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“กอ งทัพทั้ งสิบ ขอ งมาร” เปนคําเปรียบเทียบที่
พระพุทธเจาไดตรัสไวกบั มารวา กิเลสกาม ความไมยนิ ดี ความ
หิวกระหาย ความทะยานอยาก ความหดหูแ ละเซือ่ งซึม ความ
กลัว ความลังเลสงสัย ความหัวดื้อและลบหลูคุณทาน ลาภ
สรรเสริญ สักการะ และการยกตนขมผูอ นื่ เปนเสมือนกองทัพ
ทั้งสิบของมาร
ทานพระกัมมัฎฐานาจริยะ อู ปณฑิตาภิวังสะ เจา
อาวาสวัดปณฑิตาราม ประเทศเมียนมาร ไดประพันธเรื่องนี้
ไวเปนสวนหนึ่งของหนังสือ “รูแจงในชาตินี้” เมื่อไดอานคํา
ประพันธของทานที่ไดอธิบายถึงกองทัพทั้งสิบของมารแลว
สรุปไดวา นั่นคือ กิเลส และนิวรณทั้งหลาย ที่คอยขัดขวาง
การเจริญวิปสสนาของเรา

๔

กองทัพทั้ง ๑๐ ของมาร

ในระหวางการเจริญวิปสสนากรรมฐาน เราตองตอสู
กับกิเลส ตั ณหา ราคะ และนิวรณตางๆ เหมือนกับการทํา
สงคร ามตอสู ซึ่งเราจะตองวางแผนใหดีและรูทันมาร จึงจะ
เอาชนะกองทัพของมารได
กองทัพแตล ะกอง ไดเรียงลําดับตามอุปสรรคที่เรา
ตอง เผชิญระ หวางการเจริญวิปสสนา ยิ่งเรามีความกาวหนา
แตล ะขั้น ก็คือเราสามารถเอาชนะอุปสรรคหรือกองทัพแตละ
กองได เมือ่ เรามีความกาวหนามากขึน้ กองทัพทีเ่ ราตองเผชิญ
ก็มีความเกงกาจมากขึ้นเชนกัน
ท า น อู ป ณ ฑิตาภิวังสะ ไดอธิบายไวอยางนาสนใจ
โด ย ชี้ใหเห็ นถึงอุปสรรคที่เราตองเผชิญในการปฏิบัติ รวมทั้ง
แนวทางหรือวิธีการแกไข ใหผานพนอุปสรรคเหลานั้น นัก
ปฏิบตั ทิ งั้ หลายควรทีจ่ ะไดศกึ ษาไว เพือ่ เตือนใจตนระหวางการ
ปฏิบัติ
พระพุทธเจา ไดกลาวแกมารวา
“ดูกอน มาร เสนาของทานมีปกติ มีธรรมดํา (อกุศล
ธรรม)

คํานําของชมรมกัลยาณธรรม

คนขลาดเอาชนะเสนามารไมได
สวนคนกลาเทานั้น ยอมเอาชนะกองทัพของมาร
แลวไดรับความสุข”
เมือ่ มารไดมาทาทายและตอสูก บั พระพุทธองค เราทัง้
หลายยอมทราบอยูแ ลววา ใครเปนผูช นะ แตการตอสูร ะหวาง
เราทั้งหลายกับกองทัพทั้งสิบของมาร ใครจะเปนผูชนะ และ
ไดรับความสุขตามที่พระพุทธองคกลาวไว
คนกลาเทานั้น ยอมเอาชนะกองทัพของมาร.....
แลวไดรับความสุข.....
ดวยความปรารถนาดีจากชมรมกัลยาณธรรม

๕

ที่มาของ
“กองทัพทั้ง ๑๐ ของมาร”
เปนเนื้อหาในบทที่ ๓ แหงหนังสือ “รูแจงในชาตินี้” (In
This Very Life) ซึ่งทาน สยาดอ อู บัณฑิตะ ไดรวบรวมและ
ถายทอดเทศนาธรรมของพระกัมมัฏฐานาจริยะ อู บัณฑิตาภิวงั สะ
เจาอาวาสวัดปณฑิตาราม จังหวัดยางกุง ประเทศเมียนมาร แสดง
แก ผู  ป ฏิ บั ติ ธ รรมชาวตะวั น ตก ระหว า งการอบรมวิ ป  ส สนา
กรรมฐาน ระยะเวลา ๓ เดือน ณ วิปสสนาภาวนาสมาคม (Insight
Meditation Society) เมือง Barre มลรัฐ Massachusetts
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อป พ.ศ.๒๕๒๗
“กองทัพทั้งสิบของมาร” แปลเปนภาษาไทยโดย คุณ
พิชิต และคุณวิธัญญา ภัทรวิมลพร โดยมีหลวงพอพระครูปลัด
ประจาก สิริวัณโณ วัดปรินายก และทานอาจารย พระสวาง
ติกขวีโร วัดมหาธาตุฯ ไดเมตตาตรวจทานแกไขและปรับปรุง
ฉบับแปล มีคุณผาณิต เจตนจิราวัฒน เปนบรรณาธิการตนฉบับ
หมายเหตุ จากหนังสือ รูแจงในชาตินี้ ที่ชมรมกัลยาณธรรมนํามาจัดพิมพ
แลวมี ๔ เรื่อง คือ ๑. รูแจงปรมัตถธรรมดวยการเจริญพละ ๕ (จากบท
ที่ ๒) ๒. โพชฌงค ๗ (จากบทที่ ๔) ๓. ราชรถสูพระนิพพาน (จากบทที่
๖) และ ๔. กองทัพทั้งสิบของมาร (จากบทที่ ๓)

สารบัญ
กองทัพที่ ๑. : กิเลสกาม

๑๓

กองทัพที่ ๒ : ความไมยินดีในพรหมจรรย

๑๕

กองทัพที่ ๓ : ความหิวกระหาย

๑๙

กองทัพที่ ๔ : ความทะยานอยาก

๒๓

กองทัพที่ ๕ : ความหดหูและเซื่องซึม

๒๕

กองทัพที่ ๖ : ความกลัว

๓๓

กองทัพที่ ๗ : ความลังเลสงสัย

๓๗

กองทัพที่ ๘ : ความหัวดื้อและลบหลูคุณทาน

๖๒

กองทัพที่ ๙ : ลาภ สรรเสริญ สักการะ และยศ ทีไ่ ดมาผิดๆ

๗๑

กองทัพที่ ๑๐ : การยกตนขมผูอื่น

๘๓

กิเลสกาม

ความไมยินดี

ความหิวกระหาย

ความทะยานอยาก

ความหดหูและเซื่องซึม

ความกลัว

ความลังเลสงสัย

ความหัวดื้อและลบหลูคุณทาน ลาภ สรรเสริญ สักการะ

การยกตนขมผูอื่น

กองทัพทั้ง ๑๐ ของมาร

การเจริญวิปสสนากรรมฐาน อาจเปรียบไดกับ
ก ารทําสงครามระหวางสภาวจิตที่เปนกุศลและอกุศล
ก องทัพฝายอกุศลไดแก กิเลส หรือที่รูจักกันในนามวา
“ กองทัพทั้ง ๑๐ ของมาร” ในภาษาบาลี คําวา “มาร”
หมายถึงผูท าํ ลายหรือผูส งั หาร ซึง่ เปนบุคลาธิษฐานของพลัง
ที่ทําลายลางคุณธรรม ตลอดจนสรรพชีวิต กองทัพของ
มารพรอมที่จะโจมตีผูปฏิบัติไดตลอดเวลา ไมเวนแมแต
พระพุทธองคในคืนที่จะตรัสรู

๑๐

กองทัพทั้ง ๑๐ ของมาร

คัมภีรสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ปธาน
สูตร ไดแสดงถึงพระดํารัสของพระผูม พี ระภาค ทีต่ รัสไวกบั มาร
ดังนี้
“ กิเลสกามทั้งหลาย เรากลาววา
เปนกองทัพที่หนึ่งของทาน
ความไมยินดีเปนกองทัพที่สอง
ความหิวกระหายเปนกองทัพที่สาม
ตัณหา (ความทะยานอยาก) เปนกองทัพที่สี่
ถีนมิทธะ (ความหดหู เชื่องซึม) เปนกองทัพที่หา
ความกลัวเปนกองทัพที่หก
วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) เปนกองทัพที่เจ็ด
มักขะ (ความลบหลูคุณทาน) และถัมภะ
(ความหัวดื้อ) เปนกองทัพที่แปด
ลาภ สรรเสริญ สักการะและยศที่ไดมาผิดๆ
เปนกองทัพที่เกา
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การยกตนขมผูอื่นเปนกองทัพที่สิบ

ดูกอน มาร เสนาของทานมีปกติ
มีธรรมดํา (อกุศลธรรม)
คนขลาดเอาชนะเสนามารไมได
สวนคนกลาเทานั้น ยอมเอาชนะกองทัพของมาร
แลวไดรับความสุข ”
พลังมืด (ธรรมดํา) อันเปนอกุศลในจิตของเรานี้ จะถูก
กําจัดไดดวยกําลังของกุศลจากการเจริญสติปฏฐานวิปสสนา
ซึ่งมีสติเปนศาตราวุธพรอมทั้ง ศรัทธา วิริยะ สมาธิและปญญา
ที่เปนกลยุทธในการจูโจมและปองกัน
เมื่อมารมาทาทายพระพุทธองค เราทราบดีวาฝายใด
เปนผูชนะ แตในการปฏิบัติของเรา ฝายไหนเลาจะเปนฝาย
ชนะ

๑๑

กกองทั
องทัพทีี่ ๑

กิเลสกาม

กองทััพทีี่ ๑

กิเลสกาม
กิเลสกามเปนกองทัพแรกของมาร เนือ่ งจากกุศลกรรม
ที่เราเคยทําไวในอดีต (ไมวาทางกาย ทางวาจา หรือทางใจ)
ทําใหมาเกิดในโลกนี้ในมนุสสภูมิ ซึ่งเปนภูมิหนึ่งในกามสุคติ
ภูมทิ งั้ หลาย แตละบุคคลยอมตองเผชิญกับสิง่ ยัว่ ยวนตางๆ รูป
สวย เสียงไพเราะ กลิน่ หอม ความคิดอันบรรเจิด และอารมณ
ที่นายินดีพอใจเขามากระทบทวารทั้งหกอยูตลอดเวลา ตัณหา
จึงเปนผลทีเ่ กิดจากการกระทบกับอารมณเหลานัน้ อิฏฐารมณ
และตัณหาเปนรากฐานที่สําคัญสองประการของกิเลสกาม

๑๔

กองทัพทั้ง ๑๐ ของมาร

ความผูกพันยึดมั่นที่เรามีตอครอบครัวทรัพยสมบัติ
การงาน และเพื่อนฝูง ลวนเปนสวนหนึ่งของกองทัพแรกนี้ ซึ่ง
ยากนักทีจ่ ะตอกรดวย บางคนตอสูด ว ยการบวชเปนพระเปนชี
ทิ้งครอบครัว และสิ่งรอยรัดไวเบื้องหลัง โยคีที่อยูระหวางการ
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ก็ตองละทิ้งครอบครัวและการงาน
ของตนไวชั่วคราว เพื่อที่จะตอสูกับพลังของความยึดมั่นถือมั่น
ที่รอยรัดเราไวกับอารมณทางทวารทั้งหก
ทุกครัง้ ทีป่ ฏิบตั วิ ปิ ส สนา โดยเฉพาะอยางยิง่ ในชวงเขา
อบรมกรรมฐาน ผูปฏิบัติตองทิ้งสิ่งที่เพลินใจหลายๆ อยาง แต
ถึงแมจะจํากัดสภาพแวดลอมลงมาขนาดนี้ ผูปฏิบัติก็ยังพบวา
สภาพแวดลอมบางอยางนาพอใจ และบางอยางก็ไมนาพอใจ
ในภาวะเชนนี้อาจเปนประโยชนที่ผูปฏิบัติจะคิดวากําลังตอสู
กับมาร ซึ่งเปนศัตรูของความหลุดพน

กองทัพที่ ๒

ความไมยินดี

กองทััพที่ี ๒

ความไมยินดี
กองทัพทีส่ องของมาร คือความไมยนิ ดีในพรหมจรรย
โดยเฉพาะตอการปฏิบัติวิปสสนา ในระหวางการปฏิบัติ ผู
ปฏิบัติอาจรูสึกไมถูกใจกับเบาะอาสนะที่แข็งหรือสูงเกินไป
หรือเบื่ออาหารที่ไมถูกปาก หรือสิ่งตางๆ ในชีวิตประจําวัน
ในระหวางการปฏิบัติ การที่เรื่องโนนเรื่องนี้โผลขึ้นมา ทําให
ผูป ฏิบตั ไิ มอาจเขาถึงความสุขของการปฏิบตั ไิ ด บางทีผปู ฏิบตั ิ
อาจคิดวาเปนความผิดของวิธีการปฏิบัติก็เปนไปได
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เพื่อเอาชนะความไมพอใจเหลานี้ ผูปฏิบัติพึงกระทํา
ตนเปน อภิรติ บุคคลผูม คี วามยินดี และอุทศิ ตนใหแกพระธรรม
หลังจากที่พบและปฏิบัติตามวิธีการที่ถูกตองแลว ผูปฏิบัติจะ
เริ่มเอาชนะอุปสรรคเหลานี้ ปติ ความสุข และความสบายก็
จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของจิตที่เปนสมาธิ ณ เวลานี้ ผู
ปฏิบัติจะรูไดวา ความสุขจากพระธรรมนั้น เหนือกวาความ
สุขทางโลกยิ่งนัก นี่คือทัศนคติของอภิรติ อยางไรก็ตาม หาก
ไมปฏิบัติดวยความระมัดระวังแลว ผูปฏิบัติก็ไมอาจพบกับรส
ของพระธรรมที่ลํ้าลึกเปนเลิศนี้ และความลําบากจากการ
ปฏิบัติจะกอใหเกิดความไมพอใจ แลวมารจะเปนผูชนะ
การเอาชนะความยากลําบากในการปฏิบตั วิ ปิ ส สนานี้
เปรียบเสมือนการเขาสูสงคราม ผูปฏิบัติอาจใชกลยุทธแบบ
จูโ จม ตัง้ รับ หรือแบบกองโจรก็ได แลวแตความสามารถเฉพาะ
ตน หากผูปฏิบัติเปนนักตอสูที่เขมแข็งก็จะกาวหนา หากผู
ปฏิบัติไมเขมแข็งพอ ก็อาจถอยทัพเปนการชั่วคราว แตไมถึง
กับแตกทัพลมลุกคลุกคลาน และวิ่งหนีอยางไมเปนกระบวน
ในทางตรงขาม เปนการถอยทัพอยางมีกลยุทธ มีการวางแผน
และการดําเนินการเพื่อรวบรวมกําลังเอาไวตอสูใหไดชัยชนะ
ในที่สุด
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บางครัง้ ความไมพอใจกับสภาพแวดลอมหรือสิง่ อํานวย
ความสะดวกตางๆ ในการปฏิบัติมิไดเกิดจากมารเสมอไป
กลาวคือ ความไมไดดั่งใจของจิตที่มีความโลภ อยางไรก็ตาม
ความไมพึงพอใจที่เกิดขึ้นบอยๆ จะกระทบกระเทือนตอความ
กาวหนาของการปฏิบัติ ดังนั้นควรมีสิ่งจําเปนที่เปนพื้นฐาน
สําหรับความเปนอยูท เี่ อือ้ ตอการปฏิบตั ิ ผูป ฏิบตั ติ อ งมีทพี่ กั พิง
อาหาร และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เมื่อมีสิ่งเหลานี้ครบ
ถวน ผูปฏิบัติก็จะสามารถทุมเทชีวิตจิตใจใหแกการปฏิบัติ
วิปส สนาได ความจําเปนที่จะตองมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
เปนองคประกอบทีส่ ขี่ องการอบรมอินทรีย ดังทีไ่ ดกลาวไวใน
บทที่แลว หากผูปฏิบัติพบวามีสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ
ก็อาจพยายามแกไขอุปสรรคเหลานั้นได แตแนนอนวาจะตอง
มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น โดยใหแนใจวาผูปฏิบัติมิได
ยอมจํานนตอกองทัพที่สองของมาร

กองทัพที่ ๓

ความหิวกระหาย

กองทัพที่ ๓

ความหิวกระหาย
อาหารเปนปญหาหรือไม บางครัง้ ผูป ฏิบตั อิ าจสามารถ
เอาชนะกิเลสกามและความไมพอใจได แตกลับพายแพตอ
กองทัพที่สามของมารคือความหิวกระหาย ในอดีตหรือแมแต
ในปจจุบัน พระภิกษุสงฆและแมชีตองอาศัยอาหารจากความ
เอือ้ เฟอ ของชาวบาน ปกติแลวพระสงฆตอ งออกบิณฑบาตตาม
ชุมชนหรือหมูบ า นทีอ่ ปุ ถัมภอปุ ฏ ฐากทาน บางครัง้ พระสงฆอาจ
อยูในที่ที่หางไกล และอาศัยอาหารจากผูศรัทธาเพียงไมกี่บาน
บางวันอาจไดรับอาหารเพียงพอ แตบางวันก็ไมไดอาหารที่พอ
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เพียง ในทํานองเดียวกันกับผูปฏิบัติที่อยูในวัดหรือสถานที่
อบรมวิปสสนากรรมฐาน อาหารอาจไมเหมือนที่บาน ผูปฏิบัติ
อาจไมไดของหวานที่ตนชอบ หรือไดลิ้มรสเปรี้ยว เค็ม มัน
อยางที่ตนคุนเคย เมื่อไมไดอาหารอยางที่ตองการ ผูปฏิบัติ
อาจรูสึกหิวจนไมอาจรวบรวมสมาธิเขาถึงพระธรรมได
เปนธรรมดาทีบ่ างครัง้ เราอาจจายคาอาหารราคาแพง
ในภัตตาคาร แตแลวกลับไมชอบอาหารจานนั้นเลย ความจริง
มีโอกาสนอยมากที่เราจะไดอะไรอยางใจไปทุกอยาง ไมเพียง
อาหารเทานั้น แตรวมไปถึงเครื่องนุงหม เครื่องบันเทิง และ
กิจกรรมอืน่ ๆ ทีใ่ หความอุน ใจ หรือความตืน่ เตนเราใจ ความหิว
กระหายนี้ ครอบคลุมถึงสิง่ ทีน่ า พึงพอใจและสิง่ จําเปนอืน่ ๆ อีก
มากมาย
หากผูปฏิบัติมีความสันโดษ มีความพอใจกับทุกสิ่งที่
ตนไดรับ กองทัพที่สามของมารก็ไมอาจรบกวนผูปฏิบัติได
มากนัก ไมมีใครไดอะไรอยางใจตนเองทุกอยาง แตก็อาจ
พยายามจํากัดความตองการใหอยูในกรอบที่เปนประโยชน
และเหมาะสมได หากผูปฏิบัติรวบรวมกําลังในการปฏิบัติให
กาวหนาก็จะสามารถลิม้ รสทีแ่ ทจริงของพระธรรม ซึง่ ไมมรี ส
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ใดเทียมได หากเปนเชนนี้กองทัพที่สามของมารก็จะดูเหมือน
ของเด็กเลนสําหรับผูปฏิบัติ
มิฉะนั้น ก็เปนการยากที่จะตอสูกับความหิวกระหาย
มันเปนความรูส กึ ทีไ่ มสบาย ไมมใี ครชอบเมือ่ ความหิวกระหาย
ปรากฏขึ้น สติก็ไมอาจตั้งอยูได จิตใจจะเริ่มวางแผนอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ผูปฏิบัติอาจแสวงหาขออางที่ฟงดูแยบคาย
มาสนับสนุนเพื่อใหไดมาในสิ่งที่ตองการ เชนเพื่อประโยชน
ของการปฏิบัติ เพื่อสุขภาพจิต เพื่อชวยระบบยอยอาหาร
แลวก็เริ่มขวนขวายหาอาหารที่ตนตองการมา รางกายก็เกิด
ความไมสงบ เพื่อสนองตัณหาดังกลาว

กองทัพที่ ๔

ความทะยานอยาก

กองทััพทีี่ ๔

ตัณหา (ความทะยานอยาก)
ตัณหาเปนกองทัพที่สี่ของมาร ยกตัวอยางพระภิกษุ
รูปหนึง่ หลังจากบิณฑบาต บางครัง้ บาตรของทานอาจจะยังไม
เต็ม หรือยังไมมีใครใสอาหารที่เหมาะกับความตองการทาง
โภชนาการมาให แทนที่จะเดินกลับวัด ทานอาจพยายามเดิน
บิณฑบาตตอไปบนเสนทางใหมที่ยังไมเคยไป ซึ่งบางทีก็อาจ
ไดอาหารสมประสงค เสนทางใหมๆ แบบนี้ อาจยาวขึ้นเรื่อยๆ
ไมวาผูปฏิบัติจะเปนพระภิกษุสงฆหรือไมก็ตาม ผู
ปฏิบัติก็อาจคุนเคยกับพฤติกรรมแบบนี้ เริ่มดวยอาการอยาก
ตามด ว ยการวางแผน แล ว ก็ ล งมื อ ทํ า เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง สิ่ ง ที่
ตองการ กระบวนการทั้งหมดอาจทําใหทั้งรางกายและจิตใจ
เหน็ดเหนื่อยเปนอยางมาก

กองทัพที่ ๕

ความหดหู และเซื่องซึม

กกองทั
องทััพททีี่ ๕

ถีนมิทธะ

(ความหดหู และ เซื่องซึม)

จากนั้นกองทัพที่หาของมารก็เริ่มรุกเขามา กองทัพนี้
ไดแกความหดหู เซื่องซึม และงวงเหงา ความยากลําบากใน
การปฏิบัติที่เกิดจากความหดหู เซื่องซึมนี้ นับวาเปนเรื่องใหญ
มากทีเดียว ควรที่จะขยายความตอไป ความหดหู แปลมา
จากคําบาลีวา ถีนะ ซึ่งความจริงหมายถึง จิตใจที่ออนแอ
ทอถอย เหี่ยวเฉา เหนียวหนืด และอืดอาด ไมสามารถจับ
อารมณกรรมฐานไดมั่นคง
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เมื่อ ถีนะ ทําใหจิตใจออนแอ มันก็จะทําใหรางกาย
ออนแอไปดวยโดยอัตโนมัติ จิตที่ซึมเซายอมไมอาจประคอง
รางกายใหนงั่ ตัวตรงและมัน่ คงอยูไ ด การเดินจงกรมกลายเปน
อิริยาบถที่ยากเย็น เมื่อ ถีนะ ปรากฏอยู อาตาป ความ
เพียรเพงอารมณก็หายไป จิตจะมีความแข็งกระดาง ขาด
ความเฉียบคมและวองไว
แมผูปฏิบัติอาจมีความเพียรตอนเริ่มปฏิบัติ ความ
เฉือ่ ยชาอาจคืบคลานเขามาครอบงําจนตองเรงความเพียรเพือ่
แผดเผาความงวงใหหมดไป เมื่อความเซื่องซึมครอบงําจิต
พลังทางบวกของจิตสวนหนึ่งยอมถูกปดกั้น ความออนแอจะ
หอหุมองคธรรมที่เปนกุศล กลาวคือ วิริยะ สติ วิตกและวิจาร
จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนได สภาวะเชนนี้เรียกโดย
รวมวา ถีนมิทธะ คือจิตทีห่ ดหูเ ซือ่ งซึม ถีนะ หมายถึง สภาพ
ที่ทําใหจิตหดหู เซื่องซึม ทอถอยจากอารมณ และ มิทธะ
หมายถึงสภาพที่ทําใหเจตสิก หดหู เซื่องซึม ทอถอยจาก
อารมณ กลาวคือสภาวจิตที่ถูกความหดหู เซื่องซึม ครอบงํา
ในการปฏิบตั ไิ มมปี ระโยชนอะไรทีจ่ ะแยกแยะสภาวะ
ของ “ถีนะ” และ “มิทธะ” ออกจากกัน กลาวโดยรวมๆ ก็นับ
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วาใชได เชนเดียวกับการถูกคุมขังอยูในที่แคบๆ ความหดหู
เซื่องซึม เปรียบเหมือนภาวะที่ปดกั้นกุศลธรรมใหขาดอิสระ
ในการแสดงธรรมชาติแทจริงออกมา การกีดขวางกุศลธรรมนี้
แหละ เปนสาเหตุใหเกิดความหดหู เซื่องซึม ซึ่งเปน นิวรณ
หรือเครื่องปดกั้น (กุศลธรรม) อยางหนึ่ง ในที่สุดกองทัพที่หา
ของมารก็สามารถทําใหการปฏิบัติหยุดชะงักลงได ตาของผู
ปฏิบัติจะคอยๆ หรี่ลง และทันใดนั้นศีรษะก็คอมมาขางหนา
ผูปฏิบัติจะเอาชนะภาวะที่ถดถอยเชนนี้ไดอยางไร ครั้งหนึ่ง
เมื่อพระมหาโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซายกําลังเจริญ
วิปสสนาอยูในปา และถูกถีนมิทธะเขาครอบงํา จิตของทาน
หดหู  แ ละเซื่ อ งซึ ม ไร ป ระโยชน เ หมื อ นกั บ เนยที่ แข็ ง ตั ว เมื่ อ
ถูกความเย็น ในขณะนั้นพระพุทธองคทรงเล็งเห็นสภาวจิต
ของพระโมคคัลลานะ จึงเสด็จมาโปรดและตรัสวา “ดูกอน
โมคคัลลานะ เธอกําลังโงนเงน งวงนอน และสัปหงกอยูหรือ”
พระอัครสาวกตอบวา “ขอรับพระพุทธเจาขา ขา
พระองคกาํ ลังสัปหงกอยู” ทานตอบตรงไปตรงมาอยางเปดเผย
พระพุทธองคตรัสวา “ดูกอนโมคคัลลานะ ตถาคตจะสอนวิธี
ในการเอาชนะความหดหู เซื่องซึม ให ๘ ประการ”
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วิธีเอาชนะความงวง ๘ ประการ
วิธีแรกไดแกการเปลี่ยนทัศนคติของตนเองเมื่อความ
เซื่องซึมเขาครอบงํา ผูปฏิบัติอาจถูกลวงใหยอมแพดวยความ
คิดวา “งวงเหลือเกิน ไมมีประโยชนอะไรที่จะมานั่งอยูอยางนี้
ฉันนาจะนอนลงสักประเดี๋ยว เพื่อรวบรวมกําลังดีกวา” ตราบ
ใดที่ผูปฏิบัติยังมีความคิดเชนนี้ สภาวจิตที่งวงเหงาซึมเซาก็จะ
คงอยู
แตในทางตรงกันขาม หากผูป ฏิบตั ติ งั้ ใจอยางเด็ดเดีย่ ว
วา “ฉันจะนั่งกําหนดดูความเซื่องซึมงวงเหงานี้ และถามันยัง
กลั บ มาอี ก ฉั น จะไม ย อมแพ ” นี่ คื อ การเปลี่ ย นทั ศ นคติ ที่
พระพุทธองคทรงหมายถึงความเด็ดเดี่ยวเชนนี้ เปนจุดเริ่มตน
ของการเอาชนะกองทัพที่หาของมาร
อีกโอกาสหนึง่ ทีจ่ ะตองมีการปรับทัศนคติกค็ อื เมือ่ การ
ปฏิบตั วิ ปิ ส สนามีความสะดวกราบรืน่ พอถึงจุดทีผ่ ปู ฏิบตั มิ คี วาม
ชํานาญในการกําหนดอาการพองยุบของทองไดโดยไมตอง
อาศัยความพยายามแลว ผูปฏิบัติจะเริ่มผอนคลาย นั่งสบายๆ
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และเฝากําหนดดูความเคลื่อนไหวอยางสงบ ดวยอาการผอน
คลายนี้ ความงวงเหงาหาวนอนจะคืบคลานเขามาไดงา ยๆ หาก
มีอาการเชนนี้ ผูปฏิบัติพึงเรงสติ กําหนดรูอาการพองยุบดวย
ความระมัดระวัง หรือมิฉะนัน้ ก็ใหเพิม่ จุดในการกําหนดอารมณ
โดยใชคําบริกรรมภาวนา
การเพิ่มจุดในการกําหนดอารมณนี้ ตองอาศัยเทคนิค
เฉพาะ เนื่องจากตองใชความพยายามสูงกวาการกําหนดพอง
ยุบเฉยๆ วิธีการนี้ จะทําใหผูปฏิบัติตื่นตัวขึ้น ผูปฏิบัติอาจ
บริกรรม “พองหนอ ยุบหนอ นั่งหนอ ถูกหนอ” เมื่อกําหนด
“นัง่ หนอ” ใหระลึกรูค วามรูส กึ ทีร่ า งกายอยูใ นอาการทีน่ งั่ เมือ่
กําหนด “ถูกหนอ” ใหระลึกรูจุดกระทบสัมผัสจุดใดจุดหนึ่ง
หรื อ หลายจุ ด ขนาดเท า กั บ เหรี ย ญสิ บ บาทในระหว า งการ
กําหนด “ถูกหนอ” นี้ ผูปฏิบัติพึงระลึกรูกลับมาที่เดิมเสมอ
ถึงแมวาจะไมรูสึกวาถูกอะไรอยูทุกครั้ง ยิ่งความงวงรุนแรง
เทาไหร ก็ควรเพิ่มจุดระลึกรูการกระทบสัมผัสมากขึ้นเทานั้น
โดยอาจมากประมาณ ๖ จุด เมื่อกําหนด “ถูกหนอ” ครบแต
ละรอบ ใหระลึกรูยอนกลับไปที่ทองแลวเริ่มตนใหม วิธีการนี้
มักจะไดผลพอสมควร แตก็มิใชวา จะไมมีโอกาสผิดพลาด
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วิธีแกอาการงวงนอนวิธีที่สอง ใหนึกถึงขอธรรมที่ให
แรงบันดาลใจที่จําไดหรือทองจําไวจนขึ้นใจ แลวพยายาม
ทําความเขาใจความหมายของขอธรรมนั้นใหลึกซึ้งที่สุด บางที
ผูป ฏิบตั อิ าจเคยนอนลืมตาโพลงอยูท งั้ คืน เพราะเฝาคิดถึงคํานึง
ถึงความหมายของเรื่องราวบางอยาง หากเคยเปนเชนนี้ ผู
ปฏิบัติยอมเขาใจถึงวิธีการแกงวงประการที่สองของพระพุทธ
องค ตามหลักอภิธรรม อาการคิดมีองคธรรมไดแก วิตก หรือ
การยกจิตขึน้ สูอ ารมณ องคธรรมนี้ สามารถชวยใหจติ เบิกบาน
และมีความสดชื่นขึ้นได นับเปนยารักษาความหดหูและเซื่อง
ซึมโดยตรง
กลยุทธที่สามในการตอสูกับความงวงก็คือการทอง
ขอธรรมตางๆ นั้นดังๆ ถาหากผูปฏิบัติอยูกันเปนกลุม ก็คง
ไมตองบอกวาใหผูปฏิบัติบริกรรมขอธรรมนั้นๆ ดังเพียงใหตัว
เองไดยินก็พอ
ถาหากยังไมรสู กึ กระปรีก้ ระเปราขึน้ ใหใชวธิ ที แี่ รงขึน้
เชนดึงหรือไชหูตัวเอง เอามือสีกันเองหรือลูบแขน ขา และ
ใบหนา ซึง่ จะเปนการกระตุน การไหลเวียนของโลหิต และทําให
ตื่นตัวขึ้นบาง
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หากความงวงยังคงอยู ใหลุกขึ้นอยางมีสติแลวไปลาง
หนา ผูปฏิบัติอาจใชนํ้าหยอดตาเพื่อใหสดชื่นขึ้น ถายังไมหาย
ใหมองไปยังวัตถุที่มีแสงสวาง เชน พระจันทร แสงแดด หรือ
หลอดไฟ ซึ่งจะชวยใหจิตสวางไสวขึ้น ความผองแผวของจิตก็
เปนแสงชนิดหนึ่ง ดวยแสงนี้ ผูปฏิบัติจะสามารถตั้งความ
พยายามที่จะเฝากําหนดดูพองยุบอยางชัดเจน ตั้งแตตนจนถึง
ที่สุดอีกครั้ง หากไมมีวิธีไหนใชไดเลย ก็ใหเดินจงกรมเร็วๆ
แบบมีสติ สุดทายหากไมหายงวงก็ใหนอนเสีย
หากมีอาการงวงเหงาหาวนอนเรื้อรัง อาจเกิดจาก
อาการทองผูกก็เปนได หากเปนเชนนั้น ผูปฏิบัติควรหาวิธี
ระบายทองที่เหมาะสม

กองทัพที่ ๖

ความกลัว

กองทััพทีี่ ๖

ความกลัว

กองทัพที่หกของมาร คือความกลัวหรือความขลาด
ความกลัวสามารถกอกวนผูปฏิบัติที่อยูในทองถิ่นหางไกลได
งายๆ โดยเฉพาะเมื่อความเพียรเริ่มออนกําลังลงภายหลังจาก
ที่หดหูและเซื่องซึมเขาครอบงํา ความพยายามอยางกลาหาญ
เทานั้นที่จะขับไลความกลัวใหหมดไปได เชนเดียวกับความ
เขาใจธรรมะอยางถองแทซึ่งเปนผลอันเกิดจากความเพียร สติ
และสมาธิ พระธรรมเปนเครือ่ งปองกันอันตรายทีป่ ระเสริฐทีส่ ดุ
ทีห่ าไดในโลกนี้ ความศรัทธาและการปฏิบตั ธิ รรมเปนยาขนาน
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เลิศทีจ่ ะขจัดความกลัว การรักษาศีล มีอานิสงสทที่ าํ ใหผปู ฏิบตั ิ
ประสบกับสิง่ ทีด่ งี าม และมีความสุข การเจริญสมาธิทาํ ใหคลาย
ทุกขจากจิตทีถ่ กู กระทบดวยอารมณและความคิดนอยลง และ
การเจริญปญญานําผูปฏิบัติเขาสูพระนิพพาน ที่ซึ่งความกลัว
และภยันตรายทัง้ หลายปลาสนาการไป ดวยการปฏิบตั ธิ รรม ผู
ปฏิบตั นิ บั ไดวา เปนผูท ดี่ แู ลปกปองและเปนกัลยาณมิตรทีด่ ที สี่ ดุ
ของตนเอง
พืน้ ฐานของความกลัว มาจากโทสะซึง่ เปนธรรมชาติที่
ประทุษรายในอารมณ เนือ่ งจากไมสามารถเผชิญหนากับปญหา
บุคคลผูนั้นจึงไมแสดงอาการออกมาภายนอก แตรอโอกาสที่
จะวิง่ หนี แตหากผูป ฏิบตั สิ ามารถเผชิญกับปญหาไดตรงๆ ดวย
จิตทีเ่ บิกบานและผอนคลาย ความกลัวก็จะไมเกิดขึน้ ในระหวาง
การอบรมวิปสสนากรรมฐาน ผูปฏิบัติที่หางเหินจากธรรม จะ
รูสึกกลัวและขาดความเชื่อมั่น เมื่อคิดถึงผูปฏิบัติคนอื่นๆ และ
วิปสสนาจารย ยกตัวอยางเชน เมื่อถูกความงวงเหงารบกวน
อยางหนัก ผูปฏิบัติอาจหลับติดตอไดถึง ๕ ชั่วโมง ในระหวาง
การนั่งสมาธิ และอาจมีสติแจมใสไดเพียงไมกี่นาทีตอวัน
ผูป ฏิบตั เิ หลานีม้ กั จะรูส กึ ตํา่ ตอย เขินอาย และกระอักกระอวน
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โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ เริม่ คิดเปรียบเทียบประสบการณของตน
กับผูปฏิบัติคนอื่นที่ดูเหมือนจะมีสมาธิอยูตลอดเวลา บางครั้ง
ในประเทศสหภาพพมา ผูปฏิบัติที่ยอหยอนมากๆ อาจหายตัว
ไป ๒-๓ วัน โดยไมมาสอบอารมณ บางคนก็หนีกลับบานไป
เลยเหมือนกับเด็กนักเรียนที่ไมไดทําการบาน ถาหากผูปฏิบัติ
เหลานี้จะใชความพยายามอยางกลาหาญ สติก็จะสวางไสว
ราวกับแสงอาทิตย สามารถเผาผลาญเมฆหมอกแหงความ
งวงเหงาใหสิ้นไป หากเปนเชนนี้ พวกเขาจะสามารถเผชิญ
หนากับวิปสสนาจารยไดอยางเชื่อมั่น และพรอมที่จะรายงาน
สิ่งที่ตนไดพบเห็นในแสงเห็นพระธรรม
ไมวา จะประสบกับอะไรในระหวางการปฏิบตั ธิ รรม ขอ
ใหผูปฏิบัติพึงมีความกลาหาญและซื่อสัตยในการรายงานให
วิปสสนาจารยทราบ บางครั้งผูปฏิบัติอาจเขาใจผิดวา การ
ปฏิบัติกําลังพังทลายลง ในขณะที่ความจริงกําลังกาวหนาอยู
วิปสสนาจารยที่ดี จะชวยใหผูปฏิบัติสามารถเอาชนะความ
รูสึกไมมั่นคงเหลานี้ และชวยใหการปฏิบัติกาวหนาตอไปได
ตามหนทางของพระธรรม ดวยความเพียร ศรัทธา และ
ความเชื่อมั่น

กองทัพที่ ๗
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กองทััพทีี่ ๗

ความลังเลสงสัย

ความซึมเซาหดหู เปนเพียงสาเหตุหนึ่งที่จะทําใหผู
ปฏิบัติเกิดความลังเลสงสัยขีดความสามารถของตนเอง ความ
สงสัยนี้ เปนกองทัพที่เจ็ดอันนาสะพรึงกลัวของมาร เมื่อเริ่ม
ยอหยอนในการปฏิบัติ ผูปฏิบัติก็อาจเริ่มสูญเสียความเชื่อมั่น
ในตนเอง โดยปกติการครุนคิดคํานึงยอมไมสามารถชวยให
สถานการณดีขึ้น ในทางตรงขาม ความสงสัยจะเกิดขึ้น แลว
ขยายตัวออกไปชาๆ ตอนแรกอาจเปนความสงสัยตนเองแลว
เปลี่ยนเปนความสงสัยในวิธีปฏิบัติ บางทีอาจเลยไปสงสัย
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วิปส สนาจารย วาทานมีความรูพ อทีจ่ ะเขาใจสภาวะของตนหรือ
ไม หรือวาตนเองเปนผูปฏิบัติรายพิเศษ ที่ตองอาศัยคําสั่งสอน
พิเศษโดยเฉพาะ ประสบการณที่ผูปฏิบัติคนอื่นรายงานคงจะ
คิดขึ้นเอง ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปฏิบัติกลายเปนขอ
สงสัยไปหมด
กองทัพที่เจ็ดของมารนี้ ภาษาบาลีเรียกวา วิจิกิจฉา
ซึ่งวิจิกิจฉา หรือความลังเลสงสัยมีความหมายลึกซึ้งกวาความ
สงสัยธรรมดา เปนอาการทีจ่ ติ หมดพลังจากการซัดสายของจิต
เอง ยกตัวอยางเชน ผูปฏิบัติที่ถูกความหดหูซึมเซาเลนงาน
จะไมสามารถประคองการระลึกรูอันจะเปนปจจัยใหวิปสสนา
ญาณเกิดขึ้นไดอยางตอเนื่อง แตหากมีสติอยูก็อาจกําหนดรู
รูปและนามได จนประจักษถึงความสัมพันธระหวางปรมัตถ
ธรรมทัง้ สองวาเปนเหตุปจ จัยซึง่ กันและกันได แตหากผูป ฏิบตั ิ
ไมสามารถเฝากําหนดดูโดยตรง ลักษณะที่แทจริงของรูปและ
นามก็จะไมปรากฏชัด ไมมีใครสามารถทําความเขาใจกับสิ่งที่
ไมไดประจักษดวยตนเองได ผูปฏิบัติที่ขาดสติ ก็อาจใชความ
คิ ด พิ จ ารณาหาเหตุ ผ ลเอาเอง “สงสั ย นั ก ว า รู ป กั บ นามนี้
ประกอบดวยอะไร และมีความสัมพันธกันอยางไร” อยางไร
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ก็ ต าม ผู  ป ฏิ บั ติ ค นนั้ น จะทํ า ได เ พี ย งแค ก ารตี ค วามจาก
ประสบการณผสมผสานกับจินตนาการของตนเอง ซึ่งเปน
อันตรายมาก เนือ่ งจากจิตไมสามารถแทงทะลุสภาวธรรมตางๆ
ตามความเปนจริง จิตจะเกิดความกระสับกระสาย แลวเปลีย่ น
เปนฉงนฉงาย ลังเลสงสัย ซึ่งเปนอีกลักษณะหนึ่งของ วิจิกิจฉา
การใชความคิดหาเหตุผลมากเกินไป จึงทําใหเหนื่อยลา
เนือ่ งจากผูป ฏิบตั ยิ งั ไมเห็นสภาวธรรมไดถอ งแทจนจิต
เกิดความเชื่อมั่นและตั้งมั่น ในทางตรงขาม จิตของผูปฏิบัติ
จะเปนเหมือนถูกสาปใหซัดสายอยูกับทางเลือกตางๆ อาศัยที่
ไดจําวิธีเจริญกรรมฐานตางๆ ไวมาก ผูปฏิบัติอาจทดลองวิธี
นั้นวิธีนี้ และในที่สุดอาจตกลงไปจมอยูใน “หมอจับฉาย”
ของการปฏิบตั ธิ รรม วิจกิ จิ ฉาอาจเปนอุปสรรคอยางใหญหลวง
ในการปฏิบัติ เหตุใกลของความซัดสายของจิตที่ลังเลสงสัย
ก็คือการขาดความใสใจในอารมณ อันเปนการปรับจิตใจที่ไม
ถูกตองในการแสวงหาสัจจธรรม การกําหนดจิตใหตรงกับ
อารมณที่ปรากฏในปจจุบันขณะ จึงเปนวิธีรักษาความลังเล
สงสัยที่ดีที่สุด หากเฝากําหนดดูอยางถูกวิธี และในอารมณที่
ถูกตองแลว ก็จะประจักษในสิ่งที่แสวงหา กลาวคือ ลักษณะ
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ที่แทจริงของสิ่งทั้งปวง เมื่อใดเห็นสิ่งเหลานี้ตามที่เปนจริง
ดวยตนเองแลว ผูปฏิบัติก็จะหมดความสงสัยไปเอง
การสรางเหตุปจจัยใหเกิดการระลึกรูอยางถูกตองนั้น
ผูปฏิบัติจําเปนตองมีวิปสสนาจารยที่สามารถแนะนําเพื่อให
สามารถดําเนินตามหนทางแหงสัจจธรรมและปญญา พระพุทธ
องคตรัสไววาผูตั้งใจแสวงหาสัจจธรรมพึงเขาหาวิปสสนาจารย
ที่มีความสามารถและเปนที่พึ่งได ถาหากผูปฏิบัติไมสามารถ
แสวงหาวิ ป  ส สนาจารย เช น นี้ ก็ อ าจหั น ไปหาตํ า รั บ ตํ า รา
การเจริญวิปสสนาที่มีอยูมากมายในปจจุบัน แตพึงระวังโดย
เฉพาะผูปฏิบัติที่ชอบอานหนังสือ หากมีความรูวิธีการตางๆ
ในระดับพื้นๆ และพยายามนําความรูเหลานั้นมาผนวกเขา
ดวยกัน ลงทายก็อาจผิดหวัง และเกิดความสงสัยมากยิ่งขึ้น
กวาตอนเริ่มตน วิธีปฏิบัติบางอยางอาจเปนวิธีที่ดี แตหากไม
ไดปฏิบัติตามวิธีนั้นอยางถี่ถวน ก็อาจไมไดผลและเกิดความ
สงสัยในวิธีการปฏิบัติเหลานั้นซึ่งก็เทากับวาผูปฏิบัติไดปดกั้น
ตนเองจากโอกาสที่จะไดรับประโยชนที่แทจริงจากการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐาน หากไมเจริญกรรมฐานตามวิธีที่ถูกตอง
ผูปฏิบัติยอมไมอาจเขาถึงสภาวธรรมที่แทจริงได นอกจากจะ
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ทําใหเกิดความสงสัยมากขึ้นแลว จิตจะแข็งกระดาง ไมควรแก
การงาน ผูป ฏิบตั จิ ะตกเปนทาสของความโกรธ ความคับของใจ
หรือถึงกับตอตานการปฏิบัติเลยก็เปนได

จิตใจที่เสียดแทง
ความโกรธทํ า ให จิ ต แข็ ง กระด า งเหมื อ นกั บ หนาม
เมื่อความโกรธเขาครอบงํา ผูปฏิบัติจะรูสึกเหมือนถูกทิ่มแทง
ราวกับคนเดินปาที่ลุยผานพงหนาม ตองไดรับความเจ็บปวด
ไปทุกๆ ยางกาว เนื่องจากความโกรธเปนอุปสรรคใหญของ
ผูปฏิบัติจํานวนมาก อาตมาจะขอกลาวถึงความโกรธนี้คอน
ขางละเอียดสักหนอย ดวยหวังวาจะชวยใหผูปฏิบัติสามารถ
เรียนรูท จี่ ะเอาชนะมันได โดยทัว่ ๆ ไป ความโกรธเกิดจากสภาว
จิตสองอยาง คือหนึ่งความสงสัย และสองคือสิ่งที่เรียกวา
“คันถะ” ซึง่ หมายถึงโซตรวนหรือกิเลสอันรอยรัดสัตวทงั้ หลาย
ใหติดอยูกับทุกข
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ความลังเลสงสัยมีอยู ๕ ประเภท ซึ่งทิ่มแทงใหจิต
เป น ทุ ก ข ผู  ป ฏิ บั ติ อ าจลั ง เลสงสั ย เกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธองค
พระบรมศาสดาผูแสดงหนทางไปสูพระนิพพาน ผูปฏิบัติอาจ
สงสัยในพระธรรมซึ่งเปนหนทางที่นําไปสูความหลุดพน และ
ในพระสงฆซงึ่ ไดแกพระอริยบุคคลผูไ ดกาํ จัดกิเลสใหหมดไปได
แลวบางสวน หรือโดยสิ้นเชิง ตอไปอาจสงสัยในศีลและวิธี
ปฏิบตั ขิ องตนเอง ประการสุดทาย อาจสงสัยในเพือ่ นสหธรรมิก
รวมถึงวิปสสนาจารย เมื่อเกิดความสงสัยมากๆ ผูปฏิบัติอาจ
รูสึกโกรธและตอตาน ทําใหจิตถูกทิ่มแทงอยางแทจริงจน
รูส กึ ไมอยากปฏิบตั วิ ปิ ส สนาตอไป เนือ่ งจากขาดความเชือ่ มัน่
ในวิธีและผลการปฏิบัตินั้น
อยางไรก็ตาม ยังไมสิ้นหนทางเสียทีเดียว ปญญาเปน
ยารักษาวิจิกิจฉาระดับนี้ ปญญาจากการใครครวญเหตุผล
เปนปญญาประเภทหนึ่ง บอยครั้งคําพูดที่นาเชื่อถือ เชน
คําอธิบายของวิปสสนาจารยหรือเทศนาธรรมที่จับใจ อาจฉุด
จิตของผูปฏิบัติที่ตกอยูในความลังเลสงสัยใหพนจากพงหนาม
ได เมือ่ จิตสามารถกลับคืนสูก ารกําหนดระลึกรูอ ารมณไดอยาง
ถูกตอง ผูปฏิบัติจะรูสึกโลงอกและสํานึกถึงบุญคุณของครูบา
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อาจารย เมือ่ เปนดังนี้ ผูป ฏิบตั มิ โี อกาสทีจ่ ะบรรลุญาณทัสสนะ
ไดเห็นความเปนจริงของสภาวธรรมตางๆ ดวยตัวเอง หากผู
ปฏิบัติเขาถึงวิปสสนาญาณ ปญญาญาณนี้จะเปนยารักษา
ความรูสึกที่เสียดแทงของจิตได
อยางไรก็ตาม หากผูป ฏิบตั ไิ มสามารถกลับเขาสูห นทาง
ของวิปสสนา ความสงสัยอาจจะพอกพูน จนเกินระดับที่จะ
แกไขได

โซตรวนทั้งหาที่รอยรัดจิต
ความสงสัยมิใชสิ่งที่เสียดแทงจิตเพียงอยางเดียว แต
ยังมีปจจัยอื่นๆ อีก ๕ ประการที่เปนดังโซตรวนรอยรัดจิต
เมื่อความรูสึกบีบรัดเชนนี้ปรากฏขึ้น จิตใจก็จะเปนทุกข
เรารอน จากความรูสึกอึดอัดขัดใจ ผลักไส และตอตาน แตผู
ปฏิบัติสามารถหลุดพนจากเครื่องรอยรัดเหลานี้ได ดวยการ
เจริญวิปสสนาอันจะทําใหอุปสรรคเหลานี้หมดไปเอง หาก
อุปสรรคเหลานี้ยังหลุดรอดเขามากระทบการปฏิบัติได การ
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กําหนดระลึกรูสภาวธรรมตามความเปนจริง เปนขอพึงปฏิบัติ
ขอแรก เพือ่ ใหจติ กลับคืนสูส ภาวะทีเ่ บิกบานและควรแกการงาน
โซตรวนเสนที่หนึ่ง ไดแกความผูกพันกับอารมณทาง
ทวารตางๆ ทีจ่ ติ ทีป่ รารถนาแตอารมณอนั นาพอใจ ยอมจะพบ
แตความไมพอใจกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบันขณะ อารมณ
หลักไดแกอาการพองยุบของทอง ฟงดูอาจไมเพียงพอและไม
นาสนใจเมื่อเทียบกับจินตนาการของผูปฏิบัติเอง หากความ
ไมพอใจเชนนี้เกิดขึ้น การปฏิบัติก็จะไมกาวหนา
โซตรวนเสนทีส่ อง ไดแกความผูกพันยึดมัน่ กับรางกาย
ของตนเองมากเกินไป บางทีเรียกวามีความรักความเปนหวง
ตัวเองมากเกินไป หรือบางทีอาจเปนความผูกพันยึดมั่นและ
ความรูส กึ เปนเจาเขาเจาของตอบุคคลอืน่ และรางกายของเขา
นี่ คื อ โซ ต รวนเส น ที่ ส าม อาตมาคงไม ต  อ งอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม
เพราะเปนสภาพที่เห็นกันอยูโดยทั่วไป
การเปนหวงตนเองมากเกินไป สามารถเปนอุปสรรค
ทีใ่ หญหลวงของการปฏิบตั ไิ ด เวลานัง่ นานๆ ความรูส กึ ไมสบาย
ยอมเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได ความรูสึกนั้นอาจรุนแรงจนผู
ปฏิบัติเริ่มรูสึกเปนหวงขาของตนเองวา นี่ตอไปจะเดินไดไหม
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ผูปฏิบัติอาจตัดสินใจลืมตาและยืดขาทําใหความตอเนื่องของ
การกําหนดขาดลง กําลังของการปฏิบัติที่สะสมมาก็จะหายไป
ความพยายามในการทะนุถนอมรางกายของตนเองมากเกินไป
บางครั้งก็อาจไปลดความกลาหาญ ที่จําเปนตองใชในการเฝา
ตามกําหนดดูลักษณะที่แทจริงของความเจ็บปวด
รูปลักษณกอ็ าจเปนอีกสวนหนึง่ ของโซตรวนเสนทีส่ อง
นี้ บุคคลบางคนอาจตองใสเสื้อผาสวยๆ และใชเครื่องสําอาง
เพือ่ ทําใหตนเองมีความสุข หากพวกเขาไมสามารถอาศัยปจจัย
ภายนอกเหลานี้ เชนในการเขาอบรมวิปสสนากรรมฐานที่มี
ขอหามการใชเครื่องสําอางและเครื่องแตงกายหรูหรา บุคคล
เหลานีอ้ าจรูส กึ วามีบางอยางขาดหายไป และความวิตกกังวล
ก็อาจทําใหการปฏิบัติไมกาวหนา โซตรวนเสนที่สี่ไดแก จิตที่
หมกมุน กับอาหาร บางคนทานอาหารจุ บางคนเลือกแตอาหาร
ที่ถูกปาก คนที่เปนหวงปากทองมาก มักจะชอบนอนมากกวา
การเจริญสติ ผูปฏิบัติบางคนมีปญหาตรงกันขาม คือ กลัวอวน
อยูตลอดเวลา พวกนี้ก็ถูกโซตรวนของการกินผูกมัดอยูเชนกัน
โซตรวนเสนที่หาของจิตใจ ไดแกการปฏิบัติโดยมีเปา
หมายเพื่อใหไดไปเกิดเปนเทวดา นอกจากจะทําใหการปฏิบัติ
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ตั้ง อยูบนพื้นฐานของตั ณหาคือ ความอยากไดอิฏฐารมณแลว
การปฏิบัติแ บบนี้ยังเป นการตั้งเปาที่ตํ่า เกิน ไป สําหรับขอเสีย
ของการเกิดเปนเทวดา ขอใหอานหนังสือเลมที่ชื่อวา “ราชรถ
สูพระนิพพาน”
ดว ยการปฏิ บัติอยางขยันหมั่นเพียร ผูปฏิบัติจึงจะ
สามารถปลดโซตรวนทั้งหาได และดวยความเพียรนี้ ผูปฏิบัติ
จะสามารถเอาชนะความสงสัยและความไมพอใจทีต่ ามมา เมือ่
หลุ ด พ น จากค วามเสี ย ดแทงทางจิ ต แล ว จิ ต ใจจะมี ค วาม
ผองแผว จิตใจทีใ่ สสวางจะมีฉนั ทะในการปลูกความเพียรเบือ้ ง
ตน ซึง่ นําเขาสูห นทางแหงการปฏิบตั ิ ลําดับตอมาจะพัฒนาเปน
ความเพียรทีแ่ นวแนซงึ่ จะทําใหการเจริญวิปส สนากาวหนาขึน้
และสุดทายจะเปนความเพียรทีส่ ะสมกําลังมาอยางเต็มทีจ่ นนํา
ไปสูความหลุ ดพนในการปฏิบัติขั้นสูงยิ่งๆ ขึ้นไป ความเพียร
ทั้ง ๓ ระดับ ซึ่งแทจริงคือความพยายามที่จะทําใหจิตตื่นตัว
และเ ฝาตามกํา หนดดูอารมณอยูเสมอนั้น จะเปนปราการ
ธรรมชาติทดี่ ที สี่ ดุ ในการปองกันกองทัพทีเ่ จ็ดของมาร อันไดแก
ความ ลังเลสงสั ย เมื่อใดที่มีความเพียรยอหยอน จิตจะหลุด
จากก ารกําหนดรูอารมณ และก็จะเปดโอกาสใหความสับสน
และความลังเลสงสัยครอบงําจิตได
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ศรัทธาทําใหจิตแจมใส
ศรัทธา หรือความเชื่อ มีคุณสมบัติพิเศษที่เปนพลังใน
การขจัดเมฆหมอกของความสงสัยและรําคาญใจใหหมดไป
เปรียบไดกับถังใสนํ้าขุนๆ จากแมนํ้าที่เต็มไปดวยตะกอน หาก
ใสสารเคมีบางชนิดลงไป เชน สารสมก็จะทําใหตะกอนนอนกน
ไดอยางรวดเร็ว ทําใหนํ้าใสขึ้น ศรัทธาก็เชนกัน ทําใหส่ิงไม
บริสุทธิ์ตกตะกอน เหลือไวแตจิตที่ผองใส
ผูปฏิบัติที่เขาไมถึงคุณของ พระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ จะเกิดความสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย ตลอดถึง
ประโยชนของการเจริญวิปส สนา และมักจะพายแพแกกองทัพ
ที่เจ็ดของมาร จิตใจของผูปฏิบัติเปรียบไดกับถังใสนํ้าขุนๆ
จากแมนํ้า แตเมื่อไดตระหนักถึงคุณของพระรัตนตรัยจาก
การอาน การสนทนาธรรม และจากการฟงธรรมเทศนาแลว
ผูปฏิบัติก็จะสามารถกําจัดความสงสัยใหหมดไปไดอยางชาๆ
และเกิดความศรัทธาขึ้น
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เมื่อมีศรัทธา ก็จะมีความปรารถนาในการปฏิบัติและ
ยินดีทจี่ ะทุม เทพลังใหถงึ จุดหมาย ศรัทธาทีเ่ ขมแข็งเปนรากฐาน
ของความจริงใจและปฏิปทาที่มั่นคงในการปฏิบัติธรรม ซึ่งจะ
ทําใหความเพียรสติและสมาธิแกกลาขึน้ ตามลําดับ แลวปญญา
ก็จะปรากฏขึ้นในลักษณะของวิปสสนาญาณขั้นตางๆ
เมื่อมีเหตุปจจัยในการปฏิบัติที่เหมาะสม ปญญาก็จะ
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ปญญาหรือญาณทัสสนะจะเกิดขึ้น
เมื่อผูปฏิบัติกําหนดรูทันปจจุบันอารมณจนสามารถมองเห็น
สภาวลักษณะและสามัญลักษณะของสภาวธรรมทางกายและ
ทางจิต สภาวลักษณะหมายถึงลักษณะเฉพาะของกายและจิต
ที่ผูปฏิบัติสามารถประสบไดโดยตรงดวยตัวเอง ไดแก สี เสียง
กลิ่น รส ความเย็น รอน ออน แข็ง ความเคลื่อนไหว เครงตึง
และสภาวจิตที่แตกตางกัน สามัญลักษณะเปนลักษณะที่เปน
สามัญในสภาวธรรมที่ปรากฏของรูปและนามทั้งปวง สรรพสิ่ง
ยอมแตกตางกันไปตามลักษณะเฉพาะของตน ทวาทุกๆ สิง่ ก็มี
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนลักษณะพื้นฐานเหมือนกัน
ลักษณะทั้งสองนี้ กลาวคือ สภาวลักษณะและสามัญ
ลักษณะ จะสามารถรับรูไดอยางชัดเจนและหมดขอสงสัยดวย
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ปญญาญาณที่เกิดขึ้นเองจากการเฝากําหนดดูเฉยๆ ลักษณะ
ประการหนึ่งของปญญาหรือญาณนี้ก็คือความสวางไสว ซึ่งจะ
ทําใหการรับรูข องผูป ฏิบตั แิ จมใสขึน้ ปญญาเปรียบเสมือนแสง
ไฟที่ฉายลงไปสูบริเวณที่มืดมิด เปดเผยสิ่งที่ไมอาจมองเห็นได
ในอดีต กลาวคือ สภาวลักษณะและสามัญลักษณะของรูปและ
นาม ดวยแสงแหงปญญา ผูปฏิบัติจะสามารถกําหนดรูเห็น
ลักษณะทั้งสองนี้ไดในทุกๆ อาการที่ปรากฏ ไมวาจะเปนการ
เห็น ไดยิน ไดกลิ่น ลิ้มรส สัมผัส รูสึกทางรางกายหรือทาง
ความคิด
ปญญามีคุณสมบัติพิเศษคือทําใหไมสับสนเมื่อญาณ
ทัสสนะเกิดขึน้ จิตจะไมสบั สนเพราะความคิดทีผ่ ดิ ๆ หรือความ
เขาใจผิดๆ ที่เกี่ยวกับกายและจิต
เมื่ อ เห็ น แจ ง สภาวธรรมอย า งชั ด เจน แจ ม ใสและ
ไมสับสน จิตจะเริ่มตนเปยมไปดวยความศรัทธาแบบใหม อัน
เปนศรัทธาที่เกิดจากการพิสูจนแลว มิใชศรัทธาแบบมืดบอด
หรือขาดเหตุผล ศรัทธาชนิดนี้เกิดขึ้นมาเองจากประสบการณ
สวนบุคคล เราอาจเปรียบเทียบความศรัทธานี้กับความเชื่อที่
ว า ฝนตกทํ า ให เราตั ว เป ย ก พระไตรป ฎ กกล า วถึ ง ศรั ท ธา
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ประเภทนี้ วาเปนการปลงใจเชื่อเพราะไดประสบดวยตนเอง
ดังนั้น เราจึงอาจเห็นความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางความ
ศรัทธาและปญญาได
ศรัทธาที่เกิดจากการพิสูจนดวยตนเองนี้มิไดเกิดขึ้น
เพียงเพราะเราไดยินคําพูดที่นาเชื่อถือ ไมมีการศึกษาเปรียบ
เทียบ การวิจยั ทางวิชาการ หรือการใหเหตุผลแบบใดทีจ่ ะทําให
เกิดศรัทธาชนิดนี้ขึ้นได และไมมีวิปสสนาจารย ดาบส นักบวช
หรือนักบุญผูใ ดจะบังคับใหเรามีศรัทธาประเภทนีไ้ ด มีเพียงการ
ไดประสบสภาวธรรมโดยตรงดวยตนเองเทานั้นที่จะทําให
ศรัทธาอันมั่นคงและยั่งยืนชนิดนี้เกิดขึ้น
วิธที สี่ าํ คัญทีส่ ดุ ในการพัฒนาใหศรัทธาชนิดนีเ้ กิดขึน้ ก็
คือ การปฏิบตั ติ ามแนวทางคําสอนในพระไตรปฎก คําสอนเรือ่ ง
วิธีการเจริญสติปฏฐาน บางครั้งหากมองอยางผิวเผินอาจดูวา
คับแคบและเรียบงายเกินไป แตเมื่อปญญาเริ่มปรากฏ ขณะที่
การปฏิบัติกาวหนาและลึกซึ้งมากขึ้น ประสบการณสวนตัว
ของผูป ฏิบตั จิ ะทําลายความเขาใจผิด ๆ เกีย่ วกับความคับแคบ
ของสติปฏฐานเอง วิปสสนากรรมฐานทําใหเกิดปญญาที่
ยิ่งใหญไพศาล มิใชคับแคบอยางที่คิด
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เมือ่ ศรัทธาปรากฏขึน้ ผูป ฏิบตั จิ ะรูไ ดเองวาจิตมีความ
ผองใส ปราศจากสิ่งรบกวนและความขุนของใดๆ ในขณะนั้น
จิตจะเต็มไปดวยความสงบสุขและแจมใส หนาที่ของศรัทธาที่
เกิดขึ้นจากการพิสูจนดวยตนเองนี้ คือทําใหอินทรียทั้งหาที่ได
กลาวถึงในบทที่แลว กลาวคือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา
มาประชุมกันและมีความเขมแข็งขึน้ เมือ่ อินทรียห า แกกลาขึน้
จิตจะมีความสงบ มีพลังและแมนยํา ทําใหผูปฏิบัติสามารถ
เอาชนะไมเฉพาะกองทัพที่เจ็ดของมารเทานั้น แตรวมถึง
กองทัพที่เหลือของมารอื่นๆ ทั้งหมดดวย

อิทธิบาทสี่ : พลังแหงความสําเร็จ
เชนเดียวกับในทางโลก บุคคลทีป่ ฏิบตั ธิ รรมดวยความ
แข็งขันและมุงมั่น ยอมสามารถบรรลุถึงเปาหมายที่ตนตั้งเอา
ไวได ความแข็งขันและมุงมั่นเปนพลัง ๒ ประเภทในพลังทั้งสี่
ที่จะทําใหการปฏิบัติประสบความสําเร็จ อันไดแก ฉันทะ คือ
ความพอใจเปนพลังที่หนึ่ง วิริยะ คือความเพียรหรือความแข็ง
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ขัน เปนพลังที่สอง จิตตะ หรือความมุงมั่น ใฝใจในการระลึกรู
เปนพลังที่สาม และ วิมังสา คือ ปญญาไตรตรอง เปนพลังที่สี่
หากคุณธรรมทั้งสี่เปนพลังสนับสนุนการปฏิบัติ การเจริญ
กรรมฐานก็จะกาวหนา ไมวาผูปฏิบัติจะมุงหวังเพื่อใหไดบรรลุ
ธรรมหรือไมก็ตาม ผูปฏิบัติอาจบรรลุถึงนิพพานไดโดยวิธีนี้
พระพุทธองคทรงยกอุทาหรณใกลตัวแสดงใหเห็นวา
จะบรรลุผลของการปฏิบัติไดอยางไร หากแมไกออกไขดวย
ความมุงหวังที่จะใหไขฟกเปนตัว แตเมื่อออกไขแลวก็วิ่งหนีไป
ปลอยใหไขตองเผชิญกับสายลมแสงแดดตามลําพัง ในที่สุดไข
ก็จะเนา ในทางกลับกัน หากแมไกปฏิบัติหนาที่อยางซื่อตรง
นั่งกกไขเปนเวลานานๆ ทุกๆ วัน ความอบอุนจากรางกาย
แมไก จะทําใหไขไมเนาเสีย และทําใหลกู ไกทอี่ ยูใ นไขเติบโตขึน้
การนั่งกกไขเปนหนาที่ที่สําคัญที่สุดของแมไก มันจะตองทํา
หนาที่อยางถูกตองโดยกางปกออกเล็กนอยเพื่อปกปองรังของ
มันจากฝน และจะตองระมัดระวังไมทงิ้ นํา้ หนักตัวลงบนไขมาก
เกินไปจนไขแตกราว หากแมไกนงั่ ในทาทีถ่ กู ตองและเปนเวลา
นานพอสมควร ไขก็จะไดรับความอบอุนตามธรรมชาติที่เพียง
พอสําหรับการฟกตัวภายในเปลือกไข ตัวออนคอยๆ สรางจงอย
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ปากและกรงเล็บ ทุกๆ วันที่ผานไป เปลือกไขก็จะบางลงๆ
ในชวงสั้นๆ ที่แมไกออกไปจากรัง ลูกไกที่อยูในไขก็จะเริ่มเห็น
แสงที่สวางมากขึ้น ประมาณสามสัปดาหหลังจากนั้น ลูกไกสี
เหลืองที่มีลักษณะสมบูรณก็จะเจาะเปลือกไขออกมา ผลนี้จะ
เกิดขึน้ ไมวา แมไกจะมุง หวังใหเกิดหรือไมกต็ าม สิง่ เดียวทีแ่ มไก
ทําก็คือนั่งกกไขอยางสมํ่าเสมอเพียงพอ
แมไกมีความทุมเทและมุงมั่นกับงานของมันมาก บาง
ครัง้ มันยอมทีจ่ ะหิวกระหายดีกวาทิง้ การกกไข และเมือ่ มีความ
จําเปนตองลุกขึ้น มันก็จะจัดแจงธุระของมันอยางรวดเร็วแลว
กลับไปนั่งปฏิบัติหนาที่ตอไป
อาตมามิไดแนะนําใหผูปฏิบัติอดอาหาร หรือหยุดดื่ม
นํา้ หรือไมเขาหองนํา้ อาตมาเพียงแตอยากใหผปู ฏิบตั ไิ ดรบั แรง
บันดาลใจจากความอดทนและไมทอถอยของแมไก สมมุติวา
แมไกโลเลและไมขวนขวาย นั่งกกไขไดไมกี่นาทีแลวก็ลุกออก
ไปทําอยางอืน่ ไมชา ไขกจ็ ะเนา และลูกไกกห็ มดโอกาสทีจ่ ะเกิด
ในทํานองเดียวกัน ในระหวางการนั่งกรรมฐาน หากผู
ปฏิบตั ไิ มอดทนตอความรูส กึ อยากเกาหรืออยากขยับไปมา พลัง
ความเพียรก็จะไมตอเนื่องและเพียงพอที่จะทําใหจิตใจแจมใส

พระกัมมัฏฐานาจริยะ อู บัณฑิตาภิวังสะ

และเปนอิสระจากการโจมตีของสิง่ เศราหมองทีค่ รอบงําจิต เชน
โซตรวนทัง้ หาทีร่ อ ยรัดจิตดังกลาวขางตน อันไดแก กามฉันทะ
ความเปนหวงกังวลในรางกายของตนและผูอื่นมากเกินไป
ความละโมบในการรับประทานและความปรารถนากามสุข
ในภพภูมิอื่น
ผูปฏิบัติที่พยายามรักษาสติในแตละขณะจะกอเกิด
พลังความเพียรที่ตอเนื่อง เหมือนกับความอบอุนจากรางกาย
ของแมไก พลังความพากเพียรนี้จะชวยปกปองจิตไมใหถูก
ทํารายดวยการโจมตีของกิเลส ทําใหญาณทัสสนะเจริญขึน้ และ
มีความแกกลาขึ้นตามลําดับ
โซตรวนทั้ง ๕ เสนที่ผูกมัดจิตนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อขาดสติ
หากไมระมัดระวัง เมื่อมีอารมณที่นาปรารถนาเขามากระทบ
จิตก็จะถูกครอบงําดวยตัณหาและอุปาทาน อันเปนโซตรวน
ของจิตประการแรก อยางไรก็ตาม หากผูปฏิบัติมีสติก็จะ
สามารถเอาชนะตัณหาได ในทํานองเดียวกัน หากผูปฏิบัติ
สามารถประจักษถงึ ลักษณะทีแ่ ทจริงของรางกาย ความผูกพัน
ยึดมัน่ ตอรางกายยอมจะหมดไป ความลุม หลงรางกายของผูอ นื่
ก็จะลดนอยลงไปดวย ดวยเหตุนี้ โซตรวนเสนที่สองและสามก็
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จะถูกตัดขาดลงไปดวย การตามกําหนดรูกระบวนการการรับ
ประทานอาหารอยางใกลชิด จะทําลายความละโมบในอาหาร
ซึ่งเปนโซเสนที่สี่ หากปฏิบัติดวยเปาหมายที่จะบรรลุถึงพระ
นิพพานจริงๆ ความทะยานอยากในโลกียสุขในชาติหนาก็จะ
หายไปดวย เพราะความปรารถนาชาติภพในภูมิที่สูงขึ้นก็เปน
โซเสนทีห่ า ของจิต ดังนัน้ การเจริญสติและความเพียรอยางตอ
เนือ่ งจะสามารถตัดโซทงั้ หาเสนได เมือ่ ตัดเครือ่ งรอยรัดเหลานี้
ไดแลว จิตก็จะไมถูกครอบงําดวยความมืดบอดและบีบคั้นอีก
ตอไป จิตใจของผูปฏิบัติจะถูกปลดปลอยและไดพบแสงสวาง
ดวยความเพียร สติ และสมาธิที่ตอเนื่อง จิตจะคอยๆ
ไดรับความรูแจงจากแสงธรรม ซึ่งทําใหจิตใจสดชื่น และแผด
เผากิเลสใหสิ้นไป จิตจะซาบซานดวยธรรมรส อวิชชาอันเปน
เปลือกหอหุมจิตจะเบาบางลง ผูปฏิบัติจะเริ่มเขาใจธรรมชาติ
ของรู ป นามและเหตุ ป  จ จั ย ของรู ป นาม ศรั ท ธาที่ เ กิ ด จาก
ประสบการณโดยตรงจะเขมแข็งขึ้น ผูปฏิบัติจะสามารถเขาใจ
ไดโดยตรงถึงความเปนเหตุปจจัยซึ่งกันและกันของรูปกับนาม
ที่มิไดเกิดจากการกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยนัยนี้ผู
ปฏิบัติจะตระหนักวา ความเปนเหตุปจจัยซึ่งกันและกันนี้ได
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ปรากฏอยูใ นอดีต และจะยังคงดํารงอยูต อ ไปในอนาคตเมือ่ การ
ปฏิบัติกาวหนาขึ้น ผูปฏิบัติก็จะมีความมั่นใจอยางลึกซึ้ง หมด
ความสงสัยในตนเอง ในการปฏิบัติของตนเอง ในผูปฏิบัติอื่นๆ
หรือวิปสสนาจารย จิตจะเปยมดวยความซาบซึ้งในพระพุทธ
คุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ
จากนั้นผูปฏิบัติจะเริ่มกําหนดเห็นการเกิดขึ้นและดับ
ไปของสิ่งตางๆ เห็นความเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมื่อ
วิปส สนาญาณนีเ้ กิดขึน้ อวิชชาความไมรใู นสามัญลักษณะเหลา
นี้ก็หมดไป
เปรียบเสมือนลูกไกที่กําลังจะฟกเปนตัว ผูปฏิบัติจะ
เห็นแสงสวางเล็ดลอดเปลือกไขเขามามากมาย การกําหนดรู
อารมณจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ ผูปฏิบัติจะเปยม
ดวยพลังความเพียรอยางไมเคยเกิดขึ้นมากอน และมีความ
ศรัทธาที่มั่นคงมาก
หากผูปฏิบัติพากเพียรฟูมฟกปญญาญาณตอไป ผู
ปฏิบตั จิ ะสามารถบรรลุถงึ พระนิพพานกลาวคือ มรรคญาณ ผล
ญาณได และแลวผูป ฏิบตั จิ ะสามารถกะเทาะเปลือกไขทมี่ ดื มิด
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คื อ อวิ ช ชาออกมา เหมื อ นกั บ ลู ก ไก ที่ เ ต็ ม ไปด ว ยความ
กระตือรือรนที่จะคนพบตนเองในโลกกวาง เที่ยวไปในทองทุง
ที่สวางไสวกับแมของมัน เชนเดียวกัน ผูปฏิบัติเองก็จะรูสึก
เปนสุขและเอิบอิ่มใจเปนอยางยิ่ง ผูปฏิบัติที่เคยไดประสบกับ
พระนิพพานแลว จะมีความรูสึกเปนสุข สงบเย็นอยางไมเคย
เปนมากอน และไมมีสิ่งใดเสมอเหมือนหรือเปรียบได ทําให
ศรัทธา ความเพียร สติ และสมาธิเขมแข็งเปนอยางยิ่ง
อาตมาหวังวา ผูปฏิบัติจะนําอุทาหรณเรื่องแมไกนี้ไป
พิจารณาอยางลึกซึ้ง ทํานองเดียวกับแมไกที่กกไขโดยไมหวัง
หรือปรารถนาอะไร เพียงทําหนาทีอ่ ยางซือ่ ตรง อาตมาขอใหผู
ปฏิบัติพึงอบรมบมฟกการปฏิบัติของตนเองดวยดี ขออยาใหผู
ปฏิบัติกลายเปนไขเนาเลย
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ผูกําหนดทิศทางนาวาชีวิตของตนเอง
อาตมาไดใชเวลาไปมากในหัวขอเรือ่ งความลังเลสงสัย
เพราะอาตมาทราบดีวาเปนปญหาใหญและอยากชวยใหผู
ปฏิบัติหลีกเลี่ยงปญหาเหลานี้ อาตมารูจากประสบการณของ
ตนเองวาความสงสัยสรางทุกขไดมากขนาดไหน เมือ่ อาตมาอายุ
ได ๒๘-๒๙ ป และเริม่ ปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานกับทานอาจารย
มหาสีสยาดอ บูรพาจารยผูใหกําเนิดสํานักวิปสสนากรรมฐาน
มหาสีสาสนเยกตา ในกรุงรางกุง หลังจากหนึ่งสัปดาหผานไป
อาตมาเริม่ รูส กึ ไมพอใจเพือ่ นๆ ผูป ฏิบตั ธิ รรมคอนขางมาก พระ
ภิกษุบางรูปแทนที่จะตั้งใจปฏิบัติธรรม กลับมีศีลดางพรอย ไม
เครงครัด และไมตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติ คฤหัสถที่มา
ปฏิบัติธรรมก็เชนกัน พูดจาและเดินเหินไมสุภาพเรียบรอย
ราวกับอนารยชน ความสงสัยเริ่มครอบงําจิตใจของอาตมา
แมแตอาจารยของอาตมาซึ่งเปนพระอาจารยผูชวยของทาน
อาจารยมหาสี ก็ไมพนจากการจับผิดของอาตมา พระอาจารย
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ทานนีไ้ มเคยยิม้ และบางครัง้ ก็พดู จาหวนๆ และรุนแรง อาตมา
คิดวาวิปสสนาจารยควรจะเปยมดวยความนุมนวลและความ
หวงใย
วิปสสนาจารยที่มีความสามารถ ยอมประเมินสภาวะ
ของลูกศิษยได โดยอาศัยประสบการณการสอนผูป ฏิบตั มิ าเปน
จํานวนมากและจากคําสอนในพระไตรปฎก พระอาจารยทสี่ อน
อาตมาก็เชนกัน ทานเห็นวาการปฏิบตั ขิ องอาตมาเริม่ ถอยหลัง
และประเมินวาความลังเลสงสัยกําลังเลนงานอาตมาอยู ทาน
ตําหนิอาตมาอยางนุมนวลและแยบยล หลังจากนั้นอาตมาก็
กลับไปทีก่ ฏุ แิ ลวถามใจตัวเองวา “เรามาทีน่ ที่ าํ ไม มาเพือ่ ตําหนิ
ผูอื่น และทดสอบพระอาจารยหรือ เปลาเลย”
อาตมาระลึกไดวา อาตมามาทีส่ าํ นักนีก้ เ็ พือ่ จะทําลาย
ลางกิเลสทีอ่ าตมาไดสะสมมาจากการเวียนวายในสังสารวัฏให
มากทีส่ ดุ อาตมาหวังวาจะสําเร็จตามเปาหมายนีโ้ ดยการปฏิบตั ิ
ธรรมตามคําสอนของพระพุทธองคตามแบบการเจริญวิปส สนา
กรรมฐานของสํานักที่อาตมาอยูนี้ ความคิดนี้ใหความกระจาง
แกอาตมาเปนอยางมาก
ความคิดหนึง่ ปรากฏขึน้ ในใจของอาตมา อุปมาเหมือน
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อาตมาอยูใ นเรือใบกลางทะเลทามกลางพายุรา ย คลืน่ มหึมาพุง
สูงขึ้น แลวกระแทกลงมาทุกทิศทาง อาตมาถูกเหวี่ยงไปทาง
ซายทางขวา ขึ้นบนและลงลาง ชวยตัวเองไมไดเลยทามกลาง
มหาสมุทรใหญ รอบๆ ตัวอาตมา เรืออื่นๆ ก็อยูในสภาพ
เดียวกัน แตแทนที่จะดูแลเรือของอาตมาเอง อาตมากลับไป
ตะโกนออกคําสั่งใหกัปตันเรือลําอื่น “นาจะชักใบเรือขึ้นนะ นี่
คุณเอาใบลงไดแลว” หากอาตมาไมหยุดทําเชนนั้น ก็อาจพบ
ตัวเองอยูที่กนบึ้งมหาสมุทรได
นี่คือสิ่งที่อาตมาไดเรียนรู หลังจากนั้นอาตมาจึงตั้งใจ
ปฏิ บั ติ อ ย า งหนั ก และไม ย อมปล อ ยให ค วามสงสั ย เข า มา
ครอบงําจิตใจอีกเลย อาตมากลายเปนลูกศิษยคนโปรดของพระ
อาจารยดวยซํ้า อาตมาหวังวาผูปฏิบัติจะไดรับประโยชนจาก
ประสบการณของอาตมาเชนกัน
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ความหัวดื้อ
และลบหลูคุณทาน

หลังจากที่เอาชนะความสงสัยไดแลว ผูปฏิบัติจะเริ่ม
เห็นแสงแหงพระธรรม แตทวายังมีกองทัพทีแ่ ปดของมาร ซุม
รออยูใ นรูปของความหัวดือ้ อวดดี และความลบหลูบ ญ
ุ คุณทาน
ความทะนงอวดดีจะเกิดขึ้น เมื่อผูปฏิบัติเริ่มประสบกับความ
สุข ปติความพึงพอใจ และประสบการณที่ดีอื่นๆ จากการ
ปฏิบัติ ผูปฏิบัติอาจคิดไปวา พระอาจารยจะเขาถึงสภาวะที่
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วิเศษนี้แลวหรือยัง และผูปฏิบัติอื่นๆ จะมีความเพียรเทาตน
หรือเปลา ฯลฯ
ความหัวดื้อถือดีมักจะเกิดขึ้นในขั้นที่ผูปฏิบัติมีญาณ
ประจักษเห็นการเกิดดับของสภาวธรรมตางๆ นับเปนความรูส กึ
ที่วิเศษที่สามารถอยูกับปจจุบันขณะโดยสมบูรณ เห็นอารมณ
เกิดขึ้นแลวดับไปทุกขณะที่สติตามกําหนดรูอยู ในขั้นนี้อาจมี
เครื่องเศราหมองแทรกซอนเขามาไดมากมาย สิ่งเหลานี้มีชื่อ
เรียกเฉพาะวา วิปสสนูปกิเลส เนื่องจากวิปสสนูปกิเลสอาจ
กลายเปนอุปสรรคที่อันตรายมากตอการเจริญกรรมฐาน ผู
ปฏิบัติจึงจําเปนตองทําความเขาใจกิเลสเหลานี้ใหแจมแจง
พระไตรปฎกกลาวไววา มานะหรือความทะนงตนมีสภาพ
ฟูฟอง มีความปรารถนาสูง และกระตือรือรนอยางแรงกลา ผู
ปฏิบัติจะมีพลังลนเหลือและถือความคิดของตนเองเปนหลัก
มีแตความคิดชืน่ ชมตนเองเชน “ฉันเยีย่ มมาก ไมมใี ครเทียบฉัน
ได”
ลักษณะเดนของมานะก็คือ ความแข็งกระดาง จิตจะ
รูส กึ กระดาง และพองขึน้ เหมือนงูเหลือมทีเ่ พิง่ กลืนเหยือ่ เขาไป
อาการของมานะอีกประการหนึ่ง จะแสดงใหเห็นในลักษณะที่
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เปนความเครงตึงของรางกายและอิรยิ าบถตางๆ ผูท เี่ ปนเหยือ่
ของมานะจะกลายเปนคนหัวสูงและคอแข็ง ยากทีจ่ ะกมศีรษะ
ทําความเคารพผูอื่น

การลืมบุญคุณทาน
มานะเปนสภาวจิต ที่นากลัวโดยแท มันทําลายความ
กตัญูรูคุณ ทําใหไมอาจยอมรับไดวาเราเปนหนี้บุญคุณผูอื่น
การลื มเลือนค วามดี งามที่คนอื่นไดทําไวใหแกเราในอดีต
ทําใหเรามองขามคุณความดีและลบหลูค ณ
ุ ธรรมของทานเหลา
นั้น ไมเพียงเทานั้น ผูที่ประกอบดวยมานะจะพยายามปดบัง
ความดี ของผูอื่นเพื่อมิใหผูอื่นไดรับความเคารพยกยอง การ
ลบหลู คุณทาน เปนลักษณะที่สองของมานะ อันมีความทรนง
แข็งกระดางเปนลักษณะแรก
เราทุกคนลวนมีผูที่มีพระคุณตอเราทั้งสิ้น โดยเฉพาะ
ในวัยเด็กและตอนที่ อายุยังนอย ยกตัวอยางเชน พอแมเปนผู
ใหความรัก การศึกษา และสิ่งจําเปนตางๆ สําหรับชีวิตในชวง
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ที่เราไมอาจชวยตัวเองได ครูอาจารยใหความรูแกเรา เพื่อนๆ
ใหความชวยเหลือยามเราทุกขยากลําบาก การจดจําบุญคุณที่
ผูอื่นไดชวยเหลือเราไว ทําใหเรารูสึกออนนอมถอมตน มี
ความกตัญูและมองหาโอกาสที่จะตอบแทนพระคุณ ดวย
ความรูสึกอันออนโยนนี้เองเราจะสามารถเอาชนะกองทัพที่
แปดของมารได
อยางไรก็ตาม มีคนจํานวนมากไมระลึกถึงคุณความดี
ที่ผูอื่นไดกระทําแกตนในอดีต ยกตัวอยางเชน คนๆ หนึ่งอาจ
ประสบปญหา และมีเพื่อนที่มีจิตใจเมตตาใหความชวยเหลือ
ไวจนสามารถแกไขปญหาชีวติ ของตนเองไดสาํ เร็จ แตเวลาตอ
มาเขาอาจไมแสดงความกตัญูรูคุณใดๆ เลย กลับอาจกลาว
วาจาหยาบคายกับผูมีพระคุณนั้นวา “ทานเคยชวยอะไรฉันไว
บางหรือ” พฤติกรรมแบบนี้มีใหเห็นอยูเสมอ
แมแตพระสงฆก็อาจกลายเปนผูเยอหยิ่งจองหอง คิด
วาตนเองมีชื่อเสียง และเปนที่รูจักในฐานะวิปสสนาจารยดวย
ความสามารถของตนเองเทานั้น ทานลืมพระพี่เลี้ยง และครู
อาจารย ซึง่ ไดใหความชวยเหลือมาตัง้ แตครัง้ ทีย่ งั เปนเณรนอย
ทานเหลานีเ้ ปนผูป ระสิทธิป์ ระสาทความรูใ นพระไตรปฎกจัดหา
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บริขารเครื่องจําเปนในการดํารงชีวิตให สอนวิธีการเจริญ
วิปสสนา ใหคําแนะนํา และวากลาวตักเตือนในเวลาที่เหมาะ
ควร เพื่อใหทานเติบโตขึ้นเปนพระหนุมที่มีความรับผิดชอบ มี
วัตรปฏิบัติอันงดงาม
เมื่ อ ถึ ง เวลาที่ จ ะพ น จากการดู แ ลของครู อ าจารย
พระรู ป นั้ น อาจแสดงให เ ห็ น ความสามารถพิ เ ศษมากมาย
เทศนาเกง เปนที่ชื่นชอบของผูฟง ผูคนจํานวนมากใหความ
เคารพถวายไทยธรรม และนิ ม นต ใ ห ไ ปสั่ ง สอนในที่ ไ กลๆ
เมือ่ ไดรบั ความสําเร็จในชีวติ เชนนี้ พระรูปนัน้ อาจกลับมีความ
เยอหยิ่ง และวันหนึ่งอดีตพระอาจารยของทานอาจมาหาและ
กลาววา “นายินดีนัก อาตมาเฝาดูทานตั้งแตยังเปนเณรนอย
ความที่ไดมีโอกาสชวยเหลือทานหลายๆ อยาง ทําใหอาตมา
ปลื้มใจที่ไดเห็นความสําเร็จของทาน” พระหนุมอาจตอบกลับ
มาอยางหวนๆ วา “ทานทําอะไรใหกระผมหรือ ผมทํางาน
หนักมาก กวาจะมาถึงจุดนี้ได”
ปญหาอาจเกิดขึน้ ไดกบั ผูท เี่ ปนญาติในทางธรรม เชน
เดียวกับในทางโลก ในแวดวงใดๆ ก็ตาม เราตองสรางความ
รูสึกที่ดี มีความรัก และความเมตตาตอกันในการแกปญหา
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ตางๆ ลองพิจารณาดูวา จะเปนการดีสักเพียงไร หากชาวโลก
สามารถหันมารวมมือกันดวยความรัก ความเมตตา และความ
เกรงอกเกรงใจตอกันในยามที่เกิดปญหาขึ้น
ในโลกนี้มีวิธีแกปญหาที่อาจไมคอยไดผลนัก แตมัก
จะเปนที่นิยมใชกัน แทนที่จะปฏิบัติตอกันอยางตรงไปตรงมา
ดวยความรัก ฝายใดฝายหนึง่ อาจนําความรายกาจของอีกฝาย
หนึง่ ออกมาตีแผตอ สาธารณชน เยาะเยย ถากถาง อีกฝายหนึง่
หรือตําหนิบุคลิกและคุณธรรมของอีกฝายหนึ่ง ทั้งทางตรง
และทางออม
กอนที่จะเปดฉากโจมตี และกลาวหาอีกฝายหนึ่ง เรา
นาจะพิจารณาดูสภาวจิตและสถานการณของตนเองกอน
นิสัยที่ชอบกลาวโทษ ทําใหผูอื่นเสียชื่อเสียง และดูถูกเหยียด
หยามผูอื่น เปนลักษณะของมานะ พระไตรปฎกอธิบายมานะ
ดวยภาพของคนทีโ่ กรธแลวเอามือหยิบสิง่ ปฏิกลู ขึน้ มาเพือ่ ขวาง
ใสศัตรู บุคคลผูนี้ทําใหตัวเองสกปรก กอนที่จะทํารายศัตรู
ดังนั้น หากมีสิ่งที่เราเห็นไมตรงกัน ขอใหเราพยายามรักษา
ความอดทนและใหอภัยกัน ดวยความมีนํ้าใจตอกัน
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ลองนึกภาพของคนทีก่ าํ ลังเดินทางโลกและเหนือ่ ยลา
ในระหวางทางที่รอนระอุ เขาไดมาถึงตนไมใหญขางทาง ที่มี
ใบดกทึบรมเย็น เขายอมดีใจและนอนลงที่โคนตนไมนั้นเพื่อ
หลับเอาแรง หากคนเดินทางผูนั้นตัดตนไมทิ้งกอนที่จะออก
เดินทางตอไป นี้คือสิ่งที่พระไตรปฎกเรียกวาความอกตัญู
บุคคลเชนนี้ไมเขาใจความเมตตากรุณาที่มิตรแสดงแกตนเลย
เรามีหนาที่ไมเพียงแตพยายามไมโคนลมทํารายผูมี
พระคุณของเราเทานั้น จริงอยูบางครั้งเราไมมีวันที่จะทดแทน
บุญคุณของผูมีพระคุณไดหมดสิ้น แตเราก็อาจนับไดวาเปน
คนดี หากเราเพียงสามารถจดจําคุณความดีของทานเหลานัน้ ได
หากเราสามารถทดแทนหนี้บุญคุณนั้นได เราก็ควรทําเสีย ไม
สําคัญเลยวาผูมีพระคุณของเรานั้นจะมีคุณธรรมสูงกวาเราหรือ
เปนคนพาล หรือมีคณ
ุ ธรรมเทาเทียมกับเรา สิง่ สําคัญก็คอื ทาน
ผูนั้นเปนผูมีพระคุณตอเราหากไดเคยชวยเหลือเรามาในอดีต
กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว มีชายคนหนึ่งทํางานอยาง
หนักเพื่อดูแลแมของเขา บังเอิญวาแมของเขาเปนนางคณิกา
และพยายามปดบังความจริงจากเขา แตในที่สุด เสียงซุบซิบ
นินทาก็เปดเผยความจริงแกเขา เขาตอบวา “เพื่อนเอย จะไป
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ไหนก็ไปเถิด ตราบใดทีแ่ มของผมมีความสุข ไมวา ทานจะเลือก
ทําอะไร หนาที่ของผมมีเพียงทํางานเพื่อเลี้ยงดูทาน”
ชายผูนี้เปนคนฉลาด เขาเขาใจขอบเขตความรับผิด
ชอบของตนเอง ซึ่งก็คือการทดแทนพระคุณของแม ผูซึ่งไดให
กําเนิดและเลี้ยงดูเขามา นอกเหนือจากนี้แลว เขาถือวาเปน
เรื่องสวนตัวของมารดาของเขาทั้งสิ้น
ชายผูน เี้ ปนบุคคลหนึง่ ในสองประเภททีห่ าไดยากและ
มีคา มากในโลก บุคคลประเภทแรกทีห่ าไดยากและมีคณ
ุ คามาก
ก็คือผูที่ทําคุณแกผูอื่น เปนคนที่มีจิตใจกวางขวางและเมตตา
ใหความชวยเหลือแกผูอื่นดวยคุณธรรมอันประเสริฐ พระพุทธ
องคเปนหนึง่ ในบุคคลเหลานี้ ทรงไมลดละความเพียรทีจ่ ะชวย
สรรพสัตวใหหลุดพนจากความทุกขในสังสารวัฏ เราทุกคน
สมควรนอมระลึกถึงพระพุทธคุณดวยจิตกตัญู และอาจระลึก
วา การหมัน่ ปฏิบตั ธิ รรมเปนการทดแทนคุณของพระองคอยาง
หนึ่งดวย บุคคลที่หาไดยากและมีคุณคายิ่งประเภทที่สองที่มี
กตัญูกตเวทิตาธรรม ไดแก บุคคลทีร่ ะลึกถึงคุณของผูอ นื่ และ
พยายามที่จะทดแทนคุณนั้นในยามที่เหมาะสม อาตมาหวังวา
ผูป ฏิบตั จิ ะเปนบุคคลทีห่ ายากและมีคณ
ุ คาทัง้ สองจําพวก และ
จะไมยอมแพแกกองทัพที่แปดของมาร

กองทัพที่ ๙

ลาภ สรรเสริญ สักการะ
และยศ ที่ไดมาผิดๆ

กกองทั
องทัพททีี่ ๙

ลาภ สรรเสริญ สักการะ
และยศ ที่ไดมาผิดๆ

กองทัพที่เกาของมารไดแก ลาภ สรรเสริญ สักการะ
ยศ และคําเยินยอที่เกินกวาเหตุ เมื่อการปฏิบัติธรรมกาวหนา
ถึงระดับหนึง่ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูป ฏิบตั จิ ะเปลีย่ น
ไปในทางที่ดีขึ้น ผูปฏิบัติจะดูเปนที่นาเคารพและนาศรัทธา ผู
ปฏิบัติอาจเริ่มชักชวนผูอื่นใหสนใจธรรมะ หรืออาจแสดง
ภูมธิ รรมออกมาดวยการสาธยายพระไตรปฎกไดอยางแจมแจง
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ผูค นอาจเกิ ดควา มศ รัทธา อย างแรงกลาใน ตัวผูปฏิบัติ นํา
ทรัพยสินเงินทองมาใหและอาจมีการเลาลือไปวาผูปฏิบัติเปน
พระอริยบุคคลสามารถแสดงธรรมไดยอดเยี่ยม
ถึงตอนนี้ ผูปฏิบัติอาจตกเปนเหยื่อของกองทัพที่เกา
ของมารไดอยางงา ยดาย ลาภสัก การะที่ผูมีศรัทธานํามามอบ
ใหอ าจทําให หลงผิด ผูป ฏิบัติ อาจพยายา มเรียกรองลาภ
สักก าระมากขึ้น แล ะประณีตขึ้น กวาเดิม โดยการพูด
เลีย บเคียงเปนนั ยห รืออยาง เป ดเผย ผูปฏิบัติอาจสรุปวา
ตนเองสมควรไดรบั ลาภสักการะนี้ เพราะทานดีและเหนือกวา
ผูอ นื่ จริงๆ ความมักใหญใฝสงู อาจเขามาแทนทีค่ วามจริงใจทีจ่ ะ
ชวย เหลือ อบ รมสั่ง สอน ห รือ ให ปญญาอัน เปนผลจากการ
ปฏิบตั ขิ องทานแกผอู นื่ ผูป ฏิบตั อิ าจคิดวา “ฉันแนมาก ฉันเปน
ที่รูจักของ คนมา กม าย จะ มีใ ครที่ยิ่งให ญเทาฉันหรือไมหนอ
ฉันจะใหผูที่นับถือศรัทธาซื้อรถใหสักคันจะดีไหม”
ทัพ หนาของก องทั พที่เก าขอ งมา รก็คืออา มิสลาภ
อันไดแกลาภสักการะที่ผูมีความศรัทธามอบให ความเคารพ
นับถือของบุค คลเหล านี้ เป นทั พที่สองติดตามดวยทัพที่สาม
คือความมีชื่อเสียง
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กองทัพที่เกาของมารมักจะจูโจมผูปฏิบัติที่มีความ
กาวหนาในการเจริญกรรมฐาน แตก็ไมจําเปนเลยที่จะตองมี
ฝูงชนมาศรัทธานับถือเสียกอน ความปรารถนาในลาภสักการะ
ก็อาจทํารายผูป ฏิบตั ทิ วั่ ๆ ไปไดในสภาวะของความอยากไดกฏุ ิ
ที่ ใ หญ ขึ้ น หรื อ เครื่ อ งนุ  ง ห ม ใหม ๆ ในระหว า งการปฏิ บั ติ
ผูปฏิบัติอาจรูสึกภูมิใจในผลการปฏิบัติของตนเอง และอยาก
ใหตนเปนทีย่ อมรับในฐานะผูป ฏิบตั ชิ นั้ ยอด บุคคลทีก่ ารปฏิบตั ิ
ยั ง ไม ลุ  ม ลึ ก มากนั ก มั ก จะตกเป น เหยื่ อ ของความหลงใน
ประสบการณหรือความสําเร็จของตนเองไดงาย ผูปฏิบัติที่ได
รับประสบการณที่ดี ๑-๒ ครั้งแตไมลึกซึ้งมากนัก อาจมีความ
มั่นใจในตนเองมากเกินไปจนอยากกาวเขาสูวงการธรรมะและ
สั่งสอนผูอื่นเพื่อจะไดเปนที่นิยมยกยอง บุคคลประเภทนี้จะ
สอนแต วิ ป  ส สนาเที ย มซึ่ ง ไม ส อดคล อ งกั บ พระธรรมวิ นั ย
เพราะไมมปี ระสบการณทลี่ กึ ซึง้ มารองรับ เขาอาจถึงขัน้ ทําราย
การปฏิบัติของลูกศิษยดวย
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ความจริงใจ
เพือ่ สยบกองทัพทีเ่ กาของมาร ความเพียรในการเจริญ
กรรมฐานของผูป ฏิบตั จิ ะตองตัง้ อยูบ นความจริงใจ หากผูป ฏิบตั ิ
ปฏิบตั เิ พียงพอเพือ่ ใหไดมาซึง่ ลาภ สักการะ หรือชือ่ เสียง ก็จะ
ไมกาวหนา การหมั่นตรวจสอบแรงจูงใจในการปฏิบัติของ
ตนเองจะชวยไดมาก หากเริ่มปฏิบัติดวยความจริงใจแตแลว
กลับพายแพตอความโลภในลาภสักการะ ผูปฏิบัติก็จะกลาย
เปนคนหลงมัวเมาที่ประกอบดวยความประมาท กลาวกันวา
บุคคลที่ถูกครอบงําดวยความมัวเมา และความประมาทจะมี
ชีวติ หาความสงบไมได เขาจะตองเผชิญกับความทุกขมากมาย
ดวยความพึงพอใจกับผลประโยชนทไี่ ดมาอยางไรคณ
ุ คา บุคคล
ประเภทนี้มักหลงลืมเปาหมายของการเจริญวิปสสนา ทําแต
สิ่งที่เปนโทษและไมอาจสรางกุศลใหเกิดขึ้นได ในที่สุดการ
ปฏิบัติของเขายอมเสื่อมถอยลง
แตในทางตรงขาม หากผูปฏิบัติเชื่อวาที่สุดของทุกขมี
อยู และสามารถทําใหถึงความสิ้นทุกขไดดวยการปฏิบัติธรรม
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นี่คือแรงบันดาลใจในการปฏิบัติที่แทจริงซึ่งจะปองกันไมใหผู
ปฏิบัติตกเปนทาสของลาภสักการะและชื่อเสียง คําวา “ชีวิต”
หมายถึงการไดอัตภาพความเปนไปในโลก สําหรับมนุษย
ชีวิตเปนกระบวนการที่เริ่มจากการเกิดที่ทุกขทรมาน และมี
ความตายรออยูที่ปลายทาง ในระหวางเหตุการณทั้งสองนี้
เราก็จะพบกับความเจ็บปวย อุบัติเหตุ ทุกขเวทนา ที่มากับ
ความชรานอกจากนี้ยังมีความผิดหวัง ความสลดหดหู ความ
สูญเสีย การที่ตองของแวะกับบุคคลหรือสิ่งที่ไมชอบใจ และ
ความทุกขใจอีกนานัปการ เพื่อใหหลุดพนจากความทุกข
เหลานี้ การเจริญวิปสสนากรรมฐานเปนหนทางเดียวที่จะนํา
ไปสูความพนทุกข คือพระนิพพาน พวกเราบางคนเขาอบรม
กรรมฐานทิ้งภารกิจทางโลกไวเบื้องหลัง เชนธุรกิจ การงาน
การศึกษา หนาที่ทางสังคมและการแสวงหาความสุข เพราะ
เรามีความเชื่อวาการปฏิบัติสามารถทําใหทุกขสิ้นไปได ความ
จริงเราอาจพิจารณาวาทุกๆ ที่ที่เราพยายามกําจัดกิเลสใหสิ้น
ไปนัน้ เปนสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม เมือ่ เราเขาไปสูส ถานทีด่ งั กลาว
แลว ถึงแมวาอาจเปนเพียงมุมๆ หนึ่งของหองนั่งเลนที่จัดไว
สําหรับการเจริญวิปสสนา เราก็ไดชื่อวาเปน “บรรพชิต” ใน
ภาษาบาลี ซึ่งหมายถึง “ผูสละโลกเพื่อกําจัดกิเลส”
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เราจะกําจัดกิเลสไปทําไม กิเลสมีพลังมหาศาลที่จะ
กดดันจิตใจของผูที่ไมอาจเปนอิสระจากมันได กิเลสเปรียบ
เหมือนไฟที่แผดเผาบุคคลใหทุกขทรมานและทุรนทุราย เมื่อ
กิเลสเกิดขึ้นในบุคคลใด มันจะแผดเผาคนๆ นั้นทําใหเหนื่อย
ลา บีบคั้น และทรมานใจ เมื่อพูดถึงกิเลสแลว หาอะไรดีไมได
เลย

กิเลสทั้งสามประเภท
กิเลสมีอยู ๓ ประเภท คือ กิเลสอยางหยาบ กิเลส
อยางกลาง และกิเลสอยางละเอียดหรืออนุสยั กิเลสทีน่ อนเนือ่ ง
มาในขันธสันดาน
กิเลสอยางหยาบทําใหบคุ คลผิดศีล กระทํากายทุจริต
และวจีทุจริตตางๆ เชน การฆาสัตว ลักขโมย ประพฤติผิดใน
กาม พูดปด และเสพสิ่งมึนเมา
กิเลสประเภทที่สอง กิเลสอยางกลาง มีลักษณะลุม
ลึกกวา บางคนอาจไมแสดงความทุจริตทางกาย วาจา แตจติ ใจ
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อาจถูกครอบงําดวยความโลภ ความมุงราย ปรารถนาที่จะ
ทําลายชีวิตอื่นๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ ความคิดหมกมุนนี้
อาจครอบงําจิตใจใหขโมยทรัพยสิน หลอกลวงผูอื่นเพื่อใหได
มาซึง่ สิง่ ทีต่ อ งการ หากผูป ฏิบตั เิ คยมีความคิดเชนนีก้ จ็ ะรูว า เปน
สภาวะที่ เ ป น ทุ ก ข ม าก บุ ค คลที่ ไ ม ส ามารถควบคุ ม กิ เ ลส
ประเภทนี้ได ยอมทําใหผูอื่นเดือดรอนไมทางใดก็ทางหนึ่ง
อนุสยั กิเลสทีน่ อนเนือ่ งอยูใ นขันธสันดานจะไมปรากฏ
ออกมาใหเห็น แตจะซอนเรนอยูเพื่อรอโอกาสเหมาะสมที่
จะทํารายจิตใจที่ออนแอ อนุสัยกิเลสอาจเปรียบไดกับคนที่
กําลังนอนหลับสนิท เมื่อเขาตื่นขึ้น จิตใจก็จะเริ่มกระเพื่อม
สั่นไหวเปรียบไดกับกิเลสอยางกลาง เมื่อบุคคลผูนั้นลุกขึ้น
และเริ่มปฏิบัติภารกิจประจําวันก็จะเปรียบไดกับการเปลี่ยน
แปลงจากกิเลสอยางกลางไปสูกิเลสอยางหยาบ
กิเลสทั้งสามระดับนี้ อาจเทียบไดกับกานไมขีด หัวไม
ขีดที่ทําดวยฟอสฟอรัส เปรียบเหมือนอนุสัยกิเลส เปลวไฟ
ที่เกิดจากการขีดหัวไมขีดไฟเปนกิเลสอยางกลาง สวนไฟปา
ที่เกิดจากการจุดไฟจากไมขีดนั้นโดยขาดความระมัดระวัง
ก็คือกิเลสอยางหยาบ
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การดับไฟของกิเลส
ผูปฏิบัติที่ยึดมั่นในศีล สมาธิ ปญญา อยางจริงจัง จะ
สามารถเอาชนะกิเลสทัง้ สามประเภทนีไ้ ด ศีลยับยัง้ กิเลสอยาง
หยาบ สมาธิสะกดกลัน้ กิเลสอยางกลาง และปญญาขุดรากถอน
โคนอนุสัยกิเลส ซึ่งเปนสาเหตุของกิเลสสองประเภทแรก เมื่อ
ปฏิบัติไดเชนนี้ ผูปฏิบัติก็จะไดรับความสุขแบบที่ไมเคยไดรับ
มากอน
เมื่อรักษาศีล กามสุขจะถูกทดแทนดวยความสุขที่ได
จากการรักษากายและวาจาใหบริสุทธิ์ เมื่อไมมีกิเลสอยาง
หยาบ ผูรักษาศีลยอมมีชีวิตที่บริสุทธิ์สะอาด และมีความสุข
ตามอัตภาพ เรารักษาศีลดวยการปฏิบัติตามศีลหาประการดัง
ไดกลาวแลวในบททีห่ นึง่ และดวยการเจริญมรรคมีองคแปดใน
หมวดศีล อันไดแก การประพฤติชอบ การกลาววาจาชอบ และ
การหาเลี้ยงชีวิตชอบ องคธรรมทั้งหมดนี้ มีรากฐานอยูบนการ
ไมทํารายผูอื่นหรือตนเองทั้งสิ้น
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ผูปฏิบัติอาจสงสัยวาความประพฤติที่บริสุทธิ์อยาง
แทจริงจะมีอยูในโลกจริงหรือ ขอใหนอนใจไดเลยวามีอยูจริง
อยางไรก็ตาม การรักษาศีลใหบริสุทธิ์เมื่ออยูในระหวางการ
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานอาจจะงายกวา เนื่องจากสภาพ
แวดลอมไมวนุ วายและสิง่ ยัว่ ยวนมีนอ ย เรือ่ งนีจ้ ะยิง่ เห็นชัดมาก
ขึน้ เมือ่ ผูป ฏิบตั ติ งั้ ใจรักษาศีลทีเ่ ขมงวดกวาศีลหา หรือในกรณี
ที่ผูปฏิบัติเปนพระสงฆหรือแมชีที่ตองรักษาศีลหลายขอ ใน
ระหวางการอบรมกรรมฐานผูปฏิบัติมีโอกาสประสบความ
สําเร็จสูงมากในการพากเพียรรักษาศีลใหยิ่งๆ ขึ้นไป
ความประพฤติที่บริสุทธิ์เปนเพียงจุดเริ่มตนเทานั้น
หากผูปฏิบัติประสงคที่จะปลดเปลื้องกิเลสในระดับที่ละเอียด
ขึน้ ก็จาํ เปนตองเจริญกรรมฐาน เราสามารถทําลายกิเลสอยาง
กลางไดดว ยสมาธิหรือการเจริญมรรคมีองคแปดในหมวดสมาธิ
ซึ่งประกอบดวย ความเพียรชอบ การระลึกรูชอบ และสมาธิ
ชอบ ผูปฏิบัติจําเปนตองพยายามอยางตอเนื่องและไมทอถอย
ในการกําหนดและเฝาดูอารมณที่เกิดขึ้นในแตละขณะโดยไม
วอกแวก ความพยายามแบบนี้ยากที่จะรักษาไวไดในชีวิต
ประจําวัน
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ดวยความเพียรพยายามรักษาสติ และสมาธิอยางตอ
เนื่องทุกๆ ขณะ กิเลสอยางกลางจะถูกจํากัดใหอยูหางจากจิต
จิตสามารถกําหนดรูอารมณโดยไมฟุงซาน กิเลสไมมีโอกาสที่
จะเกิดขึ้น นอกจากจะมีการเผลอเรอเปนครั้งคราวในระหวาง
การปฏิบัติ การหลุดพนจากกิเลสเหลานี้ทําใหจิตบรรลุถึง
สภาวะทีเ่ รียกวา “อุปสมสุข” อันไดแกความสุขทีส่ งบเยือกเย็น
เนื่องจากหลุดพนจากกิเลสที่บีบคั้นจิตใจจิตจะเปนอิสระจาก
ราคะ ความโลภ ความโกรธและความกระสับกระสายตางๆ เมือ่
บุคคลไดรจู กั กับความสุขนีแ้ ลว ก็จะพบวาเปนความสุขทีเ่ หนือ
ชัน้ กวากามสุข และเห็นวาการสละความสุขทางผัสสะเพือ่ บรรลุ
ถึงความสุขเชนนี้เปนสิ่งที่คุมคา
เนื่องจากยังมีความสุขที่เหนือชั้นกวาอุปสมสุข ผู
ปฏิบัติจึงยังไมควรนิ่งนอนใจ หากพยายามตอไป ผูปฏิบัติจะ
สามารถเจริญปญญาใหเกิดขึ้น เมื่อปญญาเกิด ผูปฏิบัติจะ
สามารถละอนุสัยกิเลสไดเปนการชั่วคราว หรืออาจเปนการ
ถาวรก็ได เมือ่ สติเจริญขึน้ พรอมๆ กับองคธรรมอืน่ ๆ เชน วิรยิ ะ
และสมาธิ ผูป ฏิบตั จิ ะเริม่ เขาใจไดเองถึงสภาวะทีแ่ ทจริงของรูป
และนาม มรรคในหมวดของปญญาอันไดแก ความเห็นชอบ
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และความดําริชอบ ก็จะเจริญขึน้ ในขณะทีญ
่ าณทัสสนะพัฒนา
ขึ้นไปตามลําดับ ทุกๆ ครั้งที่ญาณทัสสนะเกิดขึ้น อนุสัยกิเลส
ก็จะถูกทําลายไป เมือ่ ญาณกาวหนาขึน้ เรือ่ ยๆ จนถึงมรรคญาณ
ผูป ฏิบตั กิ จ็ ะสามารถทําลายอนุสยั กิเลสบางอยางไดอยางถาวร
ดังนัน้ การปฏิบตั ทิ ลี่ มุ ลึก จะทําใหความทุกขทเี่ กิดจาก
กิเลสคอยๆ ลดลง จนอาจหมดสิ้นไปไดในที่สุด
ในสภาวะเชนนี้ ลาภและสักการะ ตลอดจนชื่อเสียง
จะตามมาเองโดยธรรมชาติ แตเราก็ไมยดึ ติดอยูก บั สิง่ เหลานัน้
โลกธรรมเหลานี้เปนเหมือนสิ่งไรสาระ เมื่อเทียบกับมรรคผล
และความทุมเทตอการปฏิบัติธรรม ดวยความจริงใจในการ
ปฏิบัติธรรม ผูปฏิบัติยอมไมละเลยที่จะเสริมสรางพื้นฐานของ
จริยธรรมใหเขมแข็งขึ้น ผูปฏิบัติจะใชลาภและความมีชื่อเสียง
ไปในทางที่ถูกที่ควรและมุงหนาในการปฏิบัติยิ่งๆ ขึ้นไป
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เราทุกคนยอมรูจ กั ความทุกขไมมากก็นอ ย ความทุกข
อยูกับเราในขณะที่เกิด ในขณะที่ดํารงชีวิต และในขณะที่ตาย
ประสบการณทเี่ จ็บปวดในชีวติ มักทําใหเราอยากเอาชนะความ
ทุกขเพือ่ บรรลุถงึ ความหลุดพนและสันติสขุ และอาจเปนเพราะ
ความปรารถนานี้ ตลอดจนศรัทธา หรือความเชื่อมั่นนี้เองที่
ทําใหทานอานหนังสือเลมนี้
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ในครรลองของการปฏิบัติธรรม เปาหมายเบื้องตนดัง
กลา วอาจถูก บอนทํา ลายด วยผลข างเคียงบางอยางของการ
ปฏิบัติ ดัง ไดก ล า วมาข างตนถึงการที่ ลาภสักการะและความ
มีชื่อเสียงอาจกลายเปนอุปสรรคของการหลุดพ น ในทํานอง
เดียวกันการยกตนขมทานซึ่งสืบเนื่องจากลาภสักการะขางตน
ก็เปนกองทัพทีส่ บิ ของมาร ซึง่ นักปฏิบตั วิ ปิ ส สนาผูเ ชีย่ วชาญจะ
ตองเผชิญ
การยกตน อาจเกิดขึน้ เมือ่ ผูป ฏิบตั ไิ ดรบั ประสบการณ
ทีด่ จี ากการเจริญวิปส สนาภาวนาในระดับหนึง่ แลวรูส กึ วาตนมี
ภูมธิ รรมแกกลา จนเริม่ ลําพอง เหลียวมองไปรอบกายแลวรําพึง
กับตนเองวา “ดูคนนั้นสิ ไมรักษาศีล ไมนาเคารพเทาฉัน ไม
บริสุทธิ์เทาฉัน” หากเปนเชนนี้ เทากับวาผูปฏิบัติไดตกเปน
เหยื่อของกองทัพที่สิบของมารเสียแลว กองทัพสุดทายนี้เปน
กองทัพที่นาสะพรึงกลัวที่สุด ในสมัยพุทธกาลก็ยังมีบุคคล
ผูห นึ่ง คือ พระเทวทัตที่พยายามปลงพระชนมพระพุทธองค
เนื่องจากตกเปนทาสของกองทัพสุดทายนี้
พระ เทวทัตเกิดความลําพองในอภิญญาและความ
สําเร็จในการเจริญสมาธิตลอดจนสถานะของตนในฐานะพุทธ
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สาวก เมื่อความคิดที่จะลมลางพระพุทธองคบังเกิดขึ้น พระ
เทวทัตก็ขาดสติ และไมสามารถปองกันตนเองจากความคิด
อันตํ่าชานี้ไดเลย

สาระของชีวิตพรหมจรรย
บุคคลยอมยินดีในความบริสทุ ธิข์ องตนไดโดยไมจาํ ตอง
ดูหมิ่นผูอื่นและยกตนเองใหยิ่งใหญ อุปมาเหมือนไมใหญซึ่งมี
แกนเปนสวนทีม่ คี า มากทีส่ ดุ เปรียบไดกบั ชีวติ อันประเสริฐของ
พระอริยบุคคล ดังที่พระพุทธเจาตรัสไว อันเปนชีวิตที่เพียบ
พรอมดวยศีล สมาธิ ปญญา
หากนําตนไมมาตัดทางขวางก็จะเห็นวาลําตนของ
ตนไมนี้ประกอบดวยแกน เนื้อไม เปลือกชั้นในและเปลือกชั้น
นอก นอกจากนี้ ตนไมยังมีกิ่งกานและดอกผลดวย
ชีวิตของพระอริยบุคคลประกอบดวยศีล สมาธิและ
ปญญา เปนชีวิตที่บรรลุ มรรค ผล และนิพพาน นอกจากนี้ยัง
มีอภิญญาอื่นๆ ซึ่งรวมถึงพลังจิตที่เกิดจากวิปสสนาญาณซึ่ง
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สามารถหยัง่ รูส ภาวะรูปนามตามความเปนจริง แลวก็ยงั มีลาภ
สักการะ และชื่อเสียงที่มาพรอมกับการปฏิบัติธรรม
คนตัดไมอาจเขาไปในปาเพือ่ เลือกหาแกนไมเพือ่ ใชใน
งานสําคัญบางอยาง เมื่อไดพบตนไมใหญที่สวยงาม เขาตัดเอา
กิง่ ออกหมดแลวนํากิง่ ไมกลับไปบานเพียงเพือ่ ทีจ่ ะพบวากิง่ กาน
และใบไมเหลานี้ไมมีประโยชนอะไรเลย นี่เปรียบเหมือนกับ
บุคคลที่พึงพอใจอยูกับลาภสักการะเทานั้น
บุคคลทีล่ อกเอาเปลือกไมออก เปรียบเหมือนผูป ฏิบตั ิ
ที่พอใจกับความบริสุทธิ์ของศีลเทานั้น แตยังขาดการพัฒนา
จิตใจใหลึกซึ้งขึ้นไปอีก
อีกบุคคลหนึ่ง อาจฉลาดหลักแหลมกวาบุคคลสอง
ประเภทแรก และตระหนักวา ศีลยังมิใชที่สุดของพรหมจรรย
ยังมีการพัฒนาทางจิตอยางอื่นอีก เขาอาจตั้งใจเจริญสมาธิ
อยางใดอยางหนึง่ และมุง ปฏิบตั อิ ยางหนัก เมือ่ จิตรวมเปนหนึง่
เขาก็รสู กึ เปนสุขมาก เพราะจิตมีความสงบ นิง่ พอใจ เปย มดวย
ปตแิ ละความสุข บุคคลผูนี้อาจบรรลุฌานหรือความสงบขั้นสูง
เขาอาจคิดวา “ฉันรูสึกดีจริงๆ แตคนขางๆ ฉันสิ ก็ยังไมสงบ
เหมือนเดิม” เขาอาจคิดวาตนไดคนพบแกนแทของการเจริญ

๘๗

๘๘

กองทัพทั้ง ๑๐ ของมาร

วิปส สนาและชีวติ พรหมจรรยแลว แตในทางตรงขาม เขากําลัง
ถูกกองทัพทีส่ บิ ของมารเลนงานอยู นีเ้ ปรียบเหมือนคนตัดไมที่
พึงพอใจกับเปลือกไมชั้นในแตยังมองไมเห็นแกนของมันจริงๆ
ผูป ฏิบตั บิ างคนอาจมีความทะเยอทะยานสูงกวา และ
มุงมั่นที่จะพัฒนาพลังจิตหรืออภิญญาใหยิ่งขึ้นไปอีก ในที่สุด
เขาอาจประสบความสําเร็จแลวเกิดความภาคภูมิใจมากที่พบ
วาความสามารถใหมนเี้ ปนสิง่ ทีส่ นุกตืน่ เตนกวา และอาจมีความ
คิดแลนเขามาอีกวา “เยี่ยมจริงๆ สิ่งนี้คงเปนแกนของธรรมะ
อยางแนแท และก็ไมใชทุกคนที่จะทําไดขนาดนี้ดวย ผูหญิงที่
นั่งอยูตรงนั้นยังมองไมเห็นเลยวามีเทพและสัตวนรกอยูใกลๆ
นีเ่ อง” หากผูป ฏิบตั ผิ นู ไี้ มพยายามเอาชนะกองทัพทีส่ บิ ของมาร
เขาจะเกิดความงมงายและละทิง้ การพัฒนาจิต ซึง่ จะทําใหชวี ติ
ของเขาตองตกอยูในความทุกขทรมานอยางใหญหลวง
พลังจิตหรืออภิญญามิไดทําใหผูใดหลุดพนจากทุกข
อยางแทจริง ในปจจุบันคนจํานวนมากชื่นชมคนที่มีพลังจิต
เหนื อ กว า มนุ ษ ย ธ รรมดา การแสดงพลั ง จิ ต เล็ ก ๆน อ ยๆ
อาจสามารถดึงดูดความศรัทธาจากประชาชนไดมาก แมในสมัย
พุทธกาลก็เชนกัน มีชายคนหนึ่งกราบทูลใหพระพุทธองคเผย

พระกัมมัฏฐานาจริยะ อู บัณฑิตาภิวังสะ

แพรพระพุทธศาสนาดวยการแสดงปาฏิหาริย เขาไดขอให
พระพุทธองคสงพระสงฆสาวกทุกรูปที่มีอภิญญาออกไปแสดง
ปาฏิหาริยใหประชาชนดู “ผูคนก็จะประทับใจมาก” ชายผูนั้น
กลาว “พระองคจะไดสาวกเพิ่มขึ้นมากดวยวิธีนี้”
พระพุทธองคทรงปฏิเสธ ชายผูนั้นทูลขอถึงสามครั้ง
และพระพุทธองคกท็ รงปฏิเสธทัง้ สามครัง้ ในทีส่ ดุ พระพุทธองค
ตรัสวา “ดูกอ นทานผูเ จริญปาฏิหาริยม อี ยูส ามประเภทดวยกัน
คือ หนึ่ง อิทธิปาฏิหาริย ความสามารถในการเหาะเหินเดิน
อากาศดํ า ดิ น และการแสดงฤทธิ์ เ หนื อ มนุ ษ ย อื่ น ๆ สอง
อาเทสนาปาฏิหาริย ความสามารถในการอานจิตผูอื่น ซึ่ง
สามารถบอกไดวา “เมื่อวันนั้น วันนี้ ทานมีความคิดอยางนี้
และไดออกไปทําอยางนัน้ อยางนี”้ ผูค นคงจะประทับใจมากกับ
สิ่งเหลานี้ แตยังมีปาฏิหาริยขอสามคือ อนุสาสนีปาฏิหาริย
ความสามารถในการบอกกลาวแกผหู นึง่ กวา “พฤติกรรมอยาง
นั้นอยางนี้ที่ไมดี ไมเปนกุศล ไมเปนหนทางแหงความเจริญ
ไมเปนประโยชนสุขแกตนเองหรือผูอื่น ควรละทิ้งการกระทํา
เหลานั้นเสีย แลวปฏิบัติในหนทางที่จะกอใหเกิดกุศล ทาน
ควรที่จะเจริญกรรมฐานดังที่จะสอนใหทาน ณ บัดนี้” ความ
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สามารถแนะนําสัง่ สอนใหผอู นื่ ใหเขาสูห นทางทีถ่ กู ตองนีแ้ หละ
เปนปาฏิหาริยที่สําคัญที่สุด
“ทานผูเจริญ หากแสดงปาฏิหาริย ๒ ประการแรกแก
ผูที่มีศรัทธาในวิปสสนา ก็จะไมทําลายความศรัทธานั้น แตยัง
มีบุคคลที่ขาดศรัทธา เขาเหลานั้นอาจกลาว “โธเอย ไมเห็นมี
อะไรเลย ฉันเคยเห็นศาสนาอืน่ นิกายอืน่ เขาก็ทาํ แบบนีไ้ ด โดย
การรายมนตและวิธีการปฏิบัติที่พิสดารอื่นๆ” ผูคนจําพวกนี้
แหละที่จะไมเขาใจคําสอนของตถาคต”
“ปาฏิหาริยแ บบทีส่ าม กลาวคือ ความสามารถในการ
สั่งสอนผูอื่นนี้แหละนับวาเลิศ ดูกอนทานผูเจริญ เมื่อมีผูกลาว
วา “นี่เปนสิ่งไมดี ไมควรทํา ทานควรรักษา กาย วาจา ให
เหมาะสม นีเ่ ปนวิธชี าํ ระลางกิเลสออกจากจิตใจของทาน นีค่ อื
วิธีเจริญวิปสสนา นี่คือวิธีบรรลุถึงซึ่งความสุขแหงพระนิพพาน
ซึ่งทําใหพนจากความทุกขทั้งปวง” นี่แหละทานผูเจริญ คือ
ปาฏิหาริยที่เลิศที่สุด”
อยางไรก็ตาม หากผูปฏิบัติสนใจเรื่องอภิญญาหรือ
ปาฏิหาริย พึงพากเพียรเอาเองเถิด แมปาฏิหาริยจะไมขัดการ
เจริญวิปส สนา แตกม็ ใิ ชสงิ่ สําคัญ ไมมใี ครหาม และหากประสบ
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ความสําเร็จก็เปนสิ่งที่ไมมีใครดูถูกเหยียดหยามได แตพึงอยา
เขาใจวานัน่ เปนสาระสําคัญของการปฏิบตั ิ บุคคลทีไ่ ดอภิญญา
แลวคิดวาตนเองไดบรรลุถงึ ทีส่ ดุ ของการปฏิบตั ธิ รรมแลวไดชอื่
วาหลงผิด เปรียบเหมือนผูที่แสวงหาแกนไมแตกลับพอใจกับ
เนื้อไมรอบนอกเทานั้น เมื่อนํามันกลับมาบาน เขาก็จะพบวา
สิง่ ทีไ่ ดนนั้ ไมมปี ระโยชน ดังนัน้ เมือ่ ผูป ฏิบตั ไิ ดอภิญญาแลวพึง
พยายามปฏิบัติใหไดวิปสสนาญาณขั้นสูงขึ้นตามลําดับ จนได
บรรลุมรรคผลและอรหัตตผลในที่สุด
เมื่ อ สติ แ ละสมาธิ เจริ ญ ขึ้ น วิ ป  ส สนาญาณที่ ห ยั่ ง รู 
สภาวะความเปนจริงของรูปนามในระดับตางๆ จะบังเกิดขึน้ นี้
ก็ เ ป น ปาฏิ ห าริ ย  รู ป แบบหนึ่ ง เช น กั น แต ยั ง มิ ใช ที่ สุ ด ของ
พรหมจรรย
ผูป ฏิบตั อิ าจบรรลุถงึ โสดาปตติผล เปนผูถ งึ กระแสอัน
เปนการบรรลุธรรมขั้นแรก การไดประจักษหนทางเขาสูพระ
นิพพานเปนครั้งแรกจะสามารถทําลายกิเลสบางประเภทได
อยางถาวร การปฏิบตั จิ นบรรลุผลญาณนัน้ เมือ่ ผลญาณปรากฏ
จิตจะเสวยสันติสุขแหงพระนิพพาน กลาวกันวาการหลุดพนนี้
ไมถูกจํากัดดวยกาลเวลา เมื่อผูปฏิบัติไดลงมือพยายามปฏิบัติ
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และไดพบกับพระนิพพานแลว ผูปฏิบัติก็อาจยอนกลับมาสู
สภาวะนี้เมื่อไรก็ได
อยางไรก็ตาม ผลการปฏิบตั ขิ นั้ ตนนีม้ ใิ ชเปาหมายของ
พระพุทธองคที่ทรงมุงการตรัสรูโดยสมบูรณ อันเปนการหลุด
พนของจิตจากความทุกขโดยสิ้นเชิง
เมื่อพระพุทธองคทรงแสดงอุปมาเรื่องแกนไมจบลง
แลวตรัสวา “สาระของคําสอนของตถาคตมิไดอยูที่ลาภ
สักการะ และความมีชื่อเสียง มิไดอยูที่ความบริสุทธิ์ของ
ความประพฤติ มิไดอยูที่การบรรลุฌาน มิไดอยูที่ปาฏิหาริย
แตอยูที่การหลุดพนแหงจิตจากอาสวะทั้งปวง ซึ่งสามารถ
ทําใหแจงไดทุกเมื่อ”
อาตมาหวั ง ว า ผู  ป ฏิ บั ติ จ ะรวบรวมความเข ม แข็ ง
ความเพียร และความกลาหาญทั้งหมดเพื่อที่จะเผชิญและ
ทําลายลางกองทัพทั้งสิบของมารใหสิ้นไปอยางไมปรานี เพื่อ
บรรลุถึงวิปสสนาญาณขั้นตางๆ ขอใหผูปฏิบัติไดรูแจงธรรม
และบรรลุถงึ โสดาปตติผลในชาตินเี้ ปนอยางนอย และหลังจาก
นัน้ ขอใหผปู ฏิบตั จิ งหลุดพนจากความทุกขทงั้ หลายโดยสิน้ เชิง
กลาวคือ อรหัตตผลดวยเทอญ

รายนามผูรวมพิมพหนังสือ “กองทัพทั้งสิบของมาร”
ลําดับ รายชื่อ

จํานวนเงิน

๑ ขออุทิศกุศลแด
คุณแมสมถวิล รุงขํา
๔๕,๗๖๐
๒ คณะอาจารยโรงเรียน เสาไห
“วิมลวิทยานุกุล”
๑๓,๗๔๐
๓ คุณชุณหกาญจน สุวรรณาภิรมย ๑๓,๐๓๐
๔ คุณสมใจ ทิพยชัยเชษฐา
๖,๐๑๐
๕ คุณบรรเจิด ตันถนนทกุล
๖,๐๐๐
คุณพูนทรัพย แจมใส คุณพัชรี
เกษชุมพล คุณอรุณ เกษชุมพล
และครอบครัว คุณอนุ เกษชุมพล
๖ คณะฟงธรรมจากหอธรรมทัศน ๕,๖๐๐
รพ.สวนดอก
๗ ครอบครัว ลิมปพัฒนสิน
๕,๐๐๐
๘ คุณภารดี ตาบทิพยวัฒนา
๕,๐๐๐
๙ คุณศรินธรา วงศศุภลักษณ
๕,๐๐๐
๑๐ คุณหนึ่งฤทัย ชินสมบูรณ
๕,๐๐๐
๑๑ คุณอวิรุทธ อริยวุฒยากร
๕,๐๐๐
๑๒ คุณปริทัศน พรมณีทรัพย
๔,๔๒๐
๑๓ คณะฟงธรรมจากกรมการเงิน
กองทัพเรือ
๔,๐๐๐
๑๔ คุณปราโมทย มากประโคน ๓,๐๐๐
๑๕ พญ.สุกัญญา โรจนวิรุฬ
๓,๐๐๐

ลําดับ รายชื่อ
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

จํานวนเงิน

คุณนิพันธ ศิริวรรณโภคะกุล
นพ.ชวลิต รักษาศิริกุล
คุณคึกฤทธิ์ อารีปกรณ
คุณนฤมล ทิพยสงเคราะห
คุณบุม (เยาวราช)
คุณเบญจวรรณ ธีระศิลป
พล.ต.ต.ทองอินทร ศิริกันยา
คุณนันทนัช หาญผจญศึก
คุณวสัน ศรีสุข
ภ.ญ.วลัยทิพย ปติจอมวงศ
และครอบครัว
คุณวิภาพร สงวนดี
คุณฉันทภรณ ตระกูลคูศรี
คุณสมชาย ศิริโชคชัยเจริญ
คุณวิภาพร ศรีไพจิตร
คุณทิพปภา เกื้อศิริกุล
คุณวรรณา พงษวนวัฒน
คุณพิมพชนา ภูว...
คุณสุรเทพ ตรังจิระเสถียรย
คุณกิตยาพร ใหญสวาง
คุณรชต ชอบธรรมสกุล
คุณเฌรัณณ นันทพูลทรัพย

๒,๘๔๐
๒,๕๐๐
๒,๑๗๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

๒,๐๐๐
๑,๙๐๐
๑,๘๒๐
๑,๖๑๐
๑,๔๐๐
๑,๓๐๐
๑,๒๐๐
๑,๐๗๐
๑,๐๕๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๙๔

รายนามผูรวมจัดพิมพหนังสือ

ลําดับ รายชื่อ
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕

จํานวนเงิน

คุณวัชราภรณ เดชดํารงคปรีชา
คุณอนุ เกษชุมพล
ชมรมสุรัตนธรรม
พล.ต.ต. ปญญา
คุณวิภา เสริมพงศสุวัฒน
คุณวีณา เลาหไพบูลย
คุณศิริวรรณ
คุณไชยพงษ เปยมพงษสานต
คุณฉัตรกุล นิลนนท
คุณพิ่มจิตร ศิริสมบูรณวงศ
คุณนคร จันทรวัฒนพงษ
คุณพัชนี เทียนวัฒนา
คุณกุลนที แสงบาท
คุณพชมน หริกุลรักษ
คุณพิณนา เหลาประดิษฐ
คุณเม
ด.ช.นนทกร สําราญรื่น
คุณธนากร พันธธนา
คุณปยวงษ บางปา
คุณไพโรจน เหลืองเถลิงพงษ
ครูกาญจนา
คุณกรชาล คุณบุหลัน
กวินภูมิเสถียร

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๗๕๐
๗๕๐
๗๔๐
๗๑๐
๗๐๐
๖๙๐
๖๗๐
๖๒๐
๖๐๐
๖๐๐
๖๐๐
๖๐๐
๖๐๐
๕๙๐
๕๔๐
๕๒๐
๕๐๐
๕๐๐

ลําดับ รายชื่อ
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

จํานวนเงิน

คุณจิณณ ศิริบุญศรัทธา
คุณทรรศนีย ศาสตรเปลงแสง
คุณทิพวรรณ บุญเสรี
คุณนลินรัตน มากวงศ
คุณนิภา พิกุลทอง
คุณภาณุศักดิ์ เอกอารีศักดิ์
คุณวชิระ อดิเรก
คุณวรรณา ลิมปพัฒนสิน
คุณอุกฤษฏ คุณเชษมศักดิ์
อายตวงษ
คุณกัลยา นาคพงษ
คุณพรชัย สิทธิยากรณ
คุณศิลปชัย จันทรเพ็ชร
พ.ต.ท.หญิง วรจินาถ
พ.ต.อ.บุญเสริม ศรีชมภู
คุณจินตจุพา ตะปนตา
คุณชอผกา แซโคว
คุณจินดา แซโคว
คุณธนชานันท ทรรศนัยพงษ
คุณธรรมนาถ ทองเคียน
คุณธัญพร ภูบังบอน
และครอบครัว
คุณรวิวรรณ ตันธนะศิริเดช

๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๔๙๐
๔๔๐
๔๐๐
๔๐๐
๓๗๐
๓๒๐
๓๒๐
๓๑๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐

กองทัพทั้ง ๑๐ ของมาร

ลําดับ รายชื่อ
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

จํานวนเงิน

คุณวิรัตน วงศศรีนันท
คุณศิริพรรณี นักรอง
คุณสุพจน นิ่มไพบูลยวัฒ
รานเจริญศิลปทําปาย
แอนดสติกเกอร
คุณอุษา หรรษคณาฒัย
คุณจรินทิพย จารุวงศ
คุณคนึงนิจ หะริณสุก
คุณฉลองชัย คงบันเทิง
คุณสุวิทย แซจิว
คุณคิ้ม แซโงว
คุณเง็กเอี๊ยะ แซเตีย
คุณจริยา ชินะกานนท
คุณณิชาภา วิจิตรราชากุล
คุณธนารัตน แสงนิกรเกียรติ
คุณวสุมนย จงศรีรัตนาพร
คุณวิสาร ศรีทรง
คุณวีรชัย ปญคิวจณาณ
คุณสวมณี สระตันติ์
คุณสุริยา ศรีนวนแกว
คุณอารยา ปฏิภาณกวี
คุณคมาวัต สุขพาณิชย
คุณอัญชลี วิไลวัลย

๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๒๙๐
๒๘๐
๒๗๐
๒๔๐
๒๑๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๘๐
๑๘๐

ลําดับ รายชื่อ
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙

๙๕

จํานวนเงิน

คุณวัลภา บุญทรัพย
๑๗๐
คุณศิรินันท เผือกโสภา
๑๕๐
คุณอธิตชญา อรธนากระวิภา ๑๕๐
พระมงคล สุมงฺคโล
๑๕๐
คุณนภา เจตนมงคลรัตน ๑๓๐
คุณปราโมทย ศลิษฎอรรถกร ๑๓๐
คุณนิภาพร เครือวัฒนกุล ๑๒๐
คุณปยนาถ ทัพภะสุต
๑๒๐
คุณวิรัตน โอฌานนท
๑๒๐
คุณฐานันดร แดงแตง
๑๑๐
คุณอํานาจ สมบูรณทรัพย ๑๑๐
คุณคมสัน พงศประยูร
๑๐๐
คุณจีรนันท คิดจิตต
๑๐๐
คุณชัชชัย ทองชื่น
๑๐๐
คุณชัยภัทร ถิรธนบูรณ
๑๐๐
คุณดวงรัตน ดีวาจา
๑๐๐
คุณทอ คุณสุนันทา
แหลมไพศาล
๑๐๐
คุณธนเดช
๑๐๐
คุณธีรนุช พิพัฒพันธ
๑๐๐
คุณนันธภัทร ปาลกะวงศ
ณ อยุธยา
๑๐๐
คุณพีรพงศ เดชดั่งปนิธานดี ๑๐๐

๙๖

รายนามผูรวมจัดพิมพหนังสือ

ลําดับ รายชื่อ
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐

จํานวนเงิน

คุณวรภพ ลิมปสุข
คุณวรรณะศักดิ์ อุนเรือน
คุณวิชัย สมโอชา
คุณสุภาพ พงษลังกา
คุณสุภาภรณ จรูญยิ่งหา
พระมหาธีรานนท จิรฎฐิโต
คุณจารุพรรณ นิธิสันทวะคุปณ
คุณพิชิต แซตั้ง
คุณศิริกาญจน ไผรักษา
คุณธนา ศรีนิเวศน
คุณบรรเจิด ตันถนนทกุล
และครอบครัว
คุณณวิญญา ฤทธิวุธ
คุณวันทนา ลิขิตวิเศษกุล
ผูมีประสงคออกนาม
คุณกวินธร พิเสฏฐศลาศัย
คุณจิตรศราวุฒิ ทุมภา
คุณณภ วิวิชชานนท
คุณเล็ก เถาสุวรรณ
คุณอติพร มาลีสรเวชกุล
คุณอาทิตย ธนาจิรวัฒน
คุณชวนินทร เกตุหอม

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๐
๙๐
๙๐
๘๐
๘๐
๖๐
๖๐
๖๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๔๐

ลําดับ รายชื่อ
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖

จํานวนเงิน

คุณบุญสง นิลศรี
คุณวิเชียร กิมศรี
คุณชณภัต วุฒิพงศ
คุณบุญลอม ชาวหรรษา
คุณปาหนัน สาริกบุตร
คุณไพศาล เจริญชัยพิทักษ

อนุโมทนาสาธุทุกทาน
ยอดรวมศรัทธาทั้งสิ้น

๔๐
๔๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

๑๙๓,๖๗๐

กองทั
กอ
องท
งทพัทั้ง ๑๑๐๐ ขอ
งทั
ของมาร
องม
ง าารร

เมื่อมารมาทาทายพระพุทธองค
เราทราบดีวาฝายใดเปนผูชนะ
แตในการปฏิบัติของเรา
ฝายไหนเลาจะเปนฝายชนะ

