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พุทธศาสนาเปนยอดแหงเครื่องมือหลอหลอมมนุษย ใหเปนมนุษยเต็มภูมิ ให
เปนพระเต็มภูมิ ไมมีเครื่องมือใดคือโอวาทใด ที่จะยิ่งไปกวาศาสนธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา เราเองไดปฏิบัติมาเปนเวลาหลายป การศึกษาเลาเรียนก็ยกไว นั่นเปน
ประเภทหนึ่งยังไมถึงขั้นเอาจริงเอาจัง ทดสอบเหตุผลหลักความจริงแหงธรรมของพระ
พุทธเจาอยางแทจริงเหมือนภาคปฏิบัติ การออกปฏิบัตินั้นคือความเอาจริงเอาจัง 
ทดสอบเหตุผลหลักเกณฑของธรรม เพื่อเขามาชําระสะสางสิ่งที่สกปรกโสมมอยูภายใน
จิตใจของตน ซึ่งแสดงออกเปนความขัดแยง เปนการลบลาง เปนขาศึกตอศาสนธรรม
อันดีงามตลอดมา นี่เปนสิ่งที่รายแรงมากภายในจิตใจของคนและสัตว เฉพาะอยางยิ่ง
ใหถือวาเปนสิ่งที่รายแรงมาก ภายในจิตใจของเราผูเปนนักบวช ซึ่งจะชําระสะสางหรือ
ถอดถอนสิ่งเหลานี้อยูแลวอยางเต็มใจ 

ความรูใดความเห็นใดก็ตาม ถาลงไดขัดแยงตอศาสนธรรมแลว ความรูนั้นความเห็นนั้น
คือความรูความเห็นเพื่อทําลายตนเอง โดยที่เจาตัวไมรูสึก ยังอาจจะภูมิใจในความรู
ของตนนั้นอีกดวย ทั้ง ๆ ที่ความรูนั้นเปนภัยตอตนเอง เชนเดียวกับขุยไมไผที่ไดเกิดขึ้น
แลวแกกอไผกอใดลําใด ยอมจะทําลายกอไผกอนั้นหรือลํานั้น ใหพินาศฉิบหายลงไป
โดยไมตองสงสัย นั่นเรียกวาความรูขุยไมไผเกิดขึ้นมาแลวฆาตัวเอง หรือฆาแมของตน 

ดวยเหตุนี้ธรรมจึงเปนสิ่งที่ละเอียดออน ยากที่บุคคลจะเขาใจไดอยางธรรมดาโลก ๆ ทั่ว
ไป สิ่งเหลานั้นเปนสิ่งที่อยูในวิสัยของมนุษยสามัญดวยกันจะพิสูจนได แตหลักธรรมนี้
เปนสิ่งที่ละเอียดออนมากยิ่งกวานั้น เราอยากทราบหลักความจริงแหงความละเอียด
ออนของธรรม และความจริงอันหนึ่งซึ่งเปนความละเอียดออนแหลมคมของเขาไดแก
ขาศึกคือกิเลสนั้น เราปฏิบัติก็จะทราบไปโดยลําดับ คําวาปฏิบัตินี้หมายถึงจิตตภาวนา 
การปฏิบัติตามพระวินัยนั้นเปนขอหนึ่งซึ่งเปนสวนหยาบ ยังไมเขาถึงความละเอียดออน
ของธรรมและของกิเลสอยางแทจริงไดเลย ดวยเหตุนี้จึงตองมีธรรมอีกขั้นหนึ่ง 



ศีลนั้นเปนธรรมขั้นหยาบ ทานใหชื่อวาศีล ความจริงก็คือธรรมขั้นหยาบ เพื่อรักษากาย
วาจาที่แสดงออก อาจเปนความเสียหายทําลายตนเองและผูเกี่ยวของมากมายได จึง
ตองใหระมัดระวังรักษา ธรรมประเภทนี้ใหชื่อวาเปนศีล ความจริงก็คือธรรมนั่นแล 
เหมือนกับร้ัวของบาน ศีลเหมือนรั้วบาน ธรรมเหมือนกับสมบัติอยูในบาน มีคุณคามาก
นอยเพียงไรก็เก็บไวในที่ปลอดภัย หรือที่ดีที่สุดในบานของเรา 

ศีลเปนร้ัวสําหรับกั้นเขตแดนหรืออันตรายตาง ๆ เพราะฉะนั้นจึงตองรักษาศีล เพื่อไมให
สิ่งที่เปนขาศึกทั้งหลายเขามาย่ํายีธรรมอันเปนสวนละเอียด ซึ่งกําลังจะงอกงามขึ้นภาย
ในจิต ดวยการปฏิบัติจิตตภาวนาของเรา นี่เปนหลักใหญ 

เพราะฉะนั้นขอทุกทานพึงสําเหนียกในตนเสมอ พยายามทําจิตใหจดจอตอธรรมของ
พระพุทธเจา อยาไดฝาฝน อยาไดเห็นความรูความเห็นของตนนั้น วาเปนของดียิ่งกวา
ธรรม เพราะความรูประเภทนั้น ๆ สวนมากเจือดวยยาพิษมาแลวดวยดี เราไมอาจจะ
ทราบไดเพราะภูมิความรูของเรา ไมสามารถที่จะหยั่งทราบยาพิษประเภทนั้น ๆ ดังหลัก
ธรรมทานกลาวไวนั้นวากิเลส ๆ ลวนแลวตั้งแตเปนขาศึกแหงใจทั้งมวล ธรรมจึงเปน
เครื่องกลั่นกรองสิ่งเหลานี้ออกไดอยางดีเยี่ยม คือธรรมฝายเหตุเครื่องดําเนินซักฟอก
ถอดถอนดวยความอุตสาหพยายาม ดวยสติ ดวยปญญาเปนของสําคัญ 

การจะแกกิเลสทุกประเภท สติกับปญญาเปนสําคัญอยางยิ่ง ความเพียร ความอดความ
ทน ความบากบั่นทั้งหลายเปนเครื่องสนับสนุน คือเพียรดวยความมีสติ เพียรดวยความ
มีปญญา อุตสาหพยายามผลิตสติ ผลิตปญญาใหสืบตอกันอยูเร่ือย ๆ เมื่อมีโอกาสที่จะ
พิจารณาทางดานปญญา ก็ใหทําความพยายาม ทําความอดทนในการพิจารณาเพื่อ
ทราบความจริง ทั้งแงธรรมและแงกิเลสประเภทนั้น ๆ ดวยปญญาของตนอยางแทจริง 
นี่ชื่อวาการปฏิบัติถูกตองตามหลักธรรมของพระพุทธเจา 

คําวา กิเลส ๆ นั้น ทุกประเภทจะไมมีสถานที่อ่ืนใดเปนที่อยู เปนที่อาศัย มีแตใจดวง
เดียวเทานั้น ซึ่งเปนเรือนรังของกิเลสมานาน เราจึงไมสามารถทราบไดวา กิเลสกับเรา
นั้นตางกันอยางไรบาง เราจึงเห็นเราเปนกิเลส กิเลสเปนเราไปเสียทั้งหมด สวนมากเรา
จะไมมองเห็นกิเลส จะมองเห็นแตวาเราเทานั้น คําวาเรานี้จึงเปนเรื่องใหญโตขึ้นมา 



สามารถที่จะทับถมธรรมอันเปนของจริงไดโดยไมตองสงสัย เพราะคําวาเรานี้เปนเครื่อง
บรรจุพรอมมาแลวกับกิเลสตัวสําคัญ ๆ ซึ่งแทรกสิงอยูอยางสนิทติดจม เราไมอาจจะ
ทราบได ถาไมทราบไดดวยแงแหงจิตตภาวนาการทดสอบ 

พระพุทธเจาของเราทานทรงบําเพ็ญมาไดบําเพ็ญมาแลวอยางนี้ พูดถึงเรื่องความเพียร
ก็เพียรเต็มที่เต็มฐาน ถึงชีวิตจิตใจจะลวงลับดับไปในขณะที่ทรงบําเพ็ญเพียร พระองคก็
ยอมเสียสละ ไมเสียดายแมแตนิดหนึ่ง นอกจากที่จะเทิดทูนธรรมที่พระองคทรงมุงหวัง
นั้น และใหไดบรรลุถึงจุดมุงหมายที่ตั้งไวแลวนั้นเทานั้น ความมุงมั่นหรือความมุงหมาย
นี้มีกําลังกลาในพระทัยของพระองค ฉะนั้นความลําบากลําบนใด ๆ ในการประกอบ
ความพากเพียร พระองคจึงไมถือวาเปนอุปสรรค ไมถือวาเปนสิ่งกีดขวาง ไมถือวาเปน
สิ่งที่จะหักหามความเพียรของพระองคใหลดหยอนผอนตัวลงไดเลย มีแตความอุตสาห
พยายามเต็มเม็ดเต็มหนวย 

ผลสุดทายก็ไมพนความพยายามและไมพนพระสติปญญาไปไดเลย สามารถรูแจงแทง
ตลอดสิ่งที่มืดดําทั้งหลาย ที่หุมหอภายในพระทัยของพระองคใหแตกกระจาย ขยาย
ความรูอันลึกซึ้งกวางขวางแผกระจายออกไปเปนความสวางกระจางแจงดวยพระสติ
ปญญาหรือปญญาญาณ กลายเปนพระพุทธเจาขึ้นมาในโลกเพราะอํานาจแหงความ
เพียรเปนเครื่องสนับสนุนพระสติปญญา 

เราทั้งหลายผูเปนลูกศิษยตถาคตอยาลืมธรรมเหลานี้มาเปนเครื่องกํากับจิตใจของเรา ผู
ใดมีความเพียร ผูใดยอมรับความจริงจากศาสนธรรมซึ่งเปนของจริงลวน ๆ นี้ และ
พยายามปฏิบัติดําเนินจดจอตอเนื่องกันอยูโดยสม่ําเสมอ ดวยทางสติ ปญญา ศรัทธา 
ความเพียรไมลดละแลว กิเลสแมจะหนายิ่งกวาภูเขากี่ลูกก็ตาม อยาวาเพียงภูเขาทั้งลูก
เลย จะไมพนสติปญญาอันแหลมคมนี้ไปไดเลย จะตองแตกกระจายเบิกทางออกไปได
โดยลําดับ ๆ เห็นชองเห็นทางไปไดโดยลําดับ ๆ ในขณะเดียวกันก็เห็นกลมายาของ
กิเลสซึ่งเคยแทรกอยูภายในจิตใจไปไดโดยลําดับ ๆ โดยไมตองสงสัย 

เพราะฉะนั้นการบําเพ็ญเพียรจึงตองขึ้นอยูกับสติและปญญาเปนสําคัญกวาอื่น กิเลส
จะขาดไปแตละตัว ๆ แตละประเภท ๆ นั้น ขาดดวยอํานาจของสติกับปญญาเปนสําคัญ 



จิตแมเปนสมาธิไดในขั้นเริ่มแรก ก็ตองอาศัยสติเปนเครื่องควบคุมกับงานของตนที่
กําลังดําเนินอยูนั้น ไมใหขาดวรรคขาดตอนในทางความเพียรดวยสติ เดินก็ใหเปนเดิน
ดวยความมีสติจริง ๆ ที่เรียกวาเดินจงกรม หรือเรียกวาเดินดวยมีความเพียร เมื่อใช
ปญญาก็ใหเปนปญญาจริง ๆ สืบตอสิ่งตาง ๆ ที่เขาเกี่ยวของกับการพิจารณาของเรา
โดยทางปญญา ใหเห็นชัดเห็นจริงตามสิ่งนั้น ๆ ที่เปนความจริงอยูแลวตามความดั้งเดิม
ของเขา เปนแตเพียงกิเลสมันเสกสรรปนยอเอาเทานั้น เปนเครื่องแขงธรรมอยูเสมอ เรา
หากไมมีโอกาสทราบไดดังที่เคยอธิบายมาอยูโดยสม่ําเสมอ จึงเรียกวากิเลสแหลมคม
มาก 

เราอยากจะทราบความแหลมคมของกิเลส และอยากจะทราบความแหลมคมของธรรม
มีสติปญญาเปนสําคัญ ใหเขาสูสนามรบกับกิเลสเราก็ทราบกันไปเอง จิตที่เคยฟุงซาน
รําคาญวุนวายกอกวนตนเอง ดวยอํานาจของกิเลสเรื่อยมานั้น จะตองไดรับความสงบ
เพราะการกดขี่บังคับ การตอสู การฝกฝนทรมานจิต ไมใหเปนไปตามอํานาจของกิเลส
ดวยความเพียร ดวยความอดทน โดยมีสติเปนเครื่องกํากับจิตอยูเสมอ จิตจะตองหยั่ง
เขาสูความสงบจนไดในวันและเวลาหนึ่ง นี่หลักใหญอยูที่ตรงนี้ 

เราอยาคาดเรื่องมรรคผลนิพพานวาจะอยูในสถานที่หนึ่งที่ใด นอกจากอยูในวงของสัจ
ธรรมทั้ง ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค หรืออยูในวงแหงสติปฏฐาน ๔ รวมความลง
แลวก็คือวาอยูในระหวางแหงขันธกับจิตนี้แล สุดทายก็อยูที่จิต เขาไปตรงนั้น ขยับเขา
ไป ๆ ลงสูจิตทั้งหมด จิตเวลานี้บรรจุสิ่งสกปรกโสมมไวเต็มที่ จึงมองไมเห็นเหตุเห็นผล 
มองไมเห็นหลักความจริง จึงแยงความจริงอยูเสมอภายในความรูสึกของตน โดยเจาตัว
ก็ไมรู เพราะกิเลสปดบังไวไมใหรู เมื่อเปนเชนนั้นตนก็สรางขาศึกแกตนเอง ทั้ง ๆ ที่
ประกอบความพากเพียรอยูนั้นแลเราไมทราบได 

จึงตองผลิตสติขึ้นมาใหทันกับความเคลื่อนไหวของใจ แย็บออกไปตรงไหนเกิดเรื่องที่
ตรงนั้น เพราะกิเลสเปนเจาเรื่อง ไมใชเปนเจาแหงความสงบ เปนเจาเรื่อง เปนเจายุแหย
กอกวน เปนตัวทําลาย อยูในตัวของกิเลสนั้นทั้งมวล มีมากมีนอย ทั้งโคตรทั้งแซลูกเตา
เหลากอของกิเลสทั้งมวล เรียนหรือดําเนินมาแบบเดียวกัน คือยุแหยกอกวนทําลายจิต
ใจของสัตวโลก เปนอยูอยางนี้ตลอด เขาไมมีงานอื่นเปนที่ทําถาจะเรียกวางานเหมือน



คนเราทํางาน เขามีหนาที่อยางนั้นเปนความจริงประจําตัวของเขา จึงเรียกวา สมุทัย 
อริยสจฺจํ สมุทัยเปนของจริง เขาจริงมาอยางนี้ตามหลักธรรมชาติ 

เพราะฉะนั้นจึงตองอาศัยปญญาเขาพิสูจนกดขี่บังคับตานทาน หรือตอสูดวยวิธีใดก็
ตามกับสิ่งเหลานี้ ใหจิตไดตกมาในเงื้อมมือแหงสติปญญา หรือตกมาฝายธรรม เปน
ความสงบเย็นขึ้นมาบางมากนอย เปนความสงบเย็นไปโดยลําดับบาง เปนความแยบ
คายขึ้นมาภายในตนโดยลําดับบาง โดยทางสมาธิ โดยทางปญญา นี่คือวิธีการตอสูกับ
กิเลส ใหถืออริยสัจทั้ง ๔ เปนสนามรบ เปนเวทีตอสูกัน 

ทุกขนั้นเปนผลที่เกิดขึ้นจากกิเลสสมุทัย มีราคะตัณหาเปนตนผลิตขึ้นมา สติปญญา
เปนเครื่องห้ําหั่นกันกับสิ่งเหลานี้ หลายครั้งตอหลายหนทนไมไดตองขาดกระเด็นไป 
เพราะอํานาจแหงความเพียร นี่ละหลักใหญอยูที่ตรงนี้ การประกอบความเพียรอยาถือ
เวลานั้น อยากําหนดเวลานี้ อยากําหนดอิริยาบถนั้นอิริยาบถนี้ สิ่งที่ทําลายจิตใจของ
เราไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลา ไมมีอิริยาบถ แตทําลายอยูเสมอ เหยียบย่ําอยูเสมอ กอ
กวนอยูเสมอภายในใจ แสดงออกมาทางขันธเปนความคิดความปรุง เปนความสําคัญ
ม่ันหมาย และแสดงออกมาเพราะสิ่งภายนอกเขาไปสัมผัส และแสดงออกมาโดยความ
ผลักดันของกิเลสโดยลําพังตัวเอง และยึดอารมณอดีตที่เคยสัมผัสสัมพันธกับสิ่งภาย
นอกมาแลว เขามายุแหยกอกวน เปนอยูอยางนี้ตลอดเวลาตามธรรมชาติของสมุทัยไม
เปนอยางอื่น 

การที่เราจะพิจารณากลั่นกรองจิตใหไดรับความสงบ ตองระงับความคิดความปรุง ซึ่ง
เปนเรื่องของสมุทัยใหเปนความปรุงทางดานธรรมะ เชน เราจะปรุงคําบริกรรม พุทโธ 
ธัมโม สังโฆ เปนตน บทใดก็ตาม หรือธรรมบทใดก็ตาม งานอันนี้เปนงานของมรรคสัจ 
ปรุงเหมือนกันแตปรุงเปนธรรมเพื่อแกกิเลส กิเลสนั้นปรุงเปนเครื่องผูกมัด แตฝายธรรม
นั้นปรุงเปนเครื่องแกกัน ปรุงอยูที่จิตดวงเดียว เปลี่ยนความปรุงจากความปรุงเรื่องของ
กิเลส กลายมาเปนความคิดความปรุงของธรรม ใจยอมไดรับความสงบ นั่นคือผลเกิด
ขึ้นจากงานที่ประกอบดวยธรรมโดยความมีสติ จิตยอมจะสงบไดโดยไมตองสงสัย 



การทําจิตใหสงบตองถือเปนจริงเปนจังทุกอิริยาบถ อยาไดถืออิริยาบถนั้นอิริยาบถนี้ 
เวลานั้นเวลานี้ ไมทันกาลกับสิ่งที่ทําลายตนอยูเสมอ ซึ่งไมมีกาลไมมีสถานที่ มีแตงาน
ของเขาอยูเชนนั้น เราจึงทําใหทันกาล ใหทันเหตุการณที่แสดงอยูภายในจิตของเรา 
ดวยความเพียรของเรา นี่คือความพยายามที่จะยกระดับจิตของเราใหสูงเหนือกิเลสขึ้น
ไปโดยลําดับ หรือชําระจิตของตนที่มีความเศราหมองหรือมืดดํานั้นใหสวางกระจางแจง
ขึ้นมาโดยลําดับ ดวยอํานาจแหงความเพียร นี่ละทานเรียกวาหลอหลอมมนุษยใหเปน
มนุษยดวยการประกอบคุณงามความดี เฉพาะอยางยิ่งดวยจิตตภาวนา เปนสิ่งที่เห็น
แจงประจักษ และยนเขามาอีกก็คือพวกปฏิบัติของเราซึ่งเปนนักบวช มีหนาที่อันเดียวนี้
เปนสําคัญ 

เราไมไดเปนหวงใยอะไรทั้งหมด จตุปจจัยไทยทานทั้ง ๔ ประการ จีวร เครื่องนุงหมใช
สอย บิณฑบาต อาหารการบริโภค เสนาสนะ ที่อยูที่อาศัย คิลานเภสัช เต็มอยูแลว มีแต
ผูใจบุญมาสนับสนุนพรอมเสมอที่จะสนับสนุนไมใหขาดตกบกพรอง พอที่จะเปนกังวล
กับสิ่งเหลานี้ใหมากยิ่งกวาความเพียร มีหนาที่อยางเดียวคือการประกอบความเพียร
เพื่อชําระจิตใจของเรา ใหมีความสงาผาเผยขึ้นมาจากสิ่งอับเฉาเมามัวคือกิเลสประเภท
ตาง ๆ ใหโผลขึ้นมาดวยความสงาผาเผย ดวยความสงบเย็นใจ นี่คือภาคหนึ่งแหงการ
ปฏิบัติจิต 

ภาคที่ ๒ เวลาจิตมีความสงบรมเย็นพอควรที่จะพิจารณาทางดานปญญาไดแลว ให
พิจารณา เอา ยกตัวการซึ่งกิเลสมันจับจองอยางแนบสนิทติดจม เหมือนกับตีตะปูติด
กับไมไวอยางแนนหนามั่นคง ไดแกขันธทั้ง ๕ มีรูปขันธเปนตน กิเลสมันบอกวารูปราง
สังขารรางกายนี้นั้นมีความสดสวยงดงาม นารักใครชอบใจ นาเพลิดนาเพลิน นา
กําหนัดยินดี นี่คือกลอุบายหรือวิชาของกิเลสที่ครอบหัวใจเรา ใหมองไมเห็นความจริง
ได นี่เปนเรื่องของกิเลส 

ทีนี้เราใชปญญาซึ่งเปนหลักความจริงที่จะแกกิเลสประเภทนี้ ใหรูเห็นตามความจริง ดู
รางกายนี้วามันสดสวยงดงามที่ตรงไหน หนังมันดูผิวเผินแบบบุรุษตาฟาง ก็ดูที่ผิวบาง 
ๆ นี่เทานั้น แลวเหมาเอาวาเปนของสวยของงามไปหมดทั้งตัวไดยังไง ถาไมใชกิเลสมัน
ลากลงไปใหเปนเชนนั้น เพราะตัวกิเลสเปนตัวจอมปลอม จึงเสกสรรออกมาดวยความ



จอมปลอมของตนเสมอไป ปญญาพิจารณาหยั่งลงไปใหเห็นตามความจริง ดวยความ
เปนอสุภะอสุภัง หมดทั้งรางของเรานี้ ภายนอกก็มีแตมูลสดมูลแหง ขี้เหงื่อขี้ไคลเต็มไป
หมดภายในรางกายของเรา เบื้องบนเบื้องลางไมนิยม เต็มไปหมดดวยมูลทั้งหลายไดแก
ขี้เหงื่อขี้ไคล ขี้หูขี้ตา ขี้ฟน เต็มไปหมด พิจารณาใหเห็นอยางนี้ 

ทีนี้แยกเขาไปสูภายใน มันมีความสวยความงามที่ตรงไหน มองดูตรงไหนมีแตกอง
อสุภะอสุภัง ถาชีวิตลมหายใจไมครองรางอยูนี้แลวดูกันไดเมื่อไร มันยิ่งกวาปาชาซึ่งอยู
นอกบานอยูนอกเมืองนั้นไปเสียอีก เพราะปาชานี้อยูกับเรา ติดกับตัวของเรา เมื่อได
เห็นชัดเจนแจมแจงตามหลักความจริงนี้โดยธรรมแลว ทําไมจะตองมาติด ทําไมจะตอง
มากําหนัดยินดี ในสิ่งที่หลอกลวงดวยผิวหนังเพียงบาง ๆ เทานั้น สวนภายในตัวทั้งหมด
เต็มไปดวยของปฏิกูลโสโครก กองเนื้อ กองหนัง กองกระดูก กองตับไตไสพุง อาหาร
ใหมอาหารเกา ซึ่งลวนเปนของปฏิกูลโสโครก เต็มอยูในสกลกายนี้ทั้งหมด 

นี่คือธรรมเปนเครื่องแกความจอมปลอม ของกิเลสที่เสกสรรปนยอมา ใหเราหลงจนมืด
มิดปดทวาร ไมรูดีรูชั่ว ไมรูบุญรูบาป ไมรูสุขรูทุกข ไมรูสูงรูต่ํา เพราะอํานาจของกิเลส
มันบีบบังคับลงไป ใหเห็นแจมแจงตามหลักความจริงนี้แลวจิตยอมถอนตัวออกมา หา
ความกําหนัดยินดีไมได ทั้งตัวของเราทั้งตัวของเขา ตัวของใครก็ตามไมวาหญิงวาชาย 
มันเปนกองอสุภะอสุภังกองปาชาผีดิบดวยกัน ทั้งเนื้อ ทั้งหนัง ทั้งเอ็น ทั้งกระดูก ทั้งภาย
ในภายนอก ตับไตไสพุง อาหารใหม อาหารเกา เปนของสวยงามที่ตรงไหน มันเต็มไป
ดวยปาชาที่เปนของนาเกลียดนาอิดหนาระอาใจ และนากลัวนาขยะแขยงอยางยิ่ง ถา
พิจารณาใหเห็นตามหลักความจริงในขั้นนี้เทานั้นก็เห็นโทษแลว นี่ขั้นหนึ่ง 

พิจารณาจนมีความชํานิชํานาญ คลองแคลววองไว เห็นประจักษปญญาของเราอยาง
ชัดเจนแจมแจงแลว จะทนยึดมั่นถือม่ันสําคัญวาเราวาของเรา วาเปนของสวยของงาม
อยูไมได ไมวารูปภายนอก ไมวารูปภายใน ถาไมติดภายในแลวก็ไมติดภายนอก เห็น
จริงตามสวนภายในรางกายทุกสวนแลว ยอมเห็นจริงตามสวนภายนอกของรางกายทุก
สวน จะเปนของใครของหญิงของชายก็ตามมันเปนสภาพอันเดียวกัน จึงเรียกวาโลกวิทู 
เมื่อรูแจงในขันธนี้แลว ยอมรูแจงในขันธนั้น รูแจงในขันธหญิงขันธชายมันเปนขันธ
เหมือนกัน เมื่อรูแจงชัดแลว จะยึดมั่นถือม่ันดวยอุปาทานเพราะความโงเขลาเบา



ปญญามืดบอด เนื่องมาจากอํานาจของกิเลสครอบงําไดอยางไร มันตองถอนตัวออกมา 
นี่ชื่อวาธรรมแกกิเลสแกกันอยางนี้ 

ธรรมนี้คือความจริง พิจารณาดวยความจริงไมใชความเสกสรรปนยอ แตกิเลสมันเสก
สรรปนยอจึงเรียกวาปลอม มันไมจริง เมื่อเราพิจารณาตามหลักความจริงก็เห็นไดอยาง
ชัด ๆ เพียงขั้นอสุภะก็เห็นอยูแลวมันสวยงามที่ตรงไหน มันก็อสุภะตรง ๆ ตามหลัก
ความจริง นี่ขั้นหนึ่ง ถาจะพิจารณาเปน อนิจฺจํ ก็ตรงไหนที่มันอยูยงคงถาวรคงเสนคง
วาไดตลอดไป มีแตกอง อนิจฺจํ แปรสภาพอยูตลอดเบื้องบนเบื้องลาง ขางในขางนอก 
หมดทั้งรางกายและจิตใจที่แสดงออก ถาจะพิจารณาไปทางเวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ มันก็เต็มไปดวย อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อยางแทจริงหาที่คานไมได 

ถาลงปญญาไดหยั่งทราบชัดเจนอยางนี้แลว ยึดมั่นที่ตรงไหน จอเขาไปสูเวทนา ไมวา
สุขวาทุกข มันเปนกอง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา สัญญา ความจําไดหมายรู จําเทาไรมันก็
ลืมไปหมดไป ๆ ตองการจําขึ้นมาใหม ไมใชกอง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา จะเปนกอง
อะไร นี่ละขันธ ๕ คือรูป เวทนา ความสุข ความทุกข เฉย ๆ สัญญา ความจําไดหมายรู
หรือความสําคัญมั่นหมาย สังขาร คือความคิดความปรุงของใจ และสังขารคือรางกายที่
ปรุงขึ้นดวยอํานาจแหงปจจัยธาตุ ๔ เปนเครื่องสนับสนุนกัน มาผสมกันเขาแลวมีใจเขา
มาเปนตัวการก็เรียกวารางกาย ความจริงก็คือธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลมไฟ เราดี ๆ นี่แล 

วิญญาณ ความรับทราบทางอายตนะภายนอกเขามาสัมผัสสัมพันธ เชน รูป เสียง กลิ่น 
รส เปนตน เขามาสัมผัสสัมพันธตา หู จมูก เปนตน ก็เกิดความรูความคิดตาง ๆ ขึ้นมา 
ทั้ง ๆ ที่สิ่งเหลานั้นพอสัมผัสแลวก็ดับไป ๆ แตอารมณของใจนี้ปรุงขึ้นมาเรื่อย ๆ อุนขึ้น
มาเร่ือย ๆ เกิดเรื่องขึ้นเรื่อย ๆ เร่ืองใดมีแตเร่ืองกิเลสหลอกลวง เราพิจารณาโดยทาง
ปญญาแลว มีแตสิ่งที่เกิดแลวดับ ๆ หาความจริงจังแนนหนาถาวรคงเสนคงวาไมไดแม
แตอาการเดียว นิดเดียวภายในขันธของเรานี้ 

การพิจารณาดวยปญญาเมื่อพิจารณาจนช่ําชอง จะสามารถซาบซึ้งในความจริงทั้ง
หลาย ยอมกราบพระพุทธเจาโดยไมตองสงสัย และเห็นโทษแหงความโงของตนไปโดย
ลําดับ ๆ วาถูกกิเลสหลอกไปเสียจนจมมิดมาเปนเวลานานแลว เวลานี้กําลังฟนฟูตัวขึ้น



มาดวยอํานาจแหงหลักธรรมของพระพุทธเจา มีความพากเพียร สติ ปญญาเปนตน เรา
ก็ยิ่งจะมีความขะมักเขมน เห็นโทษก็เห็นอยางถึงใจ เห็นคุณก็เห็นอยางถึงใจ เมื่อตาง
ฝายตางเห็นอยางถึงใจแลว ความเพียรพยายามทําไมจะไมถึงใจ ความเพียรทุกดาน
ตองถึงใจ เมื่อถึงใจทุกอยางแลวยอมจะเต็มเม็ดเต็มหนวย บรรดาผลที่เกิดขึ้น จากการ
ประกอบความพากเพียรดวยความถึงใจ เมื่อถึงใจเขาไปโดยลําดับ ๆ ทําไมจะไมถึง
ธรรมเขาโดยลําดับ ผลสุดทายก็แทงทะลุไปไดหมดไมมีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจนี้เลย 

เพราะกิเลสถูกทําลายอยูทุกเวล่ําเวลาดวยอํานาจแหงความเพียร ไมวาอิริยาบถใด 
สถานที่ใด กาลใด เวลาใด มีแตความเพียรห้ําหั่นกันอยูไมยอมลงเวที นอกจากขณะที่
หลับเสียเทานั้น นั่นเรียกวาลงเวทีพักใหน้ําถาเปนนักมวย นี่เราก็เปนนักตอสูกับกิเลส 
ดวยอํานาจแหงธรรมของพระพุทธเจามาเปนเครื่องมือฝายเหตุ ดําเนินไปตามนั้น ความ
รูแจงเห็นจริงจะไมรูแจงขึ้นที่ตรงไหน จะรูแจงขึ้นตรงที่มืด ๆ ดํา ๆ ที่เคยจอมปลอมมา
เปนเวลานานนี้แล จะกลายขึ้นมาภายในจิตของตัวเองโดยไมตองคาดตองฝน ขอใหมี
ความพากเพียรเต็มเม็ดเต็มหนวยเถิดเรื่องจะเปนอยางนี้ 

การคาดมรรคผลนิพพานวาอยูที่นั่นที่นี่นั้นคือความงมงาย ไมมองดูสัจธรรมแตจะ
ตองการมรรคผลนิพพาน ความเพียรออนแอที่สุดจนจะลมจะเหลวแตยังตองการมรรค
ผลนิพพาน นี่ก็คือวาดมโนภาพแบบลม ๆ แลง ๆ หาความสัตยความจริงหาจุดที่หมาย
ไมได หาหลักหาเกณฑไมได เพราะฉะนั้นการที่จะหาหลักเกณฑใหไดใหม่ันคงใหเปนที่
แนใจ จึงตองคนคุยเขี่ยลงในวงสัจธรรมทั้ง ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค มรรคแปลวา
ทางดําเนิน หรือเครื่องมือปราบปรามกิเลสไดแกอะไร ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา ศีลเราก็
รักษาแลวโดยสมบูรณ ดวยเจตนาอันบริสุทธิ์ของเรา สมาธิไมมีทําใหมีขึ้น เราทําใหมี
ขึ้นได ทําไมความฟุงซานมันเกิดได 

ขณะใดที่จิตหาความสงบไมได ขณะนั้นเรียกวากิเลสมันรุนแรง ทั้ง ๆ ประกอบความ
เพียรเพื่อใหจิตสงบจิตก็สงบไมได ก็แสดงวาอํานาจของกิเลสมันมากกวาธรรม เราก็
เพิ่มกําลังเขาไป จนกระทั่งจิตสงบได นั่นแสดงวากิเลสตอนนี้ยอมแพเราแลว จิตเราได
สงบลงไปไดอยางสะดวกสบาย นั่นเวลาแพเรามันก็มี ถามีการตอสูตองมีการแพการ
ชนะกันจนได นอกจากความหมอบราบเสียอยางเดียว ก็เรียกวาแพอยางหลุดลุย หา



ทางตอสูไมมี ไมมีประตูที่จะสูกิเลส เราก็เปนคนหมดหวังเปนคนหมดสาระ ใหกิเลส
เหยียบย่ําทําลายอยูตลอดไป 

เราไมตองการเปนคนแพ แตตองการเปนผูมีชัยชนะอาชาไนย มีความองอาจกลาหาญ
ชาญชัยอยูตลอดเวลา ดวยความพากเพียร ดวยการตอสูของศากยบุตรพุทธชิโนรสของ
พระพุทธเจาผูจอมศาสดา จอมอาชาไนย ตองเอาใหเขมขนเอาใหเขมแข็ง ไมเขมแข็งสู
กิเลสไมได กิเลสทุกตัวเขมแข็งทั้งนั้น ไมมีกิเลสตัวใดจะออนแอ เมื่อเปนเชนนั้นความ
เพียรของเราออนแอจะสูกิเลสไดอยางไร ตองเอาใหทันกัน นี่ละพลิกแพลงเปลี่ยนแปลง
ดวยไหวพริบปญญาตอสูกับกิเลสตองคิดอยางนี้นักปฏิบัติ ไมคิดอยางนี้ไมทันกัน เอา
ใหจริงใหจัง 

ปญญาถึงคราวพิจารณาเอาใหจริงใหจัง พิจารณาสอดแทรกลงไปทุกแงทุกมุม ใหจด
จอตอเนื่องดวยสติ มีความมุงหวังอยากจะรูจริงเห็นจริงในสิ่งที่ตนพิจารณายิ่งกวา
อยากรูจริงเห็นจริงในสิ่งอื่นใดในโลกธาตุนี้ นั้นจะตองรูแน ๆ ไมสงสัย นี่ละเรียกความ
เพียร บังคับลงไปบังคับจิต ไมตาย เราไมตาย กิเลสบังคับเรายังไมเห็นตาย เราบังคับ
กิเลสเราตอสูกับกิเลสทําไมเราจะตาย กลัวทําไมเรื่องการเกิดการตายก็เปนอํานาจของ
กิเลสพาใหเกิดใหตายตางหาก ธรรมแทไมพาใหเกิดใหตาย ทําไมเราจะกลัว เราจะออน
ความพากเพียร จะทันกลมายาของกิเลส จะทันตอสูกับกําลังของกิเลสไดอยางไร เรา
ตองเอาอยางนี้นักปฏิบัติ อยาถอยหลัง เอาใหจริงใหจัง 

สติปญญามีไดดวยกันถานํามาใชทําไมจะไมได หนักก็ตามเบาก็ตาม เราก็ทราบแลววา
นี่งานของเรา หนาที่ของเรา หนักก็ตองแบกตองหาม เบาก็ตองแบกตองหามตองทํา 
ทางอยูตรงนี้ขรุขระก็ไปสะดวกก็ไป ไปทางอื่นมันผิด จะไปทางนี้ ทางนี้ถูก คดโคงก็ตอง
ไป ตรงก็ตองไป ราบร่ืนก็ตองไปขรุขระตองไป หนักก็เอาเบาก็สูไมถอยหลัง ชื่อวาเปนผู
เชื่อเหตุเชื่อผลตามหลักธรรมของพระพุทธเจา ซึ่งเปนผูเคยผานอุปสรรคหรือความทุกข
ความลําบากเหลานี้มาแลวยิ่งกวาใคร ๆ 

ไมมีใครที่จะแซงพระพุทธเจาไปไดพูดถึงเรื่องความทุกขในการประกอบความเพียรถึง
ขั้นสลบไสลเห็นไหมในตํารับตํารา เรายังไมเห็นมีอะไรสลบไสล นอกจากสลบลงหมอน



เทานั้น สลบดวยการตอสูกับกิเลสเรายังไมมีเอาใหเห็นใหวางั้น เราสลบกิเลสใหตาย 
เราไมตายกิเลสก็ตายมีกันเทานี้ไมมีที่อ่ืน เวลานี้เราไดเขาสูสงครามแลวถอยออกมา
ดวยความแพไดประโยชนอะไร มีความสงาราศีมีเกียรติที่ตรงไหน 

การแพกิเลสไมใชของดีสําหรับพระนักปฏิบัติพระกรรมฐานเรา นอกจากเอาใหชนะแลว
ทําไมมันจะไมชนะ พระพุทธเจาประทานเครื่องมือใหอยางทันสมัยอยูแลว 
มัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรถาไมใชธรรมที่ทันสมัย เครื่องมือที่ทันสมัย เหมาะสมกับการ
ปราบปรามกิเลสทุกประเภทอยูตลอดเวลามาตั้งแตคร้ังพุทธกาลจนกระทั่งถึงบัดนี้ ไม
เคยมีการรอยหรอ ไมมีการสึกหรอ ไมมีการออนลาลงไปอะไรเลย เปนมัชฌิมาอยูตลอด 
ทานจึงใหนามวามัชฌิมา ๆ คือเหมาะสมอยูตลอดเวลาในการจะนํามาปราบกิเลสทุก
ประเภท ไมมีกิเลสตัวใดจะเหนือมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได 

เวลากิเลสรุนแรงมัชฌิมาเครื่องมือนี้ก็เอาใหรุนแรง เอาใหทันกัน กิเลสออกมาไมนี้ สติ
ปญญาศรัทธาความเพียรไปไมนั้น แกกันอยูอยางนั้น แกไมหยุดแกไมถอยก็สูเราไมได 
หงายตึงลงไป นั่น พระพุทธเจา สาวกทั้งหลาย มีแตผูตอสูใหกิเลสหงายตึง ๆ ทั้งนั้น 
เผาศพกิเลสแหลกไปหมด นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ ไมตองพูด เมื่อไดชัยชนะแลวไมตองถา
มหาพระนิพพาน กิเลสเรียบวุธลงจากใจเสียอยางเดียวเทานั้น ไมตองถามหาพระ
นิพพานและไมตองถามหาบรมสุข ไมตองถามหาความอิสระเสรีของใจ ใจที่ไมมีอิสระ
เสรีเวลานี้ มีแตอํานาจกิเลสอยางเดียวเทานั้นที่ปกคลุมหุมหอ หรือกดขี่บังคับย่ํายีตี
แหลกอยูภายในจิตใจของเรา ยังไมเห็นโทษของกิเลสแลวเราจะไปเห็นคุณคาของธรรม
ไดอยางไร ตองเอาใหสูกับกิเลสใหไดแลวก็เห็นคุณคาของธรรม คือสติปญญาเปน
สําคัญที่จะตอสูกับกิเลส เอาใหจริงจัง 

การพิจารณาไมวาจะพิจารณาสวนใดใหจริง เวลาจะเขาสูความสงบดวยสมถะคือ
ความสงบใจ ก็ใหทําหนาที่นั้นอยาสนใจกับปญญาในขณะนั้น ใหจริงใหจัง แทงทะลุลง
จุดเดียวเทานั้น อยาไปวาไปเหวคิดโนนคิดนี้ใหวุนวาย เหมือนกับน้ําไหลบาหลายดาน
หลายทางไมมีกําลังพอ ในขณะที่จะทําใหจิตมีความสงบดวยสมถะ อารมณแหงธรรม
บทใดก็ตาม เอา กําหนดลงไปใหจริงใหจังตอธรรมบทนั้น สืบตอเนื่องไปโดยลําดับ ไม



ตองหวังผลอะไรนอกจากความเพียรในวงปจจุบัน ใหสืบตอเนื่องกันไปโดยลําดับเทานี้ 
ผลจะปรากฏขึ้นมาเองในจุดนั้น ๆ จนกลายเปนความสงบเย็นลงได 

การพิจารณาทางดานปญญาก็เหมือนกัน ทําไมรางกายเล็ก ๆ เทานี้จะแทงไมทะลุ ภู
เขาทั้งลูกเขาทําลายกันแตกกระจายไปหมด เอามาทําประโยชนได การพิจารณาทาง
ดานปญญาในสวนรางกายและขันธทั้ง ๕ ซึ่งมีอยูนี้ ไมเห็นใหญโตอะไร กวางศอกยาว
วาหนาคืบเทานี้ทําไมแทงไมทะลุ ศาสตราอาวุธที่พระพุทธเจาประทานไวนี้เปนศาสตรา
อาวุธที่แหลมคมที่สุด ทําไมแทงขันธ ๕ เทานี้ไมทะลุ มันขึ้นอยูกับอะไรถาไมขึ้นอยูกับ
ความสามารถของเรา 

เราตองผลิตความสามารถขึ้นมา ศรัทธา ความเพียร หมุนใหติ้วลงไปแลวจะแทงทะลุ 
เมื่อแทงขันธ ๕ นี้ทะลุแลวมันจะไมไปไหน จะตองแทงทะลุในจิตอีก กิเลสจะรวมตัวเขา
ไปสูจิต เมื่อเราตีตะลอมเขาไปในขันธแตกกระจายดวยความรูแจงเห็นจริง ดวยปญญา
ของเราแลว กิเลสไมมีที่หลบซอนมันก็ตองวิ่งเขาสูใจ เมื่อวิ่งเขาสูใจแลวสติปญญาก็
ตามตอนเขาไป ฟาดฟนหั่นแหลกกันลงที่ใจแตกกระจายไปหมดแลว นั้นแลทานเรียกวา
แทงทะลุ แทงทะลุดวยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร 

สุดทายก็ปญญาอันละเอียดแหลมคมแทงทะลุกิเลสประเภทที่ละเอียดแหลมคมมาก ให
แตกกระจายออกไปจากใจ นั่นไมตองถามหา วาบริสุทธิ์เสียอยางเดียวเทานั้น กิเลส
ตายไปหรือหมดไปจากใจเสียอยางเดียวเทานั้น ปญหาคําวาตายเกิดก็หมดไป รูแจง
เห็นชัดอยูกับใจ คําวานิพพานก็ไมตองถามถามหาอะไร อยากกันไปหาอะไรอีก ความ
อยากคือความหิวโหย ความไมเพียงพอ การรบกวนใหเกิดทุกข 

อยากในทางดีก็เปนทุกข อยากในทางชั่วก็เปนทุกข เปนสิ่งที่กอกวน เมื่อความอยากมัน
สิ้นสุดลงไปทั้งเหตุทั้งผลพรอมกันแลว หมดความอยาก เหลือแตความเพียงพอ นั่น
เรียกวาพอตัว เหมือนกับเรารับประทาน หิวโหยเราก็ตองรับประทาน เมื่อรับประทานอิ่ม
เต็มที่แลวความหิวก็หายไป นี่หลักใหญอยูที่ตรงนี้ พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยาลด
ละความเพียร 



เอาใหไดใหเห็น ของจริงมีอยูที่ใจไมอยูที่ไหน ใหเบิกออกเรื่องทุกขกับสมุทัยอันเปน
ขวากเปนหนามฝงจมอยูภายในจิตใจนั้น ถอดออกดวยความเพียร ดวยสติ ดวยปญญา 
เอาใหแหลกแตกกระจายออกหมดบรรดาขาศึกที่มีอยูภายในจิตใจมากนอย แลวเราจะ
เห็นความประเสริฐเลิศจะมีอยูที่ตรงไหน ถาไมมีอยูที่ใจดวงบริสุทธิ์นี้เทานั้น ในโลกธาตุ
นี้ไมมีอันใดเสมอเหมือนจิตที่บริสุทธิ์นี้ เอาใหเห็นจริงเห็นจังดังพระพุทธเจาสอน จึง
เรียกวาเปนผูฉลาดโดยธรรม หลุดพนโดยธรรม รูแจงเห็นจริงตามเสด็จพระพุทธเจาทัน 
เอาตรงนี้ เอาใหจริงใหจัง 

เอาละเพียงแคนี้ 

 


