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อยาประมาทนอนใจ
ทานนักปฏิบัติทั้งหลาย จงคํานึงถึงพระโอวาทของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอน
พระสาวกในครั้งพุทธกาล หรือสั่งสอนภิกษุทั้งหลายในครั้งนั้น ทรงเนนหนักลงในงานที่
จะรื้อถอนสิ่งที่รกรุงรังฝงอยูภายในใจ ซึ่งทําใหสัตวทั้งหลายไดรับความทุกขความเดือด
รอนตลอดมา ดวยความเกิดแกเจ็บตายอันเปนผลของสิง่ ทีร่ กรุงรังนัน้ คือกิเลสประเภท
ตางๆ
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนวิธีการ งานที่จะรื้อถอนสิ่งเหลานี้แกภิกษุทั้งหลายใน
ครัง้ นัน้ ไมมีงานใดพระโอวาทใดที่ทรงเนนหนักลง ยิ่งกวาการสั่งสอนพระสงฆเพื่อให
เห็นโทษเห็นภัย ในสิง่ ทีเ่ ปนพิษเปนภัยอยูภ ายในใจเรา ซึ่งมุงมาประพฤติปฏิบัติเพื่อ
ความพนจากทุกขอยูแลว ใหเห็นอยางเต็มใจ นี่เปนหลักใหญของพระโอวาทคําสั่งสอน
ที่ทรงมุงหวังอยางยิ่งแกบรรดาสัตว เฉพาะอยางยิ่งภิกษุบริษัทซึ่งพรอมแลวที่จะออก
แนวรบเพื่อชัยชนะในสิ่งที่เปนขาศึกตอตนเอง ไดแกกเิ ลสประเภทตางๆ ซึ่งลอมหนา
ลอมหลังอยูเวลานี้ ไมมขี ยับขยายบางเลย ถาไมถูกขับไลดวยความเพียรของนักตอสู
เพื่อชัยชนะ
นีเ่ ปนการเปนงานอันสําคัญมาก
แมพระองคเองก็ทรงถือเปนภาระอันใหญ
หลวงมากทีเดียว ไมปรากฏนับแตขณะที่พระองคเสด็จออกทรงผนวชวา ไดทรงทํากิจ
การงานใดๆ นอกเหนือไปจากงานปราบปรามสิ่งที่เปนขาศึกอยูภายในพระทัย การหวัง
ความตรัสรูก็คือหวังความพนทุกข การหวังความพนทุกขก็ตองฝาฟนสิ่งที่เปนขาศึกปก
คลุมอยูภายในพระองคใหขาดไปโดยลําดับ เปนสายทางทีร่ าบรืน่ ดีงามตอความพน
ทุกขดวยการประพฤติปฏิบัติ
แตเพราะพระองคทรงเปนสยัมภู จะพึงรูเ องเห็นเอง จึงไมมคี รูมอี าจารยทแ่ี นะ
นําหรือถวายพระโอวาทแกพระองค ทรงบําเพ็ญโดยลําพังพระองคเอง รูส กึ วาลําบาก
มากอยูไมนอย ผิดบางถูกบางเปนธรรมดางานที่ไมเคยทําหรือทางไมเคยเดิน แตอยาง
ไรก็ตามความมุงมั่นของพระองคมีอยูกับงานทุกระยะ เพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเปน
เชื้อแหงวัฏจักร เครือ่ งพาสัตวใหหมุนเวียนเกิดแกเจ็บตายอยูน ้ี ทรงถือเปนงานสําคัญ
ยิง่ กวางานอืน่ ใด
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นับแตวนั ทรงผนวชจนกระทัง่ ถึงวันตรัสรู มีแตงานนี้ลวนๆ สําหรับพระพุทธเจา
ที่ทรงดําเนินมา จนไดตรัสรูเ ปนศาสดาเอกของโลกขึน้ มาก็เพราะงานชิน้ นีส้ าํ เร็จ กิเลส
ขาดสะบั้นไปจากพระทัยไมมีเหลือหลออยูแมนิดเดียว การทีก่ เิ ลสแตละประเภทจะขาด
หรือหลุดลอยไปนั้น ลวนเกิดจากการรื้อถอนการฟาดฟนหั่นแหลกดวยงานคือการตอสู
กับกิเลสทุกประเภท นี่พระองคถือเปนงานใหญโตมาก เหนือชีวติ ของพระองคเอง หาก
จะทรงสิน้ พระชนมในเวลาบําเพ็ญก็ไมทรงเสียดาย เพราะความมุง มัน่ ในความหลุดพน
มีกําลังกลา อันดับตอไปคือความเปนศาสดาของโลก เปนสิ่งที่มีน้ําหนักมากยิ่งกวา
ความมุงมั่นอื่นใดในสกลโลก
การบําเพ็ญของพระองคจึงเปนไปดวยการปฏิบัติ
เพื่อถอดถอนกิเลสโดย
ถายเดียวเทานัน้ หลังจากไดตรัสรูแลว ทรงนําพระโอวาทมาสั่งสอนบรรดาสัตวมีภิกษุ
เปนตน ก็ทรงเนนหนักลงในงานที่พระองคทรงบําเพ็ญ และไดเห็นผลเปนที่พอพระทัย
มาแลวทั้งนั้น
พระองคไมทรงชมเชยกิจการงานใดสําหรับสมณะผูเปนนักบวชอยูแลว วาใหทาํ
สิง่ นัน้ ใหทาํ สิง่ นี้ หรือสิง่ นัน้ ดีงานนัน้ ดี นอกจากความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะ
โดยถายเดียวเทานัน้ ไมวา จะอยูใ นอิรยิ าบถใด พระองคไมใหทอถอยในการบําเพ็ญ ใน
การตอสู นั่งอยูก็ตอสู ยิน เดิน นอน เวนเสียแตหลับ เปนทาตอสูของนักรบ ดวยความ
มีสติมีปญญาเครื่องรักษาตัว มีสติเปนเครื่องระมัดระวังสิ่งที่จะเปนขาศึกเพิ่มขึ้นอีกภาย
ในจิตใจ เพราะตามลําพังก็มอี ยูแ ลวบรรดาสิง่ ทีไ่ มพงึ ปรารถนาทัง้ หลาย มีเต็มหัวใจ จึง
ไมประสงคที่จะใหสั่งสมใหมากมูนขึ้นไป ยิ่งกวาการถอดถอนใหหมดไปโดยลําดับเทา
นัน้ ผูปฏิบัติจงถือเปนกิจจําเปนอยางยิ่งในงานเพื่อถอดถอนโดยถายเดียว และจงระวัง
คําวาสัง่ สมในขณะเดียวกัน เพราะเปนสิ่งที่เกิดไดงายมากในทุกหัวใจ ไมขึ้นอยูกับพิธีรี
ตองใดๆ เมือ่ เกิดแลวเปนสิง่ ทีช่ าํ ระยากมาก ทั้งไมพอใจชําระนอกจากพอใจสั่งสมมาก
กวา โดยทั่วไปเปนอยางนั้น
ทานพูดเปนสวนใหญไววา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหา เหลานี้
ลวนแตประเภทใหญๆ ของขาศึกและเปนจอมทัพดวยกันทั้งนั้น ถาไมมีจอมธรรมเขาสู
จอมทัพคือกิเลสประเภทตางๆ แลวก็ไมมีหวังชัยชนะไดเลย เพราะฉะนัน้ คําวากองทัพ
ก็คือขาศึกกองใหญหลวงมากมายนั่นเอง กองธรรมก็คอื การประกอบความเพียรดวย
อุบายวิธีตางๆ มีสติปญญาเปนเครื่องกํากับรักษาจิตใจอยูโดยสม่ําเสมอนั่นแล มีทาทาง
แหงการตอสูตานทานกับขาศึกคือกิเลสอยูไมหยุดหยอน ไมวา อิรยิ าบถใดทาใด เปนผูมี
สติหมุนอยูกับงานของตนที่ตอสูกับขาศึกเทานั้น
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ไมเห็นงานใดที่จะวิเศษวิโสยิ่งกวางานถอดถอนกิเลสอาสวะ เพื่อความหลุดพน
ถึงแดนเกษม ดังพระพุทธเจาทรงเปนมาแลว และประทานพระโอวาทไวเพือ่ บรรดา
สัตวไดพบเห็นดวยตัวเอง จากการตะเกียกตะกายของตัวเอง เฉพาะอยางยิ่งพระปฏิบัติ
เราเปนสําคัญมาก ใหพึงคํานึงและตระหนักในงานของตนอยาใหยืดเยื้อไปนาน เรือ่ ง
การเกิดแกเจ็บตายนัน้ ไมมีสิ่งใดเปนสาเหตุ อยาพากันสงสัยใหเสียเวลาและเสียทาให
กิเลสไปเรือ่ ยๆ นอกจากกิเลสสามสีป่ ระเภทซึง่ เปนจอมทัพนีเ้ ทานัน้ เปนตัวเหตุ จอม
ทัพจอมศัตรูก็คือกิเลสแตละประเภทนี้แล ย่าํ ยีตแี หลกจิตใจใหไดรบั ความทุกขทรมาน
อยูเรื่อยมา หากเปนของไมทนทานก็แหลกละเอียดเปนผุยผงไปนานแลว
แตนี้เพราะจิตเปนของทนทานมาก ทุกขขนาดไหนก็ยอมรับวาทุกขแตไมฉิบ
หาย ไมสลาย ไมทาํ ลายเหมือนสิง่ ทัง้ หลาย จึงพอทนสืบตอภพชาติมาไดจนถึงปจจุบัน
นี้ เราไมควรสงสัยเรือ่ งภพเรือ่ งชาติ เพราะจิตนีเ้ ปนตัวประกันแหงภพชาติอยูแ ลว โดย
หลักธรรมชาติของมันที่มีเชื้อพาใหเกิดอยูภายใน เชือ้ ภายในจิตเปนเครือ่ งยืนยันเรือ่ ง
ความเกิดแกเจ็บตายในภพนอยภพใหญ จึงไมควรสงสัยในเรือ่ งเคยเกิดแกเจ็บตายหรือ
ไม เพราะธรรมชาตินเ้ี คยเปนมาแลวยิง่ กวาเคยเสียอีก เนื่องจากไมเปนอยางอื่น นอก
จากจะพาสัตวใหเกิดแกเจ็บตายและบีบบังคับจิตใจของสัตว ใหไดรบั ความทุกขความ
ลําบากในภพนอยภพใหญอยูตลอดมาเทานั้น จึงไมควรสงสัย
การแกกเิ ลสประเภทตางๆ ออกจากจิตใจ ดวยงานที่พระพุทธเจาทรงมอบให
แลวนัน้ เปนภาระสําคัญเฉพาะหนาของเรา ไมมีผูหนึ่งผูใดแมทั้งสามแดนโลกธาตุ จะ
มาชวยภาระธุรงั ของเราใหเบาลงหรือใหหมดสิน้ ไปได โดยที่เราไมตองประกอบงานซึ่ง
เปนความจําเปนเฉพาะเรานีเ้ ลย ตองเปนหนาทีข่ องเราอยางเดียวเทานัน้ หนักหรือเบา
ก็เปนหนาที่ของเราจะตองตอสูแบกหามแตผูเดียว ไมมใี ครสามารถทําหนาทีแ่ ทนเราได
ฉะนัน้ จงตัง้ หนาทําหนาทีข่ องเราใหสาํ เร็จลุลว งไปดวยความภาคภูมใิ จ ตามพระโอวาท
วา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเปนที่พึ่งของตน
อยาลืมพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนพวกเราซึ่งเคยไดพูดใหฟงเสมอ เบือ้ งตนทาน
มอบงานไมกี่ชิ้นใหพวกเราพอเหมาะแกกําลัง พอใหเปนปากเปนทาง เมื่อยึดนั้นเปน
งานหลักแลวจะกระจายไปอีกไมมีสิ้นสุดยุติ เมือ่ สติปญ
 ญาไดปรากฏขึน้ มาแลวเพราะ
การประกอบความพากเพียรไมลดละทอถอย
งานเหลานี้ก็จะชัดแจงดวยกําลังสติ
ปญญา ศรัทธา ความเพียร นัน่ แลเปนธรรมเครือ่ งบุกเบิกเพิกถอน
เบือ้ งตนขณะทีบ่ วชทานทรงสอนวา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ,ตโจ ทันตา
นขา โลมา เกสา. ทําไมทานจึงสอนอยางนี้ทุกรูปทุกนามไป เวนเสียไมไดจนกระทัง่
ปจจุบนั นี้ ไมวาอุปชฌายะองคใดจะชอบกรรมฐานไมชอบกรรมฐานก็ตาม เวลาบวช
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กุลบุตรจําตองสอนกรรมฐานหานีใ้ ห เพือ่ เปนงานหรือเปนศาสตราวุธฟาดฟนหัน่ แหลก
กับความรักความชอบ ความหลงใหลใฝฝน ในสิง่ ทีก่ ลาวนี้ กรรมฐานนีจ้ งึ ไมใชเปนเรือ่ ง
เล็กนอย ถาจะเทียบแลวก็หนายิง่ กวาภูเขาทัง้ ลูก ใหญยง่ิ กวาภูเขาทัง้ ลูก หนักอึ้งยิ่งกวา
ภูเขาทั้งลูกเสียอีก เพราะสิง่ เหลานัน้ สามารถจะทําลายได ดวยเครื่องมือเครื่องจักร
เครื่องยนตตางๆ จนราบเปนหนากลองก็ไดไมนานนักเลย
แตจะทําลายกอนภูเขาภูเรา ซึ่งยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิดมาเปนเวลาตั้งกัปตั้งกัลป
นีท้ าํ ลายไดยากมาก มีผใู ดบางทีส่ ามารถทําลายสิง่ เหลานีล้ งไดโดยไมตอ งยากลําบาก
อะไรเลย และไมมีผูใดแนะนําตักเตือนสั่งสอนวิธีการทําลายเลยก็ทําไดนั้น ยอมเปนไป
ไมได เพราะฉะนัน้ จึงไดนามวาสาวก ไดแกผูสดับตรับฟงจากพระพุทธเจา จนทราบ
อุบายวิธีการตางๆ แลวนํามาประพฤติปฏิบัติตอตนเองตามอุบายวิธีที่ทานสอนนั้น จึง
เขาใจไปโดยลําดับในกิจการงานนัน้ ๆ
ผมเสนเล็กๆ ก็จริง แตมันใหญโตอยูกับความมืดตื้อหนาแนนของกิเลสครอบงํา
ความจริงเอาไว ดวยการเสกสรรปน ยอหองน้าํ หองสวมวา เปนของสวยของงามนารัก
ใครชอบใจ สิง่ เหลานัน้ จึงใหญโตหนาแนนในความรูส กึ ของสามัญทัว่ ไป นั่นเปนของ
ปลอมตามหลักธรรม ไมใชเปนความจริง นีเ่ พียง เกสา โลมา เทานีก้ ห็ นาแนนขนาด
ไหน กําเเพงเจ็ดชัน้ เขายังทําลายไดครูเ ดียวยามเดียว อันนีม้ นั หนายิง่ กวานัน้ อีก จึงไม
สามารถทําลายลงใหถงึ ความจริงไดอยางงายดาย นขา ทันตา ตโจวาระสุดทายแหง
กรรมฐานหา
ตามความจริงแหงธรรมแลว หนังเปนสิ่งที่หนาเมื่อไร จะไมพจิ ารณายากลําบาก
อะไรนักเลย เพียงผิวๆ ของมันก็เต็มไปดวยของปฏิกูลโสโครกอยูแลวโดยหลักธรรม
ชาติ ตามธรรมที่ทรงสอนไวแลวนี้ นีค้ อื ความจริงโดยแท ไมมกี ารเสกสรรใดๆ ทัง้ สิน้
แตจิตใจของเรามันบิดเบือนความจริงไปตางๆ เพราะกิเลสพาใหบดิ เบือน กิเลสพาให
เสกสรรกิเลสพาใหพลิกแพลง กิเลสพาใหตอ สู กิเลสพาใหกําบังของจริงทั้งหลายไว
เอาแตของปลอมมาหลอกลอหลอกลวงสัตวโลก ซึง่ หลงอยูแ ลวดวยอํานาจของกิเลส ก็
ยิ่งทําใหหลงเพิ่มขึ้นอีก ไมมีเขตมีแดนแหงความพอดีติดจิตติดใจบางเลย
เพราะฉะนัน้ กอนภูเขาภูเรากอนเล็กๆ เพียงกอนรูปขันธเทานี้ ทั้งที่สติปญญามี
อยู แตไมสนใจนํามาใชนาํ มาคลีค่ ลายนํามาฟาดฟนหัน่ แหลก สิ่งที่ปกคลุมหุมหออยู
ดวยความสําคัญวาสวยวางาม วาเราวาของเรา วาตัวตนเราเขา ใหแตกกระจายลงไปสู
หลักความจริง คือเปนของปฏิกูลบาง เปนอนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา บางประจักษใจ ตาม
หลักธรรมชาติทธ่ี รรมสอนไวบา งเลย เพียงเทานี้ก็ไมสามารถทําได จึงเรียกวา เพียงรูป
ขันธของเราแตละทานละคนนีเ้ ทานัน้
มันก็ใหญโตยิ่งกวาภูเขาทั้งลูกอยูแลว จึงไม
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สามารถทําลายได เพราะเหตุนน้ั ทานจึงสอนในจุดนีอ้ นั เปนจุดสําคัญวา เกสา โลมา
นขา ทันตา ตโจ เปนตน เพื่อใหสนใจดูมัน ไมมองขามกันไปเสียแบบบุรุษตาบอดตา
ฝาฟาง
กิเลสก็เกิดขึ้นจากจุดนี้แล เกิดขึ้นจากความรักความชอบใจ ความเกลียด ความ
ชังก็เปนกิเลส เพราะความเกลียดความชังไมใชเรื่องของธรรม ความเกลียด ความโกรธ
ความรักความชอบ เปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล หอมลอมอยูภายในรางกายและจิตใจนี้
จนหาทางออกไมได เมือ่ เปนเชนนัน้ จึงตองสอนวิธกี ารพิจารณาอนุโลมปฏิโลม ยอน
หนาถอยกลับไปมาอยูดวยความมีสติ เพือ่ ความชํานิชาํ นาญในงานของตน
การบริกรรมธรรมบทใด ก็ใหจิตจดจอตอเนื่องกับคําบริกรรมและวัตถุที่ตน
บริกรรมนัน้ จริงๆ เชน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ อาการใดก็ตามใหมีความรูสึกอยู
กับสิ่งนั้นๆ หรือจะแยกพิจารณาออกเปนสัดเปนสวนตามความจริงของมันที่มีหลาย
อาการดวยสติปญญา ก็ไมพนที่จะทราบไปได ถาความพอใจความเชื่อตามหลักธรรม
ของพระพุทธเจามีอยูภายในใจ ไมถูกกิเลสฉุดลากใหแตกกระเจิงไปหมด เหลือแต
ความจอมปลอมซึ่งเปนหลักเปนแกนอยูภายในใจอยางเดียว เวลาแสดงออกมามีแต
ความรักความชอบใจ ความนากําหนัดยินดี ความเกลียด ความโกรธไปเสียหมด แลว
จะเห็นของจริงเจอของจริงไดที่ไหน เพราะความรูค วามเห็นอันเปนเรือ่ งของกิเลสทัง้
มวลนี้ เปนเครือ่ งปดกัน้ กําบังความจริงในหลักธรรมชาติอนั เปนธรรมแท ไวอยางมิด
ชิดติดอยูกับใจตลอดเวลา ไมมีการพิจารณาแยกแยะพอใหมองเห็นยิบๆ แย็บๆ
เหมือนฟาแลบบางเลย
นีล่ ะหลักใหญ จึงเปนสิง่ ทีค่ วรเนนหนักทางความเพียรลงสูจ ดุ นีใ้ หมาก ใหเปนที่
เขาใจ ตามหลักแหงสวากขาตธรรมวาตรัสไวชอบแลวนัน้ ชอบจริงๆ ความไมชอบเปน
เรื่องของกิเลส ใหพงึ ทราบวากิเลสเปนผูฉ ดุ ลากจิตใจของเราไป ทั้งที่กําลังประกอบ
ความเพียรในทาตางๆ ฉุดลากออกนอกลูนอกทางใหปนเกลียวกับธรรม และเปนขาศึก
ตอธรรม เปนขาศึกตอตนเองในขณะเดียวกัน จึงไมเห็นเหตุเห็นผลอันเปนความจริงขึน้
มาจากการพิจารณาหรือภาวนานัน้ บางเลย ดวยเหตุนจ้ี งพากันพิจารณาในจุดทีก่ ลาวนี้
ซ้าํ ๆ ซากๆ มีสติอยูกับตัว พิจารณาอยูโ ดยสม่าํ เสมอ อยาเขาใจวาพิจารณาแลวหลาย
ครัง้ หลายหน ไมเปนของสําคัญ ไมมคี วามหมายในสิง่ นัน้
ความหมายอันแทจริงคือพิจารณาจนรูแ จงเห็นจริง ตามหลักความจริงทัง้ หลาย
ที่มีอยูในรางกายนี้ งานนี้แลเปนงานชิ้นเอกของนักปฏิบัติเรา ใหถอื งานนีเ้ ปนสําคัญ ถือ
งานนีเ้ ปนชีวติ จิตใจ ทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวไปมาอยาไดลืมงานของตนนี้ ซึง่ เปน
งานถอดถอนกิเลสตัวขาศึกทั้งหลายซึ่งมีอยูภายในใจ อันเกิดขึ้นจากความรักใครชอบ
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ใจ อุปาทานความยึดมั่นถือมั่น ซึ่งลวนแตเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล จงถอดถอนออก
ดวยการพิจารณาโดยทางสติปญ
 ญา จงถือหลักความจริงที่ทานวา อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา
หรือปฏิกลู โสโครก ใหเห็นตามความจริงอยางนีท้ กุ ระยะทีเ่ ปนอยูแ ละเวลาพิจารณา
การพิจารณาตามทีท่ า นสอนไวแลว จะไมเปนอยางอื่น นอกจากจะรูแ จงเห็นจริง
ตามสิ่งที่มีอยู โดยหลักธรรมชาติของตนเทานั้น งานนีเ้ ปนงานสําคัญ อยาใหจิตเถลไถล
ไปรักใครชอบใจกับงานอื่นใด นอกจากงานเครื่องถอดถอนกิเลสเทานั้น นีเ่ ปนหลัก
ใหญของผูปฏิบัติทั้งหลายจะพึงยึดเปนหลักใจหลักงานตลอดไป
การกําหนดที่จะใหจิตมีความสงบก็ตองใชการบังคับบัญชาดวยสติ ไมมีสติงาน
ใดก็ตามจะเปนงานที่ราบรื่นดีงามไดผลเปนที่พึงพอใจไปไมได สติจงึ เปนสิง่ จําเปนมาก
สําหรับกํากับงานทัง้ หลายทัง้ ภายในภายนอก จะละเวนเสียมิได
การพิจารณาทางดานปญญา ก็ถือเอาเรื่องธาตุเรื่องขันธไมวาภายนอกภายใน
เทียบเคียงกันใหไดทุกสัดทุกสวน เพราะสิง่ เหลานีม้ สี ภาพเหมือนกัน รูปเขารูปเราเปน
เหมือนกัน มีหนังหอกระดูกอันเดียวกัน หนังเทานั้นแหละเปนเครื่องปกปดกําบังใหฝา
ฟางอยูเ วลานี้ คลี่คลายขางในออกมาขางนอก พลิกดูใหเห็นชัดเจนมีอะไรบางในนี้ ทาน
จึงสอนวา ตโจ แลวยอนกลับทันที เพราะหนังเปนสิง่ จําเปนมาก หุม หอไวบางๆ เทา
นัน้ ก็หลง เมื่อพลิกขางในออกมาขางนอกแลวก็จะทราบความจริงของมัน ลึกเขาไปเทา
ไรยิ่งเต็มไปดวยสิ่งไมพึงปรารถนา เปนของปฏิกูลโสโครกไปหมด เหตุใดจึงกลาจึง
หาญเอานักหนาวาเปนทีร่ กั ใครชอบใจ วาเปนเราเปนของเรา หนังก็เปนเรา ผมก็เปน
เรา กระดูกทุกชิ้นของปฏิกูลโสโครกขนาดไหนจนมองดูไมได ยังมาถือเปนเราเปนของ
เราไดอยู ไมอายตัวเองมั่งเหรอ
นี่กลของกิเลสมันหลอกลวงคน มันหลอกถึงขนาดนี้และเคยหลอกมานานแลว
เราจะรื้อถอนสิ่งหลอกลวงปดบังความจริงทั้งหลายไวนี้
ใหเปดเผยออกมาดวยสติ
ปญญา ศรัทธา ความเพียร ใหเห็นความจริงไปโดยลําดับลําดา ความหลอกลวงตมตุน
ความสําคัญมัน่ หมายตางๆ จะคอยหมดไป ถานําสวากขาตธรรมของพระพุทธเจาเขา
ไปแยกแยะไปคลี่คลาย จะไมพนจากหลักความจริงนี้ไปไดเลย
บรรดาพระสาวกทัง้ หลายทีท่ า นบรรลุถงึ แดนแหงความพนทุกข ลวนแลวแต
เปนผูไ ดพจิ ารณาคลีค่ ลายภูเขาภูเรา อันหนาแนนไปดวยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลาย แต
ถูกเสกสรรวาเปนของสวยของงาม แลวยึดมั่นถือมั่นดวยอํานาจของกิเลสและผานไป
ดวยกันทั้งสิ้น ถาไมพจิ ารณาคลีค่ ลายผานนีเ้ สียกอน จะพนไปไมได เพราะความยึดมัน่
ถือมั่นอยูที่นี่ ทานจึงเรียกวาอุปาทาน ไมหลงเสียกอนไมยึด เราจะถอดถอนความหลง
ใหเปนความรูต ามหลักความจริงขึน้ มา แลวก็ปลอยวางเองโดยไมตองบังคับ เมือ่ เห็น
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ตามเปนจริงแลวไมวา สิง่ ใด ยอมหายสงสัยทั้งภายนอกภายใน งานนีเ้ ปนงานสําคัญมาก
ในชีวิตความมุงมั่นเพื่อความหลุดพนของพระ อยาสนใจกับงานอืน่ ใด
ผมเปนหวงหมูเพื่อนมากในเรื่องเกี่ยวกับงานตางๆ สวนมากมักจะเถลไถลออก
นอกลูนอกทางของงานที่จําเปน ไปเทีย่ วลูบเทีย่ วคลําในงานทีไ่ มจาํ เปนจนกลายเปน
เรือ่ งวุน วายขึน้ มา แลวก็เปนเครื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยไมรูสึกตัว แลวยังเถลไถลคิด
ไปอีกหลายแงหลายทาง อันเปนเครื่องสั่งสมกิเลสใหหนักมากเขาไปอีก โดยหาวาสราง
บารมีบา ง หาวาทําประโยชนใหโลกบาง
อันโลกนัน้ นะ ประโยชนไหนทีจ่ ะดียง่ิ กวาการชําระจิตใจ การอบรมจิตใจใหมี
ความแนนหนามัน่ คง รูขออรรถขอธรรมทั้งหลาย จนกลายเปนรูแ จงแทงตลอด แลวนํา
ความจริงอันถูกตองดีงามและรมเย็นเปนสุขภายในใจของตนนี้ไปสอนโลก อันไหนจะมี
คุณคามีราคามีนาํ้ หนักมากกวากัน กับเรื่องภายนอกที่ทําลงไปนั้น วาเพื่อประโยชนแก
โลก อะไรจะสําคัญเทาใจทีไ่ ดรบั การอบรมดวยดี การงานทุกแผนกก็ขึ้นอยูกับใจซึ่งเปน
แรงงานและหัวหนางาน ใจไมไดรบั การอบรมบางเลยผลจะเปนอยางไร ใหคิดเอาก็รู
เอง
แมแตทําประโยชนใหตนยังไมเห็นไดเรื่องไดราว
ยังจะคุยอวดวาทําเพื่อ
ประโยชนแกโลกแบบลมๆ แลงๆ ใหเขาหัวเราะเยยหยัน ไมอายโลกบางหรือ การกอ
สรางสิง่ ตางๆ อันเปนที่นํามาแหงความกังวลหมนหมองทั้งตนและชาวบานใหนอนตา
หลับไมได เพราะกวนกันไมหยุด เหลานี้จงพากันระมัดระวังจดจําใหถึงใจเรื่องอยางนี้
นี่เปนขาศึกตองานแกงานถอดถอนกิเลส จนกลายเปนงานสัง่ สมกิเลสขึน้ มา สําหรับผู
มุงความพนทุกขจะไปไมรอด มีแตความกังวลวุนวายกับอิฐกับปูนกับหินกับทรายกับ
เหล็กกับไม นานเขาก็กลายเปนศาสนาอิฐ ปูน หิน ทราย เหล็ก ไม ไปเสียหมด ไม
ปรากฏศาสนธรรมอยางแทจริงหลงเหลืออยูบ า งเลย ซึง่ เวลานีก้ าํ ลังคืบคลานเขามาตาม
วัดวาอาวาสสถานที่อยูตางๆ
สิง่ เหลานีม้ อี ยูใ นโลก เจริญหรือเสือ่ มเราก็เห็นอยูแ ลว นี่คือวัตถุ หิน ปูน ทราย
เหล็ก ไม ไปที่ไหนก็ไมอดไมอยากขาดแคลนในโลกอันนี้ ถาเจริญก็เจริญกันมาแลว
เพราะสิง่ เหลานีม้ อี ยูใ นโลกมานาน แมจะไมเสกสรรปน ยอหรือปรุงแตงขึน้ มาใหเปน
บานเปนเรือนเปนตึกเปนหางก็ตาม สิ่งเหลานี้เปนของมีอยูกับพื้นแผนดินนี้อยูแลว
ควรจะทํามนุษยและพระเราใหมคี วามเจริญรุง เรืองไปดวยสิง่ เหลานีม้ านานแลว ไมควร
จะไดมาดัดแปลงแตงจิตใจของตนใหมีอะไรที่ยิ่งกวานั้นตอไปอีก เพราะสิง่ เหลานัน้ เปน
เครือ่ งสงเสริมใหเปนของวิเศษวิโสไดแลว นีไ่ มเห็นเจริญรุง เรืองทีต่ รงไหน วัตถุเจริญ
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มากเพียงไร จิตใจยิง่ นับวันแหงแลงความสงบสุขมากขึน้ จนนาใจหายเวลานี้ จึงอยาพา
กันตื่นในสิ่งที่ไมควรตื่น เพราะเรามิใชกระตายตืน่ ตูมนี่
พระพุทธเจานําพระศาสนาออกมาสั่งสอนโลก ไมไดนาํ เปนอิฐ เปนปูน เปนหิน
เปนทราย เปนไม เปนเหล็ก ออกมาสั่งสอนโลก โลกเขาไมไดกราบพระพุทธเจาดวย
พระองคเกงกลาสามารถในเรื่องผลิตหรือเปนชางกอสรางในเรื่องอิฐ เรื่องปูน เรือ่ งหิน
เรือ่ งทราย เรือ่ งเหล็ก เรื่องไม เรื่องวัตถุ เครือ่ งกอสรางเหลานัน้ นี่
คําวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เขากราบไหวดวงพระทัยทีบ่ ริสทุ ธิว์ มิ ตุ ติหลุดพนเปน
ธรรมแทงเดียวกัน กับพระทัยที่บริสุทธิ์ตางหาก ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ เขากราบไหว
ความสวางกระจางแจงแหงพระธรรมที่เต็มอยูในพระทัยของพระพุทธเจาตางหาก สงฺฆํ
สรณํ คจฺฉามิ เขากราบพระสาวกทั้งหลายที่ใจของทานบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพน อันเปน
ของวิเศษไมมีอยูในแดนสมมุตินี้แมนอย ซึ่งไมอาจเทียบเคียงความบริสุทธิ์วิเศษนั้นได
เลย เขากราบทาน ธรรมของทาน ดวงธรรมของทานที่บริสุทธิ์นั้นตางหาก เขาไมได
มากราบอิฐ กราบปูน กราบหิน กราบทราย กราบเหล็กหลา อะไรเหลานี้ซึ่งเปนของมี
อยูกับโลก
ทั้งนี้เราไมไดปฏิเสธวาไมใหทํา แตใหทราบวาปจจัยสีน่ น้ั คืออะไร ปจจัยแปลวา
อะไร แปลวาเครือ่ งอุดหนุน เครื่องบํารุงเยียวยาพอใหชีวิตรางกายเปนไปได และ
อนุเคราะหพรหมจรรยใหเจริญดวยธรรมภายในใจ ปจจัยนัน้ มีอะไรบาง เปนของวิเศษ
แลวเหรอ ฟงวาปจจัยๆ เปนแตเพียงเครื่องอุดหนุนพอใหเปนไปในวันหนึ่งๆ เทานัน้
จีวร เครือ่ งนุง หม ก็พอไดอาศัยปกปดสกลกาย กันรอนกันหนาวเหลือบยุง
ตางๆ ใหเปนไปวันหนึง่ ๆ ไมถือวาเปนของจําเปนและวิเศษเกินความจําเปนของมัน
การมาบวชในศาสนามาปฏิบตั ธิ รรม ก็ไมไดถือวาจีวรเปนของวิเศษยิ่งกวาอรรถกวา
ธรรม ซึง่ เปนแดนมุง หมายของการบวชและการปฏิบตั ธิ รรม
บิณฑบาต ก็พอยังอัตภาพใหเปนไป นี่คือปจจัยเครื่องอาศัยแตละอยางๆ
อาหารการบริโภคพอยังชีวติ อัตภาพใหเปนไปในวันหนึง่ เพือ่ การบําเพ็ญสมณธรรม ให
ถึงแดนแหงความหลุดพน ซึง่ เปนธรรมวิเศษ ยังผูบ รรลุใหถงึ ความวิเศษเทานัน้ ไมฉนั
เพือ่ บํารุงรางกายใหสวยงามเปลงปลัง่ ดวยรสอันเอร็ดอรอยแหงอาหารคาวหวานแต
อยางใด ฉันพอพยุงชีวิตรางกายไวเพื่อความเพียร จึงเรียกวาปจจัยสิง่ อาศัยของสมณะ
เสนาสนะ ที่อยูที่อาศัย เชน กระตอบ กุฎี เปนตน นี้ก็เปนปจจัยสิ่งอาศัยเพื่อบัง
ลมกันแดดกันฝนแตละอยางเทานั้น ไมถือเปนสําคัญยิ่งกวาธรรมแดนหลุดพน
คิลานเภสัช ยาแกโรคแกภยั ก็เพียงเปนปจจัยเครือ่ งกําจัดปดเปาโรคภัยไขเจ็บ
ซึ่งเกิดมีขึ้นในรางกาย เพื่อบรรเทาหรือแกไขกันไปตามสมควรแกเหตุที่พอเปนไปได
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เทานัน้ ไมถึงกับตองเปนกังวลในหยูกยาจนเกินไป เพราะความกลัวตายมีมากกวา
ความหวังพนทุกข
ไมถือปจจัยทั้งสี่นี้เปนของวิเศษวิโสจนลืมธรรม เราเปนนักปฏิบตั เิ หตุใดจึงมา
ถือสิง่ เหลานี้ วาเปนของจําเปนและวิเศษวิโสไปเสียหมด ยิ่งกวาแดนแหงความพนทุกข
ที่พระพุทธเจาทรงสอนไว มันขัดกันมากนอยเพียงไร พากันพิจารณาใหถงึ ใจ ปจจัยสี่นี้
เราเปนมนุษยมาจากบานจากเรือน แตสตั วเขาก็ยงั มีรวงมีรงั พระมาจากมนุษยมาจาก
คน ก็ยอมมีที่อยูที่อาศัยเปนธรรมดาเชนสัตวและมนุษยทั่วไป จึงเรียกวาปจจัยพอได
อาศัยเทานัน้ ไมใชเปนเนื้อเปนหนังเปนชิ้นเปนอัน เปนของวิเศษวิโสไปเสีย พอจะตั้ง
หนาตัง้ ตาฮึกเหิมกันจนลืมเนือ้ ลืมตัวลืมอรรถลืมธรรม ลืมการแกกิเลส ลืมงานของตน
ในการแกกเิ ลส เพื่อความหลุดพนเพื่อความประเสริฐไปเสียหมด นีม่ นั กาวกายหลัก
ธรรมของพระพุทธเจาขนาดไหน จงพากันพิจารณาใหดีอยานอนใจ
นีเ่ ปนหวงหมูเ พือ่ นมาก จึงย้าํ แลวย้าํ เลาอยูอ ยางนัน้ เพราะเล็งเห็นจุดนีเ้ ปนจุด
สําคัญทีพ่ ากันยุง ไมเขาเรือ่ งเขาราวทัว่ ดินแดน ราวกับมรรคผลนิพพานอยูต รงนัน้ แต
จุดสําคัญทีจ่ ะใหวเิ ศษวิโสภายในจิตใจ มีความรมเย็น มีความสงบ มีความผองใส มี
ความสงางามภายในตน จนถึงความสวางกระจางแจงแทงทะลุกิเลสไมมีเหลือ เพราะ
อํานาจแหงความเพียร คือการเดินจงกรม นัง่ สมาธิภาวนา เหลานีเ้ ปนความบกพรอง
เหลานีเ้ ปนความไมสนใจ แลวเราจะหาแดนพนทุกขมาจากทีไ่ หน เมือ่ จุดแหงความ
วิเศษทีค่ วรดําเนินมีขวางหนาอยู แตไมมีใครสนใจใฝฝน
งานนีเ้ ปนงานเพือ่ ความวิเศษจริงๆ งานปราบปรามสิง่ ทีเ่ ลวรายทัง้ หลายใหหมด
สิ้นไปดวยความเพียร และถึงแดนแหงความพนทุกขจริงๆ ดังพระพุทธเจา พระสงฆ
สาวกทานเปนไปแลว จงถือเปนขอหนักแนนประจําใจ อยาไปสนใจอะไรกับสิ่งภายนอก
มากนัก นี่เพียงไดอาศัยเรียกวาปจจัยๆ เทานัน้ ใหเขาใจ ไมใชเปนของวิเศษ สวนของ
วิเศษดังที่กลาวมานี้ ใหพากันตั้งหนาตั้งตาขวนขวายดวยความพากเพียรจริงๆ
เอา หนักก็หนัก กิเลสมันเหยียบย่าํ ทําลายเรามาหนักขนาดไหน กี่ภพกี่ชาติ ถึง
ขนาดลมหายตายจากกันไปอยูตลอดเวลาในภพชาตินั้นๆ เกิดมาก็ทกุ ขลาํ บากลําบน
แสนสาหัสกอนที่จะเกิดมาแตละภพละชาติ การทรงตัวอยูในภพชาตินั้นๆ ก็ไดรบั ความ
ทุกขความลําบาก เพราะอํานาจของกิเลสเปนสาเหตุเปนตัวบงการทัง้ นัน้ การตายก็ได
รับความทุกขความทรมาน จนถึงวาระสิ้นสุดกันในความสืบตอของธาตุของขันธจึงตาย
ไป แตเชื้อภายในใจยังมีอยู พอตายที่นี่ก็ไปเกิดที่นั่น ตายที่นั่นก็ไปเกิดที่นี่ สูงๆ ต่ําๆ
ลุม ๆ ดอนๆ เพราะอํานาจแหงกุศลและอกุศลที่เคลือบแฝงกันไป เปนมาอยางนี้ตลอด
กาล
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เราสงสัยอะไรเรือ่ งภพเรือ่ งชาติเรือ่ งการเกิดแกเจ็บตาย มันจะวิเศษวิโสอะไรไป
ยิ่งกวาความเกิดก็เปนทุกข แกก็เปนทุกข ชราก็เปนทุกข ตายก็เปนทุกขเทานั้น มีอะไร
ประจําความเกิดเราจึงไมตื่นเตนหรือไมตกใจ ไมหวาดเสียว ไมหวาดกลัวพิษภัยเหลานี้
ที่บีบบังคับขยี้ขยําเรามาทุกภพทุกชาติ ซึง่ นาจะเกิดความหวาดเสียว เกิดความเข็ด
หลาบ แลวประกอบความพากเพียรใหเนนหนักลงไปทุกวันทุกเวลา ดวยความเห็นภัย
ในสิง่ เหลานัน้
และดวยความเห็นคุณในความหลุดพนจากสิง่ เหลานัน้ ดวยความ
พากเพียร เทานี้ทําไมเราจะทําไมได หนักขนาดไหนมันไมเลยตายนี่
เราเกิดแกเจ็บตายในโลกมานีห้ นักขนาดไหน การเกิดแกเจ็บตายไมใชเปนเรือ่ ง
เล็กนอย เปนเรื่องทุกขทั้งนั้น ไมปรากฏวาเปนความสุขเลย เวลาประกอบความ
พากเพียรเทานี้ ทําไมจะเห็นวาเปนความทุกขเปนความลําบาก เราจะหาแดนพนทุกขได
ที่ตรงไหน จุดใดเปนจุดที่เราจะเกิดความอบอุนมั่นใจ ถาไมเกิดขึ้นจากความเพียร
ความพยายาม หนักก็เอาเบาก็สู เปนก็สูตายก็สูไมถอยหลัง ตายเอาดาบหนานีเ้ ทานัน้
ทําแบบนี้แลคือลูกศิษยตถาคต ใหถอื กิจนีเ้ ปนสําคัญ นี่แหละแดนแหงความพนทุกขอยู
ที่ตรงนี้
พิจารณาลงไป สติปญญามีไดดวยกันทั้งนั้น ถาเปนผูส นใจใครตอ การพิจารณา
ตามอุบายวิธที ค่ี รูบาอาจารยสง่ั สอนมาแลว อยาถอยหลัง ตองเปนนักตอสูเสมอ กิเลส
ชอบที่สุดกับคนออนแอคนขี้เกียจขี้คราน ชอบกับสัตวประเภทนีเ้ พราะไดอยูบ นหัวสัตว
ประเภทนี้ แตไมชอบผูที่ฝาฝนกิเลส เพราะความฝาฝนนัน้ เปนเรือ่ งของธรรม เปน
ขาศึกตอกิเลส กิเลสจึงไมชอบ
สิ่งใดที่กิเลสไมชอบ เรามักจะไมชอบดวย นัน่ ถาสิ่งใดกิเลสชอบเราก็ชอบตาม
มัน นีจ่ ะเรียกวาเราทวนกระแสกิเลสไดอยางไร ก็เรียกกวาเราหมอบราบใหกเิ ลสทุก
อิริยาบถทุกอาการที่เคลื่อนไหวละซิ แลวจะหาทางพนทุกขไดที่ไหน เมื่อไมมีการตอสู
ไมมกี ารตานทาน ไมมีการฝาฝนกันบางพอเปนเครื่องหมายแหงธรรม พอเปนเครื่อง
หมายแหงความเพียร พอเปนเครื่องหมายของนักรบ เราจะหวังแดนแหงความพนทุกข
ไดที่ไหน ตองพิจารณาตองบวกลบคูณหารใหตวั เอง
อยูวันหนึ่งๆ เสียเวล่าํ เวลาไปเปลาๆ ทําไม สติปญญาซึ่งเปนของมีอยูควรจะคิด
คนขึ้นมาไดทําไมไมคิดไมคน ปลอยใหกเิ ลสเหยียบย่าํ ทําลายนอนจมอยูใ นปลักสมควร
แลวเหรอกับเราเปนนักปฏิบตั ิวา มากําจัดกิเลส กลายเปนกิเลสกําจัดเราอยูต ลอดเวลา
มันเขากันไดหรือกับหลักธรรมของพระพุทธเจา จงนํามาคิดมาคนมาเทียบเคียงใหเขา
ใจ ตัดสินใจลงโดยถูกตองตามหลักธรรม กิเลสจะคอยหมอบราบลงโดยลําดับๆ ไมมี
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อะไรที่จะเหนือกิเลสไปไดนอกจากธรรม จงพากันตั้งอกตั้งใจผลิตสติธรรม ปญญา
ธรรม วิรยิ ธรรม ขันติธรรมขึ้นใหเต็มภูมิ ปราบกิเลสใหเรียบราบลงไป
การพิจารณาทางดานปญญาไมมีขอบเขต เปนแตเพียงอธิบายใหฟงเปนกลางๆ
แลวแตอบุ ายของแตละรายๆ จะนําไปพิจารณาแยกแยะเอาเอง พลิกหนาพลิกหลัง
ยอนหนายอนหลังพิจารณาหลายตลบทบทวน หากเกิดอุบายอันใดอันหนึ่งขึ้นมา เวลา
จะทําความสงบก็ใหจริงจังกับความสงบ เวลาจะพิจารณาทางดานปญญาก็ใหจริงจังกับ
ดานปญญาจริงๆ อยาทําเหลาะๆ แหละๆ เหลวๆ ไหลๆ ใชไมได ผิดกับทางของผูที่จะ
รื้อถอนตนออกจากทุกขในวัฏสงสารดวยความเพียร
ความเพียรคือความมีสติเปนสําคัญ คําวาสตินี้ปลอยวางไมได ไมวา จะเปนงาน
ประเภทใด ภายนอกภายใน สติเปนสิ่งสําคัญมาก ยิง่ เกีย่ วกับจิตตภาวนาดวยแลว ไมวา
จะเปนสมถะไมวา จะเปนวิปส สนา สติเปนธรรมสําคัญมาก เราเห็นคุณคาของสติเต็มหัว
ใจ จึงไดนํามาอธิบายใหหมูเพื่อนฟงอยางไมสะทกสะทาน เพราะไดเคยปฏิบตั ิมาแลว
ขาดสติลม ลุกคลุกคลานก็เคยเปนมาแลว ตั้งสติอยูตลอดเวลาจนกระทั่งไมมีเวลาเผลอ
และไมไดคิดวาตนไดตั้งสติ แตกลายเปนสติอยูตลอดเวลานับแตขณะที่ตื่นนอนจนถึง
เวลาหลับ จนไมอาจจะจับไดวาตั้งแตขณะตื่นนอนขึ้นมาจนถึงบัดนี้ที่ยังไมหลับ เราได
เผลอตรงไหนบางไมมเี ลย อยางนีก้ ไ็ ดเปนมาแลว
ทําไมจึงเปนไดอยางนั้น เวลาลมลุกคลุกคลานมันก็เปนของมันอยางนั้น เมื่อ
อาศัยการฝกฝนอบรมอยูโดยสม่ําเสมอ ดวยความเขมแข็งในความพากเพียร เพราะ
ความมุงมั่นเปนเครื่องฉุดเครื่องลากไป สติก็มีความแกกลาสามารถขึ้นมา จนถึงขนาด
วาหาชองวางไมได วาสติไดขาดไปตรงนั้นตรงนี้
นี่จึงไดเชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจาที่กลาวไวในครั้งพุทธกาล แลวติดมา
ตามตํารับตําราจนกระทัง่ ปจจุบนั นีว้ า มหาสติ-มหาปญญา หมายความวาอยางไร การ
อานการเรียนการจดจํามานีไ้ มใชความจริง การประสบพบเห็นดวยความพากเพียรของ
ตนจริงๆ ทางภาคปฏิบตั นิ น้ั เรียกวาความจริง เพียงความจําเทานัน้ ตองคาดตองหมาย
ไปตางๆ นานา แตหาความจริงที่ลงใจไมได แตความจริงเขาถึงไหน หายสงสัยไปโดย
ลําดับๆ จนถึงขั้นมหาสติ-มหาปญญาจริงๆ ก็หมดปญหาโดยประการทั้งปวงไปเลย
เปนอยางไร มหาสติ-มหาปญญา ก็เปนดังที่รูๆ อยูน แ้ี ล ไมเผลอไผลไปไหน ตัง้
ไมตั้งก็รูรอบตัวอยูอยางนั้น จะใหสงสัยไปเทีย่ วลูบเทีย่ วคลําทีไ่ หนกันอีก ติดแนบกัน
อยูตลอดเวลาเปนสติปญญาอัตโนมัติ หมุนตัวเปนเกลียวไปดวยหลักธรรมชาติของตน
เพราะกิเลสประเภทตางๆ เปนเชื้อที่จะใหสติปญญาลุกลามตามติดไปโดยลําดับ จน
กระทั่งถึงกิเลสสิ้นสุดมุดตัวลงไป สติปญญาก็ตามติดลงไป ถึงขั้น อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขา
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รา แตกกระจายไปจากใจหมดแลว นัน้ แลคําวา มหาสติ-มหาปญญาก็หมดหนาที่ไป
โดยไมตองบังคับ
เพราะเหตุใดจึงหมดหนาที่ เพราะคําวา มหาสติ-มหาปญญา นั้นก็เปนสมมุติ
เชนเดียวกับกิเลส กิเลสละเอียดสติปญญาก็ละเอียด เพราะเปนเครื่องตอสูกัน เปน
เครื่องฟาดฟนหั่นแหลก เปนคูปรับกัน พอกิเลสสมมุติอันเปนฝายผูกมัดสิ้นสุดลงไป
ฝายแกก็สิ้นสุดลงไปดวยกัน และทราบชัดภายในตนเอง นัน่ ทานเรียกวาความจริงเต็ม
ภูมิ
มหาสติ-มหาปญญา เมื่อยุติลงแลวไปอยูที่ไหน ก็เมื่อมหาสติมหาปญญาเกิด
เลาเกิดทีไ่ หนก็ดบั ลงไปทีน่ น่ั นัน่ แล จะหลงอะไรกันอีกจึงตองถาม เหมือนเครื่องมือ
ทํางานชนิดตางๆ นัน่ แล เมือ่ งานสําเร็จลงไปแลว เครื่องมือก็หมดหนาที่เก็บรักษากัน
ไปเอง เจาของเปนผูป ลอยเองวางเองเพราะงานนัน้ สําเร็จเสร็จสิน้ ลงแลว วิมตุ ติญาณ
ทัสสนะ ความรูแจงในวิมุตติก็รูแจงอยูกับตัวเองคือวิมุตติหลุดพน เวลาตองการจะคิด
คนพินจิ พิจารณาอรรถธรรมแงตา งๆ แตละขั้นละตอนก็คิดไดตามธรรมดา แลวก็ดับ
ไปๆ เพราะสิง่ เหลานีเ้ ปนสมมุตดิ ว ยกัน
ธรรมชาติทบ่ี ริสทุ ธิท์ เ่ี รียกวารูแ ทรจู ริง นัน้ เปนอันหนึง่ ตางหากจากอาการทัง้
หลายเหลานี้ เพราะฉะนัน้ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค จึงเปนเพียงสมมุติดวยกัน ทัง้ ฝาย
ผูกฝายมัด ทั้งฝายแกฝายถอดถอน ธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยางแทจริงนั้นไมใชสัจธรรมทั้ง
สี่ ทุกขใหกําหนดรู เปนกิรยิ าอันหนึง่ สมุทัย แดนผลิตทุกขก็เปนอาการอันหนึ่ง นิโรธ
ความดับสมุทัยและทุกขก็เปนกิริยาอันหนึ่ง มรรคมีสติปญญาเปนตนเครื่องดับสมุทัย
และทุกขก็เปนกิริยาอันหนึ่ง แตละอยางๆ เปนสมมุติ
ผูที่รูวาทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ทํางานเสร็จสิน้ ลงไปแลวคืออะไร นั่นไมใชสัจ
ธรรมแตเปนวิมตุ ติธรรม ธรรมนอกสมมุติ ฉะนั้น จงพากันปฏิบตั ใิ หเห็นจริงอยางนัน้
แลวจะสงสัยไปไหน พระพุทธเจาทานตรัสรูอยางไร สงสัยอะไร พระสาวกทานบรรลุ
ธรรมหรือตรัสรูธ รรมทานตรัสรูอ ยางไร สงสัยอะไร ทานฆากิเลสตาย ทานฆาแบบไหน
ทานฆาดวยอะไร สงสัยอะไร เพราะเราก็ทาํ อยางนัน้ รูอ ยางนัน้ เห็นอยางนัน้ อยูแ ลว เปน
ความจริงเสมอกันแลวสงสัยทานหาอะไร นัน่ จึงเรียกวาความจริงเต็มสัดเต็มสวน ความ
บริสุทธิ์ของพระพุทธเจากับของสาวก กับธรรมชาติทเ่ี รารูๆ
 เห็นๆ อยูเ ต็มหัวใจนีผ้ ดิ
กันอยางไร สงสัยอะไร นัน่ จึงเรียกวารูจ ริงเห็นจริง เมื่อทําจริงๆ ยอมรูจ ริงเห็นจริงไม
เปนอื่น
ขอใหทุกๆ ทาน ตั้งอกตั้งใจฟาดฟนหั่นแหลกลงไปอยาเสียดายชีวิต อยางไรก็
ตองตาย กอนตายใหไดฟาดฟนหั่นแหลกกิเลสใหไดชัยชนะเสียกอน รางมันจะไปเมื่อ
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ไร พญามัจจุราชอันเปนเสนาใหญจะมาเอารางกายนีไ้ ป ใหมันไดแตกากเมืองไป ตัว
จริงสมบัติอันลนคาถอนตัวออกมาแลว ไดแตกากเมืองไปเทานั้น ความพิไรรําพันอาลัย
เสียดายไมมี เพราะรูแ จงเห็นจริงเต็มภูมจิ ติ ภูมธิ รรมแลวตัง้ แตยงั ไมตาย นัน่ นักปฏิบัติ
เราจึงนาชมเชยวาเปนคนฉลาด ศาสดาเปนครูสอนในวิชานักรบ อยูจ บพรหมจรรย
อยางสงางามเปน สังฆโสภณา
นี่พูดเรื่องงานอันจําเปนของสมณะเรา คือ เดินจงกรมนัง่ สมาธิภาวนาหาความ
สงบทางจิตใจ หาความสวางกระจางแจงดวยสติปญ
 ญาภายในจิตใจ ประจําเพศของผู
เห็นภัยในวัฏสงสาร ไมลดละปลอยวาง จนผลงานสําเร็จเต็มหัวใจแลว การทําประโยชน
ใหโลกนั้นจะไมมีผูใดที่ทําไดมาก ยิง่ กวาผูร แู จงเห็นจริงเปนผูท าํ ผูส งเคราะห เพราะไม
ใชทางไหลมาแหงความเสียหาย
นอกจากเปนทีไ่ หลมาแหงประโยชนมหาศาลโดย
ถายเดียว
อันการทําในลักษณะขายกอนซื้อ สุกกอนหาม สําหรับวงปฏิบตั เิ ราอยาพากันคิด
ดําริทาํ จะไมเกิดประโยชนดังที่หมายเทาที่ควร อยางนอยพาใหเนิ่นชาตอการปฏิบัติ
เพื่อมรรคผลของตน มากกวานัน้ ก็พาใหเสียได ทําใหเสื่อมทางจิตใจที่มีอยูแลว และไม
อาจคืบหนาในธรรมขัน้ สูงขึน้ ไป เพราะเปนภาระในการอบรมสัง่ สอนผูอ น่ื ยิ่งกวา
การอบรมสั่งสอนตัวเอง สุดทายก็กาวไมออก นอกจากนั้นก็ไมสนใจจะกาว เพราะใจทอ
ถอยใจหมดกําลังที่จะปฏิบัติ จิตเสื่อมธรรมเสื่อม กิเลสเจริญทุกขกา วหนา นั่นคือผล
ของความสุกกอนหาม ขายกอนซื้อ
การทีน่ ยิ มกันวาการทําอยางนีอ้ ยางนัน้ เปนการชวยโลก การกอนัน้ สรางนีก้ ารไป
ชวยแนะนําสัง่ สอนคนนัน้ คนนีเ้ ปนการชวยโลกนัน้ ไมปฏิเสธวาไรผลโดยถายเดียว แต
การมีเหตุผลในการสอนตนและสอนคนอืน่ นัน้ เปนความรอบคอบ การทําไปโดยทีเ่ รา
ไมสนใจจะสรางหัวใจเราใหดหี รือวิเศษวิโสขึน้ มา โดยที่เราไมสนใจที่จะสั่งสอนตัวของ
เราใหเปนพระดีจิตใจดีขึ้นมา แลวจะไปสอนคนอื่นใหดิบใหดีใหวิเศษวิโสไดอยางไร
ฉะนั้น จึงขอใหทําใจของตนใหดีเถอะ ทําจิตใจของตนใหมีหลักมีแหลงหรือถึง
ขั้นเต็มภูมิแลว การทําประโยชนใหโลกจะเปนประโยชนมหาศาล โดยไมเสีย่ งตอความ
เสียหายใดๆ ที่จะตามมาสูตนและผูอื่น
ไมมีผูใดจะทําประโยชนใหแกโลกได ยิ่งกวาผูมีจิตกระจางแจงดวยอรรถดวย
ธรรม เต็มไปดวยมรรคดวยผล เต็มไปดวยมหาสมบัตนิ เ้ี ลย มหาสมบัตนิ แ้ี ลนําไปแจก
สัตวโลกไดรบั ความรมเย็นตลอดมา
ดังพระพุทธเจาประทานแกสัตวโลกจนกระทั่ง
ปจจุบนั นี้ ธรรมสอนโลกออกมาจากไหน ถาไมออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์หมดจดของ
พระพุทธเจา จงพิจารณาใหดี เอาใหจริงใหจงั
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อยาหลงใหลไปตามเรื่องโลกสมมุตินิยม พระพุทธเจาไมพาหลง ทรงสอนใหรู
ทุกแงทุกมุม บรรดากลมายารอยสันพันคมของกิเลสตัณหาภายในหัวใจเรา เอาใหรูกล
มายาของกิเลสในจิตใจ จึงชือ่ วาเปนผูฉ ลาด ฉลาดใดก็ตามถาไมฉลาดในกลมายาของ
กิเลสที่มีอยูภายในจิตนี้ ไมเรียกวาฉลาด ถาฉลาดตรงนีแ้ ลวอยูไ หนก็ฉลาด ไมมีใครมี
อะไรมาเสกสรรก็พอตัว ใครชมเชยสรรเสริญติฉนิ นินทาก็พอตัว ไมเอื้อมไมจับ ไมลบู
ไมคลํา ไมควาโนนควานี้ เพราะพอตัวแลวดวยความฉลาดแหลมคม พอตัวแลวดวย
ความสมบูรณพนู ผลในมรรคในผลมีเต็มอยูภ ายในใจนีแ้ ลว ดวยการประพฤติปฏิบัติ
อยางเอาจริงเอาจังตามทางศาสดา
เราเปนลูกศิษยตถาคตไมใชจะมาแสดงความออนแอ มาสั่งสมความออนแอทอ
แท กลัวกิเลสตัณหาอาสวะหมอบยอมกิเลสอาสวะ ทั้งที่รูพิษของกิเลสตามหลักธรรม
อยูแลว…ไมถูก ตองเอาใหจริงใหจัง หนักเบาก็เปนเรื่องของเราจะตองเปนผูตอสูและ
รับเอง กิเลสตัวไหนมันพาใหหนักและหนักอยูท ไ่ี หนเวลานี้ ถาไมใชกิเลสทุกๆ ตัวเปน
ภัยครอบอยูใ นหัวใจนี้ จงแกกันลงตรงนี้ มันจะหนักขนาดไหน ทีแบกกิเลสทําไมไม
หนัก จะสลัดกิเลสออกจากหัวใจดวยความเพียร ทําไมวาหนัก ทําไมไปสําคัญผิด นี่คือ
เรือ่ งกิเลสหลอกเราย้าํ เขาไปอีก รูก นั หรือยัง ใหรเู สียวากิเลสมันหลอกอยางนีห้ ลอกคน
นะ จงเอาใหจริงใหจงั เราเปนนักปฏิบัติไมถอยหลังจะเห็นแดนแหงความพนทุกขขึ้น
มาทีใ่ จเราเอง
การพิจารณาทางดานปญญา เอาใหจริงใหจงั พิจารณาขางนอกขางในเทียบเคียง
กันไดทุกสัดทุกสวน รูปกายเปนของสําคัญมากสําหรับจิตขัน้ หยาบ ตองพิจารณาคลี่
คลายจนรูแ จงเห็นจริงในรูปดวยปญญา สวนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เครื่องมือ
แกและถอดถอนคือสติปญญาจะมาเอง พอเหมาะพอสมกับนามธรรมเหลานี้ จนกระทั่ง
ถึงกิเลสที่รวมตัวอยูภายในจิต สติปญญาขั้นนั้นก็จะมีมาพรอมๆ กัน จนกระทั่งกิเลส
หลุดลอยไปหมดไมมเี หลือภายในใจเลย นัน้ แลเปนแดนแหงความพนทุกข นัน้ แลผลที่
ตองการ นัน้ แลผลอันประเสริฐ ที่เรามุงหวังหรือมุงมั่นอยูตลอดเวลา จะเห็นมหาสมบัติ
อันลนคาอยูภ ายในใจ แลวปลอยวางโลกามิสโดยประการทัง้ ปวง ไมสงสัยในสิง่ ใด
บรรดาโลกสมมุติ เมือ่ ไดเห็นธรรมชาติอนั ประเสริฐภายในใจนีแ้ ลว ขอใหพากันตั้งอก
ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเต็มสติปญญาความสามารถทุกดานที่มีอยู
อยาสนใจอยาเขาใจวาสิง่ ใดดีในโลกธาตุน้ี นอกจากดวงธรรม คือความพนทุกข
นีเ้ ทานัน้ เปนของวิเศษ ใหขะมักเขมนเขนฆาลงที่ตรงนี้ พระพุทธเจาประเสริฐทีต่ รงนี้
ประเสริฐดวยความเพียรแกสง่ิ ทีห่ ยาบโลนทัง้ หลายภายในจิตใจนีอ้ อกแลว กลายเปนผู
ประเสริฐขึ้นมา ประเสริฐดวยงานดังที่กลาวมา จงยึดเปนหลักจิตหลักใจ ยึดเปนหลัก
เขาสูแ ดนนิพพาน

๒๐๑

๒๐๒

เปนหลักตายกับที่ตรงนี้
จะเห็นแดนแหงความพนทุกขขึ้นมาในวันหนึ่งโดยไมตอง
สงสัย
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร เอาละแคน้ี
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