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เทศนอบรมคณะหมออวย เกตุสิงห ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๐๘ 

นําธรรมะมาปรับปรุงตนเอง 
 

วันนี้ทานนักใจบุญทั้งหลายไดอุตสาหสละทั้งเวล่ําเวลา สละทั้งทรัพยสมบัติอันมีคา 
ตลอดทัง้ชีวิตดวยความไมเสียดาย ทั้งน้ีเพื่อบูชาแดองคสมเดจ็พระผูมีพระภาคเจา พรอม
ทั้งพระธรรมและพระสงฆ ดวยน้ําใจอันบริสุทธิ์ และมีมากทานดวยกัน มีพระเดชพระ
คุณทานเจาคุณทานเปนประธาน นับวาเปนมงคลอยางยิ่งในวัดปาบานตาด และทาน
ทั้งหลายมีความมุงอยากจะฟงพระธรรมเทศนา เพื่อเปนการอบรมจิตใจเทาที่จะเปนไปได 
กอนอื่นขออภัยทุกๆ ทานวาการแสดงธรรมะนี้ โดยมากเปนธรรมะปาๆ ทั้งน้ัน ซึ่งแสดง
ตามความรูสึกที่ไดปฏิบัตมิาอยางไร จะถูกหรือผิดอยางไรนั้น จึงขออภัยไวลวงหนา 

การแสดงธรรมวันนี้ก็จะเร่ิมแสดงเรื่องการปรับปรุง คําวาการปรับปรุงเปนประโยค
กวางขวาง ทางโลกทางธรรมตองอาศัยการปรับปรุง ไมเชนนั้นก็ไมสําเร็จประโยชนตาม
ความตองการ เชนอาหาร แมจะสําเร็จชื่อวาเปนอาหารแลว ก็ยังตองอาศัยการปรับปรุงจาก
แมครัว แมครัวมีความฉลาดมากนอยเทาไร การปรับปรุงอาหารก็ยอมมีรสมีชาติมากขึ้น
เทานั้น เพราะฉะนั้นทุกๆ ส่ิงจึงตองอาศัยการปรับปรุง บานเรือน วัดวาอาวาส รถรา เปน
ตนเหลานี้ ลวนแลวแตอาศัยการปรับปรุงขึ้น เพียงแตจะเปนไมอยูเทานั้น เปนเหล็กอยู
เทานั้น จะไมสําเร็จประโยชนเปนบานเปนเรือนขึ้นมา 

ดังน้ันการปรับปรุงจึงเปนสิ่งสําคัญ เราจะตองการสิ่งใดตองอาศัยการปรับปรุงส่ิง
นั้นดวยความขยันหมั่นเพียร และทรัพยสมบัติ พรอมทั้งความฉลาด ส่ิงทีจ่ะสําเร็จรูปขึ้นมา
จากการปรับปรุงก็ถกูตองตามความประสงคของเรา ศาสนธรรมคําสอนของพระพุทธเจาก็
มีลักษณะเชนเดียวกัน เชน เรานับถือพระพุทธศาสนา หลักของพระศาสนามีเหตุผล
อยางไรบาง เราจึงมีความเชื่อความเลื่อมใสหรือสนใจ การสนใจตอพระศาสนานั้นสนใจ
เพื่ออะไร ก็เพื่อจะนําหลักธรรมะที่ใหนามวาสวากขาตธรรม ซึ่งพระพุทธเจาทานตรัสไว
ชอบแลวนั้นมาปรับปรุงตนเอง 

เพราะเราถาหากจะเทียบเหมือนไมก็เปนไมทั้งทอน หรือไมทั้งตน เพยีงแตเปน
รูปรางของไมอยูเทานั้น จะเปนไมประเภทที่มีเนื้อดีหรือเนื้อออนเนื้อแข็ง ประเภทใดๆ ก็
ยังเปนเพียงชื่อวาไมเทานั้น เมื่อยังไมไดปรับปรุงไมนั้นๆ ใหถูกตองตามความประสงคซึ่ง
สมควรจะปรากฏใหเปนบานเปนเรือนขึ้นมาแลวก็สําเร็จไปไมได ความที่วาเปนมนุษยเปน
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บุรุษหญิงชายก็มีลักษณะเชนเดียวกัน ตองอาศัยสิ่งที่สําเร็จรูปจากการปรุง ไดแกธรรมะ
คําส่ังสอนของพระพุทธเจา ที่พระองคทานทรงปรุงไวอยางเรียบรอยแลวจนกลายเปน 
สวากขาตธรรม คือตรัสไวชอบหนึ่ง และเปน นิยยานิกธรรม จะนําผูประพฤติปฏิบตัิคือ
ปรับปรุงตนเองนั้น ใหไดผานพนอปุสรรคเปนลําดับๆ ไป ดงัน้ันเราทานทั้งหลายที่ได
อุตสาหพยายาม เสาะแสวงหาธรรมะคาํส่ังสอนของพระพุทธเจามาเปนเคร่ืองปรับปรุงกาย
วาจาใจของตนใหเดินถูกทางแหงสวากขาตธรรม จึงเปนการปรับปรุงตนเองใหถูกตองตาม
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา 

ธรรมะคําส่ังสอนของพระพุทธเจามีหลายชั้น ชั้นหยาบ ชั้นกลาง ชั้นละเอียด เมื่อให
ชื่อแลวก็วาธรรมดวยกัน เหมือนอยางเครื่องมือที่มีหลายประเภท สําหรับที่จะใชในกิจการ
ตามจุดประสงคของตน คําวาศีล คําวาทาน และคําวาภาวนา ก็มีลักษณะเชนเดียวกัน ศีล
เบ้ืองตนก็เปนศีลของปถุชุน เพราะเราเปนปุถุชน ศีลแมจะเปนอริยศีล สําเร็จรูปมาจาก
ความบริสุทธิ์ของพระพทุธเจา เมื่อกาวเขามาสูกายวาจาใจของเราที่เปนปุถุชน ศีลก็ตอง
กลายเปนศีลของปถุุชนไป ตอเมื่อเราไดกาวขึ้นสูอริยภูมิ จะเปนภูมิขั้นไหนก็ตาม เร่ืองศีล
ก็กลายเปนอริยศีลขึ้นไป ตามเจาของที่รักษาศีลตามภูมิธรรมของตน 

คําวาทานก็เชนเดียวกัน ทานอยางต่ํา ทานอยางกลาง ทานอยางสูง แยกออกเปน ๓ 
ประเภท คําวาทานอยางต่ํา คือทานตามฐานะของเราที่เปนคนยากจน เรามีอาหารหยาบๆ 
มีของหยาบๆ ซึ่งคนมั่งมีศรีสุขเขาไมสนใจ แตก็กลายเปนของดีสําหรับเรา เรามีความยินดี
อยากจะใหทานเพราะมีศรัทธา เราก็ทานไปได บุญก็สําเร็จประโยชนแกเราเชนเดียวกัน 
และผูมีฐานะสูง สมบัตมิาก ทานกไ็ดทานแตของด ี นี่ก็สําเร็จประโยชนเปนขั้นๆ ขึ้นไป 
และประเภทแหงทานนี้ยังแยกออกไดในบุคคลคนเดียวถึง ๓ ประเภท คือประเภทที่ต่ํา 
ประเภทปานกลาง ประเภทที่สูง ประเภทใดที่เราถือวาเปนประเภทต่ํา เราใหทานประเภท
นั้นไป นั้นก็จัดวาเปนทานที่ต่ําของเรา แมจะสูงกวาคนจนก็ตามก็จัดวาต่ําสําหรับคนใน
ฐานะเชนนั้น 

ภาวนาก็แยกประเภทเปนอยางหยาบ อยางกลาง อยางละเอียดเหมือนกนั 
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทานจึงทรงสอนเรื่อง อนุปุพพิกถา คือแสดงธรรมไปตามลําดับ
ของพุทธบรษิัทผูอยูในจริตนิสัยหรือภูมิธรรมขั้นใด แสดงเปนลําดับๆ ไปเชนเดียวกับเรา
ขึ้นบันได ขึ้นแตขั้นต่ํากาวขึ้นไปเปนลําดับ จนกระทั่งถึงขั้นสุดของบันได ธรรมะคําส่ังสอน
ของพระพุทธเจาก็มีลักษณะเชนนั้นเหมือนกัน 
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คําที่วานําธรรมะมาปรับปรุงตนเองนัน้ ไดแกพยายามดัดแปลงความประพฤติของ
ตนใหเปนไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจา ที่เห็นวาธรรมะขั้นนั้นๆ เหมาะสมหรือพอดี
กับจริตนิสัยหรือขั้นภูมิของเรา เพศของเรา เราอยูฆราวาสเราจะควรประพฤติตนเปนคน
เชนไร จึงจะจัดวาเปนพลเมืองดีมีศลีมีธรรม ผูเปนนักบวช เปนเณร จะควรประพฤติตน
อยางไรใหสมกับความเปนเณรของตน ผูเปนพระควรจะพึงประพฤตปิฏบิัติกับศีลกับธรรม
อยางไรบาง จึงจะสมกับภูมิแหงความเปนพระของตน นี่เปนขั้นๆ อยางน้ี 

เร่ืองที่กลาวมานี้ คือ ทาน ศีล บรรดาทานผูนับถือพระพุทธศาสนาไดรูจักและ
ปฏิบัติกันมา รูสึกจะไมคอยมีขอของใจอะไรนัก ดงัน้ันจึงขอผานไป อธิบายเพียงเทานี้ แต
ดานจิตใจที่เรียกวาการอบรมจิตใจใหเห็นผลประจักษภายในใจของตน ซึ่งจะเปนรากฐาน
สําคัญแกความเชื่อในหลักศาสนาทั่วๆ ไปนั้น เปนหลักสําคัญยิ่งสําหรับพุทธศาสนาของเรา
ที่เกี่ยวกับพทุธบริษัท ผูสนใจตอหลักธรรมของพระพุทธเจา ฉะนั้นจึงเปนเรื่องที่ยากทั้ง
ผูฟง และยากทั้งผูที่จะนํามาแสดงในหลักแหงสมาธิและปญญา 

เพราะคําวาสมาธิเพียงเทานั้น เปนประโยคอันกวางขวางของหลักสมาธิทั่วๆ ไป ถา
จะแปลตามศัพทก็แปลวาความตั้งมั่น คือจิตมีความตั้งมั่นทานเรียกวาสมาธิ แตวิธีจะทําจิต
ของเราใหมีความตั้งมั่นนั้นเราจะทําวิธีใด จึงจะเปนไปเพื่อความสงบ จนปรากฏเปนผลคือ
ความตั้งมั่นภายในใจของตนขึ้นไปเปนขั้นๆ เพราะคําวาความตั้งมั่นนี้ไมใชวาตั้งมั่นเพียง
เทานั้น แลวสําเร็จภูมิแหงความเปนสมาธิทุกๆ ขัน้ไป ตั้งมั่นในขั้นหยาบ ตั้งมั่นในขั้นกลาง 
ตั้งมั่นในขั้นละเอียดของสมาธิยังมีเปนชั้นๆ อยางนี้ และวิธีที่จะทําจิตใหมีความสงบเยือก
เย็น และเปนสิ่งที่จะเกิดความแปลกประหลาดและความเชื่อความเลื่อมใสในหลักธรรม 
คืออุบายวิธีที่นํามาบําเพ็ญตนนั้น ก็เปนสิ่งที่กระทําไดยากเหมือนกัน แตถึงอยางไรกไ็มพน
วิสัยของทานผูสนใจเพื่อความสงบภายในจิตใจของตนไปได 

ดังน้ันเบื้องตนเราไมตองกําหนดหาบทธรรมอะไรมากมายนัก เราเพียงสังเกตดูจริต
จิตใจของเรากับบทธรรม เชน อานาปานสติ เปนตน มากํากับจิตใจเรา ดวยการกําหนด
ตามรูลมหายใจเขาออก จะสั้นหรือยาวใหทําความรูไวกับลมของตน และเราไมตอง
คาดหมายผลลวงหนาวา ผลที่จะเกิดขึ้นจากการกําหนดเชนนี้จะเปนอยางไรบาง เพราะการ
คาดคะเนไปนั้นเปนเรื่องผิดจากหลักปจจุบันที่จะทําใหจิตเกิดผลประจักษ คือความสงบ
เยือกเย็นใจขึ้นภายในใจของตนเอง เราเพียงทําความกําหนดรูไวกับลมเทานั้น หายใจเขาก็
ทําความรูตามระยะแหงลมที่หยาบหรือละเอียด หายใจออกกท็าํความรูไวกับลม จะสั้นหรือ
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ยาวก็ทําความรูสึกไปตามระยะของลมที่ระบายเขาๆ ออกๆ อยูนั้น นี่ทานเรียกวาวิธีบังคับ
จิตใจใหเขาสูหลักธรรมคืออานาปานสติ ไดแกลมหายใจ 

ตามธรรมดาของใจมธีุระอันเดียวเทานั้น ในขณะที่คิดอะไรอยูก็ตองเปนเรื่องคิดอัน
นั้น เมื่อเร่ืองอื่นแทรกเขามาก็ตองปลอยวางเรื่องนั้นแลวไปคิดเรื่องอื่น ไมใชจะคิดเพียง
ขณะเดียวนั้นไดรอยแปดพันประการ เมื่อจิตไดทําความรูอยูกับลมเปนตน ไมไดสายแสไป
ที่ไหน นี่ทานเรียกวาจิตตั้งอยูในปจจุบันธรรมดวย ตั้งอยูในปจจุบันจิตดวย ปจจุบันธรรม
ไดแกลมหายใจ ปจจุบันจิตไดแกความรูสึกของเราที่สัมผัสอยูกับลมเทานั้น นี่ถูกกับหลักที่
จะทําจิตใจของเราใหมีความสงบ เมื่อหลักปจจบุันไดตั้งไวโดยถูกตองแลวเชนนี้ ผลคือ
ความสงบเย็นใจเปนลําดับเขาไปนั้น เราไมตองไปคาดหมายก็ได จะปรากฏขึ้นกับทานผู
บําเพ็ญหลักแหงเหตุคือปจจุบันนั้นโดยถูกตอง 

แมผูจะกําหนดธรรมบทอื่นมี พุทโธ เปนตน ก็โปรดไดทําความรูสึกกับบทธรรม
ของตนนั้นโดยเฉพาะๆ ทุกๆ เวลาที่เราทําหนาที่ภาวนา จะรูหรือไมรูก็ตาม เราไมมีสิทธิจะ
ไปคาดหมายหรือปรุงแตงเอามรรคผลนิพพาน เร่ิมตั้งแตความสงบเปนตนไปได เพราะ
ธรรมเหลานั้นเปนผล อยางไรจะตองเกิดขึ้นจากหลักแหงเหตุที่เราตั้งไวดวยดีแลวเทานั้น 
หลักแหงเหตุคือไดแกรักษาหลักปจจุบันจิตของตนไวดวยดี นี่เปนรากฐานสําคัญที่จะ
รับรองเรื่องผลคือความสงบในเบื้องตน จนถึงความสงบอันละเอียดที่สุดของหลักสมาธิ 

ไมวาเปนผูหญิงผูชาย ไมวานักบวชและฆราวาส เพราะเรื่องลมหายใจก็ดี เร่ือง
ความรูสึกคือใจก็ดี ไมไดเปนไปตามเพศหญิงเพศชาย เพศนักบวชและฆราวาส แตเปน
เร่ืองของสัจธรรมอันเดียวกัน ลมหายใจก็คือสัจธรรมเกี่ยวกับเรื่องของกาย จิตที่ทําความ
รอบรูอยูกับลมก็คือเร่ืองของสติคอยระมัดระวัง และเปนเรื่องของความเพียรที่จะพยายาม
รักษาสติของตนไมใหเคลื่อนคลาดจากความรู นี่ก็เปนสัจธรรมประเภทหนึ่ง เมื่อสัจธรรม
ทั้งสองประเภทไดเขาสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันแลว ผลที่จะเกิดขึ้นจะตองปรากฏเปนความ
สงบสุขขึ้นมา 

เมื่อใจไดรับความสงบขึ้นมาโดยประจักษกับใจของตนเองแลว แมจะเพียง ๕ นาที
หรือ ๑๐ นาทีก็ตาม จะเปนเรื่องที่แปลกประหลาดและอัศจรรยภายในจิตใจของเรา และ
เปนเหตุจะใหคิดยอนหลังกลับคืนไปถึงเร่ืองอดีตที่ผานมากี่มากนอย วาเราไมเคยปรากฏ
เชนนี้มากอน เพิ่งจะมาปรากฏในขณะนี้เทานั้น และเปนความสุขที่แปลกประหลาดมากยิ่ง
กวาความสุขใดๆ ที่เราเคยผานมาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกายของเรา ซึ่งก็
ไดรับสัมผัสในเรื่องตางๆ มาดวยกัน แตความสุขที่เปนความสงบนี้ เปนความสุขที่แปลก
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ประหลาดมาก และเปนความสุขที่เบา เย็นใจ สบายใจ นี่เร่ิมจะใหเกิดความสนใจใน
หลักธรรมขั้นสูงขึ้นไป คือความสงบมากยิ่งกวานี้เปนขั้นๆ ขึ้นไป สําหรับผูปฏิบัติอยางไร
จะตองมีความเชื่อมั่นในมรรคผลขึ้นไปเปนขั้นๆ โดยไมตองสงสัย เมื่อไดทราบผลอันเปน
พื้นๆ คือความสงบใจเบื้องตนแลว 

อยาตําหนิเราวาเปนผูมีบุญนอยวาสนานอย การตําหนิเชนนี้เปนเหตุที่จะใหทอถอย
หรือทอดธุระในความเพียรพยายามที่จะปรับปรุงตนเอง ใหมีความเจริญรุงเรืองขึ้นไปโดย
ลําดับ แตโปรดไดพยายามดัดแปลงจิตใจของเรา ส่ิงใดที่จะเขามาเกี่ยวของเพือ่เปน
อุปสรรคตอการปรับปรุงตนเองเพื่อความเจริญแลว ใหถือวาส่ิงน้ันเปนขาศึก ไมใชหลัก
ธรรมะคําส่ังสอนของพระพุทธเจา แตเปนเรื่องที่จะกีดขวางจิตใจของเราใหลดคุณภาพลง
ไป และจะกอความทุกขใสตนเองเทานั้น ไมมีทางอื่นนอกจากจะบําเพ็ญตนของตนดวย
ความขยันหมั่นเพียรไปทุกวันทุกคืนเทานั้น นี่เปนทางที่จะทําจิตใจของเราใหมีความสงบ
เยือกเย็นไปเปนลําดับ 

ความสงบนี้เมื่อไดอาศัยการบํารุงจากความเพียรอยูเสมอ จะเปนเชนเดียวกับตนไม 
หรือเปนเชนเดียวกับทารกที่เร่ิมคลอด เมื่อไดอาศัยการบํารุงจากอาหาร อาศัยการบํารุง
จากปุยหรือน้ําเปนตนแลว ตนไมหรือทารกนั้นจะมีความเจริญเติบโตขึ้นไปเปนลําดับ จน
กลายเปนตนไมที่ใหญเต็มภูมิของตน และกลายเปนผูใหญเต็มภูมิของบุคคลทั้งหญิงทั้ง
ชาย เร่ืองการบํารุงจิตใจของเราดวยความเพียรก็ยอมมีลักษณะเชนเดียวกัน 

ทุกอยางตองมีเครื่องสนับสนุน ไมวาจะเปนทางดีทางชั่ว การทําชั่วก็ตองมีเครื่อง
สนับสนุน ทําชั่วเพียงครั้งเดียวก็เปนเหตุจะใหเปนสองครั้งขึน้ไป เพราะการทําบอย ความ
ชั่วเพียงเล็กนอยก็กลายเปนความชั่วที่ใหญโตขึ้นมาได เนื่องจากการสนับสนุนคือการทําอยู
บอยๆ และกลายเปนความพอใจในการทําชั่ว คนๆ นั้นเลยกลายเปนคนชั่วหมดทั้งตัว กาย
วาจาใจกลายเปนเรื่องของความชั่วไปหมด 

เร่ืองของจิตใจก็เหมือนกัน เราบําเพ็ญเพื่อความดี จะยากลําบากเราก็บําเพ็ญเพื่อ
เรา ไมไดบําเพ็ญเพื่อบานเพื่อเมือง เพื่อพระพทุธเจาหรือพระสงฆองคใดๆ เบ้ืองตนก็เพื่อ
เรา แตเมื่อเห็นผลประจักษขึ้นมาแลว การที่จะเฉลี่ยเผื่อแผความรูความฉลาด สมบัติของ
ตนที่ปรากฏขึ้นมาเพราะความขยันหมั่นเพียร หรือความขวนขวายของตนนั้นยอมเปนไป
เอง ฉะนั้นการอบรมดวยความพากความเพียรใหติดตอไปทกุวันทกุคืนนั้น จึงเปน
เหมือนกับอาหารเครื่องหลอเล้ียงจิตใจ ใหมีความเจริญคืบหนาขึ้นไปในทางดานจิตใจ 
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เบ้ืองตนจะสงบเพียงเล็กนอย แตพอเปนเครื่องสะดุดใจเราใหมีความดูดดื่ม 
ตอเมื่อทําไปมากๆ หรือทําไปนานๆ ความสงบนี้จะกลายเปนพื้นฐานของจิตเปนประจํา 
เราจะออกจากสมาธิไปทาํกิจการงานอะไรก็ตาม จะเดินเหินหรือนั่งอยูที่ไหนก็ตาม เร่ือง
ความสงบที่ปรากฏเปนพื้นฐานนั้นจะมีประจําใจของทานผูบําเพ็ญผูนั้น นี่ทานเรียกวาจิตที่
ไดฐานแหงความสงบไวเปนประจําตนแลว เมื่อมีความชํานาญมากกวานั้น เราตองการจะ
ใหสงบลงเมื่อไรก็ไดตามตองการ นี่ทานเรียกวาสมาธิขั้นละเอยีด 

ความสงบของจิตทีป่รากฏอยูในขณะนั้น บางทานก็จะไมเขาใจ คือตามธรรมดาของ
จิตยอมมกีารงานเชนเดียวกับสวนรางกายของเรา จะอยูเฉยๆ ไมได นอกจากเราจะไม
สังเกตการงานของจิตเทานั้น เราจึงจะเห็นไปวาจิตวางงาน แทที่จริงจิตยิ่งมีงานมากยิ่งกวา
สวนรางกายของเรา รางกายเรายังมีเวลาพักผอนนอนหลับ สวนของจิตนั้นไมคอยจะมี มี
ความปรุงความแตงเร่ืองดีเร่ืองชั่ว เร่ืองอดีตอนาคต ปรุงอยูวันยังค่ําคืนยงัรุงไมมีจุดหมาย
ปลายทางของความปรุงของจิต นี่เรียกวางานของจิตทั้งน้ัน 

เมื่อจิตทํางานอยูตลอดเวลาไมมีเวลาพักผอนแลว จิตก็ตองมีความเหน็ดเหนื่อยมี
ความลําบาก เชนเดียวกับบุคคลที่ทํางานทั้งวันทั้งคืน ไมมีเวลาพักผอนนอนหลับและการ
รับประทานเลย คนนั้นจะหาความสุขที่ไหนก็ไมได รางกายก็ไมสามารถจะตานทานกับการ
งานได เลยจากน้ันก็ตาย เร่ืองของจิตก็เชนเดียวกัน ฉะนั้นทานจึงใหอบรมธรรมะ เพื่อจิต
จะไดรับความสงบเขาพักผอนหยอนใจของตนอยูในความสงบนั้น เรียกวาพักงาน คือ
ความคิดความปรุงทั้งหลาย เมื่อจิตไดหยั่งเขาสูความสงบอยางจริงจังแลวจะระงับไป เร่ือง
ความคิดความปรุงจะไมปรากฏในจิตที่ตั้งอยูในความสงบนั้น เมื่อจิตถอนออกมาจากความ
สงบนั้น จึงจะคิดอานเรื่องราวตางๆ เรียกวาทํางานอีกตอไป 

แตในขณะจิตที่มีความสงบประจําตนนั้น ที่เรียกวาไมมีงาน เปนจิตที่มีความสุข
อยางยิ่ง เชนเดียวกับเราจะแบกไมหรือหาบอะไรไปก็ตามซึง่เปนภาระอันหนัก ยอมมคีวาม
ลําบากตอตนเองไมนอย ยิ่งไประยะทางไกลๆ ก็ยิ่งหนักมากและเหนื่อยมาก เมื่อไดปลง
หาบหรือทิ้งส่ิงที่เราแบกหามอยูบนบาเราลงไปเสียเมื่อใด เราก็รูสึกมีความสบายกาย 
ลักษณะของจิตที่ปลอยวางอารมณซึ่งเปนภาระของตนหยั่งเขาสูความสงบ ยอมมคีวาม
สบายเชนนั้นเหมือนกนั แตมีความสบายมากยิ่งกวาสวนรางกายที่ปลอยภาระคือการหาบ
การหามนั้นจนหาประมาณไมได ไมเชนนั้นทานผูบําเพ็ญทางดานจิตใจจะไมมีความ
ขยันหมั่นเพียรและความดูดดื่มภายในจิตใจ เพื่อความกาวหนาแหงธรรมขั้นสูงขึ้นไปได
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เลย นี้ก็เน่ืองจากวาไดปรากฏรสชาติแหงธรรมะซึ่งเกิดขึ้นจากการบําเพ็ญเห็นผลประจักษ 
คือความเย็นใจ สบายทั้งกลางวันกลางคืนประจําอยูในใจของตนนั่นเอง 

นี่อธิบายถึงเร่ืองความสงบของใจ เราจะใหชื่อวาสมาธิก็ได หรือจะไมใหชือ่ก็ไมเปน
ปญหาอะไร เพราะความสุขเปนสิ่งที่เรารูอยูดวยกัน เราจะใหชื่อวาสุขหรือใหชื่อวาทุกข นั่น
เปนชื่ออันหนึ่ง ธรรมชาติที่ใหชื่อน้ันเปนสิ่งที่เรารับทราบอยูดวยกัน นี่อธิบายถึงขัน้ของ
สมาธิที่จะปรากฏสําหรับผูบําเพ็ญ และจะรูวิถีทางเดินของจติใจของตนไดชัดเจนขึ้น วาใจน้ี
มีสภาพแปลกตางกันกับสวนรางกายอยางไรบาง เพียงขัน้ของสมาธิเทานี้เราจะทราบได
อยางชัดเจนวา สวนแหงรางกายนั้นเปนสภาพอันหนึ่ง จิตนี้เปนสภาพอันหนึ่ง แตอาศัยซึ่ง
สวนแหงรางกายเหลานี้อยู 

ที่นี่กลาวถึงขัน้ปญญา หมายถึงความเฉลียวฉลาดรอบคอบ พิจารณารูแจงเห็นชัด 
จิตใจมีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดทั้งภายนอกและภายใน ปญญาสามารถจะพิจารณา
คนควา รูส่ิงที่มาเกี่ยวของหรือเปนอุปาทานกับใจของตนเองไดเปนลําดับๆ และปลอยวาง
ภาระคืออุปาทานนั้นเขามาไดเปนขั้นๆ นี่ทานเรียกปญญา ปญญาก็มขีัน้หยาบ ขั้นกลาง 
ขั้นละเอียดเหมือนกัน 

เมื่อปญญาไดทําความพินิจพิจารณา เชนเราพิจารณาสวนแหงรางกายของเรานี้ จะ
พิจารณาขางนอกก็เปนเรื่องสัจธรรม จะพิจารณาเขาขางในก็เปนเรื่องสัจธรรม จะพิจารณา
เร่ืองอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตตฺาก็เปนเรื่องสัจธรรม เพราะส่ิงเหลานี้เปนสิ่งที่อุปาทานภายในใจ
ของเราแทรกซึมอยูทุกแหงทุกหนไมวาขางบนขางลาง ขางหนาขางหลังของสวนแหง
รางกาย การพิจารณาทํานองนี้จึงเปนเหตุใหรูชัดเห็นชัดตามสภาพความเปนจริงแหงธาตุที่
มีอยูตามธรรมชาติของเขา แลวถอดถอนความยึดมั่นถอืมัน่ของตนที่เคยเกี่ยวของกับเขา
เขามา กลายเปนการวางภาระไปเปนขั้นๆ วางภาระไดมากเทาไรใจก็ยิ่งมีความเบาสบาย มี
ความสวางกระจางแจง และเห็นอานิสงสแหงการปลอยภาระดวยอํานาจของปญญา 
พิจารณาไปมากเทาไรก็ยิ่งเห็นการถอดถอนอุปาทานออกจากจิตใจ เพราะจะพิจารณาขาง
นอกหรือพิจารณาขางใน ก็เปนเรื่องปลอยวางอปุาทานคือความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเปนภาระ
อันหนักออกจากใจไดเชนเดียวกัน เร่ืองของปญญาเปนอยางน้ัน 

แมที่สุดสวนเวทนา ไมเพียงแตดานวัตถุคือสวนแหงรางกายหรือรูปทั่วๆ ไป เวทนา
จะเปนความสุข ความทุกข เฉยๆ เบ้ืองตนก็จดจองในเรื่องทุกขเวทนามาก เมื่อพิจารณา
ทุกขเวทนาใหเห็นชัดลงไปตามหลักความจริงของเขาแลว เร่ืองสุขที่จะเกิดขึ้นมาภายใน
จิตใจเพราะอํานาจแหงการพิจารณาเห็นทุกขเวทนานั้นไดชัด ก็สามารถจะรูชัดในเรื่องสุข
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เวทนานั้นไดอีก แมอุเบกขาเวทนาทั้งเปนสวนแหงรางกายและเปนสวนแหงใจโดยเฉพาะ ก็
สามารถจะทราบไดดวยปญญา 

ส่ิงเหลานี้ถาเรายังไมรูชัดเห็นชัดก็ยอมเปนอุปาทานได อุปาทานถือเวทนา ไมวา
ทุกขเวทนา ไมวาสุขเวทนา ไมวาเวทนาสวนรางกาย ไมวาเวทนาสวนจิตใจ ยอมเปน
อุปาทานของใจได เมื่อเปนอุปาทานของใจไดก็ชือ่วาเปนกองทุกขทับถมจิตใจของเราได
เหมือนกัน การพิจารณาดวยอุบายวิธีอยางน้ีจึงเปนการถอดถอนอุปาทานทั้งสวนเวทนา
ของกาย สวนเวทนาของใจไดเปนลําดับๆ ไป สัญญาที่หมายก็หมายเพื่ออุปาทาน สังขารที่
คิดก็คิดเพือ่อุปาทาน คือยกภาระมาแบกหามทั้งน้ัน วิญญาณที่รับรูก็รับรูเพื่ออุปาทาน คือ
ความหนักแกจิตใจของตน 

การพิจารณาใหทราบชัดในเรื่องรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงเปนการถอด
ถอนภาระแตละอยางๆ เขาไป จนสามารถทราบชัดซึ่งสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแหงอุปาทานให
เปนตัวทุกขขึ้นมาได วาเกิดขึ้นมาจากไหน เร่ืองปญญาแลวไมมีส้ินสุด เชนเดียวกับไฟได
เชื้อ เชื้อมีอยูที่ไหนไฟยอมไหมไปไดทั้งน้ัน เชื้อที่จะเกิดขึ้นแหงทุกขมอียูที่ไหน เร่ืองของ
ปญญาที่ไดฝกฝนอบรมมาจนเพียงพอแลว สามารถที่จะซึมซาบเขาไปถึงหมด และสามารถ
ที่จะรื้อถอนไดทั้งสวนหยาบ สวนกลาง สวนละเอียดของสภาวธรรมทั่วๆ ไปทั้งภายนอก
และภายใน แมที่สุดจิตซึ่งเปนทีอ่าศัยหรือซึมซาบอยูแหงอุปาทานภายในใจของตนเองก็
ทราบชัดดวยปญญา และสามารถแยกกันออกไดดวยอํานาจของปญญาอันละเอียด 
อุปาทานที่ฝงอยูกับส่ิงภายนอกก็หมดไป อุปาทานที่ฝงอยูในธาตุในขันธ ในธาตุส่ี ดิน น้ํา 
ลม ไฟ และในขันธ คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี้ก็หมดไป 

สาเหตุที่จะเกิดขึ้นแหงอปุาทานในขันธนี้เกิดขึ้นมาจากไหน ก็สามารถทราบไดอกี 
เรียกวาถึงรากฐานของใจจริงๆ แลวก็สามารถถอนออกได ธรรมชาตินั้นทานเรียกอวิชชา 
อันนี้เราใหชื่อวาอวิชชา ธรรมชาติอวิชชาที่แทจริงน้ันก็ขึ้นอยูกับความรูที่เรารูๆ อยูนั่นเอง 
ปญญาสามารถแทรกลงไปได และถอดถอนอุปาทานคือความหลงตัวเองเสียไดโดยสิ้นเชิง 
นั่นจะหมดเชื้อแหงความทองเที่ยวของจิต เร่ืองจิตที่ทองเทีย่วถือเอาภพเอากําเนิดในที่นั่น
ที่นี่โดยเจาตัวไมรู ยอมเกิดขึ้นมาจากสาเหตุแหงจิตที่มีอวิชชาอยูภายในตน หรือมี
อุปาทานอยูกับตัวเองโดยเจาตัวไมรู 

เพราะฉะนั้นการเรียนธรรมะ การปฏิบัติธรรมะจึงเปนวิธีเดียวกันกับการเรียนเรื่อง
ของตัวเอง และการปฏิบัติตอตัวเองใหถูกตอง เพื่อใหรูรองรอยที่ไปที่มาของตนอยาง
ชัดเจน ทั้งทีเ่ปนมาแลวเปนมาเพราะเหตุใด และจะเปนไปขางหนา คือจะไปถอืกําเนิดเกดิ
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อีก เปนดีเปนชั่วเปนสุขเปนทุกขอะไรอยางน้ันจะเปนไปจากที่ไหน ถือหลักปจจุบันซึ่งรูๆ 
เห็นๆ อยูในเวลานั้นเปนหลักประกัน สาเหตุทั้งหมดที่เปนอดีตและจะเปนอนาคต ยอม
ปรากฏขึ้นมาจากอวิชชาคือความถือมั่นในจิตใจของตน เพราะความหลงตนนี้เปนสาเหตุ
อันสําคัญ ยอมรูชัดกันลงที่นี่ และทําลายปมแหงภพแหงชาติลงไดในจิตที่มีอวิชชาฝงอยู
นั้นดวยปญญา เมื่ออวิชชาไดสลายตวัลงไป เร่ืองของสมมตุิทั้งหลายกส็ลายลงไปพรอมๆ 
กัน 

เร่ืองภพเรื่องชาติที่เคยเปนปญหาสําคัญตอเรา หรือเคยเปนภาระตอเรามาเปน
เวลานานเทาไรนั้น ยอมทราบชัดกับหลักปจจุบันที่ไดทําลายใหส้ินสูญลงไปแลวนั้น เร่ือง
อนาคตก็เปนอันหมดปญหาในการทองเที่ยว เพราะปจจุบันคือจิตที่รูอยู ณ บัดนี้เปนจิตที่
บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแลว ไมมีสมมตุิใดๆ ที่จะเคลอืบแฝงไดแลว นี่เปนการรูเร่ืองของตัวเอง 
เมื่อรูถึงขั้นนีแ้ลวปญหาเรื่องเกิด เร่ืองตาย เร่ืองความเปนมาของตนและของคนอื่นสัตวอื่น
ก็หมดปญหา เพราะปจจุบันเปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ หมดเรื่องหมดราว ทานดับกองทุกข
ทานดับที่นี่ 

ทุกขที่จะไปถือกําเนิดเกดิเปนรูปเปนกายขึ้นมานั้น เกิดขึ้นจากสาเหตุอันเดียวนี้
เทานั้น คือจิตดวงเดียวนี้ แตเราไมทราบวาจิตคืออะไรทั้งๆ ที่เราสงสัยหรือเราไมรูนั่นเอง 
ธรรมชาติที่ไมรูก็คือจิต แตเราไมทราบ เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะใหเราทราบเรื่องของจติกับ
เร่ืองของกายมีความตางกันอยางไรบาง หรือเปนอันเดียวกันนั้น จึงตองอาศัยวิธีอบรมจาก
ธรรมะคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ที่พระองคทรงไดเคยทองเที่ยว เกิด แก เจ็บตายมาไมรู
กี่ภพกี่ชาต ิ จนไดกลายเปนศาสดาดวยการบําเพ็ญธรรมะ และไดมาเปนครูสอนพวกเรา 
เราทั้งหลายไดนําธรรมะทานมาปฏบิัติและดําเนิน อยางไรก็ตองทราบรองรอยความเปนมา
และความเปนไปของตน ดวยอํานาจแหงการปฏิบัติธรรมนี้โดยแนนอน 

ดังน้ันในอวสานแหงพระธรรมเทศนานี้ จึงขออาราธนาองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจาพรอมกับพระธรรมและพระสงฆ จงมาคุมครองบรรดาทานนักใจบุญทั้งหลาย ใหมี
ความสุขกายสบายใจ และนึกส่ิงใดจงสมตามความมุงมาดปรารถนาโดยทั่วหนากัน เอวัง 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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