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หนังสือ   อุบายตัดกระแส 
 
 

ขาพเจาไดเขียนหนังสือเลมน้ีข้ึน   เพื่อเปนอุบายการปฏิบัต ิ  ในการพิจารณา
ดวยปญญา   เพราะมีนักปฏิบัติหลายทานไดถามขาพเจาวา   การพิจารณาดวย
ปญญา   จะพิจารณาอยางไร   และมีนักปฏิบัติหลายทานยังเขาใจวา   เม่ือจิตสงบ
รวมลงเปน   อัปปนาสมาธิเต็มท่ีแลว   วิปสสนาญาณ   จึงจะเกิดข้ึน   หรือพูดวา   
ไปน่ังวิปสสนาท่ีวัดน้ันบาง   วัดนี้บาง   การพูดเชนนี้ ก็เหมือนกับวา   วิปสสนา
ญาณ   จะเกิดข้ึนแตในอิริยาบถนั่งอยางเดียว   บางทานพูดวา   เคยนั่งวิปสสนามา
หลายปแลว   ทําไมจึงละกิเลสตัณหาไมได   ความโลภ   ความโกรธ   ความหลง   
ราคะ   ก็มีเทาเดิม   นี้เองจึงทําใหขาพเจาไดเขียนหนังสือเลมนี้ ข้ึน   เพื่อใหนัก
ปฏิบัติไดเขาใจวิปสสนา   และใหเขาใจในสมถะท่ีถูกตอง   เพื่อใหการปฏิบัติได
เปนไปตามจุดหมาย   และสมมติคําพูดใหถูก   ความเขาใจก็ใหถูก   วาการทําสมถะ
ทําอยางนี ้  การเจริญวิปสสนาทําอยางนี้   การทําใหวิปสสนาญาณเกิดขึ้นทําอยางนี ้  
เพ่ือใหเปนสัมมาทิฏฐิ   ความเห็นท่ีถูกตองในเบ้ืองตน   ถาความเห็นชอบในเบ้ือง
ตนถูกทางแลว   ก็จะมีความเห็นชอบในทามกลาง   และมีความเห็นชอบในท่ีสุด   
ถามีความเห็นผิด   ความเขาใจผิด   การดําริก็ผิด   การปฏิบัติก็ผิด   และผลของการ
ปฏิบัติก็ผิดไปตาม ๆ กัน   ฉะนั้น   หนังสือเลมนี้พอท่ีจะเปนประโยชนแกทานใน
ความคิดเห็น   จะมีความเขาใจในหลักการปฏิบัติไมมากก็นอย   พรอมนี้จึงขอ
อนุโมทนามายังคณะศรัทธา   ที่ใหความสนับสนุนจัดพิมพหนังสือเลมนี้โดยความ
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ตัดกระแส 
ลักษณะอาการของจิต 

 กอนที่จะไดรูอุบายของวิปสสนานั้น   ผูเขียนขอทําความเขาใจกับทาน   ใน
เร่ืองการทําสมาธิ และผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการทําสมาธิ   เพราะการทําสมาธิ   เปน
อุบายใหจิตไดมีการพักผอนอยูในความสงบ   ตามปกติแลวจิตไมชอบอยูเปนท่ี   
ชอบคิดโนนชอบคิดนี ้  เปนเรื่องเล็กบาง   เปนเรื่องใหญบาง   เปนเร่ืองชอบใจและ
ไมชอบใจ   เปนเรื่องความสุขใจและความทุกขใจ   และคิดไปในเรื่องที่ไมมีสาระ
เลื่อนลอย   ไมมีจุดหมายปลายทาง   ท้ังตัวเองก็ไมรูวาจิตคิดไปในเร่ืองไหนบาง   
และชอบคิดไปในเร่ืองนอกตัว   เหมือนกับลูกตาท่ีดูอยูแตภายนอก   จิตถาไมมี
อุบายแลวก็จะไมอยูกับท่ี   ฉะนั้นจึงหาคําบริกรรมอยางใดอยางหนึ่งมาเปนอุบาย
ใหจิตไดอยู   และมีสติสัมปชัญญะ   เปนพี่เลี้ยงกํากับอยูเสมอ   ถาสติเผลอ   จิตก็
เล็ดลอดออกหนีไปเสีย   กวาสติจะรูทัน   จิตไดออกไปเลนอยูกับส่ิงภายนอกเสีย
แลว   จิตเหมือนกันกับเด็กท่ีกําลังชอบเลนชอบเท่ียว   พอแมก็ตองคอยดูแลอยาง
ใกลชิด   ดูแลในการพักผอนหลับนอน   ดูแลในการศึกษา   ดูแลท้ังอาหารการกิน   
วาส่ิงไหนควรส่ิงไหนไมควร   ฉะนั้น   สติสัมปชัญญะจึงหาอุบายเพื่อจะใหจิตได
อยูเปนท่ีมีสติควบคุมจิตใหอยูในคําบริกรรมน้ันไมใหเผลอ 

การต้ังสติ  คือความต้ังใจ 
 ความตั้งใจนี้   เปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง   ถามีความตั้งใจทําในส่ิงใด   สิ่งนั้น
ตองสําเร็จ   แมงานทางโลก   จะมีความสําเร็จลุลวงไปได   ก็ตองอาศัยความตั้งใจ
ทั้งนั้น   นี้งานทางธรรม   เปนงานท่ีใหญ   เปนงานท่ีละเอียดออน   เปนงานท่ีจะ
ถอนรากถอนโคนของวัฏจักร   ใหหมดไปส้ินไปจากจิตก็ตองมีความตั้งใจท่ีเด็ด
เด่ียวกลาหาญ   และแนวแนจริงจัง   ฉะนั้น   ความตั้งใจจึงเปนแนวทางท่ีเยี่ยมยอด
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ในการปฏิบัติธรรม   ความตั้งใจอยูที่ไหน   สติก็อยูที่นั้น   ถามีความตั้งใจนอยสติก็
จะคอยเลือนลางไป   ถาไมมีความต้ังใจเสียเลยการภาวนาก็จะเผลอสติตลอดไป   
ฉะนั้น   ความตั้งใจจึงเปนจุดเดนในทางปฏิบัติภาวนา   ถาขาดความตั้งใจแลวการ
ปฏิบัติก็จะไมมีผลดีอะไรเลย   ความตั้งใจนี้เอง   จะเปนแนวทางใหจิตเปนสมาธิ
ไดงาย   เพราะสมาธิ   ก็คือความตั้งใจม่ันนั้นเอง   ความตั้งใจอยูท่ีไหน   ความตั้ง
ม่ันของจิตก็อยูท่ีน่ัน 

การทําจิตใหสงบเปนหลักสากล 
 เพราะการทําใหจิตสงบนั้น   มีมาประจําโลก   และมีมากอนท่ีพระพุทธเจา
ของเราทั้งหลายอุบัติขึ้นในโลก   เมื่อครั้งพระองคออกผนวชยังไมไดเปนพระพุทธ
เจา   ในสมัยนั้นก็ยังมีอุททกดาบส   อาฬารดาบส   เคยทําใหจิตสงบมาแลว   และก็
มีความสงบเต็มท่ี   เปนอัปปนาสมาธิ   เปนรูปฌานอรูปฌาน   อยางคลองแคลว   
พระองครูขาว   ก็เขาไปศึกษาและปฏิบัติฝกหัดใหจิตมีความสงบ   เปนอัปปนา
สมาธิ   เปนรูปฌาน   อรูปฌาน   ไดอยางเร็ว   พระองคจึงมาพิจารณาดูความสงบนี้
วาไมใชที่จะเปนแนวทางใหตรัสรูได   เม่ือจิตรวมอยูในสมาธิ   ก็เพียงมีความสุขใจ
เทานั้น   เมื่อออกจากสมาธิมาแลว   จิตก็ไหวไปตามอารมณของกามคุณเหมือนเดิม   
นี้แหละทาน   การทําความสงบของดาบสทั้งสองพรอมทั้งพระองค   ก็มีความสงบ
ในสมาธิเต็มที่แลว   แตทําไมวิปสสนาญาณ   จึงไมเกิดขึ้นเลา ! 
 มิใชเพียงเทานี้   เมื่อครั้งพระพุทธเจาและพระอริยเจาทั้งหลายสรางบารมี   ก็ 
เคยไดบวชเปนฤาษีชีไพร   เคยทําจิตใหมีความสงบเต็มท่ีมาแลว   แตก็ไมมี
วิปสสนาญาณเกิดข้ึนเชนกัน   หรือในยุคปจจุบันนี้   ก็มีผูทําใหจิตสงบไดเต็มท่ี 
เหมือนกับในคร้ังกอน ๆ มา   ท้ังในศาสนาพุทธและศาสนาอื่น ๆ   เขาก็ทําใหจิต
สงบไดเหมือนกัน   แมบุคคลท่ีไมนับถือศาสนาอะไรเลย   เขาก็ทําใหจิตสงบได   
ฉะนั้นการทําใหจิตสงบจึงเปนหลักสากลไมเลือกชาติ   ชั้น   วรรณะ   ไมวาใน
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พุทธศาสนาหรือในศาสนาอื่น   ถึงจะมีอุบายตางกันก็ตามแตก็มารวมลงในจุดเดียว
กัน   น่ันคือจิตมีความสงบน่ันเอง 

ผลของการทําสมาธิแตอยางเดียว 
 การทําสมาธิอยางเดียว   ก็มีผลเกิดขึ้นตามแนวทางของสมาธิ   หลักการทํา
สมาธิ   คือระวังรักษาไมใหจิตออกไปสูภายนอก   ไมใหจิตคิดในเร่ืองอะไรเลย   
จะเปนเรื่องอดีตเร่ืองอนาคตก็ไมคิด   แมในปจจุบันก็ไมคิดอะไรท้ังส้ินเพราะการ
คิดในส่ิงตาง ๆ   จิตจะไมรวมเปนเอกัคตารมณและเปนเอกัคตาจิต    จึงคอยระวัง
รักษาให จิตอยูในอารมณอยางเดียว    ให มีสติระลึกรูอยู เฉพาะจิต    เมื่อสติ   
สัมปชัญญะคอยระวังรักษาจิตอยูอยางนี้   จิตก็จะมีความสงบรวมลงเปนสมาธ ิ  
จะเปนสมาธิในข้ันไหนนั้น   จึงข้ึนอยูกับความพอตัวของสมาธิในข้ันนั้น ๆ   จาก
นั้นก็ถอนออกมา   ผลท่ีเกิดข้ึน   ก็มีความสุขกาย   มีความสุขใจ   อยากใหความสุข
นี้มีตลอดไป   ถาสมาธิจะเส่ือม   ก็กําหนดไปตามวิธีเดิม   ผลท่ีไดรับก็คือความสุข
อีก   บางทานก็สงบไดนอย   บางทานก็สงบไดมาก   บางทีก็สงบเพียงเฉียด ๆ   
บางคร้ังก็สงบลงอยางเต็มท่ี   จากนั้นจิตก็ถอน   จิตก็มีความสุข   ก็เกิดความยินดี
ในความสุข   พอใจอยากอยูในความสุขอยางนี้ตลอดไป   นี้แลคือภาวนาหาความ
สุขในการทําสมาธิ   ก็ติดอยูในความสงบสุขของสมาธิ   ไมมีทางที่จะออกไดเลย 

ผลของความสําคัญผิดในสมาธิ 
 ผลของการทําสมาธิประเภทนี้   นักภาวนาชอบจะหลงนั่นคือ   อภิญญา   
อภิญญาน้ีเม่ือเกิดกับผูท่ีไมมีปญญาแลวชอบหลง   เพราะอภิญญานี้ก็เปนส่ิงท่ีทํา
ใหนักภาวนาลืมตัวไดงาย   และเขาใจผิดในตัวเองไดงาย   และทําใหเกิดมานะทิฏฐิ
สูงโดยไมรูตัว   อภิญญา   นี้ไมใชจะเกิดไปหมดทุกทาน   แตละทานก็เดนไปในขอ
ใดขอหน่ึง   บางทานก็มีทิพยจักษุ   มีตาทิพย   สามารถกําหนดจิตดูไดในพวกกาย
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ทิพย   เชน    เทวดา   หรือสัตวนรก   เปรต   อสุรกาย   บางทานก็มีทิพยโสต   
สามารถกําหนดจิตฟงเสียงเทวดาและสัตวนรกได   บางทานก็มี   เจโตปริยญาณ 
สามารถกําหนดจิตรูจิตของคนอ่ืน   วาคนนั้นเขาคิดในเรื่องอะไรก็รูได   ท้ังสามขอ
นี้   ถาทําใหเกิดไดในขอใดขอหนึ่ง   หรือเกิดข้ึนไดสองขอก็ตาม   ในยุคนี้สมัยน้ี   
จะถือวาเปนผูที่เดนในการภาวนา   ผูไมเขาใจในเร่ืองน้ี   ก็จะพยากรณใหเปนพระ
อริยเจาอยางงาย ๆ   ถามีใบประกาศนียบัตรก็จะเซ็นอนุมัติรับรองทันท ี  น้ีก็เปนผล
ท่ีเกิดข้ึนจากสมาธิท้ังน้ัน 

ปญญาไมมีจึงถูกสังขารหลอก 
 สังขารน้ี   ถาจะเทียบกับบุคคลแลว   ก็เปนคนท่ีมีวาทศิลปท่ียอดเย่ียม   เปน
นักพูดตลบตะแลง   หัวประจบสอพลอ   ประจบประแจง   จะวาเสริมสวย   ก็เสริม
จนใหคนหลง   จะวาตมตุนก็ระดับโลก   เพราะสังขารอยูท่ีจิต   จึงเรียกวา   สังขาร
จิต   เมื่อจิตมีความตองการในของสิ่งใด   สังขารก็จะเปนผูคลอยตาม   สงเสริมเห็น
ดีเห็นชอบ   ปรุงแตงในเร่ืองนั้น ๆ   ใหเปนท่ีพอใจในความตองการ   นักภาวนา
อยากเห็นพระพุทธเจา   อยากเห็นพระพุทธรูป   อยากเห็นความสวาง   สังขารก็จะ
ออกแสดงใหดูได   นักภาวนาผูไมมีปญญาแลวก็จะเขาใจวาเปนของดี   ถือวามี
อภิญญาขั้นสูง   มีญาณขั้นละเอียด   ท้ัง ๆ ที่เปนอุบายของสังขารวางแผนหลอกจิต   
แตก็ยังไมรูตัว   ยังมีความเขาใจวา   เปนคุณธรรมข้ันสูงอีกดวย   ท่ีไดอธิบายมานี้   
ก็เปนผลท่ีเกิดจากสมาธิท้ังนั้น   คิดวานักปฏิบัติภาวนาพอจะเขาใจ   ในแนวทาง
การทําสมาธิ   เพราะการทําสมาธิอยางเดียว   ก็ใหผลดังไดอธิบายมานี้   ความคิดวา   
เมื่อจิตรวมลงเปนสมาธิเต็มที่แลวก็จะมีวิปสสนาญาณเกิดข้ึนนั้น   จะไมมีทางเกิด
วิปสสนาญาณไดเลย   เพราะวิปสสนาญาณเปนสายตอเนื่องมาจากผูท่ีมีปญญา   ผู
ท่ีมีความฉลาดเฉียบแหลมเทาน้ัน 
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พ้ืนฐานของวิปสสนาญาณ 
จากนี้ไป   จะไดอธิบายวิธีวางพื้นฐานของวิปสสนาญาณ   พ้ืนฐานของ

วิปสสนาญาณนั้นมีเฉพาะในพุทธศาสนาเทานั้น   ไมทั่วไปเหมือนกับการทําสมาธิ 
วิปสสนาญาณ    คือความรูเห็นท่ีแจง   และรูเห็นจริงในสภาวธรรมท้ังหลาย   
วิปสสนาญาณ   แปลวา   ปญญาท่ีหย่ังรูในสัจธรรมตามความเปนจริง   ปญญาท่ี
หย่ังรูนี้   ตอเนื่องมาจากปญญาในองคมรรค   คือ สัมมาทิฏฐิ   ปญญาท่ีเห็นชอบ   
สัมมาสังกัปโป   ความดําริชอบ   นี้เปนพื้นฐานของวิปสสนาญาณโดยตรง   ความ
เห็นท่ีชอบธรรม   ความเห็นในสัจธรรมท่ีเปนจริง   ถาความเห็นท่ีจริงแลว   ความ
ดําริพิจารณากลั่นกรองในสัจธรรม   ก็ดําริพิจารณาไปตามความจริง   สัมมาทิฏฐิ 
เหมือนกับรูปแปลนแผนผังท่ีจะกอสราง   สัมมาสังกัปโป   คือนายชางที่จะตองทํา
ใหถูกตามแปลนนั้น ๆ   จะเปนบานเรือน   หรืออาคารตาง ๆ ที่ม่ันคงถาวรก็ข้ึนอยู
กับการวางพื้นฐานใหถูกตองในเบ้ืองตนฉันใด   สัมมาทิฏฐิ   คือปญญาท่ีเห็นชอบ
นี้   เปนส่ิงสําคัญท่ีสุด   แมสัมมาสติ   สัมมาสมาธิ   ก็มาข้ึนตอสัมมาทิฏฐิ   คือ
ปญญาที่เห็นชอบฉันนั้น 

การทําสมาธิตองมีสัมมาทิฏฐิ   คือปญญาที่เห็นชอบ   เปนพ้ืนฐาน   มิเชน
นั้น   จะเปนมิจฉาสมาธิโดยไมรูตัว   จะผิดพลาดจากสัมมาสมาธิไปไดงาย   คําวา    
สมาธิ   คือความตั้งใจม่ัน   จะตั้งใจม่ันเปน   สัมมาสมาธิในองคมรรคหรือไม   
หรือต้ังใจม่ันในมิจฉาสมาธิ   นี้ก็ตองมีสัมมาทิฏฐ ิ  คือ   ปญญาที่เห็นชอบในสมาธิ
นั้น ๆ อยางถูกตอง   หรือใหปญญาเปนพี่เลี้ยงในองคสมาธิโดยรอบคอบ   มิเชน
นั้น   จะกลายเปนโมหสมาธิ   เปนมิจฉาสมาธิโดยไมรูตัว   ฉะนั้นจึงมีปญญาเปน
เคร่ืองสอดสองดูแล   ในความรูเห็นท่ีเกิดข้ึนจากสมาธิอยางใกลชิด   ถึงจะมีนิมิต
เกิดขึ้นเปนลักษณะใด   ก็ใหทําความเขาใจวา   นั้นคือสังขาร   จะเห็นรูปรางกายตัว
เอง   เห็นเนื้อหนังกําลังพุพองเปอยเนา   เห็นโครงกระดูกของตัวเองและคนอื่น   
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การเห็นลักษณะนี้เห็นเปนเพียงนิมิตเทานั้น   อยาเขาใจวาตัวเองเห็นอสุภะเลย   
เพราะอสุภะไมใชการเห็นในนิมิตแตอยางใด   การเห็นอสุภะท่ีจริงตองเห็นดวย
ปญญา   การเห็นนิมิตในสมาธินั้น   จะไมเกิดความเบ่ือหนายแตอยางใด   จะใหจิต
มีความเบ่ือหนายได   ก็ตองมีปญญา   พิจารณาใหรูจริง    เม่ือจิตรูจริงตามปญญา
แลว   ก็จิตนั้นเองจะเกิดความเบ่ือหนายคลายจากความกําหนัดยินดี   จะเห็นนิมิต
เปนพระพุทธเจา   เห็นเปนพระพุทธรูป   เห็นเปนดวงแกว   เห็นความสวาง   นี้ก็
เปนผลเกิดข้ึนจากสมาธิ   ยังตกอยูในสังขาร   ตกอยูในไตรลักษณคือความไมเที่ยง
ทั้งนั้น 

จิตหลงกลมายาของกิเลสตัณหา 
จิตถูกกิเลสตัณหา   อวิชชา   ครอบไวนาน   จึงไมรูจักเสนทางที่จะออกจาก

ทุกข   อดีตที่ผานมา   มีแตกิเลสตัณหาอวิชชา   พาใหจิตเปนไปในทางท่ีตํ่าอยูเสมอ  
ทางของกิเลสตัณหา   เปนทางท่ีวนเวียนอยูในกระแสโลก   จิตก็จําเปนตองหมุน
ไปตาม   เพราะกิเลสตัณหาพาใหเปนไป   ธรรมชาติเดิมของจิต   ยอมมีแววแหง
ความฉลาดอยูแลว   แตก็ขาดการศึกษาในทางท่ีดี   จิตจึงตกอยูในความมืดบอด   
ไมรูเสนทางท่ีจะพนไปจากความทุกข   และถูกกิเลสตัณหาคมเชิงอยูตลอดเวลา   
กิเลสกลัวจิตจะไดมีการศึกษา   ท่ีเปนแนวทางแหงความพนไปจากวัฏสงสาร   
กิเลสตัณหาก็พยายามปองกันขัดขวาง   ไมใหจิตไดทําความดี   ถาเปนเร่ืองการ
ปฏิบัติภาวนาแลว   กิเลสตัณหาก็ยิ่งมีอุบาย   ใหนักปฏิบัติไดหลงกลมายาอยางแยบ
ยล   เดี๋ยวก็เวลานั้นกอนเถอะ   จึงภาวนา   เด๋ียวก็ใหคอยเปนคอยไป   วันหนาเดือน
หนายังมีอยูอีกจะทําเอาวันไหนก็ได   ขณะนี้ยังไมแกยังไมตายงาย ๆ   เราบุญนอย
วาสนานอย   ยังไมควรแกมรรคแกผล   ทําเพื่อเปนนิสัยสรางบารมีไวกอนเถอะ   
จิตเมื่อถูกกลอมดวยกิเลสตัณหาอยูบอย ๆ   ก็คลอยตาม   ตกลงก็เปนนักปฏิบัติ
ภาวนาเพ่ืออนาคตตอไป 
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สรางทางใหจิตดวยปญญา 
เม่ือนักปฏิบัติ   มารูตัววา   ถูกกิเลสตัณหาหลอกลวงแลวเชนนี้   และสาย

ทางของกิเลสตัณหาเปนมาดวยวิธีนี้   นักปฏิบัติ   ตองมีปญญา   สรางทางใหจิต
เดินเสียใหม   ความรูเดิมของจิต   ความเห็นของจิต   ท่ีกิเลสไดเส้ียมสอนไวแลว   
เปนแนวทางไปสูความทุกข   เปนเสนทางท่ีหมุนเวียนตามวัฏสงสาร   ความเห็นวา   
การเกิดมาในโลกนี้มีความสุขก็ดี   ส่ิงท้ังหลายท่ียึดถืออยูก็อยากใหเท่ียง   ไม
ตองการใหสูญจากตัวเราไป   ความตองการของจิตมีอยูอยางน้ี   จึงขัดตอความจริง
ในสัจธรรม   ฉะนั้นจงใชปญญาพิจารณา   สรางแนวความคิดของจิตเสียใหม   เพื่อ
ใหจิตไดรูเห็นตามความเปนจริง   เพื่อใหจิตไดรูเห็นและเขาใจใหถูกตอง   ใหจิต
เปนสัมมาทิฏฐิ   มีความเห็นชอบ   เห็นจริง   นี้ก็เพราะปญญาเอาความจริงมาสอน
จิต    และจิตก็จะรูเห็นความจริงตามปญญาตอไป   ปญญาในข้ันนี้ เปนปญญาข้ัน
พื้นฐาน   การพิจารณาก็ตองอาศัยเหตุผล   เปนเคร่ืองตัดสินไปตามหลักความจริง   
ความจริงท่ีไดประสบมาอยางไร   ก็เอาความจริงในเร่ืองนั้น ๆ มาพิจารณา   และ
ใหลงสูไตรลักษณ คือ ความทุกข   ความไมเท่ียง   และเปนสภาพท่ีดับสูญไปในที่
สุด 

ปญญาสอนจิตใหมีความรูรอบ 
เพื่อใหจิตไดรูในสรรพสังขาร   ที่เกิดข้ึน   ตั้งอยู   และดับไป   การพิจารณา

ดวยปญญานั้น    ตองมีการเขา   การออก   ตามเหตุการณ   เชนไปเห็นเร่ืองภาย
นอก   เห็นคนแก   เห็นคนเจ็บ   เห็นคนตาย   ก็นอมเขามาภายในคือตัวเอง   วาเรา
ก็ตองเปนอยางนั้น   หรือนอมตัวเองออกไปเทียบกับส่ิงภายนอก   ใหรูเห็นเปน
สภาพเดียวกันวา   เราก็มีความแก   ความเจ็บ   ความตาย   คนอ่ืนเปนอยางไร   เราก็
เปนอยางนั้น   คนอ่ืนมีความทุกข   เราก็มีความทุกข   คนอ่ืนไมเท่ียง   เราก็ไมเที่ยง   
รางกายคนอืน่เปนอนตัตาไมใชตัวตน   รางกายเราก็เปนอนัตตาความสูญไปจากตัว
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ตนเชนกัน   ไปเห็นซากศพคนตายเปนไปในลักษณะใด   ก็นอมเขามาดูรางกายตัว
เอง   ใหเห็นเปนซากศพเหมือนกัน 

เร่ืองอดีต   อนาคต   ก็นํามาพิจารณาใหลงปจจุบัน   การพิจารณาเร่ืองอดีต   
ตองอาศัยสัญญา   การพิจารณาในเร่ืองอนาคต   ตองอาศัยสมมติ   สัญญา   สมมต ิ  
นี ้เปนท่ีรองรับของปญญา   สัญญา   คือความจํา   ความจํานี้ก็ตองเลือกจํา   ในสิ่งท่ี
มีโทษมีภัย   เพื่อใหจิตไดกลัวตอโทษภัยนั้น ๆ   เร่ืองโทษภัยนี้ก็มีอยูประจําโลก   
ทุกคนท่ีเกิดมาแลวตองไดประสบพบเห็น   และไดรับไมมากก็นอย   ฉะนั้นความ
จําจึงเลือกจําในส่ิงท่ีมีโทษภัย   เพื่อไมใหจิตมีความกําเริบในส่ิงท่ีชอบใจ   ถาส่ิง
ไหนท่ีทําใหเกิดราคะตัณหา   รักใครกําหนัดยินดี   มีรูป   เสียง   กล่ิน   รส   สัมผัส   
ถาปญญาไมมีแลว   ก็ไปหลงติดอยูกับสิ่งเหลานี้   ถาผูมีปญญาดี   ก็หาจําเอาแตส่ิง
ท่ีมีโทษภัย   มาทําความรูสึกไวแกใจอยูเสมอ   เชน   รูป   เสียง   ของเรา   และรูป 
เสียงของคนอ่ืน   ก็ใหพิจารณาดวยปญญาวา   เปนโทษภัยดวยกันท้ังนั้น   รูปราง
กายของเรามีโทษอยางไร   รางกายท้ังหมดนี้ก็ยอมมีโรคภัย   การเจ็บไขไดปวย   
หรือการเจ็บ   การตาย   ก็เปนภัยแกชีวิตท้ังนั้น   ในชาติอดีตท่ีผานมา   รางกายน้ีก็
มีโทษภัยเหมือนกับชาติปจจุบัน 

การพิจารณารูปขันธ 
ความไมสวยงามในรางกายนี้   ผูมีปญญาเทานั้นจึงจะรู   เห็นตามความเปน

จริง   ธรรมชาติเดิมของรางกายแลว   ไมมีส่ิงใดเปนของสวยงาม   มีแตส่ิงสกปรก
โสโครก   ถึงจะอาบน้ําชําระรักษาอยูก็ตาม   ความสกปรกในรางกายนี้หาหมดไป
ไม   ถาไมอาบน้ําภายในสิบวัน   ความสกปรกของรางกาย   ก็จะสงกลิ่นออกภาย
นอก   จะเปนท่ีขยะแขยงของสังคม   เชน   ผม   ขน   เล็บ   ฟน   หนัง   เนื้อ   เอ็น   
กระดูก   ก็ไมมีส่ิงใดเปนของสวยงาม   และก็ไมไดประกาศตัววาเปนของสวยงาม
แตอยางใด   ความสวยงามน้ันมีอยูท่ีกิเลส   สังขาร   โมหะ   อวิชชา   มีความเขาใจ
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ผิด   รูปนั้นจึงมีความสวยงาม   รูปสวยงามเพราะความรัก   รูปสวยงามเพราะ
ความยินดี   รูปสวยงามเพราะความใคร   รูปสวยงามเพราะมีความกําหนัด   ถาจิต
ไมมีความรัก   ความใคร   ความกําหนัดแลว   รูปนัน้จะไมมีส่ิงใดเปนของสวยงาม
เลย   เพราะความสวยงามนั้น   ไมข้ึนอยูกับรูปรางกลางตัวแตอยางใด   ถึงจะมี
เคร่ืองประดับประดาตกแตงไว   ก็เพียงเปนเคร่ืองฉาบทาไวขางนอก   และฉาบทา
ไวตามผิวหนังท่ีผิวเผินเทาน้ัน   เหมือนกันกับหีบศพท่ีประดับดวยแสงสี   และลวด
ลายตาง ๆ   ไวภายนอก   สวนภายในหีบศพนั้น   ยอมเปนซากศพท่ีมีความสกปรก
เปอยเนา   และสงกลิ่นอันเหม็นคลุงอยูตลอดเวลาฉันใด   รูปรางกายเรา   และรูป
รางกายของคนอื่น   ถึงจะมีเครื่องประดับที่สวยงาม   และเอาน้ําหอมฉาบทาไว   ก็
เพียงกลบกลิ่นอันเหม็นคาวของรางกายฉันนั้น   และเพื่อใหสังคมมนุษยเราอยูรวม
กันได 

การพิจารณาดวยปญญาก็เพ่ือใหจิตไดรูความจริงของธาตุขันธ   ใหรูความ
เกิดข้ึนของธาตุขันธ   ใหรูความเปนอยูของธาตุขันธ   ใหรูความดับไปของธาตุ
ขันธ   การเกิดข้ึนของธาตุขันธนั้น   ถึงเราจะไมรูดวยตาเนื้อก็ตาม   เราก็ตอง
พิจารณากันดวยเหตุผล   พิจารณาคาดหมายไปตามหลักความจริง   เพราะการเกิด
ข้ึนของธาตุขันธ   ไมใชจะเกิดข้ึนไดวันหนึ่งวันเดียว   ไมใชจะเกิดข้ึนเปนตัวมี
อวัยวะครบถวนพรอมกันท้ังหมด   ในคร้ังแรก   ก็อาศัยกลละของบิดามารดา   ตอ
มาก็เปนน้ํามันใส   น้ํามันใสก็กลายเปนน้ําเลือด   เปนกอนเลือดข้ึนมาเปนลําดับ   
แลวแตกออกเปนปญจสาขา   มีศีรษะ   แขนสอง   ขาสอง   อวัยวะทุกสวนก็คอย
เจริญข้ึน   มี   ผม   ขน   เล็บ   ฟน   หนัง   เนื้อ   เอ็น   กระดูก   เย่ือในกระดูก   มาม   
หัวใจ   ตับ   ปอด   ผังผืด   ไสใหญ   ไสนอย   น้ําดี   น้ําเสลด   น้ําเหลือง   น้ําเลือด   
สิ่งเหลานี้ก็เกิดจากกอนเลือดทั้งสิ้น   มีตา   หู   จมูก   ลิ้น   กาย   ส่ิงเหลาน้ีก็มีความ
สมบูรณเมื่อถึง ๙ - ๑๐ เดือน   ก็คลอดออกจากทองแมมาเปนเด็กตัวแดง ๆ   อาศัย
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น้ํานมและอาหารเหลว   ท่ีแมไดบํารุงทะนุถนอม   เด็กก็คอยเจริญข้ึนเปนเด็กโต   
แลวกลายเปนหนุมเปนสาว   เปนคนเฒาคนแก   คนเจ็บ   คนตายในท่ีสุด 

เมื่อเกิดข้ึนมาแลว   ความทุกขกายความทุกขใจก็เปนเงาตามตัว   ความไม
เที่ยง   ก็เปลี่ยนสภาพมาตั้งแตเปนกอนเลือด เปนเด็กก็แปรสภาพมาจากกอนเลือด   
แลวเปนหนุมสาว   แลวก็แปรสภาพกลายเปนคนเฒาคนแก   และแปรสภาพเปน
คนเจ็บคนตายไปในท่ีสุด   เม่ือตายแลว   ธาตุขันธท้ังหมดนั้นก็จะลงสูอนัตตา    
คือความไมเปนสัตวเปนบุคคล   ไมเปนเราและไมเปนเขาใด ๆ   ท้ังส้ิน   ความเขา
ใจเดิมวาตัวตนของเราก็จะเปนโมฆะ   ไมมีมูลความจริงแตอยางใด   ธาตุท้ังส่ี   คือ   
ดิน   น้ํา   ลม   ไฟ   ท่ีเขาใจวาตัวตน   ก็จะแตกสลายไปเปนธาตุเดิม   คือ   ดิน   น้ํา   
ลม   ไฟ   ไปตามมูลความจริงของอนัตตา   คือความสูญเปลาไมมีส่ิงใดเปนของ
ของเราตามความเขาใจ 

การพิจารณาหลักความจริงดวยเหตุผล 
ธาตุขันธของคนที่ตายไปกอนแลว   ธาตุขันธของผูกําลังจะตายอยูใน

ปจจุบัน   ธาตุขันธของผูจะตายในอนาคต   ก็จะเปนอนัตตา   คือความสูญเปลา
ดวยกันทั้งนั้น   การพิจารณาดวยปญญา   ก็พิจารณาตามหลักความจริง   ปญญาใน
ข้ันน้ี   ยังเปนปญญาอยูในความคาดหมาย   แตก็ตองคาดหมายใหถูกหลักความจริง   
อาศัยหลักสมมติเดิมเปนเหตุผล   เพราะอวัยวะทุกสวนของรางกาย   ก็เกิดข้ึนตาม
เหตุปจจัยท่ีเปนจริง   การตั้งอยูก็ตั้งอยูไดดวยเหตุปจจัยท่ีเปนจริง   รางกายนี้จะ
แตกสลายไป   ก็แตกสลายไปตามเหตุปจจัยท่ีเปนจริง   การพิจารณาตามหลักความ
จริงนี้   ก็เพื่อใหจิตรูจริงตามปญญา   เพราะขณะนี้   ยังอยูในข้ันศึกษาพยายามฝก
หัดปญญาและฝกหัดจิต   ใหเปนไปในสัจธรรมท่ีเปนจริง   จะคอยใหปญญาเกิด
ข้ึนเอง   จะคอยใหจิตรูเห็นในสัจธรรมเองนั้น   เปนสิ่งที่ขาดเหตุผล   ถึงสัจธรรมมี
ประจําอยูในโลกนี้มาแตกาลไหน ๆ ก็ตาม   ถาขาดการศึกษาแลวก็หารูตามความ
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เปนจริงไม   เหมือนกันกับทรัพยากรอันมีคาท่ีอยูในแผนดิน   เชน   เพชร   พลอย   
หรือแรนานาชนิด   ถาขาดการศึกษาแลว   ก็ไมรูคุณคาแตอยางใด   เหมือนกับไกท่ี
คุยเข่ียหากินตามประสา   ถึงจะไปพบเพชรนิลจินดาก็ไมมีประโยชนอะไรเลยฉัน
ใด   สัจธรรมท่ีมีอยูเต็มโลก   ถาขาดจากการศึกษาแลว   ก็ไมมีส่ิงใดที่จะรูเห็นดวย
จิตตามความเปนจริงฉันนั้น   จิตก็ยอมมีความรูเห็นผิดเพี้ยนจากความจริงไป   ท้ัง 
ๆ ท่ีสัจธรรมก็มีความจริงอยูอยางนั้นมาแตกาลไหน ๆ   เม่ือจิตไมมีปญญาจึงหลง
ยึด   เม่ือไมสมปรารถนาท่ีต้ังไว   ก็เกิดความเดือดรอนโศกเศราเสียใจ   จึงวา
ปรารถนาส่ิงใด   ไมไดสมใจนึกก็เปนทุกข   ความปรารถนานั้น   ยอมปรารถนาเอา
แตส่ิงท่ีถกูใจ   และชอบใจดวยกันทั้งนั้น   การเกิดก็ตองการแตตระกูลที่มีลาภ   ยศ   
สรรเสริญ   สุข   ถาสมความปรารถนาดวยกันหมดทุกคนแลว   สภาพความเปนอยู
ของมนุษยในโลก   ก็จะไมเปนอยูในสภาพนี้   ถาทุกคนมีฐานะความเปนอยูเทา
เทียมกัน   ก็จะไมมีใครวาใครได   เพราะมีลาภ   ยศ   สรรเสริญ   สุข   เหมือนกัน
ทั้งหมด   หรือถาคนกําพรา   อนาถา   ไมมีทรัพยสมบัติ    ไมมียศ   มีแตความกลาว
ราย   นินทา   มีความทุกขกาย   ความทุกขใจตลอดเวลา   โลกมนุษยน้ีก็ไมมีใคร
ตองการความเกิด   เพราะมนุษยเราตองการความสุข   คําวาเส่ือมจากลาภ   เส่ือม
จากยศ   คํานินทาวาราย   และความทุกขนานาชนิด   ส่ิงเหลานี้   ไมมีใครตองการ
ท้ังส้ิน 

แตก็หนีไมพน   เพราะโลกนี้   มีสัจธรรมครอบไวแลวอยางพรอมมูล   จะ
เลือกเอาแตความสุขอยางเดียวไมได   เราตองการสิ่งใด   ชอบในสิ่งใด   ยินดีในส่ิง
ใด   ตองการอยากใหส่ิงนั้น ๆ   มีความจีรังถาวรตลอดไป   เม่ือส่ิงนั้น ๆ ไมสม
ปรารถนาก็เกิดความทุกขใจ   นี้เรา   พยายามอยากจะฝนธรรมชาติท่ีเปนสัจธรรม
อยูเสมอ   แตก็ไมมีใครในโลกน้ี   จะสมความปรารถนาสักคนเดียว   รายไหนก็ราย
นั้น   ไมมีใครมีความสมหวังดังความตั้งใจเลย   เม่ือเกิดมาแลวก็มาแก   มาเจ็บมา
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ตายดวยกันท้ังนั้น   นี้ก็ใหเรามาฝกหัดปญญาใหมีความฉลาด   มาฝกหัดจิตใหรู
ตามความเปนจริง   ปญญาพิจารณาในสัจธรรมสวนไหน   ก็กําหนดจิตเพงดใูนสัจ
ธรรมนั้น ๆ   ใหจิตรูเห็นตามปญญาโดยตลอด   เหมือนกับฉายไฟอยูในท่ีมืด   เม่ือ
แสงสวางของไฟหมุนไปทางไหน   ตาก็รูเห็นวัตถุท่ีแสงไฟสองไปฉันใด   จิต   
เมื่อมีแสงสวางของปญญาไดสองทางใหแลว   จิต  ก็ รู เห็ น ใน สัจธรรมนั้ น  ๆ 
อยางถูกตองฉันนั้น   เห็นทุกขเปนทุกข   เห็นส่ิงท่ีไมเท่ียง   ก็รูเห็นวาเปนของไม
เท่ียง   สภาพท่ีไมมีตัวตน ก็รูเห็นเปนสภาพท่ีไมมีตัวตน   ถาจิตรูเห็นจริงตาม
ปญญาอยูอยางนี ้  ชื่อวาจิตมีความรูเห็นที่ถูกตองตามความเปนจริง 

ปญญาพิจารณาสังขารในไตรลักษณ 
การพิจารณาดวยปญญาผิดกันกับการทําสมาธิอยูบาง   เพราะการทําสมาธิ   

ตองตัดขาดในส่ิงท่ีเปนอดีตท่ีลวงมา   และตัดขาดในอนาคตท่ียังไมมาถึง   แมจะ
อยูในปจจุบันก็ไมใหคิดในเร่ืองใด ๆ ท้ังส้ิน   เพียงใหมีอารมณกรรมฐานอยางใด
อยางหนึ่งบริกรรมอยูเทานั้น   การพิจารณาดวยปญญาน้ี   ตองมีความรูรอบในเหตุ
การณตาง ๆ ทั้งภายนอก   ทั้งภายใน    เชน   ไปเห็นคนแก   คนเจ็บ   คนตาย   ก็
กําหนดจิตพิจารณาดวยปญญาลงสูไตรลักษณ   ถาเห็นคนแก   ก็พิจารณาในเรื่อง
ความแกในรูปสังขาร   วาไมมีใคร ๆ ในโลกนี้จะตานทานไวได  ถึงจะมีอาหาร
หวานคาวท่ีดีเลิศ   มีโอชารส   เอร็ดอรอย   เอาเขามาหลอเลี้ยงใหรางกายนี้มีความ
หนุมแนนตามความตองการของเราก็หาสําเร็จไม   ความแกนี้จะไมอยูในอํานาจ
ของใคร ๆ ท้ังส้ิน   ถึงจะใหท่ีอยูท่ีนอนดีเลิศสักเทาไร   ความแกนี้   ก็จะไปตาม
สายทางของความแกอยูตลอดไป   ถึงจะมีอํานาจวาสนาท่ีสูงสงก็ตาม   ความแก
ของรางกายก็จะแกไปตามหนาท่ีของมัน   เม่ือรูปรางกายแกมากลงไปเทาไร   ทุก
ขัง   อนิจจัง   ก็เดนข้ึนมาอยางมองเห็นไดชัดทีเดียว   มีตา   แตกอนมองดูในส่ิงใด
จะใกลหรือไกลก็มองเห็นไดชัด   แตบัดนี้   รูปรางกายแกตัวลง   จะมองดูในส่ิงใดก็
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ฝาฟางหรือมองดูอะไรไมเห็นเสียเลย   การเดินไปมาก็ไมสะดวก   หนักเบาแตละ
ครั้งก็พึ่งตัวเองไมได   นี้ก็เพราะความไมเท่ียงของรูปรางกาย   จึงเปนอยูดวยความ
เปนทุกข   คนแกนี้   ในคร้ังกอน   ก็เคยเปนเด็กเหมือนกันกับเด็กทุกวันนี้   แลวก็
เจริญข้ึนมาเปนหนุมเปนสาว   อนิจจังความไมเท่ียงของรูปสังขารพาใหเปลี่ยนไป
จนมาถึงปจฉิมวัย   รางกายทุกสวนก็เหี่ยวแหงหยอนยาน   กําลังวังชาก็ลดนอยถอย
ลง   แทบจะพึ่งตัวเองไมไดเลย 

มีหู   แตกอนเมื่อยังหนุมก็ฟงเสียงอะไรไดชัดเจน   แตบัดนี้รางกายแกแลว   
หูจะฟงอะไรก็ไมถนัด   หรือฟงอะไรไมไดยินเสียงเสียเลย   นี้ก็เปนอนิจจัง   ท้ัง ๆ 
ท่ีไมอยากใหเปนไป   เม่ือฟงเสียงส่ิงใดไมไดก็เปนทุกข   จมูก   ลิ้น   กาย   แตกอน
เคยใชงานไดอยางคลองแคลว   แตบัดนี้   อนิจจังพาใหเปนไป   จึงทําใหเปนทุกข   
เมื่อเราเห็นคนแก   และพิจารณาในเรื่องความแกของผูอื่นแลว   จึงใหนอมเอาเร่ือง
ของความแกของผูนั้น   เขามาหาตัวเรา   และใหพิจารณดูความแกของเรา   ให
กําหนดจิตตั้งใจพิจารณาดูตัวเองวา   เราก็จะตองแกเหมือนคนน้ัน   สังขารรางกาย
เรา   แตกอนก็เปนเด็ก   แตบัดนี้สังขารรางกายไมใชเด็กเสียแลว   นี้เรากําลังแก   
แกวันนี้บาง   วันหนาบาง   ที่สุดเราก็จะแกเหมือนกันกับคน ๆ นั้น   เพราะสังขาร
รางกายเราทุกสวน   ก็ตกอยูในไตรลักษณเหมือนกัน   ถึงเราจะใหอาหารการ
บริโภคอยางเหลือเฟอ   และใหที่อยูหลับนอนเปนอยางดีก็ตาม   ความแกก็จะไมอยู
ในอํานาจเราเลย   ถึงเราจะใหเคร่ืองประดับประดา   ตกแตงดวยครีมนานาชนิดมา
ฉาบไว   ใหรางกายเรานี้หนุมแนนกลับเปนหนุมเปนสาวตามเดิม   รางกายนี้ก็ไม
เปนไปตามความตองการของเราเลย   นี้เราจะฝนธรรมชาติเดิมของสังขารไปถึง
ไหน!   ถาเปนไปในลักษณะนี้   สมควรแลวหรือ   ที่เราจะมาหลงวารางกายนี้เปน
เรา   เปนตัวตนของเรา   แมคนท่ัวไปท้ังโลก   ก็มีความเขาใจวา   รางกายนี้เปนตัว
ตนดวยกันท้ังนั้น   ใหพิจารณาวา   ถึงรางกายนี้จะเปนตัวตน   ก็เพียงวา   เปนตัว
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ตนอาศัยชั่วคราวเทานั้น   ไมกี่วันเราก็จะตองทอดทิ้งรางกายนี้ไป   และเราก็จะไม
หอบหิ้วเอารางกายนี้ไปดวยเลย   นี้เราก็เคยเกิดเคยแกอยูในโลกนี้มานาน   เกิดใน
ชาตินี้ก็มาแกอีก   และจะเกิดแกในชาติอนาคตตอไป   ตราบใด   เรายังมีกิเลส
ตัณหาอยู   เราก็จะลองลอยตามกระแสของวัฏฏะ   ไมมีทางที่จะส้ินสุดลงไดเลย   
นี้เปนแนวชี้แนะการพิจารณาดวยปญญา   เม่ือเราเห็นคนแกก็พิจารณาความแก   
แลวนอมเขามาหาตัวเอง   และพิจารณาความแกของตัวเอง   จงพิจารณาใหมากกวา
นี้   และใหใชความสามารถจากปญญาของตัวเอง   อยาไปเอาปญญาคนอื่นมาเปน
ของตน 

เราไปเห็นคนเจ็บ   ดวยอาการอยางไร   เราก็พิจารณาดูความเจ็บของคน ๆ 
นั้น   แลวนอมเขามาหาตัวเองวา   เราก็ตองเจ็บอยางคน ๆ นั้น   แนวทางพิจารณา   
ก็ใหเปนรูปเดียวกันกับการพิจารณาความแกนั้นเอง   แตเพียงเปลี่ยนวาความเจ็บ
เทานั้น   และใหกําหนดจิตพิจารณาดวยความตั้งใจจริง ๆ   อยาพิจารณาเร็ว   ถา
พิจารณาเร็วการพิจารณาจะไมละเอียด   และจิตก็จะตามปญญาไมทัน   ความต้ังใจ
มั่นในการพิจารณาดวยปญญาก็จะมีชองวาง   ถามีชองวางเมื่อไร   กิเลส   ตัณหา   
มานะทิฏฐิ   อวิชชา   ก็จะเขาสวมรอยเมื่อนั้น   การพิจารณาดวยปญญาก็จะส้ินสุด
ลง   เพราะถูกกิเลส   ตัณหา   มานะ   ทิฏฐิ   อวิชชา   เขามาเปนเจาก้ีเจาการออก
ประกาศวา   ส่ิงเหลานี้   เรารูหมดแลว   เราไดเรียนผานมาหมดแลว   จะเทศนให
ใครตอใครฟงก็ได   จะหยุดนั่งสมาธิ   หยุดเดินจงกรมเสีย   นอนดีกวา   เร่ืองอยาง
นี ้  ผูเขียนเคยถูกกิเลสตมตุนมาแลว   จึงไดนําเอาความโง ๆ ของตัวเองนี้มาเปดเผย   
เพื่อจะไดเกิดความละอาย   จะไดมีความขยันหม่ันเพียรคอยระวังกิเลสประเภทนี ้  
เขามาแทรกซอนในการภาวนาอีกตอไป 

การพิจารณาความตาย 
เราเห็นคนตายอยูที่ไหนก็พิจารณาไดทันที   หรือจดจํามาพิจารณาภายหลัง
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ก็ได   การพิจารณาก็ตองกําหนดจิต   และตั้งใจพิจารณาอยางจริงจัง   และทําใหจิต
ไดเกิดความสลดสังเวชตอความตาย   อยาไปเอาธรรมดาเขามาตัดรอนใหปญญา
หมดไป   โดยใหกิเลสตัดสินวารูแลว   ท้ัง ๆ ท่ีจิตยังไมเกิดความกลัวและสลดใจ   
การพิจารณาตองพิจารณาใหละเอียด   ใหเขาถึงจิต   ใหจิตไดรูเห็นตามปญญาอยาง
ชัดเจน   การพิจารณาดวยปญญา   ถาจิตไมรูเห็นตามปญญาแลว   ก็เหมือนกันกับ
คนตาบอดฉายไฟ   จะไมมีประโยชนอะไรเลย   แตบอดชอบอวดฉลาด   การจดจํา
เอาเร่ืองของคนอื่นมาเปนของตัวนั้นเกงมาก   วาส่ิงนั้นเราก็รู   ส่ิงนั้นเราก็เขาใจ   
ท้ัง ๆ ท่ีไดยินจากคนอื่นเทานั้นฉันใด   จิต   เม่ือไมรูเห็นตามปญญาแลว   ก็ไมมี
ทางท่ีจะรูจริงเห็นจริงในสัจธรรมไดฉันน้ัน   ถึงจะอานตําราจบตูพระไตรปฎก   จิต
ก็ยังไมไดสัมผัสในสัจธรรมนั้นเลย   ความรูท่ีเรียนรูมาก็ยังเปนภาคทฤษฎีไป   ยัง
ไมเขาใจในขอบขายแหงความรูจริงในสัจธรรมได   เพียงเปนหลักการวิชาการเทา
นั้น   เหมือนกันกับไปเรียนหลักการวิธีการในการทําอาหาร    เม่ือจบหลักสูตรมา
แลว   ไมเคยปรุงอาหารรับประทานเองสักที   รสชาติของอาหารนั้นเปนอยางไรหา
รูไมฉันใด   การพิจารณาดวยปญญา   เม่ือจิตยังไมรูเห็นตามดวยปญญาก็เปน
สัญญาไปฉันนั้น   ถึงจะพิจารณาไปตามหลักความจริง   ก็จริงเพียงสัญญาเทานั้น   
ถาเพียงเทานี ้  ก็จะละกิเลสตัณหาไมไดเลย   เพราะการละกิเลสตัณหาเปนเร่ืองของ
จิต   ปญญาเพียงเปนแสงสวางใหจิตไดรูเห็นโทษภัยเทานั้น   ถาปญญามีความ
สวาง   จิตก็เห็นในความเปนจริง   เห็นโทษภัยในการเกิด   แก   เจ็บ   ตาย   แลว   ก็
จิตนั้นแลจะหาทางใหพนไปจากการเกิดไปได   สวนความแก   ความเจ็บ   ความ
ตายเปนผล   และเปนท้ังโทษภัยดวย   ถาตัดรากแหงความเกิดไดแลว   ความแก   
ความเจ็บ   ความตาย   ก็หมดปญหาไป 

เหมือนกับคนท่ีนอนหลับอยูในทามกลางแหงภัยท้ังหลาย   มีชาง   มีเสือ   มี
งูพิษอยูรอบตัว   เม่ือลืมตาข้ึนเห็นสัตวรายดวยตาเองแลว   แมจะฝนนอนตอไปอีก   
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ก็นอนไมไดเลย   มีแตจะหาชองทางว่ิงหนีจากภัยเหลานั้นใหพนไปดวยกําลังแหง
ความกลัว   ถึงที่นั้นไดเคยหลับเคยนอนมาแลวนานสักเทาไรก็ตาม   เม่ือเห็นภัยเขา
มาคุกคาม   ก็จะทอดอาลัยทันที   น้ีฉันใด   ขณะนี้จิตเรากําลังหลับ   ก็ยังไมเห็นภัย
ในการเกิด   ไมเห็นภัยในการแก   ไมเห็นภัยในการเจ็บ   ไมเห็นภัยในการตาย   ถา
จิตไมเห็นภัย   จิตก็มีความยินดีท่ีจะหลับอยูอยางนี้ตลอดไป   เม่ือภัยมากระชั้นชิด
ไมมีทางออกก็เปนทุกขฉันนั้น   ไมอยากแกก็จําเปนจะตองแก   ไมอยากเจ็บก็จํา
เปนจะตองเจ็บ   ไมอยากตาย   ก็จําเปนจะตองตาย   ไมอยากเกิดอีกก็จําเปนจะตอง
เกิดอีก   เพราะเชื้อพาใหเกิดยังม ี

น้ีการพิจารณาความตาย   ใหถือวาเปนภัยท่ีสําคัญ   เพราะทุกคนไมตองการ
ความตาย   แตก็ยังยินดีในการเกิด   ถาเกิดแลวก็ไมอยากตาย   แตมันเปนไปตาม
ความอยากของเราไหม ?   เราจะไปขัดขืนสัจธรรมดวยวิธีนี้จะขัดขืนไดไหม ?   
ขัดขืนไมได   เพราะสายทางของสัจธรรมตองเวียนรอบกันอยูอยางนี้   และเปนอยู
อยางนี้ไมรูวากัปไหนกัลปไหน   ตราบใดท่ียังมีโลกอยู   การเกิด   แก   เจ็บ   ตาย   
ก็หมุนเวียนเปนวัฏฏะอยูอยางนี้ตลอดไป   การพิจารณาความตายนี้อยูบอย ๆ   ก็
เพ่ือใหจิตไดเกิดความกลัว   ถาจิตมีความกลัวแลว   หนทางที่จะทําไมใหตายนั้นหา
งาย   เหมือนกับบุคคลท่ีเห็นเสือแลวกลัวเสือ   หนทางที่จะหนีจากปากเสือ   ก็คนท่ี
กลัวเสือนั้นแหละจะหาเอง   ที่ไหนจะพนจากปากเสือได   คนนั้นจะว่ิงใหเต็มท่ี   
คําวาเดินโอเออยูไมมี   หรือเหมือนกับข้ีไพ   ไฮโล   เห็นเจาหนาท่ี   ทางออกอยู
ไหนไมตองถามใคร   ชองไหนจะพนไปจากเจาหนาท่ีได   เปนอันว่ิงทันที   นี้การ
ปฏิบัติภาวนา   การพิจารณานึกถึงความตาย   และพิจารณาในความตายบอย ๆ   ก็
เพื่อปลุกจิตใหตื่น   ใหจิตมีความกลัวในโทษภัยท้ังหลาย   ใหจิตไดเกิดความเบ่ือ
หนาย ในการเกิดการตายที่เปนของซ้ําซาก   ไมมีสาระประโยชนอะไรเลย 

เห็นคนตายอยูที่ไหน   ก็พิจารณาคนที่ตายไป   แลวนอมเขามาหาตัวเอง   
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ใหเทียบกันดูวา   ธาตุขันธของคนที่ตายไปแลว   กับธาตุขันธของเราผูยังมีลม
หายใจอยูน้ี  ใหรูเห็นเปนสภาพเดียวกัน   พิจารณาวา   แตกอนผูท่ีตายไปน้ี   เขาก็มี
ลมหายใจเหมือนกันกับเรา   ความเปนอยู   การไปมาก็เหมือนกันกับเรา   ธาตุขันธ
เขา   กับธาตุขันธเรา   ก็มีธาตุส่ีคือ   ดิน   น้ํา   ลม   ไฟ   เหมือนกัน   รูป   เวทนา   
สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   เมื่อเขายังไมตาย   ก็เหมือนกันกับเรา   เราก็เหมือนกัน
กับเขา   น้ีเขาก็ไดหมดลมหายใจไปแลว   นี้เราก็จะหมดลมหายใจ   และเหมือนกัน
กับคนท่ีตายไปแลว   คนท่ีตายไปแลวนี้   เม่ือคร้ังท่ีเขายังมีชีวิตอยู   เขาก็ยึดถือวา
รางกายทั้งหมดนี้เปนตนเปนตัว   และมีความกลัวตอความตายและไมอยากตายเลย   
ความไมอยากตายนี้  ก็เปนวิภวตัณหา   แตกอนคนท่ีตายไปนี้   ก็มีความเขาใจวา   
ทรัพยสมบัติท่ีเขาหามาไดจะนอยหรือมาก   เขาก็ยึดถือวาเปนของของเขา   แตบัด
นี้สิ่งที่เขายึดถือวาเปนของของเขานั้น   เขาเอาไปดวยหรือไม   เอาไปดวยไมไดเลย   
ทรัพยสมบัติท้ังหลายท่ีหามาไดนั้น   เปนของประจําโลก   เพียงอํานวยความ
สะดวกเม่ือคร้ังยังมีชีวิตอยูเทานั้น   เปนปจจัยท่ีอาศัยประจําวันและอาศัยไปจน
หมดลมหายใจ   เม่ือเขาตายไป   ทรัพยสมบัติทั้งหลายนั้นก็ยังอยูในโลก   และคนท่ี
ยังมีชีวิตอยูก็อาศัยทรัพยสมบัตินั้นตอไป 

การพิจารณาความตายของคนอื่น   ก็ตองพิจารณาใหละเอียด   แลวนอมนํา
มาพิจารณารูปรางกายตัวเราเอง   จงพิจารณาใหละเอียด   อยาเห็นแกความมักงาย   
อยาพิจารณาเร็ว   ใหพิจารณาชา ๆ   ในขณะพิจารณาอยูนั้น   ก็ใหกําหนดจิตรูตาม
ปญญาทุกคร้ัง   เพ่ือใหจิตตั้งมั่นอยูกับปญญาตลอดไป   การนึกถึงความตาย   การ
พิจารณาในความตาย   ตองพิจารณาใหมาก   วันหนึ่งคืนหนึ่งจะก่ีรอยก่ีพันคร้ังไม
ตองนับ   ไมใชจะพิจารณาเพียงความตายของคนเราดวยกันเทานั้น   แมจะไปเห็น
สัตวอื่นท่ีตายอยูในท่ีตาง ๆ ขางถนน   ก็พิจารณาได   และนอมเขามาหาตัวเอง   
และพิจารณาความตายของตัวเอง   ใหเปนสภาพเดียวกันกับสัตวนั้น  ๆ   ทุก
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ประการ   และ   พิจารณาใหรวมลงสูไตรลักษณทุกครั้งไป   มิใชจะพิจารณาเพียง
ความตายเทานี้   เม่ือเราไปเห็นคนและสัตวมีความทุกขดวยประการใด   เราก็นอม
เขามาหาตัวเองวา   เราก็มีความทุกขกาย   ความทุกขใจเหมือนกัน   เม่ือเราเห็นคน
และสัตวท่ีมีอวัยวะไมสมประกอบ   เราก็นอมเขามาหาตัวเรา   วาเราก็เคยไดเปนมา
แลว   และเราก็จะเปนอยางนี้ในชาติตอไป   เราไปเห็นยาจกอนาถาหาขอทาน   เรา
ก็นอมเขามาหาตัวเอง   วาเราก็เคยเปนยาจก   อนาถาหาขอทาน   อยางนี้มาแลว   
และเราก็จะเปนอยางนี้ตอไปในชาติอนาคตอยางแนนอน   ถาทํากรรมชั่ว   การ
พิจารณาดวยปญญาในวิธีนี้   ก็เพื่อลดทิฏฐิมานะของตัวเอง   และเพื่อใหจิตไดรูผล
กรรมของผูท่ีกําลังไดรับผลในปจจุบัน 

การพิจารณาดวยปญญานี้เราจะยืน   เดิน   นั่ง   นอน   ก็พิจารณาไดทั้งนั้น   
จะพิจารณากอนการทําสมาธิ   หรือทําสมาธิกอนแลว   จึงพิจารณาดวยปญญาที
หลังก็ได   การสรางปญญา   เราอยาพึ่งคนอื่นมากเกินไป   ใหเราใชความพยายาม
สรางปญญาใหแกจิตตัวเอง   ถาจะอาศัยปญญาของคนอื่นไปเสียทุกอยาง   ปญญา
ที่เราพิจารณาอยูนั้น   ก็จะเปนสัญญาโดยเราไมรูตัว   การสรางปญญาใหแกตัวเอง   
ตองใชความสามารถฝกหัดคิดคนควาในสัจธรรมใหมาก   ในเร่ืองเดียว   จะคิด
พิจารณาก่ีคร้ังก่ีหนไมตองนับ   เหมือนกับโคนตนไม   จะใชมีดใชขวานฟาดฟน
ดวยกําลังของตัวเองโดยไมตองนับ   วาฟนไปแลวก่ีคร้ัง   รากเล็กรากใหญท่ีมาขัด
ขวางก็ฟนเสียท้ังหมด   เม่ือฟนขาดแลว   ตนไมก็จะลมไปเอง   การพิจารณาดวย
ปญญาก็ใหเปนในลักษณะนั้น   ส่ิงใดท่ีสัมผัสดวยตา   ดวยหู   ท่ีเปนส่ือสารแหง
ความชอบใจ   และเปนส่ือสารแหงความไมชอบใจ   ความทุกขท่ีมีอยูในกาย   
ความทุกขท่ีมีอยูในจิต   ก็นํามาพิจารณาใหรูเห็น   เหตุและปจจัย   วาความทุกขน้ัน
มีอยูท่ีไหน   ก็ใชปญญาพิจารณาดูใหรู   เพ่ือใหจิตไดเบ่ือในความทุกขน้ัน ๆ    การ 
พิจารณาก็พิจารณาตามความเปนจริง   จะคิดคาดหมายก็ตองคาดหมายใหถูกหลัก
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ความจริง   เพราะการเกิดข้ึนก็เกิดข้ึนตามเหตุปจจัยท่ีเปนจริง   ตั้งอยู   ก็ต้ังอยูตาม
เหตุปจจัยที่เปนจริง   จะแตกสลายไป   ก็แตกสลายตามเหตุปจจัยท่ีเปนจริง   ความ
จริงมีการเกิดข้ึน    ตั้งอยู   และดับไปดวยเหตุปจจัยทั้งนั้น    การพิจารณา   ก็
พิจารณาใหรูทั้งเหตุและผล   เหตุท่ีเปนทุกข   ผลก็ตองเปนทุกข   เหตุท่ีเปนของไม
เท่ียง   ผลก็เปนของไมเที่ยง   เหตุท่ีไมใชตัวตน   ผลก็ตองเปนของที่สูญเปลา   ให
จิตรูจริงวาเหตุอยางไรผลก็ตองเปนอยางนั้น 

ปญญาเบ้ืองตนอาศัยสัญญา สมมติ 
การพิจารณาดวยปญญานี้ก็ตองอาศัยสัญญา   อาศัยสมมติ   เปนเสนทางไป

กอน   เพ่ือใหเปนทีร่องรับปญญา   เหมือนกับปากกาที่อยูในมือ   ถาหากไมมีที่รอง
รับใหปากกาไดเขียน   ปากกานั้นก็จะไมมีท่ีเขียน   จะเขียนบนอากาศวาดภาพเปน
ตัวหนังสือ   ก็ไมมีประโยชนอะไรเลย   ฉะนั้นสัญญา   สมมติ   จึงเปนกระดาษท่ี
รองรับปญญาอยางสําคัญ   ความจดจําในส่ิงตาง ๆ ภายนอกจึงนอมเขามาหาตัวเอง
ไดถูกตอง   เชนเห็นคนแกก็จดจํานอมเขามาหาตัวเอง   เห็นคนเจ็บก็จดจํานอมเขา
มาหาตัวเอง   เห็นคนตายก็จดจํานอมเขามาหาตัวเอง   เห็นความสกปรกโสโครก
ในซากศพของคนและสัตว   ก็จดจํานอมเขามาหาตัวเอง   ถาไมมีสัญญา   สมมติ
แลว   ปญญาจะพิจารณาอะไรไมไตเลย   เพราะสัญญาสมมติ    เปนกระจกเงาให
ปญญา   เปนอยางดี   ผูท่ีทิ้งสัญญา   ท้ิงสมมติ   คือติดอยูในสมาธิข้ันละเอียดจึงไม
เกิดปญญา   และพิจารณาอะไรไมเปนเลย   เพียงอยูเฉย ๆ   อยูนิ่ง ๆ   อาศัยความ
วางของจิตเปนท่ีอยู   ความวางของจิตที่นิ่งเฉยนี้   ไมใชการละกิเลสตัณหาอวิชชา
แตประการใด   เพียงอาศัย   สต ิ  ฌาน   สมาบัต ิ  กลบกิเลสตัณหาอวิชชาไวเทาน้ัน 

ในสมัยคร้ังพุทธกาลมีภิกษุไปปฏิบัติธรรมในปาชาก็อาศัยสัููาเปนเคร่ือง
จดจําซากศพที่มีลักษณะตาง ๆ   มีท้ังตายใหมและตายเกา   มีท้ังข้ึนอืดพุพองนํ้า
เหลืองไหล   มีทั้งเนื้อหนังกําลังเปอยเนา   มีท้ังสัตวปานานาชนิดกัดกินเปนอาหาร   
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มีท้ังกระดูกติดเอ็นและกระดูกท่ีเกา   แลวภิกษุนั้นทานก็อาศัยสัญญาจดจําใสใจไว   
เม่ือออกจากท่ีนั้นไปแลว   ก็โอปนยิโก   นอมสิ่งเหลานั้นมาท่ีตัว   เห็นในซากศพ
เปนในลักษณะใด   ก็จดจําแลวจึงสมมติตัวเองใหเปนไปในลักษณะนั้น   เห็นศพท่ี
ตายใหม   ก็สมมติในรางกายตัวเองใหเปนในลักษณะคนตายใหม   และพิจารณา
ในรางกายตัวเองใหเปนไปตามสัญญาท่ีจดจํามา   และสมมติใหรางกายตัวเองให
เปนไปตามซากศพในลักษณะนั้น ๆ   และพิจารณาใหลงสูไตรลักษณ    และ
กําหนดจิตใหรูเห็น   เปนสัจธรรมมีอนัตตาคือความสูญเปลาไปจากตัวตนอยาง   
แทจริง   ไมนานทานก็ไดบรรลุอรหัต   เม่ือเปนพระอรหันตแลวเร่ืองสัญญา   
สมมติ   ก็หมดภาระกันทันที   ฉะนั้นสัญญา   สมมติ   จึงเปนสะพานใหปญญาได
เปนอยางด ี

สรางปญญาใหแกจิต 
ปญญาจึงเปนหนาที่ของเราจะสรางข้ึนใหแกจิตเอง   เมื่อจิตมีปญญาและ

ปญญามีในจิต   ความสวางของปญญามีอยูที่จิตเต็มที่แลว   ก็จะกําจัดความมืด
บอดของจิต   ไดอยางรวดเร็ว   ความสวางของปญญานั้นเปนแสงสะทอนเขามาสู
จิต   เพื่อใหจิตไดรูเห็นตามความเปนจริง   ความเปนจริงในสัจธรรมเปนอยางไร   
จิตก็จะรูเห็นไดอยางท่ัวถึง   จะรูเห็นทุกขเปนทุกข   และรูเห็นเหตุใหเกิดทุกขคือ
ตัณหา   ไดอยางชัดเจน   และรูเห็นในสรรพสังขารท้ังหลาย   วาไมเที่ยงตามความ
เปนจริง   และรูเห็นวารางกายนี้ไมมีตัวตน   รูเห็นเปนสภาพธาตุส่ีมีดิน   น้ํา   ลม   
ไฟ   ท่ีรวมกันอยูเปนรูปเทานั้น   เม่ือจิตถอดรางไปแลว   ธาตุท้ังส่ีก็ตั้งอยูเปนรูป
ไมได   มีแตจะแตกสลายจากกันไปตามธาตุเดิมเทานั้น   เม่ือจิตรูเห็นชัดอยูอยางนี ้  
ความยึดถือเดิมของจิต   ท่ีเคยยึดถือวารางกายน้ีเปนตนเปนเรา   ก็จะถอนออกมา
ทันที   เมื่อจิตถอนออกจากการยึดถือวา    รางกายนี้ ไม ใช เราจริงแลว    ก็ ช่ือว า   
ความเห็นของจิต   เปนความรูเห็นท่ีถูกตอง   จิตจึงเปน   สัมมาทิฏฐิ   เปนความรู
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เห็นท่ีชอบธรรม   เม่ือจิตมารูเห็นและถอนออกจากการยึดถือในตนไดแลว   จิตก็
จะถอนออกจากการยึดถือส่ิงภายนอกทั้งหมด   จะไมมีส่ิงใดในโลกนี้เปนของของ
เรา   ทุกอยางก็เปนเพียงธาตุท่ีอาศัยเทานั้น   เมื่อธาตุทั้งหลายแตกสลายไป   ก็ไมมี
ความเดอืดรอน   และไมมีความทุกขภายในจิตแมแตนอย   นี้ก็เพราะจิตมีปญญาที่
รูรอบแลว   ไมมีส่ิงใดในโลกน้ีจะปดบังอําพราง   จึงเปน   ญาณทสฺสนํ   เปนความรู
ที่สวางอยางทั่วถึง    ญาณทัสนะนี้เปนความรูเห็นที่เปนจริงในสัจธรรม   เปนความ
รูท่ีฝงอยูในสวนลึกของจิต   ถึงจะอยูอยางไร   อยูท่ีไหน   ในอิริยาบถใด   ญาณรู
ภายในจิตก็จะรูรอบจิตอยูตลอดเวลา   หรือจะกําหนดจิตทําสมาธ ิ  ใหจิตไดรวมลง
เปนเอกจิต   เอกธรรม   ก็รวมลงไดงาย 

ปญญาอบรมสมาธิ 
อยาเขาใจผิดในความรูเห็นในสมาธิ   การทําสมาธิก็ตองมีปญญาเปนพ่ีเลี้ยง   

เพ่ือแกไขในความเห็นผิด   ถาไมมีปญญาแลวจะมีความเห็นผิดไดงาย   การทํา
สมาธิเม่ือจิตลงสูความสงบแลวยอมมีมารเขามาแทรกซอนไดงาย   และทําใหจิต
เกิดความเห็นผิด   ในกลลวงของกิเลสตัณหา   สวนมาก   มาร   จะแฝงเขามาในรูป
นิมิต   ท่ีเกิดจากสมาธิ   และทําใหจิตมีความเขาใจผิดคิดวาเปนของจริง   เพราะ
กิเลสอยูท่ีจิต   จึงหลอกจิตไดงาย   เชนจิตมีความสงบแลว   ก็จะเกิดแสงสวางเปน
ในลักษณะตาง ๆ   จะเขาใจเองวา   แสงสวางนี้เปนปญญาบาง   เปนวิปสสนาญาณ
บาง   เปนนิโรธสมาบัติบาง   บางคร้ัง   มีท้ังแสงสวาง   มีท้ังรูปนิมิต   เปนไปใน
ลักษณะตาง ๆ   เชนเห็นเปนเด็กท่ีเกิดใหมบาง   เห็นเปนคนแก   เห็นเปนคนเจ็บ   
และเห็นเปนคนตายนอนอยูขางหนาบาง   หรือเห็นทองฟาท่ีสวาง   หรือเห็นกอน
เมฆ   เห็นเดือนดาว   เห็นแมน้ําเห็นฟองน้ํา   หรือเห็นเปนนานาชนิด   หรือเห็น
พระพุทธรูป   เห็นดวงแกว   การเห็นอยางนี้จะตีความหมายไปวาเปน   วิปสสนา
ญาณ   ไมได   จะตีความหมายวามีความรูรอบในสรรพสังขารก็ไมถูก   จะเขาใจวา
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ตนรูแจงเห็นจริงในสัจธรรมก็ไมได   นี้เปนเพียงนิมิตท่ีเกิดข้ึนจากสมาธิเทานั้น   
ถาผูมีปญญา   เปนพ้ืนฐานมาแลว   นิมิตน้ีก็จะเปนประโยชน   ในการพิจารณาดวย
ปญญาไดเปนอยางดี   หรือถาผูมีปญญาเฉียบแหลมฝงอยูท่ีจิตแลว   นิมิตตาง ๆ   ก็
จะไมเกิดข้ึน   เพราะนิมิตตาง ๆ นั้น   ยังตกอยูในสังขาร   เปนของไมเท่ียงดวยกัน
ท้ังหมด  จิตท่ีมีปญญาเปนพ้ืนฐานมาแลว   จะใหกิเลสสังขาร   มาหลอกลวงจิตก็
หลอกไดยาก   เพราะ   ปญญา   เปนส่ิงท่ีรูรอบ   รอบรูในสรรพสังขารตามความ
เปนจริงอยูแลว   นิมิตนี้เหมือนกันกับนักตมตุนหลอกลวงอันดับโลก   แตก็จะตม
ตุนหลอกลวงไดเฉพาะบุคคลท่ีหัวออนเทานั้น   จะไปหลอกลวงตมตุนบุคคลท่ีมี
ความฉลาดนั้นจะไมสําเร็จเลย   เขาจะตมตุนหลอกลวงกับใครเขาตองเขาใจใน
ความตองการของคน ๆ นั้น   ถาผูตองการเงินเขาก็เอาเรื่องของเงินนั้นแหละมาเปน 
เคร่ืองหลอกลวง   เอาเงินมาออกกลอุบายใหคนนั้นตายใจ   จึงหลอกลวงเอาเงินคน
ได   ถาผูตองการความสวยงามเขาก็เอาเคร่ืองสําอางนั้นแหละมาเปนส่ิงหลอกลวง
เพื่อใหตายใจ   ฉันใด   กิเลสสังขารหลอกลวงจิต   กิเลสสังขารก็เอาส่ิงที่จิต   มี
ความตองการนั้นแหละมาหลอกลวงจิต   จิตมีความตองการในส่ิงใด   กิเลสสังขาร
ก็เอาส่ิงนั้น ๆ มาหลอกจิตฉันนั้น   เพราะกิเลสสังขารอยูที่จิตจึงหลอกจิตไดงาย   
ถาจิตหยาบ   กิเลสสังขารก็หาเอาส่ิงที่หยาบ ๆ มาหลอกใหจิตหลง   ถาภาวนาจิตมี
ความสงบละเอียด   กิเลสสังขารก็หาเอาส่ิงท่ีละเอียดมาหลอกลวง   ฉะนั้นจิตจึงถูก
กิเลสสังขารหลอกลวงตมตุนมาตลอด   ไมวาอยูในเพศใด   ฐานะสูงต่ําอยางไร   
คนรวย   คนจน    ตลอดกําพราอนาถา   หาขอทาน   คนบอดหนวก   ธาตุขันธพิกล
พิการก็ถูกกิเลสสังขารหลอกลวงท้ังนั้น   การทองเท่ียวของจิต   ท่ีหมุนไปเวียนมา
อยูในวัฏสงสารน้ี   ก็เพราะจิตถูกกิเลสสังขารหลอกลวง   และก็ถูกกิเลสสังขาร
หลอกลวงมานับตั้งแตครั้งนั้นจนถึงปจจุบัน   ไมทราบวากี่ชาติกี่ภพ   จนนับกัปนับ
กัลปไมถวนประมวลไมจบ   และก็จะถูกกิเลสหลอกลวงจิตตอไปในอนาคต   ไม
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ทราบวาจะถูกหลอกไปถึงไหน   สวนจิตเองก็ไมรูเลยวาถูกหลอก   เพราะกิเลส
สังขารมีนโยบายการหลอกจิตอยางแยบยล   จะวาความฉลาดเฉียบแหลมในกล
อุบายในการหลอกลวงก็เปนหนึ่งในโลก   สามารถทําใหสัตวโลกท้ังหลาย   ไดจม
อยูในวัฏสงสารนีจ้นไมรูสึกตัว   และยอมเปนสมาชิกของกิเลสตัณหา   ตัณหา   ทา
โส   จึงไดตกเปนทาสของกิเลสตัณหาตลอดมาจนถึงปจจุบัน   และยอมเปนทาส
ของกิเลสตัณหาตลอดไป 

การดําเนินอริยมรรคดวยปญญา 
เมื่อนักปฏิบัติมารูตัววาจิตไดตกเปนทาสของตัณหาแลวอยางนี้   ตองสราง

ปญญาใหแกจิต   เพ่ือใหจิตไดมีความรูความฉลาดเฉียบแหลมใหเหนือกิเลสตัณหา   
จึงจะชําระกิเลสตัณหาใหหมดส้ินไปได   การสรางปญญาก็คือสรางทางใหจิตได
เดินตามมรรคนั้นเอง   การสรางมรรคก็คือสรางปญญาใหจิต   เพื่อใหจิตไดมีความ
ฉลาดรอบรูในสรรพสังขารทั้งหลาย   ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงไดวางหลักการปฏิบัติ   
เพื่อใหพุทธบริษัทไดปฏิบัติตรงตอมรรคผลนิพพาน   พระองคจึงไดวางทางสาย
ตรงไวคือมรรคแปดมีสัมมาทิฏฐิ   สัมมาสังกัปโป   สัมมาวาจา   สัมมากัมมันโต   
สัมมาอาชีโว   สัมมาวายาโม   สัมมาสติ   สัมมาสมาธิ   มรรคท้ังแปดประการนี้ก็
เพื่อใหนักปฏิบัติไดถือเอาเปนแบบอยาง   เปนตนฉบับท่ีคงเสนคงวา   และเปนเสน
ทางของคน ๆ เดียว   เดินก็เดินคนเดียว   กอนที่เราจะเดินตามมรรคเราก็สรางทาง
ของมรรคใหเกิดข้ึนที่ตัวเราเองและเราก็เดินเอง   มรรคท้ังแปดนั้นมี   สัมมาทิฏฐิ
เปนสําคัญ   เพราะการปฏิบัติ   ถาจิตมีความเห็นชอบเห็นตรงแลว   มรรคขออื่นก็
มารวมอยูท่ีความเห็นชอบท้ังหมด   ความเห็นชอบน้ันเปนตวั   ปญญา   การปฏิบัติ
ก็ตองมีปญญา   พิจารณาใหรอบคอบ   รอบรูในองคมรรค   สวนมรรคแปดท่ีมีอยู
เดิมนั้นเปนของกลาง   เราจะไปยึดเอามาเปนของตัวเองไมได   แตก็ไมท้ิง   เพราะ
มรรคแปดเปนตนฉบับท่ีสําคัญ   เหมือนกันกับเราเห็นบานท่ีสวยงาม   เม่ือเรา
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ตองการบานหลังอยางนั้น   เราก็ออกแปลนใหเหมือนกับบานหลังนั้น   แลวสราง
บานขึ้นดวยตนเอง   และใหเหมือนกันกับบานหลังนั้นทุกอยาง   บานที่เราสรางขึ้น
นั้น   จึงจะเปนบานของเราเองอยางสมบูรณฉันใด   การสรางมรรคแปดใหเกิดใหมี
ขึ้นแกตัวเองก็ฉันนั้น 

มรรคแปดที่เปนหลักเดิมนั้นเปนเสนทางของทานผูที่เดินผานพนไปแลว   
ทานจึงไดวางแนวทางเพ่ือเปนแบบอยางไวใหเรา   เพื่อใหเราไดสรางทางไดเหมือน
กันกบัทาน   เราก็จะไดเดินตามเสนทางของเรา   และเราก็จะถึงจุดหมายปลายทาง   
เชนกัน   การสรางทางใหจิตนั้น   ก็ตองมีปญญาเปนเคร่ืองบุกเบิก   กรุยแนวทาง
ใหจิตไดเดินตามสัจธรรม   ถาจะปลอยใหจิตเดินไปตามลําพัง   ก็จะเหมือนกับด่ังท่ี
เคยเปนมา   ฉะน้ันปญญาจึงเปนเคร่ืองสอดสอง   ชี้แนะใหจิตไดรูเห็นเสนทางท่ี
เดิน   การเดินทางตามสายเกานั้นเราก็เคยเดินมาแลวมีแตโทษแตภัยนานาชนิด   แม
ชีวิตเราก็เคยไดท้ิงในเสนทางนี้หลายชาติหลายภพก็ยังไปไมถึงไหน   ยังเวียนเกิด
เวียนตายอยูในท่ีเดิม   ฉะน้ันจึงสรางทางใหจิตเดินเสียใหม   อาศัย   ปญญา   ความ
เห็นชอบและเห็นจริงในสัจธรรม   การพิจารณาในสัจธรรมน้ี   เปนทางใหมของจิต
ท่ียังไมเคยเดินมากอนและเปนแนวทางท่ีฝนในความรูสึกของจิต   ชนิดหนามือ
เปนหลังมือไปเลย   เพราะแตกอนจิตเคยลอยตามกระแส   แตบัดนี้ปญญาจะพาให
จิตตัดกระแส   ถึงจิตไมเคยตัดกระแสก็ตองฝก   เพราะการตัดกระแสยังมีทางที่จะ
ใหถึงฝงได   ถาจะปลอยใหจิตลอยตามกระแสแลว   จะไมมีทางท่ีจะเขาถึงฝงได
เลย 
 ปญญาเทานั้น   จึงจะนําทางใหจิตหมุนตัวกลับได   ถึงจะมีราคะตัณหามา
ผลักดันใหจิตเปนไป   ก็ตองใชปญญาเปนเคร่ืองผลักดัน   ราคะ   ตัณหา   ใหหมด
ไปจากจิตได   เพราะจิตขาดพี่เลี้ยงท่ีชอบธรรม   ขาดผูนําท่ีดี   จึงมีความมืดบอด   
ไมรูจักเสนทางท่ีจะใหพนไปจากโทษภัยท้ังหลาย   ฉะนั้นจึงมีปญญาสรางทางให
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จิตเสีย   นับแตบัดนี้เปนตนไป   พยายามใฝใจในการคิดอานตริตรองใครครวญอยู
เสมอ   ในชวงแรก   จะใหจิตเกิดความรูเห็นตามปญญานั้นยังไมได   ตองอาศัย
ปญญาฝกฝนอบรมจิตอยูบอย ๆ   จนจิตมีความเช่ืองชินตอปญญา   จิตจึงจะมี
ความรูเห็นตามปญญาไปได   ฉะนั้นการเดินมรรคในชวงแรกจะใหราบรื่นไปเลยที
เดียวไมได   เพราะเปนเสนทางท่ีไมเคยเดิน   เหมือนกันกับเด็กท่ีกําลังฝกหัดเดิน
ยอมมีการลมลุกคลุกคลานเปนธรรมดา   เมื่อเด็กนั้นพยายามฝกเดินบอย ๆ ก็เดินได
เหมือนผูใหญท่ัวไปฉันใด   ความเปนไปของจิตด้ังเดิม   ยอมมีความคลองตัวอยูใน
กามคุณมาแลว   แตบัดนี้   จะทําใหจิตเกิดความเบ่ือหนายในกามคุณ   ก็ตองใช
ปญญาฝกหัดจิตเต็มท่ี   ใชปญญาหยิบยกในส่ิงท่ีจิตมีความเก่ียวของผูกพันมา
วิจารณเปดเผยความจริง   ใหจิตไดรูเห็นโทษภัยในส่ิงน้ัน ๆ อยูตลอดเวลา   ฉันนั้น   
แตกอนมา   จิตเคยมีความยินดีรักใครในรูป   เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   ใน
กามคุณท้ังหานี้   มีรูปเปนสําคัญ   สวนเสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   ก็มารวมอยู
ท่ีรูปอยางเดียว   ถารูปไมมีแลวส่ิงเหลานี้ ก็ไมมีท่ีตั้ง   เพราะเสียง   กลิ่น   รส   
โผฏฐัพพะ   ก็เกิดมาจากรูปนั้นเอง 

ฉะนั้นรูปจึงเปนศูนยรวมที่สําคัญ   จิตจะมีความรักใครยินดีมีความยึดมั่น
ถือมั่นวาเปนตนเปนตัว   ก็มาเขาใจอยูกับรูปอันนี้   สัตวหลงสัตว   คนหลงคน   ก็
มาหลงอยูในรูปอันนี้    จิตท่ีมีความของอยูในโลกอันน้ี   ก็เพราะรูปกายนี้เปนเหตุ   
จิตท่ีหมุนเวียนในวัฏสงสารมานาน   ก็เพราะมีความหวงอาลัยคิดถึงอยูในรูปราง
กายนี้เอง   ฉะนั้นการใชปญญาพิจารณาในรางกาย   ก็เพื่อเปดเผยตีแผความจริง   
ของรางกายออกมาใหจิตไดรูตามความเปนจริง   ในรางกายนี้มีอะไรบาง   ท่ีทําให
จิตมีความยินดีผูกพัน   และยึดม่ันถือม่ันวาเปนตนเปนตัว   วาเปนเราและตนตัว
ของเรา   จึงมีปญญาแยกแยะออกเปนชิ้นเปนสวน   เชน   ผม   ขน   เล็บ   ฟน   
หนัง   เนื้อ   เอ็น   กระดูก   แตละสวนก็มีชื่อตามสมมติของเขาอยูแลว   จึงไมมีส่ิง
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ใดในรางกายจะเปนตัวตนของเราที่แทจริง   ทั้งนี้ก็เพียงจิตสังขารสรางขึ้น   และอยู
อาศัยชั่วคราวเทานั้น   จิตสังขารท่ีสรางขึ้นมานั้นก็สรางอยูในไตรลักษณ   แมมีรูป
รางกลางตัวเกิดข้ึนมาแลว   ก็ตกอยูในไตรลักษณตามสถานที่เกิดอยูนั้นเอง   ความ
สําคัญม่ันหมายของจิตเดิมยอมมีความเขาใจวารางกายนี้เปนตัวเปนตน   เม่ือใช
ปญญาพิจารณาตามความเปนจริงของรางกายแลว   จิตก็จะคอย ๆ มีความรูเห็นท่ี
เปนจริงตามปญญาไปดวย   เหมือนกับครูสอนเด็กนักเรียน   ในข้ันตน   ครูก็ตองมี
ความขยันหม่ันสอนเอาใจใสในเด็ก   เพื่อใหเด็กไดมีความรูความฉลาดอานออก   
เขียนได   เม่ือเด็กมีความเขาใจรูตามครูในวิชานั้นแลว   ครูก็ใหนักเรียนเขียนเอง
อานเองไดฉันใด   การใชปญญาสอนจิต   ก็ตองใชสติปญญาควบคุมจิตอยูเสมอ   
เพ่ือใหจิตไดศึกษาในขอมูลตาง ๆ ในสัจธรรม   เมื่อจิตไปเก่ียวของผูกพันในส่ิงใด   
จะเปนภายนอกหรือภายใน   ใกลไกล   หยาบละเอียด   ก็ใชปญญาหยิบยกเอาใน
เร่ืองนั้น ๆ   ข้ึนมาพิจารณา   และเปดเผยในความจริงนั้น ๆ   ใหจิตไดรูเห็นตาม
ความเปนจริง   จิตสังขารคิดปรุงแตงในเร่ืองใด   ก็ใชปญญาเขาทําลายลบลางใน
เรื่องนั้น ๆ ใหหมดไปส้ินไปจากความเขาใจเดิมของจิต   เพื่อใหจิตไดมีความรูเห็น
ท่ีชอบธรรม   ฉันนั้น   จึงเปนสัมมาทิฏฐิท่ีถูกตอง   จึงชื่อวา   เปนผูสรางมรรค   
ใหเกิดใหมีข้ึนแกตัวเอง 

การพิจารณาดวยปญญานี้เปนส่ิงสําคัญ   เพราะเปนการบุกเบิกแนวความรู
เห็นของจิตในข้ันพ้ืนฐาน   เมื่อจิตรูเห็นตามปญญาที่เปนจริงแลว   ปญญานี้   จึง
เรียกตามสมมติใหมวา   ปญญาญาณ   คือจิตรูเห็นตามปญญาที่เปนจริง   เมื่อมี
ความรูเห็นในสภาวธรรมในสัจธรรมโดยละเอียดแลว   คําวา   ปญญาญาณ   ก็จะ
เรียกใหมวา   วิปสสนาญาณนั่นเอง   ฉะนั้นนักปฏิบัติจึงวางพื้นฐาน   ปญญา   
ธรรมดานี้   ใหตรงตาม   สัมมาทิฏฐิ   สัมมาสังกัปโป   คือความเห็นท่ีชอบธรรม   
แมจะคิดพิจารณาในสัจธรรม   ก็คิดดําริใหรูเห็นโทษภัย   ในการเกิด   แก   เจ็บ   
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ตาย   ใหลงสูไตรลักษณ   และดําริพิจารณาใหเห็นโทษภัยในกามคุณท้ังหลาย   
เพื่อใหจิตไดถอนตัว   ไมม่ัวสุมในกามคุณอีกตอไป   จึงสมในบาลีวา   นิพฺพานคม
นํ   มคฺคํ   ขิปฺปเมว   วิโสธเย   พึงรีบลัดตัดทางไปพระนิพพาน   ใหมีกรุยเปน
เคร่ืองหมาย เม่ือถึงกรุยนี้แลวก็จะมองเห็นกรุยขางหนาตอไป   ปฺญายตฺถํ   วิปสฺ
สติ   ปญญาเทานั้น   ท่ีจะมองเห็นเนื้อแทแหงธรรม   ปฺญาย   ปริสุชฺฌติ   ผูมี
ปญญาเทานั้น จึงจะมีความบริสุทธ์ิได   ฉะนั้น   ปญญาจึงเปนส่ิงสําคัญ   จึงเปน
หนาท่ีท่ีเราจะสรางข้ึนเอง   ไมใชจะไปนั่งคอยนอนคอย   ใหปญญาเกิดข้ึนเองดัง
ความเขาใจ   ดังไดยินอยูบอย ๆ วา   "เม่ือจิตมีความสงบเต็มทีแลว   จะมีวิปสสนา
ญาณเกิดข้ึน"   คําพูดอยางนี้ก็ใหผูที่พูดรับผิดชอบไปเอง   ฉะนั้นปญญา   จึงมีข้ัน
หยาบ   ข้ันกลาง   ข้ันละเอียด   จะวา   สัมมาทิฏฐิ   ก็มีความรูเห็นในข้ันหยาบ   มี
ความรูเห็นในขั้นกลาง   และมีความรูเห็นในข้ันละเอียดสุดเต็มท่ี 

ปญญาคืออาวุธปราบกิเลส 
ฉะนั้นการอบรมจิตส่ังสอนจิต   ถาจิตหยาบก็ตองใชปญญาสวนหยาบเขา

อบรมสั่งสอน   เมื่อจิตอยูในระดับไหน   ก็ใชปญญาในระดับนั้น   การพิจารณาดวย
ปญญามีข้ันตอนอยางน้ี   น่ีเปนอุบายวิธีของผูมีนิสัย   ทนฺธาภิฺญา   ที่ปฏิบัติดวย
ความลําบาก   และรูเห็นในสัจธรรมไดยาก   จึงไมเหมือนกับผูมีนิสัย   ขิปฺปาภิฺ
ญา   ที่ปฏิบัติงายรูเร็ว   ฉะนั้นการใชปญญาอบรมจิต   ก็เพื่อใหจิตไดรูรอบใน
สรรพสังขารท้ังหลาย   จะเปนสังขารภายนอกและสังขารภายใน   ก็ใหจิตไดรูเห็น
อยางทั่วถึง   เฉพาะสังขารภายใน   เปนสิ่งทีละเอียดออนยากที่จะรูได   แตก็มีอยาง
หยาบ   อยางกลาง   อยางละเอียด   เชนกัน   นี้คือ   สังขารจิต   สังขารจิตนี้เปน
เคร่ืองมือของ   กิเลส   ตัณหา   อวิชชา   ทําหนาที่ปรุงแตง   ทําหนาที่เส ริ ม    แล ะ
ขยายในเร่ืองตาง ๆ ตามกิเลสตัณหาส่ังการ   ส่ิงเหลานี้ มีอยู ท่ี จิต   จึงเรียกวา   
สังขารจิต   เม่ือจิตถูกกิเลสตัณหาผลักดันไปในทางไหน   สังขารก็ปรุงแตงไปใน
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ทางนั้น   สังขารจะปรุงแตงไดก็ตองอาศัย   สมมติเหมือนกับนายชาง   ท่ีจะสราง
บานเรือน   ก็ตองมีอุปกรณเปนเคร่ืองมือ   บานเรือนจึงจะสําเร็จลงได   จะสรางไป
ในรูปไหนอยางไร   ก็ข้ึนอยูกับผูส่ังฉันใด   สังขารจะปรุงแตงในเร่ืองไหน   ก็ปรุง
แตงไปตามกิเลสตัณหา   อาศัยสมมติเปนอุปกรณในการปรุงแตงฉันนั้น   ถามี
ความยินดีรักใครในส่ิงใด   สังขารก็ปรุงแตงไปในทางท่ีรักใครชอบใจ   ถาเกลียด
ชังในสิ่งใด   สังขารก็ปรุงแตงไปในทางที่ไมชอบใจ 

สังขารจะปรุงแตง   ก็ปรุงแตงตามสมมติ   ถาสมมติไมมีสังขารก็ปรุงแตง
ไปไมได   ถึงจะมีสมมติ   ถาสังขารไมปรุงแตง   สมมติก็เพียงสักวาสมมติเทานั้น   
เหมือนกับแมครัวและอาหารท่ีนํามาปรุง   และผูรับประทานอาหาร   ท้ังสามนี้
เนื่องถึงกัน   ถาขาดอยางใดอยางหนึ่งแลว   ก็จะไมสําเร็จประโยชน   ถามีแตแม
ครัว   ไมมีอาหารท่ีจะปรุง   และไมมีผูรับประทาน   แมครัวก็จะทําอะไรไมไดเลย   
หรือมีแตอาหาร   ไมมีแมครัวและผูรับประทาน   หรือมีผูรับประทาน   แตไมมี
อาหารและแมครัว   ก็ไมสําเร็จประโยชนนี้ฉันใด   ตัณหา   สังขาร   สมมติ   ท้ัง
สามนี้ก็เนื่องถึงกันฉันนั้น   เม่ือมีความตองการไปในทางไหน   สังขาร   ก็ต้ัง
สมมติข้ึนมา   แลวปรุงแตงตามสมมตินั้น ๆ ใหถูกตองตามความตองการของกิเลส
ตัณหา   ตราบใดกิเลสตัณหายังมีอยู   สังขารก็ตองทํางานปรุงแตงในสมมติตลอด
ไป   การปรุงแตงในสังขารนี้   จะปรุงแตงไดท้ังเร่ืองอดีตท่ีผานมา   และปรุงแตง
ไดทั้งเรื่องอนาคตที่ยังไมมาถึง   และปรุงแตงในความเปนอยูปจจุบัน   คําวา
ปรุงแตง   ก็คือการเสริม   เร่ืองเล็กก็เสริมเปนเร่ืองใหญ   เร่ืองหยาบก็เสริมใหเปน
เร่ืองละเอียด   เร่ืองส้ันก็เสริมออกไปเปนเร่ืองยาว   เร่ืองในอดีตท่ีผานไปแลว   
เร่ืองอนาคตท่ียังไมเกิดข้ึน   ก็สมมติปรุงแตงใหเกิดข้ึน   ใหจิตมีความละเมอเพอ
ฝน   เปนวิธีสรางวิมานในอากาศวาดภาพโดยสมมติข้ึนเอง   แลวเพลิดเพลินหลง
ใหลในสมมติที่ตัวเองสรางข้ึน   จึงเกิดความยินดีรักใครพอใจในอารมณของตัวเอง
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โดยไมรูตัว   เม่ือสรางปญหาใหเกิดข้ึนแกตัวเองแลว   ก็ไมรูจักวิธีท่ีจะแกไข   ยังมี
ความพอใจติดพันในอารมณสมมตินั้น ๆ ใหจมลึกลงไป 

อตีตารูปารมณ   คือรูปท่ีมีความพอใจรักใครไดผานไปนานแลว   ก็ยังคนข้ึน
มานึกคิดปรุงแตงโดยสมมติ   ใหจิตไดลุมหลงในความคิดตัวเอง   เชนรูปท่ีเรารัก
ใครพอใจไดตายจากเรา   หรือพลัดพรากจากเราไป   ก็ยังกําหนดจดจําไว   ในรูป
รางกลางตัว   รูปพรรณสัณฐาน   สีสันวรรณะ   กิริยาทาทางไปมา   วาจาท่ีใหคํา
สัญญาตอกัน   ก็ยังคิดคนข้ึนมา   โดยสมมติ   วาไดพูดคุยกันในเรื่องนั้น ๆ และอยู
ในสถานท่ีนั้น   บางคร้ังก็สมมติจนเลยขอบเขต   ท้ัง ๆ ท่ีไมมีมูลความจริง   ก็ยัง
สมมติใหเปนเร่ืองข้ึนมา   เมื่อตั้งสมมติข้ึนมาแลวอยางนี้   สังขารความปรุงแตง   
ก็ปรุงแตงตามสมมติ   จิตก็มีความเพลิดเพลินพอใจในสมมตินั้น ๆ   แทบจะไมมี
เวลาพักผอนนอนหลับ   เดินก็เดินคิด   นั่งก็นั่งคิด   จิตจึงมีความเศราหมองขุนมัว   
เพราะตัวเองเปนเหต ุ  กิเลสตัณหาจึงไดชองทาง   แมในเร่ืองอนาคต   ก็วางแผนไว
อยางใหญโต   เร่ือง   ลาภ   ยศ   สรรเสริญ   สุข   ก็เปนหนึ่งในโลก   สามี   ภรรยา   
บุตรี   บุตรา   ก็มีความสวยสดงดงามเปนหนึ่งในโลก   ตัวมีอะไรก็มีแตของดี ๆ 
ไปหมดทั้งนั้น   นี่ก็คือ   ตัณหาผลักดันใหสังขารปรุงแตงในสมมติ   เพื่อใหจิตได
ลุมหลง   ใหจิตมีความพอใจยินดี   ที่จะเกิดอีกในซาติหนาตอไป 

ในชาติปจจุบัน   ก็ยังคิดปรุงแตงประดับประดา   หาส่ิงภายนอกมาฉาบทา
เพ่ือปดบังอําพรางรูปสมมตินี้อยูแลว   เมื่อหลงในไปสมมติตัวเองแลว   ก็หลงใน
รูปสมมติภายนอกอีกตอไป   จิตท่ีหลงวนเวียนอยูในวัฏสงสารนี้มานาน   ก็เพราะ
ติดในสมมต ิ  พอใจยินดีในสมมติและหลงในสมมติโดยไมรูตัว   นี้แล   จึงเรียกวา   
อวิชชา   คือความไมรูในสมมติตามความเปนจริง   จิตจึงหลงโลกนับแตครั้งนั้นจน
ถึงปจจุบัน   เม่ือชาตปิจจุบัน   จิตยังมีความหลงในสังขารและสมมตินี้อยูอีก   จิตก็
จะเวียนวายตายเกิดอยูในภพนอย   ภพใหญ   และลอยตามกระแสโลกนี้ไป   ไมรู
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วาจะจบสินกันในท่ีไหน   เร่ือง   สังขาร   สมมตินี้   จึงเปนเคร่ืองมือใหกิเลส   
ตัณหา   อวิชชา   ไดเปนอยางดี   จิตที่ไมมี   สติปญญา   จึงมาลุมหลงในกลลวง
ของ   กิเลส   ตัณหา   อวิชชา   จิตจึงไดตกเปนทาสของกิเลสตัณหามาตลอด   เร่ือง
กิเลสตัณหาอวิชชานี้   มีท้ังสวนหยาบ   และสวนละเอียดออน   และมีอยูท่ีจิต   
เร่ืองสังขารและสมมตินั้น   เปนตัวละครท่ีแสดงเพื่อปกปดความจริงในสัจธรรม   
จิตท่ีไมมีปญญา   ก็จะมาติดอยูเพียงหนาฉากภายนอกเทานั้น 

นักปฏิบัติตองมีสติปญญา   เปนเคร่ืองรูรอบ   และสอดสองมองหาจุดออน
ของกิเลสตัณหาใหได    เหมือนกับนักชกผูท่ีจะเอาชัยชนะมาสูตัวเอง   ก็ตองฟต
ซอมตัวเองอยูเสมอ   และรูจุดออนของคูตอสู   เพื่อจะตัดกําลัง   และน็อคคูตอสูลง
ไดอยางงายดายฉันใด   นักปฏิบัติธรรมก็ตองสรางกําลังใหเกิดข้ึนแกตัวเอง   คือ   
สทฺธาพลํ   กําลังศรัทธา   วิริยพลํ   กําลังความเพียร   สติพลํ   กําลังสติ   สมาธิพล ํ  
กําลังสมาธิ   ปญญาพล ํ  กําลังปญญา   ท้ังนี้ก็ตองใหพรอมเพื่อจะตัดรากถอนโคน
ของกิเลสตัณหาใหสิ้นซากไปฉันนั้น   ผูมีปญญาเทานั้นจึงจะรูที่เกิดที่อยูของกิเลส
ตัณหา   และรูสายทางของกิเลสตัณหาไดถูกตอง   เม่ือรูเห็นตนกําเนิดของกิเลส
ตัณหาไดถูกจุด   ปญญาก็จะลบลางถอดถอนมันไดงายขึ้น   เหมือนกันกับหมอท่ี
ชํานาญในการตรวจโรค   ก็สามารถวางยาผาตัดเอาโรครายออกท้ิงไปไดงายฉันใด   
การพิจารณาดวยปญญาก็เพื่อใหรูจุดเดนชัดที่เปนศูนยรวมของกิเลสตัณหา   เพื่อจะ 
ใชปญญาลบลางกําจัดใหหมดไปส้ินไปไดฉันน้ัน 

กิเลสตัณหามีอยูที่จิต   ตองมีสติปญญาพิชิตอยูรอบดานไมหางไกล   และไม
ใหอภัยแกกิเลสตัณหาตัวใด ๆ ทั้งสิ้น   กิเลสตัณหาจะปรุงแตงในสมมติใด ๆ ก็ใช
ปญญาทําลายลบลางในสมมตินั้นอยางทันควัน   อยาปลอยใหสังขารปรุงแตงใน
สมมตินั้นยืดเย้ือไปนาน   เหมือนกับเส้ือผา   ถารูวาสกปรกแลวก็รีบซักฟอกให
ความสกปรกนั้นหมดไปฉันใด   จิตเม่ือรูวาเศราหมองในอารมณ   ก็พิจารณาคลี่
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คลายในอารมณน้ันใหหมดไปจากจิตฉันน้ัน   สิ่งใดที่กิเลสตัณหาไปมาหาสูอยูบอย 
ๆ ก็ทําลายจุดนั้น   เพ่ือไมใหกิเลสตัณหามาซุกซอนเอาสมมติหลอกจิตอีกตอไป   
รูป   เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะและอารมณ   ตา   หู   จมูก   ลิ้น   กาย   ใจ   ก็
เปนท่ีซุกซอนของกิเลสตัณหาท้ังส้ิน   รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   ก็
ถูกกิเลสหลอกจิต   หลงยึดวาเปนตนเปนตัว   เม่ือรูท่ีอยูของกิเลสตัณหา   วาเปนตัว
ตนในจุดใด   ปญญาก็ทําลายในจุดนั้น   โดยพิจารณาใหลงสูไตรลักษณ   คือทุกขัง   
อนิจจัง   อนัตตา   ใหจิตไดรูเห็นตามปญญาโดยความเปนจริง   รูปก็พิจารณาใหลง
สูไตรลักษณ   เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   แตละอยางก็พิจารณาใหลงสู
ไตรลักษณดวยกันท้ังส้ิน   ตา   หู   จมูก   ลิ้น   กาย   ท่ีจิตมีความเห็นผิดวา   เปน
ตนเราเปนตัวเรา   ก็ใหพิจารณาลงสูไตรลักษณ   รูป   เสียง   กล่ิน   รส   โผฏฐัพพะ   
ท่ีกิเลสตัณหาปรุงแตง   สมมติวาสวยงาม   เพ่ือใหจิตเกิดความยินดีรักใครใฝฝน   ก็
ใชปญญาพิจารณา   ใหจิตไดรูเห็นเปนส่ิงสกปรก   โสโครก   และเปนไตรลักษณ
เหมือนกันท้ังนั้น   จะเปนรูปกายท่ีถือวาเปนเรา   และรูปกายเขา   ก็พิจารณาดวย
ปญญาใหจิตรูเห็นเปนสภาพเดียวกัน 

การใชปญญาพิจารณาอยางนี้   ก็เพ่ือใหจิตไดรูเห็นตามความเปนจริง   เมื่อ
จิตรูเห็นจริงแลว   กิเลส   ตัณหา    จะปรุงแตงสมมติ   วาสวย   วางาม   วาเปนตน
เปนตัว   ก็จะหลอกลวงจิตอีกตอไปไมไดเลย   เหมือนกับคนแสดงดนตรี   ภาพ
ยนตร   เลนลิเก   ละครใหเราดูทุกวัน   เม่ือเรารูโทษภัยในการดูแลวก็จะไมดูอีกเลย   
พรอมทั้งชี้ขาดลงไปวา   หามมาแสดงในท่ีนี้อีกตอไป   ผูที่เคยแสดงก็เลิกลมทันที
นี้ฉันใด   เม่ือจิตไดรูเห็นตามความเปนจริงแลว   กิเลสตัณหาหนาไหนจะปรุงแตง
สมมติ   ใหจิตไดหลงตามอีกตอไปไมไดฉันน้ัน   เพราะไดถูกปญญาทําลายตัดขาด
ไปใหหมดส้ินแลว   จึงเปนอนาลโย   ไมมีความยินดีอาลัยในส่ิงใดทั้งส้ิน   นี้การ
พิจารณาดวยปญญาก็เพื่อใหจิตไดรูเห็นของจริงและของปลอม   เหมือนกับเงิน
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ปลอม   ถารูวาเปนเงินปลอมแลว   จะไมมีความตองการ   และเสียสละท้ิงทันทีฉัน
ใด   เม่ือจิตมารูเห็นวาเปนส่ิงท่ีไมจริงเปนส่ิงท่ีมีโทษมีภัยแลว   ก็จิตนั้นแหละจะ
ปลอยวาง   รางกายที่เคยยึดถือ   วาเปนตัวเปนตน   จิตก็จะถอนออกจากการยึดถือ
ทันทีฉันนั้น   ถึงจะมีรูปรางกายนี้อยู   ก็รูวา   เปนเพียงวิบากของขันธเทาน้ัน     ถึง
จิตจะอาศัยอยูในธาตุขันธ   ก็อยูไดตามอายุของธาตุขันธเทานั้น   เม่ือมารูในการ
เกิด   การดับ   พรอมท้ังเหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดใหดับชัดแจงอยางนี ้  เห็นแจงชัดเจน   
ในสภาวธรรม   ในสัจธรรมท่ีเปนจริง   พรอมท้ังรูเห็นในสรรพสังขารท้ังหลาย   
ในปญญาญาณอยูอยางนี้นั้นแล   จึงเรียกวา   วิปสสนาญาณ   เปนญาณท่ีรูย่ิงเห็น
จริง   ความรูเห็นในไตรลักษณ   คือ   ทุกขัง   อนิจจัง   อนัตตา   ก็เปดเผยอยางเต็ม
ท่ี   ไมมีส่ิงใดในโลกนี้จะมาปดบังอําพราง   ความรูเห็นในอดีต   อนาคต   และ
ปจจุบันก็เปดเผยอยางแจงชัด   ตกอยูในไตรลักษณที่เสมอภาคดวยกันทั้งหมด   ไม
มีความสงสัยลังเลในส่ิงใด ๆ ท้ังส้ิน 

การปฏิบัติภาวนามาถึงระดับนี้   จะไมมีการเส่ือม   มีแตจะรุดหนาไปใหถึง
ที่สุดโดยถายเดียว   จากนี้ไปก็จะมีความสงบ ความดับเกิดข้ึน   ความสงบ   ความ
ดับนี้   จะมีเฉพาะบุคคลผูสุดทายเทานั้น   สวนความสงบอยางเดียวนั้นมีท่ัวไป   
จะทําใหจิตมีความสงบลึกลงไปในระดับไหน   จะเปนรูปฌาน   อรูปฌาน   ก็ตาม   
ก็ยังอยูในข้ันแหงความสงบกันท้ังนั้น   แตน้ีเปนความดับจึงไมเหมือนกันกับความ
สงบอยูในขั้นสมาธิ   เพราะความสงบในข้ันสมาธิเปนเพียงกลบกิเลสตัณหาไวเทา
นั้น   สวนความดับนี้เปนความดับของนิโรธเปนอริยสัจ   เปนความดับท่ีเกิดข้ึนแก
นักปฏิบัติแตละทาน   จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเทานั้น   ความดับน้ี   จึงเปนความดับ
ในคร้ังสุดทาย   ทุกขท่ีเคยเกิดข้ึน   ตั้งอยู   มาแตกัปกัลปไหน ๆ ก็ประมวลลงมา
ดับพรอมกันท้ังหมด   ทุกขในความเกิด   ทุกขในความแก   ทุกขในความเจ็บ   
ทุกขในความตาย   ก็มาดับในท่ีนี้   เหตุใหเกิดทุกขคือตัวสมุทัยก็ดับ   ปจจัยที่หนุน
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เหตุใหเกิดทุกขก็ดับ   จึงเปนอสังขตธาตุ   อสังขตธรรม   อสังขตปจจัย   ไมมีอะไร
ท่ีเปนปจจัยติดตอกัน   เพราะทุกอยางไดดับไปแลว   และดับไมมีอะไรเหลือ   ไมมี 
เชื้อใด ๆ  พอใหเปนเชื้อ   ความโลภ   ความโกรธ   ความหลง   กิเลส   ตัณหา   
อวิชชา   ดับพรอมกันทั้งหมด   จึงไมมีปจจัยท่ีจะใหเกิดสังขารได   สังขารดับจึงไม
มีปจจัยท่ีจะใหเกิดวิญญาณ   วิญญาณดับจึงไมมีปจจัยท่ีจะใหเกิดนามรูป   นามรูป
ดับจึงไมมีปจจัยท่ีจะใหเกิดอายตนะ   อายตนะดับจึงไมมีปจจัยท่ีจะใหเกิดผัสสะ   
ผัสสะดับจึงไมมีปจจัยท่ีจะใหเกิดเวทนา   เวทนาดับจึงไมมีปจจัยท่ีจะใหเกิดตัณหา   
ตัณหาดับจึงไมมีปจจัยท่ีจะใหเกิดความยึดถือในอุปาทาน   อุปาทานดับจึงไมมี
ปจจัยท่ีจะใหเกิดภพ   ภพดับจึงไมมีปจจัยท่ีจะใหเกิดชาติ   ชาติดับจึงไมมีปจจัยท่ี
จะใหเกิดความแก   ความเจ็บ   ความตาย   ความโศกเศราเสียใจที่จะใหมีความทุกข
อีกตอไป   น่ีคือตัวสมุทัยคือตัณหาไดดับสนิทไปเสียแลว   สังขารท่ีเคยปรุงเคยแตง
สรรพสมมติ   ไดถูกตัดขาดไปแลว   เหมือนกับนายชางผูท่ีเคยสรางบานเรือนได
ตายไปแลว   อุปกรณเคร่ืองมือของนายชางก็หมดปญหาไปฉันใด   เม่ืออวิชชา
ตัณหาดับไปแลว   ก็ไมมีส่ิงใดท่ีจะไปกอภพกอชาต ิ  ก็เปนอันวาหมดภาระกันทัน
ทีฉันน้ัน 

วัฏฏะหยุดหมุน   ไฟดับอยางสนิท 
ความดับนี้   จะรูจริงเห็นจริง   และไดสัมผัสดวยตนเอง   ก็มีเฉพาะทานผูรู

เทานั้น   มัคคสมังคี   หรืออริยมรรค   ก็อยูในชวงนี้เอง   ความดับนี้   จะดับทั้งภาย
ในและภายนอก   เหมือนกันกับดับเครื่องกําเนิดของไฟไดแลว   กระแสไฟ   ที่เคย
มีตามสายไฟและหลอดไฟ   ก็ดับไปพรอมกันท้ังหมดฉันใด   การดับกระแสไฟ
ภายในคือราคะ   โทสะ   โมหะ   ไดแลว   ก็ไมมีส่ิงใดท่ีจะเปนเหตุเปนปจจัยให
เกิดกระแสไฟและความรอนของไฟตอไปไดฉันนั้น   เพราะทุกอยางไดดับไปเสีย
แลว   ถึงจะมีตา   มีหู   มีจมูก   มีล้ิน   มีกาย   และมีใจ   ก็ไมมีส่ิงใดทํางานเลยใน
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ขณะนั้น   มีตาก็สักวามีตา   ไมมีวิญญาณในตา   พอที่จะเห็นรูปได   มีหูก็สักวามีหู   
ไมมีวิญญาณในหู   พอจะรับรูในการไดยินเสียงใด ๆ ท้ังส้ิน   มีจมูก   ก็สักวามีจมูก   
ไมมีวิญญาณในจมูก   พอใหรูกลิ่นตาง ๆ ได   มีล้ินก็สักวามีล้ินไมมีวิญญาณในล้ิน   
พอท่ีจะรูในรสตาง ๆ เลย   ถึงจะมีรางกาย ก็สักวามีรางกายเทานั้น   ไมมีวิญญาณ
ในรางกาย   ไปสัมผัสอะไรไดเลย   มีใจก็สักวามีใจ   วิญญาณในใจท่ีจะพาใหรูใน
อารมณตาง ๆ   รูความสุขความทุกขน้ันก็ไมมี 

นี้คือนิโรธความดับทุกข   ดับทั้งเหตุใหเกิดทุกขและดับทั้งปจจัยที่จะพาให
เกิดทุกข   สภาวทุกขทั้งภายนอกภายในก็ดับไปอยางสินเชิง   แมรูป   เวทนา   
สัญญา   สังขาร   และวิญญาณในขันธหา   ก็ดับดวยกันท้ังนั้น   ตางขันธก็ตางดับ   
ไมมีความรูสึกใด ๆ ในขันธนี้เลย   นี้เพราะวิญญาณท่ีพาใหรูตามขันธ   ไดถูก
นิโรธตัดขาดไปเสียแลว   รูปก็สักวารูปเทาน้ัน   เวทนาคือความเสวยในอารมณตาง 
ๆ ก็ไมมี   สัญญาความจําในส่ิงตาง ๆ ก็ไมรูจักจําอะไรเลย   สังขารความปรุงแตง
ตามสมมติท้ังหลายก็ปรุงแตงไมได   วิญญาณคือความรู   เม่ือดับไปแลว   รูป   
เวทนา   สัญญา   สังขาร   พรอมท้ังตา   หู   จมูก   ลิ้น   กาย   ใจ   ก็ไมมีส่ิงใดมี
ความรูสึก   จึงไมมีส่ิงใดสัมผัสในอะไรไดเลย   เหมือนกับเคร่ืองจักรนอยใหญ   ท่ี
มีอยูในสายพานอันเดียวกัน   เม่ือดับหัวจักรไดแลว   สายพานและจักรตัวอื่น ๆ ก็
หยุดหมุนทันทีนี้ฉันใด   เม่ือหัวจักร   คือ   อวิชชา   ถูกนิโรธดับไปไดแลว   วัฏ
จักร   คือ   ความหมุนเวียนไปในภพนอยภพใหญ   ก็หยุดหมุนทันทีฉันนั้น   นี้ก็
เพราะถูก   ปญญาญาณ   วิปสสนาญาณ   นิโรธ   ไดตัดและทําลายหัวจักรคือ   
อวิชชาใหดับสูญไปแลวอยางสนิท   ไมมีการฟกฟน   เหมือนกับไฟและเช้ือของไฟ   
ท้ังสองนี้เปนของคูกัน   ถามีเชื้อก็ตองมีไฟ   ถามีไฟก็ตองมีเชื้อ   ถาดับท้ังเชื้อดับ
ท้ังไฟไปเสียหมดแลว   ความรอนก็หมดไปทันทีฉันใด   ราคะ   โทสะ   โมหะ   
และเชื้อท่ีจะใหราคะ   โทสะ   โมหะ   ไดถูกน้ําอมฤตธรรมคือนิโรธธรรม   ไดเท
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ราดกําจัดใหหมดสิ้นไปแลว   ความทุกขรอนจะมีมาจากท่ีไหนฉันน้ัน 

รูไมมีสมมติ   และนิมิตหมาย 
หลังจากความดับในขันธ   และความดับในอายตนะแลว   ความรูสึกในขันธ   

ความรูสึกทางอายตนะ   จะสัมผัสอะไรไมไดเลย   เพราะส่ิงที่รูในการสัมผัสไดดับ
ไปแลว   ขันธก็สักวาขันธ   อายตนะภายใน   อายตนะภายนอก   ตางอันก็ตางอยูไม
เก่ียวเนื่องถึงกัน   เพราะวิญญาณท่ีพาใหรูนั้นไดดับไปแลว   คําวา   ตนไมใชรูป   
รูปไมใชตน   ตนไมมีในรูป   รูปไมมีในตน   ก็อยูในชวงนี้   เวทนาไมใชตน   ตน
ไมใชเวทนา   เวทนาไมมีในตน   ตนไมมีในเวทนา   ก็อยูในชวงนี้   สัญญาไมใช
ตน    ตนไมใชสัญญา   สัญญาไมมีในตน    ตนไมมีในสัญญา   ก็อยูในชวงนี ้  
สังขารไมใชตน   ตนไมใชสังขาร   สังขารไมมีในตน   ตนไมมีในสังขาร   ก็อยูใน
ชวงนี้   วิญญาณไมใชตน   ตนไมใชวิญญาณ   วิญญาณไมมีในตน   ตนไมมีใน
วิญญาณ   ก็อยูในชวงนี้   เม่ือตนไมมีในของส่ิงใด   และส่ิงใดไมมีในตนแลว   ก็
เหมือนกับเลขศูนยท่ีอยูโดดเดี่ยว   ไมมีคุณคาอะไรเลย   จึงเรียกวา   อสังขตธาต ุ  
อสังขตธรรม   อสังขตปจจัย   จึงไมมีส่ิงใดใหเปน   สันตติที่จะทําใหเปนเชื้อตอไป   
จึงเปน   อกุปปธรรม   ไมมีเหตุปจจัยท่ีจะพาใหกําเริบ   ท่ีจะลอยตามกระแสของ
โลกอกีตอไป   เพราะนิโรธธรรมไดกําจัดทําลายสายทางของวัฏฏะใหหมดไปแลว   
สมมติโลกท้ังสามก็ตัดกระแส   ผานพนไป   ปจจัยท่ีจะพาใหลอยตามกระแสของ
โลกก็ยุติกัน 

แตก็มีความรูอีกชนิดหนึ่ง   ความรูนี้   ไมใชความรูในขันธหา   และความรู
ในอายตนะแตอยางใด   น้ันคือความรูท่ีเหนือสมมติโลกใด ๆ ท้ังส้ิน   เปนความรูท่ี
ไมมีท่ีตั้ง   และไมมีท่ีหมาย   ไมมีส่ิงกําหนด   เปนความรูท่ีเหนือโลก   ไมมีส่ิงใด
อาจเอื้อมแอบแฝง   เปนความรูท่ีรูครอบโลกธาตุท้ังหมด   เปนความรูเอกเทศอยู
เฉพาะรูเทานั้น 
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เมื่อนักปฏิบัติภาวนาไดมาถึงจุดดับไดเชนนี้   ก็เปนสายโซเช่ือมโยงมาจาก
ปญญาข้ันพื้นฐาน   ดังท่ีไดอธิบายมาแลว   อาศัย   สัมมาทิฏฐิ   สัมมาสังกัปโป   
คือความเห็นชอบ   ดําริพิจารณาดวยปญญาก็ชอบ   และจริงในสภาวธรรม   จริงใน
สัจธรรมจึงเปน   ปญญาญาณ   เปน   วิปสสนาญาณ   มีความรูเห็นจริงแจงในสัจ
ธรรม   ในสภาวธรรมอยางท่ัวถึง   จึงเปนนิโรธคือความดับทุกข   ดังท่ีไดอธิบาย
มานี ้

เมื่อความดับนี้เกิดข้ึนไมนานนัก   ก็จะมีการพลิกแพลงขึ้นที่จิต   เหมือนกับ
วาถอนออกจากความดับนิดเดียว   ก็จะเกิดความรูสึกข้ึนที่จิตโดยฉับไว   น่ันคือ   
ความกลาหาญ   ความกลาหาญนี้   นักปฏิบัติจะไมเคยมีมากอนในกาลไหน ๆ 
เพราะเปนความกลาหาญของผูจะถอนรากถอนโคนของกิเลสตัณหา   ตัดกระแส
ของวัฏฏะใหหมดไปส้ินไปในชาติปจจุบัน   ความกลาหาญนี้   จะมีเฉพาะบุคคลผู
สุดทายเทานั้น   เม่ือจิตเกิดความกลาหาญ   สติก็กลาหาญ   ปญญาก็กลาหาญ   จึง
เปนมหาสติ   มหาปญญา   ก็อยูในชวงนี้เอง   จะวาถึงการทําลาย   ก็เหมือนกับวา
จะพังภูเขาท้ังลูกใหเรียบราบไปในชั่วระยะกะพริบตาเดียว   นี้เพราะโลกกับจิตได
ขาดจากกันไปแลว   จึงไมมีสมมติใด ๆ แฝงอยูท่ีจิต   ทุกอยางจะรูวาเปนของสูญ
เปลาไปท้ังโลกธาตุ   เพราะไดทําลาย   มานะ   อัตตา   ใหหมดสภาพไปจากจิตแลว   
อนัตตา   คือความสูญเปลาก็วางจากจิตอยางสมบูรณ   เพราะทุกอยางไดดับไปแลว   
จึงมีแตความกลาหาญของจิตโดยเฉพาะ   จะนั่งสมาธิอิริยาบถเดียวสักหาวัน   ใน
ความรูสึก   ก็เหมือนกับวาไดนั่งสมาธินิดเดียวหรือจะอธิษฐานวา   เม่ือขาพเจายัง
ไมหลุดพนเม่ือไร   ก็จะนั่งอยูในที่แหงนี้ตลอดไปโดยไมมีกําหนด   ถึงเลือดเนื้อจะ
เหี่ยวแหงผุพัง   ถึงรางกายจะแตกสลายไปก็ตาม   ก็ยอมเสียสละอยูในที่นี้อยางกลา
หาญ   คําอธิษฐานน้ี   จะอธิษฐานหรือไมอธิษฐาน   ก็ไมมีปญหา   เพราะรูตัวแลว
วา   อาสวักขยญาณไดเกิดข้ึนแกตัวเองแลว   และรูวา   อาสวะ   จะส้ินไปในขณะนี ้  
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อาสวักขยญาณ   จะเกิดข้ึนในชวงเดียวกันกับความกลาหาญ   เม่ือความกลาหาญ
เกิดข้ึนนิดเดียว    อาสวักขยญาณก็เกิดตอเนื่องกัน    มีท้ังความกลาหาญ     มีท้ัง
อาสวักขยญาณอยูในท่ีแหงเดียวกัน   และรูเห็นความหลดพนตัวเองอยางชัดเจน   
คําอธิษฐาน   ท่ีอธิบายมานั้น   ก็เพียงอธิษฐานใหสมกับความกลาหาญเทานั้น   ถึง
จะไมอธิษฐานอยางไร   ก็จะหลุดพนอยูแลว   หรือจะอยูในอิริยาบถใดก็ไมมี
ปญหา   ในชั่วระยะ   จริมกจิต   เดียว   อาสวะก็ขาด   "ตั๊บ"   ในช่ัวพริบตา   รูทัน
ทีวา   อาสวะ   ไดส้ินไปในช่ัววินาทีนั้นเอง   เมื่อรูวาไดหลุดพนไปแลว   ในความรู
สึกเหมือนกันกับโลกธาตุหว่ันไหวสันคลอน   วิมุตฺตสฺมี   วิมุตฺตมีติ   ญาณํโหต ิ  
ความหลุดพนมีแลวในขณะใด   ก็รูวา   ไดหลุดพนแลวในขณะนั้น   ขีณา   ชาติ   ก็
รูทันทีวา   ชาติความเกิดไดส้ินสุดลงแลว   วุสิตํ   พฺรหฺมจริยํ   ความบริสุทธิ์ของ
พรหมจรรยก็สมบูรณเต็มที่   กตํ   กรณียํ   อุบายที่จะนํามาปฏิบัติเพ่ือความหลุด
พน   ก็หมดกิจเพียงเทานี้   กิจอื่นที่จะทําใหความบริสุทธิ์หลุดพนตอไปอีกไมม ี  
ความบริสุทธิ์   ก็เปนความบริสุทธ์ิอยางสมบูรณ   ความบริสุทธิ์นี ้  จึงไมข้ึนอยูกับ
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งในโลก   และก็ไมมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะอาจเอื้อมถึง   อยูเปนเอกเทศ   
เฉพาะความบริสุทธ์ิเทาน้ัน   ความกลาหาญที่เกิดขึ้นนั้นก็หมดไป 
 จากน้ีไปอีกนิดเดียว   ก็จะเกิดความวิตกข้ึนมาโดยไมไดต้ังใจ   แตเปนธรรม
ชาติที่เปนเอง   นั่นคือไมอยากสอนใคร ๆ ท้ังส้ิน   มีความวิตกวา    ธรรมท่ีบริสุทธ์ิ
นี้   เปนธรรมท่ีมีความละเอียดออน   เปนธรรมท่ีมีความสุขุมลมลึก   ยากท่ีบุคคล
จะรูเห็นได   เม่ือเกิดความวิตกข้ึนมาอยางน้ี   ก็ดุวาทันทีวา   ผูท่ีรูเห็นในความ
บริสุทธ์ิหลุดพนไปในขณะนี้    แตกอน    ก็เปนตะโมตะมะ   มืดมามืดไปใน
วัฏสงสารนี้มาแลว   ก็ยังสามารถปฏิบัติ   ใหถึงความบริสุทธ์ิหลุดพนไปได   คน
อื่นเขาก็ไดบําเพ็ญบารมีมามากเหมือนกัน   เขาก็ปฏิบัติเพ่ือมรรคเพ่ือผล   เพ่ือความ
บริสุทธ์ิหลุดพนเหมือนกัน   เม่ือเรารูได   คนอื่นเขาก็มีบารมีรูไดเหมือนกัน   ตัว
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เองก็อาศัยครูอาจารยเปนผูนําทางมาตลอด    และตัวเอง   ก็ตองเปนผูนําของหมู
คณะตอไป   นี้ตัวเอง   จะมาทอถอยออนใจ   ไมอยากสอนใครน้ันไมถูกตอง   หรือ
ตัวเองจะเลียนแบบอยางพระพุทธเจานั้นไมสมควรอยางยิ่ง   จากน้ันความวิตกก็จะ
คอยออนลง ๆ และเปนปกติธรรมดา   ในชั่วระยะตอเนื่องกัน   ก็จะเกิดความวิตก
ขึ้นอีกอยางหนึ่ง   คือ   คิดถึงพระพุทธเจา   ท้ัง ๆ รูอยูวาพระพุทธเจาปรินพพานไป
แลว   แตความอยากกราบพระพุทธเจา   ก็อยากกราบเปนกําลัง   ถาหากพระพุทธ
เจายังมีพระชนมอยู   ถึงจะอยูไกลเทาไร   ก็จะรีบไปกราบพระพุทธเจาใหสมใจ   
แตไมใชจะไปเลาผลของการปฏิบัติใหพระพุทธเจาทรงทราบเลย   เพียงวา   อยาก
กราบบูชาคุณเฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจาเทานั้น   ความอยากกราบพระพุทธ
เจาน้ี   ก็อยากกราบอยางแรงในขณะนั้น   อีกไมนานความอยากกราบพระพุทธเจา
ท่ีรุนแรง   ก็คอย ๆ ออนลง   เปนความเคารพกราบไหวธรรมดา   จึงสํานึกไดวา   น้ี
หรือพระสาวกของพระพุทธเจา   ที่ทานไปปฏิบัติภาวนาตางถิ่น   เมื่อทานไดบรรลุ
ธรรม ถึงข้ันแหงความบริสุทธ์ิเต็มท่ีแลว   ทานจึงรีบมากราบพระพุทธเจาทันที   ก็
เปนในลักษณะนี้   หรือ   ดังคําบาลีวา   โย   ธมฺมํ   ปสฺสติ   โส   มํ   ปสฺสติ   ผูใด
เห็นธรรม   ผูนั้นชื่อวาไดกราบพระพุทธเจาแลว 

จากนั้น   ก็จะเกิดกําลังข้ึนท่ีจิต   กําลังน้ี   ก็เปนธรรมชาติเกิดข้ึนเอง   ถา
หากมีกําลังกายประกอบแลว   เหมือนจะยกภูเขาท้ังลูกและโยนเลนอยางงายดาย   
กําลังของจิตนี ้  จึงไมเหมือนกําลังของรางกาย   ถาจะสมมติ ข้ึนทําลาย   ถารางกาย
ประกอบ   ก็เหมือนจะทุบเขาท้ังลูกใหเปนจุลวิจุลไปในชั่วพริบตานี้   หาเปนเชน
น้ันไม   เพียงมีกําลังของจิตโดยเฉพาะ   กําลังของจิตนี้มีอยูหลายวัน 

ในขณะเดียวกัน   ความบริสุทธ์ิของธรรมท่ีรูมาแลว   และกําลังของจิตท่ีเกิด
ข้ึน   ก็ตีแผขยายออกมาสูรางกาย   เปนในลักษณะ   ความบริสุทธิ์ของธรรมซัก
ฟอกธาตุ   แปรธาตุที่หยาบมีวิญญาณธาตุเปนตนใหเปลี่ยนแปลงไปเปนอริยธาตุ   
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เปนธาตุที่บริสุทธิ์   คือธาตุไมมีความกําเริบ   ธาตุไมมีขาศึก   จึงเปนปกติธาต ุ  
เปนปกติขันธ   ความบริสุทธิ์นั้น   ก็จะซาบซาน   ซักฟอกธาต ุ  คือ   อัฐิทุกสวนใน
รางกาย   ใหเปนไปในความบริสุทธิ์   ตามธรรมที่บริสุทธิ์   อัฐิท่ีเปลี่ยนจากความ
หยาบ   กลายเปนอัฐิที่บริสุทธิ ์  ก็อยูในชวงนี้เอง   ความบริสุทธ์ิมีอยูกับธาตุขันธใด   
ธาตุขันธนัน้   ก็กลายเปนธาตุท่ีบริสุทธ์ิไปดวย   เม่ือกําลังจิตและความบริสุทธ์ิของ
ธรรม   ซักฟอกธาตุท่ีหยาบใหมีความบริสุทธ์ิเต็มท่ีแลว   กําลังท่ีเกิดข้ึนท่ีจิตก็คอย 
ๆ ออนลงและออนลงจนเปนปกติธรรมดา 

ถึงกําลังจิตออนไปแลวก็ตาม   สวนความบริสุทธ์ิก็มีเปนปกติอยางเดิม   ไม
มีการเส่ือม   ไมมีการหมดไป   จึงเปน   ญาณทสฺสนวิสุทฺธิ   มีความรูเห็นแหงความ
บริสุทธ์ิอยูตลอดเวลา   เปน   เอกรัตติง   คือรูไมมีการดับ   ไมมีความเศราหมอง   
ไมมีการเส่ือม   เปนความบริสุทธ์ิท่ีเดนเหนือโลก   ไมเหมือนกับความมืดแจงของ
ตะวันเดือนดาวแตอยางใด   น้ีเปนราตรีแหงความบริสุทธ์ิ   ไมมีกาลท่ีเปล่ียนแปลง 
ไปกับเวลานาที   ความบริสุทธ์ิก็เปนธรรมท่ีบริสุทธ์ิ   ไมมีการข้ึน   ไมมีการลง   
ไมมีการไป   ไมมีการมาและไมเปนไปตามส่ิงใด ๆ ท้ังส้ิน   จึงเปน   ทิฏฐิวิสุทธิ
ญาณทัสนะ   คือ   ความรูเห็นแหงความบริสุทธ์ิอยูตลอดเวลา   ไมตองไปหารับคํา
พยากรณจากใคร ๆ ท้ังส้ิน   ถึงจะมีครูอาจารยองคท่ีไวใจไตถาม   ก็พรอมท่ีจะเลา
ถวาย   แตจะใหถามทานวาการภาวนารูเห็นอยางนี้ถูกตองหรือไมนั้น   ไมกลาท่ีจะ 
ถามใคร ๆ ท้ังส้ิน   เพราะรูตัวเองชัดอยูแลวจะไปถามทําไม   และไมมีน้ําใจที่จะไต
ถามทานแมแตนอย   ถึงจะมีพระพุทธเจาประทับนั่งอยู   ก็หาถามไม   เหมือน
กับแกวน้ําท่ีดื่มน้ําหมดแลว   ผูท่ีดื่มก็รูวาน้ําหมดจากแกวแลว   จะไปถามทําไมวา
น้ําหมดจากแกวหรือยังฉันใด   เม่ือความบริสุทธ์ิหลุดพนไปแลว   และก็รูวาหลุด
พนไปแลว   ความบริสุทธ์ิก็สมบูรณเต็มท่ี   จะไปถามคนอื่นทําไมฉันนั้น   เพราะ
หมดความสงสัยในความบริสุทธ์ิท่ีหลุดพนไปแลว 
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ความบริสุทธ์ิน้ี   จะเปนในคร้ังพุทธกาล   หรือในยุคปจจุบัน   ความบริสุทธ์ิ   
ก็เปนความบริสุทธ์ิเหมือนกันท้ังนั้น   จะเปนพระพุทธเจา   พระปจเจกพุทธเจา   
พระขีณาสพของพระพุทธเจา   ที่มีความสมบูรณเต็มที่แลว   ก็มีความบริสุทธ์ิเสมอ
กัน   นิพพานก็ในที่แหงเดียวกัน   เพราะกิเลสตัณหา   อวิชชา   ก็ดับสนิทในท่ีเดียว
กัน   ถึงพระพุทธเจา   พระขีณาสพเจา   ท่ีจะมาอุบัติข้ึนในโลกนี้ตอไป   ก็จะ
นิพพาน   ดับสนิทในท่ีแหงเดียวกันท้ังนั้น   ฉะนั้นนักปฏิบัติ   จึงมี   ทิฏฐิวิสุทธิ   
คือ   รูเห็นแหงความบริสุทธ์ิดวยตนเอง   จึงเปน   อเสขบุคคล   อยางสมบูรณ 

ดังไดอธิบายแนวทางปฏิบัติ   และผลของการปฏิบัติมาแตตน   จนถึงวาระ
สุดทาย   คิดวาจะเปนประโยชนแกทานไมมากก็นอย   แนวทางที่ปฏิบัติที่ได
อธิบายมานี้   ไดอธิบายหนักไปในทางปญญา   เพื่อใหนักปฏิบัติไดรูแนวทาง   ใน
วิธีสรางปญญาใหเกิดข้ึน   ใหถูกตองตาม สัมมาทิฏฐิ   สัมมาสังกัปโป   ในองค
มรรค   เพ่ือใหจิตไดรูเห็นในสัจธรรมตามปญญาตอไป 
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ภาคผนวก 
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สมาธิวิธี 
บัดนี้จะไดอธิบายในวิธีทําความสงบ   แกผูปฏิบัติภาวนา   เม่ือผูปฏิบัติได

พิจารณาดวยปญญาเหนื่อยแลว   ก็จําเปนตองสรางที่พักใหแกจิต   เพื่อใหจิตไดพัก
ผอนเอากําลัง   เม่ือจิตไดพักผอนในสมาธิแลว   ก็พิจารณาดวยปญญาตอไป  ทํา
สลับกันไป   แนวพิจารณาดวยปญญานั้น   ไดอธิบายมาแลวใหชวยตัวเองในการ
พิจารณา   ปญญาที่เกิดขึ้นก็จะเปนของตัวเราเอง    สวนวิธีการทําสมาธิในท่ีนี้   จะ
ไดอธิบายเพียงเปนแนวทางไวสองวิธี   เพื่อใหทานท้ังหลายไดปฏิบัติตามตอไป   
สวนวิธีอ่ืน ๆ เชนเดินจงกรมเปนตน   ไดเขียนไวแลวในหนังสือทวนกระแส 

ทําสมาธิวิธีท่ี ๑ 
วิธีทําสมาธินั้น   ตองกําหนดจิตเพงดูรางกาย   สวนใด   สวนหนึ่ง   เพ่ือให

เปนนิมิตเคร่ืองหมายของจิต   การกําหนดเพงดูรางกายนี้   ก็ตองใชสัญญา   และ
สมมติ   เปนแนวทางของสติไปกอน   รางกายสวนไหน   จุดใด   ตั้งอยูท่ีไหน   มี
สัณฐานลักษณะเปนอยางไร   ก็ตองกําหนดจิตเพงดูในรางกายสวนนั้น ๆ ใหเห็น
ชัดดวยจิต   ใหรูเห็นจริงตามสภาพของรางกาย   หรือจะใชคําบริกรรมประกอบอีก
ก็ได   สมมติวา   ขณะน้ี   เรากําหนดจิตเพงดูหนัง   ก็ใหนึกคําบริกรรมวา   ตะโจ ๆ 
ๆ ๆ   พรอมกับการกําหนดจิตเพงดูในหนังสวนนั้นอยาใหเผลอ   ท้ังคําบริกรรม   
ทั้งกําหนดจิตเพงดูหนัง   ก็ใหเปนไปพรอม ๆ กัน   หรือจะใชคําบริกรรมวา   พุท
โธ ๆ ๆ ๆ   พรอมกับกําหนดจิตเพงดูหนังก็ได   ขอสําคัญ   คือใหจิตไปจดจออยูท่ี
หนัง   ถาฝกสติกําหนดเพงดูหนังมีความชํานาญแลว   เมื่อออกจากสมาธิแลวตอไป
ก็จะไดเอาหนังสวนท่ีเราเพงดูนั้น   มาเปนท่ีรองรับของปญญาตอไป   ปญญาก็จะ
ไดพิจารณาแยกแยะหนังสวนนั้น   ใหเปนไปใน   อสุภะ   ความสกปรกโสโครก
เนาเปอยลงเปนธาตุ   หรือพิจารณาใหลงสูไตรลักษณ    คือ   ทุกขัง   อนิจจัง   
อนัตตา   การพิจารณาหนังท่ีหอหุมรางกาย  ก็เพื่อใหจิตไดรูหนังตามความเปนจริง   
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หรือจะกําหนดเอามีดปาดเฉือนออกไปเปนชิ้นเล็กชิ้นใหญ   ก็ใหเห็นโดยสมมติไป
กอน   เมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหน   ความชํานาญของจิต   ท่ีฝกเพงบอย ๆ นั้น 
ก็จะรูเห็นตามความเปนจริง   หรือจะพิจารณาเนื้อ   เอ็น   กระดูก   ก็ใหกําหนดจิต
เพงดูตามปญญาตอไป   ปญญาพิจารณาไปในลักษณะใด   ก็ใหจิตรูเห็นไปตาม
ปญญาในลักษณะนั้นตามความเปนจริง   เมื่อจิตรูจริงเห็นจริงตามปญญาแลว   จิตก็
จะเกิดความเบ่ือหนาย   คลายจากความกําหนัดยินดี   การพิจารณาดวยปญญานี้   ก็
ไดอธิบายมาแลวในเบ้ืองตน   ขอจงไดถือเอาเปนแบบอยาง   ในการพิจารณาดวย
ปญญาตอไป 

ทําสมาธิวิธีท่ี ๒ 
อุบายการทําสมาธิวิธีนี้ละเอียดออน   ถาชํานาญในการกําหนดเพงดูรางกาย

แลว   การกําหนดจิตเพงดูในอารมณของจิต   ก็จะมีความสะดวกข้ึน   เพราะการ
เพงดูอารมณของจิตนี้     ไมไดเอารางกายเปนนิมิตเคร่ืองหมาย    เพียงมีสติ   
กําหนดรูในอารมณของจิตเทานั้น   อารมณของจิตเปนอยางไร   ก็ใหมีสติกําหนดรู   
อยูกับอารมณภายในจิตนั้น ๆ อยาใหเผลอ   อารมณของจิตท่ีเปนทุกข   ก็ให
กําหนดจิตรูในอารมณท่ีเปนทุกข   อารมณของจิตท่ีเปนสุข   ก็ใหกําหนดจิตูรูใน
อารมณท่ีเปนสุข   อารมณของจิตมีราคะ   ก็ใหกําหนดจิตเพงดูอยูท่ีอารมณของ
ราคะ   จิตมีอารมณของโลภะ   จิตมีอารมณของโทสะ   จิตมีอารมณของโมหะ   จิต
มีอารมณแหงความรัก   จิตมีอารมณแหงความชัง   ก็มีสติกําหนดจิตเพงลงไปใน
อารมณนั้น ๆ อยาใหเผลอ   อยาสงจิตออกไปคิดในตนเหตุของอารมณเปนเด็ดขาด   
ถาสงจิตออกไปหาตนเหตุของอารมณแลว   อารมณภายในจิตก็จะเพ่ิมความรุนแรง
ข้ึน   อารมณของจิตนี้ ยังไมใชเปนกิเลสตัณหา   แตเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากกิเลส
ตัณหานั่นเอง   ถารูอารมณภายในจิต   ก็เหมือนรูกิเลสตัณหาภายในจิต   เพราะ
กิเลสตัณหา   อวิชชา   หอมลอมจิตไวอยางแนนหนา   จึงพาใหจิตเปนไปในความ



ตัดกระแส  ๔๔ 

รักความชัง   และมีความพอใจยินดีในกามคุณท้ังหลาย   อารมณภายในจิต   ก็เปน
พิษที่มาจากกิเลสตัณหา 

ฉะนั้น   การกําหนดเพงดูอารมณภายในจิต   ก็เพ่ือหาจุดเดนชัดที่เปนศูนย
รวมของกิเลสตัณหา   เพ่ือวา   จะใชปญญาลบลางไดถูกจุด   กิเลสตัณหาตั้งฐาน
ทัพอยูที่ไหน   สติปญญาก็จูโจมในที่นั้น   และทําลายขาศึกคือกิเลสตัณหาใหถูกจุด 
เปาหมาย   จิตมีความรักความใคร   มีความพอใจในของส่ิงใด   ก็เอาส่ิงท่ีจิตเคยรัก
ใครยินดีนั่นแหละมาสอนจิต   ยกเอาโทษยกเอาภัยในส่ิงน้ัน ๆ มาสอนจิต   เพื่อให
จิตไดรูเห็น   และมีความฉลาดเฉียบแหลม   และจิตก็รูโทษภัยในการยึดถือ   จะรู
โทษภัยในความรักความใคร   จิตก็จะรูโทษภัยในราคะตัณหา   รูโทษภัยใน   ความ
โลภ   ความโกรธ   ความหลง   และรูโทษภัยในการเกิดการตาย   เม่ือจิตรูเห็นอยาง
นี้   ก็จะเกิดความกลัว   เมื่อจิตมีปญญาชวยตัวเองไดอยางนี้   ก็จะมีหนทางที่จะ
ถอนรากถอนโคนของกิเลสตัณหา   อวิชชา   ไดงายขึ้น   ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ 
วา   เปนตนเปนตัว   จิตก็จะถอนออกจากความยึดถือทันที   เหมือนกับคนที่เลนน้ํา
ในหวยบึงตาง ๆ   ดวยความสนุกสนานราเริง   เม่ือมองเห็นจระเขในน้ํานั้นแลว
การเลน   ก็หมดจากความสนุกสนานราเริงทันที   และจะหาหนทางข้ึนฝงโดยเร็ว
เพื่อใหพนไปจากภัยฉันใด เมื่อจิตไดรูเห็นโทษภัยตามปญญาวา   ความเกิด   ความ
แก   ความเจ็บ   ความตาย   เปนโทษภัย   จิตก็จะหาหนทางท่ีจะไมเกิด   ไมตายอีก
ตอไปฉันนั้น   หนทางท่ีจะไมเกิดไมตายนี้   ปญญาก็ตองเปดเสนทาง   คือ   สัมมา
ทิฏฐิ   คอยรับอยูแลว   การพิจารณาในขันธหา   ก็จะรูวาไมใชตน   ตนก็จะไมมีใน
ขันธหานี้   ขันธท้ังหา   ก็ตกอยูในไตรลักษณ   คือทุกขัง   อนิจจัง   อนัตตา   และรู
วา   ขันธหานี้เปนภาระอยางหนัก   และรูวา   การยึดถือขันธหาเปนทุกข   เม่ือจิตรู
เห็นชัดตามปญญาอยูอยางนี้   ก็จิตนั่นแล   จะปลอยวางขันธท้ังหาเสียเอง   เม่ือจิต 
ปลอยวางขันธหาไดแลว   ส่ิงอื่นใดในโลกนี้   จิตก็ปลอยวางไดท้ังหมด   เม่ือจิต
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ปลอยวางแลว   ความสุขความทุกขจะมีมาจากท่ีไหน   เพราะไมมีส่ิงใดเปนเรา 
และเปนของของเรา   จะเอาอะไรมาเปนความสุขความทุกขในโลกนี้   ถาจิตไดรู
เห็นความจริงตามปญญาอยูอยางนี้   ก็จะตัดกระแสของ "วัฏฏะ" ใหขาดไปอยาง
งายดาย 

การอธิบายในวิธีกําหนดจิต   เพงดูในรางกายและอารมณของจิต   คิดวา   
นักปฏิบัติพอจะเขาใจ   และนําไปเปนแบบอยาง   เพื่อเปนแนวทางภาวนาตอไป   
และใหมีความตั้งใจปฏิบัติกันอยางจริงจัง   ผูจะรูจริงเห็นจริงในธรรม   ก็ตองเปน
นักปฏิบัติที่จริง   เพราะสัจธรรมเปนของจริงอยูแลว   ยังขาดแตผูต้ังใจจริงเทาน้ัน! 

บทสรุป 
ดังไดชี้แนะแนวทางปฏิบัติมา   คิดวานักปฏิบัติพอจะเขาใจ   และจะมีผลแก

นักปฏิบัติไมมากก็นอย   และพอจะเขาใจในการสรางพื้นฐานใหปญญาเกิดข้ึน   
เพราะการสรางพื้นฐานของปญญานั้น   คือการสรางความคิดกลั่นกรองใครครวญ
ในสัจธรรม   พิจารณาใหมีเหตุมีผลไปตามหลักความจริง   เพราะทุกส่ิงในโลกนี้
เพียงเปนสมมติเทานั้น   มีความยินดีพอใจรักใครในส่ิงใด   จงทําความเขาใจวา   
ทั้งหมดนั้นตกอยูในสมมติทั้งนั้น   จงใชความพยายามพินิจแยกแยะพลิกแพลงดูให
ละเอียด   จะพิจารณาในเรื่องไหน   ก็ใหจิตจดจอรูเห็นไปตามปญญาทุกครั้ง   และ
ใหลงสูไตรลักษณทุกเร่ืองไป   และพยายามยกระดับจิตใหสูง   อยาใหจิตตกเปน
ทาสแหงความรักความใคร   อันจะทําใหจิตตกไปในกามคุณท่ีเปนอารมณฝายต่ํา   
เม่ือใชปญญาพิจารณาเหนื่อยแลว   ก็กําหนดคําบริกรรมในสมาธิตอไป   ออกจาก
การทําสมาธิแลว   ก็เร่ิมพิจารณาตอไป   และใหพิจารณาลงสูไตรลักษณทกคร้ัง 

การพิจารณาดวยปญญาอยูบอย ๆ จิตก็จะคอย ๆ มีความฉลาดรูเห็นในสัจ
ธรรม   ใหพิจารณาซํ้า ๆ ซาก ๆ   หลายคร้ังหลายหน จนจิตมีความรูเห็นตามความ
เปนจริง   เมื่อจิตรูเห็นจริงตามปญญาแลว   จึงเรียกวาปญญาญาณ   ท้ังรูท้ังเห็นไป
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พรอม ๆ กัน   การพิจารณาอยูบอย ๆ จิตก็จะคอยรูโทษรูภัยในสรรพสังขารท้ัง
หลาย   จิตก็จะเร่ิมถอนตัวตีหางออกจากการยึดถอื   เพราะจิตรูวา   ทุกสิ่งในโลกนี้
เปนเพียงสมมติเทานั้น   ไมมีใครเปนเจาของโดยแทจริง   และไมมีใครไดอะไรเลย
ในโลกนี้   เพราะเปนธรรมชาติท่ีเกิดดับไปตามเหตุปจจัยของสังขารเทานั้น   และ
เปนสภาพท่ีตกอยูในไตรลักษณท้ังส้ิน   จิตก็จะรูเห็นวา   ไมมีอะไรเปนตน   และ
เปนของ ๆ ตนโดยแทจริง   เพราะทุกสิ่งเปนของอาศัยประจําวันเทานั้น   ไมมีส่ิงใด 
เปนของเราอยางแทจริง   เมื่อจิตรูเห็นในสรรพสังขารทั้งภายในและภายนอก   ใกล
ไกล   หยาบละเอียดอยูอยางนี้   ก็เนื่องมาจากปญญาสอนจิตใหมีความฉลาดรูรอบ
นั้นเอง   นี้เปนวิถีทางที่จะใหเกิด   วิปสสนาญาณ   เปนญาณรูเห็นชองทางท่ีจะหนี
ไปใหไกลจากขาศึกโดยไมมีปญหา   เหมือนคนตาดี มีโคมไฟท่ีสวางอยูในตัว   
ยอมมองเห็นทางที่จะไป   เพื่อใหถึงที่สุดฉันนี้ 

ขอทําความเขาใจอีกคร้ังวา   การมี   สติ   รูจิต   และรูความเคลื่อนไหวของ
จิต   จิตคิดอะไรก็รู   จิตมีความกระเพื่อมตามอารมณอยางไรก็รูทัน   การมีสติรูจิต   
และรูอารมณภายในจิตอยูอยางนี้   ไมใชการปลอยวางและละกิเลสตัณหาแตอยาง
ใด   นี้เปนเพียงมีสติรูเทาจิต   และรูอารมณของจิตเทานัน้   หรือเพียงมีสติประคอง
จิตใหทรงตัวอยูไดประจําวันเปนในลักษณะนี้   จึงอยูในข้ัน   สมถะ   ยังไมเปน 
วิปสสนาญาณ   ดังความเขาใจแตอยางใด 

นักปฏิบัติอยาพึ่งติดความสงบ   และติดความสุขอยูเพียงในขั้นสมาธิเทานั้น   
และอยาหลงในความสวางท่ีเกิดข้ึนจากการทําสมาธิ   และอยาเขาใจวา   ความ
สวางนั้นเปนวิปสสนาญาณเลย   นั้นเปนโอภาส   เปนอํานาจของจิตท่ีแสดงออก
เทานั้น   หรือมีอภิญญาณรูไปในลักษณะใด   ก็อยาติดใจเมาเลนจนลืมตัว   หรือมี
ฌาน    มีสมาบัติ   ก็อยาพึ่งเขาใจวา   ตัวเองหมดกิเลสตัณหา   อวิชชา   เพราะนั้น
เปนเพียงมีฌาน   มีสมาบัติ   กลบกิเลสตัณหา   อวิชชา   ไวเทานั้น   และเปนเพียง
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ความสงบในข้ันสมาธิ   ยังไมใชความสงบที่แทจริง   ความสงบท่ีแทจริงนั้น   คือมี
ปญญาญาณ   มีวิปสสนาญาณ   เปนเคร่ืองชําระใหกิเลสตัณหา   อวิชชา   ใหหมด
ไปส้ินไปได   นั้นแลจึงเรียกวาความสงบที่แทจริง   ไมมีกิเลสตัณหามากอกวนให
จิตกระเพื่อมอีกตอไป   และเปนความสงบที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ   จึงเรียกวา 
สงบแลวจากขาศึกทั้งหลายอยางสิ้นเชิง   เปนความสงบท่ีไพบูลย   เปนความสงบท่ี
เปนปกติแลว   จึงขอใหนักปฏิบัติมีความเขาใจในความสงบท้ังสอง   ดังท่ีได
อธิบายมาดังนี ้
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