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                                          ค าน า 
 
        ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนขอวิงวอนและร้องขอเชิญชวนผู้ที่สอนภาวนา
กัมมัฏฐานทั้งหลายที่สอนภาวนากัมมัฎฐานในพุทธศาสนา    จงสอนให้ยึด
มั่นในแนวเดียวกัน    อย่าสอนไปในคนละแบบต่างๆ กัน จะเป็นทาง
หายนะแก่พระพุทธศาสนา จงสงสารผู้หวังดีต่อพระพุทธศาสนาที่ตั้งใจเข้า
มาปฏิบัติ เมื่อมาเห็นเช่นนั้นเข้าแล้วเลยท้อแท้ใจ 

 

            อนึ่ง คนภายนอกพุทธศาสนาเขาจะเห็นไปว่าพระพุทธศาสนานี้
สอนมีหลายทางหลายแบบ ไม่เป็นอันเดียวกัน ท่านทั้งหลายคงได้ดู
ตํารับตําราในพระพุทธศาสนามากแล้วมิใช่หรือ 

 

             พระพุทธศาสนาสอนให้เข้าถึงจิตถึงใจอันเดียว กิเลสทั้งหลายเกิด
จากจิต  จิตเป็นผู้ยึดเอากิเลสมาไว้ที่จิต  จิตจึงเศร้าหมอง เมื่อจิตเห็นโทษ
ของกิเลสแล้ว สละถอนกิเลสออกจากจิตได้แล้ว จิตก็ผ่องใสบริสุทธิ์ นี่เป็น
หลักพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้มิใช่หรือ 

 

             ถงึผู้จะเข้าสู่อริยภูม ิกต็อ้งเข้าถงึจิตเป็นหน่ึง เรียกว่า มัคคสมังคี  จิต
รวม ศีล สมาธิ ปัญญา เข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงจะเข้าถึงอริยภูมิ 
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          ปัญญาคน้คว้าหาเหตุผลของกเิลสนั้นๆ จนรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งด้วย
ตนเองแล้วนั่งอยู่ในที่เดียวนั้นก็เว้นจากความช่ัวนั้นๆ   ได้หมดจดสิ้นเชิง     
แล้วจิตก็แน่วแน่ลงเป็นสมาธิไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนไปไหนหมดจากโทษ
นั้นๆ ก็จิตดวงนั้น ปัญญาความรู้เห็นโทษในกิเลสนั้นๆ  ก็จิตดวงนั้น แล้ว
รวมลงแน่วแน่ลงสู่ในที่เดียวก็จิตดวงนั้น แลไม่ต้องตามไปละถอนในที่
ต่างๆ อยู่เฉพาะในที่เดียวในขณะจิตเดียว จิตของพระอริยเจ้าแต่ละขั้นจะ
เข้าถึง มัคคสมังคี  รวมเป็น ศีล สมาธิ ปัญญา เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ดังนี้  แล้วจิตนั้นก็มิได้กลับเป็นอย่างนั้นอีก เมื่อถอนออกมาก็จะว่ิงไปตาม
กามาพจรญาณสัมปยุต รู้เห็นตามวิสัยของกามาพจรทุกประการแต่มี ญาณ 
เป็นเคร่ืองรู้ตามเป็นจริง มิได้หลงไปตามอารมณ์นั้นๆ อย่างปุถุชนธรรมดา 
 

          จงพากนัมาทําความถกูต้องตามพุทธวจนะของพระองค ์อย่าพากนั
ถือเอาคนนิยมมากเป็นประมาณ จงถือความถูกต้องเป็นหลักเกณฑ์  ครั้ง
พุทธกาล  ครูทั้งหก  มีสัญชัยปริพาชกเป็นต้น ก็มีคนนับถือมากมิใช่น้อย   
ในปัจจุบันนี้   ไสบาบาดั่งเราเห็นอยู่  ซึ่งสอนให้สะสมกิเลส แต่คนก็ยังนับ
ถือมาก 

               
       ฉะนั้น  ขอเชิญชวนท่านผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐานทั้งหลายพึงพิจารณาตนเอง
ว่า เราปฏิบัติอยู่ในแนวใด ถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว 
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หรือยัง ถ้าไม่ถูกจงรีบแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อนจะสายเกินไป 

 
                   เราถือพระพุทธศาสนาเพื่อเทิดทูน บ ารุง ให้ศาสนารุ่งเรือง 

ได้มาปฏิบัติท ากัมมัฏฐานนี้เป็นทางตรงต่อมรรค ผล นิพพานโดย แท้ 
โดยเฉพาะพระภิกษุเราผู้เผยแพร่พระพุทธศาสนา ควรสังวรระวังอย่างยิ่ง 
 

                   ผู้เขียนไม่มีความสามารถที่จะช้ีแจงให้ท่านทั้งหลายเข้าใจลึกซึ้ง
กว่านี้     ถ้าท่านผู้ใดมีความสามารถช้ีแจงให้เข้าใจได้แจ่มแจ้งกว่านี้ได้แล้ว
ขอเชิญเถิดผู้เขียนขอนุโมทนาด้วยอย่างย่ิง ทุกๆ คน  คงมีความปรารถนาที่
จะให้พุทธศาสนาดํารงถาวรสืบต่อไป 

                                                                                       
พระนิโรธรังสี           

(พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์)* 
 

วัดหินหมากเป้ง 
จังหวัดหนองคาย 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๘ 

*ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะช้ันราช ที่พระราช
นิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์   เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๓ 
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               ฝึกหัดสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ 
       “พึงปลูกศรัทธาให้เกิดในตนก่อน” 

เพราะจิตมีอารมณ์อันเดียวตั้งอยู่กับพุทโธเป็นเลิศกว่าสิ่ง
ใดๆในโลก 

 
            เมื่อเร่ิมจะเข้าไปเรียนพระกรรมฐานในสํานกัพระอาจารย์องคใ์ด 
คณะไหนผู้ที่ท่านชํานิชํานาญในพระกรรมฐานนั้น ๆ  แล้ว  พึงต้ังจิตเช่ือมั่น
ในพระอาจารย์องค์นั้นว่า  ท่านองค์นี้ละเป็นผู้ชํานิชํานาญในกรรมฐานนี้
โดยเฉพาะแน่แท้        แล้วก็ให้เช่ือมั่นในพระกรรมฐานที่ท่านสอนนั้นว่า
เป็นทางที่ถูกต้องแน่นอนแล้ว แล้วก็พึงให้เคารพในสถานที่ที่ตนไปทําพระ
กรรมฐานนั้นอีกด้วย แล้วจึงเข้าไปเรียนเอาพระกรรมฐานนั้นต่อไป 

 

          โบราณาจารย์ท่านมพีธีิปลกูศรัทธาเบ้ืองต้นกอ่นเรียนเอาพระ
กรรมฐาน คือจัดยกครูด้วย 

- เทียนขี้ผ้ึง  ๕ คู่  ดอกไม้ขาว  ๕ คู่  เรียกว่าขันธ์  ๕ 

- เทียนขี้ผ้ึง  ๘ คู่  ดอกไม้ขาว  ๘ คู่  เรียกว่าขันธ์  ๘ 

- เทียนขี้ผ้ึงคู่หนึ่งหนักเล่มละ ๑ บาท  ดอกไม้ขาว
เท่ากับเทียน 
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           แลว้อาราธนาเอาพระกรรมฐานท้ัง ๔๐ ให้เข้ามาอยู่ในขันธสันดาน
ของข้าพเจ้า ในกาลบัดนี้ แล้วจึงเรียนเอาพระกรรมฐานนั้นต่อไป 

 
          พิธีแยบยลโบราณาจารย์ท่านดีเหมอืนกนั ยังมพีธีิอกีมากมาย แต่
ผู้เขียนจะไม่กล่าวถึงจะกล่าวแต่พิธีง่ายๆ พอทําได้ดังต่อไปนี้ 
 

 

                            สอนบริกรรมภาวนา 

 
                เมื่อปลูกศรัทธาให้เกิดมีขึ้นในจิตของตนดังกล่าวมาแล้ว จึงเข้าไปหา
พระอาจารย์ที่ชํานิชํานาญกรรมฐานนั้นๆ        ถ้าท่านชํานาญฝ่ายบริกรรม 
สัมมาอะระหัง ท่านก็สอนให้บริกรรมภาวนาว่า “สัมมาอะระหังๆ ให้
กําหนดเป็นดวงแก้วใสๆ อยู่เหนือสะดือขึ้นไปประมาณ ๒ นิ้ว แล้วเอาจิต
ไปตั้งไว้ตรงนั้น ภาวนาไปเร่ือยๆ  อย่าให้จิตหนีไปจากดวงแก้ว หมายความ
ว่า เอาดวงแก้วเป็นที่ตั้งของจิตก็แล้วกัน” 

 

        เมื่อเข้าไปหาพระอาจารย์ท่ีชํานาญในด้านภาวนา   ยุบหนอ   พองหนอ 
ท่านก็สอนให้ภาวนาว่า ยุบหนอ พองหนอ ยุบหนอ พองหนอๆ   ให้กําหนด
เอาจิตไปไว้ที่อิริยาบถ ก้าวยกเท้าขึ้นว่า ยกหนอ เมื่อเหยียบลงก็ว่าเหยียบ
หนอ หรือพิจารณาให้เห็นความเกิดและความดับทุกอิริยาบถ อย่างนี้
เร่ือยไปเป็นอารมณ์ 
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             เมื่อเข้าไปหาพระอาจารย์ท่ีชํานาญในด้านอทิธิฤทธ์ิ ท่านกส็อน
คาถาภาวนาให้ว่า นะมะ พะ ทะ ให้เอาจิตเป็นอารมย์อันหนึ่ง แล้วจิตจะพา
ไปเห็นเทพ นรก อินทร์ พรหม ต่างๆ นานาหลายอย่าง เพลินอยู่กับอารมณ์
นั้นๆ 

        

         เมื่อเข้าไปหาพระอาจารย์ที่ท่านชํานาญในด้านอานาปานสติ ท่านก็
จะสอนให้กําหนดลมหายใจ เข้า-ออก ให้จิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้า-ออก
อย่างเดียวเป็นอารมณ์ 
 

             เมื่อเข้าไปหาพระอาจารย์ท่ีทา่นชํานาญในด้านภาวนา พุทโธ ท่านก็
จะสอนให้บริกรรมว่า พุทโธ ๆ ๆ ให้ แล้วให้เอาจิตไปตั้งมั่นอยู่ในคํา
บริกรรมนั้นจนชํานาญเต็มที่แล้ว แล้วก็จะสอนให้พิจารณาถึง พุทโธ กับ
ผู้ว่าพุทโธ เมื่อพิจารณาเห็นเป็นคนละอันแล้ว พึงจับเอาผู้ว่าพุทโธนั้น ส่วน
พุทโธนั้นจะหายไป จะเหลือแต่ผู้ว่าพุทโธอย่างเดียว แล้วให้ยึดเอา “ผู้ว่า
พุทโธ”นั้นเป็นหลักต่อไป       
 

       
              คนในสมยันี้หรือสมยัไหนกต็าม   หรือจะมคีวามรู้ความสามารถ
สักปานใดก็ช่าง   ไม่ได้โทษว่าคนเหล่านั้นมักตื่นเต้นในสิ่งที่ตนยังไม่เคย
ทดสอบหาความจริง แล้วหลงเช่ือตามแต่เพราะเขาเหล่านั้นอยากรู้อยากเห็น
ของจริง โดยเฉพาะคนผู้นับถือพระพุทธศาสนามานานแล้ว  และ
พระพุทธศาสนาก็แสดงถึงเหตุผลซึ่งเป็นจริงทั้งนั้น แต่ทําไมจึงต้องไป
หลงเช่ือตามคําโฆษณาซึ่งมีอยู่ดาษดื่นทั่วไป นี่จะเป็นเพราะคนในสมัยนี้ใจ
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ร้อน ยังไม่ทําเหตุให้ถึงพร้อมแต่อยากได้ผลเร็ว อย่างที่เขาพูดกันว่า “คนใน
สมัยปรมาณู” นั้นกระมัง 
   
              พุทธศาสนาสอนให้เข้าถงึจิตใจเป็นนามธรรม ส่วนร่างกายมนัเป็น
รูปธรรม ส่วนรูปธรรมมันต้องอยู่ในบังคับบัญชาของนามธรรม     อย่าง
เร่ืองหัดสมาธิฝึกจิตให้สงบไม่วุ่นวาย   ใน ขณะนั้นไม่เห็นไปทําความ
เดือดร้อนให้แก่ใครทั้งหมด ฝึกหัดไปจนชํานาญได้ที่แล้ว ผู้นั้นก็สงบเยือก
เย็น คนฝึกหัดอย่างนี้มากๆ เข้า โลกอันนี้ก็จะมีแต่ความสุขทั่วกัน ส่วน
รูปธรรมนั้น เราจะฝึกหัดให้สงบได้ก็แต่เมื่อจิตบังคับอยู่เท่านั้น เมื่อจิตเผลอ
กายก็จะเป็นไปตามเร่ืองของมัน           ฉะนั้นเราพากันมาฝึกหัดจิตบริกรรม  
พุทโธลองดู 
 

 

                               บุพกิจเบื้องต้น 

 
           ก่อนจะทํากรรมฐานภาวนาพุทโธ พึงทําบุพกิจเบื้องต้นก่อน คือ 
ตั้งจิตศรัทธาเลื่อมใสให้เต็มที่ดังอธิบายมาแล้วนั้นก่อน แล้วพึงกราบ ๓ หน 
แล้วกล่าวว่า 
 

อรห   สมฺมา สมฺพุทฺโธ  ภควา              พระผู้มพีระภาคเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบ
ด้วยพระองค์เองแล้ว 
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พุทฺธ   ภควนฺต   อภิวาเทมิ                    ขา้พเจ้าขอกราบไหว้ซ่ึงพระผู้มพีระ
ภาคเจ้าพระองค์นั้น 

                                                           (กราบลงหนหนึ่ง)     
สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม                  พระธรรมอนัพระผู้มพีระภาคเจ้าตรัส
ดีแล้ว 

ธมฺม   นมสฺสาม ิ                                    ขา้พเจ้านมสัการกราบไหว้ซ่ึงพระ
ธรรมเจ้านั้น 

                                                             (กราบลงหนหนึ่ง)  

สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ       พระสงฆส์าวกของพระผู้มพีระภาคเจ้า
ที่ท่านปฏิบัติดีแล้ว 

สงฺฆ   นมามิ                                        ข้าพเจ้านอบน้อมซึ่งพระสงฆ์ 
                                                             (กราบลงหนหนึ่ง)  

          นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส           (กล่าว ๓ จบ)   
 

       ระลกึถงึพระคณุของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกพ้นทุกขแ์ละ
จากกิเลส ทั้งปวงแล้ว อยู่เกษมสําราญทุกเมื่อ                (กราบลง ๓ หน  
แล้วนั่งสมาธิต่อไป) 
 

 

หมายเหตุ        บุพกิจเบื้องต้นที่นํามาแสดงให้ดูนี้เป็นแต่ตัวอย่างเท่านั้น 
หากใครได้มากจะไหว้มากก็ไม่ได้ขัดข้อง แต่ต้องไหว้ก่อนนั่งสมาธิทุกคร้ัง
ไป เว้นแต่สถานที่ไม่อํานวย 
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               พึงนั่งสมาธิดังนี้  เอาขาขวาทับขาซ้าย  มอืขวาทับมอืซ้าย   ต้ังตวั
ให้ตรง  แล้วนึกเอาคําบริกรรม พุทโธ ๆ ๆ ไว้ที่ท่ามกลางหน้าอก คือหัวใจ  
อย่าให้จิตส่งส่ายไปมาข้างหน้าและ ข้างหลัง พึงตั้งสติสํารวมจิตให้อยู่คงที่
เป็น เอกัคตาจิต แน่วแน่ จิตก็จะเข้าถึงสมาธิได้เลย 
 

             เมื่อเข้าถงึสมาธิแลว้ บางทีกรู้็ตวัอยู่ว่าจิตของเราเข้าถงึสมาธิเป็น
หนึ่งแล้ว บางทีก็ไม่รู้หายเงียบไปเลย ไม่รู้ว่าเรานี้นั่งนานสักเท่าไหร่ กว่าจะ
ออกสมาธิก็เป็นเวลาตั้งหลายช่ัวโมง เพราะฉะนั้น การนั่งสมาธิจึงไม่ต้อง
กําหนดเวลา ให้ปล่อยตามเร่ืองของมันเอง 
 

              จิตที่เข้าถงึสมาธิแท้คอืจิตที่เป็น เอกัคตาจิต  ถ้าไม่เข้าถึงเอกัคตาจิต
ได้ช่ือว่ายังไม่เป็นสมาธิ เพราะใจแท้มีอันเดียว ถ้ามีหลายอันอยู่ยังไม่เข้าถึง
ใจ เป็นแต่จิต 

 

               กอ่นจะฝึกหัดสมาธิ พึงทําความเข้าใจกนัเสียกอ่นว่า  จิต  กับ  ใจ   
มิใช่อันเดียวกัน  จิต เป็นผู้คิด นึก ปรุงแต่งสัญญา อารมณ์สรรพส่ิงทั้งปวง 
ใจ  เป็นผู้นิ่งอยู่เฉย ๆ เพียงแต่รู้ว่านิ่งอยู่เฉยๆ ไม่มีคิดนึกปรุงแต่งอะไรเลย 
เปรียบเหมือนกับแม่น้ํากับคลื่นของแม่น้ํา เมื่อคลื่นสงบแล้วจะยังเหลือแต่
แม่น้ําอันใสแจ๋วอยู่อย่างเดียว 

 

               สรรพวิชาท้ังหลายแลกเิลสท้ังปวงจะเกดิมขีึ้นมาได้  กเ็พราะจิต
คิดนึกปรุงแต่งแส่ส่ายหามาสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นจะเห็นได้ชัดด้วยใจของ
ตนเองก็ต่อเมื่อ   จิต  นิ่งแล้วเข้าถึง  ใจ  
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      น้ําเป็นของใสสะอาดโดยธรรมชาติอยู่แล้ว   เมื่อมีผู้เอาสีต่างๆ  มา
ประสมน้ํานั้นน้ําย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสีนั้นๆ แต่เมื่อกลั่นกรองเอาน้ํา
นั้นออกมาจากสีนั้นๆ แล้ว น้ําก็จะใสสะอาดตามเดิม 

 

          จิต  กับ  ใจ   มีอุปมาอุปไมยดังอธิบายมานี้ 
     
         แท้จริงพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาไว้แลว้ว่า  จิตอนัใดใจกอ็นันั้น   ถา้
ไม่มีใจ  จิตก็ไม่มีจิตเป็นอาการ  ใจไม่มีอาการ  การฝึกหัดสมาธิภาวนา ไม่
ว่าจะฝึกหัดโดยอาจารย์ไหนและพิธีอะไรก็แล้วแต่เถิด ถ้าถูกทางแล้วจะต้อง
เข้าถึงใจทั้งนั้น 

 

       เมื่อเข้าถึงใจเห็นใจของตนแล้ว ก็จะเห็นสรรพกิเลสของตนทั้งหมด 
เพราะจิตมันสะสมกิเลสไว้ที่จิตทั้งหมด คราวนี้จะจัดการอย่างไรกับมันก็
แล้วแต่เรา 
 

            หมอซ่ึงรักษาโรคนั้น ๆ  ให้หายได้เด็ดขาดกต็อ้งคน้หาสมฏุฐาน
ของโรคนั้นให้รู้จักเสียก่อน แล้วจึงวางยาให้ถูกกับโรคนั้นได้ 
 
         เราบริกรรมพุทโธ ๆ ๆ กเ็พ่ือให้จิตรวมเข้ามาเป็นหน่ึง ธรรมดาจิตมนั
ฟุ้งซ่านอยู่แล้วเมื่อบริกรรมพุทโธ ๆ ๆ ไปนานๆ   เข้า  จิตก็ค่อยคลายความ
ฟุ้งซ่าน แล้วจะค่อยรวมเข้ามาหาพุทโธ  จิตก็จะตั้งมั่นเป็นอารมณ์อัน
เดียวกับพุทโธ จนเห็นจิตว่า พุทโธ อันใดจิตก็อันนั้นอยู่ตลอดทุกเมื่อ ไม่ว่า
ยืนเดินนั่งนอน อิริยาบถใดๆ ก็เห็นจิตใสแจ๋วอยู่กับพุทโธนั้น  
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              เมื่อ ได้ถงึขนาดนั้นแลว้ ขอให้ประคองจิตนั้นไว้ในอารมณน์ั้นๆ 
นานแสนนานเท่าที่จะนานได้ อย่าเพิ่งอยากเห็นนั้นเห็นนี้ หรืออยากเป็นนั้น
เป็นนี้ก่อนเลย เพราะความอยากเป็นอุปสรรคแห่งจิตที่เป็นสมาธิอย่าง
ร้ายแรง      
 

             เมื่อความอยากเกดิขึ้น สมาธิกจ็ะเส่ือมทันที สมาธิเส่ือมเพราะหลกั
สมาธิคือพุทโธไม่มั่นคง คราวนั้นแหละ คว้าหาหลักอะไรก็ไม่ได้ เกิดความ
เดือดร้อนใหญ่ คิดถึงแต่อารมณ์ที่เราเคยได้รับจากสมาธิความสงบสุข
เมื่อก่อน จิตก็ย่ิงฟุ้งใหญ่ 
 

                            
              
                        อุปสรรคของการภาวนา 
 
         ฝึกหัดทําสมาธิภาวนา  จงทําเหมอืนชาวนาเขาทํานา  เขาไมรี่บร้อน  
เขาหว่านกล้า ไถ คราด ปักดําโดยลําดับ ไม่ข้ามขั้นตอน แล้วรอให้ต้นข้าว
แก่ ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่เห็นเมล็ด  ไม่เห็นรวงข้าวเลย แต่เขาก็มีความ
เช่ือมั่นของเขาว่าจะมีเมล็ดมีรวงวันหนึ่งข้างหน้าแน่ๆ  เมื่อต้นข้าวแก่แล้ว
ออกรวงมาจึงเช่ือแน่ว่าจะได้รับผลแน่แล้ว  เขาไม่ไปชักดึงต้นข้าวให้ออก
รวงเอาตามชอบใจ ผู้กระทําเช่นนั้นย่อมไร้ผลโดยแท้ 
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             การฝึกหัดสมาธิภาวนากเ็ช่นเดียวกนั  จะรีบร้อนขา้มขั้นตอนย่อม
ไม่ได้ ต้องต้ังจิตให้เลื่อมใสศรัทธาแน่วแน่ว่า อันนี้ละเป็นคําบริกรรมที่จะ
ทําให้จิตของเราเป็นสมาธิได้แท้จริงแล้วอย่าไปลังเลสงสัยว่า คําบริกรรมนี้
จะถูกกับจริตนิสัยของเราหรือไม่หนอ คําบริกรรมอันนั้น คนนั้นทําแล้วมัน
เป็นไปอย่างนั้น เราทําแล้วจิตไม่ตั้งมั่น อย่างนี้ใช้ไม่ได้ 
 

             ถา้จิตต้ังมั่นแนว่แนใ่นคาํบริกรรมท่ีตนภาวนาอยู่นั้นแลว้เป็นใช้ได้
ทั้งนั้น  เพราะภาวนาก็เพื่อต้องการทําจิตให้แน่วแน่เท่านั้น  ส่วนนอกนั้น
มันเป็นตามบุญวาสนาของแต่ละบุคคล 

 

              คร้ังพทุธกาล  มพีระรูปหน่ึงไปภาวนาอยู่ใกลส้ระแห่งหนึ่ง  เห็น
นกกระยางตัวหนึ่งโฉบปลากินเป็นอาหาร ท่านเลยถือเอาเป็นคําบริกรรม
ภาวนาจนได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์  นกกระยางกินปลาไม่เคยเห็นมีใน
กรรมฐานบทใด ท่านเอามาภาวนาจนได้สําเร็จ นี้เป็นตัวอย่าง 
 

           จิตที่ตั้งใจอบรมให้อยู่ในขอบเขตของคําบริกรรมพุทโธ ๆ ๆ ซ่ึงมี
สติเป็นผู้ควบคุมแล้ว  ย่อมจะละพยศตัวเองได้  แต่เราก็ต้องฝึกฝนอบรม 
เพราะต้องการความสุขสงบของจิต  ธรรมดาของจิตย่อมมีอารมณ์ส่งส่ายหา
ความฟุ้งซ่านเป็นวิสัยอยู่แล้ว ดังอธิบายมาแล้ว โดยมากมันจะส่งส่ายไปใน
อารมณ์เหล่านี้ คือ 

 

              พอเร่ิมบริกรรมพุทโธ  ๆ ๆ    เอาจิตไปตั้งไว้ท่ีพุทโธ  ๆ ๆ   เท่านั้น
แหละ   มันจะไม่อยู่ในพุทโธ มันจะว่ิงไปหาการงานที่เราเร่ิมจะทํา หรือ
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กําลังทําอยู่ ปรุงแต่งทํานั้นทํานี้วุ่นวายกันไปหมด กลัวมันจะไม่ดีไม่งาม   
กลัวมันจะไม่สําเร็จ   การงานที่เรารับจากคนอื่นหรือเรารับเฉพาะส่วนตัว
มันจะเสียผลประโยชน์ หรือขายขี้หน้าเขาเมื่อเรารับแล้วไม่ทําตาม ฯลฯ นี่
เป็นเร่ืองรบกวนใจให้เป็นสมาธิของผู้อบรมใหม่อย่างหนึ่ง 
      
            เราดึงเอาจิตมาไว้ท่ีพุทโธ ๆ ๆ นั้นอกี บอกว่านั่นไมไ่ช่หนทางแห่ง
ความสงบ ทางสงบแท้ต้องเอาจิตมาตั้งไว้ที่พุทโธแห่งเดียว แล้วบริกรรม
พุทโธๆ ๆ เร่ือยไป 

 

              เด๋ียวส่งไปอกีแลว้   โนน่คราวนี้ไปถงึครอบครัว  ส่งไปหาลกู  ไป
หาภรรยา ไปหาสามี เขาจะอยู่อย่างไร เขามีสุขภาพพลามัยดีหรือไม่หนอ 
ได้บริโภคอาหารดีมีรสหรือไม่หนอ ถ้าอยู่ห่างไกลกันก็คิดถึงที่อยู่ที่นอน 
จะอยู่จะกินอย่างไร ผู้จากไปก็คิดถึงผู้อยู่ทางบ้าน ผู้อยู่ทางบ้านก็คิดถึงผู้ไป
ไกล กลัวว่าจะไม่ปลอดภัย  กลัวคนอื่นจะมาข่มเหง  ไม่มีผู้อยู่เป็นเพ่ือนกลัว
จะเหงาหงอย ฯลฯ คิดไปร้อยแปดพันเก้า สุดแท้แต่จิตจะปรุงจะแต่งไป ซ่ึง
เกินกว่าเหตุทั้งนั้น 

 

               หรือถา้ยังเป็นโสด   ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่   กจ็ะปรุงจะแต่งไป
ในทางสนุกสนานเพลิดเพลินกับหมู่กับเพื่อนที่เคยเที่ยวสนุกเฮฮาไปในที่
ต่างๆ บางคนถึงกับอุทานออกมาเป็นเสียงดังหัวเราะก๊ากก็มี กิเลสตัวนี้มัน
ร้ายย่ิงกว่าเพื่อน 
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             เมื่อภาวนาพุทโธ  ๆ ๆ  มนัเห็นว่าไมไ่ด้การแลว้  เขาจะหนีจากเรา
ไปแล้ว  มันก็สรรหาสิ่งที่จะผูกมัดให้เราติดมั่นเข้าทุกที เราเกิดมาตั้งแต่เด็ก
จนโตเราก็ไม่เคยมาฝึกหัดสมาธิภาวนาเลยมีแต่ปล่อยให้จิตไปตามอารมณ์
ของกิเลส  เพิ่งมาฝึกหัดเดี๋ยวนี้เอง เมื่อมาภาวนาพุทโธ ๆ ๆ เข้าจิตมันจะมา
รวมอยู่ในที่พุทโธ  ๆ ๆ   จิตมันจึงดิ้นเหมือนกับบุคคลโยนปลาขึ้นจากน้ํา
ไปที่บนหาดทราย ปลาย่อมดิ้นหาน้ําเป็นธรรมดา เราดึงเอาจิตให้เข้ามาหา
พุทโธ ๆ ๆ อีก 

          
พุทโธ  ๆ  ๆ  เป็นของเย็น เป็นทางให้เกิดสันติสุข มีทางเดียวเท่านั้นที่จะท า
ให้พ้นจากทุกข์ในโลกนี้ได้     
 

             เราดึงเอาจิตเข้ามาอยู่ในพุทโธ ๆ ๆ อกี หากคราวนี้พอสงบลงไปได้
บ้าง พอรู้สึกว่าจิตมันอยู่ พอเห็นลางๆ ว่าจิตมันอยู่ มีความสุข สบาย จิตสงบ  
ไม่มีความเดือดร้อน ตั้งใจระวังเอาสติประคองอารมณ์นั้นไว้   เอ้า...ไปอีก
แล้ว  โน้น...คราวนี้ไปยึดเอาผลประโยชน์มาเป็นเคร่ืองอ้าง ถ้าสิ่งนั้นเราไม่
ทําหรือเราไม่แสวงหาก็จะเสียโอกาสอันมีค่ามหาศาล แล้วก็เอาจิตไปจดจ่อ
อยู่เฉพาะสิ่งนั้นแทนคําบริกรรมพุทโธ  ส่วนพุทโธมันเลยหายไปไหนแล้ว
ก็ไม่รู้ กว่าจะรู้ว่าพุทโธหายไปแล้ว มันก็สายเสียแล้ว จิตนี้เป็นของดิ้นรน
กระเสือกกระสน รักษาได้ยากเหมือนกับลิง อยู่ไม่สุข 
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              นั่งสมาธิภาวนานาน  ๆ  เข้า   กลัวโลหิตจะไม่เดินหรือเดินไม่
สะดวก เส้นประสาทจะตาย เกิดเป็นเหน็บชา ในที่สุดเป็นอัมพาต ถ้าไป
ภาวนาไกลบ้านหน่อยหรือในป่าก็ย่ิงกลัวใหญ่กลัวเสือจะมากิน กลัวงูจะมา
กัด กลัวผีจะมาหลอกทําท่าทีต่างๆ นานาใส่ ความกลัวตายยุบยิบไปหลาย
อย่างหลายประการ  ล้วนแล้วแต่ตัวเองหลอกตัวเองทั้งนั้น  แต่เกิดมาจน
ป่านนี้ยังไม่เห็นเสือกินคนเลยสักคนเดียว ผีก็ไม่เคยเห็นหลอกเลยสักที 
แม้แต่ตัวผีก็ไม่เคยเห็นเลยสักที ไม่ทราบว่าตัวเป็นอย่างไร แต่ก็ปรุงแต่ง
ขึ้นมาหลอกตัวเอง 
 

              อปุสรรคของการภาวนาท่ีชักตัวอย่างอธิบายมานี้พอเป็นบางอย่าง
เท่านั้นความจริงแล้วมันมีมากกว่านี้ตั้งหลายเท่า ผู้ภาวนาแล้วจะรู้ด้วย
ตัวเอง   
 

               แต่เรากย็ดึเอาพทุโธ  ๆ ๆ   มาไวท้ี่ใจ แลว้เอาสติควบคุมจิตให้อยู่
กับพุทโธอันดียว   ภัยอันตรายทั้งปวงจะไม่มีมาแผ้วพาน 

 

              ขอให้เช่ือมั่นในพุทโธจริงๆ เถอะ รับรองว่าไมม่อีนัตรายแน่นอน  
เว้นเสียแต่กรรมเก่าที่เขาเคยได้กระทําไว้ นั่นเป็นของสุดวิสัย แม้
พระพุทธเจ้าก็ป้องกันให้ไม่ได้ 
 

                ผู้ภาวนาท้ังหลาย แรก ๆ  ศรัทธายังออ่น  ไมว่่าจะบริกรรมอะไรก็
แล้วแต่เถอะ  จะต้องถูกกิเลสเหล่านี้รบกวนด้วยกันทั้งนั้น   เพราะกิเลส
เหล่านี้มันเป็นพื้นฐานของโลก  เมื่อเรามาภาวนาทําจิตให้เป็นอันเดียว
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เท่านั้นแหละ กิเลสมันเห็นว่าเราจะหนีจากบ้าน กิเลสเหล่านั้นมันจะมารุม
ล้อมไม่ให้เราหนีจากโลกนี้ได้ 
 

            ผู้มาเห็นโทษของมนัว่ามนัร้ายแรงอย่างนี้แลว้ ทําใจให้กลา้หาญ 
ศรัทธาให้หนักแน่นมั่นคง คิดเสียว่าเราได้หลงเช่ือกิเลสมาหลายภพหลาย
ชาติแล้ว  คราวนี้เราจะยอมเช่ือคําสอนของพระพุทธเจ้า  เอาพุทโธไม่ให้จิต
หนีจากพุทโธ   เมื่อเราตั้งปณิธานไว้อย่างนั้นแล้ว จิตก็จะดิ่งลงสู่อารมณ์
เป็นหนึ่งเข้าถึงสมาธิได้ 
 

         ด้วยอ านาจจิตต้ังมั่นสู่ในอารมณ์อันเดียวนั่นแหละ เป็นเหตุน าจิตให้
เข้าถึงสมาธิได้ 
 

            ผู้เข้าถงึสมาธิทีแรกจะมอีาการอย่างนี้    เราจะไมท่ราบเลยว่า   สมาธิ   
หรือ   จิต  เป็นเอกัคตารมณ์เป็นอย่างไร  เราเพียงแต่ตั้งสติให้แน่วแน่สู่
อารมณ์อันเดียว  ด้วยอํานาจจิตตั้งมั่นสู่ในอารมณ์อันเดียวนั่นแหละเป็นเหตุ
นําจิตให้เข้าถึงสมาธิได้แล้ว ก็ไม่ได้คิดนึกว่าอาการของสมาธิเป็นอย่างนั้น
อย่างนี้  แลอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้  แต่มันเป็นของมันเองโดย
อัตโนมัติ ใครๆ จะบังคับให้มันเป็นไม่ได้ 
 

         ในขณะนั้นจะมีความรู้สึกเหมือนกับเราอยู่อีกโลกหนึ่งต่างหาก (โลก
จิต)มีความสุขสบายวิเวกหาอะไรเปรียบมิได้ในโลกนี้ 
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               เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแลว้ จะรู้สึกเสียดายอารมณอ์นันั้นแลจํา
อารมณ์อันนั้นได้แม่นยําที่พูดกันอยู่ทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่จิตถอนออกมาจาก
อารมณ์ทั้งนั้น  ในขณะที่จิตกําลังรวมอยู่นั้น ใครจะพูดจะทําอะไรไม่รับรู้
ทั้งหมด 

 

              เราต้องฝึกหัดสมาธิให้เข้าถงึสมาธิอย่างนี้อยู่บอ่ยๆ  เพ่ือให้ชํานิ
ชํานาญ  แต่อย่าไปจําเอาอารมณ์เก่า อย่าอยากให้เป็นอย่างเก่า มันจะไม่เป็น
อย่างนั้น ซํ้าจะยุ่งใหญ่ เป็นแต่เราเคยพิจารณาพุทโธ ๆ ๆ ให้จิตอยู่ในคํา
บริกรรมนั้นก็แล้วกัน มันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมัน 

 

              จิตเป็นสมาธิใหม่ๆ    เมื่อมนัเป็นอกีมนัจะไมเ่ป็นอย่างเกา่  แต่กช่็าง
มัน มันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมัน  ขอให้มันเป็นสมาธิก็แล้วกัน  ที่มันเป็น
หลายอย่างมันจึงได้ความรู้กว้างขวางและมีอุบายมาก 

 

               ท่ีอธิบายมาโดยย่อนี้พอเป็นนทิศันอ์ทุาหรณ ์ขอผู้ทําตามนี้จง
อย่าได้เอามาใส่ใจมันจะเป็นสัญญา  ภาวนาจะไม่เป็นไป เพียงแต่จําไว้เป็น
เครื่องเทียบเคียงในเมื่อเราภาวนาเป็นไปแล้ว 

 

                ผู้ภาวนาท้ังหลาย  ไมว่่าจะภาวนาพุทโธ  หรือยุบหนอพองหนอ  
หรือสัมมา  อะระหัง อะไรก็แล้วแต่   เมื่อจิตจะรวมเป็นสมาธิแล้ว   ไม่คิด
ว่าจิตเราจะรวม  หรือกําลังรวมอยู่ หรือ อะไรทั้งหมดแต่มันรวมของมันเอง
โดยอัตโนมัติ แม้ที่สุดแต่คําบริกรรมอยู่นั้นไม่ทราบมันวางแต่เมื่อไร มันจะ
มีแต่ความสงบสุขอยู่อันหนึ่งต่างหาก  ซึ่งมิใช่โลกนี้แลโลกอื่น หรืออะไร
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ทั้งหมด   แลไม่มีหรือสิ่งอะไรทั้งหมด เป็นแต่สภาพของมันต่างหาก (ซึ่ง
เรียกว่าโลกของจิต) 
 

          ในท่ีนั้นจะไมม่คีาํว่าโลกนี้หรืออื่นใดๆ ท้ังส้ิน สมมติบัญญตัใินโลก
อันนี้จะไม่ปรากฏในที่นั้น  เพราะฉะนั้น  ในที่นั้นมันจะไม่เกิดบัญญัติอะไร
ทั้งส้ิน  เป็นแต่หัดจิตให้เป็นสมาธิไว้เทียบเคียงกับจิตที่ไม่เป็นสมาธิว่าผิด
แปลกต่างกันอย่างไร จิตเข้าถึงสมาธิแล้วเมื่อถอนออกมาพิจารณาในทาง
โลกกับทางธรรม มันต่างกันอย่างไรกับจิตที่ไม่ได้เป็นสมาธิ 
 

                                      จิต กับ ใจ 
          ในท่ีนี้จะพูดถงึเร่ือง จิต กับ ใจ ให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่ง ไหนๆ ก็พูดถึง
เร่ืองฝึกหัดจิต(คือสมาธิ) ถ้าไม่เข้าใจถึงเร่ือง จิต แล ใจ แล้ว จะฝึกอบรมที่
ไหนได้อย่างไร 
 

         เกิดมาเป็นคนหรือสัตว์แลว้ใครๆ กม็จิีตใจด้วยกนัทุกคนแต่จิตแลใจน้ี
มันทําหน้าที่ต่างกัน 

 

         จิต มันให้คิด ให้นึก ให้ส่งส่ายแลปรุงแต่งไปต่างๆ นานาสารพัด ร้อย
แปดพันเก้า แล้วแต่กิเลสมันจะพาไป 

 

         ส่วน ใจ นั้นคือผู้รู้อยู่เฉย ไม่นึกคิด ไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งหมด อยู่เป็น
กลาง ๆ ในสิ่งทั้งปวงหมด  ตัวผู้รู้อยู่เป็นกลาง ๆ นั้นแหละคือ ใจ 
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         ใจ ไม่มีตัวตน เป็นนามธรรม เป็นแต่ผู้รู้เฉยๆ  เราจะเอาไปไว้ที่
ไหนก็ได้ ไม่ได้อยู่ในกายหรือนอกกาย ที่เรียกหทัยวัตถุว่าหัวใจนั้นมิไช่   ใจ  
แท้ เป็นแต่เครื่องสูบฉีดโลหิตให้ว่ิงไปทั่วร่างกาย แล้วยังชีวิตให้เป็นอยู่
เท่านั้น ถ้าหัวใจไม่ฉีดโลหิตให้เดินไปทั่วร่างกายแล้ว ชีวิตความเป็นอยู่ก็อยู่
ไม่ได้ 
 

                 ใจ ตามภาษาชาวบ้านที่พูดกันเป็นประจํา เช่น คําว่า ฉันเสียใจ 
ฉันดีใจ ฉันร้อนใจ ฉันเศร้าใจ ฉันน้อยใจ ฉันตกใจ ฯลฯ อะไรต่อมิอะไรก็
ใจทั้งนั้น   แต่นักพระอภิธรรมเรียกเป็นจิตทั้งนั้น เช่น จิตเป็นกุศล จิตเป็น
อกุศล จิตเป็นอัพยากฤต จิตเป็นกามาพจร จิตเป็นรูปาพจร  จิตเป็นอรู
ปาพจร จิตเป็นโลกุตตระ ฯลฯ 

 

              แต่ตัว  จิต  แลตัว  ใจ   แท้เป็นอย่างไรหาได้รู้ไม่ 
 

             จิต  คือผู้คิด  ผู้นึก  ผู้ปรุง  ผู้แต่ง  ต้องใช้อาตนะทั้ง  ๖  เป็น
เครื่องมือ พอตาเห็นรูปหูฟังเสียง จมูกถูกกลิ่น ลิ้นสัมผัสรส กายสัมผัสเย็น
ร้อนอ่อนแข็ง ใจนึกคิดอารมณ์ต่างๆ ตามกิเลสของตน ทั้งที่ดีแลไม่ดี ดีก็
ชอบใจ ไม่ดีก็ไม่ชอบใจ ล้วนแล้วแต่เป็นจิตคือตัวกิเลสทั้งนั้น  นอกจาก
อายตนะ ๖ นี้แล้ว จิตจะเอามาใช้ไม่ได้ ท่านแยกออกไปเป็นอินทรีย์ ๖ ธาตุ 
๖ ผัสสะ๖ อะไรเยอะแยะ แต่ก็อยู่ในอายตนะ ๖ นี้ทั้งนั้น นั้นเป็นอาการ
ลักษณะของจิตผู้ไม่รู้จักนิ่งเฉย 
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            ผู้หัดจิตคอืผู้ทําสมาธิ   จะต้องสํารวมจิตที่มนัด้ินรนไปตามอายตะ
ทั้ง   ๖   ดังอธิบาย  มาแล้วนั้น ให้นิ่งอยู่ในคําบริกรรมพุทโธอย่างเดียว 
ไม่ให้ส่งส่ายไปมาหน้าหลัง นิ่งเฉย นั่นแหละตัวใจ ใจแท้ไม่มีการใช้
อายตนะใดๆ ทั้งหมด จึงเรียกว่า ใจ  
 

            ดังชาวบ้านเขาพูดว่า   ใจๆ   คอืของกลางในส่ิงท้ังปวง   เช่น  ใจมอื   
ก็หมายเอาตรงกลางมือ  ใจเท้า  ก็หมายเอาทางตรงกลางของพ้ืนเท้า  ส่ิงทั้ง
ปวงหมดเมื่อพูดถึงใจแล้วจะต้องช้ีเข้าหาที่ตรงกลางเท่านั้น  แม้ที่สุดแต่ใจ
คนก็เข้ามาตรงท่ามกลางอกนี้  แท้จริงแล้วใจหาได้อยู่ที่นั้นที่นี่ไม่ ดังอธิบาย
มาแล้ว 

 

            เพ่ือให้เข้าใจชัดเข้าอกี ทดลองดูกไ็ด้ พึงอดัลมหายใจเขา้ไปสักพัก
หนึ่งดู...ในที่นั้นจะไม่มีอะไรเลยนอกจากผู้รู้เฉยๆ อย่างเดียวนั่นแหละ  ใจ  
คือผู้รู้ จับใจอย่างนี้จะอยู่ไม่นาน ช่ัวขณะที่กลั้นลมหายใจเท่านั้น แต่ทดลอง
ดูให้รู้จักว่าใจแท้มีลักษณะอย่างไรเท่านั้น 

 

       
            การกลั้นลมหายใจน้ีทาํให้ทุกขเวทนาเบาบางลงบ้าง ผู้มเีวทนา
มากๆ จะต้องกลั้นลมหายใจด้วยตนเองเป็นประจํา เป็นยาแก้ปวดหายขนาน
หนึ่งดีเหมือนกัน 

 

            เมื่อรู้ว่า จิต แล ใจ มีหน้าที่แลลักษณะต่างกันอย่างนี้แล้ว ก็จะฝึกหัด
จิตได้ง่ายขึ้น แท้จริงจิต   แล   ใจ   ก็อันเดียวกันนั่นแหละ พระพุทธเจ้าตรัส
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ว่า  “จิตอันใด ใจก็อันนั้น ”   การฝึกหัดอบรมเราฝึกหัดแต่เฉพาะจิตอย่าง
เดียวก็พอแล้ว เมื่อฝึกหัดจิตได้แล้วก็จะเห็นใจขึ้นมาในที่นั้นเอง 
 

                           
         
                         หลักของการท าสมาธิภาวนา 
 

        จิตนี้เมื่อเราฝึกหัดอบรมเต็มที่   ด้วยการเอาสติไปควบคุมให้อยู่ใน
พุทโธเป็นอารมณ์อันเดียวแล้ว  จะไม่ส่งส่ายไปในที่ต่างๆ แล้วจะรวมเข้ามา
เป็นหนึ่ง คําบริกรรมนั้นก็จะหายไปโดยไม่รู้ตัว จะมีแต่ความสงบเยือกเย็น
เป็นสุขหาอะไรเสมอเหมือนไม่ได้ ผู้ไม่เคยได้ประสบ  เมื่อประสบเข้าแล้ว
จะบรรยายอย่างไรก็ไม่ถูก เพราะความสุขสงบชนิดนี้ ซ่ึงไม่มีคนใดในโลก
นี้ ได้เคยประสบมาก่อน   ถึงเคยได้ประสบมาแล้วก็ไม่ใช่อย่างเดียวกัน  
ฉะนั้นจึงบรรยายไม่ถูกแต่อธิบายให้ตัวเองฟังได้ 
    
            ย่ิงเข้าไปกว่านั้นอกี  ถา้ผู้นั้นได้บําเพ็ญบารมมีาแต่กอ่นมากแลว้  จะ
เกิดมหัศจรรย์ต่างๆ นานา เป็นต้นว่า เกิดความรู้ความเห็น เทวดา ภูต ผี 
เปรต อสุรกาย แลเห็นอดีตอนาคต  ของตนเองแลของคนอื่น ในชาตินั้นๆ 
ได้เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้ว แลจะเป็นอย่างนั้นต่อไปอีก โดยที่ตนไม่ตั้งใจจะ
ให้เห็นอย่างนั้นเลย แต่เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้ว มันหากจะเห็นของมันเองอย่าง
น่าอัศจรรย์มาก  เร่ืองพรรค์นี้ผู้ปฏิบัติสมาธิทั้งหลายใฝ่ใจนัก  เมื่อเห็นหรือรู้
แล้วก็คุยโม้ให้คนอื่นฟัง เมื่อคนอื่นทําตามแต่ไม่เห็นหรือไม่เป็นอย่างนั้นก็
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ชักให้ท้อใจ หาว่าบุญของเราน้อย วาสนา ของเราไม่มี ชักให้คลายศรัทธา
ในการปฏิบัต ิ

 

             ส่วนผู้ท่ีเป็นแลเห็นนั้นเห็นนี้ดังท่ีว่านั้น   เมื่อเส่ือมจากนั้นแลว้   
เพราะความที่เราไปหลงเพลินแต่ของภายนอก ไม่ยึดเอา ใจ  มาเป็นหลัก 
เลยคว้าอะไรก็ไม่ติด แล้วก็คิดถึงอารมณ์ของเก่าที่เราเคยได้เคยเห็นนั้น  จิต
ก็ย่ิงยุ่งใหญ่  ผู้ที่ชอบคุยก็เอาแต่ความเก่าที่ตนได้เคยรู้ได้เคยเห็นมาคุยเฟื่อง
ไปเลย นักฟังทั้งหลายชอบฟังนักแบบนี้  แต่นักปฏิบัติเบื่อ  เพราะนักปฏิบัติ
ชอบฟัง  แต่ของความจริงแลปัจจุบัน 

 

              พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาไว้ว่า   พระศาสนาของเราจะเส่ือมแลเจริญ
ก็เพราะผู้ปฏิบัตินี้  ทั้งนั้น การเสื่อมเพราะปฏิบติแล้วได้ความรู้อะไรนิดๆ
หน่อยๆ ก็เอาไปคุยให้คนอื่นฟัง ไม่แสดงถึงหลักของสมาธิภาวนา  เอาแต่
ของภายนอกมาพูด หาสาระอะไรไม่ได้  อย่างนี้ทําให้พระศาสนาเสื่อมโดย
ไม่รู้ตัว 
 

                ผู้ทําให้พระศานาเจริญนั้น  พูดแต่ส่ิงท่ีเป็นจริง เป็นประโยชน์ แล
ไม่พูดเล่น  พูดมีเหตุมีผล ปฏิบัติภาวนาอย่างนี้  บริกรรมอย่างนี้ทําให้จิต
รวมได้สงบระงับกิเลสความฟุ้งซ่านได้อย่างนี้ 
 

ผู้บริกรรมภาวนาพุทโธ ๆ ๆ พึงท าใจให้เย็นๆ อย่าได้รีบร้อน      
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            ขอให้ทําความเช่ือมั่นในคาํบริกรรมพุทโธ  มสีตคิวบคมุจิตของตน
ให้อยู่ในพุทโธของตนก็แล้วกัน    ความเช่ือมั่นเป็นเหตุให้จิตตั้งมั่นไม่
คลอนแคลน ปล่อยวางความลังเลสงสัยอะไรทั้งหมด แล้วจิตจะรวมเข้ามา
อยู่ในคําบริกรรม พุทโธ ๆ ๆ มีสติควบคู่กับพุทโธเท่านั้นตลอดเวลา จะ ยืน 
เดิน นั่ง นอน หรือประกอบกิจการงานอะไรทั้งหมด ก็มีสติรู้เท่าอยู่กับพุ
ทโธอย่างเดียว ผู้ภาวนาสติยังอ่อน อุบายยังน้อยต้องยึดคําบริกรรมพุทโธ
เป็นหลัก ถ้ามิเช่นนั้นแล้วจะไม่เป็น หรือเป็นไปได้ก็ไม่มีหลัก 

 

              ถา้สติแกก่ลา้ภาวนาจิตเด็ด จะเอาอย่างนี้ ถ้าไม่ได้พุทโธหรือไม่เห็น
พุทโธขึ้นมาในใจ หรือจิตไม่หยุดนิ่งอยู่กับพุทโธอันเดียวแล้ว เราจะไม่ยอม
ลุกจากที่นี้ แม้ชีวิตจะดับก็ช่างมัน อย่างนี้แล้วจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งโดยไม่
รู้ตัว  ค าบริกรรมที่ว่าพุทโธหรือสิ่งใดที่เราข้องใจหรือสงสัยอยู่นั้นทั้งหมด 
จะหายไปในกระพริบตาเดียว  แม้ร่างกายอันนี้ซึ่งเราเคยยึดถือมานานแสน
นานก็ไม่ปรากฏในที่นั้น จะยังเหลือแต่ใจ คือผู้รู้ผู้สงบเยือกเย็นเป็นสุขอยู่
อย่างเดียว      
 

               ผู้ทําสมาธิได้อย่างนี้แลว้ชอบใจนกั ทีหลงัทาํสมาธิกอ็ยากได้อย่าง
นั้นอีก   มันเลยไม่เป็นอย่างนั้นอีก  นั่นเพราะความอยากเป็นเหตุมันจึงไม่
เป็นอย่างนั้น 

 

               สมาธิเป็นของละเอยีดออ่นมากเราจะบังคบัให้มนัเป็นอย่างนั้น
ไม่ได้ และไม่ให้เป็นสมาธิก็ไม่ได้เหมือนกัน 
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            ถา้ทําใจร้อนย่ิงไปกนัใหญ่   เราตอ้งทําใจให้เย็น ๆ   จะเป็นสมาธิ
หรือไม่ก็ตาม เราเคยทําภาวนาพุทโธๆ ก็ภาวนาไปเร่ือยๆ ทําเหมือนกับเรา
ไม่เคยภาวนาพุทโธมาแต่ก่อน ทําใจให้เป็นกลาง วางจิตให้เสมอ แล้วผ่อน
ลมหายใจให้เบาๆ เอาสติเข้าไปกําหนดจิตให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียว  เวลา
มันจะเป็นมันหากเป็นของมันเอง   เราจะแต่งให้มันเป็นไม่ได้ ถ้าเราแต่งเอา
ได้ คนในโลกนี้ก็จะได้สําเร็จพระอรหันต์กันหมดแล้ว 

 

             รู้แลว้แต่กท็าํไมถ่กู ทําถกูแลว้อยากเป็นอย่างนั้นอกีกเ็ป็นไมไ่ด้   
เหล่านี้ล้วนแต่เป็นอุปสรรคของการทําสมาธิทั้งนั้น 

 

             ผู้ภาวนาบริกรรมพทุโธต้องท าให้ช านชิ านาญคลอ่งแคลว่    ในขณะ
ที่อารมณ์ดีและช่ัวมากระทบเข้า   ต้องทําสมาธิให้ได้ทันทีทันใด  อย่าให้จิต
หว่ันไหวไปตามอารมณ์ได้  นึกถึงคําบริกรรมพุทโธเมื่อไร  ให้จิตรวมได้
ทันที  อย่างนี้จิตจึงมั่นคง เช่ือตนเองได้ 
 

         เมื่อหัดให้ชํ่าชองชํานิชํานาญอย่างนี้นานๆ เข้า  กิเลสความยึดมั่น
ถือมั่นในสิ่งทั้งปวงมันค่อยหายไปเอง ไม่ต้องไปชําระกิเลสตัวนั้นตัวนี้ ต้อง
ชําระด้วยธรรมข้อนั้นๆ ด้วยวิธีอุบายอย่างนั้นๆ จิตสงบจากความฟุ้งซ่านใน
อารมณ์นั้นๆ จิตจะถอนจากกิเลสนั้นๆ เอาเพียงแค่นี้ก็พอแล้วดีกว่าเราจะไป
ละกิเลสด้วยการปรุงแต่งเข้าฌานที่ ๑-๒-๓-๔   ด้วยการละ วิตก  วิจาร  ปีติ  
สุข เอกัคตา และอุเบกขาเป็นอารมณ์  หรือทําให้ได้ปฐมมรรคด้วยการละ
กิเลสสักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส  ไปมองดูแต่กิเลสนั้นๆ  ว่า
กิเลสตัวนั้นๆ  เราทําจิตให้ได้อย่างนั้น เราพ้นจากกิเลสตัวนั้นๆ ได้แล้ว 
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กิเลสเรายังเหลืออยู่เท่านั้น ทําจิตให้ได้อย่างนั้น กิเลสของเราจึงจะหมดสิ้น
ไป  แต่ไม่ได้มองดูจิตผู้เกิดกิเลสที่อยากรู้อยากเห็นอยากเป็น  ว่านั้นเป็นตัว
กิเลสที่เกาะอยู่กับจิตพอเลิกจากการพิจารณานั้นแล้ว  จิตก็จะอยู่อย่างเดิม
ไม่ได้อะไรเลยนอกจากไม่ได้อะไรแล้ว พอมีผู้มาแย้งความคิดความเห็นซึ่ง
ไม่ตรงต่อความเห็นของตนแล้ว  จะต้องโต้อย่างรุนแรง เหมือนกับไฟลุก
แล้วเอาน้ํามันราดฉันนั้น 

 

               ขอให้ยึดคาํบริกรรมพุทโธ  ๆ  ๆ  ไว้ให้มั่นคงเถดิ  ถงึไมไ่ด้อะไรก็
ยังพอมีคําบริกรรมไว้เป็นหลัก เมื่ออารมณ์อะไรมากระทบแรงๆ   เรายึดเอา
พุทโธไว้เป็นหลัก อารมณ์นั้นๆ ก็จะเบาบางลงได้บ้าง หรืออาจระงับหายไป
ก็เป็นได้  ดีกว่าไม่มีหลักอะไรเป็นเคร่ืองยึด 

 

               แท้จริงผู้ภาวนาท้ังหลายต้องยึดเอาคาํบริกรรมของตนไว้ให้มั่นคง  
จึงจะได้ช่ือว่าภาวนา มีหลัก  เวลาภาวนาเสื่อมจะได้ยึดเอาไว้ เป็นหลัก     
 

               ดังพระพุทธองคส์อนไว้ว่า     ผู้ทําความเพียรเพ่ือละกเิลสท้ังหลาย   
จงกระทําเหมือนนักรบ (นักรบสมัยก่อนต้องทํากําแพงล้อมเมืองให้รอบ  
จึงจะได้ช่ือว่าเมืองนั้นมั่นคง)เวลาออกรบกับข้าศึกเมื่อเห็นว่าไม่สามารถจะ
เอาชนะข้าศึกได้แล้ว  ก็ล่าทัพกลับเข้าไปอยู่ในกําแพงพระนครแล้วก็รักษา
ค่ายคูประตูหอรบ    อย่าให้ข้าศึกเข้ามาทําลายได้  แล้วก็สะสมรี้พลแลอาวุธ
พร้อมด้วยเสบียงอาหารให้ครบถ้วน  (คือทําสมาธิให้กล้าหาญ)  จึงค่อยออก
รบข้าศึกต่อไปอีก   (คือกิเลสเจ้าข้าศึกทั้งหลาย) 
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           พึงเจริญสมาธิแลปัญญาให้มีก าลังเป็นคู่กันไป 

       
              สมาธิเป็นกาํลงัสําคญั ถา้ไมม่สีมาธิแลว้วิปสัสนาจะเอากาํลงัมา
จากไหน 

 

             ปัญญาวิปัสสนามใิช่เป็นของจะพึงแต่งเอาได้เมื่อไรแต่เกดิจาก
สมาธิที่หัดได้ชํานิชํานาญมั่นคงดีแล้วต่างหาก มีความเห็นแจ่มแจ้งชัดเจน
ในรูปธรรมและนามธรรมภายนอกและภายในรวมลงเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันเหมือนกับสรรพส่ิงทั้งปวงในโลกอันนี้ทั้งหมดมารวมอยู่ในที่เดียว
แล้วมองเห็นชัดเจนอยู่ในที่เดียว  จนไม่มีกังขาสงสัยในธรรมแลในโลกอัน
นี้ทั้งหมดแล้ว   จิตจะรวมเข้ามาเป็นหนึ่ง สิ้นสงสัยในธรรมทั้งปวง แล้วอยู่
วิเวกในธรรมทั้งปวง จิตอันนั้นจะเกิดขึ้นแก่นักปฏิบัติในขณะหนึ่ง แล้วก็
ถอนออกมา ในขณะจิตนั้นในทางธรรมที่เรียกว่า เอกาภิสมัย  แต่เมื่อถอน
ออกมาแล้ว  แม้อยู่ในอริยาบถใดก็ตาม   จะมีแต่ความสงบสุข พิจารณาใน
ธรรม  เห็นเป็นพระไตรลักษณ์ไปทั้งหมด เห็นมนุษย์ชาวโลกพร้อมทั้งตัว
เรานี้เกิดมาแล้วมีแต่มัวเมาด้วยสิ่งที่หาสาระไม่ได้ เหมือนกับเด็กกุมารีเห็น
ดอกไม้บานร่วงโรยลงมาก็พาเก็บเอาๆ  เมื่อดอกไม้เห่ียวแห้งแล้ว ก็พา
กันเอาไปเททิ้งเสียฉันนั้น แล้วสังเวชสลดใจในความเป็นอยู่ของมนุษย์
ชาวโลกนี้เป็นกําลัง 
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              ปัญญาวิปัสสนานี้เข้าถงึองคอ์ริยมรรคได้ ทํามรรคปหานตามกาํลงั
ของวิปัสสนานั้นๆในมรรคนั้นๆ  เมื่อทํามรรคปหาน ต้องทํากิเลสให้อยู่ใน
ที่เดียว  แล้วจิตจะต้องรวมเป็นหนึ่งจึงทํามรรคปหานในขณะจิตเดียว 
เรียกว่า  เอกาภิสมัย   ถอนออกมาแล้วจิตจะอยู่ด้วยธรรมเป็นอารมณ์ดังได้
อธิบายมาแล้วแลจิตอันนั้นเมื่อทําจิตของตนสําเร็จแล้วก็มิได้กลับคืนมาทํา
กิจนั้นอีกต่อไป ทํากิจหนเดียวแล้วก็หมดเร่ือง แต่ความเห็นนั้นยังชัดอยู่
ตามเดิม แต่จิตนั้นไม่เป็นอย่างเดิม เรียกง่ายๆ เรียกว่าอนุโลมตาม 
เหมือนกับความฝันของบุคคลผู้ฝันเห็นสวรรค์ นรก เมื่อตื่นแล้วนําเอาความ
ฝันนั้นมาเล่าสู่คนอื่นฟัง ถึงจะเล่าได้ดีถี่ถ้วน  แต่ก็ไม่เหมือนกับความฝันที่
ตนฝันเห็น ฉันนั้น 

 

              ไมเ่หมอืนวิปัสสนาญาณ ๙ วิปัสสนาญาณ ๙ เห็นแจ้งชัดด้วยสมาธิ
ไม่มีกําลัง  จึงเห็นกิเลสเป็นแต่อย่างๆ แลการเห็นก็ไม่เป็นเอกาภิสมัย จิตก็
ไม่รวมลงเป็นมรรคสมังคี  เหตุนั้น  วิปัสสนาญาณ ๙ จึงสามารถให้เกิด
วิปลาสได้ 
       
              ผู้พิจารณาวิปัสสนาเห็นชัดแจ้งประจักษ์ในพระไตรลกัษณ ์ ดว้ย
เหตุผลและอุปมาอุปไมย  แต่ขาดการทําสมาธิให้มั่นคง  เป็นหลักฐาน  
กิเลสสามารถเข้ามารุมล้อมปิดปังปัญญานั้นให้เสื่อมได้เพราะความไม่เช่ือ
ในใจของตนเอง  เช่ือแต่เหตุผลอุปมาอุปไมยเท่านั้น   ผู้ทําสมาธิเป็นแล้วแต่
ยังไม่มั่นคง  พิจารณาวิปัสสนาเห็นชัดแจ้งประจักษ์ในพระไตรลักษณ์
เหมือนกัน แต่เห็นเป็นบางส่วน  เห็นเป็นบางกาลบางเวลา  เมื่อกิเลสที่หนัก
หน่วงเข้ารุมล้อมอาจทําให้เสื่อมได้  แลอาจใช้อุบายแก้ไขตนเองได้บ้าง
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บางครั้งบางคราว  เพราะตนมีความเช่ือมั่นในพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าว่า  เป็นของดีจริง  สามารถระงับกิเลสได้จริง แต่ที่ระงับกิเลส
ไม่ได้เพราะอุบายของเราไม่ดี  ผู้ทําสมาธิได้คล่องแคล่วชํานิชํานาญแล้ว  
จะเข้ามาเมื่อไรก็ได้ จะออกเมื่อไรก็ได้ เมื่อกิเลสไม่ว่าหยาบหรือละเอียดเข้า
มารุมล้อมก็จะไม่สามารถเข้ามาทําลายใจของตนได้เพราะปัญญาวิปัสสนา
ของตนมีอํานาจอย่างนี้แล้ว พึงเจริญสมาธิแลปัญญาให้มีกําลังเป็นคู่กันไป 
เหมือนกับโคเทียมเกวียนมีกําลังเท่าๆ กัน จึงจะถึงจุดหมายปลายทางได้ 
 

             ผู้ปฏบิตัขิดัเกลากเิลสของตนท้ังหลาย  ท่านย่อมอยู่ดว้ยความไม่
ประมาทอย่างนี้ แล้วก็ไม่มีวันเสื่อมด้วย  เมื่อตนอยู่ในอัตภาพเช่นใด  ใน
คณะใด หมู่ใด  ก็จะมีแยบคายเฉพาะตนไม่ทําตนให้เป็นที่รังเกียจของหมู่
คณะใดๆ  ทั้งส้ิน 
 
 

                         
                                           เอวํฯ 
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