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กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก
ธรรมทานกลาวไววา “กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก” คือ ความสงัด ๓ อยาง เปน
๓ ขั้น การปฏิบัติเพื่อความสงัดทั้งสามประการนี้ก็มี
กายวิ เวก ถ า เป น นั ก บวชท านก็ ส อนดั ง ที่ ป รากฏในอนุ ศ าสน ซึ่ ง เป น เทศน
มหัศจรรยสําหรับพระผูเปนนักรบอยางพรอมแลวเทานั้น เรื่องกายวิเวกทานหยิบยก
เอารูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ธรรมารมณ ซึ่งเกี่ยวกับประสาทที่ผานเขามาทาง
ตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย แลวเขาไปสัมผัสหรือฟองใจ ใจเปนผูรับเรื่องของ
สิ่งเหลานั้นขึ้นมาไมหยุดหยอน ตอกันเปนลูกโซตามลําดับ เมื่อกายวิเวกไดดําเนินไป
ดวยความสะดวกสบายในสถานที่เหมาะสม ไมมีสิ่งดังกลาวรบกวนประสาท ก็ยอมเปน
บาทฐานของ “จิตวิเวก” การเขาไปเพื่อกายวิเวก ก็เพื่อจิตวิเวก และเพื่ออุปธิวิเวก ใน
ขณะเดียวกันกายไดรับความสะดวกในการบําเพ็ญ ไมมีอะไรรบกวนประสาทสวนตางๆ
ยอมตัดอารมณทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายเสียได ใจก็ไมวุนวาย ตั้งหนาตั้ง
ตาบําเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อความสงัดทางใจ ใจไมคิดไมปรุงกอความวุนวายแกตนเอง
เพราะไมมีอารมณกับทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย เขาไปฟองที่ใจใหยุงไป
ตาม
การบําเพ็ญอยูอยางนี้โดยสม่ําเสมอ และหาสถานที่เหมาะสมเพื่อกายวิเวกได
โดยสม่ําเสมอ คือสงัดจากสิ่งรบกวน นักปฏิบัติหรือนักบวชซึ่งมีหนาที่อันเดียว บําเพ็ญ
ไมขาดวรรคขาดตอน ยอมเปนเครื่องสงเสริมงานของตนใหกาวหนา ตลอดถึงผลที่พึง
ไดรับยอมมีความกาวหนาขึ้นไปโดยลําดับ เมื่อกายวิเวกกับสถานที่เปลาเปลี่ยววิเวก
วังเวงเปนที่บําเพ็ญ ยอมเปนความเหมาะสมที่จะยังธรรมใหเกิดไดโดยสะดวก
จิตวิเวก คือความสงัดจิตดวยอํานาจแหงจิตตภาวนา เพราะไดสถานที่เหมาะ
สมเปนที่บําเพ็ญ ก็ยอมมีความสงัดภายในจิตใจ สงัดจากอารมณกอกวนตัวเอง ใจเปน
สมาธิ มีความละเอียดเขาไปเปนลําดับ ปกติจิตสรางความวุนวายใหแกตนเองอยูตลอด
เวลา ไมไดมีอิริยาบถหรือมีสิ่งใดเปนเครื่องกีดขวาง หรือหามปรามงานของจิตที่สั่งสม
อารมณเพราะการคิดปรุงได นอกจากจิตตภาวนาเทานั้นที่เปนเครื่องหามปรามจิต ให
งานของจิตที่สรางเรื่องวุนวาย หรือความวุนวายใหแกตนนั้นเบาบางลงได เพราะฉะนั้น
จิตวิเวกจึงมีความจําดวยจิตตภาวนาในขั้นที่ควรบังคับ เชนเดียวกับเราจับสัตวมาฝกหัด
ใสคราด ใสไถ ใสเกวียนอะไรตามแตเจาของตองการ
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ขณะที่ฝกหัดเบื้องตน สัตวมันตองผาดโผนโลดเตน ดีไมดีชนจนกระทั่งเจาของ
เพราะเขาใจวาเจาของจะทําลายมัน หรืออะไรทํานองนั้น แลวเจาของตองฝกอยางหนัก
มือประมาทไมไดในขณะนั้น แมแตสัตวเลี้ยงในบานมาดั้งเดิมก็เปนขาศึกตอเจาของได
เพราะเขาเขาใจวาเราเปนขาศึกตอเขา จะทํารายเขา มันตองมีความรุนแรงตอกันไม
นอยในเวลานัน้
สุดทายก็สูคนไมได เพราะคนมีความฉลาดเหนือสัตว สัตวก็คอยรูเรื่องรูราวไป
เองวา คนไมไดทําไม ไมไดทําอันตรายเขาแตอยางใด เปนแตเพียงฝกหัดใหทํางานที่
สัตวนั้นจะพึงทําไดตามวิสัยหรือความสามารถของตนเทานั้น ตอไปเขาก็คอยรูเรื่องของ
คนและงานของคนของตน แลวก็คอยทํางานตามคนไปเรื่อยๆ ไมตื่นตกใจและผาดโผน
โลดเตนดังแตกอน เชน ใสลอใสเกวียน ก็ดันไปตามเรื่อง พอชํานิชํานาญแลวเจาของก็
ไมทําแบบฝกหรือทรมาน เมื่อถึงคราวจะใชการใชงาน ก็จับมาใสลอใสเกวียนและไลไป
ธรรมดา จะลากเข็นอะไรก็ไดทั้งนั้น ไมฝาฝนดื้อดึงเหมือนแตกอนที่ยังไมเคยไดฝกหัด
ใหรหู นาทีก่ ารงาน
จิตใจในเบื้องตนซึ่งยังไมเคยรับการฝกหัด ฝกฝนทรมาน หรือหามปรามดวยวิธี
ที่ถูกที่ดีใดๆ ทั้งสิ้น ตั้งแตวันเกิดมาจนถึงขณะที่เราเริ่มฝกหัดภาวนา จึงเปนจิตทึ่ดื้อดึง
ฝาฝนและผาดโผนอยูไมนอย เพราะความเคยชินของจิตกับอารมณตางๆ ที่เคยคิดเคย
สั่งสมมานาน เราจะแยกแยะหรือบังคับบัญชาไมใหเขาคิดเขาปรุงนั้น จึงเปนการยาก
และตองฝกทรมานหรือสูกันอยางหนัก ระหวางความคิดปรุงกับควรระงับดวยธรรม
บทใด หรือดวยวิธกี ารใดก็ตาม จึงเปนความรุนแรงตอกันไมนอ ย
นี่แหละการภาวนาเกิดความทุกขก็เพราะเหตุนี้ แตจะทุ กขอยางไรก็ตาม พึ ง
เทียบกันกับระหวางสัตวพาหนะกับเจาของที่เขาฝกเพื่องานตางๆ ของเขา สุดทายก็เปน
การเปนงานขึ้นมาได
จิตใจในเวลาที่ถูกฝกฝนทรมาน ถึงจะลําบากลําบนแคไหนก็ตาม สุดทายก็เปน
การเปนงานขึ้นมาภายในจิต จิตไดเห็นผลประโยชนจากการฝกทรมานตน จึงมีความ
สงบขึ้น มา จิต วิเวก คื อ จิ ต มี ค วามสงบสงัด จากอารมณ เครื่อ งก อกวน ไม ฟุ งซ าน
รําคาญไปตามอารมณของตนโดยถายเดียว เวลาคิดก็มีความยับยั้ง มีความใครครวญวา
ควรหรือไมควร การคิดนั้นจะคิดเรื่องใดประเภทใดบาง ที่ จะกอใหเกิดกิเลสอาสวะ
หรือจะใหเปนศีลเปนธรรมซึ่งเปนเครื่องแกกิเลสขึ้นมา จิตก็เปนผูใครครวญพิจารณา
เอง คือสติปญญาเปนเครื่องใครครวญ จิตเมื่อไดรับการอารักขาพยายามปองกันสิ่งที่
เปนภัยไมใหเกิดขึ้นจากจิต และพยายามสงเสริมสิ่งที่เปนคุณแกจิตใจใหเกิดใหมีข้ึน
เรื่อยๆ จิตก็ไดรับความสงบเย็นใจขึ้นมาเปนจิตวิเวก นั่นคือจิตที่สงบ และมีความ
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สงบเปนพื้นฐานมั่นคงไปโดยลําดับ ไมวอกแวกคลอนแคลนเหมือนกอนที่ไมเคยไดรับ
การฝกฝนอบรม
คําวา “จิตวิเวก” ก็มคี วามละเอียดขึน้ ไปโดยลําดับ จนเปนความละเอียดสุขุมของ
จิตในอิริยาบถตางๆ เนื่องมาจาก “กายวิเวก” ที่ควรแกการงานเปนเครื่องอุดหนุน แม
จิตวิเวกก็จาํ ตองใชปญ
 ญาคนคิด ตามกาลเวลาทีเ่ ห็นวาเหมาะสมหรือโอกาสอันควร
เมื่อจิตมีความสงบเย็นใจพอสมควร พอจะทําหนาที่ทางปญญาไดแลว ก็ตอง
ฝกหัดคิดตางๆ ดวยปญญา โดยถือธาตุขันธซึ่งเคยเปนขาศึกกันนั้น ใหกลับมาเปน
ธรรมเปนเครื่องแก ใหเขาใจความเปนจริงของเขา นั่นเรียกวา “ปญ ญาขุดคุยสิ่งที่ยัง
นอนจมอยูภายในจิตใจซึ่งมีมากมายเต็มหัวใจ” พูดงายๆ ที่ใจมีความสงบก็เพราะสิ่ง
เหลานี้ออ นกําลัง ไมสามารถแสดงตัวอยางผาดโผนดังที่เคยเปนมาเทานั้น นอกจากนั้น
“สัจธรรม” คือสติปญญายังกดขี่บังคับเอาไว เราจึงพอมีทางไดรับความสุขความสบาย
และมีโอกาสทีจ่ ะพิจารณาทางดานปญญาตอไปไดดว ยความสะดวก
ตอไปพอจิตไดรับความวิเวกสงัด จิตควรมีสติปญญาประกอบดวยการฝกหัดคิด
คนเพื่อความแยบคายตางๆ คือทราบความผิดถูกดีชั่วของตน และทราบความติดของ
ภายในใจวาใจติดของเพราะเหตุใด จะตองพิจารณาอยางไรจิตจึงจะผานพนไป และ
ปลอยวางสิ่งนั้นได นําปญญาเขามาพิจารณาทบทวนไปมา เหมือนเขาคราดนา คราด
กลับไปกลับมาจนกระทั่งมูลคราดมูลไถแหลกละเอียดพอแกความตองการแลว เขาก็
หยุด
สวนสัตวพาหนะที่รับภาระในการคราดการไถ จะชาหรือเร็วไมสําคัญ สําคัญที่
มูลคราดมูลไถตองแหลกละเอียดเปนที่พอใจ เหมาะแกการเพาะปลูกนั่นแหละ เขาจึง
หยุด
เรื่องปญญาของเรา จะชาหรือเร็วไมสําคัญ จะพิจารณากี่ครั้งกี่หน โดยถือธาตุ
ขันธของเรานี้เปนเหมือนกับพื้นที่ทํางานคราดไถของชาวนา สติปญญาเปนเหมือนกับ
เราคราดเราไถ ค นควาทบทวนไปมาอยูนั่นแหละ ครั้งแลวครั้งเลาจนเปนที่เขาใจ
อยางแนชัดแลวก็หยุด จะขืนพิจารณาไปไดอยางไรเมื่อทราบวาเขาใจดวยปญญาจน
พอแลว เชนเดียวกับการรับประทาน หิวเราก็ทราบวาหิว หิวมากหิ วนอยเราก็ทราบ
เวลารั บ ประทานพอแก ค วามต อ งการแล ว จะฝ น ให รับ ประทานได อี ก อย างไร การ
พิจารณาจนเปนที่เขาใจในสิ่งนั้นอยางชัดเจนดวยปญญาก็เชนเดียวกัน
คําวา “ฝน” เจาของก็ทราบ เพราะคําวา “พอแกธาตุขันธแลว” เจาของก็ทราบอยู
แลว ยังจะฝนไปไดอยางไรอีก การพิจารณาเมื่อถึงขั้นที่ควรปลอยวาง หรือหยุดกันได
ในขันธใด มีรูปขันธเปนตน มันก็รูและหยุดอยางนั้นเชนกัน เราไมไดคาดฝนหรือหมาย
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ไวกอนก็ตาม การพิจารณานี้เปน “ปจฺจตฺตํ” คือการเขาใจดวยตนเอง เรื่องธาตุเรื่องขันธ
เปนสําคัญก็เขาใจดวย ปจฺจตฺตํ เมื่อถึงขั้นพอตัวในธรรมขั้นใดในขันธใดจิตยอมปลอย
วางได ปลอยวางดวยการพิจารณานัน้ ได เชนเดียวกับเขาหยุดคราดนา
การชาการเร็วของสติปญญา เราอยาไปตําหนิติเตียน หนาที่ของสติปญญาจะ
เปนผูทําหนาที่เอง หนาที่ใดเปนการแกกิเลสอาสวะที่ควรเขาใจในเรื่องตางๆ ของ
กิเลส เปนหนาของสติปญ ญาจะกลั่นกรองไปตามสติกําลังความสามารถของตน
เราเปนผูบ งั คับบัญชาหรือเปนนายงาน หัวหนางาน คอยสอดสองดูแล
สติเปนสําคัญใหความรูนั้นจดจออยูกับงาน แลวปญญาเปนผูคลี่คลายดูสิ่งนั้นๆ
ที่ความรูกําลังจับกําลังจดจองดูสิ่งที่กําลังสัมผัสสัมพันธกันอยูนั้นจนเปนที่เขาใจ โดยไม
ตองบอกจะปลอยเอง ไมมีใครบรรดาผูบําเพ็ญธรรมจะกลายเปนบาเปนบอไปถึงกับ
กอดธรรมนัน้ อยูท ง้ั ๆ ที่พิจารณารอบแลวพอตัวแลว
คิดดูซิที่โลกเขาขึ้นบันได พอถึงที่แลวเขายังปลอยวางบันไดเอง โดยไมตองมี
เจตนาอะไรวาจะปลอยวาง มาถึงที่แลว แมสายทางที่เราเดินมามันก็ปลอยวาง หมด
ปญหากันไปเอง การพิจารณานี้ก็เชนเดียวกัน เมื่อพอแกความตองการแลวมันก็หมด
ปญหากันไปเอง โดยไมตองมีเจตนาอะไรจะใหหมดปญหาและใหปลอยวางใดๆ ทั้งสิ้น
นีเ่ รียกวาจิตนีเ่ ปน “จิตวิเวก” แลว กําลังกาวเดินเพื่อบรรลุถึง “อุปธิวเิ วก” คือ
ความสงัดจากกิเลสไปโดยลําดับ กิเลสจะเปนประเภทใดก็ตาม ตองเปนขาศึกตอใจอยู
โดยดี ไมวา จะเปนสวนหยาบ สวนกลาง หรือสวนละเอียด เปนขาศึกทั้งนั้น
พระพุทธเจาจึงไมทรงชมเชยวากิเลสอันใดเปนของดี มีคาควรแกการสงเสริม
เทิ ด ทู น ท านสอนให ล ะโดยสิ้ น เชิ งไม ให เหลื อ อยู เลย สมกั บ วาสิ่ งนั้ น เป น ขาศึ ก จริ ง
เหมือนกับเสือ พอมันก็เปนเสือ แมมันก็เปนเสือ ลูกเกิดมามันก็ตองเปนเสือ เสือมัน
กินอะไรมัน กัด อะไร มันเปนอัน ตรายตอสิ่งใดบางทราบไหม? เรื่องของกิเลสก็เป น
ทํานองเดียวกัน มันเปนอันตรายตอจิตใจและขยายไปถึงทั้งแกผูเกี่ยวของและหนาที่
การงาน เปนพิษเปนภัยระบาดออกไปไมมีที่สิ้นสุด เรื่องของกิเลสไมใชเปนของดี จึง
ตองชําระจึงตองกําจัดโดยลําดับดวยสติปญญาศรัทธาความเพียรไมลดละ
นี่เราหมายถึงการพิจารณาโดยธรรมดาของการภาวนาเพื่อ “อุปธิวิเวก” หากถึง
คราวจําเปนขึ้นมาที่จะตองนํามาใชแบบผาดโผน แบบเอาเปนเอาตาย ตองสูกันจริงๆ
เวลาจนตรอกจนมุม เชนในเวลาที่เจ็บปวยขึ้นมาอยางเต็มที่อยางนี้ หรือทุกขเวทนาเกิด
ขึ้น จะเกิดขึ้นดวยการนั่งสมาธิภาวนานาน หรือสาเหตุใดก็ตาม มันเปน “สัจธรรม” ดวย
กัน ถาเราไมแกไมพิจารณาในตอนนี้ใหเปนเหตุเปนผลอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มภูมิ
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ของสติปญญาแลว จะไมมีทางไดผลและจะเปนความเสียหายแกเราไมนอย นี่คือเหตุ
ผลทีบ่ อกขึน้ มาภายในตัวเอง
เพราะฉะนั้นมีอะไรเราตองทุมลงใหหมด เมื่อจิตไดปลงใจลงอยางนั้นแลว อะไร
ก็เถอะจะไมมีถอยเลย ทุกขเวทนาจะยกเมฆกันมาก็ตาม เมฆก็เทากับชิ้นสวนในรางกาย
ในขันธหาเทานั้น เทศนากัณฑใหญก็คือ “เมฆธาตุ เมฆขันธ” นี้เอง ปญญาเทานั้นจะเปน
“สัจธรรม” หรือทํานบปดกั้นได พิจารณาใหเห็นตามความจริงของทุกขเวทนาทุกขกวานี้
ทุกแงทุกมุมที่ทุกขเวทนาปรากฏขึ้นมา เฉพาะอยางยิ่งเราคือเรา เอาตรงความจริงนี้
แหละ
กองธาตุนี้แลคือกองทุกข เอาตรงนี้! ความหลงนี้แหละที่พาเราใหตกอยูในกอง
ทุกข ความหลงนี้เทานั้นเปนผูสงเสริมทุกขดวย สั่งสมทุกขดวย ทั้งสงเสริมทุกขใหมาก
ขึ้นดวย และมีสติปญญานี้เทานั้นที่จะแกความหลงทั้งหลาย เกี่ยวกับทุกขเวทนาที่เกิด
ขึ้นในธาตุในขันธในรางกายของเรานี่ใหเสื่อมไปสิ้นไป เราตองพิจารณาใหเห็นชัดเจน
ดังที่ไดเคยอธิบายใหฟงแลว
ในขณะที่ทุกขเกิดขึ้นมากนอย เราถือเอาจุดสําคัญของทุกขที่มีมากกวาเพื่อนนั้น
แลเปนจุดพิจารณาเปนสนามรบ จดจอสติ หรือตั้งสติปญญาลงที่จุดนั้น เราไมตองมุง
หมายวาจะใหทุกขเวทนานี้ดับไป เพราะไมไดพิจารณาเพื่อใหทุกขเวทนานี้ดับไป เรา
พิจารณาเพื่อจะเห็นจริงตามสัจธรรมที่เปนของจริงเทานั้น อยางนี้เราจะสะดวกมากใน
การพิจารณา เปนก็เปน ตายก็ตาย อันนี้มันอยูในกรอบแหง “อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา” ซึ่ง
มีอยูประจําธาตุประจําขันธ เราตองการแตความจริงในขันธอันนี้ดวยสติปญญาเทา
นั้น สวนทุกขเวทนาจะดับหรือไมนั้น เปนความจริงของเขาแตละอยางๆ จะเปนไปตาม
เหตุการณโดยไมตองบังคับ
ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยรูปขันธอันเปนสถานที่อยู ที่อาศัย ที่เกิดขึ้น และ
รูปขันธอันไดแกรางกายของเรานี้ คืออันใดเปนภาชนะในเวลานั้นที่เดนมากที่สุด คือ
เปนทุกขอยูในอวัยวะสวนใดซึ่งมากที่สุด เรากําหนดแยกแยะดูใหละเอียด สมมุติวาเจ็บ
อยูในกระดูก คนลงไปในกระดูกใหเห็นชัดเจน กระดูกทอนอื่นๆ ทําไมไมเปนทุกข?
ทําไมจึงมาเปนเฉพาะทอนนี้? ถากระดูกนี้เปนตัวทุกขจริง ทุกทอนทุกชิ้นของกระดูกที่
มีอยูในรางกายของเรานี้ ตองเปนตัวทุกขทั้งหมดในขณะเดียวกัน แตแลวทําไมจึงมา
เปนเฉพาะจุดซึ่งไมใชความเสมอภาคเลย นี่แสดงวาความสําคัญความเขาใจของเรานี้ไม
ถูก ไปหาวากระดูกทอนนี้ชิ้นนี้เปนทุกข ความจริงไมไดเปนทุกข
กระดูกตองเปนกระดูกอยูรอยเปอรเซ็นต ตั้งแตวัน ที่เราอุบัติ ขึ้นมาจนถึงวัน
สลายกลายเปนดินไป เปนอยูอยางนี้ ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในจุดใดก็ตามก็คือ
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“ทุกขเวทนา"”เรียกวา “เวทนาขันธ”

กองทัพแหงทุกขเวทนา เอา พูดอยางนี้ใหถึงใจทั้ง

ผูเทศนผูฟง!
นี่แหละ “ขันธ” แปลวากอง แปลวากลุมวากอน แปลวาหมวดอะไรก็แลวแต นี่ก็
กองทุกข ที่มันเกิดขึ้นมาก็เปนเรื่องความทุกขอันหนึ่ง ที่มันเกิดขึ้นมาในจุดนั้น แตมัน
ไมใชจุดนั้นเปนตัวทุกข “เวทนา” คือ “ทุกขเวทนา” ตางหากเปนเรื่องทุกข เพราะเปน
หลักธรรมชาติของมัน มันไมไดมีความมุงหมาย ไมไดมีเจตนา ไมไดมีความสําคัญอัน
ใดที่จะใหผูหนึ่งผูใดไดรับความทุกขความลําบาก เพราะมันเกิดขึ้นมามากนอย
จิตถาไมมีเจาของ ไมมีเครื่องปองกัน ไมมีผูรักษา คือสติปญญา ก็หลวมตัวเขา
ไปสูจุดนั้นวาทุกขนี้เปนตน วาตนเปนทุกข วากายของตนเปนทุกข เพราะตนถือวากายนี้
เปนตนเปนของตน มันจึงคละเคลากันไป ดวยเหตุนี้เองเพียงความรูเทานั้นไมรักษา
ตนได ดั งที่ ได เคยอธิ บ ายให ฟ งแล ว เช น คนเป น บ า เขามี ค วามรูอ ยู เหมื อ นกั น กั บ
มนุษยทั่วๆ ไป เปนแตสติ ปญญา ความรับผิดชอบในผิดถูกดีชั่วใดๆ ของเขาไมมีเทา
นั้น สวนความรูนั้นมีอยู เดินไปตามประสีประสาของคนไมมีสติอยูกับตัว แมที่สุดกลาง
ถนนเขาก็น่ังก็นอนไดอยางสบาย ไมไดคํานึงวาบานใครเรือนใคร หนาบานหลังเรือน
ใคร เขาไมไดสําคัญวานั่นเปนของใคร มีแตรูๆ อยูเ ทานัน้
นี่แหละจิตที่มีแตเพียง “รูๆ ๆ” นี่แหละ เราดูแตคนที่เปนบาเพียงเทานี้ก็รู ทีน้ี
จิตของเราขณะที่เจอะกับทุกขเวทนา เจอกับสภาพเชนนั้น ถามีแตความรูลวนๆ เพียง
เทานั้น ไมมีสติปญญาเปนเจาของคอยปองกันคอยรักษาแลว มันจะตองยึดตุมยึดไหจน
สิง่ นัน้ ๆ ทับมันจนได กลายเปนความทุกขขน้ึ มา
ถามีสติปญญาเราพอทราบไดวาอันนั้นเปนทุกข อันนี้เปนทุกข เวลานี้เราทุกข
มากทุกขนอย แตเรายังไมมีความสามารถทราบดวยอุบายตางๆ ในการพิจารณาเรื่อง
ของทุกขใหเห็นตามความจริงของทุกข เห็นตามความจริงของกาย เห็นตามความจริง
ของจิต ปญญาขั้นนี้ยังไมมี จิตจึงตองไดรับทุกข เพราะทุกขเวทนาทั้งหลายเหลานั้น
ครอบจิต
เพื่อการปลดเปลื้องทุกข ใหเปนความทุกขตามความจริงของตน อวัยวะสวน
ตางๆ จะเปนเนื้อเปนหนังเปนกระดูกก็ตาม ใหเปนความจริงอยูต ามสภาพของตน ดวย
อาศัยปญญาซึ่งเปนความแหลมคม เขาแยกแยะออกสูความจริงของแตละชิ้นแตละอัน
ไม ให ค ละเคลากั น จนถึงจิต ให ท ราบความจริงตามสวนแห งความจริงทั้งหลาย ทั้ ง
เวทนา ทั้งกาย ทั้งจิต ดวยปญญาอันเห็นแจงชัดเจนแลว ไมสักแตวาเดาเอาดวยความ
สําคัญเปลาๆ
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ความเห็นแจงชัดนี้ไมตองบอก แยกเองทีเดียว ขอใหเห็นแจงชัดเถอะ ถาชัด
ดวยปญญาไมมีอะไรติดคาง ปญญาสามารถแทงทะลุฟนขาดกระจายไปได ตามกําลัง
ของสติปญ
 ญาทีเ่ ราฝกขึน้ มาใหมกี าํ ลังมากนอย
เมื่อถึงวาระสําคัญเชนนี้ เราจะตองทุมเทกําลังสติปญญาลงใหถึงเหตุถึงผลถึง
อรรถถึงธรรม ถึงความจริงเต็มเม็ดเต็มหนวย โดยไมคํานึงถึงเรื่องการเปนการตาย
เพราะอันนั้นเปนเรื่องสมมุติอันหนึ่ง อยูที่ไหนก็ไมทราบ เปนโนน ตายนี้ หลอกกันอยู
ภายนอกเทานั้น สวนความจริงไมมองกันนะซิ โลกถึงไดมีทุกข ถึงมีความลําบากมาก
มายจนหาที่ปลงวางไมได ตางคนตางมีเต็มกายเต็มใจดวยกัน
ถาพิจารณาความจริงตามที่พระพุทธเจาทรงสอนแลว ใครจะไปกลัวตาย ใครจะ
กลัวทุกขทําไม มันเปนความจริงดวยกันทั้งนั้น ไมมีใครกลัว ถาตามหลักธรรมแลวเปน
อยางนี้ พระพุทธเจาเมื่อทรงทราบความจริงนี้แลว ไมทรงกลัวเรื่องความตายเลย สาวก
อรหัตอรหันตทั้งหลาย ซึ่งเคยกลัวมาดวยกันทั้งนั้นในเรื่องความตาย แมแตสัตวมันยัง
กลัว พอทานเรียนเขาถึงความจริงเต็มสวนแลว ทานไมไดกลัวกันเลย ทานถือเปนคติ
ธรรมดาไปหมด เพราะเปนเรื่องธรรมดาแทๆ โดยหลักธรรมชาติของมันเปนอยางนั้น
การพิ จารณาใหถึงความจริงเชนนี้ จึงเขาใจไดอยางอาจหาญ เมื่อไมนําความ
ตายซึ่งเปนสมมุติหลอกลวงนั้นเขามาปดกั้นตัวเองใหเกิดความขยะแขยง ใหเกิดความ
ทอแท และความกลัวก็สงเสริมกิเลส ใหเกิดความทุกขความลําบากขึ้นอีกมากมาย เราก็
ไมเห็นโทษแหงความกลัวนั้นวา เปนตัวสั่งสมกิเลสขึ้นมาใหเกิดความทุกข เราจึงได
ทุกขๆ เรื่อยไป กลัวเรื่อยไป ไมเห็นใครจะพนไดสักคนเดียว ความตายกลัวก็ตายไม
กลัวก็ตายมันไปไมพน เพราะเปนความจริง
แตถามีปญญาพินิจพิจารณาดังที่วามานี้แลว ถึงจะไมพนในชาตินี้ก็ตาม ก็พนอยู
ภายในจิตใหเห็นอยางชัดเจน ไมมีอะไรเขาไปเกี่ยวของพัวพันอยูภายในจิต ใหไดรับ
ความทุกขความลําบากเลย เพราะปญญามีความเฉลียวฉลาดเฉียบขาดแหลมคม ฟาด
ฟนสิ่งเหลานั้นใหแตกกระจายออกไปหมด คือเจาจอมปลอม ความยึดความถือดวย
ความรูเทาไมถึงการณ ก็ขาดสะบั้นออกจากกัน เหลือแตความจริงลวนๆ แลวกลัวตาย
ไปหาอะไร นั่น! คําวา “ตาย” นี่ก็โกหกกัน เราจะพูดอยางนี้ก็ได ถาเราไมไดพูดเพื่อทํา
รายปายสีผูหนึ่งผูใด เพราะตางคนมักพูดวา “กลัวตาย” กันทั้งนั้น จึงเหมือนโกหกกัน
โดยไมมีเจตนา
ทีนี้เราอยากเรียนความจริงใหถึงเหตุถึงผลดวยกัน จงทุมสติปญญาลงไปโดยไม
ตองกลัวตายเลย กลัวหาอะไร กลัวแบบผิดๆ กลัวลมกลัวแลงไปทําไม ความจริงมีอยาง
ไรใหรูใหเห็นใหถึงที่สุดของความจริง เอา อะไรจะตายกอนตายหลัง ถาเราคือใจจะ
ธรรมชุดเตรียมพรอม
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ตายจริงๆ ก็ใหมันรูไปในขณะที่เขาถึงธรรมของจริงเต็มสวน ดวยใจที่บริสุทธิ์ลวนๆ
แลว !
ขันธคือกองธาตุ รูปขันธของเรามันก็เปนรูปอยูอยางนี้ตั้งแตวันเกิดมา จะให
มันเปนอะไรอีก มันไมไดแปรสภาพจากนี่ไปเปนอื่นเปนไหนเลย ก็เปนสภาพอยูอยางนี้
จนกวาจะถึงกาลอวสาน จึงสลายลงไปเปนดินธรรมดา สวนน้ําก็เปนน้ําธรรมดา ลมก็
เปนลม ไฟก็เปนไฟธรรมดา
เวทนาก็เกิดดับ ไปตามธรรมดาของเขาเทานั้น อะไรๆ ก็ดับไปตามธรรมชาติ
ของมันที่เกิดขึ้นแลวดับไป ซึ่งเปนของคูกันมาแตดั้งเดิม เราจะไปยึดเอาเงาๆ มาเปน
ตัวเปนตนแลวกลัวเงากันไปทําไม มีแตเรื่องเงาๆ กันทั้งนั้น เรากลัวเงา! ตัวมันจริงๆ
ทําไมไมกลัวกัน? ตัวจริงๆ ก็คือ “ความหลง” นั่นแหละ เราไมกลัวตัวนี้เราก็ตองได
แบกหามทุกขอยูเรื่อยไป หลงธาตุหลงขันธอยูเรื่อยไป เวลาจะเปนจะตายก็ไมไดอะไร
จะไดแตความทุกขความรอน ความลําบากลําบน ความกลัวเปนกลัวตาย ผลสุดทายก็
ตายไปทั้งๆ ที่กลัวๆ แลวหอบทุกขไปดวยมีอยางเหรอ! นั่น! ดูเอาโทษแหงความหลง
ของจิตเปนอยางนี้แล
เพื่อใหเขาใจสิ่งนี้อยางชัดเจน จึงตองตั้งหลัก คือนามรูปลงในระหวางขันธ
กับจิต ขันธเปนขันธ จิตเปนจิต เอาตั้งกันลงที่ตรงนี้ ปาชาไมมี เมื่อถึงที่สุดกันแลว
ปาชาของขันธก็ไมมี ปาชาของจิตก็ไมมี ขันธสลายตัวลงไปตามธรรมชาติของมัน มี
ปาชาที่ตรงไหน? ดินเปนดิน น้ําเปนน้ํา ลมเปนลม ไฟเปนไฟ มีปาชาที่ไหน ถาเราเปน
ปาชา ปาชาก็เต็มไปหมดทั้งแผนดิน ที่เรานั่งอยูนี้ก็เปนปาชา เพาะมันเปนธาตุดินธาตุ
น้ําธาตุลมธาตุไฟที่ควรสมมุติเปนปาชาไดดวยกัน
เวทนา เกิดขึ้นดับไป ๆ เวทนามีปาชาที่ไหน มันเกิดขึ้นจากจิตดับไปที่จิต แนะ!
เปนอาการของจิตเทานั้นเอง ไมใชตัวจริงของจิต เปนอาการของจิตตางหาก เพราะ
ฉะนั้ น จิต จึงรูเท าได ถาลงเป น ตั วจิต จริงๆ แล ว มั น แก กัน ไม ออก มั น แยกกั น ไม ได
ระหวางเวทนากับจิต แตนี่เปนของที่แยกกันไดโดยไมตองสงสัย เพราะเปนอาการอัน
หนึ่งๆ แสดงขึ้นทางกาย ทุกขเวทนาแสดงขึ้นทางกายก็รู แสดงขึ้นทางใจก็รู ทีนี้เวลา
แยกกันไดอยางเด็ดขาดแลว แสดงขึ้นทางกายนั้นมีและรูเทาดวย แตที่แสดงขึ้นทางใจ
นั้ น ไม มี เพราะหมดเชื้ อแห งสมมุ ติ ทั้ งปวง ซึ่งจะให เป น ทุ กขเวทนา สุ ข เวทนา หรือ
อุเบกขาเวทนา เพราะไมมีเชื้อใหสมมุติเหลานี้เกิดขึ้นมาได นี่แหละจงพากันเขาใจตาม
นี้
สัญญา สังขาร วิญญาณ เหลานี้มีปาชาที่ไหน มันแสดงอาการเกิดดับของมัน
โดยอาศัยจิตเปนตนเหตุหรือรากฐาน แลวแสดงอาการขึ้นมา มาทางตาก็ตาเปนเครื่อง
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มือ แลวเปนสื่อเขามาทางใจ ใจถาเปนผูฉลาดก็เพี ยงรับทราบ ๆ วินิจฉัยตามหลัก
ธรรมชาติที่เกี่ยวของกับตน รูเรื่องตามความเปนจริงโดยลําดับแลวปลอยวางไป โดยไม
ตองไปบังคับใหปลอยวาง รูเทา ๆ รูเทาทัน รูตามเปนจริง ๆ อันนั้นก็เปนเพียง “สัก
แตวา ผานไปผานมาธรรมดาเทานัน้
เราก็ไมมีอะไร คนเขาไปซิมันอยูที่ไหน? มันไมมีอะไรหลอกใหกลัวใหกลา ก็
เหลือแตความรูลวนๆ แลวกลัวที่ไหน กลัวตายกลัวอะไร กลัวลมกลัวแลงไปทําไมกัน!
ให ก ลัวตั วจริงของมั น คื อความหลงเปน ตัวของสําคัญ ความหลงทํ าให สําคัญ คื อ
สําคัญวานีเ่ ปนเรา นั่นเปนของเรา อะไรปรากฏขึ้นมาก็วาเรา อะไรผิดปกตินิดหนึ่งก็เกิด
ความเดือดรอนวุนวายขึ้นมา เพราะความสําคัญนั้นแหละเปนเหตุอันสําคัญ ซึ่งออกมา
จาก “โมหะอวิชชา” ที่เปนเคามูลหรือเปนรากเหงาสําคัญฝงอยูภายในจิต แสดงออกมา
ในทาตางๆ เชน ความสําคัญมั่นหมาย สิ่งนั้นเปนเราเปนของเรา นี่แหละมีเยอะ ตาม
แตผูปฏิบัติจะพิจารณาใหรอบคอบดวยปญญา เพื่อความปลอยวางไปโดยลําดับๆ เถิด
ถาเราหาความจริงดวยสติปญญาอยางจริงจังแลว เราจะไปหลงความจอมปลอม
ที่ไหนกัน ตองรูความปลอมนี้เรื่อยไป ปญญามีไวเพื่ออะไร ถาไมมีไวเพื่อแกของปลอม
ซึ่งมีเต็มหัวใจดวยกันทุกคน นี่เวลาจําเปนควรจะไดทุมเทสติปญญาลงตรงนี้ ตองเอาให
เต็มเม็ดเต็มหนวย เต็ม เหตุ เต็ มผล ถึ งขั้น ไห ก็ให มั นทราบกัน กั บ จิต ของเรานี่ ตาย
จริงๆ ก็ใหทราบกัน ไมตายก็ใหทราบกัน จึงสมนามวาเราหาของจริง ตองทําใหรูความ
จริงในตัวของเราเอง
เราอยาไปเชื่อคนอื่นยิ่งกวาเชื่อธรรม พระพุ ท ธเจาท านตรัสวา “อยาเชื่อตาม
ตํารับตําราจนขาดสติปญญาไตรตรอง” ในกาลามสูตรทานแสดงไว ใหเชื่อตามที่เห็นวา
ควรคิด ควรเชื่อได นั่นทานหมายถึงธรรมขั้นที่ควรเชื่อตัวเองไดแลว ไมควรจะไปเชื่อ
แบบแผนซึ่งเปนการหยิบยืม แตทานก็ไมไดปฏิเสธดวยประการทั้งปวงวา ไมใหเชื่อ
ครูเชื่ออาจารย! เชื่อตํารับตํารา แตก็ตองเชื่อตามขั้น จะไมเชื่อเลยไมได เมื่อถึงขั้นซึ่ง
ควรจะเชื่อตัวเองไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มอรรถเต็มธรรม เต็มภูมิของใจที่รูอยาง
เต็มตัวจริงๆ แลว แตยังไปหาลูบคลํา เชื่ออันนั้นสิ่งนั้นอยู ตองแสดงวาเรายังบกพรอง
อยูมาก ยังชวยตัวเองไมได ทั้งไมเปน “สนฺทิฏฐิโก” ดังทานตรัสไว ธรรมขอนั้นจึง
สรุปลงในจุดนี้เหมาะสมอยางยิ่งวาไมเชื่อใคร เชื่อปญญาที่พิจารณารูเห็นตามความจริง
ที่มีอยูภายในใจ ในธาตุในขันธของเรานี้เทานั้น เมื่อรูชัดเจนแลวยอมหายสงสัยไปหมด
อะไรจริงอะไรปลอมรูหมดทั้งสิ้น (ในกาลามสูตร มุงรูธรรมภาคปฏิบัติดวย “สนฺทิฏฐิ
โก” จึงปฏิเสธการเชื่อภายนอก มีเชือ่ ครูอาจารยเปนตน)
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ผลสุ ดทายสิ่ งที่ เรากลั วเรื่องความเป น ความตาย มั น ก็ห มดป ญ หาไปตามกัน
เพราะความกลัวมันเปนกิเลสนี่ เมื่อกิเลสประเภทนี้หมดไปแลว จะเอาอะไรมากลัว! ถึง
คราวจะพิจารณาเอาใหเต็มที่เต็มฐาน ตองพิจารณาอยางนั้น ไมเสียดายอะไรทั้งหมด
ไมตองกลัวเรื่องเปนเรื่องตาย เปนคติธรรมดาของโลกที่สมมุติกันมา เราพิจารณาให
เห็นความจริงของสมมุติซึ่งมีอยูภายในตัวเราเอง เมื่อประจักษแลวก็หายสงสัย
นี้แลการสงครามระหวางเรากับขันธและจิต ระหวางจิตกับกิเลสที่มีอยูในจิต ซึ่ง
เปนขั้นละเอียด เปนขั้นสุดยอดของกิเลสที่ไดอธิบายไปแลว ยอดของปญญาก็เนนหนัก
กันลงที่ตรงนั้น ฟาดฟนกันลงที่ตรงนั้น จนกิเลสกระจายไปหมดไมมอี ะไรเหลืออยูเ ลย
คําที่วา “สมมุติ” หรือจุดที่วา “สมมุติ” ไมมีเหลือ คําวา “อนิจฺจํ” ก็ดี ทุกฺขํ ก็ดี
อนตฺตา ก็ดี” ขางนอก คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ดี ที่มีอยูภายในใจก็ดี
ยอมหมดปญหาไปโดยประการทั้งปวง ไมไดไปตําหนิและไมไดไปชมวา “อนิจฺจํ ทุกฺขํ
อนตฺตา” เปนอะไร หมดการตําหนิติชม เพราะเชื้อแหงความตําหนิติชมไดหมดไปแลว
จะหาความตําหนิติชมมาจากไหน นอกจากมีแตหลักความจริงลวนๆ ตามหลักธรรม
ชาติเทานั้น
การเอาชัยชนะ เอากันทีต่ รงนี้ ชนะตัวเอง ชนะอยางนี้ มันแสนสุข และชนะอยาง
ประเสริฐสุด ไมตอ งกลัวตาย จงพิจารณาอยางนี้
ที่กลาวมาทั้งมวล รวมลงยอดของกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งมีอยูภายในใจ และได
พิจารณากันดวยยอดแหงสติปญญาจนสิ้นสุดลงไป นั่นแหละที่วา “ลบลางสมมุติ” “ลบ
ลางปาชา” ลบลางกันที่ตรงนั้น ตรงทีท่ าํ ใหเกิดตายภายในใจนี้
ความเกิดจะเกิดที่จุดนั้น เกิดเปนอะไรก็ตาม จะเกิดที่จุดนั้น ความดับก็ดับที่
ตรงนั้น ที่อื่นไมมี ตามที่ทานวา “ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส ทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิด” ก็อยู
ทีจ่ ดุ นัน้ แหละ
เมื่อลบลางปาชาไดหมดดวยปญญาอันแหลมคมแลว ทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิด
ก็อยูตรงนั้น จิตจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาอีกเลา เมื่อไมมีกิเลสเปนตัวเหตุใหเกิด
พูดถึงเรื่องจิตที่บริสุทธิ์แลว แมจะมีความคิดความปรุงแตงตางๆ ตามหนาที่
ของขันธ ก็เปนขันธลวนๆ ไมมีกิเลสเปนผูผลักดันใหคิดใหปรุงอะไรทั้งสิ้น ทานจึงไม
เรียกวา “เกิด” เมื่อธาตุขันธสลายไปแลว ลางธาตุลางขันธไปดวยความตายโดยทาง
สมมุติแลว ก็เปนอันวาลางปาชาโดยสิ้นเชิง ปาชาที่จะเอาธาตุขันธมาตั้งเปนปาชาขึ้น
ภายในตัวเองอยางที่เคยเปนมา เปนอันวาหมดปญ หากันไป ปาชาในจิตมีที่ไหนกัน
นอกจาก “นิพพฺ านํ ปรมํ สุขํ” เทานั้น ไมมีความเปนอื่นเลย
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ฉะนั้นขอใหเราทั้งหลายพินิจพิจารณาคนควาและปลอยวางที่จุดนี้ เรื่องชัยชนะ
เรื่องความจริง จะรูเห็นกันที่จุดนี้เอง ไมมีที่อื่นใดเปนที่รับรองความบริสุทธิ์หลุดพน มี
นีเ่ ทานัน้
จึงขอยุติ เพียงเทานี้
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