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อยาฝนความจริง 
 
ผูที่จะสามารถสืบมรดกทั้งดานการประพฤติปฏิบัติไปโดยถูกตองดีงาม และผล

เปนที่พึงพอใจในธรรมปฏิบัติ ดังที่ทานกลาวไวในครั้งพุทธกาลวามรรคผลนิพพาน ก็
คือผูที่ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ทานสั่งสอนไวนี้เทานั้น เฉพาะอยางยิ่งคือนักบวชแลว ยัง
ยนเขามาถึงนักปฏิบัติอีกดวย เพราะคําวานักบวชมีอยูท่ัวไปในดินแดนแหงชาวพุทธเรา 
ไมกําหนดกฎเกณฑวาเมืองนั้นเมืองนี้ เมืองนอกเมืองใน เต็มไปหมดดวยนักบวชใน
พุทธศาสนา 

แตจะเอากฎเกณฑตามความเปนนักบวชน้ันวา จะเปนผูไดรับมรดกคือธรรม
ทายาทของพระพุทธเจาจริงๆ น้ัน ไมสนิทใจ เหมือนผูตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลัก
ศาสนธรรม ทั้งทางดานพระวินัยและดานธรรมะโดยถูกตองดีงาม ทานเหลาน้ีจะเปนผู
ทรงไวซึ่งธรรมทายาท ทั้งฝายเหตุและฝายผลไดโดยลําดับ จนถึงขั้นสมบูรณโดยไม
สงสัย เพราะธรรมประกาศหรือทาทายความจริงไวอยูแลว ตั้งแตครั้งพุทธกาลมาจน
กระทั่งปจจุบัน ไมปรากฏวามีธรรมบทใดบาทใดไดรอยหรอลงไปจากหลักความจริงที่
พระองคทรงตรัสไว มีความสมบูรณพูนผลอยูดวยความสัตยความจริง ความถูกตองดี
งามทุกแงทุกมุม ในการที่จะบุกเบิกใหถึงจุดหมายปลายทางไดโดยสมบูรณ 

ฉะน้ันเราเปนนักปฏิบัติ จงคํานึงถึงความรูสึกของตนที่มุงเจตนา และความมุง
มั่นที่ตั้งไวแลวอยางใด และประสานกับความประพฤติปฏิบัติ อยาใหพรากจากกัน การ
ปฏิบัติศีลก็อยาไดประมาท สิ่งใดที่ขัดของตอศีลก็คือการขัดของตอธรรมที่จะเปน
ประโยชนแกเรา และเปนการขัดของทําลายตัวของเราไปดวย การขัดของตอธรรมหรือ
กีดขวางธรรม ก็เปนการกีดขวางตนเองดวยใหหาทางกาวไปไมได 

ดวยเหตุน้ีทานจึงกลาวไววา สุปฏิปนฺโน เปนผูปฏิบัติตรงตอหลักธรรมหลักวินัย
โดยสมํ่าเสมอ ตั้งแตตนจนสุดยอดแหงธรรมวินัย อุชุฯ ตรงไปตรงมา อันเปนแนวทาง
ที่จะใหเกิดความสะอาดในศีลในธรรมของตน ญายฯ ความรูแจงแทงตลอดอยาไดหาง
เหินจากจิตใจ คือมีความสนใจจดจอตอความรูจริงเห็นจริงในธรรม ท่ีทานไดเคยรูเคย
เห็นและไดประทานไวแลว คําวา สามีจิฯ ก็รวมลงไปวา การปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง เปน
การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 
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คําวาธรรมน้ันเปนของกลาง เชนเดียวกับสมบัติในโลก แลวแตผูมีความขยัน
หม่ันเพียรและความเฉลียวฉลาดท่ีจะแสวงหามาได มากนอยตามกําลังความสามารถ
และฉลาดของตน ตามปกติวัตถุในโลกนี้ไมขาดแคลน มีสมบูรณ เปนแตเพียงวา ความ
อุตสาหพยายาม หรือความขยันหม่ันเพียรและความฉลาด ท่ีจะสามารถนําวัตถุน้ันๆ 
เขามาเปนของตนไดเปนสําคัญกวาอื่น 

คําวาธรรมก็ไมเคยบกพรอง ตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนไวแลวคง
เสนคงวา ดังที่ทานกลาวไววา พระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา พระอรหัต ธรรมทั้ง
ส่ีประเภทน้ี กลมกลืนกันกับหลักมัชฌิมาปฏิปทาอันเปนสายทางเดินเขาไปสูธรรมขั้น
เหลาน้ี จนกระทั่งทะลุปรุโปรงไปได ไมนอกเหนือจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปไดเลย 

เราพึงคํานึงตนเสมอวา เวลานี้เราปฏิบัติถูกตองตามหลักมัชฌิมาหรือไม 
มัชฌิมาคือเหมาะสมอยูตลอด การรักษาศีลก็เปนความเหมาะสมของตน หาที่ตําหนิติ
เตียนตนไมไดวา ไดทําศีลใหดางพรอยไปดวยเจตนา หรือความเผอเรอประการใดบาง 
เพราะความระมัดระวังรักษาอยูเสมอ ศีลก็งามสําหรับตัวของเรา เปนผูทรงศีล เปนผู
เหมาะสมกับความเปนผูมีศีล จึงเรียกวามัชฌิมา คือความเหมาะสม 

ทางดานธรรมนับแตสมาธ ิ คําวาสมาธิท่ีทานแสดงไวในตํารา เคยไดอธิบายให
ฟงแลวหลายคร้ังหลายหนน้ัน คือเข็มทิศทางเดินที่ทานเขียนไวตามคัมภีรใบลาน ไมใช
องคของสมาธิแท แตสมาธิแทน้ันจะเกิดข้ึนกับใจท่ีสืบเน่ืองมาจากการศึกษาเลาเรียน 
วิธีการท่ีทานแสดงไวแลวในตํารับตําราน้ัน เขามาประยุกตกับความประพฤติของตน 
เพ่ือใหเกิดความสงบเย็นใจข้ึนมาไดดวยจิตตภาวนา 

สมาธิมีความสําคัญไปทางหนึ่ง ปญญามีความสําคัญไปทางหนึ่ง ตางก็มีความ
สําคัญตามหนาที่หรือคุณภาพของตน เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาเสียเองจึงไดตรัสไววา 
สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหต ิมหานิสํสา สมาธิอันเปนความอิ่มตัว ไมหิว
โหยโรยแรง ฟุงเฟอเหอเหิม กระสับกระสาย เปนจิตที่อิ่มตัวตามขั้นแหงความสงบของ
ตน น่ีทานเรียกสมาธิ สมาธิน้ีแลท่ีมีความอ่ิมตัวน้ี นําไปใชทางดานปญญา ยอมจะเปน
เครื่องหนุนปญญาใหทําหนาที่ของตนไดอยางราบรื่นดีงาม เพราะไมเถลไถล ไมกระวน
กระวายหิวโหยกับส่ิงน้ันส่ิงน้ีเหมือนคนไมมีความสงบอยูภายในตัว จิตที่สงบยอมไมหิว
โหยกับส่ิงตางๆ พาทํางานใดก็ทํา พิจารณาทางดานปญญามีสติเปนเครื่องกํากับรักษา
หรือเปนผูควบคุมงาน จิตก็ทํางานตามนั้น 

เมื่อมีสมาธิแลว ควรจะแยกออกทางดานปญญา พิจารณาแยบคายไปกวาทาง
ดานสมาธิก็ตองทํา เพราะฉะน้ัน คําวาสมาธิกับปญญานี้จึงแยกกันไมออกโดยจะถือวา
พิจารณาทางดานปญญาอยางเดียวเปนความรวดเร็ว การทําสมาธิ มัวทําสมาธิใหเกิด 
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ใหมีความสงบแลวคอยพิจารณาทางดานปญญาน้ัน เปนทางลาชาหรือลาสมัย การพูด
เชนน้ันหรือความเห็นเชนน้ัน เปนความเห็นที่ขัดตอหลักธรรมของพระพุทธเจา ท่ีทรง
รับรองมาแลวโดยสมบูรณท้ังทางเหตุและทางผล 

ดังนั้น ธรรมทั้งสองประการนี้จึงแยกกันไมออกแตไหนแตไรมา จะแตกตางกัน
อยูบางก็แตอาการของสมาธ ิ มีอาการตางกัน แตพูดถึงเรื่องความสงบนั้น สงบเหมือน
กัน แตอาการแหงความสงบน้ันมีตางกันบาง ถึงอยางไรก็ตามความสงบของจิตนั้น 
ยอมเปนความอิ่มตัวไดดวยกัน ควรแกการพิจารณาทางดานวิปสสนา คือปญญาไดเชน
เดียวกัน จึงไมสามารถที่จะแยกสมาธิหรือสลัดตัดทิ้งสมาธิไปเสีย ใหดําเนินแตทางดาน
ปญญาอยางเดียว แลวควาเอามรรคผลนิพพานอยางภาคภูมิใจมาแขงศาสดาผูแสดงไว
ทั้งสมาธิและปญญา อยางนี้เปนไปไมได 

น่ีเราเคยปฏิบัติมาแลว ไดทราบอยางชัดเจนในทางดานสมาธ ิ คือการทําสมาธิ
ตั้งแตขั้นลมลุกคลุกคลาน มาจนกระทั่งถึงขั้นสมาธิเต็มตัว คําวาข้ันสมาธิเต็มตัวน้ัน คือ
เราทําใหสงบไดตามความตองการของเราเวลาใดก็ได แมจิตจะถอนออกมาจากสมาธิ
น้ันแลว คิดอานไตรตรองกิจการงานอื่นๆ ได แตฐานของสมาธิน้ันเปนความแนนหนา
มั่นคงอยูเสมอ ท่ีเรียกวา สมาธิเต็มภูมิ คือทําใหสงบเมื่อไรก็ได แตก็เปนสมาธิอยูเพียง
เทาน้ัน ไมสามารถกลายตัวไปเปนปญญาได โดยที่เราไมนําออกพิจารณาแตอยางใดให
เปนปญญาขึ้นมา  

เม่ือจิตมีความสงบเปนพ้ืนฐานแลว นําจิตที่มีดวงความสงบและอิ่มตัว ไมหิว
โหยกับอารมณตางๆ น้ัน เขาพิจารณาทางดานปญญา เราจะพิจารณารางกายสวนใดก็
ตาม คําวารางกายน้ีท่ัวไปหมดในรูปขันธน้ี แลวแตจะถูกกับจริตในอาการใดภายในราง
กายน้ี แยกแยะดูตั้งแตตน ดังที่ทานมอบงานใหแกพวกเรามาตั้งแตดึกดําบรรพจน
ปจจุบันน้ี และยังจะเปนไปอีกอยางนี้ไมลดละ วางานของนักบวชนั้นคืออะไร 
อุปชฌายะทานมอบใหวา เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ น่ีคืออนุโลมพิจารณาโดยลําดับ
ไป ตโจ ทนฺตา นขา โลมา เกสา น่ีใหพิจารณาปฏิโลม ยอนกลับหนากลับหลัง ถอย
หนาถอยหลัง 

ส่ิงท่ีกลาวเหลาน้ีเปนส่ิงท่ีประกาศตนอยูแลว ดวยความปฏิกูลโสโครกตามหลัก
ธรรมชาติที่เปนความถูกตอง เปนแตเพียงวาจิตของเราน้ัน ไปรับความเส้ียมสอนมา
จากสิ่งจอมปลอมคือกิเลส จึงตองมาเปล่ียนแปลงความจริงจากธรรม หรือลบลางธรรม
นี้ใหเปนสภาพอื่นไปเสียจากความเปนของปฏิกูล ใหเปนของสวยของงาม เปนของจีรัง
ถาวร เปนเราเปนเขา เปนของเราของทานไปเรื่อยๆ ส่ิงเหลาน้ีนอกจากความเปนอสุภะ



 

เขาสูแดนนิพพาน ๒๒๐ 

๒๒๐

อสุภังเต็มไปท้ังรางกายภายนอกภายใน อยูโดยหลักธรรมชาติของมันตามธรรมที่กลาว
ไวแลว ยังมีความแปรสภาพอยูภายในตัวทุกระยะๆ ไมมีเวนแมแตขณะหนึ่ง 

การพิจารณาเชนน้ีทานเรียกวาวิปสสนา เพ่ือความเห็นแจงตามความจริง ความ
จริงน้ันเปนอยางไรในรางกายน้ี คําวาอสุภะจริงหรือไมจริง เราปฏิเสธไดไหม ต้ังแตภาย
นอกก็มีขี้เหงื่อขี้ไคลเต็มไปหมดทั้งราง ไมวาขางบนขางลางตองชะตองลางกันอยูตลอด
เวลา รางกายนี้ไปสัมผัสสัมพันธกับสิ่งใด แมจะเปนของสะอาดสวยงามเพียงใดก็ตาม 
จะตองกลายเปนของสกปรกโสมมสงกลิ่นฟุงไปหมด 

เพราะรางกายน้ีเปนตัวปฏิกูล สิ่งที่เขามาเกี่ยวของกับรางกายนี้จึงกลายเปนของ
สกปรก ตองชะตองลางตองฟอกเช็ดถ ู ไมเชนนั้นก็อยูไมได น่ีเห็นอยางชัดๆ อยูแลว
ตามหลักความจริง ผูปฏิบัติจะฝนหลักความจริงนี้ไปไหน ความฝนหลักความจริงเหลา
นี้มีแตเรื่องของกิเลสทั้งสิ้นซึ่งเปนขาศึกตอธรรม เคยฝนธรรมอยางน้ีมาเปนลําดับลําดา 
คือเสกสรรปนยอข้ึนมาเฉยๆ ทั้งๆ ที่หาความจริงไมได วาสวยงาม วานารักใครชอบใจ 
วาเปนส่ิงจีรังถาวร วาเปนส่ิงใหเกิดสุขนาร่ืนเริงบันเทิง วาเปน อตฺตา เปนเราเปนของ
เราเปนของเขา 

จิตที่ไมมีที่ยึด มีแตกิเลสเปนผูพร่ําสอนอยูตลอดเวลา จะไมใหยึดไมใหถือไมให
เชื่อตามกิเลสจะเชื่อถืออะไร เพราะมีของอยางเดียวเทานั้นติดแนบอยูกับใจนับแตกัป
ใดกัลปใดมา จนกระทั่งไดพบไดยินโอวาทคําสั่งสอน ซึ่งเปนคูแขงกับธรรมชาติที่เสก
สรรปนยอดวยความจอมปลอมนั้น คูแขงน้ันเรียกวาธรรม จึงไดนําธรรมของจริงนี ้ เขา
มาเทียบเคียงของปลอม 

แยกแยะกันดูทุกสัดทุกสวน ความเสกสรรท่ีฝงอยูในขันธน้ีเปนคําเส้ียมสอนของ
กิเลส มันเส้ียมสอนวาเปนของสวยงาม ทําใหจิตคิดวาเปนของสวยของงามของดีของ
แนนหนาม่ันคงไปดวย ทีนี้นําธรรมเขามาลบลางของปลอมนั้น วาสวยงามทีต่รงไหน ดู
หาความสวยงามไมได ท้ังภายนอกภายในของรางน้ี หาความสวยงามไมไดแมแตช้ิน
เดียว มันเต็มไปดวยของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งรางนี ้ทั้งในตัวของเราและสัตวอื่นบุคคล
อื่น ทั้งหญิงทั้งชายเหมือนๆ กันหมด เทียบกันไดทุกสัดทุกสวนไมมีอะไรแปลกตางกัน 
น่ีคือความจริง เราฝกวิปสสนาคือปญญา ฝกเพื่อจะสลัดสิ่งที่เคยยึดถืออันจอมปลอม 
เขาสูหลักความจริงคือของไมปลอม นี่เปนขั้นหนึ่งของจิตของธรรม 

ขั้นตอไปยังแยกแยะเปนเรื่องอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ซ่ึงเปนธรรมของจริงเชน
เดียวกันเขาไปอีก เปนทางเดินเพื่อความสลัดปดทิ้งสิ่งจอมปลอมทั้งหลาย คือกิเลสตัว
พาเสกสรรปนยอมาเปนเวลานาน ผลของมันทําใหเกิดความกดถวงลวงใจอยูเสมอ ให
มีแตความทุกขความเดือดรอนเพราะส่ิงเหลาน้ี เม่ือพิจารณาตามหลักความจริงแลว จิต
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ยอมจะคอยปลอยวางไปโดยลําดับ ตามความซึมซาบแหงปญญาท่ีเขาสูหลักความจริง
ของธรรมไปโดยลําดับลําดา 

จนกลายเปนวากายท้ังกายน้ี ถาพูดถึงกองอสุภะก็คือปาชาผีดิบ ที่เต็มไปดวย
ซากศพตางๆ ซึ่งรวมอยูในรางกายของแตละบุคคลๆ น่ันแล ไมใชซากหนึ่งซากเดียว มี
หลายซาก หลายศพ หลายประเภท หลายชนิดของสัตวที่มาตายกองกันอยูภายในราง
กายของเรานี ้ พิจารณาอยูเชนน้ีซํ้าๆ ซากๆ เชนเดยีวกับเราถากไม หลายคร้ังหลายหน
ก็ถึงแกน ถึงที่พอเหมาะพอดี พอเอา ยิ่งชะลางลงไปหลายครั้งหลายหนก็ถึงที่สะอาด 
พนจากสิ่งจอมปลอมเห็นไดชัดเจน จิตยอมปลอยวางเองโดยไมตองสงสัย 

น่ีเปนข้ันหน่ึงของการพิจารณาท่ีเรียกวาปญญา เราแยกจากสมาธิคือจิตท่ีสงบ
น้ัน ใหแสดงกิริยาออกมาทางความแยบคาย เรียกวา วิปสสนาปญญา แปลวา ความ
เห็นแจงเห็นจริง ไมใชเห็นปลอมเห็นแบบมืดๆ ดําๆ กําดํากําขาวอยางท่ีอวิชชาพาเห็น 
ปญญาธรรมพาเห็น เห็นแจงเห็นชัดและรื้อถอนตนออกจากความยึดมั่นถือมั่นสําคัญ
ผิดตางๆ ไปไดโดยลําดับ น่ีแหละการดําเนินเพ่ือมรรคผลนิพพาน ดําเนินไปตามส่ิง
เหลาน้ี โดยถือส่ิงเหลาน้ีเปนหินลับปญญาในการดําเนินวิปสสนา 

ที่จิตไมสามารถกาวไปไดตามความมุงหมาย ก็เพราะจิตติดส่ิงเหลาน้ี ทานจึง
สอนใหพิจารณาบุกเบิกส่ิงเหลาน้ี ซ่ึงเปนเสมือนขวากหนามแทงจิตใจอยูทุกเวลํ่าเวลา 
รักก็ทําใหเกิดทุกข ชังก็ทําใหเกิดทุกข เกลียดโกรธทําใหเกิดทุกขทั้งนั้น เพราะกิเลส
เปนสาเหตุจะไมเกิดทุกขอยางไร ไมใชเปนสาเหตุมาจากธรรม สาเหตุท่ีมาจากธรรมน้ัน 
แมจะมีทุกขบางเพราะการตอสูกับขาศึก แตจิตก็คํานึงเพื่อชัยชนะหรือเพื่อความรูแจง
เห็นจริง ความทุกขนั้นก็ไมถือเปนอารมณกับผูปฏิบัติ 

เพราะฉะน้ัน ผูปฏิบัติธรรมแมทุกขแทบเปนแทบตาย ก็ไมถือเปนอารมณยิ่งกวา
เพื่อความรูแจงเห็นจริงในสิ่งที่ตนตองการที่ตนมุงหมายไว พระพุทธเจาของเรา ทานมี
ความมุงหวังอยางแรงกลา เพราะฉะน้ันแมจะสลบถึงสามคร้ังสามหน แตยังไมถูกทาง
เพ่ือความตรัสรูก็ตาม พระองคก็ไมทรงทอถอย เพราะอํานาจแหงความมุงม่ันตอธรรม
ของจริง มีกําลังมากกวาที่จะทอถอยเพียงความสลบเทานั้น 

การพิจารณารางกายเปนส่ิงสําคัญมาก เฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับราคะตัณหาขึ้นอยู
กับรางกายน้ี จิตสงบก็สงบจากความคิดในเร่ืองราคะตัณหา เก่ียวกับรูป เสียง กลิ่น รส 
ในชาดกทานกลาวไวซึ่งเปนสิ่งที่สะดุดใจมากวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตไมเคย
เห็นรูปใด ที่เปนขาศึก เปนเคร่ืองเสียดแทงจิตใจอยางเจ็บปวดแสบรอน ยิ่งกวารูปของ
เพศตรงขาม เสียงใดก็ตามไมสามารถที่จะเสียดแทงเขาถึงขั้วหัวใจ ถึงกับจิตใจจะพัง
ทลายลงไดเหมือนเสียงของเพศตรงขาม กลิ่นใดก็ตามไมสามารถทะลวงเขาถึงขั้วหัวใจ
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ยิ่งกวากลิ่นของเพศตรงขาม รสใดก็ตามไมสามารถทําลายหัวใจใหกระทบกระเทือน
หว่ันไหวและเปนบาแบบสดๆ รอนๆ พรอมทั้งการรับความทุกขทรมานไดมากยิ่งกวา
รสของเพศตรงขาม การสัมผัสใดก็ไมสามารถทําใจใหละเมอเพอฝน จนตัวไมเปนตัว
ของตัวยิ่งกวาการสัมผัสเพศตรงขาม ใหเธอทั้งหลายจําไวอยางถึงใจ อยาประมาท” 

“วิธีที่จะแกรูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส อันเปนบอเกิดแหงราคะตัณหานั้น ตองใช
วิธีการอันถูกตองเหมาะสมกัน คือการพิจารณา อสุภกรรมฐาน เปนภาคพ้ืน ใหเกิดมี
ความชํานิชํานาญ นอมกายวิสภาคเขามาสูกายของเรา หนังของวิสภาคเขามาเทียบกับ
หนังของเรา เสียงของวิสภาคเขามาเทียบกับเสียงของเรา กล่ินของวิสภาคเขามาเทียบ
กับกลิ่นของเรา ความสัมผัสของวิสภาคเขามาเทียบความสัมผัสตัวเราเอง ส่ิงเหลาน้ีมัน
ก็เปนเน้ือเปนหนังเปนอวัยวะอันเดียวกัน ไมเห็นมีผิดแปลกกันอะไรเลย ถาพูดถึงเรื่อง
ความเปนปฏิกูล คนทั้งหญิงทั้งชายเปนเทวดามาจากไหน รางกายจึงจะไมมีความปฏิกูล
โสโครก ภิกษุท้ังหลาย ทั้งหญิงทั้งชายก็คือคนทรงธาตุทรงขันธ ทรงอสุภะอสุภัง มีหนัง
มีเนื้อ มีกระดูก มีตับไตไสพุง มีของอสุภะอสุภังเต็มตัวเชนเดียวกันนั่นแล จะไปหลงหา
สาระอะไร ถาไมใชเราเปนบุรุษตาฟาง เพราะฉะน้ันเธอท้ังหลายจงพิจารณาในส่ิงเหลาน้ี
ใหมาก ยาแกพิษภัยอันสําคัญ คือ อสุภะ เปนยาอันประเสริฐ” 

นี่คือพุทธพจนที่ทรงแสดงไวแกภิกษุทั้งหลาย      เพ่ือความเห็นภัยในส่ิงท่ีเปน
วิสภาคกัน เพื่อจิตไดพิจารณาตามหลักอสุภธรรมไมขาดวรรคขาดตอน ใจจะไดสงบ ใจ
หายกังวลหมนหมอง เพราะทุกสวนแหงรางกายน้ันๆ เปนลักษณะเหมือนๆ กัน 

“กายทั้งกาย ทั้งหนัง ท้ังเน้ือ ทั้งเอ็น ทั้งกระดูก ทุกสัดทุกสวนแหงอวัยวะทั้งของ
หญิงและของชาย กับทุกสัดทุกสวนแหงอวัยวะของเรานั้น ไมมีอะไรผิดแปลกกันเลย 
นอกจากถูกหลอกลวงจากกิเลสเทานั้น วาน้ันวิเศษน้ีวิโส จนผูหญิงผูชายธรรมดาๆ 
กลายเปนเทวดาข้ึนมา ตนเปนเสมือนบอยหรือสุนัขตัวหน่ึง ที่คอยกัดคอยแทะแบบ
ลมๆ แลงๆ อยูภายในใจ ไมมีวันเวลาสรางซาลงได นับวาโงเกินไป ไมสมกับความเปน
ภิกษุ ใหเธอทั้งหลายจงจําไวใหถึงใจ” 

นั่นฟงดูซ ิน่ีแหละการพิจารณา   จงทําตามที่ทานสอนไวนั้น   คําวาโงเกินไปจะ
ถูกลบลงดวยวิปสสนาปญญาไมสงสัย ถาลงไดพิจารณาใหชัดเจน เทียบทุกสัดทุกสวน
ท้ังภายนอกภายในใหเห็นชัดเจนแลว จะมีอะไรแตกตางกัน จะหลงอะไรกัน ดวยเหตุนี้
จึงตองใชการพิจารณาใหมาก โรคหนักตองวางยาใหหนัก เพ่ือทันกับโรคสุนัขบาตาฝา
ฟางที่มองเห็นใบไมแหงกลายเปนผัก 
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นอกจากนั้นทานยังสอนใหไปเยี่ยมปาชา การไปเย่ียม ปาชาแตกอนเปนปาชาผี
ดิบ ตายเกาตายใหมเอาไปทิ้งเกลื่อนไปหมด การไปพิจารณาปาชาน้ัน ทานสอนใหไป
ทางเหนือลม และสอนใหไปทางตายเกาเสียกอน เพราะกําลังสติปญญายังไมเพียงพอ 
ใหไปดูผูที่ตายเกาเสียกอน อวัยวะเกล่ือนกลาดเร่ียราด กระดูกกระจัดกระจายเปนอะไร
ไปแลว แลวขยับเขาไปเปนลําดับจนถึงผูตายใหม ท้ังน้ีเพราะอาจจะเกิดความกําหนัด
ยินดีขึ้นมาได 

เม่ือไดพิจารณาเปนลําดับลําดาเขาไปแลวเชนน้ัน ยอมจะมีกําลังทางสติปญญา
พอพิจารณากันไปได ศพนั้นๆ แมตายใหมก็ไมผิดอะไรกับรางกายของเราที่ยังไมตายนี้ 
ถากล่ินเหม็นคลุงมันก็เปนเชนเดียวกันน้ีแล เพราะเปนปาชาผีดิบผีตายเชนเดียวกัน 
เมื่อพิจารณาเทียบเคียงไดทุกสัดทุกสวนของซากศพในปาชา กับรางกายเราท่ียังไมตาย 
วาเปนลักษณะเดียวกันจนหายสงสัยแลว จะไมไปเยี่ยมปาชาอีกก็ได 

เย่ียมปาชาภายในรางกายของเราน้ีก็เปนท่ีเขาใจ เพราะการไปเย่ียมปาชานอก ก็
เพ่ือจะหาหลักยึดเทียบเขามาสูหลักภายในคือตัวเราเอง เม่ือไดหลักภายในเปนเคร่ือง
ยึดแลว ก็มีหลักมีเกณฑในการพิจารณาตนและหายกังวลในการไปเยี่ยมปาชานอก นี่
เปนปญญาขั้นหนึ่ง 

ปญญาขั้นนี้ตองใชความพยายามใหมากกอนจะมีความชํานาญ เมื่อชํานาญแลว 
ปญญาขั้นนี้ยอมผาดโผนมาก ตามท่ีเคยพิจารณามาแลวเปนอยางน้ัน พิจารณาจนหมุน
ต้ิวๆ ทันกับเหตุการณที่มีอยูรอบตัว เมื่อปญญามีความชํานาญจวนถึงขั้นที่จะสลัดปด
ทิ้งรางกายนี ้ยิ่งหมุนตัวเปนเกลียวตลอดอิริยาบถไมมีวางงาน 

มองดูตัวทั้งตัวนี้กลายเปนเนื้อก็เปนไปหมดทั้งตัว มองดูหนังไมเห็น ทะลุเขาไป
ถึงเนื้อ ถึงเอ็น ถึงกระดูก จนกระทั่งกลายเปนรางกระดูกไปหมดในคนทั้งคน เราท้ังคน
เปนกอนเนื้อไปหมดทั้งตัว มองดูหญิงดูชายเปนสภาพเดียวกันไปหมด เพราะความ
ชํานาญในการพิจารณาวิปสสนาข้ันรูปกาย รางกายหาความสวยความงามไมได มองดู
เปนรางกระดูกหนึ่ง มองดูเปนคนที่หนังถูกถลกออกเหลือแตเนื้อแดงฉานไปหมดทั้ง
ตัวหนึ่ง ใจจะมีความกําหนัดยินดีที่ตรงไหน คนเราท่ีจะกําหนัดยินดีกันก็เพราะหนังน้ี
เทาน้ัน เพราะฉะน้ันทานจึงสอนกรรมฐานเพียง ตโจ แลวหยุด เพราะหนังมนัครอบไป
หมดแลวในรางกายคนรางกายสัตว 

น่ีคือความชํานาญของการพิจารณา ถัดจากน้ันไปเพียงกําหนดแย็บเดียวเทาน้ัน 
ไมถึงสามวินาทีจะทะลุไปหมดตั้งสองรอบสามรอบในรางกายรางเดียวนั้น กลายเปน
กระดูกเปนทอนกระดูกไปหมด เพียงเสนเอ็นติดตอรัดรึงกันไวเทาน้ัน เชนเดียวกับซาก
ผีท่ีเอามาไวตามวัดตามวา อวัยวะสวนอ่ืนๆ ไมม ีเหลือแตกระดูกที่มัดติดกันไวเทานั้น 
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เมื่อเปนเชนนั้นจะรักอะไรกําหนัดอะไร มีแตกระดูกเทานั้น น่ันแหละคือความ
จริงของธรรมเปนขั้นๆ และตัดความจอมปลอมออกเสียได ที่วาผมก็งาม หนังก็งาม 
เนื้อก็งาม เอ็นก็งาม งามไปหมด กระดูกก็งาม แมท่ีสุดอาหารเกาอาหารใหมท่ีเปนมูตร
เปนคูถก็งามไปดวย เพราะถูกกิเลสมันตมมันตุน มันเสกสรรปนยอใหกินของสกปรก
มาเปนเวลานาน เพราะความโงเขลาของตน ใหกิเลสปรุงอาหารเปนพิษท้ังน้ันใหกิน
และกินไมมีวันอิ่มพอ กินเทาไรย่ิงหิวโหย กินเทาไรยิ่งติดยิ่งจมลงลึก คิดใหละเอียด
แลวไมสลดสังเวชบางหรือ 

เราเปนนักปฏิบัติ จงพิจารณาใหเห็นตามความจริงน้ี เม่ือพิจารณารูเต็มท่ีแลว 
ไมตองบอกเรื่องความสลัดปดทิ้งรูปขันธ วาไมใชเราไมใชของเรา ความปฏิกูลโสโครกนี้
ก็หายไป เพราะผานไปแลว หายสงสัยแลว เหลือแตเพียงรางกระดูก สงสัยอะไรกัน น่ัน
เปนกอง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เปนความจริงอันหน่ึงเทาน้ัน นี่ปญญาขั้นนี้ตองผาดโผน
เต็มท่ีเพราะแกกิเลสสวนหยาบ ตอสูกับกิเลสสวนหยาบ ปญญาตองเปนปญญาที่ผาด
โผน ไมงั้นไมทันกัน ไมเรียกวามัชฌิมา คือเหมาะสมกัน 

พอหมดขั้นนี้แลวสติปญญาก็กาวเขานามธรรมทั้งสี ่ พิจารณานามธรรมท้ังส่ี 
เวทนา ความสุข ความทุกข ความเฉยๆ ภายในรางกายและจิตใจ สวนเวทนาภายในจิต
ทั้งสามนั้นแยกไวกอน พิจารณาเวทนาท่ีเก่ียวของกับกายเวลาเกิดความทุกขเวทนาข้ึน
มา จะเกิดข้ึนดวยการเจ็บไขไดปวยเจ็บหัวตัวรอนก็ตาม ใหพิจารณาแยกแยะดู
ทุกขเวทนา เฉพาะอยางย่ิงทุกขเวทนาน้ันแหละ เปนผูออกหนาออกตาในขณะที่เจ็บไข
ไดปวย สุขหาทางแทรกเกิดขึ้นไมได 

จึงตองพิจารณาแยกดูทุกขใหเห็นทุกขเปนอยางไร ทุกขใหโทษใหรายแกผูใดเรา
จึงเหมาเขาวาเปนทุกข เหมาเขาวาเปนภัยตอเรา เหมาเขาวาเปนขาศึกตอเรา พิจารณา
ใหเปนอรรถเปนธรรมตามความเปนจริง อยาลําเอียงเพื่อเขาขางตัว จะเปนการกอบ
โกยกิเลสเขามาเผาตนย่ิงกวาการไมพิจารณาเสียอีก เพราะผิดทาง 

เพราะฉะน้ัน การพิจารณาทุกขเวทนาจึงพิจารณาใหเปนธรรม  วาทุกขเวทนาน้ี
เหรอท่ีวาเปนภัยแกเรา ดูใหชัดเจนถึงสภาพของทุกขที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นวา เปนภัย
แกผูใด สติปญญาจดจอลงในจุดที่เกิดทุกขมากกวาเพื่อน คลี่คลายดูดวยปญญา เมื่อ
ชัดเจนแลว ทุกขก็สักแตวาปรากฏตัวอยูตามหลักธรรมชาติของตนเทานั้น แมตัวทุกข
เองก็ไมทราบความหมายของตนวาเปนทุกข และไมมีความหมายวาไดใหความทุกขแก
ผูหน่ึงผูใดเลย 

พิจารณาดูรางกายก็สักแตวากาย ที่มีอยูแลวตั้งแตทุกขเหลานี้ยังไมเกิดขึ้น แม
ทุกขเหลาน้ีดับลงไปแลว กายก็ยังเปนกายอยูตามสภาพของตน ตางอันตางจริงอยูโดย
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หลักธรรมชาติของตนเชนนี้ ไปเหมาเอาวาเขามาเปนทกุขมาเปนภัยแกเราไดอยางไร 
ถาไมใชใจเปนตัวไปหมายเขาตางหาก แลวยอนเขามาดูใจ  เทียบเคียงกายน้ันเปนเรา
เหรอ กายน้ันมาเปนใจหรือใจไปเปนกาย หรือทุกขเวทนาน้ันมาเปนใจ หรือใจน้ีไปเปน
ทุกขเวทนา 

แยกแยะทุกสัดทุกสวน ยิ่งทุกขมีความรุนแรงมากเพียงไร สติปญญาขั้นนี้ยิ่ง
หมุนติ้ว เร็วย่ิงกวานํ้าไหลไฟสวาง ไมอยางนั้นไมทันกัน แยกแยะทุกสัดทุกสวน เวทนา
ก็กลายเปนความจริงขึ้นมาอยางประจักษใจหายสงสัย วามีจิตเทาน้ันไปสําคัญ
ทุกขเวทนาวาเปนขาศึกตอตนเอง และวาเปนตนเปนของตน ตลอดถึงเร่ืองรางกายเขาก็
เปนสภาพแหงความจริงของเขาอยูเชนน้ัน แตใจเสียเองเปนผูไปยึดไปถือ วากายของ
เราเปนทุกข ทุกขก็มาเปนกาย ทั้งทุกขทางกายทั้งทุกขทางใจก็กลายเปนเราและเปน
ทุกขขึ้นมาอีก เพราะความสําคัญผิด 

เมื่อแยกแยะทั้งสามสภาพคือ ดูกาย ดูเวทนา ดูจิต เทียบเคียงกันไดทุกสัดทุก
สวนวาไมใชอันเดียวกัน ความสําคัญม่ันหมายของจิตท่ีไปหมายเขาวาเปนเราเปนของ
เรา ก็ถอนตัวเขามาสูจิต เม่ือความสําคัญถอนตัวเขามาสูจิตแลว จิตก็เปนปกต ิ เปน
ความจริงของจิต เวทนาก็เปนความจริงของเวทนา กายก็เปนความจริงของกายแตละ
อยางๆ แลวก็ไมกระทบกัน หน่ึง ทุกขเวทนาที่กําเริบมากๆ น้ันดับไปอยางรวดเร็ว สอง 
ทุกขเวทนาแมไมดับ แตก็เปนความจริงของตนอยูเปนสัดเปนสวน ไมเขามากระทบกัน
กับจิตใจนี้ไดเลย 

ใจนั้นแมจะอยูในทามกลางแหงความทุกขความลําบาก ในขณะที่เปนโรคภัยไข
เจ็บหรือขณะน่ังนานๆ ก็ไมมีความกระวนกระวาย มีแตความกระหยิ่มยิ้มยองอยูโดย
หลักธรรมชาติแหงความจริงของใจ น้ีคือการพิจารณาเวทนา นอกจากนั้นยังทราบชัดวา 
ทุกขเวทนาก็ด ี สุขเวทนาก็ด ี อุเบกขาเวทนาก็ด ี เปนอาการอันหน่ึงๆ เทาน้ัน รวมแลว
ยอมไหลลงสูภาชนะคือ ไตรลักษณ ไดแก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตาทั้งมวล นี่ปญญาขั้น
หน่ึง 

สัญญา ความจําไดหมายรู จนเกิดเร่ืองเกิดราวข้ึนมา สังขารปรุงแย็บ สัญญา
หมายไปใหเปนเร่ืองเปนราวหลอกตนเหมือนกับภาพในหนากระจก ภาพของเราเองนี้
แหละไปปรากฏอยูในหนากระจก เราก็ไปต่ืนภาพในหนากระจกน้ัน เม่ือทราบชัดเจน
แลววา ภาพท่ีปรากฏในหนากระจกน้ันมันเปนภาพไปจากกายของเราฉันใด อาการทุก
อยางท่ีปรากฏข้ึนจากสังขารจากสัญญาท่ีหมายเร่ืองน้ันเร่ืองน้ี ก็เปนภาพออกจากใจฉัน
น้ัน ถาใจไมรูเทาทันก็ไปหลงภาพนั้น เมื่อใจรูเทาทันแลวก็ปลอยวางตามสภาพของเขา 
สิ่งเหลานี้ก็เกิดๆ ดับๆ ไมยึดมั่นถือมั่นในสัญญา สังขารอันเปนสิ่งเกิดดับ 
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แมวิญญาณท่ีรับภาพจากภาพนอก เชน รูป เสียง กลิ่น รส เวลาเขามากระทบตา 
หู จมูก ล้ิน กาย เปนตน ก็มีแตเพียงแย็บเดียวๆ ท่ีรับทราบ ในขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัส 
เม่ือส่ิงน้ันดับไปความรับทราบก็ดับไป เปนอาการหน่ึงๆ ของจิตเทานั้น จะถือเปนเรา
เปนของเราไดอยางไร ถาไมใชบากองรับเหมานะ 

พิจารณาซํ้าๆ ซากๆ เปนการฝกซอมดวยความสัมผัสสัมพันธระหวางจิตกับ
สัญญา สังขารที่คิดปรุงอยูภายใน และระหวางขางนอกกับขางในใหเปนไปโดย
สมํ่าเสมอ จิตยอมมีความชํานิชํานาญ สามารถสลัดตัดทิ้งขันธหานี้ไดทั้งๆ ที่ยังไม
บริสุทธ์ิ อุปาทานในรูปขันธก็ปลอยไดอยางชัดเจนเห็นประจักษ จิตพักจากการพิจารณา
รางกายวาเปนอสุภะอสุภังตางๆ เพราะอิ่มตัวแลว รูแลว ปลอยวางแลว พิจารณาเพ่ือ
อะไรอีก การพิจารณาเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ถือเอาความเกิดดับเปนสําคัญ 
คือ เกิดขึ้นก็รูไดชัด ดับไปก็รูไดชัด ขาดจากกันก็รูไดชัด  

ขันธทั้งหานี่แหละเปนทางเดินของกิเลส อวิชชาสงสมุนออกมาทางนี้แหละ ออก
มาทางตา ทางห ู เปนตน คอยจับจองเอารูป เอาเสียง เอากลิ่น เอารส เครื่องสัมผัส
ตางๆ ทั้งดีทั้งชั่วกวานมาหมด กวานเขามาเปนฟนเปนไฟเผาลนสัตวผูโงเขลาตาฝาฟาง 
พระที่โงๆ ตาฟางๆ ยอมตัวเปนฟนใหมันเผาลนอยูทั้งวันทั้งคืนไมยอมหาทางออก 
นอกจากชมเชยไฟวาดีขยันไหมเทานั้น ถามีความฉลาดก็พิจารณาเพ่ือหาทางปลด
เปลื้องไปได ตามสติปญญาขั้นดังกลาวนี ้

ตา หู จมูก ล้ิน กายก็สักแตวาตา หู จมกู ล้ิน กาย รูป เสียง กล่ิน รส เคร่ือง
สัมผัสก็สักแตวาเทานั้น เพราะไดพิจารณาตัดขาดมาโดยลําดับ อายตนะภายใน เชน รูป
กายของเรามีทั้งตา ทั้งหู ทั้งจมูก ทั้งลิ้น ทั้งกาย ก็รูเทาทันและปลอยวางไดแลว เรียกวา
ตัดขาดจากทางเดินของกิเลส มีอวิชชาเปนตัวการสงสมุนออกมาตามทางสายนี ้และตัด
สะพานนี้ขาดเขาไปโดยลําดับ กิเลสออกมาทางเวทนาก็ตัดขาดดวยปญญา ออกมาทาง
สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ตัดขาดไปโดยลําดับ เมื่ออวิชชาไมมีสมุน ถูกตัดสะพานขาด
ไปหมด คือฆาทั้งสมุนของมันดวย ความสําคัญม่ันหมายตางๆ ฆาไปดวย อาการตางๆ 
ทั้งหานี้ก็ตัดขาดไปดวย กิเลสก็รวมตัวเขาไปสูจิตดวงเดียวเพราะไมมีที่หลบซอน 

น่ีแหละวิธีการดําเนินเพ่ือมรรคผลนิพพานดังคร้ังพุทธกาลทานดําเนิน ทาน
ดําเนินอยางน้ี ทานพิจารณาอยางน้ี กิเลสมันมีอยูที่ไหน สติปญญาจะเปนเหมือนกับไฟ 
กิเลสเปนเหมือนกับเชื้อไฟ กิเลสอยูที่ตรงไหนปญญาจะหมุนติ้วเขาไปตรงที่เชื้อมีอยู
น้ัน เช้ือมีอยูทางกายเราก็พิจารณาทางกาย จนกระทั่งไหมไปหมดดวยความรูเทาทัน 
อยูทางเวทนาก็ไหมไปหมด คือรูเทาทันหมด สัญญา สังขาร วิญญาณก็ไหมไปหมด 
ปลอยวางไปหมด กิเลสเขาไปสูใจ กําหนดเขาไปท่ีใจ 
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ปญญาข้ันพิจารณาอวิชชาน้ี เปนปญญาขั้นอัตโนมัติโดยแท เพราะเร่ิมเปน
อัตโนมัติมาแตความชํานาญขั้นรูปขันธอยูแลว ตามครั้งพุทธกาลทานวา มหาสติมหา
ปญญา ซึ่งเริ่มเปนมหาสต ิ มหาปญญามาโดยลําดับจากการพิจารณาขันธหาอยูแลว 
เมื่อถึงขั้นกิเลสรวมตัวมาเปนจิตอวิชชาแลว จึงเปน มหาสต ิมหาปญญา อยางเต็มเม็ด
เต็มหนวย หมุนตัวเปนเกลียวทั้งวันทั้งคืนอยางละเอียดลออ เหมือนนํ้าซับนํ้าซึม 

ไมมีอะไรเปนที่พิจารณาเพราะรูปก็ผานไปแลว ไมยอมพิจารณา รูแลวปลอย
แลว ละวางแลว เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท่ีเปนสวนเก่ียวกับเร่ืองรางกายน้ีก็ดับ
ไปหมด ขาดไปหมดแลว มีแตความยิบแย็บๆ กระเพื่อมอยูภายในจิต ความกระเพื่อม
แตละขณะๆ ที่แสดงออกมาจากจิต ก็ทราบวาเปนการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของโลก
สมมุต ิของโลก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ภายในจิต รูไดอยางชัดเจน ยึดม่ันถือม่ันในความ
กระเพื่อมวาดีวาชั่ววาเกิดวาดับนี้ไดอยางไร 

ฐานของอวิชชาจริงๆ คืออะไร น่ีแหละตัวสําคัญ เราก็ไมอยากจะพูดตรงนี้ 
เพราะเหตุไร เพราะเปนธรรมที่ละเอียดมาก กิเลสประเภทน้ีละเอียดมาก มักจะสวม
รอยใหผูปฏิบัติหลงกลลืมตัว แตก็ทนไมไดที่ตองพูด เมื่อเขาถึงขั้นนั้นแลว น่ันแหละ
ข้ันท่ีสําคัญวาตัววิเศษ วาตัวประเสริฐเลิศโลกท้ังๆ ที่กําลังเปนอวิชชาเต็มตัว ไปยกตัว
อวิชชาน้ันแหละวาประเสริฐ วาเลิศ มหาสติ มหาปญญาที่เคยฝกมาอยางเกรียงไกร ก็
กลายเปนองครักษไปรักษาอวิชชาดวงที่วาเลิศประเสริฐ ดวงมีความสงาผาเผย มีความ
สวางกระจางแจง องอาจกลาหาญแพรวพราว ไมมีอะไรเสมอเหมือนไปเสียโดยไมรูสึก
ตัว จึงมีทั้งรักทั้งชอบใจ ทั้งออยอิ่งทั้งสงวนอยูในนั้นหมด 

น่ันเห็นไหม กิเลสละเอียดขนาดไหน ตั้งแตขั้นกายก็ละเอียดพอตัวของมัน ซึ่ง
แทบลมแทบตายที่ผูปฏิบัติจะผานไปได กิเลสท่ีแทรกอยูกับเวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ก็เต็มตัวแหงความละเอียดของมัน ยิ่งเขาไปถึงองคกษัตริยวัฏจักร ที่พาจิตให
หมุนเวียนเปล่ียนแปลงในการเกิดการตาย คือตัวอวิชชานี้แทๆ จะไมละเอียดครอบ
โลกธาตุไดอยางไร แมขั้นมหาสติ มหาปญญา ยังลืมตัวหลงกลไปเปนองครักษรักษาจิต
ดวงนี้จนได 

คําวารักษาจิตดวงนี้คืออะไร คือมีความรัก ความสงวน ความออยอิ่ง ความติด
ความพันอยูภายในน้ัน ไมยอมใหอะไรมาแตะตองได เพราะรักมากสงวนมาก แตคําวา
สมมุต ิ อวิชชาก็คือสมมุต ิ มหาสติมหาปญญาซึ่งเปนสิ่งที่ควรแกกัน และหมุนตัวอยู
ตลอดเวลา ทําไมจะไมทราบความเคล่ือนไหว ความเปล่ียนแปลง ความผิดปกติของจิต
ประเภทท่ีวา อัศจรรยและเปนจอมกษัตริยนั้นไดในขณะใดขณะหนึ่งเลา เพราะจดจอ 
เพราะพจิารณา ทั้งๆ ท่ีกําลังรักสงวนและกําลังรักษาอยูน้ันแหละ หากมีการพินิจ
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พิจารณา มีการสังเกตสอดรูกันอยูทุกระยะๆ ตามนิสัยของสติปญญาขั้นไมนอนใจ ไม
นานก็ทราบกลมายาของอวิชชาจนได น่ีแหละตรงน้ี ตรงท่ีจะทําลาย 

คําวาอวิชชาหรือคําวาใสสะอาดน้ันนะ ใสจริง สะอาดจริง ผองใสจริง คําวาผอง
ใสกับความเศราหมองซ่ึงเปนสวนละเอียดน้ัน ตองเปนของคูกัน ผองใสขนาดไหนจะ
ตองเห็นความเศราหมองแทรกขึ้นมาในขณะใดขณะหนึ่งจนได องอาจหรืออับเฉาก็เปน
ของคูกัน แสดงขึ้นมาแมนิดหนึ่งสติปญญาขั้นนี้ก็จับได 

ธรรมชาติสมมุตินี้ละเอียดขนาดไหน สิ่งที่เปนคูเคียงกันก็ตองละเอียดใหเห็นได
อยางชัดเจนวานี่คืออะไร มีความสวางกระจางแจงขนาดน้ีแลว ทําไมจึงตองมีลักษณะไม
ไววางใจ ใหตองระมัดระวังกัน ธรรมของจริงแททําไมจะตองระวังกัน ความระวังน้ีเปน
ท่ีแนใจแลวหรือ ธรรมชาตินี้คืออะไร ทุกสิ่งทุกอยางที่เคยพิจารณาผานไปแลว ก็วา
เปนอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตาทั้งมวล แตนี้เปนอะไรที่ปรากฏเดนๆ อยูนี้ น้ันแลเปนจุดหรือ
เปาหมายแหงการพิจารณาละ ทีน้ีสติปญญาเร่ิมพิจารณาอยางเอาจริงเอาจัง 

ลงสติปญญาขั้นนี้ไดทุมตัวเขาไปแลว อยางไรก็ไมมีอะไรที่จะตานทานไวได ตอง
พังทลาย มหาสติมหาปญญาจอเขาไปตรงนั้น พิจารณาจุดน้ัน เหมือนกับการพิจารณา
สภาวธรรมท้ังหลาย เมื่อสติปญญาขั้นอัตโนมัติไดจอเขาไปจุดนั้น อวิชชาทนไมไดตอง
พังทลาย อวิชชาตาย ตายตรงนั้น นั้นแหละบอเกิดของสัตว เชื้ออันนี้เอง บอเกิดของ
สัตว สถานท่ีตาย-เกิด พาใหสัตวเกิดสัตวตายไมใชที่ไหน ธรรมชาติน้ีเองทําใหสัตวเกิด
สัตวตาย เราเปนผูแบกหามอันน้ีอยูประจักษใจ สงสัยอะไรวาโลกน้ี ตายแลวสูญ มันสูญ
ที่ไหน นอกจากคนตาบอดมองไมเห็นอะไรเทานั้นจึงจะกลาพูด แตก็พนการโดนเอาๆ 
ในสิ่งที่ตนไมเห็นไปไมได ที่ปฏิเสธไมไดก็คือคนตาบอดนั่นแล โดนอะไรเกงกวาใครๆ  

นี่พูดตามที่พิจารณาทางภาคปฏิบัต ิ เมื่อธรรมชาตินี้หายไปหมดไมมีสิ่งใดเหลือ
แลว อันใดที่รูวาอวิชชาดับไปแลว ภพชาติที่เปนเชื้อใหเกิดเปนตางๆ ดับไปแลวจากใจ 
สวนใจน้ันดับไปดวยไหมท่ีน่ี ถาใจดับไปดวย อะไรท่ีรูวาบริสุทธ์ิ รูวาวิเศษ รูวาอัศจรรย
เหมือนโลกธาตุกระเทือนไปดวย ผูรูวิสามัญน้ีสูญไปไหนท่ีน่ี พระพุทธเจาทรงสั่งสอน
โลก ทานนําพระจิตบริสุทธิ์ นําธรรมบริสุทธ์ิน้ีมาส่ังสอน ไมไดนําสิ่งที่สูญ สิ่งไมมีมา
สอนโลก 

น่ีแหละการเรียนภพชาติ ความเกิด แก เจ็บ ตายของสัตวโลก อยาไปเรียนที่
ไหน ใหเรียนเร่ืองของเราน้ีกอน เม่ือเรียนเร่ืองของเราใหเต็มภูมิ เต็มอรรถเต็มธรรม
แลว จะรูอยางนี้ดวยกันทั้งนั้น ปฏิเสธไมไดเพราะนี้เปนของจริง ลบลางไมสูญ ลบลาง
ไมได นี่คือหลักใหญ เหตุใหญที่ทําใหเกิด พอเรียนถึงธรรมชาติที่ทําใหเกิดพังทลายลง
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ไปแลว ทําไมจะไมสามารถอุทานขึ้นมาไดวา หมดแลวเร่ืองราวท้ังหลาย ที่เกิดตายๆ 
จับจองปาชาอยูไมหยุดไมถอยเพราะตัวนี้เอง ตัวน้ีไดส้ินซากไปแลวบัดน้ี หมดเรื่อง 

เหลือแตความบริสุทธ์ิลวนๆ มีอะไรอีกที่นี่ นั่นไมใชตัวอนิจฺจํ นั่นไมใชตัวทุกฺขํ 
นั่นไมใชตัวอนตฺตา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตาเปนเรื่องของสมมุติทั้งมวล นับแตอวิชชา
กระจายออกไปทั่วโลกธาตุ เปนไตรลักษณ เปนอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตาทั้งสิ้น เพราะเปน
สมมุติดวยกัน ธรรมชาติที่รูวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปนอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา นั่นไมใชไตร
ลักษณ ไมใชอนิจฺจํ ไมใชทุกฺขํ ไมใชอนตฺตา ไมขัดแยงตนเองดวยและไมขัดแยงสิ่งอื่น
ใดดวย พอตัว หมดเรื่อง 

พระพุทธเจาทานปฏิบัติทาน พระสาวกทานปฏิบัติทานจนเปนคลังแหงมรรคผล
นิพพาน ทานดําเนินอยางไร พวกเราน้ีดําเนินกันอยางไร จึงไดแตชื่อมรรคผลนิพพาน
มาอวดกันตลอดเวลา ทั้งๆ ท่ีกิเลสเต็มหัวใจ ถาเปนภาชนะแลวลน ทั้งแบก ทั้งสะพาย
ท้ังหาบ ท้ังหาม มันลนเหลือหัวใจออกมา เรายังไมทราบอยูหรือวาส่ิงน้ันมันลนหัวใจ
เรา เรายังจะหาพอกหาพูน เสาะแสวงหามาใสท่ีไหนกันอีก จะเอากําลังอะไรมาแบก
กองทุกข เพราะอํานาจแหงกิเลสตัณหาท่ีขนมาทับถมโจมตีเราจนมองหาตัวไมเห็น เรา
ยังไมตื่นเนื้อตื่นตัวในเวลาปฏิบัติดวยทั้งเพศของพระ ซึ่งเปนเพศของนักรบนี้แลว เรา
จะไปตื่นตัวจะไปเห็นโทษตอนไหนที่ไหนกัน หรือตอนตายแลวนิมนตพระมา กุสลา 
ธมฺมา กุสลา ธมฺมา กุสลา หาประโยชนอะไร เมื่อตัวเราผูปฏิบัติธรรมแทๆ ยังโง
เหมือนหมาตายตัวหน่ึง จะมา กุสลา ธมฺมา ใหเกิดความฉลาดมาจากลมปากไดอยาง
ไร ถาไมรีบทําใจเราใหฉลาดเสียแตบัดน้ี ซ่ึงเปนการสวด กุสลา ธมฺมา โดยถูกตอง
ชอบธรรมตามทางศาสดา 

กุสลา แปลวาความฉลาด ฉลาดอะไร ฉลาดแกพิษแกภัยภายในใจใหบริสุทธ์ิข้ึน
มา น้ีซิท่ีเรียกวาความฉลาด ตายแลวจึงจะมาสวด กุสลา ธมฺมา กุสลา ธมฺมา เกาหาที่
ไมคันอะไรกัน ไมอายไอขี้เรื้อนบางหรือที่มันเกาถูกที่คันกวาพวกเรานะ เกาตรงที่มัน
คันซ ิ มันจึงจะหายคัน จอลงไปตรงนั้น กิเลสตัวคันที่สุดตัวคันสุดยอด คือ ตัวอวิชชา 
ฟาดมันลงไปใหหายคัน ตายแลวไมตองมา กุสลา ธมฺมา ใหยุงไปเปลาๆ  

มา กุสลา ธมฺมา ดวยจิตตภาวนาใหความฉลาดรอบใจเถอะ อยูท่ีไหนสบาย
หมด ตัดสินตัวไดเอง ส่ิงใดก็ตามถาลงไดเห็นดวยตาแลว กลาหาญที่จะพูด ไดยินดวย
หูชัดๆ แลว ใครมาโกหกไมได พูดไดอยางเต็มปาก รูดวยใจอยางชัดๆ ในกิเลสทั้งมวล 
และรูธรรมอยางเต็มใจแลวพูดไดอยางเต็มปาก อาจหาญอยางเต็มใจ เต็มภูมิท่ีรูท่ีเห็น 

น่ีแหละธรรมของพระพุทธเจา ไมใชธรรมอับเฉา ไมใชธรรมลี้ลับ ไมใชธรรม
แอบๆ แฝงๆ ดอมๆ มองๆ กลัวๆ ขี้ๆ ขลาดๆ ไมม ี เปนธรรมที่องอาจกลาหาญ ผู
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ปฏิบัติพิสูจนไดภายในใจของตัวเอง เรียนก็เรียนมา เราไมไดประมาทในการเรียน 
เรียนแตชื่ออรรถชื่อธรรมชื่อกิเลสตัณหา แตไมเคยไปแตะตองกิเลสอาสวะพอใหมัน
หนังถลอก พอใหมันต่ืนนอนบางเลย นอกจากเปนบอยพัดวีใหมันสนุกหลับเพลินไป
เทาน้ัน 

ตองเอามาปฏิบัติซิ ทานจึงเรียกวา ปริยัติ ไดแกการศึกษาเลาเรียนแนวทาง นับ
แตเกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ เปนตนไป แลวนําไปปฏิบัติแยกแยะตามวิธีทานสอน
น้ี ทานสอนจนถึงวิธีการตามฆากิเลสไดดวยวิธีการปฏิบัต ิโคตรแซกิเลส ลูกหลานเหลน
ของกิเลสทุกๆ ตัว ลวนเปนเสือรายท้ังน้ัน เปนพิษเปนภัยทั้งนั้น ฟาดฟนใหมันแตกแม
แตกลูก แตกบาน แตกเมือง บานแตกสาแหรกขาดออกจากใจใหเห็นเปนไรนักปฏิบัติ 

ถานักปฏิบัติทําไมได ใครจะทําไดในโลก นักปฏิบัติไมสามารถทรงมรรคผล
นิพพานดวยขอปฏิบัติอันดีงามน้ีแลว ใครจะสามารถในโลกน้ี เราแนใจวาไมมีใคร
สามารถ เพราะโลกตางมีภาระภารังเต็มไปหมด โลกอยูดวยความยุงเหยิงวุนวาย เพราะ
ธาตุเพราะขันธ เก่ียวกับการบานการเมือง ครอบครัวเหยาเรือน 

เราน้ีมีผูสนับสนุนทุกส่ิงทุกอยาง คนใจบุญเต็มแผนดิน อาหารการกินก็เหลือ
เฟอ ทวมปากจนมองไมเห็นปากพระ เพราะอาหารปจจัยของศรัทธาญาติโยมปดหมด 
เครื่องนุงหมใชสอยมาจากผูใจบุญ พรอมเสมอที่จะสงเสริมคนดีพระดีที่ทําตนและผูอื่น
ใหมีความรมเย็นเปนสุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช ไมมีอะไรบกพรอง มี
เต็มทุกสิ่งทุกอยาง มาทุกทิศทุกทาง ทั้งใกลทั้งไกล มีแตผูสนับสนุนสงเสริมยินดี แต
เราทําไมจึงนอนใจ หลับครอกๆ อยูทั้งเปนทั้งๆ ที่ยังไมนอน สติสตังไปไหนหมด เอา
มาพิจารณาเอามาขุดคนซ ิ 

พระพุทธเจาทานขุดคนฆากิเลสตัณหาดวยสติปญญา หรือดวยความนอนใจ 
หรือดวยความข้ีเกียจข้ีคราน นํามาพิจารณาใหเห็นชัด เราเปนนักปฏิบัติ ลูกศิษยมีครู
ไมเดินตามครูจะเดินตามใคร ทําใหจริงใหจัง จะไดเห็นความอัศจรรยภายในใจ 

พวกเราชาวพุทธหรือชาวพูดพลามก็ไมรู พูดกันอยูอยางนั้นเรื่องอรรถเรื่อง
ธรรม แตธรรมไมทราบวาอยูท่ีไหน พูดเรื่องกิเลสก็พูดเสียจนน้ําลายฟุง แตกิเลสอยูที่
ไหนไมทราบ เอาแตชื่อมาพูด เอาแตชื่อมาคุยกัน มันจะเกิดประโยชนอะไร เอาตัว
กิเลสมาฆาซิมันเกิดประโยชน เอาธรรมมาปฏิบัติกําจัดกิเลสมันจึงจะเกิดประโยชน เปน
ผลเห็น อยัมภทันตา พระพุทธเจาและสาวกทานทําอยางนั้น จงเดินตามแบบตามฉบับ
ของทาน อยาใหผิดรองรอยของทาน  

งานที่ทําของพระเปนประจํา เปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะปลีกแวะไปไหนไมได 
เอางานอื่นมาแทนไมไดก็คือ งานถอดถอนกิเลสอาสวะ ดังท่ีทานประทานให หรือ



 

เขาสูแดนนิพพาน ๒๓๑ 

๒๓๑

อุปชฌายะมอบใหเวลาบวช เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ เปนตน นี่คืองานของพระ
เอาใหจริงใหจัง คล่ีคลายสับยําลงไปใหมันแหลกแตกกระจายลงไป เห็นแจงชัดเจนดวย
สติปญญา ศรัทธา ความเพยีรของเรา 

สถานท่ีท่ีเหมาะสมทานก็ประทานใหแลวต้ังแตวันบวชก็ รุกฺขมูลเสนาสนํ  นิสฺ
สาย ปพฺพชฺชา.ตตฺถ เต ยาวชีว ํ อุสฺสาโห กรณีโย. บรรพชาอุปสมบทแลวใหไปเท่ียว
อยูตามรุกขมูลรมไม ชายปา ชายเขา ในถ้ํา เงื้อมผา อันเปนสถานท่ีสะดวกสบาย ไม
พลุกพลานดวยสิ่งรบกวนตางๆ น่ันเปนท่ีเหมาะสมกับงานเพ่ือฆากิเลส เพื่อรื้อถอน
วัฏฏะออกจากใจ ซ่ึงเปนภัยอยางใหญหลวงมานานแลวภายในหัวใจเรา เพราะฉะน้ัน 
จึงวาไมมีงานใดที่จะหนักหนายิ่งกวางานถอดถอนกิเลสวัฏจักรออกจากหัวใจ จึงตอง
ทุมเทกําลังลงใหเต็มที ่ แมชีวิตก็มอบบูชาพระรัตนตรัยไปดวยการปฏิบัติจิตตภาวนา 
เพ่ือความรูแจงเห็นจริงและหลุดพนอยางเดียว ขอใหนําไปพินิจพิจารณา  

มาอยูนี่ก็นาน ไมทราบวาองคละกี่ปกี่เดือน ผลเปนอยางไร สอนก็สอนแทบลม
แทบตาย สอนไมมีอัดมีอั้น มีเทาไรควักออกมาสอนเต็มสติกําลังความสามารถ ไมเคย
ปดบังลี้ลับไวแตนอยเลย และพูดทุกอยางตรงไปตรงมาตามความจริง ทั้งเหตุที่ได
ปฏิบัติมาอยางไร ก็นํามาสอนหมูเพ่ือนเต็มสติกําลังความสามารถ ไมไดโกหก ตลอด
จนถึงผลเปนอยางไร ถารูถาเห็นก็พูดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย จะเชื่อหรือไมเชื่อ ก็สุด
แตกิเลสสุดแตธรรมที่อยูในหัวใจของผูฟงทั้งหลายจะขัดแยงหรือตอสูกันเอง ทางใด
ชนะทางใดแพ ถาธรรมชนะ เราก็ปฏิบัติตัวใหเปนธรรมข้ึนไปโดยลําดับ แลวครอง
ความอัศจรรยภายในใจ ถาแพกิเลสแลว เราก็จะถูกกิเลสเหยียบยํ่าทําลายอยูอยางน้ี ต้ัง
กัปตั้งกัลปนับไมถวน ไมมีตนมีปลายอยูภายในหัวใจน่ันแหละ เปนทุกขทรมานยิ่งอยู
ตลอดไป 

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร รูสึกเหน่ือย เอาละพอ  


