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อยาประมาทนอนใจ 
 

ทานนักปฏิบัติทั้งหลาย จงคํานึงถึงพระโอวาทของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอน
พระสาวกในครั้งพุทธกาล หรือสั่งสอนภิกษุทั้งหลายในครั้งนั้น ทรงเนนหนักลงในงานที่
จะรื้อถอนสิ่งที่รกรุงรังฝงอยูภายในใจ ซึ่งทําใหสัตวทั้งหลายไดรับความทุกขความเดือด
รอนตลอดมา ดวยความเกิดแกเจ็บตายอันเปนผลของส่ิงท่ีรกรุงรังน้ัน คือกิเลสประเภท
ตางๆ  

พระพุทธเจาทรงสั่งสอนวิธีการ งานที่จะรื้อถอนสิ่งเหลานี้แกภิกษุทั้งหลายใน
คร้ังน้ัน ไมมีงานใดพระโอวาทใดที่ทรงเนนหนักลง ยิ่งกวาการสั่งสอนพระสงฆเพื่อให
เห็นโทษเห็นภัย ในส่ิงท่ีเปนพิษเปนภัยอยูภายในใจเรา ซึ่งมุงมาประพฤติปฏิบัติเพื่อ
ความพนจากทุกขอยูแลว ใหเห็นอยางเต็มใจ นี่เปนหลักใหญของพระโอวาทคําสั่งสอน
ที่ทรงมุงหวังอยางยิ่งแกบรรดาสัตว เฉพาะอยางยิ่งภิกษุบริษัทซึ่งพรอมแลวที่จะออก
แนวรบเพื่อชัยชนะในสิ่งที่เปนขาศึกตอตนเอง ไดแกกิเลสประเภทตางๆ ซึ่งลอมหนา
ลอมหลังอยูเวลานี ้ ไมมีขยับขยายบางเลย ถาไมถูกขับไลดวยความเพียรของนักตอสู
เพื่อชัยชนะ  

น่ีเปนการเปนงานอันสําคัญมาก แมพระองคเองกท็รงถือเปนภาระอันใหญ
หลวงมากทีเดียว ไมปรากฏนับแตขณะที่พระองคเสด็จออกทรงผนวชวา ไดทรงทํากิจ
การงานใดๆ นอกเหนือไปจากงานปราบปรามสิ่งที่เปนขาศึกอยูภายในพระทัย การหวัง
ความตรัสรูก็คือหวังความพนทุกข การหวังความพนทุกขก็ตองฝาฟนสิ่งที่เปนขาศึกปก
คลุมอยูภายในพระองคใหขาดไปโดยลําดับ เปนสายทางท่ีราบร่ืนดีงามตอความพน
ทุกขดวยการประพฤติปฏิบัต ิ

แตเพราะพระองคทรงเปนสยัมภู จะพึงรูเองเห็นเอง จึงไมมีครูมีอาจารยท่ีแนะ
นําหรือถวายพระโอวาทแกพระองค ทรงบําเพ็ญโดยลําพังพระองคเอง รูสึกวาลําบาก
มากอยูไมนอย ผิดบางถูกบางเปนธรรมดางานที่ไมเคยทําหรือทางไมเคยเดิน แตอยาง
ไรก็ตามความมุงมั่นของพระองคมีอยูกับงานทุกระยะ เพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเปน
เชื้อแหงวัฏจักร เคร่ืองพาสัตวใหหมุนเวียนเกิดแกเจ็บตายอยูน้ี ทรงถือเปนงานสําคัญ
ย่ิงกวางานอ่ืนใด 
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นับแตวันทรงผนวชจนกระท่ังถึงวันตรัสรู มีแตงานนี้ลวนๆ สําหรับพระพุทธเจา
ที่ทรงดําเนินมา จนไดตรัสรูเปนศาสดาเอกของโลกข้ึนมาก็เพราะงานช้ินน้ีสําเร็จ กิเลส
ขาดสะบั้นไปจากพระทัยไมมีเหลือหลออยูแมนิดเดียว การท่ีกิเลสแตละประเภทจะขาด
หรือหลุดลอยไปนั้น ลวนเกิดจากการรื้อถอนการฟาดฟนหั่นแหลกดวยงานคือการตอสู
กับกิเลสทุกประเภท นี่พระองคถือเปนงานใหญโตมาก เหนือชีวิตของพระองคเอง หาก
จะทรงส้ินพระชนมในเวลาบําเพ็ญก็ไมทรงเสียดาย เพราะความมุงม่ันในความหลุดพน
มีกําลังกลา อันดับตอไปคือความเปนศาสดาของโลก เปนสิ่งที่มีน้ําหนักมากยิ่งกวา
ความมุงมั่นอื่นใดในสกลโลก 

การบําเพ็ญของพระองคจึงเปนไปดวยการปฏิบัติ เพื่อถอดถอนกิเลสโดย
ถายเดียวเทาน้ัน หลังจากไดตรัสรูแลว ทรงนําพระโอวาทมาสั่งสอนบรรดาสัตวมีภิกษุ
เปนตน ก็ทรงเนนหนักลงในงานที่พระองคทรงบําเพ็ญ และไดเห็นผลเปนที่พอพระทัย
มาแลวทั้งนั้น 

พระองคไมทรงชมเชยกิจการงานใดสําหรับสมณะผูเปนนักบวชอยูแลว วาใหทํา
ส่ิงน้ันใหทําส่ิงน้ี หรือส่ิงน้ันดีงานน้ันดี นอกจากความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะ
โดยถายเดียวเทาน้ัน ไมวาจะอยูในอิริยาบถใด พระองคไมใหทอถอยในการบําเพ็ญ ใน
การตอสู นั่งอยูก็ตอสู ยิน เดิน นอน เวนเสียแตหลับ เปนทาตอสูของนักรบ ดวยความ
มีสติมีปญญาเครื่องรักษาตัว มีสติเปนเครื่องระมัดระวังสิ่งที่จะเปนขาศึกเพิ่มขึ้นอีกภาย
ในจิตใจ เพราะตามลําพังก็มีอยูแลวบรรดาส่ิงท่ีไมพึงปรารถนาท้ังหลาย มีเต็มหัวใจ จึง
ไมประสงคที่จะใหสั่งสมใหมากมูนขึ้นไป ยิ่งกวาการถอดถอนใหหมดไปโดยลําดับเทา
น้ัน ผูปฏิบัติจงถือเปนกิจจําเปนอยางยิ่งในงานเพื่อถอดถอนโดยถายเดียว และจงระวัง
คําวาส่ังสมในขณะเดียวกัน เพราะเปนสิ่งที่เกิดไดงายมากในทุกหัวใจ ไมขึ้นอยูกับพิธีรี
ตองใดๆ เม่ือเกิดแลวเปนส่ิงท่ีชําระยากมาก ทั้งไมพอใจชําระนอกจากพอใจสั่งสมมาก
กวา โดยทั่วไปเปนอยางนั้น  

ทานพูดเปนสวนใหญไววา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหา เหลาน้ี
ลวนแตประเภทใหญๆ  ของขาศึกและเปนจอมทัพดวยกันทั้งนั้น ถาไมมีจอมธรรมเขาสู
จอมทัพคือกิเลสประเภทตางๆ แลวก็ไมมีหวังชัยชนะไดเลย เพราะฉะน้ันคําวากองทัพ
ก็คือขาศึกกองใหญหลวงมากมายนั่นเอง กองธรรมก็คือการประกอบความเพียรดวย
อุบายวิธีตางๆ มีสติปญญาเปนเครื่องกํากับรักษาจิตใจอยูโดยสม่ําเสมอนั่นแล มีทาทาง
แหงการตอสูตานทานกับขาศึกคือกิเลสอยูไมหยุดหยอน ไมวาอิริยาบถใดทาใด เปนผูมี
สติหมุนอยูกับงานของตนที่ตอสูกับขาศึกเทานั้น 
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ไมเห็นงานใดที่จะวิเศษวิโสยิ่งกวางานถอดถอนกิเลสอาสวะ เพื่อความหลุดพน
ถึงแดนเกษม ดังพระพุทธเจาทรงเปนมาแลว และประทานพระโอวาทไวเพ่ือบรรดา
สัตวไดพบเห็นดวยตัวเอง จากการตะเกียกตะกายของตัวเอง เฉพาะอยางยิ่งพระปฏิบัติ
เราเปนสําคัญมาก ใหพึงคํานึงและตระหนักในงานของตนอยาใหยืดเยื้อไปนาน เร่ือง
การเกิดแกเจ็บตายน้ัน ไมมีสิ่งใดเปนสาเหตุ อยาพากันสงสัยใหเสียเวลาและเสียทาให
กิเลสไปเร่ือยๆ นอกจากกิเลสสามส่ีประเภทซ่ึงเปนจอมทัพน้ีเทาน้ันเปนตัวเหตุ จอม
ทัพจอมศัตรูก็คือกิเลสแตละประเภทนี้แล ยํ่ายีตีแหลกจิตใจใหไดรับความทุกขทรมาน
อยูเรื่อยมา หากเปนของไมทนทานก็แหลกละเอียดเปนผุยผงไปนานแลว 

แตนี้เพราะจิตเปนของทนทานมาก ทุกขขนาดไหนก็ยอมรับวาทุกขแตไมฉิบ
หาย ไมสลาย ไมทําลายเหมือนส่ิงท้ังหลาย จึงพอทนสืบตอภพชาติมาไดจนถึงปจจุบัน
น้ี เราไมควรสงสัยเร่ืองภพเร่ืองชาติ เพราะจิตน้ีเปนตัวประกันแหงภพชาติอยูแลว โดย
หลักธรรมชาติของมันที่มีเชื้อพาใหเกิดอยูภายใน เช้ือภายในจิตเปนเคร่ืองยืนยันเร่ือง
ความเกิดแกเจ็บตายในภพนอยภพใหญ จึงไมควรสงสัยในเร่ืองเคยเกิดแกเจ็บตายหรือ
ไม เพราะธรรมชาติน้ีเคยเปนมาแลวย่ิงกวาเคยเสียอีก เนื่องจากไมเปนอยางอื่น นอก
จากจะพาสัตวใหเกิดแกเจ็บตายและบีบบังคับจิตใจของสัตว ใหไดรับความทุกขความ
ลําบากในภพนอยภพใหญอยูตลอดมาเทานั้น จึงไมควรสงสัย 

การแกกิเลสประเภทตางๆ ออกจากจิตใจ ดวยงานที่พระพุทธเจาทรงมอบให
แลวน้ัน เปนภาระสําคัญเฉพาะหนาของเรา ไมมีผูหนึ่งผูใดแมทั้งสามแดนโลกธาต ุ จะ
มาชวยภาระธุรังของเราใหเบาลงหรือใหหมดส้ินไปได โดยที่เราไมตองประกอบงานซึ่ง
เปนความจําเปนเฉพาะเราน้ีเลย ตองเปนหนาท่ีของเราอยางเดียวเทาน้ัน หนักหรือเบา
ก็เปนหนาที่ของเราจะตองตอสูแบกหามแตผูเดียว ไมมีใครสามารถทําหนาท่ีแทนเราได 
ฉะน้ันจงต้ังหนาทําหนาท่ีของเราใหสําเร็จลุลวงไปดวยความภาคภูมิใจ ตามพระโอวาท
วา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเปนที่พึ่งของตน 

อยาลืมพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนพวกเราซึ่งเคยไดพูดใหฟงเสมอ เบ้ืองตนทาน
มอบงานไมกี่ชิ้นใหพวกเราพอเหมาะแกกําลัง พอใหเปนปากเปนทาง เมื่อยึดนั้นเปน
งานหลักแลวจะกระจายไปอีกไมมีสิ้นสุดยุต ิ เม่ือสติปญญาไดปรากฏข้ึนมาแลวเพราะ
การประกอบความพากเพียรไมลดละทอถอย งานเหลานี้ก็จะชัดแจงดวยกําลังสติ
ปญญา ศรัทธา ความเพียร น่ันแลเปนธรรมเคร่ืองบุกเบิกเพิกถอน 

เบ้ืองตนขณะท่ีบวชทานทรงสอนวา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ,ตโจ ทันตา 
นขา โลมา เกสา. ทําไมทานจึงสอนอยางนี้ทุกรูปทุกนามไป เวนเสียไมไดจนกระท่ัง
ปจจุบันน้ี ไมวาอุปชฌายะองคใดจะชอบกรรมฐานไมชอบกรรมฐานก็ตาม เวลาบวช
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กุลบุตรจําตองสอนกรรมฐานหาน้ีให เพ่ือเปนงานหรือเปนศาสตราวุธฟาดฟนห่ันแหลก
กับความรักความชอบ ความหลงใหลใฝฝนในส่ิงท่ีกลาวน้ี กรรมฐานน้ีจึงไมใชเปนเร่ือง
เล็กนอย ถาจะเทียบแลวก็หนาย่ิงกวาภูเขาท้ังลูก ใหญย่ิงกวาภูเขาท้ังลูก หนักอึ้งยิ่งกวา
ภูเขาทั้งลูกเสียอีก เพราะส่ิงเหลาน้ันสามารถจะทําลายได ดวยเครื่องมือเครื่องจักร
เครื่องยนตตางๆ จนราบเปนหนากลองก็ไดไมนานนักเลย 

แตจะทําลายกอนภูเขาภูเรา ซึ่งยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิดมาเปนเวลาตั้งกัปตั้งกัลป
น้ีทําลายไดยากมาก มีผูใดบางท่ีสามารถทําลายส่ิงเหลาน้ีลงไดโดยไมตองยากลําบาก
อะไรเลย และไมมีผูใดแนะนําตักเตือนสั่งสอนวิธีการทําลายเลยก็ทําไดนั้น ยอมเปนไป
ไมได เพราะฉะน้ันจึงไดนามวาสาวก ไดแกผูสดับตรับฟงจากพระพุทธเจา จนทราบ
อุบายวิธีการตางๆ แลวนํามาประพฤติปฏิบัติตอตนเองตามอุบายวิธีที่ทานสอนนั้น จึง
เขาใจไปโดยลําดับในกิจการงานน้ันๆ  

ผมเสนเล็กๆ ก็จริง แตมันใหญโตอยูกับความมืดตื้อหนาแนนของกิเลสครอบงํา
ความจริงเอาไว ดวยการเสกสรรปนยอหองนํ้าหองสวมวา เปนของสวยของงามนารัก
ใครชอบใจ ส่ิงเหลาน้ันจึงใหญโตหนาแนนในความรูสึกของสามัญท่ัวไป นั่นเปนของ
ปลอมตามหลักธรรม ไมใชเปนความจริง น่ีเพียง เกสา โลมา เทาน้ีก็หนาแนนขนาด
ไหน กําเเพงเจ็ดช้ันเขายังทําลายไดครูเดียวยามเดียว อันน้ีมันหนาย่ิงกวาน้ันอีก  จึงไม
สามารถทําลายลงใหถึงความจริงไดอยางงายดาย นขา ทันตา ตโจวาระสุดทายแหง
กรรมฐานหา 

ตามความจริงแหงธรรมแลว หนังเปนสิ่งที่หนาเมื่อไร จะไมพิจารณายากลําบาก
อะไรนักเลย เพียงผิวๆ ของมันก็เต็มไปดวยของปฏิกูลโสโครกอยูแลวโดยหลักธรรม
ชาต ิ ตามธรรมที่ทรงสอนไวแลวนี้ น้ีคือความจริงโดยแท ไมมีการเสกสรรใดๆ ท้ังส้ิน 
แตจิตใจของเรามันบิดเบือนความจริงไปตางๆ เพราะกิเลสพาใหบิดเบือน กิเลสพาให
เสกสรรกิเลสพาใหพลิกแพลง กิเลสพาใหตอสู กิเลสพาใหกําบังของจริงทั้งหลายไว 
เอาแตของปลอมมาหลอกลอหลอกลวงสัตวโลก ซ่ึงหลงอยูแลวดวยอํานาจของกิเลส ก็
ยิ่งทําใหหลงเพิ่มขึ้นอีก ไมมีเขตมีแดนแหงความพอดีติดจิตติดใจบางเลย 

เพราะฉะน้ันกอนภูเขาภูเรากอนเล็กๆ เพียงกอนรูปขันธเทานี ้ ทั้งที่สติปญญามี
อยู แตไมสนใจนํามาใชนํามาคล่ีคลายนํามาฟาดฟนห่ันแหลก สิ่งที่ปกคลุมหุมหออยู
ดวยความสําคัญวาสวยวางาม วาเราวาของเรา วาตวัตนเราเขา ใหแตกกระจายลงไปสู
หลักความจริง คือเปนของปฏิกูลบาง เปนอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา บางประจักษใจ ตาม
หลักธรรมชาติท่ีธรรมสอนไวบางเลย เพียงเทานี้ก็ไมสามารถทําได จึงเรียกวา เพียงรูป
ขันธของเราแตละทานละคนน้ีเทาน้ัน มันก็ใหญโตยิ่งกวาภูเขาทั้งลูกอยูแลว จึงไม
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สามารถทําลายได เพราะเหตุน้ันทานจึงสอนในจุดน้ีอันเปนจุดสําคัญวา เกสา โลมา 
นขา ทันตา ตโจ เปนตน เพื่อใหสนใจดูมัน ไมมองขามกันไปเสียแบบบุรุษตาบอดตา
ฝาฟาง 

กิเลสก็เกิดขึ้นจากจุดนี้แล เกิดขึ้นจากความรักความชอบใจ ความเกลียด ความ
ชังก็เปนกิเลส เพราะความเกลียดความชังไมใชเรื่องของธรรม ความเกลียด ความโกรธ 
ความรักความชอบ เปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล หอมลอมอยูภายในรางกายและจิตใจนี้
จนหาทางออกไมได เม่ือเปนเชนน้ันจึงตองสอนวิธีการพิจารณาอนุโลมปฏิโลม ยอน
หนาถอยกลับไปมาอยูดวยความมีสต ิเพ่ือความชํานิชํานาญในงานของตน 

การบริกรรมธรรมบทใด ก็ใหจิตจดจอตอเนื่องกับคําบริกรรมและวัตถุที่ตน
บริกรรมน้ันจริงๆ เชน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ อาการใดก็ตามใหมีความรูสึกอยู
กับสิ่งนั้นๆ หรือจะแยกพิจารณาออกเปนสัดเปนสวนตามความจริงของมันที่มีหลาย
อาการดวยสติปญญา ก็ไมพนที่จะทราบไปได ถาความพอใจความเชื่อตามหลักธรรม
ของพระพุทธเจามีอยูภายในใจ ไมถูกกิเลสฉุดลากใหแตกกระเจิงไปหมด เหลือแต
ความจอมปลอมซึ่งเปนหลักเปนแกนอยูภายในใจอยางเดียว เวลาแสดงออกมามีแต
ความรักความชอบใจ ความนากําหนัดยินดี ความเกลียด ความโกรธไปเสียหมด แลว
จะเห็นของจริงเจอของจริงไดที่ไหน เพราะความรูความเห็นอันเปนเร่ืองของกิเลสท้ัง
มวลนี ้ เปนเคร่ืองปดก้ันกําบังความจริงในหลักธรรมชาติอันเปนธรรมแท ไวอยางมิด
ชิดติดอยูกับใจตลอดเวลา ไมมีการพิจารณาแยกแยะพอใหมองเห็นยิบๆ แย็บๆ 
เหมือนฟาแลบบางเลย 

น่ีละหลักใหญ จึงเปนส่ิงท่ีควรเนนหนักทางความเพียรลงสูจุดน้ีใหมาก ใหเปนที่
เขาใจ ตามหลักแหงสวากขาตธรรมวาตรัสไวชอบแลวน้ัน ชอบจริงๆ ความไมชอบเปน
เรื่องของกิเลส ใหพึงทราบวากิเลสเปนผูฉุดลากจิตใจของเราไป ทั้งที่กําลังประกอบ
ความเพียรในทาตางๆ ฉุดลากออกนอกลูนอกทางใหปนเกลียวกับธรรม และเปนขาศึก
ตอธรรม เปนขาศึกตอตนเองในขณะเดียวกัน จึงไมเห็นเหตุเห็นผลอันเปนความจริงข้ึน
มาจากการพิจารณาหรือภาวนาน้ันบางเลย ดวยเหตุน้ีจงพากันพิจารณาในจุดท่ีกลาวน้ี
ซํ้าๆ ซากๆ มีสติอยูกับตัว พิจารณาอยูโดยสมํ่าเสมอ อยาเขาใจวาพิจารณาแลวหลาย
คร้ังหลายหน ไมเปนของสําคัญ ไมมีความหมายในส่ิงน้ัน 

ความหมายอันแทจริงคือพิจารณาจนรูแจงเห็นจริง ตามหลักความจริงท้ังหลาย
ที่มีอยูในรางกายนี ้งานนี้แลเปนงานชิ้นเอกของนักปฏิบัติเรา ใหถืองานน้ีเปนสําคัญ ถือ
งานน้ีเปนชีวิตจิตใจ ทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวไปมาอยาไดลืมงานของตนนี้ ซ่ึงเปน
งานถอดถอนกิเลสตัวขาศึกทั้งหลายซึ่งมีอยูภายในใจ อันเกิดขึ้นจากความรักใครชอบ
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ใจ อุปาทานความยึดมั่นถือมั่น ซึ่งลวนแตเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล จงถอดถอนออก
ดวยการพิจารณาโดยทางสติปญญา จงถือหลักความจริงที่ทานวา อนิจฺจํ ทุกฺขํ  อนตฺตา 
หรือปฏิกูลโสโครก ใหเห็นตามความจริงอยางน้ีทุกระยะท่ีเปนอยูและเวลาพิจารณา 

การพิจารณาตามท่ีทานสอนไวแลว จะไมเปนอยางอื่น นอกจากจะรูแจงเห็นจริง
ตามสิ่งที่มีอยู โดยหลักธรรมชาติของตนเทานั้น งานน้ีเปนงานสําคัญ อยาใหจิตเถลไถล
ไปรักใครชอบใจกับงานอื่นใด นอกจากงานเครื่องถอดถอนกิเลสเทานั้น น่ีเปนหลัก
ใหญของผูปฏิบัติทั้งหลายจะพึงยึดเปนหลักใจหลักงานตลอดไป 

การกําหนดที่จะใหจิตมีความสงบก็ตองใชการบังคับบัญชาดวยสติ ไมมีสติงาน
ใดก็ตามจะเปนงานที่ราบรื่นดีงามไดผลเปนที่พึงพอใจไปไมได สติจึงเปนส่ิงจําเปนมาก
สําหรับกํากับงานท้ังหลายท้ังภายในภายนอก จะละเวนเสียมิได  

การพิจารณาทางดานปญญา ก็ถือเอาเรื่องธาตุเรื่องขันธไมวาภายนอกภายใน 
เทียบเคียงกันใหไดทุกสัดทุกสวน เพราะส่ิงเหลาน้ีมีสภาพเหมือนกัน รูปเขารูปเราเปน
เหมือนกัน มีหนังหอกระดูกอันเดียวกัน หนังเทานั้นแหละเปนเครื่องปกปดกําบังใหฝา
ฟางอยูเวลาน้ี คลี่คลายขางในออกมาขางนอก พลิกดูใหเห็นชัดเจนมีอะไรบางในน้ี ทาน
จึงสอนวา ตโจ แลวยอนกลับทันที เพราะหนังเปนส่ิงจําเปนมาก หุมหอไวบางๆ เทา
น้ันก็หลง เมื่อพลิกขางในออกมาขางนอกแลวก็จะทราบความจริงของมัน ลึกเขาไปเทา
ไรยิ่งเต็มไปดวยสิ่งไมพึงปรารถนา เปนของปฏิกูลโสโครกไปหมด เหตุใดจึงกลาจึง
หาญเอานักหนาวาเปนท่ีรักใครชอบใจ วาเปนเราเปนของเรา หนังก็เปนเรา ผมก็เปน
เรา กระดูกทุกชิ้นของปฏิกูลโสโครกขนาดไหนจนมองดูไมได ยังมาถือเปนเราเปนของ
เราไดอยู ไมอายตัวเองมั่งเหรอ 

นี่กลของกิเลสมันหลอกลวงคน มันหลอกถึงขนาดนี้และเคยหลอกมานานแลว 
เราจะรื้อถอนสิ่งหลอกลวงปดบังความจริงทั้งหลายไวนี ้ ใหเปดเผยออกมาดวยสติ 
ปญญา ศรัทธา ความเพียร ใหเห็นความจริงไปโดยลําดับลําดา ความหลอกลวงตมตุน
ความสําคัญม่ันหมายตางๆ จะคอยหมดไป ถานําสวากขาตธรรมของพระพุทธเจาเขา
ไปแยกแยะไปคลี่คลาย จะไมพนจากหลักความจริงนี้ไปไดเลย 

บรรดาพระสาวกท้ังหลายท่ีทานบรรลุถึงแดนแหงความพนทุกข ลวนแลวแต
เปนผูไดพิจารณาคล่ีคลายภูเขาภูเรา อันหนาแนนไปดวยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลาย แต
ถูกเสกสรรวาเปนของสวยของงาม แลวยึดมั่นถือมั่นดวยอํานาจของกิเลสและผานไป
ดวยกันทั้งสิ้น ถาไมพิจารณาคล่ีคลายผานน้ีเสียกอน จะพนไปไมได เพราะความยึดม่ัน
ถือมั่นอยูที่นี่ ทานจึงเรียกวาอปุาทาน ไมหลงเสียกอนไมยึด เราจะถอดถอนความหลง
ใหเปนความรูตามหลักความจริงข้ึนมา แลวก็ปลอยวางเองโดยไมตองบังคับ เม่ือเห็น
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ตามเปนจริงแลวไมวาส่ิงใด ยอมหายสงสัยทั้งภายนอกภายใน งานน้ีเปนงานสําคัญมาก
ในชีวิตความมุงมั่นเพื่อความหลุดพนของพระ อยาสนใจกับงานอ่ืนใด 

ผมเปนหวงหมูเพื่อนมากในเรื่องเกี่ยวกับงานตางๆ สวนมากมักจะเถลไถลออก
นอกลูนอกทางของงานที่จําเปน ไปเท่ียวลูบเท่ียวคลําในงานท่ีไมจําเปนจนกลายเปน
เร่ืองวุนวายข้ึนมา แลวก็เปนเครื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยไมรูสึกตัว แลวยังเถลไถลคิด
ไปอีกหลายแงหลายทาง อันเปนเครื่องสั่งสมกิเลสใหหนักมากเขาไปอีก โดยหาวาสราง
บารมีบาง หาวาทําประโยชนใหโลกบาง  

อันโลกน้ันนะ ประโยชนไหนท่ีจะดีย่ิงกวาการชําระจิตใจ การอบรมจิตใจใหมี
ความแนนหนาม่ันคง รูขออรรถขอธรรมทั้งหลาย จนกลายเปนรูแจงแทงตลอด แลวนํา
ความจริงอันถูกตองดีงามและรมเย็นเปนสุขภายในใจของตนนี้ไปสอนโลก อันไหนจะมี
คุณคามีราคามีนํ้าหนักมากกวากัน กับเรื่องภายนอกที่ทําลงไปนั้น วาเพื่อประโยชนแก
โลก อะไรจะสําคัญเทาใจท่ีไดรับการอบรมดวยดี การงานทุกแผนกก็ขึ้นอยูกับใจซึ่งเปน
แรงงานและหัวหนางาน ใจไมไดรับการอบรมบางเลยผลจะเปนอยางไร ใหคิดเอาก็รู
เอง  

แมแตทําประโยชนใหตนยังไมเห็นไดเรื่องไดราว ยังจะคุยอวดวาทําเพื่อ
ประโยชนแกโลกแบบลมๆ แลงๆ ใหเขาหัวเราะเยยหยัน ไมอายโลกบางหรือ การกอ
สรางส่ิงตางๆ อันเปนที่นํามาแหงความกังวลหมนหมองทั้งตนและชาวบานใหนอนตา
หลับไมได เพราะกวนกันไมหยุด เหลานี้จงพากันระมัดระวังจดจําใหถึงใจเรื่องอยางนี ้
นี่เปนขาศึกตองานแกงานถอดถอนกิเลส จนกลายเปนงานส่ังสมกิเลสข้ึนมา สําหรับผู
มุงความพนทุกขจะไปไมรอด มีแตความกังวลวุนวายกับอิฐกับปูนกับหินกับทรายกับ
เหล็กกับไม นานเขาก็กลายเปนศาสนาอิฐ ปูน หิน ทราย เหล็ก ไม ไปเสียหมด ไม
ปรากฏศาสนธรรมอยางแทจริงหลงเหลืออยูบางเลย ซ่ึงเวลาน้ีกําลังคืบคลานเขามาตาม
วัดวาอาวาสสถานที่อยูตางๆ  

ส่ิงเหลาน้ีมีอยูในโลก เจริญหรือเส่ือมเราก็เห็นอยูแลว นี่คือวัตถ ุ หิน ปูน ทราย 
เหล็ก ไม ไปที่ไหนก็ไมอดไมอยากขาดแคลนในโลกอันนี ้ ถาเจริญก็เจริญกันมาแลว
เพราะส่ิงเหลาน้ีมีอยูในโลกมานาน แมจะไมเสกสรรปนยอหรือปรุงแตงข้ึนมาใหเปน
บานเปนเรือนเปนตึกเปนหางก็ตาม สิ่งเหลานี้เปนของมีอยูกับพื้นแผนดินนี้อยูแลว 
ควรจะทํามนุษยและพระเราใหมีความเจริญรุงเรืองไปดวยส่ิงเหลาน้ีมานานแลว ไมควร
จะไดมาดัดแปลงแตงจิตใจของตนใหมีอะไรที่ยิ่งกวานั้นตอไปอีก เพราะส่ิงเหลาน้ันเปน
เคร่ืองสงเสริมใหเปนของวิเศษวิโสไดแลว น่ีไมเห็นเจริญรุงเรืองท่ีตรงไหน วัตถุเจริญ
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มากเพียงไร จิตใจย่ิงนับวันแหงแลงความสงบสุขมากข้ึนจนนาใจหายเวลาน้ี จึงอยาพา
กันตื่นในสิ่งที่ไมควรตื่น เพราะเรามิใชกระตายต่ืนตูมน่ี 

พระพุทธเจานําพระศาสนาออกมาส่ังสอนโลก ไมไดนําเปนอิฐ เปนปูน เปนหิน 
เปนทราย เปนไม เปนเหล็ก ออกมาสั่งสอนโลก โลกเขาไมไดกราบพระพุทธเจาดวย
พระองคเกงกลาสามารถในเรื่องผลิตหรือเปนชางกอสรางในเรื่องอิฐ เรื่องปูน เร่ืองหิน 
เร่ืองทราย เร่ืองเหล็ก เรื่องไม เรื่องวัตถ ุเคร่ืองกอสรางเหลาน้ันน่ี  

คําวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เขากราบไหวดวงพระทัยท่ีบริสุทธ์ิวิมุตติหลุดพนเปน
ธรรมแทงเดียวกัน กับพระทัยที่บริสุทธิ์ตางหาก ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ เขากราบไหว
ความสวางกระจางแจงแหงพระธรรมที่เต็มอยูในพระทัยของพระพุทธเจาตางหาก สงฺฆํ 
สรณํ คจฺฉามิ เขากราบพระสาวกทั้งหลายที่ใจของทานบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพน อันเปน
ของวิเศษไมมีอยูในแดนสมมุตินี้แมนอย ซึ่งไมอาจเทียบเคียงความบริสุทธิ์วิเศษนั้นได
เลย เขากราบทาน ธรรมของทาน ดวงธรรมของทานที่บริสุทธิ์นั้นตางหาก  เขาไมได
มากราบอิฐ กราบปูน กราบหิน กราบทราย กราบเหล็กหลา อะไรเหลานี้ซึ่งเปนของมี
อยูกับโลก  

ทั้งนี้เราไมไดปฏิเสธวาไมใหทํา แตใหทราบวาปจจัยส่ีน้ันคืออะไร ปจจัยแปลวา
อะไร แปลวาเคร่ืองอุดหนุน เครื่องบํารุงเยียวยาพอใหชีวิตรางกายเปนไปได และ
อนุเคราะหพรหมจรรยใหเจริญดวยธรรมภายในใจ ปจจัยน้ันมีอะไรบาง เปนของวิเศษ
แลวเหรอ ฟงวาปจจัยๆ เปนแตเพียงเครื่องอุดหนุนพอใหเปนไปในวันหนึ่งๆ เทาน้ัน 

จีวร เคร่ืองนุงหม ก็พอไดอาศัยปกปดสกลกาย กันรอนกันหนาวเหลือบยุง
ตางๆ ใหเปนไปวันหน่ึงๆ ไมถือวาเปนของจําเปนและวิเศษเกินความจําเปนของมัน 
การมาบวชในศาสนามาปฏิบัติธรรม ก็ไมไดถือวาจีวรเปนของวิเศษยิ่งกวาอรรถกวา
ธรรม ซ่ึงเปนแดนมุงหมายของการบวชและการปฏิบัติธรรม 

บิณฑบาต ก็พอยังอัตภาพใหเปนไป นี่คือปจจัยเครื่องอาศัยแตละอยางๆ 
อาหารการบริโภคพอยังชีวิตอัตภาพใหเปนไปในวันหน่ึง เพ่ือการบําเพ็ญสมณธรรม ให
ถึงแดนแหงความหลุดพน ซ่ึงเปนธรรมวิเศษ ยังผูบรรลุใหถึงความวิเศษเทาน้ัน ไมฉัน
เพ่ือบํารุงรางกายใหสวยงามเปลงปล่ัง ดวยรสอันเอร็ดอรอยแหงอาหารคาวหวานแต
อยางใด ฉันพอพยุงชีวิตรางกายไวเพื่อความเพียร จึงเรียกวาปจจัยส่ิงอาศัยของสมณะ 

เสนาสนะ ที่อยูที่อาศัย เชน กระตอบ กุฎี เปนตน นี้ก็เปนปจจัยสิ่งอาศัยเพื่อบัง
ลมกันแดดกันฝนแตละอยางเทานั้น ไมถือเปนสําคัญยิ่งกวาธรรมแดนหลุดพน 

คิลานเภสัช ยาแกโรคแกภัย ก็เพียงเปนปจจัยเคร่ืองกําจัดปดเปาโรคภัยไขเจ็บ
ซึ่งเกิดมีขึ้นในรางกาย เพื่อบรรเทาหรือแกไขกันไปตามสมควรแกเหตุที่พอเปนไปได
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เทาน้ัน ไมถึงกับตองเปนกังวลในหยูกยาจนเกินไป เพราะความกลัวตายมีมากกวา
ความหวังพนทุกข 

ไมถือปจจัยทั้งสี่นี้เปนของวิเศษวิโสจนลืมธรรม เราเปนนักปฏิบัติเหตุใดจึงมา
ถือส่ิงเหลาน้ี วาเปนของจําเปนและวิเศษวิโสไปเสียหมด ยิ่งกวาแดนแหงความพนทุกข
ที่พระพุทธเจาทรงสอนไว มันขัดกันมากนอยเพียงไร พากันพิจารณาใหถึงใจ ปจจัยสี่นี้
เราเปนมนุษยมาจากบานจากเรือน แตสัตวเขาก็ยังมีรวงมีรัง พระมาจากมนุษยมาจาก
คน ก็ยอมมีที่อยูที่อาศัยเปนธรรมดาเชนสัตวและมนุษยทั่วไป จึงเรียกวาปจจัยพอได
อาศัยเทาน้ัน ไมใชเปนเนื้อเปนหนังเปนชิ้นเปนอัน เปนของวิเศษวิโสไปเสีย พอจะตั้ง
หนาต้ังตาฮึกเหิมกันจนลืมเน้ือลืมตัวลืมอรรถลืมธรรม ลืมการแกกิเลส ลืมงานของตน
ในการแกกิเลส เพื่อความหลุดพนเพื่อความประเสริฐไปเสียหมด น่ีมันกาวกายหลัก
ธรรมของพระพุทธเจาขนาดไหน จงพากันพิจารณาใหดีอยานอนใจ 

น่ีเปนหวงหมูเพ่ือนมาก จึงยํ้าแลวยํ้าเลาอยูอยางน้ัน เพราะเล็งเห็นจุดน้ีเปนจุด
สําคัญท่ีพากันยุงไมเขาเร่ืองเขาราวท่ัวดินแดน ราวกับมรรคผลนิพพานอยูตรงน้ัน แต
จุดสําคัญท่ีจะใหวิเศษวิโสภายในจิตใจ มีความรมเย็น มีความสงบ มีความผองใส มี
ความสงางามภายในตน จนถึงความสวางกระจางแจงแทงทะลุกิเลสไมมีเหลือ เพราะ
อํานาจแหงความเพียร คือการเดินจงกรม น่ังสมาธิภาวนา เหลาน้ีเปนความบกพรอง 
เหลาน้ีเปนความไมสนใจ แลวเราจะหาแดนพนทุกขมาจากท่ีไหน เม่ือจุดแหงความ
วิเศษท่ีควรดําเนินมีขวางหนาอยู แตไมมีใครสนใจใฝฝน 

งานน้ีเปนงานเพ่ือความวิเศษจริงๆ งานปราบปรามส่ิงท่ีเลวรายท้ังหลายใหหมด
สิ้นไปดวยความเพียร และถึงแดนแหงความพนทุกขจริงๆ ดังพระพุทธเจา พระสงฆ
สาวกทานเปนไปแลว จงถือเปนขอหนักแนนประจําใจ อยาไปสนใจอะไรกับสิ่งภายนอก
มากนัก นี่เพียงไดอาศัยเรียกวาปจจัยๆ เทาน้ัน ใหเขาใจ ไมใชเปนของวิเศษ สวนของ
วิเศษดังที่กลาวมานี ้ใหพากันตั้งหนาตั้งตาขวนขวายดวยความพากเพียรจริงๆ  

เอา หนักก็หนัก กิเลสมันเหยียบยํ่าทําลายเรามาหนักขนาดไหน กี่ภพกี่ชาติ ถึง
ขนาดลมหายตายจากกันไปอยูตลอดเวลาในภพชาตินั้นๆ เกิดมาก็ทุกขลําบากลําบน
แสนสาหัสกอนที่จะเกิดมาแตละภพละชาติ การทรงตัวอยูในภพชาตินั้นๆ ก็ไดรับความ
ทุกขความลําบาก เพราะอํานาจของกิเลสเปนสาเหตุเปนตัวบงการท้ังน้ัน การตายก็ได
รับความทุกขความทรมาน จนถึงวาระสิ้นสุดกันในความสืบตอของธาตุของขันธจึงตาย
ไป แตเชื้อภายในใจยังมีอยู พอตายที่นี่ก็ไปเกิดที่นั่น ตายที่นั่นก็ไปเกิดที่นี ่ สูงๆ ต่ําๆ 
ลุมๆ ดอนๆ เพราะอํานาจแหงกุศลและอกุศลที่เคลือบแฝงกันไป เปนมาอยางนี้ตลอด
กาล 
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เราสงสัยอะไรเร่ืองภพเร่ืองชาติเร่ืองการเกิดแกเจ็บตาย มันจะวิเศษวิโสอะไรไป
ยิ่งกวาความเกิดก็เปนทุกข แกก็เปนทุกข ชราก็เปนทุกข ตายก็เปนทุกขเทานั้น มีอะไร
ประจําความเกิดเราจึงไมตื่นเตนหรือไมตกใจ ไมหวาดเสียว ไมหวาดกลัวพิษภัยเหลาน้ี
ที่บีบบังคับขยี้ขยําเรามาทุกภพทุกชาต ิ ซ่ึงนาจะเกิดความหวาดเสียว เกิดความเข็ด
หลาบ แลวประกอบความพากเพียรใหเนนหนักลงไปทกุวันทุกเวลา ดวยความเห็นภัย
ในส่ิงเหลาน้ัน และดวยความเห็นคุณในความหลุดพนจากส่ิงเหลาน้ันดวยความ
พากเพียร เทานี้ทําไมเราจะทําไมได หนักขนาดไหนมันไมเลยตายน่ี 

เราเกิดแกเจ็บตายในโลกมาน้ีหนักขนาดไหน การเกิดแกเจ็บตายไมใชเปนเร่ือง
เล็กนอย เปนเรื่องทุกขทั้งนั้น ไมปรากฏวาเปนความสุขเลย เวลาประกอบความ
พากเพียรเทาน้ี ทําไมจะเห็นวาเปนความทุกขเปนความลําบาก เราจะหาแดนพนทุกขได
ที่ตรงไหน จุดใดเปนจุดที่เราจะเกิดความอบอุนมั่นใจ ถาไมเกิดขึ้นจากความเพียร
ความพยายาม หนักก็เอาเบาก็สู เปนก็สูตายก็สูไมถอยหลัง ตายเอาดาบหนาน้ีเทาน้ัน 
ทําแบบนี้แลคือลูกศิษยตถาคต ใหถือกิจน้ีเปนสําคัญ นี่แหละแดนแหงความพนทุกขอยู
ที่ตรงนี ้

พิจารณาลงไป สติปญญามีไดดวยกันทั้งนั้น ถาเปนผูสนใจใครตอการพิจารณา
ตามอุบายวิธีท่ีครูบาอาจารยส่ังสอนมาแลว อยาถอยหลัง ตองเปนนักตอสูเสมอ กิเลส
ชอบที่สุดกับคนออนแอคนขี้เกียจขี้คราน ชอบกับสัตวประเภทน้ีเพราะไดอยูบนหัวสัตว
ประเภทน้ี แตไมชอบผูที่ฝาฝนกิเลส เพราะความฝาฝนน้ันเปนเร่ืองของธรรม เปน
ขาศึกตอกิเลส กิเลสจึงไมชอบ  

สิ่งใดที่กิเลสไมชอบ เรามักจะไมชอบดวย น่ัน ถาส่ิงใดกิเลสชอบเราก็ชอบตาม
มัน น่ีจะเรียกวาเราทวนกระแสกิเลสไดอยางไร ก็เรียกกวาเราหมอบราบใหกิเลสทุก
อิริยาบถทุกอาการที่เคลื่อนไหวละซิ แลวจะหาทางพนทุกขไดที่ไหน เมื่อไมมีการตอสู 
ไมมีการตานทาน ไมมีการฝาฝนกันบางพอเปนเครื่องหมายแหงธรรม พอเปนเครื่อง
หมายแหงความเพียร พอเปนเครื่องหมายของนักรบ เราจะหวังแดนแหงความพนทุกข
ไดที่ไหน ตองพิจารณาตองบวกลบคูณหารใหตัวเอง  

อยูวันหนึ่งๆ เสียเวลํ่าเวลาไปเปลาๆ ทําไม สติปญญาซึ่งเปนของมีอยูควรจะคิด
คนขึ้นมาไดทําไมไมคิดไมคน ปลอยใหกิเลสเหยียบยํ่าทําลายนอนจมอยูในปลักสมควร
แลวเหรอกับเราเปนนักปฏิบัติวามากําจัดกิเลส กลายเปนกิเลสกําจัดเราอยูตลอดเวลา 
มันเขากันไดหรือกับหลักธรรมของพระพุทธเจา จงนํามาคิดมาคนมาเทียบเคียงใหเขา
ใจ ตัดสินใจลงโดยถูกตองตามหลักธรรม กิเลสจะคอยหมอบราบลงโดยลําดับๆ ไมมี



 

เขาสูแดนนิพพาน ๑๙๘ 

๑๙๘

อะไรที่จะเหนือกิเลสไปไดนอกจากธรรม จงพากันตั้งอกตั้งใจผลิตสติธรรม ปญญา
ธรรม วิริยธรรม ขันติธรรมขึ้นใหเต็มภูม ิปราบกิเลสใหเรียบราบลงไป 

การพิจารณาทางดานปญญาไมมีขอบเขต เปนแตเพียงอธิบายใหฟงเปนกลางๆ 
แลวแตอุบายของแตละรายๆ จะนําไปพิจารณาแยกแยะเอาเอง พลิกหนาพลิกหลัง 
ยอนหนายอนหลังพิจารณาหลายตลบทบทวน หากเกิดอุบายอันใดอันหนึ่งขึ้นมา เวลา
จะทําความสงบก็ใหจริงจังกับความสงบ เวลาจะพิจารณาทางดานปญญาก็ใหจริงจังกับ
ดานปญญาจริงๆ อยาทําเหลาะๆ แหละๆ เหลวๆ ไหลๆ ใชไมได ผิดกับทางของผูที่จะ
รื้อถอนตนออกจากทุกขในวัฏสงสารดวยความเพียร 

ความเพียรคือความมีสติเปนสําคัญ คําวาสตินี้ปลอยวางไมได ไมวาจะเปนงาน
ประเภทใด ภายนอกภายใน สติเปนสิ่งสําคัญมาก ย่ิงเก่ียวกับจิตตภาวนาดวยแลว ไมวา
จะเปนสมถะไมวาจะเปนวิปสสนา สติเปนธรรมสําคัญมาก เราเห็นคุณคาของสติเต็มหัว
ใจ จึงไดนํามาอธิบายใหหมูเพื่อนฟงอยางไมสะทกสะทาน เพราะไดเคยปฏิบัติมาแลว 
ขาดสติลมลุกคลุกคลานก็เคยเปนมาแลว ตั้งสติอยูตลอดเวลาจนกระทั่งไมมีเวลาเผลอ
และไมไดคิดวาตนไดตั้งสติ แตกลายเปนสติอยูตลอดเวลานับแตขณะที่ตื่นนอนจนถึง
เวลาหลับ จนไมอาจจะจับไดวาตั้งแตขณะตื่นนอนขึ้นมาจนถึงบัดนี้ที่ยังไมหลับ เราได
เผลอตรงไหนบางไมมีเลย อยางน้ีก็ไดเปนมาแลว 

ทําไมจึงเปนไดอยางนั้น เวลาลมลุกคลุกคลานมันก็เปนของมันอยางนั้น เมื่อ
อาศัยการฝกฝนอบรมอยูโดยสม่ําเสมอ ดวยความเขมแข็งในความพากเพียร เพราะ
ความมุงมั่นเปนเครื่องฉุดเครื่องลากไป สติก็มีความแกกลาสามารถขึ้นมา จนถึงขนาด
วาหาชองวางไมได วาสติไดขาดไปตรงนั้นตรงนี ้ 

นี่จึงไดเชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจาที่กลาวไวในครั้งพุทธกาล แลวติดมา
ตามตํารับตําราจนกระท่ังปจจุบันน้ีวา มหาสต-ิมหาปญญา หมายความวาอยางไร การ
อานการเรียนการจดจํามาน้ีไมใชความจริง การประสบพบเห็นดวยความพากเพียรของ
ตนจริงๆ ทางภาคปฏิบัติน้ันเรียกวาความจริง เพียงความจําเทาน้ันตองคาดตองหมาย
ไปตางๆ นานา แตหาความจริงที่ลงใจไมได แตความจริงเขาถึงไหน หายสงสัยไปโดย
ลําดับๆ จนถึงขั้นมหาสติ-มหาปญญาจริงๆ ก็หมดปญหาโดยประการทั้งปวงไปเลย 

เปนอยางไร มหาสติ-มหาปญญา ก็เปนดังที่รูๆ อยูน้ีแล ไมเผลอไผลไปไหน ต้ัง
ไมตั้งก็รูรอบตัวอยูอยางนั้น จะใหสงสัยไปเท่ียวลูบเท่ียวคลําท่ีไหนกันอีก ติดแนบกัน
อยูตลอดเวลาเปนสติปญญาอัตโนมัติ หมุนตัวเปนเกลียวไปดวยหลักธรรมชาติของตน 
เพราะกิเลสประเภทตางๆ เปนเชื้อที่จะใหสติปญญาลุกลามตามติดไปโดยลําดับ จน
กระทั่งถึงกิเลสสิ้นสุดมุดตัวลงไป สติปญญาก็ตามติดลงไป ถึงขั้น อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขา
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รา แตกกระจายไปจากใจหมดแลว น้ันแลคําวา มหาสต-ิมหาปญญาก็หมดหนาที่ไป
โดยไมตองบังคับ 

เพราะเหตุใดจึงหมดหนาที ่ เพราะคําวา มหาสต-ิมหาปญญา นั้นก็เปนสมมุติ
เชนเดียวกับกิเลส กิเลสละเอียดสติปญญาก็ละเอียด เพราะเปนเครื่องตอสูกัน เปน
เครื่องฟาดฟนหั่นแหลก เปนคูปรับกัน พอกิเลสสมมุติอันเปนฝายผูกมัดสิ้นสุดลงไป 
ฝายแกก็สิ้นสุดลงไปดวยกัน และทราบชัดภายในตนเอง น่ันทานเรียกวาความจริงเต็ม
ภูมิ  

มหาสติ-มหาปญญา เมื่อยุติลงแลวไปอยูที่ไหน ก็เมื่อมหาสติมหาปญญาเกิด
เลาเกิดท่ีไหนก็ดับลงไปท่ีน่ันน่ันแล จะหลงอะไรกันอีกจึงตองถาม เหมือนเครื่องมือ
ทํางานชนิดตางๆ น่ันแล เม่ืองานสําเร็จลงไปแลว เครื่องมือก็หมดหนาที่เก็บรักษากัน
ไปเอง เจาของเปนผูปลอยเองวางเองเพราะงานน้ันสําเร็จเสร็จส้ินลงแลว วิมุตติญาณ
ทัสสนะ ความรูแจงในวิมุตติก็รูแจงอยูกับตัวเองคือวิมุตติหลุดพน เวลาตองการจะคิด
คนพินิจพิจารณาอรรถธรรมแงตางๆ แตละขั้นละตอนก็คิดไดตามธรรมดา แลวก็ดับ
ไปๆ เพราะส่ิงเหลาน้ีเปนสมมุติดวยกัน  

ธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิท่ีเรียกวารูแทรูจริง น้ันเปนอันหน่ึงตางหากจากอาการท้ัง
หลายเหลาน้ี เพราะฉะน้ัน ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค จึงเปนเพียงสมมุติดวยกัน ท้ังฝาย
ผูกฝายมัด ทั้งฝายแกฝายถอดถอน ธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยางแทจริงนั้นไมใชสัจธรรมทั้ง
ส่ี ทุกขใหกําหนดรู เปนกิริยาอันหน่ึง สมุทัย แดนผลิตทุกขก็เปนอาการอันหนึ่ง นิโรธ 
ความดับสมุทัยและทุกขก็เปนกิริยาอันหนึ่ง มรรคมีสติปญญาเปนตนเครื่องดับสมุทัย
และทุกขก็เปนกิริยาอันหนึ่ง แตละอยางๆ เปนสมมุต ิ

ผูที่รูวาทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ทํางานเสร็จส้ินลงไปแลวคืออะไร นั่นไมใชสัจ
ธรรมแตเปนวิมุตติธรรม ธรรมนอกสมมุต ิ ฉะนั้น จงพากันปฏิบัติใหเห็นจริงอยางน้ัน 
แลวจะสงสัยไปไหน พระพุทธเจาทานตรัสรูอยางไร สงสัยอะไร พระสาวกทานบรรลุ
ธรรมหรือตรัสรูธรรมทานตรัสรูอยางไร สงสัยอะไร ทานฆากิเลสตาย ทานฆาแบบไหน
ทานฆาดวยอะไร สงสัยอะไร เพราะเราก็ทําอยางน้ันรูอยางน้ันเห็นอยางน้ันอยูแลว เปน
ความจริงเสมอกันแลวสงสัยทานหาอะไร น่ันจึงเรียกวาความจริงเต็มสัดเต็มสวน ความ
บริสุทธิ์ของพระพุทธเจากับของสาวก กับธรรมชาติท่ีเรารูๆ  เห็นๆ อยูเต็มหัวใจน้ีผิด
กันอยางไร สงสัยอะไร น่ันจึงเรียกวารูจริงเห็นจริง เมื่อทําจริงๆ ยอมรูจริงเห็นจริงไม
เปนอื่น 

ขอใหทุกๆ ทาน ตั้งอกตั้งใจฟาดฟนหั่นแหลกลงไปอยาเสียดายชีวิต อยางไรก็
ตองตาย กอนตายใหไดฟาดฟนหั่นแหลกกิเลสใหไดชัยชนะเสียกอน รางมันจะไปเมื่อ
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ไร พญามัจจุราชอันเปนเสนาใหญจะมาเอารางกายน้ีไป ใหมันไดแตกากเมืองไป ตัว
จริงสมบัติอันลนคาถอนตัวออกมาแลว ไดแตกากเมืองไปเทานั้น ความพิไรรําพนัอาลัย
เสียดายไมมี เพราะรูแจงเห็นจริงเต็มภูมิจิตภูมิธรรมแลวต้ังแตยังไมตาย น่ัน นักปฏิบัติ
เราจึงนาชมเชยวาเปนคนฉลาด ศาสดาเปนครูสอนในวิชานักรบ อยูจบพรหมจรรย
อยางสงางามเปน สังฆโสภณา 

นี่พูดเรื่องงานอันจําเปนของสมณะเรา คือ เดินจงกรมน่ังสมาธิภาวนาหาความ
สงบทางจิตใจ หาความสวางกระจางแจงดวยสติปญญาภายในจิตใจ ประจําเพศของผู
เห็นภัยในวัฏสงสาร ไมลดละปลอยวาง จนผลงานสําเร็จเต็มหัวใจแลว การทําประโยชน
ใหโลกนั้นจะไมมีผูใดที่ทําไดมาก ย่ิงกวาผูรูแจงเห็นจริงเปนผูทําผูสงเคราะห เพราะไม
ใชทางไหลมาแหงความเสียหาย นอกจากเปนท่ีไหลมาแหงประโยชนมหาศาลโดย
ถายเดียว 

อันการทําในลักษณะขายกอนซื้อ สุกกอนหาม สําหรับวงปฏิบัติเราอยาพากันคิด
ดําริทํา จะไมเกิดประโยชนดังที่หมายเทาที่ควร อยางนอยพาใหเนิ่นชาตอการปฏิบัติ
เพื่อมรรคผลของตน มากกวาน้ันก็พาใหเสียได ทําใหเสื่อมทางจิตใจที่มีอยูแลว และไม
อาจคืบหนาในธรรมข้ันสูงข้ึนไป    เพราะเปนภาระในการอบรมส่ังสอนผูอ่ืน   ยิ่งกวา
การอบรมสั่งสอนตัวเอง สุดทายก็กาวไมออก นอกจากนั้นก็ไมสนใจจะกาว เพราะใจทอ
ถอยใจหมดกําลังที่จะปฏิบัติ จิตเสื่อมธรรมเสื่อม กิเลสเจริญทุกขกาวหนา นั่นคือผล
ของความสุกกอนหาม ขายกอนซื้อ 

การท่ีนิยมกันวาการทําอยางน้ีอยางน้ันเปนการชวยโลก การกอน้ันสรางน้ีการไป
ชวยแนะนําส่ังสอนคนน้ันคนน้ีเปนการชวยโลกน้ัน ไมปฏิเสธวาไรผลโดยถายเดียว แต
การมีเหตุผลในการสอนตนและสอนคนอ่ืนน้ันเปนความรอบคอบ การทาํไปโดยทีเ่รา
ไมสนใจจะสรางหัวใจเราใหดีหรือวิเศษวิโสข้ึนมา โดยที่เราไมสนใจที่จะสั่งสอนตัวของ
เราใหเปนพระดีจิตใจดีขึ้นมา แลวจะไปสอนคนอื่นใหดิบใหดีใหวิเศษวิโสไดอยางไร  

ฉะนั้น จึงขอใหทําใจของตนใหดีเถอะ ทําจิตใจของตนใหมีหลักมีแหลงหรือถึง
ขั้นเต็มภูมิแลว การทําประโยชนใหโลกจะเปนประโยชนมหาศาล โดยไมเส่ียงตอความ
เสียหายใดๆ ที่จะตามมาสูตนและผูอื่น 

ไมมีผูใดจะทําประโยชนใหแกโลกได ยิ่งกวาผูมีจิตกระจางแจงดวยอรรถดวย
ธรรม เต็มไปดวยมรรคดวยผล เต็มไปดวยมหาสมบัติน้ีเลย มหาสมบัติน้ีแลนําไปแจก
สัตวโลกไดรับความรมเย็นตลอดมา ดังพระพุทธเจาประทานแกสัตวโลกจนกระทั่ง
ปจจุบันน้ี ธรรมสอนโลกออกมาจากไหน ถาไมออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์หมดจดของ
พระพุทธเจา จงพิจารณาใหดี เอาใหจริงใหจัง 
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อยาหลงใหลไปตามเรื่องโลกสมมุตินิยม พระพุทธเจาไมพาหลง ทรงสอนใหรู
ทุกแงทุกมุม บรรดากลมายารอยสันพันคมของกิเลสตัณหาภายในหัวใจเรา เอาใหรูกล
มายาของกิเลสในจิตใจ จึงช่ือวาเปนผูฉลาด ฉลาดใดก็ตามถาไมฉลาดในกลมายาของ
กิเลสที่มีอยูภายในจิตนี้ ไมเรียกวาฉลาด ถาฉลาดตรงน้ีแลวอยูไหนก็ฉลาด ไมมีใครมี
อะไรมาเสกสรรก็พอตัว ใครชมเชยสรรเสริญติฉินนินทาก็พอตัว ไมเอื้อมไมจับ ไมลูบ
ไมคลํา ไมควาโนนควาน้ี เพราะพอตัวแลวดวยความฉลาดแหลมคม พอตัวแลวดวย
ความสมบูรณพูนผลในมรรคในผลมีเต็มอยูภายในใจน้ีแลว ดวยการประพฤติปฏิบัติ
อยางเอาจริงเอาจังตามทางศาสดา 

เราเปนลูกศิษยตถาคตไมใชจะมาแสดงความออนแอ มาสั่งสมความออนแอทอ
แท กลัวกิเลสตัณหาอาสวะหมอบยอมกิเลสอาสวะ ทั้งที่รูพิษของกิเลสตามหลักธรรม
อยูแลว…ไมถูก ตองเอาใหจริงใหจัง หนักเบาก็เปนเรื่องของเราจะตองเปนผูตอสูและ
รับเอง กิเลสตัวไหนมันพาใหหนักและหนักอยูท่ีไหนเวลาน้ี ถาไมใชกิเลสทุกๆ ตัวเปน
ภัยครอบอยูในหัวใจน้ี จงแกกันลงตรงนี ้ มันจะหนักขนาดไหน ทีแบกกิเลสทําไมไม
หนัก จะสลัดกิเลสออกจากหัวใจดวยความเพียร ทําไมวาหนัก ทําไมไปสําคัญผิด นี่คือ
เร่ืองกิเลสหลอกเรายํ้าเขาไปอีก รูกันหรือยัง ใหรูเสียวากิเลสมันหลอกอยางน้ีหลอกคน
นะ จงเอาใหจริงใหจัง เราเปนนักปฏิบัติไมถอยหลังจะเห็นแดนแหงความพนทุกขขึ้น
มาท่ีใจเราเอง 

การพิจารณาทางดานปญญา เอาใหจริงใหจัง พิจารณาขางนอกขางในเทียบเคียง
กันไดทุกสัดทุกสวน รูปกายเปนของสําคัญมากสําหรับจิตข้ันหยาบ ตองพิจารณาคลี่
คลายจนรูแจงเห็นจริงในรูปดวยปญญา สวนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เครื่องมือ
แกและถอดถอนคือสติปญญาจะมาเอง พอเหมาะพอสมกับนามธรรมเหลาน้ี จนกระทั่ง
ถึงกิเลสที่รวมตัวอยูภายในจิต สติปญญาขั้นนั้นก็จะมีมาพรอมๆ กัน จนกระทั่งกิเลส
หลุดลอยไปหมดไมมีเหลือภายในใจเลย น้ันแลเปนแดนแหงความพนทุกข น้ันแลผลท่ี
ตองการ น้ันแลผลอันประเสริฐ ที่เรามุงหวังหรือมุงมั่นอยูตลอดเวลา จะเห็นมหาสมบัติ
อันลนคาอยูภายในใจ แลวปลอยวางโลกามิสโดยประการท้ังปวง ไมสงสัยในส่ิงใด
บรรดาโลกสมมุติ เม่ือไดเห็นธรรมชาติอันประเสริฐภายในใจน้ีแลว ขอใหพากันตั้งอก
ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเต็มสติปญญาความสามารถทุกดานที่มีอยู 

อยาสนใจอยาเขาใจวาส่ิงใดดีในโลกธาตุน้ี นอกจากดวงธรรม คือความพนทุกข
น้ีเทาน้ันเปนของวิเศษ ใหขะมักเขมนเขนฆาลงที่ตรงนี้ พระพุทธเจาประเสริฐท่ีตรงน้ี 
ประเสริฐดวยความเพียรแกส่ิงท่ีหยาบโลนท้ังหลายภายในจิตใจน้ีออกแลว กลายเปนผู
ประเสริฐขึ้นมา ประเสริฐดวยงานดังที่กลาวมา จงยึดเปนหลักจิตหลักใจ ยึดเปนหลัก



 

เขาสูแดนนิพพาน ๒๐๒ 

๒๐๒

เปนหลักตายกับที่ตรงนี ้ จะเห็นแดนแหงความพนทุกขขึ้นมาในวันหนึ่งโดยไมตอง
สงสัย 

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร เอาละแคน้ี  


