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เทีย่วกรรมฐานในกายนคร 

หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน 

เทศนอ์บรมฆราวาส ณ วดัป่าบา้นตาด  

(๑๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๑๙) 

ในหลกัธรรมทา่นวา่ “ความยินดีในธรรม ชนะซึง่ความยนิดี

ทัง้ปวง รสแหง่ธรรมชนะซึง่รสทัง้ปวง” คาํนีอ้อกมาจากท่านผูท่ี้

เคยไดย้ินดีมาแลว้ เคยไดลิ้ม้รสพระสทัธรรมมาแลว้ คือ

พระพทุธเจา้ของเรา เพราะฉะนัน้ผูท่ี้สนใจฟังตามท่ีท่านสั่งสอน 

ไม่วา่จะเป็นธรรมบทใด ย่อมซาบซึง้ถึงใจทกุบททกุบาทไป 

นอกจากจะฟังสกัแตว่า่เป็นกิรยิา โดยจิตไม่ไดจ้ดจ่อ และเพลิน

ไปกบัส่ิงตา่งๆ ตามวิสยัของจิตท่ีเคยเป็นมาดัง้เดิมเท่านัน้โดย

หาสารคณุอะไรไม่ได ้

ศาสนธรรมก็ไม่มีความหมายในจิตประเภทนัน้ จนกวา่จติ

ประเภทนัน้จะหนัเขา้สูห่ลกัธรรม เกิดความสนใจขึน้ภายใน

ตวัเอง แลว้ประพฤติปฏิบติัธรรม รสแห่งธรรมท่ีกลา่วนัน้จงึจะ

ซาบซึง้ และเป็นเครื่องสนบัสนนุจิตใจ และเกิดความเช่ือไปโดย
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ลาํดบั เพราะมี “ฐานแหง่ธรรม” สืบเน่ืองเป็นเครื่องรองรบักนั

โดยลาํดบัอยูแ่ลว้ภายในใจ 

เฉพาะอย่างยิ่งการฟังธรรมในภาคปฏิบติั ถา้จิตไม่มีพืน้เพ

ทางดา้นจิตตภาวนาอยู่บา้งเลย และไม่เคยสนใจกบัอรรถกบั

ธรรม ไม่เคยสนใจประพฤติปฏิบติัธรรม ไม่ปรากฏธรรมแมบ้ท

ใดเป็นท่ีสะดดุใจบา้งเลย เวลาฟังเทศนท์างดา้นปฏิบติั ท่ีทา่น

แสดงเรื่องวิถีจิต การดาํเนินของจิต การแกไ้ขจิต ระหวา่งจิตกบั

กิเลส หรอืระหวา่งจิตกบัมรรค คือ สติปัญญาหรอืความเพียร 

ดงันี ้ผูฟั้งจะไม่เขา้ใจ เม่ือไม่เขา้ใจก็เกิดความทอ้ใจ จติใจจงึ

เบนความสนใจไปทางอ่ืนเสีย บางทีก็งว่งเหงาหาวนอน อยาก

หลบัอยากนอนอะไรไปเสีย การเทศนก็์รูส้กึวา่เป็นเวลานาน 

เพราะเป็นการกดถ่วงกิเลส ไม่ใหอ้อกมาพลกุพลา่นตามความ

สะดวกสบาย ฉะนัน้ในขณะฟังธรรม จาํตอ้งระมดัระวงัจิตใจ 

ความระมดัระวงัจิตใจนี ้เป็นเหมือนกบัถกูกกัถกูขงัไวใ้นขอบเขต 

อนัเป็นท่ีทรมานโดยเฉพาะใจ เลยเกิดความราํคาญขึน้มา และ
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เกิดความอิดหนาระอาใจไมอ่ยากฟัง นอกจากหาเรื่องกวนใจมา

ยุ่งตวัเองเปลา่ๆ โดยไม่เกิดประโยชนอ์ะไรในการฟังธรรม 

ตอ่เม่ือไดฟั้งไปเรื่อย ๆ ดว้ยความสนใจ แมข้ณะฟังก็ยงัมี

ภาคปฏิบติัไปดว้ย จิตมีความจดจ่อตอ่เน่ืองกนัไปกบักระแสแห่ง

ธรรมท่ีทา่นแสดงไป จิตเกิดมีความสงบขึน้มาเพราะความรูท่ี้

สมัผสักบัธรรมนัน้ สืบเน่ืองกนัไปโดยลาํดบั ไม่ขาดวรรคขาด

ตอน ใจไม่มีโอกาสเลด็ลอดออกไปสูอ่ารมณต์า่งๆ ท่ีเป็นขา้ศกึ

ในขณะท่ีฟัง เลยทาํจิตสงบตวัลงได ้

การท่ีจิตสงบตวัลงไดบ้า้ง นั่นแหละเป็นการเริม่สรา้งฐาน 

หรอืขดัเกลาภาชนะคือ ใจ ใหส้ะอาดขึน้โดยลาํดบั สมควรแก่

การรบั “ธรรม” จิตใจจะเริม่สงบเยือกเย็นขึน้มา และเหน็คณุคา่

แห่งการฟังธรรม ดงัท่ีท่านแสดงไวว้า่ 

“การฟังธรรม มีอานิสงส ์๕ ประการ ซึง่ขอ้ท่ี ๕ เป็นขอ้

สาํคญั คือ จิตผูฟั้งย่อมสงบผ่องใส น่ีสาํคญัมาก แตก็่ตอ้งเป็น

แนวทางสืบตอ่กนัไปแตเ่บือ้งตน้ท่ีวา่ “ผูฟั้งธรรมย่อมจะไดย้ินได้

ฟังส่ิงท่ียงัไม่เคยไดย้ินไดฟั้ง” ซึง่เป็นบาทฐานไปตัง้แตนี่ ้คือไม่
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เคยไดฟั้งทางภาคปฏิบติั หรอืทางใดก็ตาม เม่ือไดฟั้งขณะท่ีทา่น

เทศนน์ัน้ ก็เกิดความเขา้ใจขึน้มา ในส่ิงท่ีเราไม่เคยไดย้ินไดฟั้ง

มาเลยเราก็ไดฟั้ง ไม่เคยเขา้ใจอย่างนัน้เราก็ไดเ้ขา้ใจขึน้มา ส่ิงท่ี

ไดเ้คยไดย้ินไดฟั้งมาแลว้ แตย่งัไม่เขา้ใจแจ่มแจง้ก็เขา้ใจแจ่ม

แจง้เขา้ไปโดยลาํดบั และทาํความรูค้วามเห็นใหถ้กูตอ้งไปตาม

แนวทางได ้สดุทา้ยก็ไปถึงขัน้ท่ีวา่ “จิตผูฟั้งย่อมผ่องใส และสงบ

เย็น” เม่ือปรากฏผลขึน้มาเชน่นีแ้ลว้ ความยินดีในธรรมก็เริม่

ปรากฏขึน้มาเอง รสของธรรมก็เริม่ปรากฏขึน้มาในขณะฟัง และ

ขณะจิตสงบตวัฟัง แมจ้ะยงัไม่ชนะรสอ่ืนใดก็ตาม แตก็่เป็นรสท่ี

ด่ืมดํ่า ทาํใหส้ะดดุจิตสะดดุใจ เป็นความจาํไวไ้ดน้านๆ ไม่ลบ

เลือนไปอย่างง่ายดายภายในใจของผูน้ัน้ 

ฉะนัน้ นกัปฏิบติัธรรมทัง้หลายจงึถือการฟังธรรมเป็นสาํคญั 

จะเรยีกวา่ “ติดครูติดอาจารย”์ ก็ไดไ้ม่คดัคา้น พระปฏิบติั

ทัง้หลายชอบไดย้ินไดฟั้งเสมอ จากครูจากอาจารย ์อาจารยอ์งค์

ใดเป็นท่ีเคารพนบัถือเล่ือมใสในดา้นปฏิบติั ทัง้ในดา้นจิตใจ 

อาจารยอ์งคน์ัน้ไปอยู่ในสถานท่ีใด ลกูศิษยล์กูหาจะทยอยไปหา
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เรื่อยๆ จนแทบไม่มีท่ีพกัอาศยัเพียงพอกนั ยกตวัอยา่งเช่น ท่าน

อาจารยม์ั่น เป็นตน้ 

ท่านไปอยู่ในสถานท่ีใด ลกูศิษยล์กูหาอยู่ใกลอ้ยู่ไกล ทยอย

ไปหาทา่นเสมอมิไดข้าด แมจ้ะอยู่กบัท่านโดยเฉพาะในท่ีแห่ง

เดียวกนัไม่ได ้เพราะสถานท่ีไม่เพียงพอกบัการอยู่ก็ตาม ก็

จะตอ้งไปหาพกัอยู่ในบรเิวณใกลเ้คียง ๒-๓-๔ กิโล หรอื ๗-๘ 

กิโล ท่านก็ยอมไปอยู่ ทัง้นีเ้พ่ือมาฟังโอวาททา่นไดส้ะดวก ในวนั

ทาํอโุบสถ และวนัประชมุธรรม 

ในวนัอโุบสถ ฟังปาฏิโมกข ์และฟังโอวาทท่านหลงัปาฏิ

โมกขแ์ลว้ เวลาสงสยัอรรถธรรมก็มาเลา่ถวายใหท้า่นแกปั้ญหา

ให ้พระ เณร จงึมีมากจนเต็มไปหมดในตาํบลนัน้ๆ ในขณะท่ี

ท่านพกัอยู ่มีแตพ่ระกรรมฐาน ถึงวนัอโุบสถฉนัจงัหนัแลว้ตา่ง

องคต์า่งมา พอบา่ยโมงทา่นก็เริม่ลงอโุบสถ พออโุบสถแลว้ทา่น

จะใหโ้อวาท สว่นมากท่านใหโ้อวาทหลงัจากอโุบสถแลว้ น่ีเป็น

ภาคปฏิบติัอนัสาํคญักบัผูท่ี้อยู่กบัทา่น ในพรรษาก็ปฏิบติัเช่นนี ้

เจ็ดวนัประชมุตอ่ครัง้ นอกพรรษาก็ไม่ใครแ่น่นอนนกั แตใ่นพวก
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เราท่ีอยูก่บัทา่น สว่นมากท่านทาํอย่างนัน้ พระกรรมฐานจงึติด

ครูติดอาจารย ์ดว้ยเหตนีุเ้องขณะท่ีฟังทา่นใหโ้อวาทเป็นสาํคญั

มาก ไดส้ติ ไดปั้ญญา ทางดา้นจิตใจขึน้มาเป็นระยะๆ ไมเ่คย

พลาด! 

ในการฟังครัง้หนึง่ๆ องคท์่านเองก็เป็นเหมือน “แม่เหลก็” 

เป็นเครื่องดงึดดูจิตใจของพระเณรใหเ้กิดความสนใจ ทกุส่ิงทกุ

อย่างอนัเป็นอรรถเป็นธรรมแลว้ จะมีท่านเป็นแรงดงึดดูอนั

สาํคญั เป็นเครื่องดดูด่ืมใหมี้ความเพลิดเพลิน รื่นเรงิ ในธรรม 

ไดพ้บไดเ้ห็นทา่นชั่วระยะหนึง่ ระยะหนึ่ง ก็เป็นเครื่องดงึดดู

จิตใจใหเ้กิดความปีติยนิดี แถมยงัไดย้นิไดฟั้งท่านพดูเรื่อย ๆ จะ

เป็นการเทศนท์ั่ว ๆ ไปในเวลาอบรมก็ตาม พดูธรรมดาก็ตาม 

พดูทีเลน่ทีจรงิก็ตาม เพราะท่านเป็น “ธรรม” หมดทัง้องคแ์ลว้ 

การแสดงออกในแง่ตา่งๆ ย่อมมีธรรม มีเหตมีุผลท่ีจะยดึเป็นคติ

แทรกออกมาเรื่อยๆ ใหผู้ฟั้งท่ีมีความสนใจไดย้ดึเป็นคติตลอดไป

ทกุๆ ครัง้ท่ีไดย้ินไดฟั้งจากท่าน เพราะฉะนัน้การอยูก่บัครูกบั
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อาจารยข์องพระกรรมฐาน จงึเป็นความสนกุรื่นเรงิในธรรมมาก 

ท่านไปดว้ยอธัยาศยัของท่านเอง 

เวลาห่างครูหา่งอาจารยอ์อกไป จิตใจท่ียงัไม่สามารถรกัษา

ตนได ้ก็ย่อมมีความวา้เหว ่หรอืเกิดขอ้ขดัขอ้งอะไรขึน้มาก็ไม่

สามารถแกไ้ขได ้จะตอ้งคิดถึงครู คิดถึงอาจารย ์ถา้หากไม่

สามารถจะคิดคน้แกไ้ขไดโ้ดยลาํพงัตนเอง ก็ตอ้งรบีมาหาทา่น

ใหชี้แ้จงแนะนาํ ซึง่ตดัลดัเวลาท่ียืดเยือ้เพราะการแกไ้ขดว้ย

ตนเองนัน้ ออกไปไดม้ากมาย เพราะท่านรูแ้ลว้เหน็แลว้ทกุส่ิงทกุ

อย่าง เวลาเราเกิดขอ้ขอ้งใจอะไรมาหาท่าน เพียงแตเ่ลา่ถวาย

ท่านจบประโยคลงเทา่นัน้ ทา่นจะแกไ้ขในทนัทีแลว้เขา้ใจใน

ขณะนัน้ 

น่ีแหละการอยู่กบัครูกบัอาจารยท่ี์ท่านรูจ้รงิเหน็จรงิแลว้ไม่

เน่ินชา้ ไม่เสียเวลาในปัญหาแตล่ะขอ้ ละขอ้ ทัง้เป็นประโยชน์

แก่ผูม้าศกึษามากมายไม่ผิดหวงั ความท่ีท่านผูรู้จ้รงิเหน็จรงิ 

แสดงใหฟั้งผิดกนัมากอยา่งนี ้
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เม่ือตะกีนี้ไ้ดย้กเรื่องความยนิดีในธรรมขึน้แสดงในเบือ้งตน้ 

ก็เหมือนกบัท่ีกลา่วมานีแ้หละ ความยนิดีในธรรมยินดีไปเรื่อยๆ 

ดว้ยอาํนาจแห่งการไดย้ินไดฟั้งเสมอ และการประพฤติปฏิบติั

ตนอยู่โดยสมํ่าเสมอเชน่เดียวกนั ผล คือ รสชาติท่ีปรากฏจาก

การปฏิบติั จะเพิ่มปรมิาณขึน้เรื่อยๆ มีความแน่นหนามั่นคงขึน้

ภายในจิตใจเรื่อย ๆ 

เฉพาะอย่างยิ่ง คือ สมาธิ มีความสงบ รม่เย็น เป็นสขุ 

สะดวกสบาย ไม่คิดสา่ยแสไ่ปกบัเรื่องอะไรภายนอก ประหนึง่

โลกธาตนีุไ้ม่มี เพราะไม่มีความรูส้กึไปเก่ียวขอ้ง มีแตอ่รรถแต่

ธรรมท่ีจะพงึพนิิจพิจารณา และปฏิบติัใหมี้ความเขม้แข็ง 

เหนียวแน่นขึน้ไปโดยลาํดบัเท่านัน้ 

ถา้เป็นขัน้ปัญญา จะพิจารณาไปกวา้งแคบเพียงไร ใน

บรรดาสภาวธรรมท่ีมีอยู่ในโลกนี ้ก็เพ่ืออรรถเพ่ือธรรม เพ่ือถอด

ถอนตนโดยถา่ยเดียวเทา่นัน้ จงึเป็นความเพลิดเพลินไปทัง้วนั

ทัง้คืน จิตใจของเราเม่ือมุง่ตอ่อรรถตอ่ธรรมอย่างแรงกลา้

เพียงไร ย่อมมีความเขม้แข็งอาจหาญเพียงนัน้ ไม่มีเย่ือใยใน



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 9 
 

ชีวิตจิตใจ ตลอดถึงความเป็นอยู่ปวูายอะไรทัง้สิน้ ไม่มีความ

กงัวลวุน่วายกบัอะไรภายนอก มีแตเ่ข็มทิศทางเดินแหง่ธรรม

เท่านัน้เป็นเครือ่งพยงุใหจ้ิตใจเป็นไปโดยลาํดบั นั่งอยู่ก็เพลิน 

นอนอยูก็่เพลิน เพลินดว้ยความพากเพียรในการประพฤติปฏิบติั

ธรรม ถา้เป็นสมาธิก็เพลินในความสงบเยน็ใจ ถา้เป็นภาค

ปัญญาก็เพลินในการคิดคน้อรรถธรรมในแง่ตา่งๆ เพ่ือการถอด

ถอนกิเลสเป็นลาํดบัในขณะท่ีพิจารณา 

ความผาสกุเยน็ใจจงึมีไดท้กุระยะของการประกอบความ

เพียร อยู่ในท่ีสงบเงียบเทา่ไร ความรูนี้ย้ิ่งเดน่ดวง แมค้วามรู้

ทางดา้นสมาธิก็เดน่ในความรูส้กึตวัเอง และเดน่ดว้ยความสงบ 

ทางดา้นปัญญาก็เดน่ทางความเฉลียวฉลาด ความแยบคาย

ของจิต คิดคน้ไม่มีเวลาหยดุ นอกจากพกัสงบในสมาธิเทา่นัน้ 

เหมือนกบันํา้ซบันํา้ซมึไหลรนิอยู่ทัง้หนา้แลง้หนา้ฝน 

ตามสภาวธรรมแง่ตา่งๆ ท่ีจะมาสมัผสัสมัพนัธ ์หรอืส่ิง

เหลา่นัน้ไมม่าสมัผสัสมัพนัธ ์จิตใจท่ีมีนิสยัไปทางดา้นปัญญา

อยู่แลว้ ยอ่มพจิารณาสอดแทรกไปทกุแง่ทกุมมุ และเกิดความ
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เขา้อกเขา้ใจไปโดยลาํดบั ดงัท่ีท่านวา่ “กายคตาสต”ิ อย่างนี ้

พดูอย่างหนึ่งก็รูส้กึเผินๆ เพราะจิตมนัเผิน จิตไม่มีหลกั จิตไม่มี

สติ ไม่มีปัญญา ไม่มีหลกัเกณฑ ์คือธรรมเป็นหลกัเกณฑข์องจิต 

พดูอะไรก็ไม่คอ่ยถึงใจ เพราะใจอยู่ลกึใตท้อ้งกิเลสโน่น แตพ่อ

จิตมีหลกัมีเกณฑ ์มีเหตมีุผลขึน้ภายในตวัแลว้ เอา้ เฉพาะอย่าง

ยิ่งเราอยู่ในท่ีสงบๆ กาํหนดพิจารณาดรูา่งกายขณะท่ีนั่งภาวนา

น่ะ มนัทะลปุรุโปรง่โลง่ไปหมดทัง้รา่งกาย เป็นอย่างนัน้จรงิๆ ใน

ความรูส้กึของผูป้ฏิบติัธรรมขัน้นี ้มนัซาบซึง้ด่ืมดํ่ามาก จะ

พิจารณาดผิูวหนงัขา้งนอก พิจารณาใหเ้หน็เป็น “อสุภะ อสุ

ภงั” ก็ดี มนัก็เห็นอยา่งชดั ๆ เพราะธรรมชาติอนันีเ้ป็นอยู่แลว้ 

เป็นแตจ่ิตของเราไม่เดินตามความจรงินัน้เท่านัน้ เป็นเหตใุห้

ขดัแยง้กนัอยูเ่สมอ 

เม่ือจิตใจมีความสงบ และพจิารณาดว้ยปัญญาไดแ้ลว้ เอา้ 

เราเดินกมัมฏัฐาน คือพาจิตเดินกมัมฏัฐาน ท่องเท่ียวในสกล

กาย คือ ขนัธห์า้นี ้เดินขึน้เบือ้งบนถงึศีรษะ เดินลงเบือ้งลา่ง 

เบือ้งตํ่าถงึพืน้เทา้ เดินออกมาขา้งนอก ถึงผิวหนงั เดินเขา้ไปขา้ง
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ในหนงั ในเนือ้ ในเอ็น ในกระดกู ทกุชิน้ทกุอนั มีความสืบตอ่

เก่ียวเน่ืองกนัอย่างไรบา้งตามธรรมชาติของมนั 

จิตคอ่ยไตรต่รองไปตามนัน้โดยลาํดบัๆ จิตก็เพลินไปดว้ย

การพิจารณานัน้ สดุทา้ยทัง้ๆ ท่ีเราพิจารณารา่งกายอยู่นัน้แล 

แตใ่นความรูส้กึนัน้ปรากฏเหมือนไม่มีกายเลย จิตมนัเบาหววิไป

หมด กายเนือ้นีห้ายไป แตภ่าพท่ีพิจารณานัน้ ก็พิจารณาไปโดย

ลาํดบัเช่นเดียวกนั ทัง้ๆ ท่ีอาศยัภาพแหง่รา่งกายท่ีมีอยู่นีแ้ลเป็น

เครื่องพิจารณา แตส่ว่นท่ีปรากฏรา่งอนันี ้เหมือนเริม่แรกนัน้ไม่

ปรากฏ หายไปหมดนัน้อยา่งหนึ่ง พิจารณาจนกระทั่งมีความ

ละเอียดลออ ในความรูส้กึของจิต จนกระทั่งรา่งกายนี ้เราจะ

พิจารณาใหเ้ป็นความแตก ความสลายลงไปก็เป็นไปโดยลาํดบั 

มีความรูส้กึอยู่กบั “ภาพ” ท่ีปรากฏภายในจิตใจโดยทางปัญญา 

ท่ีพิจารณาอยูเ่ท่านัน้ และเหน็อย่างชดัเจนเพราะไม่มีอะไรเขา้

มาเก่ียวขอ้งวุน่วาย 

จิตก็ไม่หิวโหยอยากวิ่งเตน้ออกไปสูภ่ายนอกเพลินกบังาน 

คือ การพิจารณานัน้เทา่นัน้ ความเขา้ใจก็ชดัขึน้มา ชดัขึน้มา 
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ความเขา้ใจชดัมากเพียงไร ยิ่งทาํใหเ้กิดความสนใจยิ่งขึน้เป็น

ลาํดบั สดุทา้ยก็มีแตภ่าพ หรอืธรรมารมณอ์นันัน้ กบัใจ หรอื

ปัญญานีเ้ทา่นัน้ สว่นรา่งกายอนัแทจ้รงินีก็้เลยหายไป ไม่ทราบ

หายไปไหน มนัไม่รูส้กึวา่กายมีเวลานัน้ ทัง้ๆ ท่ีพิจารณารา่งกาย

อยู่นัน้แล จนกระทั่งสภาพนีส้ลายลงไป เหน็อย่างประจกัษ์

ภายในจิต สลายลงไปจนกระทั่งกลายเป็นสภาพเดิมของธาตดิุน 

นํา้ ลม ไฟ สลายลงไปสูธ่าตเุดิมของเขา จติหดตวัเขา้มาเหลือ

แตค่วามรูล้ว้น ๆ 

ท่ีวา่ “เวทนา” ก็หายหมดในระยะนัน้ สญัญา สงัขาร 

วิญญาณ ไม่ไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งเลย เพียงแต ่“รู”้ อย่างเดียว

เท่านัน้ มนัพอกบัความเป็นอยู่ของจิตใจในขณะนัน้แลว้ เขา้สู่

ความสงบแนว่ไปเลย เหลือแตค่วามรูล้ว้นๆ อย่างเดียว รา่งกาย

ท่ีเรานั่งอยูนี่ห้ายหมดอย่างนีก็้มีในการพจิารณา แตก่รุณาอยา่

คาด เป็นแตเ่พียง “ฟัง” ใหเ้ป็นความเพลิดเพลินรื่นเรงิ ในขณะท่ี

ฟัง อนัจะเกิดผลประโยชนใ์นการฟัง ดว้ยความเห็นจรงิของ

ตวัเอง 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 13 
 

เวลาเราพิจารณาตามจรตินิสยัของเราแลว้ จะเป็นอยา่งไร

นัน้เป็นเรื่องของตวัเอง ท่ีจะปรากฏขึน้มาตามจรตินิสยัของตวั 

เรื่องของคนอ่ืนถา้จะใหเ้ราเป็นอย่างนัน้ คือ ใหต้วัของเราเป็น

อย่างนัน้ รูอ้ยา่งนัน้ เหน็อยา่งท่านนัน้ไม่ได ้แลว้แตจ่รตินิสยัของ

แตล่ะคน ละคน ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมชาติของตนเอง ท่ีได้

พิจารณารูเ้ห็นอย่างใด น่ีเป็นประการหนึ่ง ท่ีอธิบายมานี ้

ประการท่ีสอง เวลาพิจารณา กาย เก่ียวกบัเรื่อง อนิจจงั 

ทุกขัง อนัตตา นัน้ เราจะวา่ อนิจจงั หรอื ทกุขงั อนตัตา ก็ตาม 

เม่ือปัญญาไดส้มัผสัสมัพนัธก์บัรูปขนัธนี์โ้ดยชดัเจนแลว้ มนัหาก

รูไ้ดภ้ายในตวัของมนัเอง เพราะ อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เป็นส่ิงท่ี

จะพงึปลอ่ยวาง เป็นส่ิงท่ีพงึเบื่อหน่ายคลายความยนิดีไปโดย

ลาํดบัๆ แลว้ปลอ่ยวาง เม่ือจติพิจารณาเขา้ใจเต็มท่ีแลว้ ก็ปลอ่ย

วางเองโดยไมต่อ้งบงัคบั เพราะเป็นความจรงิอนัหนึง่ๆ เท่านัน้ 

ในกาย ในขนัธ ์แตล่ะสว่น แตล่ะชิน้ ท่ีพิจารณานี ้เวลาพจิารณา

ลงไปอย่างชดัเจนเชน่นัน้แลว้ จิตก็แยกตวัออกไดโ้ดยอตัโนมติั 

เพราะความจรงิ ถงึความจรงิ คือ จิตเป็นจติ อาการเหลา่นัน้แต่
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ละอาการก็เป็นอาการของตวัโดยลาํพงัไมไ่ดม้าเก่ียวขอ้งกบัจิต

เลย แมจ้ิตก็ยอ้นมาเหน็โทษของจิตเอง ท่ีไปยดึไปถือไวน้ัน้วา่ “น่ี

มนัหลงจรงิ ๆ ความจรงิมนัเป็นอย่างนี ้อยา่งนี”้ นั่น! น่ีเป็นวาระ

หนึง่ เม่ือยงัไมข่าดจากกนั คือ จิตยงัไม่มีกาํลงัพอตวั มนัรูเ้ป็น

ระยะอย่างนีไ้ปก่อน 

การพิจารณาคราวหนา้ก็รูอ้ย่างนี ้ซมึซาบ ซมึซาบเขา้ไป

เรือ่ย ๆ จนความรูช้ัน้นีพ้อตวัก็ปลอ่ยวาง เหมือนจอกแหนท่ีมนั

หุม้เขา้มา หุม้เขา้มาปิดนํา้นั่นเอง เราเบิกเราแหวก จอกแหน ก็

หุม้เขา้มาอีก แหวกมนัออกไปอีก ปัญญาเวลาพิจารณาบกุเบิก

ส่ิงเหลา่นี ้หรอืคล่ีคลายส่ิงเหลา่นีม้นัก็เป็นอย่างนัน้ พอถอย

ปัญญาออกมา กิเลสสว่นละเอียดมนัก็หบุเขา้มา แตพ่จิารณา

หลายครัง้หลายหนเขา้ เรื่องจอกเรื่องแหน คือ กิเลสชนิดตา่งๆ ก็

เบาบางไป บางไป การพิจารณาในอาการเหลา่นี ้คอ่ยสะดวก

ขึน้ สะดวกขึน้ คลอ่งแคลว่ขึน้ไปเรื่อยๆ และมีความละเอียดไป

เป็นลาํดบัๆ จนกระทั่งถงึความพอตวัแลว้ก็ถอนตนออกโดย

อตัโนมติั ดงัท่ีอธิบายผ่านมาแลว้นั่นแล 
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จิต เม่ือมีกาํลงัสติปัญญาพอตวัแลว้ มนัถอนไดอ้ย่าง

เด็ดขาด รูป้ระจกัษใ์จ โดยไม่ตอ้งไปถามใครอีกแลว้ ใจมีความ

เพียงพอในตวัเอง เห็นประจกัษเ์ป็น “สนฺทฏฺิฐิโก” อย่างเต็มภมูิ 

ตามธรรมประกาศไว ้ไม่มีปัญหาใดๆ มาขดัแยง้ 

ประการท่ีสาม เวลาพิจารณารา่งกาย บางทีจิตมีความ

สมัผสักบัเวทนาก็แยกไปพจิารณาเรื่อง “เวทนา” อีก แลว้แตจ่รติ

ของจิต เวลาจะแยกไปพจิารณาเวทนา ใจมนัก็สง่เขา้มาหากาย

อีกเช่นเดียวกนั เพราะกายกบัเวทนาเก่ียวโยงกนั ท่ีจาํตอ้ง

พิจารณาประสานกนัไปในขณะเดียวกนั ตามแตถ่นดัในโอกาส

ใด เวทนาใด และอาการของกายใด พิจารณาเวทนา คาํวา่ 

“ทกุข”์ ก็สกัแตว่า่ทกุขม์นัด ูมนักาํหนด มนัซกัซอ้ม มนัปลอ่ยวาง

อยู่ตรงนัน้แลว้ก็ยอ้นเขา้มาหากาย กายก็เป็นกาย เวทนาก็เป็น

เวทนา แลว้ยอ้นเขา้มาหาจติ จิตก็เป็นจิต พิจารณาทดสอบหา

ความจรงิ ทัง้กาย ทัง้เวทนา ทัง้จติ ซึง่เป็นตวัการทัง้สามนั่นแล 

จนเป็นท่ีเขา้ใจเป็นชิน้เป็นอนั วา่ตา่งอนัก็เป็นความจรงิดว้ยกนั 
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เม่ือ “จิต” ถอยออกมาจาก “กาย” และ “เวทนา” เสีย กาย 

กบั เวทนา ก็ไม่ปรากฏ ปรากฏแตค่วามรูล้ว้น ๆ เม่ือกระแสจติ 

“แย็บ” ออกไปรู ้เวทนาก็ปรากฏเป็นเวทนาขึน้มา อาการนัน้ๆ ก็

เป็นเครื่องสอ่ใหเ้หน็วา่อาการใดท่ีจะปรากฏ ก็เพราะความรูอ้นั

นีไ้ปใหค้วามหมายส่ิงนัน้วา่เป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างนี ้

ถา้จะคิดไปในทางผกูมดัวา่ “ตนเอง” คือ ไปในทาง “สมทุยั” 

ก็ตอ้งอาศยัความหมายนีพ้าไป พายดึพาถือ พาไปสาํคญัมั่น

หมายตา่งๆ ถา้เป็นไปในทางปัญญาก็อาศยั “ปัญญา” ซึง่เป็น

กระแสของจิตน่ีเอง ใชพ้ิจารณาไตรต่รองจนเหน็ชดัดว้ยปัญญา

แลว้ ถอนตวัเขา้มาอยา่งมีเหตมีุผลเต็มตวั ไม่ใช่ถอยเขา้มาหา

แบบขีเ้กียจออ่นแอ หรอืแบบยอมแพ ้ชนิดหมอบราบคาบหญา้

หาทางตอ่สูไ้ม่ได ้

การพิจารณาเวทนา สญัญาแย็บออกมา สติก็รู ้ถา้พิจารณา

เวทนาอยา่งละเอียดลออเขา้ไปแลว้ เพียงสญัญามนัแยบ็ออกไป

ก็รู ้สงัขารปรุงก็เหมือนกบัหิ่งหอ้ยนั่นเอง แย็บๆ ถา้สญัญาไม่ไป

หมาย หรอืรบัช่วงตอ่ สงัขารก็เพียงปรุงแยบ็ๆ แลว้ดบัไป ดบัไป 
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ไม่วา่จะปรุงเรื่องใด เรื่องดี เรื่องชั่ว เรื่องหยาบ เรื่องละเอียด 

เรื่องกลางๆ หรอืเรื่องอะไรๆ ก็ตาม มนัเป็นเพียงความกระเพ่ือม

ของจิตเอง และในขณะท่ีมีอะไรมาสมัผสัเท่านัน้ ถา้หากไม่มี

อะไรมาสมัผสั โดยลาํพงัตนเอง ทา่นเรยีกวา่ “สงัขาร” ถา้มีอะไร

มาสมัผสัท่านเรยีกวา่ “วิญญาณ” 

น่ีเราหมายถงึ “สงัขาร” ท่ีปรุงอยู่โดยลาํพงัตนเอง ไมมี่อะไร

มาเก่ียวขอ้งก็ปรุงขึน้แย็บๆ และดบัไปพรอ้ม ปรุงขึน้แยบ็ดบัไป

พรอ้ม เราจะเห็นไดอ้ย่างชดัเจน ขณะท่ีจิต รวมตวัอยา่งสนิทใน

ขัน้สมาธิ และขัน้ปัญญาอนัละเอียด 

ความสนิทแหง่การรวมตวัของจิตนีจ้ะไม่มีอะไรมาเก่ียวขอ้ง

เลย เหลือแตค่วามรูล้ว้นๆ ขณะท่ีความรูล้ว้นๆ ทรงตวัอยู่อย่าง

นัน้เราเหน็ประจกัษ ์ไมมี่สองกบัอะไร? ขณะท่ีจิตจะถอนตวั

ออกมาสูส่ภาวธรรมทัง้หลาย จะกลายมาเป็นจิตธรรมดา คือ 

คิดปรุงไดนี้จ้ะมีความกระเพ่ือมตวัเอง แยบ็ทีหนึ่งแลว้ดบัทนัที 

วา่งอยู่เชน่เดิมอีก ประเด๋ียวแย็บขึน้อีก คือจิตปรุง เพียงแย็บปรุง 

ยงัไม่ทนัไดเ้รื่องไดร้าวอะไรเวลานัน้ เพียงกระเพ่ือมเท่านัน้ มนัก็
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รูแ้ละดบัไปพรอ้ม พอกระเพ่ือมพบั มนัรูท้นัเสียเพราะอาํนาจ

ของ “สติ ท่ีควบคมุอยู่ในขณะนัน้ หรอืพลงัของสมาธิยงัไม่คลาย

ตวัก็ได ้ทีนีพ้อปรุงสกัสองสามครัง้แลว้ จะถ่ีขึน้เรื่อยๆ ประเด๋ียว

ก็รูส้กึตวัขึน้เหมือนเด็กต่ืนนอน 

ทีแรกเด็กก็กระดกุกระดิก หลายครัง้หลายหนประเด๋ียวก็ลืม

ตาขึน้มา จิตก็เหมือนกนัมีความสงบ น่ีพดูถึงขัน้สมาธิ ปัญญาก็

อยู่ดว้ยกนั การพจิารณาตา่งๆ ดงัท่ีกลา่วมานีท้่านเรยีกวา่ 

“ปัญญา” เม่ือพิจารณาพอตวัแลว้ จิตจะกา้วเขา้สูค่วามสงบ

และปราศจากความปรุง ความแตง่ ความก่อกวนอะไรทัง้หมด 

ปรากฏอยู่แตค่วามรู ้เพียงเท่านีก็้มีรสมีชาติเต็มภมูิแห่งสมาธิ ท่ี

ควรจะชนะรสทัง้หลายไดอ้ยู่แลว้ ความยนิดีในความสงบนีก็้ไม่

เคยอ่ิมตวัเลย มีความดดูด่ืมในความสงบเย็นใจอยู่เสมอ ไปท่ี

ไหน อยู่ท่ีใด จติก็เป็นรากเป็นฐานกบัตวัเองอยู่แลว้ ใจสบาย 

สงบ เยน็ จงึตอ้งใชปั้ญญา พิจารณาเรื่องธาตเุรื่องขนัธ ์

สาํคญัท่ีความปรุงของจิต ปรุงขึน้มาแลว้สญัญาจะหมาย

ทนัที เหมือนวา่สงัขารนีป้รุงขึน้มาย่ืนใหส้ญัญา สญัญาเป็นผูร้บั
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ช่วงแลว้ตีความหมายออกไปในแง่ตา่งๆ จนไม่มีสิน้สดุนั่นแหละ

ท่ีเราหลง เราหลงความสาํคญัมั่นหมายของตวัเอง หลง “เงา”

ของตวัเอง ท่ีออกวาดภาพไปเป็นเรื่องตา่ง ๆ เพลินอยูท่ัง้วนัทัง้

คืน เพลินเพราะอะไร? โศกเพราะอะไร? 

เพลินก็ดี โศกก็ดี เพราะ “เงา” ของจิตท่ีแสดงตวัออกเป็น

เรื่องเป็นราว เรื่องนัน้ เรื่องนี ้เรื่องอดีต เรื่องอนาคต ท่ีเคยผ่าน

มาแลว้ก็ดี ท่ียงัไม่มาถงึก็ดี ยงัไม่มีก็ดี มีแตเ่รื่องของจิต ออ

กวาดภาพหลอกตวัเองทัง้สิน้ เราอยู่ดว้ยความคิดความปรุง 

ความวาดภาพตา่งๆ ของตวัเอง เพลินและโศกดว้ยความคิดปรุง 

ดว้ยความวาดภาพของตวัเองทัง้นัน้ ในวนัเวลาหนึง่ๆ ไมมี่เวลา

วา่งจากการวาดมโนภาพหลอกกวนตวัเองเลย ปราชญท์่านรูท้นั

กลมารยาของขนัธท์า่นจงึไมห่ลง 

เวลา “สติปัญญา” หยั่งลงไปจรงิๆ แลว้ ยอ่มทราบไดใ้น

ขณะนัน้ ปกติจิตเป็นอย่างนัน้จรงิๆ ดงัคนไม่เคยภาวนา พอเริม่

ภาวนาก็สง่จิตออกไปนอกลูน่อกทาง ไม่มีหลกัยดึ เช่น คาํ

บรกิรรม มี “พทุโธ” เป็นตน้ นั่งอยูน่ี่ บางทีตาเหม่อมองอะไรก็ไม่
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รู ้แตจ่ิตนัน้คิดและวาดภาพรอ้ยแปดพรรณนาไม่จบสิน้ลงได ้ใจ

ก็หลงเพลินไปตามนัน้ หรอืเหม่อไปตามอารมณข์องตวัท่ีปรุง

แตง่ขึน้มา หลงอารมณข์องตวัเองนัน้แล มากกวา่จะตัง้ใจ

ภาวนา ฉะนัน้จิตจงึหาความสงบไดย้าก เพราะไม่มีสติควบคมุ

งานภาวนาพอใหจ้ิตสงบไดบ้า้ง 

เม่ือไดใ้ชส้ติปัญญาในดา้นสมาธิ ในดา้นปัญญานีแ้ลว้ ถึง

จะทราบชดัวา่ อาการเหลา่นัน้เป็นอาการท่ีออกไปจากจิตแลว้

หลอกจิต ผูไ้มมี่สติปัญญาทนักบัเหตกุารณ ์หรอืทนักบัสภาพ

เหลา่นัน้ใจใหมี้ความลุม่หลงไปตาม จนหาความสงบเยน็ใจ

ไม่ได ้ทัง้ท่ีความมุ่งหมายเดิมตัง้ใจภาวนาเพ่ือใจสงบ อารมณ์

เครื่องหลอกนัน้ๆ จงึทาํใหเ้กิดความดีใจ เสียใจ เกิดความรกั 

ความชงั เกิดความโกรธ ความหงดุหงิดอยู่ไม่ถอย ไมว่า่ผู้

ภาวนา หรอืผูไ้ม่สนใจภาวนาเลย ทัง้นีเ้พราะผูภ้าวนาก็ไม่ตัง้สติ

รกัษาใจตวัเอง ผลจงึเป็นบา้ไปตามอารมณพ์อๆ กนั นีข้รวัตาบวั

เคยเป็นมาแลว้ ไม่แกลง้คยุอวดบา้ของตวักบัท่านผูใ้ด 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 21 
 

บางทีเรื่องราวผ่านมาแลว้ตัง้ก่ีปีก็ตาม แตเ่ผอิญใจดวงท่ี

เหม่อลอยเท่ียวเสาะไปเจอเขา้ ก็คิดปรุงเรือ่งนัน้ขึน้มาอีก ถา้

เป็นเรื่องท่ีเคยเสียใจ ก็มาเกิดความเสียใจในเรื่องนัน้เอง กรุน่

ขึน้มาคิดฟ้ืนขึน้มา ทัง้ๆ ท่ีเรือ่งนัน้ ไมท่ราบมนัหายไปไหนแลว้ 

น่ีก็คือเงาของจิตหลอกจิต จนเป็นตนเป็นตวัขึน้มา เป็นอะไร ก็

ตวัโกรธ ตวัโลภ ตวัทกุข ์ตวัรอ้น ตวับา้ ขึน้มาจาก “เงา” นัน้แล 

จะเป็นตวัมรรค ตวัผล มาจากไหนกนั มรรคผลแบบนีมี้เกล่ือน

โลก จนจะหาทางไปไม่ไดโ้น่น 

เพราะฉะนัน้ การพิจารณาอาการของจิต จงึเป็นเรื่องสาํคญั 

ท่ีปัญญาจะตอ้งสอดแทรกตามใหท้นั เม่ือสติปัญญาตามทนั

แลว้ จิตคิดปรุงเรื่องอะไรก็ทราบวา่ไปจากจิต ซึง่กาํลงัจะออกไป

วาดภาพหลอกตวัเอง กาํลงัจะไปสาํคญัมั่นหมายกบั รูป เสียง 

กล่ิน รส นานาชนิด ใจก็รูท้นั เม่ือรูท้นั อารมณน์ัน้ก็ดบัไปทนัที 

ไม่เกิดเป็นตนเป็นตวั เป็นรูปเป็นรา่ง เป็นเรือ่งเป็นราวอะไร

ขึน้มา เพราะสติปัญญาทนัมนัเรื่องก็สงบไป 
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สดุทา้ยก็มาเหน็โทษซึง่เกิดมาจากจิตนีเ้ป็นตน้เหตโุดย

ถ่ายเดียว ไม่ไดไ้ปตาํหนิติ ชม รูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสมัผสั

อะไรทัง้สิน้ ใจยอ้นมาเหน็โทษท่ีเกิดขึน้ภายในจิตนี ้ท่ีไปหลอก

ตวัเองวา่ “น่าชมบา้ง นา่ตาํหนิบา้ง นา่ดีใจ นา่เสียใจบา้ง” วา่

มนัเกิดขึน้จากจิตทัง้นัน้ จิตนีเ้ป็นตวัขีโ้กง ตวัมายา ตวั

หลอกลวงมากทีเดียว ถา้ตามเรยีนตามดดูว้ยจิตตภาวนา จะ

ทราบเรื่องดี เรื่องชั่ว ตา่งๆ ของจิตไดดี้ จนอยู่ในเงือ้มมือเราหนี

ไม่พน้แนน่อน 

น่ีแหละ วิธีพิจารณา “จิต” พจิารณาอย่างนี ้

สดุทา้ยส่ิงเหลา่นัน้ก็ไม่มีความหมาย ไม่มีอะไรสาํคญั มนั

สาํคญัอยู่ท่ีจิตตวัหลอก ลวงนีเ้ทา่นัน้ จงึตอ้งพิจารณาตวัหลอก

นีใ้หท้นักลมารยาของมนั ดว้ยสติปัญญา 

การกาํหนดตอ้งทาํเหมือนจติดวงนีเ้ป็นนกัโทษทีเดียว ไป

ไหนตอ้งถกูควบคมุดว้ยสติปัญญา จะคิดปรุงเรื่องอะไรขึน้มา 

สติปัญญาตอ้งควบคมุใหท้นักบัเหตกุารณ ์อาการนัน้ๆ ก็ดบัไป
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เรือ่ยๆ หนกั เบา ใจก็รูอ้ยา่งชดัเจนวา่ “ตวัจิตนีแ้ล เป็นตวั

นกัโทษ” ไม่ใช่สิ่งอ่ืนใดทัง้นัน้ 

รูป ไม่ใช่โทษ และไม่ใช่ส่ิงท่ีใหค้ณุ ไม่ใช่ส่ิงท่ีใหโ้ทษ เสียง 

กล่ิน รส เครื่องสมัผสั ไม่ใชผู่ใ้หโ้ทษ ไม่ใชผู่ใ้หค้ณุ เพราะไม่ใช่

ตวัโทษ ไม่ใชต่วัคณุ จิตนีเ้ทา่นัน้เป็นผูไ้ปปรุง เป็นผูไ้ปแตง่ ไป

หลอกลวงตวัเองใหเ้กิดความดีใจ เสียใจ ใหเ้กิดความสขุ ความ

ทกุขข์ึน้มา ดว้ยอาํนาจแหง่อารมณท่ี์เกิดขึน้จากใจนีเ้ท่านัน้ 

สติปัญญาเหน็แจง้เขา้ไปโดยลาํดบัๆ แลว้ก็ยอ้นเขา้มาเห็นโทษ

ของใจโดยถ่ายเดียว ไม่ตาํหนิติชมส่ิงอ่ืนๆ ดงัท่ีเคยเป็นมาอีก

แลว้ สติปัญญาจดจ่ออยู่กบัจิตท่ีกาํลงัเป็นนกัโทษอยา่งเดียว ไม่

นานเกินกาล ตอ้งจบัตวันกัโทษ คือ จติได ้และหายหว่งโดย

ประการทัง้ปวง 

เอา้ จะคิดปรุงเรื่องอะไรขึน้มาก็ตาม นัน้เป็นเรื่องของใจท่ีวา่ 

ปรุงเสือ ปรุงชา้ง มนัเป็น “สงัขาร” ออกไปหลอกตวัเองทัง้มวล 

สติปัญญาก็รูท้นัทกุระยะ ท่ีน่ีกระแสแหง่ “วฏัฏะ” นบัวนัเวลา

แคบเขา้มา สดุทา้ยก็จบัตวันกัโทษได ้แตย่งัลงโทษมนัไม่ได ้
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กาํลงัอยู่ในขัน้วินิจฉยัใครค่รวญเพ่ือโทษของมนั จนกวา่จะมี

หลกัฐานเหตผุลเป็นท่ีแนน่อน จงึจะลงโทษประหารมนัไดต้าม

กระบิล “ธรรมาภิสมยั” น่ีถงึขัน้ของสติปัญญาอนัสาํคญัแลว้ 

ทีแรก อาศยัธาตขุนัธเ์ป็นท่ีพิจารณาซกัฟอกจิตใจดว้ยธาต ุ

ดว้ยขนัธ ์เป็นหินลบัสติปัญญา ซกัฟอกจติใจดว้ยรูป เสียง กล่ิน 

รส เครื่องสมัผสั เป็นหินลบัปัญญา และซกัฟอกจิตใจโดยเฉพาะ 

ดว้ย “สตปัิญญาอัตโนมัต”ิ ขัน้นีต้ามตอ้นกนัเฉพาะจิตอย่าง

เดียว ไม่ออกไปเรื่องรูป เสียง กล่ิน รส เพราะรูเ้รื่องรูร้าว และ

ปลอ่ยวางหมดแลว้ วา่นั่นไม่ใช่ตวัเหตตุวัผล ไม่ใช่ตวัสาํคญัยิ่ง

ไปกวา่จิตใจดวงนีท่ี้เป็นตวัการสาํคญัมาก เป็นนกัโทษท่ีลือนาม

ในวง “วฏัฏะ” นกัก่อกวน นกัยุ่งเหยงิ วุน่วายตวัเองอยูท่ี่นีแ้ห่ง

เดียว 

สติปัญญาคน้เขา้มา แลว้จดจอ้งท่ีตรงนัน้ ไปท่ีไหนก็มีแต่

จิตดวงนีแ้หละเป็นผูก้่อโทษขึน้มา คอยดแูตน่กัโทษคนนีจ้ะ

แสดงตวัอะไรออกมา นอกจากจะระวงันกัโทษตวันีจ้ะแสดงตวั

อะไรออกมาแลว้ ยงัตอ้งมีปัญญาสอดแทรกเขา้ไปวา่ “อะไรเป็น
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เครื่องเสีย้มสอน อะไรเป็นฉากหนา้ฉากหลงั ของนกัโทษนี ้จงึ

ตอ้งทาํโทษ ทจุรติอยู่ตลอดเวลา คิดปรุงแตเ่รื่องราวหลอกลวง

อยู่ไม่ขาดวรรคขาดตอน เป็นเพราะอะไร 

สติปัญญาขดุคน้เขา้ไปท่ีตรงนัน้ ไม่เพียงแตจ่ะตะครุบ หรอื

ตีตอ้น เฉพาะอาการของมนัท่ีแสดงออกมาเทา่นัน้ ยงัคน้เขา้ไป

ในรวงรงัของมนัอีก มีอะไรเป็นเครื่องผลกัดนัอยู่ภายใน? ตวัการ

สาํคญัคืออะไร? ตอ้งมีสาเหต ุถา้ไม่มีสาเหต ุไม่มีปัจจยั เป็น

เครื่องหนนุใหจ้ิตแสดงออกมา จิตจะออกมาเฉย ๆ ไม่ได ้

ถา้แสดงอาการออกมาเฉย ๆ ก็ตอ้งเป็นขนัธล์ว้น ๆ แตน่ี่มนั

ไม่เฉย ๆ น่ี จติแสดงอาการอะไรออกมา? ปรุงเรื่องอะไรออกมา 

มนัทาํใหเ้กิดความดีใจ เสียใจ ทัง้นัน้ แสดงวา่มนัไม่ใช่อาการ

ออกมาเฉย ๆ มนัมีเหตมีุปัจจยัพาใหอ้อก ใหเ้ป็นเหตเุป็นผล 

เป็นสขุ เป็นทกุข ์ไดจ้รงิ ๆ ในเม่ือหลงมนั 

คน้เขา้ไป ระยะนีเ้ราเหน็จิตเป็นนกัโทษแลว้ เราตอ้ง

พิจารณาปลอ่ยวางส่ิงภายนอกทัง้หมด ภาระนอ้ยลงไป นอ้ยลง

ไป มีแตเ่รื่องจิตกบัเรื่องความปรุง ความสาํคญัมั่นหมายท่ี
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เกิดขึน้จากจิตโดยถ่ายเดียวเท่านัน้ สติปัญญาหมนุติว้ๆ อยู่ใน

นัน้ สดุทา้ยก็รูว้า่มีอะไรเป็นสาเหตท่ีุใหจ้ิตคิดปรุงขึน้มา ใหเ้กิด

ความรกั ความชงั ความโกรธ ความเกลียด เม่ือมีอะไรมา

ปรากฏใจก็รูอ้นันัน้ พอรูอ้นันัน้แลว้ “จอมสมมติุ” ท่ีกลมกลืนกนั

กบัจิตก็สลายไป ทีนีท้าํลาย “วฎัฎะ” ไดแ้ลว้ดว้ยสติปัญญา จิต

ก็หมดโทษ กลายเป็นจิตท่ีบรสิทุธ์ิลว้นๆ ขึน้มา เม่ือปัญหา “วฏั

จกัร” สิน้สดุลงแลว้ จะตาํหนิโทษจิตไม่ไดแ้ลว้ ท่ีตาํหนิไดเ้พราะ

โทษยงัมีอยู่ในจิต มนัซอ่นอยู่ในจิต เหมือนกบัโจรผูร้า้ยหรอื

ขา้ศกึเขา้ไปหลบซอ่นอยู่ในอโุมงคใ์ด ตอ้งทาํลายอโุมงคน์ัน้ดว้ย 

จะสงวนอโุมงคเ์อาไว ้เพราะความเสียดายนัน้ไม่ได ้

 “อวิชชา” นีเ้ป็นจอมแหง่ไตรภพท่ีเขา้ไปแทรกอยู่ในจิต 

ฉะนัน้จะตอ้งพิจารณาทาํลายลงใหห้มด ถา้จิตไม่เป็นของจรงิ

แลว้จิตจะสลายไปพรอ้ม “อวิชชา” สลายตวั ถา้เป็นของจรงิตาม

ธรรมชาติแลว้ จิตนัน้จะกลายเป็นจิต “บรสิทุธ์ิ” ขึน้มา เป็นของ

ประเสรฐิขึน้มา เพราะส่ิงท่ีจอมปลอมทัง้หลายไดห้ลดุลอยไป

แลว้ดว้ยสติปัญญา 
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เม่ือส่ิงจอมปลอมอนัเป็นสนิมเกาะแน่นอยูภ่ายในจิต ได้

สลายตวัลงไปดว้ยอาํนาจของสติปัญญาแลว้ “จิตดวงนัน้แล 

เป็นธรรมแท”้ จะเรยีกวา่ “จติแท”้ “ธรรมแท”้ ก็ไม่ขดักนั เพราะ

หมดเรื่องท่ีจะมาคอยขดั ซึง่เป็นเรื่องของกิเลสแลว้จะเรยีกวา่ 

“รสแห่งธรรมชาํนะซึง่รสทัง้ปวง” ก็ได ้๑๐๐% เม่ือจิตเป็นธรรม

ลว้นๆ แลว้ ยอ่มมีความ “อ่ิมพอ”กบัส่ิงทัง้หลาย ไม่เก่ียวขอ้งกนั

อะไรทัง้สิน้แลว้ เป็น “เอกจติ เอกธรรม” มีอนัเดียวเทา่นัน้ ธรรม

แทมี้อนัเดียว จิตเป็นธรรม ธรรมเป็นจิต พดูไดเ้ท่านัน้ 

ขอใหท้กุท่านนาํไปพนิิจพิจารณา น่ีแหละหลกัความจรงิ

ของศาสนธรรม ท่ีพระพทุธเจา้ทรงสั่งสอนมาตัง้แตต่น้ จนถึง

วาระสดุทา้ยแห่งการปรนิิพพาน ความบรสิทุธ์ิของพระจติเป็น

ธรรมท่ีซาบซึง้ ทรงรูท้รงเหน็มาอย่างเต็มพระทยั แลว้ทรง

ประกาศธรรมนัน้สอนโลก ดว้ยพระเมตตาอย่างเต็มพระทยั

เรื่อยมาจนถึงสมยัปัจจบุนั 

ศาสนธรรมนัน้ จะเรยีกวา่ “พระเมตตาธรรมของ

พระพทุธเจา้” ก็ไม่น่าจะผิด เพราะทรงสั่งสอนโลกดว้ยพระ
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เมตตาจรงิๆ เม่ือพวกเรานาํธรรมท่ีพระองคท์รงสั่งสอนนีไ้ป

ประพฤติปฏิบติัอย่างถงึใจแลว้ จะไดเ้หน็ส่ิงท่ีไม่เคยเหน็ ส่ิงท่ีไม่

เคยรู ้ซึง่มีอยูภ่ายในใจนีโ้ดยลาํดบัๆ จนเต็มภมูิของการปฏิบติั 

และรูอ้ย่างเต็มภมูิ พน้ทกุขอ์ย่างเต็มใจ ไม่มีอะไรเป็นเครื่อง

เกาะเก่ียว เรยีกวา่ “ลา้งป่าชา้” คือ ความเกิด ตายของจติของ

กายโดยสิน้เชิง หายห่วง! 

เม่ือถึงขัน้นีแ้ลว้ก็ไม่ทราบจะพดูอะไรตอ่ไปอีก เพราะหมด

สติปัญญาจะพดูตอ่ไปไดอี้ก ทา่นนกัปฏิบติัก็กรุณาปฏิบติัฝึกหดั

คิดคน้ธรรมทัง้หลายจนหมดสติปัญญา เหมือนผูแ้สดงท่ีจน

ตรอกนี ้แมโ้งแ่สนโง่ก็จะขอชม และอนโุมทนาดว้ยอย่างถึงใจ เอ

วงัฯ 

(ถอดเสียงธรรมโดย www.luangta.com) 

ท่ีมา: https://youtu.be/gdePzmo0b4c  

http://www.luangta.com/
https://youtu.be/gdePzmo0b4c

