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วันน้ีจะอธิบายธรรมเก่ียวกับการบําเพ็ญทางดานจิตใจ ใหบรรดาทานผูฟงท่ีมา

จากสถานท่ีตาง ๆ ดวยความสนใจใครตอธรรมเปนอยางย่ิง ทราบตามโอกาสอันควร 
ทานท่ีเปนนักบวชซ่ึงพาคณะศรัทธาผูใจบุญมากทานมาสูท่ีน่ี นับวาเปนผูมีความมุงหวัง
ในธรรมอยางแรงกลา และมีความมั่นใจตอการปฏิบัติเพื่อถอดถอนเครื่องหมักหมมที่
นักปราชญถือวาเปนภัยตอจิตใจใหหลุดลอยออกเปนลําดับ จนไมมีอะไรยังเหลือให
เปนเชื้อแหงภพชาติอีกตอไป แตการอธิบายธรรมเก่ียวกับการอบรมจิตใจตามหลัก
ธรรมทานแสดงไวมากมาย เมื่อสรุปลงใหยอก็มีสามประการ คือศีล สมาธ ิปญญา หรือ
ทาน ศีล ภาวนา 

คําวา ศีล เขาใจวาทุกทานคงเคยไดยินไดฟงและเขาใจกันมาพอสมควรแลว แม
คําวาทานซ่ึงเปนหลักใหญสวนหน่ึงของพระศาสนา และเปนหลักธรรมท่ีพวกเราไดเคย
บําเพ็ญมาเปนประจํานิสัย ผูแสดงไมสงสัยวาทานนักใจบุญจะของใจ เพราะตางทานก็
เปนนักใจบุญสุนทานอยูแลว แตคําวา สมาธ ิและ ปญญา ท้ังสองประเภทน้ีรูสึกวาสลับ
ซับซอนและละเอียดลึกซึ้งมาก ทั้งไมอาจจะปฏิบัติใหถูกตองตามความหมายในคําวา
สมาธิและปญญาไดทุกระยะไป ฉะนั้นอุบายวิธีอบรมที่มีผูบําเพ็ญจะปฏิบัติใหถูกตอง
ตามธรรมทั้งสองประเภทนี้ จึงควรอาศัยครูอาจารยเปนผูแนะนําแนวทางให 

อนึ่ง   ทานผูจะควรแนะนําแนวทางใหโดยถูกตอง   โดยมากก็เปนผูเคยไดรับ
การอบรม และรูเรื่องของสมาธิและปญญาภายในใจมาพอสมควร หรือเปนผูมีความ
ชํานิชํานาญและปฏิบัติผานสมาธิและปญญาไปเปนข้ัน ๆ นับแตขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด
ของสมาธิและปญญา มีความเฉลียวฉลาดและสามารถใหการอบรมส่ังสอนแกผูมาอบ
รมศึกษาและปฏิบัติอยูดวย ใหไดรับความเขาอกเขาใจตามขั้นภูมิของตนที่มาศึกษา 

คําวา สมาธ ิเมื่อแปลตามศัพทแลว แปลวา ความตั้งมั่น ประโยคแรกของความ
ต้ังม่ันสําหรับนักบวชผูมีหนาท่ีโดยเฉพาะแลว เริ่มตั้งมั่นไปแตขอวัตรปฏิบัติ ตั้งมั่นใน
ระเบียบพระธรรมวินัย ตั้งมั่นตอการสํารวมระวังทั้งกิจนอกการใน เหลือบซายมองขวา 
ไมยอมปลอยวางสติและปญญาเครื่องคุมครองใจใหพนจากภัยทุกระยะ อันจะเกิดขึ้น
จากอายตนะภายนอกกับภายในสัมผัสกัน เพ่ือเปนเคร่ืองสนับสนุนจิตใจใหมีความ
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เหนียวแนนและม่ันคงทางภายใน การบําเพ็ญเพียรทุกประโยคและทุกๆ อิริยาบถ มีสติ
มั่นคงอยูกับประโยคแหงความเพียร มีทาทางสํารวมตนอยูเสมอ ไมวาจะอยูคนเดียว
หรือหลายคน ไมวาจะอยูในทาอิริยาบถใด ไมวาจะอยูในวัดหรือนอกวัด ไมวาจะอยูใน
บานในเมืองหรืออยูในปา ไมวาจะอยูในถ้ําหรืออยูบนภูเขา ไมวาจะไปบิณฑบาตแลว
กาวกลับมาทําการขบฉัน และไมวาจะมีการขบฉันอยูในสถานท่ีใด ๆ มีทาทางมั่นคงอยู
ดวยการสํารวมตน 

ใจเมื่อไดรับการบํารุงรักษาเพียงพอกับความตองการ ยอมทรงตัวอยูไดดวย
ความสงบ จนกลายเปนองคของสมาธิที่แทจริงขึ้นมา คือความสงบต้ังม่ันภายในใจ 
เบ้ืองตนก็อาศัยความพยายามบํารุงจิตใจใหเปนสมาธิโดยทางเหตุ ดังที่อธิบายผานมา 
อันดับตอไปก็เปนสมาธิขึ้นกับใจจริง ๆ หรือจะเรียกวา สมาธิทางเหต ุ สมาธิทางผลก็
คงจะไมผิด เพราะทุกๆ  ส่ิง ไมวาดีหรือชั่ว ถาไมมีเหตุเปนพ้ืนฐานรับรองแลว ผลจะ
หาทางเกิดขึ้นไมได  

แตวิธีอบรมจิตใหไดรับความสงบเปนสมาธิน้ีมีหลายวิธี วิธีท่ีกลาวผานมาเปน
พ้ืนฐานรับรองทางความเพียร วิธีท่ีสองซ่ึงจะไดรับการสนับสนุนจากวิธีแรกน้ัน เกี่ยว
กับบทธรรมเคร่ืองอบรม ท่ีผูบําเพ็ญจะนํามากํากับใจในเวลาประกอบการภาวนา ควร
เปนบทธรรทที่ถูกกับจริตนิสัยของแตละราย เชน อานาปานสติ การกําหนดลมหายใจ
เขาออกหรือธรรมบทตาง ๆ มีพุทโธ เปนตน ตามจริตชอบ เมื่อนําธรรมมาประกอบ
กับองคภาวนา ถารูสึกปลอดโปรงโลงโถงภายในใจและมีความสงบเยือกเย็นในเวลาน้ัน 
แสดงวาธรรมบทน้ัน ๆ ถูกกับจริตของตน และควรนําธรรมบทน้ันมากํากับองคภาวนา
ในคราวตอไป ใจจะไดรับความสงบและละเอียดไปเปนลําดับ เชนเดียวกับโรคที่ถูกกับ
ยาชนิดตาง ๆ นับวันจะหายไปเปนลําดับ จนหายจากโรคโดยเด็ดขาดเพราะยาขนาน
น้ัน ๆ  

จิตก็มีโรคประเภทหนึ่งที่ตั้งบานเรือนอยูบนดวงใจของคนและสัตว โดยไมอาจ
จะทราบไดวาเปนโรคชนิดไร ทางธรรมปาอยากจะใหนามวาโรคเร้ือรัง เพราะเคยมี
ประจําใจมานาน จนถึงกับระอาตอการรักษา โดยเขาใจวาอํานาจวาสนานอยบาง ไมมี
อํานาจวาสนารักษาใหหายไดบาง ปลอยไปตามบุญตามกรรมบาง หมดความสนใจตอ
การรักษาบาง แตส่ิงท่ีจะยังโรคประเภทน้ีใหกําเริบและกําเริบอยางรุนแรง รูสึกวาจะ
เปนยาอายุวัฒนะ เปนยาประจําตัว เปนยาประจําบานท้ังทานและเรา เพราะเปนโรค
ประเภทชอบของแสลงแตไมชอบรับยาเชนเดียวกัน ยาท่ีเปนคุณสําหรับแกโรคประเภท
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เร้ือรังน้ี ทานที่ไดรับผลอยางสมบูรณมาแลวคือพระพุทธเจา มีพระเมตตาไววา สกฺกตฺ
วา พุทฺธรตน ํธมฺมรตนํ สงฺฆรตน ํโอสถํ อุตฺตม ํวรํ พระพุทธเจา พระธรรม และพระ
สงฆเปนโอสถอันอุดมเลิศ 

ดังนั้น  ทานผูตองการใหใจหายหรือทุเลาเบาบางจากโรคประเภทน้ี    จึงควร
อาศัยยา คือธรรมดังที่กลาวมา แตธรรมก็ควรเปนธรรมท่ีถูกกับจริตนิสัยในข้ันเร่ิมแรก 
เพื่อใจจะไดสงบลง     นี้เปนหลักสําคัญที่ผูบําเพ็ญไมควรมองขามไป      จิตที่ไดรับ
การอบรมดวยวิธีที่ถูกตองกับหลักธรรมตามจริตของตน ยอมจะเห็นผลคือความสงบ
เยือกเย็นประจักษใจ ไมวาหญิง ชาย นักบวช และฆราวาส เพราะโรคในกายและโรคใน
ใจเปนไดในบุคคลทุกเพศ ยาท่ีควรจะถูกกับโรคน้ัน ๆ ผูท่ีหวังประโยชนจากยานํามา
รักษาโดยถูกตองตามวิธ ี ก็ยอมจะหายไดเชนเดียวกัน โดยไมเลือกเพศหรือชาติชั้น
วรรณะใด ๆ เพราะสําคัญอยูท่ีโรคถูกกับยาเทาน้ัน ฉะน้ันผูสนใจใครตอการปฏิบัติ
ธรรมจึงมีหวังไดรับผลเปนเครื่องตอบแทนโดยทั่วกัน หากจะมีตางกันอยูบางก็ขึ้นอยู
กับเหตุ คือการบําเพ็ญของแตละราย อาจมีความหนักเบามากนอยไปตามจริตนิสัย ผล
จึงมีการเหลื่อมล้ําต่ําสูงไปตามเหตุที่ทําใหเปนไป 

แตการเร่ิมปฏิบัติเบ้ืองตนอาจมีความลําบากอยูบาง เพราะเปนงานท่ียังไมเคย
คลําหรือทางที่ยังไมเคยเดิน แตอยาลืมวาการปฏิบัติอบรมใจก็คือการทํางาน ขึ้นชื่อวา
การทํางานแลว ไมวางานภายนอกหรืองานภายใน ยอมมีความเหน่ือยยากลําบากเชน
เดียวกัน เฉพาะงานภายใน หากจะมีความสะดวกนับแตขั้นเริ่มตนจนถึงขั้นสูงสุด ก็คง
มีเปนบางราย ดังที่ทานเขียนประวัติไววา สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺญา หรือ ทนฺธาภิฺ
ญา แตจะอยางไรก็ดีเราควรคํานึงถึงหลักธรรมเสมอวา ไมไดสอนคนใหมองเพียงแง
ความลําบาก และท่ีสะเพราทําลงไปแลวบังคับใหเห็นผล อยมฺภทนฺตา ถาไมสมใจใน
ขณะน้ันใหเลิกลมไปเสีย 

หากหลักธรรมสอนเชนน้ัน แมองคพระพุทธเจาเองก็คงเปนบุคคลที่ลมละลาย 
ไมสามารถตรัสรูและนําพระธรรมมาส่ังสอนโลกใหไดรับความรมเย็นไดเลย แตไมทรง
สอนเชนน้ัน กลับสอนลงที่ผลอันจะพึงไดรับเปนที่ภาคภูมิใจกับเหตุ คือการบําเพ็ญ
เพ่ือผลเชนน้ันใหเหมาะสมแกกัน โดยมีความขยันหม่ันเพียรและความหนักแนนตอกิจ
การที่ทํา เปนเคร่ืองหนุนงานอยูเสมอ เพื่อผลจะมีชองทางแสดงขึ้นตามรอยแหงเหตุที่
ทําแบบพิมพเอาไว เพราะฉะน้ันหลักพระพุทธศาสนาจึงนิยมและสอนเนนลงท่ีตนเหตุ 
คือการกระทําเปนสําคัญกวาอื่น เมื่อเหตุเปนพื้นฐานที่ผูทําทําไดมากนอยเพียงไร ผล
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จะนิ่งอยูไมได ตองแสดงขึ้นมาตามลําดับแหงเหตุ นับแตผลเบื้องตนจนถึงผลอันสุด
ยอด ไดแกวิมุตติพระนิพพาน ไมนอกเหนือไปจากหลักของความเพียรที่บําเพ็ญโดย
ถูกตองไปไดเลย ดังนั้น คําวา มชฺฌิมา ปฏิปทา ท่ีประทานไว จึงเปนศูนยกลางของ
โลก ผูมุงตอธรรมเหลานี้อยูตลอดเวลา มิไดเอนเอียงไปตามกาลสมัยใด ๆ และพรอม
ที่จะแสดงผลตอบแทนแกผูบําเพ็ญโดยถูกตอง ตามขั้นแหงธรรมและกําลังของผู
บําเพ็ญอยูทุกเวลา อกาลิโก 

วาระน้ีจะอธิบายเร่ืองจิตตภาวนาท่ีผูบําเพ็ญไดรับการอบรมดวยธรรม จนมี
ความสงบเยือกเย็นเห็นผลประจักษใจแกตนเองเปนข้ัน ๆ ใหทานนักใจบุญท้ังหลาย
ฟงตามสมควรแกเวลา เพราะการทํางานไมวางานภายนอกหรืองานภายใน ยอมมีผล
ตอบแทนเสมอกัน โลกที่สืบเนื่องกันมาทั้งมนุษยและสัตวไมสูญสิ้นไปจากโลก ก็เนื่อง
มาจากผลเปนเครื่องสนองเหตุแกผูทําตลอดมา เรียกงาย ๆ ก็วาโลกตั้งอยูไดดวยกรรม
และผลแหงกรรม ไมเชนนั้นก็ไมมีสัตวโลกรายใดจะทนตอการทําเหตุซึ่งไมมีผลตอบ
แทนน้ี ใหชีวิตเหลืออยูในโลกโมฆะนี้ไดแมแตรายเดียว 

แตที่ทั่วโลกเต็มไปดวยมนุษยและสัตว ทั้งคนชั่ว คนด ีคนโง คนฉลาด คนทุกข
จน คนมั่งม ีคนมีอํานาจวาสนา ตลอดจนสัตวมีประเภทตางๆ กัน ตามกรรมนิยมที่ตน
ทําไวตามใหผล ตางก็ยอมจํานนตอกรรมดีกรรมชั่วของตน และยอมรับเสวยผลโดยหา
ทางหลีกเหลี่ยงไปไมได สมกับภาษิตที่สอนไววา กมฺมสฺสโกมฺหิ  กมฺมทายาโท  กมฺม
โยนิ ฯ เปนตน สัตวไมวาทานวาเรายอมมีกรรมเปนของตัว จําตองมาดวยกรรม อยู
ดวยกรรม ไปดวยกรรม กรรมกับสัตวจึงเปนทายาทกันตลอดเวลาที่เชื้อแหงวัฏฏะยังมี
อยูกับใจ ฉะนั้น ผลด ี ชั่ว สุข ทุกข จึงเปนคูเคียงกันไปกับบรรดาผูยังมีกิเลสครองใจ 
โลกจึงไมวางจากมนุษยและสัตวมีประเภทตาง ๆ กัน 

การบําเพ็ญตนเพ่ือหวังพนจากกรรมเปนช้ัน ๆ จําตองอาศัยความอุตสาห
พยายาม ความขยันหม่ันเพียรทําลงไป อยาลดละความเพียรพยายาม แตการจะไดรับ
ผลอยางไรนั้นไมจําตองคอยลงคะแนน แตเปนหนาท่ีของเหตุท่ีตนทําลงไปแลวน่ันแล 
จะเปนผูรื้อฟนคะแนน คือผลขึ้นมาใหปรากฏโดยลําพังตนเอง ไมจําเปนตองไปตั้งกฎ
เกณฑเอาไว 

เฉพาะการบําเพ็ญทางจิตตภาวนาเพ่ือมีหลักฐานม่ันคงทางภายใน เปนกิจ
สําคัญมาก ใจที่ไมไดรับความสงบเยือกเย็น เนื่องจากใจมีความกระเพื่อมอยูตลอดกาล 
หาเวลาสงบนิ่งอยูเปนปกติไมได จิตที่มีความสงบนิ่งอยูเปนปกต ิ คือจิตที่ปราศจากสิ่ง
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กอกวนจากภายนอก แตอาศัยอารมณแหงธรรมทางภายใน จึงดํารงตนอยูไดดวยความ
สงบสุข จิตในลักษณะน้ีทานเรียกวาจิตเปนสมาธิ และเริ่มจะเปนตัวของตัวขึ้นมาแลว 
ตามลําดับของชั้นแหงสมาธิที่ปรากฏขึ้นภายในใจ ทุกทานที่มุงความสงบสุขจากจิต
อยางแทจริงอยูแลว โปรดทําความม่ันใจและเขมแข็งในทางความเพียร อยางไรจะตอง
เห็นจิตดวงครองอัตภาพนี้ วาเปนส่ิงท่ีมีคุณคามากจริงในวันหน่ึงแนนอน ตามพระ
พุทธภาษิตที่ตรัสไววา มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยาฯ เปนตน คือสิ่ง
ทั้งหลายมีใจถึงกอน มีใจประเสริฐสุด สําเร็จแลวดวยใจท้ังน้ัน 

จิตนี ้ ถาไดรับการอบรมดัดแปลงใหถูกทางเปนลําดับแลว ไมมีอะไรจะมีคุณคา
มากและประเสริฐเทากับใจ แตถาถูกปลอยหรือทอดทิ้งใหเปนไปตามยถากรรมแลว ก็
ไมมีอะไรจะเลวรายย่ิงกวาใจ ดังนี้ เพราะใจเปนธรรมชาติกลาง ๆ ซึ่งจะดัดแปลงให
เปนไปในทางดีและชั่วได เม่ือเปนเชนน้ี เราผูมุงตอความสุขความเจริญอยูแลว ไฉนจะ
ปลอยโอกาสใหความช่ัวมาเปนผูมีอํานาจเขาครอบครองจิต ดวงกําลังจะประเสริฐอยูนี้ 
ใหเปนจิตท่ีอับเฉาไปเลา นอกจากจะพยายามดัดแปลงและฉุดลากขึ้นจากโคลนตม คือ
กิเลสอาสวะเปนลําดับเทาน้ัน ไมมีทางอื่นสําหรับความรูสึกของผูมุงหวังในทางความสุข
ความเจริญแกตนเอง 

การฝกหัดจิตขั้นเริ่มแรกตองทนฝนเอาบาง การน่ังภาวนาจะไดช่ัวระยะเวลา
เพียง ๑๕ นาที ก็ยังดีกวาการไมยอมน่ังเสียเลยในข้ันเร่ิมแรก ครั้งตอ ๆ ไปก็จะคอย ๆ 
เขยิบขึ้นไปถึง ๒๐ นาที ๓๐ นาที จนถึง ๑ ชั่วโมง หรือ ๒ ชั่วโมง หรือมากกวาน้ัน 
ตามแตความเคยชินของธาตุและความสงบของใจ ท่ีคอยกาวข้ึนสูความละเอียดและ
เคยชินตอหนาที่ของตน 

ขณะน่ังภาวนาโปรดทําความรูสึกกับธรรมท่ีตนนํามาบริกรรมภาวนา ดังได
อธิบายผานมาแลว โปรดยึดเอาตามหลักขางตนนั้น คือใหทําความรูสึกไวกับธรรมโดย
เฉาะอยาใหเผลอสงใจไปสูอารมณอื่นที่ผานมาแลวและยังไมมาถึง แตใหมีความรูสึก
อยูเฉพาะใจกับธรรมภายในใจเทาน้ัน และทุก ๆ วาระท่ีทํากรรมฐานภาวนา รางกายจะ
เร่ิมมีความเคยชินตอการน่ัง การเดินจงกรม สวนใจก็จะมีความเคยชินตอการภาวนาใน
ทาอิริยาบถน้ัน ๆ และจะเริ่มมีความสงบผองใสขึ้นมา มองเห็นความสงบสุขประจักษ
ใจ อันเปนเครื่องปลูกศรัทธาความเชื่อมั่น วิริยะ อุตสาหะ ขันต ิความอดทน ข้ึนภายใน
ใจ เน่ืองจากปรากฏผลในเวลาบําเพ็ญ 
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ใจที่มีความสงบผองใสในระยะตน จะคอยแปรสภาพข้ึนสูความละเอียดเปน
ลําดับ เพราะอาศัยการบําเพ็ญเปนเคร่ืองหนุนไมขาดวรรคขาดตอน ฉะน้ันประโยค
แหงการบําเพ็ญเพียรทุกระยะ จึงเปนเชนเดียวกับปุยและนํ้า สําหรับหลอเล้ียงตนไม 
หากขาดปุยและน้ําแลวตนไมยอมไมมีความสดชื่น และไมมีผลโดยสมบูรณ ใจถาขาด
ความเพียรเคร่ืองสนับสนุนยอมไมเจริญกาวหนา 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
ทางเทาท่ีควร ขยับตัวออกทางใด จึงมีแตทุกขคอยกลุมรุมอยูรอบดาน 

ฉะนั้น การดัดแปลงจิตใหเปนไปในทางที่ดีดวยความเขมแข็ง เราเปนนักบวช 
ซึ่งเปนเพศที่พรอมอยูแลวทุกเวลา และเปนพุทธศาสนิกชนที่ใครตอธรรม จึงควรถือ
เปนขอหนักแนนในการฝกทรมานจิต โปรดอยามองขามจิตดวงนี้ไปเสีย วันหน่ึงผานไป
โปรดอยาใหผานไปโดยเปลาจากประโยชนท่ีจะควรไดรับในวันน้ัน ๆ ควรจะมีความ
เพียรเพ่ือประโยชนภายในติดแนบอยูดวยทุก ๆ วันหรือทุก ๆ เวลาก็ย่ิงเปนการดี ใจ
เม่ือมีความสงบเปนบาทฐานตามท่ีอธิบายผานมาแลว หากไดรับความเอาใจใสจากการ
ระวังรักษา ยอมมีวันกาวหนาโดยลําดับ เพราะไมมีโอกาสเล็ดลอดออกไปสั่งสมอารมณ
ที่เคยเปนขาศึกแกตนเอง และมีทางกาวเขาสูความสงบไดตามเวลาท่ีตองการดวย 

ลักษณะแหงความสงบของจิตที่เขาพักตัวในเวลานั้น ทานเรียก เอกคฺคตา จิต
ถึงความเปนหน่ึง คือจิตมีอารมณเดียว ไมมีสองกับอารมณใด ๆ ในเวลาน้ัน แมจิตจะ
เคยบริกรรมกับธรรมบทตาง ๆ หรือจะพิจารณาสภาวธรรมสวนใดอยู แตในขณะที่จิต
หย่ังลงสูความสงบเชนน้ันแลว จิตจําตองปลอยวางไปชั่วเวลาที่กําลังพักอยู เมื่อถอนขึ้น
มาแลวคอยทําหนาที่ตอไปอีก ขณะที่จิตเขาถึงความสงบเชนนี ้ รูสึกเปนความสุขอยาง
ย่ิง และเปนความอัศจรรยอยางแปลกประหลาด ซึ่งไมเคยประสบมาจากวัตถุและ
อารมณตาง ๆ แตมาประสบจาก เอกคฺคตาจิตในเวลาน้ัน ธรรมทั้งนี้จะเรียกวาสมาธิก็
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ไดตามแตความถนัด เพราะมีความมั่นคงตอตนเองและตออารมณ ไมคอยจะวอกแวก
คลอนแคลนไปตามอารมณท่ีมาย่ัวยวนอยางงายดายเหมือนท่ีเคยเปนมา 

แตการพักอยูไดนานหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับความชํานาญหรือไมชํานาญตางกัน 
ถาจิตมีความชํานาญมากก็ทรงตัวอยูไดนาน และแสดงความสุขท่ีแปลกประหลาดและ
อัศจรรยใหผูบําเพ็ญไดชมเปนเวลานาน ๆ เชนเดียวกัน แมจิตถอนขึ้นมาแลว แต
กระแสแหงธรรมที่เคยไดรับในขณะที่จิตพักอยู ก็ยังมีอานุภาพพอจะดึงดูดจิตใหมี
ความพอใจในรสชาติอยูไมนอย ฉะนั้นผูมีสมาธิเปนเรือนใจจึงมีทางติดได หากไมใช
ความสังเกตสอดรูดวยปญญา หรือไมมีผูแสดงใหรูไวลวงหนากอน เพราะเปนความ
สงบสุขที่แปลกประหลาดอยูไมนอย วิธีรักษาจิตประเภทน้ีใหทรงตัวหรือใหเจริญกาว
หนา ไดแกความเพียร อยาลดละ และอยาทําความยินดีเพียงเทาน้ัน เพราะธรรมท่ี
ละเอียดยิ่งกวานี้ยังมีอีกมากมาย ซึ่งจะกลายมาเปนสมบัติของเรา เพราะอํานาจแหง
ความเพียร 

เมื่อจิตถอนขึ้นมาแลว พยายามพิจารณาอีกเชนท่ีเคยทํามา แตอยาคาดผลที่
เคยปรากฏมาแลวแตไดผานไปแลว โปรดกําหนดตามวิธีท่ีเคยทําและเคยปรากฏมาแต
หนหลังซ่ึงเปนหลักเหตุน้ีไว เมื่อหลักของเหตุแมนยําและมั่นคงอยูแลว ผลจะปรากฏ
ขึ้นมาเองโดยไมมีใครบังคับได เชนเราเคยกําหนดอานาปานสติ ปรากฏผลข้ึนมาเชน
น้ัน ก็จงถือเอาธรรมนั้นเปนหลักเหตุ แลวบําเพ็ญตอไป เมื่อเหตุมีกําลังพอจะเปนไป
ไดในธรรมข้ันใด ผลก็ยิ่งจะแสดงขึ้นมาในลําดับแหงเหต ุอันมีกําลังเปนลําดับไปน่ันแล 

ลําดับตอไป เมื่อจิตมีความสงบพอทรงตัวได หลังจากจิตถอนขึ้นจากสมาธิแลว 
ควรพิจารณาทางดานปญญา เพื่อเปนการเรืองปญญาและบํารุงสมาธิใหมีกําลังมั่นคง
เพิ่มขึ้นอีก โดยสอดสองไตรตรองดูสภาพธาตุขันธภายนอกภายใน ตามจริตของปญญา
จะหนักไปทางไหน ในข้ันเร่ิมแรก ตามธรรมดาของสภาวธรรมทั่ว ๆ ไป ยอมมีการ
แปรและแตกสลายทั้งภายนอกทั้งภายใน ทั้งที่ผานมาแลว ทั้งที่ยังไมมาถึง ทั้งปจจุบันที่
ปรากฏดวยหูดวยตา และสัมผัสรับรูอยูกับใจ 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 ท้ังคราวเปนและคราวตาย ลวนเปน
เร่ืองวิปริณามธรรมประจําสัตวและสังขารน้ันๆ เฉพาะในวงวัดก็แสดงตัวอยูในลักษณะ
เชนเดียวกันกับสิ่งทั่ว ๆ ไป 

เชนวันน้ีทานองคน้ีเขามา วันหนาทานองคน้ันจากไป และทานองคน้ันไมสบาย 
ทานองคนี้ปวดทอง ทานองคนั้นปวดศีรษะ ตางก็เปนไปอยูเชนนั้น ท้ังในบานในวัด ทั้ง
นอกเมืองในเมือง ทั่วดินแดน ไมมีผูใดและสิ่งใดจะไดรับสิทธิเปนพิเศษ อยูเหนือ
อํานาจของกฎไตรลักษณ คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ซึ่งเปนกฎของคติธรรมดาและมี
ประจําอยูทั่วไตรภพไปไดเลย ผูใดเรียนจบคติธรรมดาน้ีโดยทางปญญาแลว ผูน้ันจะ
พนจากความทุกขโดยประการทั้งปวง 

ดังนั้น ทุกทานซึ่งกําลังนั่งฟงการพรรณานาถึงกฎของคติธรรมดาอยูดวยความ
สนใจ โปรดใชปญญาพิจารณาปลงธรรมสังเวชลงใหถึงหลักความจริงของธรรมที่กลาว
มาน้ี ซึ่งขณะนี้มีอยูกับตัวของเราทุกทานอยางสมบูรณ อนิจจังไดอธิบายมาบางพอ
ประมาณ แมทุกขัง อนัตตาก็โปรดทราบวาอยูในจุดเดียวกัน เชนเดียวกับเชือกสาม
เกลียวท่ีฟนติดกันเปนเสนเดียวน่ันแล พูดถึงเรื่องของทุกขแลวไมควรจะเปนสิ่งที่นา
สงสัยที่ไหน เพราะไมใชเปนของลี้ลับ แตมีอยูในกายและในใจของมนุษยและสัตวทุก 
ๆ ราย แมแตเด็กตัวแดงๆ  ที่พึ่งคลอด เขายังตองผานออกมากับความทุกขและแสดง
อาการใหเรารูวาเขาเปนทุกข ทุกอาการท่ีเขาแสดงออกมาในเวลาน้ันลวนเปนเคร่ืองสอ
ใหเห็นวา กองทุกขเริ่มแสดงตัวออกมาอยางเปดเผย จากนั้นก็แสดงทุกขติดตอกันไป
ตลอดสาย จนถึงวาระสุดทายก็แสดงตัวอยางเต็มที่อีกครั้งหนึ่ง แลวตางอาการตางก็
แยกยายกันไปท่ีโลกใหนามวาตาย 

สิ่งทั้งนี้เปนเรื่องแสดงออกแหงกฎของไตรลักษณโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรนอก
เหนือไปจากนี้พอจะใหเกิดความสงสัย เพื่อความแจงประจักษใจ โปรดมองลงไปที่กาย
กับใจของเราเอง เราจะไดเห็นทุกขแสดงตัวเปนอาการตาง ๆ เต็มอยูในกายในใจอยาง
สมบูรณ ไมมีวันและเวลาบกพรอง ความเคล่ือนไหวไปมาตาง ๆ ที่เราแสดงออก ลวน
เปนวิธีหาทางบรรเทาทุกขในตัวเราท้ังน้ัน ฉะนั้นทั่วโลกจึงไมมีใครจะอยูเหนือใคร และ
ไดเปรียบใครในเรื่องความทุกขในขันธ เพราะแตละขันธมันเปนบานเรือนของทุกข 
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และเปนที่อยูหลับนอนของเขาเสมอกัน เวลาสงบบางก็สงบในท่ีน้ี ถาเทียบกับทางโลก 
เรียกวาทุกขพักผอนตัวเอง 

เวลาเขาต่ืนนอนก็แสดงข้ึนตามอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย เราก็เขาใจวาทุกข
เกิดข้ึนท่ีน่ันบาง ท่ีน่ีบาง แทจริงคือเขาตื่นนอน และไมทราบวาจะขับไลใหเขาออกจาก
รางกายนี้แลวไปอยูที่ไหนกัน เพราะทุกขมันเปนเรื่องของเรา เน่ืองจากรางกายเราถือวา
เปนของเรา ถาขับไลเขาไปก็เทากับขับรางกายเราไปดวย ถาไมยอมขับไลรางกายเพราะ
เปนส่ิงท่ีรักและสงวน ก็เทากับยอมใหทุกขอยูดวย เพราะกายกับทุกขมันเปนสิ่งอาศัย
กันอยู เรื่องก็จําตองลงเอยกันตรงที่วา ทุกขกับเรายอมกอดคอกันตายเทานั้นเอง 

การพิจารณาทุกขโดยทางปญญา ควรใหรูเห็นตามหลักความจริงของเขา ไมให
ขัดแยงกันระหวางเรากับทุกข ระหวางทุกขกับขันธ จะเปนความราบร่ืนของปญญาซ่ึงจะ
แสวงหาทางออกจากทุกขใหจิตโดยชอบธรรม แมท่ีถือวารางกายเปนตัวเปนตน ก็เนื่อง
จากอุปาทานในกายมันรัดตัวอยางเต็มที่ จึงกลายเปนกลุมเปนกอนขึ้นมา ท่ีเรียกวาน่ัน
เปนเรา เปนเขา น่ันเปนของเรา เปนของเขา เมื่อถอนอุปาทานในกายออกไดแลว คําวา
ตนก็ไมมีปญหา มันหายไปเอง เมื่อตนเองหายไปจากกาย เพราะอุปาทานถอน
กรรมสิทธิ์ ทุกขที่จะเกิดขึ้นเพราะอุปาทานในกายก็ไมมี 

สวนดานจิตน้ันเปนอีกประเภทหน่ึง ท่ีผูบําเพ็ญพิจารณารางกายไดรับอุบายตาง 
ๆ เขาไปเปนเคร่ืองสนับสนุนการพิจารณาทางดานจิตใจ ใหมีความแยบคายข้ึนภายใน
ใจ เรื่องของสติปญญาที่เคยขาดวรรคขาดตอน ก็จะคอยเชื่อมโยงถึงกันและติดแนบกัน
ไปเอง เพราะอาศัยการสนับสนุนจากความเพียรไมลดละ จนกลายเปนมหาสติมหา
ปญญาขึ้นมา และสามารถพิจารณาคนควาไปโดยตลอดท่ัวถึง กิเลสอาสวะแทรกซึม
และซองสุมอยูที่ไหน ปญญาจะตองทําการสอดสองมองทะลุปรุโปรงไปหมด และ
สามารถปลดเปลื้องออกไดเปนลําดับ จนไมมีกิเลสอาสวะแมสวนละเอียดยิ่งเหลืออยู
ภายในใจได กลายเปนใจที่บริสุทธิ์เดนดวงขึ้นมา 

เมื่อถึงขั้นนี้แลวอยูที่ไหนก็สบาย ไมวาจะอยูในปา ในภูเขา ไมวาจะอดหรืออิ่ม 
ไมวาจะหนาวหรือรอน เพราะนั่นมันเปนเรื่องของขันธที่จะตองยอมรับกันทั่วโลก เน่ือง
จากเราตางก็อยูใตฟาเหนือแผนดิน จําตองประสบสัมผัสกับเย็น รอน ออน แข็ง และ
ความทุกข ความลําบาก แตใจท่ีรูเทาทันแลว ยอมไมมีความพรั่นพรึงหวั่นไหวไปตาม 
ทรงไวซึ่งความเปนธรรมในตัวเองและสิ่งทั้งปวง 
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ฉะนั้น ทานนักปฏิบัติที่สนใจทุกทาน โปรดมองดูตัวเอง อยามองขามไป เพราะ
ใจเปนสิ่งที่มีคุณคามากเหนือสิ่งใด ๆ ในตัวเรา พยายามบําเพ็ญประโยชนตนใหเต็มท่ี 
อยาใหเสียทาเสียทีที่เกิดมาเปนมนุษยอยางเต็มภูม ิ พรอมทั้งไดพบไดบวช และเปน
พุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาอันสมบูรณดวยเหตุและผล สมกับบทธรรมที่วา สวาก
ขาตธรรม ธรรมท่ีตรัสไวชอบแลว และบทวา นิยยานิกธรรม เปนธรรมท่ีสามารถนําผู
ปฏิบัติตามใหพนทุกขไดโดยแนนอน โปรดมองดูทางพนทุกขในธรรมที่เรียกวา นิยยา
นิกธรรม แกไขดัดแปลงกาย วาจา ใจใหเปนไปตามธรรมและตามเพศของตน ผูที่ได
บําเพ็ญเต็มความสามารถและไดบรรลุถึงผลอันสมบูรณแลว จะผานพนจากทุกขไปได
ในอัตภาพนี้ ผูที่กําลังบําเพ็ญเพื่อแดนพนทุกขโดยไมลดละความเพียร ก็จะผานพน
ทุกขไปในวันหนา ขออยางเดียว คือ อยามองดูทางพนทุกขเลยธรรมของพระพุทธเจาที่
เรียกวา มชฺฌิมา จะเปนการชอบธรรม 

ในอวสานแหงธรรม จึงขออาราธนาคุณพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ 
องคเปนสรณะของโลก มาคุมครองรักษาทานพุทธบริษัททั้งหลายใหมีความสุขกาย
สบายใจ และปฏิบัติตนดวยความสะอาด ปราศจากอุปสรรคเคร่ืองกีดขวางทางดําเนิน
ทุกประเภทจนถึงแดนแหงความเกษมโดยสวัสดีเถิด 
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