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คํ านํ า

ในหนงัสือเลมน้ี  ผูเขียนขอวิงวอนและรองขอเชิญชวนผูท่ีสอนภาวนากัมมัฏฐานทั้งหลาย ท่ีสอนภาวนา
กัมมัฏฐานในพุทธศาสนา  จงสอนใหยึดม่ันแนวเดียวกัน  อยาสอนไปคนละแบบตางๆ กัน  จะเปนทางหายนะแก
พระพุทธศาสนา  จงสงสารผูหวังดีตอพระพุทธศาสนาที่ต้ังใจเขามาปฏิบัติ  เม่ือมาเห็นเชนน้ันเขาแลวเลยทอใจ

อน่ึง  คนภายนอกพุทธศาสนาเขาจะเห็นไปวา  พระพุทธศาสนานี้สอนมีหลายทางหลายแบบไมเปน       
อันเดียวกัน  ทานทั้งหลายคงไดดูตํ ารับตํ าราในพระพุทธศาสนามามากแลวมิใชหรือ

พระพุทธศาสนาสอนใหเขาถึงจิตถึงใจอันเดียว  กิเลสทั้งหลายเกิดจากจิต  จิตเปนผูยึดเอากิเลสมาไวท่ีจิต  
จติจงึเศราหมอง  เมื่อจิตเห็นโทษของกิเลสแลว  สละถอนกิเลสออกจากจิตไดแลว จิตก็ผองใสบริสุทธิ์

นีเ่ปนหลักพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจาสอนอยางนี้มิใชหรือ
ถงึผูจะเขาสูอริยภูมิ  ก็ตองเขาถึงจิตเปนหน่ึง  เรียกวา  มัคคสมังคี  จิตรวม  ศีล  สมาธิ  ปญญา  เขามา

เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  จึงจะเขาถึงอริยภูมิได
ปญญาคนควาหาเหตุผลของกิเลสน้ันๆ จนรูชัดเจนแจมแจงดวยตนเองแลว  น่ังอยูท่ีเดียวน้ันก็เวนจาก

ความชั่วน้ันๆ ไดหมดจดสิ้นเชิง  แลวจิตก็แนวแนลงเปนสมาธิไมงอนแงนคลอนแคลนไปไหน
หมดจากโทษนั้นๆ ก็จิตดวงนั้น  ปญญาความรูเห็นโทษนั้นๆ ก็จิตดวงนั้น  แลวรวมลงแนวแนลงสูใน     

ท่ีเดียว  ก็จิตดวงนั้น  แลไมตองตามไปถอนในที่ตางๆ อยูเฉพาะในที่เดียวในขณะจิตเดียว  จิตของพระอริยเจา   
แตละขั้นจะเขาถึง มัคคสมังคี รวมเปนศีล  สมาธิ  ปญญา  เขาเปนอันหน่ึงอันเดียวกันดังน้ี

แลวจิตก็มิไดกลับเปนอยางน้ันอีก  เม่ือถอนออกมาก็จะวิ่งไปตาม กามาพจร  ญาณสัมปยุต  รูเห็นตามวิสัย
ของกามาพจรทุกประการ แตมี ญาณ เปนเครื่องรูตามเปนจริง  มิไดหลงไปตามอารมณน้ันๆ อยางปุถุชนธรรมดา

จงพากันมาทํ าความถูกตองตามพุทธวจนะของพระองค  อยาพากันถือเอาคนนิยมมากเปนประมาณ  จงถือ
ความถูกตองเปนหลักเกณฑ  ครั้งพุทธกาล  ครูท้ังหกมี  สัญชัยปริพาชก  เปนตน  ก็มีคนนับถือมากมิใชนอย     
ในปจจุบันน้ี  ไสบาบาดั่งที่เราเห็นอยู  ซึ่งสอนใหสะสมกิเลส  แตคนก็ยังนับถือมาก

ฉะน้ัน  ขอเชิญชวนทานผูปฏิบัติกัมมัฏฐานทั้งหลาย  พึงพิจารณาตนเองวา  เราปฏิบัติอยูในแนวใด      
ถกูตองตามคํ าสอนของพระพุทธเจาแลวหรือยัง  ถาไมถูกจงรีบแกไขใหถูกตองเสีย  กอนจะสายเกินไป

เราถอืพระพุทธศาสนาเพื่อเทิดทูน  บํ ารุง  ใหศาสนารุงเรือง  ไดมาทํ ากัมมัฏฐานนี้  เปนทางตรงตอ  
มรรค  ผล  นิพพานโดยแท  โดยเฉพาะพระภิกษุเราผูเผยแพรพระพุทธศาสนา  ควรสังวรระวังอยางยิ่ง

ผูเขียนไมมีความสามารถที่จะชี้แจงใหทานทั้งหลายเขาใจลึกซึ้งกวาน้ี  ถาทานใดมีความสามารถชี้แจงให  
เขาใจไดแจมแจงแลว  ผูเขียนขออนุโมทนาดวยอยางยิ่ง  ทุกๆ คนคงมีความปรารถนาที่จะใหพุทธศาสนาดํ ารงถาวร
สืบตอไป

พระนิโรธรังสีคัมภีรปญญาจารย
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ฝกหัดสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ
โดย

พระนิโรธรังสี  คัมภีรปญญาจารย
(เทสก  เทสรังสี)

แสดง  ณ  วัดหินหมากเปง  อ.ศรีเชียงใหม  จ.หนองคาย
วันท่ี  ๑๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๒๘

เม่ือเริ่มจะเขาไปเรียนพระกัมมัฏฐานในคณะไหนสํ านักพระอาจารยองคใด  ผูท่ีทานชํ านิชํ านาญในพระ
กัมมัฏฐานนั้นๆ แลว  พึงตั้งจิตเชื่อม่ันในพระอาจารยองคน้ันวา  ทานองคน้ีแหละเปนผูชํ านาญในพระกัมมัฏฐานนี้
โดยเฉพาะแนแท  แลวก็ใหเชื่อม่ันในพระกัมมัฏฐานที่ทานสอนนั้นวาเปนทางที่ถูกตองแนนอน  และพึงใหความ
เคารพในสถานที่ท่ีตนไปทํ าพระกัมมัฏฐานน้ันอีกดวย  แลวจึงเขาไปเรียนเอาพระกัมมัฏฐานนั้นตอไป

โบราณาจารยทานมีพิธีปลุกศรัทธาเบื้องตน  กอนเรียนเอาพระกัมมัฏฐาน  คือ  จัดยกครูดวยเทียนขี้ผึ้ง  ๕  
คู  ดอกไมขาว  ๕  คู  เรียกวา  ขันธหา

เทียนขี้ผึ้ง  ๘  คู  ดอกไมขาว  ๘  คู  เรียกวา  ขันธแปด
หรือเทียนขี้ผึ้งคูหนักเลมละ ๑ บาท  ดอกไมขาวเทากับเทียน
แลวอาราธนาเอาพระกัมมัฏฐานทั้ง ๔๐ ใหเขามาอยูในขันธสันดานของขาพเจาในกาลบัดน้ี  แลวจึงเรียนเอา

พระกัมมัฏฐานน้ันตอไป  พิธีแยบยลโบราณกาลทานดีเหมือนกัน  ยังมีอีกมากมายแตผูเขียนจะไมกลาวถึง  จะกลาว
แตพิธีงายๆ พอทํ าไดในตอนตอไป

เม่ือปลูกศรัทธาความเชื่อม่ันใหมีขึ้นในจิตใจของตนดังกลาวมาแลว  จึงเขาไปหาพระอาจารยท่ีชํ านาญใน
กัมมัฏฐานนั้นๆ ถาทานชํ านาญในฝายบริกรรม  สัมมาอะระหัง  ทานก็สอนใหภาวนา  สัมมาอะระหัง ๆ ๆ  ให
ก ําหนดเปนดวงแกวใสๆ อยูเหนือสะดือขึ้นไป  ๒  น้ิว  แลวเอาจิตไปตั้งไวตรงนั้น  ภาวนาไปเรื่อยๆ อยาใหจิตหนีไป
จากดวงแกว  หมายความวา  เอาดวงแกวเปนท่ีต้ังของดวงจิตก็แลวกัน

เม่ือเขาไปหาพระอาจารยท่ีชํ านาญในดานการภาวนา  ยุบหนอ  พองหนอ  ทานก็สอนใหภาวนายุบหนอ  
พองหนอ  ใหกํ าหนดเอาจิตไปไวท่ีอิริยาบทตางๆ เชน  ยกเทาขึ้นวายุบหนอ  เหยียบเทาลงก็วา  พองหนอ  หรือ
พิจารณาใหเห็นความเกิดและความดับทุกอิริยาบถ  อยางน้ีเรื่อยไปเปนอารมณ

เม่ือทานเขาไปหาพระอาจารยท่ีชํ านาญในดานอิทธิฤทธิ์  ทานก็สอนคาถาภาวนาใหวา  นะมะพะธะ  นะมะ
พะธะ  ใหเอาจิตเปนอารมณอันหน่ึง  จิตจะพาไปเห็นเทพ  นรก  อินทร  พรหมตางๆ นานา  หลายอยางจนเพลินอยู
กับอารมณน้ันๆ

เม่ือเขาไปหาพระอาจารยท่ีทานชํ านาญในดานอานาปานสติ  ทานก็จะสอนใหกํ าหนดลมหายใจเขา – ออก  
ใหจิตตั้งม่ันอยูกับลมหายใจเขา – ออก  อยางเดียวเปนอารมณ
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เม่ือเขาไปหาพระอาจารยท่ีทานชํ านาญในดานภาวนาพุทโธ  ทานก็จะสอนใหบริกรรมวา  พุทโธ ๆ ๆ  แลว
ใหเอาจิตไปตั้งม่ันอยูในคํ าบริกรรมนั้น  จนชํ านาญเต็มท่ีแลว  ก็จะสอนใหพิจารณาพุทโธ  กับ  ผูวาพุทโธ  เม่ือ
พิจารณาเห็นเปนคนละอันกัน  แลวพึงจับเอาผูวาพุทโธ  สวนพุทโธนั้นจะหายไปเหลือแตผูวาพุทโธอยางเดียว

ใหยดึเอา “ผูวาพุทโธ” นั้นเปนหลักตอไป
คนในสมัยน้ีหรือในสมัยไหนก็ตาม  หรือจะมีความรูความสามารถสักปานใดก็ชาง  ไมไดโทษวาคนเหลาน้ัน

มักต่ืนเตนในสิ่งที่ตนยังไมเคยทดสอบหาความจริง  แลวหลงเชื่อตาม  เพราะเขาเหลาน้ันอยากรูอยากเห็นของจริง  
โดยเฉพาะคนถือพระพุทธศาสนามาแลว  และพุทธศาสนาก็แสดงถึงเหตุผลซึ่งเปนจริงทั้งน้ัน  แตทํ าไมจึงตองไปหลง
เชื่อตามคํ าโฆษณาซึ่งมีอยูดาษด่ืนท่ัวไป  น่ีจะเปนเพราะคนในสมัยน้ีใจรอน  ยังไมทํ าใหถึงพรอมแตอยากไดผลเร็ว  
อยางที่เขาพูดกันวา “คนสมัยปรมาณู” น้ันกระมัง

พุทธศาสนาสอนเขาถึงจิตใจอันเปนนามธรรม  สวนรางกายมันเปนรูปธรรม  รูปธรรมมันตองอยูในบังคับ
บัญชาของนามธรรม  เม่ือเริ่มหัดสมาธิฝกหัดจิตใหสงบไมวุนวาย  ในขณะนั้นไมเห็นไปทํ าความเดือดรอนใหแกใคร
ท้ังหมด  ฝกหัดไปจนชํ านาญไดท่ีแลวผูน้ันก็สงบเยือกเย็น  มีคนฝกหัดอยางน้ีจํ านวนมากๆ เขา  โลกอันน้ีก็จะมีแต
ความสงบสุขท่ัวกัน  สวนรูปธรรมนั้นเราจะฝกหัดใหสงบไดก็แตเม่ือจิตบังคับอยูเทาน้ัน  เม่ือจิตเผลอกายก็จะเปนไป
ตามเรื่องของมัน  ฉะน้ัน  เราพากันมาฝกหัดจิตบริกรรมพุทโธลองดู

ปุพพกิจกอนทํ าสมาธิ  กอนจะทํ ากัมมัฏฐานภาวนาพุทโธ  พึงทํ าปุพพกิจเบื้องตนกอน  คือ  ต้ังจิตใหเกิด
ศรทัธาเลื่อมใสใหเต็มท่ี  ดังไดอธิบายมาแลวขางตน  แลวพึงกราบ  ๓  หนแลวกลาว

อรหํ  สมมาสมพุทโธ  ภควา, พระผูมีพระภาคเจา  ทรงเปนพระอรหันต  ตรัสรูถูกถวนดีแลว,
พุทธํ  ภควนตํ  อภิวาเทมิ. ขาพเจาอภิวาทกราบไหว  ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาน้ัน.

(พึงกราบลงหนหนึ่ง)
สวากขาโต  ภควตา  ธมโม,  พระธรรม  อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว,
ธมมํ  นมสสามิ. ขาพเจานมัสการกราบไหวซึ่งพระธรรมเจาน้ัน.

(พึงกราบลงหนหนึ่ง)
สุปฏิปนโน  ภควโต  สาวกสงโฆ, พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาท่ีทานปฏิบัติดีแลว,
สงฆํ  นมามิ. ขาพเจาขอนอบนอมซึ่งพระสงฆ.

(พึงกราบลงหนหนึ่ง)
นโม  ตสส  ภควโต  อรหโต  สมมาสมพุทธสส.  (กลาว  ๓  จบ)

ระลกึถงึพระคุณของพระพุทธเจาผูเปนพระศาสดาเอกของโลก  ทรงพนจากทุกขและจากกิเลสท้ัง
ปวงแลว  ทรงอยูเกษมสํ าราญทุกเม่ือ.

(พึงกราบลงสามหน)
หมายเหตุ  ปุพพกิจเบื้องตนท่ีนํ ามาแสดงใหดูน้ี  เปนแตตัวอยางเทาน้ัน  หากใครไดมากจะไหวมากก็ได  

ไมขัดของ  แตตองไหวกอนน่ังสมาธิทุกครั้งไป  เวนแตสถานที่ไมอํ านวย
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พงึน่ังสมาธิดังน้ี  เอาขาขวาทับขาซาย  มือขวาทับมือซาย  ต้ังตัวใหตรงแลวนึกเอาคํ าบริกรรม พุทโธ ๆ  
ก ําหนดไวท่ีทามกลางหนาอก  คือ  ใจ  อยาใหจิตสงสายไปมาขางหนาขางหลัง  พึงตั้งสติสํ ารวมจิตใหอยูคงที่  เปน
เอกัคคตาจิตแนวแน  จิตก็จะเขาถึงสมาธิไดเลย

เม่ือเขาถึงสมาธิแลว  บางทีก็ไมรูตัวหายเงียบไปเลย  ไมรูวาเราน่ังนานสักเทาใด  กวาจะออกจากสมาธิก็
เปนเวลาตั้งหลายชั่วโมงก็มี  เพราะฉะนั้น  การน่ังสมาธิจึงไมตองกํ าหนดเวลา  ใหปลอยตามเรื่องของมันเอง

จิตที่เขาถึงสมาธิท่ีแท  คือ  จิตที่เปนเอกัคคตาจิต  ถาไมเขาถึงเอกัคคตาจิต  ไดชื่อวายังไมเปนสมาธิ  
เพราะใจแทมีอันเดียว  ถามีหลายอันอยูยังไมเขาถึงใจ  เปนแตจิต

กอนจะฝกหัดสมาธิ  พึงเขาใจถึงเรื่องจิตกับใจเสียกอน  ในที่น้ีพึงทํ าความเขาใจกันเสียกอนวา จิต กับ ใจ  
มิใชอันเดียวกัน

จิต  เปนผูคิดนึกปรุงแตงสัญญาอารมณสรรพสิ่งทั้งปวง
ใจ  เปนผูน่ิงอยูเฉยๆ  เพียงแตรูวาน่ิงอยูเฉยๆ ไมมีคิดนึกปรุงแตงอะไรอีกเลย
เปรียบเหมือนกับแมน้ํ ากับคลื่นของแมน้ํ า  เม่ือคลื่นสงบแลวจะยังเหลือแตแมน้ํ าอันใสแจวอยูอยางเดียว
สรรพวชิาท้ังหลายและกิเลสท้ังปวงจะเกิดมีขึ้นมาไดก็เพราะจิตคิดนึกปรุงแตงแสสายหามา  สิ่งทั้งปวงเหลา

น้ันจะเห็นไดชัดดวยใจของตนเอง  ก็ตอเม่ือ  จิตน่ิงแลวเขาถึง ใจ
น้ํ าเปนของใสสะอาดโดยธรรมชาติอยูแลว  เม่ือมีผูเอาสีตางๆ มาประสมกับน้ํ าน้ัน  น้ํ าน้ันยอมเปลี่ยนแปลง

ไปตามสีน้ันๆ แตเม่ือกลั่นกรองเอานํ้ าออกมาจากสีน้ันๆ แลว  น้ํ าก็จะใสสะอาดตามเดิม จิต กับ ใจ  ก็มีอุปมาอุปมัย
ดังอธิบายมานี้

แทจริงพระพุทธเจาก็ไดตรัสเทศนาไวแลววา  จิตอันใดใจก็อันน้ัน  ถาไมมีใจ  จิตก็ไมมี  จิตเปนอาการ   
ใจไมมีอาการ  การฝกหัดสมาธิภาวนาไมวาจะฝกหัดโดยอาจารยใดและวิธีใดก็แลวแตเถิด  ถาถูกทางแลวจะตอง  
เขาถึงใจทั้งน้ัน

เมือ่เขาถึงใจเห็นใจของตนแลว  ก็จะเห็นสรรพกิเลสของตนทั้งหมด  เพราะจิตมันสะสมกิเลสไวท่ีจิตนั้น
ท้ังหมด  คราวนี้เราจะจัดการอยางไรกับมันก็แลวแตเรา

หมอซึ่งจะรักษาโรคนั้นๆ ใหหายขาดได  ก็ตองคนหาสมุฏฐานของโรคนั้นใหรูจักเสียกอน  แลวจึงจะวางยา
ใหถูกกับโรคนั้นได

เราบริกรรมพุทโธ ๆ ๆ ไปนาน ๆ เขา  จิตก็จะคอยคลายความฟุงซาน แลวจะคอยรวมเขามาอยูกับพุทโธ  
จิตจะตั้งม่ันเปนอารมณอันเดียวกับพุทโธ  จนเห็นจิตที่วาพุทโธอันใดจิตก็อันน้ันอยูตลอดทุกเม่ือ  ไมวา  ยืน  เดิน  
น่ัง  นอน  อิริยาบถใดๆ ก็เห็นจิตใสแจวอยูกับพุทโธนั้น

เม่ือไดถึงขนาดน้ันแลวขอใหประคองจิตน้ันไวในอารมณน้ัน  นานแสนนานเทาท่ีจะนานได  อยาเพิ่งอยาก
เห็นน่ันเห็นน่ีหรืออยากเปนน้ันเปนน้ีกอนเลย

เพราะความอยากเปนอุปสรรคแหงจิตที่เปนสมาธิอยางรายแรง
เม่ือความอยากเกิดขึ้นสมาธิก็จะเสื่อมทันที  สมาธิเสื่อมเพราะหลักสมาธิ  คือ  พุทโธ  ไมม่ันคง  คราวนั้น

แหละควาหาหลักอะไรก็ไมได  เกิดความเดือดรอนใหญ  คิดถึงแตอารมณท่ีเคยไดรับสมาธิความสงบสุขเม่ือกอน  
จติก็ยิ่งฟุงใหญ ฯลฯ
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ฝกหัดสมาธิใหเหมือนชาวนาทํ านา  เขาไมรีบรอนเขาหวานกลา  ไถ  คราด  ปกดํ า  โดยลํ าดับ  ไมขามขั้น
ตอนแลวรอใหตนขาวแก  ถึงอยางน้ันเขาก็ยังไมเห็นเมล็ดไมเห็นรวงเลย  แตเขาก็มีความเชื่อม่ันของเขาวา  จะมี
เมลด็มีรวงวันหน่ึงขางหนาแนๆ เม่ือตนขาวแกแลวออกรวงมาจึงเชื่อแนวาจะไดรับผลแนแลว  เขาไมไปชักดึงตนขาว
ใหออกรวงเอาตามใจชอบ  ผูไปกระทํ าเชนน้ันยอมไรผลโดยแท

การฝกหัดสมาธิภาวนาก็เชนเดียวกัน  จะรีบรอนขามขั้นตอนยอมไมได  ตองตั้งจิตใหเลื่อมใสศรัทธา   
แนวแนวาอันน้ีละ  เปนคํ าบริกรรมที่จะทํ าใหจิตของเราเปนสมาธิไดแทจริง  แลวอยาไปลังเลสงสัยวา  คํ าบริกรรมนี้
จะถูกกับจริตนิสสัยของเราหรือไมหนอ  คํ าบริกรรมอันน้ัน  คนน้ันทํ าแลวมันเปนไปอยางน้ันอยางน้ี  เราทํ าแลวจิต
ไมต้ังม่ันอยางน้ีใชไมได

ถาจิตตั้งม่ันแนวแนในคํ าบริกรรมที่ตนภาวนาอยูน้ันแลวเปนใชไดท้ังน้ัน  เพราะภาวนาก็เพื่อตองการทํ าจิต
ใหแนวแนเทาน้ัน  สวนนอกน้ันมันเปนตามบุญวาสนาของแตละคน

ครัง้พุทธกาล  มีพระรูปหนึ่งไปภาวนาอยูใกลสระนํ้ าแหงหนึ่ง  เห็นนกกระยางตัวหนึ่งโฉบปลากินเปนอาหาร  
ทานเลยถือเอาเปนคํ าบริกรรมภาวนา  จนไดสํ าเร็จเปนพระอรหันต  นกกระยางกินปลาไมเคยเห็นในกัมมัฏฐานบทใด  
แตทานเอามาภาวนาจนไดสํ าเร็จ  น้ีเปนตัวอยาง

จิตที่ต้ังใจอบรมใหเปนขอบเขตของคํ าบริกรรมพุทโธ ๆ ๆ ซึ่งมี สติ  เปนผูควบคุมแลว  ยอมจะละพยศ 
ตัวรายกาจของตัวเองได  และเราก็ตองฝกฝนอบรม  เพราะตองการความสุขสงบของจิต  ธรรมดาของจิตยอมมี
อารมณสงสายหาความฟุงซานเปนวิสัยอยูแลว  ดังอธิบายมาแลว  โดยมากมันจะสงสายไปในอารมณเหลาน้ี  คือ  
พอเริ่มบริกรรมพุทโธ ๆ ๆ เอาจิตไปตั้งไวในพุทโธ ๆ เทาน้ันแหละ  มันจะไมอยูในพุทโธ  มันจะวิ่งไปหาการงานที่เรา
เริม่จะทํ าหรือกํ าลังทํ าอยู  ปรุงแตงทํ าน่ันทํ าน่ีวุนวายกันไปหมด  กลัวการงานมันจะไมดีไมงาม  กลัวการงานนั้นมัน
จะไมสํ าเร็จ  การงานที่เรารับจากคนอื่นหรือเรารับเฉพาะสวนตัวมันจะเสียผลประโยชนหรือขายขี้หนา  เม่ือเรารับแลว
ไมทํ าตาม ฯลฯ

น่ีเปนเรื่องรบกวนใจไมใหเปนสมาธิของผูอบรมใหมอยางหนึ่ง  เราดึงเอาจิตมาไวท่ีพุทโธ ๆ ๆ น้ันอีก  บอก
วาน่ันมิใชหนทางแหงความสงบ  ทางสงบแทตองเอาจิตมาตั้งไวท่ีพุทโธแหงเดียว  แลวบริกรรมพุทโธ ๆ ๆ เรื่อยไป 
ฯลฯ

ประเดี๋ยวสงไปอีกแลว  คราวนี้ไปถึงครอบครัวโนน  สงไปหาลูก  ไปหาภรรยา  ไปหาสามีโนน  เขาจะอยู
อยางไร  เขามีสุขภาพพลานามัยดีหรือไมหนอ  ไดบริโภคอาหารดีมีรสหรือไมหนอ  ถาอยูหางไกลกัน  ก็คิดถึงที่อยู 
ท่ีนอน  จะอยูจะกินอยางไร  ผูจากไปก็คิดถึงผูอยูทางบาน  ผูอยูทางบานก็คิดถึงผูไปไกล  กลัววาจะไมปลอดภัย  
กลัวคนอื่นจะมาขมเหง  ไมมีผูอยูเปนเพื่อ  กลัวจะเหงาหงอย ฯลฯ คิดไปรอยแปดพันเกา  สุดแทแตจิตจะปรุง    
จะแตงไป  ซึ่งเรื่องเหลาน้ีมันคิดไปเกินกวาเหตุท้ังน้ัน

หรือถายังเปนโสดเปนหนุมเปนสาวอยู  ก็จะปรุงจะแตงไปในทางสนุกสนานเพลิดเพลินกับหมูกับเพื่อน     
ท่ีเคยเท่ียวสนุกเฮฮาไปในที่ตางๆ บางคนถึงกับอุทานเปนเสียงดังหัวเราะกากก็มี  กิเลสตัวน้ีมันรายแรงยิ่งกวาเพื่อน

เม่ือภาวนาพุทโธ ๆ ๆ กิเลสมันเห็นวาไมไดการแลว  เขาจะหนีจากเราไปอีกแลว  มันก็จะสรรหาสิ่งที่จะผูก
มัดใหเราติดม่ันเขาทุกที  เราเกิดมาตั้งแตเด็กจนโตเราไมเคยฝกหัดสมาธิภาวนาเลย  มีแตปลอยใหจิตไปตามอารมณ
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ของกิเลส  เพิ่งมาฝกเด๋ียวน้ีเอง  เม่ือมาภาวนาพุทโธ ๆ ๆ เพื่อใหจิตมันมารวมอยูท่ีพุทโธ  จิตมันจึงด้ิน  เหมือนกับ
บุคคลโยนปลาขึ้นจากน้ํ าไปที่บนหาด  ปลายอมด้ินหาน้ํ าเปนธรรมดา  เราดึงเอาจิตใหเขามาหาพุทโธอีก

พุทโธเปนของเย็น  เปนทางใหเกิดสันติสุข  มีทางเดียวเทานี้ท่ีจะทํ าใหพนจากทุกขในโลกนี้ได
เราดึงเอาจิตเขามาอยูในพุทโธ ๆ อีก  หากคราวนี้พอสงบลงไปไดบาง  พอรูสึกวาจิตมันอยู  พอเห็นลางๆ 

วาจิตมันอยู  มีความสุขสบายตางกับจิตไมสงบ  มีความทุกขเดือดรอน  ต้ังใจระวังเอาสติประคองอารมณน้ันไว  เอา  
ไปอีกแลว  โนน  คราวนี้ไปยึดเอาผลประโยชนมาเปนเครื่องอางวา  ถาสิ่งน้ันเราไมทํ าหรือเราไมแสวงหาก็จะเสีย
โอกาสอันมีคามหาศาล  แลวก็เอาจิตไปจดจออยูเฉพาะสิ่งน้ันแทนคํ าบริกรรมพุทโธ  สวนพุทโธมันเลยหายไปไหน
แลวกไ็มรู  กวาจะรูวาพุทโธหายไปแลว  มันก็สายเสียแลว  จึงวาจิตน้ีเปนของด้ินรมกระเสือกกระสน  รักษาไดยาก  
เหมือนกับลิงอยูไมเปนสุข ฯลฯ

บางทีน่ังสมาธิภาวนานานๆ เขา  กลัวโลหิตจะไมเดินหรือเดินไมสะดวก  กลัวเสนประสาทจะตาย  เกิดเปน
เหน็บชาในที่สุดเปนอัมพาต  ถาไปภาวนาไกลบานหนอยหรือในปาก็ยิ่งกลัวใหญ  กลัวเสือจะมากิน  กลัวงูจะมากัด  
กลวัผจีะมาหลอกทํ าทาทีตางๆ นานาใส  ความกลัวตายยุบยิบไปหลายอยางหลายประการ  ลวนแลวแตตัวเองหลอก
ตัวเองทั้งน้ัน  ความจริงหาไดเปนด่ังคิดนึกไม  ต้ังแตเราเกิดมาจนปานน้ียังไมเห็นเสือกินคนเลยสักคนเดียว  ผีก็ไม
เคนเห็นเลยสักที  แมแตตัวผีก็ไมเคยเห็นเลยสักที  ไมทราบวาตัวมันเปนอยางไรแตก็ปรุงแตงขึ้นมาหลอกตัวเอง

อปุสรรคของการภาวนาที่ชักตัวอยางมาน้ี  พอเปนตัวอยางเทาน้ัน  ความจริงแลวมันมีมากกวาน้ีต้ังหลาย
เทา  ผูภาวนาแลวจะรูดวยตนเอง

หากวาเรายึดเอาพุทโธ ๆ มาไวท่ีใจแลว  เอาสติควบคุมจิตใหอยูกับพุทโธอันเดียว  ภัยอันตรายทั้งปวงจะ
ไมมาแผวพาน

ขอใหเชื่อม่ันในพุทโธจริงๆ เถิด  รับรองวาไมมีอันตรายแนนอน  เวนเสียแตกรรมเกาท่ีเขาเคยไดกระทํ าไว  
น่ันเปนของสุดวิสัย  แมพระพุทธเจาก็ปองกันใหไมได

ผูภาวนาท้ังหลายแรกๆ ศรัทธายังออน  ไมวาจะบริกรรมอะไรก็แลวแตเถอะ  จะตองถูกกิเลสเหลาน้ีรบกวน
ดวยกันท้ังน้ัน  เพราะกิเลสเหลาน้ีมันเปนพื้นฐานของโลกและพื้นฐานของจิต  เม่ือเรามาภาวนาทํ าจิตใหเปนอันเดียว
เทาน้ันแหละ  กิเลสเห็นวาเราจะหนีจากมัน  กิเลสเหลาน้ันมันจะมารุมลอมไมใหเราหนีจากโลกนี้ได

ผูมาเห็นโทษของมันวามันรายแรงอยางน้ี  แลวทํ าใจใหกลาหาญ  ปลูกศรัทธาใหหนักแนนม่ันคง  คิดเสียวา
เราไดหลงเชื่อกิเลสมาหลายภพหลายชาติแลว  คราวนี้เราจะยอมเชื่อคํ าสอนของพระพุทธเจา  เอา พุทโธเปนท่ีพึ่งละ

แลวตั้งสติใหม่ันคงทํ าใจใหแนวแนในพุทโธใหเต็มท่ียอมสละชีวิตเพื่อบูชาพุทโธ  ไมใหจิตหนีจากพุทโธ  
เม่ือเราตั้งปณิธานไวอยางน้ันแลว  จิตก็ด่ิงเขาสูอารมณเปนหน่ึงเขาถึงสมาธิได

ผูท่ีเขาถึงสมาธิทีแรกจะมีอาการอยางน้ีคือ  เราจะไมทราบเลยวาสมาธิหรือจิตเปนเอกัคคตารมณเปนอยางไร  
เราเพียงแตต้ังสติใหแนวแนสูอารมณอันเดียว  ดวยอํ านาจจิตตั้งม่ันสูอารมณอันเดียวน้ันแหละ  เปนเหตุนํ าจิตให 
เขาถึงสมาธิได  แลวก็ไมไดคิดนึกวาอาการของสมาธิเปนอยางน้ันอยางน้ี  และอยากใหมันเปนอยางน้ันอยางน้ี  แต
มันเปนของมันเองโดยอัตโนมัติ  ใครๆ จะบังคับใหมันเปนไมได

ในขณะนั้น  จะมีความรูสึกเหมือนกับเราอยูอีกโลกหนึ่งตางหาก (โลกจิต)  มีความสุขสบายวิเวกหาอะไร
เปรียบมิไดในโลกนี้
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เม่ือจิตถอนออกจากสมาธิแลวจะรูสึกเสียดายอารมณอันน้ัน  และจํ าอารมณอันน้ันไดอยางแมนยํ า  ท่ีพูด
กนัอยูทุกวันน้ีลวนแลวแตจิตถอนออกมาจากอารมณน้ันท้ังน้ัน  ในขณะที่จิตกํ าลังรวมอยูน้ัน  ใครจะพูดจะทํ าอะไร
ไมรับรูท้ังหมด

เราตองฝกจิตใหเขาถึงสมาธิอยางน้ีอยูบอยๆ เพื่อใหชํ านิชํ านาญ  แตอยาไปจํ าอารมณเกา  อยาอยากใหเปน
อยางเกา  มันจะไมเปนอยางน้ัน  ซํ้ าจะยุงใหญ  เปนแตเราคอยพิจารณาพุทโธ ๆ ใหจิตอยูในคํ าบริกรรมนั้นก็แลวกัน
มันจะเปนอยางไรก็ชางมัน

จิตเปนสมาธิใหมๆ เม่ือมันเปนอีกมันจะไมเปนอยางเกา  แตก็ชางมัน  มันจะเปนอยางไรก็ชางมัน  ขอให
มันเปนสมาธิก็แลวกัน  มันเปนหลายอยางจึงไดความรูกวางและมีอุบายมาก

ท่ีอธิบายมาโดยยอน้ีพอเปนนิทัศนอุทาหรณ  ขอผูทํ าตามนี้จงอยาไดเอามาใสใจ  มันจะเปนสัญญา  ภาวนา
จะไมเปนไป  เพียงแตจํ าไวเปนเครื่องเทียบเคียง  ในเมื่อเราภาวนาเปนไปแลว

ผูภาวนาทั้งหลาย  ไมวาจะภาวนาพุทโธหรือยุบหนอ  พองหนอ  หรือสัมมาอะระหังอะไรก็แลวแต  เม่ือจิต
รวมเปนสมาธิแลวไมคิดวาจิตเราจะรวม   หรือกํ าลังรวมอยูหรืออะไรทั้งหมด  แตมันรวมของมันเองโดยอัตโนมัติ  
แมท่ีสุดคํ าบริกรรมอยูน้ันก็ไมทราบวามันวางเมื่อไร  มันจะมีแตความสงบสุขอยูอันหน่ึงตางหาก  ซึ่งมิใชโลกน้ีและ
โลกอืน่หรืออะไรทั้งหมด  และไมมีใครหรือสิ่งอะไรทั้งสิ้น  เปนแตสภาพของมันตางหาก (ซึ่งเรียกวา  โลกของจิต)

ในที่น้ันจะไมมีคํ าวาโลกน้ีหรืออื่นใด  ท้ังสิ้น  สมมติบัญญัติในโลกอันน้ีจะไมปรากฏในที่น้ัน  เพราะฉะนั้น  
ในที่น้ันมันจะไมเกิดปญญาอะไรทั้งสิ้น  เปนแตหัดจิตใหเปนสมาธิไวแลวเทียบเคียงกับจิตไมเปนสมาธิวาผิดแปลก
ตางกันอยางไร  จิตเขาถึงสมาธิ  เม่ือถอนออกมาพิจารณาในทางโลกกับทางธรรม  มันตางกันอยางไรกับจิตที่ไมได
เปนสมาธิ

จิต กับ ใจ ในที่น้ีจะพูดถึงเรื่องจิตกับใจใหเขาใจอีกครั้งหนึ่ง  ไหนๆ ก็พูดเรื่องฝกหัดจิต (คือ สมาธิ) ถาไม
เขาใจเรื่องจิตกับใจแลว ก็ไมทราบวาจะฝกหัดอบรมสมาธิไดท่ีไหนและอยางไร

เกิดมาเปนคนหรือสัตวแลว  ใครๆ ก็มีจิตใจดวยกันทุกคน  แต จิต และ ใจ น้ีมันทํ าหนาท่ีตางกัน
จิต มันใหคิดใหนึก  ใหสงสาย  และปรุงแตงไปตางๆ นานา  สารพัดรอยแปดพันเกา  แลวแตกิเลสมันจะ

พาไป
สวน ใจ น้ัน  คือ ผูรูอยูเฉยๆ ไมนึกคิด  ไมปรุงแตงอะไรทั้งหมด  อยูเปนกลางๆ ในสิ่งทั้งปวง  ตัวผูรูอยู

เปนกลางๆ น่ันแหละ คือ ใจ
ใจ ไมมีตัวตนเปนนามธรรม  เปนแตผูรูเฉยๆ เราจะเอาไปไวท่ีไหนก็ได  ไมไดอยูในกายหรือนอกกาย     

ท่ีเรียกหทัยวัตถุวา หัวใจ น้ันไมใช ใจ แท  เปนแตเครื่องสูบฉีดเลือดใหวิ่งไปทั่วรางกาย  แลวยังชีวิตใหเปนอยู    
เทาน้ัน  ถาหัวใจไมฉีดเลือดใหเดินไปทั่วรางกายแลว  ชีวิตความเปนอยูก็ดํ ารงอยูไมได

ใจ ตามภาษาชาวบานที่พูดกันเปนประจํ า  เชน  คํ าวา  ฉันเสียใจ  ฉันดีใจ  ฉันรอนใจ  ฉันเศราใจ       
ฉันตกใจ  ฉันนอยใจ  อะไรตอมิอะไรก็ใจทั้งน้ัน ฯลฯ แตนักพระอภิธรรมเรียกเปนจิตทั้งน้ัน  เชน  จิตเปนกุศล  จิต
เปนอกุศล  จิตเปนอัพยากฤต  จิตเปนกามาพจร  จิตเปนรูปาพจร  จิตเปนอรูปาพจร  จิตเปนโลกุตตระ ฯลฯ

แตตัว จิต และตัว ใจ แทเปนอยางไรหารูไดไม
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จิต  คือผูคิด  ผูนึก  ผูปรุง  ผูแตง  ตองใชอายตนะทั้งหกเปนเครื่องมือ  พอตาเห็นรูป  หูฟงเสียง  จมูก
ไดกลิ่น  ลิ้นสัมผัสรส  กายสัมผัสเย็น  รอน  ออน  แข็ง  ใจนึกคิดอารมณตางๆ ตามกิเลสของตนทั้งที่ดีและไมดี  
ดีกช็อบใจ  ไมดีก็ไมชอบใจ  ลวนแลวแตเปน จิต คือ ตัวกิเลสท้ังน้ัน  นอกจากอายตนะหกนี้แลว  จิตจะเอามาใช 
ไมได  ทานแยกออกไปเปนอินทรียหก  ธาตุหก  ผัสสะหก  อะไรเยอะแยะ  แตก็อยูในอายตนะหกนี้ท้ังน้ัน  น่ันเปน
อาการลักษณะของจิตผูไมรูจักน่ิงเฉย

ผูหัดจิต  คือ  ผูทํ าสมาธิ  จะตองสํ ารวมจิต  จิตที่มันด้ินรนไปตามอายตนะทั้งหก  ดังที่อธิบายมาแลวน้ัน  
ใหหยุดน่ิงอยูในคํ าบริกรรม พุทโธ อยางเดียว  ไมใหสงสายไปมาหนาหลัง หยุดน่ิงเฉยและรูตัววาน่ิงเฉย  น่ันแหละ
ตัว ใจ ใจแทไมมีการใชอายตนะใดๆ ท้ังหมด  จึงเรียกวา ใจ

ดังชาวบานเขาพูดวา ใจๆ คือ ของกลางในสิ่งทั้งปวง เชน ใจมือ  ก็หมายเอาตรงกลางมือ  ใจเทา  ก็หมาย
เอาตรงกลางของพื้นเทา  สิ่งทั้งปวงหมด  เม่ือพูดถึงใจแลวจะตองชี้เขาหาที่ตรงกลางทั้งน้ัน  แมท่ีสุดแตใจคนก็ตองชี้
เอาตรงทามกลางอก แทจริงแลวหาไดอยูท่ีน้ันท่ีน้ีไมดังอธิบายมาแลว  แตอยูตรงกลางสิ่งทั้งปวงหมด

เพือ่ใหเขาใจชัดเขาอีก  ทดลองดูก็ได  พึงอัดลมหายใจเขาไปสักพักหน่ึงดู..…ในที่น้ันจะไมมีอะไรเลย   
นอกจากผูรูเฉยอยางเดียว  น่ันแหละ ใจ คือ ผูรู  แตการจับ ใจ อยางน้ีจะอยูไมนาน  อยูไดชั่วขณะที่กลั้นลมหายใจ
เทาน้ัน  แตทดลองดูเพื่อใหรูจักวา ใจ แทมีลักษณะอยางไรเทาน้ัน

การกลั้นลมหายใจนี้ทํ าใหทุกขเวทนาเบาบางลงบางผูมีเวทนามากๆ จะตองกลั้นลมหายใจดวยตนเองเปน
ประจํ า  เปนยาแกปวดหายปวดไดขนานหนึ่ง  ดีเหมือนกัน

เม่ือรูวา จิต และ ใจ มีหนาท่ีและลักษณะตางกันอยางน้ีแลว  ก็จะฝกจิตไดงายขึ้น  แทจริง จิต และ ใจ ก็
อันเดียวกันน่ันแหละ  พระพุทธเจาตรัสวา  จิตอันใดใจก็อันน้ัน  การฝกหัดอบรมสมาธิเราฝกหัดแตเฉพาะจิตอยาง
เดียวก็พอแลว  เม่ือฝกจิตไดแลวก็จะเห็นใจขึ้นมาในที่น้ันเอง

จิตน้ีเม่ือเราฝกอบรมเต็มท่ี  ดวยการเอาสติเขาไปควบคุมใหอยูในพุทโธเปนอารมณอันเดียวแลว  จะไม   
สงสายไปในที่ตางๆ แลวจะรวมเขามาเปนหน่ึง  และคํ าบริกรรมนั้นก็จะหายไปโดยไมรูตัว  จะมีความสงบเยือกเย็น
เปนสุขหาอะไรเสมอเหมือนไมมี  ผูไมเคยไดประสบ  เม่ือประสบเขาแลวจะบรรยายอยางไรก็ไมถูก  เพราะความสุข
สงบชนิดน้ี  ซึ่งไมมีคนใดในโลกนี้ไดเคยประสบมากอน  ถึงเคยไดประสบมาแลวก็มิใชอยางเดียวกัน  ฉะน้ัน  จึง
บรรยายไมถูก  แตอธิบายใหตัวเองฟงได  ถาจะอธิบายใหคนอื่นฟง  ก็จะตองใชอุปมาอุปมัยเปรียบเทียบจึงจะเขาใจ
ได  ของพรรคน้ีมันเปนปจจัตตัง  ความรูเฉพาะตน

ยิ่งไปกวาน้ันอีก  ถาผูน้ันไดบํ าเพ็ญบารมีมาแตชาติกอนมากแลวจะเกิดอัศจรรยตางๆ นานา  เปนตนวาเกิด
ความรูความเห็น  เห็นเทวดา  ภูตผี  เปรต  อสุรกาย  และเห็นอดีตอนาคตของตนและคนอื่นในชาติน้ันๆ ไดเคย
เปนอยางน้ันมาแลว  และจะเปนอยางน้ันตอไปอีก  โดยที่ตนไมต้ังใจจะใหเห็นอยางน้ันเลย  แตเม่ือจิตเปนสมาธิแลว  
มันหากจะเห็นของมันเองอยางนาอัศจรรยมาก

เรื่องพรรคน้ีผูปฏิบัติสมาธิท้ังหลายใฝใจหนักหนา  เม่ือเห็นหรือรูแลวก็คุยโมใหคนอื่นฟง  เม่ือผูอื่นทํ าตาม
แตไมเห็นหรือไมเปนอยางน้ัน  ก็ชักใหทอใจ  หาวาบุญของเรานอย  วาสนาของเราไมมี  ชักคลายศรัทธาในการ
ปฏิบัติ
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สวนผูท่ีเปนและเห็นน้ันเห็นน้ีดังที่วามาน้ัน  เม่ือเสื่อมจากน้ันแลว  เพราะความที่เราไปหลงเพลินแตของ
ภายนอกไมยึดเอา ใจ มาเปนหลัก  เลยควาอะไรก็ไมติด  แลวก็คิดถึงอารมณของเกาท่ีเราเคยไดเคยเห็นน้ันจิตก็ยิ่ง
ฟุงใหญ  ผูท่ีชอบคุยก็เอาแตความเกาท่ีตนเคยไดรูไดเห็นน้ันมาคุยเฟองไปเลย  นักฟงทั้งหลายชอบฟงนักแบบนี้  
แตนักปฏิบัติเบ่ือ  เพราะนักปฏิบัติชอบฟงแตของความเปนจริงและปจจุบัน

พระพุทธเจาตรัสเทศนาวา  พระศาสนาของเราจะเสื่อมและเจริญก็เพราะผูปฏิบัติน้ีท้ังน้ัน  การเสื่อมเพราะ 
ผูปฏิบัติแลวไดความรูอะไรนิดๆ หนอยๆ ก็เอาไปคุยใหคนอื่นฟงไมแสดงถึงหลักของสมาธิภาวนา  เอาแตของ    
ภายนอกมาพูด  หาสาระอะไรไมได  อยางน้ีทํ าใหพระศาสนาเสื่อมโดยไมรูตัว

ผูทํ าใหพระศาสนาเจริญน้ัน  พูดแตสิ่งที่เปนจริงเปนประโยชน  ไมพูดเลน  พูดมีเหตุมีผล  ปฏิบัติภาวนา
อยางน้ี  บริกรรมอยางน้ี  ทํ าจิตใหรวมได  สงบระงับกิเลสความฟุงซานไดอยางน้ี

ผูบรกิรรมภาวนา พุทโธ ๆ ๆ พึงทํ าใจใหเย็นๆ อยาไดรับรอน  ใหทํ าความเชื่อม่ันในคํ าบริกรรมพุทโธ    
มีสติควบคุมจิตของตนใหอยูในพุทโธของตนก็แลวกัน  ความเชื่อม่ันเปนเหตุใหใจตั้งม่ันไมคลอนแคลน  ปลอยวาง
ความลังเลสงสัยอะไรทั้งหมด  และจิตจะรวมเขามาอยูในคํ าบริกรรมพุทโธ ๆ ๆ มีสติควบคูกับพุทโธเทาน้ันตลอด
เวลา  จะยืน  เดิน  น่ัง  นอน  หรือประกอบกิจการงานอะไรทั้งหมด  ก็จะมีสติรูเทาอยูกับพุทโธอยางเดียว  ผูภาวนา
สติยังออนอุบายยังนอย  ตองยึดคํ าบริกรรมพุทโธเปนหลัก  ถามิฉะน้ันแลวจะภาวนาไมเปนหรือเปนไปแตยังจับหลัก
ไมได

ทํ าสมาธิใหแกกลาจิตเด็ด  ถาสติแกกลาภาวนาจิตเด็ดวาจะเอาอยางน้ีละ  ถาไมไดพุทโธไมเห็นพุทโธขึ้นมา
ในใจ  หรือจิตไมหยุดน่ิงอยูกับพุทโธอันเดียวแลว  เราจะไมยอมลุกจากที่น้ี  แมชีวิตจะดับก็ชางมัน  อยางน้ีแลวจิตก็
จะรวมลงเปนหน่ึงโดยไมรูตัว  คํ าบริกรรมที่วาพุทโธ  หรือสิ่งใดที่เราของใจหรือสงสัยอยูน้ัน  ก็จะหายไปในพริบ
ตาเดียว  แมรางกายอันน้ีซึ่งเราเคยยึดถือมานานแสนนาน  ก็จะไมปรากฏในที่น้ัน  จะยังเหลือแต ใจ คือ ผูรูผูสงบ
เยือกเย็น  เปนสุขอยูอยางเดียว

ผูทํ าสมาธิไดอยาน้ีแลวชอบใจนัก  ทีหลังทํ าสมาธิก็อยากไดอยางน้ันอีก  มันเลยไมเปนอยางน้ัน  น่ันแหละ  
ความอยากเปนเหตุ  มันจึงไมเปนอยางน้ัน

สมาธิเปนของละเอียดออนมาก  เราจะบังคับใหมันเปนอยางน้ันอยางน้ีไมได  และไมใหเปนสมาธิก็ไมไดอีก
เหมือนกัน

ถาเราทํ าใจรอนยิ่งไปกันใหญ  เราตองทํ าใจเย็นๆ จะเปนสมาธิหรือไมก็ตาม  เราเคยทํ าภาวนาพุทโธ ๆ     
ก็ภาวนาไปเรื่อยๆ ทํ าเหมือนกับเราไมเคยภาวนาพุทโธมาแตกอน  ทํ าใจใหเปนกลางวางจิตใหเสมอ  แลวผอน     
ลมหายใจใหเบาๆ เอาสติเขาไปกํ าหนดจิตใหอยูกับพุทโธอยางเดียว  เวลามันจะเปนมันหากเปนของมันเอง  เราจะไป
แตงใหมันเปนไมได  ถาเราแตงเอาได  คนในโลกนี้ก็จะสํ าเร็จเปนพระอรหันตกันหมดแลว

รูแลวแตทํ าไมถูก  ทํ าถูกแลวอยากเปนอยางน้ันอีกก็ไมได  เหลาน้ีลวนแตเปนอุปสรรคของการทํ าสมาธิ   
ท้ังน้ัน

ผูภาวนาบริกรรมพุทโธ  ตองทํ าใหชํ านิชํ านาญคลองแคลว  ในขณะที่อารมณท้ังดีและชั่วมากระทบเขา  ตอง
ทํ าสมาธิใหไดทันที  อยาใหจิตหวั่นไหวไปตามอารมณได  นึกถึงคํ าบริกรรมพุทโธเมื่อไร  จิตก็รวมไดทันทีอยางน้ีจิต
จึงจะมั่นคงเชื่อตนเองได



๑๑

เม่ือหัดใหชํ่ าชองชํ านิชํ านาญอยางน้ีนานๆ เขา  กิเลสความยึดม่ันถือม่ันในสิ่งทั้งปวงมันจะคอยหายไปเอง  
ไมตองไปชํ าระกิเลสตัวน้ันตัวน้ีวา  กิเลสตัวน้ันจะตองชํ าระดวยธรรมขอน้ันๆ ดวยวิธีอุบายอยางน้ันๆ เราละกิเลสได
ดวยอุบายอยางไร  ก็พึงยินดีเทาน้ัน  เอาเพียงแคน้ีก็พอแลว

กเิลสคอยหายไปดวยอุบายอยางที่อธิบายแลว ดีกวาเราจะไปละกิเลสดวยการปรุงแตง  เขาฌานที่ ๑ - ๒ - 
๓ - ๔ ดวยการละวิตก  วิจารณ  ปติ  สุข  มีเอกัคคตาและอุเบกขาเปนอารมณ  หรือทํ าใหได ปฐมมรรค ดวย   
การละกิเลส  สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สลีพัพตปรามาส  ไปมองดูแตกิเลสน้ันๆ วา กิเลสตัวน้ันๆ เราทํ าจิตใหไดอยาง
น้ัน  เราพนจากกิเลสตัวน้ันๆ ไดแลว  กิเลสเรายังเหลืออยูอีกเทาน้ัน  ทํ าจติใหไดอยางน้ันกเิลสของเราจงึจะหมดสิน้ไป

แตไมไดมองดูจติผูเกดิกเิลสท่ีอยากรู  อยากเหน็  อยากเปน  วาน้ันเปนตัวกเิลสท่ีเกาะอยูกบัจติ  พอเลกิจากการ
พจิารณานัน้แลว  จติกจ็ะอยูอยางเดมิไมไดอะไรเลย

นอกจากไมไดอะไรแลว  พอมีผูมาแยงความคิดความเห็น  ซึ่งไมตรงตอความเห็นของตนแลว  จะตอง   
โตแยงอยางรุนแรง  เหมือนกับไฟลุกแลวเอาน้ํ ามันมาราด  ฉะน้ัน

ขอใหยึดคํ าบริกรรมพุทโธไวใหม่ันคงเถิด  ถาไมไดอะไรก็ยังพอมีคํ าบริกรรมไวเปนหลัก  อารมณน้ันๆ ก็จะ
เบาบางลงไดบาง  หรืออาจระงับหายไปก็เปนได  ดีกวาไมมีหลักอะไรเปนเครื่องยึด

แทจริงผูภาวนาทั้งหลายตองยึดเอาคํ าภาวนาของตนใหม่ันคง  จึงจะไดชื่อวาภาวนา มีหลัก เวลาภาวนาเสื่อม
จะไดเอา เปนหลัก

พระพุทธเจาทรงเทศนาไววา  ผูทํ าความเพียรเพื่อละกิเลสท้ังหลาย  จงทํ าตัวใหเหมือนกับนักรบโบราณ  
สมัยกอนตองทํ ากํ าแพงลอมเมืองใหแนนหนา  มีคายคูประตูหอรบเสร็จเพื่อปองกันขาศึกอันจะมาราวี  นักรบที่ฉลาด  
เม่ืออกรบกับขาศึกเห็นวาจะสูขาศึกไมไดแลว  ก็ลาทัพกลับสูพระนครแลวรักษาพระนครไวไมใหขาศึกเขามาทํ าลาย
ได  พรอมกันน้ันก็สะสมรี้พลอาวุธและอาหารใหพรอมเพรียง (คือทํ าสมาธิใหม่ันคงกลาหาญ) แลวจึงออกรบขาศึกอีก
ตอไป (คือ มวลกิเลสท้ังปวง)

สมาธิเปนก ําลังสํ าคัญมาก  ถาไมมีสมาธิแลววิปสสนาจะเอากํ าลังมาจากไหน  ปญญาวิปสสนามิใชเปนของ
จะพงึแตงเอาไดเมื่อไร  แตเกิดจากสมาธิ  ท่ีหัดไดชํ านิชํ านาญมั่นคงดีแลวตางหาก

ถงึผูไดสุกขวปิสสกก็เถิด  ถาไมสมถะแลวจะเอาวิปสสนามาจากไหน  เปนแตสมถะของทานไมคลองเทาน้ัน
อยางน้ีพอฟงได

ผูปฏิบัติท้ังหลาย  เม่ือไดทํ าสมาธิใหม่ันคงแนนหนาดีแลว  จนกระทั่งจะเขาจะออกก็ได  จะอยูใหนานๆ 
และพิจารณากายอันน้ีใหเปนอสุภะหรือเปนธาตุก็ได  พิจารณาคนในโลกนี้ท้ังหมดใหเปนโครงกระดูกท้ังหมดก็ได  
หรือพิจารณาใหเห็นในโลกนี้ท้ังหมดวางเปนอัชฌัตตากาศวางเปลาไปหมดก็ได ฯลฯ

จิตผูมีอสุภะเต็มท่ีแลว  ไมวาจะยืน  เดิน  น่ัง  นอน  ยอมเปนสมาธิอยูตลอดเวลา  แลวก็มองเห็นกิเลส
ของตน  ซึ่งเกิดจากจิตของตนไดชัดเจนวา กิเลส คือ ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  มัน เกิด จากสิ่งน้ีๆ และ
มัน ต้ังอยู ไดดวยอาการอยางน้ีๆ แลวหาอุบาย ละ ดวยอยางน้ีๆ

เหมือนกับน้ํ าในสระที่ขุนมาเปนรอยๆ ป  เพิ่งมาใสสะอาดมองเห็นสิ่งสารพัดท่ีมีอยูกนสระวา  แตกอนแตไร
เราไมนึกไมคิดเลยวา  ในกนสระมันจะมีของเหลาน้ี  น้ันเรียกวา วิปสสนา คือ  ความรูความเห็นตามสภาพจริง    
มันเปนจริงอยางไรก็เห็นตามความเปนจริงอยางน้ัน  ไมวิปริตผิดแปลกจากความเปนจริงของมัน



๑๒

สมถะ ก็ละกิเลสไดเหมือนกัน  แตละไดเหมือนคนถางหญา  ตัดแตตนใหขาด  ไมขุดเอารากออกใหหมด  
รากมันยอมมีเวลางอกขึ้นมาอีกในเม่ือฝนตกลงมา  คือ  เห็นโทษในอารมณท่ีมันเกิดจากอายตนะหกเหมือนกัน    
แตเม่ือเห็นโทษก็รีบเขาหาความสงบ  โดยไมพิจารณาอารมณน้ันๆ ใหถี่ถวนอยางสมาธิ  สรุปความแลวเรียกวา  ชอบ
เอาแตความสงบอยางเดียว  ไมอยากใหพิจารณาใหเน่ินชา  เหมือนกับตัวแยอาศัยรูเปนเครื่องปองกันภัยอันตราย  
เม่ือเห็นศัตรูมาก็วิ่งเขารูเสีย  พนภัยอันตรายไประยะหนึ่งๆ เทาน้ัน

ผูตองการขุดรากเหงาของกิเลสในตัว  เม่ือกิเลสมันเกิดจากอายตนะทั้งหกในตัวของตน  เชน ตาเห็นรูป   
หูไดฟงเสียง เปนตน  เกิดผัสสะขึ้นใหยินดีหรือยินราย  ดีใจ  และเสียใจ  เปนตน  แลวเขาไปยึดเอามาเปนอารมณ
ของตน  ขุนมัวอยูในใจจนเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนด้ินรน  กินไมไดนอนไมหลับ  จนกระทั่งทํ าอัตตนิบาต    
ฆาตนตายก็มี

เม่ือเห็นชัดอยางน้ีแลว  พึงทํ า สมาธิ ใหม่ันคงเปนหลักเสียกอน  แลวจึงตั้งจิตพิจารณาเฉพาะในอารมณ
น้ันๆ แตสิ่งเดียว  เชน  ตาเห็นรูปที่เปนอิฏฐารมณ  แลวเกิดความยินดีพอใจขึ้น  ก็ใหพิจารณาเฉพาะแตความยินดี
พอใจนั้นวา  มันเกิดจากตาหรือเกิดจากรูปกันแน

เม่ือพิจารณาถึงรูปก็เห็นวา  รูปมันเปนแตรูปธรรมตางหาก  มันจะดีหรือเลว  มันไมไดมาชักชวนใหเราไป
ยินดีหรือยินราย  หรือใหเราไปหลงรัก หรือชัง มันเปนแตรูปเฉยๆ เกิดขึ้นมาแลวก็ดับไป  มันดับไปตามสภาพของ
มันตางหาก

เม่ือพิจารณาตามตาผูไปเห็นรูปเลา  ตาผูสงสายไปเห็นรูป  พอกระทบเทาน้ันแสงสะทอนกลับเขามาหาจักษุ
ประสาทเขา  ก็เปนรูปตางๆ นานาเกิดขึ้น  ตาก็ไมไดชักชวนใหไปยินดียินราย  หรือใหรักใหชังอะไร  ตามีหนาท่ีให
เห็น  เห็นรูปแลวก็ดับไป  สิ่งที่เปนอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ  หรือ  อายตนะอื่นๆ ก็ใหพิจารณาอยางเดียวกันน้ี

เมือ่เราพจิารณาอยางนี้แลวจะเห็นชัดวา  สิ่งทั้งปวงในโลกนี้  มันจะเกิดกิเลสขึ้นก็เพราะอายตนะทั้งหกนี้
เปนตนเหตุท้ังนั้น

ถาเราพิจารณาและไมหลงตามอายตนะทั้งหกนี้  กิเลสก็จะไมเกิดขึ้นในตัวของเรา  ตรงกันขาม         
มันจะเกิดปญญาก็เพราะมีอายตนะทั้งหกนี้

อายตนะทั้งหกนี้เปนสื่อกลางของความดีและความชั่ว  จะไปสุขคติและทุคติก็เพราะอายตนะทั้งหกนี้
เปนตนเหตุ

โลกน้ีจะกวางก็เพราะจิตไมมีสมาธิ  ปลอยตามอารมณของอายตนะทั้งน้ัน  โลกน้ีจะแคบก็เพราะจิตน้ีไดฝก
หัดสมาธิใหอยูในบังคับของตน  พิจารณาอารมณของอายตนะทั้งหกแตภายใน  คือ

เม่ือจิตเปนสมาธิแลว  อายตนะ  เปนตนวา  ตาเห็นรูป  หูฟงเสียง ฯลฯ  เหลาน้ีจะไมปรากฏเลย  จะ
ปรากฏแตรูปที่เปนนามธรรม  เสียงที่เปนนามธรรมปรากฏเกิดขึ้นในสมาธิน้ันโดยเฉพาะอายตนะภายนอกจะไมรูเลย

เม่ือทํ าสมาธิใหแนวแนเต็มท่ีแลว  พิจารณาเห็น โลกจิต น้ีมันเปนเหตุทํ าใหเกิดอายตนผัสสะ  สัญญา  และ
อารมณ  และตลอดสรรพกิเลสท้ังปวงแลว  จิตก็จะถอนจากสิ่งทั้งหมด  จะยังเหลือแต ใจ คือ ผูรู อยางเดียว

จิต กับ ใจ ยอมมีลักษณะอาการตางกัน  จิต ไดแก ผูคิด ผูนึก ผูปรุง ผูแตง และสัญญา  อารมณตางๆ 
ตลอดถึงไปยึดเอาสิ่งตางๆ มาไวท่ีจิต  จิตเม่ือเห็นโทษทุกขท้ังหลายที่ยึดเอากิเลสท้ังปวงมาไวท่ีจิตของตนแลว  ยอม
สละถอนจากอารมณและกิเลสท้ังปวงจากจิต จิต น้ันก็เปน ใจ จิต กับ ใจ มีลักษณะอาการตางกันอยางน้ี



๑๓

ใจ คือ ผูเปนกลาง  วางเฉย ไมคิดนึกอะไรทั้งสิ้น  เปนแตรูตัวอยูวาวางเฉย  ใจเปนธรรมชาติเปนกลางแท  
กลางไมมีอดีตอนาคต  ไมมีบุญหรือบาป  ไมดีและไมชั่วน้ันเรียกวา ใจ สิง่ทัง้ปวงหมด  ถาพูดถึงใจแลวจะตองหมาย
เอาตรงใจกลางทั้งน้ัน  แมแตใจของคนซึ่งเปนนามธรรม  ก็ตองชี้เขาไปที่ทามกลางอก  แตใจแทไมทราบวาอยู    
ตรงไหน  เราเอาความรูสึกไปไวในกายสวนใดสวนหนึ่ง  ลองดูซิ  จะรูสึกขึ้นในที่น้ัน  หรือเอาความรูสึกน้ันไปไวนอก
กาย  เปนตนวา  เอาไปไวท่ีตนเสาหรือฝาผนังบานก็จะมีความรูสึกอยู ณ ท่ีน้ัน

เปนอันสรุปไดวา ใจแท คือ ความรูสึกเฉยอยูเปนกลางๆ เม่ือมีความรูสึกเปนกลางๆ อยู ณ ท่ีใด  ใจก็อยู 
ณ ท่ีน้ัน

ท่ีชาวบานเขาพูดกันวา  หัวใจๆ น้ัน  มิใชใจแท เปนแตหทัยวัตถุ  เครื่องสูบฉีดเลือดใหไปหลอเลี้ยงสรีระ
รางกาย  เพื่อใหอยูได  ถาไมมีเครื่องสูบฉีดเลือดไปหลอเลี้ยงรางกายแลว  กายอันน้ีก็จะอยูไมไดตองตาย  สมองก็
เหมือนกัน  จะคิดดีหรือไมดีก็เพราะสมองเปนเครื่องใชของจิต  ระบบประสาทของสมองเปนรูปธรรม  เม่ือปจจัย
ตางๆ ของรูปธรรมขาดไป  รูปธรรมยอมอยูไมไดตองดับไป

แตจิตซึ่งเปนนามธรรมนั้นในพุทธศาสนาทานวา  ยังเหลืออยูเกิดไดอีก  นามธรรมจะดับก็ตอเม่ือปญญาไป
รูเหตุรูผลของนามธรรมนั้นๆ แลวถอนมูลเหตุของมันเสีย

ศาสตรท้ังหลายซึ่งมีอยูในโลกทั้งหมดสอนกันไมมีท่ีสิ้นสุด  ยิ่งเรียนยิ่งสอนก็ยิ่งกวางขวางออกไปทุกที  มี
พุทธศาสนาเทาน้ันท่ีสอนใหถึงที่สุดได  พุทธศาสนาสอนเบื้องตนใหรูจัก กาย อันน้ีวา มีสิ่งตางๆ ประกอบกันเขา  จึง
เรยีกวา สรีระรางกาย ( คือ อาการสามสิบสอง) และมีหนาท่ีอะไรบาง  พรอมกันน้ันก็สอนใหเห็นเปนของ อสุภะ เปน
ของจริงไปในตัว  สอนใหรูจักโลกอันน้ี (คือ มนุษย) ท่ีประกอบไปดวย ทุกข ท้ังน้ัน  ผลที่สุดก็ตองแตกดับไปเปน
ธรรมดาของมัน

ฉะน้ัน  เม่ือเราเกิดขึ้นมาไดกอนน้ีแลว  ถึงจะเปนของไมงามเต็มไปดวย อสุภะ และประกอบไปดวย ทุกข
นานัปการก็ตาม  แตเราก็ไดมาพึ่งอาศัยอยูชั่วระยะหนึ่ง  พึงทํ าคุณงามความดีใชหน้ีโลกเสียกอนจะตายไปจากโลกนี้

พระพุทธเจาสอนวา คน (คือ โลกอันน้ี) แตกดับสลายไปเปนธรรมดา  แต จิต คือ เจาของของโลกนั้น  เม่ือ
มีกิเลสอยูจะตองกลับมาเกิดอีก  ฉะน้ัน  พระพุทธองคจึงทรงสอนใหฝกหัดสมาธิ  อันเปนเรื่องของจิตโดยเฉพาะ  
เม่ือฝกหัดทํ าสมาธิเขาแลว  หากมีอายตนผัสสะจะรูสึกอยูแตภายใน  คือ  จิต  ผูเดียว  ผูเห็นผูฟงจะไมเกี่ยวดวยตา
และหู  อายตนผัสสะจะรูดวย จิต อยางเดียว (ไดชื่อวาทํ าโลกน้ีใหแคบเขามา)

อายตนะทั้งหลายเปนเครื่องวัด จิต ของตนไดอยางดีท่ีสุด  เม่ืออายตนผัสสะมากระทบ จิต ของเรา  เรา
หวัน่ไหวไหม  เม่ือหวั่นไหวมากก็แสดงวามีสตินอย  มีธรรมเปนเครื่องอยูก็ยังนอย  เม่ือหวั่นไหวนอย  หรือไมหวั่น
ไหวเสียเลย  ก็แสดงวาเรามีสติมาก  มีธรรมเปนเครื่องอยูมากและรักษาตัวไดเลย

เปรียบเหมือนกับพระเทวทัตและพระโพธิสัตว  ยอมกอเวรกอกรรมแกกันมาโดยตลอด  พระโพธิสัตวถาไม
มีพระเทวทัตก็จะไมไดสรางบารมีใหเต็มเปยม  เม่ือบารมีเต็มเปยมแลวจึงไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา  กอนจะตรัสรู
พระองคก็ไดผจญพญามารอันมีแสนยานุภาพมหึมา  เม่ือตรัสรูแลวก็มีลูกสาวพญามาราธิราชทั้งสามนางมาทดสอบ
อกีที  เปนอันวาชาวโลกซองสาธุการวา  พระพุทธเจาทรงชนะกิเลสเด็ดขาดในโลกนี้โดยสิ้นเชิง



๑๔

เมือ่อายตนะภายในยังมีอยู  มโนผัสสะก็ยังเปนอารมณอยู  ฉะนั้น  ทานผูรูท้ังหลายมาเห็นโทษ          
สิง่ทัง้หลายเหลานั้น  จึงยอมถอนออกจากสิ่งเหลานั้นเสีย  ยังคงเหลือแต  ใจ  ท่ีเปนกลาง ๆ ๆ ไมคิด ไมนึก    
ไมปรงุ ไมแตง  แลวโลกอันนี้มันจะมีมาแตท่ีไหน  พระพุทธเจาทรงสอนใหถึงที่สุดของโลกดวยประการอยางนี้

น่ังสมาธิภาวนา
ทานอาจารยอบรมนํ ากอน

เราพากันมาสํ ารวมจิตกันเถิด  จิตน้ีพวกเราเคยปลอยใหมันเสาะแสวงหาสิ่งที่มันชอบใจมานานแลว  และ 
สิ่งน้ันมันก็เคยไดมาแลว  แตจิตมันก็ไมพอสักทีหาอยูรํ่ าไป  เม่ือไรมันจะรูจักจบจักพอกันสักที  คนที่อยูรอบๆ    
ตัวของเรานี้  เราก็เห็นตํ าตาอยูแลว  เม่ือตายไปก็ไมเห็นเอาอะไรไปดวย  แมแตรางกายอันน้ี  ก็ทอดทิ้งถมพื้นดิน 
ดวยกันท้ังน้ัน

แตจิตที่หยุดน่ิงไมแสสายแสวงหาอะไรทั้งหมด  ต้ังม่ันอยูกับพุทโธอันเดียว  เรายังไมเคยไดเลย  จงพากัน
มาภาวนาพุทโธๆ ใหจิตมันหยุดน่ิงอยูอันเดียว  ลองดูซิ  บางทีจิตที่อยูกับพุทโธอันเดียว  กลับจะไดมากกวา  และ
เปนของแปลกประหลาดกวาท่ีเปนมาแลว

ทุกสิ่งทุกอยางมันออกจากหนึ่ง  สิ่งอันหน่ึงทั้งน้ัน เชน การนับก็ต้ังตนหน่ึงกอน  หน่ึงสองหนก็เปนสอง  
หน่ึงสามหนก็เปนสาม  ดังน้ีเปนตน  หรือตนหมกรากไมท้ังปวงก็ออกจากหนึ่งทั้งน้ัน (คือ รากของมัน) คนเราก็
เหมือนกัน  เม่ือเกิดมาทีแรก  ก็เกิดจากปฏิสนธิจิตดวงเดียวแทๆ เม่ือคลอดออกมาแลวมีอายตนะ  ขันธหา    
เครือ่งใชหลายอยาง  จิตก็ปรุงแตงไปหลายอยางหลายอัน  จนนับจิตไมถวน  ไมทราบวาจิตมีกี่ดวงยุงกันไปหมด  
จิตเดิมแทเลยไมเห็น

ฉะน้ัน  พระพุทธเจาจึงสอนใหคนหาจิต  คือ  ภาวนาพุทโธ  เอาจิตมารวมอยูในพุทโธอันเดียว  จึงจะเห็น
จิต  การคนหาจิตเราจะตองทํ าภาวนาพุทโธ  ทํ าใหจิตรวมเปนอันหน่ึงอันเดียวจึงจะเห็นจิตของตน  เม่ือเราคนหาจิต
เห็นจิตแลว  และเห็นวาน้ีคือตนตอของจิต  ของสิ่งทั้งปวงที่มีอยูในโลกนี้  จิตที่มากหลายอยางน้ัน  มันออกไปจาก
จิตอันเดียวน้ี

เม่ือจิตอยูน่ิงกับพุทโธอันเดียว  สรรพกิเลสท้ังหลายก็ไมมี  แลวจงใชสติประคองจิตอันน้ันใหน่ิงอยูกับ   
พทุโธอันเดียวเสียกอน  อยาใหสงสายไปมาทุกอิริยาบถทั้งสี่  ทํ าใหชํ านิชํ านาญคลองแคลว  จนเราจะใหอยูก็ได  
หรือเราจะใหคิดคนพิจารณาในธรรมตางๆ ก็ได  หรือคิดคนธรรมตางๆ แลว  จะใหมาน่ิงอยูกับใจก็ได  เม่ือเขาถึงใจ
แลวพุทโธไมตองบริกรรมก็ได

จิต กับ ใจ มันตางกัน  จิต คือ ผูคิด  ผูสงสาย  ผูปรุงแตง  ใจ  คือ  ผูรูตัว  แลวน่ิงเฉยไมคิดไมนึก  
เรียกวา ใจ ดังอธิบายมาขางตน

เมือ่ไมอยากใหกิเลสมารบกวน  จงอยาคิดนึก  ทํ าใจใหเปนกลางๆ วางเฉยแลวนิ่งอยู  กิเลสทั้งปวงก็จะ
ไมมารบกวนอีกตอไป.
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