
หลวงปูสิงห ขนฺตยาคโม 
โดย ผูจดัการออนไลน 2 ตุลาคม 2545 16:15 น. 
ชาติกําเนิดและชีวิตปฐมวัย 
        
       พระอาจารยสิงห ขันตยาคโม เกิดที่บานหนองขอน ต.
หัวทะเล อ.อํานาจเจริญ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 
พ.ศ.2432 ตรงกับวันจันทร ขึ้น 7 ค่ํา เดือน 4ปฉลู ทานมี
นามเดิมวา สิงห บุญโท บิดาชื่อ เพีย อัครวงศ(อวน) (เพีย 
อัครวงศ เปนตําแหนงขาราชการหัวเมืองลาวกาว-ลาวพวน มี
หนาที่จัดการศึกษา และ การพระศาสนา)มารดาชื่อ หลา บุญ
โท การศึกษาในสมัยที่ทานเปนฆราวาส ทานไดศึกษาจนเปนครูสอนวิชาสามัญไดดีผู
หนึ่ง 
        
       ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา 
        
       พระอาจารยสิงห ไดบรรพชาเปนสามเณรเมื่อ พ.ศ.2446 ในสํานักพระ
อุปชฌาย"ปอง" ณ วัดบานหนองขอน ต.หัวทะเล อ.อํานาจเจริญ จ.อุบลราชธานี เมื่ออายุ
ครบบวชก็ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดสุทัศนฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2452 โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ (อวน ติสโส)สมัย
เมื่อดํารงสมณศักดิ์เปนพระศาสนดิลก เจาคณะมณฑลอีสาน เปนพระอุปชฌาย นับวา
เปนสิทธิวิหาริกอันดับ 2 ของสมเด็จมหาวีรวงศ ภายหลังอุปสมบททานไดปฎิบัติและ
เจริญรอยตามโอวาทแหงองคพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ทรงประทานไวโดยยอวา รุกขมูล
เสนาสนะ เปนตน ทานไดมุงสูราวปาและปฎิบัติตามเยี่ยงพระอริยเจาทั้งหลายที่เคย
ปฎิบัติมา ดวยความวิริยะอุตสาหพยายาม ดวยวิสัยพุทธบุตร พระอาจารยสิงห สามารถ
รอบรูเลหเหลี่ยมกลอุบายของกิเลสตัณหา ไดอยางแยบยล ดวยสติปญญาและกุศโลบาย
อันยอดเยี่ยมเขาพิชิตติตตามฆาเสียซึ่งอาสวกิเลสตางๆที่เขามารุมเราจิตใจของทานได
อยางภาคภูมิจนสามารถรอบรู นําคณะพระกรรมฐานแหงยุคนั้นออกเที่ยวอบรมสั่งสอน
ประชาชนผูโงเขลาเบาปญญาใหหันมานับถือพระพุทธศาสนา ยึดมั่นในพระไตรสรณ



คมน นอมจิตใหหันมาประพฤติปฏิบตัิธรรม 
        
       พระอาจารยสิงห ไดเขาถวายตัวเปน หลวงปูมั่น ภูริทัตโต และไดฝกอบรมสมาธิ
ภาวนากรรมฐานอยูกับหลวงปูมั่น จนมีกําลังอันแกกลาแลว และเนื่องจากทานเปนศิษย
ที่ไดรับความไววางใจจากทานหลวงปูมั่น ภูริทัตโต เปนอยางมาก หลวงปูมั่น จึงไดแยก
ยายไปอบรมสั่งสอนประชาชน พระอาจารยสิงห ทานเปนพระที่สามารถใหอุบายธรรม
แกบรรดาลูกศิษยโดยไมวาผูใดติดขัดปญหาธรรมแลว ทานจะแนะนําอุบายใหพิจารณา
จนกระจางแจมใสเลยทีเดียว ดวยอํานาจญานวิเศษ สามารถรูวาระจิตของศิษยเปนเยี่ยม
เปนบางเวลาที่ศิษยกลับเขามาหาทานและขออุบายธรรมและขอใหทานแกไข ฉะนั้น
ทานอาจารยสิงห จึงตองรับภาระหนาที่แทน หลวงปูมั่น นับวาหนักหนาพอสมควร
ทีเดียว พระอาจารยสิงห มักจะฝกใหศิษยทั้งหลายไดอสุภกรรมฐานจากซากศพที่
ชาวบานเขานําเอามาฝงบาง เผาบาง หรือไมก็ใสโลงไมอยางงายๆ เก็บเอาไวรอวันเผา 
บางครั้งทานจะพาลูกศิษยไปเปดโลงศพหรือขุดขึ้นมาดูเพื่อฝกพระลูกศิษยของทาน ดังที่
พระญาณสิทธาจารย (หลวงปูสิม พุทธาจาโร) ไดกลาวถึง พระอาจารยสิงห ซึ่งเปนพระ
อาจารยของทานไวและเมื่อทานเห็นวา คณะศิษยองคใด พอฝกสมาธิภาวนาแกกลาตาม
วาระความสามารถแลวทานจะแยกใหไปอบรมธรรมเปนแหงๆโดยลําพัง ทานไดเคยพา
คณะศิษยของทานไปปกกลดโดยยึดเอาสถานที่เปนปาชาเกาแกเรียกวา ปาชาบานเหลา
งา จังหวัดขอนแกน ซึ่งในกาลตอมาเปนวัดชื่อวา วัดปาวิเวกธรรม อุปมาเปน
กองบัญชาการฝายประพฤติปฎิบัติธรรมสงเสริมสานุศิษยทั้งมวลออกเผยแพรธรรมไป
ตามอําเภอตางๆ จนไดรับความนิยมอยางแพรหลายในกาลตอมา พระลูกศษิยของพระ
อาจารยสิงห อีกองคหนึ่งซึ่งในกาลตอมาทานไดมีชื่อเสียงโดงดังมากที่สุดทานหนึ่งคือ 
หลวงปูฝน อาจาโร ซึ่งเคยธุดงคในคณะหรือกองทัพธรรมที่มพีระอาจารยสิงห เปนพระ
หัวหนาคณะ 
        
       ตอมาหลวงชาญนิคม ซึ่งเปนบุคคลที่มีความเลื่อมใสในธรรมของพระพุทธเจา
และเลื่อมใสในพระธุดงคกรรมฐานมาก มีประสงคเปนอยางยิ่งที่จะฟนฟูจังหวัด
นครราชสีมาใหเปนศูนยรวมของพระผูปฎิบัติดี ปฏิบัติชอบจึงไดนิมนต พระอาจารย
สิงห ขันตยาคโม ใหไปชวยสรางวัดปาสาลวัน เพื่อเปนวัดปาตัวอยางของฝายวิปสนา
ธุระซึ่งพระอาจารยสิงหก็รับนิมนตตามคําขอรองของหลวงชาญนิคมกอรางสราง"วัดปา



สาลวัน"จนเปนที่เรียบรอยเดิมบริเวณวัดปาสาลวันนั้นเปนปารกและมีตนไมที่เปน
มงคลอยุตนหนึ่งซึ่งมีความสําคัญในทางพระพุทธศาสนา คือ ตนสาละ ภายหลังสรางวัด
ปาสาลวันเสร็จสิ้นแลว บรรดาลูกศษิยที่เปนยอดขุนพลทางธรรมทั้งหลายไดเดินทางมา
อยูจําพรรษากับทาน ตอมาทานไดพาคณะออกเดินธุดงคภายหลังจากออกพรรษาผานปา
เขาผานไปในที่ตางๆจนมาถึง อําเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ทานไดพักปกกลดลง ณ 
บริเวณปาชา รกรางวางเปลา ทานพระอาจารยสิงห และบรรดาพระลูกศิษยตางก็ออกไป
ยังหมูบานตางๆนําธรรมะของพระศาสดาเจามาสูประตูบาน ใหชาวบานที่ยังติดขัดใน
ความประพฤติยึดถือในสิ่งที่ไรประโยชนตางๆหันมารับพระไตรสรณคมน พระอาจารย
สิงห ทานไดตั้งใจวาจะพยายามสรางวัดปาขึ้นที่นี่เพื่อเปนปูชนียสถานสําหรับผูมีความ
สนใจในการประพฤติปฎิบัติปฎิบัติธรรม แตทานก็ไดถูกชาวบานสวนใหญคัดคานอยาง
รุนแรง และขมขูทานวา "ถาหากมีการสรางวัดปาขึ้นพวกเราจะฆาทาน" ทานมา
พิจารณาดวยสติปญญาอันรอบคอบ ไมเกรงกลัวตอคําขู ไมเกรงวาจะตองตายดวยน้ํามือ
ชาวบาน ชีวิตนี้พระอาจารยสิงห ไดมอบกายถวายชีวิตไวกับพระพุทธเจาแลว และดวย
กระแสแหงพรหมวิหารธรรมของทาน ซึ่งมีพลังอํานาจไดแผไปยังบุคคลที่ประสงคราย
ตอทานจึงสามารถเปลี่ยนใจ เขาเหลานั้นใหรับฟงธรรมะที่ทานแสดงยกเหตุผลอันสุขุม
ออนโยนปอนเขาสูจิตใจจนระลึกถึงความผิดของตนที่คิดชั่วรายตอพระสงฆ ผูมีความ
บริสุทธิ์ดวยศีลธรรม และในที่สุดนอกจากยอมรับธรรมะอันวิเศษแลว ยังชวยกันสราง
สํานักสงฆเพ่ือถวายแกพระอาจารยสิงห และคณะดวยจนสําเร็จ 
        
       พระอาจารยสิงห ทานไดมีโอกาสพบกับพระผูสหาย ซึ่งตอมาเปนพระเถระผูใหญ
แหงจังหวัดสุรินทร นั่นคือ หลวงปูดุลย อตุโล หลวงปูดุลย เองสมัยนั้นทานก็ยังอยูใน
ฝายมหานิกายยังไมไดญัตติเปนธรรมยุติกนิกาย ดังนั้นพระอาจารยสิงหเมื่อไดพบพระ
สหายคือ หลวงปูดุลย อัตโลแลว ทานเกิดชอบอัธยาศัยไมตรีของหลวงปูดุลย และได
เห็นปฏิปทาในการศึกษา ประพฤติปฏิบัติกิจในพระศาสนาอยางจริงจังมีความตั้งใจจริง 
ทานพระอาจารยสิงห จึงไดจัดการชวยเหลือพระสหาย คือ หลวงปูดุลย ไดญัติเปนพระ
ธรรมยุติกนกิายไดเปนผลสําเร็จเมื่อป พ.ศ.2461 
        
       พระอาจารยสิงห ทานมีนองชายที่สนใจทางดานปริยัติธรรมจนสามารถสอบได
เปนมหา นั่นคือ พระอาจารยมหาปน ปญญาพโล แตทานพระอาจารยสิงห มีความ



ประสงคใหพระผูนองไดประพฤติในทางปฎิบัติธรรมทานจึงไดปรารภเรื่องนี้กับ หลวง
ปูดุลย และไดเชิญหลวงปูดุลยใหชวยทรมานและชักนําพระมหาปนใหมาสนใจในทาง
ธุดงคกรรมฐานการทรมานมิไดใชวิธีอ่ืนที่เรียกวา รุนแรง แตเปนการทรมานใหเห็น
ความสําคัญและปฏิปทาในการปฏิบตัิ ในที่สุด พระอาจารยสิงหและหลวงปูดุลย ทานก็
คอยสามารถทรมานโนมนาวความคิดจิตใจของทานพระอาจารยมหาปน ใหเลื่อมใสใน
กิจธุดงคไดจนหมดสิ้น 
        
       ตอมา พระอาจารยสิงห พระอาจารยมหาปน และบรรดาพระอาจารยฝายปฏิบัติ
ตางๆหลายทาน เดินธุดงคผานมาถึงจังหวัดปราจีนบุรี ทานไดเปดสํานักปฏิบัติธรรมขึน้
แหงหนึ่ง ซึ่งบริเวณนั้นเปนปาชา หรือ เรียกวา ปามะมวง การมาอยูจําพรรษาที่นี่ทานได
นําธรรมะปฎิบัติสอนใหบรรดาชาวบานโดยทั่วไป ประพฤติปฎิบัติจนปรากฎวาชื่อเสียง
ในการสั่งสอนและแสดงพระธรรมเทศนาของทานลึกซึ้งจับใจ ฟงแลวเขาใจงาย คนที่
ไดสดับรับฟงแลวนําไปประพฤติปฏบิัติตามจนเกิดสติปญญารอบรู แตดวยเหตุนี้เอง ทํา
ใหสรางความไมพอใจแกคนเลวบางคนเปนยิ่งนักถึงขนาดจางมือปนมาฆาทาน แตก็เกิด
ปาฏิหารยขึ้นในขณะที่มือปนเล็งปนขึ้นหมายยิงทานนั้น ตนไมทุกตนในบริเวณปาชา
แกวงไกวเหมือนถูกลมพดัอยางรุนแรงขนาดตนไมโตๆ ลมระเนระนาดหมดทําให
มือปนใจชั่วตกใจเหลือกําลังจะวิ่งหนีแตขากาวไมออก ปนที่หมายจะยิงพระอริยเจา
ผูปฎิบัติชอบไดตกหลนอยูบนพื้นดินมือปนจึงกมลงกราบพรอมกับกลาวคําสารภาพผิด 
พระอาจารยสิงหไดอบรมจิตใจของมือปนรับจางดวยความเมตตา และปลอยตัวไป ซึ่ง
ตอมาผูมีอิทธิพลซึ่งจางมือปนฆาพระอาจารยสิงหไดสํานึก และ ไดรับฟงธรรมะโอวาท
จากพระอาจารยสิงห เกิดปติในธรรมะอยางลนพนเลื่อมใสศรทัธาดวยจิตใจบริสุทธิ์ จึง
พรอมใจกันฝากตัวเปนลูกศิษยของทานพระอาจารยสิงห และ ไดชักชวนกนัสรางสํานัก
สงฆอันถาวรถวายพระอาจารยสิงห เพื่อเปนเครื่องระลึกถึงคุณของทานที่ไดเปดตาเปด
ใจพวกเขาใหไดรับแสงสวางในธรรมะ และไดตั้งชื่อไววา"วัดปามะมวง"หรือวัดปาทรง
คุณแหงจังหวัดปราจีนบุรีในปจจุบันนี้ 
        
       ป พ.ศ. 2463 พระอาจารยสิงห ทานไดเดินธุดงคผานมาพักจําพรรษา อยูที่วัด
บานนาสีดา ตําบลกลางใหญ อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ทานไดพบกับเด็กหนุมรุนๆ
คนหนึ่ง มีความเคารพนับถือพระอาจารยสิงหมากเปนพิเศษเขามารับใชอุปฎฐากทุกสิ่ง



อยาง เด็กรุนหนุมคนนั้นคือ หนุมเทสก เรี่ยวแรง ซึง่ก็คือ พระราชนิโรจรังสีคัมภีร
ปญญาวิศิษฐ(หลวงปูเทสก เทสรังสี)นี้เอง ซึ่งในขณะนั้นมีอายุ 16 ป พระอาจารยสิงห
ไดมองเห็นบุญญาธิการของหลวงปูเทสกตั้งแตแรกพบ เมื่อคณะธุดงคของทานจะออก
จากวัดบานนาสีดา หลวงปูเทสก (ในขณะนั้นคือ หนุมเทสก เรี่ยวแรง)ไดขอติดตามพระ
อาจารยไปดวย พระอาจารยสิงห จึงไดใหไปขออนุญาตบิดามารดาเสียกอน และก็ได
เปนไปตามสภาพกุศลเกื้อกูลทุกประการ ทานไดพาคณะธุดงคเดินตัดตรงไปทางอําเภอ
ทาบอ จังหวัดหนองคาย ไดพักจําพรรษาโดยปกกลดในบริเวณปาชาแหงหนึ่งซึ่งปจจุบัน
ไดกลายเปนแหลงปฎิบัติสมาธิภาวนาธรรมชื่อวา"วัดปาอรัญญวาสี "อําเภอทาบอ 
จังหวัดหนองคาย ทานไดพร่ําสอนลูกศิษยรัก คือ หนุมเทสก เรี่ยวแรงใหรูจักเจริญ
พรหมวิหารธรรม ตอมาทานไดมอบหมายใหพระอาจารยลุยเปนอุปชฌาย บรรพชา
สามเณรเทสกขึ้นที่วัดบานเค็งใหม จังหวัดอุบลราชธานี 
        
       ในการทดแทนพระคุณวันสูงล้ําของบิดามารดา พระอาจารยสิงห ขันตยาคโม ได
เดินทางไปโปรดบิดามารดาขนมีจิตใจแจมใสเบิกบานในธรรม ทานไดใหบิดามารดา
เจริญวิปสสนากรรมฐานโดยการแนะนําไปทีละนอยๆซ่ึงเปนหนาที่ของบุตรพึงกระทํา
เปนอยางยิ่ง 
        
       พระอาจารยสิงห ไดรับพระราชสมณศักดิ์ขึ้นเปน พระราชาคณะชั้นสามัญฝาย
วิปสสนาธุระมีนามวา พระญาณวิศิษฎสมิทธิวีราจารย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2500 
และเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2507 เวลา 10.20 น.ทานไดจากไปเพราะอาพาธดวย
โรคมะเร็งเรื้อรังในกระเพาะอาหาร ณ วัดปาสาลวัน จ.นครราชสีมา รวมสริิอายุ ได 73 
พรรษา 
        
       โอวาทธรรม 
       พระอาจารยสิงห และพระมหาปน ปฺญาพโล  
        
       ไดเรียบเรียงแบบถึงพระไตรสรณคมนกับแบบวิธีนั่งสมาธิภาวนา ตามที่คุณหา 
บุญมาไชย ปลัดขวาอําเภอพระลับ จังหวัดขอนแกนอาราธนาใหเรียบเรียงไวเมื่อ ป พ.ศ.
๒๔๗๔ ดังนี้ 



        
       คําปรารภของพระญาณวิศิษฎ  
        
       ในการพิมพหนังสือพระไตรสรณคมนและสมาธิวิธีหนังสือพระไตรสรณคมนนี้ 
เปนวิธีประกาศปฏิญาณตนถึงพระไตรสรณคมนแสดงตนเปนพุทธมามกะดวย ทั้งไดใช
เปนวิธีไหวพระทุกวันดวย ตามระเบียบธรรมเนียมของพระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาล
ก็มีพระบาลีแสดงใหปรากฎอยูแลววา บรรดาประชาชนทั้งหลายผูมีศรัทะา ความเชื่อ 
ความเลื่อมใส ไดตั้งตนเปนพุทธบริษัทมาแลว ลวนแตไดประกาศปฏิญานตนถึงพระ
ไตรสรณาคมนทั้งนั้น อุทาหรณขอนี้พึงเห็นมารดาบิดาแหงยสกุลบุตรแลสงิคาลกมาณพ
เปนตัวอยางวิธีปฏิญาณตนถึงสรณะนี้ ดูเหมือนขาดคราว ไมไดใชทํากันมานาน จนพวก
อุบาสกอุบาสิกากลายเปนมิจฉาทิฎฐิถือผิดเปนชอบคือ นับถอืภูตผีปศาจนับถือเทวดา
อารักษหลักคุณกันไปหมด ผูที่จะตั้งใจนับถือพระไตรสรณาคมนจริงๆ ไมใครมีเลย
ถึงแมมีก็นอยที่สุด จึงเปนเหตุใหขาพเจาปรารภถึงพระพุทธศาสนาบอยๆ แลไดชวย
แนะนําสั่งสอนใหประชาชนพลเมืองทั้งหลายไดประกาศปฏิญาณตนถึงพระไตร
สรณาคมนแสดงตนเปนพุทธมามกะก็มากมายหลายคนแลว แตยังไมมีหนังสือแจกจึงได
พิมพหนังสือ "พระไตรสรณาคมน" นี้ขึ้น 
        
       อีกประการหนึ่ง ในพระพุทธศาสนาแสดงวาบุญกับบาปสงเคราะหเขากันไมได
บุคคลที่ไดทําบาปทําอกุศาลไวแลวจะทําบุญแกบาปก็แกไมได เมื่อเปนเชนนี้ผูที่จะละ
บาปบําเพ็ญบุญนั้น จะตองทําอยางไรกัน ก็ตองตอบไดงายๆ วา ไมมีวิธีอยางอื่น 
นอกจากวิธีแกจิตเพราะเหตุวาวิธีแกจิตเปนหัวใจแหงพระพุทธศาสนา แลเปนหัวใจแหง
สมถะและวิปสนากัมมัฎฐาน มีในพระบาลีก็แสดงใหรูแจงรูแลววา พระพุทธเจาก็ดี พระ
อริยสงฆสาวกเจาก็ดี ลวนแตไดทรงแกจิตมาแลวทั้งนั้นจึงสําเร็จพระโพธิญาณแลสาวก
บารมีญาณพันจากทุขในวัฎฎสงสารไปได เมื่อบุคคลมาแกไขซึ่งจิตของตนใหบริสุทธิ์
เรียบรอยแลว บาปอกุศลที่ตนทําไวทั้งหลายก็หลุดหายไปเอง อุทาหรณขอนี้ถึงเห็น
องคุลีมาลเปนตัวอยาง 
        
       วิธีแกจิตก็คือวิธีนั่งสมาธินี้เอง แตก็เปนของที่ขาดคราวมานาน จนผูศึกษา
พระพุทธศาสนาเขาใจผิดไปหมดวาหมดคราวหมดสมัย หมดเขตมรรคผลธรรมวิเศษ



เสียแลว จึงทําตนใหเปนคนจนทอแทอปราชัย ไมสามารถหาอุบายแกไขซึ่งจิตของตน
ตอไปได มีขอเหลานี้แลเปนเหตุทําใหขาพเจาไดรับความสังเวชมามาก จึงปรารภถึง
พระพุทธศาสนายิ่งขึ้น คุณหา บุญมาชัย ปลัดขวา อําเภอพระลับ จังหวัดขอนแกน 
อาราธนาใหขาพเจาเรียบเรียบวิธีแกจิตคือ สมาธินีขึ้น เชื่อวาคงเปนประโยชนแกเหลา
พุทธบริษัทผูนับถือพระพุทธศาสนาตั้งอยูในพระไตรสรณาคมนไดปฏิบัติสืบไป 
อุบาสก อุบาสิกามีศรัทธาบริจาคทรัพยพิมพไวในพระพุทธศาสนา 
        
       พระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม 
       วัดปาสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา  
        
       พระไตรสรณคมน 
        
       วิธีปฏิญาณตนถึงพระไตรสรณคมน เปนพุทธมามกะคือ เปนอุบาสก อุบาสิกาใน
พระพุทธสาสนาตลอดชีพ 
        
       คําปฏิญาณตนถึงสรณะ เมื่อนอมตนเขามานั่งเฉพาะหนาพระสงฆทั้งปวงแลว
ถวายเครื่องสักการะ มีดอกไม ธูป เทียน เปนตน 
        
       กราบ ๓ หน 
        
       นั่งคุกเขาประณมมือ เปลงวาจาวา 
        
       อรหํ สมฺมาสมฺพุทโธ ภควา, พุทธํ ภควนตํ อภิวาเทมิ. 
        
       กราบ ๓ หน 
        
       สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม, ธมฺมํ นมสฺสามิ. 
        
       กราบ ๓ หน 
        



       สุปฏปินฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, สงฺฆํ นมามิ. 
        
       กราบ ๓ หน 
        
       นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. (๓ จบ) 
        
       วาองคพระไตรสรณาคมน 
        
       พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ. 
       ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ. 
       สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ. 
       ทติยมฺป พุทฺธํ สรณ ํคจฺฉามิ. 
       ทติยมฺป ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ. 
       ทติยมฺป สงฺฆํ สรณ ํคจฺฉามิ. 
       ตติยมฺป พุทฺธํ สรณ ํคจฺฉามิ. 
       ตติยมฺป ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ. 
       ตติยมฺป สงฺฆํ สรณ ํคจฺฉามิ. 
        
       ปฏิญาณตนวา 
        
       เอสาหํ ภนฺต, สุจิรปรินพฺพุตมฺป, ตํ ภควนฺตํ สรณํ คจฺฉามิ, ธมฺมฺจ ภิกฺขุฆฺจ.อุ
ปาสกํ (อุปาสิกํ) มํ สงฺโฆ ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปตํ สรณํ คตํ.ทุติยมฺปาหํ ภนเต, สุจิร
ปรินพฺพุตมฺป, ตํ ภควนฺตํ สรณํ คจฺฉามิ, ธมฺมฺจ ภิกฺขุฆฺจ.อุปาสกํ (อุปาสิกํ) มํ สงฺโฆ 
ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปตํ สรณํ คตํ.ตติยมฺปาหํ ภนฺเต, สุจิรปรนิพฺพุตมฺป, ตํ ภควนฺตํ 
สรณํ คจฺฉามิ, ธมฺมฺจ ภิกฺขุฆฺจ.อุปาสกํ (อุปาสิกํ) มํ สงฺโฆ ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปตํ 
สรณํ คตํ. 
        
       แปลวา 
        



       ขาพเจา ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา แมปริพพานนานแลว พรอมทั้งพระธรรม และ
พระอริยสงฆสาวก วาเปนสรณะที่พ่ึงที่ระลึก ทีน่ับถือของขาพเจา ตั้งแตวันนี้เปนตนไป 
ตราบเทาสิ้นชีวิตของพระสงฆทั้งปวงจงทรงจําไว ซึ่งขาพเจาวาเปนอุบาสก (อุบาสิกา) 
ในพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตแหงขาพเจานี้แลฯ 
เจริญพุทธคุณ  
        
       อิติป โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ, วิชชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิท,ู อนุตต
โร ปรุิสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ. 
        
       (กราบลง หมอบอยูวา) 
        
       กาเยน วาจาย ว เจตสา วา,พุทฺเธ กุกมฺมํ ปกตํ มยา ยํ,พุทฺโธ ปฏิคฺคณฺหตุ อจฺจยนต, 
กาลนตเร สํวริตุ ว พุทฺเธ 
        
       (เงยขึ้น) 
       เจริญธรรมคุณ 
        
       สวากฺขาโต ภควตา ธมโม,สนฺทิฎฐิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก,โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ 
เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ. 
        
       (กราบลง หมอบอยูวา) 
       กาเยน วาจาย ว เจตสา วา,พุทฺเธ กุกมฺมํ ปกตํ มยา ยํ,พุทฺโธ ปฏิคฺคณฺหตุ อจฺจยนต, 
กาลนตเร สํวริตุ ว ธมฺเม. 
        
       (เงยขึ้น) 
       เจริญสังฆคุณ 
        
       สุปฏปินฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, อุชุปฏปินฺโน ภควโต สวกสงฺโฆ, ญายปฏิปนฺ
โน ภควโต สาวกสงฺโฆ, สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, ยทิทํ จตฺตาริ ปริสยุคานิ 



อฎฐปุริสปุคฺคลา, เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลี
กรณีโย,อนุตฺตรธ ปฺุญกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ 
        
       (กราบลง หมอบอยูวา) 
        
       กาเยน วาจาย ว เจตสา วา,พุทฺเธ กุกมฺมํ ปกตํ มยา ยํ,พุทฺโธ ปฏิคฺคณฺหตุ อจฺจยนต, 
กาลนตเร สํวริตุ ว สงเฆ. 
        
       (เงยขึ้น กราบ ๓ หน) 
        
       นั่งพับเพียบ ประณมมือ ฟงคําสั่งสอนในระเบียบ วิธีรกัษาและปฏิบัติพระไตร
สรณคมนตอไป 
        
       ผูที่ไดปฏิญาณตนถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆแลวชื่อวาเปนพุทธบริษัท 
ชายเปนอุบาสก หญิงเปนอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา มีหนาที่จะตองปฏิบัติ
พระพุทธศาสนาสืบตอไป 
        
       วิธรีักษาพระไตรสรณคมนไมใหขาดและไมใหเศราหมอง ดังนี้คือ :- 
        
       ๑. เปนผูตั้งอยูในความเคารพ ๖ ประการ คอื เคารพในพระพุทธเจา ๑ เคารพใน
พระธรรม ๑ เคารพในพระอริยสงฆสาวก ๑ เคารพในความไมประมาท ๑ เคารพใน
ไตรสิกขา ๓ คือ ศีล สมาธิ ปญญา ๑ เคารพในปฏิสันถารการตอนรับ ๑ ตองเปนผูมี
ความเชื่อ ความเลื่อมใส นับถือพระรตันาตรัยเปนสรณะที่พ่ึงที่ระลึกของตนจริงๆ ถา
ประมาทเมื่อไรก็ขาดจากคุณพระรัตนตรัยเมื่อนั้น 
       ๒. เวนจากการนับถือพระภูมิตางๆ คือ ไมนับถือภูตผีปศาจ พระภูมิเจาที่ เทวบุตร 
เทวดา มนต คาถา วิชาตางๆ ตอไป ถานับถือเมื่อไรก็ขาดจากคุณพระรัตนตรัยเมื่อนั้น 
       ๓. ไมเขารีตเดียรถีย นิครณฐ คือไมนับถือลัทธิ วิธี ศาสนาอื่น ภายนอก
พระพุทธศาสนามาเปนสรณะที่พ่ึงที่ระลีกของตนสืบตอไป ถานับถือเขารีตเดียรถีย
เมื่อไรก็ขาดจากคุณพระรัตนตรัยเมื่อนั้น 



       ๔.ไมนับถือลัทธิศาสนาพราหมณ คือไมดูไมดูหมอ แตงแกแตงบูชา เสียเคราะห
เสียขวัญ เปนตน ถานับถือเมื่อไรก็เศราหมองในคุณพระรัตนตรัยเมื่อนั้น 
       ๕. เปนผูเชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม เชน เชื่อวา ทําชั่วไดชั่ว ทําดีไดดีเปนตน 
ตลอดจนเชื่อความตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนที่สุด ไมเชื่อมงคลตื่นขาว ขอนี้
ตองเปนผูมีสมาธิเสมอ ถาขาดสมาธิเมื่อไรก็ขาดศรัทธาความเชื่อมั่นนั้น ถาขาดศรัทธา
ความเชื่อเมื่อไรก็เศราหมองในคุณพระรัตนตรัยเมื่องนั้น 
        
       วิธีปฏิบัติพระไตรสรณคมนทานสอนใหปฏิบัติใจของตนเอง เพราะคุณ
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆทั้งสามนี้สําเร็จดวยใจ ลวนเปนคุณสมบัติของใจทั้งนั้น 
ทานจึงสอนใหปฏิบัติใจของตนเองใหเปนคนหมั่น คนขยัน ไหวพระทุกวัน นั่งสมาธิทุก
วัน 
        
       ปฐมํ ยามํ จงฺกามาย นิสชฺช ํอาวรณิเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺตํ ปริโสเธติ 
        
       เวลากอนเขานอน ตอนหัวคํ่าใหเดินจงกรม แลวทําพิธีไหวพระ เจริญพรหมวิหาร 
นั่งสมาธิภาวนา ทําจิตสงบและตั้งมั่นเปนสมาธิกอนเขานอน 
        
       อฑฺฒรตฺตํ จงฺกามาย นิสชฺช ํอาวรณิเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺตํ ปริโสเธต 
        
       เวลาเที่ยงคืน นอนตื่นขนเปนเวลาที่สงบสงัดดี ใหเดินจงกรม ทําพิธีไหวพระ
เจริญพรหมวิหารนั่งสมาธิภาวนา ทําจิตใจใหสงบและตั้งมั่นเปนสมาธิแนวแน จึงนอน
ตอไปอีก 
        
       ปจฺฉิมํ ยามํ จงฺกามาย นิสชฺช ํอาวรณิเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺตํ ปริโสเธตฯ 
        
       เวลาปจจุสมัย จวนใกลรุง ใหลุกขึ้นแตเชา ลางหนา เช็ดหนาเรียบรอยแลวทําพิธี
ไหวพระเจริญพรหมวิหาร นั่งสมาธิภาวนาทําจิตใหสงบและตั้งมั่นเปนสมาธิแนวแน
แลวเดินจงกรมตอไปอีกจนแจง เปนวันใหม จึงประกอบการงานตอไป 



 สมาธิ 
       พระญาณวิศิษฐ (พระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม) 
        
       ๑.นั่งสมาธิวิธี 
        
       ใหนั่งขัดสมาธิ เอาขาขวาทับขาซาย เอามือขวาวางทับมือซาย 
        
       อุชุ กายํ ปณิธาย ตั้งกายใหตรง คือ ไมใหเอียงไปขางซาย ขางขวา ขางหนา ขาง
หลัง และอยางกมนักเชนอยางหอยนาหนาต่ํา อยาเงยนักเชนอยางนกกระแต (นก
กระตอยตีวิด) นอนหงายถึงดูพระพุทธรูปเปนตัวอยาง อุชุ จิตฺตํ ปณธาย ตั้งจิตใหตรงคือ
อยาสงใจไปทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และอยาสงใจไปขางหนา ขางหลัง 
ขางซาย ขางหวา พึงกําหนดรวมเขาไวในจิตฯ 
        
       ๒.วิธีสํารวมจิตในสมาธิ 
        
       มนสา สํวโร สาธุ สํารวมจิตใหดี คือ ใหนึกวาพระพุทธเจาอยูที่ใจ พระธรรมอยูที่
ใจ พระอริยสงฆอยูที่ใจ นึกอยูอยางนี้จนใจตกลงเห็นวา อยูที่ใจจริงๆ แลวทอดธุระ
เครื่องกังวลลงไดวา ไมตองกังวลอะไรอื่นอีก จะกําหนดเฉพาะที่ใจแหงเดียวเทานนั้นจึง
ตั้งสติกําหนดใจนั้นไว นึกคําบริกรรมรวมใจเขาฯ 
        
       ๓.วิธีนึกคําบริกรรม 
        
       ใหตรวจดูจิตเสียกอน วาจิตคิดอยูในอารมณอะไร ในอารมณอันนั้นเปนอารมณที่
นารัก หรือนาชัง เมื่อติดใจในอารมณที่นารัก พึงเขาใจวาจิตนี้ลําเอียงไปดวยความรักเมื่อ
ติดในอารมณที่นาชัง พึงเขาใจวาจิตนี้ลําเอียงไปดวยความชัง ไมตั้งเที่ยง พึงกําหนดสวน
ทั้งสองนั้นใหเปนคูกันเขาไวที่ตรงหนาซายขวา แลวต้ังสติกําหนดใจตั้งไวในระหวาง
กลาง ทําความรูเทาสวนทั้งสอง เปรียบอยางถนนสามแยกออกจากจิตตรงหนาอก ระวัง
ไมใหจิตแวะไปตามทางเสนซาย เสนขวา ใหเดินตรงตามเสนกลาง แตระวังไมใหไป
ขางหนา ใหกําหนดเฉพาะจิตอยูกับที่นั่นกอน แลวนึกคําบริกรรมที่เลือกไวจําเพาะ



พอเหมาะกับใจคําใดคําหนึ่งเปนตนวา"พุทโธ ธัมโม สังโฆ๐๐" ๓ จบ แลวรวมลงเอาคํา
เดียววา "พุทโธๆๆ" เปนอารมณแพงจําเพาะจิต จนกวาจิตนั้นจะวางความรักความชังได
ขาดตั้งลงเปนกลางจริงๆ แลวจึงกําหนดรวมทวนกระแสประชุมลงในภวังค ตั้งสติตาม
กําหนดจิตในภวังคนั้นใหเห็นแจมแจงไมใหเผลอฯ 
        
       ๔.วิธสีังเกตจิตเขาสูภวังค 
        
       พึงสังเกตจิตใจเวลากําลังนึกคําบริกรรมอยูนั้น ครั้งเมื่อจิตตั้งลงเปนกลางวาง
ความรัก ความชังทั้งสองนั้นไดแลว จิตยอมเขาสูภวังค (คือจิตเดิม) มีอาการตางๆ กัน 
บางคนรวมผับลง บางคนรวมปบลง บางคนรวมวับแวมเขาไปแลวสวางขึ้นลืมคํา
บริกรรมไป บางคนก็ไมลืม แตรูสึกวาเบาในกายเบาในใจที่เรียกวา กายลหุตา จิตฺตลหุตา
กายก็เบา จิตก็เบา กายมุทุตา จิตฺมุทุตา กายก็ออน จิตก็ออน กายปสฺสทฺธิ กายก็สงบ จิตก็
สงบ กายุชุกตา จิตฺตุชุกตา กายก็ตรง จิตก็ตรง กายกมฺมญํญตา จิตฺตกมฺมฺญตา กายก็ควร
แกการทําสมาธิ จิตก็ควรแกการทําสมาธิ กายปาคฺุญตา จิตูตปาคฺุญตา กายก็
คลองแคลว จิตก็คลองแคลว หายเหน็ดหายเหนื่อย หายเมื่อย หายหิว หายปวดหลังปวด
เอว ก็รูสึกวาสบายในใจมาก ถึงเขาใจวาจิตเขาสูภวังคแลวใหหยุดคําบริกรรมเสียและ
วางสัญญาภายนอกใหหมด คอยๆ ตั้งสติตามกําหนดจิตจนกวาจิตนั้นจะหยุด และตั้งมั่น
ลงเปนหนึ่งอยูกับที่ เมื่อจิตประชุมเปนหนึ่งก็อยาเผลอสติ ใหพึงกําหนดอยูอยางนั้น
จนกวาจะนั่งเหนื่อย นี้แล เรียกวาภาวนาอยางละเอียดฯ 
        
       ๕. วิธีออกจากสมาธิ 
        
       เมื่อจะออกจากที่นั่งสมาธิภาวนา ในเวลาที่รูสึกเหนื่อยแลวนั้น ใหพึงกําหนดจิต
ไวใหดีแลวเพงเล็งพิจารณาเบื้องบนเบื้องปลายใหรูแจงเสียกอนวา เบื้องตนไดตั้งสติ
กําหนดจิตอยางไร พิจารณาอยางไร นึกคําบริกรรมอะไร น้ําใจจึงสงบมาตั้งอยูอยางนี้
ครั้นเมื่อใจสงบแลว ไดตั้งสติอยางไรกําหนดจิตอยางไรใจจึงไมถอนจากสมาธิ พึงทําใน
ใจไววา ออกจากที่นั่งนี้แลว นอนลงก็จะกําหนดอยูอยางนี้จนกวาจะนอนหลับ แมตื่น
ขึ้นมาก็จะกําหนดอยางนี้ตลอดวันและคืน ยืน เดิน นั่ง นอน เมื่อทําในใจเชนนี้แลวจึง
ออกจากที่นั่งสมาธิ เชนนั้นอีกก็ถึงทําพิธีอยางที่ทํามาแลวฯ 



        
       ๖. มรรคสมังคี 
        
       มรรคมีองคอวัยวะ ๘ ประการ ประชุมลงเปนเอกมรรค คือ ๗ เปนอาการองคที่ ๘ 
เปนหัวหนา อธิบายวา สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ก็คือจิตเปนผูเห็น สัมาสังกับโป ความ
ดําริชอบก็คือจิตเปนผูดําริ สัมมาวาจา กลาววาจาชอบ ก็คือจิตเปนผูนึกแลวกลาว สัมา
กัมมันโต การงานชอบ ก็คือจิตเปนผูคิดทําการงาน สัมมาอาชีโว เลี้ยงชีวิตชอบก็คือจิต
เปนผูคิดหาเลี้ยงชีวิต สัมมาวายาโม ความเพียรชอบ ก็คือจิตเปนผูมีเพียรมีหมั่น 
สัมมาสติ ความระลึกชอบ ก็คือจิตเปนผูระลึกทั้ง ๗ นี้แหละเปนอาการ ประชุมอาการทั้ง 
๗ นี้ลงเปนองคสัมมาสมาธิ แปลวาตั้งจิตไวชอบก็คือความประกอบการกําหนดจิตให
เขาสูภวังคไดแลว ตั้งสติกําหนดจิตนั้นไวเปนเอกัคคตาอยูในความเปนหนึ่ง ไมมีไป ไม
มีมา ไมมีออก ไมมีเขา เรียกวา มรรคสมังคี ประชุมมรรคทั้ง ๘ ลงเปนหนึ่ง หรือเอก
มรรคก็เรียก มรรคสมังคีนี้ประชุมถึง ๔ ครั้ง จึงเรียกวา มรรค ๔ ดังแสดงมาฉะนี้ฯ 
        
       ๗ นิมิตสมาธิ 
        
       ในเวลาจิตเขาสูภวังคและตั้งลงเปนองคมรรคสมังคีแลวนั้น ยอมมีนิมิตตางๆ มา
ปรากฎในขณะจิตอันนั้น ทานผูฝกหัดใหมทั้งหลายพึงตั้งสติกําหนดใจไวใหดี อยาตก
ประหมากระดากและอยางทําความกลัวจนเสียสติและอารมณื ทําใจใหฟุงซานรั้งใจไม
อยู จะเสียสมาธิ นิมิตทั้งหลาย ไมใชเปนของเที่ยง เพียงสักวาเปนเงาๆ พอใหเห็นปรากฎ
แลวก็หายไปเทานั้นเองฯ 
        
       นิมิตที่ปรากฎนั้น คือ อุคคหนิมิต ๑ ปฏิภาคนิมิต ๑ 
        
       นิมิตที่ปรากฎเห็นดวงหทัยของตนใสสวางเหมือนกับดวงแกว แลวยึดหนวง
เหนี่ยวรั้ง ใหตั้งสติกําหนดจิตไวใหดีเรียกวา อุคคหนิมิต ไมเปนของนากลัวฯ 
        
       นิมิตที่ปรากฎเห็นคนตาย สัตวตาย ผูไมมีสติยอมกลัว แตผูมีสติแลวยอมไมกลัว
ยิ่งเปนอุบายใหพิจารณาเห็นเปนอสุภะแยกสวนแบงสวนของกายนั้นออกดูไดดีทีเดียว



และนอมเขามาพิจารณาภายในกายของตนใหเห็นแจมแจง จนเกิดนิพพิทาญาณ เบื่อ
หนายสังเวชสลดใจ ยังน้ําใจใหตั้งมั่นเปนมาธิมีกําลังยิ่งขึ้น เรียกวา ปฏิภาคนิมิตฯ 
        
       ๘.วิธีเดินจงกรม 
        
       พึงตั้งกําหนดหนทางสั้นยาวแลวแตตองการ ยืนที่ตนทาง ยกมือประนม ระลึกถึง
คุณพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ แลวต้ังความสัตยอธิษฐานวา ขาพเจาจะตั้งใจ
ปฏิบัติเพื่อเปนปฏิบัติบูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจา กับทั้งพระธรรมและพระอริย
สงฆสาวก ขอใหน้ําใจของขาพเจาสงบระงับตั้งมั่นเปนสมาธิ มีปญญาเฉลียวฉลาดรูแจง
แทงตลอดในคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทุกประการเทอญ แลววางมือลง เอามือขวาจับ
มือฬายไวขางหนึ่งเจริญพรหมวิหาร ๔ ทอดตาลงเบื้องต่ํา ตั้งสติกําหนดจิตนึกคํา
บริกรรมเดินกลับไปกลับมาจนกวาจิตจะสงบรวมลงเปนองคสมาธิ ในขณะที่จิตกําลัง
รวมอยูนั้น จะหยุดยืนกําหนดจิต ใหรวมสนิทเปนสมาธิกอนจึงเดินตอไปอีกก็ไดในวิธี
เดินจงกรมนี้กําหนดจิตอยางเดียวกันกับนั่งสมาธิ แปลกแตใชอิริยาบถเดินเทานั้นฯ 
        
       เพราะฉะนั้น ทานผูฝกหัดใหมทั้งหลายพึงเขาใจเถิดวา การทําความเพียรคือ
ฝกหัดจิตในสมาธิวิธีนี้ มีวิธีที่จะตองฝกหัดในอิริยาบททั้ง ๔ จึงตองนั่งสมาธิบาง เดิน
จงกรมบาง ยืนกําหนดจิตบาง นอนสีหไสยาสนบาง เพื่อใหชํานาญคลองแคลว และ
เปลี่ยนอิริยาบถใหสม่ําเสมอฯ 
        
       ๙.วิธีแกนิมิต 
        
       มีวิธีที่จะแกนิมิตไดเปน ๓ อยางคือ 
        
       วิธีที่ ๑ ทําความนิ่งเฉย 
        
       คือ พึงตั้งสติกําหนดจิตนั้นไวใหมั่นคง ทําความสงบนิ่งแนวเฉยอยูในสมาธิ แมมี
นิมิตอะไรๆ มาปรากฎ หรือรูเห็นเปนจริงในจิตอยางไรไมตองหวั่นไหวไปตาม คือ ไม
ตองสงจิตคิดไป จะเปนความคิดผิด ที่เรียกวา จิตวิปลาสแปลวา ความคิดเคลื่อนคลาด 



แปลกประหลาดจากความจริง นิ่งอยูในสมาธิไมได ใหบังเกิดเปนสัญญา ความสําคัญผิด
ที่เรียกวา สัญญาวิปลาส แปลวา หมายมั่นไปตามนิมิตเคลื่อนคลาดจากจิตผูเปนจริง
ทั้งนั้น จนบังเกิดถือทิฎฐิมานะขึ้นที่เรียกวา ทิฎฐิวิปลาส แปลวา ความเปนเคลื่อนคลาด
จากความเปนจริง คือเห็นไปหนาเดียว ไมแลเหลียวดูใหรูเทาสวนในสวนนอก ชื่อวาไม
รอบคอบ เปนจิตลําเอียง ไมเที่ยงตรง เมื่อรูเชนนี้จึงไมควรสงจิตไปตาม เมื่อไมสงจิตไป
ตามนิมิตเชนนั้นแลว ก็ใหคอยระวังไมใหจิต เปนตัณหาเกิดขึ้นคือไมใหจิตดิ้นรนยินดี
อยากเห็นนิมิตนั้นแจมแจงยิ่งขึ้นก็ดี หรือยินรายอยากใหนิมิตนั้นหายไปก็ดี หรือแมไม
อยากพบไมอยากเห็นซึ่งนิมิตที่นากลัวก็ดี ทั้ง ๓ อยางนี้ เรียกวา ตัณหา ถาเกิดมีในจิตแต
อยางใดอยางหนึ่งแลว ก็ใหรีบระงับดับเสีย คือถอนความอยากและควาไมอยากนั้นออก
เสีย เมื่อนิมิตมีมาก็อยายินดี เมื่อนิมิตหายไปก็อยายินราย หรือเมื่อนิมิตที่นากลัวมีมาก็
อยาทําความกลัวและอยางทําความคดโกง อยากใหหายไปก็ไมวา ไมอยากใหหายไปก็
ไมวา อยากเห็นก็ไมวา ไมอยากเห็นก็ไมวา ใหเปนสันทิฏฐิโกคือเห็นเอง อยากรูก็ไมวา 
ไมอยากรูก็ไมวา ใหเปนปจจัตตัง รูจําเพาะกับจิต ตั้งจิตไวเปนกลางๆ แลวพึงทําความ
รูเทาอยูวาอันนี้เปนสวนจิต อันนั้นเปนสวนนิมิต แยกสวนแบงสวนตั้งไวเปนคนละอัน 
รักษาเอาแตจิตกําหนดใหตั้งอยู เปนฐีติะรรมเที่ยงแนว ทําความรูเทาจิตและนิมิตทั้งสอง
เงื่อน รักษาไมใหสติเคลื่อนคลาดจากจิต ทั้งไมใหเผลอสติไดเปนดี สติมาชื่อวาเปนผูมี
สติ วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ํถอนอภชฌาและโทมนัสในโลกเสียไดแลว ก็เปนผู
ตั้งอยูในวินัย เมื่อประกอบขอปฏิบัติอันนี้อยูอยางนี้ สติก็ตั้งมั่น จิตก็ตั้งมั่นประชุมกัน
เปนสมาธิดังนี้ เรียกวา ญาตปริญญาแปลวา รูเทาอารมณฯ 
        
       วิธีที่ ๒ ตรวจคนปฏิภาคนิมิต 
        
       คือ เมื่อเห็นวาจิตมีกําลังประชุมกันอยูเปนปกแผนแนนหนาดีแลว พึงฝกหัด
ปฏิภาคนิมิตใหชํานาญ คือ เมื่อเห็นรูปนิมิตมาปรากฎในตาในจิตเห็นเปนรูปคน เด็กเล็ก 
หญิงชาย หนุมนอย บาวสาว หรือแกเฒาชราประการใดประการหนึ่งก็ตาม แสดงอาการ
แลบลิ้นปลิ้นตา หนาบิดตาเบื่อน อาการใดอาการหนึ่งก็ตามใหรีบพลิกจิตเขามากลับตั้ง
สติ ผูกปญหาหรือทําในใจก็ไดวา รูปนี้เที่ยงหรือไมเที่ยง จะแกเฒาชราตอไปหรือไม 
เมื่อนึกในใจกระนี้แลวถึงหยุดและวางคําที่นึกนั้นเสีย กําหนดจิตพิจารณานิ่งเฉยอยู
จนกวาจะตกลงและแลเห็นในใจวาเฒาแกชราไดเปนแท จึงรีบพิจารณาใหเห็นแกเฒา



ชราหลังขดหลังโขสั่นทดๆ ไปในขณะปจจุบันทันใจนั้นแลวผูกปญหาถามดูทีวา "ตาย
เปนไหมเลา" หยุดนิ่งพิจารณาอยูอีกจนกวาจะตกลงเห็นในใจไดวาตายแนตายแทไม
แปรผัน จึงรีบพิจารณาใหเห็นตายลงไปอีกเลา ในขณะปจจุบันทันใจนั้น "เมื่อตายแลว
จะเปอยเนาตายทําลายไปหรือไม" หยดุนิ่งพิจารณาเฉยอยูอีก "จนกวาจิตของเราจะตกลง
เปนวาเปอยเนาแตกทําลายไปหรือไม" หยุดนิ่งพิจารณาเฉยอยูอีก จนกวาจิตของเราจะ
ตกลงเห็นวาเปอยเนาแตกทําลายไปไดแทแนในใจฉะนี้แลว ก็ใหรีบพิจารณาใหเห็น
เปอยเนาแตกทําลายจนละลายหายสูญลงไป เปนดิน เปนน้ํา เปนลม เปนไฟ ไปตาม
ธรรมดา ธรรมธาตุธรรมฐีติ ธรรมนิยามะ แลวพลิกเอาจิตของเรากลับทวนเขามา
พิจารณากายในกายของเราเอง ใหเห็นลงไปไดอยางเดียวกัน จนกวาจะตกลงและ
ตัดสินใจไดวารางกายของเรานี้ ก็แกเฒาชรา ทุพพลภาพแตกตาย ทําลาย เปอยเนาไปเปน
เหมือนกัน แลวรีบตั้งสติพิจารณาเห็นเปนแกเฒาชราดูทันที และพิจารณาใหเห็นตายลง
ไปในขณะปจจุบัน แยกสวนแบงสวนออกดูใหเห็นแจงวา หนังเปนอยางไร เนื้อเปน
อยางไรกระดูกเปนอยางไร ตับไตไสพุงเครื่องในเปนอยางไร เปนของงามหรือไมงาม 
ตรวจดูใหดีพิจารณาใหละเอียดจนกวาจะถอนความยินดียินรายเสียได แลวพิจารณาให
เห็นเปอยเนาผุพังลงถมแผนดินไป ภายหลังกลับพิจารณาใหเห็นเปนคืนมาอีก แลว
ฝกหัดทําอยูอยางนี้จนกวาจะชํานาญหรือยิ่งเปนผูมีสติไดพิจารณาใหเนื้อ หนัง เสน เอ็น 
และเครื่องในทั้งหลาย มีตับ ไต ไส พุง เปนตน เผื่อยเนาผุพังลงไปหมดแลว ยังเหลือแต
รางกระดูกเปลาจึงกําหนดเอารางกระดูกนั้นเปนอารมณทําไวในใจ ใครครวญใหเห็น
แจงอยูเปนติจจนกวาจะนับไดทุกกระดูกก็ยิ่งดีเพียงเทานี้ก็เปนอันแกนิมิตไดดี่ทีเดียวฯ 
        
       คราวนี้ถึงทําพิธีพิจารณาเปน อนุโลม ถอยขึ้นถอยลง คือต้ังสติกําหนดจิตไวใหดี
แลวเพงพิจารณาใหเห็นผมอยูบนศีรษะมีสีดํา สัญฐานยาว ก็จะหงอกขาวลงถมแผนดิน
ทั้งนั้นและพิจารณาใหเห็นขนซึ่งเกิดตามชุมชนตลอดทั่วทั้งกายนอกจากฝามือฝาเทา ก็
จะลงถมแผนดินเหมือนกัน พิจารณาเล็บที่อยูปลายนิ้วเทานิ้วมือ ใหเห็นเปนของที่
จะตองลงถมแผนดินดวยกันทั้งนั้น พิจารณาฟนซึ่งอยูในปากขางบนขางลางใหเห็นแจง
วาไดใชเคี้ยวอาหารการกินอยูเปนนิจ แตก็จะตองลงถมแผนดินเหมือนกัน คราวนี้
พิจารณาหนังเบื้องบนแตพ้ืนเทาขึ้นมาเบื้องต่ําแตปลายผมลงมา มีหลังหุมอยูเปนที่สุด
รอบ ยังชีวิตนี้ใหตั้งอยูไดแลวเปนไป ถาถลกหนังนี้ออกหมดแลวก็ตองตาย ตายแลว 



ตองถมแผนดิน พิจารณาเห็นความจริงฉะนี้แลวเลิกหนังออกวางลงไวที่พ้ืนดิน พิจารณา
เสนเอ็นใหเห็นแจงวา เสนเอ็นทั้งหลายรัดรึงกระดกูไวใหติดกันอยู เมื่อเลิกเสนเอ็นนี้
ออกหมดแลวกระดูกก็จะหลุดจากกันผุพังลงถมแผนดินทั้งสิ้น แลวกําหนดเลิกเสนเอ็น
นี้ออกเสียกองไวที่พ้ืนดินพิจารณารางกระดูกใหเห็นแจงวา กระดูกในรางกายนี้มีเปน
ทอนๆ เบื้องตนแตกระดูกกระโหลกศีรษะลงไปเบื้องบนแตกระดูกพื้นเทาขึ้นมา เห็นได
กระจายสมควร แลวเพงเล็งพิจารณาดูเครื่องในทั้งหลายใหเห็นวา ปอดอยูที่ไหน มามอยู
ที่ไหน ดวงหฤทัยอยูที่ไหน ใหญนอยเทาไร เห็นตับไต ไสพุง อาหารใหม อาหารเกา 
เปนอยางไร อยูที่ไหน มีรปูพรรณสัณฐานเปนอยางไร มีสีสันวรรณะเปนไฉน เครื่องใน
ทั้งแวงนี้ เปนที่ประชุมแหงชีวิตก็จริง แตก็จะตองถมแผนดิน เมื่อพิจารณาเห็นฉะนี้แลว
จึงกําหนดใหขาดตกลงไปกองไวที่พ้ืนดิน ยังเหลือแตรางกระดูก จึงพิจารณาดูกระดูก
กระโหลกศรีษะเปนลําดับลงมา กระดูกคอ กระดูกแขน กระดกูหัวไหล กระดูกสันหลัง 
กระดูกซี่โครง กระดูกเอว กระดูกตะโพก กระดูกตนขากระดูกแขง กระดูกพื้นเทา 
พิจารณาอยางนี้เรียกวาอนุดลมฯ 
        
       คราวนี้พึงพิจารณาเปนปฏิโลม คือพิจารณาถอยกลับขึ้นเบื้องบนตั้งแตกระดูกพื้น
เทาขึ้นไปตลอดถึงกระดูกกระโหลกศรีษะ พิจารณาทบทวนกลับจากศีรษะถอยลงมา
ตรงหนาอกนั้นใหมั่นคงทําในใจวา รางกายทั้งหมดนี้มีจิตเปนใหญประชุมอยูที่จิต จึง
กําหนดรวมจิตเขาใหสงบ แลตั้งอยูเปนเอกัคคตา วิธีที่ ๒ นี้เรยีกวา ตีรปรญิญา แปลวา 
ใครครวญอารมณฯ 
        
       ขอเตือนสติไววา ในระหวางนี้กําลังพิจารณาอยูนั้น หามไมใหจิตเคลื่อนจากที่คิด 
ระวังไมใหสงจิตไปตามอาการ จิตจะถอนจากสมาธิ ถาจิตถอนจากสมาธิเปนใชไมไดขอ
สําคัญใหเอาจิตเปนหลัก ไมใหปลอยจิต ใหมีสติเพงเล็งใหรอบจิต พิจารณาใหรอบกาย
รักษาใจไมใหฟุงจึงไมยุงในการพิจารณาฯ 
        
       วิธีที่ 3 เจริญวิปสสนา คือ 
        
       เมื่อผูปฏิบัติทั้งหลายไดฝกหัดจิตมาถึงขั้นนี้ มีกําลังพอพิจารณาปฏิภาคนิมิตได
ชํานาญคลองแคลวเปนประจักขสิทธิ ดังที่อธิบายมาแลว และกําหนดจิตรวมเขาไว



ในขณะจิตอันเดียว ณ ที่หนาอก ตั้งสติพิจารณาดูใหรูรอบจิต เพงพินิจใหสวางแลเห็น
รางกระดูกทั่งทั้งกาย ยกคําบริกรรมวิปสสนาวิโมกขปริวัตรขึ้นบริกรรมจําเพาะจิตวา 
        
       สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา สพฺเพ ธมฺมา อนิจฺจา สพฺเพ ธมฺมา ทุกฺขา 
        
       ใหเห็นรางกระดูกทั้งหมดเปนอนัตตา ไมใชตัวตน หมควรถือเอา ไมเที่ยง เปน
ทุกขกําหนดใหเห็นกระดูกทั้งหลายหลุดจากกันหมด ตกลงไปกองไวที่พ้ืนดิน คราวนี้ตั้ง
สติใหดีรักษาไวซึ่งจิต อยาใหเผลอ ยกคําบริกรรมวิปสสนานั้นอีก เพงพิจารณาจําเพาะ
จิตใหเห็นเครื่องอวัยวะที่กระจัดกระจายกองไวที่พ้ืนดินนั้น ละลายกลายเปนดิน เปนน้ํา 
เปนลม เปนไฟ ถมแผนดินไปหมด กําหนดจําเพาะจิตผูรู เพงพินิจพิจารณาใหเห็นพื้น
แผนดิน กวางใหญเทาพรเปนที่อาศัยของสัตวทั้งโลก ก็ยังตองฉิบหายดวยน้ํา ดวยลม 
ดวยไฟยกวิปสสนาละลายแผนดินนี้เสียใหเห็นเปนสภาวธรรม เพียงสักวาเกิดขึ้นแลวก็
ดับไปเทานั้น รวบรวมเอาแตจิตคือผูรู ตั้งไวใหเปนเอกจิต เอกธรรม สงบนิง่แนวอยู และ
วางลงเปนอุเบกขาเฉยอยูกับที่ คราวนี้จะแลเห็นจิตนั้นแจมแจงยิ่งขึ้นทีเดียว กางลวงจาก
นิมิตไดดี มีกําลังใหแลเห็นอํานาจอานิสงสของจิตที่ไดฝกหัดสมาธิมาเพียงชั้นนี้ ก็พอมี
ศรัทธาเชื่อในในของตนในการที่จะกระทําความเพียรยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
        
       วิธีนี้ 3 นี้ เรียกวา ปหานปริญญา แปลวา ละวางอารมณเสียไดแลว 
        
       ปจฉิมบท 
        
       ทานพระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม นับเปนลกูศิษยรุนแรก ๆ ของ หลวงปูภูริทตฺโต 
ที่สําคัญยิ่งและมีบารมีธรรมมากองคหนึ่ง ที่ใหการอบรมพระภิกษุ สามเณร ญาติโยม 
โดยสืบตอจากหลวงปูมั่น ผูพระอาจารย ถือหลักธรรมสีบทอดมาเปนลําดับจนถึงสมัย
ปจจุบัน พระอาจารยไดทําคุณประโยชนแกปวงชนอยางกวางขวาง ดวยความตั้งใจอยาง
แรงกลา ไมทอถอยตออุปสรรคใด ๆ ทานสามารถใชสติปญญาแยกแยะอุบายธรรม 
แนะนําศิษยรุนนองใหไดรับการภาวนาอยางไดผล โนมนาวจิตใจของบุคคลที่เคยยึดถือ
นับถือภูตผีตาง ๆ ใหหันกลับมายึดถอืพระไตรสรณคมณเปนที่พ่ึงที่ระลึก ธรรมะของ
ทานมีทั้งออนนอมละมุนละไม และเขมแข็งกระดางในบางเวลา พระอาจารยสิงห ไดพา



คณะออกธุดงคไปโปรดเทศนาธรรมอบรมญาติโยมไปตามถิ่นตาง ๆ จนเปนที่ยอมรับ
และในที่สุดทุกพื้นที่โคมทองแหงพระศาสนาสัมมาสัมพุทธเจาก็ไดแจมจํารัส จนทั่วทุก
หนแหง ดวยความสามารถอํานาจบุญบารมีของพระปรมาจารย หลวงปูมั่น พระอาจารย
สิงห และ พระอาจารยมหาปน ผูนองชาย ก็ไดสามารถปนยอดขุนพลแหงกองทัพธรรม
ไดอีกเปนจํานวนมาก นับวาพระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม เปนลูกศิษยผูเปนคูบารมีของ 
หลวงปูมั่นภูริทตฺโต โดยแทจริง 
        
       ทานสาธุชนทั้งหลายที่เดินทางผาน จังหวัดนครราชสีมา สามารถแวะเขาไปกราบ
ระลึกถึงพระคุณทานได ที่ วัดปาสาลวัน ณ ที่นี้มีรูปเหมือนของ พระอาจารยสิงห ขนฺ
ตยาคโม ไดสรางไวเพ่ือใหสาธุชนรุนหลังไดมีโอกาสมากราบไหวบูชา และระลึกถึง
พระคุณของพระอาจารย 


