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พระพุทธเจาท่ีทรงพระนามการเทิดทูนอยางสูงจากบรรดาสัตววา มหาการุ
ณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ เปนตน ทรงเปนผูมีมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญแก
มวลสัตวน้ัน ออกมาจากความจริงสุดสวนที่เต็มเปยมในพระทัยของพระพุทธเจาทุก 
ๆ พระองค บรรดาท่ีเคยไดรับความทุกขทรมานอยูในโลกันตวัฏฏ คือวัฏวนที่เต็มไป
ดวยความมืดบอด จากส่ิงปกคลุมอันหนาแนนท้ังหลาย คือกิเลสประเภทตาง ๆ แต
ละพระองคทรงผานพนจากนี้ขึ้นมาได ความทุกขความทรมานทั้งหลายจากสิ่งมืดดํา
ทั้งหลายปกปดกําบังนี ้พระองคไดเห็นโทษเต็มพระทัย เม่ือไดแหวกวายจากส่ิงเหลา
นี้ออกมาไดโดยสิ้นเชิงแลว ทรงเห็นโทษอยางเต็มพระทัย และเห็นคุณคาแหงธรรม
แดนแหงความหลุดพนเต็มพระทัยเชนเดียวกัน เมื่อโทษกับคุณก็ไดเห็นเต็มพระทัย
แลว การมองดูสรรพสัตวที่เหมือนนักโทษถูกคุมขังในเรือนจํา จึงทําใหเกิดความ
เมตตาสงสารอยางมากประทับพระทัยดวยกันทุกพระองค จึงทรงนิ่งนอนอยูโดย
ลําพังพระองคไมได 

นับตั้งแตวันตรัสรูทีแรกก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกทันท ี ดวยพระจักษุญาณ
อันสวางครอบแดนโลกธาต ุ เพราะความทุกขน้ีเปนส่ิงท่ีบีบบังคับและทรมานมานาน
แกบรรดาสัตวไมเวนแตละรายท่ีอยูในแหลงแหงไตรภพน้ี เพราะแหลงน้ีเปนแหลงท่ี
ควบคุมของกิเลสซึ่งเปนมหาอํานาจ ทําใหสัตวโลกมืดมิดปดตา ไมใหมองเห็นโทษ
ทุกขที่กิเลสผลิตขึ้นแกตนแมชั่วระยะแสงฟาแลบเลย 

โทษทั้งมวลที่กิเลสผลิตขึ้นมา มีความปดบังสัตวโลกไปพรอม ๆ กัน ไมให
เห็นโทษแหงความทุกขทั้งหลาย ไมใหเห็นโทษแหงการด้ินรนกวัดแกวงท่ีเปนไปตาม
อํานาจแหงกิเลสท้ังหลาย คือไมใหเห็นโทษทั้งเหตุอันเปนแดนเกิดแหงทุกข คือ
กิเลสประเภทตาง ๆ ทั้งผลคือความทุกขความลําบากทรมานตาง ๆ ในภพชาติน้ัน 
ๆ และไมเคยมีคําวา กิเลสเปดชองเปดทางชวยหนุน ชวยผลักชวยดันใหสัตวโลกได
เล็ดลอดออกไปจากอํานาจของมัน นอกจากปดบังหุมหอและกีดกันไวโดยถายเดียว
เทาน้ัน ทุกฉากทุกแงทุกมุม ทุกอากัปกิริยาแหงความเคลื่อนไหวนับแตจิตออกมา มี
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แตถูกบังคับและปกปดกําบังไวตลอด ความปกปดกําบังนั้นก็เต็มไปดวยเพลงกลอม
ใหสัตวโลกหลงเคลิ้มไปตาม จนมองไมเห็นทิศทางออกจากอํานาจของมันเลย 

คําวา กิเลส ๆ จึงไมปรากฏแมนิดในคุณคา ที่จะเปดชองเปดทางใหสัตว
โลกไดอยูสบายหายหวง นอกจากน้ันมันตีตะปูใหติดแนบไวอยางเหนียวแนนลึกลับ 
จนมองไมเห็นเงื่อนตนเงื่อนปลาย 

พระพุทธเจาเพียงพระองคเดียว ท่ีสามารถผลุบโผลข้ึนมาไดจากความมืด
บอดท้ังหลาย แลวจึงทรงมองยอนหลังดูความมืดดําทั้งหลาย ที่เต็มไปดวยมหาภัย
นานาประการ ดวยพระทัยที่บริสุทธิ์อันเปนสิ่งที่มีคุณคาหาประมาณไมได ไมมีสิ่งใด
เปรียบเทยีบไดในโลกท้ังสาม เพราะเปนโลกุตรธรรม เปนธรรมเหนือโลก จึงทําให
เกิดพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณตอสัตวโลก ราวทองฟามหาสมุทรสุดสาคร นี้แลที่
วา มหาการุณิโก นาโถ พระองคจึงไมทรงสั่งสอนโลกโดยถือวาเปนหนาที่และกิจจํา
เปนธรรมดา ๆ แตทรงสั่งสอนชวยเหลือดวยพระทัยที่เต็มเปยมดวยพระเมตตา
กรุณาอยางแทจริง ทุกพระอาการที่เคลื่อนไหวจึงเปนไปดวยพระเมตตาเต็มองค
ศาสดา ที่สัตวโลกควรยึดถือเปนคติตัวอยางอันดีเลิศจากพระองค 

คําวาศาสดาส่ังสอนโลกน้ัน เปนศาสดาไดทุกพระอาการที่เคลื่อนไหว ไม
เพียงแตประทานพระโอวาทส่ังสอนสัตวโลกแลวเรียกวาศาสดา ผูแนะนํา แตพระ
อาการทุกสวนที่แสดงออกตอผูไปเกี่ยวของ ทุกขั้นทุกภูม ิ ทุกเพศทุกวัย ทุกชาติชั้น
วรรณะ ยอมเปนศาสดา คือครูผูส่ังสอนโลกโดยสมบูรณ ทรงเปนศาสดาเต็มภูมิทุก
พระอาการ กิริยาของโลกที่เคยใชแตกอนทรงปลอยไปตามโลกหมด มีเฉพาะพระ
นิสัยประจําองคศาสดาลวน ๆ เทาน้ัน ทรงละไดท้ังนิสัยและวาสนา จึงมีเพียงพระ
พุทธเจาพระองคเดียว สวนสาวกท้ังหลายยังมีกิริยาของโลก เคยเปนนิสัยติดมา ยัง
ละไมได แตก็ไมเปนโทษเปนกรรมอะไร เปนเพียงนิสัยความเคยชินมาด้ังเดิมแตเปน
ฆราวาสเทาน้ัน 

น่ีแลศาสดาของพวกเรา ไดทุมเทพระกําลังความสามารถลงอยางเต็มที่ นับ
ต้ังแตเร่ิมแรกปรารถนาพระโพธิญาณ ทรงบําเพ็ญดวยความเหน่ือยยากมาโดยลําดับ 
จนเสด็จออกทรงผนวช บําเพ็ญพรตเพื่อรื้อถอนกิเลสความมืดบอดอยูภายในพระ
ทัยใหหมดส้ินโดยส้ินเชิง แลวนําธรรมอันสวางกระจางแจงมาส่ังสอนสัตวโลก จึงไม
ใชเปนเรื่องเล็กนอย ความกระเทือนเหมือนฟาดินถลม พระทัยจะหลุดลอยออกจาก
พระกาย เพราะความหว่ันไหวความสะเทือนไปท่ัวโลกธาตุ ท้ังการบําเพ็ญและการ
ตรัสรูธรรม 
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กิริยาที่ทรงบําเพ็ญก็ไมมีอาการใดที่ทําดวยความทอถอยยอหยอน ทําเต็ม
พระสติกําลังความสามารถ ทุกพระอาการทุกประโยคพยายาม แมประโยคแหงความ
เพียรทีไ่มสําเร็จผลอันใด เชนการทรมานพระองคโดยวิธีการตาง ๆ มีการอดกระยา
หารเปนตน ก็เปนความพากเพียรของผูอยากพนทุกข และเปนศาสดาของโลกอยาง
แทจริง ควรนํามาเปนคติตัวอยางสําหรับเรา ผูยึดถือพระองควา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ 
ถือพระองคเปนศาสดา เปนสรณะ เปนที่ยึดที่พึ่งของใจ และยึดปฏิปทามาเปนเคร่ือง
ดําเนิน จะไมมีสิ่งบกพรองมาทําลายตัวเองดังที่เปนอยูเวลานี้ 

ศาสดาเห็นโทษแหงส่ิงท่ีเปนโทษ ทรงเห็นจริง ๆ ละส่ิงท่ีเปนภัย ทรงละได
จริง ๆ ตัดวัฏจักรวัฏจิต ท่ีพาใหหมุนเวียนเกิดแกเจ็บตายอยูในโลกสงสาร พระองค
ทรงถอดถอนและทรงละทรงตัดขาดจริง ๆ เปนศาสดาอยางเต็มภูมิ การส่ังสอนสัตว
โลกจึงไมมีแขนงใดใหเกิดขอของใจสงสัยสําหรับสัตวโลกทั่ว ๆ ไป 

เราท้ังหลายเปนผูลางมือเปบ จากพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนแลว จึงควรเห็น
พระทัยพระพุทธเจาที่นาสงสารพระองคยิ่งนักในการตะเกียกตะกาย เพื่อธรรมทั้ง
หลายทุก ๆ ประโยคพยายาม การท่ีเราพยายามดําเนินตามหลักธรรมท่ีทรงสอนไว
แลวโดยถูกตองนั้น จึงไมใชเปนเรื่องหนักหนาอะไรนักเลย ไมหนักเหมือนพระพุทธ
เจาผูนําสัตวโลกทุกกรณี ครูอาจารยผูแนะนําส่ังสอนก็มี แบบแผนตํารับตําราก็มี มี
พรอมแลวไมบกพรอง พวกเรามีเพียงการลงมือบําเพ็ญอยางเดียว ยังเห็นวาหนัก
มากยากมาก ลําบากมากอยูหรือ จะนอนรอคอยใหพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
และครูอาจารยนําธรรมมาปอนเหมือนปอนขาวเด็กน่ันหรือ ถาลงถึงขนาดนั้นแลว ก็
ควรเตรียมโลงผีไวเลยจะรวดเร็วกวาทานนําธรรมมาปอนใหถึงปาก 

ความรูสึกของนักบวชเรากับความรูสึกของชาวพุทธทั่ว ๆ ไป และโลกท่ัว ๆ 
ไปนั้น ตามหลักความจริงแลวตางกันอยางมากมาย เพราะโลกเขามีความรูสึก
ธรรมดาแบบโลกและทําอะไรแบบโลก สวนพระเราผูบวชมาน้ันเพ่ือเห็นภัย เพื่อสลัด
ปดทิ้งสิ่งที่เปนฟนเปนไฟภายในใจ ไฟที่ฝงจมอยูภายในใจนี้ ไมเหมือนไฟทั้งหลาย
ภายนอก แตเปนไฟที่สุมอยูตลอดเวลา ถาไมมีวิธีการ ไมมีอุบาย ไมมีแนวทางเปน
เครื่องมือดับแลว ไฟนี้จะไมดับเองเลยตลอดกัปกัลป และไมมีเบื้องตนเบื้องปลาย 
เปนอยูอยางนั้นตลอดไป จึงตองไดใชอุบายวิธีการตาง ๆ ตามหลักธรรมที่ทาน
ดําเนินไดผลมาแลวและชี้แจงไวแลวโดยถูกตอง ซึ่งผูเห็นภัยจะนํามาประพฤติปฏิบัติ 
เพื่อกําจัดไฟคือกิเลสทั้งมวล 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๓๘๒ 

๓๘๒

การมาปฏิบัติตัวในความเปนนักบวชเชนน้ี จึงเปนเหมือนเขาสูสงครามและ
รบแบบตะลุมบอน จะมานอนใจเอานิสัยของกิเลสจากฆราวาสมาใชไมเปนผล นอก
จากจะเปนการเพ่ิมกิเลสใหพอกพูนหนาแนนข้ึนภายในใจเทาน้ัน ไมมีอะไรเปน
เคร่ืองหมายของนักรบแหงนักบวชของเราเลย จึงตองใชความพยายามเต็มที ่ ใน
อิริยาบถตาง ๆ ใหถือวาเราอยูในแนวรบ อยูในวงลอมของกิเลสทั้งมวล การ
พิจารณาแกไขถอดถอนทุกวิธีการจึงเปนการตอสู เปนการแหวกวายหาท่ีเล็ดลอด
ปลอดภัยจากกิเลสประเภทตาง ๆ ดวยความไมนอนใจ 

ไมมีสิ่งใดที่จะใหความภาคภูมิใจตลอดไปไดในโลกอันนี ้ ไมวาวัตถุไมวา
อารมณมันเปนเหยื่อลอของกิเลสทั้งมวล ไมใชเปนโอชารสที่ควรจะติดจะพัน จะ
เคลิบเคล้ิมหลงใหลไปตาม นอกจากรสแหงธรรมเทาน้ันจะเปนท่ีแนใจตายใจแกผู
บําเพ็ญท้ังหลาย นับแตความสงบเย็นใจไปโดยลําดับแตพืน้ ๆ แหงธรรม จนกระทั่ง
ถึงที่สุดวิมุตติหลุดพนไปโดยสิ้นเชิง มีธรรมทุกขั้นเปนที่ไวใจได เปนธรรมชาติท่ีตาย
ใจและฝากเปนฝากตายไดโดยลําดับ ไมมีฉากหนาฉากหลังเหมือนกลมายาของกิเลส
ที่หลอกลวงสัตวโลกเรื่อยมา 

การปฏิบัติตนตองใชสติปญญา พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงอยูเสมออยานอนใจ 
กิเลสเปนส่ิงท่ีละเอียดแหลมคมมากเกินกวาความรูธรรมดาเราจะทันมัน จะรูเทากล
ของมันได จึงตองฝกสต ิฝกปญญา ที่พอจะตามทันไดและตามทัน พรอมทั้งการแก
ไขถอดถอนไดเปนขั้นเปนตอน 

ไมมีสิ่งใดเปนที่ภาคภูมิใจในโลกพอจะตั้งความหวังกับมัน หากเปนสิ่งที่
ภาคภูมิใจไดแลว พระพุทธเจาศาสดาองคเอกก็ไมสั่งสอนใหละ ใหปลอยวางใหหลุด
พนไปจากส่ิงเหลาน้ี ใครเกิดมาก็ไดประสบพบเห็น ก็ไดสัมผัสสัมพันธเหมือน ๆ กัน
มีอะไรเปนเคร่ืองสงเสริมใหไดรับความสุขความเจริญ และเปนความสุขอันไพบูลย
ไมม ี นอกจากเปนสิ่งเกลี้ยกลอมจิตใจใหติดจมอยูกับมัน และนอนจมอยูในวัฏวนน้ี
ไมมีเวลาเล็ดลอดออกไปได นอกจากการปฏิบัติธรรมใหผานพนไปถายเดียว ซ่ึงเปน
ความถูกตองชอบธรรมอยางยิ่ง 

และคําวาความมืดบอดน้ัน อยาพึงเขาใจวาเปนดินฟา อากาศ พระอาทิตย 
พระจันทร พาใหมืดบอดหรือพาใหสวาง แตพึงทราบวาความมืดบอดทั้งมวลนี้คือ
กิเลส เปนเครื่องปกปดกําบังจิตใจไวอยางแนบสนิทติดจม จนไมทราบวาอะไรเปน
กิเลส อะไรเปนจิต มันคลุกเคลาเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในเวลาท่ีแยกหรือกําจัดยัง
ไมได คําวาความสวางก็คือสติปญญาท่ีเรียกวาธรรม ท่ีจะสามารถรูเทาทัน และ
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สามารถสอดสองมองเห็นทั้งโทษและคุณภายในใจที่เคยมืดบอดมา ใหกลายเปนใจท่ี
สวางไสวข้ึนมา 

การเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสารน้ี พอตัวทุกราย พอตัวทุกคน ไมมีใครยิ่ง
หยอนกวาใคร พอจะมาแขงขันกันวาเปนของดีของวิเศษเลิศโลก ความเกิดความตาย
เปนเรื่องกองทุกขทั้งมวล ไมใชของดีมีสุขพอจะอยากมาเกิด กอนที่จะหลุดหรือเล็ด
ลอดออกมาจากชองแคบคือทองของแม ก็ผานความสลบไสลมาแลวดวยกัน ออกมา
แลวแทนท่ีจะไดรับความสะดวกสบาย ก็ตองทนทุกขทรมานดวยธาตุดวยขันธ ดวย
เย็นรอนออนแข็งความหิวความกระหาย โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ย่ํายีบีฑามาตลอด จน
กระทั่งถึงวาระสุดทายไปไมรอดจริง ๆ ก็ตาย 

ลวนแตกองทุกขที่วางสายยาวเหยียดไปกับการเกิดตาย นับแตเริ่มตกคลอด
จนถึงวาระสุดทาย คือหมดลมหายใจท่ีเรียกวาตาย มีตรงไหนท่ีดีเดนวาไดรับความ
สุขความสบาย นอกจากเดนชัดดวยความทุกขนานาประการ ท่ีประสับประสานกัน
เร่ือยมา มีตรงไหนพอจะติดจะพัน พอจะเคลิบเคลิ้มหลงใหลไปกับเรื่องความเกิด
เปนน้ัน เกิดเปนน้ีในภพตาง ๆ เลา ตองพิจารณาดวยดีนักปฏิบัติ 

ท่ีกลาวมาน้ีเปนผลของกิเลสท่ีแนบแนน ละเอียดแหลมคมเกินสามัญ
ธรรมดาจะคาดคิด ซึ่งฝงจมอยูภายในจิตเปนเชื้อพาใหเกิด การแกจึงแกลงที่นั่น ไม
ใชแกที่อื่น 

ผูยังไมเคยสงบก็พยายามทําใจของตนใหสงบ ดวยบทธรรมใดก็ตามที่เห็น
วาถูกจริต เชนบริกรรม พุทฺโธ ธมฺโม หรือ สงฺโฆ หรือ อฏฐิ ทนฺตา อะไรก็ได ผม 
ขน เล็บ ฟน หนัง เหลาน้ีเปนคําบริกรรมไดท้ังน้ัน มีลมหายใจเปนสําคัญบทหน่ึง 
ตามแตความถนัด จับจําเพาะวงปจจุบัน เชนการกําหนดบริกรรมคําใด ก็ใหรูอยูกับ
คําบริกรรมน่ันเทาน้ัน ไมตองไปวาดภาพหอปราสาทวิมานท่ีไหน นอกจากเหตุที่ทํา
ถูกตองอยูในขณะนั้นเทานั้น การกําหนดลมก็ใหรูอยูที่ลม ลมเขาใหรู ลมออกใหรู รู
อยูกับลมโดยเฉพาะ ใหความรูน้ันจดจออยูกับลม ไมตองเกร็งตัวใหมาก บังคับให
มากนัก เปนแตทําความรูใหอยูกับลมท่ีหายใจเขาหายใจออก ไมตองไปคาดอดีต
อนาคตใหนอกไปจากวงปจจุบัน คือการกําหนดรูลมอยูโดยตลอด ลมน้ันแลเปน
เครื่องเกาะเครื่องยึดของจิตเพื่อสงบตัวลงได 

เวลาจะต้ังรากต้ังฐานทีแรก จิตหาที่ยึดไมได จึงตองอาศัยธรรมบทตาง ๆ 
เปนเคร่ืองยึดท่ีเรียกวาบริกรรม บริกรรมธรรมบทใดก็ใหอยูกับธรรมบทน้ัน ใหรูอยู
กับธรรมบทน้ัน ผูกําหนดอานาปานสติก็ใหรูอยูกับลม ซึ่งเปนเครื่องยึดของใจ ใจ
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เมื่อมีความจดจอตอเนื่องอยูกับเครื่องยึดอยูแลว จะตะลอมตัวเขามาสูความสงบ ผู
กําหนดลม ลมก็จะละเอียดลงไป ลมที่ละเอียดนั้นก็เนื่องจากใจละเอียด ใจคอยสงบ
ตัวเขามาจนละเอียดสุด ถึงวาระสุดทายลมไดหายไปตอหนาตอตา ทั้ง ๆ ท่ีรูอยูวาลม
หยาบ ลมละเอียด ละเอียดสุด แลวหายเงียบไปก็ม ีจะอยางไรก็ตาม แมลมหายเงียบ
ไปก็อยาวิตกวิจารณและกลัวลมกลัวตาย 

นักภาวนาสวนมากมักกลัวตายอยางน้ันอยางน้ี ไมตองไปกลัว ความรูท่ีรูวา
ลมหายไปนั้นไมไดหายไปไหน ความรูนั้นแลเปนผูครองรางอยูจะไมตาย ก็เราไมได
ภาวนาเอาลม เปนแตเพียงยึดลมเปนหลักในขณะที่จิตยังยึดตัวของตัวเปนหลักไมได 
ตองอาศัยลม ลมละเอียดลงไปก็แสดงวาจิตนี้ละเอียด พอที่จะพึ่งตนเองไดแลวตาม
หลักภาวนา แมลมหายใจน้ันไดหายไป แตความรูน้ันไมหาย ใหอยูกับความรูที่ไม
หายน้ัน ไมตองไปกังวลกับลม จิตจะเขาสูความละเอียดแนบแนน และแสดงความ
แปลกประหลาดอัศจรรยข้ึนมาใหเจาตัวรูเห็นในเวลาน้ัน น้ีคือการเร่ิมแรกแหงการ
ภาวนา อยาไดวิตกวิจารณกับลมวาหายไปแลวตนจะตาย มันไมตาย วิธีการของการ
ภาวนาเปนอยางน้ี ไมใชวิธีการฆาตนเอง เปนวิธีการของการภาวนาเพ่ือความเจริญ
แหงธรรมภายในใจตางหาก 

เบ้ืองตนจะมีความอึดอัดบางสําหรับผูเจริญอานาปานสติ อึดอัดก็ใหรูวาอึด
อัด อยาปลอยลม จะอึดอัดไปไหนก็ใหรู ใจจะขาดในขณะภาวนาก็ใหรู เพราะเราไม
ไดภาวนาเพ่ือฆาตัวเอง น่ันเปนเร่ืองของกิเลส เปนกลมายาของกิเลสหลอกลวงให
ถอยหนาถอยหลัง ใหเกิดความสงสัยกลัวจะเปนจะตาย แลวทอถอยปลอยวางการ
ภาวนาไปเสียตางหาก น่ันแสดงวากิเลสทํางานไดผลแลว เวลาจะทําก็กลัวแตจะลมจะ
ตาย ทั้ง ๆ ท่ีความลมความตายมันไมไดมีในการภาวนา กิเลสมันก็หลอกใหมีจนได 
นี่ก็กลมายาของกิเลสประเภทหนึ่ง ใหพึงทราบไวดวยกัน 

นี่หลักของสมาธิของสมถะ สอนใหทราบ ผูที่บวชใหมก็มี มาประพฤติ
ปฏิบัติใหมก็ม ี ใหมกับเกาก็อันเดียวกันน่ันแหละ อยาเขาใจวาตนใหมตนเกา มันจะ
เปนเรื่องของกิเลสแฝงขึ้นมา ถาเกาก็ใหชํานิชํานาญในเร่ืองภาวนาซิ ถาไมชํานิ
ชํานาญมันก็ ก.ไก. ก.กา อยูน้ันแหละ ไมเกิดประโยชนอะไรกับคําวาบวชเกาบวช
ใหม สวนกิเลสน้ันไมมีคําวาเกาหรือใหม แตมันอยูในจิตเราดวยกัน เพียงคํา
บริกรรมก็ไมไดเร่ืองไดราวจะเอาผลประโยชนมาจากท่ีไหน 

ฝกใหดี ทําใหจริงใหจัง ผูกําหนดหรือบริกรรมธรรมบทใดก็ใหอยูกับธรรม
บทน้ัน ใหรูอยูจําเพาะ อยาคาดผลวาจะเกิดข้ึนหรือแสดงอาการอยางไรบาง อยาไป
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คาดจะเขวจากหลักปจจุบันคืองานที่กําลังทําอยู ผลจะไมเกิดขึ้นใหไดชม การภาวนา
สําคัญอยูท่ีปจจุบัน การไมคาดไมหมายสิ่งใดนอกไปจากเหตุที่กําลังดําเนินอยูนั้น 
เปนความถูกตองดีงามสําหรับผูปฏิบัต ิ จะตองปรากฏผลเปนท่ีแนใจวันใดวาระหน่ึง
จนไดไมสงสัย 

การปฏิบัติกิจการงานใดก็ไมยากเหมือนการปฏิบัติเพื่อฆากิเลส เพราะกิเลส
เปนผูแยงผูชิงผูกีดผูขวาง ผูคอยทําลายงานและผลงานของตัวอยูเสมอ งานน้ีจึงเปน
เหมือนวายาก เพราะกิเลสพาใหยาก กิเลสหลอกวายากและกิเลสตอสู กิเลสขัดขวาง
ไมใหทํา ซ่ึงเทากับการทําลายมัน เราที่โงตอเพลงกลอมของกิเลสก็เชื่อและกลับไป
ตําหนิธรรม ท้ิงใหธรรมเสีย วาการบําเพ็ญธรรมน้ันยาก ความจริงกิเลสมันหลอก 
กิเลสพาใหยากตางหาก ธรรมไมไดพาใหยาก จงพากันเขาใจจุดนี้ไวใหดีนักปฏิบัต ิ
ความทอแทออนแอเหลวไหลลวนแตเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล อยาเขาใจวาเปน
เรื่องของธรรม เวลาน้ีเราเสาะแสวงหาธรรม ตองมีจริงมีจัง มีสติมีสตังและปญญา
เคลือบแฝง มีความพากความเพียร มีความอุตสาหพยายาม นี่คือเรื่องของธรรม 
เรื่องใดก็ตามอาการใดก็ตาม ท่ีจะมาทําลายมากีดขวางความพากความเพียร ความ
อุตสาหพยายาม ความเขมแข็งความอดทนเพือ่อรรถเพ่ือธรรม ใหดอยและขาดไป
น้ัน ลวนแตเปนเรื่องของกิเลส คือตัวมารทั้งนั้น อยาเขาใจวาเปนส่ิงอ่ืนส่ิงใด 

นี่แหละเรื่องความละเอียดของกิเลสจงพากันจําไว เอาใหเหนือกิเลสไปโดย
ลําดับ แลวจะทราบกลมายาของมันทุกแงทุกมุม ท้ังหยาบ ท้ังกลาง ทั้งละเอียดและ
ละเอียดสุด ไมนอกเหนือไปจากธรรมคือ สติธรรม ปญญาธรรม เปนตนน้ีได เพราะ
กิเลสไมเหนือธรรม เม่ือไดนําธรรมมาใช นําธรรมมาปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสมกับ
การปราบปรามกิเลสแลว จะไมมีกิเลสตัวใดตกคางอยูภายในใจไดเลย พระพุทธเจา
ชนะกิเลสก็เพราะธรรม มีสตธิรรม ปญญาธรรมเปนสําคัญ ท่ีแพก็เพราะไมมีธรรม
เหลาน้ี ถูกกิเลสเหยียบยํ่าทําลายถายเดียว มรรคผลนิพพานจะมีเต็มหัวใจอยูก็เขาไม
ถึง เพราะกิเลสมันกีดมันกัน มันปดประตูไวทุกแงทุกมุมทุกดานทุกทางใหทําไมได
เขาไมถึง 

เดินจงกรมมันก็ลากสติหนีไปที่อื่นเสีย ลากจิตเขาปาเขารกไปเสีย ลากไป
ทางรูป ทางเสียง ทางกลิ่น ทางรสไปเสีย เพราะเครื่องหลอกลวงของมันมีเยอะ ทาง
รูปก็เต็มโลกธาตุ เสียงก็เต็มโลกธาตุ กลิ่น รส เครื่องสัมผัสก็เต็มโลกธาตุ ลวนเปน
เหยื่อที่มันปกเสียบไวทั้งนั้น ทําเปนเหย่ือลอปลาไวหมด แตเราไมทราบวาเปนเหย่ือ
ลอ เพราะอุบายของมันแหลมคมมาก อุบายของเราไมทัน กระดิกออกไปตรงไหนมี
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แตกิเลสรุมลอมเอาหมด ไมมีธรรมเปนเคร่ืองรักษาบางเลย ใจจึงหาความสงบไมได 
หาความแยบคายไมได หาความเฉลียวฉลาดเพ่ือแกกิเลสไมได มีแตกิเลสผูกเอามัด
เอา แมเดินจงกรมอยูก็ถูกมันมัดแขงมัดขามัดหูมัดตาไวหมด ราวกับคนหูหนวกตา
บอด ใจวิกลวิการ งอยเปลี้ยอวัยวะในวงความเพียรไปเสีย เหลือแตคลังกิเลสเต็มหัว
ใจ คลังสติธรรม ปญญาธรรม วิริยธรรม ขันติธรรม สมาธิธรรม ไมปรากฏ 

นั่งสมาธิก็ไมมีสต ิ ไมมีปญญาที่จะพินิจพิจารณาธรรมของจริงซึ่งมีอยูกับใจ 
ไมวาความเพียรในทาใดอาการใด มีแตกิเลสเขาทํางานแทนเสียส้ิน แลวก็มาทวงผล
วาทําไมน่ังภาวนาต้ังนานไมเห็นเกิดผลอะไร ก็จะเกิดผลอะไร เพราะเหตุกิเลสเอาไป
กินหมดแลว พาสงพาสายพาแสหาแตเรื่องกิเลสไปหมด แมตาไมเห็นมันก็เปน
ธรรมารมณในส่ิงท่ีเคยรูเคยเห็นเคยไดยินมาแลว เอามาครุนมาคิดมาอุนกินอยูอยาง
น้ัน ไมเคยคิดวาอารมณเหลาน้ีเปนของเกา ลวงกาลผานสมัยลาสมัยไปแลว เคยคิด
มาแลวกี่ครั้งกี่คราวกี่รอยกี่พันครั้ง กิเลสไมใหคิดวาเปนของเกาของเดนเลย ใหคิด
วาเปนของใหมเอี่ยมทั้งนั้น จึงไดติดอารมณของมันเรื่อยมา 

นี่แลเครื่องหลอกลวงของมัน ลึกซึ้งละเอียดขนาดนั้น จิตเราจึงไมทราบจึง
ตองติดของเกาอารมณเกาที่เคยคิดมาแลว อตีตารมณ คืออารมณที่ผานมาแลว ไม
วาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย เคยสัมผัสสัมพันธมาแลว ผานมาแลว ก็
ไมเห็นวาเปนของเกาเปนเดนไปแลว ไมตองคิดซ้ํา ๆ ซาก ๆ เพราะสิ่งนี้เคยคิดมา
แลว เคยใหทุกขเรามาแลว มันไมใหคิดอยางนั้น มีแตทําใหติดพันไปหมด เปนของ
ใหมเอี่ยมไปหมด ถาเปนเรื่องของกิเลสตองใหมเอี่ยม ลื่นไปเลย ถาเปนธรรมแลว
มันขลุกขลัก ๆ กาวไมออก เพราะกิเลสดนัเอาไว กันเอาไว กีดขวางเอาไว ไมใหเปน
ความสะดวก ถาเปนถนนมันก็ตัดไมมากั้นทางไวเสีย เต็มไปดวยกอนหิน ทอนไม รถ
วิ่งไมได ติด 

เวลาเราจะดําเนินเพ่ือความราบร่ืนในธรรม จึงตองถูกกิเลสกีดขวางลอลวง
ไวไมใหดําเนินดวยความสะดวก ใหพึงทราบวากิเลสเคยเปนอยางน้ันมาตลอด จึง
ตองไดใชความพยายามเต็มท่ี การพยายามตอสูก็ตอสูกับสิ่งที่เปนขาศึก สิ่งที่กีด
ขวางน้ันแลไมใชธรรมมากีดขวาง กิเลสตางหากมากีดขวาง กิเลสตางหากทําใหทอ
แทออนแอ กิเลสตางหากทําใหข้ีเกียจข้ีคราน กิเลสตางหากทําใหทอถอยออนแอ 
และหยุดการงานที่จะเปนประโยชนทั้งมวล เพราะอํานาจของกิเลสมันเหนือของธรรม
ในข้ันเร่ิมแรกแหงการบําเพ็ญ 
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ตอไปเมื่อเราทําความพยายามตอสูอยูเสมอไมลดละความเพียร กิเลสก็คอย
ออนกําลังลงไป สติไมมีพยายามตั้งขึ้นใหมี ปญญาไมมีพยายามคนคิดใหมี ธรรม
สอนไวแลวทุกอยาง สัจธรรมมีอยูอยางสมบูรณภายในกายในใจเรา นํามาใชไดทั้งนั้น
ถาไมขี้เกียจเสียอยางเดียว ถาลงไดเห็นวากิเลสเปนภัยแลว ความเพียรจะเปนมาเอง 
สติปญญาก็จะมาพรอม ๆ กัน ท่ีไมเห็นกิเลสเปนภัยเพราะกิเลสกลอมน่ันซิสําคัญ 
เดินจงกรมก็บังคับกันไปแทบลมแทบตาย บังคับไปแลวก็ใหกิเลสมันถลุงเอาหมด 
ไมมีอะไรเปนเนื้อเปนหนังเปนของตัวเลย เปนอาหารกิเลสเสียท้ังมวล ในอิริยาบถท้ัง
ส่ีแหงการประกอบความเพียรน้ัน คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ทําภาวนาก็กลายเปนเร่ือง
ของกิเลสพาวกพาวนไปหมด เปนเรื่องของกิเลสตอมหึ่ง ๆ ไปเสียหมด แลวธรรมจะ
แทรกขึ้นไดที่ไหน ก็มีแตกิเลสพาแหไปแหมาจนไมมองเห็นตัวพระธุดงคกรรมฐาน 
มองเห็นแตกิเลสลอมหนาลอมหลังอยูทํานองน้ันในอิริยาบถตาง ๆ  

เอา ถาอยากทราบเร่ืองกิเลสดังท่ีกลาวมาน้ี จงฟาดฟนกันลงไปอยาทอถอย
ออนแอ ความทอถอยออนแอไมใชธรรม ไมใชทางจะใหเห็นธรรม ไมใชอุบายวิธีจะ
ใหเห็นธรรม ไมใชการดําเนินเพ่ือความเปนธรรม นั่นคือการเดินตามกนกิเลสจูงจมูก
ตางหาก ทางถูกตองตามธรรมตองขุดคนขึ้นมาตอสูกัน จิตไมเคยสงบก็จะสงบไดไม
สงสัย ถาดําเนินตามวิธีท่ีกลาวมา ปญญาพยายามคนคิด อะไรสัมผัสสัมพันธทางตา 
หู จมูก ล้ิน กาย นํามาคิดพิจารณาไตรตรอง แยกแยะยอนหนายอนหลังกลับไปกลับ
มา ทบทวนใหไดสัดไดสวนตามเหตุตามผลจนเปนท่ีเขาใจ สิ่งที่เคยสงสัยก็จะคอย
หลุดลอยไป ๆ ดวยอํานาจของปญญาหนีไมพน 

เฉพาะอยางยิ่ง จงถือสกลกายเปนสนามรบเปนสถานที่คลี่คลาย เพราะจิต
ติดกายน้ีมากกวาอ่ืนบรรดาความติดข้ันหยาบ สวนลึกลับภายในใจน้ันยกไวกอน 
กายนี้ปดอยูชั้นนอกอยางเปดเผย พยายามคล่ีคลายออกมา รูปกายนี้มีอะไร ดูตั้งแต
ผิวหนังเขาไปตามความจริง ความจริงลวน ๆ ก็คือสิ่งปฏิกูลโสโครกเต็มอยูภายใน
รางกาย น้ีคือความจริง ความวาสวยวางามนารักใครชอบใจนัน้ เปนเรื่องของกิเลส
หลอกลวง มันเอามาฉาบทาไวท้ัง ๆ ที่ไมจริง จงแยกแยะเขาไปถึงความแปรสภาพ 
มันแปรอยูตลอดเวลา คิดดูตั้งแตวันเกิดมาจนถึงปานนี้เปนยังไงตัวของเรา แตกตาง
แตเปนเด็กไหม กายน้ีแปรสภาพมาเร่ือย ๆ อยางนี้ หมดท้ังรางน้ีแปรสภาพท้ังน้ัน 
แมแตจิตใจก็ยังแปรสภาพไปตามขันธและความผลักดันของกิเลส 

พิจารณาเขาไป พยายามดูใหเห็นตามความจริง ฝนกิเลสเขาไป ตรงไหนมัน
วางาม เอา แยกตรงนั้นออกมาดูใหเห็นประจักษตามันงามที่ตรงไหน กิเลสทําไมถึง
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หลอกลวงวาสวยวางามเอานักหนา อะไรมันงามดูใหดีดวยปญญาของเรา เพราะสติ
ปญญาเรามีอยูกับตัวดวยกัน ทําไมจะยอมตีบตันอั้นตูใหกิเลสหลอกไดหลอกไปนัก
หนา คล่ีคลายดู หนังก็เห็นชัด ๆ อยูแลวมันสวยมันงามที่ไหน ขี้เหงื่อขี้ไคลก็เปนขี้
ทั้งนั้นเต็มอยูภายนอกผิวหนัง ย่ิงเขาไปภายในดวยแลวดูไมไดเลย เยิ้มไปดวย ปุพ
โพโลหิต นํ้าเนานํ้าหนอง และยิ่งลึกเขาไปก็ยิ่งดูไมได คนเราถาไมมีหนังหุมหอไวนี้ดู
กันไดเมื่อไร ดูไดแตพวกแมลงวันเทานั้นพากันตอมหึ่ง ๆ เวลาสัตวตายเห็นไหม 
แมลงวันมันชอบ 

น่ีจิตของเราเวลาน้ีเปนเหมือนแมลงวัน เที่ยวหาตอมสิ่งที่ปฏิกูลโสโครก
สกปรกน้ันแหละ เสกเปาลม ๆ แลงวาเปนของสวยของงาม ใจชนิดนี้ไมผิดอะไรกับ
แมลงวัน จิตของปุถุชนเรามันชอบตอมของสกปรกโสมม ของสะอาดคือศีลธรรมมัน
ไมชอบไมตอม เรื่องของกิเลสมันชอบอยางนั้น และเสกสรรข้ึนมาปดตาบุรุษตาฟาง
เอาไววาเปนของสวยของงาม เปนของจีรังถาวร เปนของนาเพลิดเพลินเจริญหูเจริญ
ตาเจริญใจ ไมมีวันเบื่อหนายอิ่มพอ 

จงเอาปญญาหย่ังลงไปใหเห็นชัดเจน ดูเขาไปจนกระทั่งถึงกระดูกทุกทอน 
อวัยวะทุกสวน ตับไตไสพุง อาหารใหมอาหารเกา เต็มอยูนี ้ มีอะไรเปนที่พึง
ปรารถนา ท้ังเขาท้ังเราเปนเหมือนกันท่ัวโลกดินแดน สงสัยท่ีตรงไหน นายึดท่ีตรง
ไหนวาเปนของสวยของงาม จากน้ันก็พิจารณากําหนดใหกายน้ีตายเนาเฟะไปหมด
ท้ังราง แตกระเบิดออกไปถึงไหนอยูไดเมื่อไร คนมีจมูกอยูไมไดแตกฮือ ๆ ไปเลย 
น่ันเหรอของสวยของงาม คนแตกฮือ ๆ น่ันเหรอ พิจารณาใหเห็นชัดซิ มันไปเสกไว
ท่ีไหนกิเลสนะ สวยท่ีตรงไหน สวยที่คนแตกฮือ ๆ น่ันเหรอ แมแตยังไมตายก็ยัง
ตองปฏิบัติรักษาความนาเกลียดของกายอยางเขมงวดกวดขันดวยกันเรื่อยมา นับวา
เปนบอกังวลกับรางกายน้ีไมเบาเลย ยังจะหลับหูหลับตาเสกสรรปนยอไปถึงไหนกัน 

เวลาตายมันเนามันพอง แตกกระจัดกระจายลงไป แรงกาหมากิน ถาไมมี
คนรักษาแมลงวันเต็มโลกธาตุมานี้หมดตอมหึ่ง ๆ ดูไดไหม นั่นหรือของสวยของงาม 
จากน้ันก็สลายลงไป ๆ จนกลายลงไปเปนธาตุดินตามเดิม สวนนํ้าก็ไปเปนนํ้าตาม
เดิม สวนธาตุไฟก็ไปเปนไฟตามเดิม สวนธาตุลมก็ไปเปนลมตามเดิม ไหนสัตว
บุคคลสวยงามมีอยูที่ตรงไหน อยูที่ดินที่น้ําที่ลมที่ไฟนั่นเหรอ ดินก็เปนดินสวยงามที่
ไหน นํ้าเปนนํ้าสวยงามท่ีไหน เปนสัตวเปนบุคคลท่ีไหน ลมเปนลม ไฟเปนไฟ เปน
สัตวเปนบุคคลเปนของสวยของงามที่ไหนกัน มามัวตื่นลมตื่นแลงกันอยูกับปาชาผี
ดิบผีตายไมมีวันต่ืนหรือพระปฏิบัติเรานะ 
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จงพิจารณาใหถึงสภาพความจริงของมันดวยหลักธรรมคือปญญา ถาอยาก
จะเห็นของจริง จิตมาพัวมาพันมาติดมาของอยูกับสิ่งเหลานี้ เพราะกิเลสมันจับไส 
กิเลสมันหลอกใหจิตหลงแลวก็ยึดมั่นถือมั่น มันตีตะปูไวอยางเหนียวแนน ดวย
อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ คือในธาตุสี ่ดิน นํ้า ลม ไฟ วาเปนตัวเปน
ตนอยางสนิทติดจม กิเลสมันหลอกมากี่กัปกี่กัลปแลวยังไมเบื่อไมอิ่มไมพอเหรอ เขา
กินขาวยังรูจักเวลาอิ่มพอ ทําไมใจเรากับอารมณท่ีกิเลสหลอกลวงน้ีจึงไมเห็นมีวันอ่ิม
พอกัน มีแตใหมเอ่ียมเร่ือย กินเทาไรไมหายอยาก นอนมากไมรูตื่น นอนมากก็คือ
ความลุมหลงงมงายน่ันเอง ไมรูวันไหนจะตื่น ถาไมเอาสติปญญาปลุกเขาไปตีเขาไป 
กินหลายไมหายอยาก ตามโบราณทานวาไว กินเทาไรมันย่ิงหิวย่ิงโหย คิดไปตาม
อารมณของกิเลสเทาไรย่ิงหิวย่ิงโหย ไมมีคําวาอิ่มพอ น่ีแลคือความกินหลายไมหาย
อยาก ฉะน้ันทานจึงวาตัณหาความหิวโหย ใหกินเทาไรย่ิงหิวจัด สัตวโลกจึงตายจึงลม
จมเพราะความหิว ความกิน 

ความอิ่มพอมีอยูในธรรมะเทานั้น กิเลสไมเคยทําความอิ่มพอใหแกผูใด ไม
วาความโลภ ไมวาความโกรธ ไมวาความหลง ไมวาราคะตัณหาประเภทใด ถาเปน
เรื่องของกิเลสแลว จะไมใหมีความอิ่มพอแกสัตวเลย จะกินจะดื่มจะคิดจะพูดจะทํา
จะสัมผัสสัมพันธเทาไร ก็ย่ิงหิวย่ิงโหยย่ิงกระวนกระวาย จนกระทั่งวันตายก็ไมมี
ความอิ่มพอ เรายังจะหลงเพลินอยูกับความหิวโหยไมมีความอิ่มพอซึ่งเปนกองทุกข
น้ีอยูเหรอ ความอิ่มพอของกิเลสไมเคยม ี ไมเคยใหผูใดอิ่มพอและสมหวัง ยังจะ
บึกบึนไปกับมันอะไรอยูอีกเลา ความอิ่มพออยูกับธรรมตางหากมิใชอยูกับกิเลส 

จงพิจารณาแยกแยะหลายสันหลายคมใหรูรอบขอบชิด โดยถือเอารางกายนี้
เปนสนามรบ เปนเปาหมายแหงการพิจารณาในข้ันแรก ใหเห็นอสุภะอสุภังประจักษ
ใจ เร่ืองความแตกความสลายความแปรสภาพ ก็ใหเห็นชัดดวยปญญาของเรา จิตจะ
ยึดมั่นถือมั่นไปไหน เมื่อรูเห็นตามเปนจริงแลวตองถอยตัวเขามา หดตัวเขามาตาม
ลําดับแหงความเขาใจ 

จิตนี้พรอมที่จะปลอยวางอยูแลว เปนแตเพียงวาไมรูอุบายแหงการปลอย
วาง จิตจะปลอยวางไดยังไง เพราะถูกกิเลสตัณหาอาสวะมันบีบบังคับใหยึดใหถือไป
ตามอํานาจของมัน มันสลับซับซอนมากเรื่องของกิเลสนี ่พิจารณาแลวพิจารณาเลาให
เห็นแจมแจงชัดเจนลงไป นี่คือวิธีการถอดถอนกิเลสอันเสียบแทงอยูภายในจิตใจ 

รูปนอกรูปในมันเหมือนกัน เสียงนอกเสียงในเหมือนกัน เปนลม ๆ ไป
อยางน้ันแหละ ตื่นอะไรตื่นลม เสียงหญิงเสียงชายมีแตเสียงลมเทานั้นออกจากปาก 
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ตื่นไปอะไรตื่นลม เคยไดเห็นไดยินมาแตวันเกิด ตื่นอะไรอยูอีก น่ีคือการพิจารณา 
จนแตกกระจายหายหวงทุกอยาง 

การพิจารณาคล่ีคลายน้ีถือเปนงานเปนการจริง ๆ พิจารณาแลวพิจารณาเลา
จนกระทั่งอิ่มพอ ถาเปนธรรมแลวอ่ิม ถาเปนเรื่องของโลกของกิเลสไมมีวันอิ่มพอ 
คิดไปเทาไรก็ยิ่งติดยิ่งพัน ย่ิงเคลิบเคล้ิมหลงใหลไปเร่ือย ๆ หนักเขาไปเร่ือย ๆ จม
เสียจนได แตถาเปนธรรมแลวมีความอิ่มพอ การพิจารณาสวนรางกายใหเห็นตามที่
กลาวมาแลวนี้จิตตองอิ่มตัว ความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนตัว การพิจารณาอยางท่ีเคย
พิจารณามาน้ันก็หยุดเอง พิจารณาไปอะไรเพราะรูหมดแลว ปลอยวางหมดแลว 
พิจารณาหาอะไร รูเอง เหมือนกับเรารับประทานอาหาร จะมีรสเอร็ดอรอยขนาดไหน
ก็ตามเถอะ ถาลงวาธาตุขันธเพียงพอกับความตองการแลวเปนไมรับอีก นี่ก็เหมือน
กัน เมื่อพิจารณาพอแลวก็ปลอยวาง อิ่มตัวเปนขั้น ๆ ไป 

อาการของจิตคิดไปในเรื่องใด เมื่อปญญาสวางกระจางแจงขึ้นมา เห็นเร่ือง
ธาตุเรื่องขันธของตนจนถึงขั้นปลอยวางกันได ผานกันไปไดแลว สิ่งใดที่จะนอกเหนือ
ปญญาไปมีเหรอ ไมม ี ตองพิจารณาจนกระทั่งรูชัดทุกสิ่งทุกอยางโดยลําดับ เพราะ
สติปญญานี้พรอมที่จะรู พรอมที่จะพิจารณาทุกสัดทุกสวนทุกสิ่งทุกอยางที่ควรแก
การพิจารณา และรูไปโดยลําดับไมอับจน ที่สุดก็ยอนกลับมาเห็นอาการของจิตเทา
น้ันเปนตัวหลอกลวง สวนหยาบนอกนั้นถูกตัดออกหมดดวยปญญาแลว จะติดอะไร
ก็รูเสีย รูป เสียง กลิ่น รส อะไรก็รูเสีย ดวยการประมวลเขามาสูสภาพเดียวกันกับตน 
เทียบเคียงกันไดทุกสัดทุกสวน และปลอยวางลงสูความจริงแลวจะไปติดที่ไหน ไม
ติด เพียงเทาน้ีจิตก็สบายแลว  

เม่ือจิตสบายแลวเปนยังไง บัดน้ีคุณคาแหงธรรมไดปรากฏเดนข้ึนแลว 
ความเห็นโทษแหงกิเลสท้ังหลายไดเห็นมาโดยลําดับแลว ทีนี้ความเพียรไมตองบอก 
คอยหมุนตัวไปเองโดยไมตองบังคับขับไสเหมือนแตกอน น่ีคือความเห็นคุณคาของ
ธรรม ผลก็ประจักษอยูภายในใจวาเปนความสวางกระจางแจง ความเบาบางภายใน
จิตใจ กิเลสหลุดลอยออกไปมากเทาไร จิตยิ่งดีดตัวขึ้นละเอียดขึ้น สุขก็เบา เบาเขา
ไปละเอียดเขาไป ยิ่งเห็นโทษของกิเลสมากขึ้น ปญญาแยกแยะจนเห็นเรื่องของมัน 
ถาไมเห็นโทษก็ไปไมรอด ไปไมพน จมอยูกับมันตลอดไป 

น่ีแลทางดําเนินเพ่ือความพนทุกข ทุกขอยูที่ไหน ทุกขก็อยูที่ใจซึ่งถูกกิเลส
ปกเสียบเอาไวอยางแนนหนาม่ันคง ปดบังหุมหอเอาไวจนมองหาอะไรไมเจอขึ้นชื่อ
วาของจริง เห็นแตของปลอมๆ และเขาใจวาเปนของจริง จึงติดมั่นพัวพันอยูในสิ่ง
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เหลาน้ัน แลวก็สรางแตความทุกขความทรมานใหแกตนหาทางออกไมได เมื่อสติ
ปญญาไดคลี่คลายออกดูอยางชัดเจนแลว สิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายคอยหลุดลอยออก
ไป จิตก็มีความสวางกระจางแจงขึ้นมาเรื่อย ๆ พรอมทั้งความเห็นโทษของกิเลส
ประเภทตาง ๆ และเห็นคุณคาแหงธรรมไปโดยลําดับ 

ความเพียรกาวหนาละท่ีน่ี ความเพียรกาวและความเพียรกลา สละตายได 
ถาลงยังติดคางอยูกับกิเลสตัวใด กิเลสตัวใดยังจะมาบีบบังคับเราอยูได เปนไมถอย 
เปนไมยอมเด็ดขาด เอาใหตายดวยกันเลย กิเลสไมตายก็เราตายเทาน้ัน คําวาแพ
กิเลสนี้จะมีไมได หรือเปนไปไมได หนักเขาๆ คําวาแพไมมี น่ันละท่ีน่ีความเพียรเกง
ไหม คุณคาของธรรมเดนขึ้นแลวภายในจิตใจจะถอยไดอยางไร มีแตบุกและบุกใหญ
ทาเดียวไมมีกลางวันกลางคืน รบตลอด ฟาดฟนกิเลสตลอด 

คุณคาของกิเลสมีตรงไหน มีอะไรบาง นี่เห็นแตคุณคาของธรรมเดน ๆ ใน
หัวใจ ทีนี้รสของธรรมกับรสของกิเลสที่ไดเคยสัมผัสสัมพันธกันมา ทั้งสองอยางนี้รส
อะไรเปนอยางไร ดีเลิศตางกันอยางไรบาง ก็เดนชัดในทางรสของธรรม รสของกิเลส
สูไมได เม่ือรสแหงธรรมชนะรสกิเลสประเภทใดแลว รสกิเลสนั้นยอมหลุดลอยออก
ไป ๆ รสของธรรมก็แซงหนาข้ึนเร่ือย ๆ น่ีละการเห็นโทษกับเห็นคุณ เห็นไปพรอม 
ๆ กันอยางนี้ในวงปฏิบัติของทานผูรูผูเห็น ทานรูทานเห็นอยางน้ี จนกระทั่งกิเลส
หลุดลอยไปจากใจไมมีสิ่งใดเหลือเลย น้ันแลท่ีน่ีรสอมตธรรมเต็มดวงใจ 

การพิสูจนเร่ืองความเกิดความตาย ไมตองไปพิสูจนท่ีไหนใหเสียเวลํ่าเวลา 
มันพรอมอยูที่จิตดวงบริสุทธิ์นั้น แมแตยังไมบริสุทธิ์ จิตมีความสัมผัสสัมพันธกับ
อารมณใดท่ีเปนสวนละเอียด กับกิเลสประเภทใดท่ีเปนสวนละเอียด มันก็รูและ
พยายามตัดพยายามฟน พยายามแกพยายามถอดถอน ดวยสติปญญาไมลดละความ
พากเพียร สติปญญาแกขาดจากนั้นแกขาดจากนี้แลว ก็รูอยูภายในจิตไมสงสัย จน
กระทั่งขาดไปโดยสิ้นเชิงไมมีสิ่งใดเหลือเลยขึ้นชื่อวาสมมุต ิ กิเลสที่เคยพัวพันพาให
เกิดใหตาย รูไดชัดวาหมดแลว ที่นี่เรื่องเกิดเรื่องตายหมดเทานั้น หมดปญหาโดย
ประการทั้งปวงแลวเพราะไมมีเงื่อนตอ เห็นสักแตวาเห็น ไดยินสักแตวาไดยิน ธาตุ
ขันธที่อยูดวยกันนี้ก็สักแตวาอยูดวยกัน แตขาดวรรคขาดตอนกันแลวในความสืบตอ
ระหวางจิตกับขันธเหลาน้ี ระหวางจิตกับรูป เสียง กล่ิน รส ระหวางจิตกับสภาวธรรม
ท้ังหลาย ไดขาดจากกันโดยส้ินเชิงเห็นประจักษภายในใจ เหลือแตความบริสุทธ์ิลวน 
ๆ  
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ความบริสุทธ์ิลวน ๆ นี้เหมือนอะไร เหมือนรูป เหมือนเสียง เหมือนกลิ่น 
เหมือนรส เหมือนเครื่องสัมผัสพันธ เหมือนธาตุเหมือนขันธไหม ไมไดเหมือน ไมได
เปนอันเดียวกัน อันหนึ่งสมมุต ิอันหนึ่งวิมุตต ิตางอันตางมี ตางอันตางจริง ไมคละ
เคลากัน 

เหตุท่ีพาใหเกิดแกเจ็บตายเพราะอะไร ก็รูชัด เพราะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขา
รา มันแทรกมันฝงอยูภายในจิต พอนี้ถูกทําลายแตกกระจายออกไปจากใจไมมีอะไร
เหลือแลว เหลือแตความบริสุทธ์ิลวน ๆ ปญหาแหงการเกิดตายก็ดับสนิทไมมีเหลือ
แลวภายในใจ เหลือแตวิบากของกิเลส ผลของกิเลสที่เปนธาตุเปนขันธอยูในปจจุบัน
น้ี ก็รับผิดชอบกันไปเพียงเทานั้น พาอยู พาไป พาหลับ พานอน พากิน พาขับ พา
ถาย ไปเทาน้ัน และไมเกิดโทษเกิดภัยตอจิตใจอีก เพราะไดขาดจากกันโดยส้ินเชิง
แลว เปนหลักธรรมชาติแลว เปนอัตโนมัติแลว ไมตองเสกสรรปนยอ ไมตอง
ระมัดระวังวาสิ่งเหลานี้จะเปนภัยตอจิตใจอีกตอไป 

กิเลสประเภทตาง ๆ จะเปนภัยตอจิตใจอีกไมม ี เพราะกิเลสทุกประเภทได
ถูกทําลายหมดแลว กิเลสจะมาจากไหน เหาะลอยมาจากไหนจะเขามาแทรกจิตใจได
อีก ไมมีกิเลสตัวใด นอกจากกิเลสที่มันเปนสนิมเกิดอยูกับเหล็กและกัดเหล็กให
กรอนไปจนกระทั่งเหล็กเสียหายไปตามเทานั้น กิเลสตัวน้ีเทาน้ันคือตัว อวิชฺชาปจฺจ
ยา น่ี เมื่อไดทําลายลงไปเสียจนแหลกละเอียดแลว ทําไมจะไมรู 

คําวา พระอรหันตท้ังหลายเปนแบบเดียวกัน เปนธรรมแทงเดียวกัน ไม
สงสัยกัน แมทานจะนิพพานไปกี่กัปแลวโดยทางสมมุต ิ พระพุทธเจาทรงรูอยางไร
ทรงสอนอยางนั้น และประกาศธรรมกังวานมาได ๒๕๐๐ กวาปน้ีแลว ในพระพุทธ
เจาองคปจจุบันของเราวา สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะพึงเห็นเองในความจริงท้ังหลาย 
แนะ ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ ผูรูจะรูจําเพาะตนเทาน้ัน ผูรูก็คือผูปฏิบัติน่ันแลจะ
รูจําเพาะตน จะเปนใครที่ไหนกัน   

น่ีการทําลายวัฏจักรวัฏจิตทําลายท่ีตรงน้ี เมื่อขาดออกไปจากใจโดยสิ้นเชิง
แลวหมดปญหาโดยประการทั้งปวง โลกจะวามีก็ม ี ไมวาก็ไมมีอะไรเปนปญหา 
เพราะจิตหมดปญหาแลวจากส่ิงท้ังหลาย ไมไดเปนปญหาอีกแลว คือไมเปนเรื่องติด
ตอพัวพันกันเหมือนอยางแตกอนมา เพราะเปนจิตท่ีบริสุทธ์ิลวน ๆ แลว 

เมื่อรูอยูชัด ๆ วาบริสุทธ์ิลวน ๆ จะสูญไปไหน ถาสูญแลวบริสุทธ์ิไดยังไง 
เห็นประจักษ เมื่อกิเลสจอมหลอกลวงหมดไปแลว จิตก็สนุกรูสนุกเห็นนะซิ ไมมี
อะไรจะมาทําใหมัวหมองมาปดมากั้น จิตจึงไมเปนลุม ๆ ดอน ๆ เหมือนแตกอน 
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กิเลสถูกเปดออกหมดแลว เมื่อเปนเชนนั้นทําไมจะไมเห็นโทษของกิเลส คือความมืด
บอดท่ีปดหัวใจน้ีไวไมใหรูไมใหเห็นในส่ิงท่ีควรรูควรเห็น พอกิเลสทลายไปแลว สิ่งที่
ควรรูก็ตองรู สิ่งที่ควรเห็นก็ตองเห็น เปนวิสัยของใจลวน ๆ แลว ตองรูเต็มภูมิของ
ตน น่ีแหละ โลกวิท ู เมื่อทําลายกําแพงอันหนาแนนออกจากใจแลว ตาใจสวาง
กระจางแจงมองทะลุปรุโปรงไปหมด นี่ผลของการปฏิบัติเปนอยางนี้ เหลาน้ีมิใชผล
แหงความเกียจครานเผอเรอนะ จงจําไวอยางถึงใจ นี้คือผลแหงความเปนนักตอสู
ตางหาก 

เราอยานําความข้ีเกียจข้ีครานออนแอทอแทเหลวไหล อันเปนเรื่องของกิเลส
เขามาบีบคั้นหัวใจจะไปไมรอดนักปฏิบัต ิใหเล็งถึง พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เสมอ พุทฺธํ 
สรณํ คจฺฉามิ ไมใชผูลางมือเปบ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ไมไดเกิดขึ้นจากการลางมือ
เปบ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ทานแทบตายมาดวยกันทั้งนั้น เหตุใดเราจะมาลางมือเปบ 
มันก็เกงกวาครูไปละซิ ถาเกงกวาครูแบบน้ีก็ตองเลวลงโดยลําดับ ใหเกงในทางความ
พากความเพียร เดินตามครูน้ันแหละ 

ไมควรจะสงสัยแลว โลกธาตุนี้มีเกิดกับตาย ๆ หาบหามกองทุกขในภพนอย
ภพใหญไมมีเวลาปลงวางเลย ภพมนุษยเรายังดียังเปนอิสรเสรี แตภพของสัตวเรา
มองดูแลวมันนาอยูนาอาศัยที่ไหน มีแตบีบบี้สีไฟกัดฉีกกันกิน ดูซิตัวไหนมีอํานาจ
มากไลกัดไลฉีกกัน สัตวตอสัตว สัตวกินสัตว ทําลายสัตว เบียดเบียนสัตว เรายังดีนะ
ภพละเอียดยิ่งไปกวานั้น ซึ่งเปนของมีอยูตามหลักความจริงจะเปนยังไง มันผิดอะไร
กับมหันตทุกขอยูในเรือนจํา มันไมไดผิดอะไรกัน หัวเราะก็เหมือนนักโทษในเรือนจํา
น่ันแล ถึงจะขับลําทําเพลงก็นักโทษขับลําทําเพลงอยูในเรือนจํา มันเอาดีกรีมาจาก
ไหน เอาความสุขความสบายมาจากไหน เอาใหไดขับกลอมอยูกับวิมุตติดูซิ ใหธรรม
วิมุตติไดกลอมดูซิจะเปนอยางไร ตางกันอยางไรบางระหวางเพลงกลอมของกิเลสกับ
เพลงกลอมของวิมุตติธรรม เอาใหเห็นซินักปฏิบัติ 

ผูปฏิบัติน้ีเทาน้ันจะเห็นความจริงท้ังหลายท่ีกลาวมา นอกนั้นไมมีทาง จง
เอาใหจริงใหจัง คุณคาราคาของเราน้ีมาก มีบุญวาสนาแลวจึงไดมาบวช ท้ังเปน
มนุษยดวย แลวยังไดมาบวชเปนพระไดประพฤติปฏิบัติธรรม อยาใหแคลวคลาด
จากธรรมท่ีกลาวน้ี เอาใหไดมหาสมบัติมาครองหัวใจเรา เราครองมหาสมบัติน้ันจะ
เปนที่ตายใจตลอดไป เรื่องอดีต อนาคต สถานท่ีตาง ๆ ตัดออกหมด ขาดสะบั้นไป
หมดแลว เพราะส่ิงเหลาน้ีเปนเร่ืองของโลก ธรรมชาตินั้นไมใชโลก ทานจึงเรียกวา 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๓๙๔ 

๓๙๔

โลกุตรธรรม แปลวา ธรรมเหนือโลก ไมเหมือนโลกจึงเรียกวาธรรมเหนือโลก จะเอา
อะไรไปเหมือน 

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร ขอยุติเพียงเทานี ้


