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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕ 

สติปฏฐานส่ี 
 
การบําเพ็ญเพียรที่เปนไปตามพระประสงคของพระพุทธเจาและพระสัทธรรม คือ

ความจงใจใครตอการประพฤติดีจริง ๆ ธุระหนาที่ที่ตนจะพึงทําทุกอยางควรทําดวย
ความจงใจ การประกอบการงานทุกประเภทถาขาดความจงใจแลว แมจะเปนงานเล็ก
นอยยอมไมสําเร็จลงไดดวยความเรียบรอยและนาดูเลย เพราะความจงใจเปนเรื่องของ
สต ิและหลักใจที่จะยังงานนั้น ๆ ใหสําเร็จไดขาดไปจากตัวและวงงาน ผูมีสติและหลักใจ
ประจําตัวและงานจึงช่ือวาผูมีความเพียรไปในตัว ทั้งกิจนอกการใน ถาขาดความจงใจ
เปนเคร่ืองจดจองานแลว แมผูเปนนายชางทําส่ิงตาง ๆ ซึ่งมีความฉลาดอยูบาง ทําอะไรมี
ความสวยงามและแนนหนาม่ันคง แตถาขาดความจงใจใครตองานแลว แมงานน้ันจะ
สําเร็จก็ยอมลดคุณภาพและความสวยงาม ฉะน้ันความต้ังใจจึงเปนส่ิงสําคัญ โดยผูมุงตอ
ผลของงานอันสมบูรณจึงไมควรมองขามไป 

เราเปนนักบวชและนักปฏิบัติ ควรเห็นความตั้งใจจดจอตอธุระหนาที่ที่ตนจะพึง
ทําทุกประเภท โดยมีความรูสึกอยูกับงานนั้น ๆ แมที่สุดปดกวาดลานวัดเช็ดถูกุฎี และ
ศาลา ปูอาสนะ ตั้งน้ําใช นํ้าฉัน ตลอดการเคลื่อนไหวไปมา เหลือบซายแลขวา ควรมีสติ
ประจําอยูทุก ๆ ขณะ ช่ือวาผูมีความเพียรประจําตน การฝกหัดนิสัยเพื่อเปนคนมีสติอัน
เคยชิน จําตองอาศัยการงานเปนเครื่องฝกหัด การประกอบการงานภายนอกแตละ
ประเภทเปนธุระช้ินหน่ึง ๆ  การเดินจงกรมและน่ังสมาธิภาวนาเปนธุระช้ินหน่ึง ๆ ทั้งนี้
ถามีสติจดจอกับงานที่ทํา ชื่อวามีความเพียรไมขาดวรรคขาดตอน 

การฝกหัดนิสัยของผูใครตอธรรมชั้นสูง จึงควรเร่ิมและรีบเรงฝกหัดสติไปกับงาน
ทุกประเภทแตตนมือ เพื่อความแนนอนและมั่นคงในอนาคตของเรา โปรดฝกหัดสตินิสัย
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนกลายเปนคนมีสติประจําตน ทั้งขณะที่ทําและขณะอยูเฉย ๆ ถึง
เวลาจะทําความสงบภายในใจ สติจะกลายเปนธรรมติดแนบอยูกับใจและตั้งขึ้นพรอมกับ
ความเพียรไดอยางใจหมาย ทั้งมีกําลังพอจะบังคับจิตใหหยั่งลงสูความสงบไดตาม
ตองการ 

สวนมากท่ีพยายามใหจิตเขาสูความสงบไมไดตามใจหวังน้ัน เนื่องจากขาดสติที่
เปนแมแรงไมมีกําลังพอ จิตจึงมีโอกาสเล็ดลอดออกไปสูอารมณไดอยางงายดาย เหมือน
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เด็กซนซึ่งปราศจากพี่เลี้ยงผูตามดูแล เด็กอาจไดรับอันตรายในเวลาใดก็ได จิตที่มีความ
เพลินประจําตนโดยปราศจากสติตามรักษา จึงมีส่ิงรบกวนตลอดเวลาจนหาความสงบสุข
ไมได พี่เลี้ยงของจิตคือ สติกับปญญา คอยใหความปลอดภัยแกจิตตลอดสายที่จิตคิดไป
ตามอารมณตาง ๆ คอยพยายามปลดเปลื้องอารมณที่มาเกี่ยวของกับใจ และพยายาม
แสดงเหตุผลใหจิตรับทราบเสมอ ใจท่ีไดรับเหตุผลจากปญญาพรํ่าสอนอยูเปนนิจ จะฝน
คิด และติดอารมณที่เคยเปนขาศึกตอไปอีกไมได 

การฝกหัดสติและปญญาเพื่อใหมีกําลังคืบหนาไมลาถอยเสื่อมโทรม โปรดฝกหัด
ตามวิธีที่กลาวมา แตอยาปลอยตัวเปนคนสะเพรามักงายในกิจการทุกอยางที่มุงประโยชน 
แมช้ินเล็ก ๆ นิสัยมักงายท่ีเคยเปนเจาเรือนน้ียังจะกลายเปนโรคเร้ือรังฝงลงในใจอยาง
ลึก และจะทําลายความเพียรทุกดานใหเสียไป จงพยายามฝกหัดนิสัยใหเปนคนแนนอน
ตอกิจการที่ชอบทั้งภายนอกภายในเสมอ อยายอมปลอยใหความสะเพรามักงายเขาฟก
ตัวอยูในนิสัยไดเลย เพราะผูเคยฝกหัดนิสัยใหเปนคนจริงตอหนาท่ีการงานทุกประเภท 
ตองเปนผูสามารถจะยังกิจการทุกอยางไมวาภายนอกภายในใหสําเร็จได โดยไมมี
อุปสรรคใด ๆ มากีดขวาง แมจะอบรมจิตใจซ่ึงเปนงานสําคัญทางภายใน ก็จําตอง
ประสบความสําเร็จลงดวยความรอบคอบหาทางตําหนิตนเองไมได เพราะกิจการภาย
นอกกับภายในสอถึงใจผูเปนประธานดวงเดียวกัน ถาใจเปนนิสัยมักงาย เมื่อเขาไปบง
งานภายในตองทํางานน้ันใหเหลวไปหมด ไมมีชิ้นดีเหลืออยูพอเปนที่อาศัยของใจไดเลย 

เพื่ออนาคตอันแจมใสของผูมีงานเปนอาชีพและอํานวยความสุข จึงควรฝกหัด
นิสัยใหเปนคนแนนอนและจริงตอธุระหนาที่ที่ตนจะพึงทํา จงทําจนสุดวิสัยในกิจการน้ัน 
ๆ ใหสําเร็จลงดวยหมดความสามารถทุกกรณี เม่ือเขาไปดําเนินงานภายในเพ่ือความสงบ
ก็ดี เพื่อทางปญญาการคนควาก็ด ีจะเปนไปดวยความละเอียด และรอบคอบทั้งสองทาง 
เพราะหลักนิสัยซ่ึงเคยอบรมเปนคนจริง และรอบคอบมีมาเปนประจํา การดําเนิน
ปฏิปทานับแตตนจนถึงชั้นสูงสุดยอด ยอมขึ้นอยูกับหลักนิสัยเปนสําคัญ คําวาตน หรือ
ปลาย ก็หมายถึงใจดวงเดียวนี้แล ซึ่งจะเปลี่ยนสภาพความรูสึกไปตามธรรมเครื่องดัด
แปลง ท้ังฝายเหตุคือการบําเพ็ญ และผลคือความสุข เชนเดียวกับเด็กคอยเปล่ียนแปลง
ตัวเอง จากเด็กข้ึนเปนผูใหญดวยอาหารเคร่ืองบํารุงนานาชนิด 

ดังนั้น ตนทางจึงหมายถึงการอบรมจิตใจขั้นแรก ๆ เพ่ือเปล่ียนนิสัย และความรู
สึกใหเปนไปในทางที่ดี และมีเหตุผล จนมีความรู และทรงตัวอยูกับความด ีและเหตุผล
ที่ควรแกตนเอง ไมยอมฝาฝน แตเม่ือสรุปความแลว ตนกับปลายก็เปรียบเหมือนผลไม
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ลูกหน่ึง ๆ ซึ่งเราไมอาจเรียกไดวาตนกับปลายของมันอยูที่ไหน มองดูแลวก็คือผลไมนั่น
เอง 

ใจก็ทํานองเดียวกัน ท่ีเรียกกันวาตนทางหรือปลายทางน้ัน เนื่องจากใจที่มีอารมณ
ชนิดตาง ๆ ทั้งหยาบทั้งละเอียดเคลือบแฝงอยู ตลอดการดัดแปลงแกไข จําตองเปลี่ยน
อุบายวิธีแปลกตางจากความเปนอยูเดิม ขึ้นสูความละเอียดเปนขั้น ๆ ไป ซ่ึงควรจะให
นามไปตามความเหมาะสมวาตนทางหรือปลายทาง ทานผูฟงโปรดทําความเขาใจกับ
กิเลส และบาปธรรมท่ีมีอยูภายในใจ ถึงกับไดใหชื่อใหนามตาง ๆ นานา จนอาจจะเลย
ขอบเขตของการตามรู และแกไขในสมมุตินิยมของใจดวงเดียว ไมเชนนั้นจะไมรูอุบายวิธี
แกไขตนเอง ซึ่งกําลังตกอยูในฐานะที่กลาวมา 

หลักประกันผลอันแนนอนจึงขอย้ําอีกครั้งวา โปรดฝกหัดนิสัยใหเปนคนจริงและ
เขมแข็งตอหนาที่การงานของตนเสมอ อยาเปนคนงอนแงนคลอนแคลน อยาเปนคนจับ
จด อยาเปนคนเขา ๆ ออก ๆ ขึ้น ๆ ลง ๆ หาความแนนอนไมได วาจะไปตองไป วาจะ
อยูตองอยู วาจะทําตองทํา กําหนดเวลํ่าเวลา หรือกิจการอันใดไวแลว อยาทําใหเคล่ือน
คลาดจากท่ีกําหนดไว เราเขียนดวยมือจงลบดวยมือ อยาทําทํานองที่วาเขียนดวยมือแต
กลับลบดวยฝาเทา คือเราต้ังคําสัตยใสตัวเองไมมีใครอาจเอ้ือมมาทําลายคําสัตยน้ัน แต
เปนเราเสียเองทําลายคําสัตยของตน เชนน้ีเรียกวา เขียนดวยมือแตกลับลบดวยฝาเทา 
เปนการไมสมควรอยางย่ิง 

เราตองเปนคนแนนอนตอความดําริ และตองตัดสินใจเสมอ ลงไดตัดสินใจกับ
งานใดหรือส่ิงใด ท่ีเห็นวาเปนการถูกตองและเปนประโยชนแลว จงพลีชีพลงไปเพื่อคํา
สัตย และเพื่องานนั้น ๆ จะเปนคนมีนิสัยแนนอนและเชื่อใจตัวเองได ศีลที่กําลังรักษาอยู
ก็จะเปนศีลที่แนนอน ไมกลับกลายเปนศีลลอยลม การทําสมาธิก็เปนสมาธิที่แนนอนทุก
ขั้นของสมาธ ิ จะไมเปนสมาธิลอยลม คือไดแตชื่อ แตหาความจริงของสมาธิไมมีในใจ 
แมการบําเพ็ญปญญาทุกขั้นก็จะเปนปญญาที่แนนอนตามหลักนิสัยคนจริง ไมกลับกลาย
ไปเปนปญญาลอยลม คือไดแตชื่อ แตหาความเฉลียวฉลาดปลดเปลื้องตนไมม ี ท่ีกลาว
ทั้งนี้เพื่อใหเห็นโทษแหงความเปนคนหลักลอย ทําอะไรไมเปนชิ้นเปนอัน หาความจริง
ภายในตัวไมได เพื่อผูมุงความเจริญทางโลกและทางธรรมอยางแทจริง จะไดหาทางหลีก
เวนใหหางไกล 

อันดับตอไป กลาวถึงสติปญญาเครื่องรักษานิสัยใหมั่นคง และใหมีความรอบ
คอบยิ่งขึ้น โปรดทราบเสมอวา ปญญาจะทําการหุงตมแกงกินเหมือนอาหารหวานคาว
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ยอมไมได แตปญญาชอบเกิดจากการคิดอานไตรตรอง คนไมมีปญญาความฉลาดจะ
ประกอบการงานทุกช้ินใหสําเร็จลงดวยความเรียบรอยยอมไมได และไมสามารถจะรักษา
สมบัติอันมีคาใหปลอดจากโจรจากมารได ไมวาทางโลกและทางธรรม ฉะนั้น การรักษา
และปฏิบัติพระศาสนาจึงสําคัญอยูที่สติและปญญา เมื่อมีเหตุมากระทบ ไมวาเหตุดีหรือ
ชั่ว สติกับปญญาควรรับชวงเสมอ จะมีทางทราบสาเหตุดีและช่ัวไดทันกับเหตุการณ และ
มีทางหักหามใจ ไมใหรวนเรไปตามเหตุท่ีจะทําใหเสีย โดยมากเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นจะเปน
เรื่องกะทันหันหรือเรื่องธรรมดาก็ตาม แตสามารถทําใจใหเอนเอียงหรือเสียไปตาม
อารมณน้ัน ๆ ได เนื่องจากขาดสติกับปญญาคอยสังเกตตรวจตราใหละเอียดถี่ถวนกอน 
จึงเขาใจวาเปนส่ิงท่ีควรไปเสียท้ังน้ัน แลวปลอยใจใหคลอยไปตามโดยเจาตัวไมรูสึก กวา
จะรูทันเวลาจึงเสียไป แลวไมสามารถจะหักหามไวได จึงปลอยเลยตามเลย เรื่องจึงกาว
ไปถึงความเปนเถาถานหมดทางแกไข 

ท้ังน้ีอยาเขาใจวาเปนไปเพราะเหตุใด แตเปนเพราะขาดสติกับปญญาเครื่องนํา
ออกทั้งนั้น ไมเชนน้ันใครจะยอมสละตัวอันมีคุณคาเหนือส่ิงใดในโลก ไปแลกเปลี่ยนกับ
ความเหลวแหลกเชนน้ัน แตมันสุดวิสัยจําตองยอมจํานนไมวาทานวาเรา เมื่อถึงคราว
จวนตัวยอมมีการพลั้งเผลอเปนธรรมดา หยิบฉวยอะไรไมทันก็จําตองเปนไปตามเหตุอัน
รุนแรงกวากําลังของจิตที่จะตานทาน ฉะนั้นการเตรียมพรอมเพื่อเผชิญกับเหตุการณอัน
มีอยูรอบตัวท้ังภายในภายนอก และพรอมที่จะเขามาเผชิญกับทุกคนโดยไมมีกําหนดเขต
แดนและเวลํ่าเวลา จึงเปนการสมควรอยางย่ิงท่ีจะเตรียมตัวไวแตบัดน้ี อยาใหสายเกินไป
ทั้ง ๆ ตะวันยังเชาอยู (ขณะยังมีชีวิตอยู) 

การเตรียมพรอมทั้งนี ้คือการบําเพ็ญตัวใหมีหลักฐานท้ังภายในภายนอก เพื่อการ
อยูการไป ไมวาจะอยูที่นี่หรืออยูที่ไหน ไมวาจะเปนท่ีน่ันหรือจะเปนท่ีโนน ไมวาจะอยูโลก
น้ีหรืออยูโลกหนา และไมวาจะไปโลกน้ีหรือจะไปโลกหนาควรเตรียมตัวไวแตบัดน้ี คือ
ปจจุบันซ่ึง ๆ หนาน้ีแล หากชีวิตหาไมแลวจะเตรียมอะไรไมทัน เพราะไมเคยเห็นใน
ธรรมของศาสดาพระองคใดสั่งสอนวา จงไปเตรียมตัว วันหนา เดือนหนา ปหนา ชาติ
หนา และโลกหนาโนน ซ่ึงเปนการสงเสริมคนใหงมงาย เห็นมีบอกไววา จงทําตนใหมีที่
พึ่งทั้งภายนอกและภายใน ในขณะที่มีชีวิตอยูนี้ทั้งนั้น แมวันคืน เดือน ป และโลกน้ีโลก
หนาเปนของมีอยูประจําโลก ก็มิไดมีไวเพื่อโมฆบุรุษผูเกิดและตายเปลา ๆ โดยไมไดทํา
ประโยชนไวแกโลกและธรรมเลย 



 

แวนดวงใจ ๒๔๗ 

๒๔๗ 

เฉพาะนักบวชและนักปฏิบัติผูมีเพศที่เย็น และเปนเพศท่ีโลกเคารพเล่ือมใสและ
ไววางใจ ทั้งเปนเพศที่มีโอกาสในการบําเพ็ญประโยชนตน และประโยชนทานไดมากกวา
ใคร ๆ ในโลก เราทุกทานที่ทรงไวซึ่งเพศดังกลาวนั้น จึงควรเตรียมพรอมในหนาที่ของ
พระอยาใหบกพรอง ความประพฤติของพระจะสามารถทรงความสวยงามเปนที่นายินดี
และเลื่อมใสไวได ตองอาศัยสติกับปญญาเปนพี่เลี้ยงตามรักษาทุกระยะความเคลื่อนไหว 
ผูมีสติปญญาตามรักษาความประพฤต ิยอมงามทั้งภายนอกงามทั้งภายใน และเปนผูทรง
ความงามไวไดไมจืดจางตลอดกาล เมื่อนําสติกับปญญาเขาไปแกทางภายใน คือใจกับ
อารมณท่ีทําใหรกรุงรังก็กลายเปนใจท่ีใสสะอาด และมีคุณคาขึ้นมาทันท ี

อนึ่ง ความจําไดจากการศึกษาเลาเรียนมากับความจําไดจากการฟง จงนอมเขามา
เปนเคร่ืองสนับสนุนใหกลมกลืนกับการปฏิบัติ สติกับปญญาใหแนบสนิทอยูกับใจ และ
ความเคล่ือนไหว ตามองไปถึงไหน หูไดยินถึงไหน สติกับปญญาจงติดตามถึงที่นั้น จมูก 
ล้ิน กาย สัมผัสกับสิ่งตางๆ ดี ชั่ว หยาบ ละเอียดแคไหน สติปญญาจงตามรู และคนดู
สาเหตุของสิ่งที่มากระทบโดยแยบคาย และทุกครั้งที่ไดสัมผัสกัน แมอารมณที่เกิดขึ้น
เฉพาะภายในใจตองตามรู และพิจารณาไมขาดตอน เพราะทานที่หลุดพนไปจากโลกแหง
ความยุงเหยิงภายในใจ ทานทําอยางนี้ทั้งนั้น ทานไมไดทําแบบไมซุงทั้งทอนที่ทิ้งอยูบน
พ้ืนดินใหเด็ก ๆ ปนข้ึนแลวถายอุจจาระปสสาวะรดท้ังวันท้ังคืน 

ผูทําตัวใหเปนเชนไมซุงทั้งทอน กิเลสตัณหามาจากทิศตาง ๆ คือมาจากรูป จาก
เสียง จากกลิ่น จากรส และจากเครื่องสัมผัส ลวงไหลเขามาชองภายใน คือ ตา หู จมูก 
ล้ิน กาย และจะถายอุจจาระปสสาวะรดลงไปที่หัวใจดวงที่ทําตัวเปนเหมือนไมซุงทั้งทอน
น้ัน เพราะไมมีความฉลาดแยบคาย ไมมีความรอบคอบตอตัวเอง และอารมณท้ังภาย
นอกและภายใน ยอมตัวใหกิเลสตัณหาถายอุจจาระปสสาวะรดท้ังวันท้ังคืน นี่ไมสมควร
เลยสําหรับผูมุงดําเนินเพ่ือวิวัฏฏะ คือพระนิพพาน เพราะพระนิพพานของพระพุทธเจา 
และพระสาวกไมใชพระนิพพานเกียจคราน และไมใชพระนิพพานแบบไมซุงทั้งทอน 

ผูหวังธรรมเชนน้ันครองดวงใจ ก็จําตองพยายามปรับปรุงตัวเองใหเขากับรอง
รอยปฏิปทาของพระองค และพระสาวกทานดําเนิน คือพยายามฝกหัดอบรมสติปญญา 
ศรัทธา ความเพียร ใหทันกับเหตุการณท่ีเปนไปอยูท้ังภายในภายนอกตลอดเวลา อยาทํา
ตัวเหมือนซุงทั้งทอน คือเดินก็สักแตวาเดิน นั่งก็สักวานั่ง ภาวนาก็สักวาภาวนาเทาน้ัน 
แตแลวนั่งอยูเหมือนหัวตอกลางไรกลางนา หาความรูสึกรอบคอบประจําใจไมมีเลย การ
สักแตวาทํานี้จึงไมผิดอะไรกับเขานั่งนอนธรรมดา 



 

แวนดวงใจ ๒๔๘ 

๒๔๘ 

เพื่อความเปนลูกศิษยพระตถาคต ผูมีพระนามกระเดื่องทั่วไตรภพ จงพยายาม
รื้อฟนสติ รื้อฟนปญญาที่นอนจมอยูกับใจขึ้นมา เพ่ือเปนเคร่ืองมือสนับสนุนความเพียร 
ถอดถอนกิเลสตัณหาทุกประเภทที่เกิดจากใจ ซึ่งกําลังเปนไมซุงทั้งทอนอยูในขณะนี้ ที่
ทานใหนามวา ข้ีโลภ ขี้โกรธ ข้ีหลง ขี้เกียจ ข้ีคราน ขี้บน ขี้โมโห ขี้หึง ข้ีหวง เหลาน้ีลวน
แตขี้ และกองเต็มอยูบนหัวใจทั้งนั้น เมื่อไดรับการฝกฝนอบรมดังที่กลาวมา สติปญญา
นับวันจะมีกําลังและเคยชินตอตนเอง เชนเดียวกับการงานดานอ่ืน ๆ เวลานํามาประกอบ
กับความเพียรภายในใจโดยเฉพาะ จะสามารถทราบเร่ืองของหัวใจไดในเวลาอันควรไม
เน่ินนาน และเพ่ือความมีหลักเกณฑในการอบรม โปรดบังคับใจไวภายในกาย ใชสติจด
จอ และปญญาทองเที่ยวขุดคนอยูในวงของกาย ช่ือวาไดดําเนินตามหลักสติปฏฐานและ
อริยสัจ ซึ่งเปนทางเดินของพระอริยเจาทุก ๆ ประเภท   

“สติปฏฐาน” มีสี ่คือ กาย เวทนา จิต ธรรม กาย ไดแก อวัยวะทุกสวนของราง
กาย เรียกวา กายานุปสสนาสติปฏฐาน  เวทนา ไดแก ความสุข ความทุกข เฉย ๆ ไมสุข 
ไมทุกข เรียกวา เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน  จิต ไดแก สิ่งที่สัมปยุตดวยเจตสิกธรรมที่
ปรุงขึ้นจากจิตและยอมจิตใหเปนตาง ๆ เรียกวา จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน  ธรรม ไดแก 
อารมณท่ีเปนเปาหมายหรือเคร่ืองเพงพิจารณาของใจ เปนไดทั้งวัตถุและนามธรรม เรียก
วา ธรรมานุปสสาสติปฏฐาน  
 การพิจารณาสติปฏฐานส่ี โปรดทําความเขาใจไวดวยดีกอนพิจารณา โดยทําความ
เขาใจวา กาย เวทนา จิต ธรรม เปนแผนกหนึ่งจากจิตผูเปนเจาของสติปฏฐาน ไมเชนน้ัน
จะเกิดความทอใจและทุกขใจในเวลา กาย เวทนา จิต ธรรม แสดงอาการเปลี่ยนแปลงตัว
เองไปตามธรรมดา หรือถูกเปล่ียนแปลงไปดวยอํานาจการพิจารณา ซ่ึงอาจปรากฏในวง
ปฏิบัต ิ คือเวลาปกติอาการทั้งสี่นี้ก็แสดงอาการเปลี่ยนแปลงใหเกิดความดีใจ และเสียใจ 
ขณะพิจารณาก็แสดงอาการเปล่ียนแปลงใหผูปฏิบัติเกิดความดีใจและเสียใจ บางขณะ
เกิดความทอใจ และระอาตอการจะทนพิจารณาไป 

ที่กลาวทั้งนี้เพื่อทานนักปฏิบัติทราบ และทําความเขาใจไวโดยรอบคอบวา ไมใช
ตัวจิตซึ่งเปนเจาของสติปฏฐาน ไดถูกเปลี่ยนแปลงไปดวย พอจะใหเกิดความเสียใจวา
ตน (ใจ) ไดสูญเสียไปดวย เม่ือทําความเขาใจดวยดีแลว จะเกิดความม่ันใจในการ
พิจารณาสติปฏฐาน ไมใชวาสติปฏฐานส่ีคือ กาย เวทนา จิต ธรรม จะถูกเปลี่ยนแปลง
หรือหายไปไหน ใจซ่ึงเปนธรรมไมตายและเปล่ียนแปลง จะมีโอกาสพิจารณาเต็มกําลัง 



 

แวนดวงใจ ๒๔๙ 

๒๔๙ 

และสามารถจะรูเร่ืองธรรมท้ังส่ีน้ันอยางชัดเจนตามลําดับ โดยไมมีความสะทานหว่ันเกรง
ตอสุขและทุกข ท้ังภายในกายและภายในใจ อันเปนอาการของสติปฏฐานแสดงตัว 

การพิจารณากายจะเปนภายนอกหรือภายในก็ไดตามแตถนัดใจ ในโอกาสอันควร
จะพิจารณากายไหน คําวากายใน คือกายของเราทุกสวน  กายนอก ไดแกกายของคนและ
สัตวอื่น  กายในกาย ไดแกสวนหน่ึง ๆ ของอาการแหงกายทุกสวน สิ่งทั้งนี้ปรากฏตัวเปน
ของนาเบ่ือหนายและสลดสังเวชแกผูใชปญญาพิจารณารูเห็นตามเปนจริง ทั้งขางนอกขาง
ใน และภายนอกภายในมีความเปนเชนเดียวกัน ตองชําระขัดสีเปนประจํา ฉะน้ันท่ัวโลก
จําตองปฏิบัติตอรางกายและถือเปนภาระประจําตลอดเวลา ส่ิงตาง ๆ ท่ีจะนํามาปฏิบัติ
ตอรางกายใหพออยูไดและพอดูไดนั้น ปรากฏวาทั่วโลกตองถือเปนสินคาอันใหญโต และ
ขายดิบขายดียิ่งกวาวัตถุอื่นใดในโลก 

การพิจารณาใหรูฐานท่ีเกิด ที่อยู พรอมทั้งความเปน และจําเปนไปของรางกาย
ดวยปญญาจนเห็นชัด จึงเปนการตัดบอแหงความกังวล และกองทุกขออกจากใจ เพราะ
ภูเขาหินแทงทึบแมจะใหญและสูงจดเมฆ ก็ไมเคยทับถมตัวเราใหไดรับความทุกขลําบาก
ตอขันธ มีรูปขันธ คือกายเปนตน รูสึกเบียดเบียนและทับถมตัวเราอยูตลอดเวลา จนหา
โอกาสปลงลงไมไดเลย เรื่องความทุกขทั้งมวลที่เกี่ยวกับขันธจึงมารวมอยูกับเราผูรับผิด
ชอบในขันธ ดังนั้นผูเปนเจาของขันธจึงควรมีความรอบรูในขันธ ทั้งแงดีแงราย จึงจะอยู
ครองขันธไปดวยความราบร่ืน ไมเสียเปรียบแกขันธโดยถายเดียว 

ตามธรรมดาขันธเอาเปรียบเอารัดเราวันยังคํ่า ขยับตัวทุกระยะเปนเรื่องเพื่อขันธ
เสียท้ังน้ัน ถาจิตหาทางออกดวยความฉลาดรอบคอบตอขันธของตน ทั้ง ๆ ท่ีมีความรับ
ผิดชอบในขันธอยู ช่ือวามีทางแบงรับแบงสูกันบาง ไมทําการรับเหมาทุกขในขันธทาเดียว 
แมทุกขในขันธก็คงไมตั้งหางรานขายสงทุกขใหเรารับเหมาโดยถายเดียว ผูพิจารณาขันธ
ใหเห็นทั้งคุณทั้งโทษดวยปญญาจึงไมมีแตทางรับเหมาทุกขจากขันธตลอดไป ยังมีทางลด
หยอนผอนความตึงเครียดในทางใจไดบาง การพิจารณากายตองพิจารณาซํ้า ๆ ซาก ๆ 
โดยถือเอาความเขาใจเปนประมาณ แตมิไดถือเอาความขี้เกียจเปนบรรทัดฐาน จนเห็น
ชัดจริง ๆ วา กายนี้เพียงสักวา หาเปนสัตว บุคคล เรา เขา ที่ไหนไม เรียกวา กายานุปสส
นาสติปฏฐาน   

เวทนา จิต ธรรม โปรดทราบวามีอยูในกายอันเดียวกัน เปนแตมีอาการแปลกตาง
กันไปบาง ทานจึงใหนามไมซ้ํากัน ทานผูบําเพ็ญโปรดทําความเขาใจดวยดี ไมเชนนั้น สติ
ปฏฐานส่ีกับอริยสัจส่ีจะกลายเปนสมุทัย คือบอแหงความสงสัยและกังวลในขณะบําเพ็ญ 



 

แวนดวงใจ ๒๕๐ 

๒๕๐ 

เพราะความสับสนไมรูเง่ือนตนเง่ือนปลายของอาการแหงธรรมเหลาน้ี เวทนามีสาม คือ 
สุขบาง ทุกขบาง เฉย ๆ ไมสุขไมทุกขบาง ทั้งเกิดขึ้นจากกาย และเกิดขึ้นจากใจ จะมี
ลักษณะสามเชนเดียวกัน การพิจารณาโปรดแยกเวทนาออก และพิจารณาไปตามลักษณะ
ของเขา แตอยาไปควาเอากายมาเปนเวทนา กายใหเปนกาย เวทนาใหเปนเวทนา ทํานอง
เห็นเสือเปนเสือ และเห็นชางเปนชาง แตอยาไปควาเอาเสือมาเปนชาง จะเปนการอาง
พยานไมตรงความจริง เรื่องจะลุกลามและลงเอยกันไมไดตลอดกาล 

คือแยกเวทนาที่แสดงอยูในขณะนั้นออกพิจารณา ใหรูท่ีเกิด ที่ตั้งอยู และที่ดับไป 
ฐานที่เกิดของเวทนาทั้งสาม เกิดขึ้นและตั้งอยูที่กายและที่ใจ แตไมใชกาย ไมใชใจ คง
เปนเวทนาอยูเชนน้ัน  ทั้งการเกิดและการดับไปของเขา อยาทําความเขาใจวาเปนอ่ืน จะ
เปนความเห็นผิด สมุทัยจะแสดงตัวออกมาในขณะนั้น จะหาทางแกไขและหาทางออกไม
ได แทนที่จะพิจารณาใหเปนปญญาถอดถอนตัวจากทุกข สมุทัย เลยจะกลายเปนโรงงาน
ผลิตทุกขและสมุทัยขึ้นมาในขณะนั้นโดยไมรูสึกตัว ทางเดินของเวทนาทั้งสามคือ ความ
เกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป มีอยูเพียงเทานี้ทุกระยะกาล  และไมมีสัตว บุคคล เรา เขา แฝง
อยูเลย ถานําสัตว บุคคล เปนตน ไปแฝงเขาในขณะใด เวทนาท้ังสามจะแสดงสัตวบุคคล
อันเปนอํานาจกอตัวสมุทัยขึ้นมาในขณะนั้น และเปนการเสริมทุกขใหมีกําลังขึ้นมาทันท ี

ผูปฏิบัติจึงควรทําความรอบคอบตอเวทนาดวยปญญา คือไมควาเวทนามาเปน
ตนในขณะทําการพิจารณา เวทนาท้ังสามจะปรากฏเปนความจริงตามหลักสติปฏฐานและ
อริยสัจขึ้นมาประจักษใจ  แมเวทนาจะแสดงอาการเปล่ียนแปลงข้ึน ๆ ลงๆ ประการใด 
จะเปนทางเสริมสติปญญาของผูบําเพ็ญได ทุกขณะท่ีเวทนาแสดงอาการเคล่ือนไหวและ
เปล่ียนแปลง ความเปนสัตว บุคคล เรา เขา จะไมมีโอกาสแทรกเวทนาทั้งสามไดเลย 
นอกจากจะมีเทาท่ีปรากฏอยูเพียงสักวาเวทนาเทาน้ัน ความเศราใจ ทุกขใจ และทอใจ 
หรือความเหอเหิมเพลิดเพลินในขณะท่ีเวทนาท้ังสามแสดงตัว จะไมมีโอกาสเกิดขึ้นได 
เพราะการทําความเขาใจกับเวทนาไดโดยถูกตอง และทุก ๆ เวลาท่ีผูบําเพ็ญทําความเห็น
กับเวทนาโดยถูกตอง ช่ือวาผูมีเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ประจําใจ  

จิต คําวาจิตในสติปฏฐาน มิใชจิตพิเศษและแปลกตางไปจากสติปฏฐานทั้งสาม 
ทานจึงใหนามวา จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน เสมอกับกาย เวทนา ธรรม ถาเทียบกับไมก็
เปนไมทั้งตน ซึ่งเต็มไปดวยกิ่งกาน เปลือก กระพี้ รากแกว รากฝอย ซึ่งผิดกับไมที่นํามา
ทําประโยชนจนปรากฏเปนบาน เปนเรือนแลว ผูพิจารณาจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน จึง
เปนเหมือนนําไมท้ังตนมาแปรรูปใหเปนตาง ๆ ตามความตองการ การพิจารณาจิต



 

แวนดวงใจ ๒๕๑ 

๒๕๑ 

ประเภทน้ีควรถือเอานิมิต คือความปรุงของจิตเปนเครื่องพิสูจนและพิจารณา เพราะการ
จะรูความเศราหมอง หรือผองใสของจิตได ตองรูเครื่องปรุงจิตเปนสําคัญ  ไมเชนน้ันแม
จิตจะไดรับความเศราหมอง และกองทุกขตลอดทั้งวันจะไมมีทางทราบได ถาไมทราบส่ิง
ปรุงจิตใหเปนไปตาง ๆ กอน 

เราตองการทราบจิต จําตองพิจารณาสังขารเคร่ืองปรุงจิต ซึ่งเหมือนเครื่องปรุง
แกงใหมีรสชาติตาง ๆ จิตที่แสดงความเปนตาง ๆ ไมมีสิ้นสุด และทําใหผิดจากสภาพ
เดิมถึงกับเจาตัวเกิดความพิศวงงงงัน ไมทราบสาเหตุและวิธีแกไข จําตองยอมจํานนไป
ตามเหตุการณ จนลืมสํานึกในทางผิดชอบชั่วด ี ก็เพราะเรื่องของสังขารเครื่องปรุงจิตนั่น
เอง ฉะน้ันคําวา จิตในสติปฏฐานจึงเปนจิตท่ีคลุกเคลากับอารมณ โดยสังขารเปนผูปรุง
แตง การพิจารณาสังขารจึงเก่ียวถึงจิต เพราะเปนสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน ถารูเรื่องของสังขารก็
เร่ิมรูเร่ืองจิต และถารูเรื่องจิตก็ยอมรูเรื่องของสังขารไดอีก นับแตสังขารข้ันหยาบ ขั้น
กลาง และขั้นละเอียด และจิตข้ันหยาบ ข้ันกลาง และขั้นละเอียด คําวา สังขารหยาบ 
ละเอียด และจิตหยาบ ละเอียด ทั้งนี้เนื่องจากความเกี่ยวของของจิตกับอารมณมีทั้ง
หยาบและละเอียด 

ผูพิจารณาจิตตานุปสสนาควรทําความเขาใจไวแตตนมือวา จิตกับเครื่องปรุงจิต 
คือสังขารเปนคนละประเภท ไมใชอันเดียวกัน ไมเชนน้ันจิตกับสังขารจะคละเคลากัน ซึ่ง
จะทําความลําบากแกการพิจารณา ตามที่อธิบายมาแลว โดยกําหนดความเกิดขึ้น และ
ความเกี่ยวของของสังขาร สัมผัสกับอารมณอะไร พรอมทั้งความดับไปของสังขารกับ
อารมณ พยายามสังเกต และสอดรูความเคลื่อนไหวของสังขาร ซึ่งจะเคลื่อนจากใจออกสู
อารมณที่เปนอดีตบาง อนาคตบาง ท้ังหยาบ และละเอียด และโปรดทราบเสมอวาทุก ๆ 
ประเภทของสังขาร และอารมณที่เกี่ยวของกัน ตองเกิดและดับพรอมกัน จะใหเปนอื่นไป
ไมได 

คําวาสัตว บุคคล เรา เขา เปนตน จึงไมควรนําเขาไปแทรกในจิต เพราะจะแปร
รูปเปนสมุทัยขึ้นมาทันท ี จงพยายามสังเกตใหทราบวา มันเปนเพียงจิตสังขารอยูเทาน้ัน 
ทุก ๆ ขณะที่ปรุงแตงขึ้นมา ปญญาตองมีทางทราบไดตามลําดับแหงการพิจารณา และ
ตองทราบตามนัยที่ทานบอกไววา สักวาจิตเทาน้ัน ไมใชสัตว บุคคล เรา เขา อะไรเลย ผู
พิจารณาเห็นตามจิตตานุปสสนา ใจจะไมเกิดความเศราโศกเสียใจ และเพลิดเพลินไป
ตามความปรุงแตง และสภาพความเปนอยู สุข-ทุกขของจิต และช่ือวาผูมีจิตตานุปสสนา
ประจําตน 



 

แวนดวงใจ ๒๕๒ 

๒๕๒ 

ธรรม คําวา ธรรม คือเปาหมายที่เพงเล็งของใจ ถาเปนธรรมสวนละเอียดก็หมาย
ถึงใจเสียเอง ธรรมภายนอกมีมากมาย สวนภายในถือเอากายทุกสวน เวทนาท้ังสาม และ
จิตในจิตตานุปสสนามาเปนธรรมในธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน การพิจารณากาย เวทนา 
จิต เขาประสานกันครบองคสติปฏฐานส่ี ตามความเห็นของธรรมปาวาเปนธรรมานุปสส
นาสติปฏฐาน หากจะเปนความผิดพลาดเพราะความฉลาดไมเพียงพอในความเขาใจ 
และการอธิบาย ก็ขออภัยจากทานผูฟงและทานผูอานทุกทานดวย เพราะคําวาธรรมปา
เปนเร่ืองจนใจสําหรับผูแสดงทุก ๆ คร้ังท่ีแสดงและนํามาลงในหนังสือ ดังนั้นการฟงและ
การอานหนังสือธรรมปาโปรดเจริญธรรมคือความไมสีสาไวบาง ทุกวรรคทุกตอนจะไมมี
ความหนักใจเกิดขึ้นในขณะฟงและอาน 

การพิจารณาสติปฏฐานส่ี ใหเช่ือมกันเขาในองคธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน จน
กลายเปนธรรมแทงเดียว รูสึกเปนความแปลกประหลาด และอัศจรรยเปนระยะ ซึ่งไม
เคยปรากฏมากอน ท้ังน้ีเน่ืองจากการพิจารณาเบ้ืองตน กายก็เทียบกับไมทั้งดุน เวทนา
ทั้งดุน จิตทั้งดุน แมธรรมก็ทั้งดุน เพราะการพิจารณาก็เปนลักษณะไมทั้งดุน สิ่งที่ถูก
พิจารณาจึงกลายเปนเชนเดียวกันไปหมด แตเพราะความถูไปไสมาดวยความเพียร ทุก
ส่ิงท่ีอยูในวงความเพียรก็คอยเปล่ียนสภาพข้ึนมาเปนลําดับ 

ท่ีกลาวในบทธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน คอนขางเปนธรรมละเอียดไปบาง ใน
ความรูสึกจึงอดจะลืมบุญคุณของการพิจารณาในลักษณะไมทั้งดุนในตอนแรกไมได เม่ือ
พิจารณา “ธรรม” ในตอนปลายกับตอนตนรูสึกแปลกตางกันมาก แมจะเปนสติปฏฐาน
สี่อันเดียวกัน พอมาถึงตอนปลาย จิตปรากฏวากาย เวทนา จิต และธรรมทั้งสี่ในองคสติ
ปฏฐานไดเชื่อมกันเขา จนกลายเปนธรรมานุปสสนาสติปฏฐานไปเสียส้ิน และประสาน
กันไดอยางสนิท โดยไมนิยมวาน่ันเปนกาย น่ีเปนเวทนา น่ันเปนจิต น่ีเปนธรรม ในความ
รูสึกตางก็รวมลงเปนธรรมดวยกัน 

ในบทกาย เวทนา จิต  ไดอธิบายวิธีพิจารณาเพื่อความปลดเปลื้องแกไขใหทานผู
ฟงทราบพอสมควร แตพอมาถึงบทธรรมเลยกลายเปนเรื่องของผูแสดงไปเสียสิ้น แม
เชนนั้นก็กรุณาถือเอาตามวิธีที่กลาวมา และนําไปปฏิบัติตามจริตนิสัยของตน ๆ ผล
ประโยชนคงจะไดรับเทากับท่ีอธิบายใหทานผูฟงทราบโดยตรง 

สรุปความในสติปฏฐาน คือ กาย มีกายใน กายนอก และกายในกาย เวทนาใน
เวทนานอก และเวทนาในเวทนาท้ังหลาย สวนเวทนารูสึกซับซอนอยูบาง จึงขอแทรก
ความเห็นลงบางเล็กนอย คือ เวทนาใน หมายถึง จิตเวทนา เวทนานอก หมายถึงกาย
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๒๕๓ 

เวทนา จิตใน จิตนอก และจิตในจิต จิตในหมายถึงจิตกับอารมณที่ปรากฏอยูดวยกันโดย
เฉพาะ จิตนอกหมายถึงจิตที่กําลังเกี่ยวกับอารมณภายนอก  จิตในจิตหมายถึงกระแส
ของจิตอันหนึ่ง ๆ ในกระแสจิตทั้งหลายที่คิดออกมาจากใจ และธรรมใน ธรรมนอก และ
ธรรมในธรรมท้ังหลาย ธรรมในไดแกอารมณหรือสภาวะท่ีเปนสวนละเอียด ซึ่งเปน
อารมณของจิต หรือเปาหมายเครื่องเพงเล็งของจิตดวย ไดแกจิตซึ่งเปนที่ชุมนุมของ
ธรรมท้ังหลายดวย ธรรมนอกไดแกสภาวะท่ีเปนสวนภายนอก ที่ควรเปนอารมณของใจ
ไดทุก ๆ ประเภท เรียกวาธรรมนอกท้ังน้ัน ธรรมในธรรมท้ังหลาย หมายถึง สภาวะอัน
หน่ึง ๆ ในสภาวะท้ังหลาย ซึ่งเปนเปาหมายที่เพงเล็งของใจ 

อนึ่ง คําวา กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม ไดแกสวนยอย 
หรือสวนหน่ึงของสวนท้ังหลาย เชนผมเสนหน่ึงในผมท้ังหลาย ฟนซ่ีหน่ึงในบรรดาฟนท่ี
มีอยูทั้งหลาย เหลาน้ีเรียกวากายในกาย ผูพิจารณาสวนหนึ่งของกายทั่วไป เรียกวา 
พิจารณากายในกาย สวนเวทนา จิต ธรรม ก็มีนัยเชนเดียวกัน จึงมิไดอธิบายไวมาก เกรง
เวลาจะไมพอ ขอไวในโอกาสตอไป 

สติปฏฐานทั้งสี่นี้ตามความรูสึกของธรรมปาเขาใจวา มีสมบูรณอยูในกายในใจ
อยางสมบูรณ แตมิไดหมายความวาภายนอกไมจําเปน จะทราบไดชัดตอเมื่อผูบําเพ็ญสติ
ปฏฐานจนสามารถทําการประสานสงเคราะหกันลงได ในธรรมานุปสสนาลวน ๆ แลว จิต
ไมมีความติดใจท่ีจะไปเสาะแสวงหาส่ิงภายนอกมาสนับสนุนเลย เพียงพิจารณาอยูเฉพาะ
ในวงกาย วงจิต ก็ควรแกการแกไขตนเองไดดวยสติปฏฐานสี ่ ซึ่งมีอยูในกายในจิตอยาง
สมบูรณ  

แตการพิจารณาเบ้ืองตน ทุก ๆ ส่ิงไมวาภายนอกภายใน จะกลายเปนของจําเปน
ไปเสียส้ิน เพราะความติดของของจิตพาใหจําเปน ตอเมื่อถึงขั้นปลอยวางเขามาเปน
ลําดับแลว สภาวะน้ัน ๆ ก็คอยหมดความจําเปนเขามาเชนเดียวกัน แมกาย เวทนา จิต 
ธรรม ซึ่งเปนธรรมจําเปนในองคสติปฏฐาน จิตจําตองปลอยวาง ไมควรยึดถือหรือแบก
หามเอาไวใหเปนภาระของใจ กลับกลายเปนสิ่งที่ควรปลอยวางทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาถึงขั้น 
ธมฺมา อนตฺตา เต็มที่แลว แลวคอยยอนกลับมาพิจารณาประสานกันในวาระตอไป เพื่อ
เปนวิหารธรรมในทิฏฐธรรมปจจุบัน ขณะที่จิตกาวผานไปแลวแตยังครองขันธอยู 

ทานผูบําเพ็ญถาหนักในสติปฏฐานไมถอยหลัง นับวันจะรูเห็นส่ิงตาง ๆ ที่แปลก
ประหลาดและอัศจรรยข้ึนภายในใจเปนระยะ ๆ ไป ถึงกาลอันควรจะไดรับ “ผล” ใน
ธรรมข้ันใดท่ีเคยรับสนอง “เหตุ” ที่ผูบําเพ็ญบําเพ็ญโดยถูกตองแลว จําตองปรากฏผล



 

แวนดวงใจ ๒๕๔ 

๒๕๔ 

ขึ้นมาเปนขั้น ๆ โดยเปนพระโสดาบาง พระสกิทาคาบาง พระอนาคาบาง และพระ
อรหันตบาง โดยไมตองสงสัย 

ฉะนั้น การพิจารณาสติปฏฐานส่ีก็ดี อริยสัจสี่ก็ดี โปรดทราบวาเปนเสนทางเพ่ือ
ความพนทุกขอันเดียวกัน แมจะตางกันอยูบางก็เพียงสักวาชื่อเทานั้น แตในหลักธรรม
ชาติแลวเปนอันเดียวกัน ผูบําเพ็ญสติปฏฐานกับผูบําเพ็ญในอริยสัจสี่ก็เทากับประกอบ
การงานแขนงเดียวกัน เพราะทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค กับกาย เวทนา จิต ธรรม เปนสัจ
ธรรมของจริงอันเดียวกัน เชนเดียวกับผูทํางานตาง ๆ ในโรงงานอันเดียวกัน ผลรายได
ยอมเปนของโรงงานทั้งสิ้นฉะนั้น 

สรุปผลงานตอนสุดทายของผูบําเพ็ญสติปฏฐานและอริยสัจมาโดยลําดับ จากขั้น
ตน คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ทั้งดุน ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ทั้งดุน ดวยการปฏิบัติ
แบบถูไปไสมาทั้งดุน ไมทราบความหนักเบา ลึกตื้น กวางแคบในแงแหงธรรม และความ
ผิด ถูก ชั่ว ดี ในการปฏิบัติ เพราะไมเคยทํามา นับแตปู ยา ตา ทวด ลงมาถึงพอ แม 
และวงศาคณาญาติ ก็ไมเคยมีใครมาบอกเลากลาวส่ังสอนวา สติปฏฐานและอริยธรรม
เปนลักษณะอยางนั้น ๆ ตองปฏิบัติอยางนั้นจะไดรับผลอยางนั้น ๆ แมแตทานเหลาน้ันก็
ยังไมมีโอกาสทราบได มิหนํายังพาสติปฏฐานและอริยธรรมอันประเสริฐทั้งนี้ไปทิ้งจมน้ํา 
จมดิน และเผาไฟท้ิงนับจํานวนมากมาย 

เพียงเราเปนเด็กรุนลูกหลานเหลนของทาน จะอวดตัววาเกงกลาสามารถฉลาดรู
ไดอยางไร จําตองยอมโงอยูโดยด ี แมสติปฏฐาน และอริยสัจธรรมจะเคยเปนธรรมอัน
ประเสริฐมาแตดั้งเดิมก็จริง แตพอตกมาถึงมือเราจําตองกลายเปนธรรมทั้งดุนไปกอน 
เพราะเรากําลังตกอยูในภาวะความเปนคนท้ังดุน  แมการปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบทั้งดุน ตอ
เมื่อปฏิบัติบําเพ็ญไปดวยความพากเพียรไมถอยหลัง ความเขาใจในแงอรรถธรรม และ
การปฏิบัติก็คอยปรากฏไปวันละเล็กละนอย และคอย ๆ กลายเปนรูปเปนรางข้ึนมา 
ศรัทธาความเชื่อมั่นก็นับวันมีกําลังและฝงลึกลงในหลักธรรมของพระพุทธเจา ส่ิงท่ีเคยล้ี
ลับมาเปนเวลานานก็คอย ๆ เปดเผยความจริงออกมา 

เปนตนวา สติปฏฐานส่ี และอริยสัจส่ี ซึ่งแตกอนแมจะมีติดอยูกับตัวเรา ก็มีอยู
แบบฝงจมมิดโดยเจาตัวไมรู นั่งฟงพระทานเทศนก็ฟงไปจนเลยขอบเขต และสุดสายหู
สายตา ไมเคยนึกนอมเขามาสูตัวเรา ซึ่งเปนที่ประชุมแหงธรรมเลย เมื่อพระเทศนจบ
แลว  สรุปผลที่ไดรับจากการฟงก็เพียงวา เราไมมีวาสนาเอื้อมไมถึงธรรมที่ทานแสดง
เพราะลึกแสนลึก ละเอียดสุดละเอียด ธรรมที่ทานแสดงกับเราผูฟงอยูหางไกลกันคนละ
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มุมโลก แตหาไดนึกไมวามันโลกสติปฏฐาน และอริยสัจสี่อันเดียวกันทั้งทานผูแสดงกับ
เราผูน่ังฟง และแสดงเรื่องของเราทั้งนั้น หาไดผิดเพี้ยนจากเรื่องของเราไปแมแตนอยไม 
น่ีเร่ืองความคิดผิดมีทางมีไดอยางน้ีไมวาทานวาเรา 

แตเมื่อความจริงมีสติปฏฐานเปนตน ไดเร่ิมเผยตัวออกมาสูวงความเพียรแลว 
ธรรมเหลาน้ีก็กลายเปนแผนท่ีทางเดินของจิตไปเปนลําดับ มองดูกาย เวทนา จิต ธรรม 
แตละประเภทคลายกับเปนแผนกระดาษที่เต็มไปดวยตัวอักษร ชี้บอกทางเดินเพื่อความ
พนทุกขทั้งนั้น สติปฏฐานนอก สติปฏฐานใน และอริยสัจนอก อริยสัจใน ก็กลับกลายมา
เปนตัวอักษรชี้บอกทางเดินแกจิตอยูรอบดาน 

ประหน่ึงวาทานจงรีบเดินไปตามเข็มท่ีช้ีบอกใหจะพนภัยโดยเร็ว เวลาน้ีพวกขาศึก
กําลังตามหาทานวิ่งวุนไปมาอยูตามแถวนี ้และซุมซอนเรียงรายกันอยูทุกหนทุกแหง ทาน
ไมควรนอนใจในสถานท่ีใด ๆ วาจะเปนที่ปลอดภัย นอกจากทานจะรีบเดินผานดงหนา
ปาทึบเหลาน้ีไปเสียเทาน้ันทานจะปลอดภัย ความพากเพียรก็ยิ่งมีความเขมแข็งพรอม
ดวยสติปญญา ซึ่งไดสั่งสมมา เพราะอาศัยสติปฏฐานและอริยสัจเปนหินลับและทางเดิน 
คําวา กาย เวทนา จิต ธรรม ท่ีไดเคยพิจารณามาแบบลุม ๆ ดอน ๆ ก็ปรากฏวาเปน
ธรรมเสมอภาคกัน และสามารถพิจารณาประสานและสงเคราะหกันลงในธรรมานุปสสนา
ทั้งสิ้น 

เม่ือจิตพิจารณาธรรมานุปสสนาสติปฏฐานเปนอารมณ จนมีความชํานาญและแน
ใจเต็มที่แลว ธรรมานุปสสนาก็เชื่อมโยงเขามาหาเรื่องของจิตโดยเฉพาะ ตอนนี้จะวา
ธรรมกลายเปนจิตหรือจิตกลายเปนธรรมก็พอเรียกได พอจิตไดกาวเขาสูธรรมานุปสสนา
ลวน ๆ แลว สภาวธรรมภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ธรรมารมณ กับ 
ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ อันเปนสวนภายในท้ังสองภาค ซึ่งเปนเหมือนภูเขาหินอันแทงทึบ 
ปกปดใจจนหาทางออกมิได ก็ไดจางหายไปจากมโนภาพ และรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
และวิญญาณ ซึ่งเปนเหมือนเมฆหมอกปกปดใจ ก็ไดถูกพายุ คือ สต ิ ปญญา ศรัทธา 
ความเพียร  พัดผันใหแตกจากความเปนกลุมเปนกอน คือ ตัวสมมุตินิยมไปทีละเล็กละ
นอย จนจางหายไปแทบจะไมมีอะไรเหลือ 

จะยังเหลืออยูบางก็เพียงเปนไอระเหยออกมาจากใจ ท่ีเรียกวาธรรม ซึ่งยังไมถูก
ทําลาย แตไมสามารถจะแสดงออกมาอยางออกหนาออกตา เพราะถูกสติปญญาอันมี
กําลังครอบเอาไว และตามขุดคนเพื่อทําลายอยูตลอดเวลา สุดทายคําวา ธรรม หรือจิต
อวิชชา ก็ไดถูกสติปญญาทําลายลงไดโดยสิ้นเชิง ดวย ธมฺมา อนตฺตา และดวยธรรมบท
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วา ธรรมทั้งปวงไมควรถือมั่น คําวาสัตว บุคคล ตัว ตน เรา เขา เมื่อไมมีจุดสมมุติเปนที่
อาศัยก็จําตองหลุดลอยไปเอง 

ขณะที่สติปญญาไดทําหนาที่ตอสติปฏฐานที่สิ้นสุดลงแลว ธรรมชาติที่แปลก
ประหลาด และอัศจรรยไดปรากฏขึ้นอยางเต็มที่ในขณะนั้น ปญหาทั้งมวลก็สิ้นสุดลง ไม
มีทางสืบตอ เพราะเหตุกับผลไดลงเอยกันอยางสนิทและตายตัวแลว ระหวางขันธกับจิต
แมจะครองกันอยูก็ไมมีทางทะเลาะกันเหมือนที่เคยเปนมา ตางก็เปนอยูโดยอิสระตาม
ความเปนจริงของตน คําวา ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ ในความเขาใจของธรรมปาวา อยูดวย
ความไมระแวงกันระหวางขันธกับจิต โลกกับธรรม ภายนอกกับภายใน ใจกับสิ่งทั้งปวง
ทั่วดินแดน ไมเปนขาศึกตอกันดังที่เคยเปนมา และสามารถนอมนําส่ิงตาง ๆ มาทํา
ประโยชนไดเทาท่ีควร 

ทานนักบวชและนักปฏิบัติธรรมโปรดฟงใหถึงใจ หย่ังความเพียรใหถึงใจ ธรรม
ทั้งนี้จะปรากฏเปนสมบัติอันล้ําคาของทานผูสนใจ โดยไมมีอะไรจะสามารถมาแยกทาง
กันได ความเพียรเพื่อชัยชนะอันมีเกียรติดังพระองคทาน และเปนชัยชนะซึ่งไมมีอะไร
เสมอในโลก คือความเพียรเพ่ือชนะตนตามพระบาลีวา อตฺตา หเว ชิต ํ เสยฺโย ความ
ชนะตนเองน่ันแลประเสริฐสุด 

การแสดงธรรมก็เห็นสมควรแกเวลา ดังนั้น ในอวสานแหงธรรมน้ี ขออํานาจแหง
พระรัตนตรัยจงตามคุมครอง จงรักษาใหทุกทานมีความสุขกายสบายใจ และเจริญงอก
งามดวยศีล สมาธ ิ ปญญา สามารถผานอุปสรรคถึงแดนแหงความเกษมสําราญกลาวคือ 
พระนิพพานโดยทั่วหนากันเทอญฯ 

 
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th 


