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การบวชเปนของยาก 

 
การบวชทานกลาวไววาบวชไดยาก บวชแลวการประพฤติตามธรรมวินัย ก็เปน

ของยาก การจะดําเนินทางดานจิตใจของนักบวช เพ่ือรูแจงเห็นจริงตามหลักธรรมของ
พระพุทธเจาก็เปนของยาก ทําไมจึงเปนของยาก เพราะกิเลสไมใชของงายดาย กิเลส
เปนส่ิงท่ีเหนียวแนนม่ันคงมาก การประพฤติปฏิบัติเพื่อถอดถอนหรือตอสูกับกิเลสจึง
เปนของยากทุกๆ ประโยคไป ความเปนนักบวชก็คือความเปนนักรบ เปนนักตอสูกับสิ่ง
ที่เปนขาศึกแกจิตใจของตน ไมวาจะเปนครั้งใดสมัยใดก็ตาม หลักความจริงมีมาอยาง
น้ัน 

กิเลสไมเคยมีความออนแอทอถอย พอที่จะชําระมันไดอยางงายดาย กิเลสมี
ความขยัน มีความเขมแข็ง มีความฉลาดแหลมคมมาก เวลาครอบหัวใจสัตว จึงทําให
สัตวขยันขันแข็ง และฉลาดไปตามเพลงขับกลอมของมัน แตขี้เกียจออนแอทอแทเหลว
ไหลและโงเขลาในส่ิงท่ีเปนธรรมเปนสารประโยชนท้ังหลาย เพราะกิเลสเปนขาศึก เปน
คูแขงกับธรรม คือความดีงามทั้งหลายมาแตกาลไหนๆ ไมเคยลงรอยกันเลย กําลังทุก
ดานของกิเลสมีมากไมมีเวลาบกบาง จึงสามารถครองหัวใจสัตวโลกเร่ือยมา 

เรามุงหนามาบวชในพระพุทธศาสนา กวาจะไดบวชก็เปนของยาก บวชแลวจะ
รักษาสิกขาบทวินัยซึ่งเปนการขัดตอนิสัยเดิมอันเปนนิสัยของกิเลส ก็ตองเปนของยาก 
เพราะตองตอสูกับกิเลสที่ฝงจมภายในใจ จนกลายเปนนิสัยมานานแสนนาน ตอง
ระมัดระวังรักษากายวาจาใจท่ีเคล่ือนไหวไปมาอยูเปนนิจศีลนิจธรรม ใจจึงจะเปนธรรม
ขึ้นมาไดตามใจหวัง แตจะเพราะเหตุผลกลไกอะไรก็ตาม มักมีกิเลสแทรกอยูเสมอ ภาย
ในอาการของจิตอาการของกายที่แสดงออกมา เมื่อเปนเชนนี้การประพฤติปฏิบัติจึง
เปนของยาก และมักเปดชองใหฝายต่ําย่ํายีตีตอยอยูเสมอ 

โลกที่ไมรูพิษภัยของกิเลสหรือไมรูกลไกของกิเลสที่ฝงอยูภายในใจ และยอม
จํานนตอส่ิงเหลาน้ีโดยไมรูสึกตัวอยูแลว จึงประพฤติปฏิบัติกันยาก เกือบรอยทั้งรอย
มักทอถอยออนแอ การที่จะบึกบึนหรือตะเกียกตะกายเพื่อแกและถอดถอนกิเลส เพื่อ
ความหลุดพนน้ัน เราพอทราบกันทุกองค เพราะไดเริ่มปฏิบัติมาดวยกัน วาระหวาง
กิเลสกับธรรมซึ่งมีอยูในใจดวงเดียวนี้ แกและถอดถอนกันยากยิ่งกวาถอดถอนหัว
หนามออกจากฝาเทาเสียอีก การฝกฝนอบรมและทรมานตนก็คือการตอสูกับกิเลส ซึ่ง
เปนผูเคยเส้ียมสอนใจใหเช่ือมันอยางฝงจมมาเปนเวลานาน จึงเปนของยากลําบาก แต
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อยาลืมวา ความเลิศแหงธรรมมีคุณคาและนํ้าหนักมากกวาความลําบากทางความเพียร
เปนไหนๆ  

การอุตสาหพยายามประพฤติปฏิบัติธรรมทางดานจิตใจ ทีเ่รียกวาการแหวกวาย
จากกิเลสไปแตละขั้นละตอนนั้น ตองเปนของยากลําบากไปตามจังหวะแหงการตอสู 
เพราะกิเลสไมวาประเภทใด ตองเปนสิ่งที่เหนียวแนนแกนนักสูดวยกัน มันเกาะอยูกับ
จิตไมยอมปลอยวางเอางายๆ ถาอุบายวิธีและการปราบปรามมีกําลังไมพอ ตองยอม
แพมันโดยไมตองสงสัย น่ีทานวาการบวชก็ยาก บวชแลวการประพฤตพิรตพรหมจรรย
ใหเปนไปตามสิกขาบทวินัยก็ยาก การจะตะเกียกตะกายตนใหหลุดพนไปตามทางสันติ
ธรรมท่ีทานทรงสอนไว กอนที่จะหลุดพนไปไดก็ตองตอสูกับกิเลสอยางเต็มสติกําลัง
ความสามารถ ซึ่งก็พนจากความยากลําบากไปไมได เม่ือรวมความแลวยากดวยกันท้ัง
น้ัน  

แตการยากของผูเชื่อธรรมวินัยของพระพุทธเจาก็ไมยากจนสุดวิสัย เพราะทานผู
ไดชัยชนะที่ผานไปแลว สวนมากลวนผานไปดวยความยากลําบากน่ันแล เพราะการ
ปราบกิเลสทุกประเภทซ่ึงเปนส่ิงท่ีปราบยาก ทานก็เคยไดปราบปรามมาแลว ทุกขขนาด
ไหนทานก็เคยทุกขมากอนแลว ทําใหเห็นประจักษพยานเปนอยางดี 

ไมวากิเลสประเภทใด เกาะอยูในหัวใจใด จะตองมีความเหนียวแนนม่ันคง มี
ความฉลาดแหลมคมเกินกวาจิตจะระลึกรูไดวาผิดหรือถูก วาเปนโทษเปนคุณประการ
ใดบาง ถาไมใชธรรมมีสติและปญญาธรรมเปนตนเขาพิสูจนทดสอบกัน ซึ่งทานก็พา
ดําเนินวิธีการเหลาน้ีมาแลว 

ขั้นจะทําจิตใหมีความสงบเปนสมาธิก็ยาก ไมใชเรื่องเล็กนอย แตเม่ือพยายาม
ตามหลักธรรมจริงๆ แลวก็ไมยากจนเกินกําลัง เพราะความตองการ ความอยาก ความ
หวัง ความมุงมั่นแตละอยางซึ่งเปนกําลังใจมีอยูภายในใจเราแลว ก็พอฟดพอเหวี่ยงกัน
ไปไดทุกขั้นทุกภูมิของอรรถของธรรมและทุกประเภทของกิเลส ไมนอกเหนือไปจากสติ
ปญญา ศรัทธา ความเพียรซ่ึงเปนอาวุธอันสําคัญน้ีไปไดเลย 

ดวยเหตุนี้จึงตองพยายามเพื่อแหวกวายตนใหออกจากวัฏวน คือหมุนไปเวียน
มาดวยการเกิดแกเจ็บตาย ซึ่งลวนเปนเรื่องของกองทุกข โปรยไปตามระยะทางไมขาด
วรรคขาดตอน เหมือนเขาโปรยขาวตอกตามทางน่ันแล นี่แลเรื่องทุกขที่มันติดสอยหอย
ตามไปในชาติความเกิด ชราความแก มรณะความตาย เปนเชนน้ี 

การฝกฝนอบรมการทรมานนั้น ไมมีการฝกฝนการทรมานสัตวตัวใด ยากยิ่งกวา
การฝกฝนทรมานมนุษยคือเราแตละรายๆ น่ีเลย พระพุทธเจาก็ทรงเปนมนุษยคนหนึ่ง 
ถาใหนามตามขั้นมนุษยตามศักดิ์ศรีของมนุษยตามเกียรติของมนุษย ก็ใหนามวาพระ
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องคเปนกษัตริย แตกิเลสมันไมไดนิยมวาเปนคนชั้นใด มันคงเปนกิเลสและเหยียบยํ่า
ทําลายหัวใจของคนของสัตว ทุกขั้นทุกภูมิทุกชาติชั้นวรรณะ โดยไมสะทกสะทานเลย 
เมื่อเปนเชนนั้นจะไมยากไมลําบากไดอยางไร ในการปลดเปล้ืองกิเลสหรือสลัดกิเลส
ออกจากใจ เพราะมันเคยเกาะกินหัวใจมานานจนไมอาจประมาณได 

ทั้งเบื้องตนเบื้องปลายแหงความเปนมาของสัตวของบุคคลแตละราย เพราะ
ความยืดยาวดวยทุกขเปนสายยาวเหยียดมาดวยกันกับชาติความเกิด ชราความแก 
พยาธิความเจ็บไขไดปวย ตลอดถึงความตาย นี่เรื่องของทุกขก็ติดสอยหอยตามกันมา 
ไมอาจกําหนดไดวาเปนทุกขมาแตเมื่อไหร เคยเกิดเคยตายมาแตเม่ือไหรจนถึงปจจุบัน
น้ี 

ที่ยืดยาวที่สุดไมมีอะไรเปนคูแขงได ก็คือความหมุนเวียนเกิดตายที่เต็มไปดวย
ความทุกขทรมานของสัตวผูมีกิเลสเปนเจาอํานาจครอบงําใจน่ันแล เปนเพียงเจาของไม
อาจจดจําความเปนมาของตนไดเทานั้น จึงไมนึกขยะแขยงและกลัวกัน แมความระลึก
ไมไดนั้นก็คือกิเลสนั่นแลทําใหหลงลืมในความเปนมาของตน มีความทุกขความลําบาก
ยากจนเข็ญใจขนาดไหน กิเลสก็ปดบังซอนไวไมใหเจาตัวรูเห็น ตางจึงทนทุกขทรมาน
กันมาดวยความมืดบอดสุมเดา ไมอาจมองเห็นจุดหมายปลายทางได  

ถาคนเราแตละรายๆ ทราบวิถีความเปนมาของตนในเรื่องการทองเที่ยว ไดแก
ความเกิดที่นั่นตายที่นี ่ ซึ่งกลมกลืนไปกับความทุกขไดบาง ความทราบนั้นก็จะกระจาย
ไปถึงเรื่องความทุกขความลําบากทั้งหลายที่ตนไดเคยประสบเคยรู เคยเห็นมา ก็พอจะ
มีแกใจอุตสาหพยายามแหวกวาย ใหหลุดพนจากแหลงแหงวัฏวนอันนี้ไปไดเปนรายๆ 
เปนคณะๆ อันเปนความรวดเร็วกวาท่ีเปนมาและเปนอยูน้ีไมนอยเลย เพราะความต่ืน
ตัวกลัวทุกขกลัวภัยเปนสาเหตุใหตะเกียกตะกายกัน 

น่ีถึงเราไมทราบก็ตาม ผูที่เปนสักขีพยานของเราก็คือองคศาสดา ธรรมที่
ประกาศสอนไวก็ออกมาจากศาสดาองคเอก ที่ทรงรูทรงเห็นตามความจริงทุกอยางมา
แลว วาสัตวท้ังหลายเวียนวายตายเกิดอยูในวัฏสงสารไมมีประมาณ ไมนอกเหนือไป
จากวัฏวนน้ีไปได เพราะเปนที่อยูที่รวมของสัตวที่มีกิเลสพาใหเกิด-ตาย บรรดาสัตวท่ีมี
กิเลสจะตองเปนอยางนี้ดวยกัน สิ่งตายตัวที่จะพาใหสัตวเกิดและตาย ตลอดถึงไดรับ
ความทุกขความลําบากตางๆ ก็คือเร่ืองอวิชชากิเลสประเภทละเอียด พาใหเปนมาโดย
ลําดับลําดาไมขาดวรรคขาดตอนแหงภพชาติ จนถึงปจจุบันชาติที่กําลังเปนอยูเวลานี ้

เราถือองคศาสดาและศาสนธรรมท่ีทานตรัสไวน้ันมาเปนสักขีพยาน ตาเราไม
สามารถมองเห็นเร่ืองความเปนมาของเรา หู ใจเราไมสามารถรูเร่ืองรูราวความเปนมา
ของตน ก็พึงยึดเอาหลักธรรมของทานมาเปนหูเปนตา เปนเคร่ืองประดับใจ เครื่องสอง
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ใจเพื่อกาวไปตามนั้น ยอมจะเห็นทางออกจากวัฏทุกขโดยลําดับไมอับจน เร่ืองเกิดตาย
ก็จะไมสงสัยเพราะเปนความจริงอยางตายตัว ไมมีอะไรมาลบลางได นอกจากธรรมคือ
วิวัฏธรรมเปนตน 

การเกิดในภพนอยภพใหญ เปล่ียนภพเปล่ียนชาติเปนสัตวเปนบุคคล เปนเปรต 
เปนผ ี เปนยักษเปนมาร เปนเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม ก็อยูในวงแหงวัฏจักรของคน
และสัตวที่มีกิเลสดวยกัน ไมนอกเหนือจากธรรมที่พระพุทธเจาทรงตรัสไวไปไดเลย 
ฉะนั้นจงยึดธรรมมาเปนหลักใจ เปนเคร่ืองสองทาง เปนสักขีพยาน เปนหูเปนตาเปน
ความรูความฉลาด เปนหลักดําเนินอยาไดลดละปลอยวาง 

ทานวาอวิชชาคือความมืดบอดนั้นเองเปนตัวการใหญ รูก็รูแบบอวิชชาเห็นแบบ
อวิชชา อะไรๆ เปนแบบของมันท้ังส้ินไมไดเปนแบบธรรม พอที่จะใหเกิดความสวาง
กระจางแจงแกจิตใจไดเลย มันจึงลําบากสําหรับมวลสัตวผูมืดบอดดวยอวิชชา ตัณหา 
อุปาทานฝงใจ 

ดวยเหตุนี้จึงตองยึดเอาหลักธรรมมาเปนสักขีพยาน มาเปนเครื่องฝากเปนฝาก
ตายไวกับใจ พยายามตะเกยีกตะกายไปตามนี้ ทุกขก็พอทนไดเพราะเคยทนมาแลว 
ทุกขดวยความพากเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจ ไมใชทุกขเพื่อความลมจม 
พระพุทธเจาเปนที่ยอมรับของพุทธบริษัททั่วโลกดินแดนแลววา พระองคเปนทุกข
อันดับหนึ่งในวงพุทธศาสนา ในวงพุทธบริษัท เพราะการฝกทรมานพระองคกอนได
ตรัสรูธรรมมาแจกจายสัตวโลก เราเปนศิษยตถาคตจําตองเดินตามคร ู ครูพาเดินผาน
ทุกขดวยความพากเพียร ศิษยตองเดินตามนั้นไมยอมถอย 

ไดกลาวเม่ือสักครูน้ีวาการฝกฝนทรมานหรืออบรมตนน้ัน ไมมีอะไรยากยิ่งกวา
การฝกฝนอบรมหรือทรมานมนุษย เพราะกิเลสพาใหยาก กิเลสเปนส่ิงท่ีเหนียวแนน
มากยากที่จะถอดถอน ยากที่จะตัดจะฟนหรือปราบปรามใหหมดสิ้นไปไดงายๆ จึงตอง
ใชกําลังเต็มความสามารถ เพียงขั้นสมาธิเทานั้นก็ตองใชกําลังใหเหมาะสมกับสมาธิที่
ควรจะเกิดขึ้นได 

เอา….วันนี้ทําสมาธิไมเกิดเพราะกําลังไมพอ กําลังสติก็ไมพอ กําลังความเพียร
ก็ไมพอ จิตใจมีความทอแทออนแอ ความสงบของใจเกิดไมได ตองเพิ่มกําลังใหม 
พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงใหม ตองพลิกกันอยูอยางนี้จึงเรียกวาปญญา ความฉลาดใน
การตอสู เอาจนสงบได ทําไมจะสงบไมได ธรรมทานสอนเพ่ือความสงบท้ังน้ัน ไมได
สอนเพ่ือความฟุงซานรําคาญ ไมไดสอนเพื่อความสายแสไปตามกระแสของโลกสงสาร 
น่ันเปนเร่ืองของกิเลสพาใหเปนไปตางหาก ไมใชธรรมพาใหเปน กิเลสพาใจใหฟุงซาน
ขุนมัว ธรรมพาใหใจสงบผองใส กิเลสกับธรรมเดนิสวนทางกันไปคนละจุด 
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จิตใจที่เปนไปตามกระแสของโลกเหมือนน้ําซับน้ําซึม โดยไมมีสติเปนเครื่องกั้น
กางหวงหามตานทานกันบางเลยน้ัน ไมใชเปนการบําเพ็ญธรรม แตเปนการเสือกคลาน
ตามกิเลสท่ีฉุดลากไปตางหาก เราควรจะทราบในแงเหลาน้ีไว เพ่ือความรูสึกตัวและเขม
แข็งทางความพากเพียรขึ้นอีก ชวยจิตไดมีความสงบ น่ีก็ยากข้ันหน่ึง 

ในการฝกมนุษยคือเราผูหน่ึง ดูเอา…ยากหรือไมยาก การฝกมนุษยการฝกพระ
ใหเปนพระที่สมบูรณแบบตามทางศาสดา เพื่อเปนหลักยึดของใจอันมั่นคง จงยึดเอา
พระพทุธเจาพระสาวกมาเปนตัวอยาง ทานฝกทานยากลําบากขนาดไหน สวนเราจะฝก
แบบงายย่ิงกวาทานก็จะเกงกวาครูไปเพราะเหตุไมเหมือนครู เหตุไมมีความหนักแนน
มั่นคงเหมือนคร ูแตจะใหกิเลสหลุดลอยไปเร็วย่ิงกวาครู การเกงกวาครูแบบน้ี มันเปน
ไปไมได เราเดนิตามครูลําบากอยางครู เพ่ือความรูแจงเห็นจริงอยางครู ผลท่ีไดรับจะ
เหมือนครู 

อยาหาความสะดวกสบายนอกครูนอกอาจารย จะเปนจะตายก็ขอใหเปนใหตาย
แบบครู พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ จงยึดใหฝงลึกภายในใจ อยาปลอยใหกิเลสปด
มือให พุทธ ธรรม สงฆ หลุดลอยไปได พระพุทธเจาแลสาวกทั้งหลาย สวนมากมีแต
ลําบากกันท้ังน้ัน เพราะกิเลสไมเคยเปนผูงายดายและสอนงายแกผูประพฤติธรรมและ
แกผูใด สัตวตัวใด เพราะไมเคยเปนลูกศิษยและเปนทาสเปนบอยของใครๆ ในโลกท้ัง
สาม มีแตเปนศาสดาผูทรงอํานาจโดยถายเดียวเร่ือยมา เม่ือมีผูบําเพ็ญธรรม ปฏิบัติ
ธรรม มันตองตอสูขัดขวางอยูตลอดเวลา จึงเรียกวาขาศึกของธรรมก็คือกิเลสนั่นเอง 
แมขาศึกของเราก็คือกิเลสนี้เชนกัน 

เมื่อพยายามทําจิตใหสงบวันนี้ไมได ก็ใหทราบวาความบกพรองและกําลังของ
เราไมพอ สติไมพอ สติต้ังไวกับงานท่ีตนทําขาดวรรคขาดตอน จึงถูกกิเลสฉุดลากไป
ตามกระแสของมันตอหนาตอตาในวงความเพียร จนเขาสูความสงบไมได แมน่ังภาวนา
ก็นั่งอยูเฉยๆ เหมือนหัวตอ แตจิตเรรอนไปดวยอํานาจของกิเลสเสียส้ิน ทั้งนี้เพราะสติ
ไมพอหรือสติไมมี ถูกกิเลสขับไลออกหมด เมื่อทราบวากําลังของสติไมพอ ความเผลอ
ตัวมีมาก ก็เรงตัวใหมตั้งสติใหม ไมทอถอยปลอยวางความเพียรใหกิเลสไดใจ พลิก
แพลงเปลี่ยนแปลงใหมเอาจนจิตมีความสงบได จึงช่ือวาภาวนาหรือบําเพ็ญธรรมให
เหนือกิเลส ถาสติออนกวากิเลส ใจก็ไมรูธรรมไมเห็นธรรม มีความสงบเปนตน กิเลสก็
แข็งขอไมยอมธรรม ฉะนั้นสติปญญาจึงตองใหเหนือกิเลสอยูเสมอ เสียทาใหกิเลสตรง
ไหนตองฟตตัวยิ่งขึ้น และถือวากิเลสสอนเราใหฉลาดในจุดบกพรองไปในตัวดวย ฟต
จนทันเพลงมวยของกิเลสไปเปนระยะๆ จึงเรียกวานักตอสูเพื่อชัยชนะ 
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ความฟุงซานเปนกิเลสประเภทหน่ึง การฝนใจหรือการฝกฝนอบรมใจดวยวิธี
ตางๆ ซ่ึงเปนการตอสูกับกิเลสใหเกิดความสงบ ตองทุมเทกําลังความเพียรทุกดานลง
ใหเหนือกิเลสท่ีทําใหฟุงซานน้ัน จิตยอมสงบได ไมเหลือวิสัยของนักภาวนาไปได 
เพราะศาสดาซึ่งเปนครูเอกของพวกเราพาทําและพาไดชัยชนะมาแลวไมสงสัย 

ขั้นปญญาก็เหมือนกัน ตองพิจารณาแลวพิจารณาเลาไมหยุดไมถอย คล่ีคลายดู
สิ่งที่มีอยูภายในตน คือขันธท่ีทานเรียกวาความจริง เชน กายคตาสต ิเปนตน ในสติปฏ
ฐานสี ่ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม หรืออริยสัจสี่ก็เหมือนกัน อยูในกายในจิตน้ีท้ังส้ิน 
เมื่อพิจารณาตรงไหนใหมีสติจดจอตอเนื่องกันไปกับงานแหงการพิจารณา อยาลดละ
สติ สติเปนส่ิงสําคัญมากทีเดียว สติขาดวรรคขาดตอนตรงไหน งานก็ขาดวรรคขาด
ตอนตรงนั้น ผลที่ควรจะสืบเนื่องกันไปก็ตองขาดวรรคขาดตอนตามเหตุที่ขาดไป น่ีควร
สํานึกเสมอผูปฏิบัต ิถาไมอยากเน่ินชาหรือเหลวไหล 

อันความเหลวไหลนั้นไมไดขึ้นอยูกับอะไร แตข้ึนอยูกับผูทําตัวใหเหลวไหลตาง
หาก เชน วันน้ีกับวันน้ัน วันผานมาแลวกับวันน้ี วันน้ีวันพรุงน้ี ปนี้ปหนาก็เหมือนกัน 
น่ันไมสําคัญ ท่ีสําคัญคือตัวเราผูเหลวไหล การแกตองแกที่ตัวเรา ไมมีวันไหนเปนวันด ี
ทั้งอดีต อนาคต ปจจุบัน มันเปนเพียงมืดกับแจงเทานั้น ถาตัวเราไมดีเพราะสูกิเลสไม
ได เน่ืองจากความเพียรท่ีจะทําใหปรากฏส่ิงท่ีภาคภูมิใจข้ึนภายในใจไมมี ตองเปนผู
รุงรังกีดขวาง วัน คืน เดือน ป อดีต อนาคตและปจจุบันอยูตลอดไปนั่นเอง 

คําวา สมาธิ ก็อยาไปคาดไปหมาย วาสมาธิเปนอยางน้ันสมาธิเปนอยางน้ี หลัก
สําคัญก็คืองานของเราที่ทําเพื่อความสงบนั้น เปนเคร่ืองยันยัน เปนเคร่ืองรับรอง ท่ีจะ
ใหเกิดความสงบและเปนสมาธ ิ คือความแนนหนาม่ันคงข้ึนท่ีใจ ไมใชเกิดขึ้นเปนขึ้น 
เพราะความคาดหมายดนเดา แตเกิดมีข้ึนเพราะการภาวนาในหลักปจจุบันเปนสําคัญ
กวาที่อื่น การคาดการหมายไมเกิดประโยชน อยาไปคาดหมายใหเสียเวลํ่าเวลาและ
เปลาประโยชนเลย 

เมือ่กําหนดธรรมบทใด เชน กําหนดอานาปานสติก็ใหรูอยูท่ีลม เปนกับตายก็ให
รูอยูท่ีน้ันอยาใหเผลอ สุดทายความรูท้ังมวลก็รวมกระแสเขามาสูจุดเดียว มีลมหายใจ
เปนหลักเปนที่ยึด ลมก็คอยละเอียดลงไปๆ ละเอียดลงไปจนกระทั่งหายเงียบเลยก็มี
แตไมตาย อยาไปกลัวเวลาลมหายไปในความรูสึกขณะน้ัน นี่เคยเปนมาแลวถึงพูดได 
ไมเคยเปนพูดไมถูกหรอก นอกจากนักโกหกอาจพูดดนเดาและหลอกคนอื่นไดซึ่งมักมี
แฝงกันไปเสมอ แตเราไมใชคนประเภทน้ัน จึงดนเดาไมเปนถาไมรูไมเห็นขึ้นกับตน 

ลมละเอียดลงไปๆ จนหายเงียบไปเลย ทีนี้จะมีวิตกอันหนึ่งขึ้นมาเปนขาศึกใน
ขณะนั้น วาน่ีลมหายใจหมดไปแลวจะไมตายหรือ นั่นมันกระตุกเจาของใหเสียหลักแลว
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ก็มาควาลมหายใจตั้งเสียใหม เลยไดแคกลัวตายเพราะลมหมดไป ภาวนาทีหลังพอมา
ถึงจุดลมหายใจหมดก็เปนอีก ๆ เลยไมไปถึงไหน พอถูกกระตุกดวยความคิดเชนนั้น 
ลมหายใจก็มีขึ้นมา จิตก็มาสูความหยาบตามปกติของจิตเสีย ความถูกความจริง ลม
หายใจที่หายไปนั้นไมตองไปกังวลกับมันหรอก เมื่อมันหายไปก็ใหอยูกับตัวรู ผูรูน้ัน 
โดยไมกังวลกับลมหรือสิ่งใด ใจก็อยูดวยความสงบเย็นเทาน้ันเอง พอจิตขยับตัวออก
จากความสงบลมหายใจก็มีมาเอง โดยไมตองไปควาไปหามันใหยุงไป  

ผูมีปญญารักษาตัว มันตองมีอุบายแกความเผลอของตัวที่คิดจากเลหเหลี่ยม
ของกิเลส คือความสงสัยกลัววาจะตายน้ันแหละ มันเปนเลหเหล่ียมของกิเลส ก็พึง
ทราบเสียในขณะน้ันวา เม่ือความรูยังครองรางอยูน้ีแลว อยางไรก็ไมตาย เอา ลมหายใจ
จะหมดก็หมดไปเถอะ ถาลงความรูน้ียังมีอยูในรางน้ีแลวจะไมตาย เพียงเทานี้ใจก็พุง
ทะลุ หายเงียบไปจากความกลัวตาย และดํารงตัวอยูในความสงบอยางหายหวงเทาน้ัน
แล 

อุบายวิธีแก เราตองคิดคนข้ึนมาภายในตนน้ันแหละ เปนความเหมาะสมท่ีสุด 
ย่ิงกวาครูบาอาจารยหยิบย่ืนใหเปนไหนๆ ซึ่งสุดทายก็หลุดไมหลุดมือไปเสีย ไมเหมือน
เจาของคิดขึ้นมาโดยลําพังตัวเองและประจักษกับใจตัวเอง ทั้งไดผลเปนที่พึงพอใจจาก
อุบายน้ันดวย ทั้งนับวันเวลาแตกแขนงออกไปอยางกวางขวางดวย ใชแกกิเลสทันควัน
ไมมีวันหมดสิ้นดวย เปนสมบัติของตนจากภาคปฏิบัติอยางภาคภูมิใจดวย 

การพิจารณาทางดานปญญาเปนสําคัญมาก อยาสักแตวาพิจารณาเปนเพียง
อาการหรือเปนพธีิ พิจารณาเพ่ือความรูจริงเห็นจริงกับอาการน้ันๆ จริงๆ ดวยความมี
สติสืบเนื่องกันไปโดยลําดับ จะแยกจะแยะอาการใดก็ใหมีความรูกับอาการน้ันเทาน้ัน 
สองอยางใหรูกันอยูเพียงเทานั้น เหมือนกับโลกนี้ไมมีอะไรเลย มีแตความรูกับอาการท่ี
พิจารณาสัมผัสสัมพันธกันอยูสองอยางเทานั้น แลวก็จะกระจายไปหมด 

ความรูอันน้ีจะสวางกระจางแจงซึมซาบไปท่ัวอวัยวะสวนอ่ืนๆ ที่เราไมได
พิจารณา ก็เขาใจตลอดทั่วถึงเพราะเปนเหมือนๆ กัน บางครั้งจิตก็ซานไปเอง เท่ียวรู
รอบขอบชิดไปหมด มันเหมือนกับกระดาษซึมมันซึมซาบไปๆ เพราะความซึง้ภายในใจ
วาอันนี้เปนอยางนี้จริงๆ เชน เปนของปฏิกูล เปนทุกข หรือเปน อนตฺตา มันซึ้งถึงใจ 
กําหนดไปทางไหนจิตมันซานไปตามนั้นและซานไปตามๆ กันหมด เพราะส่ิงเหลาน้ี
เหมือนกัน 

อุบายปญญาไมพอผลิตขึ้นมา หาอุบายคิด ตั้งหนาตั้งตาคิด ตั้งหนาตั้งตาพินิจ
พิจารณา ต้ังหนาต้ังตาสังเกตดวยความสนใจ เต็มไปดวยเจตนา เต็มไปดวยความมุง
มั่น อยากรูอยากเห็นความจริงที่มีอยูนี ้ สติตองติดแนบเสมอ ไมวาขั้นสมาธิ ไมวาข้ัน
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ปญญา สติมีความจําเปนตลอด จะเวนขั้นใดขั้นหนึ่งที่สติจะไมเขาไปเกี่ยวของไมได 
การบําเพ็ญดวยความมีสติเปนเคร่ืองสนับสนุนงานใหรวดเร็ว 

สต ิ เปนธรรมสําคัญมากทีเดียว ไมวาขั้นสมาธิไมวาขั้นปญญา จนกระทั่งสติ
ปญญากลมกลืนเปนอันเดียวกัน ทีนี้จะวาสติก็ได จะวาปญญาก็ถูก พอกระเพื่อมพับก็รู
ทันท ี ปญญาวิ่งทันท ี สอดสองดูเหตุดูผลระหวางจิตกับอารมณสัมผัสสัมพันธกันตลอด
ไปไมมีเวลาวาง ตอน้ีไปจะทราบวาสติปญญาทํางานมากไปโดยลําดับจนไมมีคําวาจิต
วางงาน นอกจากเห็นวาจิตออนเพลียเพราะทํางานมาก ก็ร้ังเขาสูสมาธิความสงบเปน
คราวๆ ไป เพ่ือเปนกําลังในการพิจารณาทางดานปญญา และปฏิบัติอยางนี้ไปโดย
สม่ําเสมอทั้งสมถะและวิปสสนา ซึ่งมีความจําเปนไปคนละทางเทาๆ กัน 

นี่ละการฝกการทรมานตน คือการตอสูกับกิเลสประเภทตางๆ ภาษาธรรมะทาน
เรียกวากิเลส ความเศราหมองมืดตื้ออยูภายในใจของคนและสัตวทั่วไป ความมืดมน
อันน้ันแหละ มันกระจายออกมาทางกิริยามรรยาท ทําใหรูสึกไปทางไมดีในแงตางๆ แม
ที่สุดมาบําเพ็ญธรรมมันก็ทําใหมืด ทําใหหลง ทําใหลืมตัว ทําใหข้ีเกียจ ทําใหออนแอ
ทอถอย คอยขัดขวางอยูร่ําไป 

เพราะใจทั้งดวงมีแตกิเลสความมืดตื้อหุมหอ จนไมสามารถมองเห็นมโนธาตุที่
แทจริงไดเลย จะไมใหสัตวโลกงมงายไดอยางไร เพราะมแีตธรรมชาติงมงายเปนหัว
หนารับเหมาจิตท้ังดวงเสียส้ิน ดวยเหตุนี้จึงตองยากแกการแกการถอดถอน เพราะ
ธรรมชาตินี้ทั้งมวลลวนเปนขาศึกกับธรรมทั้งสิ้น เมื่อสิ่งนี้ขวางอยู จึงปฏิบัติธรรมยาก รู
ธรรมไดยาก เน่ืองจากมันไมใหรูไมใหเห็นธรรม มันแทรกอยูทุกแงทุกมุมทุกขณะจิตที่
คิดปรุงออกมา ผูตอสูมันจําตองฝกสติผลิตปญญา หาวหาญทางความเพียร เปนนักอด
ทน เผลอตัวไมได มันเขาแทรกและทํางานแทนทันท ีถาไมเผลอมันก็ไมทํา แตมันจอง
หาโอกาสกับเราอยูตลอดเวลา ถามันมีอํานาจมากกวามันก็ฉุดลากเอาไปตอหนาตอตา 
เราตองผลิตสติปญญาใหมีกําลังกลาสามารถขึ้นโดยลําดับ เอามันใหอยูในเงื้อมมือจน
ได นี่อุบายวิธีฝกตน ยอมมียากมีงายเปนธรรมดาของการสูรบ 

ยากก็ยากเถอะยากอยางนี้ นับแตเกิดมาเรายังไมเคยยาก พอแม ปูยา ตายาย
ของเราก็ไมเคยยาก รอยทั้งรอยมักยุงยากกับกิเลสทั้งนั้น ยากกับธรรม ทุกขเพราะการ
ฆากิเลสตอสูกับกิเลสไมมีใครไดทําเหมือนเรา เราไดยากเราไดทุกขเพราะเราไดสูกับ
กิเลสตัวเปนภัย จงทุกขจงยากเถิด ความทุกขยากในงานฆากิเลสน้ี เปนสิริมงคลเปน
เกียรติแกเราอยางย่ิง เอา…ทุกขเถิด ตายเถิด ชีวิตจิตใจบูชาพระพุทธ พระธรรม พระ
สงฆไปเลย อยาเสียดาย กิเลสจะพามาตายอีก เอาจนไดชัยชนะมาครอง 
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เราเปนลูกศิษยตถาคต เราจะเอาความประเสริฐเลิศโลกเพราะความทอแทออน
แอ ความขี้เกียจมักงาย ความออนกําลังอันเปนสมบัติของกิเลสลวนๆ มาประดับตัว
ประดับใจทําไมกัน ตองเปนความเขมแข็งในการประพฤติปฏิบัต ิ ใหเห็นสัจธรรม ที่
ทานประกาศกังวานอยูได ๒๕๐๐ กวาปแลวเขามาสูความจริงเต็มหัวใจใหได อยาให
หลุดมือไป คําวาสัจธรรมน้ัน เปนธรรมท่ีทานเขียนไวตามตํารับตําราท่ีเราท้ังหลายเรียน
ทองบนสาธยาย น่ันเปนช่ือเปนความจํา ยังเปนธรรมนอกใจ ถาเปนอาหารก็ยังอยูใน
ภาชนะ ยังไมเขามาถึงปากถึงทอง ใหนอมเขามาสูตัวจริงของสัจธรรมอันแทจริงคือใจ
ของเราน้ีใหได 

สติปฏฐานสี่อันเปนความจริงแทคืออะไร อยูที่ไหน วากาย ก็รางกายของเราทุก
สวนก็เปนกายคตาสติ หรือเปนกายานุปสสนาสติปฏฐาน เวทนาเหมือนกัน สุข ทุกข 
เฉยๆ ก็เปนเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน จิตความคิดปรุงในเร่ืองราวตางๆ ก็เปนจิตตานุ
ปสสนา ตามรูตามเห็นความคิดความปรุงของตน อารมณอะไรที่เกิดขึ้นตอสายกับเรื่อง
ราวอะไรท่ีเรียกวาธรรมารมณ อันน้ันก็เปนธัมมานุปสสนา ก็อยูกับใจเรา เพราะเกิด
และสัมผัสท่ีใจเราเอง 

วาทุกขคือทุกขกายก็ดีทุกขใจก็ด ีก็คือทุกขสัจซึ่งเปนความจริงอยูตามหลักธรรม
ชาติของตน เวลามีก็มีอยูที่กายที่ใจของเรานี ้ ทุกขทั้งทางกายทุกขทั้งทางใจ ก็มีอยูที่นี่ 
สมุทัยก็มีอยูที่ใจ ช่ือธรรมเหลาน้ีมีอยูท่ีตํารา แตทานช้ีเขามาหาใจ ตองมาคนดูที่ใจของ
เราน้ี ถึงจะเห็นสมุทัยรูเรื่องของสมุทัย และละสมุทัยไดดวยมรรคสัจ 

ทานกลาวไวยอๆ วา กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา…แนะ คําวาตัณหาคอื
ความบกพรอง คือความอยากและรบกวนเจาของอยูตลอดเวลาน่ันแล อยากไมหยุดไม
ถอย อยากไมมีวันอิ่มพอ ทานเรียกวาตัณหา มันรบกวนอยูตลอดเวลานาที ไมมีวันมี
คืนมีปมีเดือน รบกวนสัตวบุคคลเราเขาต้ังแตเล็กจนโตจนเฒาจนแกจนตาย มันกวนอยู
อยางน้ันจึงเรียกวาตัณหา มันเคยมีความสงบตัวเมื่อไรถาไมทําใหมันสงบ ภวตัณหาก็
อยากมีนั่นอยากเปนนี่ อยากมีส่ิงน้ันอยากเปนส่ิงน้ี อยากอยูตลอดเวลา สามความ
อยากนี้มันเกี่ยวโยงกัน 

วิภวตัณหา ถาพูดทางภาคปฏิบัติแลวมันอยากในของไมมีนั่นเอง เกิดแลวอยาก
อยูอยางนี้ตลอดไปไมใหตาย มันมีไดที่ไหน สิ่งสัมผัสสัมพันธที่ถูกใจไมใหพลัดพราก
จากไปมีไดที่ไหน มันตองพลัดพรากจากไป เกิดแลวตองตาย แตวิภวตัณหาน่ี มันไป
อยากในสิ่งที่เปนไปไมได ในสิ่งที่เปนอฐานะคือเปนไปไมไดนั้นแล จึงเรียกวา 
วิภวตัณหา อยากในของไมมี อยากเทาไรมันก็ไมอิ่มไมพอ สัตวโลกอยากเหมือนกัน
หมด อยากในของมีอยูเชน ภวตัณหา มันก็เปนตัณหา ไมมีความอิ่มพอเหมือนกัน นี่
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ทานเรียกวาสมุทัย มันเปนอยูภายในใจของสัตวโลกหรือของพวกเราทุกๆ คนตลอด
เวลา 

ความใคร ความอยาก ความทะเยอทะยาน มันดิ้นมันกวัดมันแกวงอยูภายในใจ
หาความสงบไมได ถาเปนนํ้าก็ขุนเปนตมเปนโคลนไปหมด หาความสงบนิ่งใสไมได
เพราะถูกกวนดวยอํานาจของกิเลส ใจทําไมจะไมขุนมัวจะไมมืดดําทําใหเกิดทุกข จิตใจ
ขุนมัวจิตใจมืดดํา เพราะอํานาจของกิเลสบีบบังคับอยูตลอดกาลสถานท่ีอิริยาบถ ผล
ของมันก็คือความทุกขความลําบากลําบนมากนอย ตามกําลังของกิเลสท่ีบีบค้ันในระยะ
น้ันๆ น่ันเอง 

การแกสมุทัยก็คือการทําสมาธิภาวนา การพิจารณา เชน พิจารณากายคตาสต ิ
เปนตน พิจารณาดวยมรรค มรรคคือสติปญญาเปนของสําคัญ สติเปนพื้นฐานใชไป
ทุกๆ ขั้นทุกแขนงของงานที่ทําและขั้นของธรรมที่พิจารณา ปราศจากสติไมได สัมมา
ทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป คือองคปญญาที่จะนํามาคลี่คลายดูเรื่องของกิเลส ฟาดฟนห่ัน
แหลกกับกิเลส ใจรักชอบกับสิ่งใด ไปหลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงโกรธกับอะไร เสก
สรรปนแตงเอามาแขงธรรมของพระพุทธเจาเพ่ือความวิเศษวิโสอะไร คนหาความ
จอมปลอมของมันใหเจอ จะไดเจอธรรมของจริงที่กิเลสตัวจอมปลอมปกปดไว 

พึงทราบเสมอวากิเลสเปนคูแขงกับธรรม ธรรมไมใหรัก กิเลสมันฝนไปรัก 
ธรรมทานวาไมใหชังไมใหเกลียดไมใหโกรธ กิเลสมันฝนตอหนาตอตา ไปรักไปชัง ไป
เกลียดไปโกรธอยูไดภายในหัวใจท่ีกําลังบําเพ็ญธรรมเขาสูใจอยูน้ันแล.น่ันระหวางกิเลส
กับธรรมตองตอสูกันอยูอยางนี้ทุกระยะ เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติธรรมตองใหรูกลมายา
ของกิเลสท่ีเขยาเปาหูกระซิบใจอยูตลอดเวลาภายในใจเราเองดวยสติปญญา เอาใหรู 
กลั่นกรองหรือคลี่คลายผลักดันมันออกไป หรือฟาดฟนมันออกไปดวยปญญา ทีแรกก็
ใชสมาธิกอน พอใหมีชองทางดําเนินได นอกจากเปนกรณีพิเศษที่เราจะใชปญญาฟาด
ฟนหั่นแหลกกันไป จนกระทั่งถึงกิเลสมันหมอบ จิตหมอบเปนสมาธิขึ้นมาได น่ันเปน
กรณีพิเศษ ดังเขียนไวแลวในปญญาอบรมสมาธิซ่ึงเปนภาคปฏิบัติ 

มรรคคืออะไร คือทางดําเนินเพ่ือความรูแจงสัจธรรมท้ังส่ี ทุกฺเข ญาณํ ญาณ
หย่ังทราบในทุกข ทุกฺขสมุทเย ญาณํ ญาณหย่ังทราบในสมุทัย ทุกฺขนิโรเธ ญาณํ ญาณ
หย่ังทราบในนิโรธ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาย ญาณํ ญาณหย่ังทราบในมรรคเคร่ือง
ทําลายกิเลสแลกองทุกขทั้งมวล อยํ วุจฺจต ิ สมฺมาทิฏฐิ ญาณหย่ังทราบเชนน้ีปราชญ
ทานเรียกวา สัมมาทิฏฐ ิ ละเอียดสุดยอด เพราะการหลุดพนดวยความชอบธรรม ยอม
เห็นทุกขเปนของจริง เห็นสมุทัยเปนของจริง เห็นนิโรธก็เปนของจริง เห็นมรรคเปน
ของจริงแตละอยางๆ ดวยปญญาอันละเอียดแหลมคม นั้นแลคือสัมมาทิฏฐ ิทานวา อย ํ
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วุจฺจติ สมฺมาทิฏฐิ แปลวา ความเห็นชอบ ความเห็นไมปนเกลียวกับธรรม ไมปนเกลียว
กับหลักธรรมชาติ ไมปนเกลียวกับหลักคติธรรมดาที่เปนไปตามหลักธรรมชาติของตน 
ที่กลาวทั้งหมดนี้อยูที่ไหน ก็บรรจุอยูท่ีหัวใจของเราน้ีท้ังน้ัน 

สวนทุกขกับนิโรธเปนกิริยาอันหน่ึงเทาน้ัน เราไมไปขวนขวายกับเรื่องของทุกข
และเรื่องของนิโรธ ทํางานไมไปเกี่ยวกับทุกขและนิโรธเลย เชนทานวาทุกขพึงกําหนดรู 
นิโรธพึงทําใหแจง ใครจะไปทําทุกขใหดับโดยไมดับตนเหตุคือสมุทัย และใครจะไปทํา
นิโรธใหแจงโดยไมบําเพ็ญเหตุ คือ มรรคเลา ความจริงทุกขก็เพียงกําหนดทราบกันเทา
น้ัน แตใหทําหนาท่ี ตองทําหนาที่ถอดถอนสมุทัยดวยมรรคมีสติปญญาเปนสําคัญเทา
น้ัน งานท่ีทําจริง ๆ มีระหวางสมุทัยกับมรรคทําหนาท่ีตอกันเทาน้ัน ก็กระเทือนไปถึง
ทุกขกับนิโรธไปเอง เพราะเปนธรรมเก่ียวโยงกัน 

ทุกขพึงทราบ ทานวา ปริฺญาตนฺต ิ เม ภิกฺขเว น้ัน พระองคทรงประกาศให
เบญจวัคคียทั้งหาฟง วาทุกขท่ีควรกําหนดรู เราไดกําหนดรูแลว สมุทัยท่ีควรละเราละ
ไดแลว นิโรธควรทําใหแจง เราไดทําใหแจงแลว มรรคท่ีควรบําเพ็ญใหเกิดใหมี เราได
บําเพ็ญใหเกิดใหมีสมบูรณเต็มท่ีแลว 

การจะทําทุกขใหดับและการจะทํานิโรธใหแจง ก็หมายถึงเร่ืองของมรรคโดยตรง 
ผลิตสติปญญาขึ้นมาทุกระยะจนมีกําลังแกกลาสามารถแลว ก็จะทําใหแจงท้ังเร่ืองธรรม
ทั้งเรื่องกิเลสไปดวยกันไมสงสัย ทานวานิโรธคือความดับทุกข ควรทําใหแจง ก็การดับ
ทุกขถาไมดับสมุทัยทุกขจะดับไดอยางไร ฉะน้ันตองรูแจงเห็นจริงในสมุทัย ละสมุทัยได
ดวยปญญา จะไปละเอาเฉยๆ ไมได น่ีละงานช้ินสําคัญ ก็คือระหวางสมุทัยกับมรรค
ทํางานตอกัน 

นี้แหละกระจายไปถึงเรื่องทุกขดวย เร่ืองนิโรธดวย ซึ่งเปนผลดวยกันทั้งสอง
อยางทั้งเบื้องตนเบื้องปลาย เบื้องตนคือทุกขเปนผลเกิดจากกิเลสคือสมุทัย ทีเ่รียกวา 
สมุทัย ๆ นิโรธดับทุกขดวยอํานาจของมรรคท่ีปราบกิเลสใหส้ินไป ความทุกขจะไมมี
ทางเกิดขึ้นภายในใจอีกเลย เวนแตทุกขในเบญจขันธที่เปนธรรมชาติของมันมาดั้งเดิม 
แมพระพุทธเจาก็ทรงม ีพระสาวกก็มีเหมือนกัน 

เรื่องธาตุเรื่องขันธมันเปนธรรมชาติอันหนึ่งไมใชตัวกิเลส เพราะฉะนั้นมันจึงไม
ดับไปกับกิเลส กิเลสดับไป ทุกขที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสผลิตขึ้นมานั้นก็ดับไป แตทุกขใน
ขันธไมดับ มันอยากเกิดมันก็เกิดของมัน อยากดับก็ดับของมัน ถาจะแยกออกมาเปน
สมุทัยของธาตุก็แยกได แตไมจําเปนเพราะไมใชกิเลส แมสาเหตุก็เปนสาเหตุของธาตุ
ตางหาก เชน เราฉันอะไร รับประทานอะไรไปแสลงตอธาตุขันธ มันเกิดความทุกขขึ้น
มา เชน ถายทอง เปนตน เพราะอาหารประเภทน้ันๆ เปนเหตุอยางน้ี จะวาอาหาร
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ประเภทน้ันเปนสมุทัย คือเปนเหตุใหถายทอง เกิดความทุกขขึ้นมาก็ถูก แตถูกไปตาม
ประเภทของธาตุขันธ ไมเกี่ยวกับกิเลส เพราะน่ีมันไมใชกิเลส ทานจึงไมนํามาเกี่ยวของ 

สวนท่ีเปนกิเลสอันเปนส่ิงสําคัญซ่ึงมีอยูภายในจิต แสดงกิริยาอาการออกมาจาก
จิตน้ันทานเรียก สมุทัย คือแสดงออกมาในฝายผูกพันใหติดอยู แลวก็เกิดทุกขขึ้นมา 
เพราะความผูกพันและความติดอยูน้ัน ทานจึงสอนใหแกดวยมรรค คือปญญาอัน
แหลมคม เมื่อแกอันนี้ไดแลวสมุทัยก็หมด เมื่อสมุทัยหมดทุกขก็ดับ ทุกขก็หมดในจิต 
ไมมีทุกขในจิตอีกตอไปตลอดอนันตกาล  

จะไปทํานิโรธใหแจงดวยวิธีการใด ทานบอกไวเพียงเทานั้น นิโรธพึงทําใหแจง 
คือความดับทุกขพึงทําใหแจงดวยปญญา ความหมายวาอยางน้ัน ทุกขพึงกําหนดรูและ
ทําลายดวยมรรค ทุกขถึงจะดับไปอยางสนิท การแกทุกขดับทุกขตองมาแกตนเหตุคือ
สมุทัยซ่ึงเก่ียวโยงกันกับมรรค 

ในเร่ืองเหลาน้ีผูปฏิบัติเทาน้ัน จะรูแงหนักเบาของธรรมท้ังหลาย ที่จะมา
ประยุกตกันกับกิเลสใหไดเหตุไดผลทันกับเหตุการณ จนไดชัยชนะไปโดยลําดับๆ ผู
ปฏิบัติเทาน้ันจะเปนผูชํ่าชองชํานิชํานาญ และรูแงหนักเบาระหวางกิเลสประเภทใด กับ
ธรรมประเภทใด ที่จะแกหรือถอดถอนกันดวยวิธีการตางๆ ตามแตอุบายสติปญญา ผู
ปฏิบัติจะเปนผูทราบไดด ีเพราะไดผานสิ่งเหลานี้อยางโชกโชนภายในใจของตน 

ที่กลาวทั้งหมดนี้มีอะไรเปนเครื่องรับรองอยูเวลานี ้ ก็คือความรู คือใจ กิเลสก็
อยูท่ีความรูน้ันแหละ สัจธรรมก็อยูที่นี ้ ทุกขเกิดขึ้นมาจากใจเพราะสมุทัยเปนตนเหตุ 
นิโรธคือความดับทุกข ดับเพราะอํานาจของมรรคท่ีทําลายกิเลสเคร่ืองผลิตทุกขใหฉิบ
หายลงไปไมมีเหลือแลว ทุกขภายในใจของผูสิ้นกิเลสแลวก็ไมม ี สวนทุกขทางธาตุทาง
ขันธมีดวยกัน พระพุทธเจาก็มี สาวกก็มี เจ็บทอง ปวดหัว หิวกระหาย อยากหลับอยาก
นอนดังที่เปนอยูนี ้เปนธรรมดาของธาตุของขันธที่ยังครองกันอยู 

แตสําคัญที่จิตไมไดรับความกระทบกระเทือนจากทุกขภายในรางกาย ที่เกิดขึ้น
มากนอย ทุกขในขันธมีมากขนาดถึงตาย ก็ไมสามารถเขาไปทําลายจิตใจอันบริสุทธิ ์ ซึ่ง
เปนวิมุตติธรรมนั้นใหเอนเอียงไดเลย เพราะวิมุตติเปนอันหน่ึง สมมุติเปนอันหนึ่ง ถา
เปนโลก ทั้งสองก็อยูคนละโลกแลว แตธรรมนี้เปนโลกุตรธรรมอันสุดยอดแลว 
ทุกขเวทนาทั้งหลายจะเอื้อมถึงไดอยางไร ทุกขจะเปนมากเปนนอยเพียงไร ก็แสดงอยู
ภายในรางกายคือรูปขันธน้ีเทาน้ัน ไมสามารถเขาไปทําลายจิตใจใหโยกคลอนหรือเอน
เอียงไปดวยเลย น่ันการเรียนสัจธรรมจบ จบตรงน้ี สติปฏฐานสี่ก็จบตรงนี้ไมจบที่ไหน 
พระพุทธเจา พระสาวกท้ังหลายทานสําเร็จท่ีตรงน้ี รูแจงเห็นจริงท่ีตรงน้ี 
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ฉะน้ันการปราบกิเลสจึงปราบท่ีใจอันเปนคลังของกิเลสมากอน สถานท่ีน่ีจึงเปน
ท่ีปราบกิเลส เพราะดั้งเดิมเปนสถานที่ผลิตกิเลส เมื่อกิเลสตัวรกรุงรังสิ้นไป ใจจึง
บริสุทธิ์ขึ้นกับตนและหายสงสัยในสมมุติทั้งมวล 

เรามาศึกษาอรรถธรรม จงนําธรรมเขาไปเปนเคร่ืองมือปราบกิเลสใหหมดจาก
ใจ ใจจะไดวาง คือวางจากกิเลสและวางไปหมดในวงสมมุต ิ ทั้งวางจากตัวเอง ท้ังวาง
จากกิเลส แตกอนเต็มไปดวยกิเลส ใจหาความวางไมได ชําระกิเลสหมดไมมีเหลือแลว
ใจก็วาง ไมยึดไมถือไมสําคัญมั่นหมาย วางที่ตรงนั้น 

ความวางน้ันแลคือความบริสุทธ์ิ ความบริสุทธ์ิน้ันกับความวางกลายเปนอัน
เดียวกันแลว จะกลายเปนสูญไดอยางไร ฟงซิ ถาสูญไปจะเรียกวาบริสุทธ์ิเหรอ จะเรียก
วาวางเหรอ สูญก็เปนสูญ วางก็เปนวาง เปนคนละอยางนี ่ สูญของโลกยกใหโลกสมมุติ
เขาไป สูญของพระนิพพาน วางของพระนิพพาน เปนธรรมนิพพาน ไมใชโลกสมมุต ิ
พระนิพพานจึงไมสูญแบบโลกสมมุต ิ และไมมีอยูแบบโลกสมมุติ ความมีอยูและความ
สูญสิ้นของโลกสมมุติ จึงมิใชวิสัยกันกับความมีความสูญของนิพพานธรรม เพราะเปน
ธรรมเหนือสมมุติ 

ดังที่โลกวาสูญ สูญแบบฉิบหายปนปไมมีอะไรเหลือเลย เชน ไฟไหมบานทรัพย
สินเงินทองสูญไปหมด ไมมีช้ินเหลือเลย แตธาตุเดิมของมันก็ไมสูญ เพียงสูญจากความ
เปนสมบัติท่ีโลกเสกสรรปนยอหรือผลิตข้ึนมาเทาน้ัน เชน ถวยชามนามกร บานเรือน 
เครื่องนุงหมใชสอยตางๆ เมื่อถูกไฟไหมลงไปแลวก็กลายเปนธาตุเดิมไป ธาตุเดิมของ
มันจึงไมสูญ สูญแตความเปนบานเปนเรือน เปนสมบัติเงินทองที่สมมุติขึ้นเทานั้น 

ทีนี้พูดถึงจิต ธาตุเดิมแทก็คือธาตุรู อะไรสูญไปหมดก็ยังเหลือธาตุรูคือจิต จิตน้ี
ไมสูญ จิตจะสูญไปไหน ก็รูอยูเห็นอยูอยางนั้น ถาสูญไปหมดไมมีอะไรเหลือ จะเอา
อะไรมาเปนความบริสุทธิ ์จะเอาอะไรมาเปนความวาง จะเอาอะไรมาเปน ปรมํ สุขํ 

ความไมเคยสัมผัสทางดานปฏิบัติธรรม ปฏิบัติจิต แตคาดคะเนเดาเอาดวย
อํานาจของกิเลสความงมงายพาใหสําคัญไปตางหาก มิใชความจริงพาใหรูจริงเห็นจริง 
ดังพระพุทธเจาแลสาวกทานที่ทานเปนนักพิสูจนทางดานจิตตภาวนา คนท่ีสําคัญวาตาย
แลวสูญน้ี จิตใจมักดิ่งลงทางต่ํา เวลามีชีวิตอยูอยากทําอะไรก็ทําตามใจชอบ ไมคํานึงถึง
บุญถึงบาปดีชั่วประการใดทั้งสิ้น ขอใหไดทําอยางสมใจขณะที่มีชีวิตอยูก็พอ เพราะ
เวลาตายแลวหมดความหมาย สิ่งตางๆ สูญโดยประการทั้งปวงไมมีความสืบตอ นี่คือ
เรื่องของกิเลสครอบงําจิตใหจมมิดจนไมรูสึกตัว ทําอะไรก็ทําแบบสุดๆ ส้ินๆ เพราะตน
ไดกลายเปนคนสุดๆ ส้ินๆ ไปแลว อะไรๆ จึงหมดความหมายไปตามๆ กัน 
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นี่แหละเรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมครอบงําใจสัตวโลก     มันจึงสนุกโกหก
หลอกลวงสัตวโลกตอหนาตอตา ถาเปนคนก็ประเภทหนาดานสันดานหยาบคาย เกิน
กวาจะอยูรวมกับมนุษยทั้งหลายไดนั่นแล กิเลสกับธรรมเดนิสวนทางกัน กิเลสคือตัว
จอมปลอม ของไมปลอม คนไมปลอมเขากับกิเลสไมได สวนธรรมคือยอดแหงความ
จริง สิ่งจอมปลอม คนจอมปลอมจึงเขากับธรรมไมได กิเลสกับธรรมจึงเปนคูอริกัน คู
แขงกันแตไหนแตไรมา ผูสนใจในธรรม ประพฤติธรรม จําตองรบกับกิเลส ส่ิง
จอมปลอมภายในใจตัวเองตลอดไป จนกิเลสตัวแสนปล้ินปลอนหลอกลวงหมดอํานาจ
ไปจากใจแลว ก็ไมมีอะไรพาใหฝน พาใหจม ฉะน้ันในสามโลกธาตุน้ีจึงมีกิเลสอยาง
เดียวเทาน้ัน เปนเจาอํานาจครองหัวใจสัตวโลก และเปนคูตอสูธรรม กิเลสกลัวธรรม
อยางเดียวในสามโลก นอกนั้นกิเลสไมเคยกลัวอะไรเลย  

ความรูความเห็นท่ีวาตายแลวสูญ ก็คือความบงการของกิเลสโดยแท ท่ีผิดความ
จริงไปรอยเปอรเซ็นตทีเดียว ความจริงท่ีธรรมบงบอกวา สัตวบุคคลตายแลวตองเกิด
อีก ถากิเลสที่เปนเชื้อแหงภพชาติยังมีอยูในใจ จะเปนอื่นไปไมได ความจริงความถูก
ตองแหงธรรมรอยเปอรเซ็นต เดินสวนทางกันกับกิเลสตัวเสกสรรปล้ินปลอนหลอก
หลอนสัตวไมมีประมาณ 

ทั้งนี้ตองทราบขอเท็จจริงดวยการพิสูจนตามหลักจิตตภาวนา ดังองคศาสดา
และสาวกทรงพิสูจนและพิสูจน จนเห็นความจริงเต็มสวนมาแลว จะมาดนเดาเกาหมัด
เอาเฉยๆ นั้นไมถูกไมควร กลัวจะวกกลับมาเกิดเสวยผลกรรมช่ัวตางๆ ไมหวาดไหว
น่ันซิ ท่ีนากลัวมากนะ 

เพราะความจริงจะเปนไปตามความจริง จะไมเปนไปตามความนึกเดาความ
สําคัญ การกลับมาเกิดก็คือความจริงตามธรรมอยูแลว การตายแลวสูญน้ันมันเปนหลุม
พรางของกิเลสตางหากนี ่ ไมใชความจริงพอจะนํามาแขงธรรม ลบลางธรรมไดน่ี คนที่
สําคัญวาตายแลวสูญ จะตองสรางกรรมช่ัวมากกวาคนธรรมดา เวลาผิดหวังกลับมาเกิด
อยางไมคาดคิด ก็จะตองรับเสวยกรรมที่เปนมหันตทุกขมากตอมากจนสูไมไหว นั่นซิที่
นาใจหาย เพราะการกระทําดีชั่วทั้งมวล เปนเครื่องประกาศถึงผลสุขทุกขอยางตายตัว
อยูแลว ลบไมสูญ 

เรื่องศาสนาลึกซึ้งมากเพราะใจเปนสิ่งที่ละเอียดมาก ศาสนาก็คือความรู ความ
เปนของใจที่ออกมาเปนศาสนา จึงตองสอนเขาไปที่ใจ มีความละเอียดแหลมคมเทาๆ 
กัน จึงจะเขาใจเรื่องของกันและกันได ระหวางธรรมกับใจก็อยูดวยกัน เขาใจกันได 
กิเลสที่เปนสิ่งเคลือบแฝงละเอียดขนาดไหนก็เหนือธรรมไปไมได เพราะกิเลสเปน
สมมุต ิธรรมเปนไดทั้งขั้นสมมุติและขั้นวิมุตติ จึงตองเหนือกิเลสอยูเสมอ 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๑๗๓ 

๑๗๓

ความเลวของกิเลสกับความเลิศของธรรม ก็เดินสวนทางกันชนิดรอยเปอรเซ็นต
เชนเดียวกัน ความฉลาดในอุบายปล้ินปลอนหลอกลวง และเสกสรรปนยอตบตาสัตว
โลกใหเช่ือถือและคลอยตาม จนหลับไหลใฝฝนไมมีวันต่ืนก็ยกใหกิเลส ความจริงความ
แท ธาตุแทไมมีคําวาปลอมนั้นคือธรรม กิเลสไมอาจเอื้อมทําลายได เม่ือฝายหน่ึง
ปลอม ฝายหนึ่งจริง ความจริงตองเหนือความปลอมอยูโดยด ี

ผูปฏิบัติธรรม ทําใจใหสงบ เปนสมถธรรม วิปสสนาธรรม ยอมมีธรรมในใจและ
เหนือกิเลสไปเร่ือยๆ จนปราบกันไดอยางเรียบราบไมมีอะไรเหลือ ใจก็อยูเหนือโลก
เหนือกิเลสทั้งปวง เหนือขันธ เปน นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่นใดไมเหมือนสุขที่เกิดจาก
การปราบกิเลสส้ินไปจากใจ 

น่ีความยากความลําบากท้ังมวลท่ีเราทํามาน้ันก็หายไปหมดแลว มันไมไดมากอ
กวนทําลายเราอยูในเวลาท่ีบริสุทธ์ิแลวน้ันเลย ทั้งเปนเครื่องหนุนใหหลุดพนจากทุกข
อยางดีเยี่ยมดวย หากเราไมทําอยางน้ัน ก็ไมรูอยางนี ้ เมื่อพิจารณายอนหลังก็ภูมิใจ 
ตอนน้ันความเพียรของเราเปนอยางน้ันๆ ความทุกขความลําบากเพราะการตอสูกับ
กิเลสเปนอยางน้ันๆ ขามมาเปนลําดับลําดา 

ถึงขั้นที่จะมอบเปนมอบตายกัน เพราะความแกกลาสามารถแหงสติ ปญญา 
ศรัทธา ความเพียร ก็หมุนกันเขาไปเลย ตายก็ไมเสียดายชีวิต นอกจากใหรูใหหลุดพน
อยางเดียวเทาน้ัน ไมรูเอาตายก็ตาย นี่ถึงขั้นมันเด็ดมันก็เด็ด ถึงขั้นมันสูมันก็สูเอาตาย
เปนเดิมพัน ถึงข้ันมันเสียสละเปนสละตายมันเสียสละจริงๆ เพื่อธรรมดวงนั้น สูจน
ผานพนไปไดอยางใจหวัง แลวก็ไมเห็นตาย ความทุกขทั้งมวลในการประกอบความ
เพียรมาทุกประโยคน้ันมันก็หายหนาไปหมด แนะ ยังเหลือแตผลเทานั้น คือความ
สมบูรณภายในใจ เพราะความเพียรเหลาน้ันเปนเคร่ืองสนับสนุน 

เพราะฉะน้ันขอใหยึดอุบายเหลาน้ีไปเปนหลักเปนเกณฑ เปนคติเคร่ืองดําเนิน 
ทุกขยากลําบากก็พยายามผลิตสติปญญาขึ้น ใหทันกับกลมายาของกิเลสอยูเสมอๆ อยา
ไดทอถอยออนแอ ซึ่งไมใชทางของพระพุทธเจา ไมใชทางของธรรมพาดําเนินใหถึง
ความพนทุกข นอกจากจะพอกพูนกิเลสและกองทุกขขึ้นใหมากยิ่งกวาที่มีอยูแลวนี้เทา
น้ัน จึงไมควรเสียดายความไมเปนทาของตน 

เอาละยุติ 


