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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที ่๕ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๒๓ 

งานของผูตองการความพนทุกข 
 จิตเปนสิ่งที่ละเอียดมากเกินสิ่งทั้งหลายในโลก ไมมีสิ่งใดที่จะมีความละเอียดยิ่ง
กวาจิต แมจะอยูในอํานาจของสมมุติก็ยังมีความละเอียดอยูตามหลักธรรมชาติของตน 
ยิ่งพนจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแลว เพียงแตรูเทานั้น จะพูดออกมาในแงใด มัน
เปนเรื่องสมมุติเสียทั้งมวล พูดไมได นักปราชญทานจึงแยกออกมา เพราะโลกอยูใน
สมมุติมีสมมุต ิ ธรรมไมแยกออกมาเปนสมมุติก็เขากันไมได ดวยเหตุนี้ทานจึงแยกออก
มา เชนวานิพพานเปนตน ใหช่ือธรรมชาติอันน้ันแหละ สอุปาทิเสสนิพพาน ไดนิพพาน
ทั้ง ๆ ที่ยังทรงธาตุทรงขันธอยู อนุปาทิเสสนิพพาน ผานจากธาตุขันธไปเรียบรอยแลว 
หมดความรับผิดชอบซึ่งเกี่ยวกับสมมุติโดยประการทั้งปวง ทานเรียกวาอนุปาทิเสส
นิพพาน สุดทายก็วาทานไปนิพพาน แตธรรมชาติที่ถูกใหชื่อใหนามนั้นไมไดเขากันกับ
คําเหลาน้ีไดเลย 

 คําวาเชนนี้ผูฟงอาจเขาใจผิดได ผูท่ีรูในความเปนนิพพานของตนเทาน้ันเขาใจ
แนบสนิทกับความจริงน้ี มีกี่รอยกี่พันองคจะไมมีใครแยงกันเลย ที่แยกออกมาเชนนั้นก็
เพราะโลกมีสมมุติดังที่กลาวแลว เพียงอยูในธาตุในขันธ ขณะที่ไมใชธาตุขันธ คือขันธ ๕ 
น้ี ระงับเสียใหหมด เชนทานเขาสมาธิสมาบัติ คําวาสมาบัติก็ยังเปนสมมุต ิ สมาธิก็เปน
สมมุต ิ แตธรรมชาติที่เปนวิมุตตินั้นอาศัยอันนี้อยู เขาสูอันน้ีแลวระงับสมมุติท่ัว ๆ ไป 
หากเหลือก็เหลือแตช่ือวาสมาบัติ เพราะระงับขันธ น่ันจะเห็นไดชัดเจนวาโลกธาตุน้ีไมมี
เลยในขณะน้ัน เพราะอาการของจิตไมแสดงออกสูสิ่งใดใหเปนอารมณแมนอย 

 เม่ือเหลือแตความรูท่ีบริสุทธ์ิลวน ๆ แลวจึงพูดไมไดเลยวาเหมือนอะไร ผูท่ีส้ิน
แลวเทาน้ันเปนผูท่ีจะทราบไดอยางชัดเจน แตจะนําออกมาสูสมมุตินั้น แลวแตอุบายวิธี
ของทานผูใดจะนําออกมาไดดวยวิธีใด ตามความสามารถฉลาดแหลมคมของแตละองค 
ๆ ที่จะนําออกสูสมมุติ แตไมไดหมายถึงวาความฉลาดในความบริสุทธิ์นั้นตางกัน 
เพราะเปนสิ่งที่คงที่ตายตัวแลว พูดวาฉลาดพูดวาโงไมได ไมใชวิสัยจะไปพูดกับธรรม
ชาติน้ัน การพูดวาฉลาดแหลมคมเปนตนของปราชญชั้นนี้นั้น เราพูดตามภูมินิสัยวาสนา
ของทาน ที่จะนําธรรมออกไปประกาศสอนโลกไดกวางแคบมากนอยตางกันอยางไร น่ี
เปนภูมินิสัยวาสนาที่นําธรรมออกสูสมมุต ิสวนธรรมวิมุตติซึ่งเปนสมบัติของทานนั้นเปน
ประเภทหน่ึงตางหาก เราพูดไมไดวาทานโงหรือทานฉลาด เพราะเปนธรรมชาติท่ี
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บริสุทธิ์ตายตัวเสมอกันหมดแลว 

 ดวยเหตุน้ีเองบรรดาพระขีณาสพทานนับแตพระพุทธเจาลงมา จึงตองอาศัย
สมาธิสมาบัติเพ่ือระงับระหวางขันธกับจิต ใหอยูสะดวกสบายเปนคร้ังคราวไป จน
กระทั่งถึงวันนิพพาน เพราะเหตุน้ีสมถะกับวิปสสนาจะเปนของพระขีณาสพ หรือเปน
ของผูกําลังดําเนินเพื่อความเปนพระขีณาสพก็ตาม ยอมมีความจําเปนเชนเดียวกัน เปน
แตจําเปนไปคนละแงเทาน้ันเอง ผูที่กําลังดําเนินเพื่อความพนทุกข เปนผูมีเจตนาหวัง
อาศัยสมถวิปสสนาน้ีเปนแนวทางจริง ๆ แตทานผูส้ินกิเลสอาสวะแลว ทานไมหวังอาศัย
เพ่ือความส้ินกิเลสประเภทใด ๆ ท้ังส้ิน เพราะทานส้ินเรียบรอยแลว เปนแตเพียงเปน
วิหารธรรมเคร่ืองอยูสบายระหวางขันธกับจิต ใหเหมาะสมกันจนถึงอายุขัย เปนไปดวย
ความราบร่ืนระหวางขันธกับจิตท่ีครองกันอยูเทาน้ัน พอผานจากน้ันแลว ส่ิงเหลาน้ีซ่ึง
เปนสมมุติก็เปนอันวาผานไปหมดไมมีเหลือ 

 ธรรมน้ีเราเคยไดเห็นแตในตํารับตํารา ท่ีพระพุทธเจาและพระสาวกท้ังหลายทาน
ดําเนินและรูกันมาโดยลําดับ มาประกาศสอนโลก เราจึงไดยินแตชื่อแตนามแหงสมาธิ
สมาบัติ ตลอดวิธีการกําจัดกิเลสถึงความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพาน แตธรรมเหลาน้ีเรา
ยังไมสามารถอาจเอื้อม ที่จะเขาถึงไดใหเปนสมบัติของตน เต็มเม็ดเต็มหนวยหรือเต็ม
ขั้นภูม ิ จึงตองอาศัยความพยายามตามหลักศาสดาที่ทรงสั่งสอนไวนี ้ อยาไดปลีกแวะ
จากทางดําเนินของพระองคและสาวกที่ทานดําเนินมา 

 งานของพระผูตองการความพนทุกขนั้น เปนงานท่ีหนักแนน หรือจะวาเปนงานท่ี
หนัก เปนงานท่ีตองใชความพากเพียรความอุตสาหพยายาม ใชสติปญญาศรัทธาความ
เพียรอยางมาก ผิดกับงานทั้งหลายที่โลกทั้งหลายทํากันเปนไหน ๆ ดวยเหตุน้ีจึงไมควร
ลืมและควรสํานึกตัวอยูเสมอ วาเวลาน้ีความพากเพียรของเราเปนอยางไรบาง พอที่จะ
เขารองรอยแหงเสนทางท่ีพระศาสดาและสาวกทานดําเนินไปแลวไดบางเพียงไร หรือได
เปนที่ภูมิใจเพียงไร จึงควรสํานึกเสมออยาลืมตัว 

 งานน้ีเปนงานสําคัญมากสําหรับผูตองการความพนทุกข จึงไมควรถืองานใดมา
เปนอารมณเคร่ืองกีดขวางจิตใจหรือมาเปนใหญกวางานน้ีซ่ึงจะทําใหงานน้ีลมเหลวไป
ได งานของพระในครั้งพุทธกาล ทานถืองานบําเพ็ญสมณธรรมเพ่ือความสงบเยือกเย็น
ภายในจิตใจ และวิปสสนาธรรมเพ่ือความรูแจงแทงตลอดในสภาวธรรมท้ังหลาย นับแต
ภายในหรือนับแตภายนอกเขามาสูภายใน นับแตภายในออกไปสูภายนอก ใหทะลุปรุ
โปรงตลอดทั่วถึงไปหมด แลวปลอยวางไวตามเปนจริง ของทุกสิ่งทุกอยางที่เปนสมมุติ
อันมีอยูในโลกสมมุติน้ี จิตไดผานพนไปดวยความเฉลียวฉลาดแหลมคมของตน 
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 คําวาศีล สมาธิ ปญญา เปนธรรมที่ครอบวิธีการดําเนินไวหมดทุกแงทุกมุมแลว 
ศีลน้ันเปนธรรมประเภทหยาบ ทานเรียกวาศีล ความจริงก็คือธรรม เบ้ืองตนอาศัยการ
บังคับบัญชาใหอยูในสิกขาบทคือขอหามนั้น ๆ ไวกอน ขอหามนั้น ๆ ก็นับตั้งแตศีล  ๕ 
ขึ้นไปโดยลําดับ มีแตขอหามทั้งนั้น ไมมีขออนุญาต เราพยายามปฏิบัติหรือบังคับจิตใจ
กายวาจาของเราใหเปนไปตามขอหามน้ัน ๆ โดยลําดับ ในขั้นนี้ตองไดบังคับตัวเองให
เขาสูธรรมขอหามประเภทน้ี ท่ีทานเรียกวาศีล 

 สมาธิก็ใหบําเพ็ญ ทีเ่รียกวาสมถะ เพื่อความสงบใจ ดวยการเดนิจงกรมมีสติ
กํากับกับงานของตนที่ทํา ผูใดมีงานอะไรเปนอารมณของตน เชนคําบริกรรม หรือ
กําหนดธรรมแงใดเปนอารมณในขณะที่ตองการความสงบ ใหจิตมีความสงบเยือกเย็น
และเปนฐานแหงความม่ันคงข้ึนมาภายในตน พึงทําอยางเอาจริงเอาจัง ศรัทธา วิริยะ 
นั่นฟงซ ิสติมีความเขมแข็งอยูภายในนั้น ถายังไมใชปญญาในขณะนั้น ก็ ศรัทธา วิริยะ 
สติเปนสําคัญ ใหกํากับงานของตนดวยด ี อยาปลอยใหเผลอแลวถูกกิเลสฉุดลากจิตสง
ไปในอารมณตาง ๆ ไปกอบโกยเอาความทุกขเขามาสูตน ซึ่งผิดกับความมุงหมายของผู
ตองการความสงบ เพ่ือจะตะลอมกิเลสใหเขาสูจุดรวม แลวสังหารดวยปญญาไปเสีย 

 จงถือเปนขอหนักแนนอยาไดออนแอในความพากเพียรเพื่อความสงบใจ คําวา
ศีลก็เปนสมบัติของเราผูบวชแลว ดวยการไมทําลายศีล ไมฝาฝนศีลของตน สมาธิเมื่อ
บําเพ็ญอยูโดยสม่ําเสมอดวยความตั้งอกตั้งใจ มีสติ มีวิริยะความพากเพียร อุตสาหะ
พยายาม ประคับประคองจิตใจของตน ซึ่งถูกรุมลอมไปดวยกิเลสตัณหาอาสวะประเภท
ตาง ๆ ที่เปนกองไฟทั้งกองนั้นใหเขาสูความสงบ และปลอดภัยไรกังวลทั้งหลาย 

 คําวาสงบน้ันมีหลายประเภท ๙๕% มีความสงบเย็นลงไปธรรมดา ๆ คอย
ตะลอมกระแสจิตเขามา ๆ สูความรูสึกตัวอยูโดยเฉพาะภายในจิตใจ จากน้ันก็เปนความ
รูท่ีเดนอยูในตัวเอง ความคิดเล็ก ๆ นอย ๆ ชนิดแผวเบา ยังเปนไปไดอยูในจิตที่มี
ความสงบน้ัน แตไมไดคิดกระจายออกไปสูอารมณ พอท่ีจะส่ังสมเร่ืองราวข้ึนมาเทาน้ัน 
น่ี  ๙๕% มักเปนเชนน้ี แต ๕% น้ันวารวม รวมจริง ๆ เหมือนคนตกเหวตกบอลงอยาง
ผาดโผนอยางรวดเร็ว เวลาถอนขึ้นมามักจะออกรูสิ่งนั้นสิ่งนี ้ จึงมักเปนจิตประเภท ๕% 
นี้ออกรู ถาสติปญญาตามไมทันก็มีทางเสียได เพราะไปรูส่ิงตาง ๆ ซึ่งตนไมเคยรู ซึ่ง
สวนมากเราเคยเช่ือกิเลสส่ิงพาใหงมงายมานานอยูแลว อาการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นมักจะ
เปนเรื่องของกิเลสหลอกลวง เรียกวาวิปสสนูในสมาธิก็ไมผิด เราอยาวาวิปสสนูของ
อุปกิเลส ๑๖ น้ันเลย 

 ความสวางไมไดสวางอยูภายในจิต แตมันสวางไปขางนอก ไปเห็นน้ันเห็นน้ี เห็น
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ส่ิงตาง ๆ บางทีก็เหมือนเดือนเหมือนดาว เหมือนตะวันตกลงมาอยูตรงหนา เกิดความ
สวางเปนดวงเทาผลมะพราวเปนตน เหลานี้ลวนแลวตั้งแตเปนอาการของจิตที่ออกจาก
จิตนี้ไปแสดงตัวขึ้นมา ใหจิตซึ่งไมสันทัดจัดเจนกับสิ่งเหลานี้ไดลุมหลง และตะครุบเงา
ของตนก็เปนไปได ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดความเสียหายไดโดยไมอาจสงสัย ใน ๕% นี้ไม
คอยมีมากจึงไมนาวิตกมากนักสําหรับนักปฏิบัติทั้งหลาย สําคัญท่ี ๙๕% ก็คือพวกเรา 
ๆ ทาน ๆ ท้ังหลาย 

 จะอยางไรก็ตามเราอยาไปคํานึงถึงความสงบของทานผูนั้นเปนอยางนั้น ความ
สงบของทานผูน้ีเปนอยางน้ี อยาเอาอยางทาน หรืออยาเอาอยางเขามาทํา เราเปนคน
หน่ึง งานของเราเปนงานหน่ึง เราเปนผูทํางานของเราเอง ผลอยางไรจะปรากฏข้ึนมาให
เราไดรูไดเห็นโดยลําพังเราเอง ไมใชเราจะนําผลของคนอื่นมาเปนผลของเรา ไมใชเรา
จะเอาความรูความเห็นของคนอ่ืนมาเปนความรูของเรา มันขัดแยงกัน จึงไมควรไปสน
ใจกับเร่ืองความรูความเห็นของผูใด ยิ่งกวาความรูความเห็นของตน ที่จะเกิดขึ้นมาจาก
การบําเพ็ญของตนดวยความถูกตอง คือความมีสติประคับประคองไวดวยด ี น่ีเปนหลัก
สําคัญ 

 สงบแบบไหนก็รูอยูภายในใจอยาไปวิตกวิจารณ ทานวาสงบแนวลงไปเลยน่ีก็จะ
ไปคาดไปหมายเอาวาแนวลงไปเลย นี่ก็เปนตัวสัญญาหลอกเจาของไมใชความจริง สงบ
เขามาในอาการใดดวยความมีสติอยูในหลักปจจุบัน น้ันแลช่ือวาเปนสมบัติของตนแท 
เปนส่ิงท่ีตนรูแทเห็นแท ปรากฏในจิตใจของตนดวยการภาวนาของตนแท น้ีเปนความ
ถูกตองสําหรับผูปฏิบัต ิอยาไปกังวลกับเรื่องเหตุเรื่องผลของผูอื่นใด แลวนําเขามาเทียบ
เคียงกับของตน และเอาอยางผูน้ัน ๆ โดยความคาดหมาย จะเปนความผิดและไมเกิด
ประโยชนอะไร นอกจากสรางความกังวลใหแกตนแลวก็เกิดความทุกขขึ้นมา ไมเปน
ประโยชนเลย 

 ขอใหจิตใจมีความสงบดวยการภาวนา ผูกําหนดอานาปานสติก็ไมตองไปมุงเอา
อันใด มุงใหรูอยูเฉพาะลมหายใจเขาออก ๆ ตั้งลมที่ตรงไหนซึ่งเห็นวาลมสัมผัสมาก 
เชนดั้งจมูกเปนตน ก็ใหทําความรูต้ังสติไวตรงน้ัน ไมตองคาดหมายสูงต่ําใกลไกลภาย
ในภายนอก นอกจากกําหนดรูอยูจําเพาะลมที่สัมผัสเขาสัมผัสออก ดวยความมีสติน่ีเทา
น้ัน นี้เปนความถูกตอง แลวการตั้งลม มีกลมายาอันหนึ่งที่จะหลอกลวงผูปฏิบัติใหตั้ง
แลวลมเลา ๆ ม ี เชนกําหนดลมอยูเพลิน ๆ เพราะไมเผลอสติ ตั้งทาตั้งทางดูลมอยู
อยางน้ัน ลมเขาลมออก ทีนี้ความปรากฏในจิตนั้นเมื่อตั้งไปนาน ๆ จะเปนลักษณะ
เหมือนกับวา ฐานท่ีเราต้ังลมน้ี แตกอนเราตั้งไวที่ดั้งจมูก บัดน้ีปรากฏวาสูงข้ึนกวาด้ัง
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จมกูบาง หรือดั้งจมูกพาใหสูงขึ้นไปบาง และต่ํากวาดั้งจมูกบาง หรือดั้งจมูกพาใหต่ํา
บางอยางน้ี แลวก็มาตั้งใหม 

 พอดําเนินไป ๆ ถึงจุดที่มันเคยเปน มันก็หลอกอีก ก็มาตั้งลมอีก ตั้งไปตั้งมา
เหมือนกับปลูกตนไม พอจะข้ึนแลวก็ยาย ยายปลูกใหม ๆ สุดทายตนไมก็ไปไมรอด
ตองตาย น่ีการต้ังลมประเภทน้ีเปนความผิด เพราะฉะน้ันเพ่ือความแนใจ เพื่อความถูก
ตองไมสงสัย เราถือเอาการตั้งลมเบื้องตนคือตั้งที่ดั้งจมูก ลมผานเขาก็รู ลมผานออกก็รู 
แตไมจําเปนตองตามลมเขาไป ตามลมออกไป ทําเหมือนบุคคลท่ียืนเฝาประตู คอยดู
คนที่เขาออกประตูเทานั้น ไมตามเขาไปขางในเวลาคนผานเขาไป คนผานออกไปก็ไม
ตามเขาไป แตยืนอยูที่ประตู คนเขาก็รูคนออกก็รูอยูอยางนั้นเปนประจํา 

 นี่การตั้งลมก็เหมือนกันเชนนั้น ดวยความมีสติรูอยูกับลมหายใจเขาลมหายใจ
ออก ทีนี้มันจะมีความสูงต่ําขนาดไหนไมสําคัญ สําคัญที่ไมใหเผลอ ความสัมผัสของลม
เขาลมออกนั้นนี่เปนของสําคัญ ใหรูอยูตรงน้ี ตรงนี้จะสูงก็ตามจะต่ําก็ตาม เมื่อไมเผลอ
แลวเปนอันใชได ไมตองไปกังวลกับความสูงความต่ํา เพราะเราไมไดภาวนาเพ่ือเอา
ความสูงความตํ่า แมท่ีสุดการภาวนาดวยลมหายใจน้ีเราก็ไมไดเอาลม อันน้ีเปนเคร่ือง
ยึดเปนอารมณของใจในเมื่อยังตั้งตนไมไดตางหาก เราจึงตองอาศัยลม 

 เมื่อกําหนดลมพอจิตสงบเขาไป ๆ ลมนี้จะละเอียดเขาไป ละเอียดเพียงไรก็ใหรู 
อยาไปคาดไปหมาย ใหรูในหลักปจจุบัน สุดทายก็จะไปถึงที่ลมหมดนะ ละเอียดลงไป 
ๆ แลวลมน้ันเลยหายเงียบไปเลยไมปรากฏ จะวาเราเผลอเราไมไดเผลอ เห็นความ
ละเอียดของลมไปโดยลําดับ ๆ จนกระทั่งลมหายไปเลย น่ีอันหน่ึงก็จะเปนเหตุสราง
อุปสรรคใหแกตนเอง ถาเรารูไมทันเหตุการณของมัน 

 เมื่อลมหายไปนั้นจะมีวิตกอันหนึ่งกระตุกขึ้นมาหลอกตัวเองวา น่ีเม่ือลมหายไป
แลวจะไมตายเหรอ น่ัน อันน้ีสรางอุปสรรคใหตนเองแลว ลมก็กลับมีมาเพราะจิตถอย
ตัวออกมาแลวเผลอแลว เพื่อตัดปญหาขอนี้ใหขาดลงไป ไดดําเนินเพ่ือความสะดวก
ตามวิธีการของเราในหลักปจจุบัน พึงทําความเขาใจกับตนหรือกับลมวา แมลมจะหาย
ไปก็ตามเถอะ เมื่อความรูยังครองรางอยูนี้แลวจะไมตาย เพียงเทานี้ก็ตัดปญหาได แลว
ละเอียดจนกระทั่งลมหายเงียบ สิ่งที่ไมหายคืออะไร คือความรูท่ีเดนดวงอยูภายในจิต 
น่ันเอาตรงน้ัน 

 ทีนี้ลมไมลมไมสําคัญเพราะจิตทรงตัวไดแลว เขาถึงตัวจริงคือจิตแลวลมอันเปน
เงาเพื่อตามจิตเขาไปนั้นมันก็หมดปญหาไป เชนเดียวกับเราตามรอยโค เมื่อถึงตัวโค
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แลว รอยก็ปลอยไปไมสําคัญ เพราะเราตามรอยโคก็เพ่ือจะจับเอาโคตัวน้ันตางหาก เรา
ไมไดตามโคไปเพื่อจะเอารอยโค น่ีก็เหมือนกันเชนน้ัน น่ีวิธีการทําความสงบ 

 จะทําภาวนาบทใดก็ใหมีความรูอยูกับบทน้ันเทาน้ัน แลวการภาวนาน่ีจะเหมือน 
ๆ กัน เมื่อจิตยังไมสงบลงทายแลวจะเหมือน ๆ กัน เชนคําบริกรรมน่ีก็เหมือนกัน มี
ความจําเปนอยูในขณะที่จิตยังตั้งตัวไมได จิตยังไมสงบตัว คําบริกรรมน้ันกับความรูน้ัน
กลมกลืนเปนอันเดียวกันแลว คําบริกรรมก็หมดปญหาไปเชนเดียวกับลมหมดปญหาไป
กับใจน่ันเอง น่ีใหทําความเขาใจเอาไว น่ีคือความจริงเปนเชนน้ีในวิธีการภาวนา เพื่อ
สมถะคือความสงบใจ 

 เราอยาเอนนูนเอนน้ี เอาผลของคนน้ันมาเทียบ เอาผลของทานมาเทียบของเรา 
เอาเหตุของทานมาเทียบกับเรา เหตุของเราก็คือเราทําอยูเวลาน้ีแลว เหตุจะใหสมบูรณก็
คือมีสต ิ หลักของสมถะอธิบายเพียงหัวขอใหตีความหมายเอาตามความรูสึกหรืออุบาย
วิธีของตน เม่ือเราไดทําเชนน้ี ความสงบท่ีเราเคยไดยินมาต้ังแตคร้ังพุทธกาล เปนเวลาก่ี
พันปมาแลวก็ตาม จะไมมีอะไรสําคัญยิ่งกวาความปรากฏประจักษในผล ท่ีเราบําเพ็ญ
ใหปรากฏข้ึนมาอยูเวลาน้ีเลย หลักสําคัญอยูที่ตรงนี ้น่ีทานวาจิตสงบ 

 ในขณะที่มีความสงบก็ผอนจิตใหมีความสงบอยูกับนั้น เวลาจิตพอตัวอยากจะ
ขยายตัวออกมาสูความคิดอานตาง ๆ ก็ใหคิดไปทางดานปญญา พิจารณาคล่ีคลายใน
สกลกายนี้ก็ได หรือพิจารณาสกลกายภายนอก เก่ียวกับเร่ืองอสุภะอสุภังเปนสําคัญ 
สําหรับนักบวชเราท่ีจิตยังหาความสงบไมได หรือยังไมเขาใจแจงชัดในส่ิงเหลาน้ี การ
พิจารณาดวยอสุภะเปนของสําคัญมาก เพ่ือระงับราคะตัณหาลงได นอกจากระงับแลวยัง
ตองทําลายไดดวยวิปสสนา แปลวาความเห็นแจง เห็นแจงตามความเปนจริงของธาตุ
ของขันธ ธาตุก็คือธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ ซึ่งเต็มอยูในรางกายของเรา ขันธก็คือขันธ ๕ 
ไดแกรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ  ซึ่งเต็มอยูในรางกายอัน
นี้อีกเชนเดียวกัน ใหเห็นแจงตามความจริงของขันธนั้น ๆ 

 ความเห็นธรรมดาของเราท่ีเห็นน้ีมันเห็นไมแจง เห็นดวยอํานาจของอวิชชาปดหู
ปดตาใหเห็น เห็นดวยความปดหูปดตากับเห็นดวยความเปดตาน้ันตางกัน อวิชชาพา
เห็นพาใหรูดังที่สามัญชนทั้งหลายไดรูไดเห็นไดยินไดฟงทั่ว ๆ ไปนั้น ลวนแลวต้ังแต
เปนเร่ืองของอวิชชาพาใหรูใหเห็น แตสติธรรมปญญาธรรมพาใหรูใหเห็นน้ี ใหเห็นแจง
ลงถึงหลักความจริงจริง ๆ เชน เห็นเปนอสุภะก็เปนอสุภะจริง ๆ ประจักษกับใจ 
พิจารณาจนรูจนเห็น เพราะส่ิงเหลาน้ีในรางกายน้ีเปนอยางน้ันจริง ๆ 
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 ทําไมจิตเปนตัวรูตัวฉลาด เปนผูสามารถท่ีจะรูเห็นจึงไมเห็น เปนเพราะเหตุไร 
ถาจะใหรูวาเปนธาตุ ก็ในธาตุ ๔ ก็มีอยูแลว ตั้งแตวันเกิดมาธาตุ ๔ น้ีมีประจําทําไมจึง
ไมเห็น พระพุทธเจาทานทําไมเห็น สาวกท้ังหลายทานทําไมเห็น ทานเห็นดวยวิธีการใด 
ทานเห็นดวยอํานาจของสติปญญาพิจารณาใครครวญ หรือสอดสองคลี่คลายอยูเสมอ 
ยอมสามารถรูไดเห็นไดจนผานพนไปได เราก็เปนผูหนึ่งซึ่งเปนลูกศิษยตถาคต ตอง
ดําเนินตามหลักท่ีทานทรงส่ังสอนหรือทานดําเนินไปน้ี ทําไมจะไมรูสิ่งมีอยูกับตัวแท ๆ 
จะตองรูตองเห็น 

 แยกกระจายออกไปตั้งแตหนังแตเนื้อ ถลกหนังออกไปดูใหเห็นชัดเจน ความ
จริงเปนอยางน้ัน ผิวภายนอกเปนอยางหน่ึง เปนเครื่องหลอกตาบุรุษตาฟางไดอยาง
ประจักษ ทีนี้ภายในของหนังนั้นเปนอีกอยางหนึ่ง เราตองไดดูดวยปญญา ภายนอกถาดู
ดวยปญญาแลวมันก็ไมมีอะไรที่จะมาหลอกเราได เพราะสิ่งสกปรกโสมมมันก็เต็มไป
ตามผิวหนังน้ีแลว ขี้ไคล ฟงซิขี้มันเปนของดีเมื่อไร ขี้สนิมเต็มตัว ตองชะตองลางตอง
อาบเช็ดถูอยูตลอดเวลา ไมมีอะไรที่จะเปนสิ่งกังวลในการปฏิบัติรักษาชําระลางยิ่งกวา
รางกายที่มีอยูในตัว 

 สิ่งอะไรก็ตามแมจะสะอาดสวยงามเพียงไร เม่ือเขามาคละเคลากับรางกายซ่ึง
เปนของปฏิกูลนี่แลว ก็ตองกลายเปนของปฏิกูลดวยกัน เชน สถานที่อยู ผานุงหมสบง
จีวร ตองไดซักไดฟอก ตองเช็ดตองถูไมอยางนั้นจะอยูไมได เหม็นคลุงไปหมด เพราะ
ตัวน้ีเปนตัวการหุมหอซากผีดิบน่ีไว เม่ือระบายหรือซึมซาบออกมาสูภายนอก ออกมา
ตามเหงื่อตามไคล เพราะของสกปรกอยูภายใน เหงื่อซึมซาบออกมาก็ตองกลายเปนของ
ปฏิกูล ติดสิ่งที่มาเกี่ยวของเครื่องนุงหมใชสอยทั้งหลาย ใหเปนของปฏิกูลนาเกลียดนา
กลัวตาม ๆ กันไปหมด จึงตองไดชําระสะสางซักฟอกเช็ดถูกันอยูตลอดเวลา เทียบเคียง
ใหเห็นเปนสัดเปนสวนอยางน้ี 

 เอา ยนเขามาอีกถึงหนัง หนังหุมหอ ตจปริยนฺโต มีหนังหุมอยูเปนที่สุดรอบ 
หรือมีหนังหุมอยูโดยรอบ น้ีคือส่ิงท่ีหลอกสัตวโลกใหสําคัญม่ันหมายวาเปนสัตวเปน
บุคคล เปนหญิงเปนชาย วาเปนของสวยของงามนารักใครชอบใจ น่ีละส่ิงหลอกมีบาง ๆ 
เทาน้ีเอง แลวทีนี้ถลกออกมา เอาดานภายในของหนังออกมาขางนอกเสีย ภายนอกเอา
เขาไปขางในเสีย ทีน้ีเราจะเห็นต้ังแตความเย้ิมไปดวยความอสุภะอสุภัง คําวาสัตววา
บุคคล วาหญิงวาชาย วานากําหนัดยินด ีหายไปหมด เมื่อสติปญญาไดหยั่งทราบถึงหลัก
ความจริงน้ีแลวตองเกิดความสลดสังเวช เกิดขนพองสยองเกลาขึ้นมา น่ีเคยเปนมาแลว
ไมใชมาพูดเฉย ๆ เวลามันเห็นจริง ๆ เห็นอยางน้ัน 
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 เกิดความสลดสังเวช โอโห ถึงขนาดนี้เชียวเหรอ พึ่งมาเห็นของปฏิกูล พ่ึงมาเห็น
รางกายวันน้ีเหรอ บวชมากี่ปกี่เดือนพิจารณากันมาสักกี่วัน ทําไมจึงพ่ึงมาเห็นวันน้ี ส่ิงน้ี
เปนของที่มีอยูแลวตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี ้ ทําไมจึงมาเห็นกันเด๋ียวน้ี ออ ทาน
เห็นกายเรียกวากายานุปสสนา ทานเห็นอยางน้ีเองเหรอ เช่ือเลยท่ีน่ี เพราะมนัประจักษ
ใจของเราอยูน้ีแลว ถาจะลบลางความเปนของทานท่ีส่ังสอนเรามาน้ัน เราตองลบลาง
ความจริงของเราท่ีรูท่ีเห็นอยูบัดน้ีเสีย ทีน้ีเราจะกลาลบลางไดไหมความจริงท่ีรูเห็นอยู
เวลาน้ี กับทานที่สั่งสอนมากอน รูมากอนเห็นมากอนแลวมาส่ังสอนพวกเรา มันเปนอัน
เดียวกัน 

 เมื่อลบลางอันนี้ไมได ยอมรับอันนี้ก็ตองยอมรับพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอน ที่
ทรงรูทรงเห็น และพระสาวกทั้งหลายไดรูไดเห็นอยางไรสั่งสอนอยางไร จนกระทั่งถึงขั้น
ละได ยอมรับกันไปหมดโดยลําดับ ๆ ความรูของเราปรากฏข้ึนเพียงไร ยอมรับไปโดย
ลําดับ นี่แยกกันออกอยางนี้การพิจารณาอสุภะหรือธาตุขันธทางดานวิปสสนาคือปญญา 
บังคับจิตใจใหรูใหสอดสองไปตาม มีสติควบคุมงาน สติตองเปนนายหัวหนาบังคับให
จิตทํางาน คือปญญาในขั้นนี้ยังไมเห็นผลแหงการพิจารณาของตน จึงมักจะเถลไถล
กลายเปนสัญญาอยูเสมอ แตเม่ือจิตไดรับความสงบบางแลวออกมาพิจารณา ก็พอได
ถอยไดความ 

 จากน้ันก็พิจารณา เอา เขาไป ออกจากหนังแลวเขาไปหาเน้ือ เอา สมมุติขึ้นมา 
เพราะเราติดสมมุต ิ ไมเอาสมมุติแกสมมุติจะทําอยางไร  นี่มันสมมุติทั้งนั้น วาสวยวา
งาม ก็ต้ังเอาเสกสรรเอา ทีน้ีเราจะพิจารณาใหเห็นตามความจริงของส่ิงเหลาน้ี จะไปวา
สมมุต ิ สมมุติตัวเองขึ้นมาหลอกตัวเองไดยังไง ไมหลอก เรื่องของปญญาที่จะพิจารณา
ความจริงตองตั้งขึ้นมา ดูเขาไปถึงเนื้อ เอา เวลาคนตายแลวก่ีวันมันจะแสดงความเนา
พองขึ้นมา 

 เพียงสองวันเทานั้นก็เห็นไดอยางชัด ๆ แลวไมตองพูดมากเลยนะ ๔๘ ชั่วโมงก็
เห็นไดชัดแลว เนาพองขึ้นอืดขึ้นมา จากนั้นก็ระเบิดปงออกมาแหละ แตกกระจัด
กระจาย ลวนแลวตั้งแตของปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดทั้งรางนี้เลย น่ีสวยตรงไหน งาม
ตรงไหน นารักใครชอบใจไหม เอา ทีนี้เขาไปนอนกอดดูซิ กอดไดไหมนี่ซากผีตรงนี้ 
ภายในซากผีน้ีมีอะไร อาหารใหม อาหารเกา กับเนื้อหนังมังสังทั้งหลายนี ้ มันกลายเปน
ของปฏิกูลเหมือนกันไปหมดแลว ไมมีเกาะใดดอนใดเปนสิ่งที่นาแตะตองสัมผัสสัมพันธ
เลย เต็มไปดวยสิ่งเหลานี้ทั้งนั้น จากนั้นก็เปอยลงไป ๆ โดยลําดับลําดา เหลือตั้งแตราง
กระดูก อันนั้นก็เปอยลงไปเหม็นคลุงไปหมด ดูไมไดเลย นี่หรือสัตวนี่หรือบุคคล น้ีหรือ
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เราน้ีหรือเขา เปนอยางน้ีหรือ 

 พิจารณาหยั่งลงไป ๆ เทาไรจิตย่ิงซ้ึง ๆ ลงไปโดยลําดับ ๆ เกิดความสลดสังเวช 
โอย น้ําตามันรวงลงโดยไมรูสึกตัว ไมกังวล เอา รวงก็รวง สวนสติปญญาท่ีเดินตามแถว
ตามแนวท่ีตนกําลังพิจารณาเปนไมลดละ จนกระทั่งรางกายทั้งหลายนี้กระจายออกไป
หมด เปนดิน เปนนํ้า เปนลม เปนไฟ ใหเห็นไดอยางชัด ๆ ไมวาจะเปนธาตุใดก็ตามถา
ถนัดในธาตุใดใหพิจารณาธาตุน้ัน จะวิ่งทั่วถึงกันหมด อยาไปพิจารณาวา นี่ธาตุดินอยาง
น้ีแลว ธาตุน้ําเปนยังไง แลวธาตุลมเปนยังไง ธาตุไฟเปนยังไง อยาไปสนใจมากยิ่งกวา
ส่ิงท่ีถนัดในการพิจารณาเวลาน้ัน น้ันเปนสําคัญ 

 เพราะธรรมเหลาน้ีเปนส่ิงเก่ียวโยงกัน ดังที่ทานวาทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค อยา
เขาใจวาไปทํางานคนละหนาท่ีนะ ในภาคปฏิบัติแท ๆ ไมไดทํางานคนละหนาที่ ทํางาน
ในขณะเดียวกัน กลมกลืนกันไปหมด ทั้งสัจจะ ๔ น้ีและสติปฏฐาน ๔ เหมือนกันอยาง
น้ัน พอแยกแยะลงไปแลว กระดูกมันก็มองเห็นไดชัด ๆ หลังจากนั้นแลวกระดูกมันก็
คอยกระจายตัวลงไป กลายเปนดินในหลักธรรมชาติ ทีนี้ยังเหลืออะไรก็เหลือแตความรู 

 ทีนี้จิตมันจะสงบตัวละนะ พอมันเปนอยางนั้นแลว ปลอยจากน้ันแลวก็เหลือแต
ความรูลวน ๆ เดน แตอยามาคาดนะ หามไมใหคาด ใหพิจารณาดังท่ีวาน้ีก็แลวกัน เมื่อ
พิจารณาตามสติกําลังของตนเปนอยางไรแลว ผลจะรูเองไมใหคาดใหหมายซ่ึงเปนความ
ผิดจากหลักปฏิบัติในหลักปจจุบัน พิจารณาแลวพิจารณาเลา ทีน้ีเวลาเราพิจารณาวัน
หลังอีก อยาไปคาดไปหมายอีกนะ ใหต้ังใหมหาเอาใหม สติปญญาของเรามีหาเอาใหม 
อยาไปเอาสติปญญาเกามาใช ถามันไมไปสัมผัสสัมพันธกันเอง ถามันเกิดขึ้นเองสัมผัส
สัมพันธกันเองนั้น เรานํามาใชได ถาเราไปควาเอาปญญาอันเกาท่ีเรามาใชเม่ือวานน้ีเรา
ทําอยางน้ี วันน้ีเราจะตองทําอยางน้ีใหไปตามแบบแปลนแผนผังน้ัน ๆ น้ี ๆ มันเปน
โครงการของโลกไปแลวนะ มันไมใชเปนหลักของการปฏิบัติในปจจุบันธรรม ซ่ึงเปนการ
ถูกตองตามหลักปฏิบัติจริง ๆ เราตองทําอยางน้ี 

 สติปญญาผลิตขึ้นมาได ผลิตข้ึนมาไดเร่ือย ๆ วันหน่ึงแสดงอาการอยางหน่ึงข้ึน
มา ๆ ซ่ึงลวนแลวต้ังแตเปนเร่ืองสัจธรรม ใหเกิดความเบ่ือหนายคลายกําหนัด คลาย
ความยินดี คลายอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไปโดยลําดับ ๆ น่ีเร่ืองปญญาเวลาพิจารณา 
ๆ อยางนี้ เอา ทีน้ีเวลาจะพิจารณาทางสมาธิก็ใหดําเนินตามท่ีวาน่ี เพียงพิจารณาอยางน้ี
แลวจิตก็เปนสมาธิอันละเอียดข้ึนมาแลวสงบแนวเลยท่ีน่ี ปลอยกังวลโดยประการทั้งปวง 
มีความกระหย่ิมองอาจกลาหาญภายในจิต นี่สมาธิที่เปนขึ้นดวยอํานาจของปญญา ข้ึน
เปนความองอาจกลาหาญขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งแลว เห็นประจักษกับตัวเอง น่ีวิธีการ
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พิจารณา 

 นี่ละงานของพระ ใหพากันดําเนินงานน้ีอยาหนีจากงานน้ี งานน้ีแลคืองานท่ีจะ
ปลดเปลื้องกิเลสอาสวะอันเปนความยึดมั่นถือมั่น เพราะความสําคัญผิดหลงงมงายใน
ธาตุในขันธอันน้ีวาเปนเราเปนของเรา มาตั้งแตกัปไหนกัลปใด เฉพาะอยางยิ่งใน
ปจจุบันขันธน้ี ก็ติดกันมาพันกันมาวาเปนเราเปนของเรา ทั่วโลกดินแดนไมมีใครมี
ความรูเหนือใคร มีความรูที่จะตองมาแบกขันธ ๕ ดวยกันวาเปนเราเปนของเราดวยกัน
หมด 

 อุบายวิธีที่กลาวนี้เปนอุบายวิธีของศาสดาองคเอกทรงสั่งสอนไว เพราะทรงรูทรง
เห็นทุกสิ่งทุกอยางแลวดวยวิธีการที่ทรงดําเนินมาดวยสติปญญา จึงตองนํามาสั่งสอน
โลก พวกเราก็ลูกศิษยตถาคต เอาใหจริงใหจัง อยาไปเห็นอันใดวิเศษวิโสย่ิงกวาจิตใจน้ี
เลย เวลาน้ีจิตใจกําลังเปนนักโทษ ถูกคุมขังอยูดวยกิเลสตัณหาอาสวะประเภทตาง ๆ 
กระดิกตัวไปทางไหนมีตั้งแตกิเลสตัณหาเปนนายคุมออกไป ใหไปทํางานภายนอก 
ทํางานใกลก็ตามไกลก็ตาม ทํางานในเรือนจําก็ตาม มีตั้งแตนายคุมบังคับอยูตลอดเวลา
ไมไดเปนอิสระของตนเลย จึงตองใชสติปญญาบุกเบิกออก แหวกแนวออก ใหพนจาก
ความกดขี่บังคับของกิเลสตัณหาอาสวะประเภทตาง ๆ ดวยการพิจารณาทางดานสติ
ปญญา ใหมีความคลองแคลวชํานิชํานาญ ดวยการฝกการเอาจริงเอาจังกับเจาของอยู
เสมอ 

 อยาไปคุนไปเคยอยาไปชินกับสิ่งใดในโลกนี้ ไมเปนสิ่งที่นาชินทั้งนั้น มันเปน
สภาพเหมือนกันหมด แมตั้งแตในเรื่องในธาตุในขันธของตน ก็ยังตองแยกมันออกดวย
การพิจารณา ใหเห็นตามเปนจริงแลวถอนตัวออกมาจากขันธน้ี เราอยาพูดถึงเรื่องโลก
ทั่ว ๆ ไปเลยมันหางกันมาก ใหตั้งลงไปที่ตรงนี้ผูปฏิบัติ 

 มันมีความสัมผัสสัมพันธกับอาการใดมากกวาเพื่อน เอา เอาลงไปตรงน้ัน เรา
อยากลัวผิด ถาลงอยูในวงสัจธรรมดวยกันแลว รางกายจะเปนอาการใดก็ตามคือสัจ
ธรรมดวยกัน แลวมันจะกระจายกันไปหมดทั่วสรรพางครางกาย จะเขามาเวทนาก็ เอา 
เวทนาก็ตองวิ่งถึงกายอีก เม่ือรางกายมันเปนธาตุเห็นอยางชัดเจน หรือวาเปนอสุภะอสุ
ภังก็เห็นอยางชัดเจน เปนธาตุก็เห็นอยางชัดเจน เวทนามันมาจากไหนมันเปนไดยังไง 
พิจารณา อันนี้มันก็เลยกลายเปนของจริงเหมือนกันหมด 

 สุขก็สักแตปรากฏขึ้นมา ทุกขก็สักแตปรากฏขึ้นมา เฉย ๆ ก็สักแตปรากฏขึ้นมา
แลวดับไป ๆ ตามสภาพของเขา เขาไมมีความหมายในตัวเขาเลย ไมมีความรูสึกตัวเขา
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วาเปนเวทนาน้ันเวทนาน้ี ไดใหรายตอผูใดเลย นอกจากจิตที่ตัวเขาใจวาฉลาดนี้ละมันโง 
มันไปแบกเวทนาท้ังหลายเหลาน้ัน วาเปนเราเปนของเรา เราเลยกลายเปนเวทนาไปเสีย 
มันไมเปนตัวจริงได เวทนาเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา จิตนี้ก็เลยกลายเปนเขาไปสูกงจักร
ใหเวทนาน้ันผันหัวเอา ใหเกิดความทุกขความเดือดรอนเพราะทุกขเวทนาแสดงอาการ 
ทานบอกไวชัดเจน 

 สัญญา น่ีละเอียดมากนะเราทราบทางวงปฏิบัติ ละเอียดมากย่ิงกวาสังขาร 
สังขารเวลาจะปรุงออกมาน้ีแย็บทําใหกระเพ่ือมใหรู มันมีความรูสึก พอสังขารจะปรุง
แย็บออกมานี้จะเปนความกระเพื่อม เหมือนกับวามีอะไรผลักดันออกมาใหรูอยูนิด ๆ 
แตสัญญานี ้ โห เหมือนกับกระดาษซึมเชียวนะ เหมือนกับนํ้าซับนํ้าซึมมันซึมไปเร่ือย ๆ 
น่ี  จนปรากฏเปนภาพข้ึนมาแลวโนนนะดูซิ  ภาพเราปรุงแพล็บเดียวมันเปนภาพน้ัน
เปนอันหน่ึงนะ ที่สัญญาคอย ๆ วาดภาพข้ึนมาน้ีมันละเอียดมาก แตยังไงก็ตามใหทราบ
วานี้คือเงาของจิตทั้งนั้น เราอยาไปหลงกับมัน 

 ไมวาจะเปนภาพใดก็ตามมันเปนเงาของจิตที่เคยมาดั้งเดิม น่ีเราจะพิจารณาใหรู
ทั้งเงาใหรูทั้งตัวอยางชัดเจน แลวปลอยวางลงตามเปนจริง เมื่อสติปญญาไดพิจารณาใช
อยูอยางนี้แลว ๆ เลา ๆ ไมหยุดไมถอย เวลาพักก็พัก ถึงเวลาใชปญญาแลวอยากลัวเสีย
เวลํ่าเวลาในการพกั อยาไปพะวักพะวนในสมาธ ิ เอาใหจริงใหจัง มีอยูในวงปจจุบัน
ธรรม อยาใหคิดเรื่องอดีตอนาคต เรื่องความอยากพนทุกขพนภัยไปไหนมาไหนอยา
คาดไป นอกเหนือจากตรงที่ทุกขกําลังบีบคั้นหัวใจอยูนี ้จะเปลื้องตรงนี้ออก ตัวปจจุบัน
น้ีละมันบีบอยูน้ี เปลื้องตัวนี้ออกมันก็พนเทานั้นละ พนทุกข พนไปโดยลําดับ พนท่ีหัว
ใจ อยาเขาใจวาไปพนกับอดีตอนาคต พนอยูในกาลในเวลํ่าเวลาอยางน้ัน เปนความเขา
ใจผิดทั้งนั้น เอาลงตรงน้ีเปนปจจุบันธรรม พิจารณาใหจริงใหจังใหมันเห็นแจงเห็นจริง 

 เรามาหาธรรมเราไมไดหาอะไร ใหทําความเขาใจตนใหเต็มท่ีทีเดียว เวลาน้ีเรา
มาหาธรรมดวยกัน มาเสาะแสวงหาธรรม มาหาครูบาอาจารยก็เพ่ือจะแนะแนวทางให
อุบายตาง ๆ แกเรา เพราะเราไมสามารถท่ีจะดําเนินดวยตนเอง โดยวิธีหรือโดยอุบาย
ตาง ๆ จึงตองมาอาศัยครูอาจารยคอยแนะนําตักเตือนสั่งสอน ใหอุบายวิธีการตาง ๆ 
ในการที่จะปฏิบัติตอกิเลส หรือแกกิเลส หรือดําเนินเพ่ือความเปนอรรถเปนธรรมให
ราบรื่นดีงามจึงตองมาอาศัย หลักใหญก็คือเราตองการธรรม เราแสวงหาธรรม ตั้งแต
ธรรมเบื้องตนจนกระทั่งถึงธรรมสุดยอด เราตองการอยางน้ัน น้ีเปนสมบัติอันลนคา 

 ขอใหธรรมใหถึงใจเถอะ เมื่อถึงใจแลวคําวากาลสถานที่มันจะหมดปญหาไปทัน
ท ี เร่ืองภพน้ันภพน้ี ภพนอยภพใหญ เกิดท่ีน่ันตายท่ีน่ี ซึ่งเคยเปนมาแตดั้งเดิมนานเทา
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ไรแสนนาน มันจะมาขาดสะบ้ันลงในปจจุบันแหงความบริสุทธ์ิของจิตน้ีละเปนผูตัดสิน
ไดเอง ไมมีผูใดจะไปถามพระพุทธเจา ไมวาสาวกองคใดไมใชสาวกบานี่ เพราะเหตวุา
ธรรมของพระพุทธเจาไมใชธรรมสอนคนใหเปนบา เม่ือปฏิบัติใหรูจริงเห็นจริง เมื่อถึง
ข้ัน สนฺทิฏฐิโก ๆ เต็มภูมิแลว จะไปถามพระพุทธเจาทําไม ความจริงมีเหมือนกัน 
เสมอกัน รูอยางเดียวกัน เขาใจแลวไมตองถาม 

 นี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจาจะปรินิพพานนานเพียงไรก็ตาม นั้นสักแตวากาลของ
พระองคเทานั้น ที่สําคัญก็คือวาสวากขาตธรรม ไดตรัสไวชอบทุกแงทุกมุมแลว ท่ีเราจะ
ปฏิบัติดําเนินตามน้ี เพ่ือเหตุเพ่ือผลสําหรับเราเอง ใหเราหนักแนนอยูท่ีตรงน้ี อยาไป
คิดคาดคิดหมายไปใหเสียเวลํ่าเวลา ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสหลอกทั้งนั้นสวนมาก เอาให
จริงใหจังลงไปน้ี 

 อสุภะอสุภังเปนของสําคัญ เอาใหจริงใหจัง พิจารณาภายนอก เอา เทียบเคียงนะ
ไมใชจะพิจารณาภายใน เอา ภายนอกมันมีความกําหนัดยินดีในรูปใดเอามาต้ังไว ถา
หากวาเรายังไมแนใจต้ังหาง  ๆ หาอุบายวิธีทํา เอาไฟมาเผามันดูบางอะไรบาง กําหนด
ตายแลวเปนยังไงบางอยางท่ีเราเคยทําของเรา เอาจนมันเห็นไดชัดเจนเต็มท่ีแลว 
กําหนดเขามาหาตัวเองลงแบบเดียวกันหมด จากน้ันก็โลกน้ีเปนเหมือนกันหมด น่ี
โลกวิทูรูแจงเห็นจริงอยางน้ีละมันแจงไปหมด คือมันเปนธรรมอันเดียวกัน เปนสัจธรรม
เหมือนกันหมด เมื่อรูแจงแทงตลอดก็ตองรอบไปหมด ทั้งเขาทั้งเรามันเปนเหมือน ๆ 
กันก็หายสงสัย 

 ข้ันน้ีละข้ันลําบาก ตะเกียกตะกาย เร่ืองกามกิเลสน้ีหนักมากนะ ตองไดฝนกัน
จริง ๆ สูกันจริง ๆ เอาเปนเอาตายไมใชเลนนะ เอาจริงเอาจัง อยาไปมีความอาลัยเสีย
ดายกับอารมณอะไรเลย  ท่ีเก่ียวกับวาเปนกามกิเลส ใหหักฟนมันเขาทันที อยาไป
อนุโลมหรือคลอยตามมันเปนอันขาด จะแพมันอยางหลุดลุยเลย ตองฟนกันเขาไป
เลย ฟนเขาไปเลย น่ีละหลักใหญของการปฏิบัติ เอาจนกระท่ังถึงข้ันมันกลาหาญ
โนน เมื่อพิจารณาเต็มที่ของเราเห็นประจักษเต็มกําลังภูมินี้แลว มันจะเกิดความกลา
หาญ 

 ไมอยากเดินผานแหละคนธรรมดาน่ี เอา ต้ังแตตัวสําคัญ ๆ ที่มันรักมันชอบมัน
กําหนัดยินด ี มันเต็มอยูเปนรอย ๆ น่ัน บุกเขาไปตรงกลางน้ีเลย มันจะไมมีความ
กําหนัดยินดีอะไรเลย โนนมันอาจหาญนะเวลามันถึงข้ันมันอาจหาญ มันอาจหาญเต็มที่
นะ แตความอาจหาญใหพึงทราบวายังอยูในข้ันทดลองไมใชเปนจริง แตพอถึงขั้นเต็ม
ตัวของมันแลว ความอาจหาญก็คือบาอันหนึ่งแหละ มันเปนอยางน้ันนะ พอรูชัดแลวมัน
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ไมกลาไมหาญไมกลัว ตางอันตางจริง รูชัดเจนแลวปลอยมันเปนอยางน้ันนะ น่ีกลาง
แลวท่ีน่ี มันเปนกลาง อันน้ันมันยังหาวหาญน่ี แตกอนก็กลัว ทีน้ีออกมาเกิดความหาว
หาญน่ีแลว พลิกไปศูนยกลางโนนแลวดวยปญญาอันชอบ หาย กลาก็ไมกลา กลัวก็ไม
กลัว ทดลอง ๆ อะไร รูชัดเจน ขาดสะบั้นภายในจิตใจรูไดอยางชัดเจน ตัดสะพานกัน
ขาดรูอยูในใจ 

 ไมมีเงื่อนตอทีนี้รูไดชัด น่ันเปนข้ัน ๆ ขึ้นมา เม่ือเปนเชนน้ันแลวมันก็หมด
ปญหาเร่ืองรางกาย แมแตรางกายเราเองมันยังไมสนใจพิจารณา มันจะหมุนลงไปตั้งแต
นามธรรมละท่ีน่ี พวกเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นามธรรมน้ีมันก็เปนเวทนาของจิต
โดยมากนะ เวทนาของกายก็จะไมคอยเกี่ยวของกันแลวที่นี ่มันจะเขาเวทนาจิต มีสุขบาง
มีทุกขบางเล็ก ๆ นอย ๆ ตามขั้นละเอียดของจิต มันก็จับเง่ือนน้ันมาพิจารณา มันไมไป
ไหนละท่ีน่ีมันแคบเขามา ๆ ตัดรากฝอยเขามามาก ๆ แลว ยังเหลือแตรากแกวจะโคน
มัน 

 ฟนขางนั้นฟนขางนี้เขามา ตัดขางนั้นตัดขางนี้เขามา จิตมีงานทําอยูเพียงเทาน้ี 
แคบเขาไป ๆ มันก็ไมมีอะไร สุดทายก็มีแตจิตดวงเดียว อะไรก็มีแตจิตดวงเดียว นอก
น้ันไมเห็นมีปญหาอะไรแลว ก็เพราะมันตัดปญหาหมดแลวมันจะเอาอะไรมามี ก็ยัง
เหลืออยูอันเดียวสัมผัสสัมพันธ มีความดูดดื่มอยูในจิตดวงเดียวนี ้ หมุนกันไปหมุนกัน
มา พลิกกันไปพลิกกันมาอยูนั้นไมวาอิริยาบถใด สุดทายมันก็ไมมีอะไรเหลือ ฟาดกันลง
ในจุดน้ันเสียจนแหลกไปเลยเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เหมือนกันหมด เปนสภาวธรรม
เหมือนกันหมด ลงในความจริงตามหลักธรรมชาติแลวมันก็ขาดอีก มีเปนขั้นหนึ่งนะที่
วาขาดในเรื่องของรูปอันนั้น เร่ืองสวนเก่ียวกับเร่ืองรางกายอสุภะอสุภังน้ีขาดสะบ้ันไป
แบบหน่ึง อันน้ีขาดสะบ้ันไปอีกแบบหน่ึง 

 ขาดคราวน้ีไมมีเกาะมีดอน ขาดครั้งนั้นมันยังมีเกาะ คือนี้คือจิต อันน้ันคือกิเลส
ประเภทตาง ๆ มีกามกิเลสเปนตน เขาไมถึงกัน ขาดกันแลว เอา คราวน้ีขาดตรงน้ีอีก
แลวขาดหมด ไมมีเกาะมีดอนเลย แลวเปนยังไง ถาหากเราจะเทียบก็เว้ิงวางหมด สัตว
บุคคลท่ีไหนมี น่ันคือผลของการปฏิบัติดวยความเอาจริงเอาจัง จึงใหมีความหนักแนน
ในความพากเพียรของตน อยาละอยาปลอยอยาวาง อยาเห็นส่ิงใดเปนสําคัญย่ิงกวาการ
แกกิเลสของเราดวยความมีสติสตังอยูทุกอิริยาบถ 

 ไปไหนเดินบิณฑบาตเห็นคนก็สักแตวาคน หนาที่ของเราที่ทํางานของเราที่ทํา
อยาปลอย ใหมันจริงมันจังไปตลอดเวลา เหมาะสม เอาใหจริงใหจัง อันนี้ละผลของงาน 
อันน้ีจะเปนสมบัติของเราแนนอนไมสงสัย อยาใหพนมือไปได นักบวชเราน้ีเปนผูเขา
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สนามรบแลวเพ่ือชัยชนะ มีหวังแลวสําหรับนักบวชเรา ผูใดจะไมมีหวังมากยิ่งกวานัก
บวช ซึ่งเปนผูมีโอกาสมากที่สุด ยืนเดินนั่งนอนชีวิตจิตใจไดทุมลงไปเพื่องานอันนี้หมด
แลว ทําไมผลที่พึงปรารถนาอันสุดยอดเราจะไมไดรับมีอยางเหรอ 

 ครูบาอาจารยผูใหอุบายแนะนําส่ังสอนก็มีอยูแลวไมเปนท่ีสงสัย มันนาจะภูมิใจ
ในการปฏิบัติของเรา เพียงลําพังเราท่ีไมเคยไดยินจากครูจากอาจารยมันสงสัยท้ังน้ัน
แหละ เรียนมาสักเทาไร จบพระไตรปฎกก็เถอะ หาบความสงสัย หาบกิเลสตัณหาอา
สวะ วาตนเรียนมากรูมาก มันเลยมีแตเรื่องกิเลสเต็มตัวไมสามารถจะมาแกตนได ตอง
อาศัยครูบาอาจารยท่ีเคยผานทางดานปฏิบัติมาแลวอยางชํ่าชองมาแนะนําส่ังสอน มันก็
ถูกตามจุด ๆ ไมตองเสียเวลา แนะนําตรงไหนถูกตรงนั้น ไมมีผิดไมมีสงสัย สุดทายมัน
ก็ไปไดโดยไมตองสงสัยเชนเดียวกัน 

เอาแคนี้กอน 


