญ ญาเป็ น ต้ น เพื่ อ เป็ น เรื อ นใจ
อันเป็นสิ่งที่ผู้บำเพ็ญจะพึงรู้เห็นในปัจจุบัน วันนี้ชาตินี้ไม่สงสัย เช่นเดียว
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กับสมัยพุทธกาล ส่วนขณะจิตทีร่ วมลงเป็นสมาธิซงึ่ มีหลายขณะต่างๆ กัน
ตามนิสัยนั้น ไม่ขอแสดงไว้ ณ ที่นี้ เกรงว่าท่านที่เริ่มปฏิบัติจะคิดคาด
หมายไปต่างๆ ซึ่งมิใช่ความจริงที่เป็นเองจากสมาธินิสัยของตน
ที่อธิบายวิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธิภาวนาที่ผ่านมานี้ อธิบายเป็น
กลางๆ นำไปปฏิบัติได้ทั้งพระและฆราวาส ส่วนผลคือความเป็นของจิต
ที่เกิดจากการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธินั้น ส่วนใหญ่คือความสงบของจิต
เวลารวมลงไปถึงที่แล้ว จิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวกัน ส่วนย่อยที่อาจ
เป็นไปตามนิสัยนั้น ผิดกัน ผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเป็นกังวลเมื่อได้ทราบจาก
เพื่อนฝูงเล่าให้ฟังว่า จิตเขาเป็นอย่างนั้น รู้อย่างนั้น เห็นอย่างนั้น และรู้
เห็นนิมิตต่างๆ อย่างนั้น โปรดถือหลักใหญ่คือความสงบ ขณะที่จิตรวม
ลงเป็นสำคัญนี้เป็นหลักรับรองผลของสมาธิโดยทั่วไป ท่านที่มีความเพียร
พยายามอยู่แล้วไม่นิยมว่าเป็นนักบวชหรือสาธุชน ย่อมจะเห็นความ
อัศจรรย์ของจิตจากสมาธิภาวนาในวันหนึ่งแน่นอน
ข่าวที่เคยอ่านในประวัติของอริยสาวกทั้งหลาย จะกลายมาเป็นข่าว
ของตนในวันหนึ่งจนได้ เพราะสิ่งที่เป็นกิเลสบาปกรรมและธรรมเครื่อง
แก้กิเลสนั้นมีอยู่กับทุกคนและทั้งครั้งโน้นครั้งนี้ไม่ลำเอียง ผู้ปฏิบัติเป็น
สามีจิกรรมชอบในสมาธิวิธี ผลเป็นที่พอใจเหมือนอริยสาวกในครั้งพุทธ
กาลได้รับ ตนจะพึงได้รับเช่นกัน ข้อสำคัญอย่าคาดกาลสถานที่ว่าเป็นที่
เกิดแห่งมรรคผลนิพพาน ยิง่ ไปกว่าการปฏิบตั ติ นด้วยมรรคโดยชอบธรรมเถิด
นี่แลเป็นเครื่องปลดเปลื้องกิเลสกองทุกข์ทางใจออกได้โดยสิ้นเชิง และ
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มรรคนี่แลคือธรรมแก้กิเลสโดยตรงเรื่อยมาแต่ครั้งโน้นถึงครั้งนี้ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง กรุณานำมาแก้จิตซึ่งเป็นที่เกิดที่อยู่แห่งกิเลสทั้งมวลให้เห็น
ประจักษ์ขึ้นกับใจ ว่าใจได้เปลี่ยนตัวจากความเคยเป็นภาชนะแห่งกิเลส
ทั้งหลาย มาเป็นภาชนะแห่งธรรมโดยลำดับจนเป็นธรรมทั้งดวง
ใจถ้าลงได้เป็นธรรมทั้งดวงแล้ว อยู่ที่ไหนๆ ก็อยู่เถิด ความเกิดทุกข์
ทางใจจะไม่มีมาเยี่ยมมาผ่านอีกเลย นอกจากธาตุขันธ์อันเป็นเรือนของ
ทุกข์โดยตรงอยู่แล้ว ขันธ์ก็เป็นขันธ์และทุกข์ก็เป็นทุกข์ไปตามเคย จนถึง
วันสุดท้ายปลายแดนแล้วก็สิ้นซากจากความเป็นขันธ์เป็นทุกข์ไปตามกัน
คำว่าอวิชชาที่เคยเรืองอำนาจบนหัวใจก็สิ้นอำนาจขาดความหมายไป
ในขณะที่จิตกลายเป็นธรรมทัง้ ดวงไปแล้ว นีแ่ ลงานของธรรมมีความสิน้ สุด
ยุติและหลุดพ้นไปได้ ไม่เหมือนงานของอวิชชาซึ่งแผ่กระจายไปทั่วโลก
สงสารไม่มปี ระมาณและเวลาจบสิน้ ลงได้ จึงพอนำผลมาเทียบกันดูวา่ งาน
หนึ่งไม่มีประมาณและเวลาจบสิ้นลงได้ แม้จะทำไปกี่กัปกี่กัลป์ก็พาให้
หมุนเวียนอยูต่ ลอดไป แต่งานหนึง่ มีทางเสร็จสิน้ ลงได้ ไม่ตอ้ งวกวนขนทุกข์
ให้แบกหามอยูเ่ รือ่ ยไป ทัง้ สองงานนี้ ผูเ้ คยผ่านมาพอจะทราบผลทีผ่ ดิ กัน
เป็นคนละโลก ถ้าให้เลือกด้วยความเป็นธรรมจะเอางานไหน เพียงเท่านีก้ ็
พอมีทางออกได้ ไม่ติดจมอยู่กับงานวนงานเวียนนั้น จนลืมสนใจคิดถึง
ธรรมสมบัตเิ พือ่ ตนเองในกาลต่อไป
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การออกจากสมาธิภาวนา
เวลาจะออกจากทีภ่ าวนา พึงออกด้วยความมีสติประคองใจ ถ้าจิตยัง
สงบอยูใ่ นภวังค์ นัน้ มิใช่ฐานะจะบังคับให้ถอนขึน้ มาแล้วออกจากทีภ่ าวนา
แม้ถงึ เวลาจะต้องไปทำงานการหรือออกบิณฑบาตก็ไม่ควรรบกวน ปล่อย
ให้รวมสงบอยูจ่ นกว่าจะถอนขึน้ มาเอง งานภายนอกแม้จำเป็นก็ควรพักไว้
ก่อนในเวลาเช่นนั้น เพราะงานของภวังคจิตสำคัญกว่ามากมายจนนำมา
เทียบกันไม่ได้ หากไปบังคับให้ถอนขึ้นมาทั้งที่จิตยังไม่ชำนาญในการเข้า
การออก จะเป็นความเสียหายแก่จติ ในวาระต่อไป คือจิตจะไม่รวมสงบลง
ได้อกี ดังทีเ่ คยเป็นแล้ว จะเสียใจภายหลัง เพราะเรื่องทำนองนี้เคยมีเสมอ
ในวงปฏิบัติ จึงควรระมัดระวังอย่าให้เรื่องซ้ำรอยกันอีก
การออกถ้าจิตรวมสงบอยู่ก็ต้องออกในเวลาที่จิตถอนขึ้นมาแล้ว หรือ
เวลาที่รู้สึกเหนื่อย ขณะออกก็ควรมีสติ ไม่ควรออกแบบพรวดพราด
ไร้สติสัมปชัญญะ ซึ่งเป็นธรรมประดับตัวตามกิริยาที่เคลื่อนไหว ก่อน
ออกควรนึกถึงวิธีทำที่ตนเคยได้ผลในขณะที่ทำสมาธิก่อนว่า ได้ตั้งสติ
กำหนดจิตอย่างไร นึกคำบริกรรมบทใด ช้าหรือเร็วขนาดใดใจจึงรวมสงบ
ลงได้ หรือเราพิจารณาอย่างไรด้วยวิธีใด ใจจึงมีความแยบคายได้อย่างนี้
เมื่อกำหนดจดจำทั้งเหตุและผลที่ตนทำผ่านมาได้ทุกระยะแล้ว ค่อยออก
จากสมาธิภาวนา การที่กำหนดอย่างนี้เพื่อวาระหรือคราวต่อไป จะทำให้
ถูกต้องตามรอยเดิมและง่ายขึ้น
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เฉพาะนักบวชที่เป็นนักปฏิบัติอยู่แล้ว แม้ออกจากสมาธิมาแล้ว สติที่
เคยประคองจิต ก็ไม่ควรปล่อยวางในอิริยาบถต่างๆ คือ ยืน เดิน นั่ง
นอน และทำข้อวัตรหรือทำงานอะไรอยู่ก็ควรมีสติกำกับคำบริกรรม หรือ
มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัว ไม่ปล่อยใจให้ส่ายแส่ไปตามอารมณ์ต่างๆ
ตามนิสัยของจิตที่เคยต่ออารมณ์ การมีสติอยู่กับคำบริกรรมหรือมีสติอยู่
กับตัว กิริยาที่แสดงออกต่างๆ ทางกายวาจาย่อมไม่ผิดพลาด และเป็น
ความงามไม่ แ สลงหู แ สลงตาผู้ อื่ น แม้ จ ะมี นิ สั ย เชื่ อ งช้ า หรื อ รวดเร็ ว
ประการใดก็อยู่ในกรอบแห่งความน่าดูน่าฟังและงามตา ขณะทำสมาธิ
ภาวนาจิตก็สงบลงได้เร็ว เพราะสติเครื่องควบคุมใจและงานที่ตนกระทำ
อยู่กับตัว ถ้าเป็นสัตว์ก็อยู่ในความอารักขาจะจับมาใช้งานเมื่อไรก็ง่าย
ภัยก็ไม่ค่อยเกิดได้ง่ายเหมือนปล่อยไปตามยถากรรม
จิตที่พยายามรักษาอยู่ทุกเวลาแม้ไม่รวมสงบลงได้ดังใจหวัง ก็ไม่ค่อย
เที่ยวก่อกรรมทำเข็ญใส่ตัวเหมือนที่ปล่อยไปตามยถากรรม การรักษาจิต
ได้แทบทุกครั้งหรือได้ทุกเวลานั้น เป็นการบำรุงสติและจิตเพื่อควรแก่งาน
ทางด้านสมาธิภาวนาและงานอื่นๆ ได้ดี งานใดก็ตามที่ผู้ทำทำด้วยความ
จงใจ มี ส ติ จ ดจ่ อ อยู่ กั บ งาน งานนั้ น ย่ อ มเป็ น ที่ น่ า ดู ไ ม่ ค่ อ ยผิ ด พลาด
ตัวเองก็ไม่เป็นคนเผอเรอ เป็นคนหรือพระที่อยู่ในระดับ ไม่ลดฐานะและ
การงานให้เป็นของน่าเกลียด
ที่ว่า “สติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวง” นั้น ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่ง
หาที่คัดค้านไม่ได้ ทั้งนี้เราจะเห็นความจำเป็นของสติในเวลาทำสมาธิ
ภาวนา หรือการพิจารณาธรรมภาคทั่วไป สติจำต้องตามกิจการนั้นๆ อยู่
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ทุกระยะ จึงจะทราบเรื่องราวของจิตของธรรมได้ละเอียดลออสมความมุ่ง
หมาย ยิ่งผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงมากเพียงไร สติก็ยังเป็นธรรมจำเป็นทุก
ระยะโดยปราศจากไม่ได้เลย ปัญญาจะคมกล้าสามารถเพียงไร ย่อมขึ้น
อยู่กับสติเป็นเครื่องพยุงส่งเสริม แม้ปัญญาจะก้าวขึ้นสู่ภูมิมหาปัญญาก็
เป็นการแสดงถึงสติว่า ต้องก้าวขึ้นสู่ภูมิมหาสติเช่นเดียวกัน เพราะสติ
เป็นธรรมเครื่องนำทางของงานทุกชนิด คนเราธรรมดาสามัญเพียงขาด
สติไปบ้างเป็นบางเวลา กิริยาที่แสดงออกไม่น่าดูเลย ยิ่งปล่อยให้ขาดไป
มากแบบไม่สนใจเลยแล้ว ก็นับว่าจวนจะเข้า..แน่นอนไม่สงสัย
ด้วยเหตุนี้นักปฏิบัติที่บรรลุธรรมช้าหรือเร็วแม้จะต่างกันตามนิสัย
วาสนา ก็ยงั ขึน้ อยูก่ บั สติปญ
ั ญาเป็นของสำคัญอยูด่ ว้ ย ผูเ้ ร่งรัดทางสติมาก
สมาธิก็ปรากฏได้เร็ว คิดอ่านทางปัญญาก็ไปได้เร็วผิดกัน เราคิดเพียงงาน
เขี ย นหนั ง สื อ ก็ พ อทราบได้ คื อ ถ้ า วั น ใดสติ เ ลื่ อ นลอยเพราะความคิ ด
สับสนมาก วันนั้นเขียนหนังสือก็ผิดๆ ถูกๆ ทั้งขีดทั้งฆ่ายุ่งไปหมด แต่ถ้า
วันใดใจไม่ยุ่ง สติมีอยู่กับตัวบ้าง วันนั้นเขียนหนังสือก็ถูกดีไม่ค่อยขีดฆ่า
อะไรนักเลย ท่านที่มีชื่อเสียงกิตติศัพท์กิตติคุณในทางจิตทางธรรมโดย
มากมักเห็นความสำคัญของสติ ท่านพยายามตั้งสติอยู่ตลอดมาไม่ยอม
ให้พลั้งเผลอไปได้ ยิ่งเวลาทำสมาธิภาวนาและพิจารณาธรรมทั้งหลาย
ด้วยแล้ว สติกับปัญญาต้องกลมกลืนเป็นอันเดียวกันไปโดยตลอด ไม่ยอม
ให้ขาดวรรคขาดตอนได้ ผู้เช่นนั้นทำอะไรอยู่ที่ใด ก็คือผู้มีชาครธรรม
เครื่องตื่นอยู่กับตัว เป็น ผู้มีเครื่องป้องกันตัวอย่างแน่นหนามั่นคง ข้าศึก
ยากจะเข้าถึงได้ ภัยทางใจจึงไม่มี ผิดกับผู้ไม่มีสติซึ่งเป็นพวกกอบโกย
ทุกข์เป็นไหนๆ มีเท่าไรรับเหมาจนหมด
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ท่านอาจารย์มั่นท่านสั่งสอนเน้นหนักทางสติมาก ไม่ว่าความเพียรใน
ท่าใด อิริยาบถใด ไม่ว่าผู้เริ่มอบรมใหม่หรือเก่า ท่านเป็นต้องสอนสติ
ตามไปกับโอวาทเพื่อภูมิจิตภูมิธรรมของผู้มาศึกษานั้นไม่ลดละเลย ท่าน
ว่าท่านเคยเห็นโทษแห่งความขาดสติและเห็นคุณในความมีสติทั้งในระยะ
เริ่ ม ต้ น แห่ ง ความเพี ย ร ตลอดไปถึ ง ที่ สุ ด จุ ด หมายปลายทางมาแล้ ว
ว่าเป็นสิ่งสำคัญด้วยกันทั้งสองอย่าง ประมาทไม่ได้ โดยให้ความมั่นใจแก่
นักปฏิบตั วิ า่ นักปฏิบตั ใิ นเพศใดวัยใดก็ตาม ถ้าเป็นผูส้ นใจกับสติอยูเ่ สมอ
ไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนในอิริยาบถและอาการต่างๆ นักปฏิบัตินั้นจะพึง
มีหวังได้ชมสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานไม่พ้นมือไปได้
เริ่มแรกแต่การอบรม ขอให้มีสติเป็นพี่เลี้ยงรักษาเถิด ความรู้สึกตน
และรู้สึกผิดถูกชั่วดีที่เกิดกับตนและผู้อื่นนั้น อย่างไรต้องทราบได้ตาม
ลำดับที่สติอยู่กับตัว ไม่ยอมพลั้งเผลอปล่อยให้กิเลสฉุดลากและล้วงเอา
ของดีไปกินเสีย ย่อมมีหวังแน่นอน โดยมากผู้ปฏิบัติธรรมกลายเป็นนัก
ตำหนิธรรมว่าไม่ให้ผลเท่าที่ควร หรือไม่ให้ผลแก่ตนในเวลาบำเพ็ญนั้น
เพราะกิเลสตัวพาให้เผลอนั้นแลแอบมาทำหน้าที่ก่อนสติซึ่งเป็นผู้นำ และ
แอบทำหน้าที่แฝงไปกับจิต ทั้งเวลาประกอบความเพียรและเวลาธรรมดา
จึงทำให้ผิดหวังไม่ได้ดังใจหมาย แล้วแทนที่จะตำหนิตัวผู้เสียท่าให้กิเลส
แต่กลับไปตำหนิธรรมว่าไร้ผลไปเสีย จึงมีแต่เรื่องขาดทุนโดยถ่ายเดียว
ในข้อนี้เป็นเพราะผู้ปฏิบัติไม่สนใจสังเกตกิเลสตัวพาให้เผลอนั้นเป็นภัย
ต่ อ ตนและความเพี ย ร เจ้ า ตั ว นี้ จึ ง ได้ โ อกาสออกหน้ า ออกตาอยู่ กั บ
นักปฏิบัติ โดยผู้นั้นไม่รู้สึกว่าตนได้ถูกมันลากจูงอยู่ตลอดเวลา
52

ถ้าเป็นนักสังเกตอยูบ่ า้ ง จะพอทราบได้ในช่วงระยะเวลาไม่ถงึ นาทีเลย
คือขณะเริ่มประกอบความเพียรด้วยท่าต่างๆ โดยเริ่มตั้งสติต่อความ
เพียรนัน่ แล เป็นขณะทีจ่ ะทราบได้วา่ ความตัง้ สติกบั ความเผลอสติจะรบกัน
ให้ผู้ปฏิบัติดู และไม่นานเลยความเผลอสติอันเป็นฝ่ายกิเลสที่คอยจดจ้อง
มองทีอยู่จะเป็นฝ่ายชนะ และฉุดลากจิตหายเงียบไปเลย จากนาทีนั้นก็มี
แต่ร่างของนักปฏิบัติผู้ไม่มีสติทำความเพียรอยู่เปล่าๆ ถ้าเดินจงกรมก็สัก
แต่กิริยาว่าเดิน ถ้านั่งสมาธิอยู่ก็สักแต่กิริยาว่านั่ง ถ้ายืนเป็นท่ารำพึง
ธรรมก็สักแต่กิริยาว่ายืนอยู่เท่านั้น เหมือนหุ่นหรือตุ๊กตาเราดีๆ นี้เอง หา
เป็นความเพียรตามองค์ของผู้บำเพ็ญอย่างแท้จริงไม่ เพราะสติที่เป็นองค์
ความเพียรอันจะยังผลนั้นๆ ให้เกิด ได้ถูกกิเลสตัวเผอเรอเอาไปกินเสีย
สิ้นแล้ว เหลือแต่ร่างซึ่งเป็นเพียงกิริยาแห่งความเพียรอยู่เท่านั้น
นี่แลกิเลสทำลายคนทำลายความเพียรของนักปฏิบัติ มันทำลายต่อ
หน้าต่อตาและทำเอาอย่างสดๆ ร้อนๆ ด้วยวิธีกล่อมให้หลับสนิทขณะ
กำลังทำความเพียรนั่นเอง ถ้าอยากทราบว่ากิเลสประเภทต่างๆ มีความ
สามารถอาจเอื้ อ มเพี ย งไรย่ อ มจะทราบได้ ทุ ก ระยะ แม้ ข ณะเริ่ ม จะ
ทำความเพียรก็ทราบได้ไม่ยากเย็นอะไรเลย แต่โดยมากไม่อยากทราบกัน
อยากทราบแต่สมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานอย่างเดียว หาทราบไม่ว่า
ธรรมเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาได้เพราะอะไร ถ้าไม่ใช่เพราะสติกับปัญญา
เป็นเครื่องมือบุกเบิกอันสำคัญ หาใช่เพราะความเผอเรอไม่ พอที่จะไม่
สนใจระวังมัน อันเป็นตัวทำลายธรรมทั้งหลายที่ตนพึงประสงค์ ดังนี้
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วิธีผ่อนอาหาร
คำว่าผ่อนนั้นคือ ท่านฉันแต่น้อย มิได้ฉันตามความต้องการของธาตุ
หรือด้วยอำนาจตัณหาที่อาจมีแทรกขึ้นมาได้ในบางเวลา เช่น ฉันเพียง
๗๐% บ้าง ๖๐% บ้าง ๕๐% บ้าง ๔๐% บ้าง ตามทีเ่ ห็นควร หรืออาจเพิม่ ขึน้
ผ่อนลงบ้างในบางโอกาส ท่านพยายามผ่อนของท่านไปเรือ่ ย หรืออาจถือ
เป็นปฏิปทาคู่เคียงกันไปกับวิธีบำเพ็ญทั้งหลายเป็นเวลานาน เช่น เป็น
เดือนๆ หรือหลายๆ เดือนก็ได้ ตามแต่สะดวกในการปฏิบัติจิตตภาวนา
และธาตุขนั ธ์ให้พอเป็นไป ไม่เกิดโรคภัยและไม่เกิดความหิวโหยอ่อนเพลีย
จนเกินไป ท่านก็พยายามพยุงความเพียรของท่านไปจนกว่าธาตุขันธ์จะ
แสดงปฏิกิริยา หรือจิตใจดีขึ้นโดยไม่ต้องฝึกทรมานวิธีนี้เข้าช่วย ก็ดำเนิน
ไปได้ด้วยความราบรื่นสม่ำเสมอ ท่านอาจงดการผ่อนอาหารไปก็ได้ ทั้งนี้
ก็แล้วแต่กรณีไม่แน่นอนตายตัวนัก
เท่าที่ทราบมา ท่านเคยได้กำลังใจจากวิธีใด ท่านมักจะยึดวิธีนั้นไว้ไม่
ยอมปล่อยวางไปเสียอย่างเดียว แม้มีกำลังใจสูงขนาดไหนท่านก็มักจะมี
ลวดลายไปในทางที่เคยดำเนินมาอยู่เสมอ ราวกับท่านเห็นคุณและระลึก
ถึงวิธีนั้นอยู่เสมอด้วยความสำนึกตน ถ้าเป็นคนก็เรียกว่ารู้บุญคุณต่อผู้ที่
เคยทำคุณแก่ตน ถ้าเป็นธรรมก็คงระลึกถึงคุณของธรรมทีเ่ คยให้คณ
ุ แก่ตน
ดังพระองค์ทรงกราบไหว้พระธรรมเป็นตัวอย่าง
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การผ่อนอาหารฉันแต่น้อย ทำให้ร่างกายทุกส่วนเบา กำลังก็ลดน้อย
ลงไม่ทับจิต การภาวนาก็สะดวกและสงบได้เร็วกว่าธรรมดาที่ไม่ได้ผ่อน
(สำหรับรายที่ถูกกับจริต) การภาวนาในเวลาผ่อนอาหาร ใจไม่ค่อยมีที
ได้ทีเสียเกี่ยวกับความสงบ ผิดกับปกติที่ไม่ได้ผ่อนซึ่งกำลังอยู่ในขั้นฝึกหัด
ขณะผ่อนอาหารเวลาเดินจงกรมก็สะดวก นั่งสมาธิก็สบาย กลางคืน
กลางวันภาวนามักได้ผลพอๆ กัน ซึ่งตามปกติเดินจงกรมนั่งสมาธิใน
เวลากลางคืนอันเป็นเวลาที่ธาตุละเอียด มักจะดีกว่ากลางวันอยู่เสมอ
ส่วนผู้ชอบผ่อนอาหารก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ถ้าอดไปหลายวันความ
รู้สึกหิวโหยอ่อนเพลียจะมีมาก ส่วนจิตมักละเอียดยิ่งกว่าการผ่อนอาหาร
อยู่มาก ทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญามีความคล่องแคล่วกว่ากัน
การอดท่านมักจะอดแต่น้อยไปหามาก คือแรกก็อดเป็นการทดลองดู
เพียง ๒ - ๓ วันบ้าง ๔ - ๕ วันบ้าง พอเห็นได้ว่าผลทางการภาวนาดี
ก็ขยับขึ้นไปอีกเป็นครั้งละ ๖ - ๗ วันบ้าง ๘ - ๙ วันบ้าง ในระหว่างที่
กำลังอดก็ภาวนาไปและสังเกตจิตและธาตุขันธ์ไปด้วย ถ้าเห็นว่าทุกส่วน
ยังดีก็อดไปบ้าง ฉันบ้างสลับกันไป จนกลายเป็นอดครัง้ ละหลายๆ วันขึน้
ไปเรือ่ ยๆ คือครัง้ ละ ๑๔ - ๑๕ วันบ้าง ๑๖ - ๑๗ วันบ้าง จนถึงเดือนก็มีใน
บางราย ขณะที่กำลังอดอาหารนั้น ถ้าธาตุรู้สึกอ่อนเพลียมาก ท่านก็ฉัน
นมบ้างเป็นบางวันระหว่างที่อด สำหรับรายที่ถูกกับนิสัยย่อมได้ประโยชน์
หลายอย่าง คือ ความง่วงเหงาหาวนอนนับแต่สองคืนล่วงไปแล้วไม่คอ่ ยมี
ยิ่งหลายคืนล่วงไปเท่าไร ความง่วงไม่รบกวนเลย นั่งอยู่ที่ไหนกายก็เที่ยง
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ตรงอยู่ตลอดเวลาเหมือนหัวตอ ไม่มีอาการสัปหงกงกงันใดๆ ทั้งสิ้น
สติดีไม่ค่อยเผลอ นานวันไปเท่าไรสติยิ่งดีไม่ค่อยเผลอเลย จิตคิดเรื่อง
อะไรขึ้นมาสติรู้ทันแทบทุกระยะหรือทุกระยะ โดยมิได้เข้มงวดกวดขันว่า
จะพยายามไม่ให้เผลอสติ แต่ก็เป็นไปได้เอง
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการอดอาหารก็เพื่อความเพียร และตั้งสติเรื่อย
มานับแต่วันเริ่มแรกอดก็เป็นได้ สติจึงไม่ค่อยเผลอในระยะแรกอด และ
ไม่เผลอสติเวลาอดไปหลายวัน การภาวนารู้สึกว่าสะดวกคล่องแคล่วไป
เสียทุกอย่าง ทั้งด้านสมาธิและปัญญา เมื่อต้องการให้จิตพักลงในสมาธิ
ก็ลงได้ตามใจหวัง เวลาต้องการพิจารณาทางปัญญาหลังจากจิตถอนขึ้น
มาจากสมาธิแล้ว ก็เป็นปัญญาอย่างคล่องแคล่วไปโดยลำดับ ไม่อืดอาด
เนือยนายดังที่พิจารณาในเวลาปกติ ในอิริยาบถต่างๆ มีสติอยู่กับตัว
ไม่ค่อยเผลอไปกับอะไรง่ายๆ พิจารณาเรื่องราวต่างๆ ก็รวดเร็วทันใจ
และเข้าใจแจ่มแจ้งได้เร็วผิดธรรมดา ร่างกายก็ไม่ค่อยขัดที่นั่นเจ็บปวดที่นี่
และเบาผิดปกติ จิตก็มักเห็นภัยได้ง่าย ไม่ค่อยฝืนความจริงและดื้อดึงนัก
เหมือนที่เคยเป็น
ผู้ อ ยู่ ใ นขั้ น สมาธิ ก็ อ ยู่ ด้ ว ยความสงบในอิ ริ ย าบถต่ า งๆ ผู้ อ ยู่ ใ นขั้ น
ปัญญาก็อยู่ด้วยการใคร่ครวญไตร่ตรองกรองเหตุกรองผลไปตามสิ่งที่มา
สัมผัสชนิดต่างๆ ไม่มปี ระมาณ จิตเพลินต่อการพิจารณาในธรรมทัง้ หลาย
หายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าราวกับฉันอาหารอยู่โดยปกติ ถ้ารู้สึกเมื่อยหิว
อ่อนเพลียก็ต่อเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิ หรือจิตพักจากการพิจารณา
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และเวลาออกเปลี่ยนอิริยาบถจึงจะรู้สึกตอนนั้น เวลาจิตเข้าสมาธิและ
กำลังพิจารณาธรรมทั้งหลายอยู่ ไม่รู้สึกหิวหรืออ่อนเพลียเลย เนื่องจาก
จิตเพลินต่อสมาธิและปัญญา ไม่สนใจกับธาตุขันธ์ เวทนาทางกายจึงเป็น
เหมือนไม่มีในเวลานั้น
พอถึงวันกำหนดจะฉัน ระหว่างจิตกับขันธ์เกิดทะเลาะไม่ลงรอยกัน
ฝ่ายธาตุขันธ์ก็ว่าอ่อนเพลียต้องการอาหารเครื่องเยียวยาพอประทังชีวิต
ฝ่ายจิตก็ว่าขณะอดอาหารภาวนาดี จิตใจสงบผ่องใส ไม่กังวลวุ่นวายกับ
สิ่งใดๆ พอฉันแล้วภาวนาไม่ดี อิ่มแล้วคิดถึงแต่หมอนแทนที่จะคิดถึง
อรรถถึงธรรมเหมือนเวลาอด จึงไม่อยากฉัน เพราะเวลาฉันแล้วภาวนา
ไม่เป็นท่า แทนที่กายมีกำลังแล้วจะดี ระหว่างจิตกับขันธ์ทะเลาะกัน
อย่างนี้แล เจ้าของต้องตัดสินให้อดบ้างอิ่มบ้างนั่นแลดี จิตก็ได้ประโยชน์
กายก็ รู้ จั ก อดทนเสี ย บ้ า ง ไม่ ป รนปรื อ จนเกิ น ไปซึ่ ง เป็ น ทางของสั ต ว์
เดี ย รั จ ฉาน มี แ ต่ กิ น กั บ นอน การอดมากก็ ท นไม่ ไ หว กายต้ อ งแตก
การอิ่มมากก็ขี้เกียจวิ่งหาแต่หมอน แทนที่จะวิ่งหาอรรถหาธรรมเหมือน
เวลาอด การอดอาหารมีประโยชน์หลายอย่างดังนี้แล
เวลาที่กำลังอดเป็นเวลาที่เร่งความเพียรเต็มที่ในอิริยาบถต่างๆ การ
หลับนอนมีน้อย หลับงีบเดียวก็พอกับความต้องการของธาตุโดยไม่มี
ความโงกง่วงอีกเลย สำหรับรายที่ถูกกับจริต ทำให้เห็นทันตาทั้งด้าน
สมาธิและปัญญา ความหิวจัดจะมีเฉพาะสองสามวันแรก พอเลยไป
หลายวันแล้วความหิวก็เบาลง แต่ความอ่อนเพลียค่อยเพิ่มขึ้น จิตก็มี
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ความละเอียดแยบคายไปโดยลำดับตามวันที่อด ดังนั้นถึงวันจะฉันจึง
ทำให้เสียดาย อยากจะอดต่อไป แต่ธาตุขันธ์รู้สึกเต็มทน ต้องผ่อนให้
เขาบ้าง ไม่เช่นนั้นทำงานไม่ตลอดสาย ธาตุขันธ์จะทลายไปก่อนกิเลส
จำต้องเยียวยากันไป ถ้าจะทำตามใจ กายคงไปไม่รอดแน่ แต่ถ้าจะปล่อย
ตามร่างกายที่เขาต้องการ ใจก็คงไม่ได้ดื่มธรรมตามความมุ่งหมายเท่าที่
ควรจะได้
การอดอาหารได้ผลประจักษ์ทั้งสมาธิและปัญญา จึงทำให้ระลึกถึง
พระพุทธองค์เวลาทรงทำทุกรกิริยาไม่เสวยพระกระยาหาร ด้วยทรงมุ่ง
ความตรัสรู้ธรรมจากการทรงอดโดยถ่ายเดียวไม่ทรงบำเพ็ญเพียรทางใจ
จึงไม่ทรงปรากฏผลในเวลานั้น แต่พอมาเสวยข้าวมธุปายาสที่นางสุชาดา
นำไปถวายแล้ว ในคืนวันนั้นเอง ซึ่งแม้เสวยแล้วก็ตาม แต่พระอาการ
ทุกส่วนแห่งพระกายยังผ่องใสและเบาหวิวอยู่ พอทรงเจริญอานาปานสติ
อันเป็นความเพียรทางใจ จึงทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้ในราตรีวันนั้น ผลทาง
พระกายที่เกี่ยวกับการทรงอดพระกระยาหารจึงเข้าใจว่ามีส่วนช่วยทาง
พระทัยอยู่บ้าง ไม่ทับใจจนเกินไปในเวลานั้น แม้พระองค์จะทรงตำหนิ
ว่าการอดอาหารมิใช่ทางตรัสรู้นั้น คงมิได้หมายการอดเพื่อความเพียร
ทางใจด้วย น่าจะหมายการอดเพื่อตรัสรู้ล้วนๆ จึงผิดทาง
เพราะการตรัสรู้หรือบรรลุธรรมต้องหมายถึงใจเป็นสำคัญ มิได้หมาย
ถึงกายแต่อย่างใดเลย เนื่องจากกิเลสมีอยู่ที่ใจอย่างเดียว มิได้อยู่ที่กาย
ส่วนกายเป็นปัจจัยเครื่องหนุนกิเลสให้กำเริบรุนแรงได้นั้นมีทางเป็นได้
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เช่น เวลาธาตุมีกำลังเต็มที่ จะแสดงให้ใจที่อบรมมาด้วยดีแล้วรู้ทันทีว่า
ขันธ์กำเริบ ถ้ามีกิเลสอยู่ในใจด้วยแล้วก็ต้องฉุดลากกันไปใหญ่ ดีไม่ดีตาม
ไม่ทันเสียด้วยและพากันจมปลักไปเลย จนโผล่ขึ้นจากปลักในเวลาพอตัว
แล้วถึงจะทราบถ้าสังเกต แต่ถ้าไม่สังเกตก็ไม่มีทางทราบได้ตลอดไป
ปล่อยให้กิเลสและธาตุขันธ์พาไป แบบถึงไหนถึงนั่นแล กิเลสกับกายมี
ส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งกั น อย่ า งนี้ แต่ ล ำพั ง ขั น ธ์ ล้ ว นๆ ก็ ไ ม่ เ ป็ น ภั ย แก่ จิ ต ใจที่
บริสุทธิ์แล้ว
ดังนั้นการอดอาหารจึงมีส่วนดีแก่จิตตภาวนาอยู่ไม่น้อยในบางนิสัย
ท่านจึงมิได้ห้ามไม่ให้อดอาหารไว้โดยเด็ดขาดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ภาวนาอยู่ด้วย จะเห็นได้จากพระวินัยบางข้อที่ว่าด้วยการอดอาหารว่า
ภิกษุที่อดอาหารเพื่อการอวดโลก เป็นอาบัติทุกครั้งที่อด และทุกประโยค
ที่เคลื่อนไหวเพื่อการโอ้อวด แต่ถ้าอดเพื่อความเพียรทางใจแล้วอดเถิด
เราตถาคตอนุญาตดังนี้ ทั้งนี้พระองค์อาจทรงมองเห็นสาระของการอด
เพื่อความเพียรทางใจอยู่บ้าง ซึ่งอาจเหมาะกับจริตเป็นบางราย จึงทรง
อนุญาต ไม่ทรงห้ามไปเสียทีเดียว ส่วนรายที่ไม่เกี่ยวกับนิสัย แม้ขืนอดก็
คงไม่เกิดประโยชน์เช่นเดียวกับกรรมฐานที่ไม่ถูกกับจริตของนักภาวนา
ฉะนั้น จึงเป็นทำนองว่าลางเนื้อชอบลางยาเป็นรายๆ ไป
เท่าที่สังเกตดู ท่านที่ถูกจริตกับการอดอาหารรู้สึกมีมากแม้ปัจจุบันนี้
จึงเรียนไว้ในที่นี้บ้างพอเป็นข้อคิด เฉพาะวัดป่าบ้านตาดซึ่งเป็นวัดของผู้
เขี ย นเองยั ง มี พ ระท่ า นชอบอดอาหารกั น บ่ อ ยและมี ม ากรายด้ ว ยกั น
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แทบทั้งวัดที่ผลัดเปลี่ยนกันอดเสมอมานับแต่เริ่มสร้างวัดมาจนบัดนี้ ทั้ง
แล้งทั้งฝน ทั้งในพรรษาและนอกพรรษา แม้ทุกวันนี้ก็ยังมีผู้อดอาหารอยู่
ในวัดเช่นกัน พระฝรั่งอังกฤษไม่เลือกหน้า ชอบอดกันทั้งนั้น โดยท่านให้
เหตุผลว่า เวลาอดอาหารแล้วภาวนาดีกว่าไม่อด จึงต้องอดบ่อยๆ ซึ่ง
เป็นความสมัครใจของแต่ละท่าน มิได้มีการบังคับขู่เข็ญแต่อย่างใด พระ
ฝรั่งก็อดอาหารเก่งเหมือนพระไทยและอดได้ทีละหลายๆ วันจึงฉันเสีย
วันสองวันแล้วก็อดต่อไปอีก บางองค์อดได้ถึง ๑๔ - ๑๕ วันก็มี นับว่า
ท่านอดทนอยู่มาก บางองค์ก็อดได้ราว ๙ - ๑๐ วัน ท่านอดได้เช่นเดียว
กับพระไทยเรา
ท่านบอกว่าขณะอดอาหาร จิตไม่ค่อยดิ้นรนกวัดแกว่ง บังคับง่ายกว่า
ปกติที่ไม่ได้อด ทั้งจิตก็สงบเย็นดีและสม่ำเสมอ ไม่วอกแวกคลอนแคลน
อย่างง่ายดาย จึงทำให้อยากอดบ่อยๆ เพื่อจิตจะได้ก้าวหน้าเร็วเท่าที่ควร
ดังนี้จึงน่าสงสารและอนุโมทนากับท่านที่อุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาบวช
ในพระพุทธศาสนา มาจำศีลภาวนาด้วยความอดอยากกันดาร ข้าวปลา
อาหารก็ไม่ค่อยฉัน ทั้งจากบ้านจากเมืองจากบิดามารดาวงศาคณาญาติ
เป็นเวลานานปี ไม่ค่อยบ่นว่าคิดถึงบ้านคิดถึงเมือง คิดถึงหมู่เพื่อนญาติ
วงศ์พงศ์พันธุ์ที่เคยอยู่อาศัยใกล้ชิดสนิทสนมมาแต่ก่อนเลย นับว่าท่าน
บวชมาเพื่อแสวงหาธรรมความเจริญจริงๆ สมเป็นชาติที่ฉลาดมาดั้งเดิม
ไม่เคยแสดงความเย่อหยิ่งถือตัวให้ปรากฏเลย มีแต่ความอ่อนน้อมถ่อม
ตนทุกอาการที่น่าเลื่อมใส การวางตนกับพระเณรในวัด ท่านปฏิบัติได้ดี
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พระฝรั่งที่อยู่ในวัดนั้นแทบทุกองค์ชอบอดอาหารกันโดยมิได้ชักชวน
เห็ น หมู่ เ พื่ อ นอดท่ า นก็ ถ าม เมื่ อ ได้ ค วามแล้ ว ท่ า นก็ อ ดทดลองดู บ้ า ง
ต่ อ มาเลยเห็ น ท่ า นอดกั น เรื่ อ ยๆ เมื่ อ ถามก็ ต อบว่ า ภาวนาดี กว่ า ปกติ
จึงชอบอดบ่อยเรื่อยมา ยิ่งในพรรษาซึ่งเป็นเวลาว่างบ้าง และเป็นเวลา
ท่านเร่งความเพียรในวัดนั้น บางวันแทบไม่มีพระออกบิณฑบาตฉันกัน
เพราะเมื่อไม่ฉันก็ไม่จำเป็นต้องไป ต่างองค์ต่างอดองค์ละ ๔ - ๕ วันบ้าง
๗ - ๘ วันบ้าง ๑๑ - ๑๒ วันบ้าง ครึ่งเดือนบ้าง ค่อนเดือนบ้าง จนออก
พรรษา ทั้งพระไทยพระเทศอดเหมือนกันและได้องค์ละหลายๆ วัน
เหมือนกัน ที่วัดนั้นในพรรษา ๗ วันประชุมธรรมกันหนหนึ่งตลอดไปจน
ออกพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมความเพียรทางใจให้ก้าวหน้าตามโอกาส
อำนวย ออกพรรษาแล้วงานยุ่งมากเกี่ยวกับประชาชนไปหามาสู่เพื่อ
อรรถเพื่อธรรม ศีลทานการกุศลต่างๆ ซึ่งเป็นนิสัยของคนไทยชาวพุทธ
เคยปฏิบัติกันมาแต่ปู่ย่าตายาย และถือเป็นจิตใจของชาวพุทธตลอดมา
จึงน่าอนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะกิจประเภทนี้นอกจากจะเป็น
กุศลผลบุญแก่ผู้บำเพ็ญแล้ว ยังเป็นการวางรากฐานอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง
ได้เจริญรอยตามด้วย
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วิธีพิจารณาทุกขเวทนา
การนัง่ สมาธิภาวนานานเป็นเวลาหลายชัว่ โมง ในบางโอกาสท่านก็ฝกึ
ของท่านไปตามเหตุการณ์ การนัง่ นานรูส้ กึ จะเป็นความทุกข์ทรมานมากกว่า
วิธีอื่นๆ เพราะเกี่ยวกับทุกขเวทนาที่โหมกันมาในขณะนั้น ถ้าสติปัญญา
ไม่ทันกับทุกขเวทนาที่โหมกันมาอย่างหนักหน่วง แทบไม่มีปลงวางกาย
วางใจลงได้เวลานั้น ย่อมจะฝืนทนนั่งต่อไปมิได้ บัลลังก์สมาธิที่ขัดไว้ด้วย
ดีในเวลาปกติ น่าจะแตกจากกันในไม่กี่ชั่วโมงอย่างไม่เป็นขบวน เพราะ
ความเจ็ บ ปวดรวดร้ า วเป็ น ไปทุ ก อวั ย วะน้ อ ยใหญ่ หลั ง มื อ หลั ง เท้ า
ราวกับถูกไฟเผา ทำให้ร้อนกระวนกระวายทั้งกายทั้งใจ ส่วนภายใน
ร่างกายเป็นเสมือนกระดูกทุกท่อนที่ต่อกัน จะแตกกระเด็นออกคนละชิ้น
ละอัน เพราะความเจ็บปวดระบมไปทั่วร่างกาย
นอกนั้นใจยังแสดงความระส่ำระสายไปด้วย เพราะกลัวตัวจะตายใน
ขณะนั้นจนได้ ทำให้หวั่นไปทั่วร่างกายและจิตใจกลัวจะทนต่อไปไม่ไหว
ทุกขเวทนาทีแ่ สดงขึน้ ในเวลานัน้ ก่อนจะถึงเวทนาใหญ่ทสี่ ำคัญกว่าเพือ่ น
มีถงึ สามวาระ ล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานๆ กว่าจะสงบลงลำพังตัวเอง
โดยไม่มกี ารกำจัดต้านทานด้วยวิธตี า่ งๆ อย่างใด พอสงบลงไปสักพักก็เริม่
ขึ้นมาอีก ทำนองนี้ถึงสามครั้ง แต่ละครั้งเวทนาเหล่านี้ต้องตั้งอยู่และ
ซาบซ่านไปตามสรรพางค์ร่างกายน้อยใหญ่เป็นเวลานานค่อยสงบลง
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จนถึงวาระที่สี่ซึ่งเป็นวาระของทุกขเวทนาใหญ่ หรือกองทัพกองทุกข์ใหญ่
เข้ามาถึง บัลลังก์ที่นั่งขัดสมาธิอยู่เวลานั้น นับแต่กองทัพกองทุกข์ใหญ่
เข้าถึงตัวแล้วเท่านั้น ร่างกายทุกส่วนเป็นเหมือนกองเพลิงทั้งกองเอาเลย
ข้างนอกกายเหมือนถูกไฟลน ข้างในกายเหมือนถูกทุบตีด้วยค้อนและทิ่ม
แทงด้วยเหล็กอันแหลมคม ปรากฏว่าระบมไปหมดทั้งร่างราวกับจะแตก
ทลายจากกันเป็น ผุย ผงไปคนละทิศละทางในขณะนั้น เพราะอำนาจ
ความทุกข์ทรมานเผาผลาญอยู่รอบด้าน
ทุกขเวทนาใหญ่นนี้ บั แต่ขณะทีก่ า้ วเข้ามาถึงกายแล้ว ไม่มเี วลาขยับขยาย
ตัวออกพอได้รบั ความผ่อนคลายทางกายบ้างเลย มีแต่บบี ขยีท้ บุ ตีให้แหลกไป
ท่าเดียว ตอนนีแ้ ม้จติ จะกำลังพิจารณากับธรรมแขนงใดอยูก่ จ็ ำต้องถอยทัพ
กลับ ย้อนสติปญ
ั ญาและกำลังทุกด้านเข้ามาพิจารณาทัดทานกันอย่างเอา
จริงเอาจัง มิฉะนั้นร่างกายจิตใจจะกลายเป็นทะเลไฟไปเสียหมด เพราะ
ทุกขเวทนากล้าสาหัสกำลังเหยียบย่ำทำลายกาย และยังเขย่าใจให้สั่น
สะเทือนไปด้วยความกลัวตายว่าจะสูไ้ ม่ไหว เพราะกายทัง้ ร่างกลายเป็นไฟ
ทัง้ กองในตัวเรา ไม่มสี ว่ นใดอยูเ่ ย็นใจได้โดยไม่ถกู ความกระทบกระเทือนจาก
ทุกขเวทนาประเภทนี้
นับแต่ขณะเริ่มนั่งจนถึงขั้นเวทนาใหญ่เกิดขึ้น ถ้าผู้ยังไม่เคยประสบ
มาก่อนก็น่าจะไม่ทราบว่าอันไหนเป็นเวทนาเล็ก อันไหนเป็นเวทนาใหญ่
กลัวจะเริ่มเหมาไปแต่เวทนาเล็กซึ่งเป็นเพียงลูกหลานของมันเท่านั้น ว่า
เป็นเวทนาใหญ่ไปเสียหมด ทั้งที่เวทนาใหญ่ยังไม่ตื่นนอนก็เป็นได้ แต่ถ้า
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ผู้เคยประสบมาแล้ว ก็ทราบได้ทันทีว่าเป็นเวทนาอะไร เพราะเวทนาใหญ่
จะเริ่มปรากฏตัวนับแต่ห้า หก ชั่วโมงล่วงไปแล้ว ก่อนหน้านี้มีแต่เวทนา
เล็กซึ่งเปรียบกับลูกๆ หลานๆ เท่านั้นมาเยี่ยมหยอกเล่นพอให้รำคาญ
สำหรับผู้ยังไม่เคยนั่งนานและไม่เคยพบมาก่อน น่าจะเริ่มโดนทั้งลูก
หลานทั้งปู่ย่าตายายของทุกขเวทนาแต่ขั้นแรก คือ สองสามชั่วโมงแรก
และให้เกิดความทุกข์กระวนกระวายแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถ้าสติปัญญา
แก้ไขเหตุการณ์ไม่ทัน อาจจะทนนั่งต่อไปไม่ไหว ทั้งอาจจะรื้อบัลลังก์
สมาธิเสียแต่ระยะนั่งได้เพียงสองสามชั่วโมงแรกก็ได้ ทั้งที่เวทนาใหญ่ยัง
ไม่ปรากฏเลย แต่จะเหมาเอาว่าตนได้เผชิญกับเวทนาใหญ่จนทนไม่ไหว
เสียแล้ว ความจริงยังไม่ถึงขั้นแตกหักกันเลย
เฉพาะผู้เคยนั่งสมาธิภาวนาและเคยมีความสงบจิตมาพอประมาณ
ตลอดการนั่ ง ก็ ไ ด้ น านพอสมควร ราวสอง สาม สี่ ชั่ ว โมงเป็ น ประจำ
ความเพียรในเวลาหนึ่งๆ ย่อมทราบทุกขเวทนาต่างๆ ได้พอประมาณ
ทุกขเวทนาเล็กที่เกิดขึ้น สอง สาม วาระแล้วสงบลงไปเองนั้น ถ้ายังไม่
เคยเจอเวทนาใหญ่มาก่อน ก็น่าจะเรียกว่าเป็นเวทนาใหญ่ได้เหมือนกัน
แต่พอเจอเวทนาใหญ่จริงๆ แล้ว เวทนาเหล่านัน้ เลยกลายเป็นเรือ่ งเล็กไป
เพราะความรุนแรงระหว่างเวทนาทั้งสองนี้ผิดกันอยู่มาก ราวช้างกับแมว
นั่นแล เวทนาใหญ่เมื่อเกิดขึ้นเต็มที่แล้ว อวัยวะส่วนต่างๆ ปรากฏว่าเจ็บ
ปวดรวดร้าวและระบมไปหมด ราวกับจะแตกทลายลงเข้าในขณะนั้น
จริงๆ ความออกร้อนตามหลังมือหลังเท้ารุนแรงมาก เหมือนมีคนมาก่อ
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ไฟหุงต้มแกงอะไรๆ ในที่นั้น กระดูกในอวัยวะส่วนต่างๆ เหมือนมีคน
เอาค้อนมาทุบตีให้แตกให้หักไปในขณะนั้น เพราะความเจ็บปวดแสบ
ร้อนสาหัส จนไม่มีที่ปลงวางร่างกายจิตใจลงได้เลย ปรากฏเป็นกองเพลิง
ไปทั้งร่าง
สิง่ ทีจ่ ะสามารถต้านทานกันได้เวลานัน้ มีแต่สติปญ
ั ญาศรัทธาความเพียร
มีความอดความทนเป็นเครื่องหนุนหลัง ไม่ยอมถอยทัพกลับแพ้ข้าศึกที่
กำลังโหมกันมาอย่างเต็มที่ ราวกับจะบดให้แหลกละเอียดเป็นผุยผงไปใน
เวลานั้น ไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตลมหายใจสืบต่อกันไปได้อีกเลย ขณะที่
กำลังเข้าตาจนนั้น จิตจะหาทางออกด้วยวิธีอื่นใดไม่ได้ทั้งสิ้น นอกจาก
ต้องปักหลักต่อสู้กันด้วยสติปัญญาอย่างถึงเป็นถึงตาย เพื่อความจริงใน
กายในจิตที่ควรรู้ควรเห็นจากความเพียรเท่านั้น ความอยากให้เวทนา
หายและความคิดท้อใจว่าจะทนสูไ้ ปไม่ไหวเป็นต้น นีค่ อื สมุทยั เครือ่ งส่งเสริม
ทุกข์ให้มีกำลังกล้ายิ่งขึ้น จะปล่อยให้คิดขึ้นมาในขณะนั้นไม่ได้เด็ดขาด
ถ้าไม่อยากล้มละลายแบบไม่เป็นท่า มีสติกับปัญญาเท่านั้นที่ต้องผลิตขึ้น
มาด้วยอุบายต่างๆ เพื่อให้ทันกับเวทนาในเวลานั้น โดยแยกแยะกาย
เวทนา จิต ออกทดสอบเทียบเคียงกันดูจนทราบความจริงของแต่ละสิ่ง
อย่างชัดเจนด้วยปัญญา
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การแยกแยะกายควรถือเอาจุดสำคัญที่ว่าเป็นทุกข์ มากกว่าที่อื่นใด
ออกพิจารณา เช่นกระดูกขาหรือกระดูกเข่าเป็นทุกข์มาก ก็กำหนดจิตตั้ง
สติพิจารณาปัญญาลงในจุดนั้นว่า กระดูกนี้เป็นทุกข์หรือทุกข์เป็นกระดูก
กันแน่ ถ้ากระดูกเป็นทุกข์จริงดังที่เข้าใจ เวลาทุกข์ดับไปแล้ว ทำไม
กระดูกจึงไม่ดับไปด้วยทุกข์เล่า ถ้าเป็นอันเดียวกันดังที่เข้าใจ สิ่งทั้งสอง
ต้องดับไปด้วยกันจึงจะถูกกับหลักความจริง อนึ่ง เวลาคนตายและหมด
ทุกข์ในร่างกายไปแล้ว กระดูกยังมีอยู่ ขณะนำไปเผาไฟ กระดูกแสดง
อาการเป็นทุกข์อย่างไรให้ปรากฏหรือไม่ ถ้าไม่แสดงทุกข์คือความเจ็บ
ปวดรวดร้าวให้ปรากฏเลย กระทั่งถูกไฟเผาจนกลายเป็นเถ้าเป็นถ่านไป
เช่นนั้น การไปเหมาเอาด้วยความสำคัญว่ากระดูกเป็นทุกข์ทั้งที่กระดูก
มิได้เป็นทุกข์ดังเข้าใจนั้น จะไม่อับอายกระดูกและอวัยวะส่วนต่างๆ ที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกัน ซึ่งมิได้เป็นตัวทุกข์ตามคำกล่าวหาบ้างหรือ
และถ้ า ทุ ก ข์ เ ป็ น กระดู ก จริ ง ๆ กระดู ก มี ม าแต่ วั น เกิ ด จนถึ ง บั ด นี้
แต่ทุกข์ทำไมจึงมีขึ้นเฉพาะกาล เช่นเริ่มมีขึ้นในขณะนั่งสมาธินี้เท่านั้น
ทำไมจึงไม่มีทุกข์ติดทุกข์ต่อกันมาเช่นเดียวกับกระดูกที่มีต่อเนื่องกันมา
แต่เริ่มแรกเกิดเล่า เมือ่ เป็นเช่นนี้ จะถือว่ากระดูกเป็นทุกข์ หรือทุกข์เป็น
กระดูกก็ตอ้ งเป็นความเห็นผิด เป็นความถือผิดจากความจริง ซึง่ เป็นทีน่ า่
อับอายความจริงอย่างยิง่ ทีม่ ไิ ด้เป็นไปตามความสำคัญมัน่ หมายใดๆ เลย
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ขณะทีก่ ำลังคลีค่ ลายแยกแยะกระดูกกับเวทนาเพือ่ ทราบความจริงนัน้
จิ ต และสติ ปั ญ ญาต้ อ งจดจ่ อ และทำหน้ า ที่ ด้ ว ยความสนใจกั บ งานนั้ น
จริงๆ จะส่งจิตไปอื่นไม่ได้ ต้องหมุนตัวอยู่กับกิจที่กำลังพิจารณา และ
พิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังจนเป็นที่เข้าใจประจักษ์ จะพิจารณากี่เที่ยว
ไม่สำคัญ แต่พิจารณาจนเข้าใจ อันเป็นจุดมุ่งหมายของงานนี้ เมื่อเข้าใจ
ชั ด เพี ย งส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง แล้ ว จิ ต ย่ อ มซึ ม ซาบไปในอวั ยวะอื่ น ๆ ซึ่ ง มี
ลักษณะเหมือนกันไปเอง
อันดับต่อไป ในเวลาเดียวกันก็แยกเวทนากับจิตออกทดสอบเทียบ
เคียงกันดูด้วยสติปัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เช่นเดียวกับการแยกกายกับ
เวทนาออกพิจารณา โดยตั้งปัญหาถามตัวเองว่า จิตเป็นเวทนาหรือ
เวทนาเป็นจิตอย่างไรกันแน่ ถ้าจิตเป็นเวทนาจริงดังความสำคัญ เวลา
ทุกขเวทนาดับไปทำไมจิตจึงมิได้ดับไปด้วยเล่า และถ้าเวทนามาเป็นจิต
เมื่ อ จิ ต มี อ ยู่ ต ราบใด ทุ ก ขเวทนานี้ ต้ อ งมี อ ยู่ ต ราบนั้ น จะดั บ ไปไม่ ไ ด้
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แต่แล้วทุกขเวทนาทำไมจึงมีเกิดๆ ดับๆ ทั้งที่จิตทรงความรู้ความเป็นจิต
อยู่ตลอดเวลา อกาลิโก มิได้ดับไปด้วยเวทนา เมื่อเป็นเช่นนี้จะถือว่าจิต
กับเวทนาเป็นอันเดียวกันนั้น ไม่ฝืนความจริงและไม่อับอายความจริง
บ้างหรือ ที่คิดกลืนความจริงให้กลายเป็นของปลอมไปตามความรู้ความ
เห็นแบบป่าๆ เถื่อนๆ เช่นนั้น
การแยกแยะ ไม่วา่ แยกแยะกายกับเวทนา หรือแยกแยะจิตกับเวทนา สติ
กับปัญญาต้องหมุนติ้วอยู่ในวงงานที่ทำ จะส่งออกไปอื่นไม่ได้ เวลานั้น
ทุกขเวทนาแสดงตัวมากเพียงไร สติปญ
ั ญายิง่ พิจารณาไม่หยุดหย่อน เพือ่
ความรูจ้ ริงในสิง่ ทีป่ ระสงค์อยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจ เวทนาจะกำเริบ
หรือลดตัวลงหรือว่าจะดับไป ก็ให้รปู้ ระจักษ์ในวงการพิจารณาเป็นสำคัญ
ข้อสำคัญอย่าตัง้ ความหวังให้ทกุ ข์ดบั ไป โดยทีพ่ จิ ารณายังไม่เข้าใจความจริง
ของกาย ของเวทนา และของจิต ว่าต่างอันต่างเป็นความจริงของตนอย่างไร
กันแน่ พิจารณาจนเข้าใจทัง้ กายทัง้ เวทนาทัง้ จิต เมือ่ เข้าใจด้วยสติปญ
ั ญา
จริงๆ แล้ว กายก็สกั แต่วา่ กาย ไม่ได้นยิ มว่าตนเป็นทุกข์เป็นเวทนา เวทนาก็
สักแต่วา่ เวทนาอยูเ่ ท่านัน้ ไม่นยิ มว่าตนเป็นกายเป็นจิต แม้จติ ก็สกั แต่วา่ เป็น
จิตอยูเ่ ท่านัน้ ไม่นยิ มว่าตนเป็นกายเป็นเวทนา ดังที่เคยสำคัญแบบสุ่มๆ
เดาๆ มาแต่เวลาที่ยังมิได้พิจารณาให้เข้าใจ
พอสติปญ
ั ญาพิจารณารอบแล้ว ทุกขเวทนาทัง้ หลายก็ดบั ลงในขณะนัน้
ไม่กำเริบต่อไป จิตก็รวมลงอย่างสนิทชนิดไม่รับรู้กันเลย อีกประการหนึ่ง
แม้จิตจะไม่รวมลงถึงขั้นดับสนิท แต่ก็มิได้รับความกระทบกระเทือนจาก
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เวทนา คือกายก็จริง เวทนาก็จริง จิตก็จริง ต่างอันต่างจริง ต่างอันต่าง
อยู่ ต ามความจริ ง ของตน ขณะที่ ต่ า งอั น ต่ า งจริ ง นั้ น จะได้ เ ห็ น ความ
อัศจรรย์ของจิต และเห็นความอาจหาญของจิตว่า สามารถแยกตนออก
จากเวทนาทั้งหลายได้อย่างอัศจรรย์เกินคาด นอกจากนั้นยังเกิดความ
อาจหาญต่อความเป็นความตายที่ขวางหน้าอยู่อย่างไม่สะทกสะท้านใดๆ
อีกด้วย เนื่องจากได้เห็นหน้าตาเวทนา ที่เคยหลอกลวงให้กลัวเป็นกลัว
ตายอย่างประจักษ์ใจแล้วในขณะนั้น คราวต่อไป แม้เวทนาจะแสดงความ
กล้ า สาหั ส มากมายขนาดใด ใจก็ ส ามารถพิ จ ารณาได้ ท ำนองที่ เ คย
พิจารณาและเข้าใจมาแล้ว การรู้เห็นอย่างนี้แลคือการรู้เห็นสัจธรรม
ด้ ว ยสติ ปั ญ ญาแท้ แม้ จ ะมิ ใ ช่ รู้ เ ห็ น ขั้ น เด็ ด ขาดฟาดกิ เ ลสให้ จ มไปโดย
สิ้นเชิงก็ตาม แต่กิเลสจะจมมิดหัวไม่มีฟื้นได้ ก็ต้องอาศัยวิธีนี้เป็นเครื่อง
ดำเนินในวาระต่อไป
ท่ า นผู้ ใ ดกล้ า หาญต่ อ สู้ กั บ ทุ ก ขเวทนาด้ ว ยการพิ จ ารณาตามวิ ธี นี้
ไม่ยอมถอยทัพพับบัลลังก์แบบสิ้นท่า ท่านผู้นั้นต้องกำชัยชนะจากวิธีนี้
โดยไม่มีทางสงสัย ทั้งยังจะเห็นรอยพระบาทที่พระศาสดากับพระสาวก
เสด็ จ ไปอย่ า งสดๆ ร้ อ นๆ โดยลำดั บ และอาจลื ม คำว่ า พระองค์
ปรินิพพานไปได้ ๒๕๐๐ ปีเศษแล้ว ซึ่งแสนนานก็ได้ เพราะความจริงกับ
ศาสดาเป็นอันเดียวกัน ศาสดาแท้มิใช่กาลสถานที่บุคคล พอจะเปลี่ยน
แปลงห่างเห็นว่า ไกลกันลิบลับกับเราตั้ง ๒๕๐๐ ปีเศษ แต่ควรทราบว่า
ความจริ ง อยู่ ที่ ใ ด ศาสดาก็ อ ยู่ ที่ นั้ น เพราะธรรมเกิ ด จากความจริ ง ที่
พิจารณารู้เห็นอย่างเต็มภูมิ ไม่นอกเหนือไปจากนี้
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ดังนั้นท่านที่สามารถพิจารณาทุกขเวทนาจนถึงความจริงของกาย
ของเวทนา ของจิต ย่อมเห็นธรรมอย่างประจักษ์โดยลำดับ ซึ่งไม่นิยม
กาลสถานที่ เ ป็ น เครื่ อ งพิ สู จ น์ ตั ด สิ น เลย ดั ง ธรรมแสดงไว้ ว่ า ดู ก่ อ น
อานนท์ ถ้าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมยังมีอยู่ พระอรหันต์ย่อมไม่
สูญจากโลกดังนี้ ซึ่งเป็นพระโอวาทที่ตรัสเพิ่งสิ้นพระกระแสเสียงไปเมื่อ
สั ก ครู่ นี้ เ ท่ า นั้ น เพราะธรรมของจริ ง ย่ อ มไม่ ขึ้ น กั บ เวลานาที อ ะไรเลย
แต่จริงอยู่อย่างสม่ำเสมอ ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าความจริงในโลกทั้งสาม
การอธิบายวิธีพิจารณาทุกขเวทนานี้เป็นเพียงโดยย่อ พอเป็นคติแก่
ท่านผู้มีนิสัยในทางเป็นนักต่อสู้เพื่อกู้ภพชาติ ประหยัดความเกิดตาย ไม่
ปล่อยให้เรี่ยราดสาดกระจายไปตามภูมิกำเนิดต่างๆ ไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อ
ทรงวิมุตติหลุดพ้นไม่กังวลกับกองทุกข์น้อยใหญ่ทั้งหลายอีกต่อไปเป็น
เวลานาน ซึ่งแสนน่ารำคาญและกังวลใจนักหนา ได้นำไปพิจารณาเพื่อ
หาทางออก โดยอาศัยกองทุกข์ในขันธ์เป็นหินลับสติปัญญาให้คมกล้า
ตามแต่อุบายจะพลิกแพลงแก้ไขตนด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งมีมากมายเหลือที่จะ
นำกล่าวได้ละเอียดทั่วถึง เพราะการพิจารณาธรรมทั้งหลายเป็นเทคนิค
ของแต่ละรายจะผลิตมาใช้เพื่อเปลื้องตน
ใครเป็นนักใคร่ครวญไตร่ตรอง ผู้นั้นจะเจอทางออกจากกองทุกข์ใน
เรื อ นจำแห่ ง วั ฏ สงสาร มี พ ระนิ พ พานเป็ น ที่ ส ถิ ต มี ค วามสงบสุ ข เป็ น
นิจนิรันดร แต่ใครกลัวทุกข์ไม่ยอมพิจารณา ก็เท่ากับสงวนหัวหนามที่ฝัง
จมอยู่ ใ นฝ่ า เท้ า ไว้ ใ ห้ ก ำเริ บ เป็ น หนองและทำความเจ็ บ ปวดแสบร้ อ น
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นอนครางไปนาน และอาจทำความกำเริบจนเท้าเสียใช้การอะไรไม่ได้
กลายเป็นคนพิการง่อยเปลี้ยเสียอวัยวะไปได้ ส่วนผู้เห็นภัยรีบถอดถอน
หนามออกเสีย แม้จะเจ็บปวดเพียงไรในขณะนั้นก็ยอมทนเอา แผลก็นับ
วันจะหาย ความเจ็บปวดก็ไม่ทรมานไปนาน และมีวันจะหายกลายเป็น
ผู้หมดทุกข์กังวลในวันข้างหน้า เพราะกล้าเผชิญทุกข์เพื่อนำสุขมาสู่ตน
ท่านผู้นี้นับว่าสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนโดยถูกทาง ท่านที่กล้าหาญ
ต่อสู้พิจารณาทุกขเวทนาในขันธ์ก็เช่นกัน แม้ทุกข์จะมีมากน้อยก็สามารถ
พิจารณาจนรู้ทั่วถึงความจริงทุกส่วน ไม่สงวนไว้เพื่อก่อไฟเผาตนไปนาน
คำว่า “นิพพาน” จะเป็นสมบัติอันพึงพอใจในวันหนึ่งแน่นอน หนีไม่พ้น
ท่านว่าทุกข์ควรกำหนดรู้นั้น กำหนดจนรู้ประจักษ์ใจจริงๆ ดังที่อธิ
บายมานี่แล ชื่อว่ากำหนดรู้ และละสัจจะทั้งสองคือ ทุกข์กับสมุทัย ด้วย
มรรคคือสติกับปัญญาที่ทำงานถอดถอนกิเลสไปพร้อมๆ ในขณะเดียวกัน
ท่านว่าทุกข์ควรกำหนดรู้ สมุทัยควรละนั้น ถ้าไม่นำสติกับปัญญาซึ่งเป็น
องค์ของมรรคมากำหนดรูแ้ ละละถอนแล้ว จะเอาอะไรมารูแ้ ละมาละถอน
นิโรธความดับกิเลสกองทุกข์ทงั้ หลายจึงจะมีทางดับทุกข์ได้ จำต้องนำสติ
กับปัญญามาทำงานด้วย ในขณะเดียวกันทุกข์ก็จะดับไปโดยลำดับจนดับ
สนิทด้วยอำนาจของมรรค จึงเป็นทางแสดงออกได้
การเกี่ยวโยงกันระหว่างสัจธรรมทั้งสี่จึงแยกกันไม่ออก ต้องทำงาน
เกี่ยวเนื่องกันเหมือนลูกโซ่ตลอดไปแต่ต้นจนอวสาน สติปัญญาที่เป็นองค์
ของมรรคมีกำลังมากเพียงไร กิเลสชนิดต่างๆ ก็ยอ่ มอ่อนกำลังลงเพียงนัน้
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แม้นิโรธความดับแห่งกิเลสกองทุกข์ทั้งหลาย ย่อมค่อยๆ ดับไปตามกำลัง
ของมรรค จนไม่มีกิเลสกองทุกข์เหลือหลออยู่ภายใน กลายเป็นความ
บริสุทธิ์ขึ้นมาล้วนๆ โดยไม่ต้องไปหามาจากที่ไหน แต่มีอยู่ที่ใจดวงหมด
กิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแล คำว่าพุทธะแท้ก็หมายอันนี้ ธรรมะแท้ก็หมาย
อันนี้ สังฆะแท้ก็หมายความบริสุทธิ์นี้ คำว่าธรรมคืออะไรก็คืออันนี้แลที่
เป็นธรรมแท้ ซึ่งโลกกราบไหว้ใฝ่ฝันมานาน
ท่านผู้ประสงค์อยากพบอยากเห็นธรรมแท้คืออะไรอย่างถึงใจ จึงไม่
ควรมองข้ามการอบรมใจดวงพร้อมที่จะเป็นธรรมทั้งแท่งอยู่ทุกเวลานี้
การแปลชื่อของธรรมว่าคืออะไร จะแปลจนจรดขอบฝั่งมหาสมุทรทะเลก็
ไม่มีวันหายสงสัยได้ แปลไปกว้างขวางเท่าไร ความสงสัยไม่มีทางสิ้นสุด
ยุติลงได้ เช่นเดียวกับคนไม่เคยเห็นเพชรนิลจินดา แม้จะถ่ายภาพมาดูจน
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กองเท่าภูเขา ก็เป็นเพียงภาพของเพชรนิลจินดาอยู่เท่านั้น มิใช่ตัวจริง
ของเพชรนิลแท้ พอจะทำความสงสัยให้หายได้ด้วยการดูภาพนั่นเลย แต่
จะทำให้หายสงสัยได้ด้วยการเห็นเพชรนิลอันแท้จริง ฉะนั้นธรรมจึงเป็น
ธรรมชาติลึกลับเมื่อยังค้นไม่พบ แม้จะอ่านธรรมเรียนธรรมได้มากมาย
เพียงไร ก็เท่ากับการถ่ายภาพเพชรนิลจินดามาให้คนไม่เคยพบเคยเห็น
ดูกันนั่นแล จะไม่สามารถตัดความสงสัยได้เลย
การตัดความสงสัยในธรรมว่าคืออะไรเป็นต้นได้นั้น จึงควรเรียนเรื่อง
ของใจซึ่งเป็นเรื่องของธรรมโดยตรง เรียนรู้มากเพียงไรย่อมจะทราบเรื่อง
ตัวของธรรมมากเพียงนั้น จนทราบธรรมโดยตลอดทั่วถึงภายในใจตัวเอง
เมื่อทราบประจักษ์กับใจโดยสมบูรณ์แล้ว ย่อมสิ้นสงสัยลงในทันทีทันใด
และสิ้นสงสัยตลอดกาล คำว่าธรรมคืออะไร ก็คือสิ่งที่รู้ๆ เห็นๆ อยู่กับ
ใจนี่เอง จะเป็นอะไรอื่นมาจากไหน แต่ทั้งที่รู้อยู่อย่างเต็มใจ เวลาจะ
อธิบายให้ถูกต้องตามความจริงของธรรมแท้นั้น ไม่มีทางอธิบายได้เลย
เพียงเปรียบๆ เปรยๆ ไปอย่างนั้นเอง เหมือนเวลาเกิดคันภายในลำคอ
ขึ้นมา ไม่ทราบจะเกาอย่างไรให้ถูกกับจุดที่คันนั้นได้ เกาเท่าไรก็เกาได้แต่
ภายนอก ส่วนภายในที่คันจริงๆ เกาไม่ได้ เกาไม่ถูก ทั้งที่รู้จุดที่คันอยู่
อย่างเต็มใจฉะนั้น
ดังนัน้ คำว่าธรรมจึงเป็นธรรมชาติละเอียดสุขมุ มากในความรูส้ กึ ทัว่ ๆ ไป
และมีผู้สงสัยไต่ถามกันยุ่งตลอดมา แต่ก็ไม่มีท่านผู้ใดสามารถอธิบายให้
เป็นที่เข้าใจพอหายสงสัยได้ตลอดมา และยังแน่ใจว่าตลอดไปอีกเช่นกัน
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ท่านนักปฏิบัติที่ทรมานตนด้วยความเด็ดๆ เผ็ดๆ ร้อนๆ เช่น การนั่ง
ต่อสู้ทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาไม่ท้อถอย มักเจอธรรมดวงที่แปลยากๆ
อธิบายยากๆ เร็วกว่าธรรมดาที่ควรจะเป็น โดยมากครูอาจารย์ที่ได้ธรรม
เด็ดๆ จังๆ มาสอนหมู่ชน ท่านมักได้ด้วยวิธีดังกล่าวเป็นส่วนมาก มาก
กว่าได้โดยทางธรรมดาที่ค่อยเป็นค่อยไป แม้เวลามาสอนผู้อื่นก็มักจะ
สอนตามนิสัยที่ท่านเคยฝึกอบรมมา คือสอนชนิดเผ็ดๆ ร้อนๆ ทั้งกิริยา
อาการและสุ้ ม เสี ย งอรรถธรรม มั น กลมกลื น กั น ไปในขณะเดี ย วกั น
ดังท่านอาจารย์มั่นเป็นตัวอย่าง แต่ผู้ตั้งใจต่ออรรถธรรมจริงๆ ฟังแล้ว
ถึงใจ ได้ผลผิดธรรมดาอยู่มาก
ผู้เขียนเป็นคนป่ามีนิสัยหยาบมาดั้งเดิม จึงชอบการแสดงแบบนั้นมา
ประจำนิสัยไม่จืดจาง กิเลสคงยังหยาบอยู่มากจึงชอบของแข็งๆ ตีเอาๆ
ใจรู้สึกหมอบง่ายไม่กล้าลำพองผยองตัวยั่วยุนัก เหมือนที่เคยเก่งกาจ
ฉลาดกว่าครูตอนที่ยังไม่เคยพบของแข็งของคมสับเขก ท่านอาจารย์มั่น
ท่ า นรู้ นิ สั ย คนเก่ ง ไม่ ไ ด้ เ รื่ อ งได้ ร าว จึ ง มั ก มอบแต่ เ ครื่ อ งดั ด สั น ดาน
เจ้าบอนนี่ให้เสมอมา แทนที่จะยื่นผลไม้ลูกหอมหวานให้ เมื่อถูกยาขนาน
สำคัญๆ หนักๆ เข้า เพียงได้ยินเสียงและได้ยินชื่อท่านเท่านั้น เจ้าบอนนี่
วิ่งหาที่หมอบหลบซ่อนเร็วยิ่งกว่าลิง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมและเหมาะสม
เสียเหลือเกิน แม้ทุกวันนี้เจ้าบอนนี่ยังกลัวท่านอยู่ เลยไม่หาญโดดกิ่งนั้น
กิ่งนี้อย่างโลดโผนนัก เพียงระลึกถึงท่านก็หมอบราบทันที
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ปัญหาที่เกิดขึ้นในวงสมาธิกับวงปัญญาต่างกัน
คำว่ า ปั ญ หาเป็ น คำกลางๆ ยั ง ไม่ บ่ ง ชั ด ลงไปว่ า ปั ญ หาอะไรบ้ า ง
เกิดขึ้นมาได้อย่างไร และเกิดขึ้นในระยะใดบ้าง จึงขอชี้แจงไว้พอเป็น
แนวทางสำหรับท่านที่เป็นนักจิตตภาวนาเพื่อเป็นข้อคิด เวลาปรากฏกับ
ตั ว เองจะพอมี ท างแก้ ไ ข โดยอาศั ย ยึ ด หลั ก ที่ อ ธิ บ ายไว้ เ ป็ น แนวทาง
ทดสอบแก้ไข ปัญหาที่เกิดในวงสมาธิ มักจะเกิดแก่รายที่จิตสงบลง แล้ว
ถอยออกไปรู้สิ่งต่างๆ ที่มาเกี่ยวข้องไม่มีประมาณ เพื่อตัดปัญหาความ
ยุ่งยากเกินภูมิแห่งขั้นเริ่มแรกของตนที่เริ่มฝึกหัด ควรย้อนจิตเข้าสู่ภายใน
องค์สมาธิเสีย ไม่ตามวินิจฉัยใคร่ครวญสิ่งที่มาปรากฏนั้นๆ ต่อไป
ขณะจิ ต เข้ า สู่ ค วามสงบ ควรมี ส ติ ร ะวั ง ให้ จิ ต อยู่ กั บ ความสงบนั้ น
ไม่ยอมให้ความผลักดันพาจิตออกสู่ภายนอก เช่น พาเหาะเหินเดินฟ้า
เที่ยวชมนรกสวรรค์วิมาน หรือความคะนองในสมาธิ คิดอยากดูจิตของ
ผู้อื่นในขณะที่จิตสงบ เหล่านี้เป็นเครื่องเขย่าก่อกวนจิตให้กระเพื่อมตัว
ออกสู่อารมณ์ ควรให้จิตเป็นสุขสงบอารมณ์อยู่ในองค์สมาธิ คือความ
สงบในเวลานั้น จะได้ชมความสุขอย่างบริสุทธิ์ใจ ไม่มีอะไรรบกวนชวนให้
ยุ่งและเกิดปัญหาขึ้นมาโดยไม่มีประโยชน์ เพราะยังมิใช่กาลเวลาและ
ฐานะที่ควรจะรู้และได้รับประโยชน์จากปัญหานั้นๆ
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เรื่องบาปบุญมีจริง นรกมีจริง สวรรค์มีจริง นิพพานมีจริงหรือไม่
เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาใจแตก หรือโลกภายในใจแตก จึงควรสร้างสมาธิ
สร้างปัญญา อันเป็นทางรู้บุญรู้บาป รู้นรกรู้สวรรค์ และรู้นิพพานให้
มั่นคง สิ่งเหล่านี้จะไม่พ้นวิสัยของใจที่ขัดเกลาด้วยดี หรือขัดเกลาดีแล้ว
ไปได้ ต้องรู้ประจักษ์ยิ่งกว่าการคาดคิดซึ่งเป็นปัญหาทำลายหัวใจเป็น
ไหนๆ และควรทราบว่า ท่านที่มาชีแ้ จงบาปบุญ นรก สวรรค์ นิพพาน ให้
พวกเราด้นเดาจนหัวเสียไปตามๆ กัน แบบเด็กขึ้นบนบ้านโดดชูชีพด้วย
ร่มกันแดดกันฝน สิ่งที่ได้รับคือขาหักสลบเหมือดไปพักหนึ่ง นั้นท่านรู้
ด้วยหลักใจหลักธรรมเป็นเครื่องพาให้รู้ให้เห็น ท่านจึงรู้ได้ชัด พูดได้ชัด
ชี้แจงได้ชัด ไม่ผิดพลาดจากความจริง
แม้สิ่งนั้นจะมีจริงจากความรู้ความเห็นจริงท่าน แต่พวกเรายังด้นเดา
ไม่ถูก สิ่งที่ถูกอย่างปฏิเสธไม่ได้ก็คือความเหลวไหลไร้สาระ และคำ
ปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มี แล้วก็สร้างกรรมพอกพูนทับถมตัวเองจนหาบ
ขนไปไม่ไหว แม้เช่นนั้นก็ยังกล้าด้นเดาและปฏิเสธต่อไปอีก ด้วยความ
ลูบคลำกำมือว่าตายแล้วก็สูญเท่านั้น ไม่มีอะไรมาคอยรับผลแห่งกรรม
เหล่ า นี้ สื บ ต่ อ ไปอี ก โดยมิ ไ ด้ ค ำนึ ง ว่ า โลกที่ เ กิ ด มาบ่ นว่ า ทุ ก ข์ กั น นั้ น
ถ้าเสียงบ่นให้ความทุกข์ทรมานที่ทับถมจนหาทางออกมิได้ ดังเหมือน
เสี ย งฟ้ า เสี ย งระเบิ ด แล้ ว โลกนี้ ค งตั บ แตกหั ว ใจวายตายฉิ บ หายป่ น ปี้
กันไปหมด เพราะเสียงระเบิดแห่งความบ่นดังสนั่นแผดเผาทั่วโลกธาตุ
ไม่มีกาลสถานที่พอให้หายใจได้บ้างเลย แม้ต่างคนต่างบ่นให้กับทุกข์ที่อยู่
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บนหัวใจของตัวด้วยกัน ยังไม่ทราบว่ากรรมมีและกรรมให้ผลมาตลอด
สายแต่อดีต ปัจจุบัน ตลอดอนาคตไม่มีสิ้นสุด แล้วก็ยากจะหากรรมดีชั่ว
ให้เจอได้ในนรกสวรรค์วิมานหลังไหนกัน
ผู้เขียนก็อยู่ในแดนแห่งทุกข์ด้วยกัน จึงไม่มีปัญญาจะแนะบอกวิธีให้
เห็นกรรมและผลของกรรม ตลอดสถานทีอ่ ยูข่ องผูม้ กี รรมทีต่ อ้ งรับเสวยได้
นอกจากจะบอกว่าตัวทุกข์อยูท่ ไี่ หน ตัวกรรมก็อยูท่ นี่ นั่ เท่านัน้ ใครสิน้ ทุกข์
ผู้นั้นก็สิ้นกรรม ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ทรงสิ้นทุกข์ไปแล้ว
กรรมจึงไม่มีอำนาจตามบังคับให้ทรงรับเสวยได้เช่นโลกจอมบ่นทั้งหลาย
ที่กล่าวมาเกี่ยวกับการคิดเรื่องนรกสวรรค์เป็นต้น นั้นคือต้นปัญหา
ทำลายจิตใจ ควรระวังอย่าด่วนให้เกิดขึ้น แต่พยายามทำใจให้รู้แจ้งแทง
ตลอดสิ่งปกปิดกำบังทั้งหลาย หากจะรู้ไปเองปิดไม่อยู่ ต้องรู้แน่นอน
สิ่งมีอยู่เหล่านั้นไม่ปิดบังตัวเอง นอกจากโลกปิดบังตัวเองไม่มีอะไรมา
ปิดบัง โลกมีจกั ษุคอื ตาในเปิดเผยก็เห็นเอง สมาธิจติ อาจให้เกิดปัญหาได้
หลายทาง แต่ปัญญาคือฝั่งหรือทำนบกั้นนั้น ปัญหาทุกชนิดพ้นไปไม่ได้
ถ้านำมาใช้ต้องเห็น ผลทันตา แต่การเริ่มแรกปฏิบัติไม่ควรวิตกให้เกิด
ปัญหาสลับซับซ้อนก่อนปัญหาจะเกิดดังที่กล่าวมา ปกติธรรมดาถ้าจิตมี
ความสนใจอยู่เฉพาะบทธรรมที่บริกรรมและรวมสงบตัวลงอยู่ด้วยความ
สงบสุ ข เท่ า นั้ น ก็ ไ ม่ ค่ อ ยเกิ ด มี ปั ญ หาต่ า งๆ มารบกวนให้ จิ ต ฟุ้ ง ซ่ า น
สำคัญที่ชอบคิดไม่มีเหตุผลจึงมักก่อความกังวลใส่ตนอยู่เสมอ ปัญหาทาง
สมาธิมีมาก แต่ขอยุติไว้เพียงนี้เพื่ออธิบายปัญหาทางปัญญาต่อไป
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แต่ก่อนจะอธิบายปัญหาทางด้านปัญญา จะขอเล่าเรื่องผลของปัญหา
ทางสมาธิที่อบรมดีแล้วให้ท่านฟังพอเป็นคติต่อไป เพราะภูมิสมาธิและ
ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กิ ด จากสมาธิ ข องรายที่ มี จิ ต ผาดโผน เมื่ อ ฝึ ก อบรม
ถูกทางแล้ว ย่อมใช้ทำประโยชน์ได้ลึกซึ้งและกว้างขวางผิดธรรมดา ดังที่
เคยทราบจากประวัติท่านอาจารย์มั่น เป็นต้น ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีจิต
ผาดโผนในขั้น ฝึกทรมาน และเป็นจิตอาชาไนยหลังจากท่านฝึกดีแล้ว
แต่ที่จะเล่าต่อไปนี้ เป็นผูห้ ญิงซึง่ เคยเป็นลูกศิษย์ทไี่ ด้รบั การอบรมมาจาก
ท่านในขัน้ ต้น ขณะนี้หญิงคนนั้นเป็นอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวแล้วและยังมี
ชีวติ อยู่ จิตของแกมีนสิ ยั ผาดโผนคล้ายคลึงกับท่านอาจารย์มนั่ อยูห่ ลายแขนง
ซึ่งพอจะนำมาลงไว้เป็นข้อคิดแก่ท่านนักปฏิบัติได้พิจารณาหาสาระเท่าที่
ควรเป็นได้
สมัยแกยังเป็นสาว ท่านอาจารย์มั่นเคยไปจำพรรษาอยู่ที่บ้านแกหนึ่ง
พรรษา พร้อมพระเณรเป็นจำนวนมาก ทราบว่านับแต่ตั้งบ้านนั้นมาเพิ่ง
มีพระมาอยู่จำพรรษาราว ๔๐ - ๕๐ องค์ คราวนั้นเอง พระเถรานุเถระที่
มี อ ายุ พ รรษามากซึ่ ง เป็ น ลู ก ศิ ษ ย์ ท่ า นก็ มี ม าจำพรรษาด้ ว ยหลายองค์
องค์ที่มีความรู้ทางปรจิตตวิชชา รู้วาระจิตของคนอื่นก็มี และทำหน้าที่
ช่วยดักจับพระทีช่ อบขโมยเก่งๆ (จิตพระทีช่ อบขโมยคิดออกนอกลูน่ อกทาง)
อีกด้วย คือก่อนท่านจะแสดงธรรมอบรมพระในเวลากลางคืน บางครั้ง
ท่านสั่งพระองค์ที่มีความสามารถในทางปรจิตตวิชชานั้นว่า วันนี้ท่านช่วย
ผมปราบขโมยหน่อยนะ ขณะเทศน์ผมไม่ค่อยมีโอกาสดักจับขโมยเหล่านี้
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แม้จับได้ก็ไม่ถนัดดังที่คอยซุ่มดักจับอยู่ที่ประตู (คอยกำหนดจิตดักจับจิต
ที่คิดต่างๆ ของผู้อื่นอยู่โดยเฉพาะ ไม่มีงานอื่นเข้ามาแทรก) เนื่องจากผม
ทำหน้าที่แสดงธรรมไม่มีเวลาคิดอย่างอื่น กว่าจะย้อนจิตมาตรวจจับ
ขโมยก็รีบไปกว้านเอาอะไรแล้วรีบกลับมาเสียก่อน เรื่องจึงมักจะเย็นไป
ไม่ ไ ด้ ค าหนั ง คาเขา จึ ง ขอให้ ท่ า นช่ ว ยจั บ ให้ ไ ด้ ค าหนั ง คาเขาให้ ห น่ อ ย
ขโมยพวกนี้เก่งนัก คอยด้อมออกเวลาเรามีธุระจำเป็น คอยดักเอาตัว
เก่งๆ ที่ฉลาดให้ได้
พอสัง่ เสร็จก็เริม่ แสดงธรรมต่อไปโดยไม่สนใจกับอะไรอีก สักประเดีย๋ ว
ขโมยก็ด้อมออกเที่ยวเพ่นพ่านตามเคย และก็ได้ยินเสียงท่านองค์ทำ
หน้าที่ปราบทักขึ้นในเวลาต่อมาว่า... ท่าน คิดอะไรอย่างนั้น ท่านอาจารย์
หยุดเทศน์ชั่วคราว และช่วยเสริมการปราบของท่านองค์นั้นว่า มันต้อง
อย่างนั้นจึงจะทันกับพวกพรรค์นี้ที่แสนรวดเร็ว แล้วก็แสดงธรรมต่อไป
สั ก ครู่ ต่ อ มาขโมยรายใหม่ ก็ โ ผล่ อ อกมาอี ก ท่ า นองค์ ป ราบก็ ทั กอี กว่ า
ท่าน... คิดอะไรอย่างนั้นล่ะ จงกำหนดจิตให้อยู่กับตัวซิ อย่าส่งจิตออกไป
คิดเรื่องต่างๆ อย่างนั้นมัน ผิด ขโมยกลับกลัวท่านและเข็ดหลาบไม่กล้า
ออกเที่ยวเพ่นพ่านเหมือนแต่ก่อน
ท่านทักไม่กี่รายโจรผู้ร้ายก็สงบลงเห็นกับตา แต่บางรายกลับกลัว
ท่านมากทั้งในขณะนั้นและวาระต่อไป ไม่กล้าส่งจิตออกเที่ยวนักเหมือน
แต่ก่อน นี่ท่านสั่งให้ทำเป็นครั้งคราว ส่วนจะมีความหมายอย่างไรบ้าง
นั้นพวกเราทราบไม่ได้ เพราะท่านไม่บอก แม้องค์ที่เคยช่วยท่าน ถ้าท่าน
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ไม่สั่งก็ทำเป็นเหมือนไม่รู้ไม่เห็น ราวกับว่าไม่รู้อะไร แต่พระเณรก็กลัว
ท่านมากรองท่านอาจารย์ลงมา นี่เขียนออกนอกลู่นอกทางยิ่งกว่าขโมย
พระเสียอีก จึงขอย้อนกลับเข้ารอยเดิมที่วางแนวเอาไว้
หญิงสาวคนนั้น ก่อนที่จะเริ่มฝึกหัดภาวนาก็เนื่องจากท่านอาจารย์
ไปจำพรรษาที่นั้น และแกก็เคยไปวัดกับชาวบ้านอยู่เสมอ ท่านจึงสั่งให้
ทำภาวนาและแนะวิธีให้ไปทำที่บ้าน ได้ผลอย่างไรให้ออกไปเล่าให้ท่าน
ฟังเพื่อท่านจะได้อธิบายต่อให้ ตอนบวชเป็นชีแล้วแกเล่าให้ผู้เขียนฟังว่า
พอท่านสั่งแล้วสั่งอีกหลายครั้งหลายหนให้ทำภาวนา แกจึงคิดสะดุดใจว่า
ชะรอยเราจะพอมีวาสนาอยู่บ้างกระมัง ท่านอาจารย์จึงมักเมตตาเราเป็น
พิเศษเสมอมา ถ้าไม่มีอะไรดีอยู่บ้าง ท่านจะมาสนใจอะไรกับเราที่เป็น
เพียงเด็กกลางบ้านคนหนึ่ง ซึ่งเทียบกับหมาตัวหนึ่งเราดีๆ นี้เอง ไม่มี
อะไรดียิ่งกว่านั้น ต่อไปนี้เราควรทำภาวนาตามวิธีที่ท่านเมตตาแนะนำ
แกเล่าว่า ท่านแนะให้ภาวนาพุทโธ
กลางคืนวันหนึ่ง พอทานอาหารเย็นเสร็จแล้วก็เตรียมเข้าห้องนอนแต่
หัวค่ำ ความมุ่งหมายจะเข้าที่ทำภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังตามคำท่านสั่ง
พอไหว้พระเสร็จก็เริ่มเข้าที่ภาวนาตามวิธีที่ท่านแนะ พอเริ่มบริกรรม
ภาวนาพุทโธๆ ไปได้ราว ๑๕ นาที จิตก็สงบรวมลงไป แต่แกเองไม่ทราบ
ว่าจิตของตัวรวมเพราะไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นมาก่อน เพิง่ มาเป็นเอาวันนัน้
ขณะที่จิตรวมลงนั้นเหมือนตัวเองตกลงไปก้นบ่อลึก พับเดียวแล้วหาย
เงียบไปพักหนึ่ง จากนั้นปรากฏว่าตัวแกเองตายจริงๆ คือภาพตัวแกเอง
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มาตายอยู่ต่อหน้า มองเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นตัวแกจริงตายอยู่ต่อหน้า และ
เชื่อแน่ในขณะที่เห็นภาพนั้นว่าตัวเองตายแล้วจริงๆ
แต่สิ่งหนึ่งนึกขึ้นมาว่า โอหนอ เราตายเสียแล้วบัดนี้ วันพรุ่งนี้ใครจะ
นึ่งข้าวใส่บาตร (ทางภาคอีสานทานข้าวเหนียวกันโดยมาก) แทนเราหนอ
เวลาท่านอาจารย์มาบิณฑบาตไม่เห็นเราใส่บาตรท่านก็จะถามถึง แล้ว
ใครจะเรียนตอบท่านแทนได้ว่า เราตายเสียแล้วตอนนั่งภาวนาคืนนี้ เลย
นึกตัดสินใจในขณะนัน้ ว่า เอ๊า ตายเป็นตาย คนและสัตว์ทงั้ โลกล้วนจะตาย
เช่นเดียวกับเรานีแ่ ล ไม่มใี ครจะมาจับจองครองโลกแต่ผเู้ ดียวได้ไม่ยอมตาย
พอตัดสินใจได้แล้ว ก็ย้อนจิตมาสนใจกับภาพศพตัวเองที่กำลังนอน
ตายอยู่ต่อหน้าไม่เลือนรางหายไปไหน ราวกับเตือนให้รู้สึกตัวว่าตายแล้ว
ไม่มีทางสงสัย ขณะที่กำลังรำพึงการตายของตัวเองยังไม่ถึงไหน ชาวบ้าน
พากันมาหามศพนั้นไปป่าช้าในขณะนั้น พอไปถึงป่าช้าก็มองเห็นท่าน
อาจารย์มั่นกับพระทั้งหลายกำลังเดินตรงเข้ามาที่ศพซึ่งนอนอยู่ เฉพาะ
องค์ท่านอาจารย์มั่นพูดกับพระว่า นี่เด็กหญิงคนนี้ตายแล้ว เอ๊า พวกเรา
มาติกา แต่คำมาติกานั้นเป็นคำของท่านอาจารย์มั่นพูดออกมาองค์เดียว
ในท่ามกลางพระสงฆ์ที่กำลังยืนมุงดูอยู่ ว่า อนิจฺจา วต สงฺขารา สังขาร
ร่างกายตายแล้วใช้งานอะไรไม่ได้ แต่จิตไม่ตายยังใช้งานได้ตลอดไป
นอกจากจะนำไปใช้ในทางที่เสียใจก็เป็นภัยแก่ตัวเอง ว่าสามหนซ้ำๆ กัน
อยู่ประโยคเดียว
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เสร็จแล้วปรากฏว่าท่านเอาไม้เท้าท่านเขี่ยไปตามร่างศพเบาๆ พร้อม
กับพูดว่า ร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องตาย แต่จิตใจเที่ยงไม่มีเกิดไม่มี
ตายไปกับร่างกาย เป็นเพียงหมุนไปตามเหตุปัจจัยพาให้เป็นไป และพูด
ซ้ำซากไปมา แต่ไม้ท่านเขี่ยไปถึงที่ใด เนื้อหนังมังสังเปื่อยออกไปถึงนั่น
จนเปื่อยไปหมดทั้งร่าง เพราะท่านเขี่ยไปทั่วร่างของศพนั้น จนเหลืออยู่
เฉพาะหมากหัวใจท่านจึงหยิบเอาหมากหัวใจออกมา และพูดว่าหัวใจนี้
ทำลายไม่ได้ ถ้าทำลายต้องตายไม่มีฟื้นอีก ตัวแกก็ดูอยู่ด้วยตลอดเวลา
แต่ขณะแรกปรากฏ จึงคิดขึ้นมาว่า ก็คนตายจนเปื่อยไปหมดทั้งร่างแล้ว
ยังเหลือแต่กระดูกจะเอาอะไรมาฟื้น ท่านตอบความคิดนึกของแกทันที
แต่ไม่ได้มองดูหน้าแกว่า ต้องฟื้นซิ ไม่ฟื้นอย่างไร เพราะสิ่งที่จะพาให้ฟื้น
ยังมีอยู่ จวนสว่างพรุ่งนี้ก็ฟื้นเท่านั้นเองดังนี้
นับแต่ชุลมุนวุ่นวายอยู่กับศพแต่หัวค่ำจนเรื่องจะยุติลง และท่าน
อาจารย์ กั บ พระสงฆ์ จ ะจากไปกิ น เวลานานแสนนานแกว่ า แกเล่ า
เหตุการณ์ของแกยืดยาว ผู้เขียนจำไม่ค่อยหมด แกว่าจิตเริ่มปรากฏแต่
ขณะสงบลงทีแรก และต่อเรื่องราวไปจนจวนสว่างจึงถอนขึ้นมา พอจิต
ถอนรู้สึกตัวขึ้นมาจึงได้ยินเสียงไก่ขันกระชั้นจวนสว่าง มองดูตัวยังนั่งอยู่
ตามปกติมิได้ตายดังที่เข้าใจในเวลานั้น จึงกลับดีใจคืนมาว่าตัวมิได้ตาย
ไปกับเรื่องที่ปรากฏ เมื่อทราบเรื่องของตัวโดยตลอดว่าไม่ตายจริงๆ แล้ว
ก็มานึกตำหนิตัวเองว่า ท่านให้นั่งภาวนา แต่ทำไมเราจึงนั่งหลับ และ
หลับเสียจนฝันว่าตัวตายไปทั้งคืนก็ยังไม่ตื่น แหม คืนนี้ภาวนาเลวจริงๆ
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พอรุ่งเช้าวันต่อมา ท่านอาจารย์มาบิณฑบาตก็สั่งแกในขณะนั้นว่า
ประมาณพระฉันเสร็จให้ออกไปหา โดยที่แกมิได้เรียนอะไรให้ท่านทราบ
ไว้ ก่ อ นเลย แม้ แ ต่ ก่ อ นท่ า นก็ ไ ม่ เ คยสั่ ง ให้ แ กออกไปหา เพิ่ ง มี ค รั้ ง นั้ น
เท่านั้น จึงเป็นที่น่าประหลาดว่าท่านต้องทราบเรื่องของตนแต่ตอนกลาง
คืนแล้วอย่างชัดเจน พอออกไปท่านก็ถามทันทีว่า เป็นอย่างไรภาวนาเมื่อ
คืนนี้ แกเรียนตอบว่าภาวนาไม่ได้เรื่องอะไรเลย พอภาวนาพุทโธๆ ไปได้
ราว ๑๕ นาที จิตก็ตกลงไปก้นบ่อแล้วหลับ และฝันไปเลยเกือบตลอดคืน
จวนสว่างตื่นขึ้นมาจึงรู้สึกเสียใจไม่หายจนบัดนี้ กลัวหลวงพ่อจะดุเอาว่า
ภาวนาไม่เป็นท่าได้แต่หลับ พอทราบเท่านั้นท่านก็หัวเราะชอบใจและ
ถามทันทีว่า มันหลับอย่างไรและฝันอย่างไรบ้าง ลองเล่าให้ฟังดูที
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แกเล่าถวายท่านดังกล่าวมา ท่านยิ่งหัวเราะใหญ่และพูดออกมาด้วย
ความชอบใจว่า นั่นไม่ใช่หลับ ไม่ใช่ฝัน นั่นแลจิตสงบจิตรวม จงจำไว้
ที่ว่าฝันมิใช่ฝัน แต่เป็นนิมิตที่เกิดจากสมาธิภาวนาต่างหาก นี่แลที่ท่านว่า
ภาวนาเห็นนิมิตต่างๆ นั้นคือเห็นอย่างที่หนูเห็นนั่นเอง ท่านอธิบายให้
ฟังจนเป็นทีเ่ ข้าใจแล้วก็บอกให้พากันกลับบ้าน และสัง่ กำชับให้ภาวนาต่อไป
และบอกว่าจิตจะรู้เห็นอะไรก็ปล่อยให้มันเห็นไปไม่ต้องกลัว หลวงพ่อ
ไม่ให้กลัว อะไรผ่านมาในขณะภาวนาจงกำหนดรู้ให้หมด เวลาหลวงพ่อ
อยูท่ นี่ ไี่ ม่เป็นอะไร ไม่ตอ้ งกลัว เวลาภาวนารูอ้ ะไรเห็นอะไรให้ออกมาเล่าให้ฟงั
จากนัน้ มาแกก็พอใจภาวนา เหตุการณ์เป็นไปเรือ่ ยๆ ในลักษณะต่างๆ กัน
จนเวลาท่านจะจากไปจึงสั่งให้ออกไปหา และสั่งกำชับให้หยุดภาวนา
ไปพักหนึ่งก่อน เมื่อถึงกาลแล้วจะค่อยเป็นไปเอง คือเวลาท่านจากไป
ห้ามไม่ให้ภาวนา ท่านคงคิดพอแล้วว่าแกมีนิสัยของจิตผาดโผน หากเป็น
อะไรขึน้ เวลาท่านไม่อยูจ่ ะไม่มผี ชู้ ว่ ยแนะแก้ไขอาจมีทางเสียได้ จึงห้ามไม่ให้
ทำต่ อ ไป ตั ว แกเองก็ ไ ม่ ท ราบความหมายแต่ เ ชื่ อ ตามท่ า นสั่ ง จึ ง มิ ไ ด้
ภาวนาต่อไปทั้งที่อยากทำแทบใจจะขาด จนอายุแกจวนย่างเข้า ๔๐ ปี
จึงได้สละครอบครัวออกบวชและฝึกหัดภาวนาต่อไป นิสัยที่เคยรู้เคยเห็น
สิ่งต่างๆ ก็ปรากฏรู้เห็นเรื่อยมา ตอนแกพบผู้เขียนและเล่าภาวนาให้ฟัง
จึงทราบนิสัยและทราบความมุ่งหมายของท่านอาจารย์ที่ห้ามไม่ให้แก
ภาวนา เพราะเป็นนิสัยผาดโผน ถ้าไม่มีผู้รู้ที่เหนือกว่าจะรั้งไว้ไม่อยู่เวลา
เป็นขึ้นมา เนื่องจากไม่มีอุบายจะรั้งนั่นเอง อาจมีทางเสียได้
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จึงขอสรุปเรื่องของแกเอาแต่ใจความ มาประกอบกับปัญหาทางสมาธิ
และปัญญาเท่าที่ควร ความรู้แปลกๆ ของแกมีมากพอสมควร แม้ตอน
ท่านอาจารย์มนั่ ป่วยหนักคราวจะมรณภาพ แกก็ทราบทางสมาธิเหมือนกัน
ทั้งที่อยู่คนละจังหวัดระยะทางห่างไกลกันมาก คือตอนกลางคืนเวลาเข้า
ที่ ส มาธิ ปรากฏท่ า นอาจารย์ มั่ น เหาะมาทางอากาศ มายั บ ยั้ ง อยู่ บ น
อากาศ แล้วประกาศก้องลงมาว่า พ่อป่วยหนัก จงรีบไปเยี่ยมพ่อเสียแต่
เนิ่นๆ พ่อจะลาโลกเพราะการป่วยครั้งนี้แน่นอน ที่ท่านเหาะมาโดยทาง
อากาศนั้นแกทราบโดยทางสมาธิภาวนาแทบทุกคืน โดยมาเตือนให้รีบไป
เดี๋ยวจะไม่ทันเห็นร่างของพ่อ จะตายก่อน ยิ่งจวนวันท่านจะมรณภาพ
เท่าไร ก็ยิ่งมาปรากฏให้เห็นทุกคืนไม่มีวันเว้นเลย
ตามปกติเวลาแกบวชแล้วก็เคยไปกราบนมัสการเยี่ยมท่าน เพื่อฟัง
การอบรมทุกปีมิได้ขาด ในระยะที่ปรากฏเห็นองค์ท่านอาจารย์มาปรากฏ
บ่อยนั้น จะว่ากรรมหรืออะไรก็ยากจะเดาถูก เพราะขณะปรากฏทาง
สมาธิ นิ มิ ต ก็ ไ ด้ เ ล่ า ให้ ห มู่ เ พื่ อ นฟั ง อยู่ เ สมอว่ า ท่ า นอาจารย์ ป่ ว ยหนั ก
จวนเต็มทีแล้ว ท่านอุตส่าห์เมตตาเหาะมาบอกแทบทุกคืน และต่อมาก็
มาปรากฏทุกคืน พวกเรายังไม่ได้ไปกราบเยี่ยมท่านเลย ยังติดธุระนั่นนี่
อยู่ไม่มีวันสร่างซา พอนัดกันวันนั้นวันนี้ว่าจะออกเดินทางไปกราบเยี่ยม
ท่ า นก็ ไ ม่ ส ำเร็ จ พอวั น สุ ด ท้ า ยที่ ก ำหนดออกเดิ น ทางก็ เ ป็ นวั น ท่ า น
มรณภาพมาถึง
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และก็คืนนั่นแลท่านได้เหาะมาทางอากาศยามดึกสงัด มายืนประกาศ
กึกก้องอยูบ่ นอากาศว่า เห็นไหม พ่อบอกหลายครัง้ แล้วว่าให้รบี ไปเยีย่ มพ่อ
บัดนี้หมดเวลาเสียแล้ว จะพากันนอนจมกองมูตรกองคูถอยู่ที่นี่ก็ตามใจ
ถ้าไม่สนใจคำของพ่อก็เป็นอันหมดหวังเพียงวันนี้ ไม่ได้พบร่างพ่ออีกแล้ว
บัดนี้พ่อลาโลกไปเสียแล้ว พากันทราบหรือยัง ถ้ายังก็คอยฟังข่าวเสีย
พ่อบอกความจริงให้แล้วไม่เชื่อ ไปก็เห็นแต่ซากนั่นแลที่ไม่มีอะไรรับรู้
เหลื อ อยู่ แ ล้ ว บั ด นี้ พ่ อ ลาโลกแล้ ว นะเชื่ อ หรื อ ยั ง หรื อ ยั ง ไม่ เ ชื่ อ อยู่ อี ก
เพราะกรรมเกิ ด จากความประมาทตั ว เดี ย วนั่ น แลพาโลกให้ ผิ ด หวั ง
พ่อลาโลกในคืนวันนี้แล้วไม่สงสัยดังนี้ แล้วก็หายไปในอากาศ
พอจิตถอนออกจากสมาธิก็จวนสว่าง ตัวแกเองทนไม่ไหว เพราะเห็น
ท่านเมตตาโปรดทุกคืนในระยะจวนจะลาโลกลาขันธ์ ต้องร้องไห้อยู่คน
เดียวหลังจากสมาธิแล้ว พอสว่างก็รีบมาบอกหมู่คณะว่า ท่านอาจารย์
มั่นนิพพานไปเสียแล้วเมื่อคืนนี้ ฉันทราบทางนิมิตภาวนาอย่างชัดเจนไม่
สงสัย ดังที่เคยเตือนให้ทราบอยู่เสมอมา และร้องไห้ต่อหน้าหมู่เพื่อน
อย่างไม่อาย จนใครก็งงงันไปตามๆ กัน ถ้าจะว่าแกเป็นบ้าหรือก็ไม่
ถนัดใจ เพราะความรู้ทางสมาธิของแกเคยแม่นยำมาแล้ว จนเชื่ออย่าง
ตายใจยิ่งกว่าจะมาคิดว่าแกเป็นบ้า
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ขณะทีพ่ ดู สนทนากันยังไม่ขาดคำ ก็มคี นวิง่ ตารีตาขวางออกมาบอกว่า
ท่านอาจารย์มนั่ มรณภาพเสียแล้วเมือ่ คืนนี้ คุณแม่ทราบหรือยัง วิทยุทาง
อำเภอประกาศเมื่อเช้านี้เวลา ๘ นาฬิกา ว่าท่านอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
องค์ลอื นามในวงปฏิบตั สิ มัยปัจจุบนั ได้มรณภาพเสียแล้วแต่เวลา ๒.๓๓ น.
ที่วัดสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร ผมทราบเพียงเท่านี้ก็รีบกลับมาบ้าน
บอกใครต่อใครบ้าง แล้วก็วิ่งมาเรียนให้คณะคุณแม่ทราบ เกรงว่าจะยังไม่
ทราบกันดังนี้ พอทราบความแน่นอนในวาระที่สองว่าท่านอาจารย์มั่น
มรณภาพแล้วจริงๆ เท่านั้น สำนักแม่ชีได้กลายเป็นสภาน้ำตาขึ้นมาอีก
วาระหนึ่ ง หลั ง จากพากั น หลั่ ง น้ ำ ตาไปแล้ ว ในตอนเช้ า ที่ แ ม่ ชี ค นนั้ น
เล่านิมิตให้ฟัง
แม่ชีคนนี้แกมีความรู้ทางสมาธิแปลกๆ ผิดธรรมดาอยู่หลายแขนง
ทราบว่าแกเพลินติดความรู้ประเภทนี้อยู่เป็นเวลาสิบกว่าปี วันใดภาวนา
ไม่รู้เห็นสิ่งต่างๆ โดยทางสมาธินิมิต แกถือว่าวันนั้นไม่ได้รับประโยชน์
ทางสมาธิภาวนาเลย แกติดทางนี้จนฝังใจว่าการเห็นนิมิตต่างๆ เป็นทาง
มรรคผลของการภาวนาจริงๆ ต่อเมื่อมีพระที่เป็นสายท่านอาจารย์ไปพัก
จำพรรษาที่นั่น และอบรมสั่งสอนทั้งด้านนิมิตและด้านอื่นๆ จนเป็นที่
แน่ใจและรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ติ อ่ สมาธินมิ ติ และทางดำเนินอันเป็นทางมรรคทางผล
จนกลายเป็นความราบรื่นดีงามตลอดมา ไม่กำเริบเป็นต่างๆ ดังที่เคย
เป็นอยู่เสมอ แกจึงยอมแก้ไขดัดแปลงไปตาม และเห็น ผลเป็นที่พอใจ
ไม่ ตื่ นเต้ นอั บเฉาไปตามนิมิ ตต่ างๆ ที่ มาปรากฏ ดำรงตนอยู่ ด้ว ยสติ
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ปั ญ ญาอั น เป็ น ทางดำเนิ น เพื่ อ ความพ้ น ภั ย ไร้ ทุ ก ข์ แกจึ ง ได้ รั บ ความ
สะดวกในการบำเพ็ญตลอดมาจนปัจจุบันทุกวันนี้ การปฏิบัติต่อสมาธิ
นิมิตของแกจึงไม่มีอะไรที่น่าวิตกอีกต่อไป สมาธิประเภทนี้จึงกลายเป็น
ความสำคัญขึ้นในการทำประโยชน์ตนและส่วนรวม แกมีความรู้แปลกๆ
ที่นักปฏิบัติทั้งหลายไม่ค่อยมีกัน เรื่องเหตุการณ์ในอดีต อนาคต เปรต
ภูตผี เทวดา จำพวกกายทิพย์ประเภทต่างๆ แกรู้ได้ดีพอสมควร จะขอ
ยกตัวอย่างมาลงโดยสังเขป พอเป็นข้อคิดเกี่ยวกับตาในใจทิพย์ของผู้
ปฏิบัติที่มีนิสัยในทางนี้ คือ
คืนวันหนึง่ แกนัง่ ภาวนา ปรากฏมีสตั ว์ชนิดหนึง่ เข้ามาหาในภาพแห่งบุรษุ
มาร้องทุกข์ว่า เธอเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
เจ้าของ ว่าใช้สอยแกมาตั้งแต่พอลากคราดลากไถใส่ล้อใส่เกวียนได้เรื่อย
มา แทนที่จะเห็นบุญคุณแกบ้าง นอกจากทรมานเฆี่ยนตีในเวลาลากเข็น
และเวลาปกติธรรมดาแล้ว ยังถูกจูงไปมัดคอใส่ต้นไม้แล้วฆ่าแทงแกจน
ตายและกินเนื้อกินหนังเสียอีก ซึ่งเป็นการกระทำที่โหดร้ายทารุณสิ้น
มนุษยธรรมเสียจริงๆ ก่อนจะตายก็ทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสทนไม่ไหว
จึงได้ตายทั้งที่ไม่อยากตาย รู้สึกมีความเคียดแค้นในเจ้าของเป็นอย่าง
มากแทบไม่มีที่ปลงวางจิตใจเวลานี้ จึงได้เดินโซซัดปัดเป๋มาหาคุณแม่ให้
ช่วยบรรเทาทุกข์ และขอพึ่งบุญบารมีแบ่งส่วนกุศลผลบุญที่คุณแม่ได้
บำเพ็ญมา พอมีส่วนได้ไปเกิดเป็นมนุษย์กับเขา พอมีทางหายใจระบาย
ทุกข์บ้าง ไม่ถูกกดขี่บังคับทรมานจนเกินไปดังที่เป็นมาเวลานี้
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การเกิ ด เป็ น สั ต ว์ ล ำบากทรมานมากเหลื อ เกิ น เพราะถู ก บั ง คั บ
ทรมานด้วยประการต่างๆ ทั้งจากมนุษย์และจากสัตว์ด้วยกัน การเกิด
เป็นมนุษย์แม้จะอดอยากกันดาร สองวันหิวสามวันอิม่ ปากอิม่ ท้องครัง้ หนึง่
ก็ยังดีกว่ามาเกิดเป็นสัตว์ ซึ่งมีความทุกข์ลำบากทรมานอยู่ตลอดเวลา
แม่ ชี จึ ง ถามบุ รุ ษ นั้ น บ้ า งว่ า ทำไมว่ า เขาไม่ รู้ จั ก บุ ญ คุ ณ ของเราและว่ า
เขาไม่มมี นุษยธรรมในใจ ฆ่าตีทรมานโดยประการต่างๆ จนถึงกับผูกโกรธ
ผูกแค้นจองกรรมจองเวรในเขา มิใช่เราไม่ดีไปเที่ยวหาลักขโมยสิ่งของ
หวงแหนที่เขาปลูกไว้ตามไร่นารั้วสวนมากินละหรือ อยู่ดีๆ ทำไมเขาจะ
เอาตัวมาเฆี่ยนตีทรมานและนำตัวไปฆ่า มนุษย์แถวนี้ก็ปรากฏว่าดีมี
ศีลธรรมพอเชื่อถือได้ ทำไมเขาจะทำได้ลงคอถ้าเรายังดีอยู่ นี่น่ากลัวจะ
ไปเที่ยวทำไม่ดีอย่างแม่ว่ากระมัง เขาจึงได้ทำอย่างนั้นให้เราเพื่อสาสม
กับความไม่ดีของตน เราได้ทำดังที่แม่ว่าบ้างหรือเปล่าล่ะ
เขาตอบน่าสงสารจับใจว่า ก็เพราะความหิวโหยอดอยากเกี่ยวกับ
ปากท้องอันเดียวนี่แลเป็นสำคัญในมวลสัตว์โลก เห็นอะไรก็เข้าใจว่าเป็น
อาหารจะพอประทังชีวิต จึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นสมบัติของใคร อะไรใคร
หวงแหนหรือไม่หวงแหน พอคว้าถึงปากก็กัดก็แทะกินไปตามประสาสัตว์
อย่างนั้นเอง ถ้ารู้ภาษาอยู่บ้างเหมือนมนุษย์ก็คงไม่ทำและไม่มาเกิดเป็น
สัตว์ให้เขาฆ่าตีทำลายดังที่เป็นอยู่เวลานี้ ส่วนมนุษย์ผู้มีความฉลาดกว่า
สัตว์ก็น่าจะเห็นใจให้อภัยบ้าง ไม่ทำตามอำนาจจนเกินไปซึ่งผิดจากศีล
ธรรมของมนุษย์ มนุษย์ผู้ดีเขาไม่ทำอย่างนี้ เพราะเป็นความอุจาดบาดใจ
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ขายชาติของตัวเอง ที่ว่ามนุษย์แถวนี้เป็นคนดีมีศีลธรรมเขาคงไม่ทำชั่วแก่
สัตว์ได้ลงคอนัน้ จริงสำหรับมนุษย์ทมี่ ธี รรมดังคุณแม่วา่ แต่มนุษย์คนชือ่ ว่า…
ที่เป็นเจ้าของของผมนี้ มิใช่มนุษย์ที่ดีมีศีลธรรมติดใจพอเป็นเชื้อสายของ
มนุษย์บ้างเลย มันเป็นเพียงเศษมนุษย์มาเกิดต่างหาก ฉะนั้นเขาจึงมีใจ
โหดร้ายทารุณที่อะไรๆ จะให้อภัยเขาไม่ได้ แม้แต่มนุษย์ด้วยกันเขาก็
ทำร้ายได้ อย่าว่าแต่สัตว์ซึ่งอาภัพวาสนาเลย
แม่ชีจึงให้โอวาทสั่งสอนเขาด้วยความเมตตาสงสาร และแบ่งส่วน
กุศลให้เขาด้วยใจเอ็นดูอย่างถึงใจ พร้อมกับให้ศีลให้พร ขอให้กุศลผล
เมตตาของแม่ที่แบ่งให้นี้ จงเป็นเสบียงเครื่องหล่อเลี้ยงส่งเสริม และ
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นำทางให้คุณได้ไปเกิดในสุคติสถาน มีอาหารทิพย์และวิมานทองเป็นที่
อยู่เสวยเถิด พอเขาสาธุรับส่วนกุศลแล้ว ก็ลาคุณแม่เขาไปด้วยอาการอัน
แช่มชื่นเบิกบาน ราวกับจะได้ไปเกิดในกำเนิดและสถานที่อันสมหวังใน
ขณะนั้น
พอรุ่งขึ้นก็เรียกหลานชายในบ้านมากระซิบบอกว่า คืนนี้แม่นั่งภาวนา
ปรากฏ ขอให้แกหาอุบายไปสืบดูพฤติการณ์ของนาย……ให้แม่ที จากคน
ใดคนหนึ่งที่พอทราบได้ (นาย.. คือคนที่สัตว์ลึกลับระบุชื่อว่าเป็น ผู้ที่นำ
เขาไปฆ่า) แต่อย่าให้เขารู้ตัวว่าแม่สั่งให้ไปสืบถาม เดี๋ยวเขาจะอายเรา
หรืออาจคิดไม่ดีต่อเราแล้วจะเป็นบาปหนักเพิ่มขึ้นอีกก็ยิ่งจะแย่ใหญ่ พอ
เรียกหลานมากระซิบสั่งดังนั้น หลานก็บอกขึ้นทันทีเพราะอยู่ในหมู่บ้าน
เดียวกันกับอีตาคนนั้น และทราบเรื่องนี้ได้ดีว่า คุณแม่จะให้ผมไปถามให้
เสียเวลาทำไม ก็เมื่อคืนนี้ราวสองทุ่ม แกลากเอาควายของแกไปฆ่าอยู่ที่…
เสียงควายร้องเพราะความทุกข์ทรมานได้ยินถึงไหนโน่น เสร็จแล้วก็เอา
เนื้อมันมากินเลี้ยงกันใหญ่ เสียงเอ็ดตะโรโฮเฮจนเกือบสว่างจึงได้สงบลง
ป่านนี้มันตื่นนอนกันหรือยังก็ไม่รู้ ผมรู้เรื่องนี้ดีจึงอย่าให้ไปสืบถามให้เสีย
เวลาเลยดังนี้ ความจริงที่แม่ชีเล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้ การปรากฏนิมิตก็
ปรากฏในคืนเดียวกัน เป็นเพียงแกปรากฏตอนดึกสงัดซึ่งผิดเวลากัน
เล็กน้อย จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดสำหรับพวกเราที่กำลังตกอยู่ในห้วงวัฏฏะ
ซึ่งมีทางเป็นได้ด้วยกันโดยไม่เลือกกาลสถานที่และใครๆ
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เรือ่ งทีส่ องนีเ้ ป็นหมูปา่ นีก้ น็ า่ ประหลาดไปอีกทางหนึง่ คือหมูปา่ ตัวนี้
ก็เที่ยวหากินมาตามชายเขาโดยลำพัง ไม่นึกว่าจะมีคนดักซุ่มอยู่ตาม
บริเวณนั้น เพราะอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านมาก นัยว่านายพรานไปดักซุ่ม
ยิงสัตว์ป่าที่มาหากินน้ำในแอ่งหินชายภูเขา เผอิญคืนนั้นกรรมของหมูป่า
ตัวนี้มาถึง จึงลงไปกินน้ำในแอ่งหินที่เขากำลังนั่งห้างคอยทีอยู่ก่อนแล้ว
พอมาถึ ง น้ ำ ก็ โ ดนยิ ง ตายในขณะนั้ น จวนสว่ า งหมู ตั ว นั้ น ก็ ม าหาแม่ ชี
ซึ่งกำลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่ ด้วยเพศแห่งบุรุษเช่นเดียวกัน แม่ชีจึงถามว่า
มีเหตุทุกข์ร้อนอะไรหรือถึงได้มาหาเรา บุรุษนั้นก็เล่าเหตุการณ์ที่เป็นมา
ให้ฟังว่า ตนได้ถูกนาย... ยิงตายเสียแล้วขณะที่มากินน้ำเพราะความ
หิ ว โหย แม่ ชี ถ าม ตอนลงกิ น น้ ำ มิ ไ ด้ คิ ด ระวั ง เนื้ อ ระวั ง ตั ว บ้ า งหรื อ
การระวั ง ก็ ร ะวั ง อยู่ ต ลอดเวลาไม่ เ คยเผลอตั ว เพราะกลั ว อั น ตราย
ความเป็นสัตว์นี้ลำบากมากไม่มีอิสระในตัวเอง ไปที่ไหนก็มีแต่ภัยแต่เวร
รอบด้าน ต้องระวังตัวอยู่เสมอ แม้เช่นนั้นก็ยังถูกเขาฆ่าจนได้
แต่การตายคราวนี้ก็มิได้ติดใจเสียดายอะไร ยิ่งกว่าการไปเกิดในภพ
ต่อไป กลัวจะไปเกิดเป็นสัตว์อีกดังที่เคยเกิดมาแล้ว ซึ่งแสนทุกข์ทรมาน
เพราะความอดอยากและการระวังภัยนั่นแลพาให้เกิดทุกข์ จนกลายเป็น
ชีวิตที่เต็มไปด้วยความระแวงระวังอยู่รอบด้านไม่เป็นอันกินอยู่หลับนอน
ทีต่ ะเกียกตะกายมานีก้ เ็ พราะความกลัวการเกิดจะผิดพลาดไม่อาจห้ามได้
หากไม่มีบุญช่วยค้ำชูอุดหนุน จึงได้กระเสือกกระสนมาหวังพึ่งบุญบารมี
คุณแม่ผู้บำเพ็ญธรรมมีบุญค้ำหนุนโลก ได้ช่วยอนุเคราะห์เมตตาสัตว์ผู้
อาภัพอับวาสนาในคราวนีด้ ว้ ยเถิด อาจได้ไปเกิดในทีแ่ ละกำเนิดอันสมหวัง
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ผมไม่ มี ส มบั ติ ใ ดติ ด ตั ว พอเป็ น เครื่ อ งอบอุ่ น มั่ น ใจในคติ ภ พ มี แ ต่
ร่างกายเนื้อหนังที่ถูกทำลายตายไปเมื่อคืนนี้เท่านั้น พอได้ถวายเป็นทาน
บูชาธรรมแด่ท่านผู้ทรงธรรมบำเพ็ญพรหมจรรย์ จึงได้มากราบเรียน
วิงวอนไว้เพื่อคุณแม่ทราบเหตุการณ์และอนุเคราะห์ด้วย คือเวลาเขาเอา
อวัยวะเครื่องภายในอันเป็นของมีค่า และเนื้อหนังมังสังอวัยวะภายนอก
ของผมมาให้ท่านที่นี่ ขอคุณแม่ได้โปรดเมตตาบริโภคขบฉันให้ผมด้วยเถิด
เผื่อบุญอันเกิดแต่ทานนี้จะได้เป็นเครื่องอุดหนุนเชิดชู ให้ผมได้ไปเกิดเป็น
มนุษย์ในภพต่อไปสมความมุ่งปรารถนา สิ่งที่เป็นน้ำใจอันประสงค์อยาก
ถวายทานอย่างยิ่งของผมนั้นคือ เครื่องในแห่งอวัยวะของหมูที่ตายอัน
เป็นตัวผมเอง
แต่มนุษย์มีความละโมบโลภมากกว่าสัตว์ทั้งหลาย จึงกลัวว่าเนื้อชิ้น
ใดที่ดีๆ เขาจะเก็บสั่งสมไว้เพื่อพุงของตัวมากกว่าเพื่อทำบุญ แล้วไม่นำ
มาให้ ท าน เพราะกลั ว จะหมดจากลิ้ น จากปากด้ ว ยอำนาจกิ เ ลสตั ว
โลโภพาให้เป็นไป ผมจึงมีความวิตกกังวลมากเกรงไม่สมใจที่อยากให้
ทานในวาระสุดท้าย แม่ชีได้เมตตาอบรมสั่งสอนเขาพร้อมกับให้ศีลให้พร
และแผ่ส่วนกุศลแก่เขา ขอให้ได้ไปเกิดในกำเนิดที่มุ่งหมายตามใจหวัง
เขารับอนุโมทนาส่วนบุญแล้วได้ลาจากไปในขณะนั้น
พอรุ่ ง เช้ า แกก็ ม ากระซิ บ บอกคณะแม่ ชี ด้ ว ยกั นว่ า แกนั่ ง ทำสมาธิ
ภาวนาอยู่ตอนดึกราว ๓ นาฬิกา ได้มีนิมิตปรากฏเห็นบุรุษคนหนึ่งเข้ามา
หาด้วยท่าทางที่มีความทุกข์ทรมานใจมาก เมื่อถูกถามก็ได้ความว่าบุรุษ
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นั้นเป็นหมูป่าอาศัยอยู่ในภูเขา… มาหลายปี คืนนี้ขณะหมูป่าตัวนั้นลงมา
กินน้ำที่แอ่งหินชายภูเขา จึงถูกนาย… อยู่หมู่บ้าน... ซึ่งนั่ง ห้างคอยทีอยู่ยงิ
ตายในขณะนั้น จากร่างหมูตัวที่ตายนั้นจึงนิรมิตเพศเป็นมนุษย์มาหาฉัน
แสดงความประสงค์อยากอุทิศร่างกายอวัยวะของตัวที่ถูกเขาฆ่า ให้ทาน
แก่พวกเราเพื่อรับประทานเนื้อหนังมังสังของเขา เผื่อภพต่อไปเขาจะได้
เกิดเป็นมนุษย์เพราะผลแห่งทานนี้ จึงได้เล่าเหตุการณ์ให้ทราบล่วงหน้าว่า
เมื่ อ เขานำเนื้ อ หนั ง มั ง สั ง ส่ ว นใดก็ ต ามมาให้ ท านที่ นี่ ขอให้ พ วกเรา
อนุเคราะห์เมตตาบริโภคให้เขาด้วย เพื่อบุญนี้ได้เกื้อหนุนเขาได้ไปเกิด
เป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไป ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่ทราบ ฉันเองก็ไม่เคย
ปรากฏเช่นนี้มาก่อนเลย ที่สัตว์เดียรัจฉานคิดใจบุญอยากให้ทานเนื้อหนัง
ของตนดังหมูป่าตัวนี้ ถ้าเป็นความจริง คอยสังเกตดูต่อไป จะจริงหรือ
เท็จประการใดบ้างก็ทราบกันคราวนี้เอง
เป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์อยู่ไม่น้อยถ้าตามเหตุผลที่เป็นมานี้
คือพอสายหน่อยประมาณ ๘ นาฬิกา ก็เห็นผู้หญิงสองสามคนกับภรรยา
ของนาย... นั่นเอง คนหนึ่งนำเนื้อหมูป่ามาให้ทานที่นั่น พอคณะแม่ชีมอง
เห็นเนื้อที่เขานำออกแสดงก็ทราบกันโดยนัยว่า ต้องเป็นเนื้อหมูป่าตัวนั้น
แน่นอนไม่สงสัย เมื่อถามเขาก็ทราบเป็นความจริงทุกประการ แม้ผู้ยิง
หมูป่าตัวนั้นก็เป็นนาย… จริงๆ ด้วย นี่คือนิมิตต่างๆ ที่เกิดในสมาธิของ
นั ก ปฏิ บั ติ บ างราย และปั ญ หาที่ เ กิ ด จากสมาธิ ก็ มี ม ากดั ง กล่ า วมา
จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นตามขั้นปัญญายิ่งมีมากกว่าสมาธิ ทั้งลึกซึ้งและ
สลับซับซ้อนกว่าสมาธิอีกมากมาย วันหนึ่งๆ เกิดได้ไม่มีกำหนด ต้อง
อาศัยปัญญาเป็นผู้คลี่คลายแยกแยะแก้ไขเป็นตอนๆ ไป มิฉะนั้นไม่มีทาง
ผ่านพ้นไปได้ นอกจากไม่สามารถผ่านไปได้แล้ว ยังทำให้เกิดงงงันอั้นตู้
อยู่เป็นพักๆ เป็นวันๆ เพราะปัญหาแต่ละข้อมีความหนักเบาต่างกัน
นักภาวนาจำต้องเป็นนักใคร่ครวญไปในตัวโดยไม่มีใครมาบังคับ ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่ละปัญหาหากเป็นเครื่องเขย่าสติปัญญาให้ตื่นตัวไปเอง
นับแต่ขั้นอสุภะจนถึงขั้นนามธรรมอันเป็นส่วนละเอียด ย่อมเป็นทางเดิน
ของสติปัญญาโดยแท้ นักปฏิบัติต้องเกิดปัญหาและปัญญาในตอนนี้แล
มากกว่าทุกขั้นทุกตอนที่ผ่านมา
ถ้าเข้าใจว่าตนมีภูมิจิตภูมิธรรมละเอียดคล่องแคล่วในอสุภธรรม และ
นามธรรมคือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต่ปัญหามิได้เกิดขึ้นมา
รบกวนใจ เลยคิดภาคภูมิว่าตนเป็นประเภท สุขา ปฏิปทา คือ ปฏิบัติ
สะดวก นั่นคือการภาคภูมิในความนอนใจของการปฏิบัติเพื่อรื้อถอน
รากแก้วรากฝอย หรือรากเหง้าเค้ามูลของกิเลสทั้งปวงโดยไม่รู้สึกตัว
เพราะการแก้กิเลสด้วยปฏิปทาเริ่มแต่ขั้นสมาธิถึงขั้นปัญญาตามลำดับขั้น
นั้นๆ โดยมากต้องเกิดปัญหาต่างๆ แทรกขึ้นในระหว่างเป็นระยะไป
ซึ่งเป็นการปลุกหรือเขย่าสติปัญญาให้ตื่นตัวไปในขณะเดียวกัน ผู้ปฏิบัติ
ธรรมไม่ มี ปั ญ หาใดๆ เกิ ด ขึ้ น บ้ า งเลย นั่ น น่ า จะปฏิ บั ติ ส ะดวกเกิ น ไป
ถ้าเป็นชิ้นเนื้อต่างๆ ก็ชนิดเขียงกลัวไปตามๆ กัน ไม่กล้าเข้ามารองรับให้
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สับหัน่ นีก่ น็ า่ กลัวตัวประมาทนอนใจหรือตัวโมหะพากันกลัวไปตามๆ กัน
ไม่กล้ารับเข้าในบัญชี กลัวจะไปทำลายจำพวกโมหะที่มีอยู่มากพอแล้วให้
แตกคอกแหวกแนวไปเสียหมดนั่นเอง
เฉพาะขั้นปัญญาโดยตรงด้วยแล้ว ต้องเป็นเรือนรังแห่งปัญหาแง่
ต่างๆ จะพึงเกิดขึ้นเสมอในวันเวลาหนึ่งๆ ขณะที่ปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น
สติปัญญาจะนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ เพราะถูกปัญหานั้นๆ เขย่าเซ้าซี้อยู่ไม่
หยุดจนทนอยู่เฉยๆ ไม่ได้ จำต้องทำการพิจารณาแก้ไขให้ลุล่วงไปเป็น
ตอนๆ ซึ่งเป็นการดำเนิน ผ่านพ้นไปด้วยในขณะที่ปัญหาแต่ละข้อตกไป
อุบายแยบคายต่างๆ ย่อมเกิดขึ้นเสมอ โดยสติปัญญาที่ขุดค้นคลี่คลาย
พาให้เป็นไป การปฏิบัติที่ไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นบ้างเลย ย่อมแสดงถึง
ความนอนใจของผู้ปฏิบัติเองว่า ไม่แสวงหาทางหลุดพ้นด้วยความสนใจ
เท่าที่ควร เพราะโดยมากปัญหาย่อมเกิดขึ้นจากการใคร่ครวญไตร่ตรอง
หาเหตุ จิตเป็นตัวการคอยรับเหตุดีชั่วอยู่ตลอดเวลา เมื่อสังเกตใคร่ครวญ
อยู่บ้าง ย่อมต้องเจอสิ่งที่จะให้เกิดปัญหาเรื่องต่างๆ ขึ้นมา อันเป็นทาง
ให้เกิดปัญญาในอันดับต่อไป สำหรับผู้สนใจต่อปัญญาเครื่องตัดฟันกิเลส
จึงขอเรียนตามความรู้สึกว่า นักปฏิบัติใดที่ไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติบ้างเลยนับแต่ขั้นสมาธิเป็นต้นไป นักปฏิบัตินั้นมิได้ปฏิบัติ
เพื่อปัญญาความรู้แจ้งในสัจธรรมทั้งหลายอย่างแท้จริง และย่อมจะหา
ทางหลุดพ้นไปไม่ได้ เพราะสัจธรรมฝ่ายผูกมัดจิตอันมีสมุทยั เป็นสำคัญนัน้
คือแหล่งแห่งปัญหาเครื่องปลุกหรือเขย่าทั้งมวล และมรรคมีสัมมาทิฐิ
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สัมมาสังกัปปะเป็นสำคัญ เป็นแหล่งแห่งปัญญาทุกขั้นซึ่งเป็นเครื่องแก้
ปัญหาที่เกิดจากสมุทัยสัจ ธรรมทั้งสองนี้ต้องทำหน้าที่ต่อกันอย่างเต็ม
ภูมิก่อนจะผ่านไปได้แต่ละขั้นละภูมิ การที่สติปัญญาทำหน้าที่ต่อสมุทัย
อันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหานั้น เรียกว่าปัญหาเกิด และเรียกว่าแก้ปัญหาใน
วงปฏิบัติของนักภาวนาทั้งหลาย ดังนั้น ผู้ก้าวเข้าสู่ความสงบบ้างแล้ว
จึงควรใช้ปัญญาหาเหตุผลในลำดับต่อไป หรือเรียกว่าเริ่มต้นหาเรื่องให้
เกิดปัญหา เพื่อปัญญาจะได้มีงานทำต่อไปไม่ว่างงาน อันเป็นลักษณะ
ของคนขี้เกียจ ทำความสนิทติดจมอยู่กับความนอนใจที่เรียกว่าโมหะ
กล่อมให้หลับตลอดเวลาไม่มีวันตื่นเอาเลย ซึ่งมิใช่ทางเดินของสมาธิ
ปัญญา อันเป็นทางหลุดพ้นตามหลักของผู้แก้กิเลสด้วยสติปัญญา
แต่ จ ะอธิ บ ายระบุ ว่ า ปั ญ หาที่ เ กิ ด ต้ อ งเป็ น ปั ญ หานั้ น ต้ อ งเกิ ด ใน
ลักษณะนั้น และปัญญาที่จะนำมาแก้ไขปัญหาต้องเป็นปัญญาเช่นนั้น
ต้ อ งใช้ อุ บ ายอย่ า งนั้ น ดั ง นี้ ย่ อ มไม่ ไ ด้ เรื่ อ งทำนองนี้ ต้ อ งเป็ น เทคนิ ค
คือความแยบคายของแต่ละรายจะคิดผลิตขึ้นเพื่อเหมาะแก่กรณีนั้นๆ
เป็นข้อๆ และเป็นรายๆ ไป เพราะคำว่าปัญหาก็ดี ปัญญาก็ดี มีมากมาย
และสลับซับซ้อนไปตามกลมารยาของกิเลสสมุทัย และความแยบคาย
ของสติปัญญา ดังนั้นจึงลงไว้เท่าที่ควร ไม่ฟั่นเฝือเรื้อรังเกินไปจนทำให้
ท้อถอยน้อยใจก่อนจะลงมือปฏิบัติ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติทางใจเพื่อ
เหตุเพื่อผลจริงๆ จำต้องมีปัญหาและปัญญาเป็นข้าศึกศัตรูกันตลอดไป
จนถึงทีส่ ดุ ของเหตุและผลโดยสมบูรณ์แล้วนัน่ แล ปัญหาเกีย่ วกับสมุทยั ก็ดี
ปัญหาเกี่ยวกับมรรคเครื่องแก้ก็ดี ย่อมหมดไปตามๆ กัน
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ท่ า นนั ก ปฏิ บั ติ ทั้ ง หลายจึ ง กรุ ณ าหนั ก แน่ น ในสติ กั บ ปั ญ ญา ที่ จ ะ
พิสูจน์ปัญหาแง่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวในทางสมาธิ และทางความรำพึง
ไตร่ตรองหรือทางปัญญา ให้ลุล่วงไปด้วยความมีเหตุผลเป็นเครื่องดำเนิน
กิเลสที่แทรกอยู่กับปัญหานั้นๆ จะหลุดลอยไปด้วยขณะที่ปัญหาสิ้นสุด
ลงแต่ ล ะข้ อ การอธิ บ ายปั ญ หาที่ จ ะพึ ง เกิ ด ขึ้ น โดยทางสมาธิ แ ละทาง
ปัญญา ที่คิดว่าพอเป็นแนวแก่ท่านผู้สนใจก็นับว่าพอสมควร จึงยุติไว้
เพียงนี้
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การพิจารณาปัจจยาการของท่านพระอาจารย์มั่น
ท่ า นว่ า ปั จ จยาการมี แ ยกเป็ น สองนั ย คื อ ที่ แ สดงไว้ ใ นตำรานั้ น
ท่านแสดงเป็นความเกีย่ วโยงแห่งความเจริญของอวิชชา หนึง่ แสดงความ
ดับไปโดยลำดับแห่งอวิชชาจนไม่เหลือหลอ หนึ่ง ถ้าเทียบก็เหมือนแบบ
แปลนแผนผังของบ้านเรือนทีผ่ จู้ ะปลูกบ้านสร้างอาคารใดๆ จำต้องทำตาม
แปลนที่ น ายช่ า งทำเป็ น แบบไว้ แ ล้ ว จนสำเร็ จรู ป เป็ น บ้ า นเรื อ นขึ้ น มา
แม้การรือ้ ถอนบ้านเรือนจะไม่มแี ปลนบอกไว้เหมือนวิธกี ารดับอวิชชาก็ตาม
แต่ ผู้ รื้ อ ถอนก็ ย่ อ มคำนึ ง ถึ ง วิ ธี ก ารรื้ อ ถอนด้ ว ยสติ ปั ญ ญาอั น เป็ น ธรรม
คู่ควรแก่เหตุผลด้วยดีก่อนทำการ
อวิชชาในตำราเป็นเพียงความบอกเล่าว่า อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิด
สังขาร สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ จนถึง สมฺภวนฺติ เป็นฝ่ายสมุทัย
ล้ ว นๆ และการดั บ อวิ ช ชาเพี ย งอั น เดี ยว สั ง ขาร วิ ญ ญาณ นามรู ป ฯ
ย่อมดับไปตามๆ กัน ไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่พอจะเป็นเชื้อแห่งภพชาติ
ต่อไป อันเป็นฝ่ายนิโรธ ดังบทสุดท้ายแห่งอวิชชาว่า นิรุชฺฌนฺติ ทั้งฝ่าย
ส่งเสริมอวิชชาให้ติดต่อก่อแขนงกลายเป็นภพชาติ เป็นสัตว์เป็นบุคคล
จนถึงความชราคร่ำคร่าและสลายไปในที่สุด ทั้งฝ่ายบำราบปราบปราม
อวิชชาให้สิ้นไปจากใจ หมดการต่อภพต่อชาติ ดังท่านที่ทำพระนิพพาน
ให้แจ้งด้วยการดับอวิชชามีพระพุทธเจ้าเป็นต้น
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ทั้งสองนัยนี้ท่านแสดงเรื่องหรือโครงร่างความเป็นไปของอวิชชา และ
การดับอวิชชาไว้เท่านั้น มิได้แสดงวิธีส่งเสริมอวิชชาว่าทำอย่างไร อวิชชา
จึงมีกำลังกำเริบถึงกับพาสัตว์ให้เกิดตายไม่มีที่สิ้นสุดไว้ และมิได้แสดงวิธี
การระงั บ ดั บ อวิ ช ชาว่ า ทำอย่ า งไร อวิ ช ชาจึ ง ถู กตั ด กำลั ง ลงโดยลำดั บ
จนดับไปจากใจโดยสิ้นเชิง ไม่สามารถทำใจที่อวิชชาไปปราศแล้วให้เกิด
ตายต่อไปอีกได้ ในปัจจยาการที่แสดงไว้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านว่า
ผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ กำจัดอวิชชาให้สนิ้ ไป จำต้องยึดอริยสัจสีห่ รือสติปฏั ฐานสี่
อันเป็นที่รวมแห่งอวิชชาเป็นทางดำเนิน ท่านเองว่าเมื่อจิตก้าวขึ้นสู่ความ
ว่างเปล่าจากรูปธรรมทั้งหลายแล้ว ก็มีแต่ตามติดสังขารความปรุงของใจ
กับวิญญาณที่สัมผัสรับรู้จากสิ่งต่างๆ และเวทนาจิตที่แสดงผลให้ปรากฏ
จากการปรุ ง การรั บ รู้ ท างวิ ญ ญาณ ด้ ว ยสติ กั บ ปั ญ ญาที่ มี อ ยู่ ใ นที่ แ ห่ ง
เดียวกันเท่านัน้ เพราะสังขารก็ปรุงจากจิต วิญญาณก็รบั ทราบจากจิต ต่าง
ก็ดบั ลงทีจ่ ติ เมื่อสติตามทันปัญญาค้นพบสาเหตุและวิพากษ์คลี่คลายทัน
กับเหตุการณ์ สิ่งเหล่านั้นย่อมกำเริบรุนแรงไปไม่ได้ การตามรู้สังขาร
วิญญาณว่าปรุงเรื่องอะไร รับทราบเรื่องอะไร เพียงเท่านั้นยังไม่สากับใจ
ที่มีสติปัญญาอัตโนมัติเป็นพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอตัว ยังสามารถขุด
ค้นลงถึงต้นตอที่เกิดแห่งสังขารและวิญญาณอีกว่าเกิดมาจากที่ไหน อะไร
เป็นเครื่องผลักดันให้เกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอย ตัวที่ผลักดันนี้คือตัวอวิชชาแท้
การพิจารณาอวิชชาเพื่อถอนรากถอนโคนจริงๆ จึงอยู่ที่ตรงนี้ คือ
ขุดค้นลงที่ใจอันเป็นเรือนรังของอวิชชาฝังจมอยู่นั่นแล จึงเห็นตัวอวิชชา
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แตกกระจายสลายตัวลงในขณะที่มหาสติมหาปัญญาเข้าถึงตัว นี้คือการ
พิจารณาอวิชชาแท้ และคือวิธีการถอดถอนอวิชชาออกจากใจตามทาง
มรรคทางผลที่พระศาสดาทรงสั่งสอนไว้แท้ ไม่เพียงไปอ่านแต่แบบแผน
ตำรับตำราแล้วก็มาถกเถียงกันจนตาดำตาแดงหาที่สิ้นสุดยุติมิได้ พอให้
อวิชชารำคาญและหัวเราะเปล่าๆ โดยไม่มีกิเลสแม้ตัวเดียวที่ถูกกระทบ
กระเทือนจากการถกเถียงกันพอผิวถลอกปอกเปิกไปบ้างเลย เราเป็น
ชาวพุทธที่มีศาสดาองค์เอกเป็นครูสั่งสอน จึงควรมีเหตุมีผลเป็นเครื่อง
ตามเสด็ จ บ้ า ง อย่ า มี แ ต่ ทิ ฐิ ม านะความรู้ ค วามเห็ น ดิ่ ง ลงไปถ่ า ยเดี ยว
ทำนองกิเลสบาปธรรมทั้งหลายอยู่ในตำรา แล้วก็มาถกเถียงกันแทนการ
แก้กิเลส สิ่งที่ได้รับจึงมักมีแต่ลมปากไม่มีเนื้อมีหนังติดมือมาบ้างเลย
ถ้าเป็นทำนองนี้เรียนมากเท่าไรรู้มากเท่าไร ขึ้นเวทีโต้เถียงจัดเจนเพียงไร
ก็ยิ่งเหลวไปเพียงนั้น ไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายของปราชญ์ตามทาง
ศาสดาและศาสนธรรมเลย
อวิชชาตัณหาจริงๆ มันอยู่ที่ใจ สร้างโครงร่างขึ้นที่ใจคนใจสัตว์ และ
ทำการระงับดับลงที่ใจเรานี่เท่านั้น ไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและสร้างโครงร่าง
ตลอดความดับของอวิชชาตัณหาทั้งมวล ขณะอวิชชาดับลงอย่างราบคาบ
แล้วนั่นแล จึงเห็นความโง่ความหลงงมงายของตัวของมนุษย์และของสัตว์
ทั้งหลาย ที่อยู่ใต้อำนาจแห่งความบังคับทรมานของมัน ว่าแสนโง่แสน
ลำบากตลอดกาล แม้ จ ะมี ค วามสุ ข บ้ า งก็ ชั่ ว ขณะราวฟ้ า แลบเท่ า นั้ น
แต่สัตว์โลกก็หลงพอใจกันและอยู่กันอย่างเพลิดเพลิน ไม่คิดถึงภัยว่าจะมี
แก่ตัวหนักเบามากน้อยเพียงไร
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คนๆ เดียวกัน จิตดวงเดียวกัน เมื่อถูกขัดเกลาด้วยดีจนเต็มภูมิแล้ว
ย่อมผิดกันอยู่มากยิ่งกว่าฟ้ากับดิน จิตที่พ้นจากอำนาจอวิชชานั้นเป็นจิต
ที่ไม่อยู่ในขอบเขตแห่งข้อบังคับของสิ่งใดในโลกสมมุติ เป็นจิตที่ทรงอิสระ
สุดส่วน เกินความคาดหมายที่จะด้นเดาได้ถูก นั่นแลที่ท่านเรียกว่าแดน
แห่งความเกษมสำราญ เป็นภูมิของท่านผู้ทรงอำนาจเหนือสมมุติทรงไว้
และเสวยกัน ถ้าอยากรู้อยากเห็นก็อย่าพากันขี้เกียจอันเป็นเหยื่อล่อของ
กิเลสตัณหาอวิชชาทัง้ มวล เราเป็นภิกษุบริษทั ทีพ่ ร้อมแล้วทุกอย่าง จงพากัน
ตืน่ ตัว อย่ามัวเอากิเลสออกอวดกัน ด้วยอากัปกิรยิ าทีข่ ดั ต่อธรรมเครือ่ งนำ
ออกจากกองทุกข์ จะเสียชาติที่เกิดซึ่งเป็นภาชนะที่เหมาะแก่ศาสนธรรม
อยู่แล้ว ในชาติและเพศที่เป็นอยู่ขณะนี้
พอท่านแสดงอวิชชาจบลง แทนที่จะเมตตาฝากของดีแห่งผลที่เกิด
จากการถอดถอนอวิชชาคือวิชชาวิมุตติให้เพียงเท่านั้น ยังเมตตาฝาก
ธรรมเผ็ดร้อนแก่บรรดาศิษย์ให้เป็นที่ระลึกไม่ลืมอีกวาระหนึ่ง ทำให้จดจำ
ได้ดี ดังทีน่ ำมาเขียนให้ทา่ นผูอ้ า่ นทัง้ หลายได้อา่ นอยูข่ ณะนี้ ปกตินสิ ยั ท่าน
ถ้าลงได้พูดธรรมขั้นสูง กิริยาท่าทางต้องแสดงความเข้มข้นออกมาตาม
ธรรมขัน้ นัน้ ๆ จนผูฟ้ งั ทีย่ งั ไม่เคยชินต่อนิสยั ท่านต้องตกใจกลัวในเวลานัน้
โดยคิดว่าท่านดุด่าเฆี่ยนตีด้วยวาทะ ความจริงเพราะอำนาจแห่งธรรม
เป็ น พลั ง สามารถยั ง กิ ริ ย าท่ า นให้ แ สดงออกในลั ก ษณะนั้ น ต่ า งหาก
พอแสดงธรรมจบลงกิริยาก็เป็นปกติทันทีราวกับไม่เคยแสดงอย่างนั้นมา
ก่อนเลย บางครั้งยังมีความขบขันและเสียงหัวเราะแทรกออกมากับกิริยา
เผ็ดร้อนนัน้ ด้วยก็มี จึงไม่มใี ครสามารถดูนสิ ยั ท่านออกเป็นความจริงได้เลย
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การอธิบายอวิชชาของท่านก็ทำนองทีน่ ำมาลงให้ทา่ นได้อา่ นอยูเ่ วลานี้
ส่วนความหลุดพ้นจากอวิชชาตามที่ท่านเล่าให้ฟัง รู้สึกกว้างขวางพิสดาร
จั บ ใจอย่ า งยิ่ ง แต่ น ำมาลงเฉพาะเนื้ อ ความที่ เ ห็ นว่ า เหมาะกั บ เราๆ
ท่านๆ ที่อยู่ในฐานะแห่งการศึกษา ถ้าลึกมากนักก็อาจไม่เข้าใจ การอ่าน
ก็เสียเวลาไปเปล่า ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควร
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ปัญญา อบรม สมาธิ
ศีล
ศีล เป็นรั้วกั้นความคะนองทางกายวาจา มีใจเป็นผู้รับผิดชอบในงาน
และผลของงานที่กายวาจาทำขึ้น คนที่ไม่มีศีลเป็นเครื่องป้องกันความ
คะนอง เป็นผู้ที่สังคมผู้ดีรังเกียจ ไม่เป็นที่ไว้วางใจของสังคมทั่วไป แม้จะ
เป็นสังคมในวงราชการหรือสังคมใดๆ ก็ตาม ถ้ามีคนทุศีลไม่มียางอาย
ทางความประพฤติแฝงอยู่ในสังคมและวงงานนั้นๆ แม้แต่คนเดียวหรือ
สองคน แน่ทีเดียวที่สังคมและวงงานนั้นๆ จะตั้งอยู่เป็นปึกแผ่นแน่นหนา
ไม่ได้นาน จะต้องถูกทำลายหรือบั่นทอนจากคนประเภทนั้น โดยทางใด
ก็ได้ ตามแต่เขาจะมีโอกาสทำได้ในเวลาที่สังคมนั้นเผลอตัว เช่นเดียวกับ
อยู่ใกล้อสรพิษตัวร้ายกาจ คอยแต่จะขบกัดในเวลาพลั้งเผลอฉะนั้น
ศีล จึงเป็นธรรมคุ้มครองโลกให้อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากความระแวง
สงสัยอันเกิดแต่ความไม่ไว้ใจกันในทางทีจ่ ะให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย
นับแต่ส่วนเล็กน้อยไปถึงส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆ ไม่พึงปรารถนา ศีล
มีหลายประเภท นับแต่ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ถึงศีล ๒๒๗ ตามประเภท
ของบุคคลที่จะควรรักษาให้เหมาะแก่เพศและวัยของตน เฉพาะศีล ๕
เป็นศีลที่จำเป็นที่สุดสำหรับฆราวาสผู้เกี่ยวข้องกับสังคมหลายชั้น จึงควร
มีศีลเป็นเครื่องรับรองความบริสุทธิ์ของตน และรับรองความบริสุทธิ์
ของกันและกันต่อส่วนรวมที่เกี่ยวแก่ผลได้เสีย อันอาจเกิดมีได้ในวงงาน
และสังคมทั่วไป
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คนมีศีล ๕ ประจำตนคนเดียวหรือสองคน เข้าทำงานในวงงานหนึ่ง
วงงานใด จะเป็นงานบริษัท ห้างร้าน หรืองานรัฐบาลซึ่งเป็นงานแผ่นดิน
ก็ตาม จะเห็นได้ว่า คนมีศีล ๕ เพียงคนเดียวหรือสองคนนั้น จะได้รับ
ความนิยมชมชอบ ความไว้วางใจในกิจการนั้นๆ เช่น การเงิน เป็นต้น
จากชุมนุมชนในวงงานนั้นๆ เป็นอย่างยิ่ง ตลอดเวลาที่เขายังอยู่ หรือแม้
เขาจะไปอยู่หนใด ก็ต้องได้รับความนิยมนับถือในที่ทั่วไป เพราะคนมีศีล
ก็แสดงว่าต้องมีธรรมประจำใจด้วย เช่นเดียวกับรสของอาหารกับตัวของ
อาหารจะแยกจากกันไม่ได้ ในขณะเดียวกัน คนมีธรรมก็แสดงว่าเป็นผู้มี
ศีลด้วย ขณะใดทีเ่ ขาล่วงเกินศีลข้อใดข้อหนึง่ ขณะนัน้ แสดงว่าเขาไม่มธี รรม
เพราะธรรมอยู่กับใจ ศีลอยู่กับกายวาจา แล้วแต่กายวาจาจะเคลื่อนไหว
ไปทางถูกหรือผิด ต้องส่อถึงเรื่องของใจผู้เป็นหัวหน้ารับผิดชอบด้วย
ถ้าใจมีธรรมประจำ กายวาจาต้องสะอาด ปราศจากโทษในขณะทำ
และพูด ฉะนั้น ผู้มีกายวาจาสะอาดจึงเป็นเครื่องประกาศให้คนอื่นเขา
ทราบว่า เป็นคนมีธรรมในใจ คนมีศีลธรรมประจำกาย วาจา ใจ จึงเป็น
คนมีเสน่ห์ มีเครื่องดึงดูดใจประชาชนทั่วโลกให้หันมาสนใจและนิยมรัก
ชอบทุกยุคทุกสมัยไม่มีวันจืดจาง แม้ผู้ไม่สามารถกระทำกายวาจาให้เป็น
อย่างเขาได้ ก็ยังรู้จักนิยมเลื่อมใสในคนผู้มีกาย วาจา ใจ อันมีศีลธรรม
เช่ น เดี ย วกั บ ที่ พ วกเขาเคารพและเลื่ อ มใสในพระพุ ท ธเจ้ า และสาวก
ทั้งหลาย ฉะนั้นจึงชี้ให้เห็นว่า ศีลธรรมคือความดีความงาม เป็นสิ่งที่โลก
ต้องการอยู่ทุกเวลา ไม่เป็นของล้าสมัย ทั้งมีคุณค่าเท่ากับโลกเสมอไป
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จะมีอยู่บ้างก็เนื่องจากศีลธรรมได้ถูกแปรสภาพจากธรรมชาติเดิม
ออกมาสู่ระเบียบลัทธิประเพณี ซึ่งแยกออกไปตามความนิยมของชาติ
ชั้น วรรณะ จึงเป็นเหตุให้ศีลธรรมกลายเป็นของชาติ ชั้น วรรณะ ไปตาม
ความนิยมของลัทธินั้นๆ อันเป็นเหตุให้โลกติชมตลอดมา นอกจากที่ว่านี้
ศีลธรรมย่อมเป็นคุณธรรมที่นำยุคนำสมัยไปสู่ความเจริญได้ทุกโอกาส
ถ้าโลกยังสนใจที่จะนำเอาศีลธรรมไปเป็นเส้นบรรทัดดัดกาย วาจา ใจ
ของตนให้เป็นไปตามอยู่
จะเห็นได้ง่ายๆ ก็คือ กาลใดที่โลกเกิดความยุ่งเหยิงไม่สงบ กาลนั้น
พึงทราบว่าโลกเริ่มขาดความสมบูรณ์ทางศีลธรรม ถ้าไม่รีบปรับปรุงให้
ตรงกับทางศีลธรรมแล้ว ไม่นานฤทธิ์ของโลกล้วนๆ จะระเบิดอย่างเต็มที่
แม้ตัวโลกผู้ทรงฤทธิ์เอง ก็ต้องแตกทลายลงทันทีทนอยู่ไม่ได้
เฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวหนึ่งๆ ถ้าขาดศีลธรรมอันเป็นหลักของ
ความประพฤติแล้ว แม้คู่สามีภรรยาก็ไว้ใจกันไม่ได้ คอยแต่จะเกิดความ
ระแวงแคลงใจว่า คู่ครองของตนจะไปคบชู้กับชายอื่นหญิงอื่น อันเป็น
เหตุบ่อนทำลายความมั่นคงของครอบครัวและทรัพย์สิน เพียงเท่านี้ความ
ปวดร้าวภายในใจเริ่มฟักตัวขึ้นมาแล้ว ไม่เป็นอันกินอันนอน แม้การงาน
อันเป็นหลักอาชีพประจำครอบครัว ตลอดลูกเล็กเด็กแดงก็จะเริ่มแตก
แหลกลาญไปตามๆ กัน ในขณะที่ครอบครัวนั้นๆ เริ่มทำลายศีลธรรม
ของตน ยิ่งได้แตกจากศีลธรรมโดยประพฤติอย่างที่กล่าวแล้ว แน่ทีเดียว
สิง่ ทีม่ นั่ คงทัง้ หลายจะกลายเป็นกองเพลิงไปตามๆ กัน เช่นเดียวกับหม้อ
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น้ำที่เต็มไปด้วยน้ำ ได้ถูกสิ่งอื่นกระทบให้ตกลง น้ำทั้งหมดที่บรรจุอยู่
ในหม้อจะต้องแตกกระจายไปทันทีฉะนั้น
ดังนั้นเมื่อโลกยังต้องการความเจริญอยู่ตราบใด ศีลธรรมจึงเป็นสิ่ง
จำเป็นสำหรับโลกอยู่ตราบนั้น ใครจะคัดค้านหลักความจริง คือศีลธรรม
อันเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกมาแต่กาลไหนๆ ไม่ได้ คำว่าศีลธรรมในหลัก
ธรรมชาตินั้น ไม่ต้องไปขอรับมาจากพระหรือจากใคร ตามวัดหรือตาม
สถานที่ต่างๆ แล้ว จึงจะเกิดเป็นศีลธรรมขึ้นมา แม้เพียงแต่ผู้รักษาความ
ถูกความดีงามประจำนิสัย แล้วประพฤติแต่สิ่งถูกและดีงามแก่ตนและแก่
ผู้ อื่ น เว้ น การประพฤติ สิ่ ง ที่ เ ป็ น ข้ า ศึ กต่ อ ความถู ก ความดี ง ามของตน
เพียงเท่านั้น ก็พอจะทราบได้แล้วว่า ผู้นั้นมีศีลธรรมขึ้นในตัวแล้ว
อนึ่งเหตุที่จะเกิดศีลธรรมขึ้นในใจและความประพฤติ เกิดขึ้นจาก
หลักธรรมชาติที่กล่าวแล้วอย่างหนึ่ง เกิดจากการคบค้าสมาคมกับนัก
ปราชญ์ มี ส มณะชี พ ราหมณ์ เป็ น ต้ น ได้ ศึ ก ษาไต่ ถ ามจากท่ า นแล้ ว
สมาทานนำมาปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง เพียงเท่านี้ก็พอจะยังศีลธรรมให้เกิด
ขึ้นในตน และกลายเป็นคนมีศีลธรรมได้พอแก่การทรงตัวและครอบครัว
ตลอดสังคมที่ตนเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปได้โดยปราศจากความระแวงสงสัย
ในสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจในครอบครัวและส่วนรวม ฆราวาสปฏิบัติได้เพียงศีล ๕
ก็สามารถทำความอุ่นใจให้แก่ตนและครอบครัวโดยประจักษ์ใจ ตลอด
เวลาที่ตนมีความประพฤติอยู่ในกรอบของศีลธรรม
120

ส่วนศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ นั้น แยกจากศีล ๕ ขึ้นไปสู่ความ
ละเอียดตามอัธยาศัย ของผู้ใคร่ประพฤติตนในศีลธรรมชั้นสูงขึ้นไป ทั้ง
ด้านปฏิบัติรักษาและความเอาใจใส่ ย่อมมีกฎเกณฑ์หรือวิธีการต่างจาก
ศีล ๕ ขึ้นไปเป็นชั้นๆ เมื่อสรุปความแล้ว ศีลทุกประเภทเป็นคุณสมบัติ
เพื่อที่จะรักษาความคะนองทางความประพฤติของกายและวาจา เพื่อ
ความอยู่เย็นเป็นสุขสบายใจสำหรับท่านผู้ปฏิบัติถูก และเป็นสิ่งจำเป็นแก่
ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการจะทำตนให้เป็นคนดีทุกรายไป แต่สำหรับผู้เลวทราม
ไม่เห็นว่าเป็นของจำเป็น เพราะไม่ต้องการอยากเป็นคนดีเหมือนโลกเขา
แต่คอยจะทำลายความสุขของผู้อื่น ก่อความเดือดร้อนแก่โลกทุกเวลาที่
ได้ช่องและโอกาส ศีลธรรมบางส่วนแม้แต่สัตว์ดิรัจฉานเขายังมีได้ อย่าว่า
แต่มนุษย์จะเป็นเจ้าของศีลธรรมโดยถ่ายเดียวเลย เราพอจะสังเกตได้ว่า
สัตว์ดิรัจฉานเขายังมีรัศมีแห่งธรรมแทรกอยู่ในใจและความประพฤติของ
เขาบ้าง เช่น สัตว์เลี้ยงในบ้านเรา
ผู้ที่มีศีลธรรมเป็นภาคพื้นประจำนิสัยและความประพฤติตลอดเวลา
นอกจากจะเป็น ผู้ให้ความอบอุ่นเป็นที่ไว้วางใจ และให้ความนิยมแก่
ประชาชนตลอดกาลแล้ว ยังเป็น ผู้มีความอบอุ่นในตนเอง ทั้งวันนี้ วัน
หน้า ชาตินี้และชาติหน้าอีกด้วย ศีลธรรมจึงเป็นคุณสมบัติอันจำเป็นของ
โลกตลอดกาล
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สมาธิ
ธรรมกรรมฐานทุกบทเป็นรัว้ กัน้ ความคะนองของใจ ใจทีไ่ ม่มกี รรมฐาน
ประจำและควบคุม จึงเกิดความคะนองได้ทุกวัย ทั้งเด็กเล็ก หนุ่มสาว
เฒ่าแก่ชรา คนจน คนมี คนฉลาด คนโง่ คนมีฐานะสูง ต่ำ ปานกลาง
คนตาบอด หูหนวก ตาดี หูดี ง่อยเปลี้ยเสียขา พิกลพิการ และอื่นๆ ไม่มี
ประมาณ ทางศาสนธรรมเรียกว่า ผู้ยังตกอยู่ในวัยความคะนองทางใจ
หมดความสง่ า ราศี ท างใจ หาความสุ ข ไม่ ไ ด้ อาภั พ ความสุ ข ทางใจ
ตายแล้วขาดทุนทั้งขึ้นทั้งล่อง เช่นเดียวกับต้นไม้ จะมีกิ่งก้านดอกผลดก
หนาหรือไม่ ไม่เป็นประมาณ รากแก้วเสียหรือโค่นลงแล้ว ย่อมเสียความ
เป็นสง่าราศีและผลประโยชน์ฉะนั้น แต่ลำต้นหรือกิ่งก้านของต้นไม้ ก็ยัง
อาจจะมาทำประโยชน์อย่างอื่นได้บ้าง ไม่เหมือนมนุษย์ตาย
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โทษแห่งความคะนองของใจ ที่ไม่มีธรรมะเป็นเครื่องรักษา จะหาจุด
ความสุขไม่พบตลอดกาล แม้ความสุขจะเกิดเพราะความคะนองของใจเป็น
ผูแ้ สวงหามาได้ ก็เป็นความสุขชนิดเป็นบทบาททีจ่ ะเพิม่ ความคะนองของใจ
ให้มคี วามกล้าแข็งไปในทางทีไ่ ม่ถกู มากกว่าจะเป็นความสุขทีพ่ งึ พอใจ
ฉะนั้นสมาธิ คือ ความสงบหรือความตั้งมั่นของใจ จึงเป็นข้าศึกต่อ
ความคะนองของใจที่ไม่อยากรับ “ยา” คือ กรรมฐาน ผู้ต้องการปราบ
ปรามความคะนองของใจ ซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อสัตว์มาหลายกัปนับไม่ถ้วน
จึงจำเป็นต้องฝืนใจรับ “ยา” คือ กรรมฐาน การรับยาหมายถึง การอบรม
ใจของตนด้วยธรรมะ ไม่ปล่อยตามลำพังของใจ ซึ่งชอบความคะนองเป็น
มิตรตลอดเวลา คือ น้อมธรรมเข้ามากำกับใจ ธรรมกำกับใจ เรียกว่า
กรรมฐาน มี ๔๐ ห้อง ตามจริตนิสยั ของบรรดาสัตว์ ไม่เหมือนกัน มี กสิณ
๑๐ อสุภ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑
จตุธาตุวัตถาน ๑ และ อรูป ๔ จะขอยกมาพอประมาณ ที่ใช้กันโดยมาก
และให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติเป็นที่พึงพอใจ คือ
อาการของกาย ๓๒ มี เกสา (ผม) โลมา (ขน) นขา (เล็บ) ทนฺตา
(ฟัน) ตโจ (หนัง) ที่ท่านเรียกว่า กรรมฐาน ๕ หรือ พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ
ฯลฯ หรืออานาปานสติ (ระลึกลมหายใจเข้าออก) บทใดก็ได้ ตามแต่
จริตชอบ เพราะนิสัยไม่เหมือนกัน จะใช้กรรมฐานอย่างเดียวกัน ย่อม
เป็นการขัดต่อจริต ไม่ได้ผลเท่าที่ควร เมื่อชอบบทใดก็ตกลงใจนำบทนั้น
มาบริกรรม เช่น จะบริกรรมเกสา ก็นึกว่าเกสาซ้ำอยู่ในใจ ไม่ออกเสียง
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เป็นคำพูดให้ได้ยินออกมาภายนอก (แต่ลำพังนึกเอาชนะใจไม่ได้ จะบริ
กรรมทำนองสวดมนต์ เพื่อให้เสียงผูกใจไว้ จะได้สงบก็ได้ ทำจนกว่าใจ
จะสงบได้ด้วยคำบริกรรม จึงหยุด) พร้อมทั้งใจให้ทำความรู้สึกไว้กับผม
บนศีรษะ จะบริกรรมบทใดก็ให้ทำความรู้อยู่กับกรรมฐานบทนั้น เช่น
เดียวกับบริกรรมบทเกสา ซึ่งทำความรู้อยู่ในผมบนศีรษะฉะนั้น
ส่วนการบริกรรมบท พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ บทใดๆ ให้ทำความรู้ไว้
จำเพาะใจไม่ เ หมื อ นบทอื่ น ๆ คื อ ให้ ค ำบริ ก รรมว่ า พุ ทฺ โ ธ เป็ น ต้ น
สัมพันธ์กนั อยูก่ บั ใจไปตลอดจนกว่าจะปรากฏ พุทโฺ ธ ในคำบริกรรมกับผูร้ ู้
คือ ใจเป็นอันเดียวกัน แม้ผู้จะบริกรรมบท ธมฺโม สงฺโฆ ตามจริต ก็พึงบริ
กรรมให้สัมพันธ์กันกับใจ จนกว่าจะปรากฏ ธมฺโม หรือ สงฺโฆ เป็นอัน
เดียวกันกับใจ ทำนองเดียวกับบท พุทฺโธ เถิดฯ
อานาปานสติภาวนา ถือลมหายใจเข้าหายใจออก เป็นอารมณ์ของใจ
มีความรู้และสติอยู่กับลมหายใจเข้าออก เบื้องต้นการตั้งลม ควรตั้งที่
ปลายจมู ก หรื อ เพดานเพราะเป็ น ที่ ก ระทบลมหายใจ พอถื อ เอาเป็ น
เครื่องหมายได้ เมื่อทำจนชำนาญ และลมละเอียดเข้าไปเท่าไร จะค่อยรู้
หรื อ เข้ า ใจความสั ม ผั ส ของลมเข้ า ไปโดยลำดั บ จนปรากฏลมที่ อ ยู่
ท่ามกลางอก หรือลิ้นปี่แห่งเดียว ทีนี้จงกำหนดลม ณ ที่นั้น ไม่ต้องกังวล
ออกมากำหนดหรือตามรู้ลมที่ปลายจมูกหรือเพดานอีกต่อไป
การกำหนดลมจะตามด้วย พุทฺโธ เป็นคำบริกรรมกำกับลมหายใจเข้า
ออกด้วยก็ได้ เพื่อเป็นการพยุงผู้รู้ให้เด่น จะได้ปรากฏลมชัดขึ้นกับใจ
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เมื่อชำนาญในลมแล้ว ต่อไปทุกครั้งที่กำหนด จงกำหนดลงที่ลมหายใจ
ท่ามกลางอกหรือลิ้นปี่โดยเฉพาะ ทั้งนี้สำคัญอยู่ที่ตั้งสติ จงตั้งสติกับใจ
ให้มีความรู้สึกในลมทุกขณะที่ลมเข้าและลมออก สั้นหรือยาว จนกว่าจะ
รู้ ชั ด ในลมหายใจ มี ค วามละเอี ย ดเข้ า ไปทุ ก ที และจนปรากฏความ
ละเอียดของลมกับใจเป็นอันเดียวกัน
ทีนี้ให้กำหนดลมอยู่จำเพาะใจ ไม่ต้องกังวลในคำบริกรรมใดๆ ทั้งสิ้น
เพราะการกำหนดลมเข้าออกและสั้นยาวตลอดคำบริกรรมนั้นๆ ก็เพื่อจะ
ให้จิตถึงความละเอียด เมื่อถึงลมละเอียดที่สุด จิตจะปรากฏมีความ
สว่างไสว เยือกเย็นเป็นความสงบสุขและรู้อยู่จำเพาะใจ ไม่เกี่ยวข้องกับ
อารมณ์ใดๆ แม้ที่สุดกองลมก็ลดละความเกี่ยวข้อง ในขณะนั้นไม่มีความ
กังวล เพราะจิตวางภาระ มีความรูอ้ ยูจ่ ำเพาะใจดวงเดียว คือ ความเป็นหนึง่
(เอกัคคตารมณ์) นี่คือผลที่ได้รับจากการเจริญอานาปานสติกรรมฐาน
ในกรรมฐานบทอืน่ พึงทราบว่า ผูภ้ าวนาจะต้องได้รบั ผลเช่นเดียวกันกับบทนี้
การบริกรรมภาวนา มีบทกรรมฐานนั้นๆ เป็นเครื่องกำกับใจด้วยสติ
จะระงับความคะนองของใจได้เป็นลำดับ จะปรากฏความสงบสุขขึ้นที่ใจ
มีอารมณ์อันเดียว คือรู้อยู่จำเพาะใจ ปราศจากความฟุ้งซ่านใด ๆ ไม่มี
สิ่งมากวนใจให้เอนเอียง เป็นความสุขจำเพาะใจ ปราศจากความเสกสรร
หรือปรุงแต่งใดๆ ทั้งสิ้น เพียงเท่านี้ ผู้ปฏิบัติจะเห็นความอัศจรรย์ในใจ
ที่ไม่เคยประสบมาแต่กาลไหนๆ และเป็นความสุขที่ดูดดื่มยิ่งกว่าอื่นใดที่
เคยผ่านมา
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อนึ่งพึงทราบ ผู้บริกรรมบทกรรมฐานนั้นๆ บางท่านอาจปรากฏ
อาการแห่งกรรมฐาน ที่ตนกำลังบริกรรมนั้นขึ้นที่ใจ ในขณะที่กำลังบริ
กรรมอยู่ก็ได้ เช่น ปรากฏผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก
เป็นต้น อาการใดอาการหนึ่ง ประจักษ์กับใจเหมือนมองเห็นด้วยตาเนื้อ
เมื่อปรากฏอย่างนี้ พึงกำหนดดูอาการที่ตนเห็นนั้นให้ชัดเจนติดใจ และ
กำหนดให้ตั้งอย่างนั้นได้นาน และติดใจเท่าไรยิ่งดี เมื่อติดใจแนบสนิท
แล้วจงทำความแยบคายในใจ กำหนดส่วนที่เห็นนั้น โดยเป็นของปฏิกูล
โสโครก ทั้งอาการส่วนใน และอาการส่วนนอกของกายโดยรอบ และแยก
ส่วนของกายออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นแผนกๆ ตามอาการนั้นๆ โดย
เป็นกองผม กองขน กองเนื้อ กองกระดูก ฯลฯ
เสร็จแล้วกำหนดให้เน่าเปื่อยลงบ้าง กำหนดไฟเผาบ้าง กำหนดให้
แร้ง กา หมา กินบ้าง กำหนดให้แตกลงสูธ่ าตุเดิมของเขา คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ
บ้างเป็นต้น การทำอย่างนี้เพื่อความชำนาญ คล่องแคล่วของใจในการ
เห็นกาย เพื่อความเห็นจริงในกายว่า มีอะไรอยู่ในนั้น เพื่อความบรรเทา
และตัดขาดเสียได้ซึ่งความหลงกาย อันเป็นเหตุให้เกิดราคะตัณหา คือ
ความคะนองของใจ ทำอย่างนี้ได้ชำนาญเท่าไรยิ่งดี ใจจะสงบละเอียดเข้า
ทุกที ข้อสำคัญเมื่อปรากฏอาการของกายขึ้น อย่าปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่
สนใจ และอย่ากลัวอาการของกายที่ปรากฏ จงกำหนดไว้เฉพาะหน้า
ทันที กายนี้เมื่อภาวนาได้เห็นจนติดใจจริงๆ จะเกิดความเบื่อหน่ายสลด
สังเวชตน จะเกิดขนพองสยองเกล้า น้ำตาไหลลงทันที อนึ่งผู้ที่ปรากฏ
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กายขึ้นเฉพาะหน้าในขณะภาวนา ใจจะเป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็ว และจะ
ทำปัญญาให้แจ้งไปพร้อมๆ กันกับความสงบของใจที่ภาวนาเห็นกาย
ผู้ ที่ ไ ม่ เ ห็ น อาการของกาย จงทราบว่ า การบริ ก รรมภาวนาทั้ ง นี้
ก็เป็นการภาวนาเพื่อจะยังจิตให้เข้าสู่ความสงบสุขเช่นเดียวกัน จึงไม่มีข้อ
ระแวงสงสัยที่ตรงไหนว่า จิตจะไม่หยั่งลงสู่ความสงบ และเห็นภัยด้วย
ปัญญาในวาระต่อไป จงทำความมั่นใจในบทภาวนา และคำบริกรรมของ
ตนอย่าท้อถอย ผู้ดำเนินไปโดยวิธีใด พึงทราบว่า ดำเนินไปสู่จุดประสงค์
เช่นเดียวกัน และจงทราบว่า บทธรรมทั้งหมดนี้ เป็นบทธรรมที่จะนำใจ
ไปสู่สันติสุข คือ พระนิพพาน อันเป็นจุดสุดท้ายของการภาวนาทุกบทไป
ฉะนัน้ จงทำตามหน้าทีแ่ ห่งบทภาวนาของตน อย่าพะวักพะวนในกรรมฐาน
บทอื่นๆ จะเป็นความลังเลสงสัย ตัดสินใจลงไปสู่ความจริงไม่ได้ จะเป็น
อุปสรรคแก่ความจริงใจตลอดกาล จงตั้งใจทำด้วยความมีสติจริงๆ และ
อย่าเรียงศีล สมาธิ ปัญญา ให้นอกไปจากใจ เพราะกิเลสคือ ราคะ โทสะ
โมหะ เป็นต้น อยู่ที่ใจ ใครไม่ได้เรียงรายเขา เมื่อคิดไปทางผิด มันก็เกิด
กิเลสขึ้นมาที่ใจดวงนั้น ไม่ได้กำหนดหรือนัดกันว่า ใครจะมาก่อนมาหลัง
มันเป็นกิเลสมาทีเดียว กิเลสชนิดไหนมา มันก็ทำให้เราร้อนได้เช่นเดียวกัน
เรือ่ งของกิเลสมันจะต้องเป็นกิเลสเรือ่ ยไปอย่างนี้ กิเลสตัวไหนจะมาก่อน
มาหลังเป็นไม่เสียผล ทำให้เกิดความร้อนได้ทงั้ นัน้ วิธกี ารแก้กเิ ลสอย่าคอย
ให้ศลี ไปก่อน สมาธิมาทีส่ อง ปัญญามาทีส่ าม นีเ่ รียกว่า ทำสมาธิเรียงแบบ
เป็นอดีต อนาคตเสมอไป หาความสงบสุขไม่ได้ตลอดกาล
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ปัญญาอบรมสมาธิ
ความจริงการภาวนาเพื่อให้ใจสงบ ถ้าสงบด้วยวิธีปลอบโยนโดยทาง
บริกรรมไม่ได้ ต้องภาวนาด้วยวิธีปราบปรามขู่เข็ญ คือค้นคิดหาเหตุผลใน
สิ่งที่จิตติดข้องด้วยปัญญา แล้วแต่ความแยบคายของปัญญา จะหาอุบาย
ทรมานจิตดวงพยศ จนปรากฏใจยอมจำนนตามปัญญาว่า เป็นความจริง
อย่างนั้นแล้ว ใจจะฟุ้งซ่านไปไหนไม่ได้ ต้องหยั่งเข้าสู่ความสงบเช่นเดียว
กับสัตว์พาหนะตัวคะนอง ต้องฝึกฝนทรมานอย่างหนักจึงจะยอมจำนน
ต่อเจ้าของ
ฉะนั้นในเรื่องนี้จะขอยกอุปมาเป็นหลักเทียบเคียง เช่น ต้นไม้บาง
ประเภท ตั้งอยู่โดดเดี่ยวไม่มีสิ่งเกี่ยวข้อง ผู้ต้องการต้นไม้นั้นก็ต้องตัด
ด้วยมีดหรือขวาน เมื่อขาดแล้ว ไม้ต้นนั้นก็ล้มลงสู่จุดที่หมาย แล้วนำไป
ได้ตามต้องการ ไม่มีความยากเย็นอะไรนัก แต่ไม้อีกบางประเภท ไม่ตั้ง
อยู่โดดเดี่ยว ยังเกี่ยวข้องอยู่กับกิ่งแขนงของต้นอื่นๆ อีกมาก ยากที่จะตัด
ให้ลงสู่ที่หมายได้ ต้องใช้ปัญญาหรือสายตาตรวจดูสิ่งเกี่ยวข้องของต้นไม้
นั้นโดยถี่ถ้วน แล้วจึงตัดต้นไม้นั้นให้ขาด พร้อมทั้งตัดสิ่งเกี่ยวข้องจนหมด
สิ้นไป ไม้ย่อมตกหรือล้มลงสู่ที่หมายและนำไปได้ตามความต้องการ
ฉันใด จริตนิสัยของคนเราก็ฉันนั้น
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คนบางประเภทไม่ค่อยมีสิ่งแวดล้อมเป็นภาระกดถ่วงใจมาก เพียงใช้
คำบริกรรมภาวนา พุทฺโธ ธมฺโม สง.โฆ เป็นต้น บทใดบทหนึ่งเข้าเท่านั้น
ใจก็ ไ ด้ รั บ ความสงบเยื อ กเย็ น เป็ น สมาธิ ล งได้ กลายเป็ น ต้ น ทุ น หนุ น
ปัญญา ให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างสบายที่เรียกว่า สมาธิอบรมปัญญา แต่
คนบางประเภทมีสิ่งแวดล้อมเป็นภาระกดถ่วงใจมาก และเป็นนิสัยชอบ
คิดอะไรมากอย่างนี้ จะอบรมด้วยคำบริกรรมอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้น ไม่
สามารถที่ จ ะยั ง จิ ต ให้ ห ยั่ ง ลงสู่ ค วามสงบเป็ น สมาธิ ไ ด้ ต้ อ งใช้ ปั ญ ญา
ไตร่ตรองเหตุผล ตัดต้นเหตุของความฟุ้งซ่านด้วยปัญญา เมื่อปัญญาได้
หว่านล้อมในสิ่งที่จิตติดข้องนั้นไว้อย่างหนาแน่นแล้ว จิตจะมีความรู้
เหนือปัญญาไปไม่ได้ และจะหยั่งลงสู่ความสงบเป็นสมาธิได้ ฉะนั้นคน
ประเภทนี้ จะต้องฝึกฝนจิตให้เป็นสมาธิได้ด้วยปัญญา ที่เรียกว่า ปัญญา
อบรมสมาธิ ตามชือ่ หัวเรือ่ งทีใ่ ห้ไว้แล้วในเบือ้ งต้นนัน้ เมือ่ สมาธิเกิดมีขนึ้ ด้วย
อำนาจปัญญา อันดับต่อไปสมาธิกก็ ลายเป็นต้นทุนหนุนปัญญาให้มกี ำลัง
ก้าวหน้า สุดท้ายก็ลงรอยเดียวกันกับหลักเดิมทีว่ า่ สมาธิอบรมปัญญา
ผู้ต้องการอบรมใจให้เป็นไปเพื่อความฉลาด รู้เท่าทันกลมายาของ
กิเลส อย่ายึดปริยัติจนเกิดกิเลส แต่ก็อย่าปล่อยวางปริยัติจนเลยศาสดา
ผิดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าทั้งสองนัย คือ ในขณะที่ทำสมาธิภาวนา
อย่าส่งใจไปยึดปริยัติจนกลายเป็นอดีตอนาคตไป ให้ตั้งจิตลงสู่ปัจจุบัน
คือ เฉพาะหน้า มีธรรมที่ตนเกี่ยวข้องเป็นอารมณ์เท่านั้น เมื่อมีข้อข้องใจ
ตัดสินใจลงไม่ได้ว่าถูกหรือผิด เวลาออกจากที่ภาวนาแล้ว จึงตรวจสอบ
กับปริยัติ แต่จะตรวจสอบทุกขณะไปก็ผิด เพราะจะกลายเป็นความรู้
ในแบบ ไม่ใช่ความรู้เกิดจากภาวนา ใช้ไม่ได้
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สรุ ป ความ ถ้ า จิ ต สงบได้ ด้ ว ยอารมณ์ ส มถะ คื อ คำบริ ก รรมด้ ว ย
ธรรมบทใด ก็บริกรรมบทนั้น ถ้าจะสงบได้ด้วยปัญญาสกัดกั้นโดยอุบาย
ต่างๆ ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อความสงบเสมอไป ผลรายได้จาก
การอบรมทั้งสองวิธีนี้ คือ ความสงบและปัญญา อันจะมีรัศมีแฝงขึ้นจาก
ความสงบนั้นๆ
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สมาธิ
สมาธิ ว่าโดยชื่อและอาการแห่งความสงบ มี ๓ คือ
ขณิกสมาธิ ตั้งมั่นหรือสงบชั่วคราวแล้วถอนขึ้นมา
อุปจารสมาธิ ท่านว่า รวมเฉียดๆ นานกว่าขณิกสมาธิ แล้วถอนขึน้ มา
จากนี้ขอแทรกทัศนะของ “ธรรมป่า” เข้าบ้างเล็กน้อย อุปจารสมาธิ
เมื่อจิตสงบลงไปแล้ว ไม่อยู่กับที่ถอยออกมาเล็กน้อย แล้วตามรู้เรื่อง
ต่างๆ ตามแต่จะมาสัมผัสใจ บางครั้งก็เป็นเรื่องเกิดจากตนเอง ปรากฏ
เป็นนิมิตขึ้นมา ดีบ้าง ชั่วบ้าง แต่เบื้องต้นเป็นนิมิตเกิดกับตนมากกว่า
ถ้าไม่รอบคอบก็ทำให้เสียได้ เพราะนิมิตที่จะเกิดขึ้นจากสมาธิประเภทนี้
มีมากเอาประมาณไม่ได้ บางครั้งก็ปรากฏเป็นรูปร่างของตัวเองนอนตาย
และเน่าพองอยู่ต่อหน้า เป็นผีตาย และเน่าพองอยู่ต่อหน้าบ้าง มีแต่โครง
กระดู ก บ้ า ง เป็ น ซากศพเขากำลั ง หามผ่ า นมาต่ อ หน้ า บ้ า ง เป็ น ต้ น
ทีป่ รากฏลักษณะนี้ ผูฉ้ ลาดก็ถอื เอาเป็น อุคคนิมติ เพือ่ เป็นปฏิภาคนิมติ ได้
เพราะจะยังสมาธิให้แน่นหนา และจะยังปัญญาให้คมกล้าได้เป็นลำดับ
สำหรั บ ผู้ ก ล้ า ต่ อ เหตุ ผ ล เพื่ อจะยั ง ประโยชน์ ตนให้ ส ำเร็ จ ย่ อ มได้ ส ติ
ปัญญาจากนิมิตนั้นๆ เสมอไป
แต่ผู้ขี้ขลาดหวาดกลัวอาจจะทำใจให้เสีย เพราะสมาธิประเภทนี้มี
จำนวนมาก เพราะเรื่องที่น่ากลัวมีมาก เช่น ปรากฏมีคน รูปร่าง สีสัน
วรรณะ น่ากลัว ทำท่าจะฆ่าฟัน หรือจะกินเป็นอาหาร อย่างนี้เป็นต้น
แต่ถ้าเป็น ผู้กล้าหาญต่อเหตุการณ์แล้ว ก็ไม่มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้น
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ยิง่ จะได้อบุ ายเพิม่ ขึน้ จากนิมติ หรือสมาธิประเภทนีเ้ สียอีก สำหรับผูม้ กั กลัว
ปกติก็แส่หาเรื่องกลัวอยู่แล้ว ยิ่งปรากฏนิมิตที่น่ากลัวก็ยิ่งไปใหญ่ ดีไม่ดี
อาจจะเป็นบ้าขึ้นในขณะนั้นก็ได้
ส่วนนิมิตนอกที่ผ่านมา จะรู้หรือไม่ว่าเป็นนิมิตนอก หรือนิมิตเกิดกับ
ตัวนั้น ต้องผ่านนิมิตใน ซึ่งเกิดกับตัวไปจนชำนาญแล้วจึงจะสามารถรู้ได้
นิมิตนอกนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ของคนหรือสัตว์ เปรต
ภูตผี เทวบุตร เทวดา อินทร์ พรหม ที่มาเกี่ยวข้องกับสมาธิในเวลานั้น
เช่นเดียวกับเราสนทนากันกับแขกที่มาเยี่ยม เรื่องปรากฏขึ้นจะนานหรือ
ไม่นั้น แล้วแต่เหตุการณ์จะยุติลงเมื่อใด บางครั้งเรื่องหนึ่งจบลง เรื่องอื่น
แฝงเข้ามาต่อกันไปอีกไม่จบสิ้นลงง่ายๆ เรียกว่า สั้นบ้างยาวบ้าง เมื่อจบ
ลงแล้ว จิตก็ถอนขึ้นมา บางครั้งก็กินเวลาหลายชั่วโมง
สมาธิประเภทนี้แม้รวมนานเท่าใดก็ตาม เมื่อถอนขึ้นมาแล้วก็ไม่มี
กำลังเพิ่มสมาธิให้แน่นหนา และไม่มีกำลังหนุนปัญญาได้ด้วย เหมือนคน
นอนหลับแล้วฝันไป ธาตุขนั ธ์ยอ่ มไม่มกี ำลังเต็มที่ ส่วนสมาธิทรี่ วมลงแล้ว
อยู่กับที่ พอถอนขึ้นมาปรากฏเป็นกำลังหนุนสมาธิให้แน่นหนา เช่นเดียว
กับคนนอนหลับสนิทดีไม่ฝนั พอตืน่ ขึน้ ธาตุขนั ธ์รสู้ กึ มีกำลังดี ฉะนัน้ สมาธิ
ประเภทนี้ ถ้ายังไม่ชำนาญ และรอบคอบด้วยปัญญา ก็ทำให้เสียคน เช่น
เป็ น บ้ า ไปได้ โดยมากนั ก ภาวนาที่ เ ขาเล่ า ลื อ กั นว่ า “ธรรมแตก” นั้ น
เป็นเพราะสมาธิประเภทนี้ แต่เมือ่ รอบคอบดีแล้วก็เป็นประโยชน์เกีย่ วกับ
เหตุการณ์ได้ดี
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ส่วนอุคคหนิมิตที่ปรากฏขึ้นจากจิตตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นนั้น เป็น
นิมติ ทีค่ วรแก่การปฏิภาคในหลักภาวนา ของผูต้ อ้ งการอุบายแยบคายด้วย
ปัญญาโดยแท้ เพราะเป็นนิมิตที่เกี่ยวกับอริยสัจ นิมิตอันหลังต้องน้อม
เข้าหา จึงจะเป็นอริยสัจได้บา้ ง แต่ทงั้ นิมติ เกิดกับตน และนิมติ ผ่านมาจาก
ภายนอก ถ้าเป็นคนขลาดก็อาจเสียได้เหมือนกัน สำคัญอยู่ที่ปัญญาและ
ความกล้าหาญต่อเหตุการณ์ ผูม้ ปี ญ
ั ญาจึงไม่ประมาทสมาธิประเภทนีโ้ ดย
ถ่ายเดียว เช่น งูเป็นตัวอสรพิษ เขานำมาเลีย้ งไว้เพือ่ ถือเอาประโยชน์จากงู
ก็ยงั ได้ วิธปี ฏิบตั ใิ นนิมติ ทัง้ สองซึง่ เกิดจากสมาธิประเภทนี้ นิมติ ทีเ่ กิดจาก
จิตทีเ่ รียกว่า “นิมติ ใน” จงทำปฏิภาค มีแบ่งแยก เป็นต้น ตามทีไ่ ด้อธิบาย
ไว้ขา้ งต้นแล้ว นิมติ ทีผ่ า่ นมาอันเกีย่ วแก่คนหรือสัตว์ เป็นต้น ถ้าสมาธิยงั ไม่
ชำนาญ จงงดไว้ก่อนอย่าด่วนสนใจ เมื่อสมาธิชำนาญแล้ว จึงปล่อยจิต
ออกรู้ตามเหตุการณ์ปรากฏ จะเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต
อนาคตไม่น้อยเลย สมาธิประเภทนี้เป็นสมาธิที่แปลกมาก อย่าด่วน
เพลิดเพลินและเสียใจในสมาธิประเภทนีโ้ ดยถ่ายเดียว จงทำใจให้กล้าหาญ
ขณะทีน่ มิ ติ นานาประการเกิดขึน้ จากสมาธิประเภทนี้ เบือ้ งต้นให้นอ้ มลงสู่
ไตรลักษณ์ ขณะนิมติ ปรากฏขึน้ จะไม่ทำให้เสีย
แต่พึงทราบว่า สมาธิประเภทมีนิมิตนี้ไม่มีทุกรายไป รายที่ไม่มีก็คือ
เมื่ อจิ ต สงบแล้ ว รวมอยู่ กั บ ที่ จะรวมนานเท่ า ไร ก็ ไ ม่ ค่ อ ยมี นิ มิ ต มา
ปรากฏ หรือจะเรียกง่ายๆ ก็คือ รายที่ปัญญาอบรมสมาธิ แม้สงบรวมลง
แล้วจะอยู่นานหรือไม่นานก็ตามก็ไม่มีนิมิต เพราะเกี่ยวกับปัญญาแฝงอยู่
กับองค์สมาธินั้น ส่วนรายที่สมาธิอบรมปัญญา มักจะปรากฏนิมิตแทบ
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ทุกรายไป เพราะจิตประเภทนี้รวมลงอย่างเร็วที่สุด เหมือนคนตกบ่อตก
เหวไม่คอยระวังตัว ลงรวดเดียวก็ถึงที่พักของจิต แล้วก็ถอนออกมารู้
เหตุการณ์ต่างๆ จึงปรากฏเป็นนิมิตขึ้นมาในขณะนั้น และก็เป็นนิสัยของ
จิตประเภทนี้แทบทุกรายไป แต่จะเป็นสมาธิประเภทใดก็ตาม ปัญญาเป็น
สิ่งสำคัญประจำสมาธิประเภทนั้นๆ เมื่อถอนออกมาแล้ว จงไตร่ตรอง
ธาตุขันธ์ด้วยปัญญา เพราะปัญญากับสมาธิเป็นธรรมคู่เคียงกัน จะแยก
จากกันไม่ได้ ถ้าสมาธิไม่ก้าวหน้าต้องใช้ปัญญาหนุนหลัง ขอยุติเรื่อง
อุปจารสมาธิแต่เพียงเท่านี้
อัปปนาสมาธิ เป็นสมาธิที่ละเอียดและแน่นหนามั่นคง ทั้งรวมอยู่
ได้นาน จะให้รวมอยู่หรือถอนขึ้นมาได้ตามต้องการ สมาธิทุกประเภท
พึ ง ทราบว่ า เป็ น เครื่ อ งหนุ น ปั ญ ญาได้ ต ามกำลั ง ของตน คื อ สมาธิ
อย่างหยาบ อย่างกลาง และอย่างละเอียด ก็หนุนปัญญาอย่างหยาบ
อย่างกลาง และอย่างละเอียดเป็นชัน้ ๆ ไป แล้วแต่ผมู้ ปี ญ
ั ญาจะนำออกใช้
แต่โดยมากจะเป็นสมาธิประเภทใดก็ตามปรากฏขึ้น ผู้ภาวนามักจะติด
เพราะเป็นความสุข ในขณะที่จิตรวมลงและพักอยู่ การที่จะเรียกว่าจิตติด
สมาธิ หรือติ ดความสงบได้นั้ นไม่ เป็ นปัญ หา ในขณะที่จิ ตพั กรวมอยู่
จะพักอยู่นานเท่าไรก็ได้ตามขั้นของสมาธิ ที่สำคัญก็คือ เมื่อจิตถอนขึ้น
มาแล้วยังอาลัยในความพักของจิต ทั้งๆ ที่ตนมีความสงบพอที่จะใช้
ปัญญาไตร่ตรอง และมีความสงบจนพอตัว ซึ่งควรจะใช้ปัญญาได้อย่าง
เต็ ม ที่ แ ล้ ว แต่ ยั ง พยายามที่ จ ะอยู่ ใ นความสงบไม่ ส นใจในปั ญ ญาเลย
อย่างนี้เรียกว่า ติดสมาธิถอนตัวไม่ขึ้น
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ปัญญา
ทางที่ถูกและราบรื่นของผู้ปฏิบัติก็คือ เมื่อจิตได้รับความสงบพอเห็น
ทางแล้ว ต้องฝึกหัดจิตให้คิดค้นในอาการของกาย จะเป็นอาการเดียว
หรือมากอาการก็ตาม ด้วยปัญญาคลี่คลายดูกายของตน เริ่มตั้งแต่ ผม
ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด
ไต ปอด ไส้นอ้ ย ไส้ใหญ่ อาหารใหม่ อาหารเก่าๆ ฯลฯ ทีเ่ รียกว่า อาการ ๓๒
ของกาย สิ่งเหล่านี้ตามปกติเต็มไปด้วยของปฏิกูลน่าเกลียดตลอดเวลา
ไม่มีอวัยวะส่วนใดจะสวยงามตามโมหนิยม ยังเป็นอยู่ก็ปฏิกูล ตายแล้ว
ยิ่ ง เป็ น มากขึ้ น ไม่ ว่ า สั ต ว์ บุ ค คล หญิ ง ชาย มี ค วามเป็ น อย่ า งนี้ ทั้ ง นั้ น
ในโลกนี้เต็มไปด้วยของอย่างนี้ หาสิ่งที่แปลกกว่านี้ไม่มี ใครอยู่ในโลกนี้
ต้องมีอย่างนี้ ต้องเป็นอย่างนี้ ต้องเห็นอย่างนี้
ความเป็นอนิจฺจํ ไม่เที่ยง ก็กายอันนี้ ทุกฺขํ ความลำบากก็กายอันนี้
อนตฺตา ปฏิเสธความประสงค์ของสัตว์ทั้งหลายก็กายอันนี้ สิ่งที่ไม่สมหวัง
ทั้งหมดก็อยู่ที่กายอันนี้ ความหลงสัตว์หลงสังขารก็หลงกายอันนี้ ความ
ถือสัตว์ถือสังขารก็ถือกายอันนี้ ความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารก็
พลัดพรากจากกายอันนี้ ความหลงรักหลงชังก็หลงกายอันนี้ ความไม่
อยากตายก็ห่วงกายอันนี้ ตายแล้วร้องไห้หากันก็เพราะกายอันนี้ ความ
ทุกข์ทรมานแต่วันเกิดจนถึงวันตายก็เพราะกายอันนี้ ทั้งสัตว์และบุคคล
วิ่งว่อนไปมาหาอยู่หากิน ไม่มีวันไม่มีคืน ก็เพราะเรื่องของกายอันเดียวนี้
มหาเหตุมหาเรื่องใหญ่โตในโลก ที่เป็นกงจักรผันมนุษย์และสัตว์ไม่มีวัน
ลืมตาเต็มดวง ประหนึ่งไฟเผาอยู่ตลอดเวลา ก็คือเรื่องของกายเป็นเหตุ
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กิเลสท่วมหัวจนเอาตัวไม่รอดก็เพราะกายอันนี้ สรุปความเรื่องในโลก
คือเรื่องเพื่อกายอันเดียวนี้ทั้งนั้น
เมื่อพิจารณากายพร้อมทั้งเรื่องของกายให้แจ้งประจักษ์กับใจ ด้วย
ปัญญาอยู่อย่างนี้ ไม่มีวันหยุดยั้ง กิเลสจะยกกองพลมาจากไหนใจจึงจะ
สงบลงไม่ได้ ปัญญาอ่านประกาศความจริงให้ใจฟังอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา
ใจจะฝืนความจริงจากปัญญาไปไหน เพราะกิเลสก็เกิดจากใจ ปัญญาก็
เกิดจากใจ เราก็คือใจ จะแก้กิเลสด้วยปัญญาของเราจะไม่ได้อย่างไร เมื่อ
ปัญญาเป็นไปในกายอยู่อย่างนี้ จะไม่เห็นแจ้งในกายอย่างไรเล่า? เมื่อ
เห็นกายแจ้งประจักษ์ใจด้วยปัญญาอย่างนี้ ใจต้องเบื่อหน่ายในกายตน
และกายคนอื่นสัตว์อื่น ต้องคลายความกำหนัดยินดีในกาย แล้วถอน
อุปาทานความถือมั่นในกาย โดยสมุจเฉทปหาน พร้อมทั้งความรู้เท่ากาย
ทุกส่วน ไม่หลงรักหลงชังในกายใดๆอีกต่อไป
การที่จิตใช้กล้อง คือ ปัญญา ท่องเที่ยวในเมือง “กายนคร” ย่อมเห็น
“กายนคร” ของตน และ “กายนคร” ของคนและสัตว์ทั่วไปได้ชัด ตลอด
จนทางสามแพร่ง คือไตรลักษณ์ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา และทางสี่แพร่ง
คือ ธาตุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ ทั่วทั้งตรอกของทางสายต่างๆ คือ อาการของ
กายทุกส่วน พร้อมทั้งห้องน้ำ ครัวไฟ (ส่วนข้างในของร่างกาย) แห่งเมือง
กายนคร จัดเป็น โลกวิทู ความเห็นแจ้งในกายนครทั่วทั้งไตรโลกธาตุ
ก็ได้ด้วย ยถาภูตญาณทัสสนะ ความเห็นตามเป็นจริงในกายทุกส่วน
หมดความสงสัยในเรื่องของกายที่เรียกว่า รูปธรรม
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ต่อไปนี้จะอธิบายวิปัสสนาเกี่ยวกับ นามธรรม คือ เวทนา สัญญา
สังขาร และวิญญาณ นามธรรมทั้งสี่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ห้า แต่ละ
เอียดไปกว่ารูปขันธ์ คือ กาย ไม่สามารถมองเห็นด้วยตา แต่รู้ได้ทางใจ
เวทนา คือ สิ่งที่จะต้องเสวยทางใจ สุขบ้าง ทุกข์บ้าง เฉยๆ บ้าง สัญญา
คือ ความจำ เช่น จำชื่อจำเสียง จำวัตถุสิ่งของ จำบาลีคาถา เป็นต้น
สังขาร คือ ความคิด ความปรุง เช่น คิดดี คิดชั่ว คิดกลางๆ ไม่ดี ไม่ชั่ว
หรือ ปรุงอดีตอนาคต เป็นต้น และ วิญญาณ ความรับรู้ คือ รับรู้ รูป
เสียง กลิ่น รส เครื่องสัม ผัส และธรรมารมณ์ ในขณะที่สิ่งเหล่านี้มา
กระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ นามธรรมทั้งสี่นี้ เป็นอาการของใจ
ออกมาจากใจ รู้ได้ที่ใจ และเป็นมายาของใจด้วย ถ้าใจยังไม่รอบคอบ
จึงจัดว่า เป็นเครื่องปกปิดความจริงได้ด้วย
การพิ จ ารณานามธรรมทั้ ง สี่ ต้ อ งพิ จ ารณาด้ ว ยปั ญ ญา โดยทาง
ไตรลักษณ์ล้วนๆ เพราะขันธ์เหล่านี้มีไตรลักษณ์ประจำตนทุกอาการที่
เคลื่อนไหว แต่วิธีพิจารณาในขันธ์ทั้งสี่นี้ ตามแต่จริตจะชอบในขันธ์ใด
ไตรลักษณ์ใด หรือทั่วไปในขันธ์ และไตรลักษณ์นั้นๆ จงพิจารณาตาม
จริตชอบในขันธ์และไตรลักษณ์นั้นๆ เพราะขันธ์และไตรลักษณ์หนึ่งๆ
เป็นธรรมเกี่ยวโยงถึงกัน จะพิจารณาเพียงขันธ์หรือไตรลักษณ์เดียวก็เป็น
เหตุ ใ ห้ ค วามเข้ า ใจหยั่ ง ทราบไปในขั น ธ์ แ ละไตรลั ก ษณ์ อื่ น ๆ ได้ โ ดย
สมบูรณ์ เช่นเดียวกับพิจารณาไปพร้อมๆ กัน เพราะขันธ์และไตรลักษณ์
เหล่ า นี้ มี อ ริ ย สั จ เป็ น รั้ ว กั้ น เขตแดนรั บ รองไว้ แ ล้ ว เช่ น เดี ยวกั บ การรั บ
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ประทานอาหารลงในที่แห่งเดียว ย่อมซึมซาบไปทั่วอวัยวะน้อยใหญ่ของ
ร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนใหญ่รับรองไว้แล้วฉะนั้น
เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติจงตั้งสติและปัญญาให้เข้าใกล้ชิดต่อนามธรรม
คือ ขันธ์สี่นี้ ทุกขณะที่ขันธ์นั้นๆ เคลื่อนไหว คือ ปรากฏขึ้น ตั้งอยู่ และ
ดับไป และไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาประจำตน ไม่มีเวลาหยุดยั้งตาม
ความจริงของเขา ซึ่งแสดงหรือประกาศตนอยู่อย่างนี้ ไม่มีเวลาสงบแม้แต่
ขณะเดียว ทั้งภายใน ทั้งภายนอก ทั่วโลกธาตุประกาศเป็นเสียงเดียวกัน
คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ปฏิเสธความหวังของสัตว์ พูดง่ายๆ ก็
คื อ ธรรมทั้ ง นี้ ไ ม่ มี เ จ้ า ของ ประกาศตนอยู่ อ ย่ า งอิ ส รเสรี ต ลอดกาล
ใครหลงไปยึ ด เข้ า ก็ พ บแต่ ค วามทุ ก ข์ ด้ ว ยความเหี่ ย วแห้ ง ใจตรอมใจ
หนักเข้ากินอยู่หลับนอนไม่ได้ น้ำตาไหลจนจะกลายเป็นแม่น้ำลำคลอง
ไหลนองตลอดเวลา และตลอดอนันตกาลที่สัตว์ยังหลงข้องอยู่ ชี้ให้เห็น
ง่ายๆ ขันธ์ทั้งห้าเป็นบ่อหลั่งน้ำตาของสัตว์ผู้ลุ่มหลงนั่นเอง การพิจารณา
ให้รู้ด้วยปัญญาชอบในขันธ์และสภาวธรรมทั้งหลาย ก็เพื่อจะประหยัด
น้ำตาและตัดภพชาติให้น้อยลง หรือให้ขาดกระเด็นออกจากใจผู้เป็น
เจ้าทุกข์ ให้ได้รับสุขอย่างสมบูรณ์นั่นเอง
สภาวธรรมมีขนั ธ์เป็นต้นนี้ จะเป็นพิษสำหรับผูย้ งั ลุม่ หลง ส่วนผูร้ เู้ ท่าทัน
ขันธ์และสภาวธรรมทั้งปวงแล้ว สิ่งทั้งนี้จะสามารถทำพิษอะไรได้ และ
ท่านยังถือเอาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้เท่าที่ควร เช่นเดียวกับขวาก
หนามที่มีอยู่ทั่วไป ใครไม่รู้ไปโดนเข้าก็เป็นอันตราย แต่ถ้ารู้ว่าเป็นหนาม
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แล้ ว นำไปทำรั้ ว บ้ า นหรื อ กั้ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ก็ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ เ ท่ า ที่ ค วร
ฉะนั้น เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติ จงทำความแยบคายในขันธ์และสภาวธรรม
ด้วยดี สิ่งทั้งนี้เกิดดับอยู่กับจิตทุกขณะ จงตามรู้ความเป็นไปของเขาด้วย
ปัญญาว่าอย่างไรจะรอบคอบและรู้เท่านั้น จงถือเป็นภาระสำคัญประจำ
อิริยาบถ อย่าได้ประมาทนอนใจ
ธรรมเทศนาที่ แ สดงขึ้ น จากขั น ธ์ แ ละสภาวธรรมทั่ ว ไปในระยะนี้
จะปรากฏทางสติปัญญาไม่มีเวลาจบสิ้น และเทศน์ไม่มีจำนนทางสำนวน
โวหาร ประกาศเรื่องไตรลักษณ์ประจำตลอดเวลา ทั้งกลางวัน กลางคืน
ยื น เดิ น นั่ ง นอน ทั้ ง เป็ น ระยะที่ ปั ญ ญาของเราควรแก่ ก ารฟั ง แล้ ว
เหมือนเราได้ไตร่ตรองตามธรรมเทศนาของพระธรรมกถึกอย่างสุดซึ้ง
นั่นเอง ขั้นนี้นักปฏิบัติจะรู้สึกว่าเพลิดเพลินเต็มที่ ในการค้นคิดตามความ
จริงของขันธ์ และสภาวธรรมที่ประกาศความจริงประจำตน แทบไม่มี
เวลาหลับนอน เพราะอำนาจความเพียรในหลักธรรมชาติ ไม่ขาดวรรค
ขาดตอนโดยทางปั ญ ญา สื บ ต่ อ ในขั น ธ์ ห รื อ สภาวธรรมซึ่ ง เป็ น หลั ก
ธรรมชาติ เ ช่ น เดี ย วกั น ก็ จ ะพบความจริ ง จากขั น ธ์ แ ละสภาวธรรม
ประจักษ์ใจขึ้นมาด้วยปัญญาว่า แม้ขันธ์ทั้งมวลและสภาวธรรมทั่วไป
ตลอดไตรโลกธาตุ ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาของเขาอย่างนั้น ไม่ปรากฏว่า
สิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสตัณหาตามโมหนิยมแต่อย่างใด
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อุปมาเป็นหลักเทียบเคียง เช่น ของกลางที่โจรลักไปก็พลอยเป็นเรื่อง
ราวไปตามโจร แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนสอบสวนดูถ้วนถี่ จนได้พยาน
หลักฐานเป็นที่พอใจแล้ว ของกลางจับได้ก็ส่งคืนเจ้าของเดิม หรือเก็บไว้
ในสถานที่ควรไม่มีโทษแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ก็มิได้ติดใจในของกลาง
ปัญหาเรื่องโทษก็ขึ้นอยู่กับโจร เจ้าหน้าที่จะต้องเกี่ยวข้องกับโจรและจับ
ตัวไปสอบสวนตามกฎหมาย เมื่อได้ความตามพยานหลักฐานถูกต้องตาม
กฎหมายว่าเป็นความจริงแล้ว ก็ลงโทษผู้ต้องหาตามกฎหมายและปล่อย
ตั ว ผู้ ไ ม่ มี ค วามผิ ด และไม่ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งออกไปเป็ น อิ ส รเสรี ต ามเดิ ม
ฉันใด เรื่องอวิชชาจิตกับสภาวธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้น
ขันธ์และสภาวธรรมทั่วทั้งไตรโลกธาตุ ไม่มีความผิดและเป็นกิเลส
บาปธรรมแต่อย่างใด แต่พลอยเป็นเรื่องไปด้วย เพราะจิตผู้ฝังอยู่ใต้
อำนาจของอวิชชา ไม่รู้ตัวว่าอวิชชาคือใคร อวิชชากับจิตจึงกลมกลืนเป็น
อันเดียวกัน เป็นจิตหลงไปทั้งดวง เที่ยวก่อเรื่องรัก เรื่องชัง ฝังไว้ตามธาตุ
ขันธ์ คือ ตามรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ตามตา หู จมูก ลิ้น กาย
และใจ และฝังรักฝังชังไว้ตามรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตลอด
ไตรโลกธาตุ เป็นสภาวะทีถ่ กู จับจองและรักชังยึดถือจากใจดวงลุม่ หลงนีท้ งั้
สิน้ เพราะอำนาจความจับจองยึดถือเป็นเหตุ ใจอวิชชาดวงนีจ้ งึ เทีย่ วเกิด
แก่ เจ็บ ตาย หมุนเวียนไปได้ทกุ กำเนิด ไม่วา่ สูง ต่ำ ดี ชัว่ ในภพทัง้ สามนี้
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แม้จะแยกกำเนิดของสัตว์ที่ต่างกันในภพนั้นๆ ไว้มากเท่าไร ใจดวง
อวิชชานี้สามารถจะไปถือเอากำเนิดในภพนั้นๆ ได้ตามแต่ปัจจัยเครื่อง
หนุนของจิตดวงนี้ มีกำลังมากน้อยและดีชั่วเท่าไร ใจดวงนี้ต้องไปเกิดได้
ตามโอกาสที่จะอำนวย ตามสภาวะทั้งหลายที่ใจดวงนี้มีความเกี่ยวข้อง
จึงกลายเป็นเรื่องผิดจากความจริงของตนไปโดยลำดับ เพราะอำนาจ
อวิชชาอันเดียวเท่านี้ จึงก่อเหตุร้ายป้ายสีไปทั่วไตรโลกธาตุให้แปรสภาพ
คือ ธาตุล้วนๆ ของเดิมไปเป็นสัตว์ เป็นบุคคล และเป็นความเกิด แก่
เจ็บ ตาย ตามโมหะ (อวิชชา) นิยม เมื่อทราบชัดด้วยปัญญาว่า ขันธ์ห้า
และสภาวธรรมทั้งหลาย ไม่ใช่ตัวเรื่องและตัวก่อเรื่อง เป็นแต่พลอยมี
เรื่อง เพราะอวิชชาเป็นผู้เรืองอำนาจ บันดาลให้สภาวะทั้งหลายเป็นไปได้
ตามอย่างนี้แล้ว ปัญญาจึงตามค้นลงที่ต้นตอ คือจิตดวงรู้ อันเป็นบ่อเกิด
ของเรื่องทั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้งตลอดอิริยาบถ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน
โดยความไม่วางใจในความรู้อันนี้
เมื่อสติปัญญาที่ได้ฝึกซ้อมเป็นเวลานานจนมีความสามารถเต็มที่
ได้แผ่วงล้อมและฟาดฟันเข้าไปตรงจุดใหญ่ คือ ผู้รู้ที่เต็มไปด้วยอวิชชา
อย่างไม่รีรอ ต่อยุทธ์กันทางปัญญา เมื่ออวิชชาทนต่อดาบเพชร คือสติ
ปัญญาไม่ไหวก็ทลายลงจากจิตที่เป็นแท่นบัลลังก์อันประเสริฐของอวิชชา
มาแต่ ก าลไหนๆ เมื่ อ อวิ ช ชาได้ ถู ก ทำลายตายลงไปแล้ ว ด้ ว ยอำนาจ
“มรรคญาณ” ซึ่งเป็นอาวุธทันสมัย เพียงขณะเดียวเท่านั้น ความจริงทั้ง
หลายที่ได้ถูกอวิชชากดขี่บังคับเอาไว้นานเป็นแสนกัปนับไม่ถ้วน ก็ได้ถูก
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เปิดเผยขึ้นมาเป็นของกลาง คือ เป็นความจริงล้วนๆ ทั้งสิ้น ธรรมที่ไม่
เคยรู้ได้ปรากฏขึ้นมาในวาระสุดท้าย “ยถาภูตญาณทัสสนะ” เป็นความรู้
เห็นตามเป็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลายอย่างเปิดเผย ไม่มีอะไรปิดบัง
แม้แต่น้อย
เมื่ออวิชชาเจ้าผู้ปกครองนครวัฏฏะตายไปแล้วด้วยอาวุธ คือ ปัญญา
ญาณ พระนิพพานจะทนต่อความเปิดเผยของผู้ทำจริง รู้จริง เห็นจริงไป
ไม่ได้ แม้สภาวธรรมทั้งหลาย นับแต่ขันธ์ห้า อายตนะภายใน ภายนอก
ทั่วทั้งไตรโลกธาตุ ก็ได้เป็นธรรมเปิดเผยตามความจริงของตน จึงไม่
ปรากฏว่าจะมีอะไรที่เป็นข้าศึกแก่ใจต่อไปอีก นอกจากจะปฏิบัติขันธ์ห้า
พอให้ ถึ ง กาลอั น ควรอยู่ ค วรไปของเขาเท่ า นั้ น ก็ ไ ม่ เ ห็ น มี อ ะไร เรื่ อ ง
ทั้ ง หมดก็ มี อ วิ ช ชา คื อ ความรู้ โ กหกอั น เดี ย วเท่ า นั้ น เที่ ย วรั ง แกและ
กีดขวางต่อสภาวะให้เปลี่ยนไปจากความจริงของตน อวิชชาดับอันเดียว
เท่านั้น โลก คือสภาวะทั่วๆ ไปก็กลายเป็นปกติธรรมดา ไม่มีใครจะไป
ตำหนิติชมให้เขาเป็นอย่างไรต่อไปได้อีกแล้ว
เช่นเดียวกับมหาโจรผู้ลือนามได้ถูกเจ้าหน้าที่ฆ่าตายแล้ว ชาวเมือง
พากันอยูส่ บายหายความระวังภัยจากโจรฉะนัน้ ใจทรงยถาภูตญาณทัสสนะ
คือความรู้เห็นตามเป็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลายอย่างสมบูรณ์ และเป็น
ความรู้ที่สม่ำเสมอไม่ลำเอียงตลอดกาล นับแต่วันอวิชชาได้ขาดกระเด็น
ไปจากใจแล้ว ใจย่อมมีอสิ รเสรีในการนึกคิดไตร่ตรองรูเ้ ห็น ในสภาวธรรมที่
เกี่ยวกับใจได้อย่างสมบูรณ์ ตา หู จมูก ฯลฯ และรูป เสียง กลิ่น รส ฯลฯ
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ก็กลายเป็นอิสรเสรีในสภาพของเขาไปตามๆ กัน ไม่ถูกกดขี่บังคับหรือส่ง
เสริมใดๆ จากใจอีกเช่นเคยเป็นมา ทั้งนี้เนื่องมาจากใจเป็นธรรม มีความ
เสมอภาคและให้ความเสมอภาคแก่สิ่งทั้งปวง จึงหมดศัตรูต่อกันเพียง
เท่านี้
เป็นอันว่าจิตกับสภาวธรรมทั้งหลายในไตรโลกธาตุ ได้ประกาศสันติ
ความสงบต่อกันลงในสัจจะความจริงด้วยกันอย่างสมบูรณ์ ภาระของจิต
และเรื่องวิปัสสนาของนามธรรมที่เกี่ยวกับจิต จึงของยุติเพียงเท่านี้
ฉะนั้นจึงขออภัยโทษเผดียงท่านนักปฏิบัติทั้งหลาย เพื่อกำจัดกิเลส
ด้วยธรรมของพระพุทธเจ้า จงเห็นธรรมในคัมภีร์ทุกๆ คัมภีร์ชี้ตรงเข้ามา
หากิเลสและธรรมในตัวของเราโดยไปซุ่มซ่อนอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง ผู้ใดมี
โอปนยิกธรรมประจำใจ ผู้นั้นจะเอาตัวรอดได้ เพราะศาสนธรรมสอน
ผู้ฟังให้เป็นโอปนยิกะ คือ น้อมเข้ามาสู่ตัวทั้งนั้น และอย่าพึงเห็นว่า
ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอดีต อนาคต โดยไปอยู่กับคนที่ล่วงลับ
ไปแล้ว และไปอยู่กับคนที่ยังไม่เกิด จงทราบว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน
คนตายแล้ว และไม่สอนคนที่ยังไม่เกิด จงเห็นว่าพระองค์สอนคนเป็น
คือยังมีชีวิตอยู่ เช่น พวกเราทั้งหลาย สมกับพระพุทธศาสนาเป็นปัจจุบัน
ทันสมัยตลอดกาล
ขอความสวัสดีมงคล จงมีแด่ท่านผู้อ่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วหน้า
กันเถิดฯ
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