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เรียงลําดับจิตตภาวนา 
 

 พระสังกัจจายนทานแตกอนรูปหลอ ตามตําราท่ีบอกไว มองดูคลายคลึงกับพระ
พุทธเจา เรื่องราวมันเปนอยางงั้น ไปที่ไหนผูหญิงติด ผูหญิงชอบ ผูชายก็ชอบ ไมใชมี
แตผูหญิงนะ จนกระทั่งไดเปลี่ยนใหม ใครเห็นดูไมได ไมอยากดู แตกอนทานสวยงาม
มาก ไปที่ไหน ๆ คนชอบ รัก นี่ละผูชายที่กลับตัวเปนผูหญิงไดก็เพราะไปชอบทานนะสิ 
มองเห็นทาน พระรูปนี้ทําไมจึงรูปหลอนักหนา ถาเราไดเมียอยางนี้จะดีมาก วาง้ันนะ 
จากผูชายแลวกลายเปนผูหญิงไปเลย แลวอายใหญเลยหนีไปอยูเมืองอ่ืน นี่ตนเหตุไปที่
ไหนเปนอยางน้ัน พระกัจจายนะ ทานไปอธิษฐานเสียใหม ทีนี้เลยเปนรูปพุงหลวงอุม
บาตรไปเลย ทีน้ีใครไมวาผูชายผูหญิงมองแลวไมอยากมอง  จากผูชายกลายไปเปนผู
หญิงน้ีก็ไปมีสามีมีลูกอีกต้ังสองคน ทีแรกเพศผูชาย พอไปรักชอบทานยังไง พลิกเปน
เพศผูหญิงไป ไปมีลูกอีกตั้งสองคน แตทานก็มีนิสัย ไปท่ีไหนอายคน ใครไปจอถาม
เร่ืองราวแลวอาย ออกบวชไดเปนพระอรหันตนะ ทานมีอุปนิสัยอยู พระกัจจายนะ 
 ทานเจาคุณจะกลับวันไหน (ทานเจาคุณ : พรุงน้ีตอนบาย พวกโยมอยากจะถาม
ปญหาหลวงตา วาทําไมหลวงตาอยูไดไมสึก) อยูไดไมสึก ใหถามทานซี มาถามเราอะไร 
หาเรื่อง เขาใจไมใชเหรอ แลวทานทําไมอยูไดไมสึก แนะ มันก็อันเดียวกันน่ีแหละ ก็ดี
อยางหน่ึง การบวชไมใชเรื่องเล็กนอย ตองใชความอดความทน ไมอดไมทนสึกไป
แหละ ตองใชความอดความทน มีธรรมเปนเคร่ืองกํากับบังคับไวตลอด ตอไปมันก็ราบ
รื่นของมันไปเอง ถาเปนเร่ืองเก่ียวกับเร่ืองจติตภาวนาน้ี จิตมันก็หมุนไปทางดานภาวนา 
เรียกวาเปนธรรมลวน ๆ เร่ืองการสึกการหามันก็ไมไป มันไปอยางนั้นเสีย มีหลายดาน 
ทางดานการศึกษาเลาเรียนก็เพลินไปกับการศึกษาเลาเรียนเปนเครื่องดึงดูดไป มันก็
ทนได ๆ ดวยกัน ถาอยูไปเฉย ๆ ทนไมไดนะ 
 บวชทนเฉย ๆ มันทนไมได ตองมีธรรมเปนเครื่องอยู มีธรรมแลวความอด
ความทนก็มีมาเองทุกอยาง เราก็อยูดวยความเย็นใจ เพราะการบวชเปนการสรางความ
ดี สรางแตความดีเรื่อย จิตใจก็เพลินไปกับความด ีระมัดระวังตัวตลอดเวลา ทีนี้ก็ชินไป
เรื่อย ก็เลยกลายเปนชีวิตใหมข้ึนมาจากคนคนเดียว อยางฆราวาส วาเปนยังไงทําไมจึง
ทนไดบวชแลวไมสึก ก็พวกนี้มันทนกันไดยังไงไมเห็นบวชสักคนเดียว มันก็แบบเดียว
กัน ทนไดยังไงไมเห็นบวช การบวชมุงอรรถมุงธรรมมันมีเครื่องรื่นเริงอยูภายในใจ 
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อันดับหนึ่งก็บวชเพื่อมุงอรรถมุงธรรม ภาษาของโลกเราเรียกวา บวชเพ่ือหนีโลกหนี
สงสาร อันนี้มีแตมุงธรรมลวน ๆ เลย บวชมุงอรรถมุงธรรมลวนๆ คิดทางโลกปบตีปุบ
เลย คิดแยกออกทางโลกตีปุบๆ เรื่อย มีแตไลเขาสูทางธรรม 
 อันน้ีพูดถึงเร่ืองยากลําบาก ลําบากอยู ข้ันเริม่แรกลําบาก พอมีธรรมเปนเครื่อง
อาศัยแลวจิตใจก็เพลิดเพลินไปในธรรม เพลิดเพลินไปในความสงบรมเย็นของธรรม
ภายในใจทีต่นปฏิบัติได คือจิตเมื่อมีธรรมภายในใจแลว ภาษาโลกวามีอาหารมีท่ีอยู
พรอมหมดอยูในนั้น ที่อยูก็ธรรมเปนเครื่องอยู อาหารก็คือธรรมเปนเครื่องซึมซาบจิต
ใจ หลอเล้ียงจิตใจไปตลอด ไปเรื่อย ๆ ธรรมมีหลายประเภท คือเบื้องตนจิตใจที่
วอกแวกคลอนแคลนเพราะเคยกับโลกมานาน เกิดมากับโลก อยูกับโลก ตายกับโลกมา
นมนาน มันก็ฝนกันกับที่จะหมุนไปทางโลก ก็ตองไดตีกันใหหนัก ฝกกันใหแรงเรื่อย ๆ 
ไป 
 ฝกก็ฝกเขาสูธรรม เขาสูความสงบของใจ คือธรรมดาของใจน้ันมันมีอันหน่ึง ที่
วากิเลสและธรรมมันมีทั้งสองประเภทอยูในใจดวงเดียวกันของคนๆ หน่ึง สัตวตัวหน่ึง 
เราพูดเฉพาะคน คําวากิเลสก็คือความเศราหมอง ผลของมันเปนความทุกขตอจิตใจ 
และอารมณของมันทําใหอยากไมมีวันอ่ิมพอ คือกิเลสมีความอยากเปนประจําตน 
อยากรู อยากเห็น อยากเปนอยางน้ัน อยากเปนอยางน้ี มันหากเปนอยูในใจ หมุนอยู
ภายใน น่ีเรียกวาอารมณของกิเลส มันผลักมันดันออกไปใหอยากรู อยากเห็น อยากคิด 
อยากปรุงเร่ืองน้ันเร่ืองน้ีเร่ือย แตไมมีความพอ ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ มันจะ
หมุนของมันไปเรื่อย ๆ  

น่ีเรียกวาอารมณของวัฏจักร อารมณของกิเลส ทําใหสัตวหมุนเวียน ตั้งแตตื่น
นอนจนหลับๆ ไมมีอะไรดับมันได ตองอาศัยการหลับนอน เวลาหลับเปนการดับ
เคร่ืองของกิเลสท่ีหมุนตัวอยูภายในหัวใจเรา อยางนี้เปนประจํา ๆ นี่ทานเรียกวา
อารมณของกิเลสออกจากใจดวงเดียวกัน เพราะมันเกิดและอยูที่ใจดวงเดียวกันกับ
ธรรม เม่ือจิตมีแตกิเลสออกทํางานอยางเดียว จิตใจของโลกก็เปนเรื่องของกิเลส หมุน
ตัวทั้งวันทั้งคืน ทั้งเขาทั้งเราแบบเดียวกันหมด นี่พูดถึงเรื่องของกิเลส อารมณของกิเลส
ท่ีเกิดข้ึนภายในใจ ทําใหหิวใหโหย ใหอยาก ใหคิดใหปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี ้อยูเฉย ๆ ไม
ได กิเลสมีความอยากเปนเรือนอยูเรือนนอนของมันเปนประจํา 

ทีน้ีแยกออกมาธรรม ธรรมนี้ก็เกิดอยูในใจ มีอยูที่ใจดวงเดียวกัน ความสุข
ความทุกขจึงมีอยูที่ใจดวงเดียวกัน เวลาเราหมุนไปทางธรรม ธรรมก็แสดงออก หมุนไป
ทางกิเลส กิเลสก็แสดงออก ผลของมันก็เปนความทุกข เจอืปนไปดวยความหวัง ความ
เพลิดความเพลิน ความหวังน้ันหวังน้ี นี่เปนเครื่องลอของกิเลส ครั้นเวลาเราทําไปแลว
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มันก็ทําใหผิดหวัง ๆ ไปเรื่อย ๆ มีอารมณของกิเลสแลวผลของมันก็ใหเกิดความทุกข
ความลําบากมากนอย จนกระทั่งถึงขนาดฆาตัวตายก็ม ีตายแลวจะเปนสุขอยางน้ันอยาง
น้ี มันก็คิดไปอีก หลอกไปอีก จึงทําตามมัน 

ทีนี้เวลาหมุนไปทางธรรมก็เปนตามธรรม พยายามแกความคิดความปรุงที่มัน
อยากน้ันอยากน้ีดวยอารมณของธรรม ดังท่ีทานสอนใหภาวนา อารมณของกิเลสน้ันมัน
เปนไดทุกอยาง เปนอารมณของมันโดยไมไดนึกบริกรรมเหมือนธรรมก็ตาม แตน้ันเปน
อารมณของธรรม ถาวาบริกรรมก็เรียกวาเราตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ บริกรรม
เรื่องกิเลสทั้งวัน บริกรรมเรื่องอยากรู อยากเห็น อยากเปนอยางน้ันอยางน้ี หมุนอยูท้ัง
วัน นี่เปนอารมณของใจ เวลามาทางดานธรรมะจึงตองเอาอารมณของธรรมออก เอา
อารมณของธรรมมาเปนเครื่องกํากับ เปนน้ําดับไฟคือความคิดปรุงที่เปนผลขึ้นมาให
เกิดความทุกข อยางอ่ืนอยางใดดับไมลง ไมรูวิธีดับ  

ทานจึงสอนวิธีเร่ิมตนแหงการดับไฟภายในใจ คือกิเลสที่มันกอไฟขึ้นมาเผาเรา
ดวยคําบริกรรม เชนใครถนัดในคําบริกรรมคําใดก็ตามซึ่งเปนบทแหงธรรม บทของ
ธรรมกับอารมณของธรรมกับอารมณของกิเลสน้ีตางกัน อารมณของกิเลสทําใหเกิด
ความรุมรอนเปนฟนเปนไฟ ใหเพลิดใหเพลินผสมกันไปๆ น้ีเปนอารมณของกิเลส 
อารมณของธรรมเอาคําบริกรรม คืออารมณของธรรมเรานําเอาธรรมมาบริกรรมนี้ก็
เปนความชุมเย็นขึ้นมา ผิดกับอารมณของกิเลสซึ่งใหเกิดความรอนขึ้นมา อารมณของ
ธรรมไดแกคําบริกรรม ใหรูอยูกับคําบริกรรม เชน ใครกําหนดบริกรรมคําใด เชน พุท
โธ ๆ ก็ใหอยูกับพุทโธน้ัน ไมตองไปเสียดายกับความคิดความปรุงอันเปนเรื่องของ
กิเลส เสียดายก็บังคับไวใหมาทํางานกับคําบริกรรม  

คําบริกรรมน้ีแหละเปนการทํางานของจิตดวยธรรม เรียกวาหมุนมาทางธรรม 
ทํางานดวยคําบริกรรมน้ีแลว จิตใจของเราหามไมใหมันคิดออกขางนอก เอาคํา
บริกรรมน้ีเขาแทนอารมณของกิเลส คืออารมณของธรรมไดแกพุทโธ ๆ เปนตน มีสติ
จดจอ บังคับ มันอยากจะคิดเทาไร เพราะมันเคยชิน อยากคิดมากทีเดียว ดันออกไป 
เราบังคับเอาไว นานเขา หนักเขาอารมณของธรรมก็มีกําลังขึ้น พอมีกําลังขึ้นอารมณ
ของกิเลสที่มันผลักดันใหคิดใหปรุงไปทางกิเลสก็เบาลง ๆ อารมณของธรรมคือคํา
บริกรรมเราหนักแนนใหติดตอกันเรื่อย ๆ ดวยความมีสต ิ

น้ันแหละผลของการบริกรรมภาวนา จิตใจจึงสงบดวยอารมณของธรรม ตาง
หากนะ อารมณของกิเลสไมไดพาใจใหสงบ คิดไปปรุงไปอยางงั้นเทาไรจนตายไมมีทาง
สงบ แตอารมณของธรรมนี้เปนความคิด เกิดขึ้นมาจากสังขารคือความคิดความปรุง
เหมือนกันก็ตาม แตอันหนึ่งเปนธรรม อันหนึ่งเปนไฟ อารมณของกิเลสมันเปนไฟ 
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อารมณของธรรมนี้เปนเหมือนน้ําดับไฟ บริกรรมหนักเขาจิตใจก็คอยสงบ มาจออยูกับ
คําบริกรรม ทีน้ีตอเน่ืองกันไป ๆ จิตก็สงบจากทางอารมณของกิเลส ก็มาติดอยูกับคํา
บริกรรมเรื่อย ๆ จิตสงบแนวลงไปเลย น่ัน 

ใหรูวิธีฝกหัดตัวเองนะ พอเราเริ่มบริกรรมลงไปมากเขาไป จิตของเราสงบ ๆ 
จากสงบแลวรวมลงไปแนวเลย น้ันแหละตอนท่ีเห็นชัด ผลแหงงานคือกิเลสทํางานกับ
ธรรมทํางาน ผลของกิเลสมีแตความยุงเหยิงวุนวาย หาความสงบไมม ี แตผลของการ
บําเพ็ญธรรม คือคําบริกรรมน่ีเปนงานของธรรม ทําไมหยุด แลวจิตจะสงบแนวลงไป 
พอจิตสงบแนวลงไปทีน้ีจะมีความต่ืนเตน มีความแปลกประหลาดในใจของเรา เพราะ
เปนความสุข เบาหวิว ๆ ใจ พอใจสงบเทาน้ันเบาหวิว ความสงบกับความสุขกลมกลืน
เปนอันเดียวกัน จากน้ันมากเขา ๆ ก็เปนความอัศจรรยข้ึนมาภายในใจ 

นี่ละอารมณของธรรมแสดงผลขึ้นมาใหเห็นเปนความสุข ความสบาย ใหตื่นเตน
ภายในจติใจ ย่ิงสงบมากเทาไรย่ิงแนบแนนลงไป ย่ิงแปลกประหลาด ย่ิงอัศจรรยในใจ
ของตัวเอง แลวมันก็อดไมไดวา ออ ความสุขน่ีเราหาแทบลมแทบตายท่ัวโลกดินแดน 
ทั้งเขาทั้งเราหาความสุขดวยกันทั้งนั้น ไมมีใครเจอที่ตรงไหนเพราะหาไมถูก แนะ มันก็
รูนะ ทีน้ีหาแบบบําเพ็ญธรรม มันสงบ ออ ความสุขอยูท่ีน่ี พอจิตเริ่มเปนสงบไดรากได
ฐานขึ้นมา จิตใจก็ไดมาดื่มธรรม กับเรื่องของกิเลสทั้งหลายมันก็จางไป ๆ มันก็หมุน
เขาทางธรรม หมุนเขามากเทาไรจิตก็ยิ่งมีความสงบเย็นมากเขา ๆ ความเย็นกับความ
แปลกประหลาดอัศจรรยมันจะขึ้นพรอมกันในจิตของเรา ไมตองถามใครก็ตาม 
ประจักษในตัวเอง นั้นแหละเปนความดื่มด่ําของจิตที่จะหมุนเขาสูธรรมใหเจริญมาก
ขึ้นๆ   

จากน้ันจิตก็เรียกวาจติสงบ หรือสมถธรรมมีภายในใจ พออันน้ีมีมากข้ึนแลวมัน
ก็สรางฐานของมันขึ้นมา จิตสงบแตละครั้ง ๆ น้ัน เปนการสรางฐานแหงความมั่นคง
ของจิตขึ้นไปดวยกัน ตอไปก็เปนสมาธิ น่ีทางภาคปฏิบัตินะ ทานวา สมถวิปสสนา 
สมถะแลวก็เปนสมาธิ นี่ทางภาคปฏิบัต ิ พอจิตสงบหลายครั้งหลายหนเขาไปเปนสมาธ ิ
สมาธิคือความแนนหนาม่ันคงของใจ แนนปงๆ ความเย็นก็เย็น ความสบายก็สบาย 
ความมีหลักเกณฑภายในใจเดนรูอยูชัด จิตที่เปนความรู ความรูมารวมจิตเปนอันเดียว
กันอยูในสมาธิ มันจะคิดนอกลูนอกทางไปไหนไมได มันผิดกับหลักความถูกตองดีงาม 
จิตก็ปด ไมสนใจกับความคิดภายนอกตามโลกตามสงสาร  

ภาวนาเขาไปมากจิตก็เปนสมาธิ คือความแนนหนาม่ันคงของใจ เวลาจิตเปน
สมาธิแลวเราจะคิดอานไตรตรองเร่ืองใดก็คิดได แตจิตไมละฐานแหงความม่ันคง
ของตน น่ีเรียกวาสมาธิทางภาคปฏิบัติ น่ีละพอจิตเปนสมาธิแลวอยูไหนสบายมากนะ 
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อยูท่ีไหนสบายหมด ไมวาการอยู การกิน การใชการสอยอะไรไมเปนอารมณ จิตใจดูด
ด่ืมอยูกับธรรมๆ อยูที่ไหน รมไมชายคา ในปาในเขา ความเย็นอยูกับหัวใจๆ แลวด่ืม
ดํ่าอยูกับธรรมอันน้ี มันก็เจริญขึ้นเรื่อย ๆ น่ีพูดตามลําดับของการอบรมจติใจเรา ตอง
มีเครื่องอบรม อยางอื่นอบรมไมได ตองเอาธรรมมาอบรม เพราะธรรมกับกิเลสเปน
ขาศึกกัน 

กิเลสเปนตัวฟนตัวไฟ ธรรมนี้เปนน้ําดับไฟ เวลาเจริญขึ้นมาก ๆ จิตใจจาก
ความสงบแลวเปนสมาธิแนนหนาม่ันคง พอจิตแนนหนาม่ันคงแลวอยูท่ีไหนสบายหมด 
เชนน่ังอยูเฉย ๆ ไมใหคิดมันก็ไมคิด มันด่ืมดํ่าอยูกับความรูอยูอันเดียว เอกัคตาจติ 
เอกัคตารมณ ไดแกจิตท่ีเปนสมาธิแลวน้ันแล แนนปงอยูง้ัน จะคิดปรุงอะไรนี่มัน
รําคาญ มันไมอยากคิด ทั้ง ๆ ที่แตกอนไมไดคิดไมไดรําคาญ ถาไดคิดเพลินไปอยาง
น้ัน ถือวาสบาย แตความจริงไมสบาย มันดีดมันดิ้น ทีน้ีพอจิตเปนสมาธิแลวมันสบาย 
ไมดีดไมดิ้น พอคิดปรุงเรื่องอะไรไมอยากคิดรําคาญ จิตท่ีเปนสมาธิแลวรําคาญใน
ความคิด ทานจึงเรียกวา จิตอิ่มอารมณ  

ทีน้ีพาออกกาวเดินทางวิปสสนา ทางดานปญญา พอจิตออกจากสมาธิแลว
พิจารณาทางดานปญญา พิจารณาดูธาตุดูขันธ ดูเขา ดูเรา ดูสัตวโลก วัตถุตาง ๆ ให
เปนอรรถเปนธรรม ซึ่งรวมอยูอนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา อสุภะอสุภัง ดวยกันทั้งนั้น มันติด
อะไรพิจารณาอันน้ัน แยกแยะอันน้ัน ปญญาคอยสวางขึ้นมา ทีน้ีความสวางของปญญา 
ความรูของปญญากับความรูของสมาธิน้ันไมไดเหมือนกันนะ ผิดกันมากทีเดียว สมาธิก็
วาเราเปนสุข ๆ ตอนท่ียังไมไดออกทางดานปญญาก็วาสมาธิน้ีพอตัวแลว พอตัวจริง 
แตพอตัวอยูในข้ันสมาธิ เหมือนนํ้าเต็มแกว มันหยุดอยูแคน้ัน ไมกวางขวางลึกซ้ึงออก
ไปยิ่งกวานั้น  

พอกาวออกทางดานปญญา พิจารณาแยกธาตุแยกขนัธ ดังท่ีสอนไววา เกสา 
โลมา นขา ทันตา ตโจ กรรมฐาน ๕ ไดแก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เปนตน นี่เปนที่
พิจารณาของจิตทางดานวิปสสนา เวลาถาไมไดหลักไดฐานอะไร เราก็เอาพวกเกสา 
โลมาน้ีเปนอารมณของสมถะ ใหบริกรรมอยูในน้ี เชน เกสาก็เกสาเรื่อย โลมาก็โลมา 
อันใดก็ตาม ชอบอะไรก็อยูน้ันเปนคําบริกรรม ออกทางดานปญญาเหลาน้ีก็เปนอารมณ
ของวิปสสนาไป ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เอามาแยกมาแยะเปนปญญาไปเรื่อย จิตใจก็
สวางออกๆ จิตใจสวางทางดานปญญาไมไดเหมือนสมาธินะ หากเจาของเขารูในเจาของ
เอง กระจางแจงออกไป ๆ พรอมทั้งการละกิเลส  

สวนสมาธิน้ีไมไดละกิเลส เปนแตทํากิเลสใหสงบตัวเขามา ๆ เหมือนกับหินทับ
หญา พอเอาหินออกหญามันก็เกิดข้ึนอีก นี่มันพอสงบเทานั้น ถาไมใชปญญาแลวสมาธิ
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มันก็เสื่อมได ทีน้ีเวลาใชปญญาแลวก็เหมือนกับวาถอนหญาข้ึนดวย ใชปญญาไปตรง
ไหนถอดถอนกิเลสไปเร่ือย ๆ มันก็ชัดเจน ออ ปญญาตางหากถอดถอนกิเลส สมาธิไม
ไดถอดถอนกิเลส ทํากิเลสใหสงบไปเทาน้ัน เพราะฉะนั้นเวลาทานสอน ทานจึงสอนศีล 
สมาธิ ปญญา ดังพระพุทธเจาสอน ศีล อยางสอนพระก็วา สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผ
โล โหต ิ มหานิสํโส สมาธิท่ีศีลอบรมแลวยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก คือคนที่มีศีล
บริบูรณแลว ไมระแคะระคายในความดางพรอยของศีลตัวเอง ก็มีอารมณอันเดียว มุง
ตออรรถตอธรรมก็สงบไดงาย จิตเปนสมาธิไดงาย  

ทีน้ี สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหต ิมหานิสํสา ปญญาที่สมาธิอบรม
แลวยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก ตามคําท่ีทานสอนไวในอนุศาสน แตทางภาคปฏิบัติ
ทานมักจะตรงไปเลย สมาธิที่มีศีลเปนพื้นฐานแลวยอมสงบไดเร็ว เพราะไมระแคะ
ระคาย ทีนี้ปญญาที่มีสมาธิหลอเลี้ยงจิตใจ หนุนหลังแลวยอมเดินไดคลองตัว สมาธิมัน
อ่ิมอารมณ คือไมหิวโหยอยากดูรูป ฟงเสียง กล่ิน รส เครื่องตาง ๆ ไมหิวโหยใน
อารมณ พาดําเนินทางปญญามันก็ออกเปนปญญาลวนๆ  ไปเลย ถาจติกําลังหิวโหยใน
อารมณอยูเอาไปใชทางปญญา มันก็เปนสัญญาอารมณไปหมด ไมตั้งหนาตั้งตาทํา
ปญญาใหแกกิเลสนะซิ  

เพราะฉะนั้นทานจึงสอนวา สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหต ิ มหานิสํ
สา เมือ่จิตมีสมาธิอ่ิมตัวในอารมณแลว พอกาวทางดานปญญาก็กาวไดอยางสะดวก
สบาย แนะ มันก็คลองตัว ๆ เพราะไมหิวโหยกับอารมณ พอจะไปของแวะกับอารมณ
น้ันอารมณน้ี พิจารณาเรื่องใดก็เปนงานขึ้นมา พิจารณาเรื่องผม เรื่องขน เล็บ ฟน หนัง 
เนื้อ พิจารณาเรื่องอนิจฺจํก็ดี ทุกฺขํก็ด ี อนตฺตาก็ดี มันก็เปนทุกฺขํ เปนอนตฺตาขึ้นมา 
พิจารณาเปนอสุภะอสุภัง มันก็เปนข้ึนมาตามหลักความจริงท่ีมันเคยมีอยูแลวในตัวของ
มัน เปนแตเพียงวาปญญาไมไดพิจารณาสอดสอง มันก็ไมรูตามหลักความจริง 

ทีน้ีพอปญญาออกกาวเดินอยางน้ีแลว มันก็เห็นตามความจริง ถอดถอนกิเลส
ไปเปนลําดับลําดา ทีน้ีก็แนใจ ออน่ีปญญาตางหากถอดถอนกิเลส สมาธิไมไดถอดถอน 
เปนแตตีสมาธิตะลอมเขามา ปญญาจะไดคลี่คลายออกไปเทานั้น ทีน้ีปญญาก็กาวเดิน
ออก ทีแรกออกทางรูปเสียกอน รูปธรรม วัตถุตาง ๆ อยูในกฎของอนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺ
ตา เปนส่ิงท่ีหาความแนนอนไวใจไมได จากน้ันก็อสุภะอสุภัง วามันสวยมันงาม มันสวย
มันงามที่ไหน พิจารณาทางดานปญญา น่ีเรียกวาตามหลักความจรงิ ไมปดไมบังเหมือน
กิเลสมันหลอกลวงโลก กิเลสน้ีสกปรกขนาดไหน มันก็มาประดับประดาตกแตงใหเปน
ของสวยของงามหลอกลวงหัวใจของสัตวโลกใหหลงไปตาม ๆ กันได 
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แตทางดานปญญาน้ีพิจารณาเขาถึงความจริง มันจะปดไวก่ีช้ันก็ตาม มันไมหนี
ความจรงิ ปญญาหยั่งเขาถึงความจริง อะไรเปนความสกปรกโสมม ปญญานี้ตามเขาไป 
เห็นหมด เห็นหมดแลวก็ถอนตัวออกๆ เรื่อย ๆ นั่นละเรียกวาปญญา ที่วาสมาธิปริภา
วิตา ปฺญา มหปฺผลา โหต ิ มหานิสํสา เมือ่สมาธิเปนเคร่ืองหนุน ไมหิวโหยใน
อารมณแลว ปญญาก็ทําหนาท่ีสะดวกสบาย ทีน้ีออกจากน้ันแลวเปนยังไง ปญญาทํา
หนาท่ีพิจารณาแยกแยะถอดถอนกิเลสไปโดยลําดับลําดา ต้ังแตกิเลสข้ันหยาบ ข้ันกลาง 
จะถอดถอนอันน้ันดวยปญญาท้ังน้ัน เรื่อย ๆ ๆ ไป จนกระทั่งถึงนามธรรม  

พวกเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็อยูในกฎอนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา แมจะ
ไมมีอสุภะอสุภังก็ตาม กฎ อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺตา ก็ทําใหติดไดถาเราหลง พิจารณาเหลา
น้ีแลวมันก็ถอน กฎอนิจฺจก็ํตายใจไมได ทุกฺขํ อนตฺตา เปนสิ่งที่ตายใจไมได นอนใจไม
ได ยึดถือไวทําไมวาเปนตนเปนตัว เปนเรา เปนเขาที่ไหนมันไมม ีมันมีแตลม ๆ แลง 
ๆ นี่ปญญาหยั่งเขาไปทางนี ้ สวนรางกายเวลาพิจารณาใหเต็มสัดเต็มสวนมันถอนได
หมดนะ พิจารณารางกายสวนรูปธรรม เมื่อปญญากระจางแจงแลว มันจะถอนตัวออก
หมดเลย  

รางกายของเรานี่มันก็ไมยึด มันเห็นดวยปญญาแลวมันถอนออกมาเอง ไมตอง
ไปถามใครนะ ทานวา สนฺทิฏฐิโก เปนอยางนี้ละ คือรูดวยกําลังการปฏิบัติของตัวเอง
เปนลําดับลําดาไป พอมันอ่ิมพอมันก็อ่ิม พออ่ิมพอทางรางกาย วัตถุตาง ๆ มันก็พอ
ดวยกัน ปลอยไปดวยกันหมดเลย น่ีทางดานวัตถุ จากน้ันเขาเวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ พิจารณาแยกแยะ น้ีก็อยูในกฎ อนิจฺจ ํ สติปญญาตามเขาไป เปนขั้นละเอียด 
ละเอียดเขาไป จิตใจก็เบิกกวาง ๆ ถาลงจิตไมติดรูปเสียอยางเดียวเทาน้ัน มันเว้ิง
วางเลยนะ มันโลงโถงไปหมดแลวจิตใจ มีแตสติปญญากาวเดิน เหมือนนกบินไป
ตามอากาศ ไมขัดของกับอะไร ๆ บินไปอยางสบาย ปญญาท่ีผานจากรูปไปแลว
เปนปญญาท่ีเว้ิงวาง ออกกวางขวาง ไปท่ีไหนละเอียดลออซึมซาบไปไดหมด ท่ีไหน
ไมควรรู รู ไมควรเห็น เห็นไปหมด อํานาจของปญญาไมติดอะไรในส่ิงวัตถุแลว มัน
ก็เปนอากาศเว้ิงวางไปหมด นกบินก็บินไปไดสบาย อะไรไปก็สบาย  ปญญานี้ก็พุงตัว
ไปอยางงั้น 

แลวก็ไหลเขาไปหาจิต จิตน้ันแหละเปนตัวอุปาทานใหญโต ข้ันอวิชฺชาปจฺจ
ยา สงฺขารา น่ันแหละกษัตริยวัฏจักรอยูท่ีตรงน้ัน น่ันแหละรากแกวของกิเลสท้ัง
หลาย สติปญญาหมุนเขาไป ละทางรางกายน้ีแลวมันก็หดเขาไปหาใจ เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ พิจารณานี้มันก็หดเขาไป ยนเขาไปหาใจ มันจะตามเขาไปหารากแกว
แหงความเกิดตาย ไมหยุดไมถอยคืออะไร มันก็วิ่งเขาไป ปลอยเขาไปๆ รูเทาทัน 
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ปลอยเขาไปเร่ือย ๆ เรื่องความคลองแคลวของจิต ความสวางไสวของจิตไมตองพูด 
อันน้ันเปนผลแหงการชําระ เราพูดแตเรื่องที่เราจะถอดถอนกิเลสออกจากใจโดยลําดับ
เทานั้น มันติดตรงไหนแกตรงนั้น พิจารณาตรงนั้น เบิกออกได แกออกได ถอนออกได 

เขาจนกระทั่งเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็เปนอาการอันหน่ึงๆ ไมใช
สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา มันก็ปลอยเขาไป รูเขาไปจนกระทั่งถึงจิต ถึงจิตก็เรียกวา 
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาอยูที่จิตไมอยูที่อื่น อยางหลวงปูมั่นทานแสดง เรากราบ
ราบทันทีเลย ไมมีใครพูด ในตําราทานก็ไมบอก ทานบอกไวแตวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺ
ขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ ไปเทานั้น แตทานอาจารยม่ันทานมาพูดวา ฐีติภูต ํอวิชฺ
ชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาเกิดข้ึนจาก ฐีติภูต ํคือจิตแท เกิดจากนี้ แตทานเอาน้ีออกไป 
เมื่อเปดอันนี้แลว ฐีติภูต ํ ก็จะบริสุทธ์ิเอง ทานวาง้ัน เพราะอันนี้เปนเครื่องปกปดตาง
หาก ทานจึงพูดตั้งแตอันนี้เปนอวิชชาไปเลย ทาวางั้น เวลาพิจารณาก็เปนอยางนั้น  

พิจารณาเขาไปถึงนั้นแลวหมุนเขาไปหาจิต หมุนเขาไปหาจิตแลวมันก็พิจารณา
ทางจติอีก สติปญญาน้ีมีหลายข้ันนะ คําวาสติปญญาการพิจารณา ข้ันลมลุกคลุกคลาน 
คือการภาวนาลมลุกคลุกคลานดังท่ีเราฝกเบ้ืองตนใชคําบริกรรม น้ีเปนอันหน่ึง จากน้ัน
ก็พิจารณาถึงสมาธิ ออกจากสมาธิแลวเขาเปนปญญา พิจารณารางกายนี้ก็เปนปญญา
ข้ันหน่ึง พอพิจารณารางกายคลองแคลววองไวเขาไป จากน้ันก็กาวเขาสูภาวนามย
ปญญา ภาวนามยปญญาเราก็เรียนในปริยัติตั้งแตกอน งงเปนไกตาแตกไมรู แตก็ไมถือ
เปนอารมณอะไรมากนัก  

สุตมยปญญา ปญญาเกิดขึ้นจากการไดเห็นไดยินอะไร หน่ึง จินตามยปญญา 
ปญญาเกิดข้ึนจากการพินิจพจิารณาของคนท่ัว ๆ ไป หน่ึง  ภาวนามยปญญา ปญญา
เกิดข้ึนจากการภาวนาลวน ๆ หน่ึง อันน้ีหลง คือไมเขาใจเลย แตเวลามันกาวเขาถึง
ภาวนาข้ันพิจารณารางกายขยายทุกสัดทุกสวน แตกกระจัดกระจายไปแลวปญญาขั้นนี้
เกิด สติปญญาข้ันน้ีหมุนตัวเปนธรรมจักร ไมตองบังคับบัญชา เปนสติปญญาอัตโนมัต ิ
ทานเรียกวาแกกิเลสโดยอัตโนมัต ิ ตั้งแตขั้นนี้ไปแลวแกกิเลสเปนอัตโนมัต ิ เหมือน
กิเลสสรางตัวของมันเปนอัตโนมัติในจิตใจของสัตวโลก เปนอัตโนมัติของกิเลสเหมือน
กันหมดเลย ไมมีใครมาแก มาปราบปรามมัน  

ทีน้ีพอปญญาข้ันน้ีข้ึนแลว สติปญญาข้ันอัตโนมัติข้ึน ทีน้ีแกกิเลส กิเลสผูก
มัดไวท่ีไหนจะตามแก ตามถอดตามถอนโดยอัตโนมัติของตน ไมมีวันมีคืน ยืน 
เดิน น่ัง นอน เวนแตหลับเทาน้ัน น้ีคือภาวนามยปญญาของผูมีความเพียรกลา คือ
กลาตอความพนทุกขโดยถายเดียว ไมมีคําวาหยุดวาถอย ไดร้ังเอาไว ไมง้ันมัน
เพลิน มันจะไมหลับไมนอนท้ังวันท้ังคืน ดังที่ทานแสดงไวในพระโสณะ วาทานความ
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เพียรกลาจนฝาเทาแตก ไมแตกไดยังไงก็ความเพียรอันนี้หมุนตัวไปเอง เดินจงกรมถา
ลงไดเขาไปสูทางจงกรมแลว เวลาไหนมันไมสนใจ ย่ิงกวาการพิจารณาธรรมภายใจ คือ
หมุนกันอยูภายใน เหมือนนักมวยเขาวงในกัน น่ีสติปญญาอัตโนมัติหมุนกับกิเลสท่ีเคย
เปนอัตโนมัติอยูภายในจิตใจ ออกจากใจเปนลําดับลําดา หมุนเขาไป ๆ  

กิเลสมันละเอียดเทาไร สติปญญาน้ีละเอียดเขาไปจนกลายเปนมหาสติ มหา
ปญญา ข้ึนกับสติปญญาอัตโนมัติน้ันแลเปนเคร่ืองเสริม พอสติปญญากาวเขาสูมหา
สติ มหาปญญาแลว ทีนี้ความเพียรมันซึมซาบไปเลย ทั้งวันทั้งคืน ละเอียดลออสุขุมคัม
ภีรภาพ ประหนึ่งวานิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ แลวท่ีน่ี มันใกลขนาดน้ัน มีตั้งแตที่จะพนจาก
ทุกขโดยถายเดียว ถอยไมไดๆ มีแตพุงเรื่อย นี่แหละสติปญญาอัตโนมัติกาวเขาไปสู
มหาสติมหาปญญาอัตโนมัติ ปลอยไดเปนลําดับลําดา จนถึงขั้นมหาสติมหาปญญา
อัตโนมัติ นั่นละเขาอวิชชาละที่นี ่มหาสติ มหาปญญาน้ีเขาอวิชชา รากแกวแหงวัฏจักร 
คือจติตอวิชชาละท่ีน่ี เขาไปตรงนั้น พิจารณาตรงนั้น 

เมื่อเขาตรงนั้นแลวถอนพรวดขึ้นมาเลย ไมมีเหลือ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ดับ
พรึบ แลวก็ อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา พลิกกันปุบเลย เมื่ออวิชชาดับ วิญญาณ
ดับ สังขารดับ อะไรเรื่อย มันก็ดับละซิตัวใหญมันดับ เหมือนตนไม ตนไมมีก่ิงกาน
สาขาดอกใบของมันจะสดสวยงดงามขนาดไหนก็ตาม เมือ่ถอนรากแกวมันข้ึนมาแลว 
ก่ิงกานไหนมันก็ดับไปตาม ๆ กันหมด ใบก็ดับ กิ่งก็ดับ เห่ียวยุบยอบมาดับ ๆ ๆ หมด 
เพราะรากแกวมันหมดแลว  

อันน้ีอวิชชาดับปุบเทาน้ัน สังขารก็เปนสังขารลวน ๆ อวิชชาพาสังขารเปนสมุทัย 
วิญญาณ นามรูปทุกอยางเปนสมุทัยไปหมด เพราะอวิชชาพาใหเปนปจจัย ปจจยัหนุน
กันไป พออวิชชาถอนตัวออกมาแลว เรื่อง อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา พออวิชชา
ดับ สังขารดับ วิญญาณดับ นามรูปดับ ผัสสะ ตัณหา ภพชาติดับไปตาม ๆ กันหมดจาก
อวิชชา หมด น่ันนะทานถอนวัฏจักรทานถอนอยางน้ัน พระพุทธเจาทานถอนอยางนั้น 
สาวกทานถอนอยางน้ัน ผูปฏิบัติธรรมะถอนอยางน้ันเหมือนกันหมด เพราะเปนทาง
แถวเดียวกัน กิเลสแบบเดียวกัน ธรรมะเครื่องแกกิเลสแกแบบเดียวกัน ขาดสะบ้ันลง
ไปตาม ๆ กันหมด 

ทีน้ีพออวิชชาดับพรึบเทาน้ี จิตนี้ขาดสะบั้นลงไปจากภพจากชาติโดยไมตองไป
ถามผูหน่ึงผูใดเลย เพราะมันเกี่ยวโยงกันมามากนอยเพียงไรมันรูอยูกับจิต พออวิชชา
ขาดก็เทากับวาโลกธาตุ หรือสมมุติทั้งมวลขาดไปพรอมกันจากใจ น่ัน ทานวา ทานตรัส
รู  หรือทานบรรลุธรรม ผางขึ้นมาจะไปถามใคร สนฺทิฏฐิโก พระพุทธเจาประกาศไว
อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เด็ดขาดแลว ไมตองไปทูลถามพระพุทธเจา เพราะฉะนั้น
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บรรดาสาวกที่ตรัสรูธรรมขึ้นมาแลวจึงไมไปทูลถามพระพุทธเจาก็เนื่องจาก สนฺทิฏฐิโก 
รูเองเห็นเองของตัวเองเต็มหัวใจ ประกาศขึ้นมา 

น่ีการอบรมจิตใจ ขอใหทานท้ังหลายทราบเอาไวนะ อยางน้ีละ มรรค ผล 
นิพพานมีอยูตลอดเวลา เปนแตเพียงวาเราไมปฏิบัติหามรรค ผล นิพพาน ปฏิบัติตาม
กิเลสมันก็ยิ่งดีดดิ้นอยูทั้งวันทั้งคืนไปตามกิเลสทั้งวัน ธรรมไมม ี สุดทายก็ถือธรรมเปน
เหมือนมูตรเหมือนคูถไปเสีย เอากิเลสเปนทองคําทั้งแทง เทิดทูนกันไป ความโลภก็ด ี
ความโกรธก็ดี ราคะตัณหาก็ด ี อะไรก็เลยดีไปหมด ของในโลกธาตุน้ีดีไปหมด เพราะ
กิเลสพาใหดี ทั้ง ๆ ที่มันหลอกเราใหหลงไปหมด ไมวาหลงนะ วาดีไปหมด  

เวลาพิจารณาทางดานปญญา ออกทางดานธรรมะน้ีเลิกถอนหมดเลยไมมีอะไร
เหลือ ปลอยไวตามเดิม ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ รูเห็นตามเปนจริง ปลอยไวตามสภาพ
แหงสภาวธรรมทุกอยาง นั่นแหละผลแหงการปฏิบัติธรรม เวลานี้ธรรมไมปรากฏก็เปน
เครื่องเทียบวา ธรรมน้ีเหมือนกับนํ้าท่ีเต็มอยูในบึงในบอ เต็มอยูไมบกพรองละธรรม 
แตจอกแหนท่ีอยูบนนํ้าน้ันมันปกปดกําบังนํ้าน้ีเอาไว ไมใหมองเห็นนํ้า ใครมองไปก็
เห็นต้ังแตจอกแตแหนอยูบนนํ้า ก็เลยเขาใจวาน้ําไมมีในบึงนั้นเสีย ความจรงินํ้าเต็มอยู
ในบึง คือธรรมเต็มอยูในหัวใจ แตกิเลสตัณหามันเปนเหมือนจอกเหมือนแหน มันปก
คลุมหัวใจเอาไว ไมใหมองเห็นอรรถเห็นธรรม มันก็เพลินไปตามกิเลสเสียทั้งวัน ๆ  

พอเปดออกดวยการสรางคุณงามความดีตลอดมาจนกาวเขาสูจิตตภาวนา ทีนี้
เปดจอกเปดแหน เปดออกมันก็เห็น เปดออกเรื่อย ๆ แลวก็จาเลยท่ีน่ี เม่ือจอกแหน
หมดจากบึงบอน้ันแลว นํ้าถามหาท่ีไหนก็นํ้าเต็มในน้ันแลว เมื่อกิเลสเปดออกหมดจาก
จิตใจแลว นํ้าอมตะคือธรรม เรียกวาธรรมธาต ุ หรือธรรมไมตาย เต็มอยูในหัวใจแลว 
นั่นนะธรรม ทีนี้ธรรมเปดแลวในหัวใจ ดังหัวใจพระพุทธเจา หัวใจพระอรหันต เปด
หมด จอกแหนไมมีเลย น่ัน  

พวกเราน้ีนํ้าก็มีอยู แตจอกแหนมันปกคลุมนะซิ มันไมเห็นเวลานี้ ใหพากันเปด
จอกเปดแหนนะ ใครก็บนหาแตมรรค ผล นิพพานไมม ี มันจะมีอะไร ควาต้ังแตจอก
แตแหนทั้งวันทั้งคืน รูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสัมผัส วัตถุตาง ๆ มีแตจอกแตแหน อัน
นั้นก็ด ี อันน้ีก็ดี เปนบากันทั้งโลก เปนบากับจอกกับแหน คือกิเลสประเภทตาง ๆ พา
กันจาํนะ นี่การปฏิบัติธรรมะ การอบรมแลวเปนอยางน้ี น่ีแหละธรรมะคงเสนคงวาหนา
แนน อกาลิโก ธรรมมีตลอดไป เหมือนกับกิเลสมีตลอดไป มันก็ปกปดจิตใจของเรา
ตลอดไป ถาเราไมร้ือไมถอนมันออก กิเลสเปนกิเลสเร่ือยไป ธรรมก็เปนธรรมแตอยูใต
อํานาจของกิเลสปดบังไวไมใหเห็น 
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ใหพากันจํานะ วันนี้พูดเพียงเทานี้ พวกเหลาน้ีจะไมคอยเขาใจนัก วันนี้เทศน
เรียงลําดับของจิตตภาวนา แตผูภาวนาจะเขาใจเปนลําดับวิธีการดําเนิน วันน้ีเทศนเรยีก
วาธรรมลวน ๆ เลย พูดติดพูดตอไปเรื่อย เรียงลําดับลําดา วันนี้เทศนธรรมะลวน ๆ 
ใหไปฟง ถึงสหรัฐก็ไป นี่ละธรรมแทเปนอยางงั้น เดินตามนี้จะไมเปนอื่นเลยเชียว ท่ีวา
ไมจาํเปนกับสมาธิ เดินปญญาเลย เปนยังไงกับพูดวันนี ้ น่ันละทานเรียงตามลําดับ ตัด
นูนตัดน้ีหาอะไร เอาละเลิก 

 
อานและฟงธรรมเทศนาของหลวงตา วันตอวัน ไดที่ 

www.Luangta.com or www.Luangta.or.th 
 


