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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕

ทําตัวเหมือนแมเนือ้
พระพุทธเจา นับแตเริม่ เสด็จออกทรงผนวช แสวงหาวิเวกสงัดเปนหลักฐาน
ประจําศาสดา บําเพ็ญพระองคในปา สําเร็จพระอิรยิ าบถในปา และตรัสรูใ นปา เวลา
ปจฉิมยามอันเปนยามสงัดอยางยิ่ง บรรดาพระสาวกก็ตามเสด็จในทางสายเดียวกัน มี
ความเปนอยูอยางสงัดทั้งทางกายและทางใจ ไมมีการคลุกคลีกับฝูงชนทุกชั้น ทั้งคฤหัสถ
และบรรพชิต ตางก็มุงตอความสงัดวิเวกประจําตน เมื่อไมมีสิ่งเกี่ยวของ จิตยอมมีความ
สงบไดเร็ว เพราะฉะนัน้ กายวิเวกจึงเปนบาทฐานสําคัญทีจ่ ะทําใจใหไดรบั ความสงบเปน
อยางดี
พุทธประเพณีทรงดําเนินแตตนถึงวันตรัสรู ไมทรงสนพระทัยกับสิ่งใดอันจะเปน
เหตุกอ กวนความเพียรทางใจ ขณะทรงบําเพ็ญไมปรากฏวาสนพระทัยกับผูใด และแสวง
หาใครมาเปนเพือ่ น ทรงแสวงหาทีส่ งัดจริง ๆ แมตรัสรูแ ลวจะทรงทําหนาทีข่ องพระ
พุทธเจาเพื่อโปรดเวไนย ก็ไมทรงทอดธุระในสถานที่ดังกลาวนี้ และทรงถือประจําพระ
อิริยาบถตลอดวันนิพพาน เพราะฉะนัน้ ความวิเวกสงัดจึงเปนสิง่ จําเปนอยางยิง่ สําหรับผู
มุงตอแดนนิพพาน
แตความสงัดมีหลายประเภท ความสงัดธรรมดาที่อยู ๆ กันอยางหนึ่ง ความสงัด
ซึ่งอยูเปลี่ยว ๆ ทีเ่ ต็มไปดวยสัตวรา ยนานาชนิด อันเปนเหตุใหระวังภัยทัง้ กลางวันกลาง
คืนอยางหนึง่ เราอยูด ว ยกันหลายคนแมจะไมมกี ารพูดสนทนา ตางคนตางอยูในที่ของ
ตน จัดเปนกายวิเวกขัน้ หยาบ การอยูใ นสถานทีเ่ ปลีย่ วและระวังภัยรอบดานนัน่ แล จัด
เปนกายวิเวกสวนละเอียด เพราะไมมองเห็นใครทัง้ ดานตาและดานความรูส กึ
ฉะนั้น อนุศาสนทป่ี ระทานไว จึงเปนหลักธรรมสําคัญประจําพระศาสนา เราจะ
เห็นไดจากสถานที่สงัดธรรมดาและมีหมูคณะอยูดวยกัน ความรูสึกจะมีลักษณะทื่อ ๆ
และประมาทนอนใจชอบกล แตพอจากหมูคณะไปอยูในสถานที่เปลี่ยวและนากลัว ทั้ง
อยูค นเดียวดวยแลว ความรูส กึ จะเปลีย่ นขึน้ ทันที ความสนใจในธรรมะจะมีมาก เพราะ
ความกลัวบังคับ จําตองแสวงหาที่พึ่ง ไมวาทางโลกทางธรรมยอมมีลักษณะเชนเดียวกัน
สติจะไดเคยอบรมหรือไมเคยอบรมก็ตาม แตขณะที่สิ่งแวดลอมบังคับเชนนั้น จําตองมี
สติขึ้นมาทันที พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ตามปกติไมทราบวาอยูที่ไหน แตใน
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เวลาเชนนัน้ จิตเริม่ ระลึกยึดเอามาเปนทีพ่ ง่ึ ทันทีโดยไมยอมใหพลัง้ เผลอ เพราะถาเผลอ
ไปในขณะนั้น เกิดมีอันตรายแกชีวิตขึ้นมาตองเสียที
ดังนัน้ ผูอ ยูใ นสถานทีเ่ ปลีย่ วและนากลัวตอภัย จึงเปนผูจ ะตัง้ สติบงั คับใจใหเขาสู
ความสงบไดเร็วกวาปกติที่จะเปนได สวนจิตทีม่ คี วามสงบไดบา งและจิตทีเ่ ปนสมาธิแลว
ก็ยิ่งมีกําลังเพิ่มขึ้นและรวดเร็วกวาปกติธรรมดา สําหรับผูก า วเขาสูป ญ
 ญาและผูม ปี ญ
 ญา
คลองแคลวพอประมาณ ก็ยง่ิ จะเพิม่ กําลังความแยบคายขึน้ ทัง้ ภายในภายนอก ฉะนั้น
นักบวชผูม งุ ปฏิบตั ธิ รรมขัน้ สูงจึงควรเห็น และสนใจในทีส่ งัดเปนทีบ่ าํ เพ็ญเพียร เพราะ
จะทําใหผเู ขาอาศัยไดรบั ผลประจักษใจ ทั้งดานสมาธิและดานปญญา อันจะเกิดจากการ
ระวังสังวรอยูต ลอดเวลา ยิง่ เปนผูก ลาหาญตอความเปนความตายเพือ่ พระสัทธรรมจริง
ๆ แลว สถานทีเ่ ชนนัน้ และผูเ ชนนัน้ แล จะเปนไปไดงา ยและรวดเร็ว ทั้งสมาธิและปญญา
พระพุทธเจาก็ดี พระสาวกก็ดี ผูมีพระนามกระเดื่องเลื่องลือในไตรภพ ทาน
บําเพ็ญในสถานที่สงัดทั้งนั้น จึงควรจะกลาวไดวา ธรรมชอบเกิดในสถานทีส่ งัดและเวลา
อันสงัด
แตผูขี้ขลาดหวาดกลัวและมีความทอแทออนแอ เพราะความเห็นแกตวั มากกวา
ธรรม ก็ยิ่งจะเพิ่มกิเลสอาสวะใหมากมูนขึ้นในใจ หรืออาจเปนบาเปนบอไป เพราะสถาน
ที่เชนนั้นก็ได สวนผูจะถวายตัวเปนลูกศิษยพระตถาคตโดยชอบ ตองเปนผูกลาหาญตอ
ความจริง คือการเปนการตายเปนคติธรรมดา ไมมีใครจะขามพนไปไดในรางอันนี้ ทั้งผู
กลาผูก ลัวจําตองเดินทางสายมรณะ คือเกิดแลวตองตายดวยกัน เวลานีท้ กุ ทานไดคาด
เครื่องรบไวอยางเต็มตัว และเตรียมพรอมแลวทีจ่ ะทําสงครามกับกิเลสอันเปนขาศึกภาย
ใน
คําวา เครือ่ งรบ คือบริขารแปด อันเปนเครือ่ งแบบของผูจ ะกาวเขาสูส งคราม
และศีล สมาธิ ปญญา ตลอดขอวัตรปฏิบัติทุกประเภท นีค่ อื เครือ่ งมือในการรบ เครือ่ ง
รบทัง้ นีโ้ ปรดทราบวา เปนเครือ่ งรบของทานผูก ลาหาญ ของทานผูมีความเพียรกลา ไม
ถอยทัพกลับตัวเปนคนออนแอขี้ขลาด มีความหวาดกลัวตอขาศึก เปนเครือ่ งรบของทาน
ผูก ลาตายในสงคราม เปนเครือ่ งรบของทานผูผ า นชัยชนะ และนําธงชัยมาสูโ ลกดวย
ความองอาจตอผลที่ครองอยูวาเปนความจริงโดยสมบูรณ และสามารถจะประกาศความ
จริงเหลานี้แกปวงชนทั่วทั้งไตรโลกธาตุอยางไมมีความขยาดหวั่นไหว และรื้อขนหมูชน
ทั้งทวยเทพใหหลุดพนไปตามได ทานผูน น้ั คือ พุทธฺ ํ สรณํ คจฺฉามิ ของหมูชน ผลทีท่ รง
ไดรบั จากชัยชนะใหโลกไดเห็นเปนขวัญตาขวัญใจนัน้ คือ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ของ
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เวไนย และผูท าํ การรบตามเสด็จ จนไดรบั ชัยชนะอยางสมบูรณตามทีป่ ระทานแนวทางไว
นัน้ คือ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา
เพราะฉะนัน้ เครื่องแบบและเครื่องรบที่ครองอยูกับตัวของทุกทาน จึงเปนสิง่
ศักดิ์สิทธิ์วิเศษ และมีคุณคาอันหาประมาณมิได มิใชเครือ่ งบริขารของคนเกียจคราน
นอนตื่นเอาตามอํานาจของกิเลสอาสวะบังคับ หนักไปในความเห็นแกตัวไมมองดูธรรม
อันเปนทางเสือ่ มเสียโดยถายเดียว เรื่องทั้งนี้จึงควรเกลียดกลัวในวงปฏิบัติ เพราะเพศนี้
เปนเพศทีก่ า วหนาดวยความเพียรทีช่ อบ บําเพ็ญตนดวยความหาวหาญรืน่ เริงตอแดน
พนทุกข มีสติระมัดระวัง เพราะสมณะยอมเปนผูง ามดวยมีธรรมเหลานีเ้ ปนเครือ่ ง
ประดับ ถาความสํารวมระวังไดดอยลงหรือขาดไปในขณะใด ยอมขาดความเปนสงาราศี
และสวยงามลงในขณะนัน้ ไมมีใครจะฝนชมวาดีและงามตาเลย
คนผูม คี วามสํารวมระวังประจําตน ยอมเปนผูงามในหมูชน ทัง้ นักบวชและ
ฆราวาส ยอมถือสังวรธรรมประจําตนและสังคมทั่ว ๆ ไป ทั้งเปนธรรมประกันสังคมใหมี
คุณภาพเปนทีน่ า ดู ผูข าดสังวรธรรมแลวจะไมมคี วามงามเหลืออยูเ ลย ดังนั้นผูเปนศิษย
พระตถาคตผูป รากฏงามเดนในหมูช นดวยสังวรธรรม จึงควรนอมรับมาเปนมรดกและ
ประดับตนใหงามทั้งภายนอกภายใน จะเปนผูงามในเพศไมมีวันจืดจาง
อันดับตอไปคือความเพียร
เปนธรรมประจําองคของพระผูเต็มไปดวยความ
เพียร เพราะพระพุทธเจาและพระสาวกปรากฏเปนผูม คี วามเพียรกลาในกิจทีช่ อบทุก
กรณี ไมเคยเหยียบรองรอยความทอแทออนแอเปนแบบพิมพแกโลกไวที่ไหนเลย ถา
โลกเราพยายามหัดเขียนหัดอานตามแบบพิมพของพระพุทธเจาจนชินตอนิสัยแลว โลก
และธรรมจะมีความเจริญรุง เรืองขึน้ เปนลําดับ ทั้งดานจิตใจและโภคทรัพย
แตในทีน่ จ้ี ะอธิบายเฉพาะความเพียรทางใจ อันจะยังผลใหเกิดขึ้นแกผูปฏิบัติ
ตามเปนลําดับ จําตองมีสติควบคุมในการทําทุก ๆ ประโยค อยาใหพรากจากใจ มีสติรับ
รูอ ยูก บั กิจการนัน้ นีเ่ ปนสาเหตุจะใหความเพียรติดตอ เพราะสติเปนเครือ่ งรับรูก บั สิง่
สัมผัสทุกประเภท อันเปนตนเหตุใหเกิดอารมณทางภายใน ถาขาดสติซง่ึ เปนธรรม
สําคัญแลว อารมณยอมทําการติดตอกับใจไดอยางเต็มที่ เพราะขาดธรรมเครือ่ งตาน
ทานขัดขวาง โดยมากทีไ่ ดรบั ความทุกขรอ นภายในใจอยางหนัก ถึงกับระบายออกมา
ทางกาย วาจา และบางครั้งจนหาทางออกไมได เลยตัดสินใจไปในทางผิดเพิ่มเขาอีก ทั้ง
นีล้ ว นเปนสาเหตุมาจากความขาดสติโดยสิน้ เชิง
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ทุกทานผูมุงตอความเพียร โปรดอยาเห็นสติเปนของเล็กนอยและไมจําเปน นัน่
คือทางหายนะโดยไมมีทางแกไข เพราะสติเปนธรรมจําเปนทัว่ โลกแดนธรรม คนมีสติจะ
เปนผูต น่ื ตัวอยูเ สมอ เฉพาะอยางยิ่งผูบําเพ็ญทางใจ สติจะทําความรูสึกกับสิ่งกระทบได
เปนอยางดี แตถา หาไมแลว แมจะถูกกระทบวันยังค่ําคืนยังรุง จะไมรูเห็นอะไร ซึ่งควร
จะแกไขหรือบํารุง แตจะมาตําหนิตวั วา วันนีจ้ ติ ไมสบายมีแตความรุม รอน ไมทราบวา
เปนอะไร และรอนทั้งกลางวันกลางคืน บางครั้งถึงกับหาที่ปลงกายปลงใจลงไมได นีค่ อื
ผลทีเ่ กิดจากความเผอเรอ ซึ่งจิตสัมผัสกับสิ่งใดแลว ตนไมมีสติรับทราบจึงไมมีโอกาสรู
วาสิง่ นัน้ เปนภัย การแกผลจึงไมใชฐานะจะเปนไปไดตามใจหวัง
การแกตองแกที่ตนเหตุ คือความสัมผัสรับรูเ บือ้ งตน ดวยอํานาจของสติและ
ปญญา ไมเชนนั้นจิตจะตองสั่งสมความรุมรอนขึ้นทั้งคืนทั้งวัน ทนไมไหว ยอมเทียบกัน
ไดกบั สวนรากายทีม่ โี รคภัยเกิดขึน้ นับแตขน้ั เริม่ แรกจนถึงขัน้ รุนแรง โดยเจาตัวไมสนใจ
ในการรักษา ปลอยใหโรครายตัง้ บานเรือนอยูบ นรางกายตามลําพัง จนถึงขั้นทนไมไหว
รางกายก็แตก เทียบกับใจไมมีสติ ปลอยใหกิเลสทยอยเขามาทั้งวันทั้งคืน โดยเราเปด
ชองทางใหเสียเอง คือเปดทวารภายในออกรับขาศึกภายนอกใหเขามารังควานจิตอยาง
อิสรเสรี ไมมีสติปญญาเครื่องหักหามและกลั่นกรอง โรคกิเลสภายในนับวันกําเริบรุน
แรง อยางนอยก็ทําตามอํานาจความผลักดันหนักเขาเพศก็แตก เพราะโรคภายในบีบ
บังคับ
ฉะนั้น การปลีกตัวแสวงหาทีซ่ อ นเรนในสถานทีว่ เิ วกสงัด ก็เพื่อจะหลบหลีกสิ่ง
กอกวนความเพียรไมใหเปนไปโดยสะดวก และเปนแนวทางของพระพุทธเจาพาดําเนิน
มา ซึง่ เปนทีเ่ หมาะสําหรับนักบวชผูม งุ ปฏิบตั จิ ะอยูอ าศัยเพือ่ ความเพียรและจริตนิสยั
ทั้งมีโอกาสบํารุงใจไดมากกวาที่อื่นใด การอบรมดวยขอปฏิบตั อิ นั ชอบในสถานทีเ่ หมาะ
สม จึงเทียบกับการแสวงหายามาพอกแผลในอวัยวะใหคอ ยหายไป และพยายามกีดกัน
สิ่งที่เปนขาศึกตอแผล ไมใหมาทิ่มแทงแผลซึ่งคอยจะกําเริบอยูแลวใหกําเริบยิ่งขึ้น วิธี
การเชนนีเ้ ปนทางกาวเขาสูค วามสงบสุขของจิตทุก ๆ ประโยคความเพียร เพราะเวลานี้
ไมมีอะไรเปนขาศึกตอเรา นอกจากใจที่พยายามสั่งสมอารมณอันเปนขาศึกขึ้นเผาผลาญ
ตนเอง เพราะความไมสนใจตอสติปญญาเครื่องขับไลสิ่งมัวหมองใหลาถอยออกไปจาก
ตัวเทานัน้
หลักการปฏิบัติเพื่อความไมวกเวียนในกรอบของวัฏฏะ ตองเปนผูใหมตอความ
เพียรเสมอ มีความระมัดระวังทุกกรณี เหมือนแมเนือ้ ระวังสัตวรา ยและนายพราน แมจะ
แวนดวงใจ
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ไปเทีย่ วหากินทีไ่ หนตามความจําเปนบังคับ
แมเนื้อไมเคยนอนใจตอสถานที่และ
อันตราย แมที่สุดกําลังกลืนผลไมหรือกัดกินหญาอยู ยังตองระวังอันตราย แมเนื้อปฏิบัติ
ตอตนเองดังที่กลาวมา
เราผูเปนศิษยของพระพุทธเจาผูฉลาดรอบคอบในสิ่งทั้งปวง ควรทําตัวเหมือน
แมเนือ้ จะสมนามวาศิษยมคี รู ไมควรทําความสนิทติดใจกับสิ่งใดจนเกินไป จะเปนเหตุ
ใหลมื ตัวและเปนทางเสือ่ มเสียโดยไมรสู กึ
การฝกหัดสติระมัดระวังเพื่อรูสาเหตุของ
ความผิดชอบชั่วดี และฝกหัดปญญาตรวจตรา และไตรตรองดูสิ่งที่ผานเขาผานออกจาก
ทวาร คือ ตา หู กาย ใจ ฯลฯ จนสามารถรูช ดั ตามสิง่ ดีและชัว่ แลว รีบแกไขดวยความไม
นอนใจนัน้ เปนทางเดินของผูเ ห็นภัยในวัฏฏะ เพราะพระพุทธเจาผูพ น ภัยและทรงบรรลุ
ถึงความรมเย็นอยางสมบูรณ ทานดําเนินอยางนีท้ ง้ั นัน้ ไมใชแบบนอนจมอยูกับอารมณ
ทํานองสัตวนอนจมกองมูตรกองคูถโดยไมคิดหาทางออกเชนนั้น
และวิธีฝกหัดสติ
ปญญาใหมีความเคยชินตอเหตุการณทุกระยะนั้น
พึงทําความพยายามกับการเคลื่อนไหวไปมา และเวลานัง่ ภาวนาทําความรูส กึ ให
ติดตอกัน และพยายามทําเสมอ เชนเดียวกับเด็กฝกนั่ง ยืน เดิน เบื้องตนก็มีการลมลุก
คลุกคลาน ตอไปเด็กยอมมีความชํานาญเพราะการฝกหัดเสมอ จนกลายเปนอิรยิ าบถ
ของผูใหญขึ้นมาในตัวของเด็ก ลักษณะของสติปญญายอมมีทางเจริญและชํานาญไดดวย
วิธีฝกหัด ในทํานองเดียวกันคนมีสติปญญาประจําใจยอมมีทางรูเรื่องของตัว จะพิจารณา
อาการของกายหรือสภาวธรรมภายนอก ก็ยอมเปนธรรมและมีอุบายแยบคายเพิ่มขึ้นทุก
ระยะ และมีทางเอาตัวรอดไปไดโดยลําดับ ฉะนั้นสติกบั ปญญาจึงเปนธรรมจําเปนทีจ่ ะ
แนบกับกิจการทุกแขนงทั้งทางโลกและทางธรรม
ผูบกพรองหรือขาดสติอยางเต็มที่
ยอมกลายเปนคนบาคนบอไปตามทีเ่ ห็น ๆ กันอยู ทัง้ นีล้ ว นเปนผลมาจากความขาดสติ
ทั้งนั้น อยาพึงเขาใจวาเปนมาจากเรื่องอะไรอื่น
เราไมเปนคนเชนนัน้ แตก็เปนคนในลักษณะขาดสติประจําความเพียร ผลที่
ปรากฏขึน้ จึงเปนความรุม รอนภายในใจ ทําใหทก่ี นิ อยูห ลับนอนคับแคบไปหมด วัน คืน
เดือน ป ดินฟาอากาศ อาหารหวานคาว เครือ่ งหลอเลีย้ งชีวติ ตลอดญาติมิตรเพื่อนฝูง
อันเปนที่ฝากชีวิตจิตใจ ฝากเปนฝากตาย ก็กลายเปนขาศึกไปเสียสิ้น ไมมีสิ่งใดจะเปนที่
เจริญหู เจริญตา เจริญใจ แตกลับกลายเปนศัตรูตอ ตนทางความรูส กึ มองดูโลกที่เคยอยู
อาศัยก็กลายเปนกองเพลิงไปทั่วดินแดน เพราะความทุกขรอ นภายในมีกาํ ลังกลา ปกปด
กําบังทางเดินเพื่อความปลอดภัยไวเสียทุกดาน แลวเปดทางโลกวินาศไวคอยตอนรับ
แวนดวงใจ
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ผลจึงกลายเปนความพินาศไปตามสาเหตุ ฉะนัน้ โปรดทราบไวแตตน ทางวา เรือ่ งทีก่ ลาว
มาทั้งนี้ไมใชเรื่องเล็กนอย และเรือ่ งสติปญ
 ญาซึง่ เปนทํานบกัน้ กางโลกวินาศเหลานี้ จึง
ไมใชเรื่องเล็กนอยพอจะนิ่งนอนใจไมนําพา เพราะเรือ่ งความเสือ่ มความเจริญอันจะ
ปรากฏขึน้ กับเราแตละทาน จึงเปนเรือ่ งเกีย่ วกับสติปญ
 ญาโดยตรง
การกลาวเพือ่ บํารุงสติปญ
 ญาซ้าํ ๆ ซาก ๆ ก็เพราะเห็นภัยซึง่ เคยเกิดขึน้ ทั้งแก
ตนและแกทาน อยางซับซอนแหลกเหลวจนประมาณมิได เพราะความขาดธรรม คือ สติ
ปญญาเครื่องแกไขบั่นทอน การฝกฝนสติจนมีความเคยชิน ยอมเปนผลดีทั้งทางดาน
สมาธิและดานปญญา ทัง้ จะเปนไปอยางรวดเร็วและทันกับเหตุการณ เพราะจิตไมมีทาง
เล็ดลอดออกทําการติดตอกับอารมณ ใหเปนความมัวหมองและเสือ่ มโทรม เชนเดียวกับ
โจรทีม่ เี จาหนาทีค่ วบคุมอยู เขาจะคอยกลายเปนคนดีตอไป ขณะทีเ่ ขาเปนโจรไปเทีย่ ว
ปลนหรือขโมยของใคร ๆ นัน้ ไมมใี ครรูแ ละควบคุมเขา เขาจึงทําความชัว่ ไดในขณะนัน้
ใจซึง่ เปนโจรภายในก็เชนเดียวกัน ขณะที่มีสติควบคุมอยู จิตจะทําความเสียหาย
ขึ้นมาไมได ตอเมื่อเผลอนั่นแล จิตจะทําความเสียหายจนปรากฏผล คือความทุกขรอน
ขึน้ มาในขณะนัน้
แตถามีสติควบคุมบังคับไมใหเกี่ยวของและสนใจกับสิ่งที่เปนขาศึก
พยายามดัดแปลงใหเขาสูกรอบแหงหลักธรรมที่ตั้งไว มีอาการ ๓๒ ของกาย อาการใดก็
ได ลมหายใจก็ได พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ก็ได ตามจริตชอบ จิตจําตองทํางานตามลําดับ
ของสติที่ติดตอกันในระยะสั้นหรือยาว ความสงบทั้งนี้จะเปนเชื้อและสื่อใหเกิดศรัทธา
ความเชื่อความเลื่อมใสตอการดําเนินของตน และเชือ่ ในมรรคผลแจมชัดขึน้ กับใจ ความ
เพียรก็นับวันมีกําลังขึ้นทุกประโยค ความเพียรจะมีจุดที่หมายเปนเครื่องดึงดูดใจ ใหเรง
รีบตอการดําเนินของตน ผลยิง่ แสดงเปนความแปลกประหลาดและอัศจรรยขน้ึ ทุกวัน
ทั้งดานความสงบและความสุขจะทรงตัวอยูไดนาน ผูปฏิบัติทําความพยายามยิ่งขึ้น ผล
จําตองสนองตามวาระของความเพียร จนมีความชํานาญทางดานสมาธิ คือใหพักและ
ถอนไดตามความตองการ
อันดับตอไป ควรใชปญ
 ญาใครครวญในสภาวธรรม มีกายเปนตน ในเวลาจิต
ถอนจากสมาธิแลว เพื่อสมาธิกับปญญาจะไดเปนคูเคียงกันไปตามหนาที่และโอกาส วิธี
ใชปญญาขั้นตน ตองอาศัยการฝกหัดเชนเดียวกับทางสมาธิ โดยพาพิจารณาไตรตรอง
ตามธาตุขันธอายตนะ อันเต็มไปดวยความเปลีย่ นแปลงแปรปรวน ทัง้ ภายนอกภายใน
เต็มไปดวยสิ่งผสมนานาประการ ไมมีแมสิ่งเดียวจะเปนที่พึงใจและคงอยูตลอดไป แม
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อารมณดี ชั่ว สุข ทุกขที่เกี่ยวของกับจิตอยูทุกขณะก็เต็มไปดวยวิปริณามธรรม มีความ
แปรปรวนเสมอกัน คําวา อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา คือสิง่ เหลานีท้ ง้ั นัน้
มองลงไปที่กาย ที่ใจ จะพบแตเรื่องไตรลักษณทํางานอยูทุกขณะ ทัง้ ภายในภาย
นอกไมมีชองวางแมเทาจุดเม็ดทราย พิจารณาทํานองนีจ้ นกวาปญญาจะเคยชินตอหนาที่
และสาเหตุที่เกี่ยวของกับตน นับวันจะเปนความสะดวกในการพิจารณา เชนเดียวกับจิต
ทีเ่ คยเปนสมาธิแลว ยอมมีทางจะเปนสมาธิไปเรื่อย ๆ จิตที่เคลื่อนออกทางปญญาแลว
ยอมมีทางจะเปนปญญาไปเรื่อย ๆ จากความเพียรทีค่ อยหนุนหลังเสมอ เมื่อถึงปญญา
ขั้นละเอียดแลว อยูที่ไหนก็เปนปญญา ในอิริยาบถทั้งสี่จะไหวตัวดวยปญญา เพราะสิง่
สัมผัสซึ่งเกี่ยวของกับอายตนะอันเปนทํานองเตือนสติปญญา ใหสะดุง ตัวรับรูแ ละตรอง
ตามนั้น มีอยูทุกระยะ ไมเลือกวัน คืน เดือน ป จิตจะหาเวลาวางจากสิง่ สัมผัสไมไดเลย
เพราะตามธรรมดา จิตเปนบออารมณอยูแ ลว ยิ่งมีสิ่งเกี่ยวของก็ยิ่งถือวามีงานทํา
ฉะนั้นงานของจิตจึงไมมีวันเสาร วันอาทิตย วันพระ วันโกน แตเปนวันงานไปเสียทัง้ วัน
ทั้งคืน ทั้งหลับทั้งตื่น หนาที่ของสติปญญาที่เตรียมฝกซอมมาแลวดวยความเพียร จํา
ตองรูสึกตัว และพิจารณาทันทีทส่ี ง่ิ นัน้ ๆ มากระทบ เรือ่ งสภาวธรรมกับจิต และเรือ่ ง
ของสติปญญาทําหนาที่ตอกันไมมีเวลาวาง เชนเดียวกับเรื่องสมุทัยทําการสั่งสมทุกขใน
คราวเขามีอาํ นาจฉะนัน้ ไมเชนนั้นจะไมทันกับการถอดถอนทุกขสมุทัย ซึ่งเคยตั้งราก
ฐานบานเรือนอยูบ นหัวใจของเรามานาน การคุยเขี่ยขุดคนของปญญาที่เคยชินตอหนาที่
ของตนในขั้นนี้ ผูปฏิบัติอาจจะเพลินจนลืมพักจิตในสมาธิตามโอกาสอันควรก็ได ดังนั้น
เพือ่ ความราบรืน่ และสม่าํ เสมอจึงควรสนใจในสมาธิกบั ปญญาเทา ๆ กัน ไมเชนนัน้ อาจ
จะหนักเบาไปในทางใดทางหนึง่ ซึง่ เปนเหตุใหเนิน่ ชาตอทางดําเนินทีค่ วรจะสะดวกและ
รวดเร็ว เพราะสมาธิกับปญญาทําหนาที่ไมกลมเกลียวกัน
ปญญาขัน้ นีแ้ มจะมีความเพลินตอการพิจารณาสภาวธรรมเปนอยางมาก ก็ควร
หยุดพักในสมาธิเปนบางเวลา ถึงจะไมนานก็ยังมีกําลังหนุนปญญาเพื่อการพิจารณาตอ
ไป การติดสมาธิไมยอมถอนตัวออกเพื่อปญญาก็ดี การเพลิดเพลินในปญญาจนลืมตัวไม
ยอมพักจิตในสมาธิก็ดี ทั้งที่เคยถูกพระอาจารยมั่นซึ่งเปนที่เคารพเลื่อมใสยิ่งเตือนมา
แลว แตเพราะทิฐเิ รามันสูงไมยอมรับทาน มิหนํายังกลับอวดฉลาดเถียงทานวาตน
ดําเนินถูกไมยอมรับผิด ทานก็ดเุ อาบาง แมเชนนั้นยังไมยอมลงรอยกับทาน เพราะถือวา
ตนถูกนั่นเอง เปนเพียงยึดคําพูดของทานไวพิจารณา ยังไมปฏิบัติตามดวยความเชื่อและ
เต็มใจ
แวนดวงใจ
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ครัน้ ทําไป ๆ ผลสุดทายตองยอมกราบทานโดยหลักธรรมชาติ ปราศจากเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น คําทีก่ ลาวนีท้ กุ ทานโปรดรับทราบไว เพราะตางทานตางจะเดินไปในทาง
สงบสายเดียวกัน ปญญาขัน้ นีค้ วรจะเรียกวาปญญาธรรมจักร เพราะหมุนรอบตัวทัง้ วัน
ทั้งคืน และเปนขัน้ ฟงธรรมเทศนาในหลักธรรมชาติ ไมมีเวลาหยุดยั้งระหวางจิตกับ
อารมณ จิตกับอารมณก็ดี สติกับปญญาก็ดี ทําหนาที่ตอกันโดยติดตอไมขาดวรรคขาด
ตอน เหมือนลูกโซที่เกี่ยวโยงกันเปนลําดับ
เพราะฉะนัน้ ผูบ าํ เพ็ญมาถึงขัน้ นี้ ถาไมมีผูแนะนําใหรูตัวไวกอน อาจจะตําหนิ
สมาธิที่เคยใหคุณแกตนมา วาสมาธินอนสงบนิง่ อยูเ ฉย ๆ ไมทํางาน ถาเขาพักในสมาธิก็
กลัวจะเปนบุคคลที่นอนนิ่งไมทํางาน เลยกลายเปนบุคคลไมมีสถานีจอดพัก หลักปญญา
ก็ไมแนนและแยบคายเทาทีค่ วร เพราะโทษแหงความไมรปู ระมาณ สมาธิซึ่งเปนกอง
เสบียงหนุนปญญาก็หาวาสิน้ สาระ ทั้งนี้อาจเปนไดเพราะเราทุกคนเกิดมาไมเคยเกิดกับ
ศีล สมาธิ ปญญา และพอแมไมเคยพาตัง้ บานเรือนใหเปนศีล สมาธิ ปญญา พอจะใหมี
ความฉลาดช่าํ ชองในทางนีม้ าแตเล็ก ๆ จึงอาจจะพลาดไดบางเปนธรรมดา เพราะทาง
ไมเคยเดิน ตางก็เริ่มปฏิบัติตอเมื่อเปนผูใหญแลว จึงนาเห็นใจทัง้ เราทัง้ ทาน ที่ตางก็มุ
มานะมาบําเพ็ญดวยความเชือ่ เลือ่ มใสและเต็มใจดวยกัน
หวังวาพวกเราคงไดรบั
ประทานอภัยจากพระธรรมเทาทีค่ วร
ดังนั้นในวาระตอไป โปรดทราบอนุสนธิแหงธรรมที่สืบเนื่องกันมายังไมจบ เพื่อ
เปนคติแกทานผูฟง ขออธิบายตอไปจนกวาจะเห็นวาสมควร
ความจริงทั้งสมาธิทั้งปญญาตางมีคุณคาดวยกัน เมื่อปฏิบัติถูกตองตามหนาที่
และโอกาสทีค่ วร หากมีความรอบคอบกับปญญาอีกวาระหนึง่ จะดําเนินสมาธิและ
ปญญาไดดวยความสม่ําเสมอ ไมหนักเบาในฝายหนึง่ ฝายใด และจะถึงจุดหมายไดตาม
ใจหวัง ทั้งไมลอแหลมตอสิ่งไมพึงปรารถนา อันจะเกิดจากสมาธิหรือปญญาไมพอดี
ตามทีเ่ คยปรากฏจากวงปฏิบตั เิ รา ปญญาที่มีสมาธิอบรมดวยดีแลว ยอมหมุนไปเพื่อหา
ทางแกกเิ ลสอาสวะโดยถายเดียวไมเนิน่ ชา
ความเห็นโทษแหงวัฏฏะก็เห็นเพือ่ ความ
เพียรโดยชอบ ไมเห็นเปนความโลดโผนอันเปนลักษณะคนขาดสติและปญญาความรอบ
คอบในมารยาท จนกลายเปนบุคคลทีน่ า เกลียดตอหมูค ณะและประชาชนโดยเจาตัวไมรู
สึก
เพือ่ ความรอบคอบในปฏิปทาเครือ่ งดําเนิน จงทําความมั่นใจในสมาธิและปญญา
วา เปนธรรมมีคณ
ุ คาเสมอกันเพือ่ การดําเนินไปสูจ ดุ หมาย เพราะการปรับปรุงสมาธิกบั
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ปญญาใหกลมเกลียวกันโดยถูกตอง การดําเนินปญญาจะรอบคอบในสิง่ ทัง้ ปวง และ
ปญญาขั้นนี้จะมีการสังเกตเหตุผลดีชั่ว ระหวางจิตกับอารมณซึ่งเกี่ยวของกันอยูทุกขณะ
นอกจากนั้นยังคนเขาไปตามสาเหตุของอารมณดีชั่วอีกดวย สาเหตุนน้ั คือ ที่รวมของ
ทุกขกับสมุทัยอันเปนกงของวัฏจักรที่พาสัตวหมุนใหเกิดตายไมมีสิ้นสุด ถาไมถูกทําลาย
เสีย สาเหตุก็ดี อารมณที่เกิดจากสาเหตุก็ดี ยอมกลายเปนที่ทํางานของสติปญญา
ประเภทนีท้ าํ การวินจิ ฉัยเพือ่ ความรู และทําลายการทํางานดวยความเพียรทีส่ นใจจริง ๆ
ไมวา งานชนิดใด ตองถึงแดนแหงความสําเร็จ
งานของความเพียรภายใน อันเปนไปดวยสติปญญาก็เชนเดียวกัน ยอมจะ
สามารถคลีค่ ลายดูสง่ิ ปดบัง ซึ่งฝงจมอยูภายในจิต ใหเปดเผยขึ้นมาโดยไมมีอะไร
สามารถมากีดขวางได สิ่งปดบังในที่นี้ไดแกอวิชชา คือยอดแหงความมืดมิด สามารถปด
บังใจดวงรู ๆ ไวในอํานาจของตน โดยไมมีกลางวันกลางคืน แมจะใหนามวา ยอดแหง
ความหลงก็คงไมผิดจากธรรมชาตินี้แน เพราะมีอยูกับคนทุกคน ถาปญญาไมสามารถรู
เทาทันและแกไขได นีแ่ ลจะพาใหสตั วกอ กําเนิด เกิดเปนภพเปนชาติและผลิตทุกขขึ้นมา
ไมมวี นั จบสิน้ แตขึ้นชื่อวาความเพียรของผูสัมปยุตดวยสติปญญาแลว ตองสามารถรู
และทําลายไดในเวลาหนึง่ แนนอน
ผูปฏิบัติทุกเพศจะเห็นกําลังสติปญญา ศรัทธา ความเพียรทําลายทีม่ น่ั ของวัฏ
จักรคือ อวิชชาออกจากใจโดยสิ้นเชิง ในขณะเดียวกันจะประสบแดนแหงวิวฏั ฏะ คือ สอุ
ปาทิเสสนิพพาน ขึน้ กับใจดวงทีเ่ คยโงตอ วัฏฏะมาเปนเวลานาน พออวิชชาดับไปเทานั้น
ปญญาที่เคยหมุนตัวอยูรอบดานเหมือนเครื่องจักรเครื่องยนตยอมยุติลง เพราะหมด
เหตุปจจัยทําความกระเทือน สิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติของตนก็คือ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ซึ่งเปนขันธลวน ๆ ไมมีสิ่งแทรกซึม จึงไมทําใหเกิดปญหาตามที่เคย
เปนมา ทานผูบ ริสทุ ธิโ์ ดยสิน้ เชิงแลว ยอมปฏิบัติตอขันธเพื่อความอยูสบายในทิฏฐธรรม
ปจจุบนั และเพื่อทําประโยชนตามโอกาสอันควร
เพราะฉะนั้นการบําเพ็ญของพระพุทธเจาและพระสาวกอรหันต จึงปรากฏเปนไป
อยูตลอดวันนิพพาน ไมทรงลดละโดยถือขันธเปนเหตุ ผูปฏิบัติถึงขั้นทําลายตนเหตุของ
กิเลสและกองทุกขทั้งมวลแลว ยอมเปนผูม อี ริ ยิ าบถเปนทีส่ บาย เพราะมีปจ จุบนั ธรรม
อันบริสุทธิ์เปนที่อยูอาศัย ศีลก็ยอมเปนปกติตามหลักธรรมชาติ ไมเปนศีลที่คะนองและ
ลําพองตัว ซึ่งจะถูกบังคับอยางกวดขัน เชนเขาบังคับคนตองโทษในเรือนจํา สมาธิยอม
เปนไปตามหลักธรรมชาติ ไมเปนสมาธิในลักษณะผูตองหา ซึ่งจะถูกพานําเขานําออก
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ดวยการบังคับ เชนเขานําผูตองหาเขาออกจากที่คุมขัง มีการพักสงบไดตามสบาย และ
ปญญายอมเปนปญญาในหลักธรรมชาติ ไมหดหูแ ละหอยโหนโยนตัวเกินประมาณใน
ลักษณะลิง คาง บาง ชะนี แตพิจารณาไปตามเหตุการณที่เกี่ยวของตามโอกาสอันควร
ศีล สมาธิ ปญญาทั้งสามนี้จึงกลายเปนเครื่องประดับ และเสริมใจของทานใหมคี วาม
สะดวกกายสบายใจในทิฏฐธรรม เชนเดียวกับวิหารธรรมของพระพุทธเจา ซึ่งทรงอาศัย
ประจําพระอิริยาบถตลอดวันนิพพาน
นี่แลผลอันเปนที่พอใจซึ่งผูปฏิบัติจะพึงไดรับ โปรดฟงใหถึงใจ เรื่องความมี
กิเลส วิธกี ารแกกเิ ลสและกิเลสหมดสิน้ ไปจากใจ ทั้งนี้ไมใชเรื่องของผูอื่นใด แตเปนเรือ่ ง
ของเราแตละทาน ซึ่งฟงกันอยูขณะนี้ จะนําไปปฏิบัติเพื่อแกไขตนเอง จนปรากฏเปนผู
สิ้นกิเลสขึ้นมาที่หัวใจดวงกําลังมีกิเลสอยูขณะนี้ แตการบําเพ็ญเพือ่ สิน้ กิเลส โปรดอยา
ทําตนเหมือนคนสิน้ กิเลสแลว คือทําตัวเปนเศรษฐีธรรมทั้งที่กําลังจน ๆ อยู จงทําความ
เห็นภัยวาตนยังมีกิเลสอยูทุกขณะ จะเปนเครือ่ งเตือนสติไมใหนอนใจในความพยายาม
และโปรดคํานึงถึงพระพุทธเจาผูเปนเศรษฐีธรรมอยูเสมอ พระองคไมเคยวางรองรอย
ความเกียจครานออนแอไวใหบรรดาสัตวถอื เอาเยีย่ งอยางมาดําเนิน นับแตวันเสด็จออก
ทรงผนวชถึงวันตรัสรู ตลอดวันนิพพาน
ฉะนั้น คําวา วิรเิ ยน ทุกขฺ มจฺเจติ คนกาวลวงทุกขไดเพราะความเพียร จึงเปน
ธรรมที่ทันกับการหมุนตัวของมนุษยทั่วโลกและแดนธรรมะ ไมเคยลาสมัยตอเหตุการณ
ทีผ่ นู าํ ธรรมบทนีไ้ ปดําเนินเลย ปญหาจึงมีเพียงสั้น ๆ วา เราอยาทําตนใหลา สมัยตอ
ธรรมบทนีเ้ ทานัน้ จะเปนผูเ จริญทัง้ ทางโลกและทางธรรม และธรรมบทวา สนฺทฏิ ฐ โิ ก
และ ปจฺจตฺตํ ไมใชเปนสมบัติของพระพุทธเจาโดยเฉพาะ แตประทานไวเพื่อผูปฏิบัติ
เปน สุปฏิปนฺโน อุชุ ญาย สามีจิ ทั้งหญิง ทั้งชาย จะเปนสมบัติของแตละทานสมกับ
พระเมตตาที่มีแกโลกทั่ว ๆ ไป ดังนั้นจึงใครขอความรวมมือกับทุกทาน โปรดปฏิบัติ
ดวยความองอาจกลาหาญทุกประโยคความเพียรในอิรยิ าบถ จะปรากฏ พุทโธ ธัมโม สัง
โฆ ธรรมชาติอันเปนสมบัติของเราแท ซึ่งประทับรออยูบนหัวใจของทุกทานผูมุงตาม
เสด็จในวันหนึง่ โดยไมสงสัย
ในอวสานแหงพระธรรมเทศนานี้ ขอความสมหวังที่ตั้งไว จงสําเร็จแกทกุ ทานผู
ตั้งใจปฏิบัติโดยทั่วหนากันเทอญ
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th
แวนดวงใจ
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