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วิธีพลิกเหลีย่มของจติเพือ่สร้างอาํนาจของจติ 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย 

เคยทดสอบทดลอง บางคนท่ีไม่เขา้ใจหรอืครูบาอาจารย์

บางองคท่ี์ไม่เขา้ใจในอบุายวิธี การกระทาํอาจจะเดินหนา้เดียว 

เคา้เรยีกวา่เดินธรรมะหนา้เดียว อาจจะไมเ่ขา้ใจวา่การทาํแบบนี้

จะเกิดถงึโทษหรอืถึงคณุ อาจจะไม่ไดพ้ิสจูนม์าก จงึไม่รูจ้กัการ

วิธีวางจิต และไม่ฉลาดในการเขา้ ทา่นถึงวางหลกัในวสทีัง้ ๕ 

(ดหูมายเหตขุา้งลา่ง) การเขา้การออกใหช้าํนาญ การพลิก

เหล่ียมของจิตในชาํนาญ  

ทีนีก้ารพลิกเหล่ียมถึงจิตเน่ีย ถา้จะพดูกนัโดยท่ีเรยีกวา่พดู

แลว้ใหร้ะมดัระวงั อย่าเอาออกขา้งนอก เราเก็บไวเ้ป็นสว่น

ภายใน อนันีเ้ป็นจดุสาํคญั เคา้เรยีกวา่กญุแจในหรอืวา่เป็น

ความรูล้กึลบัทางดา้นศาสนา มนัมีส่ิงท่ีควรพิจารณาไดห้ลาย

อย่าง ในสมยัหนึง่อาตมาเองก็ไดเ้คยสงัเกตการพลิกเหล่ียมของ

จิต แตม่นัก็พลิกไม่ถกู เด๋ียวนีก็้ยงัพลิกไม่ถกู คือเม่ือเขา้ไปสู่

สมาธิแลว้ จิตของเราท่ีพลิกเน่ีย มนัพลิกไปไดห้ลายเหล่ียม
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หลายลอ็ค เม่ือพลิกไปแบบนี ้มนัจะมีผลแบบนีป้รากฏขึน้มา

เป็นลาํดบัไป เช่นจะเอาตวัอย่างมาเลา่สูก่นัฟัง ซึง่ถา้ใครฟังไม่

เขา้ใจ อาจจะเขา้ใจวา่อวดอตุรมินสุสธรรม แตนี่เ้อาเรื่องจรงิมา

เลา่สูฟั่งเลย  

ในวนัหนึ่งตอนกลางวนั อาตมาก็อยู่เน่ีย ทาํกฏิุพระสงัฆราช 

โดยบงัเอิญวนันัน้พระเณรก็ไปธุระกนัซะเกือบจะหมด เหลืออยู่

ไม่ก่ีองค ์เอ ้ลกูกญุแจไม่ไดเ้อาไว ้อนันีจ้ะเลา่ถึงเหล่ียมของจิต

สามารถเป็นไดใ้หฟั้ง ทีนีก็้อยากจะไดข้อง ตัง้แตส่มยัก่อน

หอ้งนํา้ท่ีขา้งกฏิุหลวงพอ่เป็นพสัดตุอนท่ีเอาเครื่องออกแลว้ ทีนี ้

อยากจะไดเ้ครื่องมาทาํงานแตก็่เปิดเขา้ไปไม่ได ้ถา้จะงดัร ึมนัก็

ไม่ดี ถา้จะเปิด ไม่มีลกูกญุแจ สว่นชา่งก็ดว่น จะทาํยงัไง  

ทีนีค้วามรูส้กึของจิตเน่ีย มนัอยู่ในอนัดบัของสมาธิ ถา้จะ

เทียบเท่าตอนท่ีอยู่ในคราวนัน้ พอท่ีจะคลาํถกูวา่ อยูเ่พียง

แคข่ณิกะเท่านัน้เอง ไม่ไดล้กึเลย อยู่แคข่ณิกสมาธิ น่ีเทียบนะ 

แตว่า่ครึง่สาํนกึก็ไม่ถกู อยู่ในระหวา่งครึง่สาํนกึกบัเหนือสาํนกึ

ตอ่กนัเทา่นัน้เอง จิตเป็นสมาธิเพียงแคน่ัน้ ทีนีส้ว่นอาํนาจพลงั
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ของจิตเน่ียมนัแปลก ซึง่ไดป้ระสบมา ดเูหมือนจะเป็นครัง้แรก

เสียดว้ย นีพ้อจิตมนัรูส้กึมนัเขา้ลอ็คแปลกๆวา่ เอ๊ พอจิตพลิก

ลอ็คไปแบบนี ้รูส้กึความแน่ในใจวา่ถา้เราตอ้งการอะไรดเูหมือน

จะสาํเรจ็ได ้ตามความเขา้ใจ ก็เดินดุย่ไปเลย วา่ไม่มีกญุแจก็ดมีู

หวงัเอาออกมาไดอ้ะไรทาํนองนี ้เพราะจิตมนัเขา้ลอ็ค  

ทีนีพ้อเดินไปถึงปุ๊ บ มือจบักระชากทีเดียวกญุแจหลดุ

ออกมาทนัที ปลดลอ็คออกมา เอ๊…มานกึถึงคาถาวชิาท่ีเคา้

เรยีนสะเดาะกนั เคา้คงจะวางจิตแบบนี ้ซึง่มีความเช่ือถือวา่มนั

แน่อยู่ แลว้ก็สามารถเปิดกญุแจโดยไม่ตอ้งใชล้กู งดัสามารถ

เปิดออกมาไดก็้เพราะอนันีล้ะมัง้ ก็อยากจะลองความจรงิ อนันี ้

พดูถึงเรื่องไอก้ารลอง ก็ตบเขา้ไปอีกทีนงึ ถอยออกมา จติมนัยงั

ปกติอยู่ เดินเขา้ไปกระตกุลองด ูตบเขา้ไปอีก ลองดงึด ูมนัมั่นดู

แลว้ถอยออกมา ลองดอีูกทีซิ เขา้ไปกระตกุ หลดุเป็นครัง้ท่ีสาม  

พอถอยออกมาครัง้ท่ีส่ี กาํลงัมาสงัเกตวา่จดุท่ีเราอยูน่ี่อยูจ่ดุ

ไหน สงูตํ่าแคไ่หน ก็จบัไดว้า่น่ีขณิกะแน ่ไม่ผิด เพราะ

รูปลกัษณะและความเป็นอยูน่ี่ ขณิกะแน่นอน ไม่ถงึอปุจาระ
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และไม่ถงึอปัปนาดว้ย แคข่ณิกะนั่นเอง สามารถมีอาํนาจ

ปาฏิหารยิไ์ด ้ยืนงงอยูพ่กัหนึ่ง ก็ เอา้ ตดัสินใจวา่ท่ีนีจ้ะเอา

เครื่องช่างเคา้ทาํงาน โดยบงัเอิญมีแขกมาพอดีเรยีกอาจารย ์

เอาซะแลว้ จิตวอกแวกซะแลว้  

ออกไปมองแขก แขกมาแลว้ พอแขกมาเท่านี ้จิตก็ออกจาก

ลอ็คแวบ้ พยายามประคองจติหาลอ็ค ไม่เขา้ เพราะไหนจะตอ้ง

รบีดว่นไปตอ้นรบัแขก อะไรตอ่อะไรมนัวุน่วายขึน้มา เอ๊ะ 

พยายามปลํา้อยู่ตัง้นาน จะเอาเขา้ลอ็คไม่เขา้ แตเ่ขาก็โดย

บงัเอิญเสียดว้ย เดินไปกนัแทนท่ีจะเตลิดเขา้ไปใตถ้นุ ก็ไม่ไป ยงั

จะยืนรออยู่อีก เลยเป็นเหตใุหเ้อาเครื่องมือออกไม่ได ้แทนท่ีจะ

เอาเครื่องมือออกมาก่อนจงึคอ่ยทดลอง ก็ไม่เอาอีกหละดว้ย

ความเผลอ  

มนัไม่ใช่ความเผลออย่างเดียว อยากจะทดสอบทดลองวา่ 

หากในเม่ือจิตเราไดแ้คนี่ ้เราคิดแบบไหน เขา้อยู่ในอนัดบัยงัไง 

จงึเป็นเหตใุหมี้พลงัแบบนี ้แลว้ตอ่ไปจะไดส้อนบรรดาผูท่ี้

บาํเพ็ญทัง้หลายหากอยากจะไดข้องเลน่ซกับางอย่าง ซึง่เป็น
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ของท่ีนา่ประจกัษ ์แลว้ก็จะไดแ้นะนาํ ความตอ้งการมนัมีอย่างนี ้

จงึเป็นเหตใุหเ้ผลอไม่เอาออกมา อนันีห้มายถึงเรื่องการพลิกจิต  

 ทีนีน้อกจากนัน้ไปอีก เคยทดลองหลายอย่าง เชน่บางที

เรากาํหนดลมหายใจเขา้ออกท่ีปลายจมกู พทุโธๆๆ กาํหนดจบั

จอ้ง มนัรูส้กึวา่มนักดดนัตรงประสาทในสมองเน่ีย มืดตือ้ยงัไง

ชอบกล ทีนีอ้นันีม้นัก็มีวิธีท่ีจะพลิกออกเหมือนกนั คือวา่เราจะ

วางแบบไหน จะทาํใหม้นัโปรง่สบาย พอเราจิตถกูเท่านัน้เอง 

โลง่โปรง่สบายทนัทีเลย  

เพราะฉะนีเ้ราตอ้งหาวิธีวางใหไ้ด ้คือวา่อนันีเ้ป็นอนัดบัท่ี

สองนา ถา้อนัดบัแรก เราไม่ตอ้งไปพลิกลอ็คมนัหรอก หรอืวา่

ตอ้งเปล่ียนจดุทนัทีเลย ตอ้งเปล่ียนจดุซะ ไปเรื่อยๆ ทีนีถ้า้สติ

ของเราแก่กลา้ดีแลว้ เราไมจ่าํเป็นจะตอ้งไปเปล่ียนจดุ เราตอ้ง

หาวิธีวางนั่นเอง วา่เราจะวางแบบไหนมนัจะโปรง่ขึน้มา เราหา

วิธีวาง จะกาํหนดของเกา่น่ะแหละ แตว่า่หาวิธีวาง อยา่ใหก้ด 

อย่าใหเ้พง่ อยา่ใหบี้บตวัเอง คือวา่หาวธีิวาง โดยท่ีวา่ปลอ่ย
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ธรรมดาน่ี เราจะวางไดย้งัไง ถา้เราวางถกู รูส้กึมนัจะโปรง่เบา

ขึน้มาทนัทีเลย เราก็จาํไว ้ทีหลงัเราใหท้าํแบบนัน้ อนันีอ้นัหนึ่ง  

ทีนีอี้กอนัหนึง่ถา้วา่เรากาํหนดท่ีท่ามกลางอกน่ี จงัหวะการ

เตน้ของหว้ใจจะผิดเลย มนัจะรวนๆ รวนๆ ชอบกล อาจจะ

หยดุๆเตน้ๆ และบางทีอาจจะเบานอ้ยลงๆ หรอืบางทีมนัเหมือน

ถกูบีบใหห้วัใจสั่นดิก๊ๆๆๆ นอ้ยลงๆๆ เหมือนจะขาดใจตาย อนันี ้

ถา้หากวา่สงัเกตดวูา่สติของเราแก่กลา้ดีแลว้ เราก็ไม่จาํเป็นท่ี

จะตอ้งไปกาํหนดเคล่ือนหนีหรอก เราก็เปล่ียนเหมือนกนัหละ 

หาวิธีลองวางด ูเราจะวางยงัไง จะทาํความรูส้กึภายในจติของ

เรายงัไง มนัจงึจะสบายโลง่ หายจากการบีบ หรอืกดดนัอะไร

อย่างนี ้เราตอ้งหาวิธีเปล่ียนซะ มนัจะโลง่สบายเพราะเราวาง ที

นีส้ว่นอ่ืนๆเหมือนกนั เม่ือหากเราไปกาํหนดตรงไหนก็ตาม ถา้มี

อาการวิปรติเกิดขึน้ ผิดปกติแลว้เราตอ้งเปล่ียนอยา่งนีเ้สมอ 

ตอ้งเปล่ียนใหไ้ด ้ถา้เราเปล่ียนอยา่งนีไ้ดแ้ลว้ จะเลา่ถงึ

ประโยชนใ์หฟั้ง 
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เรื่องประโยชนก์ารเปล่ียนน่ีเน่ียนะ แตว่า่ไม่ใช่สอน เออน่ี 

ฉนัจะไปโลกียแ์ลว้ ไม่ใช่นะ คือวา่เป็นอบุายวิธีท่ีเรยีกวา่เดินจิต

อีกแบบหนึง่ ซึง่จะทาํใหเ้ราสะดวกในการบาํเพ็ญตอ่ไป โดย

ประโยชนอ์นัสงูสง่จรงิๆแลว้ก็เป็นวิธีท่ีจะประหารกิเลส

เหมือนกนั แตบ่างทีมนัมีอปุสรรค บางส่ิงบางอยา่งน่ี มนัอาจจะ

ทาํไม่ใหส้ะดวกในการบาํเพญ็ก็ได ้เรามวัแตไ่ปเปล่ียนอิรยิาบถ 

หรอืวา่ไปเปล่ียนวธีิอย่างโนน้อย่างนีอ้ยู่ มนัอาจจะทาํใหไ้ม่

สะดวกในการกระทาํ  

สนัตติการสืบตอ่ในระหวา่งสติสมัปะชญัญะหรอืปัญญา

เน่ีย มนัสืบตอ่เพราะความเคล่ือนไหวของจติ มนัอาจจะไม่ทนั

กนัก็ได ้เพราะฉะนัน้จงึอยากใหห้าวธีิพลิกแพลง และจะเอา

ประโยชนจ์ากวิธีพลิกแพลงมาใชเ้ป็นอย่างอ่ืนไดอี้ก เชน่อย่างท่ี

เรยีกวา่ เราเจ็บปวด นั่งนานๆมนัปวดตรงหวัเข่า ปวดตรงโนน้ 

ปวดตรงนีน่ี้ มนัมีวธีิเหมือนกนันะ มีวิธี คือเช่นเราวางจติของเรา

ไดย้งัไง เราทาํความรูส้กึแบบเดียวกนั เขา้ไปสูต่รงจดุนั่น แพล๊บ

เดียว มนัเหมือนเอายาทพิยม์าชะโลม มนัจะหายวบูทนัทีเลย 
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ความเจ็บปวดอนันัน้เราไม่ตอ้งไปนวด เราไม่ตอ้งไปเหยียดไป

เปล่ียนมนัหรอก  

ถา้มนัปวดอยูต่รงเข่าตรงขาก็ดี เราทาํความรูส้กึอย่างท่ีเรา

ทาํความรูส้กึเม่ือกีเ้น่ีย มนับีบตรงหวัใจเราน่ี พอเราทาํ

ความรูส้กึแบบเนีย้ มนัเปล่ียนทนัทีแลว้มนัหาย เราเอา

ความรูส้กึแบบเนีย้ เขา้ไปสูต่รงจดุท่ีเรากาํลงัเจ็บปวดอยู่น่ี มนั

จะเป็นยงัไง ถา้หากกาํลงัตวันีดี้ แลว้ก็การวางของเราถกู จะ

หายทนัทีเลย เหมือนหยบิทิง้ไปเด๋ียวนีแ้หละ  

ฉะนัน้อนัเนีย้ย่อมจะเป็นประโยชนส์าํหรบัเราผูบ้าํเพ็ญ จงึ

ไดแ้นะวิธีให ้ซึง่เป็นวิธีอีกวิธีนงึ ทีนีถ้า้เราทาํไดอ้ย่างนี ้ไอค้วาม

กงัวลในการเจบ็ปวดตา่งๆ หรอืความกงัวลในทางอ่ืนจะไม่มี มี

แตท่างท่ีจะรวมกาํลงัทัง้หมด เขา้มาสงัเกตการเคล่ือนไหวของ

จิตท่ีมนัแสดงตอ่ภพ ท่ีมีอาํนาจฝ่ายตํ่าเขา้มาแทรกกระตุน้ให้

เป็นไปตามอาํนาจฝ่ายตํ่า ชกันาํใหมี้ความรูส้กึเป็นไปเพ่ือความ

เสียหาย เรยีกวา่หายนะ  
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เช่นเกิดการทอ้แทต้อ่การบาํเพ็ญก็ดี มีความคิดเหน็ออกไป

ทางโลกียวิสยั อนัท่ีจะเป็นเหตใุหเ้ราเลิกรว่มจากการบาํเพ็ญก็ดี 

อะไรแลว้แตเ่หอะ ซึง่มนัจะชวนไปในทางผิด เป็นไปเพ่ือความ

เศรา้หมองประกอบดว้ยโทษตา่งๆแลว้ เราจะไดส้งัเกตเห็นใหช้ดั

ประจกัษอ์ยูท่กุเม่ือท่ีมีความรูส้กึออกไป แลว้เราจะไดเ้อากาํลงั

ตวันีป้ระหาร รบีทาํลายภพของจิต ไม่ใหจ้ิตของเราแสดง

ปฏิกิรยิา หรอืตอ่ภพของมนัได ้หรอืความรูส้กึท่ีเรยีกวา่อาํนาจ

ฝ่ายตํ่าคือกิเลสตณัหาก็ดี หรอือารมณแ์บบโลกๆธรรมดาก็ดี 

หรอืเป็นไปโดยธรรมชาติธรรมดาก็ดี เราจะไดใ้ชอ้าํนาจสว่นเน่ีย

ทาํลายซะ ไม่ไดมี้อยา่งนัน้อีกตอ่ไป ก็เป็นอนัวา่การทอดสะพาน

หาภพของจิตจะหมด เป็นอนัวา่ภพชาติของจิตไม่มีโอกาสท่ีจะ

ตอ่ไปได ้ 

คาํท่ีวา่กิเลสตณัหา อนัเป็นอาํนาจฝ่ายตํ่า ท่ีจะความรูส้กึ

ของจิตใหเ้ป็นไปตามอาํนาจของมนันัน้ จะไม่มีโอกาสมาแย่ง

เอาความรูส้กึเราไปไดเ้ลย เป็นเอาวา่คณุของอริยมัคคุเทศกท่ี์

เราสรา้งขึน้มาเน่ียสามารถท่ีจะคมุหรอืรกัษาความรูส้กึของจิต
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ใหเ้ขา้สูร่ะบบของอรยิมคัคเุทสกไ์ดเ้ต็มท่ี เพราะฉะนัน้ขอใหเ้ราผู้

ปฏิบติัเน่ีย จงพยายามดาํเนินเถอะ ใหเ้ป็นไปในรูปนี ้ย่อมจะ

เป็นประโยชน ์ดีมากสาํหรบัผูป้ระพฤติปฏิบติั  

ทีนีพ้ดูถึงเรื่องอย่างอ่ืนๆอีกหละ มนัก็ไมย่ากเหมือนกนั วิธี

พลิกลอ็ค วธีิการดาํเนิน ทีนีอ้นันีข้อสงวนก็แลว้กนั แตจ่ะขอเลา่

ในเรื่องจดุสาํคญัๆนีใ้หฟั้งเพ่ือเป็นการประดบัความรู ้หรอืตอ่ไป

อาจจะหาวธีิดาํเนินเพ่ือเป็นการปอ้งกนัเป็นบางส่ิงบางอย่าง 

หรอือาจจะทาํใหเ้ราเน่ียแน่ใจวา่การบาํเพญ็นีย้่อมมีผลดีอย่าง

นี ้ๆ ใหฟั้ง คือวธีิพลิกจิตน่ีเราจะรูไ้ดเ้หมือนกนัเชน่ เม่ือจติของเรา

ไม่สูจ้ะลกึในอนัดบัท่ีวา่ขณิกสมาธิแคเ่นีย้ เราสามารถจะพลิก

ไปไดอี้กเหมือนกนั  

เช่นจะเอาตวัอย่างมาเลา่สูก่นัฟัง ในสมยัตอนท่ีวดัของพวก

เรามีเรื่องอะไรกนั อาตมาเคยใชใ้นสมยัท่ีมีเจา้หนา้ท่ีมาในสมยั

หนึง่ แตข่อสงวนเป็นอยา่งมากนะ คืออาตมาเองก็มานกึวา่ แย่

แลว้ ถา้หากเราไม่มีสว่นไดช้่วยตวัเองแลว้ ลาํบาก ถา้เราโดนไป

ขงัไว ้หากในเม่ือบา้นเมืองสงบสขุเม่ือไร คอ่ยไปสอบสวน ถา้
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ไม่อย่างนัน้ก็ขงัลืมไว ้อาจจะไปตายในคกุในตาราง แลว้ก็การ

บาํเพ็ญธรรมของเราเน่ียอาจจะไม่มีโอกาสท่ีจะบาํเพ็ญให้

สะดวกอยา่งท่ีเราทาํ ถงึแมบ้าํเพ็ญใน ณ สถานท่ีนัน้ ก็อาจจะ

บาํเพ็ญไดแ้ตไ่ม่สะดวก เพราะฉะนัน้ก่อนท่ีเราจะเป็นไปไดอ้ย่าง

นัน้ ก็หาวิธีแกไ้ขซะบา้งเถิด  

มานกึอย่างนี ้แลว้ก็มานกึถงึความดีของตวัเองท่ีทาํมา

ตัง้แตส่มยัเป็นเด็กมา จนกระทั่งเป็นสามเณรหรอืเป็นพระ ความ

ดีหรอืบารมีทัง้หลายท่ีกระทาํมาก็พยายามนกึถึง แลว้ก็บารมี

ความดีท่ีกระทาํมาตัง้แตช่าติก่อน พอท่ีจะมองเห็นไดบ้า้งนิดๆ

หน่อยๆอะไรเหลา่นี ้ก็พยายามอธิษฐานถงึความดีท่ีตวัเอง

กระทาํมา ดว้ยอานภุาพแหง่ความดีหรอืบารมีธรรมท่ีกระทาํมา

ซึง่เป็นส่ิงท่ีมีความศกัดิสิ์ทธ์ิเหนือกวา่ส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิทัง้หลายใน

โลก ขอจงมาช่วยใหส้าํเรจ็อย่างท่ีตัง้ใจปรารถนาเอาไวนี้ใ้หไ้ด ้น่ี

ความตัง้ใจอนัหนึง่  

ทีนีม้ายืนสงัเกต การเคล่ือนไหวของจิต พอนกึถงึภาพใน

สมยัท่ีเปิดกญุแจ จิตของเราจะมีทางเขา้ลอ็คอย่างนัน้ไดห้รอืไม่ 
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ก็พยายามกาํหนด รูส้กึความรูส้กึของจิตมนัพลิกแวบ้เขา้ไป มนั

เกิดมีความรูส้กึชนิดหนึง่ขึน้มาวา่ อาํนาจปาฏิหารยิอ์นัท่ีรวมมา

นีส้ามารถยงัผลสาํเรจ็ไดท้กุอย่าง ความรูส้กึมนัเขา้มาในอนัดบั

เดิม ทีนีก็้มานกึวา่ หากในเม่ือเราตัง้ใจเอาอาํนาจของสมาธิจิต

อนัเนีย้ ปอ้งกนัไม่ใหส้ายตาธรรมดามองเห็นเราไดเ้น่ีย จะมีทาง

บา้งมัย้ จิตมนัเกิดเขา้ลอ็คอีกลอ็คนงึ แตว่า่อยู่ในอนัดบัเดียวกนั 

แตว่า่เปล่ียนความรูส้กึแวบ้ รูส้กึมนัเกิดแนข่ึน้มาวา่ได ้ 

ก็เดินดุม่ๆเขา้ไป จงึเป็นเหตใุหน้ั่งอยู่ในกลางวงของ

เจา้หนา้ท่ี แลว้ก็ฟังถงึเจา้หนา้ท่ีเคา้คยุถึงเรื่องอะไรตอ่อะไรได้

เรยีบรอ้ยทกุอย่าง ผลสดุทา้ยพอเจา้หนา้ท่ีเคา้ไปรูว้า่เขา้ไปนั่ง

ฟังอยูใ่นวงกลาง เป็นเหตใุหบ้รรดาเจา้หนา้ท่ีทัง้หลายตะลงึกนั

หมด จงึเป็นเหตใุหร้อดจากภยัพิบติัขึน้มาได ้ก็เพราะวิธีพลิก

ลอ็คของจิตอนันี ้ 

เพราะฉะนัน้อนันีถ้า้หากเรามีไวใ้นตวัของเราแลว้ หากใน

เม่ือเขา้ตาอบัจน หรอืมีเหตอุนัใดเกิดขึน้อย่างท่ีพวกเราไม่

ประสงคน่ี์ อาจจะช่วยเหลือตวัเองได ้อนันีก็้มาจากอาํนาจ
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ปาฏิหารยิข์องสมาธิจิต ฉะนัน้อาํนาจปาฏิหารยิข์องสมาธิจิต

แลว้แตเ่ราจะฉลาดเลน่ ถา้เราฉลาดเลน่แลว้รูส้กึวา่ แหม วนัๆนี ้

ไม่ตอ้งทาํอะไรก็ได ้ทาํสมาธิจิตอย่างเดียว เดินบา้ง นั่งบา้ง เรา

ก็มีส่ิงท่ีเรยีกวา่เราเลน่ได ้สบายท่ีสดุ ดีท่ีสดุ  

ไม่จาํเป็นท่ีวา่เราจะตอ้งไปดหูนงัหรอก ไมจ่าํเป็นท่ีเรา

จะตอ้งไปดลูะคร ไม่จาํเป็นท่ีเราจะตอ้งไปตากอากาศในสถานท่ี

ตากอากาศตา่งๆ ไม่ตอ้งไปทศันาจรดส่ิูงตา่งๆ ซึง่บรรดา

ชาวโลกเคา้ทศันาจรกนัหรอก เอาเถอะ เราท่องเท่ียวอยูใ่นธรรม 

ดคูวามเป็นอยูข่องจติ และดส่ิูงตา่งๆท่ีอาํนาจสมาธิจิตบนัดาล

ใหส้าํเรจ็มาได ้ก็รูส้กึวา่จะพออยู่แลว้ ไม่จาํเป็นทีเดียวท่ีจะพอ

อยู่แลว้ ไม่จาํเป็นทีเดียวท่ีเราจะตอ้งไปทางอ่ืน อนันีจ้งึเรยีกวา่

เป็นส่ิงท่ีมหศัจรรยม์าก  

อาํนาจสมาธิจตินี ้จงึอยากจะใหบ้รรดาพวกเราผูป้ระพฤติ

ปฏิบติัทัง้หลาย ขอใหส้รา้งกาํลงัของอรยิมคัคเุทสกน่ี์ขึน้มาให้

พอตามตอ้งการเถิด เราจะสอนวิธีพลิกลอ็คและหาวธีิวางจิต

เพ่ือตอ้งการจะนาํของเลน่มาเพ่ือจะไดเ้ลน่สบายเพลินๆ โดยไม่
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จาํเป็นจะตอ้งไปเท่ียวเตรห่าอะไรมาเลน่กนัหรอก อนันีเ้ป็น

อบุายท่ีแนะนาํในวนันีซ้ึง่อยากใหเ้ขา้ใจวา่ อาํนาจปาฏิหารยิ์

ทางดา้นจิต เป็นไปได ้นอกจากวา่เราจะแสดงหรอืไม่ เราบา้บอ

เห่อเหมิในอาํนาจจิตหรอืไม่ก็เทา่นัน้เอง 

ถา้เราบา้บอแลว้เราอาจจะแสดงไม่รูเ้รื่องรูร้าว ถา้เรารูเ้ท่า

ในวาระในอาํนาจของเหลา่นีแ้ลว้ เราก็ไมต่ื่นเตน้ ธรรมดาๆ ปกติ 

ถึงแมจ้ะแสดงก็ในเม่ือมีเหตจุาํเป็นจรงิๆ จงึจะแสดง ไม่

จาํเป็นตอ้งไปแสดงสะเปะสะปะ  

เพราะฉะนัน้อนันีอ้ธิบายถึงเรื่องหลกัสาํคญัใหฟั้งก็

เน่ืองจากวา่ บรรดาพวกเราเหลา่ท่านผูป้ระพฤติปฏิบติัทัง้หลาย 

ก็มุ่งหวงัท่ีจะดาํเนินตวัของตวัเองใหถ้ึงท่ีสดุแห่งภพอยู่แลว้ จงึ

ไดแ้นะนาํวิธีพลิกลอ็คของจิตหลายวิธี นอกจากจะเรยีกวา่วธีิ

พลิกลอ็คของจิตเอาของเลน่แลว้ ยงัมีวิธีท่ีจะกา้วเขา้ไปสูค่วาม

หลดุพน้ท่ีเรยีกวา่ อาสวขยกัวิชาซึง่เป็นวธีิท่ีจะตอ้งมองถึงการ

เคล่ือนไหวของจิต วา่อะไรภพของจิต วา่อะไรอาํนาจฝ่ายตํ่ามา

แทรกซึง่จะทาํใหเ้ราเน่ียเสียการบาํเพ็ญ ซึง่เป็นอบุายของมาร
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หรอืกิเลสทัง้หลาย มนัตอ้งการอยากใหเ้ราน่ีเกิดอยู่ในโลก และ

อาํนาจฝ่ายตํ่าหรอืความชั่วทัง้หลายท่ีเรากระทาํมา มนัจะไดบ้ั่น

ทอนเรา ลงโทษเราใหส้มกบัท่ีเรากระทาํอะไรบางส่ิงบางอย่างไว ้

แลว้แตก่าํลงัของมนัท่ีจะมาบนัดาลหรอืปอ้งกนัเรา  

แตห่ากในเม่ือเรามีอบุายดาํเนินทางดา้นสมาธิจิตดีแลว้ 

อาํนาจทัง้หลายแหลเ่รยีกวา่ มาร จะเป็นกิเลสมารก็ดี จะขนั

ธมารก็ดี หรอือบุายวธีิตา่งๆท่ีจะผกูมดัใหเ้ราติดอยู่ในโลกนี ้หาก

อาํนาจปาฏิหารยิส์ว่นนีพ้อแลว้ จะไม่มีโอกาสเขา้มาแทรกซมึ

เราไดเ้ป็นอนัขาด เป็นอนัวา่เราสามารถจะกาํจดัมนัได ้ตัง้แตต่วั

โตท่ีสดุถึงละเอียดท่ีสดุ ไม่มีโอกาสท่ีจะนาํพาใหเ้ราเป็นตาม

ระบบมนัไดเ้ลย  

เป็นอนัวา่อาํนาจของธรรมหรอือรยิมคัคเุทสกจ์ะกระตุน้หรอื

นาํพาความรูส้กึของเราใหเ้ขา้สูร่ะบบของธรรมตลอดเวลา ก็

เป็นอนัวา่ภพชาติไม่มีโอกาสจะกินเราได ้เม่ือเราทาํไดเ้ช่นนี ้

หมายความวา่ยงัไง คาํท่ีวา่อรยิบคุคล เราไม่ตอ้งการ เราก็ตอ้ง

ได ้แดนอมตมหานฤพาน องคส์มเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ผูพ้ระ
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บิดา หรอืพระอรหนัตขีณาสพ ผูท้่านไปก่อนพวกเรา สมบติัหรอื

แดนท่ีพวกท่านทัง้หลายเหลา่นัน้ไปอยู่ พวกเราก็มีโอกาสท่ีตอ้ง

ไปอยู่ได ้เพราะเหตใุดเพราะเหตเุราเป็นผูห้มดจดจากภพชาติ ก็

มีโอกาสจะเขา้ไปสูแ่ดนอนันัน้ได ้ 

คาํท่ีวา่ทกุข ์โศก โรค ภยั หรอืส่ิงท่ีพวกเราไดเ้ผชิญอยู่ใน

โลก อยา่งท่ีพวกเราตา่งประจกัษค์วามเป็นอยู่ของโลกนี ้ก็ไม่มี

โอกาสตามไปถึงเราได ้เป็นอนัวา่เราขนไปหมด ก็มีความ

แน่นอนอยู่อยา่งเดียววา่ บรมสขุ ซึง่เป็นผลแห่งนิพพาน เรา

จะตอ้งไดเ้สวยอยู่นิรนัดร ไม่มีการกลบักลอก  

เพราะฉะนัน้ขอใหพ้วกเราผูบ้าํเพ็ญทัง้หลาย จงพยายาม

รวมเอากาํลงัทัง้หลายเขา้มาเพ่ือประหารภพของจิต หรอืทาํลาย

อาํนาจฝ่ายตํ่า ไดแ้ก่อารมณโ์ลก จะเป็นไปเพ่ือโทษ เป็นไปเพ่ือ

ความเศรา้หมอง จะชวนใหเ้ราเป็นไปในทางท่ีเสีย คือหายนะ 

เราจะไดเ้อากาํลงัสว่นนีป้ระหารเสียใหห้มด เม่ือพวกเรากาํจดั

ส่ิงทัง้หลายเหลา่นีซ้ึง่เป็นเชือ้ใยของโลกหมดแลว้ เราก็ไดค้วาม

วา่ โลกุตตระ ผูค้นจะพน้เสียจากโลกได ้เม่ือเราพน้เสียจากโลก
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ไดแ้ลว้ เราจะไปอยู่ ณ สถานท่ีใด ก็คือแดนอมตมหานฤพาน 

ย่อมเป็นสมบติัของพวกเราผูก้ระทาํไดเ้ชน่นัน้แนน่อน  

เพราะฉะนัน้พวกเราทา่นทัง้หลายผูบ้าํเพญ็มุ่งหวงัความดี 

จงพยายามดาํเนินดงักลา่วนี ้แลว้พวกเราจะกา้วไปสูค่วาม

สิน้สดุแห่งภพได ้ขอใหต้ัง้อกตัง้ใจกนัเถอะ น่ีอาตมาใหน้ยัเพ่ือ

อยากจะใหบ้รรดาพวกเราผูป้ระพฤติปฏิบติัทัง้หลายไดเ้ขา้ใจใน

อบุายวธีิอย่างท่ีไดพ้รรณนาสูฟั่งดงันี ้หากในเม่ือพวกเรา

ตอ้งการหรอืเขา้ใจในเหตผุลท่ีแนะนาํนี ้ไม่วา่จะเป็นไปเพ่ือ

ผลประโยชนอ์นัดีงามและก็ขอใหจ้งนาํไปประพฤติปฏิบติั 

ดาํเนินตวัของตวัเองใหเ้ป็นไปตามรอ่งรอยหรอืปฏิปทาท่ีแนะนาํ

นี ้รบัรองวา่พวกเราจะมีความเจรญิงอกงามในบวรพธุศาสนา

ตอ่ไป อธิบายมาเหตผุลมาสมควร ก็ขอยติุเพียงแคนี่ ้เอวงั 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/nWDukABLJVg  

 

  

https://youtu.be/nWDukABLJVg
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หมายเหตุ 

วสีทัง้ ๕  

วส ีความชาํนาญ มี ๕ อยา่ง คือ 

๑. อาวัชชนวสี ความชาํนาญคลอ่งแคลว่ในการนกึ ตรวจองค์

ฌานท่ีตนไดอ้อกมาแลว้ 

๒. สมาปัชชนวส ีความชาํนาญคลอ่งแคลว่ในการท่ีเขา้ฌานได้

รวดเรว็ทนัที 

๓. อธฏิฐานวส ีความชาํนาญคลอ่งแคลว่ในการท่ีจะรกัษาไวม้ิ

ใหฌ้านจิตตน์ัน้ตกภวงัค ์

๔. วุฏฐานวส ีความชาํนาญคลอ่งแคลว่ในการจะออกจากฌาน

เม่ือใดก็ไดต้ามตอ้งการ 

๕. ปัจจเวกขณวส ีความชาํนาญคลอ่งแคลว่ในการพิจารณา

ทบทวนองคฌ์าน 

 

ขอ้มลูจาก พจนานกุรมพทุธศาสน ์ฉบบัประมวลศพัท ์พระ

พรหมคณุาภรณ ์(ป.อ. ปยตฺุโต) 


