เทศนอบรมพระและฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๗
พระธรรมรักษา
วันนี้จะไดแสดงธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจาพอเปนเครื่องปฏิสันถาร ทั้งทานผูเปน
นักบวชและทานสาธุชน ที่ไดอุตสาหสละเวล่ําเวลาและทรัพยสมบัติศฤงคารมาสูสถาน
ที่นี่ตามสมควรแกเวลา
การฟงธรรมเพื่อใหเกิดผล ในขณะที่ฟงธรรมนั้น โปรดไดทําความรูสึกไวเฉพาะหนา คือ
ไมใหจิตสงไปสูสถานที่ตาง ๆ แมที่สุดผูกําลังเทศน ใหมีความรูอยูจําเพาะภายในใจ
ธรรมเทศนาที่ทานแสดงมากนอยหนักเบา จะเขาไปสัมผัสความรับรูที่เราตั้งไวแลวดวย
ดีนั้น และในขณะเดียวกัน จะเปนเครื่องกลอมจิตใจของเราใหไดรับความสงบเยือกเย็น
ในขณะที่ฟงเทศน บางครั้งอาจรวมสนิทไดในขณะนั้นก็มี คําวาจิตรวมสนิทนั้น คือไม
ไดเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ มีความรูที่เดนชัดอยูภายในใจดวงเดียวเทานั้น แมที่สุดเสียงแหง
ธรรมเทศนาก็ไมเกี่ยวของกัน อยางนี้ทานเรียกวารวมอยางสนิท
ในธรรมะของพระพุทธเจาทานตรัสไววา ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ แปลวา พระ
ธรรมยอมรักษาผูปฏิบัติธรรม จะเห็นผลเปนชั้น ๆ ประจักษใจของตน ผูปฏิบัติในทาน
คือเปนผูเสียสละเพื่อประโยชนแกผูอื่น เรียกวาทาน เมื่อทานเขาจนเกิดความเคยชินแก
จิตใจแลว จะรูสึกมีความเยือกเย็นภายในใจ ถาไมไดใหทาน ไดขาดไปเสียในเวลาที่เคย
ทํา ใจจะรูสึกวาเหว ไมเปนที่สบาย เคยรักษาศีล ถึงวันเขามาแมจะมีกิจการยุงยาก
ขนาดไหน ใจก็มีความมุงหวังตอศีลตนเสมอ เมื่อรักษาจนมีความเคยชินตอศีลแลว ถา
ไดขาดเสียในวันใดวันหนึ่ง รูสึกเสียใจที่วันนี้ไดทําตัวใหขาดประโยชนไป การอบรมจิต
ใจที่เรียกวาภาวนาก็มีลักษณะเชนเดียวกัน ทั้งสามประเภทนี้เมื่อไดทําใหเกิดความเคย
ชินภายในใจแลว จะปรากฏเปนความรมเย็นภายในใจเสมอ
คําวา พระธรรมยอมรักษาผูปฏิบัติธรรม ไมใหตกไปในที่ชั่วนั้น ไมไดหมายเรื่องอนาคต
โดยถายเดียว แตหมายเอาเรื่องปจจุบันของตัวดวย คือผูปฏิบัติดีตอบานเมือง ไมทําผู

อื่นใหเดือดรอนโดยการกระทําผิดของตน ตัวเองก็มีความเยือกเย็น และไมมีความเดือด
รอนสงสัยภายในใจวา จะถูกโทษทัณฑอันใดใหไดรับความลําบาก เพราะการกระทํา
ของตนสะอาด จิตใจก็เยือกเย็น อยูที่ไหนก็สบาย ยิ่งไดปฏิบัติคุณธรรมเขาภายในใจ จะ
เปนการใหทาน การรักษาศีล หรือการเจริญภาวนา ก็ยิ่งมีความรูสึกเยือกเย็นภายในใจ
เปนลําดับ ๆ
เฉพาะอยางยิ่งการอบรมจิตใจ จะปรากฏผลที่เดนชัด แมอํานาจแหงทาน อํานาจแหง
ศีล ที่ตนเคยใหทานและรักษาศีลมา ก็จะรวมเขาสูจุดเดียวคือความสงบแหงใจ เพราะ
ฉะนั้นใจผูอบรมดวยดี จึงเปนรวมแหงคุณงามความดีทั้งหลาย เราจะทํามาแตอดีตกี่
ภพกี่ชาติกี่กัปกี่กัลป เมื่อใจไดปรากฏเปนความสงบเขาแลวเทานั้น อํานาจแหงคุณ
ธรรมทั้งหลายจะมารวมอยูที่จุดเดียวทั้งสิ้น แมจะจํามื้อวันปเดือนที่ตนทํามา หรือจํา
ชาติภพที่ตนทํามาไมไดก็ตาม แตผลที่ปรากฏนั้นจะปฏิเสธไปจากจิตใจที่ตนกําลังรูอยู
ไมได นี่ทานก็เรียกวา พระธรรมยอมรักษาผูปฏิบัติธรรม ไมใหเกิดความเดือดรอนภาย
ในใจ เมื่อปจจุบันขณะนี้และวันนี้มีความเยือกเย็นอยู ดวยอํานาจแหงทานแลว กาล
ขางหนาก็คือเรื่องของใจดวงนี้ จะไปกอภพกอชาติในที่ไหน ๆ กําเนิดใด ๆ ก็ตองอยูกับ
นายชางผูจะไปสรางบานสรางเรือน นายชางคนไหนที่มีความเฉลียวฉลาด ชํานิชํานาญ
ในการปลูกบานปลูกเรือนแลว บานเรือนที่ปรากฏเปนผลขึ้นมาจากนายชางนั้น ๆ ยอม
เปนบานเรือนที่สวยงามและแนนหนามั่นคงเสมอ เรื่องของจิตที่เปนนายชางปรับปรุงตน
เองมาจนมีความชํานิชํานาญ ไดแกการปฏิบัติคุณงามความดีแกตนเอง แมจะไปเกิดใน
สถานที่ใด ๆ ก็ตาม จิตที่เคยเปนนายชางปรับปรุงตนเองมาดวยดีแลวนั้น จะตอง
ปรากฏเปนรูปราง หรือปรากฏผลขึ้นมาภายในตัวเองอันเปนที่พึงพอใจทุก ๆ ภพทุก ๆ
ชาติไป นี่ก็เรียกวา พระธรรมยอมรักษาผูปฏิบัติ คือรักษาเปนลําดับไป นับตั้งแตขั้นเริ่ม
ปฏิบัติ พระธรรมก็เริ่มจะรักษาผูปฏิบัติ คือใหผลไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงสมควรจะ
แสดงผลใหเห็นชัดภายในใจ และจนกระทั่งเห็นผลประจักษใจจริง ๆ เชน ผูอบรม
ภาวนาเปนตน ถายังไมปรากฏเปนความสงบ แตกิริยาที่ทํานั้นเปนภาคพื้นเพื่อจะทําใจ
ใหสงบอยูแลว เมื่อไดทําไปนาน ๆ มีความสืบตอกันเปนลําดับ ยอมจะปรากฏเปน
ความสงบขึ้นมาใหผูบําเพ็ญไดรูในวันใดวันหนึ่งจนได และเมื่อใจไดปรากฏเปนความ
สงบแลว นั้นแลเปนเชื้อหรือเปนเหตุใหจิตใจมีความดูดดื่มในการกระทําที่จะเพิ่มขึ้นเปน

ลําดับ ถาหากวาเราทําจิตใจไมปรากฏเปนผลตอบแทนขึ้นมาประจักษแลว กิจการงาน
นั้น ๆ ก็ไมสามารถจะทําไดจีรังถาวร อาจจะลมละลายไปในวันใดวันหนึ่งก็ได เชนเขา
ทํานาไมปรากฏผลคือขาวเปนเครื่องตอบแทน เราจะทํากิจการงานหรือหนาที่ใด ๆ ก็
ตาม ผมเปนเครื่องตอบแทนยอมมีเสมอ ผูปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะเชนเดียวกัน
การอบรมจิตแมจะมีความฟุงซานวุนวาย และเปนสิ่งที่รักษายากยิ่งกวาสิ่งใด ๆ ก็ตาม
แตก็เปนเรื่องของจิตที่จะสามารถรักษาตนเองไดในลักษณะเดียวกัน การทําเบื้องตนก็
ยอมมีการลําบาก แตเมื่อไดปรากฏเปนความสงบขึ้นแลว นั้นแลจะเปนเครื่องดูดดื่ม
ภายในใจ ใหมีแกจิตแกใจที่จะบําเพ็ญความสงบใหมากยิ่งขึ้นไปกวานั้น จนกลายเปน
ความเคยชิน ความที่ตนทอแทออนแอหรือขี้เกียจ ซึ่งเปนธรรมดาที่จะมีอยูประจํา
สันดานของปุถุชนเรา ก็จะคอยลดนอยถอยลงไปโดยลําดับ สวนความเพียรเพื่อ
พยายามทําจิตใจใหมีระดับสูงหรือละเอียดยิ่งเขาไปกวานั้น ก็ยอมมีกําลังมาก เมื่อ
ความเพียรของเรามีกําลังมากเขาเทาไร ผลที่จะปรากฏใหไดรับภายในใจก็คือความ
สงบ มีความละเอียดมากเขาเทาเทียมกัน
วิธีจะทําใจใหมีความสงบ สวนมากก็คือการกําหนดลมหายใจ หายใจเขา หายใจออก
ใหมีความรูสึกติดตามลมของตนเสมอ อยาใหขาดวรรคขาดตอน ความรูสึกทั้งหมดให
รวมตัวเขาไปสูจุดเดียว คือที่ลมหายใจปรากฏ หรือเราจะกําหนด พุทโธ เปนตน ก็โปรด
ไดทําความรูสึกใหแนบสนิทอยูกับพุทโธ คือคําบริกรรมนั้น เมื่อจิตไดถูกสติเปนเครื่อง
บังคับกํากับตัวอยูเสมอ จิตก็จะทําความรูสึกกับบทบริกรรมมี พุทโธ เปนตน ไดสนิท
เปนลําดับไป นั่นแลจิตจะมีโอกาสปรากฏเห็นความสงบทั้งที่ตนไมเคยปรากฏมาเลยใน
ขณะนั้นจนได
การกําหนดลมหายใจ บางครั้งถาจิตสงบเต็มที่ หรือความรูสึกภายในใจขณะนั้น
ปรากฏวาลมหายใจไดหายไปจริง ๆ ไมมีอะไรเหลือเลย แตในขณะเดียวกันก็ทราบไดวา
ลมหายใจนี้ไดซานไปทั่วสรรพางครางกาย ออกทุกแหงทุกหน อยางนี้ก็มี แตจะเปน
ความจริงอยางไรนั้น ผูปฏิบัติก็ไมสามารถจะพิสูจนไดวา ลมไดหมดไปจริง ๆ เหรอจา
กลมหายใจนี้ แตจะพอทราบไดในเวลาลมหยาบ และคอยละเอียดลงไปก็ทราบ
ละเอียดลงไปเปนลําดับ ๆ ก็ทราบ ทีนี้เวลาลมหมดไปจริง ๆ ตอนนั้นก็มีการทราบไดใน

ลักษณะเดียวกัน แตความรูที่ปรากฏในขณะนั้น ไมไดมีการแสสายไปสูอารมณใด ๆ มี
หนึ่ง คือความรูเทานั้น แตกอนมีสองกับลม ทีนี้ลมไดปรากฏวาหายไป ถาวาไมหายก็
กลายเปนอะไรไป ละเอียดออกไปตามสรรพางครางกาย นี่การกําหนดลมเปนอยางนี้
ทีนี้กําหนด พุทโธ เมื่อจิตไดละเอียดเขาไปจริง ๆ คําวา พุทโธ กับความรูเลยกลายเปน
อันเดียวกัน เราจะวา พุทโธ ก็ตาม ไมวาก็ตาม ในขณะที่จิตไดแนบสนิทกับพุทโธแลว ก็
ปรากฏเปนพุทโธอยูเชนนั้น เพราะคําวา พุทโธ ก็คือความรู จิตไดดิ่งลงไปเปนความรูอัน
เดียว แตผลที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติทั้งสองนี้ คือจิตเปนหนึ่ง ไมไดสองกับอารมณที่
เคยเปนมา เมื่อผลไดปรากฏอยางนี้แลว ผูปฏิบัติจะตองทราบในตัวเองวาความสุขที่
เคยปรากฏมา จะปรากฏในทางใดก็ตาม กับความสุขที่ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตมีความ
สงบเชนนี้ จะรูสึกวาแปลกตางกันมากมาย ยิ่งใจไดพินิจพิจารณาในสวนแหงสภาว
ธรรมโดยทางปญญาดวยแลว ความสงบของจิตจะมีความละเอียดเขาไปเปนลําดับ
เพราะอํานาจของปญญาเปนเครื่องซักฟอก และพิจารณาในสภาวะทั้งหลายที่จิตเคย
สําคัญมั่นหมายแลวถือเปนภาระของตน ที่ทานเรียกวาอุปาทาน เมื่อปญญาได
พิจารณาในสภาวะมีสวนแหงรางกายเปนตน เห็นชัดมากเทาไร คําวาอุปาทานคือ
ความถือมั่นในสวนแหงกายเหลานี้ก็คอยถอยตัวออกมาจากความยึดมั่นนั้น ๆ เปน
ลําดับ ๆ เพราะฉะนั้นอุปาทานของกายจึงสิ้นสุดลงได ในเวลาที่พิจารณากายเห็นชัด
ตามเปนจริงเต็มที่แลว แลวก็ถอนออกมาไดอยางเต็มที่ ตอจากลําดับนั้นไปเรื่องของ
กายนี้จะไมปรากฏในความรูสึกขณะที่เราภาวนา
คือการภาวนาเบื้องตน เราจะพิจารณาสวนแหงรางกายสวนใด ก็เห็นบางไมเห็นบาง
ลุม ๆ ดอน ๆ แตเมื่อสติและปญญามีกําลังพอตัวในการพิจารณาดานวัตถุนี้แลว เรื่อง
สวนแหงกายทั้งหลายจะเห็นไดดวยปญญาโดยรวดเร็ว เพราะสติกับปญญาวิ่งไปพรอม
ๆ กัน ไมไดแยกกันไปสูที่ตาง ๆ พอพนจากภาวะนี้แลว ใจที่เคยเห็นรูปรางกลางตัวของ
ตน หรือสวนแหงรางกายของตนมาเปนลําดับ ก็จะกลายเปนสุญญากาศไปหมด สวน
แหงรางกายแมจะปรุงขึ้นมาเปนภาพชั่วระยะเพียงเล็กนอย ก็คอยที่จะสลายไป ตอจาก
นั้นก็ไมมีอะไรเหลือ ทั้ง ๆ ที่เราไดเคยพิจารณามาจนชํานาญและเห็นชัดดวย แตเมื่อพน
จากระยะนี้แลวเรื่องของจิตจะไมปรากฏในสวนแหงรางกายนี้เลย แมจะปรากฏก็เพียง

ชั่วขณะเดียวเทานั้น ไมถึงครึ่งวินาที ตอนี้ก็จะสูญหายไปหมดจากความรูสึก แมจะมีอยู
ก็มีอยูตามสภาพของตน ความรูสึกจะไมเกี่ยวกับความเปนภาพในสวนแหงรางกายนี้
เลย นี่ทานเรียกวาจิตเปนสุญญากาศจากสวนแหงรางกาย คําวาอุปาทานความยึดมั่น
ถือมั่นในสวนแหงกายก็หมดไปในระยะนี้ ตอจากนั้นก็จะมีสวนแหงนามธรรม ที่ทาน
เรียกวา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เกิดขึ้นจากทางกายบาง เกิดขึ้นจากทางใจ
บาง นี่เปนสวนละเอียดของการพิจารณา
เมื่อใจไดมีความชํานิชํานาญ สติกับปญญามีกําลังกลาขึ้นเปนลําดับ

