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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๘

บําเพ็ญตนเพือ่ หวังพนกรรม
วันนีจ้ ะอธิบายธรรมเกีย่ วกับการบําเพ็ญทางดานจิตใจ ใหบรรดาทานผูฟ ง ทีม่ า
จากสถานทีต่ า ง ๆ ดวยความสนใจใครตอ ธรรมเปนอยางยิง่ ทราบตามโอกาสอันควร
ทานทีเ่ ปนนักบวชซึง่ พาคณะศรัทธาผูใ จบุญมากทานมาสูท น่ี ่ี นับวาเปนผูม คี วามมุง หวัง
ในธรรมอยางแรงกลา และมีความมั่นใจตอการปฏิบัติเพื่อถอดถอนเครื่องหมักหมมที่
นักปราชญถือวาเปนภัยตอจิตใจใหหลุดลอยออกเปนลําดับ จนไมมีอะไรยังเหลือให
เปนเชื้อแหงภพชาติอีกตอไป แตการอธิบายธรรมเกีย่ วกับการอบรมจิตใจตามหลัก
ธรรมทานแสดงไวมากมาย เมื่อสรุปลงใหยอก็มีสามประการ คือศีล สมาธิ ปญญา หรือ
ทาน ศีล ภาวนา
คําวา ศีล เขาใจวาทุกทานคงเคยไดยินไดฟงและเขาใจกันมาพอสมควรแลว แม
คําวาทานซึง่ เปนหลักใหญสว นหนึง่ ของพระศาสนา และเปนหลักธรรมทีพ่ วกเราไดเคย
บําเพ็ญมาเปนประจํานิสยั ผูแสดงไมสงสัยวาทานนักใจบุญจะของใจ เพราะตางทานก็
เปนนักใจบุญสุนทานอยูแ ลว แตคาํ วา สมาธิ และ ปญญา ทัง้ สองประเภทนีร้ สู กึ วาสลับ
ซับซอนและละเอียดลึกซึ้งมาก ทั้งไมอาจจะปฏิบัติใหถูกตองตามความหมายในคําวา
สมาธิและปญญาไดทุกระยะไป ฉะนั้นอุบายวิธีอบรมที่มีผูบําเพ็ญจะปฏิบัติใหถูกตอง
ตามธรรมทั้งสองประเภทนี้ จึงควรอาศัยครูอาจารยเปนผูแ นะนําแนวทางให
อนึ่ง ทานผูจ ะควรแนะนําแนวทางใหโดยถูกตอง โดยมากก็เปนผูเคยไดรับ
การอบรม และรูเรื่องของสมาธิและปญญาภายในใจมาพอสมควร หรือเปนผูม คี วาม
ชํานิชาํ นาญและปฏิบตั ผิ า นสมาธิและปญญาไปเปนขัน้ ๆ นับแตขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด
ของสมาธิและปญญา มีความเฉลียวฉลาดและสามารถใหการอบรมสัง่ สอนแกผมู าอบ
รมศึกษาและปฏิบัติอยูดวย ใหไดรับความเขาอกเขาใจตามขั้นภูมิของตนที่มาศึกษา
คําวา สมาธิ เมื่อแปลตามศัพทแลว แปลวา ความตั้งมั่น ประโยคแรกของความ
ตัง้ มัน่ สําหรับนักบวชผูม หี นาทีโ่ ดยเฉพาะแลว เริ่มตั้งมั่นไปแตขอวัตรปฏิบัติ ตั้งมั่นใน
ระเบียบพระธรรมวินยั ตั้งมั่นตอการสํารวมระวังทั้งกิจนอกการใน เหลือบซายมองขวา
ไมยอมปลอยวางสติและปญญาเครื่องคุมครองใจใหพนจากภัยทุกระยะ อันจะเกิดขึ้น
จากอายตนะภายนอกกับภายในสัมผัสกัน เพือ่ เปนเครือ่ งสนับสนุนจิตใจใหมคี วาม
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เหนียวแนนและมัน่ คงทางภายใน การบําเพ็ญเพียรทุกประโยคและทุกๆ อิรยิ าบถ มีสติ
มั่นคงอยูกับประโยคแหงความเพียร มีทา ทางสํารวมตนอยูเ สมอ ไมวาจะอยูคนเดียว
หรือหลายคน ไมวา จะอยูใ นทาอิรยิ าบถใด ไมวาจะอยูในวัดหรือนอกวัด ไมวาจะอยูใน
บานในเมืองหรืออยูใ นปา ไมวาจะอยูในถ้ําหรืออยูบนภูเขา ไมวา จะไปบิณฑบาตแลว
กาวกลับมาทําการขบฉัน และไมวา จะมีการขบฉันอยูใ นสถานทีใ่ ด ๆ มีทาทางมั่นคงอยู
ดวยการสํารวมตน
ใจเมื่อไดรับการบํารุงรักษาเพียงพอกับความตองการ ยอมทรงตัวอยูไดดวย
ความสงบ จนกลายเปนองคของสมาธิที่แทจริงขึ้นมา คือความสงบตัง้ มัน่ ภายในใจ
เบือ้ งตนก็อาศัยความพยายามบํารุงจิตใจใหเปนสมาธิโดยทางเหตุ ดังที่อธิบายผานมา
อันดับตอไปก็เปนสมาธิขึ้นกับใจจริง ๆ หรือจะเรียกวา สมาธิทางเหตุ สมาธิทางผลก็
คงจะไมผิด เพราะทุกๆ สิง่ ไมวาดีหรือชั่ว ถาไมมเี หตุเปนพืน้ ฐานรับรองแลว ผลจะ
หาทางเกิดขึ้นไมได
แตวธิ อี บรมจิตใหไดรบั ความสงบเปนสมาธินม้ี หี ลายวิธี วิธที ก่ี ลาวผานมาเปน
พืน้ ฐานรับรองทางความเพียร วิธที ส่ี องซึง่ จะไดรบั การสนับสนุนจากวิธแี รกนัน้ เกี่ยว
กับบทธรรมเครือ่ งอบรม ทีผ่ บู าํ เพ็ญจะนํามากํากับใจในเวลาประกอบการภาวนา ควร
เปนบทธรรทที่ถูกกับจริตนิสัยของแตละราย เชน อานาปานสติ การกําหนดลมหายใจ
เขาออกหรือธรรมบทตาง ๆ มีพุทโธ เปนตน ตามจริตชอบ เมื่อนําธรรมมาประกอบ
กับองคภาวนา ถารูส กึ ปลอดโปรงโลงโถงภายในใจและมีความสงบเยือกเย็นในเวลานัน้
แสดงวาธรรมบทนัน้ ๆ ถูกกับจริตของตน และควรนําธรรมบทนัน้ มากํากับองคภาวนา
ในคราวตอไป ใจจะไดรบั ความสงบและละเอียดไปเปนลําดับ เชนเดียวกับโรคที่ถูกกับ
ยาชนิดตาง ๆ นับวันจะหายไปเปนลําดับ จนหายจากโรคโดยเด็ดขาดเพราะยาขนาน
นัน้ ๆ
จิตก็มีโรคประเภทหนึ่งที่ตั้งบานเรือนอยูบนดวงใจของคนและสัตว โดยไมอาจ
จะทราบไดวา เปนโรคชนิดไร ทางธรรมปาอยากจะใหนามวาโรคเรือ้ รัง เพราะเคยมี
ประจําใจมานาน จนถึงกับระอาตอการรักษา โดยเขาใจวาอํานาจวาสนานอยบาง ไมมี
อํานาจวาสนารักษาใหหายไดบา ง ปลอยไปตามบุญตามกรรมบาง หมดความสนใจตอ
การรักษาบาง แตสง่ิ ทีจ่ ะยังโรคประเภทนีใ้ หกาํ เริบและกําเริบอยางรุนแรง รูส กึ วาจะ
เปนยาอายุวฒ
ั นะ เปนยาประจําตัว เปนยาประจําบานทัง้ ทานและเรา เพราะเปนโรค
ประเภทชอบของแสลงแตไมชอบรับยาเชนเดียวกัน ยาทีเ่ ปนคุณสําหรับแกโรคประเภท
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เรือ้ รังนี้ ทานที่ไดรับผลอยางสมบูรณมาแลวคือพระพุทธเจา มีพระเมตตาไววา สกฺกตฺ
วา พุทฺธรตนํ ธมฺมรตนํ สงฺฆรตนํ โอสถํ อุตฺตมํ วรํ พระพุทธเจา พระธรรม และพระ
สงฆเปนโอสถอันอุดมเลิศ
ดังนั้น ทานผูต อ งการใหใจหายหรือทุเลาเบาบางจากโรคประเภทนี้ จึงควร
อาศัยยา คือธรรมดังที่กลาวมา แตธรรมก็ควรเปนธรรมทีถ่ กู กับจริตนิสยั ในขัน้ เริม่ แรก
เพื่อใจจะไดสงบลง นี้เปนหลักสําคัญที่ผูบําเพ็ญไมควรมองขามไป
จิตที่ไดรับ
การอบรมดวยวิธีที่ถูกตองกับหลักธรรมตามจริตของตน ยอมจะเห็นผลคือความสงบ
เยือกเย็นประจักษใจ ไมวา หญิง ชาย นักบวช และฆราวาส เพราะโรคในกายและโรคใน
ใจเปนไดในบุคคลทุกเพศ ยาทีค่ วรจะถูกกับโรคนัน้ ๆ ผูท ห่ี วังประโยชนจากยานํามา
รักษาโดยถูกตองตามวิธี ก็ยอมจะหายไดเชนเดียวกัน โดยไมเลือกเพศหรือชาติชั้น
วรรณะใด ๆ เพราะสําคัญอยูท โ่ี รคถูกกับยาเทานัน้ ฉะนัน้ ผูส นใจใครตอ การปฏิบตั ิ
ธรรมจึงมีหวังไดรับผลเปนเครื่องตอบแทนโดยทั่วกัน หากจะมีตางกันอยูบางก็ขึ้นอยู
กับเหตุ คือการบําเพ็ญของแตละราย อาจมีความหนักเบามากนอยไปตามจริตนิสยั ผล
จึงมีการเหลื่อมล้ําต่ําสูงไปตามเหตุที่ทําใหเปนไป
แตการเริม่ ปฏิบตั เิ บือ้ งตนอาจมีความลําบากอยูบ า ง เพราะเปนงานทีย่ งั ไมเคย
คลําหรือทางที่ยังไมเคยเดิน แตอยาลืมวาการปฏิบตั อิ บรมใจก็คอื การทํางาน ขึ้นชื่อวา
การทํางานแลว ไมวา งานภายนอกหรืองานภายใน ยอมมีความเหนือ่ ยยากลําบากเชน
เดียวกัน เฉพาะงานภายใน หากจะมีความสะดวกนับแตขั้นเริ่มตนจนถึงขั้นสูงสุด ก็คง
มีเปนบางราย ดังที่ทานเขียนประวัติไววา สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺญา หรือ ทนฺธาภิฺ
ญา แตจะอยางไรก็ดเี ราควรคํานึงถึงหลักธรรมเสมอวา ไมไดสอนคนใหมองเพียงแง
ความลําบาก และทีส่ ะเพราทําลงไปแลวบังคับใหเห็นผล อยมฺภทนฺตา ถาไมสมใจใน
ขณะนัน้ ใหเลิกลมไปเสีย
หากหลักธรรมสอนเชนนัน้ แมองคพระพุทธเจาเองก็คงเปนบุคคลที่ลมละลาย
ไมสามารถตรัสรูแ ละนําพระธรรมมาสัง่ สอนโลกใหไดรบั ความรมเย็นไดเลย แตไมทรง
สอนเชนนัน้ กลับสอนลงที่ผลอันจะพึงไดรับเปนที่ภาคภูมิใจกับเหตุ คือการบําเพ็ญ
เพือ่ ผลเชนนัน้ ใหเหมาะสมแกกนั โดยมีความขยันหมัน่ เพียรและความหนักแนนตอกิจ
การที่ทํา เปนเครือ่ งหนุนงานอยูเ สมอ เพื่อผลจะมีชองทางแสดงขึ้นตามรอยแหงเหตุที่
ทําแบบพิมพเอาไว เพราะฉะนัน้ หลักพระพุทธศาสนาจึงนิยมและสอนเนนลงทีต่ น เหตุ
คือการกระทําเปนสําคัญกวาอื่น เมื่อเหตุเปนพื้นฐานที่ผูทําทําไดมากนอยเพียงไร ผล
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จะนิ่งอยูไมได ตองแสดงขึ้นมาตามลําดับแหงเหตุ นับแตผลเบื้องตนจนถึงผลอันสุด
ยอด ไดแกวิมุตติพระนิพพาน ไมนอกเหนือไปจากหลักของความเพียรที่บําเพ็ญโดย
ถูกตองไปไดเลย ดังนั้น คําวา มชฺฌมิ า ปฏิปทา ทีป่ ระทานไว จึงเปนศูนยกลางของ
โลก ผูมุงตอธรรมเหลานี้อยูตลอดเวลา มิไดเอนเอียงไปตามกาลสมัยใด ๆ และพรอม
ที่จะแสดงผลตอบแทนแกผูบําเพ็ญโดยถูกตอง
ตามขั้นแหงธรรมและกําลังของผู
บําเพ็ญอยูท กุ เวลา อกาลิโก
วาระนีจ้ ะอธิบายเรือ่ งจิตตภาวนาทีผ่ บู าํ เพ็ญไดรบั การอบรมดวยธรรม จนมี
ความสงบเยือกเย็นเห็นผลประจักษใจแกตนเองเปนขัน้ ๆ ใหทา นนักใจบุญทัง้ หลาย
ฟงตามสมควรแกเวลา เพราะการทํางานไมวา งานภายนอกหรืองานภายใน ยอมมีผล
ตอบแทนเสมอกัน โลกที่สืบเนื่องกันมาทั้งมนุษยและสัตวไมสูญสิ้นไปจากโลก ก็เนื่อง
มาจากผลเปนเครื่องสนองเหตุแกผูทําตลอดมา เรียกงาย ๆ ก็วาโลกตั้งอยูไดดวยกรรม
และผลแหงกรรม ไมเชนนั้นก็ไมมีสัตวโลกรายใดจะทนตอการทําเหตุซึ่งไมมีผลตอบ
แทนนี้ ใหชีวิตเหลืออยูในโลกโมฆะนี้ไดแมแตรายเดียว
แตที่ทั่วโลกเต็มไปดวยมนุษยและสัตว ทั้งคนชั่ว คนดี คนโง คนฉลาด คนทุกข
จน คนมั่งมี คนมีอาํ นาจวาสนา ตลอดจนสัตวมีประเภทตางๆ กัน ตามกรรมนิยมที่ตน
ทําไวตามใหผล ตางก็ยอมจํานนตอกรรมดีกรรมชั่วของตน และยอมรับเสวยผลโดยหา
ทางหลีกเหลี่ยงไปไมได สมกับภาษิตที่สอนไววา กมฺมสฺสโกมฺหิ กมฺมทายาโท กมฺม
โยนิ ฯ เปนตน สัตวไมวา ทานวาเรายอมมีกรรมเปนของตัว จําตองมาดวยกรรม อยู
ดวยกรรม ไปดวยกรรม กรรมกับสัตวจึงเปนทายาทกันตลอดเวลาที่เชื้อแหงวัฏฏะยังมี
อยูกับใจ ฉะนั้น ผลดี ชั่ว สุข ทุกข จึงเปนคูเคียงกันไปกับบรรดาผูยังมีกิเลสครองใจ
โลกจึงไมวางจากมนุษยและสัตวมีประเภทตาง ๆ กัน
การบําเพ็ญตนเพือ่ หวังพนจากกรรมเปนชัน้ ๆ จําตองอาศัยความอุตสาห
พยายาม ความขยันหมัน่ เพียรทําลงไป อยาลดละความเพียรพยายาม แตการจะไดรับ
ผลอยางไรนั้นไมจําตองคอยลงคะแนน แตเปนหนาทีข่ องเหตุทต่ี นทําลงไปแลวนัน่ แล
จะเปนผูรื้อฟนคะแนน คือผลขึ้นมาใหปรากฏโดยลําพังตนเอง ไมจําเปนตองไปตั้งกฎ
เกณฑเอาไว
เฉพาะการบําเพ็ญทางจิตตภาวนาเพือ่ มีหลักฐานมัน่ คงทางภายใน
เปนกิจ
สําคัญมาก ใจที่ไมไดรับความสงบเยือกเย็น เนื่องจากใจมีความกระเพื่อมอยูตลอดกาล
หาเวลาสงบนิ่งอยูเปนปกติไมได จิตที่มีความสงบนิ่งอยูเปนปกติ คือจิตที่ปราศจากสิ่ง
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กอกวนจากภายนอก แตอาศัยอารมณแหงธรรมทางภายใน จึงดํารงตนอยูไดดวยความ
สงบสุข จิตในลักษณะนีท้ า นเรียกวาจิตเปนสมาธิ และเริ่มจะเปนตัวของตัวขึ้นมาแลว
ตามลําดับของชั้นแหงสมาธิที่ปรากฏขึ้นภายในใจ
ทุกทานที่มุงความสงบสุขจากจิต
อยางแทจริงอยูแลว โปรดทําความมัน่ ใจและเขมแข็งในทางความเพียร อยางไรจะตอง
เห็นจิตดวงครองอัตภาพนี้ วาเปนสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คามากจริงในวันหนึง่ แนนอน ตามพระ
พุทธภาษิตที่ตรัสไววา มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยาฯ เปนตน คือสิ่ง
ทั้งหลายมีใจถึงกอน มีใจประเสริฐสุด สําเร็จแลวดวยใจทัง้ นัน้
จิตนี้ ถาไดรับการอบรมดัดแปลงใหถูกทางเปนลําดับแลว ไมมีอะไรจะมีคุณคา
มากและประเสริฐเทากับใจ แตถาถูกปลอยหรือทอดทิ้งใหเปนไปตามยถากรรมแลว ก็
ไมมอี ะไรจะเลวรายยิง่ กวาใจ ดังนี้ เพราะใจเปนธรรมชาติกลาง ๆ ซึ่งจะดัดแปลงให
เปนไปในทางดีและชั่วได เมือ่ เปนเชนนี้ เราผูม งุ ตอความสุขความเจริญอยูแ ลว ไฉนจะ
ปลอยโอกาสใหความชัว่ มาเปนผูม อี าํ นาจเขาครอบครองจิต ดวงกําลังจะประเสริฐอยูนี้
ใหเปนจิตทีอ่ บั เฉาไปเลา นอกจากจะพยายามดัดแปลงและฉุดลากขึ้นจากโคลนตม คือ
กิเลสอาสวะเปนลําดับเทานัน้ ไมมีทางอื่นสําหรับความรูสึกของผูมุงหวังในทางความสุข
ความเจริญแกตนเอง
การฝกหัดจิตขั้นเริ่มแรกตองทนฝนเอาบาง การนัง่ ภาวนาจะไดชว่ั ระยะเวลา
เพียง ๑๕ นาที ก็ยงั ดีกวาการไมยอมนัง่ เสียเลยในขัน้ เริม่ แรก ครั้งตอ ๆ ไปก็จะคอย ๆ
เขยิบขึ้นไปถึง ๒๐ นาที ๓๐ นาที จนถึง ๑ ชั่วโมง หรือ ๒ ชั่วโมง หรือมากกวานัน้
ตามแตความเคยชินของธาตุและความสงบของใจ ทีค่ อ ยกาวขึน้ สูค วามละเอียดและ
เคยชินตอหนาที่ของตน
ขณะนัง่ ภาวนาโปรดทําความรูส กึ กับธรรมทีต่ นนํามาบริกรรมภาวนา
ดังได
อธิบายผานมาแลว โปรดยึดเอาตามหลักขางตนนั้น คือใหทาํ ความรูส กึ ไวกบั ธรรมโดย
เฉาะอยาใหเผลอสงใจไปสูอารมณอื่นที่ผานมาแลวและยังไมมาถึง แตใหมคี วามรูส กึ
อยูเ ฉพาะใจกับธรรมภายในใจเทานัน้ และทุก ๆ วาระทีท่ าํ กรรมฐานภาวนา รางกายจะ
เริม่ มีความเคยชินตอการนัง่ การเดินจงกรม สวนใจก็จะมีความเคยชินตอการภาวนาใน
ทาอิรยิ าบถนัน้ ๆ และจะเริ่มมีความสงบผองใสขึ้นมา มองเห็นความสงบสุขประจักษ
ใจ อันเปนเครื่องปลูกศรัทธาความเชื่อมั่น วิรยิ ะ อุตสาหะ ขันติ ความอดทน ขึน้ ภายใน
ใจ เนือ่ งจากปรากฏผลในเวลาบําเพ็ญ
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ใจที่มีความสงบผองใสในระยะตน จะคอยแปรสภาพขึน้ สูค วามละเอียดเปน
ลําดับ เพราะอาศัยการบําเพ็ญเปนเครือ่ งหนุนไมขาดวรรคขาดตอน ฉะนัน้ ประโยค
แหงการบําเพ็ญเพียรทุกระยะ จึงเปนเชนเดียวกับปุย และน้าํ สําหรับหลอเลีย้ งตนไม
หากขาดปุยและน้ําแลวตนไมยอมไมมีความสดชื่น และไมมผี ลโดยสมบูรณ ใจถาขาด
ความเพียรเครือ่ งสนับสนุนยอมไมเจริญกาวหนา นอกจากนั้นยังจะถอยหลังลงสูทางต่ํา
จิตมีระดับต่ําลงเทาไรก็ยิ่งเที่ยวกอบโกยเอาทุกขมาใหเรามากเทานั้น
ทุกขขางนอก
ทุกขขางใน และทุกขในที่ไหน ๆ ก็จะไหลมารวมอยูที่ใจดวงเดียว และจะกลายเปน
ทะเลแหงความทุกขขึ้นที่ใจ มองไปที่ไหน
โลกกวางแสนกวางก็จะกลายเปนโลกคับแคบขึ้นมาที่ใจอันเปนไฟทั้งดวง นั่งอยู
ก็รอน นอนอยูก็รอน มองไปที่ไหนก็ไมเปนที่เจริญหู เจริญตา เจริญใจ หาทางผอน
คลายและระบายทุกขออกจากใจไมได จําตองตัดสินใจไปในทางผิด เชน ดื่มยาพิษ ฆา
ตัวตาย โดยวิธีตาง ๆ ทั้งนี้เพราะจิตมีระดับต่ํา เนื่องจากไมไดรับความเอาใจใสโดยถูก
ทางเทาทีค่ วร ขยับตัวออกทางใด จึงมีแตทุกขคอยกลุมรุมอยูรอบดาน
ฉะนั้น การดัดแปลงจิตใหเปนไปในทางที่ดีดวยความเขมแข็ง เราเปนนักบวช
ซึ่งเปนเพศที่พรอมอยูแลวทุกเวลา และเปนพุทธศาสนิกชนที่ใครตอธรรม จึงควรถือ
เปนขอหนักแนนในการฝกทรมานจิต โปรดอยามองขามจิตดวงนี้ไปเสีย วันหนึง่ ผานไป
โปรดอยาใหผา นไปโดยเปลาจากประโยชนทจ่ี ะควรไดรบั ในวันนัน้ ๆ ควรจะมีความ
เพียรเพือ่ ประโยชนภายในติดแนบอยูด ว ยทุก ๆ วันหรือทุก ๆ เวลาก็ยง่ิ เปนการดี ใจ
เมือ่ มีความสงบเปนบาทฐานตามทีอ่ ธิบายผานมาแลว หากไดรบั ความเอาใจใสจากการ
ระวังรักษา ยอมมีวนั กาวหนาโดยลําดับ เพราะไมมีโอกาสเล็ดลอดออกไปสั่งสมอารมณ
ที่เคยเปนขาศึกแกตนเอง และมีทางกาวเขาสูค วามสงบไดตามเวลาทีต่ อ งการดวย
ลักษณะแหงความสงบของจิตที่เขาพักตัวในเวลานั้น ทานเรียก เอกคฺคตา จิต
ถึงความเปนหนึง่ คือจิตมีอารมณเดียว ไมมีสองกับอารมณใด ๆ ในเวลานัน้ แมจิตจะ
เคยบริกรรมกับธรรมบทตาง ๆ หรือจะพิจารณาสภาวธรรมสวนใดอยู แตในขณะที่จิต
หยัง่ ลงสูค วามสงบเชนนัน้ แลว จิตจําตองปลอยวางไปชั่วเวลาที่กําลังพักอยู เมื่อถอนขึ้น
มาแลวคอยทําหนาที่ตอไปอีก ขณะที่จิตเขาถึงความสงบเชนนี้ รูส กึ เปนความสุขอยาง
ยิง่ และเปนความอัศจรรยอยางแปลกประหลาด ซึ่งไมเคยประสบมาจากวัตถุและ
อารมณตา ง ๆ แตมาประสบจาก เอกคฺคตาจิตในเวลานัน้ ธรรมทั้งนี้จะเรียกวาสมาธิก็
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ไดตามแตความถนัด เพราะมีความมั่นคงตอตนเองและตออารมณ ไมคอยจะวอกแวก
คลอนแคลนไปตามอารมณทม่ี ายัว่ ยวนอยางงายดายเหมือนทีเ่ คยเปนมา
แตการพักอยูไดนานหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับความชํานาญหรือไมชํานาญตางกัน
ถาจิตมีความชํานาญมากก็ทรงตัวอยูไดนาน และแสดงความสุขทีแ่ ปลกประหลาดและ
อัศจรรยใหผบู าํ เพ็ญไดชมเปนเวลานาน ๆ เชนเดียวกัน แมจิตถอนขึ้นมาแลว แต
กระแสแหงธรรมที่เคยไดรับในขณะที่จิตพักอยู
ก็ยังมีอานุภาพพอจะดึงดูดจิตใหมี
ความพอใจในรสชาติอยูไมนอย ฉะนั้นผูมีสมาธิเปนเรือนใจจึงมีทางติดได หากไมใช
ความสังเกตสอดรูดวยปญญา หรือไมมีผูแสดงใหรูไวลวงหนากอน เพราะเปนความ
สงบสุขที่แปลกประหลาดอยูไมนอย วิธรี กั ษาจิตประเภทนีใ้ หทรงตัวหรือใหเจริญกาว
หนา ไดแกความเพียร อยาลดละ และอยาทําความยินดีเพียงเทานัน้ เพราะธรรมที่
ละเอียดยิ่งกวานี้ยังมีอีกมากมาย ซึ่งจะกลายมาเปนสมบัติของเรา เพราะอํานาจแหง
ความเพียร
เมื่อจิตถอนขึ้นมาแลว พยายามพิจารณาอีกเชนทีเ่ คยทํามา แตอยาคาดผลที่
เคยปรากฏมาแลวแตไดผา นไปแลว โปรดกําหนดตามวิธที เ่ี คยทําและเคยปรากฏมาแต
หนหลังซึง่ เปนหลักเหตุนไ้ี ว เมื่อหลักของเหตุแมนยําและมั่นคงอยูแลว ผลจะปรากฏ
ขึ้นมาเองโดยไมมีใครบังคับได เชนเราเคยกําหนดอานาปานสติ ปรากฏผลขึน้ มาเชน
นัน้ ก็จงถือเอาธรรมนั้นเปนหลักเหตุ แลวบําเพ็ญตอไป เมื่อเหตุมีกําลังพอจะเปนไป
ไดในธรรมขัน้ ใด ผลก็ยิ่งจะแสดงขึ้นมาในลําดับแหงเหตุ อันมีกาํ ลังเปนลําดับไปนัน่ แล
ลําดับตอไป เมื่อจิตมีความสงบพอทรงตัวได หลังจากจิตถอนขึ้นจากสมาธิแลว
ควรพิจารณาทางดานปญญา เพื่อเปนการเรืองปญญาและบํารุงสมาธิใหมีกําลังมั่นคง
เพิ่มขึ้นอีก โดยสอดสองไตรตรองดูสภาพธาตุขันธภายนอกภายใน ตามจริตของปญญา
จะหนักไปทางไหน ในขัน้ เริม่ แรก ตามธรรมดาของสภาวธรรมทั่ว ๆ ไป ยอมมีการ
แปรและแตกสลายทั้งภายนอกทั้งภายใน ทั้งที่ผานมาแลว ทั้งที่ยังไมมาถึง ทั้งปจจุบันที่
ปรากฏดวยหูดว ยตา และสัมผัสรับรูอ ยูก บั ใจ มันเต็มไปดวยของแปรปรวนทั้งนั้น แม
แตภูเขาหินทั้งลูกก็ยังไมมีอํานาจตั้งอยูเหนืออนิจจัง คือความแปรปรวนไปได ถึงจะสูง
จรดฟาก็เพียงแตลักษณะเทานั้น สวนตัวภูเขายอมอยูใตอํานาจของกฎอนิจจังพรอมทั้ง
ความสูงของมัน ไมมีสวนใดเล็ดลอดตาขายของอนิจจังไปไดเลย
แตความแปรสภาพของภูเขาหินซึ่งเปนวัตถุที่แข็งกวาสิ่งที่ไมแข็งแรงทั่ว ๆ ไป
จึงมีความแปรสภาพอยางเชื่องชา คอย ๆ แปรไปตามความแข็งของตน แตมิใชปญหา
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ที่จะสามารถมาลบลางกฎของอนิจจังได จําตองแปรไปในระยะกอนและหลังกันอยูนั่น
เอง ยอนเขามาถึงตัวและเรื่องของเรา ของหมูเพื่อน และของแตละครอบครัว จะเห็น
เปนเรื่องความวิปโยคพลัดพรากกันตลอดสาย ทัง้ คราวเปนและคราวตาย ลวนเปน
เรือ่ งวิปริณามธรรมประจําสัตวและสังขารนัน้ ๆ เฉพาะในวงวัดก็แสดงตัวอยูในลักษณะ
เชนเดียวกันกับสิ่งทั่ว ๆ ไป
เชนวันนีท้ า นองคนเ้ี ขามา วันหนาทานองคนน้ั จากไป และทานองคนน้ั ไมสบาย
ทานองคนี้ปวดทอง ทานองคนั้นปวดศีรษะ ตางก็เปนไปอยูเชนนั้น ทัง้ ในบานในวัด ทั้ง
นอกเมืองในเมือง ทั่วดินแดน ไมมีผูใดและสิ่งใดจะไดรับสิทธิเปนพิเศษ อยูเ หนือ
อํานาจของกฎไตรลักษณ คือ อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ซึ่งเปนกฎของคติธรรมดาและมี
ประจําอยูทั่วไตรภพไปไดเลย ผูใ ดเรียนจบคติธรรมดานีโ้ ดยทางปญญาแลว ผูน น้ั จะ
พนจากความทุกขโดยประการทั้งปวง
ดังนั้น ทุกทานซึ่งกําลังนั่งฟงการพรรณานาถึงกฎของคติธรรมดาอยูดวยความ
สนใจ โปรดใชปญญาพิจารณาปลงธรรมสังเวชลงใหถึงหลักความจริงของธรรมที่กลาว
มานี้ ซึ่งขณะนี้มีอยูกับตัวของเราทุกทานอยางสมบูรณ อนิจจังไดอธิบายมาบางพอ
ประมาณ แมทุกขัง อนัตตาก็โปรดทราบวาอยูใ นจุดเดียวกัน เชนเดียวกับเชือกสาม
เกลียวทีฟ่ น ติดกันเปนเสนเดียวนัน่ แล พูดถึงเรื่องของทุกขแลวไมควรจะเปนสิ่งที่นา
สงสัยที่ไหน เพราะไมใชเปนของลี้ลับ แตมีอยูในกายและในใจของมนุษยและสัตวทุก
ๆ ราย แมแตเด็กตัวแดงๆ ที่พึ่งคลอด เขายังตองผานออกมากับความทุกขและแสดง
อาการใหเรารูว า เขาเปนทุกข ทุกอาการทีเ่ ขาแสดงออกมาในเวลานัน้ ลวนเปนเครือ่ งสอ
ใหเห็นวา กองทุกขเริ่มแสดงตัวออกมาอยางเปดเผย จากนั้นก็แสดงทุกขติดตอกันไป
ตลอดสาย จนถึงวาระสุดทายก็แสดงตัวอยางเต็มที่อีกครั้งหนึ่ง แลวตางอาการตางก็
แยกยายกันไปทีโ่ ลกใหนามวาตาย
สิ่งทั้งนี้เปนเรื่องแสดงออกแหงกฎของไตรลักษณโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรนอก
เหนือไปจากนี้พอจะใหเกิดความสงสัย เพื่อความแจงประจักษใจ โปรดมองลงไปที่กาย
กับใจของเราเอง เราจะไดเห็นทุกขแสดงตัวเปนอาการตาง ๆ เต็มอยูใ นกายในใจอยาง
สมบูรณ ไมมวี นั และเวลาบกพรอง ความเคลือ่ นไหวไปมาตาง ๆ ที่เราแสดงออก ลวน
เปนวิธหี าทางบรรเทาทุกขในตัวเราทัง้ นัน้ ฉะนั้นทั่วโลกจึงไมมีใครจะอยูเหนือใคร และ
ไดเปรียบใครในเรื่องความทุกขในขันธ
เพราะแตละขันธมันเปนบานเรือนของทุกข
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และเปนที่อยูหลับนอนของเขาเสมอกัน เวลาสงบบางก็สงบในทีน่ ้ี ถาเทียบกับทางโลก
เรียกวาทุกขพักผอนตัวเอง
เวลาเขาตืน่ นอนก็แสดงขึน้ ตามอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย เราก็เขาใจวาทุกข
เกิดขึน้ ทีน่ น่ั บาง ทีน่ บ่ี า ง แทจริงคือเขาตื่นนอน และไมทราบวาจะขับไลใหเขาออกจาก
รางกายนี้แลวไปอยูที่ไหนกัน เพราะทุกขมันเปนเรื่องของเรา เนือ่ งจากรางกายเราถือวา
เปนของเรา ถาขับไลเขาไปก็เทากับขับรางกายเราไปดวย ถาไมยอมขับไลรางกายเพราะ
เปนสิง่ ทีร่ กั และสงวน ก็เทากับยอมใหทุกขอยูดวย เพราะกายกับทุกขมันเปนสิ่งอาศัย
กันอยู เรื่องก็จําตองลงเอยกันตรงที่วา ทุกขกับเรายอมกอดคอกันตายเทานั้นเอง
การพิจารณาทุกขโดยทางปญญา ควรใหรเู ห็นตามหลักความจริงของเขา ไมให
ขัดแยงกันระหวางเรากับทุกข ระหวางทุกขกับขันธ จะเปนความราบรืน่ ของปญญาซึง่ จะ
แสวงหาทางออกจากทุกขใหจิตโดยชอบธรรม แมทถ่ี อื วารางกายเปนตัวเปนตน ก็เนื่อง
จากอุปาทานในกายมันรัดตัวอยางเต็มที่ จึงกลายเปนกลุมเปนกอนขึ้นมา ทีเ่ รียกวานัน่
เปนเรา เปนเขา นัน่ เปนของเรา เปนของเขา เมื่อถอนอุปาทานในกายออกไดแลว คําวา
ตนก็ไมมีปญหา มันหายไปเอง เมื่อตนเองหายไปจากกาย เพราะอุปาทานถอน
กรรมสิทธิ์ ทุกขที่จะเกิดขึ้นเพราะอุปาทานในกายก็ไมมี
สวนดานจิตนัน้ เปนอีกประเภทหนึง่ ทีผ่ บู าํ เพ็ญพิจารณารางกายไดรบั อุบายตาง
ๆ เขาไปเปนเครือ่ งสนับสนุนการพิจารณาทางดานจิตใจ ใหมคี วามแยบคายขึน้ ภายใน
ใจ เรื่องของสติปญญาที่เคยขาดวรรคขาดตอน ก็จะคอยเชื่อมโยงถึงกันและติดแนบกัน
ไปเอง เพราะอาศัยการสนับสนุนจากความเพียรไมลดละ จนกลายเปนมหาสติมหา
ปญญาขึ้นมา และสามารถพิจารณาคนควาไปโดยตลอดทัว่ ถึง กิเลสอาสวะแทรกซึม
และซองสุมอยูที่ไหน ปญญาจะตองทําการสอดสองมองทะลุปรุโปรงไปหมด และ
สามารถปลดเปลื้องออกไดเปนลําดับ จนไมมีกิเลสอาสวะแมสวนละเอียดยิ่งเหลืออยู
ภายในใจได กลายเปนใจที่บริสุทธิ์เดนดวงขึ้นมา
เมื่อถึงขั้นนี้แลวอยูที่ไหนก็สบาย ไมวาจะอยูในปา ในภูเขา ไมวาจะอดหรืออิ่ม
ไมวา จะหนาวหรือรอน เพราะนั่นมันเปนเรื่องของขันธที่จะตองยอมรับกันทั่วโลก เนือ่ ง
จากเราตางก็อยูใ ตฟา เหนือแผนดิน จําตองประสบสัมผัสกับเย็น รอน ออน แข็ง และ
ความทุกข ความลําบาก แตใจทีร่ เู ทาทันแลว ยอมไมมีความพรั่นพรึงหวั่นไหวไปตาม
ทรงไวซึ่งความเปนธรรมในตัวเองและสิ่งทั้งปวง
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ฉะนั้น ทานนักปฏิบัติที่สนใจทุกทาน โปรดมองดูตัวเอง อยามองขามไป เพราะ
ใจเปนสิ่งที่มีคุณคามากเหนือสิ่งใด ๆ ในตัวเรา พยายามบําเพ็ญประโยชนตนใหเต็มที่
อยาใหเสียทาเสียทีที่เกิดมาเปนมนุษยอยางเต็มภูมิ พรอมทั้งไดพบไดบวช และเปน
พุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาอันสมบูรณดวยเหตุและผล สมกับบทธรรมที่วา สวาก
ขาตธรรม ธรรมทีต่ รัสไวชอบแลว และบทวา นิยยานิกธรรม เปนธรรมทีส่ ามารถนําผู
ปฏิบัติตามใหพนทุกขไดโดยแนนอน โปรดมองดูทางพนทุกขในธรรมที่เรียกวา นิยยา
นิกธรรม แกไขดัดแปลงกาย วาจา ใจใหเปนไปตามธรรมและตามเพศของตน ผูที่ได
บําเพ็ญเต็มความสามารถและไดบรรลุถงึ ผลอันสมบูรณแลว จะผานพนจากทุกขไปได
ในอัตภาพนี้ ผูที่กําลังบําเพ็ญเพื่อแดนพนทุกขโดยไมลดละความเพียร ก็จะผานพน
ทุกขไปในวันหนา ขออยางเดียว คือ อยามองดูทางพนทุกขเลยธรรมของพระพุทธเจาที่
เรียกวา มชฺฌมิ า จะเปนการชอบธรรม
ในอวสานแหงธรรม จึงขออาราธนาคุณพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ
องคเปนสรณะของโลก มาคุมครองรักษาทานพุทธบริษัททั้งหลายใหมีความสุขกาย
สบายใจ และปฏิบตั ติ นดวยความสะอาด ปราศจากอุปสรรคเครือ่ งกีดขวางทางดําเนิน
ทุกประเภทจนถึงแดนแหงความเกษมโดยสวัสดีเถิด

www.Luangta.or.th
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