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เทศนอบรมพระและฆราวาส ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ 
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๔๖ [บาย] 

“มหาสมยัในปจจบุัน” 
 วันนี้เปนวันมหามงคลอนัยิ่งใหญแกพี่นองชาวพทุธเรา ซึ่งสมบูรณดวยพระและ
ประชาชนศรัทธาทั้งหลาย มารวมกันเปนมหาสมัยครั้งหนึ่งในปจจุบันนี้ เพราะพระทีจ่ะ
มีจํานวนมากขนาดนี้มาปรากฏรวมกันดวยความพออกพอใจ ใครตอหลักธรรมหลัก
วินัย คือศาสนาและชาติบานเมือง เกี่ยวกับเรื่องพระภิกษุสงฆซึ่งมาจากที่ตางๆ ทั่ว
ประเทศไทยไดเขามารวมกัน ทัง้ประชาชนก็จํานวนมากมาย ในวันนี้จึงจัดเปนวันมหา
มงคลแกเราทั้งหลาย และพรอมกับการไดเห็นไดยินไดฟง 

พระเจาพระสงฆสวนมากที่มาที่นี่มกัจะอยูในปาในเขาบําเพ็ญสมณธรรม เพื่อ
ขวนขวายหาอรรถหาธรรมในสถานที่ตางๆ กัน สวนมากเปนปาเปนเขา แลวทานก็ได
อุตสาหออกมาสูสถานที่นี่ ซึ่งเปนจุดใหญ คือวัดอโศการาม เปนศูนยกลางแหงพระ
ปฏิบัติทั้งหลายรวมอยูที่นี่ ซึ่งเร่ิมมาตั้งแตทานพอลี ทานเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
เครงครัดในหลักธรรมวินัย มีความสัตยความจริงเต็มองคทาน ทานก็เปนลูกศิษยหลวง
ปูมั่นมาตลอด แลวมาสรางวัดอโศการามขึ้นมา 

จนกระทั่งปรากฏเวลานี้วัดอโศการามเรา กลายเปนศูนยกลางแหงพระปฏิบัติ
ทั้งหลายมารวมกันอยูที่นี ่การที่เราทั้งหลายจะไดพบไดเห็นพระเจาพระสงฆ ซึ่งมุงหนา
ปฏิบัติศีลธรรมมาโดยลําดับ แลวมาปรากฏองคทานในสถานที่นี่ จึงเปนบุญกุศลอันลน
พนของพี่นองทั้งหลายตามธรรมทานแสดงไววา สมณานฺจ ทสสฺนํ การเห็นสมณะ 
คือผูสงบกาย วาจา ใจ จากบาปจากกรรมทั้งหลายนั้นเปนมหามงคลอยางยิ่ง นี่ประการ
หนึ่ง ประการที่สอง  สมณานุตตริยะ คือการเห็นสมณะผูสงบกาย วาจา ใจจากบาปนั้น
เปนการเห็นอันสูงสุด  

นี่พี่นองทัง้หลายทั้งทางใกลทางไกลกไ็ดอุตสาหพยายาม ไดมาพบมาเห็นแลว
วันนี้ จํานวนพระเปนพันๆ หมื่นๆ เราก็ไดเห็นในวันนี้แลว นี่เปนมงคลอันสูงสุด
สําหรับทานผูเห็นสมณะ  คําวา “สมณะ” นั้น ทานแสดงทานแยกออกเปน ๔ ประเภท
ดวยกัน สมณะที่หนึ่งไดแก พระโสดา คือพระอรยิบุคคลนั้นแล สมณะที่สองไดแก พระ
สกิทาคา สมณะที่สาม ไดแก พระอนาคา สมณะที่ส่ีไดแก พระอรหัตบุคคล  ทั้งส่ี
ประเภทนี้ทานเรียกรวมลงในมงคลสูตรนั้นวา สมณานฺจ ทสฺสนํ คือเห็นสมณะเหลานี้
เปนมงคลอนัสูงสุด  
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แลวสมณะทั้งส่ีประเภทนั้น ในคร้ังพุทธกาลเคยมีอยูฉันใด ในครั้งน้ีก็ยอมมีอยู
ฉันนั้นเหมือนกัน นอกจากจะมีมากนอยตางกันเพียงเทานั้น จะปฏิเสธวาสมณะเหลานี้
ไมมีนั้นไมได นอกจากคนตาบอดหูหนวก ไมสนใจในอรรถธรรมบุญบาปประการใด
เลย มีแตการลบลางความดีงามหรือส่ิงดีงาม ที่ทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทรงไว ใหสูญ
ใหอันตรธานไปดวยปากสกปรกของตนเทานั้น  

หลักความจริงไมมีใครเกินศาสดา คือพระพทุธเจาตรัสรูธรรมอันเลิศเลอ เปน
ศาสดาของโลกทั้งสามได ก็คือพระพทุธเจาไดเทานั้น ทานตรัสรูธรรม ธรรมที่เลิศเลอ
ในเบื้องตนก็ไมมีใครคนพบ มีพระพุทธเจาเทานั้นทรงคนพบ แลวนํามาชี้แจงแก
บรรดาสัตวทั้งหลาย มีภิกษุบริษัทเปนตน ดวยสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลว นี่คือ
ศาสดาองคเอก ธรรมก็เปนธรรมชั้นเอก แนะนําส่ังสอนดวยธรรมชั้นเอกน้ันใหผูปฏิบัติ
บําเพญ็ไดความรูความเห็น ไดคติเครื่องเตือนใจ จนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได 
ตั้งแตสมณะที่หนึ่ง ถึงสมณะที่ส่ี คืออรหัตบุคคล สมณะทั้งส่ีประเภทนี้ไมไดสูญสิ้นไป
จากพุทธศาสนาของเราทั้งหลายที่เทิดทูนอยูเวลานี้  

อกาลิโก การปฏิบัติบําเพ็ญของผูมุงอรรถมุงธรรมทั้งหลายยังมีอยู มรรคผล
นิพพาน หรืออริยบุคคลทั้งส่ีประเภท หรือสมณะสี่ประเภทนี้ยอมเปนเงาเทียมตัว ตอง
ไดรับมรรครับผลเปนลําดับลาํดามา จึงสมชื่อสมนามวาศาสดาองคเอก ไมใชศาสดา
หลอกลวงโลกลวงสงสาร มรรคผลนิพพานกลาวถึงแตหาความจริงไมได อยางน้ีไมมีใน
ศาสดาของพวกเราทั้งหลาย เปนศาสดาองคเอก ธรรมอันเอก ผูปฏิบัติธรรมตามศาสน
ธรรมที่ตรัสไวชอบแลวนั้น ยอมมีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมไปไดตั้งแตกัลยาณปุถุชน จนถึง
อริยบุคคลขั้นอรหัตบุคคลเปนขั้นสุดยอดแหงธรรม นี่เปนผลจะพึงไดจากพุทธศาสนา
ของเรา 

เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเปนศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลตลอดมา นับแต
ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ และยังจะทรงมรรคทรงผลแกผูปฏิบัติตลอดไป 
สมนามในพระธรรมวาอกาลิโก ไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลาใดที่จะมาเปนอุปสรรคกีด
ขวาง หรือลบลางไดเลย เมื่อมีผูปฏบิัติตามศาสนธรรมอยู มรรคผลนิพพาน ตองเปน
เงาเทียมตัวของการปฏิบัติแหงรายนั้น ๆ จะพึงเปนผูไดรับสมบัติ คือธรรมสมบัตินี้เขา
ครองใจโดยลําดับลําดามา ดวยเหตุนี้ศาสนธรรมของพระพทุธเจา จึงเปนศาสนธรรมที่
ประกาศทาทายตอความจริงทั้งหลายตลอดมา  

ทานทั้งหลายที่เปนพระจํานวนมากมาย อุตสาหปฏิบัติตามอรรถธรรมทั้งหลาย 
ก็พึงสํารวมระวังกาย วาจา ใจของตน ตามแนวทางแหงศาสดาที่ทรงประกาศธรรมไว
เรียบรอยแลว คือภาคปฏิบัติ เร่ิมตนตั้งแตเราบวช บวชมามีศีลดวยกัน สมาทานศีล
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จากอุปชฌายมาโดยเรียบรอย เปนผูมีศีลสมบูรณแลวขณะที่ไดประกาศตนเปนผูรับ
ศีลๆ มาเปนลําดับ นี่ก็เปนภาคปฏิบัติที่เราไดปฏิบัติประจํา กาย วาจา ใจของเราตลอด
มา จากน้ันก็ปฏิบัติทางดานอรรถดานธรรม ใหเปนความสงบเย็นใจเปนลําดับลําดา  

อยูสถานที่ใดใหพึงเปนผูสํารวมระวัง มีหิริโอตตัปปะประจําใจ สํารวมอยู
ดวยธรรมดวยวินัย ไปที่ใดมาที่ใดอยาใหขาดสติ ซึ่งเปนเครื่องรับรูตนเองวา
เคลื่อนไหวไปอยางไรบาง นับตั้งแตกิริยาของจิตออกไปที่คดิดีคิดชั่วประการใด ให
มีสติระมัดระวัง ยับยัง้ไวเสมอในความคิดที่เปนภัยตอศลีตอธรรมของตน การ
บําเพ็ญธรรมก็ใหบําเพ็ญดวยความจงอกจงใจ ประหนึ่งวามรรคผลนิพพานนี้อยู
ตรงหนาของเรา อยูชั่วเอื้อมๆ สําหรับผูปฏิบัติธรรม ซึ่งเปนทางกาวเขาสูมรรคผล
นิพพาน เปนอยางนี้มาตลอดเวลา 

ใหมีความสํารวมระวังภายในจิตใจดวยความมีหิริโอตตัปปะ สํารวมระวังศีลของ
ตน อยาใหดางพรอยจะกลายเปนพระขาดบาทขาดตาเต็งไป ศีลไมครบองคของศีลที่
ประทานไวแลว รับมาแลวมาทําใหดางพรอยขาดทะลุ สูญสิ้นไปหมด เหลือแตโมฆภิกษุ
ไมเกิดประโยชนอะไรเลย ยิ่งรายกวาประชาชนที่เขาไมมีศีลมธีรรมเสียอีก เพราะฉะนั้น
จึงตองใหระมัดระวังรักษาศีล ซึ่งเปนคุณคาอันใหญหลวงของเรา แลวสมาธิ ปญญาก็
ใหพึงพากันเจริญ ทําตามรอยของศาสดาเพื่อมรรคผลนิพพาน 

เมื่อศีลก็บริสุทธิ์เรียบรอยแลว หาความเดือดรอน หรือเคลือบแคลงสงสัยในศีล
ของตนอันจะกอใหเกิดความเดือดรอนไมมี จิตใจก็พุงเขาสูจิตตภาวนาโดยไมมีความ
ระแคะระคายกับสิ่งใด ดวยความมีสติ คือการภาวนา ทานทั้งหลายผูบําเพ็ญมายังไม
คอยเขาใจก็มีอยูมาก ผูเขาใจแลวก็พึงทราบวา ใหเพิ่มเติมความเขาอกเขาใจของตนให
สืบเนื่องไปโดยลําดบั ดวยความเปนผูมีจิตใจใครตอจิตตภาวนา การภาวนานี้เปน
รากเหงาแหงพระพุทธศาสนา หรอืเปนสมบัติอันลนคาของพระผูบวชมาใน
พระพุทธศาสนา จะตองเปนผูบําเพ็ญศีล สมาธิ ปญญา เปนลําดับลําดาขึ้นไป 
จนกระทั่งถึงมรรค ผล นิพพาน ดวยจิตตภาวนา 

คําวา “จิตตภาวนา”  ไดแกการอบรมสั่งสอนจิตใจตนเอง ผูภาวนาพึงมบีทธรรม
เพื่อตั้งรากฐานเบื้องตน อยาปลอยวางคําบริกรรม นี่คือผูฝกเบ้ืองตน ตามธรรมดาของ
จิตชอบคิดในแงตางๆ ซึ่งเปนทางเดินของกิเลสมาดั้งเดิม มักจะคิดอยูเสมอ จึงตอง
ระงับดับความคิดอันเปนทางเดินของกิเลสน้ันเขามาดวยบทคําบริกรรมภาวนา โดยมี
สติเปนเครื่องกํากับรักษา เขมงวดกวดขันเวลาภาวนา อยาใหเผลอไปที่ไหนจากคํา
บริกรรม มีคําบริกรรมผูกมัดจิตใจไว และสติเปนนายควบคุมคําบริกรรมไมใหเผลอ 
แลวในวันหนึ่งๆ ก็ใหทําอยางน้ี เรียกวาเราเสาะแสวงหาสมบัติอันลนคาคือธรรม 
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 เบ้ืองตนใหไดสมถธรรมกอน พยายามทําจิตใจของตนใหเปนความสงบจาก
อารมณที่กอกวน ซึ่งเน่ืองมาจากกิเลสทั้งน้ัน ใหสงบตัวเขาไปดวยบทคําบริกรรมภาวนา 
เปนเครื่องระงับดับสิ่งวุนวายที่คิดปรุงอยูเสมอจากกิเลสน้ัน เมื่อคําบริกรรมของเรา
ตอเนื่องทําความคิดความปรุงในดานธรรมะ คือคําบริกรรมแทนกิเลสที่มันเคยคิดเคย
ปรุงนั้นไมใหคิด ใหคิดแตเร่ืองคําบริกรรม เชน ทานผูใดมีความรักใคร หรือสนิทติดใจ
กับคําบริกรรมใด เชน พุทโธบาง ธมัโมบาง สังโฆบาง ตลอดถึงอานาปานสติ  

ในวงกรรมฐาน ๔๐ หอง เปนกรรมฐานที่จะระงับดับจิตใจที่ฟุงซานใหเขาสู
ความสงบไดดวยคําบริกรรมทั้งนั้น ใหเรานํามาบริกรรม จิตจดจออยูกับคําบริกรรมนั้น
ตลอดเวลาที่เราน่ังภาวนาอยาใหเผลอ จิตใจมีหนาที่อันเดียว เวลาคิดทางโลกมันก็คดิ
ทางโลก ทางธรรมเขาแทรกไมได ทีนี้เวลาคิดทางธรรมบังคับจิตใจทางกิเลส ไมใหมัน
คิดในทางนั้น ใหคิดเฉพาะทางธรรม คือคําบริกรรมของเรา ใหแนนหนามั่นคงอยูกับใจ 
มีสติควบคุมอยูเสมอ นี้คือทางกาวเดินเพื่อตั้งหลักตั้งฐานแหงจิตใจในเบื้องตน ดวยคํา
บริกรรมภาวนา ผลจะปรากฏเปนที่พอใจในเบื้องตน คือความสงบใจ 

ใจนี้ปกติจะหาความสงบไมได ดีดดิ้นอยูดวยความคิดความปรุง อันเปนการ
ผลักไสผลักดันของกิเลสออกทํางานเพื่อหารายไดของมัน แตสรางกองทุกขใหเราอยู
ตลอดมา นีค่ือเร่ืองกิเลสทํางานบนหัวใจเรา ตอจากนั้นเราก็ใหเอางานของธรรมะคือคํา
บริกรรมเขาแทนที่ แลวทํางานในดานธรรมะ ปดทางดานความคิดที่กิเลสพาฉุดลากไป 
มีดานธรรมะขึ้นทําหนาที่แทน ทําหนาที่แทนไปเรื่อยๆ ไมใหกิเลสมันมีโอกาสทํางาน
คิดปรุง เราจะปรากฏเปนความสงบขึ้นมาภายในใจ นี้เปนวิธีตั้งรากตั้งฐานแหงความ
สงบในเบื้องตน ใหพากันตั้งอยางน้ี  

อยาพากันทาํสุมสี่สุมหา นึกถึงภาวนาเมื่อไรก็มีสติแย็บหนึ่งๆ แลวมานึกถึงคํา
บริกรรมคําใดก็เพียงคําสองคําหายไป นอกจากนั้นมีแตกิเลสเอาความคิดความปรุงไป
ถลุงเสียทั้งวันทั้งคืน แลวผลรายไดก็คือความทุกขความเดือดรอนภายในใจ หา
หลักฐานมั่นคงภายในใจไมได ทัง้ๆ ที่ตนก็สําคัญวาตนเปนนักภาวนา แตความจริงนัก
ภาวนามีเพียงอยางมากหาเปอรเซ็นต ๙๕% เปนเรื่องของกเิลสเอาไปถลุงเสียทั้งหมด 
มันก็ไมคุมคากัน ผูปฏิบัติจิตตภาวนาไมคอยไดผลเทาที่ควรเพราะเหตุอยางน้ีเอง 

ถาเราตองการใหไดผลเปนที่พอใจเปนลําดับลําดา ใหพากันตั้งอกตั้งใจดาํเนิน
ทางดานภาวนาดังที่กลาวแลวนี้ จิตใจจะสงบๆ ไปเรื่อย จากน้ันก็เปนสมาธิขึ้นมา คําวา 
“สมาธิ” คือความแนนหนามั่นคงของใจ ไมวอกแวกคลอนแคลน จิตใจอิ่มอารมณ คือ
อารมณที่จิตใจหิวกระหายอยูตลอดเวลานั้นไดแก หิวอยากดู อยากรู อยากเห็น ทางรูป 
ทางเสียง ทางกลิ่น ทางรส เครื่องสัมผัสตางๆ มีความหิวโหยอยากสัมผัสสัมพันธอยู
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ตลอดเวลา นี่คือความหิวโหยของใจ ถาปลอยใหคิดอยางน้ีจะหิวโหยตลอดไป และ
สรางผลคือความทุกขรอนมาสูจิตใจของเรา ไมมีเวลาสงบเย็นใจไดเลย นี่คือจิตหิวโหย
อารมณ 

พอจิตมีความสงบเย็น และกาวเขาสูสมาธิเปนลําดับ จนกลายเปนสมาธิที่แนน
หนามั่นคงเต็มที่แลว อารมณเหลานี้ไมเขามากวนใจ จิตไมอยากคิดอยากปรุงเร่ือง
อารมณทั้งหลายที่เคยหิวโหยมา อยูดวยความสงบเย็นใจ เปนเอกัคคตาจิต เอกัคคตา
รมณ  ประจําใจของผูมีสมาธิ นั่งที่ไหนมีแตความรูที่เดนดวงอยูภายในใจ อารมณอื่นใด
ที่เคยรบกวนไมเขามารบกวน จิตอยูเย็นเปนสุขในอิริยาบถทั้งส่ี คือยืน เดิน นั่ง นอน 
ดวยความมั่นคงของใจทีม่ีสมาธิ และอิ่มอารมณตลอด 

เวลาจิตมีสมาธิเต็มที่แลวนั้น ไมอยากคิดอยากปรุงเร่ืองอะไร เพราะเปนเรื่อง
กอกวน แตกอนเราหิวโหยกับอารมณนั้นๆ ถาไมไดคดิไดปรุงไมได ดิ้นรนกระวน
กระวาย อยากคิดอยากปรุงไมแลวไมเลิกกันสักที สรางแตกองทกุขมาใหตัวเอง ทีนี้เมื่อ
เวลาจิตเปนสมาธิแลวจะอิ่มอารมณความคิดความปรุงทั้งหลาย หมุนตัวอยูกับความ
เย็น ความแนนหนามั่นคงของใจ เปนเอกัคคตาจิต เอกัคคตารมณ ประจําใจ ความรู
เพียงจิตไดดิง่ลงสูสมาธินี้เทานั้น ก็ปรากฏวาเปนที่ภาคภูมิใจ ไมมีคําวาอิ่มพอ มีแต
ความดูดดื่ม อยูดวยความเย็นใจ สบายใจตลอดเวลา 

เพราะเหตุนี้เอง สมาธิจึงทําใหผูบําเพ็ญหลงได ตดิได ถาไมมผีูมาแนะนําในทาง
ปญญา จะตดิสมาธิโดยไมอาจสงสัย เพราะสมาธิมีรสชาติพอที่จะใหนักบําเพ็ญทั้งหลาย
ติดไดไมสงสัย เพราะเปนรสชาติแหงธรรม ผิดกันกับรสชาติของโลกเปนไหนๆ เร่ือง
ของโลกเปนรสชาติของกเิลสผลิตขึ้นมา กินแลวมีเบ่ือหนาย อันนี้อยาก อันนั้นกิน อัน
นั้นดื่ม เบ่ือหนายอันนั้น มาดื่มอันนี้ คิดเรื่องนั้น เบ่ือหนายอันนั้น มาคิดเรื่องนี้ นี่เร่ือง
ของอารมณของกิเลส ถารสก็เปนรสของกิเลส มีความรื่นเริงเสียชั่วครูชั่วยาม แลวก็เอา
ไฟเขามาเผาในฉากหลังนั้นแล นี่คืออารมณของกิเลส 

แตอารมณของธรรมอยูดวยความดูดดื่มแหงความสงบเย็นใจ อยูที่ไหนๆ สบาย
หมด ทานผูทรงสมาธิธรรมดวยการภาวนาของตน ทีนี้เมื่อเวลาจิตมีความสงบเย็นใจ
เปนรากเปนฐานพอกาวเดินทางดานปญญาไดแลว ขอใหออกกาวเดินทางดานปญญา 
อยาอยูกับสมาธิ จะกลายเปนนอนจมกับสมาธิ แลวจะเปนหมูขึ้นเขียงไป จึงตองแยก
จิตออกจากสมาธิ แลวกาวเดินทางดานปญญา เมื่อเรามีความผาสุกเย็นใจ จิตใจอิ่มพอ
กับสมาธินี้แลวใหกาวเดินออกทางดานปญญา 

ปญญานี้มีความกวางขวางมากทีเดียว ไมไดเหมอืนสมาธิ สมาธินี้เต็มขัน้เต็มภูมิ
ของตนก็เหมือนกับน้ําเต็มแกว น้ําเต็มโอง มีมากเทาไรจะเอามาเทเพิ่มเติม น้ําเต็มแกว
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ก็ไมรับได เพราะนํ้าเต็มแกว อันนี้สมาธิจะใหมีความแนนหนามั่นคงเทาไรก็เต็มภูมิของ
สมาธิ จะใหเลยจากภูมิสมาธิที่เต็มตัวแลวไปไมได นี่เปนขั้นของสมาธิ จากน้ันก็กาวเดิน
ทางดานปญญา พิจารณาตามทางของศาสดาทีป่ระทานใหแลว ซึ่งเรารับมาตั้งแตวัน
บวช ทานสอนวา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ   

เกสาคือผม ผมเปนยังไง ผมคนเรา ทั้งหญิงทั้งชาย ตลอดถึงผมหม ู ผมหมา 
ผมเปด ผมไก ผมวัว ผมควาย เรียกวาขนไปเฉยๆ มันก็ผม เวลาเปนผมเปนไปไดหมด
ทั้งนั้น ดูไปหมด ผมเขาผมเรา ผมบุคคลหญิงชาย ผมสัตวอะไรดูใหทั่วถึง ผมเหลานี้
เปนยังไง มันสะอาดสะอานอะไรบางพิจารณาซิ ชะลางทกุวันๆ ผมอันนี้แหละตัว
สกปรกใหญโตจึงตองชะลางทุกวัน ไมชะลางไมได นี่เอามาพิจารณา ถาเปนของดิบของ
ดีจะชะลางกนัหาอะไร อยูที่ไหนก็ดิบก็ดี สะอาดสะอานตลอดเวลา ควรที่จะแนใจตาย
ใจไดกับผม แตนี้ตายใจไมได 

ขนก็เหมือนกัน แบบเดียวกัน เอามาเทียบกันไดทุกสัดทกุสวน นี่วิธีการ
พิจารณาทางดานปญญา ขอใหเร่ิมกาวเดินออกอนันี้ เอาผม ขน เล็บ ฟน กรรมฐาน ๕ 
เปนพื้นฐานแหงการกาวเดินของปญญาเรา ผม ขน เล็บเปนยังไงใหด ู แลวเล็บคนกับ
เล็บหมากไ็มเห็นมีอะไรผิดกัน มันสะอาดสะอาน มันสวยงามที่ตรงไหนจึงตองไปติดไป
พันกับมัน ดีไมดียอมเล็บยอมเลิ้บ ตัดเล็บยอมเล็บใหสวยงาม มันจะสวยอะไรประสา
เล็บ ถาไมเปนบาแลวจะไปตกแตงมันอะไรนักหนา ชะลางใหมันพออยูได ไปไดทัง้เขา
ทั้งเราเทานั้นก็พอ จําเปนอะไรจะตองมาตกแตง มาชะมาลาง หรือมาประดับประดา 
ประสาเล็บ นั่นปญญา ใหพิจารณาอยางน้ัน 

ฟน เอาฟนพิจารณาซิ ฟนเปนยังไง นี่ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ทานแสดงไวใน
กรรมฐาน ๕ ฟนนี้เปนยังไง ฟนเขา ฟนเรา ฟนหญิง ฟนชาย ฟนสัตว ฟนบุคคล มันก็
คือกระดกูอนัเดียวกัน อยูในรางกายอันนี้เรียกวาฟน ความจริงแลวก็คือกระดูกนั้นแล 
มันวิเศษวิโสอะไรฟนอันนี้ กระดูกอนันี้ กระดูกเรากับกระดูกสัตวตางกันอยางไรบาง 
กระดูกหญงิ กระดกูชาย กระดกูสัตว กระดกูเรา กระดูกเขา เอามาดูซิ กระดูกเปนของ
สวยของงามที่ไหน ฟงแตวากระดูก ๆ เทานั้นเอง  

นี้เรามาบอกวาเปนฟนเฉย ๆ ความจริงก็คือกระดูกสวนหนึ่งที่มาใชงานในการ
บดเคี้ยวอาหารเทานั้น อยางอื่นเขาบดเคี้ยวไมได จึงใหชื่อวากระดูกขอมอื กระดูกขอ
เทา วาไปตามธรรมดา แตกระดูกนี้เรียกวากระดูกฟน เอามาบดเคี้ยวอาหาร มันก็คือ
กระดูกนั้นเอง นี่ใหพิจารณา ทีนี้กระดูกนี้มันสกปรกหรือมันสะอาด ดูซิตื่นขึ้นมาแลว
ลางปากลางฟน ลางเสียจนกระทั่งเลยเถิดเลยแดน มีอะไรเอามาเปนความสะอาดลาง
ปากลางฟน ยาถูฟน น้าํยาน้ําอะไรมาชะมาลางฟนใหมันสดสวยงดงามไปแบบกิเลสไป
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เสีย มันก็กลายเปนกิเลสไปได ทั้งๆ ที่กระดูก ทั้งๆ ที่ฟนมอียูดวยกันหมด มันไมไดติด
ใคร แตคนที่วาตัวนักรูคือใจนี้แหละไปหลงเขา 

พิจารณาจากฟนแลวก็หนัง นี่วางพื้นฐานยอๆ ไวสําหรับทานทั้งหลายที่เปนนัก
ปฏิบัติทําดวยโดยทางปญญา ใหนํามาคิดมาคนดังทีอ่ธิบายมาแลว นี่พูดแตเพียงยอๆ 
นะ จากน้ันหนัง ฟงซิหนัง หนังคนเราทั้งหญิงทั้งชาย หนังสัตว หนังบุคคล คนเราที่
ติดกันนี้ติดเพราะหนัง มาตกแตง ผิวมันเพียงบางๆ เทานั้น ไมไดหนาเทาใบลานเลย 
คนทั้งคนนี้มีเครื่องหลอกตาใหหลงไดถนัดชัดเจนก็คือผิวหนังนี่เทานั้น จึงประดับ
ประดาตกแตงทกุอยางที่จะทําใหหลงหนักเขาไป ทีนี้เราพิจารณาทางดานปญญาเรื่อง
หนัง พิจารณาหนังภายนอกเปนผิวบางๆ หลอกคน พลิกเขาไปภายใน ดูหนังภายใน 

จากน้ันก็ดูเนื้อ ดูเอ็น ดูกระดูก ตับ ไต ไส พุง ในรางกายของเรานี้มันคืออะไร 
นี่คือปญญา จะพิจารณาเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิดวาเปนของสวยของ
งามใหลงสูความจริง ความจริงก็คือวา หนังก็สักแตวาเครื่องหุมหออวัยวะที่สกปรก
โสมมนี้เทานั้น ไมใชหุมหอหอปราสาทราชมนเทียรอะไร หุมหอซากผีดิบไวใหพอดูได
ดวยกัน ที่เปนสัตว เปนมนุษย อยูรวมกันเทานั้น จึงมีหนังหุมหอเอาไว แลวชะลาง ถึง
ชะลางขนาดนั้น หนังก็ไมพนที่จะแสดงออกมาขี้เหงื่อขี้ไคล ซึ่งลวนแลวแตเปนของ
สกปรกโสมมเต็มผิวหนังของเรานี้ ตองชะตองลาง ไมชะไมลางไมไดสกปรกเลอะเทอะ 
อยูไมได 

อะไรที่เขามาเกี่ยวของกับหนังและรางกายของเรานี้ จะสะอาดสะอานขนาดไหน
ตองชะตองลาง ตองเชด็ตองถู อยางที่หลับที่นอนก็สวยงาม สะอาดสะอาน ราคาแพงๆ 
ทั้งนั้น บานเรือนแตละหลังๆ สรางขึ้นมากี่หองกี่หับก็วาเปนของสวยของงาม ของ
สะอาดสะอาน พอคนเขาไปอยูที่ใด นําส่ิงเหลานี้เขามาคละเคลากับคน เส้ือผาเครื่องนุง
เครื่องหม มาคละเคลากับคนกลายเปนของสกปรกไปตามๆ กันหมด แมส่ิงเหลานั้นจะ
สะอาด ก็เพราะวารางกายนี้หาความสะอาดไมได ตองชะตองลางอยูเสมอ ไปอยูในบาน
ในเรือนก็ตองชะตองลางทําความสะอาดในบานในเรือน  

มันขึ้นกับอะไร มันถึงไดชะไดลางตลอดเวลา ก็ขึ้นอยูกับรางกายตัวสกปรกนี้เอง 
มันไปอยูทีไ่หนเลอะเทอะไปหมด คือรางกายตัวสกปรกนี้เอง นี่การพิจารณาทางดาน
ปญญาใหแยกแยะอยางน้ี ดูเขาไป ดหูนัง แลวก็ดูเนื้อ เนื้อคน เนื้อสัตว มันมีคุณคามี
ราคา และสวยงามที่ตรงไหน หนังเวลาถลกออกมาแลวมาปูไวเปนยังไง นาเกลียดมาก
ไหม ดูเขาไปในเนื้อ เนื้อเปนยังไงดเูขาไป เนื้อนี่มันสกปรกหรือสะอาด เอ็น กระดกู ยิ่ง
ดูเขาไปในกระดูกนี้ ทาํไมมันถึงตดิถึงพันนักจติใจอันนี้ แกะไมออก ดึงไมออก 
มิหนําซ้ํายังสงเสริมใหติดแนนเขาไปอีก หนัง เนื้อ เอ็น กระดกู  
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แลวดูเขาไปในตับ ไต ไส พุง ของคนแตละคน มีแตสวมแตถานเต็มพุงดวยกัน
ทั้งนั้นแหละ เราดูกันไดเวลานี้ก็เพราะเอาสิ่งที่พอดูไดมาปดบังไวนี้ หุมหอ แลวปกปด
กําบังไวดวยการนุงการหม ซักฟอกไวเรียบรอย มาพบกันเขาก็พอนาดนูาชมวาเปน
หญิง เปนชาย เปนเขา เปนเรา เทานั้นเอง หลักความจริงคือธรรมชาติเดิมของมันนัน้
หาความสะอาดสะอานไมได นี่คือปญญา พิจารณาแยกแยะอยางน้ี พิจารณาในเรื่องนี้
จนกระทั่งถงึ ตับ ไต ไส พุง อาหารเกา อาหารใหม ถึงสวมถงึถานในพุงของเรา 

ดูแลวทบทวนหลายครั้งหลายหน เพงเล็งดวยสติดวยปญญาหลายครั้งหลายหน 
จนกระทั่งสติปญญามีความคลองแคลวแกลวกลา ดูอวัยวะของตัวนั้นเอง ทีแรกก็
เหมือนกันกบัเราฝกหัดเขียนหนังสือ ทั้งเขียนทั้งลบระเกะระกะ เขียนแลวลบเลาเพราะ
เขยีนไมชํานาญ มันก็ไมถูกตัว แลวเลอะเทอะ ทีนี้เวลาฝกหัดเขียนไปหลายครั้งหลาย
หน มันก็คอยเปนตนเปนตัวขึ้นมา อานก็งายขึ้นๆ เวลามีความชํานาญในการขีดเขียน
แลว พอมองดูพับเทานี้มันก็รู เขียนก็หวัดไปเลย เพราะความชํานาญของการเขียน อาน
ก็แบบเดียวกัน อานหวัดไปเลย นี่คือความชํานาญ  

การพิจารณาทางดานปญญาทีแรกก็ถไูถไปมาลมลุกคลุกคลาน เห็นชัดบางไม
ชัดบางในสิ่งที่กลาวมาเหลานี้ซึ่งเปนหินลับปญญา ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น 
กระดูก ทุกอยางเปนหินลับปญญา ปญญาจะคมกลาขึ้นดวยการพิจารณาสิ่งเหลานี้ซ้ําๆ 
ซากๆ จิตใจก็จะมีความสวางไสวและคลองตวัขึ้นมาเปนลําดับ นี่แหละหลักฐาน
เบ้ืองตนที่จะเปดทางเพื่อมรรคผลนิพพาน ใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ก็คอืสวนรางกายนี้
แหละ ที่มันปกปดกําบัง ภูเขาทั้งลูกไมไดหนาแนนยิ่งกวาอวัยวะภายในตัวของเรา ทั้ง
เขา ทั้งเรา ทั้งหญิง ทัง้ชาย มันปกปดกําบังไวหมด  

หญิงเห็นชายก็หลง ชายเห็นหญิงก็หลง นี่แหละมันหนายิ่งกวาภูเขาทั้งลูก จึง
เปดทําลายภูเขาลูกนี้ คือภูเขาภูเรานี้ออกดวยปญญา ใหเห็นอยางแจมแจงชัดเจน 
จนกระทั่งสติปญญาคลองแคลวแกลวกลา แยกธาตแุยกขนัธออกไป เปนดิน เปนน้ํา 
เปนลม เปนไฟ แยกลงไปเปนอนิจฺจํ แปรสภาพ ทุกฺขํ บีบบี้สีไฟตลอดเวลา อนตฺตา 
หาความเปนสัตวเปนบุคคลของผูหนึง่ผูใดไมได ทั้งๆ ที่โลกยึดถือกันตลอดมา เขาก็
ไมไดเปนอะไร เปนของใคร แยกออกเปน อนจิฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา แลวพิจารณาซ้ําๆ 
ซากๆ ดวยการดําเนินปญญา 

ทีนี้เมื่อเวลาพิจารณาปญญามากเขาๆ จิตใจมีความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลา ให
ยอนจิตเขามาสูสมาธิเสีย บําเพ็ญทางสมาธิ คือจิตใจทําใหสงบอารมณ หยุดทางดาน
ปญญา ไมตองคิดตองปรุง มุงหนาตอสมาธิดวยความสงบใจ หรืออารมณบริกรรมแหง
ธรรมนี้เทานั้น พักอยูในสมาธิ เมื่อจิตมีความแนนหนามั่นคง หรือความสงบพอเปน
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ปากเปนทางของดานปญญา หนุนปญญาไดแลว ใหกาวทางดานปญญาอีกตามเดิมนั้น
แหละ พิจารณาสิ่งที่เคยพิจารณา นี่เรียกวาหินลับปญญา กาวเดินอยางน้ีตลอดไป  

เร่ืองจิตใจของเราจะมีความเบาบางๆ แพรวพราวขึ้นเปนลําดับ เพราะส่ิงเหลานี้
ปกปดมันแตกอน พอปญญาเปดออกๆ จิตจะมคีวามสวางไสว เบาเนื้อเบากายดวย ไม
แคแตเบาใจนะ เบาเนื้อเบากาย คือที่จิตมายึดเรื่องกายมันกห็นัก ทีนี้จิตใจคอยถอนลง
ไปๆ อะไรกก็ลายเปนเบา รางกายไมรูเร่ืองรูราวอะไรกก็ลายเปนเบา เนื่องจากเจาของ
เปนผูยึด นี่ทานพิจารณาทางดานปญญา เอาใหเต็มเหนี่ยวในเรื่องรางกายนี้เปนสําคัญ
มาก นักปฏบิัติทั้งหลายอยามองขามไปนะ  

ใครพิจารณารางกายนี้ช่ําชองเทาไรผูนั้นจะมีความแกลวกลาสามารถ คอย
ละกิเลสเปนลําดับลําดาไป จิตใจจะแตกฉานทางอรรถทางธรรมไปดวยนะ การ
พิจารณากายคตาสตินี้ เปนการเบิกความรูใหกระจางแจงออกไปในทุกทิศทุกทาง 
การพูดการจา การโตการตอบ ทกุสิ่งทุกอยางจะเปดออกดวยกันๆ เพราะอํานาจ
แหงกายคตาสตินี้สําคัญมากนะ การพิจารณารางกายนี้ เมื่อถงึขั้นมีความละเอียดเขา
ไป ทางดานปญญาคลองแคลวเขาไปแลว พิจารณาอันนี้จะรวดเร็วมากทีเดียว มองเห็น
สภาพทั้งเขาทั้งเราจะรวดเร็ว  

ถาวาเปนอสุภะพรึบเดียวเปนอสุภะหมดทั้งราง ทั้งเขาทั้งเรา พิจารณาซ้ําแลวซ้ํา
เลาจนเปนที่พอใจแลว จิตใจของเรามีความแนนหนามั่นคง เอา ทดสอบดู การ
พิจารณาอสุภะอสุภังนี้เปนพื้นฐานควรแกการที่จะถอดถอนกามกิเลสไดแลว ดวยการ
พิจารณารางกายนี้ช่ําชอง แลวใหกําหนดอสุภะอสุภังที่เราพิจารณาอยางช่ําชอง คอืให
แตกใหดับเร็วก็ได ใหชาก็ได ใหตั้งอยูเปนที่เปนฐานไมทําลายก็ได เมื่อถึงขั้นนี้แลว
เรียกวาเราทําไดตามตองการ  

ทีนี้เอาความคลองแคลวของจิตใจเราที่ทําอยางน้ีนั้น กําหนดอสุภะอสุภังเอามา
ตั้งที่หนาของเราที่นั่งภาวนาอยูนี้แล เอามาตั้งดู เอาอสุภะอันนี้กําหนดขึ้นใหเปนอสุภะ 
จะเปนทานั่งก็ได ทานอนก็ได ใหเปนภาพอสุภะปรากฏอยูตอหนาตอตาเรา จิตใจเรา
เพง ปญญาจอเขาไปตรงนั้นแตไมใหทําลาย เอาสติจดจอไวไมใหภาพน้ีมันเคลื่อนยาย
ไปที่ไหน มนัจะไปตรงไหนมาที่ไหน ถามันยังไมพอกําหนดดูอยู มันจะไมเคลื่อนไหวไป
ที่ไหน ถาการพิจารณาอสุภะอสุภังยังไมพอ ปญญายังไมพอที่จะปลอยวางมนัได 
กําหนดอสุภะอสุภังใหอยูที่ไหนมันกอ็ยูที่นั่น กาํหนดนานเทาไรมันก็อยูที่นั่นนาน นี่
แสดงวายังไมพอกับความตองการ  

ทีนี้ขยายออกอกี พิจารณาอยางเกานั้นแหละ ใหมีความชํานิชํานาญเขาไป เอา
มาตั้งอกี นี่เปนการทดสอบตัวเองเพื่อเอาความสัตยความจริงตัดสินตนเองในเรื่อง
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กิเลสตัณหา คือกามราคะนั้นแหละเปนตัวสําคัญ เพราะตัวนี้มันพิลึกพิล่ัน ทั้งหญิงทั้ง
ชาย สัตว บุคคลทั่วโลก ติดอันนี้กันทั้งน้ัน เพราะไมมีใครมาบอกมาสอน แมแตพระเรา
ยิ่งติดมากยิง่กวาฆราวาสก็มีเยอะ เพราะไมสนใจในธรรม หมุนติ้วไปกับกิเลสตัณหา ก็
กลายเปนความพะรุงพะรัง สรางแตความชั่วชาขึ้นมาในหัวใจของตนนั้นแล 

นี่เราใหพิจารณาถึงอสุภะอสุภังใหเต็มที่ กําหนดตั้งอยูยังไง เอา ตั้ง กําหนดให
ทําลายเมื่อไร เอา ใหทําลาย  ใหรวดเร็วเทาไรก็รวดเร็ว เมื่อมันชํานาญแลวกําหนดมา
ตั้งไวที่หนาของเรานี่ ทีนี้เอาความจริง จะดูความเคลื่อนไหวของอสุภะนี้ มันจะ
เคลื่อนไหวไปไหน เราจะหาความจริงจากจุดนี้ คอืจุดนี้เปนจุดที่เราเขาใจวาชํานาญแลว
ในการพิจารณาอสุภะ แลวเอาจุดนี้มาตั้งไวตรงหนาของเรา มันจะเคลื่อนยายไปไหนไม
ตองมีใครมาบอกมาสอน เราดูไวเวลานั้นอยาทําลาย อสุภะอสุภังที่ตั้งไวในเวลานั้นอยา
ทําลาย มันจะเคลื่อนยายไปไหน มนัจะไปขางหนา มาขางหลัง หรือจะไปทางซาย 
ทางขวา หรือจะเขาจะออก ใหดูความจริง อันนี้จะแสดงใหเราเห็นอยางชัดเจนเมื่อ
พอแลว 

เมื่อพอแลวธรรมชาตินี้จะหมุนเขาไปสูจิตใจของเราเอง จะหมุนเขามาโดยที่เรา
ไมคาด อันนี้พูดลําบากนะ ผมเองกไ็มอยากจะพดู มันจะเปนเรื่องคาดเรื่องหมายของผู
บําเพ็ญ เพราะสัญญาอารมณนี้ละเอียดมาก ไปคาดเอาเสียวาตนเปนอยางน้ันอยางน้ี 
ดังที่ทานสอนไปเสีย จึงไมอยากจะพูด บอกแตอยางน้ีใหเปนเครื่องตัดสินตนเอง 
พิจารณาอสุภะตัวนี้ใหดี มันจะเคลื่อนยายไปไหนเวลานั้นจะไมทําลาย มันเปนยังไง
พิจารณาปญญาใหถึงฐานแหงกามกิเลส เอา ดูตัวนี้ เวลามันพอแลวมันจะบอกเองนะ 
อสุภะตัวนี้ คือเราไมทําลาย ตั้งไวนั้นแหละ เอา มันจะไปไหนใหอยูในปจจุบัน มันจะไป
ไหน  

นี้ละเราจะไมบอกในระยะจากนั้นไป ใหเปนเครื่องตัดสินของทานผูบําเพ็ญ
ธรรมะขั้นนี้เอง จากน้ันแลวผานขั้นนี้เขาไปแลวมันบอกเอง เร่ืองกามกิเลส เร่ืองตัดสิน 
มันจะบอกในตัวเอง จุดนี้เปนจุดที่จะตัดสินกามราคะ ตัดสินไดโดยไมตองไปถามผูใด
แหละ ถึงขั้นอสุภะอสุภังมีความชํานิชํานาญแลวตั้งไวอยางน้ี อยูอยางน้ี ถาหากวาใหมัน
อยูกับที่มันกอ็ยูกับที่ แลวไมเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนก็แสดงวายังไมพอ พิจารณาแตก
กระจัดกระจายทําลายไปอีก ตั้งขึ้นมาอีก แลวมาทดสอบดูอกี เอาจนกระทั่งมันอยูนิ่ง 
มันไมไปไหนมาไหนแลวทีนี้มันจะไปไหน ไปหาความตัดสินตนเองวาใครเปนคนหลง
แน อสุภะหลง หรือจิตใจเราหลง มันจะตัดสินขึ้นมาในที่นั่นเอง  

นี่เปนจุดสําคัญ เราจึงไมบอกจุดนี ้ บอกแตตนเหตุเปดประตูให ใหเขาเองนะ 
เปดประตูดวยไสเขาไปดวย มนัเกินไปหลับครอก ๆ ตั้งแตยงัไมเขาไปในหองกไ็ดนี่นะ 



 ๑๑

เพราะฉะนั้นถึงไมบอก ถาบอกมนัจะคาดจะหมายไปกอนเสีย แลวเปนความสําคัญ
ขึ้นมา ไมถกู ตองเปนเครื่องตัดสินตวัเอง เรียกวา สนฺทิฏฐิโก หรือ ปจจฺตฺตํ ในธรรม
ขั้นนี้ประจักษแลว ทีนี้เมื่อมันประจกัษแลวจะหายสงสัยเอง เร่ืองกิเลสตัวนี้เปนมาจาก
อะไร จากน้ันก็พยายามตั้งภาพอันนัน้แหละ ที่เราเคยพิจารณาเปนมาตลอดนั้น ตั้งขึ้น
ไวอยางเกานั้นแหละ แลวมันจะหมุนตัวเขามาๆ ในหัวใจของเรา ทีนี้เร็วขึ้นๆ นี่การ
ฝกซอมปญญาทางดานกามกิเลส อสุภะอสุภังเปนของสําคัญมาก 

จากน้ีแลว สภาพอันนี้ฝกซอม มันปรากฏขึ้นมาชาเร็วขนาดไหนจะเปลี่ยนแปลง
อยางไรบาง เอาสภาพที่เราเคยกําหนดไวนี้แลว วาเปนการฝกซอมใหมีความชํานิ
ชํานาญในขั้นนี้ใหจงได นี่ละพอไดทีแ่ลวก็ฝกซอมเรื่อย จิตใจจะละเอียดเขาไปเรื่อย ใน
ภาพเหลานี้ก็จะละเอียดเขาไปๆ นี่แหละพระอนาคามีทานจึงไมลงมาเกิดอกี คือกาม
กิเลสน้ีเปนตัวสําคัญ มีแตดึงลงๆ ทาเดียว หมุนลงทาเดียว ใหสัตวทั้งหลายไดรับความ
ทุกขทรมาน เพราะกดเพราะถวงบีบบี้สีไฟอยางลึกลับภายในจิตใจอยูนั้นแล  

ทีนี้เมื่อเวลาไดเขาใจในนี้แลว เราก็ฝกซอมนี ้ จิตใจของเราเมื่อไดระดับแลว 
เปนที่แนใจเอาละทนีี้หมดแลว ขาดจากกันแลว ทีนี้ฝกเขาไปซอมเขาไป จิตอันนี้จะมี
ความชํานิชํานาญไปอีกขัน้หนึ่ง มีความละเอียดไปอกีขั้นหนึ่งๆ เอา ฝกซอมเขาไป
เร่ือยๆ นี้เองที่เปนสักขีพยานตามที่ทานแสดงไวในอรรถในธรรมวา พระอนาคามีนั้น
เมื่อบรรลุถึงขั้นอนาคามีแลว ทานจะไมกลับมาเกิดอกี คือจติดวงนี้จะไมถูกกดถวงดงึ
ลงเหมือนแตกอนเมื่อมกีามราคะผูกพันอยู พอหลกัใหญของกามราคะขาดลงไปแลว 
เรียกวาสอบไดแลว ๕๐% นี่หมายถึงฐานะของเราผูเปนเนยยะ ผูไดรูชารูเร็ว จึงบอก
ลําดับลําดาไว 

พอไดรูชัดเจนแลว จิตใจนี้จะไมหมนุลงนะ ไมมีอะไรมาดงึใจนี้ลง มีกามกิเลส
เทานั้นดึงลงๆ ตลอดเวลา พอกิเลสขาดออกไปในขั้นนี้แลว จิตจะคอยหมุนขึ้นเปน
ลําดับ พิจารณาฝกซอมจิตใจดวงนี้แหละดวยอสุภะดังที่เคยปฏิบัติมานั้น จิตใจจะ
ละเอยีดลงไปๆ และความหมุนตัวขึ้นไปเรื่อยๆ ละเอียดขึ้นเรื่อยๆ นี่ละพระอนาคามีที่
ทานไมกลับมาเกิดอีก ก็คือมกีามกเิลสอันเดียวนี้เทานั้นดึงลง มาสูนรกอเวจีไดเพราะ
กามกิเลส พออันนี้ขาดลงไปแลวจิตใจจะเบาลงไปๆ เบาจนกระทั่งเบาหวิวๆ  กําหนด
พับๆ ซักฟอกตัวเองๆ ในสวนที่เปนมลทินอนัละเอียดติดแนบอยูกับจิต ซึ่งอยูในขั้น
อนาคามีที่ยังไมสมบูรณเต็มที่ มลทนิเหลานี้จะคอยกระจายละเอียดลงไปๆ ดวยการ
ฝกซอมของเรา  

พอละเอียดเขาไปเทาไรจิตยิ่งหมุนสูงขึ้นๆ เร่ือย อยางที่ทานเทียบไวใน
สุทธาวาส ๕ ชั้น อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนฏิฐา นี่แหละระดับของพระ



 ๑๒

อนาคามี พอไดระดับเบื้องตนที่วาสอบไลไดแลว หากวาตายก็จะไปเกดิในอวิหา แลว
เล่ือนไปอตปัปา ละเอียดเขาไปก็สุทสัสา ละเอียดเขาไปสุทัสสี ละเอียดเขาไปทั้งๆ ทีย่ัง
ไมตายก็รูเปนลําดับ ละเอียดเขาไปเต็มที่แลวขึ้นอกนิฏฐา นี่เปนชั้นที่ ๕ ของสุทธาวาส 
๕ ชั้น พอจากชั้นนี้แลวก็ดีดผงึกาวเขาสูนิพพาน เพราะฉะนั้นพระอนาคามี เมื่อสําเร็จ
เปนพระอนาคามีแลวทานจึงไมกลับมาเกิดอีก ถาวาเกิดก็ไปเกิดในอวิหา อตัปปา สุทัส
สา สุทัสสี เร่ือยไป แลวพรอมที่จะไมกลับคืนมา ไปจนกระทั่งทะลุพระนิพพานไปเลย  

นี่ภาคปฏิบัติ ขอใหพระลูกพระหลานทั้งหลายจําเอาไว พิจารณาอยางที่วามานี้
จําใหดีดวยนะ ภาคปญญาที่ออก การพิจารณาทางดานปญญานี้ตองพิจารณาใหเต็ม
เม็ดเต็มหนวย ถึงกาลเวลาพจิารณา เวลาที่จะเขามาพักสมาธมิีความสงบ เพื่อเอากําลัง
หนุนทางดานปญญา เราก็เขามาพักสมาธิคือความสงบใจเสีย อยาไปกงัวลกับความคิด
อานไตรตรองเรื่องปญญาเลย ใหอยูกับความสงบ สงบไดดีเทาไรยิ่งเปนของดี อยูตรงนี้ 
พอจิตอิ่มพอในความสงบแลว พอถอยออกมาเทานั้น ทีนี้เอาพิจารณาทางดานปญญา 
อยายุงกับทางสมาธิ ปลอยไปเลยสมาธิ เหมือนเปนคนละโลก  

ในขณะนั้นใหกาวเดินทางดานปญญา เมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาแลวก็ถอยมาพัก
สมาธิ นี้เปนการกาวเดินอยางราบรื่นดีงามของผูปฏิบัติทั้งหลาย ใหพระลูกพระหลานจํา
เอาไวนะ แลวกาวเดินไปอยางน้ีเร่ือย ๆ จนกระทั่งถึงอกนิฏฐาเต็มภูมิ นี่ทานเรียกวา
พระอนาคามีเต็มภูมิ ไปเต็มที่นั่นนะ ตัง้แตอวิหา อตัปปานี้ยังไมเต็มภมูิ แตไดฐาน
เรียบรอยแลว วาสําเร็จเปนพระอนาคามี ถาบันไดก็ขั้นตน บันไดของพระอนาคามีมีถงึ 
๕ ขั้น ถาเทียบบันได ขั้น ๑ อวิหา ๒ อตัปปา ๓ สุทัสสา ๔ สุทัสสี ๕ อกนิฏฐา นี่ลําดับ
ของพระอนาคามีที่ไดในขัน้ตนแลว แตยังไมสมบูรณแบบเหมือนผูรูธรรมโดยขิปปา
ภิญญา  

การกลาวทั้งนี้เรากลาวตามธรรมดาของเนยยะ อยูกลางๆ ของคนเราธรรมดา 
ไมไดกลาวถึงพวกอุคฆฏติัญู วิปจิตัญู ซึ่งรวดเร็ว พอถึงปบนี่พุงเลย อวิหา อตัปปา 
อนาคามี นี้พุงทะลถุึงกัน ถึงนิพพานเลย นี่เปนประเภทหนึ่งไมไดนับเขามาในนี้ 
สวนมากนักปฏิบัติของเรามักจะกาวเดินไปตามนี้ เพราะเปนการบําเพ็ญของผูที่อยูใน
ทามกลาง ยากลําบาก ชาก็ชาแตถึง นี่เปนอยางน้ีนะ ผูที่รวดเร็วนั้นพอบรรลุปงๆ ถึง
ที่สุดเลย นี่เรียกวาอุคฆฏิตัญู เรียกวา ขิปปาภิญญา ผูรูไดเร็วตางกันอยางน้ี แตให
แยกแยะเอานะ นี่การพิจารณาทางดานปญญาใหพิจารณาอยางน้ี 

เร่ืองกิเลสกามราคะนี้รุนแรงมาก หนักมากที่สุด ถวงจิตใจมากทีเดียว ไมวา
หญิงวาชาย เปนแตเพียงไมพดูถงึกัน เรานํามาพูดเฉพาะนักบวชที่เปนผูจะเสียสละสิ่ง
เหลานี้ แลวนํามาแกไขดัดแปลงกัน แกไขถอดถอนกัน จึงรูสึกวาอันนี้ยาก ยากจริงๆ  



 ๑๓

เวลาเขาถึงขั้นนี้ที่จะปลอยวาง ที่จะสําเร็จเปนขั้นที่สามคืออนาคามีไดนั้น เปนนักมวยก็
เรียกวานักมวยชุลมุน ตอยกันอยูวงใน หมุนติ้วๆ อยูวงใน คือสติปญญาขั้นนี้ ขั้นหมุน
ตัวติ้วๆ อยูกับอสุภะอสุภัง พออนันี้ผานไดแลวก็กลายเปนสติปญญาอัตโนมัติขึ้นมา 
โดยที่นําอันนี้แหละมาฝกมาซอมอยูโดยสม่ําเสมอ กก็ลายเปนสติปญญาอัตโนมัติ  

สติปญญาอตัโนมัตินี้จะเกิดทีหลัง ลําดับจากกามกิเลสซึ่งฟดกันอยางชุลมุน
วุนวายนี้ไปแลว พอจากนั้นก็กลายเปนสติปญญาอัตโนมัติ อันนี้หมุนตัวเปนเกลียวไป
เลยเพื่อความพนทุกข ประหนึ่งวานิพพานอยูชั่วเอื้อม ๆ แลวจากนี้ไป พอถึงขั้นอนาคา
แลว เหมือนวามองเห็นพระนิพพานอยูขางหนาๆ อยูชั่วเอื้อมๆ ละที่นี่ ความเห็นโทษ
ของกิเลสทั้งหลายนี้จะเห็นอยางเต็มใจๆ เห็นอยางถึงใจๆ ความเห็นคุณของการหลุด
พนก็มีน้ําหนักเทากัน  

เพราะฉะนั้นทานจึงไดหมุนตัวเปนอัตโนมัติของสติปญญา รอไมไดเลย หมุน
ติ้วๆ สติปญญาอัตโนมัตนิี้คือสติปญญาแกกิเลส ฆากิเลสเปนอัตโนมัติ ไมวายืน วาเดิน 
วาน่ัง วานอน เวนแตหลับเทานั้น พอตื่นนอนขึ้นมาสติปญญานี้จะจับงานอัตโนมัติของ
ตนแลวเปนลําดับลําดา นี่คือสติปญญาอัตโนมัตทิํางาน แกกเิลสเปนอัตโนมัติ ทีนี้เร่ือง
ความพากความเพียรที่เราจะหมุนอยางที่วาเพียรพยายามถูไถกันไปอยางนี้ไมมี ในวง
ที่วาสติปญญาอัตโนมัต ิ มีแตหมุนตัวไปเองเพือ่ความพนทกุขๆ แกกิเลสโดยอัตโนมัติ 
อยูที่ไหนแกตลอดๆ ไมมีคําวาพัก  

จึงตองยอนจิตอัตโนมัต ิ สติปญญาอตัโนมัตินี้เขาสูสมาธิคือความสงบ 
ไมเชนนั้นจะไมหยุด เตลิดเปดเปงมนัจะเลยเถิด นี่ทานก็สอนใหยอนเขามา ถึงจะเปน
การแกกิเลสดวยความเพลินใจก็ตาม เมื่อกําลังวังชาไมพอมนัก็เหมือนอยางมีดของเรา
นี้มันไมคม ฟนไปเทาไรมันก็ไมขาดงายๆ ทีนี้ถอยมาเหมอืนวามาลับหิน ไดแกเขาสู
สมาธิ หรือนอนพักหลับเสีย เมื่อพักหลับแลวเปนกําลังอันหนึ่งทางธาตทุางขันธ พกัจิต
เขาสูสมาธิเปนกําลังอันหนึ่งทางจิตใจ แลวธาตุขันธก็ไดกําลังมาหนุนอันนี้อีก ทีนี้กาว
เดินตอไปอกี 

ฟงใหดีนะบรรดาทานทั้งหลาย วันนี้เปนโอกาสอันดีที่พระหลวงตาจะไดสอน
พระลูกพระหลานใหเปนคติเครื่องเตือนใจนําไปปฏิบัติ เพื่อกาวเขาสูมรรคผลนิพพาน 
ซึ่งสดๆ รอนๆ ตามทางศาสดาที่สอนไวนี้ ไมครึไมลาสมยัไปไหน ใหพิจารณาอยางที่วา
นี้ นี่ละขั้นสติปญญาอตัโนมัติ พอจากนี้หมุนเขาไป ละเอียดลออเขาไปๆ แลวก็
เชื่อมโยงถงึมหาสติมหาปญญา เพียงขั้นสติปญญาอัตโนมัตนิี้ก็ไมมีเผลอแลว จิตจะ
เผลอ สติสตังเผลอไมมแีลว พอกาวเขาสูมหาสติ มหาปญญา นอกจากไมเผลอแลวยัง
ละเอียดลออ ซึมซาบไปหมดเลย  



 ๑๔

สติปญญาอตัโนมัตินี้ยังเปนคลื่นๆ ถาทํางานก็เหมือนเขาฟกลาบยําลาบ ถึงจะ
ยําถี่ยิบขนาดไหนมันก็เปนคลื่นแหงการยําลาบอยูนั้นแหละ ทีนี้พอกาวจากสติปญญา
อัตโนมัตินี้เขาไปสูมหาสติมหาปญญา ทีนี้ราบรื่นไปเลย ซึมซาบ ฆากิเลสก็ซึมซาบ อะไร
ซึมซาบทั้งหมดไปตามๆ กัน นี่เรียกวามหาสติ มหาปญญา ใหมันครองในหัวใจของเรา
ซิ ธรรมะพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ สอนไวเพื่อใคร ถาไมสอนไวเพื่อผูปฏบิัติ คือพวก
เราเอง นี่ละเรียกวามหาสติ มหาปญญา  

ทีนี้การพิจารณาสติปญญาอัตโนมัต ิ ก็ถอืเอาขัน้อนาคานี้ อารมณของอนาคา 
นิมิตของอนาคานี้ฝกซอมจนชํานิชํานาญ แลวกลายเปนวางไปหมด หมดนิมิตที่
เกี่ยวกับจิต ซึ่งเรามาตั้งฝกซอมนี้หมดไปๆ หมดเร็วเขาๆ สุดทายหมด ตั้งขึ้นพับดับ
พรอมๆ เหมือนฟาแลบๆ ตอไปอยางงั้นไมม ี ไมมีจะเปนอะไรที่นี่นะ จิตมันวางไป
หมดแลว มันหากเปนเองสิ่งที่มีเงือ่นตอมันมี เหมือนกับไฟไดเชื้อ เชื้อไฟมีอยูที่ไหนไฟ
จะลุกลามไปตามเชื้อโดยไมบังคับกันแหละ ขอใหมีเชื้อไฟเถอะ ไฟจะลกุลามไปตาม  

อันนี้ขอใหมเีชื้อกิเลสอยูที่ตรงไหน สติปญญาซึ่งเปนเหมือนกับไฟ ความพาก
ความเพียรเหมือนกับไฟ จะหมุนเขาไปพิจารณา เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ เวทนา
ก็ถอืเอาเวทนาทางกายบาง ถือเอาเวทนาทางจิต สวนมากจะเปนเวทนาทางจิตนะ ทาง
กายผานไปแลวไมคอยสนใจ สัญญา สังขาร วิญญาณ มักจะมีแตสุขเวทนาภายในจิตใจ 
ทุกขเวทนามี แตวานอยๆ ลงไปโดยลําดับ สุขเวทนานั้นเดนๆ นี่ก็อยูในขั้นสมมุติ 
สัญญา สังขาร วิญญาณ เฉพาะอยางยิง่คือสังขาร พอปรุงแพล็บๆ ปรุงมาจากไหน ปรุง
มาจากใจ ดับไปดับไปไหน มาจากใจ  

สัญญาหมายปบมาจากไหน สติปญญานี้จะหมุนตามๆ ทันทโีดยหลักธรรมชาติ 
สุดทายมันก็หมุนออกจากใจ หมุนเขามาก็หมุนเขามาสูใจ ติดตามเขาไปหาพระราชวัง
หลวง คือ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ไดแกกษัตริยวัฏจักร อยูในทามกลางนี้แหละ อวิชชา
เปนกําแพงลอมเอาไว ตัวอวิชชาจริง ๆ อยูในกาํแพง เพราะฉะนั้นจึงตดิตามเหลานี้เขา
ไป ติดตามอันนี้เขาไปเรื่อย ฝกซอมกันเรื่อย พอมันเขาใจ เขาใจหลายครั้งหลายหน 
เขาใจเรื่อย ๆ เขาไปก็ตามเขาไปถึงอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา กลายเปนปจจยาการขึ้นมา
ภายในจิตดวงนั้น เรียกวาอริยสัจสี่ เปนเต็มตัวแลวเขาไปนั้น  

แลวจิตมันตามเขาไปหลายครั้งก็ไปเห็นตนตออนัใหญหลวง คืออวิชชฺาปจฺจยา 
ซึ่งเปนกษัตริยวัฏจักรภายในหัวใจของเรา เพราะสิ่งอื่นมันปลอยหมดแลว จิตใจวางไป
หมด ทั้งๆ ที่จิตก็ยังไมวางตัวเอง แตส่ิงภายนอกทั้งหลายมนัวางไปหมด ตนไม ภูเขา 
ดินฟาอากาศ วัตถุตางๆ นี้วางไปหมด ไมมใีนจิตใจ จิตใจกลายเปนความวางไป
หมดแลว เหลือตั้งแตภายในตัวเองยังไมวาง อานใหมันถึงอยางงั้นซินักปฏิบัติ ใหถึงตัว 
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อะไรยังไมวาง ก็อวชิฺชาปจฺจยา สงฺขารา ยังสําคัญวาอันนั้นวาง อันนี้วาง ตัวเองลืม
ตัวเอง ตัวเองยังไมวาง ใหยอนเขามาจนกระทั่งถงึตัวจริงของอวิชชา 

นี้พูดเปนแนวทางใหพระลูกพระหลานทั้งหลายฟงเพื่อไดยึดนะ นี่ถอดออกมา
จากความจริง จากภาคปฏิบัติของตวัเองมาเลาใหบรรดาลูกหลานฟง ใหพิจารณายอน
หนายอนหลัง มันก็เขาถงึจิตอวิชชา อวิชชาครอบงําจิตเอาไว ในโลกนี้มีแตอวิชชาครอบ
อยูเทานั้น พอเปดอันนี้ออกไปจิตมนัก็จาขึ้นมาเต็มสัดเต็มสวน เต็มมรรคเต็มผล เต็ม
รอยเปอรเซ็นต แลวทีนี้ในจิตเองก็วาง ภายนอกก็วาง วางหมดทั้งภายใน วางหมดทั้ง
ภายนอก ไมมีอะไรเหลืออยูภายในจิตใจนี้เลย เปนวิมุตติจิต วิมุตติธรรม หรือเปน
ธรรมธาตุลวนๆ ปรากฏเดนขึ้นมา เรียกวาสมมตุิไมมีเลยในจิตดวงนี้ จิตอันนี้วาง คําวา
วาง วางจากสมมุติทั้งหมดไมมอีะไร เหลือแตวิมุตติธรรมที่เปนหลักธรรมชาติแท 

นี้ละจิตเขาถึงธรรมชาติแท คือจิตนีเ้ปนธรรมธาตุ เปนมหาวิมุตติ เปนมหา
นิพพาน เปนอมตจิต เปนอมตธรรม สมกับวาจิตนี้ไมเคยตาย ที่สุดแหงความไมเคย
ตายของจิตคืออะไร คือธรรมธาตุ จิตถึงวิมุตติหลุดพนเรียกวาถงึธรรมธาตุแลว ทีนี้หาย
สงสัยวาจิตดวงนี้ตายแลวเกิด หรือตายแลวสูญ หายสงสัยรอยเปอรเซ็นต หรือวาลาน
เปอรเซ็นต นี่แหละใหทานทั้งหลายไดทราบ ผูปฏิบัติทั้งหลายทั้งพระทัง้ประชาชน อยา
มามัวเกาหมัดอยูวาเจาของเกิดตายมากี่กัปกีก่ัลป แลวก็มาตื่นเงาเจาของ หลงเงา
เจาของ วาตายแลวสูญๆ  

นี่ละมันสูญไดยังไง มันลงไปนรกอเวจีมากี่กัปกี่กลัปทนทุกขทรมานอยูนั้น มันก็
ไมสูญนั้นเอง ยอมรับความทนทุกขทรมาน พอบาปกรรมคอยจางไปๆ จากนรกหลุม
นั้นเลื่อนมาหลุมนี้ แลวจิตใจก็เปนจิตอยูอยางงั้นละ ไดรับความทุกขความทรมาน
นอยลงๆ ตามอํานาจแหงกรรมของตนที่เบาลงๆ แลวถอยขึ้นมา มาเกิดเปนมนุษย 
เปนสัตวอะไร มันก็จิตดวงนี้แหละไปเกิดอยูตลอดเวลา ตามอํานาจแหงกรรมหนักเบา
มากนอย เร่ือยไปๆ จนมาเปนผูเปนคนอยางเราน้ีแหละ  

นี่เราก็มาจากจติดวงทีไ่มเคยตายนั่นแหละมาอยูนี้ ตายจากนี้แลวก็จะไปเกิดอกี
นะ ทีนี้ความไปเกิดของจิตดวงนี้จะไปเกิดที่ไหน เราไดความแนนอนแลวยัง ถาเปนนัก
ปฏิบัติแลวแนนอนเปนลําดับดังที่กลาวนี้จากภาคปฏิบัติ จะแนนอนเปนลําดับลําดาไป
เลย อยางเชนวา นิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ นั่นแหละที่สุดแหงสมมุติทัง้หลายจะไปสุดสิน้ที่
ตรงนั้น วิมุตติผางขึ้นมาแลวจิตบริสุทธิ์ ไมมีสมมุติแมนิดหนึ่งปรากฏเลย จิตดวงที่
บริสุทธิ์ จิตดวงที่เคยเกิดเคยตายมาเหมือนกับสัตวทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุนี้ ขาด
สะบั้นลงไปในขณะที่จิตอวิชชาขาดลงไปจากใจ จิตครองวิมุตติหลุดพน ไมมีสมมุติใดๆ 
เขาไปเกี่ยวของ 
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เพราะฉะนั้นจิตของพระพุทธเจา จิตของพระอรหันต ทานจึงไมเคยมีทุกข 
ตั้งแตขณะทานตรัสรูธรรม หรือบรรลุธรรมขึ้นมาเปนพระอรหันตในเวลานั้นแลว 
จากน้ันไปเปนอนันตกาล ตั้งกปัตั้งกลัป เรียกวาเที่ยง ทานไมเคยมีทุกข ทุกขเกดิขึน้
ไมไดตั้งแตขณะทานตรัสรูธรรม คําวาตรัสรูคือสังหารกิเลส ตัวเปนเจาเหตุสรางทุกข
ขึ้นมามากนอย กิเลสมมีากมีนอยสรางทุกขขึ้นมามากนอย ใหไดรับความลําบากลําบน
มากนอย พอกิเลสซึ่งเปนตัวสรางทุกขนี้ขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจแลว ไมมีสมมุติในใจ
เลย กิเลสก็ไมมี ความทุกขก็ไมมี ความทุกขในใจของพระอรหันตจึงไมมีตั้งแตขณะ
ทานตรัสรูแลว  

สวนความทุกขทางธาตุทางขันธรางกายนี้มีเหมือนกันกับโลกทั่วๆ ไป เพราะ
เหตุใด เพราะธาตุขันธนี้เปนสมมุติเหมือนกับสมมุติของโลกทั้งหลาย เชน รางกายของ
เขาของเราเปนเหมือนกัน เมื่อเปนเชนนั้นความทุกขประจําขันธจึงมีเหมือนกัน มีเจ็บ
ทองปวดศีรษะ ปวดหัวตัวรอน มีหิวมีกระหายเหมือนกัน แตไมเขาถึงจิต ทานก็รูอยู
แลววาหิวอันนั้น กระหายอันนี้ เจ็บตรงนั้น ปวดตรงนี้ รูเฉยๆ จิตที่บริสุทธิ์แลวจะไมมี
อะไรเขาไปเกี่ยวของไดเลย หากเปนหลักธรรมชาติ เปนอฐานะ หรือเปนคนละฝงแลว 

นี่ส่ิงที่ทานรับทราบ แตไมใชทานรับทุกขจากขนัธนะ ทานรับทราบจากขันธที่
แสดงตัว อยางความคิดความปรุงเร่ืองอะไร สัญญาอารมณทานก็มีเหมือนเรา แตทาน
ไมติด มนัก็เปนเครื่องมือของธรรมไป แตกอนธาตุขันธนี้เปนเครื่องมือของกิเลส 
ความคิดปรุงอะไรขึ้นมานี้กิเลสบงการออกมาๆ ทานจึงกลาววา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขา
รา อวิชชาเปนปจจัยใหเกิดสังขาร สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ เร่ือยไปเลย มันหนุนใหไป
เปนสังขาร วิญญาณ นามรูป เร่ือยจนกระทั่งชาต ิ

ทีนี้ทานสรุปวา เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส, สมุทโย โหติ เหลานี้เปน
สมุทัยการเกิดตายทั้งนั้น ทีนี้พอพิจารณาถอนอวิชชาลงไปแลว สังขารก็ดับ อวิชฺชาย
เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ เร่ือยไปเลยจนกระทั่งถึง นิโรโธ โหติ เหลานี้
เปนวิมุตติความดับทุกขทั้งนั้น อวิชชาดับเสียอยางเดียวเทานั้นทุกขทั้งหลายดับ 
เพราะฉะนั้นสังขารที่คิดที่ปรุง วิญญาณรับทราบในขันธทั้งหานี้จึงกลายเปนเครื่องมือ
ของจิตที่บริสุทธิ์ไป ไมเกิดกิเลส ไมมีกิเลส เพราะขันธเหมือนแตกอน แตกอนขันธเปน
กิเลส ขันธจริง ๆ ไมเปนกิเลส แตอวิชชาคือตัวกเิลสน้ันแหละ มันบงการออกมาใหเปน
กิเลส เชน เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันหลงทั้งน้ัน  

สังขาร ความคิดความปรุง วิญญาณรับทราบ รับทราบอะไรเปนกิเลสไปเรื่อยๆ 
เพราะตัวใหญอวิชชาพาใหเปนกิเลส มันยึดดวยถือดวยในขนัธ มันถือวาเราเปนของเรา
เต็มตัว ทีนี้พอจิตไดหลุดพนจากนี้แลว อวิชฺชายเตฺวว นี้ดบัหมด เมื่อดับแลวสังขารก็
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ไมมีกิเลส ไมเปนสมุทัย วิญญาณอะไรไมเปนสมุทัย เปนแตเครื่องมือของธรรม แต
ทานไมยึดไมถือ ธรรมเปนเจาของของขันธนี้ทานไมยึด ใชไปถึงวันนิพพานนี้เทานั้น แต
กิเลสยึดกระทั่งวันตาย ไมมีวันถอย ตางกันอยางนี้ ขันธเปนขันธของพระอรหันต สวน
ขันธของกิเลสน้ันมันเปนเราเปนเขาไปหมด นี่ใหพากันจํา  

ดวยเหตุนี้เองพระอรหนัตทานจึงไมมีทุกขในจิต ทุกขในจติไมมีเลยตั้งแตขณะ
ทานตรัสรูธรรม มีก็คือวาบรมสุข บรมสุขนั้นเปนสุขนอกสมมุต ิ กเ็ปนความเที่ยง
เหมือนกัน คือเปนสุขในหลักธรรมชาติ ไมใชสุขที่เกิดขึน้แลวดับไป เหมือนสุขทุกข
เฉยๆ ของเวทนาแหงสมมุติทัง้หลาย อันนั้นสักแตวาตั้งขึ้นอยางงั้นแหละ วาบรมสุขๆ 
ทานผูครองบรมสุขแลวทานไมสงสัย ทานไมติดกบัอะไร ทานไมตื่นเตน แตแยกออกมา
เปนสมมุติใหเราทั้งหลายที่กําลังกาวเขาสูมรรคผลนิพพานหรือวิมุตตินั้น ใหพากัน
เขาใจเอาไวเทานั้นแหละ  

นี่เปนเรื่องสําคัญจากภาคปฏิบัติ มาสุดสิ้นที่ตรงนี้ ตรงพิจารณาดวยจิตตภาวนา 
เร่ือยไปจนกระทั่งถึงสมาธิ ปญญา วิมุตติหลุดพนเปนลําดับลําดา กิเลสก็เปนอันวาหยุด 
ตั้งแตกเิลสขาดสะบั้นลงไปจากใจแลว พระอรหันตทานไมไดทําความเพียรเพื่อละกิเลส
ตัวใด ไมมี ทานจึงแสดงไวในธรรมวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ เสร็จกิจพรหมจรรย 
คือการละการถอนกิเลส การบําเพ็ญธรรมกบัการถอนกิเลสมันก็เกี่ยวโยงกันอยูนั้น
แหละ การบําเพ็ญธรรมหรือการละกิเลสไดส้ินสุดลงไปแลว วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ 
พรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจที่ควรทําคือการละกิเลสน่ันเอง ก็ไดทําเสร็จเรียบรอยแลว 
นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ กจิอื่นที่ยิ่งกวานี้ไมมี  

ดวยเหตุนี้เองพระอรหันตทานจึงไมเคยจะภาวนาเพื่อละกิเลสตัวใด การภาวนา
ของพระอรหันต ของพระพุทธเจา ดีไมดีเราสูทานไมไดนะ เพราะเหตุไร ทั้งๆ ที่ทาน
ไมไดภาวนาเพื่อละกิเลส แตเหตุจําเปนที่ทานจะบําเพ็ญ หรือภาวนาอยูนั้นมี ประจํา
ขันธของพระอรหันตมี เชน เกี่ยวของกับธาตกุบัขันธ เพื่อบรรเทาธาตุขันธในอิริยาบถ
ตางๆ ยืนนานก็ทุกข เดินนานก็ทุกข นอนนานก็ทุกข นั่งนานก็ทุกข เพื่อบรรเทาขันธให
อยูในความพอเหมาะพอดี ในระหวางขันธกับจิตที่ครองกันอยูนี้  

จากน้ันก็เขาสูสมาธิเพื่อสงบอารมณคือขันธภายนอก พิจารณาดานอรรถดาน
ธรรมภายในจิตใจ อยางพระพุทธเจาก็สองโลกธาตุ พิจารณาเล็งญาณดูสัตวโลกดวยจิต
ที่บริสุทธิ์แลวนั้น พิจารณาอยางน้ันๆ แลวพระอรหันตทานก็ทําเต็มภูมิของทาน 
พิจารณาเต็มภูมิเต็มกําลังของทานนั้นแล นี่มีอยูสองประเภท ประเภทหนึ่งเพื่อบรรเทา
ขันธ ประเภทที่สองเพือ่พิจารณาเรื่องอรรถเรื่องธรรมทั้งหลาย สวนพิจารณาทานเอง
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ทานไมมี พจิารณาเกี่ยวกับสัตวโลก ดูสัตวโลกตางๆ เพื่ออยูเปนสุขในทิฏฐธรรม คือ
เวลายังครองขันธอยู ทานเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนาเหมือนเรานั้นแล  

การภาวนาในทานผูส้ินกิเลสแลวมีสองประเภทดังกลาวนี้ ประเภทที่หนึ่งเพื่อ
บรรเทาธาตุขันธ ประเภทที่สองเพือ่พิจารณาจิตกับธรรมทั้งหลาย เกี่ยวกับสัตวโลก
ทั้งหลายมีความลึกตื้นหนาบาง หยาบละเอียด ตลอดถงึสัตวโลกเปนยังไงๆ จะรูในเวลา
ทานพิจารณานี้แจมแจงขึ้นอันหนึ่ง อันหนึ่งอยูธรรมดาทานก็รูตามธรรมดา ถาทาน
พิจารณานั้นก็ยิ่งละเอียดลออเขาไป รูมากเขาไปโดยลําดับลําดา นี่ผลแหงการปฏิบัติ
ธรรมของผูบําเพ็ญทั้งหลาย  

ขอใหพระลกูพระหลาน ตลอดประชาชน ลูกหลานทั้งหลายจําเอา การพูดทัง้นี้
เราพูดเอาเปนแบบฉบับไดเลย เพราะหลวงตาไมสงสัยแลว ส่ิงเหลานี้ถอดออกมาจาก
หัวใจทั้งนั้น วิธีการดําเนินแบบไหนๆ ถอดออกมาจากการดําเนินของตัวเอง จนกระทั่ง
รูเห็นประการใด ถอดออกมาหมด จนกระทั่งถงึวิมุตติหลุดพน จิตมันผานไปก็บอกวา
ผานไป หลุดพนก็บอกหลุดพน เพื่อเปนแบบเปนฉบับ แลวปลุกจิตปลุกใจ เพื่อเปน
กําลังใจของผูบําเพ็ญทั้งหลาย วามรรคผลนิพพานไมไดอยูตามดินฟาอากาศ ไมไดอยู
ตามเวล่ําเวลา เวลานั้นสิ้นเวลานี้สุด พระพุทธเจานิพพานอยูเมืองอินเดีย เราอยู
เมืองไทยนี้ไมมหีวังแลว นั่นมันคิดไปอยางงั้นนะ 

นี่มันไมใชอกาลิโก มันเปนกาลิโก คือเอากาลเอาเวลามาเหยียบมาบีบบี้สีไฟการ
บําเพ็ญธรรม มันก็เขากันไมได กเิลสมันไมเห็นมีเวล่ําเวลา ความโลภเกิดไดทุกเวลา 
ความโกรธ ราคะตัณหา เกิดไดทุกเวลา ทีนี้การบําเพ็ญธรรมเพื่อดับกิเลสทั้งหลาย
เหลานี้ทําไมจึงดับไมไดทุกเวลา เพราะเปนของคูเคียงกัน ดับกันไดทั้งนั้น เราอยาไป
กลาวถึงเร่ืองสมัยนั้นสมัยนี้ อยาไปคิด เปนเรื่องกิเลสหลอกลวงทั้งนั้น ใหบําเพ็ญ
ตัวเอง กิเลสจริงๆ เกิดอยูกับใจของเรา ไมไดเกิดอยูกับกาลนั้นสถานนี้นะ มันเกิดอยู
กับใจ ใหแกตัวเองดวยอรรถดวยธรรมตลอดเวลา 

วันนี้ก็ไดแสดงอรรถธรรม ใหบรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายไดยินไดฟง สม
กับศาสนาพุทธของเรา ศาสนธรรมของเรานี้คือตลาดแหงมรรคผลนิพพานตลอดมา
และจะตลอดไป ถาผูปฏิบัติตามสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลวนี้มีอยูมากนอย
เพียงไร ผูทรงมรรคทรงผลจากผลแหงการปฏิบัติของตน จากเหตุแหงการปฏิบัติของ
ตน จะไดรับผลเปนที่พอใจตลอดไปตามกําลังความสามารถของตนนั้นแล ขออยาพา
กันสงสัย ดีดดิ้น เวลานี้ศาสนาเรียวแหลม  

คําวาเรียวแหลมก็เรียวแหลมอยูกับผูปฏิบัติธรรม เพศของพระของเรานี้เปน
สวนมากนะ มันออนแอทอถอยในศีลในธรรม แลวหนักแนนมั่นคงเปนบาไปในทาง
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กิเลสตัณหา ทีนี้กลายเปนศาสนาเสื่อม แลวเลยกลายเปนผูปฏิบัติทางนั้นกลับตัวมา
เปนขาศึกตอบานตอเมืองตอศาสนาเสียอีก เพราะหมุนออกจากธรรมแลวก็ไปเปน
กิเลส เปนกิเลสก็กลับเขามาเผาชาติบานเมือง เผาศาสนาไปอยางน้ี ใหพากนั
ระมัดระวัง 

วันนี้เราทั้งหลายก็ไดมารวมกันประชุม จํานวนพันๆ หมื่นๆ ก็เพื่อรักษาปองกัน
ทั้งชาติ ทัง้พุทธศาสนาที่เราเทิดทูนทั่วประเทศไทยอยูนั้นแหละ เพราะมีเหตุเลวราย
ทั้งหลายที่เขามากอกวนทําลาย เผาไหมทั้งชาติทั้งศาสนาเปนไปเวลาเดียวกัน ใน
เร่ืองราวเดียวกัน มันเกี่ยวโยงกัน จึงไดพากันออกมา แมจะอยูในปาในเขา ในถ้ําเงื้อม
ผาที่ไหน เมื่อบานเมืองทีรั่บผิดชอบดวยกัน เกิดขึน้ในเรื่องราวที่ไมดีจะเปนฟนเปนไฟ
เผาไหมชาติและศาสนาของตน ตางองคกต็างออกมาชําระสะสาง ตัดสิน หรือแสดง
ความเห็น ใหหมูคณะทั้งหลายไดฟง แลวประกาศออก จะออกทางไหนก็แลวแต 
บรรดาทานทั้งหลายก็จะไดทราบเองหลังจากการประชุมแลวนี้ ผลแหงการประชุมเปน
ยังไง ทานทั้งหลายก็จะไดทราบเอง นี่เปนวิสามัญสมัยเหมือนกัน คราวนี้เปนคราวที่
พระเณรทั้งหลายมามาก เกี่ยวกบัความกระทบกระเทือนอยางหนัก เกี่ยวกับเรื่อง
ศาสนาซึ่งใหความรมเย็นแกชาติไทยเรามานาน ชาติก็ไดประคบัประคองกนัมานาน  

ทีนี้เวลามันกระทบกระเทือน กระทบกระเทือนทั้งชาตทิั้งศาสนาไปในแนว
เดียวกัน หนุนกันไปๆ ทางชาติกจ็ะเกดิความเดือดรอนหนักใจ ทางศาสนาดีไมดีจม 
มากกวานั้นจม ถาธรรมดาเวลาที่มันเริ่มนี้กําลังไฟจอเขามา ถึงศาสนาที่เปนความชอบ
ธรรมของศาสดาตรัสไวชอบแลว ใหความรมเย็นแกโลกทั้งหลายมานาน นี่ก็ ๒๕๐๐ ป 
กวานี้แลว ไมเคยมีความเดือดรอนวุนวาย เพราะศาสนาพาดําเนินในแนวทางที่ผิด ผู
ดําเนินตามศาสนธรรมไดรับความสงบเย็นใจ ตักตวงเอามรรคผลนิพพานเรื่อยมา 
จนกระทั่งปจจุบันนี้ นี่ก็ไดมาปรากฏขึ้นแลว 

มรรคผลของกิเลสคือเอาฟนเอาไฟมาเผาทั้งชาติทั้งศาสนาไปดวยกัน นี่มรรค
ผลของกิเลสมันกําลังกอตัวขึ้นมา เพราะฉะนั้นจึงไดมาประกาศชะลางส่ิงเหลานี้ออก 
เพราะมันเปนของปลอมลวนๆ รอยเปอรเซ็นต แงใดมุมใดที่ออกมาจะเสนอแงใดๆ 
เปนดวยอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ หาหลักเกณฑไมไดเลย เทียบดูธรรมวินัยนี้เขา
กันไมไดเลย เมื่อเปนเชนนั้นพระสงฆที่ปฏิบตัิตามหลักธรรมวินัยที่ถูกตองแลวมีอยู 
ทานจะอยูไดยงัไง ตองออกมาคัดคานตานทานกัน อันไหนผิดบอกวาผิด อันไหนถกู
บอกวาถูก ประคับประคองสนับสนุนสวนที่ถูกใหเจริญรุงเรือง และแนนหนามั่นคง
ตอไป อะไรที่เปนพิษเปนภัยปดออกๆ  
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นี่ทานมานี้ทานมาเปนสิริมงคลแกชาติ แกศาสนาของเรา ทานไมไดมาทําลาย 
หรือทําความกระทบกระเทือนแกพีน่องทั้งหลายในแดนชาวพุทธ และแดนไทยของเรา 
ทานมาดวยความเปนธรรม มาประชุมกันดวยความเปนธรรม ทานไมไดมากอม็อบกอ
แม็บ ทานไมไดมาหาอบุายวิธีบีบบังคับนั้น บีบบังคับผูนี้ใหทําตามอยางนั้น ใหทําตาม
อยางน้ีดวยอํานาจปาเถื่อนของตน โครงการปาเถื่อน เหลานี้ทานไมมี  

ทานมาระงับดับสิ่งที่เปนปาเปนเถื่อน เปนฟนเปนไฟทั้งหลาย เพื่อใหสงบตัวลง 
ผูปฏิบัติศาสนาจะไดปฏิบัติดวยความสะดวกสบาย รมเย็นเปนสุข ตักตวงเอาบุญเอา
กุศล มรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆ มีความสบาย เมื่อไมมมีหาภัยเขามาเกี่ยวของเผาบาน
เผาเมืองเผาศาสนาแลว เพราะฉะนั้นทานจึงไดออกมา ทานมาดวยความพอใจในนาม
ที่วาทานเปนชาติไทย แตละองคๆ พอแมของทานมีอยูทุกแหงทุกหน ทุกภาค เมื่อ
ศาสนาเดือดรอน แลวชาติเดือดรอน ทานก็ตองเดอืดรอนเหมือนกัน ก็ชวยกันดังที่เห็น
อยูนี้แหละ 

วันนี้การแสดงธรรมใหบรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายฟง ก็คิดวาจะพอได
แนวทาง ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ อยาสายแสหาเร่ืองโลกเรื่องสงสาร หาฟนหาไฟ ใหตั้ง
หนาตั้งตาประพฤติปฏิบตัิ สมกับเราเปนบรรพชิตคือนักบวช บวชแลวหนาที่ของเรามี
การชาํระกิเลสตัณหา ชําระชั่วดวยการทําดีตลอดไป นี่ถกูตองนะ อยาเสาะอยาแสวงหา
เร่ืองกิเลสตัณหา มันเต็มหัวใจของเราอยูแลว ใหชําระสะสางออกไปใหเบาบาง ธรรมจะ
ไดงอกเงยขึน้มา ใจของเราจะมีความสงบรมเย็น  

ถาเปนผลมากกวานั้นก็เปนมหามงคลแกตนดวย แกโลกทั้งหลายที่เขาเคารพ
บูชา ดังที่ทานแสดงไววา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ  ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี่เปนมหา
มงคลแกชาวพทุธของเรา เพราะทานไดบําเพ็ญมาแลวอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย แลวมา
แจกจายใหประชาชน สัตวโลกทั้งหลายไดรับความสุขความเจริญ นี่ก็ขอใหบรรดาพระ
ลูกพระหลานทั้งหลายนําไปปฏิบัติใหเปนสิริมงคลแกตน ใหมีความละอายตอบาปตอ
กรรม เพราะสิ่งเหลานี้มันเคยเผาผลาญโลกมานานแลว บุญกุศลเปนเครื่องหนุนจิตใจ
ของเรามานาน ใหบําเพ็ญทางกุศลใหมาก ดวยความเปนผูมีศีลมีธรรมประจําใจ 

ผูใดมีศีลมีธรรมประจําใจ มีหิริโอตตปัปะสะดุงกลัวตอบาปตอกรรม ระมดัระวัง
ตนอยูเสมอ สํารวมระวังอยูดวยศีลดวยธรรมแลว ผูนั้นชื่อวาเปนผูมีศาสดาประจําตน 
ศาสดาคืออะไร คือธรรมและวินัยนั้นแล ที่พระพุทธเจาประทานไวแลววา “ธรรมและ
วินัยนั้นแล จะเปนศาสดาของเธอทั้งหลาย แทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแลว” เมื่อเปน
เชนนั้นใครเปนผูเคารพธรรมวินัย เทิดทูนธรรมวินัยดวยการปฏิบัติดีปฏบิัติชอบ ผูนั้น
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แลคือมีศาสดาปกครองไปตลอดเลย ผูใดไมมีธรรมมีวินัย แมหัวโลนๆ อยางพวกพระ
ของเรา ก็หัวโลนเฉยๆ ไมมีใครตําหนิ แตหัวโลนพระนี้เขาตําหนินะ ถาทําไมดี ไมถกู  

ใหจําเอานะบรรดาพระลูกพระหลาน อยากมีศาสดาประจําตน ขอใหมีธรรมมี
วินัยประจําตน จะมีศาสดาประจําเรา ไปทีไ่หนก็ไปกับศาสดา ไปกับพระพุทธเจา แลว
จะเจริญรุงเรืองแนนหนามั่นคง 

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกกาลเวลา และธาตุขันธทีอ่ํานวยเพียงแคนี้ จึง
ขอความสวัสดีเปนมงคลจงมีแกบรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลาย ตลอดประชาชน พี่
นองชาวพุทธทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.luangta.com or www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

พรอมเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

