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จิตที่พนไปแลวนั้น ไมมีกิเลสตัวใดมีอํานาจไปครอบงําจิตใจ ไปยุแหยกอกวน
ทําลายจิตใจ ใหไดรับความเดือดรอนขุนเคือง เหมือนอยางแตกอนซึ่งมีกิเลสเต็มอยู
ภายในหัวใจ เพราะนั้นคอยแตกระซิบกระซาบหลอกลวงเราทุก ๆ อาการของจิตที่แสดง
ออกมา สวนมากมีแตเร่ืองกลมายาของกิเลส เปนผูผลักดันออกมาใหกระซิบกระซาบ
และเชื่อมันไปเรื่อย ๆ เลยกลายเปนคนหลักลอย หาที่ยึดที่เกาะไมได เกิดความสําคัญ
ไปตาง ๆ นานา 

ความสําคัญเหลานี้เราเคยมีมาแลวดั้งเดิม ตั้งแตยังไมบวชมันก็มี บวชมาแลวมันก็มี 
มาปฏิบัติวามีธรรมอันละเอียด มันก็ยังตองมี เพราะมาปฏิบัติกิเลสก็มาดวยแตมันไม
ปฏิบัติ มันคอยมาทําลายเรา ทําลายงานของเรา เพราะฉะนั้นความสําคัญตาง ๆ จึงมัก
เกิดขึ้นไดเสมอเวลาเผลอสติ ใหมีความเขมแข็ง 

สิ่งใดที่พระพุทธเจาเห็นวาเปนภัย ใหเขาใจอยางถึงใจ ใหทําความระมัดระวัง อยากลา
หาญในสิ่งที่ปราชญทั้งหลายทานกลัว ทานใหละ ทานใหหลบหลีก นั่นชื่อวาเดินตามครู 
ใหทําลงไปเอามายกเปนขอเปรียบเทียบบวกลบคูณหารกันดูในเรื่องความคิดความปรุง
ของเรา ตั้งแตรูจักเดียงสาภาวะมา ความคิดความปรุงตาง ๆ มีอยูเปนประจํา ซึ่งรอยทั้ง
รอยคิดเรื่องโลกเรื่องสงสารทั้งนั้น เพราะอํานาจของกิเลสเปนตัวการสําคัญ แลวเราเคย
ไดผลอยางไร มีแตมันหลอกใหร่ืนเริงบันเทิงชั่วขณะ แลวโศกเศราเหงาหงอยฝงจมอยู
ภายในจิตใจ ไมรูจักเสื่อมคลายไปไหนเลย 

เราเคยคิดเคยปรุงเคยสําคัญมั่นหมายมาแลวตั้งแตเปนฆราวาส บัดนี้เราจะนําความ
คิดอันนี้หมุนตัวเขามาทางดานธรรม ใหเปนความคิดที่เปนมรรคคือทางดําเนิน ทางแก
ไข เครื่องมือแกไข เครื่องมือถอดถอนกิเลส เครื่องมือปราบปรามกิเลสประเภทที่เคยยุ



แหยกอกวนอยูภายในใจเรามาเปนเวลานาน ความคิดทั้งหมดเราพลิกมาใหเปนเครื่อง
มือของธรรม ไมใหเปนเครื่องมือของกิเลสเหมือนอยางแตกอน ตองใชความฝน 

เราอยาเสียดายเรื่องโลกเรื่องสงสาร อยาเสียดายความขี้เกียจ อยาเสียดายความออน
แอ อยาเสียดายการหลับการนอน การพักผอนสบาย ๆ ตามอัธยาศัย มันไมใชอัธยาศัย 
สวนมากมันเปนกิเลสทั้งนั้นแหละ โดยอาศัยคําวาอัธยาศัยซึ่งเปนความเคยชินกับปาก
วาเฉย ๆ ถาหากวาจะพักหลับนอนตามอัธยาศัย เพราะความมุงมั่นภายในธรรมมีมาก 
อันนั้นก็เปนอัธยาศัยได เพราะไมพักไมได 

สวนมากไมเปนอยางนั้น มันพักดวยกิเลสกอกวน เอา ตามใหรูเหตุรูผลของมัน มันคิด
ไปในแงใด เวลาเราจะตามเราใหตาม คิดไปในแงใดเร่ืองใด รูปใด เสียงใด กลิ่นใด รส
ประเภทใด ใหคุยเขี่ยขุดคนสิ่งนั้น ๆ ที่จิตไปเกาะเกี่ยวใหเห็นไดอยางชัดเจนดวยปญญา 
จิตจะถอยตัวเขามาเอง ถาจิตไดรับการพร่ําสอนดวยเหตุดวยผลในทางปญญาแลวจะ
ฝนสติปญญาไปไมได นี่อุบายของปราชญทานเคยฝกฝนอบรมทานมาจนกระทั่งไดเปน
ครูเปนอาจารย เปนแนวธรรมแนวทางสอนพวกเราทั้งหลาย โดยทางมรรค คือทางเหตุ 
ทานเคยดําเนินอยางนั้น 

อยาเสียดายความคิดที่เคยเปนมาซึ่งไมเกิดประโยชนอะไร มีแตโทษลวน ๆ เวลาจิตมัน
คิดถึงเรื่องอันใดก็ใหใชสติปญญา ตามตอนมันดวยเหตุผลใหเปนที่เขาใจ เมื่อจิตใจได
เขาใจแลวก็ตองหดตัวเขามา ไมฝน นี่ถาเราจะตามตอนดวยปญญาก็ใหตอนอยางนี้ 
เวลาจะใหเขาสูความสงบโดยทางสมาธิดังที่ทานกลาวไวในตํารับตําราก็สงบดวยบท
ธรรมหรือดวยคําบริกรรม หรือการกําหนดอยางใดก็ตาม คือถาจิตมีความสงบเปนพื้น
ฐานของตัวแลว ก็ไมจําเปนกับคําบริกรรมเสมอไป คําบริกรรมนี้เพื่อเปนการตั้งรากตั้ง
ฐานของความสงบ ใหเกิดขึ้นไดดวยคําบริกรรม 

เมื่อจิตใจมีความสงบเยือกเย็นเปนฐานแหงสมาธิอยูภายในจิตใจแลว กําหนดลงเมื่อไร
ก็รูไดอยางชัดๆ วานี้คือจิต รูไดอยางชัดๆ วานี้คือจิต อันเปนความสงบอยูโดยลําพังตัว
เอง เมื่อเปนเชนนั้นเราตองการจะเขาสูความสงบ เราก็จอเขาไปตรงนั้นเลย จอลงไป



ตรงนั้น ความคิดความปรุงทั้งหลายก็ระงับไป ๆ ก็เหลือตั้งแตความรูที่สงบนั้น เย็นอยู
ภายในจิต นั่นเรียกวาสมาธิคือความสงบ ใหสงบอยางนั้น 

เวลาจะใชสติปญญาตามตอนจิตใหเขาสูความสงบไดมันมีเปนบางครั้ง เชน 
ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาก แมจะมีฐานสมาธิอยูก็ตามนะ เพียงเราจะกําหนดฐานสมาธิ
บังคับเวทนาทั้งหลายนี้ไมพอ กําลังไมพอ จึงตองใชปญญาออกคุยเขี่ยขุดคนหาความ
จริงของอาการนั้น ๆ ที่เราสําคัญไปตาง ๆ วามันเปนทุกขอยางนั้น เปนทุกขอยางนี้ 
อวัยวะสวนนั้นเปนทุกข สวนนี้เปนทุกข จิตใจเกิดความกระวนกระวายขึ้นมา นี่เปน
สมุทัยขึ้นมาแลว เพราะความสําคัญ นี่เราตองคิดคนดวยปญญา 

แยกแยะออกใหเห็นอยางชัดเจนไมตองมุงไมตองอยาก ใหความทุกขที่เกิดขึ้นภายใน
รางกายสวนใดก็ตาม หายไปเฉย ๆ ดวยความอยากของตน ถาหากจะหายไปจะสงบลง
ไปก็ใหมันหายไป หรือมันสงบตัวลงไปดวยอํานาจของปญญา นี่เปนของสําคัญ นี่จึงถูก
กับหลักสัจธรรม ความอยาก อยากเทาไรก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงของทุกขเวทนามากขึ้น 
เพราะความอยากนั้นก็เปนกิเลสอยูแลว 

ทานวา ตัณหา คือ ความบกพรอง ไมบกพรองมันจะอยากยังไง มันบกพรองอยูตลอด
เวลา ตองการใหเปนไปตามใจตนเอง เมื่อไมเปนไปตามก็เปนกองทุกขขึ้นมา เพิ่มเขา
มาอีก ทั้งทุกขทางใจ ทั้งทุกขทางรางกาย ทั้งสองอยางไดเปนไฟขึ้นเผาตัวเองแลวตั้งตัว
ไมอยู ลมระเนระนาดไมสงสัย 

เวลาเราจะใชทางปญญาเพื่อใหจิตสงบตัว หรือแยกแยะกันออกจากอาการที่มันสําคัญ
ตาง ๆ เชน หนังเปนทุกข เนื้อเปนทุกข เอ็นเปนทุกข กระดูกสวนนั้นสวนนี้เปนทุกข มัน
หากมีสวนใดสวนหนึ่งที่มีความทุกขมากตางกันในอวัยวะสวนตาง ๆ แมที่สุดเพียง
กระดูกอยางนี้มันก็ไมไดไปเจ็บทุกแงทุกมุม ทุกชิ้นทุกอัน มันจะเจ็บสวนใดสวนหนึ่งที่
หนักมากกวากัน นั่นละจุดนั้นละเปนจุดที่เราจะตองพิจารณาดวยปญญา 

เวทนามันเกิดขึ้นมามันมีรูปมีลักษณะอยางไร สีสันวรรณะอยางไร มันไมมี กระดูกยังมี
รูปมีรางมีลักษณะ มีสีสันวรรณะ นี่เวลาแยก จิตมีอะไร ก็มีแตรูเทานั้น เวลาพิจารณา
สิ่งใดใหเปนสิ่งนั้นจริง ๆ ไมใหสติเผลอไปจากงานนั้น ๆ ทุกขมากเทาไรสติยิ่งหมุนติ้ว 



ปญญายิ่งหมุนติ้ว สติยิ่งจอเอาเปนเอาตายเขาวากันเลยเพื่อความรูจริงเห็นจริง ไมตั้ง
ความอยากอยางอื่น นอกจากมีความอยากรูอยากเห็นความจริง ที่ปรากฏขึ้นในตัวนี้ 
เกิดขึ้นจากสัจธรรมนี้ หรือวาสติปฏฐาน ๔ ไมตั้งความปรารถนา ไมตั้งความหมาย ไม
เปนกังวลกับความที่เวทนาจะหายไปหรือไมหายไป แตมีความจดจอตอเนื่องกันอยู
เสมอดวยสติ โดยการพิจารณาอาการนั้น ๆ ใหสืบเนื่องกันไป 

สมมุติวาพิจารณากระดูก ก็ดูกระดูกใหชัดเจน เอาใหเห็นวากระดูกนี้เหรอที่เปนทุกข ถา
กระดูกเปนทุกขจริง ๆ กระดูกทิ้งเกลื่อนอยูตามถนนหนทาง กระดูกหมา กระดูกสัตว
ตาง ๆ ทําไมไมเห็นมันบนวามันเปนทุกข ถากระดูกเปนทุกขอยูที่ไหนมันก็ตองแสดง
ความทุกขของมันอยูตลอดเวลา นี่ไมปรากฏ ถาหากวากระดูกเปนทุกขเวลาทุกขดับไป
กระดูกตองดับไปดวย เพราะมันเปนอันเดียวกับทุกข แตเวลาทุกขดับไปมันก็ไมเห็นดับ
ไป ในขณะที่เราไมนั่ง ภาวนานาน ๆ พอทุกขจะเกิดขึ้นมาก ๆ มันก็ไมเห็นปรากฏเปน
ทุกขทั้งๆ ที่กระดูกก็มีอยูแลว แตเปนเพราะเรานั่งมากมันขัดตอสวนตาง ๆ ของรางกาย
มันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา เวทนาจึงเปนอันหนึ่งตางหาก ไมใชเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
กับกระดูก แยกดูใหเห็นชัดเจน 

เวลากําหนดดูเวทนาที่เปนทุกข แสดงความทุกข ก็ใหกําหนดดูใหชัด เวทนานี้เปนอะไร 
มันบอกมันเปนเวทนาไหม ไดมีความหมายในตัวของมันไหมวามันเปนเวทนา และมันมี
ความหมายกับเราไหมวามันใหทุกขแกเรา มันก็ไมเห็นมีความหมายอะไร ดูเวทนาก็ดู
ชัด ๆ จนกระทั่งสักแตวาเทานั้นดวยปญญา ดูกระดูกก็สักแตวา จะดูอาการใดก็มีสัก
แตวา ใครเปนคนไปสําคัญมั่นหมายหลอกเจาของใหเกิดความทุกข แบกทั้งหนัง เนื้อ 
เอ็น กระดูก แลวยังแบกทั้งกองทุกขอีก แบกทั้งจิต แบกทั้งขันธเปนเพราะเหตุไร 

คนหาสาเหตุจนไดความชัดเจน จิตใจก็หดตัวเขามา ความสําคัญมั่นหมายวาสวนนั้น
เปนทุกขสวนนี้เปนทุกข เชน หนังเปนทุกข เนื้อเปนทุกข เอ็นกระดูกเปนทุกข มันก็หมด
ความหมายไป เพราะมันไมใชทุกข หนังก็บอกวาหนังอยูแลวมันเปนทุกขอะไร มันเปน
หนังไมใชเปนทุกข กระดูกก็เปนกระดูกอยูแลวไมใชทุกข มันเปนกระดูก มันใชกระดูก
มันไมใชทุกข เอ็นก็เปนเอ็นไมใชเปนทุกข 



ทุกขเปนทุกข เอ็นเปนเอ็น อวัยวะสวนตาง ๆ เปนของใครของเรา ทีใครทีเราอยูอยางนั้น
มันไมใชทุกข ทุกขจึงไมใชสิ่งเหลานั้น สิ่งเหลานั้นจึงไมใชทุกข จิตก็ไมใชทุกข ถาหากวา
จิตเปนทุกข อาการเหลานี้ดับไป ทุกขก็ตองดับไปดวย ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมาแลวดับไป 
ทุกขก็ตองดับไปดวย แตนี้ทุกขดับไป แตใจไมเห็นดับไปดวยนี่นะ ทุกขเกิดขึ้นใจก็รู ทุกข
ตั้งอยูใจก็รู มีทุกขมากนอยใจก็รู ทุกขดับไปใจก็รู 

ดูใหชัดทั้งจิตดวย ดูใหชัดทั้งเวทนาดวย วามันเกิดขึ้นสวนใดมากนอยก็ตามมันก็คือ
เวทนา มันไมใชอ่ืนใชใด ไมมีความหมายในตัวเอง และไมมีความหมายกับสิ่งอื่นใด 
เชนมามีความหมายตอจิตใจของเราวามันมาใหทุกขแกใจเรา มันก็ไมมีความหมาย แต
ใจเราไปหมายตางหาก ตัวใจนี้เปนสําคัญ เมื่อแยกแยะใหเห็นชัดเจนแลวยอนเขามาดู
ใจ ใจก็มีแตรู ๆ มันก็ไมใชตัวเวทนามันตัวรู แยกแยะกันไปแยกแยะกันมา เขาใจชัดเขา
ใจ ๆ ทีนี้ทุกขเวทนาเปนตน มันก็สักแตวาเปนความจริงของมัน นั่นทานวากายเวทนา 
สักแตวาเวทนา 

นั่นทานพิจารณาถึงความจริงแลวก็สักแตวาเทานั้น กายก็สักแตวากาย อวัยวะสวนตาง 
ๆ สักแตวาเทานั้น จิตก็สักแตวา ตางอันตางจริง เมื่อตางอันตางจริงดวยปญญาอยางนี้ 
จิตก็แยกตัว จิตก็เปนความจริงของจิต กายก็เปนความจริงของกาย เวทนาก็เปนความ
จริงของเวทนา ไมกระทบกระเทือนกัน จิตใจก็มีความอาจหาญภายในจิต ทั้ง ๆ ที่
ทุกขเวทนามันไมไดดับไปก็ตาม แตก็เหมือนอยางเขากอกองไฟไวโนน เรามองเห็นกอง
ไฟมันจะสงเปลวขึ้นจรดเมฆก็ตาม แตเราไมไดเขาไปอยูในกองไฟ ก็สนุกดูไฟไดอยาง
สบาย ไมสามารถจะมาแผดเผาเราได ทุกขเวทนาทั้งหลายไมสามารถที่จะมาแผดเผา
จิตใจได เพราะจิตไมหลงไมเอื้อมไมยึด พอที่จะใหทุกขเวทนามากระทบกระเทือนอยู 
เผาลนตัวเองใหเดือดรอน นี่การพิจารณาทางดานปญญา 

เอา เราจะแยกไปทางเรื่อง อสุภะอสุภัง อันนี้ก็เปนสิ่งสําคัญมาก การแกราคะนี่ คือ 
อสุภะอสุภังนี่สําคัญมาก จะพิจารณารูปนอกก็ตาม รูปในคือรูปตัวของเราเองก็ตาม ให
พิจารณาถึงฐานแหงอสุภะอสุภัง ซึ่งมันเต็มอยูแลว นับตั้งแตผิวหนังเขาไป ผิวหนังก็ขี้
ไคลยังไงละ นั่นมีขี้อยูทั้งนั้น อสุภะอสุภัง เขาไป ๆ ที่ตรงไหน ๆ ทุกชิ้นทุกอันแหงอวัยวะ
เต็มไปดวยอสุภะอสุภังทั้งหมด เราไมยอมรับความจริงเฉย ๆ จิตใจของเรามันดื้อดาน 



เพราะฉะนั้นจึงตองทนแบกหามกองทุกข ที่เกิดขึ้นจากอุปาทาน ความรักความสงวนตัว
ดวยอํานาจของกิเลส มันจึงโกยแตทุกขขึ้นมาเผาลนตัวเองเสมอ นี่คือความฝนธรรม 
ฝนคติธรรมดา ฝนความจริง ความจริงแลวจะแยกพิจารณาอสุภะ มันก็หมดทั้งรางนี้
แหละ ยิ่งรางกายของเรายิ่งมีสวนผสมมากมายไมวาอาหารการบริโภคมาจากอาหาร
ประเภทใด ๆ รวมตัวเขาไปอยูในที่แหงเดียวกันนี้หมด เปนกองอสุภะอสุภัง กองปฎิกูล
โสโครกเต็มหมดในตัวนี้ กระจายออกไปทางไหน ๆ ก็เปนของปฎิกูลทั้งหมด เหงื่อตก
ออกมาก็เปนของปฎิกูลเพราะภายในเปนของปฎิกูล ดูใหชัดเจนอยางนั้น กี่คร้ังกี่หนดู
ดวยปญญา 

เราอยาไปนับครั้งนับหนใหดูชัดเจนดวยปญญา เห็นชัดเจนครั้งนี้คร้ังนั้น เห็นหลายครั้ง
หลายหน มีความอาจหาญขึ้นมาโดยลําดับ ๆ นี่ชื่อวาเห็นความจริงเพราะเรียนความ
จริง ความจําเราจํามาไดแลวทุกรูปทุกนามตั้งแตขณะที่บวช วา เกสา โลมา นขา ทันตา 
ตโจ อุปชฌายอาจารยทานสอนกรรมฐานคืองานที่พระเราจะตองทํา อันเปนงานเหมาะ
สมถูกตองอยางยิ่งกับพระ 

ทานสอนใหทราบเรื่องงานวาอะไร เกสาคืออะไร โลมาคืออะไร ผม ขน เล็บ ฟน หนัง 
นั่นแหละจะคืออะไร ก็คือ ผม ขน เล็บ หนัง นั่นแหละทานใหพิจารณา การพิจารณาคือ
การทํางาน การจํามา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจนี้คือจําชื่อของงานแตละชิ้น ๆ แลว
ใหไปทําดวยความแยบคายดังที่กลาวมานี้ พิจารณายอนหนายอนหลัง อนุโลมปฎิโลม 
ทานจึงวา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ทันตา นขา โลมา เกสา นั่น ยอนหนายอนหลัง 
ตลบทบทวนดวยสติปญญา ไมสักแตวายอนเฉย ๆ นะ สติปญญาตองตามไปโดยลําดับ 
ความเขาใจซึ้งไปตามลําดับ ๆ ของแตละอาการ 

เราจะพิจารณาเพียงอาการใดก็ได ไมจําเปนจะตองวาไปหมดทั้งกรรมฐาน ๕ มันหาก
กระจายกันไปเอง ถามีสติ ถามีปญญาเปนเครื่องวิพากษวิจารณคลี่คลายแลว มันจะ
ทราบตลอดทั่วถึงในอวัยวะตาง ๆ ที่มีอยูในรางกายของเรานี้วาเปนความจริงเหมือนกัน
หมด นี่เรียกวาโลกวิทูอันหนึ่ง คือรูแจงโลกแหงขันธของเราเอง มันเหมือนกันหมด
อาการใดก็ตาม พูดถึงเรื่องปฏิกูล ก็เต็มไปดวยปฏิกูล ถาพูดถึงเรื่องธาตุก็สักแตวาธาตุ 
จกฺขุธาตุ รูปธาตุ จกฺขุวิฺญาณธาตุ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็สักแตวาธาตุ ๆ ไปเสีย 



รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ก็สักแตวาธาตุ ๆ ไปเสีย รวมแลวก็คือกอง อนิจฺจํ ทุกฺขํ 
อนตฺตา หนีไปจากธรรมทั้งสามประเภทซึ่งครอบโลกธาตุนี้ไปไมได พิจารณาใหจริงจัง 

เราอยาเสียดายอะไร ยิ่งกวาเสียดายความพนทุกข เวลานี้เราอยูในกองทุกขอยูแลวไม
บกพรอง ความสมบูรณภายในตัวของเราก็คือกองทุกข ทั้งทางรางกายและทางจิตใจ 
เราสงสัยอะไรเวลานี้ เราจะพยายามตะเกียกตะกายออกจากกองทุกขซึ่งมีอยูในตนนี้ 
ทําไมเราเสียดาย ถาเราเสียดายเรื่องโลกก็คือเสียดายเรื่องกองทุกข อยากแบกหามทุกข
ตอไป ก็แสดงวาเราไมตองการมรรคผลนิพพาน คือ ความพนทุกขไปโดยลําดับ แลวให
เราถามตัวเองใหดี 

สติปญญามีนํามาใช อยาอยูอ้ันตูเฉย ๆ ไมเกิดประโยชน พระพุทธเจาไมใชคนโง จอม
ปราชญความฉลาดแหลมคมทุกแงทุกมุมในไตรโลกธาตุนี้ ดวยพระปญญาสามารถ 
พระองคทรงทราบหมดก็คือพระพุทธเจานั่นแหละจอมปราชญ ถาเราไมไดรูกวางขวาง
อยางนั้น ก็ขอใหรูรอบในธาตุในขันธ กับสิ่งที่มาเกี่ยวของกับเรา ตากับรูปมาเกี่ยวของ
มันเปนยังไง เราปรุงวายังไง ปรุงวารูปมันเปนยังไงมันถึงเกิดเปนภาพขึ้นมา เปน
อารมณภายในจิตใจ เรียกวา ธรรมารมณ เอามาครุนคิดอยูภายในจิตใจ 

ในขณะที่เราไปเห็นรูปไปเจอรูปเพียงขณะเดียวเทานั้น เอามาครุนคิดอยูทั้งวันมันคิดได 
นี่มันเอาอารมณมาจากที่เห็นครูเดียว สิ่งนั้นไมทราบอยูไหนหายไปไหนแลว แตอารมณ
นี้ไมหาย มันเกิดขึ้นจากใจ เราหลงอารมณของเรา มโนภาพมันหลอกตัวเอง เหมือนลิง
สองหนาตัวเองในหนากระจกนั่นแหละ ดูตัวเองในหนากระจกเลยตอยกระจกเสียจน
แหลก เขาใจวาลิงตัวหนึ่งอยูขางนั้น เงากับตัวเองเลยกลายเปนคูตอสูกันไป ลิงก็ชก
ตอยหนากระจก ลิงตัวนั้นพอตัวนี้โดดตัวนั้นก็โดดก็ผาง ๆ โดดคือโดดใสหนากระจก 

กาเตะกระจกเราก็เห็น เตะอยูทั้งวัน มันเขาใจวาเปนกาอีกตัวหนึ่ง พอตัวนี้จองเงามันก็
จอง พอเตะเงานั้นตัวนั้นก็เตะ เลยจะตาย นี่อยูวัดหนองสวรรคอันนี้ เตะอยู ๒ วันไมไป
หากินอะไรเลย แตลิงนี้มีแตเพื่อนฝูงเลาใหฟง ลิงก็เหมือนกันวางั้น เอากระจกใหดู โอย 
ทําทาขึงขังตึงตัง พอเห็นเงาหนากระจก นี่เราก็เหมือนกัน ก็เหมือนลิงตัวหนึ่งแหละเรา
เวลานี้นะ 



ถาพูดถึงเรื่องตัวของเราก็เหมือนลิง ใจของเรากับอารมณ ที่เกิดขึ้นภายในจิต มโนภาพ
มันก็เหมือนเงาของลิง เงาของใจ เงาของลิง มันหลงเงาเจาของ ปรุงขึ้นมาอยางไมหยุด
ยั้ง ไมเห็นโทษแหงความปรุงของตน ไมเห็นโทษแหงภาพที่เกิดขึ้นมาจากจิตแลวหลอก
จิตตัวเองทั้งวันทั้งคืน เพราะฉะนั้นจึงตองพิจารณาภาพเหลานั้น เรียกวาพิจารณาให
รอบทั้งรูปทั้งตาเรา ถาพิจารณาใหเปน อสุภะอสุภังก็อยางที่วานี่ 

ขณะที่จะพิจารณาก็เอาใหจริงใหจัง อยาใหมีงานอะไรมากวน มีงานเดียวนี้เทานั้น ไม
ตองคิดถึงเวล่ําเวลานาทีโมงอะไรเลย กิเลสมันไมเคยมีเวล่ําเวลา มันเหยียบหัวใจคนอยู
ตลอดเวลา เวลาเราจะทําภาวนาทําไมจึงตองหาเวล่ําเวลามันทันกับกิเลสเหรอถาเปน
อยางนั้น ไมทัน มันตองสูไมถอย ถาจะใหจิตสงบแบบสมาธิก็อยางที่วานั้น จิตสงบดวย
การพิจารณาอยางนี้ก็ดังที่ไดอธิบายมานี้ 

จิตสงบได ๒ ทาง แตสงบจากการพิจารณาแลวเขาไปสงบนี้ มีความอาจหาญมากแลว
เปนการถอดถอนกิเลสไปในตัวดวยเพราะปญญา เพียงสมาธินี้เปนแตเพียงวาตะลอม
กิเลสเขามารวมตัว ถาหากวาเราไมใชปญญากิเลสก็เขามาหมักหมมอยูภายในจิตใจ 
แลวก็แผกระจายออกไปไดอีก ดวยเหตุนี้ปญญาจึงเปนของสําคัญมาก ปฺญาปริภาวิ
ตํ จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ จิตอันปญญาอบรมแลวยอมมีผลมากมีอานิสงส
มาก จิตจะบริสุทธิ์ไดดวยปญญาแปลใหเต็มเม็ดเต็มหนวยนี้เลย จะผองใสไปโดยลําดับ 
ๆ จนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานได เพราะปญญา เอาใหเห็นชัด ๆ นี่ 

สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา ปญญาจะมีความฉลาดแหลม
คมมีพลังตองอาศัยความสงบเปนเครื่องหนุน จิตที่มีความสงบตัวยอมอ่ิมตัวไมหิวโหย
กับอารมณ พาทํางานประเภทใดก็ทําไดสะดวกสบายไมเถลไถล นั่นเรื่องสมาธิจึงเปน
ของสําคัญสําหรับจิตที่จะตองพิจารณา ปญญา ถาจิตมีความหิวโหยหาความสงบไมได
เลย เราจะไปพิจารณาใหเปนปญญา มันกลายเปนสัญญาอารมณไปหมด 

ดวยเหตุนี้จึงตองอบรมจิตใหมีความสงบ เรียกวาอิ่มตัวในความสงบ แลวพาทํางาน
ดวยการคุยเขี่ยขุดคนในสภาวธรรมทั้งหลาย มันก็ทําตามหนาที่ ทําตามคําสั่ง แลวก็รู
แจงเห็นจริงไปโดยลําดับ ๆ จากนั้นก็เปน ปฺญาปริภาวิตํ จิตฺตํ นะซีจะไปไหน ไม



นอกเหนือไปจากนี้ ใหถือหลักนี้เปนเกณฑ การฆากิเลสการทําลายกิเลสใหถือหลักนี้
เปนเกณฑ เราอยาไปหาเอาเหตุเอาผลนอกโลกนอกสงสารซึ่งนอกเหนือจากธรรมของ
พระพุทธเจาไป จะไมพบสิ่งที่พึงใจ ใหกําหนดลงตรงนี้ เอาใหกลาหาญชาญชัย 

เราเปนนักรบจะตามเสด็จพระพุทธเจา ใหเห็นกิเลสทุกประเภทที่อยูภายในจิต และเกิด
ขึ้นในจิตนี้วาเปนภัยทุกประเภทไป ดวยความมีสติดวยความมีปญญาตามตอนกัน
เสมอ เราอยาหลงกลมายาของโลก ตาหลอกไปอีกทางหนึ่ง หูหลอกไปทางหนึ่ง จมูก
หลอกไปทางหนึ่ง ลิ้น กายหลอกไปแตละอยาง ๆ หลอกไปเรื่อย ๆ ใจก็หลอกทางมโน
ภาพโดยอาศัย ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ไดสัมผัสสัมพันธกับสิ่งนั้น ๆ มาแลวก็เขามา
เปนอารมณฝงใจครุนคิดขึ้นมา ๆ เผาตนอยูตลอดเวลา ทานเรียกวาธรรมารมณคือ
ความสั่งสมอารมณที่เคยเห็นมาแลว มีรูป รส กลิ่น เสียง เปนตน เอาเขามาเปน
อุปาทานอยูภายในจิตใจ แลวก็มาเปนมโนภาพหลอกตัวเอง 

เราหลงเงาตื่นเงาอยูทั้งวันทั้งคืนไมทราบหรือ เอาพิจารณาไปซิ เมื่อถึงขั้นจะรูนี้แลวปด
ไมอยู รูเปนความจริง ออ ภาพนี้ก็เปนเงาของจิตแท ๆ หลงบามันยังไง นี่เวลามันเขาใจ
มันถอนพับเลย ทีนี้มันจะหลอกมาอะไรไดเมี่อรูเทาทันจนถอดถอนหมดแลว รูทั้งตัวเหตุ
อะไรเปนตัวสําคัญ ตัวจิตเปนตัวเหตุสําคัญ หลอกออกเปนภาพปรุงแตงขึ้นเปนภาพ 
ภาพหญิงภาพชาย ภาพสัตว ภาพบุคคล ภาพเรื่องราวตาง ๆ มันปรุงขึ้นมา สติปญญา
ไมทันก็หลงมันไปเรื่อย พอสติปญญาทันปรุงพับดับพรอม ดับพรอม ๆ เราไมเชื่อสิ่งอื่น
ใดเพราะมันปลอมทั้งนั้น เราเชื่อแตเร่ืองของปญญา เร่ืองของสติที่ปราบปรามกิเลสลง
ไดโดยลําดับ ปราบปรามจนกระทั่งถึงธรรมารมณที่วานี้ใหฉิบหายปนปไปได นี่เร่ืองของ
ปญญาเปนอยางนั้น 

นี่ก็วิตกวิจารณกับหมูเพี่อนจะทําไง สงสารก็ตองมาประชุมเทศนใหฟงเรื่อยๆ ทั้ง ๆ ที่
ผมตามธรรมดาแลวไมสะดวกธาตุขันข มันเหนื่อยเพลียก็ตองเทศนใหฟง ใหนําไป
ประพฤติปฎิบัติ ใหมีความอาจหาญชาญชัย 



เวลานี้โลกกําลังรอน รอนเปนฟนเปนไฟเพราะโลกหางไกลจากศีลจากธรรม ไมสนใจ
กับศีลกับธรรม นอกจากนั้นยังเห็นศีลธรรมศาสนาเปนขาศึก เปนสิ่งที่กดถวงความ
เจริญของโลก โลกจึงเจริญไปดวยความทุกข เห็นกงจักรเปนดอกบัวไปหมด 

ใครจะรูจริงเห็นจริงยิ่งกวาพระพุทธเจา สอนความจริงใหแกสัตวโลกไมมีใครสอนจริงยิ่ง
กวาพระพุทธเจา ไดกวางขวางลึกซึ้งยิ่งกวาพระพุทธเจา ลําพังคนมีกิเลสจะพูดไปเทาไร
ก็เปนการฆาตน ๆ เหมือนขุยไมไผ ขุยไมไผเกิดขึ้นมามากนอยทําลายแมของตัวเองให
ฉิบหายหมด ความรูที่เกิดขึ้นจากคนพาลกิเลสเต็มหัวใจ มันก็เผาตัวเองใหแหลกเหลว
ไปหมด หมด ไมไดมีความจริงอะไรอยูกับความคิดนั้นเลย สวนธรรมพระพุทธเจานี่พูด
ตรงไหนจริงตรงนั้น สอนตรงไหนจริงตรงนั้น ผูปฏิบัติตามหลักธรรมที่ทานสอน ชื่อวา
จริงไปตามลําดับลําดา ใหยึดหลักนี้ใหดี 

อยาลืมตัว อยามั่วสุมเวลาฉันจังหันเสร็จแลวมีอะไร ลางบาตรเช็ดบาตรอะไรเรียบรอย
แลวใหตางคนตางแยกยายกันไป ผูจะทําศาลาก็ทําอยามั่วสุมคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ เร่ือง
ไมเห็นโทษเห็นภัย เร่ืองความเพลิดเพลินความลืมเนื้อลืมตัว อยานํามาใชสําหรับนัก
บวชผูเห็นภัยในวัฎสงสาร อยานํามาใช ใหเห็นภัยอยูเสมอ แมแตการอยูการกินก็ยัง
ตองเห็นภัย ฉันอะไรลงไปก็สักแตวาเทานั้น พอบําบัดรางกายใหมีความเปนไปในวัน
หนึ่ง ๆ คือบําบัดธาตุขันธพอบําเพ็ญความพากเพียรได เราไมถือรสถือชาติอะไรจาก
อาหารนั้นวาเปนของสําคัญยิ่งกวาธรรม เอาตรงนั้นซิ 

ถาตื่นรสแลวก็แสดงวารสนี้มีอํานาจเหนือธรรมเหยียบธรรม เวลาฉันจังหันก็ลืมตัว อยา
ใหลืม ถึงฉันก็ไมใหลืม รสประเภทใดเขามารวมกันลงแลวก็ผานลิ้นเขาไป ทราบรส
เปรี้ยวหวานเค็มเฉพาะลิ้นเทานั้น พอผานลงไปแลวก็เหมือนกันหมด ไปกองอยูในที่แหง
เดียว ไมเห็นมีเร่ืองประหลาดอะไร ก็พอยังชีวิตใหเปนไปในวันหนึ่ง ๆ เพื่อบําเพ็ญสมณ
ธรรมดวยความสะดวกสบาย 

การขบการฉันก็ใหกําหนดดูธาตุดูขันธของตน เร่ืองอยางนี้เปนอุบายวิธีของแตละทาน
ละคน ครูอาจารยจะไปสอนไมได ไมจัดวาเปนคําสอน นอกจากเปนคําบอกเลา หรือ
เปนอุบายวิธีการฝกฝนอบรมตนเองดวยประการตาง ๆ ใหทราบเทานั้น เปนอุบายวิธี



การพูดวิธีการฝกฝนอบรมตนเองดวยอาการตาง ๆ ใหทราบเทานั้น ทานผูใดมีจริตนิสัย
ในทางไหนตองสังเกตตัวเอง เพราะเราเปนนักปฏิบัติสังเกตพอได การกินการหลับการ
นอนการใชการสอยใหเปนเรื่องของตัวเอง 

ฉันจังหันอยูก็ใหมีจิตปฏิพัทธอยูกับธรรม พัวพันอยูกับธรรมเสมอ อยาใหมันเพลิดเพลิน
ร่ืนเริง หลงรสหลงชาติไปเร่ือย ๆ เลยไมไดเร่ืองไดราวอะไร เห็นลิ้นดีกวาธรรม ใหลิ้นให
ปากแซงธรรม เหยียบย่ําทําลายธรรมคือคนลืมตัว อยาใหเปนอยางนั้น 

สมัยครั้งพระพุทธเจาจึงปรากฎทานผูปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เปนพระ สําเร็จมรรคผล
นิพพานเอาเสียมากมายกายกอง ก็เพราะมีแตผูมุงมรรคผลนิพพาน ปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อ
มรรคผลนิพพานทั้งนั้นทําไมจะไมเจอ มุงสิ่งใดสนใจกับสิ่งใด ทํางานเพื่อสิ่งใดผลจะ
ตองตามสนอง ผลคือสิ่งนั้น สิ่งนั้นจะตองตามสนองจนได ไมหนีจากเหตุคือการกระทํา
นี้ไปไดเลย 

แลวทําไมทุกวันนี้ จึงไมเปนอยางนั้นไดก็เพราะความรูความเห็น ความเปนไปในทาง
ดานจิตใจมันไมไดเขารองรอยของธรรม นอกจากเปนขาศึกตอธรรมเสียดวยซ้ําไป แลว
เราจะเอามรรคผลนิพพานที่ไหนมา ถาเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักสวากขาต
ธรรมที่ทานตรัสไวชอบแลวนี้เทานั้น มันก็ไมมีปญหาอะไร เร่ืองมรรคผลนิพพานจะรูขึ้น
ในตัวของเรานี้เองไมรูที่ไหน เพราะกิเลสอยูที่นี่ การปราบกิเลสก็ปราบที่ใจนี่ไมไดปราบ
ที่อ่ืนที่ใดสถานที่โนนที่นี่ ดินฟาอากาศ ปราบลงที่ใจ 

กิเลสราคะตัณหามันเกิดก็เกิดอยูที่ใจ การปราบสิ่งเหลานี้ก็ปราบลงที่ใจดวยสติปญญา 
ศรัทธาความเพียรนี้ เมื่อสิ่งเหลานี้คอยดอยลงไป ๆ ลดนอยลงไปโดยลําดับความสุขก็มี
ชองทาง ความสงบก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไดเร่ือยๆ นี่ก็เปนผลใหเราทราบวาความสงบ
กับความสุขมาตาม ๆ กัน สงบมากสุขมาก สงบเต็มที่ก็สุขเต็มที่ จนถึงขั้น นตฺถิ สนฺติป
รํ สุขํ คือความสงบจากกิเลสทั้งปวงไมมีสิ่งใดเหลืออยูภายในจิตใจแลว ไมมีความสุข
อ่ืนใดจะเสมอเลย นั่นเปนความสุขอันราบคาบ สงบในขั้นพระนิพพานหรือสงบในขั้น
จิตตวิสุทธิ สงบขั้นสมาธิเปนอีกประเภทหนึ่งเหลานี้ออกจากสติปญญาที่เปนเครื่อง



ปราบปรามกิเลส ซึ่งมีอยูในหัวใจ ปราบปรามลงที่นี่อยาไปสนใจกับที่อ่ืนใดใหหนักยิ่ง
กวานี้ 

ไปอยูสถานที่ใดก็ตาม ใหถือจุดนี้เปนจุดทํางาน เปนขาศึก เอาใหจริงใหจังแลวผลจะไม
ตองถามใคร จะเกิดที่นี่ นี่ละครั้งพุทธกาลกับสมัยปจจุบันตางกัน คร้ังนั้นมีแตผูมุงธรรม
ความมุงมั่นตอธรรมมีกําลังกลา ความเพียรก็ตองเปนไปตาม เพียรก็เพียรเพื่อบรรลุ
ธรรม เพื่อรูจริงเห็นจริงในธรรม ผลก็คือความรูเห็นจริงในธรรม จนกระทั่งทะลุปรุโปรง
ไปหมด นอกเหนือไปจากความพากเพียรนี้ไมได ทุกวันนี้ไมเปนอยางนั้น มันกลับตาล
ปตรกันไปเลย เลยกลับเปนพวกนักบวชพวกเราเสียเองเปนผูทําลายศาสนาย่ํายีตีปนไป
หมด ไมมีใครที่จะทําลายศาสนาไดยิ่งกวาพุทธบริษัท 

เอาแคนี้เสียกอน 

 


