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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗

ความโงและความสงสัย
วันนีจ้ ะขอโอกาสเลาความโงและความสงสัยของตน ใหบรรดาทานผูฟงทราบ
บางเปนบางตอน โดยคิดวา ทุกคนยอมมาจากแดนแหงความโงและความสงสัยดวยกัน
เพราะบิดามารดาที่สืบสายมาจากบรรพบุรุษผูใหกําเนิดสืบทอดกันมา
คงเปนคนมี
กิเลสสิ่งที่พาใหโงเหมือนกัน แมบรรดาเราทั้งหลายก็คงไมมีผูใดแหวกมาเกิดถูกแดน
แหงความฉลาด และตัดปญหาความสงสัยไดแตผูเดียว เมื่อเปนเชนนั้น ความสงสัยจํา
ตองมีอยูด ว ยกัน ฉะนัน้ วันนีจ้ ะขอถือโอกาสแกไขปญหาขอของใจของแตละทาน โดย
การแสดงธรรมแทนการตอบปญหา ทีถ่ ามตามแงแหงความสงสัยตาง ๆ กัน นับแต
ปญหาขั้นเริ่มตนจนถึงปญหาขั้นสูงสุด ซึ่งผูแสดงก็ไมแนใจวาจะตอบไดหรือไม แต
ปญหาทีแ่ ตละทานถามรูส กึ วาเรียงลําดับกันดี พอจะเปนแนวทางของการแสดงธรรม
แทนการตอบปญหาได
กอนการปฏิบตั แิ ละกําลังปฏิบตั เิ บือ้ งตน ความโงและความสงสัยจําตองมีดว ย
กันทุกคน เพราะธรรมชาติที่กลาวนี้ เคยเปนผูนําของภพชาติที่สัตวจะมาเกิดทุกราย
การวางรากฐานเบื้องตนเรายังไมมีตนทุนมากมาย พอจะมีความฉลาดมาเปนผูน าํ ทุก
กรณี เมื่อเปนเชนนั้น ความโงกต็ อ งมีโอกาสนําหนาเราอยูโ ดยดี เรื่องความโงนี้นั้น ถา
เรายังไมเคยอบรมความฉลาดเปนเครื่องสองทาง เขาซึง่ ครองอํานาจอยูภ ายในใจ จํา
ตองฉุดลากไปในทางผิดไดเปนธรรมดา การฝกหัดอบรมเบือ้ งตนเทาทีเ่ คยปฏิบตั มิ า รู
สึกมีความสงสัยในธรรมของพระพุทธเจา ทั้งปฏิปทาเครื่องดําเนินและผลอันจะพึงได
รับ จะเปนไปโดยสมบูรณตามธรรมที่ตรัสไวหรือไม นีเ่ ปนความสงสัยอยางฝงใจ ใน
ระยะที่มีความสงสัย ใครจะปฏิบัติอบรมเพื่อธรรมขั้นสูงจริง ๆ พูดฟงงาย ๆ ก็คอื เพือ่
พระนิพพานนั่นเอง
กอนที่ยังไมคิดและสนใจจะปฏิบัติเพื่อพระนิพพานนั้น ความสงสัยดังกลาวก็ไม
คอยปรากฏในใจ คงจะเปนเพราะเรายังไมไดตั้งเข็มทิศหมุนมาทางนี้ พอบวชในพระ
ศาสนาและไดศึกษาขออรรถขอธรรม เฉพาะอยางยิ่งคือพุทธประวัติซึ่งเปนประวัติของ
พระพุทธเจา เสด็จออกบวชจนไดตรัสรู มรรค ผล นิพพาน อันดับตอมาก็เปนประวัติ
ของพระสาวกที่ไดสดับธรรมจากพระพุทธเจาแลว ปลีกตัวออกไปบําเพ็ญเพียรในสถาน
ทีต่ า ง ๆ แลวไดตรัสรูขึ้นมาเปนองคพยานของพระพุทธเจาและศาสนธรรม เมื่อได
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ศึกษาเลาเรียนมาถึงระยะนี้ เกิดความเชือ่ เลือ่ มใสขึน้ มาและคิดอยากบําเพ็ญตนใหเปน
เชนนัน้ ดวย
แตวิธีบําเพ็ญเพื่อเปนเชนนั้นจะบําเพ็ญอยางไร ธรรมคือ ปฏิปทาเครื่องดําเนิน
ซึ่งจะชักจูงจิตใจใหเปนไปเพื่อธรรมขั้นสูง คือการตรัสรูเหมือนอยางพระพุทธเจาและ
สาวกทัง้ หลายนัน้ บัดนี้จะสามารถผลิตผลใหเปนเชนนั้นไดหรือไม หรือจะเปนโมฆะ
และกลายเปนความลําบากแกตนผูป ฏิบตั ไิ ปเปลา ๆ หรืออาจจะมีผลเชนนัน้ อยูอ ยาง
สมบูรณ ตามสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลว นี้เปนความสงสัยเบื้องตน แตความเชื่อ
วาพระพุทธเจาตรัสรูก็ดี พระสาวกตรัสรูเปนพระอรหันตก็ดี รูสึกเชื่อมั่นอยางเต็มใจ
ตามวิสยั ของปุถชุ น สิ่งที่เปนอุปสรรคแกตนอยูในระยะเริ่มตนนี้ ก็คอื ความสงสัยวา
ปฏิปทาที่เราดําเนินตามทานจะบรรลุถึงจุดที่ทานบรรลุหรือไม หรือวาทางเหลานีจ้ ะ
กลายเปนขวากเปนหนามไปเสียหมด หรือจะกลายเปนอืน่ จากนิยยานิกธรรม ทั้ง ๆ ที่
พระพุทธเจาและสาวกทัง้ หลายดําเนินไปตามทางสายนีแ้ ลว ถึงแดนแหงความเกษม นี่
เปนความสงสัยปฏิปทาฝายเหตุ
ฝายผลก็ใหมคี วามสงสัยวา เวลานี้มรรคผลนิพพานจะมีอยูเหมือนครั้งพุทธกาล
หรือไม ความสงสัยที่ฝงอยูภายในใจทั้งนี้ ไมสามารถจะระบายใหผหู นึง่ ผูใ ดฟงได
เพราะเขาใจวาจะไมมใี ครสามารถแกไขความสงสัยนีใ้ หสน้ิ ซากไปจากใจได จึงเปนเหตุ
ใหมีความสนใจและมุงหวังที่จะพบทานพระอาจารยมั่นอยูเสมอ แมจะยังไมเคยพบเห็น
ทานมากอนเลยก็ตาม แตเคยไดยินกิตติศัพทกิตติคุณของทานฟุงขจรมาจากจังหวัด
เชียงใหมเปนเวลานานแลววา ทานเปนพระสําคัญรูปหนึ่ง โดยมากผูท ม่ี าเลาเรือ่ งของ
ทานใหฟงนั้น จะไมเลาธรรมขั้นอริยภูมิธรรมดา แตจะเลาถึงขั้นพระอรหัตภูมิของทาน
ทั้งนั้น
จึงเปนเหตุใหมน่ั ใจวา เมื่อเราไดศึกษาเลาเรียนใหเต็มภูมิคําสัตยของตนที่ตั้งไว
แลว อยางไรเราจะตองพยายามออกปฏิบัติ และไปอยูส าํ นักของทาน และศึกษาอบรม
กับทาน เพื่อจะตัดขอของใจสงสัยที่ฝงใจอยูขณะนี้ใหจงได ความสัตยทเ่ี คยตัง้ ตอตน
เองนั้น คือฝายบาลีขอใหจบเพียงเปรียญ ๓ ประโยคเทานั้น สวนนักธรรมแมจะไมจบ
ชั้นก็ไมถือเปนปญหา พอสอบเปรียญได ๓ ประโยคแลว จะออกปฏิบัติโดยถายเดียว
จะไมยอมศึกษาและสอบประโยคตอไปเปนอันขาด นี่เปนคําสัตยที่เคยตั้งไว ฉะนัน้ การ
ศึกษาเลาเรียนจึงมุงเพื่อเปรียญ ๓ ประโยค แตจะเปนกรรมดีหรือกรรมชั่วอยางไรก็ไม
ทราบได การสอบเปรียญตกอยูถึง ๒ ป ปที่สามจึงสอบได แมฝายนักธรรมที่เรียนและ
สอบยังไมจบชัน้ ก็พลอยไดตามกันไปจนจบชัน้ เพราะเรียนและสอบควบกันไป
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พอเดินทางไปถึงจังหวัดเชียงใหมก็เผอิญทานพระอาจารยมั่น ถูกทานเจาคุณ
ธรรมเจดีย จังหวัดอุดรธานี อาราธนานิมนตทานใหไปพักจําพรรษาอยูที่จังหวัด
อุดรธานี ทานกําลังออกเดินทางออกจากทีว่ เิ วกมาพักอยูท ว่ี ดั เจดียห ลวง จังหวัด
เชียงใหมไลเลี่ยกันกับทางนี้ไปถึง พอไดทราบวา ทานมาพักอยูวัดเจดียหลวงเทานั้นก็
เกิดความยินดีเปนลนพน ตอนเชาไปบิณฑบาตกลับมาไดทราบจากพระเลาใหฟง วา
เชานีท้ า นพระอาจารยมน่ั ออกบิณฑบาตสายนีแ้ ละกลับมาทางเดิม ดังนี้ก็ยิ่งเปนเหตุให
มีความสนใจใครอยากจะพบเห็นทานมากขึน้ จะไมพบซึ่ง ๆ หนาก็ตาม แตขอใหพบ
เห็นทานจะเปนทีพ่ อใจ กอนทีท่ า นจะออกเดินทางไปจังหวัดอุดรธานี
พอวันรุง ขึน้ เชากอนทานออกบิณฑบาต เราก็รบี ไปบิณฑบาตแตเชากอนทาน
แลวกลับมาถึงกุฎี ก็คอยสังเกตตามเสนทางทีท่ า นจะผานมา ตามทีไ่ ดสอบถามกับพระ
ไวแลว ไมนานก็เห็นทานมา จึงรีบเขาไปในหองกุฎี แลวคอยสอดสายตาออกดูทา นภาย
ในหองอยางลับ ๆ ดวยความหิวกระหายอยากพบทานมาเปนเวลานาน ก็ไดเห็นทานมา
จริง ๆ เกิดความเลือ่ มใสในทานขึน้ อยางเต็มทีใ่ นขณะนัน้ วาเราไมเสียทีที่เกิดมาเปน
มนุษยทั้งชาติ ไดเห็นพระอรหันตในคราวนี้เสียแลว ทั้ง ๆ ที่ไมมีใครบอกวาทานพระ
อาจารยมั่นเปนพระอรหันต แตใจเรามันหยัง่ เชือ่ แนวแนลงไปอยางนัน้ พรอมทัง้ ความ
ปติยินดี จนขนพองสยองเกลาอยางบอกไมถกู ในขณะทีไ่ ดเห็นทาน ทั้ง ๆ ที่ทานก็ไมได
มองเห็นเราดวยตาเนื้อ
คราวนัน้ ทานพักอยูท ว่ี ดั เจดียห ลวงไมกว่ี นั ก็ออกเดินทางมาจังหวัดอุดรธานีกบั
คณะลูกศิษยของทาน สวนเราพยายามเรียนหนังสืออยูท ว่ี ดั เจดียห ลวง พอสอบเปรียญ
ไดก็เขาไปกรุงเทพฯ เพื่อมุงหนาออกปฏิบัติกรรมฐานตามคําสัตยที่ตั้งไว แตถกู ผูใ หญ
สั่งใหอยูที่นั่นดวยความเมตตา หวังอนุเคราะหทางดานปริยัติ พยายามหาทางหลีกออก
เพื่อปฏิบัติตามความตั้งใจและคําสัตยที่ตั้งไวแลว เพราะคิดวาคําสัตยไดสิ้นสุดแลวใน
ขณะที่สอบเปรียญได เราจะเรียนและสอบประโยคตอไปอีกไมไดโดยเด็ดขาด ตามปกติ
นิสยั รักความสัตยมาก ถาไดตง้ั คําสัตยลงคราวไหนแลวจะไมยอมทําลายคําสัตยนน้ั แม
ชีวิตก็ไมรักเทาคําสัตย นี่อยางไรจะพยายามออกปฏิบัติใหจนได
เผอิญในระยะนั้น พระผูใหญที่เปนอาจารยถูกนิมนตไปตางจังหวัด เราก็พอมี
โอกาสปลีกตัวออกจากกรุงเทพฯไดในเวลานัน้ หากวาทานยังอยูท น่ี น้ั จะหาทางออกยาก
เพราะทานก็เปนเจาบุญเจาคุณเหนือกระหมอมเราอยู อาจจะเกรงอกเกรงใจทาน และ
หาทางออกไดยาก พอเห็นเปนโอกาสดีตอนกลางคืนก็เขานั่งตั้งสัจจาธิษฐาน ขอบันดาล
จากพระธรรม เพือ่ เปนการสนับสนุนความแนใจในการออกคราวนี้ เมือ่ ทําวัตรสวด
มนตเสร็จแลว ในคําอธิษฐานนัน้ มีความมุง หมายวา ถาจะไดออกปฏิบตั กิ รรมฐานตาม
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ที่ไดตั้งคําสัตยโดยความสะดวกดวย ออกไปแลวจะไดสมความปรารถนาดวย ขอให
นิมติ ทีแ่ ปลกประหลาดแสดงขึน้ ในคืนวันนี้ จะแสดงขึน้ ทางดานภาวนาหรือดานคําฝนก็
ได แตถา จะไมไดออกปฏิบตั กิ ด็ ี ออกไปแลวไมสมหวังก็ดี นิมิตที่แสดงขึ้นมานั้นขอจง
แสดงเหตุที่ไมสมหวังและไมเปนที่พอใจ แตถา เปนดวยความสมหวังเมือ่ ออกไปแลว
ขอใหเปนนิมิตที่แปลกประหลาดและอัศจรรยยิ่งแสดงขึ้นมาในคืนวันนี้
จากนัน้ ก็นง่ั ภาวนาตอไปก็ไมปรากฏวามีนมิ ติ ใด ๆ มาผานในระยะที่นั่งอยูเปน
เวลานาน ก็หยุดและพักผอน ขณะที่หลับลงไปปรากฏวา ไดเหาะขึน้ ไปบนอากาศสูง
และในขณะที่เหาะนั้น ไดเหาะขึ้นจากพระนครหลวง แตไมใชพระนครหลวงกรุงเทพฯ
เรา จะเปนนครหลวงอะไรก็ไมทราบ กวางสุดสายหูสายตาและเปนนครหลวงทีส่ วยงาม
มาก เหาะรอบพระนครนั้นสามรอบ แลวก็กลับลงมา พอกลับลงมาถึงทีก่ ต็ น่ื ขึน้ มา เปน
เวลาสีน่ าฬิกาพอดี จึงรีบลุกจากทีน่ อนดวยความรูส กึ อิม่ เอิบภายในอกในใจ เพราะ
ขณะที่เหาะไปรอบ ๆ พระนครหลวงนั้น ไดเห็นสิง่ ทีแ่ ปลกประหลาดและอัศจรรยหลาย
ประการ ซึ่งไมสามารถจะนํามาพรรณนาใหฟงโดยทั่วถึงได
ขณะทีต่ น่ื ขึน้ มาก็ตน่ื ดวยความยิม้ แยมแจมใสและยินดีในนิมติ เปนอันมาก ทั้ง
เกิดความคิดขึน้ ในเวลานัน้ วา อยางไรเราตองสมหวังแนนอน เพราะนิมิตประเภท
อัศจรรยเชนนี้ เราไมเคยปรากฏตั้งแตกาลไหน ๆ มา เพิ่งจะมาปรากฏในคืนวันนี้เทา
นัน้ ทัง้ สมกับเจตนาทีเ่ ราตัง้ ไวในคําอธิษฐานดวย คืนนี้รูสึกเปนของอัศจรรยยิ่งในนิมิต
ของเรา พอฉันจังหันเสร็จก็ถือโอกาสเขาไปนมัสการกราบลาพระมหาเถระที่เปนผูใหญ
ในวัดนัน้ ทานก็ยินดีอนุญาตใหไปได จากนัน้ ก็ออกเดินทางมาจังหวัดนครราชสีมา พัก
จําพรรษาที่อําเภอจักราช เริ่มทําสมาธิภาวนาก็รูสึกแปลกประหลาดทางดานจิตใจไดรับ
ความสงบเยือกเย็นขึน้ มาเปนลําดับ และรูเห็นจิตใจหยั่งลงสูความสงบประจักษใจ
ระยะตอมาพระผูใหญจะใหเขาไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ อีก และทานอุตสาห
เมตตาตามมาสั่ง แลวก็เลยไปตางจังหวัด ขากลับมาทานจะใหไปกรุงเทพฯดวย เรารูสึก
อึดอัดใจ จากนั้นเราก็เดินทางมาจังหวัดอุดรธานี เพื่อตามหาทานพระอาจารยมั่น ใจที่
มีความเจริญในทางดานสมาธิ ก็ปรากฏวาเสือ่ มลงทีบ่ า นตาดซึง่ เปนบานเกิดของตน
การเสือ่ มทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการทํากลดคันหนึง่ เทานัน้
และการมาอยูบ า นตาดก็ยงั ไมถงึ
เดือนเต็ม จิตรูสึกเขาสมาธิไมคอยสนิทดีเหมือนที่เคยเปนมา บางครั้งเขาสงบได แต
บางครั้งเขาไมได พอเห็นทานไมดี จะฝนอยูไปก็ตองขาดทุน จึงรีบออกจากทีน่ น้ั ทันที
ไมยอมอยู
การจากนครราชสีมามาจังหวัดอุดรคราวนี้ จุดประสงคก็เพื่อจะมาใหทันทาน
พระอาจารยมั่น ซึ่งจําพรรษาอยูที่วัดโนนนิเวศน อุดรธานี แตก็มาไมทันทาน เพราะ
แวนดวงใจ
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ทานถูกนิมนตไปจังหวัดสกลนครเสียกอน จึงเลยไปพักอยูที่วัดทุงสวาง จังหวัด
หนองคาย ประมาณสามเดือนกวา พอถึงเดือนพฤษภาคม ๒๔๘๕ ก็ออกเดินทางจาก
หนองคายไปจังหวัดสกลนคร และเดินทางตอไปถึงวัดทานพระอาจารยมั่น ทีต่ ง้ั อยูบ า น
โคก ตําบลตองโขบ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พอไปถึงวัดพบทานกําลังเดินจงกรม
อยูเวลาโพลเพล (จวนมืด) ทานก็ถามวา “ใครมา” ก็กราบเรียนถวายทาน จากนัน้ ทาน
ก็ออกจากทางจงกรมขึน้ ไปบนศาลา เพราะทานพักอยูใ นหองบนศาลานัน้ ทานก็ทกั
ทายปราศรัยดวยความเมตตา และเอ็นดูคนทีแ่ สนโงไปหาทาน และไดแสดงธรรมใหฟง
ในบทธรรมที่ทานแสดงใหฟงในคืนวันที่ไปถึงทีแรกนั้น จะนําใจความยอเทาที่
จําไดมาเลาใหทา นผูฟ ง ทราบ และเปนบทธรรมที่ฝงลึกอยูภายในใจจนบัดนี้วา “ทาน
มหาก็นบั วาเรียนมาพอสมควร จนปรากฏนามเปนมหา ผมจะพูดธรรมใหฟงเพื่อเปน
ขอคิด แตอยาเขาใจวาผมประมาทธรรมของพระพุทธเจานะ เวลานี้ธรรมที่ทานเรียนมา
ไดมากไดนอย ยังไมอาํ นวยประโยชนใหทา นสมภูมทิ เ่ี ปนเปรียญ นอกจากจะเปน
อุปสรรคตอการภาวนาของทานในเวลานีเ้ ทานัน้ เพราะทานจะอดเปนกังวล และนํา
ธรรมที่เรียนมานั้นเขามาเทียบเคียงไมได ในขณะทีท่ าํ ใจใหสงบ
ดังนัน้ เพือ่ ความสะดวกในเวลาจะทําความสงบใหแกใจ ขอใหทานที่จะทําใจให
สงบยกบูชาไวกอ น ในบรรดาธรรมที่ทานไดเรียนมา ตอเมือ่ ถึงกาลทีธ่ รรมซึง่ ทานเรียน
มาจะเขามาชวยสนับสนุนใหทานไดรับประโยชนมากขึ้นแลว ธรรมที่เรียนมาทั้งหมดจะ
วิง่ เขามาประสานกันกับทางดานปฏิบตั ิ และกลมกลืนกันไดอยางสนิท ทั้งเปนธรรม
แบบพิมพ ซึ่งเราควรจะพยายามปรับปรุงจิตใจใหเปนไปตามดวย แตเวลานี้ผมยังไม
อยากจะใหทา นเปนอารมณกบั ธรรมทีท่ า นเลาเรียนมา อยางไรจิตจะสงบลงได หรือจะ
ใชปญ
 ญาคิดคนในขันธ ก็ขอใหทา นทําอยูใ นวงกายนีก้ อ น
เพราะธรรมในตําราทานชี้เขามาในขันธทั้งนั้น แตหลักฐานของจิตยังไมมี จึงไม
สามารถนําธรรมที่เรียนมาจากตํารา นอมเขามาเปนประโยชนแกตนได และยังจะกลาย
เปนสัญญาอารมณคาดคะเนไปที่อื่น จนกลายเปนคนไมมหี ลัก เพราะจิตติดปริยัติใน
ลักษณะไมใชทางของพระพุทธเจา ขอใหทานนําธรรมที่ผมพูดใหฟงไปคิดดู ถาทานตัง้
ใจปฏิบัติไมทอถอย วันหนึง่ ขางหนาธรรมทีก่ ลาวนีจ้ ะประทับใจทานแนนอน” เทาที่จํา
ไดในวันนั้นก็นํามาเลาใหฟงเพียงเทานี้
เรารูสึกเกิดความเชื่อเลื่อมใสทานทันที ที่ไดเห็นองคของทานชัดเจนในคืนวัน
นัน้ พรอมทั้งความเชื่อในธรรมที่ทานเมตตาแสดงใหฟง และทานก็อนุเคราะหรบั ไวให
อยูใ นสํานักของทานตลอดมา เราก็อยูก บั ทานดวยความพอใจจนบอกไมถกู แตอยูด ว ย
ความโงเงาอยางบอกไมถกู อีกเหมือนกัน เฉพาะองคทานรูสึกมีเมตตา ธรรมานุเคราะห
แวนดวงใจ
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ทุกครั้งที่เขาไปหา การบําเพ็ญอยูก บั ทานระยะนัน้ ก็มแี ตความเจริญกับความเสือ่ มทาง
ภายในใจ ไมคอ ยสงบอยูค งทีเ่ ปนเวลานาน พรรษาแรกที่อยูกับทานเปนพรรษาที่ ๙
เพราะ ๗ พรรษาศึกษาทางปริยัติ เริ่มออกปฏิบัติไดขึ้นมาจําพรรษาที่นครราชสีมา ๑
พรรษา
ในพรรษาแรกที่จําอยูกับทานมีแตเจริญกับเสื่อมทางดานสมาธิ ออกพรรษาแลว
ก็ขน้ึ บนเขาประมาณสองเดือนกวา กลับลงมาหาทานอีก จิตก็มีเจริญกับเสื่อมอยูเชนนั้น
โดยพิจารณาหาสาเหตุก็ไมทราบวาเสื่อมเพราะเหตุใด ทั้ง ๆ ที่ตั้งใจบําเพ็ญอยูอยาง
เต็มกําลัง บางคืนไมยอมหลับนอนตลอดรุงเพราะกลัวจิตจะเสื่อม ถึงอยางนัน้ ก็ยงั เสือ่ ม
ได เฉพาะอยางยิ่งเวลาจิตเริ่มกาวเขาสูความสงบ ความเพียรก็ยิ่งรีบเรง เพราะกลัวจิต
จะเสื่อมดังที่เคยเปนมา แมเชนนั้นก็ยังฝนเสื่อมไปได ตอมาก็เจริญขึน้ อีก แลวก็เสือ่ ม
ลงอีก ความเจริญของจิตนั้นอยูคงที่ไดเพียงสามวัน จากนัน้ ก็เสือ่ มลงตอหนาตอตา ทํา
ใหเกิดขอของใจและสงสัยเรื่องของความเสื่อมนี้วา เสื่อมไดเพราะเหตุใด หรือจะเปน
เพราะเราปลอยคําบริกรรมภาวนา สติอาจจะเผลอไปไดในตอนนี้
จึงตองขอสังเกตขึ้น แลวก็ตง้ั คํามัน่ สัญญาขึน้ อีกวา ถึงอยางไรเราจะตองนําบท
บริกรรมมากํากับจิตทุกเวลา ไมวา เขาสมาธิ ออกสมาธิ ไมวาจะไปที่ไหน อยูท ใ่ี ด แมที่
สุดปดกวาดลานวัดหรือทํากิจวัตรตาง ๆ จะไมยอมใหสติพลั้งเผลอจากคําบริกรรม คือ
พุทโธ เพราะชอบนําเอาบทพุทโธ มาเปนคําบริกรรมภาวนา คราวนีเ้ วลาภาวนาจิตสงบ
ลงไป หากวาความสงบนัน้ ยังจะนึกคําบริกรรมคือ พุทโธไดอยู จะไมยอมปลอยวางคํา
บริกรรมนั้น แลวจิตจะเสื่อมไปไดในทางใดจะตองรูกันในตอนนี้ พอตัง้ ขอสังเกตและ
ตั้งคํามั่นสัญญาไวแลวก็เริ่มบริกรรมภาวนาดวยบทพุทโธ
เมื่อบริกรรมตามนั้นจิตก็ลงสูความสงบไดและไดอยางรวดเร็ว ตางจากที่เคย
เปนมา ขณะที่จิตเวนจากคําบริกรรม จะเวนเฉพาะขณะทีจ่ ติ เขาสูค วามสงบอยางสนิท
ขณะนัน้ จะนึกพุทโธหรือไมกต็ าม แตความรูท อ่ี ยูใ นความสงบนัน้ ปรากฏเปนพุทโธตาย
ตัวอยูแ ลว และไมมีความปรุงแตงอะไรทั้งนั้น ตอนนี้หยุดคําบริกรรม พอจิตจะเริ่มขยับ
ตัวถอนขึน้ มา คือ มีอาการกระเพือ่ มนิด ๆ ก็รีบจับคําบริกรรมอัดเขาไปทันที เพื่อให
จิตติดอยูกับคําบริกรรม ทําเชนนั้นพรอมทั้งตั้งความสังเกตวา จิตจะมีความเสื่อมได
ตอนไหน และทอดอาลัยในความเสือ่ มกับความเจริญของจิต จิตจะเสื่อมหรือเจริญไป
ถึงไหนก็ตาม แตคําบริกรรมในระยะนี้จะไมยอมปลอยวาง
แมจิตจะเสื่อมก็ยอมใหเสื่อมไป เพราะการตั้งความอยากไววาไมใหจิตเสื่อมไป
แตก็เสื่อมไปไดทั้ง ๆ ทีไ่ มอยากใหเสือ่ ม บัดนีค้ วามเสือ่ มและความเจริญนัน้ เราทอด
ธุระเสียแลว จะบังคับจิตใหมคี วามรูส กึ อยูก บั พุทโธอยางเดียว เสื่อมกับความเจริญเรา
แวนดวงใจ
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จะพยายามใหรอู ยูก บั ใจทีม่ พี ทุ โธกํากับนีเ้ ทานัน้ ใหรูกันที่นี่และเห็นประจักษกันที่นี่ จะ
มัน่ ใจอยูท น่ี แ่ี หงเดียว เสื่อมกับเจริญไมตองไปสนใจ ในระยะตอมาจิตที่เคยเจริญและ
เสือ่ มเปนลําดับมาก็เลยไมเสือ่ ม จึงเปนเหตุใหรูเรื่องราวของจิตวา ออ จิตที่เคยเสื่อม
บอย ๆ นั้น เสื่อมเพราะขาดคําบริกรรม สติคงจะเผลอจากจิตไปในระยะนั้นแนนอน
แตนน้ั มาก็ตง้ั คําบริกรรมมาเปนลําดับ ไปไหนมาไหน อยูที่ใดไมยอมใหเผลอ เปนกับ
ตายจะไมยอมใหเผลอจากพุทโธ จิตจะเสื่อมไปไหนก็ใหรูกันที่นี่เทานั้น ไมยอมรับรูไป
ทางอืน่ จิตก็เลยตั้งหลักลงไดเพราะคําบริกรรม คือพุทโธ
ตอมาก็เปนพรรษาที่สองที่ไปอยูกับทาน กอนจะเขาพรรษาจิตก็รูสึกสงบดีและ
แนบสนิทในทางสมาธิ ความเสื่อมไมปรากฏ แตคําบริกรรมยังไมยอมลดละ จนถึงกับ
นัง่ ภาวนาไดแตหวั ค่าํ ตลอดรุง โดยไมเปลีย่ นเปนอิรยิ าบถอืน่ ในพรรษาที่สองของการ
ไปอยูกับทานพระอาจารยมั่น รูส กึ วาการนัง่ ภาวนาตลอดรุง จะถือเปนสําคัญมากกวา
อิรยิ าบถอืน่ ในการบําเพ็ญ ตอจากนัน้ มาก็คอ ยผอนลงบาง เพราะเห็นวา ธาตุขนั ธเปน
เครื่องมือสําหรับใช ยอมมีการชํารุดไดเมื่อไมรูจักประมาณ แตการเรงความเพียรดวย
วิธนี ง่ั ตลอดรุง นีร้ สู กึ วาใจมีกาํ ลังมากกวาวิธอี น่ื ๆ
การรูเรื่องของทุกขเวทนาที่แสดงขึ้นในขณะนั่งนาน ๆ เชนนั้น ก็รูไดชัดในระยะ
นั่งตลอดรุงนั้นเอง เพราะทุกขเวทนาที่ปรากฏในระยะนั้น เปนเวทนาแปลกประหลาด
หลายประการ ปญญาที่จะพิจารณาเพื่อตอสูกับทุกขเวทนาก็ทํางานไมลดละ จนสามารถ
เขาใจในเรื่องเวทนาไดทุกประเภทในรางกาย ซึ่งเปนกอนทุกขหมดทั้งราง และสามารถ
สอดรูถ งึ เวทนาของใจ ทั้งเปนการเสริมสรางสติปญญาและความกลาหาญทางความ
เพียรไดอีกมากมาย นอกจากนัน้ ยังมีความกลาหาญและมัน่ ใจในอนาคตวา ทุกขเวทนา
ที่จะไดแสดงตัวในคราวจะตายนั้น จะตองเปนเรื่องของทุกขเวทนาที่กําลังปรากฏและ
พิจารณารับรูก นั อยูใ นขณะนีแ้ ล จะไมมีเวทนาตัวไหนจะแปลกประหลาดและตางหนา
ตางตามาจากที่ไหน ซึ่งจะทําใหเรามีความลุมหลงและเผอเรอในเวลาจะตาย จึงเปน
เหตุใหไดคติขึ้นมาอีกวาระหนึ่ง ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น เมื่อปญญาพิจารณารอบคอบแลว
ก็ดับไปในขณะนั้น จิตก็ลงสูความสงบไดอยางเต็มที่
ในระยะเชนนีจ้ ะวาจิตวางก็ไดอยู แตวา งในสมาธิ พอจิตถอยออกมา ความวางก็
หายไป จากนั้นก็พิจารณาไปอีกและพิจารณาตอไปเรื่อย ๆ จนจิตมีความชํานาญในดาน
สมาธิ ขอสรุปความใหยอ ลงเพือ่ ใหพอดีกบั เวลา เมื่อสมาธิมีกําลังทางดานปญญาก็เรง
พิจารณาตามสวนตาง ๆ ของรางกาย จนรูเ ห็นชัดและสามารถถอดถอนอุปาทานของ
กายไดโดยสิ้นเชิง จากนั้นจิตก็จะเริ่มวาง แตยังไมแสดงความวางอยางเต็มที่ ยังมีนิมิต
ภายในแสดงภาพปรากฏอยูก บั ใจ เพราะในระยะนีใ้ จวางจากกายและวัตถุภายอก แตยงั
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ไมวา งจากนิมติ ภายในของตัวเอง จนกวาจะมีความชํานาญโดยอาศัยการฝกซอมไมลด
ละ นิมติ ภายในใจก็นบั วันจางไป
สุดทายก็หมด ไมปรากฏนิมติ ทัง้ ภายนอกภายในใจ นัน่ ทานก็เรียกวาจิตวาง
วางชนิดนี้เปนเรื่องวางประจํานิสัยของจิต ที่มีภูมิธรรมประจําขั้นแหงความวางของตน
นีไ่ มใชวา งสมาธิ และไมใชวางในขณะที่นั่งสมาธิ ขณะทีน่ ง่ั สมาธิเปนความวางของสมาธิ
แตจติ ทีป่ ลอยวางจากรางกายเพราะความรูร อบดวยนิมติ ภายในก็หมดสิน้ ไป เพราะ
อํานาจของสติปญญารูเทาทันดวย นีแ่ ลชือ่ วาวางตามฐานะของจิต เมือ่ ถึงขัน้ นีแ้ ลวจิต
วางจริง ๆ แมกายจะปรากฏตัวอยูก ส็ กั แตความรูส กึ วากายมีอยูเ ทานัน้ แตภาพแหงกาย
หาไดปรากฏเปนนิมิตภายในจิตไม วางเชนนีแ้ ลเรียกวา วางตามภูมิของจิต และมีความ
วางอยูอยางนี้ประจํา ถาวางเชนนีว้ า เปนนิพพาน ก็เปนนิพพานของผูนั้น หรือของจิตชัน้
นัน้ แตยังไมใชนิพพานวางของพระพุทธเจา
ถาผูจ ะถือสมาธิเปนความวางของนิพพาน ในขณะจิตทีล่ งสูส มาธิกเ็ ปนนิพพาน
ของสมาธิแหงโยคาวจรผูป ฏิบตั ผิ นู น้ั เสียเทานัน้ ความวางทั้งสองประเภทที่กลาวมานี้ไม
ใชเปนนิพพานวางของพระพุทธเจา เพราะเหตุใด เพราะจิตที่มีความวางในสมาธิ จํา
ตองพอใจและติดในสมาธิ จิตที่มีความวางตามภูมิของจิตจําตองมีความดูดดื่มและติด
ใจในความวางประเภทนี้ จําตองถือความวางนีเ้ ปนอารมณของใจจนกวาจะผานไปได
ถาผูถ อื ความวางนีว้ า เปนนิพพาน ก็เรียกวาผูน น้ั ติดนิพพานในความวางประเภทนีโ้ ดย
เจาตัวไมรู เมื่อเปนเชนนี้ความวางประเภทนี้จะจัดวาเปนนิพพานไดอยางไร
ถาไมตอ งการนิพพานขัน้ นี้ ก็ควรกาง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกตรวจ
ตราดูใหชัดเจนและละเอียดถี่ถวน เพราะความวางที่กลาวนี้เปนความวางของเวทนา คือ
สุขเวทนามีเต็มอยูใ นความวางนัน้ สัญญาก็หมายวาง สังขารก็ปรุงแตเรื่องความวางเปน
อารมณ วิญญาณก็ชว ยรับรูท างภายใน ไมเพียงจะรับรูภายนอก เลยกลายเปนนิพพาน
ของอารมณ ถาพิจารณาสิง่ เหลานีใ้ หชดั และความวางใหชดั โดยเห็นเปนเรื่องของ
สังขารธรรม คือสิง่ ผสมนัน่ แล จะมีชอ งทางผานไปไดในวันหนึง่ แนนอน เมื่อพิจารณา
ตามทีก่ ลาวนี้ ขันธทั้งสี่และความวางซึ่งเปนสิ่งปดบังความจริงไว ก็จะคอยเปดเผยตัว
ออกมาทีละเล็กละนอย จนปรากฏไดชัด จิตยอมมีทางสลัดตัวออกได
แมฐานที่ตั้งของสังขารธรรมที่เต็มไปดวยสิ่งผสมนี้
ก็ทนตอสติปญญาไมได
เพราะเปนสิ่งเกี่ยวโยงกัน สติปญญาประเภทคนแรแปรธาตุจะฟาดฟนเขาไป เชนเดียว
กับไฟไดเชื้อลุกลามไปไมหยุด จนกวาจะขุดรากเหงาของธรรมผสมนี้ขึ้นไดเสียเมื่อใด
เมื่อนั้นจึงจะหยุดการรุกการรบ เวลานีม้ อี ะไรทีเ่ ปนขาศึกตอนิพพานวางตามแบบของ
พระพุทธเจา คือสิ่งที่ติดใจอยูในขั้นนี้และขณะนี้แลเปนขาศึก สิง่ ทีต่ ดิ ใจก็ไดแกความ
แวนดวงใจ
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ถือวาใจของเราวางบาง สบายบาง ใสสะอาดบาง ถาจะเห็นวาใจมันวางแตมนั อยูก บั
ความไมวา ง ใจมันเปนสุข แตมนั อาศัยอยูก บั ทุกข ใจใสสะอาด แตมนั อยูก บั ความเศรา
หมองโดยไมรูสึกตัว ความวาง ความสุข ความใส นั่นแลเปนธรรมปดบังตัวเอง เพราะ
ธรรมทั้งนี้คือ เครื่องหมายของภพชาติ
ผูตองการตัดภพชาติจึงควรพิจารณาใหรูเทาและปลอยวางสิ่งเหลานี้ อยาหวงไว
เพื่อกอไฟเผาตัว ถาปญญาขุดคนลงตรงที่สามจอมกษัตริยแหงภพปรากฏอยู นัน้ แลจะ
ถูกองคการใหญของภพชาติและจะขาดกระเด็นออกจากใจทันที ทีป่ ญ
 ญาหยัง่ ลงถึงฐาน
ของเขาตั้งอยู เมื่อสิ่งทั้งนี้สิ้นไปแลวเพราะอํานาจของปญญา นัน้ แลเปนความวางอัน
หนึง่ เครื่องหมายของสมมุติใด ๆ จะไมปรากฏในความวางนัน้ เลย นีค่ อื ความวางทีผ่ ดิ
กับความวางทีผ่ า นมาแลว ความวางประเภทนี้ เราจะวาเปนความวางของพระพุทธเจา
หรือความวางของใครนั้น ผูแสดงไมสามารถจะเรียนใหทราบไดวาจะควรเปนความวาง
ของใคร นอกจากจะเปนความวางทีร่ เู ห็นกันอยูด ว ยสันทิฏฐิโกของผูบ าํ เพ็ญเทานัน้
ความวางอันนีไ้ มมกี าลสมัย เปนอกาลิโกอยูต ลอดกาล ความวางในสมาธิมี
ความเปลี่ยนแปลงไปได ทั้งดานความเจริญและความเสื่อม ความวางในขัน้ อรูปธรรม
ซึ่งกําลังเปนทางเดินก็แปรสภาพหรือผานไปได แตความวางในตนเองโดยเฉพาะนี้ ไมมี
ความเปลีย่ นแปลง เพราะตนไมมีอยูในความวางนั้น และไมถอื ความวางนัน้ วาเปนตน
นอกจาก ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ เห็นตามเปนจริงในหลักธรรมชาติแหงความวางนั้น
และเห็นตามเปนจริงในสภาวธรรมที่ผานมาเปนลําดับ และที่มีอยูทั่วไปเทานั้น แมศีล
สมาธิ ปญญาซึ่งเปนธรรมเครื่องแกไขก็รูเทาและปลอยวางไวตามเปนจริง ไมมีสิ่งใดจะ
เขาไปแฝงอยูในธรรมชาติแหงความวางในวาระสุดทายนั้นเลย
ทานนักใจบุญทุกทาน โปรดนําความวางทั้งสามประเภทนี้ไปพิจารณา และ
พยายามบําเพ็ญตนใหเขาถึงความวางทั้งสามนี้ เฉพาะอยางยิง่ ความวางในวาระสุดทาย
ซึ่งเปนความวางในหลักธรรมชาติ ไมมีผูใดและสมมุติใด ๆ อาจเอือ้ มเขาไปทําการ
เกีย่ วของไดอกี ตอไป ความสงสัยนับแตขน้ั ตนแหงธรรม จนถึงความวางอยางยิง่ จะ
เปนปญหาที่ยุติกันลงได ดวยความรูความเห็นของตนเปนผูตัดสินเอง
ดังนั้น ในอวสานแหงธรรมโดยเริ่มแสดงเรื่องความโงของตน ใหทานผูฟงทุก
ทานทราบเปนลําดับ จนเตลิดมาถึงความวางในวาระสุดทาย ซึ่งเปนธรรมออกจะสุด
วิสยั ของผูแ สดงทีอ่ ธิบายใหยง่ิ ไปกวานัน้ อีกไมได จึงขอยุตลิ งโดยเห็นวาสมควรแกเวลา
ขอความสุขความสําราญจงมีแกทา นผูฟ ง โดยถวนหนากันเทอญฯ
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