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กองทัพทั้งสิบของมาร



คํานําของชมรมกัลยาณธรรม

 “กอ งทัพทั้ งสิบ ขอ งมาร”  เปนคําเปรียบเทียบที่

พระพุทธเจาไดตรัสไวกบัมารวา กเิลสกาม  ความไมยนิด ี ความ

หวิกระหาย  ความทะยานอยาก  ความหดหูและเซือ่งซมึ  ความ

กลัว  ความลังเลสงสัย  ความหัวดื้อและลบหลูคุณทาน  ลาภ

สรรเสรญิ  สกัการะ และการยกตนขมผูอืน่ เปนเสมอืนกองทพั

ทั้งสิบของมาร

 ทานพระกัมมัฎฐานาจริยะ  อู  ปณฑิตาภิวังสะ  เจา

อาวาสวัดปณฑิตาราม ประเทศเมียนมาร ไดประพันธเรื่องนี้  

ไวเปนสวนหน่ึงของหนังสือ “รูแจงในชาตินี้” เมื่อไดอานคํา

ประพันธของทานท่ีไดอธิบายถึงกองทัพทั้งสิบของมารแลว  

สรุปไดวา นั่นคือ กิเลส และนิวรณทั้งหลาย ที่คอยขัดขวาง   

การเจริญวิปสสนาของเรา



กองทัพทั้ง ๑๐ ของมาร

 ในระหวางการเจริญวิปสสนากรรมฐาน เราตองตอสู

กับกิเลส ตั ณหา ราคะ และนิวรณตางๆ เหมือนกับการทํา

สงคร ามตอสู ซึ่งเราจะตองวางแผนใหดีและรูทันมาร จึงจะ

เอาชนะกองทัพของมารได

 กองทัพแตละกอง   ไดเรียงลําดับตามอุปสรรคที่เรา

ตอง เผชิญระหวางการเจริญวิปสสนา ยิ่งเรามีความกาวหนา

แตละข้ัน ก็คือเราสามารถเอาชนะอุปสรรคหรือกองทัพแตละ

กองได   เมือ่เรามคีวามกาวหนามากข้ึน  กองทัพทีเ่ราตองเผชญิ 

ก็มีความเกงกาจมากข้ึนเชนกัน 

 ทาน อู ปณฑิตาภิวังสะ  ไดอธิบายไวอยางนาสนใจ   

โด ยชี้ใหเห็ นถึงอุปสรรคท่ีเราตองเผชิญในการปฏิบัติ รวมทั้ง

แนวทางหรือวิธีการแกไข ใหผานพนอุปสรรคเหลานั้น นัก

ปฏบิตัทิัง้หลายควรท่ีจะไดศกึษาไว เพ่ือเตือนใจตนระหวางการ

ปฏิบัติ

 พระพุทธเจา ไดกลาวแกมารวา

 “ดูกอน มาร  เสนาของทานมีปกติ มีธรรมดํา (อกุศล

ธรรม)

๔



คํานําของชมรมกัลยาณธรรม

 คนขลาดเอาชนะเสนามารไมได

 สวนคนกลาเทานั้น ยอมเอาชนะกองทัพของมาร

 แลวไดรับความสุข”

 เมือ่มารไดมาทาทายและตอสูกบัพระพทุธองค  เราทัง้

หลายยอมทราบอยูแลววา ใครเปนผูชนะ  แตการตอสูระหวาง

เราท้ังหลายกับกองทัพท้ังสิบของมาร  ใครจะเปนผูชนะ และ

ไดรับความสุขตามที่พระพุทธองคกลาวไว

 คนกลาเทานั้น ยอมเอาชนะกองทัพของมาร..... 

แลวไดรับความสุข.....

 ดวยความปรารถนาดีจากชมรมกัลยาณธรรม

 

๕



ที่มาของ
“กองทัพทั้ง ๑๐ ของมาร”

 เปนเน้ือหาในบทท่ี ๓ แหงหนังสือ “รูแจงในชาตินี้” (In 

This Very Life) ซึ่งทาน สยาดอ อู บัณฑิตะ ไดรวบรวมและ

ถายทอดเทศนาธรรมของพระกัมมฏัฐานาจริยะ อ ูบณัฑิตาภวิงัสะ 

เจาอาวาสวัดปณฑิตาราม จังหวัดยางกุง ประเทศเมียนมาร แสดง

แกผู ปฏิบัติธรรมชาวตะวันตก ระหวางการอบรมวิปสสนา

กรรมฐาน ระยะเวลา ๓ เดือน ณ วิปสสนาภาวนาสมาคม (Insight 

Meditation Society) เมือง Barre มลรัฐ Massachusetts 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อป พ.ศ.๒๕๒๗

 “กองทัพทั้งสิบของมาร”  แปลเปนภาษาไทยโดย  คุณ

พิชิต และคุณวิธัญญา ภัทรวิมลพร โดยมีหลวงพอพระครูปลัด

ประจาก สิริวัณโณ  วัดปรินายก  และทานอาจารย พระสวาง  

ติกขวีโร  วัดมหาธาตุฯ  ไดเมตตาตรวจทานแกไขและปรับปรุง

ฉบับแปล  มีคุณผาณิต เจตนจิราวัฒน เปนบรรณาธิการตนฉบับ

หมายเหตุ จากหนังสือ รูแจงในชาตินี้ ที่ชมรมกัลยาณธรรมนํามาจัดพิมพ
แลวมี  ๔  เรื่อง  คือ  ๑. รูแจงปรมัตถธรรมดวยการเจริญพละ ๕  (จากบท
ที่ ๒)   ๒. โพชฌงค ๗ (จากบทท่ี ๔)   ๓. ราชรถสูพระนิพพาน  (จากบทท่ี 
๖)   และ  ๔. กองทัพทั้งสิบของมาร (จากบทที่ ๓)



สารบัญ

กองทัพที่ ๑.  : กิเลสกาม

กองทัพที่ ๒ : ความไมยินดีในพรหมจรรย

กองทัพที่ ๓ : ความหิวกระหาย

กองทัพที่ ๔ : ความทะยานอยาก

กองทัพที่ ๕ : ความหดหูและเซื่องซึม

กองทัพที่ ๖ : ความกลัว

กองทัพที่ ๗ : ความลังเลสงสัย

กองทัพที่ ๘ : ความหัวดื้อและลบหลูคุณทาน

กองทัพที่ ๙ : ลาภ สรรเสรญิ สกัการะ และยศ ทีไ่ดมาผดิๆ

กองทัพที่ ๑๐ : การยกตนขมผูอื่น

๑๓

๑๕

๑๙

๒๓

๒๕

๓๓

๓๗

๖๒

๗๑

๘๓



กิเลสกาม

ความทะยานอยาก

ความลังเลสงสัย

ความหิวกระหาย

ความกลัว

ลาภ สรรเสริญ สักการะ

ความไมยินดี

 ความหดหูและเซื่องซึม

ความหัวด้ือและลบหลูคุณทาน

การยกตนขมผูอื่น



กองทัพทั้ง ๑๐ ของมาร

 การเจริญวิปสสนากรรมฐาน อาจเปรียบไดกับ

ก ารทําสงครามระหวางสภาวจิตท่ีเปนกุศลและอกุศล 

ก องทัพฝายอกุศลไดแก กิเลส หรือที่รู จักกันในนามวา 

“กองทัพทั้ง ๑๐ ของมาร” ในภาษาบาลี คําวา “มาร” 

หมายถงึผูทาํลายหรอืผูสงัหาร ซึง่เปนบคุลาธษิฐานของพลงั

ที่ทําลายลางคุณธรรม  ตลอดจนสรรพชีวิต   กองทัพของ

มารพรอมที่จะโจมตีผูปฏิบัติไดตลอดเวลา    ไมเวนแมแต

พระพุทธองคในคืนท่ีจะตรัสรู



กองทัพทั้ง ๑๐ ของมาร

 คัมภีรสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ปธาน

สตูร ไดแสดงถงึพระดาํรัสของพระผูมพีระภาค ทีต่รสัไวกบัมาร 

ดังนี้

 “ กิเลสกามท้ังหลาย เรากลาววา 

 เปนกองทัพท่ีหนึ่งของทาน

 ความไมยินดีเปนกองทัพท่ีสอง

 ความหิวกระหายเปนกองทัพท่ีสาม

 ตัณหา (ความทะยานอยาก) เปนกองทัพที่สี่

 ถีนมิทธะ (ความหดหู เชื่องซึม) เปนกองทัพที่หา

 ความกลัวเปนกองทัพท่ีหก

 วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) เปนกองทัพที่เจ็ด

 มักขะ (ความลบหลูคุณทาน) และถัมภะ 

 (ความหัวดื้อ) เปนกองทัพท่ีแปด

 ลาภ สรรเสริญ สักการะและยศท่ีไดมาผิดๆ 

 เปนกองทัพท่ีเกา

๑๐
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 การยกตนขมผูอื่นเปนกองทัพท่ีสิบ

 

 ดูกอน มาร เสนาของทานมีปกติ

 มีธรรมดํา (อกุศลธรรม)

 คนขลาดเอาชนะเสนามารไมได

 สวนคนกลาเทานั้น ยอมเอาชนะกองทัพของมาร 

 แลวไดรับความสุข ”

 พลงัมดื (ธรรมดํา) อนัเปนอกศุลในจิตของเราน้ี จะถกู

กําจัดไดดวยกําลังของกุศลจากการเจริญสติปฏฐานวิปสสนา 

ซึ่งมีสติเปนศาตราวุธพรอมทั้ง ศรัทธา วิริยะ สมาธิและปญญา 

ที่เปนกลยุทธในการจูโจมและปองกัน

 เมื่อมารมาทาทายพระพุทธองค  เราทราบดีวาฝายใด

เปนผูชนะ  แตในการปฏิบัติของเรา  ฝายไหนเลาจะเปนฝาย

ชนะ

๑๑



กองทัพที่ ๑  กิเลสกามกกกกอออองงงทททัััััััพท่่่่ีี ๑



กองทัพที่ ๑

กิเลสกาม

 กเิลสกามเปนกองทพัแรกของมาร  เนือ่งจากกศุลกรรม

ที่เราเคยทําไวในอดีต (ไมวาทางกาย ทางวาจา หรือทางใจ) 

ทําใหมาเกิดในโลกนี้ในมนุสสภูมิ   ซึ่งเปนภูมิหน่ึงในกามสุคติ

ภมูทิัง้หลาย  แตละบคุคลยอมตองเผชญิกบัสิง่ยัว่ยวนตางๆ  รปู

สวย  เสยีงไพเราะ  กลิน่หอม  ความคิดอันบรรเจิด  และอารมณ

ที่นายินดีพอใจเขามากระทบทวารท้ังหกอยูตลอดเวลา ตัณหา

จงึเปนผลท่ีเกดิจากการกระทบกับอารมณเหลาน้ัน  อฏิฐารมณ

และตัณหาเปนรากฐานที่สําคัญสองประการของกิเลสกาม

ััั ีีี่่่



กองทัพทั้ง ๑๐ ของมาร

 ความผูกพันยึดม่ันท่ีเรามีตอครอบครัวทรัพยสมบัติ 

การงาน และเพื่อนฝูง ลวนเปนสวนหนึ่งของกองทัพแรกนี้ ซึ่ง

ยากนกัทีจ่ะตอกรดวย บางคนตอสูดวยการบวชเปนพระเปนชี 

ทิ้งครอบครัว และสิ่งรอยรัดไวเบื้องหลัง โยคีที่อยูระหวางการ

ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ก็ตองละทิ้งครอบครัวและการงาน

ของตนไวชั่วคราว เพื่อที่จะตอสูกับพลังของความยึดมั่นถือมั่น

ที่รอยรัดเราไวกับอารมณทางทวารทั้งหก

 ทกุครัง้ทีป่ฏบิตัวิปิสสนา โดยเฉพาะอยางยิง่ในชวงเขา

อบรมกรรมฐาน ผูปฏิบัติตองทิ้งสิ่งที่เพลินใจหลายๆ อยาง แต

ถึงแมจะจํากัดสภาพแวดลอมลงมาขนาดนี้ ผูปฏิบัติก็ยังพบวา 

สภาพแวดลอมบางอยางนาพอใจ  และบางอยางก็ไมนาพอใจ 

ในภาวะเชนนี้อาจเปนประโยชนที่ผูปฏิบัติจะคิดวากําลังตอสู

กับมาร ซึ่งเปนศัตรูของความหลุดพน

๑๔



กองทัพที่ ๒  ความไมยินดี



กองทัพที่ ๒ 

ความไมยินดี

 กองทัพท่ีสองของมาร  คอืความไมยนิดใีนพรหมจรรย 

โดยเฉพาะตอการปฏิบัติวิปสสนา ในระหวางการปฏิบัติ ผู

ปฏิบัติอาจรูสึกไมถูกใจกับเบาะอาสนะท่ีแข็งหรือสูงเกินไป  

หรือเบ่ืออาหารที่ไมถูกปาก  หรือสิ่งตางๆ  ในชีวิตประจําวัน  

ในระหวางการปฏิบัติ  การที่เรื่องโนนเรื่องนี้โผลขึ้นมา  ทําให

ผูปฏบิตัไิมอาจเขาถงึความสขุของการปฏิบตัไิด  บางทผีูปฏบิตัิ

อาจคิดวาเปนความผิดของวิธีการปฏิบัติก็เปนไปได

ั ี่่่



พระ กัมมัฏ ฐาน า จริย ะ  อู  บัณฑิต าภิ วัง สะ

 เพื่อเอาชนะความไมพอใจเหลานี้ ผูปฏิบัติพึงกระทํา

ตนเปน อภิรติ บคุคลผูมคีวามยินด ีและอุทศิตนใหแกพระธรรม 

หลังจากท่ีพบและปฏิบัติตามวิธีการท่ีถูกตองแลว ผูปฏิบัติจะ

เร่ิมเอาชนะอุปสรรคเหลานี้  ปติ  ความสุข  และความสบายก็

จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของจิตที่เปนสมาธิ ณ เวลานี้ ผู

ปฏิบัติจะรูไดวา  ความสุขจากพระธรรมน้ัน  เหนือกวาความ

สุขทางโลกย่ิงนัก นี่คือทัศนคติของอภิรติ  อยางไรก็ตาม  หาก

ไมปฏิบัติดวยความระมัดระวังแลว  ผูปฏิบัติก็ไมอาจพบกับรส

ของพระธรรมที่ลํ้าลึกเปนเลิศนี้  และความลําบากจากการ

ปฏิบัติจะกอใหเกิดความไมพอใจ  แลวมารจะเปนผูชนะ

 การเอาชนะความยากลําบากในการปฏิบตัวิปิสสนานี้  

เปรียบเสมือนการเขาสูสงคราม ผูปฏิบัติอาจใชกลยุทธแบบ

จูโจม  ตัง้รบั  หรอืแบบกองโจรกไ็ด แลวแตความสามารถเฉพาะ

ตน หากผูปฏิบัติเปนนักตอสูที่เขมแข็งก็จะกาวหนา หากผู

ปฏิบัติไมเขมแข็งพอ  ก็อาจถอยทัพเปนการชั่วคราว  แตไมถึง

กับแตกทัพลมลุกคลุกคลาน และว่ิงหนีอยางไมเปนกระบวน   

ในทางตรงขาม   เปนการถอยทัพอยางมีกลยทุธ  มกีารวางแผน 

และการดําเนินการเพื่อรวบรวมกําลังเอาไวตอสูใหไดชัยชนะ

ในที่สุด

๑๗



กองทัพทั้ง ๑๐ ของมาร

 บางครัง้ความไมพอใจกบัสภาพแวดลอมหรอืสิง่อํานวย

ความสะดวกตางๆ  ในการปฏิบัติมิไดเกิดจากมารเสมอไป  

กลาวคือ ความไมไดดั่งใจของจิตท่ีมีความโลภ อยางไรก็ตาม 

ความไมพึงพอใจที่เกิดขึ้นบอยๆ จะกระทบกระเทือนตอความ

กาวหนาของการปฏิบัติ ดังนั้นควรมีสิ่งจําเปนที่เปนพื้นฐาน

สาํหรับความเปนอยูทีเ่อือ้ตอการปฏิบตั ิ ผูปฏบิตัติองมีทีพ่กัพงิ 

อาหาร และส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เม่ือมีสิ่งเหลานี้ครบ

ถวน ผูปฏิบัติก็จะสามารถทุมเทชีวิตจิตใจใหแกการปฏิบัติ

วิปสสนาได ความจําเปนท่ีจะตองมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม

เปนองคประกอบทีส่ีข่องการอบรมอนิทรยี   ดงัทีไ่ดกลาวไวใน

บทท่ีแลว หากผูปฏิบัติพบวามีสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ 

ก็อาจพยายามแกไขอุปสรรคเหลานั้นได แตแนนอนวาจะตอง

มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น โดยใหแนใจวาผูปฏิบัติมิได

ยอมจํานนตอกองทัพท่ีสองของมาร

๑๘



กองทัพที่ ๓  ความหิวกระหาย



กองทัพที่ ๓

ความหิวกระหาย

 อาหารเปนปญหาหรอืไม บางครัง้ผูปฏบิตัอิาจสามารถ

เอาชนะกิเลสกามและความไมพอใจได แตกลับพายแพตอ

กองทัพท่ีสามของมารคือความหิวกระหาย ในอดีตหรือแมแต

ในปจจุบัน พระภิกษุสงฆและแมชีตองอาศัยอาหารจากความ

เอือ้เฟอของชาวบาน ปกตแิลวพระสงฆตองออกบณิฑบาตตาม

ชมุชนหรือหมูบานทีอ่ปุถมัภอปุฏฐากทาน บางคร้ังพระสงฆอาจ

อยูในที่ที่หางไกล และอาศัยอาหารจากผูศรัทธาเพียงไมกี่บาน 

บางวันอาจไดรับอาหารเพียงพอ แตบางวันก็ไมไดอาหารที่พอ
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เพียง ในทํานองเดียวกันกับผูปฏิบัติที่อยูในวัดหรือสถานท่ี

อบรมวิปสสนากรรมฐาน อาหารอาจไมเหมือนที่บาน ผูปฏิบัติ

อาจไมไดของหวานที่ตนชอบ หรือไดลิ้มรสเปรี้ยว  เค็ม  มัน 

อยางที่ตนคุนเคย  เมื่อไมไดอาหารอยางที่ตองการ  ผูปฏิบัติ

อาจรูสึกหิวจนไมอาจรวบรวมสมาธิเขาถึงพระธรรมได

 เปนธรรมดาท่ีบางคร้ังเราอาจจายคาอาหารราคาแพง

ในภัตตาคาร แตแลวกลับไมชอบอาหารจานนั้นเลย ความจริง

มีโอกาสนอยมากที่เราจะไดอะไรอยางใจไปทุกอยาง ไมเพียง

อาหารเทานั้น  แตรวมไปถึงเครื่องนุงหม เครื่องบันเทิง  และ

กจิกรรมอ่ืนๆ ทีใ่หความอุนใจ หรอืความตืน่เตนเราใจ ความหวิ

กระหายน้ี ครอบคลุมถงึสิง่ทีน่าพงึพอใจและส่ิงจาํเปนอืน่ๆ อกี

มากมาย

 หากผูปฏิบัติมีความสันโดษ มีความพอใจกับทุกสิ่งที่

ตนไดรับ  กองทัพที่สามของมารก็ไมอาจรบกวนผูปฏิบัติได

มากนัก   ไมมีใครไดอะไรอยางใจตนเองทุกอยาง   แตก็อาจ

พยายามจํากัดความตองการใหอยูในกรอบท่ีเปนประโยชน

และเหมาะสมได  หากผูปฏิบัติรวบรวมกําลังในการปฏิบัติให

กาวหนาก็จะสามารถล้ิมรสท่ีแทจริงของพระธรรม  ซึง่ไมมรีส

๒๑



กองทัพทั้ง ๑๐ ของมาร

ใดเทียมได  หากเปนเชนน้ีกองทัพท่ีสามของมารก็จะดูเหมือน

ของเด็กเลนสําหรับผูปฏิบัติ

 มิฉะน้ัน ก็เปนการยากท่ีจะตอสูกับความหิวกระหาย 

มนัเปนความรูสกึทีไ่มสบาย ไมมใีครชอบเมือ่ความหวิกระหาย

ปรากฏขึ้น  สติก็ไมอาจตั้งอยูได  จิตใจจะเริ่มวางแผนอยาง 

หลีกเลี่ยงไมได  ผูปฏิบัติอาจแสวงหาขออางที่ฟงดูแยบคาย 

มาสนับสนุนเพื่อใหไดมาในสิ่งที่ตองการ  เชนเพื่อประโยชน 

ของการปฏิบัติ เพื่อสุขภาพจิต  เพื่อชวยระบบยอยอาหาร    

แลวก็เริ่มขวนขวายหาอาหารที่ตนตองการมา รางกายก็เกิด

ความไมสงบ เพื่อสนองตัณหาดังกลาว

๒๒



กองทัพที่ ๔  ความทะยานอยาก



กองทัพที่ ๔ 

ตัณหา (ความทะยานอยาก)

 ตัณหาเปนกองทัพที่สี่ของมาร ยกตัวอยางพระภิกษุ

รปูหนึง่ หลงัจากบณิฑบาต บางคร้ังบาตรของทานอาจจะยังไม

เต็ม หรือยังไมมีใครใสอาหารท่ีเหมาะกับความตองการทาง

โภชนาการมาให แทนท่ีจะเดินกลับวัด ทานอาจพยายามเดิน

บิณฑบาตตอไปบนเสนทางใหมที่ยังไมเคยไป  ซึ่งบางทีก็อาจ  

ไดอาหารสมประสงค เสนทางใหมๆ แบบนี้ อาจยาวขึ้นเรื่อยๆ

 ไมวาผูปฏิบัติจะเปนพระภิกษุสงฆหรือไมก็ตาม ผู

ปฏิบัติก็อาจคุนเคยกับพฤติกรรมแบบน้ี เริ่มดวยอาการอยาก 

ตามดวยการวางแผน แลวก็ลงมือทําเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่

ตองการ  กระบวนการท้ังหมดอาจทําใหทั้งรางกายและจิตใจ

เหน็ดเหนื่อยเปนอยางมาก

กองทัััพท่่่่ีีีี ๔



กองทัพที่ ๕  ความหดหู และเซื่องซึม



กองทัพที่ ๕ 

ถีนมิทธะ 
(ความหดหู และ เซื่องซึม)

 จากนั้นกองทัพท่ีหาของมารก็เริ่มรุกเขามา  กองทัพนี้

ไดแกความหดหู เซ่ืองซึม และงวงเหงา  ความยากลําบากใน

การปฏิบัติที่เกิดจากความหดหู เซื่องซึมน้ี นับวาเปนเรื่องใหญ

มากทีเดียว ควรท่ีจะขยายความตอไป ความหดหู  แปลมา   

จากคําบาลีวา  ถีนะ ซึ่งความจริงหมายถึง  จิตใจท่ีออนแอ 

ทอถอย เหี่ยวเฉา เหนียวหนืด และอืดอาด ไมสามารถจับ

อารมณกรรมฐานไดมั่นคง

กกอองทััััพพพทททีีีีี่่่ ๕๕๕
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 เมื่อ ถีนะ ทําใหจิตใจออนแอ มันก็จะทําใหรางกาย

ออนแอไปดวยโดยอัตโนมัติ จิตที่ซึมเซายอมไมอาจประคอง

รางกายใหนัง่ตวัตรงและมัน่คงอยูได  การเดนิจงกรมกลายเปน

อิริยาบถท่ียากเย็น   เมื่อ ถีนะ ปรากฏอยู   อาตาป  ความ

เพียรเพงอารมณก็หายไป  จิตจะมีความแข็งกระดาง  ขาด

ความเฉียบคมและวองไว

 แมผู ปฏิบัติอาจมีความเพียรตอนเร่ิมปฏิบัติ ความ 

เฉือ่ยชาอาจคบืคลานเขามาครอบงาํจนตองเรงความเพยีรเพือ่

แผดเผาความงวงใหหมดไป เม่ือความเซื่องซึมครอบงําจิต    

พลังทางบวกของจิตสวนหนึ่งยอมถูกปดกั้น  ความออนแอจะ

หอหุมองคธรรมที่เปนกุศล กลาวคือ วิริยะ สติ วิตกและวิจาร 

จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนได  สภาวะเชนนี้เรียกโดย

รวมวา  ถนีมทิธะ  คอืจิตท่ีหดหูเซ่ืองซึม  ถนีะ  หมายถึง   สภาพ

ที่ทําใหจิตหดหู  เซื่องซึม  ทอถอยจากอารมณ  และ มิทธะ 

หมายถึงสภาพที่ทําใหเจตสิก  หดหู  เซื่องซึม  ทอถอยจาก

อารมณ กลาวคือสภาวจิตที่ถูกความหดหู เซื่องซึม ครอบงํา

 ในการปฏบิตัไิมมปีระโยชนอะไรทีจ่ะแยกแยะสภาวะ

ของ “ถีนะ” และ “มิทธะ” ออกจากกัน กลาวโดยรวมๆ ก็นับ

๒๗



กองทัพทั้ง ๑๐ ของมาร

วาใชได  เชนเดียวกับการถูกคุมขังอยูในที่แคบๆ ความหดหู  

เซื่องซึม   เปรียบเหมือนภาวะที่ปดกั้นกุศลธรรมใหขาดอิสระ

ในการแสดงธรรมชาติแทจริงออกมา การกีดขวางกุศลธรรมนี้

แหละ เปนสาเหตุใหเกิดความหดหู เซื่องซึม ซึ่งเปน นิวรณ  

หรือเครื่องปดก้ัน (กุศลธรรม) อยางหนึ่ง ในที่สุดกองทัพที่หา

ของมารก็สามารถทําใหการปฏิบัติหยุดชะงักลงได ตาของผู

ปฏิบัติจะคอยๆ หร่ีลง และทันใดน้ันศีรษะก็คอมมาขางหนา   

ผูปฏิบัติจะเอาชนะภาวะท่ีถดถอยเชนนี้ไดอยางไร  ครั้งหน่ึง

เมื่อพระมหาโมคคัลลานะ อัครสาวกเบ้ืองซายกําลังเจริญ

วิปสสนาอยูในปา และถูกถีนมิทธะเขาครอบงํา จิตของทาน

หดหูและเซื่องซึมไรประโยชนเหมือนกับเนยที่แข็งตัวเมื่อ         

ถูกความเย็น  ในขณะนั้นพระพุทธองคทรงเล็งเห็นสภาวจิต 

ของพระโมคคัลลานะ  จึงเสด็จมาโปรดและตรัสวา  “ดูกอน  

โมคคัลลานะ เธอกําลังโงนเงน งวงนอน และสัปหงกอยูหรือ”

 พระอัครสาวกตอบวา “ขอรับพระพุทธเจาขา ขา

พระองคกาํลงัสปัหงกอยู” ทานตอบตรงไปตรงมาอยางเปดเผย 

พระพุทธองคตรัสวา “ดูกอนโมคคัลลานะ  ตถาคตจะสอนวิธี

ในการเอาชนะความหดหู เซื่องซึม ให ๘ ประการ”

๒๘
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วิธีเอาชนะความงวง ๘ ประการ

 วิธีแรกไดแกการเปลี่ยนทัศนคติของตนเองเมื่อความ

เซื่องซึมเขาครอบงํา ผูปฏิบัติอาจถูกลวงใหยอมแพดวยความ

คิดวา “งวงเหลือเกิน ไมมีประโยชนอะไรที่จะมานั่งอยูอยางนี้ 

ฉันนาจะนอนลงสักประเดี๋ยว เพื่อรวบรวมกําลังดีกวา” ตราบ

ใดที่ผูปฏิบัติยังมีความคิดเชนน้ี สภาวจิตที่งวงเหงาซึมเซาก็จะ

คงอยู

 แตในทางตรงกันขาม หากผูปฏบิตัติัง้ใจอยางเด็ดเด่ียว

วา “ฉันจะน่ังกําหนดดูความเซ่ืองซึมงวงเหงาน้ี และถามันยัง

กลับมาอีก ฉันจะไมยอมแพ” นี่คือการเปลี่ยนทัศนคติที่

พระพุทธองคทรงหมายถึงความเด็ดเด่ียวเชนนี้ เปนจุดเร่ิมตน

ของการเอาชนะกองทัพท่ีหาของมาร

 อกีโอกาสหนึง่ทีจ่ะตองมีการปรบัทศันคตกิค็อื เมือ่การ

ปฏบิตัวิปิสสนามคีวามสะดวกราบร่ืนพอถึงจดุทีผู่ปฏบิตัมิคีวาม

ชํานาญในการกําหนดอาการพองยุบของทองไดโดยไมตอง

อาศัยความพยายามแลว ผูปฏิบัติจะเริ่มผอนคลาย นั่งสบายๆ 
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และเฝากําหนดดูความเคลื่อนไหวอยางสงบ  ดวยอาการผอน

คลายนี ้ความงวงเหงาหาวนอนจะคบืคลานเขามาไดงายๆ หาก

มีอาการเชนนี้ ผูปฏิบัติพึงเรงสติ กําหนดรูอาการพองยุบดวย

ความระมดัระวงั หรอืมิฉะน้ันกใ็หเพ่ิมจดุในการกาํหนดอารมณ

โดยใชคําบริกรรมภาวนา

 การเพ่ิมจุดในการกําหนดอารมณนี้ ตองอาศัยเทคนิค

เฉพาะ เนื่องจากตองใชความพยายามสูงกวาการกําหนดพอง

ยุบเฉยๆ วิธีการนี้ จะทําใหผูปฏิบัติตื่นตัวข้ึน ผูปฏิบัติอาจ

บริกรรม “พองหนอ ยุบหนอ นั่งหนอ ถูกหนอ” เมื่อกําหนด 

“นัง่หนอ” ใหระลกึรูความรูสกึทีร่างกายอยูในอาการทีน่ัง่ เมือ่

กําหนด “ถูกหนอ” ใหระลึกรูจุดกระทบสัมผัสจุดใดจุดหนึ่ง

หรือหลายจุดขนาดเทากับเหรียญสิบบาทในระหวางการ

กําหนด “ถูกหนอ” นี้ ผูปฏิบัติพึงระลึกรูกลับมาที่เดิมเสมอ   

ถึงแมวาจะไมรูสึกวาถูกอะไรอยูทุกคร้ัง  ยิ่งความงวงรุนแรง   

เทาไหร ก็ควรเพ่ิมจุดระลึกรูการกระทบสัมผัสมากข้ึนเทานั้น 

โดยอาจมากประมาณ ๖ จุด  เมื่อกําหนด “ถูกหนอ” ครบแต 

ละรอบ ใหระลึกรูยอนกลับไปที่ทองแลวเริ่มตนใหม วิธีการนี้

มักจะไดผลพอสมควร  แตก็มิใชวาจะไมมีโอกาสผิดพลาด

๓๐
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 วิธีแกอาการงวงนอนวิธีที่สอง ใหนึกถึงขอธรรมที่ให

แรงบันดาลใจท่ีจําไดหรือทองจําไวจนข้ึนใจ แลวพยายาม

ทําความเขาใจความหมายของขอธรรมน้ันใหลึกซึ้งที่สุด บางที

ผูปฏบิตัอิาจเคยนอนลมืตาโพลงอยูทัง้คืน เพราะเฝาคดิถึงคาํนงึ

ถึงความหมายของเรื่องราวบางอยาง หากเคยเปนเชนนี้ ผู

ปฏิบัติยอมเขาใจถึงวิธีการแกงวงประการที่สองของพระพุทธ

องค ตามหลักอภิธรรม อาการคิดมีองคธรรมไดแก วิตก หรือ

การยกจติขึน้สูอารมณ องคธรรมนี ้สามารถชวยใหจติเบกิบาน

และมีความสดชื่นขึ้นได นับเปนยารักษาความหดหูและเซื่อง

ซึมโดยตรง

 กลยุทธที่สามในการตอสูกับความงวงก็คือการทอง   

ขอธรรมตางๆ นั้นดังๆ ถาหากผูปฏิบัติอยูกันเปนกลุม ก็คง     

ไมตองบอกวาใหผูปฏิบัติบริกรรมขอธรรมนั้นๆ ดังเพียงใหตัว

เองไดยินก็พอ

 ถาหากยังไมรูสกึกระปร้ีกระเปราขึน้ ใหใชวธิทีีแ่รงข้ึน 

เชนดึงหรือไชหูตัวเอง เอามือสีกันเองหรือลูบแขน ขา และ

ใบหนา ซึง่จะเปนการกระตุนการไหลเวียนของโลหิต และทําให

ตื่นตัวขึ้นบาง

๓๑
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 หากความงวงยังคงอยู ใหลุกข้ึนอยางมีสติแลวไปลาง

หนา ผูปฏิบัติอาจใชนํ้าหยอดตาเพื่อใหสดชื่นข้ึน ถายังไมหาย 

ใหมองไปยังวัตถุที่มีแสงสวาง เชน พระจันทร แสงแดด หรือ

หลอดไฟ ซึ่งจะชวยใหจิตสวางไสวขึ้น ความผองแผวของจิตก็

เปนแสงชนิดหนึ่ง ดวยแสงนี้ ผูปฏิบัติจะสามารถตั้งความ

พยายามท่ีจะเฝากําหนดดูพองยุบอยางชัดเจน ตั้งแตตนจนถึง

ที่สุดอีกครั้ง หากไมมีวิธีไหนใชไดเลย ก็ใหเดินจงกรมเร็วๆ    

แบบมีสติ สุดทายหากไมหายงวงก็ใหนอนเสีย

 หากมีอาการงวงเหงาหาวนอนเร้ือรัง  อาจเกิดจาก

อาการทองผูกก็เปนได หากเปนเชนนั้น ผูปฏิบัติควรหาวิธี

ระบายทองที่เหมาะสม

๓๒
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ความกลัว

 กองทัพท่ีหกของมาร คือความกลัวหรือความขลาด 

ความกลัวสามารถกอกวนผูปฏิบัติที่อยูในทองถิ่นหางไกลได

งายๆ โดยเฉพาะเมื่อความเพียรเริ่มออนกําลังลงภายหลังจาก

ที่หดหูและเซื่องซึมเขาครอบงํา ความพยายามอยางกลาหาญ

เทานั้นที่จะขับไลความกลัวใหหมดไปได เชนเดียวกับความ

เขาใจธรรมะอยางถองแทซึ่งเปนผลอันเกิดจากความเพียร สติ 

และสมาธิ พระธรรมเปนเคร่ืองปองกันอนัตรายท่ีประเสริฐทีส่ดุ

ทีห่าไดในโลกนี ้  ความศรทัธาและการปฏิบตัธิรรมเปนยาขนาน

กองทัััััพท่่่ีีี ๖
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เลศิทีจ่ะขจัดความกลัว การรักษาศีล มอีานิสงสทีท่าํใหผูปฏบิตัิ

ประสบกับสิง่ท่ีดงีาม และมีความสุข การเจริญสมาธิทาํใหคลาย

ทกุขจากจติท่ีถกูกระทบดวยอารมณและความคดินอยลง และ

การเจริญปญญานําผูปฏิบัติเขาสูพระนิพพาน ที่ซึ่งความกลัว

และภยนัตรายทัง้หลายปลาสนาการไป ดวยการปฏบิตัธิรรม ผู

ปฏบิตันิบัไดวาเปนผูทีด่แูลปกปองและเปนกลัยาณมติรทีด่ทีีส่ดุ

ของตนเอง

 พืน้ฐานของความกลวั มาจากโทสะซึง่เปนธรรมชาตทิี่

ประทุษรายในอารมณ เน่ืองจากไมสามารถเผชิญหนากบัปญหา 

บุคคลผูนั้นจึงไมแสดงอาการออกมาภายนอก แตรอโอกาสที่

จะวิง่หน ีแตหากผูปฏบิตัสิามารถเผชญิกบัปญหาไดตรงๆ ดวย

จติท่ีเบิกบานและผอนคลาย ความกลัวก็จะไมเกิดข้ึนในระหวาง

การอบรมวิปสสนากรรมฐาน ผูปฏิบัติที่หางเหินจากธรรม จะ

รูสึกกลัวและขาดความเชื่อมั่น เมื่อคิดถึงผูปฏิบัติคนอื่นๆ และ

วิปสสนาจารย ยกตัวอยางเชน เมื่อถูกความงวงเหงารบกวน

อยางหนัก ผูปฏิบัติอาจหลับติดตอไดถึง ๕ ชั่วโมง ในระหวาง

การนั่งสมาธิ  และอาจมีสติแจมใสไดเพียงไมกี่นาทีตอวัน            

ผูปฏบิตัเิหลานีม้กัจะรูสกึตํา่ตอย  เขินอาย  และกระอักกระอวน 
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โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือเร่ิมคดิเปรียบเทียบประสบการณของตน

กับผูปฏิบัติคนอื่นที่ดูเหมือนจะมีสมาธิอยูตลอดเวลา บางครั้ง

ในประเทศสหภาพพมา ผูปฏิบัติที่ยอหยอนมากๆ อาจหายตัว

ไป ๒-๓ วัน  โดยไมมาสอบอารมณ บางคนก็หนีกลับบานไป

เลยเหมือนกับเด็กนักเรียนท่ีไมไดทําการบาน ถาหากผูปฏิบัติ

เหลานี้จะใชความพยายามอยางกลาหาญ สติก็จะสวางไสว

ราวกับแสงอาทิตย สามารถเผาผลาญเมฆหมอกแหงความ

งวงเหงาใหสิ้นไป  หากเปนเชนน้ี  พวกเขาจะสามารถเผชิญ

หนากับวิปสสนาจารยไดอยางเชื่อม่ัน และพรอมที่จะรายงาน

สิ่งที่ตนไดพบเห็นในแสงเห็นพระธรรม

 ไมวาจะประสบกับอะไรในระหวางการปฏิบตัธิรรม ขอ

ใหผูปฏิบัติพึงมีความกลาหาญและซ่ือสัตยในการรายงานให

วิปสสนาจารยทราบ บางคร้ังผูปฏิบัติอาจเขาใจผิดวา การ

ปฏิบัติกําลังพังทลายลง ในขณะที่ความจริงกําลังกาวหนาอยู 

วิปสสนาจารยที่ดี จะชวยใหผูปฏิบัติสามารถเอาชนะความ  

รูสึกไมมั่นคงเหลานี้ และชวยใหการปฏิบัติกาวหนาตอไปได 

ตามหนทางของพระธรรม  ดวยความเพียร  ศรัทธา  และ       

ความเช่ือมั่น
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ความลังเลสงสัย

 ความซึมเซาหดหู เปนเพียงสาเหตุหนึ่งที่จะทําใหผู

ปฏิบัติเกิดความลังเลสงสัยขีดความสามารถของตนเอง ความ

สงสัยนี้ เปนกองทัพที่เจ็ดอันนาสะพรึงกลัวของมาร เมื่อเริ่ม

ยอหยอนในการปฏิบัติ ผูปฏิบัติก็อาจเร่ิมสูญเสียความเช่ือมั่น

ในตนเอง โดยปกติการครุนคิดคํานึงยอมไมสามารถชวยให

สถานการณดีขึ้น ในทางตรงขาม ความสงสัยจะเกิดขึ้น แลว

ขยายตัวออกไปชาๆ ตอนแรกอาจเปนความสงสัยตนเองแลว

เปล่ียนเปนความสงสัยในวิธีปฏิบัติ บางทีอาจเลยไปสงสัย
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วปิสสนาจารย วาทานมคีวามรูพอทีจ่ะเขาใจสภาวะของตนหรอื

ไม หรือวาตนเองเปนผูปฏิบัติรายพิเศษ ที่ตองอาศัยคําสั่งสอน

พิเศษโดยเฉพาะ ประสบการณที่ผูปฏิบัติคนอื่นรายงานคงจะ

คิดขึ้นเอง ทุกสิ่งทุกอยางท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติกลายเปนขอ

สงสัยไปหมด

 กองทัพที่เจ็ดของมารน้ี ภาษาบาลีเรียกวา วิจิกิจฉา 

ซึ่งวิจิกิจฉา หรือความลังเลสงสัยมีความหมายลึกซึ้งกวาความ

สงสัยธรรมดา เปนอาการท่ีจติหมดพลังจากการซัดสายของจิต

เอง ยกตัวอยางเชน ผูปฏิบัติที่ถูกความหดหูซึมเซาเลนงาน     

จะไมสามารถประคองการระลึกรูอันจะเปนปจจัยใหวิปสสนา

ญาณเกิดขึ้นไดอยางตอเนื่อง  แตหากมีสติอยูก็อาจกําหนดรู 

รูปและนามได จนประจักษถึงความสัมพันธระหวางปรมัตถ

ธรรมท้ังสองวาเปนเหตปุจจยัซ่ึงกันและกันได   แตหากผูปฏิบตัิ

ไมสามารถเฝากําหนดดูโดยตรง  ลักษณะท่ีแทจริงของรูปและ

นามก็จะไมปรากฏชัด ไมมีใครสามารถทําความเขาใจกับสิ่งที่

ไมไดประจักษดวยตนเองได  ผูปฏิบัติที่ขาดสติ  ก็อาจใชความ

คิดพิจารณาหาเหตุผลเอาเอง “สงสัยนักวารูปกับนามน้ี

ประกอบดวยอะไร และมีความสัมพันธกันอยางไร” อยางไร

๓๙



กองทัพทั้ง ๑๐ ของมาร

ก็ตาม ผู ปฏิบัติคนน้ันจะทําได เพียงแคการตีความจาก

ประสบการณผสมผสานกับจินตนาการของตนเอง  ซึ่งเปน

อนัตรายมาก เนือ่งจากจิตไมสามารถแทงทะลุสภาวธรรมตางๆ 

ตามความเปนจรงิ จติจะเกดิความกระสบักระสาย แลวเปลีย่น

เปนฉงนฉงาย ลังเลสงสัย ซึ่งเปนอีกลักษณะหน่ึงของ วิจิกิจฉา 

การใชความคิดหาเหตุผลมากเกินไป จึงทําใหเหนื่อยลา

 เนือ่งจากผูปฏบิตัยิงัไมเห็นสภาวธรรมไดถองแทจนจิต

เกิดความเชื่อมั่นและตั้งมั่น ในทางตรงขาม จิตของผูปฏิบัติ    

จะเปนเหมือนถูกสาปใหซัดสายอยูกับทางเลือกตางๆ อาศัยที่

ไดจําวิธีเจริญกรรมฐานตางๆ ไวมาก  ผูปฏิบัติอาจทดลองวิธี

นั้นวิธีนี้ และในที่สุดอาจตกลงไปจมอยูใน “หมอจับฉาย”     

ของการปฏบิตัธิรรม  วจิกิจิฉาอาจเปนอปุสรรคอยางใหญหลวง

ในการปฏิบัติ เหตุใกลของความซัดสายของจิตที่ลังเลสงสัย     

ก็คือการขาดความใสใจในอารมณ อันเปนการปรับจิตใจที่ไม

ถูกตองในการแสวงหาสัจจธรรม การกําหนดจิตใหตรงกับ

อารมณที่ปรากฏในปจจุบันขณะ จึงเปนวิธีรักษาความลังเล

สงสัยที่ดีที่สุด  หากเฝากําหนดดูอยางถูกวิธี  และในอารมณที่

ถูกตองแลว ก็จะประจักษในสิ่งท่ีแสวงหา กลาวคือ ลักษณะ
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ที่แทจริงของสิ่งท้ังปวง  เมื่อใดเห็นสิ่งเหลานี้ตามที่เปนจริง  

ดวยตนเองแลว  ผูปฏิบัติก็จะหมดความสงสัยไปเอง

 การสรางเหตุปจจัยใหเกิดการระลึกรูอยางถูกตองนั้น 

ผูปฏิบัติจําเปนตองมีวิปสสนาจารยที่สามารถแนะนําเพ่ือให

สามารถดําเนนิตามหนทางแหงสัจจธรรมและปญญา  พระพทุธ

องคตรัสไววาผูตั้งใจแสวงหาสัจจธรรมพึงเขาหาวิปสสนาจารย

ที่มีความสามารถและเปนที่พึ่งได ถาหากผูปฏิบัติไมสามารถ

แสวงหาวิปสสนาจารยเชนนี้ ก็อาจหันไปหาตํารับตํารา         

การเจริญวิปสสนาท่ีมีอยูมากมายในปจจุบัน แตพึงระวังโดย

เฉพาะผูปฏิบัติที่ชอบอานหนังสือ หากมีความรูวิธีการตางๆ   

ในระดับพื้นๆ และพยายามนําความรูเหลานั้นมาผนวกเขา   

ดวยกัน  ลงทายก็อาจผิดหวัง  และเกิดความสงสัยมากยิ่งขึ้น

กวาตอนเริ่มตน  วิธีปฏิบัติบางอยางอาจเปนวิธีที่ดี  แตหากไม

ไดปฏิบัติตามวิธีนั้นอยางถ่ีถวน ก็อาจไมไดผลและเกิดความ

สงสัยในวิธีการปฏิบัติเหลาน้ันซ่ึงก็เทากับวาผูปฏิบัติไดปดกั้น

ตนเองจากโอกาสท่ีจะไดรับประโยชนที่แทจริงจากการปฏิบัติ

วิปสสนากรรมฐาน  หากไมเจริญกรรมฐานตามวิธีที่ถูกตอง     

ผูปฏิบัติยอมไมอาจเขาถึงสภาวธรรมท่ีแทจริงได นอกจากจะ
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ทําใหเกิดความสงสัยมากขึ้นแลว จิตจะแข็งกระดาง ไมควรแก

การงาน ผูปฏบิตัจิะตกเปนทาสของความโกรธ ความคบัของใจ 

หรือถึงกับตอตานการปฏิบัติเลยก็เปนได

จิตใจที่เสียดแทง

 ความโกรธทําใหจิตแข็งกระดางเหมือนกับหนาม      

เมื่อความโกรธเขาครอบงํา ผูปฏิบัติจะรูสึกเหมือนถูกท่ิมแทง 

ราวกับคนเดินปาท่ีลุยผานพงหนาม ตองไดรับความเจ็บปวด  

ไปทุกๆ ยางกาว เนื่องจากความโกรธเปนอุปสรรคใหญของ     

ผูปฏิบัติจํานวนมาก  อาตมาจะขอกลาวถึงความโกรธน้ีคอน

ขางละเอียดสักหนอย ดวยหวังวาจะชวยใหผูปฏิบัติสามารถ

เรยีนรูทีจ่ะเอาชนะมนัได โดยทัว่ๆ ไป  ความโกรธเกดิจากสภาว

จิตสองอยาง  คือหน่ึงความสงสัย  และสองคือสิ่งท่ีเรียกวา    

“คนัถะ”  ซึง่หมายถึงโซตรวนหรือกิเลสอันรอยรัดสัตวทัง้หลาย

ใหติดอยูกับทุกข
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 ความลังเลสงสัยมีอยู ๕ ประเภท ซึ่งทิ่มแทงใหจิต   

เปนทุกข ผู ปฏิบัติอาจลังเลสงสัยเกี่ยวกับพระพุทธองค 

พระบรมศาสดาผูแสดงหนทางไปสูพระนิพพาน ผูปฏิบัติอาจ

สงสัยในพระธรรมซึ่งเปนหนทางที่นําไปสูความหลุดพน และ 

ในพระสงฆซึง่ไดแกพระอริยบคุคลผูไดกาํจดักิเลสใหหมดไปได

แลวบางสวน หรือโดยส้ินเชิง ตอไปอาจสงสัยในศีลและวิธี

ปฏบิตัขิองตนเอง ประการสดุทาย อาจสงสัยในเพือ่นสหธรรมกิ 

รวมถึงวิปสสนาจารย เม่ือเกิดความสงสัยมากๆ ผูปฏิบัติอาจ

รูสึกโกรธและตอตาน ทําใหจิตถูกทิ่มแทงอยางแทจริงจน     

รูสกึไมอยากปฏิบตัวิปิสสนาตอไป   เนือ่งจากขาดความเช่ือม่ัน

ในวิธีและผลการปฏิบัตินั้น

 อยางไรก็ตาม ยังไมสิ้นหนทางเสียทีเดียว ปญญาเปน

ยารักษาวิจิกิจฉาระดับนี้ ปญญาจากการใครครวญเหตุผล    

เปนปญญาประเภทหนึ่ง บอยครั้งคําพูดที่นาเชื่อถือ เชน          

คําอธิบายของวิปสสนาจารยหรือเทศนาธรรมที่จับใจ  อาจฉุด

จิตของผูปฏิบัติที่ตกอยูในความลังเลสงสัยใหพนจากพงหนาม

ได   เมือ่จติสามารถกลับคนืสูการกําหนดระลึกรูอารมณไดอยาง

ถูกตอง ผูปฏิบัติจะรูสึกโลงอกและสํานึกถึงบุญคุณของครูบา
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อาจารย เมือ่เปนดงันี ้ ผูปฏบิตัมิโีอกาสท่ีจะบรรลุญาณทสัสนะ 

ไดเห็นความเปนจริงของสภาวธรรมตางๆ ดวยตัวเอง หากผู

ปฏิบัติเขาถึงวิปสสนาญาณ ปญญาญาณนี้จะเปนยารักษา 

ความรูสึกท่ีเสียดแทงของจิตได

 อยางไรก็ตาม หากผูปฏบิตัไิมสามารถกลับเขาสูหนทาง

ของวิปสสนา  ความสงสัยอาจจะพอกพูน จนเกินระดับที่จะ

แกไขได

โซตรวนทั้งหาที่รอยรัดจิต

 ความสงสัยมิใชสิ่งท่ีเสียดแทงจิตเพียงอยางเดียว แต

ยังมีปจจัยอ่ืนๆ  อีก ๕ ประการท่ีเปนดังโซตรวนรอยรัดจิต   

เมื่อความรู สึกบีบรัดเชนน้ีปรากฏขึ้น  จิตใจก็จะเปนทุกข

เรารอน จากความรูสึกอึดอัดขัดใจ ผลกัไส และตอตาน แตผู

ปฏิบัติสามารถหลุดพนจากเครื่องรอยรัดเหลานี้ได ดวยการ

เจริญวิปสสนาอันจะทําใหอุปสรรคเหลานี้หมดไปเอง หาก

อุปสรรคเหลานี้ยังหลุดรอดเขามากระทบการปฏิบัติได การ
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กําหนดระลึกรูสภาวธรรมตามความเปนจริง เปนขอพึงปฏิบัติ

ขอแรก เพือ่ใหจติกลบัคืนสูสภาวะท่ีเบิกบานและควรแกการงาน

 โซตรวนเสนที่หนึ่ง ไดแกความผูกพันกับอารมณทาง

ทวารตางๆ ทีจ่ติทีป่รารถนาแตอารมณอนันาพอใจ ยอมจะพบ

แตความไมพอใจกับสิ่งท่ีกําลังเกิดข้ึนในปจจุบันขณะ อารมณ

หลักไดแกอาการพองยุบของทอง ฟงดูอาจไมเพียงพอและไม

นาสนใจเม่ือเทียบกับจินตนาการของผูปฏิบัติเอง หากความ  

ไมพอใจเชนนี้เกิดขึ้น การปฏิบัติก็จะไมกาวหนา

 โซตรวนเสนทีส่อง ไดแกความผูกพันยดึมัน่กบัรางกาย

ของตนเองมากเกินไป บางทีเรียกวามีความรักความเปนหวง 

ตัวเองมากเกินไป หรือบางทีอาจเปนความผูกพันยึดมั่นและ

ความรูสกึเปนเจาเขาเจาของตอบคุคลอืน่  และรางกายของเขา 

นี่คือโซตรวนเสนที่สาม อาตมาคงไมตองอธิบายเพ่ิมเติม   

เพราะเปนสภาพที่เห็นกันอยูโดยทั่วไป

 การเปนหวงตนเองมากเกินไป สามารถเปนอุปสรรค

ทีใ่หญหลวงของการปฏิบตัไิด  เวลาน่ังนานๆ ความรูสกึไมสบาย

ยอมเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได ความรูสึกนั้นอาจรุนแรงจนผู

ปฏิบัติเริ่มรูสึกเปนหวงขาของตนเองวา นี่ตอไปจะเดินไดไหม 
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ผูปฏิบัติอาจตัดสินใจลืมตาและยืดขาทําใหความตอเนื่องของ

การกําหนดขาดลง กําลังของการปฏิบัติที่สะสมมาก็จะหายไป 

ความพยายามในการทะนุถนอมรางกายของตนเองมากเกินไป   

บางคร้ังก็อาจไปลดความกลาหาญ ที่จําเปนตองใชในการเฝา

ตามกําหนดดูลักษณะที่แทจริงของความเจ็บปวด

 รปูลักษณกอ็าจเปนอีกสวนหนึง่ของโซตรวนเสนท่ีสอง

นี้ บุคคลบางคนอาจตองใสเสื้อผาสวยๆ และใชเครื่องสําอาง 

เพ่ือทาํใหตนเองมคีวามสุข  หากพวกเขาไมสามารถอาศยัปจจัย

ภายนอกเหลานี้  เชนในการเขาอบรมวิปสสนากรรมฐานที่มี 

ขอหามการใชเครื่องสําอางและเครื่องแตงกายหรูหรา บุคคล

เหลานีอ้าจรูสกึวามบีางอยางขาดหายไป   และความวติกกงัวล

ก็อาจทําใหการปฏิบัติไมกาวหนา โซตรวนเสนท่ีสี่ไดแก จิตที่

หมกมุนกบัอาหาร  บางคนทานอาหารจ ุ บางคนเลอืกแตอาหาร

ที่ถูกปาก คนที่เปนหวงปากทองมาก มักจะชอบนอนมากกวา

การเจริญสติ ผูปฏิบัติบางคนมีปญหาตรงกันขาม คือ กลัวอวน

อยูตลอดเวลา พวกนี้ก็ถูกโซตรวนของการกินผูกมัดอยูเชนกัน

 โซตรวนเสนท่ีหาของจิตใจ ไดแกการปฏิบัติโดยมีเปา

หมายเพื่อใหไดไปเกิดเปนเทวดา นอกจากจะทําใหการปฏิบัติ
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ตั้งอยูบนพื้นฐานของตัณหาคือความอยากไดอิฏฐารมณแลว 

การปฏิบัติแบบนี้ยังเปนการตั้งเปาที่ตํ่าเกินไป สําหรับขอเสีย

ของการเกิดเปนเทวดา ขอใหอานหนังสือเลมท่ีชื่อวา “ราชรถ

สูพระนิพพาน”

 ดว ยการปฏิ บัติอยางขยันหมั่นเพียร ผูปฏิบัติจึงจะ

สามารถปลดโซตรวนท้ังหาได และดวยความเพียรนี้ ผูปฏิบัติ

จะสามารถเอาชนะความสงสยัและความไมพอใจท่ีตามมา เมือ่

หลุด พนจากค วามเสียดแทงทางจิตแลว จิตใจจะมีความ

ผองแผว จติใจท่ีใสสวางจะมีฉนัทะในการปลกูความเพียรเบือ้ง

ตน ซึง่นาํเขาสูหนทางแหงการปฏิบตั ิลาํดบัตอมาจะพัฒนาเปน

ความเพียรทีแ่นวแนซึง่จะทําใหการเจริญวปิสสนากาวหนาข้ึน 

และสุดทายจะเปนความเพียรทีส่ะสมกําลงัมาอยางเต็มทีจ่นนาํ

ไปสูความหลุ ดพนในการปฏิบัติขั้นสูงยิ่งๆ ขึ้นไป ความเพียร 

ทั้ง  ๓ ระดับ  ซึ่งแทจริงคือความพยายามท่ีจะทําใหจิตตื่นตัว  

และเ ฝาตามกํา หนดดูอารมณอยูเสมอนั้น จะเปนปราการ

ธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุในการปองกนักองทพัทีเ่จด็ของมาร  อนัไดแก

ความ ลังเลสงสั ย เมื่อใดที่มีความเพียรยอหยอน จิตจะหลุด  

จากก ารกําหนดรูอารมณ และก็จะเปดโอกาสใหความสับสน

และความลังเลสงสัยครอบงําจิตได
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ศรัทธาทําใหจิตแจมใส

 ศรัทธา หรือความเช่ือ มีคุณสมบัติพิเศษที่เปนพลังใน

การขจัดเมฆหมอกของความสงสัยและรําคาญใจใหหมดไป 

เปรียบไดกับถังใสนํ้าขุนๆ จากแมนํ้าที่เต็มไปดวยตะกอน หาก

ใสสารเคมีบางชนิดลงไป เชน สารสมกจ็ะทาํใหตะกอนนอนกน

ไดอยางรวดเร็ว ทําใหนํ้าใสขึ้น ศรัทธาก็เชนกัน ทําใหสิ่งไม

บริสุทธิ์ตกตะกอน เหลือไวแตจิตที่ผองใส

 ผูปฏิบัติที่เขาไมถึงคุณของ พระพุทธ พระธรรม และ

พระสงฆ จะเกิดความสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย ตลอดถึง

ประโยชนของการเจรญิวปิสสนา และมกัจะพายแพแกกองทพั

ที่เจ็ดของมาร  จิตใจของผูปฏิบัติเปรียบไดกับถังใสนํ้าขุนๆ     

จากแมนํ้า แตเมื่อไดตระหนักถึงคุณของพระรัตนตรัยจาก    

การอาน การสนทนาธรรม และจากการฟงธรรมเทศนาแลว   

ผูปฏิบัติก็จะสามารถกําจัดความสงสัยใหหมดไปไดอยางชาๆ  

และเกิดความศรัทธาขึ้น
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 เมื่อมีศรัทธา ก็จะมีความปรารถนาในการปฏิบัติและ

ยนิดทีีจ่ะทุมเทพลังใหถงึจดุหมาย ศรทัธาทีเ่ขมแขง็เปนรากฐาน

ของความจริงใจและปฏิปทาท่ีมั่นคงในการปฏิบัติธรรม ซึ่งจะ

ทาํใหความเพยีรสตแิละสมาธแิกกลาขึน้ตามลาํดบั แลวปญญา

ก็จะปรากฏขึ้นในลักษณะของวิปสสนาญาณข้ันตางๆ 

 เมื่อมีเหตุปจจัยในการปฏิบัติที่เหมาะสม ปญญาก็จะ

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ปญญาหรือญาณทัสสนะจะเกิดข้ึน

เมื่อผูปฏิบัติกําหนดรูทันปจจุบันอารมณจนสามารถมองเห็น

สภาวลักษณะและสามัญลักษณะของสภาวธรรมทางกายและ

ทางจิต สภาวลักษณะหมายถึงลักษณะเฉพาะของกายและจิต

ที่ผูปฏิบัติสามารถประสบไดโดยตรงดวยตัวเอง ไดแก สี เสียง 

กล่ิน รส ความเย็น รอน ออน แข็ง ความเคล่ือนไหว เครงตึง 

และสภาวจิตที่แตกตางกัน สามัญลักษณะเปนลักษณะที่เปน

สามัญในสภาวธรรมท่ีปรากฏของรูปและนามทั้งปวง สรรพสิ่ง

ยอมแตกตางกันไปตามลักษณะเฉพาะของตน ทวาทกุๆ สิง่ก็มี 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนลักษณะพ้ืนฐานเหมือนกัน

 ลักษณะทั้งสองนี้ กลาวคือ สภาวลักษณะและสามัญ

ลักษณะ จะสามารถรับรูไดอยางชัดเจนและหมดขอสงสัยดวย
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ปญญาญาณที่เกิดขึ้นเองจากการเฝากําหนดดูเฉยๆ ลักษณะ

ประการหน่ึงของปญญาหรือญาณนี้ก็คือความสวางไสว ซึ่งจะ

ทาํใหการรบัรูของผูปฏิบตัแิจมใสข้ึน ปญญาเปรยีบเสมอืนแสง

ไฟท่ีฉายลงไปสูบริเวณที่มืดมิด เปดเผยสิ่งที่ไมอาจมองเห็นได

ในอดตี กลาวคอื สภาวลกัษณะและสามญัลกัษณะของรปูและ

นาม ดวยแสงแหงปญญา ผูปฏิบัติจะสามารถกําหนดรูเห็น

ลักษณะท้ังสองน้ีไดในทุกๆ อาการท่ีปรากฏ ไมวาจะเปนการ

เห็น ไดยิน ไดกล่ิน  ลิ้มรส  สัมผัส  รูสึกทางรางกายหรือทาง

ความคิด

 ปญญามีคุณสมบัติพิเศษคือทําใหไมสับสนเมื่อญาณ

ทสัสนะเกดิขึน้ จติจะไมสบัสนเพราะความคดิทีผ่ดิๆ หรอืความ

เขาใจผิดๆ ที่เกี่ยวกับกายและจิต

 เมื่อเห็นแจงสภาวธรรมอยางชัดเจน แจมใสและ         

ไมสับสน จิตจะเร่ิมตนเปยมไปดวยความศรัทธาแบบใหม อัน

เปนศรัทธาที่เกิดจากการพิสูจนแลว มิใชศรัทธาแบบมืดบอด 

หรือขาดเหตุผล ศรัทธาชนิดนี้เกิดขึ้นมาเองจากประสบการณ

สวนบุคคล เราอาจเปรียบเทียบความศรัทธาน้ีกับความเช่ือท่ี

วาฝนตกทําใหเราตัวเปยก พระไตรปฎกกลาวถึงศรัทธา
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ประเภทนี้  วาเปนการปลงใจเชื่อเพราะไดประสบดวยตนเอง 

ดังนั้น เราจึงอาจเห็นความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางความ

ศรัทธาและปญญาได

 ศรัทธาที่เกิดจากการพิสูจนดวยตนเองนี้มิไดเกิดขึ้น

เพียงเพราะเราไดยินคําพูดที่นาเชื่อถือ ไมมีการศึกษาเปรียบ

เทียบ การวจิยัทางวชิาการ หรอืการใหเหตผุลแบบใดทีจ่ะทาํให

เกิดศรัทธาชนิดนี้ขึ้นได และไมมีวิปสสนาจารย ดาบส นักบวช

หรอืนกับญุผูใดจะบังคบัใหเรามีศรทัธาประเภทน้ีได มเีพยีงการ

ไดประสบสภาวธรรมโดยตรงดวยตนเองเทานั้นที่จะทําให

ศรัทธาอันมั่นคงและยั่งยืนชนิดนี้เกิดขึ้น

 วธิทีีส่าํคญัทีส่ดุในการพัฒนาใหศรัทธาชนิดนีเ้กิดข้ึนก็

คอื การปฏบิตัติามแนวทางคาํสอนในพระไตรปฎก คาํสอนเรือ่ง

วิธีการเจริญสติปฏฐาน บางครั้งหากมองอยางผิวเผินอาจดูวา

คับแคบและเรียบงายเกินไป แตเมื่อปญญาเริ่มปรากฏ ขณะที่

การปฏิบัติกาวหนาและลึกซ้ึงมากข้ึน ประสบการณสวนตัว   

ของผูปฏบิตัจิะทาํลายความเขาใจผิด ๆ   เกีย่วกบัความคับแคบ

ของสติปฏฐานเอง  วิปสสนากรรมฐานทําใหเกิดปญญาท่ี        

ยิ่งใหญไพศาล  มิใชคับแคบอยางที่คิด 
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 เมือ่ศรัทธาปรากฏข้ึน ผูปฏบิตัจิะรูไดเองวาจติมคีวาม

ผองใส ปราศจากสิ่งรบกวนและความขุนของใดๆ ในขณะนั้น

จิตจะเต็มไปดวยความสงบสุขและแจมใส หนาท่ีของศรัทธาท่ี

เกิดขึ้นจากการพิสูจนดวยตนเองนี้ คือทําใหอินทรียทั้งหาที่ได

กลาวถึงในบทที่แลว กลาวคือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา

มาประชมุกันและมคีวามเขมแขง็ข้ึน  เม่ืออนิทรยีหาแกกลาขึน้  

จิตจะมีความสงบ  มีพลังและแมนยํา  ทําใหผูปฏิบัติสามารถ

เอาชนะไมเฉพาะกองทัพท่ีเจ็ดของมารเทานั้น แตรวมถึง

กองทัพที่เหลือของมารอื่นๆ ทั้งหมดดวย

อิทธิบาทสี่ : พลังแหงความสําเร็จ

 เชนเดียวกับในทางโลก บคุคลท่ีปฏบิตัธิรรมดวยความ

แข็งขันและมุงมั่น ยอมสามารถบรรลุถึงเปาหมายที่ตนตั้งเอา

ไวได ความแข็งขันและมุงมั่นเปนพลัง ๒ ประเภทในพลังทั้งสี่

ที่จะทําใหการปฏิบัติประสบความสําเร็จ อันไดแก ฉันทะ คือ 

ความพอใจเปนพลังที่หน่ึง วิริยะ คือความเพียรหรือความแข็ง

๕๒



พระ กัมมัฏ ฐาน า จริย ะ  อู  บัณฑิต าภิ วัง สะ

ขัน เปนพลังท่ีสอง จิตตะ หรือความมุงมั่น ใฝใจในการระลึกรู 

เปนพลังท่ีสาม และ วิมังสา คือ ปญญาไตรตรอง เปนพลังที่สี่ 

หากคุณธรรมทั้งสี่เปนพลังสนับสนุนการปฏิบัติ การเจริญ

กรรมฐานก็จะกาวหนา ไมวาผูปฏิบัติจะมุงหวังเพื่อใหไดบรรลุ

ธรรมหรือไมก็ตาม ผูปฏิบัติอาจบรรลุถึงนิพพานไดโดยวิธีนี้

 พระพุทธองคทรงยกอุทาหรณใกลตัวแสดงใหเห็นวา

จะบรรลุผลของการปฏิบัติไดอยางไร หากแมไกออกไขดวย

ความมุงหวังท่ีจะใหไขฟกเปนตัว แตเมื่อออกไขแลวก็วิ่งหนีไป

ปลอยใหไขตองเผชิญกับสายลมแสงแดดตามลําพัง ในท่ีสุดไข

ก็จะเนา ในทางกลับกัน หากแมไกปฏิบัติหนาที่อยางซ่ือตรง   

นั่งกกไขเปนเวลานานๆ ทุกๆ วัน ความอบอุนจากรางกาย      

แมไก จะทาํใหไขไมเนาเสยี และทําใหลกูไกทีอ่ยูในไขเตบิโตขึน้ 

การน่ังกกไขเปนหนาท่ีที่สําคัญที่สุดของแมไก มันจะตองทํา

หนาท่ีอยางถูกตองโดยกางปกออกเล็กนอยเพ่ือปกปองรังของ

มนัจากฝน และจะตองระมัดระวงัไมทิง้นํา้หนกัตวัลงบนไขมาก

เกนิไปจนไขแตกราว   หากแมไกนัง่ในทาทีถ่กูตองและเปนเวลา

นานพอสมควร ไขก็จะไดรับความอบอุนตามธรรมชาติที่เพียง

พอสาํหรบัการฟกตัวภายในเปลอืกไข ตวัออนคอยๆ สรางจงอย
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ปากและกรงเล็บ ทุกๆ วันที่ผานไป เปลือกไขก็จะบางลงๆ      

ในชวงสั้นๆ ที่แมไกออกไปจากรัง  ลูกไกที่อยูในไขก็จะเริ่มเห็น

แสงท่ีสวางมากข้ึน ประมาณสามสัปดาหหลังจากนั้น ลูกไกสี

เหลืองที่มีลักษณะสมบูรณก็จะเจาะเปลือกไขออกมา ผลนี้จะ

เกดิขึน้ไมวาแมไกจะมุงหวงัใหเกดิหรอืไมกต็าม สิง่เดยีวทีแ่มไก

ทําก็คือนั่งกกไขอยางสมํ่าเสมอเพียงพอ

 แมไกมีความทุมเทและมุงมั่นกับงานของมันมาก บาง

ครัง้มนัยอมท่ีจะหิวกระหายดีกวาทิง้การกกไข และเม่ือมคีวาม

จําเปนตองลุกขึ้น มันก็จะจัดแจงธุระของมันอยางรวดเร็วแลว 

กลับไปนั่งปฏิบัติหนาที่ตอไป

 อาตมามิไดแนะนําใหผูปฏิบัติอดอาหาร หรือหยุดดื่ม

นํา้ หรอืไมเขาหองนํา้ อาตมาเพียงแตอยากใหผูปฏบิตัไิดรบัแรง

บันดาลใจจากความอดทนและไมทอถอยของแมไก สมมุติวา

แมไกโลเลและไมขวนขวาย นั่งกกไขไดไมกี่นาทีแลวก็ลุกออก

ไปทําอยางอ่ืน ไมชาไขกจ็ะเนา และลูกไกกห็มดโอกาสท่ีจะเกิด

 ในทํานองเดียวกัน ในระหวางการนั่งกรรมฐาน หากผู

ปฏบิตัไิมอดทนตอความรูสกึอยากเกาหรอือยากขยบัไปมา พลงั

ความเพียรก็จะไมตอเนื่องและเพียงพอที่จะทําใหจิตใจแจมใส
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และเปนอสิระจากการโจมตขีองสิง่เศราหมองทีค่รอบงาํจิต เชน

โซตรวนท้ังหาทีร่อยรดัจติดงักลาวขางตน อนัไดแก  กามฉันทะ 

ความเปนหวงกังวลในรางกายของตนและผูอื่นมากเกินไป 

ความละโมบในการรับประทานและความปรารถนากามสุข    

ในภพภูมิอื่น

 ผูปฏิบัติที่พยายามรักษาสติในแตละขณะจะกอเกิด

พลังความเพียรที่ตอเน่ือง เหมือนกับความอบอุนจากรางกาย

ของแมไก พลังความพากเพียรนี้จะชวยปกปองจิตไมใหถูก

ทาํรายดวยการโจมตขีองกเิลส ทาํใหญาณทสัสนะเจรญิขึน้และ

มีความแกกลาขึ้นตามลําดับ

 โซตรวนท้ัง ๕ เสนท่ีผูกมัดจิตนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อขาดสติ 

หากไมระมัดระวัง เม่ือมีอารมณที่นาปรารถนาเขามากระทบ 

จิตก็จะถูกครอบงําดวยตัณหาและอุปาทาน อันเปนโซตรวน

ของจิตประการแรก อยางไรก็ตาม หากผูปฏิบัติมีสติก็จะ

สามารถเอาชนะตัณหาได ในทํานองเดียวกัน หากผูปฏิบัติ

สามารถประจกัษถงึลักษณะทีแ่ทจรงิของรางกาย ความผกูพนั

ยดึม่ันตอรางกายยอมจะหมดไป ความลุมหลงรางกายของผูอืน่

ก็จะลดนอยลงไปดวย ดวยเหตุนี้ โซตรวนเสนที่สองและสามก็
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จะถูกตัดขาดลงไปดวย การตามกําหนดรูกระบวนการการรับ

ประทานอาหารอยางใกลชิด จะทําลายความละโมบในอาหาร 

ซึ่งเปนโซเสนที่สี่ หากปฏิบัติดวยเปาหมายท่ีจะบรรลุถึงพระ

นิพพานจริงๆ ความทะยานอยากในโลกียสุขในชาติหนาก็จะ

หายไปดวย เพราะความปรารถนาชาติภพในภูมิที่สูงขึ้นก็เปน

โซเสนทีห่าของจิต   ดงันัน้การเจริญสติและความเพียรอยางตอ

เนือ่งจะสามารถตดัโซทัง้หาเสนได เม่ือตดัเครือ่งรอยรดัเหลานี้

ไดแลว จิตก็จะไมถูกครอบงําดวยความมืดบอดและบีบคั้นอีก

ตอไป จิตใจของผูปฏิบัติจะถูกปลดปลอยและไดพบแสงสวาง

 ดวยความเพียร สติ และสมาธิที่ตอเนื่อง จิตจะคอยๆ 

ไดรับความรูแจงจากแสงธรรม ซึ่งทําใหจิตใจสดชื่น และแผด

เผากิเลสใหสิ้นไป จิตจะซาบซานดวยธรรมรส อวิชชาอันเปน

เปลือกหอหุมจิตจะเบาบางลง ผูปฏิบัติจะเร่ิมเขาใจธรรมชาติ

ของรูปนามและเหตุปจจัยของรูปนาม ศรัทธาที่เกิดจาก

ประสบการณโดยตรงจะเขมแข็งขึ้น ผูปฏิบัติจะสามารถเขาใจ

ไดโดยตรงถึงความเปนเหตุปจจัยซึ่งกันและกันของรูปกับนาม

ที่มิไดเกิดจากการกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยนัยนี้ผู

ปฏิบัติจะตระหนักวา ความเปนเหตุปจจัยซึ่งกันและกันนี้ได
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ปรากฏอยูในอดตี และจะยงัคงดาํรงอยูตอไปในอนาคตเมือ่การ

ปฏิบัติกาวหนาขึ้น ผูปฏิบัติก็จะมีความม่ันใจอยางลึกซึ้ง หมด

ความสงสัยในตนเอง ในการปฏิบัติของตนเอง ในผูปฏิบัติอื่นๆ 

หรือวิปสสนาจารย จิตจะเปยมดวยความซาบซึ้งในพระพุทธ

คุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ

 จากนั้นผูปฏิบัติจะเริ่มกําหนดเห็นการเกิดขึ้นและดับ

ไปของสิ่งตางๆ เห็นความเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมื่อ

วปิสสนาญาณนีเ้กดิข้ึน อวชิชาความไมรูในสามัญลกัษณะเหลา

นี้ก็หมดไป

 เปรียบเสมือนลูกไกที่กําลังจะฟกเปนตัว  ผูปฏิบัติจะ

เห็นแสงสวางเล็ดลอดเปลือกไขเขามามากมาย การกําหนดรู

อารมณจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วขึ้นเร่ือยๆ ผูปฏิบัติจะเปยม    

ดวยพลังความเพียรอยางไมเคยเกิดข้ึนมากอน และมีความ

ศรัทธาที่มั่นคงมาก

 หากผูปฏิบัติพากเพียรฟูมฟกปญญาญาณตอไป ผู

ปฏบิตัจิะสามารถบรรลถุงึพระนิพพานกลาวคอื มรรคญาณ ผล

ญาณได และแลวผูปฏิบตัจิะสามารถกะเทาะเปลือกไขทีม่ดืมดิ
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คืออวิชชาออกมา เหมือนกับลูกไก ที่ เ ต็มไปด วยความ

กระตือรือรนที่จะคนพบตนเองในโลกกวาง เที่ยวไปในทองทุง

ที่สวางไสวกับแมของมัน เชนเดียวกัน ผูปฏิบัติเองก็จะรูสึก

เปนสุขและเอิบอิ่มใจเปนอยางยิ่ง ผูปฏิบัติที่เคยไดประสบกับ

พระนิพพานแลว จะมีความรูสึกเปนสุข สงบเย็นอยางไมเคย

เปนมากอน และไมมีสิ่งใดเสมอเหมือนหรือเปรียบได ทําให

ศรัทธา ความเพียร สติ และสมาธิเขมแข็งเปนอยางยิ่ง

 อาตมาหวังวา ผูปฏิบัติจะนําอุทาหรณเรื่องแมไกนี้ไป

พิจารณาอยางลึกซึ้ง ทํานองเดียวกับแมไกที่กกไขโดยไมหวัง

หรอืปรารถนาอะไร เพียงทาํหนาท่ีอยางซือ่ตรง อาตมาขอใหผู

ปฏิบัติพึงอบรมบมฟกการปฏิบัติของตนเองดวยดี ขออยาใหผู

ปฏิบัติกลายเปนไขเนาเลย
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ผูกําหนดทิศทางนาวาชีวิตของตนเอง

 อาตมาไดใชเวลาไปมากในหวัขอเร่ืองความลงัเลสงสยั 

เพราะอาตมาทราบดีวาเปนปญหาใหญและอยากชวยใหผู 

ปฏิบัติหลีกเล่ียงปญหาเหลานี้ อาตมารูจากประสบการณของ

ตนเองวาความสงสยัสรางทกุขไดมากขนาดไหน เมือ่อาตมาอายุ

ได ๒๘-๒๙ ป และเร่ิมปฏิบตัวิปิสสนากรรมฐานกับทานอาจารย

มหาสีสยาดอ บูรพาจารยผูใหกําเนิดสํานักวิปสสนากรรมฐาน

มหาสีสาสนเยกตา ในกรุงรางกุง หลังจากหนึ่งสัปดาหผานไป 

อาตมาเร่ิมรูสกึไมพอใจเพ่ือนๆ  ผูปฏิบตัธิรรมคอนขางมาก พระ

ภิกษุบางรูปแทนท่ีจะตั้งใจปฏิบัติธรรม กลับมีศีลดางพรอย ไม

เครงครัด และไมตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติ คฤหัสถที่มา

ปฏิบัติธรรมก็เชนกัน พูดจาและเดินเหินไมสุภาพเรียบรอย

ราวกับอนารยชน ความสงสัยเริ่มครอบงําจิตใจของอาตมา 

แมแตอาจารยของอาตมาซึ่งเปนพระอาจารยผูชวยของทาน

อาจารยมหาสี ก็ไมพนจากการจับผิดของอาตมา พระอาจารย
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ทานนีไ้มเคยยิม้ และบางครัง้ก็พดูจาหวนๆ และรนุแรง อาตมา

คิดวาวิปสสนาจารยควรจะเปยมดวยความนุมนวลและความ

หวงใย

 วิปสสนาจารยที่มีความสามารถ ยอมประเมินสภาวะ

ของลกูศษิยได โดยอาศยัประสบการณการสอนผูปฏบิตัมิาเปน

จาํนวนมากและจากคาํสอนในพระไตรปฎก พระอาจารยทีส่อน

อาตมาก็เชนกัน ทานเห็นวาการปฏิบตัขิองอาตมาเร่ิมถอยหลัง 

และประเมินวาความลังเลสงสัยกําลังเลนงานอาตมาอยู ทาน

ตําหนิอาตมาอยางนุมนวลและแยบยล หลังจากน้ันอาตมาก็

กลบัไปทีก่ฏุแิลวถามใจตวัเองวา “เรามาทีน่ีท่าํไม มาเพือ่ตาํหนิ

ผูอื่น และทดสอบพระอาจารยหรือ เปลาเลย”

 อาตมาระลึกไดวา อาตมามาท่ีสาํนกัน้ีกเ็พือ่จะทําลาย

ลางกเิลสทีอ่าตมาไดสะสมมาจากการเวยีนวายในสงัสารวฏัให

มากทีส่ดุ อาตมาหวงัวาจะสาํเร็จตามเปาหมายนีโ้ดยการปฏบิตัิ

ธรรมตามคาํสอนของพระพทุธองคตามแบบการเจรญิวิปสสนา

กรรมฐานของสํานักที่อาตมาอยูนี้ ความคิดนี้ใหความกระจาง

แกอาตมาเปนอยางมาก

 ความคดิหนึง่ปรากฏขึน้ในใจของอาตมา อปุมาเหมอืน
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อาตมาอยูในเรอืใบกลางทะเลทามกลางพายรุาย คลืน่มหมึาพุง

สูงขึ้น แลวกระแทกลงมาทุกทิศทาง อาตมาถูกเหวี่ยงไปทาง

ซายทางขวา ขึ้นบนและลงลาง ชวยตัวเองไมไดเลยทามกลาง

มหาสมุทรใหญ  รอบๆ ตัวอาตมา เรืออื่นๆ ก็อยูในสภาพ

เดียวกัน แตแทนท่ีจะดูแลเรือของอาตมาเอง อาตมากลับไป

ตะโกนออกคําสั่งใหกัปตันเรือลําอื่น “นาจะชักใบเรือข้ึนนะ นี่

คุณเอาใบลงไดแลว” หากอาตมาไมหยุดทําเชนนั้น ก็อาจพบ

ตัวเองอยูที่กนบึ้งมหาสมุทรได

 นี่คือสิ่งที่อาตมาไดเรียนรู หลังจากนั้นอาตมาจึงตั้งใจ

ปฏิบัติอยางหนัก และไมยอมปลอยใหความสงสัยเขามา

ครอบงาํจติใจอกีเลย อาตมากลายเปนลกูศษิยคนโปรดของพระ

อาจารยดวยซ้ํา อาตมาหวังวาผูปฏิบัติจะไดรับประโยชนจาก

ประสบการณของอาตมาเชนกัน
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กองทัพที่ ๘

ความหัวด้ือ
และลบหลูคุณทาน

 หลังจากท่ีเอาชนะความสงสัยไดแลว ผูปฏิบัติจะเร่ิม

เหน็แสงแหงพระธรรม  แตทวายงัมกีองทพัทีแ่ปดของมาร   ซุม

รออยูในรปูของความหวัดือ้อวดด ี และความลบหลูบญุคณุทาน 

ความทะนงอวดดีจะเกิดข้ึน  เมื่อผูปฏิบัติเริ่มประสบกับความ

สุข ปติความพึงพอใจ  และประสบการณที่ดีอื่นๆ จากการ

ปฏิบัติ   ผูปฏิบัติอาจคิดไปวา  พระอาจารยจะเขาถึงสภาวะท่ี
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วิเศษนี้แลวหรือยัง และผูปฏิบัติอื่นๆ  จะมีความเพียรเทาตน

หรือเปลา ฯลฯ

 ความหัวด้ือถือดีมักจะเกิดข้ึนในข้ันที่ผูปฏิบัติมีญาณ

ประจักษเหน็การเกิดดบัของสภาวธรรมตางๆ นบัเปนความรูสกึ

ที่วิเศษที่สามารถอยูกับปจจุบันขณะโดยสมบูรณ เห็นอารมณ

เกิดขึ้นแลวดับไปทุกขณะท่ีสติตามกําหนดรูอยู ในขั้นนี้อาจมี

เครื่องเศราหมองแทรกซอนเขามาไดมากมาย  สิ่งเหลานี้มีชื่อ

เรียกเฉพาะวา วิปสสนูปกิเลส  เนื่องจากวิปสสนูปกิเลสอาจ 

กลายเปนอุปสรรคท่ีอันตรายมากตอการเจริญกรรมฐาน ผู

ปฏิบัติจึงจําเปนตองทําความเขาใจกิเลสเหลาน้ีใหแจมแจง  

พระไตรปฎกกลาวไววา  มานะหรือความทะนงตนมีสภาพ

ฟูฟอง  มีความปรารถนาสูง  และกระตือรือรนอยางแรงกลา ผู

ปฏิบัติจะมีพลังลนเหลือและถือความคิดของตนเองเปนหลัก  

มแีตความคดิชืน่ชมตนเองเชน “ฉนัเยีย่มมาก ไมมใีครเทยีบฉนั

ได”

 ลักษณะเดนของมานะก็คือ ความแข็งกระดาง จิตจะ

รูสกึกระดาง และพองข้ึน เหมอืนงเูหลอืมทีเ่พิง่กลนืเหยือ่เขาไป 

อาการของมานะอีกประการหน่ึง จะแสดงใหเห็นในลักษณะที่
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เปนความเครงตงึของรางกายและอริยิาบถตางๆ  ผูทีเ่ปนเหยือ่

ของมานะจะกลายเปนคนหวัสงูและคอแขง็  ยากทีจ่ะกมศรีษะ

ทําความเคารพผูอื่น

การลืมบุญคุณทาน

 มานะเปนสภาวจิตที่นากลัวโดยแท มันทําลายความ

กตัญูรูคุณ  ทําใหไมอาจยอมรับไดวาเราเปนหนี้บุญคุณผูอื่น 

การลื มเลือนค วามดี งามที่คนอื่นไดทําไวใหแกเราในอดีต     

ทาํใหเรามองขามคณุความดแีละลบหลูคณุธรรมของทานเหลา

นั้น  ไมเพียงเทานั้น  ผูที่ประกอบดวยมานะจะพยายามปดบัง

ความดี ของผูอื่นเพ่ือมิใหผูอื่นไดรับความเคารพยกยอง การ

ลบหลู คุณทาน เปนลักษณะท่ีสองของมานะ อันมีความทรนง

แข็งกระดางเปนลักษณะแรก

 เราทุกคนลวนมีผูที่มีพระคุณตอเราทั้งสิ้น โดยเฉพาะ

ในวัยเด็กและตอนท่ีอายุยังนอย ยกตัวอยางเชน พอแมเปนผู

ใหความรัก การศึกษา และสิ่งจําเปนตางๆ สําหรับชีวิตในชวง
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ที่เราไมอาจชวยตัวเองได ครูอาจารยใหความรูแกเรา เพื่อนๆ

ใหความชวยเหลือยามเราทุกขยากลําบาก การจดจําบุญคุณที่

ผูอื่นไดชวยเหลือเราไว  ทําใหเรารูสึกออนนอมถอมตน  มี   

ความกตัญูและมองหาโอกาสที่จะตอบแทนพระคุณ  ดวย

ความรูสึกอันออนโยนน้ีเองเราจะสามารถเอาชนะกองทัพที่

แปดของมารได

 อยางไรก็ตาม มีคนจํานวนมากไมระลึกถึงคุณความดี

ที่ผูอื่นไดกระทําแกตนในอดีต ยกตัวอยางเชน คนๆ หนึ่งอาจ

ประสบปญหา  และมีเพื่อนที่มีจิตใจเมตตาใหความชวยเหลือ

ไวจนสามารถแกไขปญหาชวีติของตนเองไดสาํเรจ็   แตเวลาตอ

มาเขาอาจไมแสดงความกตัญูรูคุณใดๆ เลย  กลับอาจกลาว

วาจาหยาบคายกับผูมีพระคุณน้ันวา “ทานเคยชวยอะไรฉันไว

บางหรือ” พฤติกรรมแบบน้ีมีใหเห็นอยูเสมอ

 แมแตพระสงฆก็อาจกลายเปนผูเยอหยิ่งจองหอง คิด

วาตนเองมีชื่อเสียง และเปนที่รูจักในฐานะวิปสสนาจารยดวย

ความสามารถของตนเองเทาน้ัน ทานลืมพระพี่เลี้ยง และครู

อาจารย ซึง่ไดใหความชวยเหลอืมาตัง้แตครัง้ทีย่งัเปนเณรนอย 

ทานเหลานีเ้ปนผูประสิทธิป์ระสาทความรูในพระไตรปฎกจัดหา
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บริขารเครื่องจําเปนในการดํารงชีวิตให สอนวิธีการเจริญ

วิปสสนา ใหคําแนะนํา และวากลาวตักเตือนในเวลาที่เหมาะ

ควร เพื่อใหทานเติบโตขึ้นเปนพระหนุมท่ีมีความรับผิดชอบ มี

วัตรปฏิบัติอันงดงาม

 เม่ือถึงเวลาท่ีจะพนจากการดูแลของครูอาจารย 

พระรูปนั้นอาจแสดงใหเห็นความสามารถพิเศษมากมาย  

เทศนาเกง เปนที่ชื่นชอบของผูฟง ผูคนจํานวนมากใหความ

เคารพถวายไทยธรรม และนิมนตใหไปสั่งสอนในที่ไกลๆ       

เมือ่ไดรบัความสาํเรจ็ในชวีติเชนน้ี   พระรูปน้ันอาจกลบัมคีวาม

เยอหยิ่ง และวันหน่ึงอดีตพระอาจารยของทานอาจมาหาและ

กลาววา “นายินดีนัก อาตมาเฝาดูทานตั้งแตยังเปนเณรนอย 

ความที่ไดมีโอกาสชวยเหลือทานหลายๆ อยาง ทําใหอาตมา

ปลื้มใจท่ีไดเห็นความสําเร็จของทาน” พระหนุมอาจตอบกลับ

มาอยางหวนๆ วา  “ทานทําอะไรใหกระผมหรือ  ผมทํางาน

หนักมาก  กวาจะมาถึงจุดนี้ได”

 ปญหาอาจเกิดขึน้ไดกบัผูทีเ่ปนญาติในทางธรรม  เชน

เดียวกับในทางโลก ในแวดวงใดๆ ก็ตาม  เราตองสรางความ

รูสึกท่ีดี มีความรัก และความเมตตาตอกันในการแกปญหา
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ตางๆ ลองพิจารณาดูวา จะเปนการดีสักเพียงไร หากชาวโลก

สามารถหนัมารวมมอืกนัดวยความรกั  ความเมตตา  และความ

เกรงอกเกรงใจตอกันในยามที่เกิดปญหาขึ้น

 ในโลกน้ีมีวิธีแกปญหาท่ีอาจไมคอยไดผลนัก แตมัก  

จะเปนที่นิยมใชกัน แทนท่ีจะปฏิบัติตอกันอยางตรงไปตรงมา

ดวยความรัก  ฝายใดฝายหนึง่อาจนาํความรายกาจของอกีฝาย

หนึง่ออกมาตแีผตอสาธารณชน เยาะเยย ถากถาง อกีฝายหนึง่ 

หรือตําหนิบุคลิกและคุณธรรมของอีกฝายหนึ่ง ทั้งทางตรง   

และทางออม

 กอนที่จะเปดฉากโจมตี และกลาวหาอีกฝายหนึ่ง เรา

นาจะพิจารณาดูสภาวจิตและสถานการณของตนเองกอน   

นิสัยท่ีชอบกลาวโทษ ทําใหผูอื่นเสียชื่อเสียง และดูถูกเหยียด

หยามผูอื่น เปนลักษณะของมานะ พระไตรปฎกอธิบายมานะ

ดวยภาพของคนทีโ่กรธแลวเอามือหยบิส่ิงปฏกิลูข้ึนมาเพือ่ขวาง

ใสศัตรู บุคคลผูนี้ทําใหตัวเองสกปรก กอนที่จะทํารายศัตรู      

ดังนั้น หากมีสิ่งที่เราเห็นไมตรงกัน ขอใหเราพยายามรักษา

ความอดทนและใหอภัยกัน  ดวยความมีนํ้าใจตอกัน
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 ลองนกึภาพของคนทีก่าํลังเดินทางโลกและเหนือ่ยลา 

ในระหวางทางที่รอนระอุ  เขาไดมาถึงตนไมใหญขางทาง  ที่มี

ใบดกทึบรมเย็น เขายอมดีใจและนอนลงท่ีโคนตนไมนั้นเพ่ือ

หลับเอาแรง  หากคนเดินทางผูนั้นตัดตนไมทิ้งกอนท่ีจะออก

เดินทางตอไป นี้คือสิ่งท่ีพระไตรปฎกเรียกวาความอกตัญู 

บุคคลเชนนี้ไมเขาใจความเมตตากรุณาที่มิตรแสดงแกตนเลย

 เรามีหนาท่ีไมเพียงแตพยายามไมโคนลมทํารายผูมี

พระคุณของเราเทานั้น  จริงอยูบางครั้งเราไมมีวันที่จะทดแทน

บุญคุณของผูมีพระคุณไดหมดส้ิน แตเราก็อาจนับไดวาเปน     

คนดี  หากเราเพียงสามารถจดจําคุณความดีของทานเหลานัน้ได 

หากเราสามารถทดแทนหนี้บุญคุณนั้นได เราก็ควรทําเสีย ไม

สําคัญเลยวาผูมีพระคุณของเราน้ันจะมีคุณธรรมสูงกวาเราหรือ

เปนคนพาล  หรอืมคีณุธรรมเทาเทยีมกับเรา  สิง่สาํคญักค็อืทาน

ผูนั้นเปนผูมีพระคุณตอเราหากไดเคยชวยเหลือเรามาในอดีต

 กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว มีชายคนหนึ่งทํางานอยาง

หนักเพื่อดูแลแมของเขา บังเอิญวาแมของเขาเปนนางคณิกา 

และพยายามปดบังความจริงจากเขา แตในท่ีสุด เสียงซุบซิบ

นินทาก็เปดเผยความจริงแกเขา เขาตอบวา “เพื่อนเอย จะไป
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ไหนกไ็ปเถดิ ตราบใดทีแ่มของผมมคีวามสขุ ไมวาทานจะเลอืก

ทําอะไร หนาที่ของผมมีเพียงทํางานเพื่อเลี้ยงดูทาน”

 ชายผูนี้เปนคนฉลาด เขาเขาใจขอบเขตความรับผิด

ชอบของตนเอง ซึ่งก็คือการทดแทนพระคุณของแม ผูซึ่งไดให

กําเนิดและเลี้ยงดูเขามา นอกเหนือจากนี้แลว เขาถือวาเปน

เรื่องสวนตัวของมารดาของเขาท้ังสิ้น

 ชายผูนีเ้ปนบคุคลหนึง่ในสองประเภททีห่าไดยากและ

มคีามากในโลก บคุคลประเภทแรกท่ีหาไดยากและมีคณุคามาก

ก็คือผูที่ทําคุณแกผูอื่น เปนคนที่มีจิตใจกวางขวางและเมตตา

ใหความชวยเหลือแกผูอื่นดวยคุณธรรมอันประเสริฐ พระพุทธ

องคเปนหน่ึงในบุคคลเหลาน้ี ทรงไมลดละความเพียรทีจ่ะชวย

สรรพสัตวใหหลุดพนจากความทุกขในสังสารวัฏ เราทุกคน

สมควรนอมระลึกถงึพระพทุธคณุดวยจติกตญั ูและอาจระลกึ

วา การหมัน่ปฏบิตัธิรรมเปนการทดแทนคณุของพระองคอยาง

หนึ่งดวย บุคคลที่หาไดยากและมีคุณคายิ่งประเภทที่สองที่มี

กตญักูตเวทติาธรรม ไดแก บคุคลท่ีระลกึถงึคณุของผูอืน่ และ

พยายามท่ีจะทดแทนคุณน้ันในยามที่เหมาะสม อาตมาหวังวา

ผูปฏบิตัจิะเปนบุคคลท่ีหายากและมีคณุคาท้ังสองจําพวก และ

จะไมยอมแพแกกองทัพท่ีแปดของมาร
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กองทัพที่ ๙

ลาภ สรรเสริญ สักการะ 
และยศ ที่ไดมาผิดๆ 

 กองทัพที่เกาของมารไดแก ลาภ สรรเสริญ สักการะ 

ยศ และคําเยินยอที่เกินกวาเหตุ เมื่อการปฏิบัติธรรมกาวหนา

ถงึระดบัหนึง่ บคุลกิภาพและพฤตกิรรมของผูปฏิบตัจิะเปลีย่น

ไปในทางท่ีดีขึ้น ผูปฏิบัติจะดูเปนท่ีนาเคารพและนาศรัทธา ผู

ปฏิบัติอาจเร่ิมชักชวนผูอื่นใหสนใจธรรมะ หรืออาจแสดง

ภมิูธรรมออกมาดวยการสาธยายพระไตรปฎกไดอยางแจมแจง 

กกกกอออออออองงงงงงงงทททททททททัััััพพพพพพพททททททททีีีีีีีีี่่่่ ๙
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ผูค นอาจเกิ ดควา มศ รัทธา อย างแรงกลาใน ตัวผูปฏิบัติ นํา

ทรัพยสินเงินทองมาใหและอาจมีการเลาลือไปวาผูปฏิบัติเปน

พระอริยบุคคลสามารถแสดงธรรมไดยอดเยี่ยม

 ถึงตอนน้ี ผูปฏิบัติอาจตกเปนเหยื่อของกองทัพที่เกา

ของมารไดอยางงายดาย ลาภสักการะที่ผูมีศรัทธานํามามอบ

ใหอ าจทําให หลงผิด  ผูป ฏิบัติ อาจพยายา มเรียกรองลาภ          

สักก าระมากขึ้น  แล ะประณีตขึ้น กวาเดิม   โดยการพูด

เลีย บเคียงเปนนั ยห รืออยาง เป ดเผย  ผูปฏิบัติอาจสรุปวา  

ตนเองสมควรไดรบัลาภสกัการะนี ้  เพราะทานดแีละเหนอืกวา

ผูอืน่จรงิๆ ความมกัใหญใฝสงูอาจเขามาแทนทีค่วามจรงิใจทีจ่ะ

ชวย เหลือ อบรมส่ัง สอน หรือ ให ปญญาอัน เปนผลจากการ

ปฏบิตัขิองทานแกผูอืน่ ผูปฏบิตัอิาจคดิวา “ฉนัแนมาก ฉนัเปน

ที่รูจักของคนมากมาย จะมีใ ครท่ียิ่งใหญเทาฉันหรือไมหนอ   

ฉันจะใหผูที่นับถือศรัทธาซื้อรถใหสักคันจะดีไหม”

 ทัพ หนาของก องทั พที่เก าขอ งมา รก็คืออา มิสลาภ     

อันไดแกลาภสักการะที่ผูมีความศรัทธามอบให ความเคารพ

นับถือของบุคคลเหล านี้ เป นทัพท่ีสองติดตามดวยทัพที่สาม  

คือความมีชื่อเสียง
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 กองทัพที่เกาของมารมักจะจูโจมผูปฏิบัติที่มีความ

กาวหนาในการเจริญกรรมฐาน  แตก็ไมจําเปนเลยที่จะตองมี  

ฝงูชนมาศรัทธานับถอืเสยีกอน  ความปรารถนาในลาภสักการะ

กอ็าจทาํรายผูปฏบิตัทิัว่ๆ ไปไดในสภาวะของความอยากไดกฏุิ

ที่ใหญขึ้น หรือเคร่ืองนุงหมใหมๆ ในระหวางการปฏิบัติ             

ผูปฏิบัติอาจรูสึกภูมิใจในผลการปฏิบัติของตนเอง  และอยาก

ใหตนเปนทีย่อมรับในฐานะผูปฏบิตัชิัน้ยอด  บคุคลท่ีการปฏิบตัิ

ยังไมลุ มลึกมากนัก มักจะตกเปนเหยื่อของความหลงใน

ประสบการณหรือความสําเร็จของตนเองไดงาย  ผูปฏิบัติที่ได

รับประสบการณที่ดี ๑-๒ ครั้งแตไมลึกซึ้งมากนัก  อาจมีความ

มั่นใจในตนเองมากเกินไปจนอยากกาวเขาสูวงการธรรมะและ

สั่งสอนผูอื่นเพ่ือจะไดเปนที่นิยมยกยอง  บุคคลประเภทน้ีจะ

สอนแตวิปสสนาเทียมซ่ึงไมสอดคลองกับพระธรรมวินัย     

เพราะไมมปีระสบการณทีล่กึซึง้มารองรบั   เขาอาจถงึขัน้ทาํราย

การปฏิบัติของลูกศิษยดวย
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ความจริงใจ

 เพ่ือสยบกองทัพท่ีเกาของมาร ความเพียรในการเจริญ

กรรมฐานของผูปฏบิตัจิะตองตัง้อยูบนความจรงิใจ หากผูปฏบิตัิ

ปฏบิตัเิพยีงพอเพือ่ใหไดมาซึง่ ลาภ สกัการะ หรอืชือ่เสยีง กจ็ะ

ไมกาวหนา การหม่ันตรวจสอบแรงจูงใจในการปฏิบัติของ

ตนเองจะชวยไดมาก หากเริ่มปฏิบัติดวยความจริงใจแตแลว 

กลับพายแพตอความโลภในลาภสักการะ  ผูปฏิบัติก็จะกลาย

เปนคนหลงมัวเมาที่ประกอบดวยความประมาท  กลาวกันวา 

บุคคลท่ีถูกครอบงําดวยความมัวเมา และความประมาทจะมี

ชวีติหาความสงบไมได  เขาจะตองเผชญิกบัความทกุขมากมาย

ดวยความพงึพอใจกบัผลประโยชนทีไ่ดมาอยางไรคณุคา บคุคล

ประเภทนี้มักหลงลืมเปาหมายของการเจริญวิปสสนา  ทําแต

สิ่งที่เปนโทษและไมอาจสรางกุศลใหเกิดขึ้นได ในที่สุดการ

ปฏิบัติของเขายอมเสื่อมถอยลง

 แตในทางตรงขาม หากผูปฏิบัติเชื่อวาที่สุดของทุกขมี

อยู และสามารถทําใหถึงความสิ้นทุกขไดดวยการปฏิบัติธรรม 
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นี่คือแรงบันดาลใจในการปฏิบัติที่แทจริงซึ่งจะปองกันไมใหผู

ปฏิบัติตกเปนทาสของลาภสักการะและชื่อเสียง คําวา “ชีวิต” 

หมายถึงการไดอัตภาพความเปนไปในโลก สําหรับมนุษย     

ชีวิตเปนกระบวนการท่ีเริ่มจากการเกิดท่ีทุกขทรมาน และมี

ความตายรออยูที่ปลายทาง ในระหวางเหตุการณทั้งสองนี้     

เราก็จะพบกับความเจ็บปวย อุบัติเหตุ ทุกขเวทนา ที่มากับ

ความชรานอกจากนี้ยังมีความผิดหวัง ความสลดหดหู ความ

สูญเสีย การที่ตองของแวะกับบุคคลหรือสิ่งที่ไมชอบใจ และ

ความทุกขใจอีกนานัปการ  เพ่ือใหหลุดพนจากความทุกข   

เหลานี้  การเจริญวิปสสนากรรมฐานเปนหนทางเดียวที่จะนํา

ไปสูความพนทุกข คือพระนิพพาน พวกเราบางคนเขาอบรม

กรรมฐานท้ิงภารกิจทางโลกไวเบื้องหลัง เชนธุรกิจ การงาน  

การศึกษา หนาที่ทางสังคมและการแสวงหาความสุข เพราะ 

เรามีความเชื่อวาการปฏิบัติสามารถทําใหทุกขสิ้นไปได ความ

จริงเราอาจพิจารณาวาทุกๆ ที่ที่เราพยายามกําจัดกิเลสใหสิ้น

ไปนัน้ เปนสถานทีป่ฏบิตัธิรรม  เม่ือเราเขาไปสูสถานทีด่งักลาว

แลว ถึงแมวาอาจเปนเพียงมุมๆ หน่ึงของหองนั่งเลนที่จัดไว

สําหรับการเจริญวิปสสนา เราก็ไดชื่อวาเปน “บรรพชิต” ใน

ภาษาบาลี ซึ่งหมายถึง “ผูสละโลกเพื่อกําจัดกิเลส”
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 เราจะกําจัดกิเลสไปทําไม กิเลสมีพลังมหาศาลท่ีจะ

กดดันจิตใจของผูที่ไมอาจเปนอิสระจากมันได  กิเลสเปรียบ

เหมือนไฟที่แผดเผาบุคคลใหทุกขทรมานและทุรนทุราย เมื่อ

กิเลสเกิดขึ้นในบุคคลใด มันจะแผดเผาคนๆ นั้นทําใหเหนื่อย

ลา บีบคั้น และทรมานใจ เมื่อพดูถึงกิเลสแลว หาอะไรดีไมได

เลย

กิเลสทั้งสามประเภท

 กิเลสมีอยู ๓ ประเภท คือ กิเลสอยางหยาบ กิเลส 

อยางกลาง  และกิเลสอยางละเอียดหรืออนุสยักเิลสท่ีนอนเน่ือง

มาในขันธสันดาน

 กเิลสอยางหยาบทาํใหบคุคลผดิศลี กระทาํกายทจุรติ

และวจีทุจริตตางๆ เชน การฆาสัตว ลักขโมย ประพฤติผิดใน

กาม พดูปด และเสพสิ่งมึนเมา

 กิเลสประเภทท่ีสอง กิเลสอยางกลาง มีลักษณะลุม

ลกึกวา บางคนอาจไมแสดงความทุจริตทางกาย วาจา แตจติใจ
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อาจถูกครอบงําดวยความโลภ ความมุงราย ปรารถนาที่จะ

ทําลายชีวิตอื่นๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ ความคิดหมกมุนนี้ 

อาจครอบงําจิตใจใหขโมยทรัพยสิน หลอกลวงผูอื่นเพ่ือใหได

มาซึง่ส่ิงท่ีตองการ หากผูปฏิบตัเิคยมคีวามคดิเชนน้ีกจ็ะรูวาเปน

สภาวะที่เปนทุกขมาก  บุคคลที่ไมสามารถควบคุมกิเลส

ประเภทนี้ได ยอมทําใหผูอื่นเดือดรอนไมทางใดก็ทางหนึ่ง

 อนสุยักิเลสทีน่อนเน่ืองอยูในขันธสนัดานจะไมปรากฏ

ออกมาใหเห็น แตจะซอนเรนอยูเพ่ือรอโอกาสเหมาะสมท่ี      

จะทํารายจิตใจท่ีออนแอ อนุสัยกิเลสอาจเปรียบไดกับคนท่ี

กําลังนอนหลับสนิท เมื่อเขาต่ืนขึ้น จิตใจก็จะเร่ิมกระเพ่ือม     

สั่นไหวเปรียบไดกับกิเลสอยางกลาง เมื่อบุคคลผูนั้นลุกขึ้น    

และเร่ิมปฏิบัติภารกิจประจําวันก็จะเปรียบไดกับการเปล่ียน 

แปลงจากกิเลสอยางกลางไปสูกิเลสอยางหยาบ

 กิเลสทั้งสามระดับนี้ อาจเทียบไดกับกานไมขีด หัวไม

ขีดที่ทําดวยฟอสฟอรัส เปรียบเหมือนอนุสัยกิเลส เปลวไฟ      

ที่เกิดจากการขีดหัวไมขีดไฟเปนกิเลสอยางกลาง สวนไฟปา    

ที่เกิดจากการจุดไฟจากไมขีดน้ันโดยขาดความระมัดระวัง        

ก็คือกิเลสอยางหยาบ
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การดับไฟของกิเลส

 ผูปฏิบัติที่ยึดม่ันในศีล สมาธิ ปญญา อยางจริงจัง จะ

สามารถเอาชนะกเิลสทัง้สามประเภทนีไ้ด ศลียบัยัง้กเิลสอยาง

หยาบ สมาธสิะกดกลัน้กเิลสอยางกลาง และปญญาขดุรากถอน

โคนอนุสัยกิเลส ซึ่งเปนสาเหตุของกิเลสสองประเภทแรก เมื่อ

ปฏิบัติไดเชนนี้ ผูปฏิบัติก็จะไดรับความสุขแบบที่ไมเคยไดรับ

มากอน

 เม่ือรักษาศีล กามสุขจะถูกทดแทนดวยความสุขท่ีได

จากการรักษากายและวาจาใหบริสุทธิ์ เมื่อไมมีกิเลสอยาง

หยาบ ผูรักษาศีลยอมมีชีวิตที่บริสุทธิ์สะอาด และมีความสุข

ตามอัตภาพ เรารักษาศีลดวยการปฏิบัติตามศีลหาประการดัง

ไดกลาวแลวในบททีห่นึง่ และดวยการเจรญิมรรคมอีงคแปดใน

หมวดศลี อนัไดแก การประพฤตชิอบ การกลาววาจาชอบ และ

การหาเล้ียงชีวิตชอบ องคธรรมท้ังหมดน้ี มีรากฐานอยูบนการ

ไมทํารายผูอื่นหรือตนเองทั้งสิ้น
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 ผูปฏิบัติอาจสงสัยวาความประพฤติที่บริสุทธ์ิอยาง

แทจริงจะมีอยูในโลกจริงหรือ ขอใหนอนใจไดเลยวามีอยูจริง 

อยางไรก็ตาม การรักษาศีลใหบริสุทธิ์เม่ืออยูในระหวางการ

ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานอาจจะงายกวา เนื่องจากสภาพ

แวดลอมไมวุนวายและสิง่ยัว่ยวนมนีอย เรือ่งนีจ้ะยิง่เห็นชดัมาก

ขึน้ เมือ่ผูปฏบิตัติัง้ใจรกัษาศลีทีเ่ขมงวดกวาศีลหา หรอืในกรณี

ที่ผูปฏิบัติเปนพระสงฆหรือแมชีที่ตองรักษาศีลหลายขอ ใน

ระหวางการอบรมกรรมฐานผูปฏิบัติมีโอกาสประสบความ

สําเร็จสูงมากในการพากเพียรรักษาศีลใหยิ่งๆ ขึ้นไป

 ความประพฤติที่บริสุทธิ์เปนเพียงจุดเริ่มตนเทานั้น 

หากผูปฏิบัติประสงคที่จะปลดเปลื้องกิเลสในระดับที่ละเอียด

ขึน้ กจ็าํเปนตองเจรญิกรรมฐาน เราสามารถทาํลายกเิลสอยาง

กลางไดดวยสมาธหิรอืการเจรญิมรรคมอีงคแปดในหมวดสมาธิ

ซึ่งประกอบดวย ความเพียรชอบ การระลึกรูชอบ และสมาธิ

ชอบ ผูปฏิบัติจําเปนตองพยายามอยางตอเนื่องและไมทอถอย 

ในการกําหนดและเฝาดูอารมณที่เกิดข้ึนในแตละขณะโดยไม

วอกแวก ความพยายามแบบน้ียากท่ีจะรักษาไวไดในชีวิต

ประจําวัน
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 ดวยความเพียรพยายามรักษาสติ และสมาธิอยางตอ

เนื่องทุกๆ ขณะ กิเลสอยางกลางจะถูกจํากัดใหอยูหางจากจิต 

จิตสามารถกําหนดรูอารมณโดยไมฟุงซาน กิเลสไมมีโอกาสท่ี

จะเกิดข้ึน นอกจากจะมีการเผลอเรอเปนคร้ังคราวในระหวาง

การปฏิบัติ การหลุดพนจากกิเลสเหลาน้ีทําใหจิตบรรลุถึง

สภาวะท่ีเรียกวา “อปุสมสุข” อนัไดแกความสุขทีส่งบเยือกเย็น 

เนื่องจากหลุดพนจากกิเลสท่ีบีบคั้นจิตใจจิตจะเปนอิสระจาก 

ราคะ ความโลภ ความโกรธและความกระสบักระสายตางๆ เมือ่

บคุคลไดรูจกักบัความสุขน้ีแลว กจ็ะพบวาเปนความสขุทีเ่หนอื

ชัน้กวากามสุข และเห็นวาการสละความสุขทางผัสสะเพ่ือบรรลุ

ถึงความสุขเชนนี้เปนส่ิงที่คุมคา

 เนื่องจากยังมีความสุขที่เหนือชั้นกวาอุปสมสุข ผู

ปฏิบัติจึงยังไมควรนิ่งนอนใจ หากพยายามตอไป ผูปฏิบัติจะ

สามารถเจริญปญญาใหเกิดข้ึน เม่ือปญญาเกิด ผูปฏิบัติจะ

สามารถละอนุสัยกิเลสไดเปนการชั่วคราว หรืออาจเปนการ

ถาวรกไ็ด เมือ่สตเิจรญิขึน้พรอมๆ กบัองคธรรมอืน่ๆ เชน วริยิะ

และสมาธ ิผูปฏบิตัจิะเริม่เขาใจไดเองถงึสภาวะทีแ่ทจรงิของรปู

และนาม มรรคในหมวดของปญญาอันไดแก ความเห็นชอบ  
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และความดาํรชิอบ กจ็ะเจรญิขึน้ ในขณะทีญ่าณทสัสนะพฒันา

ขึ้นไปตามลําดับ ทุกๆ ครั้งที่ญาณทัสสนะเกิดข้ึน อนุสัยกิเลส

กจ็ะถกูทาํลายไป เมือ่ญาณกาวหนาข้ึนเร่ือยๆ จนถงึมรรคญาณ 

ผูปฏบิตักิจ็ะสามารถทาํลายอนุสยักเิลสบางอยางไดอยางถาวร

 ดงันัน้ การปฏิบตัทิีลุ่มลกึ จะทําใหความทุกขทีเ่กดิจาก

กิเลสคอยๆ ลดลง จนอาจหมดสิ้นไปไดในที่สุด

 ในสภาวะเชนนี้ ลาภและสักการะ ตลอดจนชื่อเสียง

จะตามมาเองโดยธรรมชาติ แตเราก็ไมยดึตดิอยูกบัสิง่เหลานัน้ 

โลกธรรมเหลานี้เปนเหมือนสิ่งไรสาระ เม่ือเทียบกับมรรคผล

และความทุมเทตอการปฏิบัติธรรม ดวยความจริงใจในการ

ปฏิบัติธรรม ผูปฏิบัติยอมไมละเลยที่จะเสริมสรางพื้นฐานของ

จริยธรรมใหเขมแข็งขึ้น ผูปฏิบัติจะใชลาภและความมีชื่อเสียง

ไปในทางท่ีถูกที่ควรและมุงหนาในการปฏิบัติยิ่งๆ ขึ้นไป
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กองทัพที่ ๑๐

การยกตนขมผูอื่น

 เราทุกคนยอมรูจกัความทุกขไมมากก็นอย ความทุกข

อยูกับเราในขณะที่เกิด ในขณะท่ีดํารงชีวิต  และในขณะที่ตาย 

ประสบการณทีเ่จบ็ปวดในชวีติ มกัทาํใหเราอยากเอาชนะความ

ทกุขเพือ่บรรลถุงึความหลดุพนและสนัติสขุ และอาจเปนเพราะ

ความปรารถนาน้ี ตลอดจนศรัทธา หรือความเช่ือมั่นนี้เองท่ี

ทําใหทานอานหนังสือเลมน้ี

ััั ีีี่่่
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 ในครรลองของการปฏิบัติธรรม เปาหมายเบื้องตนดัง

กลาวอาจถูกบอนทําลายด วยผลข างเคียงบางอยางของการ

ปฏิบัติ ดังไดกลาวมาขางตนถึงการที่ลาภสักการะและความ

มีชื่อเสียงอาจกลายเปนอุปสรรคของการหลุดพน ในทํานอง

เดียวกันการยกตนขมทานซึ่งสืบเน่ืองจากลาภสักการะขางตน

กเ็ปนกองทพัทีส่บิของมาร ซึง่นกัปฏิบตัวิปิสสนาผูเชีย่วชาญจะ

ตองเผชิญ

 การยกตน อาจเกิดข้ึนเม่ือผูปฏิบตัไิดรบัประสบการณ

ทีด่จีากการเจริญวปิสสนาภาวนาในระดับหนึง่แลวรูสกึวาตนมี

ภมูธิรรมแกกลา จนเร่ิมลาํพอง เหลยีวมองไปรอบกายแลวราํพงึ

กับตนเองวา “ดูคนน้ันสิ ไมรักษาศีล ไมนาเคารพเทาฉัน ไม

บริสุทธ์ิเทาฉัน” หากเปนเชนน้ี เทากับวาผูปฏิบัติไดตกเปน

เหยื่อของกองทัพที่สิบของมารเสียแลว  กองทัพสุดทายนี้เปน 

กองทัพที่นาสะพรึงกลัวที่สุด  ในสมัยพุทธกาลก็ยังมีบุคคล      

ผูห นึ่ง คือ พระเทวทัตที่พยายามปลงพระชนมพระพุทธองค 

เนื่องจากตกเปนทาสของกองทพัสุดทายนี้

 พระ เทวทัตเกิดความลําพองในอภิญญาและความ

สําเร็จในการเจริญสมาธิตลอดจนสถานะของตนในฐานะพุทธ
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สาวก เมื่อความคิดที่จะลมลางพระพุทธองคบังเกิดข้ึน  พระ

เทวทัตก็ขาดสติ  และไมสามารถปองกันตนเองจากความคิด

อันตํ่าชานี้ไดเลย

สาระของชีวิตพรหมจรรย

 บคุคลยอมยนิดใีนความบริสทุธิข์องตนไดโดยไมจาํตอง

ดูหมิ่นผูอื่นและยกตนเองใหยิ่งใหญ อุปมาเหมือนไมใหญซึ่งมี

แกนเปนสวนทีม่คีามากท่ีสดุ เปรยีบไดกบัชีวติอันประเสริฐของ

พระอริยบุคคล ดังที่พระพุทธเจาตรัสไว อันเปนชีวิตที่เพียบ

พรอมดวยศีล สมาธิ ปญญา

 หากนําตนไมมาตัดทางขวางก็จะเห็นวาลําตนของ

ตนไมนี้ประกอบดวยแกน เนื้อไม เปลือกชั้นในและเปลือกชั้น

นอก นอกจากนี้ ตนไมยังมีกิ่งกานและดอกผลดวย

 ชีวิตของพระอริยบุคคลประกอบดวยศีล สมาธิและ

ปญญา เปนชีวิตท่ีบรรลุ มรรค ผล และนิพพาน นอกจากนี้ยัง

มีอภิญญาอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงพลังจิตท่ีเกิดจากวิปสสนาญาณซ่ึง

๘๖
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สามารถหย่ังรูสภาวะรูปนามตามความเปนจริง แลวก็ยงัมีลาภ 

สักการะ และชื่อเสียงที่มาพรอมกับการปฏิบัติธรรม

 คนตดัไมอาจเขาไปในปาเพือ่เลอืกหาแกนไมเพือ่ใชใน

งานสําคัญบางอยาง เมื่อไดพบตนไมใหญที่สวยงาม เขาตัดเอา

กิง่ออกหมดแลวนาํกิง่ไมกลบัไปบานเพยีงเพือ่ท่ีจะพบวากิง่กาน

และใบไมเหลานี้ไมมีประโยชนอะไรเลย นี่เปรียบเหมือนกับ

บุคคลที่พึงพอใจอยูกับลาภสักการะเทานั้น

 บคุคลทีล่อกเอาเปลอืกไมออก เปรยีบเหมอืนผูปฏบิตัิ

ที่พอใจกับความบริสุทธิ์ของศีลเทานั้น แตยังขาดการพัฒนา

จิตใจใหลึกซึ้งขึ้นไปอีก

 อีกบุคคลหน่ึง อาจฉลาดหลักแหลมกวาบุคคลสอง

ประเภทแรก และตระหนักวา ศีลยังมิใชที่สุดของพรหมจรรย 

ยังมีการพัฒนาทางจิตอยางอื่นอีก เขาอาจต้ังใจเจริญสมาธิ

อยางใดอยางหน่ึงและมุงปฏิบตัอิยางหนัก เม่ือจิตรวมเปนหน่ึง

เขาก็รูสกึเปนสุขมาก เพราะจิตมคีวามสงบ นิง่ พอใจ เปยมดวย

ปตแิละความสุข บุคคลผูนี้อาจบรรลุฌานหรือความสงบขั้นสูง 

เขาอาจคิดวา “ฉันรูสึกดีจริงๆ แตคนขางๆ ฉันสิ ก็ยังไมสงบ

เหมือนเดิม” เขาอาจคิดวาตนไดคนพบแกนแทของการเจริญ
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วปิสสนาและชวีติพรหมจรรยแลว แตในทางตรงขาม เขากาํลงั

ถกูกองทพัทีส่บิของมารเลนงานอยู นีเ้ปรยีบเหมอืนคนตดัไมที่

พึงพอใจกับเปลือกไมชั้นในแตยังมองไมเห็นแกนของมันจริงๆ

 ผูปฏบิตับิางคนอาจมีความทะเยอทะยานสูงกวา และ

มุงมั่นที่จะพัฒนาพลังจิตหรืออภิญญาใหยิ่งขึ้นไปอีก ในที่สุด

เขาอาจประสบความสําเร็จแลวเกิดความภาคภูมิใจมากที่พบ

วาความสามารถใหมนีเ้ปนสิง่ทีส่นกุตืน่เตนกวา และอาจมคีวาม

คิดแลนเขามาอีกวา “เยี่ยมจริงๆ สิ่งน้ีคงเปนแกนของธรรมะ

อยางแนแท และก็ไมใชทุกคนที่จะทําไดขนาดนี้ดวย ผูหญิงที่

นั่งอยูตรงนั้นยังมองไมเห็นเลยวามีเทพและสัตวนรกอยูใกลๆ 

นีเ่อง” หากผูปฏบิตัผิูนีไ้มพยายามเอาชนะกองทพัทีส่บิของมาร 

เขาจะเกิดความงมงายและละท้ิงการพัฒนาจติ ซึง่จะทาํใหชวีติ

ของเขาตองตกอยูในความทุกขทรมานอยางใหญหลวง

 พลังจิตหรืออภิญญามิไดทําใหผูใดหลุดพนจากทุกข

อยางแทจริง ในปจจุบันคนจํานวนมากช่ืนชมคนท่ีมีพลังจิต

เหนือกวามนุษยธรรมดา การแสดงพลังจิตเล็กๆนอยๆ 

อาจสามารถดึงดดูความศรัทธาจากประชาชนไดมาก แมในสมยั

พุทธกาลก็เชนกัน มีชายคนหน่ึงกราบทูลใหพระพุทธองคเผย

๘๘
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แพรพระพุทธศาสนาดวยการแสดงปาฏิหาริย เขาไดขอให

พระพุทธองคสงพระสงฆสาวกทุกรูปที่มีอภิญญาออกไปแสดง

ปาฏิหาริยใหประชาชนดู “ผูคนก็จะประทับใจมาก” ชายผูนั้น

กลาว “พระองคจะไดสาวกเพิ่มข้ึนมากดวยวิธีนี้”

 พระพุทธองคทรงปฏิเสธ ชายผูนั้นทูลขอถึงสามครั้ง 

และพระพทุธองคกท็รงปฏเิสธทัง้สามครัง้ ในทีส่ดุพระพทุธองค

ตรัสวา “ดกูอนทานผูเจริญปาฏหิารยิมอียูสามประเภทดวยกนั 

คือ หนึ่ง อิทธิปาฏิหาริย ความสามารถในการเหาะเหินเดิน

อากาศดําดิน และการแสดงฤทธ์ิเหนือมนุษยอื่นๆ สอง             

อาเทสนาปาฏิหาริย ความสามารถในการอานจิตผูอื่น ซึ่ง

สามารถบอกไดวา “เม่ือวันนั้น วันนี้ ทานมีความคิดอยางนี้ 

และไดออกไปทําอยางน้ันอยางน้ี” ผูคนคงจะประทับใจมากกับ

สิ่งเหลานี้ แตยังมีปาฏิหาริยขอสามคือ อนุสาสนีปาฏิหาริย 

ความสามารถในการบอกกลาวแกผูหนึง่กวา “พฤติกรรมอยาง

นั้นอยางนี้ที่ไมดี ไมเปนกุศล ไมเปนหนทางแหงความเจริญ    

ไมเปนประโยชนสุขแกตนเองหรือผูอื่น ควรละท้ิงการกระทํา

เหลานั้นเสีย  แลวปฏิบัติในหนทางท่ีจะกอใหเกิดกุศล  ทาน

ควรที่จะเจริญกรรมฐานดังที่จะสอนใหทาน ณ บัดนี้” ความ
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สามารถแนะนาํส่ังสอนใหผูอืน่ใหเขาสูหนทางทีถ่กูตองนีแ้หละ 

เปนปาฏิหาริยที่สําคัญที่สุด

 “ทานผูเจริญ หากแสดงปาฏิหาริย ๒ ประการแรกแก

ผูที่มีศรัทธาในวิปสสนา ก็จะไมทําลายความศรัทธานั้น แตยัง

มีบุคคลที่ขาดศรัทธา เขาเหลานั้นอาจกลาว “โธเอย ไมเห็นมี

อะไรเลย ฉนัเคยเหน็ศาสนาอ่ืน นกิายอืน่ เขาก็ทาํแบบนีไ้ด โดย

การรายมนตและวิธีการปฏิบัติที่พิสดารอ่ืนๆ” ผูคนจําพวกน้ี

แหละท่ีจะไมเขาใจคําสอนของตถาคต”

 “ปาฏหิารยิแบบท่ีสาม กลาวคอื ความสามารถในการ

สั่งสอนผูอื่นนี้แหละนับวาเลิศ ดูกอนทานผูเจริญ เมื่อมีผูกลาว

วา  “นี่เปนสิ่งไมดี ไมควรทํา ทานควรรักษา กาย วาจา ให

เหมาะสม นีเ่ปนวธิชีาํระลางกเิลสออกจากจิตใจของทาน นีค่อื

วิธีเจริญวิปสสนา นี่คือวิธีบรรลุถึงซ่ึงความสุขแหงพระนิพพาน 

ซึ่งทําใหพนจากความทุกขทั้งปวง” นี่แหละทานผูเจริญ คือ

ปาฏิหาริยที่เลิศที่สุด”

 อยางไรก็ตาม หากผูปฏิบัติสนใจเร่ืองอภิญญาหรือ

ปาฏิหาริย พึงพากเพียรเอาเองเถิด แมปาฏิหาริยจะไมขัดการ

เจรญิวปิสสนา แตกม็ใิชสิง่สําคัญ ไมมใีครหาม และหากประสบ
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ความสําเร็จก็เปนสิ่งท่ีไมมีใครดูถูกเหยียดหยามได แตพึงอยา

เขาใจวานัน่เปนสาระสําคัญของการปฏิบตั ิบคุคลท่ีไดอภิญญา

แลวคดิวาตนเองไดบรรลุถงึทีส่ดุของการปฏิบตัธิรรมแลวไดชือ่

วาหลงผิด เปรียบเหมือนผูที่แสวงหาแกนไมแตกลับพอใจกับ

เนื้อไมรอบนอกเทาน้ัน เม่ือนํามันกลับมาบาน เขาก็จะพบวา

สิง่ทีไ่ดนัน้ไมมปีระโยชน ดงันัน้ เมือ่ผูปฏบิตัไิดอภญิญาแลวพึง

พยายามปฏิบัติใหไดวิปสสนาญาณขั้นสูงขึ้นตามลําดับ จนได

บรรลุมรรคผลและอรหัตตผลในท่ีสุด

 เม่ือสติและสมาธิเจริญขึ้น วิปสสนาญาณท่ีหยั่งรู 

สภาวะความเปนจรงิของรปูนามในระดบัตางๆ จะบงัเกดิข้ึน นี้

ก็เปนปาฏิหาริยรูปแบบหน่ึงเชนกัน แตยังมิใชที่สุดของ

พรหมจรรย

 ผูปฏบิตัอิาจบรรลถุงึโสดาปตตผิล เปนผูถงึกระแสอัน

เปนการบรรลุธรรมข้ันแรก การไดประจักษหนทางเขาสูพระ

นิพพานเปนครั้งแรกจะสามารถทําลายกิเลสบางประเภทได

อยางถาวร การปฏิบตัจินบรรลผุลญาณน้ัน เม่ือผลญาณปรากฏ 

จิตจะเสวยสันติสุขแหงพระนิพพาน กลาวกันวาการหลุดพนนี้

ไมถูกจํากัดดวยกาลเวลา เมื่อผูปฏิบัติไดลงมือพยายามปฏิบัติ

๙๑



กองทัพทั้ง ๑๐ ของมาร

และไดพบกับพระนิพพานแลว ผูปฏิบัติก็อาจยอนกลับมาสู

สภาวะนี้เมื่อไรก็ได

 อยางไรกต็าม ผลการปฏบิตัขิัน้ตนนีม้ใิชเปาหมายของ

พระพุทธองคที่ทรงมุงการตรัสรูโดยสมบูรณ อันเปนการหลุด

พนของจิตจากความทุกขโดยสิ้นเชิง

 เมื่อพระพุทธองคทรงแสดงอุปมาเร่ืองแกนไมจบลง

แลวตรัสวา  “สาระของคําสอนของตถาคตมิไดอยู ที่ลาภ          

สักการะ และความมีชื่อเสียง มิไดอยู ที่ความบริสุทธิ์ของ     

ความประพฤติ มิไดอยูที่การบรรลุฌาน มิไดอยูที่ปาฏิหาริย    

แตอยูที่การหลุดพนแหงจิตจากอาสวะท้ังปวง ซึ่งสามารถ  

ทําใหแจงไดทุกเมื่อ”

 อาตมาหวังวาผู ปฏิบัติจะรวบรวมความเขมแข็ง    

ความเพียร และความกลาหาญท้ังหมดเพ่ือท่ีจะเผชิญและ

ทําลายลางกองทัพท้ังสิบของมารใหสิ้นไปอยางไมปรานี เพื่อ

บรรลุถึงวิปสสนาญาณขั้นตางๆ ขอใหผูปฏิบัติไดรูแจงธรรม 

และบรรลถุงึโสดาปตตผิลในชาตินีเ้ปนอยางนอย  และหลงัจาก

นัน้ขอใหผูปฏบิตัจิงหลุดพนจากความทุกขทัง้หลายโดยสิน้เชงิ 

กลาวคือ อรหัตตผลดวยเทอญ

๙๒



ลําดับ รายชื่อ                       จํานวนเงิน ลําดับ รายชื่อ                       จํานวนเงิน

๑ ขออุทิศกุศลแด

 คุณแมสมถวิล รุงขํา   ๔๕,๗๖๐

๒ คณะอาจารยโรงเรียน เสาไห 

 “วิมลวิทยานุกุล”                ๑๓,๗๔๐

๓ คุณชุณหกาญจน สุวรรณาภิรมย ๑๓,๐๓๐

๔ คุณสมใจ ทิพยชัยเชษฐา      ๖,๐๑๐

๕ คุณบรรเจิด ตันถนนทกุล     ๖,๐๐๐

 คุณพูนทรัพย แจมใส คุณพัชรี

 เกษชุมพล คุณอรุณ เกษชุมพล 

 และครอบครัว คุณอนุ เกษชุมพล

๖ คณะฟงธรรมจากหอธรรมทัศน  ๕,๖๐๐

 รพ.สวนดอก    

๗ ครอบครัว ลิมปพัฒนสิน    ๕,๐๐๐

๘ คุณภารดี ตาบทิพยวัฒนา    ๕,๐๐๐

๙ คุณศรินธรา วงศศุภลักษณ      ๕,๐๐๐

๑๐ คุณหน่ึงฤทัย ชินสมบูรณ    ๕,๐๐๐

๑๑ คุณอวิรุทธ อริยวุฒยากร    ๕,๐๐๐

๑๒ คุณปริทัศน พรมณีทรัพย    ๔,๔๒๐

๑๓ คณะฟงธรรมจากกรมการเงิน 

 กองทัพเรือ    ๔,๐๐๐

๑๔ คุณปราโมทย มากประโคน    ๓,๐๐๐

๑๕ พญ.สุกัญญา โรจนวิรุฬ    ๓,๐๐๐

๑๖ คุณนิพันธ ศิริวรรณโภคะกุล   ๒,๘๔๐

๑๗ นพ.ชวลิต รักษาศิริกุล   ๒,๕๐๐

๑๘ คุณคึกฤทธิ์ อารีปกรณ   ๒,๑๗๐

๑๙ คุณนฤมล ทิพยสงเคราะห   ๒,๐๐๐

๒๐ คุณบุม (เยาวราช)   ๒,๐๐๐

๒๑ คุณเบญจวรรณ ธีระศิลป        ๒,๐๐๐

๒๒ พล.ต.ต.ทองอินทร ศิริกันยา    ๒,๐๐๐

 คุณนันทนัช หาญผจญศึก 

 คุณวสัน ศรีสุข 

๒๓ ภ.ญ.วลัยทิพย ปติจอมวงศ 

 และครอบครัว   ๒,๐๐๐

๒๔ คุณวิภาพร สงวนดี   ๑,๙๐๐

๒๕ คุณฉันทภรณ ตระกูลคูศรี   ๑,๘๒๐

๒๖ คุณสมชาย ศิริโชคชัยเจริญ   ๑,๖๑๐

๒๗ คุณวิภาพร ศรีไพจิตร   ๑,๔๐๐

๒๘ คุณทิพปภา เกื้อศิริกุล   ๑,๓๐๐

๒๙ คุณวรรณา พงษวนวัฒน   ๑,๒๐๐

๓๐ คุณพิมพชนา ภูว...   ๑,๐๗๐

๓๑ คุณสุรเทพ ตรังจิระเสถียรย   ๑,๐๕๐

๓๒ คุณกิตยาพร ใหญสวาง   ๑,๐๐๐

๓๓ คุณรชต ชอบธรรมสกุล       ๑,๐๐๐

 คุณเฌรัณณ นันทพูลทรัพย 

รายนามผูรวมพิมพหนังสือ “กองทัพทั้งสิบของมาร”



ลําดับ รายชื่อ                          จํานวนเงิน ลําดับ รายชื่อ                          จํานวนเงิน

รายนามผูรวมจัดพิมพหนังสือ

๓๔ คุณวัชราภรณ เดชดํารงคปรีชา  ๑,๐๐๐

๓๕ คุณอนุ เกษชุมพล   ๑,๐๐๐

๓๖ ชมรมสุรัตนธรรม   ๑,๐๐๐

๓๗ พล.ต.ต. ปญญา   ๑,๐๐๐

๓๘ คุณวิภา เสริมพงศสุวัฒน     ๗๕๐

๓๙ คุณวีณา เลาหไพบูลย     ๗๕๐

๔๐ คุณศิริวรรณ     ๗๔๐

๔๑ คุณไชยพงษ เปยมพงษสานต     ๗๑๐

๔๒ คุณฉัตรกุล นิลนนท     ๗๐๐

๔๓ คุณพิ่มจิตร ศิริสมบูรณวงศ     ๖๙๐

๔๔ คุณนคร จันทรวัฒนพงษ       ๖๗๐

๔๕ คุณพัชนี เทียนวัฒนา     ๖๒๐

๔๖ คุณกุลนที แสงบาท     ๖๐๐

๔๗ คุณพชมน หริกุลรักษ     ๖๐๐

๔๘ คุณพิณนา เหลาประดิษฐ     ๖๐๐

๔๙ คุณเม     ๖๐๐

๕๐ ด.ช.นนทกร สําราญรื่น     ๖๐๐

๕๑ คุณธนากร พันธธนา     ๕๙๐

๕๒ คุณปยวงษ บางปา     ๕๔๐

๕๓ คุณไพโรจน เหลืองเถลิงพงษ     ๕๒๐

๕๔ ครูกาญจนา     ๕๐๐

๕๕ คุณกรชาล คุณบุหลัน 

 กวินภูมิเสถียร     ๕๐๐

๕๖ คุณจิณณ ศิริบุญศรัทธา     ๕๐๐

๕๗ คุณทรรศนีย ศาสตรเปลงแสง    ๕๐๐

๕๘ คุณทิพวรรณ บุญเสรี     ๕๐๐

๕๙ คุณนลินรัตน มากวงศ     ๕๐๐

๖๐ คุณนิภา พิกุลทอง     ๕๐๐

๖๑ คุณภาณุศักดิ์ เอกอารีศักดิ์     ๕๐๐

๖๒ คุณวชิระ อดิเรก     ๕๐๐

๖๓ คุณวรรณา ลิมปพัฒนสิน     ๕๐๐

๖๔ คุณอุกฤษฏ คุณเชษมศักดิ์ 

 อายตวงษ     ๕๐๐

๖๕ คุณกัลยา นาคพงษ     ๔๙๐

๖๖ คุณพรชัย สิทธิยากรณ     ๔๔๐

๖๗ คุณศิลปชัย จันทรเพ็ชร       ๔๐๐

๖๘ พ.ต.ท.หญิง วรจินาถ     ๔๐๐

๖๙ พ.ต.อ.บุญเสริม ศรีชมภู     ๓๗๐

๗๐ คุณจินตจุพา ตะปนตา     ๓๒๐

๗๑ คุณชอผกา แซโคว     ๓๒๐

๗๒ คุณจินดา แซโคว     ๓๑๐

๗๓ คุณธนชานันท ทรรศนัยพงษ     ๓๐๐

๗๔ คุณธรรมนาถ ทองเคียน     ๓๐๐

๗๕ คุณธัญพร ภูบังบอน 

 และครอบครัว     ๓๐๐

๗๖ คุณรวิวรรณ ตันธนะศิริเดช     ๓๐๐

๙๔



ลําดับ รายชื่อ                       จํานวนเงิน ลําดับ รายชื่อ                       จํานวนเงิน

กองทัพทั้ง ๑๐ ของมาร

๗๗ คุณวิรัตน วงศศรีนันท   ๓๐๐

๗๘ คุณศิริพรรณี นักรอง   ๓๐๐

๗๙ คุณสุพจน นิ่มไพบูลยวัฒ   ๓๐๐

๘๐ รานเจริญศิลปทําปาย

 แอนดสติกเกอร   ๓๐๐

๘๑ คุณอุษา หรรษคณาฒัย   ๒๙๐

๘๒ คุณจรินทิพย จารุวงศ   ๒๘๐

๘๓ คุณคนึงนิจ หะริณสุก   ๒๗๐

๘๔ คุณฉลองชัย คงบันเทิง   ๒๔๐

๘๕ คุณสุวิทย แซจิว   ๒๑๐

๘๖ คุณคิ้ม แซโงว   ๒๐๐

๘๗ คุณเง็กเอี๊ยะ แซเตีย   ๒๐๐

๘๘ คุณจริยา ชินะกานนท   ๒๐๐

๘๙ คุณณิชาภา วิจิตรราชากุล   ๒๐๐

๙๐ คุณธนารัตน แสงนิกรเกียรติ   ๒๐๐

๙๑ คุณวสุมนย จงศรีรัตนาพร   ๒๐๐

๙๒ คุณวิสาร ศรีทรง   ๒๐๐

๙๓ คุณวีรชัย ปญคิวจณาณ   ๒๐๐

๙๔ คุณสวมณี สระตันติ์   ๒๐๐

๙๕ คุณสุริยา ศรีนวนแกว   ๒๐๐

๙๖ คุณอารยา ปฏิภาณกวี   ๒๐๐

๙๗ คุณคมาวัต สุขพาณิชย   ๑๘๐

๙๘ คุณอัญชลี วิไลวัลย   ๑๘๐

๙๙ คุณวัลภา บุญทรัพย   ๑๗๐

๑๐๐ คุณศิรินันท เผือกโสภา   ๑๕๐

๑๐๑ คุณอธิตชญา อรธนากระวิภา   ๑๕๐

๑๐๒ พระมงคล สุมงฺคโล   ๑๕๐

๑๐๓ คุณนภา เจตนมงคลรัตน   ๑๓๐

๑๐๔ คุณปราโมทย ศลิษฎอรรถกร ๑๓๐

๑๐๕ คุณนิภาพร เครือวัฒนกุล   ๑๒๐

๑๐๖ คุณปยนาถ ทัพภะสุต   ๑๒๐

๑๐๗ คุณวิรัตน โอฌานนท   ๑๒๐

๑๐๘ คุณฐานันดร แดงแตง   ๑๑๐

๑๐๙ คุณอํานาจ สมบูรณทรัพย   ๑๑๐

๑๑๐ คุณคมสัน พงศประยูร    ๑๐๐

๑๑๑ คุณจีรนันท คิดจิตต   ๑๐๐

๑๑๒ คุณชัชชัย ทองชื่น   ๑๐๐

๑๑๓ คุณชัยภัทร ถิรธนบูรณ   ๑๐๐

๑๑๔ คุณดวงรัตน ดีวาจา   ๑๐๐

๑๑๕ คุณทอ คุณสุนันทา 

 แหลมไพศาล   ๑๐๐

๑๑๖ คุณธนเดช   ๑๐๐

๑๑๗ คุณธีรนุช พิพัฒพันธ   ๑๐๐

๑๑๘ คุณนันธภัทร ปาลกะวงศ 

   ณ อยุธยา   ๑๐๐

๑๑๙ คุณพีรพงศ เดชดั่งปนิธานด ี  ๑๐๐

๙๕



ลําดับ รายชื่อ                          จํานวนเงิน ลําดับ รายชื่อ                          จํานวนเงิน

รายนามผูรวมจัดพิมพหนังสือ

๑๒๐ คุณวรภพ ลิมปสุข    ๑๐๐

๑๒๑ คุณวรรณะศักดิ์ อุนเรือน     ๑๐๐

๑๒๒ คุณวิชัย สมโอชา    ๑๐๐

๑๒๓ คุณสุภาพ พงษลังกา    ๑๐๐

๑๒๔ คุณสุภาภรณ จรูญยิ่งหา    ๑๐๐

๑๒๕ พระมหาธีรานนท จิรฎฐิโต    ๑๐๐

๑๒๖ คุณจารุพรรณ นิธิสันทวะคุปณ    ๙๐

๑๒๗ คุณพิชิต แซตั้ง      ๙๐

๑๒๘ คุณศิริกาญจน ไผรักษา      ๙๐

๑๒๙ คุณธนา ศรีนิเวศน      ๘๐

๑๓๐ คุณบรรเจิด ตันถนนทกุล 

 และครอบครัว      ๘๐

๑๓๑ คุณณวิญญา ฤทธิวุธ      ๖๐

๑๓๒ คุณวันทนา ลิขิตวิเศษกุล      ๖๐

๑๓๓ ผูมีประสงคออกนาม       ๖๐

๑๓๔ คุณกวินธร พิเสฏฐศลาศัย      ๕๐

๑๓๕ คุณจิตรศราวุฒิ ทุมภา      ๕๐

๑๓๖ คุณณภ วิวิชชานนท      ๕๐

๑๓๗ คุณเล็ก เถาสุวรรณ      ๕๐

๑๓๘ คุณอติพร มาลีสรเวชกุล      ๕๐

๑๓๙ คุณอาทิตย ธนาจิรวัฒน      ๕๐

๑๔๐ คุณชวนินทร เกตุหอม      ๔๐

๑๔๑ คุณบุญสง นิลศรี      ๔๐

๑๔๒ คุณวิเชียร กิมศรี      ๔๐

๑๔๓ คุณชณภัต วุฒิพงศ      ๒๐

๑๔๔ คุณบุญลอม ชาวหรรษา      ๒๐

๑๔๕ คุณปาหนัน สาริกบุตร      ๒๐

๑๔๖ คุณไพศาล เจริญชัยพิทักษ      ๒๐

อนุโมทนาสาธุทุกทาน  

ยอดรวมศรัทธาทั้งสิ้น           ๑๙๓,๖๗๐

๙๖



กองทัพทั้ง ๑๐ ของมารกอกอกอกอกอกอองงงทงทงทัพัพัพพพทัทัทัทั้ง้ง้ง้ ๑๑๑๑๑๑๐ ๐ ๐๐๐

เมื่อมารมาทาทายพระพุทธองค  

เราทราบดีวาฝายใดเปนผูชนะ  

แตในการปฏิบัติของเรา  

ฝายไหนเลาจะเปนฝายชนะ

ขอขอขอขอขอขอองมงมงมงมงมงมง ารารารารรารารารรารราราราราราราาราาราราราราราารารารารรรรารารารรรารารรราราาาาราารารรารรรารรราาาา


