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ารเดินจงกรมกลับไปกลับมา ไม่ช้านัก  
ไม่เร็วนัก พองามตางามมรรยาท ตาม
เยีย่งอยา่งประเพณขีองพระผูท้ำความเพยีร

ท่าเดินในครั้งพุทธกาล เรียกว่า เดินจงกรมภาวนา 
เปลี่ยนจากวิธีนั่งสมาธิภาวนามาเป็นเดินจงกรมภาวนา  
เปลี่ยนจากเดินมายืน เรียกว่า ยืนภาวนา เปลี่ยนจากยืน
มาเป็นท่านอน เรียกว่า ท่าสีหไสยาสน์ภาวนา เพราะ
ฝังใจว่าจะภาวนาด้วยอิริยาบถนอนหรือสีหไสยาสน์   
การทำความเพยีรในทา่ใดกต็าม แตค่วามหมายมัน่ปัน้มอื  
ก็เพื่อชำระกิเลสตัวเดียวกันด้วยเครื่องมือชนิดเดียวกัน 
มิได้เปลี่ยนเครื่องมือคือธรรมที่เคยใช้ประจำหน้าที่และ
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นิสัยเดิม ก่อนเดินจงกรมพึงกำหนดหนทางที่ตนจะพึง
เดินสั้นหรือยาวเพียงไรก่อน ว่าเราจะเดินจากที่นี่ไปถึง  
ที่นั้นหรือถึงที่โน้น หรือตกแต่งทางจงกรมไว้ก่อนเดิน
อย่างเรียบร้อย สั้นหรือยาวตามต้องการ 

 วิธีเดินจงกรม ผู้จะเดินกรุณาไปยืนที่ต้นทางจงกรม
ที่ตนกำหนดหรือตกแต่งไว้แล้วนั้น พึงยกมือทั้งสองขึ้น
ประนมไว้เหนือระหว่างคิ้ว ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย คือ
พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ที่ตนถือเป็นสรณะ
คอืทีพ่ึง่ทีย่ดึเหนีย่วของใจ และระลกึถงึคณุของบดิามารดา  
อุปัชฌาย์อาจารย์ ตลอดท่านผู้ เคยมีพระคุณแก่ตน   
จบลงแล้วรำพึงถึงความมุ่งหมายแห่งความเพียรที่กำลัง
จะทำด้วยความตั้งใจเพื่อผลนั้นๆ เสร็จแล้วปล่อยมือลง 
เอามือขวาทับมือซ้ายทาบกันไว้ใต้สะดือตามแบบพุทธ
รำพึง เจริญพรหมวิหาร ๔ จบแล้ว ทอดตาลงเบื้องต่ำ 
ท่าสำรวม ตั้งสติกำหนดจิตและธรรมที่เคยนำมาบริกรรม
กำกบัใจหรอืพจิารณาธรรมทัง้หลาย ตามแบบทีเ่คยภาวนา
มาในท่าอื่นๆ เสร็จแล้วออกเดินจงกรมจากต้นทางถึง
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ปลายทางจงกรมที่กำหนดไว้ เดินกลับไปกลับมาในท่า
สำรวม มีสติอยู่กับบทธรรมหรือสิ่งที่พิจารณาโดย
สมำ่เสมอ ไมส่ง่จติไปอืน่จากงานทีก่ำลงัทำอยู่ในเวลานัน้ 

 การเดินไม่พึงเดินไกวแขน ไม่พึงเดินเอามือขัดหลัง 
ไม่พึงเดินเอามือกอดอก ไม่พึงเดินมองโน้นมองนี่อันเป็น
ท่าไม่สำรวม การยืนกำหนดรำพึงหรือพิจารณาธรรมนั้น 
ยืนได้โดยไม่กำหนดว่าเป็นหัวทางจงกรมหรือย่านกลาง
ทางจงกรม ยืนนานหรือไม่ ตามแต่กรณีที่ควรหยุดอยู่
หรือก้าวต่อไป เพราะการรำพึงธรรมนั้นมีความลึกตื้น
หยาบละเอียดต่างกันที่ควรอนุโลมตามความจำเป็น   
จนกว่าจะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก้าวเดินต่อไป บางครัง้ตอ้ง
ยืนพิจารณาร่วมชั่วโมงก็มีถึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก้าว
เดินต่อไป การเดินกำหนดคำบริกรรมหรือพิจารณาธรรม  
ไม่นับก้าวเดิน นอกจากจะถือเอาก้าวเดินนั้นเป็นอารมณ์

แห่งความเพียรก็นับก้าวได้ การทำความเพียร
ในท่าใด สติเป็นสิ่งสำคัญประจำความ
เพียรท่านั้นๆ การขาดสติไปจากงานที่ทำเรียกว่า
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ขาดความเพียรในระยะนั้นๆ ผู้บำเพ็ญพึงสนใจสติให้มาก

เท่ากับสนใจต่อธรรมที่นำมาบริกรรม การขาดสติ 
แม้คำบริกรรมภาวนาจะยังติดต่อกันไป
เพราะความเคยชินของใจก็ตาม แต่ผล
คือความสงบของจิตจะไม่ปรากฏตาม
ความมุ่งหมาย 

 การเดินจงกรมจะเดินเป็นเวลานานหรือไม่เพียงไร 
ตามแต่จะกำหนดเอง การทำความเพียรในท่าเดินก็ดี   
ท่ายืนก็ดี ท่านอนก็ดี ท่านั่งก็ดี อาจเหมาะกับนิสัยในบาง
ท่านที่ต่างกัน การทำความเพียรในท่าต่างๆ นั้น เพื่อ
เปลี่ยนอิริยาบถไปในตัวด้วย ไม่เพียงมุ่งกำจัดกิเลสโดย
ถา่ยเดยีว เพราะธาตขุนัธเ์ปน็เครือ่งมอืทำประโยชนจ์ำตอ้ง
มีการรักษา เช่น การเปลี่ยนอิริยาบถท่าต่างๆ เป็นความ
เหมาะสมสำหรับธาตุขันธ์ที่ใช้งานอยู่เป็นประจำ ถ้าไม่มี
การรักษาด้วยวิธีต่างๆ ธาตุขันธ์ต้องกลับมาเป็นข้าศึก  
แก่เจ้าของจนได้ คือต้องพิกลพิการไปต่างๆ สุดท้ายก็
ทำงานไม่ถึงจุดที่มุ่งหมาย 
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พระธุดงค์ท่านถือการเดินจงกรมเป็นงานประจำชีวิต  
จิตใจจริงๆ โดยมากท่านเดินครั้งละหนึ่งชั่วโมงขึ้นไป 
ตอนเช้าหลังจังหันแล้วท่านเริ่มเข้าทางจงกรม กว่าจะ
ออกมาก็ ๑๑ นาฬิกา หรือเที่ยง แล้วพักเล็กน้อย   
บ่ายหนึ่งโมงหรือสองโมงก็เข้าทางและเดินจงกรมต่อไป
อีกจนถึงเวลาปัดกวาดที่พัก อาบน้ำ เสร็จแล้วเข้าเดิน
จงกรมอีกจนถึงหนึ่งถึงสองทุ่ม ถ้าไม่ใช่หน้าหนาวก็เดิน
ตอ่ไปจนถงึสีถ่งึหา้ทุม่ ถงึจะเขา้ทีพ่กัทำสมาธภิาวนาตอ่ไป 
อยา่งไรกต็ามการเดนิจงกรมกบันัง่สมาธ ิ ทา่นตอ้งเดนินาน  
นัง่นานเสมอเปน็ประจำไมว่า่จะพกัอยูใ่นทีเ่ชน่ไรและฤดใูด 
ความเพียรท่านเสมอตัวไม่ยอมลดหย่อนผ่อนตัวให้กิเลส
เพน่พา่นกอ่กวนทำความรำคาญแก่ใจทา่นนกั ทา่นพยายาม
ห้ำหั่นอยู่ทุกอิริยาบถ จึงพอเห็นผลจากความเพียรบ้าง 
ต่อไปก็เห็นผลไปโดยลำดับ 

 ขั้นเริ่มแรกที่ฤทธิ์กิเลสกำลังแข็งแรงนี้ลำบากอยู่
บ้าง ดีไม่ดีถูกมันจับมุดลงหมอนสลบครอกไปไม่รู้สึก 
กว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมามันเอาเครื่องในไปกินจนอิ่มและ  
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หนีไปเที่ยวรอบโลกได้หลายทวีปแล้ว จึงจะงัวเงียตื่นขึ้น
มาและบ่นให้ตัวเองว่า เผลอตัวหลับไปงีบหนึ่ง วันหลัง
จะเร่งความเพียรให้เต็มที่ วันนี้ความโงกง่วงทำพิษ  
จึงทำให้เสีย ความจริงคือกิเลสทำพิษนั่นเอง วันหลังยัง
ไม่มองเห็นหน้ามันเลย ถูกมันจับมัดเข้าอีกแต่ไม่เข็ด 
เจ็บก็เจ็บแต่ไม่เข็ด คือกิเลสเฆี่ยนคนนี่แล นักภาวนาเคย
ถูกมันดัดมาพอแล้ว บ่นกันยุ่งว่าลวดลายไม่ทันมัน   
สมกับมันเคยเป็นอาจารย์ของคนและสัตว์ทั้งโลกมาเป็น
เวลานาน 

 ตอนเริ่มฝึกหัดความเพียรทีแรกนี่แลตอนกิเลส
โมโห พยายามบีบบังคับหลายด้านหลายทาง พยายาม
ทำให้ขี้ เกียจบ้าง ทำให้เจ็บที่นั่นปวดที่นี่บ้าง ทำให้
งว่งเหงาหาวนอนบา้ง ทำหาเรือ่งวา่ยุง่ไมม่เีวลาภาวนาบา้ง 
จิตกระวนกระวายนั่งภาวนาไม่ได้บ้าง บุญน้อยวาสนา
น้อย ทำไม่ได้มาก นั่งไม่ได้นานบ้าง ทำให้คิดว่ามัวแต่นั่ง
หลับตาภาวนาจะไม่แย่ไปละ หรืออะไรๆ ไม่ทันเขา   
รายได้จะไม่พอกับรายจ่ายบ้าง ราวกับว่าก่อนแต่ยังไม่ได้
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ฝกึหดัภาวนาเคยมเีงนิเปน็ลา้นๆ พอจะเริม่ภาวนาเขา้บา้ง   
ตัว “เริ่มจะ” เอาไปกินเสียหมด ยิ่งถ้าได้ภาวนาเข้าจริงๆ 
ตัวกิเลสจะไม่ท้องใหญ่ปากกว้างยิ่งกว่ายักษ์ใหญ่เอาไป
กินหมดละหรือ พอถูกกิเลสเท่านี้เข้าเกิดคันคายเจ็บปวด
ระบมไปทั้งตัว สุดท้ายยอมให้มันพาเถลไถลไปทาง  
ที่เข้าใจว่าไม่มียักษ์มีมาร แต่เวลากลับกระเป๋ามีเท่าไร
เรียบวุธ ไม่ทราบอะไรมาเอาไป 

 คราวนี้ไม่บ่นเพราะไม่รู้จักตัวผู้มาขโมย ไม่ทราบว่า
เปน็ใคร เพราะกระเปา๋กต็ดิอยูก่บัตวัไมเ่ผลอไผลวางทิง้ไว้  
ที่ไหนพอขโมยจะมาลักไปได้ เป็นอันว่าเรียบตามเคย
โดยไม่รู้จักต้นสายปลายเหตุ วันหลังไปใหม่ก็เรียบกลับ
มาอีก แต่จับตัวขโมยไม่ได้ นี่แลทางเดินของกิเลสมัน
ชอบเดินแต้มสูงๆ อย่างนี้แล จึงไม่มีใครจับตัวมันได้
ง่ายๆ แม้พระธุดงค์ไม่มีสมบัติอะไรก็ยังถูกมันขโมยได้ 
คือขโมยสมาธิจิตจนไม่มีสมาธิวิปัสสนาติดตัวนั่นแล   
ท่านเคยถูกมาแล้ว จึงได้รีบเตือนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลาย
โปรดพากันระวังตัวเวลาเริ่มเข้าวัดเข้าวาหาศีลหาธรรม
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หาสมาธิภาวนา กลัวว่ามันจะมาขโมยหรือแย่งเอาตัวไป
ตอ่หนา้ตอ่ตาแลว้จบัตวัไมไ่ดไ้ลไ่มม่วีนัจน ดงัพระทา่นถกู  
มาแลว้ ถา้ทราบไวก้อ่นบา้งจะพอมทีางระวงัตวั ไมส่ิน้เนือ้  
ประดาตัวไปเปล่าแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยขับกล่อมให้อาณัติ  
สัญญาณว่า กิเลสมากอบโกยเอาของดีไปใช้ไปทานเสีย
จนหมดตัว 

 ท่านที่เริ่มฝึกหัดใหม่ กรุณากำหนดเวลาในการเดิน
จงกรมเอาเอง แต่กรุณากำหนดเผื่อไว้บ้าง เวลากิเลส  
ตัวร้อยเล่ห์พันลวงมาแอบขโมยเอาสิ่งของ จะได้เหลือ  

คำภาวนาติดตัวไว้บ้าง ขณะเดินจงกรมพึง
กำหนดสติกับคำบริกรรมให้กลมกลืน
เป็นอันเดียวกัน ประคองความเพียร
ดว้ยสตสิมัปชญัญะ มใีจแนว่แนต่อ่ธรรม
ที่บริกรรม เช่น กำหนดพุทโธให้จิตรู้อยู่กับพุทโธ  
ทกุระยะทีก่า้วเดนิไปและถอยกลบัมา ชือ่วา่ผูม้คีวามเพยีร  
ในท่านั้นๆ ไม่ขาดวรรคขาดตอนไปในระหว่างตามที่ตน
เข้าใจว่าบำเพ็ญเพียร ผลคือความสงบเย็น ถ้าจิต  
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ไม่เผลอตัวไปสู่อารมณ์อื่นในระหว่างเสียก่อน ผู้ภาวนา
ต้องหวังได้ครองความสุขใจในขณะนั้นหรือขณะใด  
ขณะหนึง่แนน่อน ขอ้นีก้รณุาเชือ่ไวก้อ่นกไ็ดว้า่พระพทุธเจา้
และครอูาจารยท์ีท่า่นสอนจรงิๆ ดว้ยความเมตตาอนเุคราะห ์
ท่านไม่โกหกให้เสียเวลาและเปล่าประโยชน์แน่นอน 

 ก่อนท่านจะได้ธรรมมาสั่งสอนประชาชน ท่านก็คือ
ผู้ล้มลุกคลุกคลานมาด้วยความลำบากทรมานผู้หนึ่งก่อน
เราผู้กำลังฝึกหัด จึงไม่ควรสงสัยท่านว่าเป็นผู้ล้างมือ
คอยเปิบมาก่อนท่าเดียวโดยไม่ลงทุนลงรอนมาก่อน ทุน
ของพระพุทธเจ้าก็คือความสลบไสลไปสามหน ทุนของ
พระสาวกบางองค์ก็คือฝ่าเท้าแตกและเสียจักษุไปก็มี
ต่างๆ กัน แต่ได้ผลที่พึงทั้งเลิศทั้งประเสริฐทั้งอัศจรรย์
เหนือโลก เป็นเครื่องสนองตอบแทนสิ่งที่เสียไปเพราะ
ความเพียรอันแรงกล้านั้นๆ ท่านข้ามโลกไปได้โดยตลอด
ปลอดภัยไร้ทุกข์ทั้งมวล ทั้งนี้ เพราะการยอมเสียสละ  
สิ่งที่โลกรักสงวนกัน ถ้าท่านยังมัวหึงหวงห่วงความทุกข์
ความลำบากอยู่ ก็คงต้องงมทุกข์บุกโคลนโดนวัฏฏะอยู่
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เช่นเราทั้งหลายนี้แล จะไม่มีใครแปลกต่างกันในโลก
มนุษย์ 

 เราจะเอาแบบไหน ดิ้นวิธีใดบ้าง จึงจะหลุดพ้นจาก
สิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายที่มีเกลื่อนอยู่ในท่านในเรา
เวลานี ้ ควรฝกึหดัคดิอา่นตวับา้งในขณะทีพ่อคดิไดอ้า่นได ้  
เมื่อเข้าสู่ที่คับขันและสุดความสามารถจะดิ้นรนได้แล้ว 
ไม่มีใครสามารถเข้าไปนั่งทำบุญ ให้ทานรักษาศีล   
ทำสมาธิภาวนาอยู่ในกองฟืนกองฟอนในเตาแห่งเมรุได้ 
เห็นมีแต่ไฟทำงานแต่ผู้เดียว จนร่างกายเป็นเถ้าเป็นถ่าน
ไปถ่ายเดียวเท่านั้น เราเคยเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาด้วยกัน 
ซึ่งควรสลดสังเวชและน่าฝังใจไปนาน 

 การเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา 
คือการกลั่นกรองหาสิ่งที่เป็นสารคุณ
ในตัวเรา ซึ่งเป็นงานสำคัญและมีผล
เกนิคาดยิง่กวา่งานอืน่ใด จงึไมค่วรยอม
ให้กิเลสตัณหาอวิชชามาหลอกเล่น  
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ให้เห็นเป็นงานล่อลวงล่มจมป่นปี้ไม่มี
ชิ้นดี ความจริงก็คือตัวกิเลสเสียเองนั่นแลเป็นผู้ทำคน
และสัตว์ให้ฉิบหายป่นปี้เรื่อยมา ถ้าหลงกลอุบายมัน  
จนไมส่ำนกึตวับา้ง การกลัน่กรองจติดว้ยสมาธภิาวนากค็อื
การกลั่นกรองตัวเราออกเป็นสัดเป็นส่วน เพื่อทราบว่า
อันไหนจริง อันไหนปลอม อันไหนจะพาให้เกิดทุกข์   
อนัไหนจะพาใหเ้กดิสขุ อนัไหนจะพาไปนรก อนัไหนจะพา
ไปสวรรค์ และอันไหนจะพาไปนิพพาน สิ้นทุกข์ทั้งมวล
นั่นเอง 

 ความจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องเผชิญนี้มิใช่งานของ
พระพุทธเจ้า มิใช่งานของพระสาวกองค์ใด และมิใช่งาน
ของศาสนาจะพึงโฆษณาให้คนเชื่อและนับถือเพื่อหวังผล
จากการนั้น ธรรมประเสริฐสามดวงที่กล่าวถึงนั้น เป็น
ความสมบูรณ์ตลอดกาลอยู่แล้ว ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
จากใครและอะไรแมแ้ตน่อ้ย งานนัน้จงึตกเปน็งานของเรา  
ของท่าน ผู้ต้องเผชิญกับความจำเป็นอยู่เฉพาะหน้า   
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จะพึงแสวงหาทางหลบหลีกปลีกตัว เต็มสติกำลัง   
ความสามารถของแต่ละราย เพื่อแคล้วคลาดไปได้  
เป็นพักๆ มิใช่จะนั่งนอนคอยสิ่งน่ากลัวทั้งหลายอยู่โดย
ไม่คิดอ่านอะไรบ้างเลย ราวกับหมูคอยขึ้นเขียงด้วย
ความเพลิดเพลินในแกลบรำเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้อง
เพียงเท่านั้น เพราะชาติมนุษย์กับชาติสัตว์ตัวไม่รู้จักคิด
อ่านไตร่ตรองอะไรเลยนั้น ผิดกันลิบลับราวกับฟ้ากับดิน 
ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะปล่อยให้ร่างกายจิตใจ ไปทำหน้าที่
ระคนคละเคล้ากันกับสัตว์ที่ไม่มีความหมายในสารคุณ
อะไร นอกจากกระเทียมและหัวหอมที่เป็นของคู่ควรกัน
กับสัตว์เหล่านั้นเท่านั้น 

 การกล่าวทั้งนี้มิได้มุ่งติเตียนทำลายท่านสุภาพชน
ทั้งหลาย ด้วยอรรถธรรมที่กล่าวมา แต่กล่าวมาเพื่อช่วย
พยุงส่งเสริมจิตใจกายวาจาที่กำลังถูกสิ่งลามกตกโคลน
มาทำหนา้ทีเ่ปน็นายเขยีงสบัยำเปน็อาหารอนัอรอ่ยของมนั
ต่างหาก เพื่อสติปัญญาจะได้สะดุดตัวทราบว่าเวลานี้  
เราตกอยู่ในสภาพเช่นไร จึงพยายามด้วยอุบายที่เห็นว่า
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จะพอเป็นเครื่องช่วยให้พ้นภัยจากมันบ้าง สมเป็น  

พทุธศาสนกิชน ทางทีพ่อจะทราบไดก้ค็อื การหดัอา่น  
ตัวเองด้วยสมาธิภาวนา ซึ่งเป็นอุบายที่ควร
ทราบได้ง่ายกว่าวิธีอื่น เพราะกิจนี้อยู่กับตัวทำหน้าที่  
อยู่ในตัว และคิดอ่านเรื่องของสัตว์โลกไปในตัวโดยตรง 
ผดิกบัถกู ดกีบัชัว่ สขุกบัทกุขก์ม็อียูก่บัตวั เมือ่อา่นบอ่ยๆ 
ก็ค่อยทราบไปเอง เมื่อทราบตัวเองก็ต้องทราบเรื่องทุกข์
ที่เกิดกับตัว จิตใจก็นับวันจะเด่นดวงและมีคุณค่าขึ้น
ราวกับสินค้าขึ้นราคานั่นแล 

 ใครหดัคดิหดัอา่นตวัเองมากๆ ผูน้ัน้จะทราบหนทาง  
หลบหลีกปลีกทุกข์ไม่เหมากันไปตลอดกาล ดังที่เคย
เป็นมา ความเห็นภัยในทุกข์ที่มีอยู่กับตัวก็นับวันจะเห็น
ไปโดยสมำ่เสมอ มหีนทางหลบหลกีภยัไปเรือ่ยๆ พน้ไปได้  
โดยลำดับ การเห็นทุกข์ก็เห็นอยู่กับตัวไปทุกระยะที่ทุกข์
เกิดขึ้น แม้การพ้นทุกข์ก็ทราบว่าพ้นอยู่กับตัวด้วยกำลัง
สมาธิสติปัญญา พูดถึงความทุกข์ ความเป็นความตาย 
และภพชาติที่จะเผชิญกันมากน้อยเพียงไรก็ไม่วิตกกังวล 
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เพราะได้ประมวลมารู้เห็นในขันธ์เฉพาะหน้าที่รวมรับรู้อยู่
กบัดวงใจเดยีวทีก่ำลงัฝกึซอ้มตวัอยูข่ณะนีแ้ลว้ ยงัเปน็อยู ่ 
ก็เย็นใจเพราะคุณธรรมอยู่กับตัว แม้ตายไปก็มีสุคโตเป็น
ที่อยู่เสวย นี่คือผลของการทำสมาธิเดินจงกรมภาวนา 
สามารถยงัผูบ้ำเพญ็ใหเ้กดิความรืน่เรงิอาจหาญไดผ้ดิคาด  
ผดิหมาย จงึเปน็กจิทีค่วรทำเพือ่ตวัเราเอง ไมค่วรประมาท 
ซึ่งอาจเป็นภัยอย่างคาดไม่ถึง 

 การกำหนดจิตตั้งสติในเวลาเดินจงกรมกรุณาทำ
เป็นล่ำเป็นสัน สมที่เจตนามุ่งหน้าหาของดี การเดิน
จงกรมภาวนาเป็นการแสวงหาของดีที่ถูกทาง ไม่มีข้อ
ควรตำหนิ นักปราชญ์ชมเชยกันทั่วโลก ควรพยายามทำ
จิตใจให้สงบในเวลานั้นจนได้ อย่าสักแต่ว่าทำ จะเห็น
ความประเสริฐอัศจรรย์ของตัวเอง คือจิตที่ถูกห่อหุ้มด้วย
ของเศษเดนทัง้หลาย จนขาดความสนใจวา่สิง่ทีถ่กูหุม้หอ่
นั้นไม่สำคัญ ยิ่งกว่าสิ่งเศษเดนที่หุ้มห่อ จึงมักพากันหลง
ไปกับสิ่งนั้นจนลืมสำนึกตัว 
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ความจรงิ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ทีก่ระเดือ่งเลือ่งลอื  
ในไตรภพตลอดมานั้น ก็ออกจากใจที่เป็นทั้งเหตุและผล
อัศจรรย์ดังกล่าวมา คือใจดวงหลุดลอยจากของเศษเดน
ทั้งหลายออกมาแล้วนั่นแล ที่มีพระนามว่าพระพุทธบ้าง 
พระสงฆบ์า้ง ตามอาการของผูท้รง เมือ่ปราศจากผูท้รงแลว้
ก็เป็นธรรมล้วนๆ ไม่มีคำว่าจิต ว่าพระพุทธเจ้า อันเป็น
สมมุติขั้นสูงสุดอยู่ในนั้นอีกเลย เหลือแต่คำว่า “ธรรม” 
พระนามนีก้เ็ปน็สมมตุขิัน้สงูสดุอกีพระนามหนึง่ แตจ่ำตอ้ง  
ทรงพระนามนี้ไว้เป็นหลักใหญ่ของโลกผู้หวังพึ่งธรรม 
จนกวา่ไดบ้รรลถุงึความไมห่วงัพึง่สิง่ใดแลว้ คำวา่ธรรมกบั  
ผู้นั้นก็ทราบกันเองไม่มีทางสงสัยแม้ไม่เคยทราบมาก่อน 

 ดังนั้นคำว่า “จิต” ทั้งจิตท่าน จิตเรา ย่อมเป็น  
เช่นเดียวกันทั้งโลก แต่สิ่งที่ทำให้จิตผิดกันไปต่างๆ   
จนคาดไม่ออกบอกไม่ถูก มองไม่เห็น พิสูจน์ไม่ได้  
ในสังคมสามัญของคนมีกิเลสนั้น เพราะสิ่งแวดล้อม  
ทั้งหลาย ซึ่งมีมากและต่างๆ กันจนพรรณนาไม่จบ   
เข้าเกี่ยวข้องพัวพัน จิตที่ถูกสิ่งเหล่านั้นปกคลุมคละเคล้า
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จนเป็นอันเดียวกันจึงเป็นจิตที่ผิดกันมาก จนไม่อาจ
ทราบไดว้า่จตินัน้มคีวามหนาบางจากสิง่ดงักลา่วมากนอ้ย  
เพยีงไร และพสิจูนไ์มไ่ดว้า่จติของผูน้ัน้เดมิมาจากภพชาติ
อะไรบ้าง มีอะไรปกคลุมหุ้มห่อมากที่สุด บรรดาที่มีนาม
ว่ากิเลสหรือของเศษเดนแห่งท่านผู้วิเศษทั้งหลาย 

 ท่านผู้ใดพยายามชำระแก้ไขสิ่งดังกล่าวออกได้  
มากน้อยเพียงไร ย่อมได้รับความสุขมากน้อยตามเหตุที่
ชำระได้ ถึงขั้นบริสุทธิ์ก็เป็นผู้สิ้นทุกข์ทางใจในท่ามกลาง
แห่งขันธ์ที่กำลังครองอยู่ ดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
ท่านที่ตรัสรู้และบรรลุธรรมแล้ว ย่อมทรงเสวยและเสวย
วิมุตติสุขในขณะนั้นโดยไม่อ้างกาลสถานที่เลย ขอแต่
กิเลสที่เป็นตัวข้าศึกแก่จิตใจได้สิ้นสูญไปก็พอแล้ว ฉะนั้น
จึงมีเพียงกิเลสอย่างเดียวกั้นกางมรรคผลนิพพานไม่ให้
จติบรรลถุงึได ้นอกนัน้ไมม่อีะไรหรอืผูใ้ดมอีำนาจกัน้กางได ้
การสอนธรรมจึงสอนลงที่จิตซึ่งเป็นที่ซ่องสุมของกิเลส
ทั้งมวล ด้วยธรรมปฏิบัติ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็น
หลักใหญ่ในบรรดาธรรมแก้ไขบุกเบิก 
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 การเดินจงกรม จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถทำกิเลส
ให้หลุดลอยออกจากใจได้เช่นวิธีทั้งหลาย มีการนั่งสมาธิ
ภาวนา เป็นต้น จึงควรสนใจฝึกหัดทำแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
เช่นเดียวกับงานทางโลกอันเป็นงานอาชีพ และงานเพื่อ
เกียรติแห่งสังคมมนุษย์ที่นิยมกัน ส่วนงานคือการทำ
ความดมีกีารเดนิจงกรมเปน็ตน้ดงักลา่วมา เปน็งานพยงุตน
ทั้งภายในและภายนอก และเป็นงานพยุงเพื่อนมนุษย์และ
สัตว์ในโลกอีกด้วย ตามแต่กำลังความดีของแต่ละท่านละ
คนจะแผ่ความสุขให้โลกได้รับมากน้อยเพียงไร เช่น 
พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงทำความร่มเย็นแก่โลก  
ทั้งสามได้มากมหามาก ไม่มีท่านผู้ใดกล้าเป็นคู่แข่งได้ 
พระอรหันต์แต่ละองค์ทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้มาก
พอประมาณรองพระพุทธเจ้าทั้งหลายลงมา และมากกว่า
สามัญชนทำต่อกัน 

 สุภาพชนถ้าเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจวาสนามาก ก็ทำ
ประโยชนแ์กป่ระชาชนราษฎรไดม้าก ราษฎรเคารพนบัถอื
และยกย่องเป็นพ่อพระแม่พระผู้หนึ่ง และรักมากราวกับ
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พอ่แมข่องตนจรงิๆ ยิง่มผีูใ้หญเ่ปน็คนดจีำนวนมากเพยีงไร 
ก็เป็นการแสดงออกแห่งความเจริญรุ่งเรืองของหมู่ชน
มากเพยีงนัน้ ศาสนาและผูป้ระกาศสอนธรรมการสงเคราะห ์ 
โลกด้วยวิธีต่างๆ โดยไม่คิดค่าตอบแทนในทางอามิสและ
สินจ้างรางวัลใดๆ ชื่อว่าผู้สร้างความกระหยิ่มปริ่มด้วย
ความเมตตาวิหารธรรม และจงรักภักดีแก่ประชาชนได้รับ
ไม่มีวันจืดจางอิ่มพอ หลับและตื่นเขาย่อมระลึกบูชาเป็น
ขวัญตาขวัญใจอยู่ตลอดเวลา ไปที่ไหนไม่เป็นภัยแก่โลก 
นอกจากสร้างบุญสร้างคุณแก่ผู้อื่นให้เต็มตื้นไปด้วย
ความปีติยินดีโดยทั่วกันถ่ายเดียวเท่านั้น 

 ศาสนากับผู้สงเคราะห์โลกด้วยธรรมและอามิส   
จึงเป็นเหมือนนายแพทย์และนางพยาบาลที่มีความ
สงสารเมตตาเที่ยวแจกยา และรักษาโรคให้หมู่ชน  
ผู้จำเป็นที่ชีวิตอยู่กับยาและหมอ แม้เขาหายโรคแล้ว  
แต่บุญคุณที่เขาระลึกต่อหมอผู้มีคุณนั้นจะไม่มีวันลืมเลย 
นี่แลอำนาจของความดี ไม่เลือกชาติชั้นวรรณะ ย่อมมี
ความปรารถนาทั่วหน้ากัน ความดีและศาสนาจึงมิได้เป็น
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ของลา้สมยัดงัทีบ่างคนเขา้ใจ ทัง้ทีเ่ขากย็งัหวงัพึง่ผูอ้ืน่อยู่
ด้วยความกระหายต่อความเมตตาอารีของท่านผู้ใจบุญ
ทั้งหลาย อันมีศาสนาเป็นแหล่งผลิตคนดี เพราะศาสนา
เป็นแหล่งแห่งความดีทั้งมวล ถ้ามิใช่คนดีจะนำศาสนา
ออกสอนโลกไม่ได้แน่นอน หลักศาสนาอย่างน้อยก็คือ
หัวใจของคนดีนั่นแล ยิ่งกว่านั้นก็คือหัวใจของท่านที่
บริสุทธิ์วิมุตติธรรมทั้งดวง ดังศาสดาของศาสนาพุทธ 
เป็นต้น 

 จะ เป็น ใครอื่ นมาจากที่ ไหนที่ จ ะมี แก่ ใจและ  
ความสามารถ ใครบ้างที่มีแก่ ใจเสียสละเพื่อหมู่ชน
เหมือนหัวใจของเจ้าของศาสนาผู้นำธรรมออกสอนโลก   
ดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ทรงเสียสละเต็มพระทัยแล้ว 
และพระสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์  
ที่ทำประโยชน์แก่หมู่ชน ถ้าไม่ใช่ท่านผู้มีใจขาวสะอาด
ปราศจากความเห็นแก่ตัวแล้ว จะยอมเสียสละทุกอย่าง
เพื่อโลกไม่ได้เลย ข้อนี้น่าเชื่อเหลือเกิน แม้ไม่มีใครเชื่อ
ด้วยก็ยอมโง่เชื่อคนเดียว เพราะเราท่านเกิดมาในโลกนี้  
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ก็นานพอจะทราบความคับแคบ ความกว้างขวาง ความ
เหน็แกต่วั ความเหน็แกผู่อ้ืน่ เพือ่นฝงูทีเ่ปน็มนษุยด์ว้ยกนั
ได้ดี เพราะต่างก็อยู่โลกอันเดียวกัน ความทุกข์สุกดิบ
เกี่ยวเนื่องกันอยู่ทุกวันเวลาอย่างแยกไม่ออก จะไม่ทราบ
เรื่องของกันนั้นเป็นไปไม่ได้ ต้องทราบแน่นอน 

 คนทีเ่บือ่หนา่ยเกลยีดชงักนักเ็พราะทราบเรือ่งของกนั 
คนที่รักชอบขอบใจตายใจเชื่อสนิทต่อกันก็เพราะทราบ
เรือ่งของกนั การแสดงออกแหง่ศาสนาของศาสดาแตล่ะองค์
ซึ่งเป็นการสะเทือนโลกธาตุ เพราะการปลุกปลอบใจสัตว์
ทัง้หลายใหต้ืน่จากหลบั ทีเ่คยจมอยูใ่นกองกเิลสทัง้หลาย  
ให้ฟื้นตื่นตัวด้วยธรรมจักร ที่หมุนไปด้วยอริยสัจของจริง
อันประเสริฐ ทำไมจะทราบไม่ได้ว่าบุคคลเช่นไรเป็น  
ผู้ประกาศ และประกาศด้วยอัธยาศัยที่สัมปยุตด้วยอะไร 
ถ้าไม่สัมปยุตด้วยพระเมตตาตามหาคุณล้นโลกแล้ว   
ผูเ้ขยีนกไ็มท่ราบจะเรยีนอยา่งไรจงึจะสมใจของทา่นผูอ้า่น
ทั้งหลาย ถ้าท่านเป็นเสมือนเราๆ ท่านๆ ที่ขุดค้นดูในตัว
ในใจเห็นแต่ความคับแคบตีบตัน ความเห็นแก่ตัวแบบ  
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เข้ากับใครไม่ได้นี้แล้ว ศาสนาและศาสดาจะไม่มีวันอุบัติ
ขึ้นมาให้โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจได้เลย 

 เท่าที่โลกยังเป็นโลกและมีคนดีคนชั่วสับปนกันอยู่ 
ไมส่ญูปราชญร์าชบณัฑติไปจากพนัธุม์นษุย ์ กเ็พราะอาศยั
ร่มเงาแห่งใจที่ขาวสะอาดของท่านผู้ไม่เห็นแก่ตัวกลัว  
คนอื่นจะดีกว่า มาชุบเลี้ยงชโลมไว้ด้วยด้วยศาสนธรรม
นั่นเอง จึงพอมีคนดีไว้ประดับโลก การเกิดมาเป็นมนุษย์
จึงไม่ควรคิดเอาง่ายๆ ว่าเป็นภพที่เกิดได้ง่ายและตาย
ยาก แต่อาจเป็นภพที่เกิดง่ายตายง่าย และเกิดยากตาย
ง่ายเช่นเดียวกับสัตว์ทั่วไป เพราะชีวิตเป็นอยู่กับธาตุขันธ์
เหมือนกัน ลมหายใจหยุดหมดความสืบต่อก็คือคนตาย
สัตว์ตายนั่นแล จะเรียกอย่างไรให้ยิ่งกว่านั้นไปอีกได้   
จะมีความเที่ยงทนถาวรที่ไหนพอจะประมาทนอนใจ  
ไม่คิดอ่านเรื่องของตัว พอเป็นสุคตินิสัยสืบไปในอนาคต 
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ารกล่าววิธีเดินจงกรมมาก็มากพอควร   
จึงขอเริ่มอธิบายวิธีนั่งสมาธิภาวนาต่อไป
พอเปน็หลกัฐานของผูเ้ริม่ฝกึหดั เพราะงาน

ทุกแขนง ทุกชนิด ย่อมมีแบบฉบับเป็นเครื่องดำเนิน 
งานสมาธิภาวนาก็จำต้องมีแบบฉบับเป็นหลักเกณฑ์   
วิธีนั่งสมาธิภาวนาท่านสอนไว้ว่า พึงนั่งขัดสมาธิ คือ  
นั่งขัดสมาธิตามแบบพระพุทธรูปองค์แทนศาสดา เอาขา
ขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย วางมือทั้งสองไว้บนตัก
หรอืบนสมาธ ิ ตัง้กายใหต้รงธรรมดา อยา่ใหก้ม้นกัเงยนกั 
อย่าให้เอียงซ้ายเอียงขวาจนผิดธรรมดา ไม่กดหรือเกร็ง
อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นการบังคับกายให้ลำบาก 
ปล่อยวางอวัยวะทุกส่วนไว้ตามปกติธรรมดา 
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 แต่เวลาทำหน้าที่ภาวนาต่อไปแล้ว กรุณาทำความ
สนใจกบัหนา้ทีน่ัน้อยา่งเดยีว ไมพ่งึกลบัมาทำความกงัวล
รักษาท่าสมาธิที่กำหนดไว้เดิม โดยเกรงท่านั่งนั้นจะ
เคลื่อนจากอาการเดิม เป็นการก้มเกินไปหรือเงยเกินไป  
เอียงซ้ายเกินไป เอียงขวาเกินไป ซึ่งเป็นการกังวลกับ
อาการทางกายมากกว่าทางจิต สมาธิภาวนาจะดำเนินไป
ไมส่ะดวก ดงันัน้ พอเริม่ตน้ทางจติตภาวนาแลว้ จงึไมค่วร
เป็นกังวลกับทางกาย ตั้งหน้าทำงานทางจิตต่อไปจนถึง
วาระสุดท้ายแห่งการออกจากที่สมาธิภาวนา 

 การเริ่มต้นทางจิตตภาวนาพึงตั้งความรู้สึก คือ   
จิตลงเฉพาะหน้าที่เรียกว่าปัจจุบันธรรม อันเป็นทางรู้
ความเคลื่อนไหวของจิตของธรรมารมณ์ต่างๆ ดีชั่วได้ดี
ในเวลานั้นมากกว่าเวลาอื่นๆ คือ ตั้งจิตลงเฉพาะหน้า   
มีสติ คือ ความระลึกรู้อยู่กับใจอันเป็นการเตือนตนให้รู้
ว่าจะเริ่มทำงานในขณะนั้น กรุณาระวังไม่ให้จิตส่งออกไป

สู่อารมณ์ต่างๆ ทั้งอดีต อนาคต ทั้งดีและชั่ว ที่นอกจาก

งานบริกรรมภาวนาซึ่งกำลังทำอยู่ในเวลานั้น 
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 วิธีตั้งสติเฉพาะหน้า จิตเป็นผู้รู้โดยธรรมชาติเท่านั้น 

ไม่มีความแยบคายใคร่ครวญในตัวเอง เป็นเพียงรู้คิด   

รู้นึก รู้เย็น รู้ร้อน จากสิ่งสัมผัสต่างๆ เท่านั้น ไม่มีความ

แยบคายใคร่ครวญ ไม่รู้การพินิจพิจารณา และตัดสินว่า

อะไรถูกอะไรผิดลงไปได้ คือ ไม่รู้จักผิดถูกชั่วดีโดยลำพัง

ตนเอง จึงต้องอาศัยสติและปัญญาตัวรู ้ 
ตัววินิจฉัยใคร่ครวญกำกับรักษา เพราะ

สติปัญญามีอำนาจเหนือจิต สามารถรู้เท่าทันจิตที่คิดไป

ในอารมณ์ต่างๆ ได้ดี ฉะนั้น พึงกำหนดเอาสติ คือความ

ระลึกรู้ชนิดหนึ่งที่มีอำนาจเหนือจิตนั้นมาไว้เฉพาะหน้า 

ทำหน้าที่กำหนดรู้และรักษาจิตไม่ให้ส่งไปอื่นจากอารมณ์

ทีภ่าวนา การมสีตริกัษาจติอยูท่กุระยะนัน้ สตสิมัปชญัญะ

จะพึงเป็นสมบัติที่ควรได้รับในวาระนั้นหรือวาระต่อไป
แนน่อน การภาวนาดว้ยบรกิรรมกบัธรรมบทใดบทหนึง่นัน้ 
พงึใหเ้ปน็ไปตามจรติไมค่วรฝนื ธรรมบทใดเปน็ทีส่บายใจ
ในเวลานั้น พึงนำธรรมบทนั้นมาบริกรรมภาวนาสืบต่อไป
ดังที่เคยอธิบายมาแล้ว 
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 วธินีกึคำบรกิรรมภาวนา การนกึคำบรกิรรมภาวนานัน้ 
จะนึกกับธรรมบทใดบทหนึ่งตามนิสัยชอบดังกล่าวแล้ว
ก็ได้ เช่น พุทโธ ธัมโม สังโฆๆๆ ๓ จบ แล้วกำหนด  
เอาเพียงบทเดียวติดต่อกันไปด้วยความมีสติ แต่จะ
กำหนดธรรมบทใดกต็ามนอกจากสามบทนี ้ กอ่นจะเจรญิ
ธรรมบทนั้นๆ ทุกครั้ง ควรเจริญรำลึกธรรมสามบท   
คือ พุทโธ ธัมโม สังโฆ ๓ ครั้ง อันเป็นองค์พระรัตนตรัย
ก่อน จากนั้นค่อยบริกรรมบทที่ตนต้องการต่อไป เช่น 
อานาปานสติ หรืออัฐิ หรือตโจ เป็นต้น การที่ท่านให้มี
คำบรกิรรมภาวนาเปน็บทๆ กำกบัใจในเวลานัน้หรอืเวลาอืน่ 
ก็เพื่อเป็นอารมณ์เครื่องยึดของใจในเวลาต้องการความ
สงบ เพราะใจเป็นของละเอียดตามธรรมชาติ ทั้งยัง  
ไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ เนื่องจากจิตยังไม่เป็นตัวของตัว
โดยสมบูรณ์ ดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่าน จำต้อง
มบีทเปน็คำบรกิรรมเพือ่ผกูใจหรอืเพือ่เปน็อารมณข์องใจ  
เวลานั้น การบริกรรมภาวนาในธรรมบทใดก็ตาม กรุณา
อยา่คาดหมายผลทีจ่ะพงึเกดิขึน้ในเวลานัน้ เชน่ ความสงบ  
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จะเกิดขึ้นในลักษณะนั้น นิมิตต่างๆ จะเกิดขึ้นในเวลานั้น 
หรืออาจจะเห็นนรกสวรรค์ขุมใดหรือชั้นใดในเวลานั้น 
เป็นต้น นั้นเป็นการคาดคะเนหรือด้นเดาซึ่งเป็นการก่อ
ความไม่สงบให้แก่ใจเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไรจาก
การวาดภาพนัน้เลย และอาจทำใจใหท้อ้ถอยหรอืหวาดกลวั
ไปต่างๆ ซึ่งผิดจากความมุ่งหมายของการภาวนาโดย  
ถูกทางที่ท่านสอนไว้ ที่ถูกควรตั้งจิตกับสติไว้เฉพาะหน้า 
มีคำบริกรรมเป็นอารมณ์ของใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
โดยมีใจกับสติสืบต่ออยู่กับคำบริกรรม เช่น พุทโธๆ   
สืบเนื่องกันไปด้วยความมีสติ และพยายามทำความรู้สึก
ตวัอยูก่บัคำบรกิรรมนัน้ๆ อยา่ใหจ้ติเผลอตวัไปสูอ่ารมณอ์ืน่   
ระหว่างจิตสติกับคำบริกรรมมีความสืบต่อกลมกลืนกัน
ได้เพียงไร ยิ่งเป็นความมุ่งหมายของการภาวนาเพียงนั้น 
ผลคอืความสงบเยน็หรอือืน่ๆ ทีแ่ปลกประหลาดไมเ่คยพบ
เคยเห็น อันจะพึงเกิดขึ้นให้ชมตามนิสัยวาสนาในเวลานั้น 
จะเกดิขึน้เอง เพราะอำนาจของการรกัษาจติกบัคำบรกิรรม
ไว้ได้ด้วยสตินั่นแล จะมีอะไรมาบันดาลให้เป็นขึ้นไม่ได้ 



�2

 ข้อควรสังเกตและระวังในขณะภาวนา โดยมากมัก
คิดและพูดกันเสมอว่าภาวนาดูนรกสวรรค์ ดูกรรมดูเวร
ของตนและผู้อื่น ข้อนี้ท่านที่มุ่งต่ออรรถธรรมสำหรับตัว
จริงๆ กรุณาสังเกตขณะภาวนาว่า จิตได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผูกพันกับเรื่องดังกล่าวเหล่านี้บ้างหรือไม่ ถ้ามีควรระวัง
อย่าให้มีขึ้นได้สำหรับผู้ภาวนาเพื่อความสงบเย็นเห็นผล
เป็นความสุขแก่ใจโดยถูกทางจริงๆ เพราะสิ่งดังกล่าว
เหล่านั้นมิใช่ของดีดังที่เข้าใจ แต่เป็นความคิดที่ริเริ่ม  
จะไปทางผิด เพราะจิตเป็นสิ่งที่น้อมนึกเอาสิ่งต่างๆ ที่ตน
ชอบได้แม้ไม่เป็นความจริง นานไปสิ่งที่น้อมนึกนั้นอาจ
ปรากฏเป็นภาพขึ้นมาราวกับเป็นของจริงก็ได้ นี่รู้สึก  
แก้ยาก แม้ผู้สนใจในทางนั้นอยู่แล้วจนปรากฏสิ่งที่ตน
เข้าใจว่าใช่และชอบขึ้นมาด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำความมั่นใจ
หนกัแนน่ขึน้ไมม่ทีางลดละ จะไมย่อมลงกบัใครงา่ยๆ เลย 

จึงได้เรียนเผดียงไว้ก่อนว่าควรสังเกตระวังอย่าให้จิตนึก

น้อมไปในทางนั้น จะกลายเป็นนักภาวนาที่น่า
ทุเรศเวทนา ทั้งที่ผู้นั้นยังทะนงถือความรู้ความเห็น
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ของตัวว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่ และพร้อมจะสั่งสอนผู้อื่น
ให้เป็นไปในแนวของตนอีกด้วย จิตถ้าได้นึกน้อมไป  
ในสิ่งใดแล้ว แม้สิ่งนั้นจะผิดก็ยังเห็นว่าถูกอยู่นั่นเอง   
จึงเป็นการลำบากและหนักใจแก่การแก้ไขอยู่ไม่น้อย 
เพราะจิตเป็นของละเอียดมากยากที่จะทราบได้กับบรรดา
อารมณ์ที่จิตเข้าเกาะเกี่ยว ว่าเป็นอารมณ์ดีหรือชั่ว
ประการใด นอกจากท่านที่เชี่ยวชาญทางด้านภาวนา  
ซึ่งเคยผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มาแล้วอย่างโชกโชน เช่น 
อาจารย์มั่นเป็นต้นนั้น ท่านพอตัวเสียทุกอย่างไม่ว่า
ภายในภายนอก ท่านคลี่คลายดูโดยละเอียดทั่วถึงไม่มี
ทางสงสัย จึงสมนามที่ท่านเป็นอาจารย์หรือครูชั้นเอก  
ในการสอนธรรมกรรมฐานแก่บรรดาศิษย์ 

 ท่านผู้ใดจะมีความรู้ความเห็นในด้านภาวนามาก
น้อย ทั้งภายในภายนอกมาเพียงไร เวลาเล่าถวายท่าน
จบลงแล้ว จะได้ยินเสียงท่านแสดงออกด้วยความเข้มข้น
มั่นใจในความรู้ความเห็นของท่านเองอย่างจับใจและหาย
สงสัย ทั้งท่านที่มาเล่าถวายและบรรดาศิษย์ที่แอบฟังอยู่
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ที่นั้น ทั้งเกิดความรื่นเริงในธรรมนั้นสุดจะกล่าว แม้ผู้นั้น
จะยังสงสัยในบางแขนง ขณะท่านอธิบายจบลงแล้ว   
ได้แยกแยะเรียนความรู้ความเห็นของตนให้ท่านฟังซ้ำอีก 
ท่านจะชี้แจงเหตุผลของสิ่งนั้นๆ ให้ฟังทันทีด้วยความ
มั่นใจที่ท่านเคยผ่านมาแล้ว 

 ท่านจะว่าท่านองค์นั้นว่าท่านลงไปงมกองมูตรกอง
คูถอยู่ทำไม ผมเคยงมมาก่อนท่านแล้ว และล้างมือด้วย
สิ่งซักฟอกต่างๆ ตั้งสามวันก็ยังไม่หายกลิ่น  และท่านยัง
ขยันนำสิ่งนั้นมาทาตัวชโลมศีรษะโดยเข้าใจว่าเป็น
น้ำหอมอยู่หรือ นั่นคือกองมูตรคูถที่ เขาถ่ายมาได้  
สองสามวันแล้วซึ่งกำลังส่งกลิ่นฉุนเต็มที่ ท่านอย่า  
กล้าหาญอวดเก่งไปสูดดมเล่นเดี๋ยวน้ำในบ่อจะหมด   
แต่สิ่งที่ท่านนึกว่าหอมนั้นจะยังไม่หายกลิ่น จะว่าผม  
ไม่บอก ผมเคยโดนมาแล้วจึงได้ เข็ดและรีบบอก   
กลัวท่านจะโดนเข้าไปอีก ถ้าไม่มีน้ำล้างอาจร้ายกว่าผม  
ที่เคยโดนมา ทั้งที่มีน้ำล้างยังแย่และเข็ดอยู่จนป่านนี้ 
ดังนี้ ซึ่งเป็นคำที่ออกรสอย่างยิ่งสำหรับผู้เขียนซึ่งมี  
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นิสัยหยาบ ท่านผู้มีนิสัยละเอียดอาจเกิดความขยะแขยง
ไม่น่าฟัง แต่การที่ท่านแสดงเช่นนั้นเป็นคำยืนยันอย่าง
หนักแน่นแม่นยำในใจ ทั้งทางผิดและทางถูกที่ท่านเคย
ผ่านมาให้ผู้มาศึกษาฟัง และหายสงสัยในสิ่งที่ตนยังเห็น
ว่าถูกว่าดีนั้น แล้วพยายามติดตามท่านด้วยความแน่ใจ 
จะไม่โดนกองมูตรกองคูถอีก ซึ่งร้ายกว่าคำที่ท่านชี้แจง
ให้ฟังที่คิดว่าเป็นคำหยาบเสียอีก  

 การยกธรรมท่านมาแทรกบ้าง ก็เพื่อท่านนักอบรม
ทัง้หลายจะไดน้ำไปเปน็ขอ้คดิวา่ ความรูท้างดา้นภาวนาน้ี
ไม่สิ้นสุดอยู่กับผู้ใดที่พอจะยืนยันได้ทีเดียว โดยมิได้
ไตร่ตรองหรือไต่ถามผู้รู้มาก่อนเสียก่อน นอกจากท่าน  
ที่ชำนิชำนาญมาอย่างเต็มภูมิแล้ว นั่นไม่นับเข้าในจำพวก
ที่กำลั ง เห็นกองมูตรคูถที่ท่ านตำหนิว่ า เป็นของดี   
แล้วชื่นชมในความรู้ความเห็นของตน แม้ผู้เขียนเอง  
ก็เคยอวดเก่งในความหางอึ่งของตนและถกเถียงท่าน
แบบตาแดงมาแล้ว จนไม่อาจนับได้ว่ากี่ครั้งกี่หนเพราะ
ทำอยู่เสมอ รู้ขึ้นมาอยู่เสมอ และสำคัญตัวว่าถูกอยู่เสมอ 
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คำถกเถียงท่านทุกประโยคที่ตนเข้าใจว่าถูกต้องดีแล้ว 

เหมือนยื่นไม้แต่ละชิ้นให้ท่านตีเอาๆ จนแทบศีรษะไม่มี

ผมเหลือค้างอยู่นั่นแล จึงจะได้ความฉลาดอันแหลมคม

และความดจีากปญัหาขยุไมไ้ผ ่(ปญัหาฆา่ตวัเอง) ของตน  

ที่ถือว่าถูกว่าดีมาจากที่ไหน นอกจากท่านตีเอาอย่างถนัด

มือ แล้วก็ยื่นยาใส่แผลที่ถูกตีมาให้ไปใส่แผลเอาเอง

เท่านั้น จะได้ดีกรีอะไรมาจากความฉลาดหางอึ่งนั้นเล่า 

 ที่ว่าท่านยื่นยามาให้ไปใส่แผลเอาเองนั้น ได้แก่ท่าน

แก้ความรู้ความเห็นทางด้านภาวนาที่ตนสำคัญผิดไปนั้น 

แล้วเรากลับยอมเห็นตามท่าน กว่าจะยอมลงได้ด้วยเหตุ

และผล ก็ถูกท่านเข่นเอาเจ็บพอเข็ดหลาบที่เรียกว่าถูกตี

นั่นแล ฉะนั้นจึงเรียนไว้เพื่อทราบว่าคนที่รู้แล้วกับ
คนที่ยังหลงอยู่ในกองกิเลสนั้นผิดกัน
อยู่มาก ถ้าไม่ใช่ผู้รู้มาแก้ความรู้ความเห็นผิดนั้น 

ปล่อยให้เฉพาะพวกที่เก่งๆ แก้กันเอง ที่นั้นจะต้องกลาย

เป็นเวทีมวยฝีปากที่ไม่ยอมลงกันได้ แบบไม่มีใครกล้า
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จองตั๋วเข้าฟังด้วยได้แน่นอน เพราะกลัวจะไปเหยียบ

น้ำลายของนักมวยฝีปากบนเวทีเสียจนลื่น และเลอะไป

ทั้งตัวโดยไม่มีผลดีอะไรติดตัวมาบ้างเลย 

 ทั้งนี้ เพราะความรู้ภายในจากการภาวนาเป็นความ

สลบัซบัซอ้นมาก ยากจะกำหนดไดว้า่อนัไหนถกูอนัไหนผดิ 

ผู้ปฏิบัติที่ไม่มีครูอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนต้องลูบคลำ 

ผิดก็คลำ ถูกก็คลำ คลำทั้งน้ำทั้งเนื้อ ทั้งเปลือกทั้งกระพี้ 

ทั้งรากแก้วรากฝอย ทั้งกิ่งทั้งใบเอาไปทำบ้านเรือน คือ

เครื่องอยู่ของจิตที่ภาคภูมิใจด้วยไม้ทั้งต้น แล้วก็ชมว่า

สวยงามเอาเองทั้งที่คนอื่นดูไม่ได้ การปฏิบัติภาวนาที่ไม่

ใช้วิจารณญาณก็เป็นทำนองนี้เหมือนกัน อะไรๆ ก็จะ

เหมาเอาเสียว่าถูกไปหมด เวลาระบายออกมาให้ผู้อื่นฟัง

กับปากกับหูตัวเองซึ่งอยู่ใกล้ๆ แทบติดกัน ก็ไม่ยอมฟัง

ว่าที่พูดไปนั้นถูกหรือผิดประการใดบ้าง แต่จะเข้าใจว่าถูก

และพูดฟุ้งไปทีเดียว ความเสียหายจึงไม่เปื้อนเฉพาะผู้ไม่

พจิารณาสำรวมใหร้อบคอบและรูจ้กัประมาณเพยีงเทา่นัน้ 
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ยังมีส่วนแปดเปื้อนเลอะเลือนแก่วงพระศาสนาอันเป็น  

จุดส่วนรวมอีกด้วยจึงควรสำรวมระวังไว้ให้มาก

เป็นการดี 

 ขณะนึกคำบริกรรมภาวนาที่เป็นความถูกต้อง ท่าน

นักภาวนาควรสนใจกับคำบริกรรมของตน โดยเฉพาะ  

ในขณะนั่งบริกรรมภาวนาไม่ควรเป็นกังวลกับท่านั่ง  

ที่กำหนดไว้ถูกต้องแต่ต้นแล้ว คือขณะภาวนาที่กำลัง

ทำความกำหนดจดจ่อกับงานที่ทำนั้น กายอาจเอียงหน้า

เอยีงหลงัเอยีงซา้ยเอยีงขวาไปบา้ง เพราะขาดความสนใจ

กับกาย เวลานั้นมีความสนใจกับการภาวนาโดยเฉพาะ 

ดังนั้น แม้กายจะเอียงไปบ้างก็ตาม แต่จิตขออย่าให้เอียง

ไปจากอารมณภ์าวนาเปน็การด ี เพราะจดุสำคญัทีต่อ้งการ  

จริงๆ อยู่กับภาวนา ถ้าจิตมากังวลกับกายอยู่เรื่อยๆ 

กลัวจะเอนหน้าเอียงหลัง ทำให้จิตเผลอตัวจากคำภาวนา 

ไม่อาจเข้าสู่ความละเอียดเท่าที่ควรได้ตามกำลังของตน 

เพือ่ใหจ้ติไดท้ำหนา้ทีเ่ตม็ความสามารถของตนในเวลานัน้ 
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จึงไม่ควรกังวลกับกายภายนอก แต่ควรทำความจดจ่อ
ต่อคำภาวนาอย่างเดียว จนจิตสงบ และรู้เหตุรู้ผลของ
ตนได้ตามความมุ่งหมาย แม้ขณะที่จิตสงบรวมลงสู่ภวังค์
คือที่พักผ่อน ตัวหมดความรู้สึกกับสิ่งภายนอกมีกาย
เป็นต้น ก็ตาม เวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วเห็นกายเอนเอียง
ไปในลักษณะต่างๆ ก็ไม่ควรสงสัยข้องใจว่ากายนั่น  
ไม่เที่ยงตรงตามที่กำหนดไว้ การกังวลทางกายและกังวล
ทางใจ นอกจากก่อความวุ่นวายให้แก่จิตที่ไม่รู้หน้าที่  
ของตนแล้ว ผลที่จะพึงได้รับเวลานั้นจึงไม่มีอะไรปรากฏ
ยิง่ไปกวา่ กายกบัใจเกดิยุง่กนัในเวลาภาวนาโดยไมรู่ส้กึตวั 
จึงควรทำความเข้าใจไว้แต่ขณะเริ่มลงมือภาวนา 

 ที่ตั้งฐานสูงต่ำแห่งอารมณ์ของจิต กรรมฐานบาง
ประเภทอันเป็นอารมณ์ของจิตย่อมมีฐานเป็นตัวอยู่แล้ว 
เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน มีฐานเป็นของตัวอยู่โดยเฉพาะ 
ส่วนหนังบางส่วนที่ถูกกำหนดเป็นฐาน ย่อมทราบว่าอยู่
ในที่เช่นไร สิ่งที่ถูกกำหนดนั้นๆ พึงทราบไว้ว่ามีอยู่ 
อารมณ์แห่งกรรมฐานในที่เช่นนั้นๆ สูงหรือต่ำประการใด 
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สิ่งนั้นๆ มีฐานของตนที่เป็นอยู่ตายตัว เช่น ฟันมีอยู่ใน

มุขทวาร ผมตั้งอยู่บนศีรษะมีส่วนสูงเป็นที่อยู่ นอกนั้น 

เช่น หนัง ผม ขน เอ็น กระดูก มีอยู่ในที่ทั่วไปตามแต่จะ

กำหนดเอาอาการใดเปน็อารมณแ์หง่กรรมฐาน และอาการ  

นั้นๆ ตั้งอยู่ในที่เช่นไร เวลากำหนดสิ่งนั้นๆ เป็นอารมณ์

ตามฐานของตนที่ตั้งอยู่สูงหรือต่ำประการใด กรุณา

ทราบไว้ตามฐานของสิ่งนั้นๆ เวลากำหนดอาการใด

อาการหนึ่ งที่ กล่ าวมาเป็นอารมณ์ ในขณะภาวนา   

พึงกำหนดเฉพาะอาการนั้นเป็นสำคัญกว่าความสูงหรือ

ต่ำที่กำหนดไว้เดิม เช่นเดียวกับท่านั่งสมาธิที่เอนเอียง  

ไปบ้างไม่สำคัญ ความสูงหรือต่ำที่เรากำหนดไว้เดิม

อย่างไร ก็ปล่อยตามสภาพเดิม อย่ายกกรรมฐานที่เคย

กำหนดแล้วว่าอยู่ในที่เช่นนั้นมาตั้งใหม่เรื่อยๆ โดยเข้าใจ

ว่าเคลื่อนจากที่เดิม ถ้ายกมาตั้งใหม่ตามความสำคัญ  

ของใจ จะทำให้เป็นกังวลไปกับฐานนั้นๆ ไม่เป็นอัน

กำหนดภาวนากับกรรมฐานบทนั้นได้อย่างถนัดชัดเจน 

เช่น กำหนดกระดูกศีรษะและเพ่งสิ่งนั้นเป็นอารมณ์   
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จนปรากฏเห็นเป็นภาพชัดเจนเหมือนกับดูด้วยตาเนื้อ 
แต่แล้วเกิดความสำคัญขึ้นว่ากระดูกศีรษะนั้นได้เคลื่อน
จากฐานบนมาอยู่ฐานล่างซึ่งผิดกับความจริง แล้ว
กำหนดใหม่ ดังนี้เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างความลูบคลำ
สงสัยให้แก่ใจอยู่เสมอ ไม่มีเวลาพิจารณาอาการนั้นๆ   
ให้แนบสนิทลงได้ ที่ถูกควรกำหนดอาการนั้นๆ ให้อยู่ใน
ความรู้สึกหรือความเห็นภาพแห่งอาการนั้นๆ ด้วยความ
รู้สึกทางสติไปตลอดสาย แม้ภาพของอาการนั้นๆ จะ
แสดงอาการใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง หรือแสดงอาการแตก
สลายไป ก็ควรกำหนดรู้ไปตามอาการของมัน โดยไม่
คำนึงถึงความสูงต่ำที่เคยกำหนดไว้เดิม การทำอย่างนี้จะ
ทำให้จิตแนบสนิทและเกิดความสลดสังเวชไปกับอาการ
ที่กำหนด ซึ่งแสดงอาการแปรสภาพให้เห็นอย่างเต็มใจ 

 การกำหนดลมหายใจและฐานทีต่ัง้ของลมกเ็หมอืนกนั 
เมือ่กำหนดลมทแีรกไดก้ำหนดไวใ้นทีเ่ชน่ไร เชน่ กำหนด
ที่ดั้งจมูก เป็นต้น เวลาดูลมเพลินไปด้วยความสนใจอาจ
เกิดความสงสัยขึ้นมาในเวลานั้นได้ว่า ลมได้เคลื่อนจาก
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ดั้งจมูกไปอยู่ในฐานอื่น เป็นต้น แล้วตั้งลมที่ดั้งจมูกใหม่
ดงันี ้ เรยีกวา่กอ่กวนตวัเองดว้ยความสำคญั จะไมเ่กดิผล  
ได้เลย เพราะความสงสัยมาแย่งเอาไปเสียหมด เพื่อ
ความถูกต้องและหายกังวลในฐานต่างๆ จึงควรปฏิบัติ
ตามที่กล่าวมาในอาการอื่นๆ คือพึงทำความรู้ชัด
ในกองลมที่ผ่านเข้าผ่านออกด้วยสติ
ทุกระยะไปจนถึงที่สุดของลม แม้ฐานของ
ลมจะปรากฏว่าสูงต่ำ หรือผิดฐานเดิมไปตามความเข้าใจ
ก็ตาม จะไม่ทำให้การกำหนดนั้นเสียไปแม้แต่น้อยเลย 
ยิ่งจะทำให้จิตกับลมสนิทแนบต่อกันไปตลอดที่สุดของ
การภาวนาหรือที่สุดของลม 

 ลมหายใจดับไปในความรู้สึก ขณะภาวนาอานาปาน
สติในบางครั้ง ที่สุดของลมคือดับไป ที่สุดของใจคือรวม
ลงสนิท หมดความรับผิดชอบกับลม ตั้งอยู่เป็นเอกจิต
คือมีอารมณ์เดียว เพียงรู้อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับสิ่งใด  
ต่อไปอีก ที่เรียกว่า จิตรวมสนิททางสมาธิ
ภาวนา แตผู่ภ้าวนาอานาปานสต ิเมือ่เขา้ถงึลมละเอยีด  
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และลมดบัไปในความรูส้กึขณะนัน้ เกดิตกใจดว้ยความคดิ
หลอกตัวเองว่า “ลมดับต้องตาย” เพียงเท่านี้ ลมก็กลับ
มีมา และกลายเป็นลมหยาบไปตามเดิม จิตก็หยาบ 
สุดท้ายการภาวนาก็ไม่ก้าวไปถึงไหน คงได้เพียงขั้นกลัว
ตายแล้วถอยจิตถอยลมขึ้นมาหาที่ที่ตนเข้าใจว่าจะ  
ไม่ตายนี้เท่านั้น การภาวนาแบบนี้มีมากรายในวงปฏิบัติ   
จึงได้เรียนไว้บ้าง เพราะอาจเกิดมีแก่ท่านที่ภาวนา  
อานาปานสติเป็นบางราย แล้วอาจเสียท่าให้กับความ
หลอกลวงนี้ได้ 

 การภาวนาเพื่อเห็นความจริงกับ
ลมในอานาปานสต ิ กรุณากำหนดลม
ด้วยสติจนถึงที่สุดของลม และของจิต 
จะเห็นความอัศจรรย์อย่างเด่นชัดขณะ
ผ่านความกลัวตายในระยะที่เข้าใจว่า
ลมดับไปแล้วด้วยความกล้าหาญ คือ 
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ขณะเจริญอานาปานสติไปถึงลมละเอียดและลมดับไป  
ในความรูส้กึขณะนัน้ โปรดทำความเขา้ใจวา่ แมล้มจะดบั  
ไปจรงิๆ กต็าม เมือ่ความรูส้กึคอืใจยงัครองตวัอยูใ่นรา่งนี ้
อย่างไรก็ไม่ตายแน่นอน ลมจะดับก็จงดับไป หรืออะไรๆ 
ในกายจะดับไปตามลมก็จงดับไปตามธรรมชาติของตน 
สำหรับใจผู้ไม่ดับไม่ตายไปกับสิ่งเหล่านั้น จะกำหนดดูให้
รู้ทุกอย่างบรรดาที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกขณะนี้ แต่จะ
ไม่เป็นกังวลกับอะไรที่เป็นสภาพเกิดๆ ดับๆ เพียงเท่านี้
จิตจะตัดความกลัวและกังวลต่างๆ ที่เคยสั่งสมไว้ออกได้
อย่างไม่คาดฝัน และสงบลงถึงฐานของสมาธิโดยไม่มี
อะไรมากีดขวางได้เลย สิ่งที่เป็นอุปสรรคกีดขวางขณะ
ลมจะดับหรือขณะลมดับไป ก็มีเฉพาะความกลัวตาย
เท่านั้นเอง พอผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยอุบายดังกล่าว
เพยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้ ครัง้ตอ่ไปความกลวัหายหนา้ไปเลย
ไม่อาจกลับมาหลอกได้อีก เราจึงพอมองเห็นเล่ห์เหลี่ยม
ของกิเลสได้ชัดตอนนี้แล ครั้นแล้วเราก็ไม่เห็นตายดัง
ความคาดคิด ก็ยิ่งทำให้เห็นตัวมารที่แสนปั้นเรื่องขึ้น
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หลอกได้ชัดเจน ฉะนั้น ท่านที่ภาวนาอานาปานสติ กรุณา
จำหน้ามารตัวนี้ไว้ด้วยดี เวลาเจอกันในวันข้างหน้าจะได้
ทราบวิธีหลบหลีกแก้ไข และดำเนินไปได้โดยสะดวก
จนถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยไร้ทุกข์ทั้งมวล ดังองค์
ศาสดาท่านที่ทรงดำเนินธรรมบทนี้มาก่อนจนได้ตรัสรู้
และนิพพานด้วยธรรมบทนี้เป็นบาทฐาน 

 ภวังคจิต คำว่า จิตตกภวังค์ บางท่านอาจไม่เข้าใจ 
จึงขออธิบายไว้บ้างเล็กน้อย คำว่า ภวังค์ แปลอย่างป่าๆ 
ตามนสิยัทีถ่นดัใจ จงึขอแปลวา่ องคแ์หง่ภพ หรอืเรอืนพกั  
เรอืนนอนของอวชิชามาตัง้แตด่กึดำบรรพแ์สนกปันบัไมถ่ว้น 
คำว่า จิตตกภวังค์ คือ อวิชชารวมตัวเข้าไปอยู่ในที่  
แห่งเดียว ไมท่ำงานและไมใ่ชส้มนุใหอ้อกเทีย่วลา่เมอืงขึน้  
ตามสายทางต่างๆ นั่นแล ทางออกทางเข้าของสมุน
อวิชชา คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เมืองขึ้นของอวิชชา คือ 
รูปร้อยแปด เสียงร้อยแปด กลิ่นร้อยแปด รสร้อยแปด 
เครื่องสัมผัสร้อยแปด ซึ่งล้วนเป็นที่รักชอบของอวิชชา
ทั้งสิ้น สมุนของอวิชชา คือ ราคะตัณหาโดยอาศัยสัญญา 
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สังขาร วิญญาณ เหล่านี้ เป็นเครื่องมือช่วยจัดการงาน
ต่างๆ ให้เป็นไปตามความหวัง 

 ขณะที่จิตตกภวังค์ด้วยกำลังของสมาธิ อวิชชาก็พัก
งานไปชั่วระยะหนึ่ง พอจิตถอนขึ้นมาก็เริ่มทำงานอีกตาม
หน้าที่ของตน แต่ไม่รุนแรงเหมือนที่ยังไม่ถูกหักแข้งหัก
ขาจากสมาธิภาวนา ดังนั้น สมาธิภาวนาจึงเป็นเครื่องมือ
ตดักำลงัของอวชิชาไดด้ ี เพือ่ปญัญาจะไดท้ำการกวาดลา้ง
ไปโดยลำดับ จนไม่มีอวิชชาเหลืออยู่ภายในใจ คำว่า
ภวังคจิตนี้ เริ่มทราบได้จากการภาวนาเมื่อจิตรวมสงบ
ตัวลงไป พอถอนออกมา เรียกว่าจิตออกจากภวังค์ และ
เริ่มยุ่งไปกับเรื่องร้อยแปดที่อวิชชาเป็นผู้บงการ ไม่มีวัน
สำเร็จเสร็จสิ้นลงไป ฉะนั้น จึงไม่มีงานใดจะยืดยาวจน
สืบสาวราวเรื่องหาเหตุผลต้นปลายไม่ได้ เหมือนงานของ
อวิชชาที่แผ่กระจายไปทุกแห่งหนตำบลหมู่บ้านตลอด
โลกสงสาร และกล้าได้กล้าเสียต่องานของตน รักชัง
เกลยีดโกรธ เปน็งานประจำของอวชิชาไมม่รีงัเกยีจ พอใจ
ทั้งรักทั้งชัง พอใจทั้งเกลียดทั้งโกรธ แม้จะมีความทุกข์
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ทรมานแก่ผู้รับใช้เพียงไร อวิชชาเป็นไม่ยอมให้ถอย ยุให้
รักให้ชัง ให้เกลียดให้โกรธ จนผู้รับผลเกิดความฉิบหาย
ป่นปี้ไปเพราะสิ่งเหล่านี้ อวิชชาก็ไม่ยอมเห็นใจและ
สงสาร บังคับให้ทำจนผู้รับใช้แหลกลาญไปกับมัน นั่นแล
คือความเป็นธรรมของอวิชชาทุกๆ อวิชชาที่มีอยู่ในใจ
สัตว์โลก งานที่อวิชชาพาให้ทำนั้นไม่มีวันสิ้นเสร็จสำเร็จ
เหมือนงานอื่นๆ นอกจากแตกแขนงกว้างขวางออกไป
เรื่อยๆ ไม่มีวันเวลาเป็นกฎเกณฑ์ขอบเขตเท่านั้น 

 ผู้มีธรรมในใจ เช่น ผู้มีสมาธิปัญญาบ้าง จึงพอเห็น
โทษของอวิชชาที่พาทำงานไม่หยุด ดังนั้น เมื่อจิตรวมลง
สู่ภวังค์ที่ เรียกว่าอวิชชาพักงานชั่วคราว จึงปรากฏ  
มีความสุขสบายหายห่วงไปพักหนึ่ง ตอนที่จิตพักงานนี้
แลที่พอเห็นโทษแห่งความหมุนของตนที่มีอวิชชาอยู่หลัง
ฉาก ซึ่งความหมุนนั้นผิดธรรมดาที่อยู่ในภวังค์มากมาย 
ขณะที่จิตถอนขึ้นมาใหม่ๆ ใจก็ยังมีความสงบเย็นอยู่
ด้วยกำลังของสมาธิหล่อเลี้ยง จิตมีความสงบ
เพราะสมาธิมากเพียงไร ก็เห็นโทษ
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แห่งความวุ่นวายของอวิชชาเป็นเหตุ
มากเพียงนั้น ด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงมักติดสมาธิ  
จนไม่สนใจจะแก้ด้วยวิธีใดๆ เพราะเป็นความสงบเย็น
มากพอใหต้ดิได ้ สดุทา้ยจติกลบัเหน็โทษแหง่ความวุน่วาย  
เพราะอวิชชา แต่ก็ติดในสมาธิซึ่งเป็นบ้านพักเรือนนอน
ของอวิชชาจนได้ เพราะไม่มีทางออกซึ่งเห็นว่าดีกว่านี้   
นี่แลผู้ปฏิบัติจะเห็นคุณของสติปัญญาอย่างถึงใจ ก็มา
เห็นตอนพยายามถอดถอนทำลายอวิชชานี่แล เพราะ
นอกจากสติกับปัญญาแล้ว ไม่มีเครื่องมือใดสามารถ
ทำลายได้ 

 ภวังคจิตจะสูญสิ้นไปได้เมื่อไร ภวังคจิตไม่มีวันสูญ
สิ้นไปโดยลำพัง เพราะเป็นแหล่งสร้างภพสร้างชาติสร้าง
กิ เลสตัณหามานาน และทางเดินของอวิชชาก็คือ  
การสร้างภพชาติบนหัวใจสัตว์โลกอยู่ตลอดไป ไม่มีวัน
เกียจคร้านและอิ่มพอ ผู้ปฏิบัติถ้ายังรักสงวนภวังคจิต
และรักฐานแห่งสมาธิของตนอยู่ ไม่คิดหาทางขยับตัว  
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เข้าสู่ปัญญา เพื่อสอดส่องดูตัวอวิชชาที่เปรียบเหมือน
นางบังเงาอยู่ในจิต หรือในภวังคจิตในสมาธิ ก็เท่ากับ
เป็นสมุนของภพชาติอยู่เรื่อยไปไม่มีวันพ้นไปได้ ถ้า
ต้องการหลุดพ้น ก็ต้องสร้างสติปัญญาขึ้นกับใจจน
คล่องแคล่วแกล้วกล้า สามารถทำลายภวังคจิตอันเป็น
ตัวภพชาตินั้นเสีย ภวังคจิตก็สลายหายซากไปเอง ผู้จะ
ทราบภวังคจิตได้ ต้องเป็นผู้มีสมาธิอันมั่นคงและมีสติ
ปญัญาอนัแหลมหลกั เขา้เขตขา่ยแหง่มหาสตมิหาปญัญา
นัน่แล นอกนัน้ไมส่ามารถทราบได ้แมเ้รยีนจบพระไตรปฎิก 
กไ็มพ่น้จากความพกเอาความรูอ้วชิชาไวอ้ยา่งเตม็พงุไปได ้  
เครื่องมืออันยอดเยี่ยมก็คือ มหาสติ มหาปัญญา นี่แล
เป็นเครื่องสังหารทำลายภวังคจิต ภวังคอวิชชา พระป่าก็
เขียนไปตามนิสัยป่าอย่างนั้นเอง กรุณาอย่าได้ถือสาและ
ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์นักเลย เพราะพูดไม่มีแบบมีฉบับ
เปน็เครือ่งยนืยนัรบัรอง เวลาปฏบิตักิอ็ยูใ่นปา่ เวลาเรยีน
ก็เรียนในป่า ธรรมจึงเป็นธรรมป่า รวมแล้วมีแต่เรื่องป่า 
ไม่มีคำว่าคัมภีร์แฝงอยู่บ้างเลย 
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 การอธิบายวิธีเดินจงกรมกับวิธีนั่งสมาธิก็ไม่ค่อย
เป็นแถวเป็นแนว เนื่องจากความเกี่ยวโยงแห่งแขนง
ธรรมต่างๆ ที่ควรอธิบายมีสัมผัสกันเป็นตอนๆ จึงเขียน
วกเวียนซ้ำซากไปตามความจำเป็น ผู้เริ่มฝึกหัดใหม่อาจ
เป็นปัญหาและทำให้เกิดความรำคาญอยู่บ้าง แต่อาจเกิด
ผลในวาระต่อไป จึงขอสรุปวิธีการทั้งสองลงว่า ถ้าเห็น
ว่าการเดินจงกรมเหมาะกับนิสัย และได้รับความสงบหรือ
เกิดอุบายต่างๆ ขึ้นมากกว่าวิธีนั่งสมาธิ ก็ควรเดินมาก
กวา่นัง่ ถา้การนัง่จติไดร้บัผลมากกวา่กค็วรนัง่มากกวา่เดนิ   
แต่ไม่ควรปิดทางของการเปลี่ยนอิริยาบถ ซึ่งเป็นความ
สำคัญสำหรับกายที่เป็นเครื่องมือทำงาน ทั้งสองนี้จะเป็น
วธิใีดกค็อืการทำลายกเิลสสิง่พอกพนูภพชาต ิและกองทกุข์
ทั้งมวลภายในใจอันเดียวกันนั่นแล กรุณาทำความสนใจ
กบัจติซึง่เปน็สิง่สำคญัของโลกดว้ย โลกกบัเราจะอยูด่ว้ยกนั
เป็นผาสุก ไม่อยู่ด้วยความเดือดร้อนนอนครางนัก เพราะ
จิตได้รับการอบรมพอ มีเครื่องป้องกันหลบซ่อนบ้าง   
ดีกว่าที่ไม่มีอะไรในตัวเลย เวลาดับขันธ์จะได้อาศัยพึ่งร่ม
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พึ่งเงาความดีภายในตัวที่สั่งสมไว้ สัตว์โลกเป็นไปกับ
กรรมดีกรรมชั่ว และเสวยผลเป็นสุขบ้าง ทุกข์บ้าง 
ตลอดมา ไม่เคยมีสัตว์ตัวใดหรือผู้ใดหลีกพ้นไปได้ โดย
ไม่ยอมเสวยผลที่ไม่พึงปรารถนา แม้ในโลกมนุษย์เราก็รู้
เห็นกันอยู่อย่างเต็มตาเต็มใจทั้งท่านและเราตลอดสัตว์ 
ซึง่มสีขุบา้งทกุขบ์า้งเจอืปนกนัไปเปน็คราวๆ ในรายหนึง่ๆ 
การอบรมความดี มีศีล สมาธิ ปัญญา เป็นต้น เพื่อเป็น
เรือนใจ อันเป็นสิ่งที่ผู้บำเพ็ญจะพึงรู้เห็นในปัจจุบัน วันนี้
ชาตินี้ไม่สงสัย เช่นเดียวกับสมัยพุทธกาล ส่วนขณะจิตที่
รวมลงเป็นสมาธิซึ่งมีหลายขณะต่างๆ กัน ตามนิสัยนั้น 
ไม่ขอแสดงไว้ ณ ที่นี้ เกรงว่าท่านที่เริ่มปฏิบัติจะคิดคาด
หมายไปต่างๆ ซึ่งมิใช่ความจริงที่เป็นเองจากสมาธินิสัย
ของตน 

 ทีอ่ธบิายวธิเีดนิจงกรมและนัง่สมาธภิาวนาทีผ่า่นมานี ้
อธิบายเป็นกลางๆ นำไปปฏิบัติได้ทั้งพระและฆราวาส 
ส่วนผลคือความเป็นของจิตที่เกิดจากการเดินจงกรม
หรือนั่งสมาธินั้น ส่วนใหญ่คือความสงบของจิต เวลา
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รวมลงไปถึงที่แล้ว จิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวกัน   
ส่วนย่อยที่อาจเป็นไปตามนิสัยนั้นผิดกัน ผู้ปฏิบัติจึง  
ไม่ควรเป็นกังวล เมื่อได้ทราบจากเพื่อนฝูงเล่าให้ฟังว่า 
จิตเขาเป็นอย่างนั้น รู้อย่างนั้น เห็นอย่างนั้น และรู้เห็น
นิมิตต่างๆ อย่างนั้น โปรดถือหลักใหญ่คือความสงบ 
ขณะที่จิตรวมลงเป็นสำคัญนี้เป็นหลักรับรองผลของ
สมาธิโดยทั่วไป ท่านที่มีความเพียรพยายามอยู่แล้ว  
ไม่นิยมว่าเป็นนักบวชหรือสาธุชน ย่อมจะเห็นความ
อัศจรรย์ของจิตจากสมาธิภาวนาในวันหนึ่งแน่นอน   
ข่าวที่เคยอ่านในประวัติของอริยสาวกทั้งหลาย จะกลาย
มาเป็นข่าวของตนในวันหนึ่งจนได้ เพราะสิ่งที่เป็นกิเลส
บาปกรรมและธรรมเครื่องแก้กิเลสนั้นมีอยู่กับทุกคนและ
ทั้งครั้งโน้นครั้งนี้ไม่ลำเอียง ผู้ปฏิบัติเป็นสามีจิกรรมชอบ
ในสมาธวิธิ ี ผลเปน็ทีพ่อใจเหมอืนอรยิสาวกในครัง้พทุธกาล  
ไดร้บั ตนจะพงึไดร้บัเชน่กนั ขอ้สำคญัอยา่คาดกาลสถานที่
วา่เปน็ทีเ่กดิแหง่มรรคผลนพิพาน ยิง่ไปกวา่การปฏบิตัติน
ด้วยมรรคโดยชอบธรรมเถิด นี่แลเป็นเครื่องปลดเปลื้อง  
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กิเลสกองทุกข์ทางใจออกได้โดยสิ้นเชิง และมรรคนี่แล
คือธรรมแก้กิเลสโดยตรงเรื่อยมาแต่ครั้งโน้นถึงครั้งนี้ 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง กรุณานำมาแก้จิตซึ่งเป็นที่เกิด  
ที่อยู่แห่งกิเลสทั้งมวลให้เห็นประจักษ์ขึ้นกับใจ ว่าใจได้
เปลี่ยนตัวจากความเคยเป็นภาชนะแห่งกิเลสทั้งหลาย   
มาเป็นภาชนะแห่งธรรมโดยลำดับจนเป็นธรรมทั้งดวง   
ใจถ้าลงได้เป็นธรรมทั้งดวงแล้ว อยู่ที่ไหนๆ ก็อยู่เถิด 
ความเกิดทุกข์ทางใจจะไม่มีมาเยี่ยมมาผ่านอีกเลย  

 นอกจากธาตุขันธ์อันเป็นเรือนของทุกข์โดยตรง  
อยู่แล้ว ขันธ์ก็เป็นขันธ์ และทุกข์ก็เป็นทุกข์ไปตามเคย 
จนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแล้วก็สิ้นซากจากความเป็น
ขันธ์เป็นทุกข์ไปตามกัน คำว่าอวิชชาที่เคยเรืองอำนาจ
บนหัวใจก็สิ้นอำนาจขาดความหมายไป ในขณะที่จิต
กลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้ว นี่แล งานของธรรมมีความ
สิ้นสุด ยุติ และหลุดพ้นไปได้ ไม่เหมือนงานของอวิชชา
ซึ่งแผก่ระจายไปทัว่โลกสงสาร ไมม่ปีระมาณ และเวลาจบ
สิ้นลงได้ จึงพอนำผลมาเทียบกันดูว่า งานหนึ่งไม่มี
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ประมาณและเวลาจบสิ้นลงได้ แม้จะทำไปกี่กัปกี่กัลป์  
ก็พาให้หมุนเวียนอยู่ตลอดไป แต่งานหนึ่งมีทางเสร็จสิ้น
ลงได้ ไมต่อ้งวกวนขนทกุขใ์หแ้บกหามอยูเ่รือ่ยไป ทัง้สอง
งานนี ้ ผู้เคยผ่านมาพอจะทราบผลที่ผิดกันเป็นคนละโลก 
ถ้าให้เลือกด้วยความเป็นธรรมจะเอางานไหน เพียงเท่านี้
ก็พอมีทางออกได้...  

“ไม่ติดจมอยู่กับงานวนงานเวียนนั้น 
จนลืมสนใจคิดถึงธรรมสมบัติ 

เพื่อตนเองในกาลต่อไป” 

 การออกจากสมาธิภาวนา เวลาจะออกจากที่ภาวนา 
พงึออกดว้ยความมสีตปิระคองใจ ถา้จติยงัสงบอยู่ในภวงัค์ 
นั้นมิใช่ฐานะจะบังคับให้ถอนขึ้นมาแล้วออกจากที่ภาวนา 
แม้ถึงเวลาจะต้องไปทำงานการหรือออกบิณฑบาตก็ไม่
ควรรบกวน ปลอ่ยใหร้วมสงบอยูจ่นกวา่จะถอนขึน้มาเอง 
งานภายนอกแม้จำเป็นก็ควรพักไว้ก่อนในเวลาเช่นนั้น 
เพราะงานของภวังคจิตสำคัญกว่ามากมาย จนนำมา
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เทียบกันไม่ได้ หากไปบังคับให้ถอนขึ้นมาทั้งที่จิตยังไม่
ชำนาญในการเข้าการออก จะเป็นความเสียหายแก่จิต  
ในวาระตอ่ไป คอืจติจะไมร่วมสงบลงไดอ้กีดงัทีเ่คยเปน็แลว้ 
จะเสียใจภายหลัง เพราะเรื่องทำนองนี้เคยมีเสมอในวง
ปฏิบัติ จึงควรระมัดระวังอย่าให้เรื่องซ้ำรอยกันอีก 

 การออกถ้าจิตรวมสงบอยู่ก็ต้องออกในเวลาที่จิต
ถอนขึ้นมาแล้ว หรือเวลาที่รู้สึกเหนื่อย ขณะออกก็ควร  
มีสติ ไม่ควรออกแบบพรวดพราดไร้สติสัมปชัญญะ   
ซึ่งเป็นธรรมประดับตัวตามกิริยาที่เคลื่อนไหว ก่อนออก
ควรนึกถึงวิธีทำที่ตนเคยได้ผลในขณะที่ทำสมาธิก่อนว่า 
ได้ตั้งสติกำหนดจิตอย่างไร นึกคำบริกรรมบทใด ช้าหรือ
เร็วขนาดใดใจจึงรวมสงบลงได้ หรือเราพิจารณาอย่างไร
ด้วยวิธีใด ใจจึงมีความแยบคายได้อย่างนี้ เมื่อกำหนด
จดจำทั้งเหตุและผลที่ตนทำผ่านมาได้ทุกระยะแล้ว ค่อย
ออกจากสมาธิภาวนา การที่กำหนดอย่างนี้เพื่อวาระหรือ
คราวต่อไป จะทำให้ถูกต้องตามรอยเดิมและง่ายขึ้น 
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 เฉพาะนักบวชที่เป็นนักปฏิบัติอยู่แล้ว แม้ออกจาก

สมาธิมาแล้ว สติที่เคยประคองจิต ก็ไม่ควรปล่อยวาง  

ในอิริยาบถต่างๆ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน และทำข้อวัตร

หรือทำงานอะไรอยู่ก็ควรมีสติกำกับคำบริกรรม หรือ  

มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัว ไม่ปล่อยใจให้ส่ายแส่ไปตาม

อารมณ์ต่างๆ ตามนิสัยของจิตที่เคยต่ออารมณ ์การมีสติ

อยู่กับคำบริกรรมหรือมีสติอยู่กับตัว กิริยาที่แสดงออก

ต่างๆ ทางกายวาจาย่อมไม่ผิดพลาด และเป็นความงาม

ไม่แสลงหูแสลงตาผู้อื่น แม้จะมีนิสัยเชื่องช้าหรือรวดเร็ว

ประการใดก็อยู่ในกรอบแห่งความน่าดูน่าฟังและงามตา 

ขณะทำสมาธิภาวนาจิตก็สงบลงได้เร็ว เพราะสติเครื่อง

ควบคุมใจและงานที่ตนกระทำอยู่กับตัว ถ้าเป็นสัตว์ก็อยู่

ในความอารักขาจะจับมาใช้งานเมื่อไรก็ง่าย ภัยก็ไม่ค่อย

เกิดได้ง่ายเหมือนปล่อยไปตามยถากรรม จิตที่พยายาม

รักษาอยู่ทุกเวลาแม้ไม่รวมสงบลงได้ดังใจหวัง ก็ไม่ค่อย

เทีย่วกอ่กรรมทำเขญ็ใสต่วัเหมอืนทีป่ลอ่ยไปตามยถากรรม 
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...การรักษาจิตได้แทบทุกครั้งหรือได้  
ทุกเวลานั้น เป็นการบำรุงสติและจิต
เพื่อควรแก่งานทางด้านสมาธิภาวนา
และงานอื่นๆ ได้ดี...งานใดก็ตาม ที่ผู้ทำทำด้วย
ความจงใจ มีสติจดจ่ออยู่กับงาน งานนั้นย่อมเป็นที่น่าดู 
ไม่ค่อยผิดพลาด ตัวเองก็ไม่เป็นคนเผอเรอ เป็นคนหรือ
พระที่อยู่ในระดับ ไม่ลดฐานะและการงานให้เป็นของ  
น่าเกลียดที่ว่า “สติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวง” นั้น   
ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งหาที่คัดค้านไม่ได้ ทั้งนี้ เราจะ
เห็นความจำเป็นของสติในเวลาทำสมาธิภาวนา หรือการ
พจิารณาธรรมภาคทั่วไป สติจำต้องตามกิจการนั้นๆ อยู่
ทกุระยะ จงึจะทราบเรือ่งราวของจติของธรรมไดล้ะเอยีดลออ  
สมความมุ่งหมาย ยิ่งผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงมากเพียงไร 
สติก็ยังเป็นธรรมจำเป็นทุกระยะ โดยปราศจากไม่ได้เลย 
ปัญญาจะคมกล้าสามารถเพียงไร ย่อมขึ้นอยู่กับสติเป็น

เครื่องพยุงส่งเสริม แม้ปัญญาจะก้าวขึ้นสู่ภูมิ
มหาปัญญา ก็เป็นการแสดงถึงสติว่า 
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ต้องก้าวขึ้นสู่ภูมิมหาสติเช่นเดียวกัน 

เพราะสติเป็นธรรมเครื่องนำทางของงานทุกชนิด คนเรา

ธรรมดาสามัญเพียงขาดสติไปบ้างเป็นบางเวลา กิริยา  

ที่แสดงออกไม่น่าดูเลย ยิ่งปล่อยให้ขาดไปมากแบบ  

ไม่สนใจเลยแล้ว ก็นับว่าจวนจะเข้า..แน่นอนไม่สงสัย 

 ด้วยเหตุนี้นักปฏิบัติที่บรรลุธรรมช้าหรือเร็วแม้จะ

ต่างกันตามนิสัยวาสนา ก็ยังขึ้นอยู่กับสติปัญญาเป็นของ

สำคัญอยู่ด้วย ผู้เร่งรัดทางสติมาก สมาธิก็ปรากฏได้เร็ว 

คิดอ่านทางปัญญาก็ไปได้เร็วผิดกัน เราคิดเพียงงาน

เขียนหนังสือก็พอทราบได้ คือถ้าวันใดสติเลื่อนลอย

เพราะความคดิสบัสนมาก วนันัน้เขยีนหนงัสอืกผ็ดิๆ ถกูๆ 

ทัง้ขดีทัง้ฆา่ยุง่ไปหมด แตถ่า้วนัใดใจไมยุ่ง่ สตมิอียูก่บัตวั

บ้าง วันนั้นเขียนหนังสือก็ถูกดีไม่ค่อยขีดฆ่าอะไรนักเลย 

ท่านที่มีชื่อเสียงกิตติศัพท์กิตติคุณในทางจิตทางธรรม

โดยมากมักเห็นความสำคัญของสติ ท่านพยายามตั้งสติ
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อยู่ตลอดมาไม่ยอมให้พลั้งเผลอไปได้ ยิ่งเวลาทำสมาธิ
ภาวนาและพจิารณาธรรมทัง้หลายดว้ยแลว้ สตกิบัปญัญา  
ต้องกลมกลืนเป็นอันเดียวกันไปโดยตลอด ไม่ยอมให้
ขาดวรรคขาดตอนได้...  

“ผู้เช่นนั้นทำอะไรอยู่ที่ใด 
ก็คือผู้มีชาครธรรมเครือ่งตืน่อยูก่บัตวั 

เปน็ผูม้เีครือ่งปอ้งกนัตวั 
อยา่งแนน่หนามัน่คง  

ขา้ศกึยากจะเขา้ถงึได ้ภยัทางใจจงึไมม่ ี 
ผดิกบัผูไ้มม่สีตซิึง่เปน็พวกกอบโกยทกุข์
เป็นไหนๆ มีเท่าไรรับเหมาจนหมด” 

 ท่านอาจารย์มั่นท่านสั่งสอนเน้นหนักทางสติมาก 
ไมว่า่ความเพยีรในทา่ใด อริยิาบถใด ไมว่า่ผูเ้ริม่อบรมใหม ่ 
หรอืเกา่ ทา่นเปน็ตอ้งสอนสตติามไปกบัโอวาทเพือ่ภมูจิติ  
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ภูมิธรรมของผู้มาศึกษานั้นไม่ลดละเลย ท่านว่าท่านเคย
เห็นโทษแห่งความขาดสติ และเห็นคุณในความมีสติ  
ทัง้ในระยะเริม่ตน้แหง่ความเพยีร ตลอดไปถงึทีส่ดุจดุหมาย
ปลายทางมาแล้ว ว่าเป็นสิ่งสำคัญด้วยกันทั้งสองอย่าง
ประมาทไม่ ได้ โดยให้ความมั่นใจแก่นักปฏิบัติว่ า   
นักปฏิบัติในเพศใดวัยใดก็ตาม ถ้าเป็นผู้สนใจกับสติ  
อยู่เสมอ ไม่ให้ขาดวรรคขาดตอน ในอิริยาบถ และ
อาการต่างๆ นักปฏิบัตินั้นจะพึงมีหวังได้ชมสมาธิสมาบัติ
มรรคผลนิพพานไม่พ้นมือไปได้ 

 เริ่มแรกแต่การอบรม ขอให้มีสติเป็นพี่เลี้ยงรักษา
เถิด ความรู้สึกตน และรู้สึกผิดถูกชั่วดีที่เกิดกับตน และ
ผู้อื่นนั้น อย่างไรต้องทราบได้ตามลำดับที่สติอยู่กับตัว 
ไม่ยอมพลั้งเผลอปล่อยให้กิเลสฉุดลากและล้วงเอาของดี
ไปกินเสีย ย่อมมีหวังแน่นอน โดยมากผู้ปฏิบัติธรรม
กลายเปน็นกัตำหนธิรรมวา่ไมใ่หผ้ลเทา่ทีค่วร หรอืไมใ่หผ้ล
แก่ตนในเวลาบำเพ็ญนั้น เพราะกิเลสตัวพาให้เผลอนั้นแล
แอบมาทำหน้าที่ก่อนสติซึ่งเป็นผู้นำ และแอบทำหน้าที่
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แฝงไปกับจิต ทั้งเวลาประกอบความเพียรและเวลา
ธรรมดา จึงทำให้ผิดหวังไม่ได้ดังใจหมาย แล้วแทนที่จะ
ตำหนิตัวผู้เสียท่าให้กิเลส แต่กลับไปตำหนิธรรมว่าไร้ผล
ไปเสีย จึงมีแต่เรื่องขาดทุนโดยถ่ายเดียว ในข้อนี้เป็น
เพราะผู้ปฏิบัติไม่สนใจสังเกตกิเลสตัวพาให้เผลอนั้นเป็น
ภัยต่อตนและความเพียร เจ้าตัวนี้จึงได้โอกาสออกหน้า
ออกตาอยู่กับนักปฏิบัติ โดยผู้นั้นไม่รู้สึกว่าตนได้ถูกมัน
ลากจูงอยู่ตลอดเวลา 

 ถ้าเป็นนักสังเกตอยู่บ้าง จะพอทราบได้ในช่วงระยะ
เวลาไม่ถึงนาทีเลย คือขณะเริ่มประกอบความเพียรด้วย
ท่าต่างๆ โดยเริ่มตั้งสติต่อความเพียรนั่นแล เป็นขณะ  
ที่จะทราบได้ว่าความตั้งสต ิกับความเผลอสติจะรบกันให้
ผูป้ฏบิตัดิ ูและไม่นานเลยความเผลอสติอันเป็นฝ่ายกิเลส  
ที่คอยจดจ้องมองทีอยู่จะเป็นฝ่ายชนะ และฉุดลากจิต
หายเงียบไปเลย จากนาทีนั้นก็มีแต ่ร่างของ
นักปฏิบัติ ผู้ไม่มีสติทำความเพียรอยู่
เปล่าๆ ถ้าเดินจงกรมก็สักแต่กิริยาว่าเดิน ถ้านั่งสมาธิ
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อยู่ก็สักแต่กิริยาว่านั่ง ถ้ายืนเป็นท่ารำพึงธรรมก็สักแต่
กิริยาว่ายืนอยู่เท่านั้น เหมือนหุ่นหรือตุ๊กตาเราดีๆ นี้เอง 
หาเป็นความเพียรตามองค์ของผู้บำเพ็ญอย่างแท้จริงไม่ 
เพราะสติที่เป็นองค์ความเพียรอันจะยังผลนั้นๆ ให้เกิด   
ได้ถูกกิเลสตัวเผอเรอเอาไปกินเสียสิ้นแล้ว เหลือแต่ร่าง  
ซึ่งเป็นเพียงกิริยาแห่งความเพียรอยู่เท่านั้น นี่แล กิเลส
ทำลายคน ทำลายความเพียรของนักปฏิบัติ มันทำลาย
ต่อหน้าต่อตา และทำเอาอย่างสดๆ ร้อนๆ ด้วยวิธีกล่อม
ให้หลับสนิทขณะกำลังทำความเพียรนั่นเอง  

 ถา้อยากทราบวา่กเิลสประเภทตา่งๆ มคีวามสามารถ
อาจเอื้อมเพียงไรย่อมจะทราบได้ทุกระยะ แม้ขณะเริ่มจะ
ทำความเพียรก็ทราบได้ไม่ยากเย็นอะไรเลย แต่โดยมาก
ไม่อยากทราบกัน อยากทราบแต่สมาธิสมาบัติมรรคผล
นิพพานอย่างเดียว หาทราบไม่ว่าธรรมเหล่านี้จะปรากฏ
ขึ้นมาได้เพราะอะไร ถ้าไม่ใช่เพราะสติกับปัญญาเป็น
เครื่องมือบุกเบิกอันสำคัญ หาใช่เพราะความเผอเรอไม่ 
พอที่จะไม่สนใจระวังมัน อันเป็นตัวทำลายธรรมทั้งหลาย
ที่ตนพึงประสงค์ ดังนี ้
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 ทา่นเทศนบ์างครัง้ผูฟ้งัทัง้หลายอดหวัเราะอยูภ่ายใน
ไปตามๆ กันไม่ได้ เพราะขบขัน ผู้เขียนจำได้เฉพาะความ
ขบขัน ส่วนเนื้อธรรมที่ท่านแสดงขันๆ นั้นจำไม่ค่อย  
ได้มาก ท่านว่าถ้าพากันสนใจทำความเพียรเหมือนคนมี
ชีวิตจิตใจอยู่กับตัวบ้างแล้ว ความเจริญทางใจก็พอจะมี
ทางงอกเงยขึ้นได้ ไม่เหมือนคนเดินเข้าโลงผีทั้งเป็น   
ดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ แต่นี้มองไปทิศใดทางใดเห็นมีแต่
เศษพระเศษเณร เหมือนเศษเหล็กเคลื่อนที่เดินไปมา
ตามทางจงกรมงุ่มง่ามต้วมเตี้ยม ไม่มีสติความรู้สึกอยู่
กบัตวัและปญัญาความแยบคายใดๆ บา้งเลย ถา้นัง่ภาวนา
ก็นั่งอยู่เฉยๆ เหมือนเศษเหล็กที่เขากองทิ้งไว้ในร้านหรือ
ในโรงงานต่างๆ นั่นแล แต่เศษเหล็กมันยังไม่แสดง  
ความโยกเยกประหงกหน้าประหงกหลัง เหมือนคนกำลัง
จะตายอยู่ในท่าแห่งความเพียรให้เราดูพอรำคาญใจ   
ส่วนพระกรรมฐานนั่งสัปหงกงกงัน จะล้มเเหล่ไม่ล้มแหล่ 
จะตายแหล่ไม่ตายแหล่ พอให้รำคาญในการเตรียมท่อง  
กุสลามาติกา นั่นซิมันน่าทุเรศน่ะ และบางครั้งที่เป็นเวลา
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กลางคืน ซึ่งเป็นเวลาแร้งกาหมาหลับนอนกันเสียแล้ว 
เผือ่เกดิเปน็อะไรขึน้มาในเวลานัน้ ไมท่ราบวา่ใครจะมาชว่ย
จัดการกุสลามาติกาศพให้ตามประเพณีที่มนุษย์นิยมกัน 
ถ้าเหตุเช่นนั้นเกิดขึ้นในเวลากลางวัน ก็พอให้แร้งกา
รำคาญอกีแงห่นึง่ คอืเวลาเขาบนิมาดคูดิวา่พอเปน็อาหาร
ได้แล้ว ก็ยังมีลมหายใจและมีอาการกระดุกกระดิกอยู่ 
เห็นท่าไม่ได้การ เขากลัว รีบพากันบินหนีไป และจับ
ต้นไม้คอยดูอีกต่อไป บางทีมีหวัง แล้วมองกลับมาดูสิ่งที่
น่ารำคาญนั้นอีก พอเห็นราวกับว่าเรียบร้อยไปแล้วคง
จัดการได้ละทีนี้ เอ๊า...พอบินกลับมาดูเข้าจริงๆ กลับมี
สติคืนมา และแหงนหน้าขึ้นมองดูเขาจนพากันกลัวบิน
หนีไปด้วยความหมดหวัง พอจะบินไปเที่ยวหากินที่อื่น 
อาการของนักภาวนาในร่างแห่งคนตายครึ่งนั้นก็เป็น
เหมือนร้องเรียกเขาให้บินกลับมาอีกว่า “จัดการได้แล้ว
ทีนี้ สำเร็จแล้ว” อยู่เรื่อยไป ซึ่งพอให้เขารำคาญกับพระ
เศษคนเคลื่อนที่อยู่นั่นแล นี่คือผู้ปฏิบัติให้แร้งกาหมาป่า
หมาบ้านรำคาญ ไม่ว่าเพียงแร้งกาและหมาทั้งหลายจะ



��

รำคาญเลย แม้ผู้สอนก็อกจะแตกยิ่งกว่าสัตว์จำพวก  
ที่คอยจะกินเนื้อกินหนังพระที่ตายทั้งเป็น เพราะไม่มีสติ
ประคองตัวเสียอีก ปฏิปทาแบบนี่คือแบบเตรียมการ  
ไม่หยุดแต่ไม่เกิดผล 

 พอเทศน์มาถึงจุดนี้ ท่านก็นิ่งไปพักหนึ่งราวกับจะ
กำหนดดูใจพระใจเณรที่กำลังนั่งฟังว่าจะพากันคิด
อยา่งไรบา้ง พอเหน็แตล่ะองคต์า่งนัง่เงยีบ คงทัง้กลวับา้ง
ขบขันบ้างนั่นเอง เสียงท่านก็เริ่มขึ้นอีกราวกับตอบ  
คำสงสัยว่า ก็เตรียมกุสลามาติกาพระทั้งเป็นอย่างไรล่ะ 
คนตายเขายังมีกุสลาบังสุกุล พระนั่งภาวนาหลับแบบ
ตายทัง้เปน็จะไมก่สุลามาตกิาใหบ้ญุ กจ็ะพากนัไปตกนรก
ทั้งหมดละซิ แม้เวลาเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาก็ทำท่า
โยกหน้าโยกหลังเหมือนจะโดดลงนรกทั้งเป็นอยู่แล้ว 
เมื่อถึงเวลาเข้าจริงๆ จะโดดไปที่ไหน ถ้าไม่โดดลงนรก
ขมุนอนไมต่ืน่เลา่ คำวา่นรกขมุนอนไมต่ืน่พวกเรากไ็มเ่คย
ได้ยินกันมาบ้างเลย แต่ท่านก็นำมาแสดงจนได้ 
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 พอเลิกจากประชุมแล้วต่างพากันออกมาแอบคุยกัน
รอบๆ สภาหนสูนกุไปพกัหนึง่ กอ่นจะเลกิรากนัไปสถานที ่ 
ที่ทำความเพียรของตนอันเป็นสถานที่ที่ท่านว่า โรงพัก
ศพของพระที่ตายครึ่งคอยเตรียมรับกุสลาฯ แต่แปลกดัง
ที่เคยเรียนแล้ว พระเณรไม่ว่าองค์ใด ไม่เคยแสดงอาการ
หงุดหงิด ไม่พอใจในคำที่ท่านเทศน์ดุด่าเฆี่ยนตีนั่นเลย   
มีแต่ต่างองค์ต่างฟังกันอย่างถึงใจและเพลิดเพลินไปตาม
คำเทศน์ขบขันท่านเสียอีก ไม่อยากให้จบลงง่ายๆ เลย 
ทัง้นี ้ คงเปน็เพราะความเชือ่มัน่ในองคท์า่นวา่เปน็ผูบ้รสิทุธิ ์
และมีจิตเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาเป็นพื้นฐาน และเหตุผล
นั่นเอง จึงไม่มีท่านผู้ใดสนใจคิดวิพากษ์วิจารณ์ไปในแง่
ต่างๆ แทนที่จะขยะแขยงต่อคำเทศน์ประเภทกุสลา
มาติกานั้น แต่กลับได้สติระลึกเห็นโทษแห่งความเผลอ
สติของตนไปตามๆ กัน องค์ท่านเองก็แสดงสุ้มเสียงและ
ท่าทางน่ากลัวเฉพาะเวลานั้นเท่านั้น พอพ้นไปแล้วก็มี
อากัปกิริยาธรรมดาเหมือนไม่เคยแสดงท่าทางอย่างนั้น
มาก่อนเลย แม้พระที่ท่านเคยอยู่กับท่านมานานจนทราบ
นิสัยท่านได้ดีพอแล้ว หลังจากฟังเทศน์แบบนั้นมาแล้ว 
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ท่านก็สนทนาปราศรัยกับท่านอย่างสนิทสนมธรรมดาๆ 

เหมือนไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นเมื่อครู่ก่อนนั้นบ้างเลย  

 นอกจากท่านที่เพิ่งไปฝึกหัดใหม่ ที่ยังไม่เคยกับ

ธรรมเครื่องดัดสันดานแบบนั้น จึงไม่ว่าท่านว่าเราเมื่อมา

เจอเข้าอย่างจังๆ ก็ต้องมีอาการต่างๆ ทั้งจะผุดลุกผุดนั่ง 

ทั้งจะปวดหนักปวดเบา ทั้งร้อนทั้งหนาว ไม่มีสติพอ

ยบัยัง้ตัง้ตวัได ้ เหมอืนจบัสนุขัโยนใสเ่สอืตายเราดีๆ  นีเ่อง 

ได้ยินแต่เสียง “แหงก” คำเดียว แล้วตัวก็เผ่นหนีตาย

แบบไม่อาลัยชีวิตเอาเลย เห็นแต่อะไรๆ ที่ไม่คาดคิดของ

มันหลุดทิ้งเรี่ยราดสาดกระจายเต็มอวัยวะเสือทั้งตัว  

นั่นแล นั้นใครจะคิดว่าเป็นอะไรที่หลุดทะลักออกมาจาก

ตัวมันลงกองเรี่ยราดเต็มตัวเสือที่มันกลัวๆ นั่นเล่า? 

ส่วนตัวสุนัขเองนั้นเผ่นหนีตายจนไม่มีที่ยับยั้งตั้งตัวได ้

 พระทีไ่ปอบรมกบัทา่นใหม่ๆ  โดยมากมกัเปน็ทำนอง

จับสุนัขโยนใส่เสือตายนั่นแล ไม่ค่อยจะมีสติยับยั้งตัวได้

เท่าที่ควร ยืน เดิน นั่ง นอน มีแต่ความกลัวว่าท่านจะ  
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ดุด่าเอาท่าเดียว โดยมิได้คิดถึงเหตุผลกลไกอะไรบ้างเลย 
ยิ่งกว่าสุนัขกลัวเสือตาย*เสียอีก เฉพาะท่านที่เคยอยู่
อบรมกับท่านมานาน ท่านดุด่าขู่เข็ญมากเพียงไร ยิ่งเป็น
เหมอืนเรง่ยาแกไ้ขใ้หห้ายรวดเรว็ทนัใจยิง่ขึน้ ไมม่คีนไขใ้ด
ที่โกรธแค้นให้หมอผู้เร่งยา เพื่อช่วยตัวเองให้หายจาก
โรคที่กำลังบีบบังคับอยู่จนหาทางรอดตัวไม่ได้ นอกจาก
จะเกิดความอบอุ่นและขอบคุณหมอว่า ตนยังพอมีทาง
รอดตายได้เพราะความเมตตาอนุเคราะห์ของหมอเท่านั้น 
นกัปฏบิตัผิูเ้หน็ภยัในความโง ่เพราะกเิลสของตวับบีบงัคบั
ทับถม ก็ย่อมมีความกระหยิ่มยิ้มย่องต่อโอวาทหนักเบา 

*(คำว่าสุนัขกลัวเสือนั้นกลัวจริงๆ มีอะไรอยู่ในท้องต้องหลุดลอย
ออกหมด ไปแต่ตัวขณะที่เจอเสือ แต่โดยมากสุนัขเจอเสือวิ่งหนี
ไปไหนไม่เป็น ยืนตัวแข็งปล่อยให้อะไรๆ ไหลออกจนหมดนั่นแล 
เพียงถูกจับโยนใส่เสือที่ตายแล้วยังเป็นดังที่เรียนแล้ว ทั้งนี้เพราะ
สัญชาตญาณของสัตว์พรรค์นี้กลัวกันแต่ไหนแต่ไรมา ท่านที่เคย
อยู่ตามแถบป่าที่มีเสือชุมย่อมทราบเรื่องสุนัขกับเสือได้ดี แต่ท่าน
ที่อยู่แต่ในเมืองหรือในกรุงเทพฯ มาแต่ต้นไม่อาจทราบได้ หรือ
ไม่เชื่อว่าจะเป็นได้ดังที่เขียนก็เป็นได้ แต่ความจริงก็เป็นอย่างนั้น) 
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เพือ่บรรเทาและแกก้เิลสของตวั จากครอูาจารยผ์ูม้เีมตตาจติ
คิดอนุเคราะห์ด้วยอุบายต่างๆ อันเป็นทางปลดเปลื้อง
เลีย่งกเิลสกองทกุข์ไปได้ไมน่อนจมลม้เหลว เพราะอำนาจ
กิเลสบีบบังคับทำลายโดยถ่ายเดียว 

 การฟังโอวาท ท่านถ้าฟังอย่างผู้มุ่งอรรถมุ่งธรรม
จริงๆ ไม่สงวนตัว นำกิเลสตัวทิฐิมานะเข้าไปต้านทาน
ผลักดันธรรมที่ท่านแสดง เปิดใจฟังหยั่งความรู้ไปตาม
เหตุตามผลจริงๆ แล้ว จะได้ฟังธรรมท่านอย่างถึงใจ   
แก้กิเลสไปได้เป็นวรรคเป็นตอนประจักษ์ใจ ในขณะที่ฟัง
ทุกๆ ระยะที่ท่านแสดง ยิ่งมีเรื่องทำให้ท่านสะดุดใจถือ
เป็นเหตุ จะเป็นเรื่องใดหรือเรื่องของท่านผู้ใดก็ตาม  
ที่เป็นต้นเหตุยกขึ้นแสดงในเวลานั้น ยิ่งน่าฟังผิดกับ  
ทีท่า่นแสดงธรรมดาอยูม่าก ผูมุ้ง่กลวัทา่นกไ็ดก้ลวัเตม็ภมูิ
ที่อยากกลัวแทบตั้งตัวไม่ติดนั่นแล ผู้มุ่งเอาเหตุผล  
อรรถธรรมกไ็ดผ้ลเตม็ความสามารถแหง่สตปิญัญาของตน 
ธรรมที่ปรากฏขึ้นในเวลานั้นต้องไม่เหมือนครั้งใดๆ   
ที่เคยผ่านมา แต่เป็นธรรมที่เหมาะสมกับเหตุการณ์นั้น
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โดยเฉพาะ และไม่มีการซ้ำรอยเดิมที่เคยแสดงมาแล้ว
ด้วย เพราะนิสัยท่านอาจารย์มั่นแสดงธรรมโดยปกติก็ไม่
ซ้ำรอยเก่าอยู่แล้ว นอกจากผ่านกันไปมาเท่านั้น แม้แต่
ภาษิตเก่าที่เคยยกขึ้นแสดง เวลาแปลยังไม่ซ้ำกับที่ท่าน
เคยแปลไว้เดิมเลย หากมีเลี่ยงๆ เฉียดๆ กันไปพอให้
เกิดอุบายแก่ผู้ฟังเราดีๆ นี่เอง จึงอดชมเชยท่านแล้ว  
เล่าไม่ได้ว่า สมกับที่ท่านพิจารณาองค์ท่านเองว่า “เป็น
ปฏิสัมภิทานุศาสน์จริงๆ”  

 ผู้ที่เคยอยู่กับท่านนานเท่าไรยิ่งชอบฟังธรรมเด็ด
เผด็รอ้นจากทา่นมากกวา่ธรรมดา เพราะมรีสซาบซึง้ผดิกนั
อยู่มาก แต่ผู้ไม่เคยฟังก็ว่าท่านดุด่า แล้วกลัวจนลืมสนใจ
กับเหตุผลความจริงในเวลานั้น ผลที่ได้รับจากการฟัง
ธรรมท่านในเวลาเดียวกัน จึงต่างกันราวกับฟังเทศน์
คนละกัณฑ์ 

 เวลาท่านแสดงธรรมสอนพระในวงปฏิบัติใกล้ชิด   
ท่านแสดงอย่างถึงเหตุถึงผลจริงๆ ไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้ 
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ทัง้ดา้นสมาธทิกุขัน้ปญัญาทกุภมู ิ และไตรลกัษณท์ัง้หลาย 
ท่านรื้อฟื้นบุกเบิกและเปิดเผยให้ฟังตามความมีความเป็น
ของสิง่นัน้ๆ อยา่งถงึใจ สมทา่นเชีย่วชาญทางจติตภาวนา
ทกุภมูจิรงิๆ แตผู่เ้ขยีนไมอ่าจนำมาลงไดท้กุๆ ประโยคไป 
เพราะเป็นธรรมคู่ควรแก่ท่านผู้แสดง และท่านผู้ฟังโดย
เฉพาะเท่านั้น เรียนได้แต่ว่า ธรรมประเภท “สะเด็ดเผ็ด
ร้อน” เท่านั้น ซึ่งกิเลสกลัวและหลั่งไหลออกเป็นกองๆ 
เพราะอำนาจตปธรรม เครื่องแผดเผาไหลออกจาก  
อนุศาสนีปาฏิหาริยะท่าน เหมือนน้ำไหลไฟสว่าง ราวกับ
จะมองเห็น ปู่ ย่า ตา ยาย ครอบครัว ผัวเมีย ลูกเต้า
หลานเหลนของกิเลสชนิดต่างๆ แตกทัพดับสลายไม่เป็น
ขบวนไปในเวลานั้น 

 ที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบลง พุทธบริษัท
ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนับแต่อริยธรรมขั้นต่ำ จนถึง
ขั้นสูงสุดมีจำนวนเท่านั้นๆ นั้น ในสมัยปัจจุบันถ้ายก
ธรรมประเภทที่ท่านอาจารย์มั่นแสดงในวงพระปฏิบัติ
ชนิดเปิดโลกธาตุ แม้เป็นเพียงธรรมย่อยๆ ของธรรมที่
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พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็ตาม ขึ้นเทียบเคียงกันเพื่อหามูล
ความจริงกันแล้ว ผู้เขียนก็อดเชื่อไม่ได้ ต้องเชื่อจริงๆ...  

 ท่านผู้ใดจะว่าหูเบาเชื่อง่ายก็กรุณาว่ากันไป ส่วน  
ผู้เชื่อก็เชื่อไปดังที่เรียนแล้ว เพราะกิเลสก็เป็นของจริง  
ในอริยสัจ ธรรมเครื่องแก้กิเลสก็เป็นของจริงในอริยสัจ
อันเดียวกัน เมื่อความจริงเข้าถึงความจริงเต็มที่แล้ว   
จำต้องแสดงผลเป็นของจริงออกมาได้ทุกกาล สถานที่
บุคคลไม่เลือกหน้า 

 พระพทุธเจา้กท็รงแสดงธรรมของจรงิ ทา่นอาจารยม์ัน่
กแ็สดงธรรมของจรงิ เพือ่แกก้เิลสอนัเปน็ของจรงิมาทกุกาล
ทุกสมัยเช่นเดียวกัน การที่กิเลสหลุดลอยไปเพราะการ
แสดงธรรมซักฟอกของท่านผู้ใดก็ตาม จึงเป็นความชอบ
ด้วยเหตุผล ไม่ควรจะมีอะไรมาเป็นอุปสรรคได้ เพราะ
กิเลสมิได้ขึ้นอยู่กับอะไร มรรคเครื่องแก้กิเลสก็ไม่ขึ้นอยู่

กับอะไรเช่นกัน แต่ขึ้นอยู่กับการสั่งสมกิเลสและ
การแกก้เิลสเทา่นัน้เปน็สำคญั เช่นเดียวกับ
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สิ่งหรือสถานที่สกปรก จะสะอาดได้ก็ขึ้นอยู่กับการชำระ
ล้างด้วยน้ำที่สะอาดเท่านั้น 

 ขณะฟังท่านอาจารย์มั่นแสดงธรรม เฉพาะท่านที่จิต
เข้าสู่ภูมิปัญญาควรแก่การพิจารณาตามท่านได้แล้วนั้น 
เป็นความเห็นชัดระหว่างปัญญากับกิเลสปลดเปลื้องกัน 
โดยอาศยัธรรมทา่นเปน็เครือ่งบกุเบกิ ผูฟ้งัพจิารณาไปตาม 
ในขณะเดียวกันก็แก้กิเลสไปตามเป็นตอนๆ ฟังคราวนี้
พจิารณาแกค้วามสงสยัไดข้นาดนี ้ ฟงัคราวตอ่ไปพจิารณา
ต่อไป และแก้กิเลสได้ขนาดนั้น หลายครั้งต่อหลายคราว
ก็จำต้องผ่านพ้นดงหนาป่ากิเลสไปได้ แล้วจะไม่ให้ท่าน
เชื่อว่าการฟังธรรมอาจบรรลุมรรคผลได้ ก็รู้สึกจะอวด
กิเลสตัวเคยชอบอวดเกินไป เพราะปกติกิเลสไม่ชอบ
เหตุผล ชอบแต่ความอวดตัวยอตัวว่าเก่งทั้งที่ไม่เก่ง และ
ทั้งที่ท่านผู้ฉลาดและยิ่งใหญ่กว่าตำหนิและสาปแช่ง  
อยูเ่สมอ ผูท้ีอ่ยูใ่นภมูสิมาธคิวามสงบ พอไดฟ้งัธรรมทา่น
ใจก็สงบลงง่ายกว่าที่ทำโดยลำพังตนเอง เพราะธรรม
ท่านช่วยกล่อมเกลาในเวลานั้น 
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 การฟังธรรมจึงเป็นภาคปฏิบัติสำคัญแขนงหนึ่ง  
ในบรรดาความเพียร ส่วนผู้ไม่เคยปฏิบัติและไม่เคยฟัง
พอปรากฏผลมาบ้างเลย เพียงจะด้นเดาเอาตามความคิด
เห็นของตนไปคัดค้านนั้นก็คัดค้านได้ ถ้าจะตรงความจริง
และเกดิประโยชน ์ ความจรงิแลว้มใิชท่างใหเ้กดิประโยชน ์ 
แต่อย่างใด นอกจากจะสร้างมลทินให้แก่พระศาสนา 
และสร้างความรำคาญให้แก่ผู้อื่นที่ตั้งใจบำเพ็ญ ให้เกิด
ความเอือมระอาไปตามๆ กัน และหัวเราะอยู่ภายใน
เท่านั้นว่า “นักปราชญ์หัวกะทิที่สำเร็จด้วยการปฏิเสธ
และด้นเดา” มรรคผลนิพพานปัดทิ้ง ให้กาล สถานที่ 
และบุคคลอื่นเอาไปครอง ตัวเองดื่มแต่อารมณ์แห่งความ
ปฏิเสธด้นเดาก็ภูมิใจ 

 ที่อาจารย์ฝ่ายปฏิบัติถามลูกศิษย์หลังจากการแสดง
ธรรมจบลงวา่ “ฟงัเทศนไ์ดค้วามหรอืเปลา่” นัน้ หมายถงึ  
ไดค้วามสงบเยน็และความแยบคายทางปญัญาตามภมูจิติ  
ภูมิธรรมที่มีต่างกันในขณะฟัง มิได้หมายถึงการจดจำ
เนื้อธรรมที่ท่านแสดง แต่บทธรรมใดที่ตกค้างอยู่ใน  
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ความทรงจำ บทธรรมนั้นก็จำได้เอง ที่ผ่านไปก็ไม่จำเป็น
ต้องจดจำ สำคัญที่ขณะฟังทำจิตให้ตั้งตัวมีความรู้สึกอยู่
เฉพาะหน้า ไม่พลั้งเผลอไปกับอารมณ์อื่น มีสติกับจิต  
ทำหน้าที่รู้ตัวอยู่ภายใน กระแสธรรมที่ท่านแสดงจะเข้ามา
สัมผัสกับความรู้ที่ตั้งไว้ดีแล้วนั้น และได้ยินชัดถ้อยชัดคำ

ยิ่งกว่าการส่งจิตออกไปรับธรรมเสียอีก  

“จิตกับกระแสธรรมที่สัมผัสรับรู้กัน 
โดยสม่ำเสมอไม่ขาดวรรคขาดตอนนั้น 

คือ การกล่อมเกลาจิตให้สงบ  
ตั้งมั่นลงเป็นสมาธิได้ในขณะฟัง”  

 อารมณ์อื่นไม่ เข้ ามายุ่ ง หรือจิตไม่ส่งออกไป
เกี่ยวข้องกับอารมณ์ภายนอก อันเป็นเครื่องก่อกวนใจ  
ให้ขุ่นมัว มี เฉพาะจิตกับธรรมสัมผัสกันอยู่ เท่านั้น   
จิตย่อมสงบตัวลงไปเอง 
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 ขณะจิตสงบไม่คิดปรุงอารมณ์ก่อกวนต่างๆ ย่อม
ทำให้ลืมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า และเวล่ำเวลาไปเอง 
กายก็เป็นเหมือนไม่มีเวลานั้น มีแต่ความสงบเย็นเป็นผล
ให้จิตได้ดื่มโอชารสแทนอารมณ์อื่น ขณะที่จิตกับธรรม
กลมกลืนเป็นอันเดียวกันนั้น นั่งนานเพียงไรก็ไม่เกิด
ความเหนื่อยรำคาญ ถ้าความสงบนั้นไม่ถอนตัวขึ้นมา
ตราบใด กายก็ไม่มีทุกขเวทนามารบกวน อารมณ์ก็ไม่
รบกวนใจตราบนั้น ใจกับธรรมอยู่ด้วยกัน มีแต่ความ
สงบเย็นไม่เคยเป็นข้าศึกต่อกันแต่ไหนแต่ไรมา 

 แตถ่า้อารมณอ์ืน่ปรากฏขึน้เมือ่ไรกเ็กดิเปน็ขา้ศกึกนั
เมือ่นัน้ กายกเ็หนือ่ย ใจกร็ำคาญ ความงว่งกม็าก เนือ้หนงั
เส้นเอ็นทั่วอวัยวะส่วนต่างๆ ก็แสดงอาการเจ็บปวด  
รวดร้าวไปหมด ราวกับจะผุพังไปตามๆ กันในเวลานั้น 
เพราะกิเลสตัวขี้เกียจมักกวนและเที่ยวยุแหย่ไปตามส่วน
ต่างๆ ของร่างกายให้เจ็บปวดรำคาญไปหมด สุดท้าย
ความเพียรก็แตกสามัคคี แผ่สองสลึงลงแบบไม่เป็นท่า
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เพราะมันจนได้ นี่แลเรื่องของกิเลส ไม่ว่าชนิดใดย่อม

ทำลายคนและสัตว์ได้เหมือนกันหมด ท่านจึงเรียกว่ามาร 

มีน้อยก็กวนน้อย ทำลายน้อย มีมากก็กวนมาก และ

ทำลายมาก  

 ผดิกบัธรรมซึง่เปน็เครือ่งชว่ยพยงุสง่เสรมิเปน็ไหนๆ 

ธรรมมีมากเพียงไรย่อมทำใจให้สงบเย็นเพียงนั้น ยิ่งมี

มากจนใจทั้งดวงคนทั้งคนกลายเป็นธรรมทั้งแท่งแล้ว 

นั่นแลคือผู้ทรงธรรมทั้งแท่ง ผู้ทรงบรมสุข

ตลอดอนันตกาล 

 ที่ท่านถามว่าฟังเทศน์ได้ความไหมนั้น คือได้ความ

ดังกล่าวมา นับแต่ความสงบสุขในขณะฟังเป็นลำดับไป 

และได้ความสว่างไสวทางปัญญา ละกิเลสได้เป็นระยะไป

ตามภูมิของตน เรียกว่า ฟังเทศน์ได้ความ กระทั่งได้

ความสุดสิ้นแห่งการละกิเลส และรู้แจ้งในธรรมทั้งหลาย

ในขณะนัน้ ทา่นเรยีกวา่ไดค้วามทัง้สิน้ พระธดุงคกรรมฐาน

โดยมากท่านฟังธรรมได้ความ ท่านหมายเอาได้ความ
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ระหว่างใจกับธรรมสัมผัสกัน ปรากฏ
ผลเป็นความสงบเย็น และเห็นแจ้งขึ้น
มาที่ใจ ส่วนการจดจำเนื้อธรรมจากการแสดงนั้น 
ท่านไม่ถือเป็นกิจสำคัญยิ่งกว่าการกำหนดรู้ระหว่างธรรม
กับใจสัมผัสกัน ท่านนั่งฟังเทศน์อยู่ด้วยกันจำนวนมาก
น้อยเพียงไรจึงเหมือนไม่มีคน ต่างองค์ต่างนั่งกำหนด
จดจ่อฟังอยู่ที่ใจของตนราวกับหัวตอ ไม่มีการกระดุก
ตุกติก อันเป็นการเหนื่อยหน่ายรำคาญแต่อย่างใด ได้ยิน
เฉพาะเสียงอาจารย์ผู้ให้ธรรมซึ่งแสดงด้วยความเข้มข้น
ราวกับฝนตกหนัก ทั้งลูกเห็บ ทั้งลมจัดพัดผันปั่นป่วน 
เหมือนกิเลสบาปกรรมทั้งหลายจะขาดทลายกลายเป็น
กระแสลมไปตามกระแสธรรมในเวลานั้น เพราะขณะที่ฟัง
อยู่ด้วยความหมายมั่นปั้นมือ ไม่มีกิเลสตัวใดจะโผล่หน้า
อ้าปากออกมาแสดงความอวดดีกับสติปัญญา ที่กำลัง
ฟาดฟันหั่นแหลกกันอย่างสุดกำลังเวลานั้น มีแต่ธรรม
ล้วนๆ ทั้งภายนอก คือ เสียงแห่งธรรม ทั้งภายใน คือ  
ใจกับธรรมกลมกลืนเป็นอันเดียวกัน มีแต่ความรื่นเริง
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บันเทิงไปกับธรรมความสงบเยือกเย็นที่รู้เห็นขึ้นกับใจ
เท่านั้น กว่าจะจบการแสดงธรรมแต่ละครั้งกินเวลาสามสี่
ชั่วโมง  

 หลงัจากการฟงัธรรมผา่นไปแลว้ หากยงัมขีอ้ขอ้งใจ  
ในบางตอนสำหรับบางราย ก็กราบเรียนถามท่านผู้เป็น
อาจารย์ได้ช่วยชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจ แล้วค่อยเลิกไปที่พัก
ของตนๆ จากนั้นต่างองค์ก็เข้าทางเดินจงกรมต่อไป 
เพื่อคลายทุกข์ในร่างกาย และระบายกิเลสออกจากใจ
ด้วยอุบายต่างๆ ตามสติปัญญาของแต่ละท่านจะมีอุบาย
หนักไปในทางใด กว่าจะออกจากทางเดินจงกรมเพื่อ  
พักผ่อนก็กินเวลาหลายชั่วโมง 

 วันที่มีการประชุมธรรม การพักผ่อนหลับนอน  
จำต้องเลื่อนออกไปพักดึกกว่าปกติธรรมดาบ้าง เพราะ
วันนั้นถือเป็นกรณีพิเศษซึ่งมิได้มีทุกวันไป บางท่านจึง
ประกอบความเพียรด้วยอิริยาบถสาม คือ ยืน เดิน นั่ง 
ตลอดสว่างไม่หลับนอน  
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 การไมย่อมหลบันอนตลอดรุง่ของทา่นมสีองประการ 
คือ ไม่นอน เพราะความตะเกียกตะกายในความเพียร 
เพื่อบูชาธรรมที่ท่านอุตส่าห์แสดงด้วยความเมตตา  
ในธรรมทุกขั้นอย่างถึงใจ ฟังแล้วเกิดศรัทธาเพิ่มขึ้น 
ทำให้มีความอุตส่าห์พยายามอยากให้เป็นไปตามที่ท่าน
เมตตาสัง่สอน หนึง่ ไมน่อนเพราะความดืม่ดำ่ในธรรมทา่น
และธรรมโอชาที่มีอยู่กับใจตัวเองเป็นเครื่องประสานกัน 
หนึ่ง ส่วนความดูดดื่มธรรมภายในใจของแต่ละท่านนั้น
ต่างกันไปตามภูมิที่มีอยู่กับใจ บางท่านมีสมาธิอย่างอ่อน 
บางท่านมีอย่างกลาง บางท่านมีอย่างละเอียดแนบแน่น 
ซึ่งแต่ละขั้นก็เป็นธรรมปีติพอให้เกิดความดูดดื่มรื่นเริงได้
ตามภูมิของตน 

 และบางท่านเริ่มฝึกหัดวิปัสสนาปัญญาอย่างอ่อน
ไปตามขั้นสมาธิของตน บางท่านพิจารณาวิปัสสนาอย่าง
กลาง บางท่านเจริญวิปัสสนาขั้นสูงขึ้นไป และบางท่าน  
ก็เจริญวิปัสสนาภูมิอัตโนมัติ คือสติปัญญาที่หมุนตัวไป
กบัธรรมประเภทตา่งๆ ทีม่าสมัผสัใจ ไมม่ลีดละปลอ่ยวาง 
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ถ้าเป็นฝนก็ชนิดตกพรำทั้งวันและคืนไม่มีหยุด ถ้าเป็นน้ำ
ก็ชนิดน้ำซับน้ำซึม ไหลรินอยู่ตลอดเวลา ทั้งหน้าแล้ง
หน้าฝน เมื่อเป็นวิปัสสนาธรรมจึงให้นามตามนิสัยและ
สำนวนป่าว่า “สติปัญญาอัตโนมัติ” หากจะเรียกชื่อดัง
ครั้งพุทธกาลท่านเรียกกันว่า มหาสติมหาปัญญา ก็ไม่น่า
จะบกพร่องทางคุณสมบัติ เพราะสติปัญญาขั้นนี้ทำหน้าที่
เต็มภูมิอยู่ตลอดเวลา ไม่มีชะงักชักช้าและต้องถูกบังคับ
ถูไถแต่อย่างใดเหมือนปัญญาทั่วๆ ไป แต่เป็นสติปัญญา
ที่รู้จักการงานในหน้าที่ของตนโดยสมบูรณ์อยู่แล้ว แต่จะ
ให้นามว่าเป็นมหาสติมหาปัญญาแบบครั้งพุทธกาลท่าน 
วิสัยป่าไม่อาจเอื้อมตีเสมอได้ จึงหันมาใช้สติปัญญา
อัตโนมัติแทน รู้สึกเหมาะสมกับภูมินิสัย ธรรมเหล่านี้แล
ที่พาให้พระธุดงค์ท่านเพลินในความเพียรไม่ค่อยหลับ
นอนกัน ต่างท่านต่างเพลินในธรรมตามภูมิของตน 

 องค์ที่เกิดความสงสัยแต่ไม่กล้าเรียนถามท่านได้  
ในเวลาปกติ เมื่อถึงวันประชุมจึงเป็นเหมือนจะเหาะเหิน
เดนิอากาศได ้เพราะความดใีจทีจ่ะไดฟ้งัการบกุเบกิสง่เสรมิ
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ตามจุดที่ตนกำลังพิจารณา และตอนที่กำลังสงสัยเพื่อ
ผ่านไปเป็นพักๆ ต่างก็ตั้งท่าตั้งทางประกอบความเพียร
เตรียมรอรับการโสรจสรงธรรมจากอาจารย์กัน ราวกับ
กระหายมาเปน็ปีๆ  พอจวนถงึเวลา ตา่งองคต์า่งทยอยกนั
เข้ามาสู่ที่ประชุมด้วยความสงบเสงี่ยมงามตาน่าเคารพ  
เลื่อมใสเป็นอันมากยากจะหาพบได้  

 การกา้วเขา้สูท่ีป่ระชมุของแตล่ะองคม์คีวามประสงค์
ในธรรมอย่างแรงกล้า มุ่งหน้าสดับธรรมอย่างถึงใจ   
ต่างองค์ต่างกราบ และนั่งเรียบราบคอยสดับธรรม พอได้
โอกาสอาจารย์ผู้ให้โอวาทก็เริ่มแสดงธรรม และค่อยๆ 
หลั่งไหลออกมาไม่ขาดวรรคขาดตอน ราวกับฝนเริ่ม
โปรยเม็ดลงมาทีละหยดละหยาดฉะนั้น และก่อนท่านจะ
เริ่มแสดงมีสงบอารมณ์พักหนึ่ง ถ้าตามความคิดเดาของ
ผู้เขียนก็น่าจะกำหนดบทธรรม ที่ควรแก่กรณีของผู้รอฟัง
อยู่แล้วอย่างพร้อมเพรียงเวลานั้น จากนั้นจึงเริ่มแสดง 
ธรรมที่ท่านสั่งสอนพระธุดงค์โดยเฉพาะนั้น รู้สึกจะเริ่ม
แต่ขั้นสมาธิขึ้นไปหาปัญญาเป็นส่วนมาก จนถึงธรรมขั้น
สูงสุดวิมุตติหลุดพ้นเป็นที่ยุต ิ 
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 ขณะที่แสดงไม่มีเสียงอะไรมารบกวน มีแต่เสียง
ธรรมประกาศกังวานอยู่ทั่วบริเวณสถานที่ประชุมอย่าง
เดียว ผู้ฟังๆ ด้วยความสนใจใคร่รู้ใคร่เห็นตามท่านอย่าง
เต็มใจไม่พลั้งเผลอยอมให้จิตส่งไปอื่น คอยกำหนดดูอยู่
เฉพาะใจดวงเดียวซึ่งเป็นคู่ควรแก่ธรรมทุกขั้น ธรรมที่
ท่านแสดงกับใจที่ตั้งรอรับไว้โดยชอบ ย่อมควรแก่การรู้
เห็นสิ่งต่างๆ ที่ เข้าไปสัมผัสเกี่ยวข้องไม่มีประมาณ   
สัจธรรมก็ดี สติปัฏฐานก็ดี ไตรลักษณะคือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ 
อนตฺตา ก็ดี ที่เป็นความจริงตามส่วนครอบแดนมนุษย์
และสัตว์ทั่วโลกธาตุ ซึ่งท่านนำมาแสดงในเวลานั้น   
จึงเป็นเหมือนได้ฟังความจริงทั่วไตรภพที่ไหลมาบรรจบ
ในใจดวงเดียว ซึ่งเตรียมรับทราบอยู่อย่างเต็มใจให้ได้ฟัง
อย่างถึงใจ เพราะความสัมผัสไปมาแห่งธรรม ทั้งใกล้  
ทั้งไกล ทั้งในและนอก ขณะท่านแสดงประมวลมา เป็น
ธรรมสงเคราะห์ลงในกายในจิตของผู้ฟังได้โดยตลอดทั่ว
ถึงไม่มีทางสงสัย ใจที่เคยเก็บกอบหอบหิ้วกิเลสทั้งหลาย
โดยถือว่าเป็นของดีมาดั้งเดิม เมื่อได้ฟังทั้งคุณและโทษ  
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ที่ท่านโปรดเมตตาแล้ว จะไม่ยอมสละทิ้งปล่อยวางก็รู้สึก
จะมืดมิดปิดตายเกินไป แต่จะมีใครที่ตั้งหน้ากอบโกยโรย
ทุกข์ใส่ตัวเองเวลานั้น ทั้งที่ตั้งหน้ามาฟังความจริง  
อย่างเต็มใจจากครูอาจารย์ ผู้แสดงธรรมของจริงล้วนๆ 
นอกจากจะฟังเพื่อเห็นทั้งโทษและคุณ ที่ท่านแสดงไป
ตามธรรมจริงเท่านั้น สิ่งที่เป็นโทษควรละย่อมละ สิ่งที่
เป็นคุณควรยึดและส่งเสริมไปตามความจริง และเจตนา
ไม่มีทางเป็นอื่น 

 ดังนั้น ผู้ฟังเพื่อความจริงตามธรรมที่ท่านแสดงตาม
ความจริง จึงมีทางรู้ ทางละ เป็นผลเครื่องยืนยันรับรอง
สำหรบัตวั โรคทีย่อมหายดว้ยยา และกเิลสทีย่อมหมดสิน้  
ไปด้วยธรรม จึงเป็นคติธรรมดาที่โลกและธรรมเคย
ปฏิบัติต่อกันมา นอกจากโรคชนิดไม่ฟังยา และกิเลส
ชนิดไม่มองดูธรรมเท่านั้น เป็นขึ้นกี่รายก็ต้องฉิบหายไป
ตามๆ กันไม่มีทางเหลือหลอ เรียกว่า โรคสุดวิสัย 
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นังสือนี้จวนจะสิ้นสุด จึงขอนำวิธีที่ท่าน  
พระอาจารย์มั่นปฏิบัติทางจิตตภาวนาและ
อุบายวิธีสั่งสอนลูกศิษย์ผู้ เข้าไปรับการ

อบรมกับท่าน มาลงไว้พอเป็นแนวทางเล็กน้อย คล้าย
ทำนองสรุปความ แต่จะเขียนปฏิปทาการดำเนินของท่าน
โดยเฉพาะก่อน จึงจะเขียนวิธีการที่ท่านสั่งสอนสานุศิษย์
ในวาระตอ่ไป การเขยีนคราวนีจ้ะไมร่ะบกุาล สถานทีท่ีท่า่น  
บำเพ็ญและได้รับผลนั้นๆ ลงอีก เพราะเคยเขียนลงแล้ว
ในเล่มประวัติท่าน จะเขียนเฉพาะวิธีปฏิบัติจิตตภาวนา
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ของทา่นอยา่งเดยีว เรือ่งภายนอก เชน่ เปรต ผ ีเทวบตุร  
เทวดา นาค ครุฑ อะไรๆ จะไม่เกี่ยวข้องอีกดังที่เคย
เขียนมาแล้ว 

 จติทา่นพระอาจารยม์ัน่เปน็จติทีผ่าดโผน และรวดเรว็  
ต่อเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องมากผิดธรรมดา การภาวนา
เบื้องต้นท่านใช้พุทโธเป็นบทบริกรรม พอจิตสงบรวมลง
แล้วปรากฏภาพนิมิต  ซึ่งเป็นองค์ท่านเองออกไปตายอยู่
ตอ่หนา้บา้ง เปน็ซากผมีาตายอยูต่อ่หนา้บา้ง ดงัทีเ่คยเขยีน  
ผ่านมาแล้วในประวัติท่าน ท่านจึงกำหนดนิมิตที่ปรากฏ
นั้นๆ เป็นองค์พยานแห่งการภาวนาต่อไป โดยกำหนด
เป็นของปฏิกูลด้วยวิธีต่างๆ ตามแต่ความแยบคายของ
สติปัญญาจะหนักไปในทางใด กำหนดให้แตกสลายลงไป
เหลือแต่โครงกระดูกล้วนๆ บ้าง กำหนดให้โครงกระดูก
หลุดจากกัน ตกเรี่ยราดอยู่เฉพาะหน้าบ้าง กำหนดเก็บ
กวาดกระดูกนั้นๆ มารวมกันเป็นกองเดียว แล้วกำหนด
ไฟเผาจนกลายเปน็เถา้ถา่นลงในขณะนัน้บา้ง ทัง้ซากผตีาย
และซากองค์ท่ านตายเป็นภาพนิมิตอยู่ เฉพาะหน้า   
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ท่านกำหนดโดยวิธีเดียวกัน เป็นแต่ต่างวาระกันไปตาม
ความสะดวกของการพิจารณาในเวลานั้นๆ เท่านั้น  

 หลังจากกำหนดไฟเผากระดูกจนละเอียดเป็นเถ้า
ถ่านไปแล้ว จิตท่านรวมลงถึงฐานแห่งสมาธิอย่างเต็มภูมิ 
และพักอยู่นานเป็นชั่วโมงๆ จึงถอนขึ้นมา พอจิตถอนขึ้น
มาแล้วก็กำหนดต่อไป ท่านว่านับแต่วันที่จิตปรากฏภาพ
นิมิตและกำหนดให้เป็นต่างๆ ได้ตามต้องการ ตลอดการ
เผาผลาญซากนัน้ๆ ลงไดป้ระจกัษใ์จทกุเวลาทีต่อ้งการแลว้ 
ไม่ว่ายืน เดิน นั่ง นอน หรืออยู่ในท่าใดๆ ท่านกำหนด
เอาซากศพที่กำหนดให้เป็นโครงกระดูกติดแนบอยู่กับตัว
ท่านทุกเวลาไป เว้นเฉพาะเวลาพิจารณาซากศพนั้นด้วย
วิธีต่างๆ แล้วจิตรวมลงเป็นสมาธิพักอยู่โดยลำพัง จึงไม่
สนใจกับอะไรในขณะนั้น 

 กำลงัจติทา่นเริม่กา้วหนา้อยา่งเหน็ไดช้ดัและไดห้ลกั
สมาธิมั่นคง ก็เพราะได้นิมิตเป็นหินลับสติปัญญาอยู่โดย
สม่ำเสมอ จนสามารถน้อมโครงกระดูกแห่งนิมิตภาพให้
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เข้าอยู่กับตัว ตัวกับโครงกระดูกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
จนปราศจากความสงสัยว่าโครงกระดูกนี้เป็นมาจากไหน 
ใครมาเป็นโครงกระดูกนี้ แล้วท่านจึงปล่อยการกำหนด
โดยลักษณะนั้นเสีย เพราะเมื่อภาพนิมิตกลับมาเป็นองค์
ท่านเสียเองแล้ว การส่งจิตไปกำหนดภาพภายนอกจึง  
ไม่จำเป็นนับแต่ขณะนั้นมา จากนั้นท่านกำหนดถือเอา
กายท่านเป็นที่ตั้งแห่งการพิจารณา ตามแต่ความถนัด
และความแยบคายของสติปัญญา จะพิจารณากายให้เป็น
ไปในลักษณะใด ก็กำหนดเอาตามต้องการ ตอนนี้ท่านว่า
สมาธิรู้สึกแน่นหนามั่นคงมาก เพราะอาศัยการพิจารณา
กายด้วยปัญญา จนจิตพักรวมลงเป็นสมาธิได้อย่าง
ง่ายดาย 

 คำบริกรรมภาวนาพุทโธที่เคยกำกับจิตมาดั้งเดิม   
ก็เริ่มปล่อยวาง นับแต่วันปรากฏภาพนิมิตนั้นโดยชัดเจน
แล้ว ท่านยึดนิมิตกับคำบริกรรมว่าอัฐิๆ เป็นอารมณ์ของ
ใจแทนพุทโธ มีแต่การกำหนดและพิจารณาโดยความตั้ง
ขึ้นแปรสภาพไปแตกไปแห่งกายอยู่ทุกอิริยาบถ เว้นแต่
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ขณะหลับเท่านั้น จนร่างกายท่านเอง แม้มีอยู่ก็ได้กลาย
เป็นอากาศธาตุไปด้วยการพิจารณา จิตว่างเปล่าจากวัตถุ

มีกาย เป็นต้น เพราะอำนาจแห่งสติปัญญา  
ที่พิจารณาไม่ลดละปล่อยวาง สมาธิทุกขั้น
ก็ชำนาญ วิปัสสนาขั้นรูปธรรมก็ชำนาญ และรวดเร็ว
ทันใจ ท่านว่าวิปัสสนาขั้นนี้ทำจิตให้สว่างไสวมาก  
น่าอัศจรรย์ ถ้าเป็นความสะเพร่าคอยหาแต่ความสุข
สบาย ไม่ตระหนักในปัญญา คงจะติดจมอยู่กับความว่าง
เปล่านี้โดยไม่รู้ตัว ด้วยความเข้าใจว่านิพพานอย่าง
แน่นอน เพราะความเคยได้ยินจนฝังใจว่านิพพานคือ
ความว่างเปล่านั่นเอง แต่หาทราบไม่ว่านิพพานนั้น  
ว่างเปล่าในลักษณะใด เฉพาะความว่างเปล่าที่ปรากฏอยู่

ขณะนี้มีอะไรแฝงอยู่บ้าง นั่นคือตัวกิเลสส่วนลึกลับ
ของใจเราดีๆ นี่เอง จะเป็นความว่างแห่งนิพพานมาแต่
ที่ไหนกัน 
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 แต่ก่อนจะผ่านรูปธรรมคือ กาย ทั้งภายในภายนอก

ไปได ้ ด้วยการพิจารณาโดยวิธีต่างๆ สติปัญญา
ต้องหมุนตัวอยู่กับกายแทบทุกเวลา 
นอกจากจติผูท้ำการขดุคน้จนออ่นเพลยี เพราะการทำงาน
มากไป ก็เข้าพักสงบในสมาธิเสียชั่วระยะหนึ่ง พอถอน
ออกมาและมกีำลงัแลว้ กท็ำการพจิารณาคลีค่ลายรา่งกาย
อีกต่อไป โดยถือหลักไตรลักษณ์เป็นทางเดิน เพราะกาย

เป็นสิ่งสำคัญในวงปฏิบัติ ผู้พิจารณากายได้
ละเอียดคล่องแคล่วเพียงไร ย่อมเป็น  
ผู้องอาจกล้าหาญต่อปฏิปทาเครื่อง
ดำเนินของตนเพียงนั้น เนื่องจากกายเป็น  
รวงรังของราคะ ตัณหา มานะทิฐิส่วนหยาบๆ ทั้งหลาย 
ที่อาศัยอยู่อย่างเปิดเผยและออกหน้าออกตา บางราย  
ถึงกับลืมตัวปล่อยให้แสดงออกมาอย่างหยาบโลน   
แม้ผู้มีกิเลสด้วยกันก็ทนดูไม่ได้ จนเกิดความสลดสังเวช
เอือมระอาไปตามๆ กัน  
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 ด้วยเหตุดังกล่าวมา นักปฏิบัติผู้มุ่งทำลายกิเลส
ด้วยใจจริง จำต้องสนใจต่อกายวิภาค จนเกิดความชำนิ
ชำนาญ และตัดราคะตัณหาไปได้ประจักษ์ใจเป็นทอดๆ 
เพราะกิเลสมานะทิฐิประเภทแสลงแทงใจตน และผู้อื่น 
มากกว่ากิเลสชนิดอื่นๆ นั้น มักเป็นกิเลสปากคอกที่คอย
แสดงออกอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาศัยอุปาทานความยึดถือ
กายเป็นสำคัญ  

 ท่านจึงสอนให้พิจารณากายคตาสติในสติปัฏฐานสี่ 
และอริยสัจสี่ อันเป็นธรรมสำคัญในวงศาสนาให้มากจน
หายสงสัย แล้วผ่านไปอย่างหมดเยื่อใย ท่านอาจารย์มั่น
ท่านชำนาญคล่องแคล่วในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมาก 
ท่านจึงแตกฉานในธรรมทั้งหลาย ทั้งภายใน ภายนอก
ผิดนักปฏิบัติทั้งหลาย 

 ท่านว่าขณะที่ผ่านกายคตาไปได้แล้ว กามราคะก็
หมดปัญหาไปในขณะเดียวกัน โดยไม่จำต้องถามใครให้
เสียเวลา และแสดงความโง่งมงายของตนให้ผู้อื่นหัวเราะ
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เปล่าๆ เพราะเป็นของมีอยู่กับตัว และสิ้นไปจากตัว  
คนเดียวกัน ด้วยความรอบคอบแห่งสติปัญญาขั้นนี้ 
เพียงขั้นราคะตัณหาตายหายซากไปจากใจก็เป็นอยู่สบาย 
ทรงตัวได้ ไม่เดือดร้อน เพราะราคะตัณหาประเภทกิน
ไม่รู้จักอิ่มพอรบรวนกวนใจ กระซิบยุแหย่แผ่อำนาจบน
หัวใจ ทำให้เป็นคนขี้ขลาด หวาดกลัว ท้อแท้ อ่อนแอต่อ
ทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพาน ที่มีอยู่ในวงสัจธรรมและ
สติปัฏฐาน อันผู้ปฏิบัติจะพึงบรรลุได้ด้วยความเพียร 

 ก่อนกายจะหมดปัญหาในการพิจารณา ท่านว่ากาย
ทีเ่ราพจิารณาดว้ยวธิตีา่งๆ นัน้ ไดร้วมตวัเขา้สูใ่จดวงเดยีว 
สังขารทั้งฝ่ายสมุทัยที่คิดว่าร่างกายเป็นของสวยของงาม
น่ารักใคร่ชอบใจมาดั้งเดิม และสังขารซึ่งเป็นฝ่ายมรรค  
ทีค่ดิปรงุวา่รา่งกายเปน็ปฏกิลูนา่เกลยีด เปน็อนจิจฺ ํ ทกุขฺ ํ
อนตฺตา ย่อมระงับตัวลงในขณะเดียวกันกับร่างกายภาพ
ที่รวมตัวเข้าสู่ใจ สุภะความสวยงาม และอสุภะความไม่
สวยงามจึงแยกตัวออก ปล่อยเป็นทางเดินของใจที่ก้าว
ผ่านไปในระหว่างแห่งธรรมทั้งสองนั้นอย่างหมดเยื่อใย 
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ไมม่นีมิติใดตดิตามไปหลอกลวงวา่สวยงามและนา่เกลยีด
อีกต่อไป พิจารณาทีไรก็เห็นแต่จิตเป็นผู้แสดงกิริยาเป็น
ภาพอยู่ภายใน แล้วก็ดับไปอยู่เพียงเท่านั้น จากนั้นก็เป็น
จิตว่างเปล่าจากวัตถุต่างๆ ทั้งร่างกายที่มีอยู่กับตัวและ
วัตถุต่างๆ ภายนอกที่มีอยู่ทั่วไป ไม่มีอะไรเป็นนิมิต
เครื่องหมายว่าเป็นสุภะ และอสุภะอีก ดังที่เคยเป็นมา   
มีแต่ความสว่างไสว และเป็นจิตว่างจากสิ่งทั้งหลายอยู่  
ทั้งดวง และหมุนตัวอยู่ด้วยความใคร่ครวญโดยสติ
ปัญญาเป็นเครื่องจักรผู้พาเดิน ลำดับต่อไป สิ่งที่เป็น  
เป้าหมายแห่งสติปัญญาที่จะทำหน้าที่ต่อไปก็คือ เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเป็นธรรมที่เกิดกับดับพร้อม
อยู่กับใจ และอวิชชาซึ่งเป็นตัวเดิมแห่งกิเลสทั้งหลาย 
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านวา่ปจัจยาการมแียกเปน็สองนยั คอืทีแ่สดง
ไว้ในตำรานั้น ท่านแสดงเป็นความเกี่ยวโยง
แหง่ความเจรญิของอวชิชา หนึง่ แสดงความดบั  

ไปโดยลำดับแห่งอวิชชาจนไม่เหลือหลอ หนึ่ง ถ้าเทียบ  
ก็เหมือนแบบแปลนแผนผังของบ้านเรือนที่ผู้จะปลูกบ้าน  
สร้างอาคารใดๆ จำต้องทำตามแปลนที่นายช่างทำเป็น
แบบไว้แล้ว จนสำเร็จรูปเป็นบ้านเรือนขึ้นมา แม้การ  
รื้อถอนบ้านเรือนจะไม่มีแปลนบอกไว้เหมือนวิธีการดับ
อวิชชาก็ตาม แต่ผู้รื้อถอนก็ย่อมคำนึงถึงวิธีการรื้อถอน
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ด้วยสติปัญญาอันเป็นธรรมคู่ควรแก่เหตุผลด้วยดีก่อน
ทำการ 

 อวิชชาในตำราเป็นเพียงความบอกเล่าว่า อวิชชา
เปน็ปจัจยัใหเ้กดิสงัขาร สงัขารเปน็ปจัจยัใหเ้กดิวญิญาณ   
จนถึง สมฺภวนฺต ิ เป็นฝ่ายสมุทัยล้วนๆ และการดับ
อวิชชาเพียงอันเดียว สังขาร วิญญาณ นามรูปฯ ย่อมดับ
ไปตามๆ กัน ไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่พอจะเป็นเชื้อแห่ง
ภพชาติต่อไป อันเป็นฝ่ายนิโรธ ดังบทสุดท้ายแห่งอวิชชา
ว่า นิรุชฺฌนฺติ ทั้งฝ่ายส่งเสริมอวิชชาให้ติดต่อก่อแขนง
กลายเป็นภพชาติ เป็นสัตว์เป็นบุคคล จนถึงความชรา
คร่ำคร่าและสลายไปในที่สุด ทั้งฝ่ายบำราบปราบปราม
อวิชชาให้สิ้นไปจากใจ หมดการต่อภพต่อชาติ ดังท่านที่
ทำพระนิพพานให้แจ้งด้วยการดับอวิชชามีพระพุทธเจ้า
เป็นต้น 

 ทั้งสองนัยนี้ ท่านแสดงเรื่องหรือโครงร่างความเป็น
ไปของอวิชชา และการดับอวิชชาไว้เท่านั้น มิได้แสดง  
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วิธีส่งเสริมอวิชชาว่าทำอย่างไร อวิชชาจึงมีกำลังกำเริบ
ถึงกับพาสัตว์ให้เกิดตายไม่มีที่สิ้นสุดไว้ และมิได้แสดง  
วธิกีารระงบัดบัอวชิชาวา่ทำอยา่งไร อวชิชาจงึถกูตดักำลงั
ลงโดยลำดับ จนดับไปจากใจโดยสิ้นเชิง ไม่สามารถ
ทำใจที่อวิชชาไปปราศแล้วให้ เกิดตายต่อไปอีกได้   
ในปัจจยาการที่แสดงไว้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านว่า 

 ผู้ปฏิบัติ เพื่อกำจัดอวิชชาให้สิ้นไป จำต้องยึด  
อริยสัจสี่ หรือ สติปัฏฐานสี่ อันเป็นที่รวมแห่งอวิชชา  
เป็นทางดำเนิน ท่านเองว่าเมื่อจิตก้าวขึ้นสู่ความว่างเปล่า
จากรูปธรรมทั้งหลายแล้ว ก็มีแต่ตามติดสังขารความปรุง
ของใจกับวิญญาณที่สัมผัสรับรู้จากสิ่งต่างๆ และเวทนา
จิตที่แสดงผลให้ปรากฏจากการปรุงการรับรู้ทางวิญญาณ 
ด้วยสติกับปัญญาที่มีอยู่ในที่แห่งเดียวกันเท่านั้น เพราะ
สังขารก็ปรุงจากจิต วิญญาณก็รับทราบจากจิต ต่างก็ดับ
ลงที่จิต เมื่อสติตามทันปัญญาค้นพบสาเหตุและวิพากษ์
คลี่คลายทันกับเหตุการณ์ สิ่งเหล่านั้นย่อมกำเริบรุนแรง
ไปไม่ได้ การตามรู้สังขารวิญญาณว่าปรุงเรื่องอะไร   
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รับทราบเรื่องอะไร เพียงเท่านั้นยังไม่สากับใจที่มีสติ
ปัญญาอัตโนมัติเป็นพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอตัว   
ยังสามารถขุดค้นลงถึงต้นตอที่เกิดแห่งสังขาร และ
วิญญาณอีกว่าเกิดมาจากที่ไหน อะไรเป็นเครื่องผลักดัน
ให้เกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอย ตัวที่ผลักดันนี้คือตัวอวิชชาแท้ 

 การพิจารณาอวิชชาเพื่อถอนรากถอนโคนจริงๆ   
จึงอยู่ที่ตรงนี้ คือ ขุดค้นลงที่ ใจอันเป็นเรือนรังของ
อวิชชาฝังจมอยู่นั่นแล จึงเห็นตัวอวิชชาแตกกระจาย
สลายตัวลงในขณะที่มหาสติมหาปัญญาเข้าถึงตัว นี้คือ
การพิจารณาอวิชชาแท้ และคือวิธีการถอดถอนอวิชชา
ออกจากใจ ตามทางมรรคทางผลที่พระศาสดาทรง  
สั่งสอนไว้แท้ ไม่เพียงไปอ่านแต่แบบแผนตำรับตำราแล้ว
ก็มาถกเถียงกันจนตาดำตาแดงหาที่สิ้นสุดยุติมิได้ พอให้
อวชิชารำคาญและหวัเราะเปลา่ๆ โดยไมม่กีเิลสแมต้วัเดยีว
ที่ถูกกระทบกระเทือนจากการถกเถียงกันพอผิวถลอก
ปอกเปิกไปบ้างเลย เราเป็นชาวพุทธที่มีศาสดาองค์เอก
เปน็ครสูัง่สอน จงึควรมเีหตมุผีลเปน็เครือ่งตามเสดจ็บา้ง 
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อย่ามีแต่ทิฐิมานะความรู้ความเห็นดิ่งลงไปถ่ายเดียว 
ทำนองกิเลสบาปธรรมทั้งหลายอยู่ในตำรา แล้วก็มา  
ถกเถียงกันแทนการแก้กิเลส สิ่งที่ได้รับจึงมักมีแต่
ลมปากไม่มีเนื้อมีหนังติดมือมาบ้างเลย ถ้าเป็นทำนองนี้
เรยีนมากเทา่ไร รูม้ากเทา่ไร ขึน้เวทโีตเ้ถยีงจดัเจนเพยีงไร 
ก็ยิ่งเหลวไปเพียงนั้น ไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายของ
ปราชญ์ตามทางศาสดาและศาสนธรรมเลย 

 อวิชชาตัณหาจริงๆ มันอยู่ที่ใจ สร้างโครงร่างขึ้น  
ที่ใจคน ใจสัตว์ และทำการระงับ ดับลงที่ใจเรานี่เท่านั้น  
ไม่มีที่อื่น เป็นที่เกิด และสร้างโครงร่างตลอดความดับ
ของอวชิชาตณัหาทัง้มวล ขณะอวิชชาดับลงอย่างราบคาบ
แล้วนั่นแล จึงเห็นความโง่ความหลงงมงายของตัวของ
มนุษย์และของสัตว์ทั้งหลาย ที่อยู่ใต้อำนาจแห่งความ
บังคับทรมานของมันว่าแสนโง่ แสนลำบากตลอดกาล 
แมจ้ะมคีวามสขุบา้งกช็ัว่ขณะราวฟา้แลบเทา่นัน้ แตส่ตัวโ์ลก
ก็หลงพอใจกันและอยู่กันอย่างเพลิดเพลิน ไม่คิดถึงภัย
ว่าจะมีแก่ตัวหนักเบามากน้อยเพียงไร 
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 คนๆ เดียวกัน จิตดวงเดียวกัน เมื่อถูกขัดเกลา

ดว้ยดจีนเตม็ภมูแิลว้ ยอ่มผดิกนัอยูม่าก ยิง่กวา่ฟา้กบัดนิ 

จิตที่พ้นจากอำนาจอวิชชานั้น เป็นจิต
ทีไ่มอ่ยูใ่นขอบเขตแหง่ขอ้บงัคบัของสิง่ใด
ในโลกสมมตุ ิ เปน็จติทีท่รงอสิระสดุสว่น 
เกินความคาดหมายที่จะด้นเดาได้ถูก นั่นแล ที่ท่านเรียก
ว่าแดนแห่งความเกษมสำราญ เป็นภูมิของท่านผู้ทรง
อำนาจเหนอืสมมตุทิรงไวแ้ละเสวยกนั ถา้อยากรูอ้ยากเหน็
ก็อย่าพากันขี้ เกียจอันเป็นเหยื่อล่อของกิเลสตัณหา
อวิชชาทั้งมวล เราเป็นภิกษุบริษัทที่พร้อมแล้วทุกอย่าง 

จงพากนัตืน่ตวั อยา่มวัเอากเิลสออกอวดกนั 
ดว้ยอากปักริยิาทีข่ดัตอ่ธรรม เครือ่งนำออกจากกองทกุข ์
จะเสียชาติที่เกิด ซึ่งเป็นภาชนะที่เหมาะแก่ศาสนธรรม  
อยู่แล้ว ในชาติและเพศที่เป็นอยู่ขณะนี้ 

 พอท่านแสดงอวิชชาจบลง แทนที่จะเมตตาฝาก
ของดีแห่งผลที่เกิดจากการถอดถอนอวิชชา คือ วิชชา
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วิมุตติให้เพียงเท่านั้น ยังเมตตาฝากธรรมเผ็ดร้อนแก่
บรรดาศิษย์ให้เป็นที่ระลึกไม่ลืมอีกวาระหนึ่ง ทำให้จดจำ
ได้ดี ดังที่นำมาเขียนให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้อ่านอยู่
ขณะนี้ ปกตินิสัยท่าน ถ้าลงได้พูดธรรมขั้นสูง กิริยา
ท่าทางต้องแสดงความเข้มข้นออกมาตามธรรมขั้นนั้นๆ 
จนผู้ฟังที่ยังไม่เคยชินต่อนิสัยท่านต้องตกใจกลัว ในเวลา
นั้น โดยคิดว่าท่านดุด่าเฆี่ยนตีด้วยวาทะ ความจริงเพราะ
อำนาจแห่งธรรมเป็นพลัง สามารถยังกิริยาท่านให้
แสดงออกในลักษณะนั้นต่างหาก พอแสดงธรรมจบลง
กิริยาก็เป็นปกติทันที ราวกับไม่เคยแสดงอย่างนั้นมา
ก่อนเลย บางครั้งยังมีความขบขันและเสียงหัวเราะแทรก
ออกมากับกิริยาเผ็ดร้อนนั้นด้วยก็มี  จึงไม่มีใครสามารถ
ดูนิสัยท่านออกเป็นความจริงได้เลย 

 การอธิบายอวิชชาของท่านก็ทำนองที่นำมาลงให้
ท่านได้อ่านอยู่เวลานี้ ส่วนความหลุดพ้นจากอวิชชาตาม
ที่ท่านเล่าให้ฟัง รู้สึกกว้างขวางพิสดารจับใจอย่างยิ่ง   
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แตน่ำมาลงเฉพาะเนือ้ความทีเ่หน็วา่เหมาะกบัเราๆ ทา่นๆ 
ที่อยู่ในฐานะแห่งการศึกษา ถ้าลึกมากนักก็อาจไม่เข้าใจ 
การอา่นกเ็สยีเวลาไปเปลา่ ไมค่อ่ยเกดิประโยชนเ์ทา่ทีค่วร 

 การอบรมสั่งสอนของท่านไม่มีตารางสอน ไม่มี
แผนผัง ไม่มีหลักสูตร ไม่มีหลักวิชาแน่นอนตายตัวว่า 
เวลานั้นสอนหลักสูตรนั้น เวลานั้นสอนวิชานั้น กลุ่มนี้
ตอ้งสอนสตูรนี ้ คณะนีต้อ้งสอนวชิานี ้ เวลานัน้ฝกึแบบนัน้ 
เวลานั้นฝึกแบบนี้ เวลานั้นฝึกกายกรรม เวลานั้นฝึก  
วจีกรรม เวลาโน้นฝึกมโนกรรม เวลานั้นออกกำลังด้วย
ท่าต่างๆ ดังที่โลกฝึกทำกัน แต่ท่านถือธรรมวินัยที่เป็น
หลักตายตัวอยู่แล้วเป็นแบบฝึกหัดอบรมสานุศิษย์  
แล้วแต่ท่านผู้ใดชอบธรรมบทใด ก็นำธรรมบทนั้นไป
ปฏิบัติตามอัธยาศัย ใครมาเรียนถามตามภูมิจิตภูมิธรรม
ที่ปรากฏจากจิตตภาวนาของตน ท่านก็อธิบายให้ฟังเป็น
ตอนๆ และเปน็รายๆ ไป โดยไมอ่ดัไมอ่ัน้ในการสงเคราะห์
ด้วยอรรถธรรมภายในใจ นอกจากไม่มีผู้มาศึกษา 
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 เมื่อถึงวันประชุมอบรมพระเณร ท่านแสดงธรรม
ทางภาคปฏิบัติเป็นกลางๆ เริ่มแต่ธรรมขั้นต่ำ คือ วิธีฝึก
อบรมสมาธิขึ้นไปโดยลำดับ เพื่อผู้ฟังที่มีภูมิต่างกันจะได้
รับประโยชน์จากการอบรมโดยทั่วถึง การถามปัญหา  
ก็ไม่มีจำกัด ตามแต่ผู้มาอบรมจะมีธรรมข้อข้องใจสงสัย
ในแง่ใด โดยไม่นิยมว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับภายนอก เช่น 
เปรต ผี เทวบุตร เทวดา เป็นต้น หรือภายในเกี่ยวกับ
สมาธิหรือปัญญาขั้นใด ท่านย่อมชี้แจงให้ฟังเป็นเรื่องๆ 
และเปน็รายๆ ไปตามโอกาสทีค่วร ผูเ้ขยีนจงึรูส้กึเสยีดาย  
ที่ท่านผู้อ่านทั้งหลาย ไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้ชิดสนิท  
องค์ท่านเมื่อเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่ จะได้พบเห็นท่าน
ประจักษ์ตาและฟังธรรมท่านอย่างถึงใจหายสงสัย   
ไม่ต้องมาลังเลคาดเดาภาพ และกิริยาอาการท่าน  
ในลักษณะต่างๆ ดังที่เป็นอยู่เวลานี้ เพราะคนเราโดย
มากมีความรู้สึกคล้ายคลึงกัน และมีเหตุผลเป็นที่รับฟัง
และยินยอม เมื่อได้ฟังธรรมท่านทั้งภายนอกภายในที่เต็ม
ไปด้วยเหตุผล และน่าฟังน่าเชื่อ ย่อมจะไม่มีท่านผู้ใด
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กล้าฝืนใจไปเชื่อความคาดคะเนด้นเดา ที่ไม่มีเหตุผลแฝง
อยู่บ้างเลย ว่าเป็นความจริงหรือไม่จริงตามใจชอบอย่าง
เลื่อนลอย เพราะท่านอาจารย์มั่นท่านปฏิบัติด้วยเหตุผล
ล้วนๆ เสมอมา แม้เวลารู้ก็น่าจะรู้ด้วยเหตุผลที่ควรจะรู้  
ด้วยหลักปฏิบัติทางใจ การระบายความรู้นั้นๆ ออกมา  
จึงมีเหตุผลตามมาด้วยเสมอ ไม่เคยเห็นท่านพูดออกมา
อย่างลอยๆ เลย ท่านผู้ไปศึกษาอบรมจากท่านจึงมักเชื่อ
ทา่นอยา่งฝงัใจในธรรมทกุประเภทแมต้นยงัไมรู่ ้ เนือ่งจาก
ธรรมนั้นมีเหตุผลเป็นที่เชื่อถือได้ 

 สำหรับผู้เขียนไม่อาจยกยอตนว่าเก่งว่าดีในแง่ใดๆ 
เลย นอกจากจะกล้าตำหนิตนอย่างไม่สะทกสะท้านมา
เป็นประจำ เพราะสิ่งที่ควรตำหนินั้นมีอยู่ในหัวใจแทบ  
ล้นฝั่งก็ว่าได้ สิ่งนั้นคือทิฐิมานะที่ไม่ยอมลงใครเอาง่ายๆ 
ถ้าไม่ได้ต่อสู้จนสุดกำลังทิฐิที่มีอยู่เสียก่อน เมื่อเห็นท่าจะ
สู้ไม่ได้จริงถึงได้ยอมลง เพราะหมดหนทางต่อสู้ สำหรับ
ท่านอาจารย์มั่นที่ผู้เขียนเคารพเทิดทูนอยู่เวลานี ้ ก่อน
หน้าจะก้มลงกราบแบบบุคคลผู้สิ้นท่า ก็ได้เห็นได้ฟังท่าน
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มานานพอสมควร และได้ต่อสู้ท่านตามนิสัยคนที่มีทิฐิจัด 
จนบางครัง้ราวกบัวดัจะแตก พระเณรจะรา้งวดั เมือ่ไดย้นิ
เสียงจิ้งหรีดกับพญาราชสีห์โต้วาทีกันบนกุฏีท่านอย่าง
เอาเป็นเอาตาย ด้วยเหตุผลที่ตนเข้าใจว่าถูก ซึ่งสุดท้าย
ผู้เขียนที่เทียบกับจิ้งหรีดที่หมดฤทธิ์ ก้มกราบและยอม
ตนเป็นที่เช็ดเท้าให้ท่านดุด่าเฆี่ยนตีตามอัธยาศัย  

 หากท่านผู้อ่านได้เห็นท่านแสดงออกทางมารยาท  
ในอิริยาบถต่างๆ และได้ฟังสำเนียงการแสดงธรรมอบรม
ราวกับราชสีห์ที่กังวานด้วยอัจฉริยธรรมในแง่ต่างๆ   
ก็น่าจะมีความรู้สึกอัศจรรย์ภายในใจ เช่นเดียวกับท่าน  
ที่เคยฟังมาแล้วจำนวนมาก คงไม่สงสัยวิพากษ์วิจารณ์
นิมิตภาพ และอากัปกิริยา ตลอดความรู้ธรรมแง่ต่างๆ 
ของท่านให้เป็นการกังวลใจ 

 ท่านที่ประสงค์อยากทราบปฏิปทาเครื่องดำเนินของ
ท่านโดยสังเขป ที่ผู้เขียนมิได้อธิบายไว้โดยกว้างขวาง
ละเอียดลออ ทั้งธรรมขั้นต่ำ ขั้นกลาง และขั้นสูง   
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ก็กรุณาตามอ่านเรื่องท่านที่นำมาลงนี้ คิดว่าจะพอเป็น
แนวทางแห่งการปฏิบัติสำหรับท่านที่สนใจได้พอสมควร 
ถ้าจะลงให้พิสดารมากไป ก็เกรงจะฟั่นเฝือเหลือกำลัง  
จะคิดค้นและปฏิบัติตามได้ เนื่องจากความรู้ทางสมาธิก็ดี 
ทางปัญญาก็ดี ความวิมุตติหลุดพ้นก็ดีของท่าน รู้สึกว่า
กว้างขวางพิสดารเกินกว่าภูมิของเราทั้งหลายจะสามารถ
ติดตามท่านได้ทุกแง่ทุกมุม จึงควรยุติปฏิปทาท่านไว้แค่
กำลังของผู้เขียนเพียงเท่านี้ ผิดถูกประการใด หวังว่า  
คงได้รับความกรุณาอภัยจากท่านผู้อ่านโดยทั่วกัน 
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