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บอยกลางเรือนของกิเลส 

 
 เพื่อความเปนพระพุทธเจาสั่งสอนโลก ทรงทุมเทเสียสละไมมีใครเสมอเหมือน
ไดเรื่อยมาจนถึงวาระสุดทายแหงความเปนพระโพธิสัตว คือพระเวสสันดร ก็ดูเอาตาม
ตํารา กระเทือนทั่วโลก การเสียสละสมบัติอันมีคุณคามหาศาลท้ังมวล ก็เพราะพระ
เมตตานั่นเองที่ทําใหเปนไป ไมใชอะไร คือทรงใหทานดวยพระเมตตา เวลาเสด็จออก
ทรงผนวชก็ทรงเสียสละทุกส่ิงทุกอยางเพือ่โพธิญาณ แมมีความลําบากลําบนแสนสาหัส
ก็ไมทรงทอถอย จนไดตรัสรูธรรมเปนศาสดาสมพระทัยหมาย แลวนําธรรมออกส่ังสอน
โลก โดยไมมีโลกามิสเจือปนในพระทัยเลย พระทัยเต็มไปดวยพระเมตตาลวน ๆ ตอ
สัตวโลกทั้งมวล 

พอตรัสรูแลวก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกวาใครจะไดบรรลุธรรมกอน ก็ทรงทราบ
วาดาบสท้ังสองคือ อาฬารดาบสและอุทกดาบสรามบุตร ควรจะบรรลุธรรมกอนใคร ๆ 
แตก็ทรงทราบวา ดาบสท้ังสองส้ินชีวิตเสียแลวต้ังแตวานน้ีนาเสียดาย ก็ทรงเห็นปญจ
วัคคียทั้งหาวาจะไดบรรลุธรรมวิเศษในไมชา 

นั่นฟงซ ิ พระองคทรงเล็งหัวใจคน ไมไดเล็งหาเงินหาทอง หาขาวหาของ หา
ความเคารพนับถือ หาลาภสักการเหมือนอยางท่ีกําลังเปนไปอยูทุกวันน้ี มันผิดกันไหม
โลกสมัยโนนกับโลกปจจุบัน ศาสนาแตกอนกับศาสนาสมัยทุกวันน้ี ผูปฏิบัติศาสนาแต
กอนกับพวกเราปฏิบัติศาสนาทุกวันน้ี ศาสนธรรมเปนธรรมจริง ๆ ผูทรงธรรมทรงและ
เทิดทูนธรรมไวจริง ๆ ปฏิบัติธรรมจริง ๆ เจตนาเปนธรรม หัวใจเปนธรรม เก่ียวของ
กับผูใดเปนธรรมทั้งนั้น ไมมีโลกเขาเจือปน ผูปฏิบัติธรรมแทและธรรมแทเปนอยางน้ัน 
ทานปฏิบัติกันมาอยางน้ัน ในตํารับตํารามี เวลาอานสังเกตดวยดีถาอยากพบอยากเห็น 
อยากไดของดีของจริง อยาสักแตอาน สักแตปฏิบัติเหมือนนกขุนทอง “แกวเจาขา” เฉย 
ๆ 

เพราะฉะนั้น พระสาวกไปที่ไหนจึงทําความรมเย็นใหแกโลกไดมากมาย ไมไป
รบกวนส่ิงใดกับใคร ๆ กวนเร่ืองโลกามิส ทานไมไดกวน มีแตความสงเคราะหโลกดวย
ความเมตตา ไมไดกวนโลก การกอการสรางอะไรก็ไมหรูหรา ไมมีโลกเขาเจือปน พอ
อยูพออาศัยพอเปนพอไป ทานบอกไวในเวลาบวชก็บอก วา รุกฺขมูลเสนาสนํ แนะฟงซิ 
ไมไดบอกใหสรางหอปราสาทราชมนเทียรอยูสะดวกสบาย   แบบโลกเขาทําเขาอยูกัน  
รุกฺขมูลเสนาสนํ ก็คือการเที่ยวอยูตามรุกขมูลรมไม ตามปาตามเขา ตามถํ้า เงื้อมผา 
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อันเปนท่ีสะดวกในการประกอบความเพียร เพ่ือถอดถอนกิเลสตัวยุแหยกอกวนทําลาย
ออกจากใจ เพื่อความเห็นโทษเห็นภัยของวัฏสงสาร การปฏิบัติธรรมทุกดานจะไดเขม
แข็ง ความเปนอยูใชสอยในปจจัยส่ีก็พอยังชีวิตอัตภาพใหเปนไปวันหน่ึง ๆ ก็พอกับ
ความจําเปน เพื่อการปฏิบัติธรรมดวยความสะดวกราบรื่นตามความมุงหมายเปน
สําคัญ 

การสงสาวกออกประกาศพระศาสนาก็เพ่ือธรรมลวน ๆ เพ่ือหัวใจคนโดยแท ไม
ไดเพ่ือโลกามิสใด ๆ เราลองเทียบดูซิครั้งพุทธกาลกับสมัยปจจุบัน เพราะมีแบบแผน
ตํารับตําราอยูแลว ใคร ๆ ก็เห็นไมนาสงสัย ทานอยูกันยังไง ทานปฏิบัติกันยังไงหัวใจ
เปนธรรมหรือเปนกิเลสก็พอทราบได แมแตบิณฑบาตก็ยังมีในตําราบอกเตือนไวเพ่ือ
เปนคติตัวอยางอันดีแกพวกเรา มีพระในครั้งพุทธกาลทานเคยปฏิบัติตอทานมาแลว 
ขณะไปบิณฑบาตจิตคิดปรุงแย็บออกไปถึงเร่ืองอาหาร วันนี้จะไดอาหารดี ๆ อะไรมา
ฉันบางนา พอรูสึกอยางน้ันทานหยุดทันที ไมไปบิณฑบาตเลยวันน้ัน ก็มันไปเพื่อพุงนี่ 
ไมไดไปเพื่อธรรม ทานเลยหยุด ไมไปใหกิเลสใหพุงมันไดใจ น่ีมีในตําราในคัมภีร น้ัน
แลทานดัดสันดานกิเลสตัวโลภในโลกามิส เพราะความเปนเชนนั้นเปนเรื่องของกิเลส 
การแกกิเลสทานยอมเห็นส่ิงเหลาน้ีเปนภัย ทานถึงไดเปนสรณะของพวกเรา สงฺฆ ํสรณํ 
คจฺฉามิ ของพวกเรา จะเปนใครที่ไหน ความโลภมันเปนสรณะใหโลกรมเย็นไดเมือ่ไร
พอจะ สรณํ คจฺฉามิ กับมัน 

เราทั้งหลายแมแตเปนสรณะของตัวเองก็ยังไมได จะไปเปน สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ 
แกประชาชนญาติโยมไดยังไง เปนสรณะเจาของก็ยังไมได ชวยตัวเองก็ยังไมไดมันผิด
กัน ศาสนาคอยเปล่ียนแปลงมา ๆ ทั้ง ๆ ท่ีคัมภีรใบลานก็ยังมีอยู แบบแผนตํารับตํารา
มีอยูอยางสมบูรณ แตการปฏิบัติของผูถือ กิเลสํ สรณํ คจฺฉามิ มันก็เปนขาศึกตอธรรม
และตอตัวเองอยูโดยดี การแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจ ก็เปนขาศึกแกตัวแก
ธรรมและแกมรรคผลนิพพาน เปนการเขาฝายกิเลสอยูเสมอ จะเอามรรคผลนิพพานมา
จากไหน กิเลสไมเคยใหคนไดบรรลุมรรคผลนิพพาน นอกจากธรรมเคร่ืองฆากิเลส มี
ศีล สมาธิ ปญญา เปนตน เทานั้น ที่จะผลิตมรรคผลนิพพานแกผูปฏิบัติตาม ไมได
สําเร็จดวยการอนุโลมผอนผัน อันเปนการคลอยตามกิเลสหรือสงเสริมกิเลสท้ังหลาย
แตอยางใด ผูปฏิบัติธรรมจึงไมควรสนิทติดจมกับนิสัยเดิม อันเปนพื้นเพของกิเลสปู
ลาดเอาไว 

ผูปฏิบัติอยามองไปอ่ืน ใหมอง พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ เปนหลักสําคัญ 
ความพ่ึงเปนพ่ึงตายกับทานภายในจติใจก็พ่ึงอยูแลว ความพ่ึงเปนพ่ึงตายกับทานดวย
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ขอปฏิบัติที่ทานชี้แจงแสดงไว ที่ทานพาปฏิบัติดําเนินมา จงยึดธรรมเหลาน้ันเปนหลัก
ใจหลักการปฏิบัติ อยาปลอยมือรามือ 

โลกก็อยางท่ีรูท่ีเห็นน้ีแหละ เพราะเราแตละรายเปนโลกดวยกัน คือโลกดวยกัน 
ใครจะเสกสรรปนยอวาดีอยางไรขนาดไหน ก็อยางท่ีรู ๆ เห็น ๆ น่ีแหละ ไปตื่นอะไร
กัน คนนั้นเปนนั้น คนน้ีเปนน้ี ก็วาไปอยางน้ันแล ใจคนปากคนเรามันชอบยอ ไดกิน
แตลมก็เอา เขายกยองสรรเสริญวาเปนนั้นเปนนี ้ดีอยางน้ัน ดีอยางน้ี โฮย ผึ่งผาย สงา
ผาเผยราวกับจะเหาะจะบิน รางกายธรรมดาก็ปรากฏขยายตัวใหญโต หนาก็ส่ีหนาหา
หนา ราวกับทาวมหาพรหมในเทวโลก พอตกอับเปล่ียนแปลงไปตามกฎ อนิจฺจ ํ ไมมีผู
นับถือ ไมมีใครเหลียวแล เอาแลวท่ีน่ี เกิดความโศกเศราเหงาหงอย เพราะคิดวาไมมี
ใครนับถือชูหนาชูตาเหมือนแตกอนท่ีเรืองอํานาจวาสนา คิดกอบโกยหาแตทุกขมาใส
ตัว บางกรณีกินไมไดนอนไมหลับ สลับกันไปกับโรคประสาท น่ันพิจารณาซิโลกมันเปน
อยางน้ัน ฟูข้ึนแลวก็ฟุบลง ๆ อยูอยางน้ัน ทานจึงเรียกโลกธรรม หาความจริงจังแน
นอนกับมันไมได 

โลกธรรมจะเปนอะไร ก็เปนเรื่องของกิเลสนั่นแล ผูจะรูโลกธรรมแกโลกธรรม
ไดก็ตองเปนผูเรียนธรรม ปฏิบัติธรรม ดังพระพุทธเจาแลสาวกเปนตัวอยาง ทานอยู
เหนือโลกธรรมแลวแสนสบายหายวุน พวกเรามันพวกเทิดทูนโลกธรรมไวบนศีรษะ จึง
พากันแบกแตโลกธรรมหนักอ้ึงตลอดไป ไมมีเวลาสรางซาลงบางเลย 

ฉะน้ัน จงยึด พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เสมอ อยาไปมองอะไร อยาไปต่ืนเตนกับโลก
สงสารใหเสียการ เสียเวลาและเสียคนคือเรา ใครจะอยูโลกใดทวีปใดก็ตาม ความมั่งมี
ศรีสุขขนาดไหน เรยีนมามากนอย โงหรือฉลาดแหลมคมเพียงไร ถายังอยูใตอํานาจ
ของกิเลสอยูแลว สิ่งที่กลาวมาทั้งมวลถูกกิเลสเอาเปนเครื่องมือเครื่องใช เปนบอยกลาง
เรือนอยางคลองตัวน้ันแล แลวจะหาความสุขท่ีไหน ดูในหนังสือพิมพนั่นซิ มันนาดูไหม
ละ เราดูดวยความคิดความพิจารณาไมลําเอียง ดูหาความจริง พิจารณาตามความจริง 
และพูดตามเหตุการณที่เปนไป 

ดูเขาถายภาพในหนังสือพิมพ ไมไดดูแบบโลก ๆ ดูเปนแบบธรรม ถึงจะดู
หนังสือพิมพก็ไมเปนแบบโลก จิตหากเปนของมันเอง มีแงของมันจนได อานไป
พิจารณาไป อานไปตรงไหนพิจารณาไปตาม เรื่องความเปนอยูของโลก ความวุนวาย
ของโลก ความเปลี่ยนแปลงของโลก มันเปลี่ยนแปลงไปทางไหน มันวุนวายไปยังไง มัน
จะมีสาเหตุนํามาซึ่งความสุขหรือความทุกข ความมีหลักเกณฑหรือความเหลวไหลไร
สาระ ความแนนหนาม่ันคงหรือความลมละลาย 
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เวลาชุมนุมก็ถายภาพมือถือแกว แกวอะไรก็ไมรูแหละ แกวเบียร แกวนํ้าชาหรือ
แกวเหลาอะไรก็ไมรูแหละ ตางคนตางถือ แลวยิ้มแตทําทานารื่นเริงเหมือนมีความสุข
มาก ความจริงมันเปนเพียงกิริยาประดับหนารานเทานั้น เรื่องของโลกยอมมีมายาแฝง
เสมอ ไมงั้นก็ไมเรียกวาโลก ภายในหัวใจน้ันไมมีความสุข เพยีงย้ิมออกมาแหง ๆ อยาง
น้ันแล แตมันเปนไฟไหมกองแกลบซ่ึงตางก็รอนสุมอยูในสวนลึกของหัวใจ เพราะเหตุ
รอยแปดพรรณนาไมจบสิ้น การแสดงออกตอสังคมจึงมีทีทาราเริงประดับสังคมใหสวย
งาม เพราะการรองไหสังคมถือกัน 

มันไมมีใครไดความสุขชุมเย็นภายในใจหรอกในโลกแหง ราคคฺคินา โทสคฺคิ
นา โมหคฺคินา หนาแนนน้ี อยาไปสงสัยวาโลกจะมีความสุขอันภูมิฐานดังที่ประมาณกัน 
ใหคะแนนกัน นิยมกัน ความจริงมันเปนความฝนในมโนภาพมากกวาจะเปนความจริง 
อยาเขาใจวาโลกคือหมูสัตว มีความสุขเพราะโลภมาก เพราะราคะตัณหามาก เพราะเจา
อารมณมาก เพราะเลหเหลี่ยมมาก เพราะคดโกงมาก เพราะความเอารัดเอาเปรียบ
เพื่อนมนุษยมาก เพราะกอบโกยมาก เพราะอํานาจมาก เพราะคนนับถือมาก เพราะมี
สมบัติเงินทองมาก แตความสุขเกิดมีเพราะการปฏิบัติตอตัวเองดวยธรรม รูจัก
ประมาณในสิ่งที่เกี่ยวกับตน ความมีธรรม ความรูธรรม เห็นธรรม แกส่ิงท่ีเปนขาศึกอยู
ภายในจติใจออก น้ีแลบอแหงความสุขอยูท่ีน่ี บอแหงความอบอุนอยูท่ีน่ี ความมีหลัก
เกณฑอยูที่นี ่บอแหงความไววางใจอยูท่ีน่ี บอปลดปลอยภาระท้ังหลายก็อยูท่ีน่ี 

จงทํางานของเราดวยธรรมใหสําเร็จ จะอยูเปนสุข ไปเปนสุข แมตายก็เปนสุข
เพราะธรรมอยูที่ใจ สุขจึงอยูที่ใจ มิไดอยูท่ีอ่ืนและส่ิงอ่ืน สิ่งเหลานั้นเพียงอาศัยไปเปน
วัน ๆ เทานั้น อยาหลงอยาภูมิใจ จะเสียหลักและเสียทา เวลาตายจะไมมีอะไรติดตัว 
โลกคือความลึกลับในหัวใจ รูไดยาก ปฏิบัติตอมันยาก สวนมากมักเสียทาเสียทีใหมัน
จึงเตือนไว ผูใชความคิดอาจไดสารคุณติดตัว ผูมัวเมาจะเสียทาตั้งแตยังไมตาย ฉะน้ัน 
จงตรวจดูความบกพรองของตัวเสียแตบัดน้ี ตายแลวมิใชฐานะ อยามัวต่ืนยศแหงความ
เปนมนุษยอยูจะเสียการณ มารจะผจญ 

นักบวชและนักปฏิบัติจงรีบทํางานของตนใหสําเร็จในกาลอันควร งานคือ เกสา 
โลมา นขา ทันตา ตโจ ตโจ ทันตา นขา โลมา เกสา นั่น น่ีทานสอนเพยีงเอกเทศให
เอานี้เปนเคามูล แลวกระจายออกไปเปนเหมือนแกกระทู กระทูก็แปลวามัด คือมัดเขา
ไวเปนกลุม ๆ เปนมัด ๆ แลวก็คล่ีคลายออกไป กรรมฐานหามีอยูท่ีไหน มีอยูในกาย 
กระจายออกไปจนกระท่ังอาการ ๓๒ กระจายออกใหรูแจงเห็นจริงในอาการ ๓๒ 
กระจายออกไปและเทียบเคียงกันท่ัวโลกท่ัวสงสาร ไมวาผูหญิง ผูชาย สัตวบุคคลทั่ว
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โลก มันเหมือน ๆ กันน้ี ไมมีอะไรผิดแปลกพอจะใหตื่นใหหลงใหยึด น่ีแลงานการร้ือ
ภพร้ือชาติร้ือวัฏสงสารออกจากใจ ร้ือกิเลสตัณหาออกจากใจ คืองานน้ีเอง 

สถานท่ีเปนท่ีเหมาะสม พระองคก็ทรงแสดงไวหมดแลว รุกฺขมูลเสนาสนํ ตาม
ปา ตามเขา ตามถํ้า เงื้อมผา ท่ีใดเหมาะสมกับการประกอบงานน้ีทานก็บอกไวหมด 
สถานท่ีวิเวกสงัด เชนในปา คือสถานที่เหมาะสมสําหรับงานประเภทนี้ งานประเภทนี้
เหมาะในสถานท่ีเชนน้ัน มิไดเหมาะในตลาด สนามหลวง ท่ีชุมนุมชนคนหนาแนน 
อาหารหวานคาวหนาแนน กระดูกหมูกระดูกวัวหนาแนน ใครตองการแมลงวันไป ใคร
ตองการธรรมความพนทุกข อยาไปถาไมอยากจมนะ 

การขบการฉันก็ไมพะรุงพะรัง ไมพร่ํา ๆ เพรื่อ ๆ เพราะจะเปนการกังวลกับ
เร่ืองการอยูการกิน การภาวนาจะมีนอยหรือลมเหลวไป ฉันเสียมื้อเดียวเทานั้น  น่ีพ้ืน
เพดั้งเดิมจริง ๆ ทานฉันม้ือเดียว นอกจากน้ันก็มีด่ืมขาวยาคูบางถามี แตไมถือเปน
ความจําเปน ยาคูก็แปลวาขาวตมน่ันเอง ด่ืมนํ้าขาวตมกอนบิณฑบาตได ทานเพียงบอก
วาไดเทานั้นเองในตําราม ีแตพวกเรานะซิ ฟาดกันไมมีอัดมีอั้น ฟาดตอนเชา ตอนเพล 
ดีไมดีฟาดตอนค่ําดวยใครจะไปรู เม่ือกิเลสตัณหาเต็มหัวใจลนหัวใจแลวอาจขยันกินได
ทุกเวลา เพราะกิเลสมันเกงทางนี ้ แตถาทางธรรมกิเลสไมเลนดวย กิเลสมันจะไวหนา
ใครละ ไมเคยเห็นกิเลสไวหนาใคร ทานจึงสอนใหละใหปลอยมัน ก็เพราะไมใชของดีมี
คาน่ันเอง แตพวกเรามันรักมันสงวนมากไมอยากแตะตองมัน ขืนแตะตองก็เทากับ
ศีรษะขาดไปดวย 

ทานสอนไวหมด ไมใหสั่งสม ใหเหมือนกับนก มีแตปกกับหาง คลองแคลว ๆ 
ไมพะรุงพะรังหวงหนาหวงหลัง การอยูการกิน โลกเขาอยูไดกินไดยังไง เราก็เปนคน ๆ 
หน่ึง เขาเปนคน ๆ หน่ึง เขากินได เราก็กินได การสมมุตินิยมวาอาหารน้ันดี อาหารน้ี
ไมดี วาไปอยางน้ันแหละ เรื่องธรรมแลวกินไดหมดถาไมผิดจากพระวินัยและธาตุขันธ
โรคภัย ทานสอนใหเล้ียงตัวงาย ๆ เพื่อไมใหกังวล วาเราเปนคนชั้นไหน คนช้ันสูงช้ัน
ตํ่า คนสกุลน้ันสกุลน้ี คนเมืองนั้นเมืองนี้ซึ่งตามหลักธรรมไมใหม ีมีแตนักบวชอาศัยขอ
ทานเขากิน เขาใหอะไรมาก็กินตามเกิดตามมีไมทะเยอทะยาน ถาไมผิดกับโรคกับภัย 
ไมขัดกับธาตุกับขันธกับพระวินัยก็กินไป พอยังชีวิตใหเปนไปในวันหนึ่ง ๆ เพ่ือความ
เพียรเทานั้น ทําความเพียรไมลดละ ไมถอยหลัง ไมใหงานอ่ืนใดมายุง มีแตงานความ
เพียรอยางเดียว 

พยายามสังเกตดูจิต จิตคิดอะไร เร่ืองราวท้ังหลายท่ีเปนอารมณอยูในจติ จิต
เปนผูผลิตขึ้นมาปรุงขึ้นมาใหพากันเขาใจ น่ีไมอวด เขาใจจริง ๆ เพราะไดเคยฟดกัน
มาแลวแทบไปแทบอยู แทบจะไมไดมาเห็นหนาเพ่ือนฝงู เวลาเขาสูแนวรบบนเวที 
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อารมณน้ันไมใชอะไรนะ เรื่องอารมณของตัวเองนั่นแหละ จิตหลงอยูกับอารมณของตัว
เอง คือจติมันออกไปวาดภาพเรือ่งน้ันภาพเร่ืองน้ีอยูตลอดเวลา ใหคิดเรื่องนั้นคิดเรื่อง
นี้เพราะจิตอยูกับเรื่อง ถาไมมีสติปญญาคอยสกัดลัดก้ันแลว มันจะคิดติดตอเกี่ยวเนื่อง
กันไปเปนลูกโซโดยลําดับ ๆ ทานเรียกวาธรรมารมณ ทําเราใหหลงเพลินและเศราโศรก
ไปกับเร่ืองกับราวของตัวท่ีวาดข้ึนมาน่ันแล 

พอเวลาจิตสงบ เรื่องเหลานี้ก็ไมมี หายเงียบ กับเวลาท่ีเราทําหนาท่ีภาวนาของ
เรา จะพิจารณาอาการใดธรรมบทใดแงใดก็ตาม เราพิจารณาดวยความสนใจ อารมณ
ภายนอกจะไมเก่ียวของ เพราะจิตไมออกไปเกี่ยวของ จิตไมปรุงเปนเรื่องภายนอกเขา
มาทําลายจิตใจ จิตทําหนาท่ีเพ่ือถอดเพือ่ถอน ไมไดทําหนาที่เพื่อสั่งสมกิเลสโดยการ
คิดไปตามอารมณตาง ๆ ที่เรียกวาธรรมารมณ จิตก็สงบ เรียนอยางนั้นแหละเรียนวิชา
เรื่องจิต 

ทีแรกกิเลสมันรวดเร็วเราไมทันมันแหละ เอะอะมันคิดไปแลว ๆ เมื่อเรียนเขา
ไปปฏิบัติเขาไป จิตละเอียดเขาไป สติปญญาก็มีความแหลมคมขึ้น คลองแคลวแกลว
กลาข้ึนโดยลําดับ ทีน้ีก็ทันกัน แย็บออกไปเรื่องอะไรก็รู นี้จิตคิดปรุงออกไปแลว พอ
ปรุงพับสติรูทัน มันก็ดับ ก็ไมมีเรื่องตอ จะปรุงเรื่องหญิงเรื่องชาย เรื่องดีเรื่องชั่ว เรื่อง
อดีตอนาคตอะไร ก็ผูน้ีเปนผูปรุงวาดภาพเร่ืองราวข้ึนหลอกเจาของ เหมือนกับเขาดู
หนังในจอผาน่ีแหละ ในจอในแจนั่น เงาเฉย ๆ ก็เปนบากันไปได ก็เงา ๆ หลงหาอะไร
ตัวจริงมันอยูทวีปไหน ไปอยูโลกไหนก็ไมทราบ มีแตเงาปรากฏในจอผาก็ต่ืนกัน พวก
เรามันพวกบาตื่นเงาไมมีเบื่อ น้ีก็เหมือนกัน อารมณน่ี เงาของจิต พิจารณาใหทันมัน
อยางน้ันซิ ทันขนาดที่วามันปรุงขึ้นแย็บเรื่องอะไร มันก็ดับเพราะสติทันมันก็รู ปรุงพับ
ก็ดับพรอม ๆ เมื่อไมปรุงก็รูอยูดวยสติ 

พอพูดถึงเรือ่งน้ีก็ทําใหคิดถึงเวลาอยูในปาเขา ตอนจติเส่ือมกับตอนจติเปน
สมาธิก็ตองอาศัยหลักจิตบังคับจิตไมใหออกจากตัวเอง ใหรูอยูกับจิตกับตัวโดยเฉพาะ
อยางเขมงวดกวดขัน ไมงั้นมันจะวาดภาพเสือ วาดภาพอันตรายข้ึนมาใหเรากลัว เพราะ
ไปอยูในสถานท่ีกลัวดวย ในสถานท่ีมีเสือจริง ๆ ดวย ตองบังคับจิตไมใหสงออกไปภาย
นอกเลย ใหรูอยูกับใจน้ี เปนกับตายก็มอบอยูกับน้ี จนกระท่ังมันมีความอาจหาญชาญ
ชัย ในที่สุดเสือจะเดินมาตอหนาตอตา มันจะเดินเขาไปลูบคลําหลังเสือไดอยางสบาย
เลยนะ ตามความรูสึกมันแนในใจยังง้ัน ไมคิดวาเสือจะทําอะไรไดเลย น่ีอาจเปนความ
สําคัญผิดของตัวก็ได แตจะสําคัญผิดหรือสําคัญถูกก็ตาม เม่ือจิตไดกลาถึงขนาดน้ัน
แลว มันเดินเขาไปลูบคลําหลังเสือไดจริง ๆ ดวยจิตใจออนโยนเมตตาสงสาร ไมสะทก
สะทานในเรือ่งวาจะกลัว ความกลัวก็ไมมี 
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จิตมันมีกําลังมากเวลาน้ัน เพราะไมใหมันออกนอก กําหนดเขาเร่ือย ๆ มันก็มี
กําลังจนแนนปงเลย ข้ึนช่ือวาอันตรายอะไรก็มาเถอะ วาอยางน้ันเลยนะ มันอาจหาญ
ขนาดน้ัน เสือก็มา ชางก็มา ไมหนีวาอยางน้ันเลยนะ คือมันเปนความอาจหาญของมัน
จริง ซึ่งเราก็ไมเคยเปนมากอน มาเปนเอาตอนฝกดัดสันดานในขณะกลัวน่ันแล ไมคิด
วาเสือหรือชางเปนตน จะมาทําลายเราไดเลย จะเดินเขาไปหามันไดอยางสบาย แมมัน
จะทําเรา ฆาเราใหตายในขณะน้ัน ก็รูสึกวาจะตายไปดวยความอาจหาญน่ันเอง ใหตาย
ดวยความกลัวนี่คงเปนไปไมได เพราะเวลานั้นจิตมันมีกําลังมาก น่ีเปนวิธีหน่ึงแหงการ
ระงับดับความกลัว แหงการระงับความฟุงซาน ความกอกวนตัวเองดวยอารมณตาง ๆ 
ระงับกันอยางน้ี 

ท้ังน้ีตามแตอุบายแยบคายของแตละรายจะผลิตข้ึนมาใช เปลื้องตัวจากความจน
ตรอกในเวลาน้ัน ๆ เพราะธรรมหรือสติปญญาไมสิ้นสุดอยูกับผูใด สามารถทําใหเกิด
ใหมีในแงตาง ๆ ไดดวยกัน ถาไมข้ีเกียจคอยข้ึนเขียงใหกิเลสสับยําเสียอยางเดียว สวน
มากพระเรามักมีแตพระขึ้นเขียง สวรรคนิพพานทางมีไมยอมเดินไมยอมขึ้น คงคิดวา
ไปแลวข้ึนแลวไมถูกสับถูกยําไมสนุกก็เปนได 

พอกาวเขาสูปญญาเก่ียวกับการระงับความกลัวเปนอีกแบบหน่ึง เพราะปญญา
กับสมาธิน้ันผิดกันในคน ๆ เดียวกันน่ันแหละ เราเองเคยปฏิบัติมาอยางนั้น ไมมีใคร
บอกมันหากรูวิธีปฏิบัติตอตัวเอง เชน เมือ่จิตอยูในข้ันสมาธิ ก็เอาสมาธิเขาบังคับจิตให
สงบจากความกลัว ไมใหสงไปหาอารมณท่ีกลัว วาเสือวาชางวางูวาอะไรวาอันตรายตาง 
ๆ ก็ไมมีเรื่องกวนตัวเอง เพราะจิตไมออกไปวาดภาพหลอก พอจิตกาวเขาวิปสสนา พอ
จิตปรุงแย็บเรือ่งเสือมันก็รูทันแลวน่ีนะ เพียงแย็บปรุงถึงภาพเสือ สติปญญาก็ทันแลว
วานี่มันปรุงภาพเสือ เอา แมจะทันก็ใหมันปรุง ใหเปนเสือเขามาแลวแยกธาตุเสือ ท่ีวา
แยกธาตุเสือเพราะอะไร เพราะเราดําเนินปญญาในการคล่ีคลายแยกแยะอยูแลวน่ี จะ
เอามาใชระงับแบบสมาธิมันไมเห็นดวย จิตมันไมถนัด ถนัดในการแยก เอา เสือหรือ 
กลัวมันอะไร กลัวตรงไหน 

คือต้ังเปนภาพเสือใหมันเห็นอยูอยางน้ันแล ไมใหมันดับ เพราะเรารูอยูแลววา
ภาพของเราออกไปหลอกเจาของน่ี เอาต้ังไวภาพน้ี เอากลัวอะไร สติปญญามันทัน
ความเคล่ือนไหวของจิต มันทันเองนะ เมื่อมันแกกลาเขาไปมันทันเองอยางนี ้ นี่คือ
ความจริงที่พูดใหหมูเพื่อนฟง น้ีวิธีการฝกจติตัวเอง เมื่อมันรวดเร็วแลวมันทัน ภาพ
ปรุงขึ้นเรื่องอะไรปบ มันรูวาน้ีแย็บออกไปแสดงทันที พอรูพับดับพรอม อันนี้เรายังไม
ใหดับ เราจะแยกมัน เพราะเปนอุบายของปญญาและเปนเครื่องหนุนจิตใจใหละเอียด
เขาไปอีก 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๓๗ 

๓๗ 

พอแยกธาตุกําหนดดูเสือ กลัวอะไรมัน เอา ไลเบี้ยกันไป กลัวตามันรึ ตาเราก็มี
ไมเห็นกลัว น่ันมันแกกัน กลัวเล็บมันรึ เล็บเราก็มีไมเห็นกลัว กลัวขนมันรึ ขนเราก็มีไม
เห็นกลัว ถากลัวขนมันก็กลัวขนเราซิ ขนเราขนมันธาตุอันเดียวกัน กลัวเขี้ยวมันร ึ เขี้ยว
เราก็มี กลัวอะไร ไลหากันจนไมมีทางไป กระทั่งถึงหาง บทเวลาไลถึงหางนึกวามันจะ
จนมันก็ไมจนนะ ความจริงก็เราไมมีหางนี ่กลัวหางมันเหรอ แมแตตัวมันเองยังไมกลัว 
แลวเราจะไปกลัวหางมันหาประโยชนอะไร แนะ มันแกกันทันนะ 

ตอจากน้ันก็กําหนดทําลายใหแตกกระจายละท่ีน่ี การกําหนด ปญญามันรวดเร็ว
น่ี กําหนดใหแตกกระจายไปหมด อันน้ันก็แตกกระจายลงไปถึงความเปนธาตุตาง ๆ 
ความปรุงของจิตออกไปก็รู คือกําหนดไวเม่ือเวลามันปรุงออกไปเปนภาพเสือ ใหมัน
เปนภาพเสือเสียกอน จนพิจารณาไลไปทีละอาการ ๆ อยางน้ันแลว ทีน้ีกําหนดใหมัน
กระจายไปเลย การกําหนดกระจายนี ่ จิตก็แย็บปรุงเพราะเปนภาพของจิตเองนี่ สติ
ปญญามันทันเอง มันทําลายกันเอง โดยสมมุติวาเสือ เพราะสถานที่เหลานั้นมันมีเสือ
มันกลัวเสือ กําหนดภาพเสือใหมันดูเสียกอน กําหนดกระจายลงไปมันก็หมด พอปรุง
ขึ้นพับภาพอะไรมันก็ดับไปพรอม ๆ ทีน้ีก็จะกลัวอะไร เพราะไมมีอะไรหลอกนี่ เปน
ภาพของตัวเองไปหลอกตัวเองตางหาก 

ไมวาเสือวาชางวางูวาอะไร เวลาเจอจริง ๆ มันก็เปนธรรมชาติอันหน่ึง เราก็เปน
ธรรมชาติอันหนึ่ง แนะ มันคิดไปอยางนั้นเสีย น่ันก็ธาตุ น่ีก็ธาตุ มันพิจารณาไปอยาง
น้ันเสีย จิตมันพลิกตามอุบายปญญาไปเสีย ไมพลิกไปทางใหกลัวมันก็ไมกลัว จน
กระทั่งจิตวางไปหมด เมื่อมันวางไปหมด อะไรแย็บข้ึนมามันก็เหมือนแสงห่ิงหอย มัน
เปนของมันเอง แย็บข้ึนมาดับพรอม ๆ มีแตความวางไปหมดแลวจะกลัวอะไร มีแตจิต
มันครอบรางกายน้ี ทําใหวางไปหมดและครอบโลกธาตุเสียดวย แลวจะกลัวอะไร อุบาย
วิธีระงับจติเปนอยางน้ัน ระงับความกลัว มันไมกลัว ตองใชอุบายวิธีตามข้ันของจิตของ
สมาธิและปญญา 

สติปญญาใหนําออกใช อยาน่ังเฝาอยูเฉย ๆ คอยใหเกิดปญญา ไมเกิดนะ อยา
วาไมบอก บอกมาหลายคร้ังหลายหนแลว สมาธิแคไหนปญญาก็จะตองใชไปตามขั้นภูม ิ
กําหนดพิจารณาหาอุบาย คนหาอุบายคิดพินิจพิจารณาจนเกิดปญญาขึ้นมาเอง พอเกิด
ข้ึนมาแลวก็ทําใหเขาใจ ๆ ทีน้ีก็เห็นคุณคาของปญญา จากนั้นก็เดินปญญาเรื่อย ๆ ไป
ตามแตกรณ ี

ปญญาเปนเครื่องแกกิเลส สมาธิเเตเพียงไลกิเลสเขามารวมตัวใหใจสงบ ไมยุง
เหยิงวุนวายหรือไมฟุงซาน จิตรวมตัว ปญญาเปนผูคลี่คลายเพื่อเหตุเพื่อผลในการแก
กิเลส เหตุผลพรอมที่ตรงไหนกิเลสหลุดลอยไปเรื่อย ๆ ใจก็เกิดความสะดวกสบาย 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๓๘ 

๓๘ 

เห็นคุณคาของปญญา สติปญญาเริ่มหมุนตัวเรื่อย ๆ ความเพียรก็กลาแข็ง ถาลงความ
เพียรออกกาวเดินแลว ความขี้เกียจขี้ครานหายหนาไปหมด ไปอยูไหนอยูไดทั้งนั้นไมวา
จะอยูในปาในเขา ไมวาอยูสถานท่ีเชนไร นากลัวไมนากลัว จิตไมไปสําคัญ ไมสนใจเลย 
สนใจแตกิเลสตัวยุงกวนน่ีเทาน้ัน 

กลัวก็คือกิเลสเปนผูพาใหกลัว เปนผูหลอกใหกลัวน่ันเอง มันไมไดวาเสือเปน
สัตวนากลัว เสือเปนอันตรายนะ กิเลสตางหากเปนส่ิงนากลัว พาใหกลัวและเปน
อันตราย จิตยอนเขามานี่ วากลัวเสือ ความกลัวเปนกิเลสตัวเขยาตางหาก เสือน้ันอยูกับ
มันตางหาก ถาเราไมปรุงขึ้นวาเสือ ไมปรุงขึ้นวาอันตรายก็ไมเห็นอะไรมาเขยาจิตใจได 
ก็คือความปรุงความแตงความเสกสรรของจิตนี้เอง มันเขยาตัวเองใหไดรับความทุกข
ความลําบาก เพราะฉะนั้น จิตจงึแนใจและปกใจวาอันน้ีเปนภัย มันเอาตรงนี้วาเปนภัย 
ไมเห็นวาภายนอกเปนภัย เมื่อเขาถึงขั้นความจริงแลวมีแตกิเลส ๆ เปนภัยอยูภายในน้ี 
มันรูอยูน้ีเห็นอยูน้ี แสดงขึ้นมาที่นี ่มันจะไปตะครุบเงาอยูนอก ๆ โนนทําไม ปญญาพอ
ถึงข้ันน้ีแลว มันหมุนติ้ว ๆ อยูน้ี รูอยูน้ี เห็นอยูน้ี อะไรกระดิกพลิกแพลงขึ้นในจิตก็รูวา
เปนเรื่องของกิเลสทั้งเพ ขึ้นชื่อวาเปนเรื่องของกิเลสแลวมันทันกัน ๆ เรื่อย ๆ น่ีการ
ปฏิบัติธรรมะ 

ผูใดชอบคิดชอบพินิจพิจารณา ผูนั้นละจะเขาใจไดดี เราจะวาเรามีสมาธิ ไมมี
สมาธิ ถึงเวลาท่ีควรจะพิจารณาใหพิจารณา ความสงบก็เพ่ือจิตสบาย การพิจารณาก็
เพ่ือถอดถอนกิเลสภายในจิต เพ่ือความสบายหายหวงของจิต จิตปลอยกังวลไดเปน
ลําดับ อยาไปคาดวาเราไมมีภูมิสมาธิหรือเราไดภูมิสมาธิเพียงแคนี้เปนปญญาไปไมได 
พิจารณาปญญาไปไมได อยาหาคาดหมาย กิเลสมันมีขั้นที่ไหน มันเกิดกิเลสข้ันไหน
บาง มันไมเห็นมาบอกเรา กิเลสแสดงขึ้นมาที่ไหนก็เปนกิเลสและเสียดแทงหัวใจเราได
ทุกประเภทของกิเลส ทุกอาการของกิเลสท่ีมันแสดง เราตองคิดเทียบอยางนั้นซิ กิเลส
ไมเห็นวามีช้ันไหนภูมิใด ทําไมมันเปนกิเลสทุกระยะที่มันแสดงตัวออกมา เวลามีธรรม
เงื่อนใดที่เราจะพิจารณา ทําไมจะไมเปนธรรม ถึงวาระที่จะพิจารณาเราตองพิจารณา 
เพราะการพิจารณาก็เพื่อแกกิเลส ทําไมจะไมเปนธรรม ปญญาตองหมุนกันอยางน้ันซิ 
ปญญาตองดักหนาดักหลังรอยสันพันคมไมงั้นไมทันนะ 

ไดยินแตทานวา มหาสติมหาปญญา เปนยังไง มหาสติมหาปญญา ทานกลาวไว
แลวน้ันจิตมันคาดมันหมายนะ ทานวาพระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา พระอรหัต 
บรรลุโสดา บรรลุสกิทาคา บรรลุอนาคา บรรลุอรหัตอรหันต มันก็คาดหมายไปตาม
ความบรรลุ เราจะบรรลุอยางน้ันเราจะบรรลุอยางน้ีมันคาดไป แตความคาดเหลาน้ันกับ
ความจริงที่เราปฏิบัติไปรูเห็นไปมันเปนคนละโลก ไมใชอันเดียวกัน หางกันคนละโลก 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๓๙ 

๓๙ 

เหมือนเราวาดภาพเมืองอเมริกาเปนตน เราไมเคยเห็นอเมริกา เชน กรุงวอชิงตัน
เปนตน หรือเร่ืองอะไรก็ตาม มันจะวาดภาพขึ้นมาทันท ี เราก็เช่ือวามันเปนอยางน้ัน ๆ 
พอไปเห็นเขาเทานั้น ภาพท่ีวาดไวน้ันกับความจริงมันเปนคนละโลกเลย 

แตเราก็ไมยอมเห็นโทษ วาภาพท่ีเราวาดไวแตกอนน้ันคือเคร่ืองหลอกเรา เคย
หลอกมาต้ังแตไหนแตไร พูดถึงเรือ่งอะไรมันก็วาดภาพน้ันข้ึนมา พูดเรื่องอะไรเรื่องคน
เรื่องสัตว เรื่องอะไรก็ตาม มันตองมีภาพขึ้นมาประกอบทุกสิ่งทุกอยางทุกครั้ง แตเวลา
ไปถึงความจริงแลว ภาพที่วาดเอาไวนั้นไมตรงกับความจริงนั้นเลย ควรจะเห็นโทษแต
เราก็ไมยอมเห็น 

เพราะฉะนั้น จึงวากิเลสกลอมคนใหหลับสนิทไดงายนิดเดียว วาดภาพมรรคผล
นิพพานก็เหมือนกัน สําเร็จพระโสดาเห็นจะเปนอยางนั้น สําเร็จพระสกิทาคา สําเร็จ
พระอนาคาเห็นจะเปนอยางนั้น สําเร็จอรหันตเห็นจะเปนอยางน้ัน มันวาดภาพของมัน
ไวอยางพรอมมูล และเปนเคร่ืองหลอกอันหน่ึง ๆ ฉะนั้นจึงไมตองไปคาดไปหมาย ให
เดินตามปฏิปทาเครื่องดําเนิน ปจจุบันธรรมเปนหลักที่จะยังมรรคผลนิพพานใหเกิด
ภายในใจไมสงสัย 

สติเปนของสําคัญ ควบคุมงานใหดี ไมมีสติมันเถลไถล ตองมีสติควบคุมจิตทุก
อิริยาบถราวกับควบคุมผูตองหาน่ันแล พอดีกับกิเลสท่ีมันฉุดลากตัวประกันไป สต ิ
ปญญา ตามฉุดลากตัวประกันกลับคืนมา คําวาทํางานจะไมทุกขยังไง งานประเภทไหน 
งานนอกงานในมันตองมีความทุกขลําบากเปนธรรมดา เพราะทํางานนี้ก็เราทํางานจิตต
ภาวนา สติจะตองเปนเครื่องบังคับกันเสมอ พิจารณาใหรูใหเห็นซิ เรื่องสัญญาอารมณ
มันผิดกับความจริงมาก รูเห็นดวยความจาํกับความจริงเปนคนละโลก ดังเราเห็น
อเมริกาดวยการวาดภาพ กับเห็นประจักษตายอมประจักษใจ ผิดกับการนึกคิดดวยมโน
ภาพอยูมาก 

ดังท่ีวาเห็นกายดวยความจริงก็เหมือนกัน น่ีผมเคยเห็นมาแลว ทีแรกก็อาศัยคิด
คาดไปเสียกอน หมายไปเสียกอน พิจารณาไป คิดคาดไป พอไดจังหวะจิตกําหนดติด
ปบ ๆ เขาไปในสวนหนึ่งของรางกาย เมื่อติดปบไดที่แลวจิตไมยอมปลอย พอจิตไม
ปลอยก็เห็นชัดเขา ๆ และเห็นชัดไปหมดทั่วรางกาย และกระจายเปนวงกวางออกไป
เหมือนกระดาษซึม มันซึมไปหมดทั่วรางกาย จนกระทั่งรางกายตาย เนาพองและแตก
สลายก็เปนไปในขณะน้ัน ใหเราเห็นใหเราดูรางกายพังลงไป แตกกระจายลงไป เปอย
เนาลงไปใหเห็นอยางชัดเจน และเปนไปอยางรวดเร็วนะ ปุบปบ ๆ ย่ิงเกิดความสลด
สังเวช ออ เห็นอยางน้ีเหรอเห็นกายนะ เห็นอยางน้ีเหรอ  มันชัดมากนะ 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๔๐ 

๔๐ 

น่ีเรียกวา ปจฺจกฺขทิฏฐิ รูจําเพาะเห็นจําเพาะตน คือเห็นดวยตนเองจริง ๆ เห็น
เปนความจริงประจักษใจเปนอยางนี้ ผิดกับเห็นดวยความจําความคาดหมายอยูมาก 
เมื่อเห็นชัดเขา ๆ อันน้ันขาดออกอันน้ีหลุดลงไป โดยที่เราไมไดบังคับใหกําหนดให
ทํางานขณะน้ัน มันเปนขึ้นมาเองเมื่อกําหนดไดที่แลว เปนแตเพียงเอาความรูหยั่งไวใน
จุดเดียว จากน้ันกระแสจิต รัศมีของปญญาหากกระจายไปเองทั่วรางกายของเราทั้งคน 

ในขณะพิจารณารางกายอยูน้ันปรากฏวาอวัยวะสวนน้ันขาดลง อันน้ีขาดลง ตก
ลงไป ขณะพิจารณาเพลิน ๆ อยูน้ันมันไมมีความรูสึกวากายมีนะ มันหายเงียบไปหมด
ทั้ง ๆ ท่ีพิจารณากายอยูน้ันแล พิจารณาไปเรื่อยจนกระทั่งลงถึงที่มันแลว สวนดินก็เห็น
ไดชัด มันคอยกระจายไปเปนดิน สวนนํ้าก็ซึมลงไปในดินบาง เปนไอข้ึนไปบนอากาศ
บาง ลม ไฟก็ไปตามสภาพของมัน ตอจากนั้นจิตก็วางเปลาไปหมด 

ท่ีเห็นกายทีแรกเห็นอยางชัดเจนเห็นท่ีวัดบานหนองผือนาในนะ ขณะที่กระดูก
กําลังกระจายกันอยู จิตตะลอมคือรวมกระดูกเขามา นอกนั้นมันกระจายไปหมด มัน
กลายไปเปนนํ้า กลายไปเปนดินไปหมด น้ําก็ไปตามน้ําเหือดแหงไป สวนท่ีเปอยงาย
มันก็เปนดินไปอยางรวดเร็ว สวนที่ไมเปอยงายเชนกระดูก มันก็ยังเหลือเรี่ยราดกันอยู 
ขณะที่จิตเปนเชนนี้มันทํางานของมันเองนะ เหมือนกับมันกวาดกระดูกเขามา ตะลอม
เขามารวมกันเปนกอง แทนที่จะเอาไฟเผามันกลับไมเผา มันหากเปนของมันเอง จิต
เกิดวิตกวา เอ รางกายท้ังรางน้ีมันกลายเปนอยางน้ีเอง เปนธาตุอยางน้ีเอง มันรําพึงมัน
สลดสังเวชนะ รางกายตัวเองถูกพิจารณาจนเปอยปรักหักพังลงไป ยังเหลือแตเพียง
กระดูกแหง ๆ ดูมัน โอ กระดูกกลายเปนดินมันเปนไดอยางน้ีเอง 

ขณะกําลังกําหนดพิจารณาอยูในกองกระดูกน้ัน ไมทราบแผนดินมาจากท่ีไหน
ปบมาปดกองกระดูกอันน้ี เหมือนวามากลบกองกระดูกท่ีเรากําลังกําหนดพิจารณาอยู
น้ัน ตอนน้ันแผนดินมาจากท่ีไหนมากลบกันปบเดียว นี่ก็เปนธรรมเทศนาอันหนึ่ง พอ
ดินมากลบกองกระดูกปกเดียว กระดูกกองน้ันก็กลายเปนดินไปดวยในขณะน้ัน ออ มัน
เปนดินอยางน้ีเอง จากน้ันจิตก็วางหมด วางหมดไมมีอะไรเหลือเลย จิตเงียบ โอโฮ ที่
จิตเงียบอยูน้ันนานเปนช่ัวโมง ๆ หมดความสําคัญม่ันหมายใด ๆ ทั้งสิ้น ไมทราบอยูสูง
อยูตํ่า อยูท่ีไหน น่ังอยูหรือนอนอยู อยูกุฏิหรืออยูรมไม หรืออยูท่ีไหนไมสําคัญท้ังน้ัน มี
แตความวาง ความรูอยางละเอียดสุขุม เปนความอัศจรรยกับความรูอยูเทานั้น 

จนกระทั่งไดจังหวะแลว จิตก็คอยขยายตัวออกมา ๆ จนเปนจิตธรรมดาตามขั้น
ภูมิของจิต จิตยังวางอยูเลย กําหนดดูกุฏิหลังไหน ดูตนไมใบหญาแถวบริเวณน้ันก็ไม
เห็น มันวางไปหมด เพราะอํานาจแหงความวางภายในสมาธิน้ันมันยังไมจางไป เน่ือง
จากตอนนั้นจิตเรายังไมถึงขั้นวางตามภูมิจิตวางนี่นะ คําวาจิตวางน้ันมันมาวางตอนเรา
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พิจารณาขั้นปญญาแลวตางหาก คืนน้ันเกิดอัศจรรยใจอยางบอกไมถูก ศัพททางโลกก็
วาคร้ึม อ่ิมเอิบอยางละเอียดสุขุม พูดไมออกบอกไมถูกตามความจริงที่เปน น่ันแลเห็น
รางกายเห็นชัดจริง ๆ ไมมีสงสัย ไดเห็นกายประจักษจากการภาวนาคืนน้ันแหละ 

วันนอกน้ันมาก็ไมไดเปนอยางน้ันอีก เห็นก็เห็นเหมือนกันแตมันเปล่ียนสภาพ
การเห็นไปเรื่อย ๆ แตเราก็ไมไดอาลัยเสียดายวาอยากใหมันเปนอยางน้ันอยางน้ี มัน
เปนยังไงก็ใหเห็นใหเปนไปตามเรื่อง พิจารณาในวงปจจุบันไปเรื่อย ๆ ความเห็นก็เห็น
ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งกายหมดความหมาย หมดความจําเปน เมื่อจิตรูเทาทันหมดแลว 
และกลายเปนอากาศธาตุ วางเปลาไปหมด จิตก็วางจะวาไง มันรูเทากายดวยและก็วาง
ไปดวย การพิจารณาเราไมสงสัยเพราะเปนกับเจาของเองอยางชัดเจน 

สัญญากับสังขารน่ีสําคัญ พิจารณากันปอบแปบ ๆ อยูอยางน้ัน พิจารณาไป ๆ 
จนเขาใจ จิตวางหมดเลยที่นี่ นี่วางตามฐานของจิต อยูเฉย ๆ ก็วาง ไมไดภาวนาก็วาง 
จะอยูในอิริยาบถใดก็วาง วางหมด ตนไมภูเขามองเห็นอยูดวยตา อยางศาลาน้ีมองเห็น
อยูดวยตา แตใจมันทะลุไปหมด เห็นเปนเพียงเงา ๆ มันวางไปหมดเมื่อถึงขั้นวางแลว 

พอพูดถึงข้ันน้ีแลวก็ทําใหคิดถึงอนัตตลักขณสูตร จิตผมไมทราบเปนยังไง มัน
ขัด ๆ กันอยูนะกับอนัตตลักขณสูตรตอนปลาย ถามเจาคุณ….ทานก็วา มันก็สมบูรณ
เต็มท่ีแลวตามท่ีทานเรียนมาน้ันเสีย แตเราถามทานดวยความจริงทางภาคปฏิบัติตาง
หาก ผมก็เลยไมถามตอไปอีก เพราะสูตรที่สมบูรณเต็มที่เราเห็นอยูนี ่ ดังอาทิตต
ปริยายสูตร ลงถึงขั้น  มนสฺมึป นิพฺพินฺทติ, ธมฺเมสุป นิพฺพินฺทติ, มโนวิฺญาเณป นิพฺ
พินฺทต,ิ มโนสมฺผสฺเสป นิพฺพินฺทติ, ยมฺปทํ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิตํ, สุ
ข ํวา ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ วา, ตสฺมึป นิพฺพินฺทติ. 

น่ัน มันถึงใจเหลือเกินนะ อาทิตตปริยายสูตรนะ เบ่ือหนายในรูป แลวก็ในเสียง
พรอมกัน เบื่อหนายทั้งความสัมผัสรับรูที่เกิดขึ้นระหวางตากับรูปกระทบกัน เกิดสุขขึ้น
มาก็ตาม ทุกขข้ึนมาก็ตาม สุข ํวา ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ วา รู ๆ ตสฺมึป นิพฺพินฺทติ คือ
เบ่ือหนายในส่ิงน้ี ทั้งตา ทั้งรูป ทั้งสิ่งที่เขามาเกี่ยวของ แลวเปนวิญญาณขึ้นมา จนถึงกับ
เกิดเวทนา เบ่ือหนายท้ังหมด แลวก็สรุปลง มนสฺมึป นิพฺพินฺทติ เบ่ือหนายในจติ ใน
อารมณที่เกิดจากจิตทุกประเภท น่ีเบ่ือหนายครอบไปหมด และถอนกันทั้งรากไมมี
เหลืออะไรไวเลย กระทั่งอวิชชากับจิตก็ทะลุเขาไปหมดไมมีเกาะมีดอน 

นี่เรามาเทียบเคียงกับการปฏิบัติของเรานะ มนสฺมึป นิพฺพินฺทติ เบ่ือหนายในใจ 
มน น่ันใจ เบ่ือหนายในจติในใจ ธมฺเมสุป นิพฺพินฺทติ เบ่ือหนายในธรรมารมณท้ัง
หลาย มโนวิฺญาเณป นิพฺพินฺทติ เบื่อหนายในความรูที่เกิดขึ้นจากจิต วิญญาณท่ีรับ
ทราบกับอารมณแหงธรรม เปนอารมณแหงธรรม มโนสมฺผสฺเสป นิพฺพินฺทติ เบื่อ



 

เขาสูแดนนิพพาน ๔๒ 
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หนายทั้งความสัมผัส ยมฺปทํ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิตํ มันเกิดข้ึนใหเสวย 
สุขํ วา ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ วา สุขก็ตาม ทุกขก็ตาม  ไมใชสุขทุกขก็ตาม ตสฺมึป  นิพฺ
พินฺทต ิ น่ันเบ่ือหนายท้ังหมด นี่มันถึงใจจริง ๆ นะ  พอ นิพฺพินฺทติ  แลวก็ นิพฺพินฺทํ 
วิรชฺชต ิละที่นี่ 

เม่ือเบ่ือหนายยอมคลายกําหนัด วิราคา วิมุจฺจติ. วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิต ิญาณํ 
โหต,ิ ขีณา ชาติ, วุสิต ํพฺรหฺมจริย,ํ กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ. อิ
ทมโวจ ภควา. อตฺตมนา  เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต ํอภินนฺท !. อิมสฺมิฺจปน เวยฺยาก
รณสฺมึ ภฺญมาเน, ตสฺส ภิกฺขุสหสฺสสฺส อนุปาทาย, อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูต.ิ 

อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิตํ อภินนฺท ! ภิกษุทั้งหลายนั้นไดมีความรื่นเริง
ในธรรมท้ังหลาย เมื่อพระองคไดตรัสธรรมะ เวยฺยากรณ ก็คือตรัสธรรมะที่ยอดเยี่ยม
เหลาน้ันอยู จิตแหงภิกษุหนึ่งพัน ตสฺส ภิกฺขุสหสฺสสฺส น้ันไดพนแลว จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูต ิ
จิตหลุดพนแลว อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูต ิจิตหลุดพนแลวจากอาสวะท้ังปวง น่ันมัน
ถึงใจนะ 

แตอนัตตลักขณสูตรไมเปนอยางน้ัน เวลาปฏิบัติก็ไมไดเปนอยางนั้นนี ่ มันแยง
กันอยู เราเขาใจวาเกจอิาจารยท่ีทานแตงน้ีทานจะตัดออกนะ ถาไมตัด จิตจะตองอยูนั้น
แน ๆ เบ่ือหนายในรูป เบ่ือหนายในเวทนา เบ่ือหนายในสัญญา เบ่ือหนายในสังขาร 
เบ่ือหนายในวิญญาณ รูปสฺมึป นิพฺพินฺทติ, เวทนายป นิพฺพินฺทติ, สฺญายป นิพฺพินฺท
ต,ิ สงฺขาเรสุป  นิพฺพินฺทติ,  วิฺญาณสฺมึป  นิพฺพินฺทติ, นิพฺพินฺท ํวิรชฺชต.ิ วิราคา  วิ
มุจฺจต ิเม่ือเบ่ือหนายในขันธท้ังหา จิตยอมคลายกําหนัดไปเลย 

เวลาปฏิบัติมันไมเปนอยางน้ัน รูเทาเรื่องอาการทั้งหานี่ เขาใจชัด ๆ ไมมีทางถือ
เอา จะใหพิจารณาอะไรอีกก็พิจารณาหมดแลวน่ี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่
มันปรากฏอยูน้ี รูมันทั้งเกิดทั้งดับวาเปน อนตฺตา ลวน ๆ มันลง อนตฺตา นะสําหรับ
นิสัยของผม อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ มันไมวาเสียแลว มันลงเปน อนตฺตา ลวน ๆ รูป อนตฺตา, 
เวทนา อนตฺตา, สฺญา อนตฺตา,สงฺขารา อนตฺตา, วิฺญาณํ อนตฺตา. เวลาจะรวม
ยอดของมันมันมีแต ธมฺมา อนตฺตา ทั้งนั้น รวมแลวเปน ธมฺมา อนตฺตา ท้ังหาอยางน้ี
เปน ธมฺมา อนตฺตา 

แตมันก็ไมแลวนะ   ขันธหาน่ีเปน อนตฺตา   มันไมแลวในจิตมันจะ นิพฺพินฺทํ 
วิรชฺชต ิ ไดยังไง เม่ือเบ่ือหนายยอมคลายกําหนัด เมื่อคลายกําหนัดจิตยอมหลุดพน 
เมื่อจิตหลุดพน ญาณความรูแจงชัดวาจิตหลุดพนแลวเกิดขึ้น เรามันไมม ีเพียงแตรูเทา
ขันธหาเทาน้ันมันไมเบ่ือหนาย มันไมคลายกําหนัดท้ังมวลไดถามันไมเขาถึงจิตเสียกอน 
น่ัน พอท้ังหาอาการน้ีมันปลอยหมดแลว มันก็ยังเหลือจิตดวงเดียวที่นี่ จิตก็เขา
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พิจารณานั้นอีก เพราะจิตดวงนั้นตัดอาการออกหมดแลว สมุนของอวิชชา ทางเดินของ
อวิชชา หรอืเคร่ืองมือของอวิชชา ไดแกรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ น้ีมันถูกตัด
ออกหมดแลว คือเรารูเทาทันแลว ยังเหลือแตความรูอันเดียว 

เราไมปรากฏวาไดคลายกําหนัด หรือไดหลุดพนในขณะท่ีจิตอยูนอกขันธหาน้ัน
เลย มันตองพิจารณาฟาดฟนจิตเสียจนแหลก จนอันน้ีแตกกระจายไปหมดแลว จากน้ัน
แลวจะวา นิพฺพินฺท ํ วิรชฺชติ, วิราคา วิมุจฺจต.ิ มันหมดปญหา ท่ีคานกันน้ันมันคานกัน
อยางน้ี มันคานในภาคปฏิบัติ สวนอาทิตตปริยายสูตร เรายอมรับทันทีเลย คือปฏิบัติ
จนกระทั่งเขาถึงจิต เขาเบ่ือหนายในจิตอีก ไมเพียงเบ่ือหนายในส่ิงภายนอกเทาน้ัน ยัง
ตองเขาไปเบ่ือหนายในจติ อารมณที่เกิดจากจิต อะไร ๆ เลยเบ่ือหนายในน้ันเสร็จเลย 
เบ่ือหนายในธรรมารมณ เบ่ือหนายในส่ิงท่ีมาสัมผัสกับจิตคือธรรมารมณ เปนสุขเปน
ทุกข เบื่อหนายพรอมทั้งหมดเลย ตสฺมึป นิพฺพินฺทติ เลย น่ัน 

ตสฺมึป หมายถึงรวบเอาหมด ถาเปนภาษาบาลีก็หมายถึงวา ยกสรรพนามข้ึน 
ตสฺมึป คือไมตองพูดอีกหลายหน เชน ช่ือคนน้ัน ช่ือคนน้ี เอาเขาขึ้นเลย  โส แปลวา 
เขา เปนสรรพนามใชแทนตัวไดแลว โส แปลวาเขาวามัน น่ี ตสฺมึป นิพฺพินฺทต ิคือเบื่อ
หนายในส่ิงน้ันท้ังหมด นิพฺพินฺท ํวิรชฺชต ิไปตลอด 

น่ีจิตก็เปนเชนน้ัน เมื่อพิจารณาอันนี้เขาใจแลวก็ตามเขาไปถึงจิตอีก จนทะลุใน
จิตแลวมันถึงผาน พอพิจารณาขันธหาเขาใจหมดแลวมันยังผานไมไดนี่ ถาไมเขาไปถึง
จิตเสียกอนมันผานไมได ปญหาน่ีจึงขวางอยูในหัวใจเก่ียวกับ อนัตตลักขณสูตร สวน
อาทิตตปริยายสูตรนั้นไมมีปญหาใด ๆ เลย สําหรับคนจติหยาบอยางจติผมนะ ยอมรบั
อยางหมอบราบ สวนอนัตตลักขณสูตรก็ยกใหนักปราชญทานเสียก็แลวกัน แตผูปฏิบัติ
ควรถือเปนขอคิดไว เวลาปฏิบัติไปเจอเขาจะไดมีทางคิดทางออก จะไมจนตรอก
ถายเดียว 

เอาละจบ 


