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มหาวิทยาลัยสงฆ 

สถานที่บําเพ็ญในครั้งพุทธกาล ถาจะเทียบกับมหาวิทยาลัยสงฆอยางสมัย
ปจจุบันน้ี มหาวิทยาลัยของทานคือที่ปา ท่ีเขา ที่ถ้ํา เงื้อมผา ซอกเขา ไหลเขา ปาชา ปา
รกชัฏ ซ่ึงลวนแตเปนสถานท่ีสงัดวิเวกวังเวง อันเปนการสัมผัสในหลักธรรมชาติและ
ปลุกสติปญญา ศรัทธา ความเพียรใหตื่นอยูตลอดเวลาไมประมาทนอนใจ และ
ปราศจากสิ่งพลุกพลานกอกวนตางๆ เปนสถานที่ที่ใหความสงัดวิเวกทางกาย และเปน
เครื่องหนุนความวิเวกทางใจไดเปนอยางด ี ทุกกาลสถานท่ีและอิริยาบถในการบําเพ็ญ
สมณธรรม นักศึกษาในครั้งพุทธกาลที่เขาสูมหาวิทยาลัยเชนนั้นยอมเปนผูพรอมทุก
อยาง ศรัทธาความเชื่อตอมรรคตอผลก็พรอม วิริยะคือความพากเพียรก็พรอม สติก็
พรอม สมาธิก็เตรียมพรอม ปญญาก็กลมกลืนกันไปที่เรียกวาอินทรีย ๕ หรือพละ ๕ 
ซึ่งเปนหลักวิชาและเครื่องมือของนักศึกษาและนักปฏิบัติในครั้งพุทธกาล ทานดําเนิน
กันอยางนั้น 

หลักวิชาที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนในเบื้องตน เพ่ือนําไปบําเพ็ญในสถานท่ีเชน
นั้นก็คือ อาการ ๓๒ ซึ่งเปนหลักวิชาอันใหญโตมากที่พระผูมารับการอบรมศึกษาจะรับ
ไปประพฤติปฏิบัติจากพระพุทธเจา ซ่ึงเปนศาสดาจารยองคเลิศ การปฏิบัติทุกแงทุก
มุมตลอดความเคลื่อนไหวในอาการตางๆ ลวนแตเปนทาของนักรบผูเอาจริงเอาจังท้ัง
น้ัน เพื่อใหจบพรหมจรรยคือความสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพาน สังหารกิเลสใหขาดลอยไป
จากจิตใจ กลายเปนผูสําเร็จปริญญาเอกข้ึนมา ปริญญาเอกคร้ังน้ันไดแกการสําเร็จ
อรหัตบุคคล ปริญญาตรี ปริญญาโทก็ไดแกสําเร็จพระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา 
สวนปริญญาเอกไดแกพระอรหัตบุคคล 

ผูสําเร็จปริญญาเอกแลวช่ือวา เปนผูเรียนจบพรหมจรรยโดยสมบูรณแลวใน
มหาวิทยาลัยสงฆน้ันๆ ไมมีคําวาใบประกาศนียบัตรใดๆ มสีนฺทิฏฐิโกตามขั้นภูมิของ
จิตของธรรมที่รูเห็นเปนใบประกาศของทานแตละองคๆ คือความรูเองเห็นเองจากการ
ปฏิบัติของตนที่ไดศึกษามาดวยดีแลวจากพระพุทธเจา เพราะคําวาสนฺทิฏฐิโกพระองค
ทรงมอบไวกับผูปฏิบัติทุกๆ รายไป ไมทรงผูกขาด ทรงมอบใหผูน้ันเปนผูรูผูเห็นและผู
ยืนยันความจริงขึ้นมากับตนเอง เพราะความจริงมีอยูกับทุกคน นอกจากจิตที่ยังปลอม
อยูดวยกิเลสของจอมปลอมทั้งหลายเทานั้น จึงไมสามารถจะทราบความจริง ซึ่งมีอยูกับ
ตนไดท้ังสวนหยาบสวนกลางสวนละเอียด ไมมีใครมาใหใบรับรอง สันทิฏฐิกธรรมเปน
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เครื่องรับรองประจักษใจ หรือ ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ ทานผูรูท้ังหลายพึงรูจําเพาะ
โดยการปฏิบัติของตน น่ีเปนใบประกาศของทานท่ีคนควาและเสาะแสวงหาเองดวย
ความชอบธรรม ไดแก สุปฏิปนฺโน อุชุฯ ญายฯ สามีจิปฏปินฺโน ผลที่ตกออกจากการ
ปฏิบัตินี้ก็ไดแกอริยบุคคล คือ โสดา สกิทาคา อนาคา อรหัตบุคคล 

ในครั้งพุทธกาลทานเรียนอยางนั้น เรียนเพื่อประพฤติปฏิบัต ิ หาสถานท่ีเหมาะ
สมเปนที่ฝกหัดอบรม เรียนเพ่ือความรูความเขาใจในสัจธรรมคือความจริงท้ังหลาย ทั้ง
ฝายสมุทัย ทุกข ทั้งฝายนิโรธ มรรค แจงประจักษกับใจตัวเอง เพราะสัจธรรมท้ังส่ีน้ีมี
อยูดวยกันทุกคน ไมไดนอกเหนือไปจากกายกับใจนี้เลย ทานจึงเปนสงฺฆโสภณาเปน
ความงามแหงสงฆท่ีบริสุทธ์ิลวนๆ ดวยความตั้งใจปฏิบัติอยางแทจริง ธรรมที่ทาน
บรรลุเปนข้ันๆ เหลาน้ันก็เปนธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ ใจเทาน้ันเปนผูจะรับสัมผัส
สัมพันธธรรมทั้งหลายทุกขั้นทุกภูมิไปจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุด ไมมีอวัยวะสวนใดในราง
กายของเรานี้ที่จะสัมผัสสัมพันธธรรมทุกๆ ขั้นไดอยางประจักษชัดเจนเหมือนใจ 

ใจจึงเปนสิ่งสําคัญมากที่ตองไดรับการศึกษาอบรมดวยด ี เพ่ือความสัมผัสธรรม
ทุกขั้น ดวยการปฏิบัติอันถูกตองดีงามของตน คร้ังพุทธกาลทานดําเนินอยางน้ัน เมื่อ
เขาสมาคมกันมีแตเรื่องอรรถเรื่องธรรมเรื่องขอวัตรปฏิบัต ิ สถานท่ีเปนท่ีบําเพ็ญวามา
จากปาไหน เขาลูกไหน ถํ้าใด เงื้อมผาใด ไปอยูสถานท่ีเชนน้ันการบําเพ็ญเปนอยางไร 
จิตใจไดรับความสงบไดรับความแยบคาย มีความรูความฉลาดอยางไรบาง ผูใดไดรู
ธรรมในแงใดข้ันใด ภูมิใด นําอรรถธรรมแงตาง ๆ ซ่ึงตนรูตนเห็นมาสัมโมทนียกถาซ่ึง
กันและกัน ใหเปนเครื่องรื่นเริงและยึดเปนคติตัวอยางจากกันและกันไปเปนสิริมงคล
แกตน 

ไมมีคําวาการบานการเมือง การไดการเสีย การซื้อการขาย เร่ืองหญิงเร่ืองชาย 
เรื่องรักเรื่องชอบ เรื่องการนั้นกิจนี้อันเปนเรื่องของโลกสงสาร ทานไมนําเขามาเก่ียว
ของกับวงของการปฏิบัติธรรม ราวกับวาอยูคนละโลก ทั้งๆ ที่ทานก็อาศัยอยูในโลกเรา
ดวยกันกับมนุษยทั้งหลายนั่นแล แตจิตใจและการประพฤติปฏิบัติของทานหมุนไปใน
ธรรมลวนๆ กิริยาที่แสดงออกจึงแสดงออกดวยความเปนธรรมทั้งนั้น ไมมีสิ่ง
จอมปลอมทั้งหลายเขาเคลือบแฝงเลย สรณะของพวกเราทานดําเนินอยางน้ี 

พระพทุธเจาเราก็เคยเห็นพระประวัตขิองทานมาดวยดีดวยกัน จะวาเราไดศึกษา
มาแลวทุกรูปก็ได เพราะตางองคตางก็ไดศึกษามาดวยกันแลวทั้งนั้น เราสังเกตตาม
พระประวัติการดําเนินของพระองค แมจะไมมีครูมีอาจารยแนะนําพรํ่าสอน แตวิธีการ
ดําเนินของทานก็เปนสรณะของพวกเราไดอยางสมบูรณ ในความสละทุกสิ่งทุกอยางซึ่ง
เปนความสุขของโลก ที่พระองคก็เปนผูหนึ่ง เน่ืองจากเคยเปนกษัตริยมาแลว จะตอง
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ไดครอบครองความสุขเหลาน้ี เก่ียวของกับส่ิงเหลาน้ี บริษัทบริวารสมบัติเงินทองขาว
ของ ไพรฟาประชาชีมากนอยอยูในพระราชอาณาจักรของพระองค สิ่งเหลานี้โลกถือวา
เปนสมบัติอันมีคุณคา เปนสิ่งที่โลกปรารถนากันทั้งนั้น แตพระองคทําไมจึงทรงเสียสละ
ไดเหมือนหน่ึงวาไมมีความอาลัยเสียดาย 

ท้ังน้ีเพราะความมุงม่ันในพระทัยน้ันหนักแนนในธรรมท้ังหลาย เฉพาะอยางยิ่ง
ความพนทุกขและความเปนศาสดาของโลกเต็มพระทัย ส่ิงเหลาน้ันจึงไมมีนํ้าหนักมาก
ยิ่งกวาความมุงมั่นของพระองค ท่ีจะใหสําเร็จตามพระประสงค อันนี้เปนตนเหตุที่จะให
ทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอยางตอไปไมลดละ แมสิ่งเหลานั้นจะมีคุณคาตามโลกนิยมสมมุติ
ก็ตาม แตถาเทียบกับธรรมแลวส่ิงเหลาน้ันมีคุณคานอยนิดเดียว ไมเปนสิ่งที่มีคุณคา
มหาศาลดังธรรมท่ีไดตรัสรูและความเปนศาสดาสอนโลก เพื่อประโยชนแกโลกอยาง
มากมายน้ันเลย จึงไดตัดพระทัยออกไป 

การออกไปของพระองคนั้น มีความลําบากยากเย็นเข็ญใจอยางไมมีใครเสมอ 
และไมมีใครเหมือน ไมมีใครเทียบ ไมมีใครเปนคูแขงพระองคไดในการเสียสละก็ดี ใน
การประกอบความพากเพียรก็ด ี ในความทุกขยากความลําบากเพราะความเปนอยูใช
สอยตางๆ ก็ดี มีแตความทุกขบีบคั้นทั้งนั้น หาความสะดวกสบายไมไดเลย เพราะ
ความเปนกษัตริย ทรงเสียสละพระองคลงมาสูความเปนคนอนาถา เท่ียวเสาะแสวง
อาหารปจจัยมาเสวยจากชาวบานชาวเมืองธรรมดาท่ัวๆ ไป ซึ่งแตกอนพระองคไมทรง
เคยพบเคยเห็นเลย แตก็ไดทรงพบทรงเห็นในขณะที่ทรงเสียสละราชสมบัติออกทรง
ผนวชทีเดียว 

ความทุกขในการประกอบความพากเพียร พระองคก็ไมเคยไดรับทุกขถึงขนาด
น้ัน ความเปนอยูอยางทนทุกขทรมานทุกดานพระองคก็ไมเคยมากอน ประหน่ึงวา
สวรรคของมนุษยพระองคไดอยูมาแลวตั้งแตวันประสูติ จนกระทั่งวันเสด็จออกทรง
ผนวช แลวไดทรงตกนรกทั้งเปนในแดนมนุษยแหงความเปนคนขอทานเขากิน ก็ใน
ขณะท่ีพระองคทรงเสียสละจากปราสาทราชบริษัทบริวาร ออกไปสูที่ซึ่งไมมีใคร
ปรารถนากัน โลกเขาเรียกวาสถานท่ีดัดสันดาน แตความจริงพระองคไปเพื่อดัดสันดาน
กิเลสตางหาก 

ความทุกขความทรมานทั้งหลายรวมลงในสิทธัตถราชกุมาร ซึ่งยังไมไดเปนพระ
พุทธเจาในขณะนั้นทั้งสิ้น แลวการประกอบความพากเพียร ก็ทรงตะเกียกตะกายเต็ม
พระสติกําลังความสามารถ ถึงขนาดสลบไสลไปถึงสามครั้ง ทุกขมากนอยเพียงไร เหลา
นี้ลวนแลวแตเปนคติตัวอยางของชาวพุทธเราไดเปนอยางด ี สมความเปนศาสดาตั้งแต
ขั้นเริ่มแรกที่เสด็จออกทรงผนวชและบําเพ็ญตลอดมา จนกระท่ังไดตรัสรูและประทาน
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พระโอวาทสั่งสอนมวลสัตวเรื่อยมา เปนศาสดามาโดยลําดับลําดา ควรยึดเปนหลักเปน
เกณฑ ควรยึดเปนคติตัวอยางไดอยางถึงใจไมมีขอสงสัยแมแงใดแงหนึ่งเลย  

อันเรื่องที่พระองคทรงบําเพ็ญผิดพลาดไปบางนั้น เปนธรรมดาของผูไมมีครูมี
อาจารยแนะนําส่ังสอนในทางท่ีถูก ก็ยอมมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเปนธรรมดา แต
พระวิริยะคือความพากเพียร และความอดทนทุกแงทุกมุมในการบําเพ็ญทั้งหลายนั้น 
ยกใหเปนคติตัวอยางอันเลิศสําหรับชาวพุทธเราท้ังหลาย จนกระท่ังไดตรัสรูมีความ
ลําบากมากนอยเพียงไร เราจึงควรนอมเอาเร่ืองราวของพระองคมาเปนคติตัวอยาง 
เปนเครื่องยึดตอการประพฤติปฏิบัติของเรา เพ่ือเปนกําลังใจในการบําเพ็ญวา พระ
พุทธเจามิใชเพชฌฆาตจะนําพวกเราไปตาย เพราะความลําบากดวยความเพียรพยายาม 
จึงไมควรกลัววาจะตายเพราะความเพียรเพ่ือฆากิเลสตัวปลนหัวใจอยูตลอดมา  

บรรดาสาวกก็ไมตองกลาวถึง บางองคก็ลําบากลําบนเชนเดียวกัน เพราะเคย
เปนกษัตริยมาดวยกัน มีมากมายและเปนลําดับลําดา เมื่อสรุปลงแลวไมวาจะออกมา
จากชาติช้ันวรรณะใด ตองแบกหามกิเลสมาเต็มหัวใจดวยกัน กิเลสมีอยูในหัวใจใด จะ
ไมยังหัวใจน้ันใหมีความสุขความสบายเปนอิสรเสรีไดเลย จะตองบีบบังคับทรมานจิต
ใจ ใหเกิดความทุกขความเดือดรอนอยูเรื่อยมา การประกอบความพากเพียร เพื่อแก
เพื่อถอดถอนสิ่งที่เหนียวแนนแกนของวัฏวนนี้ออกจากใจ ตั้งแตขั้นเริ่มแรกถึงขั้นที่สุด
จุดหมายปลายทางน้ัน แตละองคๆ นั้นจะมีความยากความลําบากเพียงไร 

ใหพึงทราบวากิเลสไมมีกิเลสตัวใดท่ีจะขบเปราะๆ ฟนงายๆ ขาดงายๆ มีแตตัว
ท่ีเหนียวแนนม่ันคง ตัวเฉลียวฉลาด ตัวละเอียดลออ กลอมมนุษยกลอมสัตวโลกให
เคลิ้มหลับไมมีวันตื่นไดเหมือนกันหมด การปราบปรามถอดถอนมันจะเอาความ
สะดวกสบายมาจากท่ีไหน ตองทุกขตองลําบากดวยกันทั้งนั้นแหละ อยาพากันสงสัย
หรือต้ังความหวังกับกิเลสวา จะพาใหเราสบายในการเขนฆามัน แมแตสัตวมันยังตอสู
เวลาเราจะฆามัน กิเลสย่ิงตัวฉลาดแหลมคมดวยแลว มันจะข้ึนบนเขียงคอยใหเราสับยํา
อยางงายดายเทียวหรือ จงอยาพากันฝนลมๆ แลงๆ   

เพราะฉะน้ัน การที่จะแกกิเลสซึ่งเปนธรรมชาติออยอิ่ง สําหรับสัตวท่ีโงเขลาท้ัง
หลายน้ัน จึงเปนเร่ืองท่ียากเร่ืองท่ีลําบากมากมายมาแตกาลไหนๆ ไมใชเปนส่ิงด้ือดาน
และแกยากฆายากเฉพาะกิเลสของเราคนเดียว เราประมวลเขามาพิจารณาอยางน้ี ใน
บรรดาสาวกท้ังหลายท่ีทานผานพนนรกกิเลสตัวเคยเผาผลาญไปแลว อยาเขาใจวาหัวใจ
เราดวงน้ีกับกิเลสท่ีฝงใจเราน้ีเปนส่ิงท่ีแกยากเพียงเราคนเดียว มันเปนสิ่งแกยากมา
ดวยกันทั้งนั้น ตองสุดฝมือเต็มสติกําลังความสามารถ ถึงขนาดสละชีวิตเลือดเนื้อจิตใจ
ตอการตอสูกับกิเลสนี ้ มีจํานวนไมนอยในบรรดาพระสาวก นับแตพระพุทธเจาลงมา 
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ทรงสลบถึงสามครั้ง น่ันคือการเสียสละ หากจะตายไปเลยพระองคก็ยอม จะไมเรียกวา
เสียสละยังไง 

ใหเราคิดอยางนี้ในการประพฤติปฏิบัต ิ จิตใจจะไดมีความหาวหาญมีกําลังใจใน
การตอสู วาพระพุทธเจาก็ดี  พระสาวกทั้งหลายที่ไดเปนสรณะของพวกเราก็ดี ไมใช
ทานท่ีลางมือเปบมาเลย แตทานเปนผูเคยเดนตายมาดวยกันแทบท้ังน้ัน หรือจะพูดวา 
๙๘% ก็ไมผิดในบรรดาท่ีไดรับความลําบากลําบนมาแลว สวน ๒% น้ันก็ยกใหพวก 
สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺญา ปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็ว อันน้ีมีจํานวนนอยมาก แต
จํานวนที่ถูไถกลิ้งไปกลิ้งมา ตะเกียกตะกายหกลมกมกราบนี้มีจํานวนมาก เชนเราๆ 
ทานๆ น่ีแล เพราะกิเลสเปนจอมขาศึกอยางสําคัญ การกลิ้งไปกลิ้งมาดวยความเพียร
ทาตางๆ ก็คือวิธีการอันหนึ่งที่ตอสูกับกิเลส แทบสลบไสลก็เปนวิธีการอันหนึ่งที่ตอสู
กับกิเลส 

ทุกขยากลําบากในการประกอบความเพียรทาใด ก็เปนความทุกขแตละอยางๆ 
ที่เกิดจากการตอสูกับกิเลสทั้งมวลทําไมจะไมทุกข ตองทุกข เพราะกิเลสทุกประเภทมี
แตตัวเหนียวแนนม่ันคง ตัวฉลาดละเอียดลออสุขุมมากทั้งสิ้น ในสามโลกธาตุนี้ไมมี
อะไรเกินกิเลสที่มีความสุขุมมาก ถาเปนเหย่ือก็เปนเหย่ือท่ีสัตวตายใจอยางสนิท ไมคิด
และไมทราบวาเปนเหย่ือลอเลย เขาใจวาเปนอาหารอันโอชาซึ่งไมเคยไดรับไดพบได
เห็นตั้งแตวันเกิดมา เมื่อเจอเขาทําไมจะไมงับเอาๆ ใหสมใจ และทําไมเบ็ดจะไมติด
เอาๆ เพราะเหย่ือลอก็ลอเพ่ือใหติดเบ็ด กิเลสลอสัตวทั้งหลายก็เพื่อใหติดจมอยูในกอง
ทุกขนั่นแล 

การที่จะแกกิเลสจึงตองใชอุบายวิธีตางๆ พรอมทั้งกําลังวังชาความอุตสาห
พยายาม นอกจากอุบายของสติปญญาแลว ยังตองอาศัยพลังคือกําลังแหงความ
พากเพียร กําลังแหงความอดทน กําลังแหงความอุตสาหพยายามบึกบึนกันไป เคร่ือง
มือก็ใชกันไปเรื่อยๆ สติปญญาซึ่งเปนเครื่องมืออันสําคัญ เราจะใชแบบนิสัยเดิมซ่ึงเคย
มีมาแตฆราวาส จะนํามาใชแกกิเลสตัณหาอาสวะในเพศของพระ ในกิริยาอาการตางๆ 
ของพระ จะไมมีกิเลสตัวใดหลุดลอยไปเลย เพราะนิสัยน้ันเปนเร่ืองของกิเลสโดยตรง
อยูแลว ไมใชเรื่องของธรรม 

ความมักงาย ความสุขเอาเผากิน นี้เปนนิสัยของกิเลสทั้งมวล ความเบ่ือตอความ
พากเพียร ความเข็ดหลาบตอความทุกขในการประกอบความด ี ลวนแลวแตเปนกล
อุบายของกิเลสทั้งมวล ความหนักก็เอาเบาก็สูไมลดละทอถอยเพราะไดเช่ือธรรมแลววา 
กิเลสน้ีไดเคยทาํพิษแกเรามาเปนเวลานานแลว ทานผูรูคือศาสดาไดสอนไวแลวโดยถูก
ตองแมนยํา วากิเลสเปนภัยตอสัตวโลก เมื่อเชื่ออยางนี้แลว ถึงเราจะยังไมรูฤทธิ์ของมัน
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ดวยปรีชาความสามารถของเราก็ตาม แตเราก็รูดวยใจของปุถุชนเราน่ีแล อาศัยศรัทธา
ความเชื่อตอพระโอวาทที่พระศาสดาสอนไว ทําใหเกิดกําลังใจที่จะตอสูกับกิเลสมากขึ้น
โดยลําดับๆ จนไดเห็นโทษของมันอยางแทจริงภายในจิตใจของตัวที่เรียกวา  สนฺทิฏฐิ
โก และเห็นคุณคาของธรรมในขณะเดียวกันดวยสนฺทิฏฐิโกเหมือนกัน 

เมื่อไดเห็นทั้งโทษทั้งคุณประจักษกับใจตัวเอง คือ ระหวางกิเลสกับธรรมมีโทษ
และมีคุณตางกันอยางไรบางแลว เรื่องความพากเพียรหากหนุนกันมาเอง เพราะความ
เชื่อที่เกิดจากความเห็นประจักษใจเปนสิ่งที่มีกําลังมาก และจะหนุนกันมาเปนลูกโซ 
ความอดความทนความอุตสาหพยายามทุกแงทุกมุมไมตองบังคับ หมุนกันมาเองเพราะ
ความเห็นโทษและความเห็นคุณประจักษกับใจน้ันมีกําลังมาก ถึงขนาดที่สละชีวิตจิตใจ
เพื่อความพากเพียรเพื่อการตอสู เพื่อการถอดถอนกิเลสซึ่งเปนตัวภัยนั้นออกไดโดยไม
ตองสงสัย นี่คือหลักของการปฏิบัติของผูจะพนจากคุกบางขวาง บางจนมองไมเห็น แต
ขวางใจอยูตลอดเวลา คือกิเลสบางขวางน่ันแล 

อยางไรอยาลืมหลักของศาสดาที่พาดําเนินมา ตลอดสถานที่อยูที่อาศัย ปจจัย
เครื่องใชไมสอยตางๆ พระองคและสาวกมีความฟุงเฟอเหอเหิมกับสิ่งใดบาง ไมมีสิ่ง
ใดที่จะแซงพระองคและสาวกทั้งหลายไปได บรรดาโลกามิสถือเปนเพียงเครื่องอาศัยชั่ว
กาลช่ัวระยะเวลาเทาน้ัน ไมถือสิ่งเหลานี้เปนเรื่องใหญโตพอจะเปนอุปสรรคขัดของกีด
ขวางตอความพากความเพยีรไดเลย ส่ิงดังกลาวกิเลสมันเสกสรรข้ึนตางหากเพ่ือลุม
หลงไปตามมัน โดยเห็นวาส่ิงน้ันบกพรองส่ิงน้ีไมสะดวกสบาย จตุปจจัยไทยทานที่โลก
ใหมานั้นไมเพียงพอแกความตองการ เปนเหตุใหขาดความเพียรเพราะปจจัยเคร่ือง
อุดหนุนไมเพียงพอ อยางนี้พึงทราบวาคือกลมายาแหงเพลงของจอมกษัตริยวัฏจักรทั้ง
มวล จงทําความเขาใจไวดวยดีอยาหลงกลมนั เพราะไมเคยมีในปฏิปทาพระพุทธเจา
และสาวกองคใด ที่สอนใหมีขึ้นมาโดยสม่ําเสมอหนุนกันไปโดยสม่ําเสมอ ก็คือความ
พากเพียรเพื่ออรรถเพื่อธรรมดังทานพาดําเนินมา 

ทานเพยีรเพ่ืออรรถเพ่ือธรรม ทานไมไดเพียรเพื่อของแวะกับโลกามิสใดๆ นี่
ศาสดาและสาวกทานดําเนิน ทานดําเนินอยางน้ี เพราะฉะนั้นจึงตองระมัดระวังกัน ไม
ประมาทนอนใจกับส่ิงใดบรรดาโลกามิส และไดพยายามส่ังสอนและใหอุบายหมูเพ่ือน
อยูเสมอเก่ียวกับเร่ืองเหลาน้ี ซึ่งเปนเครื่องอาศัยไปเปนวันๆ เทาน้ัน แตอาจกลายเปน
เร่ืองใหญโตข้ึนมาไดสําหรับผูโงเขลา ปฏิบัติตอส่ิงเหลาน้ีไมรอบคอบ ตองกลับกลายมา
เปนขาศึกเครื่องกีดขวางธรรม ที่จะควรไดควรถึงของตนไดโดยไมตองสงสัย จึงตองได
ระมัดระวัง วาศาสดาทานสอนใหดําเนินอยางน้ี ไมใหดําเนินอยางอื่น อันจะผิดพลาด
จากแนวทางของความพนทุกขทั้งมวล 
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เราผูเปนลูกศิษยตถาคต ลูกศิษยมีครู ธรรมะออกมาจากพระพุทธเจาที่สอนไว
แลวทุกแงทุกมุม เปน สวากขาตธรรม หาที่สงสัยไมไดแลว นิยยานิกธรรม พรอมที่จะ
รอรับอยูเสมอ คือ ธรรมนี้เมื่อปฏิบัติแลวยอมเปนเครื่องนําออกทั้งนั้น ไมใชเครื่องนํา
เขา นําออกจากความทุกขความยุงเหยิงวุนวาย นําออกจากวัฏจักรซึ่งเปนเหมือนคุก
เหมือนตะราง ที่เราติดกันมากี่กัปกี่กัลปนับไมถวนแลวจนกระทั่งปจจุบันนี้ เพราะเหตุ
แหงเช้ือคือกิเลสน้ันแลเปนสาเหตุเปนตัวการ ที่พาใหเราติดคุกติดตะราง เพราะเราอยู
ใตอํานาจของกิเลส 

การอยูการบําเพ็ญธรรม ถึงจะไมไดอยูดังที่ไดวาไวขางตนนั้น ก็ขอใหไดอยู
อยางสถานที่นี่ก็ยังพอเปนไป เพราะไมจุนจานจนเกินไป ความเพียรเปนส่ิงสําคัญอยา
ลดละ อยามีความทอถอย อยาระอา ถาระอาตอความเพียรแลวก็เทากับระอาตอธรรม 
ระอาตอความสุข ระอาตอความหลุดพนจากบวงมารท้ังหลาย เพราะความระอาน้ีเปน
เรื่องของกิเลสทั้งมวล ไมใชเรื่องของธรรม ความเปนนักตอสู ความกลาหาญ ความอด
ความทน ความพินิจพิจารณาน้ีคือธรรม จงนํามาใช จะเปนเคร่ืองสังหารกิเลสไมสงสัย 
สมกับเปนความเพียรแท 

ถาไมพิจารณาจริงๆ จะไมทันกลมายาของกิเลส ทั้งๆ ที่ปฏิบัติอยูนั้นแล มัน
สวมรอยไปโดยลําดับลําดา ทุกอากัปกิริยาที่แสดงออก มันเปนผูบงการใหแสดงออกมา
โดยท่ีเราก็ไมรู น่ีแหละจึงวามันแหลมคมมาก ในเม่ือสติปญญาในดานธรรมะของเรา
ทื่อ มันตองแหลมคมอยางนั้น ตอเมื่อสติปญญาของเราแหลมคมขึ้นไป เราก็เห็นกล
อุบายตางๆ ของมัน และสามารถแกและถอดถอนกันไปไดโดยลําดับ ไมนอกเหนือจาก
ธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนนี้ไปไดเลย 

ไดกลาวเบ้ืองตนวาหลักวิชาในมหาวิทยาลัยน้ันคืออะไร คือ อาการ ๓๒ น้ีเปน
หลักใหญ อาการ ๓๒ คืออะไร ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก 
มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกาฯ น่ีเรียกวา
อาการ ๓๒ ซ่ึงเปนหลักใหญสวนใหญของหลักวิชาท่ีผูปฏิบัติจะพึงคล่ีคลายใหเห็น
ละเอียดทั่วถึงในสิ่งเหลานี ้ ที่กิเลสพาสมมุติใหเปนไปตามความตองการของมันมาเปน
เวลานาน วาเปนสัตวเปนบุคคล เปนเราเปนเขา เปนหญิงเปนชาย เปนของสดสวย
งดงาม เปนของจีรังยั่งยืน เปนของท่ีนาเพลิดเพลินร่ืนเริง เหลาน้ีเปนความเสกสรรปน
ยอของกิเลสทั้งมวล 

การพิจารณาคล่ีคลายอาการ ๓๒ ท่ีกิเลสปกปนเขตแดนเอาไวน้ีออกใหรูตาม
หลักความจริงของมันนั้นไดแกธรรม ผูพิจารณาเห็นแจงเห็นชัดตามหลักความจริง ถา
จะพูดถึงหลักของความเปนอสุภะอสุภัง รางกายของเรานี้ก็คือกองอสุภะ กองมูตร กอง
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คูถ ของเราโดยดี หรือซากผีดิบของแตละกองของแตละรายอยูโดยด ีถาจะพูดถึงความ
แปรก็แปรสภาพรอบตัวทุกอาการ ไมมีอาการใดที่จะคงเสนคงวาอยูได ทุกฺขํ บีบบังคับ
ไดทั้งนั้นทั่วทั้งสกลกาย บีบบังคับตัวเราใหไดรับความทุกขความลําบากท้ังมวล อนตฺตา 
จะถือเปนเราเปนของเรา เปนสัตวเปนบุคคลอันแทจริง หรือถือตามความเสกสรรของ
สมมุติแหงกิเลสปนยอเอาไวไดอยางไร เพราะกิเลสเปนตัวจอมปลอม ของจริงตรงไหน 
กิเลสจะเสกสรรปนยอขึ้นมาใหมใหกลายเปนของปลอมไปเสียทั้งสิ้น เราซ่ึงมีกิเลส
ครอบงําจึงตองเชื่อความจอมปลอมของมัน ไมเช่ือธรรม  เช่ือธรรมไดยาก  

ดวยเหตุนี้จึงตองอาศัยการขุดคน การพินิจพิจารณาตามหลักธรรมใหเขาสูความ
จริง นับตั้งแตอสุภะอสุภังหมดทั้งเนื้อทั้งตัว เบ้ืองบนเบ้ืองลาง ขางในขางนอก ไมมีเวน
วาไมมีอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกไมแทรกอยูไมมีเลย มีเต็มไปหมดบรรดาของปฏิกูล
โสโครก ใหเห็นชัดเจนอยางน้ัน คําวาสัตววาบุคคล วาสวยวางาม ก็จางไปๆ คําวา จาง
ไปๆ นั่นคือเรื่องจอมปลอมมันจางไป เพราะความจริงแทรกเขาถึง ถึงมากถึงนอยจาง
ไปมากไปนอยตามสวนของมัน เมื่อความจริงเขาถึงอยางเต็มที่แลวก็สลายไปหมด 
ความจอมปลอมนั้นไมมี ทานจึงสอนใหพิจารณา 

นี่ไมใชเรื่องเล็กนอย งานน้ีเปนงานใหญโตมาก เพราะจิตใจติดอยูในส่ิงเหลาน้ี
อยางฝงลึก ติดอันนี้แลวก็ไปติดอันนั้น ติดภายในแลวก็ไปติดภายนอก ถารูภายในตัว
เองแลวก็รูภายนอก เพราะเปนเหมือนกันในเร่ืองอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครก อนิจฺจํ 
ความแปรสภาพ อนตฺตา ความไรสาระท่ีวาเปนเราเปนของเราไมมี เปนสภาพเหมือน
กันหมด เมื่อสติปญญาไดคุยเขี่ยขุดคนกลับไปกลับมา พลิกแพลงเปล่ียนแปลงตาม
อุบายของสติปญญาที่ควรจะคิดไดในแงใด จนรูแจงเห็นชัดในส่ิงเหลาน้ีแลว ความ
จอมปลอมท่ีเคยเสกสรรปนยอและเคยฝงใจมาเปนเวลานานน้ัน จะถอดถอนตัวเอง
ออกโดยไมตองสงสัย เพราะอํานาจของสติปญญาหยั่งเขาถึงตรงไหน ยอมทําลายความ
จอมปลอมตรงนั้นออกไปๆ จนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงในสวนนี้ 

คําวา เวทนา ความสุขความทุกข มีไดทั้งทางรางกายและจิตใจ การเจ็บไขได
ปวยเปนความทุกขทางรางกาย ความกระวนกระวายไมอยากใหเปนและอยากใหหาย 
ด้ินรนอยูภายในจิตใจน้ันเปนความทุกขทางใจ โดยอาศัยกายวิกลวิการหรือกายเปน
ทุกขขึ้นมา ใจก็มาหลงที่ตรงนี้ แลวก็กอบโกยทุกขเขามาสูตนเพราะความสําคัญมั่น
หมาย และความตองการอยากใหหาย เมื่อไมหายหรือไมหายอยางทันใจหวังก็เปนทุกข 
น่ันเปนเวทนาทางใจ 

ผูปฏิบัติในเร่ืองกายวิภาค จะตองซึมซาบเขาสูเวทนาซึ่งเกี่ยวกับกายนี้โดยไม
ตองสงสัย แยกแยะกันออกโดยธรรมชาติของสติปญญาในขณะนั้นแล เพราะอยูดวยกัน 
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สวนจิตเวทนาน้ันเปนสวนละเอียดเขาไปอีก นี่เปนขั้นหนึ่งของการพิจารณา อธิบายให
ฟงเพียงเปนหัวขอๆ ใหทานผูปฏิบัตินําไปคลี่คลายขยายออกดวยสติปญญาของตนเอง 
เปนอุบายของตนเอง นั้นแหละชื่อวาเปนสมบัติของตน ครูบาอาจารยหยิบย่ืนใหน้ัน
เพียงเปนตนทุน ใหเราไดน้ีไวเปนหลักยึด แลวคล่ีคลายขยายออกไปใหเห็นประโยชน
เกิดขึ้นจากความแยบคายของเรา น้ันเปนความชอบธรรมแท และเปนสมบัติแทของเรา
ดวย 

สัญญา ความจํา ฟงซิความจํา ความสําคญัตางๆ ออกมาจากจิต เปนอาการของ
จิต ถาจิตมีกิเลสก็เปนเครื่องหลอกมาพรอมเพราะกิเลสเปนตัวหลอก ผลักออกมาเปน
สัญญาก็หลอก เปนสังขารก็หลอก รับทราบทางวิญญาณก็หลอก เพราะกิเลสเปนตวั
หลอกอยูภายในจิตใจ จะใหจริงไมไดตองหลอกเสมอไป ขึ้นชื่อวากิเลสเปนของปลอม
ตองปลอมเสมอ มีอยูภายในจิตก็ทําใหจิตปลอม จิตจริงเต็มสวนไมไดแสดงออกมาก็
ปลอม จึงตองใชปญญาพินิจพิจารณาแยกใหเห็นตามอาการของมัน 

สัญญาหมายไปใกลไปไกล หมายไปแลวมันก็เปนเงาของจิต เพราะมีอวิชชาเปน
ตัวหนุน หมายไปไหนมันก็ดับ เกิดขึ้นก็ดับ เหมือนเงาของเราน้ีมันเกิดจากตัว แตก็ตื่น
เงาตวัเอง นี่สัญญาก็เกิดจากใจแตก็ตื่นเงาของตัวเอง จนกลายเปนเร่ืองเปนราวจริงๆ 
วันหน่ึงคืนหน่ึงในอิริยาบถตางๆ มีแตเร่ืองแตราวเต็มหัวใจ ก็เพราะเร่ืองสัญญาเร่ือง
สังขารน้ีแล มันวาดภาพข้ึนเหมือนเขาดูภาพยนตรน้ันแล เร่ืองเกาผานไปแลว เรื่องใหม
ผานมา แลวกลับเอาเร่ืองเกามาครุนมาคิดมาพินิจพิจารณา ดวยความเพลิดเพลินร่ืน
เริง ดวยความเสียอกเสียใจ ไมใชเพื่อความถอดความถอน ไมใชเพ่ือความรูแจงเห็น
จริงในส่ิงเหลาน้ี แตเพื่อความหลงสนิทติดจมกับมันเรื่อยๆ ไป น่ีเปนอยางน้ี เพราะ
เร่ืองมันอยูกับสัญญากับสังขารความปรุงความสําคัญ 

อดีตท่ีเคยผานมาแลวไดเคยรูเคยเห็น ไดเคยสัมผัสสัมพันธกับสิ่งใดกี่ปกี่เดือน
กี่วัน มันนํามาปรุงไดอยางสดๆ รอนๆ เจาของไมรูสึกตัววาส่ิงเหลาน้ีไดผานไปแลว คิด
ขึ้นมาทําไม มันบูดมันเสียมันเนาเฟะไปหมดแลวเอามาอุนกินทําไม ไมมีสติพอที่จะคิด
ไดอยางนี้เลย กลายเปนของสดๆ รอนๆ ขึ้นมาในขณะนั้น แมเรื่องนั้นจะผานไปกี่ปกี่
เดือนแลวก็ตาม เม่ือสัญญา สังขารไดปรุงขึ้นมาแลว ตองกลายเปนของสดๆ รอนๆ 
โกหกไดตอหนาตอตานั้นแล น่ีจึงเรียกวาสัญญาเปนตัวสําคัญ สังขารเปนตัวสําคัญท่ีทํา
ใหเกิดเร่ืองเกิดราวอยูวันยังคํ่าคืนยังรุง ภายในจิตใจของเราของทานทุกๆ คน ถาเราไม
ใชปญญาเขาไปพินิจพิจารณาแลว อยางไรจะรูมันไมไดวาเร่ืองเหลาน้ีมันเปนเร่ืองโกหก 
มันเปนเร่ืองลมๆ แลงๆ ที่ออกมาจากจิตใจของตัวเอง แตกลายเปนเร่ืองจริงข้ึนมาดวย
ความเสกสรรปนยอของกิเลสและความเชื่อของตัวเอง 
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ถาตามหลักความจริงแลวมันมีอะไร ก็เรื่องที่สัมผัสสัมพันธมาแลวมันก็ผานไป
แลว มันหายไปไหนก็ไมรู ก็คือเรื่องสัญญา สังขารน่ีเอง มันเปนเร่ืองข้ึนมาจากผูน้ีตาง
หาก ไมไดเปนเรื่องขึ้นมาจากสิ่งนั้น ส่ิงน้ันผานไปแลวหายไปแลว เรื่องอันแทจริงที่จะ
ทําใหลุมหลง มันเปนขึ้นมาจากตัวเองปรุงขึ้นมา ปรุงเร่ืองน้ันเร่ืองน้ี เร่ืองหญิงน้ันชายน้ี 
เรื่องราวอดีตอนาคต เรื่องอะไรตออะไร เร่ืองไดเร่ืองเสีย เรื่องดีใจเสียใจ เร่ืองร่ืนเริง
บันเทิง เร่ืองเศราโศกเสียใจมันปรุงข้ึนมาในขณะน้ันเปนเร่ืองสดๆ รอนๆ ข้ึนมา ก็ตื่น
มันอยูอยางนั้น นี่เรียกวาความหลงตามมันไมมีวันอิ่มพอ ไมรูจักจืดจาง ไมไดคํานึงวานี้
เปนอดีตผานไปแลวเทาน้ันปเทาน้ีเดือน ไมไดสนใจ มีแตติดจมไปกับเรื่องนี้ทั้งนั้น ซึ่ง
เปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล 

สัญญาเม่ือกิเลสยังมีอยูภายในใจ สัญญาน้ีก็เปนเคร่ืองมือของกิเลสและกลาย
เปนกิเลสไปดวยกัน เพราะฉะนั้นปญญาจึงตองหยั่งลงไปใหทราบอาการเหลานี ้มันเกิด
ขึ้นมันดับไป ดีเกิดขึ้นดับ ชั่วเกิดขึ้นดับ เร่ืองราวใดๆ เกิดขึ้นๆ ดับไปๆ ใจเปนผูปรุง
แตงข้ึนมาเปนเร่ืองเปนราว ใจเปนผูรับทราบ ใจเปนผูหลง สติปญญาเปนผูตามตอน 
เปนผูพินิจพิจารณาวินิจฉัยใครครวญโดยละเอียดชัดเจนแลว มันเปนเพียงเงาเทาน้ัน 
เมื่อรูไดอยางชัดเจนแลวก็ปลอยวาง นี่แหละถาเปนปญญา 

ตื่นอะไรตื่นเงาเจาของ เดินไปไหนเงาก็ติดตัวไปนั้น ก็รูอยูวาเปนเงาแลวต่ืนหา
อะไร เร่ืองปญญาเม่ือทราบชัดแลวก็เหมือนกับเราไมต่ืนเงาเราน่ันแล เราเดินไปไหน
เงาตดิตัวเราไป เราก็ไมต่ืนมันเพราะทราบแลววาเปนเงา นี่เมื่อสติปญญามีกําลังพอตัว
แลวก็ทราบอาการของจิต เชน สัญญา สังขารเปนตน วาเปนเงาเหมือนกันไมตื่น และ
ปลอยไดอยางสะดวกสบายไมไปกังวล เชนเดียวกับเราไมไปกังวลกับเงาของเราน่ันแล 

วิญญาณ คือ ความรับทราบก็เหมือนกัน ความกระเพื่อมของจิตในขณะที่สิ่งภาย
นอกเขามาสัมผัส เชนรูปสัมผัสตา ก็รูแย็บ เสียงสัมผัสหูไดยิน รูแย็บๆ ไปตามสัมผัส 
พออาการที่มาสัมผัสนั้นดับไป ความรูอันนี้ก็ดับไปพรอมๆ กัน แตอารมณที่นํามา
ครุนคิดนั้นซิมันไมดับ มันสุมอยูภายในใจเพราะกิเลสมันไมดับ มันมีอยูภายในใจ จึง
ตองไดแยกไดแยะลงไป นับตั้งแตขั้นกายที่ไดอธิบายมาแลว เม่ือรูชัดตามความเปนจริง
แลวเทาน้ันมันก็ปลอย เรื่องอุปาทานความถือกายไมตองบอก ขอใหปญญาไดหยั่ง
ทราบโดยตลอดทั่วถึงแลวเถิด อุปาทานเปนผลของความหลงตางหาก เมื่อความรู
ปรากฏชัดเจนดวยปญญาของตนแลว ความยึดมั่นถือมั่นก็ปลอยก็ถอนตัวเขามา จะไป
ยึดมันอะไร เหมือนต่ืนเงาน่ัน เมื่อรูแลวจะไปตื่นอะไรเงา 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็อธิบายเรียงๆ ไปอยางน้ันแหละ ในขณะ
พิจารณาเราไมไดเรียงนะ ใครจะพจิารณารูปแลวจึงจะพิจารณาเวทนา สัญญา สังขาร 
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วิญญาณ น้ันผิดท้ังเพ ไปเรียงลําดับลําดา มันกลายเปนปริยัติไปเสีย การพิจารณาจึงไม
ไดคํานึงคํานวณ ไมวาอะไรจะมากอนมาหลัง มันเหมาะสมกับกาลเวลาหรือสถานการณ
ในเวลาน้ันประการใดก็ตาม พิจารณาทันที แลวมันจะวิ่งถึงกันหมด เพราะอาการท้ังหา
นี้อยูดวยกัน ไมไดเรียงรายไปไหน และเวลากิเลสเกิดข้ึน ราคะก็ดี โทสะก็ดี โมหะก็ดี 
ดังท่ีกลาวมาน้ีมันเรียงรายกันไหม อันนี้เกิดเสียกอนอันนั้นจึงเกิดทีหลัง อันนั้นจึงเกิด
ตามกันมา 

มันเปนกิเลสดวยกันท้ังราคะ ทั้งโทสะ ทั้งโมหะ ความรัก ความชัง ความเกลียด 
ความโกรธเปนกิเลสท้ังน้ัน เกิดไดทุกขณะทุกเวล่ําเวลาโดยไมเลือกเกิดกอนหรือหลังซึ่ง
กันและกันเลย มันเปนกิเลสดวยกันทั้งนั้นและมันผูกมัดบีบคั้นจิตใจเราไดดวยกัน การ
พิจารณาแกกิเลสประเภทตางๆ จึงไมจําเปนจะตองไปเรียงขันธหาดังที่อธิบายใหฟงนี ้
ไมใชเปนทางที่ถูก มันเหมาะสมเมื่อไรมันอยูดวยกัน เอาแยกแยะพิจารณา 

ในขณะท่ีพิจารณากายน้ัน เวทนาเกิดข้ึน เอา แยกแยะดูทุกขเวทนาแยกดูกาย
มันเปนอันเดียวกันไหมและแยกดูใจ ท้ังเวทนาสุข ทุกข เฉยๆ ทั้งใจมันเปนอันเดียวกัน
ไหม แยกตรงไหนจิตจอลงไป สติจอลงไป ปญญาคอยสอดแทรกดูตลอดจนกระทั่งหยั่ง
รูไดอยางชัดเจน วากายก็เปนกายเฉยๆ ตั้งแตทุกขยังไมเกิด ทุกขก็เพิ่งเกิดขึ้นมาใน
ขณะนี ้มันจะเปนอันเดียวกันไดยังไง ถาเปนอันเดียวกันแลว ทุกขดับไป กายตองดับไป
ดวยซ ิ ถากายกับทุกขเปนอันเดียวกัน กายเกิดมาตั้งแตวันเกิด ทุกขประเภทนี้ทําไมจึง
เพิ่งมาเกิดเดี๋ยวนี้ และเกิดแลวก็จะดับไปไมชานี้ แตกายไมดับไปดวย ถาเปนอันเดียว
กันทําไมจึงเปนเชนน้ัน น่ีมันไมใชอันเดียวกันน่ันแล 

กายก็สักวากายเปนความจริงอันหนึ่งของกาย เวทนา สุข ทุกข เฉยๆ ก็เปน
อาการอันหนึ่งๆ ของมัน เปนความจริงของมัน ไมใชอันเดียวกัน จิตก็เปนแตผูรับทราบ
เทาน้ัน ทุกขเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากจิต แตก็ไมใชจิต เวลาทุกขดับไปจิตก็ไมดับ ทุกขยังไม
เกิดจิตก็รูอยูนั่น เวลาทุกขเกิดจิตก็รูอยู ทุกขดับไปจิตไมไดดับไปดวย ถาเปนอันเดียว
กันมันตองดับไปดวยกัน มันเปนอาการอันหนึ่งๆ เทาน้ัน น่ีแหละท่ีวาเวทนา 

เวลาพิจารณา แยกแยะจนกระทั่งรูตามความเปนจริงทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิต ตาง
อันตางจริงแลวอยูไมกระทบกระเทือนกัน น่ีจึงเรียกวารูสัจธรรมรูอยางน้ี คือจริงอยางนี ้
จริงประจักษใจ ถึงกับอุทานขึ้นมา โถอยางน้ีเหรอ วาสัจธรรมเปนของจริง จริงอยางนี้
เหรอๆ คือมันเห็นประจักษหาที่คานไมได หาที่แยงไมไดเพราะตางอันตางจริงจริงๆ 
แตตัวหลงน่ันไปเหมาเอาหมดวากายก็เปนเรา เวทนาก็เปนเรา สุข ทุกข เฉยๆ อะไรก็
เปนเรา เรากลายเปนเวทนาอะไรตออะไรยุงไปหมด น่ันแหละมันนํามาคละเคลากัน 
และนํามาเผาตัวเองดวยความลุมหลงตัวเอง เม่ือแยกแยะดูอาการเหลาน้ีใหเห็นตาม
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ความจริงดวยสติปญญาโดยชอบธรรมแลว ๑. ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมากนอยดับไปใน
ขณะนั้น ๒. ทุกขเวทนาไมดับแตตางอันตางจริงไมกระเทือนกันเราทราบไดเปนระยะๆ  

การพิจารณาไตรตรองในขันธทั้งสี ่ เมื่อถึงขั้นละเอียดที่จิตใจปลอยวางรางกาย
แลว จะมีแตอาการนี้แหละที่เดนอยู สัญญากับสังขารน้ีเดนมากตามการพิจารณา ตาม
แตจริตนะอยามายึดทีเดียว ใหจับน้ันพิจารณาแลวจะกระเทือนกันไปหมด เมื่อ
พิจารณาหลายคร้ังหลายหน ทดสอบกันอยูไมหยุดไมถอยเพื่อความรูจริงเห็นจริง ทําไม
จะเห็นปลอมไปได ตองเห็นจริงไมเปนอยางอื่น และรูไดชัดวาอาการท้ังหาน้ีไมใชเรา 
ไมใชของเรา ไมใชจิต น่ันมันรูชัด 

รูปกายก็สักแตวารูปกายเปนเราไดอยางไร มันรูถึงขนาดวาปลอยไดแลวนะไม
สงสัย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอาการๆ ฟงแตวาอาการ มันเปนสิ่งที่เกิด
ดับๆ มันคงเสนคงวาท่ีตรงไหน จิตเปนสิ่งที่คงเสนคงวา แมจะมีกิเลสหุมหออยูจนมิด
ตัวก็ตาม มันก็คงเสนคงวาแหงความเปนจิต ไมมีคําวาตาย รูอยูตลอด จิตนั้นรูอยู
ตลอด จะถูกกิเลสบีบคั้นขนาดไหนก็รู ปดไมอยู น่ันคือตัวจิต แตอาการเปนสิ่งที่เกิดที่
ดับ     อันนั้นไมไดดับ     น่ีเวลาพิจารณายอนหนายอนหลังพลิกไปพลิกมา    หลาย
ตลบทบทวน น่ีการพูดน้ีเรายนยอเขามาเฉยๆ แตการพิจารณาน้ันยากนะ ซํ้าๆ ซากๆ 
ถือเอาอันนี้เปนงานเปนชีวิตจิตใจของตัวเอง ของผูบําเพ็ญจริงๆ จนกระทั่งมันพอตัว 
เชนเดียวกับเรารับประทานอาหาร จะนานหรือไมนานไมสําคัญ ขอใหพอกับความ
ตองการของธาตุเทานั้น นั้นแหละทีนี้อิ่ม อิ่มตัว 

การพิจารณาเม่ือพอแกความตองการ รูแจงเห็นชัดในทุกส่ิงทุกอยางหายสงสัย
แลว มันปลอยวางของมันเอง และไมไดกําหนดกฎเกณฑวาปลอยนั้นกอนปลอยนี้หลัง 
เราจะทราบไดในภาคปฏิบัติข้ัน ทันธาภิญญา อยางพวกเราน้ีนะ ทราบไดวารางกายน้ี
ปลอยเปนอันดับหนึ่ง สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมทราบวามันปลอยอันดับสอง อันดับ
สาม แตทราบไดชัดวาเหลาน้ีมีแตอาการท้ังน้ันไมใชจิต ถาจะวาปลอยพรอมกันก็ถูก จะ
วาปลอยอะไรกอนอะไรหลังนี้พูดไมได สําหรับผมเองก็พูดไมไดทั้งๆ ที่ไดพิจารณาดังที่
ไดพูดมานี้ แลวปลอยอยางนี้เหมือนกัน ไมใชมาพูดเฉยๆ แตก็ไมทราบวาปลอยอะไร
กอนอะไรหลัง แตทราบไดชัดวาเหลาน้ีเปนอาการของจิตท้ังน้ัน รูไดอยางชัดเจนแลว
ปลอย ไมหลงมันพูดงายๆ รูเทามัน แย็บข้ึนมาก็รูวามันแย็บข้ึนมา ดับไปก็รูวาดับ เกิด
ดับเปนของคูกันกับอาการเหลาน้ี นี่คืออาการของขันธแตละขันธ 

น่ีแหละการพิจารณาทางภาคปฏิบัติตามความจริงเปนอยางน้ี ทีนี้เมื่อรูชัดเจน
แลวทําไมวงจะไมแคบเขามาละ แตกอนกิเลสมันแผอํานาจไปทั่วขอบเขตจักรวาล มีแต
สายของกิเลสยาวเหยียดไปหมดครอบฟาดินแดน จนไมทราบวาใกลวาไกลขนาดไหน 
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แตคร้ันเวลาตีเขามาๆ แลว มันก็ปลอยเขามาดังที่วา พอรูเขามาๆ รูเขามาถึงไหนก็ตอง
ปลอยเขามาถึงนั้น จนกระทั่งถึงวงขันธหา 

รูปขันธก็ปลอยดวยความรูเทาทัน ดวยการพิจารณารูรอบขอบชิดเต็มท่ีแลว 
สัญญา สังขาร วิญญาณก็ไมทราบวาพิจารณาก่ีตลบทบทวนอยูอยางน้ัน เอาน้ันเปนงาน 
เกิดก็รูดับก็รู มันเอาเรื่องอะไรขึ้นมาปรุงมาแตงดีชั่ว อดีตอนาคตอยางไรบาง ตามรู
ตามเห็นอยูตลอด น่ีเรียกวาการพิจารณา จนกระท่ังเปนท่ีแนใจวาเหลาน้ีท้ังมวลมันเปน
อาการทั้งนั้น ออกจากจิตทั้งสิ้น เมื่อมันออกจากจิต มันมีอะไรอยูในจิตจึงออกมาเปน
เร่ืองราวอยางน้ี จึงทําใหหลงอยูเสมอ เม่ือส่ิงเหลาน้ีเปนเพียงเงาแลวมันก็ปลอย คอยดู
คอยจับในขณะที่จิตมันปรุง จากนั้นก็ยอนเขาไปดูตัวจิต มันมีอะไรอยูในนี ้มันถึงไดเกิด
ไดดับทําใหหลงอยูเรื่อย ๆ 

น่ันแหละปญญา เปนเหมือนไฟไดเชื้อ เชื้อมีอยูที่ไหนไฟจะลุกลามเขาไปๆ ทีนี้
เชื้อกิเลสมีอยูที่จิต ปญญาจะเปนเหมือนไฟลุกลามเขาไปๆ หาตัวจิตพิจารณาตัวจิต จน
กระทั่งไหมหมด อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ท่ีเคยเปนอันหน่ึงอันเดียวกับใจมานานแสน
นานน้ัน ไดถูกตปธรรมมีปญญาเปนสําคัญเผาเกลี้ยงไมมีเหลือ เอา ทีนี้จิตดับไปไหม 
ถาอาการท้ังหาน้ีเปนเราและกิเลสเปนเราจริงๆ แลว กิเลสดับไปโดยสิ้นเชิงไมมีเหลือ 
แมภายในจิตแทๆ  ซึ่งเคยเปนคลังของกิเลสมาแตกอน เวลากิเลสดับไปหมด ขาดพัง
ทลายไปหมดแลว แลวจิตดับไปดวยไหม น่ัน ออ ส่ิงเหลาน้ีเปนอยางน้ีๆ ๆ มันก็รูได
ชัดซ ิ ทีนี้ความรูอันนี้เปนยังไง แตกอนความรูประเภทน้ันเปนอยางน้ัน ความรูข้ันน้ัน
เปนอยางนั้น มาถึงความรูขั้นอวิชชาเปนอยางนี ้

ทีนี้พออวิชชาแตกกระจายออกไปหมดดวยอํานาจของปญญา ตปธรรมเผาลงไป
แลว ความรูประเภทน้ันเปนอยางไร น่ัน ความรูประเภทน้ีเปนความรูประเภทท่ีอัศจรรย 
พูดไมถูกพูดไมได เพราะไมมีอะไรเหมือนในโลกทั้งสามนี้ เนื่องจากในโลกทั้งสามนี้
เปนสมมุติทั้งมวล ธรรมชาติที่รูๆ ดวยความบริสุทธิ์ของตนนั้นไมใชสมมุติ จะมาพูดให
เปนสมมุติ ใหเหมือนสมมุติไดยังไง แตปฏิเสธไมไดในความรูในความบริสุทธ์ิ ในความ
เดนอิสระของตนโดยลําพัง ไมเจือปนกับสมมุติใดๆ ทั้งสิ้นนั้น อันนี้ดับไหมที่นี่ หาย
สงสัย แมจะออกอุทานก็อุทานไดเต็มปากเต็มใจ ไมมีกิเลสตัวใดมาตานทานขัดแยง
แลว 

น่ีแหละท่ีทานเรียกวาเรียนจบปริญญาเอก เอโก ธมฺโม ธรรมแทงเดียว จิตคือ
ธรรม ธรรมคือจิตเปนอันเดียวกัน อกาลิกจิต อกาลิกธรรม คือธรรมชาติน้ีแล นี่คือ
ปริญญาเอกในคร้ังพุทธกาลทานเรียนจบปริญญาเอก ไมเหมือนพวกเราปริญญาเอก 
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เอกมีนัยนตาขางเดียวไมเปนทา ถาลงนัยนตาขางหนึ่งบอดไปอีกแลว เสร็จมันเลยเอก
เปนอะไร มืดมิดปดทวาร 

เอา นักปฏิบัติยึดใหด ีหลักฐาน สถานที่ หลักวิชา การดําเนินท่ีพระพุทธเจาทรง
พาดําเนินมาและทรงสอนดวยวิธีการใด ใหยึดหลักน้ีใหดีใหเหนียวแนนม่ันคง เรื่องติด
พันกับกิเลส กิเลสติดพันกับเราน้ัน มันเคยเหนียวแนนม่ันคงมาเปนเวลานานแลว ควร
จะจืดจางหรือควรจะชินชาตอกันบางแลว ธรรมทีก่ลาวเหลาน้ีเรายังไมเคย เราเพิ่งจะมา
เคยในเวลาท่ีบวชประพฤติปฏิบัติ เอาใหจริงใหจัง ใหเห็นความจริงวาเปนยังไง แลวจะ
เสียดายกิเลสตัวใดอีกไหม 

เอาลงใหจิตไดบริสุทธิ์เต็มที่แลวซ ิ เราจะยอนกลับมาเสียดายกิเลสตัวใดบาง
ไหม เราจะเสียดายโลกธาตุน้ีโลกไหนบางไหม กามโลก รูปโลก อรูปโลก สามโลก 
กามภพ รูปภพ อรูปภพ สมบัติทั้งหลายที่เกิดอยูในแดนโลกธาตุนี้ เราจะยอนกลับมา
เสียดายมันอีกไหมเมื่อจิตไดผานพนไปแลว เอาซิเอาใหจริงนักปฏิบัติ ถาธรรมไมวิเศษ
จะเหนือสิ่งเหลานี้ไปไดอยางไร แลวใจท่ีหลุดพนไปแลวจะยอนมาเสียดายความเดน
ตายเสียดายปาชาอะไรกันอีก ความท่ีเราเสียดายเหลาน้ีเปนเร่ืองของกิเลสท้ังมวล จง
ทราบไวใหถึงใจ เอาใหจริงใหจัง 

น่ีแหละการปฏิบัติ ถาจริงตองเปนอยางนี้ไมเปนอยางอื่น สวากขาตธรรมน้ีสดๆ 
รอนๆ ประหน่ึงวาพระพุทธเจาประทานอยูปจจุบันน้ี อานบทใดบาทใดคาถาใดเหมอืน
พระพุทธเจาประทานพระโอวาทในขณะนั้นๆ ดวยพระองคเอง ไมมีคําวาอดีตอนาคต 
เพราะเปนความจริงลวนๆ ความถูกตองลวนๆ ในธรรมท่ีแสดงไวแลวน้ัน จะเปนอดีต
ไกลๆ ที่ไหนกัน ธรรมของจริงตองเปนปจจุบันทันสมัยอยูเสมอ ผูนํามาประพฤติ
ปฏิบัติใหถูกตองจะไมมีขอของใจสงสัยใดๆ ผูปฏิบัติทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจดังที่ได
กลาวมาเม่ือสักครูน้ี จิตจะกลับมาเสียดายอะไร เอา ใหรูเห็นกับตัวเราเอง ธรรมของ
พระพุทธเจาเคยหลอกลวงโลกเมื่อไร รอยทัง้รอยมีแตเราหลอกเรา หรือกิเลสหลอกเรา
ตางหาก 

ฉะนั้น จงเอาใหจริง ถาอยากรูเห็นธรรมของจริงประจักษใจ ของจริงของวิเศษมี
อยูกับใจน้ี ใหกิเลสมันเอาไปครองอยูทําไม ใหกิเลสมันเหยียบยํ่าทําลายเค้ียวใหแหลก
อยูตลอดเวลา และทนรับความทุกขความลําบากอยูทําไม ธรรมมีอยู เคร่ืองสังหารกิเลส
มีอยู เครื่องซักฟอกมีอยูนํามาใชซ ิเราเปนมนุษยท้ังคนดวย เปนพระทั้งองคดวย ทําไม
จะไมมีความสามารถ เมื่อไดรับพระโอวาทจากพระพุทธเจาอยางเต็มหัวใจแลว ตองเรา
เทานั้นจะปฏิบัติใหพนทุกขได คนอื่นเปนเรื่องของคนอื่นอยานํามากวนใจ 

เอาละเห็นวาสมควร รูสึกเหน่ือยภายใน 


