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ประวัติวัดดอยธรรมเจดีย์

ก�าเนิดวัดดอย

หลวงปู่กงมาแสวงหาสถานที่สงบวิเวก

	 ในระหว่างพรรษา	ปี	พ.ศ.	๒๔๙๑	นั้น	ท่านพระอาจารย์กงมาได้พิจารณาถึง
บรรดาลกูศิษย์ลกูหาทีมุ่่งแสวงหาอรรถธรรม	ท�าอย่างไรผู้ทีมุ่ง่แสวงหาอรรถธรรมน้ัน	 
จึงจะมีโอกาสได้ผลสมความต้องการ	 ท่านมาพิจารณาถึงสถานที่ว่ามีความส�าคัญ	
สถานทีส่งบวเิวกเป็นส่วนประกอบทีม่คีวามส�าคัญในการปฏบิตัธิรรมมาก	ท่านจึงคดิ 
แสวงหาสถานทีท่ีส่ะดวกสบาย	และสงบวเิวก	เพือ่ต้องการให้ลกูศษิย์ลกูหาได้ประกอบ 
ความพากความเพียรจะได้มีโอกาสเข้าถึงอรรถธรรมที่ต่างก็มีความต้องการที่จะได้	
ต้องการที่จะถึง

ชีวประวัติ

พระธนากโร หลวงปู่แบน
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หลวงปู่กงมาและหลวงปู่ฝั้นมาบ�าเพ็ญภาวนา

	 ท่านอาจารย์กงมา	ท่านจ�าพรรษาทีว่ดัป่าบ้านโคก	ท่านอาจารย์ใหญ่ฝ้ันจ�าพรรษา 
อยู่ที่วัดภูธรพิทักษ์	 ท่านไปมาหาสู่กันเป็นประจ�า	 ออกพรรษาแล้วท่านมาพักที่น้ี	 
มาลักษณะเที่ยววิเวกหรือเที่ยวธุดงค์	โดยมีความประสงค์ว่าจะหาสถานที่พักตามป่า 
ตามภูเขา	ไกลจากหมู่บ้าน	ไกลจากผู้คน	ถ้าหากว่าเห็นสถานที่เป็นที่พอใจ	ก็จะพัก 
บ�าเพ็ญภาวนาและเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ตั้งใจบ�าเพ็ญภาวนากันให้เต็มที	่ 
อยูใ่กล้บ้านใกล้เรือนนัก	รู้สกึว่าการปฏบิตัธิรรมน่ีจะเป็นไปได้ยาก	ท่านจึงเดนิธดุงค์
เดินแบบกรรมฐานมาแสวงหาสถานที่ภาวนาร่วมกัน

เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่า

	 ที่นี่แต่ก่อนเป็นดงทึบ	 เป็นป่าที่ไม่ใคร่จะมีผู้คนผ่านไปผ่านมา	 เพราะแต่ก่อน 
คนยังน้อย	เป็นทีอ่าศยัของสตัว์ป่า	โดยเฉพาะอย่างยิง่หมปู่า	มอียูม่ากเป็นฝูงๆ	ในบริเวณ 
ตามซอกหินใต้เพิกหินเป็นที่อาศัยของหมูป่า	 เสือก็มีในบริเวณแถวนี้	 เรียก	ถ�้ำเสือ  
เอาสตัว์มากินตามประสาของสตัว์ป่า	มกีระดกูววับ้าง	กระดกูควายบ้าง	เตม็อยูใ่นบริเวณ 
ที่เสือมันนอน	เสือกับหมูอยู่ใกล้กัน	มีพระมาอยู่แล้วถึง	๔	ปี	ปีที่	๔	ปีที่	๕	เสือจึง
หายไป	ปีที่	๑	ปีที่	๒	บางทีเดือนหงายๆ	อย่างนี้	เห็นเสือเดินผ่าน

	 พูดถึงถนนหนทางเข้ามาก็ไม่มี	 มีก็ลักษณะเป็นทางเดินหรือทางล้อทางเกวียน	
แต่ก็คดเคี้ยว	 เรียกว่า	 เดินไปตามป่า	 สมัยก่อนในบริเวณริมทางที่รถแล่นเข้ามานี่	 
เวลาชาวนาเขามาท�านา	ตอนกลางคืนน้ี	ถ้าหากว่าเขามีสตัว์เลีย้ง	จะมสีนัุขหรือว่ามีหม	ู 
มไีก่	จะต้องเอามาไว้บนกระต๊อบหรือบนกระท่อมนาน้ัน	ถ้าหากว่าเอาไว้ข้างล่าง	เสอืมัน 
ชอบเอาไปกิน	นี่เป็นอย่างนี้	จึงว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณป่า	เป็นสถานที่สงบวิเวกมาก	
ป่ารกมาก	ท่านเห็นว่าป่านี้มันสงบวิเวกดี	จึงพาบรรดาสานุศิษย์พักบ�าเพ็ญภาวนาอยู่	
ณ	สถานที่นี้



5

	 ท่านอาจารย์กงมากับหลวงปู่ฝั้นท่านมาพักที่น่ีด้วยกัน	 ต่อมาหลวงปู่ฝั้นท่าน 
ก็ขยบัขึน้ไปบนโน้น	เป็นถ�า้หลวงปูฝ้ั่น	เดีย๋วน้ีกย็งัเรียก	ถ�ำ้หลวงปูฝ้ั่น กนัอยู	่แต่ทน้ีีต่อมา 
บ้านธาตุภูธรพิทักษ์	มานิมนต์ท่านกลับไปพักอยู่วัดภูธรพิทักษ์	เพราะที่นั่นมีปัญหา 
นิดหน่อย	หลงัจากน้ัน	ท่านกมี็การไปมาหาสูเ่ยีย่มเยยีนมิได้ขาด	มโีอกาสกม็าพกัอยูด้่วย	 
ปีหนึ่งก็หลายๆ	ครั้ง

หลวงปู่ได้นิมิตเห็นพระเจดีย์ลอยอยู่ ๓ องค์

	 ระหว่างทีม่าทแีรกเดอืนหงายเดอืนสว่าง	อากาศก�าลงัหนาว	พกัทีน้ี่ร่มร่ืนร่มเยน็	
พกัอยู	่๑	คนื	๒	คนื	๓	คนื	แต่กเ็ป็นทีน่่าแปลก	ท่านพดูว่าปรากฏเหน็พระเจดีย์	๓	องค์ 
ในบริเวณที่นี้	แล้วก็ปรากฏมีเสียงโห่เสียงร้องไชโย	ไชโย	ไชโย	สนั่นไปในบริเวณ
แถวๆ	น้ี	กท็�าให้ท่านคดิหรือมัน่ใจว่า	สถานทีน้ี่จะเป็นสถานทีเ่ป็นมงคล ท่านกเ็ลยพกั
บ�าเพญ็ภาวนาอยู	่ณ	ทีน้ี่	การบ�าเพญ็ภาวนาตลอดถงึว่าลกูศษิย์ลกูหาก็ได้รับความสงบ 
ร่มเย็นเป็นที่พอใจ	ก็พักต่อมาเรื่อยๆ	จนกระทั่งถึงเข้าพรรษา	ก็จ�าพรรษาในที่นี้

	 พ.ศ.	๒๔๙๑	เป็นปีที่ครูบาอาจารย์ท่านมาพักบ�าเพ็ญภาวนา	และจ�าพรรษา	ณ	 
สถานที่นี้	แล้วท่านก็อยู่เรื่อยๆ	มา	ตั้งใจว่าจะอยู่สัก	๗	ปี	ถ้าหากว่ายังสะดวกสบาย	 
การบ�าเพญ็จิตภาวนาได้ผลเป็นทีพ่อใจ	ตลอดทัง้ลกูศิษย์ลกูหาการปฏบิตัก้ิาวหน้า	กจ็ะ 
อยู่ต่อไป

	 ท่านพระอาจารย์กงมาท่านกพ็กัอยู่ทีน้ี่เร่ือยๆ	มา	เพราะเป็นสถานทีท่ีท่่านไม่เคยเหน็ 
ไม่เคยได้พบมาก่อน	 ท่านเที่ยวแสวงหาสถานที่มามากหลายจังหวัดและหลายภาค	 
สถานที่ที่สะดวกสบายในการเจริญสมณธรรม	 รู้สึกว่าสถานที่น้ีเป็นสถานที่เป็น 
มงคลมาก	 และก็อีกนัยหนึ่ง	 ท่านก็อาจเชื่อในนิมิตของท่าน	 แล้วท่านดูผลของการ
ประพฤติปฏิบัติ	ดูผลของลูกศิษย์ลูกหาที่ประพฤติปฏิบัติกัน	ก็เป็นที่พอใจของท่าน
ท่านจึงอยู่เรื่อยๆ	มาจนกระทั่งมรณภาพไป
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ตั้งวัดดอยธรรมเจดีย์ เป็นปีที่หลวงพ่ออุปสมบท

	 พ.ศ.	๒๔๙๑	เรากอ็ปุสมบทปีน้ัน	วดัดอยธรรมเจดีย์	ณ	ทีน้ี่กส็ร้างในปีน้ันเหมือนกนั	 
แต่เรายงัไม่ได้มาอยู่	อยูจ่�าพรรษาทีจั่งหวดัจันทบรีุ	๓	พรรษา	จังหวดัตราด	๑	พรรษา 
เป็น	๔	พรรษา	พ.ศ.	๒๔๙๕	จึงได้กราบขออนุญาตพระอุปัชฌาย์ท่านมาพักภาวนา
ที่วัดดอยธรรมเจดีย์

	 ก่อนทีจ่ะมาน้ัน	กมี็ปรากฏการณ์แปลกอยู่	ปรากฏการณ์เป็นนิมติ	มนัได้นิมตินะ	 
นิมิตเหน็ตรงทีห่น้าโบสถ์น่ันน่ะ	ลกัษณะมนัเหน็เป็นรูปร่างสลบักนัไป	เป็นทีล่าดๆ	ชนัๆ	 
นั่น	เอาไปเล่าให้ท่านฟัง	ท่านก็ไม่ว่าอะไร	เวลามาจริงๆ	เรามาเห็นนั่น	โอ้	ตรงนี้นี่ 
เราเคยเหน็มาก่อน	มนัเคยไปเกดิไปตายอยูต่รงน้ันหรือยงัไงหนอ	เราไม่เคยเหน็	มนัจึง 
เห็นขึ้นมาได้สถานที่นี้	จากนั้นจึงมีโอกาสได้มาอยู่ใกล้ท่านอาจารย์ใหญ่กงมา
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หลวงพ่อมาอยู่วัดดอยธรรมเจดีย์

	 พ.ศ.	๒๔๙๕	ต้นๆ	ปี	ได้มาอาศัยอยูก่บัครูบาอาจารย์ทีน่ี่	พระเณรระยะน้ันมีอยู่ 
ประมาณสัก	๖	องค์	๗	องค์	ระหว่างนี้ล่ะ	มีเณรอยู่สัก	๓	องค์	มีผ้าขาวบ้าง	๑	หรือ	 
๒	คน

พักตามซอกหิน

	 ทแีรกมาอยู่กัน	จ�าพรรษาก็จ�าตามซอกหนิบ้าง	ตามใต้เพงิหนิบ้าง	ไม่มีการท�ากฏุิ
อะไร	ที่เป็นกุฏิก็เพียงแต่ว่ามีฟากมาปู	แล้วก็มีไม้ไผ่มาสานเป็นตาๆ	แต่ละตาห่างกัน 
ประมาณ	๑๐	เซนตเิมตร	แล้วกเ็อาใบไม้มาสอดเป็นฝากัน้	หลงัคากเ็รียกว่ามกีารมงุบ้าง	 
เพราะเพงิหนิเพกิหนิมนัไม่กว้าง	กม็งุซกีหน่ึงบ้าง	มงุส่วนทีฝ่นจะสาด	น่ี	อยูก่นัอย่างน้ัน	 
๒	ปี	๓	ปี

เริ่มท�ากุฏิ

	 ปีที	่๔	มกีารท�ากฏิุเพิม่ขึน้	๔	หลงั	ท�ากฏุสิมยัน้ัน	ไม้ทีต่ายแล้วในบริเวณน้ีมมีาก	 
กไ็ปให้ชาวบ้านเขาเลือ่ย	เลือ่ยมาก็มาท�าพืน้	ท�าฝา	แต่ส่วนมากกใ็ช้ฝาใบไม้	ส่วนหลงัคา 
น้ันก็ใช้หญ้าบ้าง	 เรียกว่าหญ้าคาหรือแฝกน่ี	 แล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นหลังคามุงไม้	 
หลงัคามุงไม้น่ีใช้ทน	ถ้าหากว่าไม้ดีๆ	๒๐	ปีใช้ได้	หลงัคามุงสงักะสกีเ็ร่ิมมต่ีอๆ	กนัมา	 
การท�าที่อยู่ที่อาศัยส่วนมากก็ท�ากันเอง
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	 พดูถึงทีอ่ยูท่ีอ่าศยั	ถงึเด๋ียวน้ีกไ็ม่มกีารเปลีย่นแปลงไปมาก	น่ีคือพยายามระวงั
เรื่องการสร้างที่อยู่ที่อาศัยหรือกุฏิที่พัก	พยายามจะยับยั้ง	ท�าเพียงแต่ว่าพอได้อยู่ได้
อาศัยกัน	ปริมาณก็ไม่ให้มากเกินไป	แล้วก็ค�าที่เรียกว่ามุ่งเพื่อความสวยงามไม่ให้มี

การบิณฑบาต

	 พูดถึงอาหารการขบฉัน	 ไปบิณฑบาตได้มายังไงก็ฉันกันอย่างนั้น	 อาหารที่ไป
บณิฑบาตมาได้	บางทเีขาห่อพริก	บางทเีขาห่อเกลอื	พริกบางทกีม็แีต่พริก	เกลอืบางที 
ก็มีแต่เกลือ	 บางทีก็ต�าพริกกับเกลือใส่กัน	 จ�าพวกหอมกระเทียมน�้าปลาไม่มีดอก	 
คนทางน้ีระหว่างน้ันยงัไม่รู้จักน�า้ปลาด้วย	ถ้าหากว่าน�า้ปลากป็ลาร้า	กะปิน่ีกย็งัไม่รู้จัก	 
พูดถึงแกงๆ	ของเขาก็นี่ล่ะ	ฤดูหน่อไม้ก็แกงหน่อไม้	แกงเห็ด	เดือน	๓	เดือน	๔	 
ก็แกงผักหวาน	แกงผักหวาน	แกงหน่อไม้	แกงเห็ด	๓	อย่างอันนี้ล่ะเป็นอาหารหลัก
ของชาวบ้านเขา

การภาวนา

	 สมัยก่อนการปฏิบัติ	มักจะได้ผล	มักจะได้อุบาย	มีอุบาย	มักจะได้เรื่องได้ราว	
มักจะมีเหตุมีผลมาเล่าสู่กันฟัง	 วันหน่ึงภำวนำเป็นอย่ำงไร วันน้ีภำวนำเป็นอย่ำงไร  
ได้ผลเป็นอย่างไร จิตใจสงบเป็นอย่างไร พจิารณาแยบคายเป็นอย่างไร พจิารณาร่างกาย 
เป็นอย่ำงไร มีเร่ืองมาเล่ามาสนทนาสู่กันฟัง	 พระก็มีเร่ืองสนทนามาเล่าให้พระให้
อาจารย์ฟัง	นี่	สมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้

	 จึงว่ายคุน้ีสมยัน้ีมนัเปลีย่นไป	ความเจริญทีม่าเกีย่วข้องทางตาทางหน่ีู	ความเจริญ 
ทางโลกที่กิเลสเขาสร้างขึ้นเพื่อที่จะเป็นเคร่ืองล่อคนโง่	 เป็นเคร่ืองล่อผู้ปฏิบัติธรรม 
ที่มัวเมาให้ติดให้ข้องอยู่
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ความตื่นตัวในการประกอบความเพียร

	 จึงว่าให้พากันเข้าใจ	พอใจในการอดบ้างหิวบ้าง	อย่าพอใจท�าตัวเหมือนกับหมู	
อิ่มเท่าไหร่ยิ่งพอใจ	แล้วก็นอน	ครูบาอาจารย์ท่านชอบพูดถึงเสมอ	อย่าพอใจในการ
ท�าตัวเหมือนหมู ให้ท�าตัวเหมือนนกกระทาอยู่ในตุ้ม	คืออยู่ในกรงนี่	หมูมันกินแล้ว
มันนอน	พอตื่นขึ้นมามันก็หากิน

	 นกกระทาไม่เป็นอย่างน้ัน	ถงึกรงมนัจะดแีละอาหารน�า้สะดวกสบาย	แต่นกกระทา 
หาช่องทีจ่ะออกจากกรงน้ันเสมอ	เรียกว่ากระโดดไปเต้นมา	กระโดดไปเต้นมาอยูใ่นตุม้ 
อยู่ในกรงน้ันเพื่อหาช่องออกน่ี	 ตามธรรมดาตุ้มหรือกรงน้ัน	 มันจะต้องมีช่องเล็ก 
ช่องน้อย	มันพยายามที่จะเอาจะงอยปากนั้นออกอยู่เสมอ	ให้ท�าตัวเหมือนนกกระทา	
อย่าท�าตัวเหมือนหมู	พอใจนอนอยู่ในคอก	พอใจนอนอยู่ในห้องขัง	อันนี้ท่านเทศน์ 
ให้ฟังอยูเ่สมอ	ก็เรียกว่าเป็นธรรมเทศนาธรรมดา	แต่ถ้าหากเรามาพจิารณาแล้วน่ี	เราก็ 
ต้องแก้เราอย่าให้เป็นหม	ูผลของการทีเ่ราแก้เราได้น่ี	มปีระโยชน์ในการปฏิบตัขิองเรา 
อย่างมากมายทีเดียว

เครื่องใช้ไม้สอย

	 พดูถงึเคร่ืองใช้ไม้สอย	เคร่ืองใช้ไม้สอยแต่ก่อน	บางทแีก้วทัง้วดันับกนัจริงๆ	จะมี 
ไม่ถึงลูกนี่	ส่วนมากบางทีก็ใช้กะลามะพร้าวกัน	บางองค์ท่านก็ท�าเป็นหูเจาะรู	เอาไม้ 
ท�าเป็นหูหิ้ว	เรียกว่ามีหูข้างๆ	อะไรอย่างนั้น	บางทีก็ใช้บั้งไม้ไผ่อะไรเหล่านี้

	 กระโถนส่วนมากเป็นกระโถนดนิหรือว่าบัง้ไม้ไผ่มาท�าเป็นกระโถนกนั	กระโถน
เคลือบอย่างนี้มีแต่ของท่านอาจารย์จริงๆ	ข้างบนโบสถ์นี่	ท่านใช้กระโถนอะลูมิเนียม
เก่าๆ	เป็นประจ�า	ข้างล่างที่ศาลานั้น	ก็มีกระโถนเคลือบอันหนึ่งส�าหรับท่านอาจารย์	
ลกูศิษย์ลกูหาส่วนมากกก็ระโถนดิน	ดนิกไ็ม่ใช่ดนิเผาอย่างทีว่่าสะอาดสะอ้านหรือว่า 
แขง็แกร่งเหมือนกบัเด๋ียวน้ี	นอกจากน้ีกใ็ช้กระบัง้ไม้ไผ่บ้าง	กระบอกไม้ไผ่	ไม้ไผ่สสีกุ	 
ไม้ไผ่บ้านนี่ล่ะมาตัดเข้า	ใช้กันอยู่อย่างนั้น
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สบง จีวร

	 เคร่ืองนุ่งเคร่ืองห่มน่ี	สมยัน้ันผ้าผ่อนท่อนสไบหายากมาก	บางทต้ีองเอาผ้าพืน้บ้าน 
เอามาตดัเป็นผ้าสบงผ้าจีวรกัน	ผ้าพืน้บ้านกช็าวบ้านน่ีล่ะปลกูฝ้ายท�าไร่กนั	เอามาเขน็ 
เอามาป่ันเป็นเส้นแล้วกท็อเป็นผ้า	ถ้าหากว่าฤดหูนาวน่ีอุน่ดีมาก	ฤดรู้อนน่ีหนักสกัหน่อย	 
มนัหนา	เส้นมนัใหญ่	ถึงว่าระยะหลงัๆ	น้ี	ก็ยงันิยมเอามาท�าผ้าอาบน�า้กนั	เอามาเชด็บาตร 
เพราะเส้นมันใหญ่	มันซับน�้าซึมน�้าดี

	 เครื่องนุ่งเครื่องห่มพูดกันถึงเรื่องผ้าจีวร	ผ้าสบง	ผ้าสังฆาฏิ	นี่	ถ้าหากเทียบกับ
เดีย๋วน้ี	รู้สกึว่าเดีย๋วน้ีน่ีมนัสนุกสนานกนัมากไม่ว่าทีไ่หน	ไม่ว่าเขาไม่ว่าเรา	อนัน้ีกเ็รียกว่า 
มันเป็นไปเอง	 มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการแสวงหา	 เกิดขึ้นด้วยศรัทธาญาติโยมเขา	 
ก็เรียกว่าฉลองศรัทธาเขาไป	แต่ให้เป็นธรรมเป็นวินัยก็แล้วกัน

ฉันน�้าร้อน

	 ตอนบ่ายบางทีก็มีฉันน�้าร้อนกัน	โกโก้กาแฟ	บางทีเดือนหนึ่งจะมีไม่กี่ครั้งดอก	
ส่วนมากมันก็เป็นน�้าร้อน	เอากิ่งไม้กระบก	ต้นกระบกเล็กๆ	ปอกเปลือกเอามาปิ้งไฟ
ให้มันเหลือง	ชงน�้าร้อน	อร่อยมาก	เป็นยาด้วย	ต้นไม้แดงเอากิ่งใบมาปิ้ง	อันนี้ก็ดี
แก้เส้นแก้เอ็น	เขาว่าอย่างนั้น
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การก่อสร้างเสนาสนะในยุคหลวงปู่กงมา

สร้างศาลา

	 ศาลาข้างล่างน้ัน	ได้ทนุมาจากโยมลกูศิษย์ท่านพ่อล	ีเป็นคนจีน	มศีรัทธาส่งเงิน
มาถวาย	๔,๐๐๐	บาท	เงนิ	๔,๐๐๐	บาท	ในสมยั	๕๗	ปีก่อนน้ัน	มค่ีามาก	กไ็ปซือ้ปนู 
มาท�ากระเบื้องมุง	มีการท�ากระเบื้องกันเอง	เพราะโยมที่สกลฯ	นี่	เขามีแบบที่จะปั้น
กระเบือ้ง	กมี็การท�ากระเบือ้งกนัเอง	ท่านอาจารย์ถวลิ	จิณณฺธมฺโม	วดัธรรมหรรษาราม	 
จันทบรีุ	ท่านมาพกัอยูด้่วย	ช่วยพาท�ากระเบือ้งเป็นแผ่นๆ	ต่อมาภายหลงัทีร้ื่อหลงัคาแล้ว 
ยังกองอยู่ข้างล่าง

	 สมัยนั้นคนญวนอพยพมาใหม่ๆ	จ้างคนญวนมาเลื่อยไม้	คนญวนเขาเลื่อยไม้ 
เก่งมาก	ทน้ีีกไ็ด้ไม้มาท�าเป็นโครง	เป็นเสา	อาศยัก�าลงัชาวบ้านหาท�าเป็นศาลาโบราณ	
ฝาไม่มี	ยาว	๘	เมตร	กว้าง	๖	เมตร	แล้วกม็รีะเบยีงออกไปอกี	๒	เมตร	น่ี	ศาลาคร้ังแรก 
ท�าขึน้เน่ืองจากว่าได้ทนุมา	จึงมโีอกาสได้มศีาลายาว	๘	เมตร	กว้าง	๘	เมตร	สรุปแล้ว 
มีพระจ�าพรรษาระหว่างนั้นก็ไม่ค่อยจะเกิน	๘	องค์	เณรก็	๒	องค์บ้าง	๓	องค์บ้าง	 
ผ้าขาวก็	๑	หรือ	๒	เรียกว่าอยู่กันอย่างสงบวิเวก

ถังเก็บน�้าฝน

	 ต่อมาศรัทธาญาติโยมก็มาเยี่ยมเยียน	 แล้วก็มากราบมาไหว้ครูบาอาจารย	์ 
มาฝึกหัดบ�าเพ็ญจิตภาวนาเพิ่มขึ้น	ก็มีการท�าถังน�้าคอนกรีตขึ้น	๑	ถัง	ถังเก็บน�้าฝน
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ถังนั้นได้รับเงินบริจาคจากคุณวัน	คมนามูล	นครราชสีมา	นี้	จ�านวน	๕,๐๐๐	บาท 
เอามาท�าถงัน�า้คอนกรีต	เพราะในระหว่างน้ันน�า้ไม่สะดวก	ถงัน�า้ฝนกไ็ม่ม	ีน�า้บ่อกไ็ม่มี	 
จะต้องไปตักมาแต่ไกลๆ	โน้น	หลังจากฉันจังหันแล้วต้องไปหามน�้ามา	เวลาปัดตาด
เรียบร้อยก็ต้องไปหามน�้ากัน	 ระยะทางหามก็โน่น	 ห้วยเม็ก	 ห่างจากนี้ประมาณสัก	
๑	กิโลเมตร

	 ท�าถังน�า้ปีน้ันรู้สกึว่า	พ.ศ.	๒๔๙๕	เม่ือออกพรรษาปีน้ัน	มกีารท�าศาลาเพิม่เพราะ
ศาลาเก่า	๘	คูณ	๘	นั้นน่ะมันเล็ก	ที่จะมีการท�าศาลาเพิ่ม	ก็เพราะมีโยมคนหนึ่ง 
เป็นคนญวนเกา่อยู่ที่จงัหวัดสกลนคร	ปีนัน้พระจ�าพรรษาครบ	๕	รปู	เขาก็จะน�ากฐิน
มาถวายหลังจากออกพรรษา

รับกฐิน

	 ทีนี้กฐินในสมัยนั้น	 ถ้าหากว่ามีกฐินที่ไหน	 เขาถือว่าเป็นงานบุญใหญ่	 เพราะ
ไม่ค่อยจะมีคนมีก�าลังทอดกฐินกัน	คนญวนนั้นเขาเป็นคนญวนเก่า	 ก�าลังของเขามี	
ศรัทธาญาติโยมทางไหนๆ	ถ้าหากว่าได้ยินใครทอดกฐิน	ก็จะไปรวมกันมาก	ไปร่วม 
อนุโมทนาด้วย	เพราะเขาถอืว่าการทอดกฐนิมอีานิสงส์มาก	แล้วกไ็ม่ค่อยจะมกีารทอด
กันบ่อย	เนื่องจากว่าไม่ค่อยจะมีก�าลังที่จะทอดกัน	แต่ความจริงแล้ว	การทอดกฐิน 
เป็นของทีง่่าย	ส่วนมากครูบาอาจารย์ชอบใช้ผ้าบงัสกุลุกนั	ถงึบรรดาเราๆ	หรือบ้านนอก 
บ้านนากส็ามารถทีจ่ะท�าได้	กฐนิจริงๆ มผ้ีาผืนเดยีวพอทีจ่ะท�าจีวรผืนหน่ึง พอทีจ่ะท�า 
ผ้าสบงผืนหนึ่ง พอที่จะท�าผ้าสังฆาฏิผืนหนึ่ง ผืนใดผืนหนึ่งก็สามารถที่จะท�าให้เป็น
องค์กฐินขึ้นมาได้

	 ในเมือ่จะมกีารทอดกฐนิในวนัออกพรรษา	หลงัจากเดอืน	๑๑	แรมค�า่หน่ึงไปน่ี	
ปลายพรรษากมี็การเตรียมทีจ่ะท�าศาลาเพิม่	ท�าศาลาต่อออกไปอกี	๘	เมตร	คณู	๘	เมตร	 
ทีน้ี่หลงัคาทีม่งุขึน้ใหม่น้ีเป็นหลงัคามงุสงักะส	ีพืน้ไม้	โครงไม้	เสาไม้ทัง้หมด	กก็ลายเป็น 
ศาลาใหญ่ขึน้มาพอสมควร	พร้อมพอทีจ่ะรับคณะกฐนิทีม่าจากสกลนคร	และศรัทธา
ญาติโยมบ้านไกลบ้านใกล้ที่จะมาร่วมอนุโมทนา	 สมัยก่อนรถไม่มีนะ	 จากบ้านโคก 
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มาน่ีต้องเดนิทัง้น้ัน	ศรัทธาญาตโิยมเขาจะมาทีน่ี่กนั	บางท	ี๕-๖	กโิล	บางท	ี๑๐-๒๐	กโิล 
เขากเ็ดนิกนัมาได้	ถงึจะอายตุัง้	๕๐,	๖๐,	๗๐	แต่เขากย็งัเดินกนัเก่ง	เพราะเขาเดนิกนั 
จนชิน	 เดินเป็นประจ�า	 เด๋ียวน้ีเดินกันไม่ค่อยเก่งแล้ว	 บางคนเดินเกือบจะไม่เป็น	 
เดินสักหน่อยก็บอกว่าไม่ไหวแล้ว	ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะไม่ค่อยได้เดินกันนั่นเอง

	 ออกพรรษาปีนั้นก็มีการทอดกฐิน	ผู้คนมากมายก่ายกอง	ศาลาที่ท�าไว้ว่าจะพอ
รับแขกน้ันกไ็ม่พอ	ศรัทธาญาตโิยมต้องน่ังตามก้อนหนิ	นอนตามก้อนหนิกนั	มุง้หรือ
เสื่อหมอนไม่มีหรอก	นอนกันไปอย่างนั้นล่ะ	เพราะมันมากกัน

ขยายศาลาเป็นสามหลังต่อกัน

	 ต่อมากมี็การขยายศาลาเพิม่อกี	กว้าง	๔	เมตรครึง่	คณู	๑๒	เมตร	ต่อเป็น	๓	หลงั 
แต่ติดกัน	หลังแรกหลังคามุงกระเบื้อง	หลังที่	๒	มุงสังกะสี	หลังที่	๓	มุงสังกะสี 
แต่ว่ามีรางน�า้	หลงัหน่ึงต่อกนักมี็รางน�า้	หลงัหน่ึงต่อกนักมี็รางน�า้	รางน�า้กเ็อาไม้ยาวๆ	
มาท�าเป็นร่อง	ไม่ได้ใช้สังกะสี

	 ทีนี้ต่อมาหลังคามันรั่วมาก	หลังคามันรั่วตรงที่รางน�้านั้นล่ะ	ฝนตกบางทีก็ต้อง
ขยบักนั	เวลาสวดมนต์กด็	ีเวลาฟังเทศน์ฟังธรรม	เวลาน่ังสมาธใินพรรษาอย่างน้ี	ฝนตก 
เดีย๋วกต้็องย้ายไปตรงน้ัน	เดีย๋วกต้็องย้ายไปตรงน้ี	กม็กีารเปลีย่นหลงัคาใหม่	หลงัคา 
มงุกระเบือ้งทัง้หมด	ใช้กระเบือ้งลอนคู	่สมัยน้ีรู้สกึว่าจะมคีวามเจริญขึน้มาสกัหน่อย 
แล้ว	ได้กระเบือ้งลอนคู่มามุงหลงัคา	แต่ว่าดดัแปลงทัง้	๓	หลงั	ให้เป็นหลงัคาเดยีวกนั	
มงุกระเบือ้ง	แต่ส่วนต่างๆ	ยงัคงเดิมไว้	จะเสาก็เสาเดมิ	พืน้กพ็ืน้เดมิ	คานเดมิ	ตงเดมิ	 
ของเดิมทั้งหมด	เปลี่ยนเฉพาะโครงหลังคา	มาท�าโครงหลังคาที่จะมุงกระเบื้อง

	 ทนีีม้งุกระเบื้องตอ่มากห็ลายปอียู	่แตโ่ครงสร้างทีท่�าไว้กเ็ปน็ของเก่า	บางทีกร็ือ้
บ้านเก่าเขา	บางทกีใ็ช้ไม้เกบ็มา	มนักจ็ะหมดอาย	ุปลวกมนักข็ึน้อะไรต่ออะไร	กม็กีาร 
ท�าขึน้ใหม่	ท�าขึน้ใหม่กศ็าลาทีเ่หน็อยูข้่างล่างน้ันล่ะ	อนัน้ีเป็นศาลาทีท่�าข้ึนใหม่	น่ี	จะว่า 
ประวัติหรือเล่าความเป็นมาสู่ศรัทธาญาติโยมที่มาใหม่หรือที่มาเก่าที่ยังไม่ค่อยจะได้
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ทราบความเป็นมาของวัด	นี่	ก็เรียกว่าเล่าสู่กันฟัง	แล้วทีนี้ก็มาคิดถึงที่ครูบาอาจารย์
ท่านนิมิตว่ามีเจดีย์	๓	องค์	แล้วกมี็เสยีงไชโยโห่ร้องสน่ันหวัน่ไหวในบริเวณทีน้ี่	อนัน้ี 
ก็เรียกว่า	เป็นนิมิตที่ดี ที่น่าคิด

	 ถ้าหากว่าเรามาคิดกนัถงึค�าว่า	พระเจดย์ี	เจดีย์	กห็มายถงึเป็นสถานทีค่วรแก่การ 
กราบไหว้	พระพทุธเจ้ากเ็ป็นเจดีย์ทีค่วรแก่การกราบการไหว้พระองค์หน่ึง	เป็นบคุคล
ที่ควรกราบไหว้อย่างยิ่งเป็นพิเศษกว่าสถานที่หรือบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ทั้งหมด	
พระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นบุคคลที่ควรกราบควรไหว้	 เป็นเจดีย์ที่ควร 
สกัการะควรบชูาอย่างยิง่	หมายถงึพระอรหนัต์สาวกของพระพทุธเจ้า	ในบรรดายคุเราๆ	 
น่ี	บคุคลทีจ่ะเข้าถงึความเป็นเจดีย์ควรแก่การกราบการไหว้น้ัน	กต้็องเป็นผู้ทีม่คีณุธรรม	 
อย่างครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้ทีมี่คุณธรรมมาก	เปรียบได้เหมือนกบัพระเจดีย์องค์หน่ึง	 
ควรแก่การกราบการไหว้	ควรแก่การสักการบูชา

	 น่ี	จึงว่า	ครูบาอาจารย์เป็นเจดีย์องค์หน่ึง เป็นเจดีย์ทีค่วรสกัการะควรบชูาควรกราบ 
ควรไหว้อย่างสนิทใจ อย่างบรรดาเราๆ	 ที่ได้มาพักพิงได้รับความร่มเย็นและอบอุ่น 
ในจิตในใจ	ถงึจะเป็นสถานทีไ่กลบ้านไกลช่อง	อยูใ่นป่าในภเูขากช่็าง	กย็งัมคีวามอบอุน่ 
ไม่วติกกงัวลในเร่ืองภัยเร่ืองอนัตรายใดๆ	น่ีกเ็น่ืองมาจากบารมีธรรมของครูบาอาจารย์ 
ท่านแผ่ปกเกล้าปกกระหม่อมบรรดาเราๆ	ไว้	จึงว่าในเมือ่บรรดาเราๆ	ได้พึง่บารมีธรรม 
ของท่าน	ก็ให้พากันสร้างบารมีธรรมของเราให้เต็มสติก�าลังความสามารถ

	 ครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้ทีก่ว้างขวางด้วยบารมธีรรม	บารมีธรรมน้ัน	ท่านต้องเป็น 
ผู้ทีบ่�าเพญ็	ท่านต้องเป็นผู้ทีส่ัง่สมเอาด้วยข้อปฏบิตั	ิน่ี	บรรดาเราๆ	กเ็หมอืนกนั	เราก ็
ต้องการทีจ่ะเป็นผู้ทีมี่ความสมบรูณ์ด้วยบารมธีรรม	 เรากต้็องพากนัมคีวามพยายามที ่
จะสั่งสมบ�าเพ็ญบารมีธรรมให้เต็มสติก�าลังความสามารถของเราเหมือนกัน



15

การจ�าพรรษาของหลวงพ่อ

	 สมัยหลวงปู่กงมาท่านยังอยู่	พ.ศ.	๒๔๙๑	ปีนั้นเราก็บวช

	 ปี	พ.ศ.	๒๔๙๑	บวชแล้วจ�าพรรษาปีแรกที่วัดทรายงาม	จันทบุรี	พรรษาที่	๑	
มีพระจ�าพรรษาร่วมกัน	๙	องค์	ท่านอาจารย์เม้าเป็นหัวหน้าหมู่	ท่านเพิ่งออกมาจาก
หลวงปูม่ัน่ปีแรก	มท่ีานอาจารย์เจ๊ียะ	ท่านอาจารย์พรหม	(หลานหลวงปูต่ือ้	ท่านพาไป 
เทีย่วธดุงค์คร้ังแรกด้วยกนั	บัน้ปลายชวีติท่านกม็าอยูส่กลนคร	ได้ดแูลอปัุฏฐากเร่ือง
การป่วยไข้ของท่านจนสิ้นชีวิต)

	 พรรษาที่	๒	จ�าพรรษาที่จังหวัดตราด	กับเจ้าคุณวินัยบัณฑิต	วัดคิรีวิหาร

	 พรรษาที่	๓	และ	๔	จ�าพรรษาวัดทรายงาม	จันทบุรี

	 พรรษาที	่๕	มาจ�าพรรษาทีน้ี่	พ.ศ.	๒๔๙๕	เร่ิมมาพกัทีว่ดัดอยฯ	อยูเ่ร่ือยๆ	มา	แต่ 
ค�าว่าอยูเ่ร่ือยมาน้ี	ไม่ใช่ว่าอยูต่ลอดไป	ออกพรรษากไ็ปข้างนอก	และในบางปีจ�าพรรษา 
ที่อื่น	ออกพรรษาแล้วก็กลับมา

	 ออกไปจ�าพรรษาทางอื่นอยู่	๓	ปี	เมื่อพรรษาที่	๑๒	กลับไปจ�าพรรษาที่จันทบุรี	
ออกพรรษาแล้ว	หลวงปู่กงมาท่านก็ไปรับมา	พรรษาที่	๑๓	ไปจ�าพรรษาที่นครพนม	
ออกพรรษาท่านก็ไปรับ
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	 พรรษาที่	๑๔	นี่ท่านก็มรณภาพ

 หลังจากนั้น	เราก็มาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี้เรื่อยมาโดยไม่ได้ตั้งใจ	เรียกว่าอยู่กับ 
หมู่คณะ	อยูก่นัไปเหมอืนกับเดก็ไม่มพ่ีอไม่มแีม่	แต่ทน้ีีอาศยัทีเ่ราเป็นคนทีรั่กข้อปฏบิตัิ  
เป็นคนทีเ่หน็คุณค่าของข้อปฏิบตัอิย่างเท่าชวีติจิตใจทเีดยีว อนัน้ีจึงมคีวามส�าคัญ อนัน้ี 
เป็นหลักที่ท�าให้มีความมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายมา และก็ได้รับความสะดวกสบาย 
มาตลอด

 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	หลวงตาบ้านตาด น่ีท่านสงเคราะห์มาตลอด	เมือ่ท่านอาจารย์
กงมาล่วงใหม่ๆ	 ท่านก็มาเยี่ยมแล้วก็บอกว่า “ท่านอยู่ที่นี้แหละนะ ไม่ต้องไปที่อื่น  
ผมมาที่น่ีทีไรไม่เคยรู้สึกว่ามีความจืดจางในใจ มันมีความรู้สึกเบิกบานชุ่มช่ืนอยู่
เสมอ” 

 เราก็อยู่เรื่อยๆ	มา	จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่คิดจะไปอยู่ที่ไหน	 เพราะรู้สึกทุกสิ่ง 
ทุกอย่างก็ยังมีความสะดวกสบายภายในจิตในใจอยู่	 แล้วศรัทธาญาติโยมที่มา
เกีย่วข้องกเ็ป็นศรัทธาทีนั่บถือท่านอาจารย์กงมามาก่อน	กใ็ห้การดแูลอปัุฏฐากอปุถมัภ์
มาตลอด	ตราบจนกระทัง่ถงึเดีย๋วน้ี หลวงตาท่านยงัคงเมตตาเกือ้หนุนให้ความอบอุน่
ห่วงใยเสมอมา มิได้ขาด ท�าให้เรามกี�าลงัใจ และระลกึถงึพระคณุท่าน ล้นเกล้าล้นใจ 
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การก่อสร้างเสนาสนะเพิ่มเติม

	 การสร้างวดัสร้างวา	การสร้างในวดั	น่ีเรากพ็ยายามระมดัระวงั	ท�าอย่างอดออมนะ	 
ท�าอะไรเราก�าหนดเวลา	งานน้ันมอีปุสรรคอะไรบ้าง	เมือ่มคีวามมัน่ใจจึงท�า	งานควร	๓	วนั 
ก	็๓	วัน	๗	วัน	ก	็๗	วนั	ท�าเพือ่แก้ปัญหาเท่าน้ัน	เพราะ	เราให้ความส�าคญัในงานจิตภาวนา 
มากกว่า

ถนนคอนกรีตจากประตูล่างขึ้นมาจนถึงซุ้มเจดีย์

	 สมยัก่อนทางขึน้มาน่ี	ต้องซ่อมทกุปี	เพราะซ่อมแล้วกเ็สยีๆ	กพ็ากนัคิดว่าท�าอย่างไร 
ทีม่นัจะแล้ว	ไม่ต้องซ่อมอกี	มคีนเสนอว่าลาดยาง	กต็กลง	สัง่ยางสัง่หนิคลกุมา	พืน้ทีเ่รา 
ปรับไว้ดีแล้ว

	 ทน้ีีก็ท�ากนัไม่เป็น	ปรึกษาแขวงการทางสกลนคร	เขาไม่เหน็ด้วย	เพราะรถบดอดั 
เราไม่ม	ีหน้าฝนน�า้จะลอดออกมา	ยางจะร่อน	แขวงการทางสกลนครเสนอว่าเทคอนกรีต 
ดีที่สุด	น�้าลอดก็ไม่เสียเพราะคอนกรีตหนา

	 กต็กลง	มช่ีางรับเหมาทีเ่ขาเทคอนกรีตหน้าเทศบาลเมอืงสกลนครเป็นสายแรกมา
รับหน้าทีท่�าให้	ทนุรอนอะไรกไ็ม่มสีกัสตางค์	แต่กอ็ศัจรรย์	ท�าส�าเร็จได้โดยไม่ต้องไป 
แจกใบฎีกาถึงท่านผู้ใด	เพราะเราระมัดระวังมาก
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ซุ้มประตูเจดีย์ ๓ องค์ ปี ๒๕๑๕ บูรณะใหม่ปี ๒๕๔๑

	 ในระหว่างน้ันทีจ่ะท�าซุม้ตรงน้ี	เน่ืองจากว่าเราท�าถนนคอนกรีตขึน้มาน้ันน่ะ	เวลา
ท�าถนนคอนกรีตแล้ว	ปูนซีเมนต์เหลืออีก	๗๐	กว่าถุง	ไม่รู้จะไปท�าอะไร	ระหว่างนั้น 
ยงัไม่ได้ขยายก�าแพงออกไป	ร้ัววดัอยูต่รงน้ีน่ะ	ท�าเป็นรัว้ลวดหนามตรงน้ีคล้ายๆ	กบั 
เป็นเขตหน้าวดั	ในเมือ่ปนูเหลอื	เราท�าเป็นซุม้ประตไูว้	แล้วกใ็ห้เป็นสถานทีบ่รรจุธาต ุ
ของครูบาอาจารย์ด้วย

	 มีพระธาตุท่านอาจารย์ใหญ่มั่นใส่โกศไว้	 แล้วก็ธาตุท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์	 
ท่านอาจารย์กงมา	กเ็ลยคดิท�าเป็น	๓	องค์	ท่านอาจารย์กงมาเม่ือท่านมาอยูท่ีน่ี่ได้	๓	คนื	 
ท่านได้นิมิตว่าเห็นพระเจดีย์	๓	องค์	แล้วก็ปรากฏว่ามีเสียงอนุโมทนาสนั่นหวั่นไหว	 
จะเป็นเสียงของใครก็ไม่ทราบ	อันนี้ท่านพูดเบาๆ

	 ทน้ีีเรามกีารท�าเจดีย์	๓	องค์	บนซุม้ประต	ูกเ็อาค�าพดูของท่านทีท่่านเคยพดูไว้ว่า 
ท่านปรากฏนิมิตเห็นพระเจดีย์	๓	องค์	นั้น	เอามาท�าเป็นซุ้มประตูเพื่อบรรจุธาตุของ 
ท่านกบัท่านพระอาจารย์มัน่	และท่านเจ้าคณุธรรมเจดย์ี	คอืสมัยทีท่่านเจ้าคณุธรรมเจดย์ี 
ยงัมชีวิีตอยูน้ั่น	ถ้าหากท่านมีกจินิมนต์ทางสกลนคร	ท่านมีเวลา	ท่านจะต้องมาพกัทีน่ี่ 
ชั่วระยะ	เมื่อตอนงานศพของท่าน	ก็มีคนน�าอัฐิธาตุของท่านแบ่งมาไว้ที่นี้

	 แล้วเรื่องอัฐิธาตุ	ถ้าหากว่าอยู่เป็นโกศเล็กๆ	หรือว่าเป็นเจดีย์เล็กๆ	นานๆ	เข้า	 
ก็ไม่รู้ว่าของใครเป็นของใคร	 หรือคนอาจจะไม่เห็นคุณค่าอะไร	 อาจจะโยนทิ้งเสีย	 
ธาตก็ุไม่ว่าอะไรดอก	แต่เราควรจะท�าให้เรียบร้อยไปเสยี	อย่างธาตทุ่านพระอาจารย์ม่ัน 
ใส่โกศแก้วไว้	เวลาท�าความสะอาด	ถ้าไม่ละเอยีดรอบคอบก็จะท�าให้โกศแก้วน้ันแตก	 
น่ีก็เป็นเหตุอีกอันหน่ึงที่คิดท�าเจดีย์บนซุ้มประตูเพื่อบรรจุพระธาตุของท่านให้เป็น 
ที่สบายใจเรา

	 องค์กลางเป็นเจดีย์ที่บรรจุธาตุท่านพระอาจารย์มั่น	(ภูริทัตโต)
	 องค์ด้านขวาเป็นเจดีย์ที่บรรจุธาตุท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์	(จูม	พันธุโล)
	 องค์ด้านซ้ายเป็นเจดีย์ที่บรรจุธาตุท่านพระอาจารย์กงมา	(จิรปุญโญ)
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	 คืนหลังจากบรรจุพระธาตุแล้ว	มีโยมท่านหนึ่งก�าลังนั่งสมาธิอยู่ในวัด	มีเสียง
เหมือนเม็ดกรวดเม็ดทรายร่วงลงมา	เช้า	เขาน�ามาให้ดู	เป็นพระธาตุเสด็จมา

	 จึงว่า	ของในโลก เป็นของทีเ่รา ตาอย่างเรา หอูย่างเรา มันยากทีจ่ะพดูว่า จริงหรือ 
ไม่จริง แต่ในเมื่อมันพูดไม่ได้ เราก็อย่าพูดเสียเลยดีกว่า เราก็พูดตามที่ปรากฏ

โบสถ์

	 โบสถ์ของเรา	เวลาไม่มีการประชมุกรู้็สกึว่ากว้างขวางนะ	เวลามกีารประชมุกไ็ม่ได้
มกีารไหว้การนิมนต์อะไรกนั	ต่างองค์ต่างมาด้วยจิตด้วยใจ	โบสถ์ทีก่ว้างขวางกก็ลาย
เป็นแคบขึน้มา	๒-๓	ปีทีแ่ล้ว	น่ัน	ขยายออกไปอกี	๖	เมตร	รู้สกึจะคณู	๘	เมตร	หรอื	 
๙	เมตร	นี้ล่ะ	ก็ได้ที่นั่งเพิ่มขึ้น

	 ค�าว่า	ต่อออกไป	มนักเ็รียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชัว่คราว	แต่ยงัมีคนมาขอดโูบสถ์	 
ขอชมโบสถ์	เอ้า	ไปชมด	ูต้องไปถามพระดนูะว่าโบสถ์อยูต่รงไหน	คอืเหมือนกบัไม่ใช่ 
โบสถ์	เหมอืนกบัสลมัดีๆ 	น่ี	กเ็รียกว่าแก้ปัญหาเท่าน้ัน	แก้ปัญหาให้ผ่านไป	พอได้อยู ่
ได้อาศัย
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การสร้างกุฏิใหม่

	 กฏุขิองพระน่ีไม่ค่อยทีจ่ะสนใจนะ	ปีน้ี	(๒๕๔๑)	ท�ากฏุ	ิ๔	หลงั	กเ็อาแต่ของเก่า 
ไปท�า	 น่ีก็เอาของเก่าที่ร้ือจากเรือนพักโยมน่ันนะ	 แล้วก็ของเก่าร้ือมาจากศาลาบ้าน
ห้วยยางบ้าง	กเ็น่ืองจากเราไปช่วยเขาท�าศาลาใหม่เพราะทนุเขาไม่พอ	เขาเลยร้ือไม้เก่า
ถวายวัดมา	ก็ของเก่านั่นล่ะมาท�า	มีท�าใหม่อยู่หลังหนึ่งนั่นน่ะ	รู้สึกว่าจะอยากหรูหรา
สวยงามซักหน่อย	แต่มันจะเป็นก็ให้มันเป็นไปเสีย	ก็เท่านั้น	กุฏิแต่ละหลังๆ	นี่	หาที่ 
จะเป็นหลักเป็นฐานไม่มี

ยุคเจริญ

	 เด๋ียวน้ียุคเจริญ	พดูถงึผ้าผ่อนท่อนสไบไม่อดไม่อยาก	เตม็ไปในตู	้ตูไ้หนกเ็ตม็	
ทั้งของเก่าทั้งของใหม่	พูดถึงหยูกยา	ใช้ไม่หวาดไม่ไหว	ยุคมันเจริญ	สมัยมันเจริญ 
มนักเ็ป็นอย่างน้ี	ทีอ่ยูท่ีอ่าศัยมันกเ็ปลีย่นแปลงไป	อาหารการขบการฉันกไ็ม่เหมอืนก่อน	 
มนัเหมอืนสมยับ้านเมอืงเจริญ	ผู้คนไปมาหาสู	่ไปวดัไปวาเข้าวดัเข้าวากม็าก	ถ้าหากว่า 
ศรัทธาญาติโยมเข้าวัดเข้าวามาก	จ�าพวกปัจจัยทั้ง	๔	มันก็หลั่งไหลเข้าวัดมาก

 ปัจจัยทั้ง ๔	ก็หมายถึง	อาหารบิณฑบาต จีวรเครื่องนุ่งห่ม กุฏิที่อยู่ที่อาศัย 
คลิานเภสชัหมายถงึหยกูยา	ใครมากต็ดิมา	ใครมากข็นมาตามก�าลงัศรัทธาทีเ่กดิ	ทน้ีี 
ถ้าหากว่าคนเข้าวดัเข้าวามาก	ปัจจัยทัง้	๔	กม็าก	เพราะใครมากต็ดิมา	ใครมากถ็อืมา	 
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เพราะเขาไม่ค่อยจะมามือเปล่ากัน	 บางคนน่ีมามือเปล่า	 ก็ยังพูดยังบ่น	 น่ีมาไม่ได้
เตรียมอะไรมาเลย	 เราก็เลยพูดว่า “ไม่ต้องเตรียมอะไรดอก เตรียมจิตเตรียมใจ 
กพ็อแล้ว”	ทกุสิง่ทกุอย่างมันพอใช้สมบรูณ์บริบรูณ์ไม่มีอะไรบกพร่องสกัอย่าง	กบ็อก
เขาอย่างนั้น	ก็บอกตามความจริง

ผลการปฏิบัติภาวนา

	 ถ้าหากว่าพูดกันถึงสมัยก่อนในสมัยที่มันฝืดเคืองแร้นแค้น	 กับสมัยน้ีที่อุดม
สมบรูณ์	พดูถงึความเป็นไปในการปฏิบตัใินการภาวนา	ถ้าจะเทยีบกนัแล้ว	ในฐานะทีเ่ป็น
คน	๒	สมยั	สมยัฝืดเคอืงสมยัขาดแคลนสมยัน้ัน	กเ็รียกว่าผ่านมา	สมยัทีเ่รียกว่าสมบรูณ์
อนัน้ีกม็โีอกาสได้สมัผัส	กม็โีอกาสได้รับความเจริญ	ได้รับความอดุมสมบรูณ์	เรียกว่า 
เป็นคน ๒ สมัย ในเมื่อมาเปรียบเทียบแล้วในด้านการปฏิบัติ ในด้านความเป็นไป
ความเจริญในด้านจิตใจ หรือในด้านความจริงจังในข้อวัตรปฏิบัติ สู้สมัยฝืดเคือง
ไม่ได้

 อนัน้ีกอ็ย่างทีพ่ระพทุธเจ้าท่านตรัสไว้แล้ว ลาภสกัการะมนัท�าลาย ลาภสกัการะ
มนัฆ่ามันท�าลาย ท�าลายความเจริญในด้านการปฏบิตั ิท�าลายความก้าวหน้าไม่ให้เจริญ 
ไม่ให้ก้าวหน้าขึ้น และมันท�าลายความเจรญิที่มีอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีความแน่นหนาพอ
ให้เสียหำยไปหมด อตีตังสญาณ	อดีตผ่านมาเป็นอย่างไร	พระพุทธเจ้าทรงแจ่มแจ้ง 
ไม่มีอะไรที่จะปิดบังในพระญาณของพระพุทธเจ้าที่จะไม่ทรงหยั่งรู้ไม่มี	 พูดถึง 
อนาคตงัสญาณ	อนาคตกาลข้างหน้า	พระญาณทีจ่ะทรงหยัง่รู้หยัง่เหน็ของพระพทุธเจ้า
ทรงแจ่มแจ้ง	ทีพ่ระพทุธเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาอะไรออกมา	จึงไม่มคีวามผิดพลาด	
เพราะพระพุทธเจ้าทรงเอาสิ่งที่รู้ชัดเห็นชัดแจ่มแจ้งนั้นเอามาเทศนา

 สักกาโรกา ปุริสัง หันติ ลาภสักการะฆ่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้เจริญก้าวหน้า  
ฆ่าผู้ปฏิบัติธรรมให้ตาย
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ปัจจัย ๔ พออยู่พออาศัย

	 เร่ืองการงานอะไรทัง้หมด	ทีว่ดัดอยฯ	คดิว่าครบ	คดิว่าพร้อม	ทีมี่ความคิดอย่างน้ี 
เราไปพักอยู่ที่อื่นชั่วระยะ	 กลับมาถึงวัด	 เดินไปตรงไหนๆ	 รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง 
มันพร้อมแล้ว	ที่อยู่ที่อาศัยตรงไหนๆ	 เป็นสถานที่หลีกเร้นสงบวิเวก	น�้าดื่ม	น�้าใช้	 
น�า้บริโภค	ตรงไหนกเ็รียกว่าพอเป็นไปตามอตัภาพ	เรียกว่าในปัจจัยทีจ่�าเป็นทัง้	๔	อย่าง 
เรียกว่าอยู่ในขั้นที่สะดวกสบายตามสภาพของนักบวช	ไม่บกพร่อง

	 นับตั้งแต่	เครื่องนุ่งห่ม	อยู่อย่างนักบวชใช้จ่ายอย่างนักบวช	เรียกว่าพอเป็นไป 
อย่างสบาย	พูดถึงว่า อำหำรบิณฑบำต	ถึงจะไม่เหลือเฟือ	ก็เรียกว่าพอเยียวยาตาม
อตัภาพ	พดูถึง	ยำ	กเ็รียกว่าพอเป็นไป	แต่จะให้มนัพอกบัความต้องการของกเิลสมนัก็
ไม่ได้	พดูกันถึงว่า	ทีอ่ยูอ่าศัย	กพ็ดูแล้วพออยูพ่อเป็นไป	ทีก่นัแดดกนัฝน	พระพทุธเจ้า
ท่านออกแสวงหาความเป็นพระพทุธเจ้า	ไม่ปรากฏว่ามใีครไปท�ากระต๊อบ	ไม่มีใครไปท�า 
กุฏิทีพ่กักันแดดกนัฝน	แต่พระพทุธเจ้าไม่ใช่จะนอนตากฝนตากแดด	กค็งจะพึง่ตนเอง 
ตามอัตภาพ	 จึงว่าในเมื่อเราคิดถึงในเร่ืองเหล่าน้ี	 จึงอยากจะสรุปว่า	 พอเป็นไป 
ทุกอย่าง
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มุ่งรักษาไว้ซึ่งข้อปฏิบัติ

	 ถ้าหากว่าเทยีบกบับางวดัทัว่ๆ	ไปน่ี	กเ็รียกว่าอยูใ่นระดับทีไ่ม่ล้าหลงั	แต่เราไม่ได้ 
มองถึงว่าเร่ืองของวัดมีความส�าคัญ	 เรามองข้อปฏิบัติ น่ันมีความส�าคัญกว่าเร่ือง
ภายนอกมากนัก จึงว่าก�าลงัพยายามกวดขัน พยายามสอดส่องดแูลเตม็สตกิ�าลงัความ 
สามารถของเราทีเดียว ที่จะให้คงไว้ ที่จะให้ทรงอยู่ซึ่งข้อวัตรปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ 
ท่ำนพำประพฤตปิฏบิตัน่ีิ จะไม่ให้หมดสิน้ หรือว่ำไม่ให้เบำบำง หรือว่ำไม่ให้ถอยหลงั  
ตามสตกิ�าลงัของเราทีจ่ะสามารถทรงเอาไว้ รักษาเอาไว้ เพราะเราเหน็คุณค่าของข้อวตัร 
ปฏิบัติ

 ถ้าหากว่าไม่มีข้อวตัรปฏบิตัแิล้ว ไม่มดีอกความเป็นพระเป็นเจ้าภายในจิตในใจ  
ถึงกับพูดอย่างนี้	ถึงกับคิดอย่างนี้นะ	พูดอย่างไม่อาย	ถ้าหากว่าไม่มีข้อปฏิบัติแล้วนี่
ความเปน็พระเป็นเจ้าไมม่ใีนจติในใจ	จติใจของศรทัธาญาติโยมชาวบ้านเป็นอยา่งไร	
จิตใจของผู้บวชกเ็ป็นอย่างน้ันถ้าหากว่าไม่มีข้อปฏบิตั	ิจึงว่าข้อปฏิบตัเิท่าน้ันทีจ่ะสร้าง 
จิตใจของนักบวชให้เป็นพระเป็นเจ้าขึน้มาได้	ในเมือ่เหน็ชดัอย่างน้ีแล้ว	เราจะไปละเลย	 
ท�าให้เสียหายไป	หรือว่าท�าให้เสื่อมเสียไปในด้านข้อปฏิบัตินั้น	มันเป็นไปไม่ได้

 จึงว่าสอดส่องๆ	พระก็เหมือนกัน	เณรก็เหมือนกัน	ต้องพูดทันทีๆ	ปล่อยปละ
ละเลยเกรงอกเกรงใจ	เห็นอะไรต่อมิอะไรนี่	เราไม่เป็นอย่างนั้น	ถ้าไม่พูดแล้วมันจะ 
ตายจริงๆ	 น่ี	 มันคั่งค้างอยู่ในจิตในใจ	 ต้องพูด เพราะต่างคนต่างหวังดีด้วยกัน	 
ถ้าหากว่ามีความไม่ถูกต้องแล้วไม่พูดจาอันน้ันก็ไม่ได้	 มันเป็นไปในทางที่เสื่อมเสีย	
เป็นไปในทางเสียหาย	ไม่สมกับที่เราหวังดีต่อกัน	พึ่งเป็นพึ่งตายต่อกัน	จึงได้มาอยู่
ด้วยกันนี่
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พระธรรมเทศนา

พระธนากโร หลวงปู่แบน



“ ศลี สมาธ ิปัญญา	เป็นมรรค	เป็นข้อปฏบิตั	ิเป็นหนทาง	หนทางไปไหน	
หนทางทีจ่ะรู้จิตเหน็จิตชดั	จิตทีเ่หน็ชดัน้ัน	เป็นจิตทีส่ะอาด	เป็นจิตทีมี่การ 
ขดัเกลาหล่อหลอม	จิตทีมี่การขดัเกลาหล่อหลอมอย่างดด้ีวยจิตน้ัน	เรียกว่า 
จิตมีธรรม	คือมี	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	อบรม

จิตในเมือ่มธีรรมเป็นเคร่ืองอบรมหล่อหลอมอย่างดี	จิตน้ันจะเป็น	วมุิตตจิิต  
จิตนั้นจะเป็น	วิมุตติธรรม	ขึ้นมา	”	

(๑ ส.ค. ๔๗)
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ทางแห่งมรรคผล

ศีล สมาธิ ปัญญา
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 ศีลสังวร 

ทางแห่งชีวิตประเสริฐ

 มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ	เป็นสัตว์ที่มีความสามารถ	เป็นสัตว์ที่มีมันสมองเป็น
พเิศษ	หากว่าเอามาใช้ถกูทางและมคีวามเพยีรพยายามทีจ่ะเอามาใช้ให้ยิง่	สามารถที ่
จะมีคุณธรรมอันวิเศษปรากฏเด่นชัดให้บรรดาเราๆ	ได้ชมได้โดยไม่ต้องสงสัย

	 เพราะของเหล่าน้ีเป็นของมอียู	่เพราะความเพยีรความพยายามของเราไม่พอเท่าน้ัน	 
จึงไม่สามารถทีจ่ะเปิดของทีปิ่ด	ไม่สามารถทีจ่ะสลดัของทีปิ่ด	ยกของทีป่กคลมุน่ีออก 
ไปได้	มันก็ปิดอยู่อย่างนี้	ปกอยู่อย่างนี้คลุมอยู่อย่างนี้

	 ปรารถนาแต่พระนิพพานฯ	ก็ได้แต่เพียงปรารถนากันเท่านั้น	 จะปรารถนากัน
สกัเท่าไรกช่็าง	แต่เราไม่เอาของทีมั่นปิดพระนิพพานเอาไว้ออกไป	เรากไ็ม่มีโอกาสถงึ 
พระนิพพานได้

	 โลกเขาเจริญมากเท่าไร	น่ันละเคร่ืองมอืก�าลงัของกเิลสเขายิง่มกี�าลงัมากเท่าน้ัน	
เขาสามารถที่ดึงจิตดึงใจของสัตว์โลกทั้งหมดอยู่ใต้อ�านาจของเขา	สัตว์โลกทั้งหมดนี่
ไม่สามารถที่จะประมาณเอาได้	เพียงแต่มนุษย์นี่สามารถที่จะประมาณเอาได้	เพราะ 
เด๋ียวน้ีโลกมนัแคบ	โลกมันกว้างเท่าเดิม	แต่ทน้ีีความเจริญของโลกน่ีมนัท�าให้โลกแคบ	 
สามารถที่จะประมาณได้	คนในโลกมีจ�านวนใกล้เคียงเท่าไร	ถ้าหากว่าบวกสัตว์อื่นๆ	
เข้าอีก	นี่ไม่สามารถที่จะค�านวณได้ว่ามีเท่าไร

	 แต่สัตว์โลกจะมากมายขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะ	อยู่ใต้อ�านาจ	อยู่ในก�ามือ
เขาหมด	กิเลสเขามีอ�านาจถึงขนาดนั้น
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	 มแีต่พระพทุธเจ้ามีแต่พระอรหนัตสาวกเจ้าเท่าน้ันทีพ้่นจากอ�านาจของกเิลสไปได้	 
ท�าไมท่านจึงพ้นได้เล่า	เพราะท่านมีความพากความเพยีร	เพราะท่านมคีวามพยายาม	การท�า 
ความเพียรของท่านท�าจริงๆ	การปฏิบัติธรรมของท่านก็ปฏิบัติจริงๆ	ไม่ได้ปฏิบัติเล่น	 
ไม่ได้ปฏบิตัเิป็นพธิ	ีทุม่เทเอาชวีติชีวาเข้าแลกจริงๆ	เรียกว่าท�าจรงิๆ	ท�าเพือ่มรรคเพือ่ผล	 
ท�าเพือ่อรรถเพือ่ธรรมจริงๆ	ในเมือ่ท่านท�าเพือ่อรรถเพือ่ธรรมเพือ่มรรคเพือ่ผลจริงๆ	
อรรถธรรมมรรคผลท่านก็ได้	เพราะท่านท�าเพื่ออันนั้นจริงๆ

	 อย่างที่ท่านกล่าวเอาไว้	มีพระเถระองค์หนึ่ง	 เดินจงกรมอยู่	 เดินไปเดินมาล่ะ	 
ทีน้ีเท้ามันพองเท้ามันก็แตก	 เลือดก็ไหลออกมา	 เลือดไหลออกจนกระทั่งเต็มทาง 
เดินจงกรม	ท่านกไ็ม่ได้เลกิ	ต่อมาท่านไม่สามารถทีจ่ะเดนิได้	ท่านกล็งคลาน	ท่านไม่ 
ยอมเลิก

 ท�าไมท่านจึงไม่เลิก ก็เพราะยังไม่ได้ส�าเร็จมรรคผล	 เพราะท่านท�าเพื่อส�าเร็จ
มรรคผลน่ี	ท่านไม่ได้ท�าเพือ่ถงึเวลาพอสมควรแล้วกเ็ลกิ	ไม่ท�าถงึเวลาพอสมควรแล้ว
ก็นอน	ท่านท�าเพื่อมรรคเพื่อผล	ในเมื่อมรรคผลไม่แจ้งให้ท่านรู้ท่านเห็น	ท่านก็ยัง
ไม่ยอมเลิก	เดนิจงกรมจนกระทั่งเทา้แตกก็ยงัไม่ยอมเลิก	จะเลิกยังไง	เพราะท่านยงั
ไม่ได้ส�าเร็จมรรคผล	คลานไปอีก	เข่าก็แตก	มือก็แตก	ท่านก็ยังไม่ยอมเลิก	ท่านจะ 
เลิกยังไง	เพราะท่านไม่ได้ท�าเพื่อเอาเข่าแตก	ไม่ได้เดินเพื่อเอามือแตก	ไม่ได้เดินเพื่อ
เอาเท้าแตก	เดินเพื่อมรรคเพื่อผล

	 ในที่สุด	ท่านก็ได้ส�าเร็จมรรคผลจนได้	เพราะท่านท�าเพื่อมรรคเพื่อผลนี่

 บรรดาเราๆ นี่ ถ้าหากว่าท�ากันอย่างนี้ ต้องได้ส�าเร็จทุกคน เพราะมรรคผลมัน
มอียูใ่นเราด้วยกนัทัง้น้ัน ไม่ใช่มอียูเ่ฉพาะในพระพทุธเจ้า ไม่ใช่มีอยูเ่ฉพาะพระอรหตั 
อรหันต์องค์สาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้น มีอยู่ในบรรดาเราๆ ด้วยกันทั้งนั้น ท�าจริง
มันก็ได้จริง ท�าจริงมันก็ต้องได้ของจริง	จึงให้ท�าจริงๆ	ลงไปนี่	 ทุ่มเทลงไปอย่างที่ 
พระเถระท่านท�า	เดนิจงกรมจนเท้าแตกก็ไม่เลกิ	เข่าแตกกไ็ม่เลกิ	มอืแตกกไ็ม่เลกิ	น่ี

	 ในที่สุด	ท่านก็ได้ส�าเร็จมรรคผลสมความมุ่งมาดปรารถนา	(๘ ก.ค. ๓๓)
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“ ...หน้าที่ของนักบวช	คือ	ท�าจิตท�าใจของเรานี้ให้ห่างไกลจากเรื่องโลกๆ

เรื่องโลกๆ	ทั้งหลาย	ก็คือ เรื่องกามเรื่องกิเลสทั้งนั้น	 เราเป็นนักบวชนี่
ต้องหนัหลงัใส่	เราเป็นผู้ทีห่นัหลงัใส่เร่ืองโลกน่ันล่ะ	เราบ�าเพญ็หน้าทีข่อง 
นักบวชอย่างถกูต้อง	สมฺมาสงฺกปโฺป ด�าริทีจ่ะออกจากกาม	เป็นความด�าริชอบ	 
เป็นมรรคเป็นทางแห่งความตรัสรู้	เป็นทางแห่งมรรคผล	”

(๒๑ พ.ค. ๓๓)
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เป็นนักบวช

	 ค�าว่า	ลาภ	เป็นสิ่งที่มีค่า	ยศ	เป็นสิ่งที่มีค่า	เป็นสิ่งที่น่าพึงปรารถนาอย่างยิ่ง...

 แต่เป็นของกเิลสนะ	เป็นของกเิลสหรือของโลก	เพราะเอาจริงๆ	จังๆ	แล้ว	ลาภ	ยศ	 
สรรเสริญ	จะบวกอะไรๆ	อกี	หรือเอาอะไรต่อมอิะไรมาคณูเข้าไปอกี	ตวัเลขสงูขนาดไหน	 
สิ่งเหล่านั้นจะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงไม่ได้เลย

 แล้วอะไรเป็นที่พึ่ง	นี่...	เราเป็นที่พึ่งแก่เรา ๑ นั่นแล

	 เราพึ่งเรา	ถูกอยู่ที่พึ่งพระพุทธเจ้า	พึ่งพระธรรม	พึ่งพระสงฆ์	พึ่งครูบาอาจารย์	
พึ่ง	 แต่ก็ต้องเรานี่แหละพึ่งเรา	 พุทฺธ� สรณ� คจฺฉามิ ธมฺม� สงฺฆ� สรณ� คจฺฉามิ  
เรากล่าวอยู่	เราพดูอยู	่เราไม่ปฏิเสธพระพทุธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	เป็นทีพ่ึง่	ครูบา- 
อาจารย์เป็นทีพ่ึง่	ไม่ปฏเิสธ	แต่เราๆ	เท่าน้ันล่ะ	เป็นทีพ่ึง่อนัแท้จริงแก่เรา	ทีพ่ดูอย่างน้ี	 
ยิ่งนานยิ่งเด่นชัดในความเห็นนั้น

	 จิตของเราน่ีแหละเป็นทีพ่ึง่ของเรา	เราสร้างคณุภาพจิตของเราให้มมีาตรฐานสงู 
เท่าไร	จิตของเราน่ันยิง่ได้เป็นทีพ่ึง่ของจิต	ยิง่สงูยิง่แน่นหนา	สิง่ทีว่่าลาภ	ยศ	สรรเสริญ 
นี่	 เคยพูดอยู่ว่ากองเท่ากองโลกทั้งก้อนนี่จะว่าไม่มีค่าเลย	 จริงๆ	 เอ้า	 ถ้าพูดให้ชัด	 
มีค่า...	ก็เป็นเพียงแต่ว่าเป็นของได้อยู่	ได้อาศัยเท่านั้น	จริงๆ	จังๆ	แล้วที่อยู่ที่อาศัย 

๑	พุทธภาษิต	อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ  โก หิ นาโถ ปโร สิยา. ตนแลเป็นที่พึ่งของตน บุคคลอื่นไรเล่า
พึงเป็นที่พึ่งได้. มีใน	อัตตวรรค.	ขุททกนิกาย	คาถาธรรมบท	(เล่ม	๒๕)
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กพ็ึง่ไม่ได้	เวลาป่วยไข้	จะเอาเงนิไป	เอาทองค�าก้อนใหญ่ขนาดไหน	เท่าโลกอนัน้ี	หรือ 
ใหญ่กว่าโลกอันนี้	แล้วเอาคนป่วยคนไข้ไปนอนในกองเงินกองทองนั้น	มันหายไหม 
(๒๘ ส.ค. ๕๔)

	 คดิถงึพระรัฐบาล	ลาออกจากบ้าน	พ่อแม่ไม่ให้ไป	ไปได้ยงัไง	ใครกรู้็เศรษฐใีหญ่ 
ในเขตน้ี	ทรัพย์สนิมากมายขนาดไหน	มลีกูคนเดียวแล้วใครจะดแูล	พดูกนัแต่ไม่ตกลง	 
พ่อไม่ตกลง	ลกูกไ็ม่ตกลง	ในทีส่ดุลกูกย็ืน่เง่ือนไข	ถ้าหากว่าไม่ให้บวชก็ไม่บวช ไม่ไป  
แต่ว่าจะอดข้าว ไม่กินข้าว	แล้วก็ไม่กินจริงๆ	น�้าก็ไม่อาบนะ

	 วนัหน่ึงพ่อกถ็ามคนใช้	วนัสองกถ็ามคนใช้	วนัสามวนัสีว่นัห้ากถ็ามคนใช้	กงัวล	 
เอ๊ะ มันจะตายจริงๆ นะนี่ วันที่หกที่เจ็ด	 โอ้	 ไม่ได้ๆ	มันจะตาย..	ลูกชายทั้งคน
จะปล่อยให้ตำยได้ยังไง	ก็คิด	เอ้า	มันอยากจะบวชก็ให้มันบวชเสีย	มันเบื่อมันยัง 
จะกลับมาหรอก

	 กใ็ห้คนใช้ไปบอก	ถ้าจะไปบวชก็ไปเสยี พ่ออนุญาต	น่ัน	แต่ทีพ่่อพดูอย่างน้ันล่ะ 
มั่นใจแล้วว่าไม่นานมันก็จะกลับมาหรอก	ดีกว่าปล่อยให้ตาย

	 เพราะก่อนหน้าน้ีได้เคยไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้า	 วันหน่ึงขณะอยู่ในปราสาท	
มองเห็นคนเขาเดินไปก็ไปถามเขา	เอ๊ะ เขาไปไหนกัน	เขาว่าไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้า
ก็อยากไปกับเขา	ไปฟังแล้ว	เขากลับกันหมดก็ไม่ยอมกลับ	เวลามีโอกาสก็ไปกราบ
พระพุทธเจ้าขออนุญาตบวช

 “เอ้อ ดี.. ชีวิตการบวชเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุด ชีวิตฆราวาสเป็นชีวิตที่มืดมน 
โอกาสทีจ่ะก�าจัดความมดืล�าบากมากๆ เพราะความมดืน้ีโอกาสทีจ่ะก�าจัดมนัยาก มีแต่ 
ทีค่วามมดืน้ันจะพอกพนูเท่าน้ัน มาเพิม่ความมดืง่าย แต่จะก�าจัดความมดืให้น้อยลง 
มันยาก แต่ให้ไปลาพ่อลาแม่เสียก่อน”

	 เมื่อพ่อยอมให้บวช	 ก็อาบน�้า	 รับประทานอาหารแล้ว	 ก็ไปกราบขอบพระคุณ 
คุณพ่อคุณแม่	ลาไปกราบพระพุทธเจ้า
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	 ในเมือ่ไปถงึ	พระพทุธเจ้ากท็รงอนุญาตให้บวช	เอหภิิกขุอปุสมัปทา๒	พระพทุธเจ้า
ทรงบวชไม่ได้ยาก	ทรงอนุญาตให้บวชแล้ว	แล้วเลย	กไ็ด้บวชสมตามปรารถนา	บวชแล้ว 
ก็ศึกษาและเรียนข้อวัตรปฏิบัติ	 ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ	 เพราะบวชเพื่อเข้าไป
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพาน	ในที่สุดก็ได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์	

	 กาลต่อมา	 ท่านไปโปรดโยมบิดามารดา	 ไปบิณฑบาตก็ไม่ได้ข้าวเสียด้วยซ�้า	 
เขาเห็นอยู่แต่เขาไม่สนใจ	 เขาจ�าลูกชายเขาไม่ได้	 ในเม่ือได้รู้จักทีหลังแล้วน่ี	 เขาก ็
นิมนต์ท่านไปฉันที่บ้านในวันรุ่งขึ้น

	 เหน็พระลกูชายออกจากบ้านไปนาน	กค็ดิว่าอาจจะลมืว่าทรัพย์สนิมมีากขนาดไหน	 
กเ็อาเงินมากอง	เอาทองมากอง	ทรัพย์สนิทีม่อียูเ่อามากอง	กองใหญ่ขนาดไหนไม่ระบุ	 
เอามากองจนกระทั่งเป็นที่นั่งได้

	 พระลกูชายไปยนืดกูเ็กดิความสลดสงัเวช	โอ้ พ่อเราน่ียงัหนักหนาอยูม่ากทเีดยีว  
ไม่คดิแม้แต่น้อยว่าโลกเขามกีารประหตัประหารกนัได้กเ็พราะเงินทองเหล่าน้ี พ่อฆ่าลกู 
ลูกฆ่าพ่อเพราะสิ่งเหล่านี้

 แล้วก็ไม่ยอมไปน่ังบนอาสนะที่ปูบนกองเงินกองทองน้ัน	 ก็เพียงแต่พูดว่า	 
“โลกทัง้หลายวุน่วาย สตัว์โลกทัง้หลายวุน่วายเดือดร้อนกนักเ็พราะค�าว่าเงินและทองน้ี  
หรือเพราะวัตถุที่สมมุติกันว่าเงินว่าทองนี้ ให้ขนไปทิ้งในมหาสมุทรเสีย”	 ที่ท่านพูด 
ไม่ใช่เป็นการพดูแสดงลเิกละครนะ	พระอรหนัต์พดูออกจากใจทีบ่ริสทุธิท์ัง้น้ัน	เพราะ
ใจที่ไม่บริสุทธิ์ไม่มีในองค์พระอรหันต์

	 เดีย๋วน้ีชาวพทุธและไม่ใช่ชาวพทุธ	เรียกว่าสตัว์โลกดกีว่า	ยอมรับกเิลสของเจ้าของ 
เท่าน้ันเป็นศาสดา	ปฏบิตัติามทกุอย่าง	ลาภ	ไม่ว่าชาวบ้านชาววดั	ไม่ว่าสลีายสดี�าสขีาว 

๒ เอหภิิกขอุปุสมัปทา เป็นวธิอีปุสมบททีพ่ระพทุธเจ้าทรงประทานด้วยพระองค์เอง	โดยการทรงเปล่งพระวาจา 
อนุญาต	(ส�าหรับสาวกผู้ทียั่งไม่บรรลอุรหตัตผลน้ัน	ทรงเปล่งพระวาจาว่า “ท่านจงเป็นภิกษุมาเถดิ ธรรมอนัเรา 
กล่าวดีแล้ว จงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อท�าที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด” )	 พระสาวกที่ทรงอนุญาตให้อุปสมบท
ด้วยวิธีนี้	เรียกว่า	เอหิภิกขุ พระอัญญาโกณฑัญญะ	เป็นเอหิภิกขุองค์แรก	เป็นต้น
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หรือสีเหลือง	ไม่ใช่ธรรมดา	ยศก็เช่นเดียวกัน	ไม่ใช่ทั้งหมด	ท่านผู้ที่เห็นสิ่งเหล่านี้
เป็นเคร่ืองผูก	เป็นเคร่ืองมัด	เป็นคุกเป็นตะราง	เป็นคอกขงั	ยงัมอียู	่ยิง่เหน็เป็นมตูร
เป็นคูถยงัมีอยู่	แต่เปอร์เซน็ต์น่ี	ล้านหน่ึงจะหาสกัหน่ึงน่ียาก	เปอร์เซน็ต์ของสตัว์โลก
ร้อยล้านแสนล้านจะมีสักหนึ่งนี่ยาก	ในปริมาณของสัตว์โลกนับหัวใจไม่ใช่นับรูปร่าง
ที่เรียกว่ามนุษย์	มนุษย์ก็สัตว์โลก

 นักบวช กค็อืบวชใจ	อย่างให้เหน็วตัถอุะไรต่ออะไรเป็นของเจ้าของ	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวัตถุ	คือของเกิดมาตายที่สมมุติกันว่าร่างกายของเราๆ	อันนี้	ให้มันชัดเจน	 
ให้มันแจ่มแจ้ง	ให้มันชัดว่าความจริงเขาเป็นอย่างไร	ทั้งรู้ทั้งเห็นให้มันแจ้งประจักษ์
ขึ้นมา	ไม่ต้องไปอยากปล่อยอยากวาง	อยากละอยากถอน	ไม่ต้องอยากไปเบื่อหน่าย

	 อจุจาระ	ถึงจะเอาทองค�าไปห่อไว้ก็ช่าง	ถ้ารู้ชดัๆ	ว่าอนัน้ันคอือจุจาระ	จะไปยนิดี 
ในกองอจุจาระเป็นไปไม่ได้	ของทีไ่ม่มอีะไรเป็นตวัเป็นตน	ไม่มีอะไรเป็นอะไรแม้แต่น้อย	 
จะว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคน	เป็นของเราไปว่าไม่ได้

	 นักบวชคือบวชใจ	บวชใจ	เราไม่จ�าเป็นต้องว่าบวชหนึ่งปี	ไม่จ�าเป็นต้องว่าบวช
หน่ึงเดอืน	บวชอยู่ทกุวนั บวชทกุวนัๆ อยู่ไปวนัหน่ึงๆ บวชจิตบวชใจเจ้าของไปทกุวนัๆ  
(๒๘ ส.ค. ๕๔)
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ผู้ที่พยายามจะเอาชนะข้าศึก

 การออกจากโลก.. เป็นการกระท�าที่ท�าได้ยาก

	 คิดดู	 คนที่คิดมาบวชมาเรียนมีเปอร์เซ็นต์ต�่ามาก	 ถึงแม้นักบวชจะมีจ�านวน 
เป็นหม่ืนเป็นแสน	 ถ้าหากเทียบกับจ�านวนชาวพุทธยังไกลกันมาก	 น้ีก็เรียกได้ว่า 
การบวชเป็นการกระท�าได้ยาก	ทีนี้สิ่งที่ท�าได้โดยยากนั้น	เราพากันท�าได้แล้ว	พากัน
ออกจากบ้านจากเรือนจากเรื่องโลก	เข้ามาถึงความเป็นนักบวชอย่างสมบูรณ์

	 แต่ค�าว่า	สมบรูณ์	ในทีน้ี่	สมบรูณ์ในทางสมมตุกินัเท่าน้ัน	ถงึจะมกีารบวชอย่าง
ถกูต้องตามหลกัธรรมวนัิย	การบวชน้ันกเ็ป็นเพยีงพธิทีีเ่รียกว่าสมมุตกินัขึน้	สมมตุใิห้ 
เป็นนักบวช	สมมุติให้เป็นบรรพชิต	สมมุติเป็นการอุปสมบท

	 การสวดญตัตจิตตุถกรรมยกอนุปสมับนัให้เป็นอปุสมับนั๑	กเ็ป็นการสวดสมมตุ	ิ
เป็นพระเป็นอุปสัมบันก็เป็นอย่างสมมุติ	เรียกกันหรือสมมุติให้กันเป็น

	 แต่ค�าว่า สมมุติ	ก็มีความหมาย	สมมุติก็มีความส�าคัญอยู่มาก	มีความส�าคัญ
เพราะคณะสงฆ์มีมตเิป็นเอกฉันท์	มมีตเิป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั	ยกบคุคลน้ันๆ	ยกเราๆ	 

๑ ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา คือ	 การอุปสมบทที่ทรงอนุญาตให้คณะสงฆ์ยอมรับการเข้าหมู่อย่างเป็น
เอกฉันท์	โดยมีการตั้งญัตติ	สวดอนุสาวนา	และขอมติอีก	๓	หน	ซึ่งเป็นวิธีอุปสมบทที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน	
ผู้ทีอ่ปุสมบทแล้ว	เรียกว่า	อปุสมับนั ได้แก่	ภิกษุ	และภกิษณุ	ีส่วนผู้ทีไ่ม่ได้เป็นภิกษุ	(สามเณร	และคฤหสัถ์)	 
เรียกว่า	อนุปสัมบัน
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๒ อารมณ์ของใจ	ในที่นี้หมายถึง	สิ่งที่มาหน่วงเหนี่ยวจิตใจให้เกี่ยวข้องหรือหมกมุ่นอยู่ในสิ่งนั้น

น้ีเป็นพระในพุทธศาสนาถูกต้องตามหลักพุทธบัญญัติ	 อันน้ีมีความส�าคัญอย่าง
มากมายทีเดียว	แต่มีความส�าคัญอยู่ในขั้นสมมุติ	เราเป็นพระสมบูรณ์แล้ว	แต่ก็เป็น 
การสมมตุกินัขึน้โดยคณะสงฆ์สมมุตเิราขึน้	คณะสงฆ์สมมตุใิห้เราเป็น	คณะสงฆ์มมีต ิ
เป็นเอกฉันท์	ยกเราๆ	นี้ให้เป็นพระในพระพุทธศาสนา	พระในพระพุทธศาสนาเป็น
ของที่มีค่ามาก	เป็นของที่มีค่าสูง

	 เราจะต้องพากันระมัดระวัง	 เราจะต้องพากันรักษาเต็มสติก�าลังความสามารถ
ของเรา	รักษายิ่งชีวิต	(๑๘ เม.ย. ๓๑)

	 การสมมุติเป็นนักบวช	 เป็นวิธีการเพื่อจะให้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติได้อย่าง 
เต็มที่	และมีโอกาสจะได้ดูจิตดูใจของตนเองได้มาก	การเป็นฆราวาสมีการเกี่ยวข้อง	
มีหน้าที่มีการงาน	 มีภาระที่จะต้องรับผิดชอบบริหารมาก	 โอกาสที่จะมองเห็นจิตใจ 
มีโอกาสเห็นได้ยาก	เพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�าๆ	นั้น	สิ่งที่เกี่ยวข้อง 
เหล่าน้ันมาเป็นอารมณ์ของใจ๒	ใจกไ็ม่มีโอกาสทีจ่ะมองถงึหรือมองให้เหน็ใจได้	เพราะ
อยู่กับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจ	ต้องบริหารในเรื่องที่มาเกี่ยวข้องกับใจนั้นตลอดวัน

	 การเป็นนักบวชจึงมีโอกาสได้มองใจเห็นใจชัด	 ในเม่ือมองใจเห็นใจชัดแล้ว	 
กมี็โอกาสทีจ่ะมองเหน็สิง่ทีจ่ะเป็นข้าศกึกับใจ	มโีอกาสทีจ่ะละสิง่ทีเ่ป็นข้าศกึกบัใจน้ัน
ได้ด้วยข้อปฏบิตั	ินักบวชยงัมโีอกาสทีจ่ะศึกษาและปฏบิตัเิพือ่ทีจ่ะละสิง่ทีเ่ป็นข้าศกึแก่ 
ใจนั้นได้มากกว่าชีวิตฆราวาส

 คนเราไม่ว่าชาติชั้นวรรณะไหน สิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจมีอยู่ทุกรูปทุกนาม	 ชีวิต
นักบวชจึงเป็นวธิกีารให้ได้มโีอกาสมองเหน็สิง่ทีเ่ป็นข้าศึกแก่ใจได้ชดั	ได้รู้จักว่าอะไร 
เป็นข้าศึกที่เป็นอันตรายแก่ใจ	 แล้วมีโอกาสที่จะสลัดข้าศึกด้วยความขยันความ
พากเพียร	และผลักดันข้าศึกที่มีอยู่ในใจให้ถอยพ้นไปจากขอบเขตของใจได้
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	 จึงว่า	ทกุคนมีโอกาสศึกษาและประพฤตปิฏบิตัไิด้ทัง้น้ัน	ในเม่ือมีความพยายาม
ทีจ่ะเอาชนะข้าศึก	และมคีวามพยายามทีจ่ะก�าจัดข้าศึก	มคีวามพยายามทีจ่ะผลกัดนั
ข้าศึก	มีโอกาสทีจ่ะพ้นจากข้าศกึได้ทัง้น้ัน	ไม่เลอืกชาตช้ัินวรรณะไหน	เพราะสิง่ทีเ่ป็น
ข้าศึกแก่ใจมีด้วยกันทั้งนั้น

	 ในเม่ือมีโอกาสศึกษาวธิกีารทีจ่ะก�าจัดข้าศึก	และมีความพยายามทีจ่ะก�าจัดข้าศึก 
ให้ถูกต้องตามวิธีการ	ก็สามารถที่จะก�าจัดข้าศึกนั้นได้

 ธรรม..	 เป็นประชาธิปไตย	 เสมอภาค	 เรียกว่าเป็น	 ธรรมาธิปไตย	 ไม่เลือก
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	เด็กก็สามารถ	ผู้ใหญ่ก็สามารถ	หญิงก็สามารถ	ชายก็สามารถ	
นักบวชฆราวาสสามารถทั้งน้ัน	 ในเมื่อมีความพยายามที่จะสลัดข้าศึกที่มีอยู่ในใจ	
และพยายามท�าใจให้สงบ	 เพื่อมองเห็นข้าศึกให้ชัด	 ในเม่ือมองเห็นข้าศึกชัดแล้ว	 
ก็พยายามที่จะเอาชนะข้าศึกให้ได้	 ก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ที่ปลอดภัย	 ปราศจากข้าศึก
มารบกวนจิตใจอีกต่อไป (๓ มี.ค. ๓๗)
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เป็นพระกรรมฐาน

	 ค�าว่า “พระกรรมฐาน” เป็นค�าพูดที่งดงามอย่างยิ่ง

	 เราๆ	ให้เป็นพระกรรมฐานจริงๆ	คือท�าใจของเราให้อยู่กับกรรมฐาน	ถ้าหากว่า
เราเป็นพระกรรมฐานแล้วเอาใจของเราไปอยู่ที่อื่น	ไม่สนใจในกรรมฐาน	เอาใจออก
นอกกรรมฐาน	จะไม่ถูกต้อง	จะไม่ถูกกับค�าที่โลกเขาพูดกันว่า “เป็นพระกรรมฐาน”

 พระกรรมฐาน ใจต้องอยู่กับกรรมฐาน ฝังลึกแนบแน่นอยู่ในกรรมฐานจริงๆ

	 ผมกเ็ป็นกรรมฐาน	ขนกเ็ป็นกรรมฐาน	เลบ็กเ็ป็นกรรมฐาน	ฟันกเ็ป็นกรรมฐาน	
หนังกเ็ป็นกรรมฐาน “ตจปัญจกกรรมฐาน” กห็มายถงึ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง ทัง้ห้าน้ี  
อาการสามสบิสองทัง้หมดเป็นล�าดบัต่อไป ล้วนแต่เป็นกรรมฐาน	พระกรรมฐานจะต้อง 
ฝังจิตฝังใจลงไปอยู่ในกรรมฐานของเรา

	 เร่ืองการเดินจงกรมน่ังสมาธิ	 อันน้ีเป็นเร่ืองที่ส�าคัญที่สุด	 เร่ืองการพิจารณา
กรรมฐาน	ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	ให้เห็นเป็นของปฏิกูล๑	ให้เห็นเป็นของที่ไม่สะอาด	
ให้เห็นเป็นดิน	เป็นน�้า	เป็นลม	เป็นไฟ	อันนี้มีความจ�าเป็นที่จะต้องรีบพิจารณาให้รู้ 
ให้เหน็กนั	ใครรู้ใครเหน็แล้วกต้็องพจิารณาให้มาก	เพือ่ทีจ่ะได้แจ่มแจ้งขึน้	เพือ่ให้แจ้ง 
เพื่อให้ชัดขึ้น	ใครยังไม่รู้ไม่เห็นก็รีบเร่งเข้า

๑ ปฏิกูล หรือ	ปฏิกฺกูล แปลว่า	สกปรกน่ารังเกียจ
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	 ถ้าหากว่าไม่รู้ไม่เห็นอันน้ีแล้ว	 จิตใจไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงความเป็นนักบวช	
ไม่มโีอกาสทีจ่ะเข้าถงึความเป็นพระเป็นเณรขึน้ได้	ต้องเหน็กรรมฐาน	ต้องรู้กรรมฐาน 
ตามความเป็นจริงเสียก่อน	จิตใจจึงเข้าถึงความเป็นพระ	ถ้าหากว่าไม่รู้ไม่เห็น	ไม่มุ่ง
ในการศึกษากรรมฐานแล้วไม่มีโอกาสที่จะรู้จะเห็นได้	 เป็นพระก็เป็นแต่โกนศีรษะ
เท่านั้น	ซึ่งเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ต้องการกัน

	 เราต้องการโกนทัง้ศีรษะ	ต้องการโกนทัง้จิตใจด้วย	โกนเคร่ืองรุงรังให้ออกจาก
จิตจากใจให้หมดสิน้	จิตใจทีโ่กนเคร่ืองรุงรัง	ปลดเปลือ้งสิง่ทีรุ่งรังในจิตในใจออกไป
ได้แล้ว	จิตใจดวงน้ันเป็น	พระ	เราๆ	ต้องการให้เป็นพระทัง้กายและทัง้ใจด้วยกนัทัง้น้ัน	 
จึงให้พากันรีบเร่ง

	 อะไรทีจ่ะเป็นธรรมเคร่ืองโกนศรีษะ	โกนเคร่ืองรุงรังออกจากจิตจากใจ	รีบพากนั 
เอามาบ�าเพญ็	เอา	ผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง	อนัน้ีล่ะ	ถ้าหากว่าเราไม่รีบพากนัปลดเปลือ้ง
ด้วยวิธีพิจารณาให้รู้ชัดเห็นชัด	ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง	นี้ล่ะ	จะเป็นสิ่งที่ท�าให้จิตใจ
ของเรารุงรัง	สัตว์โลกทั้งหมดทุกจิตใจจะว่าสัตว์โลกชนิดใดก็ช่าง	มีแต่	ผม ขน เล็บ 
ฟัน หนัง	อันนี้เป็นเครื่องรุงรังจิตใจของสัตว์โลก

	 นักบวชเราอยู่ในฐานะที่มีโอกาสมากที่จะสลัดและขัดเกลาเคร่ืองรุงรังออกจาก
จิตจากใจจนเครื่องรุงรังนั้นหมดสิ้นไป	ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้	แต่ถึงเราจะมีโอกาส
มากมายสกัเท่าไรก็ช่าง	แต่ความพยายามของเราไม่ม	ีไม่มีความพยายามทีจ่ะใช้โอกาส
อนัน้ันให้เป็นประโยชน์	กไ็ม่มโีอกาสทีจ่ะสลดัออกได้	จิตใจกจ็ะยงัคงรุงรังอยูอ่ย่างน้ัน	 
เหมือนกับศีรษะที่ไม่ได้โกน	หาความสะอาดความงดงามไม่ได้

	 พากันสนใจให้มาก	ให้มคีวามพยายามฝังจิตฝังใจของเราอยูใ่นกรรมฐานให้ยิง่	
ในอริิยาบถทัง้สีไ่ม่ให้ใจคลาดเคลือ่นจากกรรมฐาน	อย่าเผลอ	เจ้ากเิลสมนัคอยจะท�า 
จิตท�าใจของเราให้เผลอ	 สิ่งที่จะมาท�าให้จิตให้ใจของเราเผลอมีอยู่มาก	 ถ้าหากว่า
ความแน่นหนามั่นคงในจิตในใจของเราอยู่กับกรรมฐานไม่พอ	 นี่	 มันจะต้องดึงจิต
ดึงใจของเราให้เลื่อนลอยไปในทางอื่นได้
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	 ผู้ทีจ่ะได้รับประโยชน์ในการศึกษาในการปฏบิตั	ิผู้น้ันจะต้องเป็นผู้ทีใ่ส่ใจจริงๆ	
ใส่ใจทกุสิง่ทกุอย่าง	ผู้น้ันจะเหน็ประโยชน์	และจะได้รับประโยชน์ในการศึกษาในการ 
ประพฤติปฏิบัติ	ในการบวชการเรียน	ถ้าหากว่าไม่ใส่ใจ..	นี่	ไม่ใส่ใจ	อย่าบวชเสีย 
ดีกว่า	 ถ้าหากว่าบวชแล้ว	ก็รีบสึกหาลาเพศไปเสีย	 จะไม่รกวัดรกวา	 ไม่เปลืองข้าว
ชาวบ้าน

	 ความจริงเป็นอย่างนี้	นี่เอาความจริงมาพูด	แต่นี่อาจจะเป็นค�าที่หนัก	หรือค�าที่ 
ไม่น่าจะพูด	แต่ค�าที่พูดแล้วเป็นความถูกต้อง	อันนั้นเราต้องยอมรับ

	 เรายอมรับเพราะเราเป็นผู้ที่เคารพต่อพระสัทธรรม๒ (๑๕ ก.ค. ๓๒)

๒ พระสัทธรรม แปลว่า	ธรรมของคนดี	ในที่นี้หมายถึงแก่นของพระพุทธศาสนา	อันประกอบด้วย	ปริยัติ
สัทธรรม	 (ได้แก่	พระพุทธพจน์)	ปฏิบัติสัทธรรม	 (ได้แก่	 ไตรสิกขา)	ปฏิเวธธรรม	 (ได้แก่	มรรค	ผล	
นิพพาน)
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ฐานที่ตั้งของมรรคและผล

	 ครูบาอาจารย์ท่านเคยมาสนทนากัน	 กรรมฐานแปลว่าอะไร	 มาแปลกันอยู ่
ตรงนี้ล่ะ๑	มีหลายองค์หลายท่าน	มีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์เป็นประธาน

	 ในทีส่ดุท่านกแ็ปลกนัว่า “กรรมฐาน เป็นฐานทีต่ัง้ของมรรคและผล” ท่านแปลว่า 
อย่างน้ัน๒ กรรมฐานเป็นฐานทีต่ัง้ของมรรคและผล เป็นฐานทีต่ัง้ของคุณธรรม เป็นฐาน 
ที่ตั้งของคุณงามความดีทุกอย่าง	เรียกว่าเป็นฐานที่ตั้งของมรรคและผลนี่

	 เราต้องการมรรคต้องการผล	อะไรเป็นฐานทีต่ัง้	อะไรเป็นฐานทีจ่ะสร้าง	อะไรเป็น 
ฐานทีจ่ะให้เกดิซึง่มรรคและผล	ให้รวมลงไปในจุดน้ัน	มุง่มัน่ลงไปในจุดน้ัน	อย่าถอน 
จิตถอนใจออกจากจุดน้ัน	 ถ้าหากว่าถอนจิตถอนใจให้ออกจากจุดที่จะสร้างเราให้ 
เป็นพระ	สร้างเราให้ถึงมรรคถึงผล	นั่นล่ะ	เราเป็นผู้ประมาทมัวเมา

	 ค�าว่า	ประมาทมัวเมา	ก็คือปล่อยจิตปล่อยใจออกจากจุดที่จะสร้างเราให้เข้าถึง
ความเป็นพระ	มีแต่กรรมฐานเท่านี้ที่จะสร้างเราให้เข้าถึงความเป็นพระได้	ถ้าหากว่า

๑	หมายถึง	ณ	วัดดอยธรรมเจดีย์
๒	ความหมายของ	กรรมฐาน หรือ	กมมฺฏฺ€าน ตามบาลภีาษา	คอื	อารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้แห่งการท�างานของจิต	 
หรือทีใ่ห้จิตท�างาน	คืออบุายหรือสิง่ทีน่�ามาให้จิตก�าหนดเป็นอารมณ์ในการเจริญภาวนาเพือ่ชกัน�าให้เกดิสมาธิ 
และพิจารณาเจริญปัญญาต่อไป
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เราไม่รู้ไม่เห็นกรรมฐานแล้ว	 เราเป็นพระก็เป็นสักแต่ว่าค�าพูด	 แต่จิตใจมันไม่เป็น
อย่างค�าที่พูดกัน	เพราะไม่เห็นกรรมฐาน	ไม่แจ้งชัดในกรรมฐาน

 กรรมฐานอนัน้ีเป็นสิง่ทีป่ระเสริฐสดุ โบราณาจารย์ท่านจึงวางเอาไว้ การบวชการ
บรรพชาอปุสมบท ต้องมกีารบอกกรรมฐานกนัทกุคร้ัง	และต้องมกีารสอนกรรมฐานกนั 
เสียก่อน	ก่อนที่จะนุ่งห่มผ้าไตรจีวรกาสาวพัสตร์	นี่ก็แสดงว่ากรรมฐานเป็นรากฐาน
ของพระพุทธเจ้า	เป็นรากฐานของผู้ทีจ่ะทรงผ้ากาสาวพสัตร์	จึงให้พากนัสนใจ	ให้เน้น 
หนักลงไปในรากฐานอนัน้ี	ในศูนย์ทีเ่กดิของมรรคและผลน้ี	ในศนูย์ทีเ่กิดของพระน้ี

	 ค�าว่า	พระ	ในทีน้ี่หมายถงึ จิตใจ จิตใจทีเ่ป็นพระเป็นเจ้า	จิตใจทีจ่ะเข้าถงึความ 
เป็นพระเป็นเจ้านี่	ต้องแจ้งชัดในกรรมฐานเสียก่อนทั้งนั้น	ถ้าหากว่ายังไม่แจ้งชัดใน
กรรมฐาน	ยังลุ่มหลงในกรรมฐานอยู่	จิตใจจะเป็นพระได้ยังไง

	 จึงให้พากันเข้าใจ	 เป็นโอกาสที่เราจะประกอบความพากความเพียรกันให้เต็ม
สตกิ�าลงัความสามารถ	อย่าปล่อยให้ความขีเ้กยีจขีค้ร้านความมักง่ายมาดงึเราออกไป 
นอกลู่นอกทาง	 นอกจุดที่จะยังมรรคยังผลยังคุณธรรมให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจ 
ของเรา (๑๗ ก.ค. ๓๒)
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งานประเสริฐ

 พระกรรมฐานต้องเป็นนักต่อสู้นะ

	 เม่ือครู่พดูไปว่า	พระเราก็เป็นทหาร	ทหารภายนอกเขากย็งัน่ังเป็นแถวยนืเป็นแถว	 
พระเรากเ็ป็นทหารเหมอืนกัน	ทหำร	ในทีน้ี่หมายถงึว่า	ต่อสูก้บัข้าศึกคือ	กเิลส	ต่อสูก้บั 
ความมดืความด�าทีมั่นมดืมันด�าประจ�าจิตประจ�าใจของเราทีม่นัครอบง�าจิตใจของเรา 
น่ี	ต่อสูก้บัข้าศกึความมืดความด�าอนัน้ี	ให้ความมดืความด�าอนัน้ีขาดจากจิตจากใจ	หรือ 
ยอมถอยออกไปนอกเขตแดน	นอกประเทศชาติ	คือนอกดวงจิตดวงใจของเรานี่

 พระเรำ.. พระกรรมฐาน	ก็เป็นทหารเหมือนกัน	ไม่ใช่เป็นทหารแต่ที่เขาสะพาย
ปืนหรอก	ปืนของเรากม็	ีปืนของเรากค็อืสต	ิคอืปัญญา ศลีกเ็ป็นอาวธุ	สมาธกิเ็ป็นอาวธุ	 
ปัญญากเ็ป็นอาวธุ	เป็นธรรมาวธุทีจ่ะประหารข้าศกึคือความมืดได้ทัง้น้ัน (๑๗ ก.ค. ๓๒)

 งานของเราคืองานฆ่ากิเลส

	 เพราะพระพุทธเจ้าทรงบอกงานให้นักบวชท�าก็คือ	งานฆ่ากิเลส กิเลสมันอยู่ใน 
หัวหรือ มันอยู่ในแข้งในขา อยู่ในตับไตไส้พุง อยู่ในกระดูกหรือ อยู่ในผม ในขน 
ในเล็บ ในฟัน ในหนังหรือ
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๑ เอตทัคคะ หมายถึง	ผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ

	 กเิลสมนัไม่ได้อยูใ่นน้ี	แต่สิง่เหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมอืของมนั..	เข้าใจไหม	หากกเิลส
ไม่มสีิง่เหล่าน้ีแล้ว	มนัจะเอาอะไรมาเป็นเคร่ืองมอื	กเิลสไม่มตีา	มนัจะเอาอะไรมาเป็น 
เครือ่งมอื	ตาจึงเป็นเคร่ืองมอืของกเิลส	หกูเ็ป็นเคร่ืองมอืของกเิลส	จมูกเป็นเคร่ืองมอื 
ของกิเลส	ลิ้นเป็นเครื่องมือของกิเลส	เครื่องมือของกิเลสทั้งนั้น	สรีระร่างกายของเรา 
เป็นเคร่ืองมือของกเิลสน่ี	เราท�าลายตวัแม่ทพัของมัน	ต้องท�าลายมาตัง้แต่พวกพลทหาร 
มาโน่น	เพราะงานของเราเป็นงานฆ่ากิเลส

	 น่ีล่ะ	ถ้าหากว่าไม่เหน็อะไรเป็นตวัเป็นตนเสยีอย่างเดียว	กเิลสมนัจะเอาตวัเอาตน 
มาจากที่ไหน	กิเลสมันต้องมีตัวมีตนนะ	อาศัยตัวตนอันนั้นล่ะ	เอามาเป็นเครื่องมือ 
ท�าให้จิตใจของคนทีย่งัมวัเมา	มวัเมาว่ายงัมตีวัมีตน	เป็นตวัเป็นตน	ให้มดืให้มวัให้เมา 
ให้หลง	จะเป็นรูปนางตัณหา	รูปนางราคา	รูปนางตัณหามันแสนที่จะมีความอยากได้	
แสนที่จะมีความต้องการ	รูปนางราคาก็เหมือนกัน	มันแสนที่จะมีความก�าเริบร้อนรน	 
มนัจะหายขาดจากจิตจากใจของเราไปได้ในขณะทีเ่ราก�าจัดความมดืมวัเมาจนไม่เหน็
ว่ามีอะไรเป็นตัวเป็นตนนั้น

	 อย่าไปอยูเ่ฉยๆ	ให้ตืน่	งานของเรายงัมาก	อย่าอยูเ่ฉยๆ	โดยไม่ท�างาน	ไปหลบลีห้ลบั 
หลบลีน้อน	ค�าว่า	ลีห้ลบัลีน้อน	ก็คอื	อยู่เฉยๆ	น่ันล่ะตวัน้ันกค็อืตวักเิลสตวัหน่ึง	คอื
ตวัขีเ้กยีจขีค้ร้าน	คนอยูเ่ฉยๆ	ล่ะ	คนน้ันจะม่ังมเีป็นมหาเศรษฐไีด้ไหม	จะเอตทคัคะ๑  
มันก็เอตทัคคะคนหนึ่งในทางที่ยากจนที่สุด	 จนชั้นยอด	ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือคนไม่ 
พออยูพ่อกนิ	เป็นนักบวชไม่ท�างานฆ่ากเิลส	ถงึเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชทีไ่ม่มสีมบตั	ิ 
นักบวชที่ไม่มีอาวุธ	

	 อาวุธในที่นี้คือ	ธรรม	ธรรมในที่นี้หมายถึง	ปัญญาวุธ	ทั้งแหลมทั้งคม	คมนี้
มีรอบด้าน	 ไม่ใช่มีเฉพาะด้านหน้า	ด้านหลังก็มี	ด้านข้างก็มี	 จะแกว่งไปทางไหนนี่	 
คมมีรอบตัว	 น่ัน	 เร่ืองของปัญญาวุธ	 มองไปทางไหนที่จะไม่ท�าลายกิเลสเป็นไม่ม	ี 
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เหน็ไปทางไหนจะไม่เหน็เพือ่ท�าลายกเิลสไม่ม	ีฟังไปทางไหนจะไม่ฟังเพือ่ท�าลายกเิลส
ไม่มี	โน้น	มันขนาดนั้นนะก�าลังของธรรม	ถ้าไม่อย่างนั้นสู้ก�าลังของกิเลสไม่ได้

	 ให้พากันตื่นตัว	 ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่างานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้เรา 
ท�ากัน	งานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้เราท�าคือ	งานฆ่ากิเลสของเราอันนี้	เราฆ่ากิเลส
ของเรา	เราชนะกิเลสของเราได้แล้ว	ยังจะต้องไปเรียนให้ชนะกิเลสของคนอื่นไม่เป็น
อย่างนั้น

	 ในโลกธาตุนี้	สัตว์โลกจะมีมากเท่าไร	เราชนะกิเลสของเราได้แล้ว	ถึงกิเลสของ
สัตว์โลกในโลกธาตุทั้งหมดนี้จะยังมีอยู่ก็ตาม	เราก็อยู่อย่างสันติสุขได้

	 จึงว่า	งานอะไรที่จะประเสริฐเท่างานฆ่ากิเลสไม่มี (๒๕ ก.ย. ๓๒)
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ชีวิตที่ประเสริฐที่สุดในโลก

	 พระศาสนาหรือค�าสอนของพระพุทธเจ้า	สอนให้ผู้ปฏบิตัพ้ินจากกเิลส	คอืพ้นจาก 
ความโลภ	พ้นจากความโกรธ	พ้นจากความหลง

	 เราจึงต้องศึกษาตรงที่เราหลง	 ถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาตรงที่เราหลง	 ความหลง
ของเราจะหายไปสิ้นไปได้อย่างไร	เดี๋ยวนี้เราหลงตรงไหน	หลงอะไร	เราติดตรงไหน	
เรามัวเมาเราเป็นบ้าตรงไหน	 ให้ศึกษาตรงจุดตรงที่เราหลงตรงที่เรามัวเมานั้น	 นี้ล่ะ
เป็นจุดมุ่งหมายของพระศาสนาของพระพุทธเจ้า

	 ค�าสอนของพระพทุธเจ้าสอนให้เกดิความเบือ่หน่ายคลายก�าหนัด	ตรงไหนทีท่�า 
ให้เกดิความก�าหนัด	เราศกึษาตรงน้ัน	ศกึษาตรงทีท่�าให้เกดิความก�าหนัดน้ันล่ะ	ศกึษา
ด้วยสติสมาธิปัญญาของเรา	ผลิตให้มันมีก�าลัง	ให้มันเป็นพลัง	ให้มีก�าลังแน่นหนา	
มันหลงตรงไหน	หยั่งลงไปตรงจุดที่มันหลง	มันมีอะไร	เหม็นหรือหอม	สกปรกหรือ
มันดี	หรือมันเป็นของประณีตละเอียดอ่อนอย่างไร	ศึกษาให้มันชัด	นี่

	 จึงว่า	 เราหลงตรงไหน เราต้องแก้ตรงจุดที่หลงนั้น	 เราจึงปฏิบัติถูกจุดหมาย 
ถูกเป้าหมายของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนจิตสอนผู้ปฏิบัติให้พ้นจากความหลงนี้

	 ในเมื่อความหลงมันหมดไป	ไม่มีความหลงแล้ว	ความโกรธ	มันจะโกรธอะไร	
ในเมือ่ไม่มคีวามหลงแล้ว	ความโลภ	ความรัก	ความใคร่ความปรารถนา	น่ี	จะเกดิขึน้ 
มาจากไหน
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	 สรุปแล้ว	ค�าสอนของพระพทุธเจ้าสอนผู้ปฏบิตัใิห้รู้	ให้สมกบัค�าว่า	พทุโธ แปลว่า	 
เป็นผู้รู้ พุทโธ แปลว่า	ผู้ตื่น ทรงสอนให้เป็นผู้รู้	ทรงสอนให้เข้าถึงพุทโธ	ทรงสอน
ให้เป็นผู้ที่ตื่น	ผู้ที่ตื่นก็คือผู้ที่ไม่หลงนั้นเอง

	 น่ีล่ะ	จึงให้พากนัศึกษาพากนัตัง้อกตัง้ใจ	ชวีติการบวชเป็นชวีติทีป่ระเสริฐทีส่ดุ
ในโลก	 เขามีความเห็นมีความเข้าใจว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดหรือเป็นการกระท�าที่
ประเสริฐสุด	 ค�าว่า	 โลก	 โลกน้ีไม่ใช่เฉพาะว่าคนที่อยู่ในโลกน้ียุคน้ีสมัยน้ีเท่าน้ัน	
แม้แต่องค์พระพุทธเจ้าท่านก็ยังทรงยกย่องชีวิตการบวชการเรียน	พระอรหันตสาวก
ของพระพุทธเจ้าท่านก็ยังยกย่องว่าชีวิตการบวชการเรียนเป็นชีวิตที่ประเสริฐ

	 เราๆ	นี่เข้าถึงความประเสริฐด้วยกันทั้งนั้น	 ให้รักษาความประเสริฐของเราให้ 
ทรงไว้เพื่อความประเสริฐ	 คืออย่าไปท�าในสิ่งที่ไม่ชอบธรรม	 ธรรม	 ถ้าหากว่าไปท�า 
ทางกาย	ไปท�าทางค�าพดู	ไปท�าทางจิตทางใจ	ท�าในทางทีไ่ม่ชอบธรรมแล้ว	การกระท�า 
อันนั้นล่ะจะท�าลายความประเสริฐของเรา

 ไม่มีใครท�าลายเราได้ ไม่มีศาสนาใด ไม่มีลัทธิใดที่จะท�าลายความประเสริฐ
ของเรา มีแต่เราๆ นี่ล่ะที่จะเป็นผู้ท�าลายเราเอง	เราเป็นผู้ท�าลายเรา	เพราะเราเป็นผู้
ไม่มีความระมัดระวัง เราขาดสติ เรำลืมตัวว่ำ เราเป็นพระ

	 จึงให้พากันเข้าใจ	ชีวิตการบวชเป็นชีวิตที่ประเสริฐ	ถ้าหากว่าเราไม่ตระหนักถึง
ความประเสริฐ	เราจะรักษาชีวิตการบวชไม่ได ้(๓ ส.ค. ๓๑)
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“ ส�ารวมชั่วแอก	เป็นหน้าที่ของนักบวช	เพราะพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้
อย่างนี้	 ครูบาอาจารย์ท่านใช้ค�าพูดว่า	 ส�ารวมให้มันรอบอยู่ในกายอันนี้  
ประโยชน์ของการรอบคอบอยู่ในกายน้ี	หาประมาณมิได้	ทางแห่งมรรคผล
นิพพานเดินไปทางนี้

ถ้าหากว่าไม่สนใจในการส�ารวมชัว่แอก	นับเป็นคนหนัหลงัใส่ทางทีจ่ะไปสู่ 
มรรคผลนิพพานทีเดียว	”	

(๒๖ ต.ค. ๔๑)
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ทางสู่ความเป็นสมณะ
๑

	 ให้พากนัรักษาความส�าคัญของการเป็นนักบวชทีไ่ด้รับการยกย่องน้ีไว้ให้สมบรูณ์	
อย่าให้มีการขาดตกบกพร่อง

	 สิ่งที่จะท�าให้ความเป็นนักบวชของเราขาดตกบกพร่องไปน้ัน	 คือการกระท�าที่
ละเมิดต่อสกิขาบททีพ่ระพทุธเจ้าทรงบญัญตัเิป็นข้อห้ามเอาไว้ในพระปาฏิโมกข์	ซึง่มอียู ่
สองร้อยยีส่บิเจ็ดข้อ	และในทีอ่ืน่ๆ	กม็อียูอ่กีมาก	ล้วนแต่เป็นสกิขาบททีท่รงบญัญตัไิว้ 
ให้อปุสมับนัหรือให้นักบวชปฏบิตักินัไปตามแนวน้ี	อย่าไปล่วงละเมดิ	ถ้าหากว่าพากัน 
ไปล่วงละเมิดเข้า	ความเป็นสมณะความเป็นนักบวชของเราก็จะบกพร่องไม่สมบูรณ์	 
การขาดตกบกพร่องเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่ใครๆ	ก็ไม่ต้องการ	เราเองก็ไม่ต้องการ

	 ในเมือ่มคีวามบกพร่อง	ความสมบรูณ์กจ็ะไม่ม	ีค�าว่า	พระสงฆ์เป็นนาบญุของโลก  
กจ็ะเป็นนาบญุทีไ่ม่สมบรูณ์	การทีจ่ะเป็นนาบญุทีส่มบรูณ์ไม่มคีวามบกพร่องน้ัน	ต้อง
ให้สมบูรณ์ในสิกขาบท	 ต้องให้สมบูรณ์ในข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้เป็นข้อๆ	
ตามพุทธบัญญัติ	ดังนั้น	เราจึงอย่าไปละเมิดในข้อห้ามนั้น (๑๘ เม.ย. ๓๑)

	 ให้ส�ารวจเราเองอยู่เสมอ	ไม่ให้มีความบกพร่อง	เพราะถ้าหากว่ามีความบกพร่อง
ในสิกขาบทแล้ว	ค�าว่า	ไม่มีความเศร้าหมอง นั้น..	ไม่มี

๑ สมณะ ในทางพระพทุธศาสนา	หมายถงึ	ผู้ประพฤตปิฏบิตัธิรรมเพือ่ให้เข้าถงึความเป็นพระอริยบคุคล
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 ศลีเศร้าหมอง	กคื็อใจของเราน้ีแหละเศร้าหมอง	เศร้าหมองเพราะมีความบกพร่อง	 
เราจึงต้องรักษาให้เหมือนกับชีวิตจิตใจ	อย่าให้มีความบกพร่องทั้งสิกขาบทน้อยและ 
ใหญ่	อย่าประมาทว่าของเลก็น้อยไม่ส�าคญัอะไร	ถ้าหากว่าของเลก็น้อยไม่ส�าคญัแล้ว
พระพทุธเจ้าจะทรงบญัญตัเิป็นพระธรรม	พระวนัิย	ไว้ท�าไม	จึงว่า	ทกุสกิขาบทล้วนม ี
ความส�าคัญทั้งนั้น

	 พระพุทธเจ้าทรงเทศนาเป็นธรรมและตรัสไว้ชอบแล้วว่า	“ห้ามไม่ให้มีการถอน 
ห้ามไม่ให้มีการบัญญัติเพิ่ม” เพราะมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ถูกต้องดีแล้ว	เป็นธรรม
เป็นวินัย	พระธรรมทกุบททกุบาททกุคาถาล้วนเป็นสิง่ทีมี่ค่าทัง้น้ัน	จึงให้พากนัเคารพ	
ให้พากนัประพฤตปิฏิบตัติาม	อย่าพากนัเหน็ว่าเป็นของเลก็น้อย	อย่าพากนัเหน็ว่าเป็น
ของไม่ส�าคัญ	(๑ เม.ย. ๓๑)

	 สกิขาบททีพ่ระพทุธเจ้าทรงบญัญตัไิว้	ล้วนแต่มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องรักษาทัง้น้ัน	 
ถ้าหากว่าไม่มีความจ�าเป็นที่จะรักษา	องค์พระศาสดาจะไม่ทรงบัญญัติห้ามไว้	เพราะ
ทรงบัญญัติแต่สิ่งที่เป็นธรรม	 สิ่งที่ไม่เป็นธรรม	 พระพุทธเจ้าทรงไม่พยากรณ์และ 
ไม่ตรัส

	 จึงให้พากันส�าเหนียก	 ให้พากันระมัดระวัง	 การส�าเหนียกการระมัดระวังน้ัน
เราต้องเป็นผู้ที่ตื่นตัว	 เราต้องเป็นผู้ที่ระมัดระวังเราเอง	การเตือนเราเองเป็นของที่มี
ประโยชน์	มีประโยชน์กว่าคอยให้คนอื่นเตือน	ถ้าหากว่าคนอื่นเตือน	บางทีเราก็อาจ
จะไม่ชอบใจ	บางคนเขาก็ไม่กล้าเตือนเราเพราะความเกรงอกเกรงใจก็มี	 เราจึงต้อง
เป็นผู้ทีเ่ตอืนเราเอง	เราเตอืนเราได้ง่าย	และเตอืนเราเองได้ทกุโอกาส	เพราะเราไม่ต้อง 
เกรงใจเรา

	 จึงว่า	 เราต้องเป็นผู้ที่ตื่นในการมีสติระมัดระวัง	และต้องเตือนเราเองอยู่เสมอ	
อย่าเป็นผู้ที่ประมาท (๑๘ เม.ย. ๓๑)
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ศึกษาสิกขาบทภายนอก สิกขาบทภายใน

 ศีล	ท่านบอกว่าท�าให้เป็นผู้มีความกล้าหาญ	มี	เวสารชฺชกรณธมฺม ๑	คือเป็นผู้ 
ที่มีธรรมอันท�าให้เกิดความกล้าหาญ	สติปัญญาล้วนแต่ท�าให้บุคคลมีความกล้าหาญ 
ทั้งนั้น

	 จึงว่า	ศีลน้ีเป็นสิง่ทีมี่ความส�าคัญอย่างมากทเีดยีว	จึงให้พากนัศึกษาในสกิขาบท
บัญญัติ	เพื่อที่จะปฏิบัติให้ถูกต้อง	ในเมื่อเราปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้ว	เราจะอยู่อย่าง 
ผาสกุในชวีติการบวชการเรียน	ถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาเพือ่ความถกูต้อง	ความไม่ถกูต้อง 
เป็นเร่ืองไม่สมควรอย่างมาก	เพราะ	การบวชกค็อืการศกึษา	การปฏบิตัธิรรมกค็อืการ 
ศกึษา	ศกึษาให้เข้าใจเร่ืองสิง่ทีจ่ะต้องประพฤตปิฏบิตั	ิทัง้ฝ่ายด�าเนินและฝ่ายละ	สิง่ทีล่ะ 
เราก็พยายามให้รักษาเรา	เพราะที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม	พระองค์ก็ทรงห้ามเรา

	 สิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนให้ด�าเนิน	เราน่ีล่ะจะเป็นผู้ด�าเนินตามค�าบอกค�าสอน 
น้ัน	ทรงให้ด�าเนินไปทางน้ัน	เรากไ็ปทางน้ัน	อนัน้ีเป็นหลกัทีเ่ราจะต้องปฏิบตั	ิต้องเป็น 
ผู้มุง่มัน่จริงจังในการสร้างเรา	ท�าเราให้จริงจังในสกิขาบททีพ่ระพทุธเจ้าทรงห้าม	แล้วเรา 

๑ เวสารชฺชกรณธมฺม คือ	คุณธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดความกล้าหาญแกล้วกล้า	มี	๕	ประการ	คือ	สทฺธา 
(ความเชื่อ	ความเลื่อมใส),	สีล	 (ความส�ารวม	หรือวัตรปฏิบัติอันดีงาม),	พาหุสจฺจ	 (ความเป็นผู้ใคร่ใน
การสดับ	คือ	 ได้ยินได้ฟังมาก),	 วิริยำรมฺภ (ความปรารภยิ่งในความเพียร)	และ	ปญฺญา (ความรู้รอบ	 
รู้ชัดแจ้งในสิ่งที่ควร)
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ก็จะจริงใจในสิกขาบทในธรรมในวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติ
นั้นด้วยความพากเพียร	 ความขยัน	 ความอด	 ความทน	 ตามสติก�าลังของเราที่จะ
พยายามได้	

	 จึงให้ศึกษาอยู่เสมอ	 ศึกษาในเร่ืองสิกขาบทภายนอก	 แล้วก็ศึกษาอยู่เสมอ	
ศึกษาสิกขาบทในเรา

 สิกขาบทภายนอก	ก็หมายถึง	ศีลท่านบัญญัติไว้อย่างไร	สมาธิท่านบัญญัติไว้
อย่างไร	ปัญญาท่านมีความหมายในทางอรรถทางธรรมไว้อย่างไร	สกิขาบททีบ่ญัญตัิ
เป็นศีลนั้น	ล้วนแต่เป็นข้อห้ามแต่ละข้อๆ	จะว่า	๕	ข้อ	๘	ข้อ	๑๐	ข้อ	๒๒๗	ข้อ	 
หรือว่ามากกว่านั้น	ล้วนแต่เป็นสิกขาบทข้อห้ามแต่ละอย่างๆ	การที่จะปฏิบัติงดเว้น
จากสกิขาบทต่างๆ	น่ี	เราเท่าน้ันทีจ่ะเป็นผู้ระมดัระวงั	เราน่ีล่ะจะเป็นผู้งดเว้นไม่ไปท�า 
ในสิ่งที่ทรงห้ามนั้น

	 เราจึงควรศึกษาให้เข้าใจ	ถ้าหากว่าเรามีความสงสัย	ก็ให้ศึกษาถามไถ่ในสิ่งที่ 
สงสยั	ตาด	ูหฟัูง	เอาใจใส่ในทางทีถ่กูต้อง	ครูบาอาจารย์ท่านมีแต่สอนให้มตีากใ็ห้ไป 
ดูเอา	มีหูก็ให้ไปฟังเอา	มีตาก็ให้ใช้ตาศึกษา	มีหูก็ให้ใช้หูศึกษา	เรามีจิตมีใจก็ใช้ใจ 
ของเราน้ีล่ะศกึษา	ศกึษาให้ชดั	ภายนอกเรากศึ็กษาให้ชดั	ในเมือ่เราศกึษาภายนอกเข้าใจ 
ชัดแล้ว	ก็มาศึกษาภายใน

 การรักษาศลี กค็อืการรักษาเราน้ีเอง ไม่ให้ไปท�าในข้อพระพทุธเจ้าทรงบญัญตัห้ิาม  
รักษาเรา	กค็อืการรักษาศีรษะ	รักษาแขน	รักษาขา	รักษาทัง้	๕	อนัน้ีเอาไว้ให้ด	ีให้มสีติ 
คุ้มครอง	มีสตคุ้ิมครองลงไปตัง้แต่ศีรษะลงไปถงึเท้าให้ดี	อย่าให้ตัง้แต่ศรีษะลงไปหา 
เท้าของเราไปละเมิดพระธรรมวินัยสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม	 อันน้ีล่ะคือศีล
ภายใน	ศีลที่เราจะต้องพากันรักษา (๓ ส.ค. ๓๑)

	 อย่างหลวงปู่มั่นท่านเทศน์นั้น	“ศีล ๕ คือ แขนสอง ขาสอง ศีรษะอันหนึ่ง” 
ไม่ใช่หลวงปูม่ัน่ท่านไม่รู้นะว่าศีล	๕	คอื	เว้นจากฆ่าสตัว์	ลกัทรัพย์	ประพฤตผิิดในกาม..	 
ไม่ใช่ท่านไม่รู	้ความรูอ้นัใดรู้ตามๆ	กนัมาถ่ายทอดกนัมาว่าศลี	๕	ห้ามฆ่าสตัว์	ลกัทรัพย์	 
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ประพฤตผิิดในกาม	กล่าวมสุาวาท	ดืม่สรุาเมรัย	เหล่าน้ีกล้็วนเป็นโทษทัง้น้ัน	ต้องงดเว้น 
ทัง้น้ัน	แต่	จิตทีเ่ว้นแล้วน้ัน จิตน้ันจึงเป็นศลีขึน้มา	น่ัน	ไม่ใช่อทนินาฯ	กาเมฯ	มสุาฯ	 
สุราฯ..	เป็นศีลนะ

	 จิตที่ตั้งใจเจตนางดเว้นอย่างแน่วแน่นั้น	 จิตนั้นล่ะเป็นศีลขึ้นมา	 จิตที่เป็นศีล
คือโทษจากการละเมิดศีล	๕	ไม่มี	จิตนั้นจะเป็นผู้ปลอดภัยจากโทษ	จิตนั้นจะเป็น 
ผู้ปลอดภัยจากกรรมและเวรทีเดียว	 ปราศจากกรรม	 ปราศจากเวร	 เพราะไม่ไปท�า
สิ่งที่เป็นกรรมเป็นเวรแล้ว

	 ดังนั้น	ศีล	๕	คือ	แขนสอง	ขาสอง	ศีรษะอันหนึ่ง	นี่ก็คือรักษาตัวของเราทั้งตัว 
น้ีให้ดี	อย่าไปท�าสิง่ทีเ่ป็นโทษทัง้กายวาจาและใจ	แล้วศลีจะสมบรูณ์ข้ึน	กลายเป็นศลี 
ของพระอริยบุคคลก็ได้	 พระอริยบุคคลมีตั้งแต่พระโสดาบัน	 สกิทาคามี	 อนาคามี	
อรหนัต์	ต้องอยูใ่นกรอบของศลี	๕	ทัง้น้ัน	แต่ความสะอาด	ความละเอยีด	ความประณตี 
ความบริสุทธิ์	นั้น	ขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละชั้นแต่ละระดับๆ

	 สรุปแล้วทีท่่านว่า	ศลี	๕	กค็อื	ศรีษะอนัหน่ึง	ขาสอง	แขนสอง	น้ี	ศลี	๕	ในทีน้ี่ 
เป็นการแปลที่เกิดจากความรู้อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ	 และความรู้อันนี้ชัดเจนว่าที่ 
ท่านแปลอย่างนี้เป็นการแปลที่ถูกต้อง	ถูกต้องตามความเป็นจริง (๖ ต.ค. ๕๓)



54

ปาริสุทฺธิสีล
๑

	 พระพุทธเจ้าทรงบอกหน้าที่บอกการงานส�าหรับคนที่บวชที่เรียนเอาไว	้ เป็นข้อ
ปฏบิตัทิีม่คีวามกระชบัแน่นเพือ่ทีจ่ะสร้างความเจริญให้แก่จิตแก่ใจยิง่ขึน้ไปอกี	ให้มีสติ 
ให้มีความระมัดระวังให้มีความส�ารวมให้ยิ่งนี่

 อินฺทฺริยส�วรสีล ให้มีความส�ารวมในอินทรีย์	อินทรีย์ ก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น  
กาย ใจ

	 ให้มคีวามส�ารวมในอินทรีย์ของตนไว้	ส�ารวมในตา	กค็อืใช้สายตาในทางทีมี่ความ 
ระมัดระวังอยู่เสมอ	ไม่ปล่อยจิตปล่อยใจโดยมองสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยไม่มีสติ	ถ้าหากว่า 
มองสิง่น้ันมองสิง่น้ีอย่างไม่มสีตน้ัิน	ใจของเราจะไปรับเอาสิง่ทีต่ามองเหน็น้ันมาอย่าง 
ไม่เป็นธรรมเป็นวินัย	ผลของการที่รับเอามันมา	ก็จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาทีเดียว	ใจก็
ร้อนรน	ใจก็ไม่มีความเย็นใจและก็ไม่เป็นปกติ	ใจก็กระสับกระส่าย	เพราะไปรับเอา 
สิ่งที่ไม่ชอบธรรม	 สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเข้ามาใส่ในจิตในใจ	 เนื่องจากการปล่อยจิต
ปล่อยใจให้เผลอหรือว่าขาดสติ

	 จึงว่าการส�ารวมในอนิทรีย์กคื็อ	มสีตใินการด	ูการฟัง	การเอ่ย	การเกีย่วข้องทาง 
รูป	รส	กลิ่น	เสียง	การสัมผัสทางกายทางใจนี้ต้องให้มีสติ

๑ ปาริสทุธฺสิลี คอื	ข้อปฏบิตัทิีป่ระพฤตปิฏิบตัเิพือ่ความบริสทุธิท์ีจั่ดเป็นศลี	ม	ี๔	ประการ	คอื	อนฺิทริฺยส�วรสลี,  
ปาฏิโมกฺขส�วรสีล, อาชีวปาริสุทฺธิสีล และ	ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีล
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 ปาฏิโมกขฺสงวฺรสลี ปาฏโิมกข์๒	น่ีหมายถงึว่า	สกิขาบทแต่ละอย่างๆ	แต่ละข้อๆ	 
นี่	ข้อปฏิบัติแต่ละบท	ปำฏิ ก็หมายถึง	ข้อปฏิบัติ	นี่ให้มีความระมัดระวัง	ให้ศึกษา
ให้เข้าใจในสกิขาบทแต่ละบทๆ	ท่านบอกไว้อย่างไร	สอนไว้อย่างไร	ให้ปฏบิตัอิย่างไร
ให้งดเว้นอย่างไร	 ศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ให้มีการพยายามประพฤติปฏิบัติทางที่ท่าน
บอกให้ประพฤติปฏิบัติ	 และพยายามเลิกพยายามงดเว้นที่ท่านบอกให้เลิกละให้ 
งดเว้นนั้นๆ	เรียกว่าให้มีความระมัดระวัง	ส�ารวมในพระปาติโมกข์

 โมกฺข�	ก็คือ	ความหลุดพ้น หรือความพ้น	พ้นจากความผิด	พ้นจากความชั่ว	 
พ้นจากความเศร้าหมองน่ี	ความเศร้าหมองทีจ่ะเกดิในจิตในใจ	อนัเน่ืองจากการกระท�า 
ไม่ชอบธรรม	การกระท�าทีไ่ม่เป็นธรรมวนัิย	เม่ือมีการกระท�าทีถ่กูต้องแล้ว	ความเศร้าหมอง 
ทั้งหลายจะไม่มี	ความชั่วทั้งหลายความไม่สบายทั้งหลายจะไม่มี	ความผิดทั้งหลาย
จะไม่มี	เรียกว่า	โมกฺข�	คือความพ้นจากความเศร้าหมอง

 อาชีวปาริสุทฺธิสีล	 พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ให้แสวงหาอาหารมาเลี้ยงชีวิต 
ในทางที่ชอบธรรม	 การแสวงหาอาหารมาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบธรรมน้ัน	 ท่านยก 
เร่ืองการบิณฑบาตน้ัน	 เป็นการแสวงหาอาหารมาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบธรรมจริงๆ	 
องค์พระพุทธเจ้าทรงหาอาหารมาหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยการบิณฑบาตเหมือนกัน	 
ทรงบ�าเพ็ญพระองค์เป็นตัวอย่าง	 พระอรหันตสาวกก็พากันบิณฑบาตเอาอาหารมา
หล่อเลี้ยงชีวิตชีวาเหมือนกัน	 เรียกว่าท่านยกย่องอาหารที่เกิดจากบิณฑบาตน้ันเป็น
อาหารที่บริสุทธิ์

 อาชีวปาริสุทฺธิสีล น้ี	 ให้แสวงหาอาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกายในทางที่บริสุทธิ์	 
ในทางที่ชอบธรรม

๒ ปาฏิโมกฺข หรือ	ปาติโมกข์ แปลว่า	ธรรมเป็นที่อาศัยให้พ้นจากอาบัติ	(โทษอันเกิดจากการละเมิดใน
พระวินัยบัญญัติ)	หรือคัมภีร์ว่าด้วยวินัยของสงฆ์	๒๒๗	ข้อ	ที่ทรงมีพุทธานุญาตให้สวดในที่ประชุมสงฆ์
ทุกกึ่งเดือน
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 ปจฺจยสนฺนิสสฺติสลี หรือ	ปจฺจเวกขฺณสลี ๓ คอืให้พจิารณาปัจจัยเสยีก่อนจึงค่อย 
บริโภค	ปัจจัย	ก็คือ	จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช	ให้พิจารณาให้แยบคาย
เสียก่อนจึงค่อยบริโภคจึงค่อยใช้สอยนั่นเอง	

 จีวร	 ก็คือเครื่องนุ่งห่ม	 บิณฑบำต	 ก็หมายถึงว่าอาหารการบริโภคการขบฉัน	
เสนำสนะ	ก็หมายถึงทีอ่ยูท่ีอ่าศยัทีห่ลบัทีน่อนทีพ่กัผ่อนน่ี	แล้วก	็คลิานเภสชั กห็มาย 
ถึงว่าหยูกยาแก้โรคแก้ภัยน่ี	 ปัจจัยทั้งสี่น้ีพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้พิจารณาให้
แยบคายเสียก่อนจึงค่อยบริโภค	ถ้าหากว่าไม่พิจารณาให้แยบคายเสียก่อน	ความไม่ 
แยบคายน่ันล่ะมนัจะเป็นพษิเป็นภยั	เป็นไปตดิไปข้องไปยนิดี	ไปเกดิความยนิดียนิร้าย 
ในปัจจัยนั้นๆ

	 การพจิารณาจีวร	ก็พจิารณาให้เหน็ว่าเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม	ถงึว่าจะเป็นของใหม่	ถงึว่า 
จะเป็นของสะอาดสะอ้านน่ี	จะเป็นของทีม่คีวามประณตีหรือว่ามคีณุภาพดียงัไงกช่็าง	
ในเม่ือมีการมาสมัผัสกบัร่างกายของเรา	ประเด๋ียวประด๋าวกก็ลายเป็นของเศร้าหมองไป	 
โลกเขาจะสมมตุว่ิาสวยว่างามเอามาถกูต้องร่างกายชัว่ระยะไม่นาน	สิง่ทีส่วยสิง่ทีง่าม
น้ันก็หายไป	 สิ่งที่เศร้าหมองก็จะปรากฏขึ้น	 เอามานุ่งประเด๋ียวประด๋าวน่ีก็ต้องซัก 
ต้องฟอก	ซักฟอกไม่ดี	กลิ่นก็ยังเหม็น	อย่างที่เราก็นุ่งก็ห่มกันอยู่เสมอ

	 การพจิารณาให้เหน็ตามความเป็นจริงน้ันเรียกว่า	พจิารณาให้เกดิความแยบคาย
ในการบริโภค ความจริงอันนั้นล่ะ	เป็นธรรมเป็นวินัย

	 น่ี	การพจิารณาอย่างน้ีกจ็ะท�าให้เราเกดิความรู้ข้ึนมาว่า	ร่างกายของเราน้ีทัง้ร่างกาย 
เป็นแต่ของปฏิกลู	แม้แต่เคร่ืองนุ่งเคร่ืองห่มเอามานุ่งห่มประเดีย๋วประด๋าวกก็ลายเป็น
ของทีก่ลิน่ไอไม่ใคร่จะดี	ก็เพราะว่ารับเอากลิน่ไอในตวัของเราน้ีเอง	น่ี	ในเมือ่เราพจิารณา 
อย่างน้ี	 เราก็จะรู้เราก็จะเห็นว่าร่างกายของเราน้ีล้วนแต่เป็นของปฏิกูล	 ส่วนใด 
ส่วนหนึ่งอวัยวะส่วนใดก็ช่างล้วนเป็นของปฏิกูลทั้งนั้น

๓	สนฺนิสฺสิต แปลว่า	เกี่ยวกับ	ขึ้นอยู่กับ	ปจฺจเวกฺขณ แปลว่า	การเอาใจใส่	พิจารณา	ใคร่ครวญ	ทบทวน
ไตร่ตรอง
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	 การนุ่งห่มผ้าจีวรกม็ุง่ในการทีจ่ะนุ่งห่มเพือ่ปกปิดอวยัวะทีเ่ตม็ไปด้วยของปฏิกลู
เท่าน้ัน	ไม่ได้มุง่เพือ่นุ่งห่มไปในทางทีจ่ะสวยจะงามอะไร	ไม่ใช่มุง่ในการทีจ่ะท�าให้เกดิ 
ความงดงาม	ถ้าหากว่าไม่ปกปิดไม่ได้	การพิจารณาจีวรท�าให้เกิดธรรมสังเวชได้

	 บณิฑบาตก็เหมอืนกนั	คอือาหารการขบฉันน้ี	ท่านสอนให้พจิารณาให้แยบคาย
พิจารณาให้แยบคายก็พิจารณาให้เป็นดิน	เป็นน�้า	เป็นอากาศ	ไปนั่นเอง

	 พิจารณาให้เป็นธาตุดินก็คืออย่างไร	ก็พิจารณาให้เห็นว่าอาหารทั้งหมดมาจาก
แผ่นดิน	จะเป็นกบัเป็นข้าวกช่็าง	เป็นผักกช่็าง	จะเป็นอาหารช้ินใดๆ	กม็าจากแผ่นดนิ 
ทั้งนั้น	แล้วก็พิจารณาให้เป็นของตาย	จะเป็นอาหารชนิดใดๆ	ก็ช่าง	เป็นของตายมา 
ทั้งนั้น	 จะเป็นข้าวก็ข้าวตาย	 จะเป็นผักก็ผักตาย	 จะเป็นปลาก็ปลาตาย	 จะเป็นหมู
ก็หมูตาย	จะเป็นอะไรก็เป็นของตายทั้งนั้นนี่	ก็พิจารณาให้เป็นให้เห็นเป็นของตาย

 พิจารณาให้เห็นเป็นของปฏิกูล	 อาหารเด๋ียวน้ีเราว่าเราหิวเราว่าเราอยากคิดว่า 
อร่อยอย่างน้ี	 อาหารอันน้ีเป็นของสะอาดไหมน่ี	 ถ้าหากว่าอาหารเป็นของสะอาด	 
หลังจากเราฉันแล้ว	เราล้างบาตรล้างภาชนะที่เราใส่หรือเปล่านี่	เราก็ต้องล้าง	ถ้าหาก 
ไม่ล้างเป็นยงัไง	ไม่ล้างบาตร	บาตรกเ็หมน็	ไม่ล้างถ้วยชาม	ถ้วยชามกเ็หมน็	หม้อข้าว 
หม้อแกงๆ	กเ็หม็น	น่ี	แล้วอาหารจะเป็นของสะอาดได้ยงัไง	อาหารกต้็องเป็นของปฏกิลู	 
หากทิง้ไว้อย่างน้ันล่ะ	ไม่ขบไม่ฉันอะไร	ปล่อยไว้วนัหน่ึง	สองวนั	เป็นยงัไง	มนักเ็ป็น 
ของเน่านี่

	 ใจของเรามีความหวิ	ใจของเรามคีวามอยากน้ัน	ความอยากทีมี่อยูใ่นจิตในใจจะ 
หายไป	หายด้วยการพจิารณาเหน็ว่าอาหารเป็นของปฏิกลู	เป็นของสกปรก	เป็นของตาย	 
เป็นของเน่า	เป็นของทิง้	พจิารณาอย่างน้ีเป็นการแก้ใจของเราทีมี่ความหวิ	แก้ใจของเรา 
ที่มีความอยาก	พิจารณาให้รู้จักความจริง	พิจารณาให้ชัดลงไปว่าเป็นของปฏิกูลแล้ว
ความอยากมันดบัไปน่ี	พจิารณาอย่างน้ีเรียกว่า	พจิารณาให้แยบคายเสยีก่อนบริโภค 
พิจารณาให้แยบคายเสียก่อนจึงค่อยขบฉัน	ฉันแล้วสบายใจ	ฉันแล้วไปเดินจงกรม
ใจก็สงบง่าย	ฉันแล้วไปเดินจงกรมนั่งสมาธิ	ใจรวมใจเบาใจสว่างไสว
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	 เรื่องเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัย	หมายถึง	ที่หลับที่นอนที่พักผ่อน	ให้พิจารณาถึงว่า 
จะอยู่ในสภาพอย่างไร	 สะอาดสะอ้าน	 ในเมื่อร่างกายของเราไปเก่ียวข้องประเดี๋ยว 
ประด๋าว	มันก็กลายเป็นมีฝุ่นขึ้นมา	กลายเป็นอะไรต่อมิอะไรนี่	ให้พิจารณา

	 คิลานเภสัชก็เหมือนกัน	เยียวยาลงไป	เยียวยาของที่มันทรุดโทรมนี่	เยียวยา
ของทีป่ฏิกูล	มนัไม่แล้วเป็นหรอก	เยยีวยาเท่าไรมนักไ็ม่แล้ว	กนิข้าวกเ็ป็นการเยยีวยา 
ธาตขุนัธ์	กนิหยูกยาคลิานเภสชัเป็นการเยียวยาธาตขัุนธ์ทัง้น้ัน	ธาตขัุนธ์อนัน้ีเยยีวยา
ไม่แล้วเป็นสกัท	ีใครจะเยยีวยาธาตขุนัธ์อนัน้ีให้มนัแล้วจึงไม่มี	แต่กม็คีวามจ�าเป็นจะ
ต้องเยียวยากัน	ก็ต้องเยียวยากันไป	เพราะธาตุขันธ์อันนี้ขาดการเยียวยาไม่ได้

	 สรุปแล้วการพิจารณานี้	พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้พิจารณาในเรื่องปัจจัยให้
แยบคาย มุง่ในการทีจ่ะให้เหน็ว่า ร่างกายของเราน้ีเป็นของเศร้าหมอง ร่างกายของเรา 
นี้เป็นของปฏิกูล ร่างกายของเรานี้เป็นของแตกของสลาย ให้เห็นชัดลงไปในจุดนี้

	 การพจิารณาปัจจัยจึงมคีวามจ�าเป็น	ท่านจึงบญัญตัเิอาไว้ในสกิขาบท	ถ้าหากว่า
พระภิกษุใดไม่มีการพิจารณาจีวร	 บิณฑบาต	 เสนาสนะ	 คิลานเภสัช	 ให้แยบคาย	
ตัง้แต่รุ่งอรุณแสงสว่างของวนัใหม่ขึน้มาน้ัน	เป็นอาบตั	ิสอนให้พจิารณาเป็นข้อปฏบิตัิ	
แล้วยังปรับเสียด้วยถ้าหากว่าไม่พิจารณา	เป็นโทษนี ่(๖ ต.ค. ๒๔)
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เราเป็นสมณะสมบูรณ์หรือยัง

	 เราให้ส�ารวจดเูรา	การยนื	เดนิ	น่ัง	นอน	ของเรา	การกนิถ่าย	พดูจาปราศรัยของเรา	 
ดูจนกระทั่งความคิดความอ่านของเรา	เข้าหลักสูตรของความเป็นนักบวชหรือยัง

	 ถ้าหากว่าใจของเรายังไม่เข้าถึงความเป็นธรรม	 ไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถใดก็จะมี
ความบกพร่องในสภาพของความเป็นสมณะ	มีความไม่สมบูรณ์ในความเป็นนักบวช	
เราจึงต้องมีความพยายามในการทีจ่ะสร้างธรรมผลติธรรมให้เกดิให้มีประจ�าอยูใ่นจิต
ในใจ

 สร้างธรรม	คอื	สร้ำงสต ิสร้างธรรม	คอื	สร้างสมัปชัญญะ สร้างธรรม	คอื	สร้ำง 
ศีล สมาธิ ปัญญา

 สรุปแล้วกคื็อ	สร้างธรรมะให้เกดิขึน้ สตสิมัปชญัญะกเ็ป็นธรรม ศีล สมาธ ิปัญญา 
ล้วนแต่เป็นธรรม สร้างให้สมบูรณ์ขึ้นในจิตในใจ

	 ในเม่ือธรรมสมบรูณ์ในจิตในใจแล้ว	กริิยามารยาทสงบส�ารวม	น่ังกน่ั็งอย่างพระ	 
นอนกน็อนอย่างพระ	เดนิยนืพดูจาปราศรัยกนิถ่ายในลกัษณะอย่างพระ	ความคดิความ
อ่านก็คิดอ่านอย่างพระ	 คิดอ่านอย่างนักบวช	 จึงเป็นผู้มีความสมบูรณ์ในความเป็น 
สมณะทั้งทางกายและทางใจ	คือมีธรรมเป็นเครื่องอบรมจิตให้มีความสงบ

 สมณะ	แปลว่า	เป็นผู้ที่มีจิตสงบแล้ว
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	 จิตที่จะสงบได้	 ต้องเป็นจิตที่มีธรรม	 ธรรมที่ประจ�าอยู่ในจิตจะอบรมจิตและ 
ขัดเกลาสิ่งที่ไม่เป็นธรรม	 ก�าจัดสิ่งที่ไม่เป็นธรรมให้สลายตัวให้หมดสิ้น	 โดยหลัก
ธรรมชาติ	 ธรรมะเป็นธรรมที่จะซักฟอกข้าศึกคือกิเลส	 เป็นธรรมที่จะซักฟอกของ 
ไม่สะอาด	ในเมื่อมีธรรมอยู่ในจิตในใจ	ของไม่สะอาดที่มีอยู่ในจิตในใจจะสลายตัว
เหือดแห้งไป	ความสะอาดก็ปรากฏขึ้น	นี่แหละ	ใจเป็นธรรม

	 เมื่อใจเป็นธรรม	นั่งก็นั่งอย่างสมณะเพราะใจมีธรรม	นอนก็นอนอย่างสมณะ	
เดิน	ยืน	พูดจาปราศรัย	เกี่ยวข้อง	คิดอ่าน	จะเป็นไปอย่างที่ฆราวาสเขาเป็นไม่มี

	 ให้ตรวจดูเรา	เราสมบูรณ์ในความเป็นสมณะหรือยัง	ถ้าหากว่ามีความสมบูรณ์	 
ให้รกัษาความสมบรูณ์ให้ย่ิง	คอืเป็นผู้มคีวามพยายามทีจ่ะทรงธรรมไว้	ทรงธรรมทีม่อียู ่
ที่เกิดขึ้นไม่ให้เสียหาย	ถ้าหากว่ายังบกพร่องไม่สมบูรณ์	ก็พยายามให้มีก�าลังเด่นชัด
ยิ่งขึ้น	อย่าให้มีแต่เครื่องรกรุงรังเหมือนกับชาวโลกที่เขาเป็นกัน

	 หากจิตใจเหมือนกับชาวโลกเขาทั้งหลาย	เราไม่ควรประมาท	ไม่ควรนิ่งนอนใจ	
(๑๒ พ.ย. ๓๑)
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ความเป็นสมณะอยู่ตรงนี้

 ใจที่เป็นนักบวช	คือ	ใจมีธรรม ใจเป็นธรรมะ	การแสดงออกของนักบวชจึงมี
ความงดงาม	มีความสงบเสงี่ยมเรียบร้อย	ไม่กีดขวางในสายตาของท่านผู้มีสายตาดี

	 ต้องเป็นผู้ทีล่ะเอยีดนับตัง้แต่ตืน่ขึน้มาทเีดียว	ตืน่ข้ึนมาเคลือ่นไหวลกุออกจาก 
ที่ล้างหน้าล้างตา	 หัดให้มีสติติดต่ออย่าให้ขาด	 ถึงว่ามันจะขาด	 เราก็จะพยายาม 
ไม่ให้ขาด	ท�าสรีรกิจอะไรก็ช่าง	ให้มีสติ	หัดให้เรามีสติ	(๑๔ ก.ค. ๒๙)

 ความเป็นนักบวชก็คือเป็นผู้มีสติ

	 ถ้าหากว่าไม่มสีตแิล้วจะเอาตรงไหนเป็นนักบวช	จะเอาตรงไหนเป็นความส�ารวม	
ต้องเป็นผู้ทีม่คีวามส�ารวมอยูเ่สมอ	ถ้าหากว่ามคีวามส�ารวมน้อย	การเป็นนักบวชเป็น
สมณะก็ปรากฏขึน้น้อย	ส�ารวมมาก	ความเป็นนักบวชความเป็นสมณะกป็รากฏสงูข้ึน
มากขึน้	เป็นสมณะสมบรูณ์	เป็นนักบวชทีส่มบรูณ์ไม่มคีวามบกพร่อง	กข็ึน้อยูก่บัสติ
ที่มีความสมบูรณ์ไม่มีความบกพร่องนั้น

	 จึงให้มีความเข้าใจในความเป็นสมณะ	ขึ้นอยู่กับความมีสติสมบูรณ์	ให้มีการ
ฝึกการระลึกรู้เป็นประจ�า	 จนกระทั่งมีความระลึกรู้เป็นธรรมชาติ	 จนกระทั่งมีความ
เคยชินประจ�าใจ	จนมีอยู่เป็นอยู่เป็นประจ�าอยู่อย่างนั้นอัตโนมัติ	โดยไม่ต้องมีความ
พยายาม
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	 ทีจ่ะมสีตสิมัปชญัญะแนบแน่นอยูอ่ย่างน้ันโดยไม่ต้องมีความพยายาม	กเ็พราะ
สติสัมปชัญญะมีก�าลัง	 ต้องเกิดมาจากความพยายามที่จะมีสติสัมปชัญญะติดต่อรู้ 
เท่าทัน	อาจจะมีการขาดบ้าง	หลงลืมไปบ้าง	เรียกว่าขาดวรรคขาดตอนไป	ขาดบ้าง 
ต่อกันบ้าง	หลงลมืไปบ้าง	แต่ในเมือ่ความพยายามของเราไม่ถอยหลงั	ไม่เลกิละ	สตทิี่ 
ขาดๆ	ลุ่มๆ	ดอนๆ	ก็จะเป็นสติที่เหนียวแน่น	เป็นสติที่เด่นชัด	เป็นสติที่มีก�าลัง

	 อนัน้ีเป็นเคร่ืองหมายของนักบวช	เป็นเคร่ืองหมายของสมณะ	กค็อืการมีสตทิีม่ี
พลงัมีก�าลงัเด่นชดั	มสีตสิมัปชญัญะสมบรูณ์ไม่บกพร่องน่ันเอง	เมือ่มสีตสิมัปชญัญะ
สมบรูณ์ไม่บกพร่อง	ความเป็นสมณะกส็มบรูณ์ไม่บกพร่อง	จึงว่าดูความเป็นนักบวช
ดูที่จิต	จิตมีสติ

	 ดังน้ัน	ค�าทีว่่า	“เจตนาห� สลี� วทามิ.”	น้ัน	สตน่ีิแหละเป็นธรรมเคร่ืองเจตนา	เป็นการ
งดเว้นในการที่จะส่งจิตส่งใจไปนอกลู่นอกทาง	 ส่งจิตส่งใจไปในทางที่ไม่เป็นธรรม	 
ในเม่ือเรามีสต	ิใจของเราทีจ่ะออกไปนอกลูน่อกทางนอกธรรมนอกวนัิยน้ัน	ไม่มีโอกาส 
ที่จะไปได้	เพราะมีสติคอยควบคุมไว้

	 นี่แหละ..	ความเป็นสมณะอยู่ตรงนี้	(๑๒ พ.ย. ๓๑)
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“	ค�าสอนของพระพุทธเจ้าทรงเปรียบ	สติ	เหมือนหนทางไว้เหมือนกันว่า
มรรคก็คือสติ มรรคทั้งแปดก็รวมอยู่ที่สติองค์เดียวนี้	 ในเมื่อมีสติคอย
ระมัดระวังรักษาใจ	 เราก็เดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแนะน�า
บอกสอนหรือชี้ทางเอาไว้นั้น	ไม่ออกนอกลู่นอกทาง

ผลของการไม่ออกนอกลู่นอกทางก็คือ	ได้รับความสงบร่มเย็นใจ	”	

(๒ ต.ค. ๒๗)
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ทางแห่งความเจริญทุกเมื่อ

 สต ิท่านแปลว่า	ความระลกึได้ คอืมีความระลกึขึน้	เราใช้ค�าพดูกนัง่ายๆ	ว่าคือ 
ความรู้สึกตัว

	 สติเป็นธรรม	รวมไว้ซึ่งศีล	สมาธิ	ปัญญา	สัมปชัญญะ๑	ก็รวมอยู่ในค�าว่าสตินี้	 
เหมอืนกบัคนทีต่ืน่จากหลบั	ตาก็เป็นประโยชน์	หกูเ็ป็นประโยชน์	จมกูกเ็ป็นประโยชน์	
เป็นประโยชน์ไปหมดทัง้ร่างกาย	เป็นประโยชน์ควรแก่การแก่งาน	เพราะสตเิป็นธรรม
เครื่องตื่น	 เป็นธรรมที่มีอุปการคุณแก่ธรรมอื่นๆ	 สติทรงคุณธรรมส่วนอื่นให้คงอยู่
และให้เจริญ	(๒๑ มี.ค. ๓๐)

 พระพทุธเจ้าทรงส่งเสริมและทรงสรรเสริญสตมิากเป็นพเิศษ	ตรงไหนก็ต้องมีสติ	 
ในหลกัธรรมใดๆ	มสีตทิัง้น้ัน	โพชฌงค์ธรรมเคร่ืองตรัสรู้กมี็สต	ิสตสิมัโพชฌงค์น�าหน้า	 
มหาสตปัิฏฐานกม็สีตนิ�าหน้า	มสีตทิัง้น้ันในอนิทรีย์ห้า	ในพละห้ากมี็สต	ิและในมรรค
ทางข้อปฏิบัติองค์แปดก็มีสัมมาสติ

	 พระพุทธเจ้าจะทรงเทศนาตรงไหนต้องมีสติในธรรมเทศนาน้ันๆ	 อุปมาสติ 
เหมือนกับรอยเท้าช้าง	ใหญ่กว่าสตัว์ทัง้หมด	รอยเท้าอะไรจะมาใหญ่เท่ารอยเท้าช้างไม่มี	 
รอยเท้าสัตว์อื่นๆ	 จะมีมากมายก่ายกองสักเท่าไหร่ก็ช่าง	 จะต้องมารวมอยู่ในรอย
เท้าช้างนั้น	ธรรมะก็เหมือนกัน	จะต้องรวมอยู่ในธรรมคือองค์สตินี้	สติจึงเป็นธรรม 
ที่มีอุปการคุณมากเป็นพิเศษ	เพราะเป็นฐานที่เกิดของธรรมอื่นๆ	เหมือนกับแผ่นดิน
ใหญ่โตกว้างขวาง	 เป็นสถานที่เกิดของพืชต่างๆ	พืชน้อยพืชใหญ่เกิดขึ้นในแผ่นดิน
ทั้งนั้น	ธรรมอื่นๆ	ก็เหมือนกัน	ต้องอาศัยสติเป็นฐาน (๑๐ พ.ค. ๒๙)

๑	ธรรมที่มีอุปการะเกื้อกูลในการท�าความดีงาม	มี	๒	ประการ	คือ	สติ และ	สมฺปชญฺญ (ความรู้ชัดในสิ่ง 
ที่ระลึกได้)

 สติธรรม 
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สติเป็นธรรมเครื่องยับยั้งและคุ้มครอง

	 ใจทีไ่ม่มีสต	ิอดทีจ่ะเซไปทางซ้าย	เซไปทางขวาไม่ได้	บางทลีืน่ไหลล้มไปเลยกม็ี	 
ค�าว่า	ลืน่ไหลล้ม กค็อืเกดิอารมณ์ชอบใจข้ึนในสิง่ทีร่กั	เกดิอารมณ์ไม่ชอบใจข้ึนในสิง่
ทีช่งั	แล้วกม็กีารแสดงออกในอารมณ์ทีเ่กดิขึน้น้ัน	จนกระทัง่เกดิความเสยีหาย	เพราะ 
ความไม่มีสติ

	 การท�าความรู้สึกตัว	หรือท�าให้สติธรรมเกิดมีขึ้นในจิตในใจ	จึงมีความจ�าเป็น	
และมคีวามจ�าเป็นในทกุกลุม่	ทกุเพศ	ทกุวยั	วยัหนุ่มวยัสาวกม็คีวามจ�าเป็น	วยัไหนๆ	 
ถ้าหากว่าไม่มีสติแล้ว	กลายเป็นคนที่เรียกว่า..	คนไม่มีสติ	หรือ	คนขาดสติ ทั้งนั้น  
(๖ ก.ย. ๔๕)

	 เป็นคนไม่มสีต	ิ	ในทีส่ดุกจ็ะกลายเป็นคนเสยีสต	ิเรียกว่า	สตวิปิลำส	ความคิด 
ความเหน็ของจิตทีไ่ม่มสีตผิิดพลาดไปหมด	ของไม่ดทีีพ่ระพทุธเจ้าตรัสไว้กไ็ม่ยอมฟัง	
ต่อต้านด้วยการกระท�า	กระท�าทางค�าพดู	กระท�าทางความคิด	สตวิปิลาสเป็นอย่างน้ัน

	 ไม่มีสตกิค็อืกเิลส	ตวัขาดสตกิค็อืตวักเิลส	จึงอย่าเป็นคนขาดสต	ิเพราะขาดสติ 
ขณะใด	เป็นคนเสยีสตใินขณะน้ันทนัท	ีกเิลสเป็นตวัวุน่วาย	มกีเิลสตรงไหนวุน่วายไป 
ตรงนั้น	กิเลสเป็นของสกปรก	ตรงไหนสกปรก	กิเลสไปตรงนั้น	(๑๙ ก.ค. ๔๕)

	 คนมสีตแิล้ว	สิง่ทีเ่ป็นอกศุลทัง้หลายจะซมึซาบเข้ามาหาใจน้ันได้ยาก	อารมณ์ที่
จะท�าให้เกดิความโลภกเ็กดิขึน้ได้ยาก	ทีจ่ะท�าให้เกดิความโกรธกโ็กรธได้ยาก	เพราะ
มสีตธิรรมเป็นธรรมรักษาใจ	สตเิป็นธรรมทีจ่ะกัน้ไม่ให้กเิลสหลัง่ไหลเข้ามา	และเป็น
ธรรมที่จะกั้นไม่ให้กิเลสมีโอกาสแสดงบทบาทออกมา
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	 คนที่ไม่มีสติยังชอบเป็นคนพูดอะไรแล้วเกิดความไม่สบายใจขึ้นทีหลัง	 เพราะ 
ผู้น้ันพดูอย่างไม่มสีต	ิพดูด้วยอารมณ์ทีช่อบใจไม่ชอบใจ	อย่างน้ีมีปัญหาเกดิขึน้	คอื 
มีความไม่สบายใจทีหลัง	ถ้าหากว่ามีสติอยู่	การพูดเราก็พูดอย่างมีสติ	ถึงใจของเรา 
จะอยู่ในอารมณ์ที่ชอบใจหรืออยู่ในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจ	 เมื่อใจของเรามีสติอยู่การ
แสดงออก	ก็จะไม่เป็นไปในทางเสียหาย	(๖ ก.ย. ๔๕)

	 คนที่ชอบพูดชอบท�าอะไรผิดพลาด	 ที่ผิดพลาดก็เนื่องจากระหว่างที่ท�านั้นขาด 
สตไิป	สตเิป็นธรรมเคร่ืองเบรกเคร่ืองยบัยัง้	แล้วกเ็ป็นธรรมเคร่ืองระมดัระวงั	จึงมกีาร 
ระมัดระวงัและยบัยัง้ในสิง่ทีไ่ม่ควรทีจ่ะปล่อยไป	สตจึิงเป็นประโยชน์แก่ผู้ทีพ่ยายาม
ท�าให้เกิดให้มีขึน้ในใจ	คนทีจ่ะเจริญก้าวหน้า	หรือ	คนทีจ่ะมแีต่ความเสยีหาย	ข้ึนอยู ่
กับการมีสติ	หรือขึ้นอยู่กับการขาดสตินั้น	มีเปอร์เซ็นต์สูงมากทีเดียว

	 ผู้ที่มีสติ	จิตเป็นธรรม	สามารถรู้สิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควร	รู้เรื่องควรเรื่องไม่ควรได้	
การพูดสิ่งใดควร	การคิดสิ่งใดไม่ควร	นี่	เรารู้แล้ว	ความรู้ของเรามีก�าลัง	ในเมื่อรู้ว่า 
ไม่ควรก็สามารถที่จะตัดได้ทันที	 จึงมีการระมัดระวังมีการยับยั้งในสิ่งที่ไม่ควรที่จะ
ปล่อยไป	สติจึงมีอุปการคุณแก่ใจมาก	สติก็คือธรรมคุ้มครองใจ	ในเมื่อใจของเรามี
สติอยู่น้อย	ธรรมะคุ้มครองใจเราก็น้อย	มีสติมาก	ธรรมะคุ้มครองใจเรามาก	มีสติ 
ติดต่อ	ใจของเรามีธรรมะคุ้มครองอยู่ตลอดเวลา

	 ธรรมะไม่ใช่สิ่งอื่น	ธรรมะคือใจของเรานั่นล่ะเป็น	แล้วใจของเราที่มีสตินั้นล่ะ
คุ้มครองใจของเราอกีทหีน่ึง	คุม้ครองเขาเอง	คล้ายๆ	กบัคนทีไ่ม่มีวชิาความรู้แต่ก่อน	
เม่ือศึกษาหาวิชาความรู้เข้า	คนน้ันเป็นคนมคีวามรู้ข้ึนมา	จิตแต่ก่อนไม่มสีต	ิในเมือ่มี 
การฝึกอบรมเข้า	จิตน้ันมีสตมีิธรรมะอยู่ในจิต	สตเิกดิข้ึน	จิตคนน้ันมธีรรม	จิตเป็นธรรม 
ขึ้นมาเลย	แล้วจิตนั้นแหละคุ้มครองรักษาจิตเอง	ธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรม 
(๑๐ พ.ค. ๒๙)
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สติเป็นธรรมสร้างเราให้เจริญ

	 ในพุทธภาษิต	พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า	สติมโต สทา ภทฺท�.  ผู้มีสติมีความเจริญ
ทุกเมื่อ ๑

	 ในการศกึษา	การดหูนังสอื	หรือการฟังครูอาจารย์บอกสอนหรืออธบิาย	ถ้ามสีติ 
เราสามารถที่จะรับเอาความรู้จากที่ครูอาจารย์อธิบายน้ันได้มาก	 ถ้าหากว่าไม่มีสต	ิ
การที่จะรับเอานั้นมีเปอร์เซ็นต์ต�่า	 ถ้ามีสติมาก	 ค�าพูดของอาจารย์ทุกค�าพูดนี่รับเอา
ได้หมด	ไม่ตกหล่นไม่เสียหาย	สติจึงเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่พยายามท�าให้เกิดให้มีขึ้น
ในใจ (๑๐ พ.ค. ๒๙)

	 ในการปฏบิตัธิรรม	การมสีตอินัน้ีเป็นหลกั	สตเิป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคัญอย่างยิง่ใน 
ชีวิตการบวชการเรียน	 การบวชก็คือการศึกษาปฏิบัติธรรม	 คือศึกษาให้เข้าใจเร่ือง
สิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ	ทั้งฝ่ายด�าเนินและฝ่ายละ	ถ้าหากว่าเราไม่มีสติเสียแล้ว	
กายของเราก็มีแต่จะเสื่อม	จิตใจของเราก็มีแต่จะเสื่อม	ท�าไมจึงจะเสื่อมได้	ก็เพราะ
จะมีความไม่ชอบธรรมน้ันมาครอบง�า	 ท�าให้จิตใจของเราเสื่อม	 ท�าให้กายให้จิตใจ
ของเราเศร้าหมอง	ค�าว่า	หมอง	ก็หมายถึง	เปื้อน สกปรก

	 ถ้าหากว่ามกีารกระท�าในทางทีไ่ม่ถกูต้อง	มคีวามบกพร่องด้วยประการใดในสิง่ 
ทีท่รงห้ามน้ัน	ความบกพร่องเกิดมีขึน้เม่ือไหร่	ความเศร้าหมองกเ็กดิข้ึน	ความเศร้าหมอง 

๑ สติมโต สทา ภทฺท� สติมา สุขเมธติ. ความเจริญย่อมมีแก่คนมีสติทุกเมื่อ	คนมีสติย่อมได้ความสุข.	 
มีใน	ยักขสังยุต	อินทกสูตร,	สังยุตตนิกาย	สคาถวรรค	(เล่ม	๑๕)
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อันน้ีท่านหมายถึงบาปน้ันเอง	ในเม่ือมกีารละเมดิในสิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงห้าม	เพราะ 
ขาดสติ	เพราะการลืมตัว	ในเมื่อขาดสติหรือลืมตัวไป	ละเมิดเข้าไปกระท�าเข้า	ความ
เศร้าหมองก็มีระหว่างที่ท�านั้น

	 บางทมีนักม็คีวามเศร้าหมองอยูแ่ล้ว	แต่ทีล่มืตวักด้็วยความเศร้าหมอง	หลงัจาก 
ท�าแล้วย่ิงเพิ่มความเศร้าหมองมากยิ่งขึ้น	 ในเม่ือมีความเศร้าหมองมากขึ้นเท่าไหร	่
ความร้อนรนก็มากขึ้นเท่านั้น	 เพราะบาปมันมีแต่ความแผดเผาและเร่าร้อน	 ก็ยิ่งหา 
ความสุขไม่ได้

	 ที่ท่านว่า	ผ้ำเหลืองร้อน	นั้น	ร้อนมาจากจิตจากใจ	จิตใจมันร้อน	ร้อนเพราะ
ความบกพร่อง	ในสิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงห้ามแต่เราไม่ห้ามเรา	พระพทุธเจ้าทรงห้ามเรา	 
เราต้องห้ามเรา	พระพทุธเจ้าทรงบญัญตัใิห้เราปฏิบตั	ิเรากต้็องปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจ้า 
ทรงบัญญัติให้ประพฤติปฏิบัตินั้น

	 หากเราห้ามเราไว้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม	ความเศร้าหมองก็จะไม่มี	เราจะ 
เศร้าหมองเพราะเหตใุดเล่า	เพราะเม่ือเราไม่มคีวามบกพร่อง	เราจะเศร้าหมองได้อย่างไร	 
ค�าที่ว่า	ไม่เศร้าหมอง	ก็หมายถึงว่า สะอำดสะอ้ำน	กายของเราก็สะอาด	วาจาของเรา 
ก็สะอาด	 จิตใจของเราก็สะอาด	 ในเมื่อจิตใจของเราสะอาด	 จิตใจของเราก็ผ่องใส	
จิตใจของเราก็มีความสุขมีความสบาย	มีความสุขในชีวิตการบวชการเรียน

	 สติจึงเป็นธรรมสร้างเราให้เจริญ	 สร้างนักบวชให้เจริญ	 สร้างปุถุชนให้เจริญ 
เขา้ถึงความเป็นพระ	พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์	จะเป็น
พระที่มีคุณธรรมสูงส่งขนาดไหนก็ช่าง	 ก็ต้องอาศัยสตินี้ล่ะเป็นธรรมที่จะสร้างสรรค์	
สตเิป็นธรรมทีจ่ะสร้างสรรค์	สตเิป็นธรรมทีจ่ะสร้างคนให้มคีวามเจริญทกุเมือ่	เดีย๋วน้ี
ระดับการเป็นนักบวชของเรามคีวามเจริญในคณุธรรมเท่าน้ี	หากเราเจริญในสตธิรรม	
สติธรรมจะสร้างเราให้มีความสูงส่งเป็นล�าดับๆ	เจริญยิ่งๆ	ขึ้นไป

	 แม้ถึงพระโสดาบัน	พระสกิทาคามี	สติของเรานี้ก็สามารถที่จะสร้างสรรค์เราให้
เข้าถึง	และให้เป็นได้จริงๆ (๓ ส.ค. ๓๑)
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สติเป็นธรรมที่เกิดของศีล สมาธิ ปัญญา

	 สติมีความส�าคัญในการปฏิบัติจิต

	 ธรรมทัง้หลายทีจ่ะเกดิขึน้ทีจ่ะเป็นกศุลธรรมน้ัน	ต้องมสีตเิป็นรากฐาน	ถ้าหากว่า
ไม่มสีตเิป็นรากฐานแล้ว	ธรรมทีเ่กดิขึน้จะเป็นอกศุลไป	หรือว่าจะมสีตกิเ็ป็น	มจิฉาสติ  
สติผิดๆ	พลาดๆ	ไปอย่างนั้น	ธรรมเกิดขึ้นก็เป็น มิจฉาธรรม	หรือว่าเป็น	อธรรม
เป็นอกุศลธรรมไป

	 ในเมื่อจิตมีสติขณะใด	จิตที่มีสตินั้นล่ะเป็นศีลขึ้นมา	เป็นสมาธิขึ้นมา	และเป็น
ปัญญาขึน้มา	ตามก�าลงัของสต	ิเพราะสตน้ีิเป็นธรรมทีจ่ะเกดิขึน้ของศลี	สมาธ	ิปัญญา	
ในเมือ่มีสตเิกิดขึน้	กเ็หมือนกบัท�าจิตของเราให้มีน�า้หล่อเลีย้งจิตใจ	ใจของเราจะมแีต่ 
ความชุ่มชื้นและชุ่มเย็นควรแก่การเกิดกุศลธรรม

	 ค�าว่า	ชุ่มชื้น	ในที่นี้	ไม่ได้หมายถึงชุ่มชื้นไปด้วยอ�านาจของกาม	แต่ชุ่มชื้นด้วย 
ก�าลงัของธรรม	ชุม่ชืน้ในการทีจิ่ตยกระดับพ้นจากอ�านาจของกาม	อย่างน้ีกเ็ป็นความ 
ชุ่มชื้นเหมือนกัน	อาศัยสติเป็น	พืชของธรรม๑	 เหมือนกับพืช	หว่านลงในจิตในใจ	 
มสีตอิยูใ่นจิตในใจแล้ว	ธรรมมีโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ในจุดในสถานทีส่ตหิยัง่เข้าไปถงึน้ัน	 
(๓๐ ก.ย. ๓๒)

๑ พืช (มาจากค�าบาลีว่า	พีช )	หมายความว่า	สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป
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	 จึงให้พากันมีความพยายามที่จะสร้างสติ	ท�าสติให้มีพลัง	ท�าสติของเราให้เป็น
อันเดียวกันกับจิต	 ในเม่ือสติของเรามีพลัง	 สติกับจิตของเราเป็นอันเดียวกันแล้ว	
สมาธิก็จะเกิดขึ้นในขณะสติกับจิตของเราเป็นอันเดียวกันนี้เอง	 สติกับสมาธิรวมกัน
เป็นพลังแล้ว	หยั่งไปตรงไหน	หยั่งไป	ณ	จุดใด	ก็สว่างแจ้งในจุดที่เราเอาจิตและสติ
ไปตั้งนั้น	ในเมื่อสว่างไสวในจุดนั้นแล้ว	อะไรเล่าจะปิดบังสติปิดบังจิตของเราไม่ให้รู้ 
ไม่ให้เห็นได้เล่า

 ปัญญา	กค็อืความรู้รอบ	ปัญญาทีจ่ะเกดิขึน้ได้ต้องอาศยัสตอิาศยัสมาธริวมเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน	นี่	ความสว่างไสวของจิตจึงมีขึ้น	ใครมีดวงจิตที่สว่างไสวส่องไป 
ทางไหนไม่มีอะไรจะปิดบัง	 ปัญญาก็จะเกิดขึ้นตามก�าลังความสว่างไสวของจิตน้ัน  
(๓ ส.ค. ๓๑)
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สติเป็นธรรมก�าจัดความไม่เป็นธรรม

 ความไม่เป็นธรรมอย่างหยาบ	อย่างกลาง	อย่างละเอียด	มีแต่สติธรรมเท่านั้น 
ที่จะก�าจัดความไม่เป็นธรรมนั้นให้หมดให้สิ้นไป	 สติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนา
สอนกมี็อย่างหยาบ	อย่างกลาง	อย่างละเอยีด	เหมาะกบัการทีจ่ะก�าจัดคราบความสกปรก 
ของกิเลสซึ่งสายตาธรรมดามองไม่เห็น

	 ในสายตาของผู้มีธรรมน้ัน	 กิเลสมีทั้งอย่างหยาบ	 หยาบอย่างหยาบ	 หยาบ 
อย่างกลาง	 หยาบอย่างละเอียด..	 ส่วนละเอียดๆ	 นั้น	 ต้องอาศัยจิตที่มีสติมีสมาธิ	 
จิตมีความสว่างรอบตัวรอบจิต	จึงจะเห็นคราบความไม่สะอาดที่เป็นส่วนละเอียดใน 
จิตใจ	 แล้วสามารถที่จะท�าลายก�าจัดคราบที่ละเอียดน้ันให้หมดสิ้นด้วยสติธรรม	 
ด้วยปัญญาธรรม	ด้วยความสว่างที่มีพลัง

	 เหมือนกับเครื่องซักฟอกที่มีพลัง	คราบจะแน่นขนาดไหน	ไม่สามารถที่จะเป็น
คราบตกค้างอยู่ในเครื่องใช้เครื่องนุ่งเครื่องห่มนั้นได้		ธรรมะก็เช่นเดียวกัน	ในเมื่อ
สติธรรม สมาธิธรรม ปัญญาธรรม	รอบตัวทรงพลัง	ก็สามารถขจดัความหยาบความ
สกปรกของกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้

	 กเิลสกม็อีย่างหยาบ	อย่างกลาง	อย่างละเอยีด	เช่นกนั	ธรรมเทศนาของพระพทุธเจ้า 
ก็มีสามระดับ	เหมาะสมกบัการทีจ่ะเอาไปใช้ก�าจัดกเิลส	ไปก�าจัดคราบของกเิลส	สตกิม็ี 
อย่างหยาบ	อย่างกลาง	อย่างละเอียด	สติธรรมจึงเป็นธรรมก�าจัดกิเลสได้ทุกระดับ



72

	 การทีเ่ราพยายามมสีต	ิเราพยายามตัง้สต	ิอาศัยความพยายามตัง้	พยายามรักษา	 
พยายามส�ารวม	อย่างนี้เรียกว่า	สติอย่ำงหยำบ

 สตอิย่างกลาง คอื	มสีตเิป็นประจ�าโดยไม่มคีวามพยายามทีจ่ะตัง้สต	ิจะน่ังจะยนื 
จะเดินจะนอนในอิริยาบถใดๆ	มีสติทั้งนั้น	

	 ส่วน	สตอิย่ำงละเอยีด น้ัน	เป็นสตปิระกอบด้วยปัญญา	สตปิระกอบด้วยสมาธ ิ
และปัญญา	ทั้งละเอียดทั้งรอบคอบและทั้งสว่างกระจ่างแจ้งในจิตดวงเดียวนั้น	เป็น 
สติธรรม	เป็นสมาธิธรรม	เป็นปัญญาธรรม	เป็นธรรมขึ้นทั้งดวง	เป็นธรรมขึ้นทั้งใจ	 
แผดเผาสิง่ทีเ่ป็นของแทรกซมึของแปลกปลอม	เผาสิง่ทีไ่ม่ใช่ธรรมชาตธิาตแุท้ของจิต 
ให้หมดให้สิ้นได้

	 เหมือนกบัความร้อนเผาเหลก็เผาทอง	ยิง่ร้อนเท่าไหร่	สิง่เจือปนยิง่แยกตวัออก	
แยกตวัออก	แยกตวัออก	ในทีส่ดุกย็งัเหลอืแต่ธาตแุท้	ยงัเหลอืแต่ทองแท้ (๑๙ ก.ค. ๔๕) 
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สติธรรมท�าจิตใจให้ผ่องใส

	 เวลาจิตของเรามืด	จิตของเราเศร้าหมอง	จิตของเรามีอกุศล	ก็เพราะจิตของเรา
มีอารมณ์

 อิฏฐารมณ์ คือ	อารมณ์ที่น่าชอบใจ	อนิฏฐารมณ์	คือ	อารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจ	
อารมณ์ท่ีน่าชอบใจทีไ่ม่น่าชอบใจเหล่าน้ีล่ะ	มาปรากฏในจิตในใจแล้วท�าให้ใจของเรา 
เศร้าหมอง	เราต้องการให้ใจของเราผ่องใส	จึงให้เราละอารมณ์นั้นเสีย

	 อารมณ์ที่มีอยู่ในจิตในใจเกิดขึ้นมีขึ้น	เพราะใจของเราไปคิด	เพราะใจของเรา
ไปปรุงไปแต่ง	เม่ือตาไปเหน็มา	หไูปได้ยนิมา	สงัขารเอาสญัญาทีจ่�าเอามาไว้น้ันเอามา 
ปรุงเอามาแต่ง	สังขาร คือ	ผู้ปรุงผู้แต่ง	จิตของเราไปคิดนั่นล่ะเรียกว่าสังขาร	สังขาร
เป็นผู้ที่สร้างเรื่องราว	สร้างตัวตน	สร้างหน้าตา	ให้มาเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตในใจ	สังขาร 
อันนี้ล่ะท�าให้จิตใจของเราเศร้าหมอง

	 ถ้าหากว่าเรามสีตริะลกึในจิตในใจมาก	ท�าความรู้สกึตวัให้มาก	อารมณ์น้ันกจ็ะ 
เบาบางลงไป	 เรียกว่าเป็นการละอารมณ์นั้นๆ	 เป็นล�าดับๆ	จึงให้ท�าสติให้แน่นหนา
มัน่คงให้แน่วแน่ลงไปในจิตในใจของเรา	ไม่ให้ส่ายแส่ไปในสิง่น้ันสิง่น้ี	ไม่ให้ส่ายแส่ 
ไปในเร่ืองที่เราชอบใจไม่ชอบใจ	 อารมณ์ที่ชอบใจ	 อารมณ์ที่ไม่ชอบใจ	 เราก็จะ
ปล่อยวางได้	 เพราะใจของเราไม่ไปคิดถึง	 ใจของเราไม่ไปปรุงไปแต่ง	 เราก็จะมีสติ 
มีสัมปชัญญะอยู่ในจิตในใจของเรา
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	 ให้เอาธรรม	คอื	สตธิรรม	เอา	สมัปชญัญะธรรม	น้ีมาเป็นเคร่ืองระลกึ	ระลกึให้
มากๆ	มากๆ	ระลกึอยูเ่ฉพาะในจิตๆ	น่ี	ไม่ให้จิตของเรามโีอกาสทีจ่ะคดิไปในทางอืน่	 
ให้รู้ๆ	รู้ๆ	อยู	่ไม่ให้มโีอกาสทีจ่ะไปคดิอย่างอืน่	ในเมือ่จิตไม่มโีอกาสทีจ่ะไปคดิอย่างอืน่	 
อิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์	ทีจ่ะท�าให้ใจของเราเศร้าหมองกไ็ม่มีโอกาสทีจ่ะมาเกีย่วข้อง 
กับใจของเรา	ไม่มีทางที่จะท�าให้ใจของเราเศร้าหมองได้

	 จึงว่า	สติธรรม สัมปชัญญะธรรม จึงเป็นธรรมที่มีความจ�าเป็นแก่ผู้ที่มุ่งในการ 
ที่จะท�าจิตท�าใจให้ผ่องใส มุ่งในการที่จะท�าใจให้สงบแน่วแน่เป็นสมาธ ิ(๗ ต.ค. ๓๒)
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สติเป็นธรรมเครื่องรวมจิต

 การปฏิบัติธรรม	ก็คือ	การปฏิบัติจิตของเราให้มีสติ มีความระลึกได้	จึงให้หัด
เป็นคนท�าความรู้สกึตวัไว้	การท�าความรู้สกึตวัได้มาก	เรียกว่าผลของการปฏิบตัธิรรม
ของเรานี้ก้าวหน้า	คือท�าให้ใจของเรามีสติมากขึ้นหรือมีสติติดต่อกัน	 โอกาสที่ระยะ
ขาดช่วงมีน้อย	หรือไม่ขาดระยะขาดวรรคขาดตอนเลย	ก็เรียกว่าสติของเราเริ่มมาก	
(๑๐ พ.ค. ๒๙)

	 ในเม่ือใจของเรามีธรรมคือสตปิระจ�าอยู	่ธรรมะอืน่ๆ	ทีย่งัไม่เกดิข้ึนกจ็ะเกดิข้ึน	
ถ้าหากสตยิงัไม่มยีงัไม่เกิดขึน้	ธรรมะส่วนอืน่กจ็ะเกดิข้ึนไม่ได้	หรือกไ็ม่มโีอกาสทีจ่ะ
เกิดขึ้น	เพราะสติเปรียบเหมือนแผ่นดิน	จะว่าเป็นต้นหญ้า	จะว่าเป็นไม้น้อยไม้ใหญ่	
จะเป็นไม้ที่มีแก่นไม่มีแก่นก็เกิดในแผ่นดิน	การปฏิบัติธรรมก็เช่นกัน	ต้องท�าให้ใจ
ของเรามีสติเป็นธรรมประจ�าอยู่ในจิตในใจเสียก่อน	แล้วธรรมอื่นๆ	ก็จะเกิดขึ้นเป็น
ล�าดับ

	 เวลาเราจะท�าสมาธ	ิเราจะท�าจิตท�าใจของเราให้สงบ	ให้พากนัท�าใจของเราให้มีสต ิ
ประจ�าเอาไว้	เราจะอยู	่ณ	สถานทีใ่ด	ท�าการท�างานอะไร	พยายามท�าใจของเราอย่าให้
ว่างจากสต	ิสตขิองเราทีรั่กษาเอาไว้น้ันจะมีการรวมตวัข้ึน	รวมตวัแล้วจะท�าให้ใจของ
เราน้ีรวมเป็นจุด	แล้วกจ็ะมคีวามแน่นหนาม่ันคงอยูใ่นจุดทีจิ่ตของเรามกีารรวมตวัน้ัน
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	 ค�าว่า “จิตรวมตัว”	ก็คือ	มารวมอยู่ที่จิตนั้นเอง	การที่จิตมารวมตัวอยู่ที่จิตได้	
กต้็องอาศยัสตน้ัินล่ะเป็นธรรมเคร่ืองรวมจิต	ไม่มีอะไรทีจ่ะเป็นธรรมเคร่ืองรวมจิตได้	 
มีแต่สติเท่านั้นที่จะเป็นธรรมเครื่องรวมจิตรวมใจของเรา

	 ถ้าหากว่าสติของเรามีก�าลังกล้าก�าลังดี	 ก็สามารถที่จะรวมจิตรวมใจของเรา 
ได้มาก	รวมจนกระทั่งมีความแน่นหนามั่นคง	หรือเรียกว่าเป็น “สมาธิ”	ตั้งมั่นลงได ้ 
(๖ เม.ย. ๒๙)



77

เพียรเจริญสติเป็นความเพียรชอบ

	 การภาวนา	ถ้าหากว่าสติสัมปชัญญะอ่อนนี่	ควบคุมจิตไม่อยู่	ควบคุมจิตไม่ได้

	 ตวัสงัขารปรุงแต่ง	ปรุงแต่งทัง้ๆ	ทีบ่ริกรรมภาวนาอยู	่มนัก็ปรุงแต่งไปได้	เน่ืองจาก 
ก�าลงัของสตกิ�าลงัของสมัปชญัญะของเรามกี�าลงัน้อย	สงัขารมกี�าลงัมากกว่า	มสีตอิยู ่
แต่ก็ปรุงไปได้	ภาวนาอยู่ก็ปรุงไปได้	ก็เพราะว่าสติในการภาวนาของเราอ่อน	ในเมื่อ 
สตอ่ิอน	กบ็งัคบัจิตให้หยุดคิด	ให้เลกิจากการคดิ	หรือไม่ให้เกดิการปรุงการแต่งไม่ได้

	 ถ้าหากว่าสติสัมปชัญญะของเรามีก�าลังกล้า	 ระลึกถึงเมื่อไรน่ี	 มันขาดไปเลย	
ความคิดมนัขาด	ความปรุงความแต่งก็ขาด	อารมณ์สญัญาทีเ่ราจ�าเอามาอนัน้ันกดั็บไป	 
มีแต่สติ	มีแต่สัมปชัญญะ	มีแต่จิตเด่นชัดอยู่เฉพาะหน้า	เด่นชัดแจ้งประจักษ์ให้เรารู ้
เราเห็น	 จิตไม่มีโอกาสที่จะปรุงแต่งไปเร่ืองน้ันเร่ืองน้ี	 จิตไม่มีโอกาสที่จะไปสร้าง 
ความวุน่วายไปหาความวุน่วาย	ความวุน่วายมนัมอียูใ่นจิตในใจเป็นตวัเป็นตนเป็นรปู 
เป็นร่าง	กเ็พราะจิตของเราน้ีเป็นผู้สร้างขึน้	ในเม่ือจิตไม่สร้างความวุน่วายกไ็ม่มาหาใจเรา

	 ให้ละอารมณ์สญัญาเสยี	ละด้วยสต	ิละด้วยสมัปชญัญะ	ละด้วยปัญญา	ในเมือ่ 
เรามคีวามพยายาม	เรากต้็องละได้	อย่าน่ังอยูเ่ฉยๆ	อย่าน่ังอยูโ่ดยไม่มคีวามพยายาม	
ต้องมคีวามพยายาม	ต้องพยายาม	ต้องละให้ได้ๆ	น่ี	ไม่ได้ไม่ยอม	ต้องมคีวามพยายาม 
อยู่อย่างนี้	แล้วเราจึงจะละได้	ถ้าหากว่าความพยายามที่จะละให้ได้มันไม่มี	ในที่สุด
ก็ละเขาไม่ได้อยู่นั้นล่ะ
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	 จึงว่าอารมณ์สญัญาเป็นของเหนียวแน่นมาก	ไม่มอีะไรทีจ่ะเหนียวแน่นเทยีบเท่า 
กบัอารมณ์สญัญา	เพราะเขาอยูด้่วยกนักบัจิตใจมานานจริงๆ	มากภพมากชาต	ิการเกดิ 
การตายของเราเกดิมายาวนานขนาดไหน	ตวัอารมณ์สญัญาเขากแ็นบแน่นอยูอ่ย่างน้ัน	
เพราะตัวจิตของเราเป็นผู้ที่สร้างอยู่ตลอดเวลา	จิตเขามีความขยันมาก	การที่จะสร้าง
ปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์สัญญานี่	เขาไม่ยอมที่จะพักสักขณะเดียว

	 แม้แต่เราภาวนาอยู	่เขากไ็ม่พกัในการทีจ่ะสร้างความวุน่วาย	เขาไม่ยอมพกัทีจ่ะ 
สร้างอารมณ์สัญญามารบกวนจิตใจ	 เราจึงจะต้องเป็นผู้ที่มีความพยายามละให้ได	้
ต้องมีความพยายามให้มากทีส่ดุ	ในเม่ือเรามีความพยายามให้มากทีส่ดุ	เรียกว่าเรามี 
ความเพียรมากที่สุด	ความเพียรไม่ใช่ว่าเพียงแต่เดินมาก	นั่งมาก	การกระท�าในใจ
ของเราให้มีความเพียรพยายามให้เต็มที่	อันนี้ล่ะเป็นความเพียรเต็มที่

	 ในเมื่อความเพียรเต็มที่	สติของเราก็เต็มที่	ในเมื่อสติของเราเต็มที่	สมาธิก็จะ
เกิดในขณะจิตของเรามีสติเต็มที่นั้นล่ะ	สมาธิเกิดขึ้นในขณะที่ปัญญาของเรารวมตัว
เตม็ที	่รวมตวัเตม็ทีเ่ป็นมหาสตขิึน้มา	ปัญญากเ็กดิขึน้ในขณะทีส่ตขิองเรารวมตวัเป็น
องค์สมาธิขึ้นมานั้น

	 ต้องมีความพยายาม	มีความพยายามในการเจริญสตินั้น	อันนี้จึงเป็น	สมฺมา- 
วายาโม เป็นความเพียรชอบ (๗ ต.ค. ๓๒)
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สติใหม่เอี่ยมอยู่ตลอดเวลา

	 จึงว่าพยายามสร้างสต	ิท�าความรู้สกึ	ท�าสตใิห้มมีากในจิตในใจและตดิต่อ	ถงึจะ 
มีการหลงลืมบ้าง	 ก็อย่าให้มากนัก	 ท�าโอกาสที่หลงลืมให้มันน้อยลงไปๆ	 เรียกว่า 
การปฏบิตัธิรรมของเราก้าวหน้าขึน้	ถ้าหลงลมืสตมิาก	การปฏบิตัธิรรมของเราถอยหลงั	 
ทุกอย่างนั้นอยู่กับสติเป็นเครื่องวัดได้ชัดทีเดียว

	 พยายามท�าให้ติดต่อ	 ท�าหน้าที่การงานก็อย่าลืมท�าความรู้สึกตัวในจิต	 หน้าที่
การงานจะเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่ขึ้นลง	 เพราะเป็นมาจากจิตใจเราที่มันเรียบร้อย 
มนัสม�า่เสมอ	ดผูลการปฏบิตัธิรรม	ให้ดทูีส่ตทิีม่ใีนจิตในใจของเรากพ็อ	สตเิป็นเคร่ือง 
แสดงความก้าวหน้าหรือถอยหลังนั้น	มันอยู่ที่สติ	สังเกตเอา

	 สตไิม่ใช่สิง่ของต้องซือ้หาอะไร	ท�าความรู้สกึอยูเ่สมอ	สตกิมี็อยูเ่สมอ	ของทีซ่ือ้มา 
เสียสตางค์	เราก็ยังยอมนี่	สติไม่ต้องซื้อ	แสนที่จะเป็นของที่เป็นประโยชน์มาก	และ
ใช้ไม่หมด	เก่าไม่เป็น	และยังใหม่ตลอดเวลา	เป็นปัจจุบันธรรมตลอดเวลา

	 ของแพงๆ	บางทีเก่าล้าสมัย	แล้วก็เอามาใช้อีกไม่ได้	แต่ “สติ” นี่	ใหม่เอี่ยม
อยู่ตลอดเวลา	(๒๑ ต.ค. ๒๗)
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“	ท่านกล่าวไว้ว่า	สติ สมาธิ ปัญญา	เป็นทางแห่งความตรัสรู้	เป็นทาง 
แห่งการได้ส�าเร็จมรรคผล	 สติอยู่ก่อนสมาธิ	 เราต้องเป็นผู้ที่ท�าสติของ
เราให้มีก�าลัง	 ในเมื่อสติของเรามีก�าลัง	 สมาธิก็มีก�าลัง	 สมาธิที่มีก�าลัง	 
เป็นสมาธิที่ควรแก่การแก่งานที่จะก้าวไปเพื่อความพ้นทุกข์	”	

(๑๘ ส.ค. ๓๓)



81

สู่ความสงบระงับ

 สัตว์โลกทุกรายต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้น 

	 สตัว์อืน่ๆ	เขากม็คีวามสขุของเขาเหมอืนกนั	แต่ความสขุของเขาน้ันเป็นความสขุ 
ที่หยาบ	หาความประณีตในความสุขนั้นไม่มี	 ได้ทานอาหารเยอะๆ	 เขาก็มีความสุข	 
ได้สมัผัสกลิน่รสทีเ่ขาพอใจปรารถนาเขากมี็ความสขุ	แต่ความสขุอนัเกดิจากการสมัผัส
รูป	 เสียง	กลิ่น	 รส	นั้น	มันเหมือนกับความสุขของแมลงเม่า	 แมลงทั้งหลายเห็น 
ความสุขที่แสงสว่างของไฟ	 ในที่สุดก็ตายเพราะไฟ	 ตายเพราะแสงสว่างที่เจ้าของ
ชอบใจน้ัน	 ความสุขของสัตว์โลกทั้งหลายที่สัตว์โลกเขาเป็นกันน้ัน	 ในที่สุดก็ตาย
เพราะสิ่งที่เจ้าของปรารถนาต้องการ	แล้วก็ยังคิดว่าเป็นความสุขๆ	อยู่นั่นเอง

 จึงเป็นความสุขที่เจือปนด้วยสิ่งที่เป็นพิษ เป็นความสุขที่อากูลด้วยทุกข์โทษ

	 แต่ความเป็นมนุษย์นี้	สามารถยังความสุขที่ประณีตเป็นพิเศษยิ่งกว่าสัตว์อื่นๆ	
ให้เกิดให้มีขึ้นได้ด้วยข้อปฏิบัติ	 ด้วยการอบรมจิตใจ	 เป็นความสุขที่เกิดจากใจได้
สัมผัสความสงบ	 ความสุขน้ีไม่มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นอันตรายแก่จิตใจ	 มีแต่ที่จะเป็น
ประโยชน์แก่จิตใจของทุกคนที่มีโอกาสได้สัมผัสความสงบนั้นทีเดียว (๙ มิ.ย. ๔๑)

	 คนเราส่วนมากได้สิง่ทีเ่ราพอใจแล้วกว่็ามคีวามสขุ	ได้บ้านได้ช่อง	ได้ลกูได้หลาน	
ได้ผัวได้เมียมีความสุข	ตั้งแต่ได้มามันมีแต่ทุกข์	ยังไม่ทันได้มันก็ทุกข์พอแรง	ได้มา

 สมาธิธรรม 



82

แล้วนี่นับตั้งแต่นั้นล่ะเรียกว่าหนักตลอดกาลไปทีเดียว	หาความเป็นอิสระ	หาความ
เป็นตัวของตัวเองได้ยากที่สุด

	 ในเม่ือใจไม่มคีวามเป็นอสิระ	มนัก็ใจเหมอืนกบัเป็นนักโทษดีๆ	น่ี	นักโทษกนิอิม่ 
อยู่ดีกินดี	 แต่ว่าความเป็นนักโทษเป็นทุกข์มาก	 ใจของเราก็เหมือนกัน	 ถ้าหากว่า 
ไม่มคีวามเป็นอสิระ	จะนอนอยูบ้่านใหญ่	กองเงินกองทอง	ยงัไงกช่็างเถอะ	กเ็หมือน 
นอนอยู่ในกองทุกข์ดีๆ	นี่	ถึงแม้จะนอนอยู่ในกองทุกข์อย่างนั้น	ตัวกิเลสมันก็พอใจ	
พอใจทั้งๆ	ที่เป็นทุกข์	ถึงทุกข์ก็พอใจ	กินข้าวบางทีก็น�้าตาไหล	แต่ทีนี้มีเรื่องที่กิเลส
มันพอใจมันก็อยู่อย่างนั้นได้

	 จึงว่าโลกเขาเป็นโลกอย่างน้ีแต่ไหนแต่ไรมา	 โลกน้ีวุ่นวาย	 โลกน้ีขัดข้องมา 
ตลอดกาล	ไม่มีสกัยุคสกัสมัยทีโ่ลกน้ีน่าอยูน่่าอาศัย	โลกน้ีเขาเป็นอย่างน้ีมาตลอดกาล	
ในเมื่อใจของเราไปรับเอาเรื่องโลกๆ	มาใส่ใจ	ใจของเราก็วุ่นวาย	ใจของเราก็ขัดข้อง

	 คดิแล้วกเ็ป็นเร่ืองทีน่่าสลดสงัเวช	เร่ืองกเิลสของผู้ทีย่งัห่วงหาอาลยั (๖ เม.ย. ๔๓)
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ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี

	 ค�าว่า	ความสุข ก็คือ	ความสงบ	 เท่านั้น	 ความสงบก็คือไม่มีบาปมากวนใจ	
ไม่มีกิเลสมากวนใจ	ไม่มีเรื่องของโลกๆ	มากวนใจ	นั่นคือความสงบของใจ

	 พระพทุธเจ้าตรัสไว้ว่า	ความสขุทีส่ตัว์โลกปรารถนากนั ถ้าหากว่ายงัมบีาปมกีเิลส
มคีวามวุน่วายในใจ ไม่มโีอกาสทีจ่ะเจอความสขุได้ ๑	ถ้าหากว่าละเร่ืองของโลก	ละเร่ือง 
กระแสโลก	ละเร่ืองความวุน่วายของโลกออกไปจากใจได้	ใจดวงน้ันจะมีโอกาสเข้าถงึ 
ความสุขอันแท้จริง

	 ในเม่ือแก้ใจของเราได้แล้ว	 โลกธาตุเขาเป็นธรรมชาต	ิ เปลื้องเร่ืองของเหล่าน้ี 
เสยีแล้ว	จะไม่มเีร่ืองหนัก	ไม่มเีร่ืองทกุข์เร่ืองยาก	ใจเป็นอสิระ	ความเป็นอสิระน้ีแหละ 
คือความสุขของหัวใจ (๖ เม.ย. ๔๓)

 นตถฺ ิสนฺตปิร� สขุ�. ๒ ความสขุทีเ่ราเคยเป็น	ความสขุทีเ่ราคดิว่าเราเคยว่ามีความสขุ	 
จริงๆ	อันนั้นคือความวุ่นวายทั้งนั้น	ความสุขอันแท้จริงคือความสงบเท่านั้น	

๑	พุทธภาษิต	ปาปาน� อกรณ� สุข�. การไม่ท�าบาปทั้งหลายน�ามาซึ่งความสุข. มีใน	นาควรรค,	ขุททกนิกาย	
คาถาธรรมบท	(เล่มที่	๒๕)
๒	พุทธภาษิต	นตฺถิ สนฺติปร� สุข�.	ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี.	มีใน	สุขวรรค,	ขุททกนิกาย	คาถา
ธรรมบท	(เล่มที่	๒๕)
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	 เราๆ	 ต้องการความสุขอันแท้จริงด้วยกันทั้งน้ัน	 ในเมื่อเราเจอความสุขอัน 
แท้จริงแล้ว	ความสขุทีเ่ราเคยคิดว่าเป็นความสขุมาก่อนน้ัน	ไม่ใช่ความสขุเลย	มนัเป็น 
ความวุ่นวายทั้งนั้น	ความสงบจึงเป็นสิ่งที่มีค่า	พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญความสงบ	
ทรงสรรเสริญความสุขอันแท้จริงว่า	 เกิดจากความสงบของใจ	 ความสุขอันเกิดจาก
ความสงบน้ี	เป็นความสขุทีดั่บปัญหา	ปัญหาทกุสิง่ทกุอย่างไม่ม	ีใจทีด่บัปัญหาได้น้ันล่ะ 
ใจนั้นเป็นความสุขขึ้นมา	เพราะปัญหาในใจไม่มี	(๒๕ ก.ย. ๔๑)

 ความสงบ ก็คือ	ใจอยู่กับที่ ใจไม่ดิ้นรน ใจไม่ไปนั่นไปนี่	ใจสงบอยู่กับที่	คือ
ใจสงบอยู่กับใจของเรานี้	การที่ใจของเราจะสงบอยู่กับใจได้	ต้องอาศัยสติเป็นธรรม
เคร่ืองประคับประคองเคร่ืองรักษาไม่ให้ใจไปน่ันไปน่ี	ในเมือ่สตมิกี�าลงัพอ	ใจของเรา 
ก็ตั้งมั่นขึ้นมา	สมาธิธรรมก็ตั้งขึ้นได้

	 สมาธิธรรมเป็นธรรมที่ท�าให้จิตของเราตั้งมั่น	จิตของเราสงบระงับ	สติเป็นผู้ที่
ส�ารวมจิตส�ารวมใจ	ส�ารวมให้มสีตริะลกึรู้อยูก่บัที	่“ที”่	อยูท่ีไ่หนล่ะ	กอ็ยูท่ีจิ่ตของเราน้ี	 
ท�าให้จิตของเรามสีตอิยู	่ระลกึรู้อยูภ่ายในใจจิตของเราน้ี	แล้วกรั็กษาไม่ให้เคลือ่นไป 
จากทีน้ี่	ให้สงบอยูใ่นทีน้ี่	ในเมือ่เรามกีารรักษาให้ตัง้อยูใ่นทีน้ี่ได้	ใจของเรากเ็ร่ิมสงบ 
ขึ้นมา (๑๒ ก.ค. ๒๗)

	 สมาธิเป็นเครื่องดับความร้อนรนที่มีอยู่ในจิตในใจให้หมดสิ้นไปได้	ใจของเรา
จะมคีวามสงบอิม่และมีความบริบรูณ์ไม่บกพร่องอยูภ่ายในใจน้ัน	ไม่มคีวามกระหาย	
ไม่มคีวามร้อนรน	เพราะความสมบรูณ์บริบรูณ์มอียูใ่นสมาธธิรรมน้ัน	ในเมือ่ใจของเรา 
ได้เข้าไปอยู่ในที่สมบูรณ์บริบูรณ์	 ความหิวกระหายกระวนกระวายภายในจิตในใจ
จึงไม่มี

	 ใจที่มีสมาธิ	จึงเป็นใจมีความมั่นคง	ไม่ง่อนแง่น	ไม่คลอนแคลน	ไม่เลื่อนลอย 
ไม่ฟุ้งซ่าน (๙ ก.ค. ๒๔)
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จิตตวิเวก ความสงบสงัดในจิตใจ

	 การที่เราไม่สงบ	 หรือความสงบไม่เกิดขึ้นมีข้ึนในจิตในใจของเราน้ัน	 ไม่ได้
หมายความว่าใจไม่มีความสงบอยู่ในจิตในใจของเราเลย

	 เพราะความจริงแล้วธรรมชาติของใจเขาสงบอยู่แล้ว	เหมือนกับน�้านิ่ง

	 ถ้าหากว่าไม่มีอะไรไปกวน	 น�้าจะปรากฏการเคลื่อนไหวเป็นระลอกคลื่นไม่มี	 
น�า้จะน่ิง	และน�า้ทีน่ิ่งน้ันกจ็ะใสด้วย	ใจของเราก็เหมอืนกนั	แต่ใจของเราน้ันยงัไม่ฉลาด	
ยงัไม่มคีวามรอบรู้พอ	จึงกวนใจของเราเองให้มกีารกระเพือ่ม	มกีารไปสมัผัสสมัพนัธ์
กลายเป็นอารมณ์ขึ้นมา	 แล้วอารมณ์ก็บวกกับใจเป็นอันเดียวกันขึ้นมา	 เราจึงมอง 
ไม่เหน็ความสงบของใจ	เมือ่มองไม่เหน็	กไ็ม่ได้สมัผัสกบัความสงบ	ใจทีไ่ม่ได้สมัผัส
กับความสงบ	จะเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของความสงบสงัดไม่ได้

	 จึงว่าการที่เราจะยินดีในความสงบสงัดได้น้ัน	 เราจะต้องมีความพยายามให้
ความสงบสงัดเกดิขึน้ในจิตในใจของเราให้ได้	ความสงบสงัดจะเกดิขึน้มขีึน้ในใจเรา
แค่ไหนเพยีงไรน้ัน	ขึน้อยู่กับข้อปฏบิตัขิองเรา	ถ้าหากเรามข้ีอปฏิบตัไิม่พอ	ใจของเรา
ก็จะออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์	แล้วก็กลายเป็นความไม่สงบขึ้น

	 ดังนั้น	 เราจึงควรพิจารณาอยู่เสมอว่า	 เรามีข้อปฏิบัติอะไรที่จะแก้ใจที่ออกไป
เกี่ยวข้องกับอารมณ์	ไปสัมผัสสัมพันธ์กับอารมณ์
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 ปพฺพชิเตน อภิณฺห� ปจฺจเวกฺขิตพฺพา. บรรพชิตควรพิจารณาอยู่เสมอ อย่าได้
ประมำท. ๑ ในเมื่อข้อปฏิบัติความพยายามของเราพอ	ใจของเราไม่ออกไปเกี่ยวข้อง
กับอารมณ์	 ความสงบสงัดก็จะเกิดขึ้น	 เกิดขึ้นที่ใจโดยธรรมชาติ	 แล้วความยินดี 
ในธรรมที่สงบสงัดนั้นจึงจะเกิดขึ้นแก่เรา

	 ความสงบสงัดของใจ	ท่านสมมุติเรียกกันเป็นหลายอย่าง

 ขณกิสมาธ ิเป็นความสงบสงัดของใจในระดับทีใ่จไม่คลกุคล	ีใจขาดการคลกุคลี
กับอารมณ์	ขณิกะ ก็หมายถึง	ว่างขณะหนึ่ง	ใจขาดจากอารมณ์	ใจไม่ไปเกี่ยวข้อง
คลุกคลีกับอารมณ์เพียงขณะ	 น่ีก็เป็นความสงบเป็นความสงัดอันหน่ึง	 เรียกว่า 
ในชั่วขณะนั้นปราศจากการคลุกคลี	การคลุกคลีของอารมณ์กับจิตไม่มี

 อปุจารสมาธ ิมคีวามแนบแน่นเพิม่ขึน้	จิตชอบออกไปรู้	จิตชอบออกไปรับรู้หรือ
ไปรู้ไปเหน็	ค�าว่า “ไปรู้ไปเหน็”	น่ีเกดิเป็นความรู้ขึน้มาขณะทีจิ่ตสงบสงัดน้ัน	เรียกว่า	
“กิริยาของจิต”	ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่	 เคลื่อนไหวก็ออกไปรู้ไปเห็น	หรือไปสัมผัส
แล้วก็เกิดเป็นความรู้ขึ้นมา	นี่ก็เป็นความสงัดหรือความสงบของจิตอย่างหนึ่ง

 อัปปนาสมาธิ ๒ อัปปนำจิต อาการเคลื่อนไหวที่จะรับรู้ไม่มี	อารมณ์กับจิตขาด
จากกัน	จิตเป็นส่วนจิต	อารมณ์เขาก็เป็นอารมณ์ของเขา	ในเมื่อจิตสงบรวมตัวเต็มที่ 
จะส่งไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ไม่มี	นี้ก็เป็นความสงบความสงัด

 ขณิกะ อุปจาระ อัปปนา จัดว่าเป็นสถานที่หลีกเร้น	 เป็นสถานที่สงบสงัดได้ 
ทั้งนั้น	เรียกว่า	กายวิเวก จิตตวิเวก ก็คือความวิเวกอันเดียวกัน

 กายวิเวก ก็หมายถึง	สถานที่การเกี่ยวข้องการคลุกคลีไม่มี

๑	พุทธภาษิต	มีใน	อภิณหปัจจเวกขณธรรมสูตร.	อังคุตตรนิกาย	ทสก-เอกาทสนิบาต	(เล่มที่	๒๔)
๒ อปฺปนาสมาธิ คือ	สมาธิแน่วแน่	สมาธิแนบสนิท	หรือเรียกว่า	สมาธิในฌาน	เพราะ	อปฺปนาสมาธิ เป็น
แกนของฌานทุกระดับ
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 จิตตวิเวก การเกี่ยวข้องการคลุกคลีของจิตกับอารมณ์ไม่มี	ขาดการเกี่ยวข้อง
คลกุคลชีัว่ขณะ	ท่านเรียกว่า	ขณกิะ	กค็อืขณะหน่ึง อุปจาระ	หมายถงึว่าเข้าไปแนบแน่น	 
จิตสว่างไสวเพ่ิมขึ้นในความแนบแน่นของจิตน้ัน	 อัปปนำ	 ขาดจากกันอย่างสิ้นเชิง	
อารมณ์ก็เป็นอารมณ์อย่างที่โลกเขาเป็นกัน	 จิตก็เป็นธรรมชาติของจิต	 และเห็น
ธรรมชาตขิองจิตทีเ่ป็นธรรมชาตไิม่มีการเกีย่วข้องกบัอารมณ์น้ันอย่างเด่นชัด	อปัปนำ  
ไม่ใช่มืด	อัปปนา	ไม่ใช่หลับ	อัปปนำ	แจ้งสว่าง	เพราะเข้าถึงธรรมชาติจิตที่ปราศจาก
อารมณ์

	 จึงว่าธรรมชาติจิตเขาสว่างไสวเรียกว่า	ประภัสสร ๓	จะมืดไม่มี	จะง่วงไม่มี	มี
แต่สว่างกระจ่างแจ้ง	นั่งอยู่ตลอดคืนก็สว่างอยู่อย่างนั้น

	 ความมืดความง่วงเป็นเรื่องของอารมณ์ทั้งนั้น	จะว่า	ถีนมิทธะ	ก็เป็นความง่วง	
กามฉันท์ พยาบาท ความฟุ้งซ่าน	ความลังเลสงสัยไม่มี	๔	ค�าว่า	ไม่มี	คือไม่มีในจิต 
ทีเ่ข้าถึงอปัปนาจิต	อปัปนาสมาธ	ิค�าว่า	อารมณ์	กจิ็ตเท่าน้ันเป็นผู้ทีท่�าให้เป็นอารมณ์
ขึน้มา	ถ้าหากว่าจิตไม่มกีารไปท�าให้เกดิเป็นอารมณ์ข้ึนทีจิ่ต	อารมณ์ไม่ม	ีอารมณ์กเ็ป็น 
เรื่องธรรมชาติ	เป็นเรื่องโลกเป็นธรรมดาของโลกไป

	 ถึงแม้สิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดอารมณ์ของใจยังมีอยู่เต็มโลก	 รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 
เขาไม่เหน็เขาร้อนไม่เหน็เขาเยน็	เขาเป็นของมเีป็นของเกดิ	เป็นของเปลีย่นแปลง	เป็น
ของสลาย	เหล่านี้ล้วนแต่เป็นธรรม	เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติ

๓	ประภัสสร หรือ	ปภสฺสร แปลว่า	เลื่อมๆ	พรายๆ	มีแสงพราวๆ	เหมือนแสงพระอาทิตย์แรกขึ้น	ผ่องใส
บริสุทธิ์	เช่น	จิตประภัสสร	เป็นต้น
๔ ไม่มี	ในทีน้ี่คอื	สภาวะจิตขาดจากนิวรณ์	๕	คือขาดจากอกุศลธรรมทีท่�าให้จิตเศร้าหมอง	ได้แก่	กามฉันทะ	 
(ความพอใจในกามคุณ),	พยำบำท (ความขัดเคืองแค้นใจ),	ถีนมิทธะ (ความหดหู่และเซื่องซึม),	อุทธัจจ- 
กุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่าน	กระวนกระวายใจ)	และ	วิจิกิจฉา	(ความลังเลสงสัย)
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	 ที่เป็นอารมณ์ขึ้นน้ันก็เพราะจิต	 ธรรมทั้งหลายเกิดจากจิต ๕	 ธรรมเกิดข้ึน 
ก็เพราะจิต	 อารมณ์ดับไปก็เพราะจิต	 อารมณ์เกิดข้ึนเพราะมีข้อปฏิบัติย่อหย่อน 
ปฏิบัติใจย่อหย่อน	ใจก็ออกไปเกี่ยวข้องไปสัมผัสสัมพันธ์กลายเป็นอารมณ์ขึ้นมา

	 เม่ือมีการปฏิบัติเพียงพอจนจิตเลิกจิตตัดขาดในการไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์	
อารมณ์นั้นก็ดับไป (๑๑ ส.ค. ๓๙)

๕	พุทธภาษิต	มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺ€า มโนมยา. ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า	มีใจประเสริฐ
ที่สุด	ส�าเร็จแล้วแต่ใจ. มีใน	ยมกวรรค	ขุททกนิกาย	คาถาธรรมบท	(เล่มที่	๒๕)
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พยายามให้ถึงที่สุดก่อน

 การท�าสมาธิ	หลักการวิธีการมีมาก	พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในอารมณ์ของ
พระกรรมฐาน	มถีงึสีส่บิอย่าง	๑	แต่ถ้าหากว่าจะแยกเป็นปลกีย่อยออกไป	มากกว่าสีส่บิ 
อกีหลายเท่าทเีดยีว	การปฏิบตัเิดีย๋วน้ีจึงมวิีธกีารปฏบิตัหิลายอย่างหลายทาง	หลายอย่าง 
ที่มีการบอกการสอนกัน	หรือการพิมพ์ท�าเป็นหนังสือแจกกันทั่วๆ	ไปนั้น	วิธีการใด
ปฏิบัติแล้วได้ผลแค่ไหนเพียงไร	อันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัตินั้นๆ

	 จึงว่าบรรดาผู้ที่ศึกษามุ่งในการประพฤติปฏิบัติ	 อาจได้ยินวิธีการอย่างน้ันบ้าง
อย่างนี้บ้าง	ก็เอามาประพฤติปฏิบัติ	เรียกว่าจะเป็นการทดลองก็ไม่ใช่	เป็นการน�ามา
ประพฤติปฏิบัติ	แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเอาอย่างนัน้มาปฏิบัติ	เอาอย่างนี้มาปฏิบัติ	มันก็เลย
กลายเป็นเรื่องสับสนกันไป

	 เราไม่ควรทีจ่ะเอาหลายอย่างนัก	แต่กย็ากส�าหรับผู้ปฏบิตั	ิถ้าหากว่าใจยงัไม่เข้าถงึ 
ความสงบด้วยวิธีการหรือข้อปฏิบัติสักอย่างใดอย่างหน่ึงแล้ว	 ก็อดที่จะคิดว่า 
อย่างน้ันดีอย่างน้ันถูกต้องไม่ได้	 เพราะหลักการหรือเพราะข้อปฏิบัติที่ได้กระท�าอยู่
แล้วนี้ก็เห็นว่าถูกต้อง	แต่ในเมื่อมีการไปปฏิบัติดูแล้วก็ไม่ได้รับผล	ในเมื่อข้อปฏิบัติ 
ทีป่ฏิบตัแิล้วไม่ได้รับผล	มนักต้็องไปเอาข้อปฏบิตัข้ิออืน่	หรือเอาการกระท�าอย่างน้ันๆ	
ตามทีม่เีขาพดูกนัหรือเขาสอนกนั	หรือทีเ่ขาพมิพ์แจกจ่ายกนั	แต่เมือ่มีการกระท�าตาม

๑ กัมมัฏฐาน ๔๐ อย่าง	มีดังต่อไปนี้	กสิณ	๑๐,	อสุภะ	๑๐,	อนุสสติ	๑๐,	พรหมวิหาร	๔,	อาหาเรปฏิกูล- 
สัญญา	๑,	จตุธาตุววัตถาน	๑	และอรูป	๔
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วิธีการนั้นๆ	แล้ว	ก็ยังไม่ได้ผลอีก	แล้วส่วนมากก็มักเป็นกันอย่างนั้น	นั่นก็เพราะ..	
เดี๋ยวเอาอย่างนี้ เดี๋ยวจะเอาอย่างนั้น เปลี่ยนวิธีการอยู่เรื่อยๆ

	 อันน้ีเป็นธรรมดาจะต้องมีการเปลี่ยนอยู่อย่างน้ัน	 น่ีเพราะเจ้าของเองก็ยังไม่รู้	
ยงัไม่รู้ว่าข้อปฏบิตัอิย่างไหนเป็นข้อปฏบิตัทิีถู่กต้องอนัแท้จริงยงัไม่รู้	ในเม่ือไม่รู้	มนัก็
ต้องทดลองเอา	แต่ค�าว่า	ทดลอง	นี้	ไม่ใช่ว่าเป็นการทดลอง	เป็นการท�าจริงๆ	ท�าไป 
ไม่ใช่เป็นการทดลอง	ท�าเพื่อให้ใจสงบแต่มันก็ไม่สงบ

	 จึงว่าหากผู้ปฏิบัติต้องการที่จะให้เป็นไปเพื่อความเจริญ	 ต้องการท�าจิตใจของ
เจ้าของให้เข้าถงึความสงบ	ในเม่ือมกีารท�าอย่างไร	กค็วรทีจ่ะท�าด้วยอบุายวธิน้ัีนๆ	ด้วย 
ความจริงจังก่อน	ให้มคีวามพยายามอย่างยิง่	มคีวามพยายามให้ถงึทีส่ดุ	เมือ่พยายาม 
ให้ถึงที่สุดแล้ว	จิตใจก็ยังไม่เข้าถึงความสงบระงับได้	แล้วจึงค่อยเปลี่ยน	ถ้าหากว่า
การกระท�าของเรายังไม่ถึงที่สุด	 เราเปลี่ยน	 เปลี่ยนไปอย่างไหนมันก็ไม่สงบ	 เพราะ
การกระท�าของเราไม่พอ	

	 หากว่าเราท�าถึงที่สุดแล้วด้วยอุบายหรือวิธีการอย่างน้ี	 ใจของเราก็ยังไม่เข้าถึง
ความสงบได้	 ก็เรียกได้ว่าเป็นการกระท�าหรือวิธีการที่เป็นอุบายที่ไม่ถูกกับจริตนิสัย
ของเรา	อย่างนี้เราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้	ถ้าหากว่าเปลี่ยนโดยท�าประเดี๋ยวประด๋าว	 
ข้อปฏบิตัวิิธกีารน้ันจะถกูกบัจริตนิสยัของเราสกัเท่าไรกช่็าง	ใจของเรากย็งัไม่สงบหรือ
จะสงบลงไม่ได้	เพราะการกระท�าของเรายงัไม่พอ	ทัง้ทีข้่อปฏบิตัใิดๆ	วธิกีารใดๆ	กเ็ป็น 
อุบายที่ท�าให้ใจเป็นสมาธิได้ทั้งนั้น (๘ พ.ค. ๒๕)

	 ในสมยัก่อนในยคุก่อนไม่มคีรูไม่มีอาจารย์สอนพระกรรมฐานสอนข้อปฏิบตักินั	
ท่านก็ไม่ได้ไปเรียนมาจากไหน	และไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องข้อปฏิบัติ	เพียงแต่ว่าปฏิบัติ 
เดาเอาคล�าเอา	ได้ยนิอย่างน้ัน	ได้ยนิอย่างน้ัน	กเ็พยีงแต่ได้ยิน	กไ็ม่มีผู้ทีแ่สดงออกว่า 
เป็นผู้ปฏิบัติแล้วผลของการปฏิบัตินั้นได้ผล	ก็ปฏิบัติกันตามๆ	กันมา	ตามๆ	กันไป	 
จึงว่ามนัเดาๆ	น่ี	เราเป็นผู้ทีโ่ชคดมีผู้ีทีเ่คยปฏบิตัแิละผลของการประพฤตปิฏบิตัน้ัินได้
ผลแล้ว	ท่านเอาวธิกีารน้ันมาบอก	แล้วกบ็อกหลายอย่างหลายวธิกีารหลายอบุาย	แต่ละ
อย่างแต่ละวธิกีารแต่ละอบุายน้ัน	ต่างก็เป็นการกระท�าทีท่่านผู้ปฏิบตัไิด้ปฏิบตัขิองท่าน 
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มาแล้ว	ท่านจึงเอามาสอน	เอาการกระท�าทีไ่ด้ผลในการปฏบิตัขิองท่านมาบอกมากล่าว	 
เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังหลายเรื่องหลายสิ่งหรือหลายวิธีการ	เราก็สนุกเลือกเอา

	 แต่ถ้าหากว่าเราเลือกเอาอย่างไหนในเมื่อเราเลือกแล้ว	 ข้อปฏิบัติอันน้ีเป็น 
ข้อปฏิบัติที่รู้สึกว่าจะถูกต้องกับเรา	หรือในเมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว	ก็ให้ลงมือท�าตาม
ข้อปฏิบตัน้ัินๆ	ให้ท�าลงไปให้จริงจัง	ท�าลงไปให้ถงึทีส่ดุ	ท�าถงึทีส่ดุ	กค็อืเราท�ายิง่กว่า 
นี้ได้ไหม	ถ้าหากว่าเราท�ายิ่งกว่านี้ยังได้อยู่	ก็ยังเรียกว่า	ยังไม่ถึงที่สุด	นั่นเอง

	 ค�าว่า ถึงที่สุดนี้ ข้อปฏิบัติน้ีเราท�ายิ่งกว่าน้ีไม่ได้อีกแล้ว	 เราปฏิบัติถึงที่สุด	 
สดุได้เพยีงเท่าน้ี	ถ้าหากว่าเป็นอย่างน้ีเรียกว่าเราปฏบิตัถิงึทีส่ดุของเรา	ผลของการปฏบิตั ิ
ยังไม่ปรากฏขึน้	คอืความสงบไม่ปรากฏขึน้ในจิตในใจเลย	ยงัมคีวามฟุง้ซ่านอะไรต่อ 
มิอะไร	ยังเหมอืนกบัไม่ปฏบิตั	ิหรือยิง่วุน่วายกว่ายงัไม่ปฏบิตัเิสยีอกี	ในเมือ่เป็นอย่างน้ี	 
เราจึงค่อยเปลี่ยน

	 ถ้าหากว่าเอาแต่เปลี่ยนเป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ีด้วยความโลเลไม่จริงไม่จัง	 
ผลของการปฏิบัติก็จะได้แต่ความโลเลเท่านั้นเอง	 ได้แต่ความโลเลลูบคล�า	 ในที่สุด 
ก็จะว่าพระศาสนาทีป่ฏบิตักินัน้ันเป็นข้อปฏบิตัทิีไ่ม่ยงัผลให้เกดิข้ึนแก่ผู้ปฏบิตั	ิน่ีจะม ี
ความคดิขึน้อย่างน้ี	เพราะเราคนหน่ึงได้ปฏบิตัแิล้วผลไม่ปรากฏขึน้เลย	เรากจ็ะไปต�าหนิ 
หลักการวิธีการ	ต�าหนิธรรมะ	หรือต�าหนิอุบายกรรมฐานต่างๆ	นั้นว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ 
ไร้เหตุผล	เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่บังเกิดผล	ไม่ยังผลให้แก่ผู้ปฏิบัติ	เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ท�า 
ให้เกิดขึ้นซึ่งความสงบร่มเย็นของจิตใจได้

	 ถ้าหากเป็นอย่างน้ีก็จะเป็นการท�าลายเจ้าของเอง	 เน่ืองจากความไม่จริงจังใน 
ข้อปฏิบัติในการปฏิบัติของเรา	เราจึงไม่ควรที่จะเป็นลักษณะนั้น	เราท�าอะไรต้องท�า 
ให้จริง	กยิรา เจ กยิราเถน� ทฬฺหเมน� ปรกฺกเม. ๒ พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้	ไม่ใช่
ท�าอะไรท�าเล่นๆ	ท�าอะไรท�าไม่จริง	จะท�าสิ่งนั้นๆ	ต้องท�าให้มันจริง

 เราท�าสิ่งใดแล้ว จึงต้องท�าให้จริง (๘ พ.ค. ๒๕)

๒	สภุาษิต	กยิรา เจ กยริาเถน� ทฬหฺเมน� ปรกกฺเม. ถ้าบคุคลจะพงึท�าความเพยีร	พงึท�าความเพยีรน้ันจริงๆ.	 
มีใน	ตายนสูตร,	สังยุตตนิกาย	สคาถวรรค	(เล่มที่	๑๕)
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เพราะการกระท�าพอ

 การแก้จิต	เราต้องแก้ไปหลายวธิกีาร	แก้ไปหลายแง่หลายมมุ	ทางไหนเป็นอบุาย 
เป็นหลักการวิธีการแก้จิตแก้ใจของเราได้	อันนั้นเป็นหลักการที่ถูกของเรา

	 หลักการวิธีการของคนอื่นจะถูกขนาดไหนเพียงไรก็ช่าง	 แต่เราเอามาใช้ไม่ได	้ 
ใช้แล้วไม่เป็นประโยชน์กบัเรา	อนัน้ันถกูของคนอืน่	เราอย่าไปว่าของเขาผิด	ว่าเขาผิด 
ไม่ได้	ท�าไมว่าผิด	แต่เขาได้ผลล่ะ	เขาท�าไม่ถกู	เขาท�าไม่เป็น	ท�าไมเขาได้อิม่หน�าส�าราญ	
น่ันเขากถู็กของเขา	ถกูของแต่ละคน	ของเราน่ีมนัถกูอย่างน้ี	เราท�าอย่างน้ีมนัดี	ท�าอย่างน้ี 
มันได้ผล	อันนี้ถูกของเรา

	 ในกรรมฐาน	 พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ถึงสี่สิบอย่าง	 แต่ความจริงมากกว่าน้ัน	 
ท่านวางไว้เป็นหลกัหวัข้อใหญ่ๆ	โดยย่อ	โดยปริยายแล้วมากกว่าน้ันอกี	กเ็น่ืองจากว่า 
เร่ืองของจิตใจมีหลายจริตหลายจิตหลายใจ	 แต่ละจริตแต่ละจิตใจก็มีความหยาบ
ความละเอียดยิ่งหย่อนกว่ากัน	หลักกรรมฐานท่านจึงวางไว้มาก

	 แม้แต่การเจริญพรหมวหิาร	การเจริญเมตตา	กรุณา	มทุติา	อเุบกขา	น่ี	กส็ามารถ
ท�าจิตให้แน่วแน่เข้าถึงองค์ฌานได้	 ผู้ที่บ�าเพ็ญอบรมพรหมวิหารได้ฌานสมาบัติน่ี	 
สมยัก่อนทีท่่านกล่าวไว้	เรามาพิจารณาแล้วอนัน้ีได้ผลจริงๆ	เป็นไปได้จริงๆ	ผู้บ�าเพญ็
ฌานสมาบัติเหาะเหินเดินอากาศได้	อันนี้ได้จริงๆ	ท�าไมจึงได้จริงๆ	เราก็มีหลักการ 
ที่จะท�าให้เราเข้าใจได้ว่าสามารถที่จะเป็นไปได้อย่างที่ท่านกล่าวไว้จริงๆ	

	 จึงว่าอุบายของการท�าจิตท�าใจให้สงบเป็นสมาธิตามแต่ที่ใครจะท�าแบบไหน
ลกัษณะไหน	ใครท�าแบบไหนลกัษณะไหนได้ผลด	ีอนัน้ันเป็นหลกัการทีถ่กูต้องของเรา	 
ไม่ใช่ว่าหลกัการทีถู่กต้องของเราน้ี	คนอืน่ไม่ท�าอย่างน้ีจะไม่ถกู	อนัน้ันกไ็ม่ถกู	หลกัการ 
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ของเราที่ถูกต้องน้ี	 คนอ่ืนเขาไปท�าคล้ายๆ	 กับว่ามันไม่ถูกกับจริตนิสัยของเขาก็ได้	
เขาอาจจะมีหลักการวิธีการที่ถูกต้องกับจริตนิสัยของเราก็ได้

	 จึงว่าท่านไม่ให้ตไิม่ให้ชมกนั	การท�าอย่างไรท�าแล้วได้ผลในการปฏบิตัธิรรมน้ัน	
การปฏิบตัธิรรมของบคุคลน้ันเป็นการปฏบิตัธิรรมทีถ่กูต้อง	เป็นการกระท�าทีถ่กูต้อง
ใช้ได้กับบุคคลนั้นๆ (๙ พ.ค. ๓๐)

	 สิง่ทีค่วรสนใจน้ัน	คอืสนใจในการทีเ่ราท�าให้มากเท่าน้ัน	สนใจอย่างน้ีพอ	แม้แต่
ความอยากให้จิตสงบ	ความอยากให้จิตเป็นสมาธิ	ความอยากทุกอย่าง	เพราะเรื่อง
ความอยากทั้งหมดท�าให้ใจของเราร้อนรนได้ทั้งน้ัน	 จึงว่าการปฏิบัติอย่าไปอยากให้
ใจของเราสงบ	อย่าไปอยากให้ใจของเราเป็นสมาธิ	อย่าอยากให้เป็นอย่างนั้น	อยาก
ให้เป็นอย่างนี้	ถึงว่าจะเป็นอยากในทางที่ดีก็อย่าให้มันเกิดเป็นความอยากขึ้น

	 ให้พอใจในการปฏิบัติอย่างเดียวและพอใจในการปฏิบัติให้มากอย่างเดียว	 
จะรู้หรือไม่รู้	เป็นหรือไม่เป็น	ไม่ต้องสนใจ	ให้พอใจในการทีเ่ราท�าให้มากและพยายาม
ท�าให้มาก	 จะเกิดอะไรหรือไม่เกิดอะไรไม่ต้องไปกังวล	 ความกังวลเป็นเหมือนไฟ	
ความกังวลท�าให้ใจของเราเกิดความร้อนรนข้ึน	 ไม่ค่อยสบาย	 และชอบท�าให้การ
ปฏิบัติของเรานี่บางทีมันท้อแท้	ไม่ปฏิบัติเพื่อให้รู้ให้เห็นอะไรทั้งนั้น	ให้พอใจในการ
ปฏบิตัใิห้มาก	ในเมือ่มนัมากพอทีจ่ะรู้จะเหน็	มนัหากรู้เหน็ขึน้มาเอง	เหมอืนกบัผลไม้ 
พอที่จะสุกนี่	ไม่ต้องไปปรารถนาให้สุก	มันจะสุกขึ้นมาเอง

	 อย่างท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงปูม่ัน่ท่านเทศน์เอาไว้	คนทีเ่ขาจะได้ข้าวเตม็ยุง้ 
เตม็ฉาง เขาไม่ใช่ข้าวเตม็ยุง้เตม็ฉางเพราะความอยากได้ ข้าวเขาเตม็ยุง้เตม็ฉางเพราะ
เขาขยันในการท�าไร่ท�านาในการท�างานของเขา ไม่ใช่เตม็ยุง้เตม็ฉางเพราะการปรารถนา 
หรือการอยากให้ข้าวเตม็ยุง้เตม็ฉางขึน้มา แต่ข้าวหากเตม็ยุง้เตม็ฉางเพราะการกระท�า
ของเขามากพอ

	 นี่ก็เหมือนกัน	พอที่จะเป็นมันหากเป็น	พอที่จะสงบมันหากสงบขึ้นมา	พอที่จะ
เป็นสมาธิขั้นไหนเพียงไร	มันหากเป็นไปตามที่เรากระท�านั้น (๑๐ พ.ค. ๒๙)
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“ พทุธานุสต	ิกร็วมอยูใ่นค�าว่า	“พทุโธ”	น้ีเอง	พทุโธเป็นผู้ตืน่	ตืน่พ้นจาก
กเิลส	พทุโธเป็นคณุธรรมของพระพทุธเจ้า	เราระลกึถึงพทุโธก็คือเราระลกึ
ถึงคุณของพระพุทธเจ้า	หรือเป็นการเจริญพุทธานุสตินั่นเอง	เอาพุทโธไว้
ในจิตในใจของเรา	เอาคุณธรรมของพระพุทธเจ้ามาไว้ในจิตในใจของเรา

ของในโลกไม่มอีะไรทีจ่ะประเสริฐกว่าค�าพดูว่า “พทุโธ”	อะไรทีจ่ะเสมอเหมอืน 
หรือจะประเสริฐสุดยิ่งกว่าคุณธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มี	”	

(๑๕ พ.ค. ๒๙)
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“พุทโธ” ทางเข้าสู่จิต

	 ประวัติหลวงปู่มั่น	ท่านเดินจงกรมอยู่องค์เดียว	ท่านเดินไปเดินมาๆ	ชาวเขา 
เห็นท่านเดิน	 ไม่รู้จักว่าที่ท่านเดินน้ันคือการเดินจงกรม	 ก็เลยถามท่าน “ตุ๊เจ้า  
เดินหาหยัง”

	 ท่านก็ตอบง่ายๆ	ว่า	“เดินหาพุทโธ”

	 ทีท่่านตอบน้ัน	ตอบให้คนผู้ทีถ่ามน้ันฟัง	ถ้าหากว่าคนอืน่ไปถามอย่างอืน่	ท่านก ็
อาจจะตอบไปอย่างอื่นก็ได้	 ในความหมายของท่านที่ตอบคนน้ันว่าเดินหาพุทโธน้ัน	
หมายความว่าพุทโธอยู่ในทางที่ท่านเดินจงกรมน้ัน	 เพราะคนน้ันเขาคิดเขามองว่า 
ที่เดินไปเดินมา	ท่านก�าลังหาอะไรของท่าน	เหมือนอะไรของท่านหาย

	 แต่ความจริง	หลวงปู่มั่นท่านเดินหาพุทโธ	ก็คือท่านเดินหาจิตของท่านนั่นเอง	
(๒๕ ก.ย. ๕๓)

 เดินหาพุทโธก็คือเดินหาใจ	 การบริกรรมพุทโธน้ัน	 ให้จิตแน่วแน่เป็นเคร่ือง 
ยดึเหน่ียว	ให้จิตอยู่กับค�าบริกรรม	แต่ไม่ใช่เอาค�าบริกรรม	ในเม่ือจิตแน่วแน่	ค�าบริกรรม 
ก็เลิก	จึงว่าไม่ใช่ท�าเอาค�าบริกรรม	ถึงจะบริกรรม	พุทโธๆ	ก็ช่าง	แต่ค�าบริกรรมนั้น
เป็นสมมุตเิป็นบญัญตั	ิหรือจะเรียกว่าเป็นโลกกไ็ม่ผิด	สมมตุบิญัญตัทิัง้หมดเป็นเร่ือง
โลกทั้งน้ัน	 โลกเขาใช้สมมุติบัญญัติเป็นการสื่อ	 การปฏิบัติธรรมก็ใช้สมมุติเป็นสื่อ 
ที่จะให้เข้าถึงของจริง



96

	 บริกรรม	พุทโธๆ ก็เพื่อให้ใจของเราเข้าถึงพุทโธ

	 เข้าถงึพทุโธ	กคื็อเข้าถงึพทุโธทีเ่ป็นส่วนนามธรรม	หรือเข้าถงึธรรมชาตทิีเ่ป็นพทุโธ	 
ก็คือเข้าถึงใจ	จิตแน่วแน่อยู่กับค�าบริกรรม	การบริกรรม	พุทโธๆ	จึงเป็นอุบายที่จะ
ท�าให้ใจของเรารวมตัวเข้าหาใจ

 พทุโธ	ก็หมายถงึจิตทีรู้่	ในโลกทัง้หมดมีแต่จิตเท่าน้ันรู้	นอกจากจิตไม่มอีะไรรู้ 
บริกรรมพทุโธๆ กจึ็งหมายความว่า	บริกรรม	รู้ๆ	ตืน่ๆ	ความรู้กบัความตืน่อนัเดยีวกนั	 
ความหลบักบัความไม่รู้กอ็นัเดียวกนั	ความหลบัมันไม่รู้อะไร	ตืน่มนัรู้	ใจของเราแน่วแน่ 
อยูกั่บค�าบริกรรมนานขนาดไหน	นานขนาดทีใ่จของเราแน่วแน่อยู่กบัใจได้	ใจของเรา 
เริ่มวอกแวกไปซ้ายไปขวา	ไปหน้าไปหลัง	ให้ยึดค�าบริกรรมพุทโธ	บริกรรมให้มาก	
บริกรรมให้ยิ่ง	 ตั้งใจบริกรรม	 ตั้งสติอยู่กับค�าบริกรรมจริงๆ	 ใจก็จะแน่วแน่อยู่กับ
ค�าบริกรรมนั้น (๕ ก.ย. ๔๖)

	 การบริกรรมพทุโธเป็นการเหน่ียวน�าดงึจิตดึงใจของเราให้อยูก่บัที	่ตามปกตใิจ
ของเราเขาไม่ค่อยอยู่กับที่	ไม่ค่อยอยู่กับตัว	จึงต้องหาอะไรเป็นเครื่องยึดถือ	เราจึง
บริกรรม	พุทโธๆ ให้อยู่กับค�าบริกรรม	พุทโธๆ นี้	ในเมื่ออยู่กับค�าบริกรรมพุทโธ 
ใจของเราก็ไม่ไปนึกคดิอะไรต่อมอิะไรเร่ืองภายนอก	แล้วอกีอย่างหน่ึงในการบริกรรม
พุทโธ	 เราอย่าคิดว่าพุทโธอยู่ที่อื่น	 เราอย่าคิดว่าพุทโธเป็นจุดหมายอยู่ตรงนั้นตรงนี้	
ให้คิดว่า	พุทโธคือความรู้ของเรา

 พทุโธ	แปลว่า	เป็นผู้ตืน่ พทุโธ	แปลว่า	ผู้รู้ การบริกรรม	พทุโธๆ เป็นการบริกรรม 
เพื่อที่จะให้จิตของเราน้ีเข้ามาถึงจิต	 การบริกรรมพุทโธน้ีเพื่อเป็นช่องทางที่จะให้จิต
ของเราหยั่งเข้ามาหาความรู้ที่เขามีความรู้อยู่เป็นปกตินั้น

	 ถ้าหากว่าเราไปคิดว่าพุทโธอยู่เป็นจุดส่วนใดส่วนหนึ่ง	มันก็เป็นการหมายออก 
ไปภายนอกเสยี	ไม่เป็นโอปนยกิธรรม๑	ไม่เป็นการโอปนยโิก	ค�าว่า	น้อมเข้ามาๆ	กน้็อม 
เข้ามาให้ถึงจิตนี่	น้อมเข้ามาให้ถึงความรู้หรือผู้รู้

๑ โอปนยิกธรรม คือ	ธรรมที่ควรน้อมเข้ามาไว้ในใจ
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	 ภาษาของเรานี่	 ถ้าหากว่าจะใช้ค�าพูดว่า	 “ความรู้”	 หรือ	 “ผู้รู้”	 รู้สึกว่าจะชัด	
เพราะมันรู้อยู่อย่างนั้นจริงๆ	ถ้าหากว่ามันเข้าถึงจิต	เข้าถึงความรู้หรือเข้าถึงผู้รู้นี่

	 ความจริงผู้รู้ความรู้ไม่ได้อยู่ลึก	พูดว่าลึกก็ไม่ถูก	พูดว่าตื้นก็ไม่ถูก	ความจริง
จิตของเราน่ีไม่ได้ลกึไม่ได้ตืน้	เป็นของทีม่อียูอ่ย่างน้ี	และเปิดเผยอยูต่ลอดเวลา	ไม่ได้ 
ปิดบังใครทั้งนั้น	มีแต่เรานี่เอาอะไรมาปกปิดจิตไว้	 ธรรมชาติจิตนั้นเขาไม่ได้ปกปิด
เขาเอง	ธรรมชาติอันนั้นเขาเปิดเผยตัวของเขาเองอยู่ตลอดเวลา

	 ถ้าหากว่าเราช�าระอารมณ์เคร่ืองปกปิดจิตได้เมือ่ไหร่แล้ว	จิตเขาจะเปิดเผยให้เรา 
ได้รู้ได้เห็น	และเขาเปิดเผยอยู่อย่างนั้นตลอดกาลตลอดเวลา (๒๒ ต.ค. ๒๗)
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เข้าถึงจิตได้หลักได้ฐาน

	 การบริกรรมพุทโธเป็นการกระท�าภายในใจ	 ต้องมีสติก�ากับในการบริกรรม	
ไม่ใช่บริกรรม	พุทโธๆ	แต่ไม่มีสติก�ากับ	ถ้าหากว่ามีสติควบคุมก็จะไม่หลงลืม	แล้ว
การบริกรรมพุทโธนั้นก็จะมีความละเอียด	หรือมีความใสเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับๆ	พุทโธ
กับสติก็มีโอกาสที่จะรวมเป็นอันเดียวกัน

	 สติก็คือการระลึกอยู่	รู้ว่าเราก�าลังบริกรรม	พุทโธๆ	อยู่	 เราก็มีสติอยู่กับการ
บริกรรมพุทโธนั้น	 ในเมื่อเรามีการกระท�าอยู่อย่างนี้	 สติก็ไม่ขาด	 ในเมื่อสติไม่ขาด	
การบริกรรม	พทุโธๆ	ของเรากไ็ม่ขาด	การบริกรรมพทุโธของเรากม็โีอกาสทีจ่ะรวมกนั	 
รวมสติกับรวมพุทโธไว้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

	 ในเมือ่สตกิบัพทุโธรวมกนั	เรียกว่าใจของเรารวมกไ็ด้	ค�าว่า	“ใจรวม”	กร็วมสติ 
รวมความรู้สึก	ถ้าหากว่าไม่มีสติบริกรรม	พุทโธๆ แต่ใจมันเลื่อนลอย	ใจมันจะรวม 
ไม่ได้	(๒๑ ก.ย. ๒๖)

	 จึงให้เอาพทุโธเป็นเคร่ืองอยูข่องจิต	เหมือนกบัเราลอยคออยูใ่นแม่น�า้มหาสมทุร
โน้น	ในมหาสมุทรมีหลัก	เราเห็นหลัก	เราก็ขึ้นไปยึดหลัก	ขึ้นไปเกาะหลัก	และขึ้น 
ไปงอย๑	อยู่บนหลักนั้น	ปล่อยหลักเมื่อไหร่ตาย	ปล่อยเมื่อไหร่ตาย	ปลาฉลามมัน

๑ งอย ในที่นี้	แปลว่า	ขึ้นไปยึดอยู่	หรือเกาะอยู่
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เอาไปกิน	ถ้าปล่อยหลักปล่อยพุทโธเมื่อไหร่ล่ะตาย	ก็ตายจริงๆ	เพราะเป็นเรื่องของ
กิเลสทัง้น้ัน	จะเป็นเร่ืองของธรรม	พจิารณาอะไรต่ออะไรมนัไม่เป็นไปหรอก จึงว่าให้
ยึดพุทโธยึดไว้ไม่ยอมปล่อย	เหมือนกับเราปล่อยหลักเมื่อไหร่	เป็นอาหารปลาฉลาม
เมื่อนั้น	ใจของเราก็เหมือนกัน	ให้แนบแน่นอยู่กับพุทโธอย่างนี้	ปล่อยพุทโธเมื่อไหร่
กิเลสมันเอาไปกินเมื่อนั้น	(๒๕ เม.ย. ๒๙)

	 สตขิองเราแน่นอยูก่บัการบริกรรมพทุโธ	ท�าความรู้ความเหน็อยูก่บัการบริกรรม
พทุโธให้ชดั	ถ้าหากว่าสตขิองเราชดัอยูอ่ย่างน้ี	ใจจะค่อยเร่ิมใส	จะค่อยเร่ิมละเอยีดเข้า	
ละเอียดเข้า	ค่อยสงบเข้า	ค่อยรวมเข้ามาๆ	แล้วพุทโธกับสติจะรวมเป็นอันเดียวกัน	
ในเมื่อพุทโธกับสติรวมเป็นอันเดียวกันแล้ว	เราก�าหนดเฉพาะสติ	ในเมื่อเราก�าหนด
เฉพาะสติ	ก็เรียกว่าเราก�าหนดเอาจิตด้วย

	 การบริกรรมพทุโธไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ค�าบริกรรมน้ัน	การบริกรรมเป็นหนทางที ่
จะน�าเข้ามาหาจิต	ในเมื่อเข้ามาถึงจิตแล้ว	การบริกรรม	พุทโธๆ เราไม่ต้องบริกรรม	
เราเลกิการบริกรรมพทุโธได้เลย	เอาเฉพาะจิต	เอาเฉพาะจิตและสต	ิสตเิกาะอยูก่บัจิต 
ไม่ยอมปล่อยวางจิต	จิตคอืความรู้	สตกิค็อืความระลกึ	ระลกึรู้อยูท่ีจิ่ต	ให้แนบแน่นอยู ่
กบัจิต	รู้เหน็จิตเขาเราชดัอยูอ่ย่างน้ัน	ในลกัษณะน้ีเป็นกริิยา	เป็นหลกัของการภาวนา

	 ถ้าหากว่าเราภาวนา	สตขิองเราน้ีไม่มกีารจดจ่อ	ไม่มกีารให้มนัแน่นอยูก่บัพทุโธ	
ไม่มกีารแนบแน่นอยู่กับจิตน่ี	การภาวนาพทุโธของเรามแีต่ทีจ่ะเลือ่นลอย	ถงึว่าจะสงบ 
ก็สงบอย่างลอยๆ	ไม่ค่อยจะสงบเข้าหาหลักหาฐาน

	 ค�าว่า “หลัก”	ค�าว่า	“ฐาน”	ก็คือ	จิต	จิตเป็นหลักเป็นฐาน	ผู้ที่จะถึงหลักถึงฐาน 
ก็คือผู้ที่ถึงจิต	ผู้ที่จะได้หลักได้ฐานก็คือผู้ที่ได้จิตเป็นหลักเป็นฐาน

	 ผู้ที่เห็นอะไรต่อมิอะไร	จะเห็นแสงสว่าง	หรือว่าเห็นนิมิต	เป็นอะไรต่อมิอะไรที่
จะน่ายินดี	น่าปรารถนา	น่าพอใจ	สักเท่าไหร่ก็ช่าง	อันนั้นเรียกว่าใจยังไม่เข้าถึงหลัก	 
นี่ใจยังเลื่อนลอยอยู่	ค�าว่า “เลื่อนลอย” ก็คือเลื่อนลอยไปจากหลักคือจิต
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	 ในเมือ่เลือ่นลอยไปจากหลกั	กเ็ป็นใจทีไ่ม่มหีลกั	เป็นใจทีไ่ม่ได้หลกั	ในเมือ่เป็น 
ใจที่ไม่ได้หลัก	ใจที่ว่าไม่ได้หลักก็เป็นใจที่ไม่มีหลักไม่มีฐาน

	 จึงว่าภาวนา	ต้องให้ใจของเราเข้าถงึหลกัเข้าถงึฐาน	แล้วทกุสิง่ทกุอย่างภายนอก
จะเหมือนกับไม่มี	 ว่ำงหมด	 แม้แต่เรานั่งอยู่นี้	 ก็ไม่ปรากฏในความรู้สึกนี่	 เรียกว่า 
ใจหรือจิตของเรารวมเข้าหาจิตจริงๆ	 แม้แต่จิตอาศัยร่างกายน่ังอยู่อย่างน้ี	 จิตก็จะ
ไม่ไปเกี่ยวข้องกับร่างกาย	ไม่รับรู้	จะเกี่ยวข้องจะรับรู้เฉพาะดวงจิตดวงเดียวเท่านั้น

	 ในเม่ือรวมเข้า	รวมเข้า	ความรู้สกึจะมเีฉพาะจิตดวงเดยีว	แม้แต่ร่างกายของเรา
ที่นั่งอยู่ก็จะไม่ปรากฏ	อะไรนอกจากนี้จะไม่ปรากฏเลย	จิตรวมเข้าถึงจิตอย่างเต็มที่	 
เรียกว่ารวมเข้าถึงหลักการปฏิบัติธรรม	หรือหลักการปฏิบัติจิต

	 ในเม่ือปฏบิตัเิข้าถงึจิต	เรียกว่าเจ้าของได้หลกัได้ฐาน	ได้ธรรมได้ทีพ่ึง่	ได้สมบตั	ิ
(๒๑ ก.ย. ๒๖)
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นิมิต
๑

	 ใจสงบ	นิมติกเ็กดิขึน้	เร่ืองของกเิลสเร่ืองของมาร	เรากเ็คยได้ยนิว่าค�าว่า	กเิลสมาร  
มารคืออุปสรรค	มารคือเรื่องขัดข้อง	เขามาแสดงเป็นตัวเป็นตนปรากฏขึ้นอย่างที่เขา
ปรากฏนั้น	 เพราะเวลาเขาแสดงนั้น	 เขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นกิเลส	เขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็น
มารอะไร	เขาแสดงทางไหนที่จะล่อลวงเราได้	เขาก็แสดงอย่างนั้นมา

	 ทีแรกเขาก็แสดงเป็นนิมิต	แล้วเราก็ไปพอใจนิมิตนั้น	ทีนี้เขาก็แสดงเป็นนิมิต
ปลอมนิมิตแปลงมา	 ในเม่ือมีของปลอมของแปลงมากขึ้น	 ใจของเราก็เลยหลงเสีย	
หลงต้นเง่ือน	 หลงต้นคือหลงความสงบ	 ส่งใจไปเกี่ยวข้องกับเร่ืองนิมิต	 ไปนึกคิด
ปรุงแต่งอะไรต่อมอิะไร	ในเมือ่ไปนึกคดิปรุงแต่งในเร่ืองนิมติมาก	หลกัคอืความสงบ 
มันก็มีแต่จะห่างไกลไป	ในเมื่อห่างไกลไปมาก	การที่จะกลับเข้ามาหาความสงบมันก็ 
เข้ามาไม่ได้	 ดึงเข้ามามันก็กลับไป	พยายามดึงเข้ามามันก็ออกไปอีก	 เพราะก�าลังที่
ส่งไปมันมีก�าลังมาก

	 นิมิตน้ันมีความสงบเป็นเหตุ	 แต่ทีน้ีถ้าหากว่าเราไปติดนิมิต	 หลงนิมิตเข้า	 
ก็กลายเป็นความฟุ้งซ่านไป	หนักเข้ามันก็หมดรสหมดชาติ	เพราะมันหมดความสงบ
ของใจน่ันเอง	 ใจที่เคยอิ่มใจที่เคยเบิกบานอันเกิดจากผลการปฏิบัติธรรม	 อิ่มแล้ว
เบิกบานนั้นก็ไม่มี	 มันจะมีได้อย่างไร	 เพราะมันเกี่ยวข้องอยู่กับอารมณ์	 เกี่ยวข้อง

๑ นิมิต ในที่นี้	คือ	ภาพหรือเรื่องราวที่ปรากฏเห็นขึ้นในใจของผู้เจริญกรรมฐาน
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อยู่กับความนึกคิดปรุงแต่ง	 เกี่ยวข้องอยู่กับความฟุ้งซ่านของใจ	 อันนี้ก็เรียกว่าเป็น
อุปสรรคเป็นมาร

	 แต่เร่ืองของการปฏิบตัมินักต้็องเป็นอย่างน้ี	มเีจริญมขีึน้มเีสือ่มลง	แต่ล้วนเป็น 
การศึกษาทั้งนั้น	ศึกษาวิธีการ	ศึกษาหลักการ	(๑๙ ก.พ. ๒๔)

	 นิมิต	พระพุทธเจ้าก็ทรงเทศนาไว้	มีอยู่ในต�ารับต�ารานี่	มันปรากฏให้เห็นเป็น
อย่างนั้นๆ	อันนั้นมันอานิสงส์ของความดี	อานิสงส์ผลของบุญกุศลแสดงปรากฏเป็น
นิมิตเป็นอย่างนั้น	อันนั้นให้รู้ว่าเป็นนิมิต

	 แต่นิมิตทั้งหลายมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไป	เราจะดึงไว้ก็ไม่อยู่	ห้ามเขาไม่ให้
ผ่านไปไม่ให้หายไปก็ไม่ได้	เพราะเป็นนิมิต	ก็เหมือนกับความฝันอย่างนี้	เวลาฝันนี่
บางทเีป็นเร่ืองทีน่่ากลวั	กน่็ากลวัจริงๆ	แต่เวลาฝันไปแล้วตืน่ข้ึนมา	แล้วมนักไ็ม่มีอะไร	 
มันก็สักแต่ว่าเราฝัน

	 นิมติน่ีกเ็หมอืนกัน	การฝัน	ฝันตอนหลบั	แต่นิมติทีมั่นปรากฏขึน้เวลาเราน่ังสมาธ	ิ 
เราไม่ได้หลับ	 ใจของเรามันหากปรากฏเห็นขึ้นในใจ	 ตาของเราไม่เห็นแต่ใจของเรา 
หากเหน็โดยเราไม่ได้นึก	เราไม่ได้วาดภาพวาดรูป๒	ให้เขาเหน็	แต่เขาหากปรากฏขึน้เอง	 
ถ้าหากว่าเขาปรากฏขึน้แล้ว	ทน้ีีใจของเราหากชอบวาดภาพต่อนะ	วาดภาพเป็นอย่างน้ัน 
เป็นอย่างนี้

 เราจะวาดภาพตามนิมิตที่เราเห็นก็ได้ แต่ต้องน้อมไปเพื่อให้เป็นธรรม

	 อย่างเป็นหอปราสาทราชวังทั้งหลายมันก็พังเป็น	ถึงว่าจะเอาอิฐเอาปูนเอาเหล็ก
ไปก่อสร้างมันก็พังเป็น	ถึงว่าจะเอาบุญเอากุศลไปเกิดขึ้นเป็นของทิพย์	ของทิพย์นั้น 
ก็พังเป็น	อย่างวาดเป็นเทวดาก็ตายเป็นนี่	สรุปแล้วเป็นของที่ไม่เที่ยงทั้งนั้น	

๒ วำดภำพวำดรูป ในที่นี้	หมายถึง	ภาพที่เกิดจากความนึกคิดในใจ	หรือ	จินตภำพ
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	 จึงให้พจิารณาว่านิมิตเป็นของทีไ่ม่เทีย่งเสยี	พจิารณาว่าเป็นของทีเ่ปลีย่นแปลง
ของที่หักพังไปเป็น	ถ้าหากว่าปรากฏนิมิตเป็นรูปคนเกิดใหม่	เป็นรูปคนแก่	เป็นรูป
คนเจ็บ	เป็นรูปคนตาย	อันนี้เราก็เอานิมิตอันนั้นล่ะ	เอามาพิจารณาให้มันเกิดความ
สลดสงัเวชในจิตในใจ	ใจของเราทีจ่ะเกิดสลดสงัเวชกเ็พือ่ให้เหน็ความไม่เป็นแก่นสาร
ของความเป็นสตัว์เป็นคนน่ี	ในเม่ือเหน็ความไม่เป็นแก่นสาร	ใจมนักจ็ะเกดิความสลด
สังเวชขึ้นระหว่างที่เกิดความสลดสังเวชนั้น	ใจมันถอนจากความยึดถือ	ถอนออกมา 
ทีเดียว

	 จึงว่านิมติกเ็ป็นประโยชน์	เอานิมติมาพจิารณาให้เป็นประโยชน์	นิมติกเ็ป็นธรรม	
ถ้าหากว่านิมติไม่ปรากฏ	เราก็เอาของจริงเอามาเป็นนิมิต๓	รูปกเ็ป็นนิมิตได้	เสยีงก็เป็น
นิมิตได้	กลิน่กเ็ป็นนิมติได้	เอาสิง่เหล่าน้ีมาเป็นนิมติ	อารมณ์ทีเ่กดิขึน้ในใจเกดิขึน้แล้ว 
ก็ผ่านไปๆ	อนัน้ันกเ็ป็นนิมติได้	เขาแสดงความจริงของเขาให้เรารู้ให้เราเหน็ได้ทัง้น้ัน

	 ความจริงของเขาคืออย่างไร	เขาเกิดขึ้นแล้วผ่านไป	ตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่ง
เดี๋ยวนี้	เรื่องที่มันผ่านไปแล้ว	ผ่านมาทางใจนี่มันมีจ�านวนเท่าไร	ซ�้าๆ	ซากๆ	พลิกไป 
พลิกมาอยู่อย่างนั้นนี่	เราจะไปยึดอะไรสักอย่างก็ไม่ได้

 ยึดไม่ให้เขาผ่านล่ะมันยึดไม่ได้	เพราะธรรมชาติเขาเกิดมาจะต้องเป็นอย่างนั้น 
(๙ ส.ค. ๒๖)

๓	นิมิต	ในที่นี้	หมายถึง	อารมณ์กรรมฐานที่นักปฏิบัติก�าหนดขึ้นเพื่อการพิจารณาให้เห็นสภาพความเป็น
จริงของสิ่งนั้น
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การดูจิตเป็นการศึกษาสัจธรรม

 การภาวนาต้องตื่นอยู่เสมอ ตื่นตัว

	 ไม่ใช่การภาวนาเราจะท�าลักษณะมีแต่ที่จะให้หลับ	หรือมีแต่ที่จะกล่อมให้หลับ	 
ยิง่ภาวนานานยิง่โง่ถ้าเป็นอย่างน้ัน	การภาวนาเป็นการท�าให้เกดิข้ึนซึง่สตปัิญญา	ถ้าหาก 
ว่าภาวนาในลักษณะกล่อมให้หลับ	ยิ่งภาวนามากยิ่งโง่มาก	ไม่ได้ความรู้อะไร

	 ความรู้จะเกดิเพราะการหลบัไม่ม	ีถ้าไปคดิว่าจิตสงบ	จิตรวมตวั	จนกระทัง่เหมอืน
กับหลับไป	 แล้วอันน้ันจะเป็นพลังท�าให้เป็นองค์สมถะแล้วจะเกิดวิปัสสนา	 อันน้ัน 
เป็นความคิดที่ผิด	แต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้น

	 ทกุระดบัตัง้แต่เร่ิมต้น	ต้องเร่ิมด้วยการตืน่	เร่ิมต้นด้วยการมสีต	ิสตมิกี�าลงัมาก
เท่าไหร่	อบรมศีลให้สมบรูณ์ตามก�าลงัของสตน้ัิน	สตมิกี�าลงัมาก	ศลีมีความสมบรูณ์
เท่าก�าลงัของสตทิีม่กี�าลงัน้ัน	ศลีอบรมสมาธเิป็นล�าดบัต่อไป	สตแิละศลีรวมตวักนัเข้า 
เป็นก้อนธรรม	จิตทีม่สีตจิะเป็นศลี	และจะเป็นสมาธข้ึินมา	รู้เหน็อยูใ่นจิตและอนัน้ัน 
จะเกิดปัญญาขึ้นมา	(๕ ก.ย. ๔๖)

	 จึงว่าการดูจิต	ดโูดยวธิภีาวนาพทุโธ	พทุโธก็ดจิูต	พทุโธอย่าไปหมายว่าตรงโน้นๆ	 
รู้อยูต่รงไหน	บริกรรม	พทุโธๆ	ไว้ตรงน้ัน	แน่วแน่อยูก่บัค�าบริกรรมจริงๆ	กค็อืแน่วแน่ 
อยูก่บัจิต	จิตของเรากบัพทุโธเป็นอนัเดยีวกนั	พทุโธ	แปลว่า	รู้	รู้จิตของเรากค็อืรู้ทาง 
แห่งความสงบ	ทางแห่งความผาสุกที่จิตทุกรายต้องการปรารถนา
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	 ถ้าหากต้องการปรารถนาความสงบ	แต่แล่นตะครุบๆ	เหมือนกบัตะครุบเงา	ตะครุบ 
แต่เงาของเจ้าของ	ตะครุบเงา	คือยังไง	สุนัขมันคาบเนื้อเดินไปข้ามสะพาน	มันมอง 
เห็นเงาเจ้าของก�าลังคาบเน้ืออยู่ในน�้า	 มันลืมว่ามันก�าลังคาบเน้ืออยู่	 อยากจะได ้
ก้อนเน้ืออันน้ันอีก	 มันก็เห่า	 เน้ือที่อยู่ในปากมันก็หลุดไป	 เน้ือที่มันเห็นอยู่ในน�้า 
ก็หายไป

	 นี่	 ตะครุบเงา	 ก็ไม่ต่างอะไรกับสุนัขที่เขาเห็นเน้ืออยู่ในน�้าน้ัน	 ตะครุบยังไง 
มันก็เหมือนกับตะครุบเงานั้นล่ะ	ตะครุบยังไงมันก็ได้แต่เงา	มันไม่เจอของจริง	หยุด 
ไม่ตะครุบแล้วไม่แล่นกระโดดไป

 หยดุอยูก่บัจิต แน่วแน่อยูกั่บจิต ในทีส่ดุก็จะได้เจอความสขุความจริง (๔ ม.ิย. ๔๗) 
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พุทโธเป็นนามธรรมที่ประเสริฐสุด

(โยมถาม)	 กราบนมัสการ	ที่นี่มีห้องกรรมฐานหรือเปล่าครับ

(หลวงปู่ตอบ)	ห้องกรรมฐานหรอื	ห้องกรรมฐานกค็อืห้องพทุโธ	น่ังอยูน่ี่กอ็ยูก่บัห้อง
พุทโธ	เดินอยู่ก็เดินอยู่กับห้องพุทโธ	นอนอยู่ก็นอนอยู่กับห้องพุทโธ	
ห้องกรรมฐานก็คือห้องพุทโธ

	 	เอาพทุโธไว้ในจิตในใจ	อนัน้ีเป็นห้องทีป่ระเสริฐทีส่ดุ	ห้องนอนตรงน้ันๆ	 
มันสู้ห้องนอนคือพุทโธไม่ได้หรอก

(โยมถาม)	 ทีน่ี่ถือหลกั..	เอาพทุธานุสตเิป็นหลกัใช่ไหมครับ	จะ	พทุโธๆ ทีไ่หนกไ็ด้	 
ไม่ผิดกับสถานที่ใช่ไหมครับ

(หลวงปู่ตอบ)	พุทธานุสติ	ก็รวมอยู่ในค�าว่า “พุทโธ” นี้เอง	พุทโธเป็นผู้ตื่น	ตื่นพ้น 
จากกิเลส	 พุทโธเป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้า	 เราระลึกถึงพุทโธ
ก็คือเราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า	 หรือเป็นการเจริญพุทธานุสติ
นั่นเอง	เอาพุทโธไว้ในจิตในใจของเรา	เอาคุณธรรมของพระพุทธเจ้า
มาไว้ในจิตในใจของเรา	ของในโลกไม่มีอะไรที่จะประเสริฐกว่าค�าพูด
ว่า “พทุโธ”	อะไรทีจ่ะเสมอเหมือนหรือจะประเสริฐสดุยิง่กว่าคุณธรรม
ของพระพุทธเจ้าไม่มี

	 	การทีจ่ะเข้าถงึคุณของพระพทุธเจ้าไม่ใช่ว่าเข้าถงึได้ง่ายๆ	นะ	ต้องเข้า 
ถึงพุทโธน้ี	 เข้าถึงพุทโธก็คือเข้าถึงพุทโธที่เป็นส่วนนามธรรม	 หรือ 
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เข้าถึงธรรมชาตทิีเ่ป็นพทุโธน้ัน	อนัน้ีจึงเข้าถงึค�าว่า “คณุพระพทุธเจ้า” 
ถ้าเข้าได้แล้ว	 ต้องการเมื่อไหร่	 พุทโธเด่นชัดเป็นสมบัติของเราอย่าง
สมบูรณ์

  พุทโธๆ ที่ไหนก็ได้	 ในรถในราก็ได้	 ในที่ท�างานส�านักงานหรือว่า 
ทีไ่หนๆ	ได้ทัง้น้ันล่ะ	พทุโธเป็นนามธรรม	เพราะระลกึถงึขึน้เมือ่ไร	พทุโธ 
ก็ปรากฏขึน้ทีใ่จของเราเมือ่น้ัน	ในเม่ือเราท�าให้พทุโธเกดิขึน้มขีึน้ในจิต 
ในใจของเรา	พุทโธมีอยู่ในจิตในใจของเราแล้ว	 เราระลึกถึงเมื่อไหร่
พุทโธก็ปรากฏให้เราเห็นชัด	 เหมือนกับเรามีสตางค์อยู่ในกระเป๋า 
อย่างน้ันล่ะ	เวลาเราไม่ต้องการใช้	เราไม่คดิถงึสตางค์	เวลาเราต้องการใช้ 
เราคดิถึงสตางค์	เราหยบิฉวยมาได้	หยบิมาใช้จ่ายได้ทนัทโีดยไม่ต้อง
ไปท�างานหาสตางค์เสียก่อน

(โยมถาม)	 กรณีเราปฏิบัติพุทโธแล้ว	เผื่อจิตมันวอกแวกไปที่อื่นจะท�ายังไงครับ

(หลวงปู่ตอบ)	จิตวอกแวกไปทีอ่ืน่เพราะจิตไม่อยูก่บั	พทุโธๆ	ถ้าหากว่าจิตอยูก่บัพทุโธ	 
จิตจะไม่วอกแวกหรอก	การบริกรรมหรือการนึกพทุโธของเรายงัไม่พอ	 
ให้นึกมากกว่าน้ัน	ช่องว่างของใจยงัม	ีใจยงัมช่ีองว่างยงัเลด็ลอดออก 
ไปได้	ให้เอา	พทุโธๆ เป็นก�าแพงเอา	พทุโธๆ เป็นร้ัวกัน้ไม่ให้ใจของเรา 
ออกไปข้างนอก	 แล้วเป็นร้ัวกั้นเป็นก�าแพงที่สามารถกั้นไม่ให้จิตใจ
ของเราออกไปเพ่นพ่านข้างนอกได้	ถ้าหากว่าการท�าของเราพอนี่	เป็น
ก�าแพงกั้นจิตกั้นใจได้จริงๆ

(โยมถาม)	 เราภาวนาพุทโธ	ถ้าใจมนัแวบไปอยา่งอืน่นี	้เราจะเอายงัไง	ตามมนัไป
หรือไงครับ

(หลวงปู่ตอบ)	ถ้ามนัแวบไป	แวบไป	ถ้าเรารู้สกึตวัว่าแวบไปแล้ว	เรามาตัง้ใจบริกรรม	
พุทโธๆ ใหม่
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(โยมถาม)	 ดึงอยู่อย่างนี้หรือครับ

(หลวงปู่ตอบ)	ดึงอยู่อย่างนี้แหละ	การที่จะแวบ	มันก็น้อยไป	น้อยไป	ถ้าหากความ
พยายามของเราแน่วแน่จริงๆ	การทีจ่ะแวบไปน้ันมโีอกาสยากทีส่ดุ	หรือ
จะไม่มีโอกาสไปเสียเลย	นี่	แวบไป	มีสติเอาคืน	แวบไป	มีสติเอาคืน	 
ถ้าหากว่ามันแวบไปอย่างนั้น	แล้วเราไปตามอย่างนั้น	เรียกว่าเราตาม
เขาตามอารมณ์

	 	ถ้าพูดถึงว่าในเมื่อเรามีสติ	เรามีสติมีปัญญาพอ	การที่จะแวบไปก็ไม่ 
เสยีหาย	ถ้าหากเรามสีตมิปัีญญาไม่พอน่ี	แวบเข้าไปน่ี	เอามาพจิารณา
บางทีมันโกงเรานะ	มันไปเราก็ต้องเอากลับ	มีสติเมื่อไรเราก็เอากลับ	
ไม่ใช่แวบไปแล้วตามไป	เอาไปพิจารณาอะไรต่ออะไรอย่างนั้นอย่างนี้

	 	บางทขีึน้ชือ่ว่าพจิารณาน่ี	เป็นธรรมนะ	แต่ทน้ีีพจิารณาไปๆ	แล้วความ
ไม่เป็นธรรมมนัค่อยๆ	แฝงเข้ามา	แฝงเข้ามา	ในทีส่ดุมแีต่ความไม่เป็น
ธรรม	มีแต่ความไม่เป็นเรื่องเต็มไปหมด	ชอบเป็นอย่างนั้น	ถ้าหากว่า
เรามีสติมีก�าลัง	ปัญญาของเราก็มีก�าลังไปเถอะ	ไปไหนก็ไม่เสียหาย

	 	น่ังรถน่ังรางทีไ่หนกม็องไปเถอะ	ล้วนแต่เป็นธรรมไปทัง้น้ัน	ระหว่างที ่
เราจะท�าให้จิตของเราสงบน้ี	ต้องท�าให้สงบให้ได้	ไม่ให้มนัไป	ไปกต้็อง 
เอาอยู	่ไปกต้็องเอากลบั	ไม่ให้ไปไหน	น่ีให้อยูอ่ย่างน้ี	จะไปไหน	ให้อยูน่ี่	 
จนกระทั่งมันพอใจ	 มีก�าลังพอแล้ว	 ออกไปมันเป็นประโยชน์	 เป็น
ประโยชน์แก่จิตใจ	เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติของเรา	อันนั้นไปแล้ว 
ไม่เสียหาย

(โยมถาม)	 จะรู้ได้อย่างไรครับว่าถึงตอนไหนจะไปได้

(หลวงปู่ตอบ)	อันนี้มันก็รู้เองนั่นแหละ	 รู้เอง	 การไปมันเป็นประโยชน์หรือเกิดโทษ	 
เรากรู้็เองใช่ไหมล่ะ	เราพจิารณาตามอารมณ์ไปและมนัไปเป็นประโยชน์ 
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ได้ความรู้ได้ความเข้าใจ	เกดิมกีารจะปล่อยวางอะไรต่ออะไรน่ี	เป็นบางสิง่ 
บางอย่างที่เราติดเราข้อง	 เรายังลังเลสงสัย	 มันละได้	 มันเข้าใจได	้ 
ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์

	 	ถ้าหากมนัไปแล้ว	จูงเราออกนอกลูน่อกทาง	น่ันล่ะใช้ไม่ได้	อนัน้ีเราเป็น 
ผู้ทีจ่ะรู้เอง	มนัรู้น่ี	จิตเราท�างานหรือไม่ท�างาน	จิตเรารู้ใช่ไหม	อนัไหนถกู 
เราก็รู้	อันไหนผิดเราก็รู้

(โยมถาม)	 ในขั้นต้นนี้ควรจะไม่ให้มันแวบ	ควรดึงกลับมาให้ได้ใช่ไหมครับ

(หลวงปู่ตอบ)	ควรที่จะเป็นอย่างน้ัน	 ควรที่จะให้ได้ใจเราเสียก่อน	 อันที่ไปน้ัน
หมายความว่ามันไม่ใช่ใจเราแล้ว	 มันดื้อนะมันจึงแวบ	 เอาให้มันอยู่ 
เสียก่อน	และเวลาจะปล่อยจึงพาเขาไป	ให้เขาอยู่เสียก่อน	เวลาจะไป 
จึงพาเขาไป	 จึงเรียกว่าใจอยู่ในอ�านาจของเรา	 สติของเราก็มีก�าลัง	
เพราะเราดึงเอาใจของเราอยู่ในอ�านาจของเราได้

	 	เอาใจของเราให้อยูเ่สยีก่อน	แล้วจึงพาเขาไป	พาเขาไปคดิ	พาเขาไปด ู
อะไรต่ออะไร	ควรทีจ่ะเป็นอย่างน้ี	อนัน้ีก็อาศยัการสงัเกตจิตอกีทหีน่ึง

(โยมถาม)	 คนทีเ่ดนิไปแล้วสะดุดตอไม้	แล้วอทุานออกมาว่า “พทุโธ”	น่ันคอืระลกึ 
ถึงพุทโธไหมครับ

(หลวงปู่ตอบ)	อ้า	อย่างน้ันมันพทุโธตกใจ	เวลาตกใจล่ะถงึนึกพทุโธ	แต่เวลาไม่ตกใจ 
เขาไม่ระลกึหรอก	เขาระลกึอะไรของเขากไ็ม่รู้	เวลาตกใจสะดดุอะไรมา 
ก็..เร่ืองทีเ่ขานึกมันลมืไป	แต่กย็งัด	ีดทีีค่นทีส่ะดดุตอแล้วกย็งัว่า	“พทุโธ”  
ก็ยังดีนะ	ยังดีกว่า “คนตอ.. ผีตอ..”

(โยมถาม)	 ก็พยายามระลึกแต่จิตมันก็ยังไม่ยอม	มันก็ยังวอกแวกๆ	ครับ

(หลวงปู่ตอบ)	ความพยายามของเรายังน้อยนะ	 หรือว่าความพยายามของเราไม่พอ	
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ถ้าความพยายามของเราพอแล้ว	ทกุรายทกุจิตใจน่ีต้องได้รับความสงบ 
อันเกิดจากการบริกรรมพุทโธทั้งนั้น

	 	จึงว่าพุทโธเป็นนามธรรมที่ประเสริฐสุด	 เป็นคุณธรรมที่ประเสริฐสุด	
เป็นค�าพูดที่รวมเอาไว้ซึ่งคุณธรรมที่ประเสริฐ

	 	ค�าว่า “เมตตฺา” ความเมตตา	ค�าว่า “ขนฺต”ิ ความอดความทน	ค�าว่า	“หริิ 
โอตตฺปปฺ” ความละอายกลวัเกรงต่อบาป	ค�าว่า “ความพากความเพยีร”  
“สติปัญญา” รวมอยู่ในองค์ “พุทโธ” น้ีทั้งน้ัน	 ในเมื่อใจของเรา 
เป็นขึ้นมาแล้วมันรวมไปหมด	 พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า	 
ตรัสรู้พุทโธ	 แล้วทีน้ีอะไรๆ	 ทรงรู้ข้ึนหมดนะ	 ไม่ใช่จะรู้อันน้ีแล้ว
จะไปศึกษาอันอื่นอีก	 ไม่ใช่เป็นอย่างน้ันนะ	 เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่
พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นรวมมาอยู่ในค�าที่ว่า	พุทโธ	นี้

	 	เราๆ	 ก็เหมือนกัน	 เอาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนี่มาอยู่ในจิตในใจของเรา	
แล้วใจของเราน่ีจะมีสิง่ทีป่ระเสริฐเป็นพเิศษกว่าปกตทิีเ่ราเป็น	ปกตเิรา
เป็นขนาดน้ี	ขนาดระดบัทีด่น่ัีนล่ะ	ยงัจะดขีึน้กว่าน้ันอกี	เป็นธรรมชาติ
ที่สร้างสรรค์	เป็นธรรมชาติที่ขัดเกลา	ธรรมชาติที่อบรมจิตใจ	อบรม
ทุกสิ่งทุกอย่างให้เด่นขึ้น	 สติปัญญาก็เด่นข้ึน	 ความทรงจ�าก็เด่นข้ึน	
ความขยันหมั่นเพียรก็เด่นขึ้น

	 	จึงว่าอยากจะให้เห็นคุณค่าของค�าว่า	 พุทโธ กันมากๆ	 แล้วอะไรๆ	 
สิ่งที่มันไม่ถูกต้องนี่	นับวันที่จะน้อยลงไปๆ

(โยมถาม)	 สมาธิภาวนากับ	“พุทโธ”	ในที่นี้สัมพันธ์กันไหมครับ

(หลวงปู่ตอบ)	สมาธิภาวนาเป็นค�าพูดของการปฏิบัติธรรม

	 ทน้ีีการปฏิบตัธิรรมเราจะท�ายงัไงกไ็ด้	การบริกรรม	พทุโธๆ	อนัน้ีกเ็ป็น 
การปฏบิตัธิรรม	หรือว่าจะเป็นการก�าหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก 
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อนัน้ีก็เป็นค�าพดูของการปฏบิตัธิรรม	จะว่าสมัพนัธ์กนักถ็กูต้องไม่ผิด 
หรอก	 อันน้ันเป็นสมาธิภาวนา	 เป็นการปฏิบัติธรรม	 จะพูดว่า 
อันเดียวกันก็รู้สึกว่าจะใช้ได้	แต่ก็ไม่ถูกต้องนัก

	 	จะเรียกว่าเป็นเครือเดียวกนัหรือเป็นสายเดยีวกนั	ผู้หน่ึงเป็นต้น	ผู้หน่ึง 
เป็นปลาย

	 การภาวนาพุทโธท�าพอแล้วจิตเป็นสมาธิขึ้นมาได้	 แต่ไม่ใช่ว่าภาวนา
พทุโธจิตมนัจะเป็น	บางทภีาวนาพทุโธมนักไ็ม่ยอมเป็น	ท�าไมจึงไม่ยอม 
เป็นสมาธิ	 ก็เพราะการท�ายังไม่พอ	 ทีน้ีพอภาวนาพุทโธจิตมันก็ไม่
เป็นสมาธินี่	จิตมันไม่เป็นสมาธิเราต้องมีความพยายาม	จะต้องท�าให้ 
มากขึน้	ต้องท�าให้มากกว่าน้ัน	เพราะท�าเท่าน้ีมนัยงัไม่เป็นสมาธใิห้เรา
ต้องท�าให้ยิ่งกว่านี้	ท�ายิ่งกว่าที่เราท�าอยู่นี้

	 	ในเมื่อเราท�ายิ่งท�าถึงที่สุดท�าพอที่จะเป็น	มันต้องเป็นจนได้

(โยมถาม)	 มีท่านอาจารย์บางท่านก�าหนดลมหายใจ	เข้า	พุท	ออก	โธ	เหมือนกับ 
พุทโธหรือไม่ครับ

(หลวงปู่ตอบ)	อย่างนั้นก็ได้	 ไม่ผิด	 เราสะดวกยังไงก็เอา	 หายใจเข้า	พุท หายใจ
ออก	โธ	หรือเข้าก็	พุทโธ	ก็ได้	ออกก็	พุทโธ	ก็ได้	หรือไม่ต้องนึกถึง 
ลมหายใจเข้าและออกนี่	เอาแต่	พุทโธๆ	อย่างเดียวนี้ก็ได้

  สรุปแล้ว	 เวลาใจสงบเข้าถึงองค์พุทโธจริงๆ	 ใจเข้าถึงพุทโธจริงๆ	 
การก�าหนดลมหายใจมันกต้็องหายไป	การบริกรรม	พทุโธๆ นึก	พทุโธๆ  
อนัน้ีมนักห็ายไป	ไม่จ�าเป็นจะต้องมาใช้	ท�าไมจึงไม่จ�าเป็นจะต้องมาใช้	 
เพราะเราเข้าถึงองค์พุทโธ	ค�าว่าเข้าถึงนี้เข้าถึงที่ไหน	เข้าถึงจิตของเรา 
น้ีแหละ	เรียกว่าเข้าถงึองค์พทุโธ	ธรรมชาตจิิตของเราน้ี	เขารู้อยูเ่ป็นปกต	ิ 
การภาวนา	พุทโธๆ	นี่	คือต้องการที่จะท�าให้จิตของเรานี่ได้รวมเข้าหา
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ความรู	้ในเม่ือรวมเข้าหาความรู้	แล้วพทุโธกบัความรู้เป็นอนัเดียวกนั
ไปเลย

	 ในเมื่อพุทโธกับความรู้เป็นอันเดียวกัน	 รวมกันอยู่ในจุดเดียวแล้ว	 
ค�าบริกรรม	พุทโธๆ	ของเราไม่ต้องบริกรรม	ปล่อยวางค�าบริกรรมได้	 
ก�าหนดเอาแต่ธาตรูุ้คอืพทุโธทีเ่ป็นธรรมชาต	ิพทุโธทีเ่ป็นส่วนนามธรรม
นั้น

(โยมถาม)	 บางคนว่าบริกรรม	 พุทโธๆ น่ี	 ต้องมีคนคอยช้ีแนะ	 ถ้าไม่ช้ีแนะน่ี	 
ถ้าจิตมันไปแล้วมันไม่กลับใช่ไหมครับ

(หลวงปู่ตอบ)	การบริกรรม	พุทโธๆ นี่ไม่ใช่บริกรรมให้จิตไป	มีแต่บริกรรมให้จิต 
เข้ามานะ	 บริกรรม	 พุทโธๆ	 บริกรรมเอาพุทโธไว้ในใจ	 รวมเอาค�า
พุทโธมาไว้ที่ใจของเรา

	 ในเมื่อรวมเอาพุทโธมาไว้ในจิตในใจของเราได้แล้ว	 จิตของเราน้ีจะ 
ไม่ไป	 ในเมื่อไม่ไปนี่	 โอกาสที่จะเป็นอันตรายไม่มีเลย	 มีแต่สิ่งที่จะ
เป็นประโยชน์	อันตรายไม่มี	ถ้าหากว่าพุทโธอยู่ข้างนอก	เพ่งอะไรอยู่
ข้างนอก	อันนั้นเพ่งออกไปจริงๆ	อย่างนี้	บางทีอันนี้ก็เป็นอันตรายได้
เหมือนกัน	จึงว่าท�าอย่างไรเป็นอย่างนั้น

	 เอาพุทโธไว้ในใจของเรานะปลอดภัยที่สุด	อย่าว่าพุทโธอยู่ที่อื่น	อย่า
หมายพุทโธเป็นรูปร่างเป็นจุดอยู่ข้างนอก	อย่าไปหมาย	ให้เอาพุทโธ
ไว้ในใจนี่

(โยมถาม)	 การภาวนาส่วนใหญ่จะนัง่ขัดสมาธิ	ถ้าเผือ่ไม่นัง่ขัดสมาธิ	แต่จะนัง่ใน
ท่าอืน่ตามความถนัดเช่นน้ี	จะขดัต่อการท�าสมาธหิรือไม่	จะเป็นสมาธิ
ได้หรือไม่ครับ

(หลวงปู่ตอบ)	ถ้าหากว่าท�าพอแล้ว	อริิยาบถไหนเป็นทัง้น้ัน	ถ้าท�าพอแล้วอริิยาบถไหน 
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ก็เป็นทั้งน้ัน	 ถ้าหากว่าท�าไม่พอ	 แม้แต่จะน่ังขัดสมาธิก็ไม่เป็นการ 
ปฏิบัติธรรม

(โยมถาม)	 แล้วเป็นเพราะเหตุใด	 พระสงฆ์ที่ปฏิบัติมาแต่เดิมนั้นจึงมักจะปฏิบัติ
โดยการนั่งสมาธิครับ

(หลวงปู่ตอบ)	เพราะเป็นอิริยาบถที่สบายที่สุด	แน่นหนามั่นคงที่สุด

	 เป็นอิริยาบถที่แน่นหนามั่นคงในการน่ัง	 ท่านจึงนิยมอิริยาบถน่ัง 
ขัดสมาธิกัน	ถ้าหากว่าเจ้าเนื้อไปหน่อยขัดสมาธิไม่ได้	ท่านก็นั่งสมาธิ
แต่น้อย	 ท่านก็นั่งพับเพียบหรือนั่งห้อยเท้าเอา	 อะไรก็ได้ไม่เสียหาย
อะไร

	 ค�าว่า	ปฏบิตัธิรรม	พระพทุธเจ้าตรัสไว้นะ	เดนิกไ็ด้	น่ังกไ็ด้	นอนกย็งัได้	 
ในอิริยาบถใดก็ได้ทั้งน้ัน	 ไม่ขัดข้องหรอก	 ขออย่างเดียวท�าให้มาก
ท�าให้พอ	 แล้วตั้งใจท�าจริงๆ	 เท่าน้ัน	 อย่าท�าเพียงแต่ว่าท�าทดลอง	
อย่าท�าเพียงแต่ว่าท�าเล่นๆ	 หรือท�าเป็นพิธี	 ในการกระท�าของเราน้ัน	
ตั้งใจท�าจริงๆ	ต้องการให้เป็นจริงๆ	ต้องการให้เกิดจริงๆ	 เราจะอยู่
ในอิริยาบถอย่างไรก็ได้

	 ค�าว่าต้องการให้รู้ให้เหน็ให้เป็นจริงๆ	น่ี	ความต้องการอนัน้ีให้ม	ีถงึแม้ 
จะว่า ความต้องการ	 จะเป็นกิเลสจะเป็นตัณหา	 เป็นความอยาก..	 
ก็เอาเถอะนี่

	 ผลมันปรากฏขึ้นให้เราได้ล่ะดี	 ใช้ได้	 อยู่กับความต้องการอยู่กับ 
ความตั้งใจ	ตั้งใจจริงๆ	จังๆ (๑๕ พ.ค. ๒๙)
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“	ปกติใจของเราเขาไม่อยู่กับลม	แต่เขาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวภายนอก
หรืออารมณ์ภายนอก	ในเมือ่เรามาท�าใจของเรามาอยูก่บัลมหายใจเข้าออก	
ท�าความพยายามให้ใจแน่วแน่อยู่กับลมหายใจเข้าออกจริงๆ	ระหว่างทีเ่รา 
ท�าความแน่วแน่อยู่กับลมน้ี	 อารมณ์สัญญาภายนอกที่ใจของเราเคยไป
เกี่ยวข้องจะขาดไป	ขาดไปเพราะใจเราไม่ไปเกี่ยวข้อง

อานาปานสติ	การก�าหนดลมหายใจอันนี้	จึงเป็นทางแห่งการท�าให้จิตใจ 
ของเราแน่วแน่	 เป็นอุบายที่จะท�าให้จิตใจของเราปล่อยวางอารมณ์
ภายนอกได้	”	(๑๔ พ.ค. ๓๐)
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การเจริญอานาปานสติ

 ไม่มีอะไรที่จะมีค่าเท่าลมหายใจ

	 แต่คนส่วนมากไม่ค่อยจะคิดถึงลมหายใจกัน	 ลมหายใจเข้าก็ไม่ค่อยจะคิดถึง	
ลมหายใจออกก็ไม่ค่อยจะคิดถึง	 ทั้งๆ	 ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกมีค่าเท่ากับชีวิต 
ของเรา	ค�าว่า	น้อมเข้ามาดูธรรม กค็อืน้อมเข้ามาดลูมหายใจเข้าลมหายใจออก	กเ็รียกว่า 
น้อมเข้ามาดธูรรม	ธรรมธาต	ุลมหายใจเข้าออกอนัน้ีกเ็ป็นธาต	ุเรียกว่าธาตลุม	ธาตกุคื็อ 
ธรรม

	 จึงว่าน้อมเข้ามาดูธรรมก็คือ	น้อมเข้ามาดูลมหายใจเข้าออกนี่เอง	ธรรมะก็คือ
ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่	อันนี้มีค่าเท่าชีวิต (๒ ธ.ค. ๓๙)

	 พระพทุธเจ้าจึงตรัสว่า	อย่าพากนัประมาทในกาลทกุเมือ่ ในขณะหายใจเข้า ในขณะ 
หายใจออก ไม่ให้ประมาท	ค�าว่าใน	กาลทุกเมื่อ	ก็คือ	มีสติตลอดกาลนั้นเอง

 การหายใจเข้าก็มสีตดูิรู้ลมหายใจขณะเข้าน้ัน	หายใจออกกม็สีตดูิรู้ลมทีข่ณะออก	 
ลมหายใจเข้าก็มสีต	ิลมหายใจออกก็มสีต	ิการมสีตอิยูน่ี่ล่ะเรียกว่า	เป็นผู้ไม่ประมำท 
เพราะการตาย	ตายได้ทุกขณะ	หายใจเข้าก็ตายได้	หายใจออกก็ตายได้

	 เราต้องมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าและออกนั้น	เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาท
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	 แล้วมาคิดดู	 คนทั่วไปจะสนใจในการดูลมหายใจเข้าหายใจออกของเรามี 
น้อยมาก	ถงึจะมน้ีอยแค่ไหนเพยีงไรกช่็าง	เราผู้หน่ึงควรให้มสีตใินขณะทีห่ายใจเข้าและ
หายใจออก	ถงึจะขาดไปบ้าง	ในเม่ือมสีตริะลกึขึน้มาเมือ่ไหร่	กพ็ยายามดลูมหายใจเข้า
และหายใจออกของเราน้ี	เรยีกว่าเป็นการปฏิบตัธิรรม	เรียกว่าเป็นการเจริญอานาปานสต ิ
กรรมฐาน

	 การเจริญอานาปานสตกิรรมฐานน้ี	องค์พระสารีบตุร	ตามปกตท่ิานเจริญอานา- 
ปานสติเป็นประจ�า	ท่านผู้ใดเจริญอานาปานสติ ท่านผู้นั้นจะมีสติปัญญามาก	มีสติ
ปัญญาละเอยีด	เพราะลมน้ีเขาละเอยีดมาก	การทีม่สีตดูิลมและรู้ลม	จิตจะต้องละเอยีด	 
ในเม่ือจิตละเอียด	 ความรู้อันเกิดจากความละเอียดของจิตก็มีความละเอียดและ
รอบคอบด ี(๒๑ ต.ค. ๔๕)

	 พระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้	ทรงดูลมหายใจเข้าออกของพระองค์	ดูจนกระทั่ง 
จิตแน่วแน่อยู่กับลมเข้าและออกน้ัน	ส�าเร็จเป็นฌานขึน้มา	ปฐมฌาน	ทตุยิฌาน	ตตยิฌาน	 
จตตุถฌาน	พระพทุธเจ้าทรงเอาจิตทีพ่ร้อมด้วยองค์ฌานอนัน้ันเอามาพจิารณาสิง่ทีม่ี
อยู่ในพระองค์	ในที่สุดก็ทรงรู้เห็นอริยสัจธรรม

	 เพราะการปฏบิตัธิรรมกค็อืการปฏิบตัเิรา	ปฏบิตักิายวาจาใจของเรา	เราปฏบิตัไิด้ 
ทุกขณะเพราะลมหายใจอยู่กับเรา	 เราหลับก็ยังหายใจอยู่แต่เราหลับ	 เราไม่มีความ
รู้สกึ	อนัน้ันผ่านไป	เวลาตืน่ขึน้มา	เราต้องท�าความรู้สกึมีสตริะลกึว่าหายใจเข้าระลกึว่า 
หายใจออก (๑๒ ธ.ค. ๔๔)

 การปฏิบัติธรรมของเรา เราไม่ควรจะเลือกกาลเลือกเวลา

	 ต้องท�าอยูเ่สมอในขณะทีเ่รามโีอกาสทีจ่ะท�าได้	น่ังอยูอ่ย่างน้ีกท็�าได้	คอืให้มสีติ
ระลึกถึงลมหายใจเข้า	ระลึกถึงลมหายใจออกของเรา	ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้	 
ถ้าหากว่าไม่มีสติ	เราไม่รู้นะว่าเราก�าลังหายใจเข้าหรือหายใจออก	คิดดูนะว่าคนเรานี่
หลงได้ถึงขนาดนี้นะ	หลงจนกระทั่งเราเองไม่รู้ว่าเราหายใจเข้าหรือหายใจออก
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	 เมือ่เรามสีตริะลกึรู้ขึน้มา	รู้ว่าเราหายใจเข้า	รู้ว่าเราหายใจออก	อนัน้ีกเ็ป็นการแก้
ความหลงอย่างหน่ึง	อนัน้ีเป็นการก�าจัดความหลงได้	ตามปกตเิราไม่รู้ใช่ไหมล่ะ	ทัง้ที่ 
เราหายใจเข้าหายใจออกตัง้แต่อยูใ่นท้องแม่โน้นล่ะ	เกดิมาจนกระทัง่เป็นหนุ่มเป็นสาว	 
เป็นคุณพ่อคุณแม่	เป็นคุณปู่คุณย่า	บางทียังไม่รู้เลยว่าขณะนี้เราหายใจเข้าอยู่	หรือ 
หายใจออกอยู	่อย่างน้ันเราจะเดินทางไปไหนกช่็าง	ให้เราระลกึถงึลมหายใจของเราน้ี 
อยู่เสมอ	ระลกึถงึไว้และท�าได้ทกุขณะด้วย	เพราะขณะไหนๆ	ลมหายใจเข้าหายใจออก 
ของเรามีอยู่ทุกขณะ

	 การท�าความรู้สึกตัวของเราอยู่กับลมหายใจเข้าอยู ่กับลมหายใจออกอันน้ี	
เป็นการปฏิบัติธรรม	และเป็นการก�าจัดความหลงได้วิธีหนึ่งเลยทีเดียว	(๕ ก.พ. ๓๒)
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เจริญอานาปานสติ

 อำนำปำนสติ	 การก�าหนดลมหายใจอันนี้	 เป็นทางแห่งการท�าให้จิตใจของเรา
แน่วแน่	เป็นทาง	เป็นอุบายที่จะท�าให้จิตใจของเราปล่อยวางอารมณ์ภายนอกได้

	 ใจของเราปกติเขาไม่อยู่กับลม	ปกตินี่เขาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวภายนอกหรือ 
อารมณ์ภายนอก	แต่ในเมื่อเรามาท�าสติให้ใจอยู่กับลมหายใจเข้าและออก	ท�าความ
พยายามให้ใจแน่วแน่อยู่กับลมหายใจเข้าออกจริงๆ	 เรายิ่งมีความแน่วแน่อยู่ในจุด 
ลมหายใจเข้าหายใจออกมากเท่าไร	อารมณ์สญัญาภายนอกทีใ่จของเราเคยเกีย่วข้องน้ัน	 
มแีต่ทีจ่ะลดน้อยๆ	ลงไป	จนในทีส่ดุอารมณ์สญัญาภายนอกทีใ่จของเราเคยไปเกีย่วข้อง 
ก็จะขาดไป	ขาดไปเพราะใจเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนั่นเอง

	 อันนี้ก็เป็นอุบาย	เป็นหลักการอันหนึ่ง

	 ในการก�าหนดลมหายใจน้ัน	หายใจเข้าออกเราไม่ต้องไปบงัคับเขาให้สัน้	ไม่ต้องไป 
บงัคับเขาให้ยาว	ปล่อยไปตามปกตขิองเขา	เขาหายใจอย่างไรปล่อยไปตามน้ัน	แล้วให้ 
สังเกตอยู่จุดเดียวระหว่างที่สัมผัสว่าหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้น	ลมเข้าเราก็ไม่ต้อง 
ตามเข้าไป	ลมออกเราก็ไม่ต้องตามออกมา	ให้ก�าหนดรู้อยูท่ีล่มหายใจ	ให้มีความแน่วแน่ 
อยู่ในจุดนั้น

	 ลมที่เราหายใจเข้าออกนั้น	มันจะน้อยลงหรือจะเบาลง	ละเอียดขึ้นหรือลมจะมี
การเป็นอย่างไร	เราไม่ต้องสนใจ	ให้เรามาแน่วแน่รับรู้อยูเ่ฉพาะจุดทีส่มัผัสลมหายใจ
เข้าและออกนี้	แล้วเราท�าความรู้ดูเฉยๆ	อย่างนั้นล่ะ	(๑๔ พ.ค. ๓๐)
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	 หากเขามีการเคลื่อนไหวหรือมีการขยับออกจากลม	 ก็ให้มีการก�าหนดรู้ที่ 
ลมหายใจของเราอีก	ให้เราใช้ความพยายามของเรารักษาสตขิองเรา	ให้รู้ลมหายใจเข้า	 
ให้รู้ลมหายใจออกอยู่อย่างน้ัน	ให้รู้ชดั	ให้มคีวามชดัยิง่ขึน้ๆ	ชดัเพิม่ขึน้เท่าไร	อารมณ์
สัญญาภายนอกนี่มีแต่ที่จะลดลงไป	ลดลงไป

	 ในทีส่ดุ	สิง่แวดล้อมภายนอกดบัหมดเลย	แม้แต่เสยีงอะไรต่ออะไรไม่มี	ดบัหมด	 
มแีต่ลมหายเข้าหายใจออกน่ี	ยงัรู้	รู้อยู	่รู้ลมหายใจเข้า	รู้ลมหายใจออก	อารมณ์สญัญา 
ภายนอกไม่มี	มีแต่ลมหายใจเข้า	มีแต่ลมหายใจออก

 อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรม

	 ไม่ใช่ว่าการก�าหนดลมหายใจเข้าออกเราก�าหนดเอาลม	ไม่ได้เอาลมอนัน้ี	เราเอา 
ความตัง้มัน่แน่วแน่ของจิต	เอาจิตทีม่คีวามแน่วแน่	แต่อาศยัลมอนัน้ีล่ะเป็นสือ่เข้าไป	
เป็นสือ่เข้าไปๆ	ให้เราเข้าถงึจิต	เอาลมหายใจเข้าออกน้ีล่ะเป็นสือ่	เป็นเคร่ืองผูกเคร่ืองยดึ 
เอาไว้ก่อน	เอาลมหายใจเป็นเคร่ืองผูกจิตผูกใจของเราไว้	จิตใจของเราต้องมเีคร่ืองผูก	 
ต้องมีธรรมะเป็นเครื่องผูก	ธรรมะคือก�าหนดรู้ลมหายใจนี้

	 ในเมื่อใจของเรามีแต่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างน้ี	 เราก็ต้องก�าหนดรู้
เรื่อยไป	 ให้แน่วแน่อยู่กับลมเรื่อยไป	 ลมจะค่อยเบาลงไปๆ	 เบาลงไป	 ละเอียดไป	 
ละเอียดไปๆ	จนกระทั่งลมหายใจเข้าก็ไม่ปรากฏ	ลมหายใจออกก็ไม่ปรากฏ

	 ในเมื่อลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ปรากฏ	เราก็อย่าไปวิตกกังวลว่าลมไม่มี	 
ถงึลมหายใจของเราหายไปกอ็ย่าไปวติก	ลมจะมหีรือจะไม่มไีม่ต้องไปวติกกงัวล	แล้วจะ 
เป็นอย่างนี้ไปขณะเดียวระยะเดียวไม่นาน	หรือจะเป็นไปอีกนานก็ไม่ต้องวิตกกังวล

	 ในขณะที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ปรากฏน้ัน	 ให้เรามาท�าความรู้สึกอยู่
กับความรู้	ที่รู้ว่าไม่ปรากฏลมเข้าลมออกนั้น	ลมออกก็ไม่ปรากฏ	ลมเข้าก็ไม่ปรากฏ	
แต่เรารู้อยู่	เราก็มาตั้งสติอยู่กับความรู้ที่รู้ว่าไม่มีลมนั้นล่ะ	เรามาตั้งสติอยู่กับความรู้
อันนี้	จิตของเราจะค่อยเด่นชัดขึ้นมา	ค่อยเด่นชัดขึ้นมา	ค่อยรู้ขึ้นมา..	รู้ขึ้นมา
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	 ความรู้อันนี้ล่ะ	ที่ท่านเรียกว่า	“จิต”	ให้มาอยู่กับจิตของเราอันนี้	(๕ ก.พ. ๓๒)

	 จึงว่าลมหมดไป	 เราเอาจิตมาตั้งไว้ที่รู้	 เอาจิตมาตั้งไว้ที่จิต	 จิตกับความรู้เป็น
อันเดียวกัน	ในระหว่างที่ลมหายใจยังปรากฏอยู่	เราก็ให้แน่วแน่อยู่กับลมหายใจนั้น	
แต่ในเมื่อลมหายใจปรากฏว่ามันไม่มี		เรามาท�าความแน่วแน่อยู่ที่จิต

	 นี่	 เป็นจิตตภาวนา	เรียกว่ามีความแน่วแน่อยู่ในจิต	จิตเป็นสมาธิ	ปล่อยวาง
อารมณ์ภายนอก	และแม้แต่ลมหายใจที่เราหายใจเข้าออกอยู่นี้	ก็ปล่อยวางไปในตัว	
มีแต่จิตดวงเดียวเด่นชัดอยู่	รู้อยู่	เห็นอยู่อย่างนี้

	 มีแต่จิตดวงเดียว	ก็ให้อยู่กับจิตนั้น (๑๔ พ.ค. ๓๐)
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วิธีการใดก็ต้องปล่อยวางทั้งนั้น

	 การที่จะก�าหนดลมหายใจเข้าออก	หายใจเข้าก็มีสติ	หายใจออกก็มีสติ	อันนี้ 
ก็สามารถที่จะท�าให้ใจเข้าถึงความสงบระงับเป็นสมาธิ	มีความแน่วแน่อยู่ที่ใจได้

	 ค�าว่า	จิตสงบเป็นสมาธมิคีวามแน่วแน่อยูท่ีใ่จ	กค็อื	มกีารปล่อยวางลมหายใจเข้า 
ลมหายใจออกน่ันเอง	ไม่ใช่เวลาจิตสงบแล้ว	จะไปยดึลม	ไม่ยอมปล่อยวางลม	อย่างน้ัน 
ไม่ถูก	ลม	ในเมือ่จิตพอเร่ิมสงบ	ลมกป็รากฏว่ามคีวามละเอยีด	มคีวามเยน็มีความเบา 
ในการหายใจเข้า	หายใจออกน้ัน	ในทีส่ดุมคีวามละเอยีดเข้าละเอยีดเข้าลมน่ี	ปรากฏ
เหมือนกับไม่มีเข้าไม่มีออก	ในเมื่อลมไม่ปรากฏว่าลมเข้าลมออก	แต่มีความรู้ว่าลม
ไม่มีเข้าไม่มีออกตรงนั้นก็ยังปรากฏอยู่

	 ในเม่ือเป็นอย่างน้ีไม่ต้องไปกังวล	 ให้ปล่อยวางลมหายใจเข้า	 ปล่อยวางลม 
หายใจออก	มาก�าหนดอยู่ที่จิต	ให้มีความแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่ที่จิตคือผู้รู้นี้	เรียกว่าการ
ก�าหนดลม	 ก็มุ่งที่จะให้จิตเข้าถึงความสงบระงับอยู่ที่จิตน้ี	 ไม่ใช่พอใจอยู่กับว่าให ้
จิตสงบอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้น	ให้สงบแน่วแน่อยู่ที่จิต	การที่จะสงบ
แน่วแน่อยู่ที่จิต	 จิตก็ต้องปล่อยวางลม	 เพราะลมน้ันก็เป็นอารมณ์เคร่ืองยึดถือน่ี	 
ต้องปล่อยวาง

	 การบริกรรมพุทโธ	พุทโธ	พุทโธ	ก็เหมือนกัน
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	 ในเมือ่จิตสงบรวมอยู่ทีจิ่ต	มีความตัง้ม่ันแน่วแน่อยูท่ีจิ่ตแล้ว	การบริกรรมพทุโธ
นั้นก็เลิก	ไม่ต้องบริกรรม	ปล่อยวางได้

	 หรือว่าจะเป็นการบริกรรม	 ผม	 ขน	 เล็บ	 ฟัน	 หนัง	 ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ช่าง	 
ในเม่ือจิตสงบแล้ว	 ส่วนใดส่วนหน่ึงที่บริกรรมที่เป็นอารมณ์ของการบริกรรมน้ัน	 
ก็เลิกก็ละ	ก็ปล่อยวาง	ไม่ให้ใจส่งส่ายไปอยู่กับส่วนใดส่วนหนึ่ง	ให้ใจสงบแน่วแน่
อยู่ที่ใจอันนี้

	 ยังมีอกีวิธหีน่ึง	ด้วยวธิกีารยบุหนอพองหนอ	หรือว่าขาซ้ายก้าวหนอ	ขาขวาก้าวหนอ 
อะไรต่อมิอะไรเหล่านี้	ซึ่งวิธีการเหล่านี้ยังไม่เคยศึกษายังไม่เคยปฏิบัติ	แต่ก็ถึงว่าไม่
เคยศึกษาไม่เคยปฏิบัติ	 ก็พอที่จะเข้าใจได้เป็นข้อปฏิบัติที่ท�าให้จิตเข้าถึงความสงบ
ระงับได้

	 เพราะในเมือ่จิตเข้าถึงความสงบระงับแล้ว	จะหายบุหนอพองหนอกผิ็ดน่ี	จะไป 
ยุบหนอพองหนออยู่	มันก็เป็นเรื่องของจิตติดอยู่ในการยุบการพอง	จิตมันก็ต้องไป
ยึดอยู่กับขาซ้ายก้าวหนอ	ขาขวาก้าวหนอ	อันนี้ก็ไม่ถูก	เป็นเรื่องที่จะต้องปล่อยวาง 
ทัง้น้ัน	เพราะเป็นกริิยา	เป็นวธิกีาร	เป็นอบุาย	ทีจ่ะท�าให้จิตเข้าถึงความสงบ	เป็นอบุาย 
ที่จะท�าให้จิตรวมเข้าเป็นองค์สมาธิที่จิต	เป็นสมาธิขึ้นที่ใจ

	 ในเม่ือจิตเป็นสมาธขิึน้ทีจิ่ตทีใ่จแล้ว	การกระท�าวธิกีารใดๆ	ต้องปล่อยวางทัง้น้ัน  
(๘ พ.ค. ๒๕)
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เอกัคคตา
๑

	 สตขิองเราอยูเ่ป็นอนัเดยีวกนักบัจิต	จิตกบัสตเิป็นอนัเดยีวกนั	สตกิค็วามรู้สกึตวั	 
จิตก็คือความรู้	มันเป็นอันเดียวกัน

	 ค�าว่า วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา ในเมื่อปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว	 
ยังแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นนี่	แม้แต่เรานั่งอยู่	บางทีไม่รู้ว่าเรานั่ง	เดินอยู่	บางทีไม่รู้ว่า 
เราเดิน	ค�าว่า	“ไม่รู้”	อันนี้	ไม่ใช่ไม่มีจิต	จิตของเรารู้ที่จิตอยู่อย่างนั้น	แต่นั่งไม่รู้ว่า
เรานั่ง	เดินไปไม่รู้ว่าเราเดิน	แต่ว่าไปได้

	 เวลามันแน่วแน่อยู่ในจิต	มันถึงขนาดนั้น	(๕ ก.พ. ๓๒)

	 ใจของเราจึงเป็นเอกัคคตารมณ์	คือว่าปล่อยวางทั้งหมด	ไม่เอาอะไร	เอาแต่จิต
อนัเดยีว	เรียกว่า	เอกคัคตารมณ์ หรือ เอกคัคตาจิต	คอืว่ามจิีตดวงเดยีวน้ี	ปล่อยวาง 
อย่างอื่นทั้งหมด

๑ เอกคัคตา (เอกคคฺตา) คอื	ความมอีารมณ์เป็นอนัเดียว,	เอกคัคตา	เป็นความแน่วแน่ของจิตในอปัปนา-
สมาธ	ิและในฌานทกุระดบั	ได้แก่	ปฐมฌาน (มีองค์	๕	คอื	วติก	วจิาร	ปีต	ิสขุ	และเอกคัคตา),	ทตุยิฌาน  
(มีองค์	๓	คือ	ปีติ	สุข	และเอกัคคตา),	ตติยฌาน (มีองค์	๒	คือ	สุข	และเอกัคคตา)	และ	จตุตถฌาน 
(มีองค์	๒	คือ	อุเบกขา	และเอกัคคตา)
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	 ปล่อยวาง	นี่เป็นอุเบกขา	เอกัคคตาจิตกับเอกัคคตาอุเบกขา๒	รวมเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน	 คือจิตปล่อยวางอารมณ์ทั้งหมด	 อุเบกขาก็คือความวางเฉย	 เฉยแต่
ประกอบด้วยสติ	 เฉยประกอบด้วยสติเด่นชัดอยู่ในจิต	 จิตกับสติเป็นอันเดียวกัน	 
มคีวามปล่อยวางอยู่ในจิตในใจ	ค�าว่า	ปล่อยวำง	อนัน้ี	ไม่ใช่ว่าหลงสต	ิไม่ใช่ว่าลมืเน้ือ 
ลืมตัว

	 ปล่อยวางอันอื่น	 ปล่อยวางอารมณ์อื่นๆ	 ปล่อยวางเคร่ืองรุงรังในจิตทั้งหมด	
ให้เหลือแต่จิตอันเดียว	มันก็อุเบกขาได้ (๒๔ ส.ค. ๓๒)

๒ เอกัคคตา อุเบกขา เป็นสภาวจิตใน	จตุตถฌาน (ในรูปฌาน	๔)	หรือใน	ปัญจมฌาน	(ในฌาน	๕	 
ตามการจ�าแนกย่อยลงไปของฝ่ายอภิธรรม)
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“	ใจของเราอยู่ที่ไหน	มรรคผลและพระนิพพานอยู่ที่นั่น	ในเมื่อเรามีการ
ขัดเกลา	มีการช�าระ	มีการสละสิ่งที่มืดสิ่งที่เป็นโคลนเป็นตม	หรือก�าจัด
สิง่ทีเ่ป็นสนิม	ก�าจัดความมืดทีม่นัครอบในจิตในใจของเราให้หมดสิน้ด้วย
อบุายทีแ่ยบคาย	ด้วยอบุายทีท่�าใจของเราให้สว่างกระจ่างแจ้ง	ให้รู้ชดัตาม 
ความเป็นจริงของสิ่งที่ใจของเราเคยลุ่มหลงมัวเมานั้น

ในเมื่อแจ่มแจ้งชัดตามความเป็นจริงแล้ว	 จะบอกให้ยึด	 จะบอกให้ติด	
จะบอกให้ยินดี	จะบอกอย่างไรมันก็ไม่ยินดี	”	

(๒๐ มี.ค. ๓๗)
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อุบายในการค้นคิดพิจารณา

	 หลังจากที่จิตของเราถอนออกมาจากสมาธิ	เราก็พิจารณาแก้ไข

	 ค�าว่าพจิารณาแก้ไขน้ัน	มอีะไรทีจิ่ตของเราไปเกีย่วข้อง	ไปตดิกบัอะไรอยู	่ยงัไป 
ยึดถืออะไรอยู่	ยังไปยินดีและยินร้ายอะไรอยู่	ให้เราเอาสิ่งนั้นๆ	มาเป็นอารมณ์ของ 
การพจิารณา	ให้พจิารณาไปเร่ือยๆ	การพจิารณาอนัน้ัน	จุดมุง่หมายกค็อืให้รู้จักความจริง	 
ความจริงของแต่ละอย่างๆ	อันนั้นล่ะเป็นธรรมะ

 ธรรมะคอืความจริง ในเมือ่ความจริงแจ้งขึน้มาเมือ่ใด ใจของเราเหน็ธรรมะเมือ่น้ัน  
ความจริงของสิ่งที่เราคิด	ความจริงของสิ่งที่เรายินดียินร้าย	ความจริงของสิ่งที่เรารัก
เราชงัเปิดเผยขึน้เตม็ที	่เรียกว่าเรารู้ธรรมะหรือเราเหน็ธรรมะ	ในขณะทีเ่รารู้ความจริง 
เห็นความจริงนั้น	 สิ่งที่เราเคยยินดี	 สิ่งที่เราเคยยินร้าย	 สิ่งที่เรารักเราชังมันหายไป
พร้อมกับความจริงที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นเปิดเผยขึ้นนั้นล่ะ	หายไปเลย

	 น่ีกเ็ป็นอบุายการด�าเนินทางการค้นคิดพจิารณา	เป็นวธิกีารด�าเนินทางสตปัิญญา
หลังจากใจของเราถอนออกมาจากความสงบแล้ว	นี่ก็เป็นหลักการปฏิบัติอย่างหนึ่ง	

	 หลักการอีกอย่างหน่ึงก็คือ..	 อะไรๆ	 ซึ่งเป็นเคร่ืองรบกวนจิตใจ	 ให้เอาเร่ือง 
เหล่านั้นล่ะมาเป็นอารมณ์	เอามาตั้งไว้	แล้วให้ใจอยู่ตรงนั้น	ตรงสิ่งที่มันชอบไปติด	
เราตดิรักก็เอาใจอยูก่บัสิง่ทีรั่กน่ี	ตดิชงักอ็ยูต่รงชงัน่ี	อย่าให้ใจไปไหนนะ	แล้วกต็ัง้ใจด	ู 

 อุบายภาวนา 
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ดูว่ามันมีอะไรเป็นสาระแก่นสาร	ดูว่ามันมีอะไรเป็นตัวเป็นตน	ลองหาสาระแก่นสาร 
ตวัตนของเขาให้เหน็	เรารู้เหน็อะไรกศ็กึษาเร่ือยไปๆ	เหน็อะไรศกึษาเร่ือยไป	ตัง้ใจศกึษา	 
ตัง้ใจมุง่ในการทีจ่ะรู้จะเหน็	เหน็ในสิง่ทีใ่จของเราเกีย่วข้อง	หรือสิง่ทีใ่จของเราชอบไป 
ยินดี	ชอบไปยินร้าย	ชอบไปรักไปชัง

	 ในเมื่อเราตั้งใจหาจริงๆ	แล้ว	สิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระแก่นสารและ
เป็นตัวเป็นตน	 ในเมื่อไม่เห็นอะไรเป็นสาระแก่นสารเป็นตัวเป็นตน	 ใจของเราก็วาง 
ในขณะน้ัน	วางอารมณ์สิง่ทีใ่จของเราชอบไปยดึถอื	ปล่อยวางอารมณ์ทีช่อบมารบกวน 
จิตใจของเรา

 เมื่อใจปล่อยวางอารมณ์ ใจของเราก็จะสงบแน่วแน่เป็นองค์สมาธิได้

	 การแน่วแน่เป็นองค์สมาธิคร้ังน้ี	 จะมีความเบิกบาน	 มีความร่ืนเริงสว่างไสว
องอาจกล้าหาญเป็นพเิศษทเีดียว	เพราะผลงานทีเ่ราไม่คิดว่าเราจะแก้ได้	ผลงานทีเ่รา
ไม่คดิว่าเราจะปฏิบตัหิรือท�าให้ส�าเร็จได้	มนัได้ส�าเร็จขึน้มาอย่างน้ี	เราจะมคีวามสขุมาก	 
เราจะมีความเบิกบานมาก	มีปีติมาก	สว่างไสวอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเลยทีเดียว

	 อันนี้ก็เป็นอุบายอันหนึ่งของการปฏิบัติธรรม (๕ ก.พ. ๓๒)
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สุสิกฺขิโต เป็นผู้ศึกษาด้วยดี

	 อุบายหลักในการที่จะพิจารณาถอนจิตถอนใจของเรามีมาก

	 ค�าว่า	มีมาก มากขนาดไหน	มีมากเท่าตัวของเรานี้ล่ะ	ตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้า	
เท้าขึ้นมาหาศีรษะ	 แต่ละส่วนแต่ละอย่างแต่ละที่ที่ท่านสมมุติว่าเป็นอะไรต่ออะไร 
นั่นล่ะ	 เป็นจุดเป็นสิ่งที่เราจะพิจารณา	 ในเมื่อเรารู้ชัดเห็นชัดแล้ว	 จุดนั้นส่วนนั้นๆ	
อวัยวะน้ันๆ	 สรีระส่วนน้ันๆ	 จะเป็นส่วนที่ท�าให้ใจของเราถอนจากความยึดถือว่า 
เป็นเราเป็นเขาเป็นคนเป็นสัตว์ได้ทั้งนั้น

	 จึงว่าให้พากันตื่นตัว	 ให้พากันยกอุบายยกวิตกอันนั้น	 ยกวิตกที่มันมีอยู่นี่ล่ะ	 
คดิให้มาก	ค้นให้มากๆ	ความรู้กจ็ะเกดิขึน้มาก	ความเข้าใจกจ็ะเกดิข้ึนมาก	ถ้าหากว่า
เราไม่คดิเราไม่อ่าน	ความรูค้วามฉลาดความเข้าใจจะเกดิขึน้ได้อย่างไร	คนไม่ท�างาน
มันจะเป็นงานได้ยังไง	คนไม่ศึกษามันจะไปมีความรู้ความเข้าใจได้ยังไง

	 เราต้องศกึษาให้มาก	สสุกิขฺโิต	เป็นผู้ศึกษาด้วยด	ีศกึษาลงไปในทีน้ี่	ศาสนาอยู่ 
ที่นี่เอง	ไม่ใช่อยู่ที่อื่น	ศาสนาอยู่ที่นี่	พระพุทธเจ้าทรงเอาอะไรมาเทศนา	ทรงเอารูป 
มาเทศนา	ทรงเอาเวทนามาเทศนา	ทรงเอาสญัญา	สงัขาร	วญิญาณ	อนัน้ีล่ะมาประกาศ 
สัจธรรม

	 พระพทุธเจ้าทรงยกรูป	เวทนา	สญัญา	สงัขาร	วญิญาณ	อนัน้ีเอง	ไม่ใช่ยกอนัอืน่ 
มาเป็นหลักธรรม	(๑๔ พ.ค. ๓๐)
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	 จึงให้มุ่งศึกษาลงไป	เพราะอันน้ีเป็นธรรม	อนัน้ีคอือนัไหน	อนัน้ีกคื็อกายของเรา	 
อันนี้ก็คือใจของเรา	อันนี้ล่ะเป็นการศึกษาธรรม	ศึกษาลงไปในจุดอันนี้	กายของเรา
ก็เป็นก้อนธรรม	จิตของเราก็เป็นก้อนธรรม	การศึกษาธรรม	การปฏิบัติธรรม	ศึกษา
ลงในนี้	ปฏิบัติลงไปในนี้	ถึงจะคิดมากจะพิจารณามาก	ก็ไม่ท�าให้เกิดความฟุ้งซ่าน	 
ยิ่งท�าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธรรมะยิ่งขึ้น	เพราะเราศึกษาธรรม

	 ศกึษาลงไป	ผมเป็นยังไง	ขนเป็นยังไง	เลบ็เป็นยังไง	ฟันเป็นยังไง	หนังเป็นยงัไง	 
ศึกษาลงไปในที่นี้	ในเมื่อศึกษาลงไปพอแล้ว	มันชัดไปในจุดเดียว	ชัดลงไปอยู่ที่ผม	
ตรงไหนมันก็ชดัหมด	เพราะตรงไหนมนักก็ายเรา	ชัดลงไปในขน	ในเม่ือชัดลงไปในขน 
แล้วจุดไหนมันก็ชัดหมด	เพราะจุดไหนมันก็กายของเราเหมือนกัน	มันอันเดียวกันนี่	
กายอันเดียวกัน	ชัดจุดไหน	จุดเดียวมันชัดทั้งหมด

	 ภาวนา	ต้องใช้ความคิดความอ่านให้มาก	ไม่ใช่ภาวนามุ่งแต่บังคับให้ใจสงบๆ	
อย่างเดยีว	ใจสงบไม่ได้	ใจกอ็ยากเลกิ	อยากเลกิแล้วบางทไีม่อยากภาวนาน่ี	ส่วนมาก 
พากนัเป็นอย่างน้ีนะ	ภาวนามีแต่ล้มไปๆ	ไปซ้ายไปขวา	เข้าป่าเข้าดง	กนัหมด	ส่วนมาก 
เป็นอย่างนั้นนะ

	 ใช้ความคิดอย่างน้ีมันได้ความรู้เกิดข้ึนที่ใจ	 ได้ความรู้อย่างที่โลกเขาไม่พูด	 
ได้ความรู้อย่างที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาจากไหน	จินตามยปัญญา	ปัญญาเกิดทาง
ความคิด	มันหากเกิดขึ้น	ปัญญาเกิดจากความคิดนี้	ไม่ใช่ปัญญาที่จะได้ยินได้ฟัง

 สุตมยปัญญา	 เป็นปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง	 อันน้ันเป็นอีกส่วนหน่ึง	 
น่ีก็ท�าให้เราได้ความรู้ความเข้าใจ	 การได้ยินได้ฟังท�าให้ได้เข้าใจหลักการวิธีการ
ประพฤติปฏิบัติ

 ภาวนามยปัญญา	นี่ก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการบ�าเพ็ญภาวนานั่นเอง

	 ส่วน	จินตามยปัญญา	ปัญญาอนัน้ีจะเกดิจากการได้ยนิได้ฟัง	ไม่ได้เกดิจากการ 
ระลกึถงึกไ็ม่ได้	ต้องเกดิจากความคดิของเรา	เกดิจากความคดิความพจิารณาของเรา	 
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ปัญญาเกิดจากความคิดนี้	เป็นปัญญาที่เราจะหาได้ยินได้ฟังที่ไหนไม่ได้	เพราะอันนี้
เกดิจากความคดิของเราผู้เดยีว	ถงึคนอืน่เขาคดิแล้วเขาเอามาเล่าให้เราฟัง	อนัน้ันเรา
ได้ยินสิ่งนั้นก็เป็นปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังมา	ไม่ใช่ปัญญาเกิดจากจิตจากใจของเรา

	 การพจิารณาค้นคว้า	ใจของเรามีความสงบมากเท่าไร	ความรู้ความเหน็อนัเกดิจาก 
การค้นคิดพิจารณายิ่งละเอียดหรือยิ่งชัด	 ยิ่งมีความแยบคาย	 ใจของเราระหว่างที่รู้ 
เหน็อะไร	ความรู้ทีแ่ยบคายเกดิขึน้น้ัน	ยิง่จะมีความละเอยีด	ยิง่มคีวามสงบละเอยีดมาก	 
ยิง่มคีวามแยบคายลงไปมาก	การคดิการพจิารณาน้ี	เป็นการอบรมจิตให้เข้าถงึความสงบ 
ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นไป	 ในความสงบละเอียดอ่อนน้ัน	 เราเอามาใช้ในการคิดค้น
พิจารณาอีก	ยิ่งเป็นการอบรมจิต	เป็นการอบรมซึ่งกันและกัน

	 จึงว่าการคดิการค้นการพจิารณาน้ี	ใจของเรายังเข้าไม่ถงึความสงบมาก	เรากเ็อาใจ 
มาคิดค้นพิจารณาได้	 ไม่ต้องคอยให้สงบมากๆ	 เสียก่อนก็ได้	 จะคอยแต่เอาจิตที่ 
สงบมากแล้วมาพจิารณา	อย่างน้ันกถ็กู	แต่เราไม่ต้องคอยอย่างน้ันกไ็ด้	ใจสงบในขณะ 
ที่มีการค้นคิดพิจารณาอยู่ก็มี	เพราะใจของเราจดจ่อในเรื่องที่เราพิจารณานั้น

	 หากจะค้นคิดพจิารณาไปก่อน	ถึงจะว่าเป็นวปัิสสนึก๑	กถ็กู..	นึกเอา	ดกีว่าไม่นึก 
เสียเลย	ไม่ต้องคอยให้เป็นวิปัสสนาหรอก	เอาวิปัสสนึกนี่เสียก่อน	นึกในทางที่มันดี	
นึกในทางที่มันเป็นประโยชน์	มันก็เป็นประโยชน์	สามารถที่จะแก้จิตแก้ใจของเราได้
เหมือนกัน	นึกในทางธรรมก็เป็นประโยชน์แก่จิตแก่ใจได้ทั้งนั้น

	 หากว่าเรานึกในทางทีไ่ม่ชอบธรรม	มนัมแีต่ท�าลายใจของเรา	เราเอาใจของเราน่ี 
นึกในทางที่เป็นธรรมเสีย	เพราะใจของเรานั้นจะให้อยู่เฉยๆ	ไม่ได้นะ (๕ พ.ค. ๓๐)

๑ วิปัสสนึก ในที่นี้	หมายถึง	การนึกคิดหรือวิตกอย่างเป็นขั้นตอนไปในทางที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไข
จติใจ	เป็นค�าพูดเปรยีบเทียบ	ล้อกับค�าว่า	วิปัสสนำ	(การพิจารณาใคร่ครวญให้รู้แจ้งชัดในสังขารให้เห็นว่า 
เป็นของไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	เป็นอนัตตา)
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ต้องหาอุบายละด้วยสติปัญญา

 อุบายในการที่จะแก้จิตแก้ใจมีมาก

	 ธรรมะทีแ่ก้กเิลสทีแ่ก้จิตแก้ใจจึงมมีากหาประมาณไม่ได้เหมือนกนั	เหมอืนกบั
โรคอย่างนี้ล่ะ	 ถ้าโรคมีประมาณร้อยโรค	 ยาแก้โรคก็ต้องร้อยขนาน	 โรคมีพันโรค	 
ยาแก้โรคก็ต้องพันขนาน	 แล้วโรคจิตโรคใจของเราอันนี้	 มันไม่ใช่ร้อยมันไม่ใช่พัน	
มันเป็นแสนมันเป็นล้านโน่นล่ะ

	 จึงว่าธรรมะที่จะแก้จิตแก้ใจ	แก้โรคของจิตของใจจึงมีมาก	เราจะต้องเป็นผู้ที่
รู้จักว่าจิตใจของเราเป็นโรคอะไร	แล้วกแ็สวงหายาแสวงหาธรรมะมาแก้โรคจิตโรคใจ
ของเราให้ถูกต้อง	ค�าว่า	ใจไม่เทีย่ง	กค็อืโรคของใจอนัน้ีมนัไม่เทีย่ง	เราจะต้องแสวงหา
ยารักษาโรคของใจให้ถูกกับขณะที่ใจของเราเป็นโรคน้ันๆ	 ขณะน้ีใจของเราเป็น 
โรคอะไร	เราก็หายาหาธรรมะมารักษาโรคใจของเราให้ถูกกับโรค	เอาธรรมมารักษา 
ให้ใจของเราถกูกบัขณะของกเิลสทีม่นัจะก�าเริบขึน้มาด้วยวธิกีารใดๆ	น่ี	ต้องเป็นผู้ที่ 
สังเกตสังกาจิตใจของเรา	ไม่ใช่ว่าจะคอยแต่อาจารย์ท่านบอกยังไงก็ท�าอย่างนั้น

 ธรรมะก็คือความเป็นอนิจจัง ธรรมะก็คือความเป็นทุกข์ ธรรมะก็คือความเป็น
อนัตตำ

	 ค�าว่า	อนิจจัง กคื็อไม่เทีย่ง	สิง่ทีเ่ป็นอารมณ์กวนจิตกวนใจ	เขากเ็ป็นของไม่เทีย่ง	 
และสิ่งที่กวนจิตกวนใจของเรานี้	จะหาอะไรที่เป็นตัวเป็นตนจริงๆ	ก็ไม่มี	จะหาอะไร
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ที่เป็นตัวเป็นตนจริงๆ	ก็ไม่ได้	ต้องการที่จะเห็นตัวเห็นตนมัน	เอาเป็นตัวเป็นตนเอา
มาดูมันก็ไม่มีเสีย

	 จึงว่าอันนี้เขาเป็น	 อนัตตำ	 ที่มันเป็นตัวเป็นตนเพราะใจของเราไปยึดต่างหาก	
เราอย่าส่งจิตส่งใจไปยึด	 อย่าส่งจิตส่งใจไปเกี่ยวข้อง	 ละมันเสีย	 ปล่อยวางมันเสีย	 
ใจของเราให้มาอยู่กับใจ	อยู่กับจิต	อยู่กับความรู้อนัน้ี	อย่าให้เคลือ่นจากความรู้	อย่าให้ 
เคลื่อนจากจิตจากใจ	อันนี้ก็เป็นอุบายอันหนึ่งที่จะน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจ

	 จึงว่าอบุายอย่างไร	การกระท�าอย่างไรทีจ่ะเป็นการละถอนการปล่อยวางอารมณ์
สญัญาเคร่ืองกวนจิตกวนใจน่ี	อฏิฐารมณ์กเ็ป็นเคร่ืองกวนใจ	อนิฏฐารมณ์กเ็ป็นเคร่ือง
กวนใจ	สิง่ทีช่อบใจ	สิง่ทีไ่ม่ชอบใจ	เร่ืองทีช่อบใจ	เร่ืองทีไ่ม่ชอบใจ	ในใจของเรา	ในใจ 
ของสัตว์โลกมีเท่าน้ี	 มีแต่เร่ืองได้เร่ืองเสีย	 มีแต่เร่ืองชอบใจและไม่ชอบใจเท่าน้ีล่ะ	
เป็นสิ่งที่กวนจิตกวนใจของเรา

 หาอุบายละเข้า หาอุบายอันนั้นหาอุบายอันนี้ หาด้วยสติด้วยปัญญาของเรา

	 อย่าไปบบีอย่าไปบงัคบัจิตใจของเรา	อย่าไปอยากให้ใจของเราสงบ	อย่ารีบไปให้ 
ใจสงบ	ถ้าหากว่ารีบให้ใจสงบล่ะ	มนัไม่สงบหรอก	เร่ืองความรีบกคื็อความอยากน่ันเอง	 
หาเหตหุาผลหาอบุาย	ในเม่ือเหตผุลมันพอ	ใจของเรากย็อมรับ	ใจของเรากย็อมปล่อย 
ยอมวาง	ถ้าหากว่าเหตุผลยังไม่พอ	มันจะยังไม่ยอมรับไม่ยอมปล่อยวางให้

	 ใจของเรายังไม่ปล่อยวางอารมณ์สญัญา	ในเมือ่อารมณ์สญัญายงัมอียูใ่นจิตในใจ	 
ใจของเราจะสงบได้อย่างไร	เพราะอารมณ์สัญญาอันนี้มันเป็นสิ่งที่กวนใจ	ในเมื่อสิ่ง
กวนใจยังมีอยู่ในจิตในใจ	ใจจะสงบไม่ได้

	 เราต้องหาวิธีหาอุบายให้อารมณ์สัญญาที่มีอยู่ในจิตในใจของเราน้ีหมดไป  
(๒๔ ส.ค. ๓๒)
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เหตุผลพอแล้วเขาสงบเอง

 เราสามารถค้นคิดพิจารณาได้ทั้งนั้นตามก�าลังของความสงบของเรา

	 ในเมื่อค้นคิดพิจารณาไปพอสมควรแล้ว	ก็มาหัดท�าความสงบอยู่กับที่	ในเมื่อ
ท�าความสงบพอสมควรแล้ว	กค้็นคิดพจิารณาต่อไปอกี	ใจของเราพจิารณาบ้าง	แล้วก็ 
ท�าความสงบบ้าง	ความสงบกเ็ป็นฐานเป็นก�าลงัทีจ่ะท�าให้การพจิารณาน้ันมกี�าลงัยิง่ข้ึน	 
การพิจารณาที่มีก�าลังขึ้นน้ัน	 ก็จะท�าให้ใจของเราที่มีความสงบแล้วน้ีเพิ่มความสงบ
มากยิ่งขึ้น	ความสงบมากขึ้นก็เป็นธรรมที่จะอบรมปัญญา	คือการพิจารณานั้นให้ชัด 
ให้แยบคายได้ยิง่ขึน้	ปัญญาทีพ่จิารณาแยบคายได้ย่ิงข้ึนเป็นล�าดบัๆ	น้ัน	กจ็ะมาอบรม 
สมาธิ	คือความสงบอีก

	 การพจิารณาและความสงบน้ีต้องอาศัยซึง่กนัและกนั	จะคอยแต่ให้ใจสงบจริงๆ	
แล้วจึงค่อยพิจารณา..	อันนั้นก็ถูก	แต่ใจของเราถึงจะสงบไม่มากเท่าไร	ในเมื่อพอที่ 
จะเอามาพิจารณาได้ก็ควรเอามาพิจารณา	 การพิจารณาถึงจะได้บ้างพอสมควร 
ไม่แยบคายไม่แจ้งไม่ชัดนัก	แต่ก็ยังเป็นประโยชน์	เพราะท�าให้ใจของเรามีความเบา
เนื่องจากว่าเป็นการปล่อยวางได้บ้าง

	 หลงัจากน้ันเรากท็�าความสงบ	เม่ือสงบพอสมควรแล้วกเ็อาไปพจิารณาต่อ	กลบักนั 
ไปกลับกันมาอย่างนี้ล่ะ	ผลของการปฏิบัติธรรมของเราจึงจะก้าวหน้า (๖ เม.ย. ๒๙)
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	 การภาวนาน้ัน	ไม่ใช่ว่าจะมุ่งแต่ให้ใจเป็นสมาธอิย่างเดยีว	เพราะ	การภาวนา นัน้ 
แปลว่า	ท�าให้เกิด เกิดทุกอย่าง	ความสงบก็เกิดขึ้น	สติก็เกิดขึ้น	ปัญญาก็เกิดขึ้น	
การหดัคดิหดัค้นอนัน้ีล่ะ	เป็นอบุายเป็นหนทางทีจ่ะท�าให้ใจของเราสงบ	ในเมือ่การคดิ
การค้นของเราพอ	ความสงบมนัหากเกิดขึน้	เหมอืนกบัการรับประทานอาหาร	ในเมือ่
การรับประทานมนัพออิม่	ความอิม่หากเกดิขึน้	ความอิม่ไม่ใช่อยูเ่ฉยๆ	จะอิม่ขึน้มาได้	 
มันก็ต้องมีการรับประทาน

	 เร่ืองการภาวนาน่ี	การค้นคดิพจิารณาจึงมคีวามจ�าเป็น	แต่อย่าคดิค้นไปในทางโลก	 
อย่าคิดค้นไปในทางทีโ่ลกเขาเป็นกนั	อย่างทีโ่ลกเขาเป็นโลกเขาคดิโลกเขาปรุงแต่งกนั	 
เราอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปคิดอย่างนั้น	คิดอย่างผู้ปฏิบัติธรรม

	 ส่วนมากนักภาวนามักมุง่แต่จะให้ใจสงบ	ใจไม่สงบกว่็าภาวนาไม่ดี	ถ้าภาวนาแล้ว 
ดีทั้งน้ัน	 คนไม่ภาวนาน่ันล่ะมันไม่ดี	 คนภาวนาแล้วดีทั้งน้ัน	 แม้สงบหรือไม่สงบ 
ก็เป็นความดี	ดีเพราะได้ภาวนา	ให้พอใจในการภาวนา	พอใจในข้อปฏิบัติ	พอใจใน
การกระท�า	ดีขนาดไหนก็ให้พอใจ	เพราะการกระท�าอันนี้เป็นการกระท�าที่ดี	ในเมื่อ
การกระท�ามันพอเมื่อไร	ไม่อยากให้เป็น	มันก็เป็นไป

	 อย่างกับผลมะม่วงล่ะ	อยากให้มันสุก	ถึงเวลาจะสุก	มันก็สุกเอง	การหุงข้าว
ก็เหมือนกัน	ไปปรารถนาให้มันสุก	มันไม่สุกนะ	ต้องความร้อนพอ	เมื่อมันร้อนพอ	
มันก็สุก

	 ความสงบของใจก็เหมอืนกัน	ในเมือ่เหตผุลทีจ่ะท�าให้สงบมันพอแล้ว	เขาสงบเอง  
(๕ พ.ค. ๓๐)
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สติ ความสงบ กับการค้นคิดพิจารณา

 การพิจารณาทีแรกอาจไม่ค่อยสะดวก เพราะปัญญายังไม่เกิดขึ้น

 ปัญญา	คือ	ความรอบรู้	การค้นคิดพิจารณาอันนั้นก็เป็นกิริยาส่วนหนึ่งของใจ 
เอาไปคิดค้นเอาไปพิจารณา	 อาศัยการคิดค้น	 อาศัยการพิจารณาประกอบด้วยสติ
ประกอบด้วยสมาธ	ิประกอบด้วยความเพยีรความพยายาม	สามารถทีจ่ะแจ่มแจ้งขึน้ 
มาได้	ปัญญาความรู้รอบก็เกดิขึน้	รู้รอบในกองสงัขาร	ในโลกน้ีเป็นสงัขารทัง้น้ัน	เป็น
สงัขารโลก	สงัขารธรรมน่ี	สงัขารเป็นรูป	สงัขารเป็นนาม	เป็นสงัขารทีเ่รียกว่า	ปญุญา- 
ภิสังขาร หรือ	อปุญญาภิสังขาร  ๑ ก็สามารถที่จะแจ่มแจ้งขึ้น

	 ในเมื่อสติสมาธิมีก�าลัง	มีความพยายามในการคิดค้นพิจารณา	ก็สามารถที่จะ 
แจ่มแจ้ง	แจ้งชดัขึน้มาได้	รอบคอบรอบรู้กลายเป็นปัญญาเกดิขึน้	เรียกว่า	ปญญฺา โลกสมฺิ  
ปชฺโชโต. ๒	ปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ว	คือแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้ว	สามารถที่จะเห็นสภาพ
ความเป็นจริงที่ยกเอามาเป็นเป้าหมายของการพิจารณานั้นได้

๑ อภสิงัขารธรรม หรือสภาพปรุงแต่งทีมี่เจตนาเป็นตวัการในการกระท�ากรรมน้ัน	ม	ี๓	ประการ	คอื	ปญุญา- 
ภสิงัขาร (อภิสงัขารฝ่ายบญุ	ได้แก่	กศุลเจตนาทัง้หลาย),	อปญุญาภิสงัขาร (อภิสงัขารฝ่ายบาป	ได้แก่	อกุศลเจตนา 
ทั้งหลาย)	และ	อาเนญชาภิสังขาร	(สภาพปรุงแต่งที่มีความมั่นคงไม่หวั่นไหว	หมายเอาจิตที่มีสภาวะมั่นคง
แน่วแน่ด้วยสมาธิแห่งจตุตถฌาน)

๒	พุทธภาษิต	ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต  สติ โลกสฺมิ ชาคโร. ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก	สติเป็นธรรม
เครื่องตื่นอยู่ในโลก. มีใน	ปัชโชตสูตร,	สังยุตตนิกาย	สคาถวรรค	(เล่มที่	๑๕)
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 สติ กับ ความสงบ กับ	การค้นคิดพิจารณา ให้เดินคู่กันไป	หรือว่าเดินอย่าง
เสมอกันไป	ควรที่จะให้เดินทางร่วมกันไปได้

	 การพิจารณาเป็นการท�าให้ใจมีก�าลัง	ท�าให้ใจมีความเบิกบาน	ท�าให้ใจมีความ
องอาจ	ท�าให้ใจมคีวามแวววาวคมกล้าองอาจกล้าหาญ	กายก็เบา	ใจกเ็บา	กายกไ็ม่หนัก 
จิตกไ็ม่หนัก	กายกไ็ม่มืด	ใจกไ็ม่มดื	เร่ืองของปัญญาเป็นเร่ืองของความสว่าง	ปัญญา
คือแสงสว่าง

	 หากว่าจะมแีต่ปัญญาในการค้นคดิพจิารณาอย่างเดยีว	ไม่มคีวามสงบ	ชอบคดิค้น 
พจิารณาไปส่วนภายนอก	ปรุงแต่งค้นคดิพจิารณาไปภายนอกๆ	เสยี	กศุลธรรมกอ็ยู่
ภายนอก	อกศุลธรรมกอ็ยูภ่ายนอก	อะไรๆ	กเ็ป็นภายนอกไปหมด	หนักเข้าภายนอก
ก็อยู่ตามต�ารับต�ารา	ถึงจะถูกต้องสักเท่าไรก็ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับของใจ

	 จึงว่า	 การพิจารณาต้องอาศัยความสงบให้อยู่เคียงคู่การพิจารณาเร่ือยไป  
(๒๔ ก.ย. ๒๕)

	 ความสงบไม่ใช่ว่าสงบอย่างกบัว่าน่ิงอย่างน้ันอย่างเดยีว	สงบมกีารเคลือ่นไหวกมี็	 
จึงว่าสงบมีหลายขั้นหลายตอน	สงบอย่างหยาบ	อย่างกลาง	อย่างละเอียด

	 ความสงบทีจ่ะสะดวกสบายในการท�าการท�างาน	กคื็อความสงบอยูข้ั่นกลางๆ	สงบ
อยูอ่ย่างสบายไม่มกีารบบีบงัคับ	จะค้นคดิพจิารณาอะไรได้	ท�าการท�างานได้	การงาน 
หมายถึงการงานของจิต	มกีารคดิการค้นการพจิารณาอยูใ่นขอบเขตของความสงบน้ัน	 
จึงว่าสงบทีท่�าการท�างานได้	สงบทีค้่นคดิพจิารณาได้	แล้วได้เร่ืองได้ราวตดิต่อเป็นการ
เป็นงาน

	 ถ้าหากว่าไม่มคีวามสงบเป็นหลกัอยู	่การค้นคิดพจิารณาน้ีลุม่ๆ	ดอนๆ	ขาดวรรค 
ขาดตอนไม่ได้เร่ือง	ในลกัษณะน้ันเรียกว่า	พจิารณาฟุง้ซ่าน	พจิารณาไม่ได้เร่ืองหรอก	
พิจารณาที่จะได้เร่ืองได้ราวติดต่อรู้เร่ืองรู้ราวอะไรน่ี	 มันต้องอาศัยความสงบเป็น 
หลักอยู่
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	 จึงเรียกว่า	 สมาธิอบรมปัญญา	 ความรู้ความเข้าใจอะไรที่จะชัดสว่างขึ้นในจิต 
ในใจ	ต้องอาศัยลกัษณะทางจิตทีม่คีวามสงบน้ีท�างาน	แต่ต้องสงบอยูใ่นขัน้ทีจ่ะค้นคิด 
พจิารณา	หากสงบจนกระทัง่จิตอยูร่วมอยูด่วงเดยีว	อนัน้ันกไ็ม่สะดวกในการทีจ่ะเอา 
มาท�าการท�างาน

	 ในการที่จะค้นคิดพิจารณาน้ัน	 จิตต้องถอนออกมาอยู่ในระดับอุปจารสมาธิ	 
(๑๙ ธ.ค. ๒๘)
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สมาธิอบรมปัญญาและปัญญาอบรมสมาธิ

	 เดี๋ยวน้ีชอบมีการพูดกันบ่อยๆ	 พูดกันมากๆ	 ในวงการผู้ปฏิบัติธรรมว่า  
“จิตสงบมากไม่เกิดปัญญา”

	 ค�าพูดอันนี้	 เป็นค�าพูดของผู้ที่จิตยังไม่สงบพอ	 และไม่สมควรที่จะพูดอย่างนี้	 
การพดูอย่างน้ีจะบัน่ทอนความพยายามในการท�าจิตให้สงบ	เพราะหากมีความพยายาม 
น้อยไปหรือไม่มคีวามพยายามเอาเสยีเลย	ใจกจ็ะไม่มโีอกาสเข้าสูค่วามสงบได้	เพราะ
ความสงบเป็นธรรมเครื่องอยู่ของใจ

	 ต้องเป็นผู้ที่มีจิตสงบแล้ว	 จิตที่สงบควรที่จะใช้ควรที่จะเอามาใช้ท�าการท�างาน
ให้เป็นประโยชน์	แต่กไ็ม่สนใจทีจ่ะเอาจิตทีส่งบน้ันมาท�าการท�างาน	ปล่อยให้สงบอยู่ 
อย่างน้ันไปเสีย	 ประโยชน์อันเกิดจากการพิจารณาทางปัญญาด้วยจิตที่สงบน้ันก็ไม่ 
เกิดขึ้น	เหมือนกับเรามีเรือนชานบ้านช่องเป็นที่อยู่	หากไม่สนใจที่จะออกมาจากบ้าน
ไปท�าการท�างานอะไร	ประโยชน์อันเกิดจากการจากงานก็จะไม่เกิดขึ้น	เรามีเรือนชาน
บ้านช่องเป็นที่อยู่	 ในเมื่อไปท�าการท�างานกลับมาพักผ่อนอยู่เป็นสุข	 ถ้าหากว่าไม่มี
เรือนเป็นที่อยู่ที่อาศัย	ท�าการท�างานแล้วไม่มีเรือนเป็นที่พักอาศัยนั้น	อันนี้ก็ใช้ไม่ได้

	 สมาธธิรรมจึงมคีวามจ�าเป็นส�าหรับผู้ปฏบิตัธิรรม	เหมอืนกบัคนเกดิมา	สตัว์เกดิมา	 
ต้องท�าบ้านท�าที่อยู่ที่อาศัย	 สมาธิเปรียบเหมือนบ้าน	 เป็นที่อยู่ที่อาศัยพักใจเข้าสู่ 
ความสงบ	สมาธจึิงมคีวามจ�าเป็น	เพราะสมาธเิปรียบเป็นเรือนทีอ่ยูข่องใจ	ใจไปท�างาน	 
เมื่อใจท�างานแล้ว	เวลาพักการพักงาน	ใจมาพักอยู่กับความสงบเป็นเรือนใจ
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 ความสงบ	จะว่าเป็นสมาธอิย่างละเอยีดหรือสมาธอิย่างหยาบแค่ไหนเพยีงไรกช่็าง	 
จะต้องอาศยัสมาธธิรรมน้ีเป็นเคร่ืองอบรมปัญญาทัง้น้ันทกุข้ันทกุตอน	ถ้าหากว่าไม่มี
สมาธธิรรมแล้ว	ปัญญาจะมีแค่ไหนเพียงไรกช่็าง	ไม่เป็นปัญญาทีย่กระดับจิตให้พ้นจาก	 
กิเลสตัณหา	พ้นจาก	กระแสโลก	หรือพ้นจาก	เรื่องของโลกๆ ได้

	 หากความสงบมน้ีอย	เป็นความสงบอย่างหยาบ	การรู้เหน็อะไรกจ็ะน้อย	รู้เหน็อะไร 
กจ็ะยงัหยาบ	ความสงบมีมาก	ยิง่มโีอกาสได้รู้ได้เหน็สิง่ทีล่ะเอยีดประณตีเพิม่ข้ึนๆ

	 ค�าว่า “พระนิพพาน” น้ัน	ละเอยีดยิง่จนกระทัง่ไม่มตีวัมีตน	ปัญญาทีจ่ะไปรู้แจ้ง 
พระนิพพาน	ต้องอาศยัสมาธทิีม่คีวามละเอยีด	จึงต้องเป็นสมาธทิีม่คีวามสงบละเอยีด
แนบแน่นจริงๆ	อบรมปัญญา	จึงจะมีโอกาสเข้าถึงได้

	 ที่ว่า	ปัญญาอบรมสมาธิ	นั้น	จิตที่ยังไม่เป็นสมาธิ	ปัญญาในขณะนั้นยังไม่ใช่
ปัญญาทีจ่ะเป็นเคร่ืองขดัเกลากเิลส	ปัญญาน้ันเป็นเพยีงปัญญาทีจ่ะอบรมวธิกีารหรือ
อบุายให้จิตเป็นสมาธเิท่าน้ัน	ขณะทีจิ่ตยังไม่เป็นสมาธน้ัิน	การทีจ่ะท�าจิตให้เป็นสมาธไิด้ 
จึงต้องมอีบุาย	เพราะเล่ห์เหลีย่มกเิลสทีม่าป่ันจิตให้หมนุให้วุน่วายสบัสนไม่ให้เข้าถงึ
ความสงบ	เขามีวิธีการของเขามาก	ดังนั้นจึงจะต้องอาศัยอุบาย

	 อบุายทีจ่ะท�าให้จิตเป็นสมาธน้ัินมมีาก	และเราจะต้องเป็นผู้ทีค้่นคดิอบุายขึน้เอง	 
จะอาศัยแต่ได้ยนิได้ฟังอย่างเดยีวน้ันไม่พอ	เหมอืนกบันักมวย	จะเรียนเอาแต่ในต�ารา	
ขึน้ไปชกแล้วกไ็ม่ยอมให้คลาดเคลือ่นออกจากต�ารากลวัจะผิดต�ารา	อย่างน้ันไม่มทีาง 
ที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้	 หากจะเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้จะต้องมีความฉลาด	 ต้องมีการ 
พลิกแพลงหาอุบายใช้ในขณะที่ต่อสู้กันอยู่นั้น

	 จึงให้พวกเราพากันใช้อุบายเพื่ออบรมให้จิตเป็นสมาธิให้ได ้(๑๕ ธ.ค. ๔๑)
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แยกแยะวิจารณ์วิจัยข้ออรรถข้อธรรม

 การปุจฉาแล้วก็วิสัชนา คือการยกข้ออรรถข้อธรรม

 วสิชันา กห็มายถงึว่า	แยกแยะออกไป	จ�าแนกออกไป	ตามเหตตุามผลตามเร่ือง
ของเขาทีเ่ขาเป็น	เร่ืองของเขาเป็นอย่างไรๆ	เรากจ็�าแนกออกไป	วสิชันาออกไปตามเร่ือง 
ของเขาเป็นนั้น	ที่เรียกว่าจ�าแนกออกไปตามเรื่องของเขาเป็น	เรื่องของสิ่งที่เรายกขึ้น
หรือเราถามขึ้นมานั้น	ยกขึ้นมาถามใจของเรา	ใจของเราวิ่งแล่นหาความจริง	แล้วทีนี้ 
ความจริงน้ันกค่็อยรู้ค่อยเหน็ขึน้ๆ	เรารูเ้หน็ความจริงอย่างไร	อนัน้ันล่ะเรียกว่าวสิชันา
ออกมา	ความจริงของเขาเป็นจริงอย่างไร	เราก็วิสัชนาออกมาตามความจริงของเขาที่
เขาเป็นอยู่นั่น

	 มันไม่ใช่ลักษณะที่คล้ายกับว่าเมืองอเมริกาเขามีตึกร้อยชั้น	 ใครก็ว่าแต่เมือง
อเมริกามตีกึร้อยชัน้	ใช่ไหม	โอ้	ใช่	มร้ีอยชัน้จริงๆ	เราตอบถกูอยู	่แต่ถกูตามทีไ่ด้ยนิ 
คนอืน่เขาพดู	มนัไม่ตอบถกูอย่างทีเ่ราไปเหน็มาแล้ว	จึงว่าต้องม	ีปจุฉา วสิชันา เราต้องมี 
การปุจฉา	ต้องมีการวิสัชนาขึ้นในเราอยู่เสมอ

	 การภาวนา	ต้องให้มี	วติก	ต้องให้มี	วจิารณ์ วจิารณ์กว็จัิย	เอามาแยกแยะเอามา
ค้นคดิให้มนัละเอยีดถีถ้่วนในสิง่ทีเ่รายกขึน้มาน้ัน	ในเม่ือเราค้นคิดแยกแยะละเอยีด
ถีถ้่วนลงไป	ความรู้หรือว่าปัญญาความรู้กเ็กดิขึน้	ญาณความรู้กเ็กดิขึน้	เกดิขึน้เพราะ
เราเอาใจเข้าไปรู้ไปเหน็	การทีเ่ราจะเอาใจเข้าไปรู้ไปเหน็น้ัน	ใจของเรามคีวามพยายามที่
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จะรู้จะเหน็	และมคีวามพยายามจดจ่ออยูใ่นสิง่ทีเ่รายกขึน้มาน้ัน	พยายามหาช่องหาทาง 
หาเหตหุาผลหาอะไรต่ออะไรน่ี	ในเมือ่เรายกข้ึนมาแล้วและเรามีความพยายามอยูอ่ย่าง 
ไม่ถอยหลัง	 ความจริงของจุดท่ีเรายกข้ึนหรือวิตกข้ึนมา	 หรือหยิบยกข้ึนมาเพื่อจะ
พิจารณาให้ชัดตามความจริงน้ัน	 มันก็ชัดขึ้นมาได้เพราะเราไม่ถอยหลังในการที่จะ
ไปรู้ไปเห็นเขา	ในที่สุดมันก็รู้ขึ้นมาจนได้

	 นี่เรียกว่าญาณความรู้ได้เกิดขึ้นแล้ว	รู้ด้วยใจของเรา	รู้เพราะใจของเราไปเห็น	
ในเมือ่ใจของเราไปเหน็	ใจของเรากรู้็	เรียกว่าทัง้รู้ทัง้เหน็น่ี	อนัน้ีจึงเรียกว่าเป็นผลของ 
การปฏิบตัธิรรม	ความรู้อนัเกดิจากการภาวนา	ปัญญาเกดิจากการภาวนา	ท่านจึงเรียกว่า	 
ภาวนามยปัญญา

 ท�าไมปัญญาจึงเกิดจากภาวนาได้

	 เพราะปัญญาจะเกิดได้	ต้องเกิดด้วยการวิตก	วิจารณ์	ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้อง
เกิดขึน้ด้วยการปจุฉาวสิชันา	และการวติก	วจิารณ์	การปจุฉา	วสิชันา	น้ัน	ต้องอาศยั
ความสงบของใจเป็นพืน้	ถ้าหากว่าความสงบของเราไม่พอทีจ่ะวติก	วจิารณ์	ไม่พอทีจ่ะ
ปจุฉา	วิสชันา	ยกอันน้ีมามนักไ็ม่อยู	่มนัไม่ค่อยอยูก่บัอันทีย่ก	มนัไปอยูก่บัอนัทีไ่ม่ยก
โน่น	จะพจิารณาอันน้ี	มนักไ็ม่อยูก่บัอนัน้ี	มนัไปอยูกั่บอนัโน้นไปเสยีน่ี	ใจของเราเป็น 
อย่างนี้	เรียกว่าใจของเราไม่มีความสงบเป็นพื้น	ไม่มีความสงบเป็นหลัก

	 ถ้าพอทีจ่ะค้นคดิพจิารณาได้น่ี	เอาอะไรขึน้มามนักอ็ยูต่รงน้ัน	ใจมนักส็อดส่อง
มองตรงนั้นมองตรงนี้	มองเหลี่ยมนั้นมองเหลี่ยมนี้	มองด้านนั้นมองด้านนี้	มองซ้าย
มองขวา	มองหน้ามองหลัง	มองสูงมองต�่า	สมมุติเป็นอย่างนั้น	มันสอดส่องอยู่เพื่อ
ต้องการรู้จักว่าความจริงมนัเป็นยงัไง	แล้วมนักจ็ดจ่ออยูใ่นน้ันน่ี	มนักจ็ดจ่ออยูใ่นเป้า 
หรือในสิง่ทีย่กขึน้มาเป็นเป้าหมายน้ัน	มนัไม่ไปข้างหน้า	ไม่ไปข้างหลงั	มนัไม่กระโดด
ไปเรื่องอื่นหรือไปสิ่งอื่นๆ

	 นี่	ใจของเราเป็นอย่างนี้	 เป็นใจที่สะดวก	เป็นใจที่อยู่ในจังหวะที่ก�าลังค้นคิด
พิจารณาได้
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	 ถ้าหากว่ามันสงบไปเสียจริงๆ	การที่จะถอนมาพิจารณามันก็ไม่สะดวก	จังหวะ 
ทีจ่ะค้นคดิพจิารณามนัหากมอียูอ่ย่างน้ี	แต่ทน้ีีถ้าหากว่าสงบไปอกี	การค้นคดิพจิารณา
มนักเ็ป็นส่วนละเอยีดเข้าไปอกี	มนัมีความละเอยีดๆ	เข้าไปอกี	ยิง่แยบคาย	ยิง่ชดัใน 
สิ่งที่เราค้นคิดพิจารณานั้น	นั่นมันเป็นอย่างนั้น	(๑๗ ส.ค. ๓๐)

	 อย่างผลของการซักไซ้ไต่ถาม	 ผลของการศึกษาในอัตภาพร่างกายของเราน้ี 
ก็เช่นเดียวกัน

	 ค�าว่า “ค้นคิดพจิารณา” กค้็นคดิพจิารณาในเร่ืองเหล่าน้ี	ค�าว่า “ศึกษา” กศ็กึษา 
ในเร่ืองเหล่าน้ี	ค�าว่า	“ปจุฉา วสิชันา”	กป็จุฉา	คอืถามในเรือ่งเหล่าน้ี	ในเมือ่เราถามเรา	 
ใจของเราก็หย่ังเข้าหาความจริง	ในเม่ือเราเข้าถงึความจริงแล้ว	ความจริงอนัน้ันแหละ
มนัเปิดเผย	กเ็ป็นการตอบเรา	ความจริงทีม่อียูเ่ปิดเผยขึน้มาเมือ่ไหร่	อนัน้ันเป็นค�าตอบ 
ที่ถูกต้องที่สุด

	 ปจุฉาถามไถ่ไปพอสมควร	ในเมือ่ศึกษาเข้าๆ	ใจเขาอยากพกั	คอืใจเขาอยากสงบ	 
ในเมือ่ใจเขาอยากพกัอยากสงบ	ให้เขาสงบ	ระหว่างทีส่งบน้ัน	กใ็ห้มสีตรัิกษาประคบั 
ประคองจิตไม่ให้เคลื่อน	 ให้อยู่กับความสงบ	 อยู่กับที่	 มีสติประคับประคองไม่ให้ 
เคลื่อนไปไหน	ในเมื่อพักอยู่พอสมควร	จิตเขาจะมีการขยับตัว	เราก็ศึกษาลงไปอีก	
ศกึษาลงไปในทีเ่ดมิน้ีแหละ	มนัหากปรากฏผลเป็นเครือ่งอิม่ใจ	เป็นเคร่ืองเบกิบานใจ 
เป็นเครื่องปีติในจิตในใจของเรา

	 ผลอนัน้ีเป็นอาหารของการค้นคดิพจิารณา	เป็นอาหารของการศึกษาหาหลกัของ
ความจริง	(๙ พ.ค. ๒๙)
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ค้นคิดพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอน

	 ค�าว่า	ภาวนามยปัญญา ไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้จิตสงบอย่างเดียว	ภาวนาให้เกิด
ปัญญาด้วย

	 ท�ายงัไงภาวนาจึงจะเกดิปัญญาขึน้ได้	มนักต้็องอาศยัการบ�าเพญ็หรือการสร้างเหต	ุ 
คนที่จะเป็นหนังสือรู้หนังสือ	 ก็ต้องมีการฝึกการเขียนการอ่านแล้วก็มีการฝึกการ 
ผสมค�าอะไรต่ออะไรน่ัน	จึงจะอ่านหนังสอืออก	การภาวนาจะอยูด้่วยความสงบ	ไม่คดิ 
ไม่อ่าน	มนัก็เหมือนกบัคนไม่เรยีนหนังสอื	จะอ่านหนังสอืออกอย่างไร	หรือว่าจะเรียน
หนังสือ	เรียนแต่ตัว	ก	เรียนแต่ตัวสระอา	แล้วไม่มีการที่จะเอามาผสมกันเข้ากล�้ากัน
เข้านี่	มันก็อ่านหนังสือไม่ได้	ทั้งๆ	ที่รู้จักตัว	ก	ตัว	ข	ตัว	ง	สระอะ	สระอา	สระอิ	 
สระอี	 ดีซักเท่าไรก็ช่าง	 แต่ก็จะอ่านหนังสือไม่ได้	 เพราะไม่มีการเอามาอ่านเข้ากัน	 
หรือเอามาผสมกัน	มันต้องมีการมาผสมกัน	แล้วก็หัดอ่านให้มันได้	หัดอ่านให้มัน
คล่องแคล่ว

 ภาวนามยปัญญา	บางคนภาวนาอยากแต่จะให้มปัีญญามาก	อนัน้ีกไ็ม่ถกู	หรือ
ปฏิบัติธรรมอยากให้มีปัญญามากๆ	ก็ไม่ถูก	ค�าว่า	อยากให้มีปัญญามาก อยากให้
ได้ปัญญาให้มากๆ นั้น	อยากได้เกินฐานะ	ฐานะของเราพอที่จะฝึกหรือพอที่จะผลิต
ปัญญาได้เพยีงแค่น้ีๆ	เรากอ็ยากไปรู้จนกระทัง่เหน็เร่ืองนิพพานเป็นยงัไงโน่น	จะรู้ยงัไง	 
จะศึกษายังไงมันก็ไม่เห็น	จะรู้ยังไงมันก็ไม่สามารถรู้ความจริงของพระนิพพานได้
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	 เพราะพระนิพพานนี่ไม่ใช่จะรู้จะเห็นด้วยการคาดคะเน	ไม่มีโอกาสที่จะรู้จักได้	 
จะรูไ้ด้ต้องผู้ทีไ่ปถงึเท่าน้ัน	ผู้ทีไ่ม่ถงึแล้วจะคาดคะเนหรือจะศกึษาจากครูจากอาจารย์	
จากองค์สมัมาสมัพทุธเจ้า	กไ็ม่สามารถทีจ่ะเข้าใจเร่ืองพระนิพพานได้	เป็นของทีล่ะเอยีด 
สดุยอด	ไม่มใีครสามารถทีจ่ะศึกษาหรือคาดคะเนให้รู้จักความจริงได้	ต้องผู้ทีเ่ข้าไปถงึ 
เท่านั้น	อันนี้ท่านจึงว่า	ปจฺจตฺต�  ๑	ผู้ที่ไม่ไปถึง	ไม่สามารถที่จะรู้ไม่สามารถที่จะเห็น

	 จึงว่าการทีจ่ะฝึกปัญญา	เรากต้็องฝึกเป็นข้ันเป็นตอนๆ	ตามก�าลงัของเราทีจ่ะฝึก 
ขึ้นได้	 แล้วสิ่งที่เราละเราปล่อยวาง	 เราก็ละเราก็ปล่อยวางตามที่เราสามารถที่จะละ 
สามารถที่จะปล่อยวางได้เป็นขั้นเป็นตอน	 สิ่งที่เราควรที่จะละเดี๋ยวน้ี	 เราไม่สนใจ 
ไปเสีย	แต่ไปสนใจเรื่องโน้นๆ	เพื่อที่จะละแล้วก็ถึงพระนิพพานเลยโน้น	ตัวหยาบๆ	
มันก็ยังมองไม่เห็น	แล้วมันจะไปมองส่วนละเอียดของกิเลสได้ยังไง

	 จึงว่าการปฏิบัติน่ี	 มันก็ต้องปฏิบัติเป็นข้ันเป็นตอนไป	 การค้นคิดพิจารณา 
กพ็จิารณาเป็นขัน้ตอนๆ	การรู้ธรรมกรู้็เป็นขัน้เป็นตอน	แล้วการละส่วนทีเ่ป็นเร่ืองกเิลส 
ก็ละเป็นขั้นตอนไป	ต้องละส่วนหยาบไปก่อน	เรื่องหยาบๆ	ละได้เสียก่อน

	 ในเม่ือเร่ืองหยาบๆ	น่ี	เราละได้	เราผ่านไปได้	มนักย็งัมอีกีถงึสามอย่าง	อย่างหยาบ 
แล้วยังมอีย่างกลาง	แล้วก็มอีย่างละเอยีดเข้าไปอกีน่ี	อย่างละเอยีดมนักต้็องใช้ปัญญา 
ละเอยีด	ปัญญาของเราส่วนละเอยีด	ทีค่วามละเอยีดจะเกดิข้ึนได้มันกต้็องผ่านปัญญา 
ขัน้หยาบ	ผ่านปัญญาขัน้กลาง	แล้วกต้็องละกเิลสอย่างหยาบ	ละกเิลสอย่างกลางให้ได้ 
เสียก่อน	ปัญญาของเราจึงจะเข้าถึงปัญญาที่ละเอียดสุด (๑๗ ส.ค. ๓๐)

๑	มาจาก	ปจฺจตฺต� เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ พระธรรมอันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน	ผู้อื่นไม่พลอยตามรู้ตามเห็น
ด้วยได้ (ปจฺจตฺต แปลว่า	จ�ำเพำะตน)	มีใน	ภาณวาร,	ทีฆนิกาย	มหาวรรค	(เล่มที่	๑๐)



145

สัจจอธิษฐานบารมี

	 พระพทุธเจ้าทรงน่ังภาวนา	และทรงอธษิฐานว่า “ไม่ได้ส�าเร็จเป็นพระพทุธเจ้า จะไม่ 
ลุกจากที่”

	 พระพทุธเจ้าทรงส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้าทรงส�าเร็จมาในลกัษณะน้ี	พดูกนัง่ายๆ	ว่า 
ทางทีจ่ะได้ส�าเร็จน่ี	มองไม่เหน็	ไม่รู้จะไปยงัไง	คล้ายๆ	กบัว่า...	ไม่ได้ส�าเร็จน่ีจะให้ตาย 
ตรงนี้	ว่างั้นเถอะ

	 เราๆ	กเ็หมอืนกนั	ใครอยากเหน็ของจริง	ใครอยากรู้ของจริง	ให้ท�าความพากเพยีร 
ให้มันจริงจังลงไป	การเดินจงกรมกเ็ดนิให้มนัจริงลงไป	การน่ังสมาธกิน่ั็งจริงๆ	ลงไป	 
ข้อปฏิบัติให้มันจริงลงไป	 การตั้งสติการรักษากายของเจ้าของใจของเจ้าของในการ
เคลื่อนไหวก็ให้มันจริงๆ	ลงไป	เดินจงกรมก็เดินให้มันจริง	นั่งสมาธิก็นั่งให้มันจริง	
ออกจากเดินจงกรม	ออกจากการนั่งสมาธิให้มันจริง	จริงโดยการส�ารวมเอาไว้	นี่ล่ะ
เป็นการสร้างบารมี

	 ถ้าเรามีความตั้งใจเดินจงกรมจริง	 ให้ตั้งความสัตย์ “ไม่หายจากเจ็บจากปวด 
จะไม่เลิก”	 นี่	 ใจของเราน่ีจะมีความคล่องตัวเป็นพิเศษ	 เพราะมันกลัวจะไม่ได้เลิก	
กลวัจะตาย	มอีบุายอะไรๆ	มนัก็เอามาค้นคดิพจิารณา	เรียกว่ามีวชิาอาคมทีไ่หนทีเ่คย 
ได้ยินได้ฟังเคยศึกษาเล่าเรียนมานี่	มันเอามาใช้หมด
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	 หนักเข้าขามันเพลยีขึน้มาล่ะ	ขาเพลยีเราไม่ต้องไปพจิารณาอะไร	ดแูต่ความเพลยี 
เท่านั้น	เอ้า..	มันจะเพลียไปถึงขนาดไหน	เพลียถึงที่สุดมันอยู่ตรงไหน	นี่	อ่อนล้า
ถงึทีส่ดุมนัอยูต่รงไหน	มนัจะอ่อนล้าขนาดไหน	ถ้าหากว่ามันยงัไม่หายจากความเพลยี 
ความอ่อนล้านี่	จะไม่เลิก “จะไม่พาเจ้าเลิก จะไม่พาเลิกนะขานี่ ถ้าหากว่าเจ้ายังอ่อน 
ยังเพลยีอยู่ จะเดนิอยูอ่ย่างน้ี จะเดนิช้าเดนิเร็ว จะเดนิช้าขนาดไหน หรือจะยนือยูเ่ฉยๆ  
ก็ได้”	ดูมัน	แล้วแต่มันจะเป็น	ให้เอาชนะตัวนี้ไปเสียก่อน

	 ถ้าเอาชนะตวัน้ีไปก่อนแล้ว	ใจมนัสงบเข้ามา	ใจมนัรวมเข้ามาแล้วน่ี	มนัไม่มเีลย 
ค�าทีว่่าปวดตรงน้ัน	เจ็บตรงน้ัน	หนักแข้งหนักขา	ไม่มีหรอก	มนัมแีต่ความเยน็	มแีต่ 
ความใส	ค�าว่า	เย็น ก็ใจเย็น	ค�าว่า	ใส	ก็ใจใส	มนัเยน็มนัใสอยูอ่ย่างน้ัน	กอ็ยู่ตรงเยน็ 
อยู่ตรงใส	ท�าไมจะอยู่ไม่ได้	เดินไปจนสว่างก็เดินได้สบาย

	 นั่งภาวนาก็เหมือนกัน	ถ้าอธิษฐานลงไป	“ถ้าไม่หายเจ็บไม่หายปวด จะไม่ขยับ
ไม่ลุกจากที่” นี่เพียงแต่ว่าขั้นเอาชนะเสียก่อน	ขั้นชนะความเจ็บความปวด	นั่งลงไป
มันจะต้องเจ็บล่ะ	บางทีไม่ถึงชั่วโมง	ครึ่งชั่วโมงมันก็เจ็บ	บางทีชั่วโมงก็เจ็บ	บางทีก็
สองชัว่โมงสามชัว่โมง	สีช่ัว่โมงน่ีหนักทีส่ดุ	หนักมาก	มนัหนักตรงน้ีล่ะ	ตรงทีจ่ะต่อสู้
กันนะ	หนักนะ	สู้ได้ก็ได้	สู้ไม่ได้ก็ไม่ได้ล่ะ

	 เราตัง้ความสตัย์ “ไม่หายจากความเจ็บความปวด จะไม่ลกุจากที”่	แล้วกต็ัง้ความ 
สัตย์ไว้ด้วยว่า “จะไม่ขยับ” ร่างกายมันจะหลุดมันจะขาด	หรือมันจะตายเพราะที่นั่ง
ตรงนี้	ก็เสียสละไปเลย	นี่เป็นการสร้างบารมี

	 ทีแรกก็เอาสั้นๆ	 ก่อน	 น่ังภาวนาน่ีหน่ึงช่ัวโมงจะไม่ขยับเลย	 ตอไม้เป็นยังไง	
ตอไม้ที่เขาตัดปลายออกแล้วมันเป็นยังไง	ท�าให้เป็นอย่างนั้น	ไม่กระดิกแม้แต่น้อย	
ชั่วโมงเดียวไม่กระดิก	แล้วก็เอาสักชั่วโมงครึ่ง	นั่น	ขยับไป	แล้วก็เอาสักสองชั่วโมง	
ขยับไป	แล้วก็เอาสักสองชั่วโมงครึ่งขยับไป	ถ้าหากว่าถึงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงไปแล้ว..	
ทีนี้ต่อๆ	ไปเรื่องเล็ก

 ท�าไมจึงเรื่องเล็ก เพราะรู้ว่ามันไม่ตาย	มันเจ็บขนาดไหนมันก็ไม่ตาย
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	 เอาทลีะน้อยๆ	เอาช่วงสัน้ๆ	ก่อน	สจัจบารมขีองเราน่ีมนัจะได้แก่กล้า	ถ้าหากว่า
ไม่มกีารเร่ิมตัง้ต้นเร่ิมสร้างบารมเีสยีเลยล่ะ	มนัจะแก่กล้าขึน้ไม่ได้	มนัมแีต่ความโลเล
ความอ่อนแอ	ความไม่จริงไม่จัง	เท่าน้ันล่ะ	มนัจะแก่กล้าข้ึนกแ็ก่กล้าฝ่ายตรงกนัข้าม
โน่น	เรื่องที่ไม่เป็นท่ามันแก่กล้า	เรื่องไม่เป็นธรรมมันแก่กล้า

	 ถ้าใครมคีวามพยายามหรือมคีวามตัง้อกตัง้ใจอย่างน้ีล่ะ	คนน้ันจึงจะผ่านความ 
เจ็บความปวดไปได้	แล้ววิชาความรู้มีอยู่เท่าไรนี่	มันค้นเอามาใช้หมด	แล้วมีความ 
คล่องตวัในการทีจ่ะเอามาค้นคว้าพจิารณาด้วย	วชิาอาคมล่ะ	มนัไม่ได้เอามาจากไหน	 
เอาหนังหุ้มกระดูกๆ	 อันนี้ล่ะเอามาค้นคว้าพิจารณา	 เอามาแยกแยะให้มันว่างลงไป	
ให้มันปล่อยวางออกไป

	 อบุายการค้นคดิพจิารณา	น่ีเวลามนัเจ็บหนักปวดหนักมนัจะตาย	น่ีมนัเกดิขึน้เอง	
การค้นคิดพจิารณาเกดิขึน้เอง	ไม่ต้องมใีครบอก	เป็นอบุายทีค่ล้ายๆ	กบัว่ามนัถกูต้อง 
กับสถานการณ์เหมาะกับสภาพที่ก�าลังเป็นอยู่นั้นเดี๋ยวนั้น (๙ ส.ค. ๓๐)
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เมื่อบารมีพอ

 “นั่งตั้งแต่หัวค�่าจนสว่าง” “เดินตั้งแต่หัวค�่ายันสว่าง” นี่เป็นการสร้างบารมี

	 บารมียังไม่พอ	ท�าไม่ได้หรอก	ดึงให้ไปท�าขนาดไหน	มันก็...จะดึงจนเชือกขาด 
น่ันล่ะ	ดไีม่ดจีมกูมนัฉีกโน่นล่ะ	ถ้าหากว่าบารมีไม่พอ	เดนิจงกรมตัง้แต่หวัค�า่ไปจนสว่าง	 
เดินไม่ได้	นั่งก็เหมือนกัน	ถ้าบารมีไม่พอนั่งไม่ได้	มันต้องบารมีพอ

	 บารมีพอนี่	ดึงไว้ก็ไม่อยู่	ดึงไม่ให้เดินจนแจ้ง	ดึงไม่ให้นั่งจนสว่าง	ดึงไว้ยังไง 
ก็ไม่อยู่	มีคนมาห้ามก็ไม่ได้	ห้ามไว้ก็ไม่ฟัง	เรียกว่า	บำรมีพอ	บารมีพอแล้ว	การเดิน 
ตลอดรุ่ง	การนั่งตลอดรุ่ง	เป็นเรื่องเล็ก

 บารมีพอคืออะไร	คือมันพร้อมหมด	พร้อมที่จะต่อสู้	จิตใจนี่พร้อม	มันฮึกเหิม
มนัห้าวหาญ	ถอืว่าเป็นเร่ืองเลก็	เหมือนนักมวยทีฟิ่ตเตม็ทีน่ี่	ดงึไม่ให้ชกน่ี	โอ้ย..	มนั
เป็นทุกข์	ไม่มีอะไรที่จะไปเปรียบ

 ท�ายังไงบารมีจึงจะพอ สร้างบารมีให้พอคือยังไง

	 กต้็องท�าให้มาก	เดนิจงกรมกเ็ดินให้มาก	น่ังสมาธกิน่ั็งให้มาก	น่ังให้มากเดนิให้ 
มากๆ	น่ีล่ะเป็นการสร้างบารมใีห้พอ	หนักเข้า	น่ังภาวนาน่ีต้องให้ชนะความเจ็บความปวด 
ให้ได้เสยีก่อนจึงค่อยเลกิ	เดนิจงกรมน่ี	ให้ชนะขาอ่อนขาเพลยีไปเสยีก่อนจึงค่อยเลกิ	 
เรียกว่ามันขยับก้าวหน้าไปได้ขึ้นชั้น	 ถ้าหากว่าเดินจงกรมผ่านการเหน็ดการเหน่ือย	
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ผ่านการอ่อนการเพลยี	ทน้ีีถ้าจะเดนิตลอดคนืเดนิตลอดรุ่งน่ี	ไม่มีปัญหาอะไร	เดนิได้ 
อย่างสบาย	 ไม่ได้เดินอย่างทุกข์อย่างล�าบาก	 นั่งภาวนาก็เหมือนกัน	 นั่งอย่างสบาย 
ไม่ได้นั่งอย่างทุกข์	ไม่ได้นั่งอย่างทรมาน	นี่เรียกว่า	บำรมีพอ

	 มันค่อยก้าวไปทีละขั้นๆ	ทีแรกก็ต้องอาศัย	ขันติบารมี	อดทนเอา	แล้วก็อาศัย	 
วิริยบำรม	ีความพากความเพยีรเอา	แล้วกอ็าศยั	สจัจอธษิฐาน	เป็นบารมเีคียงคู่ไปด้วย	 
อาศัย ขนัต ิวริิยะ สจัจะ อธษิฐาน น่ี	บารมีอนัน้ีพยายามสร้างข้ึนให้มาก	ในเมือ่สร้าง 
ขึ้นให้มากๆ	พอแล้ว	ใจมันเป็น	ใจมันเป็นแล้วทีนี้มันก็เป็นไปเอง	ที่จะเดินจนสว่าง
ก็เดินได้	ที่จะนั่งจนสว่างนี่ก็นั่งได้	เพราะมันเดินอย่างสบาย	มันไม่ได้เดินอย่างทุกข์
อย่างยาก	มันนั่งมันก็นั่งของมันอยู่อย่างสบาย	มันไม่ได้นั่งอย่างทุกข์อย่างยาก

	 เอ้า..	 ใครมีความพากความเพียร	 ใครมีความสัตย์ความจริงให้ตั้งอยู่อย่างน้ี	
ให้ตัง้ลงในลกัษณะน้ี	ผู้น้ันไม่ว่าผู้เก่าไม่ว่าผู้ใหม่	จะเหน็ความอศัจรรย์ในการปฏบิตัิ
ธรรม

	 ถ้าหากว่าผู้เก่าก็ดีผู้ใหม่ก็ดี	 ไม่มีความพากความเพียร	 ไม่มีการตั้งความสัตย์
ความจริงอย่างน้ี	 ความอัศจรรย์ในข้อปฏิบัติ	 ความอัศจรรย์ของพระพุทธศาสนาน้ี	
มืดมน (๙ ส.ค. ๓๐)
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เอาอะไรเป็นหลัก

(ฝรั่งถามว่า)	 การปฏิบัติมีหลายวิธี	จะต้องเอาอะไรเป็นหลัก	หรือว่าจะต้องปฏิบัติ
ทุกอย่าง

(หลวงปู่ตอบ)	 อานาปานสติก็เป็นหลัก	 พิจารณาอสุภะพิจารณาร่างกายก็เป็นหลัก	
การบริกรรมภาวนาว่า	พุทโธ	ธัมโม	สังโฆ	ก็เป็นหลัก

	 ในกรรมฐานทั้งสี่สิบอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงวางเป็นหลักของ 
กรรมฐานไว้	ล้วนแล้วแต่เป็นหลกัทัง้น้ัน	แต่เราจะยดึอนัไหนเป็นหลกั 
ส�าหรับเราที่จะเป็นประโยชน์เพื่อความสงบระงับ	 หรือจะท�าให้ใจ 
ของเราสงบระงับได้ง่าย	อนัน้ีกต้็องขึน้กบัเราเป็นผู้สงัเกตเอา	เลอืกเอา	 
เราท�ายงัไง..	ท�ายงัไงได้ผลอนัเกดิจากหลกัน้ัน	ได้ผลเป็นทีพ่อใจแล้ว	 
ก็ให้เรายึดอันนั้นล่ะเป็นหลัก	แต่อันอื่นๆ	ก็ต้องใช้เหมือนกัน

	 เหมอืนกบัยาของเราอย่างน้ี	เราเคยทานยาแก้ปวดหรือทานยาแก้อกัเสบ 
น่ี..	มนัได้ผลดี	แต่เวลาโรคอกัเสบมนัไม่ม	ีเกดิไปปวดอนัน้ันปวดอนัน้ี	 
เราจะไปทานยาแก้อกัเสบกไ็ม่ถกู	เราต้องสงัเกตด	ูข้ึนอยูก่บัโรคของเรา	 
ควรที่จะให้ยาขนานไหน	ใช้ยาประเภทใด	เราก็ต้องใช้ยาที่เหมาะสม 
ในการที่จะมาแก้โรคของเราในขณะนั้น
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	 อันนี้จะว่าใช้อะไรเป็นหลัก	จะตอบตรงๆ	ค�าเดียวรู้สึกว่าจะตอบยาก	 
เพราะโรคที่เกิดทางใจมันเป็นได้หลายอย่าง	 โรคฟุ้งซ่านเกิดจาก 
ความรัก	เกดิจากความใคร่	โรคฟุง้ซ่านอนัเกดิจากความโกรธ	มนักต้็อง 
ใช้อุบายไปคนละอย่าง

	 จึงว่าอะไรเป็นหลักในการท�าความสงบของใจ	 ในเม่ือใจของเรา 
เป็นปกติ	อุบายหรือกรรมฐานบทนั้นได้ผลดี	ให้ยึดอันนั้นเป็นหลัก	
แต่กรรมฐานบทอื่นๆ	 เราก็ต้องใช้เหมือนกัน	 ไม่ใช่ว่าไม่ใช้เสียเลย	
เพราะเอาอันน้ีอันเดียวก็ยังไม่ถูกต้อง	 ถ้าหากว่าจะถูกต้องก็ต้องเรา
ใช้อันใดเป็นหลัก	ส่วนอันอื่นๆ	เราก็ใช้บ้างเป็นบางขั้นตอนบางครั้ง
บางคราว

	 การใช้เมตตากไ็ด้ผลดนีะ	อย่างทีท่่านกล่าวไว้	ผู้เจริญเมตตาท�าให้เข้า 
ถึงองค์ฌานได้	อันนี้เข้าถึงได้จริงๆ	 เจริญเมตตาในเราหรือว่าในใจ
ของเราให้มีเมตตา	ในเมื่อใจของเราเข้าถึงเมตตาแล้ว	กรุณามันก็มี	
มุทิตามันก็มี	 อุเบกขามันก็มี	 เจริญเมตตาท�าใจของเราให้สมบูรณ์
ด้วยเมตตา	 ในเมื่อในใจของเราสมบูรณ์ด้วยเมตตาขณะใด	 นั่นล่ะ
เรียกว่าการเจริญพรหมวิหารของเราถึงพร้อมทั้งองค์สี่

(ฝรั่งถามว่า)	 เขาเป็นโรค	มีโรคประจ�าตัว	หมอบอกว่าไม่ทราบว่าจะอยู่ได้อีกนาน
แค่ไหน	เขาจะใช้การภาวนาเมตตามารักษาโรคของเขาได้อย่างไร

(หลวงปูต่อบ)	 ก็ท�าอย่างที่เราท�าเพื่อรักษาโรคใจของเราน้ันล่ะ	 เรารักษาโรคใจ	 
เราท�ายังไงโรคร้อนรนกระสับกระส่ายจึงหมดไป	 การรักษาโรคกาย
ก็ท�าอย่างนั้น

	 แล้วทีนี้	กายอันนี้เขาเกิดมาเพื่อมีโรค	เราปฏิบัติธรรม	เราอย่าไปมุ่ง
ในการที่จะให้โรคทางกายอันน้ีหมดไป	 โรคทางกายมันอยู่กับกาย	 
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ในเมือ่มกีาย	มนักต้็องมโีรค	ในเมือ่เราไม่ต้องการให้โรคมใีนร่างกาย	 
แล้วโรคจะไปอยู่ที่ไหนเล่า	 ก็ให้เมตตตาสงสารโรคเขาบ้างซิ	 โรค 
ทั้งหลายเขาอยู่ในจุดที่เกิด	 โรคทั้งหลายเขาต้องอาศัยจุดน้ันล่ะเป็น 
ทีอ่ยูท่ีอ่าศัย	ถงึโรคอนัอ่ืนไม่ม	ีโรคแก่มนักม็	ีโรคแก่มนักค็รอบง�าเรา 
อยู่เป็นประจ�า	แล้วค�าว่า	โรคตาย	เราก็หนีไม่พ้น

	 พระพทุธเจ้าท่านทรงไม่ให้สนใจในเร่ืองการรักษาโรคทีเ่กดิข้ึนมาจาก
ของเกิดมาแก่	เกิดมาเจ็บ	เกิดมาตาย	พระพุทธเจ้าทรงไม่ให้สนใจ
เกินไป	เพราะโรคอันนี้จะรักษาดีสักขนาดไหน	ของที่เกิดมาเพื่อตาย	
เขาก็ตาย

 จึงให้สนใจในการรักษาโรคใจมากกว่าโรคกาย (๗ ม.ค. ๓๗)
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ทางแห่งมรรคผล

มหาสติปัฏฐานภาวนา
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“	ในมหาสตปัิฏฐาน	มกีาย	เวทนา	จิต	ธรรม	น้ี	พระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้ 
เป็นธรรมเคร่ืองตัดกระแสทั้งหมด	 ผู้เจริญในมหาสติปัฏฐานวันเดียว	 
สามวัน	 เจ็ดวัน	 ไม่เกินเจ็ดปี	 ได้ส�าเร็จมรรคผลทั้งน้ันหากตั้งใจจริงๆ	 
มหาสตปัิฏฐานเป็นธรรมทีจ่ะละ	เป็นธรรมทีจ่ะปลดปล่อย	เป็นธรรมทีจ่ะ 
เปลื้องออกจากโลก

โลกกคื็อสิง่ทีเ่กดิดบั	ความเกิดดบัทัง้หมดเป็นโลกทัง้น้ัน	จึงเป็นข้อปฏิบตัิ	
เป็นอุบายที่จะถอนออกจากกระแสโลกโดยตรงทีเดียว	”

(๑๑ ส.ค. ๔๗)
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“	หลังจากเห็นชัดลงไปตามความจริง	เราจะหวงไม่อยากปล่อย	เราก็หวง
ไว้ไม่ได้	เราไม่อยากปล่อย	เราก็ต้องปล่อย	เพราะถงึจุดทีเ่ราจะต้องปล่อย	
ถึงจุดที่เราจะต้องวาง	หากวางของมันเองอย่างนั้น	ใจไม่เคยเป็นแล้วเป็น
อย่างนั้นล่ะก็สุดยอดแล้ว

ความอศัจรรย์ในผลของการปฏบิตั	ิความอศัจรรย์ในค�าสอนของพระพทุธเจ้า 
หาประมาณมไิด้	ไม่มอีะไรแล้วทีจ่ะประเสริฐสดุเท่า	จึงว่าการพจิารณาร่างกาย 
เป็นมรรคเป็นหนทาง..	”	

(๒๒ พ.ค. ๒๙)
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กายคตาสติและจตุธาตุกัมมัฏฐาน 
๑

 อย่าพากันมองข้ามกรรมฐาน อย่าพากันคิดว่ากรรมฐานเป็นของที่เป็นหญ้า
ปากคอก ๒

	 กรรมฐานเหมอืนกบัแผ่นดนิ	อนัน้ีมนัเป็นฐาน	ถ้าหากว่าจะปลกูอะไรจะสร้างอะไร	 
ถ้าหากว่าไม่ท�าในแผ่นดิน	 มันไม่มีฐานรองรับ	 การปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมของเรา 
ก็เหมือนกัน	ต้องค้นคิดพิจารณาในกรรมฐานนี้

 กรรมฐาน	คอืของทีเ่กิดมาตาย	ผมกเ็กดิมาตาย	ขนกเ็กดิมาตาย	เลบ็กเ็กดิมาตาย	 
ฟันก็เกิดมาตาย	หนังก็เกิดมาตาย	ผมเกิดมาตายคือยังไง	เกิดมาแล้วก็งอกออกไป 
แล้วก็หลุดหล่นร่วง	 บางที่ถึงกับล้านโกร๋นไปก็มี	 น่ีถ้ามันยังไม่ตาย	 มันก็ไม่ล้าน 
ไม่โกร๋น	ในเมื่อตายแล้วมันก็หลุดมันก็หล่น	จึงว่าผมก็เป็นของเกิดมาตาย

 ขนก็เหมือนกัน	มันก็มีแต่ที่จะร่วงมีแต่ที่จะหลุด	มีแต่ที่จะต้องถูกโกนจะต้อง 
ถกูช�าระ	เราจึงว่ามนัเกดิมาตาย	เลบ็กเ็หมือนกนั	กเ็กดิมาตาย	มนัตายไปทกุวนั	กค็อื

๑ จตธุาตกัุมมฏัฐาน คอื	กรรมฐานทีพ่จิารณาธาตเุป็นอารมณ์	ก�าหนดพจิารณาร่างกายแยกเป็นส่วนๆ	ให้เหน็ว่า 
เป็นแต่เพียงธาตุ	๔	คือ	ดิน	น�้า	ลม	ไฟ	ประชุมกันอยู่	ไม่ใช่เรา	ไม่ใช่ของเรา	ไม่ใช่ตัวตนของเรา

๒ หญ้าปากคอก หมายความว่า	คุ้นเคยหรืออยูใ่กล้เสยีจนมองข้ามไป	หรือว่าเป็นของง่ายๆ	จนลมืเหน็ความ 
ส�าคัญ

 กายานุปัสสนา 
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เราตดัทิง้บ้างขูดทิง้บ้าง	ยาวออกไปก็ตดัออกไปๆ	ล้วนแต่เป็นของทีต่ายไป	ไม่มีโอกาส 
ทีจ่ะเอาคนืได้	ฟันกเ็หมอืนกนั	มนัตายไปทกุวนัๆ	คอืมันมกีารคร�า่คร่า	มกีารโยกคลอน 
มกีารสกึหรอ	ในทีส่ดุกม็กีารร่วงการหลดุไป	น่ี	หนังกเ็หมือนกนั	มนัมแีต่ตายไปทกุวนั 
หลุดลอกไปทุกวัน	เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน	เสื่อมไปทุกวัน	หมดสิ้นไปทุกวัน

	 นี่ลักษณะของกรรมฐานคือ	ของเกิดมาตายทั้งนั้น

	 จึงให้พจิารณากรรมฐาน	ให้เหน็ชดัว่าเป็นของเกดิมาตายเท่าน้ัน	ไม่ใช่เรา	เหน็ชดั 
ส่วนใดส่วนหน่ึง	จะเป็นส่วนผม	ส่วนขน	ส่วนเลบ็	ส่วนฟัน	ส่วนหนัง	ส่วนไหนกช่็าง	 
จะเส้นเอน็หรือกระดูกหากเหน็ชดัว่าเป็นของเกดิมาตาย	เหน็ชดัว่าไม่ใช่เราแล้ว	จะเหน็ 
ชดัไปทัง้หมด	เพราะส่วนไหนกาย	ส่วนไหนกค็น	ส่วนไหนกค็อืส่วนทีเ่รายดึถอืว่าเป็น 
ตัวตนของเรานั่นเอง

	 เห็นชัดส่วนไหนว่าไม่ใช่เป็นคนไม่เป็นตัวตนของเราแล้ว	ชัดทั้งหมด	ชัดตั้งแต่
ศีรษะลงไปหาเท้า	ชดัว่าเป็นของตาย	ชดัว่าไม่ใช่เรา	ยิง่ชัดยิง่มคีวามแน่นหนา	ฐานยิง่ 
มั่นคง

	 ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ๆ	 ที่ท่านเป็นหลักเป็นฐาน	 ท่านเน้นหนักลงไปใน
กรรมฐานนี้	จนฐานของท่านแน่นหนาทั้งนั้น	ท่านจึงมีความแน่นหนามั่นคง	ผู้ปฏิบัติ
ถ้าหากว่าไม่สนใจในกรรมฐาน	นานๆ	ไปแล้วมักออกนอกลู่นอกทาง	เพราะฐานมัน 
ไม่แน่นหนา	มักไปซ้ายไปขวา	ไปในทางที่มองไม่ออกว่าไปในลักษณะไหน	หากฐาน
แน่นหนามั่นคงแล้ว	ไปๆ	แล้วไม่หลงทาง	ไม่หลงกายก็ไม่หลงจิต	ไม่หลงกรรมฐาน
มันก็ไม่หลงจิตของเรา

	 เร่ืองการปฏิบัติจิตก็เหมือนกัน	 ให้ชัดในกรรมฐานเป็นเบื้องต้น	 ถ้าหากว่ายัง 
ไม่เหน็กายชดัน่ี	มนักอ็ดทีจ่ะลบูๆ	คล�าๆ	ในเร่ืองกายมไิด้	แล้วกย็งัจะต้องลบูๆ	คล�าๆ	 
ในเรื่องจิตของเจ้าของอยู่อย่างนั้น	ท่านชอบพูดกันว่า

 “เห็นกายก็เห็นจิต ในเมื่อเห็นจิตก็เห็นธรรม ไม่หลงกายก็ไม่หลงจิต ในเมื่อ
ไม่หลงจิตก็ไม่หลงธรรม”
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	 ถ้าหากว่าไม่เหน็กาย	กไ็ม่มโีอกาสได้เหน็จิต	แล้วกไ็ม่มโีอกาสทีจ่ะเหน็ธรรมด้วย	 
ท่านชอบพดูกนัง่ายๆ	อย่างน้ี	ท�าไมท่านจึงพดูกนัอย่างน้ี	เพราะการปฏิบตัขิองท่านน้ัน 
สรุปลงไปแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้	แต่ละองค์ๆ	สรุปออกมาเหมือนกัน

	 อันน้ีจึงเป็นหลกัฐานว่า	กรรมฐานมคีวามจ�าเป็น กรรมฐานมีความส�าคญัในการ
ปฏิบัติจิต เพราะกรรมฐานอันนี้เป็นสิ่งที่หากว่าไม่ศึกษาให้ชัดแล้ว	จะเป็นเหมือนกับ
เชือ้ทีมี่แต่ทีจ่ะท�าให้ไฟลกุไหม้ขึน้	ไฟทีจ่ะลกุไหม้มนัต้องอาศยัการมเีชือ้	กรรมฐาน	คอื 
ผม	ขน	เลบ็	ฟัน	หนัง	อนัน้ีแหละเป็นเชือ้ของกเิลส	กเิลสมันจะลกุ	กเิลสมนัจะก�าเริบ 
มันอาศัยกรรมฐานอันน้ีแหละเป็นเชื้อ	 ไฟคือกิเลสมันจึงลุกเป็นเปลวเป็นความร้อน
ลุกไหม้โพลงขึ้นมาได้	นี่

	 จึงว่า	ถ้าหากว่าผู้ใดมุ่งที่จะปฏิบัติเพื่อเป็นการพ้นจากทุกข์จากโทษ ปฏิบัติเพื่อ
ให้กิเลสมันดับหรือให้มันขาดหลุดลอยไปจากจิตจากใจ ให้พากันเชื่อมั่นลงในหลัก
ของกรรมฐานนี้ ในเมื่อศึกษาในเรื่องกรรมฐานให้ชัดลงไปแล้ว เชื้อที่จะมาท�าให้ไฟ
คือกิเลสมันก�าเริบ มันเป็นไปไม่ได้

	 ถ้าหากว่าไม่สนใจในการที่จะพิจารณากรรมฐาน	 ยังมีการทะนุถนอมหวง
กรรมฐานของเจ้าของทัง้ๆ	ทีเ่ป็นของเกดิมาตาย	ทัง้ๆ	ทีเ่ป็นของปฏิกลูน่ี	หากยงัหวงแหน 
ไม่ยอมพจิารณาให้แจ้งชดัตามความเป็นจริงของเขาแล้ว	อนัน้ีล่ะมนัปิดประตปิูดช่อง
ปิดทางมรรคผลนิพพานทีเดียว

	 ถ้าหากว่าเปิดอนัน้ีแจ้งชดัเมือ่ไหร่	เหน็ประตมูรรคผลเม่ือน้ัน	เหน็ประตชูดัทเีดียว	 
(๒๗ ธ.ค. ๒๙)
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ฝ่าด่านกั้นสัตว์โลก

	 ผู้ที่มุ่งปฏิบัติเพื่อที่จะปลดเปลื้องสิ่งที่มันรกรุงรังเต็มอยู่ในจิตในใจให้หมดสิ้น	
ถ้าหากว่าไม่มีการพิจารณา “ร่างกาย”	แล้ว	ยังมองไม่เห็นทางเลยที่จะผ่านไปได้

	 อนัน้ีเป็นด่านหนาแน่นทเีดียว	ด่านอนัน้ีไม่ใช่กัน้เฉพาะคนหรือมนุษย์เราเท่าน้ัน	
กั้นสัตว์ทั้งโลก	 สัตว์ใดที่มีรูปร่างลักษณะใด	 จะสมมุติกันว่าเป็นสัตว์ชนิดใดก็ช่าง	 
ก็จะต้องถูกด่านอันน้ีกั้นอย่างหนาแน่นที่สุดเลย	 การที่จะผ่านด่านอันน้ีไปได้ก็คือ
การค้นคิดพิจารณา	ศึกษาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงของค�าว่า “ด่าน” อันนี้นั่นเอง  
(๗ มิ.ย. ๒๙)

	 ท่านพระอาจารย์ใหญ่ม่ัน	 ในการปฏิบัติของท่านที่เล่ากันมาหรือที่บันทึกไว้ 
ในธรรมเทศนาของท่าน	 การปฏิบัติของท่านหนักในการพิจารณากายอย่างมาก	 
การพิจารณากายนี้มีความส�าคัญที่สุด

	 การปฏบิตัขิัน้แรก	ท่านกบ็ริกรรมพทุโธ	แต่ทน้ีีในเมือ่จิตรวมลงไปแล้ว	จิตไม่ค่อย 
จะมีสติ	ชอบลืมเนื้อลืมตัวอะไรไปอย่างนั้น	ชอบเผลอชอบขาดสติ	ท่านจึงมาตั้งใจ
พิจารณาร่างกายโดยไม่ยอมให้จิตรวม	หลังจากพิจารณาร่างกายโดยวิธีเดิน	พอเลิก
จากการเดินจงกรม	พิจารณากายแล้วท่านก็พักผ่อน	ไม่ยอมนั่ง	

 สรุปแล้ว	 ท่านมุ่งในการพิจารณากาย	 ผลของการปฏิบัติของท่านที่มุ่งในการ
พิจารณากายนี้	 ผลของการพิจารณากายปรากฏขึ้น	 ท่านจึงมีความเชื่อมั่นในใจของ 
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ท่านว่า การกระท�าอย่างน้ีถูกต้องแล้ว อย่างน้ีใช่แล้ว	แล้วหลงัจากท่านเหน็ว่าข้อปฏบิตัิ
อย่างนี้ถูกต้อง	ท่านจึงมุ่งมั่นในการพิจารณาร่างกายนี้ยิ่งขึ้นเป็นล�าดับๆ	ผลของการ
ปฏิบัติของท่านจึงกลายเป็นครูเป็นอาจารย์ที่มีความส�าคัญ (๘ พ.ค. ๒๕)

	 ครูบาอาจารย์ท่านว่า “พระอรหันต์ท่านก็ยังพิจารณาร่างกายกันอยู่”

	 ถึงว่าท่านไม่มีกิเลสตกค้างอยู่ในจิตในใจ	 ท่านก็ยังพิจารณาของท่านอยู	่ 
ท่านพิจารณาเพื่อเป็นวิหารธรรม	 เคร่ืองอยู่เคร่ืองเพลิดเพลินร่ืนเริง	 เป็นเคร่ืองอยู่ 
ของท่าน	เป็นเคร่ืองเล่นของท่าน	เป็นเคร่ืองเล่นของพระอรยิเจ้า	ท่านยิง่พอใจในการที ่
ได้ท�าให้มากพิจารณาให้มาก

	 อย่างท่านพระอาจารย์ใหญ่ม่ัน	ถ้าหากว่าพระอาจารย์องค์ไหน	ลกูศิษย์องค์ไหน
พจิารณาร่างกายได้เหน็เป็นอสภุะ	เหน็เป็นปฏภิาคตดิตาอยู	่ท่านยกย่องมาก	เวลาทีมี่ 
การประชมุ	ท่านเอามาพดูในทีป่ระชมุเป็นการประกาศธรรม	เพราะท่านเองท่านกเ็หน็ 
คุณประโยชน์ของการพิจารณาร่างกาย

 ทางที่จะผ่านพ้นก�าแพงที่แน่นหนาสูงจากแผ่นดินเหนือฟ้า ก็ต้องไปทางนี้

	 ฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติของท่านมาแล้ว	องค์ของท่านจึงเป็นครู
เป็นอาจารย์	แต่ละองค์แต่ละท่าน	เทศน์ของท่านมแีต่เน้นหนักลงไปในกองเกดิกองตาย	 
เน้นหนักลงไปในกองธาตกุองขนัธ์	เน้นหนักลงไปในกองผม	กองขน	กองเลบ็	กองฟัน 
กองหนัง	 กองเกิดกองตายอันน้ีทั้งน้ัน	 ถ้าหากว่าไม่เน้นหนักลงไปในจุดอันน้ีแล้ว	 
จะไปแก้ตรงที่เจ้าของหลงได้ตรงไหน (๒๕ ก.ค. ๒๙)

	 มีพระเถระในระดับราชาคณะถามหลวงปู่ฝั้น๑

	 ท่านถามว่า “การพจิารณาร่างกายน้ัน พจิารณาคร้ังเดียวแล้วไหม” ท่านตอบว่า  
“แล้ว ถ้าหากมันแล้ว”

๑	หลวงปู่ฝั้น	อาจาโร	วัดป่าอุดมสมพร	อ.พรรณานิคม	จ.สกลนคร
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	 หมายความว่ายังไง	พิจารณาแล้ว..	ก็หมายความว่า	 เห็นรูป ไม่มีความยินดี
ไม่มีความยินร้ายในรูป ได้ยินเสียง เสียงเพราะเสียงไม่เพราะไม่มีความยินดียินร้าย
ในเสียง พิจารณารูปพิจารณาเสียงเห็นอย่างนี้ พิจารณาครั้งเดียวแล้ว

 แต่ถ้าหากว่าเหน็รูปมนักย็งัรูปเป็นของเรา	รูปเป็นของสวยของงามและของน่าใคร่ 
น่าปรารถนาอยู่	อันนั้นต้องพิจารณาเรื่อยไปๆ	ยังไม่แล้ว เป็นการท�างานที่ยังไม่แล้ว	
ต้องท�าเรื่อยไป

 ท�ำแล้ว.. แล้ว ไม่ต้องท�าต่อไป	ท�าแล้ว	จะไปท�าอีกท�าไม	เหมือนกับข้าวหุงแล้ว
อย่างน้ัน	ข้าวหงุแล้วจะไปหงุอกี	มนักแ็ฉะเท่าน้ัน	ข้าวหงุแล้วมแีต่ทีจ่ะได้รับประทาน	
ข้าวยังหุงไม่สุกหรอืยังไม่หุง	ก่อนที่จะรบัประทานจะต้องหุง	ข้าวยังหุงไม่สุกก็จะต้อง
หุงต่อไป

	 การพิจารณาร่างกายนี่ก็เหมือนกัน (๑๓ ส.ค. ๔๖)
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คาถามีดอีโต้

	 จึงว่าการปฏบิตัขิองเราต้องม ี“จุดเพือ่รู้” “จุดเพือ่เหน็” “จุดเพือ่ได้” “จุดเพือ่ถงึ”  
ต้องให้มีจุด	ถ้าไม่มีแล้ว	ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้จะถึง	จะรู้จะเห็นอะไรสักอย่าง

	 จึงให้พากันตั้งใจพิจารณาเข้า	ดูเอาแต่ละอย่างๆ	เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ 
เอาอย่างเดียวให้มนัชดั	พจิารณาแล้วแต่มนักย็งัไม่รู้ไม่เหน็ไม่เป็นไม่ไป	มนักมี็แต่มดี 
มีแต่พร้าเท่าน้ันล่ะ	 ตัดออกเป็นชิ้นเป็นส่วน	 ตัดหัวออก	 เอาหัวมาผ่าเป็นสองซีก	 
ผ่าเป็นสีซ่กี	เอามาสบัให้มนัละเอยีดไปเลยทัง้กะโหลกศีรษะ	ทัง้มนัสมอง	ทัง้หนัง	ทัง้เน้ือ	 
ปนกันอยู่ในนั้น	สับมันทิ้งหัวเราหัวเขาไม่ต้องสนใจ	เอามันเลย

 นึกเอา มันไม่บาปอะไรหรอก มนัไม่ได้ฆ่าคน ไม่ได้เจตนาฆ่าคน ฆ่ากเิลสเราเองน่ี  
ตัดเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นซีก	แยกมันออกไป

	 จึงว่า	“คาถามดีอโีต้” ต้องพกตดิอยูต่ลอดเวลา	มดืมนอนธการกเ็อาอโีต้ตดัเป็น 
ท่อนๆ	 เอาอีโต้นั่นจัดการมัน	ผ่ามันออกไป	ผ่ามันลงไปตลอดจนท้อง	ดึงมันแยก 
มันออกมา	 ดึงไส้มันออกมา	 ผ่ามันออกเป็นสองซีก	 แยกมันออกไปเป็นสองซีก	
ท�าทุกอย่างทุกวิธีการ	 บางทีใจมันนึกมันก็ไม่อยากท�านะ	 อีโต้ตัดมันก็ไม่ยอมขาด	 
ผ่ามันก็ไม่ยอมผ่าให้	อีโต้มันไม่คม (๑ ก.ค. ๒๘)

	 ค�าว่า “ปฏิภาค”	คือ	เห็นชัดเป็นส่วนๆ	ลงไป	เรียกว่าเป็นภาคออกไป	ในเมื่อ
เป็นส่วนเป็นภาคแล้ว	 แต่ละอย่างแต่ละส่วนแต่ละภาคเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอะไร	
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ผมก็แยกออกเป็นเส้นๆ	ขนก็แยกออกเป็นเส้นๆ	 เป็นส่วนเป็นภาคกันทั้งนั้น	นี่เขา
เป็นส่วนเป็นภาคของเขาอยู่แล้ว	แต่ละส่วนแต่ละภาคจะหาตรงไหนมาเป็นคน	จะหา
ตรงไหนเป็นเราไม่ม	ีเพราะเขาไม่เคยว่าเขาเป็นคน	เขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเขาเป็นเรา

	 ถ้าหากว่าเราศึกษาชัดตามความจริงของเขาแล้ว	 มันจะรู้เห็นออกมาอย่างน้ี	 
ถ้าหากว่าเรารู้	เราศึกษาไม่ชดั	ไม่ค้นคดิไม่พจิารณาอะไร	มนักไ็ม่รู้อะไร	มนักไ็ม่เหน็อะไร	 
ในเมือ่มนัไม่รู้ไม่เหน็อะไร	กิเลสมันก็สนุกโกหก	มนัสนุกหลอก	สารพดัมันหลอก	มนัมดื 
มันมัวมันไม่แจ้งไม่ชัด	

	 ตัดมันออกให้หมด	นึกตัดนึกท�าลายลงไป	 เอามีดตัด	มีดอะไรที่มันคมที่สุด	 
ตดัเป็นชิน้เป็นส่วน	เป็นชิน้เลก็ชิน้น้อย	เป็นชิน้ย่อยออกไป	เป็นท่อนๆ	เป็นซกีๆ	เป็นอนัๆ	 
บดให้มันละเอยีด	บดให้มันละลายเป็นดินไปเลย	ตดัหวัมนัออก	ตดัคอมนัออก	ผ่าออก 
เป็นชิน้เป็นส่วน	ผ่าออกมาตัง้แต่ศรีษะคอลงไปหาส่วนล่าง	ตดัเป็นชิน้เป็นส่วน	ตดัให้ 
มันมากตัดให้มันยิ่ง

	 นึกตัดจนกระทั่งปรากฏว่ามันเป็นชิ้นเป็นส่วนเล็กย่อยลงไป	 จนปรากฏว่ามัน
ไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆ	 มีตัวมีตนโผล่ขึ้นมาตัดอีก	 มีตัวมีตนโผล่ขึ้นมาล่ะท�าลายอีก	 
มแีต่ตดัมแีต่ท�าลาย	มแีต่สบัมีแต่ฟัน	ตดัลงไปสบัให้มนัละเอยีด	ค�าว่า	“เป็นตวัเป็นตน”  
อย่าให้มันมี	

	 ใจมนัดือ้มนัมืดมนอนธการมนัอดือาด	พจิารณายงัไงกไ็ม่ได้เร่ือง	ดงึไปทางไหน
มนักไ็ม่ยอมไป	จูงมันไปทางไหนมันกไ็ม่ยอมไป	มแีต่ตดัเป็นชิน้เป็นส่วน	ไม่เลอืกเขา
ไม่เลือกเรา	 ไม่เลือกภายนอกไม่เลือกภายใน	ปรากฏเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาขวางหน้า
ขวางจิตขวางใจ	ตดัมนัออกไปทนัท	ีตดัจริงๆ	ตดัจนปรากฏว่ามันละลายไปทนัท	ีตดัจน 
ปรากฏว่ามันสลายไปเป็นตัวตนไม่มี

	 ใจมันมีก�าลัง	มันนึกยังไงเป็นอย่างนั้นจริงๆ	นึกยังไงเป็นอย่างนั้นจริงๆ	บางที
ยังไม่ทนัตดัไม่ทนัฟันอะไร	พอนึกขึน้มาละลายทนัท	ีเน่ืองจากว่าเราท�าจนมีการคล่อง	
คล่องในการละลาย	 คล่องในการท�าลาย	 นักภาวนาคือนักที่จะต้องประหัตประหาร
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อารมณ์สัญญา	ต้องเป็นอย่างนี้	ต้องถือพร้าอีโต้อยู่เป็นประจ�า	กิเลสมันดื้อเมื่อไหร่
เอามันเมื่อนั้น	มันดื้อเมื่อไหร่ตัดคอมันเมื่อนั้น	ตัดมันทุกชิ้นทุกส่วน	ตัดไม่เลือกเขา
ไม่เลือกเรา

	 ถ้าหากว่ามันออกมาว่าง่ายสอนง่าย	เอ้า	พร้าอีโต้วางไว้ก่อน	แต่อย่าไปวางไกล	
ให้พร้อมที่จะหยิบฉวยทันที	การค้นคิดพิจารณาต้องให้เป็นอย่างนี้	นี่

	 ทีนี้พอมันแจ้งชัดขึ้นมาแล้ว	มันหากปล่อยวางเอง	(๑๑ ธ.ค. ๒๙)
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ท�าลายกาย

(พระถาม) “การท�าลายกายและท�าลายจิตนั้น เราจะใช้ความรุนแรงท�าลาย หรือว่า
เราจะใช้อารมณ์อะไรท�าลายครับ”

(หลวงปู่) “เอาความแจ้งชัดท�าลาย”

	 ..เราต้องเอาความแจ้งชดัอนัเกิดจากความพยายามทีจ่ะศึกษาค้นคว้าวจัิยวจิารณ์	
ในเมือ่มกีารศกึษาวจัิยวจิารณ์ชดัตามสภาพความเป็นจริงของเขาในขณะใด	ในขณะน้ัน 
จะเรียกว่า	“ท�าลาย”	ก็ถูก	เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นการท�าลายอยู่แล้ว	ธรรมชาติ
เขามีการท�าลายตวัของเขาเองอยู่ตลอดเวลา	ทกุอย่างในโลกมกีารท�าลายตวัเขาเองอยู่
ตลอดเวลา	ในเม่ือธรรมชาตเิกดิมาเพือ่ท�าลายเจ้าของเองแล้ว	ธรรมชาตน้ัินจะเป็นตวั
เป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้ยังไง

	 การทีจ่ะท�าลายกาย	การทีจ่ะละ	สกกฺายทฏฺิ€ ิ๑	จะต้องละด้วยการศึกษาให้แจ้งชัด 
ตามความเป็นจริง	 ในเมื่อใช้ความพยายามที่จะศึกษาให้แจ้งชัดตามความเป็นจริง	 
เราจะใช้ค�าว่า “รุนแรง”	น้ันไม่ถกู	ใช้ค�าพดูว่า	“รุนแรง” ทีห่มายถงึว่าเรากระท�าเป็นการ

๑ สกกฺายทฏฺิ€	ิหรือ	สกักายทฐิ ิคือ	ความเหน็ทีย่งัตดิแน่นในสมมตุว่ิาเป็นตวัเป็นตน	เป็นเราเป็นเขา	เป็นน่ัน 
เป็นน่ี	มองไม่เหน็ความจริงว่าคนเป็นเพยีงองค์ประกอบมารวมกนัเข้าเท่าน้ัน	ท�าให้มคีวามเหน็แก่ตวัขัน้หยาบ	 
และมีความรู้สึกกระทบกระทั่งบีบคั้นเป็นทุกข์ได้รุนแรง	สักกายทิฐิ	เป็นสังโยชน์เบื้องต�่าข้อแรกที่ผูกมัดใจ 
สัตว์โลกไว้กับทุกข์ในสังสารวัฏฏ์
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รุนแรง	อย่างนั้นไม่ใช่	ถูกอยู่ที่มีการกระท�าคล้ายกับว่า “จริงจัง” แต่ค�าว่า	“รุนแรง” 
เราควรหลีกดีกว่า	 ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่รุนแรง	 เป็น	 มัชฌิมา	 เสมอต้น 
เสมอปลาย	เป็นมัชฌิมา	มีความพอดีอยู่เสมอ

 สรุปแล้ว การท�าลายกาย กค็อืการท�าให้แจ้งชัดตามความเป็นจริงของกายน่ันเอง

	 กายเขาท�าลายของเขาอยูแ่ล้ว	เป็นส่วนๆ	ไป	อยูเ่ป็นส่วนเป็นภาค	เป็นคนละชิน้ๆ	 
ผมถงึจะเป็นผมอย่างเดียว	เขากเ็ป็นคนละช้ินกนั	ขนเป็นขนอย่างเดยีวกเ็ป็นคนละช้ิน	 
เล็บอย่างเดียวก็เป็นคนละชิ้น	ฟันอย่างเดียวก็เป็นคนละชิ้น	แม้แต่หนังของเรานี่แล	 
เป็นผืนน่ี	แต่เขากเ็ป็นคนละส่วนๆ	ของเขาเหมอืนกนั	อะไรต่ออะไรเขาเป็นคนละส่วนกัน 
ทั้งนั้น	แม้แต่เนื้อ	เส้นเอ็น	กระดูกกระเดี้ยว	เขาก็เป็นส่วนของเขาอยู่แล้ว	เป็นแต่ละ 
อย่างๆ	ชิ้นเล็กชิ้นน้อย	เพียงแต่เราเห็นเขารวมกันอยู่

	 แต่ทน้ีี	เราเอาของแต่ละอย่างทีร่วมกนัอยูอ่นัน้ีมาเหมาว่าเป็นคนเหมาว่าเป็นเรา	
ท�าไมเราจึงเหมาว่าเป็นคนเหมาว่าเป็นเรา	เหมาตามๆ	กันมา	คนหลงสิ่งที่เขาบัญญัติ
ขึ้นมา	เราๆ	หลง	เราๆ	ไม่แจ้งชัด	เราก็เชื่อตามๆ	เขามา

	 ทน้ีี	ถ้าหากว่าเราแจ้งชดัตามสภาพความเป็นจริงของร่างกายแล้ว	น้ันล่ะเป็นการ
ท�าลายร่างกาย	จะใช้ค�าพูด “ท�าลาย”	ก็ได้	จะใช้ค�าพูดว่า “ปล่อยวาง” ก็ได้	มันชัด
ตามความเป็นจริงแล้ว	 เรียกว่าเราจะเห็นว่ากายเป็นกายไม่มี	 อะไรจะเป็นกายไม่ม	ี
ตรงไหนเขาจะเป็นกายได้ยังไง	 ตรงไหนเขาก็เกิดมาเพื่อการท�าลาย	 เกิดมาเพื่อการ
สลายตัวทั้งนั้น	ไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตน

	 ในเมือ่ชดัตามความเป็นจริงแล้ว	ไม่ต้องมใีครบอกให้ละ	มนักล็ะ	ไม่มใีครบอก
ให้วาง	มนักป็ล่อยวาง	เพราะมนัไม่มีอะไรทีจ่ะไปยดึถอื	น่ีให้มนัชดัตามความเป็นจริง 
แล้วถงึไม่ต้องท�าลาย	เขากท็�าลายของเขาเอง	เพราะธรรมชาตขิองเขาเกิดมาเพือ่ท�าลาย
เขาเองอยู่แล้ว

	 การ	ระเบิด ตัด ผ่ำ สับ	อันนั้นเป็นอุบาย	เป็นวิธีการ
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	 ระเบดิมันไปหวัน่ีอนัน้ี	มนัเป็นหวัคน	ระเบดิออกให้แตกออกไปให้เป็นชิน้เป็นส่วน	 
คอน้ีให้ตดัออกไปน่ี	ร่างกายน่ีผ่าออกไปเป็นช้ินไปเลย	แล้วเอารถบดมาเหยยีบให้มนั 
ละเอียดไปเลย	มันก็ยังเป็นตัวเป็นตนอีก	 เป็นตัวเป็นตนเอามันอีก	 เป็นตัวเป็นตน
เอามันอีก	มันเป็นอย่างนั้น	อันนี้เป็น “การท�าลายด้วยอุบาย”

	 สรุปแล้ว	การท�าลายกาย	ท�าลายไปโดยวิธีที่ท�าลายเป็นส่วนๆ	นี่	จะท�าลายใน
ลกัษณะนึกเอา	ผ่าออกไป	น่ี	ขาของเรา	ดงึเอาหนังดงึเอาเน้ือออกน่ี	ให้เอาไปไว้เป็นส่วน	 
เป็นกองเน้ือ	เป็นกองหนัง	กระดูกของเราน่ีดงึออกมา	เอากองไว้น่ี	กระดูกเป็นอย่างน้ี	 
ตรงไหนก็ช่างช�าแหละออกมา

 ท�ำไมเรำจึงท�ำอย่ำงนี้	ก็เพราะเราเห็นว่าอันนี้เป็นของสวยของงาม	เห็นว่าอันนี้
เป็นคนเป็นสัตว์	เอาหนังออกไป	เอาเนื้อออกไป	เอากระดูกออกไป	แล้วอันไหนมัน
สวยงาม	อันไหนมันเป็นคน	หนังมันกไ็ม่ได้ว่ามนัเป็นคน	เน้ือมนักไ็ม่ได้ว่ามนัเป็นคน	 
กระดกูมนัไม่ได้ว่าเป็นคน	หนังมนักไ็ม่รู้มนัเป็นหนัง	เน้ือกไ็ม่รู้ว่ามันเป็นเน้ือ	กระดกู
มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกระดูก	แล้วมันจะมาเป็นคนได้ยังไง	นี่มันไม่ได้เป็นอะไร

	 สรุปแล้วมนัมแีต่	“ของเกดิมาแล้วตาย”	เท่าน้ัน	จึงว่าต้องศึกษา	เพราะอบุายวธิ ี
ที่จะท�าให้แจ้งชัดตามความเป็นจริงมันมีมาก

	 มมีากขนาดไหน	จะมาสอนกนัจนจบจนหมดจนสิน้ไม่ได้	วธิกีารของแต่ละคนๆ	น่ี 
มมีากทัง้น้ัน	ทีจ่ะเอามาบอกกนัเป็นปลกีย่อย	บอกกนัไม่ไหวหรอก	แต่บอกกนัในหลกั 
ในส่วนใหญ่ๆ	แล้วทีนี้ให้ท�ากันเป็นปลีกย่อยออกไป

	 ในเมื่อเรามีความพยายามแล้ว	 ในส่วนปลีกย่อยที่จะเป็นหลักการที่จะน�าไป 
ปฏบิตัต่ิอไป	ปลกีย่อยทีจ่ะเป็นวธิใีนการด�าเนินต่อไปน้ัน	มนัหากเกดิข้ึนเอง	การกระท�า 
อะไรที่มันจะท�าให้ส�าเร็จสู่เป้าหมายน่ี	 ในเม่ือตั้งใจที่จะให้ส�าเร็จตามเป้าหมายแล้ว	 
เราตัง้ใจทีจ่ะท�าแล้วท�าลงไปน่ี	มนัมปัีญหาอะไรๆ	มนัหากบอก	มนัจะต้องท�าอย่างน้ันๆ	 
มันต้องแก้อย่างนั้นๆ	ปัญหาอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้น	นี่
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	 นักมวยกเ็หมอืนกนั	เวลาขึน้เวทอีย่างน้ันนะ	จะคอยคดิแต่ว่าครบูาอาจารย์บอก	
จะคิดว่าอาจารย์สอนอย่างนั้น	อาจารย์สอนอย่างนี้	ไปคิดอย่างนั้นไม่ได้	ในขณะนั้น
มันต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์	 คู่ต่อสู้เขาเป็นยังไง	 เขามีวิธีการยังไง	 เราจะโต้ตอบ 
คู่ต่อสู้ยังไงนี่..	มันมีอยู่แต่เท่านั้นเอง

	 น่ีกเ็หมอืนกนั	ในการปฏิบตัธิรรม	กเิลสมนัแสดงออกมายงัไง	เราจะเอาธรรมอะไร 
เป็นธรรมทีจ่ะก�าจัดกเิลสทีม่นัแสดงออกมาในขณะน้ัน	มนัต้องทนัทีๆ 	ในขณะน้ัน..

 จึงว่า	ปลีกย่อยบอกกันไม่ได้	เข้าใจไหมล่ะ (๒๑ ก.ย. ๓๑)
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เพื่อท�าลายสักกายทิฐิ

	 ใจของเราจึงให้มันหย่ังลงไปในร่างกายของเราน้ี	 เห็นร่างกายของเราเดินไปๆ	
พิจารณามันลงไป	ตัดมันออกไป	แยกแยะมันออกไป	เดินก็ดี	นั่งก็ดี

	 ค�าว่า	หวงแหน	อย่าให้มนัมี	ท�าใจของเราให้มันมมีีดทีค่ม	มดีประจ�าไว้ในจิตใจ
ของเรา	มีดพร้า	มีดโกน	มีดอีโต้	ได้ทั้งนั้น	ตัดมันออกไปเป็นชิ้นเป็นท่อนออกไป	 
หนังปาดมันทิง้แล้วโยนใส่ตะกร้าลงไป	หวัก็ตดัออก	ปาดมนัทิง้	ขาดแล้วไปโยนใส่ตะกร้า	 
เน้ือหนังมงัสาตรงไหนทีม่นัเป็นเน้ือเป็นหนังหุม้ห่อร่างกายทัง้หมด	เอามดีปาดโยนใส่ 
ตะกร้าลงไป	ให้เหลอืแต่เน้ือหุม้กระดูก	ถงึเน้ือหุม้กระดกูแล้วปาดเน้ือออก	ปาดเน้ือออก 
โยนใส่ตะกร้า	มีแต่กระดูกกองอยู่	มีแต่กระดูกปรากฏอยู่	เต็มอยู่ด้วยเลือดเต็มอยู่
ด้วยเนื้อ	ท�าอยู่อย่างนี้

 เราท�าอย่างน้ีมีประโยชน์อะไร	เราไม่ได้ท�าเพือ่เอาหนัง	เราไม่ได้ท�าเพือ่เอากระดกู	
เราไม่ได้ท�าเพือ่เอาของปฏกิลูสกปรกเหล่าน้ี	เราท�าเพือ่ซกัฟอกจิตใจของเรา	เพราะจิตใจ 
ของเรามันติดมันข้อง	จิตใจของเรามันยังยินดีและยินร้ายอยู่ในกองปฏิกูลอันนี้

	 ดซู	ิในตะกร้าทีเ่ราเอาหวัทิง้ลงไป	เราเอาเน้ือหนังมงัสาเอาแข้งเอาขาทิง้ลงไป	แล้ว 
ในตะกร้าอนัน้ันมันเป็นตะกร้าของสกปรก	หรือเป็นตะกร้าของหอมของสะอาด	จะเป็น 
ตะกร้าทองค�ากช่็าง	เอาทองค�ามาสานเป็นตะกร้า	ในเมือ่เอาร่างกายของเราชิน้น้อยชิน้ใหญ่ 
เอาไปใส่ในตะกร้าทองค�านั้น	แล้วตะกร้าทองค�าอันนั้นมันก็กลายเป็นของสกปรกไป
เลยล่ะ	นี่จึงให้ท�าทุกอย่าง	นึกคิดพิจารณาเอาเอง

 จึงว่าอย่างน้ีน่ีล่ะ	คุยคนเดียว พดูคนเดยีว ท�าอยูค่นเดยีว	หาความคดิหาความอ่าน	 
ท�ายังไงใจของเราจึงจะเป็นการกระท�าที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อที่จะซักฟอกความยึดถือว่า
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เป็นตัวเป็นตน	แก้ไขค�าว่า “ยึดถือ” ให้มันน้อยลงไป	ให้มันหมดสิ้นลงไป	ท�ายังไง
การกระท�าในใจของเราน่ีจะเป็นการกระท�าเพื่อท�าลายความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตน
เป็นของเราของเขา	ท�ายังไงจะเป็นการท�าลายสักกายทิฐินี้

	 ท�าไปเถอะ	ท�าให้มาก	ยิง่มโีอกาสท�าลายได้มาก	ไม่ต้องไปกลวัมนัจะหมดมนัจะสิน้	 
ไม่ต้องไปกลัวคอมันจะขาด	 ไม่ต้องไปกลัวว่าหนังที่ปาดทิ้งน้ันมันจะไม่มีหนังจะห่อ	 
ไม่ต้องไปกลวัมนัหมดหรอก	บดมนัออกไปบดขยี	้นึกเอา	เอารถบดมาบดหวับดร่างกาย 
ของเราน่ี	น่ังกเ็อารถบดมาบดมันลงไป	รถบดล้อเหลก็น้ันนะหมุนมา	ขบัมา	เราน่ีขบัเอาเอง 
กไ็ด้	เหยยีบมันโลด	เหยยีบแต่หวัให้มนัแบนไปเลย	ให้มนัละเอยีดไปเลย	ท�าอยูอ่ย่างน้ีล่ะ	 
เพราะมันหวงแหน	 ท�ายังไงจึงเป็นการท�าลายละความหวงแหน	 ท�าลายความห่วงไว้
ท�ามันลงไป	

 จริงจังในการท�า ในเมือ่มนัเหน็ว่าหมดไปจริงๆ	ปรากฏว่าร่างกายของเราน่ีหมด
ไปจริงๆ	ถ้าหากว่ามนัยงัไม่หมด	ท�ามนัอกี	บดขยีม้นัอกี	ตดัฟันมนัอกี	สบัซอยมนัลง
ไปอีก	ท�าทุกอย่าง	เพราะเราท�าเพื่อต้องการท�าลายค�าว่า	สักกายทิฐิ ท�าจนกระทั่งพอ	 
ใจของเราก็สงบได้	สงบมาอยู่กับจิต	สงบมาอยู่กับความรู้	สงบอยู่กับสติ	มีสติรู้อยู่
ที่จิตที่ใจของเรานี่

	 จึงว่าต้องท�าใจให้คม	ท�าใจให้เข้มแขง็จริงๆ	เข้มแขง็จริงจัง	ท�ายงัไงให้เป็นอย่างน้ัน 
จริงๆ	 ค�าว่า “คม”	 คือ	 ตัดไปตรงไหนขาดไปจริงๆ	 ตัดคอคอขาด	 ตัดขาขาขาด	 
ตดัแขนแขนขาด	ผ่าลงไปเป็นชิน้	เป็นชิน้เป็นซกีเป็นเสีย้ว	มนักป็รากฏเป็นซกีเป็นเสีย้ว 
ไปจรงิๆ	สบัให้ละเอยีด	มนักป็รากฏว่าละเอยีดจริงๆ	น่ีจึงเรียกว่า	“ใจคม” คมในการ 
ท�าลายร่างกายของเราไปน่ี	การคมมนัก็ให้คมไปหมด	คมทีจ่ะประหารอารมณ์สญัญา	
คมในการก�าจัดสิ่งที่มาเป็นอารมณ์ของจิตของใจ

	 พอนึกป๊ับ๑	อารมณ์ทีข่วางจิตขวางใจก็ดับ	นึกป๊ับ	อารมณ์ทีข่วางจิตขวางใจดับ
ขาดไปทันที	ให้คมอย่างนั้น (๓๐ ก.ค. ๒๙)

๑	ปั๊บ	หมายถึง	อาการที่เป็นไปอย่างฉับไว	ทันทีทันใด	เช่น	วางปั๊บ	หยิบปั๊บ
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กรรมฐานกระดูก

	 ท่านกล่าวเอาไว้ในคร้ังสมยัพทุธกาล	มพีระเถระองค์หน่ึงยงัไม่ได้ส�าเร็จมรรคผล	
ท่านประกอบความพากความเพียรด้วยการบริกรรม	อฏฺ€ิๆ	กระดูก	เป็นอารมณ์อยู่	
จนกระทั่งเห็นกระดูกของเจ้าของ	เดินไปเดินมาก็เห็นแต่กระดูกเดิน	นึกไปทางไหน
ก็มีแต่กระดูกหมด

	 วันหนึ่งมีผัวเมียคู่หน่ึงทะเลาะกัน	เมียแล่นหนี	ผู้ผัวก็แล่นตาม	ผู้เมียแล่นมา	
ผ่านทางที่พระเถระเจ้าก�าลังเดินจงกรมอยู่	ใจของท่านมองเห็นเขาเป็นกระดูกทั้งร่าง	
เขาแล่นมาแล้วผ่านไป	ก็เหมือนกับกระดูกแล่นผ่านมาแล้วผ่านเลยไป	ผู้ผัวตามมา	
ก็ถามท่านว่า	เห็นผู้หญิงเดินมาทางนี้ไหม	ท่านก็ตอบตามที่ท่านเห็นจริงๆ	ว่า

 “ไม่เห็น.. เห็นแต่กระดูกแล่นไป”

	 ท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือความได้มรรคได้ผล	 เพื่อความเป็นพระอรหันต์	 ท่านท�ากัน 
อย่างนั้น

	 เดีย๋วน้ีกระดกูของเรากม็	ีไม่ใช่ว่ามแีต่สมยัพทุธกาล	ยคุน้ีสมยัน้ีกม็กีระดูกทีจ่ะ 
เอามาเป็นอารมณ์เป็นอาวธุทีจ่ะประหตัประหารกเิลสได้	 เดีย๋วน้ีกย็งัมีอยู	่ หนังของเรา 
ที่หุ้มห่ออยู่น้ีก็ยังมีเต็มไปด้วยกระดูกน่ี	 จึงให้เอากระดูกมาเป็นอารมณ์ของใจกัน	 
(๑ ก.ค. ๒๘)
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	 ในเมื่อเราเอากระดูกมาเป็นอารมณ์ของใจ	ผลก็จะปรากฏให้มีรสมีชาติขึ้นที่ใจ	
เพราะกระดูกก็เป็นอาหารของใจได้	และเป็นอาหารที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยด้วย	กระดูก
เป็นของแขง็	กระดกูระลกึรู้ระลกึเหน็ได้ง่าย	ให้เอาใจของเราเกีย่วข้อง	เอากระดกูมา
เป็นอารมณ์ของใจ	กระดูกกะโหลกศีรษะเป็นยังไง	เอาใจของเราเข้าไปอยู่ที่กะโหลก
ศีรษะนั้น	 เอาความรู้สึกไปพิจารณาในกระดูกขากรรไกรเป็นยังไง	 กระดูกเชิงกราน 
เป็นยังไง	พิจารณาเป็นล�าดับๆ	ลงไป	จนกระทั่งถึงกระดูกนิ้วเท้า	กระดูกนิ้วเท้าเป็น
ยงัไง	แล้วกค่็อยกลบัมา	เรียกว่าพจิารณาเป็น	อนุโลม	เป็น	ปฏโิลม ๑	กลบัไปกลบัมา	 
ศีรษะไปหาเท้า	 เท้าขึ้นมาศีรษะ	 ระลึกอยู่เฉพาะส่วนที่เป็นกระดูก	 จะเห็นชัดหรือ 
ไม่เห็นชัด	ไม่ต้องไปคิดถึง

	 ให้ใจของเราแนบแน่นอยูก่บักระดกู	เอาใจของเราไปด	ูเอาใจของเราเข้าไปเหน็	
ใจของเราในเมื่อเกี่ยวข้องหรือว่าส้องเสพกระดูก	 ผลของการเกี่ยวข้อง	 ผลของการ 
ส้องเสพกระดูกนี้	จะเหมือนอาหารที่จะปรากฏเป็นรสเป็นชาติขึ้นที่จิตที่ใจ (๑๕ เม.ย. 
๒๕)

	 สมมุติว่าเราดูโครงกระดูกจริงที่แขวนไว้อยู่ตรงน้ัน	หรือดูรูปโครงกระดูกที่เรา
เห็นตรงไหน	เราก็เอารูปอันนั้นมาแขวนเอาไว้	เอามาตั้งเอาไว้	หรือเอามานอนไว้ก็ได้	
ให้ลืมตาให้เห็นเป็นรูปไว้อย่างที่เราเห็นนั้น	ก็ตั้งใจดูรูปให้เห็นอันนั้นให้ชัด	แล้วเรา 
ก็เอาที่เราเห็นจนจ�าได้นั้นล่ะเอามานึก	นึกเอา	เอามานึกไว้เฉพาะหน้า	เหมือนที่เราดู	
ตรงไหนเป็นยงัไงๆ	ตัง้แต่ศีรษะ	ตัง้แต่หวักะโหลก	แล้วกไ็ปหาน้ิว	กระดูกน้ิว	ไล่ลงไป 
จนถงึปลายน้ิวเท้าน่ี	ดขูึน้ดลูง	ดใูห้ไปข้างซ้าย	ดไูปทางขวา	ดไูปข้างหน้า	ดไูปข้างหลงั	 
ดูตั้งแต่ศีรษะลงไปหาส่วนล่าง	 ดูแต่กระดูกส่วนล่างให้ขึ้นมาหาส่วนบน	 ดูขึ้นดูลง 
อยู่อย่างนั้นล่ะ

	 เราจะเดนิจงกรม	เรากด็อูยูอ่ย่างน้ัน	ดูเหมอืนโครงกระดกูของเราเดนิ	หรือเหมือน 
โครงกระดกูลอยอยู่เฉพาะหน้า	น่ังอยู่ก็เอาโครงกระดกูน้ันล่ะเอามาวางไว้เฉพาะหน้า	

๑ อนุโลม	แปลว่า	ตามล�าดับ,	ปฏิโลม	แปลว่า	ย้อนล�าดับ
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หรือปรากฏอยูเ่ฉพาะหน้า	ดอูยูอ่ย่างน้ันจนกระทัง่มนัชัดข้ึน	จนเราลมืตาเราก็เหน็อยู่
เป็นโครงกระดูกเป็นนิมิต	๒	อยู่อย่างนั้น	หลับตาเราก็เห็นเป็นโครงกระดูกเป็นนิมิต
อยู่อย่างนั้น	นี่เรียกว่า	นิมิตติดตำ

 นิมิตติดตา	 ก็คือใจของเรามันติดเป็นอารมณ์อยู ่กับโครงกระดูกน้ันเอง	 
ในหลกัการอนัน้ี	มนักเ็ป็นวธิกีารอันหน่ึงเพือ่แก้อารมณ์สญัญาของเรา	ในเมือ่อารมณ์
สัญญาของเราได้แก้ไขพอลงไปแล้ว	ใจของเราก็สงบเอง	(๑ ส.ค. ๒๘)

๒ นิมติตฺ หรือ	นิมิต	เป็นภาพทีเ่หน็ในใจของผู้เจริญกรรมฐาน	หรืออารมณ์กรรมฐานทีนั่กปฏบิตักิ�าหนดขึน้	 
นิมติทีเ่ป็นอารมณ์กรรมฐานน้ัน	ม	ี๓	อย่าง	คอื	บริกรรมนิมิต (ได้แก่	สิง่ทีก่�าหนดนึกเป็นอารมณ์	หรือสิง่ที ่
เพ่งให้เป็นอารมณ์กรรมฐาน),	อคุคหนิมิต (แปลว่า	นิมิตตดิตำ	คอืสิง่ทีเ่พ่งแล้วจ�าตดิตา	แม่นในใจจนสามารถ 
นึกเหน็ได้ชดัเจน)	และ	ปฏิภาคนิมิต	(แปลว่า	นิมิตเทยีบเคยีง	เป็นภาพทีเ่กดิจากสญัญาทีส่ามารถตรึกให้ย่อ 
หรือขยาย	หรือแปรสภาพให้เห็นเสมือนจริงได้)
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เอกายนมรรค
๑

	 อย่างทีท่่านพระเถระท่านประกอบความพากความเพยีร	ท่านปรารภโครงกระดูก
เป็นอารมณ์	จนเหน็กระดกูของท่านเดินไปเดนิมา	เหน็กระดกูน่ังอยูเ่วลาน่ัง	เหน็กระดกู 
นอนอยู่เวลานอน	เห็นกระดูกยืนอยู่เวลายืน	เวลาเดินก็เห็นกระดูกเดินอยู่	เห็นอยู่ 
อย่างน้ันในอิริยาบถทั้งสี่	 ในเม่ือเห็นอยู่อย่างน้ันจะว่ามีสิ่งใดๆ	 มาปรากฏ	 จะว่า 
เป็นรูปก็ช่าง	รูปสัตว์ใดๆ	ก็ช่าง	ใจจะหยั่งเข้าถึงกระดูกสัตว์นั้นทันที

	 ในเมื่อใจของท่านส้องเสพกระดูกอยู่เป็นประจ�า	กระดูกนั้นจะเป็นธรรมเครื่อง
ขดัเกลา	ขดัเกลาจิต	เพราะสิง่ทีจ่ะท�าให้จิตมวั	สิง่ทีจ่ะท�าให้จิตเศร้าหมอง	กเ็พราะใจ
ไม่เห็นกระดูกนั่นเอง	กระดูกนี้ในเมื่อเราเกี่ยวข้องให้มาก	มากเท่าไรใจของเราจะยิ่ง 
ผ่องใสมากเท่านั้น

 จึงว่ากระดูกเป็นธรรมเครื่องขัดเกลา

 “เอกายนมคคฺ”	ค�าว่า	มคฺค	(มรรค)	คอื	ทางเดนิ	เอก, เอกายน หมายถงึว่า	หน่ึง	 
ทางที่เป็นหน่ึง	 หรือทางเส้นเดียว	 เราเอาใจของเราเดินอยู ่ในทางเส้นเดียวน้ี	 
ให้ตัง้ใจว่าจะไม่ให้ใจของเราไปไหน	ไม่ให้เคลือ่นคลาดจากสิง่ทีเ่ราตัง้เป้าหมายเอาไว้	
ไม่ให้เคลือ่นคลาดจากเป้าหมายน้ีด้วยความพยายาม	ในเมือ่ความพยายามของเราพอ	
ใจของเราก็เข้าสู่เส้นทางได้	ในเมื่อเข้าสู่เส้นทางได้	ก็เข้าถึงจุดหมายได้

๑ เอกายนมคฺค	หรือ เอกายนมรรค แปลว่า	ทางเป็นที่ไปสู่คุณอันเอก	หรือ	ทางสายเอก
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 เส้นทำง	คอือะไร	ทางเดนิของใจคอืกระดกูน้ี	เดนิให้มาก	เดนิให้ยิง่มากเท่าไรไม่
ต้องกลวัเกนิ	ไม่ต้องกลวัมากไป	ผลมะม่วงถงึเวลาจะสกุ	มนัไม่เกนิสกุหรอก	ในเม่ือ 
เต็มที่แล้ว	มันก็สุกเอง

	 การเอาใจเกีย่วข้องในธรรมเคร่ืองขดัเกลาไม่ต้องกลวัว่าจะเกนิไป	ทีเ่กนิมนัไม่ใช่
เกินเพราะเอาใจเกี่ยวข้องกับกระดูก	เวลาเอาใจเกี่ยวข้องกับกระดูกเข้า	เกี่ยวข้องกับ
กระดูกมากๆ	เข้าแล้ว	ความสว่างของใจย่อมปรากฏ	(๑๕ เม.ย. ๒๕)
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พิจารณากายเป็นธาตุ

 เราจะคิดว่าร่างกายของเรามีลักษณะเหมือนรถคันหนึ่งก็ได้

	 รถที่มีใจเป็นคนขับ	 ขับรถวิ่งไปก็เหมือนกับเราๆ	 น่ี	 ก็ไปไหนมาไหนก็ได	้ 
เลีย้วพวงมาลยัไปซ้ายมนัก็ไปซ้าย	เลีย้งพวงมาลยัไปขวามนักไ็ปขวา	ตามความต้องการ 
ของใจ	ใจจะไปไหนก็ขับรถไป	แล้วรถอันนี้น�้ามันก็ต้องเติมเหมือนกันนะ	เติมน�้ามัน
บางคนก็เติมวันละครัง้	บางคนก็เติมสองครัง้	บางคนกเ็ติมสามครัง้	น�า้มันก็ต้องเติม
เป็นประจ�า	ถ้าหากว่าไม่มีน�้ามัน	รถวิ่งไปไม่ได้	ถึงว่ารถที่มีสภาพดีอยู่แต่ไม่มีน�้ามัน 
ก็ว่ิงไปไม่ได้	หมดก�าลงั	เหยยีบคนัเร่งกไ็ม่ไป	เลยต้องหาน�า้มันมาเพิม่	ต้องหาน�า้มนั
มาเติมล่ะ

	 ดูเอา..	นี่ก็รถ	เราๆ	ที่นั่งอยู่นี่	ที่ว่าเป็นก้อนเรากองเราหรือตัวตนของเรา	อันนี้ 
ก็เป็นรถคันหนึ่ง	 เรียกว่าเป็นเครื่องใช้	 รถอะไรต่อมิอะไรภายนอก	 จะเป็นรถยนต์	
รถไฟ	รถจักรยาน	อะไรนั่น	เขาไม่มีความรู้อะไร	จึงเรียกว่าเป็นธาตุที่ไม่มีความรู้

	 กายของเราก็ธาตุ	 เป็นธาตุที่ไม่มีความรู้อะไรเหมือนกัน	 จึงเรียกว่า ธาตุไม่รู้ 
ประกอบด้วย	ดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	ทีเ่ป็นกาย	อนัน้ีเขากเ็หมือนดิน	น�า้	ลม	ไฟ	ทีอ่ยู่ภายนอก 
นั่นเอง	กองธาตุของใครก็ช่าง	เห็นเขาเดินไปนั่นไปนี่	เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา	นั่นก็เพราะ 
เขามี	 วิญญาณธาตุ	 ก็เพราะเขามี	 มโนธาตุ	 มีจิตมีใจเป็นเคร่ืองบังคับให้ไปหน้า	 
ให้หันซ้ายหันขวา	หรือให้นั่งให้นอน	ให้เดินให้ยืน	ให้ท�าการท�างานอะไรต่อมิอะไร	
มีวิญญาณธาตุเป็นผู้บังคับบัญชา	ไม่ว่าเราไม่ว่าเขาเหมือนกันอย่างนี้หมด
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	 แผ่นดินภายนอกไม่ใช่แผ่นดินก้อนเดียวนะ	 เป็นแผ่นดินหลายก้อนทีเดียว	 
ก้อนดินใหญ่ก็มี	ก้อนทรายเล็ก	ก้อนกรวดเล็กใหญ่	และก็ดินที่ละเอียดก็มี	เอามา
รวมกันเป็นดิน	เป็นแผ่นดินที่ใหญ่โต

	 ค�าว่า	“ธาต”ุ	ในเราน้ีกเ็หมอืนกัน	มก้ีอนใหญ่ก้อนน้อยเหมือนกนั	ผมกก้็อนหน่ึง	 
ขนกก้็อนหน่ึง	เลบ็กก้็อนหน่ึง	ฟันกก้็อนหน่ึง	หนังกก้็อนหน่ึง	เน้ือกก้็อนหน่ึง	กระดกู
กระเด้ียวมันกเ็ป็นก้อนๆ	ไปทัง้น้ัน	ตากเ็ป็นก้อนหน่ึงนะ	เพราะว่าตากเ็ป็นธาต	ุตากเ็ป็น 
ก้อนดินอนัหน่ึง	และถ้าหากว่าเราดไูปจริงๆ	แล้ว	มนักไ็ม่ใช่ก้อนเดยีว	มนัมกีารแยก
ของมันออกไปอกีเป็นส่วนๆ	เป็นส่วนย่อยๆ	ลงไปอกี	มนัแยกแยะละเอยีดลงไปๆ	อกี

	 น�้าก็เหมือนกัน	 ค�าว่า “น�้า” น�้าที่เราเห็นว่าเป็นแผ่นเดียวกันนั้น	 ตักออกมา 
เทลงไป	มนักไ็ปเชือ่มเป็นน�า้อนัเดยีวกับของเก่า	แต่ความจริงแล้ว	ในเม่ือพจิารณาแล้ว 
น�้าเขาก็เป็นส่วนๆ	ของเขา	น�้าเขาก็เป็นส่วนๆ	ของเขาอยู่อย่างนั้น	ลมก็เหมือนกัน	 
ไฟก็เหมือนกัน	 เราเห็นว่าเป็นแสงไฟเป็นก้อนๆ	 เป็นอันเดียวกันนี้	 เขาก็ยังไม่เป็น
อันเดียวกัน

	 ค�าว่าเป็นธาต	ุเรากต้็องพสิจูน์ให้ชดั	ให้ใจของเราเหน็ว่าเป็นธาตชัุดลงไป	ผมหล่น 
ลงไปเป็นดินไหม	ขนหล่นลงไปเป็นดนิไหม	เลบ็หล่นลงไปเป็นดนิไหม	ฟันหล่นลงไป 
เป็นดนิไหม	หนังเป็นดินไหม	เน้ือเป็นดนิไหม	ให้เหน็ว่าเป็นดนิชดัลงไป	ผมทีห่ล่นลง
ไปแล้วก็เป็นดนิ	ผมทีย่งัไม่ทนัหล่นลงไปทีย่งัอยูบ่นศรีษะกเ็ป็นผมเหมือนกนั	กต้็อง 
เป็นดินเหมือนกันนั่นเอง	ขนก็เหมือนกัน	เล็บก็เหมือนกัน	ฟันก็เหมือนกัน	หนังก็
เหมือนกัน	เป็นดินทั้งนั้น

	 จึงว่าการพจิารณาให้เหน็ว่ากายน้ันเป็นธาต	ุมนัเป็นส่วนๆ	เป็นธาตดุนิแต่ละส่วนๆ	 
ทัง้น้ัน	ในเมือ่เป็นธาตอุย่างน้ีแล้ว	มนักไ็ม่มีอะไรทีจ่ะเป็นผู้เป็นคน	(๕ ส.ค. ๒๕)
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ความเป็นคนหายไป เครื่องผูกก็หายไป

	 พระพทุธเจ้าทรงเทศนาตดัเคร่ืองผูก	กท็รงเอาเคร่ืองผูกเหล่าน้ีล่ะมาเทศนาเพือ่
ตัดเครื่องผูกนั้น

	 เพราะทีเ่ป็นเคร่ืองผูก	กเ็พราะยดึว่าอนัน้ันเป็นอนัน้ัน	ยดึว่าเป็นเรา	ยดึว่าเป็นตวั 
เป็นตนของเรา	ยดึว่าเป็นญาตเิรา	พระพทุธเจ้ากท็รงน�าสิง่ทีว่่าเป็นของเราๆ	มาเทศนาว่า 
สกัแต่ว่าเป็นธาตดุนิ	น�า้	ลม	ไฟ	เคร่ืองผูกน้ันในเมือ่เราเหน็ว่าเป็นธาตไุปเสยี	เคร่ืองผูก 
ทีผู่กแน่นสกัขนาดไหนเพยีงไรกช่็าง	เคร่ืองผูกน้ันกก็ลายเป็นเคร่ืองปลดปล่อย	ที่เคย 
เห็นว่าเป็นคนเห็นว่าเป็นตัวเป็นตน	ก็เห็นว่าเป็นดิน	เป็นน�้า	เป็นลม	เป็นไฟ	ไปเสีย

	 ว่าเป็นคน	เป็นเครื่องผูก	ว่าเป็นดิน	น�้า	ลม	ไฟ	เป็นธรรมเครื่องปลดปล่อย	 
เป็นคน	กบั	เป็นดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	อนัไหนมนัจริงกว่ากนั	เป็นคนเรากเ็อาดิน	น�า้	ลม	ไฟ	 
มาพูดว่าเป็นคนกัน	จะพูดสักขนาดไหน	มันก็เป็นดิน	น�้า	ลม	ไฟ	มันก็เป็นคนกัน
อย่างที่เราพูดไม่ได้	หายใจออกมาก็เป็นลม	ถึงว่าดื่มน�้าเอาน�้าเข้าไป	เวลาขับออกมา 
เป็นเหง่ือ	เป็นน�า้มกู	น�า้ลาย	เป็นน�า้ปัสสาวะ	มนักเ็ป็นน�า้	ไม่เหน็ค�าว่าเป็นคนออกมา	
พดูถงึเป็นดนิ	การขบัถ่ายออกกเ็ป็นดิน	การทีจ่ะรับประทานเข้าไปกค็อืรับประทานดิน

 อาหารทั้งหมดก็คือดิน	ข้าวก็เป็นดิน	เพราะเป็นส่วนหนึ่งของดิน	เกิดจากดิน	
จะเป็นข้าวหรือเป็นอะไรก็ช่างเถอะ	เกิดจากดินทั้งนั้น	(๒๒ ก.ค. ๔๖)
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	 เราทุกคนล้วนเป็นดิน	 เพราะเอาดินมาเป็นคนกัน	 เอาดินมาปั้น	 แล้วในที่สุด 
ก็สลายลงเป็นดิน	เราเกิดมาเป็นผู้เป็นคนขึ้นมา	สิ่งที่จะท�าให้เราเจริญเติบโตหรือว่า 
อยูไ่ด้น้ี	อาศยัแผ่นดนิทัง้น้ัน	ข้าวกเ็กดิจากแผ่นดนิ	ผักกเ็กดิจากแผ่นดนิ	ผลไม้กเ็กดิ 
จากแผ่นดิน	อะไรก็เกิดจากแผ่นดิน	เราเอาแผ่นดินนั้นเอามาเป็นตัวเป็นตน	เป็นรูป
เป็นร่างของเรา	เอาแผ่นดินมาปั้นเป็นรูปเป็นร่างนี่	ต่างคนก็ต่างเป็นดิน

	 การพิจารณาไปอย่างนี้ล่ะ	 มันก็ค่อยชัดขึ้นๆ	 แจ่มแจ้งขึ้นๆ	 ในที่สุดก็จะเห็น 
เอาจริงๆ	เหน็ว่าไม่ใช่เราจริงๆ	หาอะไรสกัอย่างกไ็ม่ใช่เรา	หาอะไรสกัอย่างกไ็ม่ใช่เขา	 
ในโลกอนัน้ีทีเ่ป็นอนัน้ันๆ	เพราะสกัแต่ว่าไปสมมตุกินัเท่าน้ันเอง	ความจริงแล้วไม่ได้ 
เป็นอะไรสักอย่าง	แต่ละอย่างๆ	เขามีความจริงของเขาทั้งนั้น	ความจริงของเขาก็คือ	
เกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่ที่จะเดินทางไปหาความแตกสลายเท่านั้นเอง (๕ ก.พ. ๓๐)

	 ในเมือ่เหน็เป็นดนิ	เป็นน�า้	เป็นลม	เป็นไฟ	ข้ึนมา	เป็น	ดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	เป็นจริงๆ	 
ค�าว่าเป็นคนเป็นสัตว์หายไปในขณะที่เห็นเป็นดิน	น�้า	ลม	ไฟ	ชัดนั้นทีเดียว

	 ทีว่่าความเป็นคนเป็นเคร่ืองผูกน้ัน	เมือ่ความเป็นคนหายไป	เคร่ืองผูกกห็ายไป	
(๒๒ ก.ค. ๔๖)
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ไม่พิจารณาร่างกายไม่ได้หรือ

(โยมถาม)	 หลวงปู่ชอบสอนให้พิจารณาร่างกาย	 การปฏิบัติธรรมน่ีไม่พิจารณา
ร่างกายไม่ได้หรือ	 เพราะเร่ืองความทุกข์ความสุขน่ีมันเป็นเร่ืองของ
จิตใจ	ท�าไมจะต้องไปพิจารณาร่างกายด้วย

(หลวงปู่ตอบ)	ถูก	 เรื่องทุกข์เรื่องสุขมันเป็นเรื่องของจิตใจ	 แต่เรื่องของร่างกายก็มี 
ส่วนท�าให้จิตใจเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมาก	มีส่วนเอามากทีเดียว

	 ร่างกายเป็นสขุหรือว่าเป็นทกุข์	ส่วนมากสขุๆ	มนักคื็อความทกุข์น่ันเอง	
สุขอันเกิดจากร่างกายมากก็คือความทุกข์มาก	 ร่างกายน่ีเป็นเหตุให้
จิตใจเป็นทุกข์มาก	มีส่วนที่จะท�าให้จิตใจเป็นทุกข์มาก

	 จึงให้พิจารณาร่างกายน้ี	 ในเม่ือพิจารณาร่างกายน้ีเข้าใจตามหลัก
ความเป็นจริงของเขาแล้ว	ร่างกายนี้จะท�าให้จิตใจเคยเป็นทุกข์เพราะ
ร่างกายเป็นเหตุนั้น	จะค่อยคลี่คลายลงไป	หรือเบาบางลงไป	เบาบาง
ลงไปได้มากทีเดียว	 ถ้าหากว่าพิจารณาเข้าใจชัดตามความเป็นจริง 
ของเขาแล้ว	 ร่างกายอันน้ีแหละที่เราเคยเป็นทุกข์เพราะร่างกายอันน้ี
เป็นเหต	ุร่างกายอนัน้ีแหละจะไม่ท�าให้จิตใจของเราเป็นทกุข์อกี	ในเมือ่ 
พิจารณาทราบเรื่องราวของเขาชัดแล้ว	
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(โยมถาม)	 เราจะพิจารณาจิตเลยไม่ได้หรือ	โดยไม่ต้องพิจารณาร่างกาย

(หลวงปู่ตอบ)	ได้อยู่.. ถ้าหากว่าได้

	 ได้อยู	่ถ้าหากว่าได้	คอืยงัไง	คอืจิตใจของเราเข้าถงึความสงบระงับเอง	 
ก็หมายความว่าผ่านการพิจารณาร่างกายไปได้	พิจารณาจิตถ้าหากว่า
พจิารณาได้	กไ็ด้	แต่ธรรมชาตขิองจิตน่ี	เขามีความละเอยีดมาก	การที่ 
จะพจิารณาเร่ืองของจิต	จิตใจของเราต้องละเอียดลงไปมากเหมือนกนั

	 การพจิารณาร่างกายน่ีมนัเป็นการกรองจิตใจของเรา	น่ีให้ผ่านความหยาบ 
เข้าถงึความละเอยีด	กรองไปเสยีก่อนทหีน่ึง	ให้มนัเข้าถงึความละเอยีด	
ซึง่เหมาะสมหรือควรแก่การพจิารณาเร่ืองของจิตต่อไป	และกม็โีอกาส
ที่จะพิจารณาเรื่องของจิต	รู้เรื่องราวของจิตได้ดีด้วย (๑๐ มิ.ย. ๒๙)
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“ ให้พากัน...เชื่อมั่นลงในหลักของกรรมฐานนี้ 

ถ้าหากว่ายังมีการทะนุถนอม	ไม่สนใจในการที่จะพิจารณากรรมฐาน	 
หวงกรรมฐานของเจ้าของ	ทั้งๆ	ที่เป็นของเกิดมาตาย	ทั้งๆ	เป็นของปฏิกูล 

แต่กลับไม่ยอมพิจารณาให้แจ้งชัดตามความเป็นจริงของเขาแล้ว	 
อันนี้ล่ะมันปิดประตูปิดช่องทางมรรคผลนิพพานทีเดียว

ยังมืดมนอนธการไม่รู้ทางไปทางมา

ถ้าหากว่าเปิดอันนี้แจ้งชัดเมื่อไหร่ เห็นประตูมรรคผลเมื่อนั้น	”	

(๒๗ ธ.ค. ๒๙)
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ปฏิกูลสัญญาและอสุภกัมมัฏฐาน

	 ในสมยัพทุธกาล	มสีองพีน้่องบวช	จูฬปันถก	กบั	มหาปันถก	จูฬปันถกเป็นผู้น้อง	 
มหาปันถกเป็นผู้พี	่ผู้พีไ่ด้ส�าเร็จเป็นพระอรหนัต์	ส่วนองค์น้องยงัไม่ได้เร่ือง	สอนยงัไง 
ก็ไม่รู้เรื่อง

 จูฬปันถกเป็นผู้ที่มีบารมีจะต้องได้รับค�าสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

	 กาลต่อมา	พระพทุธเจ้าได้ทรงให้อบุายแก่จูฬปันถก	โดยทรงให้ผ้าขาวทีส่ะอาดให้ 
เอาไปลูบ	ทรงสอนให้ลูบอยู่อย่างนั้น	แล้วก็ภาวนาบริกรรม	รโช หรณ� รช� หรติ ๑

	 ท่านก็ลบูไปอย่างน้ัน	และบริกรรมอยู่อย่างน้ัน	แต่ในทีส่ดุผ้าทีข่าวน้ันกก็ลายเป็น 
ผ้าทีไ่ม่สะอาดขึน้มา	ทัง้ๆ	ทีผ้่าน้ันกข็าว	ผ้าน้ันกส็ะอาด	และไม่ได้เอาไปเป้ือนสิง่หน่ึง 
สิ่งใดเลย	เพียงแต่ลูบๆ	อยู่อย่างนั้น

	 ท่านจึงยอมรับว่าร่างกายน้ีเป็นของสกปรก	 ผ้าขาวจะขาวสะอาดสักขนาดไหน 
ในเม่ือร่างกายมาถูกต้องกับผ้าน้ัน	 ก็ท�าให้ผ้าน้ันเปื้อนกลายเป็นของสกปรกไป	 
ท่านจึงเหน็ร่างกายของท่านน้ันเป็นของสกปรก	ในทีส่ดุท่านกไ็ด้ส�าเร็จเป็นพระอรหนัต์

๑ รโช, รช แปลว่า	ฝุ่น,	มลทิน,	ความสกปรก,	ความไม่บริสุทธิ์	หรณ, หรติ แปลว่า	ถือไป,	ถือเอา	รโช 
หรณ� รช� หรติ มีความหมายว่า	ติดฝุ่นแล้ว	หรือ	เปื้อนฝุ่นแล้ว
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	 พระพทุธเจ้าทรงให้อบุายไม่นานเลย	เรียกว่าอบุายน้ันถกูจริตนิสยัของพระเถระ	
อบุายน้ันถูกกับจริตนิสยัเพราะพทุธเจ้าทรงอ่านจริตนิสยัของแต่ละรายๆ	ได้แจ่มแจ้ง	
ใครควรที่จะด�าเนินอุบายอย่างไร	 ทรงรู้ทรงเห็น	 แล้วก็ทรงแนะตามอุบายที่ถูกจริต 
นิสัยน้ัน	 การบ�าเพ็ญของแต่ละท่านจึงได้รับความสะดวกสบายเพราะถูกจริตนิสัย	 
ในที่สุดพระสาวกก็ได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ตามๆ	กันไป

 รโช หรณ� รช� หรติ ร่างกายเป็นของเปื้อน	ร่างกายเป็นของสกปรก	เหมือนกับ
ฝุ่นที่ตกอยู่ตรงไหน	สถานที่มีฝุ่นนั้นเปื้อนสกปรกทั้งนั้น

	 ที่ว่าร่างกายเป็นของสกปรก	ไม่ใช่มีเฉพาะในสมัยพระพุทธเจ้าเท่านั้น	เดี๋ยวนี้ 
กย็งัมีอยู	่ร่างกายเปรียบเหมอืนฝุ่น	ถกูตรงไหนสมัผัสกับอะไร	ตรงทีถ่กูต้องสมัผัสน้ัน 
เปื้อนไปหมด	แม้แต่ที่หลับที่นอน	ผ้าผ่อนท่อนสไบ	เครื่องนุ่งเครื่องห่ม	ยุคนี้สมัยนี้ 
ยุคไหนสมัยไหนก็เหมือนกัน	 ก็เพราะเป็นร่างกายอย่างเดียวกัน	 ยุคไหนสมัยไหน 
ก็สกปรกเหมือนกัน (๙ ธ.ค. ๔๑)

 อสุภะ	แปลว่า	ของไม่งาม สุภะ แปลว่า	งำม  สุภะ	อสุภะ	เป็นชื่อ	ชื่อทั้งหลาย 
เกิดจากใจ	สมมุติทั้งหลายเกิดจากใจเข้าไปหมาย	รู้เห็นอย่างไรก็ตั้งสมมุติตามที่ใจ
เข้าไปรู้ไปเห็นนั้น	ถึงจะรู้เห็นของอันเดียวกันแต่ใจคนละใจ	รู้เห็นแล้วหมายเอาสิ่งที่ 
รู้เห็นน้ันไม่ตรงกันก็เป็นได้	 แม้แต่ใจดวงเดียวน้ี	 บางทีก็เห็นสิ่งเดียวกันน้ันว่าเป็น 
ของงาม	บางทีก็เห็นว่าเป็นของไม่งาม

	 แต่ใจทีเ่ข้าไปรู้เหน็ความจริงในอสภุะน้ัน	ใจทีเ่ข้าไปรู้ไปเหน็แล้วเกดิความรู้เกดิ
ความหมายเป็น	สญัญา ๒	ขึน้	แล้วกเ็กดิเป็นสมมุตติามมาตามระดบัความโง่ความฉลาด 
หรือความมืดความสว่างของใจ	แล้วกไ็ปสมมตุไิปหมายตามความมืดตามความสว่าง	
หรือตามความโง่ตามความฉลาดของใจนั้น

๒	ในทีน้ี่หมายถึง	อสภุสญญฺา หรือ	ปฏกิลูสญญฺา คอื	ความจ�าไว้หรือความส�าคญัไว้ว่าเป็นของไม่งาม	หรือ 
เป็นสิ่งปฏิกูล
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	 ใจทีเ่หน็ชดัตามความจริงทีเ่ขาเป็น	ใจกจ็ะสมมุตอิอกมาตามทีเ่ข้าไปรู้น้ันว่าเป็น
อสภุะ	ส่วนใจทีม่ดืใจทีโ่ง่	เหน็ของปลอมๆ	กว่็าเป็นของสวยของงาม	หรือว่าเป็นสภุะ	
คือเห็นว่างาม	อสุภะเป็นสภาพความจริงของอัตภาพ	ร่างกายอัตภาพร่างกายทุกส่วน
จะส่วนใดๆ	ที่สมมุติกันเป็นชื่ออย่างนั้นๆ	

	 ความจริงเขาเป็น	อสุภะ	คือของไม่งาม	แล้วความจริงเขาเป็นของ	ปฏิกูล	คือ
ของสกปรกของน่าเกลียด	ใจสว่าง	ใจก็จะเห็นชัด	เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่เขา
เป็นนั้น (๒๐ มี.ค. ๓๗)
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ของปฏิกูล

	 เพราะร่างกายไม่ใช่ของสวยงามอะไร	เขาเกดิมาเพือ่แก่	เพือ่เจ็บ	เพือ่ตาย	เท่าน้ันเอง	 
อวัยวะแต่ละส่วนๆ	ก็ล้วนเป็นของปฏิกูลด้วยกันทั้งนั้น

	 ที่เราพอเกี่ยวข้องเป็นหมู่เป็นเพื่อน	 เป็นสามีภรรยา	หรือที่พอไปมาหาสู่กันได้ 
ไม่น่ารังเกียจ	กเ็น่ืองจากอาศยัมกีารขดัการฟอกการถเูป็นประจ�า	เช้ากล้็าง	เยน็กล้็าง	 
เช้าอาบน�า้	เยน็กอ็าบน�า้	แต่ถงึแม้จะมกีารฟอกขดัถูกนัอยูเ่ป็นประจ�ากต็าม	ของทีส่กปรก 
ไม่สะอาดน้ัน	เขากย็งัแสดงความเป็นปฏกิลูออกมาเป็นประจ�าอยูเ่หมอืนเดมิ	ไม่ใช่ว่า 
ซักฟอกขัดถูกแล้วเขาไม่แสดงออกมาอีกนี่

	 หากว่าเช้าเรากไ็ม่อาบน�า้	เยน็กไ็ม่อาบน�า้	ไม่ล้างไม่ช�าระเอาเสยีเลยแล้ว	ร่างกาย
ของเรานี่มันจะเป็นยังไงของมันล่ะ	ลองคิดดู

	 พระพทุธเจ้าจึงตรัสว่า	ร่างกายเป็นของปฏกิลู เป็นของน่าเกลยีด เป็นของไม่สวย 
ไม่งำม	จะสวยงามอะไร	กข็องมนัต้องล้างกนัอยูท่กุวนั	ถ้ามันไม่ล้างแล้วมนัจะขนาดไหน	 
น่ี	ความจริงเป็นอย่างน้ี	แต่เราพยายามปกปิดกนั	พยายามทีเ่อาอนัน้ันมาปิด	เอาอนัน้ัน 
มาเคลือบ	 เอาอันน้ันมาย้อม	 อันน้ีเป็นการปกปิด	 เป็นการหลอกลวงกันอยู่เสมอ	
ความเป็นจริงเราไม่ค่อยจะให้มันปรากฏออกมา

	 ผมของเราอย่างน้ี	ถ้าหากว่าไม่มกีารโกนไม่มกีารตดัไม่มีการแต่งน่ีแล้ว	ผมอนัน้ี 
จะเป็นของสวยของงามไหม	ผมเป็นของทีน่่าเกลยีดทีส่ดุ	รกรุงรัง	เป็นของทีรุ่งรังทีส่ดุ	 
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เร่ืองของผม	ถ้าหากว่าเราไม่ตดัตัง้แต่เกิดจนป่านน้ี	จะยาวเป็นกโิลสองกโิลแล้วกไ็ม่รู้	 
ในเมือ่มนัยาวเท่าน้ันแล้ว	ผมตรงไหนผมของใครมนัจะเป็นของสวยของงาม	ถ้าหากว่า 
ไม่มีการตัดไม่มีการแต่งตั้งแต่เกิด	 ผมมันก็เป็นผมผีเท่าน้ันล่ะ	 ผีเปรต	 ผมยาว 
เป็นอย่างนั้น

	 ขนก็เหมือนกัน	 ถ้าไม่มีการตัดไม่มีการแต่งกันบ้างเสียเลย	 ไม่มีการโกนขน 
ก็รุงรัง	ตามหน้าตามตา	ตามหนวดตามเคราอะไรอย่างนี้

	 เล็บก็เหมือนกัน	เล็บอย่างนี้	ถ้าหากว่าไม่มีการตัด	ไม่มีการขูด	ไม่มีการแต่ง
เล็บของเรานี้มันจะยิ่งกว่าเล็บเหยี่ยวเล็บกา	นี่	ดีไม่ดีมันจะยาวยิ่งกว่าเขาวัวเขาควาย
เสียอีก

	 ฟันกเ็หมอืนกัน	มนัแสนทีจ่ะประกอบด้วยโรค	แสนทีจ่ะเตม็ไปด้วยของทีส่กปรก 
ปฏกูิล	เช้าก็ล้าง	เยน็กล้็าง	ถ้าหากว่าไม่ล้างสกัสามวนัลองดู	จะพดูกบัใครบางทเีขาอาจ 
จะต้องไอจามออกมาทันทีนั้นล่ะ

	 น้ีล่ะ	เร่ืองของการเกดิ	เป็นทกุข์เป็นภาระอย่างน้ีล่ะ	เราจะต้องช�าระ	จะต้องขดัถ ู
จะต้องซกัฟอก	แต่ถงึจะช�าระสกัเท่าไรกช่็าง	เขากย็งัแสดงว่าเขาเป็นของสกปรก	คอืเหมน็ 
อยู่ดี	ถึงเราอาบน�้าถูขี้เหงื่อขี้ไคลอย่างดีแล้ว	เราเอาเสื้อผ้าที่ซักสะอาดดีแล้วเอามานุ่ง
มาห่ม	ลองนุ่งห่มหลายๆ	ครั้งดู	แล้วกลิ่นมันจะเป็นอย่างไร

	 เครื่องใช้ไม้สอยจะเป็นผ้าห่มก็ดี	มุ้งก็ดี	หมอนก็ดี	เสื่อสาดของเราก็ดี	ถึงว่า 
จะเป็นของสะอาดสะอ้าน	ถ้าหากว่าเราใช้แล้ว	ไม่ซักไม่ตากแดดแล้วมันเป็นอย่างไร	
ทีม่นัเหม็นน้ัน	มนัเหม็นเสือ่เหม็นหมอนเหม็นมุง้	หรือมนัเหมน็เพราะคน	เหมน็เพราะ 
เรา (๑๗ ก.ค. ๒๙)

	 เราอาบน�า้ทกุๆ	วนั	ใช้สบูถ่ตูวัทกุวนัๆ	บางวนัหลายคร้ัง	เช้ากล้็าง	กลางวนักล้็าง	 
กลางคืนก็ล้างกัน	ล้างก็ยังต้องเอาสบู่เอาอะไรมาถูมาขัด	ท�าไมจึงต้องล้างต้องขัด	นี่	 
ถ้าลองไม่อาบน�า้สกัสามวนัลองด	ูลองเอามือลบูๆ	ไป	แล้วเอามาดมด	ูกจ็ะรู้ว่ามันเหมน็ 
หรือหอม	อย่างปากของเราล้างเช้าล้างเยน็	ขีฟั้นมนัเหมน็หรือมันหอม (๘ เม.ย. ๒๗)
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	 ลมออกจากปากหรือลมหายใจของคนเราน่ีก็เหมือนกัน	 เข้าใกล้กันหายใจ 
ใส่กันล่ะ	เหมน็	เพราะมนัผ่านของเหมน็เข้าไป	แล้วมนักผ่็านของเหมน็ออกมา	แล้วมนั 
จะหอมยังไง	ลมออกจากปอดกเ็หมอืนกนั	เพราะมนัผ่านปาก	ผ่านคอ	ผ่านของเหม็น
มามาก	ออกมามันจึงเหม็น	ไอๆ	เสียงที่มันดังๆ	ออกมานี่	ก็เสียงออกจากปากที่มัน
เหม็นๆ	นั่นเอง (๒๖ ม.ค. ๓๐)

	 จึงให้พิจารณาของปฏิกูลเหล่านี้	เหงื่อเป็นของปฏิกูล	เหงื่อมันออกมาจากไหน	
มันก็ออกมาจากเรา	ขี้ไคลน�้ามูกน�้าลายเป็นของปฏิกูล	มันออกมาจากไหน	มันก็ออก
มาจากเรา	กลิน่ทัง้หลายทีม่นัเหมน็เป้ือนเสือ้เป้ือนผ้ามนัออกมาจากไหน	มนักอ็อกมา
จากเรา

 ของสกปรกปฏิกูลทั้งหลายนี้ มันมีแต่ออกมาจากเราทั้งนั้นนี่ (๒๘ ก.ค. ๒๙)
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หนามยอกเอาหนามบ่ง

 เวลาทีพ่ระเณรมกีารบวชการเรียน	ท่านจะสอนกรรมฐาน	เกสา โลมา นขา ทนฺตา  
ตโจ

	 ท่านสอนให้พิจารณาผม	สอนให้พิจารณาขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	อันนี้กรรมฐานห้า	 
จุดหมายก็คือต้องการให้รู้ความจริงของเขา	 ความจริงของแต่ละอย่างๆ	 เป็นยังไง	
ต้องการให้รู้จักสภาพความเป็นจริงอันนี้

	 ท่านสอนให้เอาผม	ขน	เลบ็	ฟัน	หนัง	เป็นแนวทางในการพจิารณาเป็นอารมณ์  ๑  

พจิารณาให้รู้จักความจริงของเขา	เพราะทีม่นัหลง	มนัยดึมนัถอืมนัยนิดยีนิร้าย	ทีร่าคะ	 
โทสะ	โมหะมันก�าเริบ	ก็เพราะมันไม่รู้จักความจริง	(๑ ก.ค. ๒๘)

	 การจะเหน็อะไรกช่็าง	ถ้าหากว่าเหน็ชดัตามความเป็นจริงแล้ว	ใจไม่มคีวามลงัเล
สงสัย	ใจของเราจะปล่อยวางสิ่งที่เราเห็นชัดนั้น	สิ่งใดที่เรายังไม่เห็นชัด	สิ่งนั้นเราจะ 
ต้องลูบคล�า	แล้วจะต้องไปยึดไปถือ	ไปพอใจและไม่พอใจในสิ่งที่เรายังไม่เอาใจเข้า 
ไปรู้ไปเห็นให้แจ่มแจ้งนั้น

	 พระพทุธเจ้าทรงสรรเสริญการเหน็ชัดแจ้งตามความเป็นจริง	การทีเ่รามโีอกาสที่
จะรู้อย่างทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสรรเสริญน้ัน	จะต้องใช้ความพยายามดู	ใช้ความพยายามไป
ค้นคิด	เอาใจไปสอดส่อง	และเอาสิง่ทีเ่รายงัไม่แจ้งไม่ชัดน้ันมาเป็นอารมณ์ของใจ	ให้ใจ 
กับอสุภะสัมผัสสัมพันธ์เป็นอันเดียวกัน	อย่าให้แยกจากกัน	ให้มีอสุภกรรมฐานเป็น

๑ อำรมฺมณ หรือ	อารมณ์ ในที่นี้	หมายถึง	อารมณ์กรรมฐาน	คือกรรมฐานที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไว้
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อารมณ์ของใจอยูเ่สมอ	เอาใจไปตัง้อยูใ่นจุดทีเ่รายงัไม่แจ้งไม่ชดัน้ัน	การเอาใจไปตัง้	
คือเอาตาใจเอาความสว่างของใจอ่านดู	 ในเมื่อเอาใจที่สว่างไปอ่านดูอยู่ตลอดเวลา	 
สิ่งที่ไม่แจ้งชัดนั้นก็จะแจ้งชัดตามความเป็นจริงขึ้นได้

 จึงว่าการเอาอสุภะมาเป็นอารมณ์ของใจ จึงเป็นวิธีการที่ถูกต้อง (๒๐ มี.ค. ๓๗)

	 ค�าว่า	อารมณ์	นั้น	กระดูกก็เป็นอารมณ์	เนื้อก็เป็นอารมณ์	จะว่าเส้นเอ็นก็ถือ
เป็นอารมณ์ได้ทั้งนั้น	เรียกว่า	กายคตาสติ ๒ อารมณ์เป็นเครื่องยึดหรือเป็นเครื่องตั้ง
ของจิตแล้ว	อารมณ์น้ันกเ็ป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวของจิตได้	หรือเป็นหลกัของจิตของใจได้	 
จะดูส่วนไหนก็ช่างเป็นหลักจิตหลักใจได้ทั้งนั้น

	 ในร่างกายน้ีทัง้ร่างกายตัง้แต่ปลายผมลงไป	ล้วนแต่เป็นอาวธุทีจ่ะประหารกเิลส
ได้ทัง้น้ัน	กเิลสมนัหลงรักหลงชงัก้อนกายอนัน้ี	ทีม่นัหลงรักหลงชังน้ันกเ็พราะว่ามันหลง	 
มนัหลงคอืมนัไม่รู้	ถ้าหากว่าเราเอาส่วนใดส่วนหน่ึงมาเป็นหลกั	แล้วกเ็อาใจไปตัง้ไว้ให้
มนัแนบแน่น	ในระหว่างทีใ่จตัง้แนบแน่นน้ัน	เรากใ็ช้ปัญญา	คอืใช้ความสว่างของจิต 
ที่มันไปแนบแน่นอยู่ในอารมณ์น้ัน	 จิตของเราย่อมสามารถที่จะรู้จักสภาพความจริง
นั้นได้	(๒๘ ก.ค. ๒๙)

	 พระพทุธเจ้าทรงบอกแล้วว่าร่างกายเป็นของสกปรก	จึงว่าไม่ต้องพากนัลงัเลสงสยั	 
กเิลสมันหวิ	มนัหวิตรงไหน	เอาสิง่ทีมั่นหวิให้มนักนิ	อะไรทีกิ่เลสมนัชอบ	อะไรทีกิ่เลส 
มนัปรารถนามากมายนักหนา	เอาตรงน้ันล่ะให้มนักนิ	คอืพจิารณาลงไปในจุดน้ันๆ	ให้ยิง่	 
ด้วยธรรมะข้อปฏิบตั	ิด้วยความพากเพยีรความพยายามของเราน่ี	ในเมือ่พจิารณาให้
เหน็สภาพความจริงให้แจ้งชดัลงไป	เหน็ชดัจริงๆ	จังๆ	แล้วมันจะวาง

	 ค�าว่า “วาง”	น้ี	วางยงัไง	มนัหากจะรู้ในเจ้าของน่ันล่ะ	กเ็หมือนกบัการกนิข้าวอิม่
อย่างน้ัน	กนิข้าวอิม่	ความอิม่มนัเป็นยงัไง	เราเคยรู้จักว่ากนิข้าวอิม่แล้วมนัเป็นยงัไงกนั 

๒ กายคตาสต	ิหมายความว่า	สตอินัพจิารณากายเพือ่ให้เหน็สภาพตามความเป็นจริงว่า	ล้วนเป็นของไม่สะอาด	 
ไม่งามน่ารังเกียจ	ท�าให้เกิดความรู้เท่าทัน	ไม่หลงใหลมัวเมา
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ทุกคน	อิ่มแล้วมันอิ่มจริงๆ	มันแล้วจริงๆ	นี่	เหมือนกับท�างานแล้ว	เข้าใจไหม	จะไป 
ท�าตรงไหนอีก	ก็ไม่มีจะให้ท�า	เพราะมันท�าแล้ว

	 น่ี	จึงให้ดดักเิลสจนกระทัง่มันยอมน้ันล่ะ	กเิลสมันจะเก่งขนาดไหน (๑๙ ก.ย. ๓๐)

	 ตรงไหนก็ช่าง	ในเมื่อใจของเราเข้าไปส่องให้ชัดแต่ละส่วนๆ	นับตั้งแต่ส่วนผม 
ลงไป	ส่วน	ขน	เลบ็	ฟัน	หนัง	เป็นล�าดบัไป	ล้วนแต่เป็นของปฏกูิลทัง้น้ัน	อวยัวะอะไร
จะร่วงหล่นอยู่ตรงไหน	 สถานที่น้ันล้วนแต่เป็นสถานที่สกปรกหรือเป็นที่ไม่สะอาด 
สะอ้านไปหมด	ฟันของเรา	เลบ็ของเรา	เกลือ่นกล่นอยูต่รงไหน	สถานทีน้ั่นเป็นสถานที่ 
น่าเกลยีด	ศรีษะของคน	ตาของคน	ลิน้ของคน	หลดุหล่นอยูต่รงไหน	ลองคดิดูสถานที ่
ตรงนั้นจะเป็นสถานที่สะอาดสะอ้านไหม	จะเป็นสถานที่น่าอยู่น่าอาศัยไหม

	 จึงว่าร่างกายของเราๆ	ท่านๆ	น้ี	ล้วนแต่เป็นของปฏกิลูจริงๆ	เป็นของทีน่่าเกลยีด 
จริงๆ	เพราะถ้าเป็นขาของสตัว์มันร่วงหล่นสกัท่อนหน่ึง	มนักย็งัน่าเกลยีด	แต่หากจะ 
มาเทียบกับว่ามีแขน	ขา	ศีรษะ	ฟัน	ลิ้น	ตับ	ไต	ไส้	ปอด	ของคนเกลื่อนกล่นอยู่	 
มันเป็นปฏิกูลสกปรกน่าเกลียดยิ่งกว่าของสัตว์อื่นๆ	มากนัก

	 แต่มนุษย์น้ี	 พระพุทธเจ้าก็ยังทรงรับรองและทรงยกย่องว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ	 
เป็นเพราะว่าหากพจิารณาอวยัวะทีเ่ป็นปฏกิลูสกปรกแต่ละส่วนๆ	น้ันให้แจ้งชดัจนเหน็ 
สภาพของเขาตามความเป็นจริงแล้ว	อวัยวะนั้นๆ	ล้วนเป็นธรรมเครื่องประหารกิเลส
ได้เช่นกัน	ผมก็เป็นธรรมเครื่องประหารกิเลส	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	ล้วนแต่เป็นธรรม
เครื่องประหารกิเลสได้ทั้งนั้น

	 อันนี้ล่ะที่ค�าโบราณท่านพูดว่า “หนามยอกเอาหนามบ่ง” 

	 ทัว่ทัง้โลกธาต	ุน่ี	ไม่มีอะไรอืน่ทีจ่ะทิม่ต�าจิตใจของเราๆ	ท่านๆ	มแีต่หนังหุม้กระดูก 
อันนี้ล่ะมันทิ่มต�าจิตใจของเราๆ	 ร่างกายอันนี้ล่ะที่มันทิ่มต�าจิตใจ	 จึงให้เอาสิ่งที่มัน
ทิม่ต�าจิตใจอนัน้ีล่ะบ่งมนั	หนามยอกเอาหนามบ่ง	เอาอนัน้ีล่ะท�าลายมนั (๒๘ ก.ค. ๒๙)



192

ร่างกายกับอาหารก็อันเดียวกัน

 พิจารณาเรื่องของเรา ถามใจของเราให้เป็นประโยชน์แก่ใจ

	 ทีเ่กดิมาเป็นคน	เอาอะไรมาท�าให้เป็นคน	ธาตหุญงิธาตชุายผสมกนั	เอาธาตอุนัน้ัน 
มาเป็นผู้เป็นคน	ธาตอุนัน้ันเป็นของเหม็นหรือของหอม	ธาตอุนัน้ันเป็นของสวยงามไหม	 
ธาตุที่เอามาเป็นผู้เป็นคนที่กิเลสมันว่าเป็นของสวยของงามน้ัน	 มันสวยงามจริงไหม	
มันเป็นของเหม็นหรือของหอม	สัตว์โลกทั้งหลายที่มันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานี้	ก็อาศัย
ธาตุหญิงธาตุชายมาผสมกัน	เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็อาศัยของปฏิกูลสกปรกนั้น

	 คลอดออกมาแล้วเป็นอย่างไร	ความสวยความงามระหว่างคลอดออกมาไม่มเีลย	 
ของทีหุ่ม้ทีห่่อในขณะคลอดออกมาน้ัน	มนัมแีต่ของปฏกิลู	มนัมแีต่ของสกปรก	มนัมแีต่ 
ของเหม็น	ต้องไปล้างท�าความสะอาดกันพอแรง	เจริญเติบโตขึ้นมาก็ล้วนแต่เอาของ
สกปรกทั้งนั้นไปหล่อเลี้ยง (๑ พ.ค. ๒๙)

	 อาหารทีเ่ราบริโภคขบฉัน	จะสมมตุว่ิาเป็นชือ่เสยีงใดๆ	กช่็าง	เป็นชือ่เสยีงอย่างน้ันๆ	 
กเ็พราะสมมุตกินัเท่าน้ัน	ความจริงแล้วกข็องปฏกิลูน่ันเอง	เอาของปฏิกลูมาสมมุตกินั	 
กินแล้วไม่ล้างภาชนะเป็นยังไง	นี่มันก็บอกชัดๆ	แล้วว่าเป็นของปฏิกูล	ไม่ล้างมือล่ะ
เป็นยังไง	ไม่ล้างปากเป็นยังไง	นี่บอกชัดเหลือเกิน

	 จึงว่า	 ธรรมะไม่ใช่ของปิดบัง	 เอาเรื่องอาหารที่เราบริโภคขบฉันนี่ล่ะเอามาคิด	
อาหารเป็นปฏิกูล	 พิจารณาอาหารให้เห็นเป็นปฏิกูลตามสภาพความเป็นจริงของเขา	
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แล้วเวลามันชัดขึ้นมา	ตัวของเราตัวของใครก็ล้วนแต่เป็นของปฏิกูลทั้งนั้น	เป็นของ
สกปรกทั้งน้ัน	 เพราะอาหารที่กินเข้าไปกับอาหารที่ถ่ายออกไปมันเป็นอันเดียวกัน	 
ถ้าหากว่าเราไม่กินทางปาก	อุจจาระของเรามีไหม	ก็ไม่มี	มันเอาแต่ของเหม็นเข้าไป	
กินแต่ของเหม็น (๒๖ ก.ค. ๒๕)

	 จะว่าขี้อะไรก็ช่าง	ขี้	มีทั้งขี้หู	ขี้ตา	ขี้มูก	ขี้ไคล	ขี้อุจจาระปัสสาวะ	ไม่ใช่มาจาก
สิ่งอื่น	ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มาจากอาหารทั้งนั้น	แต่ทีนี้มีความจ�าเป็น	เพราะร่างกาย
อนัน้ีเขาเอาของเหล่าน้ีมาสร้าง	เอาสิง่เหล่าน้ีมาเป็นร่างกาย	จะขาดจากสิง่เหล่าน้ีไม่ได้	
ร่างกายจะตั้งอยู่ไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้

 เรื่องของร่างกายกับเรื่องของอาหารจึงเป็นเรื่องเดียวกัน

	 เพราะร่างกายอันนี้ก็เอาอาหารนั้นเองมาเป็นร่างกาย	 ไม่ใช่สิ่งอื่น	 ไม่ใช่อันอื่น 
มาเปน็	ถงึวา่จะเอาอากาศ	อากาศอันนีก้เ็ป็นอาหาร	หายใจเข้าหายใจออก	ลมหายใจ 
กเ็ป็นอาหารมาเยยีวยาร่างกายน้ีให้ทรงอยูไ่ด้	ร่างกายอนัน้ีกค็อืก้อนของอาหารทีม่าเลีย้ง 
มารวมกนัน่ันเอง	ก้อนอาหารเขาคือปฏกิลู	ร่างกายมนักล้็วนแต่เป็นของเสยีของปฏกูิล

	 ความเป็นปฏิกลูแสดงอยูเ่สมอทกุเวลา	ตืน่เช้ามากต้็องเข้าห้องน�า้ห้องส้วมช�าระ
ร่างกาย	ทัง้ล้างทัง้ซกัฟอกอะไรต่อมอิะไร	ล้วนแต่สภาพความเป็นปฏกิลูเขาแสดงออก
มาทั้งนั้น	เพราะอาหารเขาเป็นของปฏิกูล (๒๙ ธ.ค. ๒๕)
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กินของทิ้งแล้วก็เป็นของทิ้ง

 เรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องประจ�าโลก

	 เร่ืองกินขาดจากโลกไม่ได้	โลกขาดจากการกนิ	โลกกไ็ม่มีอะไรเหลอื	พระพทุธเจ้า
จึงทรงสอนเร่ืองการกนิ	ทรงให้รู้จักประมาณในการกนิ	ถ้าไม่รูจั้กประมาณในการกนิ	
การปฏิบัติธรรมก็ขัดข้อง

	 ในโอวาทปาฏิโมกข์ตรัสเร่ือง	โภชเนมตัตญัญตุา มตตฺญญฺตุา จ ภตตฺสมฺ ึ๑  กใ็ห้
รู้จักการประมาณในเร่ืองการกิน	การบริโภคหรือเร่ืองภัตตาหารขนาดไหนพอด	ีเราเอา 
การปฏบิตัธิรรมของเราเป็นเคร่ืองวดั	เดนิจงกรมกส็บาย	น่ังสมาธกิส็บาย	เดนิจงกรม
กเ็บา	น่ังสมาธกิเ็บา	ขณะน้ันล่ะพอดเีราเอาการภาวนาน้ีเป็นเคร่ืองวดั	อย่าเอาความหวิ 
อย่าเอาความอยาก	อย่าเอาท้อง	เป็นเครื่องวัด	เอาความหิว	มันก็ได้แต่เรื่องกินเป็น
เคร่ืองวัด	ถ้าหากว่าเอาเร่ืองปากเร่ืองท้องเป็นเคร่ืองวดั	มนัก็จะได้แต่เร่ืองปากเร่ืองท้อง	 
เรื่องธรรมมันไม่ได้

	 การภาวนาไม่ใช่เพียงการก�าหนดลมหายใจเข้าหายใจออก	ไม่ใช่แค่การภาวนา
พทุโธ	ธมัโม	สงัโฆ	อย่างเดยีว	การภาวนาเป็นการแก้อารมณ์	อบุายอนัไหนเป็นวธิกีาร 
ที่จะแก้อารมณ์	 วิธีการอย่างไรที่จะเป็นวิธีการแก้กิเลส	 การกระท�าอย่างนั้นเป็นการ

๑ มตตฺญญฺตุา จ ภตตฺสมฺ ึเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค. มใีน	พทุธวรรค,	ขทุทกนิกาย	คาถาธรรมบท	
(เล่มที่	๒๕)
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ภาวนาทั้งนั้น	จึงให้แก้เราอยู่เสมอ	เพราะค�าสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนให้แก้เรา	 
แก้กิเลสความอยากเร่ืองอาหารของเรา	มนัต้องแก้ด้วยการพจิารณาอาหารให้มนัรู้จัก
ให้มันเห็นว่าความจริงของอาหารเขาเป็นอย่างไร

	 ก่อนทีจ่ะกนิให้พจิารณาอาหารเสมอ	พจิารณาทกุคร้ัง	อาหารทกุสิง่ทกุอย่างไม่ได้ 
บอกว่าเขาเป็นอะไร	ไม่ได้บอกว่าเป็นแกง	เป็นผัด	เป็นต้ม	เป็นทอด	แม้แต่ค�าว่าเป็น
อาหาร	เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอาหาร	แต่เราก็สมมุติเรียกกันว่าเป็นอาหาร	เขาเป็น
เพียงสิ่งที่เยียวยาเป็นประโยชน์ต่อร่างกายให้ผ่านไปได้วันหนึ่งๆ	เท่านั้น

	 ที่โลกเขาสมมุติว่าเป็นอาหารอันน้ันๆ	 มีค่าสูงอย่างน้ันๆ	 มีความเอร็ดอร่อย 
อย่างน้ันๆ	กนิเข้าไปผ่านล�าคอเข้าไปแล้วมนัมรีสชาตไิหม	กนิเข้าไปผ่านลิน้แล้วเอามอื 
ล้วงคอให้มนัออกมาแล้วจะเป็นอย่างไร	จะมคีวามประณตีตกค้างอยูบ้่างหรือเปล่า	มนัก็ 
ของทิ้งดีๆ	นี่

	 เพราะทีก่นิน้ัน	เรากนิของทิง้ทัง้น้ัน	อาหารทีอ่ยูใ่นบาตรอยูใ่นภาชนะ	เราดูลงไป 
ในบาตรแล้วเราไม่กิน	ทิ้งไว้อย่างนั้น	มันยังจะเป็นอาหารได้ไหม	ในที่สุดอาหารนั้น 
กเ็น่าทิง้	เรียกว่าทีก่นิลงไปน้ัน	กนิของทิง้ทัง้น้ัน	ถงึเรากนิเข้าไป	เขากไ็ม่ได้บอกว่าเขา
เป็นอาหาร	เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นล่ะ	อย่างนั้นคืออย่างไร	เราไม่เอามาจากป่า	 
ไม่เอามาจากห้วยจากหนองจากนาเอามากิน	เขาก็ถูกทิ้ง	ผลไม้เกิดมาไม่มีใครไปเก็บ	
เขาก็หล่นทิ้ง	พืชผักไม่มีใครเก็บไปกิน	เขาก็เน่าทิ้ง	สัตว์ทุกชนิดเป็นปูเป็นปลาเป็น
สัตว์ที่มีชีวิต	ไม่มีใครเขาเอามากิน	เขาตาย	เขาก็เน่าทิ้ง

	 จึงว่า	ทีเ่ราว่าเป็นอาหารกเ็ป็นของทิง้	กนิเข้าไปแล้วกเ็ป็นของทิง้	ถ่ายออกไปกเ็ป็น 
ของทิ้ง	ทิ้งเป็น	มูตร	ทิ้งเป็น	คูถ ๒	สรุปแล้วความจริงของอาหารก็คือ	เขาเป็นของทิ้ง	 
เรากนิอาหารกค็อืกินของทิง้	กินของตาย	มาหล่อเลีย้งเป็นร่างกายน้ันเอง (๓ ส.ค. ๓๑)

๒ มูตร	แปลว่า	ปัสสาวะ	คูถ	แปลว่า	อุจจาระ
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	 พจิารณาร่างกายของเรา	ผมตดัออกไป	ขนโกนออกไป	เลบ็ตดัออกไป	ฟันถอน 
ออกไป	หนังกเ็หมือนกนัลอกออกไป	แล้วผม	ขน	เลบ็	ฟัน	หนัง	ทีอ่อกไปน้ัน	เป็นคน 
หรือเป็นของทิ้ง

	 ดูจริงๆ	แล้ว	มนัเป็นของทิง้ทัง้น้ัน	ผมทีต่ดัออกไปน้ันเป็นของทิง้	ผมในหวักต้็อง 
เป็นของทิง้เพราะเป็นผมเหมอืนกนั	ขนทีต่ดัออกไปโกนออกไปเป็นของทิง้	ขนทีอ่ยูใ่น 
สรีระร่างกายกเ็ป็นของทิง้เหมอืนกนัเพราะคือขนเหมอืนกนั	เลบ็กเ็หมอืนกนั	เลบ็ทีต่ดั
ออกไปหลุดออกไป	มันทิ้งอยู่ในมือในเท้าของเรา	ก็ต้องเป็นของทิ้งเหมือนกัน	ฟันก็
เหมือนกนั	หลดุออกไปเป็นของทิง้	อยูใ่นปากมนักฟั็นเหมือนกนั	แต่มนัทิง้อยูใ่นปาก

 ของทิ้งทั้งนั้นก็ว่าเป็นเรา

	 กเิลสมันไม่ใช่ของเล่นนะ	มันด้ือด้าน	มนัเหน็ชดัๆ	มนักย็งัว่าของเรา	มนัด้ือด้าน	 
มนัไม่ฟังเหตฟัุงผล	มนัไม่ยอมรับความจริง	น่ี	มนัของทิง้ทัง้น้ัน	ของทิง้ของตายทีเ่ป็น 
ร่างกายของเรา	เราตาย	ตายแล้วก็เป็นของทิ้ง

 เป็นของทิ้งทั้งหมด (๑๓ ส.ค. ๔๖)
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สถานที่ที่เป็นมงคล

 สถานที่ที่เอาคนตายไปทิ้ง เป็นสถานที่เป็นมงคล เป็นสถานที่ดี

	 ท�าไมจึงว่าเป็นสถานที่มงคล	เป็นสถานที่ดี	เพราะเป็นสถานที่เก็บของตายของ
สกปรกของปฏกิลูโสโครก	คนตายถ้าหากว่าไม่เอาไปเกบ็	ไม่เอาไปทิง้ไว้ในป่าช้า	จะท�าให้ 
เกิดความสกปรกเหม็นเน่าขึ้นมาในสถานที่นั้นๆ	

	 จึงว่า	ป่าช้าเป็นสถานทีท่ีเ่ป็นมงคล	เป็นสถานทีรั่กษาสขุภาพอนามยัของบ้านเมอืง	 
เป็นสถานทีท่�าให้บ้านเมอืงเกดิมีความสะอาด	ไม่ให้มีอะไรน่าเกลยีดอจุาดจมูกอจุาดตา	 
แม้แต่พระพทุธเจ้ากท็รงยกย่องสรรเสริญการเข้าเยีย่มป่าช้า	ทรงส่งเสริมสรรเสริญผู้ที ่
เข้าเยี่ยมป่าช้าเป็นวัตร๑	ว่าเป็น	ธุดงควัตร

๑ การเยีย่มป่าช้าเป็นวตัร (โสสานิกังคะ) เป็นธดุงควตัรอย่างหน่ึงใน	ธดุงควตัร	๑๓ (ธดุงควตัร คอื	องค์คณุ 
เคร่ืองก�าจัดกเิลส	เป็นข้อวตัรปฏิบตัทิีท่รงอนุญาตให้สมคัรใจสมาทานประพฤตไิด้เพ่ือเป็นอบุายขดัเกลากเิลส	 
และส่งเสรมิความสนัโดษมักน้อย		ธดุงควตัร	ม	ี๑๓	ข้อ	คอื	๑.	ปังสกุลูกิงัคะ ถอืใช้แต่ผ้าบงัสกุลุ	๒.	เตจีวริกงัคะ  
ใช้ผ้าเพยีง	๓	ผืน	๓.	ปิณฑปาตกิงัคะ	เทีย่วบณิฑบาตเป็นประจ�า	๔.	สปทานจาริกงัคะ	บณิฑบาตตามล�าดบับ้าน	 
๕.	เอกาสนิกังคะ	ฉันม้ือเดียว	๖.	ปัตตปิณฑิกงัคะ	ฉันเฉพาะในบาตร	๗.	ขลปัุจฉาภัตตกิงัคะ	ลงมือฉันแล้ว 
ไม่ยอมรับภตัทีต่ามมาภายหลงั	๘.	อารัญญกัิงคะ	ถืออยูป่่า	๙.	รุกขมูลกิงัคะ อยูโ่คนไม้	๑๐.	อพัโภกาสกิงัคะ  
อยู่กลางแจ้ง	๑๑.	โสสานิกังคะ	อยู่ป่าช้า	๑๒.	ยถาสันถติกังคะ	อยู่ในที่แล้วแต่เขาจัดให้	๑๓.	เนสัชชิกังคะ  
ถืออิริยาบถนั่ง	ยืน	เดิน	เท่านั้น	เว้นอิริยาบถนอน)
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	 ประโยชน์ของการเยีย่มปา่ช้ามมีาก	การเข้าไปแลว้เหน็แตค่นตายที่เขาเอาไปฝัง
หรือเอาไปเผาน้ัน	ไม่มีอะไรท�าให้จิตใจเกดิความยนิดีและยนิร้าย	ไม่มีอะไรทีจ่ะท�าให้
จิตใจเกดิความก�าเริบขึน้	จึงเป็นสถานทีท่ีเ่ป็นมงคล	เพราะท�าจิตใจให้เข้าถงึความสงบ 
ระงับ	มีความเป็นธรรมเป็นวินัยได้	เหลียวไปทางไหนเห็นแต่เชิงตะกอน	เหลียวไป 
ตรงไหนเหน็แต่สถานทีเ่ขาเกบ็เขาฝังคน	สิง่เหล่าน้ันไม่ท�าให้ใจเกดิความก�าเริบ	ความ 
ก�าเริบที่มีอยู่ก็เบาบางสงบระงับลงไปได้

	 พระพทุธเจ้าจึงทรงสรรเสริญการถอืการเยีย่มป่าช้าเป็นวตัร	เพราะเป็นธรรมเป็น
เครื่องเตือนสติเราได ้(๑๗ ม.ค. ๒๙)

	 การพอใจในการเทีย่วธดุงคกรรมฐานเยีย่มป่าช้าให้ย่ิงน้ัน	เป็นความถกูต้องทีส่ดุ	
เรียกว่าเป็นผู้ที่ขยันขันแข็งมั่นคงจริงจัง	 เหมาะในการที่จะเข้าถึงความเป็นสาวกของ
พระพุทธเจ้า

	 เป็นสาวกของกเิลสมแีต่จะโถมไปหากองมตูรกองคถูเท่าน้ัน	มตูรคถูอยูต่รงไหน
ตรงไปตรงน้ัน	คดิให้มนัด	ีผู้ปฏบิตัต้ิองตืน่ตวัอยูเ่สมอในการทีจ่ะดงึจิตดึงใจออกให้
พ้นไปจากของปฏิกูลของสกปรก	ให้พ้นไปจากโคลนจากตม	ต้องมีความพยายามที่
จะดึงที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากค�าว่า	มูตรคูถโคลนตม อยู่เสมอ

	 คดิถงึคนตาย	ตายแล้วมนักไ็ม่ต่างอะไรกบัสตัว์อืน่ๆ	ทีว่่าไม่ต่างกค็อื	ตายแล้ว 
ไม่หายใจเหมือนกัน	ตายแล้วกินอาหารไม่ได้	เหมือนกันหมด	จะต่างกันก็เพียงสัตว์ 
บางชนิดเอาออกไปขายกันในตลาดท�าเป็นอาหารรับประทานกนัได้	แต่ว่าคนตายแล้ว
เขาเอาไปทิง้	สตัว์อืน่ๆ	ตายแล้วเน่า	สตัว์มนุษย์ตายแล้วกเ็น่า	แต่ส่วนมากไม่ค่อยปล่อย
ให้เน่ากัน	ถึงเน่าก็มีการใส่หีบใส่โลงให้มิดชิด	ไม่ให้ความเน่าเปิดเผย	แล้วก็ไม่ให้ 
กลิ่นกวนบ้านกวนเมือง

	 การเยีย่มป่าช้าทรงแนะน�าไว้ว่า	เวลาเข้าไปในป่าช้าให้สงัเกตดทูศิทางลม	ให้อยู ่
เหนือลมเอาไว	้ เพราะป่าช้ามันมีแต่กลิ่นของตาย	 กลิ่นคนตาย	 ซึ่งกลิ่นคนตายน่ี..	 
(๑๖ ก.ค. ๔๔)
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 เหม็นคนตาย ไม่ใช่ของเล่น นี่เรื่องจริงนะ

	 เมือ่ปีน้ันไปเผาศพ	ศพน้ันกแ็ปลก	มนัเผาไม่ไหม้	ไม่ไหม้เพราะฝนตก	ฝนตกหนัก 
เอาเสียจริงๆ	จังๆ	ฟืนก็เปียก	ไฟมันก็ไม่ยอมลุก	ฟืนจะมีขนาดไหนมันก็ไม่ยอมลุก	 
จะเอาน�้ามันรดหรือเอาขี้ไต้ใส่เป็นล�าๆ	พอไฟไหม้หมด	น�้ามันหมดขี้ไต้แล้ว	ไฟก็ดับ	 
ทีนี้สัปเหร่อเขาก็ไม่มีทางอื่นล่ะ	ก็เอาศพนั้นมาฟันมาสับๆ	เป็นชิ้นน้อยๆ	แล้วโยนใส่ 
ถ่านใส่ไฟ	โยนใส่ๆ	เราไปยืนดูเขา	ก็อยากให้มันแล้วๆ	เสีย	ยืนดูแต่ก็พยายามอยู่ 
เหนือลมนะ	แต่พอมีลมพัดมาล่ะ	ควันกลับพัดกลับมาหาเราที่ยืนอยู่ทางนี้	เทวดาคง
บันดาลให้ได้เจอของแท้ของจริง

 ..เหม็นอัศจรรย์ ..เจอของจริงที่เหม็นสุดๆ

	 ในชวีติทีเ่ราว่าเคยเจอของเหม็นๆ	มา	อนัน้ันเหมน็ทีส่ดุในชวีติ	เรากลบัไปถงึกฏิุ 
ก็ยังเหมน็	กลางคนืมันกย็งัเหม็นอยู	่คนืน้ันเหม็นหมดคืนนะ	มนัตดิจมกู	อ้าว	เหมน็ยงัไงๆ	 
ชอบกลนะ	เหม็นไม่เหมือนกับเหม็นอย่างอื่น

	 เหม็นอะไรต่ออะไรเน่า	เรากเ็คยได้กลิน่มานะ	แต่เหมน็คนเผาไม่ไหม้น้ัน	โอ้โฮ้	 
อาการหนัก

	 จะว่า..	มนัตายมนักเ็หมน็ละซ	ิความจริงยงัไม่ตายมนักเ็หมน็นะ	จะว่าคนเราเหม็น 
กว่าสุนัขก็ว่าจะไม่ผิดนะ	สุนัขสามวันไม่อาบน�้า	นี่ยังลูบได้นะ	กลิ่นมันไม่มากเท่าคน 
ไม่อาบน�้าสามวัน

	 เพราะมีสุนัขไอ้คุณโบ้	นั่น	เขาไม่ให้ใครอาบน�้าให้นะ	มันมานั่งใกล้ๆ	ก็ไม่ได้ 
เหม็นอะไรมากมาย	 ก็นิดหน่อยพอทนได้	 แต่ถ้าหากว่าเป็นคนน่ีเป็นปีอย่างน้ัน 
ไม่อาบน�้าล่ะ	จะขนาดไหน	เอ้า	ไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้	อาบน�้านี่อาบไปเถอะ	แต่ฟันนี่
หากไม่แปรงเป็นปีล่ะ	ลองดู	กลิ่นจะขนาดไหน

	 นี่ล่ะ..	พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า	ร่างกายเป็นของปฏิกูล (๒๐ ก.พ. ๕๔)
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	 พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เยี่ยมป่าช้า	ให้ไปดูคนที่ตายใหม่	 ไปดูที่ตายเก่าทิ้งไว้ 
จนกระทัง่เป่ือย	จนกระทัง่ผมกร่็วง	หนังกเ็ป่ือยเน้ือกเ็ป่ือย	เน่า	หนอนไชเหน็กระดกู 
เป็นบางส่วนบางจุด	บางส่วนเน้ือหนังทีเ่น่ากย็งัปิดยงัหุม้เอาไว้	หนอนกก็�าลงัสนุกสนาน 
กับเนื้อหนังที่เน่าที่เปื่อยนั้น	นี่	ก็หมายถึงตายแล้วระยะหนึ่ง

	 หากเน่ินนานไปอกีระยะหน่ึง	ขัน้ต่อไปกห็มายถงึว่าหนอนไม่มอีะไรจะกนิ	หนอน
ก็กลายเป็นอนิจจังไป	เน้ือทีเ่น่าทีเ่ป่ือยกเ็ป็นอนิจจัง	ในทีส่ดุกไ็ม่มอีะไรจะปรากฏเหลอื
เป็นเนื้อเน่าหนังเน่า	กระดูกเป็นอวัยวะที่ทนทานแข็งแรง	ฝังดินไว้สิบปียี่สิบปี	ร้อยปี 
บางทีหลายๆ	ร้อยปี	กระดูกก็ยังเป็นกระดูกอยู่อย่างนั้น

	 ตายใหม่ๆ	เพยีงแต่หมดลมหายใจ	รู้ว่าเป็นของตายเท่าน้ัน	กเ็ป็นสิง่ทีน่่ารังเกยีจ
ขึ้นมาทันที	ถึงจะเป็นที่รัก	เป็นสามีเป็นภรรยา	เป็นลูกเป็นหลาน	เป็นคุณพ่อคุณแม่	 
คณุยายคณุย่า	คณุตาคุณปู	่ตายแล้วน่ารังเกยีจขึน้มาทนัท	ีจะไปจับจะไปสมัผัสถกูต้อง 
ในความรู้สึกนี่เป็นอีกลักษณะหนึ่ง	หนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันเปลี่ยนไปๆ	ตายแล้ว
ก็เป็นอนิจจัง	ไม่คงที่

	 นั่งดู	นั่งพิจารณาดูในป่าช้านั้น	ดูของที่ตายแล้ว	ดูซากศพ	การเยี่ยมป่าช้าเป็น 
ข้อปฏบิตัทิีจ่ะท�าลายกเิลส	ท�าลายข้าศึกคอืกเิลส	ตวักเิลสคือตวัจิตทีเ่หน็ว่าร่างกายเป็น
ของสวยของงาม	เห็นว่าร่างกายเป็นของสวยงามก็คือกิเลสทั้งหลาย	มันแต่งของตาย
ให้เป็นของสวยของงามขึ้นมา	แล้วกิเลสมันก็หลงว่าเป็นของสวยของงามขึ้นมาจริงๆ	 
ในเม่ือมโีอกาสเหน็ของจริงและใส่ใจในการทีจ่ะให้รู้ให้เหน็ของจริง	ตวักเิลสทีเ่หน็ว่า
มันเป็นของสวยงามมันก็ไม่มี	มันก็หมดไป

	 การเทีย่วธดุงค์เยีย่มป่าช้าดซูากศพ	จึงเป็นอบุายทีท่�าลายข้าศึกคือกเิลสโดยตรง
ทีเดียว	(๑๖ ก.ค. ๔๔)
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เยี่ยมป่าช้าเยี่ยมซากศพที่มีอยู่ในเรา

 เยี่ยมป่าช้าแล้ว ให้เยี่ยมดูของเกิดตายในเรา

	 น่ีก็เป็นอุบายที่จะท�าลายกิเลส	 คือให้เห็นว่าร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งาม	
ท�าลายกิเลสที่เห็นผิดว่าร่างกายเป็นของสวยของงาม	 เพราะร่างกายอันน้ีก็เป็นของ
เกิดมาตายเหมือนกัน	 ซากศพที่ตายอยู่ในป่าช้า	 อันน้ันเขาก็เกิดมาจากพ่อจากแม	่ 
ไม่หายใจแล้วกลายเป็นซากศพ	เราๆ	กเ็หมอืนกนั	กเ็กิดจากพ่อจากแม่	ไม่หายใจกเ็ป็น 
ซากศพ	เหมือนซากศพทีอ่ยูใ่นป่าช้า	เยีย่มป่าช้าซากศพทีม่อียูใ่นเรา	กอ็นุโลมเรียกว่า 
เป็นการเยี่ยมป่าช้าได้

	 กลางคืนก็เยี่ยมได้	ฝนตกก็เยี่ยมได้	ฝนแล้งก็เยี่ยมดี	จึงว่าถือธุดงควัตรข้อที่
เทีย่วเยีย่มป่าช้าน้ี	หากไม่สะดวกในการทีจ่ะเย่ียมป่าช้าภายนอก	เพราะเหตกุารณ์มนั
เปลีย่นไป	ป่าช้าทีจ่ะไปเทีย่วเยีย่มดูซากศพในยคุน้ีสมยัน้ีไม่มแีล้ว	เพราะความฉลาด 
ของกเิลสเขาก้าวหน้าเขาพฒันา	เขาปกปิดมดิชดิไม่อยากให้ใครเหน็	กลวัคนจะรู้จะเหน็ 
สจัธรรม	เขามกีรรมวธิ	ีวธิกีารทีจ่ะไม่เหน็ซากศพ	มกีรรมวธิทีีจ่ะไม่ให้ซากศพน้ันเน่า	 
มีกรรมวิธีไม่ให้กลิ่นของซากศพนั้นอาละวาดรบกวน

	 น่ีเป็นความฉลาด	 น่ีเป็นการพัฒนาของกิเลส	 เขาไม่อยากให้คนเห็นสัจธรรม
ของจริง
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	 การเยี่ยมป่าช้าในยุคน้ีสมัยน้ี	 จึงไม่มีป่าช้ารกๆ	 เป็นป่าเป็นต้นไม้ที่น่ากลัว 
น่าหวาดเสยีว	ไม่มแีล้ว	อาจจะมีบ้างแต่ก็น้อยมากๆ	ในเมือ่เป็นอย่างน้ี	บางแห่งบางสถานที ่
ไม่มป่ีาช้าทีจ่ะเยีย่มกัน	ก็มาเยีย่มดปู่าช้าทีน่ั่งอยู	่นอนอยู	่เดนิอยู	่รับประทานขับถ่าย 
อยูน่ี่	อนัน้ีก็เป็นป่าช้า	เป็นของเกดิมาตายเหมอืนกนั	ไม่หายใจเมือ่ไหร่	ของเกดิมาตาย 
อนัน้ีกเ็ป็นของตายอย่างสมบรูณ์	ถงึยงัหายใจอยู	่ของสิง่น้ีกเ็ป็นของตายอยู	่เพยีงแต่ 
ยังไม่สมบูรณ์	เพราะยังมีการเคลื่อนไหว

	 มกีารเคลือ่นไหว	กค็อืการเข้าการออกของลมหายใจ	ถ้าลมหายใจไม่ม	ีการเคลือ่นไหว 
ไม่มี	ตายอย่างเตม็ร้อย ตายร้อยเปอร์เซน็ต์	เทีย่วธดุงค์เทีย่วเข้ามาหาของตายน้ี	ถงึมี 
การเคลือ่นไหวอยูก่ไ็ม่แตกต่างอะไรกนั	ท�าไมจึงไม่แตกต่าง	เพราะก็ผม	ขน	เลบ็	ฟัน	 
หนัง	อันนี้เองที่เป็นของตาย

	 จึงว่า	 เที่ยวป่าช้าระหว่างที่มีชีวิตอยู่น้ี	 มีโอกาสที่จะเที่ยวป่าช้าได้	 ถ้าหากว่า 
ไม่หายใจแล้ว	หมดสิทธิ์ที่จะเที่ยวป่าช้า	อยากจะศึกษาซากศพก็หมดสิทธิ์

	 จึงว่าให้พากนัใช้สทิธิใ์นระหว่างทีม่สีทิธิม์โีอกาสน้ีให้เตม็ที	่แล้วจะได้ประโยชน์
อันเกิดจากถือการเยี่ยมป่าช้าเป็นวัตร	 ถ้าหากว่าเราไม่ใช้สิทธิ์ขณะที่เรามีโอกาส	
ประโยชน์ในการถอืธดุงค์คอืการเยีย่มป่าช้าเราจะเสยีไป	น่ังอยู	่นอนอยู	่กเ็ทีย่วป่าช้าได้	 
เอาใจของเราเที่ยวไป	อยู่ตรงไหน	อยู่ในอิริยาบถไหน	ณ	สถานที่ใด	กาลเวลาใด
เยีย่มป่าช้าได้ทัง้น้ัน	เยีย่มป่าช้ากคื็อเยีย่มซากศพ	ซากศพกองอยูต่รงเราน้ี	ให้เยีย่มด ู
ให้เต็มที่

	 ดูซิ	ลมหายใจยังมีอยู่ก็เป็นอย่างนี้	ถ้าหากลมหายใจไม่อยู่	ลมหายใจหมดไป
แล้วจะเป็นยังไง	ลมหายใจหมดไปแล้วหน่ึงช่ัวโมงเป็นยังไง	หน่ึงวนัเป็นยงัไง	สองวนั 
เป็นยังไง	สามวนัเป็นยงัไง	สี	่ห้า	หก	เจ็ดวนั	หน่ึงอาทติย์เป็นยงัไง	ลมหายใจหมดไป 
แล้วหนึ่งเดือนเป็นยังไง	ลมหายใจหมดไปแล้วสองเดือนเป็นยังไง	หนึ่งปีเป็นยังไง

	 แล้วค�าว่า	คน ค�าว่า	สตัว์ ค�าว่า	สวยงำม	มไีหมในของตาย	ในขณะลมหายใจหมด 
ทีแรกนั้น	ลักษณะเป็นคนอาจจะยังปรากฏอยู่	เป็นหญิงเป็นชายยังมีอยู่	งามไม่งาม 
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ตามทีก่เิลสยังปรากฏอยู่	แต่ถ้าหากว่าข้ามคนืไปแล้ว	ค�าว่า	งำม	หรือ	ไม่งำม	น่ีไม่ต้อง 
พดูถงึ	จะเป็นของน่ารังเกยีจ	กลิน่กจ็ะบอกขึน้มาทนัท	ีสกีจ็ะบอก	อะไรๆ	บอกไปหมดว่า 
เป็นปฏิกูล

	 น่ีจึงว่า	อนิจจัง	อยูท่กุจุดทีม่คีวามเกดิขึน้	อยูท่กุจุดในโลก	มอียูท่กุอณใูนโลก	
ไม่มีส่วนไหน	ไม่มีจุดไหน	ไม่มีอณูไหน	นิจจัง ที่จะยกเว้นว่าอันนั้นไม่ใช่	อนิจจัง 
ไม่ใช่ฉันหรอก	ไม่ใช่อนิจจัง	ไม่มียกเว้นเลย

	 จึงว่าอานิสงส์ของการเที่ยวเยี่ยมป่าช้ามีมาก	 กิเลสมันหลงว่าร่างกายเป็นของ
สวยงาม	เป็นของที่น่าใคร่ปรารถนานั้น	มันหายสาบสูญไปได้เพราะการเยี่ยมป่าช้านี้
เป็นเหตุ

	 จึงให้พากันใส่ใจในการเยี่ยมป่าช้าที่เรามีอยู่แล้วนี้ให้ยิ่ง (๑๖ ก.ค. ๔๔)
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ท�าลายทิฐิวิปลาส

	 อย่างทีท่่านเทศน์ว่า	ปฏกิลูสญัญา	ความหมายว่าเหน็เป็นของปฏกิลู	ทีเ่หน็เป็น
ของปฏิกูลก็เนื่องจากว่าของปฏิกูลนั้นมีอยู่แล้ว	ถ้าหากว่าเห็นไม่จริงเห็นไม่ชัด	มันก็
เรียกว่าเห็นคลาดเคลื่อนไป	นี่ท่านเรียกว่า	ทิฐิวิปลาส (หรือ	ทิฏฺ€ิวิปลาส)

 ทิฐิวิปลาส คือ ความเห็นที่มันไม่ตรงกับความจริง

	 หากใจไม่เห็นความจริง	 ทิฐิวิปลาสจะต้องเป็นอยู่มีอยู่ในใจอย่างน้ัน	 จะต้อง
คลาดเคลือ่นอยูอ่ย่างน้ัน	ทีเ่หน็ไม่ตรงกบัความจริงกคื็อไม่เหน็จริงไม่เหน็ชดั	ถ้าหากว่า 
เหน็ชดัเห็นจริงแล้ว	ความจริงเป็นยงัไง	กรู้็ว่าความจริงเป็นอย่างน้ัน	ความเหน็มนักต็รง	 
ในเมือ่มีความเหน็ตรงลงไป	ความเหน็ทีม่นัจะคลาดเคลือ่นมนักไ็ม่ม	ีค�าว่าทฐิวิปิลาส
ก็หมดไป	มันหมดไปเพราะใจเข้าไปเห็นความจริง

	 ทิฐิวิปลาสหายไปเพราะความจริงเขามีของเขาอยู่แล้ว	ธรรมะเป็นของมีอยู่แล้ว	
การปฏิบัติธรรมก็คือการท�าใจของเราให้เห็นชัดตามความเป็นจริง	 ความจริงของเขา
เป็นอย่างไร	เอาใจของเราไปด	ูเอาใจของเราไปส่อง	หากความสว่างของใจเราพอ	สิง่ที ่
เอาใจไปส่องดูนั้น	 มันก็ชัดขึ้นมาให้ใจของเราได้เห็น	 ผู้ที่ส่องเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก
เป็นเร่ืองของสตเิป็นเร่ืองของปัญญา	ผู้ทีจ่ะรู้อนัน้ีเป็นเร่ืองของความรู้	สตปัิญญาเป็น
เรื่องส่องเข้าไป



205

	 ในเมื่อสติปัญญาสว่างพอ	ความรู้ก็ชัดขึ้นมาว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นๆ	ความจริง
ของสิง่น้ันเป็นอย่างน้ัน	ความรู้มนักช็ดัขึน้	ความรู้ในลกัษณะน้ีท่านเรียกว่า	ญาณ คอื 
มีสติและปัญญาเป็นธรรมเครื่องส่อง	 สติปัญญาสว่างไสวพอ	ญาณความรู้ก็เกิดขึ้น	 
เพราะชดัตามความเป็นจริง	ทฐิวิปิลาสกข็าดไปจากจิตใจของผู้ทีม่สีตปัิญญาสว่างไสว	
ญาณความรู้ชัดตามความเป็นจริงก็ปรากฏขึ้น	 เป็นการท�าลายทิฐิวิปลาส	คือท�าลาย
ความเห็นผิดที่เห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

	 ทฐิวิปิลาสกบัญาณรูต้ามความเป็นจริง	น่ีมนัเป็นของเคียงคูก่นั	เหมือนกลางคืน 
กับกลางวันน่ี	 มันไม่รู้อย่างหน่ึง	 มันก็ไปรู้อีกอย่างหน่ึง	 เหมือนกับมืดอย่างน้ี	 
ความสว่างไม่พอ	น่ีเราจะดอูะไรกด็ไูม่ชดั	มนักอ็ดทีจ่ะเดา	อดทีจ่ะคาดคะเนไปไม่ได้	 
มนักเ็ดาผิดๆ	ถูกๆ	ไป	ถ้าหากว่ามันสว่างไสวพอ	อะไรอยูต่รงไหน	อะไรสแีดงอะไรสดี�า 
อย่างนี้	มันเห็นหมด	เพราะความสว่างมันพอ	เรียกว่า	รู้ชัดตามความเป็นจริง	เป็น
ลักษณะนี้

	 ท่านจึงสอนให้ช�าระอารมณ์	คือ	นิวรณธรรม ๑	ให้ละอารมณ์	ในเมื่อใจของเรา
ปราศจากอารมณ์	ใจของเราก็สว่างไสว	พูดถึงว่าปัญญาจะเกิด	เกิดขึ้นเพราะใจเป็น
สมาธิ	สมาธิก็คือใจปล่อยวางจากอารมณ์	ใจไม่มีอารมณ์มาเจือปนในจิตในใจ	ใจก็
สว่างไสว	ปัญญาก็เกิดขึ้น	ใจมีความสว่างไสว	ส่องลงไปตรงไหนๆ	ตรงนั้นก็ชัด

	 อย่างอสภุะน่ี	เขาเป็นอสภุะมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว	แต่ทน้ีีวปิลาสมันเหน็คลาดเคลือ่น	 
มันก็ยังว่าสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้	 เรื่องอะไรต่อมิอะไร	 นี่มันเรื่องของใจของเรายัง 
ไม่สว่างไสว	ยังมืด	ไม่เห็นชัดตามความเป็นจริง

๑ นิวรณธรรม	คือ	ธรรมเป็นเคร่ืองกัน้ไม่ให้บรรลคุวามด	ีได้แก่	กามฉันท์	(ความพอใจในรูป	เสยีง	กลิน่	รส	 
โผฏฐัพพะ),	พยำบำท (ความมุ่งร้ายผู้อื่น	สัตว์อื่น),	ถีนมิทธะ	(ความง่วงเหงาหาวนอน),	อุทธัจจกุกกุจจะ  
(อทุธจัจะ	คอื	ความฟุง้	ฟุง้ไปรับอารมณ์ต่างๆ	กกุกจุจะ	คอื	ความร�าคาญ	ใจอยูน่ิ่งไม่ได้	ต้องเทีย่วไปโน่นไปน่ี	 
ทัง้	๒	อาการมอีาการไม่หยุดอยู่อย่างเดียวกัน	ท่านจึงเรียกรวมว่า	อทุธจัจกกุกจุจะ),	วจิิกจิฉา	(ความไม่แน่ใจ	 
ลังเลสงสัย)
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	 ถ้าหากว่าใจของเรามันสว่างไสวแล้ว	 เห็นอะไรมันก็เห็นชัด	 อสุภะมีอยู่แล้ว 
มันก็เห็นว่าเป็นอสุภะจริงๆ	ปฏิกูลเขามีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้ว	ก็เห็นว่าเป็นปฏิกูลจริงๆ

	 พระพุทธเจ้าตรัสรู้	ตรัสรู้ของทีมี่อยู่แล้ว	ของเหล่าน้ีพระพทุธเจ้าจะทรงรู้หรือไม่รู้	 
อันนี้ก็มีอยู่แล้ว	ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้	จิตใจของพระองค์ก็ยังทรงเห็นอะไร
คลาดเคลื่อนอยู่	ท�าไมจึงทรงเห็นคลาดเคลื่อน	เพราะความสว่างไสวของใจยังไม่พอ	 
เม่ือใจสว่างไสวพอแล้ว	ทรงมองไปตรงไหนชัดไปหมด	ความจริงเป็นอย่างไรทรงเหน็ 
อย่างนั้น

	 ถ้าเห็นชัดตามความเป็นจริงแล้ว	 ใจของเราก็จะปล่อยวางทันที	 ปล่อยไปไหน	
ปล่อยวางไว้ตามสภาพความเป็นของเขาอย่างน้ัน	เขาเป็นอสภุะ	เรากป็ล่อยวางไว้ตาม 
ความเป็นจริงของเขาอย่างน้ัน	เขาเป็นยงัไงวางไว้ตรงน้ัน	เขาเป็นปฏกิลู	ปฏกิลูอย่างไร
วางไว้ตรงทีเ่ขาเป็นปฏกิลูน้ัน	อนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตา	เรากว็างไว้ตามสภาพของเขาน้ัน

	 จิตของเราหากถอนออกมา	ถอนกค็อืถอนจากใจทีเ่คยเข้าไปยดึถอื	ความยดึถอืว่า 
เป็นของสวยของงาม	ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตน	มันหากถอนออกมาทันที	นี่..

 ใจของเราก็ว่าง	ว่างในขณะที่ใจของเราถอนออกมานั้น	(๑๓ ม.ค. ๓๐)
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“	 ของเกิดขึ้นทั้งหมด	 เกิดแล้วไม่ดับไม่มี	 สังขารเป็นส่วนรูปส่วนนาม 
เกิดแล้วจะต้องสลายตัว	 เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นข้าศึก	 ไม่ได้เกิดมาให้ 
เรายึดถือ	ไม่ได้เกิดมาเพื่อแผดเผาจิตใจของเราของสัตว์โลก	มีแต่ความ 
ไม่เข้าใจชัดในสิ่งที่เกิดมาเพื่อดับเท่านั้น	แล้วไปยึดถือเอาไว้	ไปหวงแหน
เอาไว้	เอามาแผดเผาเจ้าของเอง

หน้าทีก่ารงานของเรามเีท่าน้ี	คอืให้มุง่ศึกษา	ผลของการศึกษาเราน้ีล่ะ	จะเป็น 
ผู้ที่รู้ที่เห็น	เป็นผู้ที่มีวิชาความรู้	เราจะเป็นผู้ที่ส�าเร็จมรรคส�าเร็จผล	”	

(๒๙ ส.ค. ๒๙)
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มรณธรรม

 วยธมฺมา สงฺขารา สังขารเสื่อมไปๆ 

	 สงัขารเสือ่มไปทลีะน้อยๆ	จนกระทัง่เราหลง	หลงว่าเขาไม่ได้เสือ่มไปไม่ได้สิน้ไป	 
หลงว่าเป็นของเราอยูอ่ย่างน้ัน	ไม่คิดว่าเขาเสือ่มไปทกุวนัหมดไปทกุวนั	ถ้าคนไม่คดิล่ะ 
อดทีจ่ะหลงไปไม่ได้	เพราะเขาค่อยไปทลีะน้อยๆ	น้อยขนาดไหน	น้อยจนกระทัง่สงัเกต 
ไม่ได้	เราโตเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้	เราแก่ไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้	มันไม่มีใครรู้สักคนว่าเราโต 
เม่ือไหร่	 ไม่มีใครรู้สักคนว่าเราแก่เมื่อไหร่	 แก่วันไหนเดือนไหนปีไหน	 ไม่มีใครรู้	
ไม่มีใครจ�าได้

	 ถ้าหากว่าจะรู้	มันก็แก่มาเร่ือยๆ	มันแก่ทกุวนั	วนัไหนไม่แก่ไม่ม	ีนอนอยูเ่ขากไ็ม่พกั	 
จะสนุกสนานรื่นเริงเพลิดเพลินขนาดไหนเพียงไรก็ช่าง	เขาไม่ได้หยุดพักในการที่จะ 
ทรุดโทรมร่วงโรยลงไป	เขาไม่ได้หยุดพักสักขณะเดียว	จึงว่าเสื่อมไปสิ้นไปจริงๆ	

	 พระพทุธเจ้าจึงตรัสว่า	ไม่ให้ประมาทในร่างกายอนัน้ี ๑	ร่างกายอนัไหนเกดิขึน้แล้ว 
มีแต่ทีจ่ะเดินทางหาความตายทัง้น้ัน	จุดหมายปลายทางของสิง่ทีเ่กดิข้ึนทัง้หมด	ไม่ว่า 
คนไม่ว่าสตัว์	จุดหมายปลายทางกค็อืความแตกสลาย	ในเมือ่แตกสลายแล้วจะมอีะไร
เป็นสิง่ทีเ่ราจะไปยดึถอืว่าเป็นตวัตนของเรา	มไีหม	ในเมือ่มันตายแล้ว	จะไปยดึตรงไหน 
มันก็ไม่ได้	จะไปยึดตรงไหนมันก็ไม่มีที่จะไปยึด

๑	พุทธภาษิต	วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ.	สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดา	พวกเธอ 
จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม.	มีใน	มหาปทานสูตร,	ทีฆนิกาย	มหาวรรค	(เล่มที่	๑๐)
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	 ถ้าหากว่าเรายงัสามารถทีจ่ะพดูได้	เรากย็งัว่ามันเป็นของเราๆ	มนัจะเป็นของเรา 
ได้ยังไง	มนัเป็นของตาย	มนัตายมนักมี็แต่จะเน่าจะเป่ือย	เราจะว่าของเราคอืของทีเ่น่า 
ทีเ่ป่ือย	เรากว่็าไม่ได้	จึงว่ามแีต่เสือ่มไปสิน้ไปเท่าน้ัน	ดงัพระปัจฉิมโอวาททีพ่ระพทุธเจ้า 
ท่านตรัส	แล้วก็ไม่ทรงเทศนาอกีเลย	“มีความเสือ่มไปสิน้ไปเป็นธรรมดา ท่านทัง้หลาย 
อย่าพากันประมาท” 

	 ค�าว่า	ไม่ประมำท	กค็อื	ให้พจิารณาให้เหน็ชัดว่าอนัน้ีเป็นของเกดิมาตายเท่าน้ันเอง  
(๑ ส.ค. ๓๐)

	 ท่านจึงว่า	รูปํ อนตตฺำ รูปไม่ใช่ตน	รูปไม่ใช่เรา	หาตรงไหนทีจ่ะเป็นเราไม่ม	ีเพราะ 
ตรงไหนมนักต็ายน่ี	ลมหายใจหยดุเมือ่ไหร่	กห็มายความว่าลมหายใจมนัดบัมนัตาย	 
แล้วทีน้ีก็ตายไปหมดทุกส่วน	 ผมไม่รู้เร่ืองรู้ราวอะไรก็ตาย	 ขนก็ตาย	 เล็บก็ตาย	 
ฟันก็ตาย	หนังก็ตาย	เส้นเอ็น	เซลล์ทุกอย่างในตัวนี่ไม่เหลือ	ไม่มีส่วนใดตรงไหนที่ 
จะไม่ตาย	ของตายทั้งตัว	ของตายหมดตัวเรานี่

	 อนัน้ีมนัจริงไหม	เรากต้็องยอมรับว่าจริง	ไม่มใีครจะพ้นจากความจริงอนัน้ีไปได้

	 จึงว่าให้ระลกึถงึความตายให้มากๆ	กรรมฐานสีส่บิห้องมกีารพจิารณาความตาย
รวมอยูใ่นน้ัน	พระพทุธเจ้าทรงสรรเสริญการระลกึถงึความตาย	มรณานุสต ิการระลกึ
ถงึความตายเป็นการเจริญกรรมฐาน	การระลกึถงึความตายเป็นการบ�าเพญ็จิตภาวนา 
ด้วยการระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์	 เอาความตายเป็นอารมณ์ของการภาวนา	 
ความตายอนัน้ีล่ะเป็นธรรมทีจ่ะไปลดกเิลสตณัหาทีม่อียูใ่นเราได้ตามก�าลงัทีเ่ราระลกึ
ถึงความตายได้ชัดแค่ไหนเพียงไร

 เห็นชัดมากเท่าไร กิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเรามันก็ลดลงไปได้มากเท่าน้ัน  
(๒๙ ก.ย. ๓๒)
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ก็เพียง ดิน น�้า ลม ไฟ แยกออกจากกัน

	 พระพุทธเจ้าตรัสว่า	ความแตกความตายเป็นทุกข์

	 เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของการพลัดพรากจากกัน	 ทุกข์อะไรมันไม่เท่าทุกข์
ของความพลดัพรากจากกนั	ถ้าหากว่าเราไม่ได้รับการฝึกหดั	ไม่ได้รับการอบรมจิตใจ
เสียเลยแล้ว	 ทุกข์อันเกิดจากความพลัดพรากน่ีจะท�าให้เราเป็นทุกข์มาก	 เป็นทุกข์
อย่างมาก	ทุกข์อย่างมหันต์

	 แต่เราน้ีจะไม่ทกุข์เลยก็ได้	ขึน้อยูก่บัสตปัิญญาอนัเกดิจากการทีเ่ราได้อบรมจิตใจ 
ของเราน้ีด้วยข้อปฏบิตั	ิการอบรมใจของเราด้วยข้อปฏบิตั	ิท�าให้ใจของเรามสีตมีิปัญญา	 
สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรต่อมิอะไรให้ผ่านไปได้ด้วยความปลอดภัย

	 ในเม่ือมีข้อปฏบิตัแิล้ว	ข้อปฏบิตัน้ีิล่ะจะท�าให้จิตใจของเรามปัีญญาหาทางแก้ไข	
หาทางออก	หาทางแก้ปัญหาอะไรต่อมิอะไรได้เป็นขั้นเป็นตอนไป	ปัญหาอันเกิดจาก 
ความตาย	 ถงึแม้ความตายจะเกดิขึน้	 เรามสีตเิรามีปัญญา	 เรากไ็ม่เป็นทกุข์	 เรากไ็ม่ 
เศร้าโศก	เรากไ็ม่เดอืดร้อน	แม้แต่ญาตพิีน้่องคนทีรั่กใคร่ของเราจะมีการล้มตายจากไป	 
เราก็ไม่เป็นทกุข์ไม่เดือดร้อน	 เพราะเรามสีตมิปัีญญาหาทางออก	 สามารถแก้ปัญหาที่
เกดิขึน้ได้

	 ควรทีจ่ะเป็นทกุข์มาก	เรากท็กุข์แต่น้อย	ควรทีจ่ะเป็นทกุข์เลก็ๆ	น้อยๆ	เรากไ็ม่ 
ทุกข์เสียเลย (๑ มี.ค. ๒๗)
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	 ทีว่่า	ตายแล้วเป็นทกุข์	ความเกดิกเ็ป็นทกุข์	ความเกดิเป็นทกุข์น้ี	รู้สกึว่าจะมอง
เหน็ได้ง่าย	ความแก่เป็นทกุข์กพ็อจะมองเหน็ได้ไม่ยาก	แต่ความตายเป็นทกุข์รู้สกึจะ 
มองยาก	ตายแล้วไม่รู้จะเอาอะไรไปเป็นทกุข์	กเ็ป็นทกุข์โดยธรรมชาต	ิคอืทกุข์ในการ 
ทีเ่ราเสยีของทีรั่ก	พลดัพรากจากของทีรั่ก	สามีเราตาย	ภรรยาเราตาย	คณุพ่อเราตาย	 
คุณแม่เราตาย	ลูกเราตาย	เราไม่ตายร้องห่มร้องไห้	เขาตายไปแล้วคิดถึงก็น�้าตาไหล
ร้องไห้ผู้เดียว	นั่น

	 จึงว่าความตายเป็นทกุข์	เราตายเองกท็กุข์เพราะการพลดัพราก	การไม่มโีอกาส 
ทีจ่ะมาเจอมาพบคนอืน่	พลดัพรากจากคนอืน่ไป	ไม่มโีอกาสเหน็หน้าเหน็ตา	ไม่มโีอกาส 
ที่จะคืนมา	เราก็ยังจะเป็นทุกข์	ไม่ต้องเราตายหรอก	เพียงแต่หูของเราขาดไปหายไป
สักข้างหนึ่ง	จมูกของเราหายไปสักรูหนึ่ง	ตาของเรานี่หายไปสักตาหนึ่ง	นี่	ทุกข์ไหม	
ก็ต้องตอบว่าทุกข์ หากเราพลัดพรากจากตัวเราทั้งร่างกายล่ะยิ่งจะทุกข์หนักกว่านั้น

	 ร่างกายทัง้ร่างกายทีเ่ราคดิว่าเป็นของเราหายไป	อย่างน้ีเราทกุข์สดุๆ	แต่ความจริง 
เราก็เคยตายมาแล้ว	ตายซ�า้ๆ	ซากๆ	จนไม่สามารถทีจ่ะนับจ�านวนคร้ังได้	อนัน้ีเราเคย 
เป็นทุกข์มาแล้วมากๆ (๒๔ ก.ย. ๕๔)

	 จึงให้เราพิจารณาให้เห็นชัดลงไปว่า	เราจะต้องพลัดพรากจากกันจริงๆ	ในโลก
ทั้งหมดน้ี	 ไม่มีสิ่งใดที่จะไม่พรากจากกัน	 ไม่มีสัตว์ชนิดใดจะไม่พลัดพรากจากกัน	 
โลกอนัน้ีมนัเป็นโลกทีเ่กดิมาแล้วจะต้องพลดัพรากจากกนัทัง้น้ัน	โลกเขาเป็นอยูอ่ย่างน้ี 
แต่ไหนแต่ไรมาแล้ว	 ตั้งแต่มีโลกไม่รู้ว่านานเท่าไหร	่ โลกอันน้ีเราจะต้องพลัดพราก 
จากกัน	เหมือนกับคนที่เขาพลัดพรากจากกันมาก่อนเรานั้น	แล้วก็ต่อไปข้างหน้าอีก
นานหาประมาณมิได้	คนทีจ่ะเกิดมาทหีลงัเราๆ	เขาจะต้องพลดัพรากจากกนัจนกระทัง่ 
หาประมาณมิได้เช่นกัน	

	 จึงว่าทุกคนต่างเกิดมาพลัดพรากเสมอกันหมด	 ไม่มีใครยิ่ง	 ไม่มีใครหย่อน	
ไม่มีใครที่จะดีกว่ากัน (๑ มี.ค. ๒๗)

	 ค�าว่า	เราพลัดพราก อันนี้หมายถึง	จิต หมายถึง	ธาตุที่มีความรู้
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	 ในเมื่อร่างกายอันน้ีเขาแตกเขาพังตามสภาพของเขา	 ในเมื่อธาตุที่ไม่มีความรู ้
อันน้ีแตกสลายแตกแยกจากกัน	 ไม่มีความสามัคคีกัน	 ดินก็เป็นดิน	 น�้าก็เป็นน�้า	 
ลมก็เป็นลม	ไฟก็เป็นไฟ	จิตวิญญาณก็อาศัยอยู่ในสถานที่นี้ไม่ได้	 เพราะสถานที่นี้
เขาแตกเขาพัง	ก็เรียกว่าเราพลัดพราก

	 เราจะต้องพลดัพรากจากของรักของชอบใจ	อะไรล่ะเป็นทีรั่กทีช่อบใจ	กท็ัง้ชีวติ 
ชวีาของเราน้ีแหละทีเ่ราจะต้องพลดัพรากจากไปอย่างไม่ต้องสงสยั	นอกจากร่างกายที่
เรารักยิง่ของเราแล้ว	เราจะต้องพลดัพรากจากสิง่อืน่ๆ	ของทีเ่รารักเราก็ต้องพลดัพราก	
ของทีเ่ราไม่รักเรากต้็องพลดัพราก	จะต้องพลดัพรากทัง้น้ัน	เพราะโลกอนัน้ีมนัเป็นโลก 
ของการพลัดพรากจากกัน

	 พระพทุธเจ้าจึงทรงสอนให้พจิารณาเนืองๆ	พจิารณาอยูเ่สมอให้ประจักษ์ให้เหน็
ว่าในโลกอันนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่าง	 เราเกิดมามีโอกาสอยู่ประเดี๋ยวประด๋าว 
แค่เพยีงขณะทีเ่รายงัหายใจอยูเ่ท่าน้ัน	ถ้าหากไม่หายใจแล้ว	เราจะขออยู	่เขากไ็ม่ให้อยู่	 
ในเมื่อเราไม่หายใจเหมือนใครๆ	แล้ว	เราก็ต้องจากโลกนี้ไป	แล้วโลกอันนี้เขาก็เป็น
อยู่อย่างนี้	ไม่มีใครเอาอะไรจากโลกอันนี้ไปได้

	 ไม่มีใครสักคนที่จะเอาของที่รักที่ชอบใจที่มีอยู่ในโลกอันน้ีไปเป็นสมบัติของ
เจ้าของได้	มแีต่เกดิมาประเดีย๋วประด๋าวกห็ายวบัไป	เกดิมาแล้วกห็ายไป	มนัเหมอืนกบั 
ฟองน�้าดีๆ	นี่เอง	เป็นฟองขึ้นมาแล้วก็หายไป	เป็นฟองขึ้นมาประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็
หายวับไป	หายไปเป็นน�้าตามเดิม	ร่างกายก็หายไปเป็นธาตุเดิม	ธาตุเดิมคือธาตุดิน	
ธาตุน�้า	ธาตุลม	ธาตุไฟ	หายไปสู่สภาพเดิม (๑๗ ม.ค. ๒๙)

 ของใหม่ทัง้หมดกค็อืของทีจ่ะต้องเก่าทัง้หมด ของเกดิทัง้หมดกค็อืของทีจ่ะต้อง
แก่ทั้งหมด และของเกิดทั้งหมดนั้นก็คือของที่จะต้องตายทั้งหมด

	 ค�าว่า	ตำย กค็อืของทีร่วมกนัเข้าแล้วกแ็ยกออกจากกัน	รวมกนัเข้าเรียกว่า	เกดิ 
แยกออกจากกันเรียกว่า	ตำย
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 ของเกิด ก็คือมารวมกัน	ดิน	น�้า	ลม	ไฟ	มารวมกัน	เรียกว่า	เกิด

	 ดิน	น�้า	ลม	ไฟ	แยกออกจากกัน	เรียกว่า	ตำย

	 แต่ดินไม่เคยตายจากโลก	น�้า	ลม	ไฟ	ไม่เคยตายจากโลก	ค�าว่า	ตำย	ดิน	น�้า	 
ลม	 ไฟ	แยกออกจากกัน	 ไม่สามัคคีกัน	 ไม่ปรองดองกัน	 ไม่สมานฉันท์	 เรียกว่า
แตกแยก	พัง	ล้มละลาย	หรือเรียก	ตำย แต่ดิน	น�้า	ลม	ไฟ	ยังอยู่ในโลกตลอดกาล 
มาตลอดกาลไป	ดิน	น�้า	ลม	ไฟเขามีของเขาตั้งแต่มีดินมีน�้ามีลมมีไฟ	ไม่เห็นว่าเขา
จะเกิดขึ้นได้ยังไง

	 ถ้าหากจะว่าเกดิขึน้	กเ็กดิมาเป็นต้นไม้สารพดัอย่าง	เกดิเป็นต้นหญ้าสารพดัอย่าง	 
เกิดขึน้มาจากแผ่นดนิ	กเ็อาดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	ในแผ่นดนิน้ีมาเป็น	แต่ในทีส่ดุ	เหตปัุจจัย
ที่จะทรงอยู่มันหมดมันไม่มี	มันก็สลายจากรูปร่างนั้นๆ	ไป	สลายไปเป็นอะไร	มันก็ 
เป็นดิน	เป็นน�้า	เป็นลม	เป็นไฟ	เหมือนเดิม	ไม่ได้มีดิน	น�้า	ลม	ไฟ	อะไรเกิดขึ้นเพิ่ม 
ขึ้นมา

	 จึงว่า	ดิน น�้า ลม ไฟ	ไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงเพราะการเกิดการตายของ
สัตว์ในโลกเลย (๒๔ ก.ย. ๕๔)
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ไม่ใช่เรื่องของเรา ก็เพราะ เรา มีต่างหาก

 อย่าไปวิตกเรื่องการตาย เพราะเรื่องของการตาย ผู้ที่ตายเขาไม่ได้รู้

	 ผมเส้นไหน	ขนเส้นไหน	เขารู้ว่าเขาตาย	เลบ็เกลด็ไหน	ฟันซีไ่หน	เขารู้ว่าเขาตาย	
เกดิเขากไ็ม่รู้	แก่เขาก็ไม่รู้	เกิดรู้ไหมว่าเกิด	สรีระร่างกายทัง้หมดรู้ไหมว่าเกดิ	เราถามดู	 
ศึกษาไปล่ะ	ไม่มีอะไรรู้สักอย่าง	แก่เขารู้ไหม	แก่จนกระทั่งหนังก็เปลี่ยนแปลง	ผมก็ 
เปลีย่นแปลง	อะไรกเ็ปลีย่นแปลงไปหมด	สิง่ทีมั่นเปลีย่นแปลงไปแต่ละอย่าง	เขารูไ้หม 
ว่าเขาแก่	เขาก็ไม่รู้	ตายเขากไ็ม่รู้เหมอืนกนั	มนัเป็นธรรมชาตเิป็นธรรมดา	เป็นธรรมดา 
ของสิ่งที่เกิดขึ้น	เขาจะต้องเป็นไปตามเรื่องของเขา

	 แต่เราๆ	น่ีมาสมมตุเิร่ืองของเขาว่าความแก่	สมมตุเิร่ืองของสิง่ทีเ่กดิมาแล้วตาย
ว่าเป็นความตาย	ความจริงเขาไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่าง	 เราไปตั้งชื่อตั้งเสียงสมมุติเอา	 
แล้วกว่็าเป็นอย่างน้ันจริงๆ	แล้วเรากว่็าเราเป็นอย่างน้ันเสยีด้วย	ไม่ใช่เขาเป็นอย่างน้ันนะ	 
ว่าเรานี่ล่ะเป็นอย่างนั้น	เราเกิด	เราแก่	เราเจ็บ	เราตาย	ก็กลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวขึ้นมา	 
แต่ความจริงไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเลย	ท�าไม..

	 กเ็พราะจะกลวัสกัขนาดไหน	มนักไ็ม่ได้ประโยชน์อะไร	ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย 
แม้แต่น้อย

	 เขาเกิดมาก็เป็นเรือ่งของเขาเกิด	เขาแก่ก็เป็นเรือ่งของเขาแก่	เขาตายก็เป็นเรื่อง
ของเขาตาย	ให้เป็นเร่ืองของเขาเสยี	เร่ืองของเราคือใคร	เร่ืองของเราคืออะไร	คอืเร่ือง 
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ของผู้ทีรู้่ความเกดิ	ความแก่	ความตาย	น้ัน	ผู้ทีรู้่.. อยูท่ีไ่หน	เรารู้แล้วหรือยงั	เราเหน็แล้ว 
หรือยัง

	 ถ้าหากว่าเรารู้แล้วเห็นแล้ว	นั้นล่ะเรียกว่า..	เรำรู้เรำ

	 ในเม่ือเรารู้เราแล้วน่ี	เราจะเหน็เขาล่ะทน้ีี	รู้เราชดัแล้วกจ็ะเหน็เขาชดัด้วย	เหน็ว่า	 
อันเกิด อันแก่ อันตาย ไม่ใช่	เรำ หรอก	ท�าไมจึงว่า	ไม่ใช่เรา	เพราะเราเห็นเราอยู่	 
ในเมือ่เราเหน็เราแล้ว	เราจะไปเหน็ของเกดิมาแก่เกดิมาตายเป็นเราได้ยังไง	ของเกดิมา 
เขาเป็นไปตามธรรมชาติ

	 ค�าว่า	ไม่เที่ยง	คือ	เปลี่ยนแปลง	ไม่เที่ยงๆ	ก็หมายความว่า	เกิดมาตาย	ค�าว่า 
ไม่เทีย่ง	ก็หมายความว่า	เกดิมาแล้วมันจะต้องเป็นไปตามเร่ืองของเขา	ไม่เทีย่งทัง้น้ัน

	 ค�าว่า	ไม่มีตัวมีตน มันก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนจริงๆ	หลังจากตายแล้วมันจะ 
มีอะไรเป็นตัวเป็นตน	สลายไปหมด	ดินเป็นดิน	น�้าเป็นน�้า	 ลมเป็นลม	 ไฟเป็นไฟ	
อันนี้เป็นของเกิดมาตายเท่านั้น	ไม่ใช่เรา	ไม่ใช่เขา	อะไรสักอย่าง	

	 จึงว่าต้องพจิารณาเร่ืองความเกดิ	พจิารณาเร่ืองความแก่	พจิารณาเร่ืองความตาย	 
พิจารณาให้เป็นเรื่องของความเกิด	เรื่องของความแก่	ความตายเขา	จึงว่าไม่ใช่เรื่อง
ของเรา

	 ท�าไมจึงว่าไม่ใช่เรื่องของเราเล่า	ก็เพราะ	เรำ มีต่างหาก

 เรำ	คืออะไร	เรานี่คือ	ความรู้	เราคืออะไร	ก็คือ	ใจ	ไม่มีอะไรรู้	มีแต่ใจรู้	ใจมี 
ความรู้	ดิน	น�้า	ลม	ไฟ	ไม่มีความรู้	ใจเป็นธาตุรู้	ดิน	น�้า	ลม	ไฟ	เป็นธาตุที่ไม่มี 
ความรู้เลย	แผ่นดินเป็นอย่างไร	สรีระร่างกายของเราก็เหมือนแผ่นดินนั้น	คือไม่มี
ความรู้สึก	ดิน	น�้า	ลม	ไฟ	ภายนอกเป็นอย่างไร	ดิน	น�้า	ลม	ไฟ	ในร่างกายเราก็
ไม่มีความรู้สึกอะไรอย่างนั้นเหมือนกัน	เหงื่อมันออก	เหงื่อมันแห้ง	นี่	เหงื่อมันรู้ไหม	 
น�า้ลายมนัไหล	เรากลนืน�า้ลาย	บ้วนน�า้ลาย	น�า้ลายมนัรู้ไหม	ไม่รู้อะไรสกัอย่าง	จะน�า้ 
ส่วนไหนกช่็าง	ลมหายใจเข้า	ลมหายใจออก	เราดลูมทีเ่ข้าไป	เราดลูมทีอ่อกมา	ลมมนั 
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รู้ไหม	ลมทีเ่ข้าทีอ่อก	ดชูดัๆ	ดใูห้ชดัลงไป	เรากจ็ะรู้ชดัเหมอืนกันว่าลมกไ็ม่รู้	แม้แต่จมกู	 
ลมผ่านเข้า	ลมผ่านออก	จมูกก็ไม่รู้

 ผู้รู้ ก็คือ	ใจ

 เราหายใจเข้า	หายใจออก	เวลาเราตืน่เรารู้	เวลาเราหลบัเราไม่มคีวามรู้สกึ	เพราะ
เราหลบัน่ันล่ะ	ลมเข้าลมออกเราจึงไม่รู้	น่ีจึงว่าไม่มอีะไรสกัอย่างในดิน	ในน�า้	ในลม	 
ในไฟ	น่ี	ทีจ่ะมคีวามรู้สกึอะไร	มแีต่สิง่ทีไ่ม่มคีวามรู้สกึทัง้น้ัน	อนัน้ีจึงว่าไม่ใช่เรา	เป็น 
ของที่มีอยู่ตลอดกาลอย่างนี้	ดินก็มีอยู่	น�้าก็มีอยู่	ลมก็มีอยู่	ไฟก็มีอยู่	ความรู้ก็มีอยู่	 
แต่ทีนี้เรามารวมความรู้กับรวมธาตุไม่รู้เป็นอันเดียวกัน

	 ค�าว่า	ความยดึถอื ๑	กย็ดึถอืสิง่ทีไ่ม่มีความรู้น่ีล่ะ	เป็นตวัเป็นตน	ค�าว่า	สกักายทฐิิ  
ก็ยึดกายเป็นตัวเป็นตน	ยึดรูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	เป็นเรา	เรื่องของ	
สกักายทฐิ ิทัง้น้ัน	แก้	สกักายทฐิ ิแก้ด้วยวธิไีหน	กแ็ก้ด้วยการมาศกึษาเร่ืองความเกดิ	 
ความแก่	ความตาย	น้ีเอง	มาพิจารณาเร่ืองความเกดิ	พจิารณาเร่ืองความแก่	พจิารณา
เรื่องความตาย

	 ค�าว่า	อริยสจัธรรม ชาต ิ	ความเกดิ	ชรา ความแก่	มรณะ ความตาย	เป็น	ทกุขสจั  
พระพุทธเจ้า	พระอรหนัต์สาวกเจ้า	ต้องผ่านอริยสจัธรรมทัง้น้ัน	จิตจึงจะหลดุพ้นจาก 
กองเกิดกองตายนี้ไปได้	จึงว่าเราก็มาพิจารณาความเกิด	ความแก่	ความตาย	นี้ล่ะ	
ไม่ต้องไปคิดว่าเราเจริญอริยสัจธรรมก็ได้	

 ข้าว	 ไม่ต้องพูดว่าเรากินข้าว	 ถ้าเรารับประทานข้าว	 เราก็อ่ิมได้เหมือนกัน	 
การพจิารณาเร่ืองความเกดิ	ความแก่	ความตาย	น่ี	เราไม่ต้องคดิว่าเราเจริญอริยสจัธรรม	 
เราจะศึกษาเราจะพิจารณาเพียงแต่ว่าเรื่องของความเกิด	ความแก่	ความตาย	นี่มัน
เป็นของเราจริงไหม	 ตัวตนที่เกิดมาแก่มาตายนี่	 อันนี้มันเป็นตัวตนของเราจริงไหม	 

๑	คือ	อุปาทาน	แปลว่า	เครื่องเกาะ	เครื่องยึดมั่นถือมั่น
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ศึกษาวิจัยวิจารณ์ออกไปให้มันชัดตามความเป็นจริง	 แล้วเราจะรู้ตามความเป็นจริง	 
ในเมื่อรู้ตามความเป็นจริงแล้ว	เราจะว่าของเกิด	ของแก่	ของตาย	เป็น	เรำ ไม่ได้
เด็ดขาด

 ก็มันไม่ใช่เรานี่ แล้วจะว่าเป็นเราได้ยังไง

	 ถ้าหากว่าไม่พจิารณาให้ชดัแล้ว	ความยดึถอืทีย่ดึมานานน่ี	มนัจะต้องว่าเป็นเรา 
อยูอ่ย่างนีต้ลอดกาลไป	จงึว่ากองแก่จงึเปน็ธรรม	กองเจบ็	กองตาย	เปน็ธรรมทั้งนัน้	 
ความเกดิกเ็ป็นธรรม	เราๆ	น่ีมคีวามเกดิ	เราๆ	น่ีมคีวามแก่	เราๆ	น่ีมคีวามตายด้วยกนั 
ทั้งนั้น

	 ให้พากันเอาธรรมที่เรามีอยู่น้ีมาศึกษามาพิจารณา	 แล้วเราจะเป็นผู้ที่รู้ธรรม 
เห็นธรรม (๑๖ พ.ย. ๔๑)
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เผาศพเจ้าของทุกวัน

	 ในประวัตอิดตีชาตขิองพระยสกลุบตุร	ท่านชอบเผาศพ	เหน็ศพไม่มีญาตทิีไ่หน
กเ็กบ็มาเผา	เหน็ศพอยู่ตรงไหนก็จัดการเผา	เหน็ศพลอยน�า้มากช็อบเอามาเผา	เผาศพ 
บ่อยๆ	ก็ท�าให้เกดิความสลด	ไฟไหม้หนัง	ไฟไหม้เน้ือ	แล้วมนักห็มดไป	เน้ือหมดไป	
กระดกูทีม่เีน้ือหุม้หนังหุม้ยดึไว้ปิดไว้	เน้ือไม่มหีนังไม่มแีล้ว	เน้ือหนังทีย่ดึอยูมั่นก็หลดุ	 
กระดูกท่อนน้อยท่อนใหญ่ก็แสดงออกมาให้เห็น

	 ท่านจึงเกดิความสงัเวชในใจว่า	ร่างกายของคนเกดิมาเป็นอย่างน้ี แล้วกต้็องเป็น 
อย่างนี้ทุกคน ไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงความเป็นอย่างนี้ไปได้ ใจเกิดความสลดสังเวช	 
ใจเข้าถึงความสงบ

	 ค�าว่า	“ความสงบ”	นี้หมายถึง	ใจปล่อยวางความวุ่นวายที่เกี่ยวข้องกับโลก

	 ใจที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลก	ถ้าหากว่าใจเกิดความสลดสังเวช	เห็นความ 
ไม่เป็นสาระแก่นสารของร่างกาย	ใจจะหยดุพกั	ใจจะเลกิ	และจะขาดจากการเกีย่วข้อง
กับเรื่องราวของโลกเขา	ในลักษณะนี้เรียกว่า	ใจสงบ เพราะเรื่องราวของโลกไม่มีอยู่
ที่ใจ

	 จึงว่าการเผาศพเป็นบุญเป็นกุศล	 เผาศพเผาให้เป็นบุญ	คือท�าใจให้เกิดความ
สลดสังเวช	 สลดสังเวชคือใจเห็นว่าร่างกายของคนทุกคนเกิดมาแล้วมันจะต้องเป็น
อย่างนี้	ค�าว่า	 เป็นอย่ำงนี้	ก็คือมันไม่เป็นของใคร	บางคนก็ตายตั้งแต่ยังไม่แก่ชรา	 
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ในเม่ือตายแล้วกม็แีต่ทีจ่ะเน่าจะเป่ือย	มแีต่จะเน่าจะเหมน็	บางทเีผาอย่างน้ี	กลิน่ของ 
สิ่งที่ตายเน่า	ความเหม็นนั้นก็ยังแสดงออก

	 ในเม่ือตายไปกมี็แต่จะเป่ือยจะเน่า	มอียูเ่ท่าน้ี	ไม่ว่าเขาไม่ว่าเรา	ในเม่ือมกีารเกดิขึน้ 
ต้องมีการสลาย	ต้องมีการท�าลายทั้งนั้น	ไม่มีตัวคนไหนเกิดขึ้น	แต่ไม่ท�าลาย	ไม่มี	 
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปลงธรรมสังเวช	 ทรงสอนให้ระลึกถึงอยู่เพื่อเป็นการระงับ
ความดิน้รนด้วยอ�านาจของตณัหาให้เบาบางลดหย่อนลงไปได้บ้าง	จะเป็นเคร่ืองท�าลาย 
โรคทีก่เิลสตณัหามันเกนิพอดี	กเิลสตณัหาทีเ่กนิพอดน้ีีล่ะทีเ่ป็นเคร่ืองท�าลายเป็นโรค
ร้ายภายในจิตในใจ

	 การเผาศพน้ัน	ไม่ใช่แต่จะเผาศพคนอืน่	เรากเ็ป็นผู้เกดิมาตายเหมือนกนั	ไม่ใช่
ผู้เกิดมาตายแต่คนอื่น	 เพราะเราก็ต้องตายเหมือนคนอื่น	ครูบาอาจารย์ท่านจึงสอน
อยู่เสมอให้เผาศพเจ้าของอยู่ทุกวัน	ร่างกายของเรานี้ล่ะให้เผาอยู่ทุกวัน

	 ค�าว่า	 เผาทุกวัน	 คือยังไง	 คือนึกว่าเผาเอา	 ร่างกายของเราที่มีลมหายใจเข้า 
ลมหายใจออกนี้	ในเมื่อลมหายใจเข้าออกเขาหยุด	เขาไม่หายใจเข้า	ไม่หายใจออก	 
การหายใจไม่ม	ีร่างกายอนัน้ีมนักเ็ป็นของทิง้	ในเม่ือเป็นของทิง้กต้็องเอาไปเผา	การเผา 
เราก็รู้จกักันอยู่	เราเผาเลย	ไม่ต้องเอาไปใส่โลงใส่หีบ	เราเผาเลย	ไม่ต้องเอาอะไรปิด 
ก็ยังได้	 มันก็ส�าเร็จประโยชน์เหมือนกัน	 เผาก็เพื่อให้ไหม้	 เผาก็เพื่อให้ซากสกปรก 
ให้ซากสิ่งปฏิกูลอันนี้หมดสิ้นไป	เราจะเอาใส่หีบใส่โลงหรือไม่	ซากปฏิกูลอันนี้มันก็ 
หมดสิ้นไปได้เหมือนกัน	

	 จึงว่า	เผาเจ้าของ	เผาง่ายๆ	นึกเอา	ในเมือ่ตายแล้วกเ็ผา	เอาใส่โลงเลยก็ได้เหมือนกนั	 
เราผู้นึกเราไม่ตาย	 นึกเอาว่าร่างกายเราตาย	 นึกเอาว่าเราเอาไปใส่ในเตา	 นึกเอาว่า 
เรานั้นเตรียมไว้แล้ว	 เตรียมวิธีเผาไฟด้วยถ่านไฟ	ด้วยฟืน	ด้วยไฟฟ้า	 เผาแล้วมัน
ก็ไหม้ทีเดียว	 ไหม้เน้ือหนังมังสามันก็หลุดลุ่ย	 ในเม่ือมันหลุดลุ่ย	 แขนมันก็หลุด	 
ขามันก็หลุด	 แขนขามันก็เหยียดออกไป	 อะไรต่อมิอะไรเร่ืองของคนถูกไฟไหม	้ 
เรื่องของซากผี	คนถูกไฟไหม้	เราก็นึกเอา	เรียกว่านึกเผา
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	 ในที่สุดมันก็หมดไป	เหลือแต่กองเถ้า	ในกองเถ้านั้น	เราคุ้ยมันก็มีเศษกระดูก
ปนอยูใ่นน้ัน	ดซู	ิเศษกระดูกหรือว่าเป็นคน	เศษกระดูกน้ันหรือว่าเป็นเรา	เศษกระดูก
กเ็ป็นเศษกระดกู	เศษกระดูกอนัน้ันเขากไ็ม่รู้จักว่าเขาเป็นเศษกระดกู	เขากเ็ป็นของทิง้	 
เพราะเป็นของทิ้งมาตั้งแต่หมดลมหายใจ	 หมดลมหายใจก็เป็นของทิ้งจะเอาไปฝัง	 
จะเอาไปเผาก็เอาของทิ้งไปเผานี่

	 สรุปออกมาแล้ว	เพือ่ท�าลายขยะเชือ้โรคปฏกิลูให้หมดสิน้ไปเท่าน้ันเองเร่ืองการ
เผาศพ	เราหดัเผาอยูเ่สมอ	เผาศพคนอืน่แล้วเราต้องหดัเผาศพของเรา	ประโยชน์ของ
การเผา	กเ็พือ่ให้เหน็ว่าร่างกายของเราน้ีกส็กัแต่ว่าเป็นของทิง้	ร่างกายของใครๆ	กส็กัแต่ 
ว่าของทิ้ง

	 ในเมือ่ร่างกายของเราของเขาเป็นของทิง้	ร่างกายของเราของเขาจะเป็นเราเป็นเขา 
ได้อย่างไร	ร่างกายของเราของเขาจะเป็นผู้เป็นคนได้อย่างไร	กเ็หน็ชดัๆ	ว่าเป็นของทิง้

	 เร่ืองการเผาศพต้องเผาให้เป็น	ถ้าหากว่าเผาเป็นกเ็ป็นบญุเป็นกศุล	(๒๖ เม.ย. ๒๔) 
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งานศพสมัยท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น

	 ในสมัยท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น	 เมื่อคราวงานศพท่านอาจารย์เนียมที่บ้าน 
หนองผือนั้น	ตายวันนั้น ท่านก็เผาวันนั้น

	 อาจารย์เนียมเป็นพระเถระทีเ่รียกว่าพระอาจารย์องค์หน่ึงล่ะ	ตายแล้วเอาไปเผาเลย	 
ชาวบ้านหนองผือยังไม่ทันได้รู้เร่ืองราวเลยว่าอาจารย์เนียมมรณะ	 เวลารู้กันแล้วพอ
มาถึงก็เผาแล้ว	 ตอนแรกครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านไม่คิดว่าท่านอาจารย์ใหญ่ม่ัน 
จะเผาจริงๆ	ท่านว่า “ตายแล้วเอาไปเผาๆ”

	 พระเณรเลยยกเอาไปเผาจริงๆ	 เลย	 ตายแล้วเอาไปเผา	 พอจุดไฟเผาเสร็จ 
ท่านก็เดินไปกุฏิไปศาลาของท่าน	พักผ่อนเฉย

	 พอกลางคนืกมี็การประชมุกนัฟังเทศน์ฟังธรรมตามปกต	ิพระเณรกพ็ากนัลงไป
อย่างที่เคยเป็นมา	ท่านไม่ได้พูดสักค�าเรื่องคนตาย	ไม่ได้พูดสักค�าเรื่องงานศพอะไร	
เคยเทศน์อบรมพระอย่างไร	ก็เทศน์อย่างนั้น	เหมือนกับไม่มีการตายในวัด

	 จริงๆ	ท่านต้องการตดัประเพณทีีท่�ากนัมาทีเ่ขาเป็นกนัมา	มุง่ให้เหน็คณุค่าในการ 
ตดัภาระในงานศพ	เร่ืองเมรุ	เร่ืองงานการตาย	ต้องการตดัปัญหาอนัน้ันไปเสยี	อย่าให้ 
มันมี
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	 เดีย๋วน้ีมกีารตายทีไ่หน	โอ้โฮ	เป็นเร่ืองใหญ่เร่ืองโตจริงๆ	เร่ืองตายของคนๆ	เดียว 
เท่านั้น	แล้วเป็นงานขึ้นมา	แล้วปลาไม่รู้ตายตามกันไปเท่าไร	เป็ดไก่ต้องตายตามไป 
เท่าไหร่	ถ้าหากว่ามีการมีงาน	ลองดูซิ	ถ้าหากจะมีการนิมนต์พระไปฉัน	กลับมาแล้ว
มนัต้องหาไก่มาฆ่าซ	ิแล้วกป็าดคอถลกขนเท่าน้ันแหละ	เอามาต้มแกงผัดกนิกนั	เอาไป 
ท�าบุญกัน

	 โอ้	การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันเป็นบุญกุศลได้ยังไง	ก็มีแต่บาปกันเท่านั้นถ้าเป็นกัน
อย่างนั้นล่ะ (๒๗ ก.ค. ๒๗)
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เขาเกิดมาเพื่อสลาย

(โยมถาม)	 พิจารณากายเหน็ความตายแล้วแทนทีจ่ะปกต	ิเหน็ว่าจะตายแล้วจิตใจ
จะสงบเหมือนแต่ก่อนน้ีนะคะ	พอตายป๊ับกรู้็เหน็ชดัขึน้ๆ	จนกระทัง่ทิง้
ร่างกายไป	แล้วทน้ีีกรณน้ีีจะทกุข์	ทกุข์เร่ืองเหน็ว่ารูปกายต้องตายน้ัน	
ใจน้ันไปยดึอย่างทีต่วัเองว่ามนัต้องตาย	มนัทกุข์จริงๆ	มนัเป็นอย่างน้ัน 
นะคะ	แล้วท�ายงัไงถงึจะปล่อยวางเสยีท	ีอย่างทีเ่คยสนุกสนานกเ็ลยเป็น
คนที่ไม่สนุกสนานไป	ไปจดจ้องมองแต่ตรงนี้	แล้วมันก็ไม่ปล่อยวาง 
เสียที

(หลวงปู่ตอบ)	ค�าว่า	กาย อันนี้เป็นค�าที่	สมมุติ	สมมุติเรียกกันว่ากาย

	 ต้นไม้เขาก็มกีาย	แต่เราเรียกกายต้นไม้ว่า	“ต้นไม้”	ไป	แล้วกท็น้ีีสตัว์
ต่างๆ	จะเป็นนกกม็กีาย	จะเป็นเป็ด	เป็นไก่	เป็นช้าง	เป็นม้า	เป็นสตัว์ 
อะไรๆ	เขาก็มีกายของเขาเหมือนกัน

	 กายของแต่ละอย่างๆ	ทัง้หมดทีม่อียูใ่นโลก	กายอนัน้ันมีการเกดิ	แล้ว 
ก็มีการเปลี่ยนแปลง	 แล้วก็มีการแตกสลาย	 อันนี้เป็นธรรมชาติเป็น
หลักความจริง	ไม่ว่ากายของเรา	ไม่ว่ากายของเขา

	 ค�าว่า	กาย อนัน้ี	เราไปสมมตุเิรียกกนั	สมมตุเิรียกธรรมชาตขิองเขาที่ 
เกดิมาแล้วสลายไป	เวลาเกิดคอืปรากฏข้ึน	เราสมมุตว่ิา “ความเกดิ” นะ  
เวลาเขาสลายตัว	เราสมมุติว่า “ตาย”
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	 ความจริงไม่ใช่เกิดไม่ใช่ตายอะไรหรอก	มนัเพยีงแต่ปรากฏขึน้แล้วกม็ี
การสลายตัว	สลายตัวเหมือนกับฟองน�้าอย่างนั้นล่ะ	เขามีปรากฏเป็น
ฟองแล้วเขาก็สลาย	 สัตว์โลกทั้งหมดมีการปรากฏแล้วก็มีการสลาย	 
ทีเ่ราไปสมมตุสิิง่ทีป่รากฏขึน้เป็นความเกดิ	สมมตุเิรียกความสลายตวั
ไปว่าความตายนั้น	เราก็ไปยึดความเกิดความตายนั้นมาเป็นเรา	ทีนี้
เราไปเห็นว่าเรามันจะตาย	มันก็เป็นทุกข์นี่	เข้าใจไหม

	 น่ี..	 แล้วจะไปยึดท�าไม	 เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเรา	 เขาเกิดมาเพื่อ
สลายตัวนี่

(โยมถาม)	 หรือว่าท�ายังไงดีที่จะแก้ทุกข์	 หนูก็เลยไปเปิดหนังสือ	 ได้หนังสือมา 
เล่มหน่ึงของท่านพระอาจารย์หลวงตามหาบัว	 ให้ละลายตรงน้ีเสีย
ก�าหนดให้มนัละลาย	ก�าหนดยงัไงมนักไ็ม่ละลาย	กย็งัไม่หายทกุข์สกัที

(หลวงปูต่อบ)	เอ้า..ทกุข์ลงไป	มันอยากทกุข์	ให้มันทกุข์ลงไป	มนัอยากร้องไห้	ให้มัน 
ร้องไห้ลงไป	น่ี	แล้วมนัมีอะไรดีขึน้	ไม่มีอะไรดีขึน้เลย	สิง่ทีเ่ขาเกดิมา 
เขาจะต้องสลาย	เราจะไปร้องไห้หักห้ามเขาได้ไหม	ยับยั้งเขาได้ไหม

(โยมถาม)	 หรือว่าหนูไปตัง้มนัเอง	อย่างทีห่ลวงปูเ่ทศน์น่ี	ตัง้ว่ามนัเกดิมาต้องตาย	 
ถ้าหนูไปตั้งอยู่ตรงนี้..

(หลวงปู่ตอบ)		เอ้า	มันเป็นธรรมชาติ	เราอย่าไปยึดว่าเป็นเรา

	 มันเป็นธรรมชาตขิองเขาหมด	มนัไม่ใช่เป็นเฉพาะเราคนเดยีว	ถ้าเป็น 
เฉพาะเราคนเดียว	แหม	มันน่าจะร้องไห้	นี่	มันเป็นทั้งหมดทั้งโลก	 
ของทีไ่ม่มชีวีติเขาก็เป็น	ไม่ใช่เป็นเฉพาะคน	สตัว์อืน่ๆ	เขากเ็ป็นทัง้หมด	 
แม้ไม่ใช่สตัว์	ต้นไม้เขากเ็ป็น	เขามกีารเกดิแล้วเขากมี็การแก่	มกีารตาย	 
เราก็เหมือนกับสิ่งที่เขาเกิดขึ้นทั้งหลาย
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	 การเกดิเป็นค�าสมมตุปิรากฏขึน้เป็นอย่างน้ี	อนัน้ีเขาไม่ได้ว่าเขาเกดินะ	 
แล้วเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของเขา	 แล้วก็มีการ
สลายตัว

	 พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงเปรียบอุปมาเหมือนกับฟองน�้า	ไม่ผิดเลยนี่..	 
จะไปห้ามฟองน�้าไม่ให้เกิดแล้วไม่ให้สลายได้ไหม	 เอาอะไรไปกันไว	้ 
เราจะไปห้ามเรา	ไปห้ามใครๆ	ห้ามของทีเ่รารักเราหวงแหนไม่ให้เกดิข้ึน	 
เกิดขึ้นแล้วไม่ให้สลาย..	ไม่มีทาง

	 ถ้าหากว่าห้ามได้นี่	 พระพุทธเจ้าท่านทรงห้ามแล้ว	 พระพุทธเจ้าท่าน 
ก็ทรงยอมรับว่าท่านคร�่าคร่านะ

	 จึงอย่าไปยดึนะ	อนัน้ีเขาเป็นธรรมชาต	ิธรรมชาตทิีเ่ขาเกดิมาเพือ่สลาย 
(๑๐ เม.ย. ๓๐)
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“	ให้ศึกษาเรื่องความเจ็บให้มาก	อย่าไปท้อถอย	อริยสัจธรรม	ความเจ็บ
ความปวดน้ี	เป็นสจัจะทีพ่ระอริยเจ้าท่านยกย่องทีส่ดุว่าเป็นของประเสริฐ	”	

(๘ ก.ย. ๓๒)



227

ทุกขเวทนา ทางสู่อริยสัจธรรม

(โยมถาม)	 กราบเรียนถามหลวงปู่	เวลานั่งปฏิบัตินะเจ้าคะ	ถ้าเผื่อว่าวันไหนสติดี	 
มันก็นั่งได้เกินครึ่งชั่วโมง	แต่ถ้าเกิดสติไม่ดีก็รู้สึกปวดขา	ทีนี้เราก็ไป
ก�าหนดว่าใจเราไม่ไปปวดด้วย	ขาปวดก็ปล่อยให้มันปวด	เราควรจะ
ท�าต่อหรือควรจะเปลี่ยนอิริยาบถเจ้าคะ

(หลวงปูต่อบ)	ควรที่จะท�าต่อไป

(โยมถาม)	 หรือว่าเพราะเรานึกว่าสติไม่พอ	มันจึงเจ็บเจ้าคะ

(หลวงปูต่อบ)	สติพอก็เจ็บ	 เร่ืองความเจ็บน่ีเขาไม่เลือก	 เพราะเขาเจ็บอยู่ตรงเขา	 
จิตต่างหากเป็นผู้มีสติ

(โยมถาม)	 ก็ต้องก�าหนดท�าต่อไปจนกว่าจะหาย

(หลวงปูต่อบ)	จะหายหรือไม่หายก็ช่าง	ให้ท�าต่อ	ถ้าหากว่าเจ็บแล้วเลกิ	การเลกิอนัน้ัน
มันจะกลายเป็นคนที่ปฏิบัติแล้วเห็นแต่ความเจ็บ	แล้วจะท�าให้ศรัทธา
ของเราที่มีต่อข้อปฏิบัติลดลงไปๆ	มันต้องต่อสู้

	 ในเมือ่เราต่อสูเ้ข้า	พยายามต่อสูใ้ห้มากๆ	ช่องทางในการทีจ่ะแก้ความ
เจ็บปวดอันน้ันล่ะมันหากเข้าใจเอง	 หากรู้ขึ้นเองว่าควรจะท�าอย่างไร	 
ควรจะแก้ไขอย่างไร	ควรจะพิจารณาแก้ไขอย่างไรในระหว่างที่เราเจ็บ
มากน้ันล่ะ	ให้อดทน	ให้เจ็บมากๆ	เจ็บถงึทีส่ดุ	มนัอยูต่รงไหน	เดีย๋วน้ี 
เจ็บถงึทีส่ดุแล้วหรือยงั	ในเม่ือเราทนมากๆ	ระหว่างทีม่นัเจ็บมากๆ	น้ัน 

 เวทนานุปัสสนา 
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ใจของเราจะมองหาช่องทางในการทีจ่ะแก้ความเจ็บน้ัน	จะหาทางแก้จิต 
แก้ใจของเราให้ไม่ไปยึดความเจ็บนั้น

	 สรุปแล้ว	อย่าเพิง่เลกินะ	ให้ต่อสูต่้อไป	ต่อสูแ้ล้วไม่ได้ผล	ใจมนักไ็ม่คิด 
จะต่อสู้อีกแล้ว	นี่ล่ะ	ท�าให้ศรัทธาในการปฏิบัติของเรามีแต่จะอ่อน

(โยมถาม)	 คือเกิดความไม่แน่ใจว่าเราควรจะเปลี่ยนอิริยาบถเป็นเดินเสีย	หรือว่า
จะต้องท�าต่อไป

(หลวงปูต่อบ)	อันนั้นก็ควรที่จะท�า	มันเจ็บปวดมากเราก็เปลี่ยนอิริยาบถ	เราก็ท�าได้	
แต่ถ้าหากว่าเราเจ็บปวดมาก	เราจะนั่งอยู่อย่างนั้น	จนกระทั่งถึงที่สุด
ของเราที่จะทนได้	 ทนให้มันถึงที่สุดสักที	 ที่สุดของความเจ็บเราก็ยัง
ไม่รู้จักนี่

(โยมถาม)	 บางครั้งก�าหนดแล้วมันหาย	แต่ว่าจะเกิดความไม่แน่ใจว่า..

(หลวงปูต่อบ)	มันหายแล้วก็ยังจะเจ็บอีก	ไม่ใช่หายแล้วมันไม่เจ็บ	คล้ายๆ	กับโรค	
อันนี้ก็โรคอันหนึ่งนะ

(โยมถาม)	 พอหายแล้วก็เลยเลิก	ก็คิดว่าท�าใช้ได้แล้ว	วันนี้พอ

(หลวงปูต่อบ)	เอ้อ..	อนัน้ันก็ด	ีให้เรามคีวามพอใจ	การปฏบิตัขิองเราน่ี	พอใจได้ผลด	ี 
ผ่านการเจ็บปวดไปได้	แต่ความเจ็บปวด	ถ้าเราน่ังอยู่อย่างน้ัน	ถงึหาย
มนักย็งัเจ็บปวดอกีน่ันล่ะ	จึงว่าการแก้ความเจ็บความปวดต้องแก้ทีใ่จ	
ใจเราท�าได้	 แล้วบางทีมันหายขาดไปจริงๆ	 บางทีร่างกายเขาเจ็บอยู ่
เขาปวดอยู่	 เจ็บตรงไหนเราก็รู้	 ปวดตรงไหนเราก็รู้	 ปวดมากเราก็รู้	
ปวดน้อยเรากรู้็	แต่ใจของเราน้ันมนัเป็นผู้ทีพ้่นจากความเจ็บปวดจริงๆ

	 จึงว่า	การแก้ต้องแก้ระหว่างเจ็บ	ถ้าหากว่าเวลาไม่เจ็บ	มนัแก้ไม่ได้	ไม่มี
ทางจะแก้	เหมอืนกบัไฟอย่างน้ี	เราจะดบัไฟ	ดบัเวลาไม่มไีฟนะ	มนัจะ 
ดับได้ไหม	ก็ต้องดับเวลามีแสงไฟ	ใช่ไหม
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(โยมถาม)	 ทีนี้วิธีคิดนะครับหลวงปู่	อย่างดับไฟ	เรารู้วิธีครับ	คือเรารู้ว่ากดสวิทซ์ 
ตรงน้ันมนักด็บั	แต่ถ้าเราไม่รู้	แล้วเอาผ้าไปพดั	เอาพดัไปวมีนั	กไ็ม่มวีนั 
ดับนะครับ	เพราะดับไม่ถูกวิธีครับ	แต่ดับเจ็บนี่ล่ะครับ	ดับยังไง

(หลวงปูต่อบ)	ดบัไม่ถูกวธิ	ีมนักไ็ม่ดับ	มนัมีแต่จะไหม้เพิม่	อนัน้ันเรากรู้็	อนัน้ีเราดดูบั 
ไม่ถกูวธิ	ีท�าอย่างไรดบัถกูวธิ	ีมนักต้็องให้ไฟไหม้มากๆ	เสยีก่อน	อนัน้ี 
ต้องรู้จักเอง	จะรู้เองในเจ้าของน้ันล่ะ	แล้วความคดิทีว่่าจะดบัไฟให้ได้ 
มันต้องมีด้วย

	 ท�าไมมนัจะต้องมขีึน้มาได้	กเ็พราะเราไม่บอกว่าเร่ืองเลก็น่ี..	น่ี	มนัทกุข์ 
มาก	ใจของเราก็ดิ้นหาทางออก	ดิ้นหาทางแก้	มันต้องมีทางที่จะแก้ได้	 
จะต้องเห็นช่องทางที่จะออกได้	ถ้าหากว่ามันยังไม่ทันเจ็บมาก	พอทน 
กท็นไปๆ	ทนอกีสักหน่อยกเ็ลิกไป	อย่างนัน้ละ่	เจ้าตวัปญัญาที่จะเปน็
ตัวจิตที่จะหาทางออกมันไม่เกิดหรอก

	 บางองค์	ท่านโอ้..	พอน่ังลงไปอย่างน้ี	ท่านกอ็ธษิฐานเลย	ไม่ขยบัไม่พลกิ  
ค�าว่า	ไม่ขยับไม่พลิก	ไม่ต้องพูดถึงล่ะ	อธิษฐาน	ไม่สว่างไม่ลุกจากที่  
ท่านอธิษฐานในจิต

	 พดูถงึความเจ็บความปวดน่ี	แม้แต่พระพทุธเจ้ากท็รงม	ีคนเราธรรมดา
สามัญนี่ไม่ต้องพูดถึง	 ค�าว่า	 เจ็บที่สุดมันอยู่ตรงไหน	 นี่	 มันรู้หมด	 
เห็นหมด	 ที่ว่าพญามารดันบัลลังก์ของพระพุทธเจ้าให้ทรงลุกน่ีนะ	 
มนัมีหมด	มนัรวมอยูใ่นน้ันหมดทเีดยีวน่ันล่ะ	ทกุข์กว่าน้ันไม่มี	ยิง่ทกุข์ 
มากเท่าไหร่	ใจมันยิ่งหาทางออกมากเท่านั้น	ยิ่งดิ้นมาก	มันก็เห็นช่อง
จนได้

	 เหน็ช่องได้แล้ว	จึงเหน็คณุค่าของค�าว่า “ความอดทน”	เหน็คุณค่าของ
ข้อปฏิบัติ..	ว่า	ประเสริฐจริงๆ (๑ มิ.ย. ๒๙)
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อิริยาบถปกปิดทุกข์

 ความเจ็บปวด	อย่าไปว่าไม่ดี	ถ้าหากว่าไม่มีความเจ็บความปวดแล้ว	เราจะไป
ต่อสู้กับใคร

	 ชวีติของผู้ปฏบิตัธิรรม	กค็อืชวีติของนักต่อสู	้ชวีติเราเป็นนักต่อสู	้ถ้าหากว่าไม่มี 
สิง่ทีต้่องต่อสูแ้ล้ว	เราจะเป็นนักต่อสูไ้ด้อย่างไร	เขาดทีัง้น้ันนะ	อย่าไปว่าเขาไม่ด	ีง่วงนอน 
เขาก็ดี	ความเจ็บความปวด	เขาดีทั้งนั้น	ความเหน็ดเหนื่อย	ความเมื่อย	ความหิว
ดีทั้งน้ัน	 อันน้ีล่ะเป็นสิ่งที่จะมากลั่นกรองจิตใจของเราให้มีความเข้มแข็งให้มีความ
อดทน	นักมวยทีใ่บหน้าของเขาเป็นใบหน้าทีแ่ข็งแกร่ง	ถกูก�าป้ันไม่เจ็บ	กเ็น่ืองจากว่า 
เขาเคยชินกับการต่อสู้กับก�าปั้นอยู่ตลอดเวลา

	 น่ีกเ็หมือนกนั	หากจะเป็นผู้ปฏบิตัธิรรมทีแ่ขง็แกร่ง	มนักต้็องมคู่ีต่อสู	้และมโีอกาส 
ได้ต่อสู้กับคู่ต่อสู้อยู่เป็นประจ�า	 ถึงว่าเราจะแพ้เขาบ้าง	 อันนั้นเป็นเรื่องของการต่อสู้	 
เป็นเร่ืองธรรมดา	เรายงัมจิีตใจเป็นนักต่อสูอ้ยูแ่ล้ว	กต้็องพยายามทีจ่ะเอาชนะเขาให้ได้	
ถ้าหากว่าเอาชนะเขาไม่ได้	เรากเ็ร่งความพยายามของเราให้มาก	หาสตปัิญญาหาความรู้ 
หาช่องทางฝึกปรือต�าราพชิยัสงครามให้คล่องแคล่วว่องไว	ให้รวดเรว็ให้องอาจกล้าหาญ	 
ให้รวดเร็วในฝีไม้ลายมือ	ในที่สุดเราก็สามารถที่จะเอาชนะเขาได้

 ถงึว่าจะแพ้สกัเก้าคร้ัง สบิคร้ัง หรือร้อยคร้ังกช่็าง แต่กใ็ห้มโีอกาสชนะเขาได้บ้าง  
แล้วก็ให้มีโอกาสชนะเขาให้ได้ในที่สุด จึงจะเรียกว่าเป็น นักต่อสู้ที่แท้จริง
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	 เรานัง่ภาวนาไม่อยากใหท้กุข์ไม่อยากใหย้าก	คนชาวไร่ชาวนาเขาท�านา	หากเขา 
ไม่ยอมเจ็บหลังแข่งแดดแข่งฝน	 ชาวนาคนน้ันก็จะเป็นชาวนาที่อดอยากยากจน 
ผู้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน	หากไม่พอใจเป็นนักต่อสู้	พอใจแต่ที่จะเป็นนักแพ้	อยาก
หลบัอยากนอนก็ไม่คิดทีจ่ะต่อสูเ้ขา	มีความเจ็บความปวดก็ไม่คดิทีจ่ะเอาชนะเขาให้ได้	 
เขาอยากนอนกลางวันก็พาเขานอน	 เขาอยากนอนกลางคืนก็พาเขานอนเสีย	 เขาตื่น
ขึ้นมาแล้วอยากนอนอีก	ก็พาเขานอนอีก

	 ในลักษณะน้ีเหมือนกับชาวนาน้ันล่ะ	 แดดออกก็นอนเสีย	 ฝนตกก็นอนเสีย	 
ถ้าหากว่าแดดไม่ออกฝนไม่ตก	ไปถอนกล้าสกัหน่อยเจ็บหลงั	ไปด�านาสกัหน่อยเจ็บหลงั	 
ก็พักเสีย	ในที่สุดท�านาก็ไม่ได้ผลอะไร	เขาได้ข้าวกันเต็มยุ้งเต็มฉาง	ชาวนาผู้ที่พอใจ
ท�าอย่างสบายตามอารมณ์ของเจ้าของนั้น	ก็ได้แต่ความยากจน	ได้แต่ความไม่พออยู่
พอกิน (๘ ส.ค. ๒๙)

	 จึงให้เราเดินจงกรมมากๆ	นั่งภาวนามากๆ	นั่งจนกระทั่งมันเห็นทุกข์	การเดิน
จนกระทั่งเห็นทุกข์ว่ามันทุกข์จริงๆ	 ปวดแข้งปวดขาจริงๆ	 ปวดเส้นปวดเอ็นจริงๆ	
ปวดหลังปวดเอวจริงๆ	มองไปตรงไหนก็มีแต่ปวด	มองตรงไหนก็มีแต่เจ็บ

	 นี่	กองทุกข์เปิดเผยให้ดูแล้ว	ถ้าหากว่าเราไม่อดไม่ทน	กองทุกข์มันถูกปิดไว้

	 พระพทุธเจ้า	พระอรหนัตสาวกเจ้าท่านกล่าวว่า “อริิยาบถปกปิดทกุข์”	เราต้องการ 
รู้ทุกข์ต้องการเห็นทุกข์	 แต่เราน่ีกลับเป็นผู้ที่ปกปิดทุกข์เอง	 ต่างคนก็ต่างปกปิด 
ทุกข์กันนี่	 เป็นอะไรสักหน่อยก็จะแก้ไขหาหยูกหายาหามดหาหมอ	 ไม่อยากให้ทุกข์ 
อันนั้นมันแสดงออกให้รู้ให้เห็น	นั่งภาวนาก็ไม่อยากให้มันเจ็บ	มันปวด	พยายามเอา 
อันน้ันอันน้ีปกปิด	 ขยับนิดขยับหน่อย	 ปกปิดไม่ต้องการให้ทุกข์อันน้ันปรากฏขึ้น	 
นั่งภาวนาจะเจ็บสักหน่อยก็เลิกไปเสียนี่

 ทุกข์	นั่งให้มันเห็น	ทุกข์มันเป็นของดีหรือไม่ดี	ทุกข์เป็นของน่าเบื่อหน่ายหรือ 
ไม่น่าเบือ่หน่าย	เรากรู้็เอง	เหลยีวไปทางไหนกม็แีต่กองทกุข์ทัง้โลก	มกีองเกดิ	กองแก่	 
กองเจ็บ	มีกองตายตรงไหน	ตรงนั้นมันมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้น	กองทุกข์มันไม่ใช่อยู่ใน
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ค�าพดู	กองทกุข์ในอริยสจัธรรม	มนัไม่ใช่อยูต่ามแบบตามแผน	มนักองอยูน่ี่	เด๋ียวน้ี 
เราพากันปิดเอาไว้	เราพากันปกปิดสัจธรรม

	 น่ังให้มันเปิดขึ้นมาดู	 ตั้งแต่หัวค�่าน่ังไปหาสว่าง	 ลองดู	 เดินตั้งแต่ฉันจังหัน
แล้วไปจนถึงเวลาปัดตาด	ลองดู	แล้วทุกข์มันจะแสดงอริยสัจธรรมให้เราได้รู้ให้เรา
ได้เห็น

	 เราต้องการให้เรารู้จักกองทกุข์	ต้องการให้เหน็ทกุข์	ต้องการให้เบือ่หน่ายในทกุข์น่ี	 
การที่จะต้องต่อสู้การที่จะต้องอดทนไม่มี	อย่างนี้..	มันรู้ไม่ได ้(๓๐ ก.ค. ๒๙)
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ให้พอใจในการต่อสู้

	 ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านจะน่ังภาวนา	ท่านไปหาน่ังตรงทีม่นัเจ็บไวๆ	ตรงไหน 
ทีน่ั่งแล้วเจ็บง่ายๆ	เจ็บเร็วๆ	ไปน่ังตรงน้ัน	ท่านต้องการทีจ่ะฝึกให้จิตใจมคีวามอดทน	 
พอใจในการทีจ่ะอดทน	พอใจในการทีจ่ะได้ต่อสู	้แพ้ชนะไม่ต้องสนใจ	ให้มคีวามพอใจ 
ที่จะต่อสู้มากๆ	อดทนมากๆ	อย่างนี้ที่ท่านก็ท�ากัน

	 ในเมื่อการฝึกความอดทนมากเข้า	มากเข้า	ใจก็มีความอดทนเพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	 
หนักเข้าน่ังภาวนาหมดคนืเป็นเร่ืองเลก็	ท่านน่ังได้อย่างสบาย	ไม่ใช่ไม่เจ็บน่ี	ร่างกายอนัน้ี 
นั่งนานๆ	แล้วไม่เจ็บมันไม่มีหรอก	ยิ่งนั่งเจ็บเท่าไรยิ่งดี	ยิ่งเห็นกองทุกข์มากเท่านั้น	 
ยิง่น่ังนานเท่าไรยิง่เหน็กองทกุข์นานเท่าน้ัน	มนัเหน็ทกุข์เมือ่ไร	น่ีมันยิง่สนุกในการทีจ่ะ 
หาช่องหาทาง	การหาช่องหาทาง	คอืหาวธิกีารว่าท�ายงัไงใจเราจึงจะไม่ไปยดึในทกุข์น้ัน

	 ยดึทกุข์หรือไม่ยดึทกุข์	เราต้องอดทนลองด	ูปล่อยวางทกุข์ได้หรือปล่อยวางทกุข์ 
ไม่ได้	มันต้องลองด	ูให้มนัทกุข์ขนาดทีม่นัเหมือนไฟก�าลงัไหม้ทัง้ตวัทัง้ร่างกายน้ันล่ะ	 
แล้วเราจะรู้ได้ว่าเรายังจะยึดหรือว่าเราจะปล่อยวางทกุข์อนัน้ัน	ถ้ายดึล่ะ	มนัเป็นทกุข์ 
จริงๆ	มนัร้อนจริงๆ	ร้อนทัง้เน้ือทัง้ตวั	ร้อนทัง้จิตทัง้ใจ	กระสบักระส่ายร้อนรนไปหมด	 
แต่ที่ยังไม่ยอมถอยหลังไม่ยอมเลิกนั้น	ก็เพราะความสัตย์ที่คอยบังคับอยู่	ทีนี้ความ 
ทีใ่จมนัทกุข์มาก	มนัจะต้องขวนขวายหาทางแก้	ในเมือ่ใจยงัมคีวามพยายามหาทางอยู่	 
ในที่สุดก็จะต้องหาช่องทางแก้จนได้	 ในเม่ือเห็นทางแก้แล้ว	 ถึงจะน่ังต่อไปก็สบาย	
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นั่งตลอดคืนนี่	สบาย	ค�าว่า	สบำย	นี่มันไม่ใช่ร่างกายไม่เจ็บไม่ปวด	แต่เพราะใจมัน 
ปล่อยวาง

	 จึงให้พอใจในการต่อสู	้คนทีเ่ขาจะมฐีานะดรี�า่รวยเป็นเศรษฐมีหาเศรษฐ	ีไม่ใช่
เขาพอใจแต่ความสบายอย่างเดียว	 ชีวิตของเขาจะต้องต่อสู้มาอย่างโชกโชนทีเดียว	
เขาจึงเข้าไปถึงระดับที่เรียกว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขึ้นมาได้

 โชกโชน	นักปฏิบัติของเราก็เหมือนกัน	ต้องต่อสู้อย่างโชกโชนบ้าง

 นักปฏบิตัธิรรมคือนักต่อสู	้ท่องเป็นคาถาไว้	นักปฏบิตัธิรรมคือนักต่อสู	้ในการ 
ปฏิบัติธรรม	 กิเลสมันไม่อยากให้สู้	 เพราะการสนับสนุนให้ปฏิบัติธรรมก็คือการ
สนับสนุนเพื่อการท�าลายเขาน้ันเอง	 กิเลสมันจะไม่สนับสนุน	 มันมีแต่จะดึงแขนไว ้
ดงึขาไว้	ดงึคอไว้	กเิลสดงึขากค็อืมนัเอาขามาอ้าง	อ้างกลวัจะเจ็บ	กลวัจะปวด	กลวัจะ 
เป็นเหน็บชา	กลัวอะไรต่อมิอะไร	มันดึงขาไว้ไม่อยากให้ท�า

	 สรุปแล้ว	มนัไม่สนับสนุนน่ันเอง	ใครกช่็างจะสนับสนุนคนอืน่ฆ่าเจ้าของน้ันไม่มี	 
กิเลสมันจะสนับสนุนให้เราจริงจังในการปฏิบัติธรรมก็ไม่มี	 มีแต่เราน่ีจะต้องสร้าง
ความจริงจังขึ้นมาเอง	การสร้างความจริงจังที่จะทวนกระแสกิเลสนี้	เป็นสิ่งที่จะต้อง
ฝืนมาก	ฝืนมากเท่าไร	น่ันล่ะอ�านาจของธรรมก�าลงัของธรรมของเรายิง่ปรากฏข้ึนมาก 
เท่านั้น (๓๐ ก.ค. ๒๙)

	 จึงว่าอย่าไปกลบเกลือ่นทกุข์ด้วยวธิต่ีางๆ	นานา	เพือ่ไม่ให้ทกุข์เขาแสดง	ถ้าหากว่า 
ทุกข์มันแสดงไม่ชัด	เราก็ไม่มีโอกาสที่จะค้น	เราก็ไม่มีโอกาสที่จะพิจารณาเรือ่งการที่ 
จะถอนจิตของเราให้หลดุจากกองทกุข์น้ัน	ถ้าหากว่าเราไปยดึกองทกุข์แล้ว	เรากไ็ปเหน็ 
กองทุกข์อันนั้นน่าอยู่น่าอาศัย	น่าชื่นชม	น่าใคร่น่าหวงแหน	ถ้าหากว่ามันทุกข์ทั้งตัว
ทกุข์ทัง้ก้อน	ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแล้ว	มนัจะไปหวงท�าไม	ถ้าหากว่าไม่เหน็ทกุข์ชัดเพราะ 
ไม่ยอมให้ทกุข์ปรากฏขึน้น้ัน	เรากจ็ะไม่มโีอกาสทีจ่ะรู้ทกุข์	และจะไม่มโีอกาสทีจ่ะถอน 
ทุกข์ออกจากจิตของเราด้วย
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	 ในการปฏบิตัธิรรม	เราจึงอย่าไปกลวัทกุข์	พระพทุธเจ้าทรงกลวัทกุข์เสยีเมือ่ไหร่	 
นั่งภาวนาไม่ได้ส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ท่านจะไม่ลุกจากที่	ค�าว่า	“ไม่ลุกออกจากที่” 
มันไม่ใช่แค่ตลอดรุ่ง	มันไม่ใช่อาทิตย์	มันไม่ใช่ตลอดเดือนตลอดปีนะ	มันคล้ายๆ	
เอาชีวิตออกมาวางประกันไว้ตรงนี้	แล้วคิดดูว่าทรงเป็นนักต่อสู้ขนาดไหน

	 พระพุทธเจ้าทรงแสวงธรรมด้วยชีวิตชีวา	เราก็เป็นผู้แสวงธรรม	แต่แสวงอย่าง
หวงแหนของเจ็บของตาย	หวงแหนกองทกุข์อนัน้ี	มนักส็วนทางกบัพระพทุธเจ้าซึง่เป็น
พระศาสดาของเรา

	 น่ังลงไป	น่ังลงไปแล้วตัง้ใจว่าจะไม่ขยบั	ถ้าหากว่าน่ังยงัไม่ดทีีส่ดุ	กข็ยบัให้มันดี	
ในเมื่อขยับให้มันดีที่สุดแล้ว	ก็ตั้งใจลงว่าเราจะไม่พลิกแล้ว	จะพลิกท�าไมเพราะมัน 
ดีทีส่ดุแล้ว	มนัจะก่ีชัว่โมงกีช่ัว่โมงกช่็าง	เราน่ังเพือ่การศกึษาทกุข์น้ี	เรายงัไม่รู้ทกุข์เรา	 
ก็ต้องการศึกษาทุกข์ที่ยังไม่รู้	ถ้าหากว่าเราไม่ให้ทุกข์มันเกิด	เราจะเอาอะไรมาศึกษา	
การศึกษาในต�ารับต�าราทั้งหมด	ถ้าหากว่าไม่มีต�ารับต�ารา	จะเอาอะไรไปศึกษาให้ได้
ความรู้	ศึกษาทุกข์ก็เหมือนกัน	มันก็ต้องมีความรู้ให้เราได้ศึกษา

	 จึงว่าอย่าพากันกลบเกลื่อน	นั่งลงไปให้มีความสัตย์ความจริง	เดินลงไปก็ให้มี 
ความสัตย์ความจริง	 อย่าน่ังอย่างที่จะเห็นทุกข์แสดงให้เราดูเราก็ไปกลัวทุกข์เสีย	 
เราเดนิ	ทกุข์มนัแสดงให้เรารู้	เรากไ็ปกลวัทกุข์เสยี	ทีเ่รากลวัทกุข์กเ็พราะเราหวงแหน
อัตภาพ	หวงแหนร่างกายอันนี้	หวงแหนอัตภาพตัวตนก็คือหวงแหนกองทุกข์นั้นเอง

 ชาติปิ ทุกฺขา ชาติความเกิดเป็นทุกข์	ตัวเราไม่ใช่ผู้เกิดหรือ	ความแก่เป็นทุกข์	 
ตวัเรามนัไม่ใช่ตวัแก่หรือ	แล้วความตายเป็นทกุข์	ตวัเราไม่ใช่ตวัตายหรือ	แล้วตวัทกุข์ 
มันตัวไหน	เราหวงร่างกายก็เราหวงกองทุกข์นั้นเอง	ทั้งๆ	ที่เราเป็นคนต้องการที่จะ
พ้นทุกข์	แต่เราเป็นคนที่หวงทุกข์	ไม่มีการที่จะสลัดทุกข์หรือปล่อยวางทุกข์

	 พระศาสดาของเราทรงหวงพระองค์หรือ	พระพทุธเจ้าทรงกลวัเจ็บกลวัปวดหรือ	
พระพุทธเจ้าทรงกลัวตายหรือ	ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าต้องแสวงหาด้วยการสละ
ชีวิตชีวา	พระพุทธเจ้าท่านทรงสละชีวิตชีวาจึงได้เป็นพระศาสดาเป็นตัวอย่าง
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	 จึงต้องให้พากันเข้าใจในเร่ืองเหล่าน้ี	ถ้าไม่เป็นอย่างน้ีแล้ว	มนักต้็องหอบทกุข์อยู ่
อย่างน้ีล่ะ	หอบไปเกิด	หอบไปแก่	หอบไปตาย	ไม่สิน้สดุ	ไม่ได้ประโยชน์อะไร	กองทกุข์ 
มนัให้ประโยชน์อะไร	กเิลสตณัหามนัให้ประโยชน์อะไรกบัสตัว์โลก	จะไปหวงมันท�าไม	 
มันโง่มันเง่าจะไปอยู่มันท�าไม	นั่งให้มันตายไปเลย	มันต้องอย่างนั้น	มันต้องนั่งให้
มันตายอยู่กับที่นั่น	ถ้าหากว่ามันยังโง่อยู่	อยู่ไปท�าไม	อยู่แล้วโง่อยู่ท�าไม	อยู่แล้วอยู่
ให้กิเลสตัณหามันบีบคั้นอยู่อย่างนี้

 ความกลัวตายก็เป็นกิเลส ความหวงแหนก็เป็นกิเลส ไม่กลัวตายไม่หวงแหน
กิเลสตรงนี้มันดับ	แล้วมันก็จะดับอีกต่อๆ	ไปด้วย	กิเลสตัวนี้	ถ้าหากไม่ยอมดับมัน
แล้วนี่	ตัวที่ต่อๆ	ไปนั้นมันมีแต่ที่จะเจริญงอกงาม

 กิเลสมันไม่ใช่มันไม่งอกงามเป็นนะ เพราะอาหารของกิเลสมันมีอยู่เต็มโลก  
(๑๔ ต.ค. ๓๑)
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ทุกขอริยสัจธรรม

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 ความเกิดเป็นธรรมทุกขสัจ ความแก่เป็นธรรมทุกขสัจ  
ความเจ็บเป็นธรรมทกุขสจั ความตายกเ็ป็นธรรมทกุขสจั	เรียกว่า	เป็นทกุขอริยสจัธรรม  
เป็นธรรมทั้งนั้น

	 ในเมื่อธรรมปรากฏให้เรารู้	 ธรรมปรากฏให้เราเห็น	 เราจะไปเดือดร้อนอะไร	 
เราจะไปแสดงความยินร้ายกับธรรมะที่ปรากฏให้เรารู้เราเห็นอันน้ันไม่ถูกต้องเป็น
อย่างยิ่ง	 เราจะต้องท�าความยินดีต้อนรับปฏิสันถารประคับประคองให้ดี	 ให้อยู่กับ
ความรู้	ไม่ให้เคลื่อนคลาดจากสติ	ไม่ให้เคลื่อนคลาดจากความรู้ของเรานี่	แล้วก็เอา
อันนั้นล่ะมาเป็นเป้าหมายมาเป็นจุดของการพิจารณาให้มันดี

	 ในร่างกายอนัน้ี	ตัง้แต่เป็นร่างกายแต่ไหนแต่ไรมาจนเด๋ียวน้ี	ร่างกายอนัน้ีบางที
มันก็เจ็บ	บางทีก็ไม่เจ็บ	บางทีมันก็เจ็บมาก	บางทีมันก็เจ็บน้อย	เดี๋ยวนี้ล่ะขณะนั่ง 
ภาวนาอยูอ่ย่างน้ีมันเจ็บมาก	เด๋ียวน้ีล่ะมนัปวดมากน่ี	แล้วทน้ีีเจ็บมากปวดมากอย่างน้ี	 
มนัจะเจ็บมากปวดมากอยูอ่ย่างน้ี	หรือว่ามนัจะหายเป็นไหม	เรากถ็ามอยูอ่ย่างน้ันล่ะ..

	 สมมตุนิะว่าเราลกุจากการน่ังน่ี	ความเจ็บมนัจะหายไป	หายไปเพราะการเปลีย่น
อิริยาบถ	 แล้วเห็นร่างกายกับความเจ็บน้ีมันก็เป็นคนละส่วนกัน	 แต่มันอาศัยกัน	 
ความเจ็บความปวดก็อาศัยร่างกายเป็นที่เกิด	ในเมื่อมีร่างกาย	ความเจ็บความปวด
จะต้องเกิดขึ้น	แต่ทีนี้ความเจ็บต่างหาก	ร่างกายหากเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก	ความเจ็บ
มันก็เป็นส่วนหนึ่ง	ร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่ง	มันคนละอัน	แต่ทีนี้เมื่อมันอยู่ด้วยกันนี่
มันจึงแยกออกจากกันไม่ได้
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	 ในเมื่อภาวนาจนเห็นจิตเห็นผู้รู้	 ไม่มีร่างกาย	 ทุกขเวทนาความเจ็บความปวด
จะมีขึ้นไม่ได้	 เพราะไม่มีสถานที่เกิด	 จิตใจของเราก็รู้เห็นว่าร่างกายก็เป็นส่วนหน่ึง	
ความเจ็บความปวดหรือจิตเวทนากเ็ป็นส่วนหน่ึง	น่ีร่างกายกอ็นัหน่ึง	เวทนากส่็วนหน่ึง	 
ใจของเราผู้รู้อยู่	รู้ว่าร่างกายเป็นอย่างนี้	สภาพความเป็นจริงของร่างกายเป็นอย่างนี้	
เวทนาคือความเจ็บความปวด	อันนี้เขาก็เป็นของที่เกิดขึ้น	และเขาก็เป็นของที่ดับไป
เป็นนี่	เราก็พิจารณาไปอย่างนี้ล่ะ	อย่าอยู่เฉยๆ	ต้องพิจารณาเป็นการต่อสู้

	 พิจารณาแล้วทีนี้เวลาใจมันเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ดีแล้ว	 มันจะถอนมันถอนจาก
ความยึดถือที่เคยยึดเคยถือร่างกายเป็นตน

	 ในเมือ่ร่างกายเป็นตวัเป็นตนของเรา	อะไรเกดิขึน้จากร่างกายกว่็าเป็นตวัเป็นตน 
ของเรา	ความเจ็บความปวดเกดิขึน้กเ็ป็นตวัของเรา	เพราะเรายดึร่างกายเป็นตวัเป็นตน 
ของเราน่ี	ในเมือ่ร่างกายทีส่มมุตว่ิาเป็นของเราน้ี	เขาเกดิมาเพือ่แก่เพือ่เจ็บเพือ่ตายแล้ว	 
ร่างกายจะเป็นของเราได้อย่างไรน่ี	 เห็นชัดเพราะใจของเราถอนจากการยึดถือได้	
ทกุขเวทนากเ็ป็นส่วนหน่ึง	ไม่ท�าให้ใจของเราเป็นทกุข์	ไม่ท�าให้ใจของเราล�าบาก	ไม่ท�า 
ให้ใจของเราเกิดการกระสับกระส่ายด้ินรนร้อนรนกระวนกระวาย	 ไม่เป็นอย่างน้ัน	 
ไม่เป็นอย่างแต่ก่อนที่เราเคยเป็นนั้น	

	 เพราะเรายึดร่างกายเป็นตัวเป็นตนของเรา	 ทุกขเวทนาเกิดขึ้น	 ทุกขเวทนานั้น 
ก็เป็นตัวเป็นตนของเรา	ทุกขเวทนาเกิดขึ้นล่ะมันเป็นทุกข์	เราก็ไปยึดทุกข์อันนั้นล่ะ
มาเป็นของเรา

	 เดี๋ยวนี้ในเมื่อเราพิจารณาเห็นแล้ว	ร่างกายเกิดมาแก่	 เกิดมาเจ็บ	 เกิดมาตาย	
ไม่ใช่เรา	ไปยดึได้ยงัไง	เขาเกดิมาแก่	มาเจ็บ	มาตาย	ไม่ได้เกดิมาเพือ่เรา	ไม่ได้เกดิมา 
ให้เราไปยดึเขาน่ี	ไม่ได้เกดิมาให้เราไปยนิดยีนิร้ายเขาน่ี	เกดิมาเพือ่เร่ืองของเขาเท่าน้ัน	

	 ใจของเรากอ็ยูก่บัความรู้	ใจทีใ่สเยน็	สว่าง	สบาย	ทกุขเวทนา	อนัน้ัน	เป็นธรรมะ	 
ท่านจึงว่าความเจ็บก็เป็นธรรมะ	เป็นความจริง (๒๖ ส.ค. ๒๕)
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เวทนาสักแต่ว่าเวทนา

 เวทนา คือ ความเข้าไปเสวยอารมณ์

 ทุกข์	ก็เป็นเวทนา	สุข	ก็เป็นเวทนา	พอเป็นกลางๆ	สุขก็ไม่ใช่ ทุกข์ก็ไม่ใช่  
อนัน้ีกเ็ป็นเวทนา	เป็นเวทนาทัง้น้ัน	เราอยูเ่ฉยๆ	เราสบาย	เราไม่สบาย	เราจะอยูย่งัไง 
กช่็าง	เป็นเร่ืองของเวทนาทัง้น้ัน	ใจของเราไม่สบายเป็นทกุข์	ใจของเราเป็นสขุ	ใจของเรา 
สุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่	 ก็เพราะใจของเราไปเสวยสิ่งที่เป็นอารมณ์ที่มาสัมผัสทางตา	 
ทางห	ูทางจมกู	ทางลิน้	ทางกาย	แต่ว่าอนัน้ันไม่ท�าให้เกดิทกุข์	อนัน้ันไม่ท�าให้เกดิสขุ	
แต่ใจของเราก็เสวยเหมือนกัน	เสวยอารมณ์ที่ว่าทุกข์ก็ไม่ใช่สุขก็ไม่ใช ่(๒๙ ก.ค. ๓๐)

	 ใจของเราน้ีเป็นผู้ไปเสวยเวทนา	มนัไปหาสมัผัส	มนัไปหาเสวย	สิง่ทีช่อบใจน้ัน
กเ็หลงิในสิง่ทีช่อบใจน้ัน	สิง่ทีไ่ม่ชอบใจมนักห็งุดหงิดหรือมนักท้็อแท้	หรือว่ามนัเป็น
ทกุข์หรือว่าไม่สบายใจ	ใจอนัน้ีมนัเกิดจากไปสมัผัสข้างนอกๆ	แล้วกว่็าอนัน้ันเป็นรูป
เป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเป็นจริงอย่างนั้น	ไปยึดติดแล้วก็เป็นทุกข์เป็นสุขขึ้นมา

	 ในเม่ือเห็นกายชัดแล้ว	 จะไปรับเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ไม่มี	 เห็นกายชัดตาม 
ความจริง	ปล่อยวางกายไปตามธรรมชาตทิีเ่ขาเป็น	เวทนากอ็ยูใ่นกายน้ีทัง้น้ัน	เป็นของ 
เกดิและดับเหมือนกัน

	 ค�าว่า	ความเจ็บ	เขาก็เจ็บทกุขณะ	ขณะไหนไม่เจ็บไม่ม	ีแต่เราพยายามทีจ่ะระงับ
ความเจ็บน้ันๆ	ไม่ให้มกีารแสดงออกมา	ยกตวัอย่างง่ายๆ	เรานอนอยูเ่รากล็กุ	น่ังอยู่ 
เราก็ลุก	เดินอยู่เราก็หยุด	กินอยู่เราก็พัก	ในเมื่อมันหิวมันต้องการเราก็กิน
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	 เร่ืองเหล่าน้ีเป็นเร่ืองของความเจ็บทัง้น้ัน	ค�าว่า	พยฺาธ ิ๑	มนัไม่ใช่ล้มหมอนนอนเสือ่ 
จึงเรียกว่าความเจ็บความไข้	 ทุกขณะ	 ขณะไหนไม่เจ็บไม่ป่วย	 ไม่เจ็บไม่ไข้	 ไม่มี	 
เราสงัเกตด	ูถามกนั	สบำยดหีรือ	กต้็องตอบว่า	สบำยด ีแต่ความจริงไม่มสีบายดสีกัขณะ	 
เด๋ียวก็ร้อนมาแล้ว	 เด๋ียวก็หนาวมาแล้ว	 เด๋ียวก็ต้องอาบน�้าแล้ว	 เด๋ียวก็ต้องหาอยู่
หากนิแล้ว	เดีย๋วกต้็องกนิอกีแล้ว	เดีย๋วกต้็องถ่ายแล้ว	สารพดั	สิง่เหล่าน้ีเป็นการระงับ 
ทุกขเวทนาทั้งนั้น	(๑๐ เม.ย. ๔๗)

 เวทนาขันธ์.. จะหาตัวหาตนในค�าว่าเวทนาก็ไม่มี

	 เวลาเกิดเป็นความทุกข์ขึ้น	 ทีน้ีหาตัวความทุกข์จริงๆ	 ให้มันเป็นตัวเป็นตน 
มันก็ไม่มี	 เวลาเป็นสุขขึ้นมาในจิตในใจ	 จะหาความสุขให้มันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา 
มันก็ไม่มี	 มันเพียงแต่ว่าใจของเราไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์แล้วก็ไปสัมผัสอารมณ	์ 
เกิดความพอใจขึ้น	เกิดความไม่พอใจขึ้นเท่านั้น

	 แล้วเวลาไปสมัผัสอารมณ์ทีม่นัพอปานกลางๆ	สิง่ทีพ่อใจกไ็ม่ใช่	ไม่พอใจกไ็ม่ใช่	
ใจของเราอยู่เป็นกลางๆ	จะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่	จะว่าสุขก็ไม่ใช่	อย่างนี้จะหาอะไรเป็นตัว 
เป็นตนก็ไม่ได้เช่นกัน

 ท�ำไมจึงหำตัวตนไม่ได้

	 เพราะมนัเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ	มนัเปลีย่นแปลงอยู่เป็นประจ�าอย่างน้ี	แล้วจะหา
อะไรเป็นตวัเป็นตนได้	เดีย๋วมนักดี็ใจแล้วเพราะสิง่ทีด่ใีจมนัมี	เดีย๋วมนักไ็ม่ดใีจแล้ว 
เพราะสิ่งที่เสียใจมันเกิดขึ้น	เมื่อสิ่งที่เสียใจเกิดขึ้น	สิ่งที่ดีใจมันก็หายไปแล้ว	หายไป 
จนมันไม่มี	นี่	ท่านจึงว่า	ไม่มีตัวไม่มีตน

	 แล้วเวลาที่เราดีใจ	เราหาความดีใจนี่	ตัวตนมันเป็นอย่างไร	ใจของเราที่ดีใจๆ	
หาตัวตนในขณะที่เราดีใจนั้น	หาไปหามาก็เป็น	ของว่าง

๑ พฺยาธิ หรือ	พยาธิ แปลว่า	ความเจ็บไข้
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	 เวลาที่เราเสียใจ	 เวลาที่เราเป็นทุกข์	 หาตัวหาตนหาหน้าหาตาให้มันเห็นหน้า 
เห็นตา	ค�าว่า “ทกุข์” หาจรงิๆ	จงัๆ	แลว้	ตวัตนมนักไ็ม่ม	ีกเ็พียงแตใ่จของเราไปรบัรู้ 
สิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจ	แล้วมันก็เกิดขึ้นเท่านั้น

	 เหมือนกับเรารับประทานของหวาน	รับประทานของหวานมันก็รู้สึก	เออ	นี่เป็น
ของหวาน	แล้วมันก็ผ่านไป	รับประทานของเผ็ด	เออ	อันนี้มันของเผ็ด	แล้วของเผ็ด
มนักผ่็านไป	ไม่มอีะไร	สญัญาความจ�า	จ�าได้แล้วกล็มื	จ�าได้แล้วมนักล็มืไป	ไม่มอีะไร	 
สังขารความนึกคิดต่างๆ	นี่	คิดแล้วมันก็ผ่านไป	เดี๋ยวคิดเรื่องนี้	 เดี๋ยวคิดเรื่องนั้น	 
เดี๋ยวกลับมาคิดเรื่องใหม่

 อันนี้มันแสดงว่ำหำอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ (๘ ก.ย. ๓๒)

	 ร่างกายที่เรียกว่าเป็นทุกข์	เป็นทุกข์ตรงไหน	เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์	เราจะสังเกต
ได้ชดั	สงัเกตทีผ่มน้ี	ทีเ่รียกว่าร่างกายของเราสบายน่ี	ผมเขาสบายไหม	ร่างกายของเรา 
เป็นทกุข์มีความเจ็บไข้ได้พยาธ	ิผมเขาเป็นทกุข์ไหม	จะตรงไหนกช่็าง	ส่วนใดๆ	กช่็าง	 
จะว่าเป็นโรคตับโรคปอดตรงตับตรงปอดจริงๆ	 ถึงว่าโรคมันจะกินจนกระทั่งเปื่อย
จนกระทั่งเน่า	ตับปอดตรงนั้นเขาก็ไม่รู้จัก	เขาก็ไม่เป็นทุกข์	เพราะเขาไม่รู้เรื่องอะไร

	 จึงว่า	เวทนาคือใจของเราเข้าไปเสวย	ใจของเราเข้าไปรับรู้	ใจของเราเข้าไปสมัผัส	
ทั้งที่เวทนาอันน้ันเขาไม่รู้เร่ืองอะไร	 เวทนาที่ใจของเรา	 ไปพอใจว่าดีเป็นสุขว่าเขามี 
ความสบาย	ตวัทีเ่ขาดตีวัทีเ่ขาสบายน้ัน	เขาไม่รู้เร่ืองอะไร	แม้แต่ทีเ่จ็บทีต่ายกเ็หมือนกนั	 
ที่ตายส่วนไหนเขาก็ไม่รู้ว่าเขาตาย	แล้วเขาจะไปทุกข์ได้อย่างไร

	 จิตของเราน้ีทีเ่ข้าไปยดึไปถอื	เวลาเขาสบายกว่็าสบายเสยี	ไปเสวยอารมณ์คอืความ
สบายนั้น	ไปเพลิดเพลินรื่นเริงอยู่กับความสบายนั้น	แล้วพอเวลาเขาไม่สบายขึ้นมา 
ก็ไปเป็นทุกข์เศร้าโศกเสียอกเสียใจเพราะความไม่สบายของเขานั้น

	 แต่ความจริงแล้ว	ทีเ่ขาสบายทีเ่ขาไม่สบาย เขาไม่รู้เร่ืองเลย เขาไม่รู้เร่ืองรู้ราวอะไร 
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	 ถงึเวลาเขาตาย	เขากไ็ม่รู้เร่ืองอะไร	ถงึว่าจะเอาไฟไปเผา	เอาไปฝัง	หรือจะมกีาร
ท�าลาย	มีการไปแยกแยะผ่าตัดยังไงเป็นชิ้นเป็นส่วน	เขาก็ไม่รู้	เขาไม่เห็นบอกว่าเขา 
เป็นทกุข์น่ี	ขนาดน้ันเขากย็งัไม่รู้ว่าเขาเป็นทกุข์	ขนาดเจ็บปวดเลก็ๆ	น้อยๆ	เวลาน่ังสมาธิ 
ภาวนานี่	เขาจะไปรู้ว่าเขาเจ็บเขาปวดได้อย่างไร

	 มแีต่จิตของเราเท่าน้ีเป็นผู้ทีรู้่	และเป็นผู้ทีไ่ปรับเอาตรงทีเ่ขามีการเปลีย่นแปลงไป 
ตามปกติตามธรรมชาติของเขาน้ันล่ะว่าเขาเจ็บ	 ความจริงเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร	 
มีแต่จิตของเรานะไปว่าเขา	ว่าเขาเจ็บเขาปวด	แล้วจิตอันนี้ก็กระสับกระส่าย	จิตอันนี้ 
ก็เป็นทุกข์

	 จึงว่าให้ศึกษาในเรื่องเวทนา	เวทนาสักแต่ว่าเวทนา	อย่าเอาจิตเข้าไปยึดเวทนา
อย่าเอาจิตเข้าไปยึดถือส่วนใดทั้งหมดที่เขาแสดงความจริงของเขา	ความจริงของเขา
ก็มีการเกิดขึ้น	แล้วก็มีการเจริญขึ้น	แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลง	นี่อันนี้เป็นความจริง

	 จิตของเราถ้าหากว่าปล่อยวางไปตามเร่ืองของเขาเสีย	 เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนา
เท่านั้น (๗ พ.ย. ๓๑)
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จิตและเวทนาเป็นคนละส่วน

(โยมถาม)	 ในการพจิารณา	สมมตุว่ิาเราเป็นโรคปวดกระดกูอย่างแรง	เราต้องมอง
ให้เห็นว่ากระดูกนี้มันปวด	หรือว่าพิจารณาตัวเวทนาที่ก�าลังเสวยอยู่

(หลวงปู่ตอบ)	พิจารณาเวทนาทีก่�าลงัเสวยกไ็ด้	พจิารณาจุดทีป่วดน้ันกไ็ด้เหมอืนกนั

	 พิจารณาจุดที่ปวดนั้นก็ได้	มองให้มันเห็นจุดที่ปวดตรงนั้น	ถ้าหากว่า
มองให้เห็นจุดที่ปวดตรงนั้น	บางทีผลของการมองให้เห็นนั้นล่ะท�าให้
หายได้ก็มีนะ	มองให้เหน็จุดทีป่วดจุดทีเ่จ็บน้ันล่ะ	ถ้าหากว่ามองเหน็ชดั
ลงไปแล้ว	บางทนีะ	ท�าให้จุดทีเ่จ็บจุดทีป่วดอนัน้ันหายไปได้	หายแล้ว 
ไม่เป็นอีกด้วย

	 ท่านเคยท�ากนัมาได้อยู	่อนัน้ีมนักเ็รียกว่าเป็นโรคชนิดหน่ึง	ในเมือ่เอายา 
ขนานทีเ่รียกว่ายาทีถ่กูเอาไปแก้	มนักห็ายได้ทนัท	ีหรือจุดทีมั่นปวดน้ัน 
มีอะไรที่เป็นส่วนเกินอยู่	แล้วก็เอาส่วนเกินออกเสีย	แล้วมันก็ไม่เจ็บ 
ไม่ปวดอีก

 จิตของเราน้ีมคีวามส�าคญั	มอี�านาจมีพลงั	มคีวามสะอาด	มอีะไรรวมอยู่ 
ในน้ัน	ไปสมัผัสตรงไหน	ความเจ็บความปวดหาย	ในลกัษณะน้ีกเ็ป็น 
การแก้ทุกขเวทนาได้	บางท่านที่ปฏิบัติกันท่านท�ากันได้ผลอยู่

	 พิจารณาเร่ืองเวทนาที่มันเกิดขึ้น	 จิตของเราเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งน้ัน	 
จิตของเราเข้าไปเกีย่วข้องเขา	ตรงน้ันจริงๆ	เขาไม่ได้มีจิตเข้าไปเจ็บนะ	 
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จิตของเราน้ีมันหากไปเกาะเข้าไปยึด	 แล้วก็ท�าให้มันเจ็บปวดขึ้นมา	 
ถ้าหากว่าจิตของเราไม่ไปยดึ	ตรงน้ันมนัเป็นคนละส่วนไปเสยี	จิตส่วนจิต 
จุดที่เป็นเหตุให้เกิดเวทนาเป็นคนละส่วนกัน	 จุดที่เป็นเหตุให้เกิด
ทุกขเวทนาน้ันมันส่วนหน่ึง	 จิตส่วนหน่ึง	 จิตและเวทนาเป็นคนละ
ส่วนกัน

	 จิตใจของเราหากไม่ไปเสวยแล้ว	 จิตอันน้ีก็จะไม่ปรากฏความรู้สึก
กระวนกระวาย	หรือเกิดความเจ็บความปวด	 เพราะจิตมันไม่ได้เจ็บ
ไม่ได้ปวดอะไร	 มันเจ็บอยู่ตรงจุดที่มันเป็นเท่านั้น	 เวทนาก็สักแต่ว่า
เวทนา	จิตก็สักแต่ว่าจิต	อยู่คนละส่วนกัน	

	 ในเมื่ออยู่คนละส่วนกัน	อยู่กันคนละอันแล้ว	เจ็บตรงนี้	อันนั้นมันจะ
เจ็บกันได้อย่างไร	ที่มันเจ็บนั้นก็เพราะมันอยู่ด้วยกันนะ

 สังเกตไหม	 ใจเรามันไปอยู่ไปพัวพันไปเกี่ยวข้องไปเกาะอยู่กับตรงที่
เจ็บนั้น	แล้วมันก็เจ็บจริงด้วย	เจ็บแล้วมันกระวนกระวาย	ถ้าหากว่า
จิตอยู่ส่วนจิต	 เวทนาอยู่ส่วนเวทนาแล้ว	ความกระวนกระวายในจิต 
ไม่มหีรอก	ถงึตรงน้ีเขาจะเป็นอยูก่เ็ร่ืองของตรงน้ี	คล้ายๆ	กบัคนละคน 
อย่างน้ันล่ะ	คนหน่ึงเจ็บ	คนหน่ึงไม่เจ็บ	จะให้คนไม่เจ็บร้องโอดครวญ
โวยวายไปด้วย	เขาไม่ร้องด้วยนะ	เขานอนหลบั	แต่อกีคนล่ะไม่สบาย

	 การแยกจิตของเราออกจากเวทนาต้องอาศยัการสงัเกตดนูะ	ใจของเรา 
ไปเกาะเกี่ยว	ท�ายังไงใจของเราจะไม่ไปเกาะเกี่ยว	ท�ายังไงใจของเรา
จะอยูเ่ฉพาะใจจริงๆ	น่ีไม่ให้เขาส่ายส่งออกไปเกีย่วข้อง	ถ้าหากว่าส่าย
ส่งออกไปเกีย่วข้อง	มนัจะต้องไปรับทัง้น้ันล่ะ	ถ้าหากว่าการทีจ่ะส่งไป
เกี่ยวข้องไม่มีเมื่อไหร่	มันก็ขาดกันไปคนละส่วน	นั่น

	 ค�าว่า	ทุกขเวทนาอันเกิดจากจุดที่เจ็บปวดนั้นๆ	ในลักษณะนี้ก็เป็นได้	 
คือบางทีมันหายจริงๆ	 หายขาดจริงๆ	 ในเมื่อเอาใจเข้าไปเห็น	 ปั๊บ	 
ไปอย่างนี้	บางทีหายขาดไปเลย
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(โยมถาม)	 ให้เห็นว่ามันเป็นคนละส่วนกัน	มันอาจจะหายขาดไปก็ได้ใช่ไหมคะ

(หลวงปู่ตอบ)	เห็นเป็นคนละส่วนนี่	หมายถึงว่าเจ็บก็ยังเจ็บอยู่	 แต่จิตของเราไม่ไป
เกีย่วข้อง	จิตของเราจะไม่กระสบักระส่ายไม่ร้อนรน	น่ีเป็นลกัษณะน้ี

	 ถ้าหากว่าจิตส่องไปเหน็จุดทีม่นัเจ็บ	จะเจ็บตรงเท้า	เจ็บตรงขา	เจ็บตรงหลงั 
เจ็บตรงศีรษะก็ช่าง	เข้าไปส่องให้มันเห็น

	 บางองค์ท่านเป็นโรคปวดศีรษะ	 หรือโรคเจ็บหลังเจ็บอะไรอย่างน้ี	 
ท่านก็ตัง้ใจ	ท่านก็เพ่งอยู่ของท่านอย่างน้ัน	บางทมีนัจะหาย	มนัปรากฏ
ว่าขาดไปเลยนะ	 บางทีปรากฏว่าศีรษะน้ีขาดไปจริงๆ	 ขนาดน้ันนะ	 
อนัน้ีล่ะท่านท�ากนัมานะ	โรคทีมั่นเคยเป็นกห็ายไปพร้อม	แล้วกไ็ม่มล่ีะ 
ทีนี้อย่างนี้ก็มี

	 พูดกันถึงการพิจารณาเวทนานี้	ก็เป็นการแก้โรคได้เหมือนกัน	แก้ได้ 
ทั้งโรคที่เกิดทางร่างกาย	แก้ได้ทั้งโรคที่เกิดทางจิตใจ

(โยมถาม)	 หมายถึงว่าให้เพ่งเวลานั่งสมาธิภาวนาใช่ไหมครับ

(หลวงปู่ตอบ)	ใช่	 นั่งเพ่งในเวลาเรานั่งสมาธิภาวนา	 หรือเราจะนอนท�าสมาธิ	 หรือ 
เดินจงกรม	หรือว่าเราจะอยูใ่นอริิยาบถใดๆ	ไม่ให้จิตของเราเคลือ่นคลาด 
จากจุดน้ัน	เอาจุดน้ันเป็นอารมณ์ของจิตทเีดยีว	เอาจุดน้ันเป็นอารมณ์
กรรมฐานทีเดียว

(โยมถาม)	 สมมุติว่ามีแผลผ่าตัดแผลเบ้อเร่อ	เราก็มองให้มันเห็นอยู่ตรงแผลนั้น
นะครับ

(หลวงปู่ตอบ)	อย่างน้ันกด็ีๆ 	มองอยูต่รงน้ันๆ	เอาจิตไปมอง	ไม่ใช่เอาตามอง	เอาจิต 
ไปมอง	หลับตามอง	หรือเราจะเดินอยู่	เราลืมตาเราก็มองได้	ให้มัน 
จดจ่ออยู่กับจุดตรงนั้นจริงๆ
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(โยมถาม)	 ในขณะที่เรามองด้วยจิตนี้	จิตนั้นต้องมองอย่างเฉยๆ	ใช่ไหมครับ

(หลวงปู่ตอบ)	มองเฉยๆ	ก็ได้	มองเฉยๆ	ก็ดูเฉยๆ	เอาความรู้ของเราให้มันมีความ
สว่างอยู่ในบริเวณนั้น	หรือเราจะมองด้วยคิดไปด้วยก็ได้	แต่การคิด
ของเราให้มนัอยูใ่นขอบเขตจุดทีมั่นเป็นน้ัน	หรืออยูใ่นเร่ืองราวของโรค	 
หรือเรื่องราวของจุดอันนั้น

	 สมมตุว่ิาเขาว่าเราเป็นโรคอันน้ันๆ	อนัน้ีเขาว่าเขาเป็นหรือเปล่าๆ	ในเม่ือ 
มกีารตัง้ปัญหาถามอย่างน้ี	อันน้ีเขากไ็ม่ได้ว่าเขาเป็นอะไร	เพราะไม่เหน็ 
เขาบอกใครสักที	 แม้แต่เขาอยู่กับเรา	 ก็ไม่เห็นว่าเขาอยู่กับเราสักที	 
เราจะคิดอย่างนี้ก็ได้	คิดอย่างนี้มันคิดตามความเป็นจริงนี่

	 ความเป็นจริงเขาก็ไม่ได้บอกใครจริง	ทีว่่าเป็นโรคผิวหนัง	เป็นโรคเร้ือรัง	 
เป็นโรคมะรงมะเร็งอะไร	มนัเป็นโรคทีไ่ปตัง้ชือ่ให้เขาทัง้น้ัน	แต่ความจริง 
อันนี้มันเป็นธรรมชาติของเขาส่วนหนึ่ง

	 จึงว่ามี	ความเกิด	อยู่จุดไหน	จะต้องมีค�าว่า	โรค	เข้าไปตั้งอยู่ตรงนั้น	 
มีโรคเข้าไปอยู่เข้าไปเกาะกินในจุดนั้นทันที	จุดที่มีความเกิดแล้วไม่มี 
ความเจ็บน้ันไม่มี	มคีวามเจ็บ	เจ็บๆ	อนัน้ีคนไปสมมตุ	ิเขาไม่รู้ซ�า้	จะว่า 
เป็นโรควัณโรค	 แต่ตัวโรควัณโรคจริงๆ	 เขาไม่รู้นะว่าเขาช่ือวัณโรค	 
จะโรคอะไรก็ช่าง	 ตัวโรคจริงๆ	 เขาไม่รู้หรอกว่าหมอหรือว่าคนไป 
สมมุติเขาไปตั้งชื่อตั้งเสียงให้เขา

	 มนัเป็นธรรมชาตอินัหน่ึงของสิง่ทีเ่กดิขึน้จะต้องมีทัง้น้ัน	ทัง้รูปทัง้นาม	
แต่ละรูปแต่ละนามมนัจะมโีรคเหมือนกนัไม่ได้	แต่ทกุรูปทกุนามจะต้อง 
มีค�าว่า “โรค” ทั้งนั้น (๗ มิ.ย. ๒๙)



247

“ โอปนยิโก	ให้น้อมเข้ามาดูจิต	เพราะธรรมทั้งหลายเกิดจากจิต

จิตของเราทั้งจิตเป็นธรรมทั้งดวง	ศีลบริสุทธิ์อย่างหยาบ	อย่างกลาง	 
อย่างละเอียดสุด	ก็จิตเป็น	จะเป็นฌาน	สมาธิสมาบัติทั้งแปด	 

จิตเท่านั้นเป็น	วิราคธรรม	วิมุตติธรรม	วิมุตติจิต	จิตพ้นจากสิ่งที่
พระพุทธเจ้าทรงสมมุติว่ากิเลสนั้น	ก็คือจิตเป็น

พระนิพพานก็คือจิต ปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติจิตนี้	” 

(๔ ต.ค. ๕๔)
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เข้าสู่จุดแห่งธรรม

 ทุกคนมีจิตด้วยกันทั้งนั้น แต่บางคนไม่สนใจจิต จิตก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่
ไม่สนใจนั้น

	 จิตเป็นประโยชน์	 จิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่สัตว์โลกทุกรายๆ	 แต่สัตว์โลกที่ไม ่
สนใจในจิตของเจ้าของเอง	จิตของผู้ไม่สนใจจิตน้ัน	จะไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ทีมี่จิตน้ัน	 
ค�าว่า	ศลี กคื็อจิตน้ันล่ะเป็นศลี	ค�าว่า	สมาธ	ิจิตน้ันล่ะเป็นสมาธ	ิค�าว่า	ปัญญา จิตน้ันล่ะ 
เป็นปัญญา	ค�าว่า	พระนิพพำน	จิตน้ันล่ะเป็นพระนิพพาน	หรือว่า	วมุิตตจิิต วมิตุตธิรรม  
ก็คือจิตนั้นล่ะเป็นตัววิมุตติธรรม

	 ทุกคนสามารถที่จะเอาจิตมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ตามก�าลังสติปัญญาของ
เจ้าของเอง	สตปัิญญาสามารถทีจ่ะท�าจิตของเจ้าของให้เป็นศลี	คนน้ันจะได้รับความสขุ	 
ผู้ทีมี่ความสามารถท�าจิตให้เป็นสมาธ	ิเป็นเอกคัคตาจิต	เอกคัคตารมณ์	เข้าถงึอาการ 
ปล่อยวางเร่ืองโลกๆ	ได้ด้วยประการทัง้ปวง	จิตปล่อยวาง	ว่างจากเร่ืองโลกๆ	เร่ืองทกุข์ 
ทั้งหลายก็ไม่มี	เรื่องทุกข์ทั้งหลายไม่มากวนใจไม่เกิดขึ้นในใจ	จิตนั้นก็มีแต่ความสุข	 
น่ันล่ะ	จิตเป็นประโยชน์ จิตมคีณุค่า	แต่จะมคีณุค่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ทีม่สีตมิปัีญญา
เท่านั้น

	 ผู้ที่ไม่มีสติไม่มีปัญญา	 ของมีค่าก็มองไม่เห็น	 ของที่เป็นประโยชน์อันแท้จริง
ก็มองไม่เห็น	 มองเห็นแต่สิ่งที่เป็นโทษว่าเป็นประโยชน์	 มองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระ

 จิตตานุปัสสนา 
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แก่นสารว่าเป็นสิ่งที่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสาร	 แล้วก็แสวงหากันสับสนวุ่นวาย
ตะเกียกตะกายแก่งแย่งแข่งขันกัน	 เพื่อให้ได้สิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์น้ัน	
เพราะความเห็นว่าถูกต้อง	เนื่องจากเห็นผิด

	 จิตมีสติปัญญา	จิตเป็นสติปัญญา	จิตทั้งจิตเป็นปัญญาธรรม	จิตนั้นๆ	จะเป็น
ประโยชน์แก่จิต	จิตน้ันจะเป็นประโยชน์แก่ตน	จิตน้ันจะเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างยิง่	 
จิตทีส่มบรูณ์ด้วยธรรมคอื	ศลี สมาธ ิปัญญา	เตม็อยูใ่นจิตเตม็อยูใ่นหวัใจ	จิตทีเ่ตม็ 
ไปด้วยกิเลสจะถูกธรรมคือ	ศีล สมาธิ ปัญญา แผดเผา	ในที่สุดก็สลายตัวหมดสิ้น	
ไม่มีกิเลสประเภทใดตกค้างอยู่ในจิต

	 จึงว่า	ผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้นสามารถจะใช้จิตให้เป็นประโยชน์แก่จิต	ท�าจิตให้
เป็นศีล	 ท�าจิตให้เป็นสมาธิ	 ท�าจิตให้เป็นปัญญา	 จิตจึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลนั้น	
(๒๕ ก.ย. ๕๓)
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ปัจจุบันจิต ปัจจุบันธรรม

 ให้ท�าจิตของเราให้อยู่กบัปัจจุบนั ให้รวมจิตของเราเป็นองค์อนัเดยีวคอืปัจจุบนัน้ี

	 ถ้าหากว่าจิตไม่อยูก่บัปัจจุบนั	ความรู้ความเหน็น้ันเป็นสญัญา	เป็นเร่ืองของสญัญา 
เป็นเร่ืองของความปรุงความแต่ง	 ไม่ใช่เกิดจากความรู้ความเห็นอันเป็นผลของการ
ปฏบิตัธิรรม	เราต้องการให้ธรรมเกดิขึน้เป็นขึน้ในจิตในใจ	รู้ธรรมเหน็ธรรม	เราจะต้อง 
ท�าจิตท�าใจของเราให้รู้เหน็ในปัจจุบนัน้ี	ถ้าหากว่าความรู้เกดิขึน้มขีึน้ขณะทีใ่จของเรา
ไม่เป็นปัจจุบัน	ความรู้อันนั้นไม่เป็นความรู้ที่จะตัดความลังเลสงสัยเสียได้

	 ถ้าหากว่าจิตไม่อยูใ่นปัจจุบนั	ความรู้ความเหน็ทัง้หลายทัง้หมดเป็นไปเพือ่ความ
ลบูคล�า	เป็นไปเพือ่ความลงัเลสงสยั	ไม่เป็นไปเพือ่การขัดเกลากเิลส	ไม่เป็นไปเพือ่การ
ถอดถอน	ความรู้ทีต่ดัความลงัเลสงสยัได้ต้องเกดิขึน้ในขณะทีจิ่ตของเราเป็นปัจจุบนั 
เท่าน้ัน	เป็นความรู้ทีช่ดั	เพราะเราเหน็จิตของเราชดั	เม่ือเหน็จิตของเราชดั	ธรรมเกดิขึน้	 
เราก็เห็นธรรมชัด	

 ธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตที่เป็นปัจจุบัน

 เพราะค�าสอนของพระพุทธเจ้าสอนจิตของเราน้ี	 จะว่าบทไหนคาถาไหนที่ตรัส
ออกมาหย่ังเข้าหาจุดหมายปลายทางคอื	ปัจจุบนัธรรม	คอื	ปัจจุบนัจิต	ธรรมะค�าสอน 
ของพระพุทธเจ้าตรัสค�าไหนหยั่งถึงจิตหรือสอนตรงจิตนี้ทั้งนั้น
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 ปมาโท มจฺจุโน ปท�.๑ ผู้ที่ประมาท	คือผู้ที่ไม่สนใจรักษาไม่สนใจดูแลจิตของ
เจ้าของ	 เป็นผู้ที่ทอดทิ้งจิตนั้นล่ะ	 เรียกว่าเป็นผู้ประมาท	ผู้ที่ประมาทก็เป็นคนตาย	
คนตายก็คือจิตที่ถูกทอดทิ้งนี้เอง	เป็นจิตที่ตายแล้ว

	 จึงว่าให้ตั้งใจอยู่กับปัจจุบันเท่านี้	ให้มันแน่วแน่อยู่อย่างนี้

	 ค�าว่า	ปัจจุบัน	นี้	มีอะไรควรศึกษาอย่างมาก	ค�าว่า	จิตเป็นธรรมชาติที่เป็นสิ่ง 
อัศจรรย์ เราจะรู้ว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์ได้	 ต้องเอาจิตของเราเข้ามาศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
ธรรมนี้	คืออยู่ในจิตของเรานี้

	 ถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว	ความอัศจรรย์ของจิตไม่มีโอกาสที่จะพบเห็น	(๒๐ ก.ย. ๓๑)

๑	พุทธภาษิต	อปฺปมาโท อมต� ปท�  ปมาโท มจฺจุโน ปท�.		ความไม่ประมาทเป็นทางเครื่องถึงอมตนิพพาน	
ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย.	มีใน	อัปปมาทวรรค	ขุททกนิกาย	คาถาธรรมบท	(เล่มที่	๒๕)
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จิตนี้มหัศจรรย์

 ธรรมทั้งหลายเกิดจากจิต ส�าเร็จมาจากจิต ๑

	 กศุลธรรม	อกศุลธรรม	เกดิจากจิต	จิตทีค่ดิเป็นกศุล	จิตทีค่ดิเป็นอกศุล	เกดิจาก 
จิตทั้งน้ัน	 จิตที่คิดเป็นกุศลแค่คิดแล้วก็ดับไป	 จิตที่คิดเป็นอกุศลคิดแล้วก็ดับไป	
เกิดขึ้นที่จิตเท่านั้น

	 ความคิดทั้งหลายเป็นความคิด	ความคิดทั้งหลายไม่ใช่จิต	ความคิดทั้งหลาย
เป็นสงัขาร	สงัขารทัง้หลายเป็นอนิจจัง	มนัไม่เทีย่ง	สงัขารทัง้หลายเป็นอนัตตา	สงัขาร
ไม่มีตัวตน	สังขารทั้งหลายเกิดที่จิตดับที่จิต	เกิดแล้วดับที่จิตทั้งนั้น (๔ ต.ค. ๕๔)

	 ใครก็ต้องการรู้ต้องการเหน็ธรรมด้วยกนัทัง้น้ัน	อย่าไปคดิว่าธรรมทีพ่ระพทุธเจ้า
พระสาวกเจ้ารู้เห็นนั้นอยู่ที่อื่น	นอกจากจิต

	 เราจึงต้องศึกษาลงที่จิตของเรานี้	เดี๋ยวมันเกิดอันนั้นขึ้นมา	เดี๋ยวมันเกิดอันนี้
ขึน้มา	เดีย๋วเร่ืองอนัน้ันก็เกดิขึน้มา	เดีย๋วเร่ืองอนัน้ีกเ็กดิข้ึนมา	มนัเกดิข้ึนมาจากไหน	
สถานที่เกิดที่มันเกิดขึ้นมาไม่หยุดไม่หย่อน	มันเกิดมาจากไหน	ทวนกระแส	ทวนหา 
สถานที่เกิด	ในเมื่อทวนหาสถานที่เกิด	มันก็จะเห็นว่ามันเกิดมาจากจิตนี่

๑	พุทธภาษิต	มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา  มโน เสฏฺ€า มโน มยา. ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า	มีใจประเสริฐ
ที่สุด	ส�าเร็จแล้ว	แต่ใจ.	มีใน	ยมกวรรคที่	๑	ขุททกนิกาย	คาถาธรรมบท	(เล่มที่	๒๕)
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	 ท่านจึงว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตอันเดียวนี้	จิตของเรานี้มหัศจรรย์	เรียกว่า
เป็นธรรมชาติที่มีความอัศจรรย์	 พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทรงรู้แจ้งโลก	 ก็ตรัสรู้ที่จิตดวง
เดียวนี้

	 จึงว่าให้ศกึษาลงไปให้ยิง่	ใครจะว่าโง่เง่าไม่มีสตปัิญญา	เพราะศกึษาลงไปแต่ใน
จิตอนัเดยีวน้ีก็ให้ยอม	เพราะพระพทุธเจ้ากท็รงสอน	อธจิิตเฺต จ อาโยโค ๒	การกระท�า	 
ท�าลงให้ยิง่ในจุดน้ี	คอืในจิตอนัเดียวอนัน้ี	ถ้าหากว่าจะโง่เง่าเพราะไม่ศกึษาภายนอก	
แต่มางมเฉพาะในจิตอันเดียวนี้	ก็ยอมโง่เสีย

 โง่ก็โง่อย่างนักปราชญ์ หากฉลาดก็จะฉลาดอย่างคนโง่

	 เข้าใจไหม	โง่อย่างนักปราชญ์คอืยงัไงล่ะ	นักปราชญ์ท่านศกึษาของจริงในจิตน้ี	 
ฉลาดอย่างคนโง่ก็คือรู้หมดสารพัด	รู้ตามต�าราผูกนั้น	ผูกนั้น	๓	นั่นล่ะ..	ฉลาดอย่าง
คนโง่	โง่อย่างนักปราชญ์	ฉลาดอย่างคนโง่	เราจะเอาอย่างไหน

	 ให้มนัอยูใ่นจุดเดียวอนัน้ี	จุดเดียวคอืจิตของเราน้ี	เพราะจิตรวมไว้หมดทกุอย่าง	 
เป็นสถานที่อยู่ของกิเลส	 และก็เป็นสถานที่เกิดของธรรมด้วยสารพัด	 จิตทรงไว้ซึ่ง 
ความอัศจรรย์	เพราะทุกอย่างรวมอยู่ในจิต

	 พระพุทธเจ้าตรัสนะ	ธรรมทั้งหลายอยู่ในจิต	ธรรมทั้งหลายนะ	มันขนาดไหน	 
วิราคธรรม เป็นธรรมที่ประเสริฐสุด	 พระนิพพานธรรม อมตธรรม	 เป็นธรรมที่
ประเสริฐสูงสุดทั้งน้ัน	 รวมอยู่ในจิตอันเดียว	 วิมุตติธรรม	 รวมอยู่ในจิตอันเดียว	 
หรือทีว่่า	กเิลสธรรม	ทีช่ัว่ช้าลามก	มนักร็วมอยูใ่นจิตอนัน้ี	จึงว่าจิตน่ีเขามคีวามอศัจรรย์ 
ไม่ปฏิเสธสักอย่าง

๒ อธิจิตฺเต จ อาโยโค. การประกอบความเพียรในอธิจิต.	 มีใน	มหาปทานสูตร	ทีฆนิกาย	มหาวรรค	
(เล่มที่	๑๐)
๓	ผูก	ในที่นี้	หมายถึง	ลักษณะนามของต�าราธรรม	หรือคัมภีร์เทศนา	ที่โบราณาจารย์เขียนลงบนใบลาน
แล้วใช้เชือกร้อยหูไว้เป็นมัด	มัดหนึ่งๆ	เรียกว่าคัมภีร์เทศนาผูกหนึ่ง	เป็นต้น



254

	 แล้วสมุทัยอยู่ที่ไหน..	 สมุทัยก็อยู่ที่จิต	 ความเคลื่อนไหวของจิตที่เคลื่อนไหว
ปราศจากสติ	เป็นตัวสมุทัยทั้งนั้น	นีจ่ิตของเราเคลื่อนไหว	เราคิดเราอ่านไม่มีสติ	นั่น 
เป็นสมทุยั	เคลือ่นไหวน่ี	เขารวดเร็วทีส่ดุ	ไม่มสีตน่ัินล่ะเป็นสมทุยัทัง้น้ัน	ทกุข์มนักเ็กดิ	 
ทุกข์เพราะอะไร	ทุกข์เพราะกิเลสมันเผา

 มรรคก็อยู่ที่จิต	ค�าว่ามรรค	ค�าว่าสติ	ค�าว่าปัญญา	ก็คือการเคลื่อนไหวของจิต	
แต่เคลื่อนไหวอย่างมีสติ	เคลื่อนไหวอย่างมีสติมีธรรม	นี่เป็นมรรคขึ้นมาทันที	ที่เป็น
ปัญญาจริงๆ	 คือจิตของเราน่ีมีความฉลาดคล่องตัวในการที่จะสลัดอะไรที่มันรุงรัง 
ในจิต..	น่ีคือปัญญา	คล่องตวัรวดเร็วในการทีจ่ะแก้ไข	ปลดเปลือ้ง	ละถอน	ในการทีจ่ะ 
สลัดกิเลสให้หลุดนี่คือปัญญา	ปัญญาเป็นการหมุนของจิต	สติคือตัวระลึกรู้	ปัญญา
คือตัวหมุนของจิต

	 จิตของเราทีห่มุน	หมนุเพือ่ทีจ่ะท�าลายข้าศกึ	น่ีคอืปัญญา	เข้าใจไหม (๒๘ ส.ค. ๓๑) 
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ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ

	 พระอสัสชเิทศนาย่อๆ	ให้อปุตสิสปริพาชก	๑	ฟัง	“ธรรมทัง้หลายเกิดจากเหต”ุ  ๒

	 กุศลธรรมเกิดขึ้น	 อกุศลธรรมเกิดข้ึน	 เกิดข้ึนมาก็มีที่เกิดคือเกิดจากเหตุ	 
เหตคุอือะไร	เหตคุอืจิต	ทกุสิง่ทกุอย่างเกดิจากจิตทัง้น้ัน	กศุลหรืออกศุล	เร่ืองของอกศุล 
คือใจไม่สงบ	ใจวุ่นวาย	ใจกระสับกระส่าย	ใจฟุ้งซ่าน	อะไรเหล่านี้	เกิดมาจากจิต
ทั้งนั้น

	 ธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้น	 อันนั้นจะต้องดับทั้งนั้น	 จึงอย่าไปยินดีอย่าไปยินร้าย 
กบัมัน	มนัจะร้ายขนาดไหนกเ็ป็นของเกดิมาดบั	อย่าไปยดึว่าเป็นของเรา	ไฟกเ็หมอืนกนั	 
ไฟจะร้อนขนาดไหนก็ช่าง	เราไม่ไปจับมนัจะร้อนไหม	ใจของเรากเ็หมอืนกนั	มนัร้อนรน 
กระวนกระวายอันน้ัน	 เราไม่ไปสนใจมัน	 เราหยั่งจิตเข้าไปหาสถานที่มันเกิดน้ัน	 
อย่าเอาใจไปจับที่ไฟมันร้อน	ถอนจิตเข้ามาเสีย	ถอนจิตเข้ามาดูจิต	ถอนจิตเข้ามาอยู่
ที่จิต	ถอนตัวกลับเข้ามาหาจิต	ความร้อนอันนั้นมันก็เป็นเรื่องภายนอกไป	มันก็เป็น 
ส่วนหน่ึงต่างหากไป	ความร้อนความวุน่วายเป็นส่วนหน่ึง	จิตกเ็ป็นอกีส่วนหน่ึงต่างหาก	 
เป็นคนละส่วนกัน

๑ อุปติสสปริพาชก	คือ	พระสารีบุตรในกาลต่อมา

๒ เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตส� เหตุ ตถาคโต เตสญฺจ โย นิโรโธ จ เอว� วาที มหาสมโณติฯ ธรรมเหล่าใด 
เกิดแต่เหตุ	พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น	และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น	พระมหาสมณะ
มีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้ฯ.	มีใน	มหาขันธกะ	โพธิกถา	มหาวรรค	ภาค	๑	(เล่มที่	๔)
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	 จึงว่าอะไรเกิดขึน้ให้รูท้นัท	ีให้ท�าความรู้ความเหน็	อนัน้ีเป็นของเกดิ	อนัน้ีจะเป็น 
ของดับ	สิ่งที่เราไม่พอใจไม่ปรารถนาคือความยุ่งยากความวุ่นวายความฟุ้งซ่าน	อันนี้ 
มันก็เป็นของที่เกิดขึ้นต่างหาก	แล้วมันก็เป็นของที่ดับไป	เราอย่าไปยึด	สักแต่ว่าเป็น 
ของทีเ่กิดขึน้	สกัแต่ว่าเป็นของทีดั่บไปเท่าน้ัน	จิตของเราเป็นผู้ทีรู้่เหน็	จิตของเราน่ีมนัรู้	 
รู้ว่าใจของเราร้อน	รู้ว่าใจของเราไม่สงบนี่	จึงให้มาอยู่กับจิตอยู่กับความรู้นี้

	 ถ้าเข้ามาถึงจิตดวงนี้แล้ว	ความวุ่นวายความฟุ้งซ่านมันดับไป	แต่ทีนี้ถ้าหากว่า
ความวุน่วายฟุง้ซ่านอนัน้ันมนัดับไปแล้ว	จิตมนัใสจิตมนัสว่างไสวข้ึน	กใ็ห้รู้ว่าอนัน้ัน
ก็เป็นส่วนหนึ่งต่างหาก	จึงว่าทีแรกกิเลสเอาสิ่งที่เราไม่ชอบใจมาหลอกเราให้ติด	ทีนี้
เรารู้มันแล้ว	เมื่อเราแก้มันได้แล้ว	มันก็เอาสิ่งที่ชอบใจมาล่อเราอีก	ให้เราติดอยู่ใน
ความใส	ให้เราติดอยู่ในความเย็น

	 ท่านจึงว่า	โอฬาริก� วา สุขุม� วา นี่	โอฬาริก� สุขุม� หมายถึง	ความสว่างไสว 
กว้างขวางสขุมุคัมภีรภาพประณตีละเอยีดน่ี	อนัน้ีมันเกดิจากจิตของเราทัง้น้ัน	มนัเอา
ของที่ดีมาล่อเราให้ติด	มันเป็นของเกิด	มันก็ต้องเป็นของดับนี่	เราดูจริงๆ	มันจะอยู่
อย่างนี้ไหม	มันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงๆ	อยู่อย่างนั้น	ให้รู้	อย่าไปหลง	ถ้าหากว่า
หลงแล้ว	นี่เรียกว่าเราไม่มีโอกาสที่จะพ้นจากที่คุมขัง	พ้นจากเครื่องล่อของกิเลสได้
หรือพ้นจากดอกไม้ของพญามาร	ของเหล่านี้มันเกิดจากจิตทั้งนั้น

 ความสว่างไสว	จะสว่างไสวอย่างที่เราไม่เคยรู้เคยเห็น	สว่างไสวอัศจรรย์	หรือ
จะเป็นความสว่างไสวทีเ่ราเคยเหน็มาก่อน	มนัจะเกดิขึน้มาจากไหนกช่็าง	อนัน้ันล้วน 
เป็นของเกิดดับเหมือนกันทั้งนั้น

	 ก็เพราะมันเป็นของเกิด	มันต้องเป็นของดับนี่	ความสว่างก็สักแต่ว่าความสว่าง
เท่านั้น (๑๐ ส.ค. ๓๐)
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รู้อะไรต้องมาดูผู้ที่รู้

	 ธรรมทั้งหลายที่เป็นผลของการปฏิบัติ	 จะเป็นธรรมที่สว่างไสว	 จะเป็นธรรม 
ที่หยาบ	 ปานกลาง	 ละเอียด	 หรือจะเป็นธรรมที่ประณีตขนาดไหนเพียงไรก็ช่าง	 
ถ้าหากว่าเหน็ผลของการปฏบิตัแิล้วไปยดึ	อนัน้ันไม่ถกูทาง	ไปยดึล่ะผิดทัง้น้ัน	เพราะ
ค�าสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละ	ไม่ได้สอนให้ยึด

	 เดินทางไปถงึตรงไหน	ไปเหน็อะไรทีช่อบใจ	กเ็ข้าไปพอใจสนุกสนาน	ไม่เดนิอกี 
ต่อไป	ถ้าไปยดึกต็ดิในจุดน้ัน	กจ็ะเหมอืนกนักบัคนท�างานได้เงินได้ทอง	ได้คร้ังละร้อย 
หรือสองร้อยก็พอใจเพียงเท่านั้นเสีย	ไม่คิดที่จะแสวงหาต่อไปอีก	มันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น 
ไปอกี	แล้วเงินทองน้ันในทีส่ดุมนัก็หมด	เราเหน็สิง่ทีช่อบใจกไ็ปพกัสนุกสนานมวัเมา	 
เพลิดเพลินกับสิ่งที่ชอบใจเหล่าน้ันเสีย	 ถ้าเราหยุดเสีย	 เราก็จะเห็นเฉพาะตรงที่เรา 
หยดุเท่าน้ัน	ตรงทีเ่ราเข้าไปยังไม่ถงึ	เรากไ็ม่มีโอกาสทีจ่ะเข้าไปเหน็ได้	จึงว่าเหน็อะไร 
กส็กัแต่ว่าเหน็	เหน็แต่กเ็ดนิทางเร่ือยไป	ในเมือ่เดนิเร่ือยไป	มนักย็งัจะเหน็อะไรข้างหน้า 
อีกต่อไป

	 นักภาวนาถ้ามจิีตสงบ	ชอบมีสิง่ให้รู้ให้เหน็	ไปเหน็สิง่น้ันๆ	แล้วกไ็ปยดึตดิ	ผลที่ 
จะเป็นไปต่อไปมันกไ็ม่ก้าวหน้า	มนักไ็ม่เป็นไปอย่างทีม่นัเคยเป็นแล้วน้ันอกี	ในทีส่ดุ 
ผลของการปฏิบัติมันก็เสื่อมไปหมดไป	 เพราะธรรมทั้งหลายเขาเกิดมาแล้วเขาก็
เปลี่ยนแปลง	แล้วเขาก็ดับ
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 ยึด	มันกเ็ป็นสญัญาอารมณ์	สญัญามันกเ็ป็นของไม่เทีย่ง	ประเดีย๋วประด๋าวมัน
ก็เปลี่ยนแปลง	ท่านจึงไม่ให้ไปยึดอะไรทั้งหมด	จะเป็นธรรมส่วนไหน	ธรรมที่หยาบ	
ปานกลาง	ละเอยีด	ขนาดไหนกช่็าง	สกัแต่ว่าธรรมเป็นของเกดิแล้วจะต้องดับ	เราต้อง 
มสีต	ิใครเป็นคนทีเ่หน็	สิง่ทีเ่หน็น้ันจะเหน็ของหยาบ	เหน็ของประณตี	ปรากฏเป็นรูปคน 
รูปสตัว์	จะว่าปรากฏเป็นรูปทีน่่ากลวัน่าชอบ	หรือว่าจะปรากฏเป็นรูปอสภุะอย่างไรกช่็าง	 
อันนั้นสักแต่ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้น	เป็นนิมิตทั้งนั้น	ตาไม่ได้เห็น	มันมีแต่จิตของเรา
ทั้งนั้นเห็น

	 เราภาวนาเอาจิตเอาใจ	 ภาวนาเพื่อแก้จิตแก้ใจ	 เราจะต้องสนใจในเรื่องจิตใจ
เป็นพิเศษ	จิตของเราเห็นอะไร	เราจะต้องมาดูผู้ที่เห็นนั้น	จิตรู้อะไรๆ	เราก็ต้องมาดู
ผู้ที่รู้นั้น	ถ้าหากว่าจะไปดูของภายนอก	ดูแล้วอันนั้นมันเป็นของเกิดดับ	อันนั้นมัน
เกดิมาแล้วมันเปลีย่นแปลง	แล้วมันกด็บัไปหายไปสลายไป	ถ้าหากว่าเราไปยดึอนัน้ัน	 
ยดึก็ไปยึดของไม่มตีวัมตีน	ไปยึดเงาของจิต	ในเม่ือไปยดึเงา	มนัจะได้ประโยชน์อะไร 
ในการยึดเงานั้น

	 ว่าจะรับประทานอาหาร	กนิเงาของอาหารจะเป็นประโยชน์อะไรในการกนิเงาน้ัน	 
รู้อะไรต้องมาดูผู้ที่รู้นั้น	 เห็นอะไรต้องมาดูผู้ที่เห็นนั้น	 จิตเป็นผู้ที่รู้	 จิตเป็นผู้ที่เห็น	 
มนัต้องเป็นผู้สนใจในจิต	เป็นผู้ศกึษาในจิต	เร่ืองราวทัง้หมดทีเ่กดิขึน้เป็นเร่ืองของจิต	 
ถ้าหากว่าไม่มีจิตอันนี้แล้ว	อะไรๆ	ไม่มี

	 แม้แต่ทกุสิง่ทกุอย่างทีม่ใีนแผ่นดินน้ี	แต่หากจิตไม่ม	ีเราไม่มโีอกาสทีจ่ะรู้จักว่า
แผ่นดินมี	ต้นไม้มี	ภูเขามี	ก้อนหินมี	ก้อนกรวดทรายมี	ถ้าไม่มีจิต	เราไม่มีโอกาส
ที่จะรู้จักต้นไม้	แผ่นดิน	ก้อนหิน	ก้อนกรวด	เม็ดทราย

	 จึงว่า	ธรรมทัง้หลายเกดิจากจิต	จิตของเราน่ีเป็นผู้เหน็ทัง้หมด	ศกึษาในเร่ืองจิต 
ให้มาก	ดูจิตของเราให้มาก	ดูจิตของเราให้ยิ่ง	ให้เป็นผู้ศึกษาในจิต	เอาจิตมาศึกษา	
เอาจิตมาดูจิตของเราน้ี	 จึงเป็นการศึกษาจิต	 หรือเป็นการศึกษาเร่ืองราวของจิต	 
(๗ ก.ย. ๓๑)
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รู้แล้วเห็นแล้วปล่อยวางไป

 อะไรเกิดขึ้นท่านจึงไม่ให้ยึด

	 ความดีเกิดขึ้นก็ไม่ให้ยึด	เพราะความดีที่เกิดนั้น	มันยังมีความไม่ดีเจือปนอยู่
ในนั้น	ความทุกข์เกิดขึ้น	ท่านก็ไม่ให้ไปยึด	ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้น	ท่านก็ไม่ให้ไปยึด	
อารมณ์สัญญาใดๆ	เกิดขึ้น	ท่านก็ไม่ให้ไปยึด	เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นก็คือ
สิ่งที่จะต้องดับนั่นเอง	อะไรเกิดขึ้นอันนั้นล่ะเป็นสิ่งที่จะต้องดับไป

 ในเมื่อเขาเกิดมาแล้วเขาจะต้องดับ เราไปยึดเขามันจะได้ประโยชน์อะไร

	 สงัขารทัง้หลายไม่ใช่ตวัตน	ค�าว่า	สงัขาร	คอือะไร	กค็อืสิง่ทีเ่กดิขึน้ๆ	มนัปรากฏขึน้ 
ให้ใจของเรารู้ใจของเราเห็น	นั่นล่ะตัวสังขารตัวนั้น	ค�าว่า	รู้สังขาร	ก็คือว่ารู้ตัวนั้นว่า 
ไม่ใช่ตวัตน	รู้ตวัน้ันว่าเป็นของเกิดดบั	น่ีจึงว่ารู้สงัขาร	ไม่ใช่ว่ารู้สงัขาร	แต่รู้สงัขารแต่
ในตวัหนังสอืแต่ในค�าพดู	รู้ตวัน้ันกรู้็ได้	แต่มนัแก้จิตแก้ใจเราไม่ได้	มนัละสงัขารไม่ได้	 
ต้องรู้ต้องเห็นตัวที่มันเกิดขึ้นตัวนี้เป็นตัวสังขาร	ตัวนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดมาดับ	ตัวนี้ 
ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตน

	 ในเมื่อมันดับไปแล้ว	มันจะมีอะไรเป็นตัวตนเล่า	เห็นสังขารต้องเห็นจิตของเรา 
ทีม่นัเกิดขึน้ๆ	รู้สงัขารกต้็องรู้ตวัน้ี	มนัเกดิข้ึนอยูต่ลอดเวลา	เกดิข้ึนอยูเ่สมอ	วนัหน่ึงๆ	
ไม่รู้มันเกิดกี่อย่าง	มันเกิดเท่าไรมันก็ดับเท่านั้น	 ไปยึดถือมันจะเป็นประโยชน์อะไร	
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ตะครบุมนัไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์อย่างเดียว	แต่ยงัเสยีประโยชน์เสยีอกี	ไปหอบแต่เงา 
จะได้ประโยชน์อะไร

	 ถ้าหากว่าอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันที	 เราก็ปล่อยวางทันที	 ละไปตามสภาพของเขา	 
ถ้าหากว่ามนัเกิดขึน้เราไม่รู้ทนัท	ีเรากจ็ะยดึทนัท	ียดึทนัทกีห็ลงทนัท	ียนิดยีนิร้ายทนัท ี
เหมอืนกนั	ปรุงแต่งหนักไปหน้าเพ่ิมขึน้กว้างขวางออกไป	ยิง่ปรุงแต่งกว้างขวางออกไป 
มากเท่าไร	ความฟุ้งซ่านยิ่งเกิดขึ้นมากเท่านั้น

	 จึงว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไร	 ก็ให้ท�าความรู้ความเห็น	 ให้เห็นทันทีที่มันเกิดขึ้นน้ัน	 
ถ้าหากว่าไม่เห็นไม่รู้ทันทีที่มันเกิดนี่	มันหลงไปเสียแล้ว	(๑๓ มิ.ย. ๓๐)

	 จิตของเราที่รู้ที่เห็นสิ่งที่เกิดดับอันนั้น	 เขารู้อยู่อย่างนั้น	 ไม่เกิดและไม่ดับเป็น	 
จึงให้ความส�าคัญแก่จิตของเราที่รู้ที่เห็นสิ่งที่เกิดมาดับน้ันให้ยิ่งให้อยู่ในที่น้ี	 ให้อยู่ 
ตรงน้ี	อย่าไปอยูต่รงทีกิ่เลสมันโกหกว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตวัเป็นตน	ฟองน�า้จะเป็นเรา 
เป็นเขาเป็นตัวเป็นตนได้ยังไง	นี่ล่ะ	ท่านจึงว่าสังขารอุปมาเหมือนฟองน�้า

	 ค�าว่า	สงัขาร	กค็อืสิง่ทีเ่กดิมาให้ใจของเราได้รู้ได้เหน็อนัน้ันเป็นสงัขาร	ใจของเรา 
ออกไปรู้ไปเห็นอันน้ันก็เป็นสังขาร	 แม้แต่ไปรู้ไปเห็นอันน้ันก็ไม่ยึดติด	 ไม่เอาอะไร 
สกัอย่าง	ถ้าเอากห็มายความว่ายงัมีความหวิกระหายอยู	่ถ้าเอาอะไรก็ช่างเถอะ	น่ันยงัมี
ความต้องการอยู	่ถ้าหากว่าอิม่พอแล้ว..	ไม่เอาอะไรสกัอย่าง	จะเอาท�าไม	สิง่ทีเ่ขาว่าดี	 
สิง่ทีเ่ขาแสวงหา	สิง่ทีไ่ปเอาน้ัน	มนักอ็ปุมาเหมอืนกบักองขีค้วาย	ของดมีีค่าอยูใ่นเราแล้ว	 
จะไปตะครุบอันนั้นๆ	ท�าไม

	 ความอัศจรรย์ในโลกมีตลอด	ความอัศจรรย์ในคนเราก็มีอยู่ตลอด	แต่ความ
อัศจรรย์น้ันจะปรากฏขึ้นหรือไม่	 เหมือนกับในโลกอันน้ีเขามีครบทุกอย่างในโลก	 
แต่พระพทุธเจ้าเท่าน้ันจะทรงเป็นผู้รู้ทกุสิง่ทกุอย่างทีม่ใีนโลก	เพราะตาของพระพทุธเจ้า 
สว่างกระจ่างแจ้งครอบโลกธาตุ



261

	 การปฏบิตัธิรรมกเ็ช่นเดียวกนั	ปฏบิตักิค่็อยรู้ค่อยเหน็	ปฏบิตักิค่็อยรู้กว้างขวาง
ยิง่ๆ	ขึน้ไป	อปุมาไม่สดุเป็น	ทะลปุรุโปร่งไปหมด	อนัน้ันก็เป็นความอศัจรรย์	แต่อนัน้ี 
ก็เป็นสงัขารทัง้น้ัน	เป็นเร่ืองของโลกทัง้น้ัน	พระพทุธเจ้าทรงสอนให้รู้และสอนให้ปฏบิตัิ 
เพื่อไม่ยึดถือไม่ยึดติดสิ่งเหล่านี้

	 ปฏิบัติแล้วยังไปยึดติด	 มันก็กลายเป็นคนที่มีเครื่องผูกเครื่องมัด	 ไม่เป็นการ
ปฏิบัติเพื่อถอนเคร่ืองผูกเคร่ืองมัด	 ถอนเคร่ืองผูกเคร่ืองมัดก็ถอนสิ่งที่ปรากฏให้รู้ 
ให้เหน็	ปรากฏให้รู้ให้เหน็อนัน้ันมนัมใีนเราทัง้น้ัน	ปฏบิตัไิปมนักแ็สดงออกมา	ปฏบิตัไิป 
มันก็ให้ไปรู้ไปเห็น	รู้เห็นแล้วก็ปล่อยวางไปๆ	จนกระทั่งปล่อยวางได้ทั้งหมด

 จิตที่ปล่อยวางได้ทั้งหมดนั้น เรียกว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า (๒๖ ส.ค. ๔๗)
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จิตเป็นฐานที่ตั้งของกิเลส

 สิ่งที่เกิดทั้งหมดเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ และเราจะต้องละ

	 ไม่ต้องไปสมมุติว่าอันนี้เป็นกุศล	ไม่ต้องไปสมมุติว่าอันนี้เป็นอกุศล	ความเกิด
ทั้งหลายจะเป็นกุศลเป็นอกุศล	ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะต้องดับไปทั้งนั้น	กุศลเกิดจากจิต	
อกศุลก็เกิดจากจิต	กศุล	อกศุล	เป็นกริิยาของจิต	หมายถงึจิตทีเ่ขามกีารแสดงอาการ
ออกไป

	 เราจึงต้องศกึษาให้รู้จักเขา	ให้รู้จักเวลาเขาเกดิ	ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักเวลาเขาเกดิ
เราจะไปยดึสิง่ทีเ่กดิน้ัน	ไปยดึสิง่ทีเ่กดิขณะใด	กเ็ป็นเหตเุป็นปัจจัยทีจ่ะท�าให้ใจของเรา
มคีวามยนิดแีละยินร้าย	ความยนิดีและยนิร้ายอนัน้ันเป็นเร่ืองของกเิลสเป็นเร่ืองของ
ตัณหาทั้งนั้น	ความยินดีก็เป็นตัวกิเลสเป็นตัวตัณหา	ความยินร้ายก็เป็นตัวกิเลสเป็น
ตวัตณัหา	เกิดเป็นกิเลสเกิดเป็นตณัหา	เพราะเราไม่รู้จักความเกดิ	เราไม่รู้จักความเกิด 
เราก็ไม่รู้จักความดับ	ในเมื่ออะไรเกิดขึ้นมา	เราจะไปยึดว่าเป็นเราเสียทั้งหมด	ยึดว่า
เป็นเราแล้วก็ต้องมีความพอใจและมีความไม่พอใจอยู่ในนั้น

	 ค�าว่า	จิตสกัแต่ว่าจิต	เราอย่าไปยดึว่าจิตเป็นเรา	อย่าไปยดึว่าจิตเป็นตวัเป็นตน	
สักแต่ว่าเท่านั้น

	 ค�าว่า	 จิต	 อันนี้เป็นเรือนชานเป็นบ้านช่องที่อยู่ที่อาศัยของกิเลสเขาอยู่มานาน	
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เราต้องการที่จะละ	เราต้องการที่จะท�าลาย	เราต้องการที่จะฆ่ากิเลสคือข้าศึกตัวนี้ให้
มันวอดวายลงไป	เราจะต้องเผาเสีย	เผาเรือนชานบ้านช่องของกิเลสตัวนี้	เอาระเบิด
ไปโยนใส่มนัเลยให้มันวอดวายไป	ในเมือ่ข้าศกึวอดวายแล้ว	สถานทีน้ั่นกย็งัอยูไ่ม่ได้ 
วอดวายไปอย่างข้าศึกที่วอดวายไปนั้น

	 จึงว่าเราไม่ต้องไปหวงแหนทะนุถนอมประคบัประคองกลวัจิตของเราจะเสยีหาย	
กลัวจิตของเราจะเจ็บปวด	กลัวจิตของเราจะแตกจะท�าลาย	กลัวสถานที่ของข้าศึกที่
เราหวงแหนนั้นจะหมดจะสิ้น

	 ค�าว่า	ท�ำลำยจิต	ให้ท�าลายมันลงไป	เราจะไปหวงไว้ท�าไม	จิตดวงเดียวอันนี้ล่ะ 
เป็นฐานที่ตั้งของกิเลส	 เป็นฐานที่ตั้งของข้าศึก	 เป็นเรือนชานเป็นบ้านช่องเป็นที่อยู่ 
ที่อาศัยของกิเลส (๒๘ ส.ค. ๓๑)

 จึงให้หยั่งเข้าไปในจุดที่กิเลสมันอยู่ หยั่งเข้าไปหาสถานที่ข้าศึกมันอยู่

	 ในเม่ือเรารู้เหน็สถานทีอ่ยู่ของกเิลสแล้ว	เราเหน็เรือนรังของกเิลสแล้ว	เราจะไป
หวงแหนเรือนรังของกิเลส	อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง	สาวกของพระพุทธเจ้า
ที่จะไปหวงเรือนรังที่อยู่ของกิเลสไม่มี	 เพราะหามันมานานแล้ว	 มาเห็นที่อยู่ของมัน	
เห็นตัวเห็นตนของมันแล้ว	 น่ีจะไปหวงมันท�าไม	 กามาสวา ภวาสวา อวิชชาสวา ๑ 
เรื่องของจิตทั้งนั้นเป็น	ให้ท�าลายลงไปในนี้

	 ไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านทรงว่าต้นไม้เป็นกิเลส	 อากาศเป็นกิเลส	 ลมเป็นกิเลส	
กามาสวา ดูซิ	ค�าว่า	กามาสวา	คืออะไร	อาสวะคือกาม	จิตของเราทั้งนั้นที่มันใคร่
ที่มันปรารถนาที่มันต้องการ	 แล้วเราจะไปว่าอันอื่นเป็นกิเลสยังไง	 บุกมันไปเลย	 
บุกเข้ามานี่ๆ	บุกด้วยธรรมะคือสติ	บุกด้วยธรรมะคือสมาธิ	ให้มันแน่วแน่มั่นเข้ามา
ในนี้	บุกด้วยสมาธิ	บุกด้วยวิริยธรรม	มีความเพียรไม่ถอยจากจุดนี้

๑ กาม คือ	ความใคร่,	ภว	คือ	ภพ,	อวิชชา	คือ	ความไม่รู้ตามสภาพความเป็นจริง,	สว คือ	เครื่องมอมเมา	 
ในที่นี้คือ	กิเลส
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	 ท�าอะไรต้องท�าให้มันจริง	ค�าว่า	เล่น	อย่าให้มันมี	ค�าว่า	ไม่ตั้งใจ	อย่าให้มันมี	 
ค�าว่า	โลเล	อย่าให้มนัม	ีท�าเล่นไม่ตัง้ใจโลเลไม่ใช่สาวกของพระพทุธเจ้าเลย	ให้พากนั
เข้าใจความหมายของค�าพดูอนัน้ี	แล้วพากนัประพฤตปิฏบิตัติามด้วยความไม่ประมาท

	 แล้วจะเหน็ค�าว่า	จิตทรงไว้ซึง่ความอศัจรรย์ น่ี	จะเหน็ว่าจิตน้ันอศัจรรย์ขนาดไหน 
เพียงไร (๒๘ ส.ค. ๓๑)
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สมรภูมิรบ

 จึงอย่ำไปหวงมัน

	 กิเลสมันอยู่ตรงไหน	เผามันตรงนั้น	เอาระเบิดโยนใส่มันตรงนั้น	ข้าศึกมันอยู่
ตรงไหน	ทิง้ระเบดิใส่มนั	บอมบ์มนัลงไป	บอมบ์ด้วยสต	ิบอมบ์ด้วยปัญญา	สตกิห็ยัง่ 
เข้าไปในจุดนี้	ใช้ปัญญาระเบิดมันเข้าไปเลย	นี่กระสุนทุกอย่างกระสุนที่เรามีอยู่แล่น
เข้าจุดนี้	ปล่อยเข้าจุดนี้

	 นี่	เอาระเบิดใส่มัน	เอาปรมาณูใส่มัน	ยิงอาวุธระเบิดใส่มัน	มันที่ไหน	มันก็จิต
อนัน้ี	ใส่มันเลย	ท�าทกุอย่าง	หวงมันไว้ท�าไม	กเิลสข้าศึกมนัซ่องสมุอยูใ่นทีน้ี่	กเิลสมัน
ซ่องสุมกันอยู่ในนี้	บ้านช่องค่ายคูของกิเลส	เราต้องการที่จะฆ่ากิเลส	แต่เราหวงบ้าน 
ของกิเลส	ทั้งๆ	ที่รู้ว่ากิเลสมันอยู่ในบ้านหลังนี้	สงครามจึงไม่แล้วสักที

	 จึงว่า	บกุไปข้างหน้า	บกุไม่ถอย	ปัญญาคล่องตวัในการทีจ่ะตดัคอมนัน่ี	ในการ 
ทีจ่ะเอาระเบดิปรมาณใูส่มนัน่ี	ท�าทกุอย่างกระท�าทกุอย่าง	ปัญญาน้ันล่ะเป็นผู้ทีก่ระท�า	
การกระท�าของปัญญาท�าไปเถอะ	ให้ครุ่นคิดพจิารณาอยูอ่ย่างน้ัน	ปัญญาของเราให้มี
ความคล่องตวั	จิตทีม่คีวามคล่องตวัในการทีจ่ะสลดัค�าว่าข้าศกึ	เดนิอยูก่มุ่็งอยูใ่ห้สติ
รู้อยู่	ปัญญาก็มีความคล่องตัว	วิ่งแล่นอยู่อย่างนั้น	เดินอยู่ก็เหมือนกัน	จะนอนอยู ่
กเ็หมือนกนั	อยากให้พากันรู้พากนัเหน็แล้วมนัจะสนุกในการปฏบิตัธิรรม	จะมคีวาม
เพลิดเพลิน	สติเป็นผู้รู้	สติสัมปชัญญะธรรมเครื่องรู้	ปัญญามีความคล่องตัว	สมาธิ
แน่วแน่อยู่ในจุดที่ปัญญาจะท�าลายเข้าไปในนั้น	ปัญญาที่บุกเข้าไปในนั้น
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	 ถ้าหากเผลอไม่ได้นะ	เผลอเมื่อไร	นั่นล่ะกิเลสมันบุกเราแล้ว	เผลอแผล็บเดียว
กเิลสมนับกุเราทนัท	ีเผลอขณะจิตเดยีว	กเิลสมนับกุเราทนัทน่ีี	บางทเีราว่าเราไม่เผลอ	
แต่เราไม่รู้ว่าเราเผลอ	 เราว่าเราไม่เผลอ	 เราว่าเรามีสติติดต่อกันอยู่	 แต่กิเลสมันยัง 
เอาเราได้	นั้นล่ะเราเผลอแล้ว	ความเผลอก็คือตัวกิเลส

	 กิเลสมันรวดเร็วยิ่งกว่ากระแสไฟฟ้า	 กระแสไฟฟ้ามันจะเคลื่อนไปได้มันต้อง 
ต่อสายแล้วยังต้องไปเปิดทีส่วทิซ์	โธ่	กระแสกเิลสน่ีมนัต้องไปต่อสกัทเีมือ่ไหร่	มนัต้อง 
ไปเปิดสวิทซ์ก่อนเสียเมื่อไหร่	ถ้าหากว่าไม่คล่องตัวก็คือตัวกิเลสล่ะ	ไม่คล่องตัวแล้ว
กิเลสมันหากยึดทันที	จึงว่ามันยึดทันทีเลย	ยึดได้แล้วมันหากอยู่อย่างนั้นด้วย	จึงว่า
มันรวดเร็ว

	 ค�าว่า	เพียร	เพียรในการท�าอย่างนี้	ให้มีสมาธิแน่วแน่ลงไปในจุดนี้	สติของเรา
รู้อยู่อย่างนั้น	ปัญญาของเราคล่องตัวในการที่จะระเบิดเรือนรังของกิเลสตัวนี้	สาวก
ของพระพุทธเจ้านี่ล่ะ	สาวกสงฺโฆ	ผู้ปฏิบัติต้องการที่จะหลุดพ้นต้องท�าลายกิเลสให้
ตายดับไปเลย	จิตของเรานี้ล่ะจะเป็นสาวกขึ้นมา	จิตของเราเป็นผู้ท�า	จิตของเราเป็น
ผู้ปฏิบัติ	 ไม่ใช่ร่างกายของตายเป็นผู้ปฏิบัตินะ	 จิตเป็นผู้ปฏิบัติ	 จิตมีความเพียร	 
จิตมีสติ	จิตมีสัมปชัญญะ	จิตมีสมาธิ	จิตมีปัญญา	จิตทั้งนั้น	จิตเป็นผู้ปฏิบัติ	เป็นผู้ 
ท�างาน

	 จึงต้องตัดมันลงไปเลย	มีจุดตรงไหน	ตัดมันตรงนั้น	มีจุดตรงไหน	ท�าลายมัน 
ตรงน้ัน	มจุีดตรงไหน	ละลายมนัตรงจุดน้ัน	น่ี	จะเป็นจุดทีเ่ป็นส่วนรูป	จุดทีเ่ป็นส่วน 
รูปเรารูปเขา	เป็นจิตเราเป็นลกัษณะใดกช่็าง	เป็นจุดข้ึนมา	ไม่ให้ใจของเราไปยดึไปเกาะ	 
ปัญญาของเรามันต้องคล่องอยู่อย่างนั้น	คล่องในการที่จะท�าลายสิ่งที่มันเกิดคือจุดที่ 
มนัปรากฏขึน้	จะเป็นส่วนใดๆ	กช่็าง	จึงให้มีปัญญา	ให้มคีวามคล่องตวั	พจิารณาสลดัสิง่ 
ที่จิตเคยยึดนั้นให้มันหลุดไป

	 ถ้าหากว่าไม่คล่องตัวล่ะ	กิเลสมันหากยึดทันทีนะ	จึงว่ามันยึดทันทีเลย	ยึดไป
ได้แล้วมันหากยึดอยู่อย่างนั้นด้วย	จึงว่ามันรวดเร็ว (๒๘ ส.ค. ๓๑)
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จิตเป็นอนัตตา

 ท่านว่า อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ๑

	 อวิชชากค็อืความโง่	อวชิชากคื็อไม่มคีวามฉลาด	อวชิชาเป็นปัจจัยให้เกดิสงัขาร	
ตัวสังขารตัวนี้เป็นตัวผลิต	เข้าใจไหม	อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา	ปัจจัยมันเกิดขึ้นอาศัย
จิตโง่	 ท�าให้นึกคิดอะไรต่างๆ	 นานา	 ตัวนึกคิดต่างๆ	 นานา	 ตัวน้ีล่ะเป็นตัวผลิต	
ผลิตความไม่ถูกต้อง	ผลิตอกุศลธรรม	ผลิตอสรพิษ	มันไม่ได้เกิดมาจากไหนทั้งนั้น	 
จิตดวงเดียวเป็นสถานที่เกิด

 อกุศลธรรมเกิดจากจิต สมุทัยเกิดจากจิต แล้วมรรคข้อปฏิบัติก็เกิดจากจิต  
จิตเป็นฐานที่เกิดของสมุทัยและมรรค	ตัวสังขารตัวนี้เป็นสมุทัยก็ได้	ตัวสังขารตัวนี้ 
เป็นปัญญาเป็นมรรคก็ได้	 ตัวสังขารมันตัวไหน	 มันก็ตัวจิตของเราที่เคลื่อนไหว	 
จิตของเราที่ท�างาน	 สังเกตนะ	 ทุกข์มันเกิดจากไหน	 กิเลสตัณหาราคะโทสะมันเกิด 
จากไหน	มันไม่ใช่เกดิจากตวัสงัขารตวัน้ีหรือ	มนัคิดมนัปรุงมนัแต่ง	มนัสร้างมนัผลติ 
ขึ้นมาแน่ะ

	 ท�าไมสงัขารตวัน้ีมันจึงคดิจึงสร้าง	จึงผลติแต่ความไม่ถกูต้อง	ผลติแต่สิง่ทีเ่ป็น 
พิษเป็นภัย	ก็เพราะตัวอวิชชาคือความโง่ของจิตนั่นเอง

๑ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา	เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย	จึงมีสังขาร.	มีใน	มหาขันธกะ	โพธิกถา	ปฏิจจสมุปบาท- 
มนสิการ,	พระวินัยปิฎก	มหาวรรค	ภาค	๑	(เล่ม	๔)
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	 ค�าสอนของพระพทุธเจ้าเป็นธรรมทีจ่ะก�าจัดความโง่	เป็นธรรมทีจ่ะก�าจัดอวชิชาน้ี 
โดยตรงทเีดยีว	สอนให้จิตฉลาด	สอนให้จิตรู้	เป็นพทุโธ	อะไรต่ออะไรเป็นการกระท�า
ให้จิตของเราฉลาด	 อะไรต่ออะไรท�าให้จิตของเรามีความคล่องตัวในเร่ืองความรู้ 
ความเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	 อันน้ันล่ะเราต้องศึกษาทั้งน้ัน	 รู้ทั้งสิ่งที่
ถูกต้อง	 รู้ทั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	 รู้ทั้งสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่ไม่เป็นกุศล	 รู้ทั้งธรรมรู้ทั้งกิเลส	
เราต้องศึกษาทั้งนั้น

	 สิง่ทีเ่ราจะต้องศกึษายงัมอียูอ่กีมาก	เราต้องศกึษา	ถ้าเราไม่ศกึษาน่ีเราจะรู้อย่าง
คนไม่รู้	รู้อย่างคนไม่รู้มันใช้ไม่ได้	รู้อย่างนั้นมันใช้ได้เมื่อไหร่	มีสมบัติอย่างคนไม่มี	
ร�่ารวยอย่างคนยากจนแล้วมันมีประโยชน์อะไร	 มันต้องมีอย่างคนมี	 รู้อย่างคนรู้น่ี	
การปฏิบตัธิรรมก็คือมุ่งศึกษา	การศึกษาคือการปฏิบตั	ิการปฏิบตัคิอืศกึษาให้รู้ให้เหน็ 
ให้ชัดในสภาพที่เขาเป็นอยู่	เป็นอย่างไรก็ให้เห็นอย่างนั้น

	 ปราชญ์ท่านว่า	จิตเป็นอนัตตา จิตไม่ใช่ตัวตน

	 เราก็ต้องศึกษาเร่ืองจิตให้มันชัดว่ามันจริงอย่างที่ท่านว่ากันหรือไม่	 เดี๋ยวน้ีเรา
พจิารณาจิตยงัไม่ชดัว่าจิตอนัน้ีสกัแต่ว่าจิต	เรายงัว่าจิตเป็นเรา	หากเรายงัว่าจิตเป็นเรา	 
เราต้องศึกษาเรื่องจิตให้มันชัดก่อนจะว่านี่

	 จึงว่าศกึษาให้จิตของเราฉลาด	ฉลาดคอืรู้	ไม่ใช่รู้อย่างทีเ่ขาพดู	รู้อย่างทีเ่ขาพดู 
โดยไม่ศึกษาให้ใจของเจ้าของรู้	 เรียกว่าใจของเจ้าของรู้อย่างโง่	 หรือรู้อย่างไม่รู้	 
(๒๑ ก.ย. ๓๑)
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พ้นหรือไม่พ้น สันทิฏฐิโก

 ตัวจิตตัวที่มันโง่ เพ่งมันลงไป ตัวจิตตัวที่มันมืด เพ่งท�าลายมันลงไป

	 ค�าว่า	 เพ่งจิต ค�าว่า	ท�ำลำยจิต	ค�าว่า	บดขยี้จิต ที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดกัน	
ละลายกายแล้วละลายจิต พิจารณากายให้เป็นของว่าง	คือว่างทุกสิ่งทุกอย่าง	ว่างคือ
ไม่มอีะไรเป็นตวัตน	พจิารณาจิตให้เหน็เป็นของว่าง	แม้แต่จิต	จิตน้ีกเ็ป็นของว่าง	คอื
สักแต่ว่าจิต	ไม่ใช่ตัวตน	จิตสักแต่ว่าจิต	ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา

	 ท�าลายมนัลงไปจิตตวัน้ี	จิตดวงน้ีทบุมนัลงไปบดขยีม้นัลงไป	ค�าว่า	ท�ำลำย	คอื 
ยังไง	ท�ำลำย	คอืท�าทกุอย่างให้จิตดวงน้ีมันสลายตวั	ท�าทกุอย่างทีใ่ห้จิตดวงน้ีมนัดบัไป	 
มาพิจารณาท�าลายร่างกาย	ร่างกายสลายลงไป	จริงๆ	แล้วร่างกายก็ยังอยู่	แต่ความ
รู้สึกนั้นร่างกายเป็นของว่าง	 ร่างกายไม่ใช่ตัวตน	 ร่างกายเป็นอนัตตา	 รูปํ อนตฺตำ  
มนัชดัขึน้มา	แต่ร่างกายของเรากย็งัมอียู	่พระพทุธเจ้าตรัสรู้	รูปํ อนตตฺำ องค์พระพทุธเจ้า 
ก็ยังทรงมีอยู่นี่	ค�าว่า	จิตเป็นอนัตตำ	จิตของพระพุทธเจ้าก็ยังทรงมีอยู่	จิตบริสุทธิ์ 
พระพุทธเจ้าก็ยังทรงมีอยู่

 จิตของพระพุทธเจ้าก็ยังทรงมีอยู่ แต่ท�าไมจึงตรัสว่าจิตเป็นอนัตตาล่ะ

	 น่ีเพราะทรงเห็นชัดตามสภาพที่เป็นในส่วนรูป	 ชัดในสภาพที่เป็นส่วนนาม	 
เบญจขนัธ์มีทัง้รูป	เบญจขนัธ์มทีัง้นาม	ล้วนเป็นอนัตตาทัง้น้ัน	พระพทุธเจ้าตรัสรู้แล้ว
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ยังทรงเดินไปไหนมาไหนได้	รูปพระพุทธเจ้าก็ยังทรงมีอยู่	เรียกว่า	พระรูปพระสรีระ	 
แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงว่า	รูปํ อนตฺตำ

	 จิตก็เหมือนกัน	จิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา	จิตพระพุทธเจ้าก็ยังทรงมีอยู่	
พระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่าจิตบริสุทธิ์อยู่เป็นอมตธรรมแน่ะ

	 ท�าลายภพชาติ	กามภพ	รูปภพ	อรูปภพ	กามภพ	รูปภพ	อรูปภพ	เกิดจากจิต
ดวงเดียวเท่าน้ัน	กามกเ็กดิจากจิต	รูปกเ็กดิจากจิต	อรูปกเ็กดิจากจิต	เราหลบัตาเสยี 
ไม่ต้องไปดูอะไรน่ี	ตามนักม็	ีเราหลบัตาเสยีไม่ต้องไปดรููป	รูปมนักม็แีน่ะ	เราหลบัตาเสยี 
ไม่ต้องไปสนใจกับอะไรสิ่งที่ไม่ใช่รูป	มันก็ปรากฏแน่ะ

	 ท�าลายลงกามภพ	 รูปภพ	 อรูปภพ	 ท�าลายดวงจิตที่มันเป็นจิตอยู่เด๋ียวน้ี	 
ให้มันระเบดิออกไปทเีดียว	แตกสลายออกไปทเีดยีว	จิตเป็นจิต	จิตไม่ใช่สตัว์บคุคล
ตัวตนเราเขา	สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา	ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาทั้งนั้น	ไม่มีอะไรเป็น
สาระแก่นสาร	พระพุทธเจ้าตรัส	ธมฺมา อนตฺตา พระพุทธเจ้าก็ยังทรงแสดงธรรมอยู่	
โลกุตตรธรรม	ท่านยังทรงมีอยู่แต่พระพุทธเจ้าทรงไม่ได้ยึด

	 ค�าว่า	อนัตตำ	คอืไม่ได้ยดึอะไร	วมุิตตธิรรม	กเ็ป็นธรรม	จิตกเ็ป็นอนัตตา	จิตไม่ใช่ 
สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา	จิตก็ยังมีอยู่

	 กามภพ	รูปภพ	อรปูภพ	๑	กามาสวะ	ภวาสวะ	อวชิชาสวะ	๒	ท�าลายมนั	ไม่ต้องไป
ท�าลายทีไ่หน	จิตดวงเดยีวน้ีเป็นทัง้หมด	กามภพ	รูปภพ	อรูปภพ	ค�าว่า	ตวักาม	ค�าว่า 
ตัวภพ	ค�าว่า	ตัวอวิชชา	จิตดวงเดียวนี้เป็น	จึงว่าสารพัดรวมอยู่ในจิตนี้	พระพุทธเจ้า
ตรัสว่าทกุสิง่ทกุอย่างเกดิจากจิต	ธรรมทัง้หลายเกดิจากจิต	หมายถงึธรรมทัง้หมดใน

๑ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ในทีน้ี่คือ	สภาวะจิตของผู้ยงัเสวยกามคณุ	(กามภพ),	สภาวะจิตของผู้เข้าถงึรูปฌาน	 
(รูปภพ)	และสภาวะจิตของผู้เข้าถึงอรูปฌาน	(อรูปภพ)

๒	กิเลสอันเป็นเครื่องหมักหมมอยู่ในสันดาน	๓	อย่าง	คือ	กามาสวะ (หมักหมมอยู่ด้วยกาม),	ภวำสวะ 
(หมกัหมมอยูด้่วยภพ	คอื	ความอยากเกดิ	อยากม	ีอยากเปน็)	และ	อวชิชาสวะ	(หมกัหมมอยูด้่วยความโง่ 
คือไม่รู้สภาวธรรมตามความเป็นจริง)
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โลกธาตน่ีุ	ธรรมทัง้หมด	ค�าว่า	ทกุข์ ค�าว่า	สขุ	ค�าว่า ด	ีค�าว่า	ชัว่ เร่ืองของสมมตุบิญัญตัิ 
เกิดจากจิตทั้งนั้น	กิเลสตัณหาทั้งหลายเกิดจากจิตทั้งนั้น

	 จึงว่าการท�าลายกาม	ท�าลายลงไปในจิต	เพ่งลงไปในจุดเดยีวดบัหมดเลย	ลกุเป็น 
ฟืนเป็นไฟอยูก่ช่็าง	ลกุเป็นฟืนเป็นไฟก็เพราะตวัสงัขารมนัไปปรุง	มนัออกไปหาไปก่อ 
ไฟขึ้น	เพ่งลงไป	สังขารดับนี่	ค�าว่าฟืนไฟก็ดับหมดเหมือนกัน	จึงว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
มันเกิดจากจิตตัวเดียว	เพราะจิตเป็นผู้ที่จุดระเบิดขึ้น	จิตเป็นผู้ที่ติดระเบิด	ตัวนั้น..	
จิตตัวนั้นเรียกว่า	“สังขาร”

 อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สังขารตัวนี้ล่ะเป็นผู้ที่จุดระเบิด	วางระเบิดนี่

	 จึงว่าปล่อยวางออกไป	พระพทุธเจ้าทรงเป็นผู้ทีป่ล่อยวางก่อนแล้ว	ทรงเป็นผู้ที ่
พ้นแล้ว	พ้นจากไหน	พ้นจากความเกิด	พ้นจากความแก่	พ้นจากความตาย	พ้นจาก
อะไรเล่ำ	กพ้็นจากร่างกายอนัน้ี	เขาเกดิอยูเ่สมอ	เขาแก่อยูเ่สมอ	เขาเจ็บอยูเ่สมอ	เขาตาย 
อยู่เสมอ	นี่พ้นจากนี้

	 ถ้าหากว่าไม่พ้นเดีย๋วน้ีแล้วตายไป	แล้วมนักไ็ปอยูใ่นทีน้ี่อกีล่ะ	เพราะมนัไม่พ้น	
พ้นมนักพ้็นเดีย๋วน้ี	ถ้าหากว่าไม่พ้น	มนักไ็ม่พ้นเดีย๋วน้ี	น่ีล่ะพ้นหรือไม่พ้น	ดเูอา	พ้นจาก 
ก้อนเกิดก้อนตายหรือไม่พ้น	 พ้นจากกองทุกข์กองเกิดกองตายหรือไม่พ้น	 ก็ดูเอา	 
ท�าจิตท�าใจของเราต้องท�าให้มันพ้นจากที่น้ี	 จุดมุ่งหมายปลายทางของพระพุทธเจ้า 
ทรงพ้นจากความเกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	ก็พ้นจากกองทุกข์กองยากอันนี้

	 เราๆ	พ้น	หรือ	ไม่พ้น	ดูเอา	ที่ไม่พ้น..	เพราะอะไร (๒๑ ก.ย. ๓๑)
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“ เห็นชัดจริงๆ แล้วมันเป็นอย่างที่ท่านกล่าวไว้

กายสกัแต่ว่ากาย	ไม่ใช่สตัว์บคุคลตวัตนเราเขา	มนัเป็นอย่างน้ีจริงๆ	ในเมือ่ 
ผู้ปฏิบตัรู้ิแล้วเหน็แล้ว	เข้าถึงทีเ่รียกว่า	ไม่ใช่กายไม่ใช่สตัว์ไม่ใช่บคุคลแล้ว 
มันไม่ใช่จริงๆ	 ในเมื่อมันไม่ใช่แล้ว	 มันจะไปยึดท�าไม	 มันก็ปล่อยวาง 
ในขณะนั้นทันที	ปรากฏว่าง	ไม่มี	วางทั้งโลกธาตุ

โลกธาตุทั้งหมดอันไหนก็เหมือนกันหมด ” 

(๑๖ ส.ค. ๓๑)
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อริยสัจ ธรรมที่ทรงรู้แจ้ง

(โยม)	 ดิฉันจับเอาอปุกเิลสมาพจิารณาว่าข้อไหนดฉัินยงัขาดอยูย่งัเสยีอยูม่าก	
ดิฉันก็ค่อยๆ	แก้	อย่างนี้จะใช้ได้ไหมคะ

(หลวงปู่)	 ค�าว่า	“อปุกเิลสสบิหก” ความเกดิล่ะ	มนัเป็นอปุกเิลสข้อไหน	ความแก่ 
เป็นอุปกิเลสข้อไหน	ความตาย	เป็นอุปกิเลสข้อไหน	ตอบซิ

(โยม)	 ท�าไมจะไป	เกิด	แก่	ตาย	ล่ะคะ

(หลวงปู่)	 ก็เพราะเราก็มีความเกิด	เราก็มีความแก่	เราก็มีความตาย

	 ทน้ีีเราดูแต่เรา	เราสนใจในการดแูต่เรา	เราไม่ดคูวามเกดิ	เราไม่ดคูวามแก่	 
เราไม่ดคูวามตาย	แล้วเราจะไปดอูะไร	พระพทุธเจ้าทรงรู้แจ้งอรยิสจั-
ธรรม	ธรรมที่ทรงรู้แจ้งนั้นหมายถึงอะไร

(โยม)	 อริยสัจสี่	ค่ะ

(หลวงปู่)	 มันหมายถึงอะไร

(โยม)	 หมายถึงความเกิด	ความแก่	ความตายค่ะ	หมายถึงทุกข์ค่ะ

(หลวงปู่)	 ทุกข์	อะไรเป็นทุกข์

 ธัมมานุปัสสนา 
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(โยม)	 ความเกิด	ความแก่	ความตายค่ะ

(หลวงปู่)	 แล้วทน้ีีไม่สนใจในการทีจ่ะดคูวามเกดิ	ความเจ็บ	ความแก่	ความตาย	 
แล้วเราจะไปรู้ทุกข์ได้อย่างไร

(โยม)	 ไม่ใช่มนัคนละอย่างกันหรือคะ	อปุกเิลสต่างหากทีม่นัเป็นกเิลส	เกดิ	แก่ 
ตาย	มันไม่ใช่กิเลสหรอกนะคะ

(หลวงปู่)	 ที่เห็นว่า	“ความเกิด ความแก่ ความตาย มันไม่ใช่กิเลส แต่อุปกิเลส
ต่างหากที่มันเป็นกิเลส”	ความเห็นอันนี้ล่ะเป็นกิเลส

(โยม)	 เป็นยังไงคะ	หมายความว่าเรายังไม่ยอมรับความจริงใช่ไหมคะ

(หลวงปู่)	 ความเห็นอันน้ีล่ะเป็นกิเลส	 ความเห็นอันน้ีเราต้องละเสีย	 อย่าเอา 
มาใช้

(โยม)	 เป็นกิเลสข้อไหนล่ะคะ

(หลวงปู่)	 กเิลส	กคื็อความไม่รู้แจ้งในจิต	เข้าใจไหม	ตวัน้ีล่ะตวักเิลส	ในเมือ่จิต 
ที่ยังไม่รู้แจ้งในจิต	จิตดวงนั้นเป็นกิเลสทั้งดวง

	 การทีจิ่ตจะรู้แจ้งในจิต	จิตจะต้องมาชดัในชาตคิวามเกดิ	ชราความแก่	 
มรณะความตาย	 เป็นทุกข์	 เดี๋ยวนี้มันยังไม่เห็นความเกิด	ความแก่	
ความตาย	เป็นทกุข์ล่ะ	ไม่มโีอกาสทีจ่ะรู้แจ้งในจิตได้	ในเมือ่จิตทีไ่ม่รู้ 
แจ้งจิตเอง	 จิตก็ต้องมืดอยู่อย่างน้ัน	 ท�าไมจิตจึงไม่รู้แจ้งในจิตเล่า	 
ก็เพราะจิตมืด

 ทกุขสจัเป็นสจัจะทีป่ระเสริฐ	ผู้ปฏบิตัทิีม่องข้ามอนัน้ี	เรียกว่ามองข้าม
หนทางอนัประเสริฐ	หรือมองข้ามทรัพย์อนัประเสริฐ	แล้วจะไม่มโีอกาส 
ได้สิง่ประเสริฐเลย	มนัได้แต่อปุกิเลสเท่าน้ันล่ะ	เพราะไปมองแต่อปุกเิลส
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	 อะไรทีจ่ะเป็นธรรมเคร่ืองประหารกเิลส	อะไรเป็นเคร่ืองมอืประหารกเิลส	 
ไม่ใช่อริยสัจธรรมนี่หรือ	หรืออุปกิเลสนั่นจะเป็นธรรมเครื่องประหาร	
อุปกิเลสหรือ	 มันมีแต่อริยสัจธรรมเท่าน้ันที่จะประหารอุปกิเลสและ
ประหารกิเลสได้ทั้งหมดทีเดียว

	 จึงให้หนักลงไปในชาตคิวามเกดิ	ชราความแก่	มรณะความตาย	น่ี	ให้มนั 
เหน็ว่าเป็นทกุข์จริงๆ	อย่างทีพ่ระพทุธเจ้าทรงเหน็	เด๋ียวน้ีเรายงัไม่เหน็นะ	 
เดี๋ยวนี้ไม่เห็นล่ะ	ไปคล�าที่ไหนก็ไม่รู้	ไปคล�าเงาของกิเลส	มันไม่ใช่ไป
คล�าตัวของกิเลสนะ	คล�าเงามัน	คล�าตัวมันยังมีโอกาสเจอนะ	คล�าเงา
คล�าจนตายมันก็ไม่เห็นใช่ไหมล่ะ

	 ขอโทษนะ	เคยคล�าเงาไหมล่ะ	คล�าแล้วมันเจอตัวไหม

(โยม)	 ไม่เจอคะ

(หลวงปู)่	 น่ันล่ะ	เด๋ียวน้ีมนัก�าลงัคล�าเงาของกเิลสเข้าใจไหมล่ะ	คล�าเงาของกเิลส
มันไม่มีโอกาสพบตัวกิเลสสักทีล่ะ

(โยม)	 เข้าใจแล้วคะ

(หลวงปู่)	 อะไร	อุปกิเลสก็ถูกอยู่	อันนั้นมันถูกแต่เงา	จับเงามันก็ถูกอยู่	แต่ถูก
แต่เงา

	 อย่าพากันไปจับเงานะ	 กิเลสทั้งหลายมันอยู่ในจิต	 จับลงในจุดน้ีๆ	 
มันแสดงออกมาอยู่ตลอดเวลา	 น่ี	 จะไปหาจับอุปกิเลสที่ไหนก็ไม่รู้	
ไปหามันไม่เห็นหน้ามัน	 เห็นแต่เงามันน่ี	 อย่าไปหาคล�าให้มันยุ่ง	 
ถ้าหากว่ามุ่งในการที่จะคล�าให้ถึงตัวนี่	มันเจอจริงๆ	ด้วย	แต่ให้คล�า
อยู่ในจิต	ค้นอยู่ในจิต	ดูในจิต	เอาจิตอันเดียวอันนี้

(โยม)	 ไม่ยุ่งแล้วคะ
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(หลวงปู่)	 กิเลส	ไม่ว่ากิเลสของใครมันยุ่งทั้งนั้นล่ะ	มันยอดยุ่งจอมยุ่งทั้งนั้น

(โยม)	 เจอะหลวงปู่แล้วไม่ยุ่งแล้วค่ะ

(หลวงปู่)	 เอ้อ	ดแีล้วไม่ยุง่	บางทล่ีะน่ังอยูต่รงน้ีว่าไม่ยุง่	มนัไม่ทนัข้ามคนืด้วยซ�า้	 
ยุ่งต่อ

	 มันจะไปแน่นอนอะไร	นี่ล่ะ	สงฺขารา อนิจฺจา ล่ะ	มันไม่แน่นอนอะไร	
อันนี้ก็ไม่เที่ยง	 มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้	 อันนี้เกิดขึ้น	 ความรู้อันนี้ล่ะว่า 
ไม่ยุ่ง	ความคดิอนัน้ีล่ะมนัเกดิขึน้	ความรู้ว่าอนัน้ีเป็นของเกดิขึน้	อนัน้ี 
กย็งัจะดบั	สงัขารทัง้หลายดบัทัง้น้ัน	เวทนากเ็ป็นของดบั	สญัญา	สงัขาร	 
วิญญาณ	ดับทั้งนั้น

	 อะไรเกดิขึน้	พยายามศกึษาให้มนัชดัว่าเป็นของดับทัง้น้ัน	ให้รู้ให้เหน็ 
จิตของเรา	จิตของเราให้รู้อาการเหล่าน้ี	ในเมือ่จิตของเรารู้อาการเหล่าน้ี	 
เราจะไม่ไปยึดอาการเหล่านี้	 เดี๋ยวนี้เราไม่เห็นจิตของเรานะ	 มันก็ไป 
เหน็แต่อาการเหน็แต่เงา	มนักเ็ลยไม่ได้เร่ือง	มนัได้แต่เงา	มนัได้แต่ช่ือ 
ของธรรม	มันได้เงาของธรรม

	 มันไม่ได้พบแก่นของธรรม	 ถ้าจะว่าเปลือกก็เปลือก	 กระพี้ก็กระพี้	 
มันเป็นในลักษณะนั้น (๑๙ พ.ค. ๓๓)
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ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ มีอยู่ในเรา

	 ค�าพูดหรือชื่อของธรรมเป็นปริยัติ	 ในเม่ือเป็นปฏิบัติข้ึนมา	 ค�าว่าปริยัติจึงตัด 
ออกไป	เอาทีศ่กึษาแต่ของจริง	เพราะของจริงมีอยู	่แล้วเราจะไปสนใจกับชือ่ของของจริง 
ท�าไม

	 เหมอืนกบัขนม	ในเมือ่เรารับประทานขนมอยู	่ไม่จ�าเป็นต้องไปสนใจกบัชือ่ขนม

	 อย่าคดิว่าผู้ปฏิบตัธิรรมทัง้หลายไม่ได้เรียนปริยัต	ิอย่าคิดว่าผู้มุง่มัน่ศกึษาและ
ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ไม่ได้เรียนปริยัติ	 ผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ	 ผู้นั้นเรียนทั้ง	ปริยัติ 
เรียนทั้ง	ปฏิบัติ เรียนทั้ง	ปฏิเวธ	และมีโอกาสที่จะรู้ได้ทั้ง	ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ

 เรยีนปริยตัน้ัิน เรียนแต่ชือ่ โอกาสจะกลายเป็นปฏบิตัเิลอืนรางมาก โอกาสจะเป็น 
ปฏิเวธขึ้นมายิ่งมองไม่เห็น

	 จึงให้พากันตั้งใจศึกษาลงไป	ปริยัติมีอยู่ในเรา	ความเกิด ความแก่ ความตาย 
มอียูใ่นเรา	กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา	มอียูใ่นเรา	สมุทยัสจั มอียูใ่นเรา	นิโรธ 
มอียูใ่นเรา	ในเมือ่	กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา	ดบัไป	สมทุยั	ดบัไป	ในเมือ่เรา 
รู้แจ้งใน	ทุกขสัจ มรรคสัจ	ก็ไม่ต้องหา	ข้อปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้แจ้งปรากฏเป็น
นิโรธสัจ	ขึ้นมา	นี้แหละเป็น	มรรคสัจ	ไม่ต้องไปหาที่ไหน	มัวแต่หา	เดี๋ยวนี้มีแต่หา 
มีแต่อยากรู้	แต่ไม่มีความตั้งใจจริงที่จะศึกษาให้รู้จริง
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 ความปรารถนาเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์	 ต้องมีความปรารถนาเป็นเบื้องต้น	
พระพทุธเจ้าทรงปรารถนาทีจ่ะเป็นพระพทุธเจ้า	จึงทรงได้เป็นพระพทุธเจ้า	ปรารถนา
ลงไปแล้วตัง้ใจศกึษา	ตัง้ใจแสวงหา	ตัง้ใจประพฤตปิฏิบตั	ิตัง้ใจค้นคิดพจิารณา	โอกาส 
ที่จะสมความปรารถนาสมความมุ่งมั่นดังเช่นพระพุทธเจ้าจึงจะมีโอกาสเป็นไปได้

	 พวกเราท่านๆ	 ทั้งหลายก็เหมือนกัน	 ปรารถนาเป็นผู้รู้	 ปรารถนาเป็นผู้ฉลาด	
ปรารถนาเป็นผู้มีอรรถมีธรรม	ให้จริงจังมุ่งมั่นลงไป	ทุกขสัจให้เห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆ	
สมุทัยสัจให้เห็นว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆ	 นิโรธสัจน้ีเป็นธรรมที่ทุกข์ดับไปจริงๆ	
ประกาศให้มนัรู้แจ้งจริงๆ	จังๆ	ในใจของเรา	มรรคสจัให้ประกาศลงไป	ศลีให้สมบรูณ์ 
ลงไป	สมาธใิห้แน่วแน่ลงไป	ปัญญาให้เฉียบให้คมเข้าไป	ประกาศมรรคสจัให้เด่นชดัใน 
ใจเรา	จึงว่า	มรรคสจัสมบรูณ์ในจิตในใจของเราขณะใด ปัญญาทีเ่ฉียบคมแหลมคม
ประกาศอริยสัจธรรม ทุกขสัจแจ้งประจักษ์ในขณะใด สมุทัยดับลงไป นิโรธก็แจ้ง
ประจักษ์ขณะนั้น จึงให้พากันตั้งใจศึกษาลงไป

	 อย่าไปคิดว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วทรงน�ามาเทศนา
ไม่มีในเรา	 แล้วเราพากันตะเกียกตะกายแสวงหาวุ่นวายกันไปหมด	 แปดหมื่นสี่พัน 
พระธรรมขนัธ์ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงเทศนาแล้ว	บคุคลได้ส�าเร็จมรรคผลน้ัน	ไม่มคีร้ังไหน 
ที่เทศน์นอกไปจากกายและจิต	นอกไปจากอริยสัจธรรมนี้

	 การศึกษาในปริยัติ	 การยกขึ้นซึ่งความเกิด	 ความแก่	 ความตาย	 เป็นทั้งศีล 
เป็นทั้งสมาธิ	เป็นทั้งปัญญา	ศีล	คือการส�ารวมกาย	กายอยู่ที่ไหน	ไม่ใช่กายก็คือเรา 
หรือยกเอาความเกิดก็เอากายอันนี้มาเป็นอารมณ์	ยกขึ้นซึ่งเป็นความเกิด	ยกขึ้นซึ่ง 
ความแก่	ยกขึน้ซึง่ความตาย	เอาความเกดิ	ความแก่	ความตาย	เป็นอารมณ์	น่ีกเ็รียกว่า 
ส�ารวมกาย	แล้วจะว่าศีลอยู่ที่ไหนล่ะ

	 เมือ่แน่วแน่ลงไป	ตัง้ม่ันลงไปในความเกดิ	ความแก่	ความตาย	อย่างน้ีเรียกว่า
จิตตัง้มัน่	พจิารณาเข้าไป	แน่วแน่ในการพิจารณาอยูก่บัความเกดิ	ความแก่	ความตาย	 
นี้เป็น	สมาธิธรรม
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	 ปัญญารอบคอบลงไป	รอบรู้ลงไปตามความเป็นจริง	กเ็ป็นปัญญาข้ึนมารู้ชัดตาม 
ความเป็นจริง	เป็น	ปัญญาธรรม	เป็นมรรคสัจ

	 จึงว่าการปฏิบัติธรรมนี้	จะสมมุติเป็นปริยัติ	เป็นปฏิบัติ	เป็นปฏิเวธ	สมมุติเป็น 
ศลี	สมาธ	ิปัญญา	ในขณะทีจ่ริงจังมุง่มัน่เป็นศลี	เป็นสมาธ	ิเป็นปัญญา	ไม่ผิดพลาด	 
จึงให้พากันจริงจังมุ่งมั่นลงไป	ธรรมมีอยู่ในเรา	เราจะรู้เราจะเห็น	เราเท่านั้นที่จะเป็น
ผู้ที่รู้ที่เห็น

	 พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแก่เรา	 ก็เน่ืองจากเราใส่ใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้	 จนกระทั่งรู้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นน้ัน	 
นั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา	พระธรรมเป็นที่พึ่งแก่เรา	พระธรรมคืออะไร	
ความเกดิ	ความแก่	ความตาย	น้ีเป็นพระธรรม	อริยสจัธรรม	พระธรรมเป็นทีพ่ึง่แก่เรา	 
พระสงฆ์สาวกเป็นผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วน้ันเป็น 
ที่พึ่งแก่เรา

	 เรามวัแต่วิง่หาเงาของเรา	ไม่มโีอกาสทีจ่ะได้เจอพระพทุธเจ้า	ไม่มโีอกาสทีจ่ะได้ 
เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น	พระสงฆ์สาวกเราก็ไม่มีโอกาสเจอ	และจะเป็น
ที่พึ่งแก่เราได้อย่างไร	 ตัดออกให้หมด	 ให้มีแต่กายแต่ใจอันเดียว	 มีแต่กายกับใจ 
เท่านี้

	 จึงให้ศึกษาให้จริงจัง	 แล้วมีโอกาสที่จะรู้ความจริงที่มีอยู่ในเรา	 น้ีแหละเป็น 
ปฏิเวธธรรมขึน้มา	ไม่ใช่ปฏเิสธปริยตั	ิถกูต้องทกุอย่าง	แต่ถกูต้องตามบญัญตัเิท่าน้ัน	
ความเกดิกเ็ป็นความเกดิจริงๆ	ความเกดิมันอยูท่ีน่ี่	ความแก่	ความตาย	กม็จีริงๆ	มใีน 
ตัวเรานี่	กามตัณหาก็มีจริงๆ	ภวตัณหา	วิภวตัณหา	สมุทัย	ก็มีจริงๆ	แต่มีอยู่ในนี้	 
อนัน้ีเป็นจริงทัง้น้ัน	เป็นจริงทีบ่ญัญตัเิป็นชือ่เป็นเสยีง	และเอาไปจารึกเอาไว้เป็นต�ารับ
ต�าราเป็นสื่อเพื่อที่จะเรียนรู้

	 ศึกษาให้เข้าถึงของจริง	เหมือนกับภาวนา	พุทโธ พุทโธ พุทโธ รู้พุทโธขึ้นมา 
อันนั้นเป็นปฏิเวธขึ้นมา
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 พุทโธๆ เป็นปริยัติ ตั้งใจบริกรรม เป็นปฏิบัติ	บริกรรมจนกระทั่งเป็น	พุทโธ
ขึ้นที่ใจ อันนั้น เป็นปฏิเวธ

	 จึงว่า	ปริยัติ	ปฏิบัติ	ปฏิเวธ	มีอยู่ในต�ารา	อันนั้นไม่ผิดพลาด	แต่ถูกต้องในชื่อ 
ของธรรมะเท่านั้น	กามตัณหา	ภวตัณหา	วิภวตัณหา	อันนั้นเป็นปริยัติ	หามันเข้าไป
ในจิตในใจของเราน่ี	ในขณะทีต่ัง้ใจหาอนัน้ันเป็นปฏิบตั	ิรู้เหน็ขึน้มาอนัน้ันเป็นปฏิเวธ

 ธรรมภายนอกเป็นปริยัติ ธรรมภายในเป็นปฏิบัติ รู้ธรรมภายนอกก็เป็นธรรม
ภายนอก รู้ธรรมภายในก็เป็นธรรมภายใน (๑๒ ก.ย. ๓๙)
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หลงกองทุกข์

 กองทุกข์ คืออะไร

	 กค็อื	กองเกดิ	กค็อื กองแก่ กค็อื	กองตาย	น่ีแหละ	กองทกุข์	มนัต้องปลดเปลือ้ง	
มันต้องปล่อยวาง	 ที่มันจะปลดเปลื้องจะปล่อยวางได้	 มันต้องเห็นว่ากองทุกข์เป็น 
กองทุกข์จริงๆ	นี่

	 ค�าทีว่่า	เหน็กองทกุข์เป็นเรา ไม่มแีม้แต่หน่ึงในร้อย	ร้อยทัง้ร้อยต้องเหน็ว่าเป็น 
กองทุกข์จริง	เห็นชาติ	ความเกิด	ชรา	ความแก่	มรณะ	ความตาย	เป็นกองทุกข์จริง

 กองทกุข์	คือ	กองทีอ่ยู่ตัง้แต่ศีรษะไปหาเท้า	ตัง้แต่เท้าขึน้ไปหาศรีษะ	น่ีกองทกุข์ 
ทั้งก้อน	พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า	ชาติปิ ทุกฺขา ชาติความเกิดเป็นทุกข์	ชราปิ ทุกฺขา 
แม้แต่ความแก่ก็เป็นทุกข์	มรณมฺปิ ทุกฺข�	แม้ความตายก็เป็นทุกข์	มันทุกข์อยู่ในตัว
ของเรา	ตั้งแต่ศีรษะขึ้นมาหาเท้า	เท้าขึ้นมาหาศีรษะ

	 ปลดเปลือ้งมนัลงไป	ปล่อยวางมนัลงไป	เรียกว่าเราปลดเปลือ้งทกุข์	ปล่อยวาง
ทกุข์น่ี	กองทกุข์มอียูแ่ล้ว	เดีย๋วน้ีเราไม่ต้องการทกุข์	เรากอ็ย่าไปยดึถอืเขา	เรากป็ล่อย 
วางเสีย	การที่เราจะไม่ยึดถือ	การที่เราจะปล่อยวางได้	เราต้องเห็นว่ากองทุกข์นี้เป็น 
กองทกุข์จริงๆ	และกองทกุข์น้ีไม่ใช่เราจริงๆ	เราจะว่าทกุข์ๆ	สกัเท่าไรกช่็าง	แต่เรายงั 
เห็นว่ากองทุกข์ก็คือเรา	เราจะวางก็จะปล่อยวางไม่ได้	เราจะละถอดถอนก็ไม่ได้
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	 เราจะละถอนได้อย่างไรก็กองทุกข์กับเรามันก็อันเดียวกัน	 ในเม่ือเห็นว่าเป็น 
อนัเดยีวกนั	หรือเหน็กองทกุข์เป็นเราเสยีแล้ว	อยากจะปล่อยมันกไ็ม่ปล่อย	มนัปล่อย
ไม่ได้เพราะมันไม่รู้จักว่าจะปล่อยยังไง	อยากจะละมันก็ละไม่ได้	เพราะมันไม่รู้จักว่า
จะละยังไง

	 ถ้าหากเหน็ว่ากองทกุข์เป็นกองทกุข์เสยี	กองทกุข์กไ็ม่ใช่เราทกุข์	สกัแต่ว่าทกุข์น่ี	 
เราไม่ต้องปล่อย	 เราไม่ต้องละ	มันหากขาดไปจากจิตจากใจ	 เพราะทุกข์ก็เป็นทุกข์	 
จิตก็เป็นจิต	กองทกุข์กเ็ป็นกองทกุข์	จิตกเ็ป็นจิต	มนัคนละอนัคนละส่วน	เราจะต้อง 
ไปปล่อยวางอะไร	จึงว่าให้มนัชดัให้แยบคาย	ให้มันชดัลงไปในจิตในใจจริงๆ	ไม่ต้อง
ไปหาทีไ่หนธรรมะ	กองเกดิความเกดิเป็นธรรมะ	สจัธรรม	ทกุขสจั	ทกุขสจัในอริยสจัสี	่

 ทกุขสจั	คอือะไร	กค็อื	ชาตปิิ ทกุขฺา ชราปิ ทกุขฺา มรณมปิฺ ทกุขฺ� น่ีกค็อืความเกิด	 
ความแก่	ความตาย	นี่	ความเกิด	ความแก่	ความตาย	อันนี้ล่ะเป็นกองทุกข์	ทุกขสัจ

 อริยสัจธรรมทั้งสี่	พระพุทธเจ้าก็ทรงยกว่าความเกิดนี่เป็นกองทุกข์	ทรงยกเอา
ความตายเป็นทุกข์	อันนี้แหละเป็นสัจจะเป็นของจริง	รู้อันนี้ว่าไม่ใช่เรา	รู้อันนี้ว่าเป็น 
กองทุกข์	ใจของเราก็ปล่อยวางทุกข์	คือปล่อยวางกองอันนี้ได้

	 กองทุกข์ไม่ใช่กองอันโน้นไม่ใช่กองอันอื่น	ถ้าหากว่ากองอันอื่น	เราจะไปทุกข์ 
ท�าไมเพราะเขาอยู่ที่อื่น	 มันอยู่ที่เรา	 กองทุกข์มันอยู่ที่เราน้ี	 ถ้าหากว่าเราไม่เห็น 
กองทุกข์สักแต่ว่ากองทุกข์	อยากจะปล่อยมันก็ปล่อยไม่ได้	ทุกข์นี้มันอยู่กับเรา

	 หลกัของการพจิารณามีมาก	ค้นคดิพจิารณาหาช่องทาง	ยกอนัน้ันมา	ยกอบุายน่ี 
ขึน้มา	เปลีย่นแปลงพลกิแพลงอยูอ่ย่างน้ัน	หาช่องทางน่ี	ในเม่ือเรามีการเปลีย่นแปลง
พลิกแพลงหาอุบายอยู่ที่จะพิจารณาเพื่อความแยบคาย	 พิจารณาเพื่อปลดเปลื้องมัน 
ก็ต้องเห็นช่องทางจนได้	(๒๕ ก.ค. ๒๙)

	 ดูการท�างานของร่างกายเรา	ดกูารท�างานของร่างกาย	เขาเร่ิมท�างานมาตัง้แต่เกดิ	
เกดิเป็นตวัเป็นตนก็ท�างาน	นอนอยู่เฉยๆ	ก็ท�างาน	นับตัง้แต่ลมหายใจเข้า	ลมหายใจออก	 
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เขาไม่เคยหยุดท�างานแม้แต่ขณะเดียว	พูดถึงอวัยวะส่วนต่างๆ	ส่วนอื่นๆ	จะว่าเป็น	
ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	เขามีการท�างานของเขาอยู่ทุกขณะ	เรียกว่ามีการเกิดมีการ
เสือ่มไป	หน้าทีก่ารท�างานของเขากค็อืความอยูร่อด	เหมอืนกบันาฬิกา	ตวัจักรท�างาน
อยู่อย่างนั้น	ทุกตัวไม่มีเวลาหยุด

 ทุกอย่างจึงเป็นทุกข์หมด ไม่มีสักอย่างไม่มีสักส่วนที่ไม่ทุกข์ ไม่มี

	 พระพทุธเจ้าจึงตรัสว่า	ความเกดิเป็นทกุข์ ความแก่กเ็ป็นทกุข์ ความตายกเ็ป็นทกุข์  
ความเกิด	ความแก่	ความตาย	ก็อันเดียวกัน	คือเป็นทุกข์ทั้งนั้น	ก็มันอันเดียวกัน	
เหมือนกับเรือเล่นคลื่น	หัวเรือกระดกขึ้น	ท้ายเรือก็กดลงก็ต�่าลง	หัวเรือลง	ท้ายเรือ
ก็กระดกขึ้น

	 ในเมือ่เราเหน็เป็นกองทกุข์ไปเสยี	ค�าว่า	เป็นกองเรา	มนักไ็ม่ม	ีกองคน	กองสตัว์ 
มันก็หมดไป	 มีแต่กองทุกข์	 ก็เขาเอามาสมมุติมาเรียก	 ยึดถือว่ากองทุกข์ว่าเป็น 
กองคน	กองเขา	กองเรา	กองสัตว์	จะไปยึดจะไปเรียกจะไปตั้งชื่อ	เขาก็เป็นกองทุกข์ 
เหมือนเดิม

 มีอะไรไม่ทกุข์ ไม่ม ีเพราะอะไรแต่ละอย่างๆ	ตัง้แต่เกดิไม่มเีวลาพกั	แล้วจะว่า 
ไม่ทุกข์ได้ยังไง	 ผมก็ต้องมีการท�างานเพื่อความอยู่รอดเหมือนต้นหญ้าเหมือนกับ
ต้นไม้	 ต้องพยายามซอกซอนพยายามตะเกียกตะกายเพื่อดูดซึม	 ขนก็เหมือนกัน	 
เล็บก็เหมือนกัน	ฟันก็เหมือนกัน	ถ้าหากว่าขาดการท�างาน	หยุดแม้แต่เส้นโลหิตฝอย
หยุดท�างานขณะใด	ปัญหาจะต้องเกดิขึน้	เส้นโลหติฝอยหยดุท�างาน	ความไม่เป็นปกติ 
ก็เกิดขึ้น	แล้วเส้นโลหิตใหญ่ๆ	จะหยุดท�างานได้ยังไง

	 สรุปแล้ว	ไม่มีส่วนไหนหยุดท�างานเลย	เหมือนกบัลมหายใจเข้าและออก	ทกุขณะ 
หยุดอยู่เฉยๆ	ไม่เข้าไม่ออกไม่ได้	ปัญหาจะต้องเกิดขึ้นทันที

	 จึงว่า	ทุกข์มาตั้งแต่เกิด แล้วก็ทุกข์ต่อไปจนกระทั่งตาย (๑๕ ธ.ค. ๔๑)



284

ทุกข์เพราะหลง

	 ค�าว่า	“กิเลส”	นี่เป็นของที่เกิดขึ้น

	 มันหากเกิดขึ้นจากกิริยาของใจที่ไปรับไปสัมผัส	ตาไปเห็นรูป	หูไปได้ยินเสียง	 
ใจของเรานี่ส่งไปรับสัมผัส	 รับเอามาแล้วก็ไปรู้ว่าเป็นรูปผู้หญิง	 ไปรู้ว่าเป็นรูปผู้ชาย	 
รูปผู้หญิงก็ได้แต่จ�าเอาไว้ว่าเป็นรูปผู้หญิง	 รูปผู้ชายก็จ�าเป็นรูปผู้ชาย	 รูปหญิงสาว
ชายหนุ่มอะไรก็จ�าเอามา	 แล้วก็หญิงงามชายงาม	 หญิงข้ีร้ายชายข้ีร้ิวก็จ�าเอามา	 น่ี	 
จ�าเอามานึกคิดปรุงแต่งอะไรต่ออะไร

	 นึกคิดปรุงแต่งทน้ีี	มนักม็ดีบ้ีางไม่ดีบ้าง	กเิลสตณัหามนักต็ามมาตรงดีตรงไม่ดี 
น่ีละ	ตรงดมีนัก็เกิดเร่ืองความดี	ความพอใจของกเิลสมนักเ็กดิ	ตรงไม่ดเีร่ืองความไม่ดี	 
ความไม่พอใจของกิเลสมันก็เกิด	เกิดตามมา	กิเลส	จึงเป็นของเกิด	กิเลสเป็นของจร
มาเกิด	กิเลสไม่ใช่เกิดอยู่ในดินในน�้าในลมในไฟ	ไม่ใช่มีอยู่แล้วในจิตในใจ	จิตใจ
เป็นส่วนหนึ่งต่างหากนี่

	 ให้พากันรู้จัก	 ให้พากันเข้าใจ	 อย่าคิดว่าร่างกายทั้งหมดของเรานี้หรือส่วนใด 
ส่วนหนึ่งก็ช่างมีกิเลสตัณหา	อย่าไปคิดว่าเขามีกิเลสตัณหาใดๆ	ทั้งนั้น	เขาไม่มีจริงๆ	 
ให้พากันเข้าใจอย่างน้ี	แล้วพากนัพจิารณาให้ได้ความให้ชดัอย่างน้ี	แล้วจะไม่มคีวาม 
ลังเลสงสัยว่าร่างกายอันนี้เป็นของที่ไม่มีกิเลสตัณหาตรงไหนที่จะแอบแฝงอยู่เลย

	 แต่ถ้าหากจิตใจน้ีมนัมกีเิลสจรเข้ามา	ร่างกายอันน้ีทัง้ร่างกจ็ะเป็นกเิลสขึน้มาทนัท	ี 
ตาก็เป็นกิเลส	หูก็เป็นกิเลส	อะไรๆ	ก็เป็นกิเลส	เป็นกิเลสเพราะเรื่องของกิเลสเข้ามา
บีบบังคับ	เขาจรมาเป็นเจ้าหัวใจ	จรมาจนกระทั่งบังคับจิตใจของเรานี่	แล้วก็บังคับ
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ธาตขุนัธ์ร่างกายของเราให้แสดงเป็นไปตามอ�านาจของเขาทัง้หมด	บางทกีเิลสมันร้อน	
ร้อนจิตร้อนใจขึน้มาเตม็ที	่แล้วท�าให้แผ่นดนิทัง้แผ่น	คอืร่างกายน้ีมนัร้อนรนไปหมด	
นี่มันถึงขนาดนั้นนะพิษภัยของกิเลสตัณหานี่	(๘ ส.ค. ๒๔)

 กเิลส ตณัหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง เหล่าน้ีท�าให้เราเกดิความเดอืดร้อน	 
ที่เดือดร้อนนั้นเพราะอะไร	เดือดร้อนเพราะเราหลง

 หลงอะไร	กห็ลงสิง่ทีเ่กดิมาแก่	หลงสิง่ทีเ่กดิมาเจ็บมาตาย	หลงของทีเ่กดิมาตายเน่า 
ในแผ่นดินอนัน้ี	ทีเ่ราเดอืดร้อนก็เดือดร้อนเพราะของทีเ่กดิมาแตกมาสลายน่ี	เราเกิด
มาหลงก็เพราะหลงสิง่น้ีเท่าน้ันเอง	เราไม่ได้หลงสิง่อืน่	ทีว่่าเราหลง	เรากห็ลงของทีเ่กดิ 
มาในโลก	แล้วก็หลงของที่เกิดมาแล้วก็สลายลงไปในโลกอันนี้เท่านั้นเอง

	 ถ้าหากว่าเราหลงแล้ว	 เราก็จะมีความเดือดร้อนมีความทุกข์	 เรามีความพอใจ 
เราก็มีความลุม่หลงในสิง่ทีเ่ราพอใจน้ัน	เรามีความไม่พอใจ	เรากไ็ปมวัเมาไปลุม่หลง
ในสิ่งที่เราไม่พอใจน้ัน	 ความลุ่มหลงในสิ่งที่เราพอใจไม่พอใจน้ัน	 ล้วนแต่ท�าให้ใจ
ของเราเกิดความวุ่นวายทั้งนั้น	ใจของเราวุ่นวาย	ใจของเราก็ไม่เป็นปกติ	นี่ล่ะคือใจ
ของเราเดือดร้อน	ใจของเราเป็นทุกข์

	 ทีเ่ป็นทกุข์น้ัน	กเ็พราะความหลงน้ีเป็นเหต	ุความโลภกเ็กดิจากความหลงเป็นเหตุ 
เป็นสมุฏฐาน	ความโกรธก็เกิดมาจากความหลงเป็นเหตุเป็นสมุฏฐาน๑

	 จึงว่า	 การปฏิบัติธรรมก็คือการอบรมจิตใจของเราให้มีความเฉลียวฉลาด	 
การปฏิบัติธรรมจึงเป็นการปฏิบัติเพื่อให้ใจที่มีความโง่ครอบง�าแล้วมัวเมาลุ่มหลง 
อยู่นั้น	 ให้หายจากความมัวเมาลุ่มหลง	 และให้มีความเฉลียวฉลาดองอาจกล้าหาญ
สง่าผ่าเผยขึ้นในจิตในใจ	 เพื่อให้จิตใจท�างานปฏิบัติหน้าที่ต่อต้านต่อสู้กับกิเลสที่ท�า 
ให้เราเกิดความเดือดร้อนนั้น

 งานต่อต้านกิเลสตัณหานี่ จึงเป็นงานที่หนักมาก (๗ ต.ค. ๒๓)

๑ สมุฏฐาน แปลว่า	ที่เกิด	ที่ตั้ง	เหตุ
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โง่ เพราะยึดสมุทัยเป็นตน

 เราจะต้องหาอุบายหาวิธีสอนจิตสอนใจให้ฉลาด เพื่อท�าลายความโง่ที่ครอบง�า
จิตใจ

	 การท�าลายความโง่นี้	 เป็นการฆ่ากิเลส	 เป็นการท�าลายกิเลส	 แต่เราไม่ต้องไป
หาอุบายตามต�ารับต�าราที่ไหน	ตามต�ารับต�ารามันเป็นต�าราธรรม	เราต้องศึกษาธรรม 
ของจริง	 เพราะกิเลสมันไม่ได้ยึดต�าราเป็นตัวเป็นตน	 กิเลสมันยึดร่างกายที่หนังห่อ
ของปฏกูิลน้ีว่าเป็นคนเป็นสตัว์	มนัยดึร่างกายทีเ่กดิมาแก่มาตายของจริงอนัน้ีเป็นตวั 
เป็นตน

 ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักความจริงนั้น คือเราโง่ เดี๋ยวนี้เราโง่หรือเราฉลาด

	 ค�าว่า	ฉลาด	ก็คือรู้จักความจริง	ถ้าหากว่าเรายังไม่รู้	ความไม่รู้นั้นคือ	ความโง่ 
เราจะต้องสอนจิตใจของเราทีโ่ง่น้ีให้ฉลาดเสยี	ในเมือ่ใจของเราฉลาด	ใจของเรารู้ขึน้ 
ในขณะใด	ความไม่รู้น้ันไม่มี	ความโง่กห็มดไป	ตวักเิลสคือความโง่	โมหะคือความโง่ 
ความลุ่มหลงมัวเมามันก็ไม่มี

	 ค�าว่า	ฉลาด	คือรู้จักกองทุกข์ว่าเป็นทุกข์

	 อย่างทีพ่ระพทุธเจ้าทรงรู้ทรงเหน็	ทรงรู้จักค�าว่า	“ตณัหา” หมายถงึความอยากน้ี 
ว่าเป็น	สมุทยั	คอืเหตใุห้เกดิทกุข์	กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา	อนัน้ีล่ะเป็นเหต ุ
ให้เกิดทุกข์	หรือเป็นเหตุให้ทุกข์เกิด
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	 แล้วเราก็ละความอยากนั้นเสีย	ในเมื่อละความอยากได้	ก็เรียกว่าเป็นผู้ฉลาด 
ขึน้มา	เป็นผู้ฉลาดยงัไง	เพราะมารู้แจ่มแจ้งในเหตทุีท่�าให้เกดิข้ึนซึง่กามตณัหา	ภวตณัหา	
วิภวตัณหา	 เมื่อมารู้แจ้งเหตุที่ท�าให้เกิดตัณหา	มันก็เกิดไม่ได้	ที่ตัณหามันเกิดและ 
มันเกิดลกุลามเผาจิตเผาใจ	กเ็พราะไม่รู้แจ้งในสิง่ทีท่�าให้เกดิข้ึนซึง่ตณัหา	ในลกัษณะน้ี 
เรียกว่า โง่

	 ค�าว่า	ความโง่	คือไม่รู้จักสัจธรรม	ค�าว่า	ความฉลาด	ก็รู้จักสัจธรรมตามความ
เป็นจริง	ความโง่	ก็คอืไม่รู้จักว่าความเกดิ	ความแก่	ความตาย	เป็นทกุข์	ความฉลาด 
กคื็อรู้ว่าความเกิดเป็นทกุข์	ความแก่เป็นทกุข์	ความตายเป็นทกุข์	ความโง่ กคื็อไม่รู้จัก 
สมุทัย	แล้วก็ยึดถือสมุทัยนั้นเป็นจิตเป็นใจเป็นตัวเป็นตน

	 ค�าว่า “ยดึถอืสมทุยัเป็นจิตเป็นใจเป็นตวัเป็นตน”	ในเมือ่กามตณัหาก�าเริบขึน้มา 
กว่็ากามตณัหาน้ันเป็นตวัเป็นตน	มคีวามพยายามทีจ่ะให้ได้ตามความต้องการของตน	 
ภวตัณหาและวิภวตัณหาเกิดขึ้น	ก็ว่าภวตัณหาและวิภวตัณหานั้นเป็นตัวเป็นตน	ก็มี 
ความพยามยามที่จะให้สมความปรารถนาของตน	นี่	 ในลักษณะนี้เป็นเรื่องความโง ่
ทั้งนั้น

	 ในทีส่ดุ	ความโง่กท็�าให้เกดิความเร่าร้อน	ความโง่กท็�าให้เกดิเป็นทกุข์ขึน้	ทัง้ๆ	ที ่
ไม่มีใครสกัรายต้องการเป็นคนโง่	ไม่มีใครสกัรายต้องการให้เจ้าของเป็นทกุข์ (๑๖ มี.ค. ๓๗) 
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ข้อปฏิบัติเพื่อดับสมุทัย

	 ธรรมะค�าสอนของพระพทุธเจ้าน่ีมีอยู่ในเรา	อริยสจัธรรมทัง้สี ่ว่า ทกุข์คือความเกดิ  
ทุกข์คือความแก่ ทุกข์คือความตาย	เรามีอยู่แล้วมีสมบูรณ์อยู่แล้ว

	 ค�าว่า	สมทุยั	เหตใุห้ทกุข์เกิด	คอืใจของเราน่ีมนัส่งส่ายไปรับเอาอะไรต่อมิอะไร
ไม่ยอมหยุดพกั	ตวัน่ีล่ะเป็นตวัเหตใุห้เกดิทกุข์	ตวัทีส่่งส่าย	ส่ายแส่ไปหา	กใ็จของเรา 
น่ีล่ะเป็นผู้ที่ส่ายออกไปหา	 หรือว่าส่งออกไปหาไปรับอะไรต่อมิอะไร	 รับเข้ามาแล้ว 
ก็ท�าให้ใจของเรากระวนกระวาย	 รับเอาสิ่งที่ชอบใจก็กระวนกระวายในสิ่งที่ชอบใจ
อยากได้ตามปรารถนา	หรือกระวนกระวายในความพอใจ	ส่งส่ายไปรับสิง่ทีไ่ม่ชอบใจ 
นี่ก็กระวนกระวายเพราะความไม่ชอบใจนั้น	การส่งส่ายไปนี้ล่ะ	เป็นตัวสมุทัย	มันมี
อยู่แล้ว	ไม่ใช่มันไม่มีในเรา

	 ค�าว่า	มรรค ข้อปฏบิตั	ิปฏิบตัเิพือ่ระงับตวัสมุทยั	เพือ่ดบัตวัสมทุยั	คอืจิตทีมั่น 
ส่งส่ายออกไปไม่ยอมหยดุไม่ยอมพกัไม่ยอมสงบระงับ	มรรคคอืข้อปฏิบตั	ิน่ีมอียูใ่น 
เราแล้ว	ในเม่ือเราเอามรรคมาใช้	ตวัสมุทยัทีม่นัเป็นเหตแุสวงหาแต่ทกุข์เข้ามาแผดเผา	 
สมทุยัตวัน้ันก็ดับไป	ทกุข์มนักไ็ม่มน่ีี	นิโรธ คอืความดับทกุข์กป็รากฏข้ึน	มนัมอียูแ่ล้ว 
ในสิ่งเหล่านี้

	 จงพากันเอาธรรมะทีม่อียูแ่ล้วน้ีล่ะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่จิตใจ	มรรคกม็ี
อยูแ่ล้ว	เจริญให้มากพจิารณาให้มาก	มรรคเรามีอยูแ่ล้วไม่ใช่เราไม่ม	ีศลีกเ็ป็นมรรค	
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สมาธกิเ็ป็นมรรค	ปัญญาก็เป็นมรรค	สมมฺาทฏฺิ€	ิความเหน็ชอบ	ท�าความเหน็ให้ถกูต้อง	 
เห็นว่าธรรมะค�าสอนของพระพุทธเจ้า	ใครประพฤติปฏิบัติตามแล้วมีแต่จะท�าให้เกิด
ความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตในใจอย่างเดียว

 ความเหน็ชอบ คอื	เหน็ว่าร่างกายของเราน้ีไม่เป็นสาระแก่นสารอะไร	เหน็ชดัลงไป 
ว่า	เบญจขันธ์ทั้งห้านี้	ไม่ใช่ตัวตนอะไรของเราของเขา	เป็นของเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่ 
ที่จะสลายไป	 ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเกิดมาเพื่อความแตกสลาย	 ไม่ว่าสัตว์ชนิดใดๆ	 
ไม่ว่าคน	บุคคล	สีสัน	วรรณะ	หรือสมมุติเป็นชาติชั้นวรรณะใด	เกิดขึ้นมาเพื่อความ 
แตกสลายทัง้น้ัน	ใจเหน็ชดัไปอย่างน้ีจริงๆ	เป็นความเหน็ทีถ่กูต้องไม่ผิดพลาดความจริง 
นี่	สมฺมาทิฏฺ€ิ เกิดขึ้นในจิตในใจ

 สมฺมาสงฺกปฺโป ความด�าริชอบ	 สมฺมำวำจำ กล่าววาจาชอบ	 สมฺมากมฺมนฺโต  
การงานชอบ	 สมฺมาอาชีโว เลี้ยงชีวิตชอบ	 สมฺมาวายาโม มีความเพียรมีความ 
พยายามชอบ (๒๕ ก.ย. ๒๙)

 สมฺมาวายาโม ความเพยีรชอบ	ค�าว่าความเพยีรครบหมดทกุอย่าง	เพยีรส�ารวม
รักษาศีล	 เพียรส�ารวมไม่ให้มีความบกพร่อง	 เพียรพยายามตั้งสติให้สมบูรณ์	จิตก็
สมบูรณ์ด้วยสติ	 เพียรท�าสมาธิ	 เพียรพยายามท�าสติให้จิตเป็นสมาธิ	 จิตก็สมบูรณ์
ด้วยสมาธิขึ้นมา	เพียรท�าสมาธิให้แน่นหนามั่นคง	เพียรท�าให้ปัญญาเกิด	ปัญญาคือ
ความรู้รอบ	ศึกษาแยกแยะด้วยวิธีการหรืออุบาย

	 เพยีรทีจ่ะพจิารณาให้ชดัให้รู้แจ่มแจ้ง	ไม่ให้มคีวามลบูคล�า	เพยีรค้นคิดพจิารณา
ในสิง่ทีเ่รายังไม่แจ่มแจ้งและสิง่ทีเ่รายงัลบูคล�าลงัเลสงสยั	เพยีรพจิารณาสิง่ทีย่งัไม่แจ้ง 
ไม่ชัด	ถ้าหากว่ายังลูบคล�ายังลังเลสงสัยอยู่	อยากจะปล่อยอยากจะวาง	วางมันก็ยัง 
ไปหยิบเอาอีก	 อยากจะขว้างไปแต่มันก็ขว้างไม่หลุดมือ	 อยากจะขว้างไป	 อยากจะ 
โยนทิ้ง	 มันก็ไม่ยอมหลุดจากมือก็เพราะยังลูบคล�า	 เพียรพิจารณาจนกระทั่งความ
ลูบคล�าความลังเลสงสัยไม่มีในที่สุด
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	 ท�าไมความลูบคล�าจึงหมดไป	 ก็เพราะรู้แล้วเห็นแล้วตามความเป็นจริง	 จะไป
ลูบคล�าท�าไม	 จิตถ้าหากว่ารู้แล้วเห็นแล้ว	 ความลูบคล�าจะหมดไปขณะที่รู้แล้วเห็น 
แล้วน้ัน	และจิตกจ็ะปล่อยวางในขณะทีรู้่แล้วเหน็แล้วน้ันทนัท	ีไม่ต้องไปเป็นขัน้ตอน

	 จึงว่า	 ความเพียร	 ไม่ใช่เพียรแต่นั่งอย่างเดียว	 ไม่ใช่เพียรแต่เดินอย่างเดียว	
เพียรในทุกๆ	อิริยาบถ	คือ	ยืน	เดิน	นั่ง	นอน	ทุกๆ	อย่าง	เพียรมีสติรู้ทันเห็นทัน	 
เพียรท�าจิตของเราให้แน่นหนามั่นคง	 เข้าถึงสมาธิ	 ก็เป็น	 สมฺมาสมาธิ ที่สมบูรณ ์
เป็นสมาธิที่เป็นองค์มรรค	เพียรท�าปัญญาให้เกิดเป็นความเพียรทั้งนั้น

	 ท่านจึงว่า	 วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ	 พ้นจากกิเลสตัณหาที่ท�าให้เกิดทุกข์ได้เพราะ
ความเพียร.	๑ (๑ ม.ค. ๔๕)

๑	 พุทธภาษิต	 สทฺธาย ตรติ โอฆ� อปฺปมาเทน อณฺณว� วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ ปญฺญาย ปริสุชฺฌตีติฯ.  
คนข้ามโอฆะได้ด้วยศรัทธา	ข้ามอรรณพได้ด้วยความไม่ประมาท	ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร	บริสุทธิ์ได้
ด้วยปัญญาฯ.	มีในอาฬวกสูตร,	สังยุตตนิกาย	สคาถวรรค	(เล่มที่	๑)
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ให้เข้าถึงความเป็นมัชฌิมา

 มรรคทั้งแปด เป็นธรรมที่จะเดินทางไปถึงเป้าหมายคือมรรคผลพระนิพพาน

	 ค�าสอนของพระพทุธเจ้า	สอนเพือ่ท�าให้เป็น	มชัฌมิา	มชัฌมิาเราให้ดทูีใ่จ	ใจของเรา 
ในเมือ่มีสิง่ทีน่่ารักมาสมัผัสใจของเราเป็นยงัไง	ใจของเรามสีิง่ทีน่่าชงัมาสมัผัสใจของ
เราเป็นยงัไง	ถ้าหากว่ายงัมยีนิดียนิร้าย	อนัน้ันยงัไม่เป็นทางสายกลาง	ยงัไม่เป็นมชัฌมิา	 
ต้องดูใจของเรา

	 ในเมื่อใจของเรายังไม่เป็นมัชฌิมา	 ก็ต้องพยายามให้เข้าถึงความเป็นมัชฌิมา 
ให้ได้	ด้วยการพิจารณาทั้งเหตุและผล	สิ่งที่ชอบใจ	สิ่งที่ไม่ชอบใจ	ก็คือ	อนิจจัง

	 สิ่งที่ชอบใจ	ไม่ชอบใจ	อันนั้น	ก็คือสิ่งที่เกิดมาเพื่อแก่	เพื่อตาย	เกิดมาเพื่อดับ	 
ไม่ได้เกิดมาให้ใครชอบใจ	ไม่ได้เกิดมาให้ใครไม่ชอบใจ

	 มีแต่ใจที่อยู่ในอ�านาจของกิเลสเท่านั้น	ท�าให้สิ่งที่เกิดมาตาย	สิ่งที่เป็นอนิจจัง	 
ทกุขงั	อนัตตา	โดยธรรมชาตน้ัินเป็นของร้อนข้ึนมา	ท�าให้ใจเซซ้ายเซขวา	สิง่ทีเ่กดิมาตาย 
อันนั้นเขาไม่รู้เรื่อง	เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นอันตรายแก่ท่านผู้ใด	แต่กิเลสมันมีความ
สามารถ	 มีความฉลาดในเร่ืองของกิเลส	 อะไรเกิดในโลก	 มันเอาสิ่งน้ันเอามาเป็น
เครื่องมือที่จะประหัตประหารจิตใจที่ไม่มีธรรม	จิตใจที่ไม่เป็นมัชฌิมา
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	 กิเลสผ่านทาง	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	และใจ	เราต้องตื่นตัวดูจิตของเราเสมอ	 
ถ้าหากว่าดจิูตของเราไม่เซซ้ายเซขวา	อฏิฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ ๑	อะไรกช่็าง	จะไม่ท�าให้ 
เราเอยีงทัง้น้ัน	อะไรทัง้หมดในโลกสรุปลงมากค็อื	สิง่ทีช่อบใจไม่ชอบใจน้ีเอง	ถ้าหาก 
ว่าสิง่ทีช่อบใจและสิง่ทีไ่ม่ชอบใจ	เราพิจารณาและพจิารณาแก้ไขได้แล้ว	สิง่อืน่ๆ	จะมา 
สัมผัสมันก็อันเดียวกัน	เพราะสิ่งในโลกไม่มีอะไรแตกต่างกัน

	 สิง่ทีเ่กดิทัง้หมด	จะเป็นส่วนรูป	ส่วนนาม	จะปรากฏเป็นรูป	หรือไม่ปรากฏเป็นรูป	
กเ็ป็นสกัแต่ว่ารูป	เป็นสกัแต่ว่านาม	อนัน้ันกค็อืเป็นของเกิดมาดับ	เป็นอนิจจัง	ทกุขัง	 
อนัตตา	ทั้งนั้น	เป็นอนิจจังทั้งนั้น	เป็นอนัตตาทั้งนั้น

 สัจธรรมน่ีล่ะ เป็นธรรมที่จะท�าให้ใจของเราเข้าถึงมัชฌิมาหรือเป็นมัชฌิมาได้ 
(๒๔ เม.ย. ๔๗)

๑ อิฏฐารมณ์ คือ	อารมณ์ที่น่าพอใจ,	อนิฏฐารมณ์	คือ	อารมณ์ที่ไม่น่าพอใจ
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ปล่อยวางกายสู่จิต

 “เอกายโน มคฺโค ทางอันเอก”	๑	ให้พากันตั้งมั่นมุ่งมั่นเดินลงไปในมรรคเส้นนี้

	 ทางเส้นน้ีเป็นทางทีพ่ระพทุธเจ้า	พระสาวกเจ้าเดิน	ทางอนัเอกก็คอืมหาสตปัิฏฐาน 
ทัง้สี	่ทางอนัเอกกคื็อมรรคทัง้แปดประการ	มรรคทัง้แปดประการรวมเข้ามาในกายของ
เราน้ี	รวมเข้ามาในจิตของเราน้ีเอง	ไม่ใช่มรรคทัง้แปดอยูใ่นต�ารา	ไม่ใช่มรรคทัง้แปด 
อยู่ในตัวหนังสืออยู่ในค�าพูด

	 มรรคทัง้แปดอยูใ่นกายของเราน้ี	เดนิลงไป	เดนิตัง้แต่ศีรษะไปหาเท้า	เดนิตัง้แต่
เท้าขึน้มาหาศรีษะ	เดินให้ชดัลงไปจนกระทัง่แน่นอนลงไปในจิตในใจ	อนัน้ีกายสกัแต่
ว่ากายเท่าน้ัน	ไม่ใช่อะไรสกัอย่าง	ไม่ใช่สตัว์ไม่ใช่บคุคล	ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาน่ี	เดินให้ชดั	 
ความรู้อันน้ีจะเกิดขึ้น	 เพราะความรู้เกิดข้ึนในลักษณะน้ีเรียกว่ารู้ตามความเป็นจริง 
ก็จะเกิดขึ้น	ในเมื่อเรารู้เห็นความจริงของเขาแล้ว	รู้แล้วมันเป็นอย่างไร

๑	พุทธภาษิต	เอกายโน อย� ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตาน� วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน� สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสาน�  
อตฺถงฺคมาย ญายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ยทิท� จตฺตาโร สติปฏฺ€านา. หนทางนี้เป็นที่ไป 
อนัเอก	เพือ่ความบริสทุธิข์องเหล่าสตัว์	เพือ่ล่วงความโศกและปริเทวะ	เพือ่ความดบัสญูแห่งทกุข์และโทมนัส
เพือ่บรรลธุรรมทีถ่กูต้อง	เพือ่ท�าพระนิพพานให้แจ้ง	หนทางน้ีคอื	สตปัิฏฐาน	๔	ประการ.	มใีน	สตปัิฏฐานสตูร,	 
มัชฌิมนิกาย	มูลปัณณาสก์	(เล่มที่	๑๒)
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	 รู้แล้วใจของเราจะปล่อยวาง	ปล่อยวางไว้ที่ไหน	ปล่อยวางไว้ตามสภาพความ
เป็นจริงของเขา	(๒๔ ก.ค. ๓๒)

 ปล่อยวางกายแล้ว จิตของเราเป็นอย่างไร

	 อปุมาเหมอืนกบัเราเคยแบกหนัก	ถ้าหากว่าสิง่ทีแ่บกอยูใ่นบ่าน้ัน	เราไม่วางมันจะ 
หนักอยู่อย่างน้ัน	 ถ้าหากว่าหลุดจากบ่าเราขณะใด	 บ่าของเราน่ีมันจะเบามันจะว่าง
เพราะไม่มีอะไรมาทับในบ่า	วางร่างกายเป็นสภาวธรรม	วางร่างกายเป็นดิน	เป็นน�้า	 
เป็นลม	เป็นไฟ	วางร่างกายเป็นของแตกเกดิมาเพือ่ความสลาย	จะปรากฏว่าว่างหมด	
ในขณะว่าว่างนั้น	จิตของเรานี่จะเด่นชัดขึ้นเต็มที่

	 จิตเด่นชดัขึน้เตม็ทีน้ี่เพราะว่าไม่ยดึถอืร่างกายเป็นตวัเป็นตน	การยดึมัน่เป็นสิง่
ที่ท�าให้ใจของเรามืด	ในเมื่อใจของเรามืด	การที่เราจะเห็นจิตเห็นใจของเราชัดก็ไม่มี
โอกาสที่จะเห็นได้	 แต่ในเมื่อเราปล่อยวางสิ่งที่เรายึดแล้ว	 สิ่งที่ท�าให้จิตของเรามืด 
กข็าดไป	ในเมือ่สิง่ทีมั่นมืด	สิง่ทีม่นัเคยทบัถมจิตเอาไว้มนัสลายตวัไป	แล้วจิตของเรา 
นี่เป็นธรรมชาติที่สว่างไสว	 สิ่งที่เราไม่ปรารถนารู้ก็จะรู้	 เราไม่ปรารถนาจะเห็นก็เห็น	 
(๒๔ ก.ค. ๓๒)

 กายของเรานี้จึงเป็นทางที่จะเดินเข้าไปหาจิต

	 ในเมื่อถึงจิตแล้ว	ก็เดินต่อไป	ศึกษาต่อไป	อะไรเป็นอุปสรรค	อะไรเป็นข้าศึก	 
ดมูนัอยูต่ลอดเวลา	สิง่ใดมนัมอียู่ในจิตมนัหากแสดงออกมาๆ	มนัแสดงออกมายงัไง	 
เราก็พจิารณาเพือ่ละเพือ่ถอน	พจิารณาแล้วปล่อยวางไป	ธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นของเกดิ	
ธรรมทั้งหลายนั้นเป็นของดับ	ที่มันแสดงออกมาๆ	นั้น	มันเป็นของเกิดแล้ว	เรียกว่า 
เกิดมาจากจิต	 จิตอันน้ีเป็นสถานที่เกิดของธรรม	 ธรรมทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง	 
ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา

	 ธรรมทัง้หลายทีเ่ป็นอนัตตา	มนัแสดงออกจากจิตจากใจของเราน่ี	ทีแ่สดงออกมา 
อันน้ันสักแต่ว่าธรรมเป็นอนัตตา	 เราอย่าไปยึด	 พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปล่อยวาง	 
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นี่	จึงให้ปล่อยวางไปเป็นล�าดับๆ	อย่าไปยึดอะไรทั้งหมด	ถึงจะสว่างไสวกระจ่างแจ้ง
ขนาดไหนเพียงไรก็ช่าง	เกิดขึน้แสดงออกมาแล้วเราอย่าไปยึด	ถ้าหากว่ายดึแล้ว	เราจะ 
เป็นผู้ที่ติดอยู่ในสิ่งที่เรายึดนั้น

	 ในเม่ือสิง่ทีเ่รายดึอยูน้ั่นเป็นอนัตตา	เขากต้็องเป็นอนัตตา	ในเมือ่เรายดึของเป็น
อนัตตา	สิ่งที่เรายึดนั้นมันสลายไป	เราจะเป็นผู้ที่เสียใจ	เราจะเป็นผู้ที่ไม่สบายใจ	

 น่ี ธรรมทัง้หลายเราอย่าไปตดิ ถงึจะสว่างไสวกระจ่างแจ้งขนาดไหนกช่็าง อนัน้ัน 
สักแต่ว่าธรรมเท่านั้น มันยังจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและมีการดับไป (๒๔ ก.ค. ๓๒)
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สงฺขารา อนตฺตา

	 พระพทุธเจ้าทรงเทศนาปัญจวคัคย์ี	ทรงเทศนาชฎลิ	หรือทรงเทศนาท่านผู้ใดกช่็าง 
มีแต่	อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้งนั้น

	 ท�าไมจึงทรงเทศน์เท่าน้ี	กเ็พราะเป็นธรรมทีจ่ะท�าให้แจ้งประจักษ์ในสจัธรรม	รูป	
เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	เป็นของไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	เป็นอนัตตา	รูป	เวทนา	 
สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	อยู่ที่ไหน	มีอยู่ในเราทั้งนั้น	ต้องเห็นรูปไม่เที่ยงเสียก่อน	
เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	จึงเห็นไม่เที่ยงเป็นล�าดับต่อไป	เห็นชัดในกายแล้ว
ก็เห็นชัดจิต	เห็นจิตก็เห็นเวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ

	 พระพุทธเจ้าทรงเทศนาปัญจวัคคีย์	 ปัญจวัคคีย์เห็นรูปชัดอย่างที่พระพุทธเจ้า
ทรงว่า	รูปไม่เทีย่ง	เหน็เวทนา	สญัญา	สงัขาร	วญิญาณ	ชดัว่า	เวทนา	สญัญา	สงัขาร	 
วญิญาณ	ไม่เทีย่ง	เหน็ชดัตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงเทศนาขณะน้ัน	เปลือ้งทนัท	ีสลดัออก 
หลุดทันที	ที่ยึดติดในเบญจขันธ์ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่มี

	 ดิน	 น�้า	 ลม	 ไฟ	 อันนั้นเป็นสังขารทั้งนั้น	 ความคิดก็เป็นสังขาร	 คิดดีก็เป็น
สังขาร	คิดไม่ดีก็เป็นสังขาร	เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลง	เกิดขึ้นแล้วดับไปได้

	 พระพทุธเจ้าตรัสว่า	สงัขารเป็นอนัตตา หาอะไรทีจ่ะเป็นแก่นเป็นสารเป็นตวัเป็นตน 
เป็นน�้ำเป็นเนื้อไม่ได้ จึงว่ำเป็นอนัตตำ
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	 ความคิดของเรา	คดิแล้วดบัไปมีอะไรเหลอื	จะคดิดคีดิสร้างสรรค์	คดิในทางที่ 
ประเสริฐเลิศหรูยังไงก็ช่าง	 ดับไปแล้วไม่มีอะไรเหลือ	 เหมือนกับกลางคืนอย่างน้ี	 
กลางคืนมืด	แต่พอสว่างขึ้นมา	กลางคืนก็ไม่เหลือ	ความมืดก็ไม่มีอะไรเหลือ	สว่างๆ	
เวลามืดมาความสว่างก็ไม่มีอะไรเหลือ	ความมืดก็เป็นสังขาร	ความสว่างก็เป็นสังขาร	
จิตสว่างก็เป็นสังขาร	จิตมืดก็เป็นสังขาร

	 จึงให้ดทูีจิ่ต	จิตรู้ว่าเกดิ	จิตรู้ว่าดบั	จิตทีรู้่ว่าสงัขารเกดิ	จิตรู้ว่าสงัขารดบั	จิตรู้ว่า 
สิ่งใดทั้งหมดที่เกิดมาสิ่งน้ันทั้งหมดดับไปทั้งน้ัน	 ดูจิตของเราน้ี	 เพ่งก�าหนดที่จิต	 
บางทีทั้งๆ	 ที่เพ่งก�าหนดที่จิต	 ตัวสังขารมันก็ยังปรุงขึ้นมา	 มันจะปรุงมาใหม่หรือ 
จะยังไง	 มันก็เป็นสังขาร	 ถ้ามันปรุงขึ้นมาน่ีก็คือสังขาร	 มันเกิดข้ึนมาแล้วมันก็ดับ	 
จิตของเรารู้ว่าสังขารมันเกิดขึ้นแล้วมันปรุงแล้ว	 ให้รู้ของที่เกิดดับให้ชัดและให้รู้ทัน
ของที่เกิดดับทุกขณะ

	 ทวนกระแสเข้ามาหาธรรมชาตทิีรู้่	สงัขารทัง้หลายทีเ่กดิดบั	เกดิดบัในจิต	สงัขาร
ทั้งหลายเกิดดับในจิตทั้งน้ัน	 มีจิตจึงมีสังขาร	 แล้วผู้ที่จะรู้สังขารชัดก็คือจิตเท่าน้ัน	 
จิตอันนี้รู้อยู่ตลอด	เพราะจิตอันนี้ไม่ดับเป็น	แล้วจิตจะเป็นผู้ที่รู้สังขารชัดตามความ
เป็นจริง

	 ค�าว่า	สงัขารทัง้หลายเป็นของไม่เทีย่ง สงัขารทัง้หลายเป็นของเกดิมาแล้วดบัไป 
เราเห็นแล้ว	เรารู้อันนี้	เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆ	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	ไม่ต้องมีใคร 
มาพดูเขากเ็ป็น	เขาเป็นของเขาอย่างน้ัน	สพเฺพ สงฺขารา อนิจฺจา สพเฺพ สงฺขารา ทกุขฺา  
สพฺเพ สงฺขารา อนตฺตา ท�าให้แจ้งประจักษ์ในสัจธรรม

	 เห็นชัดใน	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	เห็นอันนี้แล้วอะไรจะเป็นเราเป็นเขา	เห็นชัด 
อันนี้แล้วอะไรจะเป็นตัวเป็นตน (๑๖ พ.ค. ๔๗)



298

ปล่อยวางขันธ์ห้า

 การเปลื้องขันธ์ห้าละขันธ์ห้า ก็คือละกิริยาละอาการ คือการปล่อยวางกิริยา 
ปล่อยวางอาการ

	 อาการเป็นอาการ	 กิริยาเป็นกิริยา	 ใจของเราไม่ไปยึด	 มันไม่ไปยึดที่เรียกว่า 
ละขันธ์ห้า	ก็คือปล่อยวางไม่ไปยึดนั่นเอง	แต่ขันธ์ห้าเขายังท�างานอยู่	ขันธ์ห้าเขายัง 
ท�างานอยู่ตามปกติของเขา	 ในเมื่อยังมีลมหายใจอยู่ตราบใด	 ขันธ์ห้าก็ยังท�างานอยู่
ตราบน้ัน	ค�าว่า	ละขนัธ์ห้า	กคื็อไม่ไปยดึขนัธ์ห้าน่ันเอง	ปล่อยให้เขาเป็นไปตามอตัโนมตัิ 
ตามธรรมชาติของเขา	(๒๙ ก.ค. ๓๐)

 ค�าว่าขันธ์ห้านี่ ผู้ที่ยังไม่ปล่อยวาง ยังไม่รู้จักว่าขันธ์ห้าเป็นของหนัก

	 ผู้ที่ปล่อยวางขันธ์ห้าได้ขณะใด	 จะรู้ว่าขันธ์ห้าเป็นของหนักมากในขณะที ่
ปล่อยวางได้แล้วน้ัน	ถ้าหากว่ายงัไม่ปล่อยวาง	ยงัไม่เคยปล่อยวาง	หรือปล่อยวางไม่ได้ 
จะไม่รูแ้ม้แต่น้อยว่าขนัธ์ห้าเป็นของหนัก	ทัง้ๆ	ทีพ่ระพทุธเจ้าท่านกต็รัสไว้ว่า	ขนัธ์เป็น 
ของหนัก	แต่ผู้ที่ไม่ได้รู้ขันธ์	ไม่รู้ไม่เห็นขันธ์ห้า	แล้วไม่เคยปล่อยวางขันธ์ห้า	จะรู้ว่า
ขันธ์ห้าว่าเป็นของหนักไม่ได้

	 เหมือนกับเจ้าของแบกบ่าเจ้าของอย่างน้ี	 บ่าของแต่ละคนๆ	 เอามาชั่งน�้าหนัก 
ตั้งหลายกิโล	แต่ว่าไม่รู้ว่ามันหนักเลย	แบกตัวแบกตนของเจ้าของก็เหมือนกัน	สี่สิบ	



299

ห้าสบิ	หกสบิ	เจ็ดสบิกโิล	กไ็ม่หนัก	มนัชนิ	การแบกขนัธ์ห้า	การยดึขนัธ์ห้ากเ็หมอืนกนั	 
หนักขนาดไหน	หนักจนขนาดว่าพระพทุธเจ้าตรัสว่าเป็นของหนักมาก	แต่คนแบกจน
เคยชิน	ไม่รู้จักว่าหนักเลย

	 ปล่อยวางแล้วมนัวางหมดจริงๆ	นะ	อะไรทีมั่นข้องมนัคา	อะไรทีมั่นค่ังค้าง	อะไร 
ต่ออะไรน่ีพร้อมกันไปหมดเลย	ทีม่นัข้องมนัคามนัคัง่มนัค้าง	มนัเป็นเพราะตวัยดึตวัถอื 
อันนี้อันเดียว	ถ้าตัวยึดตัวถือตัวนี้ไม่มี	ตัวไหนก็ไม่มีค้างในใจ

	 จึงว่าการพจิารณาร่างกาย	พจิารณาค�าว่าขนัธ์น่ี	ทางมนัไปทางน้ี	ถ้าหากว่าไม่ไป 
ทางนี้ล่ะ	จะมีสติปัญญาเดินทางลัดไม่ผ่านทางนี้	เห็นว่ามันโค้งมันอ้อมล่ะ	คนนั้นจะ
เจอแต่	ทำงตัน	กิเลสตัณหาล่ะมันตันเอาไว้	ค�าว่าอุปาทานขันธ์ล่ะมันตันเอาไว้

	 ต้องผ่านไปทางน้ี	ผ่านไปทางทีใ่ครๆ	กไ็ม่อยากไป	พจิารณาร่างกาย	พจิารณารูป	 
พจิารณาเวทนา	พจิารณาสญัญา	สงัขาร	วญิญาณ	พจิารณาดนิ	พจิารณาน�า้	พจิารณาลม	 
พิจารณาไฟ	พิจารณาธาตุ	 มหาภูตธาตุ	 มหาภูตรูปนี่	 ต้องไปทางนี้	 อสุภะ	 อสุภัง	 
อันเดียวกันหมด

	 ในเมื่อสรุปแล้วอันเดียวกัน	ปฏิกูล อสุภะ	 ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลย	มันก็
เหมือนกับอุจจาระอย่างนั้นน่ะ	 จะว่าปฏิกูลมันก็อุจจาระ	 ว่าไม่สวยไม่งามก็อุจจาระ	
จะว่าปฏิกูลก็ถูก	ของมันสกปรกมันน่าเกลียด	อสุภะ	ไม่สวยไม่งามมันก็อันเดียวกัน
คือกองมูตร	กองคูถ	ร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกัน	จะว่ายังไงถูกหมด

	 สรุปแล้ว เป็นของตายเป็นของทิง้	ในเมือ่เป็นของตายเป็นของทิง้จริงๆ	แล้ว	แล้วเรา 
จะไปยึดของตายของทิ้งนั่นหรือเป็นเรา	 จะยึดร่างกายที่เป็นของตายของทิ้งนั้นเหรอ 
เป็นคนเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตน	มันจะไปยึดได้ยังไง	นี่

	 พิจารณาต้องเอาของจริงมาว่ากันจึงมีโอกาสที่จะเห็นจริงรู้ของจริงได้	จะเอาแต่ 
สมมุติบัญญัติปรุงแต่งไปๆ	 จะทะลุปรุโปร่งอย่างไรก็ช่างเถอะ	 แต่มันไม่ยอมปล่อย 
วางให้	จึงว่า	กาย เวทนา จิต ธรรม	ให้พิจารณาให้มันชัดลงไปว่า	กายสักแต่ว่ากาย	 



300

ไม่ใช่ตวัตนสตัว์บคุคลเราเขาจริงๆ	ในเมือ่ผู้ปฏิบตัเิหน็ชดัแล้ว	มนักไ็ม่ใช่สตัว์บคุคล
ตวัตนเราเขาจริงๆ	ถ้าหากว่ามันไม่ชดัแล้ว	มนักเ็ป็นอยู	่แต่มนัเป็นสกัแต่ว่าพดู	แต่ใจ 
มันไม่เห็น

	 จึงว่ามันต้องท�าให้ชัด	ท�าให้เป็น	ท�าให้เห็น	มันชัดจริงๆ	แล้ว	มันเป็นอย่างที่ 
ท่านกล่าวไว้	 กายสักแต่ว่ากาย ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา มันเป็นอย่างนี้จริงๆ  
ในเมือ่ผู้ปฏบิตัรู้ิแล้วเหน็แล้ว	เข้าถงึที	่เรียกว่าไม่ใช่กาย	ไม่ใช่สตัว์	ไม่ใช่บคุคล	และ
มนัไม่ใช่จริงๆ	ในเมือ่มนัไม่ใช่แล้วมนัจะไปยดึท�าไม	มนักป็ล่อยวางในขณะน้ันทนัท	ี
ปรากฏว่าง ไม่มี วางทั้งโลกธาตุ

	 โลกธาตุทั้งหมดอันไหนก็เหมือนกันหมดนี่	(๒๔ พ.ย. ๔๑)
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“ ศลี	เป็นสมมตุแิต่ธรรมชาตศิลีหากมีอยู	่เราศกึษาศีลในขัน้สมมตุกิเ็พือ่ที ่
จะตดิตามเข้าไปหาศลีทีเ่ป็นศลีโดยธรรมชาต	ิเราศกึษาค�าว่า	สมาธ ิกศ็กึษา 
อย่างสมมุติ	 เราศึกษาสมมุติในขั้นสมาธิเพ่ือที่จิตจะติดตามเข้าไปให้ถึง
ธรรมชาติที่เป็นสมาธิ	โดยปราศจากการสมมุติ

เราศึกษาในเร่ือง	ปัญญา	เราศึกษาในเร่ือง	พระนิพพำน	กต้็องการทีจ่ะเข้าถงึ 
ปัญญาที่เป็นธรรมชาติ	เข้าถึงพระนิพพานที่เป็นธรรมชาติ	” 

(๑๑ ก.ค. ๓๒)
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สมมุติบัญญัติและสภาพธรรม

	 คนพบกันส่วนมากชอบถามกันว่า	 “สบำยดีหรือ”	 แล้วก็ส่วนมากก็ตอบว่า	 
“สบายดี”

	 ความจริงคนเราหาความสบายน่ียาก	ในสมยัพทุธกาล	ถ้าหากว่าพระสาวกมกีาร
ไปพบกัน	ส่วนมากจะถามกนัว่า	“พอทนได้อยูห่รือ” แล้วท่านกม็กัตอบกนัว่า “พอทน 
ได้อยู่, พอทนได้อยูค่รับ, พอทนอยูไ่ด้ครับผม” หรือ “พอทนได้พระเจ้าข้า” ถ้าหากว่า 
พระพุทธเจ้าทรงถาม

 “เดี๋ยวนี้เห็นกันก็สบายดีอยู่หรือ” “สบายดีอยู่ครับผม”

 “การภาวนา ภาวนาสงบไหม ภาวนาสงบดไีหม” “สงบดีครับผม” หรือ “ไม่สงบ 
ครับผม”

	 แล้วมีการถามกันว่า “พิจารณาร่างกายวันละกี่รอบ พิจารณาร่างกายแยบคาย
ดีไหม พิจารณาร่างกายเป็นอย่างไร”

	 เด๋ียวน้ีส่วนมากไม่ใคร่จะถามกนั	ในเม่ือไม่มีการถามกนัอย่างน้ี	การปฏบิตักิม็ุง่ 
แต่เพื่อความสงบ	 การที่จะจริงจังเพื่อการพิจารณาให้แยบคายก็ไม่ค่อยจะจริงจังกัน	 
เราจะต้องเปลี่ยนค�าถามกันเสียใหม่

 เราตั้งใจพิจารณาร่างกายจริงไหม



303

	 ให้ถามเราเองอย่างน้ีเสมอ	ค�าว่าถามเสมอน้ี	ไม่ใช่ถามวนัละหน่ึงคร้ังหรือสบิคร้ัง	
ยี่สิบครั้ง ถำมเสมอ เสมอไป	เราตั้งใจพิจารณาร่างกายของเราหรือเปล่า	ถ้าหากว่า
เราตัง้ใจพจิารณาร่างกายของเราดอียู่แล้ว	เราพจิารณาร่างกายของเรายิง่กว่าน้ีได้ไหม	
เราไม่ตัง้ใจพจิารณาร่างกาย	ดงัน้ันเป็นเร่ืองทีไ่ม่ถกูต้อง	เราจะต้องแก้ไขเรา	ให้ใส่ใจ 
ให้ตั้งใจการพิจารณาร่างกายให้มากและให้มากยิ่งๆ	 ขึ้นไป	หรือต้องมีการหาตุ๊กตา
ให้เขาเล่น	หาเครือ่งเล่นให้เขา	ให้เขาสนุกสนานเพลดิเพลนิอยูใ่นตุก๊ตาเคร่ืองเล่นน้ัน 
ถึงเวลาเขาอยากหลับ	เขาก็หลับไปเลย

 ตุ๊กตาเครื่องเล่นของจิต	หมายถึง	สรีระร่างกาย	จะพิจารณาให้เป็นธาตุ	ก็เป็น 
การพิจารณาร่างกาย	 พิจารณาธาตุดิน	 ธาตุน�้า	 ธาตุลม	 ธาตุไฟ	 เป็นการพิจารณา
ร่างกายทั้งนั้น	พิจารณาให้ชัดเป็นสัดเป็นส่วน	 ไม่ต้องหมายเป็นธาตุ	 ไม่ต้องหมาย
เป็นอะไรทั้งนั้น	เราหมายหรือไม่หมาย	เขาก็เป็นธรรมชาติของเขาอยู่อย่างนั้น

	 ให้ชดัตามความเป็นจริงเท่าน้ัน	ไม่ต้องหมายเป็นอสภุะ	ไม่ต้องหมายเป็นปฏกิลู	
ไม่ต้องหมาย	หรือจะหมายก็ได้	ให้พิจารณาให้มาก

	 อย่างดอกไม้มีกลิ่นหอมหรือเปล่า	 เราไม่ต้องไปคิดว่าเขาหอม	 ในเมื่อเราได้
สมัผัสเขาแล้วเราหากรู้ว่าเขาหอม	สอีะไร	รูปร่างสสีนัทีง่ดงามกเ็หมอืนกนั	เราไม่ต้อง
ไปหมายว่าเขางาม	ในเมื่อเราไปเจอไปเห็นเข้า	มันอาจเกิดความรู้สึกขึ้นว่าสวยว่างาม

	 กรรมฐานแต่ละอย่างๆ	สรีระร่างกายทั้งหมดนี่ก็เหมือนกัน	หมายเป็นธาตุก็ได้	
ไม่หมายเป็นธาตุก็ได้	 หมายเป็นปฏิกูล	 หมายเป็นอสุภะ	 หรือไม่หมายเป็นปฏิกูล 
ไม่หมายเป็นอสุภะ	ได้ทั้งนั้น	เมื่อรู้เห็นชัดแล้วเขาหากเป็นจริงของเขา	ธาตุก็เป็นจริง	
ไม่ต้องไปหมายเขากเ็ป็น	พจิารณาเป็นอสภุะปฏิกลู	อสภุะปฏิกลูเขากเ็ป็นจริง	ไม่ต้อง
ไปหมายเขาก็เป็น	เขาเป็นของเขาหมด

	 จึงให้พิจารณาให้ชัดตามความเป็นจริง	 กายสักแต่ว่ากาย	 ไม่ต้องพูดก็เป็น	 
ไม่ใช่สตัว์	ไม่ใช่บคุคล	ตวัตนเราเขา	ไม่ต้องไปพดูไม่ต้องไปแปล	มนักเ็ป็น	ผมทกุส่วน 
ผมทุกเส้นเป็นกาย	 ไม่ต้องว่าอันน้ีไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา	 ไม่ต้องไปหมาย	 
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ไฟไม่ต้องไปหมายว่าเขาร้อน	 ไปจับเข้ามันหากรู้ว่าร้อน	 มูตรคูถไม่ต้องไปหมายว่า 
เขาเหมน็	เข้าไปใกล้มันหากบอกของมนั	สดี�าสแีดง	ไม่ต้องไปว่าสดี�าสแีดง	ในเมือ่ตา 
ของเราไปเห็นมันหากรู้ว่าสีนั้นมันสีด�าสีแดง	ไม่ต้องไปว่าเขาก็เป็น	เพราะเขาเป็นอยู่
ก่อนแล้ว

	 ค�าว่า	ปฏิกูล ค�าว่า	อสุภะ 	ค�าว่า	ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุลม ธาตุไฟ เขาเป็นของ
เขามาตลอดกาล	เราจะพจิารณาหรือไม่พจิารณา	เราพจิารณาเหน็หรือพจิารณาไม่เหน็	 
เขากเ็ป็นของเขาอยู่แล้ว	แล้วจะต้องไปว่าเป็นภาษาท�าไม	ว่าเป็นภาษากเ็พือ่สือ่ให้เข้าใจ	 
ในเมือ่เข้าใจแล้วไม่ต้องจ�า	หรือจะว่าจะจ�ากไ็ม่ผิด	ถ้าผิดมนัหมายถงึว่าไม่ใส่ใจในการ 
พิจารณาให้รู้ให้เห็นเท่านั้น

	 ถ้าหากว่าใส่ใจและให้พจิารณาให้รู้ให้เหน็แล้ว	ว่ากถ็กู	ไม่ว่ากถ็กู	ว่ากว่็าตามทีเ่ขา 
เป็นอยูแ่ล้ว	ไม่ว่าเขากเ็ป็นของเขาอยู่แล้ว	เหมอืนกบัการรับประทานอาหาร	รับประทาน 
อาหาร	เราว่าหรือเราไม่ว่า	เรารับประทานอยูผ่ลเท่ากนั	รับประทานอาหารอิม่	เราจะพดู 
หรือไม่พูด	ในเมื่อมันเต็มท้องออกมาแล้วมันเท่ากัน	

	 อย่าไปเหน็ความส�าคญัในเร่ืองค�าพดูในเร่ืองสมมุตบิญัญตัจินเกนิไป	แต่ไม่ใช่ว่า
จะไม่เหน็ความส�าคญัในเร่ืองสมมตุบิญัญตั	ิเร่ืองสมมตุบิญัญตัถ้ิาเป็นธรรม	เป็นธรรม 
ในขั้นของสมมุติบัญญัติ	พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาก็ต้องทรงอาศัยสมมุติ
อาศัยบัญญัติ

	 จึงว่าสมมุติบัญญัติก็มีความจ�าเป็น	 แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะขาดสมมุติบัญญัติไม่ได้	 
ต้องได้ทั้งรับทั้งปฏิเสธ	รับก็รับตามสมมุติบัญญัติ	แล้วก็พิจารณาสมมุติบัญญัตินั้น	
(๒๑ ก.ย. ๓๙)
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ศึกษาสมมุติ ศึกษาสภาพธรรม

 การศกึษาธรรม ต้องศกึษาทัง้ธรรมทีเ่ป็นสมมตุแิละศกึษาธรรมทีเ่ป็นธรรมชาติ

	 เมือ่ศึกษาธรรมเหน็เป็นสภาพธรรมแล้ว	ได้รู้ทัง้ธรรมทีเ่ป็นสมมตุแิละรู้ทัง้ธรรม
ที่เป็นสภาพธรรม	 รู้แล้วละ	 รู้แล้วไม่ยึดถือ	 เพราะสมมุติเขาก็ไม่มีอะไรเป็นตัวตน	 
สักแต่ว่าเราไปสมมุติตั้งชื่อตั้งเสียงกันเท่านั้น	ค�าว่า	สภาพธรรม เราจะไปยึดก็ไม่ได้	
เรายดึเอาไม่ได้	เพราะเขาเป็นสภาพของเขาอยูอ่ย่างน้ัน	เราจึงไปยดึกไ็ม่ได้	เราจะไปละ 
ก็ไม่ได้

	 จึงว่าต้องศึกษาให้รู้ทัง้สมมุต	ิศกึษาให้รู้ทัง้สภาพธรรมทีเ่ป็นของมอียู	่จะสมมตุิ
หรือไม่สมมุติ	สภาพธรรมหากมีอยู่อย่างนั้น

 เรียนสมมุติก็มุ่งเพื่อที่จะเข้าหาจุดที่เอามาสมมุติเรียกกัน

	 ค�าว่าศีลก็เป็นสมมุติ	ค�าว่าสมาธิก็เป็นสมมุติ	ค�าว่าปัญญาก็เป็นสมมุติ	แม้แต่ 
จนกระทั่งพระนิพพานก็เป็นสมมุติ	นี่	ค�าว่าศีลเป็นสมมุติ	แต่ธรรมชาติศีลหากมีอยู่	 
เราศึกษาศีลในขั้นสมมุติก็เพื่อที่จะติดตามเข้าไปหาธรรมชาติศีลที่เป็นศีลโดย
ธรรมชาต	ิเราศกึษาค�าว่าสมาธกิศึ็กษาอย่างสมมตุ	ิหรือสมมตุว่ิาสมาธน้ัินเรากต้็องศึกษา	 
ศึกษาสมมุติในขั้นสมาธิเพื่อที่จิตจะติดตามเข้าไปหาธรรมชาติของสมาธิ	ธรรมชาติที่ 
เป็นสมาธมิอียู	่เราศกึษาสมาธอิย่างสมมตุเิพือ่ทีจ่ะให้เข้าถงึธรรมชาตทิีเ่ป็นสมาธโิดย
ปราศจากการสมมุติ
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	 เราศกึษาในเร่ืองปัญญา	เราศกึษาในเร่ืองพระนิพพาน	กต้็องการทีจ่ะเข้าถงึปัญญา 
ที่เป็นธรรมชาติ	 เข้าถึงพระนิพพานที่เป็นธรรมชาติดับเสียซึ่งทุกข์ทั้งปวง	แต่ค�าที่ว่า	
พระนิพพำน อันนี้เป็นชื่อเสียง	เหมือนกับยา	ค�าว่า	ยำ	อันนั้นเป็นชื่อ	ตัวยำ อันนั้น 
ต่างหาก	ค�าว่า	แผ่นดิน ค�าที่พูดว่าแผ่นดิน	อันนี้เป็นค�าพูด	เป็นสมมุติเรียกกัน	แต่ 
ธรรมชาตทิีเ่ป็นแผ่นดนิโดยธาตแุท้หากมอียู	่ดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	ล้วนแต่เป็นสมมุตทิัง้น้ัน	 
แต่ธรรมชาติดิน	น�้า	ลม	ไฟ	หากมีอยู่

 ศีล สมาธิ ปัญญา	และ	วิมุตติ	อันนี้	ในเมื่อเราศึกษาให้เกิดให้มี	ศึกษาเข้าไป
ถึงแล้ว	ค�าว่า	ศีล	ค�าว่า	สมาธิ	ค�าว่า	ปัญญา	ค�าว่า	พระนิพพำน	เป็นของที่มีอยู่	
ถ้าหากว่าเราศึกษาเข้าไปถึง	ถ้าหากว่าเราศึกษาไม่ถึง	เราก็ยังติดอยู่ในขั้นสมมุตินี้

	 แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังทรงให้ถือขั้นสมมุติน้ีเป็นอารมณ์พิจารณา	เรียกว่า 
ระลึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์	อุปสมานุสติ ๑	ระลึกถึงธรรมที่หมดทุกข์	 ธรรมที่
ดับทุกข์	 หมายถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์	 ก็ระลึกถึง	ค�าว่า	นิพพานๆ	อันนี้ก็คือ
การระลึกถึงธรรมที่เป็นสมมุติเป็นอารมณ์

 พทุโธ พทุโธ พทุโธ ก็ระลกึธรรมทีเ่ป็นสมมตุมิาเป็นอารมณ์	พทุโธเป็นค�าสมมตุ	ิ 
ตลอดถงึว่า	ธมัโม, สงัโฆ, สมัมา อรหงั ล้วนแล้วแต่เป็นสมมตุทิัง้น้ัน	เอาธรรมทีเ่ป็น 
สมมตุน้ีิเอามาเป็นอารมณ์	เพือ่ทีจ่ะตามเข้าไปให้ถงึธรรมชาตทิีเ่ป็นของแท้	คอืธรรมชาต ิ
ทีเ่ป็นพทุโธแท้	ธรรมชาตทิีเ่ป็นพทุโธแท้น้ัน	เขาหากมอียูอ่ย่างน้ัน	เราจะสมมตุเิป็นพทุโธ 
หรือไม่สมมุติ	เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้น

	 แม้ว่าจะไม่สมมุตว่ิาเป็นอะไรสกัอย่าง	เขากเ็ป็นของเขาอยู่อย่างน้ัน (๑๑ ก.ค. ๓๒)

๑ อปุสมานุสต	ิเป็นอนุสต	ิ(อารมณ์กรรมฐานทีค่วรพจิารณาเนืองๆ)	อย่างหน่ึงในกรรมฐาน	๔๐	อปุมานุสติ  
คือ	การระลึกถึงธรรมเป็นที่สงบ	ดับกิเลส	ไร้ทุกข์	หรือการพิจารณาคุณของพระนิพพาน	เป็นต้น
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หลงสมมุติบัญญัติ

 สมมุติบัญญัติทั้งหลายเกิดจากจิตจากใจของเราทั้งนั้น

	 ทกุสิง่ทกุอย่างเกิดจากจิตจากใจของเรา	ค�าว่า	ต้นไม้	กเ็กดิจากจิตจากใจของเรา	 
ถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่ไปว่า	ต้นไม้เขากเ็ป็นธรรมชาตสิิง่หน่ึงต่างหาก	เขาไม่เคยบอก 
เขาไม่เคยว่าเขาเป็นต้นไม้

	 แม้แต่	ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	ก็เหมือนกัน	เกิดจากจิตจากใจของเราทั้งนั้น	 
ถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่ไปว่า	 ผม	 ขน	 เล็บ	 ฟัน	 หนัง	 ของใครพูดบ้างว่า	
ข้าพเจ้าเป็นผม ขน เล็บ ฟัน หนังนะ ข้าพเจ้าเป็นคนนะ	 มีตรงไหนว่ามีไหม	 
มีแต่ตรงใจของเรานี้เป็นผู้ที่ว่า

	 ค�าสอนของพระพุทธเจ้าจึงสอนให้แก้ใจ	 เดี๋ยวน้ีมีแต่ใจของเราไปว่าไปสมมุติ
อย่างน้ันไปสมมตุอิย่างน้ี	แล้วกไ็ปหลงสิง่ทีเ่จ้าของสมมุตน้ัิน	ทน้ีีไปหลงทีเ่ราไปสมมุติ	
ใจเป็นผู้สมมุติเองแล้ว	ใจก็ไปหลงที่เจ้าของสมมุตินั้น

	 พจิารณาดทูีพ่ระพทุธเจ้าตรัสว่า	ทกุสิง่ทกุอย่างเกดิจากใจอนัเดียว	มนัจริงอย่าง
ที่ท่านทรงเทศนาไว้จริงๆ	อันอื่นเป็นธรรมชาติไปหมด	อันอื่นเป็นของเขาอยู่อย่างนั้น	
เขาหากเกิดมาตาย	 เกิดมาตายทับถมแผ่นดินเกิดในแผ่นดินอันน้ี	 ตายในแผ่นดิน 
อนัน้ี	เขาไม่เคยว่าเขาเป็นอะไรสกัอย่าง	ใจของเราไปว่าหมด	ของทีมี่อยูใ่นโลกมเีท่าไร 
ใจของเราไปสมมุติหมด	แล้วใจก็ไปหลงที่เจ้าของสมมุตินั้นเสียอีกนี่นา
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	 ถ้าใจไม่ไปหลงแล้วมันกไ็ม่เป็นไร	หลงผมว่าเป็นผม	หลงขนว่าเป็นขน	สมมุตว่ิา 
เลบ็ก็หลงว่าเป็นเลบ็	สมมตุว่ิาฟันกห็ลงเป็นฟัน	สมมตุว่ิาร่างกายน้ีเป็นร่างกายเป็นตวั 
เป็นตนก็ไปยึดถือเขาเสียอีก	หลงไปหมด	ศาสนาค�าสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้แก้
ความหลง	จิตของเรากลับไปหลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลก

	 เขาเป็นจริงของเขาอย่างนั้น	 เราจะหลงหรือเราจะรู้	 เขาหากเป็นจริงของเขาอยู่
อย่างนั้น	เราจะยินดีหรือเราจะยินร้าย	หรือเราจะไม่ยินดีไม่ยินร้าย	เขาก็เป็นของเขา
อยูอ่ย่างน้ัน	แล้วเราจะไปหลงเขาท�าไม	แล้วเราจะไปยินดยีนิร้ายเขาท�าไม	เพราะยนิดี 
หรือไม่ยินดี	 หลงหรือไม่หลง	 เขาก็เป็นเหมือนเดิมของเขา	 เขาไม่ดีอย่างที่เราว่าดี	 
เขาไม่ได้ชั่วอย่างที่เราว่าชั่ว	 เราจะว่าดีสักเท่าไหร่	 ของนั้นมันก็แก่เป็น	ของนั้นมันก็
ตายเป็น	เราจะว่าชั่วสักเท่าไร	ของอันนั้นมันก็เกิดมาเพ่ือตายเหมือนกัน	เหมือนกัน..
ไม่มีอะไร

	 จึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตจากใจทั้งน้ัน	 ให้พิจารณาเป็นการแก้จิตแก้ใจ
ของเราน้ี	 ให้ถอนออกเสียที่จะไปยึดอันน้ันๆ	 ว่าอันน้ันๆ	 ยึดเราว่าเป็นผู้เป็นคน	 
ยึดเราว่าเป็นตัวเป็นตน	ยึดเราว่าเป็นอะไรต่อมิอะไรนี้	พิจารณาเห็นชัดแล้วมันหาก
ถอนหมด	เพราะทกุสิง่ทกุอย่างมนัไม่เป็นอย่างทีเ่รายดึ	ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รายดึน้ันคือ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาเพื่อตายเท่านั้นนี่	แล้วเขาก็จะตายจริงด้วย	เขาจะเป็นอย่างที่
เรายึดเมื่อไร	ในเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะไปยึดเขาท�าไม	นี่

	 มนัต้องแก้	เพราะจิตใจอนัน้ีเป็นจิตใจทีไ่ปสมมตุอิะไรต่อมิอะไร	แล้วจิตใจอนัน้ี 
ก็ยังไปหลงสมมุติเสียอีก	 เมื่อผู้ที่ไปสมมุติก็คือจิตใจแล้ว	 ผู้ที่รู้สมมุติจะต้องเป็น
จิตใจของเรานี้	มันจึงถูกต้องตามหลักการ	สิ่งที่เจ้าของไปสมมุติมันต้องรู้	รู้แล้วจะ
ไม่หลง	รู้แล้วจะไม่ติด

 ตดิอะไร ตดิของตาย ตดิของทีเ่กดิมาแตกเกดิมาตายเกดิมาสลายเท่าน้ัน	จึงให้ 
พากันพิจารณาให้เข้าใจ	สิ่งที่ตาเราเห็น	หูเราได้ยิน	จมูกเราได้กลิ่น	สิ่งที่ลิ้นเราได้รส	 
ร่างกายเราได้สมัผัส	ใจเราได้ธรรมารมณ์เท่าน้ีล่ะ	สิง่เหล่าน้ีล่ะเราหลง	สิง่ทีต่า	ห	ูจมูก	 



309

ลิ้น	กาย	ใจเราไม่ได้สัมผัส	สิ่งนั้นเราไม่หลง	ที่เราหลงเราติด	เอาใจไปเกาะเอาใจไป 
ยึดนี้ก็สิ่งที่ตาเราเห็นหูเราได้ยินนี้เอง	การศึกษาการพิจารณาก็ต้องศึกษาพิจารณาสิ่ง
ที่ตาเราเห็นหูเราได้ยินนี้

	 เพราะเราติดตรงน้ี	 เราหลงตรงที่ติดน้ี	 เราก็ต้องแก้ที่เราติด	 แก้ที่เราหลงน้ี	 
(๒๓ ส.ค. ๒๙)
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ความจริงไม่สมมุติ

 การปฏบิตัธิรรมกค็อืการศกึษาสิง่ทีเ่รามอียูน้ี่เอง เพราะเดีย๋วน้ีเรายงัไม่รู้ไม่เหน็

	 เราไม่รู้ไม่เหน็แล้ว	เรากก็ลายเป็นไปเข้าใจผิด	ไปหลงผิด	หลงว่าสิง่ทีไ่ม่ใช่อะไร
อันนี้เป็นคน	ไม่ใช่อะไรสักอย่างเป็นตัวเป็นตนของเรา	แล้วก็ไม่ใช่อะไรสักอย่างนี้ล่ะ
เป็นของเรา	เป็นหญิงเป็นชายเป็นสารพัดนี่	มันไม่สิ้นสุดเป็น

	 ถ้าหากว่าเราไม่พจิารณาให้ชดัแล้ว	มนัไม่สิน้สดุเป็น	ถ้าหากว่าเราพจิารณาชัดแล้ว 
มันสุด	สุดตรงที่เราชัดในขณะนั้นล่ะ	พิจารณาชัดขณะไหน	มันสุดตรงนั้น	สุดเพราะ 
มนัไม่ใช่เราจริงๆ	สดุเพราะไม่ใช่คนจริงๆ	สดุเพราะไม่ใช่สตัว์จริงๆ	สดุเพราะไม่ใช่อะไร 
สักอย่างจริงๆ

	 ในการปฏิบัติธรรม	ถ้าหากว่าเราสนใจในการศึกษาการพิจารณา	มีโอกาสที่จะ 
สุดได้	 ถ้าหากว่าเราไม่สนใจในการพิจารณาแล้ว	 มันจะเหมือนกับเราน่ีลอยลงไป 
ในล�าน�้า	 มหาสมุทรมันไม่สิ้นสุดเป็น	 ยิ่งไป	 ยิ่งไกล	 ถ้าหากว่าเราทวนกระแสเสีย 
ไม่ไหลไปตามล�าน�้า	มันจะต้องถึงต้นน�้า	และจะต้องสุดตรงที่ไม่มีน�้าได้

	 ไม่มีอะไรที่จะพัดจิตพัดใจของเราให้ไหล	 นอกจากมหาสมุทรความสมมุต ิ
ทั้งหลายอันน้ีล่ะ	 มันพัดจิตพัดใจของเราและของสัตว์โลกให้จมลงไปในมหาสมุทร
มหาสมมุตินั้น	จนเราไม่มีโอกาสที่จะโผล่	 ไม่มีโอกาสที่จะโผล่คือยังไง ไม่มีโอกาส
ที่จะรู้เห็นสมมุติ และข้ามพ้นจากสมมุตินั้นได้
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	 สมมุติทั้งหมดมีอยู่ในเรา	ผมก็สมมุติ	ขนก็สมมุติ	 เล็บก็สมมุติ	ฟันก็สมมุติ	 
หนังก็สมมตุ	ิเน้ือกส็มมตุ	ิน่ีสมมตุทิัง้น้ัน	เราให้รู้ว่าเป็นสมมตุ	ิสมมุตทิัง้หมด	คนกส็มมตุ	ิ 
เราก็สมมุติ	กายของเราก็สมมุติ	หญิงก็สมมุติ	ชายก็สมมุติ	สมมุติทั้งนั้น	ไม่มีอะไร
เป็นสักอย่างถ้าหากว่าไม่มีการสมมุติกัน

	 แล้วผมมันเป็นอะไร	 ต้นไม้ต้นหญ้าไม่มีการสมมุติว่าเป็นต้นไม้ต้นหญ้าแล้ว
ต้นไม้ต้นหญ้าเป็นอะไร	เขาไม่เป็นอะไรสกัอย่าง แต่เขาเป็นของเขาอยูอ่ย่างน้ัน 	เป็นของ 
เกดิขึน้มาแล้วกเ็ปลีย่นแปลง	เป็นการเจริญเตบิโต	หมดอายขุองเขาแล้วกเ็ป็นดนิ	เป็นน�า้	 
แล้วก็แห้งแล้งไป

	 ผม	ขน	เลบ็	ฟัน	หนัง	ของเรากเ็หมอืนกนั	เขาเกดิขึน้มาตามธรรมชาต	ิแล้วเขา 
กมี็แต่ทีจ่ะมีการเปลีย่นแปลงไปตามสภาพของเขา	หลดุลุย่หกัพงัไป	ในทีส่ดุมันกท็บัถม 
แผ่นดิน	แล้วมันจะเป็นอะไรถ้าหากว่าเราไม่ไปสมมุติ

	 ของเหล่าน้ีเราต้องศึกษา	ถ้าหากว่าเราไม่ศกึษาแล้ว	ของเหล่าน้ีล่ะจะเป็นอนัตราย
แก่เรา	 จะเป็นพิษแก่เราน่ี	 ถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาแล้ว	 จะท�าให้จิตใจของเราเกิด 
ความทุกข์	เกิดความกระสับกระส่ายร้อนรน	เกิดความรักเกิดความชัง	อะไรต่ออะไร	
เกิดมาจากการไม่แจ้งชัดในของที่มีอยู่ในเราทั้งนั้น	 เพราะสิ่งที่เรามีอยู่นี้	 เพราะสิ่งที่
ไม่ใช่อะไรสักอย่างนี่

	 พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พิจารณาของที่มีอยู่ในเรานี้ให้แจ้งให้ชัด	แล้วความ
ร้อนรนกระสับกระส่ายความหิวความกระหายจะไม่มี	จุดมุ่งหมายของธรรมะค�าสอน
ของพระพุทธเจ้า	ทรงสอนให้ระงับความหิว	กิเลสมันกินไม่อิ่มเป็น	นตฺถิ ตณฺหำสมำ  
นที. ๑	 ความอยากของกิเลสมันอิ่มไม่เป็น	 มันต้องศึกษา	 ไม่ศึกษาแล้วโรคหิวอันนี้ 
มนัจะไม่มโีอกาสทีจ่ะหายจากจิตจากใจของเราทีเ่ป็นโรคร้าย	เป็นโรคหวิโรคกระหาย
โรคเรื้อรัง	เห็นอะไรมันหิวหมด	ธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้หายจากโรค

๑	พุทธภาษิต นตฺถิ ตณฺหำสมำ นที. แม่น�้าเสมอด้วยตัณหาไม่มี. มีใน	มลวรรค	ขุททกนิกาย	ธรรมบท	
(เล่มที่	๒๕)
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	 พากันศกึษานะ	ตัง้ใจศึกษา	ตัง้ใจค้นคดิ	ตัง้ใจพจิารณา	ค่อยคดิไปทลีะน้อยๆ	
มนัจริงไหม	ศกึษาไปทลีะอย่างๆ	จนกระทัง่ใจของเราชดัว่ามนัจริง	หรือไม่จริง	ธรรมะ
คือสจัธรรม	จริงยงัไงให้รู้ชดัตามความเป็นจริงของเขาน้ัน	ความเป็นจริงน้ีไม่ต้องสมมตุ ิ
เป็นอะไร	ยาไม่ต้องสมมุติว่าเป็นอะไร	ยาไม่ต้องไปสมมุติว่ายาขนานไหน	ไม่ต้องไป
สมมตุชิือ่ยาอะไร	กินชือ่ยามันไม่หายหรอก	ต้องกนิยา	ยาทีเ่รากนิแล้วหายจากโรคน้ัน	 
มันไม่ต้องไปสมมุติว่าชื่อยานั้นๆ	เพราะชื่อมันจะมีประโยชน์อะไร (๒๓ ต.ค. ๓๑)

	 เมือ่รู้ของจริงแล้ว	เรากต้็องรู้ว่าอะไรเป็นตวัตน	อะไรเป็นชือ่ของตวัตน	เรากต้็องรู้	 
เพื่อให้หายการลูบคล�าลังเลสงสัย	แล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นเข้ามาศึกษาธรรมะของจริงอันนี้	 
เพื่อจะได้แจ่มแจ้งรู้เห็นตามความเป็นจริง

	 ศึกษาด้วยดีย่อมเกิดปัญญาเกิดความรู้	รู้ของจริงไม่ใช่รู้สมมุติบัญญัติ	เพราะ
เราศึกษาของจริง	เราไม่ได้ศึกษาสมมุติบัญญัติ	รู้อะไรตามความเป็นจริง	ก็รู้ชัดตาม 
ความเป็นจริง	รู้ว่าขนเป็นขน	เล็บเป็นเล็บ	หนังเป็นหนัง	นั่นเอง	รู้ว่าเขาเป็นของเขา 
อย่างน้ัน	ใครจะตัง้ชือ่หรือไม่ตัง้ชือ่เขาไม่สน	เขาเกดิมาเขาเป็นอะไรเขากไ็ม่รู้	ต้นไม้ใหญ่ 
ต้นไม้เล็ก	เห็นไหมว่าธรรมมีอยู่ทั่วไป	ของจริงมีอยู่ทั่วไป	ตายเป็นทั้งนั้น	เพราะมี
ความเกิด

 ความเกิด ความแก่ ความตาย เป็นชื่อ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นชื่อ แต่
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีจริง มีอยู่ไหน ก็มีอยู่ในของจริงนั่นเอง (๑๒ ก.ย. ๓๙)



313

ละอุปาทานในของเกิดดับ 

 ในเมื่อรู้จักความจริงของร่างกายของจิตใจ ก็ไม่หลงร่างกายและไม่หลงจิตใจ

	 ค�าหลงๆ	ทั้งหลาย	ไม่ใช่หลงสิ่งอื่น	หลงกายเราหลงจิตเรานี้	ค�าว่ารู้ๆ	ไม่ใช่รู้
อะไร	รู้กายและรู้จิตของเราน่ีเอง	ถ้าหากว่าเหน็จิตชดัลงไปกจ็ะไม่หลงสงัขารว่าเป็นจิต

 ถ้าหากว่ายังไม่เห็นจิตอยู่ตราบใด ก็ยังหลงว่าสังขารนั่นล่ะเป็นจิตอยู่ตราบนั้น

	 สงัขารเป็นของไม่เทีย่ง	สงัขารมกีารเปลีย่นแปลงไปตามสภาพเหตปัุจจัย	ในเม่ือ 
มกีารเปลีย่นแปลงไปตามสภาพเหตปัุจจัย	มนักม็ขีึน้มีลง	มลีุม่ๆ	ดอนๆ	หาความร่มเยน็ 
เป็นสขุในจิตในใจไม่ได้	แม้แต่สงัขารเขาก็เป็นทกุข์	แล้วทน้ีีถ้าหากว่าเราไปยดึตวัสงัขาร 
ที่เป็นตัวทุกข์	เราจะไม่ทุกข์ยังไง

	 จึงว่าถ้าหากว่ายังไม่เหน็จิต	จะต้องหลงสงัขารว่าเป็นจิต	จะต้องไปยดึอารมณ์ที่ 
สังขารมันสร้างขึ้น	ยึดอารมณ์ที่สังขารมันปรุงแต่งขึ้นนั้นว่าเป็นจิต	อารมณ์ทั้งหลาย
ล้วนแล้วแต่เป็นของร้อน	ในเมื่อเราไปยึดจิต	เราก็ร้อนอย่างนั้น	และร้อนจนกระทั่ง 
ไม่รู้จักว่าร้อน	 ร้อนจนกระทั่งเคยชินกับความร้อน	 เหมือนกับไฟมันเคยชินกับ 
ความร้อน	ไฟเขาไม่รู้จักร้อน

	 พระพทุธเจ้าจึงทรงให้พิจารณาลงไปให้เหน็ว่าสงัขารเป็นสงัขาร	สงัขารเป็นอนัตตา 
ไม่ใช่สตัว์ไม่ใช่บคุคล	ในเมือ่เหน็ว่าสงัขารไม่มีอะไรเป็นสาระเป็นแก่นเป็นสาร	เป็นตวั 
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เป็นตน	สังขารไม่มีอะไร	สังขารเป็นของว่าง	ในเมื่อเห็นสังขารว่าเป็นของว่างไม่มีตัว
ไม่มีตน	ใจของเราก็ปล่อยวางสังขารนั้น (๒๔ ต.ค. ๓๓)

	 เพราะทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไร	ไม่ว่าอายตนะภายใน	ไม่ว่าอายตนะภายนอก	 
ตากส็กัแต่ว่าตา	หก็ูสกัแต่ว่าห	ูจมูกก็สกัแต่ว่าจมูก	ลิน้สกัแต่ว่าลิน้	กายกส็กัแต่ว่ากาย	 
จะเป็นรูป	รส	กลิน่	เสยีง	หรือ	สมัผัส	สิง่ทีส่มัผัสทางกายกส็กัแต่ว่าสิง่ทีส่มัผัสทางกาย	 
ล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตา	ทัง้น้ัน	ไม่มอีะไรเป็นสาระแก่นสารอะไรทัง้น้ัน	 
ไม่มีอะไรเป็นตัวตน

 สิ่งเกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะสมมุติว่าเป็นอะไร ดับทั้งนั้น ทั้งภายในและภายนอก 

	 ในเมือ่ความจริงเกดิมาแล้วดบัไป	อะไรจะเป็นตวัเป็นตน	เป็นเราเป็นเขา	มนัไม่ม ี
นี่	ที่มี..	ก็มีแต่จิตเท่านั้น	ก็พิจารณาจิตให้มันชัด		พิจารณาจิตให้มันชัด	จนกระทั่ง
ไม่มีอะไรที่จะตกค้างอยู่ภายในจิต	มีแต่จิตอันเดียวเท่านี้

	 แม้แต่จิตอนัเดยีวน้ีก็สกัแต่ว่าจิตเท่าน้ัน	มนัเป็นธรรม	ไปสมมตุยิงัไง	กคื็อเป็น
ธรรมชาตจิิต	ไปสมมุตยัิงไงก็เป็นธรรมชาตทิีรู้่อยู	่เขาไม่เคยสมมุตว่ิาเขาเป็นจิตหรือว่า 
เขาเป็นธาตุรู้	 ความรู้เขาไม่เคยสมมุติน่ี	 ให้มันชัดเจนแจ่มแจ้ง	 ก็เรียกว่าได้เรียน
ปริญญาเอก	ปริญญาเอก	มัธยม	ประถม	เราจะเทียบอย่างโลกๆ	เขา	ก็ไม่ผิด

	 เพราะค�าว่า	เปรียบ ค�าว่า	เทยีบ	กค็อืโลกๆ	อยูแ่ล้ว	ใครทีเ่ข้าถงึธรรมชาตทิีพ้่น 
จากสมมุติ	คนนั้นเรียกได้ว่า	รู้ทั้งสมมุติ	และ	รู้ทั้งธรรมชาติที่พ้นจากสมมุติ นั้น

 ในเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเห็นอย่างนี้แล้ว ใครจะไปยึดสมมุติเป็นตัวเป็นตนนั้นไม่มี 
(๑๘ ม.ค. ๕๕)

	 จึงว่า	กาย	ให้พิจารณาให้มันชัดลงไปว่า	กายสักแต่ว่ากาย	ไม่ใช่สัตว์บุคคล 
ตัวตนเราเขาจริงๆ	 ในเม่ือผู้ปฏิบัติเห็นชัดแล้ว	 มันก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา
จริงๆ	ถ้าหากว่ามันไม่ชัดแล้ว	มันก็เป็นอยู่	แต่มันเป็นสักแต่ว่าพูด	แต่ใจมันไม่เห็น
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	 จึงว่ามนัต้องท�าให้ชดั	ท�าให้เป็น	ท�าให้เหน็ชดัจริงๆ	แล้วมนัเป็นอย่างทีท่่านกล่าวไว้	 
กายสักแต่ว่ากาย	ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา	มันเป็นอย่างนี้จริงๆ	ในเมื่อผู้ปฏิบัติ 
รู้แล้ว	เห็นแล้ว	เข้าถึงแล้ว	มันไม่ใช่จริงๆ

 ในเมือ่มนัไม่ใช่แล้วมนัจะไปยดึท�าไม มันกป็ล่อยวางในขณะน้ันทนัท ี(๑๖ ส.ค. ๓๑)
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ละแม้อุปาทานในเอกัคคตา

	 พระพทุธเจ้าทรงประกาศเป็นศาสนาไว้ “ให้ปล่อยวางให้ละเสยีซึง่อุปาทานความ
ยึดถือทั้งหมด”

	 ค�าว่า	“ยึดถอื”	กไ็ปยดึถอืของทีเ่กดิน่ันเอง	รูปกเ็ป็นของเกดิขึน้	เวทนากเ็ป็นของ
เกดิขึน้	สญัญา	สงัขาร	วญิญาณ	ล้วนแล้วแต่เป็นของทีเ่กดิข้ึนทัง้น้ัน	ให้ปล่อยวางเสยี 
สิง่ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดน้ัน	อนัน้ันล่ะให้ปล่อยวาง	พระพทุธเจ้าทรงสอนให้ปล่อยวางทัง้น้ัน	 
แม้แต่สขุในองค์ฌานทีเ่รียกว่า	ปีต ิสขุ เอกคคฺตา ปีต ิพระพทุธเจ้ากท็รงไม่ให้ยดึถอื	 
สุข	พระพุทธเจ้าก็ทรงให้ปล่อยวาง	แม้แต่	เอกคฺคตา	ก็ทรงไม่ให้ไปยึด

	 แต่ก็ให้ตั้งอยู่ใน	เอกคฺคตา นั้น	ในเมื่อตั้งอยู่ใน	เอกคฺคตา อุเบกขาก็เกิดขึ้น	
ปีติ เอกคฺคตา อุเปกฺขา	ก็หมายถึงว่าใจของเราไม่ไปติดใน	สุข ใน ปีติ	ใจของเรา
ไม่ไปติดใน	เอกคฺคตา	นั้น	ปล่อยวาง	อุเบกขา

	 อุเบกขาเป็นฐานที่จะรู้เป็นฐานที่จะเห็น	 เป็นฐานที่จะได้ส�าเร็จตรัสรู้มรรคผล	
พร้อมที่จะรู้	พร้อมที่จะเห็น	เป็นจุดที่รองรับจุดที่จะเกิดจุดที่จะเป็น

	 ถ้าหากว่าเราไปติดใน	ปีติ เราก็จะไปติดในของไม่เที่ยง

	 ในเม่ือของน้ันเป็นของเกิด	 อันน้ันจะต้องแตกสลายจะต้องดับไปทั้งน้ัน	
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ปล่อยวางเสีย	อย่าไปติดใน	ปีติ	อย่าไปติดใน	สุข	แม้แต่	
เอกคฺคตา	ก็ทรงไม่ให้ไปติด	ให้วางเป็นอุเบกขาเสีย
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	 อเุบกขาในระหว่างทีจิ่ตเป็น	เอกคคฺตา	น้ัน	เป็นอเุบกขาในองค์ฌาน	อเุบกขาใน
โพชฌงค์	โพชฌงค์	น้ีทางแห่งความตรัสรู้	จิตทีเ่ข้าถงึ	อเุบกขาฌาน	จิตเข้าถงึ	อเุบกขา
สัมโพชฌงค์	 เป็นจิตพร้อมที่จะตรัสรู้	 เป็นจิตที่จะได้ส�าเร็จมรรคผล	 ญาณทัศนะ  
พร้อมที่จะเกิด	พร้อมที่จะรู้จะเห็น	พร้อมที่จะเป็น	พร้อมที่จะเกิดขึ้นในอุเบกขา

 จิตที่เกิดขึ้นในอุเบกขาคือปล่อยวางทั้งหมด ใจเป็นมัชฌิมาอย่างเต็มที่

	 ใจเป็นมชัฌมิาสมบรูณ์บริบรูณ์	ทีเ่รียกว่า	สมมฺาทฏฺิ€ ิสมมฺาสงฺกปโฺป สมมฺาวาจา  
สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ อันนี้ล้วนแล้วแต่ 
เป็นมรรค	องค์มรรคทัง้หมดในเมือ่สรุปลงไปแล้วเป็นอเุบกขาสมัโพชฌงค์	ปล่อยวางหมด	 
เป็นมัชฌิมาปฏิปทา	มรรคเป็นข้อปฏิบัติ

	 มรรคในเมือ่มกีารประชมุรวมกนัเข้าเป็นหน่ึง	น้ีล่ะจุดแห่งความตรัสรู้	จุดทีจ่ะได้ 
ส�าเร็จมรรคส�าเร็จผล (๒๘ ต.ค. ๓๑)



318

พ้นทุกข์

 ค�าว่า “พ้นทุกข์”	ก็พ้นจากกองเกิดกองตายกองนี้

 ท�ำไมจึงพ้นเล่ำ	กเ็พราะกองเกดิกองตายอนัน้ี	มนัของเกดิของตาย	มนัไม่ใช่เรา	 
พระพทุธเจ้าทรงเป็นผู้ทีไ่ม่เกดิอกีต่อไป	กห็มายความว่าทรงพ้นจากความเกดิ	ความแก่	 
ความตาย	ทรงพ้นจากของเกดิของตายอนัน้ีเอง	ท�าไมจึงทรงพ้นเล่า	กเ็พราะทรงเหน็ว่า 
ของเกดิของตายอนัน้ีสกัแต่ว่าของเกดิของตายเท่าน้ัน	ไม่ใช่อะไรสกัอย่าง	ในเมือ่ไม่ใช่ 
อะไรสักอย่าง	ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้ว	จะไปยึดไปติดได้อย่างไร

	 เพราะค�าว่า “ปล่อยวาง”	ก็คือหลุดออกไป	ค�าว่า “ไม่ปล่อยวาง” ก็คือยังก�าอยู่	 
ยงัยดึอยู	่ยงัเกาะแน่นอยู	่ยังไม่หลดุ	ปล่อยวางคอืหลดุไป	หลดุจากจิตจากใจ	จิตใจ
ก็หลุดจากสิ่งนั้นๆ	หลุดจากของเกิดของตาย	ไม่เกิดไม่ตายอีกต่อไป

	 พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงพ้นทุกข์	 พ้นทุกข์ก็คือพ้นจากกองทุกข์	 คือกองเกิด 
กองตายอันนี้	 เราๆ	ก็เหมือนกัน	ตกอยู่ในกองทุกข์ก็คือตกอยู่ในกองเกิดกองตาย	 
ติดอยู่ในกองทุกข์ก็คือติดอยู่ในกองเกิดกองตาย	 ถ้าปลงวางได้เม่ือไร	 ก็เป็นอันว่า
พ้นจากกองเกิดกองตาย	ของเกิดของตายเมื่อนั้น (๑๕ มี.ค. ๔๒)

	 พระพทุธเจ้าทรงสอนให้ปล่อยวาง	เพราะไปยดึแล้วมันท�าให้เป็นทกุข์	เพราะของที ่
เกดิขึน้ทัง้หมดมันดับไปทัง้น้ัน	จะยดึไว้ไม่อยากให้เขาเสยีหาย	ไม่อยากให้เขาหมดสิน้	
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ไม่อยากให้เขาดับไป	ยึดไว้ยังไงก็ไม่เป็นไปตามความอยากของเรา	เพราะธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นเขาจะต้องดับไปทั้งนั้น

	 ปล่อยวางทกุสิง่ทกุอย่าง	เราปล่อยวางแล้วมนัสบาย	มนัไม่หนัก	มนัเหมือนกบัว่า 
ของที่เราถือไว้ในมือ	ถึงว่าจะไม่หนักหนาอะไร	ถืออยู่อย่างนี้นานๆ	มันก็เมื่อยเป็น
เหมอืนกนั	ก�าอยูอ่ย่างน้ันนานๆ	มนักเ็มือ่ยเป็นเหมอืนกนั	ถ้าหากว่าเอาของทีม่นัหนัก 
มาแบกอยู่ที่บ่า	เราไม่ยอมวาง	เราไม่ยอมปลงนี่	มันก็เป็นทุกข์

 ความยึดทั้งหลายนั้นแหละล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราแบกเราเอาไว้ ล้วนแต่ที่จะท�าให้ 
เราต้องหนักทั้งนั้น หรือที่จะต้องท�าให้เราเป็นทุกข์ทั้งนั้น

 ไม่เอาอะไรสักอย่าง เพราะศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนให้ละ	ไม่ต้องเอาอะไร
สักอย่าง	 ดีก็ไม่เอา	 เพราะความดีน้ันเป็นของเกิด	 ของเกิดทั้งหลายเขาจะต้องดับ	 
ความดทีีเ่ราไปว่าเขาด	ีแล้วเรากไ็ปชอบใจว่าเขาดี	สิง่ทีเ่ขาดน้ัีน	เขาไม่รู้ตวัของเขาเองว่า 
เขาเป็นอะไร	เขาไม่รู้ตวัของเขาเองว่าเขาด	ีแม้แต่เขาเกดิขึน้	เขากไ็ม่รู้	เขาจะดีหรือไม่ดี	 
เขาจะรู้ตวัของเขาได้ยงัไง	จะเปลีย่นแปลงเขากไ็ม่รู้	ถงึเขาจะเปลีย่นแปลงยงัไง	เขากไ็ม่ 
รู้ว่าเขาเปลี่ยนแปลง	เขาจะดับไปเขาก็ไม่รู้

	 จึงว่าอะไรทีเ่กิดขึน้ทัง้หมด	ให้เราศกึษา	สิง่ทีเ่กดิขึน้น้ันอย่าไปยดึอย่าไปหวงแหน	 
สิ่งที่เกิดขึ้นน้ันถ้าหากว่าเราไปยึดเอาไว้	 มันจะท�าให้เราเป็นทุกข์	 ท�าให้เราเครียด	 
ท�าให้เรามีความล�าบาก	เป็นทุกข์มาก	เพราะเราไปยึดของที่เกิดดับ (๒๘ ต.ค. ๓๑)

	 ท่านจึงว่า	อุปาทาน	ความยึด	ยึดของเกิดตาย	ยึดของเกิดดับ	ยึดของไม่มีตัว
ไม่มีตน

	 ท่านจึงให้พจิารณาให้รู้ชดัตามความเป็นจริงของสิง่ทีเ่ป็นข้าศกึสิง่ทีเ่ป็นพษิเป็น 
ภัยนั้น	อะไรเป็นข้าศึก	อะไรเป็นพิษเป็นภัย	ก็เรื่องของเกิดของดับอันนี้ล่ะเป็นข้าศึก	 
เอาของเกิดมาดบัอนัน้ีมาพจิารณาศกึษาเรียนรู้	ถ้าไม่ศกึษาแล้ว	เราจะรู้แจ่มแจ้งได้ยงัไง	 
ในที่สุดมันก็กลายเป็นสมุทัย	 เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไปหมด	 ทั้งที่ของเหล่าน้ีไม่ได้รู้ 
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เร่ืองราวอะไร	สงัขารเกดิมาแล้วกด็บัไป	สงัขารปรุงแต่งแล้วกแ็ล้วไป	เกดิมาแล้วกแ็ล้วไป	 
ไม่เห็นอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตน	ท่านจึงว่า	อนตฺตำ

 ถอนเรำอยูเ่สมอ ถอนเราออกจากค�าว่า สงัขาร อยูเ่สมอ	อย่าไปยดึสงัขารเป็นความ 
ปรุงความแต่ง	ตวัสมุทยัน้ันอย่าไปยดึ	ถอนเราออกจากสมุทยั	ถอนเราออกจากตวัสมุทยั 
อยูเ่สมอ	ไม่มอีะไรเป็นสมุทยันอกจากตวัปรุงตวัแต่งตวัน้ีล่ะเป็นเหต	ุเหตทุีส่มมตุกินัว่า 
เป็นเหตุให้เกิดทุกข์

	 เปลือ้งออกมาให้ได้	จิตทีเ่ปลือ้งออกมาได้น้ัน	ไม่ต้องพดูว่าเป็น	นิโรธ	ไม่ต้องพดู 
มันก็เป็น	เพราะเหตุที่ท�าให้เกิดทุกข์มันไม่ม ี(๒๒ เม.ย. ๒๔)
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ว่างเพราะวาง

 ศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จิตเห็นจิต เรียกว่า รู้ธรรมเห็นธรรม

	 อะไรมันปกปิดเอาไว้	สมมุติบัญญัติทั้งหมดในโลกอันนี้ล่ะปกปิดธรรม	ปกปิด
ธรรมก็คอืปกปิดจิต	ในเมือ่เปิดสมมุตบิญัญตัทิัง้หลายออกไปแล้ว	ไม่ต้องปรารถนาจะรู้	 
กรู้็กเ็หน็	เหมอืนกบัภาชนะครอบแก้วแหวนเงินทอง	ครอบแล้วไม่เหน็	ถ้าเปิดออกไปแล้ว	 
ไม่ต้องไปหาก็เหน็	ใจของเรากเ็หมอืนกนั	เปิดออกให้หมดไม่ให้มีอะไรตกค้าง	วางออก 
ไปหมด

	 ข้างนอกเขาเป็นธรรมชาตขิองเขา	ความสะอาดสะอ้านข้างนอกเขาเป็นธรรมชาติ
ของเขา	 ความรกรุงรังข้างนอกเขาเป็นธรรมชาติของเขา	 สะอาดสะอ้านหรือสกปรก 
รกรุงรัง	ใจเท่ำน้ันว่ำเป็น	อนัน้ันเป็นสงัขารทัง้น้ัน	เป็นอนิจจังทัง้น้ัน	เป็นทกุขัง	เป็นอนัตตา 
ก็อันเดียวกัน	คือเป็นของเกิดมาแล้วดับ (๓ มี.ค. ๔๒)

	 การภาวนากคื็อการค้นคว้าท�าให้แจ้งในสิง่ทีเ่ราไม่แจ้งไม่ชดั	การศกึษาในสิง่ทีเ่รา 
ไม่แจ้งไม่ชัดนี้ล่ะ	 เป็นการท�าให้เกิดความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งในสิ่งที่เรายังไม่รู้นั้น	 
ทีใ่จของเรายดึน้ัน	กเ็พราะใจของเราไม่แจ้งชดัตามความเป็นจริง	ใจของเราแจ้งชดัตาม 
ความเป็นจริงขณะใด	ขณะน้ันใจของเราปล่อยวางเองโดยไม่ต้องตัง้ใจทีจ่ะปล่อยวาง

	 ในเมื่อเราปล่อยวางไปตามความเป็นจริงของเขาแล้ว	ใจของเราก็ปรากฏว่าว่าง	
ว่างเพราะเราปล่อยวาง	ว่างเพราะเราเหน็ชดัตามความเป็นจริง	ว่างจากสิง่ทีม่ากวนใจ	 
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ว่างจากเร่ืองราวต่างๆ	 ที่เคยรุงรังอยู่ในใจ	 เร่ืองที่เคยรุงรังอยู่ในใจของเราจะไม่มี	 
เรียกว่า	ใจของเราว่าง	แต่ค�าว่า	ใจว่ำง	ใจกย็งัมี	ไม่ใช่ว่าใจว่างไม่มใีจ	ใจว่างใจกย็งัม	ี 
(๒๕ ก.พ. ๓๗)

 ใจของเราว่างน่ี ว่างค�าว่าสัตว์ ว่างค�าว่าคน เป็นอากาศธาตุไปเลย	 ค�าว่า 
อากาศธาตุ	 เป็นอากาศไปหมด	 ว่างเปล่าเป็นอากาศจากค�าว่าสัตว์	 ค�าว่าคน	 คือ 
ความเป็นคนความเป็นสตัว์ไม่ม	ีถ้าหากว่าความเป็นคนยงัมีอยูค่วามเป็นสตัว์ยงัมีอยู่	
ความเป็นนั้นเป็นนี้ยังมีอยู่	ใจมันก็ยังไม่ว่าง	มันก็ยังไม่เป็นอากาศธาตุ

	 แม้แต่อากาศธาต	ุกส็กัแต่ว่าเราพดูกนั	อากาศธาตเุขากไ็ม่ได้ว่าเขาเป็นอากาศธาตุ	 
ที่เป็นอากาศธาตุเป็นเพราะเราไปสมมุติมาพูดกันเท่านั้น	 ความจริงแล้วเขาไม่ได้เป็น
อะไรน่ี	ปล่อยวาง	ราบไปหมด	ไม่มอีะไรจะไปยดึอะไร	มนัไม่มอีะไรจะให้ยดึ	ใครจะ 
ไปยึดของว่าง	ใครจะไปยึดอากาศ	จึงว่ามันว่าง	ถ้าหากว่าใจของเรามันว่าง

 โลกธาตุเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมด ใจของเรามันเป็น (๑๖ ส.ค. ๓๒)
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“	ค�าว่า	จิตเดิม	กบั	พระนิพพาน	เป็นคนละอนั	แต่ว่าจิตเดมิทีถ่งึพระนิพพาน
ก็มีจิตเดิมคือจิตที่บริสุทธิ์	 จิตที่บริสุทธิ์ก็ไม่ใช่จิตอันอื่นๆ	 จิตที่บริสุทธิ ์
ก็จิตเดิม	จากจิตเดิมมาเป็นจิตบริสุทธิ์	อันเดิมนั้นล่ะมาเป็นจิตที่บริสุทธิ์
ขึ้นมา	 เรียกว่า	 เป็นจิตบริสุทธิ์	 จิตเดิมที่เห็นพระนิพพานก็อันเดียวกัน	 
ต่างกันแต่ชื่อเท่านั้นเอง

ถ้าหากจิตเดิมนี่	ขั้นพระโสดาบันก็สามารถที่จะรู้จะเห็นได้	แต่ที่นี้จิตเดิม
มีการซักฟอกยังไม่สะอาดพอ..	”	

(๑๗ มี.ค. ๒๙)
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ถึงจิตที่บริสุทธิ์

	 เมื่อวานมีคนมาถาม	หลวงตำ ๑ ได้ตรัสรู้ธรรมในบริเวณไหน

	 ก็เลยตอบเขาว่า “หลวงตาตรัสรู้ธรรมหรือรู้ธรรมเห็นธรรมพูดถึงในบริเวณ 
ก็บริเวณใจของท่าน พูดถึงว่ารู้ธรรมเห็นธรรมก็คือเห็นใจของท่าน”

 อยู่ที่ไหน.. อยู่ที่ใจ	 สถานที่ตรงน้ันๆ	 ไม่สามารถที่จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมได	้
เพราะธรรมไม่ได้อยูก่บัสถานที	่ธรรมไม่ได้อยูก่บับริเวณอืน่ๆ	รู้ธรรมเหน็ธรรมต้องรู ้
ในสถานทีธ่รรมอยู	่ธรรมอยูต่ัง้อยูอ่ย่างน้ันตลอดกาล	ใครจะรู้ใครจะไม่รู้ธรรมก็มอียู่ 
อย่างนั้น	และอยู่ในสถานที่นั้นตลอดกาลมาตลอดกาลไป	ไม่ได้สนใจกับใครที่จะรู ้
ใครที่จะหลง	 เหมือนกับแผ่นดินไม่ได้สนใจกับใคร	 จะใช้แผ่นดินให้เป็นประโยชน ์
หรือไม่	แผ่นดนิไม่สน	น�า้	ลม	ไฟ	ก็เหมือนกนั	ดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	กเ็ป็นธาต	ุธรรมกเ็ป็นธาต	ุ 
เป็นธรรมชาติที่มีอยู่

	 พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมก็ตรัสรู้ธรรมที่มีอยู ่	 พระพุทธเจ้า 
ทกุพระองค์จะไม่ตรัสว่า “ธรรมน้ีไม่มใีนโลก เราตรัสรู้ธรรม ธรรมจึงม”ี พระสาวกของ 
พระพทุธเจ้ากเ็ช่นเดยีวกนั	ในเมือ่ท่านผู้ใดรู้ธรรมเหน็ธรรมแล้ว	จะต้องยอมรับอย่าง
สนิทใจว่า	ธรรมอันนี้มีอยู่ในโลก มีอยู่ในใจตลอดกาล มีอยู่ที่ใจตลอดกาล

๑ หลวงตำ	ในที่นี้คือ	พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง 
จ.อุดรธานี

 นิพพาน 
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 พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงรู้ว่าเป็นของเก่า ไม่ใช่รู้ของใหม่

	 ใครๆ	ชอบมาถาม “หลวงตาได้ส�าเร็จมรรคผลตรงไหน” ตรงไหน..	จะให้เราไปช้ี	 
โอ๊ย	เราไม่มีเวลา	ถ้าหากว่าจะให้เราชี	้กช็ีล้งทีใ่จ	เพราะธรรมอยูต่รงน้ี	ธรรมอยูต่รงน้ี 
จะไปรู้ที่อื่นได้ยังไง

	 พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ๆ	ตรัสรู้ธรรมก็ธรรมอยู่ตรงนี้	ไม่ใช่ธรรมอยู่ตรงโน้น	
ถ้าหากว่าไม่รู้ธรรมอยู่ตรงนี้แล้ว	ธรรมอยู่ตรงโน้นนี่เป็นธรรมของปลอม	ไม่ใช่ธรรม
ของจริง	 ถ้ารู้อันนี้แล้วธรรมข้างนอกเป็นธรรมของจริงไปหมด	 รู้จริงในธรรมที่มีอยู่	
ธรรมข้างนอกจะรู้จะเห็นก็กลายเป็นธรรมของจริง	 ไม่รู้ไม่เห็นธรรมที่มีอยู่ภายในใจ	
ธรรมภายนอกก็รู้ไม่จริงเห็นไม่จริง

	 จึงไม่ต้องลูบคล�าลังเลสงสัยอะไรกัน	 อยู่ตามรุกขมูลร่มไม้	 อยู่ตามป่าตามดง	 
อย่าไปคดิว่าไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน	เราอยูต่รงไหนๆ	ธรรมทีเ่ราจะศกึษาเล่าเรียน 
มีอยู่กับเราตลอดกาล	นั่งอยู่ตามร่มไม้เงื้อมผาตรงไหนก็ช่าง	ลมหำยใจ	ก็เป็นธรรม	 
มีความเป็น	 อนิจจัง	 ทุกขัง	 อนัตตา	 อยู่ในลมหายใจเข้าและออกนั้น	 อยู่ตรงไหน 
ความเกดิ ความแก่ ความตาย อริยสจัธรรม	กอ็ยูก่บัเรา	ความเกดิ	ความแก่	ความตาย 
อยู่กับเราทุกขณะ

	 แล้วเราจะไปกังวลว่าเราไม่ได้ศึกษาเล่าเรียน	 ไม่มีครูมีอาจารย์สอนได้อย่างไร	
ไม่มีต�ารับต�าราที่จะดูที่จะอ่านได้อย่างไร (๓๐ ม.ค. ๔๒)

	 พระพทุธเจ้าท่านทรงรู้ธรรมกท็รงรู้ธรรมทีม่อียูใ่นองค์พระพทุธเจ้า	ทรงรู้กายว่า 
เป็นของเกิดดับ	ทรงรู้ใจว่าเป็นสังขารของเกิดดับ	แล้วก็ทรงรู้ธรรมชาติใจว่าเป็นของ 
ไม่เกิดไม่ดับ	เรียกว่า	อมตธรรม

 อมตธรรม	พระพทุธเจ้าทรงรู้แจ้งในใจอนัน้ัน	เป็นของทีไ่ม่ตายเป็น	พระพทุธเจ้า
ทรงรู้แจ้งธรรมชาติใจนั้น	เรียกว่าทรงรู้แจ้งธรรมอันบริสุทธิ์	อันนั้นไม่มีกิเลสตัณหา
หยั่งเข้าไปถึง
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	 เหมือนกับใบบัวเป็นอย่างไร	 ธรรมชาติที่เป็นใจอมตะเหมือนกับใบบัวแช่อยู่
ในน�้า	หรือว่าพ้นจากน�้า	แช่อยู่ในน�้านานสักเท่าไร	น�้าไม่มีโอกาสซึมเข้าไปในใบบัว	
ธรรมชาติจิตที่เป็นอมตะก็เหมือนกัน	ไม่ผิดหรอก

	 สรุปแล้ว	 พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งในธรรม ก็คือทรงรู้แจ้งในกายในจิตน่ันเอง 
(๑๒ มิ.ย. ๔๑)
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ธรรมอันไม่ตาย

 ร่างกายอันนี้

	 เกิดเขาก็ไม่รู้	 แก่เขาก็ไม่รู้แต่เขาหากแก่ทุกวัน	 ตายเขาก็ไม่รู้แต่เขาหากตาย 
ทุกวัน	เขาหมดไปสิ้นไปก็คือตายทุกวันนั้นเอง	ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	ธาตุเหล่านี้ 
เป็นธาตุไม่รู้	 เราสมมุติเอาธาตุที่ไม่รู้เกิดมาเป็นธาตุที่ไม่รู้น้ี	 เอามาเป็นคนเป็นสัตว	์ 
ของไม่รู้เรื่องเอามาสมมุติมันจะเป็นหรือ	สมมุติยังไงมันก็ไม่รู้เรื่อง	สมมุติยังไงมันก็
ไม่เป็นอย่างที่สมมุติกัน

 ท�าไมจึงว่าไม่เป็นอย่างที่สมมุติ	 สมมุติว่าเป็นคน	 แต่เขาเป็นของเกิดมาตาย 
ทั้งนั้นใช่ไหม	เขาตายของเขาโดยธรรมชาติ	เกิดแล้วไม่ตายไม่มี	สมมุติเอาของที่เกิด
มาตายเป็นคน	สมมุติแล้วจะให้เป็นอย่างสมมุติมันไม่ได้

	 จึงว่า	ความเกิด ความแก่ ความตาย	จึงเป็นธรรมที่เราจะต้องศึกษากันให้ยิ่ง	
พระพทุธเจ้าทรงรู้ธรรม	ทรงรู้ความเกดิ	ความแก่	ความตาย	ทรงรู้โลกธาตน้ีุเป็นของเกดิ	 
ของแก่	ของตาย	โลกธาตไุม่ใช่ใคร	โลกธาตไุม่มีอะไรทีจ่ะเป็นสาระเป็นแก่นสาร	เกดิข้ึน 
แล้วมีแต่สลายตัวทั้งนั้น

	 แม้องค์พระพุทธเจ้าก็ทรงเกิดมาแล้วสลายตัวหาประมาณมิได้	 จึงไม่มีอะไร 
ทีจ่ะเป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระกับการเกิดข้ึนมาแล้วกต็ายสลายลงไป	โลกธาตใุนเมือ่
มันไม่มีอะไรเป็นสาระเป็นแก่นสาร	ก็เรียกว่าไม่มีตัวไม่มีตน
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 จิตของเราน้ีก็เช่นกัน	 ดูเข้าไป	 ความคิดทั้งหมดเปรียบเหมือนกับฟองน�้า	 
ความดีก็เหมือนกับฟองน�้า	 คิดไม่ดีก็เหมือนกับฟองน�้า	 ความคิดของเราทั้งหมด	 
ความคดิของสตัว์โลกทัง้หมดเป็นอนัตตาทัง้น้ัน	ความคดิเกดิมาจากไหน	เกดิมาจากจิต	 
ร่างกายของเรามีกิริยาขึ้นมา	จิตของเราก็มีกิริยา	เราเดินเป็นกิริยา	เราท�าการท�างาน 
เป็นกิริยา	ร่างกายเรามีกิริยา	จิตของเราก็เหมือนกัน	ความคิด	ความปรุง	ความแต่ง
เป็นกิริยา	แต่เวลาเราหยุดคิด	หยุดปรุง	หยุดแต่ง	จิตของเราก็มี

	 เวลาตาย	เวทนาดับ	สญัญาดบั	สงัขารดบั	วญิญาณกดั็บ	แต่ธรรมชาตทิีเ่ป็นจิต 
ไม่ได้ดับ	 เวทนาเกิดจากจิต	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	 เกิดจากจิต	จิตอันนั้นเป็น
สถานทีเ่กดิ	เวทนา	สัญญา	สงัขาร	วญิญาณ	เป็นขนัธ	์แตเ่วลาตาย	ขนัธท์ั้งหลายดบั	 
แต่ธรรมชาติจิตยังมีอยู่

	 พระพุทธเจ้าทรงเข้าถึงธรรมที่ไม่ตาย	 พระสาวกของพระพุทธเจ้าเข้าถึงธรรม
อันไม่ตาย	ขันธ์ทั้งหลายดับไปหมด	แต่ธรรมชาติจิตที่พ้นจากขันธ์นั้นปล่อยวางขันธ์	
หลุดจากขันธ์ด้วยประการทั้งปวง	จิตนั้นยังอยู่	จึงว่าพิจารณาของเกิดดับทั้งส่วนรูป
ทั้งส่วนนามให้มันชัด	จิตของเราที่พ้นจากขันธ์	มันก็เด่นชัดขึ้นมาเช่นเดียวกัน

	 ธรรมแม้แต่เลก็น้อยเท่าน้ันล่ะมค่ีามาก	ขณะจิตเดยีวเท่าน้ันมค่ีามากเหมอืนกบั
แสงฟ้าแลบ	แพล็บเดียวเท่านั้นล่ะ	ให้แสงสว่างมาก	ธรรมแม้เล็กน้อยแต่ก็มีค่ามาก	 
ถ้าเป็นธรรมของจริงที่ได้รู้ที่ได้เห็น	 พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขณะจิตเดียว	 ไม่ใช่กาลเวลา
ยาวนะ	ทรงรู้ธรรมเห็นธรรมขณะจิตเดียวเท่านั้น (๑๙ ก.ค. ๔๖)

	 พระพุทธเจ้าทรงส�าเร็จเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ใช้เวลายาว	เพียงขณะเดียว	ค�าว่า	
“ปฐมยาม” “มัชฌิมยาม” “ปัจฉิมยาม”	แต่ละยามนั้นขณะเดียว	ขณะเดียวเท่านั้น	
เหมอืนกบัเราเหน็อะไรรู้อะไร	ขณะเหน็ขณะเดยีว	ขณะเดยีวกเ็ป็นอนัว่าเหน็	ขณะเดยีว 
ก็เป็นอันว่ารู้

	 รู้ธรรมเห็นธรรมก็เช่นเดียวกัน	ไม่จ�าเป็นต้องรู้ขณะหนึ่งยาวๆ (๑๕ ธ.ค. ๔๑)
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ไม่ใช่ของเกิด

 พระนิพพาน.. ก็จิตบริสุทธิ์นี่แหละเป็นพระนิพพาน

	 ค�าว่า	นิพพำน	ไม่ใช่ว่าสิง่อืน่เป็น	จิตทีบ่ริสทุธิน่ี์แหละเป็นนิพพาน	จึงว่าไม่ต้อง 
พากันลังเลสงสัย	 จิตที่บริสุทธิ์หรือจิตที่เป็นนิพพานน้ัน	 ก็มาจากจิตที่เรามีด้วยกัน 
ทกุรูปทกุนามน้ีแหละ	เด๋ียวน้ีเรากม็จิีตอยู	่เดีย๋วน้ีเราๆ	ท่านๆ	กเ็หมอืนกนั	มจิีตทีย่งั 
เศร้าหมองอยู่	 เป็นจิตที่เจือปนด้วยอกุศล	 เป็นจิตที่เจือปนด้วยอาสวะต่างๆ	 นานา	 
จิตบริสทุธิไ์ม่ใช่มาจากทีอ่ืน่	ไม่ใช่เกดิขึน้ทีอ่ืน่	จิตอนัเดียวกนัน้ีล่ะจะเป็นจิตทีบ่ริสทุธิไ์ด้

	 ในเมื่อเรามีการขัดเกลาให้ยิ่ง	มีการซักฟอกให้ยิ่ง	จิตที่ไม่บริสุทธิ์ดวงนี้แหละ 
จะเป็นจิตทีบ่ริสทุธิข์ึน้มา	คล้ายๆ	กบัเสือ้ผ้าทีส่ะอาดสะอ้าน	กม็าจากของทีไ่ม่สะอาด	
ในเมื่อมีการขัด	การซัก	การล้าง	การเช็ด	การถูพอ	ผ้านั้นก็สะอาดขึ้นมา

	 จิตของเราก็เหมือนกัน	การที่จะท�าให้เห็นปฏิบัติให้เห็น	เข้าถึงจิตอันบริสุทธิ์นี่	 
เรากต้็องท�าลงในจุดทีจิ่ตไม่บริสทุธิน้ี์	เพราะจิตทีไ่ม่บริสทุธิน้ี์	มนัก็จะเป็นจิตทีบ่ริสทุธิไ์ด้	 
จิตทีไ่ม่บริสทุธิน้ั์นกม็าจากจิตทีบ่ริสทุธิน่ั์นเอง	ไม่ใช่จิตคนละดวง	จิตคนละอนั	จิตของ 
พระอรหันต์	 จิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังไม่ได้ส�าเร็จมรรคผล	 ยังเป็นปุถุชน 
ยังมีอาสวะอย่างเราๆ	ท่านๆ	นี้	กับที่ได้ส�าเร็จเป็นพระอรหัตอรหันต์	หรือตรัสรู้เป็น
สัมมาสัมพุทธเจ้า	ก็จิตดวงเดียวกันนั้นเอง
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	 จึงว่าการปฏิบตั	ิปฏบิตัลิง	ณ	จุดอนัเดยีวน้ี	เพ่งลง	ณ	จุดอนัเดยีวน้ี	มนัมีอะไร 
เจือปนอยู่	เพ่งลง	ณ	จุดอันเดียวนั้น	เพ่งจนกระทั่งว่าปรากฏว่ามันดับไป	ในที่สุด 
มันก็มีแต่ความรู้อันเดียว	 รู้อยู่อย่างนี้	 เห็นอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืน	 กลางวัน	 ให้มัน
สะอาดพอ	 มันสะอาดเต็มที่ด้วยความเพียรความเพ่งของเราน่ี	 เราก็ไม่ต้องไปลังเล	
เราก็ไม่ต้องไปลูบคล�าอะไร

	 ค�าว่า	อธจิิตเฺต คือท�าลงไป	ณ	จุดอนัเดยีวน้ี	อย่าไปลบูคล�า	อย่าไปลงัเลสงสยัอะไร	 
นอกจากน้ีแล้วล้วนแต่เป็นอนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตา	ทัง้น้ัน	ล้วนแต่เป็นทกุข์ทัง้น้ัน	ไม่มี
อะไรเกดิ	มแีต่ทกุข์เกิดน่ี	ของทีเ่กดิมาน่ันล่ะเกดิมาแล้วกด็บัไป	ล้วนแต่เป็นทกุข์ทัง้น้ัน	 
สตัว์โลกทัง้หลายส่วนมากไปลบูคล�าแต่เร่ืองของเกดิเร่ืองของดบั	ในเร่ืองเกดิเร่ืองตาย	 
ในเร่ืองคนเกดิในเร่ืองคนตาย	ชอบไปลบูคล�าแต่เร่ืองเหล่าน้ัน	น่ี	แล้วมันได้ประโยชน์ 
อะไร	หรือว่าพวกเราไม่ต้องการไม่ปรารถนาในเรื่องที่จะหมดไปสิ้นไปจากความเกิด
และจากความดับนี้

	 ไม่ต้องไปปรารถนาอะไร	ไม่ต้องไปต้องการอะไรสกัอย่าง	เพราะจิตทีเ่รารู้เราเหน็น้ี 
เขาไม่ได้มีความต้องการปรารถนาอะไร	เรื่องปรารถนากันอย่างนั้น	เรื่องต้องการกัน 
อย่างน้ี	 มันเป็นเร่ืองของที่เกิดขึ้นทั้งน้ัน	 เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปๆ	 ต้องการอย่างน้ัน
ปรารถนาอย่างนั้น	อะไรต่อมิอะไรเป็นสังขารทั้งนั้น	สังขารทั้งหลายเป็นของที่เกิดขึ้น
แล้วก็ดับไป	จะหาอะไรที่จะเป็นแก่นสารไม่มี

	 พจิารณาให้มนัเหน็ว่าไม่เป็นแก่นสารไม่เป็นสาระอะไร	ทราบชดัลงไปในสภาพที่
ไม่เป็นสาระทีไ่ม่เป็นแก่นสาร	ชดัลงไปในสภาพทีเ่ป็น	อนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตา	ในเมือ่ 
สภาพทีเ่ป็น	อนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตา	น่ีชดัลงไปในจิตในใจมากเท่าไร	สภาวธรรมทีน่อกเหนือ 
จาก	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	ย่อมเด่นชัดขึ้นมากเท่านั้น	เพราะนี่เป็นของคู่กัน

	 ไม่ชดัในสภาพทีเ่ป็น	อนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตา	สภาพธรรมทีพ้่นจาก	อนิจจัง	ทกุขงั	 
อนัตตา	ก็ยังมัวไม่ชัด	เรายังมีความลูบคล�า	ยังมีความลังเลสงสัย	จะไปลังเลสงสัย	 
จะไปลบูคล�าอะไรกนั	ทกุสิง่ทกุอย่างมนัเปิดเผยอยูเ่ตม็ที	่เปิดเผยว่าเกดิมาแล้วต้องตาย	 
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เปิดเผยว่าเกิดมาแล้วจะต้องแตกสลายทัง้น้ัน	เปิดเผยว่าสิง่ทีม่อียูใ่นโลกอนัน้ีจะเป็น
สมบัติของใครไม่ได้สักสิ่งสักอย่าง

	 มนัจะเป็นได้ยงัไง	มนัก็มแีต่เสือ่มไปๆ	เสือ่มไปเท่ากาลเท่าเวลา	กาลเวลามากเท่าไร 
มันก็เสือ่มมากเท่าน้ัน	มนัเสือ่มไปทกุวนัๆ	เสือ่มไปทกุลมหายใจเข้าและออก	ในทีส่ดุ 
มันก็แตกสลาย	 เราทั้งหมดที่มาน่ังๆ	 กองอยู่รวมกันน้ี	 มันก็กองแตกกองพังกัน 
ทัง้น้ัน	ทีไ่ม่แตกไม่พงัไม่มี	ในเมือ่มนัจริงมนัชดัอย่างน้ีแล้ว	จะไปลงัเลสงสยัอะไรกนั	 
สิง่ทีม่นัไม่แตกไม่พงั	สิง่น้ันไม่ใช่ของเกดิ	การทีเ่ราจะรู้จะเหน็สิง่ทีไ่ม่ใช่ของเกดิ	ไม่ใช่
ของแตกของพัง	เราก็ต้องรู้เห็นสิ่งที่เกิด	สิ่งที่แตกที่พังอันนี้

	 ผู้ที่เห็นแล้วไม่ยึด	เห็นแล้วละ	เห็นแล้วปล่อยวางได้	ผู้นั้นต้องเห็นสภาพธรรม
ทีไ่ม่แตกไม่ท�าลาย	เหน็สภาพธรรมอนัน้ีแล้ว	เป็นอนัว่าปล่อยวางเลย	เป็นอนัว่าละไป 
ในตวั	ละอย่างไม่ต้องการทีจ่ะละ	เพราะทกุสิง่ทกุอย่างเขาเป็นของเขาอย่างน้ัน	เราจะ 
หวงเขาก็ไม่ได้	 เขาเป็นไปตามเรื่องของเขา	 เรื่องของเขาเป็นอย่างนั้น	 เขาก็ต้องเป็น 
อย่างน้ัน	เราจะยดึหรือว่าจะไม่ยดึ	เราอยากให้เขาแตกดบัหรือว่าไม่อยากให้เขาแตกดบั	 
ในเมื่อสิ่งที่เป็นสภาพธรรมเขาเกิดมาเพื่อแตกดับ	เขาก็ต้องแตกดับอยู่อย่างนั้น

	 ปล่อยวางไปตามสภาวะของเขา	ในเมือ่เรารู้เราเหน็แล้วเราปล่อยวางได้	สภาพธรรม 
ทีจ่ะเป็นสาระเป็นแก่นสารจริงๆ	ของเรากมี็	ไม่ต้องหาทีไ่หน	สภาพธรรมทีเ่ป็นของมอียู่	 
เป็นของที่ไม่เกิดไม่ดับนี่ย่อมปรากฏขึ้น	ปรากฏให้เรารู้ให้เราเห็น	มันก็ค่อยชัดขึ้นๆ	 
ในที่สุดมันก็ชัดขึ้นมาอย่างจริงจังอย่างไม่ลูบคล�าอย่างไม่ลังเลสงสัยอะไรทั้งนั้น

 มนัจะลงัเลสงสยัอะไร มันจริงมนัชดัจริงๆ น่ี มันจะแตกไปยังไง มนัจะเสยีหาย 
ไปยังไง เพราะอันนี้มันไม่ใช่ของเกิดนี่ (๘ มิ.ย. ๒๘)
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สมมุติธาตุรู้อันบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์

 ธาตุมีอยู่สอง หรือมีสองธาตุ คือเป็นธาตุที่ไม่มีความรู้ อีกธาตุหนึ่งเป็นธาตุที่มี 
ความรู้

	 ธาตอุย่างหน่ึงคือธาตทุีไ่ม่มคีวามรู้อะไร	ไม่มีความรู้เลย	เขาจะเอาไปเผากส็บายมาก 
นอนเฉย	อนัน้ีธาตไุม่มคีวามรู้	ธาตไุม่มคีวามรู้คอืร่างกายของเรา	คนเราสตัว์โลกมกีาย 
มจิีต	กายเป็นของทีเ่จริญเตบิโต	เจริญเตบิโตขึน้มาอย่างเรากเ็หน็กนัอยู	่สิง่ทีเ่จริญเตบิโต 
ก็เอาสิ่งที่มีในโลกนี่เอามาเป็นเครื่องที่เจริญเติบโต

	 ส่วนจิตนี้เป็นของที่มีอยู่อย่างนี้	เป็นธรรมชาติที่มีอยู่อย่างนี้	เป็นธรรมชาติที่มี 
แต่ธาตรูุ้	ไม่มตีวัไม่มตีน	ไม่มวีตัถเุคร่ืองมอืทางวทิยาศาสตร์ใดๆ	ทีจ่ะไปจับจะไปส่อง 
ให้รู้ให้เห็น	แต่ธาตุรู้คือจิตนี้สามารถที่จะเอาจิตที่สว่างส่องให้เห็นชัดได้	จิตที่มีความ 
สว่างไสวส่องเข้ามาดจิูต	สามารถทีจ่ะเหน็จิตชดัได้	จิตเป็นของมีอยู	่จิตดวงน้ีเป็นสิง่ที่ 
ไม่เสยีหาย	เป็นสิง่ทีไ่ม่ตายเป็น	เพราะเป็นธรรมชาตทิีม่อียูแ่ต่ไหนแต่ไรไม่ใช่ของเกดิ

	 พระพทุธเจ้าทรงบ�าเพ็ญบารมธีรรม	กท็รงบ�าเพญ็ใส่จิตดวงน้ี	จิตดวงน้ีได้ส�าเร็จ
เป็นพระพทุธเจ้า	เป็นจิตทีส่ะอาดบริสทุธิ	์ไม่มกีเิลสตณัหาเจือปน	กจิ็ตดวงน้ี	เรียกว่า 
จิตเข้าถึงพระนิพพาน	 คือดับกิเลสตัณหาทั้งหมดก็จิตดวงน้ีล่ะ	 ดวงที่รู้ๆ	 น่ีล่ะ	 
จิตพระพทุธเจ้ากท็รงเป็นอย่างน้ี	จิตเราก็เป็นอย่างน้ี	จิตทัว่โลกธาตเุป็นอย่างน้ีทัง้น้ัน	 
(๓๑ ก.ค. ๓๑)
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	 พระพทุธเจ้าจึงทรงให้ศกึษา	แล้วกอ็ย่าไปยดึเขา	คอือย่าไปยดึธาตรูุ้อนัน้ีเป็นเรา	 
อย่าไปยึดธาตรูุ้อนัน้ีเป็นสตัว์บคุคลตวัตนเราเขา	สกัแต่ว่าเป็นของมอียูอ่ย่างน้ีเท่าน้ัน	
เราจะไปท�าลายลบล้างด้วยประการใดๆ	ไม่ให้ธาตรูุ้อนัน้ีมอียู	่จะไปท�าลายธาตรูุ้อนัน้ี 
ให้หมดให้สิ้นไปไม่ได้	ธาตุรู้จะต้องเป็นธาตุรู้อย่างนี้

	 เหมือนกับธาตุที่ไม่มีความรู้	ใครจะไปท�าลายแผ่นดินไม่ให้มีในโลก	ใครจะไป
ท�าลายน�า้ไม่ให้มีในโลก	ใครจะไปท�าลายลมไม่ให้มใีนโลก	ใครจะไปท�าลายไฟไม่ให้มี 
ในโลก	ธาตุไม่มีความรู้อันนี้ก็มีอยู่อย่างนี้	ไม่มีใครสร้างและก็ไม่มีใครสามารถที่จะ
ท�าลายลบล้างให้หมดสิ้นไปได้

 ธาตรูุ้กเ็หมอืนกัน เป็นธาตรูุ้อยู่อย่างน้ี ไม่มีใครมาสร้าง และกไ็ม่มใีครสามารถ
ที่จะท�าลายให้หมดให้สิ้นไปได้ แม้แต่องค์พระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่จะทรงมีความสามารถ
ท�าลายธาตรูุ้อนัน้ีให้หมดให้สิน้ แต่ทรงท�าลายแต่สิง่ทีเ่จือปนอยูใ่นธาตรูุ้เท่าน้ันให้หมด 
ให้สิ้นไปได้ ท�าลายสิ่งแปลกปลอมส่วนเกินที่มีอยู่ในธาตุรู้นี้ให้หมดให้สิ้น

	 ส่วนเกินส่วนแปลกปลอมในที่นี้	 พระพุทธเจ้าท่านทรงสมมุติว่าเป็นกิเลสที่มัน
เจือปนอยูใ่นธาตรูุ้	พระพทุธเจ้าทรงท�าลายจนหมดสิน้	เพราะอนัน้ีเป็นส่วนเกนิเป็นของ
เกิดขึ้น	เป็นส่วนเกินไม่ใช่ธาตุเดิม	ของเกิดขึ้นจะต้องดับไปเป็น	แต่ส่วนธาตุรู้ที่เป็น 
ธาตุเดิมนั้นทรงไม่สามารถที่จะท�าลายให้หมดให้สิ้น	

	 ธาตุรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงท�าให้แจ้งขึ้นมาน้ี	 เรียกว่า	 เป็นความบริสุทธิ์ของธาตุ  
เป็นความบริสุทธิ์ของธาตุรู้	 เป็นความบริสุทธิ์ของจิต	พระพุทธเจ้าทรงท�าให้แจ้งขึ้น 
ซึ่งความบริสุทธิ์ของธาตุรู้	ท�าให้แจ้งขึ้นซึ่งความบริสุทธิ์ของจิต	เรียกว่าพระพุทธเจ้า
ทรงได้รู้แจ้ง	ทรงได้ตรัสรู้	ทรงได้ส�าเร็จพระอนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ	กค็อืทรงรู้แจ้ง 
ธาตรูุ้ทีป่ราศจากมลทนิ	ทรงรู้แจ้งธาตรูุ้ทีไ่ม่มส่ีวนเกินเจือปนอยู	่ทรงรู้แจ้งธาตรูุ้ทีย่งัแต่ 
ธาตุรู้อันบริสุทธิ์

 เรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ก็คือตรัสรู้ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นี้เอง
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	 นี่เป็นของที่มีอยู่	พระพุทธเจ้าทรงไม่ได้ท�าลายให้หมดให้สิ้น	องค์พระอรหันต์
ก็เหมือนกัน	 ไม่ได้ท�าลายธาตุรู้ให้หมดให้สิ้น	 ท�าลายส่วนเกิน	 ท�าลายสิ่งที่เกิดขึ้น 
แทรกแซงขึน้ในธาตรูุ้	ทีเ่รียกว่ากิเลสทัง้หลาย	กเิลสอย่างหยาบ	อย่างกลาง	อย่างละเอยีด	 
พระอรหนัตสาวกท่านท�าลายให้หมดสิน้จากธาตรูุ้หรือในจิตในใจของท่าน	จิตใจของ 
ท่านในเมื่อปราศจากสิ่งแปลกปลอม	 ปราศจากกิเลส	 ธาตุรู้ดวงน้ันก็สมมุติเรียกว่า
อรหนัต์	คอืเป็นจิตทีส่ะอาด	เป็นจิตทีบ่ริสทุธิ	์เป็นธาตรูุ้ทีท่รงไว้ซึง่ความบริสทุธิอ์ย่าง
สุดส่วน	สมมุติธาตุรู้อันนี้เรียกว่าเป็น	พระอรหันต์

	 ค�าว่า	“พระอรหันต์” ก็เป็นค�าสมมุติเรียกกัน	สมมุติจากธาตุรู้ที่ทรงไว้ซึ่งความ
บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ ์(๑๒ ส.ค. ๓๒)
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นิพพาน

(หลวงปู่ปรารภ)	นิพพานก็คือเห็นจิตเดิม

(พระถาม)	 เห็นในขณะเดียวกันตัวเดียวกันหรือครับ

(หลวงปู่ตอบ)	 จะว่าอย่างเดียวก็ไม่ถูก

	 ค�าว่า “จิตเดิม” คิดว่าขั้นพระโสดาบันก็รู้ได้เห็นได้	ถ้าหากว่าเป็น
อย่างน้ี	ค�าว่า	จิตเดิม	กบั	พระนิพพำน	กเ็ป็นคนละอนั	แต่ว่าจิตเดิม 
ที่ถึงพระนิพพานก็มี	 จิตเดิมคือจิตที่บริสุทธิ์	 จิตที่บริสุทธิ์ก็ไม่ใช่
จิตอันอื่นๆ	มาเป็นจิตบริสุทธิ์	จิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาก็จิตเดิมอันนั้นล่ะ 
มาเป็นจิตทีบ่ริสทุธิ	์เรียกว่าเหน็จิตบริสทุธิ	์จิตเดมิทีเ่หน็พระนิพพาน
ก็อันเดียวกัน	ต่างกันแต่ชื่อเท่านั้นเอง

	 ถ้าหากจิตเดิมนี้	 ขั้นพระโสดาบันก็สามารถที่จะรู้จะเห็นได้	 แต่ทีนี้ 
จิตเดิมนั้นมีการซักฟอกยังไม่สะอาดพอ

(พระถาม)	 กระผมว่าสภาวะน้ันมันมีมันเป็นอยู่แล้ว	 จิตเดิมกับนิพพานมัน 
ก็เป็นอยู่อย่างน้ัน	พระอรหนัต์กเ็ป็นอย่างน้ัน	เราก็เป็นอย่างน้ัน	แต่ 
ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเข้าถึงหรือไม่เข้าถึงอย่างนั้นหรือเปล่าครับ

(หลวงปู่ตอบ)	 จิตเดิมของเรามีด้วยกันทั้งนั้น	แต่เราจะเห็นหรือไม่เห็น	รู้หรือไม่รู้

	 พระอรหนัต์ท่านเป็นปถุชุน	ท่านกม็จิีตเดิมของท่าน	แต่ท่านไม่สามารถ 
ทีจ่ะรู้จะเหน็ได้	เพราะใจของท่านยงัมดืมวั	หรือตาของท่านยงัมดือยู	่ตา
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ใจของท่านยังมคีวามสว่างทีจ่ะส่องเข้าไปหาจิตเดมิไม่เหน็	ท่านก็ไม่ 
สามารถเห็นจิตเดิมของท่านได้

	 อย่างเราๆ	 อย่างน้ีนะที่ตายังมืดมัวอยู่	 ข้อปฏิบัติที่เราปฏิบัติกัน 
เป็นธรรมที่จะไปขัดเกลาไปช�าระไปซักฟอกให้มีความสะอาดข้ึนมา	 
แล้วท�าให้ตานี้มีความใสมีความสว่างขึ้น	ในเมื่อตามีความใสความ
สว่าง	เน่ืองจากว่าฟ้าหรือว่าเมฆหมอกมันจางหรือเบาบางไป	ส่องเข้าไป 
หาจิต	มนักเ็หน็ขึน้มาทีจิ่ต	ถ้าหากว่ามันยงัมืดมวัมแีต่เมฆแต่หมอก
ส่องเข้าไปมันไม่เห็นจิต	 มันเห็นแต่เมฆแต่หมอก	 เห็นแต่อารมณ์
สญัญา	เหน็แต่ความวุน่	อารมณ์สญัญาอนัน้ีจะเปรียบเหมือนกบัเมฆ 
กับหมอกก็ได้

	 ข้อปฏิบัติเป็นการช�าระหรือเป็นการก�าจัดเมฆหมอกที่มาปกคลุมให้
มันเปิดออกไปให้หมดให้สิ้น	 ส่องเข้ามา	 ในเมื่อไม่มีอะไรปิดกั้น 
มันก็เห็น	

	 สรุปแล้ว	ธรรมชาตจิิตเดมิน้ีมด้ีวยกนัทัง้น้ัน พระพทุธเจ้าท่านตรัสรู้
ไม่ใช่ท่านตรัสรู้ของทีไ่ม่มอียูแ่ต่ไหนแต่ไร	ไม่ใช่ตรัสรู้ของใหม่อะไร	
ตรัสรู้ของที่มีอยู่แล้วในท่านทั้งน้ัน	 พระอรหันต์สาวกก็เหมือนกัน	
ท่านรู้ท่านเหน็	ท่านไม่ใช่รู้เหน็ของทีไ่ม่มีอยูใ่นท่านก่อน	มอียูใ่นท่าน 
แล้วทั้งนั้น

 ธรรมอันนี้เป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่เลย

(พระถาม)	 เมื่อสักครู่หลวงปู่สอนว่าให้มาพิจารณารูป	 เวทนา	สัญญา	สังขาร	
วิญญาณ	ให้พิจารณาว่ามันเป็น	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา	เขาก็ให้เรา 
คลายความยึดถือในสิ่งที่ว่าเป็นเรา	 อันน้ีก็เพื่อจะให้เข้าถึงจิตเดิม 
ใช่ไหมครับ
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(หลวงปู่ตอบ)	 พิจารณารูป	เวทนา	สัญญา	สังขาร	วิญญาณ	ก็พิจารณาเพื่อให้เห็น 
ตามความเป็นจริง	 ความเป็นจริงของเขาเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้ว	
ความเป็นจริงของเขามันเป็นทุกข์อยู่แล้ว	 ความเป็นจริงของเขามัน
หาอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนไม่มี

 ไม่ใช่พิจารณาให้เขาเป็น

 พิจารณาให้เห็น ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงของเขา	 เมื่อรู้เห็นตาม
ความเป็นจริงของเขาแล้ว	 จะหาอะไรเป็นที่ยึดว่าเป็นตัวเป็นตน
ไม่ม	ีไม่มอีะไรทีจ่ะไปยดึว่าเป็นตวัเป็นตน	หาตรงไหนจะยดึกไ็ม่ได้	 
เพราะไปยึดของไม่มีมันจะไปยึดได้ยังไง

	 เพราะสิง่เหล่าน้ีล่ะมนัเป็นเปลอืกหุม้ห่อเอาไว้	ทีม่นัเป็นเปลอืกหุม้ห่อ 
ก็เพราะความที่ใจของเรายังไม่เห็นว่าอันน้ีเป็นของที่ไม่ใช่ตัวตน	 
เหน็ว่าเป็นของทีเ่ป็นตวัเป็นตนอยู	่แล้วเรากไ็ปยดึอนัน้ันเพราะเหน็ว่า 
เป็นตวัเป็นตน	แต่ความจริงทีเ่ราไปยดึน้ัน	ไปยดึของทีไ่ม่ใช่ตวัใช่ตน	 
ก็คล้ายกับว่าเป็นเปลือกหรือว่าเป็นอะไรที่หุ้มห่อธรรมชาติจิตไว้
เท่านั้น

	 การพจิารณา	คอืการกะเทาะเปลอืกอนัน้ีออก	ค�าว่า	รูป	เวทนา	สญัญา	
สังขาร	 วิญญาณ	 อันน้ีเป็นเปลือกที่หุ้มห่อธรรมชาติจิตเดิมเอาไว	้
เปิดสิ่งเหล่านี้ออกแล้ว	ไม่มีอะไรปิดแล้ว	เราไม่ต้องปรารถนาค�าว่า	 
“เห็น”	 นะ	 ไม่ต้องไปปรารถนา	 อยากรู้อยากเห็น	 ถ้ายังมีความ 
ปรารถนาอยากรู้อยากเหน็	ไอ้ความปรารถนาน้ันกต็วัปิด	ตวัปิดกต็วั 
ที่จะไปคลุมเอาไว้อีกนี่	ยังเป็นเมฆเป็นหมอกอีก	(๑๗ มี.ค. ๒๙)
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“	ให้พากนัมุ่งมัน่จริงจังในการท่ีจะปฏิบติัเรา	 
แก้ไขเราให้ถกูต้องกบัศาสนธรรมของพระศาสดา	ท่านตรัสไว้อย่างไร 

เราเอาอนัน้ันเป็นหลกัจิต	หลกัใจ	หลกัชวิีต	 
ประพฤติปฏิบัติด�าเนินตรงจุดนั้น	นี่ล่ะทางที่จะสร้างเราให้เข้าถึง 

ความเป็น พระ	เป็น สาวกของพระพุทธเจ้า ”	

(๕ มี.ค. ๔๗)



หนังสืออ้างอิง
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พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	มหาชน.

พระอาจารย์แบน	ธนากโร,	ทางแห่งมรรคผล	ศีล	สมาธิ	ปัญญา,	๒๕๕๕,	บริษัท	
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	มหาชน.

พระอาจารย์แบน	ธนากโร,	ทางแห่งมรรคผล	มหาสติปัฏฐานภาวนา,	๒๕๕๕,	บริษัท	
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	มหาชน.



	 ขอบุญกุศลจริยา	อันข้าพเจ้าทั้งหลายได้บ�าเพ็ญด้วยดีแล้ว	ทางกาย	วาจา	และใจ	
กล่าวโดยจ�าเพาะคอื	การสร้างอารามถวายแด่สงฆ์จตรุทศิ	อทุศิไว้ในพระบวรพทุธศาสนา	
อารามนั้นมีนามว่า	วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม	ประกอบด้วยปูชนียวัตถุ	และเสนาสนะ
ต่างๆ	 กล่าวคือพระพุทธปฏิมาปางนาคปรก	 พระพุทธปฏิมาปางสมาธิ	 ศาลาที่ประชุม	
อาคารพิพิธภัณฑ์ที่ประมวลธรรมโอวาทของพระสุปฏิปันโน	ถนนลาดยางกว้าง	๙	เมตร	
ยาว	๘๐๐	เมตร	อ่างเกบ็น�า้สาธารณทาน	ก�าแพงรอบพืน้ทีย่าว	๒,๘๐๐	เมตร	สงู	๓	เมตร	 
ตลอดทั้งบุญกิริยาแห่งการบ�าเพ็ญทาน	รักษาศีล	เจริญภาวนา	ด้วยน�้าใจศรัทธาเลื่อมใส
มัน่คงในพระรัตนตรัย	ดัง่น้ี	ข้าพเจ้าขอตัง้สจัจาธษิฐาน	แผ่กศุลไปไม่มีประมาณ	ขอถวาย
เป็นพระราชกศุลสนองพระเดชพระคณุ	สมเดจ็พระบรูพมหากษัตริยาธริาช	และพระบรม
วงศานุวงศ์ทกุพระองค์	และเป็นกศุลสนองคุณท่านผู้บ�าเพญ็คณุประโยชน์ต่อประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา	เป็นปฐม

	 อนึ่ง	ขอสรรพสัตว์ทั้งหลาย	ไม่มีที่สุด	ไม่มีประมาณ,	จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้า 
ได้ท�าในบดัน้ี,	และแห่งบญุอืน่ทีไ่ด้ท�าไว้ก่อนแล้ว,	คอืจะเป็นสตัว์เหล่าใด,	ซึง่เป็นทีรั่กใคร่ 
และมบีญุคุณ	เช่นมารดาบดิาของข้าพเจ้า	เป็นต้นกด็	ีทีข้่าพเจ้าเหน็แล้วหรือไม่ได้เหน็กด็,ี	
สตัว์เหล่าอืน่ทีเ่ป็นกลางๆ	หรือเป็นคูเ่วรกันก็ด,ี	สตัว์ทัง้หลายตัง้อยูใ่นโลก,	อยูใ่นภมูทิัง้	๓,	 
อยู่ในก�าเนิดทั้ง	๔,	มีขันธ์	๕	ขันธ์,	มีขันธ์ขันธ์เดียว,	มีขันธ์	๔	ขันธ์,	ก�าลังท่องเที่ยว
อยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดี,	 สัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว,	 สัตว์เหล่าน้ัน	 
จงอนุโมทนาเองเถิด,	 ส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้,	 ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์
เหล่านั้นให้รู้

	 เพราะเหตทุีไ่ด้อนุโมทนาส่วนบญุทีข้่าพเจ้าแผ่ให้แล้ว,	สตัว์ทัง้หลายทัง้ปวง,	จงเป็น
ผู้ไม่มีเวร,	อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ,	จงถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพาน,	ความปรารถนาที่ 
ดีงามของสัตว์เหล่านั้น	จงส�าเร็จเถิด,	สาธุ	สาธุ	สาธุ

ค�าแผ่กุศลแก่สรรพสัตว์
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