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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๗

ทางเดินถึงความสิ้นทุกข
การตัง้ ขอสังเกตจิตในเวลาฟงเทศนหรือเวลานัง่ ภาวนา เราไมตองกดขี่บังคับ
จิตจนเกินไป เปนเพียงทําความรูไ วเฉพาะหนาเทานัน้ ทานผูกําลังเริ่มฝกหัดโปรดจดจํา
วิธีไว แลวนําไปปฏิบตั ิ สวนจะปรากฏผลอยางไรนัน้ โปรดอยาคาดคะเนและถือเปน
อารมณในผลของสมาธิทเ่ี คยปรากฏมาในคราวลวงแลว ขอใหตั้งหลักปจจุบัน คือ
ระหวางจิตกับอารมณมลี มหายใจเปนตน ที่กําลังพิจารณาอยูใหมั่นคง จะเปนเครือ่ ง
หนุนใหเกิดความสงบเยือกเย็นขึน้ มาในเวลานัน้ เมื่อปรากฏผลชนิดใดขึ้นมา จะเปน
ความสงบนิง่ และเย็นสบายใจก็ดี จะเปนนิมิตเรื่องตาง ๆ ก็ดี ในขณะนั่งฟงเทศน หรือ
ขณะนัง่ ภาวนาก็ตาม เวลาจะทําสมาธิภาวนาในคราวตอไป โปรดอยาถืออารมณที่ลวง
แลวเหลานีเ้ ขามาเปนอารมณของใจในขณะนัน้ จิตจะไปทําความรูสึกกับอารมณอดีต
โดยลืมหลักปจจุบันซึ่งเปนที่รับรองผล แลวจะไมปรากฏผลอะไรขึ้นมา
โปรดทําความเขาใจวา เราทําครัง้ แรกซึง่ ยังไมเคยมีความสงบมากอนเลย ทําไม
จึงปรากฏขึ้นมาได ทั้งนี้เพราะการตั้งหลักปจจุบันจิตไวโดยถูกตอง สิ่งที่จะถือเอาเปน
แบบฉบับจากอดีตทีเ่ คยไดรบั ผลมาแลวนัน้ คือหลักเหตุ ไดแกวิธีตั้งจิตกับอารมณแหง
ธรรมตามแตจริตชอบ ตั้งจิตไวกับอารมณแหงธรรมบทใดและปฏิบัติตอกันอยางไรใน
เวลานัน้ จึงปรากฏผลเปนความสงบสุขขึ้นมา โปรดยึดเอาหลักการนีม้ าปฏิบตั ใิ นคราว
ตอไป แตอยาไปยึดผลที่ปรากฏขึ้นและลวงไปแลว จะไมมผี ลอะไรในเวลานัน้ นอกจาก
จะทําใหจติ เขวไปเทานัน้ โดยมากทีจ่ ติ ไดรบั ความสงบในวันนี้ แตวันตอไปไมสงบ ทั้งนี้
เพราะจิตไปยึดเอาสัญญาอดีตทีผ่ า นไปแลวมาเปนอารมณในเวลาทําสมาธินน้ั ถาเรา
ยึดเอาเพียงวิธีการมาปฏิบัติ ผลจะปรากฏขึน้ เชนทีเ่ คยเปนมาแลวหนึง่ จะแปลก
ประหลาดยิง่ กวาทีเ่ คยเปนมาแลวเปนลําดับหนึง่
สวนมากผูบ าํ เพ็ญทางดานจิตใจทีเ่ คยไดรบั ความสงบเย็นใจมาแลว แตขาดการ
รักษาระดับทีเ่ คยเปนมาแลว ทั้งความเพียรดอยลง เพราะไดรบั ความเย็นใจแลว
ประมาทนอนใจ จิตก็มีความเสื่อมลงได เมื่อจิตเสื่อมลงไปแลวพยายามหาทางปรับ
ปรุงจิตใหขน้ึ สูร ะดับเดิม แตไมสามารถจะยกขึ้นสูระดับเดิมได ทั้งนี้เพราะจิตไปยึดเอา
แวนดวงใจ

๑๕๖

๑๕๗

สัญญาอดีตทีเ่ คยเจริญและผานมาแลวมาเปนอารมณ จึงเปนการกีดขวางหลักปจจุบัน
ใหตั้งลงเต็มที่ไมไดขณะที่นั่งทําความเพียร ฉะนั้น ผูจ ะพยายามทําใจใหมคี วามเจริญ
กาวหนาเปนลําดับ จึงควรระวังสัญญาอดีต อยาใหเขามารบกวนใจในเวลาเชนนัน้ ใหมี
แตหลักปจจุบนั ดังทีก่ ลาวมาแลวลวน ๆ แมผูมีจิตเสื่อมลงจากสมาธิชั้นใดก็ตาม ถานํา
วิธีนี้ไปใช จะสามารถรื้อฟนสมาธิที่เสื่อมไปแลวคืนมาไดโดยไมตองสงสัย
อารมณเชนทีว่ า มานีต้ อ งปลอยวางทัง้ สิน้ ในขณะบําเพ็ญภาวนา โดยถือหลัก
ปจจุบนั เปนหลักใจ เราชอบธรรมบทใดนอมมากํากับใจ ทําความรูไ วกบั ธรรมบทนัน้ ให
มั่นคง ไมตองไปคาดผลวาจะเกิดขึ้นอยางไรบาง ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทําสมาธิ
ภาวนาจะมีลกั ษณะเชนไรบาง เหตุการณตา ง ๆ จะเกิดขึน้ จากการภาวนาจะเปนเหตุ
การณอะไรบาง และเกีย่ วกับเรือ่ งความไดเสียอะไรบาง เหลานีเ้ ราไมตอ งไปสนใจและ
คาดคะเน โปรดทําความมัน่ ใจในหลักปจจุบนั เปนสําคัญ ไมวาจิตของนักบวชไมวาจิต
ของฆราวาส และไมวาจิตของผูหญิง ผูช าย เพราะเปนธรรมชาติที่มุงตอความรูสึกในสิ่ง
ตาง ๆ อยูดวยกัน เมื่อไดรับการอบรมถูกทาง ตองหายพยศและหยั่งลงสูความสงบสุข
ไดเชนเดียวกัน ทั้งหญิง ชาย นักบวช ฆราวาส ทั้งจะเปนจิตที่มีหลักฐานมั่นคงไปโดย
ลําดับเชนเดียวกัน
นับแตครั้งพุทธกาลมาจนถึงสมัยปจจุบัน เวลาพระอุปช ฌายจะบวชพระบวช
เณร ทานตองใหกรรมฐานหา คือ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เรียกวา ตจปญจก
กรรมฐาน แปลวา กรรมฐานมีหนังเปนทีห่ า เพื่อเปนหลักใจของนักบวชนั้น ๆ ในเวลา
บําเพ็ญเพียรทุกประโยค จิตจะไดอาศัยอยูกับอาการทั้งหานี้อาการใดอาการหนึ่งที่ถูก
กับจริตนิสัยของตน โดยพิจารณาเขาขางในและพิจารณาออกขางนอก ใหความรูไ ดอยู
กับอาการเหลานีเ้ ปนประจํา ความรูอ าจจะซึมซาบไปสูอ าการอืน่ ๆ ทัว่ รางกายและ
ทราบไดวา สิง่ เหลานีม้ ลี กั ษณะเชนไรบาง หลักความจริงทีม่ ปี ระจํารางกายนี้ แมทา นจะ
ระบุไวเพียงหาอยางเทานัน้ ก็ตาม สิ่งที่ไมระบุไวนอกนั้นจิตจะรูซาบซึ้งไปโดยตลอด ไม
มีสว นใดลีล้ บั
เมื่อจิตไปอาศัยและมีสติอยูกับอาการใด ยอมจะรูและทําความเขาใจตนเองกับ
อาการเหลานั้นไดโดยถูกตอง และซึมซาบไปตามอาการตางๆ บางครัง้ ก็ปรากฏเห็น
อาการของกายเชนเดียวกับเห็นดวยตาเนือ้ และจิตก็มีความสนใจใครจะรูความจริงของ
รางกายมากขึ้น นีเ้ รียกวาจิตอยูใ นปจจุบนั กายและปจจุบนั จิต ทีเ่ นือ่ งมาจากการเห็น
กาย และมีความสนใจจดจอกับอาการทีเ่ ห็นนัน้ ความรูก็ซึมซาบไปทุกแหงทุกหน เบือ้ ง
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บน เบือ้ งลาง ในสวนรางกาย จนเกิดความสลดสังเวชตอรางกายของตนวา มีสง่ิ บาง ๆ
สิง่ เดียวเทานัน้ ไมหนาเทาใบลานเลย ปกปดหุมหอไวจนทําความลุมหลงแกตนเอง
นอกจากนั้นยังเต็มไปดวยสิ่งไมพึงปรารถนา แตเพราะสติปญญามองขามไปเสีย จึง
เห็นสภาพเหลานีก้ ลายเปนตน เปนตัว เปนสัตว เปนบุคคล เปนเรา เปนเขา เปนหญิง
เปนชายขึ้นมา แลวกลายเปนจุดที่ยึดหมายของอุปาทานในขันธขึ้นมาอยางเต็มที่
ตามธรรมดาของจิตถาไดปกปนมั่นหมายลงในที่ใด ยอมฝงลึกจนตัวเองก็ไม
ยอมถอนและถอนไมขึ้น ขอยกรูปเปรียบเทียบ เชน มีผูไปปกปนเขตแดนลงในที่แหง
ใดแหงหนึง่ โดยถือวาเปนของตนขึ้นมา แมที่นั้นจะยังไมมีสมบัติ สิ่งเพาะปลูกชนิดตาง
ๆ มีเพียงที่ดินวาง ๆ อยูเ ทานัน้ ก็ตาม เกิดมีผใู ดผูห นึง่ เขามาลวงล้าํ เขตแดนนัน้ เขา
อยางนอยก็ตอวาตอขานกัน มากกวานัน้ ก็เปนถอยเปนความ หรือฆาฟนรันแทงกันจน
เกิดเรือ่ งเกิดราวขึน้ โรงขึน้ ศาล เกิดความเสียหายปนป ไมมีชิ้นดีเลย เพราะทีว่ า ง ๆ มี
ราคานิดเดียว ยังยอมเอาตัวซึ่งเปนของมีคุณคามากไปพนันขันตายแทนได
ลักษณะของอุปาทานในขันธก็มีนัยเชนเดียวกัน เขตแดนประเภทนี้ตองอาศัย
การไตรตรองพิจารณาโดยทางปญญาซ้ํา ๆ ซาก ๆ และถือเปนงานประจําของผูจะรื้อ
ถอนเชื้อวัฏฏะออกจากใจ เหมือนเขานวดดินเหนียวเพือ่ ทําภาชนะตาง ๆ ตองถือเปน
งานใหญ และจําเปนจริง ๆ ไมเชนนั้นสิ่งที่สําเร็จรูปออกมาจะไมมีคุณภาพ ความสวย
งาม และความแนนหนามัน่ คงพอ เราจะไปทีใ่ ด อยูที่ใด ในอิรยิ าบถความเคลือ่ นไหว
ใหเปนเรื่องของสติปญญาทํางานในขันธ
ของจริงกับของจริงตองเจอกันวันหนึ่งแนนอน คือ ขันธก็ทรงความจริงไวตาม
ธรรมชาติของตน สติปญญา ความพากเพียรก็เพียรเพื่อรูเห็นของจริงที่มีอยูภายในขันธ
ในจิต ธรรมของจริงอันเปนสวนผลเปนขัน้ ๆ ก็มีอยูในขันธและในจิต ของจริงทั้งสาม
คือ ขันธ ความเพียร ธรรมอันเปนผลตองเจอกันและรวมลงในธรรมแหงเดียวไดในวัน
หนึง่ ขางหนา ขออยางเดียว คือ อยาเห็นความเพียรเปนขาศึกแกตนเอง จะหาทางเล็ด
ลอดไปไมได ถาเห็นความเพียรเปนคูม ติ รผูร ว มคิดชวยปราบศัตรูแลว อยางไรตองมี
หวังผานพนจากอุปสรรคนานาชนิดไปไดโดยแนนอน
ขันธเปนหลักธงชัยอันสําหรับผูตองการผานพนทุกขโดยสิ้นเชิง เพราะฉะนัน้
กรรมฐานหาที่พระอุปชฌายมอบให จึงเปนหลักใหญอนั สําคัญในสวนแหงกาย ถาจะ
พูดถึงอริยสัจ ก็มีอยูที่กายนี้ คือทุกข เกิดขึ้นที่กาย สมุทัยก็หมายถึงความถือกาย มรรค
แมจะมีอยูในที่แหงเดียวกันก็หาทางเดินไมได เพราะรางกายทอนนีเ้ กลือ่ นไปดวยเรือ่ ง
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สมุทัยเที่ยวปกปนเขตเอาไว ดังนั้น อุบายทั้งหา คือ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ อัน
เปนสวนใหญทท่ี า นมอบใหแกนกั บวช จึงเปนเหมือนใหอาวุธเขาถากถางเพื่อถอดถอน
อุปาทานที่ฝงเกลื่อนอยูตามสวนตาง ๆ ของรางกายใหหมดสิ้นไปเปนลําดับ เริม่ แตการ
พิจารณาชัน้ ตนจนถึงขัน้ ความชํานาญ และสามารถรูเ ทาทันสวนรางกาย ทั้งภายนอก
ภายใน ทั้งเบื้องบน เบื้องลางโดยทั่วถึง
ถาจะแยกกายนี้ออกเปนประเภทของทุกข ทุกอาการของกายจะวิ่งลงสูสายทุกข
ตามกันหมด ไมมีชิ้นใดฝนตัวอยูได เพื่อความประจักษใจและแนนอนกับทุกขในกาย
ลองเอาปลายเข็มจรดลงดานใดดานหนึ่งของกายสักนิดหนึ่ง จะทราบทันทีวาทุกขมีอยู
ทุกขุมขนทั่วรางกายของบุคคลและสัตวผูหนึ่ง ๆ ดังนั้น ผูใชสติปญญาตรวจตรองอยู
กับขันธ ยอมมีทางทราบเรื่องของตัวและทุกขที่อยูในขันธนี้ทั้งขันธโดยลําดับ เพราะ
ทุกขทั้งมวลไมนอกไปจากขันธนี้เลย แมคาํ วาอริยสัจซึง่ ถือวาเปนธรรมลึกซึง้ จึงไมเลย
ความรูสึกของผูรับสัมผัสไปได ตองอยูในวงความรูสึกของเราดวยกัน จะสูงก็ไมเลยกาย
กับใจนี้ไปได สมุทัยก็ไมลึกเลยความรูอันนี้ เพราะความรูสึกเปนฐานที่เกิดของสมุทัย
สมุทัยไมมีที่อื่นเปนแดนเกิดนอกจากใจดวงนี้เทานั้น การพิจารณาทางปญญา
ไปตามสวนตาง ๆ ของขันธ จึงเปนอุบายจะรื้อถอนอุปาทานคือตัวสมุทัยนั้นขึ้นมา เพื่อ
ใหธรรมชาติเหลานัน้ ไดอยูเ ปนปกติ ไมถูกกดบังคับจับจองจากใจ เพื่อใจไดอยูเปนสุข
ไมตองกังวลกับสิ่งใด เปนเราเปนของเรา คือตางอันตางจริง ตางอันตางอยู ทีเ่ รียกวา
ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ รูเ ห็นตามเปนจริงดวยปญญาจริง ๆ ไมเพียงจําไดและพูดออกมา
ดวยสัญญา ยังสามารถถอดถอนหนามจากอุปาทานของขันธที่ทิ่มแทงใจไดอีก
สมุทัยที่ทํางานเกี่ยวกับกายก็ถอนตัวออกไป สวนสมุทยั ทีเ่ กีย่ วกับใจโดยเฉพาะ
ก็เปนวิสัยของสติปญญาจะตามสอดรูและทําลายเชนเดียวกัน เพราะทุกข สมุทัย นิโรธ
มรรค ทั้งหยาบและละเอียดเกิดขึ้นจากใจอันเดียวกัน ฉะนั้น ทุกข สมุทัย จึงไมมีเกาะ
ใดจะเปนที่ออกตัว วาไดผานพนสายตาของสติปญญาไปได และไมสูงต่ําไปที่ไหนนอก
จากใจดวงนี้
ที่ไมอาจมองเห็นความจริงอันตั้งปรากฏชัดอยูยิ่งกวาภูเขาทั้งลูก เนื่องจากการ
มองขามกายขามใจดวงนี้ไปเสียเทานั้น จึงไมทราบวาอริยสัจอันแทจริงอยูท ไ่ี หนและ
เปนอยางไร เราเคยทราบมาจนชินหูวา พระพุทธเจาและสาวกตรัสรูม รรคผลนิพพาน
ทานตรัสรูอะไร นอกจากจะรูแจงทุกข สมุทัย ทีไ่ ดยนิ แตเสียงและรูอ ยูด ว ยใจทุกเวลาที่
เขาแสดงตัวอยูในหองมืดอยางเปดเผย ไมเกรงขามตอผูใด โดยการเปดมานออกดูดวย
แวนดวงใจ
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มรรค คือสติ กับ ปญญา นิโรธก็แสดงตัวออกมาในขณะมานเครื่องกั้นหองของสมุทัย
ไดถูกเปดขึ้น เปนความดับสนิทแหงทุกขขน้ึ มาเทานัน้ ธรรมของจริงซึง่ ควรจะรูภ ายใน
ใจจะเปนอื่นมาแตที่ไหน ก็ตองเปนของจริงอยูกับใจ และรูข น้ึ ทีใ่ จ พนทุกขที่ใจ เชน
เดียวกับพระพุทธเจาและสาวกเทานัน้ แล ถาทําถูกตามแบบทาน
ฉะนั้น คําวา มัชฌิมา ในครัง้ นัน้ กับครัง้ นีจ้ งึ เปนอริยสัจอันเดียวกัน และตั้งอยู
ทามกลางแหงขันธของทานกับของเราเชนเดียวกัน ไมเคยยายตําแหนงหนาทีไ่ ปทํางาน
ที่ไหน คงเปนธรรมของจริงอยูประจําขันธและประจําจิตตลอดมา จึงควรจะกลาวไดวา
อริยสัจใหความเสมอภาคทัว่ หนากัน นอกจากเรายังไมไดนํามาใชใหเปนประโยชนแก
ตนเทาทีค่ วรแกเพศและฐานะเทานัน้ อริยสัจจึงไมมีชองทางจะอํานวยประโยชนใหสม
กับวาเปนธรรมอันประเสริฐ
อนึ่ง ความไมสงบก็คอื เรา ผูพยายามทําเพื่อความสงบโดยวิธีดัดแปลงตาง ๆ ก็
เปนเรือ่ งของเราเอง แตเหตุใดจึงจะเปนไปเพื่อความสงบไมได อยางไรใจจะหนีจาก
ความพยายามไมไดแนนอน ตองหยั่งลงสูความสงบได ก็ความสงบของใจมีหลายขั้น
สงบลงไปชั่วขณะแลวถอนขึ้นมา นีก่ เ็ รียกวา ความสงบ ความสงบที่รวมจุดลงแลวถอย
ออกมาเล็กนอยแลวออกรูสิ่งตาง ๆ เปนเรือ่ งภายนอกบาง ภายในของตัวออกแสดง
บาง แตตัวเองไมรู เพราะขัน้ เริม่ แรกสติไมทนั นีก้ เ็ รียกความสงบประเภทหนึง่
แตความสงบอยางสนิททานเรียกวา อัปปนาสมาธิ แมจะถอนออกจากสมาธิมา
ทรงตัวเปนจิตธรรมดาก็มีความสงบประจํา ไมฟุงเฟอไปกับอารมณตาง ๆ ตั้งอยูดวย
ความสงบสุข มีความเยือกเย็น สบายเปนประจํา จะคิดอานการงานอะไรไดตามความ
ตองการ แตความสงบของสมาธิที่เปนภาคพื้นอยูแลว ยอมทรงตัวอยูเปนปกติ ขณะที่
รวมสงบเขาไปก็ปลอยวางกิรยิ าความคิดปรุงตาง ๆ เสีย อยูเปนเอกจิตหรือเอกัคคตา
เทานัน้ ไมเกีย่ วของกับอารมณและรวมไดเปนเวลานาน ๆ ตามตองการ
ปญญาก็มีเปนขั้น ๆ เหมือนกับสมาธิที่เปนขณิกะ อุปจาระ และอัปปนาสมาธิ
ปญญามีขน้ั หยาบ ขัน้ กลาง และขั้นละเอียด ซึ่งจะควรใชไปตามขั้นของสมาธิขั้นนั้น ๆ
ปญญาที่เริ่มฝกหัดเบื้องตนก็เปนขั้นหยาบ อาศัยการฝกหัดเสมอก็คอยมีกําลังขึ้นเปน
ลําดับ อาศัยการฝกหัดมากเทาไร ก็ยอ มมีความชํานาญคลองแคลวและรวดเร็วขึน้ เชน
เดียวกับสมาธิที่ฝกอบรมจนพอตัวแลว ตองการจะใหจิตสงบลงสูสมาธิเมื่อไรก็ไดตาม
ความตองการ ปญญาก็จําตองอาศัยการฝกเชนเดียวกัน มิใชเพียงจิตเปนสมาธิแลวจะ
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กลายเปนปญญาขึ้นมาเอง และจิตเปนสมาธิขั้นไหน จะกลายเปนปญญาขั้นนั้น ๆ ขึ้น
มาตาม ๆ กัน ตองอาศัยการฝกหัดเปนสําคัญ
ถาปญญาจะปรากฏตัวแฝงขึ้นมาตามสมาธิ โดยไมตองอาศัยการฝกหัดแลว ผู
บําเพ็ญใจเปนสมาธิแลวจะไมตดิ อยูใ นสมาธิเลย เพราะปญญาก็มีแฝงขึ้นมาและมีหนา
ที่ทํางานแกไขปลดเปลื้องกิเลส ชวยสมาธิไปเชนเดียวกัน แตการติดสมาธิรูสึกจะมี
ดาษดื่น เพราะความเขาใจวาสมาธิก็เปนตัวของตัวไดพออยูแลว ทางทีถ่ กู และราบรืน่
ในการปฏิบตั คิ วรจะเปนทํานองวา สมาธิกใ็ หถอื วาเปนสมาธิเสีย ปญญาก็ควรถือวา
เปนปญญาเสีย ในเวลาทีค่ วรจะเปน คือขณะที่จะทําเพื่อความสงบก็ใหเปนความสงบ
จริง ๆ
เมื่อจิตถอนออกจากความสงบแลว
ควรฝกหัดคิดอานไตรตรองธาตุขันธ
อายตนะ และสภาวธรรมตาง ๆ แยกสวนแบงสวนของสิง่ เหลานัน้ ออกดูใหชดั เจนตาม
เปนจริงของเขาดวยปญญา จนมีความชํานาญเชนเดียวกับสมาธิ ปญญาก็จะรูห นาทีก่ าร
งานของตนไปเอง ไมใชจะตองถูกบังคับขูเข็ญอยูตลอดเวลา และจะกาวขึ้นสูระดับอัน
ละเอียดเปนขั้น ๆ ไป จนกลายเปนมหาสติมหาปญญาไปพรอม ๆ กัน และกลายเปน
สติปญญาอัตโนมัติ โดยไมตอ งสัง่ เสียบังคับวาใหพจิ ารณาสิง่ นัน้ ใหตรวจตราสิง่ นี้ ให
เห็นสิง่ นี้ ใหรสู ง่ิ นี้ แตสติกับปญญาจะทํางานกลมเกลียวกันไปในหนาที่ของตนเสมอกัน
สิ่งใดมาสัมผัสตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ สติกับปญญาจะรูและแกไขสิ่งที่มาสัมผัส
นั้นไดทันทวงที แตสติปญ
 ญาขัน้ นีท้ าํ งานเกีย่ วกับนามธรรมลวน ๆ ซึง่ เปนสวนละเอียด
ไมเกี่ยวกับเรื่องของกายเลย เพราะกายนีเ้ พียงสติปญ
 ญาขัน้ กลางก็สามารถพิจารณารู
และปลอยวางได สวนนามธรรมซึง่ เปนสวนละเอียดและเกิดกับดับพรอมอยูจ าํ เพาะใจ
เปนหนาที่ของสติปญญาอันละเอียดจะทําการพิจารณา เพราะสติปญ
 ญาขัน้ นีม้ คี วาม
กระเพื่อมและหมุนตัวเองอยูเสมอ นอกจากเวลาเขาอยูใ นสมาธิและเวลานอนหลับเทา
นัน้ ทั้งไมมีการบังคับ นอกจากจะทําการยับยั้งไวเพื่อพักสงบตามโอกาสอันควรเทานั้น
ไมเชนนั้นจะไมคอยมีเวลาพักผอนตัวเองเลย เพราะความเพลิดเพลินในการคิดอาน
ไตรตรอง เพื่อการถอดถอนตัวเอง
ทีท่ า นกลาวไวในธรรมขัน้ สูงวา อุทธัจจะความฟุงของใจนั้น ไดแกความเพลินใน
การพิจารณาธรรมทัง้ หลายทีส่ มั ผัสใจจนเกินไป ไมตั้งอยูในความพอดีนั่นเอง เมื่อจิต
ผานไปแลวจึงจะยอนกลับมารูว า การทีจ่ ติ เพลินในธรรมจนเกินไป แมจะเปนไปเพื่อ
ถอดถอน ก็จัดเปนทางผิดไดทางหนึ่งเหมือนกัน เพราะจิตไมไดพักผอนทางดานความ
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สงบ ซึ่งเปนทางถูกและเปนการเสริมกําลังปญญา เพียงการทํางานตลอดเวลาไมมกี าร
พักผอนหลับนอน ก็ยังรูสึกเหนื่อยและทอนกําลัง แมจะเปนไปเพื่อผลรายไดจากงานที่
ทํา
ดังนั้น จิตแมจะอยูในปญญาขั้นไหนจําเปนตองพักสงบ ถอนจากความสงบออก
มาแลวก็ทํางานตอไปตามแตอะไรจะมาสัมผัส สติกับปญญาตองวิ่งออกรับชวงและ
พิจารณาทันที ที่ทํางานของจิตก็คือธรรมทั้งสี่ ไดแก เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่
มีความเกี่ยวโยงกัน ทั้งเปนงานติดกับตัวซึ่งควรจะพิจารณาไดทุกขณะที่เคลื่อนไหว การ
เกิดและการดับของเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอันเปนสวนภายใน เมือ่ นํามาเทียบ
กับดานวัตถุ คือกายแลว ก็คือการเกิด การตายของแตละสิ่งนั่นเอง ที่ตางกันอยูบางก็
เพียงไมเห็นซากของสิง่ เหลานีย้ งั เหลืออยูเ หมือนซากแหงรางกายเทานัน้ ฉะนั้น การ
สังเกตทบทวนดูเรื่องความเกิดดับของอาการทั้งสี่นี้โดยทางปญญา จึงเปนเหมือนไป
เยีย่ มคนตายในสงครามหรือเมรุเผาศพนัน่ เอง ไมมีอะไรผิดแปลกกัน
ทั้งขันธหยาบ (รูปขันธ) ทั้งขันธละเอียด (นามขันธ) สงเคราะหลงในความพัง
พินาศเสมอกัน ไมมีใครมีอํานาจราชศักดิ์ไปยึดเอาขันธเหลานี้มาเปนขันธเที่ยง ขันธ
เปนสุข ขันธไมมีทุกข ขันธเปนอัตตา คือนึกเอาตามใจหวังไดแมแตรายเดียว ผู
พิจารณาหยั่งลงถึงไตรลักษณะ ดวยไตรลักษณญาณจริง ๆ แลวก็มีอยูทางเดียว คือ
ตองรีบออกไปใหพนจากปาชาแหงความเกิดตายทุกประเภทเทานั้น
ไมตองมาเปน
กังวลซากศพของเขาของเรา ซึ่งเปนสภาพที่นาทุเรศเสมอกันทั้งสัตวทั้งคนอีกตอไป
ฉะนั้น นักคนควาทางดานจิตใจ จึงควรคํานึงถึงฐานที่เกิดและดับของขันธทั้ง
สองประเภทนี้ ดวยปญญาอันหลักแหลมวา ขันธเหลานีเ้ กิด-ดับ เกิด-ดับจากอะไร ฐาน
ที่ตั้งของเขาคืออะไร
นอกจากจิตดวงงมงายซึ่งกําลังเปนเขียงเช็ดเทาและเปนผูให
กําเนิดของเขาแลว สมมุติเครื่องกังวลนอยใหญไมมีทางเกิดได ก็จิตดวงงมงายนี้มีอะไร
แทรกซึมเขา เขาจึงกลายเปนจิตทีม่ โี รคเบียดเบียนเปนประจํา ไมมคี วามแยบคายพอ
จะถอนตัวออกจากหลมลึก คือความเกิดตายได ลองใชจอบและดาบเพชร คือ สติ
ปญญาขุดคนฟาดฟนดูดวงใจนั้นดวยความเพียร จะเห็นซากของอวิชชาทั้งเปน เกาะกิน
อยูในจิตดวงนั้น เมื่ออวิชชาถูกจอบและดาบเพชรขุดคนฟาดฟนอยางหั่นแหลก ก็แตก
กระเด็นออกจากใจ เสียงดังสะทานหวัน่ ไหว ประหนึ่งแผนดินถลมทั่วขอบเขตจักรวาล
เสียงสะเทือนสะทานทั่วทั้งไตรภพ
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เสียงทั้งนี้ คือเสียงอวิชชาพังทลายลงจากแทนบัลลังก องคพุทธะที่บริสุทธิ์ผุด
ขึ้นแทนแทนบัลลังกของอวิชชาที่สิ้นซากลงไป เรื่องภพนอยภพใหญก็ทราบชัดในขณะ
นัน้ วาเปนไปจากธรรมชาติอนั เดียวนีพ้ าใหเกิดใหตาย ถาเปนไมก็คือรากแกวของตน
ไม ถาเปนภพชาติก็รากแกวของภพชาติ คือ อวิชชาที่เชื่อมกันกับจิตอยางสนิทมาเปน
เวลานาน จนไมสามารถจะทราบวาอะไรเปนจิต อะไรเปนอวิชชา จําตองหลงแลวหลง
เลา จนกวาสติปญ
 ญามีความสามารถแกลวกลาถึงขัน้ มหาสติมหาปญญาแลว จึงจะ
ทราบรากฐานที่เกิดภพชาติไดอยางชัดเจน
พรอมทัง้ การทําลายดวยมรรคญาณคือ
ปญญาขั้นละเอียด ภพชาติจึงสิ้นสุดลงจากดวงใจ
นัน่ แล ทีท่ า นวา วุสติ ํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ เปนผูเ สร็จกิจในพระศาสนาโดย
สมบูรณ ทานจึงใหนามวา วิมุตติ สมมุตินั้นเราตั้งชื่อดวย มีความติดใจในสิง่ นัน้ ดวย
เปนอุปาทานในสมมุตนิ น้ั ดวย สวนวิมุตติตั้งขึ้นจากใจของทานผูบริสุทธิ์ จึงไมมีความ
ติดใจกับชื่อวิมุตติ เพียงตั้งไวเปนคูเคียงของสมมุติเทานั้น เมื่อใจไดถึงขั้นนั้นแลว
อริยสัจไปอยูที่ไหนเลาก็ขณะจิตยังลุมหลงอยู อริยสัจไปอยูที่ใด เมือ่ รูแ ลวอริยสัจก็จะ
อยูที่นั่นเอง จะถูกเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนไมได เพราะสัจธรรมเปนธรรมอันตายตัว ไม
เคยเปลีย่ นแปลงเปนอยางอืน่ แตกาลไหน ๆ มา
อริยสัจสี่เปนเสนทางเดินถึงความสิ้นทุกขทั้งมวล ไมใชเปนสิ่งจะแบกหามไป
ดวย ทุกขก็สิ้นไปจากใจ เพราะสมุทัยถูกถอนขึ้นดวยมรรค คือ ศีล สมาธิ ปญญา
นิโรธก็แสดงเปนความดับทุกขขึ้นในขณะเดียว แลวก็สน้ิ สุดลง ผูที่รูวาทุกขดับไปผูนั้น
เปนธรรมพิเศษจากอริยสัจสีอ่ นั หนึง่ ตางหาก ควรเรียกวา วิสทุ ธิธรรม เพราะหมดเรือ่ ง
เกี่ยวของโดยประการทั้งปวงแลว
ทานนักใจบุญทุกทานที่ไดยินไดฟงแลว โปรดฝงใจลงในธรรม ปฏิบัติใหถูก
ตามทางของพระพุทธเจา ผลเปนที่พึงพอใจจะสนองตอบแทนความเหนื่อยยากจาก
การบําเพ็ญของเรา โดยไมวา เปนหญิง เปนชาย เปนนักบวช และฆราวาส อยาได
ประมาทวาสนาของตนทีส่ รางมาแลว โปรดมีความภาคภูมใิ จ และพยายามบําเพ็ญตอ
เติมวาสนาของเราใหมากมูนขึน้ ไป ใจจะถึงแดนแหงความสมหวังในวันหนึง่ แนนอน
ในอวสานแหงการแสดงธรรม ขออํานาจแหงคุณพระรัตนตรัย จงอภิบาลรักษา
ใหทกุ ทานมีความสุขกายสบายใจ
นึกสิ่งใดจงสมหวังดังความปรารถนาทุกประการ
เทอญ
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