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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
สรางเรือนสามชั้นใหจิต 

 
 การฝกหัดอบรมในเบ้ืองตน ก็ไมผิดอะไรกับเราไปดูตนไมที่จะนํามาทําบาน
ปลูกเรือน ไมทั้งตนเมื่อไปดูแลวมันออนใจพิกลบอกไมถูก อะไรที่จะสามารถนําไปทํา
เปนบานเรือนได มองดูเห็นแตไมทั้งตน เต็มไปดวยเปลือกกระพี้ ก่ิงกานสาขา ดอกใบ 
เต็มไปหมด ซึ่งลวนแตส่ิงที่ไมตองการทั้งน้ัน ที่มองไปเห็นนั้น สิ่งที่ตองการมองไมเห็น
เลย คือแกนที่เปนเน้ือแท ซึ่งสมควรจะมาทําเปนบานเปนเรือนได มันอยูภายในลึก ๆ 
โนน มองไมเห็นดวยตาเน้ือน้ีเลย มันมีต้ังแตเปลือกแตลําตน มองข้ึนไปขางบนก็มีแต
กิ่งกานสาขาใบดอกเต็มไปหมด แลวทําไมจะไมออนใจ และไมที่จะปลูกบานปลูกเรือน
ใหสําเร็จโดยสมบูรณน้ัน ตองมีจํานวนมากดวย ไมตนเล็ก ๆ จะมาทําบานทําเรือน นํา
มาเล่ือยมาแปรรูปเปนตาง ๆ ใหไดหลาย ๆ แผน หลาย ๆ ช้ิน ก็เปนบานเปนเรือนที่
เหมาะสมไปไมได จะตองหาไมตนใหญ ๆ เนื้อแข็ง ซึ่งลําบากแกการทําไมยอยเลย ไป
มองเห็นตนไมแลวมันทําใหออนใจอยางบอกไมถูก มือเทาก็ออนปวกเปยกไปตาม ๆ 
กัน 
 แตเมื่อรูวิธีที่จะทําแลว แมออนใจก็พอพยายามถูไถกันไปได ไมหดมือทื่อใจอยู
ทาเดียว เมื่อตัดโคนลงมาแลวก็ตองเล่ือย ตองมีแบบมีฉบับ การตัดการโคนการเล่ือย
อะไร ตองมีแบบมีฉบับมีหลักเกณฑ ตองมีวิชาเก่ียวกับงานน้ัน ๆ จึงจะทําได มิฉะน้ัน
ไมก็เสียหมด ผลจะพึงไดก็ไมปรากฏเทาที่ควรจะมี 
 น่ีการประพฤติปฏิบัติธรรมทางดานจิตใจ ในเบื้องตนที่เรายังไมเคยทําเลย มันก็
ตองมีออนใจดวยกัน ดีไมดีจะนั่งภาวนาแค ๕ นาที ๑๐ นาที ใจน้ันราวกับจะถูกเขานํา
ไปฆา ทําใหออนเปยกไปหมด พอทราบไดจากทานสั่งสอนเรื่องการภาวนาเปนงานยาก
เทานั้น ใจเริ่มจะช็อกไปเสียแลวเพราะกลัวมาก ดีไมดีหาเรื่องปวดหนักปวดเบามาชวย
ชีวิตไว ไมงั้นจะไปเสียใหไดกอนความเจ็บไขไดปวยจะมาถึงตัวเสียอีก 
 “โนน ! ฟงซิ มนุษยขี้แย กลัวกิเลสจะขยี้เอา ! เพียงทานเอาเรื่องภาวนามาสอน
วา เปนงานสําคัญย่ิงกวางานอ่ืนใดเทาน้ัน ผูฟงจะสลบไสลไปตามกัน !” 
 ประการหน่ึงพระกรรมฐานทานมักจะสอนเรื่องภาวนา ตามที่ทานเคยทํามา
เพียงเริ่มตนวา “ในบรรดางานของพระพุทธศาสนา งานภาวนาเปนงานสําคัญ และเปน
งานที่ทํายากกวางานอ่ืน ๆ บรรดาที่เปนกุศลดวยกัน จะวาหนักก็หนักไมยอย ตองใช
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ความละเอียดลออ ตองใชความอดทนความจริง ๆ จัง ๆ ถึงจะไดผลเปนลําดับไป และ
ไดผลเปนที่พึงใจ”  
 ผูฟงทั้งหลายเพียงไดยินวา ภาวนาลําบากอยางน้ันอยางนี้บาง ตัวเองยังไมเคย
ทํา มันคิดลําบากไวกอนแลววาเปนทุกขมาก ทรมานมากเกินไปรางกายตองแย เห็นจะ
สูไมไหว ไมทําดีกวา น่ัน ! เห็นไหม ทําใหคิดทุกขคิดยากคิดลําบาก ทอถอยออนแอ
ภายในใจ เลยทําใหใจออนไปหมด น่ัน!มันจึงเหมือนกับเราไปดูตนไมใหญ ๆ ที่จะเอา
มาปลูกบานท้ังหลังน่ันแหละ ! 
 จะทําอยางไรไมทั้งตนนี่ จะทําจะแปรรูปเปนบานเรือน?ควรคิดยอนตัดกระแส
ของความออนแอเสียบางวา ศาลาโรงธรรมสวนะที่เราน่ังอยูเวลาน้ี มีแตไมทั้งตนกันทั้ง
นั้นแหละ เขานํามาแปรสภาพเปนกระดานพื้น กระดานฝา เปนขื่อ เปนแป เปนตง เปน
จันทัน เปนอะไรลวนแตความฉลาดของชางเขา จนสําเร็จโดยสมบูรณขึ้นมาเพราะความ
อุตสาหพยายาม และความฉลาดสามารถของเขา 
 การบําเพ็ญจิตใจก็เหมือนกัน ตองอาศัยความอุตสาหพยายามความอดความ
ทนเชนเดียวกัน ทานสอนวิธีการ เชน ทานสอนใหทําอยางนั้น ใหทําอยางน้ี และบอก
วิธีภาวนา หรือวิธีเดินจงกรม วิธีน่ังสมาธิ ใหทําจิตอยางนั้น ๆ เปนวิธีการสอนของทาน 
 เราซึ่งไมเคยทําเลยมักเปนทุกขกอนแลว จิตใจออนไปหมดไมมีกําลังที่จะทําเลย 
แตถาความมุงหมาย ความพอใจ อยากไดบานไดเรือนหลังสวย ๆ งาม ๆ แนนหนามั่น
คงสงาผาเผย เปนที่ปลอดภัยไรทุกขโดยประการทั้งปวงแลว ก็ไมเห็นยากอะไรนี ่!  
 บานทั้งหลังโลกเขาสรางกันได ทําไมเราจะสรางไมได เขาเอาอะไรมาสราง เขา
สรางดวยวิธีใด เราก็คน ๆ หน่ึง ทําไมจะปลูกบานหลังหน่ึงดวยไมเหลาน้ีไมไดละ ! 
เพียงมีมานะเปนแรงดันเทานั้น มันก็ทําไดดวยกัน น่ีก็เชนเดียวกัน ! 
 ทานผูมีบานมีเรือนหลังสงาผาเผยใหญโตรโหฐาน ปรากฏแกสายตาอยางเดน
ชัดเต็มบานเต็มเมือง มองไปทางไหนก็เห็นอยูรอบทิศ ก็เพราะความมานะเปนสําคัญ 
 ทานผูยังมวลสัตวใหกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุ และอยูในสังคมมนุษยเวลานี้ ก็
ไดแกจอมปราชญทั้งหลาย มีพระพุทธเจาและพระสงฆสาวกทั้งหลาย ที่สรางบาน
สรางเรือนใจอันแนนหนาม่ันคง และยอดเยี่ยมกวาบานเรือนทั้งหลาย ทานทําวิธีใด? 
จึงสามารถฉลาดรูเหนือโลกทั้งสาม ที่บรรดาสัตวทุกช้ันติดของอยู ? ผลก็ประเสริฐ
เลิศโลกจนปรากฏชื่อลือนามสะเทือนทั่วไตรภพ ประกาศสอนธรรมดวยวิธีการตาง ๆ 
ใหสัตวโลกไดทราบเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน 
 เราก็เปนคน ๆ หนึ่ง ซึ่งมุงหวังตอความสุขความเจริญ เฉพาะอยางยิ่งความสุข
ความเจริญทางจิตใจ ถาจะเดินแบบศิษยมีครูละก็ ทานทําอยางไรเราก็พยายามทําอยาง
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น้ัน จะยากลําบากแคไหนก็จําตองทนสู เพื่อความดีที่รอรับผูมีความพากเพียรไมลดละ
ทอถอยอยูแลวตลอดเวลา 
 จิตทั้งดวงมันก็เหมือนไมทั้งตน ก็ทราบอยูแลว เพราะเต็มไปดวยรากแกวราก
ฝอย กิ่งกานสาขาของอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ทั้งน้ัน จะปอกเอางาย ๆ เหมือนปอก
กลวยไดอยางไร เพราะภายในจิตมีแตอันเดียว คืออวิชชาตัณหาหุมหอเต็มไปหมด ตัว
จิตจริง ๆ มองไมเห็นเลย น่ัน ! รูไหมวาจิตเรานะมันเต็มไปดวยส่ิงเหลานี้ทั้งน้ัน เน้ือ
แทของจิตแทน้ันจนมองไมเห็น มีแตเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะไมรูก่ีช้ัน และหุมหอมาก่ี
กัปก่ีกัลปแลว ! จิตที่ถูกหุมหอปดบังหมดหรือไมหมด พอกําหนดจิตลงไปก็ไปเจอกับ
จอมกษัตริย คือ “วัฎจักร”เจอแตวัฏจักรมันก็ตองออนใจคนเรา ! เพราะความมืดตื้อก็
คือเร่ืองของกิเลส ความไมรูประสีประสาอะไรเลยมันก็เปนเรื่องของกิเลส จึงมองหาทิศ
ทางที่จะเปนสารคุณพอเปนเครื่องดูดดื่มจิตใจไมเห็น เห็นแตความมืดมนทั้งนั้น ทําให
เกิดความทอแทออนแอภายในใจ การเรียนปฏิบัติเบื้องตนเปนเชนนั้น ไมวาใครยอมจะ
เปนไปทํานองเดียวกัน 
 พระพุทธเจาก็ตาม พระสาวกก็ตาม พวกเรา ๆ ทาน ๆ หรือครูอาจารยทั้งหลาย
ที่เคยใหการอบรมส่ังสอนเรามาโดยลําดับจนกระทั่งปจจุบันน้ีก็ตาม ทานก็เคยเปนเชน
เดียวกับพวกเรานั้นแล แตเพราะความพยายามเปนสําคัญ เมื่อไดรับการศึกษาเลาเรียน
หรือไดรับอุบายตาง ๆ จากครูอาจารย และนําวิธีการน้ัน ๆ ไปปฏิบัติ ดวยความเพียร
ของตน สติปญญาทานแนะวิธีอยางไรก็พยายามดําเนินตาม และพยายามบังคับจิตใจไป
ตามรองรอยแหงธรรม ถามันคิดปรุงแตกแขนงออกไป ดวยอํานาจของกิเลสบังคับให
แตกไปทางใดบาง คิดปรุงไปทางใดบาง ตองพยายามหักหาม และฉุดลากเขามาดวย
สติ พยายามหาอุบายเหน่ียวรั้งมาดวยสติปญญา อยาออนขอตามใจที่กําลังเปนนักโทษ 
พอแหกคุกคือความควบคุมของสติปญญาออกได จะไปเที่ยวขโมยเขาอีก! 
 เบ้ืองตนแหงการปฏิบัติเปนอยางน้ัน ตองบังคับกันอยางเขมงวดกวดขัน ตั้งทา
ตั้งทางเหมือนจะเอาเปนเอาตายกันจริง ๆ กับภารภาวนาเพียงอยางเดียว การ
ภาวนาทานถือวาเปนความดี แตในขณะที่เราทําเหมือนจะเอาเขาตะแลงแกง ถูกฆาถูก
สังหารอยางน้ันแหละ มันฝดมันเคืองมันอะไรบอกไมถูก ใครโดนเขาก็รูเอง เรื่องรวม
อยูในน้ันหมด 
 ทีน้ีเมื่อใจที่เต็มไปดวยกิเลส ถูกการบังคับบัญชาซักฟอกอยูเสมอ ก็เหมือนกับ
ไดถูกฉุดลากข้ึนมาจากโคลนจากตม แลวชะลางดวยนํ้าสะอาด คือสติปญญาน่ันแล ใจ
เมื่อถูกฝกทรมานอยางเอาจริงเอาจัง ก็คอยปรากฏผลคือความสงบความเย็นใจข้ึนมา 
ความสงบกับความเย็น กับความสบาย อยูดวยกันนั่นแหละ 
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 ถาใจสงบก็สบาย ความสบายนั้นเกิดขึ้นจาการฝกอบรม การบังคับบัญชาเกิดขึ้น
จากการทรมานดวยสติปญญา หักหามไมใหจิตคิดเพนพานไปเที่ยวส่ังสมกิเลสอันเปน
ยาพิษ เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ ตัดทางเดินของกิเลสดวยสติปญญา หักหามไมใหคิดปรุง
ไปในอารมณตาง ๆ ในขณะที่ตองการความสงบแกจิตใจ เมื่อทําถูกวิธี จิตก็เริ่มปรากฏ
เปนความสงบ สงบมากข้ึน สงบละเอียดลออข้ึนเรื่อย ๆ ทีนี้เรียกวา “พอมีตนทุน” 
เพื่อเปนกําลังใจแสวงธรรมตอไป เหมือนกับเขาเริ่มตัดไม พอตัดเขาไปก็จะเริ่มเห็น
แกนของมัน ย่ิงเล่ือยออกมาเปนแผน ๆ เปนตัวไมชนิดตาง ๆ ย่ิงไดเห็นชัดวาเปนไม
เนื้ออยางใดบาง ดีอยางใด ปลอดหรือไมปลอด เนื้อบริสุทธิ์ดีอยางใดบาง ทราบไปโดย
ตลอด 
 จิต เมื่อมีความสงบเย็นก็ยอมเห็นจิตของตัว ซึ่งทรงตัวอยูดวยความสงบสุข ไม
มีอารมณตาง ๆ เขามากอกวน ความไมมีอารมณเขามายุแหยกอกวนน้ีเปนความสงบ 
และเปนความสุข น่ีคือคุณคาของจิตที่เกิดความสงบ แสดงคุณคาใหเราเห็น ในขณะ
เดียวกันก็ไดเห็นทั้งโทษที่จิตเกิดความฟุงซานวุนวาย ต้ังแตเริ่มแรกปฏิบัติหรือกอน
ปฏิบัติ ก็สามารถประมวลเขามาเห็นโทษในเวลาที่จิตสงบได ไมเชนน้ันเราก็มองเห็น
โทษในสิ่งที่เปนคูกันไมได ถาไมมีความสงบเปนเครือ่งยืนยันเลย 
 เมื่อจิตมีความสงบ ความสงบนี้จะเปนเครื่องเทียบเคียงกับความไมสงบ คือ
ความสงบมีผลดีอยางไร ความไมสงบมีผลรายอยางไร ก็เห็นไดอยางชัดเจน จง
พยายามบุกเบิกจิตใจใหกาวหนาไปโดยลําดับ หรือพยายามคุยเขี่ยสิ่งที่เปนภัยตอจิตใจ
ดวยปญญา และชําระสะสางมันออกดวยความไมนอนใจ 
 จิตก็มีความสงบแนวแนและละเอียดลงไป ตามประโยคพยายามของผูบําเพ็ญ 
ที่จะเรียกวา “สมาธิหรือไมสมาธิ” น้ัน มันเปนเพียงช่ือของภูมิจิตภูมิธรรมประจําจิต
เทาน้ัน ขอสําคัญขอใหเปนความปรากฏภายในใจที่เรียกวา “สนฺทิฏฐิโก” เห็นเอง
สําหรับผูปฏิบัติเถอะ 
 ความสุขความสบายหรือความอัศจรรยอะไร จะเปนส่ิงที่ปรากฏขึ้นกับจิตดวงที่
ถูกชําระซักฟอกอยูสม่ําเสมอน้ีแล ไมมีที่อ่ืนเปนที่ปรากฏความแปลกประหลาดและ
อัศจรรยใด ๆ นอกไปจากจิตที่กําลังฝกอบรมอยูในเวลานี้ เมื่อจิตไดเริ่มเห็นความ
แปลกประหลาดและอัศจรรยขึ้นมาในตัวแลว ความขยันหมั่นเพียรและความอุตสาห
พยายามน้ันยอมเปนมาเอง ทุกขยากลําบากแคไหนก็ไมยอมลดละ ไมยอมถอยหลัง 
เดินหนาไปเรื่อย ๆ ดวยความเพียร ทีน้ีก็พอทราบการเขาการออกของจิต การคดิผิด
คิดถูกของจิต การกาวเดินของจิต เดินผิดเดินถูกอยางไรบางก็พอทราบได เพราะมีสติ 
ปญญา เปนเครื่องระวังรักษา แตกอนไมมีเลย มีแตกิเลสที่คอยขย้ีขยําเสียแหลก
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หมด ถาหากจิตน้ีเปนเหมือนส่ิงทั้งหลายแลวไมมีอะไรเหลือเลย ยังจะเลยเปนผุยผงไป
เสียอีก อาจเรียกวา “เปนอากาศธาตุไปหมด ” 
 แตน่ีไมเปน เพราะจิตคงทนตอทุกสิ่งทุกอยาง จะทุกขจะยากลําบากแคไหน ก็
รับทราบอยูโดยปกติของตน ไมมีความฉิบหายทลายไปดังวัตถุอ่ืน ๆ เมื่อไดรับการซัก
ฟอกดวยการเหลียวแล ความสวางภายในตัวก็ปรากฏข้ึนและเริ่มฉายแสงออกมา 
เพราะแตกอนถูกส่ิงปดบัง อันเปนส่ิงสกปรกโสมม เปนส่ิงมืดดําปดบังไว ตอมาคอย
กระจายออกไปดวยความเพียร เชนเดียวกับกอนเมฆดํา ๆ ที่จางออกไป ก็มองเห็นแสง
สวางแหงพระอาทิตยฉะน้ัน! จิตใจก็เริ่มมีความสวางไสวข้ึนมา น่ังอยูท่ีไหนก็สบาย
ทํางานอะไรอยูก็สบาย ทําใหเพลินลืมเวล่ําเวลา ใจดํารงตนอยูดวยธรรม คือความสงบ
สุขในอิริยาบถตาง ๆ คิดยอนหลังไปถึงการภาวนาในข้ันเริ่มแรกก็อดขําตัวเองไมได 
เพราะลมลุกคลุกคลานเหมือนเด็กกําลังฝกหัดเดิน คิดในวงปจจุบันก็ทําใหเพลิน คิด
ไปขางหนาก็ทําใหเพลิน และกระหยิ่มตอการขยับตัวขึ้นดวยความเพียรไปเรื่อย ๆ เลย
ทําใหเพลินทั้งในธรรมที่กําลังเปนอยู และธรรมวิมุตติหลุดพนในวันขางหนา 
 ความสงบความสบาย ความแปลกประหลาดความอัศจรรย คอยเริ่มปรากฏข้ึน
ตามข้ันแหงความสงบมากนอย หรือละเอียดขึ้นไปเปนลําดับ ๆ น่ีทานให ช่ือวา 
“สมาธิ”คือ มีความแนวแนความมั่นคงอยูภายในจิต จิตไมคอยโอนเอนเหมือนแต
กอน เพราะมีหลักมีเรือนใจเปนที่อยูอาศัย เนื่องจากความพยายามสรางเรือนธรรม
ใหจิต 
 เรือนช้ันน้ีเปนขั้นสมาธิ  สงบเย็น ใจสบาย พอมีจิตมีความสบายเราก็เริ่มเห็น
คุณคาของจิต ต้ังแตจิตเริ่มสบายเปนลําดับมา เหมือนกับเรามีทรัพยสมบัติอยูภายใน
ตัวเรา ไปไหนก็ไมคอยมีวิตกกังวลวาจะอดอยากขาดแคลน เพราะทรัพยสมบัติเปน
เครื่องสนองมีอยูกับตัวแลว จิตใจเมื่อเห็นคุณสมบัติขึ้นภายในตัว เกิดความสงบเย็นใจ
ประจําใจอยูแลว คนเรายอมมีความสบาย จะยืน เดิน นั่ง นอน ก็ไมวาวุนขุนมัว ไม
วาเหว มีความเย็นสบายอยูดวย “สมาธิธรรม ”น่ีเปนข้ันของสมาธิ เปนเรือนช้ันหน่ึง 
 ข้ันตอไป ก็คือ “ข้ันปญญา ” พยายามฝกหัดคิดคน ตามธาตุตามขันธ ตาม
อายตนะทั้งภายในภายนอก ตามโอกาสและความถนัดใจเรื่อย ๆ ซึ่งเปนหลักธรรมชาติ
ที่ทานสอนไวโดยถูกตองแลว เปนทางเดินของพระพุทธเจา เปนทางเดินพระอริยเจาทั้ง
หลายที่ทานเคยผานไปแลว ทานเคยเดินไปแลวเปนความถูกตอง จึงนํามาสอนพวกเรา
วา “นี้คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา แหงธาตุ ขันธ อายตนะ และส่ิงทั้งหลายในสากล
โลกธาตุน้ี เปนทางเดินเพื่อพระนิพพาน เพื่อความหลุดพนเปนลําดับ ๆ” 
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 ธรรมใดที่เปนความสนิทภายในใจ ถูกตองกับจริตนิสัย เรามีความสนิทกับธรรม
ใดในธรรมทั้งสามประเภทนี้เปน “อนิจฺจ ํ” ก็ตาม เปน “ทุกฺขํ” ก็ตาม เปน “อนตฺตา” 
ก็ตาม เรามีความชอบกับอาการใดใน “อาการ ๓๒” หรือกับธาตุใดในธาตุทั้งส่ีนี้ หรือ
กับอายตนะใดในบรรดาอายตนะที่มีอยูในตัวเรา คือตา หู จมูก ล้ิน กาย ตลอดถึงใจ 
เราจะพิจารณาอายตนะใด อาการใดของรางกาย หรือธาตุใดของธาตุทั้งส่ีนี้ ยอมเปน
ทางเดินเพื่อความรูแจงเห็นจริงดวยกัน เพราะเปน “สัจธรรม”ดวยกัน ถาเปน “ไตร
ลักษณ ”ก็เปนไตรลักษณดวยกัน เปน “สติปฏฐานส่ี ” ดวยกัน ตามแตจริตของเราที่
ชอบจะพิจารณาหนักในอาการใด ในธาตุใดขันธใด จะเปนตนเหตุใหกระจายไปหมด 
 ไมเพียงแตรูเพียงธาตุเดียวขันธเดียวน้ีเทานั้น ยังสามารถซึมซาบตลอดทั่วถึงไป
หมด ไมวาขันธใด ธาตุใด อายตนะใด เพราะเก่ียวเน่ืองกัน เปนแตเบ้ืองตนเราชอบใน
อาการใด ขันธใด ธาตุใด เราพิจารณาส่ิงน้ันกอน แลวก็ขยายงานออกไปดวยอํานาจของ
สติปญญา ที่มีความชํานาญและสามารถโดยลําดับ 
 เหลาน้ีคืองานของเรา งานของผูปฏิบัติที่จะพิจารณาหรือดําเนินไปจนถึงจุดที่
หมาย เหมือนวากาวเดินไปเรื่อย ๆ ดวยหลักธรรม คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เปนสาย
ทางใหพาเดินไปดวยสติปญญา นีข้ั่นน้ีเปน “ข้ันปญญา ขั้นถอดถอน ” 
 ข้ันแรก  คือสมาธิ เปนข้ันที่ตะลอมกิเลสใหรวมตัวเขามาอยูภายในจิต ไมเที่ยว
เพนพานและกอกวน ขั้นนี้ใหจิตมีความสงบ พอจิตมีความสงบแลวก็มีกําลังควรแก
การพิจารณา ทานจึงไมใหนอนใจ 
 “สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา ”ปญญาที่สมาธิอบรมดี
แลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ”คือ สมาธิเปนเครื่องสนับสนุนปญญาไดดี แตไม
ใชมีสมาธิแลวจะเกิดเปนปญญาข้ึนมาเองโดยเจาของไมตองพิจารณา อยางนี้เปนไป
ไมได 
 ตามหลักปฏิบัติแลวตองพิจารณา พิจารณาตรงไหน จุดใดอาการใด ใหมีความรู
สึกสัมผัสพันธ มีสติ มีความรับทราบ มีความจงใจอยูในจุดนั้น ในอาการนั้น ในธาตุนั้น 
หรือขันธ น้ัน ๆ จึงชื่อวา “ปญญา ”เมื่อพิจารณาเขาใจแลว ปญญาจะคอยซึมซาบไปใน 
ขันธ และธาตุอ่ืน ๆ โดยลําดับลําดา เปนความเพลิดเพลินในการพิจารณา ไมใชจะ
พิจารณาดวยการบังคับเสมอไป เมื่อจิตไดเห็นคุณคาของการถอดถอนกิเลสดวยปญญา
มากนอยเพียงไร ยอมมีความดูดดื่มตองานของตนไปเองโดยลําดับ เพื่อถอดถอนกิเลส
ที่ยังมีอยู กระทั่งไมมีอันใดเหลืออยูภายในจิตใจน้ันเลย จิตยอมมีความเพลินเพราะมี
ตนทุน คือสมาธิไวแลว เปนความสุขสบาย 
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เวลาเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลาดวยการพินิจพิจารณาในแงธรรมตาง ๆ ดวยปญญา 
ก็ถอนจิตออกจากงานน้ันเขาสูสมาธิ คือความเย็นสบายน้ีเสีย ไมฟุงซานรําคาญ เพราะ
เรามีเรือนแหงความสงบอยูแลวภายในใจ จากน้ันก็พิจารณาตอไป การพิจารณาก็
เหมือนเขาทํางาน เมื่อเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลาก็พักเสียที เชน รับประทานอาหาร พักผอน
นอนหลับใหสบาย 
 เวลาพักจิต เราไมตองหวงเปนกังวลกับงานพิจารณาใด ๆ ทั้งสิ้น พักใหสบาย 
พอสบายแลวก็ทํางานพิจารณาอีก เวลาทํางานก็ไมตองไปกังวลกับการพัก เพราะไดพัก
มาแลว เวลาน้ีเปนเวลาทํางาน ขณะที่พักเพื่อความสงบของจิต ก็ตั้งหนาต้ังตาพัก จะ
พักดวยธรรมบทใดก็ได เชนกําหนด “พุทโธ ”หรือ อานาปานสติ ใหต้ังหนาตอจิตเพื่อ
ความสงบเทานั้น ไมตองไปยุงกับเรื่องปญญาใด ๆ ทั้งสิ้น ในขณะที่ทําสมาธิเพื่อใหเขา
สูความสงบ พอออกจากความสงบที่จะกาวเขาสูทางดานปญญา ก็ใหมีหนาที่พิจารณา
ทางดานปญญาเทาน้ัน การหวงสมาธิเพื่อความสงบนั้นไมตองกังวล เพราะขัดแยงกับ
งานที่กําลังทํา น้ันคืองานของปญญา  
 การทํางานตองมีการคิดการปรุง การตรึกตรอง พินิจพิจารณาในส่ิงตาง ๆ เพื่อ
ความรูแจงเห็นจริงในส่ิงที่ตนยังไมรูไมเขาใจ ซึ่งกําลังติดพันกันอยูใหแจงดวยปญญา 
เวลาทํางานตองทําใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ไตรตรองดูจนเห็นแจง เห็นจริง 
 เอา ธาตุขันธ ขันธใดถนัดกับจิต รูปขันธแยกดูใหดี มันมีแตกองเน้ือ กองหนัง 
กองกระดูกทั้งนั้น ปาชาผีดิบเปนอยางนี้หมดทั้งโลก เรามาถือทําไม? ไมอายความจริง
บางหรือ การถือวาเปนเรา เปนของเรานะ น่ีคือวิธีการสอนเราสอนอยางน้ี ดูซิ เราไป
เย่ียมปาชา ปาชาภายนอกคอยยังช่ัว แตปาชาภายในตัวเราน้ีเต็มไปดวยของปฏิกูล
โสโครก สัตวตายเกาตายใหมใกลไกลมารวมอยูที่น่ี นาอิดหนาระอาใจย่ิงกวาปาชาน้ัน
มากมาย ทําไมถือวาน้ีเปนเรา นี้เปนของเรา ไมละอายกฎธรรมชาติบางหรือ คือความ
จริงทั้งหลายเขาไมไดเปนอะไรกับใครนี่ เขาไมรับทราบรับรูอะไรจากใคร แตทําไมเรา
จึงไปยอมตนตอเขาจนลืมตัว แลวก็โกยทุกขมาใหตัวเองอยางมาก หนักย่ิงกวาภูเขาทั้ง
ลูก เปนทุกขยิ่งกวาสิ่งใดในโลก 
 การพิจารณาอยางน้ี ก็พิจารณาเพ่ือแกความหลงของเราน้ันแล ไมใชพิจารณา
เพื่อจะเอาธาตุเอาขันธ เอารูป เอาอายตนะ เหลาน้ีมาเปนตนเปนของตน เขามีความ
จริงอยูอยางไรก็พิจารณาเพื่อใหถึงความจริงน้ัน ๆ จะไดถึงความจริงของจิต จะไดถึง
ความจริงของสติของปญญาอยางชัดเจนทั้งสองฝาย คือฝายเปาหมายแหงการพิจารณา
และฝายผูพิจารณา ตลอดถึงสติปญญา อันเปนความจริงแตละอยางในองคมรรค การ
พิจารณาจึงไมไดหมายจะเอาสิ่งนั้น ๆ เชน เราพิจารณารูป ก็ไมไดหมายจะเอารูป เอา
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เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตพิจารณาใหรูเรื่องของรูป ธาตุ ขันธ น้ีอยางชัดเจน
ตามความจริงของมัน การพิจารณา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เชนเดียวกัน
เพราะจิตเปนผูลุมหลง จิตเปนผูสําคัญมั่นหมาย จึงตองแกความสําคัญมั่นหมายของ
ตนดวยสติปญญาใหเขาใจชัดเจนโดยลําดับ 
 อยาสําคัญตนวา เคยพิจารณาหลายครั้งหลายหนแลว แมวันหน่ึงเวลาหน่ึงจะ
พิจารณาตั้งหลายครั้งหลายหนไมสําคัญ ! สําคัญที่ความเขาใจจนปลอยวางได หากรูสึก
ออนเพลียก็เขาพักจิตพักกายเปนกาลเปนเวลา ดังที่เคยอธิบายมาแลว พักในความสงบ 
นอมจิตเขามาสูความสงบแลวพักเสีย หรือพักผอนนอนหลับเสีย เพื่อบรรเทาความ
เหน็ดเหน่ือย จากน้ันก็พิจารณาดังที่เคยพิจารณามาแลว ซ้ํา ๆ ซาก ๆ ไมหยุดไมถอย
จนเปนที่เขาใจ เมื่อเขาใจแลวจิตก็ปลอยเอง เพราะเราพิจารณาเพื่อความเขาใจเพื่อ
ความปลอยวาง ไมใชเพื่อความยึดถือ 
 ถึงจะยากจะลําบากอยางไรก็ตาม เมื่อไดดําเนินจิตกาวเขามาถึงขั้นนี้แลว จะเปน
ขั้นที่มีความเพลิดเพลินตอทั้งเหตุทั้งผลที่ไดรับมาแลว และผลที่จะพึงไดรับในกาลตอ
ไปดวยการประพฤติปฏิบัติ และเปนผูเขาใจในงาน ถาเปนไมก็กําลังเล่ือย กําลังไสกบ
ลบเหลี่ยมของมันอยางเพลิดเพลิน เพราะเขาใจวิธีทุกอยางแลว ไมก็เริ่มตกออกมาเปน
แผน ๆ ไมขาดวรรคขาดตอน กระดานจะเอาประเภทไหน เล่ือยออกมาเปนชิ้นเปนอัน
เห็นอยางชัดเจน ควรจะไสกบลบเหล่ียมก็ไสลงไป ควรจะเจาะจะส่ิว ก็เจาะลงไปส่ิวลง
ไป ตามความฉลาดของชางที่ตองการอยางใด 
 ความฉลาดของผูปฏิบัติ ที่จะแยกแยะธาตุขันธใหเปนอะไรตามความจริงของ
มัน ก็แยกแยะกันดวยอํานาจของสติปญญาไมลดละทอถอย จนสามารถถอดถอนตน
ออกได เชน จากรูป เปนตน ถาพิจารณาลงไปจนเห็นชัดเจนแลวตามความจริงของมัน 
จิตจะทนไปยึดมั่นถือมั่นอยูไมได บังคับใหยึดก็ยึดไมได ตองถอนตัวออกมาทันท ี
เพราะความรูจริงเห็นจริง ถือเอาความรูจริงเห็นจริงเปนสําคัญ ถือเอาความรูรอบเปน
สําคัญ ไมไดถือเอาความจําไดมาทําลายความจริง 
 ท่ีอธิบายมาน้ีมีอยูในท่ีใด ก็มีอยูในตัวของเราดวยกันทั้งนั้น รูปกายเจ็บปวดตรง
ไหนก็กายเรา เปนทุกขที่เรา สะเทือนเราใหเปนทุกข ไมสะเทือนที่อื่น มันอยูที่นี่ เพราะ
ฉะน้ันจึงตองพิจารณาที่ตรงน้ี เพราะน้ีเปนบอแหงเรื่องที่เกิดข้ึนมากระทบกระเทือนใจ 
สิ่งภายนอกยังไกลแสนไกล ส่ิงน้ีกระทบเราอยูตลอดเวลา จึงตองพิจารณา พิจารณาให
เห็นชัดโดยสม่ําเสมอ อยาไดเหลิง ! อยาหลงกลมายาของส่ิงเหลานี้ เด๋ียวแสดงอยาง
น้ันข้ึนมา เดี๋ยวแสดงอยางนี้ขึ้นมา ใหเราหลงและลมไปตามเสียยังไมกี่ยกกี่น้ํา “มวยลื้อ 
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มีแตชื่อ ไมมีฝมือ น่ี ”ถาปญญาไมทันก็หลง หลงไปยึดไปถือ หลงสําคัญวาตนเปนน้ัน
ตนเปนนี ้เขาไปไมหยุดหยอน 
 ขณะใดที่หลงที่เผลอตัว ขณะน้ันแลที่กิเลสไดทาแลว เราจะแพแลวถาแกไมทัน 
ตองพยายามแกใหทัน การพิจารณาของปญญาพิจารณาอยางน้ี กายก็พิจารณาใหเห็น
ตามความจริงอยางน้ี เวทนาไมเกิดจากไหนละ เกิดจากกายนั่นแหละ อาศัยกายเปนที่
เกิด แมจะไมรูเรื่องกันก็ตาม เวทนาเปนเวทนา ไมรับรูกับจิตกับกายก็ตาม กายเปน
กาย ไมรับรูกับจิตกับเวทนาก็ตาม แตมันเก่ียวเน่ืองกันอยู จิตเปนผูรับรูสิ่งเหลาน้ี 
และหลงยึดถือส่ิงเหลาน้ี จึงตองพิจารณาใหเขาใจเพื่อปลอยวาง 
 ถาจิตไมฉลาด จิตโงเขลาเบาปญญา ก็ตองไปยึดเอาทั้งสองน้ีเขามาเปนไฟเผา
ตัวอีก จึงตองใชปญญาพิจารณาแยกแยะใหเห็นตามความเปนจริงของกาย ของเวทนา 
ของจิต ใหชัดเจนลงไป การพิจารณาธรรมขั้นน้ีเพลิน เพลินมากทีเดียว นี่เปนขั้น
ธรรมดาที่เรียกวาเพลิน เปนขั้นราบรื่น ข้ันสมํ่าเสมอ เปนความเพลิน! 
 เอา ! ทีนี้ขั้นที่จนตรอกจนมุมคืออะไร ? ขั้นที่ทุกขเวทนาเกิดมาก ๆ น้ี
แหละเปนขั้นหัวเลี้ยวหัวตอ ขั้นที่เอาจริงเอาจังทีเดียว ถาเปนแชมเปยนก็เข็มขัดแชมป
จะหลุดถาไมเกงจริง ทําอยางไรจะใหเข็มขัดมั่นคงอยูตัวได ไดชัยชนะ ตองใชปญญา
อยางเด็ดเด่ียวเฉียบขาดทีเดียว เราเปนนักตอสูไมยอมถอย นอกจากลมหายใจขาดด้ิน
สิ้นใจไปเสียเทานั้นถึงจะถอย ทุกขจะเกิดขึ้นมากนอย เราตองคิดถึงเวลาตายเปนสําคัญ
ยิ่งกวานี ้ขณะที่เปนอยูเวลานี้ยังไมไดตาย ขณะที่จะตายมันหนักยิ่งกวานี้ จนทนไมไดถึง
ขั้นตาย ! 
 เพียงเทานี้เราจะพิจารณาไมไดหรือ เหตุใดเราจะพิจารณาไดในเวลาเวทนาหนัก
ขนาดตาย เพียงทุกขเวทนาเทาน้ีเราสูไมได ถึงขนาดตายเราจะสูไดอยางไร เพียงเทาน้ี
เรารู เทาไมได ถึงข้ันตายเราจะรูเทาไดอยางไร นํามาเทียบเคียง พิจารณาเขาไป 
ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะน้ีกับทุกขเวทนาในขั้นตาย มันเปนเวทนาอันเดียวกัน ซึ่งจะ
ตองพิจารณาดวยปญญาอยางแหลมคมใหรูเทาทันเชนเดียวกัน พิจารณาแยกแยะใหรู 
มันเจ็บมันทุกขมากเทาไรจิตย่ิงไมถอย หมุนตัวเปนเกลียวเขาไปสูความจริง คือ
ทุกขเวทนากับกายกับจิต แยกกันใหเห็นชัดเจนในขณะนั้น โดยปกติมันเปนคนละอยาง 
ๆ อยูแลวตามหลักความจริงที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว 
 การเปนกาย เวทนาเปนเวทนา จิตเปนจิต แตมันคละเคลากัน เพราะความ
โงความหลงของเราเทาน้ัน คําวา “คละเคลากัน ”ก็คือเราเปนคนไปกวานเอามาคละ
เคลา เอามาเปนตัวเราเปนของเราตางหาก ธรรมชาติน้ันเขาไมไดรับทราบวาเขาเปน
อะไร แมแตเกิดทุกขขึ้นมาเขาก็ไมรับทราบ ไมมีความหมายในตนวาเปนทุกขและเปน
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ทุกขใหแกผูใด ส่ิงเหลาน้ีเปนความสําคัญของจิตเทาน้ัน กายก็ไมไดสําคัญตนวาเปน
ทุกข ทั้ง ๆ ที่เวลาทุกขเกิดขึ้นอยางมากมายภายในรางกาย กายก็ไมทราบความ
หมายวาตนเปนทุกข และไมทราบความหมายวาตนเปนอะไร หรือเปนของใคร 
 เวทนา คือความทุกขเปนตน ทุกขมากทุกขนอย ก็เปนธรรมชาติความจริงของ
ตน ไมมีความสําคัญมั่นหมาย ไมมีความรูสึกวาตนเปนอะไร และเปนขึ้นกับสถานที่ใด 
เปนขึ้นเพื่อกระทบกระเทือนอะไร เปนเหตุเปนผลกับอะไรหรือกับใคร ไมมีทั้งน้ัน เปน
ความจริงของเขาลวน ๆ สําคัญที่จิตจะตองพิจารณาใหเห็นชัดเจนตามสิ่งเหลาน้ัน ทุกข
ก็ใหเห็นวามันเปนทุกขอยางแทจริงอันหนึ่งเทาน้ัน ไมสําคัญเอาวาทุกขเปนเรา เราเปน
ทุกข ทุกขเปนกาย กายเปนทุกข ซึ่งจะนําทุกขมาคละเคลากันกับจิต ตองพิจารณาให
เห็นชัดดังที่อธิบายมานี ้น้ีแลเวทีอันสําคัญ คือตรงนี้แหละ ! 
 เมื่อคราวจนตรอกหาทางออกไมไดดวยวิธีอ่ืนใด ตองสูดวยวิธีน้ีโดยถายเดียว 
เวทีนี้ใครจะหาทางถอยเปนอยางอ่ืนไมไดเลย นอกจากตองสูดวยวิธีน้ี ซึ่งเปนแบบ 
“ศิษยมีครู ”จึงจะกําชัยชนะไวไดดวยความอาจหาญ ทุกขในขันธที่เกิดขึ้นกับเราเปน
ทุกขที่ถอยไมได ถอยเทาไรมันย่ิงเหยียบย่ําเราลงไป จนสติสตังไมมีกับตัวเลย นั่นดี
แลวหรือ ? ตายดวยความเสียสต ิลมละลายดวยความเสียสติ ดวยความไมเปนทา ไมมี
ปญญาเปนเครื่องตอสูเหลวที่สุด นี่เรียกวา “เหลวที่สุด ”แพอยางหลุดลุย แพแบบน้ี
ใครตองการหรือ ? 
 คําวา “แพอยางหลุดลุยน้ี ”ไมมีใครตองการเลย เรายังพอใจแพแบบน้ีอยูหรือ
จึงนอนใจ ไมรีบฝกหัดสติปญญาไวตอนรับแตบัดนี้ !เอา กัดฟน พิจารณาสูลงไป ถายัง
มีฟนพอไดกัดนะ ทําอยางไรจึงจะไมแพ คนลงใหชัดเจน ! 
 จิตตายไมเปน จิตไมใชผูตาย จิตเปนนักตอสู สูทุกสิ่งทุกอยาง ทุกขเคยเกิดมา
นานแลวตั้งแตวันเกิด จิตยังตอสูมาได ทําไมทุกขเกิดขึ้นในขณะน้ีจิตจะตอสูไมไดละ? 
สติปญญาเราเคยไดใชมาบางแลวในกิจอ่ืน ๆ กิจนี้สําคัญจงนํามาใช อยาหมักหมม
เอาไวเวลาตายจะไมมีอะไรติดตัวจะวาไมบอก 
 พระพุทธเจาเคยใช พระสาวกทานเคยใชมาแลว ทําไมเราเอามาใชจะอาภัพเลา 
อาภัพไมได เมื่อเราเปนนักรบอยูแลว เปนผูสนใจตอปญญานํามาคิดพิจารณา นํามาคน
ควาอยูแลว ตามเรื่องของรูป เวทนา จิต ที่กําลังตอสู หรือประจัญบานกันอยูเวลาน้ี 
แยกกันใหเห็นตามความจริงของมันดวยปญญา จะไดชัยชนะท่ีตรงน้ี ! 
 เมื่อไดชัยชนะที่ตรงนี้อยางประจักษแลว เอา!จะตายก็ตายเถอะ !ความกลาหาญ
ที่ไมเคยคาดคิดเกิดขึ้นทันที จะตายที่ไหนก็ตายเถอะ เวลาไหนก็เถอะ อิริยาบถใดก็
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เถอะ มันเปนความจริงเสมอกันหมด ทุกขเปนทุกข เราเปนเรามาตลอดอนันตกาลแลว 
น้ีเปนความรู น้ีเปนกาย นี้เปนเวทนา มันตางอันตางจริง 
 เอา ดับ ๆ ไป ! ถาไมดับ จะอยูก็อยูไป ผูรูก็รูไป และรูอยูเสมอไมลดละความ
เปนผูรู เปนนักรู กระทั่งหมดเรื่องที่จะใหรูตอไปก็ปลอยตามความจริง หายหวง ดัง
พระพุทธเจาทานปรินิพาน คือหมดเรื่องในขันธที่จะนํามาใช เหลือแตธรรมลวน ๆ 
 การปรินิพพานหมายความวาดับรอบ ไมมีอะไรเหลือเลยบรรดาสมมุติ น้ี
แหละสงครามหรือการพิจารณาใหเห็นจริงเห็นจัง ใหเห็นความสามารถของตนวา มี
ความแกลวกลาสามารถขนาดไหน หรืออาภัพแคไหน เราจะทราบที่ตรงน้ีแล เมื่อทราบ
ที่ตรงน้ีวา เรามีกําลังความสามารถเต็มที่แลว กับสัจธรรมทั้งหลายที่แสดงตัวข้ึนกับเรา 
วาตางอันตางมีความเสมอภาคกันดวยความจริงแลว ก็หมดความกลัว!ไมมีหว่ัน !เรา
ตองการความไมมีหว่ัน ตองการความปลอดภัย ไมมีอะไรมาย่ัวยวนจิตใจใหเกิดความ
ลุมหลง ตองปฏิบัติใหถึงฐานความจริง 
 น่ีเราพูดถึงเรื่องขั้นของการปฏิบัติ เรื่องธาตุ เรื่องขันธ รูปธาตุ รูปขันธ กับ
เวทนาขันธ แสดงตัวข้ึนเปนความทุกข วารางกายเราเปนทุกข เวทนาเปนกองทุกขขึ้น
กับเรา ใจเราจึงอยูในทามกลาง อาจถูกทั้งสองอยางนี้ประดังกันเขามากระทบ เลยกลาย
เปน “เน้ือบนเขียง ”ไปได 
 ทางหน่ึงหนุนขึ้นมา คือเขียงหนุนขึ้นมา มีดสับลงไป ตัวเราคือจิตก็เลยแหลก
ละเอียดพอดี ถาปญญาเรารอบ ก็เรานั่นแหละเปนผูฟนอะไรตออะไร เขียงเราก็ฟนลง
ไปได ช้ินเน้ือตาง ๆ บนเขียงเราก็สับลงฟนลงได มีดเราหามาไดคือปญญา ส่ิงเหลาน้ี
เลยเปนอุปกรณใหเราใชอยางสะดวกสบายถาเราฉลาด ถาเราไมฉลาดก็สิ่งเหลานี้แหละ
จะฟนเรา เชน มีดฟนมือคนเปนตน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ น้ีแลเปนขาศึก
ตอเราผูโง ถาเราเปนผูฉลาด สิ่งเหลานี้แลเปนเครื่องมือในจิตของเรา มีความแหลมคม 
เพราะอาศัยส่ิงเหลานี้เปนหินลับ เราพิจารณาส่ิงเหลานี้ จึงเกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมา 
ถอนตนขึ้นมาไดดวยความฉลาด เนื่องจากการพิจารณาส่ิงเหลานี้ น่ีเปนเวทีสําคัญ
ในการภาวนา นี่พูดถึงเรื่องทุกขเวทนา กับกาย กับจิต 
 ทีน้ีเราพูดถึงเรื่องการพิจารณาภาคทั่ว ๆ ไปในสัจธรรม ตั้งแตขั้นต่ําจนถึงขั้นสูง
สุด เราก็พิจารณาอยางน้ีเหมือนกัน เวลาเกิดเรื่องข้ึนมาก็ใหพิจารณาอยางน้ี เวลาไม
เกิดเรื่องก็ใหพิจารณาใหเขาใจสิ่งเหลานี ้จนกระทั่งปลอยวางไดเชนเดียวกัน 
 อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ วิฺญาณปจฺจยา นามรูป ไป
เรื่อย ๆ มันสงออกมาจากจิตน้ีแหละ  ทานอาจารยมั่นทานวา “ฐีติภูตํ อวิชฺชาปจฺจยา 
สงฺขารา ทานวา ฐีติภูตํ หมายถึงจิต อวิชชาอาศัยจิตเปน อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ข้ึน
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มา เพราะฉะนั้นจึงตองพิจารณาลงที่นั่น เพราะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา มันออกมาจาก
จิต เปนข้ึนจากจิต มีจิตเปนที่อาศัยของอวิชชา ไมมีจิต อวิชชาอาศัยไมได จึงตอง
พิจารณาลงไปที่นั่น ชําระกันที่น่ัน ฟาดฟนกันลงไปที่น่ันดวยสติปญญาอันทันสมัย 
อวิชชาขาดกระจายไปหมด 
 อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ...เปนตน ทีน้ีก็ดับ ๆๆๆ เรื่อย
ไปจนถึง นิโรโธ โหต ิน่ัน !ในเบ้ืองตนของวา “สมุทโย โหต ิพอกลายเปน นิโรโธ โหต ิ
อวิชชาดับ อะไร ๆ  ที่เก่ียวโยงกันก็ดับไปหมด กลายเปน นิโรธ ดับทุกขดับสมุทัยภาย
ในใจอยางไมมีอะไรเหลือเลย ! 

น่ีเปนขั้นสุดทายแหงการสรางบานสรางเรือนมา ตั้งแตควาไมทั้งตนมาปลูกบาน
ปลูกเรือน มาไสกบลบเหล่ียม มาเล่ือย มาเจาะ มาส่ิว ตามความตองการของนายชาง
คือผูปฏิบัติ จนกระทั่งสําเร็จขึ้นมาเปนบานหลังอัศจรรย มีความสูง สูงพนโลก สงางาม
ขึ้นมาที่จิตใจ ยอมมีความลําบากเปนทางเดิน แตสุดทายก็มีความอัศจรรยอยางย่ิงจาก
ความลําบากนั้น ความลําบากน้ันจึงเปนเครื่องสนับสนุนใหผลน้ีเกิดขึ้นเปนที่พึงพอใจ 
ดังหลักธรรมทานกลาวไววา “ทุกฺขสฺสานนฺตรํ สุขํ ” สุขเกิดในลําดับความทุกข คือการ
ประกอบงานดวยความทุกขเสียกอน กอนจะไดรับความสุขนี่ ! 
 การประกอบความพากเพียร จะเปนของงาย ๆ เมื่อไร ตองแบกแตกองทุกข
ดวยการกระทําทั้งนั้น หนักก็ทํา เบาก็ทํา หนักก็ทุกข เบาก็ทุกขดวยกัน จนกระทั่งถึงขั้น
ความสุขความสมบูรณ ก็เกิดมาจากความทุกขท่ีเน่ืองมาจากการกระทําน้ันแล นั่น! 
 น่ีเปนบานเปนเรือนอันสมบูรณแลว ชั้นหน่ึงเปน “สมาธิ ”ชั้นหน่ึงเปน ปญญา 
ชั้นสุดทายเปน “วิมุตติ ”บานสามชั้นอยูสบาย !ทีน้ีอยูกันไปจนกระทั่งถึงวันปรินิพพาน 
จะเปนทานผูใดก็ตามเมื่อถึงข้ันวิมุตติหลุดพนแลว เรื่องสมาธิ เรื่องปญญา ตองอาศัย
กันไปเปนลําดับ ในระหวางขันธกับจิตที่ครองตัวอยู ตองไดบําเพ็ญสมาธิ บําเพ็ญทาง
ดานปญญาพิจารณาตามเรื่องราวของมัน เพื่อเปน “ทิฏฐธรรม”มีความรื่นเริง คือเปน 
“วิหารธรรม”เปนเครื่องอยูสบาย ๆ ในระหวางขันธกับจิตที่ยังครองตัวกันอยู จน
กระทั่งผานเรื่องขันธที่เปนตัวสมมุติน้ีแลว สมาธิปญญาก็ผานไปเชนเดียวกัน เพราะ
เปนสมมุติดวยกัน จากนั้นก็หมดสมมุติที่จะพูดกันตอไปอีก 
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