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ความหลงอันน้ีเปนพ้ืนเพมาจากอวิชชาตัณหาความมืดบอด ฝงอยูภายในใจ 

หลักใหญก็มีสาม ความโลภ ความโกรธ ความหลง ชื่อของกิเลสบาปธรรมเหลานี ้มีอยู
ในคัมภีรศาสนา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธที่นับพอประมาณ ในคัมภีรมีแตชื่อของกิเลส
ของธรรมทั้งนั้น ตัวกิเลสและธรรมจริงๆ มีอยูภายในใจของสัตวโลก สวนมากไมวาทาน
วาเรา เวลาเรียนจําชื่อของกิเลสตัณหาและชื่อของอรรถของธรรมไดก็เขาใจวา ตัวรูตัว
ฉลาด เปนนักปราชญขึ้นมาทั้งๆ ที่กิเลสไมไดเหือดแหงไปสักตัวเดียว นอกจากเพิ่มขึ้น
เพราะความสําคัญตน ในจิตใจรอนย่ิงกวาภูเขาไฟ การเรียนแบบน้ีทานเรียกวา “ความ
รูขุยไมไผ” เพราะทําลายตัวเอง การเรียนเพ่ือปฏิบัติตามท่ีเรียนรูมา ไดมากนอยยอม
เกิดประโยชนไปตามสวน น่ีเรียกวาเรียนเปนมงคลแกตนและเปนมงคลแกผูเก่ียวของ
ไมมีประมาณ  

ฉะน้ันคําวา ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ จึงตองเปนคูเคียงกันเสมอไป ศาสนาถาขาด
อยางใดอยางหนึ่งยอมเปนไปไมได ก็จะมีแตชื่อ ดังที่เขาเขียนจดหมายมาตอนหลังจาก
เขาไดอานประวัติทานอาจารยม่ัน และปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐานสายทานพระ
อาจารยม่ันแลว มีจํานวนมากท่ีเขียนมาคลายคลึงกันวา หลังจากอานประวัติทาน
อาจารยม่ันและปฏิปทาสายลูกศิษยทานจบลงแลว เหมือนเขาเกิดชาติใหมในชีวิตอัต
ภาพอันเดียวกันน้ี เขามีหวังเก่ียวกับบุญกุศลมรรคผลนิพพาน ไมเปนความสุดๆ สิ้นๆ 
เหมือนแตกอน เปนความภูมิใจท่ีเกิดมาในแดนแหงพระพุทธศาสนาน้ี ซึ่งเต็มไปดวย
มรรคผลนิพพาน 

แตกอนไมเปนอยางนี้ มันคิดไปแบบลมๆ แลงๆ ในลักษณะทําลายมรรคผล
กุศลผลบุญที่ตนจะพึงไดรับ และออนใจเห่ียวแหงใจจนกลายเปนความหมดหวัง เพราะ
เห็นวาศาสนามีแตตัวหนังสือ พระเณรมีแตผาเหลือง ซึ่งที่ไหนๆ ก็มีไมอดอยาก ส่ิง
สําคัญก็คือ หาผูจะทรงมรรคผลเพราะการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจาไมม ี
ศาสนาจึงมีแตตัวหนังสือ ไมมีใครปฏิบัติและทรงมรรคผลอันเปนความจริงน้ันไว  

พอไดอานประวัติทานอาจารยมั่นและปฏิปทาของพระธุดงคฯจบลงแลว ผลที่ได
รับจากการอานประวัติทานคือ การสรางความหวังไดเต็มหัวใจ หัวใจเต็มต้ืนไปดวย
ศาสนา เต็มตื้นไปดวยความหวังที่ไมเปนโมฆะ แมจะไมสําเร็จมรรคผลนิพพาน ก็พอใจ
ในการบําเพ็ญความดีทุกอยาง เขาวาอยางน้ี  
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มีจํานวนมากท่ีเขียนจดหมายคลายคลึงกันสงมา หลังจากไดรับหนังสือที่ทางวัด
สงไปใหแลว เขาวาไมนึกวาจะมีผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังที่เห็นในประวัติทานพระ
อาจารยม่ัน ซึ่งมีเรื่องของทานเองและมีเรื่องของลูกศิษยของทานอยูในนั้นอยางนี้เลย 
ตอนนี้ไดอานอยางถึงใจแลว เต็มต้ืนภายในหัวใจ เหมือนเกิดชาติใหมขึ้นมาใน
ทามกลางแหงชาติเกาๆ ที่มีอยูนี ้เขาพูดอยางนี้ในจดหมาย  

เพราะฉะน้ันเราผูเปนนักปฏิบัติ ขอใหถือตามคําสัตยคําจริงที่พระพุทธเจาทรง
ประทานไวแลวอยางใด ซึ่งม ีสวากขาตธรรม เปนเครื่องประกันคุณภาพความถูกตอง
ดีงามทุกอยางไวโดยสมบูรณแลว การแสดงออกใหโลกไดเห็นชัดก็คือ นิยยานิกธรรม 
ซึ่งออกไปจาก สวากขาตธรรม ท่ีตรัสไวชอบแลวน้ี ธรรมวินัยเปนเครื่องนําออกซึ่งโทษ
ท้ังหลาย ที่มีอยูภายในใจของสัตวโลกผูปฏิบัติตามหลักธรรมของพระองค  

ฉะนั้นพระวาจาของพระพุทธเจา จึงเปนพระวาจาที่มีสัตยมีจริง มีฤทธาศักดานุ
ภาพมากเหนือกิเลสทุกประเภท เมื่อไดนําพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไวโดยถูกตองนี้ไป
ประพฤติปฏิบัติ กิเลสตัณหาภายในใจตองเบาบางลงไปตามกําลังแหงการปฏิบัติของ
ตนๆ และหมดสิ้นไปโดยไมตองสงสัย เพราะอํานาจแหงการปฏิบัติของผูนั้นเต็มภูม ิ

ความจริงนี้เคยเปนมาตั้งแตครั้งพุทธกาลจนถึงปจจุบัน และยังจะเปนไปอีกเปน
เวลานาน จนกวาจิตใจของสัตวโลกจะหมดความเชื่อความเลื่อมใส หมดความใฝใจใน
การปฏิบัติ หมดความเย่ือใย หมดความพึ่งพิงธรรมของพระพุทธเจา หันเหไปนอกลู
นอกทาง ไมถือธรรมเปนหลักเปนเกณฑแลวน้ันแล ศาสนาจะหมดก็หมดตรงนั้น คือ
หมดโดยไมมีสัตวโลกรายใดสามารถจะนําไปประพฤติปฏิบัติได ไมมีผูสนใจเพราะจิต
ใจหยาบเกินกวาจะสนใจในธรรมท้ังหลายแลว ท่ีพระองควาศาสนาท่ีประทานไวหาพัน
ปน้ัน ก็ตามอุปนิสัยของสัตว จิตใจของโลกผูถือพุทธ ถือธรรม ถือสงฆนี้ จะมีไปได
เพียงแคน้ัน จากน้ันความรูความเห็นทุกส่ิงทุกอยาง จะเปล่ียนแปลงไปจากหลักธรรม 
กลายเปนโลกเปนกิเลสลวนๆ ไปหมด ศาสนาก็เปนอันหมดทางชวยเหลือไดอีก  

ในขณะที่จิตใจเปลี่ยนแปลงไปจากหลักธรรม ใจก็มีความพัวพันรักชอบไปใน
ความสกปรกโสมมตางๆ ไมมีประมาณ นิสัยสันดานเปล่ียนจากความเปนมนุษยธรรม
เปน มนุสฺสติรจฺฉาโน รางกายเปนมนุษยแตใจกลายเปนใจของสัตวติรัจฉานฉุดพาไป
อยางหมดหวัง น่ีเรียก “มิคสัญญี” เม่ือไมมีศาสนาแลวก็เปนเหมือนสัตว เพราะบาป
ไมมีบุญไมมีภายใน ความสะดุงตอบาป ความยินดีในบุญกุศลก็ไมมีในใจ กลายเปน
สัตวในรางมนุษยไปอยางไมสะดุงสะเทือนใจใดๆ ทั้งสิ้น ใครมีอํานาจก็กดขี่ขมเหงรีด
ไถกันกิน ฉีกกันกิน ถืองานเบียดเบียนทําลายกันเปนอาชีพเหมือนสัตวปา  
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ความไมมีศาสนาคือศีลธรรมภายในจิตใจ มีโทษทัณฑถึงขนาดนั้นแล จึงไมใช
ของด ี เทาที่โลกยังพออยูไดไมรุนแรงนัก แมจะรอนระอุอยูแทบทุกแหงทุกหนดังที่
ปรากฏอยูทุกวันนี้ ก็ยังพอมีที่ปลงวาง ยังพอมีที่สงบ ยังพอมีที่พักที่ปลงใจอยูบาง 
เพราะจิตใจคนยังแสวงหาธรรมอยู มีธรรมเปนเคร่ืองยับย้ังจิตใจ ไมผาดโผนโจน
ทะยานไปตามกระแสของโลกโดยถายเดียว การแสดงออกของผูเดือดรอนยังหวังพึ่ง
ธรรมอยู เชนรองขอความเปนธรรม เปนตน จิตใจยังใฝธรรม ยังหวังพึ่งธรรมอยู ผูที่จะ
วินิจฉัยไตสวนใหไดเหตุไดผลเพื่อความเปนธรรมก็ยังมีอยู ไมขาดสูญไปโดยถายเดียว 
ธรรมยังเปนหลักเปนเกณฑในหัวใจของโลกอยู โลกถึงแมจะรอนก็ยังมีที่เย็น ถาเปนนํ้า
ในมหาสมุทรก็ยังมีเกาะมีดอนพออยูพออาศัยได ไมเปนน้ําไปเสียทั้งแผนดิน ผูมีธรรม
อยูก็ไมรอนไปทุกหยอมหญาเสียทีเดียว ยังพอมีธรรมเปนที่หลบซอนผอนคลายได นี่
เราพูดถึงภาคท่ัวๆ ไป  

จิตใจถาขณะใดโลกเขาย่ํายี ขณะนั้นก็เดือดรอนตั้งตัวไมได ระสํ่าระสายวุนวาย
ไปกับอารมณตางๆ เพราะไมมีสติ อํานาจของสติปญญาไมพอ สูกําลังของกิเลสที่ผลัก
ดันจิตใจใหฟุงซานไมได ความที่จิตจะฟุงซานไปนั้นก็เพราะอาศัยอารมณอดีตเปน
สําคัญ ไปไดเห็นไปไดยินส่ิงใดแลวนําเร่ืองน้ันเขามาเปนอารมณเผาตัวเอง เพราะจิตใจ
ถือสิ่งนั้นเปนอารมณ ถือสิ่งนั้นเปนงาน งานน้ันเปนไฟ ผลของงานทีเ่ปนไฟก็เผาผลาญ
จิตใจใหเกิดความเดือดรอน ขณะไมมีสติยอมเปนอยางนี้ดวยกัน ไมวาฆราวาส ไมวา
นักบวช ไมวานักปฏิบัติเรา  

ฉะนั้น จงทําความสังเกตสอดรูตนอยูเสมอ สมกับเราเปนผูรักษาเรา คือรักษาใจ 
อยาใหสิ่งใดมาย่ํายีจิตใจได อยาใหส่ิงใดมารบกวนจิตใจได คําวาส่ิงน้ันส่ิงน้ีมารบกวน
น้ันหมายถึง ใจไปคิดวาดภาพเอาส่ิงน้ันๆ มาครุนคิดอยูภายในใจ ทําใหวาวุนขุนมัวอยู
ภายใน ผลก็เกิดความทุกขความเดือดรอนขึ้นมาอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะเปนความ
จริงที่ตองยอมรับกัน 

เมื่อมีสติปญญาคอยกํากับรักษา คอยขัดคอยขืนคอยตานทานกันอยูเสมอ ใจ
ยอมปลอดภัยไรทุกข เพราะมีพ่ีเล้ียง คือสติปญญาตามรักษา ปกติเราก็ทราบแลววา 
อารมณเชนนั้นเปนสิ่งไมด ี ใหผลเปนพิษเมื่อสัมผัสสัมพันธกันอยูบอยๆ จึงตองอาศัย
การรักษา การกีดกัน การตานทาน การตอสูกันเรื่อยๆ คําวาปะทะกันนั้น คือมีการตอสู
จึงมีการปะทะ หากจิตใจของเราเลื่อนลอย สติไมม ี ปญญาซึ่งเปนศาสตราอาวุธอัน
สําคัญไมมี คําวาปะทะก็ไมปรากฏ นอกจากหมอบราบเรียบไปเลยเทาน้ัน ถายังมีปะทะ
ก็ยังมีการตอสูกัน ทั้งเขาทั้งเราตอสูกัน เชน ปะทะผูกอการรายเปนตน เรียกวา สูกัน 
ตางคนตางสูกัน ยอมมีทางแพทางชนะได แตนักปฏิบัติธรรมไมควรใหมีคําวา “สูไมได
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หรือแพกิเลส” นอกจากชนะไปเปนพักๆ ตอนๆ เพื่อกาวเขาสูแดนชนะโดยสิ้นเชิงเทา
น้ัน  

กิเลสท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจและมีอยูภายในใจ ไมวาจะเปนความโลภ ความโกรธ 
ความหลง ราคะตัณหาประเภทใดๆ ทั้งปูยาตายายของกิเลส ทั้งพอแมของกิเลส ทั้งลูก
เตาเหลากอของกิเลส มันเปนขาศึกทั้งนั้น เมื่อเขามาเกี่ยวของพัวพันกับใจ ใจที่มีสติก็
ตอสูตานทานซึ่งกันและกัน จนเอาชัยชนะหรืออยางนอยก็สงบกันลงไดเปนพักๆ หาก
ยังไมชนะก็พอมีทางจับเงื่อนนั้นแงนี้ของกิเลสได พอทรงตัวอยูไดดวยสติปญญา 
ศรัทธา ความเพียรของตน  

ระหวางใจกับอารมณสัมผัสสัมพันธกันอยูเรื่อยๆ ถามีสติก็รูเรื่องกันไปเรื่อยๆ 
ถาไมมีสติ ใจก็เปนเขียงเช็ดเทาใหกิเลสเหยียบยํ่าทําลายเอา ซึ่งไมสมควรแกผูปฏิบัติ
อยางยิ่ง ฉะนั้นการตอสูกับกิเลสประเภทตางๆ ตองเอาจริงเอาจังตลอดไป เชนเดียวกับ
นักมวยชกตอยกันบนเวที ซึ่งตางฝายตางฟดกันจนสุดเหวี่ยง ออนขอยอหยอนไมได 
ตองแพหรือถูกน็อกไมสงสัย 

เราเปนนักตอสูเพ่ือกูวิวัฏฏะ จึงขอใหเคารพพระพุทธเจา เชื่อฟงพระพุทธเจา 
พระธรรม พระสงฆอยางถึงใจ เชนเดียวกับนักมวยเช่ือครู อยาเชื่อสิ่งใดยิ่งกวาพุทธ 
ธรรม สงฆ เพราะในขณะเดียวกันนั้นมันมีสิ่งซึมซาบอยูภายในใจและแทรกซอนกันอยู
กับธรรม สวนมากพวกนั้นมักมีกําลังมากกวาเสมอที่คอยทําลายใหเอนใหเอียง ดีไมดี
ลมเหลวโดยไมรูสึกวาไดเอนเอียงหรือลมเหลวไป ทั้งๆ ที่อีแรงอีกาบินตอมเพื่อ กุสลา 
มาติกา อยูรอบตัวแลว ทั้งนี้เนื่องจากไมมีสติ ถามีสติบางหรือมีสติสัมปชัญญะติดตัว ก็
พอฟดพอเหวี่ยงกันไป  

จงยึดความลําบากของพระพุทธเจานํามาเปนสักขีพยานแกตนเอง การประพฤติ
ปฏิบัติธรรมของพระองครูสึกวาหนักมากยิ่งกวาพวกเราเปนไหนๆ ดังที่เคยอธิบายให
ฟงหลายคร้ังแลว เพราะความเปนสัพพัญู เปนสยัมภู ทรงปฏิบัติโดยลําพังพระองค
เอง บรรดาพระพุทธเจาท้ังหลายเปนอยางน้ัน ผูที่จะบุกเบิกทางเดินใหสัตวทั้งหลายไป
ดวยความราบร่ืนปลอดภัย ในข้ันตนแหงการบุกเบิกเพ่ือความเปนศาสดาและนําธรรม
มาสอนโลก เปนความลําบากขนาดไหน เพราะทางไมเคยเดิน การจะเปน สยัมภูก็ตอง
ปฏิบัติโดยลําพังพระองคเองแบบ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โดยแท ไมหวังพึ่งใคร  

สุขทุกขลําบากลําบนแคไหนก็ตองทน และทรงบําเพ็ญไมลดละทอถอย ดังที่
ทราบกันวาทุกขถึงขั้นสลบไสลจนถึงสามครั้ง ไมใชเพียงคร้ังหน่ึงคร้ังเดียวเสียดวย 
สมมุติวาใหพวกเราองคหนึ่งองคใดสลบเพราะความเพียรกลาดังพระองคในขณะนี ้ จะ
พอมีองคใดกลารับไหม ขอตอบแทนไดเลยวา จางๆๆ ก็ไมมีใครกลารับ แตจะไดยิน
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เสียงไมเปนทาดังขึ้นทันทีวา ยอมแลวๆ หมอบราบแลวๆ ถาจะใหสลบแบบพระพุทธ
เจาละก็ จะขอวิงวอนใหกิเลสทั้งมวลนับแตปูยาตายายลงไปถึงเหลนตัวเล็กๆ แดงๆ 
ของกิเลสมา กุสลา มาติกา เอาไปเปนทาสเช็ดมูตรเช็ดคูถใหมันยังจะเบากวาการสลบ
เปนไหนๆ ตาย ตาย ไมเอาๆ ถอยพวกเราถอย ว่ิงพวกเราว่ิง ถาลงเปนแบบน้ี นี่คือ
เสียงอุทานของพวกเราจะโผลขึ้นในทามกลางที่ประชุมเวลานี ้ 

เมื่อเปนเชนนี้จะพอเห็นคุณคาแหงความเพียรของพระองคบางไหม ลองคิดด ู
ตรองดู เทียบเคียงดูขณะน้ี บางทีอาจเปนประโยชนมีใจฮึกหาญข้ึนมาบาง พระพุทธเจา
ถาไมไดทุมเทพระอาการทุกสวนลงถึงขนาดที่วา เอา ตายก็ตาย สลบก็สลบ เมื่อไมฟน
จะตายก็ตายไป เมื่อไมตายใหไดชัยชนะเปนศาสดาโดยถายเดียว ไมมีทางเลือกเปน
อยางอื่น ถาพระทัยไมมีความเขมแข็งถึงขนาดนั้น ก็ตอสูกิเลสไมไดและเปนศาสดาของ
โลกไมได พวกเราพึงนํามาเทียบกับตัวเองเพื่อถือเอาประโยชน แมไมไดแบบทานทุก
กระเบียดก็พอจะมีหลักยึด สมคําที่เปลงระลึกถึงทานวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ บาง 

ความทุกขท่ีสืบเน่ืองมาจากการยอมจํานนกิเลสน้ัน เราตางก็เคยแบกหามมา
นานแสนนานจนถึงปจจุบันน้ี และยังจะแบกจะหามภพชาติซึ่งเปนกองทุกขตลอดไปนั้น 
เรายังจะมีความสามารถ มีความพอใจแบกหามไปโดยไมเข็ดหลาบอยูเหรอ การ
ประกอบความเพียรเพื่อรื้อถอนสิ่งเปนเชื้อใหกอภพกอชาต ิ อันกลมกลืนไปกับกอง
ทุกขใหเราแบกหามน้ัน ทําไมเราจะไมมีความสามารถ ทําไมจะไมมีกําลังตอสู ทําไมจะ
ไมมีความอุตสาหพยายาม ทําไมจะไมอดไมทนได  

การอุตสาหพยายามจนสุดกําลัง แมจะตายในชาตินี้ก็เปนเพียงชาติเดียว ไมตอง
ตายซํ้าๆ ซากๆ หลายคร้ังหลายหนจนหาประมาณไมไดเหมือนกิเลสพาใหตาย ทําไม
เราจะแยงชิงความอุตสาหเสือกคลานตามกิเลส มาเปนความอุตสาหพยายามทางความ
หลุดพนไมได ถาเราจะเปนลูกทานผูเปนนักรบอยางจริงใจนะ การตายดวยความเพียร
มีความสุข มีดีกร ีมีศักดิ์ศรีเหนือกิเลสอยูมาก เราจึงควรตายดวยความพากเพียร เชื่อ
พระพุทธเจาเชื่อใหถึงใจ พระองคทรงดําเนินอยางใดจงเชื่อใหถึงใจ จะเปนกําลังใจ 
กําลังความเพียรทุกดาน ตอตานกิเลสใหบรรลัยจากใจไมเน่ินนาน 

เราเปนลูกศิษยตถาคตปรากฏในพระพุทธศาสนาอยางชัดเจนแลววา เปนเพศ
ของพระ ซึ่งเปนเพศที่มีความอุตสาหพยายามมาก พระของพระพุทธเจาเปนอยางนั้น 
เปนเพศที่มีความอดความทนตอสิ่งตางๆ ไมวาภายนอกภายใน ตลอดถึงโลกธรรมทั้ง
ภายในภายนอกซึ่งเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล ไมสะทกสะทานหวั่นไหว เราเปนพระ
ปฏิบัต ิ ตองอดตองทนตองมีความขยันหมั่นเพียร ตอสูเพื่อความเปนสิริมงคลเพื่อ
ความพนโลก หนักก็ตองสูตองทนเพราะทางเดินอยูตรงนี้ ไมมีทางอื่นเปนที่เดิน  
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หากมีทางอื่นเปนที่ราบรื่นดีงามสะดวกสบายพอเลือกได และถึงไดอยางรวดเร็ว
ทันใจแลว พระพุทธเจาทุกๆ พระองคซึ่งเปนจอมปราชญและทรงมีพระเมตตาตอสัตว
โลกอยางเต็มพระทัยอยูแลว ทําไมจะไมประทานทางสายน้ันใหโลกท้ังหลายไดดําเนิน
กัน ทั้งนี้ก็เพราะมันไมม ี พระพุทธเจาเองจึงตองทรงลําบาก การประกาศพระศาสนาก็
ประกาศตามรองรอยที่ทรงรูทรงเห็น อันเปนแนวทางที่ถูกตองดีงามนั้นแลแกสัตวโลก 
เมื่อพวกเราไมมีปญญาจะเลือกเองได ยากลําบากก็ตองดําเนินไปตามทางสายที่
ประทานใหน้ี เพราะไมมีทางอื่นเปนที่พอหลบหลีกปลีกไปได ซึ่งเมื่อปลีกออกไปก็เต็ม
ไปดวยขวากดวยหนาม ใครจะมีความกลาหาญตอขวากตอหนาม คือกิเลสอยูอีก เพราะ
เวลาน้ีกําลังจะพากันปฏิบัติเพ่ือหนีใหพนจากกิเลสอยูแลว ยังจะโดดจากทางที่ถูกตองดี
งามออกไปใหมันทําเปนอาหารวางอีกหรือ 

ทางที่เปนไปเพื่อความปลอดภัยก็คือ มัชฌิมาปฏิปทา กิเลสมันดุดันขนาดไหน 
มันดื้อดานขนาดไหน จงผลิตมัชฌิมาปฏิปทา คือสมาธ ิคือสติปญญาขึ้นใหเต็มภูม ิ ให
ทันกัน ฟตใหเหมาะกับความเปนมัชฌิมาที่จะแกกิเลสปราบกิเลสได กิเลสประเภทดือ้
ดานก็มีมัชฌิมาประเภทกลาแข็งรุนแรงตอสูกัน ไมมีคําวาถอย มัชฌิมาผลิตขึ้นมาให
พอเหมาะพอสมกัน เชนเดียวกับเขานําไมเสามาปลูกบานปลูกเรือน ไมที่ยังหยาบอยู 
ควรจะตัดจะฟนจะถากใหเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มกําลังวังชา ก็ตองถากตองฟนใหเต็มฝ
มือ เต็มกําลัง เหมือนจะฟนทิ้งผาทิ้งหมดทั้งตนนั้น แตความจริงเขาถากในสวนท่ีหยาบ
ที่คดที่งอออกใหหมด เหลือไวแตสวนท่ีดีท่ีเปนประโยชน เพ่ือมาทําเปนบานเปนเรือน
ตางหาก เขามิไดฟนทิ้งถากทิ้ง  

เคร่ืองมือก็มีหลายประเภทในการสรางบานสรางเรือน อยางหยาบก็มี อยาง
กลางก็มี อยางละเอียดก็มี จึงจะสําเร็จประโยชนไดตามตองการ เครื่องมือที่จะสรางจิต
ใจหรือเครื่องมือปราบกิเลสก็เหมือนกัน คําวามัชฌิมาก็หมายถึง เครื่องมือปราบกิเลส
ประเภทตางๆ ท่ีมีอยูภายในจิตใจน่ันเอง กิเลสหนาขนาดไหน ดื้อดานขนาดไหน ตอง
นําหลักมัชฌิมาปราบใหถึงกัน คือเครื่องมือใหถึงกันเขาปราบปราม จึงจะเปนความ
เหมาะสมกับการแกกิเลสประเภทน้ันๆ  

หากกิเลสหนา แตเราจะทําแบบลูบๆ คลําๆ ก็เขากันไมได เชนเดียวกับไมท้ัง
ตนท่ีจะนํามาเปนตนเสาน่ันแล ซึ่งยังไมถากไมฟนอะไรเลย แตเอากบไปไสไมทั้งตน 
มันจะเปนบานเปนเรือนไดอยางไร ตองเอาขวานถากฟนเขาไป เมื่อถึงขั้นที่จะไสกบก็
เอากบมาไส หลังจากไดถากอยางเกลี้ยงเกลา ดัดที่คดที่งอใหตรงหมดแลว ยอมควรแก
การยกข้ึนเปนเสาบานเสาเรือนได  
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เรื่องของกิเลสก็เหมือนกัน อยางหยาบเวลาน้ีมันเต็มอยูในหัวใจของพวกเรา เรา
จะทําแบบลูบๆ คลําๆ มันไมทันกัน นี้ไมจัดเปนมัชฌิมา เพราะมีกําลังออนกวากิเลส 
กําลังไมเพียงพอกับกิเลสก็นํามาแกกิเลสไมได กิเลสหยาบสติปญญาก็ตองเอาใหหนัก
ใหทันกัน กิเลสละเอียดเขาไป สติปญญาก็ละเอียดตามกันไป จนกระท่ังกิเลสหาท่ีหลบ
ซอนไมได เพราะอํานาจแหงปญญาฉลาดแหลมคม ตามตอนฟาดฟนกันจนแหลกแตก
กระจายไปหมด น่ีแลหลักมัชฌิมาเปนอยางน้ี  

เราอยาเขาใจวาปฏิบัติไปเสมอๆ อยูธรรมดาๆ เปนมัชฌิมาของธรรม น่ันมัน
มัชฌิมาของกิเลสตางหาก ไมใชมัชฌิมาของธรรม ควรหนักก็ตองหนัก มัชฌิมาแปลวา 
ความเหมาะสมหรือทามกลาง ทามกลางก็คือความเหมาะสมความพอดีนั่นเอง จะพอดี
กับกิเลสประเภทใดๆ ก็ผลิตขึ้นมาบรรดาสติปญญา ศรัทธา ความเพียร ความเพยีรก็
ใหกลาแข็ง แข็งจนแกรงเปนหินเปนเหล็กไปเลย สติปญญาก็ตั้งไมหยุดไมถอย พินิจ
พิจารณาไมละไมวางเพราะสติปญญาอยูกับตัวของเราเอง นี่เรียกวามัชฌิมา คือเหมาะ
สมกับการแกกิเลสแตละประเภทๆ และแตละกาลแตละสมัยที่กิเลสปรากฏตัวขึ้นมา 
และตอสูกันไมลดละปลอยวาง 

จิตที่ยังไมสงบก็พยายามทําใหสงบ มีสติคอยรักษาหรือควบคุมงานแหงการ
ภาวนาของตน เราเคยสงเคยคิดกับเร่ืองอารมณตางๆ มาต้ังแตวันเกิดแลวจนบัดน้ี ยัง
เสียดายความคิดอะไรอีก ความคิดเหลาน้ันถาจะเปนเหตุเปนผล เปนมงคล เปน
ประโยชน ดังที่ชอบคิดชอบปรุงกัน มันก็ควรจะเปนผลเปนประโยชนลนโลกจนไมมีที่
เก็บน่ันแล แตสวนมากมีแตความทุกขเต็มหัวใจ ลนหัวใจ เรายังเสียดายความคิดเหลา
น้ันอยู ก็เทากับเรายังเสียดายหัวหนามท่ีปกหรือท่ิมแทงอยูในฝาเทา ไมสนใจที่จะถอด
ถอนมันออกเลยนั่นเอง เวลาน้ีเราจะถอนหัวหนามออกจากฝาเทา คือถอนกิเลสออก
จากใจ จึงไมควรเสียดายอารมณอะไรในขณะท่ีทําความพากเพียร  

เราเคยคิดมามากแลวเร่ืองรูป เร่ืองเสียง เรื่องกลิ่น เร่ืองรส เคร่ืองสัมผัส ที่มีอยู
ทั่วโลกดินแดน มันเปนเร่ืองของใจเราไปเท่ียววาดภาพส่ิงน้ันส่ิงน้ีมาเปนเร่ืองราว และ
หลงมโนภาพของตน หลงอารมณของตน ครุนคิดในอารมณของตน ยุงในอารมณของ
ตน จนหาที่ไปที่มาไมได เหมือนตามรอยวัวในคอกตางหาก ไมใชของจริงอะไรเลย เรา
เสียดายอะไรมันนักหนา จนหาเวลาและความพยายามพรากจากกันไมได  

อารมณแหงธรรมซ่ึงจะทําใหเรามีความสงบเย็นใจ ดวยการบังคับจิตลงสู
อารมณแหงธรรม เชน กําหนดอานาปานสติ ก็ใหรูลมทุกระยะของลม ทําไมจึงฝดเคือง
ดิ้นรนกวัดแกวงเอานักเอาหนา ราวกับจูงหมาใสฝนไมผิดเลยเชนน้ัน อยาเสียดายความ
คิด อยาใหความคิดใดเขามาแทรกในขณะท่ีทํางานน้ัน ความคิดคือสังขารมันคอยจะ
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แทรกอยูเสมอ สังขารเปนตัวมารสําคัญ สัญญาเจาสหายกันก็ยื่นตัวออกไปอยาง
ละเอียด ตามรูไดยาก จิตธรรมดาน้ีตามรูไดยาก ถาจิตท่ีละเอียดแลวก็รูกันไดเร็ว  

การพิจารณารางกาย จะเปนรางกายขางนอกขางในก็เอาใหจริงใหจัง อยาสักแต
พิจารณาผานไปเฉยๆ วาไดเทาน้ันคร้ังเทาน้ีคร้ัง เทาน้ันรอบเทาน้ีรอบ นั้นนับเอาก็ได
ไมสําคัญ สําคัญท่ีความรูแจงเห็นจริงเพราะการพิจารณาดวยความเจาะจง ดวยความมี
สติปญญาเปนผูทํางานดวยเจตนาจริงๆ จนปรากฏความจริงข้ึนมาอยางชัดเจน เน่ือง
จากการพิจารณาหลายคร้ังหน เมื่อชัดในสิ่งใดสิ่งนั้นก็หายสงสัย ใหเอาจริงเอาจัง  

การเชื่อพระพุทธเจาเชื่ออยางนี้และทําอยางนี้ ไมเหลาะแหละ พระพุทธเจาทรง
บําเพ็ญอยางไร จงเช่ือธรรมทานและปฏิบัติดําเนินอยางทาน จงรักธรรม รักตน และ
เสียดายตน เสียดายธรรม มากกวาเสียดายอารมณท้ังหลายท่ีเคยเก่ียวของกันมานาน 
ซึ่งไมเกิดประโยชนอะไรนอกจากโทษโดยถายเดียว พระสงฆสาวกทานดําเนินอยางไร 
เปนคติตัวอยางแกพวกเราไดอยางดีเยี่ยม บรรดาสาวกอรหันตทีเ่ราเปลงวาจาถึงทาน 
ระลึกนึกนอมถึงทานทางดานจิตใจวา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ อยาเพียงระลึกถึงทานวาเปน
สรณะเพียงเทาน้ัน ใหระลึกถึงปฏิปทาที่ทานพาดําเนินมา เพื่อเปนคติตัวอยาง และเปน
กําลังใจของเราไดกาวเดินตามทาน อยางองอาจกลาหาญไมสะทกสะทานตออุปสรรค
ใดๆ ดวย แมไมไดแบบทานทุกกระเบียดก็ยังดี อยูในเกณฑของลูกศิษยที่มีครูสั่งสอน 

กิเลสเปนส่ิงท่ีละเอียดแหลมคม และเปนสิ่งที่กลอมจิตใจของโลกไดอยางสนิท
ติดจม ทําใหเคลิบเคลิ้มหลงใหลใฝฝนไปตามมันไมมีเวลาอิ่มพอ การเห็นโทษยอมเห็น
โทษของมันไดยาก ถาไมนําสติปญญาเขาไปจับ เขาไปเทียบเคียง เขาไปพิสูจนพิจารณา 
จะไมมีโอกาสรูเห็นวากิเลสนี้เปนโทษตอจิตใจของสัตวโลกเลย เพราะฉะน้ันสัตวโลกจึง
ตองมีความพอใจในความโลภ ในความโกรธ ในความหลง ความรักความชัง อาการ
ตางๆ ซึ่งเปนเรื่องของกิเลส จิตใจของคนและสัตวมีกิเลสชอบกันทั้งนั้น แตเรื่องของ
ธรรมซึ่งจะเปนเครื่องแกกิเลสไมคอยชอบกัน เพราะถูกกีดกันจากกิเลสที่เปนขาศึกตอ
ธรรมไมใหชอบธรรม ไมใหนําธรรมมาตําหนิมัน ไมใหนําธรรมมาแกมัน มาปราบมัน 

ผูจะพอรูโทษของกิเลส ตองเปนผูไดสัมผัสธรรม รูรสของธรรม รูคุณคาของ
ธรรมภายในใจมากนอยทางดานปฏิบัติ นํามาเทียบกับกิเลสในแงดีช่ัวสุขทุกขตาง ๆ 
และทราบโทษทราบคุณจากระหวางกิเลสกับธรรมโดยลําดับ การศึกษาธรรมการปฏิบัติ
บําเพ็ญธรรมยอมคอยเปนไปเอง นับแตขั้นลมลุกคลุกคลาน จนถึงขั้นอาจหาญเกรียง
ไกร และขั้นหมดอาลัยในกิเลสโลกามิสทั้งมวล อนาลโย เสียได  

สวนกิเลสจะตั้งใจหรือไมตั้งใจมันก็เปนกิเลสอยูเรื่อยไป เพราะในจิตทั้งดวงมัน
เปนกิเลสท้ังส้ินอยูแลว มันจึงมีอํานาจมาก มีกําลังมาก เน่ืองจากเคยเส้ียมสอน และ
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บังคับบัญชาจิตใจของโลกมาเปนเวลานานแสนนานแลว ชนิดที่วาโลกกับมันเปนอัน
เดียวกัน เรากับกิเลสก็เปนอันเดียวกัน ไมทราบอะไรเปนกิเลสอะไรเปนเรา มันกลอม
ไดถึงขนาดนั้น เปนอวัยวะอันเดียวกันไปหมด (สวนจุดหมายอันสําคัญท่ีเรามุงม่ันอยู
เวลาน้ีคือ เรากับธรรม ธรรมกับเราเปนอันเดียวกัน) 

ปกติของสามัญชนจะหาทางรูโทษของกิเลสไมได โลภก็พอใจโลภเพราะกิเลส 
พาใหพอใจ ไมเห็นวาความโลภน้ันเปนภัย ไมเห็นวาความโลภน้ันเปนความผิด โลภผู
อื่นโลภได แตเขาโลภเราไมชอบ โกรธเขาโกรธไดดุดาเขาดาได แตเขาดาเราไมได นี่
เรื่องของกิเลสมันใหเปนอยางนั้น ทําใหเขาใจวาเจาของถูกตองอยูเสมอทุกกรณี ท่ีจะ
ระลึกโทษวาตัวผิดนี้มีนอยมาก หรือไมม ีถาเปนเร่ืองของกิเลสลวนๆ หากไมมีธรรมเขา
ไปแทรกบางจะไมเห็นวาตนผิดเลย 

คําวากิเลสจึงไมเห็นแกใคร ไมมีใครแซงในความเห็นแกตัวและความถือตัว 
ใหญเหนืออะไรๆ โลภก็มาก โกรธก็งาย การเอารัดเอาเปรียบก็เกง ความอาฆาตมาด
รายก็เร็วและฝงลึกไมยอมถอน ความเห็นแกตัวกับความตระหน่ีถ่ีเหนียวใครแตะไมได 
สองอยางนี้เปนเพื่อนสนิทติดกันจนแกะไมออก เสียไปนอยแตจะเอาใหไดมากๆ ไม
ยอมเสียเปรียบใคร นี่แหละโลกจึงแกไมตก อยูดวยกันจํานวนมากนอยจึงมักเอารัดเอา
เปรียบกัน เบียดเบียนกัน ทําลายกัน กดขี่ขมเหงกัน ใหไดรับความกระทบกระเทือนซ่ึง
กันและกันอยูเสมอ หาความสงบไมได ก็เพราะอํานาจของกิเลสมันครอบงําหัวใจน่ันแล 
จะเปนอะไรที่ไหนกัน  

หากมีธรรมะเปนเคร่ืองทดสอบพินิจพิจารณาบาง คนเรายอมอยูดวยกันได 
เพราะยอมรับความจริงซ่ึงกันและกัน เราเองก็ยอมรับความจริงของเรา ตรงไหนผิดก็
ยอมรับวาผิดและพยายามแกไข คนอ่ืนผิดก็ยอมรับตามความจริง โลกยอมอยูดวยกัน
ไดเปนผาสุก มีธรรมเทาน้ันเปนคูแขงกิเลส เปนเครื่องแกกิเลสตัวเสนียดจัญไรตอโลก 
หากไมมีธรรมเลย เราจะไมเห็นวากิเลสนี้เปนโทษเปนคุณอะไรตออะไรกับตัวของเรา 
และโลกทั่วๆ ไป จะเห็นเปนความถูกตองตามใจชอบไปเสียสิ้น ทั้งๆ ที่มันเปนโทษ 
เม่ือนําธรรมะเขามาทดสอบเทียบเคียงแลว ยอมทราบที่ไดที่เสียที่ดีที่ชั่ว ท่ีควรละควร
สงเสริม เพราะโลกมีของสองสิ่งคือดีกับชั่วเปนคูกัน  

เมื่อมีสองสิ่งยอมเปนคูแขงกัน เชน คนดีกับคนช่ัว ยอมเปนคูแขงกันอยูในตัว 
อันเดียวไมทราบจะแขงกับอะไร น้ีมันมีแตกิเลสอยางเดียวภายในหัวใจ หาคูแขงไมได 
จึงไมทราบวากิเลสเปนความผิด เปนความไมดี ใหโทษแกตนอยางไรบาง แมทุกข
ขนาดไหนก็ยอมรับ กิเลสพาใหคิดใหปรุงใหพูดจาใหทําประการใด ซ่ึงสวนมากเปน
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ความผิด ก็ตองทําไปตามอํานาจปาเถื่อนนั้น เพราะไมมีอะไรภายในใจมาคัดคาน เน่ือง
จากมีอยางเดียวคือกิเลสเปนผูบงการ  

เม่ือนําธรรมเขาไปวินิจฉัย หรือไดยินไดฟงอรรถธรรม และอานเร่ืองอรรถเร่ือง
ธรรมเขาไป ก็มีความรูแปลกๆ แฝงขึ้นมา และมีขอเทียบเคียงฝายผิดฝายถูก จากนั้นก็
มีแกใจ และพยายามแยกแยะกันออกได โดยเห็นวาธรรมเปนอยางน้ีกิเลสเปนอยางน้ัน 
ความโลภเปนอยางน้ันความไมโลภเปนอยางน้ี ความโกรธเปนอยางนั้น ความไมโกรธ
เปนอยางนี้ ความหลงเปนอยางนั้น ความไมหลงเปนอยางนี้ ความฟุงเฟอ เหอเหิมเปน
อยางน้ัน ความมีใจสงบเย็นเปนอยางน้ี คอยเขาใจไปโดยลําดับ  

ทีน้ีก็หาอุบายวิธีแยกแยะและนําออกเปนสัดเปนสวน เปนด ี เปนชั่ว แยกออก
คนละทิศละทางจากตัวเราเอง ตัวเราก็มีท่ีหลบซอนผอนคลาย หายจากทุกขไปเรื่อยๆ 
เบื้องตนตองอาศัยกําลังวังชาบังคับบัญชาถูไถกันไป เพราะยังไมเคยเห็นผลของงาน 
เชนเดียวกับเด็กทํางานน่ันแหละ ผูใหญตองคอยบังคับบัญชา พอลับตาผูใหญ เด็กก็
เถลไถล เราก็เหมือนกัน เมื่อยังไมเห็นผลของธรรมเกิดขึ้นที่ใจบางเลยก็ขี้เกียจ ตอง
อาศัยความบังคับบัญชาตัวเอง สติเปนของสําคัญ เม่ือใจไดรับความสงบเย็นลงไป นี่
เปนเคร่ืองวัด เปนผลของงาน เปนพยานประจักษขึ้นมา 

พอใจไดรับความสงบเพราะองคแหงภาวนา จะเปนภาวนาบทใดก็ตาม เมื่อใจ
สงบแลวมันเย็น เย็นซาบซึ้งละเอียดออน ในขณะเดียวกันก็เห็นโทษแหงความวุนวาย 
ออ ที่ใจหาความสงบสุขไมไดนี ้ เพราะความวุนวายเขายุงกวนจิตใจอยูเสมอน่ันเอง จน
หาเวลาพักผอนหยอนจิตไมไดเลย จิตหาความสงบไมได บัดน้ีจิตไดรับความสงบเย็น
เพราะอํานาจแหงธรรม ธรรมกับกิเลสก็เริ่มเปนคูแขงกันขึ้นมาในคนๆ นั้น เมื่อใจได
รับความสงบก็ทราบวาสงบเพราะอะไร สงบเพราะสมาธิธรรม ภาวนาธรรม ก็ยอมมีทาง
ที่จะตอสูกับกิเลสเรื่อยๆ ไป ไมลดละทอถอยดอยสติปญญาเหมือนแตกอน  

จิตเมื่อไดรับการอบรมอยูเสมอ ไมละความพยายาม จะตองมีความเจริญข้ึน
เร่ือยๆ เจริญขึ้นวันละเล็กละนอย เชนเดียวกับความเติบโตของเด็กท่ีไดรับการบํารุง
รักษาจากผูเลี้ยงด ู จิตใจก็ไดรับการบํารุงจากการเล้ียงดูการรักษาของเรา การบํารุงดวย
อรรถดวยธรรม ดวยการเจริญภาวนา ดวยการระวังรักษาไมใหเคล่ือนคลาดไปสูทาง
หายนะใหเกิดความเดือดรอน และรักษาอยูโดยสม่ําเสมอโดยความมีสต ิจิตก็จะมีความ
เจริญรุงเรืองข้ึนเร่ือยๆ จนเราไมทราบเลยวาเบ้ืองตนจิตเปนอยางน้ัน และจิตเจริญข้ึน
มาเปนอยางนี้ไดตั้งแตเมื่อไร  

สวนท่ีจะทราบชัดเปนขณะๆ นั้นไดแก จิตตภาวนา เวลาจิตมีความสงบ ในขณะ
นั้นยอมทราบไดชัดวาขณะนี้จิตสงบ เม่ือสงบหลายคร้ังหลายหน จิตใจก็คอยเตียนโลง
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เขาไปๆ ตอนนี้สังเกตไดยากเพราะเกลี้ยงเกลาลงไปเรื่อยๆ มีรากฐานมั่นคงลงไป
เร่ือยๆ อาศัยการอบรมอยูโดยสมํ่าเสมอ จิตท่ีสงบแลวสงบเลาหลายคร้ังหลายหนน้ัน 
นอกจากจิตจะมีความสะอาดผองใสละเอียดเขาไปแลว ยังเปนการสรางฐานข้ึนภายใน
จิตเองใหมีความแนนหนามั่นคงยิ่งขึ้นอีกดวย 

พอใจมีความสงบบาง เอาละทีน้ีพิจารณาทางดานปญญา คนดูเรื่องธาตุเรื่อง
ขันธน่ี การคนแรแปรธาตุใหคนใหแปรท่ีตรงน้ี ธาตุก็คือ ธาตุสี่ ดิน นํ้า ลม ไฟ มีแต
ธาตุลวนๆ อยูภายในรางกายน้ี หาเปนเราท่ีตรงไหนมี ถาวาดินก็มีแตดินลวนๆ น้ําก็มี
แตนํ้า ลมก็มีแตลม ไฟก็มีแตไฟ เราไปเสกสรรปนยอเอาส่ิงเหลาน้ีวาเปนเราเปนของ
เรา ไมละอายธาตุสี่ ดิน นํ้า ลม ไฟ บางเหรอ ถาเขามีวิญญาณเขาพูดได เขาจะหัวเราะ
เราและดาเราจนนาอับอายน่ันแล วา “ไอพวกกรรมฐานโง โงตอหนาตอตาพวกขาอยาง
ไมอายเลยน่ี ก็พวกขาคือกองธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ ทําไมไปกลาหาญไมเขาอรรถเขา
ธรรม เหมาเสกสรรวาพวกขาเปนเราเปนของเรา เปนสัตวเปนบุคคล เปนหญิงเปนชาย
ยุงไปหมด ก็พวกขามิใชพวกยุงเหมือนพวกแกโงๆ น่ีนา มาเสกสรรปนแตงไปหาพระ
แสงอะไร ก็ดูตามความจริง รูตามความจริงกลัวเขาจะไมวา “บาเสกสรร” หรือยุงจริง
กรรมฐานพวกนี้ ไมเหมือนกรรมฐานของพระพุทธเจาซ่ึงทานเหลาน้ันพิจารณาตาม
ความจริง รูตามความจริง ไมเท่ียวเสกสรรแบบปลอมเหมือนกรรมฐานพวกน้ี” แตนี้
เขาเปนดิน เขาเปนนํ้า เขาเปนลม เขาเปนไฟ เราจะถือหรือไมถือ เขาก็คือ ดิน น้ํา ลม 
ไฟ อยูเชนนั้น เขาไมดา เราจึงพอมีหนาเหลืออยู  

ความถือเปนความหนักหนวงของใจเรา ความทุกขความลําบากเพราะอุปาทาน 
ก็เปนภาระหนักของเรา เพราะฉะนั้นตองแกดวยสติปญญา พิจารณาลงใหชัดในรางกาย
น้ี พระพุทธเจาทรงรูแจงเห็นจริงดวยกายคตาอันนี ้ สาวกทั้งหลายก็เหมือนกัน สติปฏ
ฐานสี่เปนทางเดินเพื่อความพนทุกข อริยสัจสี่เปนทางเดินเพื่อความพนทุกข ฟงใหดีให
ถึงใจ ความพนทุกขจริงๆ อยูนอกอริยสัจ ความพนทุกขจริงๆ อยูนอกสติปฏฐานอีกที
หน่ึง ทั้งสองนี้เปนทางเดินเพื่อความพนทุกข ผูพนทุกขคือจิต จิตท่ีบริสุทธ์ิแลวเปนผู
พนทุกข มิใชสติปฏฐานสี่และอริยสัจสี่เปนผูบริสุทธิ์และเปนผูพนทุกข น่ันเปนทางเดิน
อันชอบธรรมของจิตตางหาก  

น่ีเราไดพิจารณาเห็นชัด หายสงสัย กาย เวทนา จิต ธรรม พิจารณากาย กายใน 
กายนอก ทานอธิบายไวในสติปฏฐานส่ี แตเร่ืองอุบายวิธีของเราท่ีจะพิจารณา กายคตา
สติ นั้นหาที่สิ้นสุดไมได แลวแตจะถนัดอยางใด จะพิจารณาใหเปนอสุภะอสุภัง เปนปา
ชาผีดิบหมดทั้งตัวนี้ก็เปนได เพราะกายน้ีเปนปาชาผีดิบอยูแลว พิจารณาทางภาคอสุภะ
ก็เปนอยางนี้ จะพิจารณาทางธาตุทางขนัธ มันก็เปนธาตุอยูแลวตามธรรมชาติของมัน 
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เปนความจริงของตัวเองแตละอยางๆ มันปลอมอยูที่ใจดวงเดียว ที่ไปเสกสรรปนยอเขา
วาเปนอยางน้ันอยางน้ี ใจอยูไมเปนสุข เพราะฉะนั้นจึงไดรับแตทุกขแบกแตทุกขอยูร่ํา
ไป เพราะความอยูไมเปนสุขของจิตเอง ถาอยูเปนสุขมันก็ไมมีทุกข เดี๋ยวเอื้อมไปโนน
เดี๋ยวคิดไปนี ้ปรุงสิ่งนั้นสําคัญมั่นหมายสิ่งนี้อยูอยางนั้น ผลจึงเปนไฟขึ้นมาเผาตน  

จึงตองอาศัยสติปญญา ศรัทธา ความเพียร พินิจพิจารณาแยกแยะเรื่องสัญญา
อารมณออกเปนชิ้นเปนอัน พิจารณาธาตุขันธใหเห็นชัดเจนตามเรื่องของธาตุของขันธ 
เอา จะพิจารณาใหแตกกระจายลงไปก็แตก พิจารณาจนชํานิชํานาญ แมเราไมพิจารณา
วาธาต ุ มันก็เปนธาตุอยูตามหลักธรรมชาติของมันเอง พิจารณาวาขันธ ขันธก็แปลวา
หมวด แปลวากอง กองรูป กองเวทนา กองสัญญา กองสังขาร กองวิญญาณ ก็อยูใน
กายในใจน้ี คําวาขันธ ขันธ แปลวา กอง แปลวาหมวด กองตั้งแตพื้นเทาถึงบนศีรษะ 
มันกองสูงขนาดไหนกองขันธนะ 

กองรูปก็คือรูปกายนี้ กองเวทนาก็มีตั้งแตพื้นเทาจดบนศีรษะ กองสัญญาก็จําได
หมดตรงไหนๆ ก็จําได กองสังขารก็ปรุงแตงไดทั้งภายในภายนอก กองวิญญาณก็คือ 
ความรับทราบจากอายตนะภายนอก เชน รูป เสียง กลิ่น รส เคร่ืองสัมผัส เขามาสัมผัส
เขามาถูกตองกับ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ก็เปนอารมณขึ้นมา ขณะท่ีรับทราบวา น้ันเปน
รูป น้ีเปนเสียงเปนตน น่ันเรียกวาวิญญาณ พอผานไปแลวความรับทราบน้ีก็ดับไป
พรอมๆ กับส่ิงท่ีสัมผัสผานไป แตอารมณท่ีนํามายึดไวภายในใจน้ี เปนธรรมารมณไม
ยอมผานไปดวย โดยอาศัยอารมณอดีตที่เคยไดรูไดเห็น ไดยินไดฟงมาแลวนั้น นําเขา
มาหมักดองอยูภายในใจ ครุนคิดอยูที่นี ่ เปนอารมณอยูท่ีน่ี สรางกิเลสอยูท่ีน่ี เพราะไม
มีสติปญญาแกทัน จงพิจารณาแยกแยะใหเห็นตามความจริงเชนน้ี พิจารณาอันใดให
เห็นชัด อยาคาดคะเน อยาเดา ใหเห็นตามความจริง มันแสดงขึ้นมาอยางไรใหดูตาม
ความจริงน้ัน นี่ปญญาขั้นตน  

อุบายวิธีของปญญานี้ไมมีสิ้นสุด ขอใหพิจารณาใหปญญากาวออกเถอะ อยู
เฉยๆ จะใหปญญากาวออกเองมันเปนไปไมได เราก็เคยเช่ืออยางฝงใจมาแลววา ทาน
วา สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหต ิมหานิสํโส. สมาธิอันศีลอบรมแลวยอมมีผล
มาก มีอานิสงสมาก สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหต ิมหานิสํสา. ปญญาอัน
สมาธิอบรมแลวยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ปฺญาปริภาวิต ํจิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ 
วิมุจฺจติ. จิตอันปญญาอบรมแลว ยอมหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ แนะ ฟงดูซิ  

นี่เราก็มีศีลเปนที่อบอุนอยูแลว สมาธิก็เรงเขาไป ศีลเปนศีล สมาธิเปนสมาธ ิ
อยาเขาใจวาศีลจะหนุนใหเปนสมาธิข้ึนมาเอง สมาธิจะหนุนใหเปนปญญาไปโดยลําดับ
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เอง โดยไมตองพิจารณาทางปญญา อยางนี้ขัดตอความจริงซึ่งตองพิจารณาทางปญญา 
จึงจะเปนปญญาขึ้นมาได แมสมาธิก็ตองทําใหเปนสมาธิ  

เพียงมีศีลแลวสมาธิจะเกิดเอง มีสมาธิแลวปญญาจะเกิดเองดังนี้ แมจนวันตาย
ก็ไมเกิด อยาพากันนั่งคอยนอนคอยแบบลมๆ แลงๆ ทั้งศีล ทั้งสมาธ ิทั้งปญญาตองทํา
ใหเกิดทั้งสิ้นจึงจะเกิดม ี ถาไมนําไปใชก็ไมเกิดผลอะไร เชน มีด ขวาน หรือเครื่องมือ
ตางๆ ท่ีนํามาใชงาน ถาไมเอามาใชงาน มีดก็เปนมีด ขวานก็เปนขวาน ส่ิวก็เปนส่ิว กบ
ก็เปนกบ เลื่อยเปนเลื่อยอยูอยางนั้น ไมสําเร็จเปนงานช้ินน้ันๆ ขึ้นมาไดโดยลําพังเลย 
นี่สมาธิก็อยูอยางนั้น ถามีศีลแลวไมทําสมาธิใหเกิดดวยจิตตภาวนา สมาธิก็ไมเกิด 
อยากจะใหสมาธิเกิดตองทําภาวนา เม่ือภาวนาข้ึนเปนสมาธิแลว ถาอยากใหปญญาเกิด
ตองคิดคนทางดานปญญา ปญญาถึงจะเกิด ไมใชสมาธิจะไปหนุนใหปญญาเกิดไดเอง 
ถาเปนอยางนั้นไมมีใครติดสมาธิ เมื่อมีสมาธิแลวก็หมุนตัวไปเรื่อยๆ เปนปญญาเลย 
ปญญาก็หมุนตัวไปใหจิตหลุดพนเลย แตน้ีตามความจริงมันไมเปนเชนน้ัน 

ความจริงก็คือศีลตองทําใหเกิด คือรักษาศีล สมาธิตองทําใหเกิด เมื่อทําสมาธ ิ
พอจิตมีความสงบรมเย็นบาง ไมหิวโหยในอารมณอะไรมากไปเหมือนแตกอนที่ไมเคย
ไดสมาธ ิแลวก็นําจิตน้ันออกพิจารณาในแงตางๆ ของธาตุของขันธ จิตที่ไมหิวโหยก็ตั้ง
หนาทํางานใหเรา เมื่อทํางานก็เกิดปญญาขึ้นมา เกิดความรูแจงในแงนั้นแงนี้ขึ้นมา
เร่ือยๆ เร่ิมเห็นผลไปโดยลําดับ รูตรงไหนหายสงสัยตรงน้ัน  

ปญญาก็คอยเขยิบตัวขึ้นไปๆ ตั้งแตปญญาขั้นหยาบๆ เร่ือยไป จนกระทั่ง
ปญญาขั้นกลาง แลวก็กลายเปนปญญาขั้นละเอียดไปโดยลําดับๆ และแกกิเลสที่พัวพัน
อยูภายในจิตไปโดยลําดับเชนกัน ปญญาทั้งสามขั้นคือ ปญญาข้ันหยาบ ข้ันกลาง ข้ัน
ละเอียดและขั้นละเอียดสุดสมกับกิเลสที่ละเอียดสุดไดแก อวิชชา เมื่อพอเหมาะพอสม
กันแลวเปนมัชฌิมา มัชฌิมานี้หมุนตัวเขาไปตรงไหน กิเลสพังทลายลงไปไมมีอะไร
เหลือ น่ันวิธีแกกิเลสเปนอยางน้ี ใหพากันเขาใจ อยาเขาใจวาสมาธิจะเปนปญญา 
ปญญาจะแกกิเลสทั้งหลายไปโดยถายเดียว ตองนําไปใชเหมือนเครื่องมือจึงจะเปน
ปญญาขึ้นมาตามลําดับ  

มันงายถามีสมาธิแลว ก็เหมือนกับมีเคร่ืองทําครัวท่ีจะนํามาปรุงอาหารชนิด
ตางๆ นั่นแล เคร่ืองทําครัวมีพรอมแลว ถาเราไมปรุงมันก็เนาเฟะไปเปลาๆ มันไมเกิด
เปนอาหารข้ึนมาได สมาธิก็เปนสมาธิอยูอยางนั้น ดีไมดีเนาเฟะ คือติดสมาธิก็เนาเทา
นั้นละซิ เมื่อติดแลวก็จม จมปลักอยูตรงนั้นแหละ ไปไมรอด จึงตองพิจารณา 

น่ีเคยเปนมาแลว ติดสมาธ ิ ผมเคยพูดใหหมูเพื่อนฟงหลายหน เรื่องสมาธินี่
ชํานาญ พูดไดอยางอาจหาญ เพราะจิตเปนสมาธิมาถึงหาหกปกวา กําหนดเมื่อไรไดทั้ง
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น้ัน มันเปนสมาธิอยูตลอดเวลา จิตเปนเหมือนหิน มีความม่ันคง แตหินก็หินกิเลส หิน
สมาธิ ไมใชหินความหลุดพน เม่ือเวลาปญญาไดแยกแยะเขาไปๆ เห็นคุณคาของ
ปญญา ทีนี้ก็ไปใหญ ถอดถอนกิเลสไปเรื่อยๆ ท่ีไหนๆ ก็ไมพนปญญา ปญญาเปนผูแก
กิเลส สมาธิเปนแตเพียงทําใหกิเลสสงบตัวเขามาเพ่ือแกกิเลสไดงาย ฟาดฟนกิเลสได
งาย เพราะมันไมซานไปขางนอก ปญญาก็สนุกฟาดฟนลงไป  

เมื่อกิเลสไดสิ้นสุดลงไปเพราะอํานาจของปญญาแลว น่ันแหละคือคุณคาแหง
การปฏิบัติธรรม คุณคาของใจเดนดวงเต็มที่ไมมีอะไรเสมอในโลกทั้งสามนี ้ จิตเปน
ธรรม ธรรมเปนจิต ใจเปนธรรม ธรรมเปนใจ ธมฺโม ปทีโป ก็หมายถึงความสวาง
กระจางแจงของใจและธรรมซึ่งอยูดวยกัน เมื่อถึงขั้นนั้นแลว จะวาใจก็ได จะวาธรรมก็
ได ธรรมคือใจ ใจคือธรรม ไมขัดไมของ นั่นแหละธรรมแทอยูที่จิต ธรรมแทคือจิต จิต
แทคือธรรม เมื่อถึงขั้นนี้แลวหายสงสัย น่ีคุณคาแหงการปฏิบัติธรรม 

ทุกขก็ทุกขเพื่อไดของประเสริฐขึ้นมา เราตองยอมทน ถาเราเช่ือตถาคตวาพระ
องคเปนผูมีเหตุมีผล ตรัสไวชอบแลวทุกส่ิงทุกอยาง เราก็ตองเปนผูมีเหตุผล ดําเนิน
ตามหลักตถาคตที่ทรงสั่งสอนไว   ผลที่พึงไดจะไปไหน   จะพนจากนี้ไปไมได เพราะ
ศาสนธรรมของพระพุทธเจาก็คือตลาดแหงมรรคผลนิพพานอยูดีๆ น้ีแลว ขอใหผูน้ัน
ดําเนินกิจการของตนใหเต็มเม็ดเต็มหนวยตามหลักธรรมของพระพุทธเจาเถิด ผลจะ
พึงปรากฏขึ้นมาเปนลําดับลําดาไมตองสงสัย เหมือนพระพุทธเจาประทับอยูตรงหนานี้
แล ธรรมแสดงบทใดข้ึนมาก็คือธรรมของพระองค พระองคเปนผูแสดงอยางนี้ๆ ออก
มาจากความจริงอยางนี้ๆ เม่ือรูเห็นความจริงภายในจิตใจแลว ก็เหมือนรูเห็นความจริง
ของพระพุทธเจา สงสัยไปท่ีไหน ผูใดเห็นธรรมผูน้ันเห็นเราตถาคต ก็หมายอันนี้เอง 

เอาละแสดงเพียงเทาน้ี 


