
 
 
 
 
 
  

            



ขามกระแส  ก 

คําปรารภ 
หนังสือ   ขามกระแส   ท่ีทานกําลังอานอยูในขณะนี้   เปนอุบายการปฏิบัติ

ในสมถภาวนา   และวิปสสนาภาวนา   เพื่อใหเราไดศึกษาในอุบายทั้งสองใหเขาใจ   
แลวนําไปปฏิบัติไดตามความสามารถของตน   เพราะอุบายท้ังสองมีเหตุผลเนื่อง
กัน   จะขาดเสียอยางใดอยางหนึ่งไมได   จําเปนตองปฏิบัติสลับกันไป   จะเอา
อุบายใดภาวนากอน   เอาอุบายใดภาวนาทีหลังก็เปนผลดีเทากัน   เหมือนการเดิน
ทางดวยเทาจะกาวขาซายกอน   แลวตามดวยกาวขาขวาหรือกาวขาขวากอน   แลว
ตามดวยกาวขาซาย   ก็จะถึงจุดหมายปลายทางไดเชนกัน   นี้ฉันใด   การภาวนา
ปฏิบัติจะทําสมาธิกอน   แลวพิจารณาดวยปญญาทีหลัง   หรือพิจารณาดวยปญญา
กอนแลวจึงมาทําสมาธิทีหลัง   ก็เปนการถูกตองทั้งสองอยางก็ฉันนั้น   เพราะนิสัย
ของผูปฏิบัติไมเหมือนกัน   จะเอาอุบายใดข้ึนกอน   เอาอุบายใดตามหลังก็ใหเรา
สังเกตดูใจตัวเอง   ถาใจเราชอบสงบก็ทําสมาธิกอน   จึงตอดวยการพิจารณาดวย
ปญญา   ถาใจเราชอบคิดอยางโนนชอบคิดอยางนี้   ก็ใชปญญาพิจารณาไปกอน   
จึงมากําหนดจิตทําสมาธิทีหลัง   เม่ือภาวนาในอุบายท้ังสองสลับกันไปอยางนี ้  
การภาวนาของเราก็จะกาวหนาไปดวยดี   เพราะอุบายท้ังสองจะไดมีกําลังหนุนไป
ในตัว   จึงจะถึงจุดหมายปลายทางที่เราตองการ 

พรอมนี้   ผูเขียนขออนุโมทนาในศรัทธาของสานุศิษยทุก ๆ ทาน   ท่ีมี
เจตนาท่ีจะพิมพหนังสือ   ขามกระแส   นี้เปนธรรมทาน   เพื่อใหทานผูอานไดเขา
ใจในการปฏิบัติธรรม   อันจะนําไปสูความเจริญสมบูรณในมรรคผล   นิพพาน   
ขอใหทุก ๆ ทานสมปณิธานท่ีต้ังไวดวยเทอญ 

 
    (พระอาจารย ทูล ขิปฺปปฺโญ) 
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ขามกระแส 
หนังสือ   ขามกระแส   เปนอุบายวิธีในการใชปญญาพิจารณาเปนหลักเอาไว   

สวนอุบายวิธีทําสมาธิท่ีเปนอุบายคูกันกับวิปสสนา   ก็จะอธิบายไวเชนกัน   แตจะ
อธิบายไวในตอนทาย   เพื่อจะไมใหเกิดความสับสนกันจึงแยกออกเปนหมวดหมู   
เพื่อทานจะไดรูในอุบายของสมถะ   และวิปสสนาอยางชัดเจนวา   การเจริญ
วิปสสนาทําอยางน้ี   การเจริญในอุบายของสมถะทําอยางนี้   เม่ือเราไดศึกษาใน
อุบายท้ังสอง   มีความเขาใจดีแลว   จึงนํามาปฏิบัติสลับกันไป   จะเอาอุบายไหน
ข้ึนกอน   จะเอาอุบายไหนตามหลังก็มีผลดีเหมือนกัน   เชน   เจริญในอุบายของ
วิปสสนากอน   แลวจึงเจริญในอุบายของสมถะทีหลัง   หรือกําหนดทําสมาธิไป
กอน   แลวจึงมาใชปญญาพิจารณาทีหลังก็มีผลดีเทากัน   นี้ก็ใหอยูกับนิสัยของผู
ปฏิบัติเอง   เพราะนิสัยไมเหมือนกัน   บางทานชอบทําสมาธิกอน   แลวจึงมาใช
ปญญาพิจารณาธรรมทีหลัง   บางทานมีนิสัยชอบใชปญญาพิจารณากอน   แลวจึง
มากําหนดทําสมาธิทีหลัง   ทั้งสองอุบายนี้   เราจะเอาอุบายไหนข้ึนกอนก็ใหเรา 
เปนผูกําหนดเอาเอง   และใหเขาใจในสถานที่ท่ีจะประกอบในการปฏิบัติดวย   วา
สถานท่ีอยางไร   ควรทําสมาธิ   สถานท่ีอยางไร   ควรใชปญญาพิจารณา   นัก
ปฏิบัติตองศึกษาใหเขาใจ   ไมเชนนั้นการปฏิบัติธรรมจะไมไดผล   จึงเรียกวา   
กาลัญู   คือ   ใหรูจักกาลที่จะประกอบในการปฏิบัติธรรม   ใหรูจักการสับเปลี่ยน
ในอุบายท้ังสองใหทันตอเหตุการณ    เพื่อตัดความลังเลสงสัยลูบคลําในการ
ประกอบความเพียร   ไมเชนนั้นจะเกิด   ธรรมปรามาส   คือ   ความลูบคลําใน
ธรรม   วาทําอยางนัน้ถูกไหม   ทําอยางน้ีถูกไหม   อยูตลอดเวลา   ในท่ีสุดก็ควาหา
ตํารามาเปนเครื่องตัดสิน   ถาไดตําราที่ถูกตองตามแนวทางของพระอริยเจา   ไดนํา
มาปฏิบัตใิหถูกตองตามนัน้   ก็เปนการดี   ถาหากไดตําราท่ีไมถูกตามแนวทางของ
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พระอริยเจาแลว   ก็จะเกิดเปนปญหาในการปฏิบัติเปนอยางย่ิง   และจะทําใหเกิด
ความเขาใจผิดตลอดไป   ถึงตัวเองจะมีความม่ันใจวา   ถูกตองอยูก็ตาม   แตความ
เขาใจกับความถูกตองยอมขัดกันดวยเหตุดวยผล   ก็ย่ิงจะเพิ่มความเขาใจผิดปด
มรรค   ผล   นิพพาน   ของตัวเองโดยไมรูตัว 

ฉะนั้น การตัดสินใจปฏิบัติในอุบายใด   ตองใชปญญาพิจารณาใหรอบคอบ
ดวยเหตุดวยผล   ดังบาลีมีวา   นิสมฺม   กรณํ   เสยฺโย   ใครครวญใหรอบรูกอนจึง
ทําเอาหลักความจริงดวยเหตุผล   มาเปนเคร่ืองตัดสินจึงจะเปนธรรมาธิปไตยอยาง
สมบูรณ   ปญญาที่จะนํามาใครครวญนั้น   ก็ใชปญญาท่ีมีอยูในตัวเรานี้เอง   เพราะ
ทุกคนยอมมีปญญาดวยกันท้ังนั้น   ทุกคนยอมรูจักการคิด   การนึก   รูจักการ
วิเคราะหวิจัย   รูจักวินิจฉัยในเหตุในผล   รูจักการใชปญญาพิจารณาในส่ิงที่จะพึง
ทํา   ในคําท่ีจะตองพูดมาแลวท้ังนั้น   ปญญาในระดับนี้จึงมีประจําตัวของเราทุก
คน   ผูท่ีเกิดมาในชาติไหน   ภาษาใด   ยอมมีปญญาประจําตัวมาดวยกันท้ังนั้น   
โลกนี้จะมีความเจริญดวยวัตถุนาอยูอาศัย   ก็ไดมาจากปญญาของมนุษยเราสราง
ข้ึน   ฉะนั้นปญญาจึงมีอยูกับทุกคน   ปญญาในระดับนี้จึงเปนปญญาข้ันพื้นฐาน   
เปนปญญาท่ีอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดก็ได   แตถาหากใชปญญาท่ีประกอบดวย
เหตุผล   ปญญาในระดับนี้ก็จะทําใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองได   ไมจําเปนจะไป
ขอเอาปญญาจากใคร   เพราะนิสัยของมนุษยยอมมีปญญาอยูในตัวอยูแลว   การใช
ปญญาในการคิดทําจรวดข้ึนสูอวกาศ   ทําเคร่ืองยนตนานาชนิด   คิดคนควาตาม
หลักวิทยาศาสตร   นําเทคโนโลยีมาใชใหเปนประโยชนได   ก็เพราะมีปญญาอยูใน
ตัวนั้นเอง   น้ีคือ   ใชปญญาคิดไปในทางโลก   เปนปญญาสรางสรรคในทางโลก 

สวนปญญาที่จะคิดสรางสรรคในทางธรรม   ก็เปนปญญาที่มีอยูในตัวเรานี้
เชนกัน   นักปฏิบัติตองเขาใจในหลักของปญญาเอาไววา   ปญญานั้นมีหลายระดับ   
มีปญญาระดับต่ํา   ปญญาระดับกลาง   ปญญาระดับสูง   หรือปญญาข้ันหยาบ   
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ปญญาข้ันกลาง   ปญญาข้ันละเอียด   นักปฏิบัติตองเขาใจในภูมิฐานปญญาของตน   
เพราะทุกคนยอมมีปญญาขั้นพื้นฐานดวยกัน   เมื่อเราคิดพิจารณาดวยปญญาในทาง
โลกนานาประการ   ทําไมเราคิดพิจารณาดวยปญญาได   คิดเพื่อใหจิตเกิดความ
กระสันในกามคุณทําไมคิดเปน   คิดหาวิธีท่ีจะลอยตามกระแสของโลกทําไมฉลาด
นัก   คิดผูกตัวเองใหจมอยูกับโลกนี้ทําไมคลองตัว   แตจะมาคิดเพื่อแกปญหาตัว
เองทําไมไมมีปญญา   ความเขาใจอยางนี้ออกมาไดอยางไร   หรืออาจไมเขาใจใน
หลักของปญญาก็เปนได   จึงไดเกิดความเขาใจไปอยางนั้น   แตยังมีนักปฏิบัติบาง
ทานมีความเขาใจวา   ตองทําสมาธิใหจิตสงบเสียกอนจึงจะเกิดปญญา   ความเขาใจ
อยางนี้ยอมมีอยูในวงการของนักปฏิบัติอยูมากทีเดียว   ผูสอนก็มีความเขาใจอยางน้ี 
ผูท่ีปฏิบัติตามก็มีความเขาใจอยางน้ี   จึงเปนประเพณีนิยมปฏิบัติกันมาชานาน   ท้ัง
ผูสอน   ท้ังผูปฏิบัติตาม   ก็ไดตายไปหลายชั่วคน   แตก็ยังไมมีใครไดปญญา   เกิด
ข้ึนจากการทําสมาธิน้ีเลย 

หลักความจริงเปนมาอยางไร   ทําไมในครั้งพุทธกาล   พุทธบริษัทจึงได
บรรลุมรรคผลเปนจํานวนมาก   ผูเขียนจะขอทําความเขาใจกับทานผูอานไวในที่นี้
ดวย   และทานผูอานก็ตองใชปญญา   พิจารณาดูดวยเหตุดวยผล   ในสมัยคร้ัง
พุทธกาลนั้น   พระพทุธเจาไดประกาศสัจธรรมท่ีไหน   แกชุมชนในพุทธบริษัทใด   
หรือพระพุทธเจาไดสงพระสาวกออกไปประกาศพุทธศาสนา   เพื่อใหพุทธบริษัท
ไดเขาใจในสัจธรรม   รูเห็นตามหลักความเปนจริง   เม่ือพระพุทธเจาหรือพระ
สาวกออกไปถึงเมืองไหน   ตําบลอะไร   ประชาชนทราบขาวจึงไดออกมาฟงธรรม
เปนจํานวนมาก   กลุมชนที่มาบางคนก็ยังไมรูพุทธศาสนา   แตก็มีความสนใจท่ีจะ
มาฟง   ทุกคนที่มาฟงธรรม   ก็ยอมมีปญญาอยูในตัว   พรอมที่จะรับฟงคําสอน
ของพระพุทธเจาและพระสาวกใหเขาใจได   เพราะเขามีปญญาเปนพ้ืนฐานอยูใน
ตัว   กอนท่ีจะแสดงธรรม   พระพุทธเจาหรือพระอริยเจาไมไดใหคําแนะนําใหกลุม
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ชนที่มานั้นไดพากันทําสมาธิ   นึกคําบริกรรมแตอยางใดเลย   และไมไดสอนวาให
พวกทานทั้งหลาย   ทําสมาธิให จิตสงบกอน   เมื่อจิตมีความสงบตั้งมั่นแลว   
ปญญาจะเกิดข้ึนเอง   คําอยางน้ี   พระพุทธเจา   และพระอริยเจาท้ังหลายไมเคย
สอนพุทธบริษัทท่ีไหนเลย   เราจะหาดูไดในพระสูตรตาง ๆ   เร่ิมตั้งแต   ตปุสสะ   
ภัลลิกะ   สองพี่นอง   หรือปญจวัคคียท้ังหา   ผูเปนปฐมสาวกจนถึงสุภัททะท่ีเปน
ปจฉิมสาวก   ไมมีหลักฐานใดท่ีพระพุทธเจาสอนใหทําสมาธิกอนปญญา   หรือ
พระสาวกออกไปประกาศศาสนา   เชน   พระอัสสชิโปรดอุปติสสะหรือพระสารี
บุตร   สอนบัณฑิตสามเณร   หรือพระสาวกอื่น   สอนสานุศิษยก็ดี   ไมมีคําวา   จิต
สงบเปนสมาธิแลวปญญาจะเกิดข้ึน   คํานี้พระพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลาย   ไม
เคยสอนใครในคร้ังพุทธกาล 

เม่ือถึงเวลาอันสมควรแลว    พระพุทธเจาหรือพระสาวกก็ไดประกาศสัจ
ธรรม   เอาหลักความจริงที่มีอยูมาอธิบายใหผูฟงเกิดความเขาใจ   รูเห็นตามหลัก
ความเปนจริง   ตามเหตุตามผล   เพราะทุกคนที่ฟงอยูนั้น   เปนผูมีปญญาอยูแลว   
พรอมทีจ่ะวิจัย   วินิจฉัย   ตรึกตรองพิจารณาดวยปญญาไดทันที   สัจธรรมท่ีพุทธ
บริษัทไดฟงนั้น    ก็มีอยูดวยกันทุกคน    เชน    ความทุกขกาย   ความทุกขใจ   
สังขารรางกายยอมมีความเปลี่ยนแปลงไป   มีความแกประจําตัว   มีความเจ็บไขได
ปวยอยูเสมอ   ทุกคนยอมมีความตายในท่ีสุด   ทุกคนยอมจะไดพลัดพรากจากของ
รักของชอบใจไป   น่ีก็เปนหลักความจริงท่ีมีอยูประจําตัวบุคคล   ปญญาเขาก็มีเปน
ฐานเดิมอยูแลว   เขาก็ใชปญญาที่มีอยูพิจารณาตามหลักความจริงไดทันที   จึงเกิด
ความรูจริงเห็นจริงวา   ทุกส่ิงในรางกายยอมเปนไปอยางนี้   ไมมีรางกายสวนไหน
เปนเราเปนเขาแตอยางใด   ความเขาใจอยางนี้จึงเปนปญญา   สัมมาทิฏฐิ   คือความ
เห็นชอบอยางเปนธรรม   เม่ือความเห็นชอบไดเกิดข้ึนกับใจไดแลว   ก็ใชปญญา
พิจารณาบอย ๆ   จะยืน   จะเดิน   จะนั่ง   จะนอน   ก็พิจารณา   ย่ิงพิจารณาบอยเทา
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ไร   ความเขาใจก็ยิ่งชัดเจนมากข้ึน   จึงเรียกวา สัมมาสังกัปโป   คือการใชปญญา
พิจารณาอยูบอย ๆ นั้นเอง   ความเขาใจท่ีฝงจิตมาจนกลายเปนอุปาทาน   ความยึด
ม่ันถือม่ันวา   อันนี้ก็เปนเรา   อันนี้ก็เปนของของเรา   ก็คอยบรรเทาจืดจางลง   
เพราะจิตยอมรับความจริงจากปญญา   เมื่อจิตยอมรับความจริงจากปญญามากเทา
ไร   ความยึดม่ันในเราในเขา   ก็ถอนตัวออกจากใจมากเทานั้น   ดังคําวา   ความ
สวางกําจัดความมืดไดฉันใด   ความเขาใจดวยปญญาอยางชัดเจน   ก็ยิ่งจะรูเห็นใน
สัจธรรมอยางเปดเผยมากข้ึนฉันนั้น   นี้คือ   ผูมีนิสัยเบาบางในคร้ังพุทธกาล   จึง
ไดบรรลุมรรคผลในขณะที่ฟงธรรมอยูนั้นเอง   จึงนับวาเปน   อุคฺฆติตฺู   เปน
นิสัย   ขิปฺปาภิฺญา   คือ   ผูที่รูไดเร็ว   สวนผูที่มีนิสัย   ทนฺธาภิฺญา   ก็ตองใช
ความพยายามเพิ่มกําลังความพากเพียรยิ่ง ๆ ข้ึนไป   ใชสติปญญาใหมากข้ึน   จน
กวาจะไดบรรลุมรรคผล   น้ีคือ   ผูไดบรรลุมรรคผลในคร้ังพุทธกาล 

สวนในยุคปจจุบันน้ี   ก็มีพุทธบริษัทพากันปฏิบัติกันอยางเอาจริงเอาจังมาก
ทีเดียว   เห็นตั้งชมรมเปนศูนยปฏิบัติธรรม   หลายแหงท่ัวประเทศ   ไดพากันไป
ปฏิบัติธรรมกันมาก   ดูลักษณะเปนการปฏิบัติธรรมที่มีความจริงจังอยูมาก   ผูเขียน
เคยถามหลาย ๆ คน   แตละคนก็ตอบเปนคําเดียวกันวา   นั่งสมาธิ   เพื่อใหจิตมี
ความสงบ   เม่ือจิตมีความสงบแลวจะเกิดปญญาข้ึน   ความเขาใจอยางนี้ไดรับมา
จากผูสอน   ขณะนี้ก็มีครูผูสอนในอุบายวิธีปฏิบัติกันอยูมาก   ครูบางคนก็สอนเปน
อุบายเดียวกัน   ครูบางคนก็สอนในอุบายแตกตางกันไป   คิดแลวก็นาเห็นใจนัก
ปฏิบัติมาก   จนนักปฏิบัติเกิดความไมแนใจวา   อุบายไหนผิด   อุบายไหนถูก   ไป
หาครูนั้นก็วาอยางนั้น   ไปหาครูนี้ก็วาอยางนี้   นักปฏิบัติผูมีความหวังดีในธรรม   
ก็พยายามทดลองปฏิบัติกันดูทุกอุบาย   ครูใหทําอยางใดก็ทดลองทํา   ทําตามอุบาย
ของครูนั้นบาง   ครูนี้บาง   แลวก็เกิดความลังเลใจ   ไมกลาที่จะทุมเทความเพียรให
เต็มที่ได   เพราะกลัวความผิดพลาดในการปฏิบัติธรรม   ในท่ีสุดก็ปฏิบัติแบบผักชี
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โรยหนา   นี้คือสาเหตุหนึ่งท่ีนักปฏิบัติไมกลาตัดสินใจเต็มท่ี   และก็ยังมีนักปฏิบัติ
บางคนเกิดวิปลาส   มีกริยาซึมเซอเหมอลอยเหมือนคนขาดสติ   นักปฏิบัติคนอื่น
เห็นเชนนั้นก็เกิดความกลัววาตัวเองจะเปนเหมือนเขา   เร่ืองอยางนี้   ผูเขียนก็เคย
เห็นมามากทีเดียว   อาการอยางนี้ของนักปฏิบัติเกิดข้ึนไดอยางไร   ผูเขียนขอ
อธิบายไวในท่ีนี้เสียเลย   เพื่อนักปฏิบัติจะไดปรับแนวทางในอุบายใหถูกตอง   
และศึกษาในอุบายแนวทางปฏิบัติในคร้ังพุทธกาลใหเขาใจ   ดังผูเขียนไดอธิบาย
ไปแลว 

นักปฏิบัติที่มีอาการผิดปกติทางจิตนั้น   เกิดจากความไมมีปญญารูรอบ   
กอนจะทําสมาธิ   เพียงไดยินครูบอกวา   นึกคําบริกรรมไปเถอะ   เมื่อจิตสงบแลว
ปญญาจะเกิดข้ึนเอง   เม่ือปญญาเกิดข้ึนแลว   จะเกิดความรูแจงในธรรมข้ึนท่ีใจ   
ใจจะมีความบริสุทธ์ิผองใส   จะเกิดความสบายท้ังกายท้ังใจ   ใจจะละถอนปลอย
วาง   ละอาสวกิเลสตัณหา   ก็วากันไปตามหนาท่ีผูสอน   ผูปฏิบัติก็อยากเปนไป
อยางนั้นบาง   การนึกคําบริกรรมทําสมาธิ   ก็พยายามอยางเต็มที่   ใชสติสมาธิเปน
อุบายในการปฏิบัติแตอยางเดียว   โดยต้ังใจวาจะใหเปนไปตามคําสอนของครูอยาง
แทจริง   ไมคิดเฉลียวใจในความผิดซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการทําสมาธิแตอยางใด   
ฉะนั้นการทําสมาธิลวน ๆ ไมมีปญญาเปนเคร่ืองรูรอบ   จึงไดเกิดเปนโมหสมาธิ   
คือความหลงอยูในความสงบสุขโดยไมรูตัว   จะนั่งเปนหลาย ๆ ชั่วโมงก็นั่งไดอยู
อยางนั้น   จึงกลายเปนสมาธิหัวตอไป   เม่ือจิตถอนออกจากสมาธิแลว   ก็ไมมี
ความฉลาดทางปญญาแตอยางใด   และใจก็ไมอยากนึกคิดพิจารณาในสัจธรรม   มี
แตอาศัยความสุขใจที่เกิดข้ึนจากสมาธินิดหนอย   อีกไมก่ีนาที   สมาธิก็จะเส่ือมไป   
แลวก็เร่ิมทําสมาธิใหจิตสงบอีก   บางทีทําสมาธิ   สติไมพอ   ความระลึกไดภายใน
ใจออนกําลังลง   ก็เกิดความลืมตัว   นั่งหลับไปเสียตั้งหลายชั่วโมง   มิหนําซ้ํายังมา
อวดวาตัวเองภาวนาด ี  นั่งสมาธิไดนาน   การทําสมาธิ   ไมใชวาจะทําความสงบได
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ทุกคร้ังไป   ขณะท่ีกําหนดนึกคําบริกรรมไปไมก่ีนาที   ใจก็หนีออกจากตัวไปม่ัว
สุมอยูกับกามคุณท่ีชอบใจ   กวาจะนึกข้ึนไดก็เสียเวลาไปหลายนาที   บางทีนั่ง
สมาธิไป   ก็เห็นรูปลักษณะตาง ๆ มาปรากฏ   บางทีก็เปนรูปคน   รูปสัตว   รูปนา
รัก   รูปนาเกลียด   รูปนากลัว   รูปภูเขา   รูปปาไม   รูปแมนํ้า   ผูที่ไมมีปญญา   ก็
จะเอาสิ่งที่เกิดข้ึนจากการทําสมาธิเหลานี้มาโออวดกัน   วาตัวเองภาวนาเห็นอยาง
นั้น   เห็นอยางนี้ไป   ก็เลยเขาใจผิดวาตัวเองภาวนาดีกวาคนอื่นไปเสีย   มิหนําซ้ํา
ยังเขาใจวาตัวเองมีญาณ   หยัง่รูในส่ิงตาง ๆ ไดดวย   บางคนก็ปรากฏแสงสวาง   ก็
ติดอยูกับความสวางไปเสีย   บางคนก็เกิดญาณรูในส่ิงตาง ๆ   เชน   รูในขออรรถ   
ขอธรรม   ในขณะนั่งสมาธิ   ไมเขาใจในธรรมบทไหนก็กําหนดใจถาม   ก็จะเกิด
ความรูของขอธรรมน้ัน ๆ ข้ึนมา   โดยไมตองใชปญญาคนคิดในอรรถในธรรมแต
อยางใด   อยากรูธรรมหมวดไหนก็กําหนดถาม   แลวใหญาณรูนั้นตอบขึ้นมาเอง 
 ส่ิงท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนน้ี   ผูไมมีปญญาก็จะนอมใจเชื่อวาเปนของจริงตลอดไป   
ไมเขาใจวาส่ิงที่เกิดข้ึนจากการทําสมาธินั้นเปนสังขาร   ที่กิเลสเอามาเปนเคร่ือง
หลอกใจใหเผลอตัว   นี้แลคือ   กลลวงของกิเลสตัณหา   ในขณะท่ีไมทําสมาธิให
จิตสงบ   กิเลสก็ยังลวงใจใหเกิดความรักความใครในกามคุณได   ถึงจะทําใหจิตมี
ความสงบเปนสมาธิอยู   กิเลสตัณหาก็ยังตามหลอกใจใหเผลอจากสมาธิจนได   ผู
ไมมีสติปญญาที่ดี   จะอยูนอกสมาธิหรืออยูในสมาธิ   ยอมถูกกิเลสหลอกไดทั้งนั้น   
ถาผูที่มีปญญาที่ดีที่ฉลาดเปนเคร่ืองรูรอบอยูภายในใจ   ถึงจะอยูนอกสมาธิ   หรือ
อยูในสมาธิ   กิเลส   ตัณหา   ก็ไมสามารถหลอกลวงใจได   อุบายกลลวงของกิเลส
ตัณหานั้นมีมากมาย   ไมจําเปนจะนํามาเขียนในหนังสือเลมนี้ท้ังหมด   เพราะจะ
เปนหนังสือเลมใหญเกินไป   นักภาวนาตองศึกษาหาความฉลาดใหเหนือกิเลสเอา
ไว   เพ่ือจะไดแกไขกลลวงของกิเลสไดทันตอเหตุการณ   สวนความฉลาดของ
กิเลสตัณหานั้นมีมากนอยแคไหน   กิเลส   ตัณหา   เอาอะไรมาเปนเหตุหลอกใจให
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เกิดความลุมหลง   ก็ตองใชสติปญญาศึกษาหาตนเหตุของกิเลสใหได   เพื่อจะไดแก
ไขปญหาใหถูกจุด   เพ่ือใหส้ินสุดสงครามภายใน   จะไมไดเปนขาทาสของกิเลส
ตัณหาตอไป   จะไดไมลอยตามกระแสของวัฏฏะดังท่ีเคยเปนมา 
 ฉะน้ัน   ขอใหเราไดศึกษาประวัติของพระอริยเจาในครั้งพุทธกาลเอาไวบาง 
เพื่อจะไดนํามาเปนอุบายในการปฏิบัติตัวเอง   ใหเปนไปตามแนวทางในการ
ปฏิบัติของพระอริยเจาทั้งหลาย   และใหศึกษาในความเปนมาของทานดูวา   กอนท่ี
ทานจะไดบรรลุธรรมนั้น   การปฏิบัติของทานไดทุมเทความเพียรลงไปแคไหน   
เราจะไปเทียบกับทานผูมีนิสัย   ขิปฺปาภิฺญา   ไมได   เราตองเทียบกับนิสัย   ทนฺ
ธาภิฺญา   หรือนิสัย   เนยฺย   ของตัวเองไวบาง   เมื่อรูวาตัวเองมีนิสัย   เนยฺย   ที่
จะบรรลุธรรมไดยาก   เราก็จะไดทุมเทความเพียรอยางเต็มที่   เหมือนรูตัววาเปน
รอง   เราก็จะไดขยันหมั่นเพียรจนเปนตอใหได   ถาขณะน้ี   สติปญญา   ศรัทธา   
ความเพียรของเรายังเปนรองแกกิเลสตัณหาอยูมาก   เมื่อเรารูตัววาเปนรอง   เราก็
เพ่ิม   สติปญญา   ศรัทธา   ความเพียร   ใหมากข้ึน   เพ่ือเปนตอแกกิเลสตัณหาเอา
ไว   เม่ือสติปญญา   ความรอบรู   ความฉลาด   เหนือกิเลสตัณหาไดแลว   การ
ภาวนาปฏิบัติจะไมมีความหนักใจ   เพราะชั้นเชิงความฉลาดของสติปญญามีความ
แพรวพราวเหนือกิเลสอยูแลว   การจะบดขย้ีเพื่อลบลางกิเลสตัณหาจึงเปนส่ิงท่ีไม
เหลือวิสัย   และเปนไปไดในชาตินี้ดวย   จึงสมกับสุภาษิตวา   ปฺญายปริสุชฺฌติ   
จะบริสุทธิ์ไดเพราะปญญา   เพียงเทานี้ก็เขาใจแลววา   พระอริยเจาในครั้งพุทธกาล
ทานใชปญญาเปนอุบายละกิเลส   ตัณหา   ใชสติปญญาเปนหลักในการปฏิบัติ
ธรรม   หรือปญญาเปนแสงสวางใหแกใจอยางไร   ทานจึงวา   ตาใจ   ก็คือมีปญญา
ภายในใจนั้นเอง   ถาใจเรามีความสวางทางปญญาอยางแจมแจงแลว   จะมีกิเลส   
ตัณหาตวัไหนทะนงตวัเขาหลบซอนอยูท่ีใจได   เพราะปญญาคือ   ความรูรอบมีอยู
แลว   กิเลสตัณหาจะเขามาทางไหน   หรือเกิดข้ึนจากใจในชวงใด   ก็มีสติปญญา
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เปนแสงสวาง   รูรอบใจเอาไวทุกวินาที   จะมีกิเลสตัวไหนเขามาหลอกลวงใจให
เกิดความลุมหลงไดเลา   กิเลสจะเอาขอมูลใดมาเปนขออางใหจิตไดเผลอตัวไมได
เลย 

อุบายในการฝกปญญา 
การฝกปญญา   ก็ตองใชการพิจารณาอยูบอย ๆ   อุบายท่ีจะนํามาประกอบใน

การฝกปญญานั้นมีมากมาย   มีท้ังสัตวและบุคคล   และส่ิงท่ีเกิดอยูตามธรรมชาติ
ในโลกท่ัวไป   ส่ิงใดที่เกิดข้ึนแลวดับไปได   ก็เปนอุบายนํามาประกอบในการฝก
ปญญาไดทั้งนั้น   หรือส่ิงใดที่ตกอยูในขอบเขตของไตรลักษณ   คือ   อนิจจัง   
ความไมเที่ยง   ทุกขัง   สิ่งที่อดทนไดยาก   อนัตตา   คือสิ่งที่ไมมีอะไรเปนของของ
ใคร   เปนส่ิงที่สูญสลายไปได   ก็เปนอุบายเพ่ือประกอบการฝกปญญาไดทั้งนั้น   
การฝกปญญา   คือฝกความคิด   ฝกในการดําริ   ตรึกตรอง   ฝกวินิจฉัยใครครวญ
ในสิ่งตาง ๆ ใหเปนไปตามหลักความเปนจริง   เพราะทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ
ก็ตองดับไปตามธรรมชาติเอง   จะดับไปเร็วและชานั้นข้ึนอยูกับกาลเวลาของมัน
เอง   หรือดับไปเพราะส่ิงแวดลอมเปนเหตุ   เพราะทุกอยางยอมมีความไมเท่ียงอยู
ในตัว   จะบังคับใหเที่ยงตรงตลอดกัปตลอดกัลปไมได   เม่ือถึงกาลเวลาแลว   มัน
แปรสภาพอยูในตัวมันเอง   ทุกอยางเปนหลักเพื่อการศึกษาท้ังนั้น   เมื่อศึกษามา
แลวก็ใชความดําริตริตรอง   เพ่ือใหเกิดความชํานาญคลองแคลวในการพิจารณาอยู
เสมอ   มิใชวาศึกษารูแลวจะเอาเพียงแคนี้   เพราะความรูเพียงเปนหลักวิชาช้ีจุดให
เทานั้น   อันดับตอไปก็ตองใชปญญาขยายตีแผออกมาใหชัดเจน   แมแตน้ําก็ยังเอา
มากลั่นกรอง   ตนไมก็ยังเอามาแปรรูปเปนข่ือเปนแป   เหล็กก็ยังเอามาตีเปนมีด 
เปนขวาน   เพื่อใหเปนประโยชน   ในการใชงาน   ฉะน้ันการขยายความรูออกไปสู
ปญญานั้นเปนส่ิงท่ีฝกได   เชน   ความรูที่ศึกษามาวา   อนิจจัง   แปลวา   ส่ิงที่ไม
เที่ยง   คําวา   สิ่งที่ไมเที่ยงนั้นอยูที่ไหน   มีอะไรบาง   ลักษณะความไมเที่ยงมีการ
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เปลี่ยนแปลงไปอยางไร   ก็ตองฝกคิดดวยปญญาตัวเอง   อยาเอาหลักความคิดของ
ใคร ๆ มาเปนบทคิดแทน   อยาไปคิดใหซํ้าคําในหนังสือท่ีครูอาจารยเขียนไว   แต
ใหคิดไปในรูปเดียวกัน   คิดไปในเร่ืองเดียวกัน   ถึงจะเหมือนกันเปนบางประโยคก็
ใชได   แตอยาใหเหมือนกันทั้งหมด   ไมเชนนั้นจะไมเปนปญญาของตัวเองเลย 
เหมือนกับการตัดเส้ือผา   สมมุติวามีตัวอยางอยูชุดหนึ่ง   ผูท่ีใชความคิดดวยปญญา
ไมเปนก็จะตัดตามรูปเกาไปเสียท้ังหมด   นี้คือผูไมมีความฉลาด   ถาผูท่ีมีปญญาท่ี
ฉลาด   เขาจะออกแบบไปในลักษณะตาง ๆ โดยใชผาชุดเดียวกันเปนเหตุ   แตเขา
จะใชเทคนิคในความฉลาดของเขา   ออกแบบเปนสิบชุด   ย่ีสิบชุดก็ได   นี้ฉันใด   
ขอมูลก็บอกชัดแลววา   ความไมเที่ยงเปนอยางนี้   ก็ตองใชปญญาฝกคิดใหพิสดาร
ออกไป   ดวยความสามารถของปญญาตัวเราเอง   มีอะไรบางพอเปนขอมูลใน
ความไมเที่ยงได   ก็เอาขอมูลนั้นแหละมาเปนเหตุในการคิด   ในการวิจัยใหเปนไป
ตามหลักความเปนจริง 

เม่ือนอมเขามาเปรียบเทียบกับรางกายตัวเอง   วารางกายนี้ก็มีสภาพเปลี่ยน
แปลงได   เหมือนธรรมชาติของวัตถุธาตุท่ัวไป   ไมมีส่ิงใดจะบังคับใหอยูคงเสน
คงวาได   ถึงจะมีอาหารการกินอันมีคุณคาโอชารสก็ตาม   จะกินวันละหลาย ๆ ม้ือ
ก็ด ี  อาหารนั้นจะไมทําใหรางกายนี้อยูคงท่ีได   หนาท่ีการเปล่ียนไปเปนความแกก็
เปลี่ยนไปทุกวัน   ขึ้นชื่อวาธาตุใดท่ีเกิดข้ึนจากเหตุ   ธาตุนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตาม
เหตุนั้น ๆ   เชน   รางกายเราก็เปนธาตุท่ีเปลี่ยนแปลงไดเหมือนธาตุอื่น ๆ ท่ัวไป   
น้ันคือความแก   เม่ือมีความแกแลวก็ยังแปรสภาพเปนความเจ็บปวยได   การเจ็บ
ไขมิใชวาจะมีอยูในหมูมนุษยเทานั้น   แมสัตวดิรัจฉานเขาก็มีการแก   การเจ็บไข
เหมือนกัน   จึงเปนสามัญลักษณะธาต ุ  ท่ีเปนธาตุแกเจ็บไขเสมอกัน   อันความตาย
ท่ีเปนสภาพจุดจบของชีวิต   ก็ยอมเปนสภาพเดียวกัน   เม่ือลมหายใจไดหมดไป   
ใจไดออกจากรางกายท้ิงไปเสียแลว   สภาพของรางกายก็เปนลักษณะเหมือนกัน   
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ถาปลอยไวนาน ๆ ตามธรรมชาติแลว   รางกายก็จะข้ึนอืดเนาเปอย   หนังเนื้อเอ็นก็
จะหลุดออกจากกระดูก   อวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกาย   ก็จะกลายสภาพไปกับ
ธาตุดิน   ธาตุน้ํา   ธาตุไฟ   ธาตุลม   กลมกลืนกันไป   ไมมีธาตุอะไรจะกลายมา
เปนมนุษยและสัตวอีกตอไป   จึงใหนามวา   อนัตตา   คือสภาพของธาตุท่ีสูญ   จะ
สมมติวา   สัตวและบุคคลนั้นไมไดเลย   ไมวาคนนั้นจะมีฐานะสูงต่ํา   มีความโง   
ความฉลาด   เปนคนสวยงามและข้ีเหร   จะเปนเด็ก   หนุม   สาว   และคนแก   เมื่อ
ชีวิตถึงจุดจบแลว   สภาพของธาตุจึงมีสภาพเหมือนกันทั้งส้ิน   ผูท่ีเคยเกิดมาใน
ชาติอดีต   ก็เปนไปในลักษณะนี้ในอดีต   ผูท่ีเกิดในยุคปจจุบันก็จะเปนอยางนี้ใน
ชาติปจจุบัน   ผูจะไปเกิดอีกในอนาคตชาติหนาก็จะแกจะเจ็บจะตาย   รางกายทุก
สวนก็จะแปรสภาพลงเปนธาตุเดิมเหมือนกันกับชาติปจจุบันเดี๋ยวนี้   จึงเรียกวา   
ชาติอดีต   ชาติอนาคต   เหมือนกันกับชาติปจจุบัน   เมื่อรูเห็นสภาพของธาตุส่ี   ที่
มีความเปนไปอยางนี้อยางชัดเจน   ดวยสติปญญาที่ฉลาดเฉียบแหลมก็สามารถที่
จะรูเห็นความเปนมาของชาติที่เกิดในอดีต   และรูเห็นความเปนไปในชาติที่จะเกิด
ข้ึนในอนาคตอยางชัดเจน   เมื่อนักปฏิบัติมีปญญาหยั่งรูหยั่งเห็นความเปนจริง
อยางนี้   การกระตือรือรนปรารถนาอยากจะไปเกิดเปนนั้นเปนนี้   ความปรารถนา
อยากจะเกิดมาเปนผูรูปสวยรวยทรัพยในชาติหนา   ก็หมดความอาลัยในทันที   มี
แตความบากบ่ันตัดกระแสของกิเลสนอยใหญใหหมดไปจากใจในชาตินี้อยางจริง
จัง   จึงสมกับเปนนักปฏิบัติอยางแทจริง 

นักปฏิบัติทั้งหลาย   ท่ีผูเขียนไดชี้แนะในอุบายวิธีการฝกปญญามานี้   เปน
เพียงยนยอในอุบายหนึ่งเทานั้น   สวนการใชปญญาอยางพิสดารใหมากกวานี้   ก็
ใหเปนความสามารถตามสติปญญาของทานเอง   อีกอุบายหนึ่งจะใหอุบายในการ
ใชปญญา   พิจารณาความทุกข   ข้ึนช่ือวา   ความทุกขนั้นไมมีใครตองการ   แตก็
หนีไมพน   เพราะเปนธรรมชาติแหงความเกิด   ข้ึนช่ือวาเกิดแลวความทุกขก็เปน
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เงาตามตัว   เหมือนกับไฟ   ข้ึนชื่อวาไฟแลวยอมมีความรอนอยูในตัวของไฟเอง   
เม่ือไฟถูกตัวเราสวนนอย   ความเจ็บก็นอย   ถาถูกมากความเจ็บก็มาก   นี้ฉันใด
ความทุกขท่ีมีอยูประจําใจเปนของคูกัน   ตราบใดท่ีใจยังมีกิเลส   ตัณหา   อวิชชา   
อุปาทาน   ความทุกขก็ตองมีอยูตลอดไป   ใจดวงเดียวเทานั้นท่ีเปนศูนยรวมแหง
ความทุกขท้ังหลาย   สวนความทุกขกายท่ีเราเขาใจกันอยูขณะนี้วา   ปวดหัว   เปน
ทุกข   ปวดตา   ปวดห ู  ปวดฟน   เปนทุกข   หรืออวัยวะของรางกายแตละสวนไม
ปกติ   ในความรูสึกของคนเราจะเขาใจวา   รางกายสวนนั้น ๆ เปนทุกข   คนสวน
มากเขาใจอยางนั้น   จึงมีความเขาใจกันจนเปนนิสัย   แตหลักความเปนจริงแลว 
ความทุกขไมไดอยูที่กาย   แตความทุกขนั้นจะอยูที่ใจโดยตรงเทานั้น   สวนคําวา
กายเปนทุกขนั้น   เปนเพียงส่ือสวนประกอบ   เพราะรางกายแตละสวนยอมอยูใน
ความสัมผัสของใจทั้งหมด   เมื่อหากใจยังอยูในรางกายนี้อยู   ใจก็ตองรับรูความ
สัมผัสของกายตลอดไป   กายสวนไหนที่ถูกของภายนอกมากระทบใหบอบช้ํา   ใน
ความรูสึกของใจก็ตองเปนทุกข   ในรางกายสวนนั้น ๆ   เหมือนกับสายไฟที่มีไฟ
อยูในสาย   เมื่อหากไปถูกตองดวยกายของเรา   ไฟนั้นจะตองดูด   คนก็พูดงาย ๆ 
วาสายไฟดูด   แตที่จริงแลวสายไฟไมไดดูด   แตไฟในสายไฟเปนตัวดูดตางหาก   
นี้ฉันใด   ความเขาใจวากายเปนทุกขหาใชไม   ใจเทานั้นเปนทุกข   สวนกายเพียง
เปนส่ือประกอบทุกขเทานั้น   เม่ือจิตไดออกจากรางกายไปแลว   รางกายทุกสวน
นั้นจะหมดความรูสึกทันที   จะเอาอะไรไปสับไปฟน   รางกายจะไมรูวาทุกขแต
อยางใด   น้ีเปนเพียงทําความเขาใจกับคําวา   ทุกข   เทานั้น   นักปฏิบัติตองใช   
อุบาย  แยกกาย  แยกใจ   ออกจากกันดวยปญญา   จึงเปนแนวทางท่ีถูกตอง 

ใจท่ีเปนศูนยรวมแหงทุกขท้ังหลายนั้นเปนความจริง   แตนักปฏิบัตินั้นตอง
ทําความเขาใจในความทุกขท่ีมีอยูในตัวเองเปนจุดสําคัญ   สวนความทุกขในคนอ่ืน   
สัตวอื่นนั้น   เปนเพียงนอมเขามาประกอบเปรียบเทียบเทานั้น   เชน   เขามีความ
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ทุกขกาย   ความทุกขใจอยางนั้น   อีกวันหน่ึงเราก็จะไดรับความทุกขเหมือนกันกับ
เขา   จะเกิดความทุกขอยางไร   ยอมข้ึนอยูกับเหตุปจจัย   จะทุกขมากทุกขนอยก็
ข้ึนอยูกับเหตุปจจัยท่ีจะใหเปนไป   ทุกขบางอยางพอแกไขได   แตทุกขบางอยาง
จะแกไขไมไดเลย   ฉะนั้นตองทําความเขาใจความทุกขเอาไว   เพราะเปนธรรม
ชาติ   ที่เปนส่ือรวมกันกับความเกิด   ถามีเกิดกต็องมทุีกขเปนของคูกัน   จะเปนมา
อยูอยางนี้ทุกยุคทุกสมัย   ใครท่ีเกิดในอดีตชาติท่ีผานมา   คําวาทุกขก็มีอยูท่ีตัวเขา
เอง   ทุกขตั้งแตวันเกิดจนถึงวันตาย   ถึงผูที่ไดมาเกิดในชาติปจจุบันนี้ก็ตาม   
ความทุกขก็ปรากฏ   มีอยูที่กายที่ใจ   และตัวเองก็รูอยูอยางเปดเผย   วาความทุกข
ที่เกิดขึ้นกับใจเปนลักษณะอยางไร   ไมมีใครเลยอยากจะใหความทุกขเกิดขึ้นกับตัว
เอง   แตก็หนีไปไมพนเพราะโลกนี้   ไมมีอะไรเกิด   มีแตทุกขเทานั้นเกิด   เมื่อเกิด
ข้ึนมาแลว   ก็อยูกับความทุกขตลอดเวลา   ชีวิตท่ีมีอยูมากนอยแคไหน   ความทุกข
ก็ยังใหผลตอเนื่องไปจนถึงวันตาย   เมื่อเกิดข้ึนมาอีกในอนาคตชาติหนา   ความ
ทุกขก็ยังเปนคูของใจ   ใหผลเปนทุกขแกใจอยูตลอดไป   จึงใชปญญาพิจารณาทุกข   
ใหรูทุกข   เห็นทุกข   ที่มีอยูที่กาย   ที่ใจ   ใหชัดเจน   แมทุกขในชาติของอดีต   
หรือทุกขในชาติอนาคต   ก็เหมือนกันกับความทุกขในชาติปจจุบันนี้เอง   การใช
ปญญาพิจารณาความทุกข   ก็เพื่อใหใจไดเกิดความกลัวในทุกขเอาไว   หรือใหใจ
ไดเกิดความกลัวในทุกขอยางฝงใจ   เพ่ือจะไดเกิดความกลัวในการเกิดในโลกนี้ตอ
ไป   เหตุปจจัยใดที่พาใหเรามาเกิด   ก็จะไดชําระใหหมดไปจากใจ   เพ่ือใหใจไดรู
เห็นโทษ   รูเห็นภัยในการเกิดเสียที 

เหตุปจจัยแหงความเกิด 
คนและสัตวที่จะมาเกิดในโลกนี ้  เพราะความผูกพันยึดถือ   มีหลาย ๆ คนท่ี

ตองการความเกิด   แตไมตองการความทุกข   ความผูกพันกับของส่ิงใด   ยึดถือใน
ของส่ิงใด   ส่ิงนั้นจะไมกอใหเกิดทุกขไมมีในโลก   ความผูกพันเปนเหตุใหเกิด
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ความกังวลใจ   ความกังวลเปนเหตุใหเกิดความหวงใยในส่ิงที่ยึด   วาสิ่งนั้นเปนเรา
และเปนของของเรา   ถาความผูกพันนอย   ความยึดก็นอย   ถาความผูกพันมาก 
ความยึดก็มาก   และเปนเหตุใหเกิดความทุกขไปตามกัน   เชน   เราไดมาเกิดอยูใน
โลกนี้    ก็เพราะมีส่ิงผูกพันเปนลูกถวงใหหวนกลับมาที่เดิม   เรียกวากระแสแหง
ความผูกพัน   กระแสแหงความยึดถือ   หรือเรียกวา   กระแสของโลกที่ผูกใจไว
อยางหนึ่ง   กระแสของโลกมีหลายอยาง   แตละอยางก็ไดฝงใจอยางเหนียวแนน 
จนกลายเปนอุปนิสัย   หมักดองอยูสวนสวนลึกของใจ   จนไมรูวาเรายึดถืออะไร
ตออะไรเอาไวจนกลายเปนเร่ืองธรรมดาไปเสีย   ดังไดสวดกันอยูบอย ๆ วา   ความ
แกก็เปนธรรมดา   ความเจ็บไขก็เปนธรรมดา   แมความตายก็ถือวาเปนธรรมดา   
ลักษณะในการตัดสินใจวาเปนธรรมดานั้น   เปนลักษณะของผูสิ้นทาไมมีปญญาที่
จะแกไข   เรียกวา   หมดความสามารถที่จะแกปญหาตัวเอง   จึงไดโยนไปกองกัน
ไวในธรรมดา   ความแก   เจ็บ   ตาย   ในชาติกอนก็ถือวาเปนเรื่องธรรมดา   ความ
แก   เจ็บ   ตาย   ในชาติน้ีก็ถอืวาเปนเร่ืองธรรมดา   จะไปเกิด   แก   เจ็บ   ตาย   อีก
ในอนาคตชาติหนา   ก็จะเปนเร่ืองธรรมดาอยูตลอดไป   อีกกัปไหนจะมีความตื่น
ตัวกับเรื่องที่เปนธรรมดานี้เลา   ตลอดจนความผูกพันยึดถอืก็เอามารวมลงอยูกับคํา
วาธรรมดาท้ังหมด   ผลที่สุดก็ไมรูชองทางแกปญหาของตัวเอง   จึงไดปลอยให
เปนความแก   ความเจ็บ   ความตาย   เร้ือรังมาจนถึงปจจุบัน   ถาผูมีปญญาที่ฉลาด   
มีเหตุมีผล   จะตองทบทวนดูความหมุนเวียนของชาติภพของตัวเองอยูเสมอ   วา
ความแก   ความเจ็บ   ความตาย   เปนผลเนื่องมาจากอะไร   จะไดรูเห็นตนเหตุทัน
ทีวามาจากความเกิด   ความเกิดก็เปนผลตอเนื่องมาจากความผูกพันยึดถือ   ความ
ผูกพันยึดถือก็เปนผลตอเนื่องมาจากตัณหา   อวิชชา   คือความอยากและความไมรู
ตามความเปนจริงในส่ิงที่เปนธรรมดานั้นเอง   จึงไดมาเกิด ๆ ตาย ๆ หมุนเวียนอยู
ในโลกนี้เปนเวลาชานาน   ไมรูวาจะเกิด ๆ ตาย ๆ กันไปถึงกัปไหน 
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นักปฏิบัติท้ังหลายตองมาทบทวนดูความเขาใจตัวเองเสียใหม   มิใชวาเปน
ส่ิงท่ีเหลือวิสัย   ในครั้งที่พระพุทธเจาของเราสมัยที่เปนเจาชายสิทธัตถะ   พระองค
ไดทอดพระเนตรเห็นคนแก   เห็นคนเจ็บ   เห็นคนตาย   เมื่อไดทอดพระเนตรอยาง
นั้นแลว   พระองคทรงพระดําริเปนอยางไร   วา   ความแก   ความเจ็บ   ความตาย   
เปนธรรมดาเหมือนพวกเราหรือเปลา   หาดําริอยางนี้ไม   เม่ือพระองคทอดพระ
เนตรเห็น   ความแก   ความเจ็บ   ความตาย   เพือ่ความแนพระทัย   จึงไดพระดํารัส
กับนายฉันนะวา   นี้คืออะไร   นายฉันนะทูลถวายวา   นี้คือ   คนแก   คนเจ็บ    คน
ตาย   พระเจาขา   และไดดํารัสตอไปวา   มนุษยเกิดมาแลวเปนอยางนี้กันทุกคน
หรือ   นายฉันนะตอบวา   เปนอยางนี้เหมือนกันทุกคนพระเจาขา   เพียงเทานี ้  
พระองคก็เกิดพระดําริวา   มีหนทางใดบางไหม   ที่จะแกไมใหแก   ไมใหเจ็บ   ไม
ใหตายได   เมื่อพระองคเสด็จถึงพระราชวัง   แทนที่พระองคจะนั่งสมาธิ   ก็หาทํา
เชนนั้นไม   ในคืนนั้นพระองคมีพระดําริพิจารณาดวยปญญาอยูตลอดเวลา   เพื่อ
คิดหาชองทางที่จะแกปญหา   คือ   ความแก   ความเจ็บ   ความตายนี้ใหได   แมตัว
พระองคเองก็มีความกังวลวา   เราจะตองแกเหมือนเขา   เราจะตองเจ็บไขเหมือน
เขา   และเราก็จะตองตายเหมือนเขาอยูตลอดเวลา   เม่ือมีพระดําริพิจารณาดวย
ปญญามากเทาไร   ในพระทัยก็เกิดความกลัวมากข้ึน   ในคํ่าคืนนั้นพระองคก็จะ
ตองกําหนดรูในเหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา   วาคนแกเปนลักษณะนั้น   คน
เจ็บไขไดปวยเปนลักษณะนั้น   คนตายเปนลักษณะนั้น   วาดมโนภาพดวยพระทัย
ใหรูเห็นในจินตนาการอยางชัดเจน   พรอมทั้งนอม   คนแก   คนเจ็บ   คนตาย   เขา
มาเทียบกับพระองควา   ตอไปไมกี่เดือนป   เราก็จะแก   เราก็จะเจ็บไข   และเราก็
จะตายเหมือนเขา   เม่ือเขาเปนอยางไร   เราก็จะตองเปนอยางนั้น   ในชวงท่ีพระ
องคทรงดําริพิจารณาดวยพระปญญาอยูนั้น    ไดเกิดความสังเวชในพระทัย   
เหมือนกับวาพระองคเปนอยางนั้นจริง ๆ   แลวทรงดําริพิจารณาดูความเปนอยูของ
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คนภายนอกดวย   พระนางพิมพาก็ด ี  พระราหุลก็ด ี  ก็มีความรูสึกวาเหมือนกันกับ
ส่ิงท่ีไดทอดพระเนตรมาแลว   หลังจากนั้นไดออกจากหองบรรทม   ไดมาทอด
พระเนตรดูนางสนมวาเขาอยูกันอยางไร   เมื่อทอดพระเนตรเห็นเทานั้น   ก็เหมือน
เปนปาชาผีดิบท่ีเขาเอาท้ิงรวมกันไว   พระราชวังท้ังหมดก็เหมือนปาชาผีดิบ   ในท่ี
สุดพระองคก็เสด็จออกผนวช 

นี้เหตุการณความเปนมาของพระพุทธเจา   พระองคไดเอาความแก   ความ
เจ็บ   ความตาย   ของคนนั้นแหละ   มาเปนอุบายในการใชปญญา   แมพระปจเจก
พุทธเจาท้ังหลาย   พระสาวกท้ังหลาย   ก็เอาเร่ืองของความเกิด   ความแก   ความ
เจ็บ   ความตาย   มาเปนอุบายใหใชปญญาพิจารณา   เร่ืองความเกิด   ความแก   
ความเจ็บ   ความตาย   ของคนอื่นสัตวอื่น   ก็ใหนอมเขามาหาตัวเอง   แลวพิจารณา 
ใหรูวา   เราก็จะตองแก   เจ็บ   ตาย   เหมือนกันกับเขา   นี้เปนอุบายเดิมของนัก
ปฏิบัติในคร้ังพุทธกาล   ทานปฏิบัติกันอยางนี้   สวนพวกเราปฏิบัติกันในทุกวันนี้
เคยนึกเอาเร่ือง   ความแก   ความเจ็บ   ความตาย   มาพิจารณาดวยปญญาหรือไม   
สวนใหญนักปฏิบัติในยุคนี้ไมไดใชปญญาพิจารณาเลย   แตเปนเพียงไปฟงจากผู
อ่ืนพูด   หรืออานตามตําราหาความรูประดับตัวเทานั้น   ไปเห็นคนแกก็รูวา   คน
แก   ไปเห็นคนเจ็บปวยไข   ไปเห็นคนตาย   ก็รูวาคนเจ็บ   คนตายเทานั้น   มิหนํา
ซํ้าก็ยังสวดอยูเสมอวา   เรามีความแกเปนธรรมดา   จะลวงพนความแกไปไมได   
เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา   จะลวงพนความเจ็บไขไปไมได   เรามีความตาย
เปนธรรมดา   จะลวงพนจากความตายไปไมได   คําสวดอยางนี้เปนคําสวดไปตาม
หลักการ   เพียงเปนพิธี   วาตัวเองจะลวงพนจากความแก   ความเจ็บ   ความตาย   
ไปไมได   แลวก็หยุดกันเพียงเทานี ้  ถาผูท่ีมีความฉลาดดวยปญญาท่ีดี   เขาไมหยุด
เพียงเทาน้ี   เขาจะต้ังขอสังเกตข้ึนมาจากปญญาเขาทันทีวา   ยอมรับวาในชาติน้ีเรา
ไดเกิดมาแลว   เร่ืองความแก   ความเจ็บ   ความตาย   ก็ใหเปนไปตามเหตุปจจัย
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ของมันเอง   สวนชาติหนาจะไมใหมีเหตุการณอยางนี้ เกิดข้ึนกับเราอีกตอไป   
เพราะสิ่งเหลานี้มันเปนผลตอเนื่องมาจากความเกิด   ถาตัดความเกดิ   และเช้ือแหง
ความเกิดไดแลว   ความแก   ความเจ็บ   ความตาย   จะมีมาจากที่ไหน   นี้คือนิสัย
ของผูจะหนีออกจากสังสารวัฏ   ตองอาศัยความฉลาดของสติปญญาเปนหลัก   
สําคัญ   สวนอุบายธรรมหมวดอื่น ๆ เปนเพียงอุบายเสริมสติปญญาใหมีกําลังเพื่อ
ตัดกระแสของกิเลส   ตัณหา   อวิชชา   ใหหมดไปจากใจ   เชน   ศีล   เปนอุบายขอ
บังคับความคะนองทางกาย   คะนองทางวาจา   เรียกวา   อธิศีล   สมาธิเปนอุบาย
ขอบังคับใหจิตอยูในความเปนปกติจิต   เรียกวา   อธิจิต   เราตองศึกษาใหเขาใจ 

ปญญาควบคุมศีล  สมาธิ 
 ปญญาควบคุมศีล   สมาธิไดอยางไร   ในการรักษาศีล   ก็ตองมีปญญา   
ความรอบรูในอุบายวิธีรักษาศีล   จะเปนศีลหา   ศีลแปด   ศีลสิบ   หรือศีลสองรอย
ย่ีสิบเจ็ด   ผูจะรักษาศีลหมวดไหน   ก็ตองใชปญญา   ความรอบรูในศีลหมวดน้ัน ๆ 
ศีลเศราหมองดวยเหตุอันใด   ก็ตองรอบรูและรูวิธีท่ีจะทําใหศีลมีความผองใสได   
ศีลขาดไปก็ตองรอบรูวาศีลไดขาด   และรูวิธีตอศีลใหอยูในความสมบูรณตอไป   
หรือศีลสองรอยย่ีสิบเจ็ดของพระ   ก็ตองมีปญญารอบรูในศีลของตน   ใชปญญา
ศึกษาในศีลสองรอยย่ีสิบเจ็ดใหเขาใจ   วาศีลขอไหนควรรักษาอยางไร   ผูรักษาก็
ตองมีความรอบรู   เพื่อจะไดแกไข   ศีลท่ีแบงเปนหมวดใหญนั้นมี ๓ หมวด   คือ   
ศีลหมวดท่ีหนึ่ง   เมื่อภิกษุตองเขาแลวตองแสดงอาบัติ   แลวตั้งใจสํารวมระวังตอ
ไป   ศีลหมวดท่ีสอง   ภิกษุตองเขาแลวตองประจานตัวเองตอหนาสงฆ   เรียกวาอยู
ปริวาสกรรมตามวันกําหนดท่ีไดลวงเกิน   แลวอัพภานสงฆไมต่ํากวา ๒๐ รูป   ศีล
หมวดนี้จึงจะอยูในความสมบูรณตอไปได   ศีลหมวดท่ีสาม   ภิกษุตองเขาแลว   
ตองขาดจากการเปนภิกษุทันที   โดยไมมีพยานหลักฐานคนอื่นมาเปนเคร่ืองตัดสิน   
ความจริงของผูลวงเกินจะตัดสินทันที   ถาไมมีปญญาในการรักษาศีล   ก็จะทําให
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ศีลนั้นเศราหมองบอย ๆ   ศีลขาดบอย ๆ   ถาเปนพระก็จะเปนอาบัติอยูบอย ๆ   
หรือขาดจากความเปนพระไปได   ถาผูมีปญญาที่รอบรูดี   มีปญญาในการรักษาศีล   
ศีลก็จะมีความสมบูรณตลอดไป 
 ปญญาควบคุมสมาธิไดอยางไร   ผูจะปฏิบัติในอุบายการทําสมาธิ   ผูนั้นก็
ตองใชปญญาศึกษาในอุบายการทําสมาธิ   สมาธิมีหลายหมวดหมู   มีสมาธิอยาง
หยาบ   สมาธิอยางกลาง   สมาธิอยางละเอียด   สมาธิข้ันไหนก็ตองมีปญญาความ
รอบรูในสมาธิข้ันน้ัน ๆ   เม่ือจิตมีความสงบในสมาธิแลว   ยอมมีอาการเกิดข้ึนจาก
จิตเปนไปในลักษณะตาง ๆ   หรือเกิดเปนนิมิตในลักษณะตาง ๆ   นิมิตที่เกิดขึ้น
นั้นก็ตองมีความรอบรู   วานิมิตนั้นเกิดข้ึนเนื่องจากเหตุอันใด   นิมิตอยางไรควร
ตัดทิ้งไปไมควรสนใจ   นิมิตอยางไรควรเอามาเปนอุบายประกอบปญญา   ผูทํา
สมาธิตองมีความรอบรูฉลาดในการทําสมาธิ   สมาธิข้ันไหนควรคูกับปญญา   
สมาธิข้ันไหนควรใหจิตไดพักในสมาธิใหนาน ๆ   นักปฏิบัติก็ตองรอบรูในสมาธิ
ข้ันนั้น ๆ   ใหดีมิใชจะปลอยใหจิตมีความสงบเกินขอบเขต   จะเปนเหตุใหติดใน
สมาธิจนไมรูจักวิธีถอนตัว   แตในเม่ือจิตอยากพักในสมาธิอยูนาน ๆ   ในบางกรณีก็
ควรปลอยใหสงบไปใหเต็มภูมิของสมาธิข้ันนั้น ๆ   อยาไปบังคับใหจิตไดถอนออก
จากสมาธิ   เม่ือความสงบในสมาธิมีความพอตัวเม่ือไร   จิตก็จะถอนออกจากสมาธิ
เอง   เม่ือจิตถอนออกจากสมาธิก็อยาถอนอยางพรวดพราด   คือออกเร็วเกินไป   ให
มีสติยับยั้งอยูในข้ันอุปจารสมาธิเอาไว   จากนั้นก็นอมไปทางพิจารณาดวยปญญา
ตอไป   ปญญาจะเอามาจากไหน   ก็ปญญาที่เราไดเคยพิจารณามากอนนั้นเอง   
ฉะนั้นปญญาจึงเปนพ่ีเลี้ยงใหแกสมาธิทุกข้ันตอน   ไมเชนนั้นก็จะกลายเปนสมาธิ
หัวตอโดยไมรูตัว   หรือเปนโมหสมาธิ   เปนมิจฉาสมาธิ   หรือเปนวิปลาสไป   ถา
ถึงจุดนี้จะแกไขไดยาก   หรือแกไขไมไดเลย   ผูเขียนไดอธิบายในเรื่องของปญญา   
รอบรูในศีล   รอบรูในสมาธิ   เพื่อใหนักปฏิบัติไดรูวิธีในการปฏิบัติ   เพื่อใหเกิด
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เปนสัมมาสมาธิอยางถูกตองและแทจริง   ไหน ๆ ก็ไดอธิบายในเร่ืองการทําสมาธิ
มาแลว   ก็ตองใหเขาใจในภัยของสมาธิเอาไว   เพื่อจะไดรูวิธีแกไขในโมหสมาธิ   
หรือมิจฉาสมาธิตอไป 
 คําวาโมหสมาธินั้น   ผูไมเคยคิดพิจารณาดวยปญญามากอน   ชอบจะหลง
ในสมาธิถอนตัวไมได   คําวาโมหสมาธิน้ัน   จะเกิดกับผูทําสมาธิแตอยางเดียว   
โดยไมเกี่ยวกับปญญาแตอยางใด   เมื่อมีความพยายามทําสมาธิอยูบอย ๆ จิตก็คอย
มีความสงบ   เมื่อจิตมีความสงบเปนสมาธิ   ก็มีความติดใจในความสงบนั้น ๆ   จิต
ก็มีความเพลิดเพลินในสมาธิแทบตัวจะลอย   เกิดความปติปราโมทย   ราเริง   มีทั้ง
ความสุขกาย   และความสุขใจอยูตลอดเวลา   เมื่อสมาธิจะเสื่อมก็กําหนดทําสมาธิ
เอาไว   ใหใจไดมีความสุขในสมาธิชดเชยกันไป   ไมอยากใหสมาธิน้ีเส่ือมไปจากใจ   
มีความยินดีในความสุขของสมาธิอยางฝงใจ   ไมรูอุบายวิธีท่ีจะพิจารณาแตอยางใด   
น้ีเรียกวา   โมหสมาธิ   แตถาทําเพียงสมาธิอยางเดียวนี้ก็ใชได   ก็จะเปนนิสัยเปน
ปจจัยไปสูอนาคตชาติหนา   แตไมทราบวาผูนั้นจะรูตัวในอุบายวิธีในการใชปญญา
ในศาสนาของพระพุทธเจาองคไหน   ในความเขาใจวาอยากรูแจง    เห็นจริง   ใน
สัจธรรมในชาตินี้   อยากไดบรรลุมรรคผลในชาตินี้   ยอมเปนไปไมได   เพราะ
อุบายทําอยางนี้เปนวิธีการทําของพวกฤๅษีที่เขาสรางบารมีเพื่อไปสูอนาคต   แตจะ
คดจะเค้ียวกันไปถึงไหนน้ัน   ก็ใหเปนหนาที่ของผูนั้นเอง 

เร่ืองมิจฉาสมาธินั้น   ก็มีความแตกตางกันกับโมหสมาธิไปอีกรูปแบบหนึ่ง   
ในคร้ังแรกก็เปนสมาธิเหมือนกัน   จิตมีความสงบเหมือนกัน   เมื่อจิตมีความสงบ
ลงไปแลว   จะมีภาพนิมิตข้ึนใหปรากฏ   นิมิตนั้นจะเปนไปในลักษณะตาง ๆ   บาง
ทีก็เปนรูปท่ีนารัก   บางทีก็เปนรูปท่ีนากลัว   บางทีก็เปนรูปท่ีนาใครนากําหนัด   
บางทีก็เปนแสงสวาง   บางทีก็เปนรูปภูเขา   บางทีก็เปนแมน้ํา   บางทีก็เปนรูปปา
เขาลําเนาไพร   บางทีก็เกิดข้ึนในทางเสียง   วาใหทําอยางนั้นใหทําอยางนี้   ถาทํา
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แลวจะไดดีอยางนั้น   จะไดดีอยางนี้   บางทีก็บอกวาพระดีอยูที่นั้น   ของขลังดีอยู
ท่ีนี้   นิมิตนี้ยอมจะเกิดข้ึนกับผูทําสมาธิโดยไมมีปญญา   ในการเกิดข้ึนนั้น   บาง
อยางก็เปนของจริงจนตัวเองเขาใจวาเปนผูวิเศษ   เกิดสําคัญตัวเองวาเปนผูมี
อภิญญา   สามารถท่ีจะอยากรู   อยากเห็นอะไรก็ได   เห็นอะไรมาก็ชอบอยากโอ
อวดแกคนอื่น   ถาคนอื่นไมเปนเหมือนตน   ก็จะเกิดทิฏฐิมานะข้ึนกับใจตัวเองวา   
เราภาวนาเกงกวาหมูคณะท้ังหลาย   ชอบยกตนขมทาน   ถาถามกันในเรื่องภาวนา   
ก็ชอบถามวาเห็นอะไรบางไหม   ถาไปถามกับผูท่ีเปนเหมือนกัน   ก็เพิ่มทิฏฐิมานะ
สูงข้ึน   คุยอวดนิมิตกัน   ท้ังวันท้ังคืนก็ไมจบ   พระองคไหนจะอาวุโสขนาดใดก็
ตาม   ถาไมภาวนารูเห็นเหมือนตัวเองแลวจะไมมีความเคารพในพระองคนั้นเลย   
ถาพระองคไหนเปนเหมือนตน   จะมีความเคารพอยางเต็มท่ี   มีกิจกรรมใดพอจะ
ชวยเหลือก็ถึงไหนถึงกัน   อาการเปนของมิจฉาสมาธิมีมากกวานี้   จะนํามาอธิบาย
ท้ังหมดนั้น   จะเปนหนังสือเลมใหญเกินไป   เพียงอธิบายยอ ๆ พอรูแนวทางของ
มิจฉาสมาธิ   เพื่อจะไดมีวิธีปองกันตัวเองตอไป 

สัญญาวิปลาสสมาธิ   นี้ก็เกิดจากการทําสมาธิที่ไมมีปญญาเปนพ้ืนฐานเชน
กัน   แตมีความตั้งใจไวแรงกลาในความอยากรูอยากเห็นในสัจธรรม   มีความตั้งใจ
อยางแรงกลาวา   อยากละอาสวกิเลสใหหมดไปจากใจ   อยากจะใหบรรลุมรรคผล   
ไมอยากที่จะมาเกิดในโลกนี้อีก   เม่ือมีความตั้งใจแรงกลาไวอยางนี้   การภาวนา
ปฏิบัติก็จะมีความตั้งใจอยางเขมแข็ง   จะเดินจงกรมก็ดี   จะนั่งสมาธิก็ดี   มีแตตั้ง
ใจทําในสมาธิเปนหลัก   โดยไมมีปญญาพิจารณาเลย   พยายามตั้งสติระลึกรูอยูแต
อารมณของสมาธิ   เมื่อจิตคิดไปในบางกรณี   ก็พยายามดึงจิตเอาไว   ถาดึงจิตไว
ไมอยู   ก็เขาใจวา   จิตฟุงซานไปเสีย   จึงมีนักภาวนาพูดอยูบอย ๆ วา   จิตชอบคิด
โนน   คิดนี ้  น่ังสมาธิภาวนาไมติด   แตหากวานั่งสมาธ ิ  มีความสงบไดแลว   ก็จะ
เปนเหมือนกันกับสมาธิดังไดอธิบายมาแลว   ความขยันหม่ันเพียรในการทําสมาธิ
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ก็จะเพิ่มมากข้ึน   ความตั้งใจอันแรงกลา   อยากจะใหอาสวกิเลสหมดไปจากใจก็
เพิ่มข้ึน   การทําสมาธิใหจิตมีความสงบก็เพิ่มข้ึน   กิเลสสังขารจะปรากฏในภาพ
เปนนิมิตจะเกิดข้ึน   บางทีก็เปนแสงสวางเกิดข้ึน   เม่ือความสวางเกิดข้ึนก็จะเกิด
ความเอิบอิ่มใจอยูในความสวางนั้น ๆ เปนอยางมาก   บางคร้ังก็จะมีความสงบใจ
เปนอยางย่ิง   ไมอยากจะออกจากความสงบนั้นเลย   ความสุขกาย   ความสุขใจ   ก็
จะมีความสุขเปนอยางมาก   ความอยากใหกิเลสหมดไปจากใจก็เพ่ิมข้ึน   ในขณะท่ี
จิตมีความสงบอยูน้ัน   ก็ปรากฏวาไมมีกิเลสตัณหาภายในใจ   ความโลภ   ความ
โกรธ   ความหลง   ก็ไมมี   ก็จะเกิดความสําคัญตัวข้ึนวา   กิเลสไดหมดไปจากใจ
เราแลว   หรือบางทีกจ็ะเกิดความรูข้ึนวาไดธรรมข้ันน้ัน   ขั้นนี้แลว   ก็จะเกิดความ
เขาใจผิดกับตัวเองโดยไมรูตัว   ความรูนั้นก็จะรูข้ึนเร่ือย ๆ   ธรรมขอไหนท่ีไมเขา
ใจ   ความรูนี้ผุดขึ้นบอกวา   ธรรมน้ันเปนอยางนัน้   ธรรมนี้เปนอยางนี ้  ถาอยากรู
ธรรมอะไรก็นึกถามใจตัวเอง   ก็จะตอบข้ึนมาใหเขาใจตามความตองการ   บางคร้ัง
อยากจะแสดงธรรมใหใครตอใครฟง   ถาอาการอยางนี้เกิดข้ึน   จะคุยธรรมไดดีมี
เหตุมีผล   จะคุยธรรมกี่วันกี่คืนก็คุยได   ความนอมใจเชื่อในความรูที่เกิดข้ึนก็เชื่อ
อยางฝงใจ   ใครจะไปพูดขัดขวางวาผิดไมได   เขาใจวาตัวเองมีธรรมภายในใจ
อยางมั่นคง   เรียกวา   เชื่อม่ันในตัวเองเปนอยางมาก   ผูท่ีเปนไปในลักษณะเดียว
กันจึงจะคุยกันรูเร่ือง   ความเพียรในขณะนั้นเขมแข็งมาก   นั่งสมาธิก็ทํากันอยาง
จริงจัง   สติในความระลึกไดในคําบริกรรมก็ระลึกไดดี   จะระลึกไดในส่ิงอื่น ๆ ก็
ระลึกไดดีเปนพิเศษ   หรือบางคร้ังก็จะอยูแบบเฉย ๆ   ไมอยากพูดคุยกับใคร   ไม
อยากคิดในเรี่องอะไร   เปนในลักษณะจิตไมมีความสนใจกับสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น   อยูใน
อิริยาบถไหน   ก็อยากอยูในอิริยาบถนั้น   ถานั่งอยูในท่ีชุมชนก็เหมือนกับวาเปนผู
สํารวมดี   ไมสนใจกับคําพูดของใคร   หรือจะนั่งฟงเทศนจากพระก็นั่งฟงเฉย ๆ   
มีความยินดี   มีความพอใจในการปฎิบัติเปนอยางมาก   ความเช่ือมั่นในพระพุทธ
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เจา   เช่ือม่ันในพระธรรม   เช่ือม่ันในพระสงฆกเ็ช่ือมาก   บางคนก็อยูกันแบบเรียบ 
ๆ   บางคนจะมีความโลดโผนในการแสดงออกในการพูดธรรม   บางคนถึงประกาศ
ตัวเองวา   เปนผูรูธรรมเห็นธรรมแลว   บางคนจะบอกใหผูอื่นฟงวาไดเปนพระ
อริยเจาแลว   บางคนจะบาแบบไมรูตัว   นี้เปนเพียงอธิบายไวพอสังเขปเพื่อใหนัก
ปฏิบัติจะไดมีความระวังในการทําสมาธิ   เพราะการทําสมาธิแตอยางเดียวนั้น   มี
ความผิดพลาดไดงาย   จะกลายเปนสัญญาวิปลาสไปโดยไมรูตัว   ฉะนั้นขอผูกําลัง
ฝกทําสมาธิตองมีความระวัง   หากเหตุการณอยางนี้เกิดขึ้นกับใคร ๆ   ผูนั้นจะไมรู
วาตัวเองผิดแตอยางใด 

วิธีการแกไข   ตองหาครูอาจารยผูที่เขามีความเคารพที่สุดไปแกไขให   ถา
เขาไมมีความเคารพแลว   จะอธิบายวิธีแกไดอยางดีสักเทาไรก็ไมหาย   เพราะผูนั้น
มีความเช่ือม่ัน   ในความรูเห็นของตัวเองอยางมาก   หรือผูจะแกไขไดตองมีความรู
ความฉลาดใหเหนือเหตุผลของเขาทุกประการ   สามารถอธิบายในสัญญาวิปลาสให
เขาไดรูไดเขาใจไดอยางชัดเจน   หรือมีอภินิหารอยางใดอยางหนึ่ง   ทําใหเขายอม
รับนั้นแหละ   จึงจะแกเขาได   หรือใหหยุดภาวนาไปเลย   ใหอยูเฉย ๆ ไมเชนนั้น
อาการที่เปนมากอนก็จะไมหาย   การแกมีหลายวิธี   แตเพยีงอธิบายไวพอยนยอเทา
นั้น 
 สวนสมาธิหัวตอ   ผูนั้นจะรูตัวเองอยูวาจิตสงบเปนสมาธิ   แตเปนสมาธิ
แบบสติออน ๆ   นั่งสมาธิแบบหลับ ๆ ตื่น ๆ มีการเผลอตัวไดงาย   ลืมตัวไดเร็ว   
เม่ือฝกทําสมาธิอยางนี้นาน ๆ จะเกิดความเคยชิน   เมื่อจิตสงบลง   ก็ไมรูตัวเพราะ
มีสติออนมาก   เม่ือจิตมีความสงบแลวจะตกไปสูภวังคท้ัง ๓   อยางใดอยางหนึ่ง   
เม่ือจิตตกสูภวังคแลว   จะนั่งไดนานไปหลายชั่วโมง   ในขณะที่นั่งอยูนั้น   จะไมรู
วาตัวเองนั่งอยูอยางไร   แตก็มีสติระลึกไดแบบแผวเบามาก   แทบจะไมมีความรู
สึกของตัวเอง   เมื่อรูตัวขึ้นมาใจจะไมมีความเบิกบาน   จะมีความสุขกายไมมีความ
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สุขใจ   จะเหมือนกันกับการนอนหลับแลวตื่นข้ึนเทานั้น   น้ีเรียกวาสมาธิหัวตอ   
คือนั่งโด ๆ โดยไมรูตัว   นี้ก็ใหนักภาวนาใหมีความระวัง   อยาปลอยใหเปนเชนนี้
บอย ๆ   มันจะกลายเปนนิสัย   นั่งสมาธิหลับในนั้นเอง 

อุบายแกไขสมาธิ 
 การทําสมาธิท่ีไมถูกตองดังไดอธิบายมาท้ังหมดนั้น   ขอใหนักภาวนาได
อานทบทวนกันหลายคร้ัง   เพื่อใหเขาใจวาสมาธิอยางนี้ผิด   เราจะไดออกจาก
สมาธิอยางนี้ไปเสีย   การปองกันความผิดพลาดของสมาธินั้น   เราตองปองกันแต
เร่ิมตน   คือทําความเขาใจตัวเองไวกอนวา   การภาวนาของเราตองการความรูแจง
เห็นจริงในสัจธรรม   เพ่ือชําระกเิลสตัณหาใหเบาบางจากใจ   หรือใหหมดไปจากใจ   
อุบายที่จะทําใหกิเลสเบาบางหรือหมดไปไดนั้น   ตองใชสติปญญาเปนหลักยืนตัว   
การทําสมาธิใหเขาใจวาเปนอุบายเสริม   อยาไปเขาใจวาสมาธิจะทําใหกิเลสเบาบาง
หรือหมดไปจากใจได   ความสงบของสมาธิเปนเพียงเขาไปกลบกิเลสเอาไวเทานั้น   
เหมือนกับศิลาทับหญาเอาไวชั่วขณะ   เม่ือยกหินออกหนีไปหญาก็เกิดข้ึนไดอีก
ตามเดิม   น้ีฉันใด   เม่ือใจมีความสงบเปนสมาธิแลวก็ตองถอนตัว   และมีการเส่ือม
ไป   เม่ือสมาธิเส่ือมจากใจกิเลสตัณหาก็เกิดข้ึนมาจากใจอีกตามเดิม   จะใหกิเลส
ตัณหาหมดไปจากใจไมได   จะใหใจมีความบริสุทธ์ิก็ไมได   จะใหปญญาเกิดข้ึน
จากสมาธิก็ไมเกิดข้ึน   เปนเพียงความเขาใจจากครูอาจารยเฉย ๆ   เมื่อครูอาจารย
สอนผิดเราก็เขาใจผิดไปดวย   แตผูเขียนขอชี้แนะอีกอุบายหนึ่งเพื่อใหทานได
พิจารณาดวยเหตุผลวา   การทําสมาธิเราอยาตั้งความหวังอะไร   เพียงทําใหใจมี
ความสงบเทานั้น   ความเขาใจวาปญญาจะเกิดข้ึนก็ตัดทิ้งไปเสีย   ความอยากรูนั้น
เห็นนี ้  ก็ตัตทิ้งไปเสีย   ใหทําใจอยูกับคําบริกรรมเปนปกติธรรมดา   เมื่อหากทําใจ
มีความสงบมาก   ก็ปลอยใหมีความสงบไป   อีกไมนานก็ถอนข้ึนมาเอง   เมื่อหาก
ทําสมาธิ   ใจมีความสงบนอย   หรือไมสงบเลยเราก็อยาไปกังวล   เมื่อออกจาก



ขามกระแส  ๒๔ 

สมาธิทุกคร้ังใหนอมใจพิจารณาดวยปญญาทุกคร้ัง   เมื่อสมาธิมีข้ันต่ํา   เราก็ตอง
ใชปญญาข้ันพ้ืนฐานข้ันต่ํานี้ไป   ใหปฏิบัติอยางนี้ไปอยางตอเนื่อง   ตอไปจะมี
ความชํานาญในการทําสมาธิไปเอง   ถาใจมีความสงบไดพอสมควร   เมื่อจิตถอน
จากสมาธิ   ก็นอมใจคิดพิจารณาดวยปญญาข้ันกลาง   ถาสมาธิมีความสงบข้ัน
ละเอียด   แลวถอนข้ึน   เราก็นอมใจพิจารณาดวยปญญาข้ันละเอียดตอไป   แตจะ
ใหใจมีความสงบเปนสมาธิ   ในข้ันละเอียดทุกคร้ังไมได   เพราะกิเลสตัณหา   
ราคะ   โทสะ   โมหะ   ภายในใจยังมี   ยอมทําใหใจมีความหยาบไปได   ในคร้ัง
แรกก็จะตองลมลุกคลุกคลานอยูอยางนี้   เพราะกําลังของสติ   กําลังของปญญา   
กําลังของสมาธิเรายังไมพอ   แตก็ใหตั้งใจพยายามปฏิบัติตอไป 
 ในบางกรณีท่ีเราไมไดทําสมาธิ   เพราะโอกาสไมอํานวย   จําเปนตองไป
โนนมานี้อยูบอย ๆ   หรือมีธุระสวนตัวอยูท่ีบาน   หรืออยูที่ไหนอยางไรก็ตาม   ถา
ไมสะดวกในการทําสมาธิ   เราก็อยาไปกังวลในใจวาเราไมไดทํา   ในสถานท่ีอยาง
นั้น   เราก็ตองใชปญญาพิจารณาไปไดเลย   เราเคยไดเห็นคนแก   คนเจ็บ   คนตาย   
อยูท่ีไหนก็นอมเขามาหาตัวเอง   วาเราก็จะตองเปนอยางนั้น   หลักการพิจารณา
ดวยปญญา   ก็ไดอธิบายไวอยูในหนังสือนี้แลว   ใหเราจับเอาประเด็นตาง ๆ มา
พิจารณาไดเลย   การพิจารณาอยูบอย ๆ อยางนี้   ก็เปนอุบายวิธีภาวนาปฏิบัติ
เหมือนกัน   จึงเปนการเจริญวิปสสนาภาวนาอยูนั้นเอง   การเจริญวิปสสนา   ก็ตอง
ฝกไปจากปญญาขั้นพ้ืนฐานที่เรามีอยูนี้เอง   เหมือนเด็กกําลังรับคําบอกสอนจาก
พอแม   ในคร้ังแรกเด็กก็ยังไมรูความหมายในคําที่พอแมสอน   เมื่อพอแมไดสอน
อยูบอย ๆ   วันละหลายคร้ังหลายหนเด็กก็จะคอยรูตาม   คําที่พอแมสอนก็จะเขาไป 
ฝงใจของเด็ก   และเด็กก็จะรูผิดรูถูก   รูในส่ิงที่ควรหรือไมควร   เด็กก็จะมีความ
สํานึกตัวไดและจะมีความเขาใจไดถูกตองนี้ฉันใด   ใจเมื่อใชปญญาพิจารณาในสัจ
ธรรมอยูบอย ๆ   ใจก็คอยยอมรับจากปญญา   มีความเขาใจ   มีความเห็นจริงตาม
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ปญญาไป   สักวันหนึ่งปญญาก็จะเขาฝงอยูภายในใจ   และใจก็จะมีปญญาที่ฉลาด   
พ่ึงตัวเองได   เม่ือนั้นแหละการภาวนาปฏิบัติของเราก็จะกาวหนาไปไดเปนอยางดี   
สมาธิเคยเส่ือมอยูบอย ๆ ก็จะไมเส่ือม   เพราะปญญามีอยูในใจจะเปนพี่เลี้ยงใหแก
สมาธิอยางม่ันคง   เร่ืองการทําสมาธิจะใหเปนสมาธิหัวตอ   เปนโมหสมาธิ   เปน
มิจฉาสมาธิ   เปนสัญญาวิปลาส   ดังอธิบายมาแลว   ก็จะไมเกิดข้ึนเลยกับผูท่ีมี
ความสมบูรณดวยสมาธิและสติปญญานี้   มีแตจะเปนสัมมาสมาธิ   คือความตั้งจิต
ไวชอบตลอดไป   ฉะนั้นเราจึงควรแสวงหาครูอาจารยท่ีมีความชํานาญในอุบาย
การทําสมาธิอยางแทจริง 

เลือกหัวหนาโคใหถูกตัว 
 นักปฏิบัติผูแสวงหาธรรม   จําเปนตองแสวงหาครูอาจารย   เปนผูช้ีแนะ
แนวทางให   เพ่ือจะไดวางพ้ืนฐานในการปฏิบติัใหถูกตอง   เพ่ือจะไมใหเกิดปญหา
ในการปฏิบัติธรรม   ตองฝกตัวเปนนักสังเกตท่ีมีเหตุมีผล   อยาทําตนเปนคนเช่ือ
งายใจเบา   โดยขาดการพิจารณา   ไมเชนนั้น   จะเกิดปญหาในภายหลัง   เหมือน
กับฝูงโคท่ีแสวงหาหัวหนาโค   เพื่อจะใหนําพาขามกระแส   แตหัวหนาโคนั้นมี
หลายตัว   จะเลือกเอาหัวหนาโคตัวไหนเปนหัวหนาพานําทาง   ก็ฝูงโคน้ันแลเปนผู
ตัดสินใจเลือกเอาหัวหนาโคเอง   ถาหากเลือกไดหัวหนาโคท่ีไมเคยขามกระแสมา
กอน   หัวหนาโคก็จะพาฝูงโคทั้งหลาย   ลอยตามกระแสโคงวกเวียนไปมา   ทําให
เสียเวลาและหมดกําลังใจท่ีจะลอยตอไป   ในท่ีสุดก็จะพาฝูงโคท้ังหลายไปติดอยู
กับกระแสนํ้าวังวน   จะดิ้นรนจนหมดกําลังก็จะหาทางออกไมไดเลย   ในท่ีสุดท้ัง
หัวหนาโคและฝูงโคท้ังหลายก็จะพากันจมน้ําตายไปอยางนาเสียดาย   ถาเลือกได
หัวหนาโคที่ตาดีมีประสบการณ   รูจักชองทางในการขามกระแสมาแลว   หัวหนา
โคก็จะพาฝูงโคทั้งหลายขามกระแสใหถึงฝงไดอยางปลอดภัย   เวนเสียแตตัวท่ีลอย
แหวกแนวออกจากหัวหนาโคไปเทานั้น   นี้ฉันใด   นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายกําลัง
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เตรียมตัวเพื่อจะขามกระแสของวัฏสงสารจําเปนตองแสวงหาครูอาจารย   เพื่อชี้
แนะแนวทางในการปฏิบัติธรรมใหถูกตอง   เพราะในยุคนี้ยังมีครูอาจารย   ผูท่ีทาน
ไดปฏิบัติผานกระแสโลกมาแลวยังมีอยู   แตจะใหท่ัวถึงเหมือนในคร้ังพุทธกาลน้ัน
ไมได   เพราะในคร้ังพุทธกาล   มีพระพุทธเจาเปนประมุขของสงฆ   และพรอม
ดวยพระอริยสาวกเปนจํานวนมาก   และเคยผานกระแสโลกมาดวยกันท้ังนั้น   
ความรูเห็นในสัจธรรมจึงเห็นเปนสัจธรรมอันเดียวกัน   จึงไดอบรมส่ังสอนพุทธ
บริษัทเปนอุบายเดียวกัน   พระอริยเจาขั้นไหนก็ไดสอนตามความสามารถของทาน   
พุทธบริษัทไดฟงธรรมจากองคไหนมา   ธรรมนั้นจะไมมีความขัดแยงกัน   ไมได
ถกเถียงกันวาองคนั้นสอนผิด   องคนี้สอนถูก   ทุกคนมีความรูความเห็นเปนอยาง
เดียวกัน   ไมมีความลังเลสงสัยในการปฏิบัติธรรมวาจะมีความผิดพลาดจากหลัก
สัจธรรม   ไมเปนธรรมปรามาส   คือความลูบคลําในธรรม   การปฏิบัติของทาน
เหลาน้ันจึงไดบรรลุมรรคผลไดอยางรวดเร็ว 
 ฉะน้ันการเลือกครูอาจารยจึงเปนสวนสําคัญอยางย่ิง   ถึงเราจะเลือกครู
อาจารยไดแลวก็ตาม   เราก็ยังตองมาเลือกเฟนธรรมจากทานอีกข้ันหนึ่ง   เพราะ
ธรรมของทานที่ไดอธิบายไปนั้นมีหลายอุบาย   เราจะไปเอาทั้งหมดไมได   เราจํา
เปนตองเลือกหาอุบายใหตรงกับจริตนิสัยตัวเอง   เหมือนยาแกไขท่ีมีอยูเต็มราน   
เราผูจะไปซ้ือยาก็จําเปนตองเลือก   วายาประเภทไหน   พอจะถูกกับโรคของเราได   
เราก็เอายาประเภทนั้นมากิน   โรคของเราจึงจะหายไปได   น้ีฉันใด   นักปฏิบัติตอง
ใชปญญาท่ีฉลาดในการเลือกเฟนธรรมเพื่อใหเปนธรรมสัปปายะ   คือธรรมเปนท่ี
สบายในการปฏิบัติธรรม   มิใชวาครูอาจารยสอนอยางไรก็เอาไปปฏิบัติทั้งหมด   
หรือครูอาจารยอธิบาย   ในธรรมขั้นสูง   ข้ันละเอียด   เราก็จะเอาอยางทานใหรูให
เห็นตามทานนั้นไมได   เราตองรูจักขีดข้ันความสามารถของตัวเอง   เหมือนกันกับ
เด็กท่ีกําลังหัดอานหนังสือ   จะอานจะเขียนก็ผิด ๆ ถูก ๆ   หลักวิชาตาง ๆ ก็ยังไม
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เคยศึกษา   แลวจะไปเรียนข้ันอุดมศึกษาหรือเรียนหลักสูตรปริญญาโท   ปริญญา
เอก   การศึกษาขามข้ันตอนเกินไปมากอยางนั้น   จะเสียเวลาไปเปลา ๆ จะไม
สําเร็จตามความตั้งใจไดเลย   นี้ฉันใด   นักปฏิบัติตองรูจักฐานของตัวเอง   กอนจะ
รูธรรมข้ันสูงไดมิใชเปนของงายเหมือนเราเขาใจกัน   ฉะน้ันใหเราไดเลือกเอาธรรม
ขั้นพื้นฐานมาปฏิบัติไปกอน   จนเกิดความชํานาญ   แลวจึงฝกปฏิบัติธรรมข้ันสูง
ไปตามลําดับ   ตามที่ความสามารถของเราพรอมแลว   ถึงเราจะมีความรูท่ีเรียนรู
จากปริยัติมาแลวก็ตาม   เราตองรูจักการเลือกเฟนธรรมมาประกอบการปฏิบัติใหมี
ความเหมาะสมกับจริตนิสัยตัวเอง   การปฏิบัติจึงจะไดผลมีความกาวหนาไปไดด ี  
ถึงจะมีความรูในทางธรรมอยูมากก็ตาม   แตธรรมบทนั้นยังมีหลายระดับข้ัน   
ธรรมข้ันไหนเราควรนาํมาปฏบัิตกิอน   ธรรมข้ันไหนเราควรจะนํามาปฏิบัติทีหลัง   
ธรรมบทไหนท่ีมีความจําเปนกับความเปนอยูของเราในปจจุบัน   ขณะนี้ใจของเรา
มีกิเลสตัณหาตัวไหนเขามาแอบแฝง   และควรจะเอาธรรมบทไหนเขามาแกไขหัก
ลางใหกิเลสหมดไป   เราตองมีความฉลาดในสติปญญาของตัวเราเอง   จึงจะแกไข
ปญหาที่มีอยูในใจตัวเองได 

ใชปญญาอบรมจิตอยูเสมอ 
 การปฏิบัติธรรม   มีอุบายการปฏิบัติอยูสองประการ   ขอหนึ่งปฏิบัติเพียง
เปนพิธ ี  ขอสองปฏิบัติเพื่อถอนรากถอนโคนของกิเลสตัณหา   สวนมากนกัปฏบัิติ
จะทําเพียงเปนพิธีเทานั้น   สวนผูจะปฏิบัติเพื่อถอนรากถอนโคนของกิเลสตัณหา
นั้นมีนอยนัก   แตเราผูหนึ่งท่ีจะตั้งใจในการปฏิบัติธรรมอยางจริงจัง   เพื่อความรู
แจงเห็นจริงในสัจธรรม   จะตองใชความพยายามอยางเต็มท่ี   ท่ีจะใชสติปญญา
บากบั่นตัดกระแสของกิเลส   ตัณหา   อวิชชาใหหมดไปจากใจ   ถึงชีวิตจะหมดไป
เพราะการปฏิบัตินั้น   ก็ยอมเสียสละ   เพราะกาลเวลาผานมายาวนานจนถึง
ปจจุบัน    ใจเราไดลอยตามกระแสของกิเลสมาตลอด   ถาจะปลอยใหใจลอยไป
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ตามกระแสของกิเลส   ตัณหาอยูอยางน้ี   ชีวิตความเปนอยู   ก็จะมีแตความทุกข
ตลอดไป   เพราะกิเลสยังผลักดันใจใหทําความชั่วอยูเสมอ   ความหลงใหลในกาม
คุณก็มีอยูเต็มใจ   แทบจะไมไดพักผอนหลับนอน   ไมถอนตัวเองออกจากหลมลึก   
คือกิเลสตัณหาน้ีเลย   ความเคยชินก็จะคิดวาเปนเร่ืองธรรมดาไป   น้ีก็เพราะจิตขาด
การอบรมส่ังสอนดวยปญญา   จึงไมรูวาอะไรท่ีเปนตนเหตุแหงทุกข   มีแตความ
สนุกสนาน   ติดอยูในกระแสของโลกจนไมมีความอิ่มพอ   เหมือนกับวาความ
เพลิดเพลินเลนในแมน้ําโดยขาดความสังเกต   ไมมีความสํานึกวาภัยจะมีอยูในแม
น้ํานั้น   มีแตความสนุกติดพันกันจนแยกตัวไมได   เม่ือภัยคือจระเขลอยเขามาใกล
ตัวเองแลว   ก็จะหาชองหลบตัวจากภัยนั้นไมทัน   ถึงจะกลัวตอภัยขนาดไหน   ก็
ไมสามารถหลบตัวหนีไปได   จึงกลายเปนอาหารของจระเขไปอยางนาเสียดาย   นี้
ฉันใด   ใจท่ีมีความเพลิดเพลินอยูกับกามคุณ   หมกมุนอยูกับความรักความใคร   
ไมคิดวาภัยคือความแก   ความเจ็บ   ความตายจะมาถึงตน   มีแตความมืดมนลอย
ตามกระแสของโลกจนลืมตัว   เม่ือภัยคือความแก   ภัยคือความเจ็บไขไดปวยคืบ
คลานเขามาถึงตัว   จะควาหาเอาความดีใหเกิดมีในใจไมทัน   จะหันตัวเขามา
ปฏิบัติภาวนา   เวลาก็ไมอํานวย   มีแตความกังวลอยูกับความเจ็บปวยไขไมสบาย
ตลอดท้ังวัน   เดี๋ยวก็เจ็บท่ีนั้น   เดี๋ยวก็ปวดท่ีน้ี   สติก็ไมคอยมีอยูกับตนกับตัว   มิ
หนําซํ้ายังไปม่ัวอยูกับลูกกับหลาน   ไปพัวพันอยูกับวัตถุสมบัติ   จะมีกําลังใจฝก
หัดภาวนาปฏิบัติไมไดเลย   ในชวงนี้เองจะรูวา   ความแก   ความเจ็บปวยไขเปนภัย
ขนาดไหน   ใครท่ีเกิดข้ึนมาแลว   จะตองไดประสบพบเห็นเร่ืองความทุกขอยางนี้
เหมือนกันทุกคน   ในท่ีสุดก็ตายไปเสีย   ในชวงที่มีชีวิตอยู   มีแตความประมาทมัว
เมา   เมื่อชีวิตไดหมดไปแลวจะเอาสมบัติอะไรติดตัวไปไมไดเลย 
 ฉะนั้นเราตองใชปญญาพิจารณา   ทําความเขาใจกับตัวเองอยูเสมอ   เพราะ
ทุกอยาง   ในโลกนี้ไมมีสิ่งใดเปนของของใคร   ไมวาส่ิงนั้นจะมีวิญญาณครองหรือ
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ไมมีวิญญาณครองก็ตาม   หรือส่ิงนั้นจะมีราคาแพงสักปานใดก็ตาม   จะหาบหาม
ติดตามตัวเองไปไมไดเลย   เพราะส่ิงนั้นเปนวัตถุสมบัติของโลก   และก็จะตกอยู
กับโลกนี้ตลอดไป   ใครท่ีเกิดข้ึนมาในโลกน้ีก็มีสิทธ์ิท่ีจะหามาใช   เพื่อไดรับความ
สะดวกประจําวันตอไป   เราเปนนักปฏิบัติตองใชปญญาพิจารณาดูความเปนอยู
ของโลกมนุษยนี้ใหชัดเจน   ใหรูสภาพความเปนจริงของโลกนี้ใหทั่วถึง   วามี
สมบัติอะไรบางที่เราจะมาแยงชิงเอากับหมูมนุษยดวยกัน   นี้ก็ใชปญญาพิจารณา
อยูบอย ๆ   นานเขาก็จะคอย ๆ รูจักความพอดีของตัวเอง   นี้ก็เปนอีกอุบายหนึ่งท่ี
จะทําใหความโลภภายในใจไดเบาบางลง   ฉะนั้น   การละความโลภตองละดวย
อุบายปญญา   มิใชวาจะไปนั่งหลับตาทําสมาธิใหความโลภหมดไปจากใจแตอยาง
ใด 

พิจารณาปาชาผีดิบ 
 การใชปญญาพิจารณาดูรางกาย    ตองพิจารณาใหถูกกับหลักความเปนจริง   
เพราะขณะนี้โลกกับธรรมยังเปนกอนเดียวกัน   ถาคิดไปในทางโลก   จิตก็จะเพลิน
ไปตามกระแสโลก   ถาพิจารณาไปในทางธรรม   ธาตุขันธทุกสวนก็จะกลายเปน
ธรรมไป   ฉะนั้นโลกกับธรรมจะแยกออกจากกันไดดวยปญญา   นี้เราเปนนัก
ปฏิบัติที่มุงหนาไปในทางธรรม   ก็ตองใชปญญาพิจารณาใหเปนไปตามหลักสัจ
ธรรม   ใหจิตไดยอมรับความจริงวา   รางกายทุกสวน   ทั้งเราทั้งเขา   ใหพิจารณา
เปนปาชาผีดิบ   เปนซากศพที่มีวิญญาณครอง    มีความรูสึกในการสัมผัสไปไหน
มาไหนได   จึงเรียกวาศพเคล่ือนท่ี   ถึงจะมีชีวิตอยูก็ตาม   แตไมนานเกินรอ   จิตก็
จะหนีออกจากรางกายนี้ไป   ธาตุขันธท่ีเราเขาใจวาเปนตัวเราก็จะเปนโมฆะไปทัน
ที   ในขณะที่จิตยังครองรางกายนี้อยู   มีความสกปรกโสโครกเหม็นคลุงอยูตลอด
เวลา   จําเปนตองไดชําระชะลางอยูเสมอ   และหาเอาของหอมมาฉาบทา   เพ่ือกลบ
กลิ่นเอาไว   ถึงขนาดนั้นก็ยังกลบไวไมมิด   ดังคําวาชางตายท้ังตัวจะเอาใบบัวไป
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ปดจะมิดไดอยางไร   ผูที่ใชปญญาพิจารณาดูซากศพในรางกายอยูบอย ๆ   จิตก็จะ
คอยรูเห็นรางกายนี้เปนซากศพอยางแทจริง   ทั้งศพเราศพเขา   ก็จะรูเห็นไดดวย
ปญญาโดยไมมีอะไรมาปดบัง   จะเปนหญิง   ชาย   เฒาแก   ปานกลาง   และหนุม
สาว   ก็จะรูเห็นเปนซากศพเหมือนกันท้ังหมด   ความเขาใจวาสวยงามไปตามโลก
นิยมก็หมดไปจากใจ   ไมวาคนน้ันจะมีฐานะตางกันหรือไมก็ตาม   แตธรรมชาติ
ของธาตุยอมมีความสกปรกเทาเทียมกันท้ังหมด 
 เนื่องจากความเขาใจผิด   จิตจึงไดเกิดความหลงคิดวาเปนของสวยงามอยู
ตลอดไป   ความหลงในลักษณะนี้   ในชวงแรก   พระพุทธเจาและพระอริยเจาท้ัง
หลายก็มีความหลงเหมือนกัน   แตทานมีสติปญญาท่ีฉลาดจึงสามารถรูเห็นตาม
สภาพความเปนจริงในสัจธรรม   ฉะนั้นจึงพิจารณาอยูบอย ๆ จิตก็จะคอยรูเห็นวา
รางกายนี้มีความสกปรกตามปญญาตอไป   ถาหากเราไมรีบแกไขในชาตินี้   เราจะ
ไปแกไขในชาติไหน   เราจะปลอยใหกิเลสหลอกใจ   รอเวลาวา   เดือนหนา   ป
หนากอนเถอะจึงจะพิจารณา   หรือชาติหนากอนเถอะจึงจะแกไขอยางนั้นหรือ   นี้
คือกลอุบายหลอกลวงของกิเลสตัณหาท่ีเคยหลอกจิตมาแลวอยางแยบยล   จึงกลาย
เปนคนท่ีตกคางอยูกับโลกนี้มานาน   เพราะมาหลงกลลวงของมารคือกิเลส   และ
เสียรูใหแกตัณหาอยูตลอดไป   มีแตความรัก   ความยินดี   พอใจอยูในกระแสของ
โลก   ตกอยูในวงลอมของกิเลสตัณหาตลอดไป   ไมรูวาโทษภัยตาง ๆ จะเกิดข้ึน
กับตัว   ฉะนั้นขอใหเราใชปญญาพิจารณาใหเขาใจ   เพื่อจะไดแกไขใหทันตอเหตุ
การณ   ไมเชนนั้นจะทนทุกขทรมาน   เกิดตายในโลกนี้โดยไมมีกําหนด   เทียวเกิด   
เทียวตายในภพนอยภพใหญวนเวียนไปมา   เราตองใชปญญาพิจารณาเปดเผย
ความจริงใหจิตไดรู   วาความเปนอยูภายใตอํานาจของกิเลส   ตัณหา   เปนทุกข
อยางนี้   ใหมีความฉลาดรอบรูตามหลักความเปนจริง   มิใชวารูจริงเพียงปริยัติเทา
นั้น 
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ธรรมารมณท่ีจมอยูในใจ 
 ธรรมารมณ   มีท้ังสวนหยาบ   สวนกลาง   สวนละเอียด   ท่ีฝงแนบแนนอยู
ภายในใจ   กอใหเกิดความรักความใครในกามคุณ   ธรรมารมณจึงเปนศูนยรวม
แหงความดีใจและเสียใจ   อาศัยความสัมผัสของอายตนะ   คือตาสัมผัสรูป   หู
สัมผัสเสียง   จมูกสัมผัสกลิ่น   ลิ้นสัมผัสรส   กายสัมผัสในส่ิงตาง ๆ   จึงเกิดความ
รูสึกข้ึนมาท่ีใจ   ถาสัมผัสในส่ิงท่ีชอบใจ   ก็เกิดอารมณท่ีชอบใจ   ถาสัมผัสในส่ิง
ท่ีไมชอบใจ   ก็เกิดอารมณท่ีไมชอบใจ   อารมณท่ีชอบใจและไมชอบใจนี้แล   จึง
เรียกวา   เวทนา   คือจิตเสวยอารมณอยูภายใน   จะเกิดความรัก   ความใคร   ก็อยู
ภายในใจ   จะเกิดความเกลียด   ความชัง   ก็เกิดอยูภายในใจ   ความเสียใจ   ความ
ทุกขใจ   ความไมสบายใจ   ความเรารอนใจก็อยูภายในใจ   ฉะน้ันใจจึงเปนศูนย
รวมของอารมณท้ังหลาย   ดังสุภาษิตวา   มโนปุพพงฺคมาธมฺมา   มโนเสฏฐา   
มโนมยา   ธรรมทั้งหลายมีใจเปนใหญ   มีใจเปนหัวหนา   สําเร็จแลวดวยใจ   คําวา
ธรรมท้ังหลาย   ก็หมายถึงธรรมารมณที่ไดสัมผัสมาจาก   ตา   หู   จมูก   ลิ้น   กาย   
และใจนั้นเอง   เชนใจชอบทําบุญกุศล   ก็เรียกวาอารมณท่ีเปนกุศล   ถาชอบทําชั่ว   
ก็เรียกวา   อารมณท่ีเปนอกุศล   คําวา   ธรรมารมณเปนศัพทของ   ธรรม   ถาเรียก
ตามภาษาพื้นบานธรรมดาแลว   เรียกวา   อารมณ   ถาคําพูดวาอารมณแลวทุกคน
ตองเขาใจ   เพราะทุกคนมีอารมณอยูแลว   จึงพูดกันวาพูดตามอารมณ   ทําตาม
อารมณ   คิดตามอารมณ   ฉะนั้นอารมณที่เราคิด   อารมณที่เราพูด   อารมณท่ีเราทํา
ก็เนื่องจากการสัมผัสของอายตนะ   ทุกคนท่ีเกิดข้ึนมาในโลกนี้   จะเปนชาติไหน   
ภาษาใดก็ตาม   ตองมีการสัมผัสในอายตนะดวยกันท้ังนั้น   เม่ือทุกคนมีการสัมผัส   
อารมณท่ีเกิดข้ึนจากการสัมผัสยอมมี   อารมณจะมีความรุนแรงไปทางไหนก็ข้ึนอยู
กับเหตุ   เชน   โลภะ   คืออารมณแหงความโลภ   ราคะคืออารมณแหงความรัก   
ความใคร   โทสะคืออารมณแหงความโกรธ   โมหะคืออารมณแหงความหลง   
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อารมณน้ันมีหลกัใหญสามประการ   คืออารมณด ี  อารมณชั่ว   อารมณท่ีไมดี   ไม
ชั่ว   ถาพูดถึงอารมณแลว   ก็ให เขาใจวาน้ันแหละ   คือเวทนา   มีสุขเวทนา   
ทุกขเวทนา   อุเบกขาเวทนา   ใหเขาใจวาเปนเร่ืองเดียวกัน   แตผูเขียนจะใชศัพทคํา
วา   อารมณ   เปนหลักเทานั้น   ฉะนั้นทุกคนยอมมีอารมณประจําตัว   ยอมแสวง
หาอารมณท่ีจะทําใหเกิดความสุขใจอยูเสมอ   เชน   รูป   ก็ตองการรูปท่ีถูกใจ   
เสียงท่ีชอบใจ   กลิ่นท่ีชอบใจ   รสท่ีชอบใจ   การสัมผัสก็ใหถูกใจ   เพื่อใหเกิด
อารมณท่ีถูกใจ   นี้คือความปรารถนาของมนุษยทุกชาติทุกภาษาท่ีเกิดมาในโลกนี ้  
ยอมมีความตองการประเภทเดียวกัน   คือความสุขกาย   ความสุขใจ   ความสบาย
กาย   ความสบายใจ   เม่ือทุกคนมีความตองการอยางเดียวกันอยางนี้   ทุกคนก็ตอง
แสวงหาเพื่อใหไดมาตามความตั้งใจ   และตามความตองการ   ฉะน้ัน   จึงไดพากัน
แสวงหา   ตั้งแตเหนือจดใต   ตะวันออกจดตะวันตก   มีท้ังบนบกและในน้ํา   พา
กันขามทะเลแสวงหาตามมุมของโลกตาง ๆ   และมีใครบางมีความอิ่มพอในการ
แสวงหา   ถึงตัวเองไปไมได   แตใจก็มีความอยากความตองการ   ยังไมพอแก
ตัณหาอยูนั้นเอง   เพราะทุกคนยังมีอารมณแหงความอยากดวยกันท้ังนั้น   คือ   
อยากใหไดตามความปรารถนา   คิดวาจะไดเกิดความสุขใจ   เชน   อยากไดสามี   
อยากไดภรรยา   อยากไดลูก   อยากไดหลาน   อยากมีการงานหนาท่ี   อยากมีมิตร   
มีเพื่อนที่ดี   อยากมีบานเรือนท่ีใหญโต    อยากมีอุปกรณการใชในครอบครัวอยาง
หรูหรา   ตลอดความอยากอยางอื่นนานาประการ   ความอยากอยางนี้ยอมมีอยูใน
หมูมนุษยทั้งหลาย   เพ่ือใหเปนกรรมสิทธ์ิแกตัวเอง   ใหมีความสุขทางใจ 
 ทุกคนตองการความสุขทางใจดวยกันทั้งนั้น   จึงแสวงหาใหไดมาตามความ
ตองการ   แตส่ิงที่ไดมานั้นคิดวาจะมีความสุขทั้งหมดไมได   เพราะเปนเหตุปจจัย
ที่ไมมีอะไรเที่ยงแทแนนอน   ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัยของมันเอง   
เชน   สามี   ภรรยา   กอนที่จะมอบกายใหเปนครอบครัวเดียวกัน ก็มีความม่ันใจท้ัง
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สองฝายวา   จะมีความสุขกายความสุขใจอยูดวยกันตลอดไป   โดยไมไดเตรียมตัว
ไวกอนวา   ความทุกขใจจะเกิดข้ึนกับส่ิงท่ีเรารัก   ถาหากฝายหนึ่งฝายใดเกิดการ
นอกใจ   อีกฝายหนึ่งก็เกิดความทุกขใจ   หรืออีกฝายหนึ่งมีการเจ็บไขไดปวยดวย
เหตุอันใดก็ตาม   ก็จะทําใหอีกฝายหนึง่เกิดความทุกขใจ   หรือชีวิตความเปนอยูไม
เทาเทียมกัน   สมมุติวาฝายหนึ่งตายไปกอน   ผูท่ียังมีชีวิตอยูก็ยอมเกิดอารมณแหง
ความทุกข   ทําใหอารมณท่ีเปนสุขในคร้ังแรกท่ีมีตอกันหมดสภาพไป   หรือลูกท่ี
เปนเลือดในหัวอกของพอแมมีความรักเทากับดวงใจ   ไมคิดวาจะกอเหตุท่ีเปน
ทุกขใหพอแม   แตก็เปนไปแลวในลูกบางคน   ทําใหพอแมทนทุกขทรมานทั้งกาย
ท้ังใจ   ทําใหพอแมกินไมไดนอนไมหลับ   เพราะอารมณท่ีเกิดจากความเสียใจ   
ในคร้ังแรกคิดวาจะไดอาศัยลูกอยางมีความสุข   แตก็กลายเปนความทุกขใจไปเสีย   
ถึงในชาตินี้พอแมมีอภิชาติบุตร   คือบุตรที่ดี   มีความกตัญู   กตเวที   ทําใหพอ
แมมีความสุขทางกายทางใจไดก็ตาม   แตก็ไมมีหลักประกันวา   ในชาติหนาจะมี
ลูกอยางนี้เกิดอีกในตัวเราบางไหม   อยาไปตั้งเปาหมายวา   ทุกชาติจะไดลูกเปนคน
ดีตลอดไป   ในเบ้ืองตนอาจจะเปนความรักกับความสุข   อีกสักวันหนึ่งก็จะกลาย
เปนความรักกับความทุกขไปได   ดังคําวา   ความทุกข   ความโศก   จะเกิดข้ึนจาก
ความรักนั้นเอง   ทั้งอารมณแหงความทุกข   ท้ังอารมณแหงความรักก็คละเคลาอยู
ดวยกัน   ปญหาอยางน้ีจะเกิดข้ึนไดกับทุกคน 

ฉะนั้นนักปฏิบัติตองพิจารณาใหเขาใจ   เพราะความทุกขมิใชจะเกิดข้ึนจาก
การเจ็บไขไดปวยแตอยางเดียว   เชน   ไดรับอารมณไมชอบใจก็จะเกิดความทุกข
ใหแกใจได   อารมณท่ีไมชอบใจนั้นมีนานาประการ   คิดวาทุกคนเคยไดผาน
อารมณท่ีไมชอบใจมาแลว   และจะไดรับอารมณท่ีไมชอบใจนี้อีก   ก็จะเกิด
อารมณแหงความเสียใจและอารมณเหงความทุกข  ใจ   ดังเหตุบงชัดอยูวา   เราจะ
ตองไดพลัดพรากจากของรักของชอบไป   นี้เปนความจริง   เพราะทุกส่ิงจะตองได
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พลัดพรากจากกันไปทั้งนั้น   ไมมีส่ิงใดในโลกนีจ้ะอยูเปนกรรมสิทธิข์องเราได   ถึง
จะมีความรัก   ความยึดถือวาเปนของของเราสักปานใดก็ตาม   อีกสักวันหนึ่งขาง
หนา   ส่ิงนั้นก็จะพลัดพรากจากตัวเราไป   หรือตัวเราอาจจะไดพลัดพรากจากของ
รักน้ันไปกอนก็ได   เพราะในโลกนี้ไมมีอะไรเปนสมบัติของเรา   จะเอาของสิ่งนั้น
มาเปนสมบัติสวนตัวไมไดเลย   ฉะนั้นขอใหเราพิจารณาอยูบอย ๆ   เพ่ือเปนการ
เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว   เรามีอะไร   ก็ใหเราไดเตรียมวางแผนไวลวงหนา   เมื่อ
ถึงกาลเวลาท่ีจะตองจากกันไป   เราจะทําใจไดทันตอเหตุการณ   ความทุกขทรมาน
ภายในใจก็จะนอยลง   เพราะไดฝกวางจากความยึดถือในส่ิงนั้น ๆ อยูแลว   และ
พิจารณาใหรูเห็นตามหลักความเปนจริง   ดวยปญญาท่ีแจมแจงชัดเจนนี้เปนเพียง
สิ่งภายนอกที่ใจเขาไปยึดถือ   จําเปนตองใชปญญาเขาแกไขตามเหตุการณ   เชนใจ
ยึดติดอยูกับสมบัติของโลกนานาประการ   ก็ตองใชปญญาพิจารณาเปดเผยความ
จริงใหใจไดรูเห็นความจริง   ใจไปเกาะติดอยูท่ีไหน   ใชปญญาเขาแกไขในท่ีนั้น
ใหแยบคาย   นี้คืออุบายท่ีจะใหใจไดผอนคลายในความโลภไปในตัว   เม่ือเรา
พิจารณาดวยปญญาอยูบอย ๆ   ใจก็จะคอยรูเห็นและถอนตัวออกจากสมบัติของ
โลกไปเอง 
 เราเปนนักปฏิบัต ิ  ตองฝกความฉลาดดวยปญญาเพื่อจะไดแกปญหาใหหมด
ไปจากใจโดยเร็ว   มิใชจะปลอยไปตามยถากรรมดังท่ีเคยเปนมา   นักปฏิบัติตอง
เปนผูมีสติปญญาที่เขมแข็ง   กลาหาญ   พรอมที่จะเสียสละ   และมีความเพียรใน
ทุก ๆ ดาน   อยาเปนนักปฏิบัติแบบกาฝาก   ไมมีความมั่นใจในการปฏิบัติธรรม   มี
แตความยอหยอนหละหลวมไมจริงจัง   ถาขาดความตั้งใจจริงเพียงอยางเดียวเทา
นั้น   ขอวัตรปฏิบัติก็หมดความเขมแข็ง   ถึงจะมีการปฏิบัติอยูบางก็เปนเพียงพิธี   
การนั่งสมาธิก็หลับ ๆ ตื่น ๆ ไมมั่นคง   การพิจารณาดวยปญญา   ก็จับตนชนปลาย
ไมเปนช้ินเปนอัน   เพราะขาดความเช่ือมั่นในตัวเองเปนเหตุ   จึงไดพายแพแก
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กิเลสตัณหาแบบสิ้นทา   ฉะนั้นจงสรางสติปญญา   เพื่อรับมือแกกิเลสตัณหาใหเต็ม
ความสามารถ   และเด็ดเดี่ยวกลาหาญ   จึงจะนําชัยชนะมาใหแกตน   นักปฏิบัติ
ตองมีความซ่ือสัตยแกตัวเอง   พยายามฝาฝนอุปสรรคนานาประการ   น้ีเปนงาน
ภายในที่จะรื้อถอนอาสวะใหหมดไปจากใจ   เปนงานทวนกระแสโลก   เปนงานตัด
กระแสของกิเลส   เพ่ือขามกระแสของวัฏจักรใหพนไป   เปนงานท่ีไมเลือกกาล
เวลาวา   เชา   สาย   บาย   เย็น   ไมเห็นวาอากาศรอน   หนาว   เปนอุปสรรค   ไม
เอางานภายนอกมาเปนขอแอบอาง   ออกตัว   ไมเมามัวในวัยวายังเปนหนุม   เปน
สาว   เม่ือถึงคราวท่ีจะเปนไป   ก็เกิดโรคภัยเจ็บปวยไดเชนกัน   เม่ือถึงจุดนั้นการ
ภาวนาปฏิบัติก็สายไปเสียแลว   จะนั่งสมาธิก็นั่งไมได   จะเดินจงกรมก็เดินไมไหว   
ดังเราเห็นคนแก   คนเจ็บปวยในท่ีท่ัวไป   จะภาวนาปฏิบัติอยางไร   ก็จะเปน
อุปสรรคไปเสียท้ังหมด   นี้เราเปนนักปฏิบัต ิ อยาเห็นแกงานทางโลกจนลืมตัว   ให
รูจักความพอดีในการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ   งานทางธรรมอันเปนสมบัติสวนตัว
ก็ไมลดละ   หาเวลาที่วางใหเปนประโยชนในทางธรรม   วันคืนลวงไป ๆ   ขณะนี้
เราทําอะไรอยู   การภาวนาปฎิบัติเราประกอบขึ้นในตัวแลวหรือยัง   ถาหากเรารูตัว
อยูวาเปนผูยอหยอนในการปฏิบัติ   เราตองมีความขยันหม่ันเพียรใหมากข้ึน   ใช
สติปญญาอบรมจิตอยูบอย ๆ   จิตก็จะคอยเกิดความเขาใจไดถูกตองตามหลักความ
เปนจริง   เพราะทุกส่ิงยอมมีหลักสัจธรรมอยูในตัว   อยาฝกใจใหเปนบอดภายใน   
นั้นคือใจไมมีปญญารอบรูในสรรพสังขารท้ังหลาย   เราไดมาเกิดมาตายอยูในโลก
นี้หลายภพหลายชาติ   นับกัปไมถวนประมวลไมได   ก็เพราะใจเราไมมีปญญา
ความสวาง   จึงไดลอยตามกระแสของโลกดวยความมืด   วกเวียนไปมาหาท่ีอยูแน
นอนไมได   และยังเขาใจผิดอีกวาโลกนี้เปนของใหมอยูเสมอ   นี้คือถูกโมหะ   
อวิชชา   ปดบังใจ   จึงทําใหเกิดความเห็นผิดคิดวาโลกนี้เปนของใหมอยูตลอดไป 
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แกปญหาตัวเองใหถูกจุด 
 การปฏิบัติธรรม   คือการแกปญหา   เพราะทุกคนยอมมีปญหาดวยกันทั้ง
นั้น   ปญหาทั้งหมดน้ี   เนื่องดวยตัวเองเปนเหตุ   แตตัวเองหารูจักไมวา   กําลัง
สรางปญหาใหกับตัวเองอยางไร   เพราะใจมีโมหะ   อวิชชา   เปนส่ิงปดบัง   จึงได
สรางปญหาไปดวยความไมรูตัว   เมื่อเราสรางข้ึนมาแลว   เราก็จะตองแกไขปญหา
ตัวเอง   เชน พระพุทธเจาและพระอริยเจาท้ังหลาย   ในคร้ังแรกก็มีปญหาดวยกัน
ท้ังนั้น   แตทานก็ไดฝกสติ   ฝกปญญา   ใหมีความฉลาด   จึงสามารถแกปญหาให
หมดไปจากใจได   หลักอุบายวิธีในการแกปญหานั้น   พระพุทธเจาไดวางเปนแนว
ทางแกพวกเราเอาไวแลว   น้ันคือ   มรรคแปด   มีสัมมาทิฏฐิ   ปญญาความเห็น
ชอบเปนหลักสําคัญ    ถาไดผานความเห็นชอบไปแลว   จึงเปนแนวทางของ
อริยมรรคอยางแทจริง   และเปนหลักประกันที่มั่นคงในการปฏิบัติธรรม   ถามี
ความเห็นชอบดวยปญญาที่เปนธรรมแลว   มรรคขออื่น ๆ ก็มีความเห็นชอบ   และ
เปนธรรมตอเนื่องกัน   เชน  สัมมาสังกัปโป   การดําริพิจารณาดวยปญญาก็ชอบ
ธรรม   วาจาท่ีพูดออกมาก็เปนกัปปยวาจาท่ีชอบธรรม   การงานท่ีทําก็เลือกทําแต
การงานท่ีชอบ   การหาเลี้ยงชีวิตก็สุจริตในทางท่ีชอบ   ความเพียรพยายามละวาง
จากอาสวกิเลสก็เพียรอยางชอบธรรม   มีสติความระลึกรูในเหตุผลอยางชอบธรรม   
ความตั้งใจม่ันของจิตมีความหนักแนนม่ันคง   ไมกระเพื่อมตามอารมณท่ีชอบใจ
และไมชอบใจ   แมจะไดรับสัมผัสทางอายตนะอยูบาง   ใจก็ไมมีความหว่ันไหว
เอนเอียง   เพราะใจมีปญญาความรูรอบท่ีชอบธรรมน้ันเอง   ฉะนั้นปญญาที่มีความ
ฉลาดแฝงอยูที่ใจ   จึงแกไขปญหาไดถูกจุดและทันตอเหตุการณ 
 จะเปนปญหาทางโลกและปญหาทางธรรมยอมมารวมอยูท่ีใจจุดเดียว   
ฉะนั้นใจจึงเปนศูนยรวมของปญหาท้ังหลาย   ปญหาทั้งหมดนี้   ถาไมใชปญญาที่
ฉลาดเขาแกไข   ปญหานี้ก็จะตกคางอยูที่ใจตลอดไป   จะเกิดความวุนวายสับสน   
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จับตนชนปลายไมรูวาจะแกดวยวิธีไหนจึงจะเกิดความแยบคาย   ใจก็จะมีแตความ
หงุดหงิด   รําคาญ   ใจก็จะฟุงซานในปญหาตาง ๆ โดยไมมีขอบเขต   จึงเปนเหตุให
เกิดความเขาใจไปวา   เปนผูมีกิเลสหนา   ปญญาทราม   ไมมีบารมีพอที่จะทําให
มรรคผลเกิดขึ้นได   เมื่อมีความเขาใจอยางนี้   ก็ไมมีกําลังใจที่จะปฏิบัติภาวนา   ใจ
จึงไดตกเปนทาสใหแกกิเลสตัณหาโดยไมมีประตูแกไข   นี้เพราะใจไมมีความฉลาด
ทางปญญา   ไมรอบรูในเหตุปจจัยท่ีจะกอใหเกิดทุกข   เม่ือผลแหงความทุกขเกิด
ข้ึนจึงแกไขในเหตุการณนั้นไมทัน   ฉะนั้นตองฝกใจใหมีความฉลาด   เม่ือใจมี
ความฉลาด   ก็สามารถวิเคราะหวิจัยใครครวญใหเกิดความแยบคายแกใจได   เม่ือ
ใจเกิดความแยบคาย   ความลังเลสงสัยในสิ่งนั้น ๆ ก็หมดไปจากใจ   ความสงสัยวา
ส่ิงนั้นเปนเรา   และเปนของของเราก็จะหมดไป   ใจเคยยึดเคยถือในภาระตาง ๆ   
ใจก็จะวางไดทันที   ใจจึงจะปฏิเสธไดวา   ธาตุส่ีขันธหามิใชเปนอัตตาตัวตน   มี
ความเกิดข้ึนและดับไปตามเหตุปจจัยอยูในตัวมันเอง 

อดีต   อนาคต   เหมือนปจจุบัน 
 ส่ิงท่ีเกิดข้ึน   ตั้งอยูและดับไปนั้น   มีมาแลวในอดีตชาติ   ธาตุขันธของผูท่ี
เกิดในอดีตก็ดับไปในอดีต   การเกิดดับในอดีต   ก็เหมือนการเกิดดับในชาติ
ปจจุบัน   หรือจะไปเกิดอีกในชาติอนาคต   การเกิดดับของชาติอนาคตก็เหมือนกัน
กับชาติปจจุบัน   ฉะนั้นการใชปญญาพิจารณา   ตองเอาหลักปจจุบันเปนหลักฐาน
ยืนยันในเหตุผลเปนหลักฐานยืนยันในหลักความจริง   เรียกวา   หลักสัจธรรม   คือ
ความจริงในปจจุบัน   ฉะนั้นการภาวนาปฏิบัติจึงเอาหลักปจจุบันเปนหลักยืนตัว   
นั้นคือ   ปจจุบันชาติ   เม่ือชาติคือความเกิด   เราไดเกิดมาแลว   ผลท่ีติดตามความ
เกิดมามีความทุกขอะไรบาง   มีความแก   มีความเจ็บปวยอยางไรบาง   ความเจ็บ
ปวยทําใหเกิดความทุกขอยางไร   ก็ตองใชปญญาพิจารณาใหจิตไดรู   ใหจิตไดเห็น
เปนสภาพความจริงของธาตุขันธ   วาปจจุบันชาติก็มีความทุกขอยางนี้   มีความไม
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เท่ียงอยางนี้   และไมมีอะไรเปนของของเรา   ก็ใหรูเห็นในชาติปจจุบันน้ี   เพราะ
ทุกขภัยมันเปนผลจากความเกิด   ถาไมมีความเกิด   ทุกขภัยจะมีมาจากท่ีไหน   
ฉะนั้นการใชปญญาพิจารณาก็เพื่อวาใหใจไดรูทุกข   เห็นทุกข   ใหใจไดรูภัยเห็น
ภัย   วาในชาตินี้เราเกิดมามีทุกขอยางไร   และมีความทุกขเนื่องจากอะไร   และมี
ภัยอะไรบางท่ีเราไดรับในชาติปจจุบัน   เราก็ตองใชปญญาพิจารณาดูใหรูเห็น   
ตามสภาพของความเปนจริงของธาตุขันธ   ข้ึนชื่อวาธาตุขันธจะตั้งอยูตลอดไปไม
ได   จะตองแตกสลายไปในท่ีสุด   จะบังคับไมได   และจะไมเปนไปตามความ
อยากของตน   ดังพระพุทธเจาไดตรัสไววา   ในโลกนี้มีแตทุกขเทานั้นเกิดข้ึน   มี
แตทุกขเทานั้นตั้งอยูช่ัวขณะ   และมีแตทุกขเทานั้นดับไป   ความสุขของโลกอยาง
แทจริงจะมมีาจากท่ีไหน   ใครที่เกิดมาแลวยอมมีความทุกขดวยกันทั้งนั้น   ทุกคน
พยายามหาวิธีหลบหลีกทุกขอยูตลอดเวลา   ถาหลบถูกทางก็เอาชีวิตรอดไปเปนวัน 
ๆ   ถาหลบไมถูกทางน้ําตาก็จะพังไปตาม ๆ กัน   ในวันขางหนา   จะหาชองทาง
หลบหลีกปลีกตัวไมไดเลย   น้ันคือ   ความตาย 
 ในขณะท่ียังมีชีวิตอยู   ก็ตองดิ้นรนในการแสวงหาเพื่อใหมีชีวิตอยูรอด   
สวนธาตุส่ีท่ีไมมีการรับผิดชอบกับส่ิงใด   ก็จะเปนไปตามหนาท่ีในตัวมันเอง   
ธาตุขันธสวนไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร   ก็ไมมีใคร ๆ บังคับใหอยูคงท่ี
ได   เม่ือธาตุขันธเปนไปในลักษณะนี้   ทําไมเราจึงไมรูไมเห็น   นี้ก็เพราะใจไมมี
ความรอบรูทางปญญา   เม่ือปญญาไมมีในใจ   และใจก็ไมมีปญญาเปนแสงสวาง   
จึงทําใหใจมืดบอด   ไมรูเห็นตามสภาพความเปนจริง   ถาจะมีส่ิงเหลานี้อยูในตัวก็
ไมรูเห็น   ฉะนั้นเราจึงสรางปญญาข้ึนมาเพื่อใหเปนตาของใจ   เพื่อจะไดรูเห็นใน
สัจธรรมไดชัดเจน   ฉะนั้นนักปฏิบัติตองฝกหัดใหใจไดรูเห็นตามปญญาเพื่อเลือก
เฟนอุบายธรรมมาปฎิบัติใหถูกกับนิสัยของตน   ใหเปนไปในอริยมรรคอริยผล   
เพราะทุกคนกําลังแสวงหาเสนทางท่ีตรงตอมรรคผลดวยกัน   แตยังขาดผูใหอุบาย
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ท่ีถูกตอง   เชนเร่ืองปจจุบัน   คําวาปจจุบันนั้น   มีสองอุบาย   อุบายหนึ่งเปนเร่ือง
การทําสมาธิ   อีกอุบายหนึ่งเปนเร่ืองของการเจริญวิปสสนา   สวนอุบายการทํา
สมาธินั้น   เปนปจจุบันที่มีสวนจํากัด   เร่ืองอดีต   เร่ืองอนาคต   ไมใหไปคิดถึง   
ใหมีสติระลึกรูอยูในอารมณปจจุบัน   วิธีนี้นักปฏิบัติก็ทํากันอยูแลว   แตผูเขียนจะ
ช้ีแนะในปจจุบันของวิปสสนา   คําวาวิปสสนานั้น   ก็คือปญญานั้นเอง   การใช
ปญญาในปจจุบันนั้น   หมายถึง   ปจจุบันชาติ   คือในชาตินี้   เราจะแบงออกเปน
สามกาล   ๑. อดีต   ที่เรามีชีวิตผานมา   ๒. ชีวิต   ความเปนอยูในปจจุบัน   ๓. ชีวิต
จะคืบคลานไปวันขางหนา   คืออนาคต   ท้ังสามกาลนี้จะเอาความเปนอยูใน
ปจจุบันเปนหลัก   เชนเรามีความทุกขกายความทุกขใจในปจจุบันอยางไร   ก็ใหเรา
ใชปญญาพิจารณาความทุกขกาย   และพิจารณาความทุกขใจ   วามีเหตุปจจุบันอัน
ใดท่ีทําใหกายและทําใหใจเปนทุกข   ความทุกขกาย   ความทุกขใจนี้   มีผลตอ
เนื่องกันมาจากอดีต   อดีตมีความทุกขอยางไร   ปจจุบันก็เปนทุกขอยางนั้น   
ปจจุบันมีความทุกขอยางไร   ชีวิตจะมีอีกตอไปในวันขางหนา   คืออนาคต   ก็จะ
เปนทุกขเหมือนความเปนอยูในปจจุบัน   การใชปญญาพิจารณาความทุกขนัน้   ไม
จําเปนจะไปเรียนเอาจากตําราทั้งหมด   ถาทําอยางนั้นก็จะกลายเปนปญญาใน
สัญญาไปเสีย  จะไมเปนปญญาของตัวเองเลย   ปญญาในวิปสสนานั้น   จะตอง
เปนปญญาของตัวเอง   ใชความสามารถของตัวเองเปนหลักสําคัญ 
 เหตุการณตาง ๆ ท่ีมีอยูในตัวเอง   และเกิดขึ้นกับตัวเองมีนานาประการ   ผูท่ี
ไมมีความใฝใจปฏิบัติก็ไมสนใจกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน   แลวปลอยไปตามธรรมชาติเสีย   
เชนเร่ืองความแกก็มีอยูในตัวเรา   แตเราก็ไมไดเอามาพิจารณาดวยปญญาเลย   
ความเจ็บปวยไขเรามีความทุกขใจทุกขกายอยางไร   เราก็เคยเปนมาแลว   และก็ไม
ไดเอามาพิจารณาดวยปญญาแตอยางใด   หรือความแก   ความเจ็บปวยท่ีจะเกิดข้ึน
กับเราในอนาคต   ก็ไมไดนํามาพิจารณา   หรือความตายท่ีจะมีแกเราในวันขางหนา   
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ก็ไมใชปญญาพิจารณาเพื่อใหเกิดความสลดสังเวชใจ   เมื่อใจไมรูเห็นความจริงกับ
ส่ิงเหลานี้   ใจก็จะไมตื่นตัว   และจะไมเกิดความกลัวในการเกิด   แก   เจ็บ   ตาย   
แตอยางใด   ใจก็จะลอยไปตามกระแสของโลกตอไป   จะใหเกิดความเบ่ือหนายใน
โลก   วาโลกน้ีมีทุกข   ความเกิดเปนทุกข   ความแก   ความเจ็บ   ความตาย   วาเปน
ทุกขเปนภัย   ใจก็จะไมรูเห็นไดเลย   เพราะเราไมเคยใชปญญาพิจารณาในเร่ือง
เหลานี้   นั้นคือใจมืดบอด   เรียกวา   อวิชชาปดบังใจ 
 ฉะน้ัน   ขอใหเราทบทวนดอุูบายการปฏิบัติเสียใหม   เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ใหถูกตอง   และเพื่อใหเกิดความรูจริงเห็นจริงในสัจธรรม   การฝกใจที่จะใหเกิด
ความรูจริงเห็นจริงไดน้ัน   ก็ตองฝกใหใจรูเห็นความจริงสวนหยาบไปกอน   เม่ือรู
เห็นความจริงสวนหยาบมีความชํานาญเร่ิมจะชัดเจน   ก็จะรูเห็นความจริงระดับ
กลาง   เมื่อรูเห็นความจริงระดับกลาง   มีความชัดเจนมากข้ึน   ก็จะรูเห็นความจริง
ตามความเปนจริงอยางละเอียด   ฉะนั้นการใชปญญาฝกใจ   ก็ตองใชของจริงที่เปน
สัจธรรม   มาเปนขอมูลในการฝกไปตลอด   อีกวันหนึ่งขางหนาใจก็จะรูจริงตาม
ปญญาไปเอง   ใชวาความจริงจะเกิดข้ึนอยางลม ๆ แลง ๆ แบบสุมเดา   กอนจะรู
เห็นสัจธรรมอยางละเอียดไดก็ตองเปนวิปสสนาญาณข้ันสูง   มิใชจะเอาความรูใน
ตํารามาเปรียบเทียบวาเปนอยางนั้น   เปนอยางนี้   ถายังมีการเปรียบเทียบอยู   จึง
ไมใชวิปสสนาญาณแตอยางใด   เพราะวิปสสนาญาณ   เปนญาณที่ตัดความลังเล
สงสัยไดอยางขาดลอย   เปนญาณที่รูจริง   เห็นจริง   ไปเสียทั้งหมด   ไมมีการลูบ
คลําในสัจธรรมทั้งหลาย   และไมมีการถามใครทั้งนั้น   เพราะส่ิงที่รูเห็นนั้นเปน
ของจริงทุกอยาง   แลวจะไปถามใครทําไม 
 วิปสสนาญาณที่เปนจริงนั้น   เมื่อไดเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติทานใดแลว   จะไม
มีการเส่ือมลงในทามกลาง   มีแตจะหมุนตัวเขาสูมรรคผล    นิพพาน    ทันที   
พรอมที่จะตัดกระแสของกิเลส   ตัณหา   อวิชชา   ใหขาดเปนสมุจเฉทปหาน   ให
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ส้ินไปจากใจ   จึงเปนมหาสติ   มหาปญญา   เปนกําลังอันแกกลาท่ีไดเกิดข้ึนแลว
แกใจ   ความสวางไสวในวิปสสนาญาณนั้น   จึงไมมีส่ิงใดในโลกนี้ปดบังไวได   
แมแตใจท่ีเคยมีกิเลส   ตัณหา   อวิชชา   แอบแฝงอยู   ก็รูเห็นไดอยางชัดเจน   และ
เปนความรูจริง   เห็นจริง   ไปท้ังหมด   จะพิจารณาดใูนสัจธรรมใดท่ีมีอยูภายในใจ   
ก็รูเห็นไดอยางทั่วถึง   พรอมทั้งเหตุและปจจัยที่จะทําใหเกิดในภพทั้งสาม   ก็รูเห็น
ดวยวิปสสนาญาณอยางเปดเผย   เชื้อแหงความเกิดท่ีมีอยูภายในใจ   ก็พรอมท่ีจะ
ลบลางใหหมดไปจากใจไดทันที   ฉะนั้นวิปสสนาญาณจึงเปนญาณที่ชําระอาสว
กิเลสใหหมดไปจากใจโดยตรง 

วิปสสนาญาณอยางแทจริง 
 วิปสสนาญาณอยางแทจริง   ไมมีความรูของสัญญาเขามาแอบแฝง   ไมเอา
ความรู  ในตําราเขามาเปรียบเทียบ   เปนญาณที่ตัดความลังเลสงสัยในความรูเห็น
ดวยตนเอง   และไมไปหาใครมาตัดสินให   ไมตองไปหาเอาคําพยากรณจากใคร ๆ 
ท้ังส้ิน   เพราะความรูเห็นชัดเจนอยูแลว   จึงเช่ือมั่นในความถูกตองเฉพาะตัว   จึง
เรียกวา   ปจจัตตัง   จะเปนญาณที่ตัดสินที่ถูกตองโดยอัตโนมัติ   เปนมัคคามัค
ญาณทัสสนะวิสุทธิ   จะรูเห็นเสนทางอันบริสุทธิ์ของตัวเองอยางชัดเจน   จึงไมได
ไปหาถามใคร   เพราะไมมีความลังเลสงสัยในความรูเห็นของตัวเอง   คําวาตนแล
เปนท่ีพึ่งของตน   ก็อยูในชวงนี้   ฉะนั้นเม่ือมรรคญาณวิปสสนาญาณ   ไดเกิดข้ึน
กับใจแลวเมื่อไร   ถึงจะมีพระพุทธเจาและพระอริยเจาอยูในท่ีนั้นก็ตาม   จะไมไป
ถามพระพุทธเจาและพระอริยเจาเลย   แมความคิดอยากจะถามพระพุทธเจาและ
พระอริยเจาก็ไมมีในใจสักนิดเดียว   เพราะรูเห็นชัดเจนอยูแลววา   พระพุทธเจา
และพระอริยเจาทั้งหลายก็ไดเดินทางสายนี ้  มีความหลดุพนจากทุกขไปแลว   เม่ือ
มีผูปฏิบัติไดมาถึงจุดนี้   และรูตัวเองวา   กําลังเดินตามเสนทางของอริยมรรคอยู
แลว   จะไปถามใครทําไม   ฉะนั้น   วิปสสนาญาณ   จึงเปนญาณที่ถอนรากถอน
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โคนของโมหะ   อวิชชา   ใหหมดไปจากใจ   กิเลสตัณหานอยใหญที่อาศัยอยูกับรูป
นาม   ปญญาญาณก็จะขุดคุยสับฟนไมใหกิเลสตัณหาไดตั้งหลักพักตัว   กิเลส
ตัณหา   เคยกอเหตุใหใจไดรับทุกขอยางไร   ใหเอามาเปนขอมูลหลักฐาน   เพ่ือผูก
มัดกิเลสใหยอมรับความจริง   วาการเกิดมาแลว   มีความทุกขกาย   มีความทุกขใจ
อยางไร   ใหประมวลเร่ืองของความทุกขตาง ๆ มาสอนใจ   จะเปนเร่ืองความทุกขท่ี
ผานไปแลว   หรือเปนเรื่องความทุกขในปจจุบัน   ก็ใหเอาความทุกขทั้งหมดนั้นมา
เปนอุบายสอนใจ   หรือความทุกขที่จะเปนไปในอนาคต   ก็ใชปญญาพิจารณาใหรู
เห็นเหมือนความทุกขในปจจุบัน   ใหใจไดเกิดความกลัวในทุกขภัย   ในการที่จะไป
เกิดตายในภพท้ังสาม 
 ใจท่ีถูกโมหะ   อวิชชา   ไดปกปดสัจธรรมมานานแลวก็ตาม   อุปาทานการ
หลงยึดถือธาตุส่ี   ขันธหา   วาเปนอัตตา   ตัวตนอยูก็ตาม   เม่ือวิปสสนาญาณได
เกิดข้ึนแลวกับใจเม่ือไร   ในเม่ือนั้น   ความจริงจะตองถูกเปดเผยออกมาอยางชัด
เจน   จะรุเห็นตัวอวิชชา   คือความไมรูเปนตนเหตุ   จึงเปนปจจัยใหเกิดสังขาร   
ความไมรูในสังขารจึงเปนปจจัยใหเกิดวิญญาณ   ความไมรูในวิญญาณจึงเปน
ปจจัยใหเกิดนามรูป   ความไมรูในนามรูปจึงเปนปจจัยใหเกิดอายตนะ   ความไมรู
ในอายตนะจึงเปนปจจัยใหเกิดผัสสะ   ความไมรูในผัสสะจึงเปนปจจัยใหเกิด
เวทนา   ความไมรูในเวทนาจึงเปนปจจัยใหเกิดตัณหา   ความไมรูในตัณหาจึงเปน
ปจจัยใหเกิดอุปาทาน   ความไมรูในอุปาทานจึงเปนปจจัยใหเกิดภพ   ความไมรูใน
ภพจึงเปนปจจัยใหเกิดชาติ   การหลงชาติตัวเองนั้นคือ   ผูที่ลืมตัว   ผูที่ลืมตัวจึง
เปนเหตุใหหลงตัว   ผูที่หลงตัวจึงเปนเหตุใหไมรูตัว   น้ันคือ   โมหะ   อวิชชา   ที่
ปดบังใจ   เม่ือใจหลงใจไมรูเทานั้น   ใจจึงไดมืดบอดเต็มตัว   จึงไดเกิดความเขาใจ
ผิดไปตามภาษาของใจมืดบอดนั้นเอง   เม่ือมีอะไรเกิดข้ึนจากตัวเอง   ก็หลงยึดถือ
วาส่ิงนั้นเปนของตัวเองท้ังหมด   เพียงธาตุส่ี   ขันธหา   ก็หลงยึดถือวาเปนตัวเรา
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อยางแทจริง   นี้คือบอดภายใน   จับไดอะไรก็เขาใจวาเปนของของตนท้ังหมด   ยึด
มั่นหวงแหน   ไมอยากใหมีการพลัดพรากจากกัน   ไมรูเลยวาสิ่งที่ยึดถืออยูนั้นเปน
ของไมเท่ียง   จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุและปจจัยของมันเอง   แตใจมืดบอด   
จะไมยอมรับตามหลักความจริง   ยึดถือวาอะไรเปนของของตน   ก็จะยึดถืออยู
อยางนี้ตลอดไปไมยอมวาง   อีกวันหนึ่งขางหนาน้ําตาจะเปนเคร่ืองตัดสินใหแกใจ
ที่มืดบอดนั้นเอง 
 ฉะนั้นใจท่ีมืดบอดจึงไดยึดถือวา   ธาตุส่ีขันธหาเปนอัตตาตัวตน   ใจจึงได
วนไปมาตามกระแสของโลกมาแลวจนถึงปจจุบัน   ถาจะปลอยใหใจมืดบอดอีกตอ
ไปในอนาคต   ไมทราบวาจุดหมายปลายทางแหงความส้ินทุกขอยูท่ีไหน   ในชาติ
นี้เหมาะสมที่สุดแลว   สําหรับนักปฏิบัติทั้งหลาย   พุทธศาสนาก็มีความสมบูรณ   
ครูอาจารยผูที่ทานรูแจงเห็นจริงในสัจธรรมยังมีอยู   พรอมที่จะใหความรูความเขา
ใจแกเราได   เมื่อหากหมดชีวิตของทานแลว   เราก็จะหมดโอกาสทันที   กวาจะมี
พุทธศาสนาเกิดข้ึนมาในโลกนี้อีกก็นานมากทีเดียว   ฉะน้ันขอใหเรารีบเรงภาวนา
ปฏิบัติ   ใหวิปสสนาูาณไดเกิดข้ึนกับใจโดยเร็ว   เพ่ือจะไดกําจัดโมหะอวิชชาที่
ปดบังใจใหหมดไป   ใจก็จะรูเห็นในสัจธรรมที่เปนจริง   จะสลัดท้ิงจากความยึดถือ
ในสรรพสังขารท้ังหลาย   การรองไหเสียใจ   ทุกขใจนานาประการ   ความพอใจ
รักใครในกามคุณท่ีชอบใจและไมชอบใจ   ก็จะสูญสลายไปเพราะวิปสสนาญาณ
ทันที   ไมมีอัตตาท่ีจะใหเกิดความเขาใจผิดตอไป    เพราะฆานะอัตตาไดถูก
วิปสสนาญาณกําจัดใหหมดไปแลวจากใจ   จึงเปนขันธลวน ๆ   ไมมีกิเลสตัวไหน
ไปเกาะอยูกับใจไดเลย   เพราะมีปญญาญาณเปนแสงสวาง   รูรอบ   อยางแพรว
พราวภายในใจ   ดังคําวา   แสงสวางอื่นใดในโลกนี้เสมอดวยแสงสวางของปููา
ไมม ี  โมหะ   อวิชชา   เคยปดบังใจมาก็หมดสภาพไป   จึงเรียกวา   มรรคญาณเปน
สมุจเฉทปหานตัดกระแสของกิเลสใหหมดไปจากใจ   ไมมีสมมุติใดที่จะเปนเช้ือให
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เกิดอีกในภพทั้งสาม   เพราะวิปสสนาญาณไดตดัขาดเช้ือแหงความเกิดหมดไปจาก
ใจแลว   จึงเรียกวา   นิโรธ   ความดับทุกขก็อยูตรงนี ้
 ฉะน้ัน   วิปสสนาญาณจึงเปนญาณท่ีดับเช้ือแหงความเกิดโดยตรง   เช้ือแหง
ความเกิดนั้นคือ   กามตัณหา   ภวตัณหา   และวิภวตัณหา   ตัณหาทั้งสามนี้เปน
ศูนยรวมของกิเลสนอยใหญ   เปนศูนยรวมใหเกิดความโลภ   เปนศูนยรวมใหเกิด   
ราคะ   เกิดโทสะ   เกิดโมหะ   และเปนศูนยรวมใหเกิดอวิชชา   คือความไมรูเทา
ความอยากของใจ   เร่ืองความทุกขใจ   ไมสบายใจ   เนื่องดวยตัณหาเปนเหตุทั้งนั้น   
เร่ืองความรักความพอใจในกามคุณ   หรือเหตุปจจัยอื่นใดท่ีทําใหใจไดรับความ
ทุกข   เหตุปจจัยน้ัน ๆ   เนื่องดวยตัณหานี้ทั้งหมด   เรื่องการไปกอภพกอชาติเกิด ๆ 
ตาย ๆ ในภพทั้งสาม   หมุนเวียนไปมาในวัฏสงสารก็เนื่องดวยตัณหานี้ทั้งนั้น   การ
ที่จะตัดกระแสของภพชาติไมใหเกิดอีกตอไป    ก็ตองตัดรากแกวคือ   ตัณหา   
ธรรมที่จะตัดตัณหาใหขาดไปจากใจได   โดยไมใหมีเชื้ออีกตอไป   นั้นคือวิปสสนา
ญาณ   เม่ือวิปสสนาญาณเกิดข้ึนเม่ือไร   ผูนั้นจะรูสึกชัดดวยตนเอง   ไมตองไป
ถามใครวาเปนญาณระดับไหน   ถายังไปหาถามใครตอใครอยูจึงไมใชของจริง   
เพราะญาณนี้เปนญาณท่ีตัดความสงสัยลังเล   ภายในใจอยางชัดเจน   เมื่อวิปสสนา
ญาณเกิดข้ึนในใจเมื่อไร   ความรูแจงเห็นจริงในสัจธรรมที่เปนจริงก็เปดเผยเต็มที่   
จะนอมพิจารณาส่ิงใดที่ทําใหเกิดในภพทั้งสาม   ก็รูเห็นชัดดวยวิปสสนาญาณวา   
ตนเหตุคือตัวตัณหานั้นเอง   เมื่อไดถูกวิปสสนาญาณบากบั่นตัดกระแสแหงตัณหา
ไดขาดจากใจไปแลว   จึงช่ือวาไดตัดส่ือของอุปาทานที่มีตอโลกใหขาดไป   ไมมี
กระแสไฟคือ   ราคะ   กระแสไฟคือ   โทสะ   กระแสไฟคือ   โมหะ   ภายในใจ
พรอมท้ังไฟและเชื้อของไฟไดดับไปจากใจ   จึงใหนามวา   นิโรธ   คือความดับ
ตัณหา   เมื่อดับตัณหาไดแลว   ความทุกข   ความเกิดอีกตอไปจะมีมาจากที่ไหน   
จึงไดชื่อวาดับสมมุติโลก   ใหหมดไปจากใจ 
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ดับสมมุติโลกอยางสนิท 
 เมื่อวิปสสนาญาณ   ไดทําลายตัณหาใหหมดไปจากใจไดแลว   ญาณที่เปน
เคร่ืองรูของใจ   ก็จะไมสัมผัสกับของส่ิงใด   ไมรับรูกับส่ิงใด   ในญาณรูนั้นจะดับ
อยางสนิท   ไมรับรูกับอายตนะแตอยางใด   ตา   หู   จมูก   ลิ้น   กาย   ใจ   จะไมมี
ญาณรูในการสัมผัสจากส่ิงภายนอกเลย   ญาณรูในตาก็ดับ   ญาณรูในหูก็ดับ   ญาณ
รูในจมูกก็ดับ   ญาณรูในลิ้นก็ดับ   ญาณรูในกายทุกสวนก็ดับ   แมญาณรูในใจก็ดับ   
เมื่อญาณรูอยางเดียวดับไปเทานั้น   ก็หมดความรูสึกในการสัมผัสของอายตนะทัน
ที   จะมีอะไรมาสัมผัสกับอายตนะก็รูไมได   มีตาก็ไมมีญาณรูในรูปอะไรได   มีหู
ก็ไมมีญาณรูในการฟงเสียงได   มีจมูกก็ไมมีญาณรูวากลิ่นนั้นเปนอยางไร   มีล้ินก็
ไมมีญาณรูในรสของอาหารหวานคาวอะไรท้ังส้ิน   จะมีรางกายก็สักวารางกาย   
ไมมีญาณรูในอากาศรอนหนาวแตอยางใด   จะมีใจก็สักวาใจ   ไมมีญาณรูในความ
นึกคิดในส่ิงใด ๆ ท้ังส้ิน   นี้ก็เพราะญาณรูไดดับไปจากตา   ญาณรูไดดับไปจากหู   
ญาณรูไดดับไปจากจมูก   ญาณรูไดดับไปจากลิ้น   ญาณรูไดดับไปจากกาย   และ
ญาณรูไดดับไปจากใจ   จึงไมรูในการสัมผัสจากอายตนะไดเลย 
 การดับในขันธหา   คือ   รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   และวิญญาณ   จึง
ยนลงเพียงเปนรูปกับนาม   คําวา   นาม   ก็คือ   เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   
ทั้งส่ีนี้เปนอาการของจิต   สวนรูปก็คือ   ธาตุส่ี   มี   ดิน   น้ํา   ลม   ไฟ   รวมกัน
เรียกวา   รูป   สวนอายตนะคือ   ตา   หู   จมูก   ลิ้น   กายก็มีอยูในรูป   สวนใจนั้นมี
อยูในนาม   นามทั้งส่ีนั้นมีวิญญาณ   คือญาณรูของใจเปนส่ิงสําคัญ   เพราะญาณรู
ของใจอยางเดียว   จะรูคุมไปหมดทุกขันธ   เชน   รูปขันธก็มีญาณรู   เวทนาขันธก็
มีญาณรู   สัญญาขันธก็มีญาณรู   สังขารขันธก็มีญาณรู   แมวิญญาณขันธก็มีญาณรู
อยูในตัว   ญาณรูในขันธหา   กับญาณรูในอายตนะ   เปนญาณรูอยางเดียวกัน   แตรู
ในตําแหนงสมมุติตางกันเทานั้น   เร่ืองการดับ   ก็ญาณรูตัวเดียวนี้แหละดับ   เมื่อ
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ญาณรูตัวเดียวดับ   ความสัมผัสของอายตนะและขันธหาก็ดับพรอมกันทันที   นี้
คืออวิชชาไดดับไปจากใจ   เม่ืออวิชชาดับ   สังขารก็ดับ   เม่ือสังขารดับ   วิญญาณก็
ดับ   เมื่อวิญญาณดับ   รูปนามก็ดับ   เมื่อรูปนามดับ   อายตนะก็ดับ   เมื่ออายตนะ
ดับ   ผัสสะก็ดับ   เมื่อผัสสะดับ   เวทนาก็ดับ   เมื่อเวทนาดับ   ตัณหาก็ดับ   เมื่อ
ตัณหาดับ   อุปาทานก็ดับ   เม่ืออุปาทานดบั   ภพก็ดับ   เม่ือภพดับ   ชาติก็ดับ   เมื่อ
ชาติดับ   ความทุกขใจนานาประการกดั็บไปตามๆ กัน   จึงเปน   นิโรโธ   โหติ   ดับ
เช้ือแหงความเกิดโดยไมมีสวนเหลือ   จึงไมมีอะไรเปนตน   ถาตนไมมี   ความยึด
ถือเพ่ือตนก็ไมมี   นั้นคือสภาพสูญ   จึงเปนอนัตตาอยางแทจริง   ดังนั้น   รูปจึงไม
ใชตน   ตนก็ไมใชรูป   รูปไมมีในตน   ตนไมมีในรูป   เวทนาก็ไมใชตน   ตนก็ไม
ใชเวทนา   เวทนาไมมีในตน   ตนก็ไมมีในเวทนา   สัญญาก็ไมใชตน   ตนก็ไมใช
สัญญา   สัญญาไมมีในตน   ตนก็ไมมีในสัญญา   สังขารก็ไมใชตน   ตนก็ไมใช
สังขาร   สังขารไมมีในตน   ตนก็ไมมีในสังขาร   วิญญาณก็ไมใชตน   ตนก็ไมใช
วิญญาณ   วิญญาณไมมีในตน   ตนก็ไมมีในวิญญาณ   เม่ือวิปสสนาญาณไดตัดขาด
จากอัตตาแลวอยางนี้   จึงไมมีเชื้อใหไปเกิดในภพทั้งสาม   เพราะไดถอนรากถอน
โคนของวัฏจักรใหหมดไปจากใจ   จึงเปน   สมูลํ   ตณฺหํ   อพฺพุยฺห   นี้คือการถอน
ตัณหากับทั้งมูลรากไดแลว   ภพชาติที่จะเกิดอีกตอไปจะมีมาจากที่ไหน 

รูไมมีนิมิตหมาย 
 เมื่อความดับในรูปนามไดดับสนิทแลว   ในขณะนั้นจะมีญาณรูอีกอยางหนึ่ง   
ท่ีมีอยูในสวนลึกของใจ   เปนความรูท่ีละเอียดออนมาก   ความรูนี้เปนความรูที่ไม
มีในอายตนะ   เปนความรูท่ีไมมีในขันธหา   เปนความรูที่ไมมีสมมุติใด ๆ ของโลก   
เปนความรูที่ไมมีนิมิตหมายในส่ิงใด ๆ พอจะสมมุติเอามาพูดใหคนฟงได   รูไมมี
สมมุติเปรียบเทียบ   เปนความรูอยูเอกเทศเฉพาะรูเทานั้น   รูไมมีความนึกคิดติด
พันกับสิ่งใด   ไมมีแสงสีไมมีสวาง   รูไมมีสุข   ไมมีทุกข   ไมใชความวาง   แตรูอยู
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ในความวาง   แตไมติดอยูในความวางแตอยางใด   จะวาสูญหรือ   แตก็รูอยู   จึง
เปนธรรมชาติรูอยูเฉพาะรูเทานั้น   จะเอาไปรูกับส่ิงอื่นใดไมไดเลย   เพราะไมมี
นิมิตหมาย   จึงเปน   นิพฺพานํ   ปรม ํ  สุญญํ   นิพพานเปนของสูญ   คําวา   สูญ   ก็
คือลักษณะการดับดังไดอธิบายมาแลว   เพราะการดับไมมีเช้ือแหงกิเลสที่ไปกอภพ
กอชาติอีกตอไป   เรียกวากิเลสดับสูญพันธน้ันเอง   เหมือนกันกับถานไฟกอนใหญ
ท่ีแดงรอนไปดวยไฟ   เม่ือใชน้ําเทราดลงไปใหทั่วถึงแลว   ไฟในถานก็ดับดวย   
เมื่อไฟในถานดับ   ความรอนก็ดับ   ความดับน้ันแลคือความสูญ   เรียกวาไฟไดสูญ
จากถานไฟไป   นี้ฉันใด   กิเลส   ตัณหา   ท่ีอาศัยอยูกับรูปนาม   จึงไดเกิดความ
รอนท่ีใจ   เม่ือวิปสสนาญาณปหานใหหมดส้ินไปแลว   น้ันคือความดับสูญ   คือ
กิเลสไดดับสูญไปจากใจน้ันเอง 

ความกลาหาญเกิดข้ึน 
 ในชวงตอเนื่องกัน   ก็จะเกิดความกลาหาญข้ึนที่จิตอยางเต็มกําลัง   เปน
ความกลาหาญที่รุนแรงมาก   ความกลาหาญนี้เกิดข้ึนจากจิตโดยเฉพาะ   เมื่อจิตมี
ความกลา   ปญญาก็กลา   จึงวา   มหาสติ   มหาปญญา   การทําความเพียรทุก
อิริยาบถ   ก็กลาหาญที่จะทําอยางเต็มที่   จะนั่งสมาธิในอิริยาบถเดียวตลอดเดือน   
ก็มีความกลาที่จะทํา   จะเดินจงกรมใหติดตอกันตลอดไปนานเปนเดือนก็ยังกลาทํา   
ความกลาของจิตอยางเดียวจึงกลาท่ีจะทําทุกอยาง   ในความรูสึกภายในใจวา   จะ
นั่งสมาธิ   จะเดินจงกรมติดตอกันนานเปนเดือน   เปนปในความรูสึก   เหมือนจะ
ไดทําความเพียรชั่วโมงเดียวเทานั้น   จะทําความเพียรในอิริยาบถไหนก็กลาหาญ   
พรอมท่ีจะทําใหเต็มท่ี   ความกลาหาญนี้ไมเคยมีมากอน   เพ่ิงจะเกิดข้ึนในขณะน้ี
เอง   และจะเกิดความกลาหาญขึ้นที่ จิตคร้ังเดียวเทานั้น   ความกลาหาญนั้น   
เหมือนจะกระทืบเขาท้ังลูก   ใหเรียบราบไปในชั่วพริบตา   นั้นคือความกลาหาญ
เกิดข้ึน 
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อาสวักขยญาณ 
 ในขณะท่ีความกลาหาญเกิดข้ึนนี้เอง   จะมีญาณรูอีกอยางหนึ่ง   วาอาสวะ
จะสิ้นไปในขณะนี้   และก็รูวาอาสวะจะส้ินไปจริง ๆ ดวย   จึงหวนระลึกข้ึนไดวา   
พระพุทธเจาไดประทับอยูใตโคนตนพระศรีมหาโพธิ์ในวันเพ็ญเดือนหก   พระองค
ไดอธิษฐานวา   ถาขาพเจาไมไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ   ขาพเจาจะไมลุก
หนีจากโคนตนพระศรีมหาโพธิ์นี้อยางเด็ดขาด   ถึงหนัง   เนื้อ   กระดูก   เอ็น   จะผุ
พังไปก็ตามที   แมเลือดหยดสุดทายจะเหือดแหงไป   ชีวิตินทรียจะดับไปในท่ีนี้ก็
ตาม   ขาพเจาจะไมลุกออกจากที่นี่อยางเด็ดขาด   นี้คือความกลาหาญของพระพุทธ
เจา   ที่พระพุทธเจาไดตั้งสัจจะอธิษฐานอยางนั้น   ก็เพราะพระองคไดเกิดอาส
วักขยญาณข้ึนแลว   และรูวาพระองคจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาในขณะนี้เอง   
จึงไดกลาตัดสินใจในคําอธิษฐานอยางนั้น   ในท่ีสุดพระองคก็ไดตรัสรูเปนพระ
พุทธเจาอยูในอิริยาบถนั่งนั้นเอง   ความกลาหาญของพระพุทธเจา   กับความกลา
หาญของพระสาวก   ก็เปนความกลาหาญอยางเดียวกัน   อาสวักขยญาณก็เกิดข้ึน
อยูในชวงความกลาหาญเหมือนกัน   และก็รูวา   อาสวะจะส้ินไปเหมือนกัน   สวน
คําอธิษฐานดังกลาวเปนเพียงอุบาย   ประกอบกับความกลาหาญเทานั้น   เชนพระ
สาวกบางองคไมไดอธิษฐานอยางนี ้  แตรูวาอาสวะจะส้ินไป   รูเหมือนกันทุกองค   
ถึงจะอยูในอิริยาบถใดก็ไมเปนอุปสรรคในการบรรลุธรรม   ในชั่วจริมกจิตเดียวเทา
นั้น   อาสวะก็ไดขาด   ตั๊บ   เดียว   ในช่ัวพริบตา   มีญาณรูทันทีวาอาสวะไดส้ินไป
แลว   และมีญาณรูวาไดหลุดพนแลว   จึงเปน   วิมุตฺตสฺมิ   วิมุตฺตมีติ   ญาณํ   โหต ิ  
ขีณา   ชาติ   วุสิตํ   พฺรหฺมจริยํ   กตํ   กรณียํ   นี้คือพระขีณาสพ   ที่ชาติแหงความ
เกิดไดส้ินสุดลงเปนชาติสุดทาย   ความบริสุทธิ์ของพรหมจรรย   จึงมีความ
สมบูรณ เต็มท่ี    กิจที่จะทําให เกิดความบริสุทธิ์หลุดพนอีกไมมี   นี้ คือ   ผูทํา
ประโยชนตนใหถึงพรอมดวยธรรมแลวอยางสมบูรณ   จึงเปนผูขามกระแสโลกไป
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ไดอยางงายดาย   น้ีคือ   ผลของการปฏิบัติของผูท่ีมีความจริงจัง   พยายามทําความ
เพียรอยางเต็มความสามารถ   อุบายท่ีนํามาปฏิบัติเปนสัมมาทิฏฐิ   มีปญญาท่ีเห็น
ชอบประกอบดวยเหตุผล   คิดวาทุกคนจะขามกระแสโลกไปไดดวยความเพียร   นี้
คือการเกิดข้ึนของวิปสสนาญาณ   ยอมปหานกิเลส   ตัณหา   อวิชชา   ที่เปนเชื้อ
แหงความเกิดใหหมดไปจากใจ   ขอใหนักปฏิบัติจงเขาใจวา   ปญญาญาณ   
วิปสสนาูาณ   หรือภาวนามยปญญาทั้งสามนี้   เปนผลตอเนื่องมาจากปญญาขั้น
ต่ํา   ปญญาข้ันกลาง   ตอเนื่องกันมา   จึงเรียกวาวิปสสนาญาณ   ถาวิปสสนาญาณ
ไดเกิดข้ึนแลวกับใคร   ทานผูนั้นจะไดบรรลุธรรม   ข้ันใดข้ันหนึ่งในนาทีขางหนา
นั้นเอง   ขอใหนักปฏิบัติจงเขาใจตามน้ี 

บทสรุป 
 อุบายการภาวนาปฏิบัติท่ีผูเขียนไดอธิบายมา   คิดวาทานผูอานพอจะเขาใจ
ในเหตุผล   พอท่ีจะนําไปปฏิบัติไดไมยากนัก   ถาหากเรามีความจริงจังแกตัวเอง   
เปนส่ิงที่ไมเหลือวิสัย   เพราะสัจธรรมที่เปนจริงจะปรากฏแกผูปฏิบัติจริงเทานั้น   
การปฏิบัติตองใชปญญาพิจารณาศึกษาในอุบายทั้งสอง   คือ   สมถกรรมฐาน   และ
วิปสสนากรรมฐานใหเขาใจ   จึงจะไมเกิดความสงสัยในการปฏิบัติธรรม   เพราะ
กรรมฐานทั้งสองนั้น   เปนอุบายหนุนเนื่องซ่ึงกันและกัน   เรียกวา   สมถะหนุน
วิปสสนา   และวิปสสนาก็หนุนสมถะไปในตัว   อุบายทั้งสองนั้นการปฏิบัติตางกัน   
โดยวิธี   แตเปนผลรวมกัน   คําวาตางกันโดยวิธีนั้น   คือสมถะเปนอุบายท่ีทําใจให
มีความสงบอยางเดียว   จะนึกคําบริกรรมอะไรก็ได   หรือไมนึกคําบริกรรมอะไร   
เพียงมีสติระลึกรูอยูกับลมหายใจเขาออกก็ได   เชนสูดลมหายใจเขา   ก็มีสติรูวาลม
เขา   เวลาหายใจออกก็มีสติรูอยูวาลมหายใจออก   จะอยูในอิริยาบถไหนก็ได   นี้
เปนอุบายหนึ่ง   เรียกวา   สมถภาวนา 
 อีกอุบายหนึ่งเรียกวา   วิปสสนาภาวนา   อุบายนี้เปนวิธีในการใชปญญา
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พิจารณา   คําวา   เจริญวิปสสนาก็คือ   เจริญปญญา   การเจริญปญญาก็คือ   การฝก
หัดในการคิดนึกตรึกตรองตามหลักสัจธรรม   ใหคิดนึกไปตามหลักความจริง   ถึง
ปญญาในการนึกคิดจะหยาบไมชัดเจนก็อยาทอถอย   ใหรูเห็นในสัจธรรมสวน
หยาบ ๆ น้ันไปกอน   เม่ือใครครวญ   พิจารณาอยูบอย ๆ   ความรูเห็นในสัจธรรมก็
จะชัดเจนข้ึน   นี้จึงเรียกวา   สัมมาสังกัปโป   คือ   การดําริชอบ   คําวา   ดําริ   ก็คือ   
การนึกคิดใครครวญพิจารณาดวยปญญาน้ันเอง 
 เมื่อเรามาเขาใจในการปฏิบัติของอุบายทั้งสองนี้แลว   จึงเอามาประยุกตใน
การปฏิบัติรวมกัน   โดยวิธีปฏิบัติสลับกันไป   ในชวงแรกการปฏิบัติก็จะเปนไปใน
ข้ันหยาบ ๆ   การทําสมาธิก็เปนเพียงจิตสงบข้ันหยาบ ๆ   หลังจากการทําสมาธิข้ัน
หยาบแลว   ก็นอมใจคิดพิจารณาในหลักสัจธรรมสวนหยาบ ๆ เชนกัน   เม่ือมี
ความขยันหม่ันภาวนา   ทําสมาธิอยูบอย ๆ   ใจก็จะคอยมีความสงบตั้งม่ันมากขึ้น   
หลังจากการทําสมาธิแลว   ก็มาใชปญญาพิจารณาสัจธรรมที่เปนจริงอีกตอไป   
การดําริพิจารณาดวยปญญาอยูบอย ๆ   ความรูเห็นในสัจธรรมก็จะชัดเจนมากขึ้น   
จึงเปนสมาธิระดับกลาง   และเปนปญญาระดับกลางนี้   เรียกวา   ปญญาหนุน
สมาธิ   และสมาธิก็หนุนปญญาไปในตัว   เมื่อภาวนาในอุบายทั้งสองสลับกันไป
อยางตอเนื่อง   ก็จะเปนสมาธิท่ีมีความสงบอยางละเอียด   และปญญาก็จะพิจารณา
ในสัจธรรมไดรูเห็นตามหลักความเปนจริงที่มีความละเอียดเชนเดียวกัน   เมื่อ
ความละเอียดทั้งสองมีความสมดุลเมื่อไร   ผลของการปฏิบัติก็จะปรากฏแกผู
ปฏิบัติเอง   และจะหายความสงสัยในตัวเอง   จึงเปนปจจัตตัง   รูผลของการปฏิบัติ
ไดเฉพาะตัว 
 นักปฏิบัติอาจสงสัยวา   การใชปญญาพิจารณาสัจธรรมสวนหยาบ   สวน
กลาง   สวนละเอียด   นั้น   สัจธรรมอะไรเปนสวนหยาบ   สัจธรรมอะไรเปนสวน
กลาง   สัจธรรมสวนไหนเปนสวนละเอียด   ความเขาใจในสัจธรรมนี้มีนักปฏิบัติ
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ไมเขาใจเปนสวนมาก   จึงไดตีความไปตาง ๆ กัน   จึงไดเกิดความเห็นตางกัน   
และก็เกิดความขัดแยงกันเอง   คําวา   สัจธรรมน้ันเปนของจริง   เชน   ธาตุส่ี   ขันธ
หา   มันเปนความจริงอยูในตัวอยางพรอมมูล   นั้นคือความทุกขจริง   ความไม
เที่ยงก็จริง   ไมมีขันธสวนใดเปนของของเราก็จริง   ความจริงนี้มีอยางเปดเผย   
แตความรูเห็นในสัจธรรมนั้น   เปนเร่ืองของสติปญญา   ถาปญญายังหยาบก็รูเห็น
สัจธรรมเพียงหยาบ ๆ   ถาปญญามีความสวางชัดเจน   ก็จะรูเห็นสัจธรรมไดชัด
เจนข้ึน   ถาปญญามีความสวางเต็มที่   ความรูเห็นในสัจธรรมก็จะแจมแจงชัดเจน
เต็มที่   ฉะนั้น   สัจธรรมจึงมีความจริงอยูในตัว   สวนความรูเห็นจะหยาบละเอียด
อยางไรน้ันเปนเร่ืองของปญญา 
 ฉะนั้นนักภาวนาจงสรางปญญาใหมีความรอบรูในสัจธรรม   ถาปญญามี
ความสวางเม่ือไร   สัจธรรมก็จะตองถูกเปดเผยเต็มท่ี   ความรูเห็นในสัจธรรมก็จะรู
จริงเห็นจริงในทันที   อยางต่ําก็จะละ   สักกายทิฏฐิ   วิจิกิจฉา   สีลพตปรามาส   
เปนตนไป   อยางสูงสุดก็จะเกิดนิพพิทาญาณ   การถอนตัวในการยึดติดในรูปธรรม   
นามธรรม   เพราะเกิดความเบ่ือหนายในการเกิด   การแก   การเจ็บ   การตายเวียน
วายไปมาอยูในภพท้ังสาม   นี้คือผลของการปฏิบัติธรรม   ขอทุกทานจงใชความ
พยายามอยางเต็มที ่  แมชีวิตจะหมดไปเพราะการปฏิบัติ   ก็ยอมเสียสละเพ่ือธรรม 
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สมาธิวิธี 
 การทําสมาธิใหจิตมีความสงบนั้น   เปนสวนสําคัญอยูมาก   จําเปนตองฝก
ใหจิตไดมีความสงบอยูเสมอ   จะสงบนอยสงบมากนั้น   จะบังคับใหเปนไปตามใจ
ชอบไมได   หลาย ๆ คร้ังนั่งสมาธิจิตไมสงบเลยก็มี   ในชวงที่จิตไมสงบนั้น   เราก็
ตองเปลี่ยนอุบายในการทําสมาธิ   แลวนอมไปในการใชปญญาพิจารณาแทน   การ
ใชปญญาพิจารณานั้น   ก็ไดอธิบายไวแลว   ท้ังน้ีก็เพราะนิสัยไมเหมือนกัน   บาง
ทานก็หนักไปในการทําความสงบของสมาธิ   แลวจึงใชปญญาพิจารณาทีหลัง   
บางทานก็หนักไปในทางปญญา   พิจารณาในสรรพสังขารตาง ๆ ใหลงสูไตร
ลักษณ   แลวจึงหวนกลับมาทําสมาธิทีหลัง   การทําสมาธิ   เราตองศึกษาใหเขาใจ   
เพราะสมาธิมีท้ังข้ันหยาบ   ข้ันกลาง   ข้ันละเอียด   ถาจิตตองการพักในสมาธิข้ัน
ละเอยีดอยูนาน ๆ   ก็ตองปลอยใหจิตไดพักในความสงบเต็มที ่  อยาไปบังคับใหจิต
ถอนตัว   เมื่อมีความพอตัวในสมาธิแลว   จิตจะถอนออกจากสมาธิเอง   แลวนอม
ไปใชในการพิจารณาดวยปญญา 
 การทําสมาธิมีหลายอุบาย   ในครั้งพุทธกาลทานอธิบายไวถึง ๔๐ อุบาย   แต
ทุกวันนี้มีนักปฏิบัติไดทํากันอยูแลว   สวนคําบริกรรมจะตางกันไมสําคัญ   จะนึก
คําบริกรรมอะไรก็ได    ขอสําคัญให จิตมีความสงบเทาน้ันเอง   เชน    นึกคํา
บริกรรมวา   พุทโธ   หายใจเขานึกวา   พุท   หายใจออกนึกวา   โธ   ถานิสัยถูกกับ
คําบริกรรมอยางนี้   ก็ใหตั้งใจนึกบอย ๆ จนมีความชํานาญ   ดังจะไดอธิบายในวิธี
ฝกสมาธิไวในท่ีนี้สัก ๔ อุบาย   กอนจะนั่งสมาธิทุกคร้ังใหพนมมือแลวนึกคํา
อธิษฐาน   ดังนี้ 
 สาธุ   ขาพเจาจะนั่งสมาธิภาวนา   เพื่อบูชาคุณพระพุทธเจา   เพื่อบูชาคุณ
พระธรรม   เพื่อบูชาคุณพระอริยสงฆ   บูชาคุณบิดา   บูชาคุณมารดา   บูชาครู
อุปชฌาย   อาจารย   กับท้ังผูมีพระคุณท้ังหลาย   ขอใหขาพเจาจงมีสติ   มีใจอัน
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สงบ   รูแจงเห็นจริงในสัจธรรมท้ังหลายดวยเทอญ   ขออยาไดมีกรรมมีเวรแกกัน
และกัน   ขอใหทานท้ังหลายจงไดรับสวนบุญจากขาพเจาโดยอนุโมทนาเองเถิด   
เสร็จแลวเอามือวางลงบนตัก   เอามือขวาวางทับมือซาย   ดํารงสติใหมีความม่ันคง
ภายในใจ   ใหทําความรูสึกทําใจใหอยูในปจจุบันเดี๋ยวน้ี   แลวจึงกําหนดจิต   ทํา
สมาธิภาวนาตอไป 

น่ังสมาธิวิธีท่ี ๑ 
 วิธีที่ ๑ ใหตั้งใจโดยมีสติ   กําหนดสูดลมหายใจเขาเองยาว ๆ   นึกวา  พุท
 ใหตั้งใจโดยมีสต ิ  กําหนดปลอยลมหายใจออกเองยาว ๆ   นึกวา   โธ 
 ใหตั้งใจโดยมีสต ิ  กําหนดสูดลมหายใจเขาเองยาว ๆ   นึกวา   ธัม 
 ใหตั้งใจโดยมีสต ิ  กําหนดปลอยลมหายใจออกเองยาว ๆ   นึกวา   โม 
 ใหตั้งใจโดยมีสต ิ  กําหนดสูดลมหายใจเขาเองยาว ๆ   นึกวา   สัง 
 ใหตั้งใจโดยมีสต ิ  กําหนดปลอยลมหายใจออกเองยาว ๆ   นึกวา   โฆ 
 ใหักําหนดทําสัก ๓ - ๗ คร้ัง   หรือมากกวานี้ก็ได   เพื่อเปนอุบายใหพุทโธ   
ธัมโม   สังโฆ   ไดมารวมอยูท่ีใจ   ตอไปใหกําหนดเอาเพียงพุทโธคําเดียว   ให
หายใจเปนปกติตามท่ีเราเคยหายใจอยูในทาปจจุบัน   ใหมีสติกํากับคําบริกรรมและ
รูเทาทันกับลมหายใจทุกคร้ัง   และใหต้ังอยูในทาเตรียมพรอมอยูเสมอ   อยาเผลอ
ตัว 
 ใหตั้งใจโดยมีสต ิ  กําหนดสูดลมหายใจเขาเอง   นึกวา   พุท 
 ใหตั้งใจโดยมีสต ิ  กําหนดปลอยลมหายใจออกเอง   นึกวา   โธ 
 ขณะใดท่ีเราไมไดตั้งใจสูดลมหายใจเขาเอง   นึกวา   พุท   แตลมหายใจได
ลวงเขาไปเสียกอน   ในขณะนั้นก็ใหรูตัวเองทันทีวา   ความตั้งใจเราขาด   สติรูไม
ทัน   หรือ   ในขณะใดเราไมไดตั้งใจปลอยลมหายใจออกเองพรอมกับคําบริกรรม
ในขณะนั้น   เราก็เผลอสติ   และขาดความตั้งใจเชนกัน   ฉะน้ัน   จึงใหเราตั้งใจสูด
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ลมหายใจเขาเอง   ใหตั้งใจปลอยลมหายใจออกเอง   เม่ือเราขาดความตั้งใจเม่ือไร   
การกําหนดสูดลมหายใจก็เผลอตัวทันที   และใหเราตั้งใจตั้งสติ   กําหนดสูดลม
หายใจเขาพรอมกับคําบริกรรมเอง   และตั้งใจโดยมีสติกําหนดปลอยลมหายใจ
ออกเอง   พรอมกับคําบริกรรม   จนกวาความตั้งใจการตั้งสติจะมีความชํานาญ   ถา
ชํานาญแลว   สติกับผูรูและลมหายใจ   กับคําบริกรรมก็จะรูเทาทันกันเอง   น้ีเปน
วิธีท่ีฝกสติแบบรัดกุม   ถาเราเผลอตัวเม่ือไร   ก็จะรูทันที   ทีแรกก็รูสึกวาจะทํายาก
อยูบาง   แตก็ตองฝกกันบอย ๆ   เม่ือชํานาญแลวก็จะเปนธรรมดา   การนั่งสมาธิ
ภาวนาทุกคร้ัง   ก็คลองตัวเพราะความเคยชิน   นี้เปนวิธีฝกสติกับผูรูใหเดน   โดย
ถือเอาลมหายใจเปนนิมิตเคร่ืองหมาย   เม่ือชํานาญแลว   ตอไปเราจะตัดคํา
บริกรรมออก   ใหเหลือแตความตั้งใจอันมีสติกับผูรู   กําหนดสูดลมหายใจเขา   
ปลอยลมหายใจออกเทานั้น   เพื่อจะใหใจไดสงบลงสูความละเอียดตอไป   และ
ความต้ังใจก็จะเขมแข็งไปตาม ๆ กัน 

น่ังสมาธิวิธีท่ี ๒ 
 วิธีที่ ๒   เราตัดคําบริกรรม   คือ   พุทโธ   ออก   ใหเหลือเพียงความตั้งใจอัน
มีสติ   กําหนดรูลมหายใจเขาออกเทานั้น   ลมหายใจหยาบก็รูวาลมหายใจหยาบ   
และก็กําหนดรูลมหายใจหยาบ ๆ นั้นตอไป   จนกวาลมหายใจจะมีความละเอียด   
เม่ือลมหายใจเรามีความละเอียด   ก็รูวาลมหายใจละเอียด   และใหตั้งใจดูลม
ละเอียดตอไป   จนกวาลมหายใจจะมีความละเอียดเต็มท่ี   นี้แลจึงเรียกวา   เอกัคค
ตารมณ   คือ   อารมณเปนหนึ่ง   เม่ือเรากําหนดลมหายใจละเอียดอยูอยางนี้   ก็
แสดงวาใจเรามีความละเอียดไปตาม ๆ กันดวย   ลมมีความละเอียดก็เพราะใจเรามี
ความละเอียด   ใจมีความละเอียด   ลมก็มีความละเอียดไปตาม ๆ กัน   ความ
ละเอียดของใจ   ความละเอียดของลมหายใจมาบรรจบกันเม่ือไร   เม่ือนั้นรัศมีของ
ใจก็จะแสดงตัวออกมาทางกายไปในลักษณะตาง ๆ กัน   เชน   ปรากฎวากายเรา
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ใหญข้ึน   พองข้ึนผิดปกติธรรมดา   เชน   ขาแขน   ลําตัว   ศีรษะ   ก็จะใหญข้ึน
เปนลําดับเหมือนกันกับจะนั่งอยูท่ีไหนก็จะตัวใหญอยูอยางนั้น   ถาหากวาปรากฎ
เห็นกายใหญข้ึนดังกลาว   ก็ใหเราตั้งสติกําหนดรูลมหายใจสวนละเอียดนั้น ๆ ไว   
อยาใหเผลอ   ไมนานประมาณ ๕ นาที   อาการความใหญของกายทุกสวนก็จะหาย
ไปเอง   บางทีนั่งภาวนาอยูจะปรากฎวาสูงข้ึน ๆ   บางทีก็จะปรากฏวาเตี้ยลง ๆ   
บางทีก็จะปรากฏวากายหมุนตัว   บางทีปรากฏวาเอนไปขางนั้น   และเอนไปขางน้ี   
ท้ัง ๆ ท่ีเรายังมีสติอยูนั่นเอง   จะปรากฏวากายเราเปนในลักษณะใดก็ตาม   น่ันคือ   
อาการของใจท่ีแสดงออกมาทางกายเทานั้น   มันเกิดข้ึนเอง   และก็จะดับไปเอง   
บางคร้ังจะปรากฏวา   ลมหายใจเล็กเขาทุกที ๆ   การหายใจก็จะปรากฏวา   หายใจ
ส้ันเขาทุกที ๆ   ถาผูกลัวตายก็จะถอนตัวออกจากสมาธิทันที   ถาเปนเชนนี้เราไม
ตองกลัว   นั้นแหละ   คือใจเรากําลังจะลงสูความสงบเต็มท่ี    ขอใหเรามีสติ   
กําหนดรูลมหายใจเล็ก ๆ นั้นไวอยาใหเผลอ   ลมหายใจจะเล็กก็รูวาลมหายใจเล็ก   
ลมหายใจส้ัน   ก็รูวาลมหายใจส้ัน   และมีสติกําหนดรูจนกวาลมหายใจจะหมดไป
ในวาระสุดทาย   เม่ือลมหายใจหมดไปแลว   ก็จะไมรูตัวเองเลยวาเราอยูอยางไร   
เพราะกายไมมี   แตก็รูอยูเฉย ๆ เทานั้น   บางครั้งก็จะเกิดความสวางรอบตัว   บาง
คร้ังก็จะมีความสวางเปนวงแคบ   บางคร้ังก็มีความสวางรอบตัวอยางกวางขวาง   
คําวาตัวนั้นหมายถึง   ผูรูในจิตนั่นเอง   แตไมปรากฏวามีกายเลยในขณะนั้น   แต
เปนธรรมชาติรูและสวางอยูรอบดาน   ความเบาใจ   ความสวางภายในใจก็จะเจิดจา
แพรวพราวเปนนาอัศจรรยใจมาก   เราจะหาส่ิงใดในโลกมาเทียบมิไดเลย   จะมี
ความสงบอยูอยางน้ีนานประมาณ ๑๐ นาที   ก็จะถอนตัวออกมาหายใจธรรมดา   
ความสุขก็จะเกิดข้ึนท่ีใจ   ไมมีสุขใดในโลกนี้จะเสมอเหมือน   ความเบากาย   
ความเบาใจ   และความสุขกาย   สุขใจ   แทบตัวจะลอย   ถาเปนในลักษณะความ
สงบเชนนี้   ถาผูไมเคยคิดพิจารณาดวยปญญามากอนแลว   ก็อยากจะอยูในความ



ขามกระแส  ๕๖ 

สุขนี้ตอไป   ถาใครเคยคิดพิจารณาดวยปญญามากอนแลว   ความสงบนี้ก็จะเปน
พื้นฐานของปญญาไดเปนอยางด ี  และไมติดอยูในความสงบนี้เลย   สมาธิคือความ
สงบนี้เอง   ก็จะเปนกําลังอุดหนุนปญญาใหพิจารณาอยางรวดเร็ว 
 และขอย้ําเพ่ือทําความเขาใจกับผูอานสักนิด   ขณะนี้ทานเปนนักปฏิบัติ   มี
ความมุงหวังและตั้งใจวาเม่ือจิตมีความสงบเต็มท่ีแลว   จะมีปญญาเกิดข้ึนเพ่ือจะ
พิจารณาธรรมตอไป  ใคร ๆ ก็มุงหวังปญญา   จึงไดตั้งหนาตั้งใจทําสมาธิหวังความ
สงบ   เพื่อคอยใหปญญาไดเกิดข้ึน   ผูท่ีไมเคยคิดพิจารณาในแงธรรมตาง ๆ มา
กอน   ถึงจะทําความสงบนั้นก็ทําได   แตสายทางแหงความสงบของผูท่ีไมเคยมี
ปญญามากอน   ถึงจะสงบลึกจนถึงสมาบัติ ๘ ก็ตาม   ผลท่ีไดรับก็คือ   ความสุข
กายสุขใจ   บางทีอาจมีเครื่องเลน   คือ   อภิญญาญาณ   คือมีญาณหย่ังรูในเร่ืองอดีต   
อนาคต   และรูเหตุการณตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน   และมีจักขุญาณบาง   โสตญาณบาง   
คือมองเห็นดวยตาภายใน   หูภายใน   หรือแสดงฤทธ์ิในวิธีตาง ๆ ได   หรือรูวาระ
จิตของคนและสัตว   อยางใดอยางหนึ่ง   ผูนั้นก็จะติดความรูในญาณของตนแบบ
ไมรูตัว   ญาณดังกลาวนี้ก็จะทําใหคนคิดวาตนเปนพระอรหันตไดงายที่สุด   เพราะ
เชื่อในญาณของตัวเอง   เชน   ในคร้ังพุทธกาลมีพระ ๓๐ รูป   ไปเจริญสมถะเพื่อ
ความสงบ   เม่ือจิตมีความสงบเต็มท่ีแลว   ก็มีความสุขใจ   ความสุขกาย   และ
รักษาความสงบนั้นไดติดตอกันมาหลายวัน   ก็มาคิดวา   นี่พวกเราหมดกิเลส
ตัณหา   อวิชชาแลว   พวกเราไดถึงขั้นพระอรหันตแลว   เพราะราคะตัณหาพวกเรา
ไมมี   ไปเถอะไปกราบนมัสการพระพุทธเจา   เพื่อจะไดรับพยากรณ   แลวพากัน
เดินมาจวนจะเขาวัด   พระพุทธเจาไดตรัสกับพระอานนทวา   ดูกอนอานนท   เธอ
จงไปบอกกับภิกษุ ๓๐ รูปนั้น   ใหเขาไปพักอยูปาชากอน   ทีหลังจึงเขามาหาเรา   
พระอานนทก็ออกไปดักทาง   แลวบอกคําท่ีพระพุทธเจารับส่ัง   ภิกษุ ๓๐ รูป   ก็
พากันเขาไปในปาชานั้น ๆ   เม่ือเขาไปก็บังเอิญไปเห็นหญิงสาวกําลังนอนตาย



ขามกระแส  ๕๗ 

หงายทองอยูแบบสด ๆ รอน ๆ   เหมือนกับอาการนอนหลับ   ผาชิ้นหนึ่งจะปกปด
รางกายนิดเดียวก็ไมมี   พระ ๓๐ รูปนั้นก็กรูเขาไปรุมลอมดูดวยความอยากเห็น   
ตางองคก็ตางดู   ตางองคก็ตางคิดไปในอารมณแหงความใครความกําหนัด   ไฟ
ของราคะจึงเกิดข้ึนภายในใจจนถึงขีดแดง   ผลท่ีสุดอรหันตท่ีพากันคิดเอาเองก็
แสดงตัวรองโวยวายข้ึนทันทีวา   พวกเรายังมีราคะ   ตัณหา   อวิชชาอยู   จากนั้นก็
พากันเจริญดวยปญญา   พิจารณาในไตรลักษณ   พิจารณาไปพิจารณามาดวย
ปญญาธรรมดา   เม่ือใจรูเห็นจริงตามปญญาธรรมดานี้แลัว   วิปสสนาญาณก็เกิด
ข้ึน   ผลที่สุดก็บรรลุอยูในปาชานั่นเอง 
 เห็นไหมละทาน   สมาธิคือความสงบน้ันก็ยังทําใหเราเขาใจผิดได   นี้ในครั้ง
สมัยท่ีมีพระพุทธเจา   ก็ยังมีนักปฏิบัติท่ีมีความเขาใจผิด   ในผลการปฎิบัติใน
สมถะมาแลวเปนจํานวนมากทีเดียว   เพราะความสงบนี้ถาไมมีครูอาจารยองคท่ี
ทานเคยไดผานไปแลวเขาแกไข   ก็ผิดไดงายเหมือนกัน   และติดอยูในสมถะโดย
ไมมีทางออก   ถาในสมัยปจจุบันน้ี   ถาผูภาวนาเปนเหมือนกับภิกษ ุ๓๐ รูปแลว   ก็
จะไมมีใคร ๆ เขาแกไขไดเลย   และก็จะเปนอรหันตดิบอยูอยางนั้นตลอดไปจนถึง
วันตาย 
 เพราะในสมัยนี้ไมมีซากศพแบบสด ๆ รอน ๆ   นอนอยูตามปาชาเลย   จํา
เปนก็ทําความสงบไปเร่ือย ๆ   พากันนั่งคอย   นอนคอยตัวปญญาใหเกิดมีในใจ   
นับแตวันปฏิบัติมาจนถึงเดี๋ยวนี้   ทําไมปญญาจึงไมเกิดข้ึนกับเราหนอ   พากันบน
แลวบนอีก   คอยปญญาแลวคอยปญญาอีก   ทําความสงบแลวทําความสงบอีก   
สงบลึกเทาไรก็ไมมีปญญา   จนนักภาวนาออนใจ   ฉะนั้น   จะใหขอคิดสักนิดเพ่ือ
ไดพิจารณาวา   ในคร้ังพุทธกาลที่มีพระพุทธเจาทรงเปนประธานอยูก็ตาม   ใน
สมัยนั้นมีใครบาง   องคไหนบาง   ที่ทําสมาธิมีความสงบไปหนาเดียว   และไดตรัส
รูเปนพระอรหันต   นอกจากจะเปนเหมือนพระ ๓๐ รูป   ดังไดอธิบายมาแลวทั้ง
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นั้น   ถาหากเราหวนกลับมาพิจารณาความเปนมาของพระอริยเจาท้ังหลาย   ทุก
องคก็ลวนแลวแตมีปญญามากอนดัวยกันท้ังนั้น   ในสมัยนี้ก็มีครูอาจารยผูท่ีทานมี
ความบริสุทธ์ิใจ   อันดับแรกทานก็พิจารณาดวยปญญามากอน   แลวจึงทําความ
สงบ   เม่ือจิตถอนออกจากความสงบแลว   ก็ตั้งใจคิดพิจารณาไปตามสรรพธรรม   
สรรพสังขารทั้งหลายนานาชนิดใหเปนไปตามทุกขัง   อนิจจัง   อนัตตา   ไมใชวา
จะมานั่งคอยนอนคอยใหมีปญญาเกิดข้ึนเหมือนกับเราเลย   มันจึงไกลกันเหมือน
ฟากับดิน   หรือเหมือนกันกับเราขุดดินเตรียมหลุมมะพราวเสร็จแลว   จะมานั่ง
คอยนอนคอยใหตนมะพราวเกิดขึ้นจากหลุมนั้น   มันจะเปนไปไดหรือ   ผลไมทุก
อยาง   ตนไมแตละชนิดท่ีเราตองการจะใหเกิดข้ึนเองโดยเราไมตองหาเชื้อมาปลูก
เอง   มันจะเกิดข้ึนไดไหม   นี้เพียงใหขอคิดนิดเดียวเทานั้น 

น่ังสมาธิวิธีท่ี ๓ 
 วิธีที่ ๓ ใหตั้งใจโดยมีสติ   กําหนดรูกายสวนใดสวนหนึ่งเปนนิมิตเคร่ือง
หมาย   จะเปนกายสวนใดสวนหนึ่งก็ได   กายสวนไหนท่ีเรามีความถนัดใจเพงดู
ไดงาย   ใหเอากายสวนนั้นเปนจุดยืนของสติ   ใหสติกับผูรูติดอยูท่ีกายสวนนั้น ๆ   
อยาใหเผลอ   ถึงลมหายใจและคําบริกรรมมีอยู   ก็ใหเปนเพียงสวนประกอบเทา
นั้น   ถาเราไปจดจออยูท่ีลมหายใจและคําบริกรรมแลว   กายสวนท่ีเราเพงดูอยูน้ันก็
จะเลือนลางไป   ใจก็จะเขวจากกายสวนที่เราเพงนั้นไป   ใจก็จะไมอยูในกายสวน
นั้นเลย   ฉะนั้น   จึงใหสติกับผูรูเพงดูกายสวนนั้น ๆ อยางใกลชิด   จะเปนตําหนิ
แผลเกา ๆ ก็ได   จะเอาสวนดานหนาหรือสวนดานหลังก็ใหเราเลือกหาเอง   เพ่ือไม
ใหมีความขัดของและฝนความรูสึกภายในใจ   คร้ังแรกก็ใหเราสมมุติรู   ตามสีสัน
ลักษณะของกายสวนน้ัน ๆ ตามความเปนจริง   วามีลักษณะผิวพรรณอยางนั้น   
และอยูในท่ีนั้น ๆ   สวนหนังเปนท่ีหอหุมอยูภายนอก   ถาเรากําหนดดูใหรูเห็นท้ัง
หมดนั้นไมได   ก็เพราะวาความตั้งใจและสติเรายังออน   ฉะนั้น   จึงใหกําหนดดู
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กายบางสวน   จะเปนสวนเล็ก ๆ ก็ได   เพื่อใหใจไดจดจอรูเห็นในท่ีแหงเดียว   ให
เหมือนกันกับเราเอาเสนดายสอดเขารูเข็ม   ถาเราไมใชสายตาเพงดูก็จะไมเห็นรูเข็ม
และปลายเสนดายนั้นเลย   และไมมีทางจะสอดดายเขารูเข็มได   ถาหากเราใช
สายตาจดจออยูกับรูเข็มและปลายเสนดายแลว   เราก็จะสอดดายเขารูเข็มไดทันที 

นี้ฉันใด   การเพงดูกายก็อาศัยสมมุติใหรูเห็นกายสวนท่ีเราเพง   และสถานที่
ที่เราจะเพงนั้นใหมีสวนจํากัด   ใหมีความตั้งใจดวยสติจดจอจ้ีลงไปในจุดนั้น ๆ   
โดยจิตสํานึกวา   มีความสวางอยูในความสํานึกไปกอน   ถาชํานาญแลวก็จะรูเห็น
กายสวนนั้น  ๆ เปนธรรมชาติท่ีรูเอง   ถาความเคยชินรูเห็นกายสวนนั้น ๆ อยู   ตอ
ไปเราจะกําหนดใหกายสวนนั้น ๆ เปอยเนาไปท้ังตัวก็ได   หรือกําหนดใหหลุด
ออกไปใหเห็นโครงกระดูกก็ได   ตอไปก็จะเปนพื้นฐานของปญญาไดดี 
 การกําหนดดูกายเพงกาย   ก็เพื่อใหใจไดตั้งอยูที่กายสวนนั้น ๆ เพื่อใหใจได
มีหลัก   เหมือนกันกับนกท่ีบินอยูในอากาศ   ก็จําเปนตองหาตนไมเปนท่ีจับ   เพื่อ
ไดพักผอนเอากําลัง   ใจก็เหมือนกัน   ก็ตองหากายสวนใดสวนหนึ่งเปนท่ีอยูของ
ใจ   และมีสติกําหนดจดจอรูในกายสวนนั้น ๆ   ใจก็จะไมไดคิดโนนคิดนี้เหมือน
กับท่ีเคยเปนมา 

น่ังสมาธิวิธีท่ี ๔ 
 วิธีที่ ๔ ใหตั้งใจโดยมีสติ   กําหนดรูอารมณภายในใจใหเห็นชัด   วิธีนี้ ก็
เหมือนกันกับวิธีกําหนดรูอารมณภายในใจขณะเดินจงกรมนั่นเอง   แตเรามา
กําหนดรูอารมณในขณะนั่งสมาธิ   ยอมเห็นอารมณไดชัดเจนมาก   เพราะไมมีการ
ไหวตัวไปมา   ความสะเทือนภายในกายไมมี   จึงถนัดใจในการสังเกตดูอารมณใน
ใจไดงาย   และรูละเอียดดวยอารมณแหงความสุขก็รูชัด   แมกระท่ังอารมณท่ีไม
สุขไมทุกข   ก็มีสติรูไดชัด   อารมณเเหงราคะตัณหาก็รูชัดท้ังนั้น   อารมณท้ังหมด
นี้เปนไดทั้งเหตุ   เปนไดท้ังผล   หมุนไปไดรอบดาน   และหมุนไปไดท้ังอดีต   
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อนาคต   ปจจุบัน    ผลัดกันเปนเหตุ   ผลัดกันเปนผลอยูตลอดเวลา   เรียกวา   
สันตติ   คือ   อารมณดีอารมณชั่วท่ีสืบทอดใหกันอยูเสมอ   จนไมรูวาอะไรเปนตน
อะไรเปนปลาย   คือหมุนไปเวียนมา   ไมรูวาอารมณใหมอารมณเกา   จึงเขาใจเอา
เองวา   เปนอารมณใหมอยูตลอดไปและตลอดเวลา   จึงเรียกวา   อวิชชา   คือความ
ไมรูทางไปทางมาของวัฏจักรนั่นเอง   จึงเรียกวาผูหลงโลกหลงสงสาร   ก็คือมา
หลงอารมณภายในใจนี้แหละเปนเหตุ   อารมณภายในใจนั้นก็ยังไมเปนกิเลส   ตัว
กิเลสตัณหา   อวิชชา   คือตัวกอใหอารมณรัก   อารมณชังเกิดขึ้นที่ใจ   มีในใจ   และ
ตั้งอยูที่ใจ 
 เหตุน้ันการกําหนดรูเห็นอารมณภายในใจ   ก็เพ่ือเราจะไดใชปญญาพิจารณา
หาเหตุของอารมณ   เพื่อใหรูสายทางที่มาของอารมณไดชัด   และเพื่อจะไดหาวิธี
ตัดสายลําเลียงและตัดสะพานของกิเลสตัณหาตอไป   ถาหากวาเราไมรูเทาอารมณ
ภายในใจแลว   ก็ไมรูวาเราจะตัดตนทางไดดวยวิธีใด   หรือเหมือนกันกับเรา
ตองการคมมีด   เราก็ตองลับมีด   ถาเราไมตองการความรอน   เราก็ตองดับไฟ   ใจ
มีความทุกข    เราก็หาวิธีที่จะดับทุกข เพ่ือไมใหทุกข เกิด    ถาใจมีความทุกข   
อารมณของความทุกขก็แสดงออกมาจากใจ 
 ใจอยูที่ไหน   อารมณของใจก็อยูที่นั่น   อารมณของใจอยูที่ไหน   ใจก็อยูในท่ี
เดียวกัน   ถาเราอยากรูใจเราก็ตองจับอารมณของใจไวใหดี   เหมือนกันกับไฟกับ
ความรอนของไฟ   ใจกับอารมณก็อยูดวยกันฉันนั้น   การกําหนดรูอารมณภายใน
ใจน้ี   ไมใชจะใหกําหนดอยูนาน   เพียงกําหนดรูอารมณของใจวา   เกิดจากเหตุอัน
นี้ ๆ   แลวก็หยุดมาพิจารณาดวยปญญาตอไป   เหมือนเราตรวจเห็นขาศึก   แลวก็
ออกมาตั้งศูนยยิงเขาใสใหถูกขาศึกทันที   เหมือนยิงเนื้อก็ไมตองเล็งปนไวนาน   
เม่ือรูวาไฟกําลังกอตัว   เราก็ตองหาวิธีดับ   ฉะนั้นการกําหนดรูอารมณก็เพื่อจะใช
ปญญาพิจารณา   เพื่อจะตัดสายทางมาของกิเลสตัณหา   คือความไมอ่ิมพอในกาม
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ท้ังหลายใหหมดไป   แลวใชปญญาพิจารณาตัดสะพานและทําลายกงกรรมของวัฏ
จักรใหพินาศยอยยับ   และขาดจากการสืบตอกันโดยส้ินเชิง   นี้ก็เพราะมาเห็นจุด
เปาหมายคายทัพของกิเลสตัณหา   วาเกิดจากเหตุอันนี้แลว   จึงใชสติปญญา   
ศรัทธา   ความเพียร   เขาไประเบิดคายใหมันดับไปท้ังเชื้อชาติโคตรตระกูล   สูญ
พันธุโดยไมมีชิ้นเหลือ   เหมือนกันกับเขาทําสงคราม   เขาก็ตองมองหาจุดท่ีสําคัญ   
เขาชกมวยก็ตองมองเปาท่ีจะน็อค   และหวังชนะดวยความม่ันใจ   ถึงจะแพไปใน
บางครั้ง   ก็ตามแกมือจนกวาจะชนะเต็มที ่  นี่แหละนักปฏิบัติ   ถาปฏิบัติไมจริงจะ
ถูกกิเลสตัณหาน็อคจนไมมีประตูจะสู   ไมยอมฟตซอมสติปญญาปลอยใหกิเลส
ตัณหาเหยียบย่ําเอาจนตัวแบน 
 ฉะนั้น   เราเปนนักปฏิบัติผูมีศักดิ์ศรี   มีความต้ังใจม่ันหมายท่ีจะทําลาย
ขาศึกคือกิเลส   เราก็ตั้งเข็มทิศหมุนไปใหตรงในจุดภายใน   คืออารมณของใจ   
เพื่อจะไดวางแผนกําจัดชะลางมลทินของใจใหหมดไป 
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