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เทศนอบรมพระวันกฐิน ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

ตามเสด็จพระพุทธเจาทุกฝกาว 
 

 วันนี้เปนวันกรานกฐิน เรียกวาเปล้ืองภาระความกังวลในไตรจีวรดังที่มีในพระวินัย
แลว ไมจําเปนตองอธิบายมากนัก รับกฐินแลวไดรับความสะดวกหลายอยางๆ ตามทาน
แสดงไวในพระวินัย ทีนี้ผูที่จะออกหาที่วิเวกสงัดเพื่อบําเพ็ญความดีงามทั้งหลาย ใหตั้งหนา
ตั้งตาปฏิบัตดิังองคศาสดาพาดําเนินมา อยูในปาในเขาในสถานที่สงบงบเงียบ ปราศจากสิ่ง
กอกวนทัง้หลายซึ่งเปนขาศึกตอธรรม หาอยูในที่สะดวกสบาย การขบการฉันความเปนอยู
ปูวายของพระผูมุงตออรรถธรรมอยางยิ่งแลว จะไมมีอะไรเปนอุปสรรค อยูไดทั่วๆ ไป ที่
ไหนอยูไดทัง้นั้น กินไดใชได เพราะการใชไมคอยมีในวงกรรมฐาน มีบริขาร ๘ จะใชอะไร 

การขบการฉัน บิณฑบาตจากชาวบานเขามา ไดเทาไรแลวก็เปนที่พอใจ แลวยัง
กําหนดในความพอดีกับธาตุกับขันธของตน ส่ิงใดที่เปนภัยตอธาตุขนัธหรือเปนโทษตอ
พระวินัย เราก็ทราบเองตามหลักพระวินัยมีไวเรียบรอยแลว ฉันเฉพาะใหเปนความเปนอยู
ในวันหนึ่งๆ ไมมีความเหลือเฟออะไรเลยสําหรับพระผูมุงปฏิบัติ มีตั้งแตอรรถแตธรรม 
ยืนเดินนั่งนอนมีสติเปนพื้นฐานสําหรับพระเราผูมุงตออรรถตอธรรม สติระลึกรูอยูกับ
ความเคลื่อนไหวของใจ สติจะจับอยูที่ใจ ใจคิดปรุงเร่ืองใดออกมา สวนมากตอมากจะมีแต
เร่ืองกิเลสแทบทั้งนั้น เร่ืองอรรถเรื่องธรรมที่จะคิดออกมานี้ไมคอยม ี นี่เปนปรกติของใจ
ดวงนี้ที่บรรจุกิเลสความสกปรกโสมมไวเปนเวลานานกี่กัปกี่กัลปนับไมไดเลย มันจึงมีความ
เคยชินคลองตัวในความคิดความปรุง ความรูความเห็นอันเปนทางของกิเลสโดยถายเดียว
ไดตลอดเวลา 

ดวยเหตุนี้ผูที่จะหักหามวัฏวน คือความเกิดแกเจ็บตายซึ่งหาบหามไปดวยกองทุกข
ตอภพชาตินัน้ๆ จึงตองไดบําเพ็ญสติใหดี ยับยั้งจิตใหอยูกบัสติ ความคิดความปรุงอันใด
ออกมาจะเปนเรื่องของกเิลส เราไมอยากวาแทบทั้งน้ันนะ อยากจะพูดวาเปนเรื่องของกิเลส
ทั้งนั้นสําหรับปุถุชนคนหนาเรา แทบทั้งน้ันนี้ไดแกผูบําเพ็ญพอสมควรแลว มีทางธรรมะ
บาง มีทางกิเลสมากกวาบาง ตอไปกม็ีทางธรรมะกับทางกิเลสผลัดกันแพชนะไปเรื่อยๆ ถา
มีสติอยูแลวกิเลสจะหนาแนนขนาดไหนก็ตาม ก็แสดงออกตามความตองการของตนไมได 
เพราะทางเดินของกิเลสภายในจิตใจจะเดินออกมาทางสังขาร ความคิดความปรุงตางๆ ซึ่ง
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กิเลสอยูภายในอีกอันหนึ่ง ทานใหชื่อวาอวิชชา นั่นละเปน ปจฺจยา สงฺขารา เปนเครื่อง
หนุนใหเกิดกิเลส คือความคิดความปรุงเร่ืองกิเลสขึ้นมา 

ตาก็อยากดู หูอยากฟง ทุกส่ิงทกุอยางออกมาจากนี้ทั้งน้ัน ถาไมมีสติไปไดวันยังค่ํา 
ขนกองทุกขมาทับถมตัวเองไดตลอดเวลา ถามีสติแลวหักหามไมใหคิดไมใหปรุงในเร่ือง
กิเลสทั้งหลาย ซึ่งเคยคิดปรุงมานานแสนนานไมเกิดผลเกิดประโยชนอะไร มีแตเร่ืองความ
ทุกขความเสียไปเทานั้น จึงตองบังคบั 

ผูที่ฝกหัดจติใจในเบื้องตนอยาปลอยวางคําบริกรรม เราเคยถือคําบริกรรมใดซึ่ง
ถูกตองกับจริตนิสัยของเรา เชน พุทโธก็ได ธมัโมก็ได สังโฆก็ได มรณัสสติก็ได หรือธรรม
บทอื่นใดก็ตาม เมื่อเปนอรรถเปนธรรมถูกตองกบัจริตนิสัยแลว ใหเอาธรรมบทนั้นๆ ที่ตน
ชอบใจเขามาเปนคําบริกรรมกํากับจิตใจ ใหใจทํางานดวยคําบริกรรมนั้นๆ แลวสติจดจอ
บังคับงาน ใหทําหนาที่ที่สติส่ังไว เชนคําบริกรรม ไมใหเคลื่อนคลาดจากคําบริกรรม จะ
เสียดายความคิดความปรุงมากนอยเพียงไร นั่นคือเสียดายเรื่องกิเลส เร่ืองวัฏทุกข ที่จะจม
ไปอกีเปนเวลานานไมมีส้ินสุด ไมตองเสียดาย ใหเสียดายจิตใจที่จะเผลอไปตามกิเลส ให
ตั้งสติไวอยูสม่ําเสมอ 

ยืนก็ตาม เดินก็ตาม นั่งก็ตาม นอนก็ตาม เวนแตหลับเทานั้น เปนเวลาที่สติ
ควบคุมจิตใจซึ่งเปนนักโทษ เปนผูตองหาอยูตลอดเวลา เมื่อสติควบคุมแลวจิตก็ไมมีกิเลส
เขามารบกวน จะมีแตธรรมคือคําบริกรรมอันเปนงานของธรรมลวนๆ ไมใชงานของกิเลส 
ทํางานอยูภายในหัวใจ มีสติเปนเครื่องกํากับรักษาอยูโดยสม่ําเสมอตลอด เราไมตอง
กําหนดเวลานั้นเวลานี้สติจะมา สติจะเผลอ ไมถูกทัง้น้ัน เพราะกิเลสเปนกิเลสวันยังค่ํา 
เปนพื้นฐานของกิเลสอยูแลวในหัวใจของเรา เราจะนําธรรมเขามาเปนวรรคเปนตอน 
สําหรับผูมุงตออรรถตอธรรมอยางยิ่งแลวไมสมควรกันเลย ควรจะไดติดกันเปนพืด 
เชนเดียวกับกิเลสฝงอยูในหัวใจเปนพืดเรื่อยมา ก็ใหเปนพืดเรื่อยไปเชนเดียวกันดวยการ
ตั้งสติใหดี ทานทั้งหลายจําใหด ี

เร่ืองสตินี้เปนเรื่องสําคัญมากทีเดียวในวงความเพียร เพื่อแกถอดถอนกิเลส
จนกระทั่งถงึความพนทุกข จะขามสติไปไมไดเปนอันขาด สติเปนพื้นฐาน เร่ิมตนก็ให
กําหนดดวยคําบริกรรม พอจติใจไดรับคําบริกรรม สติติดแนบอยูตลอดแลว ความคิด
ความปรุงที่มันผลักดันออกมา อยากคิดอยากปรุงเร่ืองน้ันเรื่องนี้มันจะมากขนาดไหน เรา
ตั้งสติไวใหด ี ไมสามารถที่มันจะคิดออกมาไดเลย กิเลสมอียูมากนอยจะอยูในตุม เราไม
เปดปากตุมใหมัน คือเอาคําบริกรรมกับสติปดปากตุมไวแลวกิเลสมันก็ออกมาไมได ครั้น
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ตั้งนานเขาๆ จิตที่ผลักดนัออกมาดวยกิเลส อยากคิดเรื่องนัน้อยากปรุงเร่ืองน้ี จะคอยเบา
ลงๆ  

จิตเมื่อไดรับการบํารุงรักษาดวยคําบริกรรมโดยทางสติแลว จะคอยมีความสงบเย็น
ลงๆ โดยลําดับๆ จากน้ันจิตก็เขาสูความสงบได สงบถึงขั้นแนวแนเลย สงบจนกระทั่งคํา
บริกรรมที่เราเคยกําหนดบทใดก็ตาม เชน พุทโธๆ เปนตน กําหนดติดกันเปนสายยาว
เหยียดมานี้ พอถงึขั้นจิตเขาสูความสงบแลว ความคิดปรุงดวยคําบริกรรมเหลานี้จะหมดไป
ในเวลานั้น กําหนดใหคิดใหปรุงอะไรก็ไมได เหลือแตความรูลวนๆ อยูภายในจิต เมื่อเปน
เชนนั้นแลวก็ใหกําหนดสติตั้งลงในจดุคือความสงบของใจ หรือความสงาของใจ ความ
ละเอียดของใจที่เรียกวาสงบตัวนั้น ไมปลอยใหไปไหน 

ทีนี้จิตเวลาสงบลงไปนานควรแกกาลแลวจะถอยตัวออกมา เมื่อถอยตัวออกมาควร
แกการบริกรรมไดแลว ใหกําหนดคําบริกรรมติดเขาไปอกีดวยสติ ทานทั้งหลายจําใหดี 
วิธีการเหลานี้ไดดําเนินมาแลวไมสงสัย ใหทําอยางน้ีตลอดไป จิตนี้จะเริ่มมีความสงบเย็นๆ 
อารมณรบกวนคือสังขารออกมาจากสมุทัยนั้นจะเบาลงๆ จิตที่บํารุงดวยอรรถดวยธรรมคือ
คําบริกรรมนี้ จะมีความสงบแนนหนามั่นคงมากขึ้นๆ จนเปนสมถธรรม เปนใจที่สงบไม
อยากคิดอยากปรุง จากน้ันความสงบนี้จะสงผลไปถงึจิตใจใหเปนใจที่มีความแนนหนา
มั่นคง ก็กลายเปนสมาธิขึ้นมาไดจากสมถธรรมที่เราอบรมอยูตลอดเวลาดวยสติกับคํา
บริกรรมนี้แล ทีนี้ก็หนุนกันไปจนกระทั่งจิตเปนสมาธ ิ

คําวาสมาธิคือจิตตั้งมั่นอยูเปนอารมณอันเดียว แนนหนามั่นคง แมเราจะคิดปรุง
แตงเร่ืองใดไดอยูกต็าม แตฐานของจติคือความแนนหนามั่นคงจะไมละตนเอง จะมีความ
แนนหนามั่นคงอยูภายในใจ นี้เรียกวาจิตเปนสมาธิในภาคปฏิบัติ จิตสงบเปนอยางหนึ่ง 
คือสงบดวยจิตรวมลงหลายครั้งหลายหน แตละหนๆ เรียกวาจิตสงบๆ เมื่อรวมลงไปทีไรก็
สงผลหนุนใหจิตมีความแนนหนามั่นคงมากขึ้นๆ จนกลายเปนสมาธิ เมื่อจิตเปนสมาธิแลว
ทีนี้เร่ืองอารมณนั้นอิ่ม อยากจะคิดจะปรุงอะไรตั้งแตกอนซึง่เหมือนอกจะแตก ไมไดคิดได
ปรุงเหมือนวาอกจะแตก อยูไมไดก็ตาม พอจติเขาสูความสงบเรื่อยเขาสูสมาธิแลว 
ความคิดปรุงทั้งหลายเหลานี้จะไมมี จิตอิ่มอารมณ ไมอยากคิดอยากปรงุอยากรูอยากเห็น 
อยากไดยินไดฟงส่ิงนั้นสิง่นี้ที่เคยดีดดิ้นมาแตกอน เพราะความสงบเปนพื้นฐานใหเปนที่
อยูของจิตแลว จิตกส็งบเย็น นี่ทานเรียกวาจิตเปนสมาธิ 

จิตเปนสมาธินี้อยูคนเดียวแลวเหมาะที่สุด อยูที่ไหนตนไมภูเขา ตามถ้ําเงื้อมผา จะ
เปนอารมณอันเดียวของผูมีจิตเปนสมาธิ เพลินอยูกับความเปนสมาธิ อารมณอันเดียวคือมี
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แตความรูที่เดนอยูเทานั้น ไมมีส่ิงใดเขามาเจือปน คือสังขารไมปรุงเอาเรื่องราวเขามาผสม
ใจ ใจก็เปนอารมณอันเดียว เรียกวา เอกัคคตาจิต เอกัคคตารมณ มีอารมณอันเดียว นี่เปน
สมาธิแลว จิตอิ่มอารมณแลวที่นี่ เมื่อจิตอิ่มอารมณ เอา เร่ิมตนมาตั้งแตจิตอิ่มอารมณมาก
นอย พอไดโอกาสใหพิจารณาทางดานปญญา ออกทางวิปสสนา นี่ละการถอนกิเลสจะถอน
ดวยปญญา ไมไดถอนดวยสมถธรรมหรือสมาธิธรรม เปนแตเพียงวา สมถะกับสมาธิธรรม
ตีอารมณทั้งหลายของกิเลสที่มันพาฟุงซานรําคาญ ใหเขามาสูความสงบดวยบทสมถธรรม
นี้เทานั้น 

ทีนี้พอจิตสงบเขาไปแลวไดโอกาสที่จะพิจารณาเรื่องธาตุเร่ืองขันธ หลักวิชาที่
ใหญโตมากที่สุด เราทุกๆ ทานไดบวชมาแลว ไดศึกษาจากอุปชฌายมาดวยกันทุกคน แม
พระพุทธเจาปรินิพพานไปแลวก็ตาม หลักวิชาที่ตายตัวซึ่งเปนองคแทนศาสดานี้คือคําสอน 
ก็ติดมากับอปุชฌายสอนเรา ใหปฏิบัติตามนี้ ซึ่งเปนเหมือนกับการกาวเดินตามรอยพระ
บาทของพระพุทธเจา วา เกสา เกสาคือผม ผมมทีุกคน โลมาคือขน นขาคือเล็บ ทันตาคือ
ฟน ตโจคือหนัง นี่เรียกวาตจปญจกกรรมฐาน แปลวากรรมฐานมีหนังเปนที่หา เปนฐานที่
ควรแกการงานของผูจะรื้อถอนตนใหพนจากทุกข ใหนําส่ิงเหลานี้มาพินิจพิจารณา 

เบ้ืองตนที่ยังไมมีปญญา เราจะเอาคําบริกรรมคําใดก็ไดมาเปนคําบริกรรมเพื่อ
ความสงบของใจก็ได นี่เปนไดทั้งอารมณแหงสมถะ เปนไดทัง้อารมณแหงวิปสสนา เมื่อจิต
เรามีความสงบเย็นแลว ใหแยกจากสมถะอารมณอันนี้เขาสูวิปสสนา แยกดูธาตุดูขันธ ดผูม
ดูเล็บดูฟนดูหนังดูเนื้อ เอ็น กระดกู ตลอด เพราะทานสอน ตโจ หนังเปนสุดทายนั้น ทาน
สอนใหพอเหมาะพอดกีบัเวล่ําเวลา เพราะหนังน่ีหุมหอหมดสกลกายของหญงิของชาย 
ของสัตวของบุคคล สัตวทั้งหลายหลงกันดวยหนังบางๆ นี้แหละ ไมไดหนาเทาใบลานเลย 
มันหนังเทานี้แหละ นอกนั้นเต็มไปดวยอสุภะอสุภัง ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา เต็มไปหมดใน
บุคคลและสัตว 

เมื่อถึงเวลาที่เราจะพิจารณา ใหพิจารณาแยกดูเร่ืองผมเกิดขึน้มายังไง สถานที่อยู
ของผมคืออะไร กะโหลกศีรษะมีความสวยงามสะอาดสะอานอยางไรบาง ฐานที่เกิดของมัน
ก็สกปรก ทีอ่ยูของมันกส็กปรก โลมาขนก็เหมือนกัน เกิดในพื้นฐานอันเดียวกัน เปนความ
สกปรกเชนเดียวกัน นขาเล็บเราก็ดู เล็บเขาเล็บเรามันสะอาดมันสวยงามที่ไหน ให
พิจารณาดูเล็บ แลวพิจารณาหนัง พอถงึหนังแลวครอบหมดทั้งสกลกาย ผิวหนังบางๆ 
เทานี้เองมันหุมหอ ใหสัตวโลกหูหนวกตาบอดไมระลึกถงึบุญถึงบาปไดเลย เหยียบบาป
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เหยียบบุญไปหมด เห็นวิเศษตั้งแตความมืดบอดของตนเอง เหยียบดะไปเลย เพราะหนังนี้
เปนตนเหตุ 

เมื่อพิจารณานี้แลว เอาแยกเขาไปที่นี ่ ทานสอนไวเพียงแคนี้ ตโจ หนัง จากน้ันก็
อาการ ๓๒ เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไส
นอย อาหารใหม อาหารเกา พิจารณาคุยเขี่ยขุดคนดูสภาพของรางกายในตัวของเรานี้
ทั้งหมดหาสาระแกนสารอะไรไมมีเลย เราก็หลงอยางหูหนวกตาบอดไมลืมหูลืมตา หลง
ชนิดวาเปนเราเปนเขา เปนของเราของเขา เปนหญิงเปนชาย เปนของสวยของงาม ซึ่งเปน
ของสกปรกทั้งนั้น นี่ละพอปญญาหยั่งเขาไปนี้ จะหยั่งเขาไปตามหลักความเปนจริง ผมไม
สะอาด ขนไมสะอาด เล็บ ฟน หนัง ไมไดสะอาด เนื้อ เอ็น กระดูก ไมมีชิ้นใดสะอาด ใน
สกลกายของเราทั้งหมดนี้ไมมีชิ้นใดสะอาด ที่วาสะอาดสวยงาม กิเลสมาเสกสรรปนยอ
ลมๆ แลงๆ ไมไดมีตัวจริง นี่ละปญญาใหพิจารณาอยางน้ี 

การพิจารณาปญญานั้นเปนตามแตจริตนิสัยของผูพิจารณา มีความแยบคายหลาย
ดานหลายทางตางกัน อนันี้ใหถือเปนตามจริตนิสัย สวนกลางๆ ทานสอนไวแลวอาการ ๓๒ 
ก็ดี เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ก็ด ีนี่ทานวางเปนพื้นฐานกลางๆ เอาไว ตามแตทานผูใด
จะพิจารณาหนักแนนในอาการใดๆ ในสวนรางกายทั้งหมด หรือจะพิจารณาไปใหตลอด
ทั่วถึง ใหเปนไปตามจริตนิสัยของผูน้ัน นี่คือการพิจารณาทางดานปญญา 

พอจิตสงบแลวอิ่มอารมณ ไมไดหิวโหยอยากรูอยากเห็นอยากไดยินไดฟงส่ิงน้ันสิ่ง
นี้ ทีนี้จะพาดําเนินทางดานปญญา พิจารณาตามหลักความจริง ปญญาก็ทําตามจิตที่ส่ัง 
เพราะจิตใจไมไดหิวโหยพอที่จะแฉลบไปหาอารมณจอมปลอม ปญญากลายเปนสัญญา
อารมณ เปนของจอมปลอมไปเสีย เพราะฉะนั้นทานจึงสอนไววา สมาธิ ปริภาวิตา ปฺญา 
มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา ปญญาที่สมาธิอบรมแลวยอมเดินไดคลองตัว หรือยอมมีผล
มากมีอานิสงสมาก เบ้ืองตนก็ สีล ปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหติ มหานิสํโส สมาธิที่ศีล
อบรมแลวยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก คําวาศีลอบรมแลวคือศีลเปนรั้วกั้น ศีลใหความ
อบอุน เราไมไดทําลายศีลใหดางพรอยขาดทะลไุป พอที่จะสรางความระแวงแคลงใจให
เกิดทุกขเปนกังวลขึ้นมาภายในใจ เราจะทําจิตของเราใหเขาสูความสงบก็ลงไดงาย ไมเปน
อารมณกับศีล วาศีลดางพรอย เปนตน 

พอมีศีลแลวการทําสมาธิของเราก็ไมเปนกังวลในโทษที่ตนลวงเกินศีลไมมี จิตก็เปน
สมาธิไดงาย เมื่อจิตเปนสมาธิแลวเรียกวาจิตอิ่มอารมณ ที่อยากคดิอยากปรุงเร่ืองราว
ทั้งหลายไมคิดไมปรุง มีแตอารมณอันเดียวแนน นั่นเรียกวาเอกัคคตารมณ เอกัคคตาจิต 
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เรียกวาจิตอิ่มอารมณ พาจิตที่อิ่มอารมณนี้แลออกไปทํางานทางดานปญญาวิปสสนา เร่ิม
ตั้งแต เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ถึงอาการ ๓๒ ตลบทบทวนหลายครั้งหลายหน 
พิจารณาดวยความมีสติจดจอตอเนือ่งกันเปนลําดับลําดา นี่เรียกวาปญญา เมื่อพิจารณา
ปญญาพอสมควรแกกาลแลว จิตรูสึกเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลา ใหถอยจติเขามาสูสมาธิคือ
ความสงบใจ มีอารมณอนัเดียวนี้เสีย เรียกวาพักงาน 

งานวิปสสนาก็เปนงานของปญญา ใหถอยเขามาสูสมาธิ พอไดกําลังวังชา จิตมี
ความสงบแลวเย็น เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนาม พอจิตมีความสงบเย็นเปนกําลังไดดีแลว
ออกทางดานปญญา พจิารณาอาการ ๓๒ นี้แหละเปนพื้นเปนฐาน พิจารณาทบทวนถอย
หนาถอยหลังเหมือนเขาคราดไรคราดนาทบทวนไปมา คราดไปคราดมา จนกระทั่งมูล
คราดมูลไถแหลกละเอียดควรแกการปกดําแลวเขาก็ปกดํา อันนี้พิจารณาถึงความ
ละเอียดลออของธาตุของขันธแลว เราจะพักจิตเราก็พักไดสบาย ตอจากนั้นพิจารณาไปอกี
ตอไปอีกทบทวนหลายครั้งหลายหน อยาเอาเวล่ําเวลา อยาเอาเที่ยวมากําหนด ใหเอาความ
ชํานิชํานาญมาเปนบาทฐานสําคัญการพิจารณา 

เร่ืองรางกายน้ีเปนของสําคัญมาก ผมจะไมอธิบายอะไรมาก เพียงกลางๆ เทานี้ทาน
ผูปฏิบัติจะกระจายออกไปเอง เพราะความรูอันนี้สามารถที่จะกระจายออกไปไดหมด 
เพราะเปนขั้นปญญาเกี่ยวกับรางกาย มันจะกระจายออกไปหมดเลย นี่เรียกวา สมาธิ ปริ
ภาวิตา ปญฺา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา ปญญาที่มีสมาธิเปนเครื่องหนุนแลวยอมเดิน
ไดคลองตัว ทํางานตามหนาที่ของตนไมเถลไถลไปในงานอื่นใด อันที่สาม ปฺญา ปริภา
วิตํ จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ จิตที่ปญญาซักฟอกเรียบรอยแลว ยอมหลุดพนจาก
กิเลสทั้งปวงโดยชอบ นัน่ เมื่อปญญามีความเฉลียวฉลาดรอบตัวแลวก็ซักฟอกจิตไปตั้งแต
ขั้นหยาบๆ ไปเรื่อยๆ เชน อสุภะอสุภัง การพิจารณาปญญาก็เปนการซักฟอกจติไปอกี
ประเภทหนึ่งๆ จนถึงขั้นจิตที่ละเอียด 

ปฺญา ปรภิาวิตํ จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ จิตเมื่อถกูปญญาอบรมหรือ
ซักฟอกเรียบรอยแลว ยอมหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ นี้คือพระโอวาทคําสอนของ
พระพุทธเจา และสาวกทั้งหลายก็ไดยินไดฟงและปฏิบัติตามนี้ไดเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ 
ของพวกเราตามแบบแผนที่ถูกตองดงีาม จึงขอใหนําไปพินิจพิจารณา เร่ืองรางกายเปน
สําคัญมากนะ นกัปฏิบตัิอยาหนีรางกาย เร่ืองอสุภะอสุภังเปนพื้นฐานสําคัญ เพราะเรื่อง
รางกายนี้เปนกิเลสตัวใหญหลวง ออกหนาทัพก็คอืกิเลสตัวนี้แหละ ราคะตัณหา กามกิเลส 
ตัวนี้เปนตัวกดถวงโลกทัง้หลายใหจมดิ่งๆ จนกระทั่งไมรูบุญรูบาป ไมสนใจบุญบาป 
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ฟุงเฟอเหอเหิมตลอดเวลา ยิ่งกวาหมาเดือน ๙ เดือน ๑๒ ก็คือราคะตัณหาที่อยูในหัวใจ
ของสัตวโลกนี้แล 

จึงตองนําอสุภะอสุภังมาพิจารณาแกกัน เมื่อแกอันนี้ลงไปเตม็ที่ๆ แลว เร่ืองอสุภะ
อสุภังนี้ถึงขัน้ชํานาญ ชํานาญจริงๆ มองดูอะไรนี้เปนไปตามที่เรารูเราเห็นนั้นเลย ไมวามอง
สัตวมองบุคคลมองหญิงมองชายมองเขามองเรา เราชํานิชํานาญในทางเนื้อ มองไปนี้เห็น
เปนเนื้อ ชํานาญในทางกระดูก มองไปจะเห็นแตกองกระดูก เนื้อไมเห็นเลย ตางคนตางมี
ความชํานิชํานาญตางๆ กนั จนกระทัง่มันมีความชํานิชํานาญคลองแคลวแกลวกลาแลว เอา 
ตั้งเขามา เอาอสุภะอสุภังที่เราพิจารณาเอามาไวที่ตรงหนาของเรา เอา กําหนดดู อสุภะจะ
เปนตัวเขาตัวเราเปนอสุภะ เอามาตั้งไวตรงหนาเพื่อจะพสูิจนเร่ืองราคะตัณหามันเปนไป
จากอะไร ตรงนี้เปนตัวที่จะพิสูจนไดอยางชัดเจนไมสงสัย 

เอามาตั้งไวขางหนา กําหนดดู ไมเคลื่อนไหว เอา มันจะไปยังไงอสุภะอันนี้ ทานั่ง
ทานอนก็ตาม ทาไหนก็ตาม เอากําหนดมาไวขางหนานี้ หรือวาเนาเฟะอยูขางหนานี้ เอาสติ
จับอยูตรงนั้นมันจะไปไหน ถามันยังน่ิงอยูตลอดไปนี่ก็แสดงวายังไมพอ ตองกําหนดใหแน
เสียกอนนะ ถึงขั้นที่เราจะเคลื่อนไหวหรือเปล่ียนแปลงเปนอยางอื่นนั้นตองพิจารณาอันนี้ 
ถาอันนี้ยงัแนวอยูนั้นก็แสดงวาจิตเรายังไมพอ เอา ทําลายลงไปอกี เอาอันนี้แหละทําลาย 
ทําลายใหแหลกใหเหลวใหรวดใหเร็วลงไปโดยลําดับลําดา แลวยอนกลับมาพิจารณาอสุภะ
อสุภังนี้ เอามาตั้งไวตรงหนาเราอีก เราจะไดพิสูจนตัวราคะนี่ คืออะไรเปนราคะ ตรงนี้ละ
ตรงตัดสินกนั 

วันนี้เปดหัวอกใหทานทัง้หลายฟง ดําเนินมาอยางน้ี ทนีี้พอถงึขั้นมนัจะรูตัวแลว 
กําหนดอสุภะที่ตั้งอยูตรงหนา จะเปนทานั่งก็ตาม ทานอนทาใดก็ตาม พอกําหนดนี้แลว อสุ
ภะที่ตั้งอยูตรงหนานั้นจะถูกจตินี้กลืนเขามาๆ มันเปนเอง ทานทั้งหลายอยาไปวาดภาพ
อยาไปทําเปนสัญญาอารมณนะ ใหเปนหลักธรรมชาติปจจุบัน เปนความถูกตองดีงาม เปน
ธรรมแท กําหนดดูอันนี้จะไปไหน มันจะเคลื่อนไหวไปมา จะออกจะเขา เคลื่อนไหวไปไหน
ดูใหชัดเจน เวลามันชัดเจนจริงๆ แลว อสุภะอสุภังที่เรากําหนดนั้นจะเคลื่อนตัวเขามาๆ 
จิตจะดึงดดูเขามาๆ เลยกลายเปนจิตกลืนเอาอสุภะที่อยูตรงหนานั้นเขามาเปนตัวเสียเอง 

เมื่ออสุภะไดหมุนตัวเขามาสูจิตแลว อสุภะทีเ่ราตั้งไวภายนอกนั้นเปนอสุภะนอก 
มันปดออกเลย อสุภะที่แทจริงคือจิตดวงนี้ไปวาดภาพวาอันนั้นสวยอันนี้งาม อันนั้นไมสวย
ไมงาม คอืสังขารตัวนี้เอง ทีนี้สังขารตัวนี้กลืนเขามาแลวมาเปนตัวเสียเอง คอืสังขารตัวนี้
เองเปนอสุภะอสุภัง ตัวนี้เองเปนกิเลส ตัวนี้เองเปนราคะตัณหา อสุภะอสุภังไมไดเปนราคะ
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ตัณหา ตัวนี้เองเปน พอจับอันนี้ไดปบมันจะปดอสุภะภายนอกออกโดยหลักธรรมชาติ ไม
ตองมีใครบอกกต็าม ทีนี้มันจะฝกซอมอสุภะอันนี้โดยอาศัยอสุภะภายนอกมาเปนเครื่อง
ฝกซอม เอา ตั้งขึ้นมาปบมันจะหมุนเขามาภายในๆ เร็วเขามาเรื่อยๆ แลวมาถูกจิตกลืนไป 
หายที่จิตๆ อสุภะทั้งหมดเขามาเปนอสุภะภายในจิตแลว กําหนดแลวมันจะหายไปที่จิต 
เอา ตั้งขึ้นมาใหม แลวมันจะกลืนเขามาๆ และหายไปหมดๆ  

ฝกซอมจนกระทั่งมีความชํานิชํานาญ อสุภะภายในตั้งอยูไมนานก็หมดไปๆ สุดทาย
ก็เปนแสงหิ่งหอยละที่นี่ เขาใจเหรอ ราคะตัณหาขางนอกเพราะอาศัยรูปรางกลางตัวเปนอสุ
ภะภายนอก หรือวากิเลสตัณหา ราคะตัณหา ไปอยูภายนอกอสุภะหรือสุภะอันนั้น มันไมได
อยู เปนกิเลสไปวาดภาพหลอก ทีนีพ้อพิจารณานี้เขาไปๆ เร่ืองอสุภะภายนอกนั้นจะถูกจิต
กลืนเขามาๆ เปนอสุภะอยูภายในตัวเอง พอเปนอสุภะอยูภายในตัวเองแลวจะดับลงที่
ภายในจิตนี้เอง แลวตั้งขึ้นมาใหมเพื่อการฝกซอม เราไมตองดึงนะ ตั้งขึ้นมานั้นแลว
กําหนดดูอันนั้น มันจะเขามาของมันเอง พอตั้งขึน้ปบมันจะเขามาๆ เปนเองๆ เขามาถึง
จิตกึ๊กแลวอยูที่จิต แลวดับไปๆ จนมีความชํานิชํานาญ 

ตั้งขึ้นมา เร็วเขามา ไหลเขามา เร็วเขามา ตั้งมาเปนอสุภะภายในก็เร็วเขาเร่ือยๆ 
ดับไปที่ภายในใจเรื่อยๆ จนกระทั่งหมดเรื่องอสุภะภายใน ตั้งขึ้นพับดับพรอมๆ  จากน้ันก็
เปนอากาศธาตุ รางกายน้ีหมดความหมายในการพิจารณารางกาย แตตองอาศัยภาพอันนี้
แหละเปนพื้นฐานตอไปจนกระทั่งไมมีอะไรเหลือ มันก็ยังตั้งขึ้นมาเพื่อฝกซอมปญญาให
ชํานิชํานาญอยูนั้นแล นี่ละการพิจารณา ในจุดนี้แลวเรื่องรางกาย เร่ืองอสุภะอสุภังทัง้หลาย 
ราคะตัณหาหมดไปที่จดุนี้ ใหทานทั้งหลายจําเอานะ ราคะตัณหาไมไปอยูกับหญิงกบัชาย 
ไมไปอยูกับอสุภะอสุภัง มันอยูกับตัวสังขารจากอวิชชา อวิชชาเปนสังขารไปวาดภาพเปน
หญิงเปนชายเปนเขาเปนเราแลวมาหลอกตัวเอง พอตามภาพนี่ไดแลวมันจะเขามาสูภายใน 

พอเขามาสูภายใน ภาพน้ีหายไปหมดแลว นั่นละที่นี่ราคะตัณหาหมดไปในที่นี่ เปน
พื้นฐานในเบื้องตน อยางนอยขาดในเบื้องตนนี้ สอบได ๕๐% เรียกวาแนแลวที่นี่ไมเปนอื่น 
แลวตอไปกฝ็กซอมนี่แหละ ฝกซอมสุภะทั้งหลาย อสุภะทั้งหลาย อยูไมหยุดไมถอย ทีนี้มัน
จะเลื่อนขึ้นจาก ๕๐% แลว ๖๐% ขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งหมดปญหาในเรื่องอสุภะอสุภัง 
จากน้ันก็กาวเขาสูนิพพาน อันนี้ไมตองบอก อนันี้เปนสําคัญมากเรื่องราคะตัณหา ทําให
ไขวควา ทําใหหาหลักยึดไมคอยได ขอใหตั้งอันนีไ้ดเถอะพระปฏิบัติเรา แนวแนตอการพน
ทุกขไมตองสงสัยเลย เหมือนหนึ่งวาพระพุทธเจาประทับอยูขางหนา และนิพพานอยูชั่ว
เอื้อมๆ มันจะตะเกียกตะกายแหละที่นี่ นี้ความแนนอน เร่ืองราคะตัณหาขาดลงในจุดที่อสุ



 ๙

ภะอสุภังหมนุเขามาสูใจ ใจกลืนไปหมดแลว เร่ืองรางกายทั้งหลายนี้เปนอสุภะภายนอกก็
หมดไป ราคะก็หมดไปในจุดนั้น 

ฟงใหดี ใครจะสอนทานทั้งหลายอยางน้ี เราดึงออกมาจากหัวใจมาสอน ใหจําใหดี 
ไมมีผิดมีพลาดถาดําเนินตามนี้แลว แตอยางไรตองพิจารณาเรื่องสกลกาย อสุภะอสุภังให
แนนหนามั่นคง ใหชํานิชํานาญ เร่ืองที่จะเกดิขึน้อยางน้ีบอกแตแนวทางไวให เอามาตั้ง
ขางหนา อสุภะนั้นเมื่อชํานาญแลวเอามาตั้งขางหนาไมใหมันเคล่ือนไหวไปไหน มันจะไปที่
ไหน ทําลายก็ไมทําลาย ใหมันอยูอยางน้ัน ทานั่งก็ใหนั่ง ทายนื ทานอนกใ็หมันนอนอยูนั้น 
เอา ดูมันจะเคลื่อนไหวไปไหน อันนี้มันจะเปนหลักธรรมชาติอันหนึ่ง มันจะคอยเคลื่อนเขา
มา เคลื่อนเขามาโดยหลักธรรมชาติของตัวเอง ไมไดถกูบีบบังคับนะ 

พอกลืนเขามาๆ จิตนี้จะกลืนเขามาจนกระทั่งมาถึงจิต จิตเลยเปนอสุภะนั้นเสียเอง 
อันนั้นไมใชอสุภะอสุภังอะไร ตัวจิตเองเปนผูไปวาด พอจับนี้ไดแลวมันก็ปลอยอสุภะ
ภายนอกนั้นไปหมด ยงัเหลือแตอสุภะภายใน แตตองเอาอสุภะภายนอกมาตั้งเปนฐานเพื่อ
ลับสติปญญา ฝกซอมใหมีความชํานิชํานาญละเอียดลออรวดเร็วยิ่งขึ้นไป ก็ตองอาศัยอสุ
ภะภายนอกอยูนั้นแหละ พอตั้งปบมนัจะหมุนเขามาภายในใจๆ พอหมดนี่แลว น่ีละทานวา
ราคะตัณหามาหมดจุดนี้ ทานบอกวาทานสําเร็จพระอนาคามี ไมตองกลับมาเกิดอีกแลว 

คือราคะตัณหานี้เปนตัวพาใหสัตวเกิดสัตวตายอยูตลอดเวลา ราคะตัณหาจึงเปน
หัวหนาแหงแนวรบ ออกสนามก็คอืราคะตัณหา ทําโลกใหยุงเหยิงวุนวายปวนปนกันอยู
ตลอดเวลาก็คือราคะตัณหา พอราคะตัณหานี้ขาดสะบั้นลงไปจากใจแลว เร่ืองทั้งหลายที่
วุนวายสายแสทั้งวันทั้งคนืดวยความคิดเปนบาของเรานี้แหละ มันไปสรางเหตุการณขึ้นมา 
พอราคะอันนี้ขาดลงไปแลว ความคิดความปรุงที่ยุงเหยิงวุนวายกอกวนตัวเองนั้นมันสงบ
ลงไปดวยกนั ประหนึ่งวาบานรางแตมีคนอยู 

ทําไมวาบานรางแลวมีคนอยูยังไง กค็ือมีแตคนมีสมบัติผูด ี จิตใจที่คิดเปนอรรถ
เปนธรรมลวนๆ เพื่อความพนทุกขโดยถายเดียวๆ นี่เรียกวามีคนอยู เหมือนเมืองราง 
จิตใจที่วุนวายทั้งหลายมันมีอันธพาลอยูในนั้น กิเลสคือตัวกามราคะตัณหาที่เปนอันธพาล 
พอตัวนี้ขาดสะบั้นลงไปแลวจึงเปนเหมือนบานราง อันธพาลอยางน้ีไมม ี จิตใจที่จะคิดให
เปนอันธพาลยุงเหยิงวุนวายไปทั่วโลกดินแดนอยางน้ีไมมี ออกไปจากกามกิเลสน้ีเทานั้น 
พอกามกิเลสน้ีขาดสะบั้นลงไปแลวเทานั้นจึงเปนเหมือนบานราง จิตใจนี้วางไปหมด ไมมี
อะไร ความคิดความปรุงมีแตเปนความคิดความปรุงของอรรถของธรรม ที่จะพาเจาของให
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หลุดพนจากทุกขโดยถายเดียว ไมไดเปนความคิดความปรุงที่ลากเจาของลงๆ เหมือน
ราคะตัณหาที่มันลากสัตวโลกลงใหจมตลอดเวลา พากันจําเอานะ 

ทีนี้เอานี้ฝกซอมเขาไปแลว ตอไปเรื่องรางกายนี้มันจะหมดปญหาของมันไป มันจะ
วางเปลาไปเลย ไมบอกก็รู ขอใหเอาอสุภะอสุภังน้ีมาตั้งเปนฐานฝกซอม เพื่อความชํานิ
ชํานาญของจิตนี้ก็แลวกัน ของอสุภะภายใน มันจะคอยดับไปๆ เกิดแลวดับ ปรากฏขึ้น
มาแลวดับ แลวเร็วขึ้นๆ จากน้ันแลวก็หมด หมดแลวเรื่องพิจารณาสกลกาย ก็หมดปญหา 
เรียกวารูปธรรมหมดแลวในขั้นอนาคามี หมดโดยสิ้นเชิง จากน้ันก็เปนนามธรรม พวก
สัญญา สังขาร วิญญาณ มันปรุงมันแตงจากจิตนีแ้หละ เรียกวาติดนามธรรม พิจารณาอันนี้
ความเกิดความดับ สังขารคิดดีคิดชั่วดับ สัญญาเกิดแลวดับ ดับลงไปหาใจ รากฐานที่อยู
กับใจนั้นคืออะไร คืออวิชชา 

ทีนี้มันก็ตามกระแสของจติที่เปนนามธรรมนี้เปนอารมณ ไตเตาเขาไปๆ ฝกซอม
เขาไปเรื่อยๆ พอถึงขัน้นั่นแลวมันก็ถึงอวิชชาเอง ไมตองถามหาอวิชชาแหละ ใหพากัน
เขาใจ นี่วิธีพิจารณา ผมเปดใหทานทั้งหลายไดฟงชดัเจนเพราะจวนจะตายแลว ผูปฏิบัติจะ
ไมไดหลักไดเกณฑ ประพฤตปิฏิบัติสุมส่ีสุมหาลุมๆ ดอนๆ การภาวนาสติเปนของสาํคัญ 
มันก็ไมสําคญัยิ่งกวาความปลอยเนื้อปลอยตัวไปเสีย เลยตั้งหลักตั้งฐานของจิตใจกไ็มได 
เมื่อตั้งรากฐานจิตใจไมได ความสงบไมมี ปญญาจะเกิดไดยังไง นี่ละที่ทานสอนไว ศีล 
สมาธิ ปญญา ทานสอนอยางน้ี 

เมื่อตั้งรากตัง้ฐานของจติไดดวยสติแลวสมาธิจะเปนขึ้นมาๆ สมาธิเปนขึ้นมาอยา
ลืมปญญา ปญญาเปนเครื่องแกกิเลส สมาธิเปนเครื่องตีกิเลสใหตะลอมเขามาอยูในความ
สงบ หรือวาลอมคอกกิเลสไวก็ถูกนะ ปญญาเอามาตีตอนกิเลสสับฟนกิเลส นี่เรียกวา
ปญญา ใหพากันพิจารณา ใหดําเนินตามนี้ 

พอถงึขั้นนี้แลว ขั้นอสุภะอสุภังนี้เปนขั้นที่ชุลมุนวุนวายมาก ในบรรดาความเพียร
ทั้งหลาย ไมมีความเพยีรใดที่จะหนักแนนชุลมุนวุนวายยิ่งกวาความเพียรในการพิจารณา
อสุภะอสุภังเพื่อตดักามกเิลสใหขาดสะบั้น อันนี้เรียกวางานชุลมุนวุนวาย ชุลมุนที่สุดเลย
ทีเดียว จะเห็นในตัวของเราเองนั่นแหละ ทานผูปฏิบัติจะผานเขาไปตรงนั้นไมตองบอก พอ
อันนี้ผานไปแลวทีนี้ งานตอไปนี้เปนงานสติอัตโนมัติปญญาอตัโนมัติ มันจะหมุนเพื่อความ
พนทุกขโดยถายเดียว เปนขั้นของพระอนาคามี ทานจะหมุนขึ้นโดยลําดับไมหมุนลง นี่
เรียกวาสติปญญาอัตโนมตัิ หมุนขึ้นเรื่อยๆๆ ไมมลีง ขึ้นเรื่อยๆ ละเอียดเขาไปๆ ถงึความ
พนทุกขโดยสิ้นเชิงจากการพิจารณาอยางน้ี 
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ธรรมะของพระพุทธเจาเปนธรรมะสดๆ รอนๆ อยูตลอดเวลาตั้งแตพระพุทธเจา
องคไหนๆ มา จนกระทั่งปจจุบัน และเปนธรรมะสดๆ รอนๆ จะนําสัตวทั้งหลายใหหลุด
พนจากทุกขไปไดโดยลําดับตลอดไปแบบสดๆ รอนๆ เหมือนกัน ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจ
ปฏิบัติตามทีพ่ระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวนี้ จะเปนเหมือนหนึ่งวาตามเสด็จพระพุทธเจาทุกฝ
กาวเลย ดวยความไมคลาดเคลื่อน 

สติธรรม ปญญาธรรม ศีล ทานก็สอนไวแลว ธรรมนั่นแหละเรียกวาสติธรรม
ปญญาธรรม อยูในคําวาธรรม ศีลรักษาใหดี ใหเปนผูมีหิริโอตตัปปะ รักษาศีลใหดี อยาให
มีดางพรอยเปนอันขาด พากันรักษาใหดี ศีลเปนพื้นฐานที่จะลอมสมาธิ เปนกําแพงกั้น
จิตใจเราไมใหสายแสออกไปสูภายนอก แลวคิดเอาฟนเอาไฟมาเผาตน เมื่อศีลของเรา
บริสุทธิ์แลวเราจะมีความอบอุน พิจารณาทางดานสมาธิจะแนวแนวองไวไปโดยลําดับลําดา 

นี่พดูถึงเร่ืองการดําเนินเพื่อความพนทุกข ทานทั้งหลายอยาไปนึกถึงครั้งพุทธ
กาลคร้ังไหนๆ ใหยึดเอาหลักสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลวนี้ เขามาสูหลักปฏิบัติหลัก
ใจของตนเอง สติก็เปนหลักใจ สติก็คือธรรมสดๆ รอนๆ ปญญาเปนธรรมสดๆ รอนๆ 
ความอดความทนความพากความเพียรเปนธรรมสดๆ รอนๆ ที่พระพุทธเจาทั้งหลาย และ
สาวกทั้งหลายพนจากทุกขดวยธรรมเหลานี้ เรานําธรรมเหลานี้มาก็จะกาวเดินตามรองรอย
อันเดียวกัน จะถึงความพนทุกขอยางเดียวกัน ใหพากันตั้งอกตั้งใจ 

ผมนี้รูสึกวากังวลเพื่อนฝูงมากนะ จวนจะตายเทาไร แทนที่จะมาเปนหวงเปนใย
เจาของ ผมบอกตรงๆ ผมไมมีเลย ธาตุขันธนี้กแ็บกมันไปอยางน้ันแหละ วันหนึ่งๆ พาอยู
พากินพาหลับพานอนพาขับพาถาย มีตั้งแตทําตามขันธ ขันธเปนใหญก็ถูกเวลานี้ เราทํา
ตามขันธเหมือนผูใหญทําตามเด็ก เด็กชี้อะไรเปนอันนั้นๆๆ ตามเรื่องของเดก็ชี้ ผูใหญมี
แต เออๆ ออๆ ไปตาม 

เร่ืองของขันธก็เหมือนกนั จิตมีแตคอยปฏิบัติตามขันธ มันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาก็
ลงเปลี่ยนอิริยาบถ มันหิวขาวตองการอะไรก็เอามาขบมาฉัน พาหลับพานอนพาขับพาถาย
เปนเรื่องปฏิบัติตามขันธ เรียกวาขันธเปนใหญก็ถูก แตมันไมไดเหยียบหัวใจนะ มันเปน
ใหญจะตองปฏิบัติตามมนั ในเมื่อมีขันธอยูในหัวใจเราอยู พนไปแลวกต็องปฏิบัติตามมัน 
นี่เรียกวารับผิดชอบในขนัธแตไมไดเปนภาระในขันธ ขันธทัง้หลายนี้ไมมีทางที่จะซมึซาบ 
ถึงใจดวงที่บริสุทธแลว เปนอฐานะโดยถายเดียวเทานั้น รักษากันปฏิบัติกันตอไปพอถงึวัน
กาลเวลาที่ควรจะไปแลวก็ปลอยเสียเทานั้น จึงไมมีคําวาหวงใยกับอะไร เปนหวงใยกับ
เพื่อนฝูงประชาชนทั้งหลายนี่แหละ กลัวจะผิดทาง อะไรมาก็ความับๆ อะไรมาความับๆ 



 ๑๒

ศาสนามีอยูในโลกนี้กี่ศาสนา มันเปนเรื่องโครงการของกิเลสยํ่ายีตีแหลกหัวใจคน
ไมรูตัวเลยนะ โครงการของพระพทุธเจา โครงการพุทธศาสนาฆากิเลสโดยตรง ทาน
ทั้งหลายเกิดมาไดพบพุทธศาสนาแลวเปนวาสนาอันล้ําเลิศ ขออยาปลอยอยาวางพุทธ
ศาสนา ซึ่งเปนศาสนาที่ร้ือขนสัตวใหหลุดพนจากทุกขโดยลําดับลําดามาไมมีเคลื่อนคลาด 
จากสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลวๆ 

ขอใหทุกทานตั้งใหดีนะที่สอนไวนี้ สติปญญาเดินใหดี เดินตามนี้นะ เหมือนกับ
เรากาวเดินตามเสด็จพระพุทธเจานั่นแหละ จะไมไปไหนจะกาวเขาสูมรรคผลนิพพานดังที่
พูดนี้แลว ถึงกาวเขาสูพระอนาคามีคือขั้นกิเลสหมดปญหาและอัตโนมัตินี่จะไปนิพพาน
โดยถายเดียว ไมมีคําวาถอยลงๆ จะกาวโดยถายเดียว แตสําหรับขั้นอสุภะนี้มันหมุนกัน 
ระหวางวัฏวนกับวิวัฏจักรวิวัฏธรรม ทางหนึ่งก็จะดึงลงหมนุลง ทางหนึ่งก็จะดงึขึ้น นี้ละ
ชุลมุนวุนวายมาก พอผานอันนี้ไปแลวก็เบาเลย ทีนี้หมุนตวัไปเอง จิตนี้ไมตองบอกเรื่อง
ความพากเพียร หมุนตัวไปเอง เปนสติปญญาอัตโนมัติ เปนความเพียรอัตโนมัติ ไมตอง
บีบบังคับหรือถูไถไป นอกจากไดร้ังเอาไว 

บางทีมันผาดโผนโจนทะยานถึงกับจะไมหลับไมนอน เพราะอํานาจแหงความ
เพียรฉุดลากไป เราตองไดร้ังเอาไวใหพักผอนนอนหลับ นี้เรียกวาพักเอาไวหนึ่ง ใหพักใน
สมาธิอันหนึ่ง นี่ตองไดพักๆ ตามกาลเวลา จนกวาถึงที่สุดก็หมดปญหาโดยสิ้นเชิง เอาละ
วันนี้เทศนาวาการเพียงเทานี้ เพื่อใหพระเจาพระสงฆทั้งหลายเราไดเขาอกเขาใจแนวทางที่
ปฏิบัติ และที่จะปฏิบัติตอไป โดยที่สอนไวแลวนี้แนใจไมมีผิด เราสอนดวยความแนใจทุก
อยาง ขอใหปฏิบัติตามนี้จะไมเปนอื่น จะเจอองคศาสดาโดยไมตองถามใครเลย สนฺทิฏฐิโก 
ประกาศปางขึ้นที่หัวใจที่บริสุทธิ์เทานั้นพอ เอาละพอ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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