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กิเลสเปนภัย 
 
ผมนะเปนหวงใยหมูเพื่อนเต็มหัวใจ ไมไดหวงธรรมดาเหมือนที่โลกหวงกัน จิต

ผมไมเปนอยางนั้น รับแลวรับถึงเปนถึงตายทุกอยาง การอบรมส่ังสอนในดานใดท่ีจะ
เปนคุณเปนประโยชน เปนอุบายวิธีการแกสิ่งไมดีทั้งหลายในจิตใจของผูมาอาศัยอยู
ดวย เราทุมเทลงเต็มกําลังความสามารถทุกแงทุกมุม เราไมไดทําเลนๆ ทําจริงทําจังสั่ง
สอนจริงๆ เพราะกิเลสมีหลายประเภทที่ควรแกและถอดถอน ประเภทท่ีรุนแรงทําให
จิตหว่ันไหวอยูตลอดเวลาก็มี ประเภทที่หมักหมมอยูลึกๆ ก็มี ประเภทที่แสดงอยาง
ออกหนาออกตาเห็นไดอยางชัดเจน จนถึงทําใหจิตใหกายไหวไปตามก็ม ี

ผูปฏิบัติซึ่งเปนนักบวชมุงตออรรถตอธรรมดวยการแกกิเลสอยูแลว จึงไมควร
เห็นกิเลสประเภทตางๆ วาเปนของไมสําคัญ พอที่จะนอนใจ ไมคิดอานเรื่องสติปญญา
ท่ีจะนํามาแกส่ิงเหลาน้ี ซึ่งเปนภัยตอตนมาแตกาลไหนๆ อยูแลว  

ในพระโอวาทของพระพุทธเจา เทาที่นับไดพอประมาณ ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ พระองคไมเคยแสดงวากิเลสตัวใดไมเปนภัยตอจิตใจของสัตวโลกเลย เปน
ภัยทั้งนั้น เปนแตเพียงหนักเบาตางกัน สิ่งที่เปนภัยถึงจะหนักเบาตางกันก็ตาม ก็คือ
ความเปนภัยตอเราอยูน่ันแล เส้ียนปกหนามปก ถูกหอกแหลนหลาวตางๆ มีความเจ็บ
ปวดทนทุกขทรมานไปตามลําดับลําดาของสิ่งนั้นๆ ที่มีพิษภัยตางกัน แลวใครจะกลานํา
สิ่งนั้นมาทิ่มแทงตนเอง แมแตเส้ียนแตหนามเล็กๆ ก็ทราบแลววาทําความเจ็บปวดได
ตามกําลังของมัน กิเลสประเภทตางๆ ที่ฝงจมอยูภายในก็มีหลายประเภท ก็ลวนแตนํา
ความทุกขทรมานใจเราไดมากนอยตามสวนของมันเชนเดียวกัน 

ผูปฏิบัติจึงควรสําเหนียกศึกษา ใครครวญจากโอวาทครูบาอาจารยส่ังสอนและ
สังเกตพิจารณาความเคล่ือนไหวของจิต ที่เปนมาเพราะอํานาจของกิเลสผลักดันออก
ทุกระยะๆ ผูปฏิบัติเพื่อจะแกพิษภัยออกจากใจ ไมใชมานอนอยูเฉยๆ จึงเปนผูควรคิด
คํานึง เพราะเพศน้ีเปนเคร่ืองประกาศใหโลกและตัวเองทราบวา เปนเพศของนักบวช 
เพียงมาเปนนักบวชและรับทราบวาตนเปนนักบวชเทาน้ัน กิเลสก็ยังไมหลุดลอยไป 
เพราะกิเลสมิไดบวชดวยใครท้ังส้ิน ตองไดทําหนาที่แกกิเลสประเภทตางๆ ตามหนาที่
และเพศของตนอีกดวย  

เพราะฉะนั้นเพศของนักบวช จึงมีแตการฆากิเลสโดยถายเดียว ไมมีคําวาส่ังสม
กิเลส จะเปนกิเลสประเภทใด ตองชําระสะสางออกใหหมด ดวยความพากเพียรเต็มสติ
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กําลังความสามารถ จึงถูกตองตามเพศ ตามหนาท่ีและเจตนาของการบวชเขามาในพระ
พุทธศาสนา อันเปนสถาบันแกกิเลสโดยถายเดียว และถูกตองตามนโยบายแหงธรรมที่
สอนไวแลว ทั้งถูกตามพระประสงคของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนสัตวโลก เพื่อแกกิเลส
ตัณหาทุกประเภท 

หากขัดตอพระโอวาทที่ทรงแสดงไวแลวแมแตนอย นั่นแหละพิษภัยตองเกิดขึ้น
ตรงน้ัน การขัดแยงธรรมและขัดแยงวินัยในแงใดก็ตามไมใชชองดี ตองเปนขาศึก ตอ
ธรรมตอวินัย และเปนขาศึกตอตัวเองซึ่งไมใชของดี พระพุทธเจาไมไดมารับโทษรับคุณ
อะไรจากพวกเรา เพราะพระองคพรอมทุกสิ่งทุกอยางแลว สวนพวกเราท่ีมีกิเลสมักจะ
สั่งสมไดทั้งความชั่วและความด ีจึงควรสําเหนียกตนอยูเสมอ รูสึกตัวอยูเสมอวาจะชําระ
สิ่งไมดีทั้งหลายดวยหลักธรรมอันเปนเครื่องชําระซักฟอก เพื่อความเปนคนดีพระดีมี
หลักเกณฑภายในใจ 

อยามองสิ่งอื่นใดหรือเรื่องใด ใหมากไปกวาหลักธรรมของพระพุทธเจา แมมอง
สิ่งภายนอกก็ใหมองเพื่อเทียบเคียงเหตุผลเพื่ออรรถเพื่อธรรม นอมเขามาเปนธรรม
เพื่อพร่ําสอนตนอยูเสมอ นั่นเปนความถูกตอง เพราะธรรมมีอยูท้ังภายนอกภายใน 
พิจารณาไดดวยกันทั้งนั้น ถาพิจารณาเปนธรรมยอมเปนเครื่องแกกิเลสไดดวยกัน แต
ถามองแบบตรงกันขาม ก็ขัดแยงตอธรรม กีดขวางธรรม แลวก็ยอนเขามากีดขวางและ
เปนภัยตอตัวเอง 

ผมพยายามที่สุด ท่ีจะใหทานท่ีมาอบรมศึกษาท้ังหลายไดรับความรูความฉลาด 
ความเขาอกเขาใจในวิธีการประพฤติปฏิบัต ิความเคลื่อนไหวไปมาทุกแงทุกมุม ถาเห็น
วาผิดพลาดจากหลักธรรมวินัยแลว ผมรีบแนะนําส่ังสอนหรือดุดาวากลาวทันที เพราะ
ถือวาส่ิงน้ันคือความเปนภัย การดุดาวากลาวจะหนักเบาขนาดไหน ไมปรากฏวามีภัยใน
การสอน การใหอุบายแกส่ิงท่ีผิดน่ันเลย เปนคุณเปนประโยชนโดยถายเดียว นอกจากผู
ฟงซึ่งเคยเชื่อกิเลสจนฝงนิสัยอยูแลว อาจจะหลงกลอุบายของกิเลส พลิกแพลงความรู
สึกใหผิดจากความมุงหมายของธรรมและการแสดงไปอยางอื่นเสีย อันเปนขาศึกตอ
ธรรม และเปนฝายกิเลสเขาโจมตีธรรมภายในตน วาทานดุดาวากลาวดวยเจตนาไมดี
เปนตน ก็ชวยไมได 

กลมายาของกิเลสนั้น เคยฉุดลากจิตใจของสัตวโลกใหคิดในแงอันเปนฝายของ
มันอยูเสมอมา ไมเคยลดละเลยแมชั่วระยะพักแรง เพราะฉะนั้นขณะที่ฟงธรรมก็อยา
เขาใจวากิเลสจะไมแฝงอยูภายในการฟงนั้น อุบายวิธีคิดออกแตละแงละมุมแตละขณะ
ของจิต ก็อยาเขาใจวาจะเปนอรรถเปนธรรมเสมอไป เพราะกิเลสนั้นแหลมคมมากทั้งๆ 
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ท่ีเรามาปฏิบัติธรรมะ กิเลสก็เคลือบแฝงอยูในนั้นดวยไมลดละฝกาว คอยตบคอยตอย 
คอยฉุดคอยลากออกนอกลูนอกทางในขณะที่เราเผลออยูเสมอ 

ดวยเหตุนี้เองที่เปนอุปสรรคตอการบําเพ็ญของผูปฏิบัติ ที่ไมคอยปรากฏผล
แหงธรรมเทาท่ีควร นับแตธรรมขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพาน ก็เพราะกิเลส
เขากีดเขาขวาง เขาทําลายธรรมที่ตนกําลังดําเนินอยูไมใหงอกเงยขึ้นได และคอยปดกั้น
ทางเดินเพื่อสันติธรรมอยูเสมอ แตเราไมทราบไดก็เขาใจวาตนบําเพ็ญธรรม นั่งสมาธิ
ภาวนา ความจริงมีแตเรื่องของกิเลสกลุมรุมทํางานของมันอยูภายในใจตลอดเวลา 
เพราะสติปญญาตามไมทัน ในข้ันเร่ิมแรกฝกหัดอบรม 

ความเผลอคืออะไร ถาไมใชเร่ืองของกิเลสจะเปนอะไรไป กิเลสพาใหเผลอ
ธรรมไมไดพาใหเผลอ กิเลสพาใหเราโงเพราะกิเลสมันฉลาด มันทําสัตวใหโงเต็มเปาจึง
หาความฉลาดไมได เมื่อความฉลาดไมมี จะวาเราไดธรรมท่ีตรงไหน คิดในแงฉลาดก็
คิดไมได มีแตความโงปดกั้นไวเสีย เพราะอุบายความฉลาดแหลมคมของกิเลสมัน
เหนือเราอยูทุกระยะๆ อยางน้ี 

หากจะทราบเองถาผูปฏิบัติไดยึดหลักธรรม ท่ีพระพุทธเจาหรือครูบาอาจารยส่ัง
สอน เราไดยินไดฟงอยูโดยสม่ําเสมอเชนนี้แลวนําไปปฏิบัต ิ พิจารณาไตรตรองเทียบ
เคียงกับความเปนอยูภายในใจ และความเคล่ือนไหวของใจ วาเปนไปตามที่ทานเทศน
นั้นหรือไม หากจิตใจไดประหวัดเขามาสูตัวเรา และคิดอานไตรตรองเทียบเคียงตาม
หลักธรรมที่ทานสอน หรือทานตําหนิกิเลสประเภทใด เราจะทราบโดยลําดับ การจะ
ทราบไดก็เพราะความมีสติ 

สติเปนธรรมประเภทหน่ึงท่ีมีความสําคัญอยูมาก ปญญาก็เปนธรรมประเภท
หนึ่งซึ่งเปนคูเคียงกันกับสติ ธรรมทั้งสองประเภทนี้ตองทํางานหนัก ไมวาอิริยาบถใด
แหงการประกอบความพากเพียร ธรรมทั้งสองประเภทนี้มีความจําเปนอยูตลอด อันดับ
แรกก็คือสติตองมี แมกําลังเริ่มบําเพ็ญก็ตาม สติเปนของสําคัญที่จะรักษาจิตใจใหคง
เสนคงวาอยูกับตัวไดนานหรือตลอดไปได ไมถูกกิเลสฉุดลากเถลไถลไปเขาตรอกเขา
ซอย เขาบานเขาเมือง ตกหลุมตกบอ ดังที่เคยเปนมา การท่ีจิตเปนเชนน้ันคือความ
เผลอและแฝงไปดวยความนอนใจ ความเผลอในขณะน้ันเปนเร่ืองของกิเลสพาใหเผลอ 
ไมใชเรื่องของธรรม มีสติเปนตน พาใหเผลอ 

ใหทราบเสียวากิเลสกับธรรม เปนคูแขงกันอยูภายในใจของเราทุกระยะ ถาไม
คิดไมแยกแยะจะไมทราบได วามีกิเลสประเภทใดบางซ่ึงเปนขาศึกตอใจเราอยูเร่ือยมา 
เฉพาะอยางยิ่งขณะกําลังประกอบความพากเพียรอยูนั่นเอง ก็ไมไดรับผลเปนที่พอใจ
แมธรรมข้ันตํ่าคือความสงบเย็นใจ ก็เพราะสิ่งเหลานี้กีดขวางอยูทุกขณะจิต เน่ืองจาก
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มันมีกําลังมาก สติของเรายังไมพอที่จะตอตานกับมันได ปญญายังไมเกิดจึงไมรูกล
อุบายตางๆ ของกิเลสแทรกธรรม สติปญญาแยกแยะคลี่คลายไมทั่วถึง สิ่งเหลานี้ก็ออก
เพนพานบนหัวใจ ผลของมันก็คือกอความเดือดรอนวุนวาย ใหไดรับความทุกขความ
ลําบากอยูตลอดเวลาไมเลือกอิริยาบถ เพราะกิเลสผลิตตัวขึ้นมาทุกขณะ ไมไดนิยมวา
เปนอิริยาบถใดที่กิเลสไมไดทํางาน นอกจากเวลาหลับสนิทเทาน้ัน  

นี่ทางของกิเลส หนาที่ของกิเลสทํางานโดยหลักธรรมชาต ิ เพราะฉะนั้นการแก
กิเลส ถาไมมีธรรมในหลักธรรมชาติ การดําเนินในหลักธรรมชาติ สติปญญาในหลัก
ธรรมชาติ ความเพียรในหลักธรรมชาติ จะตามไมทันกิเลสเหลาน้ีและกิเลสอันละเอียด
ไดเลย เพราะกิเลสไมวาประเภทใด เปนความคลองตัวในการทํางานของตน โดยหลัก
ธรรมชาติเชนเดียวกันหมด สติปญญาเราจึงตองผลิตขึ้นมา เสกสรรปนแตงขึ้นมา 
กําหนดบังคับบัญชาใหมีขึ้นมาเพื่อรักษาใจมันถึงจะมีขึ้น 

ในข้ันเร่ิมแรก ปญญาก็ตองพยายามหาอุบายคิดในแงตางๆ แมจะขี้เกียจไม
อยากคิดก็ตองหาอุบายคิด เพื่อปญญาจะไดเคลื่อนไหวปรากฏตัวขึ้นมา และรูเรื่องของ
กิเลสเปนระยะๆ ไป หากยังแกไมไดก็รูชองทาง เมื่อรูชองทางแลววันหนึ่งแนนอนที่
ปญญาจะทําลายกิเลสไดโดยไมสงสัย เพราะความผลิตสติบํารุงปญญาอยูโดยลําดับแหง
ความพากเพียรไมขาดวรรคขาดตอน นี่แหละทางของทานผูพนทุกขทานทําอยางนี้  

ผูดําเนินความพากเพียรข้ันตน แกกิเลสข้ันหยาบๆ ปรากฏธรรมข้ึนมาข้ัน
หยาบๆ และคอยละเอียดขึ้นไปไมหยุดยั้ง จนกระทั่งกิเลสหลุดลอยไปจากใจโดยสิ้นเชิง 
เหลือแตวิมุตติธรรมลวนๆ ประจําใจ กอนจะถึงวิมุตติหลุดพน ทานตองผานความทุกข
ความลําบาก และผานกลมายาของกิเลสทุกประเภท ถึงจะนํามาพูดไดถูกตองแมนยํา
ตามความจริงของมัน น่ีเราเรียนวิชาในตัวเอง ก็คือใหรูเรื่องกลมายาของกิเลสที่เกิด
และมีอยูกับตน ดวยอุบายของสติปญญาเปนขั้นๆ ถึงจะตามกันทัน หากไมรูตามกันไม
ทัน มีแตกิเลสเหยียบยํ่าทําลายอยูทุกแหงหน ไมเลือกกาลสถานที ่ จะหาอรรถหาธรรม
คือความสงบเย็นใจมาจากไหน 

ความข้ีเกียจข้ีครานออนแอเหลาน้ี เปนเรื่องของกิเลสทั้งมวลจงพากันทราบไว 
ความมักงาย ความโยกคลอนเอนเอียง มีแตกิเลสตบตอยใหเอนใหเอียง ใหลมลุก
คลุกคลานท้ังน้ัน ไมใชธรรมเปนผูพาใหเปนเชนน้ัน จงพากันทราบวาเวลาน้ีกิเลสกําลัง
ทํางานในตัวเราอยางออกหนาออกตา ซึ่งๆ หนานักปฏิบัต ิ คือเราแตละรายๆ จงทราบ
ไวเสียแตบัดน้ี อยาเขาใจวากิเลสไมไดทํางานบนหัวใจเรา ในขณะที่กําลังประกอบความ
เพียรจะฆามัน ในขณะเดียวกันน้ันกิเลสก็ฆาธรรมและฆาตัวเราไปดวยในตัวโดยไมรูสึก 
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อุบายของธรรมที่จะใหทราบกลอุบายของกิเลส จึงตองใชความพยายามอยางยิ่ง 
ในข้ันเร่ิมแรกสําคัญมาก เพราะงานยังไมเคยเห็นผลพอจะเพิ่มกําลังใจใหเขมแข็งใน
ความเพียร อยาหวงอยาหวงอยาเสียดาย กิเลสไมไดใหสารคุณอันใดแกเรา ความขี้
เกียจความออนแอไมใหสารประโยชนอันใด เราเคยข้ีเกียจเคยออนแอมามากและนาน
เพียงไรแลว จงเอามาบวกลบคูณหารกันเพื่อทดสอบผลไดผลเสียของตัวกับกิเลส นัก
ปฏิบัติไมคิดไมเทียบเคียงเหตุผลตนปลายใหรูดีรูช่ัว รูหนักรูเบาในส่ิงเหลาน้ีแลว จะ
ดําเนินธรรมเพ่ือความสงบเย็นใจไปไมได จึงควรคิดแตบัดนี้ อยาใหเสียเวลํ่าเวลา ตาย
เปลาๆ ไมเกิดประโยชน ผาเหลืองอยูที่ไหนก็มี ตลาดรานคายิ่งไมอด น้ันเปนเคร่ือง
หมายของเพศนักบวช ไมใชเปนผูฆากิเลส นอกจากความเพียรของเราเอง จงเปนผู
หนักแนนในความพากเพียร เพื่อหักกงกรรมของวัฏจักรใหขาดสะบั้นลงจากใจจะหาย
หวง 

เราไดดําเนินมาเต็มสติกําลังความสามารถแลว จึงกลาพูดไดอยางเต็มปากวา ไม
มีงานใดที่จะลําบากยากเย็นเข็ญใจถึงเปนถึงตาย ยิ่งกวางานตอสูกับกิเลสเพื่อชัยชนะ 
งานน้ีเปนงานหนักอยูมากสําหรับเราผูเปนคนหยาบ แตใครจะหยาบก็ตามละเอียดก็
ตามพึงทราบวา ความขี้เกียจความมักงายออนแอไมใชธรรม ไมใชทางแกกิเลสอยาหวง
เอาไว มันเปนเรื่องของกิเลสลวนๆ เพื่อพอกพูนทุกขไมสงสัย  

ใครจะหยาบละเอียดแคไหน นิสัยวาสนามีมากมีนอยเพียงไร จงยกตนใหเหนือ
กิเลสประเภทตางๆ ดวยความเพียร จะจัดวาเปนผูมีวาสนาบารมีเต็มหัวใจดวยกัน หาก
ไมมีความเพียรเปนเครื่องแก อยางไรก็นอนกอดวาสนาที่เต็มไปดวยกิเลสตัวหยิ่งๆ อยู
น่ันแล บางก็ฟาดมันลงไปใหแหลกละเอียด หนาก็ฟาดมันลงไปใหแหลกเหมือนกัน
หมด จะสมนามวาเปนนักรบนักปฏิบัติเพื่อกําจัดสิ่งที่เปนขาศึกออกจากใจโดยแท  

การแกกิเลสนี่เปนหลักใหญของนักบวชผูปฏิบัต ิ เอาใหหนักแนนมั่นคงตอทุก
สิ่งทุกอยาง จริงทุกอยางไมวาการถอดการถอน ไมวาการบําเพ็ญ มันเปนเกลียวเดียว
กันไปดวยกัน พยายามถอดถอนก็คือการพยายามบําเพ็ญกําลังความดีเพื่อแกกิเลสนั่น
เอง อันเดียวกัน อยูในขณะจิตอันเดียวกัน นี่เพียงสมาธิคือความสงบก็จะเปนไปไมได 
เราจะหวังมรรคผลนิพพานท่ีไหนกัน พระเรามีหนาท่ีอันเดียวน้ีแทๆ  ทํางานอันน้ีไมเห็น
ผล งานหยาบๆ เพียงเพื่อจิตสงบบางเทานี้ยังไมเห็นผล เราจะหวังเอาอะไรทีวิ่เศษวิโส
ยิ่งกวานี้ได มันเปนไปไมไดนะ ถาไมตั้งหนาตั้งตาเขมแข็งเสียแตบัดนี ้ เอาใหเห็นคําวา
สมาธิเกิดขึ้นที่ใจ อันเปนความจริงประจักษตน 

สมาธิท่ีทานกลาวไวในตํารับตําราน้ัน คือชื่อของสมาธ ิ สมาธิท่ีแทจริงน้ันจะเกิด
ข้ึนภายในจิตดวงกําลังฟุงซานวุนวายอยูดวยอํานาจของกิเลสท้ังหลายเวลาน้ีน่ีแล เพราะ
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อํานาจแหงความเพียร มีสติเปนเครื่องยืนยันรับรองที่จะยังความสงบทุกขั้นใหเกิดขึ้น
ได เพราะเปนธรรมเคร่ืองยืนยันรับรองมาแตไหนแตไรอยูแลว ไมมีคําวาลาหลังกิเลส 
ลาสมัยตอกิเลส ถานํามาใชใหเต็มเม็ดเต็มหนวยสมกับเปนนักปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลส
อยางแทจริง นอกจากอยูเฉยๆ อยางไมมีสาระภายในตัวเทาน้ัน สติปญญาก็ไมเกิดและ
ไมเปนประโยชนอะไรสําหรับรายเชนน้ัน 

จงทราบเสมอวากลอุบายของกิเลสทุกประเภทแหลมคมดวยกันทั้งนั้น ไมมี
กิเลสตัวใดที่ทื่อๆ ทาๆ เซอๆ ซาๆ เซอะๆ ซะๆ งกๆ งันๆ อืดอาดเนือยนายเหมือน
เรา เราน่ีเม่ือถูกกิเลสครอบแลวมันเซอมันซา มันเปนทุกสิ่งทุกอยางแบบ กุสลา ธมฺมา 
ออกระอาถอยหลังนั่นแล กิริยาที่แสดงออก มันเปนลวดลายของกิเลสทั้งมวล จะไมให 
กุสลา ธมฺมา กลัวไดอยางไร ก็ประเภทบอกบุญไมรับนี่ นักปฏิบัติเราดีแตเที่ยว กุสลา 
ธมฺมา ใหคนตายน่ันแล แตไมสนใจ กุสลาใหตัวเอง มันจะฉลาดทันกิเลสไดอยางไร มี
แตกิเลสตามเหยียบยํ่าทําลายเอาๆ จนข้ีเกียจทําลาย เพราะกิเลสแหลมคมมาก แตทํา
มนุษยทําสัตวใหโงมาก ทํามนุษยและสัตวใหออนแอมาก ใหเกียจครานมาก นอนแลว
ไมสนใจตื่น เหมือนวานอนคอยกิเลสไป กุสลา ธมฺมา ให 

คิดดูซิวาเรารักธรรมนะ รักตรงไหนกันแน ดูๆ มีแตเรื่องของกิเลสลอมหนา
ลอมหลังจนแทบมองไมเห็นตัว กิเลสทําใหเราเกียจครานออนแอ สวนกิเลสไมไดออน
แอไมไดขี้เกียจขี้คราน ทํางานอยูบนหัวใจสัตวโลกไดตลอดเวลา ตัวกิเลสไมมีอะไรจะ
เทียบมันแหละ ความเฉลียวฉลาดความรอบตัวของมัน เพื่อกุมอํานาจใหสัตวโลกอยูใน
เงื้อมมือของมัน มันเองอยูบนหัวใจสัตว หัวใจเรา และทําสัตวทําเราใหโงตอเพลงของ
มัน ฉะน้ันการเกิดการตายจึงมิใชสาเหตุมาจากความฉลาด แตมาจากความโงตอเพลง 
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา พาใหมาเกิดมาตาย  

เวลาน้ีเปนอยางไร จิตของเราโงหรือฉลาด ถาจิตโง เราจะวาอะไรพาใหโงถาไม
ใชกิเลสพาใหโง แลวเรายังตองการอยากโงอยูใตอํานาจของมันอยูอีกหรือ อํานาจของ
มันท่ีพาใหเปนมาน้ัน เราก็ทราบไดพอควรจากความจําในตํารา ยังแตความจริงทีเ่รายัง
เขาไมถึงเทานั้น ปาชานับไมไดในตัวของเราคนเดียวน้ี เรื่องตายเกิดๆ ติดตอกันมาโดย
ลําดับลําดา ที่ผานมาแลวจะนับไดหรือไมไดก็ตาม ขอใหประมวลมาพิสูจนในตัวเอง
ดวยการปฏิบัติเถิด ความเคยเปนมากี่กัปกี่กัลป จะมารวมอยูในวงปจจุบันธรรม คือจิต
ดวงนี้ทั้งนั้น ไมมีที่อื่นเปนที่พิสูจน ไมมีที่อื่นเปนที่ยืนยันเรื่องความเกิดตายของสัตว
โลกวาเปนมาเพราะเหตุใด จะทราบไดในวงปจจุบันแหงจิตตภาวนา วาเปนมาเพราะ
อํานาจแหงกิเลสตัณหาอาสวะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนตน ที่ฝงอยูในปจจุบันจิตนี้
ไมสงสัย  
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น่ีคือตัวเหตุตัวการสําคัญ พระพุทธเจาทานขุดคนคล่ีคลายส่ิงเหลาน้ีดวยภาค
ปฏิบัต ิ โดยทางสติปญญาไมหยุดหยอนทอถอยลดละ จึงสามารถรูความจริงทั้งกิเลส
ประเภทตางๆ ท้ังความบริสุทธ์ิท่ีขาดจากกิเลสอาสวะ และขาดจากภพจากชาติแลวโดย
ประการทั้งปวง ดังทานกลาวไวใน ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว บัดนี้
ความเปนอีกเกิดอีกของเราไมมีแลว แตกอนทานไดมาประกาศเมื่อไร ก็เพราะไมทราบ
เงือ่นสายปลายเหตุเหมือนเราๆ ทานๆ น้ี แลวจะเอาความจริงมาพูดใหถูกตองไดอยาง
ไร 

เพราะฉะนั้นการพิสูจนเรื่องกิเลสประเภทตางๆ ท่ีพาใหสัตวเกิด-ตายซึ่งรวมอยู
ในจิต ตองพิสูจนที่จิตดวยการปฏิบัติ จะรูชัดเห็นชัดวาที่เคยเกิดเคยตายมาตั้งกัปตั้ง
กัลปนั้น ลวนเปนสาเหตุไปจากกิเลสอวิชชาน้ีท้ังส้ิน ดังท่ีทานสอนไวในธรรมน้ัน เราฟง
เพียงงูๆ ปลาๆ จิตใจนั้นไมอยากเชื่อหรือไมเชื่อ เพราะกิเลสไมใหเช่ือ กิเลสมันกุม
อํานาจไวหมด ส่ิงท่ีเคยเปนมาอยางไรท่ีควรจะเห็นโทษของส่ิงเหลาน้ัน ก็จะเปนเหตุให
หางเหินจากกิเลส จากอํานาจของกิเลสไป กิเลสไมยินยอมตองครอบเอาไวหมด 

ความจริงสัตวเคยเกิด-ตายมากี่ภพกี่ชาติ เกิดมาเพราะอํานาจของกิเลสตณัหา 
และรับความทุกขความทรมานหนักเบามากนอยเพียงไร ก็จิตน้ีเปนตัวสําคัญและเคย
แบกเคยหามทุกขหาประมาณไมไดมานานแลว แตกิเลสไมยอมใหรูใหเห็นส่ิงเหลาน้ี 
พอจะเห็นโทษแหงความเปนมาของตน และพยายามถอดถอนตนออกดวยอุบายตางๆ 
สุดทายก็มายอมจํานนตอกิเลสอยางสนิทใจและเปดเผย อยางหนาดานไมอายความจริง
ก็มี วาตายแลวสูญ เปนเรื่องของใครที่พูดนี ้ออกมาจากอะไรถึงมาพูดไดอยางนี้ ถาไม
ออกมาจากกิเลสตัวปดบังอยางมืดมิดปดทวารนั้นจะมาจากที่ไหนกัน  

ความเคยเกิดเคยตายชนิดไมมีอะไรหามใหหยุดได เพราะกระแสวัฏฏะภายใน
ใจมีกําลังมากเกินกวาอะไรจะหามได จึงตองมาเกิดเพราะเชื้อและวิบากตางๆ ผลักไส
มา ถึงขนาดนั้นยังวาตัวสูญตายสูญเขาไปอีก น่ีเกงไหมกิเลสเหยียบยํ่าหัวใจคน จนพลิก
ฝามือเปนหลังมือไปได ตัวเคยเกิดเคยตายมาหยกๆ ยังวาตัวสูญตายสูญทั้งๆ ท่ีตัวเกิด
ตัวตายก็อยูกับตัว ตัวไมสูญก็อยูกับตัวนี ้ กิเลสมันยังกลับตาลปตรธรรมของจริงไปได 
ไมใหรูเหตุรูผลตนปลายท่ีเคยเปนมาของตนบางเลย มันยังพรํ่าสอนละเอียดแยบคาย
ตอไปอีกวา เกิดมาชาติเดียวจะทําอะไรก็ทําไดตามใจชอบ บุญไมมีบาปไมม ี นรกไมมี
สวรรคไมมี นี่แหละคือตัวเทวทัตใหญ มันตั้งฐานทัพทําลายอยูในจิตของเรานี ้ เราไป
กลัวอะไรนักเรื่องเทวทัตโนน เร่ืองของทานตางหากพระเทวทัต เรื่องของเราที่เปนเทว
ทัตตอตัวเอง ทําลายตัวเองอยูตลอดเวลา ทําไมไมคิด ทําไมไมดู ทําไมไมแกไมทําลาย
มัน ใหปญหาโลกแตกธรรมบรรลัยหมดไปจากใจ จะไมมีศัตรูคูอริอีกตอไป 
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เอาซิ ฟาดฟนกันลงไปในภาคปฏิบัติ พระพุทธเจาทรงรูดวยเหตุผลกลไกใด
ประทานไวหมดแลวทางฝายเหตุ คือวิธีดําเนินขุดคนดวยภาคปฏิบัต ิ ขุดคนลงไป เร่ิม
ตนต้ังแตสมาธิภาวนา วาสมาธิก็ใหเห็นตัวจริงของสมาธิภายในใจ ไมอยูที่ไหนไมอยูใน
ตํารา ไมอยูที่ดินฟาอากาศ ไมอยูที่ดินน้ําลมไฟ แตอยูท่ีใจสงบลงท่ีใจดวยอํานาจแหง
การอบรมหรือการฝกฝนทรมาน คือการภาวนาน่ีเปนสําคัญ 

เมื่อสติตั้งตัวไดไมพลั้งเผลอ มีความจดจอตอเนื่องกันอยูเสมอ ไมยอมใหขณะ
จิตใดที่จะเพนพานออกไป ดวยอํานาจของกิเลสผลักดันใหออก มีเฉพาะอารมณที่เปน
ธรรมบทบริกรรมเครื่องยึดของจิตเทานั้น ใหจิตไดยึดอารมณนั้นเปนที่พักพิงเพื่อสั่งสม
กําลังความสงบ 

ถากําหนดอานาปานสติ ก็ใหรูลมเขาลมออกจริงๆ ดวยสติ ไมจําตองตามลมเขา
ไปตามลมออกมา เพียงแตมีสติรูอยูกับลมที่สัมผัสเขา-ออก ขณะที่ลมเขาก็รูลมออกก็รู 
มีสติบังคับอยูที่ประตูแหงลมออกลมเขานั้นเทานั้น จิตจะฝนไปไหนไดเมื่อถูกบังคับ
ดวยความเอาจริงเอาจัง ไมใหจิตคิดเถลไถลไปกับอารมณตางๆ ใหอยูกับที่ตั้งลมอันจะ
ใหเกิดความสงบ คือคําบริกรรมหรือลมหายใจเทาน้ัน จิตจะตองหยั่งเขาสูความสงบ 
เห็นองคของสมาธิไดอยางแทจริงภายในใจ ดวงที่เคยวุนวายมานักตอนักนี้โดยไมตอง
สงสัย 

น่ีคือวิธีการพิสูจนหาความจริงภายในตัวเรา จงพากันพิสูจนจะทราบความจริง
ไปโดยลําดับ ธรรมพระพุทธเจาไมเคยโกหกผูใด นอกจากกิเลสจอมโกหก มันจึงโกหก
ไมหยุดไมถอย จงเห็นโทษของมันดวยการพิจารณาเห็นความจริง เรากําลังปฏิบัติเพ่ือ
สมาธิเพื่อปญญาเพื่อวิมุตติหลุดพน กิเลสมันโกหกอยูในรองรอยอันเดียวกันนั่นแล 
ฉากเดียวกันนั่นแล วาสมาธิจะไมมี สมาธิจะไมเกิดบาง ปญญาไมม ีปญญาไมเกิดบาง 
มรรคผลนิพพานหมดสมัยไปนานแลว อยาพากันทําใหลําบากเปลาบาง หมดความ
สามารถอํานาจวาสนาไมมีบางเปนตน กิเลสมันลบลางอยางน้ี โกหกอยางนี้ จงพากัน
ระวังอยาใหเสียเปรียบมันอีก 

เอาใหเห็น ลบลางกิเลสเหลานี้ออกใหไดดวยความพากเพียรอยางเขมแข็ง 
บังคับบัญชาดวยสติใหด ี ทําไมจะไมรู พระพุทธเจารูมาแทๆ สาวกท้ังหลายรูมาแทๆ  
เปนมาแทๆ  ดวยสมาธิเปนพื้นฐานเบื้องตน ทําไมเราจะไมรู จิตแทๆ เปนผูจะรับรอง
ธรรมท้ังหลาย ไมวาสมาธิธรรม ปญญาธรรม วิมุตติธรรม นอกเหนือไปจากจิตจากสตินี้
ไปไมไดเลย 

การบําเพ็ญของเราก็บําเพ็ญโดยถูกทางอยูแลว ทําไมจะรูไมได เมื่อสมาธิปรากฏ
เปนความสงบขึ้นมาใหเห็นอยางประจักษ ตองหายสงสัยทันที วาสมาธิอยูที่ไหนแน อยู
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ในตํารับตําราหรืออยูดินฟาอากาศแบบลมๆ แลงๆ ที่ไหน จะหมดปญหาไปทันที 
เพราะความสงบประจักษอยูกับใจดวงสงบสุขน้ีแลวเวลาน้ี 

ความสงบมีหลายข้ันหลายภูมิ เมื่อทําลงไปโดยสม่ําเสมอ ความสงบน้ีจะ
ละเอียดลงไปโดยลําดับๆ จนกระทั่งแนบแนน ทานใหชื่อวา ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ 
อัปปนาสมาธิ น่ันเปนช่ือ ขอใหเปนข้ึนภายในใจเถิด จะไมมีขั้นใดภูมิใดก็ตามเจาของ
จะรูเอง เชนเดียวกับการรับประทานอาหาร พอเร่ิมรับประทานก็จะรูรสเปร้ียว หวาน 
เผ็ด เค็มตางๆ ภายในชิวหาประสาทของผูรับประทานโดยไมตองไปถามใคร ความอิ่ม
หนําสําราญก็คอยติดตามกันมา ปรากฏข้ึนมาภายในตัวเอง จะไมมีขั้นมีภูมิก็ตาม หากรู
ภายในตัว เผ็ดก็รู เค็มก็รู เปร้ียวหวานก็รู ความอ่ิมหนําสําราญในธาตุขันธเพราะการรับ
ประทานมากนอยเพียงไรก็รู รูไปตลอดจนถึงความพอตัวแลวในอาหารทั้งหลายก็หยุด
เอง จําเปนอะไรจะตองไปตั้งชื่อตั้งนามวา อิ่มขนาดนี้เปนขั้นนั้น อิ่มขนาดนั้นเปนขั้น
น้ันๆ จําเปนอะไรจะตองไปตั้งชื่อตั้งนาม เพราะความจริงอยูกับความจริงของผูสัมผัส
รับรูตางหาก หลักธรรมชาติมีอยู อยูกับหลักธรรมชาต ิ รูตามหลักธรรมชาติก็พอกัน
แลว นี่ก็เหมือนกัน เรื่องของสมาธ ิ ใหรูตามหลักธรรมชาติของสมาธิที่เกิดขึ้นภายในใจ
ของตนดวยวิธีการที่ถูกตอง 

เมื่อสมาธิความสงบตัวปรากฏขึ้นมา น้ันแลเปนพ้ืนฐานหรือเปนเสบียงเคร่ือง
สนับสนุนปญญา ใหทํางานไดอยางคลองตัวหายกังวล เวลาท่ีจิตไมมีความสงบเลย จะ
พาพิจารณาทางดานปญญามันกลายเปนสัญญาไปเสีย เพราะอํานาจของกิเลสฉุดลากไป 
ใครจะไปรูรอบเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมยิ่งกวาพระพุทธเจา เพราะฉะน้ันจึงสอน
ใหอบรมสมาธิใหเกิดใหมี จิตใจจะไดสงบ จิตใจสงบแลวยอมอิ่มตัวในขั้นนี ้ แลวพา
ทํางานดวยการคิดคนในส่ิงตางๆ ใจก็ตั้งหนาตั้งตาทําใหไมฝาฝนปนไปตามกิเลส
ถายเดียว ดังที่เคยเปนมาเมื่อคราวที่จิตยังไมสงบ และเห็นเหตุเห็นผลไปตามปญญา
โดยลําดับลําดา นั่นคือการกาวออกทางดานปญญาดวยสมาธิขั้นนั้นๆ เปนพลังหนุน
เพื่อปญญาขั้นนั้นๆ  

เมื่อจิตละเอียดเขาไป  ปญญากาวไปเห็นเหตุเห็นผลของสภาวธรรมคือ อนิจฺจํ 
ทุกฺขํ อนตฺตา ซ่ึงเต็มอยูภายในรางกายและขันธหาของเราเอง และกระจายไปทั่ว
โลกธาตุ เต็มไปดวย อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไมมีเกาะไมมีดอนไมมีที่ยกเวน ขึ้นชื่อวา
แดนสมมุติแลวตองเปนแดน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตาเต็มไปหมด เห็นประจักษหรือซ้ึง
ดวยปญญาของเราแลว จะสงสัยอะไรอีก แมจิตจะยึดมั่นหนาแนนกวาภูเขาทั้งลูกมันก็
ถอนตัวออกมาได อันอุปาทานความยึดม่ันมันเกิดข้ึนจากความเสกสรรปนแตงตาม
ความสําคัญผิดของกิเลสตางหาก 
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เมื่อปญญาไดหยั่งลงไปถึงไหน ก็ถือวาการทําลายกิเลสไปถึงนั่น และทําลาย
อุปาทานในขณะเดียวกัน จนถอนตัวออกมาได เอา เมื่อจะพูดถึงเรื่องอสุภะอสุภังความ
ปฏิกูลโสโครก ก็ดูซิรางกายนี้มีตรงไหนที่สดสวยงดงาม มีแตความเสกสรรปนยอตาม
กลมายาของกิเลสทั้งมวล ความจริงไมปรากฏ แยกแยะถอยหนาถอยหลัง ตลบทบทวน
ดวยความสนใจอยากรูอยากเห็นความจริง ไมสนใจกับสิ่งใดนอกไปจากงานของตนที่
กําลังทําอยูเวลาน้ัน ในโลกมีงานอันเดียวน้ี ยนจิตเขามาตรงน้ีใหรู พิจารณาจุดไหนใหมี
เจตนาจดจอ มีสติควบคุม ไตรตรองเทียบเคียงกับหลักความจริงในจุดน้ัน อยาใหสติ
เคล่ือนคลาด เชน อสุภะอสุภัง มันเปนอสุภะจริงไหม เทียบลงไปใหซ้ึงเพราะความจริง
ก็เปนเชนน้ันอยูแลว เปนแตกิเลสตัวจอมปลอมมันเปล่ียนแปลงเสียใหมวาเปนของสวย
ของงาม วาเปนของจีรังยั่งยืน วาเปนตนเปนของตนไปเสียหมด เม่ือพิจารณาตามธรรม
ดวยปญญาชอบแลว มันไมมีคําวาสวยงาม ไมมีคําวาจีรังยั่งยืน ไมมีคําวาเปนตนเปน
ของตน มันเหลวไหลท้ังเพ หาความจริงไมมี  

กลมายาของกิเลสมันไปแถวนี ้ ความจริงของธรรมไปแถวนั้น เดินสวนทางกัน 
จงนําสติปญญาไตรตรองใหถึงความจริงของธรรม ปญญาเทาน้ันจะสามารถคล่ีคลายส่ิง
จอมปลอมทั้งหลายเหลานี ้ ใหลงสูความจริงอันดั้งเดิมได เชน ธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ 
เปนของดั้งเดิม คนลงไปๆ จากอสุภะอสุภังนี้แลว จะกลายลงไปเปนธาตุ เมื่อกลายลง
ไปเปนธาตุอยางชัดเจน ไมวาภายนอกภายในเปนธาตุไปหมด เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตาไปหมด จะไปยึดไปถือสิ่งใดที่นี่ กาวเดินอยางนี ้เดินปญญา ตามอุบายท่ีอธิบายผาน
มาแลวน้ัน 

ปญญาขั้นใดก็ตาม สติตองติดแนบไปดวยกัน สติกับปญญาเปนคูเคียงกันอยาง
สนิท แยกกันไมออก เบื้องตนสติตองไปกอน พอพยายามผลิตปญญาขึ้นมาแลวสติเปน
พี่เลี้ยงปญญาตามกันไป พอถึงขั้นเต็มกําลังทั้งสติทั้งปญญายอมกลาหาญชาญชัยตอ
การทําหนาที่ของตน ปราบกิเลสตัณหาอาสวะประเภทตางๆ ไมมีคําวากลัววาถอย นอก
จากรุดหนาทาเดียว สติปญญาเปนเหมือนเชือกที่ฟนกันเปนเกลียวเดียว กลมกลืนกัน
ไปเลย ไมมีแยกกันเหมือนแตกอน 

เอา ทีน้ีกิเลสตัวไหนจะมาเพนพานอวดอํานาจวาสนาเหมือนแตกอน คําวาสมาธิ
ก็สลัดปดทิ้งหรือปราบปรามความฟุงซานรําคาญออกไป ความโงเขลาเบาปญญา ท่ีเคย
สําคัญม่ันหมายวาธาตุขันธน้ี เปนแทงแหงทอง เปนทองทั้งแทง ก็แยกจากกันไปหมด
แลว ตามความจริงมันจะเปนทองทั้งแทงไปไดอยางไร เปนของสวยของงาม เปนของมี
คุณคามีราคาไดอยางไร ปญญากําหนดจดจอลงไป คลี่คลายลงไปจนถึงความจริงเต็ม
สวนของรูปกาย อันไหนมีราคาเลา มีแตกองอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เต็มขันธเต็มหัวใจ
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เต็มโลกธาต ุ อันไหนเปนส่ิงท่ีนายึดนาถือนาเกาะ นารักใครชอบใจ นาอาลัยเสียดาย มี
ที่ตรงไหน 

ปญญาคลี่คลายดูหมดแลว มันหมด ไมมีที่อาลัยเสียดาย ใจก็ถอนตัวเขามา รูป
รางกายของเราที่เคยยึดมั่นถือมั่นหนักยิ่งกวาภูเขา มันก็ถอนตัวออกมา จากนั้นก็
พิจารณาเวทนา เมื่อกายนี้พิจารณาไดอยางชัดเจนช่ําชองคลองแคลวทุกอยางแลว มันก็
ปลอยของมันเองไมตองบอก ขอใหปญญาไดหยั่งถึงความจริงเต็มที่เถิด ในขั้นใดก็ตาม 
ขั้นรูปธรรมมันก็ปลอยของมันไดอยางเต็มที ่ ปลอยไดเต็มสติกําลังของปญญาที่รูนั่นแล 
น่ีเปนข้ันหยาบคือรูปขันธ ขอสรุปเพียงเทาน้ี 

ขั้นละเอียด คือ เวทนา สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา มีไดทั้งทางราง
กายและจิตใจ แตสําคัญใจเปนผูหลงเปนผูไปยึด พิจารณาใหเห็นตามความจริงของมัน 
เวทนาปรากฏข้ึนมาก็เปนความจริงอันหน่ึงของมันเทาน้ัน ตามหลักธรรมชาติแลว ถา
ไมใชกิเลสเขาไปเคลือบแฝงไปบังคับบัญชาใหวาเวทนาคือ สุขเปนเรา ทุกขเปนเรา 
อุเบกขาเปนเราเปนของเรา และสรางกองทุกขขึ้นมาภายในจิตใจอีกเทานั้นก็ไมมีทุกข
ทางใจ ปญญาจะตองหยั่งลงถึงความจริงเปนลําดับ 

เม่ือสติปญญาหย่ังทราบความจริงแลว เวทนาก็สักแตวาเวทนา ดังที่ทานอธิบาย
ไวแลวในสติปฏฐานส่ีไมผิดไปไหนเลย เปนความจริงลวนๆ แตเราไปฝนความจริงทัง้
หลาย เพราะกิเลสพาใหฝนพาใหเหยียบยํ่าทําลายความจริง เพราะกิเลสเคยเหนือ
อํานาจของใจ จึงตองฉุดลากจิตใจไปในทางผิด และเหยียบยํ่าทําลายความจริงน้ันๆ 
โดยไมรูตัววาเหยียบยํ่าทําลาย นี่คือตัวจอมปลอมที่จิตเคยเชื่อมัน ดวยเหตุนี ้ ผูปฏิบัติ
จําตองใชสติปญญาพิจารณาอยางละเอียดแยบคาย จึงจะพบความจริงตามหลักธรรม
ทาน  

การคล่ีคลาย การพิจารณาทางดานปญญาก็เพื่อแกสิ่งจอมปลอมทั้งหลาย สิ่งปน
เกลียวกับธรรมคือความจริงลวนๆ ออกโดยลําดับ จิตจะเปดเผยตัวเองขึ้นอยางชัดเจน 
ความยึดม่ันถือม่ันภายในรางกาย เมื่อพิจารณาจนถึงขั้น อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อยางซึ้ง
ภายในใจแลว จะยึดถือไวไมได จะสลัดอุปาทานความยึดม่ันถือม่ันภายในรางกายน้ี
ออกโดยสิ้นเชิง รูประจักษกับจิต กาย เวทนา ก็สักแตวาเกิดขึ้นตั้งอยูตามธรรมชาติของ
มัน เปนความจริงแตละอยางๆ กายก็ไมทราบความหมายของทุกขเวทนาหรือสุขเวทนา 
อุเบกขาเวทนา เวทนาน้ันจะเปนสุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา  ก็ไมทราบความ
หมายของตนและไมทราบความหมายของกายของใจ เปนแตธรรมชาติท่ีปรากฏข้ึนตาม
หลักความจริงของตน แลวก็ดับไปตามธรรมชาติของมัน 
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 ถาจิตมีสติปญญารอบตัวอยูแลว จะพิจารณารูแจงเห็นจริงในความจริงทั้งหลาย 
ท้ังสวนกายท้ังสวนเวทนาท้ังสาม แยกตัวออกโดยลําดับๆ สวนสัญญา สังขารไมตองพูด
มันก็เปนอาการเหมือนกันน่ันแล เกิดขึ้นแลวดับไป มันเปนกองไตรลักษณทั้งหมด คือ 
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา และเบิกออกๆ จิตถอยตัวเขามา การพิจารณาก็แคบเขาไปๆ 
เพราะส่ิงไรท่ีพิจารณารูแจงเห็นจริงแลวมันปลอยเอง จะพิจารณาเพื่ออะไรอีก ก็รูแลว
เห็นแลวน่ี 

มันตองชัดอยางนั้นจึงชื่อวาผูปฏิบัติเพื่อรูจริงเห็นจริง ตองรูภายในตัวเองจริงๆ 
ไมอยางนั้นไมเรียกวา สนฺทิฏฐิโก เห็นเอง เมื่อไดคุยเขี่ยขุดคนเต็มสติปญญา ผลจะ
ปรากฏขึ้นมาอยางเต็มภูมิ เต็มภูมิของสติปญญาหนีไมพน น่ีแหละการพิสูจนเร่ืองการ
เกิดการตายของจิต 

จิตเปนส่ิงลึกลับมากเพราะกิเลสพาใหลึกลับ กิเลสมันเอาจิตเขาไปหมกไปซอน
ไวในสถานที่ที่เราไมอาจเอื้อมรูไดเห็นได ถูกกิเลสตัวจอมปลอมปดบังไวหมด ตัวมัน
ออกหนาออกตา หลอกไวตลอดเวลาจึงไมเห็นโทษของตน ไมเห็นโทษของกิเลสที่พาให
เกิดใหตาย 

เมื่อใชสติปญญาพิจารณาลงไปดังที่กลาวมาแลวนี้ กิเลสประเภทตางๆ ท่ีเคยหุม
หอจิตใจ หลอกลวงจิตใจ ปดบังจิตใจนั้นจะขยายตัวออกไป เปดตัวออกไปๆ จน
กระทั่งไมมีเหลือ เมื่อกิเลสหมดสิ้นไปจากใจไมมีเหลือเพราะสติปญญารูเทาทัน และ
ตัดขาดกระเด็นออกจากความสืบตอกันระหวางขันธกับจิต รูป เสียง กลิ่น รส ท้ังหลาย
ไมตองพูด เพราะมันหางไกลมากไป เอาในระหวางขันธกับจิต รูปขันธ เวทนาขันธ 
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ทราบตามอาการของมันซ่ึงเปนความจริงแตละ
อยางๆ และทราบภายในจิตคือตัวอวิชชา ตัดสะพานทางเดินของมันหมดแลว ก็เหลือ
แตจิตกับอวิชชาที่พัวพันกันอยูอยางลึกลับ แตจะพนมหาสต ิมหาปญญาอัตโนมัติไปไม
ได 

นี่กําลังของสต ิ กําลังของปญญา เมื่อฝกใหเปนยอมเปนไดอยางนี้ รูไดอยางนี้ 
เห็นไดอยางน้ี และสามารถทําลายจิตอวิชชาออกเหมือนระเบิดทําลายทีเดียว อวิชชา
แหลกแตกกระจายไปหมดไมมีเหลือ ทีนี้ทําไมจะไมรู ที่เคยเกิดมากี่กัปกี่กัลป ไมตอง
ไปนับก็ได ความจริงบอกอยูในจิตที่บริสุทธิ์ดวงนี้อยางประจักษ และเริ่มรูมาตั้งแตจิตที่
มีเชื้อสืบตอเกี่ยวเนื่องกันมากนอยโดยลําดับมา คอยรูเขามา เพราะตัดเขามาเรื่อยๆ 
ดวยปญญา รูเขามาๆ ส้ันเขามาๆ จนกระทั่งขาดสะบั้นไปหมด ไมมีอะไรสืบตอกัน
ระหวางจิตกับกิเลสอาสวะตางๆ ที่จะพาใหเกิดภพเกิดชาติ เพราะขาดออกไปจากจิต
หมดแลว ไมมีสิ่งใดเหลือ เปนจิตที่ยืนยันปฏิญาณตนไดอยางอาจหาญไมสะทกสะทาน
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ใดๆ ทั้งสิ้น ไมตองหาสักขีพยานมาจากไหนอีก สักขีพยานพอตัวอยูกับความบริสุทธิ์ที่
รูๆ  เห็นๆ อยูจําเพาะตนหมดแลว  

โทษเราก็เคยเห็นมาประจักษใจ พนโทษก็เห็นประจักษใจแลวที่นี่ ความเปนนัก
โทษก็เพราะถูกคุมขังของกิเลส ความพนโทษก็เพราะกิเลสบรรลัยไปจากใจแลว เพราะ
อํานาจแหงสติปญญา ศรัทธา ความเพียร เร่ืองความเกิด-ตายแตกอนเปนมาจากไหน 
จะไปสงสัยที่ไหนวาไมเปนมาจากกิเลสประเภทตางๆ จนถึง อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา 
ส่ิงเหลาน้ีก็ไดบรรลัยลงไปหมดแลว ที่นี่จิตจะไปเกิดที่ไหนอีกไหม จิตดวงนี้ก็รูชัดๆ วา
ไมเกิดที่ไหนอีกแลว เพราะเปนอฐานะแหงการเกิดอีกตอไป 

น่ันแลจึงเรียกวาผูปฏิบัติเพ่ือเห็นความจริงแหงธรรมท้ังหลาย รูท่ีใจ อยาไปคาด
ไปคิดกาลโนน สถานท่ีน่ีใหเสียเวลา และถูกกิเลสมันหลอกไปโนนหลอกไปนี่อยูไมหยุด 
ดูจุดที่กิเลสซองสุมกันอยูที่หัวใจนี ่ ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา เปนเรื่องของกิเลสทั้ง
น้ัน ออกไปจากดวงใจเปนเชื้ออันสําคัญใหเกิดภพนั่นภพนี่ คือ อวิชฺชาปจฺจยา นี้เอง 
เมื่อถูกทําลายขาดสะบั้นลงไปหมดแลว นั้นแลคือความบริสุทธิ์พุทโธแท ไมมีแลวขึ้นชื่อ
วาสมมุติซึ่งเปนคูเคียงกับกิเลสประเภทตางๆ ภายในใจ ยืนยันไดภายในตัวเองวา นตฺถิ
ทานิ ปุนพฺภโว ความเกิดไมมีอีกแลว จะมีไดอยางไร เพราะเชื้อใหเกิดมันดับไปหมด
แลว 

ผูท่ีรูวาส่ิงท้ังหลายน้ันดับไปหมดแลว อันน้ันดับไหมท่ีน่ี และนั่นสูญไหมที่นี ่
เรียนใหถึงซิ เรียนใหถึงจิตซิ ลึกลับที่สุดก็คือจิต เพราะกิเลสพาใหลึก ต้ืนท่ีสุดจน
ประจักษใจก็คือจิต เพราะธรรมพาใหต้ืน สติปญญาพาใหตื้น น่ีแหละหลักรับรองมรรค
ผลนิพพาน รับรองความพนทุกข และรับรองเร่ืองความเกิดความตาย เกิด-ตายมา
อยางไรตออยางไร ตายเกิดหรือตายสูญรับรองกันที่ตรงนี้ ยืนยันกันท่ีตรงน้ี หายสงสัย
ที่ตรงนี ้ ใครจะสงสัยอยางไรไมสนใจ ใครจะวาเปนอยางน้ันเปนอยางน้ีก่ีรอยก่ีพันเร่ือง
ก็วาไป ตามความคิดความเห็นของนานาจิตตัง ถาอยากฟงก็ฟงไป ไมอยากฟงก็อยูตาม
ความไมหิวโหย ขอใหรูความจริงประจักษใจเสียเทาน้ัน อันเร่ืองความหิวโหย ความโยก
คลอนตางๆ มันหมดไปเอง เพราะส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงเคลือบแฝง เปนความหลอกลวง 
เมื่อถึงความจริงเต็มสวนแลวจะหลงไปไหน สามโลกธาตุมาหลอกก็ไมหลง 

เอาใหจริงใหจังนักปฏิบัติ อยูท่ีไหนใหถือความเพียรเปนสําคัญ ใหถือวากิเลส
เปนขาศึกตอเราอยูเสมอ ผูนั้นแหละจะพนจากแหลงแหงทุกขนี้ไปไดโดยไมสงสัย สติ
ปญญามีหุงตมแกงกินไมได นํามาฆากิเลสแกกิเลสเทาน้ัน หนาที่ของสติปญญานะ เอา
ใหจริงจัง อยาลดละความพากเพียร คําวากิเลสเปนภัย ธรรมะเปนคุณแกสัตวโลก น่ัน
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คือศาสดาองคเอกเปนผูสอนไว มิใชคนหูหนาตาฝาฝาดเปนผูสอนไวพอจะไมสะดุดใจ
คิดกัน 

ผมมีความหวงใยหมูเพื่อนเห็นอยางยิ่ง ไมสบายก็ตองลงมา เพราะการเทศนา
วาการเม่ือคืนท่ีผานมาน้ัน มันมีหลายอยาง อุปสรรคยุงไปหมด หาความสงบสงัดไมได 
เทศนไมสนิทใจจึงตองหยุด เสียงกระรอกกระแตก็โกกๆ กากๆ กัดอะไรอยูบนศาลานี้ 
เสียงน่ันเสียงน่ีคึกๆ คักๆ กระทบกระเทือนตลอดเวลา เทศนไมสนิทใจ วันน้ีเห็นวา
อากาศก็เปดเผยด ี เรื่องราวอะไรๆ ก็ไมม ี จึงประชุมและใหการอบรมสั่งสอนหมูเพื่อน
ซ้ําอีก เทศนดวยเจตนาเพ่ือความเปนคติและเปนสิริมงคลแกทานผูฟงท้ังหลายเปน
อยางยิ่ง เพื่อใหมีความจริงจังตอความพากเพียรของตน ซึ่งเปนงานแทของพระ จงเอา
ใหจริงจัง ขอใหงานน้ีสําเร็จเถิด ไมมีใครมาเสกสรรปนยอวาวิเศษวิโสก็รูอยูกับตัวเอง 
อิ่มพออยูกับตัวเอง สมกับการปฏิบัติเพื่อถึงเมืองพอ ไมหวังพึ่งอะไรดังที่เคยเปนมา 
นอกจากความบริสุทธ์ิอันเปนความสมบูรณพอตัวแลวเทาน้ัน 

เทาน้ีพอ 


