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เทศนโปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
จิตผองใส คือ อวิชชา 

     
 ปกติจิตเปนสิ่งที่ผองใส และพรอมที่จะสัมผัสสัมพันธกับทุกสิ่งทุกอยางอยูเสมอ 
สภาพท้ังหลายเปน “ไตรลักษณ” ตกอยูในกฎแหง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ดวยกันทั้งนั้นไม
มีเวน แตธรรมชาติของจิตที่แทจริงนั้นไมไดอยูในกฎนี ้เทาที่จิตเปนไปตามกฎของ “อนิจฺจํ 
ทุกฺขํ อนตฺตา ” ก็เพราะสิ่งที่เปนไตรลักษณ คือสิ่งที่หมุนเวียนเขาไปเกี่ยวของกับจิต จิตจึง
หมุนเวียนไปตามเขา แตหมุนเวียนไปดวยธรรมชาติที่ไมแตกไมสลาย  หมุนไปตามสิ่งที่มี
อํานาจใหหมุนไป แตที่เปนอํานาจของจิตอยูโดยหลักธรรมชาตินั้น คือ “รูและไมตาย” 
ความไมตายน้ีแลเปนส่ิงท่ีเหนือความแตก ความไมแตกสลายนี้แลเปนสิ่งที่เหนือกฎไตร
ลักษณและ “หลักสากลนิยม” ท้ังหลาย แตที่ไมทราบก็เพราะธรรมชาติที่เปนสมมุติเขาไป
เกี่ยวของรุมลอมจิตเสียหมด จิตจึงกลมกลืนกับเรื่องเหลานี้ไปเสีย 
 ท่ีเราไมทราบวาการเกิดตายเปนของมีมาด้ังเดิมประจําจิตท่ีมีกิเลสเปนเช้ือ ก็เพราะ
ความไมทราบเปนเรื่องของกิเลส ความเกิดตายเปนเรื่องของกิเลส เร่ืองเราจริงๆ เร่ืองเรา
ลวนๆ คือเรื่องจิตลวนๆ ไมมีอํานาจเปนตัวของตัวเองได อาศัยของจอมปลอมมาเปนตัว
ของตัวเรื่อยมา การแสดงออกของจิตจึงไมตรงตามความจริง มีการแสดงออกตางๆ ตาม
กลมารยาของกิเลส เชนทําใหกลัว ทําใหสะทกสะทาน กลัวจะเปนกลัวจะตาย กลัวอะไร
กลัวไปหมด แมทุกขนอยทุกขใหญอะไรมาปรากฏก็กลัว อะไรกระทบกระเทือนไมไดเลยมี
แตกลัว ผลท่ีสุดในจิตจึงเต็มไปดวยความหวาดความกลัวไปเสียส้ิน น่ัน! ทั้งๆ ท่ีเร่ืองความ
หวาดความกลัวเหลาน้ีไมใชเร่ืองของจิตโดยตรงเลย  แตก็ทําใหจิตหวั่นไหวไปตามจนได 
 เราจะเห็นไดเวลาท่ีจิตชําระจนบริสุทธ์ิลวน ๆ แลว ไมมีอะไรเขาไปเกี่ยวของไดแลว 
จะไมปรากฏเลยวาจิตน้ีกลัว กลาก็ไมปรากฏ กลัวก็ไมปรากฏ ปรากฏแตธรรมชาติของตัว
เองอยูโดยลําพังหรือโดยหลักธรรมชาติตลอดเวลา “อกาลิโก” เทาน้ัน น้ีเปนจิตแท จิตแท
นี้ตองเปน “ความบริสุทธ์ิ” หรือ “สอุปาทิเสสนิพพาน” ของพระอรหันตทานเทานั้น  นอก
จากน้ีไมอาจเรียก “จิตแท” อยางเต็มปากเต็มใจได สําหรับผูแสดงกระดากใจไมอาจเรียก
ได 
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 “จิตดั้งเดิม” หมายถึงจิตดั้งเดิมแหง “วัฏฏะ” ของจิตที่เปนอยูนี่ ซึ่งหมุนไปเวียน
มา ดังที่พระพุทธเจาทรงสอนไวในหลักธรรมวา “ดูกอน ภิกษุทั้งหลาย จิตเดิมแทผองใส”  
น่ัน! “แตอาศัยความคละเคลาของกิเลสหรือกิเลสจรมา จึงทําใหจิตเศราหมอง”  ทานวา 
 “จิตเดิมแท” นั้นหมายถึงเดิมแทของสมมุติตางหาก ไมไดหมายถึงความเดิมแท
ของความบริสุทธิ ์ เวลาทานแยกออกมา “ปภสฺสรมิท ํจิตฺต ํ ภิกฺขเว” “ปภสฺสร” หมายถึง 
ประภัสสร คือความผองใส ไมไดหมายถึงความบริสุทธิ์ นี่หลักเกณฑของทานพูดถูกตองหา
ที่แยงไมไดเลย ถาวาจิตเดิมเปนจิตท่ีบริสุทธ์ิน้ันจะมีท่ีคานกันวา “ถาบริสุทธ์ิแลวมาเกิด
ทําไม?” น่ัน แนะ! 
 ทานผูชําระจิตบริสุทธิ์แลวทานไมไดมาเกิดอีก ถาจิตบริสุทธ์ิแลวชําระกันทําไม มัน
มีที่แยงกันตรงนี ้ จะชําระเพื่ออะไร? ถาจิตผองใสก็ชําระ เพราะความผองใสน้ันแลคือตัว 
“อวิชชา” แทไมใชอื่นใด ผูปฏิบัติจะทราบประจักษใจของตนในขณะที่จิตไดผานจากความ
ผองใสนี้ไปแลวเขาถึง “วิมุตติจิต” ความผองใสน้ีจะไมปรากฏตัวเลย น่ัน! ทราบไดตรงน้ี
อยางประจักษกับผูปฏิบัต ิและคานกันไดก็คานกันตรงนี ้ เพราะความจริงนั้นจะตองจริงกับ
ใจของบุคคล เมื่อใครทราบใครรูก็ตองพูดไดเต็มปากทีเดียว 
 ฉะนั้นจิตของพวกเรากําลังตกอยูในวงลอม ทําใหหวาดใหกลัว ใหรักใหชัง ใหเปน
ทุกสิ่งทุกอยางชื่อวาเปนอาการของสมมุต ิ เปนอาการของกิเลสโดยส้ินเชิง  ตัวเราเองไมได
พลังจิตเปนของตนเอง  มีแตพลังของกิเลสตัณหาอาสวะ มันผลักมันดันอยูทั้งวันทั้งคืน ยืน 
เดิน น่ัง นอน แลวเราจะหาความสุขความสบายมาจากท่ีไหน  เมื่อธรรมชาตินี้ซึ่งเปนของ
แปรสภาพอยูตลอดเวลา  ยังมายั่วยุจิตใหเปนไปตามอีกดวยโดยที่เราไมรูสึก 
 โลกน้ีจะหาความสุขท่ีไหน หาไมได  ถาไมไดถอดถอนธรรมชาติเหลานี้ออกจากจิต
ใจโดยสิ้นเชิงเสียเมื่อไร จะหาความทรงตัวอยูอยางสบายหายหวงไมไดเลย จะตองกระดิก
พลิกแพลงหรือตองเอนโนนเอนนี้ ตามสิ่งที่มาเกี่ยวของยั่วยวนมากนอย ฉะนั้นทานจึงสอน
ใหชําระจิต ซึ่งเปนการชําระความทุกขทรมานของตนนั้นแล 
 ไมมีผูใดที่จะหยั่งถึงหลักความจริงไดอยางแทจริงดั่งพระพุทธเจา มีพระองคเดียวที่
เรียกวา “สยัมภู” โดยไมตองไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูหนึ่งผูใดเลย ในการแกกิเลส
ออกจากพระทัยของพระองค ทรงทําหนาที่ทั้งเปนนักศึกษาทั้งเปนครูไปในตัวลําพังพระ
องคเดียว จนไดตรัสรูถึงขั้น “ยอดธรรม ยอดคน ยอดศาสดา” 
 สวนทางสมาธิดานความสงบน้ัน ทานคงไดศึกษาอบรมมาบางเหมือนกันกับดาบส
ทั้งสอง ไมปฏิเสธ แตนั่นไมใชทางถอดถอนถึงความเปน “สัพพัญู” ได เวลาจะเปน 
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“สัพพัญู” ก็เสด็จออกจากดาบสทั้งสองไปบําเพ็ญลําพังพระองคเดียว และทรงรูเองเห็น
เองโดยไมมีครูสั่งสอนเลย แลวนําธรรมน้ันมาส่ังสอนโลก พอไดรูบุญรูบาป รูนรกสวรรค 
ตลอดนิพพานมาจนกระทั่งปจจุบันนี ้ หากไมมีใครมาส่ังสอนเลย สัตวโลกก็จะแบกแตกอง
เพลิงเต็มหัวใจไมมีวันเวลาปลอยวางไดเลย เม่ือเปนเชนน้ีควรจะเห็นคุณคาแหงธรรมท่ี
ทานนํามาสอนโลกไดโดยยาก ไมมีใครในโลกสามารถทําไดอยางทานเลย 
 เวลาน้ีอะไรเปนเคร่ืองหุมหอจิตใจ หาความ “ผองใส” และ “ความบริสุทธ์ิ” ไมได  
ทั้งๆ ท่ีเราตองการหาความบริสุทธ์ิดวยกันทุกคน อะไรเปนเคร่ืองปดบังอยูเวลาน้ี? ถาพูด
ตามหลักธรรมชาติแลว ก็มีขันธหาเปนที่หนึ่ง สวน “จิตอวิชชา” นั้นยกไวกอน เอาแตที่
เดนๆ คือขันธหาน้ันเปนท่ีหน่ึง และท่ีเปนสหายกันน้ันก็คือรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส 
ซึ่งติดตอสื่อสารกันกับตา หู จมูก ล้ิน กาย และเขาไปประสานกับใจ จากน้ันก็เปน “ความ
สําคัญ” ข้ึนมาอยางน้ันอยางน้ีจากรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส แลวนําเอาอารมณท่ีผาน
ไปแลวน้ันแล เขามาผูกมัดวุนวาย หรือมาหุมหอตัวเองใหมืดมิดปดตาไปดวยความรัก 
ความชัง ความเกลียด ความโกรธ และอะไรๆ เต็มไปหมด ซึ่งไดมาจากสิ่งดังกลาวทั้งนั้น 
 สวนที่ฝงอยูลึกก็คือขันธของเรานี ้ เราถือวาเปนตัวเปนตนของเรามาตั้งแตดึกดํา
บรรพกาลไหนๆ ทุกชาติทุกภาษา แมจะเปนสัตวก็ตองถือวาเรานี้เปนของเรา น้ีเปนสัตว 
เปนตัวของสัตว เปนตัวของเรา จะเปนกายทิพย รางกายทิพยก็เปนตัวของเรา จะเปนเปรต 
เปนผีเปนอะไรก็ตามเถอะ ส่ิงท่ีอาศัยอยูรางหยาบรางละเอียด ตองถือวาเปนเราเปนของ
เราดวยกันท้ังน้ัน จนกระทั่งที่มาเปนมนุษยที่รูจักดีรูจักชั่วบางแลว ก็ยังตองถือวา “น้ีเปน
เราเปนของเรา” ในขันธหา รูปก็เปนเรา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เปนเราเปนของ
เรา เหลานี้ยังฝงอยูอยางลึกลับ 
 ฉะน้ันทานจึงสอนใหพิจารณา การพิจารณาก็เพ่ือจะใหรูชัดเจนตามความจริงของ
มัน แลวถอนความยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิดวาตน เพื่อความเปนอิสระนั่นเองไมใชเพื่ออะไร 
ตามปกติของเขาแลวจะพิจารณาเขาทําไม? รูปก็เปนรูป เสียงเปนเสียง กลิ่นเปนกลิ่น รสก็
เปนรส เครื่องสัมผัสตางๆ เปนธรรมชาติของเขาอยูดั้งเดิม เขาไมไดวาเขาเปนขาศึกอะไร
ตอเราเลย ไปพิจารณาเขาทําไม? 
 การพิจารณาก็เพ่ือใหทราบความจริงของส่ิงน้ันๆ ตามความเปนจริงของเขา แลว
ทราบความลุมหลงของตนดวยการพิจารณาน้ี และถอนตัวเขามาดวยความรู การที่จิตเขา
ไปจับจองยึดขันธวาเปนตนเปนของตน ก็เพราะความลุมหลงน่ันเอง 
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 เม่ือพิจารณาเขาใจวาส่ิงน้ันเปนอะไรอยางชัดเจนแลว จิตก็ถอนตัวเขามาดวยความ
รูความเขาใจดวยปญญา หมดกังวลกับส่ิงเหลาน้ัน การพิจารณาอันใดท่ีเดนชัดในบรรดา
ขันธหาน้ี ไมตองไปสําคัญมั่นหมาย คือคาดคะเนวาเราไมไดพิจารณาขันธหาโดยท่ัวถึง คือ
ทุกขันธไปโดยลําดับ ไมตองไปทําความสําคัญ ขอแตวาขันธใดเปนที่เดนชัดซึ่งควร
พิจารณาในเวลาน้ัน และเหมาะสมกับจริตนิสัยของเรา ก็ใหพิจารณาคนควาในขันธน้ันให
ชัดเจน เชน รูปขันธ เปนตน 
 ในรูปขันธ มีอาการใดเดนในความรูสึกของเรา ท่ีเกิดความสนใจอยากจะพิจารณา
มากกวาอาการอื่นๆ เราพึงจับจุดน้ัน กําหนดพิจารณาใหเห็นความจริงของมันวา “ทุกฺขํ 
คืออะไร?” 
 ตามหลักธรรมทานกลาวไววา “ทุกฺขํ” คือความทนไมได มันไมคอยสนิทใจเราซ่ึง
เปนคนมีนิสัยหยาบ จึงชอบแปลแบบลางเน้ือชอบลางยาเปนสวนมากวา “ทุกฺขํ คือความ
บีบบังคับอยูตลอดเวลาน้ีแล” น่ีเหมาะกับใจเราท่ีหยาบมาก ดังธรรมบทวา  “ยมฺปจฺฉํ น 
ลภต ิตมฺป ทุกฺขํ” น้ีตรงกับคําท่ีวาน้ี คือปรารถนาสิ่งใดไมไดสมใจก็เปนทุกข เปนทุกขคือ
อะไร? ก็คือบีบค้ันตัวเองน้ันแล หรือเกิดความไมสบายน่ันแลว ปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งนั้น
ก็ไมสบาย ปรารถนาส่ิงใดแมไดแลว แตสิ่งนั้นพลัดพรากจากไปเสียก็เปนความทุกขขึ้นมา 
ความทุกขอันนี้เขากันไดกับคําวา “มันบีบบังคับ” ความบีบบังคับน้ันแลคือความทุกข
ความทนไมได เมื่อทนไมไดก็เปนไปตามเรื่องของเขา ไปยุงกับเขาทําไม! ความจริงจะเปน
ขันธใดหรือไตรลักษณใดก็ตาม ใจของเราไปยึดไปถือเขาตางหาก จึงตองมาพิจารณาใหชัด
เจนในขันธ 

รูปขันธ อาการใดดูใหเห็นชัดเจน ถายังไมทราบชัดใน “ปฏิกูล” ซึ่งมีอยูในรูปขันธ
ของเรา ก็ใหดูปาชาในตัวของเราน้ีใหเห็นชัดเจน คําวา “เย่ียมปาชา” ใหเย่ียมท่ีน่ี แมเย่ียม
ปาชานอกก็เพื่อนอมเขามาสูปาชาในตัวของเรา “ปาชานอก” คนตายในครั้งพุทธกาล มัน
ปาชาผีดิบทิ้งเกลื่อน ไมคอยจะเผาจะฝงกันเหมือนอยางทุกวันนี้ ทานจึงสอนใหพระไป
เย่ียมปาชา ท่ีตายเกาตายใหมเกล่ือนกลาดเต็มไปหมดในบริเวณน้ัน เวลาเขาใหเขาทางทิศ
น้ันทิศน้ี ทานก็สอนไวโดยละเอียดถี่ถวน ดวยความฉลาดแหลมคมของพระพุทธเจาผูเปน 
“สยัมภู” หรือ “ผูเปนศาสดาของโลก” ทานสอนใหไปทางเหนือลม ไมใหไปทางใตลม จะ
เปนอันตรายตอสุขภาพ เพราะกล่ินซากศพท่ีตายเกาตายใหมน้ันๆ 

เมื่อไปเจอซากศพเชนนี้เขาแลว ความรูสึกเปนอยางไร แลวใหไปดูซากศพชนิด
น้ันๆ ความรูสึกเปนอยางไร ใหประมวลหรือ “โอปนยิโก”  นอมเขามาสูตัวเองซึ่งเปนซาก
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อันหน่ึง ทานสอนใหพิจารณาอยางน้ี เม่ือเราไดสักขีพยานคือตัวเราเอง วาซากศพที่อยูใน
ปาชาภายนอกน้ันเปนอยางไรแลว นอมเขามาสูปาชาภายในคือตัวเราเอง เมื่อไดหลักเกณฑ
ท่ีน่ีแลว การเย่ียมปาชาน้ันก็คอยจางไป ๆ แลวมาพิจารณาปาชาน้ีใหเห็นชัดเจนข้ึนโดย
ลําดับ คือกายน้ีเปนบอปฏิกูลนาเกลียด ตองชะลางอาบสรง ทําความสะอาดอยูตลอดเวลา 

ทุกสิ่งทุกอยางที่มาเกี่ยวของกับทุกสวนของรางกายเรานี้ มีอะไรที่เปนของสะอาด 
แมเครื่องอุปโภคบริโภคเมื่อนํามาบริโภคก็กลายเปนของปฏิกูล นับแตขณะเขาทางมุข
ทวารและผานลงไปโดยลําดับ เครื่องนุงหมใชสอยตางๆ มันก็สกปรก ตองไปชะลางซัก
ฟอกยุงไปหมด ที่บานที่เรือนก็เหมือนกัน ตองชะลางเช็ดถูปดกวาดอยูเสมอ ไมเชนนั้นก็
จะกลายเปนปาชาข้ึนท่ีน่ันอีก เพราะความสกปรกเหม็นคลุงท่ัวดินแดน มนุษยไปอยูที่ไหน
ตองทําความสะอาด เพราะมนุษยสกปรก แนะ! ในตัวเราซ่ึงเปนตัวสกปรกอยูแลว สิ่งที่มา
เกี่ยวของกับตัวเรามันจึงสกปรก แมแตอาหารหวานคาวท่ีมีรสเอร็ดอรอยนารับประทาน สี
สันวรรณะก็นาดูนาชม พอเขามาคละเคลากับสิ่งสกปรกที่มีอยูภายในรางกาย เชน นํ้าลาย 
เปนตน ก็กลายเปนของสกปรกไปดวย อาหารชนิดตางๆ ท่ีผานมุขทวารเขาไปแลว เวลา
คายออกมา จะนํากลับเขาไปอีกไมได รูสึกขยะแขยงเกลียดกลัว เพราะเหตุไร? ก็เพราะราง
กายนี้มีความสกปรกอยูแลวตามหลักธรรมชาติของตน อันใดที่มาเกี่ยวของกับรางกายนี้จึง
กลายเปนของสกปรกไปดวยกัน 

การพิจารณาอยางน้ีเรียกวา “พิจารณาปาชา”  “พิจารณา อสุภกรรมฐาน” 
เอา กําหนดเขาไป ในหลักธรรมชาติของมันเปนอยางไร ดูทุกแงทุกมุมตามความ

ถนัดใจ คือปกติเมื่อเราดูในจุดนี้แลว มันจะคอยซึมซาบไปจุดนั้นๆ โดยลําดับ ถาสติกับ
ความรูสึกสืบตอกันอยูแลว ปญญาจะตองทํางานและกาวไปไมลดละ จะมีความรูสึกซาบซ้ึง
ในการรูจริงเห็นจริงโดยลําดับ น่ีเปนปญญาระดับแรกของการพิจารณา 

เม่ือพิจารณาในข้ัน “ปฏิกูล” แลว พิจารณาความเปล่ียนแปรสภาพของรางกาย คือ
ความปฏิกูลก็อยูในรางกายนี ้ ปาชาผีดิบก็อยูในรางกายน้ี ปาชาผีแหงผีสดผีรอยแปดอะไร
ก็รวมอยูในนี้หมด เวลานําไปเผาไปตมแกงในเตาไฟ ไมเห็นวาเปนปาชากันบางเลย แต
กลับวา“ครัวไฟ” ไปเสีย ความจริงก็คือปาชาของสัตวนั่นแหละ และขนเขามาเก็บเอาไวท่ีน่ี 
(ทองคน) ในหลุมในบออันนี้เต็มไปหมด นี่ก็คือที่ฝงศพของสัตวตางๆ เราดีๆ น่ันแลถา
คิดใหเปนธรรม คือใหความเสมอภาค เพราะศพใหมศพเกาเกลื่อนอยูที่นี ่ เม่ือพิจารณา
อยางนี้แลวจะไมเกิดความสะอิดสะเอียน ไมเกิดความสังเวชสลดใจแลวจะเกิดอะไร? 
เพราะความจริงเปนอยางน้ันแทๆ  
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พระพุทธเจาทรงสอนใหถึงความจริง เพราะความจริงมีอยูอยางน้ี ถาเราไมปน
เกลียวกับความจริง ใครๆ ก็จะไดปลดเปลื้องความยึดมั่นถือมั่นความสําคัญผิด อันเปน
ความโงเขลาเบาปญญาของตนออกไดเปนลําดับๆ จิตใจจะมีความสวางกระจางแจง ฉาย
แสงออกมาดวยความสงาผาเผยองอาจกลาหาญตอความจริง ที่สัมผัสสัมพันธกับตนอยู
ตลอดเวลา พอใจรับความจริงทุกแงทุกมุมดวยความเปนธรรมไมลําเอียง แมยังละไมขาดก็
พอมีความเบาใจ มีที่ปลงที่วางบาง ไมแบกหามอุปาทานในขันธเสียจนยํ่าแยตลอดไป แบบ
ภาษิตทานวา “คนโงน้ันหนักเทาไรย่ิงขนเขา” “ปราชญทานเบาเทาไรย่ิงขนออกจนหมด
ส้ิน!” 
 เม่ือพิจารณาอยางน้ีแลว จงพิจารณาความแปรสภาพของขันธ ขันธแปรทุกชิ้นทุก
อันทุกสัดทุกสวนบรรดาท่ีมีในรางกายน้ี แมแตผมเสนหน่ึงไมไดเวนเลย แปรสภาพเหมือน
กันหมด อันไหนท่ีเปนเรา  อันไหนที่เปนของเรา  ที่ควรยึดถือ? 

คําวา “อนตฺตา” ก็เหมือนกัน  ยิ่งสอนย้ําความไมนายึดถือเขาไปอยางแนบสนิท  
อนตฺตาก็อยูในชิ้นเดียวกัน ชิ้นเดียวกันนี่แหละที่เปนอนตฺตา ไมใชเรา! และของใครทั้งสิ้น!  
เปนสภาพธรรมแตละอยาง ๆ ที่คละเคลากันอยูตามธรรมชาติของตน ๆ ไมสนใจวาใครจะ
รักจะชัง จะเกลียดจะโกรธ จะยึดถือหรือปลอยวาง 
 แตมนุษยเราน้ันมือไวใจเร็ว อะไรผานมาก็ความับ ๆ ไมสนใจคิดวาผิดหรือถูกอะไร
บางเลย มือไวใจเร็วยิ่งกวาลิงรอยตัว แตมักไปตําหนิลิงวาอยูไมเปนสุขกันทั้งโลก สวน
มนุษยเองอยูไมเปนสุข ทุกอิริยาบถเต็มไปดวยความหลุกหลิก คึกคะนองน้ําลนฝงอยู
ตลอดเวลา ไมสนใจตําหนิกันบางเลย “ธรรม” ท่ีทานสอนไว จึงเปรียบเหมือนไมสําหรับตี
มือลิงตัวมือไวใจคะนองนั้นแล! 
 “ไตรลักษณ” มี อนตฺตา เปนตน  ทานขูไวตบไว ตีขอมือไว “อยาไปเอื้อม!” ตบไว
ตีไว “อยาไปเอ้ือมวาเปนเราเปนของเรา” น่ัน! คําวา “รูป อนตฺตา” ก็อุปมาเหมือนอยาง
น้ันเอง “อยาเอื้อม”  “อยาเขาไปยึดถือ!” น่ัน! ใหเห็นวามันเปนอนตฺตาอยูแลว  น่ันแนะ!  
ธรรมชาติของมันเปนอนตฺตา ไมเปนของใครทั้งหมด  “อนตฺตา ไมเปนตน” ก็บอกอยูแลว 
น่ีคือการพิจารณารางกาย 
 เอาละท่ีน่ีกําหนดใหมันสลายไป จะสลายลงไปแบบไหนก็เอาตามความถนัดใจ อัน
น้ันเปอยลง อันนี้เปอยลง อันน้ันขาดลง อันน้ีขาดลง กําหนดดูอยางเพลินใจดวยปญญา
ของตน อันน้ันขาดลง อันน้ีขาดลง ขาดลงไปจนขาดลงไปทุกชิ้นทุกอัน ตั้งแตกะโหลก
ศีรษะขาดลงไป กระดูกแตละชิ้นละอันเมื่อหนังหุมมันเปอยลงไปแลว เนื้อก็เปอยลงไปแลว 
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เสนเอ็นที่ยึดกันขาดเปอยลงไปแลว มันทนไมไดตองขาดไป ๆ เพราะมีชิ้นติดชิ้นตอกันอยู
อยางน้ีดวยเอ็นเทาน้ัน เมื่อเสนเอ็นเปอยลงไป สวนตางๆ ตองขาดลงไป  ขาดลงไปกองอยู
กับพื้น และเร่ียราดกระจัดกระจายเต็มบริเวณ มิหนํายังกําหนดใหแรงกาหมากินและกัดทิ้ง
ไปท่ัวบริเวณ ใจจะมีความรูสึกอยางไรบาง 
 เอา กําหนดด!ู สวนท่ีเปนนํ้ามันก็กระจายลงไป ซึมซาบลงไปในดินดวย เปนไอขึ้น
ไปบนอากาศดวย แลวก็แหงเขาไป ๆ จนไมปรากฏสิ่งที่แข็ง เมื่อแหงเขาไปแลวก็กลายเปน
ดินตามเดิม  ดินเปนดิน นํ้าเปนนํ้า ลมเปนลม ซอยลงไป อันใดก็ตามในธาตุสี่ ดิน นํ้า ลม 
ไฟนี้ เปนสิ่งประจักษในทางสัจธรรมดวยกันทั้งนั้น เราไมตองคิดวาเราพิจารณาดินชัด แต
สวนน้ันไมชัดสวนน้ีไมชัด ไมตองวา พิจารณาใหมันชัดไปสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม มันตอง
ทั่วถึงกันหมด เพราะดิน นํ้า ลม ไฟ เปนท่ีเปดเผยอยูแลวในสายตาของเราก็เห็น ภายใน
รางกายน้ีนํ้าเราก็มีอยูแลว ลมคือลมหายใจ เปนตน ก็มีชัดๆ เห็นชัดๆ อยูแลว แนะ! ไฟ
คือความอบอุนในรางกายเปนตน แนะ! ตางก็มีอยูแลวภายในรางกายน้ี ทําไมจะไมยอมรับ
ความจริงของมันดวยปญญาอันชอบธรรมเลา เม่ือพิจารณาหลายคร้ังหลายหนมันตองยอม
รับ ฝนความจริงไปไมได  เพราะตองการความจริงอยูแลวน่ี 
 พิจารณาลงไป คนหาช้ินใดวาเปนเราเปนของเรา หาดูซิไมมีเลยแมแตชิ้นเดียว ! 
มันเปนสมบัติเดิมของเขาเทานั้น คือดิน นํ้า ลม ไฟ เปนสมบัติเดิมของธาตุตางๆ นี่อัน
หน่ึง ดูอยางนี้ จิตสงบแนวลงไปได และไมใชอารมณที่พาใหจิตฟุงเฟอเหอเหิมคะนอง แต
เปนธรรมท่ีทําใหใจสงบเย็นตางหาก ทานจึงสอนใหพิจารณาเนืองๆ จนเปนท่ีเขาใจและ
ชํานาญ 
 เมื่อจิตไดเห็นประจักษดวยปญญาแลว จิตจะเปนอื่นไปไมได ตองถอนตัวเขาไปสู
ความสงบแนวแนอยูภายใน ปลอยความกังวลใดๆ ทั้งหมด น่ีเปนข้ันหน่ึงในการพิจารณา
ธาตุขันธ! 
 เอา วาระตอไปพิจารณาทุกขเวทนา เฉพาะอยางยิ่งในขณะที่เจ็บไขไดปวย หรือ
ขณะที่นั่งมากๆ เกิดความเจ็บปวดมาก เอาตรงน้ีแหละ ! นักรบตองรบในเวลามีขาศึก ไม
มีขาศึกจะเรียกนักรบไดอยางไร อะไรเปนขาศึก? ทุกขเวทนาคือขาศึกของใจ เจ็บไขไดปวย
มีทุกขตรงไหน นั้นแหละคือขาศึกอยูแลว ถาเราเปนนักรบเราจะถอยไปหลบอยูท่ีไหน? 
ตองสูจนรูและชนะดวยความรูน้ี 
 เอา เวทนามันเกิดขึ้นจากอะไร? ต้ังแตเกิดมาจนเราเร่ิมน่ังทีแรกไมเห็นเปน แต
กอนเรายังไมเริ่มเปนไข ไมเห็นปรากฏทุกขเวทนาขึ้นมา น่ีเวลาเราเจ็บไขไดปวย 
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ทุกขเวทนาจึงปรากฏขึ้นมา แตกอนนี้มันไปหลบซอนอยูที่ไหน? ถาเปนตัวของเราจริง จิต
เรารูอยูตลอดเวลา ทุกขเวทนาชนิดนี้ทําไมไมปรากฏอยูตลอดเวลา ทําไมจึงมาปรากฏใน
ขณะนี้? ถาทุกขเวทนาเปนเรา เวลาทุกขเวทนาดับไปทําไมจิตจึงไมดับไปดวย ถาเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกันจริงๆ ตองดับไปดวยกัน จิตยังมีความรูสึกอยูตราบใด ทุกขเวทนาก็ควรจะ
มีอยูตราบน้ัน ถาเปนอันเดียวกันแลวไมควรดับไป ตองพิจารณาดูใหชัด และแยกดูกาย
ดวย ขณะที่ทุกขเกิดขึ้น เชน เจ็บแขงเจ็บขา ปวดกระดูกชิ้นนั้นชิ้นนี ้จงกําหนดดูกระดูก ถา
มันปวดกระดูกเจ็บกระดูกมากๆ ในเวลาน้ัน 
 “กระดูกนี้หรือเปนตัวทุกข?” เอาถามด ูและถามที่ตรงไหนใหจอจิตลงที่นั่นดวยนะ 
อยาถามแบบเผอเรอไปตางๆ ใหถามดวย “จอจิตเพ่ือรูความจริง” จอจิตแนวอยูกับทุกข 
จองอยูกับกระดูกชิ้นนั้นทอนนั้นที่เขาใจวาเปนตัวทุกข ดูใหดีวากระดูกชิ้นนี้หรือเปนทุกข 
กําหนดดูเพื่อเปนขอสังเกตดวยปญญาจริงๆ ถากระดูกนี้เปนทุกขจริงๆ แลว เวลาทุกขดับ
ไปทําไมกระดูกนี้ไมดับไปดวย น่ัน! ถาเปนอันเดียวกันจริง เมื่อทุกขดับไปกระดูกนี้ตองดับ
ไปดวยไมควรจะยังเหลืออยู แตน่ีเวลาโรคภัยไขเจ็บหายไป หรือเวลาเราลุกจากท่ีน่ังภาวนา
แลว ความเจ็บปวดมากๆ น้ีหายไป หรือทุกขนี้หายไป กระดูกทําไมไมหายไปดวยถาเปน
อันเดียวกัน นี่แสดงวาไมใชอันเดียวกัน เวทนาก็ไมใชอันเดียวกันกับกาย กายก็ไมใชอัน
เดียวกันกับเวทนา กายกับจิตก็ไมใชอันเดียวกัน ตางอันตางจริงของเขา แลวแยกดูใหเห็น
ชัดเจนตามความจริงน้ี จะเขาใจความจริงของสิ่งเหลานี้โดยทางปญญาไมสงสัย 
 เวทนาจะปรากฏเปนความจริงของมัน ผลสุดทายการพิจารณาก็จะยนเขามา ๆ ยน
เขามาสูจิต เวทนาน้ันจะคอยหดตัวเขามา ๆ จากความสําคัญของจิต คือจิตเปนเจาตัวการ 
จิตเปนเจาของเร่ือง เราก็จะทราบ ทุกขเวทนาในสวนรางกายก็คอยๆ ยุบยอบ คอยดับไป 
ๆ รางกายก็สักแตวารางกาย มีจริงอยูอยางนั้นตั้งแตทุกขเวทนายังไมเกิด แมทุกขเวทนา
ดับไปแลว เน้ือ หนัง เอ็น กระดูก สวนไหนท่ีวาเปนทุกข ก็เปนความจริงของมันอยูอยาง
น้ัน มันไมไดเปนทุกขนี ่ กายก็เปนกาย เวทนาก็เปนเวทนา ใจก็เปนใจ กําหนดใหเห็นชัด
เจนตามเปนจริงน้ี เม่ือจิตพิจารณาถึงความจริงแลวเวทนาก็ดับ น่ีประการหน่ึง 
 ประการที่สอง แมเวทนาไมดับก็ตาม น่ีหมายถึงเวทนาทางกาย แตก็ไมสามารถทํา
ความกระทบกระเทือนใหแกจิตได สุดทายใจก็มีความสงบรมเย็น สงาผาเผยอยูใน
ทามกลางแหงทุกขเวทนาซึ่งมีอยูภายในรางกายของเรานี ้ จะเปนสวนใดหรือหมดทั้งตัวก็
ตามที่วาเปนทุกข ใจของเราก็ไมหวาดหวั่นพรั่นพรึงอะไรทั้งหมด มีความเย็นสบาย เพราะ
รูเทาทุกขเวทนาดวยปญญาในเวลาน้ัน น่ีคือการพิจารณาทุกขเวทนาท่ีปรากฏผลอีกแงหน่ึง 
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 การพิจารณาทุกขเวทนา ยิ่งเจ็บปวดมากเทาใดสติปญญาเราจะถอยไมได มีแตขยับ
เขาไปเร่ือยๆ เพ่ือรูความจริง ไมตองไปตั้งกฎเกณฑ ต้ังความสําคัญม่ันหมายข้ึนวา “ให
ทุกขเวทนาดับไป” ดวยความอยากของตนนั้น จะเปนเคร่ืองชวยเสริมทุกขเวทนาใหหนัก
ข้ึนโดยลําดับ ความจริงก็พิจารณาใหเห็นความจริงเทาน้ัน ทุกขจะดับหรือไมก็ตาม ขอให
ทราบความจริงที่เปนทุกขหรือเกิดทุกขขึ้นมา ดวยการรูเทาทางปญญาของเราเปนที่พอใจ 
เรากําหนดท่ีตรงน้ัน และส่ิงเหลาน้ีมันเกิดมันดับอยูอยางน้ันภายในขันธ 
 กายมันเกิดข้ึนมาเปนเวลาช่ัวกาลช่ัวระยะก็แตกสลายลงไป ท่ีเรียกวา “แตกดับ” 
หรือ “ตาย” ทุกขเวทนาเกิดรอยคร้ังพันคร้ังในวันหน่ึง ๆ ก็ดับรอยครั้งพันครั้งเหมือนกัน 
จะจีรังถาวรท่ีไหน เปนความจริงของมันอยางนั้น เอาใหทราบความจริงของทุกขเวทนาท่ี
เกิดขึ้นอยางชัดเจนดวยปญญาอยาทอถอยเลื่อนลอย สัญญามันหมายอะไรบาง สัญญาน่ี
เปนตัวการสําคัญมาก พอสังขารปรุงแพล็บเทาน้ันแหละ สัญญาจะยึดเอาเลย แลวหมาย
น้ันหมายน้ียุงไปหมด ที่วาพวกกอกวนพวกยุแหยใหเกิดเรื่องนั้นใหเกิดเรื่องนี้ขึ้นมา ก็คือ
พวกนี้เอง คือพวกสังขารกับพวกสัญญา ท่ีสําคัญม่ันหมายวาน้ันเปนเราน้ันเปนของเรา 
หรือนั้นเปนทุกข เจ็บปวดท่ีตรงน้ันเจ็บปวดท่ีตรงน้ี กลัวเจ็บกลัวตาย กลัวอะไรๆ ไปเสีย
ทุกสิ่งทุกอยาง กลัวไปหมด คือพวกนี้เปนผูหลอกใหกลัว จิตก็เลยหวั่นไปตามและทอถอย
ความเพียรแลวแพ น่ัน! ความแพดีละหรือ? แมแตเด็กเลนกีฬาแพ เขายังรูจักอับอายและ
พยายามแกมือ สวนนักภาวนาแพกิเลสแพทุกขเวทนา ไมอายตัวเองและกิเลสเวทนาบาง ก็
นับจะดานเกินไป 
 จงทราบวาเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนอาการหน่ึงๆ ของจิตที่แสดงออก
เทาน้ัน เกิดขึ้นแลวก็ดับ “สฺญา อนตฺตา” น่ัน ! มันก็เปนอนตฺตาอยางนั้นเอง แลวไปถือ
มันยังไง ไปเช่ือมันยังไงวาเปนเราเปนของเรา วาเปนความจริง จงกําหนดตามใหรูอยางชัด
เจน ดวยสติปญญาอันหาวหาญชาญชัย ใจเพชรเด็ดดวงไมยอทองอกิเลสและเวทนาทั้งมวล 
สังขารความปรุง เพียงปรุงแพล็บๆๆ “ข้ึนมาภายในใจ” ใจกระเพื่อมขึ้นมา “แย็บๆๆ” 
ชั่วขณะ เกิดขึ้นในขณะไหนมันก็ดับไปขณะนั้น จะเอาสาระแกนสารอะไรกับสังขารและ
สัญญาอันน้ีเลา 
 วิญญาณเมื่อมีอะไรมาสัมผัส ก็รับทราบแลวดับไป ๆ ผลสุดทายก็มีแตเรื่องเกิด
เรื่องดับเต็มขันธอยูอยางนี้ ไมมีอันใดที่จีรังถาวรพอเปนเนื้อเปนหนังแกตัวเราอยางแทจริง
ไดเลย หาชิ้นสาระอันใดไมไดในขันธอันนี้ เร่ืองปญญาจงพิจารณาใหเห็นชัดโดยทํานองน้ี 
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จะเห็น “ธรรมของจริง” ดังพระพุทธเจาสอนไวไมเปนอื่นมาแตกาลไหนๆ ทั้งจะไมเปนอื่น
ไปตลอดกาลไหนๆ อีกเชนกัน 
 เม่ือพิจารณาจนถึงขนาดน้ีแลว ทําไมจิตจะไมหดตัวเขามาสูความสงบจนเห็นไดชัด
เจนเลา ตองสงบและตองเดน ความรูสึกที่จิตนี้ตองเดนดวงเพราะหดตัวเขามา เพราะ
ความเห็นจริงในส่ิงน้ันๆ แลว จิตตองเดน เวทนาจะกลาแสนสาหัส ก็จะสลายไปดวยการ
พิจารณาเห็นประจักษอยูกับจิตแลวตามความจริง ถาไมดับก็ตางคนตางจริงใจ ก็มีความ
สงาผาเผยอาจหาญอยูภายในไมสะทกสะทาน ถึงกาลจะแตกก็แตกไปเถอะ ไมมีอะไรสะทก
สะทานแลว เพราะเรื่องแตกไปนั้นลวนแตเรื่องของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้ง
น้ัน ไมใชเรื่องผูรูคือใจนี้แตกไป ไมใชผูรูคือใจนี้ตายไป! มีแตส่ิงเหลาน้ันเทาน้ันท่ีแตกดับ
สลายลงไป มีความสําคัญมั่นหมายของใจที่หลอกตนเองนี้เทานั้นทําใหกลัว ถาจับจุดแหง
ความสําคัญม่ันหมายน้ีวาเปนตัวมารยาท่ีไมนาเช่ือถือแลว จิตก็ถอยตัวเขามาไมเชื่อสิ่งเหลา
น้ี แตเชื่อความจริงเชื่อปญญาที่พิจารณาโดยตลอดทั่วถึงแลว 
 เอา เมื่อจิตพิจารณาหลายครั้งหลายหนไมหยุดไมถอย ความชํานิชํานาญในขันธหา
จะปรากฏขึ้น รูปขันธจะถูกปลอยไปกอนดวยปญญาในขั้นเริ่มแรกพิจารณารูปขันธ ปญญา
จะรูเทากอนขันธอื่นและปลอยวางรูปได  จากนั้นก็คอยปลอยเวทนาได สัญญาได สังขารได 
วิญญาณไดในระยะเดียวกัน คือรูเทา พูดงายๆ พอรูเทาก็ปลอยวาง ถายังไมรูเทามันก็ยึด 
พอรูเทาดวยปญญาแลวก็ปลอย ปลอยไปหมด เพราะเห็นแตจิตกระเพ่ือมแย็บๆๆ ไมมี
สาระอะไรเลย คิดดีขึ้นมาก็ดับ คิดชั่วขึ้นมาก็ดับ คิดอะไรๆ ข้ึนมาข้ึนช่ือวาสังขารปรุงแลว
ดับดวยกันทั้งนั้นรอยทั้งรอย ไมมีอะไรตั้งอยูไดนานพอจะเปนสาระแกนสารใหเปนที่ตาย
ใจไดเลย 
 แลวมีอะไรที่คอยปอนหรือผลักดันสิ่งเหลานี้ออกมาเรื่อยๆ เด๋ียวผลักดันส่ิงเหลาน้ี
และสิ่งเหลานั้นออกมาหลอกเจาของอยูเรื่อย น่ีแหละทานวา “ประภัสสรจิต” จิตเดิมแท
ผองใส ภิกษุทั้งหลาย แตอาศัยความคละเคลาของกิเลส หรือความจรมาของกิเลส มาจาก
รูปเสียงกล่ินรส จากเครื่องสัมผัสตางๆ จรมาจากรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
ความสําคัญม่ันหมายตางๆ ไปกวานเอามาเผาลนตัวเองน่ีแหละ ท่ีมาทําใหจิตเศราหมอง 
เศราหมองดวยส่ิงเหลาน้ีเอง 
 ดังน้ันการพิจารณา จึงเพื่อจะถอดถอนสิ่งเหลานี้ออกเพื่อเปดเผยตัวจิตขึ้นมาดวย
ปญญาอยางประจักษ จึงจะเห็นไดวา ในขณะจิตที่ยังไมไดออกเกี่ยวของกับอารมณใดๆ  
เพราะเครื่องมือคืออายตนะยังไมสมบูรณ ยังออนอยู จิตประเภทนี้ยอมสงบตัวและผองใส 
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ท่ีเรียกวา “จิตเดิมเปนจิตผองใส” แตเปนจิตเดิมของ “วัฏจักร” เชนจิตเด็กแรกเกิดน้ันแล 
ซ่ึงความเคล่ือนไหวตางๆ ยังไมสมบูรณพรอมพอรับอารมณตางๆ ไดเต็มที่ ไมใชจิตเดิม
ของวิวัฏจักรที่บริสุทธิ์เต็มที่แลว 
 ทีน้ีเวลาพิจารณารอบไปโดยลําดับแลว อาการของกิเลสท่ีเคยเพนพานจะรวมตัวเขา
สูจุดน้ัน เปนความผองใสข้ึนมาภายในใจ และความผองใสน้ีแล แมแตเครื่องมือประเภท 
“มหาสต ิ มหาปญญา” ก็ยังตองลุมหลงความผองใสในระยะเริ่มแรกที่เจอกัน เพราะเปน
สิ่งที่ไมเคยเห็นไมเคยพบมากอนเลย นับแตวันเกิดและเร่ิมแรกปฏิบัติ จึงเกิดความแปลก
ประหลาดและอัศจรรย ดูเหมือนสงาผาเผยไมมีอะไรจะเปรียบเทียบไดในขณะนั้น ก็จะไม
สงาผาเผยยังไง เพราะเปน “ราชาแหงวัฏจักร” ท้ังสามโลก คือกามโลก รูปโลก อรูปโลก 
มาแลวเปนเวลานานแสนกัปนับไมไดโนนนะ เปนผูมีอํานาจเหนือจิต ครอบครองจิตอยู
ตลอดมา ในเวลาที่จิตยังไมมีสติปญญาเพื่อถอนตัวออกจากใตอํานาจนั้น ก็จะไมสงาผาเผย
ยังไง! จึงสามารถบังคับถูไถจิตใหไปเกิดในที่ตางๆ โดยไมมีกําหนดกฎเกณฑ แลวแต
อํานาจแหง “วิบากกรรม” ที่ตนสรางไวมากนอย เพราะกิเลสประเภทนางบังเงาเปนผูบง
การ ความท่ีสัตวโลกเรรอนเกิดตายอยูไมหยุด ก็เพราะธรรมชาติน้ีแลทําใหเปนไป 
 เม่ือเปนเชนน้ันจึงตองพิจารณาใหเห็นชัด ความจริงแลว “ความผองใส” กับ 
“ความเศราหมอง” เปนของคูกัน เพราะตางก็เปนสมมุติดวยกัน ความผองใสเพราะการ
รวมตัวของกิเลสตางๆ น้ี จะเปนจุดใหเราทราบไดอยางชัดเจนวา “น้ี คือจุดแหงความผอง
ใส” เมื่อมีความเศราหมองขึ้นมา ตามสภาพของจิตหรือตามขั้นภูมิของจิต ก็จะเกิดความ
ทุกขอันละเอียดในลักษณะเดียวกันขึ้นมาในจุดที่วาผองใสนั้นแล ความผองใส ความเศรา
หมอง และความทุกขอันละเอียด ท้ังสามน้ีเปนสหายกัน คือเปนคูกัน เพราะฉะนั้นจิตที่
เปนความผองใสน้ี จึงตองมีความพะวักพะวนระมัดระวังรักษาอยูตลอดเวลา กลัวจะมีอะไร
มารบกวนใหกระทบกระเทือน และทําใหจิตที่ผองใสนี้เศราหมองไป แมจะเปนความเศรา
หมองอันละเอียดเพียงใด แตเปนเรื่องของกิเลสที่ผูปฏิบัติทั้งหลายไมควรนอนใจทั้งนั้น จํา
ตองพิจารณาดวยปญญาอยูไมหยุดหยอน 
 เพื่อใหตัดภาระกังวลลงไปโดยเด็ดขาด จงตั้งปญหาถามตัวเองวา “ความผองใสนี้
คืออะไร?” จงกําหนดใหรู ไมตองกลัวความผองใสนี้จะฉิบหายวายปวงไป แลว “เราท่ีแท
จริง” จะลมจมฉิบหายไปดวย การพิจารณาจงกําหนดลงไปในจุดน้ันใหเห็นชัดเจน ความ
ผองใสนี้ก็เปน “อนิจจลักขณะ ทุกขลักขณะ อนัตตลักขณะ” เหมือนกันกับสภาพธรรมทั้ง
หลายท่ีเราเคยพิจารณามาแลวไมมีอะไรผิดกันเลย นอกจากมีความละเอียดตางกันเทานั้น 
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จึงไมควรไวใจกับอะไรทั้งสิ้นขึ้นชื่อวา “สมมุต”ิ แลว ปญญาใหฟาดฟนลงไป กําหนดลงไป
ท่ีตัวจิตน่ีแหละ สิ่งจอมปลอมแทๆ มันอยูที่ตัวจิตนี้เอง ความผองใสนั่นแหละคือตัว
จอมปลอมแท ! และเปนจุดเดนท่ีสุดในเวลาน้ันแทบไมอยากแตะตองทําลาย เพราะเปน
สิ่งที่รักสงวนมากผิดสิ่งอื่นใด ในรางกายนี้ไมมีอะไรที่จะเดนยิ่งไปกวาความผองใสนี้ จนถึง
กับใหเกิดความอัศจรรย ใหเกิดความรักความสงวนออยอิ่งอยูภายใน ไมอยากจะใหอะไร
มาแตะตอง น่ันนะ จอมกษัตริยคืออวิชชา ! 
 เคยเห็นไหม? ถาไมเคยเห็น เมื่อปฏิบัติมาถึงจุดนี ้ก็จะหลงเองแลวก็จะรูเอง ไมมี
ใครบอกก็รูเมื่อสติปญญาพรอมแลว น่ีแหละทานเรียกวา “อวิชชา” คือตรงนี้ที่เปนอวิชชา
แท ไมใชอะไรเปนอวิชชาแท อยาพากันวาดภาพ “อวิชชา” เปนเสือโครงเสือดาว หรือเปน
ยักษเปนมารไป ความจริงแลวอวิชชา ก็คือนางงามจักรวาลที่นารักนาหลงใหลใฝฝนของ
โลกดีๆ นี่เอง อวิชชาแทกับความคาดหมายผิดกันมากมาย เมื่อเขาถึงอวิชชาแทแลว เราไม
ทราบวาอวิชชาคืออะไร? จึงมาติดกันอยูที่ตรงนี้ ถาไมมีผูแนะนําสั่งสอน ไมมีผูใหอุบาย 
จะตองติดอยูเปนเวลานานๆ กวาจะรูไดพนได แตถามีผูใหอุบายแลวก็พอเขาใจและเขาตี
จุดนั้นได ไมไวใจกับธรรมชาตินี ้ การพิจารณาตองพิจารณาเชนเดียวกับสภาวธรรมท้ัง
หลาย 
 เม่ือพิจารณาดวยปญญาอันแหลมคมจนรูเห็นประจักษแลว สภาพน้ีจะสลายตัวลง
ไปโดยไมคาดฝนเลย ขณะเดียวกันจะเรียกวา “ลางปาชาของวัฏจักรของวัฏจิตสําเร็จเสร็จ
สิ้นลงแลวใตตนโพธิ ์ คือความรูแจงเห็นจริง” ก็ไมผิด เม่ือธรรมชาติน้ีสลายตัวลงไปแลว 
สิ่งที่อัศจรรยยิ่งกวาธรรมชาตินี้ซึ่งถูกอวิชชาปกปดเอาไว จะเปดเผยขึ้นมาอยางเต็มตัวเต็ม
ภูมิทีเดียว น้ีแลท่ีทานวา “เหมือนโลกธาตุหว่ันไหว” กระเทือนอยูภายในจิต เปนขณะจิตที่
สําคัญมากที่ขาดจาก “สมมุต”ิ ระหวาง “วิมุตติกับสมมุติขาดจากกัน” เปนความอัศจรรย
สุดจะกลาว ท่ีทานวา “อรหัตมรรคพลิกตัวเขาถึงอรหัตผล” หมายความถึงขณะจิตขณะนี้
เอง ขณะที่อวิชชาดับไปนั้นแล! ทานเรียกวามรรคสมบูรณเต็มท่ีแลว กาวเขาถึงอรหัตผล 
“อันเปนธรรมและจิตท่ีสมบูรณแบบ” จากนั้นก็หมดปญหา 
 คําวา “นิพพานหน่ึง” ก็สมบูรณอยูภายในจิตดวงน้ี ขณะที่อวิชชากําลังสลายตัวลง
ไปนั้น ทานเรียกวา “มรรคกับผลกาวเขาถึงกัน” ซึ่งเปนธรรมคู ถาเปรียบกับการเดินข้ึน
บันได เทาขางหน่ึงกําลังเหยียบอยูบันไดข้ันสุด เทาอีกขางหน่ึงกาวข้ึนไปเหยียบบนบาน
แลว แตยังไมไดกาวขึ้นไปทั้งสองเทาเทานั้น พอกาวขึ้นไปบนบานทั้งสองเทาแลว น้ันแล
เรียกวา “ถึงบาน” ถาเปนจิตก็เรียกวา “ถึงธรรม” หรือบรรลุธรรมข้ันสุดยอด ขณะเดียว
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กับการบรรลุธรรมส้ินสุดลง” ทานเรียกวา “นิพพานหน่ึง” คือเปนอิสระอยางเต็มที่แลว ไม
มีกิริยาใดที่แสดงอีกตอไปในการถอดถอนกิเลส น่ันทานเรียกวา “นิพพานหน่ึง” จะวา 
“อรหัตผล” ก็ได เพราะไมมีกิเลสตัวใดมาแยงแลว “นิพพานหน่ึง” ก็ได แตเมื่อจะแยกให
เปนสมมุติโดยสมบูรณตามหลักธรรมชาต ิ ไมใหมีความบกพรองโดยทางสมมุติแลว ตอง
วา “นิพพานหน่ึง” ถึงจะเหมาะเต็มภูม ิ “สมมุต”ิ กับ “วิมุตต”ิ ในวาระสุดทายแหงการ
ลางปาชาของ “จิตอวิชชา” 
 พระพุทธเจาทานวา “นตฺถิ สนฺติ ปร ํสุขํ” สุขอื่นนอกจากความสงบไมม ีน้ีหมายถึง
ความเปนผูสิ้นกิเลสของผูได “สอุปาทิเสสนิพพาน” ซึ่งยังทรงขันธอยู ดังพระอรหันตทาน 

การปฏิบัติศาสนาคือการปฏิบัติตอจิตใจเราเอง ใครเปนผูรับทุกขรับความลําบาก 
เปนผูตองหาถูกจองจําอยูตลอดเวลา คือใคร? ใครเปนผูถูกจองจําถาไมใชจิต! ใครเปนผู
จองจําจิตถาไมใชกิเลสอาสวะทั้งปวง! การแกก็ตองแกที่ตัวของขาศึกที่มีตอจิตใจนั้นดวย
ปญญา มีปญญาอันแหลมคมเทานั้นที่จะสามารถแกกิเลสไดทุกประเภท จนกระทั่งสลายตัว
เองไปดังที่กลาวมาแลว หมดปญหาใดๆ ทั้งสิ้น ! 
 เร่ืองรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนแตเพียงอาการ ๆ เทาน้ัน ไมอาจมา
กระทบกระเทือนจิตใจใหกําเริบไดอีกเลย รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ก็เชนเดียวกัน  
ตางอันตางจริง ตางอันตางวา  “มีก็ม ี ไมมีก็ไมมีปญหาอะไร มีแตจิตไปสําคัญมั่นหมาย
เพราะความโงเขลาของตน เมื่อจิตฉลาดพอตัวแลว จิตก็จริง สภาวธรรมท้ังหลายท้ังในและ
นอกก็จริง ตางอันตางจริงไมขัดแยงกัน ไมเกิดเรื่องกันดังที่เคยเปนมา 
 เมื่อถึงขั้นตางอันตางจริงแลวก็เรียกไดวา “สงครามกิเลสกับจิตเลิกรากันแลว ถึง
กาลสลายก็สลายไป เมื่อยังไมถึงกาลก็อยูไปดังโลกๆ เขาอยูกัน แตไมโกรธกันเหมือนโลก
เขาเพราะไดพิจารณาแลว 
 คําวา “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” ถาไมหมายถึงขันธที่เรารับผิดชอบนี้จะหมายถึง
อะไร? เราก็เรียนจบแลว คือจบ “ไตรลักษณ” ไมใชจบพระไตรปฎก แตพระไตรปฎกก็คือ
พระไตรลักษณอยูนั่นเอง เนื่องจากพระไตรปฎกพรรณนาเรื่องของพระไตรลักษณตลอด
เร่ือง 
 อนิจฺจํ คือความแปรสภาพ ทุกฺขํ อนตฺตา ก็ไมใชเราอยูแลว ยังอยูก็ไมใชเรา ตาย
แลวจะไปยึดอะไร เม่ือทราบความจริงอยางน้ีแลวก็ไมหว่ันไหวพร่ันพรึง ทั้งความเปนอยู
แหงขันธ ทั้งความสลายไปแหงขันธ จิตเปนแตเพียงรูไปตามอาการที่ขันธเคลื่อนไหวและ
แตกสลายไปเทาน้ัน ธรรมชาตินี้ไมไดฉิบหายไปตามธาตุขันธ จึงไมมีอะไรที่นากลัวในเรื่อง
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ความตาย  เอา จะตายเมื่อไรก็ตายไปไมหาม ยังอยูก็อยูไปไมหาม เพราะเปนความจริง
ดวยกัน 
 การเรียนใหจบเร่ืองความตายเปนยอดคน คือยอดเรา ผูเรียนจบเร่ืองความตาย
แลวไมกลัวตาย ยังเปนอยูก็อยูไป ถึงวาระที่ตายก็ตายไป เพราะไดกางขายดวยปญญาไว
รอบดานแลว เราจะไมหว่ันไหวตอความจริงน้ันๆ ซ่ึงรูอยูกับใจทุกวันเวลานาทีอยูแลวโดย
สมบูรณ 

เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร  พอดีเทปก็หมด 


