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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖

ทําไมมรรคผล ความสงบไมปรากฏ
ศาสนธรรมของพระพุทธเจาทุกบททุกบาท คือทางแหงความแคลวคลาดปลอด
ภัยจากทุกขทั้งหลาย ผูดําเนินใหถูกตองตามหลักแหงสวากขาตธรรมนี้แลว ยอมจะเปนผู
สงบเย็นไปโดยลําดับ แมจะเปนทางฆราวาสก็มคี วามสงบเย็นในครอบครัวและสังคม
ตางๆ ไมกอความยุงยากวุนวายใหเกิดขึ้นแกกันและกัน
จนกลายเปนเรื่องกระทบ
กระเทือนไปทั่วประเทศชาติบานเมือง ทางดานพระเรา จิตใจที่เคยสั่งสมแตอารมณทั้ง
หลายตลอดเวลา ไมมีการยับยั้งไมมีการพักตัวเลยนั้น ก็มีเวลาที่จะพักผอนหยอนอารมณ
เขาสูความสงบไดโดยไมอาจสงสัย ดวยทางจิตตภาวนาเปนสําคัญ
เพราะจิตตภาวนาเปนธรรมชาติทค่ี ยุ เขีย่ ขุดคนหาหลักความจริงทัง้ หลาย ทั้งเปน
ฝายสมุทัย ทุกข ทัง้ เปนฝายมรรค นิโรธ จะทราบในระยะเดียวกัน เพราะธรรมทัง้ ๔
ประเภทนีเ้ ปนธรรมเกีย่ วโยงกัน ผูค น ควายอมจะทราบสิง่ เหลานีโ้ ดยลําดับไปดวยกัน ถา
ใชการบังคับบัญชาจิตใจของตนดวยสติ
ไมใหพลั้งเผลอไปตามอารมณแหงความต่ํา
ทรามทัง้ หลายทีเ่ คยเปนมาและฝงลึกอยูภ ายในใจ
จะมีแตความสงบเยือกเย็นไปโดย
ลําดับภายในจิตใจของผูบ าํ เพ็ญ
ที่ใจไมสงบก็คือใจถูกผลักดันออกใหคิดตามเรื่องของสมุทัย ซึ่งตัวสมุทัยนั้นก็เปน
ตัวผลักดันออกมา กิเลสนัน้ แหละผลักดันจิตใจใหคดิ ใหปรุง จึงปรุงแตเรื่องของทุกขของ
สมุทัยไปโดยลําดับลําดา งานของจิตจึงมีแตเรื่องของทุกขของสมุทัยเต็มหัวใจทานหัวใจ
เราในวงปฏิบตั โิ ดยเฉพาะ ไมตองพูดถึงเรื่องโลกสงสารที่เขาไมรูเรื่องรูราวอะไร เราพูด
ในวงปฏิบตั ขิ องเราซึง่ ควรจะทราบสาเหตุของสิง่ เหลานีด้ ว ยจิตตภาวนา แตก็ทราบไม
คอยไดและทราบไมได เพราะอะไร เพราะความสนใจรูส กึ จะมีนอ ย ความตั้งใจมีนอย
ความมุงมั่นมีนอยหรือไมมี ถาสิ่งเหลานี้บกพรองไป งานการของเราที่ทําคือจิตตภาวนาก็
ยอมบกพรองไปตาม พลั้งๆ เผลอๆ ปะติดปะตอกันไดชั่วครูชั่วยาม แลวก็เผลอไปๆ
เพราะความตั้งใจความจดจอมีนอย ความมุงมั่นมีนอย
เข็มทิศทางเดินอันแนนหนามั่นคงก็คือความมุงมั่น นีเ่ ปนสําคัญมาก เราไดเคย
ดําเนินมาแลวจึงไดนาํ มาอบรมสัง่ สอนหมูเ พือ่ น วาเปนผล มีผลใหเกิดโดยลําดับลําดา
จนเปนที่พอใจ เพราะความตั้งมั่น ความหมายมัน่ ปน มือ ความมุง มัน่ นีส่ าํ คัญมาก เปน
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เข็มทิศเพื่อความพากเพียร ความอุตสาหพยายาม ความอดความทน ในการแกกเิ ลส
หรือฆากิเลสนัน้ ใหเปนไปตามๆ กัน ดวยความมีกําลังโดยสม่ําเสมอ เพราะความมุงมั่น
เราฝงไวลกึ เปนหลักแนนภายในจิตใจแลว
ถาไมมีหลักมีเกณฑอะไร ทําไปวันหนึง่ ๆ พอแลว พอใหแลววันแลวคืนเทานัน้
อยางไรก็ตองเปนไปตามที่เคยเปนมาแลวนี้แล หาหลักหาเกณฑไมได จิตจะสั่งสมแต
เรื่องทุกขเรื่องสมุทัยเต็มหัวใจๆ จนลนหัวใจไมมที ป่ี ลงทีว่ าง เพราะไมหยุดตนเหตุ คือ
ความคิดปรุงดวยอํานาจของสมุทัย ผลักดันใหเกิดทุกขขึ้นมาเปนลําดับลําดา หัวใจดวง
หนึง่ ๆ ของผูบ าํ เพ็ญนาจะไดบรรจุอรรถธรรมเขาสูต วั เอง แตแลวกลับกลายเปนเรือ่ ง
ขวนขวายสิ่งเหลานี้โดยหลักธรรมชาติของมันเองอยูตลอดเวลาไปเสีย จิตจะหาความสงบ
รมเย็นไดอยางไร นี่นักปฏิบัติเราที่ไมไดเหตุไดผลตนปลายอะไร พอใหเปนที่มั่นใจ ให
เปนทีอ่ บอุน ภายในตัวเอง ก็เพราะเหตุแหงความเหลวไหลของใจนีแ้ ล ไมมีหลักมีเกณฑ
ไมมีจุดไมมีหมาย ทําไปพอแลวๆ วันหนึง่ ๆ
ตื่นขึ้นมาก็ตื่นมืดตื่นแจงไปเสีย วันหนึง่ ๆ ก็มีแตมืดกับแจง ซึ่งเคยเปนมาตั้งกัป
ตั้งกัลปแลวไมทราบจะตื่นไปหาอะไร รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มีเต็มโลกเต็มสงสาร
ก็เคยมีมาเปนเวลานานแลวตัง้ กัปตัง้ กัลปเชนเดียวกัน นาจะมีความอิ่มพอหรือเบื่อหนาย
ตอสิ่งทั้งหลาย ที่จําเจกันตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องความสัมผัสสัมพันธกัน แตแลวก็ไมมี
ความอิ่มพอ ยิ่งติดยิ่งพันยิ่งหมุนยิ่งแนนเขาไป ทุกขก็ยิ่งทวีคูณภายในจิตใจ ใจแตละ
ดวงๆ ของผูปฏิบัติ ถาหากวามีภาชนะมีฝาปด เปดขึ้นมานี้มีแตกิเลสเต็มหมด ธรรมแม
นิดก็ไมคอยจะปรากฏและไมปรากฏเลย แลวเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานทีไ่ หน ขอให
ทานทั้งหลายคิดใหมากในขอนี้
ผมวิตกวิจารณกบั หมูเ พือ่ นเปนลําดับลําดายิง่ เฒาแกทาํ งานไมไดคอื ใหการอบรม
สั่งสอนไมไดเทาไร
ก็ยง่ิ ทําใหวติ กวิจารณเปนหวงเปนใยหมูเ พือ่ นมากขึน้ โดยลําดับ
เพราะสิ่งที่มันสั่งสมตัวของมันก็ดังที่กลาวนี้ ในหัวใจใดของพระปฏิบัติเราที่ไมสั่งสมสิ่ง
เหลานีโ้ ดยอัตโนมัติ เราอยากจะพูดวาจะไมมีหรือไมมี เดินจงกรมก็สั่งสมแตสิ่งเหลานี้
นัง่ สมาธิภาวนาก็มแี ตชอ่ื แตนาม มีแตความหมายมัน่ เฉยๆ แตภายในจิตใจเปนลมๆ
แลงๆ ไปเสีย ผูทําหนาที่อยางแทจริงก็คือสมุทัย คิดปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเปนเรื่องของ
สมุทยั ลวนๆ ผลจึงมีแตเรือ่ งความทุกขความทรมานภายในจิตใจ หาเวลาวางหาเวลาสงบ
เย็นใจไมไดเลย
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แลววันนีก้ เ็ ปนอยางนี้ วันตอไปนิสัยของคนเราที่เลื่อนลอย ก็ยอมเลื่อนลอยไป
ตามเรือ่ ง ลอยไปเรื่อยๆ อยางนั้น หาหลักหาเกณฑไมได ธรรมะของพระพุทธเจาที่วา
สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบ ก็ชอบแตธรรม ตัวของเราเองไมชอบ นําธรรมะ เชน สติ
ธรรม ปญญาธรรม เขามาเพื่อจะกําจัดปดเปากิเลส ก็ใหมันปดออกเสียๆ เหลือแตความ
ฟุง ซานรําคาญภายในจิตใจ ความสงบคือสมาธิจึงไมปรากฏภายในใจได
ถาเราตั้งหนาตั้งตาตั้งใจฝกหัดจริงๆ แลว กิเลสตัวไหนวางัน้ เลย ทีจ่ ะเหนือ
อํานาจของธรรมไปได เพราะธรรมนีเ้ คยปราบกิเลสใหราบคาบมาแลวตัง้ แตกาลไหนๆ
ไมวาพระพุทธเจาพระองคใด พระสาวกของพระพุทธเจามีจํานวนมากนอยเพียงไร ลวน
แลวแตเปนผูบ ริสทุ ธิด์ ว ยอํานาจแหงธรรมทีป่ ราบกิเลสใหอยูใ นเงือ้ มมือแลวทัง้ นัน้ แต
พวกเรานํามาปราบกลับตรงกันขาม ใหกเิ ลสปราบเสียเรียบๆ วันหนึง่ ๆ เดินจงกรมก็
เปนลมๆ แลงๆ ไปหมด ทําความมีแตเรื่องลมๆ แลงๆ หาตัวจริงที่พอจะยึดจะเกาะให
ไดรบั ความสงบเย็นใจเชนสมาธิบา งไมได นี่เปนยังไงนักปฏิบัติเรา นีแ่ หละทีว่ ติ กวิจารณ
กับหมูเพื่อน
เรื่องของกิเลสนั้นละเอียดมากที่สุด ถาจะใหพูดถึงเรื่องความละเอียดของกิเลสนี้
หาที่สิ้นสุดไมได ละเอียดสุดขีดสุดแดน-ขนาดนัน้ ตองมีธรรมเปนเครื่องวัดเครื่องตวง
เครื่องทดสอบกัน ถึงจะรูวากิเลสเปนความละเอียดลออแหลมคมขนาดไหน จึงไดครอบ
ครองหัวใจของสัตวโลกไมวารายใดก็ตาม ใหจมอยูในเงื้อมมือของมันจนไดๆ เวนพระ
พุทธเจา พระอรหันตทา นเทานัน้ ทีส่ ามารถ การที่ทานสามารถพนจากเงื้อมมือหรือ
อํานาจของมัน ก็เพราะทานเห็นแกธรรม ถือกิเลสเปนขาศึกจริงๆ อยางถึงใจๆ ถือธรรม
เปนเครื่องปองกันตัวและเปนเครื่องปราบปรามมันอยางถึงใจเชนเดียวกัน
แลวก็ฟด
เหวี่ยงกันดวยความพออกพอใจ ความสนใจจดจอตอเนื่องกันตลอดเวลา กิเลสตัวไหนจะ
เหนืออํานาจของธรรมไปได มันยอมสงบ แมมนั จะดิน้ ยิง่ กวาหมาบาก็ตาม ตองสงบลง
จนไดเพราะอํานาจแหงธรรมปราบมัน
วิธีการฝกทรมานก็ดังเคยอธิบายใหฟงแลว เรื่องธาตุเรื่องขันธนี้เปนเครื่องมือ
เสริมกิเลสไดเปนอยางดีไมสงสัย ถาธาตุขันธมีกําลังมาก การตั้งสติก็ลมๆ ปญญาก็กลาย
เปนสัญญา ใหกเิ ลสเอาไปถลุงเสียหมด เพราะฉะนัน้ อํานาจของธาตุขันธที่มีกําลังจึง
เสริมกิเลสไดเปนอยางดีไมสงสัย เพราะเราเคยเปนมาแลว จึงไดนาํ เรือ่ งเหลานีม้ าสัง่
สอนหมูเพื่อน ตลอดวิธีฝกทรมานตนเองดวยอาการตางๆ นํามาสัง่ สอนหรืออบรมหมู
เพื่อนใหเปนคติ ไมมเี หลือในหัวใจนีเ้ ลย
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ก็เพราะมันฝกยาก ผูท จ่ี ะปฏิบตั ธิ รรมใหปรากฏอยางนอยความสงบเย็นใจ ใจ
เปนสมาธิ ตองไดตั้งหนาตั้งตาทําอยางจริงอยางจัง ไมเชนนัน้ จะไมปรากฏความสงบเย็น
ใจเลย ถึงวาระที่ควรจะทุมกันลงก็ตองทุม มีบทหนักบทเบาในการประกอบความเพียร มี
บททุมบทเทกันลง บทผอนผันสั้นยาวนั้นไมตองบอก มันหากคอยเปนของมันไปเอง ดี
ไมดผี อ นลงเสียจนหยอนยาน ถาเปนเชือกก็มัดขาพันขาเจาของนั่นแหละ เดีย๋ วนีน้ กั
ปฏิบตั เิ รามักเปนแตอยางนัน้ เรื่องที่จะเด็ดจะเดี่ยวกับสิ่งที่เปนขาศึกไมคอยมี ไมคอยมี
ภายในใจ จึงลําบากในการปฏิบตั ทิ จ่ี ะใหเห็นผลประจักษใจ
เพียงสมาธิเทานัน้ ก็เย็นสบายแลว อยูคนเดียวก็ได ผูมีจิตเปนสมาธิแลว คือจิตไม
ยุง เหยิงวุน วายกับรูปกับเสียงกับกลิน่ กับรสเครือ่ งสัมผัสตางๆ ทั้งอดีต อนาคต อยูใน
ปจจุบนั คือความสงบแนบแนนในตัวเองนีเ่ ทานัน้ ก็พออยูพอเปนพอไปแลวในวันหนึ่งๆ
เพลินอยูใ นนัน้ สิง่ เหลานัน้ ไมรบกวน เพราะอะไร เพราะสังขารอันนี้ไมออกไปปรุงเรื่อง
รูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสตางๆ สังขารเหลานีถ้ กู ความสงบบีบบังคับมัน
ไวใหสงบตัวไมใหดีดใหดิ้น
อํานาจแหงความสงบดวยอรรถดวยธรรมนัน้ มีเหนือสิง่ เหลานี้ สังขารเหลานีจ้ งึ ไม
ไปปรุง สัญญาจึงไมไปหมายอะไร มีแตความรูล ว นๆ ลวนๆ นัน่ หมายถึงลวนๆ ในขั้น
สมาธิอยูส บายวันหนึง่ คืนหนึง่ ลืมวันลืมคืนลืมเดือนลืมป ไมคอยคิดไมคอยสนใจรูป
เสียงกลิน่ รสเครือ่ งสัมผัสซึง่ เคยเปนภัยมาแตกอ น เพราะตัวนี้ไปเปนภัยตอตนเองจาก
การปรุงแตงของตัวเอง ก็สงบลง เมื่อตัวนี้สงบลงไปแลวเรื่องกวนใจก็ไมมี มีแตความ
สงบ ถาเปนน้าํ ก็นง่ิ จิตใจนิง่ น้ํานิ่งก็ยอมใสสะอาดไปโดยลําดับ ตะกอนนอนกนโอง ถา
เปนหวยหนองคลองบึงก็นอนกน นี่ตะกอนของกิเลสก็นอนกน ไมฟนตัวขึ้นมา ไมดีดไม
ดิ้น จิตไมผลักไมดันจิตใจใหคิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ ซึ่งเปนเรื่องของมันเอง ใหสั่งสมขึ้น
มาซึ่งกองทุกขทั้งหลาย ใจก็สงบเย็น นีเ่ พียงขัน้ สมาธิเทานีเ้ ราก็เห็นคุณคาแลว แลวสมาธิ
นี้ควรที่จะทําไดงายกวาเรื่องของปญญามากมาย ตั้งใจฝกตั้งใจอบรมเอาจริงเอาจัง ทําไม
จะไมรูทําไมจะไมเปน เพราะธรรมเปนเครื่องฝกอยูแลว ธรรมเปนเครือ่ งปราบความฟุง
ซานอยูแ ลว
สติเปนสําคัญมากนะ เรื่องสตินี้เวนไมได ไมวาจะอยูในสถานที่ใดของนักภาวนา
จะเผลอไปไมได นีค่ อื หลักแหงการภาวนาเพือ่ จะใหจติ สงบ ถือเรื่องความปรุงความแตง
เปนขาศึกของใจ เปนขาศึกของสมาธิภาวนา สติใหรู แมทําการทํางานอะไรอยูก็ใหเปน
สัมปชัญญะ คือใหความรูอ ยูก บั ตัวๆ ผูเ ปนนักภาวนาตองเปนอยางนัน้ จึงตองลําบาก
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จิตนี่ตองถูกควบคุมอยูตลอดเวลาไมวาอิริยาบถใด นอกจากหลับเทานัน้ ตองถูกควบคุม
อยูตลอด จึงเรียกวาผูร กั ษาใจ
เมื่อควบคุมอยูดวยสติแลว จิตยอมจะเขาสูค วามสงบเย็นใจสบายได สบายหลาย
ครัง้ หลายหน สงบหลายครัง้ หลายหน ก็เปนฐานแนนหนามัน่ คงขึน้ มาทีใ่ จ แนนปง นัน่
นีใ่ จเปนสมาธิ จากความสงบหลายครัง้ หลายหน สรางฐานขึน้ มาในตัวเองใหเกิดความ
มั่นคงขึ้นได เพียงขัน้ นีก้ ส็ บายแลว ไมมีอะไรกวน อะไรจะกวน นอกจากรูปเสียงกลิน่ รส
เครื่องสัมผัส โดยหมายเอารูปขางนอกมาเปนสัญญาอารมณ ทั้งๆ ที่ใจเปนผูไปปรุงไป
แตงเรือ่ งราวเหลานัน้ เขามา รูปไมทราบเขาอยูท ไ่ี หน เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ไม
ทราบเขาอยูท ไ่ี หน แตผูนี้ปรุงขึ้นมาสดๆ รอนๆ เผาตัวเอง มันจึงเกิดความทุกขขึ้นมา
เมื่อความสงบทับหัวมันอยูแลวมันก็ไมปรุงไมแตง แลวก็อิ่มอารมณในตัวเอง
คือใจอิ่มอยูในตัวเอง ไดอาหารคือความสงบ เปนเครือ่ งดืม่ เปนเครือ่ งเสวย จึงไม
หิวโหยในอารมณทง้ั หลายซึง่ เปนพิษเปนภัยเหลานัน้ ใจจึงสบาย นีเ่ รียกวาใจอิม่ ตัว เมือ่
อิ่มตัวแลวจะพากาวทางดานปญญาจึงงาย เพราะอะไร เพราะไมเถลไถล จิตอิ่มอารมณ
เมื่อจิตอิ่มอารมณแลว เราจะพาพิจารณาเรือ่ งทางดานปญญา จะเปนไตรลักษณใดก็ตาม
หรืออสุภะอสุภังในรางกายของเขาของเราตลอดสัตวทั่วโลกดินแดน ใหเห็นเปนอสุภะอสุ
ภังไมหยุดไมถอยในการพิจารณา หรือแยกออกเปน อนิจจฺ ํ ก็ดี ทุกขฺ ํ ก็ดี อนตฺตา ก็ดี
อยูโดยสม่ําเสมอ จิตตองมีความหยั่งทราบลงไปโดยลําดับ ลึกซึ้งลงไปละเอียดลงไป
ตอไปความรูท เ่ี ปนความจริงอันนีก้ ซ็ มึ ซาบเขาสูใ จ
กลายเปนใจที่จริงตอไตร
ลักษณ จริงตออสุภะอสุภัง นัน่ แหละทีน่ จ่ี ะเริม่ รูค วามจริงทัง้ หลาย เพราะสิง่ เหลานีเ้ ปน
ความจริง อันวาสวยวางามวาจีรงั ถาวรนัน้ มันเปนเรื่องของกิเลสปรุงแตงหลอกสัตวโลก
ตางหาก ไมใชความจริง ความจริงแทก็ดังที่กลาวนี้แล ปญญาเวลากาวก็กา วอยางนี้ กาว
ไปไหนก็ทํางานตามหนาที่ของตนๆ เพราะไมเถลไถล เนือ่ งจากไมหวิ โหยในอารมณ ทาน
จึงวา สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสสํ า. ปญญาที่สมาธิอบรมแลว
ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก ทานกลาวไวอยางนัน้ ในตํารา ในภาคปฏิบัติเพื่อพูดเอา
ความเลย แปลโดยอรรถก็ ปญญาที่สมาธิหนุนหลังแลวยอมเดินคลองตัว เดินไดคลอง
แคลววองไวไมเถลไถลไปนอกลูนอกทาง ปฺญาปริภาวิตํ จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ
วิมจุ จฺ ติ. จิตเมื่อปญญาซักฟอกแลว ยอมหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ แนะ นีแ่ หละ
หลักความจริงที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไมนอกเหนือไปจากนี้เลย
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จิตทีค่ วรจะพิจารณาปญญาจึงควรพิจารณา ไมนอนจมอยูในความสงบเฉยๆ ซึ่ง
ไดเพียงสมาธิแคนั้น ถาเปนสัตวก็ไลเขาคอก เขาทีจ่ นตรอกเทานัน้ ยังไมไดฆา ปญญานั้น
แหละเปนทางฆากิเลส เปนเครื่องมือฆากิเลส เปนอุบายวิธกี ารฆากิเลส ฆาไปโดยลําดับ
พิจารณาลงไปเรือ่ ยๆ หากรูเองในตัวของผูพิจารณา เพราะฉะนั้นจึงตองเพลิน เพราะรู
นัน้ รูน ้ี เห็นนัน้ เห็นนี้ แกนั้นไดแกนี้ได ละนั้นไดละนี้ได ดวยอํานาจของปญญาๆ อยู
ตลอดเวลา แลวทําไมจะไมเพลินในผลของตนที่ทําลงไป นี่ที่ทานวาอุทธัจจะ เมื่อขึ้นเต็ม
ที่แลวก็กลายเปนอุทธัจจะ คือปญญาเพลินเกินไป
ใหยบั ยัง้ จิตเขาสูส มาธิคอื ความสงบใจ อันเปนการพักงานของจิตเสียบาง เมื่อจิต
ไดพักพอสมควรแลว ก็เทากับคนทีท่ าํ การทํางานเหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยลา แลวมาพักผอน
นอนหลับหรือรับประทานอาหาร มีกําลังแลวคอยทํางานตอไปอีก นี่เรื่องของปญญาก็
ทํางานเชนเดียวกัน การพักจิตเขาสูสมาธิเปนการพักงานของปญญา ไมทํา พักจิต จิตมี
กําลังแลวออกกาวเดิน พิจารณาดังทีเ่ คยพิจารณานัน้ นี่ทางแกกิเลสเปนอยางนี้ ขอใหทุก
ทานจําเอาไว ไมเปนอยางอื่น วิธกี ารเปนอยางนี้
จิตที่ไมเปนสมาธิ เอาใหเปน-อยาถอย จะเปนจะตายกับการฝกการแกกิเลสตัว
ฟุง ซานใหเขาสูค วามสงบนี้ เอา แกลงไป เปนก็เปนตายก็ตาย จิตฝงกันลงไปใหลึกซีนัก
รบ ถอยไดหรือ เอาใหจติ มีความสงบเย็นใจ ใหเห็นเพียงเทานี้ก็พออยูพอกินพอเปนพอ
ไป ไมเดือดรอนวุน วายนักบวชหรือนักปฏิบตั เิ รา นีเ่ รียกวามีทนุ ตั้งตัวไดดวยสมาธิ จาก
นัน้ ก็คลีค่ ลายทางดานปญญาทีจ่ ะหาประโยชนผลกําไรเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ จนกระทั่งถึงขั้น
มหาเศรษฐี มหาเศรษฐีธรรมนัน้ แลจะเปนมหาเศรษฐีอะไร
เมือ่ กาวทางดานปญญาแลวก็ใหพจิ ารณาดังทีว่ า นี้ ไมนอกเหนือไปจาก อสุภะอสุ
ภัง ทุกขฺ ํ อนิจจฺ ํ อนตฺตา นีเ้ ลย จะพิจารณาภายนอกก็ตามภายในก็ตาม เพราะคําวา
สมุทัยคือกิเลสนั้น เปนไดทั้งภายนอกภายใน ติดไดทั้งภายนอกติดไดทั้งภายใน รักชังได
ทั้งภายนอกทั้งภายใน
เราจะพิจารณาทัง้ ภายนอกภายในตามจริตนิสยั ทีช่ อบไมผดิ
พิจารณาลงใหถึงเหตุถึงผล ใหถึงความจริงนั้นแลเปนความถูกตอง
จะพิจารณาอสุภะในรางกายของเราของใครก็ตาม มันก็เปนกองอสุภะอสุภังปาชา
ผีดิบอยูแลว ตั้งแตวันเกิดมาโนนจนกระทั่งปานนี้ แลวยังจะเปนและจะแสดงอยางเดน
ชัดในเวลาตายอีกจะขนาดไหน เวลานี้มันก็มีของมันอยูอยางนั้น พิจารณาตามเรือ่ งความ
เปนจริง นีค่ อื ความจริง ทานเรียกวาธรรม ความจอมปลอมก็คือวาสวยวางามอยางนั้น
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อยางนี้ จีรงั ถาวร นี่คือความจอมปลอมของกิเลสที่หลอกลวงสัตวโลกใหลุมหลงไปตาม
มัน
เพราะฉะนัน้ โลกจึงหลง ไมมีอะไรหลอกมันไมหลง กิเลสนัน่ แหละหลอก เราโง
กวามัน มันฉลาดกวาเราแลวก็หลอกเอาๆ ทั้งๆ ที่เปนอยางนี้แตกิเลสหลอกเปนอยางนั้น
ก็เปนไปตามมันเสีย เพราะเราไมมหี ลักมีเกณฑ ไมมคี วามจริงเปนเครือ่ งวัดเครือ่ งตวง
กันเปนคูแขงกัน ถามีปญ
 ญาพินจิ พิจารณาสิง่ ทีว่ า เปนความจริงทัง้ หลาย เชนอสุภะอสุภัง
เปนตนแลว ความสวยงามจะมาจากไหนจะมาตอสูได เพราะอันนีเ้ ปนความจริง อันนั้น
เปนของปลอม มันตองลมละลายไปจนไดๆ นัน้ แล
ถาพูดถึงเรื่องกฎของไตรลักษณก็เหมือนกัน อนิจจฺ ํ มันแปรอยูตลอดเวลา สภาพ
ไหนไมแปรมีหรือ ในสกลกายของเรานี้ แมแตจิตใจ-กิริยาของมันก็แสดงความแปรอยู
ตลอดเวลาไมเห็นหรือ ทุกขฺ ํ จิตไดรับความทุกขไหม ไดรบั ความสุขไหม รางกายบีบ
บังคับก็บบี เขาไปหาใจนัน่ เอง ใหใจไดรบั ความทุกขความทรมาน นีท่ า นวา ทุกขฺ ํ อนตฺตา
ยังไปงมเงาอยูห รือวาเปนเราเปนของเรา
พิจารณาใหเห็นตามความจริง นีเ่ รียกวาปญญาหยัง่ ทราบเขาไปๆ รูเ ขาไปเรือ่ ยๆ
จิตก็เพลินในรายได เมื่อเพลินในรายไดแลวจิตก็ไมตองถูกบังคับ การพิจารณาทางดาน
ปญญา ไมเหมือนขั้นเริ่มแรกที่ออกฝกหัดทางดานปญญา นั่นตองไดบังคับ ไมงั้นมันเถล
ไถล สวนมากไมเถลไถลไปรูปเสียงกลิ่นรส แตเถลไถลเขามาพักจิต มันขีเ้ กียจพิจารณา
เพราะเห็นวาเปนงานหนัก เหมือนกับคนขีเ้ กียจไปทําการทํางาน ตากแดดตากฝนบาง
ขุดดินฟนไมบาง ก็เห็นวาเหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยลา ไปนอนอยูเ สียวาสบาย แนะ
นี่จิตมีที่นอนมีที่พักมีที่สงบคือสมาธิ จิตก็กลับเขามานีเ้ สีย เพราะฉะนั้นจึงไดฉุด
ไดลากออกไป เพราะงานทางดานปญญายังไมเห็นผล เมือ่ งานทางดานปญญาเห็นผล
แลว ทีนจ้ี ติ ก็เพลินเรือ่ ยๆ ดีไมดีตองรั้งเอาไว รัง้ ๆ ดวยสมาธิ ใหเขาสูส มาธิ ไมใชรั้งแบบ
เอาไปไวที่ไหน รัง้ เขามาสูส มาธิใหสงบอารมณของตัวบาง คําวาปญญาๆ ก็คืองาน จิตนั่น
แลเปนผูทํางานทางดานปญญา ก็ตองมีเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา แลวยอนเขามาพัก นีเ่ รียก
วางานพอเหมาะพอดี ถึงเวลาพิจารณาไมตองหวงเรื่องของสมาธิ พิจารณาใหเต็มทีเ่ ต็ม
ฐาน เมือ่ เหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยลา รูเ จาของวาเหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยลา แลวรัง้ จิตเขามาสูส มาธิ
คือความสงบใจ เรียกวาพักจิต นี่คือความถูกตอง
ในตําราทานก็แสดงไวแตมนั ไมไดสนใจเทาไรนักนะ เวลาปฏิบัติมันตะลุมบอน
จริงๆ กับกิเลสประเภทตางๆ มันลืมคําที่วาพักๆ นีเ่ สีย ทั้งๆ ทีท่ า นแสดงไวในตํารา
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เหมือนกัน ทานเทียบเรือ่ งการรบ เวลารบก็รบ เวลาพักเขาสูคายเปนที่พักพลก็ใหมี ทาน
วาอยางนัน้ อานมาในตําราก็อา น แตเวลามันเปนอยูก บั จิตนี้ มันมีนาํ้ หนักมากกวาทีเ่ รา
เรียนมาจํามาซิ มันเพลิน-เพลินในการพิจารณา เพราะการพิจารณานีม้ นั ตัดมันแกกเิ ลส
ไปโดยลําดับลําดา และสวางกระจางแจงออก กวางขวางออก ความรูล ะเอียดลออ ปญญา
ก็คลองตัวละเอียดลออไปโดยลําดับ แลวมันเปนผลทีใ่ หเพลินๆ คนเราถึงไดเพลิน
แตกอนเพลินกับกิเลส ทีนเ้ี พลินกับธรรม มันกลับตรงกันขาม เมื่อมันเพลินไป
มากๆ ทั้งๆ ที่จิตเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลามันก็ไมหยุด ก็ใหรั้งจิตเขามาหยุดพักในสมาธิเสีย
มันอยากทําเทาไรก็ไมทํา ทีนเ้ี วลาเขาสูส มาธิอยาไปหวงปญญา ใหทาํ เหมือนไมเคยคิด
เหมือนไมเคยพิจารณา รัง้ เขามาสูอ ารมณอนั เดียว เรียกวาเอกัคคตารมณ รูอยูเฉพาะจิต
เทานัน้ จิตเมื่อสมาธิละเอียดจริงๆ แลวจะมีความรูอ นั เดียว ไมยิบไมแย็บ แนว นีเ่ รียกวา
สมาธิเต็มภูมิ แนวก็แนวละเอียดอีกดวยนะ ไมใชแนวแบบเรามาคาดอยางนี้ มันก็ไมถูก
นี่ก็เปนการพักจิต ไมคิดไมปรุง นัน้ ก็เรียกวาไมทาํ งาน พอไดกําลังแลวถอยออกมาก็ดีด
ผึงเลย นีแ่ หละทางแกกเิ ลส พากันจําไวดวยดี แกดว ยวิธกี ารนี้ พักดวยวิธีการอยางนี้
ดําเนินก็ดาํ เนินไปดวยดังวิธกี ารทีก่ ลาวมานี้ จะเปนไปเพือ่ ความราบรืน่ สม่าํ เสมอ ไมคด
ไมโคงไมออม ไมผิดไมพลาด จะเปนไปเพื่อความหลุดพนโดยลําดับลําดา ปญญาเมื่อถึง
ขัน้ ละเอียดแลวจะรูใ นตัวเองนัน่ แหละ
ภาคปฏิบตั เิ ปนภาคทีแ่ นใจทีส่ ดุ เปนภาคทีเ่ ราเจอดวยตัวของเราเองๆ ภาคปริยตั ิ
มีแตจาํ มาไมเห็นตัว สมมุตวิ า ควายอยางนีเ้ ราก็ไดยนิ แตชอ่ื เห็นแตชื่อของมันอยูในตํารา
ตัวควายจริงๆ ไมเห็น วัวจริงๆ ไมเห็น สัตวจริงๆ ไมเห็น เสือจริงๆ ไมเห็น ภาคปฏิบตั ิ
นีว้ า ควายเห็นเปนตัวควายจริงๆ วาคนเห็นคน วาดีเห็นดี วาชัว่ เห็นชัว่ จริงๆ ภายในจิตใจ
วากิเลสตัวใดมันเห็นจริงๆ ในหัวใจ นัน่ จึงเรียกวาภาคปฏิบตั ิ อันนีม้ นี าํ้ หนักมากเวลาได
สัมผัสสัมพันธเขาสูใจ เราไดเจอเองเห็นเองแลวมีนาํ้ หนักมากทุกอยางนัน่ แหละ พูดได
เต็มปากไมสะทกสะทาน เพราะเปนขึน้ กับจิต รูข น้ึ กับจิต
ทางดานปญญาทีพ่ จิ ารณากิเลสทัง้ หลาย ฆากิเลสก็เปนอยางนั้น ถึงวาระที่ฆากิเลส
แลวหมุนตัวเปนธรรมจักรเลย นี่มันถึงทันการณกันกับกิเลสที่มันหมุนตัวเปนวัฏจักรอยู
ในหัวใจของเรามาดั้งเดิมจนคลองตัวเปนอัตโนมัติ มันสรางตัวของมันๆ อะไรๆ เปนเนือ้
เปนหนังของมันทั้งนั้น เปนเรื่องของกิเลส แมทส่ี ดุ เดินจงกรมนัง่ สมาธิภาวนาในขัน้ เริม่
แรกที่ยังไมไดเรื่องไมไดราว ก็เปนเรือ่ งขวนขวายหาผลของกิเลสไปเสียทัง้ มวลโดยเจาตัว
ก็ไมรู เพราะมันคลองตัว เมือ่ เวลาสติปญ
 ญามีกาํ ลัง เอาจนกระทั่งจิตมีความสงบไดแลว
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ทีนี้กาวออกทางดานปญญา คอยรูเ หตุรผู ล จนกระทั่งรูไดชัดเจนเขาโดยลําดับ แลวทีนก้ี ็
เปนธรรมจักร หมุนกลับมาเปนธรรมลวนๆ ตลอดอิรยิ าบถ
วัฏจักรเปนเรื่องของสมุทัย ธรรมจักรเปนเรือ่ งของมรรค หมุนยอนกลับแลวทีน่ ่ี
พิจารณาลงไปเรือ่ ยๆ ปญญาขั้นธรรมดาก็มี ขั้นผาดโผนก็มี ขั้นละเอียดลออก็มี ขั้นซึม
ซาบก็มี ใหมนั เห็นในหัวใจเจาของนัน่ ซี การปฏิบตั ธิ รรม นี่แหละธรรมะพระพุทธเจา
สดๆรอนๆ อยูอยางนี้ ถาไดเจอเขาไปแลวทําไมจะไมยอมพระพุทธเจา วาธรรมนีเ้ ปน
ธรรมเลิศ นัน่ แหละธรรมเลิศ-เลิศอยางนีแ้ หละ ใหมันเห็นในหัวใจของผูปฏิบัติถึงพูดได
เต็มปากวาเลิศจริง ไอเลิศแตตั้งชื่อตั้งนามขึ้นมาวาอันนั้นก็เลิศอันนี้ก็เลิศ มันเลิศแขงกัน
ได อันนัน้ ก็เลิศ เลิศนัน้ สูเ ลิศนีไ้ มได เลิศนีเ้ ลิศดีกวาอันนัน้ ไปอยางนัน้ ถาเราเลิศธรรม
ในหัวใจแลวไมมคี แู ขง ไมมีอะไรมาแขง กิเลสมุดมอดไปโดยลําดับลําดาจนหมดสิ้นไป
จากใจ นีจ่ งึ เรียกวาเลิศแท
นี่ละธรรมของพระพุทธเจา จึงเรียกวาโลกุตรธรรม สูงกวาโลกอยูตลอดเวลา ที่ได
เห็นในหัวใจของเรานีก้ ส็ งู กวากิเลสตลอดเวลา โลกก็คอื กิเลสนัน่ แหละ จะเปนอะไรไป
สูงขึ้นๆ จนหลุดจนพนในหัวใจแลวสงสัยอะไร โลกธาตุอันนี้เคยฝงเคยจมกันมา เคยได
รับความทุกขความทรมานมามากนอยเพียงไร มันจะยอนตามรูต ามเห็นกันหมดเลย โทษ
ก็เห็นเต็มหัวใจ คุณก็เห็นเต็มหัวใจ ฟดกิเลสอยางถึงใจๆ เอาจนขาดสะบั้นลงไมมีอะไร
เหลือภายในจิตใจแลวเปนยังไงทีน่ ่ี จิตดวงที่บริสุทธิ์นี้กับจิตที่มอกมอมไปดวยกิเลสเต็ม
อยูใ นหัวใจนัน้ ตางกันอยางไรบาง ไมตองไปถามใคร พูดแลว สาธุ พระพุทธเจาประทับ
อยูตอหนาตอตานี้ก็ไมทูลถามพระองค เพราะเปนธรรมชาติอนั เดียวกัน จะพึงรูพึงเห็น
ดวย สนฺทฏิ ฐ โิ ก เหมือนกันหมด
สนฺทฏิ ฐ โิ ก พระองคประกาศลั่นไวแลวไมไดผูกขาด เมื่อไดเขาถึงนี้อยางจังๆ
แลวสงสัยพระพุทธเจาที่ไหน นี่แหละเชื่อพระพุทธเจาเชื่ออยางนี้ เชื่อพระธรรมเชื่ออยาง
นี้ จึงเชื่อเปนของจริง ไมใชเชื่อลมๆ แลงๆ เฉยๆ แตการคาดการหมายของผูที่ยังไมเปน
ไปนั้นเปนความถูกตอง เปนกรุยหมายปลายทางใหเรายึดเราเกาะ แตเมื่อเขาถึงธรรมอัน
เลิศเลอ ถึงธรรมอันสมบูรณเต็มที่ในตัวเองแลว นีไ้ มเปนลมเปนแลง วางัน้ เลย เชื่ออยาง
นี้เชื่อพระพุทธเจา พระองคจะนิพพานไปนานเทาไรก็ตาม ไมเห็นมีความหมายอะไรกับ
ดินฟาอากาศกับธาตุขันธที่แปรสภาพลงไป เพราะมันเหมือนๆ กันกับโลกทั่วๆ ไป ธาตุ
ขันธของใครก็ตาม ของพระพุทธเจาของสาวกอรหัตอรหันต มันเปนขันธมันก็สลายก็
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แตกไปเหมือนกัน แตธรรมชาติทบ่ี ริสทุ ธิน์ น้ั ซี ไมมกี าลสถานทีเ่ วล่าํ เวลาเขาไปเกีย่ วของ
สมมุติทั้งปวงดับหมด นัน่ จึงเรียกวาวิมตุ ติ หลุดพนทีต่ รงนัน้ แล
นี่การปฏิบัติธรรมมันจะไมไดเรื่องไดราวนะ ครูบาอาจารยทง้ั หลายก็ลว งลับไปจน
จะไมมีเหลือแลว เราจะเอาอะไรเปนหลักเปนเกณฑ เจาของยังตั้งตัวไมไดทํายังไง ถาไม
ตัง้ เวลานีจ้ ะตัง้ เวลาไหน เรื่องของกิเลสตองฝนวันยังค่ํา เอา จําใหดคี าํ นี้ การตอสูกับ
กิเลสตองฝนวันยังค่ํา จนกวาจะถึงขัน้ ราบรืน่ แลวไมฝน อันนั้นเปนอีกขั้นหนึ่ง ขัน้ ตนนีจ้ ะ
ตองฝนไปโดยลําดับลําดา อะไรถามีชอบมักเปนเรื่องกิเลสแหละ ถาไมชอบก็มักเปนเรื่อง
ธรรม เพราะกิเลสไมใหชอบ ไมใชธรรมไมใหชอบนะ กิเลสไมใหชอบ ถาเปนเรือ่ งธรรม
แลวกิเลสสกัดทันทีไมใหชอบ ถาเปนเรื่องของกิเลสเปดโลงใหเลย ใหชอบๆ นี่โลกถึงได
ติด ถาไมมีอะไรมายอมมาแฝงมาหนุนอยูแลวจะติดอะไร
อันนี้สิ่งที่มาหนุนมาผลักมาดันมันก็ไมรูละซีวาอะไรเปนอะไร ก็คอื กิเลสนัน่ แหละ
เวลาธรรมเหนือมันแลวก็รไู ปหมด อะไรหนุนอะไรไมหนุน อะไรเปนธรรมชาติของจริง
ลวนๆ ก็รู อะไรเปนของปลอมแฝงเขามาๆ แทรกเขามาก็รู รูห มด นัน่ จึงเรียกวาบริสทุ ธิ์
ใจถาลงไดบริสุทธิ์แลวมองทะลุหมดนั่นแหละ กิเลสตัวไหนมันจะละเอียดขนาดไหน แต
ความบริสทุ ธิน์ เ้ี ลยนัน้ แลว เลยความละเอียดนัน้ ไปแลว ถึงไดเห็นชัดทุกแงทุกมุมซี
พระพุทธเจาดูพวกเราทั้งหลายเหมือนดูสัตวนั่นเองจะผิดอะไร เพราะฉะนัน้ จึง
สงสารมาก ไมรูภาษีภาษาอะไรใหกิเลสจูงจมูกไปอยางนั้น หมุนไปทางรูปคิดไปทางรูปก็
จูง ทางเสียงก็จูง ทางกลิ่น ทางรส เครื่องสัมผัสตางๆ มีแตถูกจูงๆ ไปโดยไมรูเนื้อรูตัว
ไปแบบเพลิน เพลินจนลืมตาย นีพ่ วกเราโงหรือฉลาด พิจารณาซี นีส้ าํ คัญมาก ธรรมถา
ลงไดเหนือนีแ้ ลว ทําไมจะไมเห็นกันอยางชัดเจน ไมปลงธรรมสังเวชละ เรือ่ งความเปน
อยูของสัตวโลกทั้งหลายกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธ พนไปแลวนัน้ มองลงมาเปนยังไง
นัน่ ละถึงเรียกวาธรรมเลิศ-เลิศอยางนัน้ ซี ทานมองพวกเราทานเปนอยางไร พวกเราหูปา
ตาเถื่อน ทานหูแจงตาสวางรอบดาน โลกวิทู มองดูผูมืดหูปาตาเถื่อนงกๆ งันๆ ลมๆ
คลานๆ เปนยังไง นีแ่ หละพวกเรามันเปนอยางนัน้ เวลานี้
ใครจะรีบตัง้ เนือ้ ตัง้ ตัวดวยอรรถดวยธรรมของพระพุทธเจาใหรบี เสียนะ ตายแลว
ไมเกิดประโยชนอะไร ตายแลวก็ไปเกิดเหมือนเกานัน่ แหละ เกิดก็ทุกขอันเกานั่นแหละ
เอาใหหมดในหัวใจ รูอ ยูน น้ั แลวเปนกังวลอะไรกับเรือ่ งความเปนความตาย ประสาธาตุ
ขันธสลายตัวของมันลงไปเทานั้น เรื่องก็มีเทานั้น ทานหมดเรื่องของสมมุติแลว เรือ่ งเปน
เรื่องตายก็เปนเรื่องสมมุติ จะมีอะไรมาเปนภาระใหหนักหนวงแกจิตใจทานไมมี
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วันนีแ้ สดงธรรมแคนก้ี อ น รูส กึ เหนือ่ ยแลว เอาละพอ
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