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ฝกจิตใหมีคุณคา 
 

 รูปสัมผัสตา เสียงสัมผัสหู กลิ่นสัมผัสจมูก รสสัมผัสล้ิน เย็นรอนออนแข็งสัมผัส
กาย แลวก็นําส่ิงเหลาน้ีไปเปนอารมณของใจท่ีเรียกวาธรรมารมณ ส่ิงเหลาน้ีเปนสาเหตุ
ที่จะใหกิเลสแสดงตัวออกมาใหเห็นอยางชัดเจน จนเปนเร่ืองเปนราวข้ึนมา เพราะรูป 
เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสหรืออารมณกับสิ่งนั้น ๆ เกิดขึ้นจากสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ
เปนอดีตลวงไปแลวนั่นแหละเขามาฝงอยูภายในจิตใจ ทําใหครุนคิดตั้งแตเรื่องกิเลส
ตัณหาอาสวะ ผูกมัดตัวเองเขาไปเรื่อย ๆ จนหาทางแกไขไมได 
 ผูปฏิบัติจึงตองสังเกตเรื่องของจิต ในขณะที่มีสิ่งตาง ๆ เขามาสัมผัสสัมพันธ จะ
เปนทางรูป เสียง กล่ิน รส ทางใดก็ตามตองจดจองอยูที่จิต การแสดงอากัปกิริยาตาง ๆ 
ไปตามเหตุการณที่มาเกี่ยวของ จะปรากฏขึ้นที่จิต มีสติเปนผูคอยจดจองมองด ู ให
ทราบวาดีชั่วผิดถูกประการใด มีปญญาเปนเคร่ืองใครครวญพินิจพิจารณาแยกแยะกัน
ออกหรือตัดกันออกในสิ่งที่เห็นวาไมดี นี่เราตามปฏิบัติตัวเองตามรักษาตัวเอง รักษา
อยางนี้ปฏิบัติอยางนี้อยูทุกอิริยาบถ ผูน้ันช่ือวาเปนผูรักษาตัวดวยดี 
 น่ีไดปฏิบัติมานานผานมาพอสมควร พอรูเร่ืองรูราวส่ิงเหลาน้ีท้ังโทษท้ังคุณ ไม
มีส่ิงใดท่ีจะเหนียวแนนย่ิงกวากิเลสท่ีฝงจมอยูภายในใจ เพราะฉะนั้นงานอันนี้จึงตอง
ทุมเทกําลังลงไปเต็มที่เต็มฐาน ถึงกับตองเอาชีวิตเขาแลกก็มีในบางครั้ง ถาไมเชนนั้นก็
หาความชนะไมได เขาอกเขาใจในสิ่งที่เราตองการไมได จึงตองอาศัยความหนักเบาทุม
เทกันลงในบางกาลบางเวลา ถาจิตใจกําลังผาดโผนโลดเตน น่ันย่ิงเปนเวลาท่ีเราจะตอง
ฝกทรมานกันอยางหนัก เราอยาออมกําลังอยาสงวนกําลังไว ซึ่งเปนการโอนออนตอ
เรื่องของกิเลส 
 ตองเขมแข็ง เปนก็เปน ตายก็ตาย ขึ้นชื่อวาโทษแลวจะไมเปนคุณแตอยางใด
เลย น่ีก็คือวาข้ึนช่ือวากิเลสแลว จะทําคุณประโยชนใหเราไมได จะมีแตเส้ียนแตหนาม
ทิ่มแทงขึ้นมา เพราะฉะนั้นแมจะรักจะชอบจะพอใจขนาดไหน ก็ตองฝนจิตฝนใจตอสู 
แยกแยะกันออกเต็มสติกําลังความสามารถ ดวยสติปญญาของตนที่มีอยู สติปญญาที่ยัง
ไมมีก็ใหพยายามฝกหัด พยายามบํารุง พยายามคิดคนใหแตกแขนงออกไปเรื่อย ๆ 
 คําวาปญญา ไมใชจะเกิดขึ้นเองโดยที่เจาตัวไมคิดคนไตรตรอง หรือไมมีเหตุมา
สัมผัสมากระทบกระเทือนจิตใจเลย ตองอาศัยเหตุมากระทบกระเทือนจิตใจหนึ่ง อาศัย
การคิดคนกับหาเหตุหาผลหน่ึง ปญญาเกิดขึ้นได  เมื่อไดใชอยูเสมอก็ยอมมีทางเจริญ
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กาวหนาและแตกแขนงออกไปเรื่อย ๆ เหมือนกับตนไมถาไดบํารุงลําตนอยูเสมอ เมื่อ
ปรากฏตนข้ึนมาแลว กิ่งกานสาขาดอกผลก็ปรากฏขึ้นเอง ปญญาก็เหมือนกัน ความ
จริงแทตามหลักแหงการปฏิบัต ิ ปญญาจะไมเกิดเองโดยที่อยูเฉย ๆ หรอืปญญาจะไม
เกิดเองเมื่อมีสมาธิแลว ใหพึงทราบดวยดีและทราบอยางถึงใจดวย 
 สมาธิคือความสงบ เปนเรื่องของสมาธ ิ เปนประเภทหน่ึงหรือเปนอาการหน่ึง
ของจิต หรือเปนคุณสมบัติอันหนึ่งของจิต ปญญาเปนคุณสมบัติอันหนึ่งของจิต เปน
คนละประเภท ถาหากเราไมสนใจกับปญญาเลย มัวแตสนใจทางดานความสงบหรือ
สมาธิอยางเดียว จิตของเราจะอยูเพียงแคนั้น จะกาวไมออกถาไมนําปญญามาใชในกาล
ท่ีควรใช หรือเหตุการณท่ีควรใช ปญญาจะไมแสดงตัวออกมาเลย นี่ไดเคยแสดงใหหมู
เพื่อนฟงหลายครั้งหลายหนซึ่งเปนเรื่องของตัวเอง เม่ือไดเคยรูเคยเห็นกันมาแลว สิ่งที่
เคยรูเคยเห็นน้ันก็เปนอาจารยของเราไดดี แมจะแสดงใหแกผูใดฟงก็ไมเปนความผิด 
เพราะเร่ืองมันเปนอยางน้ัน 
 ทานวา สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหต ิมหานิสํโส สมาธิเมื่อศีลอบรมแลว
ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหต ิ มหานิสํสา 
ปญญาอันสมาธิอบรมแลวยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก ปฺญาปริภาวิต ํ จิตฺตํ สมฺม
เทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ จิตเมื่อปญญาไดอบรมแลวยอมหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงโดย
ชอบ ทานกลาวไวอยางน้ีเปนหลักธรรมอันตายตัว แตผูปฏิบัติทั้งหลายมักจะคิดวา เมื่อ
มีศีลแลวสมาธิจะมีขึ้นมา เมื่อมีสมาธิแลวปญญาจะเกิด เมื่อปญญาเกิดแลวจิตก็หลุด
พน น่ีเปนความคิดความคาดเอาเฉย ๆ ไมใชความจริง 
 ความจริงน้ัน ศีลเราก็รักษาใหเปนศีล คือความปกติของกาย วาจา ไมคะนอง
ทางกาย วาจา และไมเสริมโดยทางใจ เราก็ไมเดือดรอนวุนวาย ไมเปนอารมณใหเกิด
ความวุนวาย อันเปนการกอกวนการทําสมาธิเพื่อความสงบของใจ ใจเมื่อไมมีเครื่องกอ
กวนใหเดือดรอนแลว การทําสมาธิก็ยอมมีทางสงบไดเพราะไมเปนนิวรณ เปนอยางนี้
ตางหาก ไมใชมีศีลแลวจะเปนการสรางสมาธิขึ้นในตัว มีสมาธิแลวจะสรางปญญาข้ึนใน
ตัวอยางนั้นหาไม เราตองทําเอง 
 การจะทําจิตใหเปนสมาธิดวยอุบายวิธีใดที่เปนสมถวิธ ี ที่ทานแสดงไวหลายแง
หลายกระทง เพื่อใหเหมาะกับจริตจิตใจของผูปฏิบัติธรรมซึ่งมีแปลกตางกัน ทานกลาว
ไววากรรมฐาน ๔๐ หองมีอนุสสติ ๑๐ เปนตน รวมกันทั้งหมดเปน ๔๐ คําวา ๔๐ นี้ไม
ใชเราจะกวานเอามาประพฤติปฏิบัติหมด เม่ือชอบในธรรมบทใดใน ๔๐ วิธีการน้ัน ก็
นําวิธีที่ตนชอบนั้นมาอบรมจิตใจ อันเปนแนวทางเครื่องชวยกัน ใจเม่ือไดรับการอบรม
ดวยความถูกตอง และธรรมท่ีเหมาะกับจริตจิตใจ จิตใจของตนยอมมีความสงบได การ
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สงบไดนั้นไดดวยวิธีสมถวิธีตางหาก ไมใชวิธีมีศีลหรือวิธีรักษาศีลแลวสมาธิเกิดขึ้น มัน
เปนคนละอยาง พากันเขาใจ 
 ทีนี้เมื่อจิตไดรับความสงบตามวิธีที่ทําโดยถูกตองและเปนความสงบขึ้นโดย
ลําดับแลว การท่ีจะเคล่ือนไหวทางสติทางปญญาเราควรจะใหมี เคลื่อนไหวทางปญญา
ก็ถือเอาไตรลักษณในสกลกายของเรานี้ทั้งหมดเปนสถานที่ทํางาน ถือไตรลักษณและ
อสุภะอสุภังความไมสวยไมงามแหงรางกายเปนทางเดิน ไตรลักษณคืออะไร คือ อนิจฺจํ 
ทุกฺขํ อนตฺตา แนะ และท่ีกลาววา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา นี้ก็มีเต็มไปหมดในรางกายของ
เราทุกสวนหรือในขันธ ๕ น้ี เปนกองแหงไตรลักษณและอสุภะอสุภังท้ังน้ัน แยกแยะ
พิจารณาตามสวนของรางกายสวนตาง ๆ เชนแยกขยายทําลายจากสวนผสมลงเปนธาตุ
ดิน นํ้า ลม ไฟ ตามความถนัดของปญญา 
 รูป ก็หมายถึงรูปกายของเรา กายน้ีมีอาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ 
เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม 
อาหารเกา น่ีเรียกวาอาการ ๓๒ อันเปนสวนรางกาย น้ีเปนธาตุดิน  อันนี้ก็เต็มไปดวย
อสุภะอสุภัง  อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา การพิจารณาไตรลักษณ เรามีความถนัดในไตร
ลักษณใดพึงพิจารณาไตรลักษณนั้นใหมากตามความถนัดของใจ แลวจะสามารถซึม
ซาบไปในไตรลักษณทั้งหลาย จนกระทั่งรูรอบขอบชิดสมบูรณเต็มที่แหงความเปนไตร
ลักษณเพราะการพิจารณา น่ีหมายถึงรูป อสุภะอสุภังก็เปนรูปกายเหมือนกัน 
 เวทนา ก็เหมือนกัน เวทนา คือความสุข ความทุกข เฉย ๆ ทางกายและทางใจ 
มีไดทั้ง ๒ อยาง คือ เวทนาทางกาย เวทนาทางใจ เวทนาก็คือความเสวยท่ีปรากฏข้ึนมา
เปนสุขเปนทุกขเปนเฉย ๆ ภายในรางกายและจิตใจ นี่ก็เปนกองแหงไตรลักษณ คือ 
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา 
 สัญญา คือ ความจําไดหมายรู จําอะไรก็ตามมันก็มีเรื่องไตรลักษณอันเดียวกัน
แปรสภาพ ดับไปสิ้นไปสูญไป เกิดขึ้นมาดับไปถายทอดกันไปเรื่อย ๆ เชนน้ัน 
 สังขาร คือ ความคิดความปรุง ปรุงดีปรุงชั่ว ปรุงเรื่องอะไรก็มีแตเรื่องเกิดเรื่อง
ดับเต็มภายในสังขารอันน้ี 
 วิญญาณ ก็รับทราบส่ิงท่ีมาสัมผัส เมื่อสิ่งที่มาสัมผัสผานไปอันนี้ก็ดับลง เมื่อ
ผานเขามาสัมผัสก็รับทราบ ๆ ลวนแลวต้ังแตเปนไตรลักษณ การพิจารณาเรื่องของ
ปญญาพิจารณาอยางน้ี 
 ถาเราจะพิจารณาภายนอก รูปไมวารูปสิ่งใด สภาวธรรมประเภทใดท่ีมีอยู ที่อยู
ภายนอกจากรางกายและจิตใจของเราน้ี เปนธรรมท้ังน้ันถาเราพิจารณาใหเปนธรรม จึง
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เรียกวาเปนมรรคไดทัง้ภายในภายนอก ถาจิตพิจารณาใหเปนมรรค คือเปนทางเดิน 
หรือเปนเคร่ืองกําจัดกิเลส ถาพิจารณาใหเปนกิเลส แมภายในรางกายนี้ก็เปนกิเลสได 
 เชน เห็นวารางกายเปนของสดสวยงดงามนารักใครชอบใจ ก็เปนการสรางกิเลส
อาสวะใหเต็มข้ึนภายในจิตใจ แลวอุปาทานก็จะฝงแนนเขาโดยลําดับ น่ีคือการสราง
กิเลสดวยความคิดท่ีผิด แมจะพิจารณารางกายก็พิจารณาไปเปนสมุทัย ก็เปนสมุทัยคือ
เปนกิเลสได ภายนอกก็เหมือนกัน พิจารณาเห็นวาสดสวยงดงามไพเราะเพราะพร้ิง ทุก
สิ่งทุกอยางเปนสิ่งที่ตองเนื้อตองใจ น่ีเปนเร่ืองของกิเลสลวน ๆ ถาพิจารณาตรงกันขาม
ก็เปนมรรคได 
 เรื่องอุบายของปญญาใหพากันคิดกันคนอยาอยูเฉย ๆ ในขณะที่จิตมีกําลังพอที่
จะพิจารณา โดยอาศัยสติเปนผูควบคุมงานอยาใหเผลอในขณะท่ีพิจารณา จนปญญา
เกิดข้ึนรูเหตุรูผลเขาใจอาการตาง ๆ แหงรางกาย และเขาใจเร่ืองของกิเลสประเภทใดที่
ควรละไดดวยปญญาแลวมันก็ละ น่ีเรียกวาเห็นผลของปญญาท่ีทําหนาท่ี จากน้ันก็คอย
มีความดูดดื่มทางดานปญญา 
 ไมวาทํางานใดก็ตามคนเรา ถามีแตทําไมเกิดผลเกิดประโยชนอันใดแลวมันก็ขี้
เกียจ เมื่อมีผลของงานเปนเครื่องตอบแทนขึ้นมามากนอย ก็ใหเกิดความพออกพอใจที่
จะตองเพียรพยายามในงานนั้นตอไป จนกระทั่งถึงงานนั้นสําเร็จหรือไมสําเร็จก็ไดมาก 
แนะ จิตใจนี้เมื่อเราทํางานไดผลขึ้นมาพอเปนสักขีพยานแลวความเพียรก็เพียรไปเอง 
มีความขยันหม่ันเพียร ความอดความทนมาดวยกัน 
 น่ีการพิจารณาปญญาเราอธิบายเพียงข้ันน้ีเสียกอน ใหทานผูฟงทั้งหลายไดสน
ใจทางดานปญญา เราอยาเขาใจวาทําสมาธิเต็มท่ีแลวจึงพิจารณาปญญาได นอกจากวา
สมาธิเต็มที่แลวปญญาจะเกิดอันเปนความเขาใจผิดแลว และอยาเขาใจวาเม่ือมีสมาธิ
เต็มที่แลวจึงคอยพิจารณาปญญา อันนี้ก็เปนความผิดเหมือนกัน 
 สมาธิ คือ ความสงบ ใจที่มีความสงบยอมไมหิวโหยกับอารมณตาง ๆ ที่คิดไป
ในแงตาง ๆ ซ่ึงเคยคิดมาแลวดวยความหิวโหย จิตจะสงบตัว ความท่ีจิตสงบตัวน้ันแล 
เราจะนําจิตไปใชการใชงานอะไรโดยมีสติเปนเคร่ืองควบคุม พิจารณาทางดานปญญา
มันก็ทําหนาที่ของมันเต็มเม็ดเต็มหนวย จนรูแจงเห็นจริงในส่ิงน้ันตามกําลังปญญาข้ัน
น้ัน ๆ ไปโดยลําดับ เมื่อเห็นจริงเขาไปมากปญญาไมตองบอก ที่นี่หมุนตัวไปเอง 
เพราะเห็นผลจะทนขี้เกียจอยูไดยังไง 
 เมื่อเห็นผลแลวก็เปนที่ตองเนื้อตองใจ จิตก็ตองมีแตความกระหยิ่ม มีความ
หนักหนวงในทางความพากเพียรไมลดละถอยหลัง ทีนี้จิตก็เรียกวาไดรับการแกไขถอด
ถอนกิเลสประเภทตาง ๆ ออกจากใจ สมกับจิตเรียกรองขอความชวยเหลือจากเรา คือ
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สติปญญาอยูเสมอ เมื่อไดถูกถอดถอนออกดวยสติปญญาศรัทธาความเพียรอยูเรื่อย ๆ 
ก็ยอมมีความผองใสไปโดยลําดับ จนกระทั่งถึงความหลุดพนที่ทานเรียกวา สมฺมเทว 
คือโดยชอบ 

จิตหลุดพนไปโดยชอบธรรม คือโดยชอบก็หมายถึงสติปญญาเปนผูกล่ัน
กรอง เปนผูตัดผูฟนเสียเอง ไมใชสัญญาอารมณจะไปตัดไปฟนกิเลสตัณหาอาสวะ 
แลวก็สําคัญตนเองวาหลุดพนไป 
 ความหลุดพนดวยความสําคัญน้ันเปนเร่ืองของสัญญา เรื่องของปญญาแลวไมมี
ความสําคัญ เปนความเขาใจไดอยางชัดเจน วากิเลสประเภทน้ีขาดไปแลว ประเภทน้ัน
ยังอยู พิจารณาเขาไปเร่ือย ๆ ขาดไปเรื่อย ๆ ไหมติดตอกันโดยลําดับ ๆ เขาไปจน
กระทั่งถึงขาดกระเด็นออกไปโดยสิ้นเชิงจากสมมุติทั้งหลาย 
 คําวากิเลส จะประเภทใดก็ตามก็อยูในขั้นสมมุต ิ คําวาธรรมท่ีเปนคูเคียงกับ
กิเลส เปนเคร่ืองแกกิเลสทุกประเภท ก็เปนสมมุติเหมือนกัน เชนอยางสมาธิ ปญญา 
เปนตน นี่ก็คือสมมุต ิธรรมเครื่องแกซึ่งเราม ีเมื่อสติปญญาไดทําการแกกิเลสถอดถอน
กิเลสออกจากใจหมดโดยสิ้นเชิงแลว ปญญาก็หมดหนาที่ไป สติก็หมดหนาท่ีไปในการ
ควบคุมงานเพื่อถอดถอนกิเลส กิเลสทุกประเภทก็หมดไปจากใจ หลังจากนั้นแลวไมมี
อะไรที่จะพูดอีก พูดไดแตเพียงวาจิตบริสุทธิ์ หมดหนาที ่ทํางานไดเสร็จส้ินสมบูรณเต็ม
ท่ีแลว 
 นี่ละธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจา    พระองคทรงสั่งสอนไวอยางแมนยําที่
สุด   สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ท่ีเรียกวาตรัสไวชอบแลว คือธรรมอันพระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสไวชอบแลว คือชอบทุกแงทุกมุมแหงธรรมทั้งหลาย ไมวาอยางหยาบ อยาง
กลาง อยางละเอียด พูดถึงเรื่องกิเลสก็ชอบธรรม อุบายวิธีแกกิเลสก็ชอบธรรมถูกตอง
ไปหมด ถาเรานําอุบายวิธีท่ีพระพุทธเจาทรงส่ังสอนไวแลวน้ันมาปฏิบัติ เราจะตองเห็น
เราเปนผูถอดถอนกิเลสขาดไปโดยลําดับ ๆ อยางประจักษใจดวยกัน เพราะฉะน้ันจึง
พากันเนนหนักทางความพากเพียร 
 อยาสนใจกับส่ิงใดในโลกน้ี ซ่ึงเคยอยูเคยอาศัยเคยเปนเคยตายเคยทุกขเคย
ลําบากมาแลวไมนาสงสัย ส่ิงท่ีเรายังไมเคยเห็นแตจอมปราชญท้ังหลายทานรูทานเห็น 
ทานละมาทุกสิ่งทุกอยางจนกระทั่งถึงเปนจอมโลก ก็คือความบริสุทธิ์ มุงหวังจิตใจตั้ง
เข็มทิศไวใหสูงเสมอ และใหผลิตความเพียรเปนเคร่ืองหนุน อยาเปนแตเพียงความ
ตองการอยากรูอยากเห็น แลวไมประกอบความพากเพียรใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมสม
เหตุสมผลอยางนั้นก็ไมเกิดประโยชนอันใด 
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 จิตเปนของประเสริฐมาก เมื่อไดธรรมแกหรือรื้อถอดถอนสิ่งที่สกปรกโสมม อัน
เปนของที่ต่ําชาเลวทรามหาคุณคาไมไดออกจากใจแลว ใจจะเปนธรรมชาติที่มีคุณคา
มหาศาลประจักษกับตนเองโดยไมตองไปถามใคร เม่ือถึงข้ันน้ันแลวอยูท่ีไหนก็สบาย
หมดไมวาอิริยาบถใด เร่ืองการเกิดการตาย ตายแลวจะไปเกิดที่ไหนอะไรหมดปญหา
ไปพรอม ๆ กัน 
 เพราะส่ิงเหลาน้ีเปนสมมุติ จิตน้ันไดพนแลวจากส่ิงเหลาน้ี ซึ่งเปนเครื่องกอกวน
ใหสงสัยหรือกังวลตาง ๆ จิตไดผานพนไปหมดแลวก็หมดปญหา เมื่อชีวิตยังมีอยูก็รับ
ผิดชอบกันไป เรื่องธาตุเรื่องขันธเจ็บไขไดปวย มีความหิวความกระหาย อยากหลับ
อยากนอน ก็บําบัดรักษารับผิดชอบไปตามกําลังหรือไปตามกาลของมัน เมื่ออันนี้ไปไม
รอดแลว ธาตุขันธนี้หมดกําลังแลวก็ปลอยเสีย ปลอยไปอยางสะดวกสบาย ไมมีอันใดที่
จะมาทําจิตใจใหเกิดความกังวล หรือหนักหนวงถวงใจลงไปเหมือนอยางที่เคยเปนมา 
สลัดทิ้งความกังวลนี้ไปเสียไดในขณะนั้นแลวก็เรียกวาหมดกังวล 
 ทีนี้ไมตองพูดวานิพพานอยูที่ไหน เพราะผูน้ันไมเปนผูสงสัยนิพพาน ผูน้ันคือ
นิพพานอยูแลว ถามหาใคร ถามไปที่ไหน ถามใคร ธรรมชาตินั้นเต็มอยูแลวรูอยูแลว 
ประจักษอยูแลวกับตนแลวตนจะไปถามใครอีก น่ีละท่ีวา ผูใดเห็นธรรมผูน้ันเห็นเรา
ตถาคต คือเห็นอยางนี้ ใครเห็นก็ตามจะไมตองไปทูลถามพระพุทธเจาหรือถามสาวก
องคใดก็ตาม เพราะเปนธรรมเสมอกันเหมือนกัน เปนความจริงเต็มสวนดวยกัน แมไม
เคยเห็น เม่ือเห็นเขาแลวเจอเขาแลวก็เปนอันวาหมดความสงสัยทันที น่ีผูเห็นตถาคต
เห็นอยางน้ี 
 จิตใจน้ันแลเปนธรรมชาติท่ีพอตัว หายสงสัยทุกแงทุกมุม ขึ้นชื่อวาสมมุติไม
สามารถที่จะไปกอกวนทําลายหัวใจได แมที่สุดเพียงความสงสัยนิด ๆ ในเรื่องตัวเองก็
ไมม ี เรียกวาไปสบายหายหวง นี่คือผลแหงการปฏิบัติอยางทุมเทกําลัง เอาเปนเอาตาย
ลงไป ผลเปนเครื่องตอบแทนอยางนี ้เปนส่ิงท่ีนาภูมิใจท่ีสุดสําหรับผูตองการความหลุด
พนจากกองทุกขทั้งหลาย 
 คําวากองทุกขก็คือหวงแหงสมมุตินั้นแล หวงแหงสมมุติน้ันอยูในความรับผิด
ชอบของเราอันใดบาง มีส่ิงใดบาง ก็คือรางกายเปนสําคัญ นอกจากนั้นก็เกี่ยวเนื่องกับ
รูป เสียง กลิ่น รส เคร่ืองสัมผัส รักชอบตองการสิ่งนั้นใหเกลียดสิ่งนี้ เกี่ยวโยงกันไปไม
มีสิ้นสุด ซึ่งลวนแลวตั้งแตเปนเครื่องกอกังวล สรางทุกขใหจิตใจไดรับความลําบากลํา
บนตลอดมา มีความประเสริฐที่ไหนเรื่องของสมมุต ิ
 ถาเมื่อไดมีธรรมขึ้นเปนเครื่องเทียบเคียงกันแลว เราจะเห็นความต่ําแหงสมมุติ
กับความสูงแหงธรรมชัดเจนภายในจิตใจดวงเดียวกันน้ัน หากไมมีธรรมเปนเคร่ือง
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ปรากฏพอที่จะมาเปนเครื่องเทียบเคียงกันเลยนั้น จิตใจก็ไมทราบวาธรรมเปนยังไง ก็
จะเห็นแตสิ่งสมมุติทั้งหลายวาเปนของดีของไมดีเรื่อย ๆ ไป แลวดีเย่ียมอยางน้ันเย่ียม
อยางน้ี เปนเหตุปลุกจิตใจหรือย่ัวยุจิตใจใหกําเริบเสิบสานข้ึนไปเร่ือย ๆ แลวหาหลักหา
เกณฑไมเจอ แมที่สุดตายก็ตายทิ้งเปลา ๆ ดวยความหวังเต็มหัวใจ แตไมมีอะไรเปน
เคร่ืองสนองความหวังน้ันเลย 

เพราะฉะน้ันเราผูไมตองการเชนน้ัน เราสรางความหวังใหตนเอง ดวยการ
ประพฤตปิฏิบัติดวยตัวของเราเอง ใหรูใหเห็นส่ิงท่ีพระพุทธเจาทรงส่ังสอนไวดวยพระ
เมตตาอยางเตม็เปยม ประพฤติปฏิบัติใหเห็น 
 ธรรมท่ีกลาวมาท้ังหมดเปนธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงดําเนินมาแลวท้ังฝายเหตุ 
และเห็นผลมาแลวท้ังฝายผล เปนที่พอพระทัยแลวจึงนํามาสั่งสอนโลก ไมมีกาลไมมี
สถานที่ และไมถือวาเปนสมบัติของผูหนึ่งผูใดศาสนธรรมเปนของใคร  ใครนอมนํามา
ประพฤติปฏิบัติก็เปนสมบัติของผูนั้น คําวาศีลก็ดี สมาธิก็ด ี ปญญาก็ดี มรรคผล
นิพพานก็ด ี พรอมอยูแลวที่จะเปนสมบัติของผูประพฤติปฏิบัติ มีนักบวชผูปฏิบัตินี้
เปนตนท่ีจะสามารถทรงธรรมเหลาน้ีได นอกจากน้ันก็ไมแนไมนอนนัก พวกนักบวช
และนักปฏิบัตินี้เปนพวกที่แนนอนมากกวาพวกอื่น ๆ 
 เวลาน้ีเราเปนอะไร เราเปนนักบวช นักบวชนักปฏิบัติ ภิกฺขุ ทานแปลไว ๒ 
อยาง แปลวาผูขอประการหน่ึง อันน้ีถาหากแปลแบบโลก ๆ ก็แปลวาผูขอ นั่นสมเหตุ
สมผล เพราะนับต้ังแตวันบวชมาแลวก็บิณฑบาตขอทานเขาดวยเพศสมณะ ขอไปตาม
แบบน้ัน อันหน่ึง ภิกฺขุ ทานแปลวาผูเห็นภัย ปฏิบัติตนใหเห็นภัย ภัยมีอยูท่ีใจน้ีแหละ
เปนหลักใหญ ใจเปนผูกอเหตุกอภัยกอทุกขกอความลําบากทั้งหลาย พยายามแกไขดัด
แปลงจิตใจของตน เผาผลาญกิเลสดวยตปธรรม คือความพากเพียรอยาลดละทอถอย 
 ตายก็ตาย โลกน้ีมีปาชา คนไมถือศาสนาไมรูจักศีลจักทานเลย แมแตสัตว
เดรัจฉานอยางนี้ก็ตองตายเหมือนกัน ผูประกอบความพากเพียรเพื่อมรรคผลนิพพานก็
มีการตาย ตายขอใหตายดวยความสมหวัง ตายใหมีหลักมีเกณฑ สรางหลักสรางเกณฑ
ดวยการปฏิบัติธรรม ใหธรรมสมบัติเขาสูใจ ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวเรียกวาสม
หวัง มีหลักมีเกณฑ ตายที่ไหนก็ตายสะดวกสบายไปหมด ขอใหพากันประพฤติปฏิบัต ิ
 ผมเปนหวงกับหมูเพ่ือนมากนะ เพราะฉะนั้นจึงตองมีการอบรมสั่งสอนเสมอ 
เพราะเราเคยเปนผูนอยมาแลว ไดรับการอบรมจากครูบาอาจารยรูสึกวาจิตใจเต็มต้ืน
ขึ้นมา ย้ิมแยมแจมใสเหมือนกับตนไมท่ีไดรับการบํารุง การขาดการไดยินไดฟงแมจะ
ประกอบความพากเพียรอยู ก็รูสึกไมเต็มเม็ดเต็มหนวย  หากไดอาศัยธรรมะทานโสรจ
สรงลงมาท่ีหัวใจอยูเร่ือยก็รูสึกวาชุมช่ืนเบิกบาน 
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 เพราะฉะน้ันการฟงธรรมในขณะท่ีไดรับการอบรมแหงการแสดงธรรม จึงเปน
ภาคปฏิบัติอันสําคัญย่ิงกวาภาคปฏิบัติใด ๆ เพราะการฟงธรรมทําจิตใหมีความสงบได
ในขณะฟง งายกวาท่ีเราทําโดยลําพัง พูดถึงเรื่องปญญาก็มีความคลองแคลวแกลวกลา
ขยับไปตามโอวาทที่ทานสอนไปทุกระยะ ๆ ไปอยางคลองตัว สวนมากผูฟงจิตมักสงบ
เสมออยางนอย ข้ันปญญาแลวก็ตองขยับตาม 
 ใหคนใหดีของวิเศษอยูภายในหัวใจน้ี เวลานี้ของสกปรกโสมม สิ่งที่หาคุณคาไม
ได ส่ิงท่ีตํ่าชาเลวทรามหุมหอจิตใจ ใจจึงเปนเหมือนกับไมมีคุณคา เรากไ็มทราบวาใจ
ของเรานี้ไมมีคุณคา เม่ือเราไมทราบน้ันแลวจึงเห็นส่ิงภายนอกน้ันวามีคุณคา อันนั้นวา
ดีอันนี้วาด ี เลยฟุงเฟอเหอเหิมไปตามส่ิงน้ันแลวก็ตายเปลา ๆ ไมเกิดประโยชนอะไร 
การปฏิบัติธรรมจึงมีเครื่องวัดเครื่องตวง มีเครื่องเทียบเคียงกัน พอรูวาอันนั้นดีอันนี้ชั่ว 
แลวก็แกไขดัดแปลงกันไปโดยลําดับ ย่ิงจิตไดมีความสงบภายในใจแลว อยูที่ไหนก็พอ
อยูพอเปนพอไป เพราะจิตสงบไมกอกวนตัวเอง 
 ลําดับตอไปก็คือปญญา พิจารณาสอดสองใหมองทะลุไปหมด สัตวโลกท้ังหลาย
ทั้งเขาทั้งเราเปนเรื่องกองธาตุกองขันธกองทุกข ตั้งแตพื้นเทาถึงศีรษะ ตั้งแตบนศีรษะ
ลงมาถึงพื้นเทานี่ขันธ ขันธก็แปลวาหมวดแปลวากอง กองคือกองทุกขนั่นแหละ ขันธ ๕ 
น้ีมีความสุขท่ีไหนพิจารณาซิ เปนอยางไรสบายดีเหรอ วากันไปยังงั้นเอง 
 ธรรมชาติของรางกายแลวไมเห็นแสดงความสุขใหเราปรากฏ นอกจากใจเทาน้ัน
เปนผูแสดงความสุขและทุกขใหปรากฏอยางเดนชัดกับทุกคนกับทุกสัตว รางกายถา
สมบูรณบริบูรณเต็มที่ก็อยูตามลําพังของมัน ไมเปนโรคเปนภัยอะไรเราก็วาสบายดี 
ความจริงรางกายไมแสดงความสบายใหเห็นเลย ใจเปนของสําคัญ แสดงความสุขความ
ทุกขใหเห็นอยางชัดเจน เพราะฉะนั้นจงแกลงที่จุดนี ้เม่ือแกไดแลวก็แสนสบาย 
อธิบายแคนี้กอน 
พูดทายเทศน 
 ใจจะเห็นไดชัด ๆ เวลาชําระจิตใหบริสุทธ์ิ ไมมีอะไรสิ่งใดเขาไปแฝงเลยแลวจะ
ไมมีเลยเรื่องอยางนี้ รูก็รูอยูอยางนั้น แมที่สุดคําวาผองใสก็ไมมี ผองใสแบบจะใหติด
อกติดใจก็เปนเรื่องสมมุต ิ ความติดใจความผูกพันในความผองใส เราอยาวาแตความ
หมองเศราเลย แมแตความผองใสก็ไมปรากฏ เพราะส่ิงเหลาน้ีเปนเร่ืองสมมุติท้ังหมด 
เมื่อจิตไดผานกาวจากสมมุติไปแลว คําวาความผองใส ความเศราหมอง หรือความสุข
ความทุกขภายในใจแมแตนิดหนึ่งก็ไมปรากฏ เพราะจิตอันน้ันผานพนไปแลวจาก
สมมุต ิ
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 สุขเวทนาก็เปนสมมุติ เม่ือสุขเวทนามีภายในจิต ทําไมทุกขเวทนาจะไมมีภายใน
จิต เม่ือเปนเชนน้ันจิตก็ยอมเปนภาชนะสําหรับรับสมมุติไดอยู ไมไดทําลายสมมุติหมด
น่ี แตจิตที่ทําลายสมมุติหมดโดยสิ้นเชิงแลว อะไรเวทนาไหนจะไปแทรก นี่เราถึงไดกลา
พูดวา พระอรหันตตาย ตายเมื่อไร ตายท่ีไหน ตายเรื่องอะไร ดวยเหตุผลกลไกอะไรก็
ตาม ก็จิตพระอรหันตลวน ๆ วาง้ันเลย ทานไมมีปญหาอะไรกับสมมุติคือการตาย 
กิริยาแหงการตายตาง ๆ นั้นเปนเรื่องสมมุติทั้งหมด ความบริสุทธ์ิ บริสุทธิ์เต็มภูม ิ จึง
ไมวิตกวิจารณเร่ืองการเปนการตาย จะตายแบบไหนทาไหน จะยืนตาย เดินตาย น่ัง
ตาย นอนตายไมมีปญหา เพราะเปนเรื่องอาการของสมมุติตางหาก 
 เพราะฉะน้ันเราจึงไดเช่ือ ท่ีวาพอแมครูอาจารยทานวาทานพิจารณาเห็นพระ
อรหันตมาแสดงทานิพพานใหดู บางองคเดินจงกรมนิพพานใหดู บางองคน่ังนิพพาน
ใหดู บางองคนอนนิพพานใหด ูบางองคยืนนิพพานใหดู ทานวา  ทําอะไรก็จะเปนอะไร 
เมื่อผานจากสมมุติไปหมดแลว อยูเหนือสมมุติแลว ทุกขเวทนาเหนือจิตดวงบริสุทธ์ิน้ัน
ไดยังไง ความบริสุทธ์ิของจิตเหนือส่ิงเหลาน้ีอยูแลว เพียงอาการของขันธที่แสดงตอกัน 
คือ ทุกขเวทนากับขันธเปนสมมุติดวยกันมันแสดงตอกัน 
 ทานจึงสามารถเดินจงกรมนิพพานไดอยางสบาย เมื่อหมดกําลังแลวก็ยุบยอบ
ลงตรงน้ันเลย ยืนก็เหมือนกัน เมื่อหมดกําลังแลวก็ยุบยอบลงตรงนั้น ไมไดลมแบบทั้ง
หงายทั้งอะไรอยางนี้ใหด ูยอบลงอยางน้ีเลย นั่งก็เหมือนกัน เอนแลวก็คอย ๆ ลง คอย
ออนลงไป นั่งนิพพาน แลวเวลายืนนิพพานก็เหมือนกัน ยอบลงไปแลวก็คอยลมไป
ธรรมดา ๆ เดินก็เหมือนกัน พอถึงที่นั้นแลวก็หยุดกึ๊กก็นั่ง คือเหมือนปุยนุน ทานวา
อยางน้ันนะ ออนนิ่ม อาการของทานขณะที่ทานปลงขันธนิพพานในทาตาง ๆ น้ัน
เหมือนปุยนุน ออนนิ่มไปเลย ไมมีอากัปกิริยาที่เปนเหมือนโลก ท่ีวาทุรนทุรายหรือ
ระสํ่าระสาย จะเอาอะไรมาระสํ่าระสายลงจิตขนาดน้ันแลว เราเช่ือรอยเปอรเซ็นต 
เพราะเหลานี้ไมมีปญหาอะไรที่จะเขาไปเกี่ยวของกับความบริสุทธิ์นั้นได 
 เชนอยางพระพุทธเจาปรินิพพาน กอนจะเขาปรินิพพานทรงเขาสมาธิสมาบัติมี
ปฐมฌานเปนตน น้ันทานทรงแสดงลวดลายใหสมกับความเปนศาสดาของโลกตางหาก 
ตามพระอัธยาศัยของพระพุทธเจา ไมใชทําเพื่อจะแกกิเลสหรือชําระกิเลส หรือจะตอสู
กิเลสในขณะตายหรือในขณะนิพพาน หาไม ขนาดเปนศาสดาเอกของโลก ทําไมขณะที่
จะนิพพานจะไมวางลวดลายของศาสดาไวเปนวาระสุดทายมีอยางเหรอ ตองวาง เรา
เห็นอยางน้ันเราเช่ืออยางน้ัน 
 สวนพระอรหันตทั้งหลายทานถนัดทางใดทานก็นิพพานของทาน ตามแบบหรือ
ตามความถนัดของทาน คําวาสมาธิสมาบัติเปนไปตามรายของบุคคลแตละบุคคล เปน
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ไปตามพระอรหันตแตละประเภท ไมวาเปนประเภทใดมีความถนัดอยางไหน ก็
นิพพานในทาถนัดของทานสะดวกสบาย 
 ไปบิณฑบาตอยามีเรื่องคุยกัน ดูหัวใจเจาของ เดินไปใหดูหัวใจเจาของไปตลอด
ทั้งไปทั้งกลับอยาเผลอ น่ันละทานเรียกวาความเพียร เปนกิจวัตรส่ิงหน่ึง ไปบิณฑบาต
เปนกิจวัตรอันหนึ่งของพระซึ่งเปนความจําเปน ถาหากวาไปเพ่ือหากินเอามาเฉย ๆ น้ัน
ไมเปนกิจวัตร ไปแบบฆราวาส ไปแบบพระซิ พระเปนผูมีสติสตังไมเถอนั้นมองนี ้แบบ
คนเผลอสติคนเลื่อนลอย ไปดวยทาสํารวม มีสติเปนเคร่ืองควบคุมตัวเองอยูเสมอ น่ัน
แหละช่ือวาเปนผูมีบิณฑบาตเปนวัตร สมวาวัตรไดจริง ใครมาใสบาตรไมสนใจวาเปน
หญิงเปนชาย ดูในบาตรน้ันเปนธาตุ มือย่ืนเขามาในบาตรก็เปนธาตุ ถาพูดถึงเรื่องธาตุ
ก็เปนธาตุดวยกันหมด มีเทาน้ัน 

เอาละเลิกละ 


