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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที ่๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๑ 
มัชฌิมาตามข้ันของกิเลส 

 
 รูแจงเห็นจริงในธรรมของพระพุทธเจา ท่ีทรงรับรองแลวรอยเปอรเซ็นตวาเปน 
สวากขาตธรรม คือตรัสไวชอบแลวทุกสิ่งทุกอยางทุกแงทุกมุมทุกขั้นของธรรมและทุก
ประเภทของกิเลส เปนนิยยานิกธรรม ธรรมเหลาน้ีแลจะสามารถร้ือถอนกิเลสใหผาน
พนทุกขไปไดโดยลําดับ จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพนโดยสิ้นเชิง ไมมีธรรมใดจะเหนือ
กวาธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไวแลวดวยด ี เฉพาะอยางยิ่งก็หมายถึง
มัชฌิมาปฏิปทา 
 คําวา มัชฌิมา สวนมากคิดกันวาเปนหนทางสายกลาง ไมยิ่งไมหยอนนัก ไป
เสมอเนื้อเสมอตัว น่ีเปนความคาดหมาย เปนความคิดเอาเฉย ๆ ไมใชออกมาจากหลัก
ความจริงที่ประจักษตนเองในภาคปฏิบัต ิเม่ือเราปฏิบัติแลวเราจะทราบไดวา มัชฌิมานี้
มีความหมายกวางแคบแคไหน ยกตัวอยางเชน เราจะนําไมมาทําตนเสา ไมนั้นมีทั้ง
เปลือกทั้งกระพี้ ทั้งแกน ทั้งกิ่งกานสาขาดอกใบ รากแกวรากฝอย เราจะเอากบไปไสไม
ท้ังตนน้ันใหสําเร็จเปนตนเสาข้ึนมา เพื่อจะปลูกบานสรางเรือน เปนไปไมได คือจะทาํ
หนักมือกวานั้นก็กลัววาไมจะเสียนั่นเอง หรือวามันจะหนักมากไป 
 กิเลสบางประเภทหรือข้ันเร่ิมแรกแหงการปฏิบัติธรรมะเพ่ือแกกิเลส จะมีแต
กิเลสตัวสําคัญ ๆ ที่ออกหนาออกตาที่สุด ซึ่งจะตองไดใชเครื่องมืออันหนัก คือเอากัน
อยางเขมขน เชนเดียวกับเขาถากไมดวยขวาน ไมใชไสกบไมทั้งตน ไมตนนั้นเขาจะตอง
ถากดวยขวาน ตัดดวยขวานหรือดวยเล่ือยเสียกอน จนกระทั่งสมควรแกการไสกบแลว
เขาถึงจะไส สมควรจะเจาะหรือจะทําอะไรก็เปนไปตามไมนั้น เครื่องมือนายชางมีพรอม
ทุกอยางท่ีจะใหเหมาะสมแกการกระทําหรือการปลูกบานสรางเรือน 
 นี่มัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธเจาอันเปนฝายเหตุคือการดําเนิน ก็ตองมีพรอม
มูล เพื่อจะแกกิเลสประเภทนั้น ๆ โดยลําดับ ๆ จนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุด เปน
มัชฌิมาตามขั้นของกิเลส คือใหเหมาะสมกับการแกกิเลส จะแกกิเลสไดดวยมัชฌิมา
ประเภทใด กิเลสน้ีเปนประเภทท่ีเหนียวแนนม่ันคงด้ือดานขนาดไหน เราจะตองใช
มัชฌิมาคือหลักธรรมะเคร่ืองแกกิเลสน้ันใหเหมาะสมกับกิเลสน้ันแล หรือกิเลสประเภท
น้ัน ๆ แล เรียกวา มัชฌิมาในหลักธรรมของพระพุทธเจา 
 ถึงคราวสละที่จะตอสูกันจริง ๆ กับกิเลสประเภทน้ีนะ ประเภทที่ดื้อดานที่สุด 
เราจะตองใชเครื่องมือมัชฌิมา คือเหมาะสมกับกิเลสประเภทนี้ ดวยการหนักมือเต็มที่ 
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ทนก็ทนเต็มที ่ทนจนตาย สติปญญามีเทาไรทุมกันลงอยางเต็มที ่เอาตายเปนตัวประกัน
หรือเปนเดิมพัน กิเลสประเภทนี้จะทําอยางอื่นไมได ถึงคราวหนักตองหนัก เอาชีวิตเขา
วากันเลย และไมคํานึงถึงความตายยิ่งกวาความจริงที่ใหรูใหเห็นที่กิเลสจะหลุดลอยไป 
เพ่ือรูความจริงท้ังหลายน้ันอีกดวย อยางนี้ตองมีความหนักมากยิ่งกวาชีวิต นี่เปนกิเลส
ประเภทหน่ึง 
 เมื่อกิเลสประเภทนี้คอยลดหยอนตัวลงไป เคร่ืองมืออีกประเภทหน่ึงท่ีเหมาะ
กับกิเลสที่รองกันลงไปก็มีเปนลําดับลําดาเรื่อยไปจนกระทั่งถึงขั้นละเอียด เมื่อถึงขั้น
ละเอียดแลว จะไปใชสติปญญาอยางผาดโผนโลดเตนอยางนั้นก็ไมถูก เหมือนอยางไม
ที่ควรแกการไสกบแลวจะไปถากดวยขวานก็ไมได เพราะไมเหมาะกัน จะทําใหไมน้ัน
เสีย นี่การแกกิเลสประเภทละเอียดก็ตองสติปญญาที่เหมาะสมกัน คือสติปญญาอัน
ละเอียดแหลมคม ไปอยางละเอียดลออเหมือนน้ําซับน้ําซึม น่ันเปนอยางน้ัน เรียกวา
มัชฌิมาทั้งหมด ใหพากันเขาใจทางภาคปฏิบัติ ความจริงของภาคปฏิบัติเปนอยางน้ี 
 อันใดก็ตามถาเราไดทําเอง ไดรูเองเห็นเองท้ังฝายเหตุฝายผลแลวหาความ
สงสัยไมได และเปนที่แนใจตัวเองไปโดยลําดับ เมื่อแนใจตัวเองแลวทําไมจะไมแนใจ
ในการสอนคนอ่ืนใหเขาใจตามน้ันไดละ ดังพระพุทธเจาแตกอนพระองคก็ยังไมเคย
ประกาศพระองควาเปนบรมศาสดา เมื่อไดทรงบําเพ็ญดวยพระองคเอง ทั้งฝายเหตุก็
ทุมเทลงอยางเต็มที ่ จนถึงฝายผลอันสมบูรณ รูประจักษดวยพระทัยทั้งฝายเหตุและ
ฝายผล ในธรรมทุกขั้น ในกิเลสทุกประเภท แลวจึงไดประกาศตนเปนศาสดา และส่ัง
สอนโลกตั้งแตบัดนั้นมา 
 เพราะฉะน้ันธรรมจึงเรียกวาเปนสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ดวยความรู
ชอบเห็นจริง เปนนิยยานิกธรรม นําผูประพฤติปฏิบัติใหหลุดพนจากกิเลสและกองทุกข
ไปไดโดยลําดับ เชนเดียวกับพระองคทานไดทรงนํากิเลสทั้งหลายออกจากพระทัยโดย
ลําดับ จนถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธได น่ัน ทําไมพระองคจะไมมีความกลาหาญชาญชัยในการ
ประทานโอวาทแกสัตวโลก เพราะทรงรูทรงเห็นแลวทุกสิ่งทุกอยาง ไมใชทรงดนเดา
สอนโลก 
 น่ีละความรูเห็นดวยตนเองจึงเปนความแนใจ ในการแสดงออกทุกแงทุกมุมไม
วาจะเปนฝายกิเลสและอรรถธรรมประเภทใด หรือไมวาฝายเหตุฝายผล สวนหยาบ 
สวนกลาง สวนละเอียด ถาไดผานแลวดวยตนเองจะสามารถพูดไดอยางเต็มเม็ดเต็ม
หนวย ไมสะทกสะทานตอผูหนึ่งผูใดใครทั้งสิ้น น่ันละทานวาธรรมเปนเวสารัชชกรณ
ธรรม คือธรรมท่ียังบุคคลใหกลาหาญประเภทหน่ึง ซ่ึงเปนประเภทสําคัญ 
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 น่ีเราท้ังหลายดําเนินทุกวันน้ีเปนอยางไร มัชฌิมาของพวกเราคืออะไร ไมใช
มัชฌิมาของพวกเราเปนเทวทตัทําลายศาสนธรรม ซ่ึงเปนการทําลายตัวเองไปโดยลําดับ 
ๆ อยูหรือเวลาน้ี จึงไมรูไมเห็นในส่ิงท่ีควรจะรูจะเห็น ตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรง
สั่งสอนไว การประกอบความเพียรทําอยางไรความเพียร เดินจงกรมมีสติสตังติดแนบ
อยูกับงานของตนหรือไม หรือสงระเหเรรอนไปทางไหน ซึ่งไมใชเรื่องของอรรถของ
ธรรม มีแตกาวเดินเฉย ๆ ดวยเทา เหมือนกับสุนัขเขาเดินตามถนนหนทาง ถาอยางน้ัน
ก็ไมเลยจากสัตวไปกิริยาแหงการกาวเดินของเรา และไมดีหรือไมยิ่งกวาคนทั้งหลายที่
เขาเดินธรรมดาตามความมีแขงมีขาของสัตวของคน 
 การเดินทําความเพียรก็ตองหมายถึงเรื่องจิตกับสต ิ ควบคุมในหนาที่ของตนที่
กําลังทําอยูนั้น เราพิจารณาธรรมบทใด เราพิจารณาธรรมแงใด หรือเรานําธรรมบทใด
มาบริกรรมภาวนา เรามีความพล้ังเผลอไหม จิตของเราเถลไถลไปไหนไหม ถาเถลไถล
ก็แสดงวาจิตเลื่อนลอย กําลังใจหรือความสนใจตองานของตนมีนอย จึงไมสามารถจะ
ปกครองหรือคุมงานของตนได ใหเปนไปดวยความสมํ่าเสมอ ถาเปนอยางน้ันแลวทํา
ไปเทาไรก็อยางวา ไมเรียกวาความเพียร 
 ความเพียรอันแทจริงหมายถึงสติ จะอยูในอิริยาบถใดก็ตามขอใหมีสติอยูกับตัว 
น้ีเปนพ้ืนสําคัญ จากนั้นก็มีความจดจอตอเนื่องกับงานที่ตนกําลังทํา หรืออยางนอยก็มี
สัมปชัญญะ คําวาสติเมื่อสืบเนื่องกันโดยลําดับไมยอมใหพลั้งเผลอดวยการบังคับไวนี ้
เรียกวา สัมปชัญญะ ความไมพลั้งเผลอโดยหลักธรรมชาติของตน เพราะการอบรมมา
จนชํ่าชองแลวน้ัน เรียกวา มหาสติ มีความแปลกตางกันอยางน้ี น่ีเราพูดทางภาคปฏิบัติ 
 แตเราจะไปหาดูทางปริยัติน้ันรูสึกจะไมมีแบบท่ีวาน้ี มีแตสติความระลึกได 
สัมปชัญญะความรูตัว วาอยางน้ัน ความจริงสัมปชัญญะนั้นไปจากสติความระลึกไดนี้ ที่
พยายามอยูตลอดไป สติก็เลยสืบเนื่องกันไปจนกลายเปนสัมปชัญญะความรูสึกตัว เมื่อ
มีกําลังมากจนสามารถเปนไปโดยลําพังตัวเอง ซึ่งไมตองบังคับบัญชาใหตั้งสติสตังแต
อยางไร แตสติก็ทราบอยูทุกระยะโดยอัตโนมัติของตน อันน้ีเรียกวา มหาสติ 
 ปญญาก็ตองอาศัยการบังคับใหคิดใหคนใหพิจารณา ดวยความจดจอตอเนื่อง
กันไป โดยมีสติเปนผูกํากับงานเหมือนกัน สติเปนธรรมจําเปนมากที่จะตองปราศจาก
ไมได ไมวาขั้นสมาธิ ไมวาขั้นปญญา สติตองตามแนบไปเรื่อย ๆ เปนผูคุมงาน เมื่อ
พิจารณาเห็นประจักษในส่ิงใด อันเปนขั้นเริ่มแรกพอใหเกิดความแปลกประหลาดหรือ
เกิดความซ้ึงในใจ วาเปนอยางธรรมทานวาจริง ๆ 

เชน ทุกฺขํ โอ ความทุกขนี้เปนของจริง  ตามหลักทานกลาวไวในอริยสัจ ๔  วา 
ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ทุกขก็เปนของจริง น่ีเปนความจําไดของเราท่ีเรียนมา หรือไดยินไดฟง
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จนชินปากชินหูชินใจ แตเมื่อปฏิบัติเขาไปจนทราบความจริงของทุกขดวยปญญาจริง ๆ 
แลวก็เขาถึงหนองออในขั้นเริ่มแรกวา ออ 
 คําวา ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ทุกขเปนความจริงเปนอยางน้ีเหรอ น่ันท่ีน่ี เมื่อเขาถึงทุกข
เปนความจริงแลว ระหวางทุกขกับจิตก็ไมกระทบกระเทือนกัน จึงเรียกวาความจริง ถา
ยังมีการกระทบกระเทือนกันอยู ความจริงยังไมสมบูรณ ปญญาขั้นเริ่มแรกเราตองพา
คิด ไมคิดไมได โดยลําพังสมาธิเกิดขึ้นแลวปญญาจะตามมาเองนั้น อันน้ีเปนความคาด
คิดของบุคคลของผูปฏิบัติทั้งหลาย โดยอาศัยหลักธรรมที่ทานแสดงไวนั้น ซ่ึงไมทราบ
ความหมายอยางแทจริงของหลักธรรมนั้น ๆ เลย 
 จึงมีความหมายไปวา สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหต ิมหานิสํโส. สมาธิอัน
ศีลอบรมแลวยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหต ิ
มหานิสํสา. ปญญาอันสมาธิอบรมแลวยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก  ปฺญาปริภาวิต ํ 
จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ. จิตอันปญญาอบรมแลวยอมหลุดพนจากกิเลสทั้งปวง
โดยชอบ น่ีเปนหลักธรรม 

แตผูพิจารณาตีความหมายผิดไปจากหลักธรรม เพราะไมไดปฏิบัติ ไมไดเขาใจ 
จึงไมตรงตามความจริงของพระพุทธเจาที่ประทานธรรมไวนี้ดวยภาคปฏิบัติซึ่งพระองค
ผานมาแลว เรามีแตเรียนแตช่ือแตนามของธรรมเฉย ๆ ไมไดสัมผัสกับความจริงจาก
การปฏิบัติ จึงตีความหมายไปผิด ๆ ถูก ๆ ได 
 สมาธิท่ีศีลอบรมแลว นั่นก็หมายถึงศีลของเราดีอยูแลว เมื่อคิดไปทางดานศีลก็
ไมเกิดความรอนเนื้อรอนใจ ต้ังหนาทําสมาธิใหมีความสงบ ถามีศีลอยูดวยด ีหากวาเรา
ไมตั้งหนาตั้งตาทําสมาธิมันก็ยุงอยูตลอดเวลายิ่งกวาลิงเปนไหน ๆ เพราะฉะน้ันการที่
จะทําจิตใหเปนสมาธิจึงตองอาศัยวิธีการตาง ๆ ดังท่ีเคยทราบกันแลววากรรมฐาน ๔๐ 
หอง เพื่ออะไร เพื่อจริตนิสัยของผูปฏิบัติทั้งหลายซึ่งมีนิสัยตาง ๆ กัน จะไดหยิบยกเอา
ตามความถนัดของตน ในบทใดอาการใดก็ตามแหงกรรมฐานทั้ง ๔๐ บทน้ัน จะเอาบท
ใดก็ได น่ีความหมายวาอยางน้ัน แลวนํามาบริกรรมภาวนาภายในจิตดวยความมีสติ 
 เอาจริงเอาจังในขณะท่ีทํา อยาใหสติเผลอไปที่อื่นที่ใด ใหต้ังหนาต้ังตาทํา ไมถือ
กิจอื่นงานใดสําคัญยิ่งกวางานนี ้ ในขณะท่ีบริกรรมภาวนาน้ันก็ใหทําความรูสึกในตัวเอง
วา เหมือนโลกนี้ไมมีสิ่งใดเลย มีแตความรูกับคําบริกรรมที่สัมผัสกันอยูเพียงแย็บ ๆ นี้
เทาน้ัน เราอยาคิดวาโลกน้ันมีโลกน้ีมี ส่ิงน้ันมีส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ันเปนอยางน้ันส่ิงน้ีเปนอยางน้ี 
นี่เปนความคิดที่ถูกผลักดันออกมาจากกิเลส ใหวาดภาพหรือปรุงแตงข้ึนมารบกวนงาน
ของตนใหเสียไป แลวจะไมเกิดความสงบแตอยางใด 
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 เมื่อจิตแย็บออกไปปรุงออกไปขางนอกก็ตองมีความหมายขึ้นมาทันท ี ความ
หมายน้ันแลเปนเคร่ืองกวนใจใหใจไดคิด ใหใจไดวุนกับความหมายน้ัน ใหใจมีความรู
สึกกับความหมายนั้นสืบตอกันไปเรื่อย ๆ เร่ืองน้ันแลวเร่ืองน้ีตอกันไป งานของตัวที่ให
มีความรูสึกอยูกับงานดวยสติเลยไมปรากฏ อยางน้ีจิตก็เปนสมาธิหรือหย่ังสูความสงบ
ไมได 
 เพราะฉะนั้นในขณะที่ทําเพื่อผลเปนที่พึงใจ เราจึงทาํความเขาใจกับตนเองไว
เสมอวา โลกนี้จะมีอยูกี่โลกก็ตาม กวางแคบขนาดไหน ส่ิงตาง ๆ ซึ่งมีอยูในโลกนี้มี
อะไรบางก็ตาม ในขณะท่ีทําจิตตภาวนาน้ันใหทําความรูสึกอยูกับคําบริกรรมของตน 
สมมุติวาผูบริกรรมธรรมบทใดก็ใหมแีตธรรมบทน้ัน กับความรูสัมผัสสัมพันธกันอยู 
ดวยความมีสติรักษาอยูเทาน้ัน เหมือนกับโลกไมมีเลย มีเพียงน้ันเทาน้ัน ถาผูไดทํา
ความเขาใจตนอยูอยางน้ีแลว จิตที่จะคิดปรุงออกไปเรื่องภายนอกก็รูกันไดทัน ไมยอม
ใหคิด ความผลักดันของจิตที่จะคิดปรุงออกมายอมทราบดวยสติ ถาเรามีสติอยูกับตัว
ตองทราบ 
 น่ีเคยปฏิบัติมาแลวใครจะโกหกไมได มันเปนความผลักดันออกมา เหมือน
อยางปลามันผุดน้ํา มันผุดแย็บ ๆ ถาเราเผลอมันก็ติดตอกันไปเรื่อย ถาไมเผลอมันก็
เปนลักษณะเหมือนหนุน ๆ ขึ้นมาจะปรุง พอเราทราบแลวมันก็หยุด แลวก็หนุนข้ึนมา
เหมือนจะปรุง แย็บแลวดับทันที ถาหากมันจะปรุง มีความผลักดันออกมาเพื่อจะปรุง
และมีกําลังมาก ก็ใหเรงคําบริกรรมของตนใหหนักมือเขา และต้ังความสนใจใหมากย่ิง
ขึ้น อันนี้ก็ชนะความจะปรุงอันนั้น 
 ความปรุงในคําบริกรรมน้ีเปนธรรม แตความคิดปรุงของจิตที่สอดแทรกขึ้นมา
ในขณะท่ีเราทําบริกรรมภาวนาน้ันเปนเร่ืองของกิเลส ใหพึงทราบเอาไว อยาใหความ
ปรุงเรื่องของกิเลสนั้นขึ้นมาแทรก หรือมาทําลายความปรุงของธรรมที่กําลังบริกรรมอยู
น้ัน ใหทําเหมือนกับวาโลกน้ีไมมีอันใด แมที่สุดรางกายของตัวเองก็ไมสนใจ สนใจ
เฉพาะคําบริกรรม คือสมมุติวา พุทโธ ก็ใหมีความรูสึกอยูกับคําวา พุทโธ ๆ อยางเดียว
เทาน้ัน จิตตองรวมตองสงบไดไมเปนอื่น 

ขอสําคัญอยางหนึ่งคือ อยาคาดผลท่ีจะปรากฏข้ึนจากการภาวนาของตน จะเปน
อยางไรก็ตาม ผูน้ีเปนผูสรางเหตุอยูแลว ผลจะเปนที่นี่เองโดยเราไมตองตกแตง เพราะ
ความตกแตงก็คือการทําบริกรรม น่ันเปนการตกแตงผลอยูแลว ใหฝกอยางนี้ 
 ผูกําหนดอันใดก็ตาม ใหพึงทําในลักษณะเดียวกันนี ้ ไมวาข้ันเร่ิมแรกแหงความ
สงบดวยคําบริกรรม หรือขั้นที่มีความสงบไปโดยลําดับแลว ใหพึงทําความเขาใจอยางนี ้
เหมือนกับโลกไมม ี น่ีเปนขอสําคัญ ถาเปนดังที่กลาวมานี้จิตจะมีความสงบ และสงบ
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แนบแนนเขาไปโดยลําดับไมสงสัย เชน กําหนดลมหายใจ ก็ใหรูอยูกับลมเทาน้ัน ไมได
คิดวาลมออกไปที่ไหน เขาไปถึงไหน ใหทราบแตความสัมผัสของลม  โลกอันนี้ไมมีอัน
ใดเลย มีแตความสัมผัสระหวางลมกับความรูท่ีรับทราบกันแย็บ ๆ หายใจเขาหายใจ
ออกเทานั้น อันนี้ก็สงบไดงาย 
 ใหระวังความรูสัญญาสําคัญมาก จะคอยมาสอดแทรก หมายน้ันหมายน้ี ทําลาย
งานของเราใหเสียไป อันนี้สําคัญอยูมากทีเดียว นี่เคยปฏิบัติมา พุทโธก็เคยปฏิบัต ิ อา
นาปานสติก็เคยปฏิบัติเคยทํา เพราะทําตามจังหวะ เบ้ืองตนคําบริกรรมพุทโธน้ีเปน
นิสัยติดสันดานจริง ๆ ครั้นตอมาเมื่อมีชองมีทางมีหลักมีเกณฑแลว ในโอกาสเหมาะ
สมท่ีควรจะกําหนดอานาปานสติ เพ่ือใหรูเร่ืองของอานาปานสติเราก็ทําของเรา ทําไป
จนกระทั่งถึงหมดลมจริง ๆ เราก็ทํา 
 หมดจริง ๆ ไมมีเหลือ ในความรูสึกวาหมด หมดจนกระท่ังหายไปเลยในขณะ
น้ัน และนอกจากลมหมดแลวยังทราบอีก ในจุดท่ีจะทําใหเปนมารหรือเปนอุปสรรคแก
ผูบําเพ็ญอานาปานสต ิ คือพอลมหมดไปแลวนั้น เนื่องจากจิตไมเคยเปน เนื่องจากจิต
ไมเคยบําเพ็ญ จึงไมรูเร่ืองรูราววาเหตุผลกลไกจะเปนประการใดบาง เลยเกิดความตก
ใจในขณะท่ีลมหมดไปในความรูสึกน้ันวา เอ น่ีจะไมตายหรือน่ี ลมหมดไปแลว เพียง
เทาน้ีก็เปนการเขยาจิตใหกระเพ่ือมตัวข้ึนกลับคืนมา ลมก็ปรากฏมีเสีย เพื่อตัดปญหา
ขอนี ้ใหผานไปไดตามความสะดวก ความเปนจริงของจิตของลมแลว ลมจะหายไปไหน
ก็หายไปเถอะ เมื่อผูรูยังครองรางอยูแลวจะไมตาย 
 เราภาวนาเวลาน้ีเราไมไดภาวนาเพ่ือเปนเพชฌฆาต อานาปานสติไมใช
เพชฌฆาต คําบริกรรมประเภทตาง ๆ ไมใชเพชฌฆาต แมลมจะดับไปก็ดับไปเถอะ 
เวลาเราหลับไปไมเห็นคํานึงลม จนกระทั่งตื่นขึ้นมาเราถึงไดทราบวาลมมันหายหรือไม
หาย ตอนน้ันเราไมเห็นคํานึง น่ีเราก็จะไมคํานึงลม เราจะคํานึงแตเร่ืองธรรมแงเดียว
เทาน้ัน คือจิตโดยเฉพาะ ลมจะหายไปไหนก็หาย เพียงเทานี้ก็ผานไปได โลงไปหมด
เลย แนะ นี่อธิบายใหฟงสําหรับผูที่ไมเขาใจยังมีอยูมาก 
 วิธีการปฏิบัติ ไมวาจะภาวนาในแงใด เชน อานาปานสติเปนสําคัญ เวลาลมหมด
ไป สรางอุปสรรคข้ึนแกตนดวยความกลัวตายน้ันแหละ ความกลัวตายน่ีเหลือเกิน มัน
เปนนิสัยสันดานของสัตวโลก ไมวาทานวาเราเปนเหมือนกัน ไมตองไปเรียนกันที่ไหน 
แมแตสัตวเขาก็รูกลัวตาย นี่เมื่อลมหมดไปในความรูสึกเทานั้นก็กลัวตาย จึงสราง
อุปสรรคใหตนเองเสีย ไปไดแคนั้นก็หยุด ๆ ไมเลย ถาปญหานี้ยังแกไมตก เพราะ
ฉะนั้นจึงแกปญหาดวยวิธีการที่วานี ้ถึงลมจะหมดก็หมดไปเถอะ เมื่อผูรูยังครองรางอยู
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น้ีแลวไมตาย เทาน้ันก็ผานไปไดตามความสะดวกสบาย ตามหลักธรรมชาติของการ
ภาวนา 
 น่ีเราพูดถึงเร่ืองสมาธิ ที่จะใหเกิดปญญาตองใชความใครครวญ ความพินิจ
พิจารณา มีการบังคับบัญชากันในปญญาข้ันเร่ิมแรก เชนเดียวกับสมาธิข้ันเร่ิมแรกตอง
มีการบังคับบัญชากันอยางหนัก จนกวาจิตจะมีความสงบรมเย็นกลายเปนสมาธิ และ
สรางฐานของตนขึ้นมาดวยความมั่นคงได 

จากนั้นก็เริ่มปญญา การพิจารณาปญญาก็ตองพิจารณาดวยความบังคับเหมือน
กัน เราอยาเขาใจวาเม่ือมีสมาธิแลวปญญาจะตามมาเอง น้ันเปนความเขาใจผิด สวน
มากคิดกันอยางนั้น เพราะคิดเอา ไมใชเปนดวยหลักธรรมชาติแหงการปฏิบัต ิ รูเห็น
ดวยการปฏิบัต ิ ถาในภาคปฏิบัติแลวไมเปนอยางน้ัน สมาธิจะมีอยูมากนอย ถาไมใช
ปญญาเลยก็เปนแตสมาธิอยูอยางนั้นเอง 
 เพราะฉะนั้นจึงตองใชปญญาใหเปนปญญา โดยอาศัยสมาธิซึ่งมีความอิ่มตัวอยู
แลวดวยความสงบ ไมหิวโหยกับอารมณ ไมสายแสไปนั้นไปนี้ เวลาเราบงัคับใหทํางาน
อะไรก็เปนชิ้นเปนอัน ไมระเหเรรอนเพราะความหิวโหยบังคับ เน่ืองจากสมาธิคือความ
สงบใจเปนพ้ืนฐานอยูแลว น้ีแหละท่ีทานวาสมาธิอบรมปญญา 

คืออบรมน่ีนะเปนเคร่ืองหนุนปญญาใหไดทํางานดวยความสะดวก พูดงาย ๆ 
วาอยางน้ัน ถาไมมีสมาธิไมมีความสงบเลยนั้น พิจารณาอะไรมักเปนสัญญาไปเสีย เปน
สัญญาอารมณ เพราะความหิวโหยของจิตพาใหคิดใหเรรอน ออกจากหลักของปญญา
ไปกลายเปนสัญญาอารมณไปเสีย เลยไมไดเรื่อง 
 เพราะฉะน้ันสมาธิกับปญญาจะแยกไมออก ใครจะเดินลัดเดินตัดไปไหน วา
เกงขนาดไหน ก็ไมมีใครเหนือศาสดา อันน้ีเปนพระศาสดาเปนผูทรงบัญญัติไวแลว 
ดวยทรงรูเห็นทุกสิ่งทุกอยาง เพราะฉะน้ันจึงไมควรไปเอามาสนใจ เรื่องที่วาตัดลัด
เอาเลย เดินวิปสสนาลวน ๆ ซ่ึงไดยินอยูมากมายเวลาน้ีมีเกล่ือน น่ีละกรรมฐาน
เปนอยางนี ้มันเกงกวาคร ู
 คําวาสมาธิก็ไดแกความสงบใจ ความสงบใจน้ันก็คือความมีพ้ืนฐานของจิต เมื่อ
สงบไปมาก ๆ ก็เปนพ้ืนฐาน มีความหนาแนนม่ันคง เปนความสงบในพื้นฐานของตัว
อยูภายในใจ น้ีเรียกวาเปนสมาธิแลว จะทําหนาท่ีการงานอะไรในการพินิจพิจารณาเร่ือง
ธาตุเรื่องขันธ เรื่องอายตนะ อสุภะอสุภัง เปนไปไดทั้งนั้น 
 อสุภะก็ไดทั้งภายนอกไดทั้งภายใน ดังที่ทานสอนใหเยี่ยมปาชา รูปใดที่มันเปน
พิษ ถูกเนื้อตองใจ มีความปฏิพัทธ มีความยินดีเปนอารมณ มาสัมผัสใจอยูเสมอ มา
กวนใจอยูเสมอ น้ันแหละใหเอารูปอันน้ันแหละมาพิจารณาคล่ีคลายออกจนเห็นชัดเจน 
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แลวอารมณท่ีมากวนใจเก่ียวกับรูปน้ันก็หายไป และออกจากนั้นเขามาพิจารณาตัวเอง
ใหเปนลักษณะอยางนั้นขึ้นมา เทียบเคียงกันไดทุกสัดทุกสวน หลายคร้ังหลายหนก็เขา
ใจ 

เมื่อเขาใจซึ้งเต็มที่แลวปลอย  ทั้งเรื่องนอก  ทั้งภาพนอกภาพใน  รูปนอกรูปใน 
อสุภะนอกอสุภะใน ปลอยวางไดโดยสิ้นเชิง ที่นี่ไมไป ไปทางอสุภะก็ไมไป  เวลาพอตัว
แลวสุภะก็ไมไปอสุภะก็ไมไป ผานออกชองกลางนั้นเลย 
 น่ีเรียกวามัชฌิมาตามเร่ืองของจิต มัชฌิมาหนึ่งคือเครื่องดําเนิน มัชฌิมาที่ผาน
ไปไดเพราะการดําเนินถูกทางนี้เรียกวามัชฌิมาของจิต จนกระทั่งถึงมัชฌิมาในหลัก
ธรรมชาติคือความบริสุทธ์ิแลว ไมเอียงรักเอียงชัง ไมเอียงไปทางดีทางชั่ว เสมอตัวอยู
ตลอดเวลาโดยไมตองบังคับ เปนหลักธรรมชาติแหงความจริงของตนโดยสมบูรณ นี่
เรียกวามัชฌิมาในหลักธรรมชาติ 
 เรากลาวในเบ้ืองตนกลาวเร่ืองมัชฌิมา บรรดาทานท้ังหลายคงจะเขาใจวา 
มัชฌิมานั้นตามขั้นของกิเลส กิเลสหยาบเอามัชฌิมาอยางหนัก เครื่องมือหนักใสกัน 
กิเลสคอยเบาบางลงไปเครื่องมือก็คอยเบาบางลงไป การพิจารณาก็อยางน้ันเหมือนกัน 
ในขั้นสมาธิกิเลสมันหนาก็ตองใชขอบังคับคําบริกรรมอยางที่วาละ ตั้งทาตั้งทางเหมือน
จะเขาสูสงคราม เอาเปนเอาตายกันจริง ๆ สติกับคําบริกรรมใหติดกันแนบไปเลย ไม
ยอมใหมีโอกาสพอความคิดปรุงตาง ๆ ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสแทรกออกมาไดเลย นี้จิต
ก็สงบได น่ีก็ใชมัชฌิมาแบบน้ี 
 ถึงขั้นปญญาก็เหมือนกัน ขั้นที่ผาดโผนที่สุดก็ขั้นพิจารณารางกาย เก่ียวกับเร่ือง
อสุภะอสุภังนี่ปญญาผาดโผน บางทียังกระเทือนตัวเอง เหมือนกับตัวไหวไปเหมือนกัน 
เราเคยทํามาแลว จนกระทั่งเขาใจไดทุกสิ่งทุกอยางแลวปลอยวางลงตามสภาพ ท้ังสุภะ
ทั้งอสุภะไมยึดทั้งสองฝาย เดินผานไปในทามกลางน้ันดวยความปลอดภัย และเขาใจได
อยางชัดเจนท้ังสองภาค 
 การพิจารณาทางดานปญญาใหพิจารณาเอง บังคับใหพิจารณา อยารอใหสมาธิ
มาผลิตขึ้นใหเปนปญญาอยางเดียวจะหมดหวัง ไมเกิดประโยชนอะไร เรื่องสมาธิจะมา
ผลิตปญญาใหเกิดขึ้นเปนไปไมได ตองปญญาเปนผูผลิตความเฉลียวฉลาดข้ึนใสตัวเอง
เปนลําดับ จนกระทั่งถึงจิตไดเห็นเหตุเห็นผลของตนประจักษไปโดยลําดับแลวนั้น 
ปญญาจะออกเดิน ดําเนินเองทีเดียว จนกลายเปนปญญาอตัโนมัติ 

เมื่อปญญาจะเปนอัตโนมัตินี้ก็เกี่ยวกับเรื่องมันปลอยอะไร ๆ ไปหมดไปแลว 
เหลือแตเรื่องขันธ รูปก็พิจารณาชัดเจนแลว ตั้งแตเรื่องอสุภะอสุภังผานไป รูปนี้ก็หมด
ความหมายไปแลว เขาใจชัดเจน 
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 ที่มันยังสัมผัสสัมพันธยุงกันอยูก็คือ เวทนา ความสุข ความทุกข เฉย ๆ เฉพาะ
อยางยิ่งความทุกขในขณะที่นั่งภาวนาหรือเจ็บไขไดปวยมีทุกขมาก ๆ เหลาน้ีจิตจะเขว
ไปได ถาหลักใจไมมีในตอนนี ้หรือปญญาไมทันกันกับทุกขเวทนา เสียทาได ถาปญญา
ทันกันแลวไมเสีย ทุกขเวทนาย่ิงเปนหินลับไดดีจนเขาถึงความจริง เขาใจเร่ือง
ทุกขเวทนาเปนของจริงอยางเต็มที ่เพราะพิจารณาเวทนาน่ันเอง 

พิจารณาเวทนาแลวพิจารณากาย แยกดูกายแยกดูเวทนา เพราะมนัสัมผัส
สัมพันธเกี่ยวเนื่องกันอยู แลวดูใจ ๓ ประเภทน้ี จนกระท่ังเขาใจแลวทุกขเวทนาก็จริง 
กายก็จริง จิตก็จริง ตางอันตางจริงแลวมีกี่ชิ้นกี่อันก็ไมกระทบกระเทือนกัน น่ีคือ ทุกฺขํ 
อริยสจฺจํ เปนอยางน้ี มคคฺ อริยสจฺจํ ก็หมายถึงปญญานั่นเอง ปญญาชอบถึงจะรูเทา
ทันเรื่องของทุกขของกิเลสทั้งหลายไดเปนลําดับ ๆ ถาปญญาไมชอบจะรูเทาทันไมได 
 ตองอดตองทนนักปฏิบัต ิ ตองเปนนักใครครวญสังเกตพินิจพิจารณาท้ังภาย
นอกภายใน อยาอยูเฉย ๆ ทํางานหยาบก็ตามใหมีปญญารอบตัวอยูเสมอกับงานน้ัน ๆ 
มีสติอยูเสมอ เม่ือเขามาใชในวงในคือจิตตภาวนาลวน ๆ จะเปนไปไดอยางสะดวก
สบายและงายกวาท่ีเราปลอยจิตใหเร ๆ รอน ๆ จนกวาจะจับเขามาใสคอก บางทีเลย
ไมได หายเงียบไปไหนก็ไมรู หรือเขาเอาข้ึนเขียงแลวก็ไมทราบ เหมือนสัตวพาหนะที่
ปลอยใหเปนไปตามใจของมัน เลยไมกลับบานกลับเรือนไมเขาคอกเขาหลักแหละ บท
เวลาจะเขาก็เขาหมอเขา ๆ นี่ก็ใหกิเลสเอาไปตมเสียจนแหลกจะวายังไง 
 การปฏิบัติใหใชความพินิจพิจารณา ใชความอดความทน พระพุทธเจาเปนนัก
อดทน เพียรก็ทรงทํามาแลวถึงไดสอนเรื่องความเพียร การอดทนก็ทรงบําเพ็ญมาแลว 
เห็นผลแลวจึงทรงสอนการอดทน ศรัทธา วิริยะ สต ิสมาธิ ปญญา อันเปนพละ ๕ ทรง
เปนกําลังในพระองคแลวดวยธรรมเหลาน้ี จนสามารถแกกิเลสได จึงนํามาสอนบรรดา
สัตว ใหเราถือเปนสําคัญ ดําเนินตามหลักที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน อยาลืมคําวา พุทฺธํ 
สรณํ คจฺฉามิ ท้ังความฝากเปนฝากตายในพระองค ทั้งปฏิปทาเครื่องดําเนิน ใหมองดู
เข็มทิศทางเดินที่ทรงสั่งสอนไวแลวอยางใดเสมออยาลดละ น่ีเปนหลักสําคัญ การ
ปฏิบัติก็จะราบร่ืนดีงาม 
 สิ่งที่วิตกวิจารณกับเพื่อนฝูงมากก็คือเรื่องปญญา เพราะเห็นความเคล่ือนคลาด 
ทั้งหยาบ ๆ เหยิบ ๆ อะไรก็เห็นอยูอยางตําตาทุกเวลา จึงทําใหเกิดความออนใจ
เหมือนกัน นาจะคิดก็ไมคิดอันนี้แหละสําคัญ  แลวปญญานั้นแลที่จะเขาไปแกกิเลส 
เพียงหยาบ ๆ ก็ยังไมเขาอกเขาใจแลวจะเอาอะไรไปแก สิ่งที่ละเอียดแหลมคมยิ่งกวา
นั้นยังม ีคือตัวกิเลสแหลมคมมาก มีแตธรรมเทาน้ันท่ีแหลมคมเกินกวากิเลสจะทนทาน
ได นอกนั้นไมม ี
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 ใหพากันตั้งอกตั้งใจพินิจพิจารณา อยานอนใจในหนาที่ของตน ความเปนอยู
ปูวายอะไรญาติโยมเขารับรองหมดแลว ยิ่งวัดปาบานตาดนี้ทวมทั้งวันทั้งคืน อะไรตอ
อะไรก็เต็มไปหมด จนผูมาปฏิบัติอยูท่ีน่ีอาจจะไมเขาใจวากรรมฐานทานดําเนินแตกอน
เปนอยางไร หรือนึกวาจะเปนอยางน้ีท้ังน้ัน สมบูรณไปหมด ไมเปนอยางนั้น ธรรม
เจริญขึ้นในสถานที่ที่อดอยากขาดแคลน สถานท่ีลําบากลําบนทนทุกขทรมาน ธรรมไม
ไดเกิดข้ึนดวยความอ่ิมหนําสําราญ เกิดขึ้นดวยความผาสุกสบายอยูเฉย ๆ ใหพากันเขา
ใจตรงนี้ 

เอาละพอ 


