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ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔ 

แดนแห่งป่า-เสียงแห่งธรรม 

 วันนี้ รู้สกึมีความดีใจเป็นพิเศษ ที่เหน็ท่านนักศึกษาและท่านหัวหน้าที่อตุส่าห์มาจาก

กรุงเทพเข้ามาสู่แดนแห่งป่าซ่ึงเป็นสถานที่รู้สกึจะไร้ความหมายในความรู้สกึทั่วๆ ไป เพ่ือการ

อบรมธรรมะทางด้านจิตใจ การแสดงธรรมะกรุณาท่านผู้ฟังนั่งอย่างสบาย ไม่ต้องประนมมือก็

ได้ นั่งในท่าสงบธรรมดา มือวางลงไว้อย่างธรรมดา แล้วพยายามระวังความรู้สกึของตนใน

ขณะที่ฟังไม่ให้ส่งออกไปภายนอก ให้มีความรู้สกึอยู่กบัตัวในขณะที่ฟัง  การต้ังใจคือความรู้สกึ

ไว้กบัตัวน้ันเป็นการพร้อมแล้วที่จะรับเสยีงต่างๆ 

ขณะนี้ เราต้องการรับเสยีงแห่งธรรม ฉะน้ันกระแสเสยีงที่ท่านแสดงไปมากน้อยจะต้อง

เข้าไปสมัผสัความรู้สกึของเราที่ต้ังไว้แล้วด้วยดี โดยไม่ต้องคิดออกมาแม้ที่สดุสู่ท่านผู้เทศน ์

เพียงท าความรู้สกึไว้เท่านั้น ความรู้กบัธรรม คือกระแสเสยีงที่มีเน้ือธรรมไปด้วยใน

ขณะเดียวกนันั้นเข้าไปสมัผสัใจ  ใจที่รับการสมัผัสจากธรรมอยู่โดยสม ่าเสมอ มีความรู้สกึคือ

รับรู้กนัอยู่ จะรู้สกึว่าใจมีความสบายและเบากายเบาใจ อารมณ์ที่คิดเกี่ยวกบักาลสถานที่เวล ่า

เวลาอะไรเหล่านี้  จะไม่ค่อยมารบกวนจิตใจ มีแต่ความรู้กบัธรรมที่สมัผสักันอยู่เท่าน้ัน ผลแห่ง

การฟังด้วยวิธนีี้ จะท าใจให้มีความสงบเยือกเยน็ 
การปฏบัิติธรรมที่เกี่ยวกบัศาสนาน้ันกรุณาทราบว่า ศาสนากบัเราในหลักธรรมชาติแล้ว

เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั  ศาสนาได้แก่ค าสั่งสอนที่ช้ีแจงแนวทางที่ถูกต้อง เพ่ือการด าเนินความ

ประพฤต ิ เร่ิมมาจากใจคือความคิดนึกค าพูด การปฏบัิติเกี่ยวกบักายเรียกว่าความประพฤติ 

ทุกด้านจะเป็นไปเพ่ือความปลอดภัย กข้ึ็นอยู่กบัแนวทางที่ได้รับจากธรรมเป็นส าคัญ  ล าพังใจ

ที่ไม่ได้รับการอบรมน้ัน ใจที่ไม่ได้รับการอบรมด้วยธรรมเลยนั้น รู้สึกจะล่อแหลมแม้จะมี

ความรู้กย็ับยั้งกนัไม่ทนั ฉะนั้นธรรมะจึงเป็นความส าคัญส าหรับใจ ถ้าเราจะเทยีบวัตถุภายนอก

กเ็หมือนกบัว่ารถที่มีทั้งคันเร่ง มีทั้งเบรกด้วย  น่ีเป็นเร่ืองส าคัญ 

ธรรมะเพียงพูดเท่านี้กเ็ป็นความซ้ึงใจ เพราะธรรมะนี้ ไม่เป็นข้าศึกต่อสิ่งใดและผู้ใดเลย  

ผลที่เกดิข้ึนจากการปฏบัิติธรรมะกคื็อความผาสกุเยน็ใจ เฉพาะตนกม็ีความผาสกุเยน็ใจ 

ผู้เกี่ยวข้องมากน้อยกไ็ด้รับความเยน็ใจไปด้วย ตามแต่ผู้นั้นมีธรรมะคือความร่มเยน็ภายในตัว
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มีก าลังมากน้อย เพราะฉะน้ันศาสนากบัเราจึงแยกกนัไม่ออก ในหลักธรรมชาติจริงๆ เป็นอย่าง

นั้น แต่ที่ท่านหรือความเข้าใจของเราอาจจะคิดไปว่าศาสนาอยู่กบัพระกบัเณร อยู่กบัวัดวา

อาวาส อยู่กบัต ารับต ารา นั่นเป็นอนัหนึ่งต่างหาก ความจริงแล้วศาสนาคือค าสั่งสอน สอนทั่วๆ 

ไป ผู้ปฏบิัติกป็ฏบิัติได้ทั่วๆ ไปโดยไม่นิยมว่าชาตช้ัินวรรณะเพศวัยอะไรเลย เราปฏบิัติกนัได้ 

การปฏบิัติได้เรากม็ีสทิธทิี่จะรับผลจากการปฏบัิติถูกต้องดีงามของเรา การปฏบิัติด้วยความ

ถูกต้องตามหลักธรรมนั้นแลช่ือว่าการปฏบิัติธรรม ผลที่เกดิข้ึนจากการปฏบัิติกคื็อความสงบ

สขุหรือเยน็ใจตนเอง 
วันนี้จะอธบิายภาคปฏบิัติเฉพาะอย่างยิ่งคือสมาธภิาวนา ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบพอ

เป็นแนวทาง เพราะการปฏบิัตินี้ เป็นเร่ืองส าคัญอยู่มาก ส าหรับผู้ที่เคยปฏบัิติมาบ้างแล้ว หรือผู้

ปฏบิัติมาแล้ว รู้สกึมีความส าคัญอยู่มาก แต่ผู้ที่ไม่ได้ปฏบัิติกอ็าจไม่เข้าใจจึงไม่ทราบ ไม่อาจ

ทราบได้ว่าความส าคัญของการปฏบิัตินี้มีแง่หนักเบาอย่างไรบ้าง วิธฝึีกหัดเบื้องต้นของการ

ภาวนาเรียกว่านั่งกรรมฐาน นั่งท าภาวนา ตามบทธรรมท่านสอนไว้หลายบท แต่ถ้าเทยีบแล้วก็

เหมือนกบัยาหลายขนานซ่ึงควรแก่โรคชนิดใดกน็ ายาขนานนั้นเข้ามาประกอบฉันนั้น 

เกี่ยวกบัเร่ืองกรรมฐานท่านพูดไว้ถึง ๔๐ ห้อง ที่ส าคัญซ่ึงใช้กนัอยู่เป็นประจ าและถูก
จริตนิสยัของท่านผู้ปฏบิัติเป็นจ านวนมากกคื็อ พุทโธ ๑ ธมัโม ๑ สงัโฆ ๑ หรือ อานาปานสติ

และกรรมฐาน ๕ อย่างใดอย่างหนึ่ง  กรรมฐาน ๕ คือ เกสา ได้แก่ผม โลมาได้แก่ขน นขาได้แก่

เลบ็ ทนัตาได้แก่ฟัน  ตโจได้แก่หนัง เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นบทธรรม ที่จะควรน ามาปฏบิัติ

หรือบริกรรมภาวนากบัจิตใจของตนทั้งนั้น ในบทใดบทหน่ึงที่เหน็ว่าเหมาะกบัจริตนิสยัของตน

ชอบ เรากน็ าธรรมบทนั้นๆ บทใดกต็ามเข้ามาเกี่ยวข้องหรือบริกรรมภาวนา ท าความรู้สกึไว้กบั

ธรรมบทนั้นโดยไม่สนใจคิดไปในทางอื่นและไม่คาดผลว่าจะเกดิข้ึนอย่างใดบ้าง เพียงท าความ

รับรู้ไว้กบับทธรรมที่ก าลังบริกรรมภาวนาอยู่เท่านั้น 

ใจเมื่อได้ท างานสบืต่อ และมีความรู้สกึตัวอยู่เป็นประจ าในหน้าที่การงานที่ก าลังท าอยู่

เวลานั้น จะปรากฏเป็นความสงบเยน็ใจข้ึนมาเป็นล าดับ บางทกีส็งบลงไปอย่างละเอยีด จน

ร่างกายของเราทั้งที่เรารู้สกึอยู่ในเบ้ืองต้นแห่งการภาวนาว่า กายของเรานี้มีอยู่และความรับรู้นี้

ซ่านอยู่ทั่วสรรพางค์ร่างกาย แต่พอจิตรวมเข้าสู่ความสงบเป็นตัวของตัวอย่างแท้จริงในองค์

ของสมาธแิล้ว ความรู้สกึว่ากายมีนี้หายไปเหลือแต่ความรู้ ล้วนๆ ที่ไม่เกี่ยวกบักาลสถานที่หรือ
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วัตถุใดๆ ทั้งนั้น แต่เป็นความรู้ ล้วนๆ และเป็นความรู้ที่แปลกประหลาดอศัจรรย์อยู่เพียงอนั

เดียวเท่านั้น  น่ีท่านเรียกว่าจิตสงบหรือจิตรวมหรือจิตลงสู่สมาธิ   

ค าว่าสมาธหิมายถึงความมั่นคงหรือความแน่วแน่ของใจ ขณะที่ใจลงสู่จุดน้ันเป็นใจที่

แน่วแน่ ไม่วอกแวกคลอนแคลน ไม่คิดนู้นคิดน้ี ไม่ฟุ้งซ่านร าคาญ มีแต่ความสงบกบัความสขุ

เป็นสมบัติของตัวเท่านั้นจากการท าภาวนา  ถ้าสงบไม่ถึงนั้นส่วนใจกส็งบ ส่วนร่างกายหรือมี

อะไรมาสมัผสัเช่นเสยีงเป็นต้น กยั็งได้ยินอยู่ธรรมดาแต่จิตไม่เกาะเกี่ยว หากรู้อยู่จ าเพาะตัว

ของตัวเท่าน้ันน่ีเรียกว่าสงบข้ันหนึ่ง 

สงบอกีประเภทหนึ่งซ่ึงอาจมีบางจริตนิสยัเท่านั้นไม่มีจ านวนมากนักเลย ทา่นเรียกว่า

อุปจารสมาธ ิ คือ รวมเฉียดๆ ตามปริยัติท่านว่าอย่างนั้น แต่เวลาภาคปฏบิัติท าลงไปจริงๆ 

แล้ว อุปจาระนั้นพอจิตสงบลงไปแล้ว จะถอยตัวออกมานิดหนึ่งแล้วออกรู้ เหตุการณ์ต่างๆ อนั

นี้มี รู้สกึจะมีล่อแหลมอยู่บ้างเลก็น้อย เฉพาะรายที่มีนิสยัชอบกลัว เช่น กลัวผเีป็นต้น แต่จริต

นิสยัที่จะชอบรู้สิ่งต่างๆ นานาอย่างนี้  ถ้าคิดเป็นเปอร์เซน็ต์แล้วกม็ีในราวสกัห้าเปอร์เซน็ต์ หาก

ปฏเิสธไม่ได้ต้องมี ในวงปฏบิัติคือพระเณรเป็นต้นยังปรากฏอยู่บ้าง  เช่น มีจ านวนมากๆ นี้ก็

จะต้องมีอยู่ ๒-๓ รายจนได้ ที่มีความรู้ในลักษณะน้ี   
ความรู้ที่ปรากฏขึ้นเช่นนี้ เราไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากไหน การศึกษาหรือการปฏบิัติ

ในขณะน้ันเพ่ือจิตหยั่งลงสู่ความสงบ เป็นการศึกษาตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ แต่เวลาจิต

หยั่งเข้าสู่ความสงบแล้วถอยตัวออกมาเลก็น้อยแล้วรู้สิ่งต่างๆ โดยมากกเ็ป็นภาพออกจากใจ

เอง ซ่ึงตนไม่ทราบว่าออกไปจากไหนหรือมาจากที่ไหน โดยเป็นรูปคนเดินผ่านมาบ้าง หรือมี

ผู้ใดผู้หนึ่งเดินเข้ามาหาบ้าง เป็นเหมือนเปรตเหมือนผเีดินเข้ามาหาบ้าง มีคนมาล้มตายต่อ

หน้าต่อตาในขณะนั้นบ้าง 
โดยมากขั้นเร่ิมแรกเกดิข้ึนจากใจตัวเอง แต่ตัวไม่ทราบ เพราะเป็นกระแสของจิตที่

ละเอยีดออกไปแสดงตัวอยู่นั้น กเ็ลยกลัวภาพที่ออกไปจากใจตัวเองเข้าใจว่ามาจากที่อื่นเสยี 

แล้วท าให้เกดิความกลัวขึ้นมา  ถ้านิสยัชอบกลัวผแีล้ว น่ีจะท าให้เสยีสติได้ ถ้ากลัวมากกเ็ป็นไป

ได้จริงๆ 

วิธแีก้ไขนี้กไ็ม่มีอะไรยากส าหรับผู้ปฏิบัติภาวนา เมื่อเราทราบเร่ืองอย่างนั้นแล้ว เรา

ย้อนจิตคือความรู้สกึของเราที่เกี่ยวกบัภาพน้ันเข้ามาสู่ภายในเสยี  ภาพนั้นกห็ายไปเพราะภาพ

นั้นกคื็อกระแสของจิตของเราที่ส่งออกไปน่ันแล มใิช่สิ่งอื่นใดมาจากที่ไหน พอเราย้อนกระแส
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จิตเข้ามาสู่ภายในคือเข้ามาสู่ตัวของเราแล้วภาพนั้นกห็ายไป เท่านี้ วิธแีก้นมิิตประเภทนี้หรือแก้

นิสยัของตัวเองเพ่ือไม่ให้มีความเสยีหายจากปรากฏการณ์เช่นนั้น ถ้าย้อนจิตเข้ามาสู่ภายใน

แล้วร้อยทั้งร้อยไม่มเีสยี รับรองได้ร้อยเปอร์เซน็ต์ แต่โดยมากผู้ปฏบิัติถึงกลับมีความขยะแขยง

มีความกลัว พอนึกว่าจะภาวนาแล้วเกดิความกลัว กลัวจะเป็นบ้านี้  เพราะไม่ทราบวิธปีฏบิัติ

แล้วเข้าใจว่าศาสนานี้  ขออภัย เหมือนกบัโรงบ่มบ้าไปกไ็ด้ ซ่ึงผู้ปฏบิัตินั้นไม่เข้าใจ 

ความจริงจิตที่ส่งออกไปเช่นน้ัน แนวทางของศาสนาท่านกส็อนไว้แล้ว แต่เราไม่

สามารถที่จะน ามาปฏบัิติแก้ไขตนเอง เลยท าให้จิตเตลิดเปิดเปิงไปตามความรู้ความเหน็นั้น

เสยี สิ่งที่ท  าให้กลัวกก็ลัวจนตัวสั่นและท าให้เสยีสติไปได้ เพราะไม่รู้ จักวิธปีฏบิัติต่อตัวเอง 

ความจริงธรรมะท่านสอนไว้แล้ววิธปีฏบิัติแก้ไขตนเองแก้ไขวิธใีด เช่นวิธทีี่อธบิายผ่านมาแล้ว

เมื่อสกัครู่นี้  นั้นแลเป็นวิธกีารแก้ไขความรู้สกึของตนไม่ให้เสยีไป หรือไม่ให้ผดิทางหลักของ

การปฏบิัติธรรมะหรือการปฏบิัติภาวนา 

น่ีเป็นสมาธปิระเภทหน่ึงจะมีสกัราว ๕ เปอร์เซน็ต์ สมาธปิระเภทนี้ ถ้าเรารู้ วิธปีฏบิัติหรือ

ปฏบิัติจนมีความช านิช านาญแล้ว จะเกดิประโยชน์มากมายเกี่ยวกบัเหตุการณ์อดีตอนาคต 

เกี่ยวกบัสิ่งภายนอกเช่นเหตุการณ์จะเกดิอะไรบ้างภายนอก จะเป็นอนาคตกต็าม เร่ืองของตัว

จะเป็นยังไงในอนาคตกต็าม เร่ืองของคนอื่นหรือเหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรกต็าม 

อาจจะรู้ได้หรือสามารถจะรู้ได้เมื่อมีความช านาญแล้วส าหรับจริตนิสยัชนิดน้ี 

ที่ท่านห้ามยังไม่ให้เพลินไปตามความรู้ความเหน็เช่นนั้น เพราะวิธปีฏบิัติรักษาตนเอง

นั้นเรายังไม่รอบคอบเพียงพอ จึงต้องให้ยับยั้งหรือระงับไว้ก่อน พยายามอบรมจิตซ่ึงเป็น

รากฐานส าคัญนี้ ให้มีความแน่นหนามั่นคงเป็นหลักเป็นเกณฑเ์ทา่ที่ควร และมีครูอาจารย์คอย

แนะน าอุบายวิธว่ีาสิ่งนั้นควรเจริญ สิ่งนั้นควรแก้ไข เพราะเป็นความบกพร่องหรือสิ่งนั้นควรงด

เสยี เพราะเป็นทางผดิ น่ีครูบาอาจารย์ผู้มีความช านิช านาญในทางน้ีจะต้องแนะให้อย่างนี้ เสมอ 
แต่จริตน้ีที่แสดงออกเป็นความรู้ความเหน็ในเบ้ืองต้นน้ัน ไม่มีใครสอนกนันอกจากท า

สมาธภิาวนาไปตามธรรมดา เมื่อจริตนิสยัชอบเป็นไปในทางนั้นแล้วกแ็สดงเหตุการณ์ข้ึนมาให้

เจ้าตัวปรากฏเอง  จากเหตุการณ์น้ันแล้วนั้นแล ครูอาจารยถ์ึงจะแนะน าสั่งสอนวิธปีฏบิัติว่า

อย่างไรถูกอย่างไรผดิต่อไป  น่ีเป็นสมาธปิระเภทหน่ึงที่รู้สกึแฝงๆ อยู่บ้าง ทางด้านธรรมะป่า

เรียกว่า อุปจารสมาธ ิคือสมาธทิี่เข้าสงบตัวแล้วถอยออกไป จาระ แปลว่าเที่ยว อุปะ คือเข้าไป 

เข้าไปแล้วไม่อยู่กบัที่ จาระ คือถอยออกมา แล้วรู้ เหตุการณ์ต่างๆ โดยมากกเ็ป็นเร่ืองของตัว
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เสยีก่อน คร้ันต่อไปเมื่อมีความช านิช านาญแล้ว เร่ืองของตัวออกแสดงกท็ราบ เร่ืองมาจาก

ภายนอกจริงๆ กท็ราบ จะเป็นเร่ืองอะไรมีเหตุการณ์อะไรเกดิข้ึนทราบไปได้โดยตลอด ตาม

ความสามารถของผู้นั้น เรียกว่าทราบทั้งเร่ืองของตวัทราบทั้งเร่ืองสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกบัจิตใน

เวลานั้น จริตนิสยัเช่นน้ีเกี่ยวกบัเหตุการณ์คือสามารถจะรู้เหตุการณ์ได้ดีกว่าอย่างอื่นๆ กว่า

นิสยัอื่นๆ น่ีเป็นสมาธปิระเภทหนึ่ง 
ส าหรับท่านนักปฏบิัติไม่ควรก่อความ หรือไม่ควรคิดกงัวลเกี่ยวกบัเร่ืองความกลัวใน

สมาธทิี่ว่าน้ี อะไรจะแสดงขึ้นกต็าม เราไม่ต้องไปต้ังข้อรังเกยีจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็น

อย่างนี้  
เพราะตามปกติที่เราไม่ได้เข้าสมาธ ิ เรากเ็คยเหน็ด้วยตา ได้ยินด้วยหูของเราอยู่แล้ว

อย่างสดๆ ร้อนๆ เช่น คนตายเรากเ็คยเหน็ เรากเ็คยไปเผาศพเขาไม่รู้กี่ราย เราไม่เหน็กลัว ป่า

ช้าเรากเ็คยผ่าน แต่บ้านนอกรู้สกึจะมีอยู่ตามป่า ในเมืองมีอยู่ตามเมรุอยู่ตามวัด กเ็รียกป่าช้า

เหมือนกนั  เราไม่เหน็กลัวเราไปเหน็คนตาย ใครตายเรากไ็ม่เหน็กลัวอะไรนัก แต่เวลาภาพที่

ปรากฏขึ้นในนิมิตซ่ึงเป็นเหมือนกบัความฝันท าไมเราถึงจะกลัว เราหาอุบายคิดเพียงเท่านี้  เรา

กพ็อจะแก้ไขความกลัวของเราได้ 

ประการที่สองเราย้อนจิตเข้ามาเสยี เพราะน้ันคือกระแสของจิตที่ไปวาดภาพหลอกตน

ต่างหากไม่ใช่เป็นความจริงมาจากที่ไหน ย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในเสยีเร่ืองกห็ายไป ภาพนั้นกไ็ม่

มี น่ีวิธปีฏบัิติง่ายนิดเดียว แต่ถ้าจะส่งจิตให้เพลินไปตามเร่ืองนั้นอาจมีทางเสยีหายได้  หรือ

บางทอีาจจะมีครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งแต่เรากพ็ูดตามเร่ืองตามความจริง ไม่ได้ยกโทษครู

บาอาจารย์หรือท่านผู้ใด คืออาจจะส่งเสริมผู้เป็นอย่างนั้นขึ้นมาบ้างกไ็ด้ ทั้งที่ตัวไม่ทราบสาเหตุ

และไม่ทราบวิธปีฏบิัติและตนไม่เคยผ่านเร่ืองนั้นมาก่อน พอเหน็ลูกศิษย์ลูกหาปรากฏอย่างนั้น

ขึ้นมาอาจารย์กร็ู้สกึมีความดีใจแล้วส่งเสริมให้ลูกศิษย์พิจารณาไปเร่ือยๆ นี้อาจมีทางเสยีหาย

ได้ 

ทางที่ถูกที่ควรและเพ่ือความปลอดภัยควรพิจารณาดังที่อธบิายไว้เบื้องต้นนั้นก่อน หาก

ว่าได้ปรากฏขึ้นกบัรายใด วิธปีฏบิัติกคื็อให้ย้อนจิตเข้ามาเสยี เพราะภาพนั้นเป็นแต่เพียงภาพ

หลอกหลอนในเบื้องต้นต่างหาก  ถ้าเรามีสติปัญญาเราสามารถที่จะพิจารณาภาพที่ปรากฏใน

ขณะนั้นให้เป็นธรรมะได้ เช่น เราเหน็คนตายในขณะที่จิตรวมสงบแล้วออกไปรู้ เช่นนั้น เทยีบ

เข้ามาสู่ตนว่าน่ีเขาตาย หรือบางทอีาจเป็นตัวของตัวตายเสยีด้วยซ า้กม็ี คือเรานั่งภาวนาอยู่นั้น
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แล แต่ไปปรากฏภาพขึ้นมาว่าตัวของเราได้มาล้มตายอยู่ต่อหน้าต่อตา เป็นตัวของเราทุกๆ 

ส่วนของอวัยวะ เป็นเร่ืองของเราล้วนๆ อย่างนี้กม็สี าหรับผู้ปฏบิัติ 

ถึงจะเป็นอย่างนั้นกต็าม ถ้าผู้ที่จะใช้ปัญญาพิจารณาในด้านธรรมะเพ่ือประโยชน์ส าหรับ

ตัวแล้ว ความตายนั้นกเ็ป็นเทวทูตอยู่แล้วคือผู้บอก หรือผู้ส่งเสริมผู้แสดงอย่างสงูสดุ ให้เรา

น้อมเข้ามาสู่ตัวของเรา น่ีต้ังแต่เรายังไม่ตายภาพกม็าแสดงให้ปรากฏอยู่แล้ว บทเวลาตายจะไป

ที่ไหนกต้็องเป็นอย่างนี้แน่นอน เวลานี้ยังไม่ตายกเ็หน็แล้ว เราควรประมาทนอนใจละเหรอกบั

เร่ืองความตายนี้  พยายามท าความขยันหมั่นเพียรให้รู้ เร่ืองความตายไว้เสยีแต่ยังไม่ตายนี้ เป็น

การชอบธรรมแท้ น่ีเป็นอุบายที่แยบยลส าหรับที่จะเป็นประโยชน์แก่เราโดยตรงไม่มีทาง

เสยีหาย เร่ืองใดจะปรากฏข้ึนกต็ามส าคัญที่สติปัญญาที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลงสิ่งน้ันให้เกดิ

ประโยชน์ส าหรับตัว 

หรืออาจจะคิดในทางที่ไม่ดีแล้วกลายมาเป็นภัยต่อตนกไ็ด้ เช่น ความกลัวผแีล้วท าให้

เสยีสติสตังไปได้จากภาพนิมิตที่ปรากฏน้ันกม็ี น่ีเพราะความรู้สกึของเรา คิดไม่ถูกทางที่ถูกก็

กลายเป็นผดิไปได้  แล้วเรากไ็ปต าหนิเสยีว่าการภาวนานี้ท าคนให้เป็นบ้า ความจริงศาสนา

ไม่ได้สอนคนให้เป็นบ้า ผู้ปฏบิัติต่างหากด าเนินผดิทางไป เช่น สายทางจากจุดน้ีไปสู่จุดน้ันเป็น

สายทางที่ถูกต้องตามจุดมุ่งหมาย แต่ผู้เดินทางไม่ได้ตรงแน่วไปตามสายทางนั้นเสยี กลับปลีก

แวะไปทางที่ผดิแล้วจะต าหนิว่าทางน้ันไม่ถูกไม่ได้ เป็นความผดิส าหรับผู้ปลีกแวะไปจากทาง

ต่างหาก  การปฏบิัติธรรมะกย่็อมมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกนั จึงได้อธบิายให้ท่านผู้ฟัง

ทั้งหลายได้ทราบในเงื่อนที่ควรพิจารณาหรือควรระวัง   

อปัปนาสมาธไิด้แก่สมาธทิี่แนบแน่นมาก เวลาสงบตัวลงไปแล้วละเอยีด มีความรู้สกึอยู่

จ าเพาะตัวจริงๆ ถึงกบัร่างกายที่มีอยู่ในเราน้ีหายไปจากความรู้สกึ ไม่มีเลย เหลือแต่ความรู้

ล้วนๆ น่ีเรียกว่าอปัปนาสมาธ ิ จะเป็นสมาธปิระเภทใดกต็ามในขณกิสมาธ ิ หรืออุปจารสมาธ ิ

อปัปนาสมาธนิี้ เวลาเป็นบ่อยๆ กเ็ป็นเหตุให้สร้างฐานแห่งความสงบ  สร้างฐานแห่งความ

มั่นคงของใจให้มีขึ้นภายในใจ ใจน้ันเลยกลายเป็นใจที่สงบเยือกเยน็มีความมั่นคง มีฐานแห่ง

ความมั่นคงประจ าตน น่ีเรียกว่าผู้มีสมาธเิป็นรากฐานภายในแล้ว ได้อธบิายถึงเร่ืองของสมาธิ 

ให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายได้น าไปพิจารณา เพราะค าว่าสมาธเิหล่านี้มีได้ทั้งหญิงทั้งชาย ทั้ง

นักบวชและฆราวาส เนื่องจากธรรมเป็นของกลางเป็นสมบัติกลาง ผู้ต้องการธรรมมุ่งหมาย

อย่างไรโดยอาศัยธรรมเป็นเคร่ืองพาด าเนิน เรากป็ฏบิัติได้ ผลกเ็ป็นของเรา 
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น่ีอธบิายถึงเร่ืองสมาธย่ิอๆ ใน ๓ สมาธ ิ  ต่อจากนี้จะอธบิายเร่ืองปัญญา ค าว่าปัญญา
เป็นอย่างไร เราเหน็แต่ในแบบในต ารับต าราว่า ศีล สมาธ ิ ปัญญา แต่ศีลจริงๆ  สมาธจิริงๆ  

ปัญญาจริงๆ ที่เกดิจากการปฏบัิติดังที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเหน็และสาวกท่านรู้ เหน็ จน

กลายเป็นอริยบุคคลผู้ประเสริฐข้ึนมา และเป็นศาสดาสอนโลกนั้น เป็นสมาธปิระเภทใด เป็น

ปัญญาประเภทใด ทั้งที่ท่านกเ็ป็นคนเหมือนกนักบัพวกเรา แล้วกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาทางด้าน

จิตใจ เพราะเร่ืองของการบ าเพญ็ เพราะจิตเป็นสิ่งที่ละเอยีดสขุุมมาก  แม้จะมีกเิลสความ

ทะเยอทะยานแฝงอยู่ภายในใจกต็าม ความคล่องแคล่วแกล้วกล้าของจติย่อมมีเป็นประจ า  

ความละเอยีดของจิตมีอยู่เป็นประจ านิสยัของตวัเองไม่เคยลดละ 

ฉะนั้นจิตเมื่อได้รับการอบรมทางด้านปัญญา ค าว่าปัญญาคือความสอดส่อง คือความ

ไตร่ตรอง ความพินิจพิจารณา ท่านเรียกปัญญา ในองค์มรรคว่าสมัมาทฐิิ สมัมาสงักปัโป ความ

เหน็ชอบ สมัมาทฐิิ สมัมาสงักปัโปคือความด าริชอบ ท่านกอ็ธบิายไว้แล้ว แต่นี้ เราน ามาเพ่ือ

พิจารณาให้รู้ ว่าปัญญานั้นมีอยู่ที่ไหน จะพิจารณาอะไรถึงจะเป็นปัญญา พิจารณาอย่างไรจึงจะ

เรียกว่าปัญญา  เบื้องต้นท่านสอนให้พิจารณาเร่ืองธาตุเร่ืองขันธ์ จะส่วนใดอย่างใดกต็าม ค าว่า

ขันธไ์ด้แก่รูปขันธ ์ คือกายของเรานี้ ทุกส่วน  เวทนาขันธคื์อสขุทุกข์เฉยๆ ทั้งทางกายและทางใจ 

เพราะเวทนานี้มีอยู่ทั้งทางกายและทางใจ สญัญาคือความจ าความหมาย   สงัขารคือความปรุง

ความคิดของใจ  วิญญาณคือความรับทราบในขณะที่อายตนะภายนอก ได้แก่ รูป เสยีง กล่ิน 

รส เคร่ืองสมัผสัเข้ามาสมัผสัอายตนะภายในคือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจของเรา 

การพิจารณาปัญญาน้ันโดยมากพิจารณาเกี่ยวกบัรูปขันธเ์สยีก่อน รูปขันธไ์ด้แก่กายของ

เรา เราจะพิจารณาหนัง เนื้อ เอน็ กระดูก อวัยวะทั้งหมดนี้  ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือจะพิจารณาไป

ทลีะส่วนๆ จนซาบซ่านถึงกนัหมด โดยความเป็นไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  มี

อนุโลมปฏโิลม พิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังจนช านิช านาญหลายคร้ังหลายหน  ปัญญากม็ีความ

คล่องแคล่วแกล้วกล้าขึ้นไปเอง ทแีรกกถู็ไถกนัไปบ้าง เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง  ค าว่าอนิจจัง

เป็นอย่างไร ที่ท่านว่าอนิจจัง คือความไม่เที่ยง ความแปรสภาพ แล้วในกายของเรานี้มีอะไรบ้าง

ที่ไม่แปรสภาพ หรือมีอะไรบ้างที่แปรสภาพ ให้เหน็ทั้งความแปรสภาพของมัน ในส่วนต่างๆ 

ของร่างกาย น่ีท่านเรียกว่าปัญญา 
หยั่งเข้าไปสู่กายของเรานี้  เอากายนี้ เป็นสนามรบหรือเอากายนี้ เป็นเป้าหมายพิจารณา

ไตร่ตรองให้มีความรู้สกึอยู่ในกายของตัว จะดูส่วนบนกต็าม ส่วนล่างกต็าม หรือดูไปรอบด้าน
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ของส่วนร่างกายส่วนต่างๆ นี้กต็าม  พิจารณาเป็นไตรลักษณ์ จะเป็นไตรลักษณ์ใดกแ็ล้วแต่จริต

นิสยัของเราชอบ เช่นจะหนักไปในทางอนิจจังคือความแปร กใ็ห้เหน็ชัดในส่วนแห่งร่างกาย

ส่วนต่างๆ ซ่ึงมีความแปรอยู่ตลอดเวลา จะพิจารณาออกไปภายนอกกเ็หน็ความแปรสภาพของ

สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่รอบด้านทั้งใกล้ทั้งไกล มีอยู่หมดทุกแห่งทุกหนไม่เว้นเร่ืองไตรลักษณ์จะไม่เข้า

เหยียบย ่าท าลายหรือท าการท างานอยู่กบัสิ่งนั้นๆ ต้องมีไตรลักษณ์เป็นประจักษ์อยู่ตลอดเวลา

ทั้งกลางวันกลางคืนเรียกว่าอกาลิโก เขาท างานอยู่อย่างนี้ 

แม้ที่สดุร่างกายของเรานี้  เราจะพักผ่อนนอนหลับว่าเป็นความสะดวกสบายกต็าม แต่

ความอนิจจังที่มีอยู่ในกายของเราน้ี เขาท างานอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกนั ตั้งแต่เป็นเดก็มา

จนกระทั่งบัดน้ีท าไมแปรสภาพข้ึนมาจนถึงเป็นผู้ใหญ่ นี้ ไม่เรียกว่าอนิจจาหรืออนิจจังจะ

เรียกว่าอะไร น่ีแปรไปเร่ือยๆ ทุกส่วนของร่างกายมีความแปรปรวนไปอยู่เสมอ น่ีเป็นเอกเทศ

อนัหนึ่งที่อธบิายให้ท่านนักศึกษาพิจารณาเป็นแง่แห่งการพิจารณา และทุกขังกเ็ช่นเดียวกนั 

อวัยวะทุกส่วนน้ีอนัไหนที่ไม่เป็นทุกข์ แสดงความทุกข์ให้เราเหน็อยู่เสมอ นั่งนานกทุ็กข์ เดิน

นานกทุ็กข์ หิวกทุ็กข์ กระหายกทุ็กข์ เจบ็น้ันปวดน้ีอนัไหนที่ผดิปกติในส่วนร่างกายมีแต่แสดง

ทุกข์ออกมาให้เหน็ทั้งนั้น ไม่มีเลยว่าสิ่งไหนที่แปรไปแล้ว แล้วไม่แสดงทุกขอ์อกมาให้เหน็ เป็น

ความทุกข์อยู่โดยสม ่าเสมอ 
อนันี้กท็  างานอยู่ทั้งวันทั้งคืนเหมือนกนั โรงจักรโรงงานอนันี้ ไม่มีวันปิด เปิดอยู่

ตลอดเวลา คือเปิดท างานอนิจจังกท็ างานอยู่เช่นนั้น ทุกขังกท็ างานไปในแนวเดียวกนั อนัตตาก็

เป็นสภาพที่ตายตัว ใครจะไปเสกสรรป้ันยอว่านี้ เป็นเรา นี้ เป็นของเรา หรือนั่นเป็นของเขาเป็น

ของใครกต็าม ธรรมชาติอนันั้นกคื็อธรรมชาตินั้นนั่นแล มิได้เป็นไปตามความเสกสรรป้ันยอ

ของใครๆ น่ีคือปัญญาหย่ังเข้าไปอย่างนี้ท่านเรียกปัญญา 

ในทางปฏบิัติการพิจารณาปัญญาจะเป็นปัญญาขั้นใดหรือพิจารณาในส่วนใดกต็าม เป็น

เหตุให้ซาบซ้ึงถึงสิ่งที่มีจริงเป็นจริง เช่นอนิจจังเป็นต้น กเ็หน็ชัดเหน็ประจักษ์กบัปัญญาของเรา

ว่าเป็นความแปรปรวนจริง ไม่เหมือนเราคาดคะเนเอาเฉยๆ ว่าทุกขังกร็ู้ ทุกข์อย่างถึงใจจริงๆ 

ว่าอนัตตากซ็าบซ้ึงว่าเป็นธรรมชาติอย่างนั้นมาดั้งเดิม  ถึงใครจะส าคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรก็

ตาม ธรรมชาตินั้นกคื็อนั้นนั่นแล ไม่เป็นอื่นไปตามความเสกสรรป้ันยอ น่ีเรียกว่าปัญญา เมื่อ

ปัญญาหยั่งเข้าถึงไหนอนัใดจะเกดิความสงสยัข้องใจอยู่อย่างไรบ้าง กเ็ป็นเหตุให้แจ่มแจ้ง

ชัดเจนข้ึนมาเพราะปัญญาเป็นแสงสว่าง 
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ท่านกล่าวไว้ในธรรมว่า.นตฺถ ิปญฺญาสมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีท่านว่า

อย่างนี้  ในที่มืดเช่นทางด้านวัตถุตะวันส่องเข้าไม่ถึง แต่ปัญญาส่องเข้าถึงหมด ทา่นเรียกว่า 

นตฺถ ิ คือไม่มีอะไรจะเสมอความสว่างของปัญญา ปัญญาได้หยั่งเข้าไปถึงไหน ความสงสยั

สนเท่ห์ที่เคยข้องจิตข้องใจกย่็อมหายไปๆ อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งอื่นๆ เพราะความ

มืด ความด าของใจเราที่ยังไม่มีปัญญาส่องให้เหน็ความจริงกย่็อมยึดมั่นถือมั่น พอปัญญาส่อง

เข้าไปถึงไหนเหน็จริงแค่ไหน อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นย่อมถอนตัวออกจากที่น่ัน 
เมื่อปัญญาหยั่งลงไปตลอดทั่วถึงในส่วนร่างกายทุกส่วนเหน็ว่าเป็น อนจฺิจํ ทุกฺขํ อนตฺ

ตา โดยประจักษ์ใจแล้ว อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นอนัเป็นภาระอนัหนักของจิตใจนั้น จะไม่

ถอนไปได้อย่างไร ต้องถอนไปโดยไม่มีใครห้ามได้ เพราะปัญญาเป็นเคร่ืองตัดสนิใจให้รู้ ชัดเจน

แล้วถอนตัวออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นนั้น น่ีเป็นปัญญาขั้นหนึ่ง เวทนา ความสขุ ความทุกข์ 

ความเฉยๆ ซ่ึงมีทั้งทางกายและทางใจกต้็องอาศัยปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้อง เข้าไปแยกแยะเข้าไป

พิจารณา สงัขารความปรุง วิญญาณความรับรู้ มีปัญญาเข้าไปแทรกอยู่ทุกจุดทุกอาการ กย่็อม

สามารถรู้เท่าทนักบัสิ่งที่มาเกี่ยวข้อง มากระทบกบัใจเรา 

ใจเราเมื่อมีปัญญารักษา มีสติเป็นเคร่ืองปกครองอยู่โดยสม ่าเสมอแล้ว ภัยที่จะเกดิให้

เป็นความกระทบกระเทอืนในระหว่างอารมณ์ที่มาสมัผสักนั กน้็อยลงตามส่วนของปัญญาที่มี

ก าลังมากน้อย  ถ้าปัญญามีความรอบตัวอย่างเตม็ที่แล้ว แม้กเิลสจะละเอยีดแสนละเอยีด

เพียงไรกต็าม ช่ือว่าเป็นสิ่งเสยีดแทงจิตใจของเรา ย่อมถอดถอนกนัออกได้หมดไม่มีสิ่งใด

เหลือ สิ่งที่เหลือกคื็อผู้รู้ว่าบริสทุธิ์แล้วนี้ เท่านั้น น่ีท่านเรียกว่าหมด สิ่งที่เกี่ยวข้องพัวพันกบั

จิตใจ ด้วยอ านาจของปัญญาเป็นผู้คล่ีคลายหรือตัดให้ขาดจากกนั ระหว่างจิตกบัสมมุติ

ทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องกนัมานานตั้งกปัต้ังกลัป์นับไม่ถ้วน กไ็ด้ขาดกระเดน็ออกจากกนัเพราะ

อ านาจของปัญญา 

น่ีแลผลของการปฏบิัติรักษาจิตใจของเรา นับแต่เร่ิมต้น ถ้ามีความสามารถประพฤติ

ปฏบิัติตนเป็นไปโดยนัยที่ว่าน้ี จิตต้องรู้ความหลุดพ้นของตนด้วยอ านาจของปัญญาของตน

จริงๆ น่ีท่านเรียกว่า สนฺทิฏฺฐิโก สมาธกิร็ู้อยู่ในใจ ไม่เพียงแต่รู้ ช่ือของสมาธติามแบบแผน

ต ารับต ารา ปัญญากร็ู้อยู่ในใจรู้อย่างถึงใจ ไม่เพียงรู้อยู่ตามต ารับต ารา วิมุตติคือความหลุดพ้น 

จากสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย ทั้งเป็นส่วนหยาบ ส่วนกลาง ส่วนละเอยีด กเ็หน็ประจักษ์กบัใจคือ

หลุดพ้นที่ใจ เพราะใจเป็นผู้เกี่ยวข้องกบัสิ่งทั้งหลาย ใจเป็นผู้ถอดถอนตนเองออกมาได้จากสิ่ง
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ทั้งหลายกป็ระจักษ์อยู่กบัใจ น่ีเป็นวิมุตติเป็นพุทโธ เป็นสมบัติของตัวโดยแท้ มีอยู่ที่จิตของทุก

คนเมื่อเราพยายามท าได้อย่างที่กล่าวมาน้ี 

เพราะจิตเป็นนามธรรม จิตไม่ขึ้นกบัค าว่าหญิงว่าชาย ว่านักบวชหรือฆราวาส เป็น

ธรรมชาติของกลางๆ ธรรมะกเ็ป็นของกลาง ศีล สมาธ ิปัญญาเป็นของกลาง เพราะฉะนั้นความ

วิมุตติหลุดพ้นที่เกดิข้ึนในจิตจึงเป็นของกลาง มีได้ด้วยกนัเมื่อสามารถปฏบิัติได้  น่ีอธบิาย

ย่อๆ ถึงเร่ืองสมาธ ิเร่ืองปัญญา ปัญญาน้ันยังมีหลายข้ันถึงสามข้ันสี่ข้ันเหมือนกนั จนกระทั่งถึง

ขั้นสดุท้ายได้แก่ ปัญญาอย่างยอดเย่ียม ท่านเรียกว่ามหาปัญญามหาสติ  

ค าว่ามหาสตินั้นหมายถึง สติที่มีอยู่กบัตัวเป็นประจ า ไม่มีการเผลอไปไหน เวลาใด อยู่

สถานที่ใด ท างานอะไรอยู่ ความพล้ังเผลอได้ปรากฏตัวขึ้นมาในขณะนั้นๆ อย่างนี้ ไม่มีส าหรับ

ท่านผู้มีมหาสต ิ จิตที่เป็นมหาสติจริงๆ มหาปัญญากเ็ช่นเดียวกนั สามารถฉลาดรู้หมดใน

วิธกีารที่จะแก้ตัวเอง แต่ไม่ได้หมายถึงว่าสามารถฉลาดรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าอนันั้นมี

จ านวนเท่านั้น โลกนั้นมเีท่านั้นโลกนี้มีเท่านี้  อนันั้นเป็นประเภทหนึ่งต่างหาก ส าหรับปัญญาใน

สถานที่น้ีหมายถึง ปัญญาจะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจของตนเองออกให้หมดด้วยอ านาจ

ของปัญญา ปัญญาจึงสามารถถอดถอนออกได้หมดเรียกว่ามหาปัญญา 

ค าว่ามหาปัญญากคื็อท างานอยู่ตลอดเวลานอกจากจะยับยั้งไว้บ้างช่ัวกาลเวลา ให้เข้า

พักสู่ความสงบคือสมาธ ิ มีความสงบตัวอยู่โดยเฉพาะไม่ต้องคิดอ่านไตร่ตรองอะไร แม้คิดอ่าน

เร่ืองแก้กเิลสเพราะการคิดอ่านนั้นเป็นการท างานของใจ ท าให้ใจเหนด็เหนื่อยต้องมีการ

พักผ่อนให้สบายโดยทางสมาธ ิ พอถอนจากนั้นกท็ างานไปโดยล าดับ เรียกว่าปัญญาอตัโนมัต ิ

หรือมหาปัญญา ท างานอยู่เช่นนั้น จิตที่ก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาแล้ว เป็นจิตที่มคีวาม

ขยันหมั่นเพียรอย่างเอาเป็นเอาตายเข้าว่ากนั ไม่มีการถอยหลังจะเป็นจะตายกข็อคืบหน้าท่า

เดียว สมมุติของโลกเรียกว่า ขอตายเอาดาบหน้า 

คือความเช่ือกชั็ดภายในใจ ความเหน็ผลกเ็หน็ไปโดยประจักษ์ ความเหน็คุณแห่งการ

หลุดพ้นของตนไปโดยล าดับกเ็หน็ได้ชัด เมื่อเป็นเช่นนั้น ความมุ่งมั่นต่อความหลุดพ้นโดย

สิ้นเชิงจึงมีอย่างเตม็ใจ เมื่อความมุ่งมั่นมีอย่างเตม็ใจอย่างนี้แล้ว ความข้ีเกยีจไม่ม ีหายไปหมด

ไม่มีสิ่งใดเหลือ  นอกจากว่าถึงจุดน้ันแล้วถงึจะยอมพักตัวเท่านั้น ถ้าไม่ถึงนั้นแล้วตายกย็อมไป

เลย  น่ีอ านาจของมหาสติของมหาปัญญา อ านาจของจิตที่มีความผ่องใสเข้าถึงขั้นจะเตม็ที่ต้อง

เป็นอย่างนี้  
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ที่กล่าวมาทั้งหมดน้ีเกดิจากการภาวนาเป็นหลักใหญ่ เพราะฉะน้ันค าว่าภาวนานี้จึงเป็น

ธรรมกว้างขวางมาก คนที่มีภาวนาในใจย่อมท าอะไรไม่ค่อยผดิพลาด จะพูดกไ็ม่ค่อยผดิค่อย

พลาด จะท าอะไรกม็ีเหตุมีผล จะไปจะมา จะจับจะจ่ายใช้สอยอะไรทั้งนั้น มีเหตุมีผลเป็นเคร่ือง

รับรองในหน้าที่กจิการที่ตนท าเสมอไป นี้ คือคนภาวนา  คนที่ไม่ภาวนาอยากท าอะไรกท็ า

ตามใจชอบ อยากไปกไ็ปอยากมากม็า อยากอยู่กอ็ยู่ อยากซ้ือกซ้ื็อ อยากเล่นกเ็ล่น โดยไม่

ค านึงถึงความผดิถูกช่ัวดีอะไรเลย นี้ คือคนไม่ภาวนา  คือไม่ใช้ปัญญาเป็นเคร่ืองปกครองรักษา

ตนเลย แม้จะเรียนรู้มามากมายกต็าม ถ้าไม่ใช้ปัญญาเข้าไปเป็นเคร่ืองก ากบัรักษาแล้ว ความรู้

นั้นกเ็ป็นโมฆะ มิหน ายังจะเสริมผู้นั้นให้เสยีไปอกีด้วยโดยไม่มีปัญหาอะไรเลย 

ด้วยเหตุนี้ธรรมะจึงเป็นสิ่งส าคัญ เป็นเหมือนกบัคันเร่งหรือเบรกประจ ารถคันหน่ึงๆ 

ให้สมบูรณ ์ จะขาดทั้งสองอย่างนี้ ไปไม่ได้ ผู้มีความรู้ วิชาที่จะเร่งในหน้าที่การงานใดโดยเหน็ว่า

ถูกกต้็องเหน็ด้วยปัญญา จะควรยับยั้งในสิ่งใดเหน็ว่าไม่ควรกต้็องยับยั้งด้วยปัญญา ถ้าไม่มี

ปัญญาเป็นเคร่ืองเร่ง ไม่มีปัญญาเป็นเคร่ืองทดสอบ ไม่มีปัญญาเป็นเคร่ืองยับยั้งตนแล้วเสยีได้

คนเรา 

เพียงความรู้ที่เรียนมามากน้อยไม่ส าคัญ เพราะมันมีอนัหน่ึงที่เหนือความรู้ทั้งหลายอยู่

นั้น ได้แก่ความอยากภายในจิต  ความอยากนี้ เป็นความกว้างขวางมากทั้งหยาบทั้งกลางทั้ง

ละเอยีด แต่อย่างไรกต็ามต้องเหนือความรู้ วิชา ต้องเหนือใจของคนเสมอไป เมื่อไม่อาศัย

ธรรมะเข้ามาเป็นเคร่ืองบังคับซ่ึงเหนือกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อกี นั้นแลถึงจะเป็นไปได้ ด้วยเหตุ

นี้การอบรมธรรมะจึงเป็นความจ าเป็นส าหรับเราผู้มุ่งหวังต่อความเจริญส าหรับตัวเองและ

ส่วนรวม จะต้องอาศัยธรรมะเป็นเคร่ืองปกครอง เป็นเคร่ืองทดสอบ เป็นเคร่ืองพินิจพิจารณา 

คนที่มีธรรมะ คนที่มีภาวนาย่อมมีความปลอดภัยไร้ทุกข์ 

จิตเสื่อมจากศีลจากธรรม กบัจิตที่มีศีลมีธรรมนั้น มีคุณค่าต่างกนัมาก จิตที่มีศีลมี

ธรรมกดั็งที่อธบิายมาแล้ว เป็นคนมีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่าง จะจับจะจ่ายใช้สอย จะท าอะไรก็

ตามมีเหตุมีผลเป็นเคร่ืองรับรองพอเหมาะพอสมทุกอย่าง ตนเองกไ็ม่เดือดร้อน สิ่งที่ท  าลงด้วย

ปัญญานั้นกเ็กดิผลเกดิประโยชน์เท่าที่ควรแก่งานนั้นๆ  คนที่ไม่ใช้ปัญญา คนที่เสื่อม หรือว่า

คนที่ไม่มีธรรมในใจน้ีผดิกนั  ค าว่าจิตที่เสื่อมจากศีลจากธรรมนี้  จึงไม่ใช่เป็นพวกเลก็ๆ น้อยๆ 

แล้วเป็นสิ่งที่ว่าไม่ได้สน ไม่ควรสนใจกนั เป็นสิ่งที่ควรสนใจและเหน็โทษอย่างยิ่ง ค าว่าความ

เสื่อมของจิต เสื่อมจากศีลจากธรรมคือไม่มีเหตุมีผลไม่มีความจริงอนัใดที่จะเป็นหลักแหล่งที่
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จะเป็นที่ยึดถือส าหรับตนเลย ถ้าเป็นคนกเ็ป็นคนเล่ือนลอยเป็นคนหลักลอย  ความเสื่อมจาก

ธรรมจึงไม่ใช่ของดี เสื่อมเฉพาะเราเรากเ็ดือดร้อน ถ้าอยู่ในครอบครัว สมมุติว่าสามีภรรยา จะ

เป็นฝ่ายใดกต็ามเสื่อมจากธรรม จะต้องก่อความเดือดร้อนให้เกดิในครอบครัวจนได้ 
ไม่ถึงกบัต้องเกดิด้วยความเป็นจิตเสื่อมจากธรรมด้วยกนัทั้งสองคนเลยกต็าม เพียง

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสื่อมเทา่นั้นกท็ าให้เสยีได้ เช่น สามีเป็นคนมีอารมณ์มาก ชอบอารมณ์มาก ไม่

มีความไยดีกบัสิ่งที่มีอยู่ของตน เที่ยวโลเลไปทุกแห่งทุกหน แสวงหาที่ลับที่ก าบังที่ซุ่มที่ซ่อนที่

ไม่น่าไปไม่น่าท าอย่างนี้  จะก่อความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวของตนเพียงไร น่ีคือคนที่มีจิต

เสื่อมย่อมท าสิ่งที่เสยีหายทั้งนั้น จะท าสิ่งที่ให้เกดิความสขุความเจริญแก่ตนและส่วนรวมนั้น 

รู้สกึจะไม่มี ความที่เสื่อมจากศีลจากธรรมนี้จึงไม่ใช่ของดี เสื่อมมากเทา่ไรก่อความเสยีหายได้

มากเท่านั้น ทา่นจึงสอนให้พยายามรักษาจิตใจอย่าให้เสื่อมจากศีลจากธรรม 
เพียงครอบครัวหนึ่งเสื่อมจากศีลจากธรรมเท่านั้นครอบครัวนั้นกเ็ดือดร้อน ลูกก็

เดือดร้อน พ่อกบัแม่กเ็ดอืดร้อน ถ้าทั้งบ้านเสื่อมจากศีลจากธรรมทั้งบ้าน บ้านนั้นกเ็ดือดร้อน

กนัทั้งบ้าน ทั้งเมืองต่างคนต่างเสื่อมจากศีลจากธรรมเมืองนั้นกร้็อน ทั้งประเทศเขตแดนถ้าต่าง

คนต่างเสื่อมจากศีลจากธรรมแล้ว โลกจะไม่เป็นไฟไปจะเป็นอะไร เพราะค าว่าไฟในสถานที่น้ีก็

คือความรุ่มร้อนเผาซ่ึงกนัและกนันั่นเอง เพราะความเสื่อมจากศีลจากธรรม  ธรรมคือความดี

งามมีเหตุมีผลเป็นเคร่ืองยับยั้งช่ังตวง แต่ไม่มีเสยีแล้วเรียกว่าเสื่อม ความเจริญด้วยศีลด้วย

ธรรมนี้ท าโลกให้เจริญ ท าตนให้เจริญ อยู่ในครอบครัวกเ็จริญ เกี่ยวข้องกบัหน้าที่การงานก็

เจริญ เป็นช้ินเป็นอนั  

ฉะนั้นขอให้นักปฏบิัติทั้งหลาย กรณุาน าธรรมะไปตรึกตรองเป็นเคร่ืองส่งเสริมจิตใจ

หน้าที่การงานของเราจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองไม่บกพร่องในหน้าที่น้ันๆ ท าอะไรกเ็ป็นไปเพ่ือ

ความราบร่ืนดีงาม ผลประโยชน์กเ็ป็นประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นโดยล าดับ การแสดงธรรมกเ็หน็

ว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติเพียงเท่านี้  
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