
 

แวนดวงใจ ๑๘๘ 

๑๘๘ 

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที ่๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗ 

ความโงและความสงสัย 
 

วันน้ีจะขอโอกาสเลาความโงและความสงสัยของตน ใหบรรดาทานผูฟงทราบ
บางเปนบางตอน โดยคิดวา ทุกคนยอมมาจากแดนแหงความโงและความสงสัยดวยกัน 
เพราะบิดามารดาที่สืบสายมาจากบรรพบุรุษผูใหกําเนิดสืบทอดกันมา คงเปนคนมี
กิเลสสิ่งที่พาใหโงเหมือนกัน แมบรรดาเราทั้งหลายก็คงไมมีผูใดแหวกมาเกิดถูกแดน
แหงความฉลาด และตัดปญหาความสงสัยไดแตผูเดียว เมื่อเปนเชนนั้น ความสงสัยจาํ
ตองมีอยูดวยกัน ฉะน้ันวันน้ีจะขอถือโอกาสแกไขปญหาขอของใจของแตละทาน โดย
การแสดงธรรมแทนการตอบปญหา ท่ีถามตามแงแหงความสงสัยตาง ๆ กัน นับแต
ปญหาขั้นเริ่มตนจนถึงปญหาขั้นสูงสุด ซึ่งผูแสดงก็ไมแนใจวาจะตอบไดหรือไม แต
ปญหาท่ีแตละทานถามรูสึกวาเรียงลําดับกันดี พอจะเปนแนวทางของการแสดงธรรม
แทนการตอบปญหาได 
 กอนการปฏิบัติและกําลังปฏิบัติเบ้ืองตน ความโงและความสงสัยจําตองมีดวย
กันทุกคน เพราะธรรมชาติที่กลาวนี้ เคยเปนผูนําของภพชาติที่สัตวจะมาเกิดทุกราย 
การวางรากฐานเบื้องตนเรายังไมมีตนทุนมากมาย พอจะมีความฉลาดมาเปนผูนําทุก
กรณี เมื่อเปนเชนนั้น ความโงก็ตองมีโอกาสนําหนาเราอยูโดยดี เรื่องความโงนี้นั้น ถา
เรายังไมเคยอบรมความฉลาดเปนเครื่องสองทาง เขาซ่ึงครองอํานาจอยูภายในใจ จํา
ตองฉุดลากไปในทางผิดไดเปนธรรมดา การฝกหัดอบรมเบ้ืองตนเทาท่ีเคยปฏิบัติมา รู
สึกมีความสงสัยในธรรมของพระพุทธเจา ทั้งปฏิปทาเครื่องดําเนินและผลอันจะพึงได
รับ จะเปนไปโดยสมบูรณตามธรรมที่ตรัสไวหรือไม น่ีเปนความสงสัยอยางฝงใจ ใน
ระยะที่มีความสงสัย ใครจะปฏิบัติอบรมเพื่อธรรมขั้นสูงจริง ๆ พูดฟงงาย ๆ ก็คือเพ่ือ
พระนิพพานนั่นเอง 

กอนที่ยังไมคิดและสนใจจะปฏิบัติเพื่อพระนิพพานนั้น ความสงสัยดังกลาวก็ไม
คอยปรากฏในใจ คงจะเปนเพราะเรายังไมไดตั้งเข็มทิศหมุนมาทางนี้ พอบวชในพระ
ศาสนาและไดศึกษาขออรรถขอธรรม เฉพาะอยางยิ่งคือพุทธประวัติซึ่งเปนประวัติของ
พระพุทธเจา เสด็จออกบวชจนไดตรัสรู มรรค ผล นิพพาน อันดับตอมาก็เปนประวัติ
ของพระสาวกที่ไดสดับธรรมจากพระพุทธเจาแลว ปลีกตัวออกไปบําเพ็ญเพยีรในสถาน
ท่ีตาง ๆ แลวไดตรัสรูขึ้นมาเปนองคพยานของพระพุทธเจาและศาสนธรรม เมื่อได
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ศึกษาเลาเรียนมาถึงระยะนี้ เกิดความเช่ือเล่ือมใสข้ึนมาและคิดอยากบําเพ็ญตนใหเปน
เชนน้ันดวย 

แตวิธีบําเพ็ญเพื่อเปนเชนนั้นจะบําเพ็ญอยางไร ธรรมคือ ปฏิปทาเครื่องดําเนิน
ซึ่งจะชักจูงจิตใจใหเปนไปเพื่อธรรมขั้นสูง คือการตรัสรูเหมือนอยางพระพุทธเจาและ
สาวกท้ังหลายน้ัน บัดนี้จะสามารถผลิตผลใหเปนเชนนั้นไดหรือไม หรือจะเปนโมฆะ
และกลายเปนความลําบากแกตนผูปฏิบัติไปเปลา ๆ หรืออาจจะมีผลเชนน้ันอยูอยาง
สมบูรณ ตามสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลว นี้เปนความสงสัยเบื้องตน แตความเชื่อ
วาพระพุทธเจาตรัสรูก็ด ี พระสาวกตรัสรูเปนพระอรหันตก็ดี รูสึกเชื่อมั่นอยางเต็มใจ
ตามวิสัยของปุถุชน สิ่งที่เปนอุปสรรคแกตนอยูในระยะเริ่มตนนี้ ก็คือความสงสัยวา 
ปฏิปทาที่เราดําเนินตามทานจะบรรลุถึงจุดที่ทานบรรลุหรือไม หรือวาทางเหลาน้ีจะ
กลายเปนขวากเปนหนามไปเสียหมด หรือจะกลายเปนอ่ืนจากนิยยานิกธรรม ทั้ง ๆ ที่
พระพุทธเจาและสาวกท้ังหลายดําเนินไปตามทางสายน้ีแลว ถึงแดนแหงความเกษม นี่
เปนความสงสัยปฏิปทาฝายเหตุ 

ฝายผลก็ใหมีความสงสัยวา เวลานี้มรรคผลนิพพานจะมีอยูเหมือนครั้งพุทธกาล
หรือไม ความสงสัยที่ฝงอยูภายในใจทั้งนี ้ ไมสามารถจะระบายใหผูหน่ึงผูใดฟงได 
เพราะเขาใจวาจะไมมีใครสามารถแกไขความสงสัยน้ีใหส้ินซากไปจากใจได จึงเปนเหตุ
ใหมีความสนใจและมุงหวังที่จะพบทานพระอาจารยมั่นอยูเสมอ แมจะยังไมเคยพบเห็น
ทานมากอนเลยก็ตาม แตเคยไดยินกิตติศัพทกิตติคุณของทานฟุงขจรมาจากจังหวัด
เชียงใหมเปนเวลานานแลววา ทานเปนพระสําคัญรูปหนึ่ง โดยมากผูท่ีมาเลาเร่ืองของ
ทานใหฟงนั้น จะไมเลาธรรมขั้นอริยภูมิธรรมดา แตจะเลาถึงขั้นพระอรหัตภูมิของทาน
ทั้งนั้น 

จึงเปนเหตุใหม่ันใจวา เมื่อเราไดศึกษาเลาเรียนใหเต็มภูมิคําสัตยของตนที่ตั้งไว
แลว อยางไรเราจะตองพยายามออกปฏิบัต ิ และไปอยูสํานักของทาน และศึกษาอบรม
กับทาน เพื่อจะตัดขอของใจสงสัยที่ฝงใจอยูขณะนี้ใหจงได ความสัตยท่ีเคยต้ังตอตน
เองนั้น คือฝายบาลีขอใหจบเพียงเปรียญ ๓ ประโยคเทานั้น สวนนักธรรมแมจะไมจบ
ชั้นก็ไมถือเปนปญหา พอสอบเปรียญได ๓ ประโยคแลว จะออกปฏิบัติโดยถายเดียว 
จะไมยอมศึกษาและสอบประโยคตอไปเปนอันขาด นี่เปนคําสัตยที่เคยตั้งไว ฉะน้ัน การ
ศึกษาเลาเรียนจึงมุงเพื่อเปรียญ ๓ ประโยค แตจะเปนกรรมดีหรือกรรมชั่วอยางไรก็ไม
ทราบได การสอบเปรียญตกอยูถึง ๒ ป ปที่สามจึงสอบได แมฝายนักธรรมที่เรียนและ
สอบยังไมจบช้ันก็พลอยไดตามกันไปจนจบช้ัน เพราะเรียนและสอบควบกันไป 
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พอเดินทางไปถึงจังหวัดเชียงใหมก็เผอิญทานพระอาจารยมั่น ถูกทานเจาคุณ
ธรรมเจดีย จังหวัดอุดรธานี อาราธนานิมนตทานใหไปพักจําพรรษาอยูที่จังหวัด
อุดรธานี ทานกําลังออกเดินทางออกจากท่ีวิเวกมาพักอยูท่ีวัดเจดียหลวง จังหวัด
เชียงใหมไลเลี่ยกันกับทางนี้ไปถึง พอไดทราบวา ทานมาพักอยูวัดเจดียหลวงเทานั้นก็
เกิดความยินดีเปนลนพน ตอนเชาไปบิณฑบาตกลับมาไดทราบจากพระเลาใหฟงวา 
เชาน้ีทานพระอาจารยม่ันออกบิณฑบาตสายน้ีและกลับมาทางเดิม ดังนี้ก็ยิ่งเปนเหตุให
มีความสนใจใครอยากจะพบเห็นทานมากข้ึน จะไมพบซึ่ง ๆ หนาก็ตาม แตขอใหพบ
เห็นทานจะเปนท่ีพอใจ กอนท่ีทานจะออกเดินทางไปจงัหวัดอุดรธานี 

พอวันรุงข้ึนเชากอนทานออกบิณฑบาต เราก็รีบไปบิณฑบาตแตเชากอนทาน 
แลวกลับมาถึงกุฎี ก็คอยสังเกตตามเสนทางท่ีทานจะผานมา ตามท่ีไดสอบถามกับพระ
ไวแลว ไมนานก็เห็นทานมา จึงรีบเขาไปในหองกุฎี แลวคอยสอดสายตาออกดูทานภาย
ในหองอยางลับ ๆ ดวยความหิวกระหายอยากพบทานมาเปนเวลานาน ก็ไดเห็นทานมา
จริง ๆ เกิดความเล่ือมใสในทานข้ึนอยางเต็มท่ีในขณะน้ัน วาเราไมเสียทีที่เกิดมาเปน
มนุษยทั้งชาต ิ ไดเห็นพระอรหันตในคราวนี้เสียแลว ทั้ง ๆ ที่ไมมีใครบอกวาทานพระ
อาจารยมั่นเปนพระอรหันต แตใจเรามันหย่ังเช่ือแนวแนลงไปอยางน้ัน พรอมท้ังความ
ปติยินด ีจนขนพองสยองเกลาอยางบอกไมถูกในขณะท่ีไดเห็นทาน ทั้ง ๆ ที่ทานก็ไมได
มองเห็นเราดวยตาเนื้อ 

คราวน้ันทานพักอยูท่ีวัดเจดียหลวงไมก่ีวัน ก็ออกเดินทางมาจังหวัดอุดรธานีกับ
คณะลูกศิษยของทาน สวนเราพยายามเรียนหนังสืออยูท่ีวัดเจดียหลวง พอสอบเปรียญ
ไดก็เขาไปกรุงเทพฯ เพื่อมุงหนาออกปฏิบัติกรรมฐานตามคําสัตยที่ตั้งไว แตถูกผูใหญ
สั่งใหอยูที่นั่นดวยความเมตตา หวังอนุเคราะหทางดานปริยัต ิพยายามหาทางหลีกออก
เพื่อปฏิบัติตามความตั้งใจและคําสัตยที่ตั้งไวแลว เพราะคิดวาคําสัตยไดสิ้นสุดแลวใน
ขณะที่สอบเปรียญได เราจะเรียนและสอบประโยคตอไปอีกไมไดโดยเด็ดขาด ตามปกติ
นิสัยรักความสัตยมาก ถาไดต้ังคําสัตยลงคราวไหนแลวจะไมยอมทําลายคําสัตยน้ัน แม
ชีวิตก็ไมรักเทาคําสัตย นี่อยางไรจะพยายามออกปฏิบัติใหจนได 

เผอิญในระยะนั้น พระผูใหญที่เปนอาจารยถูกนิมนตไปตางจังหวัด เราก็พอมี
โอกาสปลีกตัวออกจากกรุงเทพฯไดในเวลาน้ัน หากวาทานยังอยูท่ีน้ันจะหาทางออกยาก 
เพราะทานก็เปนเจาบุญเจาคุณเหนือกระหมอมเราอยู อาจจะเกรงอกเกรงใจทาน และ
หาทางออกไดยาก พอเห็นเปนโอกาสดีตอนกลางคืนก็เขานั่งตั้งสัจจาธิษฐาน ขอบันดาล
จากพระธรรม เพ่ือเปนการสนับสนุนความแนใจในการออกคราวน้ี เม่ือทําวัตรสวด
มนตเสร็จแลว ในคําอธิษฐานน้ันมีความมุงหมายวา ถาจะไดออกปฏิบัติกรรมฐานตาม
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ที่ไดตั้งคําสัตยโดยความสะดวกดวย ออกไปแลวจะไดสมความปรารถนาดวย ขอให
นิมิตท่ีแปลกประหลาดแสดงข้ึนในคืนวันน้ี จะแสดงข้ึนทางดานภาวนาหรือดานคําฝนก็
ได แตถาจะไมไดออกปฏิบัติก็ดี ออกไปแลวไมสมหวังก็ด ี นิมิตที่แสดงขึ้นมานั้นขอจง
แสดงเหตุที่ไมสมหวังและไมเปนที่พอใจ แตถาเปนดวยความสมหวังเม่ือออกไปแลว 
ขอใหเปนนิมิตที่แปลกประหลาดและอัศจรรยยิ่งแสดงขึ้นมาในคืนวันนี้ 

จากน้ันก็น่ังภาวนาตอไปก็ไมปรากฏวามีนิมิตใด ๆ มาผานในระยะที่นั่งอยูเปน
เวลานาน ก็หยุดและพักผอน ขณะที่หลับลงไปปรากฏวา ไดเหาะข้ึนไปบนอากาศสูง 
และในขณะที่เหาะนั้น ไดเหาะขึ้นจากพระนครหลวง แตไมใชพระนครหลวงกรุงเทพฯ 
เรา จะเปนนครหลวงอะไรก็ไมทราบ กวางสุดสายหูสายตาและเปนนครหลวงท่ีสวยงาม
มาก เหาะรอบพระนครนั้นสามรอบ แลวก็กลับลงมา พอกลับลงมาถึงท่ีก็ต่ืนข้ึนมา เปน
เวลาส่ีนาฬิกาพอดี จึงรีบลุกจากท่ีนอนดวยความรูสึกอ่ิมเอิบภายในอกในใจ เพราะ
ขณะที่เหาะไปรอบ ๆ พระนครหลวงนั้น ไดเห็นส่ิงท่ีแปลกประหลาดและอัศจรรยหลาย
ประการ ซึ่งไมสามารถจะนํามาพรรณนาใหฟงโดยทั่วถึงได 

ขณะท่ีต่ืนข้ึนมาก็ต่ืนดวยความย้ิมแยมแจมใสและยินดีในนิมิตเปนอันมาก ทั้ง
เกิดความคิดข้ึนในเวลาน้ันวา อยางไรเราตองสมหวังแนนอน เพราะนิมิตประเภท
อัศจรรยเชนนี้ เราไมเคยปรากฏตั้งแตกาลไหน ๆ มา เพิ่งจะมาปรากฏในคืนวันนี้เทา
น้ัน ท้ังสมกับเจตนาท่ีเราต้ังไวในคําอธิษฐานดวย คืนนี้รูสึกเปนของอัศจรรยยิ่งในนิมิต
ของเรา พอฉันจังหันเสร็จก็ถือโอกาสเขาไปนมัสการกราบลาพระมหาเถระที่เปนผูใหญ
ในวัดน้ัน ทานก็ยินดีอนุญาตใหไปได จากน้ันก็ออกเดินทางมาจังหวัดนครราชสีมา พัก
จําพรรษาที่อําเภอจักราช เริ่มทําสมาธิภาวนาก็รูสึกแปลกประหลาดทางดานจิตใจไดรับ
ความสงบเยือกเย็นข้ึนมาเปนลําดับ และรูเห็นจิตใจหยั่งลงสูความสงบประจักษใจ 

ระยะตอมาพระผูใหญจะใหเขาไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ อีก และทานอุตสาห
เมตตาตามมาสั่ง แลวก็เลยไปตางจังหวัด ขากลับมาทานจะใหไปกรุงเทพฯดวย เรารูสึก
อึดอัดใจ จากนั้นเราก็เดินทางมาจังหวัดอุดรธาน ี เพื่อตามหาทานพระอาจารยมั่น ใจที่
มีความเจริญในทางดานสมาธ ิ ก็ปรากฏวาเส่ือมลงท่ีบานตาดซ่ึงเปนบานเกิดของตน 
การเส่ือมท้ังน้ีเน่ืองจากการทํากลดคันหน่ึงเทาน้ัน และการมาอยูบานตาดก็ยังไมถึง
เดือนเต็ม จิตรูสึกเขาสมาธิไมคอยสนิทดีเหมือนที่เคยเปนมา บางครั้งเขาสงบได แต
บางครั้งเขาไมได พอเห็นทานไมดี จะฝนอยูไปก็ตองขาดทุน จึงรีบออกจากท่ีน้ันทันที
ไมยอมอยู 

การจากนครราชสีมามาจังหวัดอุดรคราวนี ้ จุดประสงคก็เพื่อจะมาใหทันทาน
พระอาจารยมั่น ซึ่งจําพรรษาอยูที่วัดโนนนิเวศน อุดรธานี แตก็มาไมทันทาน เพราะ



 

แวนดวงใจ ๑๙๒ 

๑๙๒ 

ทานถูกนิมนตไปจังหวัดสกลนครเสียกอน จึงเลยไปพักอยูที่วัดทุงสวาง จังหวัด
หนองคาย ประมาณสามเดือนกวา พอถึงเดือนพฤษภาคม ๒๔๘๕ ก็ออกเดินทางจาก
หนองคายไปจังหวัดสกลนคร และเดินทางตอไปถึงวัดทานพระอาจารยมั่น ท่ีต้ังอยูบาน
โคก ตําบลตองโขบ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พอไปถึงวัดพบทานกําลังเดินจงกรม
อยูเวลาโพลเพล (จวนมืด) ทานก็ถามวา “ใครมา” ก็กราบเรียนถวายทาน จากน้ันทาน
ก็ออกจากทางจงกรมข้ึนไปบนศาลา เพราะทานพักอยูในหองบนศาลาน้ัน ทานก็ทัก
ทายปราศรัยดวยความเมตตา และเอ็นดูคนท่ีแสนโงไปหาทาน และไดแสดงธรรมใหฟง 

ในบทธรรมที่ทานแสดงใหฟงในคืนวันที่ไปถึงทีแรกนั้น จะนําใจความยอเทาที่
จําไดมาเลาใหทานผูฟงทราบ และเปนบทธรรมที่ฝงลึกอยูภายในใจจนบัดนี้วา “ทาน
มหาก็นับวาเรียนมาพอสมควร จนปรากฏนามเปนมหา ผมจะพูดธรรมใหฟงเพื่อเปน
ขอคิด แตอยาเขาใจวาผมประมาทธรรมของพระพุทธเจานะ เวลานี้ธรรมที่ทานเรียนมา
ไดมากไดนอย ยังไมอํานวยประโยชนใหทานสมภูมิท่ีเปนเปรียญ นอกจากจะเปน
อุปสรรคตอการภาวนาของทานในเวลาน้ีเทาน้ัน เพราะทานจะอดเปนกังวล และนํา
ธรรมที่เรียนมานั้นเขามาเทียบเคียงไมได ในขณะท่ีทําใจใหสงบ 

ดังน้ันเพ่ือความสะดวกในเวลาจะทําความสงบใหแกใจ ขอใหทานที่จะทําใจให
สงบยกบูชาไวกอน ในบรรดาธรรมที่ทานไดเรียนมา ตอเม่ือถึงกาลท่ีธรรมซ่ึงทานเรียน
มาจะเขามาชวยสนับสนุนใหทานไดรับประโยชนมากขึ้นแลว ธรรมที่เรียนมาทั้งหมดจะ
ว่ิงเขามาประสานกันกับทางดานปฏิบัติ และกลมกลืนกันไดอยางสนิท ทั้งเปนธรรม
แบบพิมพ ซึ่งเราควรจะพยายามปรับปรุงจิตใจใหเปนไปตามดวย แตเวลานี้ผมยังไม
อยากจะใหทานเปนอารมณกับธรรมท่ีทานเลาเรียนมา อยางไรจิตจะสงบลงได หรือจะ
ใชปญญาคิดคนในขันธ ก็ขอใหทานทําอยูในวงกายน้ีกอน 

เพราะธรรมในตําราทานชี้เขามาในขันธทั้งนั้น แตหลักฐานของจิตยังไมม ี จึงไม
สามารถนําธรรมที่เรียนมาจากตํารา นอมเขามาเปนประโยชนแกตนได และยังจะกลาย
เปนสัญญาอารมณคาดคะเนไปที่อื่น จนกลายเปนคนไมมีหลัก เพราะจิตติดปริยัติใน
ลักษณะไมใชทางของพระพุทธเจา ขอใหทานนําธรรมที่ผมพูดใหฟงไปคิดดู ถาทานต้ัง
ใจปฏิบัติไมทอถอย วันหน่ึงขางหนาธรรมท่ีกลาวน้ีจะประทับใจทานแนนอน” เทาที่จํา
ไดในวันนั้นก็นํามาเลาใหฟงเพียงเทานี ้
 เรารูสึกเกิดความเชื่อเลื่อมใสทานทันที ที่ไดเห็นองคของทานชัดเจนในคืนวัน
น้ัน พรอมทั้งความเชื่อในธรรมที่ทานเมตตาแสดงใหฟง และทานก็อนุเคราะหรับไวให
อยูในสํานักของทานตลอดมา เราก็อยูกับทานดวยความพอใจจนบอกไมถูก แตอยูดวย
ความโงเงาอยางบอกไมถูกอีกเหมือนกัน เฉพาะองคทานรูสึกมีเมตตา ธรรมานุเคราะห
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ทุกครั้งที่เขาไปหา การบําเพ็ญอยูกับทานระยะน้ันก็มีแตความเจรญิกับความเส่ือมทาง
ภายในใจ ไมคอยสงบอยูคงท่ีเปนเวลานาน พรรษาแรกที่อยูกับทานเปนพรรษาที ่ ๙ 
เพราะ ๗ พรรษาศึกษาทางปริยัต ิ เริ่มออกปฏิบัติไดขึ้นมาจําพรรษาที่นครราชสีมา ๑ 
พรรษา 

ในพรรษาแรกที่จําอยูกับทานมีแตเจริญกับเสื่อมทางดานสมาธิ ออกพรรษาแลว
ก็ข้ึนบนเขาประมาณสองเดือนกวา กลับลงมาหาทานอีก จิตก็มีเจริญกับเสื่อมอยูเชนนั้น 
โดยพิจารณาหาสาเหตุก็ไมทราบวาเสื่อมเพราะเหตุใด ทั้ง ๆ ที่ตั้งใจบําเพ็ญอยูอยาง
เต็มกําลัง บางคืนไมยอมหลับนอนตลอดรุงเพราะกลัวจิตจะเสื่อม ถึงอยางน้ันก็ยังเส่ือม
ได เฉพาะอยางยิ่งเวลาจิตเริ่มกาวเขาสูความสงบ ความเพียรก็ยิ่งรีบเรง เพราะกลัวจิต
จะเสื่อมดังที่เคยเปนมา แมเชนนั้นก็ยังฝนเสื่อมไปได ตอมาก็เจรญิข้ึนอีก แลวก็เส่ือม
ลงอีก ความเจริญของจิตนั้นอยูคงที่ไดเพียงสามวัน จากน้ันก็เส่ือมลงตอหนาตอตา ทํา
ใหเกิดขอของใจและสงสัยเรื่องของความเสื่อมนี้วา เสื่อมไดเพราะเหตุใด หรือจะเปน
เพราะเราปลอยคําบริกรรมภาวนา สติอาจจะเผลอไปไดในตอนน้ี 

จึงตองขอสังเกตขึ้น แลวก็ต้ังคําม่ันสัญญาข้ึนอีกวา ถึงอยางไรเราจะตองนําบท
บริกรรมมากํากับจิตทุกเวลา ไมวาเขาสมาธิ ออกสมาธิ ไมวาจะไปที่ไหน อยูท่ีใด แมที่
สุดปดกวาดลานวัดหรือทํากิจวัตรตาง ๆ จะไมยอมใหสติพลั้งเผลอจากคําบริกรรม คือ 
พุทโธ เพราะชอบนําเอาบทพุทโธ มาเปนคําบริกรรมภาวนา คราวนีเ้วลาภาวนาจิตสงบ
ลงไป หากวาความสงบน้ันยังจะนึกคําบริกรรมคือ พุทโธไดอยู จะไมยอมปลอยวางคํา
บริกรรมนั้น แลวจิตจะเสื่อมไปไดในทางใดจะตองรูกันในตอนนี ้ พอต้ังขอสังเกตและ
ตั้งคํามั่นสัญญาไวแลวก็เริ่มบริกรรมภาวนาดวยบทพุทโธ 

เมื่อบริกรรมตามนั้นจิตก็ลงสูความสงบไดและไดอยางรวดเร็ว ตางจากที่เคย
เปนมา ขณะที่จิตเวนจากคําบริกรรม จะเวนเฉพาะขณะท่ีจติเขาสูความสงบอยางสนิท 
ขณะน้ันจะนึกพุทโธหรือไมก็ตาม แตความรูท่ีอยูในความสงบน้ันปรากฏเปนพุทโธตาย
ตัวอยูแลว และไมมีความปรุงแตงอะไรทั้งนั้น ตอนนี้หยุดคําบริกรรม พอจิตจะเริ่มขยับ
ตัวถอนข้ึนมา คือ มีอาการกระเพือ่มนิด ๆ ก็รีบจับคําบริกรรมอัดเขาไปทันท ี เพื่อให
จิตติดอยูกับคําบริกรรม ทําเชนนั้นพรอมทั้งตั้งความสังเกตวา จิตจะมีความเสื่อมได
ตอนไหน และทอดอาลัยในความเส่ือมกับความเจริญของจิต จิตจะเสื่อมหรือเจริญไป
ถึงไหนก็ตาม แตคําบริกรรมในระยะนี้จะไมยอมปลอยวาง 

แมจิตจะเสื่อมก็ยอมใหเสื่อมไป เพราะการตั้งความอยากไววาไมใหจิตเสื่อมไป 
แตก็เสื่อมไปไดทั้ง ๆ ท่ีไมอยากใหเส่ือม บัดน้ีความเส่ือมและความเจริญน้ัน เราทอด
ธุระเสียแลว จะบังคับจิตใหมีความรูสึกอยูกับพุทโธอยางเดียว เสื่อมกับความเจริญเรา
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จะพยายามใหรูอยูกับใจท่ีมีพุทโธกํากับน้ีเทาน้ัน ใหรูกันที่นี่และเห็นประจักษกันที่นี ่จะ
ม่ันใจอยูท่ีน่ีแหงเดียว เสื่อมกับเจริญไมตองไปสนใจ ในระยะตอมาจิตที่เคยเจริญและ
เส่ือมเปนลําดับมาก็เลยไมเส่ือม จึงเปนเหตุใหรูเรื่องราวของจิตวา ออ จิตที่เคยเสื่อม
บอย ๆ นั้น เสื่อมเพราะขาดคําบริกรรม สติคงจะเผลอจากจิตไปในระยะนั้นแนนอน 
แตน้ันมาก็ต้ังคําบริกรรมมาเปนลําดับ ไปไหนมาไหน อยูที่ใดไมยอมใหเผลอ เปนกับ
ตายจะไมยอมใหเผลอจากพุทโธ จิตจะเสื่อมไปไหนก็ใหรูกันที่นี่เทานั้น ไมยอมรับรูไป
ทางอ่ืน จิตก็เลยตั้งหลักลงไดเพราะคําบริกรรม คือพุทโธ 

ตอมาก็เปนพรรษาที่สองที่ไปอยูกับทาน กอนจะเขาพรรษาจิตก็รูสึกสงบดีและ
แนบสนิทในทางสมาธิ ความเสื่อมไมปรากฏ แตคําบริกรรมยังไมยอมลดละ จนถึงกับ
น่ังภาวนาไดแตหัวคํ่าตลอดรุงโดยไมเปล่ียนเปนอิริยาบถอ่ืน ในพรรษาที่สองของการ
ไปอยูกับทานพระอาจารยมั่น รูสึกวาการน่ังภาวนาตลอดรุง จะถือเปนสําคัญมากกวา
อิริยาบถอ่ืนในการบําเพ็ญ ตอจากน้ันมาก็คอยผอนลงบาง เพราะเห็นวา ธาตุขันธเปน
เครื่องมือสําหรับใช ยอมมีการชํารุดไดเมื่อไมรูจักประมาณ แตการเรงความเพียรดวย
วิธีน่ังตลอดรุงน้ีรูสึกวาใจมกํีาลังมากกวาวิธีอ่ืน ๆ 

การรูเรื่องของทุกขเวทนาที่แสดงขึ้นในขณะนั่งนาน ๆ เชนนั้น ก็รูไดชัดในระยะ
นั่งตลอดรุงนั้นเอง เพราะทุกขเวทนาที่ปรากฏในระยะนั้น เปนเวทนาแปลกประหลาด
หลายประการ ปญญาที่จะพิจารณาเพื่อตอสูกับทุกขเวทนาก็ทํางานไมลดละ จนสามารถ
เขาใจในเรื่องเวทนาไดทุกประเภทในรางกาย ซึ่งเปนกอนทุกขหมดทั้งราง และสามารถ
สอดรูถึงเวทนาของใจ ทั้งเปนการเสริมสรางสติปญญาและความกลาหาญทางความ
เพียรไดอีกมากมาย นอกจากน้ันยังมีความกลาหาญและม่ันใจในอนาคตวา ทุกขเวทนา
ที่จะไดแสดงตัวในคราวจะตายนั้น จะตองเปนเรื่องของทุกขเวทนาที่กําลังปรากฏและ
พิจารณารบัรูกันอยูในขณะน้ีแล จะไมมีเวทนาตัวไหนจะแปลกประหลาดและตางหนา
ตางตามาจากที่ไหน ซึ่งจะทําใหเรามีความลุมหลงและเผอเรอในเวลาจะตาย จึงเปน
เหตุใหไดคติขึ้นมาอีกวาระหนึ่ง ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น เมื่อปญญาพิจารณารอบคอบแลว
ก็ดับไปในขณะนั้น จิตก็ลงสูความสงบไดอยางเต็มที่ 
 ในระยะเชนน้ีจะวาจิตวางก็ไดอยู แตวางในสมาธิ พอจิตถอยออกมา ความวางก็
หายไป จากนั้นก็พิจารณาไปอีกและพิจารณาตอไปเรื่อย ๆ จนจิตมีความชํานาญในดาน
สมาธิ ขอสรุปความใหยอลงเพ่ือใหพอดีกับเวลา เมื่อสมาธิมีกําลังทางดานปญญาก็เรง
พิจารณาตามสวนตาง ๆ ของรางกาย จนรูเห็นชัดและสามารถถอดถอนอุปาทานของ
กายไดโดยสิ้นเชิง จากนั้นจิตก็จะเริ่มวาง แตยังไมแสดงความวางอยางเต็มที่ ยังมีนิมิต
ภายในแสดงภาพปรากฏอยูกับใจ เพราะในระยะน้ีใจวางจากกายและวัตถุภายอก แตยัง
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ไมวางจากนิมิตภายในของตัวเอง จนกวาจะมีความชํานาญโดยอาศัยการฝกซอมไมลด
ละ นิมิตภายในใจก็นับวันจางไป 

สุดทายก็หมด ไมปรากฏนิมิตท้ังภายนอกภายในใจ น่ันทานก็เรียกวาจิตวาง 
วางชนิดนี้เปนเรื่องวางประจํานิสัยของจิต ที่มีภูมิธรรมประจําขั้นแหงความวางของตน 
น่ีไมใชวางสมาธิ และไมใชวางในขณะที่นั่งสมาธ ิขณะท่ีน่ังสมาธิเปนความวางของสมาธิ 
แตจติท่ีปลอยวางจากรางกายเพราะความรูรอบดวยนิมิตภายในก็หมดส้ินไป เพราะ
อํานาจของสติปญญารูเทาทันดวย น่ีแลช่ือวาวางตามฐานะของจิต เม่ือถึงข้ันน้ีแลวจิต
วางจรงิ ๆ แมกายจะปรากฏตัวอยูก็สักแตความรูสึกวากายมีอยูเทาน้ัน แตภาพแหงกาย
หาไดปรากฏเปนนิมิตภายในจิตไม วางเชนน้ีแลเรียกวา วางตามภูมิของจิต และมีความ
วางอยูอยางนี้ประจํา ถาวางเชนน้ีวาเปนนิพพาน ก็เปนนิพพานของผูนั้น หรือของจติช้ัน
น้ัน แตยังไมใชนิพพานวางของพระพุทธเจา 

ถาผูจะถือสมาธิเปนความวางของนิพพาน ในขณะจิตท่ีลงสูสมาธิก็เปนนิพพาน
ของสมาธิแหงโยคาวจรผูปฏิบัติผูน้ันเสียเทาน้ัน ความวางทั้งสองประเภทที่กลาวมานี้ไม
ใชเปนนิพพานวางของพระพุทธเจา เพราะเหตุใด เพราะจิตที่มีความวางในสมาธิ จํา
ตองพอใจและติดในสมาธิ จิตที่มีความวางตามภูมิของจิตจําตองมีความดูดดื่มและติด
ใจในความวางประเภทนี้ จําตองถือความวางน้ีเปนอารมณของใจจนกวาจะผานไปได 
ถาผูถือความวางน้ีวาเปนนิพพาน ก็เรยีกวาผูน้ันติดนิพพานในความวางประเภทน้ีโดย
เจาตัวไมรู เมื่อเปนเชนนี้ความวางประเภทนี้จะจัดวาเปนนิพพานไดอยางไร 

ถาไมตองการนิพพานข้ันน้ี ก็ควรกาง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณออกตรวจ
ตราดูใหชัดเจนและละเอียดถี่ถวน เพราะความวางที่กลาวนี้เปนความวางของเวทนา คือ
สุขเวทนามีเต็มอยูในความวางน้ัน สัญญาก็หมายวาง สังขารก็ปรุงแตเรื่องความวางเปน
อารมณ วิญญาณก็ชวยรับรูทางภายใน ไมเพียงจะรับรูภายนอก เลยกลายเปนนิพพาน
ของอารมณ ถาพิจารณาส่ิงเหลาน้ีใหชัดและความวางใหชัด โดยเห็นเปนเรื่องของ
สังขารธรรม คือส่ิงผสมน่ันแล จะมีชองทางผานไปไดในวันหน่ึงแนนอน เมื่อพิจารณา
ตามท่ีกลาวน้ี ขันธทั้งสี่และความวางซึ่งเปนสิ่งปดบังความจริงไว ก็จะคอยเปดเผยตัว
ออกมาทีละเล็กละนอย จนปรากฏไดชัด จิตยอมมีทางสลัดตัวออกได 

แมฐานที่ตั้งของสังขารธรรมที่เต็มไปดวยสิ่งผสมนี ้ ก็ทนตอสติปญญาไมได
เพราะเปนสิ่งเกี่ยวโยงกัน สติปญญาประเภทคนแรแปรธาตุจะฟาดฟนเขาไป เชนเดียว
กับไฟไดเชื้อลุกลามไปไมหยุด จนกวาจะขุดรากเหงาของธรรมผสมนี้ขึ้นไดเสียเมื่อใด 
เมื่อนั้นจึงจะหยุดการรุกการรบ เวลาน้ีมีอะไรท่ีเปนขาศึกตอนิพพานวางตามแบบของ
พระพุทธเจา คือสิ่งที่ติดใจอยูในขั้นนี้และขณะนี้แลเปนขาศึก ส่ิงท่ีติดใจก็ไดแกความ
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ถือวาใจของเราวางบาง สบายบาง ใสสะอาดบาง ถาจะเห็นวาใจมันวางแตมันอยูกับ
ความไมวาง ใจมันเปนสุข แตมันอาศัยอยูกับทุกข ใจใสสะอาด แตมันอยูกับความเศรา
หมองโดยไมรูสึกตัว ความวาง ความสุข ความใส นั่นแลเปนธรรมปดบังตัวเอง เพราะ
ธรรมทั้งนี้คือ เครื่องหมายของภพชาติ 

ผูตองการตัดภพชาติจึงควรพิจารณาใหรูเทาและปลอยวางสิ่งเหลานี้ อยาหวงไว
เพื่อกอไฟเผาตัว ถาปญญาขุดคนลงตรงที่สามจอมกษัตริยแหงภพปรากฏอยู น้ันแลจะ
ถูกองคการใหญของภพชาติและจะขาดกระเด็นออกจากใจทันท ี ท่ีปญญาหย่ังลงถึงฐาน
ของเขาตั้งอยู เมื่อสิ่งทั้งนี้สิ้นไปแลวเพราะอํานาจของปญญา น้ันแลเปนความวางอัน
หน่ึง เครื่องหมายของสมมุติใด ๆ จะไมปรากฏในความวางน้ันเลย น่ีคือความวางท่ีผิด
กับความวางท่ีผานมาแลว ความวางประเภทนี ้ เราจะวาเปนความวางของพระพุทธเจา
หรือความวางของใครนั้น ผูแสดงไมสามารถจะเรียนใหทราบไดวาจะควรเปนความวาง
ของใคร นอกจากจะเปนความวางท่ีรูเห็นกันอยูดวยสันทิฏฐิโกของผูบําเพญ็เทาน้ัน 
 ความวางอันน้ีไมมีกาลสมัย เปนอกาลิโกอยูตลอดกาล ความวางในสมาธิมี
ความเปลี่ยนแปลงไปได ทั้งดานความเจริญและความเสื่อม ความวางในข้ันอรูปธรรม 
ซึ่งกําลังเปนทางเดินก็แปรสภาพหรือผานไปได แตความวางในตนเองโดยเฉพาะนี ้ไมมี
ความเปล่ียนแปลง เพราะตนไมมีอยูในความวางนั้น และไมถือความวางน้ันวาเปนตน 
นอกจาก ยถาภูต ํ ญาณทสฺสนํ เห็นตามเปนจริงในหลักธรรมชาติแหงความวางนั้น 
และเห็นตามเปนจริงในสภาวธรรมที่ผานมาเปนลําดับ และที่มีอยูทั่วไปเทานั้น แมศีล 
สมาธิ ปญญาซึ่งเปนธรรมเครื่องแกไขก็รูเทาและปลอยวางไวตามเปนจริง ไมมีสิ่งใดจะ
เขาไปแฝงอยูในธรรมชาติแหงความวางในวาระสุดทายนั้นเลย 
 ทานนักใจบุญทุกทาน โปรดนําความวางทั้งสามประเภทนี้ไปพิจารณา และ
พยายามบําเพ็ญตนใหเขาถึงความวางทั้งสามนี ้ เฉพาะอยางย่ิงความวางในวาระสุดทาย
ซึ่งเปนความวางในหลักธรรมชาต ิ ไมมีผูใดและสมมุติใด ๆ อาจเอ้ือมเขาไปทําการ
เก่ียวของไดอีกตอไป ความสงสัยนับแตข้ันตนแหงธรรม จนถึงความวางอยางย่ิง จะ
เปนปญหาที่ยุติกันลงได ดวยความรูความเห็นของตนเปนผูตัดสินเอง 
 ดังนั้น ในอวสานแหงธรรมโดยเริ่มแสดงเรื่องความโงของตน ใหทานผูฟงทุก
ทานทราบเปนลําดับ จนเตลิดมาถึงความวางในวาระสุดทาย ซึ่งเปนธรรมออกจะสุด
วิสัยของผูแสดงท่ีอธิบายใหย่ิงไปกวาน้ันอีกไมได จึงขอยุติลงโดยเห็นวาสมควรแกเวลา 
ขอความสุขความสําราญจงมีแกทานผูฟงโดยถวนหนากันเทอญฯ 
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