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๑. คติในทางพระพุทธศาสนา   ถือวากายกับจิตทํางานรวมกัน   แตกายอยูใตบังคับของ
จิต   จิตเปนผูสั่งกายใหกระทําในกิจนั้นๆ  แตเมื่อกายชํารุด   จิตก็ตองลําบากไปดวยกัน    มิใชอยูใต
บังคับระบบประสาท    สมองถือเสมือนสํานักงานใหญ   กายเริ่มแตกดับแลวสลายแปรไปตาม
สภาพของธาตุนั้นๆ  แตจิตเมื่อเหตุปจจัย (คือ อวิชชา  ตัณหา  อุปาทานและกรรม) ยังมีอยู    ตองไป
เกิดไดในคตินั้นๆ แลวเสวยทุกขสุขตอไป  

๒. การที่จะใหอวิชชา  ตณัหา  อุปาทาน  และกรรม  (อันเปนตนเหตุ)  ดับไป   จะตองหัดละ
ความชั่วทางกาย วาจา  เบื้องตน   ดวยการรักษาศีลตามภูมิของตนๆ  เชน  ฆราวาสตองรักษา
ศีล  ๕     แลอุโบสถศลีตามกาล     สามเณรตองรักษาศีล  ๑๐  หรือ  ๒๐    เปนภิกษุตองรักษาศีล
พระปาฏิโมกขสังวรใหครบทั้ง  ๒๒๗   ขอ  และอาชีวปาริสุทธิศีล   อินทรียสังวรศีล ปจจัยสัน
นิจศีล      ตามพุทธบัญญัติเสียกอน     ถารักษาศีลยังไมบริสุทธิ์   จิตก็ยังไมสมควรจะไดรับการ
อบรม      ถึงแมจะอบรมก็ไมเปนไปเพื่อความเจริญกาวหนาในทางธรรมเพราะรากฐานของจิตยัง
ไมมั่นคงเพียงพอ    ในอันที่จะดําเนินในองคมรรคได และไดชือ่วายังไมหยั่งลงสูองคพระรัตนตรัย   
พุทธมามกะที่แทจะตองเปนผูตั้งมั่นอยูในพระรัตนตรัยและศีลเปนเบื้องตนเสียกอน 

โอวาท ๓  (หลักคําสอนของพระพุทธเจา)  หรือมรรค ๘   ก็ตองตั้งตนลงที่ศีลนี้
เสียกอน     ฉะนั้น   ศีลจึงเปนเบื้องตนของพรหมจรรย     ตามคําสอนของพระพุทธเจา     ตอไปจึง
ฝกหัดในแนวเจริญฌาน   สมาธิ  (ที่เรียกวา  สมถะ)  เมื่อจิตตั้งมั่นชํานาญดีแลว    จึงเจริญ
วิปสสนา  โดยอาศัยพระไตรลักษณญาณเปนหลักจนใหเห็นแจงชัดดวยญาณทัสนะอัน
บริสุทธิ์     จึงจะถึงวิมุตติหลุดพนจากสรรพกิเลสบาปธรรมได  

๓. การฝกหัดสมถะ (ที่เรียกวา ฌาน สมาธิ) นี้     ความประสงคที่แทจริงในทางพุทธศาสนา 
ก็คือ  ตองการความสงบแหงจิต   เพื่อรวบรวมกําลังใจใหมีพลังอันเขมแข็งอยูในจุดเดียว (ที่
เรียกวา เอกัคคตารมณ)   อันเปนมูลฐานใหเกิดความรูความฉลาด   สามารถรูแจงเห็นจริงใน
สภาวธรรมทั้งหลายดวยญาณทัสนะ  และขจัดสรรพกิเลสบาปธรรมทั้งปวงใหสิ้นไป    มิใชเพียง
เพื่อจะนําไปใชดวยเหตุอ่ืนภายนอก     มีการนําไปใชในทางวิทยาศาสตรแขนงตางๆ เปนตน   แต
เปนการชําระใจใหผองใสโดยเฉพาะ  มีนิวรณ ๕ เปนตน  แตเมื่อฝกหัดใหชํานาญแลว   จะนําไปใช
ในทางใดก็ไดตามประสงค   ถาหากการใชนั้นไมทาํใหเกิดโทษแกตนและคนอื่น  



๔. เฉพาะการฝกหัดจิตที่เปนนามธรรมนี้   จะใชวัตถุเครื่องมือมีเครื่องจําลองเปน
ตน    ฝกหัดไมไดตองฝกหัดดวยการอบรม   ฟงผูที่ชํานาญในการฝกหัดอธิบายใหฟง  แลวตนเองก็
ตั้งใจปฏิบัติฝกหัดตามไปไดดวยความเชื่อความเลื่อมใสเปนบุพภาคเบื้องตนเสียกอน    ถาหากใช
ความคิดคนในเหตุผลดวยตนเองไมสําเร็จ  โดยมากผูใชความคิดคนในเหตุผลดวยตนเองกอน   มัก
ไมไดบรรลตุามเจตนาเพราะขาดหลักที่ถูกตองไมถูกแนวทาง    เอนเอียงไปเขาขางตัวเสีย
มากกวา    ถาหากปลูกศรัทธาปสาทะความเชื่อความเลื่อมใสในบุคคลผูใหการอบรม    แลธรรมที่
อบรมนั้นกอนแลว     จนจิตหนักแนนแนวแนดีแลว    จึงใชความคิดคนควาในเหตุผลตามความ
เปนจริงดังนี้   ไดผลอยางนาพอใจเพราะการคิดคนในเหตุผลกอนดังกลาวแลว    มกัเปนเรื่อง
สงออกไปตามอาการภายนอก เชน คนนั้นเขาวาอยางนี้  คนนี้เขาวาอยางนั้นเปนตน    แตถาคิดคน
ตามเหตุผลอยูเฉพาะภายในกายของตนนี้วา   กายของเรานี้มีอะไรเปนเครื่องประกอบ    และเกิด
ขึ้นมาไดอยางไรจึงมีเครื่องใชครบถวนบริบูรณ   และทํากิจในหนาที่ของตนไดเปนอยางดี  และกาย
นี้เกิดขึ้นมาเพื่อประโยชนอันใด    เปนอยูไดดวยสิ่งใด   เปนไปเพื่อความเสื่อมความเจริญเปน
ของๆ เราจริงหรือไม   ดังนี้เปนตน   อนึ่ง  ใหคิดคนเขาไปถึงตัวนามธรรมวา   ความโลภ  ความ
โกรธ  ความหลงและความรัก   ความชัง เปนตน     เกิดขึ้นที่กายหรือเกิดขึ้นที่จิตและมีอะไรเปน
มูลเหตุ      เมื่อเกิดขึ้นแลวเปนสุขหรือเปนทุกข     เมื่อคิดคนดวยเหตุผลอยูเฉพาะภายในดังนี้    ก็
เปนการอบรมจิตไปในตัว แตเมื่อความสงบของจิตยังมีกําลังไมพอ   อยาไดคิดคนตามหนังสือที่ได
อานและคําพูดของคนอื่น   ถึงคิดคนก็ไมไดความจริง (คือเปนเหตุใหเบื่อหนายละถอนได)   แตให
คิดคนตามเหตุผลที่เกิดขึ้นจากจิตในปจจุบันจริงๆ  

๕. จิตที่คิดคนดวยเหตุผลของตนเองอยูอยางนั้นแลว      จะมีอาการใหเพงพิจารณาอยู
เฉพาะ ณ ที่แหงเดียวในอารมณเดียว (ที่เรียกวาเอกัคคตารมณ)  เปนการรวบรวมพลังงานของจิตให
มีกําลังกลา    สามารถเพิกถอนอุปาทานความเห็นผิด    แลวชําระจิตใหสวางผองใสไดใน
ขณะนั้น    อยางนอยจะไดรับความสงบสุขกายสบายจิตมาก    อาจเกิดความรูอะไรสักอยางหนึ่งก็
ไดในขณะนั้น    และความรูอันนั้นเปนของแปลกประหลาดนาอัศจรรยดวย     เพราะความรูนี้มิใช
เกิดจากมโนภาพ   แตเปนความรูอันเกิดขึ้นในปจจุบันซึ่งสําเร็จมาจากเหตุผลเปนสัจธรรม   อยาง
ไมเคยเกิดเปนมาแตกอนเลย    ถึงจะรูแอบแฝงตามเรื่องเคยคิดเคยรูมาแลวแตเดิมก็ตาม    แตความรู
อันนั้นมิเคยเปนปจจัตตัง    ทําใหจิตสวางขจัดเสียซึ่งความลังเลสงสัยในอารมณที่ของอยูในใจได
แลว   จะอุทานขึ้นมาในใจพรอมดวยความปราโมทย  (อยางนี้เทียวหรือ)   แตถาผูมีปญญาทึบ
แลว    จะเกิดความกลาหาญราเริงตอเมื่อมีผูรับรองแลเห็นคําสอนของพระพุทธเจา   ตามทานแสดง



ไวในหนังสือตางๆ เปนพยานแหงความรูอันนั้น   ตามวิสัยของพุทธสาวกซึ่งไมเหมือนกัน    ความรู
ที่วามานี้จะมากหรือนอย   จะกวางขวางหรือไม   ไมเปนเครื่องรบกวนประสาท   แตเปนความสงบ
สุขที่แทจริง   แลวทําใหประสาทปลอดโปรงดีขึ้นมาก    พรอมกันนั้นจะทําใหจิตใจและนิสัยของผู
นั้น    ละเอียดสุขุมนิ่มนวลละมุนละไมนาเลื่อมใสมาก     ถึงจะพูดจะทําจะคิดอะไรๆ   ก็มีสติ
เสมอ   ไมคอยเผลอ    แลวพึงใหรักษาอาการทั้งหมดดังอธิบายมาแลวนี้    อยาไดประมาท    นี่เปน
เรื่องของแตละบุคคล    มิใชจะเกิดเปนอยางนั้นทั้งหมดทั่วไปก็หาไม    แตถึงอยางไรก็ตามเมื่อเรา
ไดอบรมจิตดังที่ไดอธิบายมาแลวนี้   แมจะไมไดรับผลเต็มที่    ก็ยังจะไดรับความสงบสุขอยางนา
อัศจรรย     ตามสมควรแกการปฏิบัตขิองตนๆ  แลวใหรักษาจิตของตนไวอยาใหเกิดความละโมบ
ทะยานอยาก   หรือโทมนสันอยใจเสียใจ   จงวางใจใหเปนกลางๆ   แลวปฏบิัติตามแนวที่ไดอธิบาย
มาแลวแตตนนั้น   ดวยความเชื่อความเลื่อมใส    ใชสติระวังสังเกตจงทุกๆ ระยะของการปฏิบัตินั้น
ก็จะไดประสบผลดังประสงค  

๖. หากอบรมจิตดังกลาวมาแลวในขอ  ๔-๕  นั้น  ยังไมปรากฏผล  พึงตั้งสติมั่นสํารวมอยู
ในนิมิตอันใดอันหนึ่ง  ใหเปนเปาหมายของจิต  เชนเพงดูอาการของกายนี้     มีเพงดูกระดูกหรือ
อวัยวะสวนใดสวนหนึ่งในภายในกายนี้    โดยใหเห็นเปนของปฏิกูลเปนตน  หรือจะเพงดูเฉพาะแต
จิตอยางเดียวก็ได  เพราะจิตนี้เปนของไมเห็นดวยตา      ถาหากไมไปเพงดูในจุดใดจุดหนึ่งแลว    ก็
จะไมรูวาจิตอยูหรือไมอยู    จิตนี้ลักษณะเหมือนกับลม    ลมนี้ถาไมสัมผัสสิ่งตางๆ  ก็จะๆ ไมรูวา
ลมมีหรือไม    จิตก็เชนเดียวกัน    ผูอบรมใหมถาไมมีเปาหมายของจิตก็จะจับตัวจิตแทไมได  แต
เปาหมายคือนิมิตนั้น  ขออยาใหเปนของภายนอกไปจากกายนี้     จงใหเปนเปาหมายคือนิมิตที่มีอยู
ในกายนี้ดังกลาวแลว  แลเมื่อจะเพงจงเพงเอาเฉพาะอยางเดียวที่เห็นวาเหมาะแกนิสัยของเรา  อยา
ละโมบเอาอยางโนนบางอยางนี้บาง      การเพง ใหพิจารณาตามแนวแหงสติปฏฐาน  คือ  แยกแยะ
อาการออกจนใหเห็นเปนแตสักวา    มิใชเรามิใชตัวตนของเรา      การเพงพิจารณาที่จะเห็นไดดังวา
มานี้ ทําได   ๒  อยาง คือ 

ก. เมื่อเพงพิจารณาอยูเฉพาะในจุดเปาหมายนั้น   อยาไปคํานึงวาเปาหมายนั้นเปนอะไรและ
ใครเปนผูเพงดู จงใหมีแตผูรูกับการเพงดูเทานั้นไมใหมีความสําคัญมั่นหมายในอันใดทั้งหมด     
แลวจะมีแตสิ่งอันหนึ่งซึ่งมีอาการใหรูสึกเปนอารมณติดอยูกับเปาหมายเทานั้น 



ข. เมื่อเพงพิจารณาอยูเฉพาะในจุดเปาหมายนั้น      ขณะเดียวกันใหทําความรูเทาวานั้นเปน
เปาหมายของจิต   นั่นเปนจิตผูพิจารณา นั้นเปนสติผูระลึกตาม  นั้นเปนปญญาผูรูตามเปนจริงในสิ่ง
นั้นๆ     

อาการทั้งสองนี้ใชไดเหมือนกัน    แตขอ ก. เหมาะสําหรับผูมีปญญาทึบแลฝกหัดขั้นแรก     
สวนขอ ข. เหมาะสําหรับผูมีเชาวดีและชํานาญแลว  ทั้งสองนี้ ถาผูมาฝกหัดอบรมอาศัยความไม
ประมาทแลว  ก็จะไดรับผลอยางเดียวกัน คือ ทําใหไดสมาธิและปญญา  

๗. การอบรมจิตตามที่ไดแสดงมาแลวนั้น จะโดยวิธีใดก็ตาม    ขออยาไดลังเลใจวาจะได
สมาธิและปญญาหรือไม   และใหถอนความอยากตามคําขาวเขาบอกเลากันมาตางๆ นานานั้นเสีย   
แลวทําใหถูกตามแนวดังที่กลาวมาแลวในขอ ๖.นั้นก็พอ  ในขณะเดียวกันใหสังเกตแนวทางที่เราได
ฝกอบรมมานั้นวา    เราไดยกอุบายและจิตขึ้นมาพิจารณาอยางไรประคองสติไวอยางไร      จิตของ
เราจึงไดเปนอยางนั้น    หากทําอยูอยางนั้นแลวจิตของเราปลอดโปรงดี จงทําใหไดเสมอใหชํานาญ   
แตถาไมเปนอยางนั้นคือ ตรงกันขามแลวก็ใหใชความสังเกตดังกลาวมาแลว แลวใหรบีแกไขใหม
เสีย การสังเกตวิธีฝกหัดจิตดังกลาวมานี้ บางคนอาจสังเกตไดไปพรอมกันกับขณะจิตที่กําลังเปนไป
อยูก็ได    แตบางคนมาสังเกตเอาไดตอนเมื่อจิตถอนออกมาแลวต้ังอยู      ทั้งสองอยางนี้ใชได
เหมือนกัน   อาการยอมเปนไปตามเชาวนของแตละบุคคล แตถาไมใชความสังเกตเสียเลย       การ
ฝกหัดจิตเปนไปไดยาก    ถึงเปนไปไดแลวก็ยากที่จะรักษาใหถาวรไวได  

๘. ขณะที่เรากําลังฝกหัดจิตอยูนั้น    อาจมีสิ่งอันหนึ่งซึ่งเปนของแปลกและนาอัศจรรย
เกิดขึ้นดวย  โดยที่เรามไิดตั้งใจจะใหเปนอยางนั้น  แตมันเปนไปได     สิ่งนั้นก็คือจิตจะถอนเสีย
จากอารมณภายนอก แลวมารวมเขาเปนกอนอันหนึ่งอันเดียวกัน ปลอยวางสัญญาความจําและความ
ยึดถือในสิ่งตางๆ ที่ผานมาแลวในอดีตหรืออนาคต    จะมีปรากฏอยูแตผูรู  ซึ่งเปนคูกันกับอารมณ
อันหนึ่งอยูในปจจุบันเทานั้น    และเปนของที่มิใชอยูภายนอกและภายใน    แตเปนสภาพที่มี
เครื่องหมายเฉพาะจิตตางหาก  คลายๆ กับเปนการปฏิวัติเสียทุกๆ สิ่ง ทุกๆ อยางนั้น คือ   จิตเขาสู
ภวังคแลว     ในขณะนั้นทุกสิ่งทุกอยางจะเปนเรื่องของจิตโดยเฉพาะแตผูเดียว     ถึงแมชีพอันนี้จะ
ยังเปนไปอยูก็ตาม    เมื่อจิตเขาถึงชั้นนี้แลว     จิตจะปลอยวางความยึดถือกายนี้ทั้งหมด   แลวเขาไป
เสวยอารมณของตนดวยตนเองอยูตางหาก  ที่เรยีกวา  ภพจิต     ภพจิตนี้ยังมีขันธ ๕ อันละเอียด
ภายในครบบริบูรณอยู     ฉะนั้น  จิตในชั้นนี้จึงยังมีภพมีชาติทําใหกอเกิดตอไปไดอีก     ลักษณะ
อาการอยางที่วามานี้   คลายคนนอนหลับฝนไป    ฉะนั้น เรื่องจิตเขาภวังคอันเกิดจากการฝกหัด



ดังกลาวนี้  จะมีอาการตางกันอยูบาง  ก็ตรงที่มีสติมากนอยกวากันเทานั้น   ผูมีสติมีเชาวดีเมื่อ
เกิดขึ้นใหมๆ ก็มีสติรูตัวอยูวา  เราเปนอะไรเห็นอะไร  ไมตื่นตกใจ    ถาผูมีสตินอยมักหลงเชื่องาย   
จะเหมือนคนนอนหลับแลวฝนไป   เมื่อรูสึกตัวข้ึนมาอาจตกใจก็ได หรือหลงเชื่อในนิมิตนั้น ๆ แต
เมื่อฝกหัดอบรมใหเปนบอย ๆ  จนชํานาญแลว   สติจะดีขึ้น อาการเหลานั้นจะหายไป แลวจะคอย
เกิดปญญาพิจารณาเหตุปจจัยในธรรมนั้นๆ  ใหรูแจงเห็นสภาพธรรมตามเปนจริงอยางไร 

๙. ลักษณะอาการดังที่อธิบายมาแลวในขอ ๘ นั้น   ถึงแมจะไมทําใหเกิดปญญาฉลาดคิดคน
ในเหตุผลอะไรใหกวางขวางก็ตาม     แตมันเปนบุพภาคเบื้องตนของการฝกหัดอบรมจิต เปนเครื่อง
ระงับนิวรณ  ๕  ได  และใหเกิดความสงบสุขในปจจุบันดวย     ถาหากการฝกหัดอบรมนั้นได
ถูกตองแลวไมเสื่อม    ยังจะเปนไปเพื่อสุคติในสัมปรายภพเบื้องหนา โดยควรแกฐานะของตนๆ อีก
ดวย  

อนึ่ง   ภาพและนิมิตตางๆ  เมื่อจะเกิดขึ้นก็มักเกิดขึ้นในระหวางขณะจิตที่กลาวนี้   แตก็มิได
หมายความวา  เมื่อจิตเขาถึงขั้นนั้นแลว  จะตองมีภาพและนิมิตเกิดขึ้นทุกครั้งหรือทุกคนไป     บาง
คนบางครั้งก็เกิด    บางคนบางครั้งก็ไมเกิด   เรือ่งนี้แลวแตบุคคลและเหตุการณอีก
เหมือนกัน    แทจริงภาพและนิมิตที่เกิดในภาวนานั้น         ถาจะวาเปนของดีก็ดีเฉพาะผูมีสติฉลาด
ในภาพนิมิต    เห็นแลวไมหลงเขาไปยึดเอาภาพนิมิตนั้นมาเปนตนเปนของๆ ตนจริงจัง    เห็นภาพ
นิมิตเปนแตสักวาภาพนิมิต     พอเปนเครื่องใชเครื่องอยูเทานั้น แลวก็ปลอยวางเสีย   ถาเปนผูไม
ฉลาด สติไมคอยดี    ทั้งเปนคนศรัทธาจริตอีกดวยแลว  เมื่อภาพนิมิตเกิดขึ้นแลว    ก็จะมีความ
ตื่นเตนมาก    อาจหลงลืมตัวจนกลายเปนคนวิกลจริตไปก็ได    เพราะเขาใจวาภาพนิมิตนั้นเปนของ
จริงของจังไป (เรื่องแกภาพนิมิตจะไดนําไปอธิบายในขอ ๑๑ ขางหนา) 

นอกจากนี้แลว  ความเห็นของผูฝกหัดจิตมาถึงขั้นนี้แลว   มักจะมีหัวรุนแรงดวยอํานาจ
พลังงานของจิต คือ เมื่อคิดอยางไรแลวมักจะเห็นไปหนาเดียว  ไมยอมเชื่อคนอื่นงายๆ  เพราะถือวา
ความเห็นของตนเหตุผลควรเชื่อได     ทั้งๆ ที่ความเห็นอันนั้นเปนความเห็นเขาตัว   ยังขาดเหตุผล
อยูมาก  จึงมักเกิดวิปลาสเห็นผิดไดงาย    ถึงอยางไรภาพและนิมิตจะเกิดหรือไมก็ตาม      นั่นมิใช
สิ่งที่ตองการที่แทจริงในที่นี้    เพราะภาพและนิมิตนอกจากจะเปนอุปกิเลสเครื่องปกปดปญญา
แลว   ยังเปนอุปสรรคแกการที่จะเจริญวิปสสนาอีกดวย    ความประสงคในการฝกหัดอบรมจิตนี้ก็
เพื่อละนิวรณ ๕   แลวพิจารณาขันธใหชัดแจงเห็นตามเปนจริงจนเบื่อหนายคลายความกําหนัดแลว
ปลอยวางได  ไมเขาไปยึดถือในขันธตอไปอีก  



๑๐. เมื่อจิตอบรมใหตั้งมั่นแนวแนอยูในฌาน   สมาธิ    จนระงับนิวรณ  ๕  ไดแลว พึงเจริญ
วิปสสนาตอ     วิปสสนานี้อาจเกิดขึ้นพรอมๆ  กันกับขณะที่กําลังเจริญสมถะอยูก็ได  คือขณะที่จิต
กําลังเจริญสมถะอยูนั้น    ปญญาอาจเกิดแสงสวางรูแจงเห็นจริงขึ้นมาวา   สรรพสังขารทั้งหลายที่
ปรากฏขึ้นมาแลวนี้ทั้งหมดยอมแตกดับสลายไป   ทนอยูไมได   มิใชเรามิใชตัวตนของเรา   เปนแต
สภาพธรรมอันหนึ่งของมันตางหาก มันเกิดขึ้นมาแลวก็แตกสลายดับไปตามสภาพของมัน      เมื่อ
ความรูเกิดขึ้นอยางนั้นแลว     ก็จะทําใหจิตเกิดความเบื่อหนายคลายกําหนัดในสรรพสังขารทั้ง
ปวง   จะมีแตความสลดสังเวชในที่นั้นๆ เปนเครื่องอยู ไมวาจะไดเห็นไดยินอะไรๆ ในที่ไหนๆ ก็
จะมีอาการอยางนั้นตลอดไปนี่เรียกวา วิปสสนาเกิดขึ้นพรอมๆ กันกับการเจริญสมถะ  แตถาไมเกิด
อยางนั้น    เมื่อเจริญสมถะใหจิตตั้งมั่นแนวแนดีแลว   พึงยกเอากายวัตถุสวนใดสวนหนึ่ง  มีกระดกู
หรือไสใหญไสนอย เปนตน   หรือจะยกเอาอารมณ ที่จิตกําลังคิดของอยูในขณะนั้นก็ได ขึ้นมา
พิจารณาวาสิ่งนั้นทั้งหมด   ที่จิตเขาไปยึดถือวาเปนของเที่ยงจริงจัง   ยังประโยชนใหเกิดความสุข
แกตนโดยแทนั้น   แตความจริงแลวสรรพสังขารทั้งปวงลวนแลวแตตกอยูในสภาพของพระไตร
ลักษณทั้งนั้นที่เราสมมุติบัญญัติวาสิ่งนั้นเปนนั้น   สิ่งนี้เปนนี้ตามมโนภาพของตนนั้น   ไมเปนของ
จริงสักอยาง    แตสรรพสังขารทั้งปวงนั้น    ยอมเกิดขึ้นจากเหตุปจจัยของมันเอง  (คืออวิชชา  
ตัณหา อุปาทานและกรรม)   เมื่อเหตุปจจัยของมันหมดแลว  มันก็ดับไปตามสภาพของมันเองไมมี
ใครบังคับใหมันดับ     แมอัตภาพรางกายตัวตนของเราที่เราอาศัยอยูนี้ก็ดี  ที่เปนอยูไดก็เพราะเหตุ
ปจจัยมีลมและอาหาร เปนตน       ถาของเหลานี้หมดไปแลว   ก็หาไดมีความหมายอะไรไม      เมื่อ
พิจารณาอยูอยางนี้อาศัยอํานาจความสงบของจิตเต็มที่แลว  ตอจากนั้นก็จะถึงจุดหมายปลายทาง
แหงการฝกหัดอบรมจิต คือ จะเกิดแสงสวางแหงปญญาอันประกอบดวยเหตุผล    ที่จิตคิดคนแลว
เกิดขึ้น โดยเฉพาะของตนเอง    มิไดถือเอาตามสัญญาคือความทรงจําจากบุคคลอื่น   มาเปนความรู
ของตนแตเปนของเกิดขึ้นดวยเหตุผลเฉพาะภายในของตนเอง     แลวจิตก็จะไมหลงเขาไปยึดมั่น
กําหนัด ยินดียินรายในสรรพสังขารธรรมทั้งปวงตอไปอีก   อนึ่ง หากจะพูดวา ถาจิตไมรูแจงเห็น
จริงในกรรมฐานที่ตนพิจารณาอยูนั้นแลว       จิตก็ยังรวมไมไดจริง      แตที่ยังไมเรียกวาวิปสสนา
กอนนั้น เพราะปญญายังออนดวยเหตุผลและขาดความรอบคอบอยู  

สรุปความตามนัยดังที่ไดกลาวมาแลวนี้      การชําระกาย  วาจา  ตองใชวิธีอบรมใหมีศีลเปน
ขั้นแรก      การชําระจิตใหบริสุทธิ์ตองฝกหัดอบรมใหได    ฌาน สมาธิ  (สมถะ)  จนจิตมีพลังกลา
แข็งระงับนิวรณ  ๕  ได    เมื่อจิตไดฌาน สมาธิ ชํานาญคลองแคลวในการ  เขา ออก และตั้งอยูเปน
ตน  ไดตามประสงคแลว  แตนั้นปญญาคือแสงสวางความรูตามความเปนจริงแหงสภาวธรรม



ทั้งหลาย       ก็จะเกิดขึ้นพรอมดวยเหตุปจจัยแหงความเกิดและความดับของสภาวธรรมนั้นๆ อยาง
นาอัศจรรย  ความรูดังที่วามานี้อาจเกิดขึ้นไดเฉพาะบางกรณีและบุคคลก็ได    แตอยางไรก็ตาม   ถา
ผูมาฝกหัดอบรมจิตของตนเขาถึงขั้นนี้แลว พึงทําความรูเทาวา   จิตเขาถึงขั้นนี้แลวสมควรจะได
อบรมใหเกิดปญญาวิปสสนาแลว     แลวพึงยกเอากายวัตถุหรืออารมณของจิตที่ของอยูในอารมณ
อันใดอันหนึ่งขึ้นมาพิจารณาโดยอาศัยพระไตรลักษณญาณเปนหลัก      ดังอธิบายมาแลวใน
เบื้องตนนั้น ก็จะไดดวงปญญาแสงสวางเห็นแจงชัด ในสรรพสังขารธรรมทั้งปวง
เชนเดียวกัน   แลวจะถอนเสียซึ่งความยึดถือในรปูนามทั้งปวงได      

จิตนี้ถึงแมจะไมมีตัวตนและถูกตองไมได   แตจิตก็มีอิทธิพลเหนือกายและสิ่งทั้งหลายใน
โลก สามารถทําทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูในโลกนีใ้หอยูใตอิทธิพลของตนได    แตจิตนี้ก็มิใชโหดราย
สามานยจนไมรูจักดีรูจักชัว่เสียเลย   เมื่อผูมีความปรารถนาดี  มาฝกหัดอบรมจิตนี้ใหเขาถูกทางตาม
คําสอนของพระพุทธเจาดังแสดงมาแลว   จิตนี้ยังจะเชื่องงาย ฉลาดเร็วมีปญญาพาเอากายที่
ประพฤติเหลวไหลอยูแลวใหกลับดไีด       นอกจากนี้ยังสามารถจะชําระจิตของตนใหผองใส
สะอาดปราศจากมลทิน   รูแจงเห็นจริงในอรรถธรรมอันลึกซึ้งสุขุมไดดวยตนเองดวย พรอมกันนั้น
จะสามารถนําเอาโลกนี้อันอันธการปกปดใหมืดตื้ออยูแลว    ใหสวางแจมจาไดดวย    เพราะเนื้อแท
ของจิตแลวเปนของสวางแจมใสมาแตเดิม  แตเพราะอาศัยอารมณของจิตที่แทรกซึมเขามา
ปกปด  จึงไดทําใหแสงสวางของจิตนั้นมืดมิดไปชั่วขณะหนึ่ง   แลวก็พลอยทําใหโลกนี้มืดมิดไป
ดวย       หากจิตนี้เปนของมืดมิดมาแตกําเนิดแลว      คงไมมีคนใดใครจะสามารถชําระจิตนี้ใหใส
สะอาดเกิดปญญาแสงสวางขึ้นมาได  

ฉะนั้น  โลกนี้จะมืดหรือจะสวาง   จะไดรับความสุขหรือความทุกขก็ตองขึ้นอยูกับจิตของ
แตละบุคคล      บุคคลจึงควรฝกหัดจิตของตนๆ ใหดีเสียกอนแลวจึงฝกหัดจิตของคนอื่น โลกนี้จึง
จะไมมีความยุงตอไป  

๑๑. เรื่องภาพและนิมิตซึ่งเกิดจากการฝกหัดอบรมของผูทําการภาวนานั้นเปนของแปลกนา
พิศวงอยางหนึ่ง     อาจทําใหผูมีปญญาเยาเชื่องายหลงเขาไปยึดเอาเปนจริงเปนจังจนลืมตัวเสียสติ
ไปก็ได      ฉะนั้น  ผูอบรมฝกหัดภาวนากรรมฐานจึงควรระวังแลตรวจตรองตาม  ดังขาพเจาจะได
อธิบายตอไปนี้  

นิมิตเกิดจากภาวนามีอยู ๒ อยาง คือ 



ก.  ภาพ 

ข.  นิมิต 

ก. ภาพ   ที่ปรากฏเปนรูปขึ้นมา เชน ผูมาเพงพิจารณารางกายของตน ใหเห็นเปนอสุภะ
อยู  เมื่อจิตรวมเขาเปนภวังคแลว   บางครั้งอาจเห็นรางกายที่เราเพงพิจารณาอยูนั้นเปนอสุภะเปอย
เนาไปทั้งหมด หรือเห็นเปนแตสักวาโครงกระดูก  หรือเปนกองขี้เถาไปเปนตน   จนเปนเหตุใหเบื่อ
หนายฆาตัวตายเสียก็มี   บางครั้งอาจเห็นเปนภาพเทวดา  อินทร  พรหม  นรก  และเปรตภูติผีไปก็มี  

ข. นิมิต  นั้นเมื่อจิตรวมเขาดังนั้นแลว  อาจปรากฏมีเสียงกระซิบบอกอาจเปนเสียงบุคคลที่
เราเคารพนับถือ เตือนใหเราพิจารณาธรรมหรือใหระวังเหตุการณก็ได     มิเชนนั้นอาจเปนเสียงของ
ศัตรูผูมุงรายซึ่งกอนหนาเขาจะมาทําอันตรายเราก็ได    ซึ่งแสดงถึงกระแสของจิตอันเกี่ยวเนื่องกัน 
ตรงกันขามผูหวังดีตอเราก็เชนเดียวกัน    บางทีก็เปนเสียงลอยๆ ขึ้นมาซึ่งแสดงถึงอรรถธรรมที่นา
คิดนาพิจารณาตามสํานวนของนักภาวนาที่รูทั่วกันวา   ธรรมเปนเครื่องสอแสดงเตือนหรือ
อภิญญาณ 

ภาพ-นิมิต นี้     มิใชจะเกิดแกนักภาวนากรรมฐานทั่วไปทั้งหมดก็หาไม   บางคนจิตจะรวม
ละเอียดสักเทาไรๆ    ภาพ-นิมิตก็ไมปรากฏ      บางคนจิตรวมวูบลงพักเดียว   ภาพ-นิมิตปรากฏ
แยะ (ระวังอยาแตงใหมันแยะนัก) ทั้งนี้เปนเพราะนิสัยบางคน    ผูมนีิสัยเชื่องายไมคอยนึกถึง
เหตุผล    ภาพ-นิมิตมักเกิดเร็วและมักขยายตัวเกินขอบเขต   จนเปนเหตุใหลืมตัวลืมสติเสียปกติคน
ไปก็มี   จึงเปนของควรระวัง 

ภาพ-นิมิตเปนของจริงไหม   แกวาเปนของจริงก็มี  ไมจริงก็มี เพราะภาพ-นมิิตเหลานั้นเกิด
จากฌานทั้งนั้น   ฌานนัน้เปนโลกียะจึงไมแนนอน คือ ผูมาอบรมภาวนากรรมฐานเมื่อจิตรวมเขาถึง
ภวังคเปนฌานแลวเจาตัวก็ไมรูจิตของเราเขาถึงอะไร     ตั้งอยูภูมิไหนและกําหนดพิจารณา-วาง
อารมณของตนอยางไร    ภาพ-นิมิตเกิดขึ้นเพราะตั้งใจหรือไมก็ตาม      ภาพ-นิมิตนั้นยังกอปรดวย
สังขาร    อุปาทานอยูเปนอันมาก จึงไมแนนอน   เพราะภาพนิมิตที่เกิดในภวังคนั้นอุปมาเหมือนคน
นอนหลับหรือเคลิ้มไปแลวก็ฝนไป     ฉะนั้น  โดยมากเมื่อเกิดครั้งแรกๆ มักจะเปนจริงอยูบาง   แต
เปนสวนนอย  



ฌานเปนโลกิยะหรือเปนโลกุตตระ แกวาองคฌานมีเพียง ๑๒-๑๓ เทานั้นและเปนโลกิยะ
ลวน แตถาทานผูเขาฌานเปนพระอริยเจา    เอาฌานนั้นเปนเครื่องมือเปนเครื่องอยู   ยอมสามารถใช
ฌานที่เปนโลกิยะนั้นไดตามปรารถนาและแนนอนดวยเหมือนคนชํานาญยิงปนแมน  กับคนหัดยิง
ปนใหมๆ   ฉะนั้น  เหมอืนพระราชาทรงพระขรรค   แตสามัญชนถือดาบฉะนั้น 

ภาพ-นิมิตเปนของดีไหม   แกวาดีเฉพาะผูที่ใชเปน    ใชใหถกูทางตามที่เหมาะที่ควรและไม
หลงติดอยูในภาพ-นิมิตนั้น   ไมดีแกผูที่ใชไมเปน   ไมถูกจนเปนเหตุใหหลงเขาไปยึดเอาภาพนิมิต
นั้นมาเปนจริงเปนจังไป    เมื่ออุปาทานเขาไปยึดแลว   สังขารก็ยอมขยายภาพ-นิมิตนั้นให
กวางขวางออกไปจนทําใหผูฝกหัดภาวนากรรมฐานไมสามารยับยั้งสติไวได      ฉะนั้น  จึงควร
สํารวมระวังในภาพ-นิมิตดังจะไดอธิบายตอไปนี้ 

ภาพ-นิมิต   เกิดขึ้นดวยอํานาจของโลกิยฌาน        และมีสังขารอุปาทานเปนที่ดําเนิน ฉะนั้น
ภาพ-นิมิตนั้นจึงตกอยูในพระไตรลักษณ คือ เปนของไมเท่ียง    ทนอยูไมได เปนทุกข และมิใช
ตัวตนของเราและของใคร ๆ ทั้งหมด เปนอนัตตา  เปนสภาพของเกิดดับอยูอยางนั้นตลอด
กาล      ควรพิจารณาใหเห็นตามเปนจริงดังนี้   แลวปลอยวางเสีย อยาหลงเขาไปยึดถือภาพ-นิมิตอัน
เปนแตปลายเหตุ    พึงฝกหัดตนเหตุคือ  ฌาน  ใหชํานาญเขาใหไดเสมอๆ  ตามปรารถนาแลวภาพ-
นิมิตก็เกิดเอง    อนึ่ง พึงใหเห็นโทษของภาพ-นิมิต วา  เมื่อภาพ-นิมิตเกิดขึ้นแลวเราจะเพลินหลงไป
ยึดเอาภาพ-นิมิตนั้น    แลวฌานของเราก็จะเสื่อมเสีย   อุปมาเหมือนคลื่นเสียงยอมเปนอุปสรรคแก
ผูทําความสงบและคิดคนธรรมอันละเอียดลึกซึ้ง มิฉะนั้นเหมือนคลื่นในน้ําใส   ยอมทําไมใหเรา
มองเห็นเงาในน้ําได ฉะนั้น  

ภาพ-นิมิตนี้ เมื่อเกิดขึ้นแกผูฝกหัดอบรมภาวนาไดฌานใหมๆ  แลวจะเปนของแปลกและนา
อัศจรรยมาก  สังขาร-อุปาทานยอมเขาไปยึดอยางเหนียวแนน     ภาพ-นิมิตนั้นจะเขาไปประทับติด
อยูกับตา (ตาใน) กับใจตลอดเวลา   หากแกไขละถอนโดยอุบายดังกลาวแลวไมไดผล   พึงพยายาม
อยาใหจิตเขาถึงฌานได  คือ ไมเอาใจใส   ไมใหจิตสงบ   ไมยนิดีชอบใจกับภาพ-นิมิตนั้น    ใหกิน
อยูหลับนอนสบายๆ  ประกอบภารกิจอื่นๆ ใหมากๆ  จนทําใหรางกายไดรับความเหน็ดเหนื่อย
มากๆ    คิดนึกสงไปในอารมณที่จะใหเกิดกิเลส เชน สงไปในรูปที่สวยๆ   เสียงที่เพราะๆ จนใหจิต
เกิดความกําหนัดรักใครเปนตน     เมื่อจิตเสื่อมถอนจากฌานแลว   ภาพ-นิมิตทั้งหลายก็จะหายไป
เอง    เมื่อลูกศิษยแกตนเองไมไดดังแสดงมานี้   อาจารยก็ควรเขาชวยแกในทํานองเดียวกันนั้นทางที่



ดีและแกไดผลเร็วที่สุด อาจารยควรหาเรื่องยุใหผูซึ่งติดในภาพ-นิมิตนั้น  เสื่อมจากฌานนั้นหรือเกิด
ความโกรธอยางรายแรง     ภาพนิมิตนั้นจะหายทันที  

ที่ตั้งอันจะใหเกิดความรูในอรรถธรรมคืออุปจารสมาธิ ม ี๒ อยาง  

ก. ภาวนานิกทั้งหลายมาเจริญภาวนากรรมฐานบทใดบทหนึ่งอยู      จิตจะคอยสงบจาก
อารมณภายนอกแลวเขามารวมอยูเฉพาะ ณ ทีจิ่ตแหงเดียวแตไมขาดจากอารมณทั้งหมด    มี
ความรูสึกนึกคิดตริตรอง   พยายามจะละถอนอารมณที่ละเอียดๆ นั้นไดอยู    แตยังละไมไดเด็ดขาด
นี่อุปจาระกอนถึงอัปปนา 

ข. จิตละเอียดลงไปจนละถอนอารมณที่พิจารณาอยูนั้น   ใหขาดหายไปหมด   แมแตลมที่
หายใจออก หายใจเขาอยูนั้นก็ไมปรากฏ   ที่เรียกวา อัปปนา แตมีสติเต็มที่อยูดวยความวางเปลา ซึ่ง
ไมยึดถือเอาอารมณภายนอก    มาเปนเครื่องเกาะเกี่ยวแตมันเสวยอารมณภายในของมันเองเฉพาะ
ตางหาก     เมื่อจิตถอนออกจากนั้นแลว   มาเพงพิจารณาอารมณและเหตุผลอรรถธรรมทั้งหลาย
อยู    นี่อุปจาระออกจากอัปปนามาแลว      ทั้งสองนี้ยอมเปนบทฐานที่ตั้งแหงความรูอรรถธรรม
และเหตุการณนั้นๆ ไดเปนอยางดี      ซึ่งผิดแปลกจากความรูอันเกิดจากภาพ-นิมิตดังกลาวแลว
ขางตน เพราะภาพ-นิมิตเกิดจากโลกิยฌานจึงไดผลไมแนนอน       สวนความรูที่กลาวถงึอยู
นี้     ถึงแมจะเกิดจากโลกิยสมาธิก็ไดผลแนนอน  (นักวิทยาศาสตรเขาใชภูมินี้เปนเครื่อง
คิดคน)       ถาเปนโลกตุตรสมาธิแลวยอมทําใหสิ้นอาสวะเปนขั้นๆ ไป   รวมความแลวความรูอัน
เกิดจากภาพ-นิมิต  กับความรู    อันเกิดจากอุปจารสมาธิยอมผิดกันทั้งคุณคาและพื้นฐานที่เกิด
ดังกลาวแลว 

ขอที่ควรอธิบายเพิ่มเติมในที่นี้   ก็คือ   อัปปนาสมาธิ       อัปปนาสมาธิเปนโลกุต
ตระ     โดยมากผูเขาอัปปนามักกําหนดลมหายใจเขาออกเปนอารมณอยู     เมื่อเพงลมหายใจเขา
ออกเปนอารมณอยู      มาเห็นความเกิดความดับหรือเห็นเฉพาะแตความดับอยางเดียวแลว  จิตนั้น
จะคอยละเอียดเขา   จนถอนวางอารมณทั้งปวงโดยลําดับ     แลวรวมเขาเปนอัปปนาดังกลาว
แลว     อัปปนานี้มีการระงับลมหายใจเขาออกเปนเครื่องวัด  บางทีทานเรียกวา  “อัปปนา
ฌาน”  เพราะมาเพงเอาลมหายใจเปนอารมณ   ที่เรียกวา  อัปปนาสมาธ ิ    เพราะเมื่อจิตรวมเขา
ถึง  ณ  ที่นั้นแลวไมมีลมหายใจเขาออกแตยังมีสติไพบูลยอยูเต็มที่ แลวจะพิจารณาอะไรไมได
ทั้งหมด  เพราะจิตบริสุทธิ์เต็มที่แลว    ตอเมื่อจิตถอนออกมาตั้งอยูในอุปจาระดังกลาวแลวจึง



พิจารณาอะไรได   แลวรูแจงเห็นชัดในสัพพเญยยธรรมทั้งปวงตลอดถึงการอื่นๆ  อีกดวย    และไม
มีภาพ-นิมิตดังกลาวแลวในเบื้องตน    แตเปนความรูที่มีเหตุผลเปนหลักฐาน    มีอุปมาอุปไมยให
หายความสงสัยโดนสิ้นเชิง      อัปปนาฌานนี้    บางทีภาวนานิกพิจารณากรรมฐานบทอื่นๆ   เปน
อารมณอยู    จิตก็สามารถรวมเขาถึงอัปปนาฌานไดเหมือนกันกับอานาปานสติ   เพราะเพงเอาลม
หายใจเขาออกเปนอารมณ   แตยังไมเขาถึงอัปปนาฌาน    ตอเมื่อจิตรวมจนหมดลมหายใจเขาออก
แลว  จึงเรียกวา  อัปปนาฌาน  นี่เปนทรรศนะของขาพเจา    ภาวนานิกทั้งหลายไมควรถือเอา
ทรรศนะของขาพเจาเปนประมาณ   เพราะความคิดความเห็นของคนทั้งหลายในโลกนี ้    ถึงแมจะรู
เห็นของอยางเดียวกัน   ในโอกาสที่แหงเดียวกันก็ตาม    อาจจะเขาใจหรือสมมติเรียกชือ่ของนั้น
ตางกันก็ได   อันเปนเหตุใหเกิดความวิวาทโตเถียงกันไมมีที่สิ้นสุด แตขอใหทุกๆ คนพากัน
ฝกอบรมภาวนากรรมฐานของตนๆ ใหเขาถึงอัปปนาดังกลาวแลว  แลวใหเทียบกับบัญญัติตําราที่
ทานแสดงไวในที่หลายแหงดวยจิตเปนธรรม   อยาใหมีอคติก็จะเปนปจจัตตังตั้งขึ้นมาเฉพาะ
ตนเอง   นั่นแลเปนสิ่งที่ขาพเจาประสงคในที่นี้ 

บทสงทาย 

โลกุตตรธรรมทั้งหลาย  ยอมตั้งอยูบนรากฐานแหงโลกิยธรรมทัง้ปวง     โพธิปกขิย
ธรรม  ๓๗   ซึ่งจัดเปนโลกุตตระลวนๆ   ตองขึ้นตนที่รูปนาม คือ กาย อันเปนโลกิยะนีก้อน   ภาพ-
นิมิตและความรูความเห็นตาง ๆ  อันเกิดจากฌาน   ยอมเปนอุปสรรคแกผูมีตาขางเดียว (คือเจริญ
ฌานอยู)    แตเปนเหตุใหเจริญปญญาแกผูมีตาสองขาง  (คือเจริญสมาธิ  ปญญา  เปนเครื่อง
ประกอบ)   ดาบและขวานแตละเลมทั้งสันและคมเขาทําไวใชงานแตละอยางตางกัน   แตบุคคลใช
งานไมถูกตามหนาที่ของมัน   นอกจากจะไมสําเร็จประโยชนแลว   อาจเปนอันตรายแกงานหรือ
บุคคลผูใชก็ได    วิปสสนูและวิปสสนา  ก็เกิดจากฐานอันเดียวกันนั่นเอง เมื่อผูไมมีปญญาพิจารณา
ไมถูกก็เปนวิปสสนูปกิเลสไป    แตเมื่อพิจารณาถูกโดยใชโยนโิสมนสิการ    ก็กลายเปนวิปสสนา
ไดเปนอยางดี    โลกิยะเมื่อพิจารณาใหรูแจงเห็นเหตุตามเปนจริงของโลก     แลวเห็นโทษเบื่อ
หนายไมหลงเขาไปยึดถือติดอยูก็กลายเปนธรรมไป    แตเมื่อหลงเขาไปยึดถือติดแนน   ไมยอม
ปลอยวางแลว   โลกนั้นมใิชจะเปนอยูอยางนั้นตลอดไปก็หาไม       พรหมโลกอาจถอยลงมาเปนเท
วโลกก็ได  เทวโลกอาจถอยลงมาเปนมนุษยโลกกไ็ด    มนุษยโลกอาจถอยลงมาเปนอบายโลกก็
ได      ของเหลว   ยอมไหลลงสูที่ต่ําฉันใด   จิตใจของสัตวทั้งหลายก็ยอมไหลลงสูที่ต่ํา (คือความ
ชั่ว) ไดงายฉันนั้น     การฝกหัดอบรมภาวนากรรมฐาน     ถึงแมจะเปนการปฏิวัติตนเองก็ตาม   แต



ถึงกระนั้นก็ตองยอมเสี่ยงชีวิต    อยางนอยถาไมสําเร็จตองหวังเนรเทศตนเอง   ผูที่มิไดตั้งปณิธาน
ไวอยางนั้นตองมีหวังเปนขาทาสของเขา (คือกิเลส)  ตลอดกาล 


