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   แกน แท ของ พระ พทธ ศาสนา   คอื การ ปฏบิตั ิทาง จติ   อนั 
ประกอบ ดวย หวัใจ สำคัญ   คอื  ศลี   สมาธิ   ปญญา   และ ทาง พน ทกุข 
ก็ มิใช จะ ศึกษา เกิน กาย เกิน ใจ นี้ ออก ไป  การ เจริญ จิตตภาวนา นั้น  
นอกจาก ศีล อัน เปน พื้น ฐาน แลว  อาจ ใช หลัก ปญญา อบรม สมาธิ   
หรือ ใช สมาธิ อบรม ปญญา   แลว แต จริต นิสัย ของ แตละ ทาน   เรื่อง 
เคลด็ ลบั แนวทาง การ ปฏบิตั ิตางๆ   พอ แม ครบูา อาจารย ได เมตตา 
ถายทอด ให ทุก ทาน ได อาศัย เปน แผนที่ นำทาง มากมาย 

   หนงัสือ ปญญา อบรม สมาธ ิเลม นี ้  เปน ผล งาน ทาง ปญญา 
วิมุตติ ของ ทาน พระ อาจารย มหา บัว  ญาณ สัม ปน โน   (พระ ธรรม 
วิสุทธิ มงคล )  พอ แม ครูบา อาจารย ผู เปน แบบ อยาง ทาง ดำเนิน 
ผูผาน พน อยาง บริสุทธิ์ หมดจด   อยาง ไมมี ใคร เคลือบ แคลง สงสัย  
ชมรม กัลยาณ ธรรม เห็น วา เปน ประโยชน ตอ การ บำเพ็ญ ทาง จิต 
มาก  จงึ จดั พมิพ เปน ธรรม ทาน  หวงั วา   จะ เปน ประโยชน แก ผู เดนิ 
ตาม มรรค ทัว่ กนั  ขอ นอม ถวาย มหา กศุล มหา ทาน ทาง ปญญา นี ้แด 
พอ แม ครูบา อาจารย   ทาน พระ อาจารย มหาบัว   ญาณ สัม ปนโน   
(พระ ธรรม วิ สุทธิ มงคล )   ดวย เศียร เกลา 

ขอน อบ นอม บูชา คุณ แหง พระ รัตนตรัย 

 ชมรม กัลยาณ ธรรม 
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ศีล 
 

   ศีล   เปน รั้ว กั้น ความ คะนอง ทาง กาย   วาจา   มี 
ใจ เปน ผูรับ ผิด ชอบ ใน งาน และ ผล ของ งาน ที่ กาย วาจา ทำ 
ขึ้น  คน ที่ ไมมี ศีล เปน เครื่อง ปองกัน ความ คะนอง   เปน 
ผู ที่ สังคม ผูดี รังเกียจ   ไม เปน ที่ ไว วางใจ ของ สังคม ทั่วไป   
แม จะ เปน สังคม ใน วง ราชการ หรือ สังคม ใด   ๆ    ก็ตาม   
ถา มี คน ทุศีล ไมมี ยางอาย ทาง ความ ประพฤติ แฝง อยู ใน 
สังคม และ วง งาน นั้น   ๆ    แมแต คน เดียว หรือ   ๒   คน   แน ที 
เดียว ที่ สังคม และ วง งาน นั้น   ๆ    จะ ตั้ง อยู เปน ปก แผน แนน 
หนา ไม ได นาน   จะ ตอง ถูก ทำลาย หรือ บั่นทอน จาก คน 
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ประเภท นั้น โดย ทาง ใด ก็ได   ตาม แต เขา จะ มี โอกาส ทำได 
ใน เวลา ที่สังคม นั้น เผลอ ตัว   เชน เดียว กับ อยู ใกล อส รพิษ 
ตัว รายกาจ   คอย แต จะ ขบ กัด ใน เวลา พลั้ง เผลอ   ฉะนั้น   

   ศีล   จึง เปน ธรรม คุมครอง โลก ให อยูเย็น เปนสุข   
ปราศจาก ความ ระแวง สงสัย อัน เกิด แต ความ ไม ไวใจ กัน 
ใน ทาง ที ่จะ ให เกดิ ความ เดอืด รอน เสยี หาย   นบั แต สวน เลก็ 
นอย ไป ถึง สวน ใหญ   ซึ่ง เปน สิ่ง ที่ ใคร   ๆ   ไม พึง ปรารถนา 

   ศีล   มี หลาย ประเภท   นับ แต   ศีล   ๕   ศีล   ๘   ศีล   
๑๐   ถึง ศีล   ๒๒๗   ตาม ประเภท ของ บุคคล ที่ จะ ควร รักษา   
ให เหมาะ แก เพศ และ วัย ของ ตน   เฉพาะ ศีล   ๕   เปน ศีล ที่ 
จำเปน ทีส่ดุ สำหรบั ฆราวาส ผู เก่ียวของ กบั สงัคม หลาย ชัน้   
จึง ควร มี ศีล เปน เครื่อง รับรอง ความ บริสุทธิ์ ของ ตน   และ 
รับรอง ความ บริสุทธิ์ ของ กัน และ กัน  ตอ สวน รวม ที่ เกี่ยว 
แก ผล ได เสีย  อัน อาจ เกิด มี ได ใน วง งาน และ สังคม ทั่วไป   

   คน มี ศีล   ๕   ประจำ ตน   คน เดียว หรือ   ๒   คน เขา 
ทำงาน ใน วง งาน หนึ่ง งาน ใด   จะ เปน งาน บริษัท หาง ราน 
หรือ งาน รัฐบาล ซึ่ง เปน งาน แผน ดิน ก็ตาม   จะ เห็น ได วา   
คน มี ศีล   ๕   เพียง คน เดียว หรือ   ๒   คน นั้น จะ ได รับ ความ 

๗
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นิยม ชม ชอบ   ความ ไว วางใจ ใน กิจการ ตาง   ๆ    มี การ เงิน   
เปนตน จาก ชุมนุม ชน ใน วง งาน นั้น   ๆ   เปน อยาง ดี ยิ่ง 
ตลอด เวลา ที่ เขา ยัง อยู   หรือ แม เขา จะ ไป อยู หน ใด ก็ ตอง 
ได รับ ความ นิยม นับถือ ใน ที่ ทั่วไป   เพราะ คน มี ศีล ก็ แสดง 
วา ตอง มี ธรรม ประจำ ใจ ดวย   เชน เดียว กับ รส ของ อาหาร 
กับ ตัว ของ อาหาร จะ แยก จาก กัน ไม ได   ใน ขณะ เดียวกัน   
คน ม ีธรรม ก ็แสดง วา เปน ผู ม ีศลี ดวย   ขณะ ใด ที ่เขา ลวง เกนิ 
ศีล ขอ ใด ขอ หน่ึง   ขณะ นั้น แสดง วา เขา ไมมี ธรรม   เพราะ 
ธรรม อยู กับ ใจ   ศีล อยู กับ กาย วาจา   แลว แต กาย  วาจา 
จะ เคลื่อนไหว ไป ทาง ถูก หรือ ผิด   ตอง สอ ถึง เรื่อง ของ ใจ  
ผูเปน หัวหนา รับ ผิด ชอบ ดวย   

   ถา ใจ มี ธรรม ประจำ   กาย  วาจา ตอง สะอาด 
ปราศจาก โทษ ใน ขณะ ทำ และ พูด   ฉะน้ัน ผู มี กาย  วาจา 
สะอาด จึง เปน เคร่ือง ประกาศ ให คน อื่น เขา ทราบ วา เปน 
คน มี ธรรม ใน ใจ   คน ม ีศีล ธรรม ประจำ กาย  วาจา  ใจ  จึง 
เปน คน มี เสนห   มี เครื่อง ดึงดูด ใจ ประชาชน ทั่ว โลก ให หัน 
มา สนใจ และ นยิม รกั ชอบ ทกุ ยคุ ทกุ สมยั ไมม ีวนั จดืจาง   แม 
ผู ไม สามารถ กระทำ กาย  วาจา  ให เปน อยาง เขา ได   ก็ ยัง 

๘
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รูจัก นิยม เลื่อมใส ใน คน ผู มี กาย  วาจา  ใจ  อัน มี ศีล ธรรม 
เชนเดียว กับ ที่ พวก เขา เคารพ และ เล่ือมใส ใน พระพุทธเจา 
และ สาวก ทั้ง หลาย   ฉะน้ัน   จึง ชี้ ให เห็น วา   ศีล ธรรม คือ 
ความ ดี ความ งาม เปน สิ่ง ที่ โลก ตองการ อยู ทุก เวลา   ไม 
เปน ของ ลา สมัย   ทั้ง มี คุณคา เทากับ โลก เสมอ ไป 

   จะ มี อยู บาง ก็ เน่ืองจาก ศีล ธรรม ได ถูก 
แปรสภาพ จาก ธรรมชาติ เดมิ  ออก มา สู ระเบยีบ 
ลัทธิ ประเพณี  ซึ่ง แยก ออก ไป ตาม ความ นิยม 
ของชาติ ชั้น วรรณะ     จึง เปน เหตุ ให ศีล ธรรม 
กลาย เปน ของ ชาติ ชั้น วรรณะ ไป ตาม 
ความ นิยม ของ ลัทธิ นั้น   ๆ   อัน เปน 
เหตุ ให โลก ติ ชม ตลอด มา   

   นอกจาก ที่ วา นี้   ศีล ธรรม ยอม เปน คุณธรรม 
ที่ นำยุค นำสมัย ไป สู ความ เจริญ ได ทุก โอกาส   ถา โลก ยัง 
สนใจ ที ่จะ นำ เอา ศลี ธรรม ไป เปน เสน บรรทัด ดดั กาย   วาจา   
ใจ ของ ตน  ให เปน ไป ตาม อยู   จะ เห็น ได งาย   ๆ   ก็ คือ   กาล 
ใด ที่ โลก เกิด ความ ยุงเหยิง ไม สงบ   ถา ไม รีบ ปรับปรุง ให 
ตรง กับ ทาง ศีล ธรรม แลว   ไม นาน ฤทธ์ิ ของ โลก ลวน   ๆ    

๙
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จะ ระเบิด อยาง เต็ม ที่   แม ตัว โลก ผูทรง ฤทธ์ิ เอง ก็ ตอง แตก 
ทลาย ลง ทันที   ทน อยู ไม ได 

   เฉพาะ อยาง ยิ่ง ใน ครอบครัว หนึ่ง   ๆ   ถา ขาด ศีล 
ธรรม อัน เปน หลัก ของ ความ ประพฤติ แลว   แม คู สามี 
ภรรยา ก ็ไวใจ กนั ไม ได   คอย แต จะ เกดิ ความ ระแวง แคลงใจ 
วา   คู ครอง ของ ตน จะ ไป คบชู กบั ชาย อืน่   หญิง อืน่   อนั เปน 
เหตุ บอน ทำลาย ความ มัน่คง ของ ครอบครัว และ ทรพัยสนิ   
เพียง เทา นี้ ความ ปวด ราว ภายใน ใจ เริ่ม ฟกตัว ขึ้น มา แลว   
ไม เปน อัน กิน อัน นอน   แม การ งาน อัน เปน หลัก อาชีพ 
ประจำ ครอบครัว  ตลอด ลูก เล็ก เด็ก แดง ก็ จะ เริ่ม แตก 
แหลกลาญ ไป ตาม   ๆ   กัน   ใน ขณะ ที่ ครอบครัว นั้น   ๆ   เริ่ม 
ทำลาย ศลี ธรรม ของ ตน   ยิง่ ได แตก จาก ศลี ธรรม โดย ความ 
ประพฤติ อยาง ที ่กลาว แลว   แน ท ีเดียว สิง่ ที ่มัน่คง ทัง้ หลาย 
จะ กลาย เปนก อง เพลิง ไป ตาม   ๆ    กนั   เชน เดยีว กบั หมอ นำ้ 
ที่ เต็ม ไป ดวย น้ำ ได ถูก สิ่ง ที่ กระทบ ให ตกลง   น้ำ ทั้งหมด ที่ 
บรรจุ อยู ใน หมอ จะ ตอง แตก กระจาย ไป ทันที   ฉันนั้น 

   ดัง นั้น   เมื่อ โลก ยัง ตองการ ความ เจริญ อยู ตราบ 
ใด   ศีล ธรรม จึง เปน สิ่ง จำเปน สำหรับ โลก อยู ตราบ นั้น   

๑๐
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ใคร จะ คัดคาน หลัก ความ จริง คือ ศีล ธรรม อัน เปน สิ่ง ที่ มี 
อยู ประจำ โลก มา แต กาล ไหน   ๆ    ไม ได   คำ วา ศีล ธรรม 
ใน หลัก ธรรมชาติ นั้น ไม ตอง ไป ขอรับ มา จาก พระ หรือ 
จาก ใคร   ตาม วัด หรือ ตาม สถาน ที่ ตาง   ๆ    
แลว   จึง จะ เกิด เปน ศีล ธรรม ขึ้น มา   แม 
เพียง แต ผู รัก ความ ถูก   ความ ดี งาม 
ประจำนิสัย   แลว ประพฤติ แต สิ่ง ถูก 
และ ดี งาม แก ตน และ แก ผู อื่น   เวน 
การ ประพฤติ สิ่ง ที่ เปน ขาศึก ตอ 
ความ ถูก   ความดี งาม ของ ตน     
เพียง เทาน้ัน ก็ พอ จะ ทราบ ได แลว 
วา ผู นั้น มี ศีล ธรรม ขึ้น ใน ตัว แลว 

   อนึ่ง   เหตุ ที่ จะ เกิด ศีล ธรรม ขึ้น ใน ใจ และ ความ 
ประพฤติ   เกิด ขึ้น จาก หลัก ธรรมชาติ ที่ กลาว แลว อยาง 
หน่ึง   เกิด จาก การ คบคา สมาคม กับ นัก ปราชญ มี สมณ ชี 
พราหมณ เปนตน   ได ศึกษา ไตถาม จาก ทาน  แลว สมาทาน 
นำ มา ปฏบิตั ิอกี อยาง หนึง่   เพยีง เทา นี ้ก ็พอ จะ ยงั ศลี ธรรม 
ให เกิด ขึ้น ใน ตน   และ กลาย เปน คน มี ศีล ธรรม ได  พอ แก 
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การ ทรงตัว และ ครอบครัว ตลอด สังคม ที่ ตน เกี่ยวของ   ให 
เปน ไป ได โดย ปราศจาก ความ ระแวง สงสัย ใน สิ่ง ที่ ไม นา 
ไวใจ ใน ครอบครวั และ สวน รวม   ฆราวาส ปฏบิตั ิตน ได เพยีง 
ศีล   ๕   ก็ สามารถ ทำความ อุน ใจ ให แก ตน และ ครอบครัว 
โดย ประจักษ ใจ   ตลอด เวลา ที่ ตน มี ความ ประพฤติ อยู ใน 
กรอบ ของ ศีล ธรรม   

   สวน ศีล   ๘   ศีล   ๑๐   ศีล   ๒๒๗   นั้น   แยก จาก ศีล   
๕   ขึ้น ไป สู ความ ละเอียด ตาม อัธยาศัย ของ ผู ใคร ประพฤติ 
ตน ใน ศลี ธรรม ชัน้ สงู ขึน้ ไป   ทัง้ ดาน ปฏบิตั ิรกัษา และ ความ 
เอาใจ ใส   ยอม มี กฎ เกณฑ หรือ วิธี การ ตาง จาก ศีล   ๕   ขึ้น 
ไป เปน ชั้น   ๆ      

   เมือ่ สรปุ ความ แลว    ศลี ทกุ ประเภท เปน คณุสมบัต ิ
เพือ่ ที ่จะ รกัษา ความ คะนอง ทาง ความ ประพฤติ ของ กาย 
และ วาจา   เพือ่ ความ อยูเยน็ เปนสขุ สบายใจ สำหรบั ทาน 
ผู ปฏบิตั ิถกู   และ เปน สิง่ จำเปน แก ผู เกีย่วของ ที ่ตองการ 
จะ ทำ ตน ให เปน คน ดี ทุก ราย ไป   แต สำหรับ ผู เลว ทราม 
ยอม ไม เห็น วา เปน ของ จำเปน   เพราะ ไม ตองการ อยาก 
เปน คน ด ีเหมอืน โลก เขา   แต คอย จะ ทำลาย ความ สขุ ของ ผู 
อืน่   กอ ความ เดอืด รอน แก โลก ทกุ เวลา ที ่ได ชอง และ โอกาส   
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ศลี ธรรม บาง สวน   แมแต สตัว ดริจัฉาน เขา ยงั พอ ม ีได   อยา 
วา แต มนษุย จะ เปน เจาของ ของ ศลี ธรรม โดย ถาย เดียว เลย   
เรา พอ จะ สังเกต ได วา   สัตว ดิรัจฉาน เขา ยัง มี รัศมี แหง 
ธรรม แทรก อยู ใน ใจ และ ความ ประพฤติ ของ เขา บาง   เชน 
สัตว เลี้ยง ใน บาน เรา   

   ผู ที ่ม ีศลี ธรรม เปน ภาค พืน้ ประจำ นสิยั และ ความ 
ประพฤติ ตลอด เวลา   นอกจาก จะ เปน ผู ให ความ อบอุน   
เปน ที่ ไว วางใจ และ ให ความ นิยม แก ประชาชน ตลอด 
กาล แลว   ยัง เปน ผู มี ความ อบอุน ใน ตนเอง   ทั้ง วัน นี้   
วัน หนา   ชาติ นี้ และ ชาติ หนา อกี ดวย   ศีล ธรรม จึง เปน 
คุณสมบัติ อัน จำเปน ของ โลก ตลอด กาล 

๑๓
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     ธรรม กรรมฐาน ทุก บท เปน รั้ว กั้น ความ คะนอง 
ของ ใจ  ใจ ที ่ไมม ีกรรมฐาน ประจำ และ ควบคมุ จงึ เกดิ ความ 
คะนอง ได ทกุ วยั   ทัง้ เดก็ เลก็   หนุม สาว   เฒา แก ชรา   คนจน   
คน มี   คน ฉลาด   คน โง   คน มี ฐานะ สูง   ต่ำ   ปาน กลาง   คน 
ตาบอด   หู หนวก   ตา ดี   หู ดี   งอย เปลี้ย เสีย ขา   พิกล พิการ   
และ อื่น   ๆ    ไมมี ประมาณ   ทาง ศาสน ธรรม เรียก วา ผู ยัง 
ตก อยู ใน วัย ความ คะนอง ทาง ใจ   หมด ความ สงา ราศี ทาง 
ใจ   หาความ สุข ไม ได   อาภัพ ความ สุข ทาง ใจ   ตาย แลว 
ขาดทุน ทั้ง ขึ้น ทั้ง ลอง   เชน เดียว กับ ตนไม   จะ มีกิ่งกาน 
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ดอก ผล ดก หนา หรอื ไม   ไม เปน ประมาณ  รากแกว เสยี หรอื 
โคน ลง แลว   ยอม เสีย ความ เปน สงา ราศี และ ผล ประโยชน   
ฉะนั้น   แต ลำตน หรือ กิ่ง กาน ของ ตนไม ก็ ยัง อาจ จะ มา ทำ 
ประโยชน อยาง อื่น ได บาง   ไม เหมือน มนุษย ตาย 

   โทษ แหง ความ คะนอง ของ ใจ ที่ ไมมี ธรรมะ เปน 
เคร่ือง รกัษา   จะ หา จดุ ความ สขุ ไม พบ ตลอด กาล   แม ความ 
สุข จะ เกิด เพราะ ความ คะนอง ของ ใจ เปน ผู แสวงหา มา ได     
ก ็เปน ความ สขุ ชนดิ เปน บทบาท ที ่จะ เพิม่ ความ คะนอง ของ 
ใจ ให มี ความ กลา แข็ง ไป ใน ทาง ที่ ไม ถูก   มากกวา จะ เปน 
ความ สุข ที่ พึง พอใจ   ฉันนั้น 

   สมาธ ิ  คอื ความ สงบ   หรอื ความ ตัง้ มัน่ ของ ใจ   จงึ 
เปน ขาศึก ตอ ความ คะนอง ของ ใจ ที่ ไม อยาก รับ   “ ยา ”   คือ 
กรรมฐาน   ผู ตองการ ปราบ ปราม ความ คะนอง ของ ใจ  ซึง่ 
เคย เปน ขาศึก ตอ สัตว มา หลาย กัป นับ ไม ถวน  จึง จำเปน 
ตอง ฝน ใจ รับ   “ ยา ”   คือ กรรมฐาน 

   การ รับ ยา   หมาย ถึง การ อบรม ใจ ของ ตน ดวย 
ธรรมะ   ไม ปลอย ตาม ลำพัง ของ ใจ   ซึ่ง ชอบ ความ คะนอง 
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เปน มิตร ตลอด เวลา   คือ นอม ธรรม เขา มา กำกับ ใจ   ธรรม 
กำกับ ใจ เรียก วา   กรรมฐาน   มี   ๔๐   หอง   ตาม จริต นิสัย 
ของ บรรดา สัตว ไม เหมือน กัน   มี กสิณ  ๑๐  อสุภ ๑๐   
อนุสติ   ๑๐   พรหม วิหาร   ๔   อา หาเร ปฏิกูล สัญญา   ๑   
จตุธาตุ ว วัต ถาน   ๑   และ อรูป   ๔   จะ ขอ ยก มา พอ ประมาณ 
ที่ ใช กัน โดย มาก และ ให ผล แก ผู ปฏิบัติ เปน ที่ พึง พอใจ   คือ   
อาการ ของ  กาย   ๓๒   มี   เกสา   ( ผม )   โลมา   ( ขน )   นขา   
(เลบ็ )   ทนฺ ตา   ( ฟน )   ตโจ   ( หนงั )   ที ่ทาน เรยีก วา   กรรมฐาน   
๕   หรือ   พุทฺโธ   ธมฺ โม   สงฺโฆ   ฯลฯ   หรือ   อา นา ปาน สติ   
( ระลึก ลม หายใจ เขา ออก )   บท ใด ก็ได   ตาม แต จริต ชอบ   
เพราะ นิสัย ไม เหมือน กัน จะ ใช กรรมฐาน อยาง เดียวกัน 
ยอม เปนการ ขัด ตอ จริต   ไม ได ผล เทา ที่ ควร 

   เมื่อ ชอบ บท ใด  ก็ ตกลง ใจ นำ บท นั้น มาบ ริ กรรม   
เชน  จะ บริกรรม เกสา   ก็ นึก วา เกสา ซ้ำ อยู ใน ใจ   ไม ออก 
เสียง เปน คำ พูด ให ไดยิน ออก มา ภายนอก   ( แต ลำพัง นึก 
เอาชนะ ใจ ไม ได  จะ บรกิรรม ทำนอง สวด มนต เพือ่ ให เสยีง 
ผูก ใจ ไว จะ ได สงบ ก็ได   ทำ จนกวา ใจ จะ สงบ ได ดวย คำ 
บรกิรรม จงึ หยุด )   พรอม ทัง้ ใจ ให ทำความ รูสกึ ไว กบั ผม บน 
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ศีรษะ   จะ บริกรรม บท ใด ก็ ให ทำความ รู อยู กับ กรรมฐาน 
บท นั้น   เชน เดียว กับ บริกรรม บท เกสา   ซึ่ง ทำความ รู อยู 
ใน ผม บน ศีรษะ   ฉะน้ัน 

   สวน การ บริกรรม บท   พุทฺโธ   ธมฺ โม   สงฺโฆ   บท 
ใด   ๆ    ให ทำความ รู ไว จำเพาะ ใจ   ไม เหมือน บท อื่น ๆ   คือ   
ให คำ บริกรรม วา   พุทฺโธ   เปนตน   สัมพันธ กัน อยู กับ ใจ ไป 
ตลอด จนกวา จะ ปรากฏ   พทุโฺธ   ใน คำ บรกิรรม กบั ผู รู คอื ใจ 
เปน อัน เดียวกัน   แม ผู จะ บริกรรม บท   ธมฺ โม   สงฺโฆ   ตาม 
จริต   ก็ พึง บริกรรม ให สัมพันธ กัน กับ ใจ จนกวา จะ ปรากฏ   
ธมฺ โม   หรือ   สงฺโฆ   เปน อัน เดียวกัน กับ ใจ   ทำนอง เดียว 
กับ บท   พุทฺโธ   เถิด   ฯ 

   อา นา ปาน สติ ภาวนา   ถือ ลม หายใจ เขา   หายใจ 
ออก เปน อารมณ ของ ใจ   ม ีความ รู และ สต ิอยู กบั ลม หายใจ 
เขา ออก     เบื้อง ตน   การ ตั้ง ลม   ควร ตั้ง ที่ ปลาย จมูก หรือ 
เพดาน   เพราะ เปน ที่ กระทบ ลม หายใจ พอ ถือ เอา เปน 
เครื่องหมาย ได   เมื่อ ทำ จน ชำนาญ และ ลม ละเอียด เขาไป 
เทาไร  จะ คอย รู หรือ เขาใจ ความ สัมผัส ของ ลม เขาไป โดย 
ลำดบั   จน ปรากฏ ลม อยู ที ่ทามกลาง อก หรอื ลิน้ ป แหง เดียว   
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ทีนี้ จง กำหนด ลม   ณ   ที่ นั้น   ไม ตอง กังวล ออก มา กำหนด 
หรือ ตาม รู ลม ที่ ปลาย จมูก หรือ เพดาน อีก ตอ ไป     

   การ กำหนด ลม จะ ตาม ดวย   พุทฺโธ   เปน คำ 
บริกรรม กำกับ ลม หายใจ เขา - ออก ดวย ก็ได   เพื่อ เปนการ 
พยุง ผู รู ให เดน   จะ ได ปรากฏ ลม ชัด ขึ้น กับ ใจ   เมื่อ ชำนาญ 
ใน ลม แลว   ตอ ไป ทุก ครั้ง ที่ กำหนด   จง กำหนด ลง ที่ ลม 
หายใจ ทามกลาง อก หรือ ลิ้น ป โดย เฉพาะ   ทั้งนี้ สำคัญ อยู 
ที่ ตั้ง สติ   จง ตั้ง สติ กับ ใจ ให มี ความ รูสึก ใน ลม ทุก ขณะ ที่ ลม 
เขา และ ลม ออก   สั้น หรือ ยาว   จนกวา จะ รู ชัด ใน ลม หายใจ   
มี ความ ละเอียด เขาไป ทุกที   และ จน ปรากฏ ความ ละเอียด 
ของ ลม กับ ใจ เปน อัน เดียวกัน   

   ทีนี้ ให กำหนด ลม อยู จำเพาะ ใจ   ไม ตอง กังวล ใน 
คำ บริกรรม ใด   ๆ   ทั้ง สิ้น   เพราะ การ กำหนด ลม เขา ออก 
และ สัน้ ยาว ตลอด คำ บรกิรรม นัน้   ๆ    เพือ่ จะ ให จติ ถงึ ความ 
ละเอียด   เมื่อ ถึง ลม ละเอียด ที่สุด   และ รู อยู จำเพาะ ใจ   ไม 
เกี่ยวของ กับ อารมณ ใด   ๆ    แม ที่สุด กอง ลม ก็ ลดละ ความ 
เกี่ยวของ   ใน ขณะ นั้น ไมมี ความ กังวล   เพราะ จิต วาง 
ภาระ   ม ีความ รู อยู จำเพาะ ใจ ดวง เดยีว   คอื ความ เปน หนึง่   
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( เอกคฺค ตา รมณ )   นี ่คอื ผล ที ่ได รบั จาก การ เจรญิ อา นา ปาน 
สติ กรรมฐาน   ใน กรรมฐาน บท อื่น   พึง ทราบ วา ผู ภาวนา 
จะ ตอง ได รับ ผล เชน เดียวกัน กับ บท นี้ 

   การ บริกรรม ภาวนา   มี บท กรรมฐาน นั้น   ๆ    เปน 
เครื่อง กำกับ ใจ ดวย สติ   จะ ระงับ ความ คะนอง ใจ ได เปน 
ลำดบั   จะ ปรากฏ ความ สงบ สขุ ขึน้ ที ่ใจ   ม ีอารมณ อนั เดยีว 
คือ รู อยู จำเพาะ ใจ   ปราศจาก ความ ฟุงซาน ใด   ๆ   ไมมี สิ่ง 
มาก วน ใจ ให เอน เอยีง     เปน ความ สขุ จำเพาะ ใจ   ปราศจาก 
ความ เสกสรร หรือ ปรุง แตง ใด   ๆ    ทั้ง สิ้น   เพียง เทา นี้ ผู 
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ปฏิบัติ จะ เห็น เปน ความ อัศจรรย ใน ใจ ที่ ไม เคย ประสบ มา 
แต กาล ไหน   ๆ   และ เปน ความ สุข ที่ ดูด ดื่ม ยิ่ง กวา อื่น ใด ที่ 
เคย ผาน มา 

   อนึ่ง   พึง ทราบ   ผู บริกรรม บท กรรมฐาน นั้น   ๆ    
บาง ทาน อาจ ปรากฏ อาการ แหง กรรมฐาน ที่ ตน กำลัง 
บริกรรม นั้น ขึ้น ที่ ใจ ใน ขณะ ที่ กำลัง บริกรรม อยู ก็ได   เชน   
ปรากฏ ผม   ขน   เลบ็  ฟน   หนงั   เนือ้   เอน็   กระดูก   เปนตน   
อาการ ใด อาการ หน่ึง ประจักษ กบั ใจ   เหมือน มอง เห็น ดวย 
ตา เนือ้   เมือ่ ปรากฏ อยาง นี ้    พงึ กำหนด ด ูอาการ ที ่ตน เหน็ 
นัน้ ให ชดัเจน ตดิใจ   และ กำหนด ให ตัง้ อยู อยาง นัน้ ได นาน 
และ ตดิใจ เทาไร ยิง่ ด ี  เมือ่ ตดิใจ แนบ สนิท แลว   จง ทำความ 
แยบคาย ใน ใจ   กำหนด สวน ที่ เห็น นั้น โดย เปน ของ ปฏิกูล 
โสโครก   ทั้ง อาการ สวน ใน และ อาการ สวน นอก ของ กาย 
โดย รอบ   และ แยก สวน ของ กาย ออก เปน สวน   ๆ   หรือ เปน 
แผนก   ๆ    ตาม อาการ นัน้   ๆ    โดย เปนก อง ผม   กอง ขน   กอง 
เนื้อ   กอง กระดูก   ฯลฯ   

   เสร็จ แลว กำหนด ให เนา เปอย ลง บาง   กำหนด ไฟ 
เผา บาง   กำหนด ให แรง กา หมา กิน บาง   กำหนด ให แตก 
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ลง สู ธาต ุเดมิ ของ เขา คอื ดนิ นำ้ ลม ไฟ บาง   เปนตน   การ ทำ 
อยาง นี้ เพื่อ ความ ชำนาญ คลองแคลว ของ ใจ   ใน การ เห็น 
กาย   เพื่อ ความ เห็น จริง ใน กาย วา มี อะไร อยู ใน นั้น   เพื่อ 
ความ บรรเทา และ ตัดขาด เสีย ได ซึ่ง ความ หลง กาย  อัน 
เปน เหตุ ให เกิด ราคะ ตัณหา คือ ความ คะนอง ของ ใจ   ทำ 
อยาง นี้ ได ชำนาญ เทาไร ยิ่ง ดี   ใจ จะ สงบ ละเอียด เขา ทุกที   
ขอสำคัญ   เมื่อ ปรากฏ อาการ ของ กาย ขึ้น   อยา ปลอย 
ให ผาน ไป โดย ไม สนใจ  และ อยา กลัว อาการ ของ กาย ที่ 
ปรากฏ   จง กำหนด ไว เฉพาะ หนา ทันที 

   กาย นี้ เมื่อ ภาวนา ได เห็น จน ติดใจ จริง   ๆ    จะ เกิด 
ความ เบื่อ หนาย สลด สังเวช ตน   จะ เกิด ขน พอง สยอง 
เกลา น้ำตา ไหล ลง ทันที   อนึ่ง   ผู ที่ ปรากฏ ขึ้น เฉพาะ หนา 
ใน ขณะ ภาวนา   ใจ จะ เปน สมาธิ ได อยาง รวดเร็ว   และ จำ 
ทำให ปญญา ให แจง ไป พรอม   ๆ   กัน กับ ความ สงบ ของ ใจ 
ที่ ภาวนา เห็น กาย 

   ผู ที่ ไม เห็น อาการ ของ กาย   จง ทราบ วาการ 
บริกรรม ภาวนา ทั้งนี้ ก็ เปนการ ภาวนา เพื่อ จะ ยัง จิต ให 
เขา สู ความ สงบ สุข เชน เดียวกัน   จึง ไมมี ขอ ระแวง สงสัย ที่ 
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ตรง ไหน วา จิต จะ ไม หยั่ง ลง สู ความ สงบ   และ เห็น ภัย ดวย 
ปญญา ใน วาระ ตอ ไป 

   จง ทำความ มั่นใจ ใน บท ภาวนา   และ คำ บริกรรม 
ของ ตน อยา ทอถอย   ผู ดำเนิน ไป โดย วิธี ใด   พึง ทราบ วา 
ดำเนิน ไป สู จุด ประสงค เชน เดียวกัน   และ จง ทราบ วา บท 
ธรรม ทั้งหมด นี้ เปน บท ธรรม ที่ จะ นำ ใจ ไป สู สันติสุข คือ 
พระ นิพพาน   อัน เปน จุด สุดทาย ของ การ ภาวนา ทุก บท ไป   
ฉะนั้น   

   จง ทำ ตาม หนาที่ แหง บท ภาวนา ของ ตน   อยา 
พะวักพะวน ใน กรรมฐาน บท อืน่   ๆ    จะ เปน ความ ลงัเล สงสยั   
ตดัสิน ใจ ลง ไป สู ความ จรงิ ไม ได   จะ เปน อปุสรรค แก ความ 
จริงใจ ตลอด กาล   จง ตั้งใจ ทำ ดวย ความ มี สติ จริง   ๆ   และ 
อยา เรียง  ศีล   สมาธิ   ปญญา   ให นอก ไป จาก ใจ   เพราะ 
กิเลส   คือ   ราคะ   โทสะ   โมหะ   เปนตน   อยู ที่ ใจ   ใคร ไม 
ได เรียง ราย เขา   เมื่อ คิด ไป ทาง ผิด มัน ก็ เกิด กิเลส ขึ้น มา ที่ 
ใจ ดวง นั้น   ไม ได กำหนด หรือ นัด กัน   วา ใคร จะ มา กอน 
มา หลงั   มัน เปน กิเลส มา ที เดียว   กิเลส ชนิด ไหน มา มัน ก็ 
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ทำให เรารอน ได เชน เดียวกัน   เรื่อง ของ กิเลส มัน จะ ตอง 
เปน กิเลส เรื่อย ไป อยาง นี้   กิเลส ตัว ไหน จะ มา กอน มา หลัง 
เปน ไม เสีย ผล   ทำให เกิด ความ รอน ได ทั้ง นั้น   

   วิธี การ  แก กิเลส   อยา คอย ให ศลี ไป กอน   สมาธิ มา 
ที่   ๒   ปญญา มา ที่   ๓   นี่ เรียก วา ทำ สมาธิ เรียง  แบบ เปน 
อดีต อนาคต เสมอ ไป   หาความ สงบ สุข ไม ได ตลอด กาล 

๒๓



ปญญา อบรม สมาธิ 
 
   ความ จริง การ ภาวนา เพื่อ ให ใจ สงบ   ถา สงบ ดวย 
วธิ ีปลอบ โยน โดย ทาง บรกิรรม ไม ได     ตอง ภาวนา ดวย วธิ ี
ปราบ ปราม ขูเข็ญ   คือ คน คิด หาเหตุ ผล ใน สิ่ง ที่ จิต ติด ของ 
ดวย ปญญา   แลว แต ความ แยบคาย ของ ปญญา จะ 
หา อบุาย ทรมาน จติ ดวง พยศ   จน ปรากฏ ใจ ยอม 
จำนน ตาม ปญญา วา เปน ความ จริง อยาง นั้น 
แลว     ใจ จะ ฟุงซาน ไป ไหน ไม ได   ตอง หยั่ง 
เขา สู ความ สงบ   เชน เดียว กับ สัตว พาหนะ 
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ตัว คะนอง   ตอง ฝกฝน ทรมาน อยาง หนัก จึง จะ ยอม จำนน 
ตอ เจาของ   ฉะน้ัน 

   ใน เรื่อง นี้ จะ ขอ ยก อุปมา เปน หลัก เทียบ เคียง   
เชน     ตนไม บาง ประเภท ตั้ง อยู โดด เดี่ยว ไมมี สิ่ง เกี่ยวของ   
ผู ตองการ ตนไม นั้น ก็ ตอง ตัด ดวย มีด หรือ ขวาน   เม่ือ 
ขาด แลว ไม ตน นั้น ก็ ลม ลง สู จุด ที่ หมาย แลว นำ ไป ได ตาม 
ตองการ   ไมมี ความ ยาก เย็น อะไร นัก   แต ไม อีก บาง 
ประเภท ไม ตั้ง อยู โดด เด่ียว   ยัง เกี่ยวของ อยู กับ กิ่ง แขนง 
ของ ตน อื่น   ๆ    อีก มาก   ยาก ที่ จะ ตัด ให ลง สู ที่ หมาย ได   
ตอง ใช ปญญา หรอื สายตา ตรวจ ด ูสิง่ ที ่เก่ียวของ ของ ตนไม 
นั้น โดย ถี่ถวน   แลว จึง ตัด ตนไม นั้น ให ขาด พรอม ทั้ง ตัด สิ่ง 
เกี่ยวของ จน หมด สิ้น ไป   ไม ยอม ตก หรือ ลม ลง สู ที่ หมาย 
และ นำ ไป ได ตาม ความ ตองการ ฉันใด   จริต นิสัย ของ คน 
เรา ก็ ฉัน นั้น   

   คน บาง ประเภท ไม คอย มี สิ่ง แวดลอม เปน ภาระ 
กด ถวง ใจ มาก   เพียง ใช คำ บริกรรม ภาวนา   พุทฺโธ   ธมฺโม   
สงฺโฆ   เปนตน   บท ใด บท หน่ึง เขา เทานั้น   ใจ ก็ได รับ 
ความ สงบ เยือก เย็น เปน สมาธิ ลง ได   กลาย เปนตน ทุน 
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หนุน ปญญา ให กาวหนา ตอ ไป ได อยาง สบาย   ที่ เรียก วา   
สมาธิ อบรม ปญญา   แต คน บาง ประเภท มี สิ่ง แวดลอม 
เปน ภาระ กด ถวง ใจ มาก   และ เปน นิสยั ชอบ คิด อะไร มาก 
อยาง นี้   จะ อบรม ดวย คำ บริกรรม อยาง ที่ กลาว มา แลว 
นัน้   ไม สามารถ ที ่จะ ยงั จติ ให หยัง่ ลง สู ความ สงบ เปน สมาธ ิ
ได   ตอง ใช ปญญา ไตรตรอง เหตุผล   ตัด ตน เหตุ ของ ความ 
ฟุงซาน ดวย ปญญา   เมื่อ ปญญา ได หวาน ลอม ใน สิ่ง ที่ จิต 
ติด ของ นั้น ไว อยาง หนา แนน แลว   จิต จะ มี ความ รู เหนือ 
ปญญา ไป ไม ได   และ จะ หย่ัง ลง สู ความ สงบ เปน สมาธิ ได   
ฉะนัน้     คน ประเภท นี ้จะ ตอง ฝกฝน จติ ให เปน สมาธ ิได ดวย 
ปญญา   ที่ เรยีก วา   ปญญา อบรม สมาธิ   ตาม ชื่อ หัว เรื่อง 
ที ่ให ไว แลว ใน เบือ้ง ตน นัน้   เมือ่ สมาธ ิเกิด ม ีขึน้ ดวย อำนาจ 
ปญญา   อนัดบั ตอ ไป สมาธ ิก ็กลาย เปนตน ทุน หนนุ ปญญา 
ให มี กำลัง กาวหนา   สุดทาย ก็ ลง รอย เดียวกัน กับ หลัก เดิม 
ที่ วา   สมาธิ อบรม ปญญา 

   ผู ตองการ อบรม ใจ ให เปน ไป เพื่อ ความ ฉลาด   
รู เทา ทัน กล มายา ของ กิเลส   อยา ยึด ปริยัติ จน เกิด 
กิเลส   แต ก็ อยา ปลอย วาง ปริยัติ จน เลย ศาสดา   ผิด 

๒๖



พระธรรมวิสุทธิมงคล
(ทานอาจารยพระมหาบัว ญาณสัมปนโน)

พระประสงค ของ พระพุทธเจา ทั้ง   ๒   นัย   คือ   ใน ขณะ 
ที่ ทำ สมาธิ ภาวนา   อยา สง ใจ ไป ยึด ปริยัติ จน กลาย เปน 
อดีต อนาคต ไป   ให ตั้ง จิต ลง สู ปจจุบัน คือ เฉพาะ หนา  
มี ธรรม ที่ ตน เกี่ยวของ เปน อารมณ เทานั้น   เมื่อ มี ขอ 
ของใจ   ตดัสนิ ใจ ลง ไม ได วา ถกู หรอื ผดิ   เวลา ออก จาก ที ่
ภาวนา แลว จงึ ตรวจ สอบ กบั ปรยิตั ิ  แต จะ ตรวจ สอบ ทกุ 
ขณะ ไป ก็ ผิด   เพราะ จะ กลาย เปน ความ รู ใน แบบ   ไมใช 
ความ รู เกิด จาก ภาวนา   ใช ไม ได 

   สรปุ ความ   ถา จติ สงบ ได ดวย อารมณ สมถะ คอื คำ 
บริกรรม ดวย ธรรมบท ใด ก็ บริกรรม บท นั้น   ถา จะ สงบ ได 
ดวย ปญญาส กัด กั้น โดย อุบาย ตาง   ๆ   ก็ ตอง ใช ปญญา เปน 
พี ่เลีย้ง เพ่ือ ความ สงบ เสมอ ไป   ผล ราย ได จาก การ อบรม ทัง้   
๒   วธิ ีนี ้คอื  ความ สงบ และ ปญญา อนั จะ ม ีรศัมี แฝง ขึน้ จาก 
ความ สงบ นั้น   ๆ     
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   สมาธิ   วา โดย ชื่อ และ อาการ แหง ความ สงบ   
 มี   ๓   คือ 

   ขณิก สมาธิ   ตั้ง มั่น หรือ สงบ ชั่วคราว 
 แลว ถอน ขึ้น มา 

   อุปจาร สมาธิ   ทาน วา รวม เฉียด   ๆ   นา นก วา
  ขณิก สมาธิ   แลว ถอน ขึ้น มา 

   จาก นี้ ขอ แทรก ทัศนะ ของ   “ ธรรม ปา ”   เขา บาง 
เลก็ นอย   อุปจาร สมาธิ   เมื่อ จิต สงบ ลง ไป แลว ไม อยู กับ ที่   
ถอย ออก มา เล็ก นอย   แลว ตาม รู เรื่อง ตาง   ๆ   ตาม แต จะ 
มา สัมผัส ใจ   บาง ครั้ง ก็ เปน เรื่อง เกิด จาก ตนเอง   ปรากฏ 
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เปน นิมิต ขึ้น มา   ดี บาง   ชั่ว บาง   แต เบื้อง ตน เปน นิมิต เกิด 
กบั ตน มากกวา   ถา ไม รอบคอบ ก ็ทำให เสยี ได   เพราะ นมิติ 
ที่ จะ เกิด ขึ้น จาก สมาธิ ประเภท นี้ มี มาก เอา ประมาณ ไม ได   

   บาง ครัง้ ก ็ปรากฏ เปน รปู ราง ของ ตวั เอง นอน ตาย 
และ เนา พอง อยู ตอ หนา   เปน ผ ีตาย และ เนา พอง อยู ตอ หนา 
บาง   มี แต โครง กระดูก บาง   เปน ซากศพ   เขา กำลัง หาม 
ผาน มา ตอ หนา บาง   เปนตน   ที ่ปรากฏ ลกัษณะ นี ้  ผู ฉลาด 
ก ็ถอื เอา เปน อคุ คห นมิติ เพือ่ เปน ปฏภิาค นมิติ ได   เพราะ จะ 
ยัง สมาธิ ให แนน หนา และ จะ ยัง ปญญา ให คม กลา ได เปน 
ลำดับ   

   สำหรับ ผู กลา ตอ เหตุผล   เพื่อ จะ ยัง ประโยชน ตน 
ให สำเร็จ   ยอม ไดสติ ปญญา จาก นิมิต นั้น   ๆ    เสมอ ไป   
แต ผู ขี้ ขลาด หวาด กลัว   อาจ จะ ทำใจ ให เสีย เพราะ สมาธิ 
ประเภท นี้ มี จำนวน มาก   เพราะ เรื่อง ที่ นา กลัว มี มาก   เชน   
ปรากฏ มี คน รูป ราง สีสัน วรรณะ นา กลัว ทำทา จะ ฆา ฟน 
หรือ จะ กิน เปน อาหาร   อยาง นี้ เปนตน   แต ถา เปน ผู กลา 
หาญ ตอ เหตุการณ แลว   ก็ ไมมี ความ เสีย หาย อะไร เกิด ขึ้น   
ยิ่ง จะ ได อุบาย เพิ่ม ขึ้น จาก นิมิต   หรือ สมาธิ ประเภท นี้ เสีย 
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อีก   สำหรับ ผู มัก กลัว   ปกติ ก็ แส หา เรื่อง กลัว อยู แลว   ยิ่ง 
ปรากฏ นมิติ ที ่นา กลวั ก ็ยิง่ ไป ใหญ   ด ีไม ด ีอาจ จะ เปน บา ขึน้ 
ใน ขณะ นั้น ก็ได 

   สวน นิมิต นอก ที่ ผาน มา   จะ รู หรือ ไม วา เปน นิมิต 
นอก หรือ นิมิต เกิด กับ ตัว นั้น   ตอง ผาน นิมิต 
ใน ซึ่ง เกิด กับ ตัว ไป จน ชำนาญ แลว จึง จะ 
สามารถ รู ได   นมิติ นอก นัน้ เปน เรือ่ง ที ่เก่ียว 
กับ เหตุการณ ตาง   ๆ   ของ คน หรือ สัตว   
เปรต   ภูตผี   เทว บุตร   เทวดา   อินทร   
พรหม   ที่มา เกี่ยวของ กับ สมาธิ ใน เวลา 
นัน้   เชน เดยีว กบั เรา สนทนา กนั กบั แขก 
ที่มา เยี่ยม   เรื่อง ปรากฏ ขึ้น จะ นาน 
หรือ ไม นั้น   แลว แต เหตุการณ จะ ยุติ 

ลง เมื่อ ใด   บาง ครั้ง เรื่อง หนึ่ง จบ ลง   เรื่อง อื่น แฝง เขา มา 
ตอ กัน ไป อีก ไม จบ สิ้น ลง งาย   ๆ   เรียก วา สั้น บาง ยาว บาง   
เมื่อ จบ ลง แลว จิต ก็ ถอน ขึ้น มา   บาง ครั้ง ก็ กิน เวลา หลาย 
ชั่วโมง   สมาธิ ประเภท นี้   แม รวม นาน เทาใด ก็ตาม   เมื่อ 
ถอน ขึน้ มา แลว ก ็ไมม ีกำลงั เพิม่ สมาธ ิให แนน หนา และ ไมม ี
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กำลงั หนนุ ปญญา ได ดวย   เหมอืน คน นอน หลบั แลว ฝน ไป   
ธาตุ ขันธ ยอม ไมมี กำลัง เต็ม ที่   

   สวน สมาธิ ที่ รวม ลง แลว อยู กับ ที่   พอ ถอน ขึ้น มา 
ปรากฏ เปน กำลงั หนุน สมาธ ิให แนน หนา   เชน เดยีว กบั คน 
นอน หลับ สนิท ดี ไม ฝน   พอ ตื่น ขึ้น ธาตุ ขันธ รูสึก มี กำลังดี   
ฉะน้ัน   สมาธิ ประเภท นี้ ถา ยัง ไม ชำนาญ และ รอบคอบ 
ดวย ปญญา ก็ ทำให เสียคน   เชน เปน บา ไป ได   โดย มาก นัก 
ภาวนา ที่ เขา เลา ลือ กัน วา   “ ธรรม แตก ”   นั้น   เปน เพราะ 
สมาธิ ประเภท นี้   แต เมื่อ รอบคอบ ดีแลว   ก็ เปน ประโยชน 
เกี่ยว กับ เหตุการณ ได ดี   สวน อุค คห นิมิต ที่ ปรากฏ ขึ้น จาก 
จิต ตาม ที่ ได อธิบาย ไว ขาง ตน นั้น   เปน นิมิต ที่ ควร แก การ 
ปฏิภาค ใน หลัก ภาวนา ของ ผู ตองการ อุบาย แยบคาย ดวย 
ปญญา โดย แท  เพราะ เปน นิมิต ที่ เกี่ยว กับ อริยสัจ   นิมิต 
อัน หลัง ตอง นอม เขาหา  จึง จะ เปน อริยสัจ ได บาง 

   แต ทั้ง นิมิต เกิด กับ ตน และ นิมิต ผาน มา จาก 
ภายนอก   ถา เปน คน ขลาด ก ็อาจ เสยี ได เหมอืน กนั   สำคญั 
อยู ที่ ปญญา และ ความ กลา หาญ ตอ เหตุการณ   ผู มี ปญญา 
จึง ไม ประมาท สมาธิ ประเภท นี้ โดย ถาย เดียว   เชน   งู เปน 
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ตัว อสรพิษ   เขา นำ มา เลี้ยง ไว เพ่ือ ถือ เอา ประโยชน จาก 
งู ก็ ยัง ได   วิธี ปฏิบัติ ใน นิมิต ทั้ง สอง   ซึ่ง เกิด จาก สมาธิ 
ประเภทนี้   

   นิมิต ที่ เกิด จาก จิต ที่ เรียก วา   “ นิมิต ใน ”   จง ทำ 
ปฏภิาค   ม ีแบง แยก เปนตน   ตาม ที ่ได อธบิาย ไว ขาง ตน แลว   
นิมิต ที่ ผาน มา อัน เกี่ยว แก คน หรือ สัตว เปนตน   ถา สมาธิ 
ยัง ไม ชำนาญ   จง งด ไว กอน  อยา ดวน สนใจ   เมื่อ สมาธิ 
ชำนาญ แลว จึง ปลอย จิต ออก รู ตาม เหตุการณ ปรากฏ   จะ 
เปน ประโยชน ที่ เก่ียว กับ เรื่อง ราว ใน อดีต อนาคต ไม นอย 
เลย   สมาธิ ประเภท นี้ เปน สมาธิ ที่ แปลก มาก   อยา ดวน 
เพลดิเพลิน และ เสยีใจ ใน สมาธ ิประเภท นี ้โดย ถาย เดยีว   จง 
ทำใจ ให กลา หาญ ขณะ ที่ นิมิต นานา ประการ เกิด ขึ้น จาก 
สมาธิ ประเภท นี ้  เบ้ือง ตน ให นอม ลง สู ไตรลักษณ ขณะ นมิติ 
ปรากฏ ขึ้น จะ ไม ทำให เสีย 

   แต พงึ ทราบ วา   สมาธ ิประเภท ม ีนมิติ นี ้ไมม ีทกุ ราย 
ไป   ราย ที่ ไมมี ก็ คือ   เมื่อ จิต สงบ แลว รวม อยู กับ ที่   จะ รวม 
นาน เทาไร ก็ ไม คอย มี นิมิต มา ปรากฏ   หรือ จะ เรียก งาย   ๆ   
ก็ คือ   ราย ที่ ปญญา อบรม สมาธิ   แม สงบ รวม ลง แลว จะ อยู 
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นาน หรือ ไม นาน ก็ตาม ก็ ไมมี นิมิต   เพราะ เกี่ยว กับ ปญญา 
แฝง อยู กบั องค สมาธิ นัน้   สวน ราย ที ่สมาธิ อบรม ปญญา มกั 
จะ ปรากฏ นิมิต แทบ ทุก ราย ไป   เพราะ จิต ประเภท นี้ รวม 
ลง อยาง เร็ว ที่สุด  เหมือน คน ตก บอ ตก เหว ไม คอย ระวัง 
ตัว   ลง รวด เดียว ก็ ถึง ที่พัก ของ จิต   แลว ก็ ถอน ออก มา รู 
เหตุการณ ตาง  ๆ  จึง ปรากฏ เปน นิมิต ขึ้น มา ใน ขณะ นั้น   
และ ก ็เปน นสิยั ของ จติ ประเภท นี ้แทบ ทกุ ราย ไป   แต จะ เปน 
สมาธิ ประเภท ใด กต็าม   ปญญา เปน สิง่ สำคญั ประจำ สมาธิ 
ประเภท นั้น   ๆ    เมื่อ ถอน ออก มา แลว   จง ไตรตรอง ธาตุ 
ขันธ ดวย ปญญา   เพราะ ปญญา กับ สมาธิ 
เปน ธรรม คู เคียง กัน   จะ แยก จาก กัน 
ไม ได   ถา สมาธิ ไม กาวหนา   ตอง ใช 
ปญญา หนุน หลัง   ขอ ยุติ เรื่อง อุปจาร 
สมาธิ แต เพียง เทา นี้ 

   อัป ปนา สมาธิ   เปน สมาธิ ที่ 
ละเอียด และ แนน หนา มัน่คง ทัง้ รวม 
อยู ได นาน   จะ ให รวม อยู หรือ 
ถอน ขึ้น มา ได ตาม ตองการ 
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   สมาธิ ทุก ประเภท พึง ทราบ วา เปน เครื่อง หนุน 
ปญญา ได ตาม กำลงั ของ ตน   คอื   สมาธ ิอยาง หยาบ   อยาง 
กลาง   และ อยาง ละเอียด   ก็ หนุน ปญญา อยาง หยาบ   
อยาง กลาง   และ อยาง ละเอียด เปน ชั้น   ๆ    ไป   แลว แต ผู มี 
ปญญา จะ นำ ออก ใช   แต โดย มาก จะ เปน สมาธิ ประเภท ใด 

ก็ตาม ปรากฏ ขึ้น   ผู ภาวนา มัก จะ ติด   เพราะ เปน 
ความ สุข ใน ขณะ ที่ จิต รวม ลง และ พัก อยู   การ 
ที่ จะ เรียก วา จิต ติด สมาธิ   หรือ ติด ความ สงบ 
ได นั้น   ไม เปน ปญหา   ใน ขณะ ที่ จิต พัก รวม 
อยู   จะ พัก อยู นาน เทาไร ก็ได ตาม ขั้น ของ 
สมาธิ   ที่ สำคัญ ก็ คือ   เมื่อ จิต ถอน ขึ้น มา 
แลว ยัง อาลัย ใน ความ พัก ของ จิต   ทั้ง   ๆ    ที่ 

ตน มี ความ สงบ พอท่ี จะ ใช ปญญา ไตรตรอง   และ มี ความ 
สงบ จน พอตัว ซึ่ง ควร จะ ใช ปญญา ได อยาง เต็ม ที่ แลว   แต 
ยัง พยายาม ที่ จะ อยู ใน ความ สงบ   ไม สนใจ ใน ปญญา เลย   
อยาง นี้ เรียก วา ติด สมาธิ ถอน ตัว ไม ขึ้น 
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   ทาง ที่ ถูก และ ราบ รื่น ของ ผู ปฏิบัติ ก็ คือ   เมื่อ จิต ได 
รับ ความ สงบ พอ เห็น ทาง แลว   ตอง ฝกหัด จิต ให คิดคน ใน 
อาการ ของ กาย   จะ เปน อาการ เดยีว หรอื มาก อาการ กต็าม   
ดวย ปญญา     คลี่คลาย ดู กาย ของ ตน   เริ่ม ตั้งแต   ผม   ขน   
เล็บ   ฟน   หนัง   เนื้อ     เอ็น   กระดูก   เยื่อ ใน กระดูก   มาม   
หัวใจ   ตับ   พังผืด   ไต   ปอด   ไส นอย   ไส ใหญ   อาหาร 
ใหม   อาหาร เกา   ฯลฯ   ที่ เรียก วา     อาการ   ๓๒   ของ กาย   
สิง่ เหลา นี ้ตาม ปกต ิเตม็ ไป ดวย ของ ปฏกิลู นา เกลียด ตลอด 
เวลา   ไมม ีอวยัวะ สวน ใด จะ สวยงาม ตาม โม หน ิยม   ยงั เปน 
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อยู ก ็ปฏิกลู   ตาย แลว ยิง่ เปน มาก ขึน้   ไม วา สตัว บคุคล   หญิง 
ชาย   มี ความ เปน อยาง นี้ ทั้ง นั้น   ใน โลก นี้ เต็ม ไป ดวย ของ 
อยาง นี้   หา สิ่ง ที่ แปลก กวา นี้ ไมมี   ใคร อยู ใน โลก นี้ ตอง มี 
อยาง นี้   ตอง เปน อยาง นี้   ตอง เห็น อยาง นี้   

   ความ เปน   อนิจฺ จํ   ไม เที่ยง   ก็ กาย อัน นี้   ทุกฺ ขํ   
ความ ลำบาก   ก็ กาย อัน นี้   อนตฺ ตา   ปฏิเสธ 
ความ ประสงค ของ สัตว ทั้ง หลาย   ก็ กาย 

อนั นี ้  สิง่ ที ่ไม สมหวัง ทัง้หมด ก ็อยู ที ่กาย 
อัน นี้   ความ หลง สัตว   หลง สังขาร 
ก็ หลง กาย อัน นี้   ความ ถือ สัตว 
ถือ สังขาร ก็ ถือ กาย อัน นี้   ความ 
พลัดพราก จาก สัตว และ สังขาร ก็ 

พลัดพราก จาก กาย อัน นี้   ความ 
หลง รัก หลง ชัง ก็ หลง กาย อัน นี้   ความ ไม 

อยาก ตาย ก็ หวง กาย อัน นี้   ตาย แลว รองไห หา กัน ก็ เพราะ 
กาย อัน นี้   ความ ทุกข ทรมาน แต วัน เกิด จนถึง วัน ตาย ก็ 
เพราะ กาย อัน นี้   ทั้ง สัตว และ บุคคล วิ่ง วอน ไป มา หา อยู 
หากิน ไมมี วัน ไมมี คืน ก็ เพราะ เรื่อง ของ กาย อัน เดียว นี้   
มหา เหตุ มหา เรื่อง ใหญ โต ใน โลก ที่ เปน กงจักร ผัน มนุษย 
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และ สัตว ไมมี วัน ลืมตา เต็ม ดวง ประหนึ่ง ไฟ เผา อยู ตลอด 
เวลา ก ็คอื เรือ่ง ของ กาย เปน เหตุ กเิลส ทวม หวั จน เอา ตวั ไม 
รอด ก ็เพราะ กาย อนั นี ้ สรปุ ความ เรือ่ง ใน โลก คอื เรือ่ง เพือ่ 
กาย อัน เดียวกัน นี้ ทั้งนั้น 

   เมื่อ พิจารณา กาย พรอม ทั้ง เรื่อง ของ กาย ให แจง 
ประจักษ กับ ใจ ดวย ปญญา อยู อยาง 
นี้ ไมมี วัน หยุด ยั้ง   กิเลส จะ ยก 
กองพล มา จาก ไหน ใจ จึง จะ 
สงบ ลง ไม ได   ปญญา อาน 
ประกาศ ความ จริง ให ใจ ฟง 
อยู อยาง นี้ ตลอด เวลา   ใจ จะ 
ฝน ความ จริง จาก ปญญา ไป 
ไหน   เพราะกิเลส ก็ เกิด จาก ใจ   
ปญญา ก็ เกิด จาก ใจ   เรา ก็ คือ ใจ   จะ 
แก กิเลส ดวย ปญญา ของ เรา จะ ไม ได อยางไร     เมื่อ 
ปญญา เปน ไป ใน กาย อยู อยาง นี้   จะ ไม เห็น แจง ใน กาย 
อยางไร เลา   เมือ่ เหน็ กาย แจง ประจกัษ ใจ ดวย ปญญา อยาง 
นี ้  ใจ ตอง เบ่ือ หนาย ใน กาย ตน และ กาย คน อืน่ สตัว อืน่   ตอง 
คลาย ความ กำหนัด ยินดี ใน กาย   แลว ถอน อุปาทาน ความ 
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ถอื มัน่ ใน กาย โดย สมจุ เฉท ปหาน   พรอม ทัง้ ความ รู เทา กาย 
ทุก สวน   ไม หลง รัก หลง ชัง ใน กาย ใด   ๆ   อีก ตอ ไป 

   การ ที่ จิต ใช กลอง คือ ปญญา ทอง เที่ยว ใน เมือง   
“กาย นคร ”   ยอม เห็น   “ กาย นคร ”   ของ ตน   และ   “ กาย 
นคร ”   ของ คน และ สัตว ทั่วไป ได ชัด   ตลอด จน ทาง   ๓   
แพรง   คือ   ไตรลักษณ     อนิจฺ จํ   ทุกฺ ขํ   อนตฺ ตา   และ ทาง   
๔   แพรง   คือ   ธาตุ   ๔   ดิน   น้ำ   ลม   ไฟ   ทั่ว ทั้ง ตรอก 
ของ ทาง สาย ตาง   ๆ    คือ   อาการ ของ กาย ทุก สวน   พรอม 
ทั้ง หองน้ำ   ครัวไฟ   ( สวน ขาง ใน ของ รางกาย )   แหง เมือง 
กาย นคร   จัด เปน   โลกวิทู   ความ เห็น แจง ใน กาย นคร ทั่ว 
ทัง้ ไตรโลก ธาต ุกไ็ด ดวย   ยถา ภตู ญาณ ทสั สนะ   ความ เหน็ 
ตาม เปน จรงิ ใน กาย ทกุ สวน   หมด ความ สงสัย ใน เรือ่ง ของ 
กาย ที่ เรียก วา   รูป ธรรม 

   ตอ ไป นี้ จะ อธิบาย วิปสสนา เกี่ยว กับ   นามธรรม   
คือ   เวทนา   สัญญา   สังขาร   และ วิญญาณ   นามธรรม 
ทั้งสี่นี้ เปน สวน หนึ่ง ของ   ขันธ   ๕   แตละ เอียด ไป กวา 
รูป ขันธ   คือ   กาย ไม สามารถ มอง เห็น ดวย ตา   แต รู ได 
ทางใจ   
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   เวทนา   คือ สิ่ง ที่ จะ ตอง เสวย ทาง ใจ   สุข บาง   ทุกข 
บาง   เฉย   ๆ   บาง   

   สัญญา   คือ ความ จำ   เชน   จำ ชื่อ จำ เสียง   จำ วัตถุ 
สิ่งของ   จำ บาลี คาถา   เปนตน     

   สังขาร   คือ ความ คิด   ความ ปรุง   เชน   คิด ดี คิด ชั่ว   
คิด กลาง   ๆ    ไม ดี ไม ชั่ว   หรือ ปรุง อดีต อนาคต   เปนตน   

   และ   วิญญาณ   ความ รับ รู   คือ   รับ รู รูป   เสียง   
กล่ิน   รส   เครือ่ง สมัผสั  และ ธรรมารมณ   ใน ขณะ ที ่สิง่ เหลา 
นี้ มาก ระ ทบ   ตา   หู   จมูก   ลิ้น   กาย   และ ใจ   

   นามธรรม ทัง้ สี ่นี ้เปน อาการ ของ ใจ   ออก มา จากใจ   
รู ไดที่ ใจ และ เปน มายา ของ ใจ ดวย  ถา ใจ ยัง ไม รอบคอบ   
จึง จัด วา เปน เครื่อง ปกปด กำบัง ความ จริง ได ดวย   

   การ พิจารณา นามธรรม ทั้ง สี่   ตอง พิจารณา 
ดวย ปญญา   โดย ทาง ไตรลักษณ ลวน   ๆ    เพราะ ขันธ 
เหลา นี้ มี ไตรลักษณ ประจำ ตน ทุก อาการ ที่ เคล่ือนไหว   
แตวธิพีจิารณา ใน ขนัธ ทัง้ สี ่นี ้  ตาม แต จรติ จะ ชอบในขนัธใด  
ไตรลักษณ ใด   หรือ ทั่วไป ใน ขันธ และ ไตรลกัษณ นั้น   ๆ   จง 
พจิารณา ตาม จรติ ชอบ ใน ขนัธ และ ไตรลกัษณ นัน้   ๆ   เพราะ 
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ขันธ และ ไตรลักษณ หนึ่ง   ๆ    เปน ธรรม เกี่ยว โยง ถึงกัน   จะ 
พจิารณา เพียง ขนัธ หรอื ไตรลกัษณ เดยีว ก ็เปน เหต ุให ความ 
เขาใจ หยั่ง ทราบ ไป ใน ขันธ และ ไตรลักษณ อื่น   ๆ    ได โดย 
สมบูรณ   เชน เดียว กบั พจิารณา ไป พรอม   ๆ    กนั   เพราะขันธ 
และ ไตรลกัษณ เหลา นี ้ม ีอรยิสจั เปน รัว้ก้ัน เขตแดน รบัรอง 
ไว แลว   เชน เดียว กับ การ รับ ประทาน อาหาร ลง ใน ที่ 

แหงเดยีว ยอม ซมึซาบ ไป ทัว่ อวยัวะ นอย ใหญ 
ของ รางกาย   ซึ่ง เปน สวน ใหญ รับรอง 
ไวแลว   ฉะน้ัน   

   เพราะ ฉะน้ัน   ผู ปฏบิตั ิจงต้ังสติ   และ 
ปญญา   ให เขา ใกลชิดตอนามธรรม   
คอื   ขันธ   ๔   นี้ ทุก ขณะ ที่ ขันธ นั้น   ๆ    
เคลื่อนไหว   คือ   ปรากฏ ขึ้น   ตั้งอยู   

และ ดับ ไป   และไมเที่ยง   เปน ทุกข   เปน   
อนัตตา   ประจำ ตน   ไมมี เวลา หยุด ยั้ง ตาม ความ จริง ของ 
เขา   ซึ่ง แสดง หรือ ประกาศ ตน อยู อยาง นี้   ไมมี เวลา สงบ 
แมแต ขณะ เดียว   ทั้ง ภายใน   ทั้ง ภายนอก   ทั่ว โลก ธาตุ   
ประกาศ เปน เสียง เดียวกัน   คือ   ไม เที่ยง   เปน ทุกข   เปน 
อนตัตา   ปฏเิสธ ความ หวงั ของ สตัว   พดู งาย   ๆ    ก ็คอื   ธรรม 
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ทัง้นี ้ไมม ีเจาของ   ประกาศ ตน อยู อยาง อสิร เสร ีตลอด กาล   
ใคร หลง ไป ยึด เขา ก็ พบ แต ความ ทุกข ดวย ความ เหี่ยวแหง 
ใจ   ตรอมใจ   หนัก เขา กินอยูหลับนอน ไม ได   น้ำตา ไหล 
จน จะ กลายเปน แมนำ้ ลำคลอง   ไหล นอง ตลอด เวลา   และ 
ตลอด อนันต กาล ที่ สัตว ยัง หลง ของ อยู   ชี้ ให เห็น งาย   ๆ   
ขันธ ทั้ง หา เปน บอ หลั่ง น้ำตา ของ สัตว ผู ลุม หลง นั่นเอง   

   การ พิจารณา ให รู ดวย ปญญา ชอบ 
ใน ขันธ   และ สภาว ธรรม ทั้ง หลาย   ก็ เพื่อ จะ 
ประหยัด นำ้ตา และ ตดั ภพ ชาติ ให นอย ลง   หรือ 
ให ขาด กระเดน็ ออก จาก ใจ ผู เปน เจา ทกุข   ให ได 
รับ ความ สุข อยาง สมบูรณ นั่นเอง 

   สภาว ธรรม มี ขันธ เปนตน 
นี้   จะ เปน พิษ สำหรับ ผู ยัง ลุม หลง   
สวน ผู รู เทา ทัน ขันธ และ สภาว ธรรม ทั้ง ปวง แลว   สิ่ง ทั้งนี้ 
จะ สามารถ ทำพิษ อะไร ได   และ ทาน ยัง ถือ เอา ประโยชน 
จาก สิ่ง เหลา นี้ ได เทา ที่ ควร   เชน เดียว กับ ขวาก หนาม ที่ มี 
อยู ทั่วไป   ใคร ไมรู ไป โดน เขา ก็ เปน อันตราย   แต ถา รู วา 
เปน หนาม แลว นำ ไป ทำ รัว้ บาน หรอื กัน้ สิง่ ปลกู สราง  กไ็ด 
รับ ประโยชน เทา ที่ ควร   ฉันนั้น   
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   เพราะ ฉะนั้น   ผู ปฏิบัติ จง ทำความ แยบคาย ใน 
ขันธ และ สภาว ธรรม ดวย ดี   สิ่ง ทั้งนี้ เกิด ดับ อยู กับ จิต ทุก 
ขณะ   จง ตาม รู ความ เปน ไป ของ เขา ดวย ปญญา วา อยางไร 
จะ รอบคอบ และ รู เทา ทัน   จง ถือ เปน ภาระ สำคัญ ประจำ 
อิริยาบถ   อยา ได ประมาท นอนใจ   

   ธรรม เทศนา ที่ แสดง ขึ้น จาก ขันธ และ สภาว ธรรม 
ทั่วไป ใน ระยะ นี้ จะ ปรากฏ ทาง สติ ปญญา ไมมี เวลา จบ สิ้น   
และ เทศน ไมมี จำนน ทาง สำนวน โวหาร   ประกาศ เรื่อง 
ไตรลักษณ ประจำ ตัว ตลอด เวลา   ทั้ง กลาง วัน   กลาง คืน   
ยืน   เดิน   นั่ง   นอน   ทั้ง เปน ระยะ ที่ ปญญา ของ เรา ควร 
แก การ ฟง แลว   เหมือน เรา ได ไตรตรอง ตาม ธรรม เทศนา 
ของ พระ ธร รมก ถึก อยาง สุด ซึ้ง นั่นเอง 

   ขั้น นี้   นัก ปฏิบัติ จะ รูสึก วา เพลิดเพลิน เต็ม ที่ ใน 
การ คน คิด ตาม ความ จริง ของ ขันธ และ สภาว ธรรม ที่ 
ประกาศ ความ จริง ประจำ ตน แทบ ไมมี เวลา หลับ นอน   
เพราะ อำนาจ ความ เพียร ใน หลัก ธรรมชาติ ไม ขาด วรรค 
ขาดตอน   โดย ทาง ปญญา สืบ ตอ ใน ขันธ หรือ สภาว ธรรม 
ซึ่ง เปน หลัก ธรรมชาติ เชน เดียวกัน   ก็ จะ พบ ความ จริง 
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จาก ขันธ และ สภาว ธรรม ประจักษ ใจ ขึ้น มา ดวย ปญญา วา   
แม ขันธ ทั้ง มวล และ สภาว ธรรม ทั่วไป   ตลอด ไตรโลก ธาตุ 
ก็ เปน ธรรมชาติ   ธรรมดา ของ เขา อยาง นั้น   ไม ปรากฏ 
วาสิ่งเหลา นี้ เปน กิเลส ตัณหา ตาม โม หนิ ยม แต อยางใด 

   อุปมา เปน หลัก เทียบ เคียง   เชน   ของ กลาง ที่ โจร 
ลัก ไป ก็ พลอย เปน เรื่อง ราว ไป ตาม โจร   แต เม่ือ เจา หนาที่ 
ได สืบสวน สอบสวน ดู ถวน ถี่ จน ได พยาน หลัก ฐาน เปน ที่ 
พอใจ แลว   ของ กลาง จับ ได ก็ สง คืน เจาของ เดิม หรือ เก็บ 
ไว ใน สถาน ที่ ควร   ไมมี โทษ แต อยาง ใด   เจา 
หนาที่ ก็ มิได ติดใจ ใน ของ กลาง   ปญหา เรื่อง 
โทษ ก็ ขึ้น อยู กับ โจร   เจา หนาที่ จะ ตอง 
เกี่ยวของ กับ โจร   และ จับ ตัว ไป สอบสวน 
ตาม กฎหมาย   เมื่อ ได ความ ตามพ ยาน 
หลัก ฐาน ถูก ตอง ตาม กฎหมาย วา เปน 
ความ จริง แลว   ก็ ลงโทษ ผู ตองหา ตาม 
กฎหมาย   และ ปลอย ตัวผู ไมมี ความ ผิด 
และ ไมม ีสวน เกีย่วของ ออก ไป เปน อสิระ 
เสรี ตาม เดิม   ฉันใด   เรื่อง อวิชชา  จิต กับ 
สภาว ธรรม ทั้ง หลาย ก็ ฉัน นั้น   
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   ขนัธ และ สภาว ธรรม ทัว่ ทัง้ ไตรโลก ธาตุ ไมม ีความ 
ผดิ และ เปน กเิลส บาป ธรรม แต อยาง ใด   แต พลอย เปน เรือ่ง 
ไป ดวย   เพราะ จติ ผู ฝง อยู ใต อำนาจ ของ อวชิชา   ไมรู ตวั วา 
อวิชชา คือ ใคร   อวิชชา กับ จิต จึง กลมกลืน เปน อัน เดียวกัน   
เปน จิต หลง ไป ทั้ง ดวง   เที่ยว กอ เรื่อง รัก   เรื่อง ชัง   ฝง ไว 
ตาม ธาตุ ขันธ   คือ   ตาม รูป   เสียง   กลิ่น   รส   เครื่อง สัมผัส   
ตาม ตา   หู   จมูก   ลิ้น   กาย   และ ใจ   และ ฝง รัก ฝง ชัง ไว ตาม   
รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   ตลอด ไตรโลก 
ธาตุ   เปน สภาวะ ที่ ถูก จับจอง และ รัก ชัง ยึดถือ จาก ใจ ดวง 
ลุม หลง นี ้ทัง้ สิน้   เพราะ อำนาจ ความ จบัจอง ยดึถอื เปน เหตุ   
ใจ อวิชชา ดวง นี้ จึง เที่ยว เกิด   แก   เจ็บ   ตาย   หมุนเวียน ไป 

ได ทุก กำเนิด   ไม วา สูง   ต่ำ   ดี   ชั่ว   
ใน ภพ ทั้ง สาม นี้   

   แม จะ แยก กำเนิด ของ สัตว ที่ ตาง 
กัน ใน ภพ นั้น   ๆ   ไว 
มาก เทาไร   ใจ ดวง 

อวิชชา นี้ สามารถ จะ ไป 
ถือ เอา กำเนิด ใน ภพ นั้น   ๆ    

ได ตาม แต ปจจยั เครือ่ง หนนุ ของ 
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จติ ดวง นี ้ม ีกำลงั มาก นอย และ ด ีชัว่ เทาไร   ใจ ดวง นี ้ตอง ไป 
เกิด ได ตาม โอกาส ที่ จะ อำนวย   ตาม สภาวะ ทั้ง หลาย ที่ ใจ 
ดวง นี้ มี ความ เกี่ยวของ   จึง กลาย เปน เรื่อง ผิด จาก ความ 
จริง ของ ตน ไป โดย ลำดับ   เพราะ อำนาจ อวิชชา อัน เดียว 
เทา นี ้จงึ กอ เหต ุราย ปายส ีไป ทัว่ ไตรโลก ธาต ุให แปร สภาพ   
คือ ธาตุ ลวน   ๆ    ของ เดิม   ไป เปน สัตว   เปน บุคคล   และ เปน 
ความ เกิด   แก   เจ็บ   ตาย     ตาม โมหะ   ( อวิชชา )   นิยม 

   เมื่อ ทราบ ชัด ดวย ปญญา วา   ขันธ   ๕   และ สภาว 
ธรรม ทัง้ หลาย ไมใช ตวั เรือ่ง และ ตวั กอ เรือ่ง   เปน แต พลอย 
มี เรื่อง เพราะ อวิชชา เปน ผู เรือง อำนาจ บันดาล ให สภาวะ 
ทั้ง หลาย เปน ไป ได ตาม อยาง นี้ แลว   ปญญา จึง ตาม คน ลง 
ที่ ตนตอ คือ จิต ดวง รู   อัน เปน บอ เกิด ของ เร่ือง ทั้ง หลาย 
อยาง ไม หยุด ยั้ง   ตลอด อิริยาบถ คือ   ยืน เดิน นั่ง นอน โดย 
ความ ไม วางใจ ใน ความ รู อัน นี้   

   เมื่อ สติ ปญญา ที่ ได ฝก ซอม เปน เวลา นาน จน มี 
ความ สามารถ เตม็ ที ่  ได แผ วงลอม และ ฟาด ฟน เขาไป ตรง 
จดุ ใหญ คอื ผู รู ที ่เตม็ ไป ดวย อวชิชา อยาง ไม รรีอ ตอ ยทุธ กนั 
ทาง ปญญา   เมื่อ อวิชชา ทน ตอ ดาบ เพชร คือ สติ ปญญา ไม 
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ไหว   ก ็ทลาย ลง จาก จติ ที ่เปน แทน บลัลังก อนั ประเสริฐ ของ 
อวิชชา มา แต กาล ไหน   ๆ   เมื่อ อวิชชา ได ถูก ทำลาย ตาย 
ลง ไป แลว ดวย อำนาจ   มรรค ญาณ   ซึ่ง เปน อาวุธ ทัน สมยั   
เพยีง ขณะ เดยีว เทานัน้   ความ จรงิ ทัง้ หลาย ที ่ได ถกู อวชิชา 
กดขี่ บังคับ เอา ไว นาน เปน แสน กัป นับ ไม ถวน ก็ได ถูก เปด 
เผย ขึ้น มา เปน ของ กลาง  คือ เปน ความ จริง ลวน   ๆ   ทั้ง สิ้น   
ธรรม ที่ ไม เคย รู ได ปรากฏ ขึ้น มา ใน วาระ สุดทาย   ยถา ภูต 
ญาณ ทสั สนะ   เปน ความ รู เหน็ ตาม เปน จรงิ ใน สภาว ธรรม 
ทั้ง หลาย อยาง เปด เผย ไมมี อะไร ปดบัง แมแต นอย   

   เมื่อ อวิชชา เจา ผู ปก ครอง นคร วัฏฏะ ตาย ไป แลว 
ดวย อาวุธ คือ ปญญา ญาณ   พระ นิพพาน จะ ทน ตอ ความ 
เปด เผย ของ ผู ทำ จริง   รู จริง   เห็น จริง   ไป ไม ได   แม สภาว 
ธรรม ทั้ง หลาย   นับ แต ขันธ   ๕   อายตนะ ภายใน ภายนอก   
ทั่ว ทั้ง ไตรโลก ธาตุ   ก็ได เปน ธรรม เปด เผย ตาม ความ จริง 
ของ ตน   จึง ไม ปรากฏ วา จะ มี อะไร ที่ เปน ขาศึก แก ใจ ตอ ไป 
อีก   นอกจาก จะ ปฏิบัติ ขันธ   ๕   พอ ให ถึง กาล อัน ควร อยู 
ควร ไป ของ เขา เทานั้น   ก็ ไม เห็น มี อะไร   เรื่อง ท้ังหมด ก็ 
มี อวิชชา คือ ความ รู โกหก อัน เดียว เทาน้ัน เที่ยว รัง แก และ 
กีดขวาง ตอ สภาวะ ให เปล่ียน ไป จาก ความ จริง ของ ตน   
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อวิชชา ดับ อัน เดียว เทาน้ัน   โลก คือ สภาวะ ทั่ว   ๆ    ไป   ก็ 
กลาย เปน ปกติ ธรรมดา   ไมมี ใคร จะ ไป ตำหนิ ติ ชม ให เขา 
เปน อยางไร ตอ ไป ได อีก แลว   

   เชน เดยีว กบั มหา โจร ผู ลอืนาม ได ถกู เจา หนาที ่ฆา 
ตาย แลว   ชาว เมอืง พา กนั อยู สบาย หาย ความ ระวัง ภยั จาก 
โจร   ฉะนั้น   ใจ ทรง ยถา ภูต ญาณ ทัส สนะ คือ ความ รู เห็น 
ตาม เปน จริง ใน สภาว ธรรม ทั้ง หลาย อยาง สมบูรณ   และ 
เปน ความ รู ที่ สม่ำเสมอ ไม ลำเอียง ตลอด กาล   นับ แต วัน 
อวิชชา ได ขาด กระเด็น ไป จาก ใจ แลว   ใจ ยอม มี อิสระ เสรี 
ใน การ นึกคิด ไตรตรอง รู เห็น ใน สภาว ธรรม ที่ เกี่ยว กับ ใจ 
ได อยาง สมบูรณ   ตา   หู   จมูก   ฯลฯ   และ รูป   เสียง   กลิ่น   
รส   ฯลฯ   ก็ กลาย เปน อิสระ เสรี ใน สภาพ ของ เขา ไป ตาม   ๆ    
กัน   ไม ถูก กดขี่ บังคับ   หรือ สง เสริม ใด   ๆ   จาก ใจ อีก เชน 
เคย เปน มา   ทั้งนี้ เนื่อง มา จาก ใจ เปน ธรรม   มี ความ เสมอ 
ภาค และ ให ความ เสมอ ภาค แก สิ่ง ทั้ง ปวง   จึง หมด ศัตรู ตอ 
กัน เพียง เทา นี้   

   เปน อันวา จิต กับ สภาว ธรรม ทั้ง หลาย ใน ไตรโลก 
ธาตุ ได ประกาศ สันติ   ความ สงบ ตอ กันลง ใน สัจจะ ความ 
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จรงิ ดวย กนั อยาง สมบูรณ   ภาระ ของ จติ และ เรือ่ง วปิสสนา 
ของ นามธรรม ที่ เก่ียว กับ จิต จึง ขอ ยุติ เพียง เทา นี้ 

   ฉะนั้น   จึง ขออภัย โทษ เผดียง ทาน นัก ปฏิบัติ ทั้ง 
หลาย     เพื่อ กำจัด กิเลส ดวย ธรรม ของ พระพุทธเจา   จง 
เห็น ธรรม ใน คัมภีร ทุก   ๆ    คัมภีร ชี้ ตรง เขา มา หา กิเลส และ 
ธรรม ใน ตัว ของ เรา   อยา เห็น วา กิเลส และ ธรรม มีน อก ไป 
จาก ตัว ของ เรา   โดย ไป ซุม ซอน อยู ใน ที่ ใด ที่ หนึ่ง   ผู ใด มี   
โอ ปน ยิก ธรรม   ประจำ ใจ   ผู นั้น จะ เอา ตัว รอด ได   เพราะ 
ศาสน ธรรม สอน ผู ฟง ให เปน โอ ปน ยิก ะ   คือ นอม เขา มา สู 
ตวั ทัง้ นัน้   และ อยา พงึ เหน็ วา ศาสน ธรรม ของ พระพทุธเจา 
เปน อดีต   อนาคต   โดย ไป อยู กับ คน ที่ ลวง ลับ ไป แลว และ 
ไป อยู กับ คน ที่ ยัง ไม เกิด   

   จง ทราบ วา พระพุทธเจา ไม ได สอน คน ตาย แลว   
และ ไม สอน คน ที่ ยัง ไม เกิด   จง เห็น วา พระองค สอน คน 
เปน คือ ยัง มี ชีวิต อยู เชน พวก เรา ทั้ง หลาย   สม กับ พระพุทธ 
ศาสนา เปน ปจจุบัน ทัน สมัย ตลอด กาล 

   ขอ ความ สวัสดี มงคล จง มี แด ทาน ผู อาน ผู ฟง ทั้ง 
หลาย     โดย ทั่ว หนา กัน เถิดฯ 
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 ผู ปฏิบัติ จง ทำความ แยบคาย 

ใน ขันธ  และ สภาว ธรรม ดวย ดี  

 สิ่ง ทั้งนี้ เกิด ดับ อยู กับ จิต ทุก ขณะ   

จง ตาม รู ความ เปน ไป ของ เขา ดวย ปญญา 

วา อยางไร จะ รอบคอบ และ รู เทา ทัน  

 จง ถือ เปน ภาระ สำคัญ ประจำ อิริยาบถ   

อยา ได ประมาท นอนใจ   


