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ศีล
ศีล เปนรั้วกั้นความคะนองทางกาย วาจา มี
ใจเปนผูรับผิดชอบในงานและผลของงานที่กายวาจาทำ
ขึ้น คนที่ไมมีศีลเปนเครื่องปองกันความคะนอง เปน
ผูที่สังคมผูดีรังเกียจ ไมเปนที่ไววางใจของสังคมทั่วไป
แมจะเปนสังคมในวงราชการหรือสังคมใด ๆ ก็ตาม
ถามีคนทุศีลไมมียางอายทางความประพฤติแฝงอยูใน
สังคมและวงงานนั้น ๆ แมแตคนเดียวหรือ ๒ คน แนที
เดียวที่สังคมและวงงานนั้น ๆ จะตั้งอยูเปนปกแผนแนน
หนาไมไดนาน จะตองถูกทำลายหรือบั่นทอนจากคน
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ประเภทนั้นโดยทางใดก็ได ตามแตเขาจะมีโอกาสทำได
ในเวลาที่สังคมนั้นเผลอตัว เชนเดียวกับอยูใกลอสรพิษ
ตัวรายกาจ คอยแตจะขบกัดในเวลาพลั้งเผลอ ฉะนั้น
ศีล จึงเปนธรรมคุมครองโลกใหอยูเย็นเปนสุข
ปราศจากความระแวงสงสัยอันเกิดแตความไมไวใจกัน
ในทางทีจะ
่ ใหเกิดความเดือดรอนเสียหาย นับแตสวนเล็ก
นอยไปถึงสวนใหญ ซึ่งเปนสิ่งที่ใคร ๆ ไมพึงปรารถนา
ศีล มีหลายประเภท นับแต ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล
๑๐ ถึงศีล ๒๒๗ ตามประเภทของบุคคลที่จะควรรักษา
ใหเหมาะแกเพศและวัยของตน เฉพาะศีล ๕ เปนศีลที่
จำเปนทีส่ ดุ สำหรับฆราวาสผูเกี
 ย่ วของกับสังคมหลายชัน้
จึงควรมีศีลเปนเครื่องรับรองความบริสุทธิ์ของตน และ
รับรองความบริสุทธิ์ของกันและกัน ตอสวนรวมที่เกี่ยว
แกผลไดเสีย อันอาจเกิดมีไดในวงงานและสังคมทั่วไป
คนมีศีล ๕ ประจำตน คนเดียวหรือ ๒ คนเขา
ทำงานในวงงานหนึ่งงานใด จะเปนงานบริษัทหางราน
หรืองานรัฐบาลซึ่งเปนงานแผนดินก็ตาม จะเห็นไดวา
คนมีศีล ๕ เพียงคนเดียวหรือ ๒ คนนั้นจะไดรับความ
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นิยมชมชอบ ความไววางใจในกิจการตาง ๆ มีการเงิน
เปนตน จากชุมนุมชนในวงงานนั้น ๆ เปนอยางดียิ่ง
ตลอดเวลาที่เขายังอยู หรือแมเขาจะไปอยูหนใดก็ตอง
ไดรับความนิยมนับถือในที่ทั่วไป เพราะคนมีศีลก็แสดง
วาตองมีธรรมประจำใจดวย เชนเดียวกับรสของอาหาร
กับตัวของอาหารจะแยกจากกันไมได ในขณะเดียวกัน
คนมีธรรมก็แสดงวาเปนผูมี ศีลดวย ขณะใดทีเขา
่ ลวงเกิน
ศีลขอใดขอหนึ่ง ขณะนั้นแสดงวาเขาไมมีธรรม เพราะ
ธรรมอยูกับใจ ศีลอยูกับกายวาจา แลวแตกาย วาจา
จะเคลื่อนไหวไปทางถูกหรือผิด ตองสอถึงเรื่องของใจ
ผูเปนหัวหนารับผิดชอบดวย
ถา ใจ มี ธรรม ประจำ กาย วาจา ตอง สะอาด
ปราศจากโทษในขณะทำและพูด ฉะนั้นผูมีกาย วาจา
สะอาดจึงเปนเครื่องประกาศใหคนอื่นเขาทราบวาเปน
คนมีธรรมในใจ คนมีศีลธรรมประจำกาย วาจา ใจ จึง
เปนคนมีเสนห มีเครื่องดึงดูดใจประชาชนทั่วโลกใหหัน
มาสนใจและนิยมรักชอบทุกยุคทุกสมัยไมมวัี นจืดจาง แม
ผูไมสามารถกระทำกาย วาจา ใหเปนอยางเขาได ก็ยัง
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รูจักนิยมเลื่อมใสในคนผูมีกาย วาจา ใจ อันมีศีลธรรม
เชนเดียวกับที่พวกเขาเคารพและเลื่อมใสในพระพุทธเจา
และสาวกทั้งหลาย ฉะนั้น จึงชี้ใหเห็นวา ศีลธรรมคือ
ความดีความงามเปนสิ่งที่โลกตองการอยูทุกเวลา ไม
เปนของลาสมัย ทั้งมีคุณคาเทากับโลกเสมอไป
จะ มี อยู บ า ง ก็ เนื่ อ งจาก ศี ล ธรรม ได ถู ก
แปรสภาพจากธรรมชาติเดิม ออกมาสูระเบี
 ยบ
ลัทธิประเพณี ซึ่งแยกออกไปตามความนิยม
ของชาติชั้นวรรณะ จึงเปนเหตุใหศีลธรรม
กลาย เปน ของ ชาติ ชั้น วรรณะ ไป ตาม
ความนิยมของลัทธินั้น ๆ อันเปน
เหตุใหโลกติชมตลอดมา
นอกจาก ที่ ว า นี้ ศี ล ธรรม ยอม เปน คุณธรรม
ที่นำยุคนำสมัยไปสูความเจริญไดทุกโอกาส ถาโลกยัง
สนใจทีจะ
่ นำเอาศีลธรรมไปเปนเสนบรรทัดดัดกาย วาจา
ใจของตน ใหเปนไปตามอยู จะเห็นไดงาย ๆ ก็คือ กาล
ใดที่โลกเกิดความยุงเหยิงไมสงบ ถาไมรีบปรับปรุงให
ตรงกับทางศีลธรรมแลว ไมนานฤทธิ์ของโลกลวน ๆ
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จะระเบิดอยางเต็มที่ แมตัวโลกผูทรงฤทธิ์เองก็ตองแตก
ทลายลงทันที ทนอยูไมได
เฉพาะอยางยิ่งในครอบครัวหนึ่ง ๆ ถาขาดศีล
ธรรม อัน เปน หลัก ของ ความ ประพฤติ แลว แม คู สามี
ภรรยาก็ไวใจกันไมได คอยแตจะเกิดความระแวงแคลงใจ
วา คูครอง
 ของตนจะไปคบชูกั บชายอืน่ หญิงอืน่ อันเปน
เหตุบอนทำลายความมัน่ คงของครอบครัวและทรัพยสนิ
เพียงเทานี้ความปวดราวภายในใจเริ่มฟกตัวขึ้นมาแลว
ไม เปน อัน กิน อัน นอน แม การ งาน อัน เปน หลัก อาชีพ
ประจำ ครอบครัว ตลอด ลูก เล็ก เด็ก แดง ก็ จะ เริ่ม แตก
แหลกลาญไปตาม ๆ กัน ในขณะที่ครอบครัวนั้น ๆ เริ่ม
ทำลายศีลธรรมของตน ยิง่ ไดแตกจากศีลธรรมโดยความ
ประพฤติอยางทีกล
่ าวแลว แนทีเดียวสิง่ ทีมั่ น่ คงทัง้ หลาย
จะกลายเปนกองเพลิงไปตาม ๆ กัน เชนเดียวกับหมอน้ำ
ที่เต็มไปดวยน้ำไดถูกสิ่งที่กระทบใหตกลง น้ำทั้งหมดที่
บรรจุอยูในหมอจะตองแตกกระจายไปทันที ฉันนั้น
ดังนั้น เมื่อโลกยังตองการความเจริญอยูตราบ
ใด ศีลธรรมจึงเปนสิ่งจำเปนสำหรับโลกอยูตราบนั้น
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ใครจะคัดคานหลักความจริงคือศีลธรรมอันเปนสิ่งที่มี
อยูประจำโลกมาแตกาลไหน ๆ ไมได คำวาศีลธรรม
ใน หลัก ธรรมชาติ นั้น ไม ตอง ไป ขอรับ มา จาก พระ หรือ
จาก ใคร ตาม วัด หรือ ตาม สถาน ที่ ตาง ๆ
แลว จึงจะเกิดเปนศีลธรรมขึ้นมา แม
เพียงแตผูรักความถูก ความดีงาม
ประจำนิสัย แลวประพฤติแตสิ่งถูก
และดีงามแกตนและแกผูอื่น เวน
การประพฤติสิ่งที่เปนขาศึกตอ
ความ ถูก ความดี งาม ของ ตน
เพียงเทานั้นก็พอจะทราบไดแลว
วาผูนั้นมีศีลธรรมขึ้นในตัวแลว
อนึ่ง เหตุที่จะเกิดศีลธรรมขึ้นในใจและความ
ประพฤติ เกิดขึ้นจากหลักธรรมชาติที่กลาวแลวอยาง
หนึ่ง เกิดจากการคบคาสมาคมกับนักปราชญมีสมณชี
พราหมณเปนตน ไดศึกษาไตถามจากทาน แลวสมาทาน
นำมาปฏิบตั อีิ กอยางหนึง่ เพียงเทานีก็้ พอจะยังศีลธรรม
ใหเกิดขึ้นในตน และกลายเปนคนมีศีลธรรมได พอแก

๑๒

ปญญาอบรมสมาธิ

การทรงตัวและครอบครัวตลอดสังคมที่ตนเกี่ยวของ ให
เปนไปไดโดยปราศจากความระแวงสงสัยในสิ่งที่ไมนา
ไวใจในครอบครัวและสวนรวม ฆราวาสปฏิบตั ตน
ิ ไดเพียง
ศีล ๕ ก็สามารถทำความอุนใจใหแกตนและครอบครัว
โดยประจักษใจ ตลอดเวลาที่ตนมีความประพฤติอยูใน
กรอบของศีลธรรม
สวนศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ นั้น แยกจากศีล
๕ ขึ้นไปสูความละเอียดตามอัธยาศัยของผูใครประพฤติ
ตนในศีลธรรมชัน้ สูงขึน้ ไป ทัง้ ดานปฏิบตั รัิ กษาและความ
เอาใจใส ยอมมีกฎเกณฑหรือวิธีการตางจากศีล ๕ ขึ้น
ไปเปนชั้น ๆ
เมือ่ สรุปความแลว ศีลทุกประเภทเปนคุณสมบัติ
เพือ่ ทีจะ
่ รักษาความคะนองทางความประพฤติของกาย
และวาจา เพือ่ ความอยูเ ย็นเปนสุขสบายใจสำหรับทาน
ผูปฏิ
 บตั ถูิ ก และเปนสิง่ จำเปนแกผูเกี
 ย่ วของทีต่ องการ
จะทำตนใหเปนคนดีทุกรายไป แตสำหรับผูเลวทราม
ยอมไมเห็นวาเปนของจำเปน เพราะไมตองการอยาก
เปนคนดีเหมือนโลกเขา แตคอยจะทำลายความสุขของผู
อืน่ กอความเดือดรอนแกโลกทุกเวลาทีได
่ ชองและโอกาส

พระธรรมวิสุทธิมงคล
(ทานอาจารยพระมหาบัว ญาณสัมปนโน)

๑๓

ศีลธรรมบางสวน แมแตสัตวดิรจั ฉานเขายังพอมีได อยา
วาแตมนุษยจะเปนเจาของของศีลธรรมโดยถายเดียวเลย
เราพอจะสังเกตไดวา สัตวดิรัจฉานเขายังมีรัศมีแหง
ธรรมแทรกอยูในใจและความประพฤติของเขาบาง เชน
สัตวเลี้ยงในบานเรา
ผูที มี่ ศีลธรรมเปนภาคพืน้ ประจำนิสยั และความ
ประพฤติตลอดเวลา นอกจากจะเปนผูใหความอบอุน
เปนที่ไววางใจและใหความนิยมแกประชาชนตลอด
กาลแลว ยังเปนผูมีความอบอุนในตนเอง ทั้งวันนี้
วันหนา ชาตินี้และชาติหนาอีกดวย ศีลธรรมจึงเปน
คุณสมบัติอันจำเปนของโลกตลอดกาล

สมาธิ
ธรรม กรรมฐาน ทุก บท เปน รั้ว กั้น ความ คะนอง
ของใจ ใจทีไม
่ มกรรมฐาน
ี
ประจำและควบคุมจึงเกิดความ
คะนองไดทุกวัย ทัง้ เด็กเล็ก หนุม สาว เฒาแกชรา คนจน
คนมี คนฉลาด คนโง คนมีฐานะสูง ต่ำ ปานกลาง คน
ตาบอด หูหนวก ตาดี หูดี งอยเปลี้ยเสียขา พิกลพิการ
และอื่น ๆ ไมมีประมาณ ทางศาสนธรรมเรียกวาผูยัง
ตกอยูในวัยความคะนองทางใจ หมดความสงาราศีทาง
ใจ หาความสุขไมได อาภัพความสุขทางใจ ตายแลว
ขาดทุนทั้งขึ้นทั้งลอง เชนเดียวกับตนไม จะมีกิ่งกาน

พระธรรมวิสุทธิมงคล
(ทานอาจารยพระมหาบัว ญาณสัมปนโน)

๑๕

ดอกผลดกหนาหรือไม ไมเปนประมาณ รากแกวเสียหรือ
โคนลงแลว ยอมเสียความเปนสงาราศีและผลประโยชน
ฉะนั้น แตลำตนหรือกิ่งกานของตนไมก็ยังอาจจะมาทำ
ประโยชนอยางอื่นไดบาง ไมเหมือนมนุษยตาย
โทษ แหง ความ คะนอง ของ ใจ ที่ ไมมี ธรรมะ เปน
เครือ่ งรักษา จะหาจุดความสุขไมพบตลอดกาล แมความ
สุขจะเกิดเพราะความคะนองของใจเปนผูแสวงหามาได
ก็เปนความสุขชนิดเปนบทบาททีจะ
่ เพิม่ ความคะนองของ
ใจใหมีความกลาแข็งไปในทางที่ไมถูก มากกวาจะเปน
ความสุขที่พึงพอใจ ฉันนั้น
สมาธิ คือความสงบ หรือความตัง้ มัน่ ของใจ จึง
เปนขาศึกตอความคะนองของใจที่ไมอยากรับ “ยา” คือ
กรรมฐาน ผูต องการปราบปรามความคะนองของใจ ซึง่
เคยเปนขาศึกตอสัตวมาหลายกัปนับไมถวน จึงจำเปน
ตองฝนใจรับ “ยา” คือกรรมฐาน
การรับยา หมายถึงการอบรมใจของตนดวย
ธรรมะ ไมปลอยตามลำพังของใจ ซึ่งชอบความคะนอง

๑๖
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เปนมิตรตลอดเวลา คือนอมธรรมเขามากำกับใจ ธรรม
กำกับใจเรียกวา กรรมฐาน มี ๔๐ หอง ตามจริตนิสัย
ของบรรดาสัตวไมเหมือนกัน มีกสิณ ๑๐ อสุภ ๑๐
อนุสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑
จตุธาตุววัตถาน ๑ และอรูป ๔ จะขอยกมาพอประมาณ
ที่ใชกันโดยมากและใหผลแกผูปฏิบัติเปนที่พึงพอใจ คือ
อาการของกาย ๓๒ มี เกสา (ผม) โลมา (ขน) นขา
(เล็บ) ทนฺตา (ฟน) ตโจ (หนัง) ทีท่ านเรียกวา กรรมฐาน
๕ หรือ พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ฯลฯ หรือ อานาปานสติ
(ระลึกลมหายใจเขาออก) บทใดก็ได ตามแตจริตชอบ
เพราะ นิสัย ไม เหมือน กันจะ ใช กรรมฐาน อยาง เดียวกัน
ยอมเปนการขัดตอจริต ไมไดผลเทาที่ควร
เมื่อชอบบทใด ก็ตกลงใจนำบทนั้นมาบริกรรม
เชน จะบริกรรมเกสา ก็นึกวาเกสาซ้ำอยูในใจ ไมออก
เสียงเปนคำพูดใหไดยินออกมาภายนอก (แตลำพังนึก
เอาชนะใจไมได จะบริกรรมทำนองสวดมนตเพือ่ ใหเสียง
ผูกใจไวจะไดสงบก็ได ทำจนกวาใจจะสงบไดดวยคำ
บริกรรมจึงหยุด) พรอมทัง้ ใจใหทำความรูส กึ ไวกับผมบน

พระธรรมวิสุทธิมงคล
(ทานอาจารยพระมหาบัว ญาณสัมปนโน)

๑๗

ศีรษะ จะบริกรรมบทใดก็ใหทำความรูอยูกับกรรมฐาน
บทนั้น เชนเดียวกับบริกรรมบทเกสา ซึ่งทำความรูอยู
ในผมบนศีรษะ ฉะนั้น
สวนการบริกรรมบท พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ บท
ใด ๆ ใหทำความรูไวจำเพาะใจ ไมเหมือนบทอื่น ๆ คือ
ใหคำบริกรรมวา พุทฺโธ เปนตน สัมพันธกันอยูกับใจไป
ตลอดจนกวาจะปรากฏ พุทโฺ ธ ในคำบริกรรมกับผูรู คื อใจ
เปนอันเดียวกัน แมผูจะบริกรรมบท ธมฺโม สงฺโฆ ตาม
จริต ก็พึงบริกรรมใหสัมพันธกันกับใจจนกวาจะปรากฏ
ธมฺโม หรือ สงฺโฆ เปนอันเดียวกันกับใจ ทำนองเดียว
กับบท พุทฺโธ เถิด ฯ
อานาปานสติภาวนา ถือลมหายใจเขา หายใจ
ออกเปนอารมณของใจ มีความรูและ
 สติอยูกั บลมหายใจ
เขาออก เบื้องตน การตั้งลม ควรตั้งที่ปลายจมูกหรือ
เพดาน เพราะ เปน ที่ กระทบ ลม หายใจ พอ ถือ เอา เปน
เครื่องหมายได เมื่อทำจนชำนาญและลมละเอียดเขาไป
เทาไร จะคอยรูหรือเขาใจความสัมผัสของลมเขาไปโดย
ลำดับ จนปรากฏลมอยูที ท่ ามกลางอกหรือลิน้ ปแห
 งเดียว

๑๘
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ทีนี้จงกำหนดลม ณ ที่นั้น ไมตองกังวลออกมากำหนด
หรือตามรูลมที่ปลายจมูกหรือเพดานอีกตอไป
การ กำหนด ลม จะ ตาม ดวย พุทฺโธ เปน คำ
บริกรรมกำกับลมหายใจเขา-ออกดวยก็ได เพื่อเปนการ
พยุงผูรูใหเดน จะไดปรากฏลมชัดขึ้นกับใจ เมื่อชำนาญ
ในลมแลว ตอไปทุกครั้งที่กำหนด จงกำหนดลงที่ลม
หายใจทามกลางอกหรือลิ้นปโดยเฉพาะ ทั้งนี้สำคัญอยู
ที่ตั้งสติ จงตั้งสติกับใจใหมีความรูสึกในลมทุกขณะที่ลม
เขาและลมออก สั้นหรือยาว จนกวาจะรูชัดในลมหายใจ
มีความละเอียดเขาไปทุกที และจนปรากฏความละเอียด
ของลมกับใจเปนอันเดียวกัน
ทีนี้ใหกำหนดลมอยูจำเพาะใจ ไมตองกังวลใน
คำบริกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะการกำหนดลมเขาออก
และสัน้ ยาวตลอดคำบริกรรมนัน้ ๆ เพือ่ จะใหจิตถึงความ
ละเอียด เมื่อถึงลมละเอียดที่สุด และรูอยูจำเพาะใจ ไม
เกี่ยวของกับอารมณใด ๆ แมที่สุดกองลมก็ลดละความ
เกี่ยวของ ในขณะนั้นไมมีความกังวล เพราะจิตวาง
ภาระ มีความรูอยู
 จำเพาะ

ใจดวงเดียว คือความเปนหนึง่

พระธรรมวิสุทธิมงคล
(ทานอาจารยพระมหาบัว ญาณสัมปนโน)

๑๙

(เอกคฺคตารมณ) นีคื่ อผลทีได
่ รับจากการเจริญอานาปาน
สติกรรมฐาน ในกรรมฐานบทอื่น พึงทราบวาผูภาวนา
จะตองไดรับผลเชนเดียวกันกับบทนี้
การบริกรรมภาวนา มีบทกรรมฐานนั้น ๆ เปน
เครื่องกำกับใจดวยสติ จะระงับความคะนองใจไดเปน
ลำดับ จะปรากฏความสงบสุขขึน้ ทีใจ
่ มีอารมณอันเดียว
คือรูอยูจำเพาะใจ ปราศจากความฟุงซานใด ๆ ไมมีสิ่ง
มากวนใจใหเอนเอียง เปนความสุขจำเพาะใจ ปราศจาก
ความเสกสรรหรือปรุงแตงใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงเทานี้ผู

๒๐
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ปฏิบัติจะเห็นเปนความอัศจรรยในใจที่ไมเคยประสบมา
แตกาลไหน ๆ และเปนความสุขที่ดูดดื่มยิ่งกวาอื่นใดที่
เคยผานมา
อนึ่ง พึงทราบ ผูบริกรรมบทกรรมฐานนั้น ๆ
บาง ทาน อาจ ปรากฏ อาการ แหง กรรมฐาน ที่ ตน กำลัง
บริกรรมนั้นขึ้นที่ใจในขณะที่กำลังบริกรรมอยูก็ได เชน
ปรากฏผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนือ้ เอ็น กระดูก เปนตน
อาการใดอาการหนึง่ ประจักษกับใจ เหมือนมองเห็นดวย
ตาเนือ้ เมือ่ ปรากฏอยางนี้ พึงกำหนดดูอาการทีตน
่ เห็น
นัน้ ใหชัดเจนติดใจ และกำหนดใหตัง้ อยูอย
 างนัน้ ไดนาน
และติดใจเทาไรยิง่ ดี เมือ่ ติดใจแนบสนิทแลว จงทำความ
แยบคายในใจ กำหนดสวนที่เห็นนั้นโดยเปนของปฏิกูล
โสโครก ทั้งอาการสวนในและอาการสวนนอกของกาย
โดยรอบ และแยกสวนของกายออกเปนสวน ๆ หรือเปน
แผนก ๆ ตามอาการนัน้ ๆ โดยเปนกองผม กองขน กอง
เนื้อ กองกระดูก ฯลฯ
เสร็จแลวกำหนดใหเนาเปอยลงบาง กำหนดไฟ
เผาบาง กำหนดใหแรงกาหมากินบาง กำหนดใหแตก

พระธรรมวิสุทธิมงคล
(ทานอาจารยพระมหาบัว ญาณสัมปนโน)

๒๑

ลงสูธาตุ
 เดิมของเขาคือดินน้ำลมไฟบาง เปนตน การทำ
อยางนี้เพื่อความชำนาญคลองแคลวของใจ ในการเห็น
กาย เพื่อความเห็นจริงในกายวามีอะไรอยูในนั้น เพื่อ
ความบรรเทาและตัดขาดเสียไดซึ่งความหลงกาย อัน
เปนเหตุใหเกิดราคะตัณหาคือความคะนองของใจ ทำ
อยางนี้ไดชำนาญเทาไรยิ่งดี ใจจะสงบละเอียดเขาทุกที
ขอสำคัญ เมื่อปรากฏอาการของกายขึ้น อยาปลอย
ใหผานไปโดยไมสนใจ และอยากลัวอาการของกายที่
ปรากฏ จงกำหนดไวเฉพาะหนาทันที
กายนี้เมื่อภาวนาไดเห็นจนติดใจจริง ๆ จะเกิด
ความ เบื่อ หนาย สลด สังเวช ตน จะ เกิด ขน พอง สยอง
เกลาน้ำตาไหลลงทันที อนึ่ง ผูที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหนา
ในขณะภาวนา ใจจะเปนสมาธิไดอยางรวดเร็ว และจำ
ทำใหปญญาใหแจงไปพรอม ๆ กันกับความสงบของใจ
ที่ภาวนาเห็นกาย
ผู ที่ ไม เห็ น อาการ ของ กาย จง ทราบ ว า การ
บริกรรม ภาวนา ทั้งนี้ ก็ เปนการ ภาวนา เพื่อ จะ ยัง จิต ให
เขาสูความสงบสุขเชนเดียวกัน จึงไมมีขอระแวงสงสัยที่
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ตรงไหนวาจิตจะไมหยั่งลงสูความสงบ และเห็นภัยดวย
ปญญาในวาระตอไป
จงทำความมั่นใจในบทภาวนา และคำบริกรรม
ของตนอยาทอถอย ผูดำเนินไปโดยวิธีใด พึงทราบวา
ดำเนินไปสูจุดประสงคเชนเดียวกัน และจงทราบวาบท
ธรรม ทั้งหมด นี้ เปน บท ธรรม ที่ จะ นำ ใจ ไป สู สันติสุข คือ
พระนิพพาน อันเปนจุดสุดทายของการภาวนาทุกบทไป
ฉะนั้น
จง ทำ ตาม หนาที่ แหง บท ภาวนา ของ ตน อยา
พะวักพะวนในกรรมฐานบทอืน่ ๆ จะเปนความลังเลสงสัย
ตัดสินใจลงไปสูความ

จริงไมได จะเปนอุปสรรคแกความ
จริงใจตลอดกาล จงตั้งใจทำดวยความมีสติจริง ๆ และ
อยาเรียง ศีล สมาธิ ปญญา ใหนอกไปจากใจ เพราะ
กิเลส คือ ราคะ โทสะ โมหะ เปนตน อยูที่ใจ ใครไม
ไดเรียงรายเขา เมื่อคิดไปทางผิดมันก็เกิดกิเลสขึ้นมาที่
ใจดวงนั้น ไมไดกำหนดหรือนัดกัน วาใครจะมากอน
มาหลัง มันเปนกิเลสมาทีเดียว กิเลสชนิดไหนมามันก็

พระธรรมวิสุทธิมงคล
(ทานอาจารยพระมหาบัว ญาณสัมปนโน)
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ทำใหเรารอนไดเชนเดียวกัน เรื่องของกิเลสมันจะตอง
เปนกิเลสเรื่อยไปอยางนี้ กิเลสตัวไหนจะมากอนมาหลัง
เปนไมเสียผล ทำใหเกิดความรอนไดทั้งนั้น
วิธีการแกกิเลส อยาคอยใหศีลไปกอน สมาธิมา
ที่ ๒ ปญญามาที่ ๓ นี่เรียกวาทำสมาธิเรียง แบบเปน
อดีตอนาคตเสมอไป หาความสงบสุขไมไดตลอดกาล

ปญญาอบรมสมาธิ
ความจริงการภาวนาเพื่อใหใจสงบ ถาสงบดวย
วิธปลอบ
ี
โยนโดยทางบริกรรมไมได ตองภาวนาดวยวิธี
ปราบปรามขูเข็ญ คือคนคิดหาเหตุผลในสิ่งที่จิตติดของ
ดวยปญญา แลวแตความแยบคายของปญญาจะ
หาอุบายทรมานจิตดวงพยศ จนปรากฏใจยอม
จำนนตามปญญาวาเปนความจริงอยางนั้น
แลว ใจจะฟุงซานไปไหนไมได ตองหยั่ง
เขาสูความสงบ เชนเดียวกับสัตวพาหนะ

พระธรรมวิสุทธิมงคล
(ทานอาจารยพระมหาบัว ญาณสัมปนโน)
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ตัวคะนอง ตองฝกฝนทรมานอยางหนักจึงจะยอมจำนน
ตอเจาของ ฉะนั้น
ใน เรื่อง นี้ จะ ขอ ยก อุปมา เปน หลัก เทียบ เคียง
เชน ตนไมบางประเภทตั้งอยูโดดเดี่ยวไมมีสิ่งเกี่ยวของ
ผู ตองการ ตนไม นั้น ก็ ตอง ตัด ดวย มีด หรือ ขวาน เมื่อ
ขาดแลวไมตนนั้นก็ลมลงสูจุดที่หมายแลวนำไปไดตาม
ตองการ ไมมี ความ ยาก เย็น อะไร นัก แต ไม อีก บาง
ประเภทไมตั้งอยูโดดเดี่ยว ยังเกี่ยวของอยูกับกิ่งแขนง
ของตนอื่น ๆ อีกมาก ยากที่จะตัดใหลงสูที่หมายได
ตองใชปญญาหรือสายตาตรวจดูสิง่ ทีเกี
่ ย่ วของของตนไม
นั้นโดยถี่ถวน แลวจึงตัดตนไมนั้นใหขาดพรอมทั้งตัดสิ่ง
เกี่ยวของจนหมดสิ้นไป ไมยอมตกหรือลมลงสูที่หมาย
และนำไปไดตามความตองการฉันใด จริตนิสัยของคน
เราก็ฉันนั้น
คนบางประเภทไมคอยมีสิ่งแวดลอมเปนภาระ
กดถวงใจมาก เพียงใชคำบริกรรมภาวนา พุทฺโธ ธมฺโม
สงฺโฆ เปนตน บทใดบทหนึ่งเขาเทานั้น ใจก็ไดรับ
ความสงบเยือกเย็นเปนสมาธิลงได กลายเปนตนทุน

๒๖

ปญญาอบรมสมาธิ

หนุนปญญาใหกาวหนาตอไปไดอยางสบาย ที่เรียกวา
สมาธิอบรมปญญา แตคนบางประเภทมีสิ่งแวดลอม
เปนภาระกดถวงใจมาก และเปนนิสยั ชอบคิดอะไรมาก
อยางนี้ จะอบรมดวยคำบริกรรมอยางที่กลาวมาแลว
นัน้ ไมสามารถทีจะ
่ ยังจิตใหหยัง่ ลงสูความ
 สงบเปนสมาธิ
ได ตองใชปญญาไตรตรองเหตุผล ตัดตนเหตุของความ
ฟุงซานดวยปญญา เมื่อปญญาไดหวานลอมในสิ่งที่จิต
ติดของนั้นไวอยางหนาแนนแลว จิตจะมีความรูเหนือ
ปญญาไปไมได และจะหยั่งลงสูความสงบเปนสมาธิได
ฉะนัน้ คนประเภทนีจะ
้ ตองฝกฝนจิตใหเปนสมาธิไดดวย
ปญญา ที่เรียกวา ปญญาอบรมสมาธิ ตามชื่อหัวเรื่อง
ทีให
่ ไวแลวในเบือ้ งตนนัน้ เมือ่ สมาธิเกิดมีขึน้ ดวยอำนาจ
ปญญา อันดับตอไปสมาธิก็กลายเปนตนทุนหนุนปญญา
ใหมีกำลังกาวหนา สุดทายก็ลงรอยเดียวกันกับหลักเดิม
ที่วา สมาธิอบรมปญญา
ผูตองการอบรมใจใหเปนไปเพื่อความฉลาด
รู เทา ทัน กล มายา ของ กิเลส อยา ยึด ปริยัติ จน เกิด
กิเลส แตก็อยาปลอยวางปริยัติจนเลยศาสดา ผิด

พระธรรมวิสุทธิมงคล
(ทานอาจารยพระมหาบัว ญาณสัมปนโน)
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พระประสงคของพระพุทธเจาทั้ง ๒ นัย คือ ในขณะ
ที่ทำสมาธิภาวนา อยาสงใจไปยึดปริยัติจนกลายเปน
อดีตอนาคตไป ใหตั้งจิตลงสูปจจุบันคือเฉพาะหนา
มีธรรมที่ตนเกี่ยวของเปนอารมณเทานั้น เมื่อมีขอ
ของใจ ตัดสินใจลงไมไดวาถูกหรือผิด เวลาออกจากที่
ภาวนาแลวจึงตรวจสอบกับปริยตั ิ แตจะตรวจสอบทุก
ขณะไปก็ผิด เพราะจะกลายเปนความรูในแบบ ไมใช
ความรูเกิดจากภาวนา ใชไมได
สรุปความ ถาจิตสงบไดดวยอารมณสมถะคือคำ
บริกรรมดวยธรรมบทใดก็บริกรรมบทนั้น ถาจะสงบได
ดวยปญญาสกัดกั้นโดยอุบายตาง ๆ ก็ตองใชปญญาเปน
พีเลี
่ ย้ งเพือ่ ความสงบเสมอไป ผลรายไดจากการอบรมทัง้
๒ วิธนีี คื้ อ ความสงบและปญญาอันจะมีรัศมีแฝงขึน้ จาก
ความสงบนั้น ๆ

สมาธิ
สมาธิ วาโดยชื่อและอาการแหงความสงบ
มี ๓ คือ
ขณิกสมาธิ ตั้งมั่นหรือสงบชั่วคราว
แลวถอนขึ้นมา
อุปจารสมาธิ ทานวารวมเฉียด ๆ นานกวา
ขณิกสมาธิ แลวถอนขึ้นมา
จากนี้ขอแทรกทัศนะของ “ธรรมปา” เขาบาง
เล็กนอย อุปจารสมาธิ เมื่อจิตสงบลงไปแลวไมอยูกับที่
ถอยออกมาเล็กนอย แลวตามรูเรื่องตาง ๆ ตามแตจะ
มาสัมผัสใจ บางครั้งก็เปนเรื่องเกิดจากตนเอง ปรากฏ

พระธรรมวิสุทธิมงคล
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เปนนิมิตขึ้นมา ดีบาง ชั่วบาง แตเบื้องตนเปนนิมิตเกิด
กับตนมากกวา ถาไมรอบคอบก็ทำใหเสียได เพราะนิมติ
ที่จะเกิดขึ้นจากสมาธิประเภทนี้มีมากเอาประมาณไมได
บางครัง้ ก็ปรากฏเปนรูปรางของตัวเองนอนตาย
และเนาพองอยูต อหนา เปนผีตายและเนาพองอยูต อหนา
บาง มีแตโครงกระดูกบาง เปนซากศพ เขากำลังหาม
่
ลักษณะนี้ ผูฉลาด

ผานมาตอหนาบาง เปนตน ทีปรากฏ
ก็ถือเอาเปนอุคคหนิมติ เพือ่ เปนปฏิภาคนิมติ ได เพราะจะ
ยังสมาธิใหแนนหนาและจะยังปญญาใหคมกลาไดเปน
ลำดับ
สำหรับผูกลาตอเหตุผล เพื่อจะยังประโยชนตน
ใหสำเร็จ ยอมไดสติปญญาจากนิมิตนั้น ๆ เสมอไป
แตผูขี้ขลาดหวาดกลัว อาจจะทำใจใหเสียเพราะสมาธิ
ประเภทนี้มีจำนวนมาก เพราะเรื่องที่นากลัวมีมาก เชน
ปรากฏมีคนรูปรางสีสันวรรณะนากลัวทำทาจะฆาฟน
หรือจะกินเปนอาหาร อยางนี้เปนตน แตถาเปนผูกลา
หาญตอเหตุการณแลว ก็ไมมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้น
ยิ่งจะไดอุบายเพิ่มขึ้นจากนิมิต หรือสมาธิประเภทนี้เสีย

๓๐

ปญญาอบรมสมาธิ

อีก สำหรับผูมักกลัว ปกติก็แสหาเรื่องกลัวอยูแลว ยิ่ง
ปรากฏนิมติ ทีน่ ากลัวก็ยิง่ ไปใหญ ดีไมดีอาจจะเปนบาขึน้
ในขณะนั้นก็ได
สวนนิมิตนอกที่ผานมา จะรูหรือไมวาเปนนิมิต
นอกหรือนิมิตเกิดกับตัวนั้น ตองผานนิมิต
ใน ซึ่ ง เกิ ด กั บ ตั ว ไป จน ชำนาญ แล ว จึ ง จะ
สามารถรูได
 นิมติ นอกนัน้ เปนเรือ่ งทีเกี
่ ย่ ว
กับ เหตุการณ ตาง ๆ ของ คน หรือ สัตว
เปรต ภูตผี เทวบุตร เทวดา อินทร
พรหม ที่มาเกี่ยวของกับสมาธิในเวลา
นัน้ เชนเดียวกับเราสนทนากันกับแขก
ที่มาเยี่ยม เรื่องปรากฏขึ้นจะนาน
หรือไมนั้น แลวแตเหตุการณจะยุติ
ลงเมื่อใด บางครั้งเรื่องหนึ่งจบลง เรื่องอื่นแฝงเขามา
ตอกันไปอีกไมจบสิ้นลงงาย ๆ เรียกวาสั้นบางยาวบาง
เมื่อจบลงแลวจิตก็ถอนขึ้นมา บางครั้งก็กินเวลาหลาย
ชั่วโมง สมาธิประเภทนี้ แมรวมนานเทาใดก็ตาม เมื่อ
ถอนขึน้ มาแลวก็ไมมกำลั
ี งเพิม่ สมาธิใหแนนหนาและไมมี

พระธรรมวิสุทธิมงคล
(ทานอาจารยพระมหาบัว ญาณสัมปนโน)
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กำลังหนุนปญญาไดดวย เหมือนคนนอนหลับแลวฝนไป
ธาตุขันธยอมไมมีกำลังเต็มที่
สวนสมาธิที่รวมลงแลวอยูกับที่ พอถอนขึ้นมา
ปรากฏเปนกำลังหนุนสมาธิใหแนนหนา เชนเดียวกับคน
นอนหลับสนิทดีไมฝน พอตื่นขึ้นธาตุขันธรูสึกมีกำลังดี
ฉะนั้น สมาธิ ประเภท นี้ ถา ยัง ไม ชำนาญ และ รอบคอบ
ดวยปญญาก็ทำใหเสียคน เชนเปนบาไปได โดยมากนัก
ภาวนาที่เขาเลาลือกันวา “ธรรมแตก” นั้น เปนเพราะ
สมาธิประเภทนี้ แตเมื่อรอบคอบดีแลว ก็เปนประโยชน
เกี่ยวกับเหตุการณไดดี สวนอุคคหนิมิตที่ปรากฏขึ้นจาก
จิตตามที่ไดอธิบายไวขางตนนั้น เปนนิมิตที่ควรแกการ
ปฏิภาคในหลักภาวนาของผูตองการอุบายแยบคายดวย
ปญญาโดยแท เพราะเปนนิมิตที่เกี่ยวกับอริยสัจ นิมิต
อันหลังตองนอมเขาหา จึงจะเปนอริยสัจไดบาง
แต ทั้ ง นิ มิ ต เกิ ด กั บ ตน และ นิ มิ ต ผ า น มา จาก
ภายนอก ถาเปนคนขลาดก็อาจเสียไดเหมือนกัน สำคัญ
อยูที่ปญญาและความกลาหาญตอเหตุการณ ผูมีปญญา
จึงไมประมาทสมาธิประเภทนี้โดยถายเดียว เชน งูเปน

๓๒
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ตัวอสรพิษ เขานำมาเลี้ยงไวเพื่อถือเอาประโยชนจาก
งู ก็ ยัง ได วิธี ปฏิบัติ ใน นิมิต ทั้ง สอง ซึ่ง เกิด จาก สมาธิ
ประเภทนี้
นิมิตที่เกิดจากจิตที่เรียกวา “นิมิตใน” จงทำ
ปฏิภาค มีแบงแยกเปนตน ตามทีได
่ อธิบายไวขางตนแลว
นิมิตที่ผานมาอันเกี่ยวแกคนหรือสัตวเปนตน ถาสมาธิ
ยังไมชำนาญ จงงดไวกอน อยาดวนสนใจ เมื่อสมาธิ
ชำนาญแลวจึงปลอยจิตออกรูตามเหตุการณปรากฏ จะ
เปนประโยชนที่เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตอนาคตไมนอย
เลย สมาธิประเภทนี้เปนสมาธิที่แปลกมาก อยาดวน
เพลิดเพลินและเสียใจในสมาธิประเภทนีโดย
้ ถายเดียว จง
ทำใจใหกลาหาญขณะที่นิมิตนานาประการเกิดขึ้นจาก
สมาธิประเภทนี้ เบือ้ งตนใหนอมลงสูไตรลั
 กษณขณะนิมติ
ปรากฏขึ้นจะไมทำใหเสีย
แตพึงทราบวา สมาธิประเภทมีนิมติ นีไม
้ มทุี กราย
ไป รายที่ไมมีก็คือ เมื่อจิตสงบแลวรวมอยูกับที่ จะรวม
นานเทาไรก็ไมคอยมีนิมิตมาปรากฏ หรือจะเรียกงาย ๆ
ก็คือ รายที่ปญญาอบรมสมาธิ แมสงบรวมลงแลวจะอยู

พระธรรมวิสุทธิมงคล
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นานหรือไมนานก็ตามก็ไมมีนิมิต เพราะเกี่ยวกับปญญา
แฝงอยูกั บองคสมาธินัน้ สวนรายทีสมาธิ
่ อบรมปญญามัก
จะปรากฏนิมิตแทบทุกรายไป เพราะจิตประเภทนี้รวม
ลงอยางเร็วที่สุด เหมือนคนตกบอตกเหวไมคอยระวัง
ตัว ลงรวดเดียวก็ถึงที่พักของจิต แลวก็ถอนออกมารู
เหตุการณตาง ๆ จึงปรากฏเปนนิมิตขึ้นมาในขณะนั้น
และก็เปนนิสยั ของจิตประเภทนีแทบ
้ ทุกรายไป แตจะเปน
สมาธิประเภทใดก็ตาม ปญญาเปนสิง่ สำคัญประจำสมาธิ
ประเภทนั้น ๆ เมื่อถอนออกมาแลว จงไตรตรองธาตุ
ขันธดวยปญญา เพราะปญญาากับสมาธิ
ากกัน
เปนธรรมคูเคียงกัน จะแยกจาก
ไมได ถาสมาธิไมกาวหนา ตอองงใช
ปญญาหนุนหลัง ขอยุติเรื่องอุปจาร
ปจาร
สมาธิแตเพียงเทานี้
อัปปนาสมาธิ เปนสมาธิที่
ละเอียดและแนนหนามัน่ คง ทัง้ รวม
อยูไดนาน จะใหรวมอยูหรือ
ถอนขึ้นมาไดตามตองการ
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สมาธิ ทุก ประเภท พึง ทราบ วา เปน เครื่อง หนุน
ปญญาไดตามกำลังของตน คือ สมาธิอยางหยาบ อยาง
กลาง และ อยาง ละเอียด ก็ หนุน ปญญา อยาง หยาบ
อยางกลาง และอยางละเอียดเปนชั้น ๆ ไป แลวแตผูมี
ปญญาจะนำออกใช แตโดยมากจะเปนสมาธิประเภทใด
ก็ตามปรากฏขึ้น ผูภาวนามักจะติด เพราะเปน
ความสุขในขณะที่จิตรวมลงและพักอยู การ
ที่จะเรียกวาจิตติดสมาธิ หรือติดความสงบ
ไดนั้น ไมเปนปญหา ในขณะที่จิตพักรวม
อยู จะพักอยูนานเทาไรก็ไดตามขั้นของ
สมาธิ ที่สำคัญก็คือ เมื่อจิตถอนขึ้นมา
แลวยังอาลัยในความพักของจิต ทั้ง ๆ ที่
ตนมีความสงบพอที่จะใชปญญาไตรตรอง และมีความ
สงบจนพอตัวซึ่งควรจะใชปญญาไดอยางเต็มที่แลว แต
ยังพยายามที่จะอยูในความสงบ ไมสนใจในปญญาเลย
อยางนี้เรียกวาติดสมาธิถอนตัวไมขึ้น

ปญญา
ทางที่ถูกและราบรื่นของผูปฏิบัติก็คือ เมื่อจิตได
รับความสงบพอเห็นทางแลว ตองฝกหัดจิตใหคิดคนใน
อาการของกาย จะเปนอาการเดียวหรือมากอาการก็ตาม
ดวยปญญา คลี่คลายดูกายของตน เริ่มตั้งแต ผม ขน
เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม
หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสนอย ไสใหญ อาหาร
ใหม อาหารเกา ฯลฯ ที่เรียกวา อาการ ๓๒ ของกาย
สิง่ เหลานีตาม
้ ปกติเต็มไปดวยของปฏิกลู นาเกลียดตลอด
เวลา ไมมอวั
ี ยวะสวนใดจะสวยงามตามโมหนิยม ยังเปน
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อยูก็ ปฏิกลู ตายแลวยิง่ เปนมากขึน้ ไมวาสัตวบุคคล หญิง
ชาย มีความเปนอยางนี้ทั้งนั้น ในโลกนี้เต็มไปดวยของ
อยางนี้ หาสิ่งที่แปลกกวานี้ไมมี ใครอยูในโลกนี้ตองมี
อยางนี้ ตองเปนอยางนี้ ตองเห็นอยางนี้
ความเปน อนิจฺจํ ไมเที่ยง ก็กายอันนี้ ทุกฺขํ
ความลำบาก ก็กายอันนี้ อนตฺตา ปฏิเสธ
ความประสงคของสัตวทั้งหลาย ก็กาย
อันนี้ สิง่ ทีไม
่ สมหวังทัง้ หมดก็อยูที กาย
่
อันนี้ ความหลงสัตว หลงสังขาร
ก็ หลง กาย อัน นี้ ความ ถือ สัตว
ถือสังขารก็ถือกายอันนี้ ความ
พลัดพรากจากสัตวและสังขารก็
พลัดพรากจากกายอันนี้ ความ
หลงรักหลงชังก็หลงกายอันนี้ ความไม
อยากตายก็หวงกายอันนี้ ตายแลวรองไหหากันก็เพราะ
กายอันนี้ ความทุกขทรมานแตวันเกิดจนถึงวันตายก็
เพราะกายอันนี้ ทั้งสัตวและบุคคลวิ่งวอนไปมาหาอยู
หากิน ไมมี วัน ไมมี คืน ก็ เพราะ เรื่อง ของ กาย อัน เดียว นี้
มหาเหตุมหาเรื่องใหญโตในโลกที่เปนกงจักรผันมนุษย
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และสัตวไมมีวันลืมตาเต็มดวงประหนึ่งไฟเผาอยูตลอด
เวลาก็คือเรือ่ งของกายเปนเหตุกิเลสทวมหัวจนเอาตัวไม
รอดก็เพราะกายอันนี้ สรุปความเรือ่ งในโลกคือเรือ่ งเพือ่
กายอันเดียวกันนี้ทั้งนั้น
เมื่อพิจารณากายพรอมทั้งเรื่องของกายใหแจง
ประจั ก ษ กั บ ใจ ด ว ย ป ญ ญา อยูยู อย า ง
นี้ ไมมี วัน หยุด ยั้ง กิเลส จะ ยกก
กองพล มา จาก ไหน ใจ จึง จะ
สงบ ลง ไม ได ปญญา อาน
ประกาศความจริงใหใจฟง
อยูอยางนี้ตลอดเวลา ใจจะ
ฝน ความ จริง จาก ปญญา ไป
ไหน เพราะกิเลสก็เกิดจากใจ
ปญญาก็เกิดจากใจ เราก็คือใจ จะ
แกกิเลสดวยปญญาของเราจะไมมไไดดออยยางไร เมือ่
ปญญาเปนไปในกายอยูอยางนี้ จะไมเห็นแจงในกาย
อยางไรเลา เมือ่ เห็นกายแจงประจักษใจดวยปญญาอยาง
นี้ ใจตองเบือ่ หนายในกายตนและกายคนอืน่ สัตวอืน่ ตอง
คลายความกำหนัดยินดีในกาย แลวถอนอุปาทานความ

๓๘

ปญญาอบรมสมาธิ

ถือมัน่ ในกายโดยสมุจเฉทปหาน พรอมทัง้ ความรูเท
 ากาย
ทุกสวน ไมหลงรักหลงชังในกายใด ๆ อีกตอไป
การ ที่ จิต ใช กลอง คือ ปญญา ทอง เที่ยว ใน เมือง
“กายนคร” ยอมเห็น “กายนคร” ของตน และ “กาย
นคร” ของคนและสัตวทั่วไปไดชัด ตลอดจนทาง ๓
แพรง คือ ไตรลักษณ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา และทาง
๔ แพรง คือ ธาตุ ๔ ดิน น้ำ ลม ไฟ ทั่วทั้งตรอก
ของทางสายตาง ๆ คือ อาการของกายทุกสวน พรอม
ทั้งหองน้ำ ครัวไฟ (สวนขางในของรางกาย) แหงเมือง
กายนคร จัดเปน โลกวิทู ความเห็นแจงในกายนครทั่ว
ทัง้ ไตรโลกธาตุก็ไดดวย ยถาภูตญาณทัสสนะ ความเห็น
ตามเปนจริงในกายทุกสวน หมดความสงสัยในเรือ่ งของ
กายที่เรียกวา รูปธรรม
ตอไปนี้จะอธิบายวิปสสนาเกี่ยวกับ นามธรรม
คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ นามธรรม
ทั้งสี่นี้เปนสวนหนึ่งของ ขันธ ๕ แตละเอียดไปกวา
รูปขันธ คือ กายไมสามารถมองเห็นดวยตา แตรูได
ทางใจ
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เวทนา คือสิ่งที่จะตองเสวยทางใจ สุขบาง ทุกข
บาง เฉย ๆ บาง
สัญญา คือความจำ เชน จำชื่อจำเสียง จำวัตถุ
สิ่งของ จำบาลีคาถา เปนตน
สังขาร คือความคิด ความปรุง เชน คิดดีคิดชั่ว
คิดกลาง ๆ ไมดีไมชั่ว หรือปรุงอดีตอนาคต เปนตน
และ วิญญาณ ความรับรู คือ รับรูรูป เสียง
กลิน่ รส เครือ่ งสัมผัสและธรรมารมณ ในขณะทีสิ่ ง่ เหลา
นี้มากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
นามธรรมทัง้ สีนี่ เป
้ นอาการของใจ ออกมาจากใจ
รูไดที่ใจและเปนมายาของใจดวย ถาใจยังไมรอบคอบ
จึงจัดวาเปนเครื่องปกปดกำบังความจริงไดดวย
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 เคลื่อนไหว
แตวธิ พี จิ ารณาในขันธทัง้ สีนี่ ้ ตามแตจริตจะชอบในขันธใด
ไตรลักษณใด หรือทั่วไปในขันธและไตรลักษณนั้น ๆ จง
พิจารณาตามจริตชอบในขันธและไตรลักษณนัน้ ๆ เพราะ
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ขันธและไตรลักษณหนึ่ง ๆ เปนธรรมเกี่ยวโยงถึงกัน จะ
พิจารณาเพียงขันธหรือไตรลักษณเดียวก็เปนเหตุใหความ
เขาใจหยั่งทราบไปในขันธและไตรลักษณอื่น ๆ ไดโดย
สมบูรณ เชนเดียวกับพิจารณาไปพรอม ๆ กัน เพราะขันธ
และไตรลักษณเหลานีมี้ อริยสัจเปนรัว้ กัน้ เขตแดนรับรอง
ไว แลว เชน เดียว กับ การ รับ ประทาน อาหาร ลง ใน ที่
แหงเดียวยอมซึมซาบไปทัว่ อวัยวะนอยใหญ
ของ รางกาย ซึ่ง เปน สวน ใหญ รับรอง
ไวแลว ฉะนั้น
เพราะฉะนัน้ ผูปฏิ
 บตั จงตั
ิ ง้ สติ และ
ปญญา ใหเขาใกลชิดตอนามธรรม
คือ ขันธ ๔ นี้ทุกขณะที่ขันธนั้น ๆ
เคลื่อนไหว คือ ปรากฏขึ้น ตั้งอยู
และดับไป และไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตา ประจำตน ไมมีเวลาหยุดยั้งตามความจริงของ
เขา ซึ่งแสดงหรือประกาศตนอยูอยางนี้ ไมมีเวลาสงบ
แมแตขณะเดียว ทั้งภายใน ทั้งภายนอก ทั่วโลกธาตุ
ประกาศเปนเสียงเดียวกัน คือ ไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตา ปฏิเสธความหวังของสัตว พูดงาย ๆ ก็คือ ธรรม
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ทัง้ นีไม
้ มเจ
ี าของ ประกาศตนอยูอย
 างอิสรเสรีตลอดกาล
ใครหลงไปยึดเขาก็พบแตความทุกขดวยความเหี่ยวแหง
ใจ ตรอมใจ หนักเขากินอยูหลับนอนไมได น้ำตาไหล
จนจะกลายเปนแมนำ้ ลำคลอง ไหลนองตลอดเวลา และ
ตลอดอนันตกาลที่สัตวยังหลงของอยู ชี้ใหเห็นงาย ๆ
ขันธทั้งหาเปนบอหลั่งน้ำตาของสัตวผูลุมหลงนั่นเอง
การ พิจารณา ให รู ดวย ปญญา
ญญา ชอบ
ในขันธ และสภาวธรรมทั้งหลาย ก็เพื่อจะ
ประหยัดน้ำตาและตัดภพชาติใหนอยลง หรือ
 นเจาทุกข ใหได
ใหขาดกระเด็นออกจากใจผูเป
รับความสุขอยางสมบูรณนั่นเอง
สภาวธรรมมีขันธเปนตน
นี้ จะเปนพิษสำหรับผูยังลุมหลง
สวนผูรูเทาทันขันธและสภาวธรรมทั้งปวงแลว สิ่งทั้งนี้
จะสามารถทำพิษอะไรได และทานยังถือเอาประโยชน
จากสิ่งเหลานี้ไดเทาที่ควร เชนเดียวกับขวากหนามที่มี
อยูทั่วไป ใครไมรูไปโดนเขาก็เปนอันตราย แตถารูวา
เปนหนามแลวนำไปทำรัว้ บานหรือกัน้ สิง่ ปลูกสราง ก็ได
รับประโยชนเทาที่ควร ฉันนั้น
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เพราะ ฉะนั้น ผู ปฏิบัติ จง ทำความ แยบคาย ใน
ขันธและสภาวธรรมดวยดี สิ่งทั้งนี้เกิดดับอยูกับจิตทุก
ขณะ จงตามรูความ
 เปนไปของเขาดวยปญญาวาอยางไร
จะรอบคอบและรูเทาทัน จงถือเปนภาระสำคัญประจำ
อิริยาบถ อยาไดประมาทนอนใจ
ธรรมเทศนาที่แสดงขึ้นจากขันธและสภาวธรรม
ทั่วไปในระยะนี้จะปรากฏทางสติปญญาไมมีเวลาจบสิ้น
และเทศนไมมีจำนนทางสำนวนโวหาร ประกาศเรื่อง
ไตรลักษณประจำตัวตลอดเวลา ทั้งกลางวัน กลางคืน
ยืน เดิน นั่ง นอน ทั้งเปนระยะที่ปญญาของเราควร
แกการฟงแลว เหมือนเราไดไตรตรองตามธรรมเทศนา
ของพระธรรมกถึกอยางสุดซึ้งนั่นเอง
ขั้นนี้ นักปฏิบัติจะรูสึกวาเพลิดเพลินเต็มที่ใน
การ คน คิด ตาม ความ จริง ของ ขันธ และ สภาว ธรรม ที่
ประกาศ ความ จริง ประจำ ตน แทบ ไมมี เวลา หลับ นอน
เพราะอำนาจความเพียรในหลักธรรมชาติไมขาดวรรค
ขาดตอน โดยทางปญญาสืบตอในขันธหรือสภาวธรรม
ซึ่งเปนหลักธรรมชาติเชนเดียวกัน ก็จะพบความจริง

พระธรรมวิสุทธิมงคล
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จากขันธและสภาวธรรมประจักษใจขึ้นมาดวยปญญาวา
แมขันธทั้งมวลและสภาวธรรมทั่วไป ตลอดไตรโลกธาตุ
ก็เปนธรรมชาติ ธรรมดาของเขาอยางนั้น ไมปรากฏ
วาสิ่งเหลานี้เปนกิเลสตัณหาตามโมหนิยมแตอยางใด
อุปมาเปนหลักเทียบเคียง เชน ของกลางที่โจร
ลักไปก็พลอยเปนเรื่องราวไปตามโจร แตเมื่อเจาหนาที่
ไดสืบสวนสอบสวนดูถวนถี่จนไดพยานหลักฐานเปนที่
พอใจแลว ของกลางจับไดก็สงคืนเจาของเดิมหรือเก็บ
ไวในสถานที่ควร ไมมีโทษแตอยางใด เจา
หนาที่ก็มิไดติดใจในของกลาง ปญหาเรื่อง
โทษ ก็ ขึ้น อยู กับ โจร เจา หนาที่ จะ ตอง
เกี่ยวของกับโจร และจับตัวไปสอบสวน
ตามกฎหมาย เมื่อไดความตามพยาน
หลักฐานถูกตองตามกฎหมายวาเปน
ความจริงแลว ก็ลงโทษผูตองหาตาม
กฎหมาย และปลอยตัวผูไมมีความผิด
และไมมสี วนเกีย่ วของออกไปเปนอิสระ
เสรีตามเดิม ฉันใด เรื่องอวิชชา จิตกับ
สภาวธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้น
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ขันธและสภาวธรรมทัว่ ทัง้ ไตรโลกธาตุไมมความ
ี
ผิดและเปนกิเลสบาปธรรมแตอยางใด แตพลอยเปนเรือ่ ง
ไปดวย เพราะจิตผูฝ งอยูใต
 อำนาจของอวิชชา ไมรตัู ววา
อวิชชาคือใคร อวิชชากับจิตจึงกลมกลืนเปนอันเดียวกัน
เปนจิตหลงไปทั้งดวง เที่ยวกอเรื่องรัก เรื่องชัง ฝงไว
ตามธาตุขันธ คือ ตามรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส
ตามตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ และฝงรักฝงชังไวตาม
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตลอดไตรโลก
ธาตุ เปนสภาวะที่ถูกจับจองและรักชังยึดถือจากใจดวง
ลุม หลงนีทั้ ง้ สิน้ เพราะอำนาจความจับจองยึดถือเปนเหตุ
ใจอวิชชาดวงนี้จึงเที่ยวเกิด แก เจ็บ ตาย หมุนเวียนไป
ไดทุกกำเนิด ไมวาสูง ต่ำ ดี ชั่ว
ในภพทั้งสามนี้
แมจะแยกกำเนิดของสัตวที่ตาง
กันในภพนั้น ๆ ไว
มาก เทาไร ใจ ดวง
อวิชชานี้สามารถจะไป
ถือเอากำเนิดในภพนั้น ๆ
ไดตามแตปจจัยเครือ่ งหนุนของ

พระธรรมวิสุทธิมงคล
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จิตดวงนีมี้ กำลังมากนอยและดีชัว่ เทาไร ใจดวงนีต้ องไป
เกิดไดตามโอกาสที่จะอำนวย ตามสภาวะทั้งหลายที่ใจ
ดวงนี้มีความเกี่ยวของ จึงกลายเปนเรื่องผิดจากความ
จริงของตนไปโดยลำดับ เพราะอำนาจอวิชชาอันเดียว
เทานีจึ้ งกอเหตุรายปายสีไปทัว่ ไตรโลกธาตุใหแปรสภาพ
คือธาตุลวน ๆ ของเดิม ไปเปนสัตว เปนบุคคล และเปน
ความเกิด แก เจ็บ ตาย ตามโมหะ (อวิชชา) นิยม
เมื่อทราบชัดดวยปญญาวา ขันธ ๕ และสภาว
ธรรมทัง้ หลายไมใชตัวเรือ่ งและตัวกอเรือ่ ง เปนแตพลอย
มีเรื่องเพราะอวิชชาเปนผูเรืองอำนาจบันดาลใหสภาวะ
ทั้งหลายเปนไปไดตามอยางนี้แลว ปญญาจึงตามคนลง
ที่ตนตอคือจิตดวงรู อันเปนบอเกิดของเรื่องทั้งหลาย
อยางไมหยุดยั้ง ตลอดอิริยาบถคือ ยืนเดินนั่งนอนโดย
ความไมวางใจในความรูอันนี้
เมื่อ สติ ปญญา ที่ ได ฝก ซอม เปน เวลา นาน จน มี
ความสามารถเต็มที่ ไดแผวงลอมและฟาดฟนเขาไปตรง
จุดใหญคือผูรู ที เต็
่ มไปดวยอวิชชาอยางไมรีรอตอยุทธกัน
ทางปญญา เมื่ออวิชชาทนตอดาบเพชรคือสติปญญาไม
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ไหว ก็ทลายลงจากจิตทีเป
่ นแทนบัลลังกอันประเสริฐของ
อวิชชามาแตกาลไหน ๆ เมื่ออวิชชาไดถูกทำลายตาย
ลงไปแลวดวยอำนาจ มรรคญาณ ซึ่งเปนอาวุธทันสมัย
เพียงขณะเดียวเทานัน้ ความจริงทัง้ หลายทีได
่ ถูกอวิชชา
กดขี่บังคับเอาไวนานเปนแสนกัปนับไมถวนก็ไดถูกเปด
เผยขึ้นมาเปนของกลาง คือเปนความจริงลวน ๆ ทั้งสิ้น
ธรรมที่ไมเคยรูไดปรากฏขึ้นมาในวาระสุดทาย ยถาภูต
ญาณทัสสนะ เปนความรูเห็
 นตามเปนจริงในสภาวธรรม
ทั้งหลายอยางเปดเผยไมมีอะไรปดบังแมแตนอย
เมื่ออวิชชาเจาผูปกครองนครวัฏฏะตายไปแลว
ดวยอาวุธคือปญญาญาณ พระนิพพานจะทนตอความ
เปดเผยของผูทำจริง รูจริง เห็นจริง ไปไมได แมสภาว
ธรรมทั้งหลาย นับแตขันธ ๕ อายตนะภายในภายนอก
ทั่วทั้งไตรโลกธาตุ ก็ไดเปนธรรมเปดเผยตามความจริง
ของตน จึงไมปรากฏวาจะมีอะไรที่เปนขาศึกแกใจตอไป
อีก นอกจากจะปฏิบัติขันธ ๕ พอใหถึงกาลอันควรอยู
ควรไปของเขาเทานั้น ก็ไมเห็นมีอะไร เรื่องทั้งหมดก็
มีอวิชชาคือความรูโกหกอันเดียวเทานั้นเที่ยวรังแกและ
กีดขวาง ตอ สภาวะ ให เปลี่ยน ไป จาก ความ จริง ของ ตน
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อวิชชาดับอันเดียวเทานั้น โลกคือสภาวะทั่ว ๆ ไป ก็
กลายเปนปกติธรรมดา ไมมีใครจะไปตำหนิติชมใหเขา
เปนอยางไรตอไปไดอีกแลว
เชนเดียวกับมหาโจรผูลื อนามไดถูกเจาหนาทีฆ่ า

หายความระวังภัยจาก
ตายแลว ชาวเมืองพากันอยูสบาย
โจร ฉะนั้น ใจทรงยถาภูตญาณทัสสนะคือความรูเห็น
ตามเปนจริงในสภาวธรรมทั้งหลายอยางสมบูรณ และ
เปนความรูที่สม่ำเสมอไมลำเอียงตลอดกาล นับแตวัน
อวิชชาไดขาดกระเด็นไปจากใจแลว ใจยอมมีอิสระเสรี
ในการนึกคิดไตรตรองรูเห็นในสภาวธรรมที่เกี่ยวกับใจ
ไดอยางสมบูรณ ตา หู จมูก ฯลฯ และรูป เสียง กลิ่น
รส ฯลฯ ก็กลายเปนอิสระเสรีในสภาพของเขาไปตาม ๆ
กัน ไมถูกกดขี่บังคับ หรือสงเสริมใด ๆ จากใจอีกเชน
เคยเปนมา ทั้งนี้เนื่องมาจากใจเปนธรรม มีความเสมอ
ภาคและใหความเสมอภาคแกสิ่งทั้งปวง จึงหมดศัตรูตอ
กันเพียงเทานี้
เปนอันวาจิตกับสภาวธรรมทั้งหลายในไตรโลก
ธาตุไดประกาศสันติ ความสงบตอกันลงในสัจจะความ
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จริงดวยกันอยางสมบูรณ ภาระของจิตและเรือ่ งวิปส สนา
ของนามธรรมที่เกี่ยวกับจิตจึงขอยุติเพียงเทานี้
ฉะนั้น จึงขออภัยโทษเผดียงทานนักปฏิบัติทั้ง
หลาย เพื่อกำจัดกิเลสดวยธรรมของพระพุทธเจา จง
เห็นธรรมในคัมภีรทุก ๆ คัมภีรชี้ตรงเขามาหากิเลสและ
ธรรมในตัวของเรา อยาเห็นวากิเลสและธรรมมีนอกไป
จากตัวของเรา โดยไปซุมซอนอยูในที่ใดที่หนึ่ง ผูใดมี
โอปนยิกธรรม ประจำใจ ผูนั้นจะเอาตัวรอดได เพราะ
ศาสนธรรมสอนผูฟงใหเปนโอปนยิกะ คือนอมเขามาสู
ตัวทัง้ นัน้ และอยาพึงเห็นวาศาสนธรรมของพระพุทธเจา
เปนอดีต อนาคต โดยไปอยูกับคนที่ลวงลับไปแลวและ
ไปอยูกับคนที่ยังไมเกิด
จง ทราบ วา พระพุทธเจา ไม ได สอน คน ตาย แลว
และไมสอนคนที่ยังไมเกิด จงเห็นวาพระองคสอนคน
เปนคือยังมีชีวิตอยูเชนพวกเราทั้งหลาย สมกับพระพุทธ
ศาสนาเปนปจจุบันทันสมัยตลอดกาล
ขอความสวัสดีมงคลจงมีแดทานผูอานผูฟงทั้ง
หลาย โดยทั่วหนากันเถิดฯ

ผูปฏิบัติจงทำความแยบคาย
ในขันธ และสภาวธรรมดวยดี
สิ่งทั้งนี้เกิดดับอยูกับจิตทุกขณะ
จงตามรูความเปนไปของเขาดวยปญญา
วาอยางไรจะรอบคอบและรูเทาทัน
จงถือเปนภาระสำคัญประจำอิริยาบถ
อยาไดประมาทนอนใจ

