
คํานํา 

ธรรมภาษิต  ที่นํามาลงไวในหนังสือเลมนี้    เปนบันทึกธรรมของพระเดชพระคุณราชนิโรธ
รังสี (เทสก   เทสรังสี) ไดเขียนรวบรวมไวหลายสิบปแลว    ศิษยเปนผูหนึ่งที่ขออนุญาตรวบรวม
เก็บรักษาไวโดยยังมิไดมีการพิมพเผยแพรมากอน    แตมาบัดนี้องคหลวงปูทานไดมรณภาพ
ลง   ศิษยานุศิษยหลายทานเห็นวาธรรมภาษิตนี้  เปนธรรมะควรเผยแพร  จึงไดขออนุญาตพิมพ
เผยแพรจากทานพระอธิการอุทัย   ฌานุตฺตโม   เจาอาวาสวัดหินหมากเปง     เพื่อพิมพแจกเปน
ธรรมทานในงานพระราชทานเพลิง ของพระเดชพระคุณ พระราชนิโรธรงัสี  (เทสก  เทสรังสี) 

ศิษยานุศิษยวัดหินหมากเปง 
๘ มกราคม ๒๕๓๙ 

บันทึกธรรมภาษิต 
ของ 

พระราชนิโรธรังสีฯ 

(๑)  ผูปฏิบัติทั้งหลาย      ถายังปฏิบตัิไมถึงจิตถึงใจ   ยังไดชื่อวาปฏิบัติไมถึงหลักธรรมของจริง  
เพราะธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตจากใจอยางเดียว 

(๒)  ความคิดนึกปรุงแตง   สญัญาอารมณทั้งปวง หรือสรรพกิเลสทั้งปวงเกิดจาก จิต นี้ทั้งนัน้     
เมื่อไมมีสติควบคุมจิต  แตตรงกันขาม เมื่อมีสติควบคุมแลวยอมใหเกิดปญญา 

(๓) ผูไมรูเทาเขาใจที่ตั้งที่เกิดของขันธหา  ขันธสี่  ขันธหนึ่ง     ขันธทั้งสามยอมถูกกิเลสกลนืกิน
หรือครอบงําได          นักปราชญยอมรูเทาเขาใจที่ตั้งที่เกิดของขันธหา  ขันธสี่  ขันธหนึ่ง    แลว
ทานยอมพนจากการครอบงําของมันได 

ขันธหา  ไดแก รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
ขันธสี่  ไดแก อรูปฌาน 
ขันธหนึ่ง ไดแก สัญญาเวทยิตนิโรธ 



(๔) กายคตาสติ  ยอมเปนที่ตั้งของกัมมัฏฐานทั้งปวง   กายอันนี้ถึงมันจะมีหรือไมมี    มันก็ถืออยู
ดีๆ นี้แหละ    ยิ่งปฏิสนธิ  ก็ยิ่งถือใหญเจริญสมถะและวิปสสนา   ถาทิ้งกายเสียแลว  จะไมมีหลัก
เห็นชัดแจงในกัมมัฏฐานทั้งปวง  

(๕) ผูใดไมเห็นทุกข    ผูนั้นคือผูไมเห็นธรรม  ผูไดรับทุกข   จนเหลือที่จะอดกลั้นแลว     เมื่อ
หวนกลับเขามาถึงตัวนั่นแลจึงจะรูจักวาทุกขนั้นแลคือ  ธรรม  ผูเกลียดทกุขเปนผูแพ   ผูพิจารณา
ทุกข  คือ  ผูเจริญในทางธรรม 

(๖) เมื่อสติตามกําหนดจิตแลว   จิตจะไมสับสายไปมา  กิเลสทั้งหมดจะระงับไดดวยสติ  ตัว
เดียวเทานี้ 

(๗)  เมื่อสติตามกําหนดจิต  รูอยูทุกอิริยาบถ  จิตจะคอยรวมเขาเปนหนึ่ง นั่นคือ  ใจ  ซึ่งไมมีการสง
สายไปมา  มีแตผูรูเฉยๆ  หรือเรียกวา  ธาตุรู  ก็ได 

(๘)  ธาตุรูเปนผูอยูกลางๆ ไมมีอาการใดๆ ทั้งหมด   ฉะนั้นธาตุรูจึงไมมีความรูสึกดีชั่วอะไร   ธาตุรู
นี้ตองมีสัญญา  สังขาร  อุปาทาน  เขาไปสัมปยุตจึงจะเกิดอาการตาง ๆ ขึ้นมาได  เชน  สังขารปรุง
แตงดีชั่วหยาบละเอียดตางๆ จึงเกิดขึ้นมา   เมื่อสังขารปรุงแตงแลว    ปญญาเขาไปตรึกตรองในสิ่ง
นั้นๆ จึงถอดเอาความดี    ความชั่วออกมาตั้งไวใหปรากฏเห็นชัดวาอันนี้ดีอันนี้ชั่ว 

(๙) นักปฏิบัติจิตทั้งหลาย   จะปฏิบัติจิตเกงที่สุดไดเพียงภวังคุปจเฉทะเทานั้นหรืออัปปนาฌาน    
มิฉะนั้นก็อัปปนาสมาธิ  ทั้งสามอยางนี้เปนอาการจิตรวมคลายๆ กัน  แตมีอารมณเปนเครื่องอยู
ตางกันและรวมก็ตางกัน     ทานจึงเรียกตางกัน 

 ตัวอยางเชน   ภวังคุปจเฉทะนั้น    จิตจะรวมเปนหนึ่งตัดอารมณภายนอกทั้งปวงหมด   แลว
ก็ตั้งอยูเปนหนึ่งในที่เดียว  จะไมมีอารมณใดๆ ทั้งหมดนอกจากอารมณของภวังค        อารมณของ
ของภวังคนี้คลาย ๆ  กบัไปอยูในที่แจงแหงหนึ่ง   มีความรูสึกแตในทีแ่จงนั้นจะเกิดนิมิตมีอาการ
ตางๆ  เชน  เห็นรูปก็จะเพลินในรูปนัน้  เห็นแสงสวาง  ก็จะเพลินในแสงสวางนั้น    เมื่อจิตถอนจาก
ภวังคุปจเฉทะแลว    จะไมรูเรื่องอะไรทั้งหมด  หรือรูก็เปนลางๆ 

 อัปปนาฌาน  เพงจิตอยางเดียวจนจิตรวมเขาเปนหนึ่งเหมือนกันแลวไมรูอะไรทั้งหมด  
เรียกวา  อัปปนาฌาน 



 อัปปนาสมาธินั้น  เหมือนกับอัปปนาฌาน   แตรวมเขาไปแลวมีสติพิจารณาอารมณของ
สมาธินั้นอยูตลอดเวลา  เรียกวา  อัปปนาสมาธิ 

(๑๐) ผูแสวงหาความสุข   อยูบนกองทุกขแลว    จะไมเจอะความสุขเลยเด็ดขาด  แตคนหา
ความสุขในความทุกขแลว  ทกุขนั้นจะหายไป 

(๑๑) ถาคิดสิ่งที่เปนธรรมแลว  ตองกลับเขามาหาตัวเอง     ถาเปนโลกแลวจะมีแตสงออกไปขาง
นอกตลอดเวลา 

(๑๒) ถาจะชนะโลกได ตองเอาชนะตนเองเสียกอน   ความชนะโลกยอมไมมีแกบุคคลที่ไมชนะ
ตนเอง 

(๑๓) สันติสุขเปนความชนะของผูชนะโลกนี้  ผูมีอํานาจดับโลกแตหาสันติไมได  ไดชื่อวา  ผูแพ
อยูร่ําไป 

(๑๔) หากความเขาใจของหมูชนใด   คณะใดก็ตาม  หรือในโลกนีท้ั้งหมดเห็นวา   ผูจะเอาชนะ
โลกนี้ไดตองชนะตนเองเสียกอนดวยสันติวิธี    เขาหาวา   นัน่เปนความโงที่สุดของโลกนิยมหรือผู
มีแสนยานุภาพอันเกรียงไกร   อยางนี้แลว  สัจธรรมก็ควรเก็บไวในตูล็อคกุญแจเสียดีกวา 

(๑๕) เกิดเปนคน   เหมือนกับเกิดมาอยูในทางสี่แพรง  จะทําดีและทําชั่ว ไปสวรรคหรือตกนรก   
ก็คนเรานี้ทําทั้งนั้น   ไปเปนมนุษย    และเปรตกค็นเรานี้ทําเอาทั้งนั้น   มนุษยคนเรานี้จะดีก็แสนดี
ที่สุด  จะชั่วก็แสนชั่วที่สดุ     ฉะนั้น  จงเลือกเอาแตสิ่งที่ดีที่สุด   เพราะยากที่จะไดเกิดมาเปนคน
เชนนี้ 

(๑๖) เราทําภาวนารูจักวาจิตคืออะไร    ใจคืออะไร   เทานี้ก็นับวาดีที่สุดกวาคนที่ไมไดภาวนา
เสียเลย  หรอืภาวนาแลวแตไมไดเห็นจิตคืออะไร  ใจคืออะไร   ฉะนั้น  จึงควรภูมิใจที่ตนภาวนา
เห็นนั้น      และควรรักษาภาวนานั้นใหมั่นคงตอไป 

(๑๗) ภาวนาไมควรดิ้นรน   ทะเยอทะยานอยากในสิ่งที่ตนยังไมได   ไมเห็นควรทําไปเรื่อย ๆ  
เฉย ๆ        ถาอยากเห็นอยากเปน   ยอมไมเห็นไมเปนเสียอีกเวลาจะเห็นจะเปน   มันเห็นมันเปน
ของมันเองตางหาก  พนจากอดีต  อนาคตแลว  จะเปนจะเห็น 



(๑๘) ในกระบวนศีลทั้งหลาย    มีศีล ๕  ศีล ๘  เปนตน    ผูไมสามารถจะรักษา ศีลใหครบถวนได   
จะรักษาเอาขอเดียว   ขอใดขอหนึ่งก็ได   แตตองรักษาใหจริงๆ ทําความพอใจเลื่อมใสในศีลของตน
อยางยิ่ง     ถึงแมจะไมถูกตองตามกฎเกณฑ  ก็ยังพอใหสําเร็จประโยชนได  ดีกวาสวนมากผูไป
สมาทานศีลในวัดทุกวันพระ   แตรักษาขอเดียวก็ไมได   เมื่อรักษาขอหนึ่งไดแลว   ขออ่ืนๆ  ก็จงทํา
เชนเดียวกัน   ศลี ๕  จึงจะครบบริบูรณ 

(๑๙) พระพุทธศาสนานี้   สอนถึงแกนแท    ถึงของจริงตามความเปนจริงจึงเปนคําสอนที่ถูกตอง  
ตามหลักของเปนจริง 

(๒๐) พระพุทธศาสนาสอน  มีความมุงหมายตรงนี้ คือ  อบรมใจใหเขาถึงความสงบเปนหนึ่ง     
เหตุนั้นพระพุทธศาสนาจึงเปนเครื่องชวยชีวิตหรอืชุบชีวิตของคนเราใหมีคุณคา  ใหไดรับความสุข
สงบที่แทจริง 

(๒๑) ผูจะรักษาศีลใหครบสมบูรณบริบูรณได    ตองเปนผูมีปญญาเสียกอนปญญาที่วานี้คือ   
ปญญาพื้นฐานนี้แหละ   คือเชื่อวาเรา  ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว  ดวยตนเองแลว   จึงจะรักษาศีลให
บริสุทธิ์สมบรูณ       เมื่อรักษาศีลใหบริบูรณสมบูรณ  ไมขาดไมว่ินแลว   จิตใจก็สงบเยือกเย็นเปน
เอกัคคตา      มีอารมณเปนหนึ่ง  เรียกวา  สมาธ ิ    เมื่ออบรมสมาธินี้ใหแกกลา   แลวจึงจะเกิดปญญา
วิปสสนา    พิจารณารูปนามเห็นเปนพระไตรลักษณ  แจมแจงได    ผูไมมีศีลเปนพื้นฐานสมาธิจะ
ไมเกิดหรือต้ังอยูไมได   สมาธิมีแลว    ปญญาวิปสสนาจึงจะเกิด      ผูไมมีสมาธิเปนพื้นฐานจะ
ปรารถนาวิปสสนา  ก็เหมือนกับ   ดักไซบนอากาศ  ฉะนั้น 

(๒๒)  ปริยตัิ  เปนหลักสําคัญเบื้องตน   จะไดจดจําเอาไปฝกฝนอบรมใหถูกทาง     ปฏิบัติ  คือ  เรา
กระทําตาม  ทําถูกตองแลวบรรจุผลเปน   ปฏิเวธ  คือ  ความปลอดโปรงเบิกบาน  รูขึ้นไดดวย
ตนเอง  เรียกวา  พุทโธ 

(๒๓) บัณฑิตทั้งหลาย  ยอมไมเบื่อในการทําทาน   คนพาลเทานั้นเห็นวาทานไมมีผล 

(๒๔) ทาน  มิใชของแลกเปลี่ยนซื้อขายตามธรรมดา   ทานอาจใหผลอานิสงสมาก  หรือนอยกวาที่
เราใหไปนั้นก็ได    เพราะผลอานิสงสของทานยอมเกิดจากเจตนา   ถาเจตนาแรงกลา  อานิสงสก็
มาก      ถาเจตนามีนอย  อานิสงสก็นอย 



(๒๕) ศีล  คือ  ความตั้งจิตเจตนางดเวนจากความผิดในขอนั้นๆ  จะศีล ๕   ศลี ๘   ศีล ๑๐  หรอืศีล 
๒๒๗  ก็ตาม   เรียกวา  ศลี  ศีลมใิชเปนของเอามารักษาไวเปนขอ ๆ  หรือเปนตัว ๆ เหมือนกับ
รักษาสุนัข หรือแมว   ฉะนั้น  ศีลขาดแลวตอได (สมาทาน) เหมือนกับผาที่ทะลุเล็กๆ นอยๆ  กช็ุน
เสีย   หรือขาดมากๆ ก็เอามาปะใหมเสีย    เมื่อขาดมากหลายหน   ปะไมไหวก็ทิ้งไปเปนผาเช็ดเทา 

(๒๖) ใครจะอบรมกัมมัฏฐานดวยลัทธิพิธีหรืออาจารยใดๆ ก็ตาม    ความประสงคก็เพื่อใหจิต
รวมเขาถึงความสงบเปนหนึ่งเหมือนกันทั้งนั้นจึงจะถูกตามหลักพระพุทธศาสนา     ถาไปนั่งตรึก
นอนตรอง  ตามอารมณของจิตอยูจนเพลิน    เมื่อยอนกลับมาหาตัวของตน  จะไมไดอะไร
เลย    การปฏิบัติภาวนาก็ไรคา 

(๒๗) สรรพวิชาในโลกนี้ทั้งหมด   จะศึกษาเลาเรียนไปเทาไรๆ  ก็ไมมีที่สิ้นสุดลงได เพราะเรียน
เพื่อ  กอ สวนวิชาในพุทธศาสนานั้น   ศึกษาเลาเรียนและฝกฝนจบได     เมื่อศึกษาเลาเรียนและ
ฝกฝนเพื่อ ความดับ    เขาถึง ใจ     ถึงแมจะศึกษาเลาเรียนหรือฝกฝนในศาสนานี้ก็ตาม   แตศึกษา
เพื่อความกอแลว   ก็ไมถูกตองตามประสงคของพุทธศาสนา 

(๒๘) การพิจารณาเห็นกายนี้ใหเปนอสุภะเปนตน ก็เปนเพียงเพื่อละนิวรณ ๕  เทานั้น   พิจารณา
เห็นความตายเปนอารมณ  ก็เพียงเพื่อละอารมณที่ของอยูภายในใจบางอยางเทานั้น      การพิจารณา
เห็นกายเปนสักแตวาธาตุ  ขันธ  อายตนะ  เปนตน  ก็เพื่อปลอยวางอารมณบางอยางเหมือนกัน      
ตราบใดถายังไมเขาไปรูตัวผูพิจารณา  พรอมดวยการมีจิตปลอยวาง  แลเหตุผลในเรื่องนั้นแลว     
จิตถอนออกจากอารมณนั้นแลว  เขามาตั้งอยูเปนเอกัคคตารมณอันเดียว     โดยมีพระไตรลักษณ
ญาณเปนเครื่องดําเนินแลวความรูแลความเปนไปอันนั้น   ไดชื่อวา  ยังไมมั่นคงพอ 

(๒๙) ผูปฏิบัติเบื้องตนโดยตั้งสติกําหนดจิต    พิจารณาอารมณอันใดอันหนึ่งเพื่อใหจิตเขาถึงฌาน  
สมาธิ  ชื่อวา  ปฏิบัติชอบดวยเหตุผลแท      แตถามาทําเชนนั้นดวยคิดวา  จะใหจิตรวมสนิทจนไมมี
ความรูสึกอะไรเสียเลยเพราะกลัวตออารมณ     อันเปนเหตุใหเกิดทุกขแลว   ชักจะเลยขอบเขตไป
สักหนอย 

 ถาคิดวาเราทําเชนนั้นไดแลว  จนไดความรู และเกิดวิชชา (อภิญญา) ในสรรพสิ่งทั้งปวง
แลว อยาไปวาแตความรูสึกเชนนั้นจะเกิดเลย    แมแตฌานสมาธิที่กําลังทําอยูนั้น  ก็จะไมปรากฏ
เสียซ้ําไป   แลไดชื่อวาปฏิบัติเอาสังขารออกนอกหนา     และเปนการออกนอกกรอบเสียแลว 



(๓๐) ขันธ  อายตนะ  ตองใชมากเปนพิเศษ   ตลอดเวลาทุกลมหายใจเขาออก  หากสติไมกลา  
ปญญาไมพอ  ไมเห็นโทษในอุปาทานเบื่อหนายในสังขาร   ปญญาไมรูเทาตอเหตุการณเสมอแลว   
ก็จะมีแตทําใหจิตมืดมิดมึนเมา  เหมือนนักดื่มสุรา    ดื่มหนักเขาจนทํารสเผ็ดรอนกลายเปนรสอรอย  
หวานไปเลย  ยิ่งดื่มก็ยิ่งแตจะหวาน  (มีดมีแตจะใชหาเวลาลับแลขัดไมได   มีดนั้นก็มีแตทื่อเขาทุก
ที   ผลที่สุดก็ใชไมไดตองเปนของทิ้ง)  

                  ฉะนั้น หากขันธอายตนะ ยังมีอยูตราบใด สติและปญญาจําตองใชอยูตราบนั้น และใช
มากขึ้นโดยลําดับ 

(๓๑) ถาจิตยังไมเขาถึงสมาธิ  ฌาน แลละนิวรณไมไดแลว   ถึงแมจะพิจารณาธรรมใดๆ ในภูมิ
นั้นๆ ก็จะทําใหผูนั้นรูแจงเห็นจริงในธรรมนั้นๆ ไมได      การพิจารณาธรรมในภูมินั้นๆ อยูเรียกวา  
เปนผูเห็นธรรม     แตยังละกิเลสนั้นๆ ไมไดอยูกม็ี  ละไดแลวแตยังไมรูวิธีที่ตนละไปแลวนั้นก็มี 
ไดชื่อวา ยังไมมีหลักเพียงพอ  อาจเสื่อมไดภายหลัง   การพิจารณาคนควา   ในธรรมนั้นๆ ให
ชํานาญจึงมีประโยชนแกการปฏิบัต ิ

(๓๒)  ปริยัติธรรม  ยอมแสดงถึงสัจธรรมโดยแท   แตแสดงโดยภาษาสํานวนโวหาร   สวน ปฏิเวธ
ธรรม  นั้น    แสดงโดยภาษาของใจ (ปจฺจตฺตํ)  รูกันไดในจําพวกที่ไดปฏิเวธธรรมดวยกันเทานั้น     
ปฏิบัติธรรม  ไดแก การรักษากาย  วาจา  ใจ   มีการรักษาศีล  และระวังสังวรณอินทรีย  เปนตน   
จนการพิจารณาธรรม   ก็เรียกวา  ปฏิบตัิธรรม 

(๓๓) การอบรมกาย ไดแก สมถะ   ละราคะ 
   การอบรมใจ ไดแก วิปสสนา   ละอวิชชา 

(๓๔)  คนจน  (คือนักปฏิบัติ)  ผูมีอาหารพรองอยูเปนนิตย   เมื่อมาพิจารณาถึงความตายแลว     
จิตใจกลาหาญยอมสละเพื่อคุณวิเศษ       สวนผูอุดมดวยทรัพยสฤงคาร     เมื่อมาพิจารณาถึงความ
ตายแลว   จิตใจเศราหมอง ทุกขครองใจ  ไมมีกําลังใจและกาย ฉะนั้น  คติของคนทั้งสองนี้จึงไม
เหมือนกัน  ในเมื่อตายแลว 

(๓๕) ตามพุทธดํารัสตรัสวา สติปฏฐานภาวนา   ถาผูมาตั้งใจภาวนาใหบริบูรณเต็มที่แลว  ทรง
รับรองวา  อยางชาเจ็ดปตองไดบรรลุอรหันต     ถาไมถึงอรหันตก็เปนพระอนาคามี   อยางเร็วก็เจ็ด



วัน   แตพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย    แมแตเพียงเจ็ดวันก็ไมมีใครกลาบําเพ็ญตนนั้น        ฉะนั้น  พุทธ
วจนะคําสอนของพระองค   จึงยังมีธรรมเปนโมฆะ   แกผูไมมีศรัทธายอมทําตามอยูโดยมาก 

(๓๖) โลกธรรมเปรียบเหมือนคลื่นบนอากาศ    ผูเขาไปยึดเปรียบเหมือน  เปดเครื่องวิทยุ   ชนผู
เห็นโทษ   เบื่อหนายในโลกธรรมวา เปนเหตุใหเกิดทุกขแลว   ไมเปดเครื่องรับ  (คือไมเขาไปยึด)    
โลกธรรมก็จะไมทําอันตราย   แกผูนั้นไดเลย 

เมื่อเอาสติไปตั้งไวใน ขันธ ๕    แตละขันธอยางมั่นคงแลว   ก็จะปลอยวางอุปาทานขันธได
โดยเด็ดขาด     แลวจะรูซึง่สัจจะของจริงในขันธนั้นๆ ทั่วจักรวาลโลก 

(๓๗) คําวา  ละกิเลสตาย  ทําลายกิเลสดับนั้น หมายความวาผูมาพิจารณา  เห็นโทษของกิเลสทั้ง
ปวง    พรอมทั้งความเกิดขึ้นของกิเลสแลวิธีปองกันกิเลส    มิใหเกิดขึ้นภายในใจของตนแลว  อยู
ดวยความมีสติมั่นคง   ไมเขาไปยึดเอาเรื่องทั้งหมดมาเปนอารมณจึงเรียกวา ไมสะดุง หวาดกลัว 
เหมือนกับผูมาเห็นกองไฟพรอมทั้งความเกิดขึ้นของไฟนั้นๆ   แลวรูจักวธิีรักษาตัวมิใหไฟถูกตอง
อีก (ซึ่งไฟเคยไหมเผารนมาแลว)   มใิชไปดับไฟทั้งหมด   ซึง่มีอยูทั่วไปในโลกใหดับหมด    แลว
จึงจะเรียกวาไฟดับ  ความรอนไมม ี 

(๓๘) สันทิฏฐิธรรมมิไดเกี่ยวของดวยโอกาสโลก  โอกาสธาตุ  แลกาลเวลา  นาที   เดือน  ป   ตาง
ก็เปนไปตามหนาที่ของตน ๆ   หากใครหลงไปยึดเอาสิ่งเหลานั้นมาประสมกันเขาแลว    โลกกับ
ธรรม  ก็จะกลายเปนของยุงกันไปหมดธรรมที่เปนของจริง   ของแทก็จะอับเฉาไปหมด  

(๓๙) ปฏิจจสมุปบาทธรรม  เปนธรรมเกี่ยวเนื่องกัน  เหมือนลูกโซวงกลม   เมื่อผูมีปญญามา
พิจารณารูเทา   เห็นโทษในธรรมสวนใดสวนหนึ่ง  มาตัดสวนตอของธรรมนั้นๆ   ยอมมีการ
กระเพื่อมสวนเบื้องตน   เบื้องปลายบางแลว  ก็เปนอันตัดไปไดหมดทั้งสาย  เชน  อาศัยตัณหาแลว
ละตัณหา     ตัณหาตองเกี่ยวมาจากผัสสะเวทนาเบื้องตน    เนื่องไปถึงอุปาทานภพเบื้องปลาย    แต
เมื่อละตัณหาตัวเดียวแลว   ก็เปนอันละทั้งหมด   อุปาทานในที่อ่ืนๆ เชน  กามุปาทาน  เปนตน    ก็
ตองมีสายเชนเดียวกันกับตัณหา  อุปาทาน  ในที่นี้เหมือนกัน 

(๔๐) สัญญา  สังขาร  เกิดในสามภูมิ คือกามาพจร ๑   รูปาพจร ๑   อรูปาพจร ๑  ผูมีจิตตกอยูใน
ภูมินั้นๆ  กจ็ะตองใชสัญญา  สังขาร  ใหเปนไปในภูมินั้นๆ ของตน    เมื่อพนจากภูมิสามนั้นแลว    
สัญญา  สังขาร   ก็จะเปนสักแตวาเปนเครื่องแสดงความฉลาดของปญญา  เทานั้น 



(๔๑) ในเมื่ออาวุธ  (คําสอนของพระพุทธเจา)  ก็มีอยู    ปญญาที่จะจับอาวุธก็มีอยู   ภัย คือ กอง
ทุกข ก็เผชิญเฉพาะหนาอยูแลว   กําลัง คือ ความพยายามก็มีอยู   ไฉนหนอ  สัตวผูอันภัยคุกคามแลว  
จึงไมลุกขึ้นตอสู  เพื่อเอาชนะกันนา   เรื่องนี้นั้นผูอันภัยคุกคามแลว   วิเวกอยูบนเขาบันเทิงผูเดียว 

 (เมื่อสัตวทั้งหลาย เห็นกงจักรเปนดอกบัวแลว จึงควรถอนสมอไดแลว) 

 เมื่อมาระลึกถึงปฏิปทา  ที่เรากระทําอยูวา  พระอริยสาวก   แตกอนๆ ที่ทานไดสําเร็จมรรค
ผลนิพพานไปแลวมากตอมาก   กท็าํเชนเราทําอยูนี้  คือ ม ี  ศีล  สมาธ ิ   ปญญา   แลขอปฏิบัติ
เชนเดียวกันแลวก็เพลินดีเหมือนกัน 

(๔๒) จิตที่ยังไมเขาถึงภูมิควรจะรับธรรม   จะพิจารณาธรรมก็ไมเห็นสัจธรรมที่แทจริงได 

 จิตที่จะเขาถึงภูมิควรจะรับธรรมนั้น  เขาได ๒ อาการคือ 

 (๑) เมื่อยกอุบายหรือบทธรรมกรรมฐานใดขึ้นมาพิจารณาอยู      จิตนั้นคอยออนละเอียด
จนเขาเปนสมาธิ     แลวละภูมิเดิมที่เปนโลกๆ เสียแลวจนเขาสนิทติดอยูกับอุบายหรือบทธรรม
กรรมฐานนั้นๆ แลวเกิดปติ   ปสสทัธิสุข    ตอนั้นไปแมจะพิจารณาอะไรๆ  ก็ชัดและเกิดธรรม
สังเวชใจในสิ่งนั้นๆ   แบบนี้การพิจารณามักแฝงไปในภูมิเดิม (โลก)  (ถาสติปญญาไมดี  มักจะหลง
สงออกนอกโดยไมรูตัว)  เรียกวา เดินมรรคมีสมาธิเปนหลัก 

 (๒) เมื่อยกอุบายหรือบทธรรมกรรมฐานใดขึ้นมาพิจารณาอยู    จิตตอนนั้นจะมีความ
กลาหาญยอมสละเสียทุกๆ อยาง   แลวเขาไปหาความสงบสุขโดยสวนเดียว (ฌาน)   จนจิตละภูมิ
เดิม (โลก)  อยางพลิกโลกเลย    แลวจะเกิดปติ  ปสสัทธิ  สขุ  เอกัคคตา  จนถึงอุเบกขาเปนที่สุด    
โดยสรุปแลวโดยมากจิตจะไปหยุดชมฌานของตนอยูเพียงแคนั้น      วิธีนี้พิจารณาอะไรไมคอยได  
นอกจากจะชมฌานของตนเทาน       ถาผูมีปญญาแยบคาย   ถอยจิตออกมาพิจารณาพระไตรลักษณ
ก็เดินมรรคได 

 สรุปแลว   ถาจิตยังไมเขาถึงภูมิควรจะรับธรรม  คอื  เปน  สมาธิ  ฌาน  ขามจากอารมณที่มี
รสชาติเปนโลกๆ อยูกอนแลว  จะนําเอาธรรมกรรมฐานอันใดมาพิจารณา   ก็เปนเรื่องของโลกๆ อยู
เชนเคย  จะขามโลกไมไดเลยเด็ดขาด  

     ปติ  ปสสัทธิ สุข อันเกิดจากฌาน  มีรสชาติเหมือนกับคนชมหนังที่ดีๆ  



     ปติ  ปสสัทธิ สุข อันเกิดจากฌาน  มีรสชาติเหมือนกับคนนอนฝนไดไปชมเมืองฟาเมืองสวรรค    
ฉะนั้น หากไมใชปญญาพิจารณาองคพระไตรลักษณญาณเขาประกอบแลวไปไมรอดแน 

(๔๓) ความรูซึ่งเกิดขึ้นดวยอํานาจสติ   สมาธิ   เฉพาะ ณ ที่แหงเดียว   โดยปราศจากสังขาร   
สัญญาใดๆ ทั้งหมด เปนความรูที่ชําแหละกิเลสไดอยางแทจริง  แตเมื่อความรูเชนนั้นยังไมบัง
เกิดขึ้น  ก็ใหดํารงอยูในสติ   สมาธิใหเปนเอกัคคตาจนมั่นคงแลวอยาไดไปคํานึงความรูเชนนั้น
วา   จะบังเกิดขึ้นหรือไม  “ตนไมที่แกแลว  ยอมผลิดอกออกผลเอง   โดยกาลอันควร”  ฉันใดก็ฉัน
นั้นแล 

(๔๔) ผูมีนิสัยสองนี้เปนคูกันปญญายอมเจริญ  คือ ราคะจริตบวกกับโทสะจริต  ราคะ
จริต   เปรียบเหมือน  นายพลพาเที่ยวตระเวนไปในภพของตน   จนจบหมดทุกซอกทุก
มุม    โทสะจริตเปรียบเหมือน  มิตรที่ดี ชวยปองกันเพื่อน   ในเมื่อเพื่อนประมาทแลว   แลสามารถ
ดึงเอาเพื่อนใหมาอยูในอํานาจของตนไดในบางกรณี      แตโทสะมักจะเกิดมานะ   แลความเห็นเขา
ดวยก็อาจผิดได     ถาไมอาศัยปญญาชวยขัดเกลา  ใหมานะออนเบานิ่มนวล    จนทําใหทิฏฐิ
ความเห็นที่เขาดวยเปนสัมมาทิฏฐิไป  จึงจะสําเร็จประโยชนตามตองการ 

 ฉะนั้น  จริตทั้งสองนี้   เมื่อรวมกันทํากิจของตนตามหนาที่ดังกลาวแลว  ยอมเปนประโยชน
แกผูมีการพิจารณาโดยแยบคาย    มิใชเปนไปเพื่อความเลวแตอยางเดียวก็หาไม 

(๔๕) นามที่เรียกวา  สัตว  แปลวา  ผูยังของอยู    มนุษยก็นับเนื่องอยูในจําพวกเดียวกัน   คําวา  
ของ   หมายถึงของอยูในเครื่องลวงใหญๆ  คือ  กิเลส  ๓  กองนี้  ไดแก  ราคะ  โทสะ  โมหะ 

(๔๖) ภารกิจในโลกนี้    ใครจะเกิดมากี่ชาติๆ  แลว   ทําใหจบใหสิ้นเปนไมมี  ทําไปยังไมทัน
เสร็จ    ลวนแลวแตตายกอนทั้งนั้น  จึงเปนของนาเบื่อหนายอยางยิ่ง    ผูเห็นโทษดั่งนั้นแลว   มา
ดําเนินอัฏฐังคิกมรรคกิจเปนไปภายใน ใจ  เทานั้น   จึงจะจบสิ้นทุกขได 

(๔๗) จะเปนรูปธรรม  หรือนามธรรมก็ตาม    ถาเปนธรรมที่แทแลว  จะตองเขาถึงสภาพของเดิม      
ผูมีปญญามาพิจารณาเพิกถอนสมมติบัญญัติเปลือกนอกออกแลว  เขาไปเห็นสภาพของเดิมในธรรม
นั้นๆ เรียกวา   ผูเห็นสัจธรรม ของจริง  ของแท      งานของจิตมันผิดจากงานของ กาย  ซึ่งทําสําเร็จ
แลวเปนอันเสร็จจริงๆ ไมตองมีการประวิงมันอีกตอไป จึงเรียกวา   “เสร็จกิจ” 



(๔๘) ทั้งรูปแลนามในกายของเรานี้  ที่เราบังคับไดดีก็ดี  (เชนความเคลื่อนไหวของกาย  หรือ
จิตใจของเรานี้)   แลที่เราบังคับไมได  (เชน การจาม ไอ หรือ ความแก  ความชรา  หรอืจิตใจที่คิด
ปรุงแตงของผูไมไดอบรม)   มันนานแสนนาน  ไมรูวากี่ภพกี่ชาติก็ใชของเกานี้  คือ  เอาดิน  น้ํา  ลม  
ไฟของเกานี้มาเกิด   แลหู ตา จมูก ลิ้น กาย  แลใจ  ก็เอาของนี้มาใชอยูร่ําไป     ถาไมสิ้นภพ  สิ้นชาติ
ตราบใด  ก็ใชของเกานี้อยูเรื่อยไป 

 มันเบื่อเอือมระอามากทีเดียว  เปนทีน่าสลดสังเวชมากของผูเห็นโทษมัน 

(๔๙) แนวสมาธิเดินมรรคเขาถึงปญญาวิปสสนา  ตัดรากมูลเงา 
            แนวฌานเปนเพียง  เครื่องระงับ  ชั่วระยะหนึ่งเทานั้น     ถึงอยางไรทั้งสองแบบนี้  ที่จะให
สําเร็จประโยชนอันแทจริงแลว   ตองทําใหมาก   เจริญใหยิ่งจนชํานาญ  ใหเปนฌานจริงๆ 

(๕๐) ของงายนิดเดียว แตเราไปทําใหยุงตางหาก   อันแสดงถึงการวาง (ปลง)  ความยึดของจิตไม
ถูกนั้นเอง     เราปลอยวาง  ทําใจใหเฉยตามสภาพของมันแลวก็หมดเรื่องเทานั้นเอง        การตอสู
กับอารมณที่คางภายในจิตนั้น  (เปนการเดินมรรค)    เมื่อเอาชนะมันไดแลว   จิตสงบเปนกลางวาง
เฉย   หากอารมณใหมจะเกิดขึ้นมาอีก   เราจะตองยึดความเปน  กลาง  ไวกอนเสมอ    แลวจึงนอม
เอาจิตอีกสวนหนึ่งออกไปตรวจคนพิจารณาดู  ใหเห็นเหตุผลของอารมณนั้นๆ อารมณนั้นก็จะ
หายไป   แลวมากําหนดไวตรงที่เดิมอีก      เมื่อทําไดอยางนี้ทุกๆ กรณ ี  จะเปนการเดินมรรคที่
สม่ําเสมอดีมาก  แลมั่นคงที่สุด 

(๕๑) ความรูของนักปฏิบัติ  ที่มาปรารภเหตุการณ หรือธรรมหมวดใด  ขอความใดเปนอารมณก็ดี   
จนจิตแนวแนรวมเขาเปนเอกัคคตารมณได   แลวเกิดความรูชัดขึ้นมาในใจในเรื่องนั้นๆ  เปนปจจัต
ตังเฉพาะตน   จนทําใหหมดสงสัยของใจในเรื่องนั้นๆ ทําใหสําเร็จในภาวนากิจของตน
ได      ฉะนั้น  ความรูจึงไมจําเปนที่จะใหไปรูตรงตามตําราที่ไดศึกษามาตลอดไปทั้งหมดก็ได     แต
บางทีความรูนั้น   อาจไปตรงกันเขากับตําราที่ไดจดจํามาก็มี 

(๕๒) นิมิตในความฝนบางคนอาจเห็นไปวา  ไมมีเหตุผลควรเชื่อถือได เพราะคนนอนไมมีสติ   
ในทางธรรมทานพยากรณความฝนไวสามตอน 



  ๑)  ฝนตอนหัวคํ่า  เกิดจากธาตุวิการ 
 ๒) ฝนตอนกลางคืน เปนเทพนิมิต 
 ๓) ฝนตอนจวนสวาง เปนธรรม 

 เรื่องเหลานี้ใครจะเชื่อหรือไม   ก็เปนสิทธิของแตละบุคคลที่จะพึงเชื่ออยางภาคภูมิใจ      ถึง
อยางไร   นมิิตในความฝนยังมีคนเปนจํานวนมาก  มิใชนอยที่ยังพากันเชื่ออยู   เรื่องสุบินนิมิตของ
พระนางมัทรี    กอนพระเวสสันดร  จะใหบุตรเปนทานก็ไดเปนจริงไปแลว     ความฝนของพระ
เจาปเสนทิโกศลที่พระพุทธองคไดทรงพยากรณไว        ก็กําลังคลี่คลายความจริงออกมาเกือบหมด
ทุกขอแลว   ยังเหลือเปนปญหาอยูทุกวันนี้  ก็เห็นจะเปนแตความฝนเลขทายหวยเบอร 

(๕๓) ผูมาตามรูเทาความคิด พูด ทํา ของตนอยูทุกขณะ   ผูนั้นไดชือ่วา  เปนผูรูขันธโลกภายนอก
ภายใน     อารมณทั้งหลายที่ของอยูแลวยอมหายไปตั้งอยูไมได 

(๕๔) ทานผูรูทั้งหลาย    อยูดวยความไมประมาท     ถือวาเปนความสุขของทาน   แตปุถุชน
ทั้งหลายตรงกันขาม      ทานผูรูทั้งหลายปฏิบัติธรรม  หรือทําอะไรๆ  เพื่อเปนไปในการละกิเลส
ทั้งนั้น   แตปุถุชนทั้งหลาย     ถึงแมจะปฏิบัติเพื่อเชนนั้นก็ตาม    แตยังกอปรดวยโยคะอยู 

(๕๕) ภัยอะไร      จะรายยิ่งไปกวาภัย  คือ  จิตตสังขารไมมี 
 มิตรอะไร   จะดียิ่งไปกวามิตร  คือ  ความรูเทาทันสังขารจิตไมมี 

(๕๖) ปญญาที่พิจารณาเห็นชัดแจง ในอริยสัจสี่นั้น  มไิดหมายความวา  เมื่อเห็นชัดแจงจะตอง
เห็นพรอมๆ   กันทั้งสี่       ในขณะจิตอันเดียวกันก็หาไม   บางทีอาจเห็นชัดแจง   ในอริยสัจใด
อริยสัจหนึ่งกอน   แลวเมื่อจะรวมเขาเปนองคมรรคใด  มรรคหนึ่ง    สจัจะทั้งสี่จึงจะมารวมให
เห็นชัดแจง    ในที่อันเดียว  แลขณะจิตเดียว 

(๕๗) รูปเปนที่ตั้งของกามราคะ    เมื่อมาพิจารณาเห็นโทษภัยของมันดวยแยบคายแลว    ก็จะเบื่อ
หนายจนละรูปนี้ได       สวนนามเปนของละไดยาก   หากไมดําเนินใหเขาถึง มรรค  แลว  ก็จะจม
ดิ่งอยูในโลกนี้  ตลอดกาลนาน 

(๕๘) รูปกายอันนี้หมายความวาเปนวัตถุธาตุตามธรรมดาของโลก   แลวเจาสังขารยังมา
ประดิษฐประดอยใหมันวิจิตรพิสดารขึ้นอีก    จนทําใหจิตซึ่งมีโลกธาตุปนอยูแลว   ใหหลงติดเขา
ไปอีกจึงยากที่ผูไมเห็นโทษทุกขภัยจะละได  เพราะละกามได   ยังไปติดรูป  ละรูปไดแลว   ยังไป



ติดนามแตมิไดหมายความวา  ทุกคนจะละไมได     ถาหากผูมาใชปญญาพิจารณาเห็นโทษทุกขภัย
ในขันธแลวปฏิบัติดําเนินตามปฏิปทาอันชอบ  คือ  ศลี  สมาธิ  ปญญา  ตามอยางของพระพุทธเจา     
และพระอริยสาวกทั้งหลายที่ทานไดดําเนินมาแลวก็ยอมละได    เมื่อปญญามาพิจารณาจนรูเทา
เขาใจตามเปนจริงของโลกธาตุแลว   ไมติดอยูในโลกธาตุทั้งปวง    จิตก็จะพลอยบริสุทธิ์หลุดพน
จากโลกไป 

(๕๙) สัปปายะทั้งสี่   ใครจะมีความรูสึกโดยวิธีทางใดหรือไมก็ตาม    แตมันเปนปจจัยเบื้องตน
ของการปฏิบัติธรรมอยูตามเคย     ผูที่ยังมิไดประสบการณหรือสังเกตเรื่องเหลานี้ใหชัดดวยปญญา
ของตนเองแลว     อาจดูถูกผูแสวงหาที่สัปปายะวายังมีอุปาทานอยูก็ได      ถึงกับอางเอาอกาลิโก
ธัมมะขึ้นมาเปนอุทาหรณอีกดวยก็มี    จริงอยูปฏิบัติธรรมก็ตองมีอุปาทาน    แตขอความของธรรม
สองประเภทนั้น     มันมคีวามหมายผิดกันมากทีเดียว 

 ผูมีความเห็นเชนนั้น   ตอนทายมักปฏิวัติตนเอง     ผูเปนสุปฏิบัติอุชุปฏิบัติแลว   ยอมเชื่อคํา
สอนของพระพุทธองคตามความเปนจริงเพราะทั้งปริยัติแลปฏบิัติยอมแสดงถึงของจริงทั้งนั้น   
ความเขาใจในทางปฏิบัติเสียอีกซ้ํามักไมจริง  เพราะผูปฏิบัติยังโกหกตนเองอยูโดยมาก 

(๖๐) ปริยัติธรรม   ยอมแสดงถึงสัจธรรมโดยแท    แตแสดงดวยสํานวนโวหาร      สวน ปฏิเวธ
ธรรม  นั้นแสดงดวยภาษาของใจ  (ปจจัตตัง)  รูกัน ไดในจําพวกที่ถึงปฏิเวธธรรมดวยกันแลว
เทานั้น   ปฏิบัติธรรม  ยอมแสดงอาการออกมาใหปรากฏแกคนอื่นดวยการรักษาศีล      สํารวม
อินทรียในอายตนะทั้งหลาย  เปนตน    การพิจารณาธรรมมีสติปฏฐานเปนตน   ไดชื่อวา   ดําเนิน
เขาไปหาปฏิเวธธรรมโดยตรงแลว 

(๖๑) กิเลสทั้งหลายถึงแมพระโยคาวจรเจาทั้งหลายทานจะเห็นโทษแลวพยายามกําจัดมันอยูแลว
ก็ตาม     แตมันจะแอบสนิทติดอยูกับจิตของทานตลอดไป (อนุสัย)      ถาไมใชแยบคายโดยทางที่
ชอบแลว   ยิง่ทําลายก็ยิ่งฝงลึกลงทุกที    มันจะตองหาโอกาสฟนคืนมาทําลายโยคาวจรเจาใหไดวัน
หนึ่งขางหนาจนได       ฉะนั้น  นักปฏิบัตบิางคนพูดจากลาหาญอยางไมเสียดายตายอยากใน
ชีวิตชีวา   ทกุสิ่งทุกอยางยอมสละได  ตอนทายถูกกิเลสมันขยี้เอาจนไมเห็นหนทางเขาวัดก็มี 

(๖๒) เนื่องจากสติ  สมาธิของเราไมสม่ําเสมอ   ความเพียรก็ไมกลา    พอมาไดสมาธิเขาก็ไดอุบาย
ใหม คือ เดิมเราพิจารณาเห็นทุกสิ่งทุกอยางเปนสักแตวาธาตุ ๔     แมตลอดถึงนิสัยของบุคคลแล



สัตวยอมมีสภาพตางๆ กันตามบุญกรรมของเขา   โดยทีเ่ขาเหลานั้นจะรูเรื่องของตนหรือไมก็
ตามแตมันก็จะตองเปนอยูอยางนั้น 

(๖๓) ธรรม ๓  ประการ  คือ ปติ ๑   ความสละ ๑  ความรูเทา ๑  ซึ่งมีคุณคาตางๆ กัน   ปติ  มีดีที่
เปนเครื่องอยู    แลสงบนิวรณ  เปนวิหารธรรม  เครื่องอยูในปจจุบัน    ความสละ  เพราะเห็นโทษ
ภัยในสิ่งนั้นๆ จึงสละไดตามกําลังแลภูมิของตนๆ ได   ความรูเทา  ในขันธ  อายตนะ ธาตุ  เปนตน   
เพราะมาพิจารณาเห็นในสิ่งนั้นๆ ตามเปนจริงอยางไรแลวปลอยวางจึงจะหมดภาระ 

(๖๔) เปนที่นาเห็นใจในความเปนอยูของคนผูไมมีธรรมเปนเครื่องอยู   เมื่อกิเลสมันบงการ   ให
เปนไปตามอํานาจของมัน     แตคนก็มาสําคัญวาเปนอํานาจของตนตัวเอง  จึงเกิดผยองพองตัวมัว
เมาอยูกับอํานาจนั้น     หากกิเลสหยุดสั่งการแลว   ก็ไมทราบวาจะไปยึดเอาอะไรมาเปนเครื่อง
อยู   ไมเหมือนทานผูมีธรรมอันไดอบรมไวดีแลวเพงธรรมเปนเครื่องอยูตลอดกาล   แลวก็ไมมีใคร
ติใครชมทานโดยถูกตองได  เพราะอํานาจแลธรรมเครื่องอยูของทานนั้นเปนปจจัตตัง 

(๖๕) มันยังทําบุคคลผูเขาไปยึดถือ   ใหเกิดความรักความใคร    ความกําหนัดติดแนน   สีดํา
แทนที่จะเห็นเปนของนาเกลียด     กลับชมวาดําก็ดําเกลี้ยงนารัก     สีขาวก็วานาชม   สเีหลืองก็วา
ชอบ    สีอะไรจะไมดีไมมีทั้งนั้น    ดนิภายนอกถึงจะยึดจะถือ   ก็ไมยึดไมถือเขาถึงเนื้อในหัวใจเทา
ยึดถือดินภายใน      ความยึดถือดินภายในนี้มันเขาไปเกาะกินอยูในหัวใจของบุคคลอยางไมมีวัน
สรางเลย    กลายเปนโรคประจําโลกเสียแลว  ทั้งแพทยแลบุคคลทั่วไป   ไมมียารกัษาใหหายได    
นอกจากหมอ คือ  พระพุทธเจาแลใชธรรมโอสถเปนเครื่องบําบัด 

(๖๖)  สุบินนิมิตอันเจือดวยภาวนานี้      ยอมเกิดในขณะที่ทําความสงบกอนจะนอนหลับ  ยอม
แสดงถึงเหตุการณ    และเปนอุบายในการภาวนาแลพิจารณาธรรมไดเหมือนกัน    แตจะถือเอาเปน
จริงเปนจังทีเดียวก็ไมไดเพราะเกิดในขณะนอนหลับไมมีสติ     ถึงแมนิมิตในขณะนั่งภาวนาอยู
เชนกัน  เพราะไมชํานาญในการวางจิตที่จะใหไดความรูนั้นอยางมาตรฐานแตถึงอยางไรก็ยังดี   
เพราะจะเปนเครื่องดําเนินภาวนาของตนใหกาวหนาตอไป 

(๖๗) ใจแท  คือ  ความถึงซึ่งสภาวะความเปนกลางในสิ่งสารพัดทั้งปวง   ผูใดทําใจใหถึงความ
เปนกลางได    ผูนั้นจะพนจากทุกขทั้งปวง 



(๖๘) ผูภาวนาทั้งหลาย  พระพุทธเจา   พระองคเทศนาไววาจงทําตัวใหเหมือนนักรบเมืองโบราณ
สมัยกอน    ตองทํากําแพงลอมเมืองใหแนนหนามีคายประตูหอรบเสร็จ   เพื่อปองกันขาศึกอันจะมา
ราวีนักรบที่ฉลาด   เมื่อออกรบกับขาศึก   เห็นวาจะสูขาศึกไมไดแลว   กล็าทัพกลับเขาสูพระนคร
แลวรักษาพระนครไว   ไมใหขาศึกเขามาทําลายได    พรอมกันนั้นก็สะสมรี้พล  อาวุธ  แลอาหาร
ใหพรอมเพรียง (คือทําสมาธิใหมั่นคง  กลาหาญ)  แลวจึงออกรบขาศึกอีกตอไป (คือ มวลกิเลสทัง้
ปวง)    สมาธิเปนกําลังสําคัญมาก    ถาไมมีสมาธิแลว  วิปสสนาจะเอากําลังมาจากไหน     ถึงผูได
สุกขวิปสสนกก็เถอะ  ถาไมมีสมถะแลว    จะเอาวิปสสนามาจากไหน  เปนแตสมถะทานไมคลอง
เทานั้น   อยางนี้จะพอฟงได 

(๖๙) ผูปฏิบัติทั้งหลาย   เมื่อไดทําสมาธิ   ใหมั่นคงแนนหนาดีแลว   จนกระทั่งจะเขาจะออก
เมื่อไรก็ได    จะอยูใหนานๆ  แลพิจารณากายอันนี้ใหเปนอสุภะหรือเปนธาตุก็ได   พิจารณาคนใน
โลกนี้ทั้งหมด   ใหเห็นเปนโครงกระดูกทั้งหมด   หรือพิจารณาใหเห็นในโลกนี้ทั้งหมดวางเปน
อากาศวางเปลาไปหมดก็ได    จิตผูมีสมาธิเต็มที่แลว   ไมวาจะยืน  เดิน  นั่ง  นอน  ยอมเปนสมาธิ
อยูตลอดเวลา    แลวก็มองเห็นกิเลสของตน   ซึง่เกิดจากจิตของตนไดชัดเจนวา   กเิลสคือ ความ
โลภ   ความโกรธ   ความหลง   มันจะเกิดจากสิ่งนี้ๆ  แลมันตัง้อยูไดดวยอาการอยางนี้ ๆ   แลวก็หา
อุบายละดวยอยางนี้ๆ   เหมือนกับ น้ําในสระที่ขุนมาเปนสิบ ๆ  ปพ่ึงมาใสสะอาดมองเห็นสิ่ง
สารพัดที่มีอยูกนสระวา   แตกอนแตไร    เราไมนึกไมคิดเลยวา  ในกนสระนี้   มันจะมีของ
เหลานี้  นั่นเรียกวา  วิปสสนา  คือความรูความเห็นตามสภาพความเปนจริงอยางไร   ก็เห็นตามเปน
จริงอยางนั้น  ไมวิปริตผิดแปลกจากความเปนจริงของมัน 

(๗๐) สมถะก็ละกิเลสไดเหมือนกัน    แตจะไดเหมือนคนดายหญาตัดแตตนใหขาด  ไมขุดเอาราก
ใหหมด   ยอมมีเวลาติดขึ้นมาอีก   ในเมื่อฝนตกลงมา คือ เห็นโทษในอารมณ ที่มันเกิดจากอายตนะ
หกเหมือนกัน   แตเมื่อเห็นโทษก็รีบเขาหาความสงบ    โดยไมพิจารณาอารมณนั้นๆ ใหถวนถี ่ (คือ
ทําสมาธิ)    สรุปความแลว เรียกวาชอบเอาแตความสงบอยางเดียว    ไมอยากพิจารณาใหเนิ่นชา
เหมือนกับตัวแยอาศัยรูเปนเครื่องปองกันภัยอันตราย เมื่อเห็นศัตรูมาก็ว่ิงเขารูเสีย  พนอันตรายไป
ระยะหนึ่งๆ เทานั้น 

(๗๑) ผูตองการขุดรากเงาของกิเลสในตัว    เมื่อกิเลสมันเกิดจากอายตนะทั้งหก ณ  ตัวของตน 
เชน ตาเห็นรูป  หูไดฟงเสียง เปนตน   เกิดผัสสะขึ้นใหยินดี  หรือยินราย   ดีใจแลเสียใจ เปนตน  
แลวเขาไปยึดเอามาเปนอารมณของตน   ขุนมัวในใจ จนเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอน  ดิ้นรน  กิน



ไมได  นอนไมหลับ    จนกระทั่งทําอัตตวินิบาต (ฆาตนตาย)  ก็ม ี     เมื่อเห็นชัดอยางนี้แลว   พึงทํา
สมาธิใหมั่นคงเปนหลักเสียกอน  แลวจึงตั้งจิตพิจารณาเฉพาะในอารมณนั้นแตสิ่งเดียว เชน ตาเห็น
รูปที่เปนอิฏฐารมณแลว  เกิดความยินดีพอใจขึ้น   ก็ใหพิจารณาเฉพาะแตความยินดีพอใจนั้นวา  
มันเกิดขึ้นจากตาหรือเกิดขึ้นจากรูปกันแน      เมือ่พิจารณาถึงรูปก็เห็นวา  รูปมันก็เปนแตรูปธรรม
ตางหาก  มนัจะดีแลเลว   มันไมไดมาชักชวนใหเราไปยินดีหรือยินราย  หรือใหเราไปหลงรักหรอื
ชัง  มันเปนแตรูปเฉยๆ เกิดขึ้นมาแลวก็ดับไป  ตามสภาพของมันตางหาก   เมื่อพิจารณาตาผูไปเห็น
รูปเลา    ตาผูฉายแสงเห็นรูปพอกระทบเทานั้น    แสงสะทอนกลับเขามาหาจักษุประสาทเขาก็เปน
รูปตางๆ นานาเกิดขึ้น      ตาก็มิไดชักชวนใหไปยินดียินรายหรือใหรักใหชังอะไร    ตามีหนาที่ให
เปนรูปแลวดับไป    สิ่งที่เปนอิฏฐารมณ  แลอนฏิฐารมณ   หรืออายตนะอื่นๆ  ก็ใหพิจารณาอยาง
เดียวกันนี้       เมื่อเราพิจารณาอยางนี้แลว  ก็จะเห็นชัดวา    สิ่งทั้งปวงหมดในโลกนี ้   มันจะเกิด
กิเลสขึ้นก็เพราะอายตนะทั้งหกนี้เปนตนเหตุทั้งนั้น       ถาเราพิจารณาและไมหลงตามอายตนะทั้ง
หกนี้    กิเลสก็จะไมมีเกิดขึ้นในตัวของเรา   ตรงกันขามมันจะเกิดปญญาก็เพราะมีอายตนะทั้งหกนี้       
อายตนะทั้งหกนั้นเปนสื่อกลางของความดีแลความชั่ว    จะไปสุคติแลทุคติก็เพราะอายตนะทั้งหก
เปนตนเหตุ   โลกนี้จะกวางก็เพราะจิตไมมีสมาธิ     ปลอยตามอารมณของอายตนะนั้นๆ      โลกนี้
จะแคบก็เพราะจิตนี้ไดฝกหัดสมาธิอยูในบังคับของตน   แลวจะพิจารณาอารมณของอายตนะทั้งหก
แตภายใน    ใหอยูในขอบเขตของสมาธิก็ไดหรือจะใหอยูในอารมณเปนกลางๆ นิ่งเฉยก็ได      เมื่อ
ไดอยางนี้แลว    อายตนะทั้งหลายยอมไมมี  ใหอยูแตเฉพาะภายใน  ไมใหสงออกไปภายนอก คือ 
เมื่อจิตเปนสมาธิแลวอายตนะเปนตนวา    ตาเห็นรูป  หูฟงเสียง  เหลานี้จะไมปรากฏเลย   จะปรากฏ
แตรูปที่เปนนามธรรม  เสียง  ที่เปนนามธรรม    ปรากฏเกดิขึ้นในสมาธินั่นโดยเฉพาะ   อายตนะ
ภายนอกจะไมรูเลย       เมื่อทําสมาธิใหแนวแนเต็มที่    แลวพิจารณาเห็นโลกอันนี้มันเปนเหตุให
เกิดอายตนะ   ผัสสะ   สญัญา  แลอารมณ     แลตลอดสรรพกิเลสทั้งปวง    แลวจิตก็จะถอนจากสิ่ง
ทั้งปวงหมด    จะยังเหลือแต ใจ  คือผูรูอยางเดียว      จิตกับใจยอมมีลักษณะอาการตางกัน    
จิต  คือ  ผูคิด  ผูนึก  ผูปรุง  ผูแตง   แลสัญญาตางๆ ตลอดถึงไปยึดเอาสิ่งตางๆ มาไวที่ใจ   จิตเมื่อ
เห็นโทษทุกขทั้งปวงที่ยึดเอากิเลสทั้งปวงมาไวที่จิตของตนแลว   ยอมสละถอนจากอารมณแลกิเลส
ทั้งปวงจากจิต   จิตนั้นก็เปนใจ  จิตกับใจมีลักษณะอาการตางกันอยางนี้    จิตคือผูคิดปรุงแตง
สารพัดทั้งปวง   ใจ คือ ผูเปนกลางๆ วางเฉยไมคิดนึกอะไรทั้งสิ้น  เปนแตรูตัวอยูวาวางเฉย  ใจเปน
ธรรมชาติเปนกลางแท        กลางไมมีอดีต  อนาคต  ไมมีบุญหรือเปนบาป  ไมมีดีแลชั่ว  นั้นเรียกวา 
ใจ  ชาวบานเขาพูดกัน  ทั่วไปวา  สิ่งที่เปนกลาง   เขาเรียกวา  “ใจ”   ใจมือหมายเอาตรงกลาง
มือ    ใจเทาก็หมายเอาตรงกลางเทานั่นเอง      สิ่งทั้งปวงหมดถาพูดถึงใจแลว   จะตองหมายเอาตรง



ใจกลางทั้งนั้น      แมแตใจของคนซึ่งเปนนามธรรม   ก็ตองชี้เขาไปที่ทามกลางอกแตใจแทไมทราบ
วาอยูตรงไหน     เราเอาความรูสึกไปไวในสวนกายสวนใดสวนหนึ่งลองดูซิจะรูสึกขึ้นในที่นั้น     
หรือเอาความรูสึกนั้นไปไวภายนอกกาย   เปนตนวาเอาไปไวที่ตนเสา  หรือฝาผนังบาน   ก็จะมี
ความรูสึกอยู ณ ที่นั้น    เปนอันสรุปไดวา  ใจแทคือความรูสึก    เมื่อมีความรูสึกกลางๆ อยู  ณ ที่ใด   
ใจก็อยู ณ ที่นั้น  ที่ชาวบานเขาพูดกันวา   หัวใจๆ นั้น  มิใชใจแท  เปนหทัยวัตถุ      เครื่องสูบฉีด
เลือดใหไปหลอเลี้ยงสรีระรางกาย    เพื่อใหอยูได     ถาไมมีเครื่องสูบฉีดเลือด ไปหลอเลี้ยงรางกาย
แลว   กายอันนี้ก็จะอยูไมไดตองตาย    สมองก็เหมือนกัน จะคิดดีหรือไมดี  ก็เพราะสมองเปน
เครื่องใชของจิต   ระบบประสาทของสมองเปนรูปธรรม หรือปจจัยตางๆ ของรูปธรรมขาดไป        
รูปธรรมยอมอยูไมไดตองดับไป   แตจิตซึ่งเปนนามธรรมนั้น     ในพุทธศาสนาทานวา  ยังเหลอือยู
เกิดไดอีก   นามธรรมจะดับก็ตอเมื่อปญญาไปรูเหตุรูผลของนามธรรมนั้นๆ แลว      ถอนมลูเหตุ
ของมันเสีย   จิตกับใจมีลักษณะตางกันดังอธิบายมานี้ 

 


