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ภัยของจิตคือกิเลสเทานั้น 

ในแดนสมมุตินี้มีจิตเปนผูรองรับ รับทราบวาดี วาชั่ว วาสุข วาทุกข นอกนั้นไมมี
อะไรรับทราบวาอะไรมีหรือไมมี สุข ทุกขประการใด ไมมีสิ่งใดรับทราบ นอกจากจิต ทั้ง
จิตสัตว จิตบุคคล คําวาจิตก็คือตัวรู มีตัวรูนี้เทานั้นเปนผูทราบสิ่งที่มาสัมผัส หรือไม
สัมผัส จิตนี่สามารถรับทราบได และสิ่งที่เปนภัยตอจิตก็ไมมีอะไรที่เกินกิเลส ตามหลัก
ธรรมทานใหชื่อไวรวม ๆ วากิเลส มีกี่ประเภท ก็รวมอยูที่จิต แสดงออกที่จิต 

จิตจึงเปนสถานที่แสดง หรือสถานที่อยูของกิเลสอยางพรอมมูลไมมีเวลาบกบาง(บก
บาง = ลดลง) เวลาสงบก็เขาไปอยูในจิตนั้นเสีย เวลาแสดงตัวออกมาก็แสดงออกมา
จากที่นั่น หากไมมีการชําระแกไขดวยแลว จะวาอนันตกาลระหวางจิตกับกิเลสก็ไมผิด 
จะเรียกวาอนันตจิตก็ไมผิด คือหากาลหาเวลาไมไดเลย กิเลสไมเคยหลุดลอยออกจาก
จิตใจโดยไมมีการชําระดัดแปลงแกไข แตการสั่งสมตัวของกิเลสนั้น สั่งสมอยูเปน
ประจําที่จะทํางานเพื่อการพรากตนจากจิตนั้น กิเลสไมเคยทํา ไมเคยมี และไมเคยใหมี 
เปนสิ่งที่ฝงแนนอยูภายในจิตดวงเดียวนี้เทานั้น ไมวาจิตสัตว จิตบุคคลกิเลสเกิดไดทั้ง
นั้น แสดงไดทั้งนั้น ภัยของจิตจึงมีกิเลสอยางเดียวเปนสําคัญ 

รากเหงาเคามูลของกิเลสพระพุทธเจาทานแสดงไวแลวอยางละเอียดลออ อวิชฺชาปจฺจ
ยา สงฺขารา เปนตน นี่คือ รากเหงาเคามูลของกิเลสโดยแท แยกแขนงออกไปเปนความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ความรัก ความชัง นอกนั้นเปนแขนงออกไป แตละแขนงยัง
แยกเปนแขนงยอย ๆ ออกไปอีกมากมายจนหาประมาณไมได เหมือนตนไมแตละตน 
แตกกิ่งใหญ กิ่งเล็ก เล็กเปนลําดับลําดาลงไปรอบลําตนของมัน 

เพียงแตกิ่งใหญกิ่งเดียว เราไปนับแขนงเล็กของมันก็ไมมีการสิ้นสุดยุติลงได เพราะมี
มากตอมาก กิ่งของกิเลสที่แตกจากกิ่งใหญของมัน เชน แตกจากความโลภ ความโกรธ 
ความหลงแตละกิ่งใหญ ๆ ทั้งนั้นก็พอตัว แลวทุกกิ่งไมวากิ่งใหญ กิ่งยอย ไมวารากเหงา



เคามูลของมัน ลวนแลวตั้งแตเปนตัวพิษตัวภัยที่ฝงจมอยูภายในจิตใจ และแสดงตัวอยู
กับจิตใจนี้ทั้งมวล ไมมีสถานที่อ่ืนใดที่จะแสดงเรื่องของกิเลสออกได นอกจากใจเทานั้น 
แสดงออกไดที่ใจ เพราะกิเลสอยูที่ใจ 

ดวยเหตุนี้การแกกิเลสจึงไมใชเปนเรื่องเล็กนอย เพราะความฝงจมนั้นเปนสิ่งที่ลึกมาก 
ถาเราจะเทียบทางลึก ลึกจนหาประมาณไมไดวาลึกขนาดไหน จมลงอยางมิดมองไม
เห็นเลย ภพชาติที่เตยเกิดมามากนอยในจิตดวงหนึ่ง ๆ นั้นไมสามารถจะนับอานตนเอง
ได เพราะลึกแสนลึก มากตอมาก และผลของมันที่แสดงเปนความทุกขรอนออกมา แต
ละภพละชาตินั้นก็มีมากตอมาก ไมสามารถจะนับอานไดเลย เนื่องจากความฝงลึกของ
กิเลส และผลิตตัวออกมาเปนความฝงลึกในชาติในภพ ในทุกขนอยใหญตาง ๆ มันมีอยู
เปนประจํา และผลิตอยูเปนประจํา 

การแกไขถอดถอนกิเลสจึงเปนเรื่องใหญโต ผูที่จะมาเปนศาสดา ลวนแลวตั้งแตเปนผู
ตั้งทาตั้งทางเตรียมพรอมมาเปนเวลานาน ไมใชอยูเฉยๆ ก็เปนบารมีขึ้นมา แตละ
ประเภท ๆ ของบารมีนั้น ๆ ตองไดตั้งหนาตั้งตาสรางจริง ๆ เตรียมเนื้อเตรียมตัวเต็มเม็ด
เต็มหนวย เต็มสติกําลังความสามารถ โดยลําดับลําดา ยิ่งสรางไปมากเทาไร ก็ยิ่งมี
ความวิ่งเตนขวนขวายมากขึ้นเทานั้น เพื่อใหพอกับ หรือเพื่อใหเปนกําลังที่จะถอดถอน 
สิ่งที่ฝงจมอยางลึกลับ หรืออยางลึกซึ้งนี้ใหตื้นขึ้นมา ยนเขามา ภพชาติแทนที่จะมาก
เต็มภูมิของมัน ก็ใหลดนอยลงมา ๆ ดังพระพุทธเจาของเราองคปจจุบันเปนตัวอยาง สุด
ทายทุกสิ่งทุกอยางก็เปนความเดนทั้งนั้น 

พูดถึงการใหทาน ในโลกไมมีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจาครั้งเปนพระเวสสันดร คือ
จะเสียสละโดยสิ้นเชิง ใหรักษาศีลพระองคก็ทรงยอมรับทุกสิ่งทุกอยางความลําบากลํา
บนที่ทรงบําเพ็ญพระองคในเวลานั้น จนกระทั่งไดมาเปนสิทธัตถราชกุมาร เปนพระ
ชาติสุดทายที่เสียสละหมด เสียสละทั้ง ๆ ที่ยังมีความหวงใยเสียดาย สละราชสมบัติพัส
สถานทุกบานเรือน บริษัท บริวาร ไพรฟาประชาชี ออกประหนึ่งวาขั้วพระทัยจะหลุด
ลอยออกไปตาม ๆ กัน กับสิ่งที่เสียสละนั้น พระองคก็ทรงยอมรับ และตัดพระทัยไปดวย
ความฝาฝน และเสด็จไปดวยความยากความลําบาก นี่ลวนแลวแตเปนประโยค
พยายามแหงการถอดถอนกิเลสออกจากใจทั้งมวล ไมมีประโยคใดที่พระพุทธเจาจะทรง



ไดรับความยอหยอนผอนปรนจากกิเลส วาไมใหฝนไมใหอดทน ไมใหเขมแข็ง ไมให
บึกบึน ลวนแลวแตเปนสิ่งที่จะตองใชกําลังบึกบึนดวยกันทั้งนั้น 

เวลาทรงบําเพ็ญ พระองคก็ทุกขยากลําบากแสนสาหัส ทุกพระอิริยาบถ จะไมมีพระ
อิริยาบถใดเลยเปนความสะดวกสบาย ทั้งความเปนอยูธรรมดา ทั้งประโยคแหงความ
พากเพียร มีแตหมุนไปตามความมุงมั่น ที่จะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาอยางเดียวเทานั้น 
กําลังวังชาทุกสิ่งทุกอยางทุมเขามาสูความพากเพียรทั้งหมด เปนหรือตายก็ตองทุมเขา
มา ไมถือความเปนความตาย เปนสิ่งที่มีสารคุณมากกวาธรรมที่พระองคทรงมุงหวัง คือ
แดนแหงความตรัสรูเปนศาสดาของโลกและเปนสยัมภูดวยตามหลักธรรมชาติของพระ
พุทธเจาทั้งหลาย ตองรูเอง เรียนเอง รูเอง ปฏิบัติเอง 

ไมมีใครที่จะมาสั่งสอนภูมิของศาสดาได นอกจากพระองคเพียงผูเดียวเทานั้นจะเปนผู
ตะเกียกตะกายทุกแงทุกมุม ดังที่ทรงบําเพ็ญผิด ๆ พลาด ๆ มาบาง ยอมถือเปน
ธรรมดาของสยัมภู ที่จะตรัสรูโดยลําพังพระองคเอง ไมทรงเสาะแสวงหา อันเปนความ
สมหวัง จากผูหนึ่งผูใด เปนความที่ตะเกียกตะกายโดยลําพังพระองคเอง จึงตองทรงทํา
ความเพียรดวยวิธีการตาง ๆ เชน ทรงอดพระกระยาหารถึง ๔๙ วัน 

แตการอดพระกระยาหาร ๔๙ วันนั้น เจตนาของพระองคกับพวกเราทั้งหลายที่อดกันนี้
มีผิดกันอยูมาก การอดพระกระยาหารของพระองคนั้น เพื่อการตรัสรูดวยวิธีการนั้นจริง 
ๆ ไมมีจิตตภาวนาเขาเคลือบแฝงเลย จึงผิดกันที่ตรงนี้ แตสิ่งที่เหมาะสมกับจิตตภาวนา 
ที่จะเปนไปดวยความสะดวกสบาย ก็ไมพนจากการที่ทรงอดพระกระยาหารผานมาแลว
นั้นเลย จะเห็นไดเวลาพระองคเสวยพระกระยาหาร ในวันเดือน ๖ เพ็ญที่ทรงอดมาได 
๔๙ วัน แลว วันนั้นเปนวันคํารบที่ ๕๐ วัน ก็เสวยพระกระยาหารของนางสุชาดา แลวก็
หมุนเขาทางจิตตภาวนา 

ทรงถืออานาปานสติ เปนหลักของการภาวนา ซึ่งเปนความถูกตอง ตามหลักการที่จะให
ตรัสรูได พระองคจึงทรงรูไดโดยลําดับ นับแต ปฐมฌาน ทุติยฌาน ฯ หรือ ปฐมยาม มัช
ฌิมยาม ปจฉิมยาม และทรงรูไปโดยลําดับลําดา ถึงขั้นละเอียดลออ จนไดตรัสรูธรรม 
ในคืนวันเดือนหกเพ็ญนั้น นี่ก็ที่เกี่ยวกับการอดพระกระยาหาร คือตอนนั้นพระองคไมมี



กําลังอะไรที่จะมาทับถมในทางรางกายเลย มีแตพระจิตลวน ๆ ซึ่งพรอมที่จะรับธรรม
อันถูกตอง คือรับการดําเนิน และธรรมอันถูกตองอยูแลว 

เมื่อกําหนดอานาปานสติลงไป พระจิตจึงมีความละเอียดลออเขาไปโดยลําดับอยางรวด
เร็ว ทางดานกายก็พรอมแลว ไมมีคําวาเปนภัย ไมมีคําวาเปนการทับถมจิตใจใหอืด
อาดเนือยนายลําบากลําบน มีแตความคลองแคลวภายในจิต คือภายในพระจิตของ
พระองคเกี่ยวกับการดําเนิน พิจารณาทางดานจิตตภาวนาโดยถายเดียวเทานั้น จึงได
ตรัสรูขึ้นมา หากพระองคทรงพิจารณาอานาปานสติตั้งแตระยะที่กําลังทรงอดพระ
กระยาหารอยูนั้น ก็ไมนาจะผิดพลาดมาเปนเวลานาน อาจไดตรัสรูกอนหนานั้นดวยซ้ํา 

สรุปความในการบําเพ็ญของพระองคนั้นเปนอยางไร ความเปนพระเจาแผนดินก็
ละเอียดลออสุขุมคัมภีรภาพ ถาพูดถึงในหนาที่การงานหยาบ ๆ ก็ไมมี มีแตความ
ละเอียดลออ พระกระยาหารที่อยู ที่อาศัยทุกสิ่งทุกอยาง ที่เสด็จไปมา มีแตความราบ
ร่ืนดีงาม ดวยการตกแตงจากไพรฟาประชาชี ที่เขาถือวาเปนสมมุติเทพ คือเทวดาโดย
สมมุติไดแกพระเจาแผนดิน พระองคจึงไมทรงมีอะไร ลําบากลําบนทางพระกาย แต
เวลาเสด็จออกผนวช ทรงบําเพ็ญพระองคแลว พระกายนั้นก็ไมผิดอะไรกับฟุตบอลที่ถูก
เตะ ถูกกลิ้งกันอยูตลอดเวลา 

ตั้งแตขณะที่เสด็จออกทรงผนวช จะไมไดรับความสะดวกสบายอะไรจากอาหาร การ
บริโภค ที่อยู ที่อาศัย เครื่องนุงหมใชสอย ยาแกโรคแกภัยใด ๆ ทั้งสิ้น มีความบีบบังคับ 
ทั้งสวนพระกายของพระองค และภายในพระทัย ถูกบีบบังคับอยูดวยสิ่งสัมผัสตาง ๆ 
คือบีบบังคับอยูดวยความหิว ความกระหาย ความลําบากลําบนในทางรางกาย บีบ
บังคับอยูดวยความหวงใยพัวพันเกี่ยวกับกิจบานการเมืองที่พระองคทรงทําหนาที่ปก
ครองมาเปนเวลานาน ซึ่งสิ่งเหลานั้นลวนแลวแตเปนสิ่งที่มีคุณคามากมหาศาลตามโลก
สมมุตินิยม พระองคก็ทรงตัด เพราะเหตุนั้น จึงตองไดรับความลําบากลําบน ทั้งทาง
พระกายและพระจิต 

กวาจะไดมาตรัสรูก็เปนเวลา ๖ ป ทรงตกนรกทั้งเปนอยูนั้น พอผาน ๖ ปมาแลว พระ
กายก็เคยชินตอสิ่งเกี่ยวของตาง ๆ คืออาหารปจจัยทั้งหลาย แลวก็เร่ิมมีขึ้นมา เนื่อง



จากที่เขาไดทราบวาพระสิทธัตถราชกุมารไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาขึ้นมาแลว และ
ประกาศธรรมใหเกิดความเชื่อ ความเลื่อมใสแกประชาชนผูมีอุปนิสัยปจจัยที่ควรจะรับ
ธรรมนั้น ๆ อยูแลว ทางพระจิตก็ไดตรัสรูแลว ไมมีอะไรที่จะเขาบีบบังคับพระองค
เหมือนอยางแตกอน นี่หากวาจะไดรับความสะดวกทางพระกาย ก็ไดรับความสะดวก
หลังจากการตรัสรูแลว รับการสะดวกทางพระทัยก็ไดรับหลังจากตรัสรูแลว 

ที่กลาวมาทั้งมวลนี้ ลวนแลวแตเปนการตะเกียกตะกาย เปนวิธีการแหงการรบการตอสู
กับกิเลสซึ่งเปนตัวเหนียวแนนแกนวัฎวนฝงอยูภายในจิตใจ ไมใชเปนของที่จะถอดถอน
ไดอยางงายดาย พอจะตักเอาตวงเอาเหมือนน้ําเหมือนทา นี่เราทั้งหลายเปนลูกศิษยที่
มีครู จงพยายามเดินตามรองรอยของพระพุทธเจา หากจะเกิดความลําบากลําบนขึ้นมา 
จะทําใหเกิดความทอแทออนแอ อันจะเปนฝายกิเลสไดรัดไดเปรียบ ก็ขอใหฟตตัว พลิก
ตัวเสียใหมดวยอรรถ ดวยธรรม โดยนําพระพุทธเจามาเปนสรณะทั้งทางดานจิตใจและ
การดําเนินตาม 

ธรรมเกิดขึ้นมาจากความลําบากลําบนของพระพุทธเจา พระสงฆสาวกที่เราทั้งหลายได
กลาวอางเปนสรณะอยูนี้ลวนแลวแตเปนผูเดนตายมาดวยกันแทบทั้งนั้น เราจึงไมควร
ถือวาธรรมจะเกิดขึ้นไดอยางงายดาย เพราะอํานาจของกิเลสที่ปดบังอยูนั้น จะเปดชอง
เปดทางใหเอง โดยไมตองบําเพ็ญสิ่งใด ๆ หรือเปดทางใหเอง เพราะความดําริ ความคิด
ตองการอยากได หรืออยากรูอยากเห็นธรรมเทานั้น ตองไดมีการตอสูกับกิเลสเปนระยะ 
ๆ ตามขั้นภูมิของมัน ความหนักเบาของการตอสูกิเลสก็ตองหนักเบาไปตามกําลังของ
กิเลส ที่มีหนาบางมากนอย ลึกตื้น หยาบละเอียดแคไหนนั้นแล 

จึงไมควรนําความทอแทออนแอทางดานจิตใจเขาไปเปนเครื่องมือปราบกิเลส จะกลาย
เปนเครื่องมือเสริมกิเลสโดยไมรูสึกตัว เครื่องมือปราบกิเลสตองเปนความขยันหมั่น
เพียร ความอดความทน ความพินิจพิจารณา ไตรตรองหาเหตุหาผล คือความปลด
เปลื้องปลอยวางอยูเสมอ เปนผูไมนอนใจ ทุกขก็ยอมรับวาทุกข ทุกขที่ถูกทางกําลัง
ดําเนินอยู ตามหลักธรรมนี้ไมมีอะไรเสียหาย จะเปนทุกขในอิริยาบถใดก็ตาม ทุกขดวย
วิธีการตอสูกับกิเลสประเภทใดก็ตาม ไมมีความเสียหายทั้งนั้น นอกจากทุกขในเรื่องผิด
ทางก็เปนความลําบากเปลา ๆ 



นี่เราก็ไดยินไดฟงมาแลว อุบายวิธีการตอสูกับกิเลส หรือแกไขถอดถอนกิเลสนั้น ถอด
ถอนวิธีใดแกไขวิธีใด จึงไมควรสงสัยในคําสั่งสอนที่ทานแสดงไวเรียบรอยแลว โดย
เปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบ มีกิเลสนี้เทานั้นเปนตัวการหนุนจิตหนุนใจใหรับความ
ลําบากลําบน ใหรัก ใหชัง ใหเกลียด ใหโกรธ ใหยินดีในสิ่งนั้น ไมยินดีในสิ่งนี้ ใหไปยึด
อารมณนั้น ปรุงอารมณนี้ขึ้นมาอยูไมหยุดไมถอย นี่ลวนแลวแตเปนพิษเปนภัย มีแต
กิเลสนี้อยางเดียว 

จิตหาความสงบสุขไมได ก็เพราะอํานาจของกิเลสบีบบังคับใหหมุนไปเปลี่ยนมาอยูเชน
นั้น ไมใชอะไรเปนเครื่องบีบบังคับ ถาหากวาเราทอแทออนแอตอความเพียรที่จะถอด
ถอน หรือแกไขตัวเองเพื่อกิเลสจะไดลดนอยลงไปจนถึงขั้นหมดไป ก็ถือเปนความ
ลําบากลําบนแลวก็ไมมีทางเดิน เพื่อความพนทุกขไดเลย นี่เปนสิ่งสําคัญ และจําเปน
มากสําหรับเรา ผูเปนนักบวช เพื่อความพนทุกข 

ทุกขนี้ไมมีสิ่งที่นาสงสัย ทุกขในกายก็เหยียบย่ําทําลายเราอยูตลอดเวลา สงสัยที่ตรง
ไหน ทุกขมากทุกขนอยยอมเคยประสบพบเห็นมาดวยกัน จะเปนการเจ็บไขไดปวย เจ็บ
หัว ตัวรอน ประการใด มันก็เปนเรื่องของทุกขทั้งมวล หิวกระหายก็เปนเรื่องความทุกข
ทั้งมวล ในอิริยาบถตาง ๆ ที่ไมสมํ่าเสมอ ก็เปนเรื่องความทุกข ทุกสิ่งทุกอยางที่มา
กระทบกระเทือนรางกาย ลวนแลวแตทํารางกายนี้ใหเกิดความทุกข ใหเรารูเราเห็นอยู
ตลอดเวลา 

จึงไมนาสงสัยที่ตรงไหนวาจะมีของดิบของดีภายในรางกายอันนี้ นอกจากเปนเรือนของ
ทุกขโดยถายเดียวเทานั้น สวนสุขไมคอยปรากฏในรางกาย มีแตความทุกขเดนอยู
ตลอดเวลา เจ็บนั้น ปวดนี้ลวนแลวแตสวนรางกาย ถาจิตก็ลุมหลงเปนกังวลกับความ
เจ็บปวดของรางกายนี้ดวยแลว ก็ยอมเปนภัยแกจิตใจขึ้นอีกขั้นหนึ่ง เปนโรค ๒ ชั้นขึ้น
มา เปนโรคกังวล โรควุนวายสายแส อยากใหหาย อยากใหเปนอยางนั้น อยากใหเปน
อยางนี้ อยากอยูสบาย มีแตความอยากอันเปนเรื่องของกิเลสเขาบีบคั้น 

เร่ืองของกิเลสไมเคยสรางคุณงามความดี และความสุขความเจริญ เปนที่สมหวังใหแก
ผูใดทั้งนั้น เราจึงไมควรสงสัย ไมควรที่จะไปเชื่อกิเลสอยูตลอดไป ธรรมทั้งหมดนี้เพื่อให



รูกลมายาของกิเลสทั้งมวล ไมใชธรรมเปนเครื่องหลอกลวงใหหลงตามกลกิเลส กล
มายาของกิเลส แตเปนเครื่องใหรูกลมายาของกิเลสทุกประเภท ที่แสดงหรือทํางานอยู
ภายในจิตใจของตน ผูปฏิบัติจงดูจุดนี้ใหละเอียดลออ และสม่ําเสมอทุกอิริยาบถ ทุก
อาการที่เคลื่อนไหว มีสติเปนเครื่องยืนยันในความเพียรของตน จากนั้นก็ปญญา
พิจารณาไตรตรอง อยาไดปลอยวาง 

มันไมมีอะไรสงสัยแลวแหละสําหรับโลกอันนี้ เมื่อความเกิดเปนตัวเหตุแลวก็ความแก 
เจ็บตาย ก็ตามกันมา ซึ่งลวนแลวแตหาบหามทุกขมาเต็มตัว ๆ ดวยกันทั้งนั้น แตละ
อาการที่แสดงตัวออกมาใหผิดปกติ มีแตเปนเรื่องหาบหามกองทุกขมาทับถมโจมตีเรา
อยูตลอดเวลาทั้งทางรางกายและจิตใจ จึงไมควรจะสงสัย นี่ที่วาทุกข ไมมีอะไรจะทุกข 
จะรับยืนยันทุกขไดเหมือนจิต จิตนี้ทุกขทั้งสิ่งที่มาเกี่ยวของ สิ่งที่เกี่ยวของ หรือรับผิด
ชอบของตน เชนรางกาย สมบัติตาง ๆ จิตเปนผูรับผิดชอบ 

สมบัติภายนอกไมเทาไร สมบัติภายในรางกายนี้ จิตนี่ถือเปนความสนิทสนม กลมกลืน
ประหนึ่งวา เปนอันเดียวกันกับตนจริง ๆ นี่ยิ่งเปนความกังวลหวงใย จนกลายเปนสัญ
ชาตญาณขึ้นมา เพราะกิเลสเสริมใหเปน นอกจากพระอรหันตเทานั้น จะมีแตสัญชาต
ญาณลวน ๆ ไมมีอุปาทาน ไมมีกิเลสพาใหเปน ผิดกันอยูที่ตรงนี้เทานั้น และทําไมจะไม
เกิดความทุกขเมื่อเปนเชนนั้นแลว ทุกขตองเสียดแทงจิตอยูตลอดเวลา เพราะกิเลสยื่น
ใหเสมอ ๆ ลวนแลวตั้งแตยาพิษ 

เรายังไมรูเห็นกลมายาของมันแลว ก็จะแหวกทางจากมันไปไดอยางไร จึงตองอาศัยสติ
ปญญา ศรัทธา ความเพียร พินิจพิจารณา เรามีงานอันเดียวเทานี้ เพื่อความพนทุกข
ดวยความเพียรของเรา กิจการงานอื่นมีผูรับรองไวหมด ชีวิตชีวาฝากไวกับญาติกับโยม 
ประชาชนศรัทธาทั้งหลาย ผูใจบุญมีอยูมากมาย ในประเทศไทยของเรานี้เปนแดนพระ
พุทธศาสนา เปนแดนแหงคนใจบุญ ถือพระพุทธศาสนาอยูแลว จึงไมควรคิดวากลัว
ตาย ดวยความอดอยากขาดแคลน ในปจจัยทั้ง ๔ ใหกลัวตั้งแตจะไมพนจากทุกขที่บีบ
บังคับอยูตลอดเวลา ภายในรางกายและจิตใจนี้เปนสําคัญมาก ยิ่งกวาความกลัวความ
กังวลกับสิ่งอื่นใด 



งานการอันใดโลกเขาก็ทําอยูแลว ไมควรจะไปกังวล งานการที่เปนเครื่องถอดถอนกิเลส
ใหหมดจากใจนี้เปนงานสําคัญมาก เฉพาะอยางยิ่งนักบวชเราถือเปนงานเยี่ยมที่สุด 
เปนงานหลักจิตหลักใจ เปนงานประจําชีวิตชีวาจริง ๆ ไมใชงานเล็กนอย จงพยายาม
ทํางานของตนใหสมบูรณ เร่ิมตนตั้งแตทําจิตใหสงบ 

จิตทําไมจะสงบไมได เราทราบอยูแลววาจิตสงบไมไดเพราะอารมณ ความคิดความปรุง 
ความแตง ความสําคัญมั่นหมาย ทั้งอารมณอดีต อารมณอนาคต ควาเอามายุงอยูภาย
ในจิตใจเปนผูทํางาน จึงหาเวลาวางไมไดสําหรับงานของจิต ที่จะสงบตัวลงไปไมมี ถา
ไมทําใหมี ดวยเหตุนี้จึงตองอาศัยการพิจารณาการภาวนา 

การภาวนาเบื้องตน เราก็เอางานทางดานธรรมะเขาไปทับหรือแทนที่งานของกิเลส งาน
กิเลสคิดปรุงแตงเรื่องนั้น เร่ืองนี้ เพื่อสั่งสมตัวตนขึ้นมาใหมีกําลังมาก แตงานของธรรม 
เชนงานบริกรรมพุทโธ ธัมโม สังโฆ บทใดก็ตาม แมจะเปนงานก็ตาม แตนี้เปนงานทาง
ดานธรรมะเพื่อจะทําจิตใจของเราใหสงบ เอาใหเนนหนักลงไปในงานอันนี้ เปลี่ยนงาน
จากเรื่องงานของกิเลส เขามาเปนงานของธรรม แลวจะเปนเครื่องปราบปรามกิเลส 
หรือทํากิเลสใหสงบตัวลงไดดวยงานประเภทนี้ คืองานบริกรรมภาวนา เอาใหจริงใหจัง 

อยาเหลาะ ๆ แหละ ๆ นั้นไมใชทางของนักบวชผูปฏิบัติ และไมใชเร่ืองของศาสนธรรม 
ความเหลว ๆ ไหล ๆ โยก ๆ คลอน ๆ ความเอาจริง หาจริง หาจัง หาหลัก หาเกณฑไมได 
ลวนแลวแตเปนเรื่องของกิเลสอยูฉากหลังทั้งนั้น เรียนเขาไป เรียนเรื่องของกิเลส จะไม
ทราบเรื่องของกิเลสไมมี ถาตั้งใจเรียนจริง ๆ มันมีอยูทุกระยะ ทั้งหยาบ ทั้งกลาง ทั้ง
ละเอียด เราก็หลงกลมายาของมันอยูตลอดไมวา กลมายาหยาบ กลาง ละเอียด หลงได
ทั้งนั้น ถาสติปญญาไมทัน 

ดวยเหตุนี้จึงตองสั่งสม สติปญญา ศรัทธา ความเพียร ใหมากโดยลําดับ ๆ จนมีกําลัง
เต็มตัว พูดถึงสมาธิก็เอาใหสงบ ไมนอกเหนือไปจากอํานาจแหงธรรมที่นํามาใช มา
ปฏิบัตินี้ไดอยูตรงนี้ เอาใหจริงใหจัง จนมีความสงบได มันจะผาดโผนโลดเตนขนาดไหน
ก็เถอะจิตนี่ เพราะอํานาจของกิเลสพาใหเปน จะไมนอกเหนือไปจากธรรม คือ วิริยธรรม 
สติธรรม ปญญาธรรม ขันติธรรมไปไดเลย อันนี้แหละเปนเครื่องปราบกิเลส ถาพากันนํา



เขามาใกลชิดติดกับใจของตนอยูเสมอ อยาไดปลอยวาง อยาไดหางเหินธรรมเหลานี้ 
ซึ่งเปนธรรมพาเราใหหลุดพนจากแดนแหงนรกทั้งเปนทั้งหลายซึ่งมีอยูภายในจิตใจของ
เราเอง เอาจนมันสงบ 

เมื่อจิตมีความสงบไดมากนอยเพียงไร หลังจากนั้นแลว ใหพยายามนําจิตออกพิจารณา
ทางดานปญญา อยาไปถือขั้นนั้นขั้นนี้ของสมาธิวาควรแกปญญาหรือไมควรแกปญญา 
ใหถือเร่ืองความสงบ จิตสงบมากนอยมีความอิ่มตัวใหปรากฎ ไมหิวโหยกับอารมณตาง 
ๆ เพราะความสงบคือโอชารสอันสําคัญของจิต จากนั้นแลวก็ใหพิจารณาทางดาน
ปญญา เอารางกายของเรานี้แหละเปนตนเหตุสําคัญยิ่งกวาอื่น แตก็ไมไดปฏิเสธวาสิ่ง
ภายนอกไมสําคัญ นี่หมายถึงรางกายของเรา เปนสําคัญอันดับหนึ่ง จึงตองใหพิจารณา 
เชน กาย เวทนา จิต ธรรม ก็หมายถึง กาย เวทนา จิต ธรรม ของแตละราย ๆ แหงผู
ประกอบความพากเพียรนั้นแลเปนหลักเปนที่ตั้ง 

เอาพิจารณาลงไป ถาพิจารณาทางรางกาย ดูเขาไปตั้งแตผิวหนัง ผม ขน เล็บ ฟน หนัง 
เปนของสวยงามที่ตรงไหน ดูใหชัดเจนตามหลักความจริง อยาใหกิเลสแทรกเขามา 
ปลอมตัวเขามา มันปลอมตัวเขามาวานั้นสวยนี่งาม วาผมงาม ขนงาม เล็บสวยงาม 
ฟนสวยงาม เนื้อหนังมังสาสวยงาม อวัยวะทั้งตัวนี้สวยงาม ทั้งภายในภายนอกมันเหมา
มันเสกเขาไปไดหมดวา นั้นก็สวยงาม นี้ก็สวยงาม จะสกปรกรกรุงรังขนาดไหน จนจะดู
ไมได มันก็เสกสรรวาสวยงาม นี่คือกลมายาของกิเลสทั้งมวล เอาพิจารณาลงไป 

จับตรงไหนจับใหแมนยํา ใหรูอยูตรงนั้น อยาเสียดายความรูเพื่อไปรูอะไรอีก ในขณะ
พิจารณาใหจดจอตอเนื่องกันอยูกับสิ่งนั้นจริง ๆ เชนพิจารณาผม หรือขน หรือเล็บ หรือ
ฟน หรือหนัง อะไรก็ตามที่มีความถนัดกับจริตของตน แลวใหกําหนดพิจารณา จับนั้น
เปนจุดแรก เหมือนกับไฟที่จอเขาไปในเชื้อของไฟ จอเขาไปแลว มันจะคอยปรากฎเปน
ไฟขึ้นมา แลวจะลุกลามไปตามเชื้อของมันที่มีมากนอย กวางแคบขนาดไหน ปญญาก็
เหมือนกัน ปญญานี้เหมือนไฟเผากิเลสนั้นแล กิเลสมันกองไวตรงไหน มันปกมันปนเขต
แดนเอาไวตรงไหน มันเสียบ มันแทงไวที่ตรงไหน ปกเสียบไวที่ตรงไหน พิจารณาเขาไป 



เฉพาะอยางยิ่งหนังเปนสําคัญ มันหุมหอรางกายของเรานี้ใหหลง อยางแบบจมลึกไปได 
ตั้งแตไหนแตไรมาเคยเปนอยางนั้นแลว นี่คือความจอมปลอมของกิเลส นี่ความจริงของ
ธรรมดูใหดี ตั้งแตผิวแท ๆ ผิวหนังวาเปนของสะอาดสวยงาม มันสวยงามอะไร เต็มไป
ดวยขี้เหงื่อ ขี้ไคล คือขี้ทั้งนั้น นิดเดียวเทานั้นความบางของมัน ผิว ฟง แตวาผิวหนัง พอ
ผิวถลอกไปนิดเทานั้นก็เยิ้มออกมา บรรดาสิ่งที่สกปรกโสมม ไมพึงปรารถนาทั้งหลาย
จะเยิ้มออกมาเลย เชน เลือดปุพโพโลหิต ถายิ่งตายไปแลวปุพโพโลหิตน้ําเนาน้ําหนองพุ
พองเต็มไปหมดทั้งราง แมแตหนังที่วาสวย ๆ งาม ๆ ก็เปนตัวพุตัวพอง ตัวเนาตัวเหม็น 
เหมือนกันไปหมดกับสิ่งภายในที่มันหุมหอเอาไว มันสวยงามที่ตรงไหน นี่แหละปญญา
ใหพิจารณาอยางนี้ 

อยาเสียดายความคิด ความปรุงไปในแงอ่ืน ๆ ใหสงวนความคิดนี้ใหเขาอยูในจุด สัจ
ธรรม หรือสติปฎฐาน ๔ คือ กายดูใหดี ดูไปตลอดทั่วถึง ใหจิตเพลินอยูในนั้น บังคับนั้น
เรียกวาปญญา ในขั้นเริ่มแรกที่ยังไมรูยังไมเห็น บังคับใหทํางานหรือใหพิจารณา อยา
เสียดาย ความคิดความปรุง ที่เคยคิด เคยปรุงกับเรื่องนั้น เร่ืองนี้มาแลว ตั้งแตวันเกิด 
จนกระทั่งถึงบัดนี้ ที่เราภาวนาอยูนี้ ไปเสียดายอะไร ความเสียดายสิ่งนั้นก็คือ ถูกกิเลส
มันฉุด มันลากออกไปนั้นแล ฉุดขนาดไหนก็ไมไป จะเอาตรงนี้ คําสอนลงที่ตรงนี้ จะ
พิจารณาตรงนี้ เอา พิจารณาตั้งแตตัวที่วาสวย ๆ งาม ๆ ผิว ๆ มันนี้แหละ แลวสุดทาย
มันก็เปนอยางเดียวกันหมดกับภายใน 

ยิ่งพิจารณาเขาภายในมากเพียงไรมันดูไดเมื่อไรรางกายของคนเราคนหนึ่ง ๆ นั้น แลว
ฝนความจริงไปหาอะไร ดูใหเห็นชัดเจน เมื่อเห็นชัดเจนแลวจิตนี้จะเกิดความสลดสังเวช
ภายในตัวเอง จิตเกิดความสลดสังเวช เพราะการเห็นความจริงมากนอยเพียงไร จิตใจ
ยิ่งออน ยิ่งนิ่ม ยิ่งเบาหวิว ๆ ไปโดยลําดับลําดา ที่รู ที่เห็น ที่ปญญาซึมซาบเขาไปนั้นแล 
มันยิ่งซึ้ง ๆ เขาไปโดยลําดับ 

จากนั้นก็กําหนดลงไปอีกจนกระทั่งสิ่งเหลานี้พุพองหนองไหลไปแลว ยังตองแตกกระจัด
กระจายออกจากกัน ออกจากสวนผสมของมัน แปรเปนซากอสภไปหมดทั้งรางกาย ไม
วาแตกไปตรงไหน กลายเปนซากอสภไปทั้งนั้น เปนของปฏิกูลโสโครกไปทั้งมวล อยูใน



กายก็เปนอยางนี้อยูแลว แตกออกไปจากกายดวยความเปนกองสกปรกโสมมนี้แลว ก็
กลายเปนสิ่งสกปรก เลอะเทอะไปหมดเลย 

จากนั้นก็คอยเหี่ยวคอยแหงลงไปตามสภาพของมัน น้ําที่มันเยิ้มอยูดวยความเนา อยู
กับสิ่งที่เนาที่เหม็นนั้น มันก็คอยแหง เหือดแหงของมันไป กลิ่นก็คอยเปลี่ยนสภาพของ
มันไป รูปรางตาง ๆ ของสกลกายที่แตกกระจัดกระจายไปนี้ ก็เปลี่ยนผิวพรรณ เปลี่ยนสี
สันวรรณะ เปลี่ยนสภาพของตัวไปโดยลําดับลําดา จนกลายเปนเรื่องแหงกรอบไปเรื่อย 
ๆ แลวสุดทายสวนที่แข็ง ๆ นี้ก็ซึมซาบกลมกลืนกันไปกับแผนดิน น้ําก็คอยเหือดแหง
ออกไปจากรางกาย เปนไอไปตามอากาศ ซึมซาบลงในแผนดิน นี่ตามสภาพของมันเปน
อยางนี้ สวนลม ไฟ ก็ไปตามสภาพของตนเทานั้น เมื่อหมดความอบอุนแลว ไฟมันก็
หมดไป ลมหายใจเปนตน เอาหายใจมาจากไหน 

คนตายแลวก็สลายของมันไปหมด แลวอันใดเปนสัตว เปนบุคคล เปนเรา เปนเขา มอง
ดูแลวเห็นแตแผนดินทั้งแผนมันกลมกลืนเปนอันเดียวแลวกับแผนดินที่เราเหยียบย่ําไป
มาอยูนี้ ถาวาน้ําก็กลายไปเปนน้ําแลว น้ํานะหรือเปนคน น้ํานะหรือเปนเรา เปนเขาเปน
หญิงเปนชายเปนสัตวเปนบุคคล เปนของสวยของงาม ถาน้ําเหลานั้นเปนของสวยของ
งาม น้ําที่ไหนก็ตองงามหมดสวยหมด ติดหมดซิ นี้ทําไมจึงมาหมายมั่นปนมือเอากับน้ํา
ที่กิเลสมันเสกสรรปนยอวาเปนสัตวเปนบุคคล ไมละอายตนบางเหรอ 

ปญญาเมื่อสอดแทรกเขาไป วาดินก็แผนดินที่เหยียบไปมานี้ แลวรางกายที่เปนธาตุดิน
นี้มันผิดแปลกกันยังไง มันก็ไมเห็นผิดแปลกกันเวลากลายจากสภาพแหงความเสกสรร
ปนยอนี้ลงไปแลวก็ไปเปนดินตามสภาพเดิม พิจารณาใหเห็นชัดเจนอยางนั้น เมื่อลงถึง
ขนาดนี้แลว จิตเหมือนจะเหาะเหินเดินฟานั้นแล ความละเอียดลออของจิต ความนิ่ม
นวลของจิต ความซึ้งของจิต ความสุขของจิต ความสลดสังเวชของใจ ก็แสดงตัวอยาง
เต็มที่ ๆ ๆ ไปโดยลําดับลําดา 

ทีนี้เร่ืองอุปาทาน จะไปยึดมั่นถือม่ัน ก็เมื่อมันไมใชสัตว ไมใชบุคคล มันเต็มไปดวยของ
ปฏิกูลโสโครก หลังจากนั้นก็เต็มไปดวย ดิน น้ํา ลม ไฟ ซึ่งเปนธาตุเดิมของเขาแลว ไป
ติดมันอะไร นั่น เมื่อซึ้งแลวก็ถอนความยึดมั่น ถือม่ัน สําคัญผิดนั้นออกมาโดยลําดับลํา



ดา แลวพิจารณาแลว พิจารณาเลา คร้ังนี้พิจารณาอยางนี้เปนสิ่งที่ฝงลึก หยั่งใจ แลวเป
นอจลศรัทธา เชื่อม่ันอยางชัดเจนดวยปญญาของตน ที่พิจารณาเห็นแลววา สิ่งนี้เปนนี้ 
สิ่งนั้นเปนนั้นตามความจริง 

วันหลังพิจารณาอีก โดยไมตองไปยึดอารมณที่เคยพิจารณามาแลว ความรูความเห็นที่
เคยเปนเคยไปผานมาแลวนั้น เอาหลักปจจุบันซึ่งผลิตขึ้นมาอีก พิจารณาดวยอุบายใดก็
ตาม ไมตองไปคาดไปหมาย ของเกาที่เอามาพิจารณาแลววาใหเปนอยางนั้น ใหเปน
อยางนั้น เหมือนอยางที่เปนมาแลว นั่นเปนความคาดความหมาย 

ใหหยั่งลงในหลักปจจุบัน คือรางกายนี้อีกเทานั้นแหละพิจารณาไปอยางนั้น เมื่อหลาย
คร้ังหลายหน มันก็ยิ่งชัดเจนเขาไป ชัดเจนเขาไป จากนั้นก็คลองแคลว คลองตัว การ
พิจารณารวดเร็วขึ้นเปนลําดับลําดา แลวมองเห็นทั้งภายนอกภายในเหมือนกันหมด ถา
ยังไมแตก เราเดนในอวัยวะใด อวัยวะนั้นจะแสดงตัวขึ้นมาใหเห็นอยางชัดเจนทั้งภาย
ในภายนอก 

เชนหนังหุมกระดูก หอกระดูกก็เห็นเปนอยางนั้น ถาเห็นรางกระดูก ก็เห็นเปนราง
กระดูกไปอยางนั้น ถาเนื้อก็มีแตเนื้อเต็มตัวแดงโร ฉาบทาไปดวยปุพโพโลหิตน้ําเนาน้ํา
หนอง มันสวยงามที่ตรงไหน นารักใครชอบใจที่ตรงไหน นี่คือความคลองแคลววองไว
ของจิต จะเปนไปอยางนั้นจนกลายเปนพื้นฐานของจิตใหเห็นไดอยางชัดเจนประจําตัว 
แลวก็คอยเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจของปญญาที่มีความฉลาดแหลมคมโดยลําดับ 

จากนั้นสิ่งเหลานี้ก็กระจายหายไปหมด วาเปนรางกระดูกก็ดี วาเปนอะไรก็ตามใน
อวัยวะสวนนี้ สวนนั้นสวนของใครก็ตาม เลยคอยกลายจางหายไป ๆ จากจิต เปลี่ยน
สภาพไปดวยอํานาจของปญญาที่มีความละเอียดไปโดยลําดับลําดา สุดทายสิ่งเหลา
นั้นก็หมด อุปาทานขันธ คือในรูปขันธนี้ก็หมด สิ่งที่มันสัมผัสสัมพันธกันอยูในรางกายนี้
ก็คือเวทนาขันธ เมื่ออันนี้ละเอียดลออลงไปแลวทุกขเวทนาก็ไมมีอํานาจที่จะมาซึมซาบ 
ทุกขเวทนาในขันธนี่ก็ไมมีอํานาจที่จะไปซึมซาบภายในจิตใจของเราใหเกิดความทุกข
ความลําบากเพราะขันธไมสะดวกสบาย เพราะขันธเปนทุกขไดเลย 



นี่การพิจารณา ขั้นนี้เปนขั้นที่ ถาพูดถึงปญญาก็ผาดโผนมาก ใชกําลังบึกบึนจริง ๆ เปน
ปญญาที่ผาดโผนมาก ถาเปนการรบก็เรียกวาตะลุมบอนกันอยางเต็มที่ สนั่นหวั่นไหว
ไปหมดนั่นแหละ ถาหากเราจะเทียบออกไปสูภายนอกที่ปญญาขั้นนี้พิจารณา เมื่อจิต
ใจมีความเมื่อยหิวออนเพลีย เพราะทํางานดวยการพิจารณาอยูไมหยุดไมถอย ยอมมี
ความอิดเหนื่อยเมื่อยลาเหมือนกัน ตองเขาพักสมาธิ 

คําวาสมาธิพัก คือพักสงบใจ เรียกวาพักงานของใจ ใหเขาสูความสงบ ปราศจากความ
คิดปรุงใด ๆ ทั้งสิ้น เหลือแตความรูลวน ๆ หากมันไมเขา เราจะใชคําบริกรรม คําใดก็
ตาม เอาใช ไมมีคําวาสูงเกินไป ต่ําเกินไป เพราะธรรมทั้งนั้น สูงต่ําที่ตรงไหน ฝาเทาเรา
กับหัวเรา มันอยูดวยกันในรางกายอันเดียวกันนี้ มันสูงต่ําที่ตรงไหน อันนี้ก็เหมือนกัน 
เมื่อเรานําคําบริกรรมเขามาใชกํากับจิต เพื่อไมใหคิดปรุงไปกับเรื่องปญญานี้ เราก็นํา
มาใชบังคับใหจิตมีความสงบตัวดวยสมถะจริง ๆ เหมือนหนึ่งวาเราไมเคยใชทาง
ปญญาเลย คือไมสนใจกับความคิดความปรุงดวยปญญา สนใจแตความปรุงดวยคํา
บริกรรม ใหรูอยูเพียงอันเดียวนี้เทานั้น จิตก็สงบเอง 

พอสงบแลวยอมไดกําลัง เพราะพักงาน พอถอยออกมาก็พิจารณาทางดานปญญา ทีนี้
ไมตองหวงสมาธิเอาใหเต็มเหนี่ยวทางดานปญญา จะรูจะเห็นสิ่งใดมากนอย หยาบ
ละเอียดเพียงไร เอาใหเต็มฝมือของปญญาของสติที่กลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไป
อยูโดยลําดับลําดานั้น แลวความรูจะชัดเขาไปโดยลําดับ และเปนตามขั้นตามภูมิของ
ตน เปลี่ยนสภาพไปเรื่อย ๆ อาการของสิ่งพิจารณาก็เปลี่ยนสภาพไป อาการของ
ปญญาคือปญญาที่แสดงออก ก็เปลี่ยนสภาพไปจากความหยาบเขาสูความละเอียด 
ละเอียดเรื่อยไปโดยลําดับลําดา 

นี่เราพูดถึงเรื่องการพิจารณารูปขันธ เวทนาขันธ ก็ดังที่เคยอธิบายมาแลวกี่คร้ังกี่หน นั่น
เปนบาทเปนฐานเปนแนวทาง ที่จะใหผูอบรมทั้งหลายไดนําไปประพฤติปฏิบัติฝกหัดตน
ใหเปนผลประโยชนขึ้นมาจากการจากงานของตนจริง ๆ ไมใชเพียงแตมายึดเอาแนว
ทางของทานไปเปนสมบัติของตัวเอง นั่นมันกลายเปนปริยัติ กลายเปนความจําไปเสีย
ไมใชเปนเรื่องของปญญาที่จะเขาสูความจริง 



การพิจารณาเพื่อใหเห็นความจริงเขาสูความจริงนี้ เปนเรื่องของปญญานํามาใชนํามา
พินิจพิจารณา ทุกขเวทนาเกิดขึ้นในกายก็เปนเวทนาของมันเต็มตัวไมใชกาย กายก็เปน
กายเต็มตัวไมใชเวทนา จะเปนสุขเวทนา ทุกขเวทนา เฉย ๆ อุเบกขาเวทนาก็ตาม มันก็
เปนเวทนาทั้ง ๓ อยูโดยตรง กายของเราก็เปนกายอยูโดยตรง จะมาถือวาเปนเราเปน
ของเรา มาถือวาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง นี่พูดถึงเรื่องเวทนาทางกาย 

สวนเวทนาทางจิต เปนสิ่งที่ละเอียดมากยอมมีเสมอไป หากไมไดแสดงความรุนแรง
เหมือนเวทนาทางกาย เชน ทุกขเวทนาเปนตน เมื่อหมดปญหาทางรางกายก็รูในตัวเอง 
ไมจําเปนจะตองใหใครมาบอกวาจะพิจารณาอะไรตอไปนี้ เมื่อหมดปญหามันก็ปลอย
ของมันเพราะรู เมื่อรูแลวก็ปลอยเอง ปลอยเองแลวก็หมดปญหาไมพิจารณา สิ่งใดที่จิต
มีความสัมผัสสัมพันธอยู จิตก็จะตองเกี่ยวของกับสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ เชน เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ สังขารกับวิญญาณนี่สําคัญ เฉพาะอยางยิ่งสัญญามันหมาย
ไดอยางซึ้งมากทีเดียว 

แตยังไงก็ตามในอาการทั้ง ๕ นี้ เราจะจับจุดใดก็ถูกดวยกันทั้งนั้น มันลุกลามหากันหมด 
เชื่อมโยงไปถึงกัน สังขารความคิดปรุง คิดเรื่องอะไรขึ้นมามันก็ดับ ไมวาคิดดีคิดชั่ว คิด
เร่ืองอดีตอนาคต ก็ปรากฎขึ้นในความคิดที่เปนตัวปจจุบัน เกิดที่ตรงไหนก็ดับที่ตรงนั้น 
แลวเปนสัตวเปนบุคคลที่ไหน เพียงความแย็บ ๆ ของจิตที่แสดงตัวหรือกระเพื่อมตัวออก
มาเทานั้นเปนสัตวเปนบุคคลไปแลวเหรอ มันไมไดเปนสัตวเปนบุคคล มันเปนสังขารคือ
ความปรุงความกระเพื่อมของจิตตางหาก 

สัญญาความจําได ความจํานั้นหรือเปนคน เปนสัตว เปนหญิง เปนชาย เปนเขา เปนเรา 
ความจําเพียงจําแลวดับของมันไป เปนสัตวเปนบุคคลไดอยางไร มันเปนเพียงอาการ
อันหนึ่ง ๆ เทานั้น ที่แสดงออกมาจากจิตแลวก็ดับ แลวก็ดับ ๆ เวลาคนหาตัวจริงจริง ๆ 
มันไมมี คําวาสัตววาบุคคลวาเราวาเขา นี่เปนความเสกสรรปนยอของโลกสมมุติ ซึ่งได
มาจากกิเลสเปนผูมอบให พูดงาย ๆ แลวก็เปนไปตามเรื่องของมันตางหาก จึงถือวา
เปนของจริงของจัง ทั้ง ๆ ที่มันปลอมรอยเปอรเซ็นตก็ถือวาเปนของจริงรอยเปอรเซ็นต 
เพราะความเชื่อกิเลสรอยเปอรเซ็นตนั่นเอง 



เวลาพิจารณาแยกแยะใหเห็นตามความจริงนี้แลว เร่ืองปลอม ๆ ทั้งหลายนั้น มันก็คอย
หมดไป ๆ จนกระทั่งไมมี กับอาการทั้ง ๕ นี้สักแตวาอาการหนึ่ง ๆ เทานั้น ทานจึงเรียก
วาขันธ ไมใชจิต จิตไมใชขันธ มันก็รวมตัวลงไป ๆ การรบกับกิเลส การฟาดฟนหั่น
แหลกกับกิเลส กิเลสไปหลบซุมซอนอยูที่ไหนมันยึดมันถือที่ตรงไหน ปญญาฟาดฟนหั่น
แหลกเขาไปตรงนั้นจนเห็นขอเท็จจริงของกันและกันแลวก็ปลอยกันเองได จะพิจารณา
ไปอะไรอีก 

อันไหนที่ยังเปนปญหา จิตจะไปสัมผัสสัมพันธและสนใจในสิ่งนั้น พิจารณากันจน
กระทั่งหมดปญหาเชนเดียวกัน รูปขันธเปนของหยาบ ปญญาขั้นนี้ก็รอบตัวพอแลว
ปลอยไดแลว สัญญา สังขาร วิญญาณเปนของละเอียด ปญญาขั้นที่เหมาะสมกันก็ยังมี 
ที่จะตองพิจารณาใหรูใหเห็นสิ่งเหลานี้วาเปนอะไรตออะไรกัน จนกระทั่งเขาสูความจริง
ดวยกัน รูปก็สักแตวารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอยาง ๆ สักแต เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ เทานั้น หาไดเปนสัตว เปนบุคคล เปนเขาเปนเรา เปนหญิง
เปนชายที่ไหนไมก็รูไดชัด 

นี่เมื่อรูไดชัด ก็เรียกวาสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหลานี้ ไดถูกลบลางแลวดวยปญญา 
ปญญาธรรม สติธรรม นี่เราตอนเขาไป กิเลสถูกตอนละที่นี่ ถูกตอนดวยธรรม มันไป
หลบซอนอยูที่รูป ตีแตกกระจายออกจากรูปนี้เสีย หลบซอนทางเวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ก็ตีเขาไป ตีเขาไป จนแตกกระจายหายสงสัยในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร 
วิญญาณวาเปนเรา เปนของเรา เปนสัตว เปนบุคคล จนกระทั่งไมมีที่ไป เพราะถูกตัด
สะพานที่เชื่อมโยงกันเขาไปโดยลําดับ ๆ แลว เหลือแตความรูกับสวนละเอียด 

นั่นละที่นี่ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา หมดแลวบริษัทบริวาร ที่เคยใชเคยสอยกันมาเคย
เรืองอํานาจบังคับบัญชาสิ่งนั้นสิ่งนี้ดวยอํานาจของตน ก็หมดอํานาจไปหมดแลว เพราะ
ถูกตัดขาดฟาดฟนหั่นแหลกจากสติปญญา ศรัทธา ความเพียร ยังเหลือโดดเดี่ยวอยู
ภายในจิต ก็กําหนดพิจารณาในลักษณะเดียวกัน ถึงปญญาขึ้นนี้แลวเปนน้ําซับน้ําซึม 

คําวาขี้เกียจขี้ครานมันหมดมาตั้งแตโนนแลว ตั้งแตพิจารณารางกายไดรูจริงเห็นจริงกับ
สวนรางกาย แลวตะลุมบอนกันเขาไปจนแหลกแตกกระจายไปแลว ตั้งแตนั้นเรื่องความ



เพียรเปนอัตโนมัติมาโดยลําดับจากโนนมา ไมมีคําวาหยุดวาถอย ไมมีคําวาทอแทออน
แอ ไมมีคําวาขี้เกียจขี้คราน มีแตความหมุนตัวเปนเกลียวตลอดเวลา เปนธรรมจักรอยู
ภายในจิต 

หมุนออกกิริยาใดอาการใด แสดงออกอาการใด มีแตอาการที่จะตอสูฟาดฟนหั่นแหลก
กับกิเลสทั้งมวล นี่แหละอาการของจิตที่แสดงออก คือปญญานี้ก็เปนอาการของจิต แต
พลิกมาเปนอาการของจิตโดยธรรม ดวยธรรม คือสติปญญาเพื่อแกเพื่อถอดเพื่อถอน 
อันนี้เปนอาการของจิตเพื่อถอดเพื่อถอน อาการของจิตประเภทหนึ่งเปนสมุทัย คิดปรุง
ไปในแงใดเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล เพราะกิเลสบงการใหคิดใหปรุง เมื่อหมดสิ่งเหลานี้
แลวมันก็รวมตัวเขาไป บงการไปคิดอะไรอีกไมมีทางบงการออกไป เพราะปญญารอบ
หมดแลว มีแตเร่ืองของจิต 

จิตนั้นถาลงกิเลสมีอวิชชาเปนตนไดกลมกลืนหรือแทรกสิงอยูภายในนั้นแลวจะเปนจิตที่
บริสุทธิ์ไดอยางไร ถาเปนอาหารก็มีทั้งกระดูกทั้งกางควรแกการรับประทานโดยสิ้นเชิง
แลวเหรอ นั่น ถาเราจะถือเอาทั้งจิตนี้วาเปนเรา ก็เหมือนกับกินไกและกินปลาทั้งกระดูก
ทั้งกางนั่นแล แลวติดคอตายจนได กางก็รูวากางเก็บมันออก กระดูกรูวากระดูกเอามัน
ออก ก็มีแตเนื้อลวน ๆ นี่กิเลสอวิชชามันอยูดวยกัน พิจารณาฟาดกันลงไปนั้น เคี้ยวให
แหลกแตกกระจายลงในจิตอวิชชานั้นดวยปญญา เรียกวาเคี้ยวใหแหลก เคี้ยวลงไปตรง
นั้น ขบลงไปเคี้ยวลงไปจนแหลก 

อวิชชาแตกกระจายออกจากนั้นแลว มีอะไรเขาครองจิตที่นี่ แดนสมมุติทั้งมวลนี้ไดแตก
กระจายไปจากจิตแลว แมรูอยูก็ตามที่นี่ ไมไดรูแบบวัฎจักรวัฎจิต ที่มาหมุนจิตใหเปน
ไป เปนธรรมจักรแบบนี้ รูหมดโดยสิ้นเชิงในแดนสมมุตินี้จะวามีก็ได ไมมีก็ได เพราะ
เปนความคิดของจิตแย็บ ๆ แตละขณะ ขณะเทานั้น เนื่องจากไมมีเชื้ออยูภายในนี้ให
เปนสมมุติเกี่ยวโยงกันไปถึงสิ่งภายนอกเลย แลวมันก็เขากันไมติดระหวางวิมุตติกับ
สมมุติก็แยกกันที่ตรงนี้ ถาวามีก็เราไปใหความหมายเขาตางหาก แลวเราก็ไมหลง 

เราใหชื่อใหนามเขาตางหาก วาสิ่งนั้นเปนนั้นสิ่งนี้เปนนี้ เขาเองเขาไมไดวาเปนนั้นเปนนี้ 
เราเองเปนผูไปคิดไปปรุง เราก็รูเราอยูแลววาเราคิดปรุงสิ่งนั้น ๆ ตามสมมุตินิยมเขา ตัว



เองก็ไมหลง ถาไมมีสิ่งใหหลงอยูภายในใจ ถาไมมีสิ่งใหติดใหของอยูภายในใจ คิดเรื่อง
อะไรก็ไมติด รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส สัมผัสสัมพันธกันทั้งวันทั้งคืน ก็เปนรูป 
เสียง กลิ่น รส ก็เปน ตา หู จมูก ลิ้น กายอยูโดยดี ก็เปนจิตอยูโดยดี ไมไดเปนอื่นเปนใด
ไปใหกําเริบเสิบสานตอไปอีก จึงวาหมดเชื้อที่นี่แหละ 

การแกกิเลสยากหรือไมยากใหพากันพิจารณา ใหมุงผลอันประเสริฐเลิศเลอนั้นเปนของ
สําคัญ ไมมีความทุกขใดที่จะยิ่งกวาความอยูใตอํานาจของกิเลสที่บีบบังคับอยูตลอด
เวลา หาอิริยาบถที่วางที่ปลอยวางกันไมไดนี้เลย เร่ืองความทุกขนี่ทุกขมาก ทุกขอยู
ตลอดเวลา ทุกขไมมีหยุดมีถอย แลวมากขนาดไหนนับไดเมื่อไร พอจิตไดสลัดตัวออก
ไปจากนี้แลวไมมีอะไรจะเปนอิสระยิ่งกวาจิตที่ผานพนแลวจากกิเลสวัฎวน ถึงจะมีขันธ
ครองอยูก็รูวาทุกข หิวก็รูวาหิว กระหายก็รูวากระหาย เจ็บนั้นปวดนี้ก็รู หากสักแตวารู 
สิ่งเหลานี้ไมไดเขาไปเหยียบย่ําทําลายจิตใจไดเหมือนแตกอนเลย เปนอิสระตายตัวอยู
เชนนั้น 

นี่คือผลแหงการพิจารณา ผลแหงการตอสูกับกิเลส ยากกับงายเพียงไรก็ตาม เวลาเปน
ผล ความทุกขทั้งมวลนั้นกลายมาเปนปุยหลอเลี้ยงจิตใจใหมีกําลังวังชา จนสามารถ
สลัดตัวออกจากกิเลสตัณหาอาสวะทั้งมวลไดโดยสิ้นเชิงไมมีเหลือ นี่ทานวา นิพฺพานํ 
ปรมํ สุขํ ฟงซิ ปรม ํ อะไรจะมี ปรม ํ นอกจากนิพพานเทานั้นไมมีอะไร ปรม ํ นอกจาก
ความพนจากกิเลส ตัณหา อาสวะ โดยประการทั้งปวงแลวไมมีอะไรเปนปรมํ 

กิเลสไมเคยมี ปรมํ นอกจากจาก ปรมํ ทุกฺขํ เทานั้น ทุกขแสนสาหัสทุกขอยางยิ่ง ถา
อยูใตอํานาจของกิเลสแลวเปนทุกข ตั้งแตสวนยอยถึงทุกขอยางยิ่งไมมีอะไรเทียบ เมื่อ
พรากจิตออกจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแลว ปรมํ สุขํ ไมมีสุขใดที่จะเกินสุขที่หลุด
พนจากกิเลสนี้ไปไดเลย ความทุกขทั้งมวลก็กลายมาเปนปุย สนับสนุนใหจิตนี่หลุดพน 
แลวเปนความเสียหายที่ตรงไหน เราจึงตองไปอิดหนาระอาใจตอการประกอบความ
พากเพียรโดยเห็นวาเปนทุกข 

เรานอนจมอยูกับกิเลสมาเปนเวลานานเทาไร เราทําไมไมเอามาคิดบวกลบคูณหารกัน
บาง เกิดภพใดชาติใดจมอยูกับกองทุกขทั้งมวลนั้นมีมากมีนอยเพียงไร ขณะที่จะ



ประกอบความพากเพียรแตละขณะ ๆ แตละเวล่ําเวลา เพื่อถอดถอนกิเลสใหหลุดพนไป
จากจิตใจ เพื่อเอา ปรมํ สุขํ ทําไมจะเห็นวาเปนของยากของลําบาก ถาไมใชถูกกลอม
จากกิเลสอยางแนบสนิทแลวเทานั้น ใหนําไปพิจารณาเทียบเคียงใหไดสัดไดสวน 
สําหรับผูปฏิบัติไมไดปฏิบัติเพื่อโงตอกิเลส เราปฏิบัติเพื่อฉลาด เพื่อจะตัดฟนหั่นแหลก
กับกิเลสใหอยูใตอํานาจของเรานี้ตางหาก ไมใชเราปฏิบัติเพื่อใหกิเลสเปนเจาอํานาจ 
เปนเจาหลอกลวงตมตุนเราอยูตลอดเวลา 

โงกับกิเลสเราเคยโงมานานแลว คราวนี้เอาใหฉลาด ใหทันกิเลส ใหเหนือกิเลส ดวย
อํานาจของธรรม มีธรรมเทานั้นที่กิเลสยอมรับวาแหลมคมจริง มีอํานาจจริง ปราบกิเลส
ไดอยู ไดจริง นอกจากนั้นกิเลสไมกลัว เพราะฉะนั้นจึงตองนําธรรมเขามาพินิจพิจารณา
ใหรูแจงเห็นจริงตามนี้เราจะไดเปนสุข ทีนี้สุขตลอดไป ไมมีกาลนั้นกาลนี้ 

ความทุกขความลําบากในการประกอบความพากเพียรนั้นเปนกาลเปนเวลา ชาบางเร็ว
บางมันก็มีเวลาที่จะจบสิ้นกันลงได ทุกขเพียงเทานั้นจะเปนไรไป ไอทุกขที่จมอยูกับ
กิเลสไมมีเวล่ําเวลานี้เอามาเทียบกันดูซิ อันไหนมีน้ําหนักมาก อันไหนที่นากลัวที่สุด 
ทุกขที่จมอยูกับกิเลสนั้นแลเปนทุกขที่นากลัวที่สุด จนหาเวลาที่จะหลุดพนตัวไปไมได
เลย แตทุกขเพราะการประกอบความเพียรที่จะฆากิเลสนี้ มีเวล่ําเวลาที่จะผานพนไปได 
มีเวลาที่จะดับ คือยุติกันได 

ในหลักสติปฏฐาน ๔ ทานก็พูดไวแลว วาผูดําเนินตามหลักสติปฐฐาน ๔ นี้ อยางชาไม
เลย ๗ ป สําเร็จ ไมโสดา สกิทา อนาคา ก็ตองอรหันตเร่ือย ๗ ป ๗ เดือน ลงมาถึง ๗ วัน 
แลวโดยลําดับตามความชาเร็วของแตละอุปนิสัย ของแตละผูมีความสามารถมากนอย
ตางกัน ทานไมไดวา นี่วาเจริญสติปฏฐานแลวจะนอนจมอยูกับกิเลส มีแตจะวาคนที่ไม
เจริญธรรมไมภาวนานั้นแลคือผูนอนจมกับกิเลสตางหาก ทานไมไดบอกนี่วาผูที่เจริญส
ติปฎฐาน ๔ นี้แลวนอนจมกับกิเลสเรื่อยไป ทานไมไดวา 

เราเปนนักปฏิบัติตองคิด ตองแยกตองแยะ ไมงั้นไมทันกลมายาของกิเลส ซึ่งมันหลอ
กลวงอยูตลอด ทุกขณะที่แย็บออกมามีแตเร่ืองหลอกเรื่องหลอนทั้งนั้น ปลอมทั้งเพ ๆ 
ขอใหรูกลมันเถอะจะรูทุกระยะนั่นแหละ มันแสดงออกยังไง ๆ กลมายาของกิเลส แต



เมื่อรูจริง ๆ จนกระทั่งปราบมันใหเรียบวุธภายในหัวใจแลว ไมมีกิเลสตัวใดมาแสดง เรา
พูดทั้งนี้พูดถึงเรื่องมันแสดงออกจากผูใด เมื่อรูแลวตองรูรอบ จึงวารูรอบ 

ปริญญา ๆ ก็แปลวาความรูรอบ เชนอยางเปรียญ ๆ นี่ก็เหมือนกัน เปรียญกับปริญญา 
คือรูรอบ นั่นรูรอบทางความจําเอาใหรูรอบทางความจริงซิ ใหมันรูรอบจิตแลวเปนยังไง 
ปริญญานี้กับปริญญานั้นเปนยังไง ตางกันยังไง ปริญญานี้เปนปริญญาเอก มีอันเดียว
เทานั้นไมมีอะไรเปนคูแขง ปริญญาเอก จิตเปนเอก เอกจิตเอกธรรมเปนอันเดียวกันแล
วหาธรรมที่ไหนที่นี่ หาพระพุทธเจาที่ไหน หาพระสงฆที่ไหน หลักธรรมชาติแท ๆ ลงใน
จุดเดียวกันนี้ ไมสงสัยในจิตของเราแลวจะสงสัยในพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆที่
ตรงไหน เพราะเปนความจริงอันเดียวกัน เทากันไมมีคําวายิ่งหยอนกวากัน ยอมรับอันนี้
เต็มรอยเปอรเซ็นตแลวก็ยอมรับพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ รอยเปอรเซ็นตเทานั้น
เอง ไมมีอะไรที่จะสงสัย 

นี่แหละการประพฤติปฏิบัติ เวลาผลปรากฎขึ้นมาในครั้งสุดทายเปนอยางนี้ ทุกขเรียก
หาก็ไมมีละที่นี่ เมื่อกิเลสตายไปแลวไมมีอะไรจะมาสรางทุกขขึ้นมาในหัวใจอีกมีก็จะมี
แตเพียงรางกายที่กระดุกกระดิกที่ยังตอเนื่องกันอยู ปจจัยเครื่องอาศัยยังสืบเนื่องกันอยู
ก็มีอาการเปนธรรมดา มีหิวมีกระหายอยากหลับอยากนอนเปนธรรมดา ก็ไมเห็นมี
ความหมายอะไรที่จะทําใหจิตใจกระเพื่อมหรือหวั่นไหวไปตาม จึงวาตางอันตางจริง 

เอาละพอสมควรแลว หยุดเทานี้ 

 


