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 หนังสือ “หลักการเจริญภาวนาสมถวิปสสนากัมมัฏฐาน (เบ้ืองตน)” 
โดย พระเดชพระคุณหลวงพอวัดปากนํ้า พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 
นี้ เปนหนังสือคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพอฯ ทานสอนสมถะและ
อนุวิปสสนาถึงธรรมกาย ตามแนวมหาสติปฏฐาน ๔ คือ มีสติพิจารณาเห็น
กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม ทั้ง ณ ภายนอก
และ ณ ภายใน เขาไปจนสุดละเอียด ผานกาย-เวทนา-จิต-ธรรม ของ
กายมนุษย-มนุษยละเอียด, กายทิพย-ทิพยละเอียด, กายรูปพรหม-รูปพรหม
ละเอียด, กายอรูปพรหม-อรูปพรหมละเอียด อันเปนกายโลกิยะท่ีประกอบดวย
ปจจัยปรุงแตง ชื่อวาสังขาร/สังขตธรรม มีสังขตลักษณะ คือ ความเกิด
ปรากฏ ๑, ความเส่ือมปรากฏ ๑, เม่ือตั้งอยู ปรากฏความแปรปรวน ๑
(อง.ฺ ตกิ. ๒๐/๔๘๖/๑๙๒) เม่ือสุดละเอียดพนกายโลกิยะน้ีแลวจึงจะถึงธรรมกาย
อันเปนกายโลกุตตระ คือ เปนกายท่ีพนโลก ที่บริสุทธิ์
 การเจริญภาวนาผานกาย-เวทนา-จติ-ธรรม ของกายมนษุย อนัเปนกาย
ที่สุดหยาบ เขาถึงกาย-เวทนา-จิต-ธรรม ของกายมนุษยละเอียด, กายทิพย-
ทิพยละเอียด, กายรูปพรหม-รูปพรหมละเอียด, กายอรูปพรหม-อรูปพรหม
ละเอียด อันเปนกายโลกิยะท่ีสุดละเอียดนี้ มีมาในพระไตรปฎกฉบับบาลี
ทีฆนิกาย มหาวรรค เลมที่ ๑๐ ขอ ๒๓๙ หนา ๒๘๘ วา
   เย เกจิ พุทฺธํ สรณํ คตา เส
   น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ
   ปหาย มานุสํ เทหํ
   เทวกายํ ปริปูเรสฺสนฺติ.

คํานํา



แปลความวา :  บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง ถึงพระพุทธเจาวาเปนสรณะ
  บุคคลเหลานั้น จักไมไปสูอบายภูมิ ละกายที่เปนของมนุษยแลว
  จักยังเทวกายใหเต็มรอบ.
 อธิบายวา เมื่อละอุปาทานกายมนุษย โดยทางปฏิบัติ ดับหยาบไปหา
ละเอียด ยอมถึงกายทิพย (เทวกาย) ตอๆ ไปจนสุดละเอียด ถึงอรูปพรหม
ละเอียดได และเม่ือปฏิบัติไดพนกายโลกิยะที่สุดละเอียด (กายอรูปพรหม
ละเอยีด) แลว ถงึธรรมกายนัน้ ได ในพระบาลี ในอัคคญัญสูตร พระสุตตนัตปฎก
เลมที่ ๑๑ ขอ ๕๕ ปาฏิกวรรค ทีฆนิกาย หนา ๙๒ วา
   ตถาคตสฺส เหตํ วาเสฏา อธิวจนํ
   ธมฺมกาโย อิติป พฺรหฺมกาโย อิติป
   ธมฺมภูโต อิติป พฺรหฺมภูโต อิติป.
แปลความวา :  เพราะคําวา ธรรมกาย ก็ดี วา พรหมกาย ก็ดี
  วา ธรรมภูต ก็ดี วา พรหมภูต ก็ดี เปนชื่อของตถาคต.
 เม่ือไดเจริญอนุวิปสสนาภาวนา ใหเห็นแจงสภาวะของสังขารธรรม
ทั้งปวงตามท่ีเปนจริงวา เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เปนวิปสสนาปญญา
อันเปนบาทฐานใหเจริญถึงโลกุตตรวิปสสนา ใหเห็นแจงพระอริยสัจ ๔ อัน
เปนไปในญาณ ๓ คือ สัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณ มีอาการ ๑๒
เปนโลกุตตรปญญา และสามารถละสัญโญชน คือ กิเลสเครื่องรอยรัดให
ติดอยูกับโลก อยางนอย ๓ ประการ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพต-
ปรามาส ขึ้นไปไดแลว ยอมบรรลุมรรค ผล นิพพาน ตามระดับภูมิธรรมที่
ปฏิบัติได กาวลวงขามโคตรปุถุชนเปนพระอริยบุคคล ทานจะเห็นธรรมกาย
ที่บรรลุมรรค ผล นิพพาน ของทาน ใสสวางตลอดไมมีมัวหมอง และ



ไมเล็กลง และโดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อละสัญโญชน ๑๐ ไดบรรลุ
พระอรหัตตผลแลว ธรรมกายท่ีบรรลุพระอรหัตตผลนั้น กรณีที่ยังครอง
เบญจขันธอยู ชือ่วา “สอปุาทิเสสนิพพานธาตุ” ตอเม่ือดบัขนัธคอืเบญจขนัธ
ของทานแตกทําลาย (ตาย) ลงแลว ธรรมกายที่บรรลุพระอรหัตตผลท่ีไมมี
อุปาทิเหลืออยูแลวนั้น ชื่อวา “อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ” สถิตยั่งยืน (ธุวํ) 
อยูในอายตนะนิพพาน แดนเกษม ที่สิ้นสุดแหงทุกขทั้งปวง
 พระนิพพานธาตุ คือ ธรรมกายท่ีบรรลุพระอรหัตตผลนี้เอง ที่เปน
วิสังขาร/อสังขตธรรม คือธรรมชาติที่ไมประกอบดวยปจจัยปรุงแตง เปน
วิราคธาตุ วิราคธรรม คือธาตุธรรมท่ีปราศจากตัณหาราคะใดๆ มีอสังขต-
ลักษณะ คือ ไมปรากฏความเกิด ๑, ไมปรากฏความเส่ือม ๑, เมื่อตั้งอยู
ไมปรากฏความแปรปรวน ๑ (องฺ. ติก. ๒๐/๔๘๗/๑๙๒) และมีสภาวะที่เที่ยง 
(นิจฺจํ) เปนบรมสุข (ปรมํ สุขํ) และเปนอมตธรรม (อมตํ ปทํ) ที่ไมเกิด
ไมแก ไมเจ็บ และไมตายอีก จึงเปนธรรมท่ีมีแกนสารสาระ ในความเปน
ตัวตน (อัตตา) แทๆ เอาเปนเกาะเปนท่ีพึ่ง (อตฺตทีปา/อตฺตสรณา) ที่ถาวร
ไดจริง
 วิธีปฏิบัติสมถะ และอนุวิปสสนาถึงธรรมกาย ที่พระเดชพระคุณ
หลวงพอวัดปากน้ําสอนน้ี เปนวิธีปฏิบัติภาวนาท่ีมีอานุภาพสูงมาก ดวยวา
เมื่อผูปฏิบัติไดถึงธรรมกายแลว ยอมเกิดอภิญญา คือ ความสามารถพิเศษ 
ไดแก ทิพยจักษุ และทิพยโสต ฯลฯ ใหสามารถใชประกอบวิชชา อันเปน
ธรรมเคร่ืองดับอวิชชามูลรากฝายเกิดทุกข ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ยังชวยใหเจริญภาวนาวิชชาธรรมกายช้ันสูงที่มีอานุภาพ เปนธรรมเคร่ือง
ชวยบําบัดทุกขและบํารุงสุขไดเปนอยางดีอีกดวย จึงควรท่ีผูปรารถนาความเจริญ
และสันติสุข และปรารถนาความพนทุกข จะพึงศึกษาและเจริญใหมาก



 หนังสือเล มน้ีสําเร็จลงได ด วยดี ดวยความอุตสาหะวิริยะของ
คุณสมาน สกุลวรรัตน และผูชวยเหลืออื่นๆ อีกหลายทาน อาตมภาพจึงขอ
อนุโมทนาในกุศลเจตนาของทานไว  ณ โอกาสนี้ด วย และขออํานาจ
คุณพระศรีรัตนตรัย จงได โปรดดลบันดาลใหคุณสมาน สกุลวรรัตน และ
ทั้งผูชวยเหลือและผูมีอุปการคุณในการจัดพิมพหนังสือนี้ขึ้น จงเจริญดวย
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ขอจงเจริญรุงเรืองใน
พระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และในกิจการโดยชอบ และ
ขอจงเปนสุข สมบูรณ บริบูรณดวยมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพาน
สมบัติ มีมรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน ๑ ทุกทาน เทอญ.

(พระเทพญาณมงคล)
รองประธาน (ฝายอํานวยการ)

ศูนยประสานงานสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแหงประเทศไทย
เจาอาวาสวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม
ประธานมูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย
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สารบัญ



 ชาติภูมิ เดิมเป นพ อค า เข า ต้ัง
ภูมิ ลํ า เนาอยู  ที่ บ  านหมู  เหนื อของ วัด
สองพ่ีนอง คอืทศิใตของวัด แตตางฝงกับวัด
วดัอยูตะวันออกเฉยีงเหนือ บานอยูตะวันตก
เฉียงใต มีคลองกั้นเปนระหวางวัดกับ
บาน คาขายมาตั้งแตอายุ ๑๔ ปเศษๆ
นับต้ังแตบิดาลวงไปก็เปนพอคาแทนบิดา
เลี้ยงมารดามาจนถึงอายุ ๑๙ ป ตรงนี้ได
ปฏิญาณตัวบวชจนตายดวยมามีอุปสรรค

เกิดข้ึนในระหวางขายขาวแลวนําเรือเปลากลับบาน เขาลัดที่คลองบางอีแทน
เหนือตลาดใหม แมนํ้านครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในลัดนี้ ไมสู  ไกลนัก
แตพวกโจรชุกชุม แตพอเขาลัดไปเล็กนอย ก็มาคิดแตในใจของตัววา
คลองก็เล็กโจรก็ราย ทายเรือเขาก็ไลเล่ียกับฝง ไมตํ่าไมสูงกวากันเทาไรนัก
นาหวาดเสียวอันตราย เม่ือโจรมาก็ตองยิงหรือทํารายคนทายกอน

ประวัติยอ*
ของ พระเดชพระคุณหลวงพอวัดปากนํ้า

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ผูปฏิบัติและสอนภาวนาตามแนวสติปฏฐาน ๔ ถึงธรรมกาย

และพระนิพพานของพระพุทธเจา

* พระเดชพระคุณหลวงพอวัดปากน้ํา พระมงคลเทพมุนี (เปนผูบันทึกเอง), ลงพิมพใน นิตยสาร
มงคลสาร ปที่ ๑ เลม ๑ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗, หนา ๔-๖ และ ๒๐.
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2  หลักปฏิบัติสมถวิปสสนากัมมัฏฐานเบื้องตน

ถาเขาทําเราเสียไดกอนก็ไมมีทางที่จะสูเขา ถาเราเอาอาวุธปนแปดนัดไว
ทางหัวเรือ แลวเราไปถอเรือทางลูกจางเสีย เม่ือโจรมาทํารายเราก็จะมี
ทางสูไดบาง คิดดังนี้แลวก็เรียกลูกจางที่ถอเรือแถบทรายมาถือทาย เราออก
ไปถอแทนถอเรือไปก็คิดไป เรือก็เดินเขาไปหาท่ีเปลี่ยวหนักขึ้นทุกที ความคิด
ก็ถี่ขึ้นวา ลูกจางที่เราจางมานี้ คนหนึ่งก็ไมกี่บาท เพียง ๑๑ บาท หรือ ๑๒ 
บาทเทานั้น สวนตัวเราเปนเจาของท้ังทรัพยทั้งเรือหมด สวนตายจะใหลูกจาง
ตายกอนไมถูก เอาเปรียบลูกจางมากเกินไปไมสมควร ถอไปก็คิดไปดังน้ี
และคิดถี่หนักเขา ก็ตัดสินใจเด็ดขาดออกไป เราเปนเจาของใหเราตายกอน
ดีกวาจึงจะสมควร คิดตกลงแลวก็เรียกลูกจางใหมาถอ ตัวก็หยิบปนแปดนัด
ที่เอาไปไวขางหัวเรือมาไว ใกลตัว ขางทายเรือก็ถือทายเร่ือยไป ใกลออก
จากลัดเต็มที นํ้าก็ขึ้นเรือ ขาวที่หนักก็ตามหัวนํ้าขึ้นสวนเขามาประดังกันแนน 
จีนก็สงเสียงแตวาตูอาๆ ประดังกันแนน ออกก็ไมได เขาไปไมได นํ้าก็นอย
เลยตองตางฝายตางก็ปกหลักกรานหนาจอดกันนิ่งอยู เราเปนคนทายผานพน
อันตรายมาแลวก็มาคิดวา การหาเงินหาทองนี้ลําบากจริงๆ เจียวหนา บิดา
ของเราก็มาหาดังน้ี เราก็หาซ้ํารอยบิดาตามบิดาบาง เงินแลทองท่ีหากัน
ทั้งหมดดวยกันน้ี ตางคนก็ตางหาไมมีเวลาหยุดดวยกันท้ังน้ัน ถาใครไมเรงรีบ
หาใหมั่งมี ก็เปนคนตํ่าและเลว ไมมีใครนับถือแลคบหา เขาหมูเขาก็อายเขา 
เพราะเปนคนจนกวาเขา ไมเทียมหนาเทียมบาเทียมไหลกับเขา
 ปุรพชนตนสกุลของเราก็ทํากันมาดังน้ี เหมือนๆ กันจนถึงบิดา
ของเราแลตัวของเราบัดนี้ ก็บัดนี้ปุรพชนแลบิดาของเราไปทางไหนหมด
ก็ปรากฏแกใจวาตายหมดแลว แลวตัวของเราเลาก็ตองตายเหมือนกัน
แตพอคิดถึงตายขึ้นมาดังนี้แลว ใจก็ชักเสียวๆ นึกถึงความตายที่จะมาถึงตัว 
โดยไมมีสงสัยเลย เราตองตายแนๆ บิดาเราก็มาลองขาวขึ้นจากเรือ ขาวก็
เจ็บมาจากตามทางแลว ขึ้นจากเรือขาวไมไดกี่วันก็ถึงแกกรรม เม่ือถึง



แกกรรมแลว เราที่ชวยพยาบาลอยู ไมไดเห็นเลยที่จะเอาอะไรติดไป ผาที่นุง
แลรางกายของแก เราก็ดูแลอยูไมเห็นมีอะไรหายไป ทั้งตัวเราแลพ่ีนอง
ของเราท่ีเนื่องดวยแก ตลอดถึงมารดาของเราก็อยู ไมเห็นมีอะไรเลยท่ีไป
ดวยแก แกไปผูเดียวแทๆ ก็ตัวเราเลาตองเปนดังนี้ เคลื่อนความเปนอยางนี้
ไปไมไดแน เม่ือคิดตกลงใจดังน้ีแลวก็ลองทําเปนตายดู นอนแผลงไปท่ี
ทายเรือนั้นแลวก็ทําตาย ตายแลวทําไปหาคนท่ีเปนญาติบาง พี่นองบาง
เพ่ือนท่ีชอบกันบาง เขาก็ไมเห็นเรา เพราะเราเปนผี เราก็เอากอนดินบาง
ไมบางโยนหรือปาเขาไปใหถูก เพราะเขาไมเห็นตัวเรา เขาก็ตองบอกผีโยนมา
หรือปาเขามา ไปหาคนโนนก็ไมเห็น มาหาคนนี้ก็ไมเห็น คิดไปดังน้ีแหละ
จนเผลอตัว
 แตพอรูสึกตัวข้ึนมา ก็รีบลุกข้ึนจุดธูปอธิษฐานในใจของตัวเองวา
ขออยาใหเราตายเสียกอน ขอใหบวชเสียกอนเถิด ถาบวชแลวไมสึก
จนตลอดชีวิต ตรงนี้บวชจริงมาเสียแตอายุ ๑๙ ปเศษแลว ตั้งแตนั้นก็
ประกอบอาชีพตามปกติของพอคา จนอายุครบ ๒๒ โดยปแลว ก็ปรารภ
ถึงการบวชในปนั้น พอถึงเดือน ๘ ขางข้ึน ก็ขนขาวลงเรือเต็มลําดีแลว
ก็บอกกับลูกจางใหนําเอาขาวไปขายโรงสีในกรุงเทพฯ สวนตัวก็เขาอยูวัด
เปนเจานาค ฝกหัดเบื้องตนแหงการอุปสมบทในสํานักพระปลัดยัง ผูเปน
หลวงตาของตัวซ่ึงเปนนองคนเล็กของตานอย ผู เปนมารดาของตัวเอง
ทานสงวินัยยอๆ ใหเปนสมุดขอย เขียนตัวบรรจงสวยงามมาก ก็ทองวิธี
ขอบรรพชาแลดูวินัยไปดวยกันทีเดียว พอจวนเขาพรรษาก็มีผู  ไปนิมนต
พระอุปชฌายดี วัดประตูศาล จังหวัดสุพรรณบุรี มาเปนอุปชฌาย ก็ได
อุปสมบท ในตนเดือนแปด ของ พ.ศ. ๒๔๔๙ ไดอยูจําพรรษาในวัดนั้น รวม
อยูที่อุปสมบทนั้น ๗ เดือนเศษๆ เทาน้ัน ออกจากวัดที่อุปสมบทนั้นแลว
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ก็ตรงมาอยูที่จําพรรษาในวัดพระเชตุพนทีเดียว เรียนมูลกัจจายนถึงสามจบ
แลวเรียนธรรมบททีปนีและสารสังคหะ แตพอเปนวาแปลออกพอสมควร
แลวก็หยุดการเรียนคันถธุระ เรียนวิปสสนาธุระตอไป ถึงในระหวางคันถธุระ
อยูก็เรียนวิปสสนาไปดวยเหมือนกัน
 เวลาวันแปดคํ่า สิบหาคํ่า ก็มักไปแสวงหาครูสอนฝายสมถวิปสสนา
อยูเสมอๆ โดยมาก แตที่เรียนโดยตรงทีเดียวตั้งแตบวชใหมๆ ก็เรียนแต
อนุสาวนาจารยทีหนึ่ง บวชแลวรุงข้ึนวันที่สองก็เรียนที่หลวงพอเนียมวัดนอย
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่สาม เจาคุณสังวรานุวงษ (เอี่ยม) วัดราชสิทธาราม
ที่สี่ เรียนกับพระครูญาณวิรัติ (โป) วัดพระเชตุพน ที่หา เรียนกับพระอาจารย
สิงห วัดละครทํา หลังวัดระฆังโฆสิตาราม ไดตามแบบของทานสององค
พระครูญาณวิรัติแล พระอาจารยสิงห ทานรับรองวาไดตามแบบของทาน 
ทานมอบใหเปนผูสอนเขาไดทั้งสองอาจารย แตก็ยังไมพอใจที่จะเปนครู
สอนเขา จึงคนควาหาตอไปอีกถึงพรรษา ๑๑ ก็สําเร็จในการเลาเรียนคันถธุระ
ไดพอสมควรแกที่ตั้งใจไววา ตองเรียนแปลใหออก จะไดคนธรรมในมคธ
ภาษาไดตามตองการ กอนแตจะมาเรียนคันถธุระนั้น ไดตั้งหนังสือใบลาน
มหาสติปฏฐานลานยาวไวที่วัดสองพี่นองผูกหน่ึงวา ถาไปเลาเรียนคราวน้ี
ตองแปลหนังสือผูกนี้ใหออก จึงเปนที่พอแกความตองการ ถายังแปลไมออก
ก็เปนอันไมหยุดในการเรียน แตพอแปลออกก็หยุดในพรรษาที่ ๑๑ เมื่อหยุด
ตอการเรียนปริยัติแลว ก็เร่ิมทําจริงจังในทางปฏิบัติ ก็คิดวาในวัดพระเชตุพนนี้
ในอุโบสถก็ดี มีบริเวณกวางขวางดีมาก เปนสถานที่ควรทําภาวนามาก
แตมาหวนระลึกถึงอุปการคุณของวัดบางคูเวียง (คือ วัดโบสถบน บางคูเวียง) 
ในคลองบางกอกนอย เจาอธิการชุมไดถวายมูลกัจจายนแลคัมภีรพระธรรมบท
ให ในตอนเลาเรียนปริยัตินั้นก็มีอุปการคุณอยูมาก ควรไปจําพรรษาแลวจะได
แสดงธรรมแจกแกภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เปนบรรณาการตอ



อุปการคุณแกวัดนั้น จึงไดกราบลาเจาคุณสมเด็จพระพุฒาจารย (เขม)
เจาอาวาสวัดพระเชตุพน ไปจําพรรษาวัดบางคูเวียง ในพรรษาท่ี ๑๒ แตพอ
ไดกึ่งพรรษาก็มาหวนระลึกข้ึนวา ในเมื่อเราตั้งใจจริงๆ ในการบวชจําเดิม
อายุสบิเกา เราไดปฏิญาณตนบวชจนตาย ขออยาใหตายในระหวางกอนบวช
 บัดน้ีก็ไดบอกลามาถึง ๑๕ พรรษา ยางเขาพรรษาน้ีแลว ก็พอแก
ความประสงคของเราแลว บัดน้ีของจริงที่พระพุทธเจาทานรูทานเห็น
เราก็ยังไมไดบรรลุ ยังไมรูไมเห็น สมควรแลวที่จะตองกระทําอยางจริงจัง
เมื่อตกลงใจไดดังนี้แลว วันนั้นเปนวันกลางเดือน ๑๐ ก็เร่ิมเขาโรงอุโบสถ
แตเวลาเย็น ตั้งสัจจาธิษฐานแนนอนลงไปวา ถาเรานั่งลงไปครั้งนี้ไมเห็น
ธรรมท่ีพระพุทธเจาตองการ เปนอันไมลุกจากท่ีนี้จนหมดชีวิต เม่ือตั้งจิต
มั่นลงไปแลว ก็เร่ิมปรารภน่ัง จึงไดแสดงความออนวอนแดพระพุทธเจา
วาขอพระองคไดทรงพระกรุณาโปรดขาพระพุทธเจา ทรงประทานธรรมที่
พระองคไดทรงตรัสรูอยางนอยท่ีสุด แลงายท่ีสุดท่ีพระองคไดทรงรูแลว
แดขาพระพุทธเจา ถาขาพระพุทธเจารูธรรมของพระองคแลว เปนโทษ
แกศาสนาของพระองคแลว ขอพระองคอยาทรงพระราชทานเลย
ถาเปนคุณแกศาสนาของพระองคแลว ขอพระองคไดทรงพระกรุณา
โปรดพระราชทานแดขาพระองค ขาพระองครบัเปนทนายศาสนา ในศาสนา
ของพระองคจนตลอดชีวิต
 แตพอออนวอนเสร็จแลว ก็เร่ิมปรารภเขาที่นั่งสมาธิตอไป มานึก
ถึงมดคี่ที่ตามชองของแผนหินที่ยาวๆ แลบนแผนหินบาง ไตไปมาอยูบาง
แตไม มากนัก จึงหยิบเอาขวดน้ํามันก าดมา เอานิ้วจุกเข าท่ีปากขวด
แลวตะแคงขวดใหเปยกน้ิวเขาแลวเอามาลากเปนทางใหรอบตัว จะไดกัน
ไมใหมาทําอันตรายในเวลาน่ังลงไปแลว แตพอทางน้ิวท่ีเปยกนํ้ามันนั้น
ไมทันถึงครึ่งของวงตัวที่นั่ง ความคิดอันหนึ่งเกิดขึ้นวาชีวิตสละได แตทําไม
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ยังกลัวมดคี่อยู เลา ก็นึกอายตัวเองขึ้นมา เลยวางขวดน้ํามันเขาที่เลยใน
เดี๋ยวนั้น ประมาณครึ่งหรือคอนคืนไมมีนาฬกา ไมแนก็เห็นผังของจริง
ของพระพุทธเจา ซึ่งมีอยูในหนังสือธรรมกาย ที่คุณพระทิพยปริญญา
เรียบเรียงพิมพแจกไปแลวน้ัน ในขณะนั้นก็มาปริวิตกวาคัมภีรโรจายังธรรม
เปนของลึกถึงเพียงนี้ ใครจะไปคิดคาดคะเนเอาได พนวิสัยของความตรึก
นึกคิด ถายังตรึกนึกคิดอยูก็เขาไมถึง ที่จะเขาถึงตองทําใหรูตรึก รูนึก รูคิดนั้น
หยุดเปนจุดเดียวกัน แตพอหยุดก็ดับ แตพอดับแลวก็เกิด ถาไมดับแลว
ไมเกิด ตรองดูเถิดทานท้ังหลาย นี้เปนของจริง หัวตอมีเปนอยูตรงน้ี
ถาไมถูกสวนดังน้ีก็ ไมมีเปนเด็ดขาด วิตกอยูดังน้ีสักครูใหญๆ ก็กลัววา
ความมีความเปนนั้นจะเลือนไปเสีย จึงเขาที่ตอไปใหม ราวสักสามสิบนาที
ก็เห็นวัดบางปลาปรากฏเหมือนตัวเองไปอยูที่วัดนั้น แตพอชัดดีก็รู สึกตัว
ขึ้นมา จึงมีความรูสึกข้ึนมาวาจะมีผูรู เห็นไดยากน้ัน ในวัดบางปลานี้จะตอง
มีผูรูเห็นไดแนนอน จึงมาปรากฏข้ึนบัดนี้ ตอแตนั้นมาก็คํานึงท่ีไปสอนที่วัดนั้น
อยู เร่ือยๆ มา จนถึงออกพรรษา รับกฐินแลวก็ลาสมภารวัดบางคูเวียง
ไปสอนที่วัดบางปลา ราวสี่เดือน มีพระทําเปนสามรูป คฤหัสถสี่คน
 นี้เริ่มตนแผธรรมกายของจริง ที่แสวงหาไดมาจริง ปรากฏอยู 
จนบัดนี้.

 ในป พ.ศ. ๒๔๖๔ ตรงกับ ร.ศ. ๑๔๐ เปนปที่ ๑๒ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจา
พระครูสมุหสด จนฺทสโร ไดรับสมณศักด์ิเปนพระครูสมณธรรมสมาทาน อยูดํารงตําแหนงเปน
เจาอาวาสวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๙๐ พระคุณทานไดรับตําแหนง พระอุปชฌาย
และอีก ๒ ปตอมา คือในป พ.ศ. ๒๔๙๒ ไดรับพระราชทานเปนพระราชาคณะช้ันสามัญท่ี
พระภาวนาโกศลเถร ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๙๘ ก็ไดรับพระราชทานเล่ือนสมณศกัด์ิเปน พระมงคลราชมนุี
และหลังจากนั้นอีก ๒ ป คือป พ.ศ. ๒๕๐๐ พระคุณทานก็ ไดรับพระราชทานเล่ือนสมณศักด์ิ
เปนพระราชาคณะช้ันเทพ มีพระราชทินนาม วา พระมงคลเทพมุนี
 หลวงพอถึงแกมรณภาพเมื่อวันท่ี ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๐๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ตึกมงคลจันทสร
เมื่อพระคุณทานมีอายุยาง ๗๕ ป รวมพรรษาได ๕๓ พรรษา



 หนังสือ “หลักการเจริญภาวนาสมถวิปสสนากัมมัฏฐานเบื้องตน” นี้
เปนหนังสือ ซึ่งดําเนินตามแนวทางการเสด็จไปของพระพุทธเจา พระอรหันต
ทุกๆ พระองค ทางน้ีทางเดียว ไมมีสองทาง อันถูกตองรองรอยความ
ประสงค ในพระพุทธศาสนาอยางแทจริง มีผู ศึกษาและปฏิบัติทั้งคฤหัสถ
และบรรพชิต อุบาสก อุบาสิกา แพรหลายแทบทั่วประเทศไทย ซึ่งไดรับผล
ของการปฏิบัติ ตางยืนยันไดดวยตัวของทานเอง ซึ่งเรียกวา สันทิฏฐิโก
อันผู ไดบรรลุจะพึงเห็นเอง สวนการที่จะทําเปนหรือไมเปนนั้น เก่ียวกับ
ผูปฏิบัติจริงหรือไมจริง ถาปฏิบัติจริงแลวตองเปนทุกคน เพราะมนุษยเรา
ทั้งชายและหญิง มีดวงธรรมที่ทําใหเปนกายมนุษย เปนดวงใสบริสุทธ์ิเทา
ฟองไขแดงของไก อยูท่ีศูนยกลางกายทุกๆ คน ถามนุษยคนใดเอาใจไปหยุด
นิ่งแนนท่ีศูนยกลางกายใหเปนสมาธิ ไมนึกคิดไปในสิ่งตางๆ เอาใจหยุดอยู
ที่ดวงธรรมน้ันใหมากที่สุดหรือนานที่สุด ตองเปนทุกคน ที่ไมเกิดไมเปนนั้น 
เพราะเหตุวาใจไมหยุด ตัวหยุดนี้แลเปนตัวสําเร็จ
 สวนการท่ีใจไมหยุดนั้น เพราะมีอุปกิเลส ๑๑ ขอ (ม. อุ. ๑๔/๔๕๒ 
๔๖๓/๓๐๒-๓๐๗) ประจําอยู อันเปนเครื่องสําคัญในเรื่องที่จะเปนหรือไมเปน 
หรือไมไดบรรลุมรรคผล มีดังนี้คือ
  ๑. วิจิกิจฉา ความลังเลหรือความสงสัย
  ๒. อมนสิการ ความไมสนใจไว ใหดี
  ๓. ถีนมิทธะ ความทอ และความเคลิบเคลิ้มงวงนอน
  ๔. ฉัมภิตัตตะ ความสะดุงหวาดกลัว
  ๕. อุพพิละ ความตื่นเตนดวยความยินดี

คําชี้แจงกอนปฏิบัติภาวนา
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  ๖. ทุฏุลละ ความไมสงบกาย
  ๗. อัจจารัทธวิริยะ ความเพียรจัดเกินไป
  ๘. อติลีนวิริยะ ความเพียรยอหยอนเกินไป
  ๙. อภิชัปปา ความอยาก
  ๑๐. นานัตตสัญญา ความนึกไปในสิ่งตางๆ เรื่องราวตางๆ
    ที่เคยผานมาหรือจดจําไว มาผุดขึ้น
    ในขณะทําสมาธิ
  ๑๑. รูปานัง อตินิชฌายิตัตตะ ความเพงตอรูป หรือเพงตอนิมิต
      นั้นจนเกินไป
 เมื่ออุปกิเลสเหลานี้ แมอยางใดอยางหน่ึงเกิดขึ้นแกเราแลว สมาธิ
ของเราก็เคลื่อนไป เพราะอุปกิเลสเหลานี้เปนเหตุ ฉะนั้น ในการบําเพ็ญภาวนา
เราตองใชความเพียร ความอดทน ทั้ง ๒ ขอนี้ เปนขอสําคัญย่ิงและ
คอยประคองคุมสติไวไมใหเผลอ ใชปญญาสอดสองดูวา วิธีใดท่ีจะทําให
อุปกิเลสเหลานี้เกิดขึ้นไมได เราก็จะทําใจโดยวิธีนั้น จงวางใจของเราไว ให
เปนกลางๆ คือ มัชฌิมาปฏิปทา ใหเปนอุเบกขา อยายินดีและยินราย
ใหพยายามละจากความโลภ ความโกรธ ความหลง จงทําใจของเราให ใส
เปนแกว ใหเยือกเย็นใหแชมชื่น ใหถูกสวนเปนสมาธิแนแนว เอาใจจรดอยูที่
ดวงนิมิตท่ีศูนยกลางกายน้ันใหมากที่สุด ตองทําเสมอ ทําเนืองๆ ในทุกอิริยาบถ 
ไมวานั่ง นอน ยืน เดิน ทําเรื่อยไปอยาหยุด อยาละ อยาทอดทิ้ง อยาทอแท
มุงรุดหนาเรื่อยไป ผลจะเกิดวันหนึ่งไมตองสงสัย ผลเกิดอยางไร ทานรูได
ดวยตัวของทานเอง
 อนึ่ง ในการเจริญภาวนานี้ ขอใหทานประกอบเหตุ สังเกตผล ทนเอา
เถิด ประเสริฐนัก เพราะเปนมหัคคตกุศลหรือมหากุศลอันยิ่งใหญไพศาล



เปนทางมรรคผลนิพพาน ถึงแมยังไมไดเห็นอะไร ก็จะเปนอุปนิสัยติดตัวไป
ในปรภพเบ้ืองหนา ขอทานท้ังหลายจงอุตสาหมานะ วิริยะ บําเพ็ญเพียร
ใหเกิดมรรคแลผล ธรรมกายที่บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละเปนที่พึ่งของ
ตนเองได อันเที่ยงแท อยาไดเคลือบแคลงสงสัยอยางใดอยางหน่ึงเลย
ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีและสัมฤทธิ์ผล ดังมโนปรารถนาแดทานที่ได
นําหนังสือน้ี ไปประพฤติและปฏิบัติโดยทั่วกันจงทุกประการ.

วิธีบูชาพระ วากอนน่ังภาวนาทุกคร้ัง
 ยะมะหัง สัมมาสัมพุทธัง, ภะคะวันตัง สะระณัง คะโต (ชาย),
คะตา (หญิง), อิมินา สักกาเรนะ, ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ
 ขาพเจาบูชาบัดนี้, ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา, ผูตรัสรูแลวเองโดยชอบ, 
ซึ่งขาพเจาถึง, วาเปนที่พึ่ง, กําจัดทุกขไดจริง, ดวยสักการะน้ี
 ยะมะหัง ส๎วากขาตัง, ภะคะวะตา ธัมมัง สะระณัง คะโต (ชาย),
คะตา (หญิง), อิมินา สักกาเรนะ, ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
 ขาพเจาบูชาบัดนี้, ซึ่งพระธรรม, อันพระผูมีพระภาคเจา, ตรัสดีแลว, 
ซึ่งขาพเจาถึง, วาเปนที่พึ่ง, กําจัดภัยไดจริง, ดวยสักการะน้ี
 ยะมะหัง สุปะฏิปนนัง, สังฆัง สะระณัง คะโต (ชาย), คะตา (หญิง), 
อิมินา สักกาเรนะ, ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ
 ขาพเจาบูชาบัดนี้, ซึ่งพระสงฆผูปฏิบัติดี, ซึ่งขาพเจาถึง, วาเปนที่พึ่ง, 
กําจัดโรคไดจริง, ดวยสักการะน้ี
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ไหวพระตอไป
 อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
(กราบ)
 ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
 สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คําขอขมาโทษ
 ตั้ง นะโม ๓ หน แลวขอขมาโทษดังตอไปนี้
 อุกาสะ อัจจะโย โน ภันเต อัจจัคคะมา ยะถาพาเล ยะถามุฬ๎เห
ยะถาอะกุสะเล เย มะยัง กะรัมหา เอวัง ภันเต มะยัง อัจจะโย
โน ปะฏิคคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามิ.
 ขาพระพุทธเจาขอวโรกาส ไดพลั้งพลาดดวยกาย วาจา ใจ ในพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ เพียงไรแตขาพระพุทธเจา เปนคนพาล คนหลง อกุศล
เขาสิงจิต ใหกระทําความผิด ตอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ขอพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ จงงดความผิดทั้งหลายเหลานั้น แกขาพระพุทธเจา
จําเดิมแตวันน้ีเปนตนไป ขาพระพุทธเจาจักขอสํารวมระวังซ่ึงกาย วาจา ใจ 
สืบตอไปในเบื้องหนา.

คําอาราธนา
 อุกาสะ ขาพระพุทธเจาขออาราธนาสมเด็จพระพุทธเจาท่ีไดตรัสรู
ลวงไปแลวในอดีตกาล มากกวาเมล็ดทรายในทองพระมหาสมุทรทั้ง ๔
แลสมเด็จพระพุทธเจาอันจักไดตรัสรู  ในอนาคตกาลภายภาคเบ้ืองหนา
แลสมเด็จพระพุทธเจาที่ไดตรัสรู ในปจจุบันนี้ ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวาร 



โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร มโนทวาร แหงขาพระพุทธเจา
ในกาลบัดเดี๋ยวน้ีเถิด
 อุกาสะ ขาพระพุทธเจาขออาราธนา พระนพโลกุตตรธรรมเจา
๙ ประการ ในอดีตกาลลวงลับไปแลว จะนับจะประมาณมิได  และ
พระนพโลกุตตรธรรมเจา ๙ ประการ ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหนา
และพระนพโลกุตตรธรรมเจา ๙ ประการในปจจุบันนี้ ขอจงมาบังเกิด
ในจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร มโนทวาร
แหงขาพระพุทธเจาในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
 อุกาสะ ขาพระพุทธเจาขออาราธนา พระอริยสงฆ กับสมมติสงฆ
ในอดีตกาลลวงลับไปแลว จะนับจะประมาณมิได  และพระอริยสงฆ
กับสมมติสงฆ ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหนา และพระอริยสงฆกับ
สมมติสงฆ ในปจจุบันนี้ ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร
ชิวหาทวาร กายทวาร มโนทวาร แหงขาพระพุทธเจาในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

คําอธิษฐานตอไป
 ขอเดชคุณพระพุทธเจ า คุณพระธรรมเจ า คุณพระสงฆ เจ า
คุณครูอุปชฌายอาจารย (ชาย), คุณครูบาอาจารย (หญิง) คุณมารดาบิดา
คุณทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี
สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ที่ขาพเจาไดบําเพ็ญ
มาแตรอยชาติ พันชาติ หมื่นชาติ แสนชาติ ก็ดี ที่ขาพเจาไดบําเพ็ญมาตั้งแต
เล็กแตนอย ระลึกไดก็ดี หรือระลึกมิไดก็ดี ขอบารมีทั้งหลายเทาน้ันจงมา
ชวยประคับประคองขาพเจา ขอใหขาพเจาไดสําเร็จมรรคแลผล ในกาล
บัดเดี๋ยวน้ีเถิด นิพพานะปจจโย โหตุ.
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วิธีนั่ง
 นั่งคูบัลลังกขัดสมาธิ เทาขวาทับเทาซาย มือขวาทับมือซาย เวน
หัวแมมือท้ังสองใหหางกันสององคุลี คือ หัวแมมือซายจรดกับปลายนิ้วชี้ขวา 
(รูปที่ ๑) แลวตั้งกายใหตรง คือวัดตั้งแตปลายน้ิวช้ีของเทาขวา ถึงกลาง
ลูกสะบาของหัวเขาขวานั้น แลวเอาเคร่ืองวัดนั้นจรดลงที่ตรงบนตาตุมขาขวา
แลวเอาเคร่ืองวัดอีกขางหน่ึงจรดเขาที่ใตลูกคาง นี้เปนสวนของกายตรง เรียก 
อุชุํ กายํ ปณิธาย ตั้งกายใหตรง ปริมุขํ สตึ อุปฏเปตฺวา เขาไปตั้งสติไว
ใหมีหนารอบ คือ เขาไปตั้งสติไวไมใหเผลอ (ตรงกับพระขีณาสพผูเปนสติวินัย 

วิธีเจริญสมถภาวนา
โดย หลวงพอวัดปากนํ้า

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
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[รูปที่ ๑] :- นั่งคูบัลลังก
ขัดสมาธิ เทาขวาทับเทาซาย

มือขวาทับมือซาย
ปลายนิ้วชี้มือขางขวาจรด

กับปลายนิ้วหัวแมมือขางซาย

คือ มีสติทุกเมื่อ) นี่เปนทางไปของพระพุทธเจา พระอรหันต สติไมเผลอจาก
บริกรรมภาวนาและบริกรรมนิมิต ใหติดกันไมแยกแตกจากกัน นี้แลเปนของ
สําคัญในเร่ืองที่จะเปนหรือไมเปน สติไมเผลอจากบริกรรมท้ังสอง บริกรรมวา 
“สัมมาอะระหัง” นี้เรียกวา บริกรรมภาวนา กําหนดเคร่ืองหมาย ให ใสเหมือน
เพชรลูกที่เจียระไนแลว ไมมีขนแมว โตเทาแกวตา ประมาณเทาวงของตาดํา
ใสขาวเหมือนกระจกท่ีสองเงาหนา สัณฐานกลมรอบตัว ไมมีตําหนิเรียบ
รอบตัวเหมือนดวงแกวกายสิทธ์ินี้ เรียกวา บริกรรมนิมิต บริกรรมท้ังสองนี้
พรากจากกันไมได ตองใหติดกันอยูเสมอในอิริยาบถทั้งส่ี คือ ยืน เดิน นั่ง 
นอน ไมเผลอ ใหมีสติอยูเสมอ ไมใหขาด เมื่อเห็นดวงนิมิตเกิดเปนดวงใส
ขึ้นแลว ใหหยุดบริกรรมภาวนา เพงอยูที่กลางดวงน้ัน แลวทําใจใหหยุดใน
หยุดท่ีกลางดวงนั้น มีจุดเปนเคร่ืองหมายให ใสหนักข้ึนทุกที จนเปนรัศมีคือ
แสงสวาง ถาไมหยุดใหบริกรรมภาวนาไววา “สัมมาอะระหังๆๆ” รอยครั้ง
พันคร้ัง จนกระท่ัง ใจคอยๆ รวมหยุดอยูที่เดียว ดังจะอธิบายขางหนาเปน
ลําดับไป
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[รูปที่ ๒] :- รูปดานขางผาซีก 
     แสดงที่ตั้งของดวงนิมิต

จากฐานท่ี ๑ ถึงฐานที่ ๗

ฐานท่ี ๑ ปากชองจมูก หญิงซาย ชายขวา ตรงกลางพอดี ไมลํ้าเขาไป
  ไมเหลื่อมออกมา
ฐานท่ี ๒ เพลาตา หญิงซาย ชายขวา ตรงหัวตาพอดี ตามชองลมเขาออก
  ขางใน
ฐานท่ี ๓ กลางก๊ักศีรษะ ใหไดระดับกับเพลาตา อยูภายในตรงศูนยกลาง
  ของศีรษะ
ฐานท่ี ๔ ปากชองเพดาน ไมใหลํ้าเหล่ือม ตรงชองที่รับประทานอาหาร
  สําลัก
ฐานท่ี ๕ ปากชองคอ เหนือลูกกระเดือก อยูตรงกลางทีเดียว
ฐานท่ี ๖ สุดลมหายใจเขาออก คือ กลางตัว ตรงระดับสะดือ อยูภายใน
ฐานท่ี ๗ ถอยหลังกลับมาเหนือระดับสะดือประมาณ ๒ นิ้วมือ ในกลางตัว

 กําหนดดวงนิมิตเคร่ืองหมายไปหยุดอยูตามฐานน้ันๆ พรอมกับ
ภาวนาในใจวา “สัมมาอะระหังๆๆ” ๓ ครั้ง แลวจึงเลื่อนดวงนิมิตนั้นตอไป

๗. ยกจากฐานท่ี ๖ สูงขึ้น ๒ นิ้ว

๖. ศูนยกลางกาย ตรงระดับสะดือ

ฏ ฏฐ

ี่ ป  ิ 

๗. ยกจากฐานที่ ๖ สูงขึ้น ๒ นิ้ว

๖. ศูนยกลางกาย ตรงระดับสะดือ

๑. ปากชองจมูก (หญิงซาย-ชายขวา)

๒. เพลาตา (หญิงซาย-ชายขวา)๓. จอมประสาท
๔. ชองเพดานปาก

๕. ปากชองลําคอ



 สําหรับฐานที่ ๓ เวลาจะเล่ือนดวงนิมิตตอไป ตองเหลือบตากลับ
เขาขางใน คลายๆ กับคนนอนกําลังจะหลับ แตแลวก็ปลอยใหเปนไปตามปกติ 
ทั้งนี้ เพื่อจะใหความเห็น ความจํา ความคิด ความรู (รวม ๔ อยางนี้เรียก
วา ใจ) กลับเขาขางใน เพราะจะตองดูดวยตาละเอียดตอไป เมื่อเลื่อนดวงนิมิต
กลับขึ้นมาอยูฐานที่ ๗ แลว ใหเพงอยูตรงนั้นที่เดียว ใหคูกันไปกับบริกรรม 
ภาวนาวา “สัมมาอะระหัง” ถาหากรูจักทางคือฐานที่ตั้งเหลานี้แลว ในการ
ทําคราวหลังๆ จะเอาใจไปจรดฐานท่ี ๗ เลยทีเดียวก็ได
 ตรงน้ันมีศูนยอยู ๕ ศูนย คือ ศูนยกลาง หนา ขวา หลัง ซาย (รูปท่ี ๓)
ศูนยกลางคืออากาศธาตุ เคร่ืองหมายที่ใสสะอาดลอยอยูกลางชองอากาศ
พรอมดวยความรู ทีเ่รียกวา “วญิญาณธาต”ุ ศนูยขางหนาคอืธาตุนํา้ ศนูยขางขวา
คือธาตุดิน ศูนยขางหลังคือธาตุไฟ ศูนยขางซายคือธาตุลม นิยมพรอม
ดวยธาตุทั้ง ๖ เมื่อแรกเกิดมาก็พรอมดวยธาตุทั้ง ๖ เมื่อไปเกิดก็พรอมดวย
ธาตุทั้ง ๖ ธาตุไมประชุมพรอมกัน ปฐมมรรคก็เกิดไมได เมื่อไมมีปฐมมรรค 
มรรคผลนิพพานก็ไปไมถูก เหตุนี้จึงตองทําปฐมมรรคใหเกิด ใหมีขึ้น.

[รูปที่ ๓] :-ลักษณะของฐานท่ี ๗
(๑) ศูนยดานหนา ธาตุนํ้า (๒) ศูนยดานขวา ธาตุดิน
(๓) ศูนยดานหลัง ธาตุไฟ (๔) ศูนยดานซาย ธาตุลม
(๕) ศูนยกลาง อากาศธาตุ (๖) ศูนยกลางของอากาศธาตุ วิญญาณธาตุ

่ ่
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 บัดนี้ทานทั้งหลาย ทั้งหญิงและทั้งชายไดเสียสละเวลาอันมีคามา
ศึกษาในทางพระพุทธศาสนา นี้เปนกิจสวนตัวสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาแปลวาคําส่ังสอนของพระพุทธเจา พระพุทธเจาสอนให
สัตว โลกทั้งหมด ละช่ัวดวยกาย วาจา ใจ ทําความดีดวยกาย วาจา ใจ
ทําใจให ใส สามขอนี้แหละเปนคําสอนของพระพุทธเจาทุกๆ พระองค
ทั้งอดีต ปจจุบัน อนาคต ยืนยันเหมือนกันหมด เหตุนั้นทานทั้งหลายเมื่อ
ตั้งใจมั่นลงในพระพุทธศาสนาเชนน้ี ก็เพ่ือจะทําใจของตนใหดีตามประสงค
ในทางพระพุทธศาสนา การที่จะทําใจใหดีนี้มีบาลีเปนตํารับตําราวา
 เทฺวเม ภิกฺขเว วิชฺชาภาคิยา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วิชชามี ๒ อยาง 
กตเม เทฺว ๒ อยางอะไรบาง สมโถ จ สมถะ ความสงบระงับอยาง ๑,
วิปสฺสนา จ วิปสสนา ความเห็นแจงอยาง ๑
 สมโถ ภาวิโต กิมตฺถมนุโภติ สมถะเปนข้ึนแลวตองการอะไร
จิตฺตํ ภาวิยติ ตองการใหจิตเปนขึ้น จิตฺตํ ภาวิตํ กิมตฺถมนุโภติ จิตเปนขึ้น
แลวตองการอะไร โย ราโค โส ปหียติ ความกําหนัดยินดีอันใดที่มีอยูใน
จิตใจ ความกําหนัดยินดีอันนั้นหมดไปดวยสมถะ ความสงบระงับ
 วิปสฺสนา ภาวิตา กิมตฺถมนุโภติ วิปสสนาเปนขึ้นแลวตองการอะไร 
ปฺา ภาวิยติ ตองการทําปญญาใหเปนขึ้น ปฺา ภาวิตา กิมตฺถมนุโภติ

วิธีเจริญภาวนา
ตามแนวสติปฏฐาน ๔ ถึงธรรมกาย

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพอวัดปากน้ํา
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) :-



ปญญาเปนขึ้นแลวตองการอะไร ยา อวิชฺชา สา ปหียติ ความไมรูจริงอันใด
ที่มีอยูกับจิตใจ ความไมรูจริงอันนั้นหมดไปดวยความเห็นแจงคือวิปสสนา
 ทางพระพุทธศาสนามีวิชชา ๒ อยางนี้เปนขอสําคัญนัก บัดนี้ทาน
ทั้งหลายท่ีเสียสละเวลามา ก็เพ่ือมาเรียนสมถวิปสสนาทั้ง ๒ อยางนี้
สมถะ เปนวิชชาเบ้ืองตน พุทธศาสนิกชนตองเอาใจใส คือแปลความวา
สงบระงับใจ เรียกวา สมถะ วิปสสนา เปนขั้นสูงกวาสมถะ ซึ่งแปลวา
เห็นแจง เปนธรรมเบ้ืองสูง เรียกวาวิปสสนา สมถวิปสสนา ๒ อยางน้ี
เปนธรรมอันสุขุมลุมลึกในทางพระพุทธศาสนา ผูพูดนี้ไดศึกษามาตั้งแตบวช 
พอบวชออกจากโบสถแลวไดวันหนึ่ง รุงข้ึนวันหนึ่งก็เรียนทีเดียว เรียนสมถะ
ทีเดียว ไมไดหยุดเลย จนกระทั่งถึงบัดนี้ บัดนี้ทั้งเรียนดวย ทั้งสอนดวย
ในฝายสมถะวิปสสนา ทั้ง ๒ อยางนี้
 สมถะมีภูมิแคไหน สมถะ มีภูมิ ๔๐
 กสิณ ๑๐ , อสุภะ ๑๐ , อนุสติ ๑๐ , พรหมวิหาร ๔ , อาหาเร
ปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตุววัฏฐาน ๑, รูปฌาน ๔ ทั้ง ๔๐ นี้ เปนภูมิของสมถะ

 วิปสสนา มีภูมิ ๖
 ขันธ ๕, อายตนะ ๑๒, ธาตุ ๑๘, อินทรีย ๒๒, อริยสัจ ๔,
ปฏิจจสมุปบาทธรรม ๑๒ (ธรรมอาศัยซ่ึงกันและกันเกิดข้ึน) นี้เปนภูมิของ
วิปสสนา ภูมิสมถะ ภูมิวิปสสนา ทั้ง ๒ นี้ เปนตํารับตําราในทางพระพุทธศาสนา
ได ใชกันสืบมา
 แต ภูมิของสมถะ ที่เราจะเพิ่งเรียนตอไป เริ่มตนตองทําใจใหหยุด 
จึงจะเขาภูมิของสมถะได ถาทําใจหยุดไมไดก็เขาภูมิสมถะไมได สมถะ

วิธีเจริญภาวนาตามแนวสติปฏฐาน ๔ ถึงธรรมกาย  17
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เขาแปลวาสงบ แปลวาระงับ แปลวาหยุด แปลวานิ่ง ตองทําใจใหหยุด
ใจของเรานะ อะไรที่เรียกวา “ใจ” เห็นอยาง ๑, จําอยาง ๑, คิดอยาง ๑,
รูอยาง ๑, สี่อยางนี้รวมเขาเปนจุดเดียวกัน นั่นแหละเรียกวา ใจ
 อยูที่ไหน? อยูในเบาะนํ้าเลี้ยงหัวใจ คือความเห็นอยูที่ทามกลางกาย
ความจําอยูที่ทามกลางเน้ือหัวใจ ความคิดอยูทามกลางดวงจิต ความรูอยู
ทามกลางดวงวิญญาณ
 เห็น จํา คิด รู ๔ ประการน้ี หมดทั้งรางกาย สวนเห็นเปนตนของรู
สวนจําเปนตนของเนื้อหัวใจ สวนคิดเปนตนของดวงจิต สวนรูเปนตนของ
ดวงวิญญาณ
 ดวงวิญญาณเทาดวงตาดําขางใน อยู  ในกลางดวงจิต ดวงจิต
เทาดวงตาดําขางนอก อยูในกลางเน้ือหัวใจ ดวงจํากวางออกไปอีกหนอยหนึ่ง
เทาดวงตาท้ังหมด ดวงเห็นอยูในกลางกาย โตกวาดวงตาออกไป นั่นเปน
ดวงเห็น ดวงเห็นนั่นแหละ ธาตุเห็นอยูศูนยกลางดวงนั้น นั้นแหละเรียกวาเห็น
เห็นอยูในธาตุเห็นนั้น ดวงจํา ธาตุจําอยูในศูนยกลางดวงน้ัน ความจํา
อยูที่นั่น ดวงคิด ธาตุคิดอยูศูนยกลางดวงน้ัน ดวงรู ธาตุรูอยูในศูนยกลาง
ดวงน้ัน เห็น จํา คิด รู ๔ อยางนี้แหละ เอาเขามารวมจุดเดียวกันเรียกวา “ใจ”
 ของยากอยางนี้เห็นไหมละ คําที่เรียกวา “ใจ” นั่นแหละ เวลานี้
เราน่ังอยูนี่ สอด (สงใจ) ไปถึงบานก็ได สอดไปถึงนรกก็ได สอดไปถึง
สวรรคก็ได สอดไปถึงนิพพานก็ได (เรานึก) สอดใจไปได มันลึกซ้ึงอยางนั้น
เห็นไหมละใจ ถาวามันรู แคบสอดไปไดแคบ ถารู กวางสอดไปไดกวาง
ถารูละเอียดสอดไปไดละเอียด รู หยาบก็สอดไปไดหยาบ แลวแตความรู
ของมัน ความเห็นของมัน สําคัญนัก



 คําท่ีเรียกวา “ใจ” นี่แหละ เราตองบังคับใหหยุดเปนจุดเดียวกัน
เห็น จํา คิด รู ๔ อยางน้ี ตองมารวมหยุดเปนจุดเดียวกันอยูกลางกาย
มนุษย สะดือทะลุหลัง ขวาทะลุซาย กลางก๊ักขางใน สะดือทะลุหลัง
เปนดายกลุมไปเสนหนึ่งตึง ขวาทะลุซายเปนดายกลุมไปเสนหนึ่งตรงกันตึง
ตึงทั้ง ๒ เสน ตรงกลางจรดกัน ที่กลางจรดน่ันแหละ เรียกวากลางก๊ัก
กลางก๊ักน่ันแหละถูกกลางดวงธรรมท่ีทําใหเปนกายมนุษย ใสบริสุทธ์ิเทา
ฟองไขแดงของไก ถูกกลางดวงพอดี ที่สอนใหเอาพระของขวัญไปจรดไว
กลางดวงน้ันแหละ กลางก๊ักนั่นแหละ เราเอาใจของเราไปจรดอยูกลางก๊ัก
นั่นแหละ เห็น จํา คิด รู ๔ อยางจรดอยูกลางก๊ักน่ัน กลางดวงธรรมท่ี
ทําใหเปนกายมนุษยนั้นมีที่ตั้งแหงเดียวเทานั้น “ใจ”
 ที่เขาบอกวา “ตั้งใจนะ” เราจะตองเอาใจไปหยุดตรงนั้นทีเดียว
ถึงจะถูกเปาหมายใจดํา เขาบอกวาต้ังใจนะ เวลานี้เอ็งจะทําบุญทํากุศล
เราตองตั้งใจตรงน้ัน บัดน้ีเราจะรักษาศีล ก็ตองตั้งใจตรงน้ัน บัดน้ีเราจะ
เจริญภาวนาละ เราก็ตองตั้งใจตรงนั้นเหมือนกัน ตองเอาใจหยุดตรงนั้น
กลาง เมื่อเอาใจไปหยุดอยูกลางน้ันแลว เราก็ใชสัญญาจําใหมั่น หยุดนิ่ง
บังคับใหนิ่งเชียว ถาไมนิ่งก็ตองใชบริกรรมภาวนาบังคับไว บังคับใจให
หยุดบังคับหนักเขาๆๆ พอถูกสวนเขา ใจหยุดน่ิง ใจหยุด หยุด พอใจหยุด
เทาน้ันแหละ ถูกตัวสมถะแลว นั่นแหละตัวสมถะ ไอหยุดน่ันแหละ
หยุดนั่นเองเปนตัวสําเร็จ ทางโลกและทางธรรมสําเร็จหมด โลกที่จะไดรับ
ความสุข ใจตองหยุดตามสวนของโลก ธรรมท่ีจะไดรับความสุข ใจตอง
หยุดตามสวนของธรรม ทานไดแนะนําไว ตามวาระพระบาลีว า นตฺถิ
สนฺติปรํ สุขํ สุขอ่ืนนอกจากหยุดจากน่ิงไมมี หยุดนั่นเองเปนตัวสําคัญ
เพราะเหตุนั้นตองทําใจใหหยุด เม่ือใจของเราหยุดแลว เราก็ตองหยุดใน
หยุดๆ ไมมีถอยหลังกลับ หยุดในหยุดๆๆ อยูนั่นเอง
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 ใจที่หยุดนั้นตองถูกกลางนะ ถาไมถูกกลางใชไมได ตองหยุดเขาสิบ
เขาศูนย เขาสวน ถูกสิบ ถูกศูนย ถูกสวน ถาหยุดกลางกายเชนน้ันถูกสิบ
พอถูกสิบเทาน้ัน ไมชาจะเขาถึงศูนย พอถูกสิบแลวก็จะเขาถึงศูนยทีเดียว 
โบราณทานพูดกันวา “เห็นสิบแลวเห็นศูนย เปนเคามูลสืบกันมา เที่ยงแท
แนนักหนา ตั้งอนิจจาเปนอาจิณ จุติแลวปฏิสนธิ ยอมเวียนวนอยูทั้งสิ้น
สังขาราไมยืนยิน ราคีสิ้นเปนตัวมา”
 สิบศูนยนี้เปนตัวสําคัญนัก สัตว โลกจะเกิดในโลกได ตองอาศัย
เขาสิบแลวตกศูนยจึงเกิดได ถาเขาสิบไมตกศูนยแลวก็เกิดไมได นี่โลก
กับธรรมตองอาศัยกันอยางนี้ สวนทางธรรมเลา ก็ตองเขาสิบ เขาสิบแลว
ก็ตกศูนย “ตกศูนย” คือ “ใจหยุด” พอใจหยุดเรียกวาเขาสิบแลว เห็น เปน
ดวงใสเทาดวงจันทรดวงอาทิตย ผุดข้ึนท่ีใจหยุดนั้นแหละ นั่นตกศูนยแลว
เขาสิบแลว เห็นศูนยแลว เรียกวา “เขาสิบแลวเห็นศูนย”
 พอเห็นศูนย ใจก็หยุดอยูกลางศูนยนั้นเชียว กลางดวงใสเทาดวงจันทร
ดวงอาทิตย ดวงน้ันแหละเรียกวา “ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน” หรือ
อีกนัยหนึ่ง ดวงนั้นเรียกวา “ดวงปฐมมรรค” หนทางเบื้องตนมรรคผลนิพพาน 
ถาจะไปสูมรรคผลนิพพาน ตองเขากลางดวงน้ันแหงเดียว ไปไดทางเดียว
ทางอ่ืนไมมี เม่ือเขากลางดวงศูนยนั้นไดแลว เรียกวา ปฐมมรรคนัยหนึ่ง
อีกนัยหน่ึงดวงนั้นแหละเรียกวา “เอกายนมรรค” แปลวา “หนทางเอก”
ไมมีโท สองไมมี แปลวา “หนทางหนึ่ง” สองไมมี หนึ่งทีเดียว
 เมื่อรูจักหลักอันนี้แลว ตอแตนี้ไป ก็จะสอนใหทําตอไป เมื่อเราได
ทําวัตรอาราธนาเรียบรอยแลว ตอแตนี้ไปก็ตองนั่งสมาธิกัน บาลีวา นิสีทติ 
ปลฺลงฺกํ อาพุชฺฌิตฺวา ใหนั่งคูบัลลังก ขัดสมาธิ เทาขวาทับเทาซาย มือขวา 
ทับมือซาย ทุกคนดวยกันตั้งตัวใหตรง แลวคอยฟงอธิบายตอไป วิธีที่ถูกคือ
ปลายนิ้วช้ีมือขางขวาจรดกับปลายนิ้วหัวแมมือขางซาย วางไวบนตักท่ีเรา



ขัดสมาธินั้น นั่งยืดตัวใหตรงเพื่อใหเลือดลมเดินสะดวก และรูสึกสบาย
ในขณะนั่งนั้น เรียกวา อุชุ ํ กายํ ปณิธาย ตั้งกายใหตรง
 เมื่อเรานั่งสมาธิ ตั้งกายใหตรงดีแลว เราตองตั้งใจใหหยุดใจของเรา
ถาหยุดไดสักกะพริบตาเดียวเทาน้ัน ไดชื่อวาเราไดสรางบุญใหญกุศลใหญ
สําคัญนัก บุญที่เกิดจากการน่ังภาวนาน้ันเปนบุญใหญกุศลใหญ เราจะ
ไปสรางโบสถ วิหาร การเปรียญสักรอยหลัง ก็สู บุญท่ีเกิดข้ึนจากการ
บําเพ็ญสมถวิปสสนาไมได เมื่อเราแสวงหาเขตบุญในพระพุทธศาสนา
พึงบําเพ็ญสมถวิปสสนาทําใจใหมั่นคงดังน้ี ใหใจหยุด หยุดน้ีเปนตัวสําคัญ 
“หยุด” นี้จะเปนทางมรรคผลนิพพาน พวกท่ีใหทาน รักษาศีลนั้นยังไกลกวา 
“หยุด” นี้ใกลนิพพานนัก พอหยุดไดเทานั้น ถูกคําสั่งสอนของพระศาสดา
แลว ไมยักเยื้องแปรผัน
 ตอแตนี้ไปคอยตั้งใจฟง เมื่อเราทําวัตรอาราธนาเสร็จแลว ก็จะบอก
วิธีกระทําตอไป วิธีทําสมถวิปสสนา ตองมีบริกรรมภาวนากับบริกรรมนิมิต
เปนคูกัน บริกรรมนิมิตใหกําหนดเครื่องหมายเขาดวงใส เหมือนกับเพชร
ลูกท่ีเจียระไนแลว ไมมีขนแมว โตเทาแกวตา ผูหญิงกําหนดเขาปากชอง
จมูกซาย ผูชายกําหนดเขาปากชองจมูกขวา อยาใหลํ้าใหเหลื่อม ใจของเรา
ที่ยืดไปยืดมา แวบไปแวบมา ใหเขาไปอยูเสียในบริกรรมนิมิต ปากชองจมูก
หญิงซาย ชายขวา ขางนอกดวงโตเทาแกวตา ขางในดวงโตเทาเมล็ด
พุทธรักษา ใสขาวเหมือนกระจกสองเงาหนา หญิงกําหนดปากชองจมูกซาย
ชายกําหนดปากชองจมูกขวา แลวใหบริกรรมภาวนาประคองบริกรรมนิมิตนั้น
ไววา “สัมมาอะระหัง” ตรึกถึงดวงท่ีใส ใจหยุดอยูกลางดวงท่ีใส “สัมมา
อะระหัง” ตรึกถึงดวงที่ใส ใจหยุดอยู กลางดวงท่ีใส “สัมมาอะระหัง”
ตรึกถึงดวงที่ใส ใจหยุดอยูกลางดวงที่ใส นิ่งอยูที่นั่น นี่ฐานท่ี ๑
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 ฐานท่ี ๒ เลื่อนไปที่เพลาตา หญิงอยูซีกขางซาย ชายอยูซีกขางขวา
ตรงหัวตาท่ีมูลตาออก ตามชองลมหายใจเขาออกขางใน แลวใหบริกรรม
ประคองเครื่องหมายที่เพลาตานั้นวา “สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง สัมมา 
อะระหัง” ๓ ครั้ง แบบเดียวกัน 
 แลวเลื่อนเครื่องหมายตรงลําดับเพลาตาเขาไปที่กลางก๊ักศีรษะขางใน
ไมใหคอนซาย-ขวา-หนา-หลัง-ลาง-บน กลางก๊ักพอดี ที่นี่เรียกวา ฐานท่ี ๓
แลวบริกรรมประคองเคร่ืองหมายที่กลางก๊ักศีรษะขางในวา “สัมมาอะระหัง
สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง” ๓ ครั้ง ตรงนี้มีีลัทธิพิธี ตองกลับตาไป
ขางหลัง ใหตาคางเหมือนคนชักจะตาย เราหลับตาอยู ตาชอนขึ้นขางบน
เหลือบขึ้นขางบน เหลือบไปๆ จนคางแนน ใหความเห็นกลับไปขางหลัง
แลวคอยๆ ใหเห็นกลับเขาขางใน พอตาเห็นกลับเขาขางใน ก็เลื่อนเครื่องหมาย
จากฐานที่ ๓ นี้ ไปฐานที่ ๔ ที่ปากชองเพดาน ที่รับประทานอาหารสําลัก
อยาใหลํ้าใหเหล่ือม พอดี แลวบริกรรมประคองเคร่ืองหมายในฐานที่ ๔
นั้นวา “สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง” ๓ ครั้ง 



 แลวก็เล่ือนเคร่ืองหมายจากฐานท่ี ๔ ไปฐานท่ี ๕ ที่ปากชองคอ
เหนือลูกกระเดือก เหมือนกลางกั๊กปากถวยแกว ตั้งไวปากชองคอ บริกรรม
ประคองเครื่องหมายที่ปากชองคอน้ันวา “สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง
สัมมาอะระหัง” ๓ คร้ัง แลวเล่ือนเคร่ืองหมายลงไปฐานที่ ๖ กลางตัว
สุดลมหายใจเขาออก สะดือทะลุหลัง ขวาทะลุซาย กลางก๊ักขางใน ตรง
กลางดวงธรรมท่ีทําใหเปนกายมนุษย ที่ใจหยุดน่ันทีเดียว ตั้งตรงนั้น เอาใจ
ของเราจรดเขาที่ดวงใสนั้น แลวบริกรรมภาวนาวา “สัมมาอะระหัง สัมมา
อะระหัง สัมมาอะระหัง” ๓ คร้ัง แลวถอยหลังจากฐานท่ี ๖ มาที่เหนือ
กลางตัวเรานี้ขึ้นมา ๒ นิ้วมือ ฐานนั้นเรียกวา ฐานท่ี ๗
 ฐานที่ ๗ นั้นมีศูนย ๕ ศูนย (๑) ศูนยกลาง, (๒) ศูนยขางหนา,
(๓) ศูนยขางขวา, (๔) ศูนยขางหลัง, (๕) ศูนยขางซาย, ศูนยกลางคือ
อากาศธาตุ, ศูนยขางหนาธาตุนํ้า, ศูนยขางขวาธาตุดิน, ศูนยขางหลัง
ธาตุไฟ, ศูนยขางซายธาตุลม, เครื่องหมายใสสะอาดตรงชองอากาศกลาง
ตรงนั้นเรียกวา “ศูนย”
 ทําไมถึงเรียกวา “ศูนย” ? ตรงน้ันเวลาสัตวไปเกิดมาเกิดแลวก็มา
อยูในที่สิบ อยูในกลางดวงนั้น กายละเอียดอยูในกลางดวงนั้น เมื่อพอแม
ประกอบธาตุธรรมถูกสวนเขาแลว ก็ตกศูนยทีเดียว พอตกศูนยก็ลอยข้ึนมา
เหนือกลางตัว ๒ นิ้วมือ (เปนดวงกลมใส) โตเทาฟองไขแดงของไก ใสเปน
กระจกสองเงาหนา นี่มันจะเกิดละ ตรงน้ันเรียกวาศูนย ศูนยนั้นเปนสําคัญนัก 
จะเกิดมาในมนุษยโลกก็ตองเกิดดวยศูนยนั้น จะไปนิพพานก็ตองเขาศูนยนั้นไป
เหมือนกัน จะไปสูมรรคผลนิพพานก็ตองเขาศูนยนั้นเหมือนกัน แบบเดียวกัน
 จะตายจะเกิดเดินตรงกันขาม ถาวาจะเกิดก็ตองเดินนอกออกไป 
ถาวาจะไมเกิดก็ตองเดินในเขาไป กลางเขาไว หยุดเขาไว ไมคลาดเคลื่อน
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นี้ตายเกิดอยางน้ี ใหรู จักหลักอยางน้ี เม่ือรู จักหลักดังน้ีแลวก็รู ทีเดียว
พอรุงขึ้นเชานี้ ที่ใจเราวุนวายอยูนี่ มันทําอะไร? มันตองการจะเวียนวาย
ตายเกิด ถาใจเราน่ิงอยูในกลางนั้น มันจะเลิกเวียนวายตายเกิด เราก็รูตัว
ของเราอยู เราไมตองงอใคร เรารู แลว เราเรียนแลว เราเขาใจแลว
เราตองทําใจของเราใหนิ่ง ทําใจใหหยุดอยูศูนยกลางนั่น กลางของ
กลางๆๆๆ ซาย-ขวา-หนา-หลัง-ลาง-บน-นอก-ใน ไมไป เขากลางของ
กลางๆๆ นิ่งแนนหนักข้ึน พอถูกสวนเขาเทาน้ัน เห็นดวงใสแจมบังเกิดข้ึน
เทาดวงจันทรดวงอาทิตย
 ดวงน้ันแหละเรียกวา “ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน” เปนทางไปของ
พระพุทธเจาพระอรหันตทั้งหมดในสากลโลกในสากลธรรม พระพุทธเจา
พระอรหันตจะเขาไปสูนิพพาน ตองไปทางนี้ทางเดียว ไมมีทางแตกแยก
จากกัน ไปแนวเดียวทางเดียวกันหมด แตวาการไปน้ัน บางทานเร็ว
บางทานชา ไมเหมือนกัน คําที่วาไมเหมือนกันนี้แหละ ถึงจะไดชื่อวาไมซํ้ากัน 
คําวาไมซํ้ากันเพราะเร็วกวากันชากวากัน แลวแตนิสัยวาสนาของตนที่สั่งสม
อบรมไว แตวา ทางไปน้ันเปนทางเดียวกันหมด เปนเอกายนมรรค หนทาง
เสนเดียว เมื่อจะไปตองหยุด นี้ก็แปลก ทางโลกเขาจะไปตองข้ึนเรือบิน
เรือยนตรถยนตไป จึงจะเร็วจึงจะถึง แตทางธรรมไมเปนเชนนั้น เมื่อจะไป
ตองหยุด ถาหยุดจึงจะเร็วจึงจะถึง นี่แปลกอยางน้ี ฉะน้ัน ตองเอาใจหยุด
จึงจะเร็วจึงจะถึง หยุดอยู กลางดวงธรรมท่ีทําใหเปนกายมนุษย พอหยุด
ถูกสวนก็เห็นดวงใส ดวงใสนั่นแหละเรียกวา เอกายนมรรค หรือเรียกวา
ปฐมมรรค หรือเรียกวา ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน โตเทาดวงจันทร
ดวงอาทิตย ใจก็หยุดนิ่งอยูกลางดวงนั้น
 พอหยุดนิ่งถูกส วนเข าเท านั้น หยุดในหยุดๆๆ กลางของหยุด
เรื่อยเขาไป กลางของกลางๆๆๆ ที่หยุดนั้น พอถูกสวนเขา เห็นดวงอีก



ดวงหนึ่งเทาๆ กัน อยูกลางดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐานนั่น เรียกวา ดวงศีล
หยุดอยูกลางดวงศีลน้ัน พอถูกสวนเขา เห็นอีกดวงหนึ่งเทาๆ กัน เรียกวา 
ดวงสมาธิ หยุดอยูกลางดวงสมาธินั่น พอถูกสวนเขาเห็นอีกดวงหนึ่งเรียกวา
ดวงปญญา ดวงเทาๆ กัน หยุดอยู กลางดวงปญญานั่น พอถูกสวนเขา
เห็นอีกดวงหนึ่ง เรียกวา ดวงวิมุตติ ใสละเอียดหนักข้ึนไป หยุดอยูกลาง
ดวงวิมุตตินั่น พอถูกสวนเขาเห็นอีกดวงหน่ึง เรียกวา ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
หยุดอยู กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ พอถูกสวนเขา เห็นตัวกายมนุษย
ของเราที่นอนฝนออกไปที่ไปเกิดมาเกิด เขาเรียกวา กายมนุษยละเอียด
พอเราไปเห็นเขาเทานั้น เราก็รูไดทีเดียววา ออ! กายนี้เวลาฝน เราเคยเห็น
เคยไปกับมัน ในเวลาทํากิจหนาที่ฝน เวลาต่ืนแลวไมรูมันไปอยูที่ไหน บัดนี้
เรามาเห็นแลว อยูกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะน่ันเอง
 เมื่อเห็นแลว ก็ใหกายมนุษยละเอียดน่ันนั่งเขาเหมือนกายมนุษย
หยาบขางนอกน่ี เม่ือน่ังถูกสวนเขาแลว ใจมนุษยละเอียดก็หยุดนิ่งอยู ที่
ศูนยกลางดวงธรรมท่ีทําใหเปนกายมนุษยละเอียด พอถูกสวนเขา หยุด
ถูกสวนเขาเทานั้นแหละ ก็เห็นดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน หยุดอยูกลาง
ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน พอถูกสวนเขา ก็เห็นดวงศีล หยุดอยูกลาง
ดวงศีล ถูกสวนเขา เห็นดวงสมาธิ หยุดอยูกลางดวงสมาธิ พอถูกสวนเขา
เห็นดวงปญญา หยุดอยูกลางดวงปญญา ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู
กลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยูกลางดวง
วิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขา ก็เห็นกายทิพย 
 ใหกายทิพยนั่งแบบเดียวกันกับกายมนุษยละเอียดนั่น ใจของกายทิพย
หยุดน่ิงอยูกับศูนยกลางดวงธรรมท่ีทําใหเปนกายทิพย พอถูกสวนเขา เห็น
ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน หยุดอยูกลางดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน
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ถูกสวนเขา เห็นดวงศีล หยุดอยูกลางดวงศีล ถูกสวนเขา เห็นดวงสมาธิ
หยุดอยูกลางดวงสมาธิ ถูกสวนเขา เห็นดวงปญญา หยุดอยูกลางดวงปญญา 
ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยูกลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขา เห็นดวง
วิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขา
เห็นกายทิพยละเอียด
 ใจกายทิพยละเอียดก็นิ่งอยูที่ศูนยกลางดวงธรรมท่ีทําใหเปนกายทิพย
ละเอียด ถูกสวนเขา เห็นดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน หยุดอยู กลาง
ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ถูกสวนเขา เห็นดวงศีล หยุดอยูกลางดวงศีล
ถูกสวนเขา เห็นดวงสมาธิ หยุดอยูกลางดวงสมาธิ ถูกสวนเขา เห็นดวง
ปญญา หยุดอยูกลางดวงปญญา ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยูกลาง
ดวงวิมุตติ ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยูกลางดวงวิมุตติ-
ญาณทัสสนะ ถูกสวนเขา เห็นกายรูปพรหม
 ใจกายรูปพรหมก็นิ่งอยูท่ีศูนยกลางดวงธรรมที่ทําใหเปนกายรูปพรหม
พอถูกสวนเขา เห็นดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ใจกายรูปพรหมเมื่อหยุด
นิ่งอยู ที่ศูนยกลางดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ถูกสวนเขา เห็นดวงศีล
หยุดอยูกลางดวงศีล ถูกสวนเขา เห็นดวงสมาธิ หยุดอยูกลางดวงสมาธิ
ถูกสวนเขา เห็นดวงปญญา หยุดอยูกลางดวงปญญา ถูกสวนเขา เห็นดวง
วิมุตติ หยุดอยู กลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
หยุดอยูกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขา เห็นกายรูปพรหมละเอียด
 ใจกายรูปพรหมละเอียดหยุดอยูศูนยกลางดวงธรรมท่ีทําใหเปนกาย
รูปพรหมละเอียด ถูกสวนเขา เห็นดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน หยุดอยู
กลางดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ถูกสวนเขา เห็นดวงศีล หยุดอยูกลาง
ดวงศีล ถูกสวนเขา เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู กลางดวงสมาธิ ถูกสวนเขา



เห็นดวงปญญา หยุดอยูกลางดวงปญญา ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู
กลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยูกลางดวง
วิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขา ก็เห็นกายอรูปพรหม
 ใจกายอรูปพรหมก็หยุดน่ิงอยูที่ศูนยกลางดวงธรรมท่ีทําใหเปนกาย
อรูปพรหม พอถูกสวนเขา ก็เห็นดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน หยุดนิ่งอยู
ที่ศูนยกลางดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ถูกสวนเขา เห็นดวงศีล หยุดอยู
กลางดวงศีล ถูกสวนเขา เห็นดวงสมาธิ หยุดอยูกลางดวงสมาธิ ถูกสวนเขา 
เห็นดวงปญญา หยุดอยูกลางดวงปญญา ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติ หยุด
อยูกลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยูกลาง
ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขา ก็เห็นกายอรูปพรหมละเอียด
 ใจกายอรูปพรหมละเอียด หยุดอยูศูนยกลางดวงธรรมท่ีทําใหเปน
กายอรูปพรหมละเอียด ถูกสวนเขา เห็นดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน
หยุดนิ่งอยูศูนยกลางดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ถูกสวนเขา เห็นดวงศีล
หยุดอยูกลางดวงศีล ถูกสวนเขา เห็นดวงสมาธิ หยุดอยูกลางดวงสมาธิ
ถูกสวนเขา เห็นดวงปญญา หยุดอยูกลางดวงปญญา ถูกสวนเขา เห็นดวง
วิมุตติ หยุดอยู กลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
หยุดอยูกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขาก็เห็นกายธรรม รูปเหมือน
พระปฏิมา เกตุดอกบัวตูมใสเปนกระจกสองหนา หนาตักโตเล็กตามสวน
หนาตักเทาไหน ดวงธรรมที่ทําใหเปนธรรมกายก็โตเทาน้ัน กลมรอบตัว
อยูกลางกายธรรมกายน่ัน ธรรมกายเปนตัวพุทธรัตนะ ดวงธรรมท่ีทําให
เปนธรรมกายเปนธรรมรัตนะ
 ใจพุทธรัตนะก็หยุดนิ่งอยูที่ศูนยกลางดวงธรรมท่ีทําใหเปนธรรมกาย 
พอหยุดถูกสวนเขา เห็นดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน หยุดอยูกลางดวง
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ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ถูกสวน
เข า เ ห็นดวงศีล หยุดอยู กลาง
ดวงศีล ถูกสวนเขา เห็นดวงสมาธิ 
หยุดอยู กลางดวงสมาธิ ถูกส วน
เขา เห็นดวงปญญา หยุดอยูกลาง
ดวงปญญา ถูกสวนเขา เห็นดวง
วิมุตติ หยุดอยู  กลางดวงวิมุตติ
ถูกส วนเข า เห็นดวงวิมุตติญาณ

ทัสสนะ หยุดอยูกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขา ก็เห็นธรรมกาย
ละเอียด โตกวาธรรมกายที่เห็นแลวนั้น ๕ เทา
 ใจธรรมกายละเอียดก็หยุดนิ่งอยูที่ศูนยกลางดวงธรรมท่ีทําใหเปน
ธรรมกายละเอียด ถูกสวนเขา เห็นดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐานขยายสวน
โตหนักข้ึนไป ใจก็หยุดน่ิงอยู ที่ศูนยกลางดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน
ถูกสวนเขา เห็นดวงศีล หยุดอยูกลางดวงศีล ถูกสวนเขา เห็นดวงสมาธิ
หยุดอยูกลางดวงสมาธิ ถูกสวนเขา เห็นดวงปญญา หยุดอยูกลางดวงปญญา 
ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยูกลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขา เห็นดวง
วิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขา
ก็เห็นกายธรรมพระโสดา หนาตัก ๕ วา สูง ๕ วา เกตุดอกบัวตูม ใสหนักขึ้น
 ใจกายพระโสดาก็หยุดน่ิงอยูที่ศูนยกลางดวงธรรมที่ทําใหเปนกาย
พระโสดา ถูกสวนเขา เห็นดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน หยุดอยูกลาง
ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ถูกสวนเขา เห็นดวงศีล หยุดอยูกลางดวงศีล
ถูกสวนเขา เห็นดวงสมาธิ หยุดอยูกลางดวงสมาธิ ถูกสวนเขา เห็นดวง
ปญญา หยุดอยูกลางดวงปญญา ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยูกลาง



ดวงวิมุตติ ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู กลางดวง
วิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขา ก็เห็นกายธรรมพระโสดาละเอียด อยูในกลาง
ดวงวิมุตติญาณทัสสนะของพระโสดาน้ัน หนาตัก ๑๐ วา
 ใจของกายพระโสดาละเอียด หยุดนิ่งอยูที่กลางดวงธรรมท่ีทําใหเปน
กายพระโสดาละเอียด ถูกสวนเขา เห็นดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน
หยุดนิ่งอยูที่ศูนยกลางดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ถูกสวนเขา เห็นดวงศีล 
หยุดอยูกลางดวงศีล ถูกสวนเขา เห็นดวงสมาธิ หยุดอยูกลางดวงสมาธิ
ถูกสวนเขา เห็นดวงปญญา หยุดอยูกลางดวงปญญา ถูกสวนเขา เห็นดวง
วิมุตติ หยุดอยู กลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
หยุดอยูกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขา ก็เห็นกายพระสกิทาคา
หนาตัก ๑๐ วา สูง ๑๐ วา เกตุดอกบัวตูม ใสหนักขึ้น
 ใจของกายพระสกิทาคาก็หยุดอยูที่ศูนยกลางดวงธรรมท่ีทําใหเปน
กายพระสกิทาคา ถูกสวนเขา เห็นดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน หยุดอยู
กลางดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ถูกสวนเขา เห็นดวงศีล หยุดอยูกลาง
ดวงศีล ถูกสวนเขา เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู กลางดวงสมาธิ ถูกสวนเขา
เห็นดวงปญญา หยุดอยูกลางดวงปญญา ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติ หยุด
อยูกลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยูกลาง
ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขา ก็เห็นกายพระสกิทาคาละเอียด
หนาตัก ๑๕ วา สูง ๑๕ วา เกตุดอกบัวตูม ใสหนักขึ้น
 ใจของกายพระสกิทาคาละเอียดหยุดอยูที่กลางดวงธรรมท่ีทําใหเปน
กายพระสกิทาคาละเอียด ถูกสวนเขา เห็นดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน
หยุดอยูกลางดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ถูกสวนเขา เห็นดวงศีล หยุดอยู
กลางดวงศีล ถูกสวนเขา เห็นดวงสมาธิ หยุดอยูกลางดวงสมาธิ ถูกสวนเขา 
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เห็นดวงปญญา หยุดอยู กลางดวงปญญา ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติ
หยุดอยูกลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู
กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขา ก็เห็นกายพระอนาคา หนาตัก
๑๕ วา สูง ๑๕ วา เกตุดอกบัวตูม ใสหนักขึ้น
 ใจของกายพระอนาคาก็หยุดนิ่งอยูที่ศูนยกลางดวงธรรมท่ีทําใหเปน
กายพระอนาคา ถูกสวนเขา เห็นดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน หยุดอยู 
กลางดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ถูกสวนเขา เห็นดวงศีล หยุดอยูกลาง
ดวงศีล ถูกสวนเขา เห็นดวงสมาธิ หยุดอยู กลางดวงสมาธิ ถูกสวนเขา
เห็นดวงปญญา หยุดอยู กลางดวงปญญา ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติ
หยุดอยูกลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยู
กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขา ก็เห็นกายพระอนาคาละเอียด
หนาตัก ๒๐ วา สูง ๒๐ วา เกตุดอกบัวตูม ใสหนักขึ้น
 ใจของกายพระอนาคาละเอียดก็หยุดอยูที่ศูนยกลางดวงธรรมท่ีทําให
เปนกายพระอนาคาละเอียด ถูกสวนเขา เห็นดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน 
หยุดอยูกลางดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ถูกสวนเขา เห็นดวงศีล หยุดอยู
กลางดวงศีล ถูกสวนเขา เห็นดวงสมาธิ หยุดอยูกลางดวงสมาธิ ถูกสวนเขา 
เห็นดวงปญญา หยุดอยูกลางดวงปญญา ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติ หยุดอยู
กลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ หยุดอยูกลางดวง
วิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขา ก็เห็นกายพระอรหัต หนาตัก ๒๐ วา สูง
๒๐ วา เกตุดอกบัวตูม ดวงธรรมที่ทําใหเปนพระอรหัต ก็ ๒๐ วา กลมรอบตัว
 ใจของพระอรหัตก็หยุดอยูที่ศูนยกลางดวงธรรมท่ีทําใหเปนพระอรหัต
ถูกสวนเขา เห็นดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน วัดผาเสนศูนยกลาง ๒๐ วา
กลมรอบตัวเหมือนกัน หยุดอยูกลางดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ถูกสวนเขา 



เห็นดวงศีล วัดผาเสนศูนยกลาง ๒๐ วา กลมรอบตัวเหมือนกัน หยุดอยู
กลางดวงศีล ถูกสวนเขา เห็นดวงสมาธิ วัดผาเสนศูนยกลาง ๒๐ วา
กลมรอบตัวเหมือนกัน หยุดอยูกลางดวงสมาธิ ถูกสวนเขา เห็นดวงปญญา 
วัดผาเสนศูนยกลาง ๒๐ วา กลมรอบตัวเหมือนกัน หยุดอยู กลางดวง
ปญญา ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติ วัดผาเสนศูนยกลาง ๒๐ วา กลมรอบตัว
เหมือนกัน หยุดอยูกลางดวงวิมุตติ ถูกสวนเขา เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
วัดผาเสนศูนยกลาง ๒๐ วา กลมรอบตัวเหมือนกัน หยุดอยู กลางดวง
วิมุตติญาณทัสสนะ ถูกสวนเขา เห็นกายพระอรหัตละเอียด สวยงามมาก
นี่เปนกายท่ี ๑๘ เม่ือถึงพระอรหัตนี้แลวหลุดกิเลสหมด ไมมีกิเลสเลย
เสร็จกิจในพระพุทธศาสนา ท้ังสมถวิปสสนาตลอด๑

 ตั้งแตกายมนุษยถึงกายอรูปพรหมละเอียด แคนั้นเรียกวา ขั้นสมถะ
 ตั้งแตกายธรรมโคตรภูทั้งหยาบท้ังละเอียด จนกระท่ังถึงกาย
พระอรหัตทั้งหยาบทั้งละเอียดนี้ ขั้นวิปสสนา ทั้งนั้น๒

 นี้ที่เรามาเรียนสมถวิปสสนาวันน้ี ตองเดินแนวน้ี ผิดแนวน้ีไมได
และก็ตองเปนอยางนี้ ผิดอยางนี้ไปไมได ผิดอยางนี้ไปก็เลอะเหลว ตองถูก
แนวน้ี เราจะตองยึดกายมนุษยนี่เปนแบบ เขาไปถึงกายมนุษยละเอียด
ยึดกายมนุษยละเอียดน่ันเปนแบบ เขาไปถึงกายทิพย ตองยึดกายทิพยนั่น
เปนแบบ เขาถึงกายทิพยละเอียด ตองยึดกายทิพยละเอียดเปนแบบ

๑ พระเดชพระคุณหลวงพอวัดปากน้ํา หมายถึง ธรรมกายพระอรหัตตผลท่ีไดบรรลมุรรค (กาํจัดสญัโญชน
 ๑๐ ไดแลว) ผล และนิพพานแลว สวนผูปฏิบัติภาวนาไดถึงธรรมกาย แตยังละสัญโญชนเบื้องต่ํา
 อยางนอย ๓ ประการ (สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส) ไมได หลวงพอทานแสดงวา ยังเปน
 แคโคตรภูบุคคล ผูไดโคตรภูญาณ เทานั้น
๒ พระเดชพระคุณหลวงพอวัดปากน้ํา หมายถึง ตั้งแตขั้นอนุวิป สสนา เห็นแจงในสภาวะของ
 สังขารธรรม ตลอดถึงโลกิตตรวิปสสนา เห็นแจงในสภาวะของวิสังขารธรรม คือ พระนิพพาน และ
 เห็นแจงใน อริยสัจ ๔ อันเปนไปในญาณ ๓ มีอาการ ๑๒ พระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ.๖)
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จะโยกโยไปไมได เขาไปถึงกายรูปพรหม ตองยึดกายรูปพรหมเปนแบบ
เขาถึงกายรูปพรหมละเอียด ตองยึดกายรูปพรหมละเอียดเปนแบบไป
เขาถึงกายอรูปพรหม ยึดกายอรูปพรหมเปนแบบ เขาถึงกายอรูปพรหม
ละเอียด ยึดกายอรูปพรหมละเอียดเปนแบบ เขาถึงกายธรรม ยึดกายธรรม
เปนแบบ
 นี่ที่ป นไวเปนรูปพระปฏิมาที่เขาปนไว ในโบสถพระวิหารการเปรียญ
นี่เขาทําแบบไวดี เขาถึงกายธรรมละเอียด ยึดกายธรรมละเอียดเปนแบบ
เขาถึงกายธรรมพระโสดา ยึดกายธรรมพระโสดาเปนแบบ เขาถึงกาย
ธรรมพระโสดาละเอียด ยึดกายธรรมพระโสดาละเอียดเปนแบบ เขาถึง
กายธรรมพระสกิทาคา ยึดกายธรรมพระสกิทาคาเป นแบบ เข าถึง
กายธรรมพระสกิทาคาละเอียด ยึดกายธรรมพระสกิทาคาละเอียดเปนแบบ
เขาถึงกายธรรมพระอนาคา ยึดกายธรรมพระอนาคาเปนแบบ เขาถึง
กายธรรมพระอนาคาละเอียด ยึดกายธรรมพระอนาคาละเอียดเปนแบบ
เขาถึงกายธรรมพระอรหัต ยึดกายธรรมพระอรหัตเปนแบบ เขาถึงธรรมกาย
พระอรหัตละเอียด ยึดกายธรรมพระอรหัตละเอียดเปนแบบ นี้เปนหลักฐาน
ในพระพุทธศาสนา
 ในสมุดที่ไดรับแจกกันทั่วๆ หนานั้น ๑๘ รูปหนาปง (ปก) ที่อธิบายมานี้
นับดูไดตั้งแต (๑) กายมนุษย, (๒) กายมนุษยละเอียด, (๓) กายทิพย,
(๔) กายทิพยละเอียด, (๕) กายรูปพรหม, (๖) กายรูปพรหมละเอียด,
(๗) กายอรูปพรหม , (๘) กายอรูปพรหมละเอียด , (๙) กายธรรม ,
(๑๐) กายธรรมละเอียด, (๑๑) กายพระโสดา, (๑๒) กายพระโสดาละเอียด, 
(๑๓) กายพระสกิทาคา, (๑๔) กายพระสกิทาคาละเอียด, (๑๕) กายพระอนาคา,
(๑๖) กายพระอนาคาละเอียด, (๑๗) กายพระอรหัต, (๑๘) กายพระอรหัตละเอียด



 ที่อธิบายมานี้ หนาป งท่ีแจกไปแลวทุกคนน้ัน นี้แหละหลักปฏิบัติ
พระพุทธศาสนา ตองแนนอน จับตัววางตายอยางนี้ไมเลอะเลือนเหลวไหล
 แตวาจะไปทางนี้ตอง “หยุด” ทางธรรมเริ่มตนตองหยุด ตั้งแตตน
จนกระท่ังพระอรหัต ถาไม หยุดก็ ไปไมได  ชัดทีเดียว แปลกไหมละ
ไปทางโลกเขาตองไปกันปราดเปรียววองไวคลองแคลว ตองเลาเรียนกัน
มากมายจนกระทั่งรู เท าทันเหล่ียมคูผู คนตลอดสาย จึงจะปกครองโลก
ใหรุงเรืองเจริญได แตวาจะไปทางธรรมนี่แปลก “หยุด” เทานั้นแหละไปได
หยุดอยางเดียวเทานั้น
 เรื่องนี้พูดเอาเองหรือมีตํารับตําราอยางไร? มีตํารับตําราอยางนี้
คือเมื่อครั้งพระบรมศาสดายังดํารงพระชนมอยู ในเมืองสาวัตถี มีพราหมณ
ปุโรหิตและนางพราหมณี เปนปุโรหิตของพระเจาปเสนทิโกศล คลอดบุตร
ออกมาคนหนึ่ง เวลาคลอดออกมาแลว กลางคืนศัสตราอาวุธในบาน
ลุกเปนไฟไปหมด พอเปนพราหมณเฒาดวย เปนพราหมณครูพระเจาแผนดิน
ดวย ตระหนกตกใจ นี่มันเรื่องอะไรกัน
 ตรวจดูตําราก็รู  ได ทันทีว า ลูกชายเราท่ีเกิดมานี่จะเปนคนราย
จะเปนโจรราย จะฆามนุษยมากมาย รูทีเดียวดวยตําราของเขา เมื่อมีโอกาส
ก็เขาทูลพระเจาปเสนทิโกศลวา พระพุทธเจาขา ลูกของขาพระพุทธเจา
ที่คลอดออกมานี้ จะตองเปนคนฆามนุษยเสียแลว จะฆามนุษยมากดวย
จะควรเอาไวหรือปลงชีวิตเสียเปนประการใด ขอพระองคไดทรงพระกรุณาเถิด 
ขาพระพุทธเจาขอมอบถวายชีวิตบุตรของขาพระพุทธเจาแดพระองค
 ฝายพระเจาปเสนทิโกศลก็ทรงดําริวา ไอเด็กเล็กนิดเดียวจะเปน
อะไรไปละ เกรงใจพราหมณ เคารพพราหมณ นับถือพราหมณ ดวยทรง
ดําริจะเอาอกเอาใจพราหมณ รูเหมือนกันวาพราหมณพูดแลวไมคอยจะผิด
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ตะขิดตะขวงใจอยูเหมือนกัน เอาไวดูกอนเถิดทานพราหมณ เด็กคนเดียว
ถาวามันเปล่ียนแปลงอยางไร เราจะฆามันเมื่อไรก็ฆาได มันจะไปไหน
ฉันปกครองคนทั้งประเทศ พูดใหพราหมณใจดีสักหนอย พราหมณก็ตาม
พระทัย เอาไว โตขึ้นเมื่อพราหมณรูวาไอนี่มันจะฆาคน เบียดเบียนสัตวมากนัก
เราจะทําอยางไร ก็เลยใหชื่อวาอหิงสกุมาร กุมารไมเบียดเบียนใคร และจริง
อยางนั้นดวย ตั้งแตเล็กมาดีนักดีหนา พอแมก็รักใคร พระเจาปเสนทิโกศล
ก็รักใคร รํ่าเรียนวิชาความรู ในทางราชการ ในทางบานเมือง เขาไมแพ ใคร
ปญญาดีเฉลียวฉลาดวองไว เรียนศัสตราอาวุธ เรียนมวยไมแพ ใคร
เฉลียวฉลาดดีนัก
 เมื่อได วิชาสมควรแลว ตอไปจะตองเป นคนใชของพระราชา
เพราะพอเปนปุโรหิตของพระราชาอยูแลว ตองไปเรียนวิชาใหสูง เรียกวา 
วิชาปกครองแผนดิน ปกครองประเทศ สงไปเรียนกับทิศาปาโมกขอาจารย
ทิศาปาโมกขอาจารยมีลูกศิษยถึง ๕๐๐ คน
 พราหมณปุโรหิตผูนี้เมื่อสงลูกไปเรียนเชนนั้น ก็มอบใหกับอาจารย
ทิศาปาโมกข ทิศาปาโมกขอาจารยไดรับอหิงสกุมารไว ก็สอนเปนอันดิบอันดี
ยังกับลูกกับเตา ได ใกลเคียงกับอหิงสกุมาร อหิงสกุมารฉลาดฉอเลาะดีนัก
เขาใกลครูละกอ ทุกอยาง ทั้งกาย ทั้งวาจา ทั้งใจ หาท่ีติไมได อาจารย
รักใคร เรียนวิชาก็ไมแพ ใคร เฉลียวฉลาดทุกอยาง กําลังรางกายก็ดี สวยงาม
ก็สวยงาม อาจารยหลง ทั้ง ๕๐๐ คน รักอหิงสกุมารมากกวาใครๆ เม่ือ
ศิษยทั้ง ๔๙๙ คน เห็นวาไมไดการ เราไมฆาอหิงสกุมารเสีย พวกเราโงหัว
ไมขึ้นแน มันกดหัวเราจมหมด เราจะตองฆามันเสีย เอาไวไมได



 คนโนนบาง คนน้ีบาง ชวยกันหาเร่ืองใสเจาบาง ยัว่เจาบาง เยาเจาบาง
พอเจ าเกะกะเขาฟองอาจารย หาวาเกะกะ หนักเข าๆ มันมากเร่ือง
หนักเขา ทานอาจารยเห็นดวยวามันดีแตตอหนาเรา พนเราไป มันไปขมเขา
อยางน้ี รุกรานเขาอยางน้ี แทที่จริงมันไปแหยขึ้น มันปนข้ึน มันปลุกข้ึน
มันแกไขใหชั่วมันฟองอาจารยอยูเสมอ มันหนาหูเขาแลว
 ลงทายจนกระท่ังอาจารยคิดวา ไอลูกศิษยคนนี้เอาไวไมไดแลว
เดือดรอนนัก เม่ือเอาไวไมได อาจารยตองฆา อาจารยฆาจะทําอยางไร
อาจารยฆาลูกศิษย เสียช่ือทิศาปาโมกขอาจารยแย ลูกศิษยเปนพระเจา-
แผนดินก็มีมากมาย พวกเหลาน้ันเปนกษัตริยก็มากท่ีมาเรียนวิชา ถาวา
ฆาลูกศิษยก็เสียช่ือครูทีเดียว จะทําอยางไรดี ตองฆาทางออม เรียนวิชาไป
พอถึงวิชาบทหนึ่ง ปดหนาสมุดเลยทีเดียว ลูกศิษยก็ถามวา ทําไมตองปด
เสียเลาอาจารย? ผมอยากศึกษาตอไป ไมไดละแก เรื่องนี้ ตรงนี้มันเปน
วิชาที่เรียนเขาแลว เม่ือสําเร็จแลวจะเปนเจาโลกทีเดียว จึงพูดวา ถาจะ
เรียนจริงๆ ตองเอานิ้วมือของมนุษย มา ๑,๐๐๐ องคุลี จึงจะเรียนได
 นี่จะหาอุบายฆาลูกศิษยละนะ ลูกศิษยก็หมดทา ตองหยุดเรียน
ก็พูดกันวา ถามันอยากไดก็ตองฆามนุษย ฆามนุษยไปไมทันถึงพันหรอก
มนุษยคนใดคนหนึ่งมันก็ตองฆาตัวเสียบาง มันจะเอาไวทําไม มนุษยมันมาก
ดวยกันนี่ สําเร็จแน อาจารยนึกวา ไอนี่ตองถูกฆาแนละ ใชมือคนอื่นฆาเถอะ 
นี่เหลี่ยมของครูฆาลูกศิษย อหิงสกุมารนั่งคอตก เราเกิดมาในสกุลพราหมณ
เปนครูสอนเขามา บาปกรรมไมไดทําเลย มีศีลบริสุทธ์ิตลอดมา ตั้งแตเกิด
จนถึงบัดนี้ ความช่ัวนิดหนอยไมไดกระทํา คราวน้ีเรามาเรียนวิชาจะตอง
ฆามนุษยเสียแลว ถาไมฆามนุษย วิชาของเราก็ไมสําเร็จ ก็พูดกะอาจารยวา
ตกลง ถาจะตองฆามนุษยใหไดองคุลีมาพันหนึ่งจึงจะเรียนสําเร็จ
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 ตกลงรับปากทานอาจารย รองไหเสียใจ เศราโศกเสียใจ ตองเปน
คนลามกเลวทราม ฆามนุษย เปนคนใจบาปหยาบชา เสียอกเสียใจรองไห
พิไรรําพันนัก ถึงอยางใด ถาวาไมเอานิ้วมือมาใหอาจารยพันหน่ึง ทานก็จะ
ไมบอกวิชาสําเร็จใหเรา เมื่อเราเรียนวิชาไมสําเร็จ เราก็เปนคนช้ันสูงไมได 
เปนเจาโลกไมได ตองเรียนวิชาใหสําเร็จจึงเปนเจาโลกได
 ฉะนั้น การเรียนวิชาใดๆ เราตองใชวิชานั้นๆ ได ถาเรียนแลวใช
วิชาน้ันๆ ไมได จะเรียนทําไม เสียเวลาเปลาๆ เสียขาวสุก เรียนวิชาไหน
ตองใชวิชานั้นได เอาละ พึ่งได เอาละ วิชาน้ันใชได เหมือนยังกับเรา
เรียนวิชาวันน้ี เราก็ตองเรียนจริงทําจริง ตองพ่ึงวิชาท่ีเราเรียนน้ีใหได
ใหศักดิ์สิทธิ์ทีเดียว ครูใชไดอยางไร ลูกศิษยก็ตองใชไดเหมือนครู อยางน้ี
เรียกวาคนมีปญญา เรียกวา คนฉลาดเหมือนองคุลีมาลโจร
 เม่ือเวลาอหิงสกุมารตกลงตองเรียนแน ก็รับอาจารยวา เอาละ
ผมจะยอมเรียน ยอมหาองคุลีมนุษยมาใหพันหนึ่ง อาจารยก็สงดาบฟาฟน
ใหเลมหนึ่ง ถนัดมือเลยเชียว นี่เอาไป ทานอหิงสกุมารก็หยักร้ังต้ังทา
เลยทีเดียว เม่ือออกจากอาจารยแลวก็หาเคร่ืองรอยเคร่ืองแทงนิ้วติดตัวไป
พอออกจากทานอาจารย เม่ือพบใครก็ชางเถอะ เปร้ียะคอขาด เปร้ียะแขนขาด
ขาดครึ่งตัว ตัดเอาองคุลีไปองคุลีหน่ึง ใครขวางไมไดเลย พบไมไดเลย 
ไมวาคนไหนเลยทีเดียว ไมวามนุษยคนใดไมวาช้ันสูง ชั้นกลาง ชั้นตํ่า
ฆาหมด ฆาเสียจนกระท่ังเลาลือระบือลือเล่ืองไปวา ในเมืองสาวัตถีนั้น
มีโจรสําคัญคือองคุลีมาลโจร ที่ชื่อองคุลีมาลโจรนั้นก็เพราะน้ิวมือไดมา
แลวรอยเขาตากแหงแลวคลองคอไป นับนิ้วได ๙๙๙ นิ้วแลว เร่ืองถึง
พระเจาปเสนทิโกศลใหกรีฑาทัพ ยกไปปราบองคุลีมาลโจร ธรรมเนียม
ของกษัตริยโบราณ เมื่อกษัตริยตอกษัตริยไปพบกันตองรําทวนกัน กษัตริย



ตอกษัตริยดวยกัน ตองรํากระบ่ี รําทวนกัน ตองฟาดฟนกันเอง ใครดีก็ดีไป 
ใครไมดีก็คอขาดไป ไมใชใชทหารรบเหมือนธรรมดาในบัดนี้ เมื่อเจอะเขา
ตองรําทวนเองทั้งนั้น เอาฝมือกษัตริยทั้งนั้น เอาฝมือตัวเองท้ังนั้น
 พระเจาปเสนทิโกศลก็ทอพระทัย เอะ! นี่เราไปปราบองคุลีมาลโจร
ตอนนี้จะต องไปรํากระบ่ีกะมัน ต องไปรําทวนกะมัน เ ม่ือมันเกิดมา
ศัสตราอาวุธมันก็ลุกเปนฟนเปนไฟ เราไมมีอัศจรรยเหมือนอยางกะมัน
เม่ือไปรําทวนเข าแล ว คอเราจะขาดหรือคอมันจะขาด เราก็ยังไม รู 
ไมแนพระทัย ทอพระทัย รุงเชาจะยกทัพไปคิดวา เมื่อยกทัพไปแลว ไมตรง
ไปเลยทีเดียว ไปพักอยูใกลๆ วิหารเชตวันกอน ไปทูลพระพุทธเจาเสียกอน
 นางพราหมณีผูเปนมารดา พอรูวาพระเจาปเสนทิโกศลจะยกทัพไป
ตัวก็เลยล วงหน าไปเสียก อน จะไปบอกลูกชายให หนีไป ไม  เช นน้ัน
พระเจาปเสนทิโกศลจะฆาเสีย พระพุทธเจาทรงทราบวา เมื่อนางพราหมณีไป
องคุลีมาลโจรเห็นเขาก็จะฆานางพราหมณี ฆาแมเสีย เอานิ้วอีก ถึงจะเปน
พอเปนแมไมเขาใจ ใกลละ เปนฆาเลยทีเดียว จะเอาน้ิว จะมุงเรียนแตวิชา
เทานั้น แกไมไดมุงอะไร
 พระพุทธเจารู วา องคุลีมาลโจรนี้เปนอสีติมหาสาวกองคสุดทาย
ของเรา ถาหากฆามารดาเสียแลว เปนอภัพพสัตว ไมไดมรรคผลในชาตินี้
เราขาดสาวกผู ใหญไป ไมครบ ๘๐ ได ๗๙ เทานั้น เราจําเปนที่จะตอง
ไปทรมานองคุลีมาลโจร พระองคทรงทราบชัดก็เสด็จไปกอนใครๆ ทั้งหมด
ไปถึงองคุลีมาลโจร องคุลีมาลโจรพอเห็นเขาเทานั้น แหม! นิ้วมันงามจริง
วิชาเราเปนเจาโลกแน สําเร็จแน
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 พอเห็นพระศาสดาท้ังพระรูปทั้งพระรัศมี ทั้งงดท้ังงาม ดูไมเบื่อ
นาเลื่อมใส นาไหว นาบูชาทั้งน้ัน ก็คาดวาสําเร็จแน ก็รี่เขาใสทีเดียว ควา
ดาบฟาฟนก็รี่ใสปราดเขาฟน พอปราดเขาฟน พรืดหางออกไป ๒๐-๓๐ วา 
เอาละซิ ตานี้หางออกไปเสียแลว องคุลีมาลโจรก็ตามใหญ วิ่งตึกๆๆ ไมได
รอละ จี๋เชียว แลวก็โจนฟน พรืดไปอีกแลว หางต้ัง ๔๐-๕๐ วา ไปใหญ
เชียว หางหนักข้ึนทุกที พอว่ิงหนักเขาๆ ใกลจะทัน วิ่งชาๆ ใกลจะทัน
พอใกลจะทันก็พรืดหางไปเสียกวาน้ันอีกแลว เทาไหรๆ ก็ฟนไมได ฟนไม
สําเร็จ เมื่อฟนไมสําเร็จ จนกระทั่งหืดข้ึนคอเหนื่อยเต็มที่ พอเหนื่อยเต็มที่
แลว คิดวา นี่เขาเปนเจาโลกกอนเรา เราไมใชเจาโลกแน เห็นจะเปนไมได 
บุญไมเทาทันเขาแลว ทอในใจ พอทอใจ ใจมันก็ลดหมด ทิฏฐิมานะ ยอม
จํานนพระองค เม่ือยอมจํานนพระองคแลวก็เปลงวาจาวา “สมณะหยุด”
พระองคทรงเหลียวพระพักตรมาตรัสวา “สมณะหยุดแลว ทานไมหยุด”
คําวา “หยุด” อันนี้แหละถูกตั้งแตตนจนเปนพระอรหัต คําวาหยุดอยางนี้
คําเดียวเทาน้ัน ถูกทางสมณะตั้งแตตนจนพระอรหัต เปนตัวศาสนาแทๆ
เชียว คําวา “หยุด”
 เพราะฉะน้ัน ตองเอาใจหยุดอยูศูนยกลางดวงธรรมท่ีทําใหเปน
กายมนุษย หยุดน่ันแหละถูกเปาหมายใจดํา ถูกโอวาทของพระบรมศาสดา 
ถาไมหยุด จะปฏิบัติศาสนาสัก ๔๐-๕๐ ปก็ชาง ที่สุดจะมีอายุสัก ๑๐๐ ป
หรือ ๑๒๐-๑๓๐ ป ถาใจหยุดไมได ไมถูกศาสนาสักที หยุดเขาสิบเขา
ศูนยกลางดวงธรรมที่ทําใหเปนกายมนุษยไมได ไมถูกศาสนาสักที ตอเมื่อใด
หยุดได ก็ถูกศาสนาทีเดียว ถูกพระโอษฐของพระศาสดาทีเดียว ใหจําให
แมน อยางนี้.
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เพ่ือบรรลุธรรมท่ีถกูตอง เพ่ือทําใหแจงซึง่พระนิพพาน
หนทางนี้คือ สติปฏฐาน ๔ ประการ. ๔ ประการ
เปนไฉน. ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
 พิจารณาเห็นกายในกายอยู  มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
เสียได.
 พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
เสียได.

* จากหนังสือทางมรรคผลนิพพาน ธรรมปฏิบัติถึงธรรมกายและพระนิพพาน โดย พระภาวนาวิสุทธิคุณ
 (เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ.๖) : โรงพิมพ เอช ที พี เพรส จํากัด  พิมพครั้งที่ ๒ พ.ย. ๒๕๔๐
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 พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู   มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
เสียได.
 พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
เสียได.

 ๒. พระพุทธดํารัสวาดวยอานิสงสของการเจริญสติปฏฐาน ๔
 สมเด็จพระผูมพีระภาคเจา ไดตรัสอานิสงสของการเจริญสติปฏฐาน ๔
(ที. มหา.๑๐/๓๐๐/๒๗๖-๒๗๗) ไว ดังตอไปนี้

 ภิกษุทั้งหลาย กผ็ูใดผูหน่ึง พงึเจรญิสติปฏฐาน
ทั้ง ๔ นี้ อยางนี้ตลอด ๗ ป เขาพึงหวังผล ๒
ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือ พระอรหัตตผล
ในปจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู  เป น
พระอนาคามี ๑
 ๗ ปยกไว. ผู ใดผูหนึ่ง พึงเจริญสติปฏฐานทั้ง
๔ นี้ อยางนี้ ตลอด ๖ ป ... ๕ ป ... ๔ ป ... ๓ ป... ๒
ป ... ๑ ป เขาพึงหวังผล ๒ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง
คือ พระอรหัตตผลในปจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทิ
เหลืออยู เปนพระอนาคามี ๑
 ๑ ปยกไว. ผู ใดผูหนึ่ง พึงเจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ 
นี้ อยางนี้ ตลอด ๗ เดือน เขาพึงหวังผล ๒ ประการ



อยางใดอยางหน่ึง คือ พระอรหัตตผลในปจจุบัน ๑
หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๑
 ๗ เดือนยกไว. ผู ใดผูหนึ่ง พึงเจริญสติปฏฐาน
ทั้ง ๔ นี้ อยางนี้ ตลอด ๖ เดือน ... ๕ เดือน ... ๔ เดือน
... ๓ เดือน... ๒ เดือน ... ๑ เดือน ... กึ่งเดือน
เขาพึงหวังผล ๒ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือ
พระอรหัตตผลในปจจุบัน ๑ หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู 
เปนพระอนาคามี ๑
 กึ่งเดือนยกไว. ผู ใดผูหนึ่ง พึงเจริญสติปฏฐานท้ัง 
๔ นี้ อยางนี้ ตลอด ๗ วัน เขาพึงหวังผล ๒ ประการ 
อยางใดอยางหน่ึง คือ พระอรหัตตผลในปจจุบัน ๑
หรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู เปนพระอนาคามี ๑
 ภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เปนท่ีไปอันเอก เพ่ือ
ความบริสุทธ์ิของเหลาสัตว เพ่ือลวงความโศกและ
ความร่ําไร เพ่ือความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส
เพ่ือบรรลุธรรมท่ีถกูตอง เพ่ือทําใหแจงซึง่พระนิพพาน
หนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ ฉะนี้แล.
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[๒] สรุปความหมายของสติปฏฐาน ๔
และอานิสงส 

 ๑. ความหมายของสติปฏฐาน ๔ และอานิสงส
 “สติปฏฐาน ๔” คือ ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงสติ ๔ ประการ สมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ในขณะที่เสด็จประทับอยู ใน
กัมมาสทัมมนิคม กุรุชนบท
 สติปฏฐาน เปน “เอกายนมรรค” คือ เปนทางไปทางเดียว เฉพาะ
บุคคล เพื่อใหไดรับอานิสงส ๕ ประการ (ถึงมรรคผลนิพพาน) คือ
  (๑) สตฺตานํ วิสุทฺธิยา เพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย
  (๒) โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย เพื่อขามพนความโศก และ
   ความรํ่าไร
  (๓) ทุกฺขโทมนสฺสานํ อตฺถงฺคมาย เพ่ือความดับสูญแหงทุกข 
   และโทมนัส
  (๔) ายสฺส อธิคมาย เพื่อบรรลุธรรมที่ควรรู
  (๕) นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย เพื่อทํานิพพานใหแจง

 ๒. ธรรมท่ีพึงถือเปนหลักปฏิบัติ และธรรมที่พึงนําออกของ
ผูบําเพ็ญสติปฏฐาน
 ธรรม ๒ ประการน้ีสําคัญมากแกผูบําเพ็ญสติปฏฐาน ๔ จะละทิ้ง
เสียมิได ถาละทิ้งก็เสียกัมมัฏฐาน คือ
  ก) สัมปโยคธรรม คือ ธรรมที่ผูบาํเพ็ญสติปฏฐานจะพึงถือเปน
หลักปฏิบัติ คือ



  (๑) อาตาป มีความเพียรเผากิเลสใหเรารอน ไมเกียจคราน
   ไมทํายอหยอน ไมทําๆ หยุดๆ เหมือนกิ้งกา
  (๒) สัมปชาโน มีความรูตัว ตื่นตัว พรอมอยูเสมอ ไมเผลอตัว
   ตกอยูในอํานาจของกิเลสนิวรณ ไดแก ไมงวง ไมหลับใน
   ไมฟุงซานไปนอกเรื่องพระกัมมัฏฐาน เปนตน
  (๓) สติมา มีสติ มีความระลึกกําหนดได ตามเห็นอารมณ
   คือ กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมใน
   ธรรม ทั้ง ณ ภายใน และท้ัง ณ ภายนอก ไดอยู เสมอ
   ไมปลอยใหจิตไปยึดอารมณอื่น
  ข) ปหานังคธรรม คือ ธรรมที่ผูบําเพ็ญสติปฏฐานควรนําออก 
มี ๒ ประการ คือ
  (๑) อภิชฌา ความยินดี ไดแก กามฉันทนิวรณ (ความยินดี
   พอใจ ติดอยู อาลัยอยูในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ)
  (๒) โทมนัส ความยินราย ไดแก พยาบาทนิวรณ

 ๓. จาํแนกมหาสติปฏฐาน ๔ และเหตทุีจ่ําแนกมหาสติปฏฐาน
จําแนก โดยอารมณเปน ๔ คือ
  (๑) กายานุปสสนาสติปฏฐาน สติกําหนดพิจารณาเห็นกายในกาย
  (๒) เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน สติกําหนดพิจารณาเห็น
   เวทนาในเวทนา
  (๓) จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน สติกําหนดพิจารณาเห็นจิตในจิต
  (๔) ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน สติกําหนดพิจารณาเห็นธรรม
   ในธรรม
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เหตุที่จําแนกเปน ๔
 เพราะจริตคือความประพฤติเปนอาจิณ เหมือนความประพฤติชนิด
ที่เปนปกติของคนในโลก เมื่อรวมเขา มี ๔ จึงจําแนกมหาสติปฏฐานเปน ๔
เพื่อใหสมหรือเปนคูปรับกับจริตนั้นๆ

จริต ๔
 (๑) ตัณหาจริตอยางออน เปนผูติดกาย มุงกายเปนใหญ มักรักสวย 
รักงาม อันเปนไปตามสมัยนิยม แตเปลี่ยนแปลงงาย เมื่อเขานิยมกันอยางไร
ก็เปลี่ยนแปลงไปอยางนั้น
 (๒) ตัณหาจริตอยางแรงกลา เปนผูติดเวทนา มุงสุขเวทนาเปนใหญ
มักพอใจแตในความสะดวกสบายอยางเดียว เปล่ียนแปลงยาก เพราะมัก
ถือเอาตามความชอบของตน
 (๓) ทิฏฐิจริตอยางออน เปนผูติดจิต มุงจิตเปนใหญ มักเห็นวาจิต
เทานั้นเปนสิ่งสําคัญ ถาจิตไมถูกรบกวนใหเดือดรอนขุนมัว ก็เปนที่พอใจ
 (๔) ทิฏฐิจริตอยางแรงกลา เปนผูติดธรรม คืออารมณที่เกิดกับใจ
หนักอยูในธรรม มักเห็นวาธรรมท่ีเกิดกับจิตเปนสิ่งสําคัญ มักหาเร่ืองที่ชอบ
มาใหจิตนึก

สติปฏฐานเปนคูปรับกับจริต
 (๑) กายานุปสสนา เปนคูปรับแกตัณหาจริตอยางออน
 (๒) เวทนานุปสสนา เปนคูปรับแกตัณหาจริตอยางกลา
 (๓) จิตตานุปสสนา เปนคูปรับแกทิฏฐิจริตอยางออน
 (๔) ธัมมานุปสสนา เปนคูปรับแกทิฏฐิจริตอยางกลา



 ๔. อานิสงสแกผูบําเพ็ญ คือ
 ผูบําเพ็ญสติปฏฐาน ๔ นี้ อยางสูง ๗ ป อยางตํ่า ๗ วัน พึงหวังผล
ทั้ง ๒ อยางใดอยางหนึ่ง คือ
 (๑) ความเปนพระอรหันตในปจจุบัน
 (๒) เมื่อกิเลสเปนเหตุเข าไปยึดถือยังเหลืออยู  ก็ถึงความเปน
  พระอนาคามี

[๓] การพิจารณาสติปฏฐาน ๔
ณ ภายใน และ ณ ภายนอก

 การมีสติพิจารณาเห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิตใน
จิต และ เห็นธรรมในธรรม ณ ภายใน และ ณ ภายนอก

 ๑. การมีสติพิจารณา ณ ภายใน
 คือเห็นในเบ้ืองตน (สวนหยาบ) พิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม
ของตน ใหเห็นตามธรรมชาติที่เปนจริงกอน เชนวา พิจารณาเห็นสวนตางๆ
ของรางกายของตัวเราเอง วา ไมงดงาม เปนแตปฏิกูลโสโครก นาเกลียด 
หรือเปนท่ีตั้งแหงปฏิกูล โสโครก นาเกลียด ทั้งสิ้น และพิจารณาเห็นความ
เกิดขึ้น เสื่อมไป คือเห็นวา ไมเท่ียง (อนิจฺจํ) เปนทุกข (ทุกฺขํ) เพราะ
แปรปรวนไป และเปนของไมใชตัวตนของใครท่ีแทจริง (อนตฺตา)
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 ในขั้นละเอียด พิจารณาเห็นกายในกาย และเวทนา จิต ธรรม
ของกายในกาย ณ ภายใน ตอๆ ไปจนสุดละเอียด ที่เปล่ียนแปลงไปตาม
เหตุปจจัยที่ปรุงแตงดวยปุญญาภิสังขาร (ปรุงแตงดวยบุญกุศล), อเนญชาภิ
สังขาร (ปรุงแตงดวยฌานสมาบัติที่ไมหวั่นไหว ไดแก จตุตถฌาน ปญจมฌาน 
และ อรูปฌาน เปนตน), อปุญญาภิสังขาร (ปรุงแตงดวยบาปอกุศล) ตาม
สายปฏิจจสมุปบาทธรรม และที่เปนโลกุตตรธรรม (พนโลก) พนความปรุงแตง
ไดแก 
 ก) กรณีปุญญาภิสังขาร และ อเนญชาภิสังขาร
 ก็จะพิจารณาเห็นกายในกายท่ีปรุงแตงดวยบุญกุศล คุณความดี
ที่ ไดประกอบทานกุศล ศีลกุศล และภาวนากุศล ในระดับมนุษยธรรม
ซึง่จะปรากฏกายมนุษยละเอยีด และ เวทนา จติ และ ธรรม ทีบ่รสิทุธ์ิ ผองใส
เปนสุคติภพ
 ในระดับเทวธรรม ก็จะปรากฏกายทิพย ทิพยละเอียด และ เวทนา
จิต ธรรม ที่เปนสุขเวทนา ที่ละเอียด ประณีต และบริสุทธิ์ ผองใส ยิ่งไป
กวากายมนุษย 
 ในระดับพรหมธรรม และรูปฌาน ก็จะปรากฏกายรูปพรหม
รปูพรหมละเอียด และ เวทนา จติ ธรรม ทีเ่ปนสุขเวทนา ทีล่ะเอียด ประณีต
บริสุทธิ์ ผองใส และมีรัศมีสวางยิ่งกวากายทิพย 
 ในระดับอรูปฌาน เปน อเนญชาภิสังขาร ก็จะปรากฏกายอรูปพรหม 
อรูปพรหมละเอียด และ เวทนา จติ ธรรม ทีเ่ปนสุขเวทนา ทีล่ะเอียด ประณีต 
บริสุทธิ์ ผองใส และมีรัศมีสวางยิ่งกวากายรูปพรหม
 และเห็นวา แมเปนกายในกาย ที่ประกอบดวยสุขเวทนาท่ีละเอียด
ประณีต ดวยจิตที่บริสุทธิ์ผองใสในระดับโลกิยธรรม เปนสุคติภพ ก็ยังตอง



ตกอยูในอาณัติแหงไตรลักษณ หรือมีสามัญญลักษณะ คือ ไมเที่ยง (อนิจฺจํ)
เปนทุกข (ทุกฺขํ) เพราะแปรปรวนไป (วิปริณามธมฺมโต) และไมใชตัวตน
ที่แทจริงของใครๆ (อนตฺตา) เพราะไมอยูในอํานาจ (อวสวตฺตนโต) ของ
ใครๆ วา จงอยาแก (มา ชีรนฺตุ) จงอยาตาย (มา มียนฺตุ)

 ข) กรณีอปุญญาภิสังขาร (ปรุงแตงดวยบาปอกุศล)
 ก็จะพิจารณาเห็นกายในกายภายใน ที่ปรุงแตงดวยบาปอกุศล คือ
ความชั่ว ไดแก กายทุจริต วจีทุจริต และ มโนทุจริต ปรากฏเปนกายมนุษย
ละเอียดที่ซอมซอ เศราหมอง ดวยทุกขเวทนา ดวยจิตใจ (เห็น-จํา-คิด-รู)
ที่มัวหมอง และดวงธรรมที่ทําใหเปนกายท่ีขุนมัวเปนทุคคติภพไป
 และเห็นวา ตองตกอยูในอาณัติแหงไตรลักษณ หรือมีสามัญญ
ลักษณะ คือ ความเปนอนิจจัง ทุกขัง และ อนัตตา อีกเชนกัน

 ค) กรณีเปนโลกุตตรธรรม (พนโลก) พนความปรุงแตง
 ก็จะเห็นเปนกายธรรม คือ “ธรรมกาย” ปรากฏ ตั้งแตธรรมกาย
โคตรภูหยาบ-ละเอียด, ธรรมกายพระโสดาหยาบ-ละเอียด, ธรรมกาย
พระสกิทาคาหยาบ-ละเอียด, ธรรมกายพระอนาคาหยาบ-ละเอียด
และธรรมกายพระอรหัตหยาบ-ละเอียด ซึ่งถายังละสัญโญชนกิเลส.
เครือ่งรอยรดัใหตดิอยูกบัโลก อยางนอย ๓ ประการ คอื สกักายทิฎฐิ วจิกิจิฉา 
และ สีลัพพตปรามาส ยังไมได ก็ยังไมนับวาไดเขาถึง-รู-เห็น และเปน
ธรรมกายท่ีมั่นคงเที่ยงแทถาวร คือ ยังอาจเห็นๆ หายๆ ได
 ตอเม่ือละสัญโญชนไดแลวเพียงไร ก็จึงเปนธรรมกายมรรค-ผล 
นิพพาน ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติไดเพียงนั้น
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 ๒. การมีสติพิจารณา ณ ภายนอก
 คือ ในเบื้องตน (ขั้นหยาบ) พิจารณากาย เวทนา จิต และ ธรรม
ของคนอื่น ใหเห็นตามธรรมชาติที่เปนจริง เทียบเคียงกันกับของเรา วา
ของเรามีสภาวะตามธรรมชาติเปนเชนไร ของผูอื่นก็เปนเชนนั้น เปนตนวา 
พิจารณาเห็นสวนตางๆ ของรางกายเราเปนแตปฏิกูล หรือเปนที่ตั้งแหงปฏิกูล 
โสโครก นาเกลียด อยางไร ของผูอื่นก็เปนอยางนั้น 
 กาย เวทนา จิต ธรรม ของเราเอง เปนสังขารธรรมที่ประกอบดวย
ปจจัยปรุงแตง มีความเกิด แก เจ็บ และตายเปนธรรมดา มีสามัญญลักษณะ 
คือ เปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา เชนไร ของผูอื่นก็เปนเชนนั้น 
 ในขั้นละเอียด เม่ือพิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา
จิตในจิต และ ธรรมในธรรม ทั้งของตนเองและของผูอื่น จากกายสุดหยาบ 
คือกายมนุษย ไปสุดละเอียดคือถึงกายธรรมเพียงใด สวนท่ีหยาบนั่นแหละ
เปน ณ ภายนอก สวนที่พิจารณาเห็นละเอียดเขาไป เปน ณ ภายใน ตอๆ 
ไปจนสุดละเอียด เปนตนวา
 เม่ือปฏิบตัไิดเขาถึง-รู-เห็น และเปน กายมนุษยละเอียด กาย เวทนา 
จิต และ ธรรม ของกายมนุษยหยาบ เปน ณ ภายนอก ของกายมนุษย
ละเอียด เปน ณ ภายใน
 เมื่อปฏิบัติถึงกายทิพย กาย เวทนา จิต ธรรม ของกายมนุษย
ละเอียด เปน ณ ภายนอก ของกายทิพยเปน ณ ภายใน
 ตอๆ ไปจนสุดละเอียดอยางนี้ เมื่อเขาถึงกาย เวทนา จิต และธรรม
ที่ละเอียดๆ เขาไปน้ัน เวทนาของกายหยาบก็เปนทุกขเวทนา ของกาย
ละเอียด ก็เปนสุขเวทนา ตอๆ ไปเปนลําดับ จนถึงธรรมกาย ซึ่งเปนกาย
พนโลก ก็เปนอุเบกขาเวทนาไป



[๔] การบําเพ็ญสติปฏฐาน : สมถวิปสสนา

 ๑. ขั้นสมถกัมมัฏฐาน
 คือ ขั้นของการอบรมจิตใจ ใหสงบ ใหหยุด ใหนิ่ง เปนสมาธิแนบแนน
มั่นคง เป นธรรมเคร่ืองใหสงบระงับจากกิเลสนิวรณเคร่ืองก้ันปญญา
ใหออนโยน ควรแกงาน ไดแก 
 นิวรณปพพะ ขอกําหนดดวยนิวรณ ๕ คือการมีสติพิจารณาเห็นธรรม 
คือนิวรณ ๕ ไดแก กามฉันทะ ๑, พยาบาท ๑, ถีนมทิธะ ๑, อุทธัจจกุกกุจจะ ๑, 
วิจิกิจฉา ๑
 ปฏิกูลมนสิการปพพะ ขอกําหนดดวยของนาเกลียด หรือกายคตาสติ
คือการมีสติพิจารณาเห็นสวนตางๆ ของรางกาย ไดแก ผม ขน เล็บ ฟน
หนัง เน้ือ เอ็น กระดูก ฯลฯ ตามที่เปนจริง วาเปนแตปฏิกูลหรือที่ตั้งแหง
ปฏิกูล โสโครก นาเกลียด
 นวสีวถิกาปพพะ ขอกําหนดดวยปาชา ๙ คือ ซากศพท่ีตายแลว
มีอาการตางๆ เปนตน
 กลาวคือ บรรดาพระกัมมัฏฐาน ที่พระโยคาวจรกําหนด “องค
บริกรรมนิมิต” นึกใหเห็นดวยใจ เชน ตจปญจกกัมมัฏฐาน (มูลกัมมัฏฐาน)
ที่ใหนึกเห็น ผม ขน เล็บ ฟน หนัง และกําหนดองคบริกรรมภาวนา วา
“เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ” ก็ดี จนเกิดอุคคหนิมิต ถึง ปฏิภาคนิมิต
อันเปนสมาธิแนบแนน ถึงอัปปนาสมาธิ เบื้องตนของปฐมฌาน ก็ดี หรือ
 การมีสติพิจารณาเห็นลมหายใจเขาออก ดวยองคบริกรรมภาวนา 
“พุทโธๆๆ” ก็ดี การพิจารณาเห็นอาการท่ีทอง (นาภี) พองยุบ ดวยองค
บริกรรมภาวนา “ยุบหนอ พองหนอๆๆ” ก็ดี หรือการกําหนดองคบริกรรม
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นิมิต นึกใหเห็นดวงแกวกลมใส ดวย
องคบริกรรมภาวนา วา “สมัมาอรหงั
ๆๆๆ” ก็ดี ที่อยูในข้ันเปนอุบายวิธี
ใหไดอุคคหนิมิต ถึงปฏิภาคนิมิต ให
ใจสงบหยุดน่ิงเปนสมาธิแนบแนน
มั่นคง ถึงขั้นอุปจารสมาธิ และ
อัปปนาสมาธิ อันเปน เบื้องตนของ
ปฐมฌาน ซึ่งมีผลให จิตใจสงบ

ระงับจากกิเลสนิวรณเคร่ืองกั้นปญญา เปน “จิตตวิสุทธิ” ออนโยน
ควรแกงาน เหลาน้ีทั้งหมดเปนข้ันสมถกัมมัฏฐานท้ังส้ิน แมจะมีบางทาน
อางวา วิธีภาวนาในสํานักของตนน้ันเปนวิปสสนาก็ตาม
 ถาตราบใดท่ียังมีการกําหนดองคบริกรรมนิมิต (นึกใหเห็นดวยใจ)
และมีการกําหนดองคบริกรรมภาวนา (นึกทองในใจ) แมจะมีความหมาย
ที่แสดงความไมเที่ยง หรือความเกิด-ดับ ประการใดๆ ก็ตาม เมื่อใจยัง
ไมสงบ ไมหยุดนิ่ง ถึงอัปปนาสมาธิ เปน “จิตตวิสุทธิ” (จิตใจสงบจาก
กิเลสนิวรณ) แลว “วิปสสนาปญญา”  คือ ปญญาอันเห็นแจงชัดสภาวะ
ของสังขารธรรมท้ังปวงวาเปนของไมเท่ียง เปนทุกข และมิใชตน ยังไม
เกิดข้ึนจริงๆ แลว ตราบน้ันพระกัมมัฏฐานน้ันยังเปนข้ันสมถะ ยังไมถึง
ขั้นวิปสสนา คือยังไมเปนตัววิปสสนา (วิสุทธิ ๕) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตั้งแต
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ (วิสุทธิที่ ๓) และปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ
(วิสุทธิที่ ๔) อันเปนขั้นเจริญวิปสสนาญาณท้ัง ๙ ตั้งแตอุทยัพพยญาณ
(ปรีชาญาณคํานึงเห็นทั้งความเกิดและความดับ) ตอไปเปนลําดับจนถึง
สัจจานุโลมิกญาณ (ปรีชาญาณเปนไปโดยสมควรแกการกําหนดอริยสัจ)

๕๑



 ๒. ขั้นอนุวิปสสนา
 คือเมื่อพระโยคาวจรอบรมจิตใจ ใหสงบ ใหหยุด ใหนิ่ง ถึงข้ัน
อัปปนาสมาธิ อันเปนเบ้ืองตนของปฐมฌาน ประกอบดวยองค ๕ คือ วิตก 
วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา อันเปนธรรมเครื่องกําจัดกิเลสนิวรณเคร่ืองก้ัน
ปญญานั้น เปน “จิตตวิสุทธิ” แลว มีสติพิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาใน
เวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม บรรดาที่ประกอบดวยปจจัยปรุงแตง
ชื่อวา “สังขาร/สังขตธรรม” ทั้งปวง ใหเห็นแจงชัดตามธรรมชาติที่เปนจริง
วา มีสามัญญลักษณะ คือมีลักษณะท่ีเปนเองโดยธรรมชาติเสมอกันหมด
ที่ ไมเที่ยง (อนิจฺจํ) เปนทุกข (ทุกฺขํ) เพราะตองแปรปรวนไปเปนธรรมดา
(วปิริณามธมฺมโต) จงึมิใชตวัตน บคุคล  เรา-เขา ของเรา-ของเขา (อนตฺตา)
นี้เปน “วิปสสนาปญญา” ที่เกิดข้ึนแจงชัด ตั้งแตมัคคามัคคญาณทัสสน
วิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ เจริญวิปสสนาญาณท้ัง ๙ ตอไป ตั้งแต
อุทยัพพยญาณ จนถึงสัจจานุโลมิกญาณ ปรีชาญาณเปนไป สมควรแกการ
กําหนดรูอริยสัจ ๔

 ๓. ขั้นโลกุตตรวิปสสนา
 คือเมื่อพระโยคาวจรเจริญวิปสสนาปญญาแลว ใชตาหรือญาณ
ธรรมกายพิจารณาเห็นธรรมในธรรม อันมีจริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาท
ธรรม ๑๒ เปนตนตอไป จนเห็นแจงแทงตลอดพระอริยสัจ ๔ เปนไป
ในญาณ ๓ (สัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณ) มีอาการ ๑๒ นี้เปน
“โลกุตตรปญญา” อันเปนลําดับแหงญาณทัสสนวิสุทธิ (วิสุทธิที่ ๕)
 เมื่อธรรมกายทํานิโรธถึงอายตนะนิพพาน โคตรภูญาณยึดหนวง
พระนิพพานเปนอารมณ มรรครวมเปนเอกสมังคี มรรคจิตมรรคปญญา
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เกิดและเจริญข้ึนเปนโลกุตตรมรรค (มรรคญาณ) ทําหนาท่ีปหาน (ละ)
สัญโญชนกิเลสเครื่องรอยรัดใหติดอยูกับโลกอยางนอย ๓ ประการ คือ
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ได กาวลวงขามโคตรปุถุชน เปน
พระอริยบุคคล บรรลุอริยมรรค อริยผล ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติไดแลว
ธรรมกายอริยผลนั้นเขาผลสมาบัติ พิจารณามรรค ผล กิเลสที่ละได และ
กิเลสท่ียังเหลือ (กรณีพระเสขบุคคล) และพิจารณาพระนิพพาน อันเปน
วิสังขาร/อสังขตธรรม ดวยปจจเวกขณญาณ ใหเห็นแจงพระนิพพานท้ัง
โดยสภาวะ ผูทรงสภาวะ และอายตนะนิพพาน วาเปนวิสงัขาร/อสังขตธรรม
ที่ไมประกอบดวยปจจัยปรุงแตง (อสงฺขตํ) เปนธรรมชาติที่ไมมีความเกิด
(อชาตํ) อีก จึงไมมีความแก (อชรํ) ไมเจ็บไข (อพฺยาธิ/อนาพาธํ) ไมเคลื่อน
(อจฺจุตํ) คือ ไมตาย (อมตํ) เปนธรรมชาติที่คงท่ี (ตาทิ) ที่เท่ียง (นิจฺจํ)
เปนบรมสุข (นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ) ยั่งยืน (ธุวํ) มั่นคง (สสฺสตํ) เปนธรรม
มีเจาของ (สสามิกํ) คือเปนธรรมเฉพาะของพระอริยเจาพระอรหันตเจา
ผูไดบรรลุแลว ดังพระพุทธดํารัสวา “ชฺา นิพฺพานมตฺตโม” แปลความ
วา “พึงรูพระนิพพานของตน” ดังมีอรรถาธิบาย (อุทาน.อฏ. ๒๐๑-๒๐๒) วา

 “ความวา พระนิพพานอันเปนอสังขตธาตุนํา
มาซึง่ความสขุโดยสวนเดียว โดยเปนอารมณอนัดเียีย่ม
แกมรรคญาณ และผลญาณ ซึ่งไดโวหาร (ชื่อ) วา
“อัตตา” เพราะพระนิพพานไมเปนอารมณของปุถุชน
อื่น แมโดยท่ีสุดความฝน แตเพราะพระนิพพาน
เปนแผนกหนึ่งแหงมรรคญาณ และผลญาณนั้น ของ
พระอริยเจาท้ังหลายและเพราะพระนิพพานเปนเชนกับ
อัตตา จึงตรัสวา “อตฺตโน” (ของตน).” 



 อันแสดงอัตตลักษณะ คือ ลักษณะท่ีเปน “อัตตา” (ตัวตน) แท
ที่ตรงกันขามกับอนัตตลักษณะของสังขาร/สังขตธรรมท้ังปวง ทุกประการ
ดังพระสารีบุตรไดแสดงเร่ือง “ภิกษุยอมไดอนุโลมขันติ” (พิจารณาเห็น
เบญจขันธดวยปญญา โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา)
ดวยอาการ ๔๐ หย่ังลงสูสัมมัตตนิยาม (ยอมหยั่งลงในขณะแหงมรรค
และผล) ดวยอาการ ๔๐ (ขุ. ปฏิ. ๓๑/๗๓๕/๖๒๙/๒๓๔)
 นี้เปน “โลกุตตรปญญา”

[๕] ผลของการบําเพ็ญสติปฏฐาน ๔

 การบําเพ็ญสติปฏฐาน ๔ คือ การมีสติพิจารณาเห็นกายในกาย
เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิตในจิต และเห็นธรรมในธรรม เปนท้ังภายใน
และภายนอก เขาไปจนสุดละเอียด ถึงธรรมกาย และเปนธรรมกาย อยูนั้น  
 ในเบ้ืองตน (ขั้นสมถกัมมัฏฐาน) ยอมยังผลใหจิตใจสงบระงับจาก
กิเลสนิวรณ บริสุทธ์ิ ผองใส เปน “จิตตวิสุทธิ” ออนโยน ควรแกงาน
วิปสสนา พิจารณาสภาวธรรมใหรูแจงเห็นแจงตอไป
 ในขั้นอนุวิปสสนา เมื่อใดที่พระโยคาวจรใชตาหรือญาณธรรมกาย
พิจารณาเห็นธรรมในธรรม โดยเห็นความเกิดข้ึน และความเส่ือมไปในกาย
เวทนา จิต และในธรรม อันเปนสภาวะท่ีเปนจริงของสังขาร/สังขตธรรม
ที่ประกอบดวยปจจัยปรุงแตงทั้งปวง ดวยปญญาอันเห็นแจง วา เปนของ
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ไมเที่ยง (อนิจฺจํ) เปนทุกข (ทุกฺขํ) และมิใชตัวตน (อนตฺตา)
 เมื่อนั้นยอมเบ่ือหนายในทุกข นี้เปนทางแหงความหมดจด สมดัง
พระพุทธดํารัสวา
  สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ยทา ปฺาย ปสฺสติ
  สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ ยทา ปฺาย ปสฺสติ
  สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ยทา ปฺาย ปสฺสติ
  อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข  เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา. 

ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๑-๕๒
แปลความวา :  “เมื่อใดท่ีบัณฑิตเห็นดวยปญญาวา สังขารทั้งหลาย
  ทั้งปวงไมเที่ยง
   เมื่อใดท่ีบัณฑิตเห็นดวยปญญาวา สังขารทั้งหลาย
  ทั้งปวงเปนทุกข 
   เมื่อใดท่ีบัณฑิตเห็นดวยปญญาวา ธรรมทั้งหลาย
  ทั้งปวงเปนอนัตตา
  เมื่อนั้น ยอมหนายในทุกข นี่เปนทางแหงความหมดจด.”

 ซึ่งก็คือเปนทางใหไดบรรลุถึงธรรมกายมรรค ผล นิพพาน ที่สิ้นสุด
แหงทุกขทั้งปวง และที่เปนบรมสุข ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได กลาวคือ
เม่ือผูปฏิบัติไดเขาถึง และ รู-เห็น กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต
และธรรมในธรรม จนสุดละเอียด ไดถึงธรรมกายและเปนธรรมกายแลว
ใชตาหรือญาณธรรมกายพิจารณาเห็นแจง รูแจง ในสภาวะของสังขาร/
สังขตธรรม ทั้งหลายท้ังปวงวา เปนอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา และไดเห็นแจง



รูแจง สภาวะของวิสังขาร/อสังขตธรรม คือ พระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ
วา เปน นิจฺจํ ปรมํ สุขํ และ ธุวํ และเห็นแจงวา มีอัตตลักษณะท่ีเปน
ตรงกันขามกับอนัตตลักษณะของสังขาร/สังขตธรรมโดยส้ินเชิง เจริญ
สัมมาทิฏฐิแหงวิปสสนาใหบริบูรณอยูนั้น 
 สติของพระโยคาวจรน้ันมีอยู ณ ที่สุดละเอียด คือ ธรรมกาย
ที่บริสุทธ์ิ กาย เวทนา จิต และธรรม ก็มีอยู แตพระโยคาวจรน้ันเพียง
สักวารู เพียงสักวาอาศัยระลึก ยอมเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูได
และไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก
 มีอุปมาดังมะขามลอนท่ีเปลือกนอกอยูสวนเปลือกนอก เน้ือในอยู
สวนเน้ือใน ไมเนื่องกัน ฉันใด เบญจขันธ หรือ นามรูป (กาย เวทนา จิต
ธรรม) ก็อยูสวนเบญจขันธ ธรรมกายมรรค ผล นิพพาน อันพระอริยเจา
ทั้งหลายทานไดบรรลุแลว ช่ือวา “สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ” ก็อยูสวน
พระนิพพานธาตุ คือ เปนแผนกหน่ึงแหงมรรคญาณและผลญาณ ของ
พระอริยเจาทั้งหลาย ไมเนื่องกัน ฉันนั้น 
 ขั้นตอนของการบรรลุมรรคผลนิพพาน นั้น ตามพระพุทธดํารัส
ในอนัตตลักขณสูตร (วินย. มหา. ๔/๒๓/๒๘) มีดังนี้คือ
 เมื่อเบื่อหนาย ยอมสิ้นกําหนัด (นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ)
 เพราะส้ินกําหนัด ยอมหลุดพน (วิราคา วิมุจฺจติ) จากอาสวะ
ทั้งหลาย มี กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ
 ยอมถึงความหมดจดผองใส (วิสุทฺธิ) สันติสุข และถึงพระนิพพาน
ดวยประการฉะน้ี
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[๑] การฝกเจริญภาวนา จะตองมีครูคุมหรือไม?

    สําหรับปญหาขอนี้ อาตมภาพขอช้ีแจง
วา การปฏิบัติธรรมอันไดแก การรักษาศีลและ
เจริญภาวนาเพื่อใหเกิดสมาธิและปญญา อัน
จะสามารถใหหลุดพนจากอาสวกิเลส ดัณหา 
อุปาทาน อันเปนเหตุแหงทุกขทั้งหลาย ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนานั้น มีหลักสําคัญ
อยูวา ครูเปนเพียงผูชี้แนวทางให สวนการ

ศึกษาและการฝกปฏิบัติใหบังเกิดผลดีแกตัวเองน้ัน ตกเปนหนาท่ีของผูเปน
ศิษยจะตองเพียรศึกษาและฝกปฏิบัติใหรูเอง เห็นเอง แลวก็เปนผูไดรับผล
เองทั้งส้ิน ดังมีบาลีพระพุทธภาษิต ในพระไตรปฎกฉบับบาลี เลมที่ ๒๕
 ขุททกนิกาย ธรรมบท ขอ ๓๐ หนา ๕๑ วา 
  อกฺขาโต โว มยา มคฺโค อฺาย สลฺลสตฺถนํ
  ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺป อกฺขาตาโร ตถาคตา

คําตอบปญหานารูกอนปฏิบัติภาวนา
โดย พระเดชพระคุณพระภาวนาโกศลเถร (วีระ คณุตฺตโม)

รองเจาอาวาสและอาจารยใหญฝายวิปสสนาธุระ
วัดปากนํ้า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  

จากรายการ “ธรรมสูสันติ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย



แปลความวา :  ทางอันเรารูชัดวาเปนที่สลัดเสียซึ่งลูกศร (คือราคะ)
  ไดบอกแลวแกทานทั้งหลาย ความเพียรอันทานทั้งหลาย
  ตองทําเอง พระตถาคตทั้งหลายเปนแต ผูบอกทางให 

 และมีบาลีพระพุทธภาษิตที่วา
  อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา
  อตฺตนา หิ สุทนฺเตน  นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ. 

ขุ. ธ. ๒๕/๒๒/๒๖
แปลความวา :  ตนแลเปนที่พึ่งของตน บุคคลอื่นไรเลา พึงเปน 
  ที่พึ่งได เพราะวาบุคคลมีตนฝกฝนดีแลว ยอมไดที่พึ่ง
  อันไดโดยยาก. 
 เมื่อทานทั้งหลายไดรับคําแนะนําจากครู-อาจารย ไมวาจะโดยทางใด
เชนวา ไดรับคําแนะนําสั่งสอนโดยตรงจากทาน หรือไดรบัฟงจากรายการวิทยุ
หรือไดอานจากคําอธิบายในหนังสือธรรมปฏิบัติ หรือจากตํารับตําราท่ีไดจัด
พิมพขึ้นเผยแพรแลว ก็เพียรศึกษาทําความเขาใจคําอธิบายและคําส่ังสอนน้ัน
แลวก็ตั้งใจฝกฝนปฏิบัติดวยตนเอง ที่ไหนก็ได โดยไมจําเปนจะตองอยูใกลชิด
กับครูหรืออาจารย ขอแตเพียงวาเมื่อเกิดความสงสัยในวิธีปฏิบัติขอใด
ก็ใหรีบจดหมายหรือไปสอบถามท่ีครู-อาจารยไดเลย หรือเมื่อปฏิบัติไดผล
กาวหนาประการใด ก็รายงานผลการปฏิบัตินั้นใหทราบ เพ่ือจะได ใหคํา
แนะนําแกไขวิธีปฏิบัติในข้ันสูงตอไปอีก ใหไดรับผลดียิ่งๆ ขึ้นไป ดังเชน
รายคุณสุกิตติ์ วิสุวรรณ ที่ไดออกอากาศไปครั้งที่แลว อาตมาก็ได ใหคําชี้แจง
เพ่ิมเติมในการปฏิบัติขั้นสูงตอไป ทานผูอื่นก็ขอใหถือเปนแนวทางปฏิบัติ
อยางนี้ดวยกันทุกคน 
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 ในสมัยพุทธกาลก็เชนเดียวกัน เมื่อพระพุทธองคไดทรงประกาศ
พระพุทธศาสนา และสาวกของพระองคท านไดช วยเผยแพรประกาศ
พระพุทธศาสนาไปทั่วทุกสารทิศนั้น เมื่อศิษยไดรับคําแนะนําส่ังสอนจาก
พระพุทธองค หรือสาวกของพระองคทานไปแลว ก็จะตองไปฝกปฏิบัติเอง
โดยไมจําเปนตองอยูใกลชิดกับพระองค หรือครู-อาจารย แตประการใด
ตอเมือ่มปีญหาหรอืขอสงสยัในแนวทางปฏบิตั ิกม็าขอรบัคาํแนะนําเพ่ิมเติมจาก
พระองคทาน หรือครู-อาจารย แลวแตกรณี ก็ปฏิบัติกันมาอยางน้ี จนตราบ
เทาทุกวันนี้
 อยางไรก็ตาม อาตมาก็ยอมรับวาการท่ีศิษยมีโอกาสไดฝกปฏิบัติอยู
ใกลชิดกับครู-อาจารย โดยเฉพาะอยางย่ิงในระยะเร่ิมตนน้ัน ทําใหศิษย
มีกําลังใจและไดรับความอบอุนใจมากกวาการฝกปฏิบัติที่อยูหางไกลจากครู
อาจารย และไมไดเห็นหนาคาตากันเลย และการเจริญภาวนา โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ในแบบเจโตวิมตุติ คอืการปฏบิตัธิรรมโดยอาศยัสมาธขิัน้สูงเพือ่ความ
หลุดพนนั้น ครู-อาจารยมีสวนชวยผูปฏิบัติธรรมท่ีอยูใกลชิดไดมากเหมือนกัน
แตสําหรับผูปฏิบัติธรรมท่ีอยูหางไกลและไมมีโอกาสไดรับคําช้ีแจงแนะนํา
แนวปฏิบัติโดยละเอียดเชนน้ี ก็ ไมเสียผล หากต้ังใจติดตามฟงรายการน้ี
อยูเสมอก็จะเขาใจในแนวทางปฏิบัติ และเขาใจในเนื้อหาดียิ่งเสียกวาผูที่
อยูใกลชิดกับครู-อาจารย แตมิไดสนใจหรือกระตือรือรนที่จะรับคําแนะนํา
สั่งสอนจากครู-อาจารย เทาที่ควร เพราะความประมาทและรูเทาไมถึงการณ
เขาตําราใกลเกลือกินดาง ก็มีถมไป แลวก็มีอยูมากเสียดวย 
 เพราะฉะนั้น อาตมาจึงใครจะขอแนะนําหลักปฏิบัติธรรมเพิ่มเติม
เสียในครั้งนี้เลยวา ขอแตใหทุกทานตั้งใจศึกษาและฝกปฏิบัติดวยอิทธิบาท
ธรรม คือดวยใจรักในธรรม เรียกวา ฉันทะ, ประกอบดวยความเพียร 



พยายามตอไปเรื่อยๆ ไมยอทอ เรียกวา วิริยะ, ใหมีใจจดจออยูกับธรรมปฏิบัติ
อยูเสมอ ทุกอิริยาบถก็ใหจรดใจอยู ณ ที่ศูนยกลางกายอยูเสมอ ผูที่เห็น
ดวงธรรมแลวก็ใหเห็นใสละเอียดอยูเสมอ ผูที่ถึงธรรมกายแลวก็ใหพยายาม
รวมใจอยู ณ ศูนยกลางกายพระอรหัตองคที่ละเอียดที่สุดเสมอ เรียกวา จิตตะ
แลวก็หมั่นพิจารณาในเหตุ สังเกตในผลของการปฏิบัติ ดูใหเปนไปในทาง
ที่ตรงตามท่ีครู-อาจารยไดสั่งสอนตามพระธรรมอันพระพุทธเจาไดตรัสไวดีแลว
เรียกวา วิมังสา รวมสี่ประการน้ีแลว การปฏิบัติจะไดรับผลดีขึ้นเรื่อยๆ ไปเอง 
 แลวก็อีกประการหน่ึง การเจริญภาวนาเพ่ือความหลุดพนโดย
เจโตสมาธินี้ จิตของผูเจริญภาวนาจะมีอานุภาพสูงย่ิง ตามระดับคุณธรรม
ที่ปฏิบัติได จนอาจกลาวไดวา เมื่อทานสาธุชนผูปฏิบัติธรรมทั้งหลายนอมใจ
ลงไปหยดุ ณ ศนูยกลางกายและบริกรรมภาวนาวา “สมัมาอะระหัง” เม่ือใด
กระแสจิตของครู-อาจารยกับของศิษยก็ยอมจะถึงกันในทันที เพราะอยูใน
สายธาตุธรรมเดียวกัน กระแสจิตจึงเชื่อมถึงกันโดยอัตโนมัติ
 การกระทําพิธียกครู จึงเห็นวาไมจําเปน และอาตมาก็ยังไมเคย
ไดยินวาพระพุทธเจาไดทรงบัญญัติใหกระทําเชนนั้นอีกดวย 
 อนึ่ง อาตมาใครขอย้ําวา บรมครูที่สูงที่สุดนั้น ก็คือ พระพุทธเจา
พระธรรมเจา และพระอริยสงฆ ซึ่งก็หมายถึง พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ
พระสังฆรัตนะ และมีความหมายถึง ธรรมกาย ซึ่งมีอยูในศูนยกลางกาย
อันเปนกายในกาย ที่สุดละเอียดของทุกทานนั่นเอง พระพุทธองคจึงไดตรัส
กับพระวักกลิ ผูคอยเฝาติดตามชมพระสิริโฉมกายเน้ือของพระองคทานอยู
เสมอวา
   โย โข วกฺกลิ ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ
  โย มํ ปสฺสติ โส ธมฺมํ ปสฺสติ. 

สํ. ข. ๑๗/๒๑๖/๑๒๙
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แปลความวา :   ดูกรวักกลิ  ผู ใดแลเห็นธรรม  ผูนั้นชื่อวายอม 
  เห็น  เราตถาคต  ผู ใดเห็นเรา  ผูนั้นชื่อวายอมเห็น
  ธรรม.
 และวา ธมฺมกาโย อหํ อิติป ซึ่งแปลความวา เราตถาคตคือธรรมกาย 
เพราะฉะน้ัน พระบรมครูก็อยูในตัวเราทุกคนนั่นเอง จึงหมั่นทําใจใหหยุด
ใหนิ่งแลวจะเห็นดวงปฐมมรรค เม่ือถึงดวงปฐมมรรคแลวก็พยายามรวมใจ
ใหหยุด ใหนิ่ง หยุดในหยุดลงไปที่กลางของหยุดในหยุดเร่ือยไป ก็จะถึงดวง
ศีล ดวงสมาธิ ดวงปญญา ดวงวิมุตติ และดวงวิมุตติญาณทัสสนะ แลวก็ถึง
กายมนุษยละเอียด กายทิพย กายรูปพรหม กายอรูปพรหม แลวก็จะถึง
กายธรรม หรือที่เรียกวาธรรมกาย ก็ใหดําเนินไปในแบบเดิม คือนอมใจ
หยุดในหยุด กลางของหยุดในหยุดเรื่อยไป ก็จะถึงธรรมกายท่ีละเอียดๆ
ใหดําเนินไปจนสุดละเอียด ถึงจะถึงพระบรมครูไดดวยตนเอง นั่นแหละจึงจะ
ไดชื่อวาอยูใกลครูที่สุด ไดบูชาครูอยางยอดเยี่ยมที่สุด ยิ่งกวาอามิสบูชาเสียอีก 
 และท่ีสําคัญ ก็ตองไมพึงละเวนจากการรําลึกถึงคุณพระพุทธ
คุณพระธรรม คุณพระสงฆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระเดชพระคุณหลวงพอ
วัดปากนํ้า พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผูปฏิบัติและสอนภาวนาธรรม
ตามแนวสติปฏฐาน ๔ ถึงธรรมกาย และพระนิพพานของพระพุทธเจา
และคุณบิดามารดา คุณครูพระอุปชฌายอาจารย และผูมีพระคุณทั้งหลาย
อีกดวย เพราะการรําลึกถึงและเคารพบูชาทานผูมีพระคุณดังท่ีไดกลาวมา
แลวนี้ นับเปนการปฏิบัติอันเปนมงคลยิ่งอยางหนึ่งทีเดียว
 กลาวโดยสรุป การเจริญภาวนานั้น หากมีโอกาสไดฝกปฏิบัติอยู 
ใกลชิดกับครู-อาจารย ก็เปนการดี แตถาอยูใกลชิดกับครู-อาจารยแลว
ไมกระตือรือรน หรือสนใจที่จะรับคําแนะนําส่ังสอนไปปฏิบัติอยางจริงจัง
ก็ไรผล สวนผูที่อยูหางไกลครู-อาจารย หากไดพยายามศึกษารับฟงคําแนะนํา



สั่งสอน เอาไปฝกปฏิบัติดวยอิทธิบาทธรรม อันมี ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และ
วิมังสา ก็ยอมไดผลดี และไดผลที่แข็งแกรงมั่นคงอีกดวย เพราะถึงอยางไร
ครูก็มีหนาที่แตเพียงเปนผูชี้แนะแนวทางใหเทานั้น สวนการปฏิบัติใหไดผล
ผู เปนศิษยก็จะตองไปฝกปฏิบัติใหไดรู เอง เห็นเอง และเปนผู ไดผลเอง
สวนการประกอบพิธียกครูจึงไมจําเปน แตการรําลึกถึงและเคารพในคุณ
พระศรีรัตนตรัย คุณบิดามารดา คุณครู พระอุปชฌายอาจารย และผูมี
พระคุณนั้นจัดวาเปนมงคลยิ่ง และการปฏิบัติบูชาก็ยังนับวาเปนเลิศกวา
การบูชาอื่นใด นี่หมายเอาการปฏิบัติตามพระธรรมอันพระพุทธเจาไดตรัสไว
ดีแลว จึงจัดวาประเสริฐกวาการบูชาอื่นใดทั้งสิ้น.

[๒] ทําอยางไรจึงจะไดเห็นดวงปฐมมรรคเร็วๆ

 การปฏิบัติธรรมน้ัน บางรายก็อาจจะเห็นผลเร็ว บางรายก็อาจจะ
เห็นผลชา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเปน
ผูมีบุญบารมีมากอน ที่เรียกวา ปุพฺเพ กตปฺุตา ซึ่งมีอยูรวม ๑๐ ขอ
ดวยกัน ไดแก ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปญญาบารมี วิริยบารมี
ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และ อุเบกขาบารมี
ที่ไดเคยสรางสมมาตัง้แตอดตีจนตราบเทาถึงปจจบุันน้ีวา จะมมีากนอยเพยีงใด
บุญบารมีแตละประการท่ีกลาวมาน้ี เมื่อไดสั่งสมข้ึนภายในจิตมากๆ เขา
แกกลาหนักเขา ก็จะกลั่นตัวเองเปนอุปบารมี เม่ืออุปบารมีแตละอยาง
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เหลาน้ันส่ังสมกันแกกลาย่ิงข้ึนไปอีก ก็จะกลั่นตัวเองเปนปรมัตถบารมี คือ
บุญบารมีที่แกกลาที่สุด รวมทั้งบุญบารมีทั้ง ๓ ระดับ เปนบารมี ๓๐ ทัศ 
 เมื่อปรมัตถบารมีทั้ง ๑๐ ประการน้ันเต็มสวนหมดแลว จึงจะเปน
พลวปจจัยที่ชวยใหผูปฏบิัติธรรมสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได ในที่สุด
 แตในระหวางที่ปรมัตถบารมีทั้ง ๑๐ ประการน้ันยังไมเต็มสวน ก็ยัง
จะมีสวนชวยในการปฏิบัติธรรม ไดบรรลุผลตามสมควรแกบุญบารมีของ
แตละบุคคลที่ไดสรางสมอบรมไว เพราะฉะน้ัน ผู ปฏิบัติธรรมจึงไมควร
ใจรอนที่จะใหเห็นผลในทันใด ขอแตใหตั้งใจฝกปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีคุณครู
อาจารยไดสั่งสอนอบรมตอไปเร่ือยๆ แลวก็หมั่นพิจารณาดูที่เหตุสังเกตดูที่ผล
ก็ยอมจะประจักษในผลของการปฏิบัติดวยตัวของทานเองตามระดับคุณธรรม
ที่ปฏิบัติได อยาลืมวาตองใหโอกาสแกตนเองตามสมควร ดังเชนที่เราปลูก
ตนไม จะตองใหเวลาในการเจริญเติบโต และการปลูกตนไมที่จะไดผลดี
ก็จะ ตองหมั่นดูแลทํานุบํารุงรักษา เม่ือถึงเวลาตนไมนั้นก็จะผลิดอกออกผล
ใหเอง ดังพระพุทธองคไดทรงประทานพระบรมพุทโธวาทไว มีปรากฏใน
พระไตรปฏกเลมท่ี ๒๐ ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย หนา ๓๐๙ ขอ ๕๓๒ ความวา

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจที่ควรรีบดวนทําของ
คฤหบดีชาวนา ๓ อยางเหลานี้ ๓ อยางเปนไฉน ?
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คฤหบดีชาวนาในโลกน้ีต องรีบ
เรงไถนาใหดี คราดนาใหเรียบรอย คร้ันแลวตอง
รีบเรงเพาะพืชลงไป คร้ันแลวรีบเรงไขเอาน้ําเขาบาง
ระบายเอานํ้าออกเสียบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจท่ีควร
รีบดวนทําของคฤหบดีชาวนา ๓ อยางนี้แล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย คฤหบดีชาวนานั้นไมมีฤทธ์ิ หรืออานุภาพ



บันดาลวา ขาวเปลือกของเราจงเกิดในวันน้ี พรุงน้ี
จงมีทอง มะรืนนี้จงหุงได ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท
สมัยท่ีขาวเปลือกของคฤหบดีชาวนานั้น มีความแปร
ของฤดู เกิดก็ดี มีทองก็ดี หุงไดก็ดี มีอยู 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันน้ันเหมือนกันแล กิจท่ี
ควรรีบทําของภิกษุ ๓ อยางน้ี ๓ อยางเปนไฉน?
คื อการสมาทานอธิ ศี ลสิ กขา  ๑  การสมาทาน
อธิจิตตสิกขา ๑ การสมาทานอธิป ญญาสิกขา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจที่ควรรีบดวนทําของภิกษุ ๓
อยางน้ีแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นไมมีฤทธิ์หรือ
อานุภาพบันดาลวา จิตของเราจงพนจากอาสวะ
ทั้งหลาย เพราะไมถือมั่นดวยอุปาทานในวันนี้แหละ
หรือมิฉะนั้นก็ในวันพรุงนี้ หรือในวันมะรืนนี้
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย โดยท่ีแทสมัยท่ีจติของภิกษุนัน้ 
ผู ศึกษาอธิศีลอยูก็ดี ผู ศึกษาอธิจิตอยูก็ดี ผู ศึกษา
อธิปญญาอยูก็ดี หลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย เพราะ
ไมถือมั่นมีอยู 
 เพราะเหตุนั้นแหละ ภิกษุทั้งหลาย เธอท้ังหลาย
พึงศึกษาอยางน้ีวา เราจักมีฉันทะอยางแรงกลาในการ
สมาทานอธิศีลสิกขา เราจักมีฉันทะอยางแรงกลา
ในการสมาทานอธิจิตตสิกขา เราจักมีฉันทะอยาง
แรงกลาในการสมาทานอธิปญญาสิกขา ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล. 
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 นี่เปนบรมพุทโธวาทของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจา 
 เมื่อเขาใจดังนี้แลว ก็ขอใหทุกทานจงตั้งหนาฝกปฏิบัติธรรมดวย
อิทธิบาทธรรม คือดวยใจรักในธรรม (ฉันทะ) ดวยความเพียรไมยอทอ
(วิริยะ) ดวยใจจดจออยูในธรรม ไมทอดท้ิงหรือวางธุระ (จิตตะ) และดวย
พินิจพิจารณาในเหตุสังเกตในผล หมั่นดูแลแนวทางการปฏิบัติใหดําเนิน
ไปในทางท่ีชอบท่ีเปนคุณ หลีกเล่ียงทางปฏิบัติที่ไมดี ไมชอบ ที่เปนโทษ
(วิมังสา) โดยเฉพาะอยางย่ิง พึงใหมีสติสัมปชัญญะพิจารณาเห็นอุปกิเลส
ของสมาธินิมิต หรือนิวรณธรรมท้ังหลายท่ีอาจเกิดข้ึนภายในจิต แลวพึง
กาํจดัเสียดวยองคแหงฌาน ๑  แลวทานจะไดรบัผลดีไปเอง ขอเพียงอยาได
ใจรอน ทะยานอยากท่ีจะเห็นนิมิตจนจิตใจฟุงซานและทอถอย จงหมั่น
ปฏิบัติไป ไดเทาไร เอาเทานั้น 
 พระเดชพระคุณหลวงพอวัดปากน้ําฯ ทานก็ได ใหคํารับรองไววา
ถาไดปฏิบัติอยางสม่ําเสมอแลว ก็เปนอันไดเห็นดวงปฐมมรรคในชาตินี้
ทุกคน.

๑ องคแหงฌาน (คูปรับ) นวิรณ คอื (๑) วติก (ความตรกึ) คูปรับ ถนีมทิธะ คอืความงวง จติใจหดหูทอถอย
 (๒) วิจาร (ความตรอง) คูปรับ วิจิกิจฉา คือความลังเลสงสัยในธรรมปฏิบัติ, (๓) ปติ (ความอิ่มใจ)
 คูปรับ พยาบาท คอืความหงุดหงิด ขัดเคืองใจ คือประทุษราย, (๔) สุข (ความสบายใจ) คูปรับ อุทธัจจ
 กกุกุจจะ คอืความฟุงซาน หรอืกงัวลหวงใย, (๕) เอกคัคตา (ใจมอีารมณเลศิ เปนหน่ึง คอืความที่ใจหยดุน่ิง
 สนิทอยูในอารมณเดียว) คูปรับ กามฉันทะ คือความยินดีพอใจยึดติดในกามคุณ ๕ ไดแกใน รูป เสียง 
 กลิ่น รส โผฏฐัพพะ



[๓] เห็นนิมิตลวงเพราะเหตุใด
เห็นนิมิตประเดี๋ยวเดียวก็หายไป จะแกไขอยางไร?

 สําหรับปญหาที่มีผู ถามไปก็ดี หรือทานท่ีไดเลาประสบการณไปให
ทราบ เพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติมก็ดี พอจะสรุปไดดังตอไปนี้
 ๑. ปญหาของผูที่เห็นนิมิตแปลกๆ บางทีก็เปนนิมิตที่นากลัว 
 สาเหตุขอที่ ๑ เมื่อพิจารณาตามเรื่องราวท่ีเลาไปใหฟงแลว ปรากฏ
วา ผูที่มักทํานิมิตแปลกๆ ที่นากลัวนั้น เกิดกับผูปฏิบัติภาวนาท่ีไมมีพื้นฐาน
การปฏิบัติสมถกัมมัฏฐานดีพอ แลวเจริญวิปสสนากัมมัฏฐานเลยทีเดียว
จึงเกิดวิปสสนูปกิเลส๒ ขออุปฏฐาน คือการสติปรากฏย่ิงเกินไป หรืออีก
นัยหนึ่ง มีสติพิจารณาสภาวธรรมแกกลาเกินไป แตปญญาอันเห็นแจง
ที่แทจริงเจริญไมทัน มีแตปญญาท่ีจําไดหมายรูจากตําราเสียโดยมาก ใจจึง

๒ วปิสสนูปกิเลส (ธรรมเคร่ืองเศราหมองของวิปสสนา) ม ี๑๐ ประการ เกิดขึน้ในลําดบัแหงวิปสสนาญาณ
 ที ่๑-๒ (อทุยัพพยานุปสสนาญาณ และ ภงัคานุปสสนาญาณ) ขณะเมือ่พจิารณาเหน็สังขารหรอืเบญจขนัธ
 นามรูป และทั้งปจจัย มีสภาพไมเที่ยง (อนิจจัง) เปนทุกข (ทุกขัง) และมิใชตัวตน (อนัตตา) ธรรม ๑๐
 ประการ ดังตอไปนี้ อาจเกิดขึ้น แลวผูบําเพ็ญพิศวงหลงไปวา “มรรค ผล เกิดแลวแกเรา, เราได
 สําเร็จ มรรคผลแลว” เปนเหตุใหหยุดความเพียร และ/หรือ เกิดตัณหา มานะ ทิฏฐิ หลงตัวหลง
 ตนเอง ถาไมหลงก็ไมเปนวิปสสนูปกิเลส คือ (๑) โอภาส แสงสวางซานออกจากสรีราพยพ, (๒) ปติ
 ทาํกายและจิตใหอิม่แผซานไปท่ัวสรีรกาย, (๓) วปิสสนาญาณ ความเหน็แจงแกกลา เห็นนามรูปแจงชัด
 (๔) ปสสัทธิ ความสงบกาย สงบจิต ระงับความกระวนกระวายเสียได, (๕) สุข ความสุขอันประณีต
 เปนไปในกายและจิต, (๖) อธิโมกข ความเชื่อมั่นมีกําลังกลาเปนที่ผองใสของจิตและเจตสิก,
 (๗) ปคคหะ ความเพียรไมยิ่งไมหยอน ประคองจิตไวดวยดีในอารมณ ทําจิตใหเปนไปเสมออยูได,
 (๘) อุปฏฐาน สติตั้งมั่นรักษาอารมณไวดวยดี, (๙) อุเบกขา ความเปนธรรมมัธยัสถในสังขารทั้งสิ้น
 มีกําลังกลานัก, (๑๐) นิกกันติ ความรักใคร ทําความอาลัยในวิปสสนานัก มีอาการสุขุมละเอียด
  เมื่อธรรม ๑๐ อยาง อยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น ผูบําเพ็ญก็ไมยินดี ไมหลงในธรรมที่เปนอุปกิเลส
 ไมหยุดความเพียร เพราะเขาใจวาไมใชทางมรรค ผล ไมใชทางวิปสสนา ทางวิปสสนาอยางอ่ืนตางหาก
 รูเห็นแจงชัดวา นี้ทาง นี้มิใชทาง เชนนี้ชื่อวา มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
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ปลอยวางอารมณวิปสสนาท่ีเคยมีสติพิจารณาอยูเสมอน้ันไมได นิมิตลวง
จึงปรากฏขึ้นที่ใจใหเห็นโดยท่ีเจาตัวมิไดตั้งใจจะรูเห็น 
 นิมิตลวงเหลานี้เอง ที่เรียกวา วิปสสนูปกิเลส ขออุปฏฐาน ซึ่งมัก
ปรากฏขึ้นกับผูที่เจริญวิปสสนาดวยตนเอง โดยศึกษาเอาจากตําราหรือจาก
การไดรับคําแนะนําจากผูแนะนําท่ีไมมีพื้นฐานทางสมถวิปสสนากัมมัฏฐาน
ดีพอ นี้เปนสาเหตุขอหนึ่ง 
 สาเหตุขอท่ี ๒ ในขณะท่ีเจริญภาวนา ไมวาจะเปนขณะพิจารณา
สภาวธรรมเพ่ือใหเกิดปญญาที่เรียกวา วิปสสนากัมมัฏฐานก็ดี หรือในขณะ
เจริญสมาธิที่เรียกวา สมถกัมมัฏฐานก็ดี ผูเจริญภาวนามิไดตั้งใจไวใหถูกท่ี
คือ ณ ที่ศูนยกลางกายฐานท่ี ๗ ตรงท่ีสุดลมหายใจเขาออกเหนือระดับ
สะดือสองนิ้วมือ อันเปนท่ีตั้งถาวรของใจ จึงเปนเหตุใหความเห็นนิมิต
ดวยใจ ความจําไดหมายรู ความคิดและความรูเลห คือผิดไปจากนิมิตจริง
เพราะดวงเห็น ดวงจํา ดวงคิด และดวงรู มิไดรวมหยุดเปนจุดเดียวกัน
อยางแทจริง การยอหรือการขยายความรูเห็นจึงเบี้ยว มิไดเปนไปในมิติ
เดิม จึงทําใหเห็นนิมิตแปลกๆ มีลักษณะท่ีนากลัวตางๆ 
 พระเดชพระคุณหลวงพอวัดปากนํ้า ผูปฏิบัติและสอบภาวนาธรรม
ตามแนวสติปฏฐาน ๔ ถึงธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจา ไดรู
เคลด็ลบัของการเจริญภาวนาใหไดผลดทีัง้ในสวนสมถะและวิปสสนากัมมฏัฐาน
โดยมิตองผานวิปสสนูปกิเลส จึงไมปรากฏวา ผูเจริญภาวนาท่ีถูกตองตรง
ตามแนวท่ีหลวงพอวัดปากน้ําสอน ไดเห็นนิมิตลวงแปลกๆ โดยมิไดตั้งใจ
แตประการใดเลย ทั้งนี้เพราะการเจริญภาวนาตามแนวนี้มีลักษณะที่เปน
สมถะและวิปสสนากัมมัฏฐานคูกัน สติสัมปชัญญะจึงเจริญขึ้นเสมอกัน และ
เปนอุปการะแกกัน จนธรรม ๒ อยางคือสมถะและวิปสสนากลมกลืนคูกัน



ไดอยางสนิท สมตามวัตถุประสงคของการปฏิบัติธรรม เพ่ือความพนทุกขไป
สู ความสันติสุข ดวยปญญาอันเห็นชอบ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา
อยางแทจริง วิปสสนูปกิเลสดังกลาวจึงไมเกิดข้ึนกับผูปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ที่ถูกตองตรงตามแนวที่หลวงพอวัดปากนํ้าสอน นี้แตประการใด
 เพ่ือความเขาใจอันแจมแจง อาตมาจะยกตัวอยางใหเห็นอยางงายๆ
วา การเจริญภาวนาตามแนวน้ี มีอุบายวิธีให ใจหยุดใจนิ่งเปนสมาธิอยูเสมอ
ดวยการรวมใจอันประกอบดวยความเห็น ความจํา ความคิด และความรู
หยุดเปนจุดเดียวกัน ณ ศูนยกลางกายฐานที่ ๗ ผานกายในกาย เวทนาใน
เวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม ไปในตัวเสร็จ ซึ่งชวยใหบังเกิดผลดี
หลายประการ คือ ทําใหจิตใจสงบระงับจากนิวรณธรรม อันเปนผลดีทางดาน
สมถกัมมัฏฐาน นี้ประการหน่ึง ทําใหเกิดอภิญญา คือ ความสามารถพิเศษ
ที่แนนอน เชน ทิพพจักษุ ทิพพโสต อันจะชวยใหรูเห็นสภาวธรรมท้ังหยาบ
และละเอียด ทั้งใกลและไกล ทั้งภายในและภายนอกไดชัดแจง กวางขวาง
โดยเจตนาที่จะพิจารณาเห็น มิใชเห็นโดยการบังเอิญ นี้ประการหน่ึง และ
การรูเห็นก็ไมเลห เพราะต้ังใจไวถูกที่ สมตามพระพุทธภาษิตที่วา
   สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ.  สมาหิโต ภิกฺขเว 
  ภิกฺขุ ยถาภูตํ ปชานาติ. 

สํ. ข. ๑๗/๒๗/๑๘
แปลความวา :  ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอท้ังหลายจงเจริญสมาธิ. 
  ภิกษุมีจิตตั้งมั่นแลว ยอมรูชัดตามเปนจริง.
 แมจะพิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และ
ธรรมในธรรม ทั้งภายในและภายนอกใดๆ ก็ตาม ไมวาจะพิจารณาส่ิงปฏิกูล 
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นาเกลียด ที่เรียกวาอสุภกัมมัฏฐาน หรือมรณสติ หรือการเห็นนรก เห็นสวรรค 
ฯลฯ ก็ตาม เมื่อจะพิจารณาใหเกิดปญญารูแจงในสภาวะจริงของธรรมชาติ
ตามที่เปนจริงแลว ก็ใหรวมใจหยุดในหยุด กลางของหยุดในหยุดลงไป ณ
ที่ศูนยกลางกายฐานท่ี ๗ นั้นอีกตอไป ผูถึงธรรมกายก็จะพิสดารกายไป
จนสุดละเอียดอยูเสมอ ใจก็จะละอารมณที่พิจารณาไปเองโดยอัตโนมัติ
วิปสสนูปกิเลสตางๆ จึงไมเกิดข้ึนกับผูเจริญภาวนาท่ีถูกตองตรงตามแนว
ที่หลวงพอวัดปากน้ําสอน จิตใจก็มีแตความสงบสุข ปราศจากกิเลส อวิชชา
ตัณหา อุปาทาน วางเฉยเปนอุเบกขาดวยปญญาอันเห็นชอบเทาน้ันเอง
สมตามพระพุทธภาษิตที่วา นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ. (ขุ. ธ. ๒๕/๒๕/๔๒) แปลความ
วา สุขอื่น ยิ่งกวาความสงบ ไมมี. 
 และก็จะไมมีการเห็นนิมิตที่แปลกๆ หรือนาเกลียด นากลัว โดยที่
มิไดตั้งใจที่จะรูเห็นแตประการใด นี้เองคือ เคล็ดลับสําคัญของการปฏิบัติ
ภาวนาตามแนวสติปฏฐาน ๔ ที่หลวงพอวัดปากน้ําไดปฏิบัติและส่ังสอน
ถายทอดไว ที่ใหผลดีแตสวนเดียว ไมมีโทษ
 โดยเหตุผลนี้ อาตมาจึงใครจะช้ีแจงเพิ่มเติมถึงผลดีของการเจริญ
ภาวนาตามแนวนี้อีกวา ถาไดเจริญภาวนาใหถูกตองตามแนวนี้แลว มีแตจะ
ชวยสงเสริมสุขภาพจิตใหดีขึ้น ผูที่เคยฟุงซานก็จะคอยๆ คลายจากความ
ฟุงซานลง ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได จึงไมตองกลัววาจะเสียสติ
หรือเปนโรคประสาทแตอยางใดทั้งสิ้น ขอแตใหปฏิบัติใหถูกตองตรงตาม
แนวนี้เทาน้ัน ถาผิดไปจากวิธีนี้ อาตมาไมรับรอง และนอกจากผลดีที่ได
กลาวมาแลว ยงัใหผลดีในขออ่ืนๆ ทัง้ในทางโลกและทางธรรมอีกมากมายนกั
ขอใหทานจงหมั่นพิจารณาท่ีเหตุ สังเกตที่ผล ใหดีก็แลวกัน 



 เพราะฉะน้ัน ขอแกปญหาสําหรับผูฝกปฏิบัติเองโดยไมมีหลักเกณฑ
ที่ถูกตอง ในเบื้องตน ใหพยายามทําใจใหหยุดใหนิ่งตรงศูนยกลางกายฐาน
ที่ ๗ ตรงที่สุดลมหายใจเขาออก เหนือระดับสะดือสองนิ้วมือ อันเปนฐาน
ที่ตั้งถาวรของใจ ใหไดแนนอนเสียกอน 
 ถายังนึกหาศูนยกลางกายฐานที่ ๗ ไมพบ ก็ใหจินตนาการใหเห็น
เสนตรงข้ึนสองเสนตัดกัน เสนหนึ่งจากหนาทองเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือ
ไปจรดกึ่งกลางหลัง อีกเสนหนึ่งจากก่ึงกลางสีขางซายไปก่ึงกลางสีขางขวา
ตรงจุดตัดกันน้ันมีที่หมายเปนจุดเล็กใสเทาปลายเข็ม ใหรวมใจอันประกอบ
ดวยความเห็นนิมิต (ดวยใจ) ความจํานิมิต ความคิดตรึกนึกเห็นนิมิต และ
ความรู ใหหยุดเปนจุดเดียวกันที่นั่น หรือจะกลาวยอๆ ก็วาใหพยายามนึก
ใหเห็นเคร่ืองหมายเปนดวงแกวกลมใส หรือพระพุทธรูปขาวใสเกตุดอกบัวตูม
ขึ้นท่ีศูนยกลางกายน้ัน แลวก็ให ใจอยูที่กลางดวงใสหรือพระพุทธรูปขาวใสน้ัน 
คือใหเห็นจุดเล็กใสเทาปลายเข็มตรงกลางนิมิตนั้นแหละ พรอมดวยบริกรรม
ภาวนานั้น คือนึกในใจวา “สัมมาอะระหังๆๆ” ตรึกนึกใหเห็นดวงแกวกลมใส
หรือพระพุทธรูปขาวใส ใจอยูในกลางนิมิตที่ใสน้ันเร่ือยไป พอใจหยุดนิ่งได
ถูกสวนเขา จิตก็จะตกศูนย เคร่ืองหมายที่กําหนดข้ึนก็จะหายไป แลวจะ
ปรากฏเห็นดวงกลมใสแจมบังเกิดขึ้น ขนาดประมาณเทาฟองไขแดงของไขไก
อยางเล็กเทาดวงดาวในอากาศ อยางโตเทาดวงจันทรดวงอาทิตย หรือ
บางรายอาจจะเห็นพระพุทธรูปขาวใสปรากฏข้ึนก็มี คือ ธรรมกาย 
 สําหรับบางรายที่เห็นนิมิตเปนดวงใสสวาง หรือพระพุทธรูปอยู 
นอกตัว เชน ตามใบหนาบาง หรือในท่ีอื่นใดก็ตาม แปลวาใจยังไมหยุดถูกที่
ศูนยกลางกายฐานที่ ๗ จึงใหนอมเขามาอยูเสีย ณ ที่ศูนยกลางกายใหม
โดยเหลือบตากลับขึ้นขางบนโดยไมตองแหงนหนาขึ้นไปตาม เพื่อใหความเห็น
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นิมิตน้ันกลับไปขางหลังแลวก็ใหความเห็นกลับเขาขางใน คือนึกใหเห็นนิมิต
ที่ตรงศูนยกลางกายฐานที่ ๗ นั้นตอไปอีกใหม พรอมดวยบริกรรมภาวนา
ประคองดวงนิมิตนั้นไวเร่ือย ก็จะเห็นดวงกลมใสแจม หรือพระพุทธรูปขาวใส
ขึ้นที่ศูนยกลางกายฐานที่ ๗ เอง 
 เมื่อเห็นแลว ก็หยุดบริกรรมภาวนาเสีย เพียงใหแตะใจเบาๆ ลงไป
หยุดนิ่งที่กลางดวงกลมใส หรือพระพุทธรูปขาวใสน้ัน มีที่หมายเปนจุดเล็ก
ขาวใสเทาปลายเข็มอีกตอไป กลางของกลางๆๆ นิ่ง พอใจหยุดน่ิงได
ถูกสวนเขา ก็จะเห็นดวงใสดวงใหมบังเกิดข้ึน ก็ใหดําเนินไปในแบบเดิม คือ
หยุดในหยุด กลางของหยุดในหยุดเรื่อยไป เม่ือเห็นดวงที่ใสละเอียดหนักเขา
ก็จะเห็นกายละเอียดๆ ตอๆ ไป จนถึงธรรมกายเอง 
 ๒. ปญหาของผูที่เห็นนิมิตเปนดวงใสสวางหรือพระพุทธรูปที่ศูนย
กลางกาย แตเห็นไดเพียงประเดี๋ยวเดียวก็หายไป หรือออกไปนอกตัว 
 ปญหาขอนี้ มักเกิดขึ้นกับผู ที่ยังรวมใจหยุดนิ่งตรงศูนยกลางกาย
ฐานที่ ๗ ไมสนิท ใจยังซัดสายออกไปขางนอกตัว จึงเห็นนิมิตเคลื่อนออกไป
ขางนอกตัว นี้ประการหน่ึง 
 สาเหตุอีกประการหน่ึงก็คือผูปฏิบัติภาวนาอยากเห็นนิมิตมากเกินไป
จึงพยายามบังคับใจจะใหเห็นนิมิตใหได โดยเพงนิมิตแรงเกินไป ทําใหสมาธิ
เคล่ือน นิมิตจึงหายไป หรือเห็นนิมิตเคล่ือนออกนอกตัว ความอยากเห็น
นิมิตเกินไปหรือเพงนิมิตแรงเกินไปนี้ จัดเปนอุปกิเลสของสมาธิ ทําใหจิต
เคล่ือนจากสมาธิ จึงควรพึงสังวรระวังอยาใหเกิดอารมณเหลานี้ ได โดย
พยายามตรึกนึกใหเห็นนิมิตดวยใจแตเพียงเบาๆ และพยายามนึกใหเห็น
จุดเล็กใสเทาปลายเข็ม แลวก็กลางของกลางจุดเล็กใสน้ันเขาไปเร่ือย กลาง



ของกลางๆๆ นิ่งเขาไว ถาเห็นจุดเล็กใสนั้นสั่นรัวหรือเห็นนิมิตนั้นเคลื่อนท่ี
ไปรอบๆ ใหพึงสังวรวา สมาธิเคล่ือนเพราะเพงนิมิตแรงเกินไป แลวให
พยายามแตะใจแตเพียงเบาๆ ที่กลางของกลางตอไปใหม พอเห็นจุดเล็กใส
นั้นคอยๆ นิ่ง หรือเห็นดวงใสสวางนั้นหยุดนิ่ง ก็แปลวา รวมใจหยุดนิ่งได
ถูกสวน ก็ใหประคองใจหยุดในหยุดตอไปอีก ไมชาใจก็จะหยุดน่ิงไดสนิทเอง
แลวจุดเล็กใสตรงกลางดวงนิมิตนั้นก็จะขยายตัววางออกไป แลวก็จะปรากฏ
เห็นดวงกลมใสแจมบังเกิดข้ึนมาใหม ใสละเอียดย่ิงกวาเดิม หรือเห็น
กายละเอียดหรือกายธรรมปรากฏข้ึน ก็ใหรวมใจหยุดในหยุดลงไปที่ศูนยกลาง
ดวงใหม หรือกายใหมที่ปรากฏขึ้นนั้นตอๆ ไปอีก.
 ๓. ปญหาของผูที่รูสึกหนักๆ มึนๆ หรือปวดศีรษะ หรือที่บริเวณ
กระบอกตา ภายหลังการปฏิบัติภาวนา
 ปญหาขอน้ี มักเกิดกับผูปฏิบัติที่พยายามใชตาเนื้อเพงมองใหเห็น
นิมิตที่ศูนยกลางกาย อาจจะเปนเพราะอยากเห็นนิมิตเกินไป จึงพยายาม
มองนิมิตใหเห็นดวยเน้ือตา หรือไมก็ปฏิบัติผิดวิธีที่ใหคําแนะนําวา “นึกให
เห็นดวยใจ”
 พึงเขาใจวา การเจริญภาวนาสมาธินั้น เปนการฝกอบรมจิตใจให
หยุดใหนิ่ง เปนกิจทางใจ ไมใชกิจทางอายตนะอื่น อยางเชนตาเนื้อ เพราะ
ฉะน้ัน เมื่อใชตาเน้ือเพงดูใหเห็นนิมิตจึงไมไดเห็น เพราะผิดวิธีและแถมยัง
เปนเหตุใหรูสึกหนักๆ มึนๆ หรือปวดที่ศีรษะหรือท่ีบริเวณกระบอกตาอีกดวย
เพราะประสาทตาเครียดเนื่องแตถูกใชงานผิดวัตถุประสงค 
 หลักปฏิบัติที่ถูกตอง จึงใหจินตนาการหรือนึกใหเห็นนิมิตดวยใจ
พรอมดวยบริกรรมภาวนาวา “สัมมาอะระหังๆๆ” คูกันไป เพ่ือผูกใจใหมา
รวมหยุดอยูกับบริกรรมนิมิต แลวคอยๆ รวมหยุดในหยุดเปนจุดเดียว หรือ
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อารมณเดียว แลวจิตก็จะตกศูนย บางรายจะรูสึกมีอาการเบาหวิวๆ ในขณะ
จิตด่ิงลงสูสมาธิ เม่ือปลอยใจใหดิ่งลงสูสมาธิเพียงช่ัวครูเดียว ก็จะเห็นนิมิต
เปนดวงกลมใสแจม หรือพระพุทธรูปขาวใสเกตุดอกบัวตูมปรากฏข้ึน ณ ที่ 
ศูนยกลางกายนั้นเอง แลวอาการดังกลาวก็จะหมดไป. 

[๔] การเจริญภาวนาจําเปนจะตองผานนิมิตหรือไม?

 กอนที่จะไดกลาวถึงปญหาเร่ืองนิมิต อาตมาก็ใครจะทําความเขาใจ
กับทานผูอานเสียกอนวา “นิมิต” ที่วานี้คืออยางไร? หมายถึงอะไร? 
 คําว า “นิมิต” มีความหมายตามที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานวา “นิรมิต, สราง, แปลง, ทํา” และในความหมายของคําวา
“นิมิต” นั้นยังหมายถึง “บันดาลใหมีขึ้น” อีกดวย นี่เปนความหมายที่ ๑
สําหรับความหมายท่ี ๒ ของคําวา “นิมิต” ก็หมายถึง “เคร่ืองหมาย, ลาง,
เหตุ, เคามูล” เปนตน 
 โดยความหมายหลายอยางตางๆ กันน้ีเอง ที่มีผู  ใชคําวา “นิมิต”
ในหลายสถาน เชนวา
 ความฝน ที่เวลาบุคคลนอนหลับแลวฝนไป ก็เรียกวา สุบินนิมิต 
 การแสดงนัยใหทราบ อยางเชน พระพุทธองคไดทรงแสดงนัยให
พระอานนททราบถึงวาระท่ีพระพุทธองคจะทรงปลงสังขารแลว อยางนี้ก็
เรียกวา พระพุทธองคไดทรงแสดงนิมิต 



 หรือการกําหนดเคร่ืองหมายใดๆ ขึ้นในใจ คือ นึกใหเห็นเครื่องหมาย
นั้นดวยใจ ก็เรียกวา บริกรรมนิมิต บริกรรม แปลวา กําหนดในใจ ถานึก
เห็นนิมิตดวยใจไดชัดเจนเพียงช่ัวขณะ ก็เรียกวาเกิด “อุคคหนิมิต” และ
ถาเห็นเครื่องหมายไดชัดเจน นาน ติดตา จะนึกขยายให โตใหญ หรือยอ
ใหเล็กลงดวยใจก็ทําได อยางนี้เรียกวา “ปฏิภาคนิมิต”
 คําวา “นิมิต” ที่ใชเรียกกันในหมูผูปฏิบัติภาวนาธรรมนั้น มุงหมาย
ถึง “นิมิต” หรือ “เคร่ืองหมายที่กําหนดข้ึนที่ใจ” ซึ่งเรียกวา บริกรรมนิมิต
หรืออุคคหนิมิต และปฏิภาคนิมิต เครื่องหมายที่กําหนดขึ้นในใจหรือปรากฏ
เห็นขึ้นในใจ อันไดแก บริกรรมนิมิต ซึ่งเปนอุบายวิธีที่จะรวมใจอันไดแก
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ หรือความเห็น ความจํา ความคิด
และความรู ใหมารวมอยูในอารมณเดียว แนบแนนเปนสมาธิดี เมื่อใจหยุดนิ่ง
ถูกสวนเขา ก็จะเห็นอุคคหนิมิต และปฏิภาคนิมิต ตามลําดับของใจที่หยุดน่ิง
เปนสมาธิที่แนบแนนดี 
 ในการใหกําหนดเครื่องหมายขึ้นที่ใจ หรือที่เรียกวา “บริกรรมนิมิต”
เพ่ือให ใจมารวมหยุดอยู ในอารมณเดียวน้ัน อาจจะไมเพียงพอจะชวย
ประคองใจใหหยุดใหนิ่งได โดยงาย จึงมักใหกําหนดบริกรรมภาวนา คือให
ทองในใจ อยางใดอยางหนึ่ง เชน “สัมมาอะระหังๆๆ” หรือ “พุทโธๆๆ”
ก็แลวแต เพ่ือให ใจชวยประคองนิมิตนั้นไว แปลวา การท่ีจะตะลอมใจ
ใหเขามารวม อยู ที่บริกรรมนิมิตนั้น อาจจะไมพอที่จะขังใจท่ีมีสภาพเบา
กวัดแกว งง าย ฟุ งซ านได ง าย ให หยุดให นิ่งได  จึงหางานให  ใจทํา
อีกโสดหน่ึงดวย คือให ทองในใจ ที่เรียกวาบริกรรมภาวนา เพ่ือให ใจ
ประคองนิมิตนั้นยิ่งขึ้น จะไดไมซัด สายออกไปขางนอกนิมิตนั้น 
 เมื่อใจถูกประคองใหมารวมอยู เสียกับบริกรรมนิมิตและบริกรรม
ภาวนา คูกันหนักเขา ก็จะคอยๆ เชื่อง แลวก็จะคอยๆ รวมหยุดเปนจุดเดียวกนั
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ที่เรียกวา “อารมณเดียว” หรือ เอกัคคตารมณ กลาวคือ “ใจ” อันประกอบ
ดวยความเห็นนิมิต, ความจํานิมิต, ความคิดและความรู ในนิมิต มารวมหยุด
เปนจุดเดียวกัน ก็จะเห็นนิมิตนั่นชัดขึ้น เรียกวาอุคคหนิมิต หรือปฏิภาคนิมิต 
ตามระดับของใจที่รวมหยุดเปนสมาธิที่แนบแนนดี 
 ในขณะท่ีผูปฏิบัติภาวนาเพิ่งกําหนดบริกรรมนิมิตนั้น ใจเพ่ิงจะเร่ิม
เปนสมาธิ คืออยูในอารมณเดียว สมาธิในระดับนี้เรียกวาขณิกสมาธิ แตพอ
เห็นนิมิตชัดเจนไดเพียงช่ัวขณะ ที่เรียกวาอุคคหนิมิตนั้น ใจที่เปนสมาธิ
ระดับน้ีเรียกกวาสมาธิในระดับอุปจารสมาธิ แตเห็นเม่ือปฏิภาคนิมิต คือเห็น
นิมิตไดชัดเจน นาน ติดตา และสามารถจะนึกขยายให ใหญหรือยอใหเล็ก
ลงได เรียกวาจิตเปนสมาธิระดับอัปปนาสมาธิ อันเปนเบื้อตนของปฐมฌาน
กลาวคือ เมื่อจิตประกอบดวยอารมณวิตก วิจาร คือยังมีความตรึกตรอง
ประคองนิมิตอยู และมีอารมณปติยินดีที่ไดพบเห็นส่ิงท่ีเย็นตาเย็นใจ กอให
เกิดความสุขอยางละเอียดๆ เชนนั้น และจิตอยูในอารมณเดียวไดแนบแนน
ดีเชนนี้ ก็จัดวาจิตเปนสมาธิในขั้นปฐมฌาน
 สมาธิตั้งแตระดับปฐมฌานข้ึนไปนี้เอง ที่เปนจิตท่ีปราศจากนิวรณ-
ธรรมแลว เพราะมีองคฌาน เครื่องปหานนิวรณครบถวน จึงจัดเปนจิตที่
ควรแกงานวิปสสนา เพ่ือเจริญปญญารูแจงในสภาวธรรมตามธรรมชาติที่
เปนจริง เพราะสามารถเห็นอรรถเห็นธรรมไดชัดแจงพอสมควร
 เพราะฉะน้ัน จึงจําเปนท่ีจะตองใช “นิมิต” เปนอุบายวิธียกจิตข้ึน
สูอารมณวิตก วิจาร เครื่องปหานนิวรณ และเพ่ือทําใจใหหยุดใหนิ่งเปนสมาธิ
ที่แนบแนนดีกวาอยางอื่น และเมื่อจิตเจริญภาวนาจนเปนสมาธิระดับฌาน
ตางๆ นั้น ก็จะตองมีนิมิตหรือผานนิมิตทั้งสิ้น แมแตจะเปนอรูปฌาน ที่วา
ไมกําหนดรูปเปนอารมณ อยางเชน กําหนดยึดหนวงเอาอากาศไมมีที่สิ้นสุด



เปนอารมณ เมื่อจิตละเอียดหนักเขา ก็เห็นนิมิตคืออากาศนั้นแหละ หรือ
ในกรณีที่กําหนดวิญญาณไมมีที่สิ้นสุดเปนอารมณ หรือกําหนดยึดหนวงเอา
ความวางเปลาไมมีอะไรเปนอารมณ ก็เห็นวิญญาณ หรือความวางเปลา
นั้นแหละ ที่เห็นน่ันแหละเปนนิมิตละ แมเม่ือจิตเปนอุเบกขา ที่เรียกวา
อุเบกขินทรีย ก็ยังตองมีนิมิต ดังพระพุทธดํารัสมีมาในพระสุตตันตปฎก
สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อุปปฏิกสูตร พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับหลวง
เลมที่ ๑๙ ขอ ๙๖๑ หนา ๒๖๙ ความวา

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้
ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว อุเบกขินทรีย
เกิดขึ้น เธอยอมรู ชัดอยางนี้ว าอุเบกขินทรีย นี้ เกิด
ขึ้นแลวแกเรา และ อุเบกขินทรียนั้นมีนิมิต มีเหตุ
มีเคร่ืองปรุงแตง มีป จจัย แตจะอนุมานเอาวา
อุเบกขินทรียนั้นไมตองมีนิมิต ไมมีเหตุ ไมมีเคร่ือง
ปรุงแตง ไมมีปจจัย จักเกิดขึ้นไดดังนี้ มิใชฐานะ
ที่จะมีได ...

 ในการเจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน อยางเชน พิจารณาเห็นกายในกาย
เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรมท้ังหลาย ก็เชนเดียวกัน ก็ตอง
อาศัยนิมิต นึกเห็นนิมิต จึงจะพิจารณาสภาวธรรมได จึงจะเห็นสภาวะ
ที่แทจริงตามธรรมชาติที่เปนจริงได อยางเชน การเจริญอสุภกัมมัฏฐาน
อันนับเน่ืองอยู ในกายานุปสสนาสติปฏฐานนั้น มิใชวาจะตองไปพิจารณา
ดูแตที่ซากศพ หรือจะตองนําศพไปพิจารณาดวย หรือจะตองสาวไสพุง
ของใครตอใครมาดูจึงจะเรียกวาอสุภกัมมัฏฐาน หาใชเชนนั้นไม ในทางปฏิบัติ
นั้นเม่ือไดเคยเห็นซากศพ หรืออวัยวะนอยใหญทั้งหลายในหลายๆ ลักษณะ
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ก็จําภาพนั้นหรืออารมณนั้น แลวนอมเอาอารมณนั้นหรือภาพน้ันมาพิจารณา
ดวยใจ การพิจารณาก็จะตองนึกเห็นทั้งลักษณะและสภาพที่เปนจริงวา
เปนแตสิ่งปฏิกูล โสโครก นาเกลียด และเปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา
เหลานี้เปนตน จึงจะเรียกวารูแจงเห็นจริงในสภาวะของธรรมชาติตามท่ี
เปนจริง ถานึกไมเห็นแลวทําไมจึงจะอางไดวาเห็นแจงตามสภาวะจริงของ
ธรรมชาติที่เปนจริงไดเลา การเห็นของจริงดวยตาเนื้อนั้นเปนแตเพียงเริ่มตน
ของเร่ืองท่ีจะนํามาพิจารณาเทาน้ัน แตการเจริญสมถะและวิปสสนา
กัมมัฏฐานน้ันเปนกิจทางใจ แมจะเห็นธรรม ณ เบ้ืองหนาซากศพ ก็เปน
การเห็นดวย “ใจ” หาใชเห็นธรรมดวยตาเน้ือไม และการเห็นสิ่งที่นอมนํา
มาพิจารณาสภาวธรรมดวยใจนั้น ก็คือนิมิตนั่นเอง 
 เรียกวา “หนีไมพนนิมิต” ในทางปฏิบัติแลวจะตองผานนิมิตเสมอไป 
ถาไมผานก็ไมไดเห็น ถาไมเห็น ก็จะอางวาเห็นแจงในสภาวะจริงของธรรมชาติ
ที่เปนจริงไมได ก็มีแตทองจําเอาจากตําราเทานั้น พระพุทธองคก็มิไดปฏิเสธ
นิมิตในการเจริญภาวนาธรรม และยังไดประทานพระบรมพุทโธวาท มีมา
ในพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง เลมที่ ๑๙ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
ขอ ๕๓๓ หนา ๑๓๒ ความวา

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนอาหารให
สมาธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดข้ึน หรือที่เกิดแลว
ใหเจริญบริบูรณ ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมาธินิมิต
อัพยัคคนิมิต (คือนิมติแหงจติอันมีอารมณไมฟุงซาน)
มีอยู การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในนิมิตนั้น
นี้เปนอาหารใหสมาธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด เกิดข้ึน
หรือที่เกิดแลว ใหเจริญบริบูรณ. 



 จากตัวอยางที่ยกมาทั้งหมดนี้ ก็เพ่ือใหทานผูอานไดพิจารณาดูวาจาก
การเจริญภาวนาโดยไมใช ไมอาศัย หรือไมผานนิมิตนั้นจะเปนไปไดหรือไม
เพียงใด และถาหากยังไมแนแกใจ อาตมาก็จะยกเอาพระพุทธภาษิต มีมาใน
พระไตรปฎก เลมที่ ๒๒ ฉักกนิบาต อังคุตตรนิกาย ขอ ๓๓๙ หนา ๔๗๒-
๔๗๓ (คําแปลจากหนังสือขุมทรัพยจากพระโอษฐ ของกองตําราคณะธรรมทานไชยา
พ.ศ. ๒๕๑๔, หนา ๒๘๕-๒๘๖)  ความวา

 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูที่พอใจในความคลุกคลีกัน
เปนหมู ๆ , ยินดี ในความคลุกคลีกันเปนหมู ๆ , ตาม
ประกอบความพอใจในความคลุกคลีกันเปนหมูๆ, เปน
ผู พอใจในหมู, ยินดีในหมู , ตามประกอบความพอใจ
ในหมู  อยู แลวหนอ เธอน้ันจักมาเปนผู  โดดเด่ียว
ยินดียิ่งในความสงัดเงียบนั้น ขอน้ีไมเปนฐานะท่ีมีได.
 เมื่อไมเปนผู โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบ
แลว จักถือเอานิมิตแหงสมาธิจิตวิปสสนาจิตไดนั้น
ขอนี้ก็ไมเปนฐานะท่ีมีได. 
 เมือ่ไมไดถอืเอานมิติแหงสมาธจิติวปิสสนาจติแลว
จักยังสัมมาทิฏฐิแหงวิปสสนาใหบริบูรณนั้น ขอน้ี
ก็ไมเปนฐานะท่ีมีได 
 เมื่อไมทําสัมมาทิฏฐิแหงวิปสสนาใหบริบูรณแลว
จกัยงัสมัมาสมาธิแหงมรรคและผลใหบรบิรูณนัน้ ขอนี้
ก็ไมเปนฐานะท่ีมีได. 
 เมือ่ไมทาํสมัมาสมาธแิหงมรรคและผลใหบรบิรูณ
แลว จักละสัญโญชนทั้งหลายนั้น ขอนี้ก็ไมเปนฐานะ
ที่มีได. 
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 เมื่อไมละสัญโญชนทั้งหลายแลว จักทํานิพพาน
ใหแจงนั้น ขอนี้ก็ไมเปนฐานะท่ีมีไดเลย.
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูที่ไมพอใจในความคลุกคลี
กันเปนหมู ๆ , ไมยินดี ในความคลุกคลีกันเปนหมู ๆ ,
ไมตามประกอบความพอใจในความคลุกคลีกันเปนหมูๆ,
ไมเปนผูพอใจในหมู, ไมยินดีในหมู, ไมตามประกอบ
ความพอใจในหมู  อยู แลวหนอ เธอน้ันจักมาเปน
ผู  โดดเด่ียวยินดียิ่ งในความสงัดเงียบนั้น ข อน้ี
เปนฐานะท่ีมีไดเปนได. 
 เม่ือเปนผูโดดเด่ียวยินดียิง่ในความสงัดเงียบแลว 
จกัถือเอานิมิตแหงสมาธจิติและวปิสสนาจิตไดนัน้ ขอน้ี
เปนฐานะท่ีมีไดเปนได. 
 เมือ่ถอืเอานมิติแหงสมาธิจติและวิปสสนาจิตแลว
จักยังสัมมาทิฏฐิแหงวิปสสนาใหบริบูรณแลว ขอน้ี
เปนฐานะท่ีมีไดเปนได.
 เมื่อทําสัมมาทิฏฐิแหงวิปสสนาใหบริบูรณแลว 
จักยังสัมมาสมาธิแหงมรรคและผลใหบริบูรณนั้น 
ขอนี้ เปนฐานะท่ีมีไดเปนได. 
 เมื่อทําสัมมาสมาธิแหงมรรคและผลใหบริบูรณ
แลว จักละสัญโญชนทั้งหลายไดนั้น ขอน้ีเปนฐานะ
ที่มีไดเปนได. 
 เมื่อละสัญโญชนทั้งหลายไดแลว จักทํานิพพาน 
ใหแจงไดนั้น ขอนี้เปนฐานะท่ีมีไดเปนไดแล.



 จะเห็นไดวา การเจริญภาวนาจะตองผานนิมิต อาศัยนิมิตแนนอน
และอาตมาก็ใครจะใหขอสังเกตไววา
 ประการท่ี ๑ ที่ว าการเห็นนั้นมีอยู สองอยาง คือ การเห็นรูป
ดวยตาเน้ือ และดวยตาใน สําหรับทานท่ีเจริญวิชชาหรือมีทิพพจักขุนี้ อยาง
หนึ่ง กับการเห็นนิมิต คือ เครื่องหมายท่ีกําหนดใหเห็นข้ึนที่ใจเพ่ือเจริญ
สมาธินั้นอีกอยางหนึ่ง 
 และสําหรับสิ่งที่เห็นดวยใจน้ันจึงมีทั้งนิมิตที่นึกหรือคิดใหเห็นในใจ
เพ่ือเจริญสมาธิ หรือนอมเขามาพิจารณาสภาวธรรมเพ่ือใหเกิดปญญารูแจง
ทั้งน้ีไมวาจะเปนบริกรรมนิมิต อุคคหนิมิต หรือปฏิภาคนิมิต ก็ตาม นี้อยาง
หน่ึง, กับทั้งเห็นรูป หรือธาตุธรรมละเอียด ที่มีอยูจริงตามธรรมชาติ ดวย
ความสามารถของทิพพจักขุ เสมือนหนึ่งตาเนื้อเห็นรูปฉะน้ัน นี้อีกอยางหน่ึง
อยาปนกัน 
 ประการท่ี ๒ การเห็นนิมิต มิไดหมายความวาติดนิมิต หากแต
เปนเพียงอาศัยการกําหนดบริกรรมนิมิตขึ้นเพื่อเจริญสมาธิ จึงพัฒนาการ
เห็นนิมิตนั้นข้ึนไปเปนอุคคหนิมิต และปฏิภาคนิมิต ตามระดับสมาธิที่สูงข้ึน
และเปนความจําเปนที่จะตองนอมนําเอานิมิต คือสิ่งท่ีจะนํามาพิจารณาให
เกิดปญญารู แจงในสภาวะจริงของธรรมชาติตามที่เปนจริง ดังท่ีไดกลาว
มาแลว ดวยเหตุนี้ ในสติปฏฐานสูตร จึงอธิบายกายานุปสสนาสติปฏฐาน,
เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน, จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน และธัมมานุปสสนา
สติปฏฐาน พิจารณาเห็นกายในกาย, เห็นเวทนาในเวทนา, เห็นจิตในจิต
และเห็นธรรมในธรรม 
 สําหรับทานผูเจริญภาวนาไดถูกวิธี สามารถเจริญวิชชาและมีอภิญญา
เปนตนวา เกิดอายตนะทิพย ใหสามารถรูเห็นสิ่งที่ละเอียด ประณีต หรือ
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อยูหางไกลล้ีลับได กวาอายตนะกายเน้ือ อยางเชน ตา หู ของกายเน้ือ
จึงสามารถเห็นสัตวในภพภูมิตางๆ ที่ละเอียด อยางเชน นรก สวรรค และ
แมแตเห็นอายตนะนิพพานนั้น ก็เปนเรื่องความสามารถพิเศษของทาน และ
ก็เปนการเห็นธรรมชาติที่มีอยูแลวเหมือนกับตาเนื้อเห็นรูปทั้งหลายน่ันเอง
ก็เหมือนกับเราผานไปทางไหน ก็ไดพบไดเห็นบานเมือง ผูคน หรือสัตว
ทั้งหลาย ตามปกติธรรมดา แมจะเจตนาที่จะพิจารณาดูความเปนไปใน
อายตนะท้ังหลายเหลานั้น ก็เพ่ือเปนการศึกษาคนควาหาความรู เพ่ือใหเกิด
ปญญาจากการท่ีไดทั้งรู และท้ังเห็น เปนการพิสูจนตามหลักวิทยาศาสตร
จากการศึกษาคนควาหาขอมูล ใหรูแจงเห็นจริงวา นรก สวรรค นิพพานน้ัน
มีจริงหรือเปลา ถามี มีอยางไร? มีความเปนไปในนรก สวรรค ตลอดทั้ง
อายตนะนิพพานอยางไร? ดวยผลบุญและผลบาปอะไรจึงตองไปเสวยวิบาก
อยูในนรกหรือสวรรค และโดยเฉพาะอยางยิ่ง การรูจักความเปนไปใน
นิพพานน้ัน เปนยอดของความรู เปนยอดของปญญาทีเดียว และประการ
สําคัญท่ีสุด ผูที่สามารถเจริญภาวนาไดถึงธรรมกาย อันเปนธรรมขันธที่
พนโลกแลว สามารถใหเขาถึงอายตนะนิพพานไดนั้น ทําใหเกิดปญญาจาก
การท่ีไดทั้งรู และทั้งเห็นโดยชัดแจงตามที่พระพุทธองคไดทรงประทาน
บรมพุทโธวาท มีปรากฏในพระไตรปฎกฉบับภาษาไทย เลมท่ี ๒๕, ขุททกนิกาย
อุทาน, ขอ ๑๙๘ หนา ๑๗๕ วา

 ภิกษุทั้งหลาย อายตนะ (นิพพาน) นั้นมีอยู 
ดิน  นํ้ า  ไฟ  ลม  อากาสานัญจายตนะ  วิญญา
ณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานา
สัญญายตนะ  โลก น้ี  โลกหน  า  พระ จันทร และ
พระอาทิตยทั้งสอง ยอมไมมีในอายตนะ (นิพพาน) นั้น



ภิกษุทั้งหลาย เรายอม ไมกลาวซ่ึงอายตนะ (นิพพาน)
นั้น วาเปนการมา เปนการไปเปนการตั้งอยู เปนการจุติ 
เปนการอุบัติ อายตนะ (นิพพาน) นั้น หาที่ตั้งอาศัยมิได 
มิไดเปนไป หาอารมณมิได นี้แลเปนที่สุดแหงทุกข.

 และมีปรากฏในพระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ ๒๕ ขุทกนิกาย อุทาน
ขอ ๑๖๐ หนา ๑๗๖ หนาวา

 ภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติอันไมเกิดแลว ไมเปน 
แลว อันปจจัยกระทําไมไดแลว ปรุงแตงไมไดแลว 
มอียู ภกิษุทัง้หลาย ถาธรรมชาติอนัไมเกิดแลว ไมเปนแลว
อันปจจัยกระทาํไมไดแลว ปรุงแตงไมไดแลว จักไมได
มีแลวไซร การสลัดออก ซึ่งธรรมชาติที่เกิดแลว
เปนแลว อันปจจัยกระทําแลว ปรุงแตงแลว จะไม
พึงปรากฏในโลกน้ีเลย ภิกษุทั้งหลาย ก็แล เพราะ
ธรรมชาติอันไมเกิดแลว ไมเปนแลว อันปจจัยกระทํา
ไมไดแลว ปรงุแตงไมไดแลว มอียู ฉะน้ัน การสลัดออก
ซึ่งธรรมชาติที่เกิดแลว เปนแลว อันปจจัยกระทําแลว 
ปรุงแตงแลว จึงปรากฏ.

 จึงทําใหสามารถเห็นอรรถเห็นธรรม ตามที่พระพุทธองคไดตรัสไว
ดีแลวนี้โดยชัดแจง 
 ประการท่ี ๓ การเจริญภาวนาแตเพียงขั้นตํ่า หรือการปฏิเสธ
สมถกัมมัฏฐาน แลวมุงเนนแตการพิจารณาสภาวธรรมเพื่อใหเกิดปญญานั้น 
เสี่ยงตอการเกิดวิปสสนูปกิเลสอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ผูปฏิบัติ
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ภาวนามีสติปรากฏย่ิงจนเกินไป กลาวคือ มีสติพิจารณาสภาวธรรมแกกลา
เกินไป แตปญญาอันเห็นแจงที่แทจริงเกิดขึ้นไมทัน คงมีอยูแตปญญาจาก
การจําไดหมายรูจากตําราเสียโดยมากน้ัน จิตจะปลอยวางอารมณวิปสสนา
ที่เคยยกข้ึนพิจารณาอยูเสมอนั้นไมได แมแตจะไดรับคําแนะนําใหปลอย
หรือใหปฏิเสธนิมิต ก็ปฏิเสธไมออก เปนเหตุใหเกิดนิมิตลวงข้ึนในใจโดยท่ี
เจาตัวมิไดตั้งใจจะรูจะเห็น เรียกวาวิปสสนูปกิเลส ขออุปฏฐาน อันอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพจิตได
 จึงใครจะกลาวถึงคุณคาของการเจริญภาวนาตามแนวสติปฏฐาน ๔
ที่หลวงพอวัดปากนํ้าไดปฏิบัติและส่ังสอนถายทอดไว วาเปนกัมมัฏฐานที่มี
ทั้งสมถะและวิปสสนาคูกัน เปนการเจริญภาวนาที่มีมหาสติปฏฐานโดย
ครบถวนอยูในตัวเสร็จ คือ มีการพิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา
จิตในจิต และเห็นธรรมในธรรมอยูในตัวเสร็จ มีอุบายวิธีที่ทําใหสมาธิเจริญ
ขึ้นอยางรวดเร็ว และใหสามารถเจริญปญญารู แจงในสัจธรรมจากการที่
ไดทั้งรูและท้ังเห็น เมื่อยกสภาวธรรมใดข้ึนพิจารณาใหเกิดปญญาแลว ก็มี
วิธีใหพิสดารกาย พิสดารธาตุธรรมไปสูสุดละเอียด ให ใจของทุกกายรวม
หยุดอยู ณ ศูนยกลางธรรมกายท่ีสุดละเอียดอยูเสมอ จิตก็ละวางนิมิตที่ยก
ขึ้นพิจารณานั้นไปเองโดยอัตโนมัติ วิปสสนูปกิเลสดังกลาวจึงไมเกิดขึ้นแก
ผูเจริญภาวนาตามแนวน้ีแตประการใด และย่ิงสําหรับผูเจริญภาวนาไดถึง
ธรรมกายแลว ยิ่งเห็นอรรถเห็นธรรม ทั้งที่ประกอบดวยปจจัยปรุงแตง
ที่เรียกวา สังขตธาตุ สังขตธรรม กับทั้งที่ไมประกอบดวยปจจัยปรุงแตง
ทีเ่รียกวา อสังขตธาตุ อสังขตธรรม ไดโดยชัดแจง ปราศจากความเคลือบแคลง
สงสัย จึงขอเชิญชวนทานสาธุชนเจริญใหมาก แม ในระยะแรกๆ บางราย
อาจจะยังมิไดเห็นอะไร ก็อยาเพ่ิงทอแท ใจวาปฏิบัติไมไดผลความจริงถา



สังเกตดูในเหตุและผลแลวก็จะพบวา ทานไดรับผลดีจากการปฏิบัติอยาง
แนนอน ขอแตใหปฏิบัติใหไดตรงตามวิธีที่แนะนําไป ดวยใจรักในธรรม
ปฏิบัตินี้ ดวยความเพียรพยายามไมยอทอ ดวยใจจดจออยูเนืองนิจและ
ดวยความพินิจพิจารณาในเหตุสังเกตในผลใหถูกตองตามท่ีวิปสสนาจารย
ใหคําแนะนําไว โดยเฉพาะอยางยิ่งใหพึงระวังอุปกิเลสของสมาธิใหดี
เช นว า ระวังอย าให เพียรหยอนเกินไปจนจิตใจง วงเหงา ซึมเซา
ไมกระปร้ีกระเปรา เพียรจัดเกินไปจนกายและใจไมสงบ อยากเห็นนิมิต
จนเกินไป ทําใหจิตใจฟุงซาน หรือพลอยหงุดหงิดเมื่อรูสึกวาปฏิบัติไมไดผล
หรือสะดุงตกใจกลัว/ตื่นเตนจนเกินไปเมื่อเห็นนิมิต ทําใหจิตใจฟุงซาน
หรือเคล่ือนจากสมาธิ และพึงระวังรักษาศีลใหบริสุทธิ์สําหรับผู เปน
ฆราวาส ก็อยางนอยศีล ๕ ขึ้นไป พึงหลีกเลี่ยงจากกามฉันทะ อยาไปตรึก
นึกถึงมันให มากนัก เพราะเป นอุปกิเลสของสมาธิตัวสําคัญเสียด วย
สิ่งเสพติดมึนเมาให โทษอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทท้ังหลาย ตลอดทั้ง
การดูการละเลน หรือประโคมดนตรีเหลานี้ก็ล วนแตเปนเคร่ืองกีดกั้น
หนทางเจริญสมาธิและปญญาทั้งสิ้น 
 ถาประสงคจะไดสิ่งที่ดี มีคุณคาตอชีวิตอยางสูง ก็ตองพยายาม
ละสิ่งที่ชั่ว หรือที่เปนขาศึกแหงความดีเหลานั้นเสีย และพึงเขาใจวาธรรม
อันประเสริฐนั้น ไมใชจะเปนสิ่งที่บุคคลจะพึงบรรลุได โดยงาย แตก็มิใชจะ
เหลือวิสัยของบุคคลที่จะปฏิบัติใหเขาถึงหรือบรรลุได ขอแตใหปฏิบัติถูกวิธี
ดวยอิทธิบาทธรรมดังที่กลาวมาแลวยอมไดผลแนนอน พระพุทธองคก็ได
ทรงประทานบรมพุทโธวาทไว ความวา เมื่อไดศึกษาและปฏิบัติอธิศีล อธิจิต
อธิปญญาแลว เราไมมีอํานาจท่ีจะไปบันดาลใหบรรลุธรรมหรือมรรคผล
เม่ือน้ันเมื่อน้ีได อุปมาดังชาวนาซ่ึงไถคราด เตรียมดิน หวานพันธุขาว และ
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ปกดํา ไขน้ําเขานา ดูแลใสปุยดีที่สุดแลว ก็ตองรอใหขาวออกรวงเอง ไมมี
ใครจะไปบันดาลใหขาวออกรวงวันน้ันเวลานั้นได ถึงเวลาก็ออกรวงเอง
การปฏิบัติธรรมก็เชนเดียวกัน ทําไปก็แลวกัน พยายามใหดีที่สุดแลวถึงเวลา
ก็ไดบรรลุมรรคผลเอง และพึงเขาใจวา ในระหวางเวลาปฏิบัติที่ยังไมได
บรรลุธรรมหรือมรรคผลนั้น ก็ไดผลดีไปเร่ือยๆ อยูแลว ขอแตใหหมั่นดูที่
เหตุสังเกตท่ีผล ดูใหถวนถ่ีก็แลวกัน การปฏิบัติธรรมตามแนวนี้ ใหผลดี
ทั้งในทางโลกและในทางธรรมจริงๆ 
 เม่ือเขาใจดังน้ีแลว ตอจากนี้ไปขอใหทุกทานจงรวมใจหยุดในหยุดลง
ณ ศูนยกลางกายท่ีสุดละเอียด แลวนอมบุญกุศลที่ไดเคยสรางสมอบรมมา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และท่ีจะไดบําเพ็ญตอไปในอนาคต บูชาแด
คุณพระพุทธเจา คุณพระธรรมเจา คุณพระอริยสงฆเจาทุกพระองค รวมทั้ง
พระเดชพระคุณหลวงพอวัดปากน้ํา แลวอุทิศสวนกุศลผานตัวเองไปยัง
คุณบิดามารดาและญาติมิตร ตลอดทั้งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
พระบรมวงศานุวงศ ผูรักษาประเทศชาติ ผูรักษาพระพุทธศาสนาและวิชชา
ธรรมกายของพระพุทธเจา มนุษยและอมนุษย เพ่ือนรวมโลกอ่ืนท้ังหลาย
ตลอดทั้งตัวเราเองดวย ขอใหทานทั้งหลาย จงบริสุทธิ์ สมบูรณ บริบูรณ
ดวยผลแหงทาน ศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ และขอจง
ปราศจากเหตุวิบัติ บาปศักด์ิสิทธ์ิ ภัยพิบัติ ภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ
โรคาพยาธิ กิเลส อวิชชา ตัณหา อุปาทาน อันเปนเหตุแหงทุกขทั้งหลาย
ไมเบียดเบียนตนเอง ไมเบียดเบียนผู อื่น และไมเบียดเบียนทั้งตนเอง
และผูอื่น ผู ใดปรารถนาพระสัพพัญูพุทธเจาก็ดี พระปจเจกพุทธเจาก็ดี
พระอัครสาวกก็ดี พระอสีติมหาสาวกก็ดี ปกติสาวก พุทธอุปฏฐาก พุทธบิดา 
พุทธมารดา จักรพรรดิรัตนะเจ็ดทั้งหลายก็ดี ขอจงสําเร็จและไดบรรลุมรรคผล 
นิพพาน ฝายสัมมาทิฏฐิ แตสวนเดียว เทอญ.



[๕] การเจริญภาวนาตามแนวสติปฏฐาน ๔
ที่หลวงพอวัดปากนํ้าไดปฏิบัติและสั่งสอนถายทอดไว

เปนธรรมเคร่ืองกําจัดนิวรณอยางดี และมีลักษณะท่ีเปนทั้ง
“สมถะ” และ “วิปสสนา” กัมมัฏฐานคูกัน

 ไดเคยกลาวถึงความสาํคัญของการทําใจใหหยุดใหนิง่ เปนสมาธิแนบแนน
อยู  ในอารมณเดียว เพื่อกําจัดนิวรณธรรม ซึ่งเรียกวาสมถกัมมัฏฐาน
วามีความจําเปนตอการเจริญปญญารูแจงในสภาวะจริงของธรรมชาติตามที่
เปนจริง ซึ่งเรียกวา วิปสสนากัมมัฏฐาน อยางไรไปแลว ตอไปจะไดกลาว
ถึงวิธีกําจัดนิวรณธรรมดวยองคแหงฌาน คือ วิตก วิจาร ปติ สุข และ
เอกัคคตารมณ อีกตอไป
 ไดเคยบรรยายมาคร้ังหนึ่งแลววา การปหานหรือกําจัดนิวรณธรรม
ยอมสามารถกระทําไดดวยองคแหงฌาน กลาวคือ อารมณวิตก ปหาน
ถีนมิทธนิวรณ, อารมณวิจาร ปหานวิจิกิจฉานิวรณ, อารมณปติ ปหาน
พยาบาทนิวรณ, อารมณสุข ปหานอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ และอารมณ
เอกัคคตา ปหานกามฉันทนิวรณ นี้เปนแนวทางปริยัติ
 สําหรับในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางย่ิง การเจริญภาวนาตามแนว
ที่หลวงพอวัดปากน้ําสอน ซึ่งใหผลสูงท้ังในสวนสมาธิและปญญาใหเจริญ
ขึ้นอยางรวดเร็วนั้น ขั้นแรกใหกําหนดบริกรรมนิมิต คือนึกใหเห็นเครื่องหมาย
ดวยใจ เปนดวงแกวกลมใสข้ึน ณ ที่ศูนยกลางกายตรงท่ีสุดลมหายใจเขาออก
เหนือระดับสะดือสองนิ้วมือ ซึ่งนับเปนฐานที่ตั้งของใจฐานที่ ๗ พรอมดวย
ใหบริกรรมภาวนา คือนึกทองในใจวา “สัมมาอะระหังๆๆ”
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 ตรึกนึกใหเห็นดวงท่ีใส ใจอยูในกลางดวงที่ใส พรอมดวยบริกรรม
ภาวนาวา “สัมมาอะระหังๆๆ” ไปเร่ือย จนกวา “ใจ” อันประกอบดวยเวทนา
สัญญา สังขาร และวิญญาณ ซึ่งขยายสวนหยาบออกมาเปน ดวงเห็น ดวงจํา
ดวงคิด ดวงรู จะคอยๆ มารวมหยุดเปนจุดเดียวกัน แลวก็ตกศูนยไปยัง
ศูนยกลางกายตรงระดับราวสะดือพอดี ซึ่งนับเปนฐานที่ตั้งของใจฐานที่ ๖
แลวจึงปรากฏเห็นดวงกลมใสแจมบังเกิดขึ้นมาใหม ใสบริสุทธิ์ดุจเพชรลูกที่
เจียระไนแลวสวางดังดาวประกายพรึก ขนาดประมาณเทาฟองของไขแดงของ
ไขไก ขนาดเล็กเทาดวงดาวในอากาศ ขนาดโตเทาดวงจันทรดวงอาทิตยนั้น
ก็เปนอุบายทําใจใหหยุดใหนิ่งเปนสมาธิแนบแนนมั่นคงอยูในอารมณเดียว
ที่เรียกวา “เอกัคคตารมณ” ซึ่งเปนองคแหงฌานที่ปหานกามฉันทนิวรณ
กลาวคือ ในขณะที่ “ใจ” อันประกอบดวยความเห็น ความจํา ความคิด และ
ความรู รวมหยุดนิ่งสนิทเปนจุดเดียวกัน ที่เรียกวาเอกัคคตารมณนั้น จิตใจ
ยอมไมฟุงซานไปยึดไปเกาะในอารมณที่นากําหนัดยินดีทั้งหลาย นี้เอง
ที่เรียกวา เอกัคคตารมณ ปหานกามฉันทนิวรณ 
 และก็การท่ีใหผูปฏิบัติภาวนาตรึกตรองประคองนิมิตดวยบริกรรม
นิมิตและบริกรรมภาวนาคูกันน้ัน ก็เปนอุบายวิธียกจิตข้ึนสูอารมณวิตก
และวิจาร อันเปนองคแหงฌานเคร่ืองปหานถีนมิทธะ คือความงวงเหงา
ซึมเซา กับเครื่องปหานวิจิกิจฉา คือความลังเลสงสัยในแนวทางธรรมปฏิบัติ
นั้นเอง 
 ในขณะที่จิตถูกยกข้ึนสูอารมณวิตก วิจาร และเร่ิมเขาสูเอกัคคตารมณ 
หรืออารมณเดียวย่ิงข้ึน จนเห็นนิมิตใสสวางข้ึนน้ัน จิตก็ยอมมีความปติยินดี
และเสวยอารมณปตินั้นอยู อารมณปตินี้เองท่ีปหานพยาบาทนิวรณหรือ
พูดอยางงายๆ วา จิตกําลังประสบกับสิ่งที่ ใสสวางเย็นตาเย็นใจอยู นั้น 



ก็เกิดความปติยินดีจนไมมีความโกรธพยาบาทใดๆ เหลืออยู  แลวก็รู สึก
เปนสุขใจ และเม่ือจิตเสวยอารมณที่เปนสุขอยางละเอียดอยูเชนน้ัน ความ
ฟุงซานไปในเรือ่งอืน่ใดก็ไมม ีนีเ้รียกวา อารมณสขุปหานอุทธัจจกกุกุจจนิวรณ 
 จิตที่ประกอบดวยองคแหงฌานทั้ง ๕ คือ อารมณวิตก วิจาร ปติ สุข
และเอกัคคตารมณนี้เอง คือ จิตที่เปนสมาธิขั้นปฐมฌาน
 สําหรับผูปฏิบัติภาวนาที่มีวาสนาบารมีแกกลามากอน จิตอาจดิ่งลง
สู สมาธิอยางรวดเร็ว ขึ้นสู ระดับทุติยฌาน ตติยฌาน หรือถึงจตุตถฌาน
ไดเลย เพราะจิตละอารมณวิตก วิจาร หรือถึงละอารมณปติและสุขไปเอง
โดยอัตโนมัติก็มี
 สําหรับผูที่ทําจิตใหหยุด ใหนิ่ง เปนสมาธิในขั้นปฐมฌานนั้น ยอม
เจริญภาวนาถึงกายมนุษยละเอียดไดไมยาก เพราะปฐมฌานน้ันสําเร็จดวย
จิตของกายมนุษยละเอียด และเม่ือเจริญภาวนาทําใจใหหยุดในหยุด กลาง
ของหยุดในหยุดยิ่งๆ ขึ้นไป จนจิตละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก ละอารมณวิตก วิจาร
ตรึกตรองประคองนิมิตแลว จิตก็จะเขาสู ทุติยฌาน เปนเอกัคคตารมณ
ยิ่งขึ้น และโดยนัยนี้ก็จะสามารถเขาถึงกายทิพยหยาบ-ทิพยละเอียด ไดไมยาก 
เพราะทุติยฌานนั้นสําเร็จดวยจิตของทิพย 
 เม่ือดําเนินไปในแบบเดิมอีก เขากลางของกลางๆๆๆ ตอไปอีก
จิตละเอียดหนักเขาก็จะละอารมณปติ เขาถึงตติยฌาน ตอไป โดยนัยน้ีก็จะ
สามารถเขาถึงกายรูปพรหมหยาบ-รูปพรหมละเอียดไดไมยาก เพราะตติยฌาน
นั้นสําเร็จดวยจิตของรูปพรหม 
 เมื่อรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดในหยุดอีกตอไป จนจิตใส
ละเอียด เปนเอกัคคตารมณยิ่งข้ึนไปอีก จิตก็จะละอารมณสุขเหลืออยูแต
สติรู อยู ณ ทามกลางจิตที่หยุดนิ่งเปนอุเบกขา ถึงขั้นนี้นับเปนจตุตถฌาน
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แลวก็จะถึงกายอรูปพรหมไดไมยาก เพราะจตุตถฌานนั้นสําเร็จดวยจิตของ
อรูปพรหมละเอียดขึ้นไป
 นี้เปนผลทางดานสมถกัมมัฏฐานของการเจริญภาวนาตามแนวน้ี
ในข้ันรูปฌาน อันเปนไปเพ่ือเจริญปญญารู แจงในสัจธรรมตามที่เปนจริง
นับเปน “สัมมาสมาธิ” หนึ่งในอริยมรรคมีองค ๘ ประการ 
 และโดยนัยนี้ก็สามารถอาศัยจิตที่ละเอียดยิ่งๆ ขึ้นไป ตั้งแตของ
กายอรูปพรหม จนถึงกายธรรมท่ีสุดละเอียดนั้นเอง เพงพิจารณาเอาอากาศ
ไมสิ้นสุดเปนอารมณ เอาวิญญาณไมสิ้นสุดเปนอารมณ เอาความวางเปลา
ไมมีอะไรเปนอารมณ และเอาสัญญาก็ไมใชหรือจะวาไมมีสัญญาก็ไมใช
เปนอารมณ เขาถึงอรูปฌาน คือ อากาสานัญจายตนฌาน, วิญญา
ณญัจายตนฌาน อากิญจัญญายตนฌาน และเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
ตามลําดับ เปนผลพลอยได อีกดวย
 สวนนี้ เป นผลทางฝายสมถกัมมัฏฐานในขั้นอรูปฌาน ของการ
เจริญภาวนาตามแนวนี้
 อนึ่ง การเจริญภาวนาตามแนวน้ี มีมหาสติปฏฐาน ๔ อยูในตัว
พรอมเสร็จ คือ มีการพิจารณาเห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิต
ในจิต และเห็นธรรมในธรรม และยังมีลักษณะท่ีเปนการถอดขันธจาก
หยาบไปหาละเอียด อันเปนการปหานอนุสัยกิเลส และอาสวกิเลส ตัณหา
อุปาทาน ไปในตัวเสร็จ จึงสามารถเขาถึงกายและธรรมกายท่ีละเอียดๆ
ตอๆ ไปจนสุดละเอียด ซึ่งจัดเปนผลในข้ันวิปสสนากัมมัฏฐานอีกดวย 
 การเจริญภาวนาตามแนวท่ีหลวงพอวัดปากน้ําสอนน้ี จึงเปน
กัมมัฏฐานที่มีทั้งสมถะและวิปสสนาคูกัน ดวยประการฉะนี้



 และโดยเฉพาะอยางย่ิง ในภาคสมถกัมมัฏฐานนั้น การเจริญภาวนา
ตามแนวน้ี ที่ใหรวมใจหยุดในหยุดอยู ณ ศูนยกลางกายพระอรหัตองคที่
ละเอียดอยูเสมอก็ดี หรือสําหรับผูปฏิบัติภาวนาใหมๆ ที่ใหกําหนดบริกรรม
นิมิตและบริกรรมภาวนาคูกัน และใหตรึกนึกใหเห็นดวงที่ใส ใจอยูในกลาง
ดวงท่ีใส ใหเห็นใสละเอียดอยูเสมอก็ดี ลวนแตเปนการเจริญภาวนาท่ีให
ผูปฏิบัติธรรมมีสติสัมปชัญญะ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือนิวรณ ๕
และใหกําจัดหรือปหานนิวรณธรรมอันเปนเคร่ืองกีดกั้นความดีเหลานั้นเสีย
ดวยองคแหงฌานอันเปนเครื่องทําลายนิวรณ เพื่อใหใจใสสะอาดบริสุทธ์ิ
จากนิวรณธรรมท้ังหลายเหลานั้น ควรแกการเจริญปญญารูแจงในสัจธรรม
ตามธรรมชาติที่เปนจริง อยูเสมอน้ันเอง.
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