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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖ 

ทําไมมรรคผล ความสงบไมปรากฏ 
 

ศาสนธรรมของพระพุทธเจาทุกบททุกบาท คือทางแหงความแคลวคลาดปลอด
ภัยจากทุกขทั้งหลาย ผูดําเนินใหถูกตองตามหลักแหงสวากขาตธรรมนี้แลว ยอมจะเปนผู
สงบเย็นไปโดยลําดับ แมจะเปนทางฆราวาสก็มีความสงบเย็นในครอบครัวและสังคม
ตางๆ ไมกอความยุงยากวุนวายใหเกิดขึ้นแกกันและกัน  จนกลายเปนเรื่องกระทบ
กระเทือนไปทั่วประเทศชาติบานเมือง ทางดานพระเรา จิตใจที่เคยสั่งสมแตอารมณทั้ง
หลายตลอดเวลา ไมมีการยับยั้งไมมีการพักตัวเลยนั้น ก็มีเวลาที่จะพักผอนหยอนอารมณ
เขาสูความสงบไดโดยไมอาจสงสัย ดวยทางจิตตภาวนาเปนสําคัญ 

เพราะจิตตภาวนาเปนธรรมชาติท่ีคุยเข่ียขุดคนหาหลักความจริงท้ังหลาย ทั้งเปน
ฝายสมุทัย ทุกข ท้ังเปนฝายมรรค นิโรธ จะทราบในระยะเดียวกัน เพราะธรรมท้ัง ๔ 
ประเภทน้ีเปนธรรมเก่ียวโยงกัน ผูคนควายอมจะทราบส่ิงเหลาน้ีโดยลําดับไปดวยกัน ถา
ใชการบังคับบัญชาจิตใจของตนดวยสติ ไมใหพลั้งเผลอไปตามอารมณแหงความต่ํา
ทรามท้ังหลายท่ีเคยเปนมาและฝงลึกอยูภายในใจ จะมีแตความสงบเยือกเย็นไปโดย
ลําดับภายในจิตใจของผูบําเพ็ญ 

ที่ใจไมสงบก็คือใจถูกผลักดันออกใหคิดตามเรื่องของสมุทัย ซึ่งตัวสมุทัยนั้นก็เปน
ตัวผลักดันออกมา กิเลสน้ันแหละผลักดันจิตใจใหคิดใหปรุง จึงปรุงแตเรื่องของทุกขของ
สมุทัยไปโดยลําดับลําดา งานของจิตจึงมีแตเรื่องของทุกขของสมุทัยเต็มหัวใจทานหัวใจ
เราในวงปฏิบัติโดยเฉพาะ ไมตองพูดถึงเรื่องโลกสงสารที่เขาไมรูเรื่องรูราวอะไร เราพูด
ในวงปฏิบัติของเราซ่ึงควรจะทราบสาเหตุของส่ิงเหลาน้ีดวยจิตตภาวนา แตก็ทราบไม
คอยไดและทราบไมได เพราะอะไร เพราะความสนใจรูสึกจะมีนอย ความตั้งใจมีนอย 
ความมุงมั่นมีนอยหรือไมม ีถาสิ่งเหลานี้บกพรองไป งานการของเราที่ทําคือจิตตภาวนาก็
ยอมบกพรองไปตาม พลั้งๆ เผลอๆ ปะติดปะตอกันไดชั่วครูชั่วยาม แลวก็เผลอไปๆ 
เพราะความตั้งใจความจดจอมีนอย ความมุงมั่นมีนอย 

เข็มทิศทางเดินอันแนนหนามั่นคงก็คือความมุงมั่น น่ีเปนสําคัญมาก เราไดเคย
ดําเนินมาแลวจึงไดนํามาอบรมส่ังสอนหมูเพ่ือน วาเปนผล มีผลใหเกิดโดยลําดับลําดา
จนเปนที่พอใจ เพราะความตั้งมั่น ความหมายม่ันปนมือ ความมุงม่ันน่ีสําคัญมาก เปน
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เข็มทิศเพื่อความพากเพียร ความอุตสาหพยายาม ความอดความทน ในการแกกิเลส
หรือฆากิเลสน้ันใหเปนไปตามๆ กัน ดวยความมีกําลังโดยสม่ําเสมอ เพราะความมุงมั่น
เราฝงไวลึกเปนหลักแนนภายในจิตใจแลว 

ถาไมมีหลักมีเกณฑอะไร ทําไปวันหน่ึงๆ พอแลว พอใหแลววันแลวคืนเทาน้ัน 
อยางไรก็ตองเปนไปตามที่เคยเปนมาแลวนี้แล หาหลักหาเกณฑไมได จิตจะสั่งสมแต
เรื่องทุกขเรื่องสมุทัยเต็มหัวใจๆ จนลนหัวใจไมมีท่ีปลงท่ีวาง เพราะไมหยุดตนเหตุ คือ 
ความคิดปรุงดวยอํานาจของสมุทัย ผลักดันใหเกิดทุกขขึ้นมาเปนลําดับลําดา หัวใจดวง
หน่ึงๆ ของผูบําเพ็ญนาจะไดบรรจุอรรถธรรมเขาสูตัวเอง แตแลวกลับกลายเปนเร่ือง
ขวนขวายสิ่งเหลานี้โดยหลักธรรมชาติของมันเองอยูตลอดเวลาไปเสีย จิตจะหาความสงบ
รมเย็นไดอยางไร นี่นักปฏิบัติเราที่ไมไดเหตุไดผลตนปลายอะไร พอใหเปนที่มั่นใจ ให
เปนท่ีอบอุนภายในตัวเอง ก็เพราะเหตุแหงความเหลวไหลของใจน้ีแล ไมมีหลักมีเกณฑ 
ไมมีจุดไมมีหมาย ทําไปพอแลวๆ วันหน่ึงๆ 

ตื่นขึ้นมาก็ตื่นมืดตื่นแจงไปเสีย วันหน่ึงๆ ก็มีแตมืดกับแจง ซึ่งเคยเปนมาตั้งกัป
ตั้งกัลปแลวไมทราบจะตื่นไปหาอะไร รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มีเต็มโลกเต็มสงสาร 
ก็เคยมีมาเปนเวลานานแลวต้ังกัปต้ังกัลปเชนเดียวกัน นาจะมีความอิ่มพอหรือเบื่อหนาย
ตอสิ่งทั้งหลาย ที่จําเจกันตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องความสัมผัสสัมพันธกัน แตแลวก็ไมมี
ความอิ่มพอ ยิ่งติดยิ่งพันยิ่งหมุนยิ่งแนนเขาไป ทุกขก็ยิ่งทวีคูณภายในจิตใจ ใจแตละ
ดวงๆ ของผูปฏิบัต ิถาหากวามีภาชนะมีฝาปด เปดขึ้นมานี้มีแตกิเลสเต็มหมด ธรรมแม
นิดก็ไมคอยจะปรากฏและไมปรากฏเลย แลวเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานท่ีไหน ขอให
ทานทั้งหลายคิดใหมากในขอนี ้

ผมวิตกวิจารณกับหมูเพ่ือนเปนลําดับลําดาย่ิงเฒาแกทํางานไมไดคือใหการอบรม
สั่งสอนไมไดเทาไร ก็ย่ิงทําใหวิตกวิจารณเปนหวงเปนใยหมูเพ่ือนมากข้ึนโดยลําดับ 
เพราะสิ่งที่มันสั่งสมตัวของมันก็ดังที่กลาวนี ้ ในหัวใจใดของพระปฏิบัติเราที่ไมสั่งสมสิ่ง
เหลาน้ีโดยอัตโนมัติ เราอยากจะพูดวาจะไมมีหรือไมมี เดินจงกรมก็สั่งสมแตสิ่งเหลานี ้
น่ังสมาธิภาวนาก็มีแตช่ือแตนาม มีแตความหมายม่ันเฉยๆ แตภายในจิตใจเปนลมๆ 
แลงๆ ไปเสีย ผูทําหนาที่อยางแทจริงก็คือสมุทัย คิดปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเปนเรื่องของ
สมุทัยลวนๆ ผลจึงมีแตเร่ืองความทุกขความทรมานภายในจิตใจ หาเวลาวางหาเวลาสงบ
เย็นใจไมไดเลย 
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แลววันน้ีก็เปนอยางน้ี วันตอไปนิสัยของคนเราที่เลื่อนลอย ก็ยอมเลื่อนลอยไป
ตามเร่ือง ลอยไปเรื่อยๆ อยางนั้น หาหลักหาเกณฑไมได ธรรมะของพระพุทธเจาที่วา 
สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบ ก็ชอบแตธรรม ตัวของเราเองไมชอบ นําธรรมะ เชน สติ
ธรรม ปญญาธรรม เขามาเพื่อจะกําจัดปดเปากิเลส ก็ใหมันปดออกเสียๆ เหลือแตความ
ฟุงซานรําคาญภายในจิตใจ ความสงบคือสมาธิจึงไมปรากฏภายในใจได 

ถาเราตั้งหนาตั้งตาตั้งใจฝกหัดจริงๆ แลว กิเลสตัวไหนวาง้ันเลย ท่ีจะเหนือ
อํานาจของธรรมไปได เพราะธรรมน้ีเคยปราบกิเลสใหราบคาบมาแลวต้ังแตกาลไหนๆ 
ไมวาพระพุทธเจาพระองคใด พระสาวกของพระพุทธเจามีจํานวนมากนอยเพียงไร ลวน
แลวแตเปนผูบริสุทธ์ิดวยอํานาจแหงธรรมท่ีปราบกิเลสใหอยูในเง้ือมมือแลวท้ังน้ัน แต
พวกเรานํามาปราบกลับตรงกันขาม ใหกิเลสปราบเสียเรียบๆ วันหน่ึงๆ เดินจงกรมก็
เปนลมๆ แลงๆ ไปหมด ทําความมีแตเรื่องลมๆ แลงๆ หาตัวจริงที่พอจะยึดจะเกาะให
ไดรับความสงบเย็นใจเชนสมาธิบางไมได นี่เปนยังไงนักปฏิบัติเรา น่ีแหละท่ีวิตกวิจารณ
กับหมูเพื่อน 

เรื่องของกิเลสนั้นละเอียดมากที่สุด ถาจะใหพูดถึงเรื่องความละเอียดของกิเลสนี้
หาที่สิ้นสุดไมได ละเอียดสุดขีดสุดแดน-ขนาดน้ัน ตองมีธรรมเปนเครื่องวัดเครื่องตวง
เครื่องทดสอบกัน ถึงจะรูวากิเลสเปนความละเอียดลออแหลมคมขนาดไหน จึงไดครอบ
ครองหัวใจของสัตวโลกไมวารายใดก็ตาม ใหจมอยูในเงื้อมมือของมันจนไดๆ เวนพระ
พุทธเจา พระอรหันตทานเทาน้ันท่ีสามารถ การที่ทานสามารถพนจากเงื้อมมือหรือ
อํานาจของมัน ก็เพราะทานเห็นแกธรรม ถือกิเลสเปนขาศึกจริงๆ อยางถึงใจๆ ถือธรรม
เปนเครื่องปองกันตัวและเปนเครื่องปราบปรามมันอยางถึงใจเชนเดียวกัน แลวก็ฟด
เหวี่ยงกันดวยความพออกพอใจ ความสนใจจดจอตอเนื่องกันตลอดเวลา กิเลสตัวไหนจะ
เหนืออํานาจของธรรมไปได มันยอมสงบ แมมันจะด้ินย่ิงกวาหมาบาก็ตาม ตองสงบลง
จนไดเพราะอํานาจแหงธรรมปราบมัน 

วิธีการฝกทรมานก็ดังเคยอธิบายใหฟงแลว เรื่องธาตุเรื่องขันธนี้เปนเครื่องมือ
เสริมกิเลสไดเปนอยางดีไมสงสัย ถาธาตุขันธมีกําลังมาก การตั้งสติก็ลมๆ ปญญาก็กลาย
เปนสัญญา ใหกิเลสเอาไปถลุงเสียหมด เพราะฉะน้ัน อํานาจของธาตุขันธที่มีกําลังจึง
เสริมกิเลสไดเปนอยางดีไมสงสัย เพราะเราเคยเปนมาแลว จึงไดนําเร่ืองเหลาน้ีมาส่ัง
สอนหมูเพื่อน ตลอดวิธีฝกทรมานตนเองดวยอาการตางๆ นํามาส่ังสอนหรืออบรมหมู
เพื่อนใหเปนคต ิไมมีเหลือในหัวใจน้ีเลย 
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ก็เพราะมันฝกยาก ผูท่ีจะปฏิบัติธรรมใหปรากฏอยางนอยความสงบเย็นใจ ใจ
เปนสมาธิ ตองไดตั้งหนาตั้งตาทําอยางจริงอยางจัง ไมเชนน้ันจะไมปรากฏความสงบเย็น
ใจเลย ถึงวาระที่ควรจะทุมกันลงก็ตองทุม มีบทหนักบทเบาในการประกอบความเพียร มี
บททุมบทเทกันลง บทผอนผันสั้นยาวนั้นไมตองบอก มันหากคอยเปนของมันไปเอง ดี
ไมดีผอนลงเสียจนหยอนยาน ถาเปนเชือกก็มัดขาพันขาเจาของนั่นแหละ เด๋ียวน้ีนัก
ปฏิบัติเรามักเปนแตอยางน้ัน เรื่องที่จะเด็ดจะเดี่ยวกับสิ่งที่เปนขาศึกไมคอยม ี ไมคอยมี
ภายในใจ จึงลําบากในการปฏิบัติท่ีจะใหเห็นผลประจักษใจ 

เพียงสมาธิเทาน้ันก็เย็นสบายแลว อยูคนเดียวก็ได ผูมีจิตเปนสมาธิแลว คือจิตไม
ยุงเหยิงวุนวายกับรูปกับเสียงกับกล่ินกับรสเคร่ืองสัมผัสตางๆ ทั้งอดีต อนาคต อยูใน
ปจจุบันคือความสงบแนบแนนในตัวเองน่ีเทาน้ัน ก็พออยูพอเปนพอไปแลวในวันหนึ่งๆ 
เพลินอยูในน้ัน ส่ิงเหลาน้ันไมรบกวน เพราะอะไร เพราะสังขารอันนี้ไมออกไปปรุงเรื่อง
รูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสตางๆ สังขารเหลาน้ีถูกความสงบบีบบังคับมัน
ไวใหสงบตัวไมใหดีดใหดิ้น 

อํานาจแหงความสงบดวยอรรถดวยธรรมน้ันมีเหนือส่ิงเหลาน้ี สังขารเหลาน้ีจึงไม
ไปปรุง สัญญาจึงไมไปหมายอะไร มีแตความรูลวนๆ ลวนๆ น่ันหมายถึงลวนๆ ในขั้น
สมาธิอยูสบายวันหน่ึงคืนหน่ึง ลืมวันลืมคืนลืมเดือนลืมป ไมคอยคิดไมคอยสนใจรูป
เสียงกล่ินรสเคร่ืองสัมผัสซ่ึงเคยเปนภัยมาแตกอน เพราะตัวนี้ไปเปนภัยตอตนเองจาก
การปรุงแตงของตัวเอง ก็สงบลง เมื่อตัวนี้สงบลงไปแลวเรื่องกวนใจก็ไมม ี มีแตความ
สงบ ถาเปนนํ้าก็น่ิง จิตใจน่ิง น้ํานิ่งก็ยอมใสสะอาดไปโดยลําดับ ตะกอนนอนกนโอง ถา
เปนหวยหนองคลองบึงก็นอนกน นี่ตะกอนของกิเลสก็นอนกน ไมฟนตัวขึ้นมา ไมดีดไม
ดิ้น จิตไมผลักไมดันจิตใจใหคิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี ้ ซึ่งเปนเรื่องของมันเอง ใหสั่งสมขึ้น
มาซึ่งกองทุกขทั้งหลาย ใจก็สงบเย็น น่ีเพียงข้ันสมาธิเทาน้ีเราก็เห็นคุณคาแลว แลวสมาธิ
นี้ควรที่จะทําไดงายกวาเรื่องของปญญามากมาย ตั้งใจฝกตั้งใจอบรมเอาจริงเอาจัง ทําไม
จะไมรูทําไมจะไมเปน เพราะธรรมเปนเครื่องฝกอยูแลว ธรรมเปนเคร่ืองปราบความฟุง
ซานอยูแลว 

สติเปนสําคัญมากนะ เรื่องสตินี้เวนไมได ไมวาจะอยูในสถานที่ใดของนักภาวนา 
จะเผลอไปไมได น่ีคือหลักแหงการภาวนาเพ่ือจะใหจิตสงบ ถือเรื่องความปรุงความแตง
เปนขาศึกของใจ เปนขาศึกของสมาธิภาวนา สติใหรู แมทําการทํางานอะไรอยูก็ใหเปน
สัมปชัญญะ คือใหความรูอยูกับตัวๆ ผูเปนนักภาวนาตองเปนอยางน้ัน จึงตองลําบาก 
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จิตนี่ตองถูกควบคุมอยูตลอดเวลาไมวาอิริยาบถใด นอกจากหลับเทาน้ัน ตองถูกควบคุม
อยูตลอด จึงเรียกวาผูรักษาใจ 

เมื่อควบคุมอยูดวยสติแลว จิตยอมจะเขาสูความสงบเย็นใจสบายได สบายหลาย
คร้ังหลายหน สงบหลายคร้ังหลายหน ก็เปนฐานแนนหนาม่ันคงข้ึนมาท่ีใจ แนนปง น่ัน 
น่ีใจเปนสมาธิ จากความสงบหลายคร้ังหลายหน สรางฐานข้ึนมาในตัวเองใหเกิดความ
มั่นคงขึ้นได เพียงข้ันน้ีก็สบายแลว ไมมีอะไรกวน อะไรจะกวน นอกจากรูปเสียงกล่ินรส
เครื่องสัมผัส โดยหมายเอารูปขางนอกมาเปนสัญญาอารมณ ทั้งๆ ที่ใจเปนผูไปปรุงไป
แตงเร่ืองราวเหลาน้ันเขามา รูปไมทราบเขาอยูท่ีไหน เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ไม
ทราบเขาอยูท่ีไหน แตผูนี้ปรุงขึ้นมาสดๆ รอนๆ เผาตัวเอง มันจึงเกิดความทุกขขึ้นมา 
เมื่อความสงบทับหัวมันอยูแลวมันก็ไมปรุงไมแตง แลวก็อิ่มอารมณในตัวเอง 

คือใจอิ่มอยูในตัวเอง ไดอาหารคือความสงบ เปนเคร่ืองด่ืมเปนเคร่ืองเสวย จึงไม
หิวโหยในอารมณท้ังหลายซ่ึงเปนพิษเปนภัยเหลาน้ัน ใจจึงสบาย น่ีเรียกวาใจอ่ิมตัว เม่ือ
อิ่มตัวแลวจะพากาวทางดานปญญาจึงงาย เพราะอะไร เพราะไมเถลไถล จิตอิ่มอารมณ 
เมื่อจิตอิ่มอารมณแลว เราจะพาพิจารณาเร่ืองทางดานปญญา จะเปนไตรลักษณใดก็ตาม 
หรืออสุภะอสุภังในรางกายของเขาของเราตลอดสัตวทั่วโลกดินแดน ใหเห็นเปนอสุภะอสุ
ภังไมหยุดไมถอยในการพิจารณา หรือแยกออกเปน อนิจฺจํ ก็ดี ทุกฺขํ ก็ดี อนตฺตา ก็ดี 
อยูโดยสม่ําเสมอ จิตตองมีความหยั่งทราบลงไปโดยลําดับ ลึกซึ้งลงไปละเอียดลงไป 

ตอไปความรูท่ีเปนความจริงอันน้ีก็ซึมซาบเขาสูใจ กลายเปนใจที่จริงตอไตร
ลักษณ จริงตออสุภะอสุภัง น่ันแหละท่ีน่ีจะเร่ิมรูความจริงท้ังหลาย เพราะส่ิงเหลาน้ีเปน
ความจริง อันวาสวยวางามวาจีรังถาวรน้ัน มันเปนเรื่องของกิเลสปรุงแตงหลอกสัตวโลก
ตางหาก ไมใชความจริง ความจริงแทก็ดังที่กลาวนี้แล ปญญาเวลากาวก็กาวอยางน้ี กาว
ไปไหนก็ทํางานตามหนาที่ของตนๆ เพราะไมเถลไถล เน่ืองจากไมหิวโหยในอารมณ ทาน
จึงวา สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหต ิ มหานิสํสา. ปญญาที่สมาธิอบรมแลว
ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก ทานกลาวไวอยางน้ันในตํารา ในภาคปฏิบัติเพื่อพูดเอา
ความเลย แปลโดยอรรถก ็ ปญญาที่สมาธิหนุนหลังแลวยอมเดินคลองตัว เดินไดคลอง
แคลววองไวไมเถลไถลไปนอกลูนอกทาง  ปฺญาปริภาวิต ํ  จิตฺต ํ  สมฺมเทว  อาสเวหิ  
วิมุจฺจติ. จิตเมื่อปญญาซักฟอกแลว ยอมหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ แนะ น่ีแหละ
หลักความจริงที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไมนอกเหนือไปจากนี้เลย 
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จิตท่ีควรจะพิจารณาปญญาจึงควรพิจารณา ไมนอนจมอยูในความสงบเฉยๆ ซึ่ง
ไดเพียงสมาธิแคนั้น ถาเปนสัตวก็ไลเขาคอก เขาท่ีจนตรอกเทาน้ัน ยังไมไดฆา ปญญานั้น
แหละเปนทางฆากิเลส เปนเครื่องมือฆากิเลส เปนอุบายวิธีการฆากิเลส ฆาไปโดยลําดับ 
พิจารณาลงไปเร่ือยๆ หากรูเองในตัวของผูพิจารณา เพราะฉะนั้นจึงตองเพลิน เพราะรู
น้ันรูน้ี เห็นน้ันเห็นน้ี แกนั้นไดแกนี้ได ละนั้นไดละนี้ได ดวยอํานาจของปญญาๆ อยู
ตลอดเวลา แลวทําไมจะไมเพลินในผลของตนที่ทําลงไป นี่ที่ทานวาอุทธัจจะ เมื่อขึ้นเต็ม
ที่แลวก็กลายเปนอุทธัจจะ คือปญญาเพลินเกินไป 

ใหยับย้ังจิตเขาสูสมาธิคือความสงบใจ อันเปนการพักงานของจิตเสียบาง เมื่อจิต
ไดพักพอสมควรแลว ก็เทากับคนท่ีทําการทํางานเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา แลวมาพักผอน
นอนหลับหรือรับประทานอาหาร มีกําลังแลวคอยทํางานตอไปอีก นี่เรื่องของปญญาก็
ทํางานเชนเดียวกัน การพักจิตเขาสูสมาธิเปนการพักงานของปญญา ไมทํา พักจิต จิตมี
กําลังแลวออกกาวเดิน พิจารณาดังท่ีเคยพิจารณาน้ัน นี่ทางแกกิเลสเปนอยางนี ้ขอใหทุก
ทานจําเอาไว ไมเปนอยางอื่น วิธีการเปนอยางน้ี 

จิตที่ไมเปนสมาธิ เอาใหเปน-อยาถอย จะเปนจะตายกับการฝกการแกกิเลสตัว
ฟุงซานใหเขาสูความสงบน้ี เอา แกลงไป เปนก็เปนตายก็ตาย จิตฝงกันลงไปใหลึกซีนัก
รบ ถอยไดหรือ เอาใหจิตมีความสงบเย็นใจ ใหเห็นเพียงเทานี้ก็พออยูพอกินพอเปนพอ
ไป ไมเดือดรอนวุนวายนักบวชหรือนักปฏิบัติเรา น่ีเรียกวามีทุน ตั้งตัวไดดวยสมาธิ จาก
น้ันก็คล่ีคลายทางดานปญญาท่ีจะหาประโยชนผลกําไรเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จนกระทั่งถึงขั้น
มหาเศรษฐ ีมหาเศรษฐีธรรมน้ันแลจะเปนมหาเศรษฐีอะไร 

เม่ือกาวทางดานปญญาแลวก็ใหพิจารณาดังท่ีวาน้ี ไมนอกเหนือไปจาก อสุภะอสุ
ภัง ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา น้ีเลย จะพิจารณาภายนอกก็ตามภายในก็ตาม เพราะคําวา
สมุทัยคือกิเลสนั้น เปนไดทั้งภายนอกภายใน ติดไดทั้งภายนอกติดไดทั้งภายใน รักชังได
ทั้งภายนอกทั้งภายใน เราจะพิจารณาท้ังภายนอกภายในตามจริตนิสัยท่ีชอบไมผิด 
พิจารณาลงใหถึงเหตุถึงผล ใหถึงความจริงนั้นแลเปนความถูกตอง 

จะพิจารณาอสุภะในรางกายของเราของใครก็ตาม มันก็เปนกองอสุภะอสุภังปาชา
ผีดิบอยูแลว ตั้งแตวันเกิดมาโนนจนกระทั่งปานนี ้ แลวยังจะเปนและจะแสดงอยางเดน
ชัดในเวลาตายอีกจะขนาดไหน เวลานี้มันก็มีของมันอยูอยางนั้น พิจารณาตามเร่ืองความ
เปนจริง น่ีคือความจริง ทานเรียกวาธรรม ความจอมปลอมก็คือวาสวยวางามอยางนั้น
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อยางนี้ จีรังถาวร นี่คือความจอมปลอมของกิเลสที่หลอกลวงสัตวโลกใหลุมหลงไปตาม
มัน 

เพราะฉะน้ันโลกจึงหลง ไมมีอะไรหลอกมันไมหลง กิเลสน่ันแหละหลอก เราโง
กวามัน มันฉลาดกวาเราแลวก็หลอกเอาๆ ทั้งๆ ที่เปนอยางนี้แตกิเลสหลอกเปนอยางนั้น 
ก็เปนไปตามมันเสีย เพราะเราไมมีหลักมีเกณฑ ไมมีความจริงเปนเคร่ืองวัดเคร่ืองตวง
กันเปนคูแขงกัน ถามีปญญาพินิจพิจารณาส่ิงท่ีวาเปนความจริงท้ังหลาย เชนอสุภะอสุภัง
เปนตนแลว ความสวยงามจะมาจากไหนจะมาตอสูได เพราะอันน้ีเปนความจริง อันนั้น
เปนของปลอม มันตองลมละลายไปจนไดๆ น้ันแล 

ถาพูดถึงเรื่องกฎของไตรลักษณก็เหมือนกัน อนิจฺจํ มันแปรอยูตลอดเวลา สภาพ
ไหนไมแปรมีหรือ ในสกลกายของเราน้ี แมแตจิตใจ-กิริยาของมันก็แสดงความแปรอยู
ตลอดเวลาไมเห็นหรือ ทุกฺขํ จิตไดรับความทุกขไหม ไดรับความสุขไหม รางกายบีบ
บังคับก็บีบเขาไปหาใจน่ันเอง ใหใจไดรับความทุกขความทรมาน น่ีทานวา ทุกฺขํ อนตฺตา 
ยังไปงมเงาอยูหรือวาเปนเราเปนของเรา 

พิจารณาใหเห็นตามความจริง น่ีเรียกวาปญญาหย่ังทราบเขาไปๆ รูเขาไปเร่ือยๆ 
จิตก็เพลินในรายได เมื่อเพลินในรายไดแลวจิตก็ไมตองถูกบังคับ การพิจารณาทางดาน
ปญญา ไมเหมือนขั้นเริ่มแรกที่ออกฝกหัดทางดานปญญา นั่นตองไดบังคับ ไมงั้นมันเถล
ไถล สวนมากไมเถลไถลไปรูปเสียงกลิ่นรส แตเถลไถลเขามาพักจิต มันข้ีเกียจพิจารณา 
เพราะเห็นวาเปนงานหนัก เหมือนกับคนข้ีเกียจไปทําการทํางาน ตากแดดตากฝนบาง 
ขุดดินฟนไมบาง ก็เห็นวาเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา ไปนอนอยูเสียวาสบาย แนะ 

นี่จิตมีที่นอนมีที่พักมีที่สงบคือสมาธ ิ จิตก็กลับเขามาน้ีเสีย เพราะฉะนั้นจึงไดฉุด
ไดลากออกไป เพราะงานทางดานปญญายังไมเห็นผล เม่ืองานทางดานปญญาเห็นผล
แลว ทีน้ีจิตก็เพลินเร่ือยๆ ดีไมดีตองรั้งเอาไว ร้ังๆ ดวยสมาธ ิใหเขาสูสมาธิ ไมใชรั้งแบบ
เอาไปไวที่ไหน ร้ังเขามาสูสมาธิใหสงบอารมณของตัวบาง คําวาปญญาๆ ก็คืองาน จิตนั่น
แลเปนผูทํางานทางดานปญญา ก็ตองมีเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา แลวยอนเขามาพัก น่ีเรียก
วางานพอเหมาะพอดี ถึงเวลาพิจารณาไมตองหวงเรื่องของสมาธิ พิจารณาใหเต็มท่ีเต็ม
ฐาน เม่ือเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา รูเจาของวาเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา แลวร้ังจิตเขามาสูสมาธิ
คือความสงบใจ เรียกวาพักจิต นี่คือความถูกตอง 

ในตําราทานก็แสดงไวแตมันไมไดสนใจเทาไรนักนะ เวลาปฏิบัติมันตะลุมบอน
จริงๆ กับกิเลสประเภทตางๆ มันลืมคําที่วาพักๆ น่ีเสีย ทั้งๆ ท่ีทานแสดงไวในตํารา



 

มรรคผลนิพพานทาทายอยูตลอดเวลา ๑๖ 

๑๖ 

เหมือนกัน ทานเทียบเร่ืองการรบ เวลารบก็รบ เวลาพักเขาสูคายเปนที่พักพลก็ใหมี ทาน
วาอยางน้ัน อานมาในตําราก็อาน แตเวลามันเปนอยูกับจิตน้ี มันมีนํ้าหนักมากกวาท่ีเรา
เรียนมาจํามาซิ มันเพลิน-เพลินในการพิจารณา เพราะการพิจารณาน้ีมันตัดมันแกกิเลส
ไปโดยลําดับลําดา และสวางกระจางแจงออก กวางขวางออก ความรูละเอียดลออ ปญญา
ก็คลองตัวละเอียดลออไปโดยลําดับ แลวมันเปนผลท่ีใหเพลินๆ คนเราถึงไดเพลิน 

แตกอนเพลินกับกิเลส ทีน้ีเพลินกับธรรม มันกลับตรงกันขาม เมื่อมันเพลินไป
มากๆ ทั้งๆ ที่จิตเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลามันก็ไมหยุด ก็ใหรั้งจิตเขามาหยุดพักในสมาธิเสีย 
มันอยากทําเทาไรก็ไมทํา ทีน้ีเวลาเขาสูสมาธิอยาไปหวงปญญา ใหทําเหมือนไมเคยคิด
เหมือนไมเคยพิจารณา ร้ังเขามาสูอารมณอันเดียว เรียกวาเอกัคคตารมณ รูอยูเฉพาะจิต
เทาน้ัน จิตเมื่อสมาธิละเอียดจริงๆ แลวจะมีความรูอันเดียว ไมยิบไมแย็บ แนว น่ีเรียกวา
สมาธิเต็มภูมิ แนวก็แนวละเอียดอีกดวยนะ ไมใชแนวแบบเรามาคาดอยางน้ี มันก็ไมถูก 
นี่ก็เปนการพักจิต ไมคิดไมปรุง น้ันก็เรียกวาไมทํางาน พอไดกําลังแลวถอยออกมาก็ดีด
ผึงเลย น่ีแหละทางแกกิเลส พากันจําไวดวยด ี แกดวยวิธีการน้ี พักดวยวิธีการอยางนี ้
ดําเนินก็ดําเนินไปดวยดังวิธีการท่ีกลาวมาน้ี จะเปนไปเพ่ือความราบร่ืนสมํ่าเสมอ ไมคด
ไมโคงไมออม ไมผิดไมพลาด จะเปนไปเพื่อความหลุดพนโดยลําดับลําดา ปญญาเมื่อถึง
ข้ันละเอียดแลวจะรูในตัวเองน่ันแหละ 

ภาคปฏิบัติเปนภาคท่ีแนใจท่ีสุด เปนภาคท่ีเราเจอดวยตัวของเราเองๆ ภาคปริยัติ
มีแตจํามาไมเห็นตัว สมมุติวาควายอยางน้ีเราก็ไดยินแตช่ือ เห็นแตชื่อของมันอยูในตํารา 
ตัวควายจริงๆ ไมเห็น วัวจริงๆ ไมเห็น สัตวจริงๆ ไมเห็น เสือจริงๆ ไมเห็น ภาคปฏิบัติ
น้ีวาควายเห็นเปนตัวควายจริงๆ วาคนเห็นคน วาดีเห็นดี วาช่ัวเห็นช่ัวจริงๆ ภายในจิตใจ 
วากิเลสตัวใดมันเห็นจริงๆ ในหัวใจ น่ันจึงเรียกวาภาคปฏิบัติ อันน้ีมีนํ้าหนักมากเวลาได
สัมผัสสัมพันธเขาสูใจ เราไดเจอเองเห็นเองแลวมีนํ้าหนักมากทุกอยางน่ันแหละ พูดได
เต็มปากไมสะทกสะทาน เพราะเปนข้ึนกับจิต รูข้ึนกับจิต 

ทางดานปญญาท่ีพิจารณากิเลสท้ังหลาย ฆากิเลสก็เปนอยางนั้น ถึงวาระที่ฆากิเลส
แลวหมุนตัวเปนธรรมจักรเลย นี่มันถึงทันการณกันกับกิเลสที่มันหมุนตัวเปนวัฏจักรอยู
ในหัวใจของเรามาดั้งเดิมจนคลองตัวเปนอัตโนมัติ มันสรางตัวของมันๆ อะไรๆ เปนเน้ือ
เปนหนังของมันทั้งนั้น เปนเรื่องของกิเลส แมท่ีสุดเดินจงกรมน่ังสมาธิภาวนาในข้ันเร่ิม
แรกที่ยังไมไดเรื่องไมไดราว ก็เปนเร่ืองขวนขวายหาผลของกิเลสไปเสียท้ังมวลโดยเจาตัว
ก็ไมรู เพราะมันคลองตัว เม่ือเวลาสติปญญามีกําลัง เอาจนกระทั่งจิตมีความสงบไดแลว 



 

มรรคผลนิพพานทาทายอยูตลอดเวลา ๑๗ 

๑๗ 

ทีนี้กาวออกทางดานปญญา คอยรูเหตุรูผล จนกระทั่งรูไดชัดเจนเขาโดยลําดับ แลวทีน้ีก็
เปนธรรมจักร หมุนกลับมาเปนธรรมลวนๆ ตลอดอิริยาบถ 

วัฏจักรเปนเรื่องของสมุทัย ธรรมจักรเปนเร่ืองของมรรค หมุนยอนกลับแลวท่ีน่ี 
พิจารณาลงไปเร่ือยๆ ปญญาขั้นธรรมดาก็ม ี ขั้นผาดโผนก็ม ี ขั้นละเอียดลออก็ม ี ขั้นซึม
ซาบก็มี ใหมันเห็นในหัวใจเจาของน่ันซี การปฏิบัติธรรม นี่แหละธรรมะพระพุทธเจา
สดๆรอนๆ อยูอยางนี้ ถาไดเจอเขาไปแลวทําไมจะไมยอมพระพุทธเจา วาธรรมน้ีเปน
ธรรมเลิศ น่ันแหละธรรมเลิศ-เลิศอยางน้ีแหละ ใหมันเห็นในหัวใจของผูปฏิบัติถึงพูดได
เต็มปากวาเลิศจริง ไอเลิศแตตั้งชื่อตั้งนามขึ้นมาวาอันนั้นก็เลิศอันนี้ก็เลิศ มันเลิศแขงกัน
ได อันน้ันก็เลิศ เลิศน้ันสูเลิศน้ีไมได เลิศน้ีเลิศดีกวาอันน้ันไปอยางน้ัน ถาเราเลิศธรรม
ในหัวใจแลวไมมีคูแขง ไมมีอะไรมาแขง กิเลสมุดมอดไปโดยลําดับลําดาจนหมดสิ้นไป
จากใจ น่ีจึงเรียกวาเลิศแท 

นี่ละธรรมของพระพุทธเจา จึงเรียกวาโลกุตรธรรม สูงกวาโลกอยูตลอดเวลา ที่ได
เห็นในหัวใจของเราน้ีก็สูงกวากิเลสตลอดเวลา โลกก็คือกิเลสน่ันแหละ จะเปนอะไรไป 
สูงขึ้นๆ จนหลุดจนพนในหัวใจแลวสงสัยอะไร โลกธาตุอันนี้เคยฝงเคยจมกันมา เคยได
รับความทุกขความทรมานมามากนอยเพียงไร มันจะยอนตามรูตามเห็นกันหมดเลย โทษ
ก็เห็นเต็มหัวใจ คุณก็เห็นเต็มหัวใจ ฟดกิเลสอยางถึงใจๆ เอาจนขาดสะบั้นลงไมมีอะไร
เหลือภายในจิตใจแลวเปนยังไงท่ีน่ี จิตดวงที่บริสุทธิ์นี้กับจิตที่มอกมอมไปดวยกิเลสเต็ม
อยูในหัวใจน้ันตางกันอยางไรบาง ไมตองไปถามใคร พูดแลว สาธ ุพระพุทธเจาประทับ
อยูตอหนาตอตานี้ก็ไมทูลถามพระองค เพราะเปนธรรมชาติอันเดียวกัน จะพึงรูพึงเห็น
ดวย สนฺทิฏฐิโก เหมือนกันหมด 

สนฺทิฏฐิโก พระองคประกาศลั่นไวแลวไมไดผูกขาด เมื่อไดเขาถึงนี้อยางจังๆ 
แลวสงสัยพระพุทธเจาที่ไหน นี่แหละเชื่อพระพุทธเจาเชื่ออยางนี้ เชื่อพระธรรมเชื่ออยาง
น้ี จึงเชื่อเปนของจริง ไมใชเชื่อลมๆ แลงๆ เฉยๆ แตการคาดการหมายของผูที่ยังไมเปน
ไปนั้นเปนความถูกตอง เปนกรุยหมายปลายทางใหเรายึดเราเกาะ แตเมื่อเขาถึงธรรมอัน
เลิศเลอ ถึงธรรมอันสมบูรณเต็มที่ในตัวเองแลว น้ีไมเปนลมเปนแลง วาง้ันเลย เชื่ออยาง
นี้เชื่อพระพุทธเจา พระองคจะนิพพานไปนานเทาไรก็ตาม ไมเห็นมีความหมายอะไรกับ
ดินฟาอากาศกับธาตุขันธที่แปรสภาพลงไป เพราะมันเหมือนๆ กันกับโลกทั่วๆ ไป ธาตุ
ขันธของใครก็ตาม ของพระพุทธเจาของสาวกอรหัตอรหันต มันเปนขันธมันก็สลายก็
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แตกไปเหมือนกัน แตธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิน้ันซี ไมมีกาลสถานท่ีเวลํ่าเวลาเขาไปเก่ียวของ 
สมมุติทั้งปวงดับหมด น่ันจึงเรียกวาวิมุตติ หลุดพนท่ีตรงน้ันแล 

นี่การปฏิบัติธรรมมันจะไมไดเรื่องไดราวนะ ครูบาอาจารยท้ังหลายก็ลวงลับไปจน
จะไมมีเหลือแลว เราจะเอาอะไรเปนหลักเปนเกณฑ เจาของยังตั้งตัวไมไดทํายังไง ถาไม
ต้ังเวลาน้ีจะต้ังเวลาไหน เรื่องของกิเลสตองฝนวันยังค่ํา เอา จําใหดีคําน้ี การตอสูกับ
กิเลสตองฝนวันยังค่ํา จนกวาจะถึงข้ันราบร่ืนแลวไมฝน อันนั้นเปนอีกขั้นหนึ่ง ข้ันตนน้ีจะ
ตองฝนไปโดยลําดับลําดา อะไรถามีชอบมักเปนเรื่องกิเลสแหละ ถาไมชอบก็มักเปนเรื่อง
ธรรม เพราะกิเลสไมใหชอบ ไมใชธรรมไมใหชอบนะ กิเลสไมใหชอบ ถาเปนเร่ืองธรรม
แลวกิเลสสกัดทันทีไมใหชอบ ถาเปนเรื่องของกิเลสเปดโลงใหเลย ใหชอบๆ นี่โลกถึงได
ติด ถาไมมีอะไรมายอมมาแฝงมาหนุนอยูแลวจะติดอะไร 

อันนี้สิ่งที่มาหนุนมาผลักมาดันมันก็ไมรูละซีวาอะไรเปนอะไร ก็คือกิเลสน่ันแหละ 
เวลาธรรมเหนือมันแลวก็รูไปหมด อะไรหนุนอะไรไมหนุน อะไรเปนธรรมชาติของจริง
ลวนๆ ก็รู อะไรเปนของปลอมแฝงเขามาๆ แทรกเขามาก็รู รูหมด น่ันจึงเรียกวาบริสุทธ์ิ 
ใจถาลงไดบริสุทธิ์แลวมองทะลุหมดนั่นแหละ กิเลสตัวไหนมันจะละเอียดขนาดไหน แต
ความบริสุทธ์ิน้ีเลยน้ันแลว เลยความละเอียดน้ันไปแลว ถึงไดเห็นชัดทุกแงทุกมุมซี 

พระพุทธเจาดูพวกเราทั้งหลายเหมือนดูสัตวนั่นเองจะผิดอะไร เพราะฉะน้ันจึง
สงสารมาก ไมรูภาษีภาษาอะไรใหกิเลสจูงจมูกไปอยางนั้น หมุนไปทางรูปคิดไปทางรูปก็
จูง ทางเสียงก็จูง ทางกลิ่น ทางรส เครื่องสัมผัสตางๆ มีแตถูกจูงๆ ไปโดยไมรูเนื้อรูตัว 
ไปแบบเพลิน เพลินจนลืมตาย น่ีพวกเราโงหรือฉลาด พิจารณาซี น้ีสําคัญมาก ธรรมถา
ลงไดเหนือน้ีแลว ทําไมจะไมเห็นกันอยางชัดเจน ไมปลงธรรมสังเวชละ เร่ืองความเปน
อยูของสัตวโลกทั้งหลายกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธ พนไปแลวน้ัน มองลงมาเปนยังไง 
น่ันละถึงเรียกวาธรรมเลิศ-เลิศอยางน้ันซี ทานมองพวกเราทานเปนอยางไร พวกเราหูปา
ตาเถื่อน ทานหูแจงตาสวางรอบดาน โลกวิทู มองดูผูมืดหูปาตาเถื่อนงกๆ งันๆ ลมๆ 
คลานๆ เปนยังไง น่ีแหละพวกเรามันเปนอยางน้ันเวลาน้ี 

ใครจะรีบต้ังเน้ือต้ังตัวดวยอรรถดวยธรรมของพระพุทธเจาใหรีบเสียนะ ตายแลว
ไมเกิดประโยชนอะไร ตายแลวก็ไปเกิดเหมือนเกาน่ันแหละ เกิดก็ทุกขอันเกานั่นแหละ 
เอาใหหมดในหัวใจ รูอยูน้ันแลวเปนกังวลอะไรกับเร่ืองความเปนความตาย ประสาธาตุ
ขันธสลายตัวของมันลงไปเทานั้น เรื่องก็มีเทานั้น ทานหมดเรื่องของสมมุติแลว เร่ืองเปน
เรื่องตายก็เปนเรื่องสมมุต ิจะมีอะไรมาเปนภาระใหหนักหนวงแกจิตใจทานไมม ี
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วันน้ีแสดงธรรมแคน้ีกอน รูสึกเหน่ือยแลว เอาละพอ 


