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ยาแกกิเลส 
 
ผูใครในธรรมปฏิบัติเพื่อความรูแจงเห็นจริงดังครั้งพุทธกาล สมัยน้ีมีนอยรอย

หรอเต็มท ี ดังที่เห็นกันอยูนี้แล แตผูใครในการปฏิบัติความสงบสุขจะมีมากกวากัน 
เพราะศาสนธรรมเปนธรรมที่สอนโลกเพื่อความสงบสุขโดยถูกตอง พระพุทธเจากอน
จะสั่งสอนโลก ก็ทรงทําพระองคใหมีความสงบสุขอยางเต็มภูมิมากอน แลวจึงได
ประกาศสอนธรรมทั้งเหตุที่ทรงดําเนินมา ทั้งผลที่ทรงไดรับคือความสงบสุขเต็มภูมินั้น 
วาเปนส่ิงท่ีพึงปรารถนาสําหรับสัตวโลกมากมายเพียงไร พระองคไดนําทั้งเหตุทั้งผล
ออกแสดงโดยพระองคเปนผูรับประกันในคุณธรรมทั้งหลาย 

เมือ่เร่ิมประกาศสอนธรรม ผูไดรับความเชื่อความนับถือตามหลักความจริงที่
พระองคทรงดําเนินและทรงรูเห็นมาแลว ก็ไดประพฤติปฏิบัติตามในทันทีทันใด เชน 
พระเบญจวัคคียทั้งหา น่ันคือการปฏิบัติตามทางดานจิตใจ ในขณะท่ีกําลังสดับธรรม
ของพระพุทธเจาที่ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และแสดงอนัตตลักขณสูตรใหฟง 
จิตคลอยตามหลักความจริงของธรรม และไดบรรลุธรรมเปนข้ัน ๆ ไป จนถึงขั้นอรหัต
ภูมิซึ่งเปนขั้นที่สงบอยางเต็มภูมิ  

จากนั้นตางองคก็ตางประกาศศาสนาแกโลก ดวยความเมตตาสุดสวนไมมี
โลกามิสแมนอยเจือปน ทั้งนี้มีพระพุทธเจาผูทรงพระเมตตาองคเอกในโลกไมมีใคร
เสมอเหมือน เปนผูนําพระศาสนา และมีพระสาวกเปนผูสนองกตัญูกตเวทิตาคุณ 
ชวยพุทธภาระในการประกาศพระศาสนาแกหมูชน ใหกวางขวางออกไปอยางรวดเร็ว 
ศาสนาจึงไดกระจายไปสูจิตใจของประชาชนอยางกวางขวางไมมีประมาณ 

กิริยาอาการแหงการเสาะแสวงของประชาชน ซึ่งกําลังไขวควาหาหลักเกณฑ หา
ท่ียึดเหน่ียวอยูเเลวอยางเต็มใจ เมื่อไดทราบของจริงที่เขาสัมผัสใจเชนนั้นตางก็นอมรับ
และยึดถือ พรอมทั้งการปฏิบัติตามเปนลําดับไมทอถอยปลอยวาง และไดสําเร็จมรรค
ผลเปนที่พอใจตามลําดับภูมิความสามารถวาสนาของตน ในเวลาท่ีพระองคทรงพระ
ชนมอยูส่ีสิบหาพระพรรษา ทรงประกาศพระศาสนาแผกระจายออกไปอยางกวางขวาง 
ประชาชนไดรับความสงบสุขมากมาย 
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ศาสนธรรมท่ีทรงส่ังสอนโลกลวนแตเปนสันติธรรม ผูนําธรรมออกประกาศ 
สอนโลกก็เปนผูทรงไวซึ่งสันติธรรมโดยสมบูรณในพระทัย คือ พระพุทธเจา ธรรมท่ีส่ัง
สอนโลกก็เพื่อสันต ิคือความสงบเย็นเปนท่ีต้ัง 

โรคในกายถากําเริบยอมทําใหคนไขระสํ่าระสายกระวนกระวาย ในอิริยาบถทั้งสี่
ไมมีเวลาตั้งตัวสงบได เต็มไปดวยความทุกขทรมาน ราวกับโลกสงสารมารวมเปนไฟท้ัง
กองเผาลนเราคนเดยีว หาท่ีผอนคลายไมไดเลย 

เมือ่โรคสงบลงเพราะถูกยา คนไขก็ไดหลับนอน ไดพักผอนตัวสะดวกสบายเทา
ที่ควร เมื่อหมอหรือผูมาเยี่ยมคนไขถามวาเปนอยางไร เมื่อคืนนี้ไดพักบางหรือเปลา 
บอกวาเม่ือคืนน้ีไดพักสบายบาง ไดพักเปนคร้ังคราวบาง บางรายไมไดพักเลย น่ัน
หมายวาโรคไมสงบ คนก็ไมสงบ เมื่อโรคสงบคนไขก็สงบ สงบมากนอยคนไขก็มีความ
สงบสบาย ถึงกับหายจากโรคไปเพราะอํานาจแหงยาถูกกับโรค 

โรคของจิตแหงสัตวโลกก็ยอมเปนเชนนั้นเหมือนกัน โรคอันน้ีปราชญทานเรียก
วา “โรคเร้ือรัง” เคยฝงใจมาเปนเวลานาน ไมอาจนับตนสายปลายเหตุได วาเปนมาแต
เมื่อไร ถาเปนรากแกวก็ทะลุดินท่ีหนาแสนหนาไปแลว เพราะฝงลึกแสนลึก หยั่งลงพื้น
พิภพ ฝงรากฝงฐานภายในจิตใจสัตวโลกใหเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร ไมทราบวา
ภพนอยภพใหญ ภพไหนตอภพไหนแลว เพราะความเกิดตายซํ้า ๆ ซาก ๆ เชนเดียว
กับตามรอยโคในคอก ไมอาจทราบไดเลยวารอยโคในคอกไปยังไงมายังไง เพราะ
เหยียบยํ่าวนไปเวียนมาแหลกไปหมด น่ีเพราะความเปนมาแหงภพชาติ ซ่ึงเน่ืองมาจาก
กิเลสตัวกอเหตุตัวผลักดันใหเปนไปเปนมาอยูอยางน้ันไมมีคําวาจบส้ิน ถาไมชําระหรือ
ฆาเชื้อวัฏวนออกจากใจเสีย ตองทําจิตใจของสัตวโลกใหทุกขรอนนอนครางหาเวลาวาง
จากทุกขไมได เมื่อตั้งภพตั้งชาติขึ้นมาแลว เพราะอํานาจของกิเลสประเภทหน่ึง ๆ สวน
ประเภทที่ฝงอยูภายในจิตใจนั้นก็กอกวนวุนวายอยูเสมอ จึงทําใหสัตวโลกทั้งหลายได
รับความวุนวายเดือดรอน หาความสงบเย็นใจไมได เพราะกิเลสกอกวน ไมมีสิ่งใดกอ
กวนทําลายนอกจากกิเลสอยางเดียว 

กิเลสมีหลายประเภท ถาเรียกวาโรคก็โรคหลายชนิดภายในใจของคนแตละคน 
ไมเหมือนคนไขที่ไปรักษาตามโรงพยาบาลตาง ๆ ซ่ึงบางคนก็มีโรคเดียว บางคนก็มี
หลายโรค แตภายในจิตใจของสัตวโลกมีโรคหลายชนิดมากทีเดียว 

โรคใหญ ๆ ที่ตั้งรากตั้งฐานใหเห็นอยางชัดเจนก็คือ โรคแหงความโลภ โรคแหง
ความโกรธ โรคแหงความหลง โรคแหงราคะตัณหา สามสี่ประเภทนี้เปนเเมทัพใหญ 
และมีใจเปนสถานที่อยู มีใจเปนสถานท่ีทํางาน มีใจเปนพื้นฐานของโรคคือกิเลสชนิด
น้ัน ๆ อยูตลอดเวลา 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๑๐๐ 

๑๐๐

เมื่อจิตใจมีแตโรคชนิดที่จะทําความกําเริบแกใจอยูเสมอ โดยเจาของไมนําพา 
ไมเหลียวแลเยียวยารักษาบาง หรือไมรูวิธีรักษาเลยน้ัน ใจดวงใดก็ตามจะหาความสงบ
สุขไมไดเพราะโรคชนิดนี้เสียดแทงอยูตลอดเวลา และผูใดที่จะมีความสามารถฉลาดรู 
หาโอสถอันสําคัญมาแกโรคชนิดน้ีใหเบาบางและหมดส้ินไปจากใจได ในสามโลกธาตุนี้
จึงมีพระพุทธเจาพระองคเดียวเทานั้น ท่ีทรงสามารถฉลาดแหลมคม ทันกลมายาของ
โรคคือกิเลสประเภทตาง ๆ และปราบใหหายซากจากพระทัยได แตขณะที่พระองคทรง
บําเพ็ญเพ่ือวิชาปราบกิเลสตัวขาศึกอยูน้ัน ไมมีครูมีอาจารยแนะนําส่ังสอน พยายาม
ดําเนินตะเกียกตะกายไปตามพระกําลังความสามารถ จนไดตรัสรูธรรมท้ังหลายแลว จึง
ไดนําธรรมนี้ออกมาสั่งสอนโลกใหกวางขวางออกไปโดยลําดับลําดา 

ผูที่ไดประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจา ก็ไดระงับดับโรคชนิดตาง ๆ ไปโดย
ลําดับ ๆ จนกระทั่งเปนใจที่บริสุทธิ ์หลุดพนจากโรคชนิดนี้โดยประการทั้งปวง เมื่อตัว
เหตุอันจะพาใหเกิดแกเจ็บตายและสั่งสมกองทุกขขึ้นมามาก ๆ สิ้นไปจากใจแลว ใจก็
หมดทุกขหมดความลําบากทรมานตาง ๆ หมดการจับจองปาชา ตายสถานท่ีน่ัน เกิด
สถานท่ีน่ี วกเวียนไปมาจนหาตนหาปลายไมไดก็ลบลางไปหมด เพราะลบลางตัวสําคัญ
คือกิเลส อันเปนตัวพาใหเกิดแกเจ็บตายภายในจิตใจไดโดยส้ินเชิง 

ธรรมโอสถเหลาน้ีพระพุทธเจาเปนผูทรงคนพบดวยสยัมภู ทรงรูเองเห็นเองทั้ง
ฝายเหตุฝายผล นอกน้ันไมมีใครสามารถจึงเรียกวาสาวก สาวะกะ แปลวา ผูสดับ
ตรับฟงเสียกอน กอนที่จะไดประพฤติปฏิบัติตนใหถึงธรรมขั้นตาง ๆ จนถึงความ
บริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพาน ตองอาศัยการไดยินไดฟงมาทั้งนั้น ไมจากพระโอษฐของ
พระพุทธเจาโดยตรง ก็จากครูจากอาจารยที่เปนพระสาวกองคใดองคหนึ่งเรื่อยมาเปน
ลําดับลําดา ดังท่ีเราท้ังหลายไดยินไดฟงจากครูจากอาจารยมาโดยลําดับเชนน้ี 

ธรรมนี้คือโอสถเครื่องแกกิเลส เคร่ืองระงับหรือเคร่ืองปราบปรามกิเลสท้ังมวล 
จึงเปนสิ่งที่หาไดยาก และยากท่ีบุคคลจะสามารถคนความาทําประโยชนเต็มภูมิได ทั้งนี้
เพราะกิเลสอยางเดียวน่ันแลขัดขวางนะ จะมีอะไรที่ไหนมาขัดขวาง 

เมือ่ใจไดรับการเหลียวแลดวยอรรถธรรม ประพฤติปฏิบัติมีธรรมเปนหลัก
เกณฑ คือ มีเหตุมีผลเปนเครื่องประพฤติเปนเครื่องดําเนินอยูโดยสม่ําเสมอ ชื่อวาผูมี
ศาสนา ความมีศาสนาน้ันคือความมีส่ิงอารักขาภายในจิตใจ มีเคร่ืองประกันตัวอยูภาย
ในใจ จิตใจยอมมีความสงบ แมกิเลสยังมีอยูก็ยังมีขอบเขต ไมผาดโผนโลดเตนเสียจน
เลยเหตุเลยผล ถึงขนาดที่วาดูไมได 

ดังสมัยทุกวันนี้เห็นไหม ความเคล่ือนไหวของคนยุคปจจุบันเปนอยางไร ดูเอา 
ไมตองเดาก็พูดถูก ท้ังน้ีเพราะความหางเหินยา คือธรรม กิเลสจึงไดกําเริบเสิบสาน พา
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คนใหเสียคนอยางสด ๆ รอน ๆ ไมกระดากอาย ดังเขาออกทางหนังสือพิมพแทบไม
เวนแตละฉบับแตละวัน เพราะภาพชนิดน้ัน เร่ืองราวชนิดน้ัน สัตวโลกท่ีมีโรคชนิดเหลา
นี้เปนเชื้ออยูแลว มันติดไดงายกําเริบไดเร็ว เหมือนกับไฟที่มีเชื้อไฟอยูภายในเตา แลว
โยนฟนเขาไปมันก็ติดและสงเปลวขึ้นทันทีไมชักชา 

มันมีมากมายอยางท่ีเราไมเคยพบเคยเห็นก็มีข้ึนแลวเวลาน้ี กําลังเรียนวิชาสัตว
กันมากมาย วิชามนุษยก็เคยเรียนมา วิชาธรรมก็เคยเรียนมา แตเวลานี้มักจะเปนวิชา
สัตวเสียมาก ถือเปนแฟชั่นแฟเชิ่น ถือเปนศิลโปะศิลปะไป พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงพูด
เอาตามเพลงของกิเลสเจาราคะตัณหา เจาตาหัน ตามองไมเบื่อและอิ่มพอ มันแตงให
ขับรองตามเนื้อเพลงของมัน ถาเปนศิลปะก็คือวิชาและเนื้อเพลงของกิเลสนั่นแล เนื้อ
เพลงนั้นมันจะผิดอะไรกับเนื้อเพลงของ…….ท่ีเขาหอน “เอย” เขารองในฤดูที่เขาคึก
คะนอง เดก็ ๆ ดู-ฟงก็ยังเขาใจ ทําไมโลกและธรรมจะไมเขาใจ 

ตาดูก็รู หูฟงก็ชัด เพราะหูน้ีเปนหูมนุษย ตาเปนตามนุษย มันแสลงหูแสลงตา
มนุษย มนุษยทําไมจะไมทราบ แสลงใจมนุษย มนุษยทําไมจะไมทราบ ถาไมเปนเร่ือง
หยาบโลนของผูมีกิเลสอันหนาแนนหรืออันหยาบทรามน้ัน คุยเข่ียขุดคนข้ึนมาประจาน
ตัวเอง และทําใหโลกเสียหายไปตาม ๆ กันเปนจํานวนมากนับประมาณไมไดเทาน้ัน ไม
เห็นมีอะไรที่จะเปนขอยกเวน วาเปนศิลปะบาง เปนแฟช่ันแฟเช่ินอะไรบาง น้ีเราเห็น
กันทุกวัน น้ีเปนส่ิงท่ีทําโลกใหเสียหายเส่ือมทรามไดมากมาย เสียทางดานจิตใจเสียดวย 
ถาเปนตนไมก็โคนรากแกวของมันเลย ไมตองไปตัดกิ่งตัดกานของมัน เมื่อตนไมที่ถูก
โคนรากแกวแลว มันจะทนไดเหรอ ตองลมครืนลงไปโดยไมตองสงสัย 

คนเราสําคัญอยูท่ีจิตใจ อะไรจะเอนเอียงไปบาง ขาดตกบกพรองไปบาง เจริญ
บางเส่ือมบางภายนอก ไมสําคัญเทาจิตใจที่เสื่อมไป ถาจิตใจมีหลักธรรมเปนที่ยึด
เหน่ียวบาง โลกจะไมแสดงกิริยาอาการท่ีนาทุเรศแบบน้ัน และใจก็มีหลักยึด คือ เบญจ
ศีล เบญจธรรม เปนตน สําหรับโลกท่ีมีกิเลส การแสดงออกก็พองามตาไมแสลงแทงใจ
จนเลยขอบเขตเหตุผลของมนุษย ใจที่มีหลักธรรมยึดยอมทรงตัวได ไมเสื่อมโทรมจน
นาเวทนา สิ่งใดขาดตกบกพรองไปบาง ไดบางเสียบาง สุขบางทุกขบางก็พออดพอทน 

ถาใจหาหลักไมไดแลวลมเหลว เหมือนกับรากแกวที่ถูกถอนพรวดขึ้นมาแลว 
ตนไมนั้นก็มีแตตายทาเดียว จิตใจถาลงสิ่งเหลานี้ไดขุดรากแกวขึ้นมาแลว ก็มีแตวันจะ
แหลกลาญไปเทาน้ันเอง เพราะเหตุใด เพราะความหางเหินศีลธรรมจึงเปนอยางน้ัน มี
แตกิเลสตัณหาอาสวะลอมรุมสุมใจอยูตลอดเวลา หลับตื่นลืมตามีแตเรื่องอันเดียว 
กลุมรุมอยูทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน ทุกรูปทุกนามทุกเพศทุกวัย สับสนปนเปคละ
เคลากันอยูดวยเรื่องอยางนี้ มีแตเอาเรื่องนี้มาโปะกันเขา ๆ แลวมันจะทนไดอยางไร 
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นัดหนึ่งไมตายนัดที่สองมันก็ตายได เพราะมันเปนยาพิษอยูแลว น่ีเราพูดภายนอกเพ่ือ
เปนเครื่องเทียบเคียงภายในของผูปฏิบัต ิ น่ีโลก ๆ เปนอยางน้ันใหเราดูเอา และดูตาม
สภาพความจริงเพื่อปลงตก อยาดูอยาฟงเพื่อพกมาเผาหัวใจ จะกลายเปนไฟทั้งกองขึ้น
มาที่หัวอก ตกเปนทาสของมันตลอดไปไมมีวันฟนตัว 

ภายในจิตจะคิดออกไปในแงใดจะเปนการทําลายสังหารตน แมจะไมแสดงออก
มาทางกิริยาอาการก็ตาม แตพึงทราบวา นั้นกําลังพยายามโคนรากแกวของตนอยูแลว
โดยไมตองสงสัย ตองพยายามระมัดระวัง ความคิดเปนส่ิงสําคัญมาก และใจเปนสมบัติ
อันลํ้าคาเสียดวย ถาไมใชสติปญญาระมัดระวังพินิจพิจารณาจริง ๆ แลว เราจะไมได
ครองจิตท่ีเปนสมบัติอันลํ้าคาน้ีดวยอรรถดวยธรรมเลย แตจะเปนเรื่องความพินาศฉิบ
หาย รายกาจท่ีสุด เลวทรามท่ีสุด เพราะใจดวงถูกทําลายจากกิเลสท้ังหลายเหลาน้ี ขอ
ใหพากันพิจารณาใหด ี ระมัดระวังใหมากตลอดเวลาอิริยาบถ อยาไดชินชาชะลาใจกับ
กิเลสตัวใดวาไมเปนภัยตอจิตใจ แตมันคือขาศึกทั้งมวล นับแตลูกเตาหลานเหลนข้ึนไป
ถึงปูยาตาทวดของกิเลส 

ความสงบสุขของใจเปนสิ่งสําคัญที่จะตองเสาะแสวง ตองรักตองสงวน เชนเดียว
กับความไมสงบ เปนภัยอันหน่ึงท่ีเราจะตองระมัดระวัง เพราะมีนํ้าหนักเทากัน ความ
เห็นภัยกับความเห็นคุณ ใหเห็นอยางถึงใจเทา ๆ กัน จงละจงถอดถอนดวยความเห็น
โทษอยางถึงใจ ขณะเดียวกันจงพยายามเพือ่สมาธิธรรม ปญญาธรรม วิมุตตธิรรม ดวย
ความเห็นคุณอยางถึงใจเชนเดียวกัน 

พระพุทธเจาสอนไวทุกแงทุกมุมตามหลักธรรมหลักวินัย ลวนแลวแตเปนอุบาย
วิธีปองกันตัวและรักษาตัว วิธีหลบหลีกปลีกตัวจากส่ิงช่ัวชาลามกท้ังหลาย ดวยพระ
ปญญาสามารถทั้งสิ้นไมมีที่ตองติ เพราะพระองคเคยไดรบราฆาฟนกับกิเลสมาแลว
อยางโชกโชน ไมมีใครที่จะเกินพระองคไปไดถาพูดถึงเรื่องความสมบุกสมบัน ความ
ทุกขความทรมานดวยการประกอบความเพียร เพ่ือหํ้าห่ันกับกิเลสท้ังหลายใหพังพินาศ
ไปจากพระทัย  

โลกรํ่าลือกันท่ัวดินแดนวา พระพุทธเจาเปนพระองคหนึ่งที่ทรหดอดทนไมมีใคร
เสมอเหมือน จึงทรงทราบทุกอุบายวิธีที่เคยตอสูกับกิเลสประเภทตาง ๆ ดวยกลเม็ด
เดด็พรายใด หรือดวยธรรมาวุธประเภทใดวาเปนธรรมเหมาะสม จึงทรงนําธรรมเหลา
น้ันมาส่ังสอนพวกเรา ทานทรงสอนไวแงใดมุมใด ขอใหยึดมาเปนหลักเกณฑเปน
เครื่องปองกันตัวรักษาตัว และตอสูกับกิเลสเพ่ือชัยชนะในอวสานสุดทาย 

ในอิริยาบถตาง ๆ อยาใหเผลอสติเปนความชอบธรรม สมกับเปนนักปฏิบัติ
เพ่ือธรรมท้ังหลาย และสมกับเปนนักปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสออกจากใจจนไมมีเหลือ ใจ
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กลายเปนสันติธรรมอยางเต็มภูมิข้ึนมาดวยความพากเพียร ตนเองจะเปนที่ชมเชยตน
เอง โดยไมตองหาผูอื่นใดมาชมเชย 

การไดรับความชมเชยจากลมปากของคนน้ัน มันไมผิดอะไรกับลมโชยไมพัดไป
พัดมา ไมวาจะเปนความนินทา ความสรรเสริญ มันก็เหมือนกับลมพัดผานหูไปครูเดียว
ยามเดียวเทาน้ันก็หายไป ไมเหมอืนเราตําหนิติเตยีนเราและชมเชยเราดวยความสนใจ
ใครตอเหตุตอผล การตําหนิก็ตําหนิดวยเหตุผล แลวชําระแกไขดัดแปลงตนเองดวย
เหตุผล การชมก็ชมดวยเหตุผลอรรถธรรมไมลําเอียงไปทางกิเลส อันเปนการเขากับตัว 
ผูเชนน้ีเปนผูมีเจตนาเปนธรรมอยางเต็มภูมิ ที่จะกําจัดกิเลสเพื่ออรรถเพื่อธรรมทั้ง
หลาย และมีวันท่ีจะผานพนจากทุกขภายในใจไปไดเพราะกิเลสราบคาบลงไป ดวยการ
ปราบปรามของผูมีความเพียรกลา สติไมลดละในอิริยาบถตาง ๆ 

ฉะน้ันจงเปนผูหนักแนนสมกับเราเปนนักปฏิบัติ พึงเปนผูหนักแนนทุกแงทุก
มุม อยาไดออนแอทอถอย ทํากิจนอกการในใด ๆ ก็ตามใหพึงทราบวาเรากําลังทํา คํา
วาเราน้ีเปนตัวต้ังเปนตัวประธานแลว ทําเพ่ือใครก็คือทําเพ่ือเรา ทําไมดีเราดีไหม ถาทํา
ไมดีเราก็ไมด ี แสดงไปจากเรานี่ไมดีจึงทําไมด ีทําแบบขอไปท ี เราก็เปนคนเพียงขอไป
ท ี เปนเศษคนเศษพระเศษเณร ไมไดเปนคนเปนพระเปนเณรเต็มเม็ดเต็มหนวย เปน
แบบเพียงขอไปท ีเรียกวาเปนเหมือนกับเศษพระเศษเณรเคล่ือนท่ีเทาน้ัน  

ดวยเหตุน้ีจึงสําคัญท่ีวา ทําอะไรก็ตามใหถือคําวาเราเปนหลักใจไวเสมอ ทํา
อะไรก็เราเปนผูทํา เพื่ออะไร ก็ทําเพ่ือเรา เม่ือทําเพ่ือเราแลวส่ิงใด ๆ ก็เพ่ือเรา เราตอง
เปนผูจดจอตอเนื่องดวยเหตุดวยผลดวยสติปญญา ต้ังจิตต้ังใจทําส่ิงน้ันใหสําเร็จลุลวง
ไปไดดวยความมีเหตุผล ดวยความมีเจตนา ดวยความเรียบรอยสมบูรณจากส่ิงน้ันจริง 
ๆ เม่ือยอนเขามาสูภายในใจ คือ การประกอบความพากเพียรภายในใจ ก็ส่ิงเหลาน้ัน
แหละซ่ึงเปนนิสัยของเรา ที่เคยฝกหัดดัดแปลงดวยดีมาแลวกับหนาที่การงานภายนอก 
ประมวลเขามาสูงานภายในก็เอาจริงเอาจัง มีเหตุมีผลมีสติสตัง ปญญาใครครวญจน
ทะลุปรุโปรงไปได ดวยคําวาเราทําเพ่ือเรา 

หลักนิสัยเปนสําคัญมาก ขอใหพยายามฝกหัดนิสัยใหเปนคนจริงจัง อยาออน
แอเหลาะแหละ ส่ิงเหลาน้ีเปนเร่ืองของกิเลส เปนเศษเปนเดนของกิเลส เราไมใชพระ
เศษพระเดนอยานําเขามาดืม่มาคละเคลาใจ ใหจิตใจดื่มหรือคลุกเคลากับความออนแอ
ทอแท เพราะน่ีเปนเศษเปนเดนของกิเลสประเภทตาง ๆ เราไมใชเปนคน เปนพระเปน
เณรเศษเดน ตองกําจัดสิ่งเหลานี้ออกไปใหพน อยาสนิทติดจมกับมันถาไมอยากจมดิ่ง
ไมมีวันโผลหัวนะ 
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สมาธิภาวนาทานเขียนไวตามตํารับตําราเกล่ือนไปหมด อธิบายไวเสียจนเปนคุง
เปนแคว สมาธิเปนอยางน้ันสมาธิเปนอยางน้ี เรามาปฏิบัติใหเห็นองคของสมาธิจริง ๆ 
จะอยูที่ไหนแน พระพุทธเจาทรงช้ีเขามาในหัวใจน่ีเเล สมาธิคือความสงบเย็นใจ ความ
ตั้งมั่นของใจ ถาใจไมมีสมาธิทําอะไรอันเปนฝายเหตุก็ไมจริงไมจัง ผลท่ีจะเปนความต้ัง
มั่นขึ้นมาใหมีความสงบเย็นใจก็เปนไปไมได เม่ือมีความสนใจใครตอสมาธิจริง ๆ หรือ
ทําใหถึงเหตุถึงผลตามหลักที่ทานสอนไวจริง ๆ แลว คําวาสมาธิซ่ึงเราเคยไดยินแตช่ือ
ไดอานแตในตํารับตํารา ก็จะมาเห็นภายในจิตใจของเราเอง เพราะสมาธิแทอยูที่ใจผูตั้ง
มั่น 

อยาเขาใจวามรรคผลนิพพานอยูท่ีไหน นอกไปจากใจดวงที่กําลังไฟโลภโกรธ
หลงครอบงําอยูน้ีเผาอยูเวลาน้ี จงแกเสียใหได ดับไฟเหลานี้ลงไดดวยตปธรรม เอาไฟ
ดับไฟ ตปธรรมคือความแผดเผากิเลส กิเลสเปนส่ิงท่ีทําใหจิตใจรอน ตปธรรมก็คือ
ความแผดเผากิเลส รอนตอรอนเผากัน เปนขาศึกกัน เม่ือกิเลสดับแลวก็กลายเปน
ความเย็นข้ึนมา คําวา ตปะ คือความแผดเผากิเลสดวยอํานาจแหงความเพียรน่ันแล 

วิริยะ เพียรเสมอ เพียรไมถอยจนกระทั่งกิเลสมันราบไป 
ขันต ิ อดทน ฟงดูซิ ขันติคือความอดความทนตอหนาที่การงานของตน ไมได

อดทนตออะไรละ ทนตอสูกับกิเลสท่ีเปนขาศึกตอหัวใจเราตางหาก 
จิตตะ มีความรักใครใฝใจในความเพียรอยูเสมอ ไมหางเหินจากงานของตน 
วิมังสา ความใครครวญ เปนเรื่องของปญญา อยาลดละ ใหนํามาใชเสมอในกิจ

นอกการในไมละเวน 
นี่คือผูที่จะทรงสมาธ ิ จะเปนเจาของของสมาธิภายในใจ จะเปนเจาของของ

ปญญาภายในใจ จะเปนเจาของของวิมุตติหลุดพนจากกิเลสทั้งหลายภายในใจตัวเอง 
จะเปนเจาของแหงมหาสมบัติ คือ นิพพานสมบัติภายในใจโดยไมตองไปถามผูอื่นผูใด
เลย ขอแตไดเปดสิ่งที่ปดบังหุมหอจิตใจนี้ออกใหหมด ความเตียนโลงของใจที่ไมมี
อะไรเขามาเกี่ยวของยุงกวนไดเลย จะแสดงตัวอยางเต็มที่ในขณะนั้น 

เทาที่จิตแสดงตัวไมไดก็เพราะถูกสิ่งเหลานี้ครอบงําไวหมด จนมืดมิดปดตาหา
ทางออกไมได ฉายแสงออกมานิดหนึ่งก็ไมได แสงเบื้องตนก็คือสมาธิความสงบใจ แสง
ที่สองก็คือปญญา เริ่มแสดงออกมาเรื่อย ๆ ตามขั้นของปญญา ฉายแสงไปเร่ือยจน
กระทั่งรอบจิต ชําระกิเลสออกหมดเพราะอํานาจของปญญาที่ทันสมัยแลว จิตก็สวาง
กระจางแจงออกมาโดยหลักธรรมชาต ิ เพราะโดยปกติจิตเปนอยางนั้นอยูแลว เปนแต
เพียงสิ่งที่มืดมิดปดตานั้นมันไปครอบจิต ก็เลยกลายเปนจิตมืดจิตดําไปเสีย จิตโงเขลา
เบาปญญา เลยกลายเปนจิตตํ่าทรามไปเสีย ทั้ง ๆ ที่จิตแทไมไดต่ําทรามอยางนั้น ไมได
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ต่ําไมไดเลว ซึ่งที่เลวนั้นแหละเขาไปเกี่ยวของพัวพันกับจิตเลยกลายเปนจิตเลวไปได 
เมื่อชําระออกดวยความพากเพียรแลว ส่ิงเหลาน้ีก็คอยจางหายไป ๆ ใจมีความสวาง
กระจางแจงขึ้นมาโดยลําดับ จนรอบตัวในท่ีสุด กลายเปนวิมุตติหลุดพนขึ้นมาที่ตรงนั้น 

น่ันแหละคือผูทรงคุณสมบัติท่ีทานเขียนไวแตช่ือในตํารับตํารา วาศีล วาสมาธ ิ
วาปญญา วานิพพาน วิมุตติหลุดพน เขียนไวน้ันมีแตช่ือในคัมภีร ตําราตาง ๆ อันแท
จริงตัวจริงแลวก็คืออยูที่จิต สมาธิก็อยูที่จิต ปญญาก็อยูที่จิต วิมุตติหลุดพนก็หลุดพนที่
จิต พนไปที่จิต ไมพนไปจากจิตนี้ได 

จิตจึงเปนจุดรวม รวมทั้งกิเลสทุกประเภทในเมื่อแกยังไมได รวมท้ังมรรคผล
นิพพานทุกประเภท เมื่อแกหรือถอดถอนไดแลวดวยอํานาจของความเพียร มรรคผล
นิพพานจึงมีอยูที่ตรงนี้เทานั้น ไมมีอยูกับกาลเวลาชานานกาลใด ๆ ไมมีอยูกับสถานที่
โนนท่ีน่ี มีอยูกับใจนี ้ จึงตองใหจอสติลงไปที่ใจ ความเพียรลงสูใจตามท่ีทานสอนไวจะ
ไมผิดหวัง เอาใหจริงใหจังก็แลวกัน อยาพากันมาเปนผีหลอกเพศของตนและหลอก
ศาสนาใหบอบชํ้ามัวหมอง เพราะโลกชาวพุทธท่ีหวังพึง่ศาสนธรรมของพระพุทธเจา
อยางถึงใจฝากเปนฝากตายยังมีอยูมาก 

จงพยายามฝกหัดสติใหดีอยาใหเผลอ เคยพิจารณาอยางไรก็ใหมีสติติดตาม 
อยางนอยก็ใหเปนสัมปชัญญะ มีความรูสึกตัวอยูในขณะทํางาน คือรูสึกอยูในตัว ไมได
จําเพาะเจาะจงในจุดใดจุดหน่ึงแหงรางกาย หรือแหงอวัยวะสวนใดสวนหน่ึง มีความรู
สึกตัวประจําอยู ทานเรียกวาสัมปชัญญะ เมื่อจอเขาไปตรงจุดใดจุดหนึ่งเรียกวาสต ิ

ทีนี้เมื่อสติมีความชํานิชํานาญขึ้นไป ก็กลายเปนสัมปชัญญะอีกทีหนึ่ง แลวกลาย
เปนมหาสติกลายเปนมหาปญญา ข้ึนจากสติข้ึนจากปญญาท่ีเคยลมลุกคลุกคลานน่ัน
แหละไมไปจากไหน เม่ือฝกหลายคร้ังหลายหน ฝกจนเกรียงไกรแลวก็ชํานิชํานาญ
คลองแคลวแกลวกลา สามารถปราบปรามกิเลสไดทุกประเภท ไมวากิเลสประเภทไหน
เหนือสติปญญานี้ไปไมได เพราะสติปญญาเปนตนน้ี พระพุทธเจาแลพระสาวกท้ังหลาย
เคยใชปราบกิเลสใหหมอบราบคาบ ไดผลเปนที่พอพระทัยและใจมาแลวจนสะเทือน
โลกธาตุ จึงไมประสงคใหทานนักปฏิบัติทั้งหลายมานอนขึ้นเขียง คอยใหกิเลสประเภท
ตาง ๆ สับยําแบบไมเปนทาหาทางตอสูไมไดดังที่เปนอยู โดยลักษณะแพมัน ในทางสติ
ปญญา ศรัทธา ความเพียร ไมมีอะไรเขมแข็งพอ จึงขอไดพยายามฟต สติธรรม 
ปญญาธรรม วิริยธรรม ขันติธรรม เปนตน ขึ้นใหพอกับความจําเปน ผลที่พึงหวังจะ
ไดครองในวันหนึ่งแนนอนไมสงสัย  

จึงขอยุต ิ
 


