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ฝึกพลังจติ ฝึกสมาธ ิด้วยตนเอง 

หลวงพอ่วิรยิงัค ์สิรนฺิธโร 

นั่งขดัสมาธิ ขาขวาทบัขาซา้ย มือขวาหงายทบัมือซา้ยวาง

ไวบ้นตกั นกึพทุโธในใจ กาํหนดใจไวท่ี้ใจ ใจของเราอยูท่ี่หวัอก

เบือ้งซา้ย กาํหนดใจลงไปท่ีตรงนัน้ นกึพทุโธลงไปท่ีตรงนัน้ แต่

เม่ือจิตสงบแลว้ จิตรวมแลว้ พทุโธก็ไม่ตอ้งนกึ กาํหนดจิตไว้

เฉยๆ ใหธ้รรมะนีเ้ขา้ทางหรููถ้ึงใจ ธรรมะจะหลั่งไหลเขา้สูใ่จเอง  

เพราะวา่ธรรมะนัน้เป็นส่ิงละเอียดออ่น ใจของเราก็

เช่นเดียวกนัเป็นส่ิงละเอียดออ่น เม่ือธรรมะเขา้ถงึใจ ใจก็

สามารถท่ีจะรองรบัเพราะวา่ใจของเรานัน้ใหญ่ โลกท่ีวา่ใหญ่ยิ่ง 

ก็เรยีกวา่วดัผ่าศนูยก์ลาง ไม่รูว้า่ก่ีหม่ืนก่ีลา้นก่ีแสนไมลอ์ย่างนี ้

ก็ยงัไม่ใหญ่เทา่ใจของเรา ทาํไมใจของเราจงึใหญ่ ถา้เรามองดู

แลว้ ไม่เหน็มนัจะใหญ่ตรงไหน ก็เท่าดอกบวัตมูเลก็ๆอยูใ่น

รา่งกายของเรานี ้แตว่า่ท่ีวา่เลก็ๆอยู่ในรา่งกายของเรานีก็้

เรยีกวา่ หทยัวตัถ ุไม่ใช่ใจ มนัเป็นหทยัวตัถ ุมนัเป็นสว่นหนึง่

ของรา่งกาย สว่นใจนัน้ ไม่ไดอ้ยู่ท่ีหทยัวตัถ ุถา้เราพิจารณาดู
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แลว้ ใจของเรานี ้ใจของมนษุยน่ี์นกึไปแลว้มนัจะใหญ่กวา่โลกท่ี

เราอาศยัอยูน่ี่หลายเทา่ตวั  

เพราะฉะนัน้ใจของเราจงึเรยีกวา่สามารถรองรบัธรรมะของ

พระพทุธเจา้ท่ีเรยีกวา่เหนือจกัรวาล จกัรวาลนีจ้ะมีโลกสกัรอ้ย

โลก พนัโลก มนัก็ยงัไม่เทา่กบัธรรมะของพระพทุธเจา้ ธรรมะ

ของพระพทุธเจา้นัน้กวา้งใหญ่ไพศาล ครอบคลมุหมดทัง้

จกัรวาล แตน่ั่นแหละ แมจ้ะใหญ่โตเพียงใด ก็จะตอ้งย่อลงมา

อยู่เหลืออนันงึเรยีกวา่ เอโก ธัมโม หรอืธรรมดวงเดียว 

พระพทุธเจา้ท่ีจะทรงตรสัรูน้ัน้ พระองคต์รสัรูก็้เพราะพระองคไ์ด้

ย่อลงมาหมดแลว้ ย่อลงมาจนกระทั่งเหลือหนึง่  

ถา้ยงัไม่ย่อ ไมส่ามารถท่ีจะสาํเรจ็ได ้ไม่วา่ส่ิงใดทัง้หมด 

เหมือนกบัอาหารอยู่ในนาหรอืขา้วอยู่ในฉางในยุง้ มากมาย

เหลือเกิน จะตอ้งคอ่ยยอ่ลงมา จากนาหลายรอ้ยหลายพนัไรม่า

อยู่หนึง่ฉาง จากหนึง่ฉางมาอยู่หนึง่กระสอบ จากหนึ่งกระสอบก็

มาอยูห่นึง่หมอ้ จากหนึง่หมอ้ก็มาอยูห่นึง่จาน จากหนึ่งจานก็มา

อยู่หนึง่ชอ้น คราวนีถ้ึงจะสาํเรจ็ สาํเรจ็เขา้ปากของเราได ้น่ีตอ้ง
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ย่อจากหลายรอ้ยหลายพนัไร ่แลว้ก็มาอยูห่นึง่ชอ้น แลว้ก็เขา้ไป

ในปาก คราวนีก็้เกิดความอ่ิม แลว้ใครเลา่ท่ีจะไปทานหรอืไป

รบัประทานนาตัง้พนัไร ่หรอืจะไปทานขา้วเขา้ปากเท่ียวนงึตัง้

เป็นฉางยุง้ หรอืวา่กระสอบนงึ หรอืวา่หมอ้นงึก็เอาเขา้ไปไม่ได ้

แตก็่จะเขา้ไดก็้ตอ่เม่ือย่อลงมาเหลือหนึ่งชอ้น  

พระพทุธเจา้นัน้พจิารณาถงึรอบขอบจกัรวาลทัง้สิน้กวา้ง

ใหญ่ไพศาล พระองคก็์ไดท้รงย่อลงๆ จนกระทั่งเหลือความเป็น

หนึง่ ถา้เราคิดถึงอารมณข์องบคุคล ความนกึคิดของบคุคลน่ี 

อย่าวา่แตโ่ลกเลย นอกโลกมนัก็คิดไปได ้แตใ่นท่ีสดุนัน้

พระพทุธเจา้พระองคไ์ดท้รงย่อลงมาเหลือความเป็นหนึง่ เม่ือย่อ

ลงมาเหลือความเป็นหนึ่งแลว้ ท่ีนีก็้เกิดกระแสเรยีกวา่เกิด

กระแสอดั กระแสแรง ย่อลงมาเหลือหนึ่งแลว้มนัจะแรงขึน้  

เพราะฉะนัน้พระองคจ์งึไดท้รงแสดงอิทธิปาฏิหารยิ ์

อิทธิปาฏิหารยิน์ัน้ทรงแสดงไดท้กุอย่างทกุประการไม่วา่จะเหาะ

เหินเดินอากาศ หรอืไม่วา่พระองคจ์ะแสดงอย่างใดๆนัน้ก็

สามารถแสดงได ้เพราะวา่พระองคย์่อลงมาเหลือความเป็นหนึ่ง
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นัน้ เกิดพลงัจิตเป็นอนัมาก ดว้ยเหตนีุพ้ระพทุธเจา้จงึไดแ้นะนาํ

สาวกทั่วๆไป วา่ใครอยากไดข้องดี ใครอยากไดค้วามบรสิทุธ์ิ

แลว้ใหย้่อลงมาเหลือความเป็นหนึ่ง พระองคท์รงตรสัวา่เม่ือย่อ

ลงมาเหลือความเป็นหนึ่งแลว้มนัจะเกิดส่ิงหนึง่ขึน้มา ส่ิงนัน้คือ

ความบรสิทุธ์ิ  

ความบรสิทุธ์ินัน้แมว้า่จะเป็นส่ิงท่ีย่อลงมาเหลือนิดเดียว แต่

วา่คณุภาพนัน้ยิ่งกวา่ของใหญ่ๆ เราลองเอากอ้นกรวดหรอืวา่เรา

เอาดินทรายเน่ีย เอามากองซกัเท่าภเูขามากมาย แลว้ก็เอามา

เปรยีบเพชรซกัลกูเทา่มะตมูน่ี เพชรลกูเท่ามะตมูไม่รูม้นัก่ีหม่ืนก่ี

แสนลา้น แลว้ก็ทรายเอามากองๆนัน้นะ่ ใหญ่กวา่เพชรเม็ดลกู

มะตมูนั่นตัง้หลายแสนเท่า แตร่าคามนัก็ไม่เท่ากนั เพราะฉะนัน้

เม่ือเราไดร้บัความบรสิทุธ์ิ บรสิทุธ์ินัน้ก็คือความปราศจากมลทนิ 

อย่างท่ีมีอะไรตา่งๆท่ีเป็นขีส้นิมท่ีมนัเกาะกินอยู่ในเหลก็ หรอืขี ้

สนิมเกาะกินอยู่ในทองเหลือง ขีส้นิมมนัก็กินอยู่ตามทั่วๆไป

อย่างนี ้ถา้ขดัออกไปแลว้มนัจะเกิดความใสสะอาด เคา้เรยีกวา่

เนือ้บรสิทุธ์ิ ถา้เป็นเหลก็เคา้จะเรยีกวา่เนือ้เหลก็บรสิทุธ์ิ หรอืวา่
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ถา้จะเป็นทองเหลืองก็เรยีกวา่ทองเหลืองบรสิทุธ์ิ น่ีคือความย่อ

ลงไป  

เม่ือย่อลงไปหนกัเขา้ๆน่ี ผลประโยชน ์จะกลบักลายเป็น

สมาธิ ท่ีท่านเรยีกวา่ขณิกสมาธิ เรยีกวา่อุปจารสมาธ ิเรยีก

วา่อัปปนาสมาธิ เขาเรยีกกนัถงึสมาธิ ก็เรยีกวา่บญัญติัท่ีการ

แสดงวา่ ถึงสมาธินัน้ก็ไดบ้ญัญติัขึน้ เรยีกวา่ ปัญญัตตโิย การ

บญัญติัขึน้ การบญัญติัขึน้นัน้ก็ตอ้งบญัญติัจากส่ิงหนึง่ท่ีมนัเป็น

ความเป็นจรงิ แลว้ก็บญัญติัออกมาเพ่ือจะพดูกนัใหรู้เ้รื่อง 

เหมือนอย่างกบัรบัประทานอาหาร เราก็บญัญติัออกมา แตม่นัก็

เอาเขา้ใสป่ากเท่านัน้แหละ เราก็พดูกนัวา่รบัประทานอาหาร 

มนัเป็นการบญัญติั แตก็่บญัญติัจรงิๆ บญัญติัจากขา้วท่ีกาํลงั

จะเขา้ปากเราอย่างนี ้ก็เหมือนกบัท่ีทา่นบญัญติัสมาธิไว ้วา่

สมาธินีม้นัเกิดขึน้มาจากอะไร สมาธิมนัเกิดขึน้มาจากความ

สงบ ความสงบนัน้ไม่มีอารมณ ์มีแตค่วามเป็นหนึง่ของจิต 

เรยีกวา่สมาธิ ก็คือบญัญติัส่ิงหนึ่งในจิตของเรา  
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สมาธินัน้ถึงเราจะบญัญติัเป็นสมาธิหรอืเราไม่บญัญติัวา่

เป็นสมาธิ จิตมนัก็เป็นหนึง่ของมนัอยู่อยา่งนัน้ มนัไม่ใช่วา่ มนั

จะบญัญติัวา่มนัจะเป็นอยา่งนัน้ๆ ก็หาไม ่ความเป็นจรงิเป็นอยู่

อย่างนัน้ คนจะไปบญัญติัวา่มนัเป็นอย่างนัน้อย่างนี ้ก็บญัญติั

กนัไป แตค่วามเป็นจรงิมนัมีอยู่ส่ิงหนึง่ อยา่งท่ีภาษาไทยเรา

เรยีกวา่ความสงบ ภาษาบาลีหรอืภาษาแขกก็เรยีกกนัวา่ สมาธิ 

สมาธิน่ีสดุแลว้แตว่า่ภาษาไหนจะบญัญติักนัขึน้มา วา่เป็นอย่าง

นัน้ๆ ท่ีจรงิแลว้สมาธิมนัเป็นยงัไง มนัก็เป็นของมนัอยู่อยา่ง

นัน้เอง เป็นหนึ่ง เป็นความสบาย มนัก็เกิดและมีอยู่ อยูอ่ย่างนัน้ 

เคา้เรยีกวา่ปรกติ เพราะฉะนัน้เม่ือจิตมนัปรกติโดยท่ีมนัไม่มี

อารมณอ่ื์นๆท่ีเขา้มาวุน่วายในจิตใจแลว้ มนัก็กลายเป็นจิต

ปรกติ  

เม่ือจิตปรกติ จิตนัน้มนัจะเกิดความสบาย เกิดความ

ละเอียด และความผ่องใส ความออ่นโยน อะไรตา่งๆนัน้ ส่ิงท่ีมนั

เกิดขึน้กบัจิตนัน้ไม่ใช่เป็นเรือ่งปรุงแตง่ แตว่า่มนัเป็นเรื่องท่ีเป็น

ผลพวงมาจากสมาธิ พอมนัเกิดความเป็นหนึ่งขึน้ อนัใดนัน้ 
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ความละเอียดมนัก็เกิดขึน้ตามมาดว้ย และความผ่องใสมนัก็

เกิดขึน้มาดว้ย ความเบาก็เกิดขึน้ ความสบาย มีความออ่นโยน

นุ่มนวลอะไรตา่งๆ มนัก็เกิดขึน้ในจิตอนันัน้ ไอส่ิ้งท่ีมนัเกิดขึน้นั่น

แหละเป็นส่ิงท่ีทกุคนเราท่ีเราตอ้งการ ท่ีจะใหเ้กิดแก่ตวัของเรา

ในการทาํสมาธิ เม่ือมนัเกิดขึน้มาแลว้ เราจะตอ้งจด เราจะตอ้ง

จาํ จาํวา่เราทาํยงัไงเราถงึมาตรงนีไ้ด ้เราทาํยงัไงเราถึงไดม้าถึง

จดุนีไ้ด ้เราทาํยงัไงเราถึงมาไดเ้ป็นอาการกิรยิาอยา่งนีไ้ด ้อนันี ้

เม่ือจดจาํไดแ้ลว้ คนนัน้จะทาํไดอ้ย่างสบาย คือสามารถท่ีจะทาํ

ไดอ้ย่างสบายมากในกาลตอ่ไปขา้งหนา้  

ผูท่ี้ฝึกสมาธิดว้ยกนัทาํไมจงึบางคนไปเรว็ ทาํไมบางคนไป

ชา้ ก็เพราะความสงัเกต คือผูท่ี้ปฏิบติัน่ีมีความสงัเกตแตกตา่ง

กนั บางคนนัน้ใช ้ชวนะปัญญาของตนเป็นขอ้สงัเกต บางคนก็

สดุแลว้แตม่นัจะเป็นไป อนัคนท่ีวา่สดุแลว้แตม่นัจะเป็นไปนัน้ 

ไม่ไดต้ัง้ขอ้สงัเกต คนนัน้ก็ลา่ชา้ไป คนท่ีตัง้ขอ้สงัเกต และมี

ความสงัเกต มีความสนใจหรอืพยายามท่ีจะพิจารณาตา่งๆส่ิงท่ี

มนัเกิดขึน้นัน้ คนนัน้ก็จะเดินไปเรว็  
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ในคมัภีรว์ิสทุธิมรรคนัน้ท่านไดต้ัง้ขอ้สงัเกตถึงเรื่องสมาธิไว้

อย่างนีว้า่ ผูท่ี้ทาํสมาธิเกิดขึน้แลว้นัน้ ในวนันัน้เขาทาํอะไรบา้ง 

ในคมัภีรว์ิสทุธิมรรคแสดงถึงวา่ รบัประทานอาหารอะไรจงึเป็น

สมาธิขึน้มาอย่างนีใ้นวนันัน้ หรอืวนันัน้ไดน้ั่งเวลาเท่าไร ก็เอา

เวลาอนันัน้มา หรอืวา่วนันัน้ไดน้ั่งหนัหนา้ไปทางไหน ก็จดัแจง

หนัหนา้ไปทางนัน้ อยา่งเนีย้คือท่านตัง้ขอ้สงัเกต ตัง้ขอ้สงัเกต

เพ่ือท่ีจะใหจ้ิตนีม้นัเกิดความวา่ง่ายสอนงา่ยขึน้ หรอืเกิดความ

สงบไดเ้รว็ เดินทางไปไดเ้รว็ขึน้อย่างนี ้แตที่นีน้ัน้ท่านตัง้

ขอ้สงัเกตอย่างนัน้ก็เพียงเพ่ือชีแ้นว สว่นวา่เราจะใชช้วนะ

ปัญญาของเราท่ีจะตัง้ขอ้สงัเกตอย่างไรนัน้ อยูท่ี่เราท่ีจะตอ้งใช้

อีก  

นอกเหนือไปจากขอ้สงัเกตท่ีจิตจะเป็นสมาธิในขัน้ตน้นีแ้ลว้ 

ก็ยงัมีขอ้สงัเกตอีกอย่างหนึ่ง เม่ือเวลาจิตท่ีมนัไม่สงบน่ี มนัเป็น

เพราะอะไร มนัตอ้งมีตน้เหต ุตน้เหตก็ุคือวา่มนัฟุง้ซา่นมนัคิด

มาก ไอฟุ้้งซา่นคิดมากนัน้ มนัไม่ใช่ตน้เหต ุมนัเป็นปลายเหตไุป

ซะแลว้ สว่นวา่ตน้เหตท่ีุมนัจะทาํใหเ้รานกึคิดในขณะท่ีเรา
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ฟุ้งซา่นนัน้ มนัมีอีกตน้เหตขุองมนั ตน้เหตขุองมนันัน้ก็คือ

อุปาทานตา่งๆ ท่ีเราไปยดึเอามาเก็บฝังเอาไวใ้นใจของเรานั่น 

คือเก็บเอาไว ้ไปทะเลาะกบัใครมาก็เก็บเอาไว ้หรอืวา่ไปยินดี

สโมสรกบัใครมาก็เก็บเอาไว ้หรอืเราไปทาํงานอะไรมนัขลกุขลกั

ขึน้มาก็เก็บเอาไว ้หรอืไปทาํงานอะไรมนัเรยีบรอ้ยเกิดขึน้มาก็

เก็บเอาไว ้ทีนีเ้ก็บเอาไวม้ากเขา้ๆ มนัก็เป็นตน้เหตแุหง่การท่ีจะ

นาํคิดในขณะทาํสมาธิ วา่ “เอ…เหน็จะตอ้งทาํอย่างนัน้ เห็น

จะตอ้งทาํอย่างนี”้ คิดไปคิดมาก็เลยฟุง้ซา่นไป  

ทีนีจ้ะแกต้น้เหตอุย่างนีเ้ราจะแกอ้ย่างไร การแกต้น้เหตน่ีุ 

เราก็ตอ้งใชมี้ด หรอืเรยีกวา่มีดดาบ มีดดาบนัน้มนัคมมากนะ 

มนัฟันลงไปอย่างนี ้ถา้หากวา่มีดดาบคมๆน่ีฟันเฉียบลงไป ขาด

สองท่อนเลยคนเน่ีย ก็เรยีกวา่มีดดาบ อนันีเ้ป็นการท่ีเราจะแก้

ตน้เหต ุคือแกต้น้เหตนุัน้ มีดดาบในท่ีนีไ้ม่ไดห้มายความวา่ มีด

ดาบท่ีเคา้เอามาฟันคน แตว่า่มีดดาบอนันีคื้อปัญญา ปัญญา

นัน้คือสว่นท่ีเราจะตอ้งใชแ้กไ้ขในเหตกุารณเ์ฉพาะหนา้ท่ีเกิดขึน้ 

เพราะฉะนัน้ครูบาอาจารยท์า่นจงึบอกวา่ปัญญานีม้นัเป็นเรื่องท่ี
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เราจะตอ้งใชต้ัง้แตป่ระถมตน้จนกระทั่งมธัยม มหาวิทยาลยัไป

เลย ก็เรยีกวา่ปัญญา  

ในการท่ีเราจะใชก้บัจิตใจของเรานัน้ เราใชปั้ญญาเป็น

เครื่องฟัน ใหข้าดไปเลยอปุาทานอนันัน้ ทีนีเ้ม่ือมนัไม่ขาดเราจะ

ทาํยงัไง ก็เพราะดาบเราท่ือ เม่ือดาบท่ือมนัก็ฟันไม่ขาด เม่ือมนั

ไม่ขาด จิตมนัก็ไม่ยอมลง ทีนีท้าํยงัไงถงึใหด้าบนีม้นัคมได ้มนัก็

ไม่ใช่ของยาก เพราะวา่ดาบนีม้นัลบัชั่ววินาทีเดียวมนัก็คมแลว้ 

ไม่ตอ้งไปนั่งฝนกนัเป็นชั่วโมงๆหรอก มนัลบัเพียงวนิาที หรอืวา่

นาทีเดียวมนัก็พอแลว้สาํหรบัดาบคือปัญญา เพราะฉะนัน้ใช้

ความคิดเพียงความคิดเดียวเท่านัน้วา่รา่งกายอนัเนีย้ มนัก็สกั

แตว่า่เป็นวตัถขุองโลกอนัหนึง่เทา่นัน้ สว่นความนกึคิดกิจการ

อะไรตา่งๆมนัก็เป็นวตัถขุองโลกเทา่นัน้ เพราะวา่ส่ิงเหลา่นีม้นั

ไม่ใช่เป็นตวัตนแตอ่ย่างใด ส่ิงเหลา่นีล้ว้นแลว้แตเ่ป็นสภาวะ

ธาตทุัง้สิน้ เรยีกวา่ตดัออกไปเลย อนันีเ้รยีกวา่ลบัดาบ  

ถา้หากวา่เราลบัดาบไดช้ิบเดียวเทา่นัน้ อารมณม์นัจะ

กระจยุไปในทนัที เหมือนอยา่งท่ีวา่พญามารน่ะมาผจญ
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พระพทุธเจา้อย่างนี ้พญามารน่ะมนัมาผจญพระพทุธเจา้ 

พระพทุธเจา้ก็ลบัดาบชิบเดียว วินาทีเดียวเทา่นัน้ พวกมารก็

เรยีบรอ้ย แพห้มด เราก็เชน่เดียวกนันะ่ เราก็ตอ้งใชด้าบคือ

ปัญญาน่ีฟันมนัลงไป ลงไปเลย ดาบของเราคมมัย้ มนัไมค่ม 

มนัก็ฟุ้งซา่นตอ่ไป ดาบของเราคมมัย้ คม มนัก็สงบตอ่ไป น่ีเป็น

อย่างนี ้ 

อนันีเ้ป็นอบุายวิธีเรื่องของการทาํจิต มนัก็ตอ้งมีกนัหลายๆ

อย่าง เหมือนกนักบัผูเ้ป็นครูบาอาจารยน่ี์จะสอนลกูศิษย ์มนัก็

จาํเป็นจะตอ้งหาอบุายวธีิตา่งๆเช่น พระพทุธเจา้สอนท่านพระ

จุฬปันถกน่ีทา่นก็บอกวา่ ใหเ้อาผา้เช็ดหนา้น่ีมาเช็ดหนา้ผาก

แลว้ก็ไปนั่งอยูเ่วลาพระอาทติยม์นัขึน้ พระอาทิตยม์นัขึน้สอ่งมา

ท่ีหนา้ผาก เหง่ือมนัก็ไหล แลว้ก็เอาผา้เชด็หนา้น่ีเช็ดท่ีหนา้ผาก

นั่นแหละ พระจฬุปันถกพิจารณา เอ ๋ ผา้นีต้ัง้แตที่แรก มนัก็

ขาวๆดีนะ มาอีกเท่ียวนีม้นัก็เลยมีดาํมิดหมี และมนัดาํลงไปๆ

อย่างเนีย้ ทา่นก็เลยปลงตก ทา่นก็ไดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัต ์น่ีก็

เรยีกวา่อบุายนงึ  
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หรอือย่างท่ีท่านสังกิจจะสามเณร ทา่นไปเห็นเคา้ดกัลกู

หนา้ ไอล้กูหนา้นั่นนะ่ ไมไ้ผ่เอามาเหลา เหลาแลว้มนัก็คด ตอ้ง

เอาไปลนไฟ ดดัแลว้ก็เอาตาเลง็จนมนัก็ตรงได ้ท่านก็พิจารณา

ตวัของทา่นวา่ ใจของเราน่ีมนัก็คด เราก็ตอ้งเลง็ตาเดียวก็คือ

หลบัตาขา้งหนึ่ง เหลือตาขา้งหนึง่ก็คือทาํจิตใหเ้ป็นหนึง่ เม่ือทาํ

จิตใหเ้ป็นหนึง่เลง็ดใูจอนันีจ้นกระทั่งใจอนันีม้นัเกิดนิพพทิทา

ญาณขึน้ ทา่นสงักิจจะสามเณรก็ไดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัต ์น่ี

ท่านก็อบุายของทา่นอีกอยา่งหนึง่  

และก็มีลกูศิษยข์องทา่นพระสารบีตุรสอนกรรมฐานให้

เท่าไหร่ๆ ก็ไม่รูจ้กัท่ีจะสาํเรจ็ซกัที ก็จงึรอ้นถึงพระพทุธเจา้ 

พระพทุธเจา้ก็เลยเอาพระภิกษุท่ีเป็นลกูศิษยท์า่นพระสารบีตุร

เอามา แลว้ก็เนรมิตสระขึน้มาสระหนึ่ง แลว้ก็เนรมิตผูห้ญิงคน

นัน้สวยงามมาก เพราะวา่ลกูศิษยข์องพระสารบีตุรนั่นในอดีต

ท่านเป็นช่างทอง ชอบความสวยงาม เพราะฉะนัน้เม่ือลกูศิษย์

ของท่านพระสารบีตุรท่านเหน็หญิงสาวท่ีสวยงาม ก็เกิดความ

พอใจดีใจนกัหนา เม่ือเกิดความพอใจเชน่นัน้แลว้ พระพทุธเจา้ก็
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อธิษฐานใหผู้ห้ญิงนั่นแก่ลงทนัทีเลย เม่ือแก่ลงไปทนัที ท่านก็มา

คิดวา่ เอ๊ะ เม่ือตะกี๊นีส้วยงามอยู่หยกๆ ไหนมาแกห่ง่อม คางก็

ยาน ตาก็โบ ๋จมกูก็ยาว แกม้ก็ตอบ เนือ้ก็ยาน สกัไมเ้ทา้ งอขี ้

กอ้นอยู่ตรงนัน้ แลว้ในท่ีสดุนัน้ท่านก็อธิษฐานใหต้ายลงไปเลย 

เน่าหมดทัง้สระ ทนัใดนัน้ลกูศิษยท์า่นพระสารบีตุรก็ไดส้าํเรจ็

เป็นพระอรหนัต ์น่ีก็เป็นอบุายอนัหนึง่  

มีพระภิกษุองคห์นึง่ท่ีทรงพระไตรปิฎก ไปสูอ่งคน์ัน้ก็ไปทรง

พระไตรปิฎกแตไ่ม่สามารถท่ีจะเขา้ใจ เพราะวา่ธรรมมนัมาก

เกินไป ไม่รูจ้ะจบัตรงไหน หาท่ีจบัไม่ได ้ในคราวนัน้ท่านก็ได้

อบุายจากสามเณร สามเณรองคน์งึ ทา่นก็ไม่ถือทิฐิ แมท้่านจะ

จบพระไตรปิฎก ทา่นก็ยอมเป็นลกูศิษยส์ามเณรอายเุพียง ๗ 

ขวบเท่านัน้เอง กาํลงันั่งซกัผา้อยู่ท่ีขา้งสระ ก็ไปถามทา่นวา่ทาํ

ยงัไง ปฏิบติัถึงจะไดส้าํเรจ็ สามเณรจงึบอกวา่ อา้ว ก็มีหวัปลวก

อยู่ปลวกนงึยงัไงเลา่ หวัปลวกนัน้ก็มีรูอยู่ ๖ รูปดว้ยกนั แลว้ก็อดุ

ซะ ๖ รู เหลืออยู่รูนงึ แลว้ก็ขดุรูเขา้ไป ไปเจอเหีย้ แลว้ก็ฆา่เหีย้

ตวันัน้เสียใหต้าย เสรจ็ ทา่นพระทรงพระไตรปิฎกรูปนัน้ท่านก็ได้
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คิดวา่ ออ๋ ใหปิ้ดทวารทัง้ ๖ น่ีเอง แลว้ก็ฝึกเขา้ไปอยู่รูนงึ ก็คือใจ 

ไอต้วัใจน่ีมนัเป็นตวัเหีย้ คือเป็นตวัอวชิชา ทา่นก็สามารถ

ปฏิบติัตวัท่านไดส้าํเรจ็เป็นพระอรหนัต ์ 

อนันีม้นัเป็นเรือ่งของอบุายแตล่ะองค ์อบุายแตล่ะคนท่ีจะ

ทาํใหเ้กิดผลขึน้มา อบุายวิธีเหลา่นีน้ัน้ เป็นอบุายวิธีของการท่ี

เราจะแกไ้ขจิตของเรา เราบางทีอาจจะใชอ้บุายเดียวไม่ได ้เราก็

จะตอ้งใชอ้บุายหลายๆอย่าง เพราะจิตอนัท่ีเราฝึกหดัน่ี เราก็

รูอ้ยู่แลว้วา่เราตอ้งฝึกหดั เพราะฝึกหดัใหจ้ตินีม้นักา้วหนา้ตอ่ไป

คือใหเ้จรญิเติบโต เหมือนกบัเราเลีย้งเด็กใหเ้จรญิขึน้ เม่ือมนัจะ

นอน เราก็ตอ้งกลอ่มมนั เราตอ้งหลอกเด็ก บอกวา่ยกัษม์าแลว้ 

เด็กมนักลวั มนัก็หลบัไป หรอืบางทีก็หลอกบอกวา่ เด็กเอย้ ผี

มาแลว้ มนัก็หลบัไป ทัง้ๆท่ียกัษก็์ไม่ไดม้า ผีก็ไม่ไดม้า จติใจของ

คนเรานีม้นัก็เหมือนทารกนั่นแหละ เพราะวา่เรายงัออ่นแก่การ

ฝึกหดั มนัก็ยงัอยู่ในขัน้ตํ่า เม่ือเป็นเชน่นีแ้ลว้ มนัก็ตอ้งหลอก

บา้ง  
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จิตของเรานีม้นัตอ้งมีอบุาย คืออบุายน่ีไม่ใช่หลอกใหเ้สีย 

แตว่า่หลอกใหม้นัถกูตอ้ง เราก็บอกวา่น่ีตวัเราน่ีแก่แลว้ใชม่ัย้ 

เรายงัคิดวา่ตวัเราหนุ่มอยู่ร ึน่ีแก่แลว้ ตวัของเรานี ้เวลานีค้าง

ตอบแลว้ใช่มัย้ เวลานีเ้ราตายแลว้ใช่มัย้ น่ีเหน็มัย้เคา้เอาเราไป

เผาอยู่ท่ีเชิงตะกอนนั่นน่ะ อย่างนีเ้คา้เรยีกวา่เป็นอบุาย คือ

อบุายท่ีจะใหใ้จของเราสงบลงไป เคา้เรยีกวา่อบุายวิธี เม่ือเรา

คิดอย่างนัน้ไดแ้ลว้น่ี จิตมนัก็กลวัสิวา่ แหม มนัตายจรงิๆนะ มนั

ก็สงบลงไป  

เหมือนอย่างกบัวา่ท่านจลุกาล มชัฌิมกาล และมหากาล ที

นีท้า่นมหากาลเน่ีย ทา่นเป็นพอ่คา้ ไปบวช ไดฟั้งธรรมของ

พระพทุธเจา้แลว้ก็ไปบวช แลว้ทา่นก็มีครอบครวัแลว้ ทา่นก็บอก

วา่เราบวชเม่ือแก่อย่างนี ้ไมอ่ยากจะไปยุ่งกบัใคร ก็อยากจะ

เรยีนกรรมฐานวา่จะทาํยงัไงถึงจะไดส้าํเรจ็ เม่ือไปไตถ่ามองค์

สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ก็ใชใ้หท้า่นไปท่ีป่า

ชา้  
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เม่ือไปถึงป่าชา้แลว้ก็ใหม้าดศูพ เพราะเคา้จะใหม้าเผาทกุ

วนัๆ วนัหนึ่งเคา้ก็เอาศพผูห้ญิงคนนงึแห ่กาํลงัเป็นลมตาย อายุ

ได ้๑๖ ปีนั่นนะ่ มาถึงก็มาเอามานอน แลว้ก็เชิญทา่นมหากาล

มาด ูท่านมหากาลมาดก็ู ออ๋ น่ีรา่งกายยงัสดใส มีหนา้เป็นอย่าง

นัน้ แขนขาเป็นอย่างนัน้ แลว้ทา่นก็ไปนั่งสมาธิ ตอ่จากนัน้ไป

สปัเหรอ่เคา้ก็เอาขึน้ไปเชิงตะกอนแลว้ก็จดุไฟ ไฟนัน้ก็ลาม ไฟ

ไหมห้ไูหมต้า ไหมแ้ขง้ไหมข้า แลว้ก็ไปนิมนตท์่านมหากาลมา

อีก มาถึงก็มาด ูออ๋ เม่ือตะกีนี้ส้ดใสน่ี เด๋ียวนีท้าํไมมนัดาํไปหละ 

เป็นตอตะโกไปแลว้ ทา่นก็กลบัไปนั่งสมาธิตอ่ แลว้ทีนีส้ปัเหรอ่ก็

เผาจนกระทั่งเหลือแตก่ระดกูหมดแลว้ ทกุสว่นรา่งกายหมดแลว้ 

ท่านก็ไปนิมนตใ์หท้่านพระมหากาลมาดวูา่เหลือแตก่ระดกู ทา่น

มหากาลมาด ูเอ๊ะ เม่ือตะกี๊นีส้ดใสดีน่ี แลว้ก็ดาํเป็นตอตะโก 

แลว้ก็เหลือเป็นกระดกู ตวัเราก็เชน่เดียวกนั ท่านก็ไดส้าํเรจ็เป็น

พระอรหนัตใ์นเวลาตอ่มา  

แตล่ะองค์ๆ ก็มีอบุายแตกตา่งกนัท่ีจะทาํใหเ้กิด คือทาํให้

เกิดขึน้ซึง่ความเป็นพระอรหนัตม์นัแตกตา่งกนั แลว้การท่ี
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พระพทุธเจา้ทรงทรมานสาวกนัน้ พระองคก็์ทรงทรมานแตกตา่ง

กนัเหมือนกนั เราก็เชน่เดียวกนันั่นแหละ เราเวลาท่ีจะหาอบุาย 

เราหาอบุายตา่งๆใหม้นัเยอะๆก็ได ้เม่ือเราหาอบุายแลว้เราก็

แกไ้ขตวัของเราอยา่ใหไ้ปหยดุยัง้เพียงแคน่ัน้ เราใชอ้บุายตา่งๆ

นานาอยา่งนีแ้ลว้น่ี ความกา้วหนา้ของจิตนีม้นัก็ไม่หยดุยัง้

เช่นเดียวกนั มนัก็เจรญิขึน้ หมายความวา่เจรญิขึน้ เราน่ีมนัตอ้ง

ใชค้วามสามารถ เพราะความสามารถของเราน่ีมนัจะมีแค่

ไหนนะ่ มนัก็ตอ้งมีแคน่ัน้ ความสามารถของเรา  

เพราะฉะนัน้เม่ือเราทาํสมาธิน่ี เราชอบจะสบาย เราก็อยูก่นั

ไปโดยท่ีเม่ือไรก็อยู่อย่างนัน้ เม่ือไรก็อยู่อยา่งนัน้ มนัก็ดี

เหมือนกนัน่ะแตว่า่ความกา้วหนา้มนักา้วไปไม่ได ้เหมือนกบัคน

ท่ีเขามีความสามารถ ความสามารถท่ีจะพลิกแพลง วปัิสสนา

นัน้เราก็เรยีกกนัแตช่ื่อวา่วิปัสสนา แตค่วามจรงิวิปัสสนานัน้ มนั

ก็คือความสวา่งไสวหรอืจิตนัน้มนัมีพลงัท่ียิ่งใหญ่ เม่ือจิตนัน้มี

พลงัท่ียิ่งใหญ่แลว้ มองอะไรมนัก็เป็นส่ิงท่ีอนิจจัง ส่ิงท่ีเป็นทุก

ขัง ส่ิงท่ีเป็นอนัตตาไปหมด เพราะพลงัจิต เคา้เรยีกวา่วปัิสสนา 
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วิปัสสนานัน้นะ่คือจิตของคนท่ีนอ้มไปเพ่ือพิจารณากาํจดักิเลส 

ก็เรยีกวา่มีจิตขัน้สงู เรยีกวา่เป็นวิปัสสนา  

แตว่ิปัสสนานัน้จาํเป็นอยู่เองท่ีจะตอ้งผ่านสมถะมา

มากมายเหลือเกิน กวา่ท่ีจะมาถงึวิปัสสนาได ้ก็เหมือนกบัคนท่ี

จะเป็นด๊อกเตอรอ์ย่างนีท้างกฏหมายก็ดี ทางเกษตรก็ดี ทาง

รฐัศาสตรก็์ดี เคา้ก็ตอ้งผ่านมาเหลือเกินแลว้ ผ่านมาจาก

โรงเรยีนอนบุาล ผ่านชัน้ประถม ผ่านชัน้มธัยม ผ่านชัน้

มหาวิทยาลยั ไปจนกวา่จะมาถึงด๊อกเตอรก็์เรยีกวา่ปรญิญาเอก

อย่างนี ้ก็ถา้จะพดูกนัไปก็เรยีกวา่ผ่านมาตัง้แตอ่าย ุ๓ ขวบครึง่ 

อย่างนอ้ยก็ถึงอาย ุ๒๕ ปี ก็หมายความวา่ผ่านมาระยะอนั

ยาวนาน ฉนัใดก็ฉนันัน้  

การท่ีเราจะผ่านเขา้ไปสูว่ิปัสสนานัน้ ก็จาํเป็นตอ้งผ่านมา

จากนั่งสมาธิเบือ้งขวาทบัเบือ้งซา้ย ขึน้ตน้ซะก่อน แลว้ก็เล่ือน

ขึน้ไปถึงชัน้ฌาน ถึงชัน้ปฐมฌาน ทติุยฌาน เล่ือนขึน้ไปเรื่อย

อย่างนี ้ก็เรยีกวา่ผ่านการท่ีจติรวมมาก็นบัครัง้ไม่ถว้น จติรวมมา

ก่ีหน จิตรวมมาก่ีครัง้ ก็นบัครัง้ไม่ถว้นน่ะ ก็เหมือนกบัคนท่ีเรยีน
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มาจากอนบุาลถึงปรญิญาอย่างนี ้ก็เรยีนมา เรยีนมาถึงปรญิญา

ก็จบัปากกาน่ีก็เรยีกวา่หมดไปหลายดา้ม ปากกามนัก็หมดไป

หลายดา้ม สมดุก็หมดไปหลายอนั เครื่องแบบก็หมดไปหลายอนั 

เดินก็หมดไปหลายกา้ว กวา่ท่ีมนัจะกา้วขา้มไปนั่น ถา้เราจะ

นบัๆกนัไป ก็เหมือนกนักบัท่ีเราทาํจิตของเราใหร้วม จิตของเราก็

รวมไปแลว้ หรอืเราทาํใหส้บาย ก็สบายไปแลว้ แลว้เราก็ทาํอีก 

มนัก็รวม รวมไปแลว้ มนัก็สบาย มนัก็สบายไปแลว้ มนัก็

เรื่อยมาอยา่งนีแ้หละ จนกระทั่งจิตอนันีม้นัรวมมนัก็นบัครัง้ไม่

ถว้นแลว้ มนัก็เขา้มาถงึวิปัสสนาคือมาพิจารณาถึงความเกิด

และความดบั  

การท่ีเราจะดาํเนินจิตมาถงึวปัิสสนานัน้ เราก็จาํเป็นอยูเ่อง

ท่ีวา่เราจะตอ้งมีความเฉลียวฉลาดหรอืเรยีกวา่มีมีด มีดาบ ดาบ

ท่ีคม ดาบท่ีคมนัน้ก็คือปัญญา ดงัท่ีไดก้ลา่วแลว้วา่ดาบท่ีคมน่ี

ฟันทีเดียวขาดสองท่อน เม่ือเวลานกึถงึรา่งกายน่ี มนัจะเห็น

กระดกูไปเลย มีพระองคน์งึท่านมาเดินบณิฑบาต บิณฑบาต

แลว้ท่านเดินวปัิสสนาของทา่นมาเรื่อยมา จนกระทั่งมีผูห้ญิง
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คนนงึหนีสามีมา แลว้ก็มาเห็นท่าน แลว้ก็มายิม้ให ้ท่านมองเขา้

ไปน่ี ทา่นเหน็เป็นกระดกูซะแลว้ ไอย้ิม้นั่นท่านไม่เหน็ ทา่นเห็น

แตก่ระดกู สามีก็ไลติ่ดตามมา แลว้ก็มาถามพระองคน์ัน้วา่ เห็น

ผูห้ญิงเดินไปทางนีม้ัย้ทา่นพระคณุเจา้ ทา่นก็บอกวา่ “อาตมา

ไม่เห็นหรอก แตเ่ห็นโครงกระดกูมนัเดินไปเม่ือกี”้ น่ีแสดงวา่ท่าน

เจรญิวิปัสสนา พอจิตมนัมีกาํลงั คือจิตมีกาํลงัแกก่ลา้ เม่ือจิตมี

กาํลงัแกก่ลา้แลว้อย่างนี ้มนัมองเหน็อะไร มนัก็เป็นวปัิสสนาไป

หมดแหละ  

มองเหน็ตน้หญา้ก็ใชไ้ด ้มองเหน็คนก็ใชไ้ด ้มองเห็นพระ

อาทิตย ์พระจนัทรก็์ใชไ้ด ้มองเหน็เงนิทองขา้วของก็ใชไ้ด ้

สาํหรบัจิตท่ีเป็นวิปัสสนาแลว้ มองเหน็อะไรมนัก็เป็นวิปัสสนาไป 

แตว่า่วิปัสสนานัน้นะ่ก็ไม่ตา่งอะไรกนักบัท่ีเราดาํเนินสมถะมา

นั่นแหละ มนัก็ตอ้งใขเ้วลา ใชก้าลและใชเ้วลา เหมือนกบัคนท่ี

เคา้ทาํปรญิญาอย่างนี ้ก็ไม่ใช่วา่ทาํชั่วโมงเดียวเสรจ็ ก็วา่กนัไป

มากมาย วทิยานิพนธท์าํไปเยอะแยะ ดีไมดี่ตก ตอ้งตอ่ใหม่ 

อะไรก็วา่กนัไปกวา่จะสาํเรจ็ขึน้มาได ้ก็เหมือนกนัท่ีพจิารณานัน้ 
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สาํหรบัวิปัสสนานัน้ก็เอามาพิจารณาใหเ้หน็ ไม่ตอ้งพดูอะไรกนั

มากหละ พดูกนัวา่รา่งกายอนันีม้นัเป็นสว่นสาํคญั เคา้เรยีกวา่

ส่ือสมัพนัธ ์หรอืเรยีกวา่ตวัประสานงานท่ีมีความสาํคญั  

พระพทุธเจา้จงึไดท้รงแสดงลงไปในรา่งกาย หรอืเรยีกวา่ รู

ปัง รูปังก็คือรูปนั่นแหละ พระพทุธเจา้ก็ รูปัง อนิจจัง รูปัง 

อนัตตา รูปัง ทุกขัง ก็พระองคแ์สดงรูปัง ก็คือรูป เม่ือแสดงรูป

ลงไปก็เป็นตวัวิปัสสนาขึน้มา ในเม่ือจิตของผูน้ัน้ถงึขัน้ ท่ีเรยีกวา่

จิตเขา้ขัน้ จิตเขา้ขัน้นัน้มนัเป็นส่ิงท่ีแปลกประหลาดมาก 

เพราะวา่เม่ือเวลาจิตมนัเขา้ขัน้แลว้น่ี คลา้ยๆกนักบัวา่เหมือนกบั

มนัจะนาํเราไปอย่างนัน้ มนัเป็นแทบๆจะเป็นเองไปเลย ทีนีเ้รา

มาเปรยีบเทียบเหมือนกบัคนท่ีเคา้กาํลงัเรยีนด๊อกเตอรอ์ย่างนี ้

เม่ือเคา้จบัปากกาจะเขียนภาษาไทย ภาษาองักฤษน่ีมนัลากไป

เลย โดยท่ีไม่ทนัตอ้งคิดอะไรมาก จบัพบัก็พรูด๊ไปเลย คลา้ยๆกบั

วา่มนัอยู่ในสมอง มนัเต็มท่ีแลว้ แลว้มนัก็เลยเขียนไดอ้ย่าง

เรยีกวา่เรว็ป้ืด เหมือนกนักบัผูท่ี้มีจิตท่ีไดผ่้านเรยีกวา่วิปัสสนาน่ี 

พอจบัขึน้มาน่ีมนัจะมองเห็นชดัไปเลย จะเป็นกระดกูก็เหน็ชดัไป
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เลย มนัเป็นธาตก็ุเหน็ชดัไปเลย แลว้มนัจะเป็นอะไรในรา่งกาย

อนันีก็้เหน็ชดัไปเลย  

ทาํไมพระพทุธเจา้ถงึไดยื้นยนัลงมาในเพียงรา่งกายอนันี ้

เพราะรา่งกายอนันีเ้ป็นตวัประสานงาน ถา้ไม่มีรา่งกายอนันีแ้ลว้

น่ี อะไรจะมาเป็นเครือ่งประสานงานในโลกนี ้หรอืจะเอา

วิญญาณอย่างเดียว เอารา่งกายนีไ้ปเป็นดินซะใหห้มดและใหมี้

แตว่ิญญาณ มนัก็มองกนัไม่เหน็ แลว้ก็ทาํอะไรก็ไม่ได ้ก็เรยีกวา่

เป็นโรคแห่งวญิญาณไป มนัก็ไม่มีอะไรประสานงาน แตว่า่โลก

ของเรามีรา่งกายมนษุยน่ี์เป็นตวัประสานงาน เพราะฉะนัน้คนท่ี

จะเกิดกิเลสขึน้มาน่ี ถา้ไม่มีรา่งกายอนันีม้นัเกิดกิเลสไม่ได ้ถา้มี

รา่งกายนีต้า่งหากเลา่ ท่ีกิเลสหรอืเรยีกวา่ตณัหา อวิชชา กิเลส

ตา่งๆมนัจงึเกิดขึน้ก็เพราะมนัมีรา่งกายอนันีแ้หละ  

เพราะฉะนัน้ในการท่ีอปัุชฌายะจะบอกกรรมฐานใหแ้ก่ผูท่ี้

จะเขา้มาบวชนี ้ท่านจงึบอกใหถ้ึงตโจ เกสา โลมา นขา ทนัตา 

ตโจ หยดุแลว้ ไม่ตอ้งบอกตอ่ไปอีกแลว้ เอาแคต่โจพอ เกสา 

แปลวา่ผม โลมาแปลวา่ขน นขาแปลวา่เลบ็ ทนัตาแปลวา่ฟัน 
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ตโจแปลวา่หนงั ทีนีม้นัก็มาสาํคญัอยู่ท่ีหนงั เม่ือรา่งกายของ

คนเรานีม้นัมีหนงัหุม้อยู่เป็นท่ีสดุรอบ มีหนงัหุม้อยู่ เม่ือมีหนงั 

ตา่งคนก็ตา่งมองหนงั ในท่ีสดุก็หลงหนงั น่ีก็เป็นอยา่งนัน้  

ทีนีม้นัจะไปหลงอะไร นอกจากรา่งกายนีม้นัจะไปหลงอะไร 

ก็หลงทรพัยสิ์น หลงเงินทอง หลงขา้วหลงของ หลง

ยศถาบรรดาศกัดิ ์อนันัน้มนัก็ตอ้งมีกายซะก่อน ไม่มีกายนีแ้ลว้

จะเอารถยนตส์วยๆนีไ้ปใหใ้คร หรอืวา่จะเอาบา้นสวยๆไปใหใ้คร 

ก็ไม่ได ้รา่งกายน่ีเป็นตวัประสานงาน เพราะฉะนัน้ถา้ไม่มี

รา่งกายนี ้ทกุอย่างก็หมด เรยีกวา่ไม่มีความหมาย ไม่มี

ความหมาย! เพราะฉะนัน้กายคือตวัประสานงาน  

บางคนเคา้บอกวา่อาจารยน่ี์สอนใหพ้จิารณากายน่ีมนัราคะ

จรติแลว้ อาตมาก็ถามวา่คนไหนเลา่ท่ีมนัไม่มีราคะจรติน่ะ 

มนษุยไ์หนน่ะท่ีมนัไมมี่ราคะจรติ มนัไม่มีซกัคนหรอก มนัก็ราคะ

จรติดว้ยกนัทัง้นัน้แหละ มนัก็เป็นอยา่งนัน้ แตที่นีเ้คา้ก็บอกวา่ 

การท่ีพิจารณากายนัน้นะ่ มนัมีแตค่นท่ีราคะจรติอย่างเดียว คน

ท่ีจรติอ่ืนๆเคา้ไม่ใหพ้ิจารณาหรอก อนันัน้เป็นความเขา้ใจผิด 
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พระพทุธเจา้ท่ีพระองคบ์ญัญติัใหอ้ปัุชฌายะสอนลกูศิษยก์่อนท่ี

จะเขา้บวชเน่ีย ใหว้า่กรรมฐานก็คือรา่งกายอนันี ้มนัไม่มี 

รา่งกายอนันีเ้ท่านัน้  

แลว้ทีนีท้าํไมไม่สอนบอกวา่ถา้คนจรติโนน้ แลว้ก็อยา่ไป

สอนเกสา โลมา นขา นะ มนัก็ไม่เห็นมีคาํสอนท่ีบญัญติัไว้

ตรงไหน เพราะฉะนัน้รา่งกายอนันีจ้งึเป็นตวัอริยสัจดว้ย แลว้ก็

เป็นตวัประสานงานอนัสาํคญัดว้ย แลว้ก็ติดกนัเน่ีย ท่ีหลงกนัอยู่

เวลานี ้ไปหลงท่ีไหน มนัก็หลงรา่งกายอนันีแ้หละ หลงรา่งกาย

อนันีแ้หละคนปากแหวง่ก็ยงัอวดตวัวา่สวยเลย มีคนปากแหวง่

คนนงึอยู่ท่ีบา้นก็ไมสู่จ้ะไกลบา้นใหม่สาํโรงหรอก แลว้ก็เอา

กระจกมาสอ่ง สอ่งเท่าไหร ่ปากมนัก็แหวง่อยู่ตะพืดน่ะ สอ่งไปก็

ถอยหลงัไปๆ ตกเรอืนขาหกัอีก นอกจากปากแหวง่แลว้ขาหกัอีก

ไปดว้ย อนันีเ้คา้เรยีกวา่รา่งกายนีม้นัเป็นตวัประสานงานจรงิๆ 

คือคนเราน่ีหลงน่ะ หลงรา่งกายอนันี ้ 

เพราะฉะนัน้เม่ือมนัอยู่ตรงจดุไหน กิเลสอยู่ตรงจดุไหน เรา

จะแก ้เราก็ตอ้งแกต้รงจดุนัน้ เราจะไปแกท่ี้อ่ืนมนัแกไ้ม่ได ้
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เหมือนกนักบัเราคนัอยู่ท่ีทา้ยทอยน่ี เราไปเกาหวัตาตุม่ตัง้แต่

เทา้ เกาเทา่ไหรม่นัจะหายคนัยงัไง คนัตรงไหนมนัก็ตอ้งเกาตรง

นัน้ หนามท่ีมนับง่ มนัปักลงไปในเทา้ของเราอย่างนี ้ถา้เราจะ

เอาหนามออก ก็ตอ้งบง่เอาท่ีหวัหนาม มนัถึงจะถกูตอ้ง 

เพราะฉะนัน้ท่ีเราพากนัปฏิบติักนัอยูท่กุวนันีถ้ึงขัน้วิปัสสนานะ 

ถา้ไปทิง้กายะอนันีแ้ลว้ หรอืเรยีกวา่ รูปังอนันีแ้ลว้ มนัจะผ่าน

วิปัสสนาไปไดอ้ย่างไร โดยท่ีวา่เราไม่ตอ้งอธิบายอะไรใหม้าก 

แมท้่านจะอธิบายอรยิสจั ๔ วา่ทกุข ์สมทุยั นิโรธ มรรค มนัก็ไม่

พน้จากรูปัง คือรูปอนันีอ้นัเดียว  

เพราะฉะนัน้เม่ือเวลาท่ีใครจะดาํเนินวิปัสสนานัน้ ก็จะตอ้ง

ดาํเนินวิปัสสนาท่ีกายน่ีเหน็จรงิแจง้ประจกัษ ์มีคนถามวา่ถา้

อย่างนัน้สปัเหรอ่มนัก็สาํเรจ็หมดนะ่สิ เพราะวา่มนัสบัผีอยู่

ตลอด สปัเหรอ่จะไปสาํเรจ็ไดย้งัไง ในเม่ือสปัเหรอ่สมาธิก็ไม่มี 

ไม่มีสมาธิ ถึงจะสบัก็สบัไปงัน้ ไม่ไดพ้ิจารณา เม่ือจิตไมมี่พลงั

พอท่ีจะเป็นวปัิสสนาได ้สบัศพอยูม่นัก็ยงัไม่ได ้คือมนัไม่ได ้ไม่

เป็นวิปัสสนาขึน้มาหรอก เพราะฉะนัน้ถา้เราจะเขา้ใจในตวัของ
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เราของเรื่องของการทาํสมาธินัน้ จงึไม่ใช่เรื่องท่ีเราจะตอ้งพดู

อะไรกนัมากมายนกัหรอก พดูกนัวา่ทาํจิตใหส้งบ แลว้เราก็

ภาวนาพทุโธไป หรอืวา่เราจะดาํเนินวิปัสสนาก็พิจารณาดกูาย

ใหม้นัเกิดนิพพทิทาญาณ เราพดูเทา่นีม้นัก็จบแลว้สาํหรบั

สมาธิ สมถวปัิสสนา  

แตต่อ้งพากนัเขา้ใจอย่างนีน้ะวา่ คาํพดูเพียงเท่านีม้นักิน

ความมหาศาล อย่างเราพดูวา่วา่ทาํนาน่ี เราก็พดูไดส้องคาํเทา่

นัน้เอง แตว่า่ตอ้งมีไถ มีควาย เราก็ตอ้งมีหวัหม ูเราก็ตอ้งเอามือ

น่ีจบัลงไป กดลงไปท่ีดิน ใหดิ้นมนัพลิกออกมา เรยีกวา่ไถนา 

แลว้ยงัคราด แลว้ยงัเอากลา้ แลว้ยงัดาํ แลว้ยงัเก่ียว แลว้ยงัเก็บ 

แลว้ยงันวด น่ีเคา้เรยีกวา่ทาํนา พดูคาํเดียวเทา่นัน้นะ แตว่า่

เหลือหลาย หรอืเราพดูวา่เราทาํบา้น เราทาํบา้นน่ี เราพดู “ทาํ

บา้น”สองคาํเท่านัน้ โอโ้ห บางทีทาํเกือบลม้เกือบตายไมส่าํเรจ็ 

เราพดูกนัวา่สมถะ แลว้ก็วิปัสสนา สมถะก็ วิปัสสนาก็พดูกนั

เท่านี ้แตว่า่การกระทาํยงัอีกมากทีเดียว  
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เพราะฉะนัน้เรือ่งของสมถะและวิปัสสนานัน้ ไม่จาํเป็นตอ้ง

มาเถียงกนัใหล้าํบาก คนก็โสเหลก่นัเถียงกนัไป บอกวา่ของชัน้ก็

ดีกวา่คนโนน้ คนโนน้ก็วา่ดีกวา่ของคนนี ้วา่อาจารยโ์นน้ก็ดีกวา่

อาจารยนี์ ้อาจารยนี์ก็้ดีกวา่อาจารยโ์นน้ ใหวุ้น่วายไปหมด ท่ี

จรงิแลว้นัน้อยูท่ี่ตวับคุคลผูป้ฏิบติั แลว้ก็ดาํเนินสมถะและ

วิปัสสนา ก็มีอยู่เทา่นี ้ไม่วา่อาจารยไ์หนก็ตอ้งสอนกนัแบบนี้

ทัง้นัน้หละ เม่ือสอนกนัอย่างนี ้อยู่ท่ีตวัของเราทาํตา่งหาก ตวั

ของเราทาํได ้อาจารยน์ั่นก็เป็นสว่นนงึ พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ 

อกฺขาตาเร ตถาคโต พระตถาคตเจา้นัน้เพียงแตบ่อกเท่านัน้

แหละ แตว่า่การกระทาํนัน้มนัอยู่ท่ีเรา  

เราทาํอย่างนีย้งัมีอยู่อีกตอนนงึท่ีควรจะรูน้ั่น เม่ือเรา

พิจารณากายเห็นแลว้ใชม่ัย้ แลว้เราก็ยอ้นเขา้มาดผููเ้หน็ เคา้

เรยีกวา่ตัวผู้รู้ ยอ้นมนักลบัคืนมาดสิู วา่เหน็มัย้ ไม่เหน็ เม่ือไม่

เห็น เราก็ยงัไม่เขา้ขัน้ เคา้เรยีกวา่ยงัไม่เขา้ขัน้ วิปัสสนาไม่เขา้

ขัน้ แตที่นีเ้รามองน่ี เม่ือเวลาเราหลบัตามมอง มีกระแสจิต

มองเหน็ โอโ้ห น่ีรา่งกายแตกสลายเหน็ชดัเจนเลย เกิดนิพพทิทา
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ญาณความเบื่อหนา่ยเห็นชดัเจน เราก็ทวนกระแสจิตมา เห็น

เลย เห็นตวัผูรู้ ้ตวัผูรู้น้ัน้นะ่มนัอยู่ขา้งหลงั หรอืเรยีกวา่ตอ้งทวน

กระแสจิต เม่ือทวนกระแสจติกลบัคืนมาถงึท่ีตัง้ของจิตไดเ้ม่ือไร 

เม่ือนัน้ผูน้ัน้ก็จะตอ้งเป็นผูถ้งึตน้หนทาง เคา้เรยีกวา่ตน้หนทาง  

การถึงกระแสจิตอนันีน้ัน้น่ะ การถงึ ฐีตภิตัูง เคา้เรยีกวา่ ฐีติ

ภตูงั ท่ีจะมาถงึกระแสจิตหรอืเรยีกวา่ การท่ีจะมาถงึท่ีตัง้ของจิต

อนันี ้ผูน้ัน้จะตอ้งมีพลงัจิตท่ีไดพ้ิจารณาเห็นจรงิแจง้ประจกัษ์

เป็นวิปัสสนามามากเหลือเกินน่ะ ถึงจะทวนกระแสจิตมาถงึท่ีตัง้

ของจิตได ้ผูท่ี้ทวนกระแส จติมาถึงท่ีตัง้ของจิตนัน้มีอปุมา

เหมือนกบัคนท่ีลืมผา้อยู่บนศีรษะ ลืมผา้อยู่บนศีรษะ เท่ียววิ่งหา

เกือบตาย วา่ผา้เราอยูท่ี่ไหน แตพ่อเอามือคลาํท่ีศีรษะก็รอ้ง ออ้ 

ตกหนองออ้ นั่นแหละ ผูท่ี้พจิารณาทวนกระแสจิตมาถึงท่ีตัง้ของ

จิตได ้ก็เช่นเดียวกนั รอ้ง “ออ้ อยู่ท่ีน่ีเองร”ึ ถา้มาถงึท่ีนีไ้ดเ้ม่ือไร 

ผูน้ัน้จะไม่มีการตกตํ่าแลว้ ผูน้ัน้ถึงหนทางแลว้ เรยีกวา่ถึง

หนทาง  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 29 
 

เม่ือถึงหนทาง เม่ือถงึในจดุนีแ้ลว้น่ี ผูน้ัน้จะสิน้ความสงสยั 

ความสงสยัไมมี่ในใจของผูน้ัน้อีกตอ่ไปวา่ “เอ๊ะ ท่ีเราทาํสมาธิน่ี

มนัใช่หรอืเปลา่ มนัถกูหรอืเปลา่ มนัดีหรอืเปลา่ มนัใช่หนทาง

หรอืเปลา่” ไมมี่ในจิตของบคุคลผูน้ัน้โดยเด็ดขาด ผูท่ี้ทวน

กระแสจิตมาถงึท่ีตัง้ของจิต ตวัของผูน้ัน้เป็นอาจารยต์วัผูน้ัน้เอง

ไดท้นัที ไม่ตอ้งคิดวา่ “เอ๊ะ ของอาจารยนี์ผิ้ดหรอืถกูหนอ” ไม่

ตอ้งคิดอย่างนัน้ ไม่มีในจิตใจโดยเด็ดขาด เรยีกวา่ตดัสินความ

สงสยัได ้บคุคลนัน้ถือวา่ถึงตน้หนทาง  

อนันีเ้ราพดูกนัตามภาษาของสมาธิ เราไมไ่ดพ้ดูตามภาษา

ของปรยิติั แตเ่ราพดูตามภาษาของสมาธิ เม่ือทาํมาถงึท่ีนีแ้ลว้น่ี 

มีอย่างเดียวคือ ภาวโิต พาหุลีกโต คือทาํใหม้าก เจรญิใหม้าก 

เม่ือทาํใหม้าก เจรญิใหม้ากแลว้น่ี ทีนีก็้จะถึงหละ ท่ีสดุถงึท่ีสดุ

ตรงไหนก็จะเดินไปแลว้ คือไม่มีการถดถอย ถอยหลงัไม่ได ้ไม่มี

การถอยแลว้ เดินไปขา้งหนา้อย่างเดียว น่ีเขาเรยีกวา่ตน้หนทาง 

ใครจะถึงบา้ง ถา้ใครยงัไม่ถงึก็รูท้างเอาไวก้่อน ก็ยงัดี รูท้างไวว้า่ 
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น่ีเราจะมาทางนี ้น่ีเราพดูกนัตามภาษาสมาธิ เราไม่ไดพ้ดูตาม

ภาษาปรยิติัธรรม  

ฉะนัน้การทวนกระแสจิตนี ้เพราะฉะนัน้ในขอ้แรกท่ี

พระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัวา่ พระโสดาบัน พระโสดาบนันัน้ โสตะ

ก็คือการทวนกระแสนั่นเอง เรยีกวา่ทวนกระแสมา เม่ือทวน

กระแสมาถงึท่ีตัง้ไดแ้ลว้ ก็เรยีกวา่ทวนกระแสมาถึงท่ีตัง้ของจิต 

ก็เราคิดถึงนางวิสาขาท่ีทวนกระแสจิตไดแ้ลว้ หรอืวา่เป็นผูท่ี้

สาํเรจ็พระโสดาบนั ทา่นก็ยงัตอ้งไปแตง่งาน มีลกูตัง้เยอะแยะ

อย่างนี ้อย่างนางวิสาขาน่ี เพราะฉะนัน้การดาํเนินจิตนัน้ เม่ือ

เรารูห้นทางแลว้อย่างนี ้โอกาสของเราก็ยงัมี ชีวิตของเรามีตอ่ไป

ก็ไดก้ระทาํไป เวลาท่ีมนัถึง หรอืเวลารูเ้ขา้ เราก็ไดจ้ดจาํขอ้

ธรรมะเหลา่นีเ้อาไว ้เราก็จะมีโอกาส โอกาสก็จะเป็นของเราเม่ือ

ถึงเวลานัน้ ตอ่ไปก็นั่งสมาธิกนัตอ่ไปอีก 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/6aLBskpBjC8  

https://youtu.be/6aLBskpBjC8

