
“เราเกิดมาอยูในโลกนี้ตองมีกรรม ทัง้สองอยาง คือ กรรมด ีแล กรรมชั่ว 
กรรมด ี ยอมเห็นผลใหเราเกิดความสุขสบาย กรรมชั่วยอมเปนผลใหเรามีความ
ทุกขกายทุกขใจ เหตุนั้นแลวแตเราจะตัดสินของตัวเองวาเราจะทํากรรมดี  หรือ
ทํากรรมชั่วความเห็นของบุคคลผูนับถือพระพุทธ      ศาสนามีประจําใจอยางนี้
ทุกคน ” 

 
 
 

ถึงโลก ถึงธรรม  
โดย 

พระนิโรธรังสี คัมภีรปญญาจารย (เทสก เทสรังสี)  
  
  

 พระพุทธเจาไดอุบัติขึ้นมาในโลก เปนศาสดาเอกดวยการตรัสรูชอบเอง ไมมีครูอาจารย
สอน แลวกท็รงนําเอาธรรมที่พระองคไดตรัสรูนั้นมาสอนแกมวลมนุษยทั้งปวงดวย ธรรมที่สอน
นั้น สอนมีเหตุมีผล มิใชไมมีเหตุมีผล เปนของอัศจรรยสมควรที่ผูรูทั้งหลายจะเขาใจได แลไมได
บังคับใหผูใดมานับถือ แตเมื่อผูฟงทั้งหลายไดมาฟง ตรึกตรองตามเหตุผลแลวเห็นดีเห็นชอบ มีเหตุ
มีผลแลวเลื่อมใสศรัทธา จึงเขามานับถือดวยตนเอง ผิดจากศาสนาอื่นแลลัทธิอ่ืน บางศาสนาบาง
ลัทธิซึ่งเขาหามไมใหวิจารณศาสนาของเขา สวนพระพุทธศาสนาทาใหวิจารณไดเต็มที่เลย  
พิจารณาเห็นเหตุเห็นผลแนชัดดวยตนเองแลว  จึงนับถือดวยความเปนอิสระ   
 
 

คํานํา 
  

คนในสมัยนี้พากันสนใจในธรรมปฏบิัติกันมาก ไมวาเด็ก คนหนุม คนแก ไปที่ไหนก็พูดถึง
เรื่องภาวนากันเปนสวนมาก จะเปนเพราะมีพระคณาจารยมาก และกอปรที่โลกเจริญมากแตคนหา
แกนธรรมไมได หรืออยางไรก็ไมทราบได แตเปนที่นาเสียดายมาก สวนพระภิกษุแลสามเณรซึ่ง
บวชในพระพุทธศาสนาแท ๆ กลับสนใจกันนอยไป 



ถึงอยางไรก็ดี  ผูปฏิบัตติามครูอาจารย แลปฏิบตัิตามแบบตําราก็ดี  เทาที่ไดสังเกตดูหลาย
ดานหลายทางแลว มักยึดเอาหลักปฏิบตัิยังไมได ปฏิบัติไปตามศรัทธาอยางนั้นแหละ นาชมมากที่มี
ศรัทธาเปนหลัก  ผูเขียนขอแนะนําหลักปฏิบัติ เพื่อยึดเอาไวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 พระพุทธศาสนาสอนให เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม ผูใดทํากรรมดียอมไดรับผลของกรรม
ดี  ผูทํากรรมชั่วยอมไดรับผลของกรรมชั่ว คนอื่นจะรับแทนไมได  ๑ 

สอนให ทําทาน การสละสิ่งของของตนใหแกสัตว อ่ืนแลบุคคลอื่น  ดวยจิตเมตตาปรารถนา
ความสุขแกบุคคลอื่น  ถึงวัตถุที่ใหนั้นจะเปนของนอยนิดเดียวก็ดี หากมากดวยจิตเมตตาของก็จะ
เปนของมากเอง  ๑  

สอนให รักษาศีล ดวยจิตวิรัติเจตนางดเวนตัวเดียว โดยมีหริ-ิโอตตัปปะเปนมูลฐาน จะเปน
ศีล ๕-๘-๑๐-๒๒๗ ก็ตาม ถามีจิตวิรัติเจตนางดเวนตัวเดียว โดยมีหิร-ิโอตตัปปะเปนมูลฐานแลว 
เปนอันถึงที่สุดของการรักษาศีลไดทั้งนั้น   ๑ 

 สมาธิ สอนใหเห็นโทษของอารมณที่เกิดมาอายตนะ ๖ ซึ่งมันแสสายไปยังโลกธรรมทั้ง
แปด เปนทุกขเดือดรอน ไมมีที่สิ้นสุด แลวยอมสละปลอยวาง แลวยอนเขามาอยูที่จิตแหงเดียว   ๑ 

 ปญญา สอนใหคนควาสิ่งทั้งหมดที่มาปรากฏอยูที่จิต ทั้งสิ่งที่ดีและไมดีใหเห็นเปนแตเกิด
จากปจจัย เมื่อปจจัยในสิ่งนั้น ๆ ดับไปแลว สิ่งเหลานั้น ๆ ก็ดบัไปหมด จะเหลืออยูแตธรรมสิ่งเดียว  
๑ 

ผูมาพิจารณาเห็นชัดแจงดวยใจของตนเองอยางนี้แลว ผูนั้นปฏบิัติธรรมในพระพุทธศาสนา
อันนี้ไมมีการเสื่อม และไมหลงงมงายในสิ่งที่ไรสาระ  เขาถึงธรรมอันแทจริง จะเรียกผูนั้นวา
อริยบุคคลหรืออะไรก็แลวแต เพราะปฏิบัติธรรมเขาถึงที่สุด คือ ใจ แลวสิ้นสงสัยในธรรมทั้งปวง  

ผูเขียนหวังวาหนังสือเลมเล็ก ๆ เลมนี้ จะเปนประโยชนแกนักปฏิบัติไมมากก็นอย เมื่อ
ปฏิบัติตามดังไดอธิบายมาแลว  

  
วัดหินหมากเปง 

๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๙ 
  
 "เราเกิดมาอยูในโลกนี้ ตองมีกรรมทัง้สองอยาง คือ กรรมดีและกรรมชั่ว  กรรมดี ยอมเปน

ผลใหเราเกิดความสุขกาย สบายจิต  กรรมชั่วยอมเปนผลใหเรามีความทุกขกายทุกขใจ เหตุนั้น 



แลวแตเราจะตัดสินใจของตัวเองวาเราจะทํากรรมดี หรือ ทํากรรมชั่ว ความเห็นของบคุคลผูนับถือ
พระพุทธศาสนามีประจําใจอยางนี้ทุกๆ คน" 

  

 
 
 

ถึงโลก  ถึงธรรม 
โดย 

พระนิโรธรังสี คัมภีรปญญาจารย (เทสก เทสรังสี) 
  

 พระพุทธเจาไดอุบัติขึ้นมาในโลก เปนศาสดาเอกดวยการตรัสรูชอบเอง ไมมีครูอาจารย
สอน    แลวก็ทรงนําเอาธรรมที่พระองคทรงไดตรัสรูนั้นมาสอนแกมวลมนุษยทั้งปวง  ดวยธรรมที่
สอนนั้น สอนมีเหตุมีผลไมใชไมมีเหตุมีผล เปนของอัศจรรยสมควรที่ผูรูทั้งหลายจะเขาใจได แล
ไมไดบังคับใหผูใดมานับถือ แตเมื่อผูฟงทั้งหลายไดมาฟง ตรึกตรองตามเหตุผลแลวเห็นดีเห็นชอบ 
มีเหตุมีผล แลวเลื่อมใสศรัทธา จึงเขามานับถือดวยตนเอง ผิดจากศาสนาอื่นแลลัทธิอ่ืน บางศาสนา
บางลัทธิซึ่งเขาหามมิใหวิจารณศาสนาของเขา สวนพระพุทธศาสนาทาใหวิจารณไดเต็มที่เลย 
พิจารณาเห็นเหตุเห็นผลแนชัดดวยตนเองแลว  จึงนับถือดวยความเปนอิสระและเมื่อยอมรับนับถือ
แลว ความคิด ความเห็น และการปฏบิัติก็จะเปนไปในแนวเดียวกันทั้งหมด โดยที่มิไดบังคับ หรือ
นัดแนะกันไวกอนเลย หากแตเปนไปดวยเหตุ ดวยผลดังนี้ คือ 

๑.เชื่อกรรม  เชื่อผลของกรรม กมฺมสฺสกา กมฺมทายาทา กมฺมโยนี กมฺมพันธู กมฺมปฏิสรณา ยํ 
กมฺมํ กริสฺสนฺติ กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา ตสฺส ทายาทา ภวิสฺสนฺติ ทั้ง  ๖  อยางนี้เชื่อมั่นแนวแนนอยูใน
จิตใจของตนทุกๆ คนตลอดชีวิต 

กมฺมสฺสกา คนเราเกิดมา เมื่อรูภาวะเดียงสาแลว จะมีการกระทําดวยกาย วาจา แลใจ ไมอยาง
ใดก็อยางหนึ่ง การกระทํานั้นเรียกวา กรรม เพราะทั้งสามอยางนี้ กรรมเปนผูตกแตงใหเกิดมา



กระทํา เมื่อกระทําก็ตองเปนกรรม กรรมมีทั้งดีแลไมดี เมื่อบุคคลใดทําลงไปแลว ผลของกรรมนั้น
ยอมสะทอนมาถึงตัวเอง  จึงเรียกวา กมฺมทายาทา จะใหคนอื่นรับแทนไมได เหมือนกับอาหารที่
บุคคลรับประทานลงไป ยอมรูรสอรอยแลไมแลอรอยดวยลิน้ตนเอง คนอื่นจะมารูใหไมได เมื่อรู
ดวยชิวหาประสาทของตน กรรมอันนั้นจึงนําตนใหไปเกิดในกําเนิดตาง ๆ แลในที่ตาง ๆ เชน ไป
เกิด เปนมนุษย แลสัตวดิรัจฉาน เปรต อสุรกาย เปนตน เปน เทพบุตร เทวดา อินทร พรหม เปน
ที่สุด  ที่มกีําเนิดแลว  กรรมยอมนําไปเกิดไดทั้งนั้น โดยที่เราไมตั้งจะไปเกิด  แตกรรมชักนําใหไป
เกิดเอง จึงเรียกวา  กมมฺโยนี 

มนุษยคนเราเกิดมาเพราะกรรมยังไมสิ้นไป กรรมเกาที่นําใหมาเกิดนั้นแหละ พาใหทํากรรม
ใหมอีก กรรมใหมนั้นแหละเปนเหตุใหนําไปเกิดชาติหนา เปนกรรมอีก อธิบาย วากรรมใหมใน
ชาตินี้เปนเหตุให เกิดเปนกรรมเกาในชาติหนาตอไป อนึ่งกรรม ทั้งหมดเกิดจาก กาย วาจา แลใจ 
สายเดียวกันทั้งนั้น จึงไดชื่อวา กรรมเปนเผาพันธของกรรมดวยกันแลกัน จึงเรียกวา  กมมฺพันธู 

เกิดมาแลวตองประกอบอาชีพ เปนตนวา ทํางานกสิกรรม พาณิชยการ คาขาย แลรับ
ขาราชการ เปนตน จึงเปนอยูกับเขาได การกระทาํทั้งหมดนั้นเรียกวากรรม เราเกิดมาตองพึ่งกรรม 
ไมกรรมอันใดก็ตองกรรมอันหนึ่ง   หรือหลายๆกรรมดวยกนัจึงจะอยูได เรียกวา   กมมฺปฏิสรณา 

เราเกิดมาอยูในโลกนี ้ ตองมีกรรมทั้งสองอยาง คือ กรรมดีแลกรรมชั่ว  กรรมดียอมเปนผล
ใหเราเกิดความสุขกาย   สบายจิต กรรมชั่วยอมมผีลใหเรามีทุกขกาย  ทุกขใจ  เหตุนั้น แลวแตเราจะ
ตัดใจของตัวเองวา เราจะทํากรรมดี หรือ ทํากรรมชั่ว ความเห็นของบุคคลผูนับถือพระพุทธศาสนา
มีประจําใจอยางนี้ทุกๆคน   ตางแตวาจะมีมากแลนอยตางกันเทานั้น  ผูพิจารณาถึงกรรมแลว
ทราบซึ้งเขาถึงจิตใจแนวแนเต็มที่  ไมถอยหลังแลว ตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา  

๒. ศีล ผูเขาถึงพระพุทธศาสนาแนวแนเต็มที่อยางนี้แลว ศีล ๕ ขอเปนของรักษางายนิดเดียว 
เพราะศีล ๕ ขอ เปนเปลือกของกรรม แลเปนอาการของกรรมนี้ทั้งนั้น ศีล ๕  ขอรวมลงใน
กายกรรม ๓  คือ ฆาสัตว ๑  ลักทรัพย ๑ ประพฤตผิิดในกาม ๑ วจีกรรม ๔ คือ พูดเท็จ  ๑ พูดคําไม
จริง ๑ พูดสอเสียด ๑ พูดคําหยาบ ๑ พูดเพอเจอเหลวไหล ๑  มโนกรรม ๓ คือ โลภ อยากไดของคน
อ่ืน ๑ ปองรายคนอื่น ๑ เห็นผิดในทํานองคลองธรรม ๑ 

ผูพิจารณาเห็นธรรม วาเกิดจากใจเปนตัวเหตุ ใจเปนผูบัญชาการสั่งให กาย วาจา แลใจ เปน
ผูกระทําความชั่ว เมื่อใจรูตัวอยางนี้แลว ใจไมสั่งใหกาย  วาจา แลใจ ทําที่มันจะทําไดอยางไร  

ผูเชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม ดังที่ไดอธิบายมาแลว แลมีศลี ๕ เปนเครื่องรักษากาย วาจา แล
ใจ   ผูนั้นไดชื่อวาเขาถึงพระพุทธศาสนาขั้นตน แลวจึงชําระจิตของตนดวยการทําสมาธิตอไป ถา
ไมเขาถึงหลักพระพุทธศาสนาแลว จะทําชําระจิตสมาธิของตนไดอยางไร แมแตความเห็นของตนก็



ไมตรงตอคําสอนของพระพุทธศาสนา เชน เห็นวากรรมที่ตนทําแลว สามารถเอาไปถายทอดใหคน
อ่ืน หรือกรรมที่ตนทําแลว   ใหคนอื่นเอาไปใชใหหมดสิ้นไปไดอยางนี้เปนตน  

 ศีล  ก็รกัษาที่กาย  ที่วาจา ไมตองรักษาที่ใจ ใจ  เปนเรื่องของสมาธิ  กาย วาจา มันจะเปน
อยางไร  มันจะทําอะไร   มันก็ไมกระเทือนถึงสมาธิ ตกลงวา  กาย  กับ  ใจ   แยกกันเปนคนละอัน
กัน ผูเขียนไมเขาใจจริง ๆ เรื่องเหลานี้พิจารณาเทาไรๆ ก็ไมเขาใจจริงๆ ขอแสดงความโงออกมาให
เห็นสักนิดเถอะ 

ผูเขียน  เมื่อยังเปนเด็กอยูคิดจะฆาสัตว ตองพยายามดักแรว ดักบวง ดักปลาดวยเบ็ด อยูตั้ง
หลายเวลา ในระหวางที่ยังไมเห็นปลาติดเบ็ดนั้น จิตของผูเขียนตองไปจองอยูกับเบ็ดนั้นวา  
เมื่อไหรปลาจะมาติดเบ็ด เมื่อปลามาติดเบ็ด  ก็ดใีจ ก็ไมเห็นวามีเวลาไหนที่จิตจะไมพยายามจะฆา
ปลา มีเจตนาอยูตลอดเวลานับแตเอาเบ็ดหยอนลงไปในน้ํา  และปลามาติดเบ็ด จนกระทั่งไดปลามา
ทําอาหาร 

คนที่เขาจะฆาก็คงเชนเดียวกันนี่กระมัง จิตคนผูที่จะฆาเขาตองโกรธจัดที่เดียว ถาไมโกรธ
จัดคงฆาเขาไมลง เมื่อโกรธจัดก็คิดจะฆาเขา ควาปนไดก็ตองดอมๆ มองๆ เมื่อไดโอกาสก็ซัดเปรี้ยง
เลย แลวก็ว่ิงหนีเอาตัวรอด เมื่อเจาหนาที่เขาจับได เขาก็นํามาสืบสวนวา แกฆาเขาจริงไหม มีเจตนา
มุงรายเขาอยางไร  เพราะเรื่องอะไร เจาหนาที่เขาก็ตองสอบสวนถึงเจตนาอีกนั้นแหละ ถาเจตนามุง
รายตอเขาจริง ๆ ก็คาดโทษหนัก แตถาเจตนาไมมุงราย เปนเหตุอยางอื่นใหชวนฆา ก็ไดรับโทษเบา
ลง    อยางนี้เปนตน  

ในทางธรรม พระพุทธเจาทรงเทศนาสอนไววา “ธรรมทั้งหลายมีใจถึงกอน สําเร็จแลวดวย
ใจ ”   จะพูด จะคุย ก็เกิดจากใจทั้งนั้น ที่จะไมพูดถึงเรื่องใจ ไมมี คําวา ธรรมท้ังหลายมีใจถึงกอน 
นั้นชัดเลยทีเดียวที่วา ธรรมทั้งหลาย  นั้นหมายถงึการกระทําทุกๆอยาง ทาํดีเรียกวา กุศลธรรม ทํา
ชั่วเรียกวา อกุศลธรรม ทาํไมดีไมชั่วเรียกวา อพยากฤตธรรม เรยีกยอๆ วา ทาํบุญแลบาป หรือทําสิ่ง
ไมเปนบุญ    แลไมเปนบาป 

เมื่อผูเขียนพิจารณาถึงเรื่องเหตุผล แลในธรรมทั้งหลายแลว ทีว่า   ใหรักษาดวย กาย วาจา 
สมาธิ   ใหรักษาที่ใจ  ไมปรากฏเห็นมี  ณ ที่ใด หากผูเขียนดูตําราที่ทานเขียนไวไมเขาใจ หรือ
ตีความหมายของทานไมถูก เพราะความโฉดเขลาเบาปญญาของตนเอง ก็สุดวิสัย ดูพุทธวัจนะที่
ไหนก็เจอแต  ศีล ตองรักษาที่กาย วาจา แลใจ ศีลจะเกิดขึ้นมาไดตองพรอมดวย  กาย วาจา ใจ  

พระพุทธองคยังเทศนาใหผูกระสันอยากสึกวา พระวินัยในพระพุทธศาสนามีมากมายเหลือ 
เกิน ขาพระองคไมสามารถรักษาพระวินัยได ขาพระองคจะลาพระพุทธองคสึกละ พระพุทธองค
ตรัสแกเธอวา ถาพระวินัยมันมากนัก เธอคงรักษาเอาแต ใจ อยางเดียวนี้แหละ พระพุทธองค ทรง



สอนเอาแต  ใจ  อยางเดียว ซ้ําเปนทีไร นี้เราทิ้ง  ใจ  เสียแลว  จะสอนใหรักษาเอาแตกาย วาจา  แลว
จะไดอยางไร ผูเขียนมืดแปดดานเลยจริง ๆ ถาผูเขียนมีความเห็นถูกอยูบางแลว จงรักษาศีล ดวยกาย 
วาจา  แลใจ  ตามที่ผูเขียนไดอธิบายมาแลวแตเบื้องตน  ลองด ู

ฆราวาส ตองสมาทานศีล ๕ แล ศีล ๘ ถึง ศีล ๑๐ แลศีล ๒๒๗ ฆราวาสก็รักษาไดเปนขอๆ  
แตอยาไปสมาทานก็แลวกัน เพราะศีลไมมีขอจํากัดวาฆราวาสไมใหทําบาปกรรมเทานั้นขอ เทานี้
ขอ พระภิกษุ สามเณร หามไมใหทําบาปกรรมเทานั้นขอ ใหถือวาศีล เปนแตขอหาม ไมใหกระทํา
บาปกรรม เทานั้นก็พอแลว ใครจะพอใจเวนไมทําบาปมากเทาใดก็ได พระพุทธเจาหามแตผูกระทํา
บาปเทานั้น  การทําบุญไมหาม เพราะบุญเปนบอเกิดแหงความสุข  บาปเปนบอเกิดแหงความทุกข 
ฆราวาสผูมีศรัทธาจะเวนจากบาปกรรมที่ตนเห็นวาไมดี ไมงาม เวนเสียซึ่งบาปกรรมนั้นๆ ก็ไดชือ่
วาเปนผูทําดีแลว ถาจะนับเขาศีล ขอไหน ก็ลองตรวจดูวาเราเวนจากความชั่ว ดวยกาย วาจา แลใจ 
มันตรงกับขอไหน ก็นับเขาศีลขอนั้น 

ที่พระพุทธเจาพระองคบัญญัติวา ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ใหฆราวาส แลภิกษุ 
สามเณรรักษาเทานั้นเทานี้นั้น ก็เพื่อวากุลบุตรกุลธิดาผูมีศรัทธาสามารถจะรักษาตามกําลังของตน 
ๆ จึงมาขอสมาทาน  เมื่อมาสมาทานแลวจะรักษามากกวานั้นก็ได แตใหเปนสวนอดิเรก จะลวง
ละเมิดบางก็ไมเปนที่ครหาของคนอื่น เปนแตเราขาดความตั้งใจ แลสังวรเทานั้น ถาเปนพระภิกษุ 
สามเณร ซึ่งเราสละเพศของฆราวาสออกมาบวชแลว ถาลวงละเมิดศีลขอนั้นๆ ของตนเปนผิดศีล
โดยแท เพราะพระยอมสละเพศฆราวาส ผิดแปลกจากฆราวาสแลว อาการกิริยาใดๆ ตองใหอยูใน
ขอบเขตของพระ 

พระเปนที่เคารพนับถือของฆราวาส ทําตัวลดลงมาอยางฆราวาสไมได พระบางรูปพูดวา ศีล
ของพระ มี ๒๒๗ ตัว จะขาดบาง ๙ ตัว ๑๐ ตัว กไ็มเห็นเปนไร ฆราวาสนั้นซีมีนอยตัว ขาดตัวหนึ่ง
แลวยังเหลือ ๔ ขาด ๒ ยังเหลือ ๓ ขาด ๓ ตัว ยังเหลือ ๒ ขาด ๔ ตัว ยังเหลือ ๑ ขาด ๕ ตัวหมดเลย 
จึงควรระวังใหมากๆ อยางนี้เปนการอวดความชั่วของกันและกัน พระเราจึงไมควรอวด พระเรา
บวชมาในพระพุทธศาสนาเพื่อแสวงหาคุณงามความดีใหมากที่สุดที่จะมากได ควรละอายความชั่ว 
ความชั่วมีนอยนิดเดียวก็ควรเปดเผย ไมควรปดบังไว             
 ความจริงพระวินัยที่พระพุทธเจาทรงบัญญัตินั้น  ทรงบัญญัติเขาถึงกาย  วาจา  จิต  ทีแ่สดง
ออกมาทางกาย  วาจานั้นสอถึงจิต  ผูคิดนึกปรุงแตง  แลวจึงบังคับใหกายวาจากระทําตวามตางหาก  
ดังที่ไดอธิบายแลวแตเบื้องตน 

 พระพุทธเจาทรงบัญญัตพิระวินัยไว  เพื่อใหพระภิกษุสามเณรผูไมรูปฏิบตัิตามนั้น  นับวา
เปนบุญอักโขของพวกเราแลว  ประพฤติสิ่งที่ไมดีไมงาม  ไมเหมาะสมแกสมณสารูปพระองคทรง



หามไวไมใหทํา  เพื่อความดีของตนเอง  มิใชเพื่อประโยชนแกคนอื่น  แลมิใชเพื่อประโยชนแก
พระองค  เราหาที่พ่ึงไมไดแลว  พระพุทธเจาทรงชี้บอกทางให  นับวาเปนบุญอักโข 

 ผูรักษาศีลไมเขาถึงจิตใจแลว  รักษาศีลยาก  หรือรักษาศีลเปน  โคบาลกะ  วาเมื่อไหรหนอ
จะไดเวลามืดค่ําจะไลโคเขาคอก  แลวเราจะไดพักผอนหลับนอนสบาย  ไมเขาใจวารักษาศีลเพื่อ
ความสะอาดของกาย  วาจา  แลใจ  รักษานานเทาไร  มากเทาไร  ยิ่งสะอาดมากเทานั้น  รักษาจน
ตลอดชีวิตได  เราจะไดละความชั่วไดในชาตินี้ไปเสียที  คนเราไมรูจัก  ศีล  (คือตัวของเรา)  และไม
เขาใจถึงศีล  (คือของดเวน)  ขอหามไมใหทําความชั่ว  จึงโทษพระพุทธเจาวาบัญญัติศีลไวมากมาย  
สมาทานไมไหว 

 มีคนบางคนพูดวา  บวชนานเทาไรดูพระวินัยมาก  ๆ  มีแตขอหาม  นั่นกเ็ปนอาบัติ  นี่ก็เปน
อาบัติ  ยิ่งบาปมาก  สูบวช  ๗-๑๕  วันไมได  ไมไดเปนอาบัติดี  คําพูดของผูเห็นเชนนั้นนาสลด
สังเวชมาก  พุทธศาสนาตกมาเผยแพรเมืองเราสองพันกวาปแลว  แสงธรรมยังสองเขาไปไมถึง
จิตใจของเขาเหลานั้นเลยนาสงสารจริง  เหมือนเตานอนเฝาบัวไมรูกลิ่นดอกบัวเลย 

 เมื่อศีลเขาถึงจิตเขาถึงใจแลว เราไมตองรักษาศีล ศีลกลับมารักษาตัวเราเอง ไมวาจะยืน เดิน 
นั่ง นอน อิรยิาบทใดๆ ศลีตองระวังสังวรอยูทุกอิริยาบถ ไมใหละเมิดทําความชั่ว แมแตจิตคิดวิตก
วาทําความชั่วก็รูตัวแลว และละอายความวิตกชั่วนั้น ทั้งๆที่คนทั้งหลายยังไมทันรูความวิตกนั้นเลย 
ความขึ้งเคียด เกลียด โกรธ พยาบาท มันจะมีมาจากไหน เพราะหัวใจมันมีแตเมตตา กรุณา เขามาอยู
เต็มหมดแลว  

ศีล คือ ความปกติ ของ กาย วาจา แลใจ ถาใจไมปกติเสียแลว กาย วาจา มันจะไปปกติไมได 
กาย วาจา มันอยูใตบังคับของจิต ดังอธิบายมาแตเบื้องตน เพราะฉะนั้น ผูตองการใหถึงศาสนาอยาง
จริงจัง จึงตองฝกหัดจิตของตนใหเปนสมาธิตอไป 

๓. การฝกหัดสมาธิ  ก็ไมพนจากการฝกกาย วาจา แลใจ อีกนัน้แหละ ใครจะฝกหัดโดยวิธี
ใดๆ ก็แลวแตเถอะ ถาฝกหัดในทางพระพุทธศาสนาแลว จําเปนจะตองฝกหัดที่กาย วาจา แลใจ นี้
ดวยกันทั้งนั้น เพราะพระพุทธศาสนา สอนกาย วาจา แลใจนี้อยางเดียว ไมไดสอนสิ่งอื่นนอกจาก
สามอยางนี้ สามอยางนี้เปนหลัก จะสอนศีล สมาธิ ปญญา ก็ไมพนจากหลักทั้งสามอยางนี้ 

ถายังพูดถึงพระพุทธศาสนาอยูตราบใด พูดถึงการปฏิบัติอยูตราบใด พูดถึงมรรค ผล 
นิพพาน อยูตราบใดยอมไมพนจากกาย วาจา แลใจ สามอยางนี้ ตราบใด ถายังมีสมมุติบัญญัติตอง
พูดถึงกาย วาจา แลใจ นี้ทั้งนั้น ถายังไมดับขันธเปนอนุปาทิเสสนิพพานเมื่อใด จะตองใชอยูตราบ
นั้น 



ฝกหัดสมาธิ ภาวนาพุทโธ ๆ ๆ เอาพระพุทธเจาเปนอารมณ จะตองระลึกถึงพระคุณของ
พระองคตามความเปนจริงวา  พระองคทรงรูอยางนั้น  พิจารณาอยางนั้น  แลวจึงสอนสัตวอยางนั้น 
ทรงบัญญัตพิระธรรมวินัย อยางนั้น เมื่อพิจารณาอยางนี้ จิตจะศรัทธาแกกลาขึ้นโดยลําดับ มี
ขณะหนึ่งจิตจะรวมเขาเปนสมาธิ  โดยมิไดตั้งใจจะใหรวม แตจะรวมเขาเปนสมาธิ ลืมอดีต อนาคต 
ลงเปนปจจุบัน จิตใสแจวอยูคนเดียว ไมเกี่ยวของสิ่งทั้งหมด มีความสุขอยางบอกไมถูกไม
เหมือนกับความสุขที่เราไดประสบมาแลวในอดีต อ่ิมกาย อ่ิมใจ สดชื่น เบิกบานอยูอยางนั้น ถึงแม
ไมรับประทานตั้ง ๑๕ วันก็ไมรูสึกหวิโหย ถึงมาภาวนาพุทโธ ๆ ๆ นั่งอยู ณ ที่เดียว ไมตองไปวิ่ง
วอนเอาอารมณอันใด แตใจมันวิ่งวอนไปหาอารมณเองดอก พิจารณาชําระสะสางดวยปญญาของ
มันเอง จนไมมีทางออก จนมุมแลวรวมลง ดังอธิบายมาแลว  

บางทานฝกหัดภาวนาสมาธิ กายคตาสติ กําหนดเอาที่กายนี้เปนอารมณอาการ ๓๒ มีผม 
เปนตน เชน พิจารณาเอาผมเปนอารมณ   หรือจะเอาอะไรก็ไดขอแตใหอยูในกายนี้ก็แลวกัน จะ
พิจารณาโดยอสุภ เห็นเปนของเปอยเนาปฏิกูลไปหมดทั้งตัว หรือเปนบางสวน หรือพิจารณาตัวของ
เรานี้ แตมันไปปรากฏตัวของคนอื่นนูนเปนอสุภก็มี เมื่อปรากฏแลวจิตก็ไปจดจองอยูที่อสุภนั้น จิต
ก็อยูไดนาน ถาจิตไมไปจดจองอยูในอสุภจิตก็อยูไมไดนาน อสุภบางทีก็เปนของพิสดาร เชน กายนี้
แตกออกเปนชิ้นเล็กชิ้นใหญ มีหนอนไชกินเต็มไปหมด พอมองเห็นเทานั้นแหละ อาเจียนออกหมด
ไสหมดพุงเลยทีเดียว ความชัดในใจมันรูสึกถึงขนาดนี้ 

    บางทานฝกหัดภาวนาสมาธิใช อานาปานุสติ เปนอารมณ พิจารณาลมหายใจเขาออก 
หายใจเขาก็ตาย หายใจออกก็ตาย ความตายของคนเรามีอยูนิดเดียว มีเพียงลมหายใจเขาหายใจออก
เทานี้ แลวก็เอาลมไปตั้งไวที่ปลายจมูก แลวกําหนดลมอยูที่ปลายจมูกเทานั้น ไมเพงไปที่อ่ืนลมนั้น
จะคอยหมดไป ๆ จนลมนั้นจะไมปรากฏเลย จะยังเหลืออยูแตความรูอยางเดียว ถาผูมีสติแกกลา 
ความรูสึกนั้นจะตั้งอยูนานๆ ถาผูมสีตินอยหนอย ลมนั้นจะหายวับเขาไปแลวเงียบสนิทไมรูสึก
อะไรเลย ตั้งนานแสนนาน พอรูสึกตัวข้ึนมาเหมือนกับคนนอนหลับแลวต่ืนขึ้นมา บางทีเหมือนกับ
ฝนไปทํานั้นทํานี้แปลก ๆ หลายอยาง พอรูสึกขึ้นมาจําไดบางจําไมไดบาง แตแทที่จริงแลวไมใช
หลับ จิตเขาสูภวังค ตางหาก ก็ดีเหมือนกันดีกวาจิตฟุงไมรูจักหาขอบเขตไมได มันนิ่งพอไดกําลังที่
หลังก็ตั้งตนทําใหม หมัน่ทําบอยๆ เปนบอยๆ ชาํนิชํานาญเขา มันหากจะแกตัวมันเอง ไมเปนก็ไมรู
เรื่องของมัน มันเกิดเปนหลายเรื่อง หลายอยางนั้นแหละดี ขอแตมันเปนแลวใหตามรูก็แลวกัน อยา
ไปหลงเชื่อวาของพรรคนั้นเปนจริงเปนจังก็แลวกัน  

บางทานฝกหัดภาวนาสมาธิ กําหนดเอา ความตาย (มรณานุสติ) เปนอารมณ กําหนดเอาทุก
ชิ้นทุกสวนในกายของเรานี้ ลวนแตเปนของตายทั้งสิ้น เราอยูทุกวันนี้นั่งเฝานอนเฝาความตายอยู



แทๆ จนนอมเชื่อมั่นวาเปนอยางนั้นจริงๆ จะปรากฏกายนี้นอนตายอยูเฉพาะหนา บางทีมีแมลงวัน
ไตตอมเต็มไปหมด   มกีลิ่นเหม็นฟุงตลบไปหมด แลวตัวเราเองก็เชื่อมั่นวาเราเปนอยางนั้นจริงๆ 
จนกระทั่งอยูในหมูไมได กลัวหมูเพื่อนจะรังเกียจ ตองเที่ยวระหกระเหินอยูแตคนเดียว 
             การบริกรรมทําสมาธิมีอยูหลายอยาง แลวก็เกิดนิมิตมีตางๆกัน แลวแตอุปนิสัยของบุคคล
นั้นๆ จะเอาคําบริกรรมอะไรก็ได ในพระกรรมฐานทานแสดงไว มีถึง ๔๐ อยาง คือ กสิณ ๑๐ อสุภ 
๑๐ อนุสติ ๑๐ อัปปมัญญา ๔ อาหาเรปฏิกูลสญัญา ๑ จตุธาตุววัตถาน   ๑ อรูป ๔ หรืออะไร
นอกจาก ๔๐ นี้ก็ได เมื่อภาวนาขอใหจิตจดจองเฉพาะอารมณอันเดียว อยาใหจิตโยกคลอนไปตาม
อารมณตางๆ ก็แลวกัน  เมื่อจิตตั้งมั่นอยูในอารมณอันเดยีวที่ตนพิจารณาอยูนั้นแลว บางคนจะเกิด
นิมิตตางๆ ขึ้นมาในที่นั้น เปนตนวา มีแสงสวางเหมือนแสงพระอาทิตย แสงพระจันทรหรือแสง
ดาวระยิบระยับไปหมด แตอยาเขาใจวามันเปนจริง เปนนิมิตตางหาก ถาไปหลงวาเปนจริง เพลินดู
มัน มันจะเกิดเปนอยางมากขึ้น ไมมีที่สิ้นสุด ใหเขาใจวาเปนแตสักวานิมิต   มันเกิดจากสมาธิ
ตางหาก แลวรวมเขาหาจิตผูไปเห็น ใหเห็นสิ่งที่จิตไปเห็นเปนของนอกจากจิต จิตผูไปเห็นนั้นเปน
อีกอันหนึ่ง  แลวจับเอาจิตผูไปเห็นนั้น  นิมิตกห็ายหมด  บางทีเกิดเปนรูปพระพุทธรูป รูปพระ
อรหันต รูปพระอินทร รูปพระพรหม และรูปภตูผี เปรต อสุรกาย เปนตน บางทีหอมกลิ่นธูปตลบ
อบอวลไปหมด บางทีเหม็นเหมือนกับอะไรตายก็มี  สุดแทแตมันจะเกิด ถึงอยางไรขอใหจับเอาจิต
ผูสงไปรับเอานิมิต มาไวใหไดก็แลวกัน อยาใหจิตสงไปตามนิมิตเปนอันขาด เดี๋ยวหลงเพลินไป
ตามนิมิต เกิดวิปลาสแกยาก 
 

อาจารยบางคนสอนใหถือนิมิตเปนอารมณ เมื่อนิมิตไมเกิด หรือจับเอานิมิตไมได ถือวา
กิเลสหนา บุญบารมีไมมี ผูฝกหัดตามเลยทอแท  เลิกทํากรรมฐานไปก็มี ผูไมเกิดทําเทาไร ๆ ก็ไม
เกิดนิมิต บางคนทําประเดี๋ยวเดียวก็เกิดนิมิตขึ้นมาแลว นั่นเปนเพราะบุญวาสนาของเขาเคยทํามาแต
กอน แลใจเขานอมลงแนวแนเต็มที่ 

นิมิต ถึงไมใชทางพนทุกขที่แทจริง ก็จริงแล แตมันเปนเครื่องเลนของพระอริยเจา ทานพระ
อริยเจาทั้งหลายทานรูเทาเขาใจตามเปนจริงของมัน เอาเปนวิหารธรรมเครื่องอยูของทานเหมือนกับ
พวกเราที่เปนคนธรรมดา ๆ นี้แหละ ตองมีการงานเปนเครื่องอยูบางองค เชน พระสุกขวิปสสก 
ทานไมมีนิมิต ทานก็พิจารณาธรรมของทานเปนเครื่องอยู เชน พิจารณารูปกายของทานใหเห็น
ความเกิดดับหรืออสุภตามเปนจริง ซึ่งใครๆ จะปฏิเสธไมไดวา รางกายอันนี้เปนอสุภ มีของ
โสโครกไหลออกมาอยูทั่วสรีระรางกาย มีเหงื่อไคล เปนตน ยอมซึมซาบอยูทั่วไปในรางกายอันนี้ 



เห็นเปนของนาเบื่อหนาย นาสลดสังเวชยิ่งนัก เกดิมาเปนคนไดของไมดีไมงามมากอดไว ผูไมได
พิจารณาใหเห็นตามเปนจริง ก็เขาใจวาของดี หลงเพลินกับของเนาของปฏิกูล  

คําบริกรรมที่ผูเขียนนํามาเปนตัวอยางเพียง ๓-๔ อยางเทานั้น นอกเหนือกวานี้ยังมีมากมาย 
แลวแตใครจะสมมุติบัญญัติเอา อะไรก็ได แตอยาเอาหลายอยาง ใหเอาอันเดียว จะเอา มรณานุสติ ก็
เอาแต มรณานุสติ อยางเดียว ถาเอาหลายอยางเดี๋ยวเกิดลังเลไมแนใจ  สมาธิจะไมเกิด ขอใหเขาใจ
ไววา คําบริกรรมเปนแตเครื่องลอใหจิตเขามารวมเทานั้น ถาจิตรวมแลวคําบริกรรมนั้นตองปลอย
เสีย เหมือนกับเขาเอาเหยื่อลอปลาใหกินเบ็ด เมื่อปลามาติดเบ็ดแลวเหยื่อเขาก็ไมเกี่ยวของ เขาเอา
ปลาอยางเดียว ถาไปยึดเอาแตคําบริกรรมอยู จิตจะถอนไมละเอียดลงไปได ถึงนิมิตก็เชนเดียวกัน 
เมื่อรวมเปนสมาธิแลว  เกิดนิมิตแลว  ไมปลอยวางนิมิตนั้น  ติดอยูกับนิมิตนั้น จิตจะไมกาวหนา
หรืออาจถอนจากสมาธิก็ได 

  เปนธรรมดาของผูภาวนาจําเปนจะตองใชคําบริกรรมแลจะตองเกิดนิมิตสําหรับผูจะตอง
เกิด ใครจะผานพนนี้ไปไมได จะพิจารณาเอาแตจิต ไมบริกรรมกอนไมได พิจารณาเอาแตจิตอยาง
เดียวก็ได แตเวลาจิตเสื่อมแลวจะควาเอาจิตไมติด แตที่แนที่สุดคือพิจารณากายตนเอง ถาไมทั้งหมด 
ก็เอาสวนใด สวนหนึ่ง เปนแตสักพิจารณาใหเห็นวาเปนแตธาตุ ไมใชตัวตน จนเปนสภาวธรรม
อันหนึ่งเทานั้น แลวปลอยวางทิ้งเสีย ยังเหลือแตจิตอันเดียว เพราะกายอันนี้ทุกคนตองมีอุปาทานยึด
มั่น ถือมั่นมาแตกําเนิดเกิดมา จนกระทั่งทําสมาธิ จิตรวมเขาไปไมมีกายแลว เมื่อเกิดนิมิตขึ้นมายัง
เขาไปยึดถือกายอยู 

ดังยายแกคนหนึ่ง แกก็บอกวาแกภาวนาดี คนอื่นเขาก็บอกวาแกภาวนาดี ขนาดรับประทาน
อาหารอยู ภาวนาไป รับประทานไป จิตแกรวมจนลืมรับประทานอาหารไป ตมน้ํารอนอยู น้ํารอน
เดือดจนแหงหมด ยังเหลือแตหมอ วันหนึ่งภาวนาไป ปรากฏวาตัวแกนอนขวางรถยนตอยู รถว่ิงมา
แกก็ยอมตาย บอกวา ตายเปนตาย จะนอนอยูนี่ละ พอรถว่ิงมาใกลจวนถึงจริงๆ แกกล็กุขึ้นไปไม
รูตัวเลยนี่แหละ การถือตัวมักลึกซึ้งถงึเพียงนี้ 

ตราบใด คนเรา ถายังอยูในโลกนี ้ ถึงแมรางกายจะแตกจะดับไปแลวก็ตาม จิตมันถือมั่นใน
รางกายอันนี้อยู  เมื่อจะแสดงรางกายนี้ใหมนุษยคนเราผูมีรางกายเปนมนุษยอยู ก็ตองแสดงเปน
รางกายออกมาใหเห็นเปนเพศตางๆ เชน ภูต ผี ปศาจ เทวดา อินทร พรหม พวกเหลานี้ลวนแตยังถือ
มั่นรางกายนี้อยูทั้งนั้น  เมื่อจะแสดงรางกายของตนออกมาใหเห็นก็จะแสดงกายออกมาเปนเพศและ
ลักษณะตางๆ ถึงแมจะเสวยกรรมนัน้ ๆ ก็เชนเดยีวกัน ถามีแตจิตจะแสดงไมไดเด็ดขาด เพราะกาย
เปนสนามเวทีของกรรมทั้งปวง  



 สมาธิ เปนเรื่องของจิต แตผูเขียนเห็นวาเปนเรื่องของจิต วาจา แลกายดวย  เพราะถาไมมีจิต
แลว วาจา แลกายจะมีไดอยางไร เมื่อจิตมีแลวความวิตกเปนวาจาจะตองเกิดขึ้น ความวิตกมีแลวก็
จะตองวิ่งแสสายไปในรูปธรรม  ที่เปนของคนแลสัตวทั้งหลาย หรือสิ่งสารพัดวัตถุสิ่งของทั้งปวง 
ถาไมมีสิ่งเหลานี้  จิตจะหาที่เกาะเกี่ยวไมได จิตก็จะไมมี จิตของคนเราไมหยาบแลละเอียด นับแต
กามาพจรภูมิ รูปาพจรภูมิ แลอรูปพจรภูมิ ตองมีรูปธรรมเปนเครื่องดวยกันทั้งนั้น มีอายตนะภายใน
แลภายนอกสัมผัสกันอยู มีผูรูอยูเสมอ แม อรูปาพจรจิต ก็ตองมี อรูปจิต นั้นแหละเปนเครื่องอยู  
อรูปจิตนี้ ผูไดอรูปฌานแลวจะเห็น รูปจิต ดวยอายตนะภายในของใจของตนเองอยางชัดทีเดียว 

อายตนะภายในในที่นี้มิไดหมายถึง  ตา หู จมูก ลิ้น กาย อยางทานหมายเอาอายตนะหก 
ภายในนั้น แตหมายเอาอายตนะภายใน ในเขาไปอีก คือ หมายเอา ผูละอายตนะภายใน มี ตา หู จมกู 
ลิ้น กาย  เหลานี้หมดแลว แตตา หู จมูก ลิ้น กายของจิตยังมีอยู เชน ที่เรียกวาตา หู จมูก ลิ้น กายทิพย 
เมื่อตาเห็น    ไมไดเอาตาธรรมดานี้ไปเห็น  แตเอาตาของใจไปเห็น รูปที่ตาของใจเห็นนั้นก็ไมใชรปู
ที่ตาธรรมดาของเราทานเห็นอยูนี้   แตรูปที่ตาใจเห็น  ตาธรรมดาจะเห็นดวยไมได เสียงที่หูใจไดยิน
ก็เหมือนกัน เปนเสียงที่เพราะยิ่งกวาหูธรรมดาไดยินนี้อีก และไดยินเฉพาะตนคนเดียว กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ที่อายตนะภายในของใจไดสัมผัสนั้นก็เหมือนกัน เปนของซาบซึ้ง เขาถึงใจ เฉพาะตน
คนเดียว คนอื่นจะรูดวยไมได อายตนะภายในของใจนี้พูดยาก ผูไมไดภาวนาจนเห็นจิตใจของตน
เสียกอน จะพูดเทาใด ๆ ก็ไมเขาใจ จะใชภาษคําพูดของคนธรรมดาเปนสื่อสารนี้ยาก จะเขาใจไมได  
ตองใชอุปมาอุปมัยเปรียบเทียบจึงเขาใจได เหตุนั้น นักปฏิบตัิทั้งหลายจึงไมคอยจะลงรอยกัน ยิ่ง
เปนพระคณาจารยใหญ ๆ แลวยิ่งไปกันใหญ  สอนลูกศิษยลกูหาไปตามมติโวหารของตน ไมยึด
หลักคําสอนของพระพุทธเจาเปนหลัก  

อายตะภายในของใจที่วามานี้ เปนของหลอกหลวงเปนเหมือนกัน จะเชื่อเปนจริงจังทั้งหมด
ก็ไมได ของทั้งหมดที่มีอยูในโลกนี ้ จะตองมีของจริงของปลอมดวยกันทั้งนั้น  สรรพสังขาร
ทั้งหลายที่เปน ที่มีอยูในโลกนี้ทั้งหมด ไมวาสิ่งสารพัดวัตถุ สัตว มนุษย ทั้งปวง ลวนแลวเปนของ
ปลอมหลอกหลวงกันทั้งนั้น โลก คือ จิตของคนเรา มาหลอกหลวงจิต ใหหลงในสิ่งตางๆ วาเปน
จริงเปนจัง แตแลวสิ่งเหลานั้นเปนแตเพียงมายาเทานั้น เกิดมาแลวก็สลายดบัตามสภาพของมัน เชน 
มนุษย  เกิดมาจากธาตุ  ๔ ประชุมกนัเขา แลวก็เปนกอนอันหนึ่งเรียกวากอนธาตุ จิตมนุษยจึงเขาไป
สมมุติใหเปนมนุษย  เปนหญิง  เปนชาย เปนหนุม เปนสาว แตงงานกัน  มีลูกมีเตา หลงรัก หลงใคร 
หลงชอบพอกัน แลวก็โกรธกัน เบียดเบียนกัน กิจการงานทั้งปวงแลอาชีพทั้งปวงก็เหมือนกัน ทํายัง
ไมทันเสร็จ  แลวก็แตกตายไป   คนอื่นเกิดมาทําตออีก อยูอยางนี้ตลอดกาล   



สิ่งทั้งหลายเหลานี้  ตั้งแตเกิดจนตายไป ไมมีอะไรเหลือหลอ แลวอะไรมันเปนของจริง 
นอกจากของเหลานั้นมันเปนสภาพอันหนึ่งของมันตางหาก เกิดขึ้นมาแลวก็ดับไปก็เทานั้น จิตยังอยู
ตราบใด มนุษยโลกก็ยังอยูตราบนั้น แลวก็โลกอันนี้  ก็ยังหลอกหลวงจิตใหลุมหลงอยูเรื่อยไป 

โลกที่หาวิญญาณไมได  ยังมาหลอกหลวงโลกจิต ผูมีวิญญาณใหหลง เปนตนวา ตนไม ภูเขา  
แผนดิน เกิดมามีลักษณะตาง ๆ กัน เกิดเปนพุมพวง เขียวชอุม สวยระยา ใหคนชมวาสวยงามดี เกิด
เปนภูผา เปนถ้ํา  ชะง้ําชะงอนหินเปนดิน เปนบอ เปนหลมุ เปนสระ มีน้ํามีปลาวายวนเปนหมูๆ   
คนไดชมแลวก็เพลินตาม   เหมือนของเหลานั้นจะเปนจริงเปนจัง    เดี๋ยว ๆ ของเหลานั้นก็
อันตรธานหายไปจากความทรงจําของคนเรา  หรือมิฉะนั้น  คนเราก็พลัดพรากจากของเหลานั้นไป 
ไมมีอะไรเหลือหลออยูในโลกนี้สักอนั  ลวนแตอนิจจังดวยกันทั้งนั้น 

  เมื่อของในโลกเปนของหลอกหลวงได ธรรม ที่เปนของ โลกีย ก็หลอกหลวงไดเหมือนกัน 
เราจะเห็นไดจากการนั่งสมาธิ ภาวนา เมื่อจิตจวนจะรวมเขาเปนสมาธิ ตกใจผวาเหมือนกับมีคนมา
ผลักก็มี บางทีเห็นกายของเรานี้แตกออกเปนสองซีก ผวาตกใจ เขาใจวาเปนของจริงก็มี บางคนนั่ง
ภาวนา พอจิตรวมแลวเห็นแสงสวางจาขึ้น เขาใจวามีแสงจริงๆ ลืมตาขึ้นมา  ไมมีอะไรเลย บางคน
พอจิตรวมเขาไป  มีเสียงเหมือนกับฟาผาลงมา ตกใจผวาสะดุงเฮือก แลวไมมีอะไร บางที่เขาใจวา
เปนจริง ๆ เลยเกิดเปนบาไปก็มี ธรรมที่เปนโลกิยะอยูจําเปนที่จะตองหลอกหลวงอยางนี้แหละ 
พิจารณาธรรม  เชน  กายนี้ใหเห็นเปนอสุภ แลวมันก็เกิดเปนอสุภข้ึนมาหลอกหลวงเราจริง ๆ  ให
สะดุงกลัวไปตางๆนานา แลวแตมันจะเกิด 

จิตเราฝกหัดใหเขาถึงธรรมแลว แตธรรมยังเปนโลกิยะอยู มันหลอกไดเหมือนกัน
พระพุทธเจาจึงตรัสวา  จิตหลอกจติ  เราจะสังเกตไดอยางไรวา จิตหลอกจิต เรื่องเหลานี้ยาก
เหมือนกันถาเราไมเขาใจเรื่องของ    จติ  เรื่องของ    ใจ  

จิต  กับ  ใจ  มันคนละอันกัน ดังภาษาตลาดเขาเรียกกันวา ใจๆ นั้นแหละใจ เขาหมายถึงของ
ที่เปนกลาง ๆ อะไรทั้งหมดถาเปนของที่เปนกลางแลว เขาเรียกวา ใจ  ทั้งนั้น เชน ใจมือ ก็หมายเอา
กลางมือ ใจนิ้วมือ ก็หมายเอากลางนิ้วมือ แมใจคนก็หมายเอากลางหนาอก แทที่จริงแลว  ใจไมได
อยูทามกลางหนาอก ใจคนอยูทั่วไปในสถานที่ตางๆ ถาเอาความรูสึกไปไวที่นั้นๆ ถาเอาความรูสึก
ไปไวที่ตนเสา หรือกําแพง  ฝาผนัง   ใจก็จะไปอยูที่ตนเสา  หรือกําแพง ฝาผนัง  ใจ  เปนของไมมี
ตัวตน เราเอาความรูสึกไปไวในที่ใด ใจ ก็จะอยูในที่นั้น นี่พูดถึงเรื่องของ  ใจ  กอนตามประสาของ
คนเรารูทั่วไป 

คราวนี้เมื่อมาพูดถึงเรื่อง  จิต  กับ  ใจ ตามภาษาของคนเราก็มักพูดเปนคูกันไป  เชน พูดวา
จิตใจไมสบาย  ฝกหัดสมาธิใหสบายจติใจหนอย หรือ  คนนั้นจติใจมันวุนวายนัก จงทําจติใจใหสงบ



หนอยซิ ดังนี้เปนตน ในทางพระพุทธศาสนาก็เชนเดียวกัน เชน  พระพุทธเจาตรัสไววา “จิตฺตํทนฺตํ 
สุขาวห”ํ   จิตที่รักษาดีแลว  นําความสุขมาให  “มโน ปพฺพํคมา ธมฺมา มโนเสฐฐา มโนมยา”  ธรรม
ทั้งหลายมีใจถึงกอน  มีใจประเสริฐ สําเร็จแลวดวยใจ เปนตน ฉะนั้น จิต  กับ  ใจ  คงมิใชอัน
เดียวกัน  แตเปนไวพจนของกันและกัน 

จิต ถาเราจะมาพิจารณาตามสามัญสํานึกแลว มันใหนึก ใหคิด ใหปรุงแตงไปตางๆ นานา
สารพัดรอยแปดพันเกา ยากที่จะหามใหมันอยูได แมที่สุดนอนหลับแลวยังคิดนึกไปในที่ตางๆ และ
กระทํากิจธุระเปนกอบเปนกํา  ที่เรียกวา  ฝน นี้คือจิตปรุงแตงไปตามอารมณ เรื่องเหลานี้ผูนอนแลว
ฝนจะเห็นชัดดวยตนเองทีเดียว  ในขณะที่เรามีสติอยูนี้แหละหามยังไมฟงเลย ในเมื่อจิตเราโกรธคน
อ่ืน ไมถูกใจเรา โกรธถึงขนาดหนักจนกินไมได นอนไมหลับ เราจะหามจิตของเราวานั่นของไมดี 
ทําใหเราเปนทุกขเดือดรอนเปลา ๆ จิตมันก็ไมยอมสละ ทั้งๆ ที่จิตหนึ่งมันก็เห็นโทษอยูแลว จิตนี้
หามไดยากจริงๆ ทําใหตัวของเราตกนรกทั้งเปนไดเหมือนกัน 

ถาหากเราฝกหัดจิตของตน จนเห็นจิตของตนอยางแนวแนวา จิตเปนคนหนึ่ง กิเลสมีโทสะ
เปนตน เปนอีกคนหนึ่งแลว เราอยาไปเอากิเลสนั้นเขามาไวในจิตของตน จิตนั้นก็จะพนจากกิเลส
เขามาควบคุม แลวจิตนั้นก็เปนอิสระในตัว มองเห็นโทสะนั้นชัดเจนเลยวา  จิตมกีิเลส คือโทสะ 
โทสะมิใชจิต แตหากเราไปเอามาไวที่จิต เมื่อเห็นชัดดังนี้แลวจะยิ้มไดเลย เรื่องความปรุง ความแตง
แลสัญญาตางๆก็เหมือนกัน มันเกิดจากจิตไปยึดเอามาทั้งนั้น เมื่อรูอยางนี้แลว ใหแยกจิตออกจาก
กิเลส  มโีทสะ เปนตน  แลวรักษาเอาแตจิตอันเดียว  เราก็จะอยูเปนสุขทุกเมื่อ 

คราวนี้เรามาพูดถึง ใจ ใจๆ นั้นก็เหมือนสามัญสํานึกที่คนทั่วไปที่พูดนั่นแหละ หมายเอา
ของที่เปนกลางๆ อะไรก็แลวแต ถาเปนกลางแลวเขาเรียกวา  ใจ  ทั้งนั้น เชน ใจมือ ก็เปนจุดกลาง
มือ กลางหัวแมมือ ก็เรียกวา ใจหัวแมมือ หรือของที่กลมๆ วัดจากริมสุดสี่ดาน มาตกจุดกลาง  ณ  ที่
ใด ก็เรียกจุดนั้นวา ใจกลาง เรียกวา ทั้งใจ  ทั้งกลางเสียอีกดวย แมแตใจคน  เมื่อพูดถึงหัวใจแลว 
จะตองชี้เขาที่ทามกลางอกทีเดียว ความจริงที่นั้นไมใชใจแท  เปนแต “หทัยวัตถุ” เครื่องสูบฉีดเลือด
ใหไปเลี้ยงสรรพางคกายเทานั้น ใจแทไมมีตัวตน  อยูทั่วไปในสรรพางคกาย เราจะเอาใจไปไวที่
ไหนก็ได จะเอาใจไปไวที่ปลายเทาก็จะปรากฏความรูสึกที่ปลายเทา จะเอาใจไปไวที่ปลายนิ้ว ที่บน
ศีรษะ หรือในที่ไหน ๆ กจ็ะมีความรูสึกในที่นั้นๆ  แมจะสงใจไปไวนอกจากรางกาย เชน กําแพงวัด 
หรือที่อุโบสถ ที่ศาลา เปนตน จะมีความรูสึกอยูที่นั้นๆ นี้เปนความรูสึกของคนเราทั่วไป แตใจของ
ผูปฏิบัติที่เขาถึง  ใจ  แลว หาไดเปนเชนนั้นไมเปนอีกอยางหนึ่ง  

 ใจ ของนักปฏิบัติที่เขาถึง  ใจ  แลว หมายเอา ผูรู นิ่งเฉยๆ แตรูวาตนนิ่งเฉย  เปนกลาง ๆ ใน
สิ่งทั้งปวง ไมวาดีแลชั่ว หยาบและละเอียด บุญและบาป อดีตและอนาคต ปจจุบันก็ไมวา นิ่งเฉย



ทั้งนั้น เรียกวา ใจ ธรรมชาติของ ใจแท ไมมีอะไรทั้งหมด  มีแต  ผูรู  อยางเดียว เรียกวา ธาตุรู ก็วา 
ความนิ่งเฉย  เปนอาการของใจ ผูรู  เปนตัวใจแท  

สรรพกิเลสทั้งปวง ลวนแลวแตเกิดจากจิต จิตเปนผูแสสายหามาให  แลวก็จิตผูนั้นเปนผูยึด
เอาไว แลวก็ปรุงแตงใหเปนนั้นเปนนี้ สารพัดทุกอยาง ยึดถือเอาตนเอาตัว  เปนเขาเปนเรา 
จนกระทั่งของภายนอกตัวของมันก็เอามาเปนตัวตน เชน วัตถ ุ  สิ่งของ  มีถวยชามเปนตน เมื่อพลัด
จากมือตกแตก ยังอุทานวา อุยตาย กูตาย ดังนี้เปนตน สรรพกิเลส  ทั้งหลาย  จิตนี้มันหามาไวไมอ่ิม 
ไมเบื่อ หามาตั้งแตเกิดจนตายไมมีสละสักที ผูเกิดมาแลวพบพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา 
สอนใหรูจักสละกิเลส  บาปธรรมทั้งปวง นับวาเปนผูโชคดี 

ตอจากนี้ไป เมื่อรูจักจิต  รูจักใจแลว  เมื่อจะพูดถึงเรื่อง  สมาธ ิ– ภาวนา ก็จะพูด  จิต  กับ  ใจ  
เทานั้น  เรื่องอื่นจะไมพูดถึงเลย  เพราะการฝกหัดสมาธิ  ภาวนา  เปนเรื่องของ  จิต  กบั  ใจ เทานั้น 
แลวก็พูดเปนคําสั้นๆไดความงายอีกดวย  จิต เปนของที่จะตองฝกหัดโดยแท เพราะกิเลสมันเกิด
จากจิตทั้งนั้น ดังไดอธิบายมาแลว  ผูตองการจะชําระกิเลสของตน  จะตองชําระที่จิตของตน ใจไม
ตองชําระก็ได เมื่อชําระที่จิตแลว ใจ  ก็จะเห็นสะอาดขึ้นมาทันที เพราะ จิต ับใจก็อันเดียวกัน จะ
ตางกันแตอาการเทานั้น จิตเปนผูมีอาการตาง ๆ หลายอยาง เมื่อ  จิต  หยุดแลวไมมีอาการ  ก็จะเปน  
ใจขึ้นมา ดังพระพุทธเจาตรัสวา  

ก

“จิตอันใด  ใจกอ็ันนั้น”   ดงันั้น  เราผูตองการจะละกิเลส  จึงตอง
ชําระที่   จิต ชําระที่อ่ืน คนอื่น ไมถูกตองตามพุทธวจนะ คําสอนของพระองค  

จิต  เปนของไมมีตัวตน ถาไมมีหลักใหจิตยึด  ก็จะจับจิตไดยาก  ฉะนั้น จงยึดเอาคํา
บริกรรม มรณานุสติ หรือ อานาปานุสติ เปนหลัก  แลวภาวนาเอาอารมณวา มรณังๆๆ หรือ อานาปา
นุสติเปนอารมณ แลวใหพิจารณาถึงความตายของตนเอง หรือพิจารณาลมก็เชนเดียวกัน หายใจเขา
ไมหายใจออกก็ตาย หายใจออกไมหายใจเขาก็ตาย ความตายของคนมีแคลมหายใจเขา หายใจออกก็
ตายเทานี้ ในขณะพิจารณาอยูนั้นใหใจเชื่อจริงๆวา มันตองตายแนแท ถาจิตไมนอมเชื่อจริงๆแลว 
สักแตวาพิจารณา มันยากที่จะเปนสมาธิ ภาวนา ความที่จิตนอมลงเชื่อในภาวนาของตนเปนของ
สําคัญ  คนภาวนาเปนชา  เปนเร็ว อยูที่ความเชื่อของตนเอง เมื่อจิตนอมลงเชื่ออยางเต็มที่แลว จิตจะ
รวมเขาสูภวังค เปน ฌาน ไมใช  สมาธิ  

ฌาน ฌาณนี้เมื่อฝกหัดจิตไปๆ จิตจะนอมเขาสูความสงบอยางเดียว แลวเกิดภวังค เหมือน
คนนอนหลับ หรือเหมือนคนเคลิ้มไป  แลวไปเกิดความรูสึกอะไรสักอยางหนึ่งอยูอีกโลกหนึ่ง (
โลกของจิต)  หรือต่ืนผวา ตกใจ เปนหลายเรื่อง หลายอยาง สุดแตมันจะเกิดขึ้น สรุปวา จิตที่นอม
ไปสูความสงบแลวเกิดภวังคนั้น คือจติที่เปนฌาน เมื่อเปนฌานแลวจะมีความสุขยิ่งนัก 



ขยันหมั่นเพียร ทําความเพียรไมขี้เกียจ อยากทําเสมอตลอดกลางวันและกลางคืน ถึงแมมีกิจการงาน
ทําก็ไมรูสึกเหนื่อย การงานไมเสีย ดียิ่งกวาเมื่อฌาณยังไมเกิดดวยซ้ําไป 

สมาธิ นั้นกภ็าวนาเหมือนกัน คําบริกรรมก็เหมือนกัน แตพิจารณาตางกัน  คือพิจารณาให
เห็นชัดในอารมณอันเดียว ไมพิจารณาไปหลายอยาง จนกระจางแจงชัดดวยอุบาย ปญญาของตนเอง 
แลวจิตรวมอยูในที่เดียว ปลอยเรื่องที่ตนพิจารณาอยูทั้งหมด  

คลายกับนักวิทยาศาสตร แตนักวิทยาศาสตรพิจารณาในสิ่งนั้น ๆ เห็นแจงชัดจนไมมีขอ
สงสัย ดวยการเทียบเคียงเหตุผล และตํารับตําราตางๆแลวมาเก็บไว นํามาใชตอไป จึงสมกับวา
นักวิทยาศาสตรสรางโลก สรางไปเถิด สรางไมเสร็จสักที   สรางจนหมดชีวิตก็สรางไมเสร็จ คนอื่น
เกิดมาสรางตอ หรือมาสรางของเกา  คือ มาสราง ดิน น้ํา ไฟ  ลม ของเกานี้แหละไมหมดสักที 

สวนสมาธิ ภาวนาพิจารณาสิ่งใด ๆ แลว เมื่อเห็นชัดเห็นจริงดวยใจของตนแลว เบื่อหนาย
คลายจากความยึดมั่นในสิ่งนั้นแลวจิตรวมมาเปนสมาธิ  ตั้งอยูในเอกัคคตารมณ ละวางในสิ่งที่ตน
พิจารณาเห็นนั้น จึงสมกับวา ผูละวาง ผูรูแลวละโลกทั้งหมด ผูสะสมเปนทุกขในโลก ผูสละปลอย
วางเปนสุขทุกเมื่อ 

นักกัมมัฏฐานทั้งหลายมักจะเขาใจเรื่อง   ฌาน  กับ  สมาธ ิวาเปนอันเดียวกัน อธิบายเรื่อง
ฌานเลยเปนสมาธิไป  เมื่ออธิบายเรื่องสมาธิเลยเปนฌาณไปฉิบ ผูทําภาวนา แตไมรูจักปริยัติ เลย
อธิบายควบกันไป ผูรูจักปริยัติแลวมาพิจารณาในองคฌานนั้น ๆ หรือเอาสมาธินั้น ๆ มาปรุงแตงใส
ตัวของตนวาองคฌานที่เทานั้นเทานี้ สมาธิตองอยางนั้นอยางนี้ จิตเลยไมเขาถึงฌาน–สมาธิ อัน
แทจริง 

ฌานก็ดี สมาธิก็ดี ผูกระทาํกัมมัฏฐาน มิใชของกระทําไดงาย ตองอาศัย ศรัทธา ความเชื่อมั่น
ในใจของตนเองใหเพียงพอ แลวก็มี  ความเพียร เต็มที่ ไมถอยหลัง ตั้งปณิธานไวแนวแน  วาชีวิต 
เลือดเนื้อของเรานี้ จะมอบถวายบูชาความดีในสมาธิ –ภาวนาทั้งสิ้น ถาเราทําสมาธิ ภาวนาไมเกิดใน
ที่นี้แลว จงทิ้งความปรารถนานั้นเสีย วางใจใหเปนกลาง แลวจงทําความเพียรภาวนาเรื่อยไปมันจะ
เกิดอะไรขึ้นมาหรือไมเกิด ก็สุดแลวแต ถาตั้งใจใหมากเกินไป และยึดมั่นในภาวนาเกินไป และยึด
มั่นในภาวนาเกินไป ภาวนาจะไมเกิด ฌานและสมาธิเปนของออนละเอียด เราตองทํากายแลใจให
เปนของเบาแลเปนของกลางๆ ในอารมณทั้งหมด จิต ก็จะรวมมาเปน  ใจ  ในที่สุด 

นักภาวนาทั้งหลาย  จิต  ยังไมสงบ และ  ฌาน  กย็ังไมถึง   อยากจะใหปญญามันเกิดขึ้น มัน
จะเกิดขึ้นไดอยางไรถึงเกิดขึ้นก็เรียกวา ปญญาโลกีย ความอยากใหปญญาเกิดมันก็เปนโลกิยะอยู
แลว ปญญาที่เปนโลกีย เกิดจากการตรึก การตรอง การดูตํารา  จากการสนทนากันก็ตื่นเตนแลวก็
เขาใจวาอันนั้นวิเศษพอแลว พอหันมาดูตัวของตนเองมีแตกิเลสหุมหอทั้งตัว เรามาภาวนาตองการ



จิต เมื่อฝกฝนอบรมเต็มที่แลวยอมไดรับความสงบ ทานเรียกวา สมถะ หรือจะเรียกวา  ฌาน 
หรือ สมาธิ ก็แลวแต ผูภาวนาตั้งใจปฏิบัติกันจริงๆ แลว ไมคาํนึงถึงเรื่องเหลานี้ดอก มีแตกมหนา
ปฏิบัติใหเปนไปตามสมถะแลวก็พอ  ถึงนักปรยิัติ เมื่อเขามาปฏิบัติก็เชนเดียวกัน สวนปริยัติตอง
เก็บเขาตูไวกอน ปฏิบัติเปนไปแลว ปริยัติจึงคอยเอาออกมาเทียบเคียงกับการปฏิบัติ ตรงกันเปงทุก
ขอ ทุกความ ทุกบททุกบาทไมมีผิด 

ในที่นี้ผูเขียนอยากจะแสดง  ฌาน กับ  สมาธิ ใหเห็นความแตกตางกัน พอเปนนิทัศนสัก
เล็กนอย ฌานแลสมาธิ มิใชอยางเดียวกัน ทานผูรูทั้งหลายก็แสดงวา  ฌาน  แล  สมาธิ อยูแลว ถงึ
ฌาน แลสมาธิจะใชอารมณอันเดียวกัน แตการพิจารณามันตางกัน เมื่อเกิดความรูมันก็ตางกัน แต
มันเปนทางใหถึงความบริสุทธิ์เหมือนกัน ไมเหมือนนักปฏบิัติบางคน เมื่อพูดถึงฌานแลวเกลียด
กลัวนักกลัวหนา กลัววาจะหลงไปเกิดเปนพรหมลูกฟก ทั้งทีต่นเองก็ยังไมเคยเปน แลยังไมเคยเห็น
เลยวา พรหมลูกฟกนั้นมหีนาตาเปนไฉน   ชั้นภูมิของมันเปนอยางไร 

ฌานนั้นเมื่อกําหนดพิจารณากายคตาสติ หรือมรณานุสติ หรืออานาปานุสติเปนคําบริกรรม 
อันใดอันหนึ่งแลวจิตนอมสูคําบริกรรมนั้น ไมตองพิจารณาแยกแยะคําบริกรรมนั้นใหเห็นวา กายนี้
เปนธาตุอยางนั้นๆ จะตองแตกตายเปอยเนาอยางนั้น ๆ เพงพิจารณาแตเฉพาะคําบริกรรมอยางเดียว 
จนจิตเชื่อมั่นไมเห็นสิ่งอื่น เห็นแตคําบริกรรมอยางเดียว แลวจิตจะนอมเขาสูความสุขสงบ เกิด
ภวังคขึ้นโดยไมไดตั้งใจวาจะเขาภวังคละ แตดวยความเชื่อมั่นแนวแน และความเพียรแกกลาไม
ถอยหลังแลว มันหากเกิดของมันเอง  เปนเอง      

ผูฝกหัดใหม ๆ ถึงรูตัวอยู เวลาจะเขาภวังคก็หายเงียบเขาภวังคเลย ถาผูฝกหัดนานๆ และ
ชํานิชํานาญคลองแคลวแลว ทั้งที่รูตัวอยูนั้นแหละ ก็เขาภวังคได บางทีจิตเขาภวังคหายเงียบไปเลยก็
มี บางทีจิตเขาภวังคแลวไปรูไปเห็นอะไรหลายอยางจนนับไมถวน  เมือ่จิตออกจากภวังคแลวลืม
หมด ภวังคนี้เกิดเปนหลายอยางตาง ๆ กัน ภวังค มันเปนภพของจิตผูทําความเพียรภาวนา เมื่อชําระ



 
ภวังค  ทานบัญญัติไวสามอยาง  ตามขั้นตอนของผูละอารมณในอายตนะทั้ง ๑๒ เมื่อ

อายตนะภายในกับภายนอกกระทบกัน  เกิดอารมณขึ้นมา  ผูทําภาวนาทําความเพียรเห็นโทษ  แลว
ละไดมากนอยตามนิสัยวาสนา บารมีของตน ถาละไดมาก ก็เขาภวังคไดมาก  ถาละไดปานกลาง  ก็
เขาไดขนาดกลาง ถาละไดนอย   ก็เขาไดขนาดนอย 

ภวังคนั้นทาน บัญญัติไวดังนี้ 
๑)ภวังคุบาท ผูภาวนาเห็นโทษของอายตนะภายนอกและอายตนะภายในมันกระทบกนั 

แลวทําใหเกิดอารมณคือ ความรัก ความชัง ความยินดี และยินราย ทําใหใจหวั่นไหวไปตามอารมณ
นั้น ไมรูจักจบจักสิ้นหรืออารมณนอกจากนี้ก็ดี แลวเบื่อหนาย เห็นความสงบจากอารมณนั้นๆเปน
ความสุข แลวรวมเขาเปนภวังค ถาเปนภวังคุบาท ก็จะรวมเขานิดๆหนอยๆแลวถอนออกมา   แลวผู
ภาวนาก็จะปรารภทําความเพียรตอไปอีก  

๒)ภวังคจรณะ    ถาเปนภวังคจรณะ ก็จะรวมเขานานหนอย เมื่อเขาจะมีลักษณะฟุงซานอยู
ในอารมณของฌานนั้นเอง จะไมสงออกมาภายนอก  

๓)ภวังคุปจเฉทะ เมื่อจิตรวมเขาแลวจะตัดอารมณภายนอกทั้งหมด จะยังคงเหลือแตจิตอัน
บริสุทธิ์อยางเดียว 

สวนธรรม เครื่องประกอบที่จะทําใหเกิดเปนภวังคนั้น ทานบัญญัติไววามี ๕ ประการ หรือ
เรียกวา  องคฌาน ก็เรียก  ไดแก วิตก วิจารณ ปติ สุข เอกัคคตา  

ผูเขาปฐมฌาน จะตองมี องค ๕ คือ  วิตก  วิจารณ  ปติ  สุข  เอกัคคตา  
ผูเขาทุติยฌาน จะตองมี องค ๓ คือ  ปติ สุข เอกัคคตา 
ผูเขาตติยฌาน จะตองมี องค ๒ คือ  สุข  เอกัคคตา   

 ผูเขาจตุตถฌาน จะตองมี องค ๒ คือ อุเบกขา  เอกัคคตา 
 นักปฏิบัติทัง้หลาย เมื่อเขามาปฏิบัติกรรมฐานทั้งหลาย จะไมคํานึงถึงเรื่องบัญญัติเหลานี้

เลย จะกมหนากมตาเอาแตจิตอยางเดียว วาทําอยางไรหนอ จิตจึงจะเขาถึงฌาน สงบจากนิวรณ ๕ 
อันเปนเหตุใหรุมรอนอยูในใจของตนอยางเดียว เมื่อจิตเปนฌานแลวนั่นแหละ หากผูเคยไดยินได
ฟงมาบาง จึงจะพิจารณาถึงเรื่องของตนวา เราปฏิบัติมันตรงกับธรรมขอนั้นๆ ที่ทานวาไวอยางนั้นๆ 
เชน ทานพูดถึงเรื่องฌานปฐมฌานมีองค ๕ วิตก  จิตที่ไปยึดอารมณกรรมฐานนั้นๆ เราก็ไดยึดเอา
แลว วิจารณ จิตที่พิจารณากรรมฐานนั้นๆ จนเห็นชดัแจง ทําใหเกิดปติ เราก็ไดพิจารณาแลว จนเกิด



ความสุข และเอกัคคตา เปนที่สุด ดังนี้เปนตน และบางทานก็ไมไดพิจารณาเลยวา อะไรเปนฌาน 
อะไรเปนภวังค  เปนแตปฏิบัติไปๆ ไดความสุขสงบดี ไมมีกิเลส  เครื่องเดือดรอนใจ กิเลสมี ราคะ 
โทสะ โมหะ เปนตน เมื่อกอนมันทําใหกระสับกระสาย เดือดรอนใจ เมื่อทํากรรมฐานแลวมันรูเทา
เขาใจ เห็นตัวมันเกิดจากสิ่งเหลานี้ๆแลวมันก็ดับไป เราอยูดวยความเปนอยางนี้ กิเลสมันไมมาร
รบกวน ดวยอาการอยางนี้ๆ 

เมื่อพระพุทธเจาไดตรัสรูใหมๆ ประกาศพระศาสนาก็คงจะเปนแบบนี้กระมัง เพราะผูที่ได
สําเร็จเปนพระอรหันตเหลานั้น ตามประวัติ ก็ดูไมมีการเลาเรียนธรรมมาแตกอน พอมาฟงธรรม
เทศนาของพระพุทธเจาเขา ก็ไดสําเร็จเปนพระอรหันตเลย คงรูแตวากิเลสของตนแตกอนมันทําพิษ
รายใหแกตนเอง มาเวลานี้ มันระงับ ไมมีแลว ตรงกันขามบางทานเคยไดสะสมบุญบารมีมาแตกอน 
เชน พระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา เปนตน ฟงเทศนของพระอัสสชิโดยยอเพียงนิดเดียว ก็ได
สําเร็จพระอริยภูมิขั้นตนแลว  

ฌาน สรุปความไดดังนี้ เบื้องตน มีคําบริกรรมแลวเพงพิจารณาคําบริกรรมเปนอารมณ 
ทามกลางนอมจิตนั้นใหเขาสูความสงบ แลวเกิดภวังคขึ้น ที่สุดจิตเขาภวังคเปนเอกัคคตาจิต มี
อารมณอันเดียวแลวจะอยูในอารมณนั้น  

สมาธิ เบื้องตนก็ใชคําบริกรรมอยางเดียวกับฌานเหมือนกัน แตการกําหนดพิจารณาตางกัน 
คือ  สมาธิเพงพิจารณาเอาแตอารมณอันเดียว  ความสงบมันจะเกิดหรือไมเกิดไมตองคํานึงถึง 
พิจารณาแตอารมณนั้นอยางเดียว เชน พิจารณาความตาย จะใชคําบริกรรมหรือไมกต็ามใจ วาเรา
ตองตายแนๆไมวันใดก็วันหนึ่ง ตายแลวก็ขึ้นอืด แลวก็ตองเปอยเนาสลายไปเปนดิน น้ํา ไฟ ลม 
ตามสภาพเดิม ของมัน จนเห็นชัดแจงแนวแนแกใจของตนเอง คนในโลกนีท้ั้งหมดแลสิ่งสารพัดทั้ง
ปวงก็เชนเดียวกัน ไมมีเหลือหลอแลวจะเกิดความสังเวชสลดใจ จิตจะรวมเขามาเปนสมาธิแนวแน
อยูในความสลดสังเวชนั้นอยางเดียว ไมวาจะทําอะไรอยูก็ตาม ความสังเวชนั้นจะมีอยูประจําอยางนี้ 
ตราบใดถาจิตยังเปนสมาธิอยู บางทีตั้งเปนวันๆก็มี  เมื่อจิตเสื่อมจากสมาธิแลว   ก็จะเปนปกติ
ตามเดิม แตเมื่อจับเอาอารมณนั้นมาพิจารณาอีก ก็จะเกิดความสลดลังเวชเหมือนเดิม แตไมไดอยาง
เดิม เหมือนกับผูนอนฝนไป ตื่นขึ้นมาเลาความฝนนั้นไดชัดเลย แตไมตื่นเตนเหมือนนอนฝนอยู       

สมาธิ  ก็มีสามเหมือนกัน  แตเปนการพิจารณาใหเห็นตามเปนจริงของมัน ไมไดเพื่อใหเกิด
ความสงบอยางเดียวเหมือนฌาน (ดังไดอธิบายมาแลว ) คือ    ขณิกสมาธิ ๑  อุปจารสมาธิ ๑  อัปป
นาสมาธิ ๑ 

ขณิกสมาธ ิจะพิจารณาคําบริกรรมอะไรก็ได แตใหเอาอันเดียว เชน พิจารณาความตาย ให
เอาแตความตาย พิจารณาวาเราตองตายแน เราตายอยูทุกวัน ทุกลมหายใจเขา หายใจออก ตายโดย



อุปจารสมาธ ิ ถาพิจารณาอารมณเห็นแจงชัดเขาไปกวานั้นอีก จนจิตจับเอาอารมณนั้นไว
นาน แลวจิตจะรวมเขาไปจับเอาอารมณไวไดนานๆ เปน อุปจารสมาธิ  

อัปปนาสมาธิ ถาพิจารณาอารมณนั้นเห็นแจงชัด เชื่อมั่นในใจดวยตนเองจนตัดอารมณ
ภายนอกทั้งหมด เขาถึง อัปปนาสมาธิ  

สมาธิ ทานไมไดจัดองคไวเหมือนกับฌาน จะพิจารณากรรมฐานอันใดก็ได แตใหพิจารณา
เอาอันเดียว จนจิตรวมลงเปนหนึ่งเขาถึงสมาธิเปนลําดับ ดังไดอธิบายมาแลว แลทานจัดสมาธินี้เปน 
โลกุตระ ดวย  ผูไดสมาธิแลวไมมีเสื่อมคือหมายความวา ไมเสื่อมจากความเชื่อมั่นในความรู 
ความเห็นที่ตนเห็นชัดแจงแลวนั้น ผูถึงโลกุตระขั้นตน คือ พระโสดาบันแลว จะตองละกิเลสได
สามอยางคือ สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑ 

สักกายทิฏฐิ ความถืออหังการ มมังการ วาตัวตนเปนของมีจริง  
วิจิกิฉา ลังเลสงสัย ไมแนใจในคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  
สีลัพพตปรามาต  ลูบคลาํ ไมแนวแนในศีลวาจะเปนขอธรรม คําสอนในพระพุทธศาสนา

หรือไม แลไมเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม ทําอะไรลงไปดวยตนเองแลว จะใหผลจริงหรือไม  
ผูไดสมาธิทั้งสาม อันใดอันหนึ่งแลว จะไมมีการเสื่อมจากโลกุตตรธรรมนั้นเปนอันขาด 
คําวา ไมเสื่อมจากโลกุตตรกรรม  นั้น มิไดหมายความวาจิตของทานนั้นเปนสมาธิอยูเสมอ 

สมาธิ เปนวิธีฝกหัดจิตของนักปฏิบัติอยางหนึ่ง เพื่อใหจิตมีพลังกลาหาญ ชําระกิเลส นิวรณธรรม 
ใหสิ้นสูญไปในขณะทําสมาธิ แลวจิตนั้นก็จะถอนออกมาอยูปกติธรรมดา แตมันไปเพิ่มตัวปญญา
ใหเห็นชัดวา กายนี้เปนทุกข ชัดแจงดวยตนเองจริงๆ  เกิดเปนรูปรางกายแลว  สิ่งใดทั้งหมดในโลก
ลวนแลวแตเปนทุกขดวยกันทั้งนั้น ออกจากสมาธิแลว จะยืน เดิน นั่ง นอน อยูก็ตาม ความเห็นอัน
นั้นจะตองเห็นชัดอยูอยางนั้นตลอดเวลา ไมมีเสื่อมเลย เมื่อไมมีการเสื่อมก็เปนเหตุใหเจริญกาวหนา
ไปเรื่อย ทําสมาธิคราวหลังไดเร็วข้ึน ทานจึงวาโลกกุตตรธรรมของทานนั้น  ไมมีเสื่อม  

ดังมีปญหาวาพระอริยบุคคลเบื้องตน ละสังโยชนสามเบื้องตนไดแลว ทําไมจึงแตงงานอยู 
เชนนางวิสาขาเปนตน คําวาละสักกายทิฏฐิไดแลวนั้น มิไดหมายความวาละจนสิ้นเชิงจนถึงรากมูล



   สิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันหากเปนอยูอยางนั้น มีเกิดก็ตองมีดับ มดีีก็ตองมีชั่ว เรา
เปนผูรู  ผูเห็น เทานั้นเปนพอ  ผูเห็นตามสภาพของมันตามความจริง ยอมอยูสบาย  อยาลืมวาพระ
อริยะสามเบื้องตน เปนเสขะบุคคล จะตองมีการละอีกร่ําไป สิ่งที่เห็นแลว ละแลวก็ตองละอีก ตาม
ชั้นตามภูมิของทาน พระโสดาบันบุคคลแปลวาผูตกถึงทางกระแสพระนิพพาน มิใชผูถึงพระ
นิพพานแลว ตกถึงหนทางพระนิพพาน คือ ยึดเอาหนทางวาทางนี้ละที่จะไปถึงพระนิพพานไดแน
แท เพียงเทานี้ก็พอจะเขาใจไดกระมัง  

สวน ฌาน ๔ เมื่อผูเขาถึงแลว ทานวาขมนิวรณ ๕ อันเปนธรรมเบื้องตนของสรรพสัตวทั้ง
ปวงไดอีกดวย  

นิวรณ ๕ คือ  
กามฉันทะ  ความพอใจยินดี เพลินเพลิดในกามารมณ มีรูปเปนตน ๑ 
พยาบาท  คิดปองรายในบุคคล หรือสิ่งที่มากีดขวางความตองการของตน ๑  
ถีนมิทธะ เมื่อเกิดกิเลสสองตัวนั้นมารุมลอมแลว ถีนมิทธะ ความซึมเซอ งวงเหงา

หาวนอน ก็เขามาครอบงํา ๑ 
อุทธัจจกุกกจุจะ ความฟุงซาน    รําคาญก็เกิดขึ้น ๑ 
วิจิกิจฉา ความสงสัยในสิ่งตางๆก็เกิดขึ้น ๑ 
นิวรณทั้ง ๕ นี้จะตองถูกขมใหอยูดวยองคฌานทั้ง ๔ ดังกลาวแลว   แตมิใชมันจะดับไป

หมดเลย   ถาองคฌานเสื่อมหายไปเมื่อไร  จะเกิดขึ้นมาอีก เหมือนกับเราเอาโฟมกดลงไปในน้ํา  
เมื่อกดลงไปมันก็จม แตเมื่อเราปลอยวางมือมันก็จะฟูขึ้นมาอีก นิวรณ ๕ ก็เชนเดียวกัน  

ฌานนี้ถึงแมจิตจะละเอียดเขาสูภวังคปจเฉทะ ตัดขาดอารมณภายนอกไดสิ้นเชิงแลวก็ตาม 
ทานก็ยังเรียกวา โลกียฌาน อยูนั้นเอง เพราะฌานเปนเครื่องอยู เครื่องเลนของโลกียภูมิ สวนโลกุต
ตระไมมีการเลน จะมีแตการพิจารณาธรรมเปนเครื่องอยูอยางเดียว พระอรหันตขีณาสพเจาทั้งหลาย 
มีพระพุทธเจาเปนตน เมื่อทานจะพิจารณาธรรมเปนเครื่องอยูของทาน ตองพิจารณาองคฌานนี้
แหละเปนเครื่องอยู เมื่อพิจารณาพอแกกาลแลวทานก็ปดเสีย อยางนี้แหละเปนเครื่องอยู เพราะ
ฌานโลกุตตระไมมี มีแตฌานโลกียะ ทานผูเปนโลกุตตระตางหากจึงเรียกตามผูเขา เปนโลกุตตระ
ฌาน แทที่จริง องคฌานนั้นเปนโลกยีะอยูตามเดิม เปรียบเหมือนเด็กกับผูใหญเลนกฬีา เด็กเลนเพื่อ
ความสนุก แตผูใหญเลนเพื่อสุขภาพอนามัยของรางกาย    อยางพระพุทธเจา หรือพระสาวกบางองค



ฌาน กับ สมาธิ หากอุปนิสัยมี หากจะเกิดความรูอะไรตางๆขึ้นมา ก็จะเกิดตางกัน หรือ
อุปนิสัยไมมี ไมเกิดความรูอะไร ก็จะอยูอยางสบายๆดังที่ไดอธิบายมาแลวแตหลัง  

ฌาน เมื่อ เกิดความรู ยอมเกิดในขณะที่จิตรวมเขาเปนภวังคุปจเฉทะ- แลวถอนออกมาใน
ขณะที่เปนภวังคจรณะ แตยังไมทันไปรับเอาอารมณภายนอกเขามา แลวรูนั้น รูนี ้  อะไรตางๆเปน
ตนวา เห็นคนจะตาย หรือเห็นคนจะมาหา หรือรูเห็นเหตุการณอันจะมีมาขางหนา หรือรูเหตุการณ
อันลวงไปแลว ในขณะจิตเดียวเทานั้น หรือมีเสียงกระซิบออกมาบอก หรือพูดคุยซักถาม โตตอบ
กันได แลวจิตจะถอนออกมาปกติตามเดิม แตขณะที่รูนั้น ดูเหมือนเปนเวลายึดยาว  เปนเรื่องเปน
ราวเหมือนกับเลานิทาน สนุกสนานกันมาก 

คนที่ไมมีอุปนิสัยเชนนั้นไดยินคนเขาเหลาก็อยากจะเปนอยางเขาบาง เมื่อตนไมเปนอยาง
ที่เขาเลาก็ชักใหนอยใจ หาวาเราภาวนาไมเปนบาง หาวาบุญบารมีของตนไมมีบาง อะไรตางๆนานา
ไปสารพัด อยาภาวนาเอารางวัลเลย เราภาวนาเพื่อความพนทุกข เรื่องที่วานั้นมันจะเกิดจะเปน
หรือไมก็ตาม นั่นมิใชเปนเหตุใหเราพนจากทุกข แตเปนเครื่องเลนของพระโยคาพจรเจาตางหาก 
ปุถุชนอยางพวกเราทั้งหลายไปเลนเขาอาจเปนบาตายก็ได หนาที่ของนักปฏิบัติควรพิจารณาแตจิต
ของตน วาจิตของเราปฏิบัติเพื่อละความอยาก หรือสะสมความอยาก ความอยากเปนอุปสรรคอยาง
ยิ่งแกการปฏิบัติกรรมฐาน ถามีอยูความอยากอยูตราบใด ไมสิ้นความอยาก ภาวนาจะไมเกิดเลยอยู
ตราบนั้น   

สวนสมาธินั้น เบื้องตนอยางที่ไดอธิบายมาแลวแตตน เมื่อจิตรวมเขาเปนอุปจารสมาธิแลว 
ผูมีอุปนิสัยจะเกิดความรูความเห็นอะไรตางๆนานา ยอมเกิดขึ้นในขณะนั้นอยางเกิดในภวังคจารณะ
เชนเดียวกัน แตเกิดมีลักษณะตางๆกัน ตางจากฌานคือ จะเกิดจากอุปจารสมาธิ จิตไมรวมเต็มที่ รูตัว
อยูวาเราพิจารณาอะไรเวลานั้น ในขณะเดียวกันก็จะเกิดความรูความเห็น เปนรูปก็ดี  เปนเสียงก็ดี  
เผลอแลลืมสติ   จิตจะหยุดพักพิจารณาขณะหนึ่งกอน  แลวสิ่งตางๆจึงจะเกิดขึ้นมา จิตนี้เปนเร็วมาก 
จิตหยุดนิ่ง จิตรู ในขณะจติเดียวเทานั้น เปนเรื่องเปนราวไปยืดยาว  



สมาธิก็เกิดความรูความเห็นไดเหมือนฌานเหมือนกัน  แตสมาธิเกิดอยูกับที่ แลจิตก็ไม
สงออกไปนอก อยูคงที่ เชนทานมีสติอยูทุกอิริยาบถ พิจารณาธรรมอยูในที่นั้นๆเมื่อเห็นสิ่งตางๆ 
หรือรูสิ่งตางๆจะมาปรากฏอยู  ณ ที่จิตนั่นเอง เห็นชัดเห็นแจงเหมือนเรานั่งดูกันอยูดีๆ นี่เอง หรือ
เห็นคนจะตายมานอนอยูเฉพาะในที่ จิต นั้น หรือมีเสียงเกิดขึ้นวา คนชื่อนั้นชื่อนี้จะตาย เหตุการณ
ทั้งอดีต แลปจจุบันก็ดี ซึ่งมันเกิดยอมมาปรากฏเฉพาะจิต จิตก็มองเห็นอยูเหมือนกับเราเอาแกวใสๆ 
ครอบสิ่งตางๆไวแลวมองเห็นอยางนั้นแหละ ความเห็นแลเหตุการณที่เกิดจากฌานแลสมาธิ   ยอมมี
อาการตางๆกัน  ความเห็นแลความรูอันเกิดจากฌานนั้นเห็นภายนอก สวนความเห็นแลความรูอัน
เกิดจากสมาธินั้นเกิดขึ้นภายในใจ    

กิจในพระพุทธศาสนานี้ พระองคตรัสวามีสองอยาง คือ สมถะ แล วิปสสนา สมถะ
แบงเปนสองอยางคือ ฌานแลสมาธิ ดงัไดอธิบายมาแลว คราวนี้จะอธิบายถึงเรื่องวิปสสนาตอไป  

วิปสสนา แปลวา เห็นชัด เห็นแจง เห็นจริง ดวยใจของตนเอง มิใชเห็นตามไดยิน ไดฟงมา
จากสิ่งอื่นแลบุคคลอื่น หรือจากตํารับตํารา เปนตน ซึ่งมีสมาธิเปนสมุฏฐาน วิปสสนาก็คลายๆ 
สมาธินั้นเอง ผูไมพิจารณาใหถี่ถวนแลวจะเห็นเปนอันเดียวกันเลย สมาธิพิจารณาคําบริกรรมอันใด
อันหนึ่งเปนเบื้องตน เมื่อพิจารณาคําบริกรรมนั้นๆ แยกแยะใหเห็นตามเปนจริง จิตจะรวมเขาเปน
สมาธิทั้งสาม อันใดอันหนึ่ง (ดังอธิบายมาแลว)  แลวมีสติพิจารณาอารมณ อยูแตอารมณนั้นเฉพาะ 
นี้เรื่องของสมาธิ  

เรื่องของวิปสสนานั้น เมื่อพิจารณาคําบริกรรมนั้นจนชํานิชํานาญแลว จึงพิจารณาธรรม 
อันเปนไปเพื่อความละความถอนจากอุปทานแลกิเลสทั้งหลายเปนตนวา พิจารณาธาตุ ๔ ขันธ ๕ 
อายตนะ ๑๒ ซึ่งจิตไปยึดมั่นถือมั่นวาเปนตัวเปนตน หรือถอืวาไมใชตัวตน เปนตน นั้นเรียกวา
วิปสสนา   

สวนปญญาวิปสสนายังเห็นแจง เห็นชัดเขาไปกวานั้นอีก เชน พิจารณาเห็น ธาตุ ๔ ขันธ ๕ 
อายตนะ ๑๒ เปนตนนั้นเปนการเห็นของวิปสสนา ผูรูวาผูพิจารณาวิปสสนานั้นเปนปญญา
วิปสสนา จิตจะไปตั้งอยูเปนเอกเทศสวนหนึ่งของตนเองตางหาก มีสติรอบรูสิ่งสารพัดทั้งปวงที่มัน
ผานเขาทางจิต  รูชัดแจงในเหตุปจจัยนั้นๆ  เหมือนกับเรามองสิ่งตางๆในแกวที่เราเอาครอบไว แต
จิตนั้นจะไมรับเอาอารมณ อารมณนั้นๆ เกิดขึ้นเปนธรรมดาของมันแลวก็ดับไป ๆ  

ผูพิจารณาปญญาวิปสสนานั้น จะตองพิจารณาลงสูพระไตรลักษณเปนที่ตั้ง ไมวาจะอยูใน
อิริยาบถใดๆ  แลรูเห็นสิ่งใดๆ ไมวาจะเปนรูปธรรม แลนามธรรม ผูเจริญปญญาวิปสสนาแลว 
จะตองพิจารณาไตรลักษณอยูเปนนิจ ดวยอํานาจที่พิจารณาไตรลักษณนี้ จิตเห็นชัดเห็นแจงขึ้นโดย
ลําดับ จนกระทั่งจิตเขามาตั้งอยูในที่เดียว ธรรมทั้งหลายที่พิจารณามาทั้งหมด เมื่อถึงปญญา



ไมเหมือนคนสมัยปรมาณูเดี๋ยวนี้ ทํากรรมฐานกําหนด ๕ นาที ๑๐ นาที ยังไมทันเกิดสมาธิ
เลย อยากรูอยากอะไรตออะไรหลายอยาง หรืออยากใหเกิดวิปสสนาแลว  ความอยากยิ่งเพิ่มทวีคูณ
ขึ้น แลวก็แสสายหาความรูที่ตนรูตามตํารับตํารามาพิจารณา แลวก็เขาใจเอาวานี้แหละคือวิปสสนา 
จําเอาไปเลาใหอาจารยตัดสินให เมื่ออาจารยยอใหก็ดีใจ อาจารยไมยอวิปสสนาเลยหายเงียบ  

ปญญาวิปสสนาของแทของจริง มันเกิดดวยสมาธิภาวนาจนชํานิชํานาญแลวจึงคอยเกิด 
มิใชของแตงไดงาย ๆ ถามิเชนนั้นแลวคนจะเปนพระอรหันตกันเต็มบานเต็มเมือง  ตัวอยางเชนพระ
อานนทเถระเจา ดังไดอธิบายมาแลวขางตน 

ผูเจริญปญญาวิปสสนา จิตตองนอมลงสูพระไตรลักษณอยูเปนนิจ ไมวาจะไดรูจะไดเห็น 
จะไดยิน หรือไดฟงอะไรทั้งหมด เห็นโลกนี้เปนแตเครื่องอยูอาศัยชั่วคราวในเมื่อยังมีชีวิตอยูเทานั้น 
ในโลกนี้ไมมีอะไรเปนตัวตนทั้งสิ้น ลวนเปนอนิจจัง เปนของไมเที่ยงมั่นถาวรสักอยางเดียว ทน
ทุกขทรมาน เสวยของไมเที่ยงทั้งนั้น เมื่อจิตมันเห็นอยูอยางนั้นแลวแนนอน จิตก็จะนอมไปเพื่อ
ความพนจากทุกข ไมวาจะทําอะไรทั้งสิ้น ทําไปเพื่อความอยูรอดของชีวิตเทานั้น   ผูเห็นเชนนี้อยู
เปนนิจ จิตแกกลาเขาแลว จะรวมเขาเปน มัคคสมังคี  

มัคคสมังคีนั้น ผูทําภาวนาไดฌาน ไดสมาธิมาโดยลําดับ จนกระทั่งเขาถึงเจริญวิปสสนา
แกกลาเต็มที่แลว  เขาถึงมัคคสมังคี จิตจะรวมเขามาอยูในที่เดียว ธรรมทั้งหลายที่พิจารณาทั้งหมด ก็
จะชัดอยูในที่เดียว หายความลังเลสงสัยในธรรม ตามภูมิ ตามข้ันของทาน ความชัดเจนแจมแจงของ
ทานที่วานี้ มิใชเห็นดวยฌานนั้นๆ ซึง่เปนภาพนิมิต  มิใชเหน็ดวยโอภาส แสงสวางตางๆ อันเปน
วิสัยของฌาน แลมิใชเห็นดวยสมาธิ ซึ่งเปนความรูความเห็นอันเปนเอกเทศสวนหนึ่งของปญญา
วิปสสนา แตมัคคสมังคีนี้  เห็นเหตุทั้งผล ทั้งดีแลชั่วของกองกิเลสนั้น ๆ มิใชแตชั่วของกิเลสเห็นดี
ของมันดวย แตเห็นดวยฌานทัศนะ ทั้งรู ทั้งเห็นตามธรรมชาติ ธรรมดาของเปนจริงของมัน จึง
วางตัวใหเปนกลางได แลเมื่อเห็นก็มีความบันเทิงราเริงอยางเต็มที่ และเกิดความรูความ เห็น
ในขณะจิตอันเดียวเทานั้น แลวก็ถอนออกมาจะมีความปราโมทยอยูอยางเดียว ตอจากนั้นก็ จะ



จิตที่เปนมัคคสังคีนี้จะเกิดแกพระอริยบุคคลทั้งสี่แตละมัคค และจะเกิดหนเดียวเทานั้นจะ
ไมเกิดซ้ําสอง เมื่อออกจากนั้นแลว  ถึงจะพิจารณาพระไตรลักษณจะเห็นชัดเห็นแจงสักเทาไรๆ ก็
เรียกวาอนุโลม คือเห็นตามของเกา เห็นตามวิปสสนานั่นแหละ แตไมเหมือนของเกา จึงไมได
เรียกวามัคคสมังคี  เวนเสียแตจะขึ้นขั้นสูงๆตอไปก็เห็นแจงชัดดวยตัวเองอยางนั้นเหมือนกัน แต
แจงสวางชัดเจนและละกิเลสนั้นๆ ไดเปนชั้นๆ ไปตามขั้นตอนของมัคคนั้นๆเปนความรู อันเกิด
จากปญญาวิปสสนาของตนเอง  ใครจะมารูดวยไมได  เวนแตพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคเดียว
เทานั้น 

ปญญาวิปสสนานี้ทานพูดวาจะเกิดกับพระอริยะเจา แตละภูมิจะไมเกิดซ้ําสอง เมื่อถอนออก
มาแลวจะจับอารมณนั้นมาพิจารณาอีก   อยูอยางนั้นตอไป  อยางที่อธิบามาแลว  ถึงจะพิจารณาเรื่อง
อ่ืนๆ ก็จะมารวมลงพระไตรลักษณ    เรื่องจะสิ้นสุด  เหมือนกบัคดีศาลโลก    เมื่อเกิดคดีขึ้น  
จะตองตามสืบสวนทั้งโจทยและจําเลย ใหไดสักขีพยานทั้งสองฝายเสียกอน แลวจึงจะขึ้นนั่งบัลลังก
ว ิจฉัยเด็ดขาดลงไปวา  ใครถูก    ใครผิด  ถาอีกฝายใดฝายหนึ่งไมพอใจในคําวินิจฉัยนั้น  ก็ตองขอ
อุทธรณใหม ตามสืบสวนสอบสวนอีก  แลวจึงขึ้นนั่งบัลลังกวินิจฉัยคดีนั้นลงไปตามความเห็นของ
ศาลอุทธรณ  เมื่ออีกฝายใดฝายหนึ่งไมพอใจในคําวินิจฉัยนั้น   ก็ตองขอถวายฎีกาอีก  คราวนี้หมด
แคศาลฎีกาเทานั้นแหละ  ใครถูก    ใครผิด  เมื่อศาลฎีกาตัดสินแทน ก็เปนอันสิ้นสุด

ิน

 
 

มัคคสมังคีนี้ เปนวิธีปฏิบัติสูงสุดยอดในการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ใครจะปฏิบัติ
อยางไรแลวิธีไหนก็ตาม ถาปฏิบัติถูกทางในพระพุทธศาสนาแลว  จะตองเขามาเปนมัคคสมังคี เปน
อันหนึ่งอันเดียวกันจงได มัคคสมังคีทานจัดไวเปน ๔ ขั้น ตามขั้นของอริยมรรคนั้นๆ เหมือนกัน 
คือ โสดาปตติมรรค ๑ สกทาคามิมรรค ๑ อนาคามิมรรค  ๑  อรหัตตมรรค ๑ 

นางวิสาขา มหาอุบาสิกา ตามประวัติวาไดสําเร็จโสดาบันตั้งแตเมื่ออายุได ๗ ขวบ แตยัง
แตงงานกับลูกชายมิคารเศรษฐี มีคนสงสัยกันมากวาจะไมขัดกับหลักที่วา ผูที่ไดพระโสดาบันแลว
จะตองละสังโยชน ๓ คือ สักกายทฏิฐิ ๑  วิจิกจิฉา ๑ สีลพพตปรามาส ๑ หรือ อยาไดถือสาเลย
เด็กหญิงอายุ ๗ ขวบ   เมื่อฟงธรรมเทศนาเฉพาะพระพักตรพระพุทธเจาแลวเกิดความเลื่อมใสอยาง
ยิ่ง จนกระทั่งจิตรวมเปนมัคคสมังคีได  สําเร็จเปนพระโสดาบันบุคคลได ตอแตนั้น ก็ไดไปฟง
เทศนาของพระพุทธเจาเปนครั้งเปนคราว ตามวิสัยของลูกมหาเศรษฐี เพื่อบํารุงศรัทธา จนอายุได 



คําวาสักกายทิฎฐิ ทานก็คงจะพิจารณาเห็นชัดแจงตามความเปนจริง ตามสภาพของมันแลว 
แตเรื่องแตงงานก็ดี เรื่องใสเครื่องแตงตัวก็ดี ทานทําตามประเพณีนิยมของโลก อยางคนแกจะไป
ไหนที่ก็ตองผัดแปงแตงตัว โดยคิดวามิใชเพื่อความสวยสดงดงามอะไร แตมันทําตามความเคยชิน
เทานั้น สวนวิจิกิจฉา แลสีลัพพตปรามาสนั้น ไมมีปญหา ดังจะเห็นได  เมื่อทานไปฟงคําเทศนาของ
พระพุทธเจาที่วัดพระเชตวัน ทานเปลื้องเครื่องประดับแขวนไวกับกิ่ง แลวจึงเขาไปฟงเทศน เวลา
ฟงเทศนจบแลวลืมใสเครื่องประดับ มาถึงที่ปราสาทจึงนึกไดวาลืมเครื่องประดับอยูที่วัด จึงบอกคน
ใชไปตาม แลวก็กําชับวา ถาพระทานจับตองแลวก็อยาเอามาเลย พอดีคนใชไปถามไดความวา พระ
อานนททานเอาไปเก็บไวแลว (ธรรมเนียมของพระ ถาเห็นของฆราวาสตกอยูในวัดตองเก็บไว เพื่อ
เจาของเขาจะกลับมาเอาไป ) อุยเครื่องประดับราคานับเปนสิบๆ ลาน เห็นเปนของจิ๊บจอย ลืมไดไม
มีใครดอกจะลืมไดคนในโลกนี้ ก็พอจะแสดงใหเห็นไดแลว นางวิสาขาทานไมอินังพังทังกับของ
เหลานี้ ทําไป ใสไปก็สกัแตวาเทานั้น แตความเปนจริงพวกเราไมรูเรื่องความคิดความเห็นภายในใจ
ของทาน ทานอาจคิดเห็นแลรูซึ้งกวาพวกเราเสียอีก ที่นําเรื่องนี้มาพูดเปนวินิจฉัยของเราตางหาก 

ผูเจริญสมถะ จะเปนฌานหรือสมาธิ ดังอธิบายมาแลว ในเบื้องตนจะติดอยูในฌาน  หรือ
สมาธิ  ก็แลวแตเถิดลวนแลวแตเปนเหตุ เปนปจจัยใหเขาถึงมัคคสมังคี  ดวยกันทั้งนั้นเวนแตจะ
เขาถึงชาและเร็วเทานั้น ผูเขาไปติดอยูนานยินดีและเพลินอยูนาน  จนกวาจะรูตัวและแกไขได ก็กิน
เวลานานหนอย ผูมีปญญาฉลาดเฉียบแหลม ไมยอมเขาไปติดและเกี่ยวของ เห็นวาเปนของไมดี 
ของไมจริง เห็นเปนเครื่องหลอกเทานั้น ก็เขาถึงมัคคสมังคีไดเร็วข้ึน 

ผูเจริญฌานแลสมาธิทั้งหลายเหลานี้ ลวนแลวแตเจริญฌานเพื่อเขาถึงซึ่งมัคคสมังคีดวยกัน
ทั้งนั้น   เจริญไปๆ คอยแกกลาไปๆ   แตไมใชนับเปนวัน   ตองนับเปนภพ  เปนชาติ  มีชาติหนึ่งตอง
ไดถึงมัคคสมังคีเปนแน ดังพระสาวกของพระพุทธเจาที่ทานไดสําเร็จมาแลว ทานเหลานั้นลวน
แลวแตไดบําเพ็ญมาแลว   อยางนอยตองนับเปนอสงไขยทั้งนั้น ทานมีความเพียรมาก ไมเหมือน
พวกเราทุกวันนี้ พอทําไปนิดหนอยเมื่อไมเห็นผลก็เลิกทําแลว ไมทําละนอนดีกวา 

ความรูในพระพุทธศาสนานี้ ถาจะพูดวากวางก็กวาง ถาจะพูดวาแคบก็แคบ ผูคิดวาเราจะ
เรียนพระปริยัติธรรมใหรู ใหเขาใจหรือใหจบเสียกอน แลวจึงปฏิบัติเอาจึงงายอยางนี้ ผูนั้นหางจาก
ธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจานัก เพราะธรรมมีปริยายมากมายยิ่งนัก ผูตั้งใจจะเรียนใหจบแลว



ถาจะพูดวา ธรรมที่พระพุทธเจาทรงเทศนสั่งสอนนั้นเปนของแคบก็แคบนิดเดียว คือ สอน
ใหรวมลงที่ใจแหงเดียว มิใชรวมลงทีจิ่ต จิตเปนผูสงสายปรุงแตง    จิตจะมารวมไมได  เมื่อรวมลงที่
ใจแลวจะไมมีอาการสงสาย    นิ่งเฉยอยูเฉพาะตนเอง   มีแต   ผูรู   นิ่งเฉยเทานั้น เรื่องตางๆ เปน 
อันวาหมดสิ้นกันที  

พระพุทธศาสนาสอนมีที่สิ้นสุด คือสอนในสิ่งใดไมวาทางโลกหรือทางธรรม  สอนใหจบ
ลงได สอนไปๆ ไมหนีจากหลักความเปนจริง ตองลงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้งสิ้น ไมเหมือนกับ
ศาสตรทั้งหลายในโลกนี ้    ซึ่งเขาเรียนไมมีที่จบที่สิ้น ยิ่งเรียนก็ยิ่งบานปลายหาที่ลงไมได  เรียน
แลวก็เอามาหอบไวที่อกหนักอึ้ง เรียนไปเถิด คนนี้เรียนไปยังไมจบตายเสียกอน คนอื่นเกิดมาเรียน
ตอก็ไมจบ ความจริงแลวบรรดาศาสตรทั้งหลายที่เรียนกันแพรหลายอยูในโลกทุกวันนี้  ลวนแต
เปนของที่มีอยูกอนแลวในโลกนี้ทั้งนั้น ของไมมีจะเอามาแตไหน เวนแตคนไมคิดเอามาใชเทานั้น 
คนสมัยกอนหากินไมลําบาก คิดคนวิทยาศาสตรตื้นๆ เอามาใชก็พออยูได คนสมัยนีม้ากขึ้นหากิน
ลําบาก  วัตถุดิบก็หมดไปๆ จึงคิดคนทางวิทยาศาสตรใหลึกละเอียดเขาไปใหไดของเหลานั้นมาใช
มาบริโภค ถาไมอยางนั้นก็อยูไมได เมื่อคิดไดแลวก็เพลินตามวิทยาศาสตรนั้นๆ  หาไดรูตัวไมวา 
วิทยาศาสตรเหลานั้นเปนเพียงเครื่องหลอเลี้ยงรางกาย ไมใหเปนทุกข แลแตกดับเทานั้น เมื่อ
แตกดับไปแลวจะทอดทิ้งทั้งหมด ตนหาที่พ่ึงไมได จะตองมาเกิดอีก มนุษยทั้งหลายมันจึงตองยุง
กันอยูอยางนี้ไมมีที่สิ้นสุด  

ผูมีปญญาวาสนาบารมีแกกลา ไดสรางสมอบรมมามากแลว เมื่อเกิดมาเห็นโลกอันนี้รุม
รอนดวยการแยงชิง ฆา ฟน ลัก ฉอโกง ขโมยกัน ดวยประการตางๆ ดังนั้น ก็เกิดความสลดสังเวช 
ไมอยากอยูกับเขาเหลานั้น จึงคิดเปลื้องตัวออกจากโลก ดวยกุศโลบายตางๆ จนกระทั่งรักษา ศีล 
ภาวนา  ทําสมถะ ฌาน สมาธิ แลเจริญปญญาวิปสสนากระทั่งทํามัคคสมังคีใหเกิดขึ้นดังไดอธิบาย
มาแลวแตตน  

พระพุทธศาสนานี้ทานสอนวาไมใหหนีจาก กาย วาจา ใจ เพราะ กาย วาจา แลใจ เปนที่
รวมของสิ่งทั้งปวง โดยเฉพาะสรรพกิเลสนอยใหญทั้งหลายที่เราตองการจะชําระนั้น อยูที่กายนี้
ทั้งหมด ไมวาจะพลิกหนาไหนมาดู ลวนแลวแตตัวกิเลสทั้งนั้น สําหรับผูที่ดูเห็นเปนกิเลส   เชน



กิเลสที่เกิดจาก อดีต อนาคต ถาวางตัวใหเปนกลางไดแลวกิเลสก็จะไมมี  บุญ บาป ดชีั่ว 
เกิดจากอดีต อนาคตทั้งนั้น สังขาร สัญญา อุปาทาน แลสรรพกิเลสทั้งปวงลวนแลวแตเกิดจากอดีต 
อนาคตทั้งสิ้น ถาจิตเปนกลางแลวเรียกวา  ใจ จะไมมีอะไรเกิดขึ้นที่นั้น จิต กับ ใจ เปนไวพจน ของ
กันแลกัน   ในธรรมของพระพุทธองคยอมใชแทนกันได พระพุทธเจาก็ตรัสวา จิตอันใด ใจก็อันนัน้ 
ที่ผูเขียนเขียนวา จิต กับ ใจ เปนคนละอันกันนั้น เพื่อใหเขาใจตามภาษาของชาวบานชัดเขาไปอีก 
แลเพื่อฟงงายขึ้น จิต เปนผูคิด ผูปรุง ผูแตงสารพัดทั้งปวง อยูนิ่งไมได ที่จะใหเกิดสติปญญารอบรู
สิ่งตางๆนั้น ยอมเกิดจากจิตนี้ทั้งนั้น 

ความจริงเมื่อเราทําใจใหเปนกลางๆ ในสิ่งทั้งปวงแลว จะไมมีอะไรทั้งหมด จะมีแต
ความรูสึกวาเฉยๆ ถาผูใครจะทดสอบวาใจแทเปนอยางไร ใหกลั้นลมหายใจดูสักพักหนึ่ง ในขณะ
นั้นจะไมมีอะไรเลย จะมีแตความวางเฉยนั่นแหละคือตัว  ใจ ใจ คือ  ผูรู หรือ ธาตุรู ก็วา ธาตุรูจะไม
มีกิเลส หรืออารมณอะไรทั้งหมด  ทีม่ีกิเลส  หรอื อารมณ สญัญา สังขาร อุปาทานทั้งหมดเกิดจาก
จิต จิตไปแสสายหามาตางหาก เพราะธาตุ ขันธ อายตนะ เหลานี้มีอยู จึงตองมีผัสสะ วิญญาณจึง
เกิดขึ้น เมื่อสิ่งเหลานี้ดับไปแลว ใจ  ตวัเปนกลางก็หมดเรื่อง ไมมีอะไรที่จะมากระทบอีก  

พระพุทธเจาทรงตรัสวา วิญญาณดับ จิตจึงดับ เมื่อจิตคิดนึก สงสายไปในอารมณตางๆ  
เห็นเปนของนาเบื่อหนาย แลเกลียดกลัวยิ่งนัก เพราะวิญญาณเปนตัวเหตุ อายตนะเปนปจจัย ดังนี้
แลว  วิญญาณจะดับหรือไม จิตก็ไมไดถือเอามาเปนอารมณ จิตก็อยูพอจิต จิตก็วางเฉย รวมเขามา
เปนใจ           
 


