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ในสามแดนโลกธาตุนี้ไมมีอะไรมีกําลังมากกวากิเลสไปได ดังที่กลาวเมื่อสัก
ครูน้ีวา มันมีอํานาจดึงดูดตลอดเวลา เชนเดียวกับวัตถุตาง ๆ ที่ถูกโลกดึงดูดตลอด
เวลาน่ันแล คําวาโลกดึงดูดนี้ วัตถุเล็กก็ดึงดูดตามความเล็ก วัตถุใหญก็ดึงดูดตาม
ความใหญของวัตถุนั้น ๆ วัตถุใหญเทาไรยิ่งดึงดูดมาก เรายกไมข้ึนเพราะหนักมาก 
เกี่ยวกับความดึงดูดของโลก แมเข็มเลมหนึ่งมันก็ยังตองดึงดูด วัตถุตาง ๆ จึงเต็ม
อยูกับพ้ืนโลก จะเหาะลอยอยูบนอากาศไมไดเพราะถูกโลกดึงดูดลงมา  

กิเลสสรางพ้ืนฐาน สรางอํานาจ สรางความดึงดูดไวภายในใจของสัตวโลกก็
เหมือนกัน ใจสัตวโลกจึงเปนฐานแหงความดึงดูด ฐานแหงกําลังของกิเลสที่คอยดึง
ดูดสัตวโลกไมใหเผยอตัวขึ้นไดเลย ไมวาจะคิดอานไตรตรองทางใดขึ้นชื่อวาความดี
แลว ถูกมันดึงดูดหรือเหนี่ยวรั้งเอาไวจนได อํานาจของมันรุนแรงมาก แตเราไม
ทราบวาส่ิงเหลาน้ีมีอํานาจ เพราะยังไมมีคูแขง มันมีอันเดียว เกิดมาก็เพราะอํานาจ
ของกิเลสพาใหเกิด ความเปนอยู ความเคล่ือนไหวทุกอยางอยูดวยอํานาจแหงความ
ดึงดูดของกิเลสทั้งมวล ไมมีสิ่งใดมามีอํานาจดึงดูดและแฝงเขามาเปนคูแขงกับสิ่งที่
กลาวน้ี ส่ิงน้ีจึงมีอํานาจทําหนาท่ีแตผูเดียวอยูในหัวใจสัตวโลก ทั้งที่สัตวโลกก็ไม
ทราบเลยวาอะไรเปนเคร่ืองดึงดูด เปนเครื่องกดถวง หรือกดขี่บังคับอยูเวลานี ้ ไมมี
ทางทราบได ไมวาจะเปนสัตวโลกรายใดหรือผูใดภูมิใด รวมหมดท้ังสามแดน
โลกธาตุนี้ ไมมีผูหน่ึงรายใดท่ีจะสามารถทราบความดึงดูด หรือกําลังของกิเลสซึ่งฝง
อยูภายในจิตใจของตนนี้ได เพราะเปนสิ่งที่ละเอียดออนมากเกินกวาสามัญชนเราจะ
ทราบไดในความเปนของมัน 

ดวยเหตุน้ีเราจึงเห็นความประเสริฐและอัศจรรยของพระพทุธเจา ท่ีแหวก
วายมาตรัสรูในแดนแหงมหาอํานาจของวัฏจักรน้ี ไดเปนพระพุทธเจาขึ้นมา และ
ปราบธรรมชาติที่มีอํานาจกดถวงจิตใจ หรือดึงดูดจิตใจนี ้ ใหหมดสิ้นไปจากพระทัย
ได นําอุบายวิธีตาง ๆ ทั้งฝายโทษเพราะความกดขี่บังคับของกิเลส ทั้งฝายคุณคือ
ธรรมเครื่องชําระซักฟอก หรือปราบปรามกิเลสใหสัตวโลกท้ังหลายไดทราบโดย
ลําดับมา ตั้งแตปฐมสาวกจนกระทั่งพุทธบริษัท หรือสัตวโลกทั่ว ๆ ไป อยางกวาง
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ขวาง ไมมีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจา ดวยเหตุน้ีคําวาพระพุทธเจาเกิดข้ึนแลวใน
โลก จึงเปนสิ่งที่สะเทือนใจสัตวโลกผูกําลังตกทุกข และแสวงหาทางออกอยางมาก
มาย เพราะเปนธรรมชาติท่ีหายาก นานแสนนานจะมีสักคร้ังหน่ึง 

เราคิดดูวา สัตวโลกท้ังสามภพน้ี ไมมีผูหน่ึงผูใดรายใดจะแหวกวายโดย
ลําพังตนเอง ใหหลุดพนจากมหาอํานาจแหงวัฏจักรน้ีไปไดแมแตรายเดียว มีพระ
พุทธเจาเทาน้ันเปนพระองคแรก ที่ไดทรงพยายามมาโดยลําดับเต็มพระสติปญญาไม
ลดละทอถอยจนไดตรัสรู ดังพระพุทธเจาของเราองคปจจุบันเปนตัวอยาง เพยีงพระ
ชาติปจจุบันน้ี พระองคทรงตะเกียกตะกายไดรับความทุกขทรมานมากเพียงไร มีใคร
จะเปนคูแขงพระพุทธเจาไดไมปรากฏ เพราะการทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอยาง ลวน
เปนส่ิงท่ีเจามหาอํานาจน้ียึดครองไวแลวอยางเหนียวแนนท้ังส้ิน ไพรฟาประชาช ี
บริษัทบริวาร สมบัติพัสถาน ผูอยูในความปกครองที่ทรงรับผิดชอบ ลวนแตมหา
สมบัติ น้ีถือวาเปนส่ิงท่ีมีคุณคามหาศาลท้ังน้ัน เฉพาะอยางย่ิงพระชายากับพระราช
โอรสซึ่งเปนสมบัติที่ใกลชิดติดพระองคยิ่งกวาสิ่งใด ๆ พระองคเสด็จพรากจากไปได
อยางไร ถาธรรมดาแลวยอมเปนไปไมได ไมมีใครกลาทําได แมแตสมบัติสิ่งของ
ธรรมดา ๆ ซึ่งมีคุณคานอยนิดเดียวยังไมอาจสละได 

เวลาเสด็จออกทรงผนวช นับแตขณะที่เสด็จออกไป ไดรับความทุกขความ
ทรมานแสนสาหัสท้ังทางพระกายแลพระจิต เพราะการทรงฝกทรงฝนทรงทรมาน
พระองค จนถึงข้ันสลบไสล จะเปนแหลจะตายแหล แลวก็ฟนพระองคกลับคืนได จน
ปราบมหาอํานาจท่ีบีบบังคับและกดถวงอยูภายในพระทัยใหส้ินซากลงไป กลายเปน
พระพุทธเจาขึ้นมาทั้งองค น่ียากขนาดใด เพียงพระชาติปจจุบันนี้ก็ไมมีใครจะกลา
แขงไดแลว พูดถึงเรื่องความพากเพียรความอดทน ความทุกขทรมานในการ
ตะเกียกตะกายทุกประโยค นับแตสถานท่ีอยู อาหารปจจัยเคร่ืองอาศัย ทีเ่รียกวา
ปจจัยส่ี ไมมีความสะดวกสบายในพระกายและพระทัยเลย เหตุใดจึงทรงฝาฝนมาได 

การรบ รบอะไร การแกการตอสู สูอะไรท่ีเปนภาระหนัก เปนของยากที่สุด
ย่ิงกวาการสูรบการรบฟนห่ันแหลกกับกิเลสน้ีไมมีในสามแดนโลกธาตุน้ี นี่พระพุทธ
เจาก็ไดทรงสละพระชนมชีพจนไดตรัสรูขึ้นมา ในการตอสูก็ถึงขั้นสลบ พระองคไม
ตายแตกิเลสตายเกล้ียงไมมีเหลือภายในพระทัย ไดอุบัติขึ้นมาเปนศาสดาเอกในโลก 
ทามกลางแหงวัฏจักรซึ่งหมุนอยูรอบตัว 

น่ีเราไมเห็นพระพุทธเจาเปนผูประเสริฐ เปนผูอัศจรรยเหนือโลกแลว เราจะ
เห็นอะไรวาประเสริฐย่ิงกวาน้ี หากไมมีพระพุทธเจามาตรัสรูและทรงแสดงธรรมดวย
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วิธีการตาง ๆ ท้ังการละและการบําเพ็ญ ท้ังฝายโทษและฝายคุณใหทราบแลว แมจะ
มีหูกี่รอยกี่พันหูก็ไมเกิดผลเกิดประโยชนอันใด มีตากี่รอยกี่พันดวง มีจมูก มีลิ้น มี
กายกี่รอยกี่พันจมูกกี่พันลิ้นก็ไมเกิดประโยชนอะไร เพราะไมทราบจะเอานําไปใชกับ
ส่ิงใดจึงจะเหมาะสม เมื่อไมมีผูชี้แจงแสดงบอกใหรูในทางผิดทางถูกแลว กาย วาจา 
ใจหรือตา หู จมูก เหลาน้ีก็ไมมีความหมายอันใด นี่พระพุทธเจาทรงชี้แจงไวหมด ให
รูการใชประโยชนทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ ไมปลอยให
ตายและเนาเฟะท้ิงเปลา ๆ ดังท่ีเคยเปนมาแลวท่ัวดินแดน 

ไมมีผูใดจะมีความฉลาดแหลมคมยิ่งกวาพระพุทธเจา ในการช้ีแจงแสดง
บอกเครื่องใชเครื่องมือใหเกิดประโยชน สิ่งใดที่จะเปนโทษก็ทรงสั่งสอนใหหักหาม
ตัวเอง และทรงสั่งสอนหามไมใหทํา ส่ิงใดท่ีเปนผลเปนประโยชนนับต้ังแตข้ันเร่ิม
แรกแหงประโยชนหรือประโยชนเปนพ้ืน ๆ จนกระทั่งถึงประโยชนมหาศาล มีพระ
พุทธเจาพระองคเดียวเทานั้นเปนผูชี้แจงแสดงทุกแงทุกมุม โดย สวากขาตธรรม 
ตรัสไวชอบ ไมมีผิดมีพลาดคลาดเคล่ือนแมแตนอยเลยในบรรดาศาสนธรรมท้ังมวล 
และเปน นิยยานิกธรรม เครื่องนําออกแกผูประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทที่ทรงสั่ง
สอนไวแลวน้ัน จนผานพนจากทุกขไปไดโดยสิ้นเชิง ไมมีใครเหนือพระพุทธเจาที่ทรง
แสดงไวแลวโดยถูกตองนี้ไดเลย 

น่ีเราจะเห็นไดอยางชัดเจนวา พระพุทธเจาทรงมีความฉลาดเหนือโลกขนาด
ใด โดยลําพังเราท่ีเกิดข้ึนมาจะสมบูรณดวยตา หู จมกู ล้ิน กาย ใจ ก็ตาม มันก็
สมบูรณอยูดวยวัฏจักร อยูดวยความโงเขลามืดบอด ใหกิเลสครอบงําจนมืดมิดปด
ตา ทั้ง ๆ ที่มีตาก็นําไปใชประโยชนอะไรไมได มีหูก็ฟงเพื่อกิเลส มีตาก็ดูเพื่อกิเลส 
จมกู ล้ิน กาย ใจก็เพื่อกิเลสทั้งมวล ไมใชมีเพื่ออรรถเพื่อธรรม ถาพระพุทธเจาไม
ทรงส่ังสอนใหรูวิธีใชอายตนะหรือเคร่ืองมือเหลาน้ี เพื่อเปนประโยชนในทางที่ถูกที่
ควร 

ทีน้ีเราท้ังหลายไดยินไดฟงมาแลว ในตํารับตําราก็เคยไดเรียนไดอาน จดจํา
มาไดมากมาย แลวจะควรทําอยางไรท่ีควรจะเปนประโยชนแกเรา หากพระพุทธเจา
ไมทรงสอนไวแลว เราจะไมมีทางออกเลย นี่ความอัศจรรยของพระพุทธเจาเปนอยาง
น้ี ทั้ง ๆ ท่ีเราไดยินไดฟงมาแลว ยังไมสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามรองรอยไดแลว 
เราจะเห็นวาผูใดเปนผูสามารถ ใครเปนผูสามารถผูน้ันก็เปนผูหลุดพนไปได ถาเรา
ไมสามารถเราก็หลุดพนไปไมได ตายจมอยูในวัฏวนน้ีโดยไมมีกาลมีเวลามานับอาน
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เลย เรียกวา อนันตกาล หาระหวางไมได หาความส้ินสุดยุติไมได ถาปลอยใหเปนไป
ตามวัฏจักรซ่ึงหมุนอยูภายในจิตน้ี 

เฉพาะอยางย่ิงเราเปนนักบวช มีหนาท่ีใดเปนสําคัญของนักบวช ก็คือหนาที่
ปฏิบัติ ปริยัติไดศึกษามาแลวพอสมควรจากอุปชฌายอาจารย เรียนมาตามตาํรับ
ตํารา ทานชี้ชองบอกทางใหทุกแงทุกมุม แลวนํามาประพฤติปฏิบัติ กําจัดสิ่งที่เปน
ขาศึกอยูภายในใจของตนดวยความอุตสาหพยายาม ความขยันหม่ันเพียร จึงจะเปน
การถูกตองตามเพศ และทางดําเนินของพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายที่ดําเนินมา 
เพราะนี้คือทางเบิกทางถากถางกิเลส ซ่ึงเปนตัวภัยภายในจิตใจใหหมดส้ินไปจากใจ 

ศัพทสมัยปจจุบันน้ีเขาเรียกวา พัฒนาชุมชน,พัฒนาการ อะไรเปนส่ิงท่ีควร
พัฒนากอนอื่นและเปนสิ่งที่ควรพัฒนาอยางยิ่ง ก็คือใจ การพัฒนาจิตเปนส่ิงสําคัญ
ยิ่งกวาการพัฒนาสิ่งใด ๆ ท้ังส้ิน หากไมไดพัฒนาจิตแลว ส่ิงภายนอกจะหรูหราสงา
งามขนาดใดก็ตาม มันก็สักวาเปนแรธาตุ เปนอิฐ เปนปูน เปนหิน เปนทราย เปน
ถนนหนทาง ไปเพียงเทานั้น ผูครองส่ิงเหลาน้ีก็คือผูท่ีมีไฟเผาผลาญอยูภายในหัวใจ
ตลอดเวลา จะหาความสุขความเจริญ และความสงบรมเย็นมาจากท่ีไหน 

ความสุขความเจริญตองหมายถึงจิตใจเปนอันดับแรก ความไมมีโรคภัยไข
เจ็บ การไปมาหาสูดวยความสะดวกสบายเปนอันดับตอไป การพัฒนาจิตใจเปนของ
สําคัญมาก ดังพระพุทธเจาทรงสั่งสอนโลกทั้งหลายมาก็คือการพัฒนาจิตใจ เมื่อ
พัฒนาจิตใจใหดีแลว สิ่งภายนอกยอมกลายเปนของดีงามไปตาม ๆ กัน มีคุณคา
เปนประโยชนแกผูพัฒนาโดยสมบูรณ หากปราศจากการพัฒนาจิตแลวไซร จะไมมี
อะไรมีคุณคาเลยในโลกน้ี เพราะจิตเปนตัวหมุน เปนตัวรับสุขรับทุกขรับความเส่ือม
ความเจริญ รับสัมผัสทุกสิ่งทุกอยางที่มากระทบกระเทือนอยูตลอดเวลา ถาความ
รอบคอบของจิตไมม ีส่ิงเหลาน้ันจะกลายเปนภัยตอจิตไมอาจสงสัย  

หากจิตไดรับการพัฒนาตนพอสมควร และพัฒนาใหมีหลักมีเกณฑ จนถึง
พัฒนาขั้นสุดยอด ถึงความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพนภายในใจแลว อยูท่ีไหนก็เปนการ
พัฒนา คือเจริญรุงเรืองอยูในตัวเอง แนะนําส่ังสอนใครก็เปนอรรถเปนธรรม เปน
เหตุเปนผล เปนความถูกตองลวน ๆ เพราะออกมาจากใจซึ่งพัฒนาดีแลว ฉะนั้น 
การพัฒนาจิตจึงเปนของสําคัญดังศาสนาสอนไว 

จิตถูกอะไรหุมหอ ถูกอะไรเหยียบย่ําทําลายอยูทุกขณะจิต คิดปรุงออกเรื่อง
ใดมีแตเรื่องฟนเรื่องไฟ เร่ืองกิเลสตัณหา ความโกรธ ความหลง ลวนแตเปนฟนเปน
ไฟอันออกมาจากเรื่องของกิเลสทั้งมวล หากไมแกไขดัดแปลง ไมชําระลางส่ิงเหลาน้ี 
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จะจัดวาเปนการพัฒนาจิตใจไดอยางไร ก็เปนการพัฒนากิเลสใหมากมูนขึ้นโดย
ลําดับเทาน้ัน แลวหาผลประโยชนอะไรพอใหเปนความอบอุนช่ืนใจภายในตัวเราเอง 
ท้ังเวลาเปนอยูและตายไป เวลาน้ีจึงควรสรางหลักเกณฑคือศีลธรรมใหม่ันคงภายใน
ใจเสียแตบัดน้ี 

เฉพาะอยางย่ิงนักบวช เปนผูที่ตั้งหนาตั้งตาสรางหลักฐานมั่นคงใหแกจิตใจ
ท่ีเรียกวา เรือนใจ แตขณะบวชแลวเปนตนไป เร่ิมต้ังแตศีลใหบริสุทธ์ิ อยาไดให
ตําหนิวาศีลดางพรอย ศีลไมบริสุทธ์ิดวยเจตนา และมีความระมัดระวังเสมอ อยาให
ศีลดางพรอยหรือขาดทะลุไป เพราะความเผลอความไมมีสติสตัง และเริ่มทางสมาธ ิ
จิตไมมีความตั้งมั่น จิตวอกแวกคลอนแคลนเพราะอะไร ก็เพราะกิเลสหลอกหลอน
ย่ัวยุทําใหวอกแวกคลอนแคลนในธรรม กิเลสเขยาจิตใหตั้งตัวไมได เราก็ทราบอยู
แลววา ที่จิตเขาสูความสงบไมได เพราะความอยากหาประมาณไมได มันกวนอยู
ตลอดเวลา ใหคิดใหปรุงอยูไมหยุด ซ่ึงแตละเร่ืองละราวลวนแตเปนฟนเปนไฟ ออก
มาจากสมุทัยแดนผลิตทุกขมาเผาลนตัวเอง แลวจะหาความสุขความสบายมาจากท่ี
ไหน จึงตองตอสูกัน หนักก็ตาม เบาก็ตาม การตอสูตองไมคํานึงถึงความหนักเบา
นอกจากความชนะ ใหสมความมุงม่ันมุงหมายตายเอาดาบหนาโดยถายเดียว 

หนักก็ตองตอสูในขณะนั้น เชนเดียวกับนักมวยเขาตอยกันบนเวที ไมไดมา
คํานึงถึงเรื่องความหนักไปเบาไป ความเมื่อยหิวออนเพลีย มุงแตจะใหชนะโดย
ถายเดียว ผูปฏิบัติกําจัดกิเลสซ่ึงเปนตัวขาศึกภายในใจ ก็ตองมีความมุงมั่นเพื่อชัย
ชนะอยางแรงกลา ความทุกขความยากความลําบากในการตอสู ตองถือเชนเดียวกับ
นักมวยเขาตอสูกันบนเวที เวลาเสร็จส้ินลงไปแลว เมื่อยหิวออนเพลียอะไรคอย
ปฏิบัติบํารุงหรือรักษากัน พักผอนหยอนตัวกันในภายหลัง ในขณะที่ตอสูตองเอาจริง
เอาจังหวังชัยชนะทาเดียว 

ขณะนี้ขาศึกอยูรอบดาน ฝงจมอยูภายในจิต แสดงออกมาทาใดจึงเปนลวด
ลายของขาศึก ลวดลายแหงธรรมไมปรากฏเลย เราจะหวังพึ่งอะไร พระพุทธเจาสั่ง
สอนสัตวโลก สั่งสอนลงที่จุดไหน เพราะคําวาโลกน้ันกวางขวางมากจนหาประมาณ
ไมได พระองคสอนลงที่จุดไหนเปนจุดสําคัญ ก็ลงที่ใจ เพราะใจเปนจุดสําคัญท่ีรอง
รับส่ิงตาง ๆ ทั้งดีและชั่ว สุขแลทุกข และเปนท่ีรวมแหง ราคคฺคินา ไฟคือความ
กําหนัดยินด ี โทสคฺคินา ไฟคือความโกรธความโมโหโทโส โมหคฺคินา ไฟคือความ
ลุมหลงงมงายแบบนอนไมรูจักตื่น ฝงจมภายในใจแหงเดียวไมไดอยูที่อื่นใด ใจรอน
ก็รอนเพราะส่ิงเหลาน้ี ไมไดรอนเพราะธรรม รอนเพราะกิเลสตางหาก 
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เพราะฉะน้ัน จึงตองอาศัยวิริยธรรม ขันติธรรม ความพากความเพียร ความ
อดความทน สติธรรมความระลึกรูตัวอยูเสมอ ปญญาธรรม ความฉลาดรอบคอบใน
กิจนอกการใน ตลอดความคิดความปรุงของใจ ความคิดใดที่เปนภัย ความคิดใดที่
เปนคุณ พินิจพิจารณาไตรตรอง และตัดฟนคัดเลือกอยูโดยสม่ําเสมอ เรียกวาเปน
ทาแหงความเพียรของผูมีสติมีปญญาประจําตัวทุกอิริยาบถ การเคล่ือนไหวทางดาน
จิตใจตองคอยระวังและคอยทราบเสมอ ในอิริยาบถตาง ๆ ยืน เดิน น่ัง นอน เวนแต
หลับ เรียกวาเปนความเพียร ทาตอสูของนักปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดเปนอยางนี้ 

จิตเปนสิ่งที่ฝกหัดหรือทรมานได พระพุทธเจาจึงทรงสอน ศีล สมาธิ ปญญา 
เปนสิ่งที่ทําใหเกิดใหมีได ทานจึงสอนใหบําเพ็ญใหเกิดใหมีจนถึงข้ันสมบูรณ และทาํ
ใหสมบูรณไดทานจึงสอน ความพากเพียรเพื่อยังธรรมเหลานี้ใหเกิดใหเจริญยอมอยู
ในฐานะท่ีควรเปนไปได ไมเชนน้ันทานไมสอน ใน สวากขาตธรรม ท้ังมวลเปนฐานะ 
คือเปนไปไดทั้งนั้น ไมใชเปนอฐานะคือเปนไปไมได ทานเปนไปไดแลว สาวกทุก
องคเปนไปไดแลวทั้งนั้น ธรรมนี้จึงเปนธรรมที่ออกมาจากฐานะที่เปนไปไดโดย
สมบูรณทั้งฝายเหตุฝายผล เหตุใดเรานํามาประพฤติปฏิบัติจึงเปนของไมมีน้ํายา 
ธรรมก็สักแตวาธรรม เม่ือเขามาสูตัวเราแลวก็กลายเปนธรรมไมมีนํ้ายา เพราะอะไร 
เพราะถูกกิเลสตีเอาแหลก กลายเปนคนไมมีนํ้ายา ความเพียรก็เซอ ๆ ซา ๆ ไมมี
สติสตังเปนเครื่องระมัดระวังจิตใจเลย ใจจะหาความสงบไดที่ไหน  

ถาหากสงบเปนสมาธิไดดวยอํานาจของกิเลส แมสัตวทุกประเภทในนํ้าบน
บกบนอากาศ ใตดิน เพราะสัตวก็มีกิเลส ตองได สมาธิ ปญญา วิมุตต ิ กันไปนาน
แลว อยาวาแตมนุษยเราจะทรงธรรมเหลาน้ีจําพวกเดียวเลย แตน่ีก็เพราะกิเลสน่ัน
เองมันทําลาย มันยุแหยกอกวน มันมิไดสราง สมาธิ ปญญา วิมุตต ิใหใคร ๆ น่ี ใจ
เราถาเปนนํ้าก็หาเวลาสงบใสไมได ยังไมทราบวากิเลสเปนตัวมารคอยลางผลาญอยู 
หรือยังนอนเพลินคอยเอา สมาธิ ปญญา วิมุตต ิจากมันอยูหรือ ไมนานจะถูกมันจับ
โยนลงกนเหวเลยเทวทัต จะวาไมบอกไมเตือนนะ 

ทานผูใดเคยใชธรรมบทใดในข้ันเร่ิมแรกแหงการปฏิบัติ เห็นวาถูกจริตนิสัย
ของตน ก็พึงนําธรรมบทน้ันมาใชมาบริกรรมอยางเอาจริงเอาจัง ดวยความมีสต ิ ให
ถือวาโลกน้ีไมมีและไมมีในความรูสึกเวลาน้ัน มีเฉพาะงานที่กําลังทําและรับรูกันอยูนี้
เทาน้ัน บริกรรมธรรมบทใดก็ตาม เชน พุทโธ ๆ ในโลกน้ีไมมีอันใดภายในใจ ใหมี
แตพุทโธที่สัมผัสสัมพันธกันกับใจอยูนี้เทานั้น ไมสนใจกับสิ่งใด ความคิดวาสิ่งนั้นมี
สิ่งนี้ม ีกาลน้ันเปนอยางน้ัน กาลน้ีเปนอยางน้ี สถานท่ีน้ันเปนอยางน้ี อยางน้ีลวนแลว
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แตจิตแสดงตัวออกไปดวยความคึกคะนอง ไมคํานึงกับงานของตน ไมสนใจกับงาน
ของตน จึงทําใหเร่ืองราวมันยุงเหยิงวุนวายไปตลอด ทั้ง ๆ ที่จะทําจิตใหเปนสมาธ ิ
เลยไมเปนสมาธิได กลายเปนความลอยลมไป ก็เพราะความปรุงความคิดของจิตที่
ไปคิดวาดภาพอันน้ันภาพอันน้ี เร่ืองน้ันเร่ืองน้ี กอกวนตัวเองน่ันแล ฉะนั้นจึงใหมี
งานเดียวคือคําบริกรรมภาวนาเทาน้ัน เปนความถูกตองเหมาะสม ที่จะยังจิตใหสงบ
เย็นเปนสมาธิไดไมสงสัย 

เรากําหนดอานาปานสติคือลมหายใจเขาออก ก็กําหนดตั้งแตไตรโลกธาตุ
เขามาสูวงแหงกายเรา วาไมมีอะไร ปรากฏแตลมกับความรูที่สัมผัสกันเทานั้น ใหมี
เทาน้ันในความรูสึก นั้นแลคือผูตั้งหนาตั้งตาทํางานในวงปจจุบัน ลมจะละเอียดลงไป 
ๆ โดยลําดับ เมื่อมีสติคอยจดจอตอเนื่องกันอยูไมขาดวรรคขาดตอน เพราะไดรับ
การควบคุม จิตยอมจะหยั่งตัวเขาสูความสงบได 

ปกติของจิตอยากสงบตัวอยูแลว แตเพราะอํานาจของกิเลสมันฉุดมันลาก
มันถากมันฟนใหหาความสงบตัวไมได ใจเรียกรองขอความชวยเหลือจากเจาของอยู
แลว เจาของคืออะไร คือสติ คือปญญา ศรัทธา ความเพียร แตลมเหลวไปหมด จิต
ไดรับความทุกขรอนแทบเปนแทบตาย เรียกรองหาความชวยเหลือจากเจาของก็ไม
เจอ เจอแตกิเลสตัวทําลายถายเดียว เพราะฉะน้ัน จึงหาความสงบไมไดภายในจิต นี่
ใหทราบไวเสียแตบัดน้ี แลวพยายามทําดังที่กลาวมา จิตจะเหนืออํานาจของสติไปไม
ได ตองหยั่งเขาสูความสงบได 

เมื่อจิตมีความสงบแลว เราจะเห็นทั้งคุณแหงความสงบของจิต และเห็นท้ัง
โทษแหงความวุนวายที่ยังไมสงบแตกอนพรอม ๆ กันไปในขณะน้ัน จะหย่ังความเช่ือ
ลงในผลท่ีปรากฏอยูแลวน้ัน และจะหยั่งความเชื่อลงในผลที่ปรากฏผานไปแลว และ
ความเพียรก็จะหนักแนนขึ้นโดยลําดับไมอาภัพเหมือนแตกอน สมาธิที่เคยไดยินแต
ช่ือในตํารับตํารา ก็จะมาปรากฏขึ้นที่ใจดวงสงบตัว ดวยอํานาจแหงสมาธิภาวนาของ
เราท่ีรักษาดวยดีน้ีแล 

ฐานที่เกิดที่อยูที่เปนสมาธิคือใจ ไมใชที่ไหน ฐานที่เกิดแหงมรรคผล
นิพพานก็คือจิต สถานท่ีอยูแหงกิเลสตัณหาอาสวะ แหงวัฏจักรวัฏจิตก็อยูที่จิต ชําระ
สิ่งที่เปนภัยที่พาใหหมุนเวียนเกิดแกเจ็บตายออกหมดโดยสิ้นเชิงแลว ไมตองถามหา
พระนิพพาน ถามหาทําไม เวลาทุกขเกิดขึ้นเรายังไมเห็นถามใคร เรายังรู ทุกขเกิด
ขึ้นมากนอยเพราะอํานาจของกิเลสประเภทตาง ๆ ยังประจักษกับใจเรา อะไรจะไปรู
ย่ิงกวาใจ ในโลกธาตุนี้ไมมีอะไรรูนอกจากจิตเทานั้น ซ่ึงเปนผูรูรับทราบตลอดเวลา ที
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นี้เมื่อทุกขเกิดขึ้นใครจะไปถามวานี้คืออะไร แมแตสัตวก็ยังรอนลั่นกระเทือนปาไป
หมด เพราะทุกขเบียดเบียนบีบค้ันเจ็บปวด ทนอยูไมไดจึงตองรอง รองจนหมดลม
หายใจและตายไป นี่เขาไมเห็นถามวาทุกขเปนยังไง แลวทุกขที่เกิดภายในหัวใจของ
เราเพราะอํานาจกิเลสมันสรางข้ึนมา ทําไมเราจะไมรู เพราะมีอยูประจํากายประจําจิต
อยูแลวแตวันเกิดมาในชาติปจจุบันน้ี ตางก็รูกันทั้งนั้น 

จิตเปนธรรมชาติท่ีรูเทาน้ัน มีหนาที่ที่รูโดยถายเดียว ทําไมจะไมรู ทีนี้เมื่อ
ชําระกิเลสออกจากจิตโดยสิ้นเชิงแลว ทําไมจะไมรูวากิเลสหมดไปแลวสิ้นไปแลว 
ทุกขสิ้นไปแลว หมดไปแลวโดยประการทั้งปวง คําวา นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ ถามหาที่
ไหนเมื่อจิตไดหลุดพนจากทุกขทั้งมวลแลว บรมสุขก็ไมตองถาม เปนข้ึนภายในตัว
เองน้ันแล เพราะจิตพรอมที่จะเปนความสุขอยูแลว ถาหากไดรับความชวยเหลือจาก
เจาของพอประมาณ และไดรับความชวยเหลือจากเจาของอยางเต็มที่เต็มฐาน จิตจะ
แสดงความแปลกประหลาดอัศจรรยข้ึนมาใหเห็นประจักษ โดยไมมีสิ่งใดเสมอ
เหมือนเลยในโลกท้ังสามน้ี 

พระพุทธเจาก็วิเศษเพราะจิตบริสุทธิ์ ดวยการชําระ พระสงฆสาวกวิเศษและ
เปนสรณะของพวกเราก็วิเศษ เพราะไดรับการชําระดวยอรรถดวยธรรมโดยถูกตอง 
สิ่งที่เปนสมมุติทั้งมวลอันกอใหเกิดเปนขาศึกอยูไมแลวไมเลา ไดกระจายฉิบหายไป
หมดภายในใจ ทานเหลาน้ีองคไหนทานหานิพพาน ทานถามหานิพพานมีองคไหน 
นับตั้งแตพระพุทธเจาลงมาถึงสาวกองคสุดทาย ปรากฏในตํารับตําราวาองคไหนเม่ือ
ถึงวิมุตติหลุดพนไปแลว ยังตองถามหานิพพานอยูอีก มีองคไหน ไมเคยปรากฏ มี
แตบรรลุอรหัตผล ๆ แลวเทาน้ัน ๆ ทานไมไปถามหาเรื่องมรรคผลนิพพานที่ไหน 
มรรคผลนิพพานเปนยังไงอีก ก็มีกิเลสตัวเดียวเทานั้นที่เปนขาศึกตอบรมสุขอันเปน
ที่พึงใจ พอกิเลสส้ินไปจากใจแลวเทาน้ัน ความสุขเปนท่ีพ่ึงหวังหรือ นิพฺพานํ ปรมํ 
สุขํ ก็ปรากฏขึ้นในหลักธรรมชาติของตัวเอง ท่ีใจดวงบริสุทธ์ิน้ันเทาน้ัน เอาลงตรงนี้ซิ
นักปฏิบัติ จนถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แลว หากยังมีปญหาที่ตองถามหาพระนิพพานอยู
อีก ผมจะพาเดินขบวนไปทูลขอรองความเปนธรรม คือ นิพพานธรรม กับพระพุทธ
เจาเอง เอา จงแนใจและพากันประกอบความเพียร จนถึงขั้นวิมุตติหลุดพนอยางหาย
หวง 

ทําใหไดสมาธ ิ ถาจิตหาความสงบไมไดแลว อยาเขาใจวาเราจะมีหวังอะไร
เปนความสุขนะในโลกน้ี ดินเปนดิน นํ้าเปนนํ้า ลมเปนลม ไฟเปนไฟ แรธาตุตาง ๆ 
เปนแรธาตุตาง ๆ นั้นไมใชความสุข ไมใชสิ่งพึงหวัง ไมใชส่ิงจะมาใหความสุขความ
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สบายความสมหวังแกเรา นอกจากจะแกสิ่งที่เปนขาศึกอยูภายในใจเรา และฝงจมอยู
ภายในใจเราน้ีออกใหหมด ดวยอรรถดวยธรรมเทาน้ัน เราจะเปนที่พึงพอใจโดย
ลําดับไปตั้งแตขั้นสมาธิ 

สมาธิก็มีความละเอียดโดยลําดับลําดา ตั้งแตพื้น ๆ ของสมาธ ิ จนกระทั่ง
เปนสมาธิอันละเอียด ปญญาก็เชนเดียวกัน คําวาปญญา ๆ เปนอยางไร คือความ
เฉลียวฉลาดความรอบรู ทานบอกวาความรอบรูในกองสังขาร เรียกวาปญญา น่ีทาน
กลาวไวในปริยัติ สังขารมีสังขารประเภทใดบาง สังขารภายนอก สังขารภายใน คือ
สังขารท่ีปรุงกับใจอยูตลอดเวลาน้ีก็เรียกวาสังขาร อันน้ีเปนสังขารท่ีสําคัญมาก 
สังขารน้ีเปนสมุทัย สังขารภายนอกที่มีปจจัยปรุงแตงขึ้น เชน ตนไม ภูเขา อะไรเหลา
น้ี ไมใชเปนสมุทัย ถาเราไมไปหมายไปยึดไปถือใหเปนความเขาใจผิดของจิตที่เปน
ตัวสมุทัยนี้มา ส่ิงเหลาน้ันจะไมเปนสมุทัย ส่ิงเหลาน้ันจะนํามาซ่ึงทุกขแกเรา นอก
จากใจดวงเดียวน้ีเทาน้ัน เปนผูอุตริคิดไปในแงตาง ๆ สําคัญม่ันหมายผิดวาถูก ถูก
วาผิดไป แลวก็ลูบคลําไปสุมส่ีสุมหา ยึดเอาทั้งขวากทั้งหนามทั้งฟนทั้งไฟมาเผาลน
ตนเองนี้เทานั้นไมมีอะไร มีใจดวงเดียวนี ้ ปญญาจึงตองใหเขาใจในสังขารความคิด
ความปรุงของตน ตัวน้ีละเปนเจาเร่ือง 

สัญญากับสังขารน้ีสําคัญมาก อยูโดยลําพังก็เปนได สวนวิญญาณยังอาศัย
การรับทราบทางรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ที่เขามาสัมผัสกับตา หู จมูก ล้ิน 
กาย จิตก็รับทราบเปนระยะ ๆ แลวสรางมโนภาพเปนสังขาร เปนสัญญาขึ้นมา 
ปญญาจึงใหรูรอบในกองสังขาร มันคิดมันปรุงอะไรตีกระจายใหแตกซ ิพระพุทธเจา
ทานตีแตกหมดดวยปญญา เอาปญญามาแบกมาหามไวทําไม หุงตมกินก็ไมได 
ปญญาไมใชฐานะที่จะไปหุงตมแกงกิน เปนฐานะในการใช เพ่ือความพินิจพิจารณา
ใหรูเรื่องของตัว เฉพาะอยางยิ่งเรื่องของจิต คิดเรื่องอะไรบาง ตา หู จมกู ล้ิน กาย 
สัมผัสสัมพันธกับสิ่งใด ดีหรือช่ัว ผิดหรือถูกประการใด ปญญาพินิจพิจารณาใหเห็น
ชัดเจน เฉพาะอยางยิ่งภายในรางกายของเราดูใหด ี ภูเขาท้ังลูกเรายังดูรอบเดินรอบ 
ทําไมรางกายช้ินเล็ก ๆ เทานี้ดูไมรอบ เดินไมรอบดวยปญญา เราจะแทงทะลุปรุ
โปรงสิ่งที่ผูกพัน สิ่งที่สรางวัฏจักรวัฏจิตนี้ใหรูรอบขอบชิดไดอยางไร ปญญาตอง
พิจารณา 

ทานวา รูป อนิจฺจํ อะไรที่คงเสนคงวาอยูภายในรางกายอันนี ้ และนอกไป
จากน้ียังสรางความเปล่ียนแปลงประจําตัวเองอยูตลอดเวลา ไมวาสิ่งใดขึ้นชื่อวา
สมมุติแลวตองมีความเปลี่ยนแปลง เปนแตเพียงวาชาหรือเร็วตางกันเทาน้ัน แต
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ความเปลี่ยนแปลงยอมเปนไปตามหลักธรรมชาติของมันเสมอ ทุกฺขํ ท่ีเปนอยูในกาย
และในใจของเราน้ีเปนยังไง เปนของที่นาชอบใจไหม นาพึงหวังไหม เราดูซิ อนตฺตา 
มีอะไรท่ีวาเปนเราเปนของเรา เราจึงไปยึดไปถือ ความยึดความถือ อะไรพาใหยึดให
ถือ ถาไมใชตัวกิเลสซึ่งเปนตัวฉลาดแหลมคมมาก หลอกเราใหยึดใหถือ อะไรเปน
ของจริงกิเลสไมใหแตะ  แตอะไรเปนของปลอม   กิเลสชอบเสกสรรปนยอข้ึนมา
หลอกลวงพวกเราใหหลงไปตาม วาอันน้ันสวยอันน้ีงาม อันน้ันจีรังถาวร อันน้ันเปน
สุข อันนั้นด ีอันน้ันเลิศ อะไรมันเลิศ ดินเปนดิน นํ้าเปนนํ้า ลมเปนลม ไฟเปนไฟ มา
ตั้งแตดั้งเดิม มันเอาความเลิศมาจากท่ีไหน นอกจากความเสกสรรปนยอของจิตที่
ออกมาจากกิเลสตัวหลอกลวงนี้บังคับเทานั้น หลอกใหเปนอยางนั้น หลอกใหเปน
อยางน้ี 

ธรรมเปนของจริงแท ๆ นํามาแทรกลงไปซิปญญา มันจีรังถาวรท่ีตรงไหน
นาสวยนางามนากําหนัดยินดีท่ีตรงไหน แทรกลงไปตั้งแตผิวหนังเขาไปถึงเนื้อ ถึง
เอ็น ถึงกระดูก ถึงภายในเทาไร ยิ่งเต็มไปดวยของปฏิกูลโสโครก เต็มไปดวยปาชาผี
ดิบ อะไรมันสวยมันงาม มีแตกิเลสมันหลอกเราเฉย ๆ ความจริงมันไมไดเปนอยาง
น้ัน เอาปญญาแทรกลงไป ๆ จะเห็นความจริงไปโดยลําดับ เม่ือเห็นแลวเห็นเลา
หลายคร้ังหลายหนมันจะทนไดเหรอ ฟนแลวฟนเลาฟนหลายคร้ังหลายหนมันก็ขาด
กระจายออกไปจากกันเทานั้นเอง ทีนี้ความยึดมั่นถือมั่นไมตองบอก เมื่อสติปญญา
ไดหยั่งทราบลงไปถึงฐานแหงความจริงของสิ่งเหลานี้แลว อุปาทานถอนตัว ๆ ไป
ตามลําดับที่ปญญาเขาถึง  

การที่ยึดมั่นถือมั่นเพราะไมเขาใจ  เพราะไมรู เพราะสําคัญผิด ถูกกิเลส
หลอกลวงใหยึดใหถือมันก็ยึดก็ถือ เมื่อเขาใจแลวดวยปญญาซึ่งเปนของจริง ก็ถอน
ตัวออกมาได น่ีทานเรียกวาปญญา พิจารณาซิ มีอยูกับทุกคนไมวาหญิงวาชาย นัก
บวชหรือฆราวาส พระพุทธเจาสอนธรรมเปนกลาง ๆ เราเปนเจาของสมบัติเหลาน้ีได
ดวยกันทั้งนั้น นําไปพินิจพิจารณา น่ีทานวาปญญา 

ปญญาข้ันหยาบก็พิจารณาส่ิงท่ีกลาวมาเหลาน้ี มีรูปกาย เปนตน ปญญาข้ัน
กลางขั้นละเอียดลงไปก็พิจารณานามขันธ พวกเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตยัง
ไงก็ตาม ตองพิจารณาสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันไปในขณะเดียวกันนั้นแหละ เมื่อถึงขั้นที่
มีเฉพาะนามขันธ คือ พวกเวทนาภายในจิต สัญญา สังขาร วิญญาณ มันหากรูของ
มันไปเอง จนกระท่ังรูรอบขอบชิดเชนเดียวกับรูเร่ืองสวนรางกายน้ี แลวอุปาทาน
ความยึดมั่นถือมั่นในขันธทั้งสี่นี้จะมีไดอยางไร เพราะปญญาตีแตกกระจายไปหมด
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แลว คําวาสัตววาบุคคล วาเราวาเขา วาของเราของเขา ถูกปญญาทําลายไปหมดแลว 
ก็มีสักแตวาเปนความจริง ๆ แตละอยาง รูปก็สักแตวาเปนความจริง เวทนาสักแตวา
เปนความจริง สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอยาง ๆ สักวาเปนความจริงประจําตน
อยูเทาน้ัน เมื่อความสําคัญมั่นหมายที่จะใหยึดใหถือ ถูกปญญาทําลายแตกกระจาย
ไปหมดแลว จะสําคัญอะไรก็ไมมีอะไรจะสําคัญนี่ 

ในการพิจารณา พิจารณาซํ้าๆ ซากๆ หลายคร้ังหลายหนหลายตลบทบทวน
จนเปนท่ีเขาใจท่ีแนใจแลว ยอมปลอยเองวางเอง เราจะไปบังคับใหปลอยใหวางน้ี
เปนไปไมไดเมื่อไมพอ เชนเดียวกับเรารับประทานอาหาร เมื่อไมถึงกาลจะควรอิ่มก็
ไมอิ่ม รับประทานชอนหนึ่งสองชอนจะใหอิ่มเปนไปไมได ตองรับประทานเร่ือย ๆ 
ไป เมื่อถึงขั้นอิ่มแลวหยุดเอง พอเอง น่ีการพิจารณาก็เหมือนกัน เม่ือถึงข้ันรูรอบ
ขอบชิดแลวปลอยวางเอง ทั้งอุปทานในรูปขันธ ทัง้อุปาทานในเวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณขันธ เขาไปโดยลําดับ จนกระทั่งแทงทะลุเขาไปถึงจิต อันเปนตัววัฏจักรวัฏ
จิตโดยแทนั้นดวยปญญา จนขาดกระเด็นไปหมดไมมีอะไรเหลือแลว น่ันละท่ีน่ี หมด
ปญหาในเร่ืองการสูการรบฟนห่ันแหลกกับกิเลส ไปยุติกันที่ตรงนั้น ทีน้ีคําวาอยาก
ไปนิพพาน ๆ ก็หมดความอยากที่ตรงนั้น 

ความอยากไปนิพพานน้ันเปนมรรค ไมใชเปนตัณหา อยากพนทุกขเปน
มรรคไมใชเปนตัณหา ความอยากมีสองประเภท อยากเปนโลก อยากเปนธรรม 
อยากเปนตัณหา อยากเปนธรรมอยากเปนมรรค ทีนี้ความอยากหลุดพนจากทุกข 
ความอยากไปนิพพาน สรางกําลังทางดานอรรถดานธรรมใหมากข้ึนภายในตนเอง 
ความอุตสาหก็เปนมรรค ความเพียรเปนมรรค ความอดความทนเปนมรรค ความ
บึกบึนทุกแงทุกมุมเพื่อความพนทุกขเปนมรรคทั้งมวล เมื่อถึงที่ถึงฐานเต็มที่แลว
ความอยากก็หายไป นั่น ใครจะไปถามหานิพพานที่ไหนอีก 

ทําลายตัววัฏจักรวัฏจิตน้ันออกโดยส้ินเชิงแลว ไมมีองคใดบรรดาผูท่ีทําลาย
วัฏจักรวัฏจิตนี้ใหขาดกระเด็นออกไปจากใจ แลวจะอยากไปนิพพาน และถามหา
พระนิพพานวาอยูที่ไหน คําวา นิพพาน ๆ ก็คือชื่ออันหนึ่งเทานั้น หลักธรรมชาติที่
แทจริงก็ไดเห็นอยูรูอยูภายในตัวเอง ครองอยูแลวสงสัยไปไหน 

น่ีละการพัฒนาจิต พัฒนาตั้งแตตนจนกระทั่งถึงขั้นสุดยอดแหงการพัฒนา
จิต เอา ทีนี้อยูไหนก็อยูเถอะอยูอยางพอตัว จิตสรางความพอตัวใหตัวเองโดย
สมบูรณแลวอยูไหนสบายท้ังน้ัน เรื่องธาตุเรื่องขันธจะเจ็บไขไดปวย เจ็บหัวตัวรอน 
หิวกระหาย ก็ทราบตามเรื่องของธาตุของขันธ ซึ่งอยูในกฎแหง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา 
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ยอมมีความพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมันอยูเสมอ แตไมหลง ขันธ
เปนขันธ จิตที่บริสุทธิ์เปนจิตที่บริสุทธิ์โดยหลักธรรมชาต ิ ไมตองบังคับบัญชาใหรูให
หลง เมื่อถึงขั้นเปนจริงโดยสมบูรณทุกแงแลว อะไรก็เปนจริงทั้งนั้น ไมตําหนิไมติไม
ชมเพราะตางอันตางจริง เอามากระทบกันทําไม ที่อันหนึ่งจริงอันหนึ่งไมจริงนั่นซิได
กระทบกันและรบกันอยูตลอดเวลา เพราะอันหนึ่งปลอมอันหนึ่งจริง เมื่อตางอันตาง
จริงแลวก็ไมมีปญหา 

พิจารณาจิตใหถึงข้ันน้ันซิ ใหถึงขั้นตางอันตางจริง ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ จิต
รูเห็นตามเปนจริงท้ังภายนอกภายในตลอดท่ัวถึงแลวอยู อยูดวยความบริสุทธ์ิ จะวา
อยูก็อยูดวยความบริสุทธิ ์ คิดอะไรก็สักแตวาความคิดความปรุงเทานั้น เรียกวาเปน
ขันธลวน ๆ ไมมีกิเลสตัวใดมาเปนเจาของบงการเร่ืองความคิดความปรุงความสําคัญ
ม่ันหมายตาง ๆ อีก มีแตขันธลวน ๆ ขันธไมมีกิเลสก็คือขันธของพระอรหันตนั่นเอง 
หรือผูท่ีส้ินกิเลสแลวน้ันแล ดังพระพุทธเจาและสาวกท้ังหลาย รูปก็สักแตวารูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็สักแตอาการแตละอยาง ๆ ใชไปพอถึงกาลถึงเวลา
ของมันเทานั้น เมื่อหมดกําลังที่จะเปนไปไดแลว ก็ปลอยวางลงตามความจริงของมัน 
ธรรมชาติที่จริงเต็มสวนแหงความบริสุทธิ์ของตัวแลวก็ไมมีอะไรเปนปญหา ทานจึง
เรียกวาตางอันตางจริง น่ีการพัฒนาจริง เอาใหจริงใหจัง จะเห็นความจริงเต็มใจ
ประจักษใจ 

เวลาน้ีถูกกิเลสมันดึงมันดูด มันกดมันถวงอยูตลอดเวลาอิริยาบถ นอนก็จม
ไปดวยกิเลสมันดึงดูด ลุกไมขึ้น น่ัน ศีรษะติดกับหมอน กิเลสดูดใหติดกับหมอน 
ภาวนาก็ลุกขึ้นมานั่งไมได กิเลสมันดูดไวใหลุกขึ้นนั่งไมได ถาน่ังก็สัปหงกงกงัน มัน
จับหัวฟดหัวแฟง ตีโนนตีนี ้ มีแตกิเลสมันดัดมันแปลงเอาตามความตองการของมัน
ท้ังน้ันแหละ เรายังไมทราบอยูเหรอวาเราเสียเปรียบกิเลส เดินจงกรมก็เดินไปเดินมา
เหมือนกับเศษพระเศษกรรมฐาน หาสติสตังประคองความเพียร รักษาตัวไมให
แสดงตัวขึ้นมาตอสูเทานั้นก็ไมได เราจะหวังเอาความสุขความเจริญทีไ่หนกัน 

อาการใดที่ประกอบความพากเพียรมีแตกิริยา ผูทํางานจริง ๆ มีแตเร่ือง
ของกิเลส ความเผอเรอ ความไมเอาไหน ความไมฉลาด ความโงเขลาตอความคิด
ความปรุงของตน ใหกิเลสมันฉุดลากไปไมทราบวาก่ีทวีป สามแดนโลกธาตุซึ่งไมเคย
เห็น จิตก็ถูกมันหลอกไปใหเห็นใหรูไปหมด รูดวยอารมณวาดภาพหลอกตัวเองไป 
เรายังยอมเชื่อมันไดสนิทติดจมอยูเหรอ 
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กิเลสหลอกคน หลอกขนาดไหน หลอกงายนิดเดียว ธรรมเปนของจริงควร
จะเชื่อทําไมไมเชื่อ ถาเชื่อก็เชื่อความเพียรซ ิ ถาเชื่อธรรมพระพุทธเจาความเพียร
ยอมเขมแข็งคนเรา สติสตังยอมดี ปญญายอมเกิด ถาเช่ือธรรม ถาเชื่อกิเลสมันไมได
เร่ืองท้ังน้ันแหละ นั่งภาวนาก็สัปหงกงกงัน ไดนาทีสองนาทีก็เหมือนจะลมจะตายใน
หัวใจครวญครางไปแลว ใหจมอยูกับหมอนนั้นถาไมหิวขาวแลวไมตื่น น่ันเห็นไหม 
กิเลสมันดึงมันดูดมันกดมันถวงมันบีบบังคับ จนกระทั่งกระดิกตัวหาความเพียรไม
ได เรายังวาเราดีอยูเหรอ 

นักปฏิบัติไมคิดเรื่องเหลานี้จะคิดเรื่องอะไร ตอสูกับกิเลสตองตอสูอยางนี้ซิ 
อุบายหลอกลวงดังกลาวมา เหลานี้เปนอุบายของกิเลสทั้งมวล เอา ถาทานท้ังหลาย
อยากทราบ ใหเรงลงไป สติมี เอา ผลิตขึ้นมาตั้งขึ้นมาบํารุงใหด ี ปญญามีหลายข้ัน
หลายภูมิท่ีทานแสดงไวในอรรถในธรรม จนกระท่ังมหาสติ มหาปญญา จะไมพนจาก
จิตดวงท่ีไดรับการบํารุงอยูน้ีเลย จะไมพนจากปญญาดวงที่คิดที่คนที่พินิจพิจารณา
อยูนี ้ จนมีความช่ําชองไปไดเลย จะปรากฏขึ้นมาทั้งสติปญญาธรรมดา ทั้งมหาสติ
มหาปญญา จนถึงขั้นวิมุตติหลุดพน ไมนอกเหนือไปจากจิตดวงนี้เลย เอาใหจริงนัก
ปฏิบัติ 

เราจมอยูในวัฏสงสารน้ี ไมมีอะไรมีแตความเกิดแกเจ็บตาย ที่แบกหามทุกข
ไปทุกภพทุกชาติทุกขณะที่ไปเกิดที่ใดตายที่นั้น หาความสุขไดท่ีไหน ไวใจไดเมื่อไร 
ความหวังเราจะสรางท่ีไหนถาไมสรางข้ึนท่ีน่ี เอาตรงน้ีซิ สรางความหวังใหไดเต็มภูมิ
ภายในใจ ความหลุดพนจากกิเลสอาสวะโดยประการท้ังปวงน้ีเทาน้ัน เปนความ
ประเสริฐเลิศโลกโดยหลักธรรมชาติเอง ไมตองมาเสกสรรกัน 

เร่ืองความประเสริฐเพราะกิเลสมันเสกสรรน้ัน มันไมไดวิเศษอะไรแหละ วา
กันไปอยางนั้นทั้งเขาทั้งเรา เพราะมันมีแตความรูประเภทเดียวกัน มีแตความรู
ประเภทหลอกตนเอง แลวก็ไปหลอกคนอื่น หลอกคนนั้นหลอกคนนี ้คนโงมันหลอก
ไดงาย ๆ จะวาไง มนุษยเราสัตวเรามันโงจะตายไป กิเลสจะไมหลอกไดงาย ๆ ยังไง 
มันหลอกยังไงก็เชื่อมันทั้งนั้น เชื่อมันมาตั้งกัปตั้งกัลปยังไมเห็นโทษของมันเลย 

ฉะนั้นถาอยากจะเห็นโทษของมัน ใหสรางสติปญญา ศรัทธา ความเพียร ข้ึน
ใหดี แลวจะตามเห็นแงงอนของกิเลสที่มันเคยหลอกลวงเรามา จะเขาใจโดยลําดับ 
และแกกันไดปลดเปลื้องกันได ฆากันไดเปนวรรคเปนตอน จนถึงขั้นละเอียดสุดก็
ตามฆากันจนไมมีอะไรเหลือภายในใจแลว เอา ทีนี้มันอยูในหัวใจดวงใดทําไมจะไมรู 
กิเลสเหลาน้ีมันเคยครองหัวใจเรามานานแลว ไดถูกทําลายออกไปจากใจนี้แลว มัน
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อยูในหัวใจใดทําไมจะไมรู น่ันละเพลงของธรรม ที่นี่กิเลสอยูไหนรูหมด เพราะได
ทําลายลงไปแลวดวยอํานาจแหงธรรม 

จงสรางจิตน้ีใหดี พัฒนาจิตใหบริสุทธ์ิ น่ีละความเลิศความประเสริฐอยูตรง
น้ี กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา ทานสอนใหคนฉลาด สอนใหพระฉลาดในเวลาท่ี
ประพฤติปฏิบัติตัวอยูนี้ เวลาท่ีมีชีวิตอยูน้ี ไมได กุสลา ธมฺมา เวลาตายแลว จะไป
หวังผลประโยชนอะไรใน กุสลา ธมฺมา สําหรับบุคคลท่ีตายแลวน้ัน ในเวลามีชีวิตอยู
น้ียังไมฉลาด แลวเราจะเอาความฉลาดไปจาก กุสลา ธมฺมา ที่สวดนั้นไดยังไง กุสลา 
ธมฺมา ท่ีทานสวดนะ พระพุทธเจาทรงสอนใหฉลาดที่ตรงนี้ เอาใหจริงใหจังซินัก
ปฏิบัติ 

ที่พูดเมื่อกี้นี ้ สมาธิ ปญญา ไมตองพูดวิมุตติก็ได ถาลงปญญาเกรียงไกร
เต็มที ่ คําวา มหาสติ มหาปญญา นั้นก็คือสติปญญาอัตโนมัตินั่นเอง หมุนตัวเปน
เกลียวทั้งวันทั้งคืน ยืนเดินนั่งนอน เวนแตหลับเทาน้ัน เปนในหลักธรรมชาติของตน
เอง เพราะความสามารถความแกกลาของสติปญญา ที่ไดฝกมาอยางเกรียงไกรแลว 
น่ันทานวา มหาสติมหาปญญา กิเลสละเอียดขนาดไหนตามทันหมด จนกระทั่งไมมี
เชื้อของกิเลสเหลืออยูเลย น้ันแหละสติปญญาน้ีจึงจะหมดหนาท่ีไป จากน้ันแลวจะวา
ทานเปนมหาสติทานเปนมหาปญญา ทานก็ไมไดวา 

ทานผูถึงที่ถึงฐานพนจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแลว ทานไมไดสําคัญ
ทานวาทานวิเศษ หรือทานเลวกวาผูหน่ึงผูใด เพราะฉะน้ันแมสัตวเดรัจฉานจะตัวเล็ก
ขนาดไหนก็ตาม ทานไมประมาท ทานถือเปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกันทั้ง
น้ัน เพราะธรรมเปนของออนโยน เมื่ออยูในจิตดวงใดจิตดวงนั้นยอมออนนิ่มไปหมด 
เขาไดทุกเม็ดหินเม็ดทราย เขาไดกับสัตวทุกประเภท ไมมีคําวาแข็งกระดาง นอกจาก
กิเลสเทาน้ันมันเปนตัวแข็งกระดาง ตัวทิฐิมานะ ตัวเยอหยิ่งจองหอง ถาธรรมแลวไม
ม ีมีแตความออนนุมนิ่มนวลดวยเมตตามหาคุณแกโลกอยูตลอดเวลาโดยถายเดียว 

รูสึกเหน่ือยแลว เอาละแคน้ี 


