
พึงทําจิตใหตั้งมั่นอยูในอารมณอันเดียว 
คือ  พุทโธ 

เปนของเลิศในโลก 
คํานํา 

  
ในหนังสือเลมนี้ ผูเขียนขอวิงวอนและรองขอเชิญชวน ผูทีส่อนภาวนากัมมัฏฐานทั้งหลาย 

ที่สอนภาวนากัมมัฏฐานในพุทธศาสนา จงสอนใหยึดมั่นแนวเดียวกัน อยาสอนไปคนละแบบ
ตางๆกัน จะเปนทางหายนะแกพระพุทธศาสนา จงสงสารผูหวังดีกับพระพุทธศาสนาที่ตั้งใจเขามา
ปฏิบัติ เมื่อมาเห็นเชนนั้นเขาแลวเลยทอแทใจ 

อนึ่ง คนภายนอกพระพุทธศาสนาเขาจะเห็นไปวา  พระพุทธศาสนานี้สอนมีหลายทางหลาย
แบบ ไมเปนอันเดียวกัน ทานทั้งหลายคงไดดูตํารับตําราทางพระพุทธ ศาสนามากแลวมิใชหรือ  

พระพุทธศาสนาสอนใหเขาถึงจิตถึงใจอันเดียว  กิเลสทั้งหลายเกิดจากจิต จิตเปนผูยึดเอา

กิเลสมาไวที่จิต จิตจึงเศราหมอง เมือ่จิตเห็นโทษของกิเลสแลว สละถอนกิเลสออกจากจิตไดแลว 

จิตก็ผองใสบริสุทธิ์ 

นี่เปนหลักพระพุทธศาสนา   พระพุทธเจาสอนอยางนี้มิใชหรือ 

ถึงผูจะเขาสูอริยภูมิ  ก็ตองเขาถึงจิตเปนหนึ่ง เรียกวา มัคคสมังคี จิตรวม ศีล สมาธิ ปญญา 
เขามาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงจะเขาถึงอริยภูมิได  

ปญญาคนควาหาเหตุผลของกิเลสนั้นๆ จนรูชัดเจนแจมแจงดวยตนเองแลว นั่งอยูในที่เดียว
นั้นก็เวนจากความชั่วนั้นๆ ไดหมดจดสิ้นเชิง แลวจิตก็แนวแนนลงเปนสมาธิไมงอนแงนคลอน
แคลนไปไหน  

หมดจากโทษนั้นๆ ก็จิตดวงนั้น ปญญาความรูเห็นโทษในกิเลสนั้น ๆ ก็จิตดวงนั้น แลวรวม
ลงแนวแนน ลงสูในที่เดียว ก็จิตดวงนั้น แลตองตามไปละถอนในที่ตางๆ อยูเฉพาะในที่เดียว
ในขณะจิตเดียว จิตของพระอริยเจาแตละขั้นจะเขาถึง  มัคคสมงัคี รวมเปนศีล  สมาธิ   ปญญา เขา
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันดังนี้  

แลวจิตนั้นก็ไมไดกลับเปนอยางนั้นอีก เมื่อถอนออกมาก็จะวิ่งไปตาม กามาพจร ญาณ
สัมปยุต รูเห็นตามวิสัยของกามาพจรทุกประการ แตมีญาณ  เปนเครื่องรูตามเปนจริง มิไดหลงไป
ตามอารมณนั้นๆ อยางปุถุชนธรรมดา  



จงพากันมาทําความถูกตองตามพุทธวจนะของพระองค อยาพากันถือเอาคนนิยมมากเปน
ประมาณ จงถือความถูกตองเปนหลักเกณฑ ครั้งพุทธกาล ครูทั้งหกมีสัญชัยปริพาชก เปนตน ก็มีคน
นับถือมากมิใชนอย ในปจจุบันนี้ ไสบาบา ดั่งเราเห็นอยู ซึ่งสอนใหสะสมกิเลส แตคนก็ยังนับถือ
มาก 

ฉะนั้น ขอเชิญชวนทานที่ปฏิบัติกัมมัฏฐานทั้งหลาย พึงพิจารณาตนเองวา  
เราปฏิบัติอยูในแนวใด  ถูกตองตามคําสอนของพระพุทธเจาแลวหรือยัง ถาไมถูกจงรีบ

แกไขใหถูกตองเสีย กอนจะสายเกินไป 
เราถือพระพุทธศาสนาเพื่อเทิดทูน บํารุง ใหศาสนารุงเรือง ไดมาปฏิบัติทํากัมมัฏฐานนี้ เปน

ทางตรงตอ มรรค ผล นพิพานโดยแท โดยเฉพาะพระภิกษุเราผูเผยแพรพระพุทธศาสนา ควรสังวร
ระวังอยางยิ่ง  

ผูเขียนไมมีความสามารถที่จะชี้แจงใหทานทั้งหลายเขาใจลึกซึ้งกวานี้ ถาทานผูใดมี
ความสามารถชี้แจงใหเขาใจไดแจมแจงกวานี้ไดแลว ขอเชิญเถิด ผูเขียนขออนุโมทนาดวยอยางยิ่ง 
ทุกๆ คนคงมีความปรารถนาที่จะใหพระพุทธศาสนาดํารงถาวรสืบตอไป 

                                                                                                                                                                        

 

 ( พระนิโรธรังสี ฯ ) 

  
  

ฝกหัดสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ  
แสดง ณ วัดหินหมากแปง อําเภอเชียงใหม จังหวดัหนองคาย 

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  
  

เมื่อเริ่มที่จะเขาไปเรียนพระกัมมัฎฐานในคณะไหนสํานักพระอาจารยองคใด   ผูที่ทานชํานิ
ชํานาญในพระกัมมัฏฐานนั้นๆแลว พึงตั้งจิตเชื่อมั่นในพระอาจารยองคนั้นวาทานองคนี้แหละเปนผู
ชํานาญในพระกัมมัฏฐานนี้โดยเฉพาะแนแท แลวก็ใหเชื่อมัน่ในพระกัมมัฏฐานที่ทานสอนนั้นวา



เปนทางที่ถูกตองแนนอน และพึงใหความเคารพในสถานที่ตนไปทํากัมมัฏฐานนั้นอีกดวย แลวจึง
เขาไปเรียนเอาพระกัมมัฏฐานนั้นตอไป 
              โบราณาจารยทานมีพิธีปลูกศรัทธาเบื้องตน กอนเรียนเอาพระกัมมัฏฐาน คือ  
               จัดยกครูดวยเทียนขี้ผ้ึง ๕ คู ดอกไมขาว ๕ คู เรียกวา ขันธ  
               เทยีนขี้ผ้ึง ๘ คู ดอกไมขาว ๘ คู เรียกวา ขันธ ๘                             
               หรอืเทียนขี้ผ้ึงคูหนักเลมละ ๑ บาท  ดอกไมขาวเทากับเทียน  

แลวอาราธนาเอาพระกัมมัฏฐานทั้ง ๔๐ ใหเขามาอยูในขันธสันดานของขาพเจาในกาลบัดนี้ 
แลวจึงเรียนเอาพระกัมมัฏฐานนั้นตอไป พิธีแยบยลโบราณกาลทานดีเหมือนกัน ยังมีพิธีอีมากมาย
แตผูเขียนยังไมกลาวถึง จะกลาวถึงพิธีงายๆพอทําไดในตอนตอไป 

เมื่อปลูกศรัทธาความเชื่อมั่นใหมีขึ้นในจิตใจของตนดังกลาวมาแลว จึงเขาไปหาพระ
อาจารยที่ชํานาญในกํามัฏฐานนั้นๆ ถาทานชํานาญทางฝายบริกรรม สัมมาอะระหัง ทานก็สอนให
บริกรรมภาวนาวา สัมมาอะระหังๆๆ  ใหกําหนดเปนดวงแกวใสๆ อยูเหนือสะดือข้ึนไป  ๒ นิ้ว 
แลวเอาจิตไปตั้งไวไวตรงนั้น ภาวนาไปเรื่อยๆ อยาใหจิตหนีหายไปจากดวงแกว  หมายความวา  
เอาดวงแกวเปนที่ตั้งของดวงจิตก็แลวกัน 

เมื่อเขาไปหาพระอาจารยที่ชํานาญในดานภาวนายุบหนอ พองหนอ ทานก็จะสอนใหภาวนา
ยุบหนอ พองหนอ ใหกําหนดเอาจิตไปไวที่อิริยาบถตางๆเชน ยกเทาขึ้นวาหยุบหนอ เหยียบเทาลงก็
วา พองหนอ หรือพิจารณาใหเห็นความเกิดและความดับทุกอิริยาบถ อยางนี้เรื่อยไปเปนอารมณ 

เมื่อทานเขาไปหาพระอาจารยที่ชํานาญในดานอิทธิฤทธิ์ ทานก็สอนคาถาภาวนาใหวา  นะ
มะพะธะ นะมะพะธะ ใหเอาจิตเปนอารมณอันหนึ่ง จิตจะพาไปเห็นเทพ นรก อินทร พรหม ตางๆ 
นานาหลายอยาง จนเพลินอยูกับอารมณนั้นๆ 

เมื่อเขาไปหาพระอาจารยที่ทานชํานาญในดานอานาปานสติ ทานก็จะสอนใหกําหนดลม
หายใจเขา-ออก ใหจิตตั้งมั่นกับลมหายใจเขา-ออก อยางเดียวเปนอารมณ 

เมื่อเขาไปหาพระอาจารยที่ทานชํานาญในดานภาวนาพุทโธ ทานก็จะสอนใหบริกรรมวา 
พุทโธ ๆๆ แลวใหเอาจิตไปตั้งมั่นอยูในบริกรรมนั้น  จนชํานาญเต็มที่แลว ก็จะสอนใหพิจารณาพุท
โธ กับ ผูวาพุทโธ เมื่อพิจารณาเห็นเปนคนละอันกัน แลวพึงจับเอาผูวาพุทโธ สวนพุทโธนั้นจะ
หายไปเหลือแตผูวาพุทโธอยางเดียว 
              ใหยดึเอา  “ ผูวาพุทโธ ”  นั้นเปนหลักตอไป 

คนในสมัยนี้หรือในสมัยไหนก็ตาม หรือจะมีความรูความสามารถสักปานใดก็ชาง   ไมได
โทษวา    คนเหลานั้นมักตื่นเตนในสิ่งที่ตนยังไมเคยทดสอบหาความจริง แลวหลงเชื่อตาม เพราะ



เขาเหลานั้นอยากรูอยากเห็นของจริง โดยเฉพาะคนถือพระพุทธศาสนามาแลว และพุทธศาสนาก็
แสดงถึงเหตุผลซึ่งเปนจริงทั้งนั้น แตทําไมตองไปหลงเชื่อตามคําโฆษณาซึ่งมีอยูดาษดื่นทั่วไป นี่จะ
เปนเพราะคนสมัยนี้ใจรอน ยังไมทําเหตุใหถึงพรอมแตอยากไดผลเร็ว อยางที่เขาพูดกันวา “คนสมัย
ปรมาณู” นั้นกระมัง 

พุทธศาสนาสอนเขาถึงจิตใจอันเปนนามธรรม  สวนรางกายมันเปนรูปธรรม รูปธรรมมัน
ตองอยูในบังคับบัญชาของนามธรรม เมื่อเริ่มหัดสมาธิฝกหัดจิตใจใหสงบไมวุนวาย ในขณะนั้นไม
เห็นไปทําความเดือดรอนใหแกใครทั้งหมด  ฝกหดัไปจนเปนชํานาญไดที่แลวผูนั้นก็สงบเยือกเย็น 
มีคนฝกหัดอยางนี้จํานวนมากๆ เขา  โลกอันนี้ก็จะมีแตความสงบสุขทั่วกัน  สวนรูปธรรมนั้นเราจะ
ฝกใหสงบไดก็แตเมื่อจิตบังคับอยูเทานั้น  เมื่อจิตเผลอกายก็จะเปนไปตามเรื่องของมัน  ฉะนั้น  เรา
มาฝกหัดจิตบริกรรม    พุทโธลองดู 
               ปุพพกิจกอนทําสมาธิ  กอนจะทํากัมมัฏฐานภาวนาพุทโธ  พึงทาํปุพพกิจเบื้องตนกอน   
คือ  ตั้งจิตใหเกิดศรัทธาเลื่อมใสใหเต็มที่  ดังไดอธิบายมาขางตน  แลวพึงกราบ ๓ หนแลวกลาว 
 
 
 

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภควา        พระผูมีพระภาคเจา ทรงเปนพระอรหันตตรัสรูถูก
ถวนดีแลว 

พุทฺธํ ภควนฺตํ อภิวาเทมิ             ขาพเจา อภิวาทกราบไหวซึ่งพระผูเปนเจานั้น 
(พึงกราบลงหนหนึ่ง) 

     
สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม                   พระธรรม อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว 
ธมฺมํ นมสฺสามิ                                             ขาพเจานมัสการ กราบไหวซึ่งพระธรรมเจานั้น 

         (พึงกราบลงหนหนึ่ง) 
  
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสฺโฆ        พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาที่ ทานปฏิบัติ

ดีแลว 
 สงฆํ นมามิ                                                    ขาพเจานอบนอมซึ่งพระสงฆ 

         (พึงกราบลงหนหนึ่ง) 
  



นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสฺมพุทฺธสฺส   (กลาว ๓ จบ) 
  
                                     ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจาผูเปนพระศาสดาเอกของโลก ทรง
พนจากทุกขและกิเลสทั้งปวงทรงอยูเกษมสําราญทุกเมื่อ        

          (พึงกราบลง  ๓ หน) 
 
 
 
หมายเหตุ  ปุพพกิจเบื้องตนที่นํามาแสดงใหดูนี้  เปนแตตัวอยางเทานั้น   หากใครไดมากจะไหว
มากก็ได   ไมขัดของ  แตตองไหวกอนนั่งสมาธิทุกครั้งไป เวนแตวาสถานที่ไมอํานวย  
 พึงนั่งสมาธิดังนี้ เอาขาขวาทับขาซาย มือขวาทับมือซาย ตั้งตัวใหตรงแลวนึกเอาคําบริกรรม
พุทโธ ๆ กําหนดไวที่ทามกลางหนาอก คือ ใจ อยาใหจิตสงสายไปมาขางหนาขางหลัง  พึงตั้งสติ
สํารวมจิตใหอยูคงที่เปนเอกัคตาจิตแนวแน จิตก็จะเขาถึงสมาธิไดเลย 
 เมื่อเขาถึงสมาธิแลว บางทีก็ไมรูตัวหายเงียบไปเลย ไมรูวาเรานั่งนานสักเทาใด กวาจะออก
จากสมาธิก็เปนเวลาตั้งหลายชั่วโมงกม็ี เพราะฉะนั้น การนั่งสมาธิจึงไมตองกําหนดเวลา ใหปลอย
ตามเรื่องของมันเอง 
 จิตที่เขาถึงสมาธิแท  คือ จิตที่เปนเอกัคตาจิต ถาไมเขาถึงเอกัคคตาจิตไดชื่อวายังไมเปน
สมาธิ เพราะใจแทมีอันเดียว ถามีหลายอันอยูยังไมเขาถึงใจ เปนแตจิต 
 กอนจะฝกหัดสมาธิ  พึงขาใจถึงจิตกับใจเสียกอน  ในที่นี้พึงเขาใจกันเสียกอนวา  จิต  กับ   
ใจ  มใิชอันเดียวกัน  
 จิต เปนผูนึกคิดนึกปรุงแตงสัญญาอารมณสรรพสิง่ทั้งปวง   
 ใจ เปนผูนิ่งอยูเฉยๆ เพียงแตรูวานิ่งอยูเฉยๆ    ไมมีคิดนึกปรุงแตงอะไรอีกเลย 

เปรียบเหมือนแมน้ํากับคลื่นของแมน้ํา เมื่อคลื่นสงบแลว จะยังเหลือแตแมน้ําอันใสแจวอยู
อยางเดียว   

สรรพวิชาทั้งหลายและกิเลสทั้งปวงจะเกิดมีขึ้นมาได  ก็เพราะจิตคิดนึกปรุงแตงแสสายหา
มา สิ่งทั้งปวงเหลานั้นจะเห็นไดชัดดวยใจของตนเอง ก็ตอเมื่อ  จิต นิ่งแลวเขาถึงใจ 

น้ําเปนของใสสะอาดโดยธรรมชาติอยูแลว  เมื่อมีผูนําเอาสีตางๆ มาประสมกับน้ํานั้น   น้ํา
นั้นยอมเปลี่ยนแปลงไปตามสีนั้นๆ แตเมื่อกลั่นกรองเอาน้ําออกมาจากสีนั้นๆ แลว น้ําก็จะใส
สะอาดตามเดิม   จิต  กับ  ใจ ก็อุปมาอุปมัยดังอธิบายมานี้ 



แทจริงพระพุทธเจาก็ไดตรัสเทศนาไวแลววา  จิตอันใด  ใจก็อันนั้น  ถาไมมีใจ  จิตก็ไมมี   
จิตเปนอาการ  ใจไมมีอาการ   การฝกหัดสมาธิภาวนา  ไมวาจะฝกหัดโดยอาจารยใดและวิธีอะไรก็
แลวแตเถิด  ถาถูกทางแลวจะตองเขาถึงใจทั้งนั้น 

เมื่อเขาถึงใจเห็นใจของตนแลว  กจ็ะเห็นสรรพกิเลสของตนทั้งหมด เพราะจิตมันสะสม
กิเลสไวที่จิตนั้นทั้งหมด  คราวนี้เราจะจัดการอยางไรกับมันก็แลวแตเรา 

หมอซึ่งจะรักษาโรคนั้น ๆ ใหหายไดเด็ดขาด ก็ตองคนหาสมุฏฐานของโรคนั้นใหรูจัก
เสียกอน  แลวจึงจะวางยาใหถูกกับโรคนั้นได    

เราบริกรรมพุทโธ ๆๆ  ไปนานๆ เขา จิตก็จะคอยคลายความฟุงซาน แลวจะคอยมารวมเขา
มาอยูกับพุทโธ  จิตจะตั้งมั่นเปนอารมณอันเดียวกับพุทโธ จนเห็นจิตที่วา  พุทโธอันใดจิตก็อันนั้น
อยูตลอดทุกเมื่อ  ไมวา  ยนื  เดิน  นั่ง  นอน  อิริยาบถใดๆ ก็เห็นจิตใสแจวอยูกับพุทโธนั้น 

เมื่อไดถึงขนาดนั้นแลวขอใหประคองจิตนั้นไวในอารมณนั้น นานแสนนานเทาที่จะนานได  
อยาเพิ่งอยากเห็นนั่นเห็นนี่ หรืออยากเปนนั้นเปนนี้กอนเลย     

เพราะความอยากเปนอุปสรรคแหงจติที่เปนสมาธิอยางรายแรง 
เมื่อความอยากเกิดขึ้นสมาธิก็จะเสื่อมทันที  สมาธิเสื่อมเพราะหลักสมาธิ คือ   พุทโธ ไม

มั่นคง คราวนั้นแหละควาหาหลักอะไรก็ไมได  เกิดความเดือดรอนใหญ   คิดถึงแตอารมณที่เคย
ไดรับสมาธิความสงบสุขเมื่อกอน  จิตก็ยิ่งฟุงใหญ  ฯลฯ 

ฝกหัดสมาธิใหเหมือนชาวนาทํานา  เขาไมรีบรอน เขาหวานกลา ไถ  คราด ปกดํา โดยลําดับ  
ไมขามขั้นตอนแลวรอใหตนขาวแก  ถึงอยางนั้นเขาก็ยังไมเห็นเมล็ดไมเห็นรวงเลย  แตเขาก็มีความ
เชื่อมั่นของเขาวา จะมีเมล็ดมีรวงวันหนึ่งขางหนาแนๆ เมื่อตนขาวแกแลวออกรวงมาจึงเชื่อแนวาจะ
ไดรับผลแนนอน  เขาไมไปดึงตนขาวใหออกรวงเอาตามใจชอบ ผูไปกระทําเชนนั้นยอมไรผลโดย
แท     

การฝกสมาธิภาวนาก็เชนเดียวกัน จะรบีรอนขามขั้นตอนยอมไมได  ตองตั้งจิตใหเลื่อมใส
ศรัทธาใหแนวแนวาอันนี้ละ  เปนคําบริกรรมที่จะทําใหจิตของเราเปนสมาธิไดแทจริง  แลวอยาไป
ลังเลสงสัยวา  คําบริกรรมนี้จะถูกกับจริตนิสสัยของเราหรือไมหนอ  คําบริกรรมอันนัน้  คนนั้นทาํ
มันเปนไปอยางนั้นอยางนี้ เราทําแลวจิตไมตั้งมั่นอยางนี้ใชไมได 
 
 

ถาจิตตั้งมั่นแนวแนในคําบริกรรมที่ตนภาวนาอยูนั้นแลว   เปนใชไดทั้งนั้น  เพราะภาวนาก็
เพื่อตองการทําจิตใหแนวแนเทานั้น สวนนอกนั้นมันเปนตามบุญวาสนาของแตละบุคคล 



ครั้งพุทธกาล มีพระรูปหนึ่งไปภาวนาอยูใกลสระน้ําแหงหนึ่ง เห็นนกกระยางตัวหนึ่งโฉบ
ปลากินเปนอาหาร  ทานเลยถือเอาเปนคําบริกรรมภาวนา จนไดสําเร็จเปนพระอรหันต   นกกระยาง
กินปลาไมเคยเห็นในกัมมัฏฐานบทใด  แตทานเอามาภาวนาจนสําเร็จ นี้เปนตัวอยาง 

จิตที่ตั้งใจอบรมใหอยูในขอบเขตของคําบริกรรม พุทโธๆๆ ซึ่งมี สต ิ เปนผูควบคุมแลว 
ยอมจะละพยศตัวรายกาจของตัวเองได  และเราก็ตองฝกฝนอบรม เพราะตองการ ความสุขสงบของ
จิต ธรรมดาของจิตยอมมีอารมณสงสายหาความฟุงซานเปนวิสัยอยูแลว  ดงัอธิบายมาแลว  โดยมาก
มันจะสงสายไปในอารมณเหลานี้  คือ พอเริ่มบริกรรมพุทโธ เอาจิตไปตั้งไวในพุทโธ ๆ เทานั้น
แหละ มันจะไมอยูในพุทโธๆ    มนัจะวิ่งไปหาการงานที่เราเริ่มจะทําหรือกําลังทําอยู ปรุงแตงทํา
นั่นทํานี่วุนวายไปหมด กลัวการงานมันจะไมดีไมงาม กลัวการงานนั้นมันจะไมสําเร็จ  การงานที่เรา
รับจากคนอื่น หรือรับเฉพาะสวนตัวมันจะเสียผลประโยชนหรือขายขี้หนา เมื่อเรารับแลวไมทําตาม 
ฯลฯ 

นี่เปนเรื่องรบกวนใจไมใหเปนสมาธิของผูอบรมใหมอยางหนึ่ง  เราดึงเอาจิตมาไวที่ พุทโธ 
ๆ ๆ  นั้นอีก บอกวานั่นมิใชหนทางแหงความสงบ ทางสงบแทตองเอาจิตมาตั้งไวที่พุทโธแหงเดียว  
แลวบริกรรมพุทโธ ๆ ๆ  เรื่อยไป  ฯลฯ 

ประเดี๋ยวสงไปอีกแลว   คราวนี้ไปถึงครอบครัวโนน สงไปหาลูก ไปหาภรรยา ไปหาสามี
โนน เขาจะอยูอยางไร เขามีสุขภาพพลามัยดีหรือไมหนอ   ไดบริโภคอาหารดีมีรสหรือไมหนอ ถา
อยูหางไกลกัน    ก็คิดถงึที่อยูที่นอน  จะอยูจะกินอยางไร ผูจากไปก็คิดถึงผูอยูทางบาน  ผูอยูทาง
บานก็คิดถึงผูไปไกล  กลัววาจะไมปลอดภัย   กลัวคนอื่นจะมาขมเหง  ไมมีผูอยูเปนเพื่อน กลัวจะ
เหงาหงอย ฯลฯ  คิดไปรอยแปดพันเกาสุดแทแตจิตจะปรุงจะแตงไป ซึ่งเรื่องเหลานี้มันคิดไปเกิน
กวาเหตุทั้งนั้น   

หรือถายังเปนโสดยังเปนหนุมเปนสาวอยู  ก็จะปรุงจะแตงไปในทางสนุกสนานเพลิดเพลิน
กับหมูกับเพื่อน  ที่เคยเที่ยวสนุกเฮฮาไปในที่ตาง ๆ บางคนถึงกับอุทานออก 
มาเปนเสียง ดังหัวเราะกากก็มี  กิเลสตวันี้มันรายแรงยิ่งกวาเพื่อน 

เมื่อภาวนาพุทโธๆๆ กิเลสมันเห็นวาไมไดการแลวเขาจะหนีจากเราไปอีกแลว  มันก็จะสรร
หาสิ่งที่จะผูกมัดใหเราติดมั่นเขาทุกที  เราเกิดมาตั้งแตเด็กจนโตเราไมเคยฝกสมาธิภาวนาเลย  มีแต
ปลอยใหจิตไปตามอารมณของกิเลส  เพิ่งมาฝกหัดเดี๋ยวนี้เอง  เมื่อมาภาวนาพุทโธๆ ๆ  เพื่อใหจิต
มันมารวมอยูที่พุทโธ   จิตมันจึงดิ้น  เหมือนกับบุคคลโยนปลาขึ้นจากน้ําไปที่บนหาด  ปลายอมดิ้น
หาน้ําเปนธรรมดา  เราดึงเอาจิตใหเขามาหา พุทโธอีก 

  



 พุทโธ   เปนของเย็น  เปนทางใหเกิดสันติสุขมีทางเดียวเทานี้ที่จะทําใหพนจากทุกขในโลก
นี้ได 
        
เราดึงเอาจิตเขามาอยูในพุทโธ ๆ อีก หากคราวนี้พอสงบลงไปไดบาง พอรูสึกวาจิตมันอยู 

พอเห็นลางๆ วาจิตมันอยู มีความสุขสบาย ตางกับจิตใจที่ไมสงบ มีความทุกขเดือดรอน  ตั้งใจระวัง
เอาสติประคองอารมณนั้นไว  เอา  ไปอีกแลว  โนน  คราวนี้ไปยึดเอาผลประโยชนมาเปนเครื่องอาง
วา ถาสิ่งนั้นเราไมทําหรือเราไมแสวงหาก็จะเสียโอกาสอันมีคามหาศาล แลวก็เอาจิตไปจดจออยู
เฉพาะสิ่งนั้นแทนคําบริกรรมพุทโธ สวนพุทโธมันเลยหายไปไหนแลวก็ไมรู กวาจะรูวาพุทโธมัน
หายเสียแลว   ก็สายเสียแลว  จึงวาจิตนี้เปนของดิ้นรนกระเสือกกระสน รักษาไดยาก  เหมือนกับลิง
อยูไมเปนสุข ฯลฯ 

บางทีนั่งสมาธิภาวนานานๆ เขากลัวโลหิตจะไมเดินหรือเดินไมสะดวก  กลัวเสนประสาท
จะตาย เกิดเปนเหน็บชา ในที่สุดเปนอัมพาต ถาไปภาวนาไกลบานหนอยหรือในปาก็ยิ่งกลัวใหญ  
กลัวเสือจะมากิน กลัวงูจะมากัด กลัวผีจะมาหลอกทําทาทีตางๆ นานาใส ความกลัวตายยุบยิบไป
หลายอยางหลายประการ ลวนแลวแตตัวเองหลอกตัวเองทั้งนั้น ความจริงหาไดเปนดั่งคิดนึกไม 
ตั้งแตเราเกิดมาจนปานนี้ไมเคยเห็นเสือกินคนเลยสักคนเดียว    ผีก็ไมเคยเห็นเลยสักที  แมแตตัวผีก็
ไมเคยเห็นสักเลยที   ไมทราบวาตัวมันเปนอยางไรแตก็ปรุงแตงขึ้นมาหลอกตัวเอง 

 อุปสรรคของการภาวนาที่ชักตัวอยางมานี้ พอเปนตัวอยางเทานั้น ความจริงแลวมันมี
มากกวานี้ตั้งหลายเทา ผูภาวนาแลวจะรูดวยตัวเอง 

หากวาเรายึดเอาพุทโธ ๆมาไวที่ใจแลว  เอาสติควบคุมจิตใหอยูกับพุทโธอันเดียว   ภัย
อันตรายทั้งปวงจะไมมาแผวผาน 

ขอใหเชื่อมั่นในพุทโธจริง ๆ เถิด   รบัรองวาไมมีอันตรายแนนอน  เวนเสียแตกรรมเกาที่เขา
เคยไดกระทําไว  นั่นเปนของสุดวิสัย  แมนพระพุทธเจาก็ปองกันใหไมได 

ผูภาวนาทั้งหลายแรก ๆ ศรัทธายังออน  ไมวาจะบริกรรมอะไรก็แลวแตเถอะ จะตองถูก
กิเลสเหลานี้รบกวนดวยกันทั้งนั้น เพราะกิเลสเหลานี้มันเปนพื้นฐานของโลกและพื้นฐานของจิต 
เมื่อเรามาภาวนาทําจิตใหเปนอันเดียวเทานั้นแหละ   กิเลสเหน็วาเราจะหนีจากมัน  กิเลสเหลานั้น
มันจะมารุมลอม ไมใหเราหนีจากโลกนี้ได 

ผูมาเห็นโทษของมันวารายแรงอยางนี้ แลวทําใจใหกลาหาญ ปลกูศรัทธาใหหนักแนน
มั่นคง   คิดเสียวาเราไดหลงเชื่อกิเลสมาหลายภพหลายชาติแลว  คราวนี้เราจะยอมเชื่อคําสอนของ
พระพุทธเจา เอาพุทโธเปนที่พ่ึงละ 



แลวต้ังสติใหมั่นคงทําใจใหแนวแนในพุทโธใหเต็มที่ ยอมสละชีวิตเพื่อบูชาพุทโธ  ไมใหจิตหนี

จากพุทโธ เมื่อเราตั้งปณิธานไวอยางนั้นแลว จิตก็ดิ่งลงสูอารมณเขาถึงสมาธิได 

ผูเขาถึงสมาธิทีแรกจะมอีาการอยางนี้คือ   เราจะไมทราบเลยวาสมาธิหรือจิตเปนเอกัคคตา
รมณเปนอยางไร  เราเพียงแตตั้งสติใหแนวแนสูอารมณอันเดียว ดวยอํานาจจิตตั้งมั่นสูอารมณอัน
เดียวนั้นแหละ เปนเหตุนําจิตใหเขาถึงสมาธิได แลวก็ไมไดคิดนึกวาอาการของสมาธิเปนอยางนั้น
อยางนี้  และอยากใหมันเปนอยางนั้นอยางนี้   แตมันเปนของมันเองโดยอัตโนมัติ  ใคร ๆจะบังคับ
ใหมันเปนไมได  

ในขณะนั้น จะมีความรูสึกวาเราอยูอีกโลกหนึ่งตางหาก (โลกจิต) มีความสุขสบายวิเวกหา
อะไรเปรียบมิไดในโลกนี้  

เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแลวจะรูสึกเสียดายอารมณอันนั้น และจําอารมณอันนั้นไดแมนยํา 
ที่พูดกันอยูทุกวันนี้ลวนแลวแตจิตถอนออกมาจากอารมณนั้นทั้งนั้น   ใน 
ขณะที่จิตกําลังรวมอยูนั้น ใครจะพูดจะทําอะไรไมรับรูทั้งหมด 

เราตองฝกจิตใหเขาถึงสมาธิอยางนี้อยูบอย ๆ เพื่อใหชํานิชํานาญ แตอยาไปจําเอาอารมณเกา   
อยาอยากใหเปนอยางเกา  มันจะไมเปนอยางนั้น ซ้ําจะยุงใหญ เปนแตเราคอยภาวนาพุทโธ ๆ ใหจิต
อยูในคําบริกรรมนั้นก็แลวกัน   มันจะเปนอยางไรก็ชางมัน 

จิตเปนสมาธิใหม ๆ เมื่อมันเปนอีกมันจะไมเปนอยางเกา แตก็ชางมัน มันจะเปนอยางไรก็
ชางมัน ขอใหมันเปนสมาธิก็แลวกัน   มันเปนหลายอยางจึงไดความรูกวางและมีอุบายมาก 

ที่อธิบายมาโดยยอนี้พอเปนนิทัศนอุทาหรณ ขอผูทําตามนี้จงอยาไดเอามาใสใจ  มันจะเปน
สัญญา ภาวนาจะไมเปนไป  เพียงแตจําไววาเปนเครื่องเทียบเคียง ในเมื่อเราภาวนาเปนไปแลว 

ผูภาวนาทั้งหลาย ไมวาจะภาวนาพุทโธหรือยุบหนอพองหนอ หรือสัมมาอะระหัง อะไรก็
แลวแต เมื่อจิตจะรวมเปนสมาธิแลวไมคิดวาจิตเราจะรวม   หรือกําลังรวมอยูหรืออะไรทั้งหมด  แต
มันรวมของมันเองโดยอัตโนมัติ   แมที่สุดแตคําบริกรรมอยูนั้นก็ไมทราบมันวางเมื่อไร มันจะมีแต
ความสงบสุขอยูอันหนึ่งตางหาก ซึ่งมิใชโลกนี้และโลกอื่นหรืออะไรทั้งหมด และไมมีใครหรือสิ่ง
อะไรทั้งสิ้น เปนแตสภาพของมันตางหาก (ซึ่งเรียกวา   โลกของ จิต)  

ในที่นั้นจะไมมีคําวาโลกนี้หรืออ่ืนใด ทั้งสิ้น สมมติบัญญัติในโลกอันนีจ้ะไมปรากฎในที่
นั้น เพราะฉะนั้น ในที่นั้นมันจะไมเกิดปญหาอะไรๆ ทั้งสิ้น เปนแตหัดจิตใหเปนสมาธิไว แลว



เทียบเคียงกับจิตไมเปนสมาธิ วาผิดแปลกแตกตางกันอยางไร  จิตเขาถึงสมาธิแลว เมื่อถอนออกมา
พิจารณาในทางโลกกับทางธรรม มันตางกันอยางไรกับจิตที่ไมไดเปนสมาธิ 

จิต กับ ใจ ในที่นี้  จะพูดถึงเรื่องจิตกับใจใหเขาใจอีกครั้งหนึ่ง ไหนๆ ก็พูดถึงเรื่องฝกหัดจิต 
(คือสมาธิ)  ถาไมเขาใจถึงเรื่องจิตกับใจแลว  ก็ไมทราบวาจะฝกหัดอบรมสมาธิไดที่ไหนและ
อยางไร 

เกิดมาเปนคนหรือสัตวแลว  ใครๆ กม็ีจิตใจดวยกันทุกคน   แต  จิต และ ใจ นี ้มันทําหนาที่
ตางกัน 

 จิต  มันคิดใหนึก  ใหสงสาย  และปรุงแตงไปตางๆ นานา สารพัดรอยแปดพันเกา แลวแต
กิเลสมันจะพาไป 

สวนใจ นั้น คือ ผูรูอยูเฉยๆ ไมนึกคิด ไมปรุงแตงอะไรทั้งหมด อยูเปนกลางๆ  ในสิ่งทั้งปวง 
ตัวผูรูอยูเปนกลางๆ นั่นแหละ คือ  ใจ    

  ใจ  ไมมีตัวตนเปนนามธรรม  เปนแตผูรูเฉยๆ เราจะเอาไปไวที่ไหนก็ได  ไมไดอยูในกาย
หรือนอกกาย   ที่เรียกหทัยวัตถุวา  หัวใจ นั้น ไมใชใจแท  เปนแตเครื่องฉีดเลือดใหว่ิงไปทั่วรางกาย  
แลวยังชีวิตใหเปนอยูเทานั้น  ถาหัวใจไมฉีดเลือดใหเดินไปทั่วรางกายแลว  ชีวิตความเปนอยูก็ดํารง
อยูไมได 

ใจ ตามภาษาชาวบานที่พูดกันเปนประจํา  เชน  คําวา ฉันเสียใจ   ฉันดีใจ  ฉันรอนใจ ฉัน
เศราใจ  ฉันตกใจ ฉันนอยใจ  อะไรตอมิอะไรก็ใจทั้งนั้น ฯลฯ  แตนักอภิธรรมเรียกเปนจิตทั้งนั้น  
เชน   จิตเปนกุศล   จิตเปนอกุศล   จิตเปนอัพยากฤต   จิตเปนกามพจร   จิตเปนรูปาพจร    จิตเปนอรู
ปาพจร    จิตเปนโลกุตตระ ฯลฯ 
 แตตัว จิต และ  ตัวใจ  แทเปนอยางไรหาไดรูไม  
 จิต  คือผูคิด  ผูนึก ผูปรงุ  ผูแตง ตองใชอายตนะทั้งหกเปนเครื่องมือ  พอตาเห็นรูป หูฟง
เสียง จมูกไดกลิ่น ลิน้สัมผัสรส กายสัมผัสเย็น รอน ออน แข็ง ใจนึกคิดอารมณตางๆ ตามกิเลสของ
ตนทั้งที่ดีและไมดี   ดีกช็อบใจ ไมดีก็ไมชอบใจ  ลวนแลวแตเปน  จิต  คือตัวกิเลสทั้งนั้น  นอกจาก
อาตยะหกนี้แลว จิตจะเอามาใชไมได ทานแยกออกไปเปน อินทรียหก ธาตุหก ผัสสะหก อะไร
เยอะแยะ แตก็อยูใน  อาตนะหก นี้ทั้งนั้น นั่นเปนอาการลักษณะของจิตที่ผูไมรูจักนิ่งเฉย 
 ผูหัดจิต คือ ผูทําสมาธิ จะตองสํารวมจิต  ที่มนัดิ้นรนไปตามอาตนะทั้งหก ดังที่อธิบาย
มาแลวนั้น ใหหยุดนิ่งอยูในคําบริกรรม พุทโธ  อยางเดียว  ไมใหสงสายไปมาหนาหลัง หยุดนิ่งเฉย
และรูตัววานิ่งเฉย นั่นแหละตัวใจ ใจแทไมมีการใชอายตนะใดๆทั้งหมด  จึงเรียกวาใจ 



 ดังชาวบานเขาพูดกันวา ใจๆ คือ ของกลางในสิ่งทั้งปวง เชน ใจมือ ก็หมายเอาตรงกลางมือ 
ใจเทา ก็หมายเอาตรงกลางของพื้นเทา สิ่งทั้งปวงหมด เมื่อพูดถึงใจแลวจะตองชี้เขาหาที่ตรงกลาง
ทั้งนั้น  แมที่สุดแตใจคนก็ตองชี้เอาตรงทามกลางอก  แทจริงแลวหาไดอยูที่นั้นที่นี้ไมดังอธิบาย
มาแลว  แตอยูตรงกลางสิ่งทั้งปวงหมด  
 เพื่อใหเขาใจชัดเขาอีก ทดลองดูก็ได  พึงอัดลมหายใจเขาไปสักพักหนึ่งดู.....ในที่นั้นจะไมมี
อะไรเลย   นอกจากผูรูเฉยอยางเดียว   นั่นแหละ ใจ คือ ผูรู แตการจับ ใจ อยางนี้   จะอยูไมนาน   อยู
ไดชั่วขณะที่กลั้นลมหายใจเทานั้น   แตทดลองดูเพื่อใหรูจักวา ใจ แทมีลักษณะอยางไรเทานั้น 
   การกลั้นลมหายใจนี้ทําใหทุกขเวทนาเบาบางลงบาง  ผูมีเวทนามากๆ จะตองกลั้นลมหายใจ
ดวยตนเองเปนประจําเปนยาแกปวด  หายปวดไดขนานหนึ่ง  ดีเหมือนกัน   

เมื่อรูวา  จิต  และ  ใจ  มหีนาที่และลักษณะตางกันอยางนี้แลว ก็จะฝกจิตไดงายขึ้น  แทจริง  
จิต  และ  ใจ ก็อันเดียวกันนั่นแหละ พระพุทธเจาตรัสวา  จิตอันใดใจก็อันนั้น การฝกหัดอบรม
สมาธิเราฝกหัดแตเฉพาะจิตอยางเดียวก็พอแลว เมื่อฝกจิตไดแลวก็จะเห็นใจขึ้นมาในที่นั้นเอง    

จิตนี้เมื่อเราฝกหัดอบรมเต็มท่ี ดวยการเอาสติเขาไปควบคุมใหอยูในพุทโธเปนอันเดียวแลว 
จะไมสงสายไปในที่ตางๆ แลวจะรวมเขามาเปนหนึ่ง และคําบริกรรมนั้นก็จะหายไปโดยไมรูตัว จะ
มีความสงบเยือกเย็นเปนสุขหาอะไรเสมอเหมือนไมได  ผูไมเคยไดประสบ  เมื่อประสบเขาแลวจะ
บรรยายอยางไรก็ไมถูก  เพราะความสงบสุขชนิดนี้  ซึ่งไมมีคนใดในโลกนี้ไดประสบมากอน ถงึ
เคยไดประสบมาแลวก็มิใชอยางเดียวกัน        ฉะนั้นจึงบรรยายไมถูก  แตอธิบายใหตัวเองฟงได   
ถาจะอธิบายใหคนอื่นฟง ก็จะตองใชอุปมาอุปมัยเปรียบเทียบจึงจะเขาใจได ของพรรคนี้มันเปน
ปจจัตตัง ความรูเฉพาะตน 

ยิ่งเขาไปกวานั้นอีก ถาผูนั้นไดบําเพ็ญบารมีมาแตชาติกอนมากแลว จะเกิดอัศจรรยตางๆ 
นานา เปนตนวาเกิดความรูความเห็น  เห็นเทวดา ภูตผี เปรต อสุรกาย และเห็นอดีต อนาคต ของตน
และคนอื่น ในชาตินั้นๆ ไดเคยเปนอยางนั้นมาแลว และจะเปนอยางนั้นตอไปอีก โดยที่ตนไมตั้งใจ
จะใหเห็นอยางนั้นเลย แตเมื่อจิตเปนสมาธิแลว มันหากจะเห็นของมันเองอยางนาอัศจรรยมาก  

เรื่องพรรคนี้ผูปฏิบัติสมาธิทั้งหลายใฝใจนักหนา เมื่อเห็นหรือรูแลวก็คุยโมใหคนอื่นฟง เมื่อ
คนอื่นทําตามแตไมเห็น หรือไมเปนอยางนั้นก็ชักใหทอใจ หาวาบุญของเรานอย วาสนาของเราไมมี 
ชักคลายศรัทธาในการปฏิบัติ 

สวนผูที่เปนและเห็นนั้นเห็นนี้เห็นนี้ดังที่วามานั้น    เมื่อเสื่อมจากนั้นแลว  เพราะ 
ความที่เราไปหลงเพลินแตของภายนอกไมยึดเอาใจมาเปนหลัก เลยควาอะไรก็ไมติด แลวก็คิดถงึ
อารมณของเกาที่เราเคยไดเคยเห็นนั้น จิตก็ยิ่งฟุงใหญ ผูที่ชอบคุยก็เอาแตความเกาที่ตนเคยไดรูเคย



ไดเห็นนั้นมาคุยเฟองไปเลย นักฟงทั้งหลายชอบฟงนักแบบนี้ แตนักปฏิบัติเบื่อเพราะนักปฏิบัติ
ชอบฟงแตของความเปนจริงและปจจุบัน     

พระพุทธเจาตรัสเทศนาไววา พระศาสนาของเราจะเสื่อมและเจริญก็เพราะผูปฏิบัตินี้ทั้งนั้น 
การเสื่อมเพราะผูปฏิบัติไดความรูอะไรนิดๆ หนอยๆ  ก็จะเอาไปคุยใหคนอื่นฟง ไมแสดงถึงหลัก
ของสมาธิภาวนา เอาแตของภายนอกมาพูด หาสาระอะไรไมได   อยางนี้ทําใหพระศาสนาเสื่อมโดย
ไมรูตัว 

ผูทําใหพระพุทธศาสนาเจริญนั้น พูดแตสิ่งที่เปนจริงเปนประโยชน  และไมพูดเลน พูดมี
เหตุมีผล ปฏิบัติภาวนาอยางนี้ บริกรรมอยางนี้  ทําจิตใหรวมได  สงบระงับกิเลสความฟุงซานได
อยางนี้ 

ผูบริกรรมภาวนาพุทโธ ๆๆ  พึ่งทําใจเย็นๆ อยาไดรีบรอน ใหทําความเชื่อมั่นในคําบริกรรม
พุทโธ   มสีติควบคุมจิตของตนใหอยูในพุทโธของตนก็แลวกัน  ความเชื่อมั่นเปนเหตุใหใจตั้งมั่น
ไมคลอนแคลน ปลอยวางความลังเลสงสัยอะไรท้ังหมด และจิตจะรวมเขามาอยูในคําบริกรรมพทุ
โธ  ๆๆ   มสีติควบคูกับพุทโธเทานั้น  ตลอดเวลา  จะยืน เดิน นั่ง นอน หรือประกอบกิจการงาน
อะไรทั้งหมด ก็จะมีสติรูเทาอยูกับพุทโธอยางเดียว   ผูภาวนาสติยังออนอุบายยังนอย   ตองยึดคํา
บริกรรมพุทโธเปนหลัก ถามิฉะนั้นแลวจะภาวนาไมเปน หรือเปนไปแตยังจับหลักไมได    

ทําสมาธิใหแกกลาจิตเด็ด  ถาแกกลาภาวนาจิตเด็ดวาจะเอาอยางนี้ละ ถาไมไดพุทโธไมเห็น
พุทโธขึ้นมาในใจหรือจิตไมหยุดนิ่งอยูกับพุทโธอันเดียวแลว  เราจะไมยอมลุกจากที่นี้  แมชีวิตจะ
ดับก็ชางมัน  อยางนี้แลวจิตก็จะรวมลงเปนหนึ่งโดยไมรูตัว คําบริกรรมที่วาพุทโธ     หรือสิ่งใดที่
เราของใจหรือสงสัยอยูนั้น        ก็จะหายไปในพริบตาเดียว   แมรางกายอันนี้ซึ่งเรายึดถือมานาน
แสนนาน ก็จะไมปรากฏในที่นั้น  จะยังเหลือแตใจ   คือ  ผูรูผูสงบเยือกเย็น เปนสุขอยูอยางเดียว 

ผูทําสมาธิไดอยางนี้แลวชอบใจนัก ทีหลังทําสมาธิก็อยากไดอยางนั้นอีก มันเลยไมเปนอยาง
นั้น นั่นแหละ ความอยากเปนเหตุ มันจึงไมเปนอยางนั้น 

สมาธิเปนของละเอียดออนมาก  เราจะบังคับใหมันเปนอยางนั้นอยางนี้ไมได และไมใหเปน
สมาธิก็ไมไดอีกเหมือนกัน 

ถาเราทําใจรอนยิ่งไปกันใหญ เราตองทําใจเย็นๆ จะเปนสมาธิหรือไมก็ตาม เราเคยทํา
ภาวนาพุทโธๆ ก็ภาวนาไปเรื่อยๆ ทําเหมือนกับเราไมเคยภาวนาพุทโธมาแตกอน ทําใจใหเปนกลาง
วางจิตใหเสมอ แลวผอนลมหายใจใหเบาๆ เอาสติเขาไปกําหนดจิต  ใหอยูกับพุทโธอยางเดียว เวลา
มันจะเปนมันหากเปนของมันเอง เราจะมาแตงใหมันเปนไมได ถาเราแตงเอาได คนในโลกนีก้็จะ
สําเร็จเปนพระอรหันตกันหมดแลว 



รูแลวแตก็ทําไมถูก  ทําถูกแลวอยากเปนอยางนั้นอีกก็เปนไมได  เหลานี้ลวนแตเปน
อุปสรรคของการทําสมาธิทั้งนั้น 

ผูภาวนาบริกรรม  พุทโธ   ตองทําใหชํานิชํานาญคลองแคลว ในขณะที่อารมณทั้งดีและชั่ว
มากระทบเขา  ตองทําสมาธิใหไดทันที  อยาใหจิตหวั่นไหวไปตามอารมณได นึกถึงคําบริกรรมพุท
โธเมื่อไร    จิตก็จะรวมไดทันที อยางนี้จิตจะมั่นคงเชื่อตนเองได  

เมื่อหัดใหช่ําชองชํานิชํานาญอยางนี้นานๆเขา กิเลสความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงมันจะ
คอยหายไปเอง ไมตองไปชําระกิเลสตัวนั้นตัวนี้วา กิเลสตัวนั้นจะตองชําระดวยธรรมขอนั้นๆ ดวย
วิธีอุบายอยางนั้นๆ เราละกิเลสไดดวยอุบายอยางไร  ก็พึงยินดีเทานั้น เอาเพียงแคนี้ก็พอแลว 
     กิเลสคอยหายไปดวยอุบายอยางที่อธิบายแลว ดีกวาเราจะไปละกิเลสดวยการปรุงแตง 
เขาฌานที่  ๑-๒-๓-๔   ดวยการละ วิตก วิจารณ ปติ สุข มีเอกัคคตาและอุเบกขาเปนอารมณ  หรือทํา
ใหได ปฐมมรรค ดวยการละกิเลส สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ไปมองดูแตกิเลสนั้นๆวา 
กิเลสตัวนั้นๆ เราทําใหไดจิตอยางนั้น เราพนจากกิเลสตัวนั้นๆไดแลว กิเลสเรายังเหลืออยูอีกเทานั้น 
ทําจิตใหไดอยางนั้นกิเลสของเราจึงจะหมดสิ้นไป  

แตไมไดมองดูจิตผูเกิดกิเลสที่อยากรู อยากเห็น อยากเปนวา  นั้นเปนตัวกิเลสที่เกาะอยูกับ
จิต พอเลิกการพิจารณานั้นแลว จิตก็จะอยูอยางเดิมไมไดอะไรเลย 

นอกจากไมไดอะไรแลว พอมีผูมาแยงความคิดความเห็น ซึ่งไมตรงตอความเห็นของตน
แลว จะตองโตแยงอยางรุนแรง เหมือนกับไฟลุกแลวเอาน้ํามันมาราด ฉะนั้น 

ขอใหยึดคําบริกรรมพุทโธไวใหมั่นคงเถิด ถาไมไดอะไรก็ยังพอมีคําบริกรรมไวเปนหลัก  
อารมณนั้น ๆ ก็จะเบาบางลงไดบาง หรืออาจระงับหายไปก็เปนไปได ดีกวาไมมีหลักอะไรเปน
เครื่องยึด 

 แทจริงผูภาวนาทั้งหลายตองยึดเอาคําภาวนาของตนใหมั่นคง จึงจะไดชื่อวาภาวนา  มหีลัก 
เวลาภาวนาเสื่อมจะไดเอา  เปนหลัก 

พระพุทธเจาทรงเทศนาไววา ผูทําความเพียรเพื่อละกเิลสทั้งหลาย จงทําตัวใหเหมือนกับ
นักรบโบราณ สมัยกอนตองทํากําแพงลอมเมืองใหแนนหนา มีคายคูประตูหอรบเสร็จ เพื่อปองกัน
ขาศึกอันจะมาราวี นักรบที่ฉลาด เมื่อออกรบกับขาศึกเห็นวาจะสูขาศึกไมไดแลว กล็าทัพกลับสู
พระนคร แลวรักษาพระนครเอาไวไมใหขาศึกเขามาทําลายได พรอมกันนั้นก็สะสมรี้พลอาวุธและ
อาหารใหพรอมเพรียง(คือ ทําสมาธิ ใหมั่นคงกลาหาญ ) แลวจึงออกรบขาศึกอีกตอไป (คือ  มวล
กิเลสทั้งปวง)      



สมาธิเปนกําลังสําคัญมาก ถาไมมีสมาธิแลววิปสสนาจะเอากําลังมาจากไหน ปญญา
วิปสสนามิใชเปนของจะพึงแตงเอาไดเมื่อไร  แตเกิดจากสมาธิ ที่หัดไดชํานิชํานาญมั่นคงดีแลว
ตางหาก  

ถึงผูไดสุกขวิปสสกก็เถิด ถาไมมีสมถะแลวจะเอาวิปสสนามาจากไหน เปนแตสมถะของ
ทานไมคลองเทานั้น อยางนี้พอฟงได  

ผูปฏิบัติทั้งหลาย เมื่อไดทําสมาธิใหมัน่คงแนนหนาดีแลว จนกระทั่งจะเขาจะออกก็ได จะ
อยูใหนานๆ และพิจารณากายอันนี้ใหเปนอสุภะ หรือเปนธาตุก็ได พิจารณาคนในโลกนีท้ั้งหมดให
เปนโครงกระดูกทั้งหมดก็ได      หรือพิจารณาใหเห็นในโลกนี้ทั้งหมดวางเปนอัชฌัตตากาศ วาง
เปลาไปหมดก็ได  ฯลฯ 

จิตผูมีสมาธิเต็มที่แลว ไมวาจะยืน เดิน นั่ง นอน ยอมเปนสมาธิอยูตลอดเวลา แลวก็มองเห็น
กิเลสของตน ซึ่งเกิดจากจิตของตนไดชัดเจนวา กิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความมัน 
เกิดจากสิ่งนี้ๆ และมัน ตั้งอยู ไดดวยอาการอยางนี้ ๆ  แลวก็หาอุบาย ละ ดวยอยางนี้ ๆ 

เหมือนกับน้ําในสระที่ขุนมาเปนรอยๆ ป   เพิ่งมาใสสะอาดมองเห็นสิ่งสารพัดที่มีอยูกนสระ
วา แตกอนแตไรเราไมนึกไมคิดเลยวา ในกนสระนี้มันจะมีของเหลานี้ นั้น เรียกวา วิปสสนา คือ 
ความรูความเห็นตามสภาพจริง   มันเปนจริง อยางไรก็เห็นตามความเปนจริงอยางนั้น ไมวิปริตผิด
แปลกจากความเปนจริงของมัน  

สมถะ กล็ะกิเลสไดเหมือนกัน แตละไดเหมือนคนถางหญา ตัดแตตนใหขาด ไมขุดเอาราก
ออกใหหมด รากมันยอมมีเวลางอกขึ้นมาอีกในเมื่อฝนตกลงมา คือ เห็นโทษในอารมณที่มันเกิด
จากอายตนะนะหกเหมือนกัน แตเมื่อเห็นโทษก็รีบเขาหาความสงบ โดยไมพิจารณาอารมณนั้นๆให
ถี่ถวนอยางสมาธิ สรุปความแลวเรียกวา ชอบเอาแตความสงบอยางเดียว ไมอยากพิจารณาใหเนิ่นชา 
เหมือนกับตัวแยอาศัยรูเปนเครื่องปองกันภัยอันตราย เมื่อเห็นศัตรูมาก็ว่ิงเขารูเสีย พนภัยอันตรายไป
ระยะหนึ่งๆ ก็เทานั้น 
 
 

ผูตองการขุดรากเหงาของกิเลสในตัว เมื่อกิเลสมันเกิดจากอายตนะทั้งหกในตัวของตน เชน 
ตาเห็นรูป หูไดฟงเสียงเปนตน  เกิดผูผัสสะขึ้นใหยินดีหรือยินราย  ดีใจและเสียใจ   เปนตน แลวเขา
ไปยึดเอามาเปนอารมณของตน  ขุนมัวอยูในใจ จนเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนดิ้นรน กินไมได
นอนไมหลับ จนกระทั่งทําอัตตนิบาต  ฆาคนตายก็มี  



เมื่อเห็นชัดอยางนี้แลว พึงทําสมาธิ  ใหมั่นคงเปนหลักเสียกอน  แลวจึงตั้งจิตพิจารณาเฉพาะใน
อารมณนั้น ๆ แตสิ่งเดียว เชน  ตาเห็นรูปท่ีเปน อิฏฐารมณ แลวเกิดความยินดีพอใจขึ้น  ก็ให
พิจารณาเฉพาะแตความยินดีพอใจนั้นวา  มันเกิดจากตาหรือเกิดจากรูปกันแน  

เมื่อพิจารณาถึงรูปก็เห็นวา รูปมันเปนแตรูปธรรมตางหาก มันจะดีหรือเลว  มันไมไดมาชักชวนให
เราไปยินดี หรือยินราย หรือใหเราไปหลงรักหรอืชัง มันเปนแตรูปเฉยๆ เกิดขึ้นมาแลวก็ดับไป   มนั
ดับไปตามสภาพของมันตางหาก  

เมื่อพิจารณาตามตาผูไปเห็นรูปเลา  ตาผูสงสายไปเห็นรูป พอกระทบเทานั้นแสงสะทอนกลับเขามา
หาจักษุประสาทเขา   ก็เปนรูปตาง ๆนานาเกิดขึ้น ตาก็ไมไดชักชวนไปใหยินดียินราย หรือใหรกัให
ชังอะไร ตามีหนาที่ใหเห็น  เห็นรูปแลวก็ดับไป สิ่งที่เปนอิฏฐารมณ  และอนิฏฐารมณ หรืออายตนะ
อื่นๆ   กใ็หพจิารณาอยางเดียวกันนี้  

เมื่อเราพิจารณาอยางนี้แลวก็จะเห็นชัดวา สิ่งทั้งปวงหมดในโลกนี ้ มนัจะเกิดกิเลสขึ้นก็เพราะ
อายตนะทั้งหกนี้เปนตนเหตุทั้งนั้น 

ถาเราพิจารณาและไมหลงตามอายตนะทั้งหกนี้   กิเลสก็จะไมเกิดขึ้นในตัวของเรา   ตรงกันขาม มัน
จะเกิดปญญาก็เพราะมีอายตนะทั้งหกนี้  

อายตนะทั้งหกนี้เปนสื่อกลางของความดีและความชั่ว จะไปสุคติและทุคติก็เพราะอายตนะ
ทั้งหกเปนตนเหตุ  

โลกนี้จะกวางก็เพราะจิตไมมีสมาธิ  ปลอยตามอารมณของอายตนะทั้งนั้น โลกนี้จะแคบก็
เพราะจิตนี้ไดฝกหัดสมาธิ  ใหอยูในบังคับของตน พิจารณาอารมณของอายตนะทั้งหกแตภายใน คือ  

เมื่อจิตเปนสมาธิแลว อายตนะ เปนตนวา ตาเห็นรูป หูฟงเสียง ฯลฯ  เหลานี้จะไมปรากฏเลย 
จะปรากฏแตรูปที่เปนนามธรรม  เสียงที่เปนนามธรรมปรากฏเกิดขึ้นในสมาธินั้น  โดยเฉพาะ
อายตนะภายนอกจะไมรูเลย 

เมื่อทําสมาธิใหแนวแนนเต็มที่แลว พิจารณาเห็น โลกจิต  นี้มันเปนเหตุทําใหเกิดอายตน
ผัสสะ  สัญญา และอารมณ และตลอดสรรพกิเลสทั้งปวงแลว จิตก็จะถอนจากสิ่งทั้งหมด จะยัง
เหลือแตใจคือ ผูรู อยางเดียว 

จิต กับ ใจ  ยอมมีลักษณะอาการตางกัน  จิต ไดแก ผูคิด  ผูนึก  ผูปรุง ผูแตง และสัญญา 
อารมณตางๆ ตลอดถึงไปยึดเอาสิ่งตางๆ มาไวที่จิต   จิตเมื่อเห็นโทษทุกขทั้งหลาย ที่ยึดเอากิเลสทั้ง



ปวงมาไวที่จิตของตน แลว ยอมสละถอนจากอารมณและกิเลสทั้งปวงจากจิต จิต นั้นก็เปน ใจ     
จิต   กับ  ใจ   มีลักษณะอาการตางกันอยางนี้ 

ใจ คือ ผูเปนกลาง วางเฉย ไมคิดนึกอะไรทั้งสิ้น เปนแตรูตัวอยูวาวางเฉย   ใจเปนธรรมชาติ
เปนกลางแท  กลางไมมีอดีตอนาคต ไมมีบุญหรอืบาป ไมดีและไมชั่วนั้นเรียกวา  ใจ  สิ่งทั้งปวง
หมด   ถาพูดถึงใจแลว   จะตองหมายเอาตรงใจกลางทั้งนั้น แมแตใจของคนซึ่งเปนนามธรรม ก็ตอง
ชี้เขาไปที่ทามกลางอก แตใจแทไมทราบวาอยูตรงไหน เราเอาความรูสึกไปไวในกายสวนใดสวน
หนึ่ง  ลองดูซิ จะรูสึกขึ้นในที่นั้น หรือเอาความรูสึกนั้นไปไวภายนอกกาย เปนตน วา เอาไปไวที่
เสาหรือที่ฝาผนังบาน ก็จะมีความรูสึกอยู ณ ที่นั้น   

เปนอันสรุปไดวา ใจแท คือ ความรูสึกเฉยอยูเปนกลางๆ เมื่อมีความรูสึกกลางๆ อยู ณ ที่ใด 
ใจก็อยู ณ ทีน่ั้น 

ที่ชาวบานเขาพูดกันวา หัวใจๆ นั้น มิใชใจแท เปนแตหทัยวัตถุ เครื่องสูบฉีดเลือดใหไป
หลอเลี้ยงสรีระรางกาย เพ่ือใหอยูได  ถาไมมีเครื่องสูบฉีดเลือดไปหลอเลี้ยงรางกายแลวกายอันนี้ก็
จะอยูไมไดตองตาย สมองก็เหมือนกัน จะคิดดีหรือไมดีก็เพราะสมองเปนเครื่องใชของจิตใจ ระบบ
ประสาทของสมองเปนรูปธรรม เมื่อปจจัยตางๆ ของรูปธรรมขาดไป รูปธรรมยอมอยูไมไดตองดับ
ไป 

แตจิตซึ่งเปนนามธรรมนั้นในพุทธศาสนาทานวา    ยังเหลืออยู     เกิดไดอีก  นาม 
ธรรมจะดับก็ตอเมื่อปญญาไปรูเหตุ รูผลของนามธรรมนั้น ๆ แลวถอนมูลเหตุของมันเสีย        

ศาสตรทั้งหลายซึ่งมีอยูในโลกนี้ทั้งหมดสอนกันไมมีที่สิ้นสุด  ยิง่เรียนยิ่งสอนก็ยิ่ง
กวางขวางออกไปทุกที มีพุทธศาสนาเทานั้นที่สอนใหถึงที่สุดได พุทธศาสนาสอนเบื้องตนใหรู
จักกาย อันนี้วา มีสิ่งตางๆประกอบกนัเขา จึงเรียกวาสรีระรางกาย  ( คือ อาการสามสิบสอง)  และมี
หนาที่อะไรบาง พรอมกันนั้น ก็สอนใหเห็นเปนของ อสุภะ   เปนของจริงไปในตัว สอนใหรูจักโลก
อันนี้ (คือ มนุษย )ที่ประกอบไปดวย ทุกข ทั้งนั้น ผลที่สุดก็ตองแตกดับไปตามธรรมดาของมัน 

ฉะนั้น  เมื่อเราเกิดขึ้นมาไดกอนนี้แลว  ถึงจะเปนของไมงามเต็มไปดวย  อสุภะ  และ
ประกอบไปดวย  ทุกข   นานัปการก็ตาม  แตเราก็ไดมาพึ่งอาศัยอยูชั่วระยะหนึ่ง  พึงทําคุณงามความ
ดีใชหนี้โลกเสียกอนจะตายไปจากโลกนี้ 

พระพุทธเจาทรงสอนไววา คน  (คือ โลกอันนี้) แตกดับสลายไปเปนธรรมดา แต จติ คือ 
เจาของของโลกนั้น เมื่อมีกิเลสอยูจะตองกลับมาเกิดอีก ฉะนั้น พระพุทธองคจึงทรงสอนใหฝกหัด
สมาธิ อันเปนเรื่องของจิตโดยเฉพาะ เมื่อฝกหัดทําสมาธิเขาแลว หากมีอายตนผัสสะจะรูสึกอยูแต



ภายใน คือ จิต ผูเดียว ผูเห็นผูฟงจะไมเกี่ยวดวยตาและหู  อายตนผัสสะ  จะรูดวยจิตอยางเดียว (ได
ชื่อวาทําโลกนี้ใหแคบเขามา ) 

อายตนะทั้งหลายเปนเครื่องวัด จิต ของตนไดอยางดีที่สุด เมื่ออายตนะผัสสะมากระทบ จิต 
ของเรา เราหวั่นไหวไหม เมื่อหว่ันไหวมาก ก็แสดงวามีสตินอย มีธรรมเปนเครื่องอยูก็ยังนอย เมื่อ
หว่ันไหวนอยหรือไมหว่ันไหวเสียเลย ก็แสดงวาเรามีสติมาก มีธรรมเปนเครื่องอยูมาก และรักษา
ตัวไดเลย  

เปรียบเหมือนกับพระเทวทัตและพระโพธิสัตว  ยอมกอเวรกอกรรมแกกันมาโดยตลอด 
พระโพธิสัตวถาไมมีพระเทวทัตก็จะไมไดสรางบารมีใหเต็มเปยม เมื่อบารมีเต็มเปยมแลวจึงไดตรัส
รูเปนพระพุทธเจา กอนจะตรัสรูพระองคก็ไดทรงผจญพญามารอันมีแสนยานุภาพมหึมา เมื่อตรัสรู
แลวก็มีลูกสาวพญามาราธิราชทั้งสามนางมาทดสอบอีกที เปนอันวาชาวโลกซองสาธุการวา 
พระพุทธเจาทรงชนะกิเลสเด็ดขาดในโลกนีโ้ดยสิน้เชิง  

เมื่ออายตนะภายในยังมีอยู  มโนผัสสะก็ยังเปนอารมณอยู ฉะนั้น ทานผูรูทั้งหลายมาเห็น
โทษสิ่งทั้งหลายเหลานั้น จึงยอมถอนออกจากสิ่งเหลานั้นเสีย ยังคงเหลือแตใจ ที่เปนกลางๆ ๆ  ไม
คิด ไมนึก ไมปรุง ไมแตง แลวโลกอนันี้มันจะมมีาแตที่ไหน พระพุทธเจาทรงสอนใหถึงท่ีสุดของ
โลกดวยประการอยางนี้ 
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(ทานอาจารยอบรมนํากอน ) 
  

เราพากันมาสํารวมจิตกันเถิด  จิตนี้พวกเราเคยปลอยใหมันเสาะแสวงหาสิ่งที่มันชอบใจมา
นานแลว  และสิ่งนั้นมันก็เคยไดมาแลว   แตจิตมันก็ไมพอสักทีหาอยูร่ําไป เมื่อไรมันจะรูจักจบจัก
พอกันสักที  คนที่อยูรอบๆ  ตัวของเรานี้ เราก็เห็นตําตาอยูแลว เมื่อตายไปก็ไมเห็นเอาอะไรไปดวย 
แมแตรางกายอันนี้ ก็ทอดทิ้งถมพื้นแผนดินดวยกันทั้งนั้น  



แตจิตที่อยูนิ่งไมแสสายแสวงหาอะไรทั้งหมด ตั้งมั่นอยูกับพุทโธอันเดียว เรายังไมเคยได
เลย จงพากันมาภาวนาพุทโธๆ  ใหจิตมันหยุดนิ่งอยูอันเดียว   ลองดูซิ  บางที จิตที่อยูกับพุทโธอัน
เดียว กลับจะไดมากกวา และเปนของแปลกประหลาดกวาที่เปนมาแลว  

ทุกสิ่งทุกอยางมันออกจากหนึ่ง สิ่งอันหนึ่งทั้งนั้น เชน การนบัก็ตั้งตนจากหนึ่งกอน   หนึ่ง
สองหนก็เปนสอง   หนึง่สามหนก็เปนสาม  ดังนีเ้ปนตน หรือตนหมากรากไมทั้งปวงก็ออกมาจาก
หนึ่งทั้งนั้น (คือ รากของมัน ) คนเราก็เหมือนกันเมื่อเกิดมาทีแรก  ก็เกดิจากปฏิสนธิจิตดวงเดียว
แทๆ เมื่อคลอดออกมาแลวมีอายตนะ ขันธหา เครื่องใชหลายอยาง จิตก็ปรุงแตงไปหลายอยางหลาย
อัน  จนนับจิตไมถวน ไมทราบวาจิตมีกี่ดวง ยุงกันไปหมด จิตเดิมแทเลยไมเห็น  

ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงสอนใหคนหา จิต คือ ภาวนา พุทโธ เอาจิตมารวมอยูในพุทโธอัน
เดียว จึงจะเห็นจิต การคนหาจิตเราจะตองทําภาวนาพุทโธ ทําใหจิตรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจึง
จะเห็นจิตของตน   เมื่อเราคนหาจิตเห็นจิตแลว  และเห็นวานี่คือตนตอของจิต  ของสิ่งทั้งปวงที่มีอยู
ในโลกนี ้จิตที่มากหลายอยางนั้น มันออกไปจากจิตอันเดียวนี้ 

เมื่อจิตอยูนิ่งกับพุทโธอันเดียว สรรพกิเลสทั้งหลายก็ไมมี แลวจงใชสติประคองจิตอันนั้น
ใหนิ่งอยูกับพุทโธอันเดียวเสียกอน  อยาใหสงสายไปมาทุกอริยาบถทั้งสี่  ทําใหชํานิชํานาญ
คลองแคลว   จนเราจะใหอยูก็ได หรือเราจะใหคิดคนพิจารณาในธรรมตางๆ ก็ได  หรือคิดคนธรรม
ตางๆ แลวจะใหมานิ่งอยูกับใจก็ได เมื่อเขาใจถึงแลวพุทโธไมตองบริกรรมกไ็ด  

จิต  กับ ใจ มันตางกัน จิต คือ ผูคิด ผูสงสาย ผูปรุงแตง ใจ คือ ผูรูตัว แลวนิ่งเฉยไมคิดไมนึก 
เรียกวาใจดังอธิบายมาขางตน  

เมื่อไมอยากใหกิเลสมารบกวน จงอยาคิดนึก  ทําใจใหเปนกลางๆ วางเฉยแลวนิ่งอยู กิเลสทั้ง
ปวงก็จะไมมารบกวนอีกตอไป 
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