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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕ 
ทําตัวเหมือนแมเน้ือ 

 
พระพุทธเจา นับแตเร่ิมเสด็จออกทรงผนวช แสวงหาวิเวกสงัดเปนหลักฐาน

ประจําศาสดา บําเพ็ญพระองคในปา สําเร็จพระอิริยาบถในปา และตรัสรูในปา เวลา
ปจฉิมยามอันเปนยามสงัดอยางยิ่ง บรรดาพระสาวกก็ตามเสด็จในทางสายเดียวกัน มี
ความเปนอยูอยางสงัดทั้งทางกายและทางใจ ไมมีการคลุกคลีกับฝูงชนทุกชั้น ทั้งคฤหัสถ
และบรรพชิต ตางก็มุงตอความสงัดวิเวกประจําตน เมื่อไมมีสิ่งเกี่ยวของ จิตยอมมีความ
สงบไดเร็ว เพราะฉะน้ัน กายวิเวกจึงเปนบาทฐานสําคัญท่ีจะทําใจใหไดรับความสงบเปน
อยางด ี

พุทธประเพณีทรงดําเนินแตตนถึงวันตรัสรู ไมทรงสนพระทัยกับสิ่งใดอันจะเปน
เหตุกอกวนความเพียรทางใจ ขณะทรงบําเพ็ญไมปรากฏวาสนพระทัยกับผูใด และแสวง
หาใครมาเปนเพ่ือน ทรงแสวงหาท่ีสงัดจริง ๆ แมตรัสรูแลวจะทรงทําหนาท่ีของพระ
พุทธเจาเพื่อโปรดเวไนย ก็ไมทรงทอดธุระในสถานที่ดังกลาวนี ้ และทรงถือประจําพระ
อิริยาบถตลอดวันนิพพาน เพราะฉะน้ันความวิเวกสงัดจึงเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิง สําหรับผู
มุงตอแดนนิพพาน 

แตความสงัดมีหลายประเภท ความสงัดธรรมดาที่อยู ๆ กันอยางหนึ่ง ความสงัด
ซึ่งอยูเปลี่ยว ๆ ท่ีเต็มไปดวยสัตวรายนานาชนิด อันเปนเหตุใหระวังภัยท้ังกลางวันกลาง
คืนอยางหน่ึง เราอยูดวยกันหลายคนแมจะไมมีการพูดสนทนา ตางคนตางอยูในที่ของ
ตน จัดเปนกายวิเวกข้ันหยาบ การอยูในสถานท่ีเปล่ียวและระวังภัยรอบดานน่ันแล จัด
เปนกายวิเวกสวนละเอียด เพราะไมมองเห็นใครท้ังดานตาและดานความรูสึก 

ฉะนั้น อนุศาสนท่ีประทานไว จึงเปนหลักธรรมสําคัญประจําพระศาสนา เราจะ
เห็นไดจากสถานที่สงัดธรรมดาและมีหมูคณะอยูดวยกัน ความรูสึกจะมีลักษณะทื่อ ๆ 
และประมาทนอนใจชอบกล แตพอจากหมูคณะไปอยูในสถานที่เปลี่ยวและนากลัว ทั้ง
อยูคนเดียวดวยแลว ความรูสึกจะเปล่ียนข้ึนทันที ความสนใจในธรรมะจะมีมาก เพราะ
ความกลัวบังคับ จําตองแสวงหาที่พึ่ง ไมวาทางโลกทางธรรมยอมมีลักษณะเชนเดียวกัน 
สติจะไดเคยอบรมหรือไมเคยอบรมก็ตาม แตขณะที่สิ่งแวดลอมบังคับเชนนั้น จําตองมี
สติขึ้นมาทันท ี พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ตามปกติไมทราบวาอยูที่ไหน แตใน
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เวลาเชนน้ันจิตเร่ิมระลึกยึดเอามาเปนท่ีพ่ึงทันทีโดยไมยอมใหพล้ังเผลอ เพราะถาเผลอ
ไปในขณะนั้น เกิดมีอันตรายแกชีวิตขึ้นมาตองเสียที 

ดังน้ันผูอยูในสถานท่ีเปล่ียวและนากลัวตอภัย จึงเปนผูจะต้ังสติบังคับใจใหเขาสู
ความสงบไดเร็วกวาปกติที่จะเปนได สวนจิตท่ีมีความสงบไดบางและจิตท่ีเปนสมาธิแลว 
ก็ยิ่งมีกําลังเพิ่มขึ้นและรวดเร็วกวาปกติธรรมดา สําหรับผูกาวเขาสูปญญาและผูมีปญญา
คลองแคลวพอประมาณ ก็ย่ิงจะเพ่ิมกําลังความแยบคายข้ึนท้ังภายในภายนอก ฉะนั้น 
นักบวชผูมุงปฏิบัติธรรมข้ันสูงจึงควรเห็น และสนใจในท่ีสงัดเปนท่ีบําเพ็ญเพียร เพราะ
จะทําใหผูเขาอาศัยไดรับผลประจักษใจ ทั้งดานสมาธิและดานปญญา อันจะเกิดจากการ
ระวังสังวรอยูตลอดเวลา ย่ิงเปนผูกลาหาญตอความเปนความตายเพ่ือพระสัทธรรมจริง 
ๆ แลว สถานท่ีเชนน้ันและผูเชนน้ันแล จะเปนไปไดงายและรวดเร็ว ทั้งสมาธิและปญญา 

พระพุทธเจาก็ดี พระสาวกก็ดี ผูมีพระนามกระเดื่องเลื่องลือในไตรภพ ทาน
บําเพ็ญในสถานที่สงัดทั้งนั้น จึงควรจะกลาวไดวา ธรรมชอบเกิดในสถานท่ีสงัดและเวลา
อันสงัด 

แตผูขี้ขลาดหวาดกลัวและมีความทอแทออนแอ เพราะความเห็นแกตัวมากกวา
ธรรม ก็ยิ่งจะเพิ่มกิเลสอาสวะใหมากมูนขึ้นในใจ หรืออาจเปนบาเปนบอไป เพราะสถาน
ที่เชนนั้นก็ได สวนผูจะถวายตัวเปนลูกศิษยพระตถาคตโดยชอบ ตองเปนผูกลาหาญตอ
ความจริง คือการเปนการตายเปนคติธรรมดา ไมมีใครจะขามพนไปไดในรางอันนี้ ทั้งผู
กลาผูกลัวจําตองเดินทางสายมรณะ คือเกิดแลวตองตายดวยกัน เวลาน้ีทุกทานไดคาด
เครื่องรบไวอยางเต็มตัว และเตรียมพรอมแลวท่ีจะทําสงครามกับกิเลสอันเปนขาศึกภาย
ใน 

คําวา เคร่ืองรบ คือบริขารแปด อันเปนเคร่ืองแบบของผูจะกาวเขาสูสงคราม 
และศีล สมาธ ิปญญา ตลอดขอวัตรปฏิบัติทุกประเภท น่ีคือเคร่ืองมือในการรบ เคร่ือง
รบท้ังน้ีโปรดทราบวา เปนเคร่ืองรบของทานผูกลาหาญ ของทานผูมีความเพียรกลา ไม
ถอยทัพกลับตัวเปนคนออนแอขี้ขลาด มีความหวาดกลัวตอขาศึก เปนเคร่ืองรบของทาน
ผูกลาตายในสงคราม เปนเคร่ืองรบของทานผูผานชัยชนะ และนําธงชัยมาสูโลกดวย
ความองอาจตอผลที่ครองอยูวาเปนความจริงโดยสมบูรณ และสามารถจะประกาศความ
จริงเหลานี้แกปวงชนทั่วทั้งไตรโลกธาตุอยางไมมีความขยาดหวั่นไหว และรื้อขนหมูชน
ทั้งทวยเทพใหหลุดพนไปตามได ทานผูน้ันคือ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ของหมูชน ผลท่ีทรง
ไดรับจากชัยชนะใหโลกไดเห็นเปนขวัญตาขวัญใจน้ัน คือ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ของ
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เวไนย และผูทําการรบตามเสด็จ จนไดรับชัยชนะอยางสมบูรณตามท่ีประทานแนวทางไว
น้ัน คือ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา 

เพราะฉะน้ัน เครื่องแบบและเครื่องรบที่ครองอยูกับตัวของทุกทาน จึงเปนส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์วิเศษ และมีคุณคาอันหาประมาณมิได มิใชเคร่ืองบริขารของคนเกียจคราน 
นอนตื่นเอาตามอํานาจของกิเลสอาสวะบังคับ หนักไปในความเห็นแกตัวไมมองดูธรรม 
อันเปนทางเส่ือมเสียโดยถายเดียว เรื่องทั้งนี้จึงควรเกลียดกลัวในวงปฏิบัต ิ เพราะเพศน้ี
เปนเพศท่ีกาวหนาดวยความเพียรท่ีชอบ บําเพ็ญตนดวยความหาวหาญร่ืนเริงตอแดน
พนทุกข มีสติระมัดระวัง เพราะสมณะยอมเปนผูงามดวยมีธรรมเหลาน้ีเปนเคร่ือง
ประดับ ถาความสํารวมระวังไดดอยลงหรือขาดไปในขณะใด ยอมขาดความเปนสงาราศี
และสวยงามลงในขณะน้ัน ไมมีใครจะฝนชมวาดีและงามตาเลย 

คนผูมีความสํารวมระวังประจําตน ยอมเปนผูงามในหมูชน ท้ังนักบวชและ
ฆราวาส ยอมถือสังวรธรรมประจําตนและสังคมทั่ว ๆ ไป ทั้งเปนธรรมประกันสังคมใหมี
คุณภาพเปนท่ีนาดู ผูขาดสังวรธรรมแลวจะไมมีความงามเหลืออยูเลย ดังนั้นผูเปนศิษย
พระตถาคตผูปรากฏงามเดนในหมูชนดวยสังวรธรรม จึงควรนอมรับมาเปนมรดกและ
ประดับตนใหงามทั้งภายนอกภายใน จะเปนผูงามในเพศไมมีวันจืดจาง 

อันดับตอไปคือความเพียร เปนธรรมประจําองคของพระผูเต็มไปดวยความ
เพียร เพราะพระพุทธเจาและพระสาวกปรากฏเปนผูมีความเพียรกลาในกิจท่ีชอบทุก
กรณี ไมเคยเหยียบรองรอยความทอแทออนแอเปนแบบพิมพแกโลกไวที่ไหนเลย ถา
โลกเราพยายามหัดเขียนหัดอานตามแบบพิมพของพระพุทธเจาจนชินตอนิสัยแลว โลก
และธรรมจะมีความเจริญรุงเรืองข้ึนเปนลําดับ ทั้งดานจิตใจและโภคทรัพย 

แตในท่ีน้ีจะอธิบายเฉพาะความเพียรทางใจ อันจะยังผลใหเกิดขึ้นแกผูปฏิบัติ
ตามเปนลําดับ จําตองมีสติควบคุมในการทําทุก ๆ ประโยค อยาใหพรากจากใจ มีสติรับ
รูอยูกับกิจการน้ัน น่ีเปนสาเหตุจะใหความเพียรติดตอ เพราะสติเปนเคร่ืองรับรูกับส่ิง
สัมผัสทุกประเภท อันเปนตนเหตุใหเกิดอารมณทางภายใน ถาขาดสติซ่ึงเปนธรรม
สําคัญแลว อารมณยอมทําการติดตอกับใจไดอยางเต็มที่ เพราะขาดธรรมเคร่ืองตาน
ทานขัดขวาง โดยมากท่ีไดรับความทุกขรอนภายในใจอยางหนัก ถึงกับระบายออกมา
ทางกาย วาจา และบางครั้งจนหาทางออกไมได เลยตัดสินใจไปในทางผิดเพิ่มเขาอีก ทั้ง
น้ีลวนเปนสาเหตุมาจากความขาดสติโดยส้ินเชิง 
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ทุกทานผูมุงตอความเพียร โปรดอยาเห็นสติเปนของเล็กนอยและไมจําเปน น่ัน
คือทางหายนะโดยไมมีทางแกไข เพราะสติเปนธรรมจําเปนท่ัวโลกแดนธรรม คนมีสติจะ
เปนผูต่ืนตัวอยูเสมอ เฉพาะอยางยิ่งผูบําเพ็ญทางใจ สติจะทําความรูสึกกับสิ่งกระทบได
เปนอยางดี แตถาหาไมแลว แมจะถูกกระทบวันยังค่ําคืนยังรุง จะไมรูเห็นอะไร ซึ่งควร
จะแกไขหรือบํารุง แตจะมาตําหนิตัววา วันน้ีจิตไมสบายมีแตความรุมรอน ไมทราบวา
เปนอะไร และรอนทั้งกลางวันกลางคืน บางครั้งถึงกับหาที่ปลงกายปลงใจลงไมได น่ีคือ
ผลท่ีเกิดจากความเผอเรอ ซึ่งจิตสัมผัสกับสิ่งใดแลว ตนไมมีสติรับทราบจึงไมมีโอกาสรู
วาส่ิงน้ันเปนภัย การแกผลจึงไมใชฐานะจะเปนไปไดตามใจหวัง 

การแกตองแกที่ตนเหตุ คือความสัมผัสรับรูเบ้ืองตน ดวยอํานาจของสติและ
ปญญา ไมเชนนั้นจิตจะตองสั่งสมความรุมรอนขึ้นทั้งคืนทั้งวัน ทนไมไหว ยอมเทียบกัน
ไดกับสวนรากายท่ีมีโรคภัยเกิดข้ึน นับแตข้ันเร่ิมแรกจนถึงข้ันรุนแรง โดยเจาตัวไมสนใจ
ในการรักษา ปลอยใหโรครายต้ังบานเรือนอยูบนรางกายตามลําพัง จนถึงขั้นทนไมไหว
รางกายก็แตก เทียบกับใจไมมีสต ิ ปลอยใหกิเลสทยอยเขามาทั้งวันทั้งคืน โดยเราเปด
ชองทางใหเสียเอง คือเปดทวารภายในออกรับขาศึกภายนอกใหเขามารังควานจิตอยาง
อิสรเสรี ไมมีสติปญญาเครื่องหักหามและกลั่นกรอง โรคกิเลสภายในนับวันกําเริบรุน
แรง อยางนอยก็ทําตามอํานาจความผลักดันหนักเขาเพศก็แตก เพราะโรคภายในบีบ
บังคับ 

ฉะนั้น การปลีกตัวแสวงหาท่ีซอนเรนในสถานท่ีวิเวกสงัด ก็เพื่อจะหลบหลีกสิ่ง
กอกวนความเพียรไมใหเปนไปโดยสะดวก และเปนแนวทางของพระพุทธเจาพาดําเนิน
มา ซ่ึงเปนท่ีเหมาะสําหรับนักบวชผูมุงปฏิบัติจะอยูอาศัยเพ่ือความเพียรและจริตนิสัย 
ทั้งมีโอกาสบํารุงใจไดมากกวาที่อื่นใด การอบรมดวยขอปฏิบัติอันชอบในสถานท่ีเหมาะ
สม จึงเทียบกับการแสวงหายามาพอกแผลในอวัยวะใหคอยหายไป และพยายามกีดกัน
สิ่งที่เปนขาศึกตอแผล ไมใหมาทิ่มแทงแผลซึ่งคอยจะกําเริบอยูแลวใหกําเริบยิ่งขึ้น วิธี
การเชนน้ีเปนทางกาวเขาสูความสงบสุขของจิตทุก ๆ ประโยคความเพียร เพราะเวลาน้ี
ไมมีอะไรเปนขาศึกตอเรา นอกจากใจที่พยายามสั่งสมอารมณอันเปนขาศึกขึ้นเผาผลาญ
ตนเอง เพราะความไมสนใจตอสติปญญาเครื่องขับไลสิ่งมัวหมองใหลาถอยออกไปจาก
ตัวเทาน้ัน 

หลักการปฏิบัติเพื่อความไมวกเวียนในกรอบของวัฏฏะ ตองเปนผูใหมตอความ
เพียรเสมอ มีความระมัดระวังทุกกรณี เหมือนแมเน้ือระวังสัตวรายและนายพราน แมจะ



 

แวนดวงใจ ๒๒๖ 

๒๒๖ 

ไปเท่ียวหากินท่ีไหนตามความจําเปนบังคับ แมเนื้อไมเคยนอนใจตอสถานที่และ
อันตราย แมที่สุดกําลังกลืนผลไมหรือกัดกินหญาอยู ยังตองระวังอันตราย แมเนื้อปฏิบัติ
ตอตนเองดังที่กลาวมา 

เราผูเปนศิษยของพระพุทธเจาผูฉลาดรอบคอบในสิ่งทั้งปวง ควรทําตัวเหมือน
แมเน้ือจะสมนามวาศิษยมีครู ไมควรทําความสนิทติดใจกับสิ่งใดจนเกินไป จะเปนเหตุ
ใหลืมตัวและเปนทางเส่ือมเสียโดยไมรูสึก การฝกหัดสติระมัดระวังเพื่อรูสาเหตุของ
ความผิดชอบชั่วด ีและฝกหัดปญญาตรวจตรา และไตรตรองดูสิ่งที่ผานเขาผานออกจาก
ทวาร คือ ตา หู กาย ใจ ฯลฯ จนสามารถรูชัดตามส่ิงดีและช่ัวแลว รีบแกไขดวยความไม
นอนใจน้ัน เปนทางเดินของผูเห็นภัยในวัฏฏะ เพราะพระพุทธเจาผูพนภัยและทรงบรรลุ
ถึงความรมเย็นอยางสมบูรณ ทานดําเนินอยางน้ีท้ังน้ัน ไมใชแบบนอนจมอยูกับอารมณ 
ทํานองสัตวนอนจมกองมูตรกองคูถโดยไมคิดหาทางออกเชนนั้น และวิธีฝกหัดสติ
ปญญาใหมีความเคยชินตอเหตุการณทุกระยะนั้น 

พึงทําความพยายามกับการเคลื่อนไหวไปมา และเวลาน่ังภาวนาทําความรูสึกให
ติดตอกัน และพยายามทําเสมอ เชนเดียวกับเด็กฝกนั่ง ยืน เดิน เบื้องตนก็มีการลมลุก
คลุกคลาน ตอไปเด็กยอมมีความชํานาญเพราะการฝกหัดเสมอ จนกลายเปนอิริยาบถ
ของผูใหญขึ้นมาในตัวของเด็ก ลักษณะของสติปญญายอมมีทางเจริญและชํานาญไดดวย
วิธีฝกหัด ในทํานองเดียวกันคนมีสติปญญาประจําใจยอมมีทางรูเรื่องของตัว จะพิจารณา
อาการของกายหรือสภาวธรรมภายนอก ก็ยอมเปนธรรมและมีอุบายแยบคายเพิ่มขึ้นทุก
ระยะ และมีทางเอาตัวรอดไปไดโดยลําดับ ฉะนั้นสติกับปญญาจึงเปนธรรมจําเปนท่ีจะ
แนบกับกิจการทุกแขนงทั้งทางโลกและทางธรรม ผูบกพรองหรือขาดสติอยางเต็มที่ 
ยอมกลายเปนคนบาคนบอไปตามท่ีเห็น ๆ กันอยู ท้ังน้ีลวนเปนผลมาจากความขาดสติ
ทั้งนั้น อยาพึงเขาใจวาเปนมาจากเรื่องอะไรอื่น 

เราไมเปนคนเชนน้ัน แตก็เปนคนในลักษณะขาดสติประจําความเพียร ผลที่
ปรากฏข้ึนจึงเปนความรุมรอนภายในใจ ทําใหท่ีกินอยูหลับนอนคับแคบไปหมด วัน คืน 
เดือน ป ดินฟาอากาศ อาหารหวานคาว เคร่ืองหลอเล้ียงชีวิต ตลอดญาติมิตรเพื่อนฝูง
อันเปนที่ฝากชีวิตจิตใจ ฝากเปนฝากตาย ก็กลายเปนขาศึกไปเสียสิ้น ไมมีสิ่งใดจะเปนที่
เจริญหู เจริญตา เจริญใจ แตกลับกลายเปนศัตรูตอตนทางความรูสึก มองดูโลกที่เคยอยู
อาศัยก็กลายเปนกองเพลิงไปทั่วดินแดน เพราะความทุกขรอนภายในมีกําลังกลา ปกปด
กําบังทางเดินเพื่อความปลอดภัยไวเสียทุกดาน แลวเปดทางโลกวินาศไวคอยตอนรับ 



 

แวนดวงใจ ๒๒๗ 

๒๒๗ 

ผลจึงกลายเปนความพินาศไปตามสาเหตุ ฉะน้ันโปรดทราบไวแตตนทางวา เร่ืองท่ีกลาว
มาทั้งนี้ไมใชเรื่องเล็กนอย และเร่ืองสติปญญาซ่ึงเปนทํานบก้ันกางโลกวินาศเหลาน้ี จึง
ไมใชเรื่องเล็กนอยพอจะนิ่งนอนใจไมนําพา เพราะเร่ืองความเส่ือมความเจริญอันจะ
ปรากฏข้ึนกับเราแตละทาน จึงเปนเร่ืองเก่ียวกับสติปญญาโดยตรง 

การกลาวเพ่ือบํารุงสติปญญาซํ้า ๆ ซาก ๆ ก็เพราะเห็นภัยซ่ึงเคยเกิดข้ึน ทั้งแก
ตนและแกทาน อยางซับซอนแหลกเหลวจนประมาณมิได เพราะความขาดธรรม คือ สต ิ
ปญญาเครื่องแกไขบั่นทอน การฝกฝนสติจนมีความเคยชิน ยอมเปนผลดีทั้งทางดาน
สมาธิและดานปญญา ท้ังจะเปนไปอยางรวดเร็วและทันกับเหตุการณ เพราะจิตไมมีทาง
เล็ดลอดออกทําการติดตอกับอารมณ ใหเปนความมัวหมองและเส่ือมโทรม เชนเดียวกับ
โจรท่ีมีเจาหนาท่ีควบคุมอยู เขาจะคอยกลายเปนคนดีตอไป ขณะท่ีเขาเปนโจรไปเท่ียว
ปลนหรือขโมยของใคร ๆ น้ัน ไมมีใครรูและควบคุมเขา เขาจึงทําความช่ัวไดในขณะน้ัน 

ใจซ่ึงเปนโจรภายในก็เชนเดียวกัน ขณะที่มีสติควบคุมอยู จิตจะทําความเสียหาย
ขึ้นมาไมได ตอเมื่อเผลอนั่นแล จิตจะทําความเสียหายจนปรากฏผล คือความทุกขรอน
ข้ึนมาในขณะน้ัน แตถามีสติควบคุมบังคับไมใหเกี่ยวของและสนใจกับสิ่งที่เปนขาศึก 
พยายามดัดแปลงใหเขาสูกรอบแหงหลักธรรมที่ตั้งไว มีอาการ ๓๒ ของกาย อาการใดก็
ได ลมหายใจก็ได พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ก็ได ตามจริตชอบ จิตจําตองทํางานตามลําดับ
ของสติที่ติดตอกันในระยะสั้นหรือยาว ความสงบทั้งนี้จะเปนเชื้อและสื่อใหเกิดศรัทธา
ความเชื่อความเลื่อมใสตอการดําเนินของตน และเช่ือในมรรคผลแจมชัดข้ึนกับใจ ความ
เพียรก็นับวันมีกําลังขึ้นทุกประโยค ความเพียรจะมีจุดที่หมายเปนเครื่องดึงดูดใจ ใหเรง
รีบตอการดําเนินของตน ผลย่ิงแสดงเปนความแปลกประหลาดและอัศจรรยข้ึนทุกวัน 
ทั้งดานความสงบและความสุขจะทรงตัวอยูไดนาน ผูปฏิบัติทําความพยายามยิ่งขึ้น ผล
จําตองสนองตามวาระของความเพียร จนมีความชํานาญทางดานสมาธิ คือใหพักและ
ถอนไดตามความตองการ 

อันดับตอไป ควรใชปญญาใครครวญในสภาวธรรม มีกายเปนตน ในเวลาจิต
ถอนจากสมาธิแลว เพื่อสมาธิกับปญญาจะไดเปนคูเคียงกันไปตามหนาที่และโอกาส วิธี
ใชปญญาขั้นตน ตองอาศัยการฝกหัดเชนเดียวกับทางสมาธิ โดยพาพิจารณาไตรตรอง
ตามธาตุขันธอายตนะ อันเต็มไปดวยความเปล่ียนแปลงแปรปรวน ท้ังภายนอกภายใน
เต็มไปดวยสิ่งผสมนานาประการ ไมมีแมสิ่งเดียวจะเปนที่พึงใจและคงอยูตลอดไป แม



 

แวนดวงใจ ๒๒๘ 

๒๒๘ 

อารมณด ี ชั่ว สุข ทุกขที่เกี่ยวของกับจิตอยูทุกขณะก็เต็มไปดวยวิปริณามธรรม มีความ
แปรปรวนเสมอกัน คําวา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา คือส่ิงเหลาน้ีท้ังน้ัน 

มองลงไปที่กาย ที่ใจ จะพบแตเรื่องไตรลักษณทํางานอยูทุกขณะ ท้ังภายในภาย
นอกไมมีชองวางแมเทาจุดเม็ดทราย พิจารณาทํานองน้ีจนกวาปญญาจะเคยชินตอหนาท่ี
และสาเหตุที่เกี่ยวของกับตน นับวันจะเปนความสะดวกในการพิจารณา เชนเดียวกับจิต
ท่ีเคยเปนสมาธิแลว ยอมมีทางจะเปนสมาธิไปเรื่อย ๆ จิตที่เคลื่อนออกทางปญญาแลว 
ยอมมีทางจะเปนปญญาไปเรื่อย ๆ จากความเพียรท่ีคอยหนุนหลังเสมอ เมื่อถึงปญญา
ขั้นละเอียดแลว อยูที่ไหนก็เปนปญญา ในอิริยาบถทั้งสี่จะไหวตัวดวยปญญา เพราะส่ิง
สัมผัสซึ่งเกี่ยวของกับอายตนะอันเปนทํานองเตือนสติปญญา ใหสะดุงตัวรับรูและตรอง
ตามนั้น มีอยูทุกระยะ ไมเลือกวัน คืน เดือน ป จิตจะหาเวลาวางจากส่ิงสัมผัสไมไดเลย 

เพราะตามธรรมดา จิตเปนบออารมณอยูแลว ยิ่งมีสิ่งเกี่ยวของก็ยิ่งถือวามีงานทํา 
ฉะนั้นงานของจิตจึงไมมีวันเสาร วันอาทิตย วันพระ วันโกน แตเปนวันงานไปเสียท้ังวัน
ทั้งคืน ทั้งหลับทั้งตื่น หนาที่ของสติปญญาที่เตรียมฝกซอมมาแลวดวยความเพียร จํา
ตองรูสึกตัว และพิจารณาทันทีท่ีส่ิงน้ัน ๆ มากระทบ เร่ืองสภาวธรรมกับจิต และเร่ือง
ของสติปญญาทําหนาที่ตอกันไมมีเวลาวาง เชนเดียวกับเรื่องสมุทัยทําการสั่งสมทุกขใน
คราวเขามีอํานาจฉะน้ัน ไมเชนนั้นจะไมทันกับการถอดถอนทุกขสมุทัย ซึ่งเคยตั้งราก
ฐานบานเรือนอยูบนหัวใจของเรามานาน การคุยเขี่ยขุดคนของปญญาที่เคยชินตอหนาที่
ของตนในขั้นนี ้ ผูปฏิบัติอาจจะเพลินจนลืมพักจิตในสมาธิตามโอกาสอันควรก็ได ดังนั้น
เพ่ือความราบร่ืนและสมํ่าเสมอจึงควรสนใจในสมาธิกับปญญาเทา ๆ กัน ไมเชนน้ันอาจ
จะหนักเบาไปในทางใดทางหน่ึง ซ่ึงเปนเหตุใหเน่ินชาตอทางดําเนินท่ีควรจะสะดวกและ
รวดเร็ว เพราะสมาธิกับปญญาทําหนาที่ไมกลมเกลียวกัน 

ปญญาข้ันน้ีแมจะมีความเพลินตอการพิจารณาสภาวธรรมเปนอยางมาก ก็ควร
หยุดพักในสมาธิเปนบางเวลา ถึงจะไมนานก็ยังมีกําลังหนุนปญญาเพื่อการพิจารณาตอ
ไป การติดสมาธิไมยอมถอนตัวออกเพื่อปญญาก็ด ีการเพลิดเพลินในปญญาจนลืมตัวไม
ยอมพักจิตในสมาธิก็ดี ทั้งที่เคยถูกพระอาจารยมั่นซึ่งเปนที่เคารพเลื่อมใสยิ่งเตือนมา
แลว แตเพราะทิฐิเรามันสูงไมยอมรับทาน มิหนํายังกลับอวดฉลาดเถียงทานวาตน
ดําเนินถูกไมยอมรับผิด ทานก็ดุเอาบาง แมเชนนั้นยังไมยอมลงรอยกับทาน เพราะถือวา
ตนถูกนั่นเอง เปนเพียงยึดคําพูดของทานไวพิจารณา ยังไมปฏิบัติตามดวยความเชื่อและ
เต็มใจ 



 

แวนดวงใจ ๒๒๙ 

๒๒๙ 

คร้ันทําไป ๆ ผลสุดทายตองยอมกราบทานโดยหลักธรรมชาต ิปราศจากเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น คําท่ีกลาวน้ีทุกทานโปรดรับทราบไว เพราะตางทานตางจะเดินไปในทาง
สงบสายเดียวกัน ปญญาข้ันน้ีควรจะเรียกวาปญญาธรรมจักร เพราะหมุนรอบตัวท้ังวัน
ทั้งคืน และเปนข้ันฟงธรรมเทศนาในหลักธรรมชาติ ไมมีเวลาหยุดยั้งระหวางจิตกับ
อารมณ จิตกับอารมณก็ดี สติกับปญญาก็ด ี ทําหนาที่ตอกันโดยติดตอไมขาดวรรคขาด
ตอน เหมือนลูกโซที่เกี่ยวโยงกันเปนลําดับ  

เพราะฉะน้ันผูบําเพ็ญมาถึงข้ันน้ี ถาไมมีผูแนะนําใหรูตัวไวกอน อาจจะตําหนิ
สมาธิที่เคยใหคุณแกตนมา วาสมาธินอนสงบน่ิงอยูเฉย ๆ ไมทํางาน ถาเขาพักในสมาธิก็
กลัวจะเปนบุคคลที่นอนนิ่งไมทํางาน เลยกลายเปนบุคคลไมมีสถานีจอดพัก หลักปญญา
ก็ไมแนนและแยบคายเทาท่ีควร เพราะโทษแหงความไมรูประมาณ สมาธิซึ่งเปนกอง
เสบียงหนุนปญญาก็หาวาส้ินสาระ ทั้งนี้อาจเปนไดเพราะเราทุกคนเกิดมาไมเคยเกิดกับ
ศีล สมาธ ิปญญา และพอแมไมเคยพาต้ังบานเรือนใหเปนศีล สมาธ ิปญญา พอจะใหมี
ความฉลาดชํ่าชองในทางน้ีมาแตเล็ก ๆ จึงอาจจะพลาดไดบางเปนธรรมดา เพราะทาง
ไมเคยเดิน ตางก็เริ่มปฏิบัติตอเมื่อเปนผูใหญแลว จึงนาเห็นใจท้ังเราท้ังทาน ที่ตางก็มุ
มานะมาบําเพ็ญดวยความเช่ือเล่ือมใสและเต็มใจดวยกัน หวังวาพวกเราคงไดรับ
ประทานอภัยจากพระธรรมเทาท่ีควร 

ดังนั้นในวาระตอไป โปรดทราบอนุสนธิแหงธรรมที่สืบเนื่องกันมายังไมจบ เพื่อ
เปนคติแกทานผูฟง ขออธิบายตอไปจนกวาจะเห็นวาสมควร 

ความจริงทั้งสมาธิทั้งปญญาตางมีคุณคาดวยกัน เมื่อปฏิบัติถูกตองตามหนาที่
และโอกาสท่ีควร หากมีความรอบคอบกับปญญาอีกวาระหน่ึง จะดําเนินสมาธิและ
ปญญาไดดวยความสม่ําเสมอ ไมหนักเบาในฝายหน่ึงฝายใด และจะถึงจุดหมายไดตาม
ใจหวัง ทั้งไมลอแหลมตอสิ่งไมพึงปรารถนา อันจะเกิดจากสมาธิหรือปญญาไมพอดี 
ตามท่ีเคยปรากฏจากวงปฏิบัติเรา ปญญาที่มีสมาธิอบรมดวยดีแลว ยอมหมุนไปเพื่อหา
ทางแกกิเลสอาสวะโดยถายเดียวไมเน่ินชา ความเห็นโทษแหงวัฏฏะก็เห็นเพ่ือความ
เพียรโดยชอบ ไมเห็นเปนความโลดโผนอันเปนลักษณะคนขาดสติและปญญาความรอบ
คอบในมารยาท จนกลายเปนบุคคลท่ีนาเกลียดตอหมูคณะและประชาชนโดยเจาตัวไมรู
สึก 

เพ่ือความรอบคอบในปฏิปทาเคร่ืองดําเนิน จงทําความมั่นใจในสมาธิและปญญา
วา เปนธรรมมีคุณคาเสมอกันเพ่ือการดําเนินไปสูจุดหมาย เพราะการปรับปรุงสมาธิกับ
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ปญญาใหกลมเกลียวกันโดยถูกตอง การดําเนินปญญาจะรอบคอบในส่ิงท้ังปวง และ
ปญญาขั้นนี้จะมีการสังเกตเหตุผลดีชั่ว ระหวางจิตกับอารมณซึ่งเกี่ยวของกันอยูทุกขณะ 
นอกจากนั้นยังคนเขาไปตามสาเหตุของอารมณดีชั่วอีกดวย สาเหตุน้ันคือ ที่รวมของ
ทุกขกับสมุทัยอันเปนกงของวัฏจักรที่พาสัตวหมุนใหเกิดตายไมมีสิ้นสุด ถาไมถูกทําลาย
เสีย สาเหตุก็ด ี อารมณที่เกิดจากสาเหตุก็ด ี ยอมกลายเปนที่ทํางานของสติปญญา
ประเภทน้ีทําการวินิจฉัยเพ่ือความรู และทําลายการทํางานดวยความเพียรท่ีสนใจจริง ๆ 
ไมวางานชนิดใด ตองถึงแดนแหงความสําเร็จ 

งานของความเพียรภายใน อันเปนไปดวยสติปญญาก็เชนเดียวกัน ยอมจะ
สามารถคล่ีคลายดูส่ิงปดบัง ซึ่งฝงจมอยูภายในจิต ใหเปดเผยขึ้นมาโดยไมมีอะไร
สามารถมากีดขวางได สิ่งปดบังในที่นี้ไดแกอวิชชา คือยอดแหงความมืดมิด สามารถปด
บังใจดวงรู ๆ ไวในอํานาจของตน โดยไมมีกลางวันกลางคืน แมจะใหนามวา ยอดแหง
ความหลงก็คงไมผิดจากธรรมชาตินี้แน เพราะมีอยูกับคนทุกคน ถาปญญาไมสามารถรู
เทาทันและแกไขได น่ีแลจะพาใหสัตวกอกําเนิด เกิดเปนภพเปนชาติและผลิตทุกขขึ้นมา
ไมมีวันจบส้ิน แตขึ้นชื่อวาความเพียรของผูสัมปยุตดวยสติปญญาแลว ตองสามารถรู
และทําลายไดในเวลาหน่ึงแนนอน 

ผูปฏิบัติทุกเพศจะเห็นกําลังสติปญญา ศรัทธา ความเพียรทําลายท่ีม่ันของวัฏ
จักรคือ อวิชชาออกจากใจโดยสิ้นเชิง ในขณะเดียวกันจะประสบแดนแหงวิวัฏฏะ คือ สอุ
ปาทิเสสนิพพาน ข้ึนกับใจดวงท่ีเคยโงตอวัฏฏะมาเปนเวลานาน พออวิชชาดับไปเทานั้น 
ปญญาที่เคยหมุนตัวอยูรอบดานเหมือนเครื่องจักรเครื่องยนตยอมยุติลง เพราะหมด
เหตุปจจัยทําความกระเทือน สิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติของตนก็คือ รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ซึ่งเปนขันธลวน ๆ ไมมีสิ่งแทรกซึม จึงไมทําใหเกิดปญหาตามที่เคย
เปนมา ทานผูบริสุทธ์ิโดยส้ินเชิงแลว ยอมปฏิบัติตอขันธเพื่อความอยูสบายในทิฏฐธรรม
ปจจุบัน และเพื่อทําประโยชนตามโอกาสอันควร 

เพราะฉะนั้นการบําเพ็ญของพระพุทธเจาและพระสาวกอรหันต จึงปรากฏเปนไป
อยูตลอดวันนิพพาน ไมทรงลดละโดยถือขันธเปนเหตุ ผูปฏิบัติถึงขั้นทําลายตนเหตุของ
กิเลสและกองทุกขทั้งมวลแลว ยอมเปนผูมีอิริยาบถเปนท่ีสบาย เพราะมีปจจุบันธรรม
อันบริสุทธิ์เปนที่อยูอาศัย ศีลก็ยอมเปนปกติตามหลักธรรมชาติ ไมเปนศีลที่คะนองและ
ลําพองตัว ซึ่งจะถูกบังคับอยางกวดขัน เชนเขาบังคับคนตองโทษในเรือนจํา สมาธิยอม
เปนไปตามหลักธรรมชาต ิ ไมเปนสมาธิในลักษณะผูตองหา ซึ่งจะถูกพานําเขานําออก
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ดวยการบังคับ เชนเขานําผูตองหาเขาออกจากที่คุมขัง มีการพักสงบไดตามสบาย และ
ปญญายอมเปนปญญาในหลักธรรมชาต ิ ไมหดหูและหอยโหนโยนตัวเกินประมาณใน
ลักษณะลิง คาง บาง ชะนี แตพิจารณาไปตามเหตุการณที่เกี่ยวของตามโอกาสอันควร 
ศีล สมาธ ิ ปญญาทั้งสามนี้จึงกลายเปนเครื่องประดับ และเสริมใจของทานใหมีความ
สะดวกกายสบายใจในทิฏฐธรรม เชนเดียวกับวิหารธรรมของพระพุทธเจา ซึ่งทรงอาศัย
ประจําพระอิริยาบถตลอดวันนิพพาน 

นี่แลผลอันเปนที่พอใจซึ่งผูปฏิบัติจะพึงไดรับ โปรดฟงใหถึงใจ เรื่องความมี
กิเลส วิธีการแกกิเลสและกิเลสหมดส้ินไปจากใจ ทั้งนี้ไมใชเรื่องของผูอื่นใด แตเปนเร่ือง
ของเราแตละทาน ซึ่งฟงกันอยูขณะนี ้ จะนําไปปฏิบัติเพื่อแกไขตนเอง จนปรากฏเปนผู
สิ้นกิเลสขึ้นมาที่หัวใจดวงกําลังมีกิเลสอยูขณะนี ้ แตการบําเพ็ญเพ่ือส้ินกิเลส โปรดอยา
ทําตนเหมือนคนส้ินกิเลสแลว คือทําตัวเปนเศรษฐีธรรมทั้งที่กําลังจน ๆ อยู จงทําความ
เห็นภัยวาตนยังมีกิเลสอยูทุกขณะ จะเปนเคร่ืองเตือนสติไมใหนอนใจในความพยายาม 
และโปรดคํานึงถึงพระพุทธเจาผูเปนเศรษฐีธรรมอยูเสมอ พระองคไมเคยวางรองรอย
ความเกียจครานออนแอไวใหบรรดาสัตวถือเอาเย่ียงอยางมาดําเนิน นับแตวันเสด็จออก
ทรงผนวชถึงวันตรัสรู ตลอดวันนิพพาน 

ฉะนั้น คําวา วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนกาวลวงทุกขไดเพราะความเพียร จึงเปน
ธรรมที่ทันกับการหมุนตัวของมนุษยทั่วโลกและแดนธรรมะ ไมเคยลาสมัยตอเหตุการณ
ท่ีผูนําธรรมบทน้ีไปดําเนินเลย ปญหาจึงมีเพียงสั้น ๆ วา เราอยาทําตนใหลาสมัยตอ
ธรรมบทน้ีเทาน้ัน จะเปนผูเจริญท้ังทางโลกและทางธรรม และธรรมบทวา สนฺทิฏฐิโก 
และ ปจฺจตฺต ํ ไมใชเปนสมบัติของพระพุทธเจาโดยเฉพาะ แตประทานไวเพื่อผูปฏิบัติ
เปน สุปฏิปนฺโน อุช ุญาย สามีจิ ทั้งหญิง ทั้งชาย จะเปนสมบัติของแตละทานสมกับ
พระเมตตาที่มีแกโลกทั่ว ๆ ไป ดังนั้นจึงใครขอความรวมมือกับทุกทาน โปรดปฏิบัติ
ดวยความองอาจกลาหาญทุกประโยคความเพียรในอิริยาบถ จะปรากฏ พุทโธ ธัมโม สัง
โฆ ธรรมชาติอันเปนสมบัติของเราแท ซึ่งประทับรออยูบนหัวใจของทุกทานผูมุงตาม
เสด็จในวันหน่ึงโดยไมสงสัย 

ในอวสานแหงพระธรรมเทศนาน้ี ขอความสมหวังที่ตั้งไว จงสําเร็จแกทุกทานผู
ตั้งใจปฏิบัติโดยทั่วหนากันเทอญ 
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