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บริสุทธิด้์วยปัญญา 

หลวงปู่ บญุเพง็ กปัปโก 

อนัดบัตอ่ไปจงพากนัตัง้ใจ ตัง้ใจสดบัตรบัฟังพระสทัธรรม

เทศนา อนัเป็นโอวาทขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ดว้ย

ความเคารพและก็ดว้ยความเป็นบญุและเป็นกศุลแตล่ะท่าน 

การตัง้ใจเป็นหลกัสาํคญัของนกัการปฏิบติั เพราะเราจะปฏิบติั

ธรรม เราก็จะตอ้งอาศยัใจเป็นหลกั ถา้ขาดใจเป็นหลกัแลว้ 

คณุธรรมจะไปเกิดและเกิดขึน้ท่ีไหน แมก้ระทั่งความดีของเรา

ท่านทัง้หลายท่ีไดก้ระทาํมา และความดีนัน้จะไปตัง้ไปอยู่ท่ี

ตรงไหน นอกจากจิตและใจของพวกเราแลว้ ไอค้วามดีทัง้หลาย

จะไม่มีท่ีตัง้ คือตัง้อยู่ท่ีหวัใจของเราทา่นทกุคน  

เพราะฉะนัน้การท่ีเราจะทาํอะไรก็ดี จะเป็นกิรยิาภายนอก

ในเรื่องของการบาํเพ็ญกศุล เราก็จะตอ้งอาศยัใจเป็นหลกั เรา

จะทาํภายใน เราก็จะตอ้งอาศยัใจเป็นหลกั เพราะใจนีเ้ป็นสาระ

และเป็นแก่นสารและเป็นเปา้หมายของธรรมะ เราจงึละทิง้ไม่ได ้

และจะเมินเฉยไม่ได ้เพราะฉะนัน้การฟัง เราก็ควรจะ
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ประคบัประคองใจของตวัเอง และใหต้ัง้อยู่ดว้ยความเคารพและ

ก็ดว้ยความเป็นบญุและเป็นกศุล จงึจะเหมาะสมกบัเราท่าน

ทัง้หลายท่ีไดพ้ากนัมาประกอบพิธี พิธีในทางพระพทุธศาสนา 

ก็อย่างวนันีเ้ราก็ถือวา่เป็นวนัสาํคญั สาํคญัวนัหนึง่ใน

พระพทุธศาสนาของเรา เม่ือเราไดถื้อวา่เป็นวนัสาํคญัเช่นนัน้ 

ทกุท่านทัง้บรรพชิตและทัง้อบุาสกอบุาสิกา ไดเ้วลาแลว้ก็พรอ้ม

กนัมาสูท่ี่ศาลาบาํเพญ็ ครัน้เม่ือมาถงึแลว้และไดเ้วลาแลว้ตา่งก็

พากนัทาํพิธีก็คือการไหวพ้ระ เม่ือการไหวพ้ระ สวดสาธยาย คาํ

สรรเสรญิเยินยอแห่งองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้เสรจ็แลว้ 

นอกจากนัน้เราก็ยงัมีการทาํพิธี พิธีขอรอ้งวิธีการปฏิบติัเอาขอ้

ปฏิบติัอนัท่ีองคพ์ระพทุธเจา้ไดท้รงบญัญติัเอาไว ้ก็ไดแ้กอ่งคศี์ล 

ผูท่ี้ไดส้มาทานศีล ๕ ก็ไดข้อสมาทานศีล ๕ ก็คือไดร้บัศีล ๕ ไป 

ผูท่ี้สมาทานอโุบสถศีล สิน้วนัหนึ่งกบัคืนหนึ่ง ก็สมาทานไป และ

ผูท่ี้รกัษาอโุบสถศีลเป็นอาจณิเรยีกวา่อยูเ่ป็นประจาํตลอดไป 

อนันีก็้ไดข้อรอ้ง หรอืวา่ขอสมาทาน ในพทุธบญัญติัของ

พระพทุธเจา้เม่ือเราไดส้มาทานและรอ้งขอ และก็ไดร้บัไปแลว้ 
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เราก็ไดน้าํเอาขอ้บทและกฏพทุธบญัญติันัน้ไปประพฤติและ

ปฏิบติัตามประเพณีนิยมซึง่เราไดพ้ากนัประพฤติและปฏิบติัมา  

เม่ือเราทา่นไดป้ระพฤติและปฏิบติักนัมาเป็นประจาํเช่นนี ้ก็

ถือวา่เราเป็นผูต้ระหนกั ตระหนกัไปในทางความประพฤติท่ีจะ

เป็นประโยชนแ์ละเป็นการท่ีจะแสวงหา หาหนทางอนัท่ีเราจะ

ออกจากทกุข ์ความมุง่หมายของการกระทาํ การกระทาํของ

พวกเรานัน้ก็คือวา่เป็นการกระทาํเพ่ือเป็นการแสวงหา หา

หนทางอนัท่ีจะออกจากทกุข ์ก็เรยีกวา่หาความสขุใสต่วัเองนัน้

แหละ  

ทีนีอ้นัสว่นประเพณีอนัท่ีเราไดก้ระทาํก็เป็นเหตท่ีุจะใหมี้การ

ชกันาํพวกเราเขา้มาสูว่ดั หรอืวา่เขา้มาสูส่ถานท่ีบาํเพ็ญกศุล ถา้

ไม่มีพิธีหรอืไม่มีประเพณี การกระทาํของพวกเราก็ไม่รูจ้ะไปทาํ

กนัอยา่งไรและจะทาํกนัอะไรท่ีจะใหม้นัเกิดผลขึน้ เพราะฉะนัน้

ปราชญบ์ณัฑติในสมยัครัง้โบราณ ทา่นมีความฉลาด

ปราดเปรื่อง จงึไดห้าพิธี พิธีการกระทาํ เป็นประเพณีประจาํ คือ

ในเม่ือถงึวนั ๘ คํ่าก็ดี ๑๔ คํ่า หรอื ๑๕ คํ่าก็ดี ใหเ้ป็นประเพณี
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อนัหนึ่ง แลว้ก็ดงึพทุธศาสนิกชนผูมี้ศรทัธาและผูมี้ใจบญุ แลว้ก็

มาทาํพธีิ เม่ือทาํพิธีเสรจ็แลว้ก็พากนัรกัษาพิธีอนันัน้ตอ่ๆไป ก็

ลว้นแลว้แตเ่ป็นเหตท่ีุจะใหเ้กิดขึน้ซึง่ความเป็นบญุและเป็นกศุล

ทัง้สิน้  

ทีนีส้ว่นท่ีเรามาสมาทานซึง่องคอ์โุบสถศีล เม่ือเราได้

สมาทานไปแลว้ ก็ขอใหเ้ราเขา้ใจในขอ้บทบญัญติั เราควรจะ

รกัษาอยา่งไรท่ีมนัจะตรงกบัเปา้หมายหรอืคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ หรอืความประสงคข์องพระพทุธเจา้ นับ้ตัง้แตข่อ้

ตน้ คือปาณาฯ อทนินาฯ จนตลอดถึง อจุจาฯ (อจุจาสะยะนะ 

มหาสะยะนา เวน้จากการนั่งนอนเหนือเตียงตั่งท่ีเทา้สงูเกิน 

ภายในมีนุ่นหรอืสาํลี) ไอเ้รื่องเหลา่นีท้่านทัง้หลายนีท้า่นก็ทราบ

กนัดีอยู่แลว้แตล่ะหวัขอ้ๆ มีอย่างเดียวก็คือเรามาปรบัปรุงตวั

ของเราใหอ้ยูด่ว้ยความเป็นศีล เรยีกวา่รกัษาศีล การรกัษาศีลก็

คือรกัษาตวัเรา รกัษาตวัของเราก็คือรกัษาศีล มนัก็มีอยู่แค่

นัน้น่ะ อนันีส้าํหรบัการรกัษาศีล  
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เม่ือเราอยู่ในศีล และเป็นผูท่ี้มีศีล ศีลนัน้เป็นส่ิงท่ีจะปกปอ้ง

ความชั่วรา้ยหรอืวา่โทษบางอย่าง ไม่ใหม้าถงึตวัเรา เม่ือเรามีศีล

สมบรูณแ์ละบรบิรูณแ์ลว้ เราก็หาไดเ้ฉพาะแตร่กัษาศีลเทา่นัน้

ไม่ ยงัมีพิธีกรรมอนัท่ีเราจะตอ้งกระทาํกนัอยู่ และท่ีไดท้าํกนัมา

โดยตลอดมิไดข้าด ก็ไดแ้ก่การปฏิบติัธรรม ทีนีก้ารปฏิบติัธรรม

กบัการรกัษาศีลและมนัเป็นกนัอยา่งไร แตว่า่การรกัษาศีล เราก็

ถือวา่เป็นแผนกหนึ่ง ก็คือรกัษากายกบัรกัษาวาจา ทีนีก้าร

ปฏิบติัธรรม เราก็ถือวา่เป็นแผนกหนึง่แตเ่ม่ือมาพิจารณาดแูลว้

ก็เป็นของท่ีวา่ถ่ายทอดกนัมาโดยลาํดบันั่นแหละก็ถือวา่เป็นการ

ปฏิบติัอีกขัน้หนึ่ง ศีลก็คือธรรม ธรรมก็คือศีล เรยีกวา่รกัษาศีลก็

เพ่ือความเป็นธรรม  

ทีนีเ้ม่ือเรามาสมาทานศีลก็เพ่ือเรามาสมาทานธรรม และ

มนัก็เป็นของท่ีอยู่โดยอนัเดียวกนันัน้แหละแตมี่สว่นแยกกนันิด

หนึง่ ถา้เรามาพิจารณาก็มีสว่นแยก ถา้หากวา่ประมวลเขา้

มาแลว้ มนัก็เป็นอนัเดียวกนั คือกายกบัใจ อนัหนึง่ก็รกัษากาย 

อนัหนึ่งก็รกัษาใจ ทีนีก้ารปฏิบติัธรรม ท่ีเราจะนาํธรรมะท่ีจะให้
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มนัเกิดและท่ีจะใหม้นัเป็นผลตามความประสงคจ์งจิตของพวก

เรานัน้ ก็คือวา่มารกัษาหวัใจและก็มาฝึกฝนอบรมในทางดา้น

จิตใจ เหมือนอย่างเราๆท่านๆ ซึง่ไดพ้ากนักระทาํมาทกุคืนมิได้

ขาด แมว้า่เราไม่ไดม้าสูส่ถานท่ีคือศาลาก็ตาม เราอยู่ท่ีบา้นหรอื

วา่บา้นพกัของเรา เราก็ปฏิบติัได ้เพราะการปฏิบติัธรรมะก็ไม่ได้

เป็นของท่ีหนกัหนาอะไร  

ตามคาํนกัปราชญโ์บราณทา่นวา่ นอน ทา่นก็วา่ทาํได ้เดิน 

ท่านก็วา่ทาํได ้นั่งก็ทาํได ้ยืนก็ทาํได ้เรยีกวา่ในอิริยาบถทัง้ ๔ 

ยืน เดิน นั่ง นอน ยืน เดิน นั่ง นอนนีห้ละเรากาํหนดได ้และเราก็

นกึได ้เรยีกวา่นกึในธรรม และก็กาํหนดในธรรม กาํหนดคาํอนัท่ี

เราบรกิรรมนัน้แหละ เราบรกิรรมอะไร เราก็กาํหนดและนกึอนั

นัน้ แมแ้ตจ่ะยืนก็ตาม เดินก็ตาม นอนก็ตาม นั่งก็ตาม ก็เรยีกวา่

ทาํได ้ 

แตว่า่เม่ือเรามาถึงสถานท่ีสว่นรวม อนันีม้นัจาํเป็นท่ีเรา

จะตอ้งรกัษาระเบียบ คือระเบียบสว่นรวมนีจ้ะตอ้งเพียบพรอ้ม

ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย และจะเพียบพรอ้มไปดว้ยความสภุาพ 
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เพราะคนหมูม่ากถา้เราจะไปทาํเกะกะ ก็เรยีกวา่มนัก็ขดัตอ่

สงัคม ในสงัคมนัน้ก็จะหาความเรยีบรอ้ยไม่ได ้จาํเป็นเราก็

จะตอ้งอยู่ในความเป็นระเบยีบ และอยู่ในความสภุาพและความ

เรยีบรอ้ย ก็เพ่ือความงามในหมู่ในขณะ ก็คือจะตอ้งมานั่ง

สาํรวมกนั และทัง้ท่ีมีการกาํหนดภายในจติของตวัเองและ

พยายามท่ีจะตอ้งสอดสอ่งมองดจูิตของตวัเองซึง่มนัมีลกัษณะ

กิรยิาอาการอย่างไร และมนัจะมีความนกึคิดปรุงแตง่ไปในทาง

ชั่วรา้ยหรอืจะไปในทางท่ีดี เราคอยท่ีจะสอดสอ่ง มองดจูติของ

ตวัเองอยู่เสมอ อนันีช่ื้อวา่เป็นการปฏิบติัธรรม เป็นการยงัธรรมะ

คือความรูน้ัน้น่ะใหเ้กิดขึน้จากตวัเอง  

ทีนีค้นเรานัน้น่ะจะเขา้ใจวา่ไปปฏิบติัธรรม ก็เหมือนกบัวา่

จะไปทาํงานหนกั เหมือนกบัวา่เราจะไปแบกไปหาม เหมือนกบั

วา่จะไปขดุดิน หรอืเหมือนกบัวา่จะไปยกของหนกั อนันัน้มนั

ไม่ใช่ งานของการปฏิบติัเป็นของท่ีเบา แตว่า่เป็นของท่ีเอาได้

ยาก เป็นของท่ีทาํไดย้าก คือมนัเป็นงานของตวัเองนีม้นัเป็นงาน

ท่ีเอายาก คือเราจะมาปฏิบติัตวัเอง จะมารกัษาตวัเอง จะมา
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ประคบัประคองตวัเอง จะมาทาํตวัเองใหม้นัดีขึน้ อนันีห้ละมนั

ยาก งานตวัเองน่ีรูส้กึวา่มนัยาก คือเราจะมาประคบัประคอง 

มายงัจิตของตวัเองท่ีจะใหเ้กิดความสงบตัง้มั่นเป็นสมาธิและจะ

ใหม้นัเกิดความรูแ้จง้แสงสวา่งคือใหม้นัเกิดปัญญาขึน้ในตวัเอง

เพ่ือจะใหรู้ธ้รรมเหน็ธรรม อนันีม้นัรูส้กึวา่มนัยาก  

ทีนีก้ารท่ีเราจะมาประคบัประคอง การท่ีเราจะมาทาํจิตของ

เราใหอ้ยู่เป็นปกติ เอ…มนัก็ยาก ถา้พดูถงึเรื่องของจิตแลว้น่ะ 

มนัปฏิบติัยาก บอกอย่างหนึง่มนัก็ไปอีกอย่างหนึ่ง แลว้ใหท้าํ

อย่างหนึง่มนัก็ไปอีกอย่างหนึ่ง มนัพดูอย่างหนึ่งมนัก็ไปอีกอย่าง

หนึง่ ใหคิ้ดอย่างหนึง่มนัก็ไปอีกอย่างหนึ่ง เรยีกวา่มนัไม่ตรงกบั

เจตนา เรยีกวา่มนัยงัแยง่กนัอยู่ และมนัก็ไม่ยอมรบัฟัง อนันี ้

หละจงึเป็นการท่ีวา่ปฏิบติัไดย้าก แตเ่ราก็ทาํกนัอยู่และก็ปฏิบติั

กนัอยู ่ถงึจะยากจะง่าย เราก็จะตอ้งทาํ แตม่นัก็จะตอ้งมีโอกาส 

ก็เรยีกวา่โอกาสท่ีจะทาํได ้ 

ส่ิงท่ีเราจะนาํจิตของเราเขา้มา ส่ิงท่ีจะลอ่มนัก็มี ก็ไดแ้ก่

พวกกรรมฐานทัง้หลาย และอบุายทัง้หลาย อนัท่ีเราจะนาํจิต
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ของเราเขา้มา อย่างพระพทุธเจา้ทา่นก็บอกใหพ้ิจารณาในธาต ุ

ธาตทุัง้ ๔ หรอืวา่ธาตุกรรมฐาน เกสา โลมา นขา ทนัตา อย่าง

นี ้ก็เรยีกวา่ใหล้วงมนัมา ก็เพ่ือจะมาใหม้นัมารู ้เพ่ือจะใหม้นัมา

อยู่ ไอส่ิ้งเหลา่นีม้นัเป็นอบุายสาํหรบัท่ีจะนาํจิตของตวัเองกลยั

คืนมาสูต่วัเองเท่านัน้  

แตเ่ม่ือเรานอ้มนาํมาสูก่รรมฐานแลว้ ทีนีเ้ราก็หาหนทางท่ี

จะตอ้งใหล้งเขา้ไปสูส่ถานคือฐานท่ีตัง้ เรยีกวา่สภาพเดมิของ

จติ ไม่ใช่วา่จะใหม้าอยู่ในกรรมฐาน ถา้จะใหม้าพิจารณาผม ก็

จะใหอ้ยู่กบัผมตลอดไป ก็หาใช่ไม่ ใหม้าพจิารณาขน ก็จะใหอ้ยู่

กบัขนน่ีตลอดไป ก็หาใช่ไม่ ใหม้าพิจารณาหนงัเนือ้ ก็จะใหม้นั

อยู่กบัหนงักบัเนือ้ตลอดไป ก็หาใช่ไม ่อนันีม้นัเป็นอบุายของ

นกัปราชญบ์ณัฑิต ผูฉ้ลาดคิดเพ่ือจะนาํจติใหเ้ขา้สูค่วามสงบ 

เม่ือนาํมนัเขา้มาแลว้ เม่ือมาถึงแลว้ ทีนีเ้ราก็จะตอ้งหาหนทาง

ใหเ้ขา ใหเ้ขาลง ลงไปสูส่ภาพความเป็นจรงิของเขา หรอืวา่ให้

ลงไปสูส่ภาพตวัของเขานั่นแหละ เรยีกวา่มนัใหต้รงเขา้ไป ตรง
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เขา้ไปหาตวัตน้ตอของเขานั่นหละ ใหม้นัเป็นอุชุปฏปัินโน คือ

เป็นผูป้ฏิบติัตรง เรยีกวา่ใหม้นัตรงเขา้ไปสูจ่ดุ คือจดุท่ีตัวรู้  

ไอต้วัรูน้่ะมนัออกจากไหน และมนัเกิดขึน้ท่ีตรงไหน ใหเ้รา

ตรงเขา้ไปตรงนัน้ นัน้หละเรยีกวา่อชุปุฏิปันโน ทีนีไ้ม่ใชว่า่จะให้

มาอยู่กบักรรมฐาน ถา้เอามาอยู่กบัผม จะมาพิจารณาแตผ่มอยู่

นั่นตลอด แตก็่เม่ือไหรเ่ลา่มนัจะสงบหละ ก็เราตอ้งการความ

สงบ เราก็จงึไดเ้รยีกมนัมา เราเรยีกใหม้าอยู่กบัเนือ้กบัหนงักบั

กระดกู ก็จะใหม้นัอยู่กบัเนือ้กบัหนงักบักระดกูนัน้ตลอดไป ให้

อยู่กบักรรมฐานตลอดไป ทีนีเ้ราตอ้งการความสงบหละ แลว้มนั

จะสงบไดอ้ย่างไร  

ทีนีเ้ราตอ้งหาหนทางใหม้นัเขา้ไปสงบบา้ง อนันีม้นัเป็น

เครื่องลอ่ เม่ือเราลอ่มนัมา เราดงึมนัมา เรากาํหนดมาท่ีปลาย

จมกู ก็ลมหายใจเขา้ใจออก อนันีก็้เป็นกรรมฐานชนิดหนึง่ 

เรยีกวา่อานาปานสตคืิอกาํหนดลมหายใจเขา้ออก เราก็นาํจิต

ของเรามาตัง้ เม่ือเขามีลกัษณะแห่งความสงบของเขาแลว้ 

จาํเป็นท่ีเราจะตอ้งปลอ่ยจิตนัน้ ใหมี้ความสงบโดยมีความ
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สะดวกและสบาย เรยีกวา่อย่าไปเป็นอปุสรรค หรอืวา่อยา่ใหม้นั

มีอปุสรรค และก็อย่าไปกลวั และอย่าไปตกใจ เรยีกวา่เราก็

ปลอ่ยและก็คอ่ยตาม ตามความสงบและลกัษณะอาการของจิต

นัน้ใหไ้ด ้เรยีกวา่มีสติใหเ้พียบพรอ้ม เม่ือมีสติเพียบพรอ้มมนัก็

ตามเขา้ไป เม่ือตามเขา้ไปแลว้จิตมนัไปถงึท่ี มนัก็หยดุของมนั

เอง คือมนัไม่ไดเ้ลยตวัของมนัไปไดห้รอก และมนัก็ไม่ไดอ้อกท่ี

จะไปท่องเท่ียวหนีจากตวัเราไปได ้มนัก็ไปสูจ่ดุของมนันั่นแหละ  

เม่ือไปสูจ่ดุคือตน้ตอของเขาแลว้ มนัไมมี่การเคล่ือน มนัก็

อยู่ของมนั เม่ือมนัอยู่ของมนัแลว้ ผลของการท่ีมนัอยูน่ัน้น่ะ มนั

จะมีอะไร นัน้น่ะเราคอย(ด)ูวา่มนัมีอะไรเกิดขึน้ น่ีเราฟังผล เม่ือ

เราไดร้บัผลแห่งความสงบแลว้ ผลของความสงบนัน้จะมี

ปฏิกิรยิาอาการอย่างไร อนันีเ้คา้เรยีกวา่เป็นปัจจตัง คือเรา

จะตอ้งรูโ้ดยเฉพาะ เราก็จะตอ้งเหน็โดยเฉพาะ เพราะการปฏิบติั

ซึง่ไดร้บัผลมนัก็จะย่อมเป็นหนา้ท่ีของผูท่ี้ปฏิบติันัน้จะตอ้งรู ้

ผลงานของตวัเอง จะนอ้ยหรอืมาก จะมากหรอืนอ้ยก็เป็นหนา้ท่ี
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ของตวัเอง อนันีเ้รยีกวา่ปฏิบติัธรรม ผลของการปฏิบติัธรรม 

ธรรมมนัก็จะตอ้งเกิดอย่างนี ้น่ีเรยีกวา่ผูท่ี้จะตอ้งใหผ้ล  

ทีนีส้ว่นผูท่ี้ยงัไมไ่ด ้เรยีกวา่จิตมนักาํลงักงัวล แลว้วา่ยงั

รวมตวัไม่ได ้มนัยงัอยู่ในความปลิโพธกงัวล เด๋ียวมนัติดโน่น 

เด๋ียวมนัก็ติดน่ี อนันีม้นัเป็นสภาพธรรมดาของจิต มนัก็จะตอ้ง

เป็นอยา่งนัน้หละ อนันีเ้ราก็จะตอ้งคอ่ยๆประคบัประคอง และ

คอ่ยๆด ูคอ่ยๆสงัเกต คอ่ยๆทาํ และก็ตอ้งมีความพยายามและ

ความขยนัใหท้าํไป  

และการกระทาํของเรานัน้แตก็่จะตอ้งเพียบพรอ้มไปดว้ย

ปัญญา ถา้ขาดปัญญามนัก็ไปยาก ถึงจะไดม้า ถงึจะเป็นมา ถา้

ขาดปัญญามนัก็ไดย้าก และมนัก็เป็นยาก เพราะฉะนัน้จงึได้

อาศยัปัญญาใหมี้ความรอบรูแ้ละใหมี้ความรูเ้ทา่ทนัแห่งอาการ

ของจิต คือจิตของเราน่ะมนัชอบอะไร มนัมีความประสงคอ์ะไร 

และมนัมีปฏิกิรยิาอย่างไร ใหเ้ราคอยสงัเกตและใหค้อยรู ้และ

เม่ือมนัมีเรื่องอะไรเกิดขึน้ สติและปัญญาของเรานั่นนะ่ ใหม้นั

พรอ้ม แลว้ก็ใหเ้ขา้ไปตดัปัญหา คือเรยีกวา่แกปั้ญหาของตวัเอง  
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ถา้มนัไม่เป็นของจาํเป็น ก็อย่าใหม้นัไดยื้ดยาว ถงึมนัจะเกิด

อารมณข์ึน้มา เรยีกวา่จะเป็นอารมณดี์ก็ตาม อารมณท่ี์ไม่ดีก็

ตาม ถา้มนัเป็นอปุสรรคของความสงบและเป็นส่ิงท่ีรบกวนของ

ความสงบแห่งจิตแลว้ เราอยา่ไดไ้ปติดตามหรอือย่าไดไ้ปใหม้นั

ยืดยาวไปเน่ินชา้ เรยีกวา่ใหส้ตแิละปัญญาของเรานัน้น่ะใหต้ดั 

เรยีกวา่ตดักระแสอารมณเ์หลา่นัน้ แลว้ก็ใหต้ัง้ตวัรูน้ั่นลงไป คือ

รกัษาเฉพาะตวัรู ้และก็ใหม้นัอยู่กบัตวัรู ้และก็ใหม้นัรูอ้ยู ่จะมี

พทุโธ หรอืไม่มีพทุโธ ก็แลว้แต ่แตว่า่ขอใหมี้ตวัรู ้ไอต้วัรูน้ั่นหละ

คือตวัพทุโธ เราจะบรกิรรมก็ตาม ไม่บรกิรรมก็ตาม ถา้เรารูอ้ยู่

มนัก็เป็นพทุโธ เราก็พยายามรกัษาและใชปั้ญญาของตวัเองให้

รอบคอบอยู่อย่างนี ้ 

ถา้มนัเป็นอย่างนี ้ก็คิดวา่ก็คงจะไดร้บัผล คือความสงบนัน้ก็

จะบงัเกิดขึน้แก่เราทา่นทัง้หลาย ผูท่ี้มีความสนใจในความสงบ

แห่งการปฏิบติัธรรม ก็คงจะไม่เหลือวิสยั ก็ไม่มาก ก็คงจะนอ้ย 

และคงจะเกิดขึน้ ทีนีเ้ม่ือมนัเกิดขึน้มาแลว้ สาํหรบัจิตท่ีมนั

จะตอ้งแสดงออกซึง่ความดีของเขานั่นน่ะ มนัมากแสนท่ีจะมาก 
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คลา้ยๆกบัวา่ ส่ิงท่ีเรายงัไม่เคยเหน็ แตม่นัก็เหน็ ส่ิงท่ีเรายงัไม่

เคยมี แตม่นัก็มี แตม่นัมีมาไดอ้ย่างไรในจตินัน้ เราก็หาทราบไม ่

แตม่นัก็มีของมนั น่ีเคา้เรยีกวา่คณุสมบติัมนัมีในตวัมาแลว้ แต่

เราท่านทัง้หลายนัน้ ก็ยงัหาไดค้น้พบของดีอนัท่ีมนัมีอยูใ่นตวั

ของตวัเอง  

เราเหน็แตข่องดีคือของภายนอก แตข่องภายในคืออยูท่ี่ใจ

ของตวัเองนี ้เรายงัหาไมพ่บ ถา้จิตของเรามีความสงบแลว้ ไอ้

ความดีอนัท่ีมนัมีในตวัเองนัน้ เราก็จะไดป้ระสบดว้ยตนเอง สขุ

มนัก็สขุ สบายมนัก็สบาย เยน็มนัก็เยน็ รูม้นัก็รู ้เรยีกวา่มนั

เพียบพรอ้มไปหมด และทัง้สติและปัญญาอะไรมนัก็เพียบพรอ้ม

ไปหมด ไอต้วัปัญญามนัก็จะบงัเกิดขึน้ ก็บงัเกิดขึน้ในความสงบ

ตัง้มั่นเป็นสมาธินั่นแหละ จติมนัก็จะเกิดการรูแ้จง้แสงสวา่งขึน้  

เม่ือเกิดความรูแ้จง้แสงสวา่งขึน้ในตวัเอง ไอต้วัปัญญามนัก็

จะตอ้งตามรูต้ามเหน็ ท่ีวา่มนัตามรูต้ามเหน็ มนัเห็นอะไร มนัก็

ไม่ไดเ้ห็นนอกเหนืออะไรหรอก มนัก็เห็นอยูภ่ายในตวัเองน่ีนะ่ 

ท่ีวา่ตามรูต้ามเห็นก็คือเหน็ตวัของตวัเองนัน้แหละ เหน็ตวัของ
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ตวัเองมนัเป็นอะไร ตวัของตวัเองน่ีท่ีเราถือวา่มนัเป็นสาระแก่น

สาร ถือวา่เป็นของเรา เป็นเรา เป็นของๆเรา เป็นตวัเรา เป็นเนือ้

เป็นหนงั เป็นเสน้ เป็นเอ็น เป็นกระดกู เป็นของๆเรา ท่ีวา่มนัเหน็

ท่ีวา่มีความยดึมั่นมา มนัก็จะมาเห็นกนัตรงนี ้ 

ถา้มนัมาเหน็อนัน่ีแลว้วา่มนัเราอยูท่ี่ไหน อะไรอยู่ท่ีไหน อนั

ไหนมนัเป็นสาระแก่นสาร เม่ือมนัมารูม้าเหน็ดว้ยปัญญาของมนั

อย่างนีแ้หละ ซึง่ปัญญาอนัท่ีวา่เกิดขึน้จากสมาธิและประกอบ

ไปดว้ยวิปัสสนาคือความรูแ้จง้ ทีนีม้นัก็จะไดรู้จ้รงิและเห็นแจง้ 

เม่ือรูจ้รงิเหน็แจง้ มนัก็จะไดค้น้คิดและพิจารณา เม่ือคน้คิด

พิจารณา จิตมนัก็จะไดรู้แ้ละก็จะไดเ้หน็มาก เม่ือไดรู้ม้ากเหน็

มาก มนัก็บอกวา่มนัหาสาระอะไรไม่ได ้และมนัก็เป็นของท่ีน่า

เบื่อ จิตมนัก็เลยเบื่อหน่าย ไอค้วามเบื่อหน่ายนีไ้ม่ใช่ความเบื่อ

หนา่ยเหมือนอย่างเราธรรมดาซึง่เบ่ือหนา่ยกนั อนันัน้เคา้

เรยีกวา่เบื่อหน่ายดว้ยปัญญา คือปัญญามนัพิจารณาเห็นแลว้ 

มนัเกิดความเบื่อหนา่ยในตวัเอง เม่ือเกิดความเบื่อหนา่ยใน

ตวัเองนะ่เรยีกวา่ นิพพทิทา  
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เม่ือมนัเกิด นิพพทิทา มนัก็หนา่ยซะเทา่นัน้หละ หนา่ยอะไร 

มนัหนา่ยในทกุข ์และมนัก็เห็นความทกุขคื์อทกุขข์องตวัเอง

นัน้น่ะซึง่ไดเ้กิดมา ไอเ้กิดมาแลว้ ไอเ้รามาอยู่ทรมานน่ะ ในการ

ครองสงัขารน่ีมนัก็ลาํบาก ทัง้ท่ีเรามาเลีย้งดใูนสงัขาร มนัก็

ลาํบาก เรามาพิจารณาตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

พระพทุธเจา้วา่มนัเป็นทกุข ์เราก็เลยมาเหน็ความเป็นทกุข์

เหมือนกบัพระพทุธเจา้วา่ และเราก็รบัความเป็นจรงิอยา่งท่ี

พระพทุธเจา้วา่ ทีนีเ้ราก็จงึออกจากทกุขสิ์ มนัก็เหน็ความเป็น

ทกุข ์และมนัก็เหน็ความทกุขจ์รงิ ท่ีมนัเหน็นัน้ก็เพราะอะไร ก็

เห็นเพราะปัญญา  

เม่ือมนัเหน็เพราะปัญญา ปัญญานีม้นัจะตอ้งใชย้งัไง 

ปัญญานีจ้ะตอ้งพิจารณาคน้เขา้ไปหารากฐาน คือฐานความ

เป็นจรงิ อนัท่ีเราไดท้่องเท่ียวอยู่ในสงัสารวฏัน่ีมนัมีอะไรบา้ง 

และมนัทาํใหเ้รามาเกิด มนัทาํใหเ้รามาแก ่มนัทาํใหเ้รามาเจ็บ 

ทาํใหเ้รามาตาย มนัมีอะไรเป็นสาเหต ุจิตมนัจะตอ้งทาํงานของ

มนัโดยลาํพงั ถา้ไม่มีใครรบกวนและถา้มนัสงบแลว้ พอมนั
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ทาํงานของมนั มนัทาํงานแบบสบาย เรยีกวา่ทาํงานแบบไม่เป็น

ทกุข ์ทาํงานดว้ยความสขุ และทาํงานดว้ยความรม่เยน็ เรยีกวา่

ทาํงานในภายใน อนันีเ้รยีกวา่ทาํดว้ยปัญญา เพราะมนัปัญญา

มนัเกิดขึน้ในตวัเอง  

เม่ือมนัทาํงานดว้ยปัญญา จติมนัก็จะบรสิทุธ์ิสะอาด 

สะอาดปราศจากมลทิน ก็เพราะปัญญาเป็นผูท่ี้เขา้ไปรู ้และไป

เห็น และไปกาํจดั เม่ือจิตมนับรสิทุธ์ิสะอาดก็เพราะปัญญา 

เพราะฉะนัน้ปัญญานัน้น่ะจงึเป็นหลกัสาํคญัในการปฏิบติั 

พระพทุธเจา้ก็จงึไดท้รงบรรหารพทุธภาษิตหรอืคาํสอนไวว้า่ 

ป�ญฺาย ปริสุชฺฌต ิบคุคลจะบรสิทุธ์ิไดก็้เพราะปัญญา น่ี 

พระพทุธเจา้ทา่นสอนไวอ้ย่างนี ้ 

เม่ือพระองคส์อนไวอ้ย่างนีแ้หละ ขอบรรดาทา่นนกัปฏิบติั

ทัง้หลาย เพราะวา่สาํนกัของเรานีม้นัเป็นสาํนกัปฏิบติั เรยีกวา่

เป็นสาํนกัท่ีแก่กวา่เขา ไอเ้ขานะ่มนัก็เรยีกวา่ธรรมดาๆ วนัพระ

หนึง่ของเขาก็ไปอีกครัง้หนึง่เท่านัน้หละ แตเ่รานัน้น่ะไมมี่วนัพระ 
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จะเป็นวนัไหนก็ตาม สาํนกัของเรานัน้มีการปฏิบติักนัอยู่ตลอด

มาทกุคืน ถา้ยิง่เป็นวนัสาํคญัแลว้ก็ยิ่งมีการกระทาํกนัมาก  

ทีนีถ้า้เรามีหลกัการของการปฏิบติัอยู่อย่างนีห้ละ เราก็ควร

ท่ีจะรบัทราบ รบัทราบคาํสอนของพระพทุธเจา้ท่ีวา่พระองคมี์

ความประสงคอ์ะไร และคนเราจะบรสิทุธ์ิก็เพราะอะไร และ

บคุคลจะเขา้ไปถึงซึง่ความดีไดก็้เพราะอะไร อนันีเ้ราก็ควรท่ีจะ

รบัทราบ ทราบในหลกัของการปฏิบติัเพ่ือจะไดป้ระคองตวัของ

ตวัเองอยู่ในการปฏิบติัท่ีจะใหม้นัถกูตอ้ง จงึสมกบัวา่สุปฏปัิน

โน คือเป็นผูป้ฏิบติัดี อุชุปฏปัินโน เป็นผูป้ฏิบติัตรง ญาย

ปฏปัินโน เป็นผูป้ฏิบติัเป็นธรรม สามจีปิฏปัินโน เป็นผูป้ฏิบติั

ชอบ อนันีห้ละใหม้นัตรงกบัหลกั หลกัของการปฏิบติั  

และเราก็ควรรบัทราบ เรยีกวา่อย่าอยูก่นัไปโดยท่ีวา่ไม่รู ้

เรื่อง เราเป็นคนชาวพทุธ และเราก็เป็นลกูศิษยข์องตถาตต 

ตถาคตน่ะไม่ใช่เป็นคนโง่ ตถาคตน่ะเป็นคนฉลาด พทุธะคือ

พระพทุธเจา้เป็นผูท่ี้เลิศดว้ยปัญญา ไม่ใช่วา่เป็นคนโง่ 

พระพทุธเจา้เป็นคนฉลาด เม่ือเราเป็นลกูศิษยข์องพระพทุธเจา้ 
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เป็นศิษยข์องตถาคตเราจะตอ้งเป็นผูฉ้ลาด และจะตอ้งเป็นผูมี้

ปัญญา อย่าเป็นคนโง่ เรยีกวา่ใหรู้ร้อบคอบทัง้ภายนอกและทัง้

ภายใน ภายนอกเป็นยงัไง ภายในเป็นยงัไงก็ใหรู้เ้ทา่เอาทนั 

เรยีกวา่ ใหแ้กปั้ญหาตวัของตวัเอง  

ท่ีแกปั้ญหาตวัของตวัเอง แกเ้พ่ืออะไร ก็แกเ้พ่ือความ

บรสิทุธ์ิ ก็แกด้ว้ยปัญญา เรยีกวา่ความไมดี่นั่นอยา่ใหม้นัเขา้

มาถงึตวั ถึงแมว้า่สว่นภายนอก เรยีกวา่ความชั่วในดา้น

ภายนอกซึง่เรายงัไม่ละกิเลสได ้แตก็่อย่าใหม้นัมาถงึตวั เรยีกวา่

ใหค้วามบรสิทุธ์ิภายนอกใหม้นัมีไวบ้า้ง ก็มีดว้ยปัญญา ก็มีดว้ย

ความฉลาดของตวัเองนัน้หละ ใหเ้ราทาํตวัของเรานัน้นะ่ให้

เหมาะสม ก็เราเป็นลกูศิษยข์องตถาคต และเป็นลกูศิษยข์อง

พระพทุธเจา้ เพราะพทุธเจา้นัน้เป็นผูฉ้ลาดและก็เป็นผูท่ี้มี

ปัญญา เราก็จะตอ้งเป็นผูมี้ปัญญาแกไ้ขปัญหาส่ิงท่ีชั่วรา้ยอนั

บงัเกิดขึน้กบัจติ  

ส่ิงไหนท่ีเราจะชาํระจิตและแกไ้ขจิตของตวัเองได ้ก็แกไ้ด้

ดว้ยตวัเอง ก็แกด้ว้ยสติปัญญานั่นแหละ แกด้ว้ยความรูน้ั่น
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แหละ  คือใหเ้บรคทนัที มนัจะเกิดโทสะขึน้มา เราพิจารณาตวั

โทสะ มนัมีแตเ่สียกบัเสีย ไอค้วามโกรธนั่นมีแตเ่สียกบัเสีย มนั

ไม่มีอะไรจะไดน้ะ อนันีเ้ราก็ตอ้งเบรคทนัที พอมนัจะผดุขึน้มา 

พิจารณารูใ้หเ้บรค เรยีกวา่ตัง้สติของเราลงแกไ้ขปัญหา แลว้ให้

เขา้สงบ เด๋ียวมนัก็หายของมนัเอง  

อนันีม้นัเป็นพธีิของเราชาวนกัปฏิบติัท่ีจะตอ้งควรรูแ้ละควร

ท่ีจะตอ้งแกปั้ญหาตวัของตวัเอง เพ่ือจะไดใ้หเ้กิดความสขุและ

ความสบายในความเป็นอยู่ น่ีเรยีกวา่การปฏิบติัธรรม จะพดู

เรื่องของการปฏิบติัธรรมมนัก็สดุไม่เป็นหรอก มนัมีมาก แตเ่ราก็

ฟังเอาพอท่ีจะเขา้ใจ เขา้ใจเพ่ือจะนาํไปเป็นขอ้คิด  

ทีนีเ้รื่องรกัษาศีลเราก็รกัษากนัมามิไดข้าด ไอเ้รื่องของศีล

มนัก็มีอยู่อย่างนีห้ละ จะใหบ้รสิทุธ์ิแคไ่หน ก็มนัก็ไม่มีอะไรเป็น

เครื่องวดัหรอก ก็เรยีกวา่รกัษากนัไปตามธรรมเนียม แตก่าร

ปฏิบติันู่นหละจะเป็นเครื่องวดั ตอ่เม่ือจิตของเรามีความสงบตัง้

มั่นเป็นสมาธิแลว้ เม่ือมนัเกิดความรูแ้จง้แสงสวา่งขึน้มาใน

ตวัเอง ก็จะมองเหน็ความบรสิทุธ์ิ และมองเห็นความดีของ
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ตวัเองซึง่ไดส้มาทานศีลมา รกัษาศีลมา ตลอดถึงการบาํเพ็ญ

บญุกศุลในการใหท้าน มนัจะมาประสานกนัในตรงนัน้หละ มนั

จะไปรูต้รงนัน้หละ อนันัน้หละมนัจะตอ้งตดัสินใหเ้ราจะบรสิทุธ์ิ

แคไ่หน ไมบ่รสิทุธ์ิแคไ่หน แตก่ารรกัษาน่ี รกัษาธรรมดาๆ ก็

รกัษากนัมาอย่างนีแ้หละ แตว่า่สว่นภายในมนัตดัสินของมนั

เอง  

เพราะฉะนัน้ขอใหเ้ราทา่นนกัปฏิบติัทัง้หลาย เม่ือไดย้ินได้

ฟังธรรมะอบุายท่ีจะไดชี้แ้จงแสดงไปใน ณ โอกาสบดันี ้แตว่า่

การท่ีเราจะมาแสดงธรรมในโอกาสนีท่ี้จะใหม้นัละเอียดไปหมด

ทกุอยา่งก็เหน็จะเป็นไปไดย้าก ก็เพราะเวลามนัจาํกดั และเราก็

มีความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้และงานการบางอยา่งของเราท่ีเรา

จะตอ้งทาํมนัก็มี จงึขอยติุในการอภิปรายและแสดงพระธรรม

เทศนา เอาไวแ้ตเ่พียงเท่านี ้ 

ขอใหท้่านทัง้หลายจงนาํและจงกาํหนดและจดจาํนาํไป

พินิจและพิจารณา เม่ือเห็นจรงิแจง้โดยประการใดแลว้ ก็ขอให้

พากนัประพฤติและปฏิบติัตามคาํท่ีชีแ้นะแนวทางมานี ้ถา้หาก
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วา่โอกาสหลงัมี เราก็จงึคอ่ยอภิปรายและพิจารณาอธิบายกนั

ใหม่เพ่ือทาํความเขา้ใจแกท่า่นผูฟั้งอีกครัง้หนึง่ ดงันัน้แหละ ก็

จะไดข้อหยดุไวแ้ตเ่พียงเทา่นีท่ี้ไดแ้สดงมา ก็สมควรแก่กาลเวลา 

เอวงั ก็มีดว้ยประการะฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/mNZMkytfMtQ  
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