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หลักเกณฑก์ารปฏบิัตสิมาธิ ปัญญา 

หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน 

เทศนอ์บรมพระ ณ วดัป่าบา้นตาด  

(๓ พฤษภาคม ๒๕๒๙) 

หลกัปฏิปทาเครื่องดาํเนินอนัเป็นศนูยก์ลางและเหมาะสม

อย่างยิ่ง คือ ธดุงควตัร ๑๓ ขอ้ น่ีเป็นเครื่องดาํเนินสาํหรบัพระผู้

เห็นภยั เพ่ือจะหลดุพน้จากภยัใหถ้ึงแดนเกษม คือพระนิพพาน 

สว่นประกอบภายในจิต อารมณข์องจิต เครื่องดาํเนินของจิต 

ไดแ้ก่กรรมฐาน ๔๐ หอ้งดงัท่ีทา่นแสดงไว ้จะเป็นบทใดก็ตามใน

กรรมฐาน ๔๐ หอ้งนัน้ ท่ีเหน็วา่เหมาะสมกบัจรตินิสยัของผู้

ปฏิบติัเป็นราย ๆ ไป ย่อมยดึเอาธรรมบทนัน้ ๆ ท่ีตนชอบเขา้มา

กาํกบัใจ ท่ีเรยีกวา่บรกิรรมภาวนา ดงัอนสุสติ ๑๐ นีมี้ พทุโธ ธมั

โม สงัโฆ เป็นตน้ อยู่ในอนสุสติ ๑๐ นี ้เราจะเอาบทใด หรอือา

นาปานสติ 

ธรรมเหลา่นัน้บทใดเหมาะสมกบัจรตินิสยัของผูบ้าํเพ็ญราย

ใด พงึนาํธรรมบทนัน้เขา้มากาํกบัใจ ใหเ้ป็นบรกิรรมภาวนา 
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หรอืกาํหนดรู ้เช่น ลมหายใจเขา้ออก ไม่ตอ้งบรกิรรมหรอื

บรกิรรมก็ได ้ตามแตค่วามถนดัใจ ถา้ไมบ่รกิรรมก็ใหรู้ล้มเขา้ลม

ออก ลมสมัผสัท่ีตรงไหนมาก พงึตัง้สติลงท่ีจดุนัน้ เชน่ ดัง้จมกู

เป็นตน้ เป็นท่ีผ่านเขา้ออกของลมอย่างเดน่ชดั รูไ้ดช้ดั สมัผสั

มากกวา่ท่ีอ่ืน ๆ ก็กาํหนดท่ีตรงนัน้ไว ้

ใหค้วามรูคื้อใจนัน้อยู่กบัความสมัผสัของลมผ่านเขา้ผ่าน

ออก โดยไม่ตอ้งตามลมเขา้ไปและตามลมออกมาในขัน้เริม่แรก 

จะเป็นการฟ่ันเฝือมากไป หรอืเพิ่มภาระใหจ้ิตมากไป จงึตอ้งให้

กาํหนดรูอ้ยู่เพียงลมเขา้ลมออกเทา่นัน้ ไม่ใหจ้ิตสง่ไปสูส่ถานท่ี

อ่ืนใดอารมณใ์ด นอกจากลมเขา้ลมออกท่ีตนกาํหนดอยูน่ัน้

เท่านัน้ เราจะบรกิรรมธรรมบทใดก็ตาม ใหพ้งึทาํความรูส้กึอยู่

กบัธรรมบทนัน้ ๆ เท่านัน้ ประหนึง่วา่โลกนีไ้ม่มีอนัใดในเวลานัน้ 

มีเฉพาะคาํบรกิรรม กบัความรูท่ี้สมัผสัสมัพนัธก์นัอยู่นีเ้ท่านัน้ 

ท่านเรยีกวา่ภาวนาท่ีถกูตอ้งเหมาะสม 

ในธรรมท่ีกลา่วมา ๔๐ หอ้งนี ้เป็นธรรมท่ีเหมาะสมกบัผู้

ประพฤติปฏิบติั จะยดึเอาบทใดก็ตาม เม่ือเห็นถกูกบัจรตินิสยั 
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จงึเรยีกวา่เป็นธรรมกลาง ๆ เป็นปฏิปทาท่ีราบรื่นดีงาม บรรดา

พระสาวกอรหนัตท์ัง้หลายทา่นผ่านไปดว้ยธรรมเหลา่นีแ้ล ในขัน้

เริม่แรกเป็นเชน่นัน้ น่ีเราหมายถงึเริม่แรกแห่งการภาวนา ตอ้งมี

ธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นเครือ่งเกาะเครื่องยดึ เครื่องกาํกบัของใจ 

ไม่เช่นนัน้ใจจะหาท่ีเกาะท่ียดึไม่ได ้ไขวเ้ขวไปหมดและไม่ไดผ้ล

อนัใด 

ท่านจงึสอนกรรมฐานไวใ้นตวัของเรานี ้ก็มีกรรมฐาน ๕ ท่ี

อปัุชฌายม์อบใหต้ัง้แตว่นัอปุสมบท คือ เกสา โลมา นขา ทนั

ตา ตโจ เราจะนาํคาํเหลา่นีค้าํใดคาํหนึง่บทใดบทหนึง่ บรกิรรม

เช่นเดียวกบัธรรมทัง้หลายท่ีกลา่วมาสกัครูนี่ก็้ไดไ้ม่มีอะไร

ขดัขอ้ง เพราะเป็นธรรมเป็นกรรมฐานดว้ยกนั น่ีเป็นธรรมฝึกหดั

เบือ้งตน้ ตอ้งมีบทธรรมเป็นเครื่องยดึ ไม่ใช่จะกาํหนดรูเ้ฉย ๆ 

ดงัท่ีจิตทา่นมีหลกัมีเกณฑแ์ลว้ เชน่ จิตท่านผูมี้สมาธิเป็น

พืน้ฐานอยู่แลว้นัน้ ทา่นจะบรกิรรมหรอืไม่บรกิรรม หากเป็นการ

เห็นควรของทา่นเองสาํหรบัผูมี้หลกัใจแลว้ สว่นผูท่ี้ยงัไม่มีหลกั
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ใจ ตอ้งยดึหลกัธรรมนีไ้วก้บัใจเป็นเครื่องยดึเป็นคาํบรกิรรม จงึ

เหมาะสม ไม่เช่นนัน้ไม่ไดเ้รื่อง 

ผูป้ฏิบติัทัง้หลายพงึกาํหนดธรรมเหลา่นี ้ใหเ้ลือกเอาธรรม

เหลา่นีท่ี้เหน็วา่เหมาะกบัจรตินิสยัของตนมาปฏิบติัตอ่ตนเองใน

ขัน้เริม่แรก จนจิตเกิดเป็นสมาธิขึน้มา คือความแน่นหนามั่นคง

ภายในใจ หากรูเ้อง เม่ือจิตสงบลงไป ๆ หลายครัง้หลายหน จิต

จะสรา้งฐานแห่งความมั่นคงขึน้ภายในตวัเอง ความสงบเป็น

ครัง้เป็นคราวแลว้ถอนขึน้มานี ้ทา่นเรยีกวา่จิตรวมหรอืจติสงบ 

เม่ือจิตมีการสงบเขา้ไปและถอนออกมา สงบตวัเขา้ไปแลว้

ขยายตวัออกมา อยา่งนีท้่านเรยีกวา่จิตสงบ 

เม่ือจิตสงบหลายครัง้หลายหน ในแตล่ะครัง้ละหนของจิตท่ี

สงบนัน้ ย่อมสรา้งฐานแหง่ความแน่นหนามั่นคงขึน้ภายใน

ตวัเองโดยลาํดบัลาํดา เม่ือนานเขา้ก็กลายเป็นสมาธิขึน้มา คือ

เป็นจิตท่ีมั่นคง เป็นจิตท่ีแนน่หนา กาํหนดดเูม่ือไรก็รูไ้ดช้ดัวา่นี ้

คือจดุแห่งความรู ้นีคื้อจดุแห่งจิตอนัเป็นความสงบประจาํตวั น่ี

เรยีกวา่จิตเป็นสมาธิ 
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ไม่ใช่รวมลงไปแลว้เป็นสมาธิ ๆ เราจะเรยีกวา่สมาธิใน

ขณะท่ีจิตรวมก็ได ้แตท่ี่ใหแ้น่ท่ีสดุก็คือ จติรวมตวัเขา้ไปหลาย

ครัง้หลายหน จนถงึกบัสรา้งฐานของตนใหเ้กิดความมั่นคง

ขึน้มา แมจ้ะคิดอา่นไตรต่รองอะไรไดอ้ยู่ก็ตาม แตฐ่านของจิตท่ี

แน่นหนามั่นคงนัน้ไม่ละตวัเอง นั่นจะเป็นความท่ีเหมาะสม

อย่างยิ่งในคาํวา่จิตเป็นสมาธิ เพราะเป็นอย่างนัน้จรงิ ๆ ในวงผู้

ปฏิบติัจะทราบไดช้ดัไม่ตอ้งไปถามใครเลย 

ขอแตจ่ิตไดส้งบเขา้ไปดงัท่ีกลา่วนีเ้ถอะ เม่ือสงบเขา้ไป ๆ 

ถอนออกมา สงบเขา้ไปหลายครัง้หลายหนหลายวนัหลายคืน

เขา้ไป หากเป็นความแนน่หนามั่นคงขึน้ภายในจติเอง นั่นทา่น

เรยีกวา่จิตเป็นสมาธิแลว้ 

จิตเป็นสมาธิยอ่มมีความเยน็ ย่อมมีความสงบตวั ไมห่ิวโหย

ในอารมณต์า่ง ๆ ไม่วา่จะอารมณท์างใด รูป เสียง กล่ิน รส 

เครื่องสมัผสั เฉพาะอย่างยิ่งกามารมณเ์ป็นสาํคญัสาํหรบั

นกับวช อนันีเ้ป็นขา้ศกึมากภายในจิตใจ และชอบคิดมาก คิดได้

อย่างรวดเรว็แตห่กัหา้มไดย้าก เหลา่นีเ้ม่ือจิตมีสมาธิคือความ
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สงบแลว้ส่ิงเหลา่นีย้่อมสงบตวัไป แตไ่ม่ใช่ขาด ไม่ใช่ละขาด เป็น

เพียงความสงบของจิต คือจิตอ่ิมตวัในขัน้นี ้ท่านจงึสอนใหใ้ช้

การพิจารณาคือปัญญา 

ปัญญานัน้หมายถงึการถอดการถอน การคล่ีคลายดส่ิูงตา่ง 

ๆ ใหเ้หน็ตามความเป็นจรงิ แลว้ถอนไปโดยลาํดบัลาํดา ตัง้แต่

กิเลสขัน้หยาบ ๆ จนกระทั่งถึงขัน้ละเอียดสดุ หลดุพน้ ทา่น

เรยีกวา่ปัญญาทัง้นัน้ แตเ่ป็นขัน้ ๆ ของปัญญา สมาธิเป็นเพียง

ทาํจิตใหส้งบเพ่ือจะไดพ้ิจารณาง่ายลงไป ผิดกบัการพิจารณา

ทัง้ท่ีจิตหาพืน้ฐานแห่งความสงบไม่ไดอ้ยู่เป็นอนัมาก 

เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้ท่านจงึสอนใหบ้าํเพ็ญทางสมาธิ ท่าน

เรยีกวา่สมาธิอบรมปัญญา 

ดงัท่ีกลา่วไวใ้นอนศุาสน ์สมาธิปริภาวิตา ป�ญฺา มหปฺ

ผลา โหต ิมหานิสสํา สมาธิเป็นเครื่องหนนุปัญญา ให้

พิจารณาส่ิงทัง้หลายรูไ้ดแ้จ่มแจง้ชดัเจนโดยลาํดบัลาํดา 

ป�ญฺาปริภาวิต ํจติตฺ ํสมมฺเทว อาสเวห ิวิมุจจฺต ิปัญญา

เม่ือสมาธิไดอ้บรมแลว้ย่อมมีความคลอ่งตวั คือไดร้บัการอบรม 
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ไดร้บัความหนนุมาจากสมาธิแลว้ ย่อมมีความคลอ่งตวัในการ

พิจารณาแยกแยะอารมณต์า่ง ๆ จนถึงกบัตดัขาดได ้หลดุพน้

จากกิเลสทัง้ปวงโดยชอบ นั่นทา่นวา่ สมมฺเทว อาสเวห ิวิมุจจฺ

ต ิคือหลดุพน้จากกิเลสทัง้ปวงโดยชอบ น่ีหลกัธรรมท่ีทา่นแสดง

เป็นพืน้เป็นฐานอนัตายตวัไวเ้ป็นจดุศนูยก์ลางโดยแทจ้รงิ 

ท่านจงึสอนใหอ้บรมสมาธิเพ่ือเป็นบาทเป็นฐาน เพ่ือจิตไดมี้

ความสงบตวั มีความอ่ิมตวัในอารมณท์ัง้หลาย อยูด่ว้ยความ

สงบเยน็ใจ เม่ือจิตมีความสงบเยน็ใจแลว้ ย่อมพาพิจารณาอะไร

เป็นการเป็นงานไดดี้กวา่ การใชใ้หจ้ิตพิจารณาทัง้ท่ีจิตหาความ

เป็นสมาธิไม่ได ้และกาํลงัหวิโหยในอารมณเ์ป็นไหน ๆ 

การพิจารณาจิตท่ีไม่เคยมีความสงบเลยใหเ้ป็นปัญญา 

มกัจะเป็นสญัญาเถลไถลออกนอกลูน่อกทางอยู่เสมอ ๆ ไม่คอ่ย

จะไดเ้รื่องไดร้าวอะไร จนถงึกบัวา่ไม่ไดเ้รื่อง ท่านจงึสอนสมาธิ

เป็นบาทเป็นฐาน เป็นเครื่องยืนยนัวา่จะไดผ้ลในการพิจารณา

ทางดา้นปัญญา เม่ือสมาธิมีอยู่ภายในจติใจแลว้ ใจไม่หิวโหย 

ใจไม่รวนเร ใจไม่กระวนกระวาย ย่อมทาํหนา้ท่ีการงานของตน
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ไปโดยลาํดบัลาํดาตามสติท่ีบงัคบัใหท้าํ จนถึงกบัไดป้รากฏผล

ขึน้มาเป็นปัญญาโดยลาํดบัลาํดา จนถงึขัน้ปัญญาท่ีเหน็เหตุ

เห็นผลแลว้ และหมนุตวัไปเองโดยไม่ตอ้งถกูบงัคบัเหมือนตัง้แต่

ก่อนท่ีเคยบงัคบักนันั่นเลย น่ีเป็นอย่างนี ้

ในเบือ้งตน้จงึตอ้งอาศยัคาํบรกิรรมเป็นพืน้ฐานก่อน น่ีเป็น

หลกัตายตวั เป็นหลกัศนูยก์ลางแหง่การปฏิบติัของผูบ้าํเพ็ญ

ทัง้หลาย ไม่ควรจะละไม่ควรจะปลอ่ยวางคาํบรกิรรมซึง่เป็น

เครื่องยดึของจิตในขัน้เริม่แรก เพ่ือหาหลกัฐานใสต่วัเอง จงึ

จาํตอ้งใชบ้ทบรกิรรมนีเ้ป็นฐานสาํคญัมากอยู่เสมอ 

จนกวา่จิตนีไ้ดเ้ริม่เป็นสมาธิขึน้มา ถึงกบัเป็นสมาธิแลว้ คาํ

บรกิรรมเหลา่นัน้ซึง่เคยนาํมาบรกิรรมเป็นประจาํนัน้ ก็ยอ่มจะ

ปลอ่ยวางกนัได ้ดว้ยความเขา้ใจตวัเองวา่สมควรจะปลอ่ยวาง

หรอืไม่ นัน้เป็นส่ิงท่ีจะทราบดว้ยสมาธิของตวัเอง ดว้ยหลกัของ

ความรูคื้อความเดน่ชดัแหง่จดุของผูรู้ข้องตวัเอง แลว้จะไม่

บรกิรรมก็ได ้โดยกาํหนดเอาความรูน้ัน้เป็นฐานทีเดียว อยู่กบั
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ความรูน้ัน้ เม่ือจะกาํหนดใหค้วามรูน้ัน้มีความสงบลงไป ก็

กาํหนดลงไดอ้ย่างง่ายดาย ทีนีก็้เปล่ียนแปลงไปไดเ้รื่อย 

ท่ีน่ีคาํวา่คาํบรกิรรมในกรรมฐาน ๔๐ หอ้งนี ้หลกัใหญ่ก็เป็น

การบาํเพ็ญในเบือ้งตน้ ผูบ้าํเพ็ญในขัน้เริม่แรกจาํตอ้งไดย้ดึ

ธรรมเหลา่นีไ้วเ้ป็นหลกัเกณฑข์องใจ จนกวา่ใจจะไดห้ลกัได้

เกณฑ ์แลว้คอ่ยแผ่กระจายออกไปในงานทัง้หลาย ทีนีห้าความ

เป็นประมาณไม่ได ้เม่ือจิตไดเ้ป็นสมาธิแลว้ฝึกหดัทางดา้น

ปัญญา ปัญญาจะตีแผ่ออกไปโดยลาํดบัลาํดา คาํบรกิรรมนัน้

จะหายไปโดยหลกัธรรมชาติของผูบ้าํเพ็ญนั่นแล 

เพราะฉะนัน้ผูบ้าํเพ็ญถงึขัน้สมาธิอยา่งแนว่แน่และขัน้

ปัญญาแลว้ ในคาํบรกิรรมทัง้หลายจงึหายไปโดยหลกัธรรมชาติ

แห่งการปฏิบติัของตวัเอง คือคอ่ยหายไปเอง เชน่เดียวกบัเราขึน้

บนัได กา้วขึน้ไปขัน้ท่ี ๑ ขัน้ท่ี ๒ ขัน้ท่ี ๑ ก็หมดความจาํเป็นไป 

กา้วผ่านไป ๆ จนถงึวาระสดุทา้ย กา้วขึน้ถงึบนบา้น น่ีคาํ

บรกิรรมก็คอ่ยเปล่ียนตวัเองไปเช่นนัน้ จนถงึขัน้ปัญญาแลว้ไม่

ตอ้งบอกท่ีน่ี หากรูใ้นตวัเองวธีิทาํการทาํงาน 
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เหมือนโลกเขาทาํงาน ผูใ้หญ่ทาํงานเขา้ใจในงาน ทาํไปได้

กวา้งขวางมากมายผิดกบัเด็กเป็นไหน ๆ น่ีการทาํงานของสมาธิ

ท่ีมีหลกัมีเกณฑแ์ลว้ กบัการทาํงานทางดา้นปัญญาก็เป็น

เช่นเดียวกนั มีความขยายตวัออกไปโดยลาํดบัลาํดาจนหา

ประมาณไม่ได ้แตผู่ป้ฏิบติัหรอืผูด้าํเนินสมาธิดาํเนินปัญญานัน้

จะรูต้วัเอง โดยไม่ตอ้งไปถามใครวา่ควรจะปลอ่ยคาํบรกิรรม

มากนอ้ยเพียงไร หรอืไม่ปลอ่ย เป็นยงัไง ในเวลาใดขณะใด หาก

ทราบเองในผูป้ฏิบติันัน้ ขอใหท้กุ ๆ ท่านยดึไวเ้ป็นหลกัเป็น

เกณฑใ์นการปฏิบติัภาวนา 

หลกัใหญ่ใหจ้ติสงบไดน้ัน้แหละเป็นของดี เพียงจิตสงบ

เท่านัน้ก็ตดัความกงัวลวุน่วาย ซึง่เคยประจาํจิตเสียดแทงจิต

ออกไดโ้ดยลาํดบัลาํดา จนถงึกบัเป็นขัน้สบาย เพราะฉะนัน้ผู้

ภาวนาเม่ือจิตเป็นสมาธิแลว้ จงึมกัขีเ้กียจในการพิจารณาธรรม

ทัง้หลายดว้ยปัญญา นอนจมอยู่กบัสมาธินัน้เสียไม่ออกพินิจ

พิจารณา สดุทา้ยก็เขา้ใจวา่ความรูท่ี้แนว่แน่แห่งความเป็นสมาธิ

ของตนนัน้ จะเป็นมรรคผลนิพพานไปเลย ในขอ้นีผ้มเคยเป็น
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แลว้ จงึไดน้าํมาอธิบายใหท้่านทัง้หลายไดท้ราบ วา่สมาธิตอ้ง

เป็นสมาธิ ปัญญาตอ้งเป็นปัญญา เป็นคนละสดัเป็นคนละสว่น 

เป็นคนละอนัจรงิ ๆ ไม่ใช่อนัเดียวกนั หากเป็นอยู่ในจิตอนั

เดียวกนันั่นแล เป็นแตเ่พียงไม่เหมือนกนั 

จิตท่ีเป็นสมาธิก็เต็มภมูิไดเ้หมือนกนั เม่ือถึงขัน้เต็มภมูิแลว้

จะทาํอย่างไรก็ไม่เกินนัน้ ไม่เลยนัน้ไปอีก ถึงขัน้สมาธิท่ีเต็มภมูิ

แลว้ก็มีแตค่วามแนว่แนข่องจิต ความละเอียดของจิตท่ีรูอ้ย่าง

แน่วแน่เท่านัน้ จะใหมี้ความละเอียดแหลมคมหรอืแยบคายตา่ง 

ๆ แผ่กระจายออกไปฆา่กิเลสตณัหาอาสวะประเภทตา่ง ๆ ท่ีมี

อยู่ภายในใจนัน้ไม่ได ้เพราะไม่เห็นเพราะไม่รู ้ดว้ยเหตนีุท้่านจงึ

สอนใหพ้จิารณาทางดา้นปัญญา ซึง่เป็นเรื่องแยบคายยิ่งกวา่

สมาธิอยู่มากมายจนหาประมาณไม่ได ้น่ีละปัญญาจงึเป็น

ปัญญา 

ผูท่ี้เป็นสมาธิถา้ไม่ออกพจิารณาทางดา้นปัญญา จะเป็น

สมาธิอยู่อย่างนัน้ตลอดไปจนกระทั่งวนัตายก็หาเป็นนิพพานได้

ไม่ หาเป็นปัญญาไดไ้ม่ ตอ้งเป็นสมาธิอยู่ตลอดไป น่ีละทา่นจงึ
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สอนใหอ้อกพจิารณาทางดา้นปัญญา มีความจาํเป็นอยา่งนี ้ให้

ทกุ ๆ ทา่นจาํไวใ้หแ้ม่นยาํ น่ีสอนดว้ยความแม่นยาํดว้ย สอน

ดว้ยความแน่ใจของเจา้ของ เพราะไดผ่้านมาแลว้อยา่งนี ้ติด

สมาธิก็เคยติดแลว้ 

ผมเคยไดพ้ดูใหห้มูเ่พ่ือนฟังมานานแสนนานหลายครัง้

หลายหน จนนบัไม่ไดน้ัน้แหละ วา่ไดติ้ดสมาธินีม้าเสียอย่าง

จาํเจ หรอืติดสมาธิมาเสียจนจมพดูง่าย ๆ จนเป็นความขีเ้กียจ 

จนเกิดความสาํคญัวา่สมาธินีแ้ลจะเป็นนิพพาน สมาธินีแ้ลจะ

เป็นธรรมชาติท่ีสิน้กิเลส จะสิน้อยู่ตรงนี ้ตรงท่ีรู ้ๆ น่ีละ ไม่มีท่ีอ่ืน

ใดเป็นท่ีสิน้กิเลส นั่นเหมาเอาเสียทัง้หมด 

ความจรงิความรูอ้นันัน้มนักลมกลืนกบัอะไรอยู่ เพียงขัน้

ของสมาธิ ความรูใ้นขัน้สมาธิ จะไปสามารถรูกิ้เลสใหเ้หนือ

สมาธิไปไดอ้ย่างไร เพราะกิเลสท่ีละเอียดเหนือสมาธิมีอีก

มากมายยิ่งกวา่ท่ีความรูใ้นขัน้สมาธิจะรูไ้ดเ้ป็นไหน ๆ 

เพราะฉะนัน้ทา่นจงึสอนใหแ้ยกทางดา้นปัญญา 
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เม่ือจิตมีความสงบ จะสงบขัน้ใดก็ตามย่อมเป็นบาทเป็น

ฐาน เป็นเครื่องหนนุปัญญาตามขัน้ของตนได ้ใหพ้จิารณา แต่

ไม่ใช่พิจารณาในขณะท่ีจิตสงบ ตา่งวาระกนั เม่ือจิตถอยออก

จากความสงบแลว้ใหใ้ชปั้ญญาพิจารณา 

การใชปั้ญญาพิจารณาก็หมายถงึขนัธห์า้นีแ้หละ เป็น

สถานท่ีท่ีคล่ีคลายพนิิจพิจารณา เพราะนีเ้ป็นส่ิงท่ีเราติดก่อนส่ิง

ใดภายนอก ติดอนันีก้่อน ติดขนัธห์า้ คืออะไร รูปเป็นสาํคญั รูป

กาย กายของเรามีอะไรบา้ง น่ีเรยีกวา่คล่ีคลายแลว้ท่ีน่ีนะ ผม 

ขน เลบ็ ฟัน หนงั อนัใดท่ีเหมาะกบัการพจิารณาของเราเราจบั

จดุนัน้ก่อน ธรรมชาติของส่ิงเหลา่นีใ้หด้ทูัง้ท่ีเกิดทัง้ท่ีอยู่ของมนั 

ทัง้ความแปรสภาพของมนั เป็นอย่างไรบา้ง แตล่ะชิน้ละอนันีม้นั

เดินทางสายเดียวกนัดว้ย อนิจฺจ ํทกฺุข ํอนตฺตา ไม่ปลีกไม่แวะ ไป

ทางสายเดียวกนั และมีสว่นท่ีเป็นอสภุะอสภุงัอีกมากมายใน

บางสว่นของรา่งกายเหลา่นี ้เป็นอยา่งไรบา้งพิจารณา น่ีท่าน

เรยีกวา่ปัญญา 
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แยกแยะดจูะดภูายนอกก็ไดภ้ายในก็ได ้เป็นมรรคไดท้ัง้สอง

ทาง คือทัง้ภายนอกทัง้ภายใน เม่ือพิจารณาใหเ้ป็นมรรค คือ

พิจารณาโดยทางปัญญาเพ่ือการถอดการถอน เป็นมรรคไดท้ัง้

ภายนอกภายใน ถา้เรารูเ้ราเห็นเราสาํคญัมั่นหมายเพ่ือความ

ผกูมดัตวัเอง นัน้ก็เป็นสมทุยัไดท้ัง้ภายนอกภายใน น่ีจะอธิบาย

ใหฟั้งเพียงราง ๆ ก่อน ไม่ไดพ้ดูใหเ้ต็มเม็ดเต็มหนว่ย เพราะยงัมี

แง่ท่ีจะพดูอีกมากมายในวงแหง่ปัญญาในขนัธห์า้เหลา่นี ้

เราดไูปตัง้แตห่นงัแตเ่นือ้ เอ็น กระดกู เอา ดเูขา้ไปภายใน

มนัมีอะไรบา้ง น่ีคือปัญญา คล่ีคลายดใูหเ้ห็นชดัเจน แตเ่วลา

พิจารณานัน้ เราอย่าเอาความท่ีวา่อยากรูอ้ยากเห็น อยากให้

เป็นอยา่งใจโดยถ่ายเดียวเขา้ไปทาํลายความจรงิ ความจรงินัน้

เป็นความจรงิอยู่แลว้ ใหพ้ิจารณาสอดสอ่งดตูามความจรงินัน้ 

แลว้จะเหน็ความจรงิขึน้มา เม่ือพิจารณาซํา้ ๆ ซาก ๆ ดหูลาย

ครัง้หลายหนเราจะเหน็ความจรงิขึน้มา เช่น อนิจฺจ ํก็จรงิอนัหนึ่ง 

ทกฺุข ํจรงิอนัหนึ่ง อนตฺตา จรงิอนัหนึง่ อสภุะอสภุงัแตล่ะอย่าง ๆ 

จรงิไปตามหลกัธรรมชาติของตวัเอง น่ีมนัจรงิอย่างนี ้เม่ือจรงิ
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เขา้ถึงใจแลว้ ใจย่อมมีความคลายตวัเองออกไปโดยลาํดบั จาก

ความยดึมั่นถือมั่นในส่ิงทัง้หลายเหลา่นี ้น่ีทา่นเรยีกวา่พิจารณา

ทางดา้นปัญญา 

แลว้พิจารณาภายนอกก็ใหเ้ป็นอย่างนัน้ ไดย้ินส่ิงใดเม่ือจิต

ท่ีควรจะเป็นปัญญาไดแ้ลว้ พอไดย้ินก็จะแปรสภาพเป็นปัญญา

ขึน้มา ไดเ้ห็นก็จะแปรสภาพเป็นปัญญาขึน้มา ในขณะท่ีไดเ้ห็น

ไดย้ินไดฟั้ง สมัผสัสมัพนัธก์บัส่ิงตา่ง ๆ จะเป็นเรื่องปัญญา

ขึน้มา ๆ เชน่เดียวกบัมนัเคยสรา้งเรื่องกิเลสขึน้มาในขณะท่ีได้

เห็นไดย้นิไดฟั้งแตก่่อนนัน้แล ไม่ผิดกนัอะไรเลย เม่ือถึงขัน้

ปัญญาจะทราบจะรูเ้ป็นอยา่งนัน้ น่ีละวิธีการดาํเนิน ใหย้ดึหลกั

ท่ีกลา่วมานีเ้ป็นทางดาํเนิน อย่าหาเรื่องหาราวใสต่วั แฝง ๆ 

เรื่องนัน้ แฝง ๆ เรื่องนีไ้ป ไมถ่กู หลกัใหญ่อยู่ตรงนีล้ะใหย้ดึเอา 

ครูบาอาจารยท์ัง้หลายก็ดี หรอืนบัตัง้แตพ่ระสาวกทัง้หลาย

ลงมาก็ดี ทา่นหลดุพน้ดว้ยอาํนาจแหง่กรรมฐาน ๔๐ นีท้ัง้นัน้

แหละ กรรมฐาน ๔๐ นีแ้ลเป็นธรรมท่ีสรา้งจิตทา่นใหมี้ความ

สงบรม่เยน็ ตอ่จากนัน้ไปก็สรา้งทางดา้นปัญญาใหรู้แ้จง้แทง
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ทะลไุป ไม่พน้จากกรรมฐานท่ีกลา่วมาเหลา่นีเ้ลย เพราะ

กรรมฐาน ๔๐ นีไ้ม่ใช่จะเป็นอารมณแ์ห่งสมถะอยา่งเดียว ยงั

เป็นอารมณข์องวิปัสสนาไดด้ว้ย เม่ือจิตควรแก่วิปัสสนาแลว้ จะ

เป็นวิปัสสนาไปไดโ้ดยไม่ตอ้งสงสยั 

ในขณะท่ีจิตยงัไม่เป็นปัญญา จิตยงัไม่เป็นวิปัสสนา ก็เอา

ธรรมเหลา่นีแ้ลมาอบรมจิตใจดว้ยความเป็นสมถะ คือเพ่ือความ

เป็นสมถะ ไดแ้ก่ความสงบของใจ พอจิตกา้วเขา้สูปั่ญญาแลว้ 

ธรรมท่ีเคยเป็นอารมณแ์หง่สมถะนีแ้ล จะแปรสภาพเป็นอารมณ์

แห่งวิปัสสนาไปไดโ้ดยไม่ตอ้งสงสยั น่ีละหลกัใหญ่อยู่ตรงนี ้

เม่ือการพจิารณาทางดา้นปัญญาเก่ียวกบัขนัธน์อกขนัธใ์น 

พิจารณาอยูโ่ดยสมํ่าเสมอดงัท่ีกลา่วนี ้ความรูแ้จง้ภายในจิตใจ

จะปรากฏขึน้โดยลาํดบัลาํดา โดยไม่มีใครบอกไม่มีใครสอน ส่ิง

ไม่เคยรูจ้ะรูข้ึน้มา ส่ิงท่ีไม่เคยละก็จะละ ส่ิงท่ีเคยติดแนบภายใน

จิตใจของเรา จนไม่คาดไม่ฝันวา่จะแกจ้ะแยกจะแยะจะตดักนั

ออกไดใ้หข้าด ก็เป็นขึน้มาใหเ้หน็อยา่งชดัเจนภายในใจ ดว้ย

อาํนาจของปัญญานั่นแล 
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เพราะฉะนัน้ปัญญาจงึเป็นธรรมชาติท่ีแหลมคมมากกวา่

สมาธิเป็นไหน ๆ ถา้เรายงัไมเ่คยกา้วทางดา้นปัญญามีแตเ่พียง

สมาธิ ก็จะเหน็วา่สมาธินีเ้ป็นความละเอียดมาก เพราะจติท่ีเป็น

สมาธิเต็มภมู ิตอ้งสรา้งความละเอียดใหผู้ย้งัไม่เคยรูเ้คยเห็น

ทางดา้นปัญญาวา่ ตวันีเ้ป็นผูล้ะเอียดแหลมคมมาก ละเอียด

มากไดจ้รงิ ๆ โดยไม่ตอ้งสงสยั 

แตพ่อกา้วออกทางดา้นปัญญาแลว้จะเหน็สมาธินี.้.

เหมือนกบัเราเดินทางไปเจอตะกั่ว ทีแรกก็วา่เป็นของดี พอไป

เจอเงินเขา้ก็ทิง้ตะกั่ว พอไปเจอทองเขา้ก็ทิง้เงนิแบบนัน้แหละ 

เรื่องเราผ่านสมาธิเป็นขัน้ ๆ ขึน้ไปหาปัญญาเป็นขัน้ ๆ 

จนกระทั่งถึงวมิตุติหลดุพน้ เป็นเชน่เดียวกนักบัเราปลอ่ยวางส่ิง

นัน้ ๆ กา้วผ่านไปโดยลาํดบัลาํดานัน้เอง ดงัท่ีกลา่วมานีไ้ม่ผิด 

หากเป็นไปในหลกัธรรมชาติของจิตนั่นละ ความละเอียดของ

ปัญญาเป็นเชน่นัน้ 

ท่ีน่ีธรรมชาติอนัหนึ่งท่ีมนัแทรก ท่ีเหมือนกบัวา่เป็นอนัหนึ่ง

อนัเดียวกนักบัจิตนัน้ มนัอยู่ท่ีจิต เพียงสมาธิจะไมมี่โอกาสไม่มี
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ทางทราบไดเ้ลย จะกลืนกนัทัง้เนือ้ทัง้กระดกูทัง้กา้งนัน้แหละถา้

เป็นอาหารก็ดี แลว้ก็จะติดคอตายอยู่นัน้ไม่ไปถึงไหน ถา้ไม่ใช้

ความพินิจพิจารณาคล่ีคลายออกโดยทางปัญญาแลว้ เราจะไม่

ทราบความละเอียดของกิเลสประเภทท่ีฝังจมอยู่ภายในจิตใจ 

แลว้ก็แผ่พงัพานออกไปทางรูป ทางเวทนา สญัญา สงัขาร 

วิญญาณ แผ่พงัพานออกไปนูน้ รูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสมัผสั 

ทั่วแดนโลกธาต ุไปเท่ียวยดึไดห้มด ออกจากธรรมชาติท่ีละเอียด

ท่ีสดุของกิเลสประเภทหนึ่งภายในจิตใจนั่นแล น่ีละมนัสรา้ง

เรือ่งราวขึน้มาภายในตวั แลว้แผ่อาํนาจสาดกระจายไปทั่ว

โลกธาตทุัง้สาม 

กามโลก รูปโลก อรูปโลก ถา้ไม่ใช่จิตดวงนีไ้ปเกิดดวงไหน

จะไปเกิด อะไรจะไปเกิด ส่ิงท่ีละเอียดท่ีสดุพวกพรหมโลก

เหลา่นีก็้เหมือนกนั อะไรจะไปเกิด มีแตจ่ิตทัง้นัน้ไปเกิด เพราะ

ธรรมชาติท่ีแฝงอยู่ภายในจิตนัน้ผลกัดนัใหเ้ป็นไปเอง ใหไ้ปเกิด 

น่ีละปัญญาเม่ือสรา้งเขา้ไป มนัเห็นเขา้ไปอย่างนีเ้อง เหน็ชดัเขา้
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ไป ๆ ไม่ตอ้งไปถามใคร นั่นละผูป้ฏิบติัไม่อศัจรรยพ์ระพทุธเจา้

จะอศัจรรยใ์คร ส่ิงเหลา่นีพ้ระพทุธเจา้สอนแลว้ทัง้นัน้ 

เม่ือปัญญาหยั่งเขา้ไป ๆ แลว้ จะเหน็ความละเอียดของทัง้

กิเลสของทัง้ปัญญาไปพรอ้ม ๆ กนั เม่ือไดเ้ห็นชดัทัง้ส่ิงท่ียดึมั่น

ถือมั่น ทัง้ตวัผูย้ดึมั่นถือมั่นแลว้วา่เป็นภยัดว้ยกนั ทาํไมจะไม่

ถอดไม่ถอน ทาํไมจะไม่สลดัปัดทิง้ลงไดเ้ลา่ ตอ้งปัดทิง้ไดโ้ดยไม่

ตอ้งสงสยั ปัญญานีแ้หละพาใหส้ลดัปัดทิง้ได ้เพราะเห็นดว้ย

ปัญญา ทา่นกลา่วไวเ้ป็นบทบาลีวา่ นตถฺ ิป�ญฺาสมา อาภา 

ความสวา่งกระจ่างแจง้เสมอดว้ยปัญญาไม่มี จะสวา่งกระจ่าง

แจง้ท่ีไหนเลา่ปัญญา ตอ้งสวา่งกระจ่างแจง้ลงในจดุท่ีมืดท่ีดาํ ท่ี

เคยเกิดเคยตายนัน้แหละ ไดแ้ก่ดวงใจของตวัเอง น่ีมนัมืดท่ีตรง

นีไ้ม่ใช่มืดท่ีไหน มนัหลงท่ีตรงนีไ้มห่ลงท่ีไหน ตวันีพ้าใหเ้กิด ตวั

นีพ้าใหต้าย 

ภพใดแดนใดก็ตามไม่พน้จากจิตดวงนีแ้ล เป็นผูพ้าใหไ้ป

เกิดแก่เจ็บตาย อยู่ในทกุแหง่ทกุหน ในภพนอ้ยภพใหญ่ภพนัน้

ภพนีไ้ม่มีสิน้สดุ ก็เพราะธรรมชาติท่ีละเอียดแหลมคมมาก
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กลมกลืนกนัอยู่กบัจิตดวงนัน้ นั่น ทีนีเ้ม่ือปัญญาไดห้ยั่งทราบลง

ไปโดยลาํดบัลาํดาตัง้แตเ่บญจขนัธนี์เ้ป็นของสาํคญั เอาสว่น

หยาบนีก้่อน มนัหากเป็นของมนัเอง ไม่ไดบ้อกวา่เอาสว่นหยาบ

ก็ตามมนัหากเป็น เพราะมนักระเทือนจิตอยู่ตลอดเวลารูปอนันี ้

ไม่วา่รูปนอกไม่วา่รูปในมนักระเทือนกนัอยู่ตลอดเวลา ให้

เป็นอารมณย์ุง่อยู่เสมอ ก็เพราะรูปนอกกบัรูปใน รูปเขากบัรูป

เรา รูปหญิงกบัรูปชาย เสียงหญิงเสียงชาย เสียงเขาเสียงเรา 

สมัผสัเขาสมัผสัเรานีแ้หละ เป็นส่ิงท่ีกระทบกระเทือนจิตใจอยู่

ตลอดเวลา น่ีเม่ือพิจารณาลงไปมนัจะทราบส่ิงเหลา่นีก้่อน เม่ือ

ทราบส่ิงเหลา่นีแ้ลว้ก็จะสลดัเขา้มา ปลอ่ยเขา้มา จนกระทั่งถึง

รา่งกายของตวัเองก็สลดัเขา้ไปเรื่อย ๆ น่ีปัญญาเหมือนกบัไฟได้

เชือ้ เผาเขา้ไป ๆ ตรงใดจดุใดท่ีมีเชือ้ไฟอยูไ่ฟจะลกุลามเขา้ไป

ตรงนัน้ เอา้ จนกระทั่งถงึเวทนาเป็นสว่นละเอียด 

เม่ือออกจากรูปไปแลว้จะเขา้ถึงเวทนา เวทนาอะไร กาย

เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ เหลา่นี ้จะเหน็วา่เป็นอาการ

อนัหนึ่ง ๆ ท่ีออกมาจากใจทัง้นัน้ เกิดแลว้ดบั ๆ เวทนาก็คือ
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ความทกุข ์ความทกุขไ์ม่ทราบตวัเอง แตเ่ป็นจิตเป็นผูท้ราบ และ

ความสาํคญัมั่นหมายท่ีออกมาจาก    อวชิฺชาปจจฺยา นัน้ทาํให้

ยดึมั่นถือมั่น ทัง้สขุเวทนา ทัง้ทกุขเวทนา ทัง้อเุบกขาเวทนา ยดึ

ไดท้ัง้นัน้ ถา้ลงไดห้ลงตวัจิตแลว้ จิตจะพาใหห้ลงส่ิงเหลา่นี ้

ทัง้หมด แตเ่ม่ือไดรู้แ้ลว้จะรูเ้ขา้ไปโดยลาํดบัลาํดาจนกระทั่งถงึ

ตวัจิต เวทนาก็รู ้รูก็้ปลอ่ย สญัญา สงัขาร วญิญาณ รูป้ลอ่ย นั่น 

ไม่มีใครบอกหากรูเ้อง น่ีละเรยีกวา่ปัญญา ปัญญาฉลาดอย่าง

นัน้เอง แหลมคมอย่างนัน้เอง รูช้ดั ๆ ไม่มีใครมาบอกก็รูเ้อง ๆ 

และปลอ่ยเขา้ไป ๆ สดุ ทา้ยก็ขาดสะบัน้ไปทัง้ ๆ ท่ีขนัธก์บัจิตนี ้

อยู่ดว้ยกนัครองกนัอยู่นะ 

รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ซึง่เคยเป็นอนัหนึง่อนั

เดียวกนักบัจติ ไดก้ลายเป็นคนละชิน้ละอนัแลว้ จิตดวงนัน้เป็น

เหมือนกบัเกาะอนัหนึง่ท่ีอยูใ่นทา่มกลางมหาสมทุร ไดแ้ก่ รูป 

เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ อนัเป็นนํา้ ทีนีเ้วลาพจิารณา

เขา้ไปอีก พิจารณาเขา้ไปจนกระทั่งถึงตวัจติซึง่เป็นเกาะอนันัน้ 

แยกพิจารณาอยู่นัน้เช่นเดียวกบัเราพิจารณาภายนอกมีรูปขนัธ์
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เป็นตน้ โดยทาง อนิจจฺ ํทกุขฺ ํอนตตฺา แยกเขา้ไป ๆ พิจารณา

เขา้ไป สดุทา้ยเกาะนัน้ก็พงัทลาย 

ความจรงินัน้เกาะคืออะไร นัน้แหละตวักิเลส ตวัอวิชชา ตวั

ท่ีละเอียดแหลมคมท่ีสดุ สมาธิเขา้ถงึไดย้งัไงธรรมชาตินัน้ เขา้

ไม่ถึง แตปั่ญญาพงัไดฟั้งซ ิไม่เจอไม่เห็นพงัไดย้งัไง น่ีละปัญญา

พงัได ้เกาะนัน้จนไม่มี ไม่มีเหลือ ออ๋ เกาะนัน้มนัเป็นเกาะอะไร 

ก็เกาะ อวิชชฺาปจจฺยา สงขฺารา เกาะแหง่ภพ เกาะแหง่ชาติ 

เกาะแห่งความเกิดแก่เจ็บตาย เกาะแห่งมหนัตทกุขข์องสตัวโลก

นั่นเองจะเป็นอะไรไป น่ีรูช้ดัเจน 

เม่ือธรรมชาติอนันัน้ไดพ้งัลงไปแลว้ ไม่มีเกาะไม่มีดอน จิตท่ี

บรสิทุธ์ิเต็มท่ีแลว้ไม่มีสีไม่มีแสง ไม่มีคาํวา่ความสวา่งกระจ่าง

แจง้ ไม่มีความวา่อบัเฉา เอามาพดูไม่ได ้เพราะส่ิงเหลา่นัน้เป็น

เรื่องของสมมติุทัง้มวล เม่ือจิตไดผ่้านนีล้งไปแลว้ไม่มีใครบอกก็รู ้

แตไ่ม่มีคาํวา่สวา่งกระจ่างแจง้ดงัท่ีโลกๆ ทัง้หลายคาดกนั หรอื

เราเองก็เคยคาดจะวา่ยงัไง เราเคยคาดเป็นยงัไง คาดมนัเป็น

ยงัไง ทีนีค้วามจรงิกบัความคาดผิดกนัอยา่งไรบา้ง เม่ือไดเ้ขา้ถึง
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ความจรงิแลว้ ไอค้วามคาดความหมายมนัก็ลม้ละลายของมนั

ไปเอง ลม้ละลายไปเอง โดยเขา้มาคดัคา้นความจรงินีไ้มไ่ดเ้ลย 

น่ีละการตดัภพตดัชาติ 

การสรา้งปัญญาขึน้มาเพ่ือรูใ้นส่ิงท่ีควรรูใ้นส่ิงท่ีควรเหน็ 

ท่านวา่ นตถฺ ิป�ญฺาสมา อาภา สวา่งลงท่ีตรงนีแ้หละ ตรงท่ี

มนัมืด เกาะนัน้แหละเป็นธรรมชาติอนัหนึง่ใหติ้ด ใหม้องไม่

ทั่วถงึ ก็คือเกาะอนันีเ้อง เกาะแห่งอวิชชา มนัเกาะอยู่ในท่ีจิตนั่น 

ติดอยู่กบัจิต เม่ือถกูพงัทลายลงไปไม่มีเหลือแลว้ 

ลาํพงัโดยธรรมชาติของจติแท ้ๆ แลว้จะไม่เป็นเกาะจะไม่

เป็นจดุ จะจบัใหไ้ดว้า่เป็นจดุแห่งความสวา่งก็ไม่ได ้จะวา่ผ่องใส

ก็ไม่ได ้จะวา่เศรา้หมองก็ไมถ่กูโดยประการทัง้ปวง ถา้เป็นนํา้ก็

ไม่มีสี คือนํา้ท่ีสะอาดเต็มท่ีนีย้่อมไม่มีสี ถา้ตอ้งการจะใหเ้ป็นสีก็

เอาอะไรลงไปคลกุเคลา้กบันํา้ นํา้ก็ปรากฏเป็นสีนัน้ ๆ ขึน้มา จิต

ก็เหมือนกนั จติท่ีบรสิทุธ์ิเต็มท่ีแลว้ย่อมปราศจากสีสนัวรรณะ

โดยประการทัง้ปวง ไม่มีในจติดวงนัน้ นั่น ทัง้ ๆ ท่ีรูอ้ยูง่ัน้หาก

ไม่ใช่อะไรทัง้นัน้ น่ีท่านวา่โลกตุรธรรมเต็มภมูิ ธรรมเหนือโลก 
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เหนืออะไร ก็เหนือธาตเุหนือขนัธ ์เหนือส่ิงทัง้ปวงท่ีเราเคยคาด

เคยคิดเคยติดเคยพนัมาแตก่่อนนั่นแหละ มนัไม่ติดไม่พนัไม่ยดึ

ไม่ถือ ปลอ่ยไปหมดโดยประการทัง้ปวง 

น่ีละการพิจารณาการภาวนา ตัง้แตเ่ริม่ตน้บรกิรรมภาวนา

มาโดยลาํดบัลาํดา กา้วไปอย่างนี ้ๆ อยา่ใหอ้อกนอกลูน่อกทาง 

ใหด้าํเนินตามครูบาอาจารยท์่านสอนอยา่งไร เหมือน

พระพทุธเจา้ทา่นสอนอย่างไร พระสาวกยดึเป็นหลกัเป็นเกณฑ์

ไม่เคล่ือนคลาด จนกระทั่งถงึความหลดุพน้ ดว้ยการยดึหลกั

สวากขาตธรรมของพระพทุธเจา้ใหแ้นบสนิทกบัใจ กลายเป็น

สาวกอรหนัตข์ึน้มา ๆ 

เห็นไหมพวกเรา ไดก้ราบไหวบ้ชูาอยูท่กุวนันีเ้ป็นโมฆะ

เม่ือไร เป็นของพดูเลน่เม่ือไร พุทธฺ ํสรณ ํคจฉฺามิ เป็นของเลน่

เม่ือไร เป็นของจรงิแท ้ๆ ธรรมะท่ีพระพทุธเจา้ไดส้รา้งขึน้มา เป็น

ความสวา่งกระจ่างแจง้แก่โลกแก่สงสารเป็นของเลน่เม่ือไร เป็น

ของจรงิโดยแท ้สงฺฆ ํสรณ ํคจฺฉามิ เป็นผูห้ลดุพน้ตามเสด็จ

พระพทุธเจา้ทนัโดยแทไ้ม่มีทางสงสยั 
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ขอใหส้รา้งใจของเราใหเ้ป็นอย่างนัน้เถอะ เราจะยอมรบั

หมด พระพทุธเจา้มีก่ีพระองค ์ก่ีลา้นก่ีอะไรไม่สงสยั ธรรมเป็น

ยงัไงไม่สงสยั เพราะเป็นอยูท่ี่ใจน่ีแลว้ ใจเป็นผูรู้ ้ใจเป็นผูเ้ห็น ใจ

เป็นพทุธะ ใจเป็นธรรมะ ใจเป็นสงัฆะผูท้รงความบรสิทุธ์ิของตน

ไวเ้ต็มสดัเต็มสว่นแลว้จะสงสยัพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ์

ท่ีไหน ยืนยนักนัท่ีใจดวงนีเ้อง น่ีละปัจจบุนัจิตปัจจบุนัธรรม ท่าน

เรยีกวา่ อกาลิโก อกาลิกจติ อกาลกิธรรม เป็นอนัเดียวกนัอยู่

ภายในจิตของผูป้ฏิบติั ของผูห้ลดุพน้นัน้แลจะเป็นท่ีไหนไป 

ฉะนัน้จงึขอใหท้กุ ๆ ทา่นไดน้าํไปประพฤติปฏิบติั อย่า

ทอ้แทอ้อ่นแอ อย่าโลเลโลกเลก อยา่เหน็วา่อนันัน้ดีอนันีดี้ ไม่มี

อะไรแหละ ในโลกนีเ้ต็มไปดว้ยกอง อนิจฺจ ํทกฺุข ํอนตฺตา ทัง้เขา

ทัง้เรา เห็นกนัแลว้เจอกนัแลว้ไม่ไดบ้น่ใหก้นัอยู่ไม่ได ้ตอ้งบน่สู่

กนัฟัง เพ่ือเป็นทางระบายความทกุขท์ัง้หลายท่ีมนัอดัอัน้ตนัใจ

จะตายนัน้แหละออกมา เขาก็ระบาย เราก็ระบาย สดุทา้ยก็มีแต่

ลมเท่านัน้ ทกุขไ์ม่ไดอ้อกมาจากหวัใจ เพราะอะไร ก็เพราะไม่มี

อะไรเป็นของอศัจรรยน์ั่นเองภายในโลกนี ้แมแ้ตจ่ิตของเราเอง
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แทนท่ีจะเป็นของอศัจรรย ์ก็บรรจคุวามทกุขค์วามทรมานไวเ้สีย

อย่างเต็มเอีย๊ด แลว้ก็มาระบายกนัเท่านัน้ เป็นประโยชนอ์ะไร 

ใหพ้ิจารณา 

นกัปฏิบติัเป็นนกัใครค่รวญ พระไม่ใครค่รวญไม่มีใคร

ใครค่รวญในโลก เพศของพระเป็นเพศละเอียด เป็นเพศท่ีสขุมุ 

เป็นเพศท่ีพนิิจพิจารณา เป็นเพศท่ีอดท่ีทน เป็นเพศท่ีใครค่รวญ

มาก เป็นเพศท่ีมีความเพียร ไม่ใช่เป็นเพศท่ีกินแลว้นอนกอน

แลว้นิน ขีเ้กียจขีค้รา้นทอ้แทอ้อ่นแอ ทาํอะไรไม่คิดไม่อ่านดงัท่ี

เห็น ๆ อยูน่ี่ วนัหนึง่ ๆ อกจะแตก การแนะนาํสั่งสอนหมู่เพ่ือน 

มองดกิูรยิาอาการ มองดอูะไรมนัหากโดนหโูดนตา และเขา้ไป

โดนหวัใจอยู่จนได ้สอนเท่าไรมนัก็ไม่พน้ ใหน้าํไปพิจารณาซิ 

คนเราท่ีโง ่ๆ อยู่นีแ้หละ เม่ือไดฝึ้กหดัตวัของตวัใหเ้ป็นไป

ตามหลกัธรรมพระพทุธเจา้แลว้ จะเป็นผูฉ้ลาดขึน้มาโดยไม่ตอ้ง

ถามใครแหละ เอาธรรมะพระพทุธเจา้ละเป็นเครื่องสอ่งทาง 

ดาํเนินลงไป ๆ หากจะมีวนัฉลาดจนไดแ้หละ ถา้ฉลาดไม่ได้

พระพทุธเจา้ทา่นจะสอนไวท้าํไม พระองคท์รงเคยฉลาดจากการ
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ฝึกการทรมานมาแลว้น่ี พระสงฆส์าวกก็เหมือนกนั พระพทุธเจา้

วิเศษดว้ยธรรม พระสาวกก็วิเศษดว้ยธรรม เราก็พยายามฝึกตน

ของเราใหฉ้ลาดดว้ยธรรมบา้งซิภายในใจ 

ครูบาอาจารยก็์หมดไป ๆ หาท่ีเกาะท่ียดึไม่ไดน้ะ หมดไป ๆ 

แทบจะวา่จรงิ ๆ แลว้เด๋ียวนีน้่ะ การสอนจติตภาวนาเป็นของ

สาํคญัมาก พดูแลว้ สาธ ุเราไม่ไดป้ระมาทคมัภีรใ์บลาน

ตาํรบัตาํรา อนันัน้เป็นตูเ้ป็นหีบยามีอยู่มาก เป็นประโยชน์

ดว้ยกนัทัง้นัน้แหละ ยาในตูน้ัน้ละแตล่ะขวด ๆ แตล่ะชิน้ละอนั

เป็นประโยชนท์ัง้นัน้ แตผู่ฉ้ลาดท่ีจะนาํมาใชน้ั่นน่ะมนัฉลาดไหม 

ถา้ผูน้าํมาใชไ้ม่ฉลาดก็ไม่เกิดผลประโยชนอ์ะไร นอกจากจะเกิด

โทษอีกดว้ยซํา้ น่ีละเป็นขอ้เทียบเคียง ตอ้งเป็นหมอเท่านัน้เป็นผู้

จะนาํยาเหลา่นัน้มาใชไ้ดเ้ป็นผลประโยชนแ์ก่คนไข ้ผูไ้ม่ใช่หมอ

เป็นไปไม่ได ้นอกจากจะทาํใหค้นไขต้าย 

น่ีละพระพทุธเจา้ พระสาวกเป็นหมอชัน้เอก นาํธรรมโอสถนี้

ละคือยามาสอนสตัวโลก จงึสอนดว้ยความแม่นยาํถกูตอ้งทกุส่ิง

ทกุอยา่ง ตัง้แตพื่น้ ๆ แห่งธรรมจนกระทั่งถงึวิมตุติธรรม ไมมี่ผิด
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ไม่มีคลาดเคล่ือน จงึเรยีกวา่สวากขาตธรรม ตรสัไวช้อบแลว้ ๆ 

และดาํเนินมาชอบแลว้ ทัง้รูช้อบแลว้ ทัง้พระพทุธเจา้และสาวก

ทัง้หลายรูช้อบแลว้ สอนลกูศิษยล์กูหาทา่นจงึสอนดว้ยความ

ถกูตอ้งแมน่ยาํ 

บรรดาศิษยท์ัง้หลายท่ีเขา้ไปอาศยัครูบาอาจารยแ์ตล่ะองค ์

ๆ ลว้นแลว้แตเ่ป็นพระอรหนัต ์ๆ ทาํไมท่านจะสอนคลาดเคล่ือน

ละ่ ทา่นจะสอนผิดพลาดไปละ่ ก็เม่ือท่านรูอ้ยู่อย่างเต็มใจ เหน็

อยู่อย่างเต็มใจในธรรมทัง้หลาย บรสิทุธ์ิพทุโธเต็มท่ีแลว้ ท่านจะ

สอนผิดท่ีตรงไหน ตอ้งสอนถกูตอ้งแม่นยาํ ผูเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งตอ้ง

ตายใจไดเ้ลย ฝากเป็นฝากตายไดเ้ลย หลบัตาไดใ้หท้่านจงู ไม่

สงสยัวา่จะจงูลงนรกอเวจีท่ีไหน จะจงูเพ่ือมรรคผลนิพพาน

ทัง้นัน้ เพ่ือความพน้ทกุขโ์ดยถ่ายเดียว ทา่นผูรู้จ้รงิเหน็จรงิทา่น

สอนอย่างนัน้ ท่านจงูอย่างนัน้ ท่านอบรมอย่างนัน้ 

เพราะฉะนัน้เวลาพระพทุธเจา้แสดงธรรมแตล่ะครัง้ละคราว

นี ้ผูบ้รรลมุรรคผลนิพพานจงึมีมาก จะไมมี่มากยงัไง ก็มีแต่

ธรรมของจรงิลว้น ๆ ออกมาจากพระทยัท่ีบรสิทุธ์ิลว้น ๆ ผูห้า
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ของจรงิอยู่แลว้ ทาํไมจะไมย่ดึเอาของจรงิไดเ้ต็มเม็ดเต็มหนว่ย

เต็มหวัใจเลา่ น่ีละท่ีความจรงิของผูรู้ธ้รรมเป็นเชน่นี ้

เช่นเดียวกบัหมอปรญิญาท่ีเรยีนมาแลว้ดว้ยความถกูตอ้ง

แม่นยาํ ทดสอบทกุส่ิงทกุอยา่งตลอดหยกูยาและวิชาความรู ้

นาํมาใชจ้งึไมผิ่ดพลาด น่ีก็พระสาวกทัง้หลายทา่นเป็นเช่นนัน้ 

และครูบาอาจารยท์ัง้หลายก็เหมือนกนั ผูท่ี้ท่านไดด้าํเนิน

มาแลว้ ผิดก็เป็นครูท่าน ถกูเป็นครูท่าน นาํเอาทัง้ผิดทัง้ถกูนัน้

แหละมาสั่งสอนบรรดาลกูศิษยล์กูหาดว้ยความถกูตอ้งแม่นยาํ 

จะไม่ผิดเหมือนอย่างทา่นท่ีเคยดาํเนินมากอ่น 

การสอนจงึลาํบากนะ การสอนทางดา้นจติตภาวนา 

เพียงแตเ่ราจะจดจาํเอาจากคมัภีรใ์บลานมานัน้ ดงัท่ีกลา่วแลว้

วา่ สาธ ุไม่ไดป้ระมาท เราจะนาํมาสอนไม่ถกูตอ้ง เพราะเราไม่รู ้

วา่ธรรมะบทนัน้ ๆ จะสอนเวลาใด สอนในกาลใด สอนในขณะ

ใด ในขัน้ใดภมูิใดของจิตตภาวนา ของแตล่ะขัน้ละภมูขิองผู้

บาํเพ็ญทัง้หลาย น่ีสอนไมถ่กู นาํมาใชไ้ม่ถกู แตถ่า้เป็นผูรู้แ้ลว้

เห็นแลว้ในทางภาคปฏิบติั นบัตัง้แตส่มาธิขึน้ไปจนกระทั่งถงึ
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วิมตุติหลดุพน้แลว้ จะสอนตรงไหนสอนไดท้ัง้นัน้ เพราะรูแ้ลว้

ทัง้นัน้น่ี ใครจะควรสอนอยู่ในธรรมบทใด ควรจะไดส้อนในธรรม

แขนงใดแง่ใด ๆ รูเ้ขา้ใจ ๆ ตอ้งสอนไดถ้กูตอ้งโดยไม่ตอ้งสงสยั 

น่ีละจงึเป็นท่ีนอนใจ บรรดาลกูศิษยท์ัง้หลายท่ีไปหาครูบา

อาจารยผ์ูท้่านถกูตอ้งแมน่ยาํแลว้ ผลจงึเป็นท่ีคาดหมายกนัได้

วา่ไม่สงสยั จงึขอใหท้กุ ๆ ทา่นไดต้ัง้อกตัง้ใจ 

เวลานีเ้ราอยู่ดว้ยกนัไม่ใช่เป็นของเท่ียงแนน่หนามั่นคงอะไร

นกันะ พลดัพรากจากกนัไปทัง้ไปทัง้มาทัง้เป็นทัง้ตาย พลดั

พรากกนัอยู่ตลอดเวลา คาํวา่ อนิจฺจ ํๆ ทกฺุข ํอนตฺตา จะเป็น

อะไรไป ถา้ไม่ใช่เป็นตัง้แตพ่วกเรานีไ้ปทกุรูปทกุนาม จนกระทั่ง

ถึงครอบโลกธาต ุมนัเป็นแบบเดียวกนัหมด จะมานอนใจได้

เหรอ 

การเกิดแก่เจบ็ตาย ไม่ใช่เป็นของชินชาหนา้ดา้นนะ เป็น

ทกุขจ์รงิ ๆ เชน่อย่างไฟเผาเรานั่นละ เราชนิชาไดไ้หมไฟเผาเรา 

ทกุขเ์ผาเราก็เหมือนกนั ทกุภพทกุชาติ เกิดตอ้งมีความทกุข์

มาแลว้ พอเริม่เกิดก็เริม่ทกุขม์าแลว้จะวา่ยงัไง เริม่ปรากฏทกุข์
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ขึน้มาอยา่งชดั ๆ แลว้ตายก็เหมือนกนั ความเป็นอยูแ่ตล่ะภพละ

ชาติหาความสขุความสบายท่ีไหนได ้เป็นแตเ่พียงไม่พดูออกมา

ทกุขณะท่ีทกุขแ์สดงตวั ภายในรา่งกายของเราและสตัวท์ัง้หลาย

เขาก็เป็นอย่างเดียวกนั 

เพราะอาํนาจของกิเลสนีแ้หละเป็นตวัสาํคญัท่ีสดุ ท่ีสรา้ง

ทกุขใ์หส้ตัวโลกโดยทั่วกนั ไดร้บัความลาํบากลาํบนไมส่งสยั จงึ

ขอใหพ้ากนัพนิิจพิจารณาใหเ้หน็โทษของส่ิงเหลา่นี ้ซึง่มีอยู่

ภายในจิตใจของเรา อยา่ไดช้ินชากนั และรบีเรง่ขวนขวายคณุ

งามความดีท่ีจะใหห้ลดุพน้จากมนัเสีย ไดว้นันีข้ณะนีย้ิ่งเป็นของ

ท่ีวิเศษท่ีสดุแลว้ ในเรื่องการพน้จากทกุขน์่ะ 

เอาละการแสดงก็เหน็วา่สมควร เอาเท่านี ้เริม่ปรากฏแลว้

(เหน่ือย)  

(ถอดเสียงธรรมโดย www.luangta.com) 

ท่ีมา: https://youtu.be/nZb7s7NyXXg  
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