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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๑๙

สรางเรือนสามชั้นใหจิต
การฝกหัดอบรมในเบื้องตน ก็ไมผิดอะไรกับเราไปดูตนไมที่จะนํามาทําบาน
ปลูกเรือน ไมทั้งตนเมื่อไปดูแลวมันออนใจพิกลบอกไมถูก อะไรที่จะสามารถนําไปทํา
เปนบานเรือนได มองดูเห็นแตไมทั้งตน เต็มไปดวยเปลือกกระพี้ กิ่งกานสาขา ดอกใบ
เต็มไปหมด ซึ่งลวนแตสิ่งที่ไมตองการทั้งนั้น ที่มองไปเห็นนั้น สิ่งที่ตองการมองไมเห็น
เลย คือแกนที่เปนเนื้อแท ซึ่งสมควรจะมาทําเปนบานเปนเรือนได มันอยูภายในลึก ๆ
โนน มองไมเห็นดวยตาเนื้อนี้เลย มันมีตั้งแตเปลือกแตลําตน มองขึ้นไปขางบนก็มีแต
กิ่งกานสาขาใบดอกเต็มไปหมด แลวทําไมจะไมออนใจ และไมที่จะปลูกบานปลูกเรือน
ใหสําเร็จโดยสมบูรณนั้น ตองมีจํานวนมากดวย ไมตนเล็ก ๆ จะมาทําบานทําเรือน นํา
มาเลื่อยมาแปรรูปเปนตาง ๆ ใหไดหลาย ๆ แผน หลาย ๆ ชิ้น ก็เปนบานเปนเรือนที่
เหมาะสมไปไมได จะตองหาไมตนใหญ ๆ เนื้อแข็ง ซึ่งลําบากแกการทําไมยอยเลย ไป
มองเห็นตนไมแลวมันทําใหออนใจอยางบอกไมถูก มือเทาก็ออนปวกเปยกไปตาม ๆ
กัน
แตเมื่อรูวิธีที่จะทําแลว แมออนใจก็พอพยายามถูไถกันไปได ไมหดมือทื่อใจอยู
ทาเดียว เมื่อตัดโคนลงมาแลวก็ตองเลื่อย ตองมีแบบมีฉบับ การตัดการโคนการเลื่อย
อะไร ตองมีแบบมีฉบับมีหลักเกณฑ ตองมีวิชาเกี่ยวกับงานนั้น ๆ จึงจะทําได มิฉะนั้น
ไมก็เสียหมด ผลจะพึงไดก็ไมปรากฏเทาที่ควรจะมี
นี่การประพฤติปฏิบัติธรรมทางดานจิตใจ ในเบื้องตนที่เรายังไมเคยทําเลย มันก็
ตองมีออนใจดวยกัน ดีไมดีจะนั่งภาวนาแค ๕ นาที ๑๐ นาที ใจนั้นราวกับจะถูกเขานํา
ไปฆา ทําใหออนเปยกไปหมด พอทราบไดจากทานสั่งสอนเรื่องการภาวนาเปนงานยาก
เทานั้น ใจเริ่มจะช็อกไปเสียแลวเพราะกลัวมาก ดีไมดีหาเรื่องปวดหนักปวดเบามาชวย
ชีวิตไว ไมงั้นจะไปเสียใหไดกอนความเจ็บไขไดปวยจะมาถึงตัวเสียอีก
“โนน ! ฟงซิ มนุษยขี้แย กลัวกิเลสจะขยี้เอา ! เพียงทานเอาเรื่องภาวนามาสอน
วา เปนงานสําคัญยิง่ กวางานอืน่ ใดเทานัน้ ผูฟงจะสลบไสลไปตามกัน !”
ประการหนึ่ งพระกรรมฐานทานมักจะสอนเรื่องภาวนา ตามที่ ท านเคยทํ ามา
เพียงเริ่มตนวา “ในบรรดางานของพระพุทธศาสนา งานภาวนาเปนงานสําคัญ และเปน
งานที่ทํายากกวางานอื่น ๆ บรรดาที่เปนกุศลดวยกัน จะวาหนักก็หนักไมยอย ตองใช
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ความละเอียดลออ ตองใชความอดทนความจริง ๆ จัง ๆ ถึงจะไดผลเปนลําดับไป และ
ไดผลเปนที่พึงใจ”
ผูฟงทั้งหลายเพียงไดยินวา ภาวนาลําบากอยางนั้นอยางนี้บาง ตัวเองยังไมเคย
ทํา มันคิดลําบากไวกอนแลววาเปนทุกขมาก ทรมานมากเกินไปรางกายตองแย เห็นจะ
สูไมไหว ไมทําดีกวา นั่น ! เห็นไหม ทําใหคิดทุกขคิดยากคิดลําบาก ทอถอยออนแอ
ภายในใจ เลยทําใหใจออนไปหมด นั่น!มันจึงเหมือนกับเราไปดูตนไมใหญ ๆ ที่จะเอา
มาปลูกบานทัง้ หลังนัน่ แหละ !
จะทําอยางไรไมทั้งตนนี่ จะทําจะแปรรูปเปนบานเรือน?ควรคิดยอนตัดกระแส
ของความออนแอเสียบางวา ศาลาโรงธรรมสวนะที่เรานั่งอยูเวลานี้ มีแตไมทั้งตนกันทั้ง
นั้นแหละ เขานํามาแปรสภาพเปนกระดานพื้น กระดานฝา เปนขื่อ เปนแป เปนตง เปน
จันทัน เปนอะไรลวนแตความฉลาดของชางเขา จนสําเร็จโดยสมบูรณขึ้นมาเพราะความ
อุตสาหพยายาม และความฉลาดสามารถของเขา
การบําเพ็ญจิตใจก็เหมือนกัน ตองอาศัยความอุตสาหพยายามความอดความ
ทนเชนเดียวกัน ทานสอนวิธีการ เชน ทานสอนใหทําอยางนั้น ใหทําอยางนี้ และบอก
วิธภี าวนา หรือวิธีเดินจงกรม วิธนี ง่ั สมาธิ ใหทําจิตอยางนั้น ๆ เปนวิธกี ารสอนของทาน
เราซึ่งไมเคยทําเลยมักเปนทุกขกอนแลว จิตใจออนไปหมดไมมีกําลังที่จะทําเลย
แตถาความมุงหมาย ความพอใจ อยากไดบานไดเรือนหลังสวย ๆ งาม ๆ แนนหนามั่น
คงสงาผาเผย เปนที่ปลอดภัยไรทุกขโดยประการทั้งปวงแลว ก็ไมเห็นยากอะไรนี่ !
บานทั้งหลังโลกเขาสรางกันได ทําไมเราจะสรางไมได เขาเอาอะไรมาสราง เขา
สรางดวยวิธีใด เราก็คน ๆ หนึ่ง ทําไมจะปลูกบานหลังหนึ่งดวยไมเหลานี้ไมไดละ !
เพียงมีมานะเปนแรงดันเทานั้น มันก็ทาํ ไดดว ยกัน นีก่ เ็ ชนเดียวกัน !
ทานผูมีบานมีเรือนหลังสงาผาเผยใหญโตรโหฐาน ปรากฏแกสายตาอยางเดน
ชัดเต็มบานเต็มเมือง มองไปทางไหนก็เห็นอยูร อบทิศ ก็เพราะความมานะเปนสําคัญ
ทานผูยังมวลสัตวใหกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุ และอยูในสังคมมนุษยเวลานี้ ก็
ไดแกจอมปราชญท้ังหลาย มีพระพุทธเจาและพระสงฆสาวกทั้งหลาย ที่สรางบาน
สรางเรือนใจอันแนนหนามั่นคง และยอดเยี่ยมกวาบานเรือนทั้งหลาย ทานทําวิธีใด?
จึงสามารถฉลาดรูเหนือโลกทั้งสาม ที่บรรดาสัตวทุกชั้นติดของอยู ? ผลก็ประเสริฐ
เลิศโลกจนปรากฏชื่อลือนามสะเทือนทั่วไตรภพ ประกาศสอนธรรมดวยวิธีการตาง ๆ
ใหสตั วโลกไดทราบเรือ่ ยมาจนถึงปจจุบนั
เราก็เปนคน ๆ หนึ่ง ซึ่งมุงหวังตอความสุขความเจริญ เฉพาะอยางยิ่งความสุข
ความเจริญทางจิตใจ ถาจะเดินแบบศิษยมีครูละก็ ทานทําอยางไรเราก็พยายามทําอยาง
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นั้น จะยากลําบากแคไหนก็จําตองทนสู เพื่อความดีที่รอรับผูมีความพากเพียรไมลดละ
ทอถอยอยูแ ลวตลอดเวลา
จิตทั้งดวงมันก็เหมือนไมทั้งตน ก็ทราบอยูแลว เพราะเต็มไปดวยรากแกวราก
ฝอย กิ่งกานสาขาของอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ทั้งนั้น จะปอกเอางาย ๆ เหมือนปอก
กลวยไดอยางไร เพราะภายในจิตมีแตอันเดียว คืออวิชชาตัณหาหุมหอเต็มไปหมด ตัว
จิตจริง ๆ มองไมเห็นเลย นั่น ! รูไหมวาจิตเรานะมันเต็มไปดวยสิ่งเหลานี้ทั้งนั้น เนื้อ
แทของจิตแทนั้นจนมองไมเห็น มีแตเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะไมรูกี่ชั้น และหุมหอมากี่
กัปกี่กัลปแลว ! จิตที่ถูกหุมหอปดบังหมดหรือไมหมด พอกําหนดจิตลงไปก็ไปเจอกับ
จอมกษัตริย คือ “วัฎจักร”เจอแตวัฏจักรมันก็ตองออนใจคนเรา ! เพราะความมืดตื้อก็
คือเรือ่ งของกิเลส ความไมรูประสีประสาอะไรเลยมันก็เปนเรื่องของกิเลส จึงมองหาทิศ
ทางที่จะเปนสารคุณพอเปนเครื่องดูดดื่มจิตใจไมเห็น เห็นแตความมืดมนทั้งนั้น ทําให
เกิดความทอแทออนแอภายในใจ การเรียนปฏิบัติเบื้องตนเปนเชนนั้น ไมวาใครยอมจะ
เปนไปทํานองเดียวกัน
พระพุทธเจาก็ตาม พระสาวกก็ตาม พวกเรา ๆ ทาน ๆ หรือครูอาจารยทั้งหลาย
ที่เคยใหการอบรมสั่งสอนเรามาโดยลําดับจนกระทั่งปจจุบันนี้ก็ตาม ทานก็เคยเปนเชน
เดียวกับพวกเรานั้นแล แตเพราะความพยายามเปนสําคัญ เมื่อไดรับการศึกษาเลาเรียน
หรือไดรับอุบายตาง ๆ จากครูอาจารย และนําวิธีการนั้น ๆ ไปปฏิบัติ ดวยความเพียร
ของตน สติปญญาทานแนะวิธีอยางไรก็พยายามดําเนินตาม และพยายามบังคับจิตใจไป
ตามรองรอยแหงธรรม ถามันคิดปรุงแตกแขนงออกไป ดวยอํานาจของกิเลสบังคับให
แตกไปทางใดบาง คิดปรุงไปทางใดบาง ตองพยายามหักหาม และฉุดลากเขามาดวย
สติ พยายามหาอุบายเหนี่ยวรั้งมาดวยสติปญญา อยาออนขอตามใจที่กําลังเปนนักโทษ
พอแหกคุกคือความควบคุมของสติปญ
 ญาออกได จะไปเที่ยวขโมยเขาอีก!
เบื้องตนแหงการปฏิบัติเปนอยางนั้น ตองบังคับกันอยางเขมงวดกวดขัน ตั้งทา
ตั้ งทางเหมื อนจะเอาเป น เอาตายกัน จริง ๆ กั บ ภารภาวนาเพี ย งอยางเดี ยว การ
ภาวนาทานถือวาเปนความดี แตในขณะที่เราทําเหมือนจะเอาเขาตะแลงแกง ถูกฆาถูก
สังหารอยางนั้นแหละ มันฝดมันเคืองมันอะไรบอกไมถูก ใครโดนเขาก็รูเอง เรื่องรวม
อยูใ นนัน้ หมด
ทีนี้เมื่อใจที่เต็มไปดวยกิเลส ถูกการบังคับบัญชาซักฟอกอยูเสมอ ก็เหมือนกับ
ไดถูกฉุดลากขึ้นมาจากโคลนจากตม แลวชะลางดวยน้ําสะอาด คือสติปญญานั่นแล ใจ
เมื่อถูกฝกทรมานอยางเอาจริงเอาจัง ก็คอยปรากฏผลคือความสงบความเย็นใจขึ้นมา
ความสงบกับความเย็น กับความสบาย อยูดวยกันนั่นแหละ
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ถาใจสงบก็สบาย ความสบายนั้นเกิดขึ้นจาการฝกอบรม การบังคับบัญชาเกิดขึ้น
จากการทรมานดวยสติปญญา หักหามไมใหจิตคิดเพนพานไปเที่ยวสั่งสมกิเลสอันเปน
ยาพิษ เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ ตัดทางเดินของกิเลสดวยสติปญญา หักหามไมใหคิดปรุง
ไปในอารมณตาง ๆ ในขณะที่ตองการความสงบแกจิตใจ เมื่อทําถูกวิธี จิตก็เริ่มปรากฏ
เปนความสงบ สงบมากขึ้น สงบละเอียดลออขึ้นเรื่อย ๆ ทีนี้เรียกวา “พอมีตนทุน ”
เพื่อเปนกําลังใจแสวงธรรมตอไป เหมือนกับเขาเริ่มตัดไม พอตัดเขาไปก็จะเริ่มเห็น
แกนของมัน ยิ่งเลื่อยออกมาเปนแผน ๆ เปนตัวไมชนิดตาง ๆ ยิ่งไดเห็นชัดวาเปนไม
เนื้ออยางใดบาง ดีอยางใด ปลอดหรือไมปลอด เนื้อบริสุทธิ์ดีอยางใดบาง ทราบไปโดย
ตลอด
จิต เมื่อมีความสงบเย็นก็ยอมเห็นจิตของตัว ซึ่งทรงตัวอยูดวยความสงบสุข ไม
มีอารมณตาง ๆ เขามากอกวน ความไมมีอารมณเขามายุแหยกอกวนนี้เปนความสงบ
และเปนความสุข นี่คือคุณคาของจิตที่เกิดความสงบ แสดงคุณคาใหเราเห็น ในขณะ
เดียวกันก็ไดเห็นทั้งโทษที่จิตเกิดความฟุงซานวุนวาย ตั้งแตเริ่มแรกปฏิบัติหรือกอน
ปฏิบัติ ก็สามารถประมวลเขามาเห็นโทษในเวลาที่จิตสงบได ไมเชนนั้นเราก็มองเห็น
โทษในสิ่งที่เปนคูกันไมได ถาไมมคี วามสงบเปนเครือ่ งยืนยันเลย
เมื่อจิตมีความสงบ ความสงบนี้จะเปนเครื่องเทียบเคียงกับความไมสงบ คือ
ความสงบมี ผ ลดี อ ย า งไร ความไม ส งบมี ผ ลร า ยอย า งไร ก็ เห็ น ได อ ย า งชั ด เจน จง
พยายามบุกเบิกจิตใจใหกาวหนาไปโดยลําดับ หรือพยายามคุยเขี่ยสิ่งที่เปนภัยตอจิตใจ
ดวยปญญา และชําระสะสางมันออกดวยความไมนอนใจ
จิตก็มีความสงบแนวแนและละเอียดลงไป ตามประโยคพยายามของผูบําเพ็ญ
ที่จะเรียกวา “สมาธิหรือไมสมาธิ” นั้น มันเปนเพียงชื่อของภูมิจิตภูมิธรรมประจําจิต
เท านั้ น ขอ สําคั ญ ขอให เป น ความปรากฏภายในใจที่ เรียกวา “สนฺ ทิ ฏ ฐิ โก” เห็ น เอง
สําหรับผูป ฏิบตั เิ ถอะ
ความสุขความสบายหรือความอัศจรรยอะไร จะเปนสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับจิตดวงที่
ถูกชําระซักฟอกอยูสม่ําเสมอนี้แล ไมมีที่อื่นเปนที่ปรากฏความแปลกประหลาดและ
อัศจรรยใด ๆ นอกไปจากจิตที่กําลังฝกอบรมอยูในเวลานี้ เมื่ อจิตไดเริ่มเห็นความ
แปลกประหลาดและอัศจรรยขึ้นมาในตัวแลว ความขยันหมั่นเพียรและความอุตสาห
พยายามนั้นยอมเปนมาเอง ทุกขยากลําบากแคไหนก็ไมยอมลดละ ไมยอมถอยหลัง
เดินหนาไปเรื่อย ๆ ดวยความเพียร ทีนี้ก็พอทราบการเขาการออกของจิต การคิดผิด
คิดถูกของจิต การกาวเดินของจิต เดินผิดเดินถูกอยางไรบางก็พอทราบได เพราะมีสติ
ปญ ญา เปน เครื่องระวังรักษา แตกอนไม มีเลย มีแตกิเลสที่คอยขยี้ขยําเสียแหลก
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หมด ถาหากจิตนี้เปนเหมือนสิ่งทั้งหลายแลวไมมีอะไรเหลือเลย ยังจะเลยเปนผุยผงไป
เสียอีก อาจเรียกวา “เปนอากาศธาตุไปหมด ”
แตนไ่ี มเปน เพราะจิตคงทนตอทุกสิ่งทุกอยาง จะทุกขจะยากลําบากแคไหน ก็
รับทราบอยูโดยปกติของตน ไมมีความฉิบหายทลายไปดังวัตถุอื่น ๆ เมื่อไดรับการซัก
ฟอกดวยการเหลียวแล ความสวางภายในตัวก็ปรากฏขึ้นและเริ่มฉายแสงออกมา
เพราะแตกอนถูกสิ่งปดบัง อันเปนสิ่งสกปรกโสมม เปนสิ่งมืดดําปดบังไว ตอมาคอย
กระจายออกไปดวยความเพียร เชนเดียวกับกอนเมฆดํา ๆ ที่จางออกไป ก็มองเห็นแสง
สวางแหงพระอาทิตยฉะนั้ น! จิตใจก็เริ่ม มีความสวางไสวขึ้น มา นั่ งอยูท่ีไหนก็สบาย
ทํางานอะไรอยูก็สบาย ทําใหเพลินลืมเวล่ําเวลา ใจดํารงตนอยูดวยธรรม คือความสงบ
สุขในอิริยาบถตาง ๆ คิดยอนหลังไปถึงการภาวนาในขั้นเริ่มแรกก็อดขําตัวเองไมได
เพราะลมลุกคลุกคลานเหมือนเด็กกําลังฝกหัดเดิน คิดในวงปจจุบันก็ทําใหเพลิน คิด
ไปขางหนาก็ทําใหเพลิน และกระหยิ่มตอการขยับตัวขึ้นดวยความเพียรไปเรื่อย ๆ เลย
ทําใหเพลินทั้งในธรรมที่กําลังเปนอยู และธรรมวิมตุ ติหลุดพนในวันขางหนา
ความสงบความสบาย ความแปลกประหลาดความอัศจรรย คอยเริ่มปรากฏขึ้น
ตามขั้ น แห ง ความสงบมากน อ ย หรื อ ละเอี ย ดขึ้ น ไปเป น ลํ า ดั บ ๆ นี่ ท า นให ชื่ อ ว า
“สมาธิ”คือ มีความแนวแนความมั่นคงอยูภายในจิต จิตไมคอยโอนเอนเหมือนแต
กอน เพราะมีหลักมีเรือนใจเปนที่อยูอาศัย เนื่องจากความพยายามสรางเรือนธรรม
ใหจติ
เรือนชั้นนี้เปนขั้นสมาธิ สงบเย็น ใจสบาย พอมีจิตมีความสบายเราก็เริ่มเห็น
คุณคาของจิต ตั้งแตจิตเริ่มสบายเปนลําดับมา เหมือนกับเรามีทรัพยสมบัติอยูภายใน
ตัวเรา ไปไหนก็ไมคอยมีวิตกกังวลวาจะอดอยากขาดแคลน เพราะทรัพยสมบัติเปน
เครื่องสนองมีอยูกับตัวแลว จิตใจเมื่อเห็นคุณสมบัติขึ้นภายในตัว เกิดความสงบเย็นใจ
ประจําใจอยูแลว คนเรายอมมีความสบาย จะยืน เดิน นั่ง นอน ก็ไมวาวุนขุนมั ว ไม
วาเหว มีความเย็นสบายอยูด ว ย “สมาธิธรรม ”นีเ่ ปนขัน้ ของสมาธิ เปนเรือนชัน้ หนึง่
ขั้นตอไป ก็คือ “ขั้นปญญา ” พยายามฝกหัดคิดคน ตามธาตุตามขันธ ตาม
อายตนะทั้งภายในภายนอก ตามโอกาสและความถนัดใจเรื่อย ๆ ซึ่งเปนหลักธรรมชาติ
ที่ทานสอนไวโดยถูกตองแลว เปนทางเดินของพระพุทธเจา เปนทางเดินพระอริยเจาทั้ง
หลายที่ทานเคยผานไปแลว ทานเคยเดินไปแลวเปนความถูกตอง จึงนํามาสอนพวกเรา
ว า “นี้ คื อ อนิ จฺ จํ ทุ กฺ ขํ อนตฺ ต า แห ง ธาตุ ขั น ธ อายตนะ และสิ่ ง ทั้ ง หลายในสากล
โลกธาตุน้ี เปนทางเดินเพื่อพระนิพพาน เพื่อความหลุดพนเปนลําดับ ๆ”
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ธรรมใดที่เปนความสนิทภายในใจ ถูกตองกับจริตนิสัย เรามีความสนิทกับธรรม
ใดในธรรมทั้งสามประเภทนี้เปน “อนิจฺจํ ” ก็ตาม เปน “ทุกฺขํ” ก็ตาม เปน “อนตฺตา”
ก็ตาม เรามีความชอบกับอาการใดใน “อาการ ๓๒” หรือกับธาตุใดในธาตุทั้งสี่นี้ หรือ
กับอายตนะใดในบรรดาอายตนะที่มีอยูในตัวเรา คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ตลอดถึงใจ
เราจะพิจารณาอายตนะใด อาการใดของรางกาย หรือธาตุใดของธาตุทั้งสี่นี้ ยอมเปน
ทางเดินเพื่อความรูแจงเห็นจริงดวยกัน เพราะเปน “สัจธรรม”ดวยกัน ถาเปน “ไตร
ลักษณ ”ก็เปนไตรลักษณดวยกัน เปน “สติปฏฐานสี่ ” ดวยกัน ตามแตจริตของเราที่
ชอบจะพิจารณาหนักในอาการใด ในธาตุใดขันธใด จะเปนตนเหตุใหกระจายไปหมด
ไมเพียงแตรูเพียงธาตุเดียวขันธเดียวนี้เทานั้น ยังสามารถซึมซาบตลอดทั่วถึงไป
หมด ไมวาขันธใด ธาตุใด อายตนะใด เพราะเกี่ยวเนื่องกัน เปนแตเบื้องตนเราชอบใน
อาการใด ขันธใด ธาตุใด เราพิจารณาสิง่ นัน้ กอน แลวก็ขยายงานออกไปดวยอํานาจของ
สติปญญา ที่มีความชํานาญและสามารถโดยลําดับ
เหลานี้คืองานของเรา งานของผูปฏิบัติที่จะพิจารณาหรือดําเนินไปจนถึงจุดที่
หมาย เหมือนวากาวเดินไปเรื่อย ๆ ดวยหลักธรรม คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เปนสาย
ทางใหพาเดินไปดวยสติปญญา นีข่ น้ั นีเ้ ปน “ขัน้ ปญญา ขั้นถอดถอน ”
ขั้นแรก คือสมาธิ เปนขั้นที่ตะลอมกิเลสใหรวมตัวเขามาอยูภายในจิต ไมเที่ยว
เพนพานและกอกวน ขั้นนี้ใหจิตมีความสงบ พอจิตมีความสงบแลวก็มีกําลังควรแก
การพิจารณา ทานจึงไมใหนอนใจ
“สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา ”ปญญาที่สมาธิอบรมดี
แลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ”คือ สมาธิเปนเครื่องสนับสนุนปญญาไดดี แตไม
ใชมีสมาธิแลวจะเกิดเปนปญญาขึ้นมาเองโดยเจาของไมตองพิจารณา อยางนี้เปนไป
ไมได
ตามหลักปฏิบัติแลวตองพิจารณา พิจารณาตรงไหน จุดใดอาการใด ใหมีความรู
สึกสัมผัสพันธ มีสติ มีความรับทราบ มีความจงใจอยูในจุดนั้น ในอาการนั้น ในธาตุนั้น
หรือขันธ นัน้ ๆ จึงชื่อวา “ปญญา ”เมื่อพิจารณาเขาใจแลว ปญญาจะคอยซึมซาบไปใน
ขันธ และธาตุอื่น ๆ โดยลําดับลําดา เป นความเพลิด เพลินในการพิ จารณา ไม ใชจะ
พิจารณาดวยการบังคับเสมอไป เมื่อจิตไดเห็นคุณคาของการถอดถอนกิเลสดวยปญญา
มากนอยเพียงไร ยอมมีความดูดดื่มตองานของตนไปเองโดยลําดับ เพื่อถอดถอนกิเลส
ที่ยังมีอยู กระทั่งไมมีอันใดเหลืออยูภายในจิตใจนั้นเลย จิตยอมมีความเพลินเพราะมี
ตนทุน คือสมาธิไวแลว เปนความสุขสบาย
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เวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาดวยการพินิจพิจารณาในแงธรรมตาง ๆ ดวยปญญา
ก็ถอนจิตออกจากงานนั้นเขาสูสมาธิ คือความเย็นสบายนี้เสีย ไมฟุงซานรําคาญ เพราะ
เรามี เรือ นแห งความสงบอยู แล วภายในใจ จากนั้ น ก็ พิ จ ารณาต อ ไป การพิ จ ารณาก็
เหมือนเขาทํางาน เมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาก็พักเสียที เชน รับประทานอาหาร พักผอน
นอนหลับใหสบาย
เวลาพักจิต เราไมตองหวงเปนกังวลกับงานพิจารณาใด ๆ ทั้งสิ้น พักใหสบาย
พอสบายแลวก็ทํางานพิจารณาอีก เวลาทํางานก็ไมตองไปกังวลกับการพัก เพราะไดพัก
มาแลว เวลานี้เปนเวลาทํางาน ขณะที่พักเพื่อความสงบของจิต ก็ตั้งหนาตั้งตาพัก จะ
พักดวยธรรมบทใดก็ได เชนกําหนด “พุทโธ ”หรือ อานาปานสติ ใหตั้งหนาตอจิตเพื่อ
ความสงบเทานั้น ไมตองไปยุงกับเรื่องปญญาใด ๆ ทั้งสิ้น ในขณะที่ทําสมาธิเพื่อใหเขา
สูความสงบ พอออกจากความสงบที่จะกาวเขาสูทางดานปญญา ก็ใหมีหนาที่พิจารณา
ทางดานปญญาเทานั้น การหวงสมาธิเพื่อความสงบนั้นไมตองกังวล เพราะขัดแยงกับ
งานที่กําลังทํา นัน้ คืองานของปญญา
การทํางานตองมีการคิดการปรุง การตรึกตรอง พินิจพิจารณาในสิ่งตาง ๆ เพื่อ
ความรูแจงเห็นจริงในสิ่งที่ตนยังไมรูไมเขาใจ ซึ่งกําลังติดพันกันอยูใหแจงดวยปญญา
เวลาทํางานตองทําใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ไตรตรองดูจนเห็นแจง เห็นจริง
เอา ธาตุขันธ ขันธใดถนัดกับจิต รูปขันธแยกดูใหดี มันมีแตกองเนื้อ กองหนัง
กองกระดูกทั้งนั้น ปาชาผีดิบเปนอยางนี้หมดทั้งโลก เรามาถือทําไม? ไมอายความจริง
บางหรือ การถือวาเปนเรา เปนของเรานะ นี่คือวิธีการสอนเราสอนอยางนี้ ดูซิ เราไป
เยี่ยมป าชา ป าชาภายนอกคอยยังชั่ว แตปาชาภายในตัวเรานี้เต็ มไปดวยของปฏิกูล
โสโครก สัตวตายเกาตายใหมใกลไกลมารวมอยูที่นี่ นาอิดหนาระอาใจยิ่งกวาปาชานั้น
มากมาย ทําไมถือวานี้เปนเรา นี้เปนของเรา ไมละอายกฎธรรมชาติบางหรือ คือความ
จริงทั้งหลายเขาไมไดเปนอะไรกับใครนี่ เขาไมรับทราบรับรูอะไรจากใคร แตทําไมเรา
จึงไปยอมตนตอเขาจนลืมตัว แลวก็โกยทุกขมาใหตัวเองอยางมาก หนักยิ่งกวาภูเขาทั้ง
ลูก เปนทุกขยิ่งกวาสิ่งใดในโลก
การพิจารณาอยางนี้ ก็พิจารณาเพื่อแกความหลงของเรานั้นแล ไมใชพิจารณา
เพื่อจะเอาธาตุเอาขันธ เอารูป เอาอายตนะ เหลานี้มาเปนตนเปนของตน เขามีความ
จริงอยูอยางไรก็พิจารณาเพื่อใหถึงความจริงนั้น ๆ จะไดถึงความจริงของจิต จะไดถึง
ความจริงของสติของปญญาอยางชัดเจนทั้งสองฝาย คือฝายเปาหมายแหงการพิจารณา
และฝายผูพิจารณา ตลอดถึงสติปญญา อันเปนความจริงแตละอยางในองคมรรค การ
พิจารณาจึงไมไดหมายจะเอาสิ่งนั้น ๆ เชน เราพิจารณารูป ก็ไมไดหมายจะเอารูป เอา
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เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตพิจารณาใหรูเรื่องของรูป ธาตุ ขันธ นี้อยางชัดเจน
ตามความจริงของมั น การพิ จารณา เวทนา สั ญ ญา สั งขาร วิญ ญาณ ก็ เช น เดี ยวกั น
เพราะจิตเปนผูลุมหลง จิตเปนผูสําคัญมั่นหมาย จึงตองแกความสําคัญมั่นหมายของ
ตนดวยสติปญญาใหเขาใจชัดเจนโดยลําดับ
อยาสําคัญตนวา เคยพิจารณาหลายครั้งหลายหนแลว แมวันหนึ่งเวลาหนึ่งจะ
พิจารณาตั้งหลายครั้งหลายหนไมสําคัญ ! สําคัญที่ความเขาใจจนปลอยวางได หากรูสึก
ออนเพลียก็เขาพักจิตพักกายเปนกาลเปนเวลา ดังที่เคยอธิบายมาแลว พักในความสงบ
นอมจิตเขามาสูความสงบแลวพักเสีย หรือพั กผอนนอนหลับเสีย เพื่ อบรรเทาความ
เหน็ดเหนื่อย จากนั้นก็พิจารณาดังที่เคยพิจารณามาแลว ซ้ํา ๆ ซาก ๆ ไมหยุดไมถอย
จนเปนที่เขาใจ เมื่อเขาใจแลวจิตก็ปลอยเอง เพราะเราพิจารณาเพื่อความเขาใจเพื่อ
ความปลอยวาง ไมใชเพื่อความยึดถือ
ถึงจะยากจะลําบากอยางไรก็ตาม เมื่อไดดําเนินจิตกาวเขามาถึงขั้นนี้แลว จะเปน
ขั้นที่มีความเพลิดเพลินตอทั้งเหตุทั้งผลที่ไดรับมาแลว และผลที่จะพึงไดรับในกาลตอ
ไปดวยการประพฤติปฏิบัติ และเปนผูเขาใจในงาน ถาเปนไมก็กําลังเลื่อย กําลังไสกบ
ลบเหลี่ยมของมันอยางเพลิดเพลิน เพราะเขาใจวิธีทุกอยางแลว ไมก็เริ่มตกออกมาเปน
แผน ๆ ไมขาดวรรคขาดตอน กระดานจะเอาประเภทไหน เลื่อยออกมาเปนชิ้นเปนอัน
เห็นอยางชัดเจน ควรจะไสกบลบเหลี่ยมก็ไสลงไป ควรจะเจาะจะสิ่ว ก็เจาะลงไปสิ่วลง
ไป ตามความฉลาดของชางที่ตองการอยางใด
ความฉลาดของผูปฏิบัติ ที่จะแยกแยะธาตุขันธใหเปนอะไรตามความจริงของ
มัน ก็แยกแยะกันดวยอํานาจของสติปญญาไมลดละทอถอย จนสามารถถอดถอนตน
ออกได เชน จากรูป เปนตน ถาพิจารณาลงไปจนเห็นชัดเจนแลวตามความจริงของมัน
จิต จะทนไปยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น อยู ไม ได บั งคั บ ให ยึ ด ก็ ยึ ด ไม ได ต อ งถอนตั วออกมาทั น ที
เพราะความรูจริงเห็นจริง ถือเอาความรูจริงเห็นจริงเปนสําคัญ ถือเอาความรูรอบเปน
สําคัญ ไมไดถือเอาความจําไดมาทําลายความจริง
ทีอ่ ธิบายมานีม้ อี ยูใ นทีใ่ ด ก็มีอยูในตัวของเราดวยกันทั้งนั้น รูปกายเจ็บปวดตรง
ไหนก็กายเรา เปนทุกขที่เรา สะเทือนเราใหเปนทุกข ไมสะเทือนที่อื่น มันอยูที่นี่ เพราะ
ฉะนั้นจึงตองพิจารณาที่ตรงนี้ เพราะนี้เปนบอแหงเรื่องที่เกิดขึ้นมากระทบกระเทือนใจ
สิ่งภายนอกยังไกลแสนไกล สิ่งนี้กระทบเราอยูตลอดเวลา จึงตองพิจารณา พิจารณาให
เห็นชัดโดยสม่ําเสมอ อยาไดเหลิง ! อยาหลงกลมายาของสิ่งเหลานี้ เดี๋ยวแสดงอยาง
นัน้ ขึน้ มา เดี๋ยวแสดงอยางนี้ขึ้นมา ใหเราหลงและลมไปตามเสียยังไมกี่ยกกี่น้ํา “มวยลื้อ
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มีแตชื่อ ไมมีฝมือ นี่ ”ถาปญญาไมทันก็หลง หลงไปยึดไปถือ หลงสําคัญวาตนเปนนั้น
ตนเปนนี้ เขาไปไมหยุดหยอน
ขณะใดที่หลงที่เผลอตัว ขณะนั้นแลที่กิเลสไดทาแลว เราจะแพแลวถาแกไมทัน
ตองพยายามแกใหทัน การพิจารณาของปญญาพิจารณาอยางนี้ กายก็พิจารณาใหเห็น
ตามความจริงอยางนี้ เวทนาไมเกิดจากไหนละ เกิดจากกายนั่นแหละ อาศัยกายเปนที่
เกิด แมจะไมรูเรื่องกันก็ตาม เวทนาเปนเวทนา ไมรับรูกับจิตกับกายก็ตาม กายเปน
กาย ไมรับรูกับจิตกับเวทนาก็ตาม แตมันเกี่ยวเนื่องกันอยู จิตเปนผูรับรูสิ่งเหลานี้
และหลงยึดถือสิง่ เหลานี้ จึงตองพิจารณาใหเขาใจเพื่อปลอยวาง
ถาจิตไมฉลาด จิตโงเขลาเบาปญญา ก็ตองไปยึดเอาทั้งสองนี้เขามาเปนไฟเผา
ตัวอีก จึงตองใชปญญาพิจารณาแยกแยะใหเห็นตามความเปนจริงของกาย ของเวทนา
ของจิ ต ให ชั ด เจนลงไป การพิ จ ารณาธรรมขั้ น นี้ เพลิ น เพลิ น มากที เดี ย ว นี่ เป น ขั้ น
ธรรมดาที่เรียกวาเพลิน เปนขั้นราบรื่น ขัน้ สม่าํ เสมอ เปนความเพลิน!
เอ า ! ที นี้ ขั้ น ที่ จ นตรอกจนมุ ม คื อ อะไร ? ขั้ น ที่ ทุ ก ขเวทนาเกิ ด มาก ๆ นี้
แหละเปนขั้นหัวเลี้ยวหัวตอ ขั้นที่เอาจริงเอาจังทีเดียว ถาเปนแชมเปยนก็เข็มขัดแชมป
จะหลุดถาไมเกงจริง ทําอยางไรจะใหเข็มขัดมั่นคงอยูตัวได ไดชัยชนะ ตองใชปญญา
อยางเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดทีเดียว เราเปนนักตอสูไมยอมถอย นอกจากลมหายใจขาดดิ้น
สิ้นใจไปเสียเทานั้นถึงจะถอย ทุกขจะเกิดขึ้นมากนอย เราตองคิดถึงเวลาตายเปนสําคัญ
ยิ่งกวานี้ ขณะที่เปนอยูเวลานี้ยังไมไดตาย ขณะที่จะตายมันหนักยิ่งกวานี้ จนทนไมไดถึง
ขั้นตาย !
เพียงเทานี้เราจะพิจารณาไมไดหรือ เหตุใดเราจะพิจารณาไดในเวลาเวทนาหนัก
ขนาดตาย เพียงทุกขเวทนาเทานี้เราสูไมได ถึงขนาดตายเราจะสูไดอยางไร เพียงเทานี้
เรารู เท า ไม ไ ด ถึ ง ขั้ น ตายเราจะรู เ ท า ได อ ย า งไร นํ า มาเที ย บเคี ย ง พิ จ ารณาเข า ไป
ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนี้กับทุกขเวทนาในขั้นตาย มันเปนเวทนาอันเดียวกัน ซึ่งจะ
ตองพิจารณาดวยปญญาอยางแหลมคมใหรูเทาทันเชนเดียวกัน พิจารณาแยกแยะใหรู
มั น เจ็ บ มั น ทุ ก ข ม ากเท า ไรจิ ต ยิ่ ง ไม ถ อย หมุ น ตั ว เป น เกลี ย วเข า ไปสู ค วามจริ ง คื อ
ทุกขเวทนากับกายกับจิต แยกกันใหเห็นชัดเจนในขณะนั้น โดยปกติมันเปนคนละอยาง
ๆ อยูแลวตามหลักความจริงที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว
การเปนกาย เวทนาเปนเวทนา จิตเปนจิต แตมันคละเคลากัน เพราะความ
โงความหลงของเราเทานั้น คําวา “คละเคลากัน ”ก็คือเราเปนคนไปกวานเอามาคละ
เคลา เอามาเปนตัวเราเปนของเราตางหาก ธรรมชาตินั้นเขาไมไดรับทราบวาเขาเปน
อะไร แมแตเกิดทุกขขึ้นมาเขาก็ไมรับทราบ ไมมีความหมายในตนวาเปนทุกขและเปน
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ทุกขใหแกผูใด สิ่งเหลานี้เปนความสําคัญของจิตเทานั้น กายก็ไมไดสําคัญตนวาเปน
ทุกข ทั้ง ๆ ที่เวลาทุกขเกิดขึ้นอยางมากมายภายในรางกาย กายก็ไมทราบความ
หมายวาตนเปนทุกข และไมทราบความหมายวาตนเปนอะไร หรือเปนของใคร
เวทนา คือความทุกขเปนตน ทุกขมากทุกขนอย ก็เปนธรรมชาติความจริงของ
ตน ไมมีความสําคัญมั่นหมาย ไมมีความรูสึกวาตนเปนอะไร และเปนขึ้นกับสถานที่ใด
เปนขึ้นเพื่อกระทบกระเทือนอะไร เปนเหตุเปนผลกับอะไรหรือกับใคร ไมมีทั้งนั้น เปน
ความจริงของเขาลวน ๆ สําคัญที่จิตจะตองพิจารณาใหเห็นชัดเจนตามสิ่งเหลานั้น ทุกข
ก็ใหเห็นวามันเปนทุกขอยางแทจริงอันหนึ่งเทานั้น ไมสําคัญเอาวาทุกขเปนเรา เราเปน
ทุกข ทุกขเปนกาย กายเปนทุกข ซึ่งจะนําทุกขมาคละเคลากันกับจิต ตองพิจารณาให
เห็นชัดดังที่อธิบายมานี้ นีแ้ ลเวทีอนั สําคัญ คือตรงนี้แหละ !
เมื่อคราวจนตรอกหาทางออกไมไดดวยวิธีอื่นใด ตองสูดวยวิธีนี้โดยถายเดียว
เวทีนี้ใครจะหาทางถอยเปนอยางอื่นไม ไดเลย นอกจากตองสูดวยวิธีนี้ ซึ่งเป นแบบ
“ศิษยมีครู ”จึงจะกําชัยชนะไวไดดวยความอาจหาญ ทุกขในขันธที่เกิดขึ้นกับเราเปน
ทุกขที่ถอยไมได ถอยเทาไรมันยิ่งเหยียบย่ําเราลงไป จนสติสตังไมมีกับตัวเลย นั่นดี
แลวหรือ ? ตายดวยความเสียสติ ลมละลายดวยความเสียสติ ดวยความไมเปนทา ไมมี
ปญญาเปนเครื่องตอสูเหลวที่สุด นี่เรียกวา “เหลวที่สุด ”แพอยางหลุดลุย แพแบบนี้
ใครตองการหรือ ?
คําวา “แพอยางหลุดลุยนี้ ”ไมมีใครตองการเลย เรายังพอใจแพแบบนี้อยูหรือ
จึงนอนใจ ไมรีบฝกหัดสติปญญาไวตอนรับแตบัดนี้ !เอา กัดฟน พิจารณาสูลงไป ถายัง
มีฟน พอไดกดั นะ ทําอยางไรจึงจะไมแพ คนลงใหชัดเจน !
จิตตายไมเปน จิตไมใชผูตาย จิตเปนนักตอสู สูทุกสิ่งทุกอยาง ทุกขเคยเกิดมา
นานแลวตั้งแตวันเกิด จิตยังตอสูมาได ทําไมทุกขเกิดขึ้นในขณะนี้จิตจะตอสูไมไดละ?
สติปญญาเราเคยไดใชมาบางแลวในกิจอื่น ๆ กิจนี้สําคัญจงนํามาใช อยาหมักหมม
เอาไวเวลาตายจะไมมอี ะไรติดตัวจะวาไมบอก
พระพุทธเจาเคยใช พระสาวกทานเคยใชมาแลว ทําไมเราเอามาใชจะอาภัพเลา
อาภัพไมได เมื่อเราเปนนักรบอยูแลว เปนผูสนใจตอปญญานํามาคิดพิจารณา นํามาคน
ควาอยูแลว ตามเรื่องของรูป เวทนา จิต ที่กําลังตอสู หรือประจัญบานกัน อยูเวลานี้
แยกกันใหเห็นตามความจริงของมันดวยปญญา จะไดชยั ชนะทีต่ รงนี้ !
เมื่อไดชัยชนะที่ตรงนี้อยางประจักษแลว เอา!จะตายก็ตายเถอะ !ความกลาหาญ
ที่ไมเคยคาดคิดเกิดขึ้นทันที จะตายที่ไหนก็ตายเถอะ เวลาไหนก็เถอะ อิริยาบถใดก็
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เถอะ มันเปนความจริงเสมอกันหมด ทุกขเปนทุกข เราเปนเรามาตลอดอนันตกาลแลว
นีเ้ ปนความรู นีเ้ ปนกาย นี้เปนเวทนา มันตางอันตางจริง
เอา ดับ ๆ ไป ! ถาไมดับ จะอยูก็อยูไป ผูรูก็รูไป และรูอยูเสมอไมลดละความ
เปนผูรู เปนนักรู กระทั่งหมดเรื่องที่จะใหรูตอไปก็ปลอยตามความจริง หายหวง ดัง
พระพุทธเจาทานปรินิพาน คือหมดเรื่องในขันธที่จะนํามาใช เหลือแตธรรมลวน ๆ
การปรินิพพานหมายความวาดับรอบ ไมมีอะไรเหลือเลยบรรดาสมมุติ นี้
แหละสงครามหรือการพิจารณาใหเห็นจริงเห็นจัง ใหเห็นความสามารถของตนวา มี
ความแกลวกลาสามารถขนาดไหน หรืออาภัพแคไหน เราจะทราบที่ตรงนี้แล เมื่อทราบ
ที่ตรงนี้วา เรามีกําลังความสามารถเต็มที่แลว กับสัจธรรมทั้งหลายที่แสดงตัวขึ้นกับเรา
วาตางอันตางมีความเสมอภาคกันดวยความจริงแลว ก็หมดความกลัว!ไมมีหวั่น !เรา
ตองการความไมมีหวั่น ตองการความปลอดภัย ไมมีอะไรมายั่วยวนจิตใจใหเกิดความ
ลุม หลง ตองปฏิบัติใหถึงฐานความจริง
นี่ เราพู ด ถึ ง เรื่อ งขั้ น ของการปฏิ บั ติ เรื่ อ งธาตุ เรื่อ งขั น ธ รูป ธาตุ รูป ขั น ธ กั บ
เวทนาขันธ แสดงตัวขึ้นเปนความทุกข วารางกายเราเปนทุกข เวทนาเปนกองทุกขขึ้น
กับเรา ใจเราจึงอยูในทามกลาง อาจถูกทั้งสองอยางนี้ประดังกันเขามากระทบ เลยกลาย
เปน “เนือ้ บนเขียง ”ไปได
ทางหนึ่งหนุนขึ้นมา คือเขียงหนุนขึ้นมา มีดสับลงไป ตัวเราคือจิตก็เลยแหลก
ละเอียดพอดี ถาปญญาเรารอบ ก็เรานั่นแหละเปนผูฟนอะไรตออะไร เขียงเราก็ฟนลง
ไปได ชิ้นเนื้อตาง ๆ บนเขียงเราก็สับลงฟนลงได มีดเราหามาไดคือปญญา สิ่งเหลานี้
เลยเปนอุปกรณใหเราใชอยางสะดวกสบายถาเราฉลาด ถาเราไมฉลาดก็สิ่งเหลานี้แหละ
จะฟนเรา เชน มีดฟนมือคนเปนตน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้แลเปนขาศึก
ตอเราผูโง ถาเราเปนผูฉลาด สิ่งเหลานี้แลเปนเครื่องมือในจิตของเรา มีความแหลมคม
เพราะอาศัยสิ่งเหลานี้เปนหินลับ เราพิจารณาสิ่งเหลานี้ จึงเกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมา
ถอนตนขึ้นมาไดดวยความฉลาด เนื่องจากการพิจารณาสิ่งเหลานี้ นี่เปนเวทีสําคัญ
ในการภาวนา นี่พูดถึงเรื่องทุกขเวทนา กับกาย กับจิต
ทีนี้เราพูดถึงเรื่องการพิจารณาภาคทั่ว ๆ ไปในสัจธรรม ตั้งแตขั้นต่ําจนถึงขั้นสูง
สุด เราก็พิจารณาอยางนี้เหมือนกัน เวลาเกิดเรื่องขึ้นมาก็ใหพิจารณาอยางนี้ เวลาไม
เกิดเรื่องก็ใหพิจารณาใหเขาใจสิ่งเหลานี้ จนกระทั่งปลอยวางไดเชนเดียวกัน
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ วิฺญาณปจฺจยา นามรูป ไป
เรื่อย ๆ มันสงออกมาจากจิตนี้แหละ ทานอาจารยมั่นทานวา “ฐีติภูตํ อวิชฺชาปจฺจยา
สงฺขารา ทานวา ฐีติภูตํ หมายถึงจิต อวิชชาอาศัยจิตเปน อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ขึ้น
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มา เพราะฉะนั้นจึงตองพิจารณาลงที่นั่น เพราะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา มันออกมาจาก
จิต เป น ขึ้น จากจิ ต มี จิ ต เป น ที่ อ าศั ยของอวิช ชา ไม มี จิ ต อวิช ชาอาศั ย ไม ได จึ งต อ ง
พิ จ ารณาลงไปที่ นั่น ชําระกั น ที่ นั่ น ฟาดฟ นกั น ลงไปที่ นั่ น ด วยสติ ป ญ ญาอัน ทั น สมั ย
อวิชชาขาดกระจายไปหมด
อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ...เปนตน ทีนี้ก็ดับ ๆๆๆ เรื่อย
ไปจนถึง นิโรโธ โหติ นัน่ !ในเบือ้ งตนของวา “สมุทโย โหติ พอกลายเปน นิโรโธ โหติ
อวิชชาดับ อะไร ๆ ที่เกี่ยวโยงกันก็ดับไปหมด กลายเปน นิโรธ ดับทุกขดับสมุทัยภาย
ในใจอยางไมมอี ะไรเหลือเลย !
นี่เปนขั้นสุดทายแหงการสรางบานสรางเรือนมา ตั้งแตควาไมทั้งตนมาปลูกบาน
ปลูกเรือน มาไสกบลบเหลี่ยม มาเลื่อย มาเจาะ มาสิ่ว ตามความตองการของนายชาง
คือผูปฏิบัติ จนกระทั่งสําเร็จขึ้นมาเปนบานหลังอัศจรรย มีความสูง สูงพนโลก สงางาม
ขึ้นมาที่จิตใจ ยอมมีความลําบากเปนทางเดิน แตสุดทายก็มีความอัศจรรยอยางยิ่งจาก
ความลําบากนั้น ความลําบากนั้นจึงเปนเครื่องสนับสนุนใหผลนี้เกิดขึ้นเปนที่พึงพอใจ
ดังหลักธรรมทานกลาวไววา “ทุกฺขสฺสานนฺตรํ สุขํ ” สุขเกิดในลําดับความทุกข คือการ
ประกอบงานดวยความทุกขเสียกอน กอนจะไดรับความสุขนี่ !
การประกอบความพากเพียร จะเปนของงาย ๆ เมื่อไร ตองแบกแตกองทุกข
ดวยการกระทําทั้งนั้น หนักก็ทํา เบาก็ทํา หนักก็ทุกข เบาก็ทุกขดวยกัน จนกระทั่งถึงขั้น
ความสุขความสมบูรณ ก็เกิดมาจากความทุกขทเ่ี นือ่ งมาจากการกระทํานัน้ แล นั่น!
นี่เปนบานเปนเรือนอันสมบูรณแลว ชั้นหนึ่งเปน “สมาธิ ”ชั้นหนึ่งเปน ปญญา
ชั้นสุดทายเปน “วิมุตติ ”บานสามชั้นอยูสบาย !ทีนี้อยูกันไปจนกระทั่งถึงวันปรินิพพาน
จะเปนทานผูใดก็ตามเมื่อถึงขั้นวิมุตติหลุดพนแลว เรื่องสมาธิ เรื่องปญญา ตองอาศัย
กันไปเปนลําดับ ในระหวางขันธกับจิตที่ครองตัวอยู ตองไดบําเพ็ญสมาธิ บําเพ็ญทาง
ดานปญญาพิจารณาตามเรื่องราวของมัน เพื่อเปน “ทิฏฐธรรม”มีความรื่นเริง คือเปน
“วิห ารธรรม”เป น เครื่อ งอยู ส บาย ๆ ในระหว า งขั น ธกั บ จิ ต ที่ ยั ง ครองตั ว กั น อยู จน
กระทั่งผานเรื่องขันธที่เปนตัวสมมุตินี้แลว สมาธิปญญาก็ผานไปเชนเดียวกัน เพราะ
เปนสมมุติดวยกัน จากนั้นก็หมดสมมุติที่จะพูดกันตอไปอีก
จึงขอยุติการแสดงเพียงเทานี้
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