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จิตเปนตัวยืนโรงในเร่ืองความเกิดแกเจ็บตาย น่ีเปนหลักความจริงรอย
เปอรเซ็นต โดยอาศัยเชื้อเพื่อเพาะใหเกิดที่นั่นเพาะใหเกิดที่นี่ ตามหลักธรรมทานวา 
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนตน อยูตรงน้ันแหละ ภพชาตินอยใหญแตกแขนงออกไป
จากน้ัน ทานเรียงลําดับลําดาไปจนถึงที่สุดของอวิชชาวา สมุทโย โหต ิ ผูปฏิบัติจะเรียง
ลําดับลําดาในการปฏิบัติไปตามทานน้ัน เหลวท้ังเพ เหมือนการจะโคนตนไมใหตาย 
แตจะไปเท่ียวตัดใบน้ันตัดใบน้ี ก่ิงน้ันกานน้ี สิบปก็ไมลม ตองโคนเขาไปรากฝอยราก
แกวของมัน และถอนพรวดขึ้นมาตรงนั้น มันตายไปหมดไมมีเหลือกระทั่งกิ่งกานสาขา
ดอกใบ 

อวิชชาตัวเดียวเทาน้ันอยูแนบสนิทกับจิต ถาไมใชทางดานจิตตภาวนาอยางไรก็
ไมพบความจริงของมัน ที่เปนตนเหตุพาใหเกิดและพาไมใหเกิด พระพุทธเจาทรงคน
อยูถึงหกปโดยไมมีใครสั่งสอนเลย ความลําบากลําบนจึงมีมาก สําหรับพวกเรามีครูมี
อาจารย มีตํารับตําราแนะนําส่ังสอนไวแลว เพียงจะพยายามปฏิบัติใหเปนไปตามหลัก
ธรรมอันถูกตองดีงาม อันเปนการถอดถอนกิเลสไปดวยขอปฏิบัติก็ยังทําไมได จะเรียก
วาเราเหลวไหลขนาดไหน 

หลักใหญอยูกับความมุงม่ันเปนสําคัญในการปฏิบัติ ถาความมุงมั่นมีมาก ความ
อุตสาหพยายามก็ตามกันมา นอกจากน้ันยังมีครูอาจารยคอยใหโอวาทส่ังสอนและ
สนับสนุนดวยอุบายวิธีการตาง ๆ ในเวลาปฏิบัติอีกดวย หากเกิดความรูความเห็นข้ึน
มาอยางใด ตนเองไมเขาใจเพราะทางไมเคยเดิน ก็ถามครูอาจารยได หรือเวลาทาน
แสดงธรรมเขาไปสัมผัสกับความรูของเราความเปนของเราเขา ก็เขาใจไปในขณะที่ฟง
เทศนน้ัน ๆ น่ีเปนความสะดวกมากในการเสาะแสวงและปฏิบัติธรรมสําหรับพวกเรา
เมื่อเทียบกับพระพุทธเจาแลว 

คร้ังพุทธกาลทานบรรลุธรรมจํานวนมากมาย ทานก็กลาวไวในบุคคลส่ีประเภท 
น่ันเปนประเภท อุคฆฏิตัญ ู วิปจิตัญ ู ผูสามารถจะรูไดอยางรวดเร็วและรูเร็วรอง
ลําดับกันลงมา จากน้ันก็เปนจําพวก เนยยะ พอลากพอจูงกันไปได หลายคร้ังหลายหน
ก็พอเปนผูเปนคนและผานไปได สวน ปทปรมะ น้ันรูสึกจะมารวมอยูในสมัยปจจุบันน้ี
เสียมาก เพราะพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมรูสึกจะเขากันไมคอยได กลายเปนความเเสลงหู
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แสลงใจไมสนใจฟง การฟงนั้นมักจะแสดงอาการงวยงงสงสัย ราวกับเปนเร่ืองแปลก
เรื่องนอกสังคมมนุษยผูด ี เปนเศษเปนเดนไป ราวกับธรรมเปนของเศษเดนหาคุณคา
ไมได ไมควรแกมนุษยปจจุบันจะรับไวในสังคม เปนเร่ืองครึลาสมัย เปนเรื่องขัดหูขัด
ตาไมอยากฟงไมอยากเห็น แสดงอาการไมพอใจขึ้นมาและพูดเยาะเยยไปตาง ๆ อยาง
ไมกระดากอาย ท้ังน้ีเพราะความรูสึกมันนับวันตํ่าชาเลวทรามลงไปทุกที ของดีกลาย
เปนขาศึกไปได 

ตามหลักธรรมชาติแลว ธรรมเปนธรรมชาติอันประเสริฐเหนือโลกแตไหนแตไร
มา ไมมีอะไรเปนคูแขงแยงดีกวาธรรมไปได และธรรมทําคนใหเปนคนดีไปโดยลําดับ
จนถึงขั้นดีเลิศมาแตกาลไหน ๆ ธรรมะของพระพุทธเจาไมเคยทําใหผูหนึ่งผูใดไดรับ
ความเส่ือมเสียและฉิบหายวายปวงไปแมแตนอยเลย นอกจากเปนเคร่ืองสงเสริมให
เปนคนดีตามกําลังของผูปฏิบัติตามโดยลําดับ ไมวาเพศใดวัยใด จึงหาทางตองติไมได  

คําท่ีวาศาสนาเส่ือมก็หมายถึง จิตใจของมนุษยเสื่อมทรามลงไปจากอรรถจาก
ธรรมอันถูกตองดีงามนั่นเอง ไมเคารพยําเกรงในส่ิงท่ีควรเคารพยําเกรง ไมเชื่อไมนับ
ถือธรรมและไมปฏิบัติตามธรรมที่สอนไวนี้ เชน บาป บุญ นรก สวรรค พรหมโลก 
นิพพาน เหลาน้ีเปนส่ิงท่ีมีอยู ทุกสัตวบุคคลจําตองสัมผัสสัมพนัธกับธรรมชาติเหลาน้ี
เร่ือยมาและจะเร่ือยไป โดยไมขึ้นอยูกับความเชื่อหรือไมเชื่อวามีหรือไมมีนั้น ๆ เลย 
เพราะธรรมชาติน้ีเปนของจริงและข้ึนอยูกับความจริง แตเม่ืออวัยวะท่ีจะรับทราบส่ิงท้ัง
หลายดังกลาวเหลาน้ี มันหนวกมันบอดไปเสียแปดทิศแปดดานเปน ปทปรมะ จึงหา
ความรูตามความจริงน้ันไมได ตางก็ลูบคลําไปตามความมืดบอดหาที่จอดแวะอันเหมาะ
สมไมได จึงไมมีจุดหมายปลายทางทั้งการอยูและการไป 

เพราะใจเปน ปทปรมะ คือมืดแปดทิศแปดดานทั้งกลางวันกลางคืน ยืน เดิน 
น่ัง นอน ทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวอยูดวยความมืดบอด เพระอํานาจของกิเลสตณัหา
มันครอบงําจนหาทางไปไมได เมื่อหาทางไปไมไดแลวก็มีแตหาทางทําลายตนเองไป
โดยลําดับ ดวยความรูความเห็นดวยวาทะ กิริยาตาง ๆ ที่แสดงออกใหขัดตออรรถตอ
ธรรม เปนการคัดคานตานทานและทําลายธรรม อันเปนการลบลางทําลายตนเองโดย
ไมรูสึกตัว น่ีโลกสวนมากกําลังหมุนเขามาในจุดน้ีเวลาน้ี 

ฉะน้ันเราก็เปนผูหน่ึงท่ีอยูในทามกลางแหงโลกท่ีกลาวมาน้ี ซึ่งไมใชของด ี เปน
อยูกับจิตดวงใดจิตดวงนั้นก็เหมือนคนไขหนักกําลังจะตาย รอเอาเขาหีบเขาโลงอยูแลว 
ถามาเปนกับเราจะเปนอยางไร โรคประเภทนั้นไมใชของด ีโรคท่ีควรจะหายดวยยา โรค
ที่พรอมจะหายดวยยาก็มีอยู สําหรับเราจะจัดเขาในโรคประเภทไหน ยาคือธรรมโอสถ
ของพระพุทธเจาก็มี หมอคือผูนํายามาแนะนําส่ังสอนไดแกครูอาจารยก็ยังมี 
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เราเช่ือกิเลสตณัหาก็เช่ือมาเปนเวลานานไดรับผลประโยชนอยางใดบาง ควรนํา
บวกลบคูณหารกันระหวางกิเลสกับธรรมซ่ึงอยูในหัวใจดวงเดียวกันน้ีดวยดี แลวรีบเรง
ขวนขวายในแนวทางท่ีถูกตองแมนยําดวยความอุตสาหพยายาม ซึ่งเปนการถูกตองไม
สายเกินไป เรียกวายังเปน เนยยะ คือเปนผูพอฉุดพอลากไปได โดยอาศัยโอวาทคําส่ัง
สอนและครูบาอาจารยคอยแนะนําตักเตือน เจาของก็ฉุดลากเจาของดวยความ
พากเพียร ดวยอุบายท่ีไดรับการอบรมมาแลวจากครูจากอาจารย กิเลสยอมจะคอย
เหือดแหงไปโดยลําดับ ผูน้ันก็จะมีสงาราศีข้ึนภายในใจ 

น่ีแหละหลักของการปฏิบัติศาสนา สําคัญอยูที่ใจ ถาลองไดมืดบอดแลว ไมยอม
สัมผัสสัมพันธไมยอมรับอะไรทั้งนั้นขึ้นชื่อวาของดีมีประโยชน นอกจากจะเปดทางรับ
ความมืดบอดใหหนักเขาไป ทําลายตนโดยลําดับจนแหลกเหลวไปเลยเทาน้ัน ไมมี
ความดีใด ๆ แมนอยที่จะแทรกซึมเขาไปถึงจิตใจดวงนั้นได ทานจึงเรียกวา ปทปรมะ 
ถาเปนโรคก็เปนประเภท ไอ.ซี.ยู. คอยแตลมหายใจอยูเทาน้ัน จะเตรียมหีบเตรียมโลง
ก็เตรียมไดแลว ยังไงก็ไปไมรอดคนประเภทนี้ แมจะมีชีวิตอยูสักรอยปพันปมันก็เปน
ประเภท ไอ.ซี.ยู. หาความดีเขาซึมซาบภายในจิตใจพอเปนสารคุณเคร่ืองพยุงจิตใจ 
เพื่อสืบตอภพอันดีงามในกาลขางหนาไมมีเลย มีแตความเหยียบยํ่าทําลายตนใหลมจม
ลงไปสูความทุกขความลําบากทรมานฉิบหายปนปไมมีชิ้นดีตลอดไปสําหรับจิตดวงนั้น 

เพราะฉะนั้นการที่จะรื้อถอนตนใหขึ้นจากหลมลึก แมจะไดรับความทุกขมาก
นอยก็จําตองอดตองทน เพราะอยากเห็นของดีมีความสุขใจไรเสี้ยนหนามที่ทิ่มแทงหัว
ใจมานาน และจงปกใจพลีชีพบูชาธรรมคําสั่งสอนอันเปนองคแทนศาสดา ยึดเปนหลัก
ใจหลักดําเนิน มีความจริงใจเปนพ้ืนฐาน ทําอะไรใหมีความจริงใจมีความจดจอ มีสติ มี
ปญญาคอยสอดสองมองดู ควบคุมงานที่ทําทุกระยะ 

งานอะไรก็ตาม เราเคยไดพูดหลายคร้ังหลายหนแลว ไมมีงานใดที่ตอสูกันถึงขั้น
แตกหักราวกับฟาดินถลมเหมือนงานฆากิเลสรบกับกิเลสน่ีเลย นี้เปนงานที่หนักมากที
เดียว พระพุทธเจาเมื่อไดตรัสรูก็ปรากฏวาโลกธาตุสะเทือนสะทานหวั่นไหว จะวายังไง 
รํ่าลือมาจนกระท่ังทุกวันน้ี ก็เพราะงานชิ้นเอกของพระองคไดสําเร็จลุลวงลงไป กิเลส
หมอบราบเรียบ ไมมีประเภทใดเหลืออยูภายในพระทัยเลย ความอัศจรรยจึงแสดงข้ึน
ทั่วไตรโลกธาต ุดังธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทานแสดงไวแลวนั้น  

ใครก็ตามถายังไมไดผานงานใหญขาศึกใหญภายในใจ ดวยการตอสูกับกิเลสตัว
เหนียวแนนแกนไตรภพใหสําเร็จเรียบราบลงจากใจกอน อยาดวนคุยวาตนทํางานใหญ
โตสําเร็จ ถาไมอยากขายโงใหกิเลสหัวเราะเยาะเอา และปราชญทานปลงธรรมสังเวชใน
การขายตัวของผูนั้น ท่ีวาตนเกงแบบหลับหูหลับตาพูดพลาม 
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ทุกสิ่งทุกอยางในบรรดาความเคลื่อนไหวของผูปฏิบัติ ใหเปนอาการแหงนักตอ
สูอยูเสมอ อยาใหเปนความทอแทออนแอ คิดลังเลสงสัยไปตาง ๆ ซึ่งเปนเรื่องของ
กิเลสหลอกท้ังเพ   ความจริงอันเปนที่อบอุนใจในการบําเพ็ญนั้นก็คือธรรมมีอยูแลว 
ศาสนธรรมคําสอนฝายเหตุที่ชี้ชองบอกทางเราก็มีอยูแลว ผลที่จะพึงไดรับเปนขั้นเปน
ตอนจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพน ทานก็แสดงไวแลวโดยถูกตองในหลักแหง สวากขาต
ธรรม ไมเคลื่อนคลาดไปจากนี้เลย 

เราผูปฏิบัติเหมือนกับลางมือเปบเทาน้ัน ก็ยังจะถือวาลําบากลําบนแลว จะมีทาง
ไดมรรคผลนิพพานที่ไหน ยอมเปนไปไมได เคลื่อนออกทาใดก็มีแตทากิเลสรุมลอม มี
แตทากิเลสบังคับบัญชาเหมือนผูตองหา ไมมีธรรมคือสติปญญาเปนตน ตามคุมครอง
ปองกันตัวบางเลยน้ัน รูสึกวาจะเปนคนท่ีหมดคุณคาพระท่ีหมดราคาเกินไป ไมสมควร
แกฐานะของเรา เพศของเราทีเ่ปนนักบวช อันเปนเพศที่โลกชาวพุทธยกยองชมเชยและ
กราบไหวบูชาวาเปนเพศ ปฺุญกฺเขตฺ ของโลกเลย จึงขอใหพากันพิจารณาใหมากอยา
นอนใจ ซึ่งผิดกับวิสัยของนักบวชซึ่งเปนเพศพิจารณาใครครวญในทุกสิ่งที่เกี่ยวของกับ
ตน 

การแนะนําสั่งสอนทุกแงทุกมุมเรื่อยมาตั้งแตเริ่มรับหมูเพื่อน ผมไดทุมเทลง
เต็มความสามารถทุกดานทุกทาง ไมวาฝายเหตุฝายผล ทั้งตนทั้งปลาย แสดงอยางเต็ม
เหตุเต็มผล เต็มอรรถเต็มธรรม เต็มสติกําลังความสามารถทุกแงทุกมุม เปดเผยออก
หมดเปลือก ไมมีการปดบังลี้ลับแมแตนอยไวเลย จึงกรุณาเห็นใจผูอบรมส่ังสอนดวยใจ
จริงใจจดจอกับหมูเพื่อน ไมอยากใหถูกจองจําอยูตลอดเวลาดวยกิเลสประเภทตาง ๆ 
ซึ่งพอที่จะดิ้นใหหลุดไปได เอาตัวรอดไปไดดวยขอปฏิบัติ จึงไมอยากใหนอนใจนอน
จมดังท่ีเคยเปนมาและเปนอยูน่ีเลย 

การทําอะไรขอใหมีสติ สติน้ีเปนสําคัญมาก ในวงงานท้ังหลายไมวาภายนอกภาย
ใน ขาดสติแลวยอมแสดงความผิดพลาดขึ้นมา มากนอยตามความขาดสตินั้นแล 
ปญญาคือความละเอียดสุขุมรอบคอบในงานของตนทั้งภายนอกภายใน ธรรมทั้งสอง
อยางน้ีควรนํามาใชประจําตัวอยูเสมอ อยาไดปลอยวางและอยาถือวาไมสําคัญ งานช้ิน
เอกจะลุลวงไปไดจะพนจากสติปญญานี้ไปไมได เพราะไดรับการอบรมใหมีกําลังข้ึน
โดยลําดับ จนกลายเปน มหาสต ิมหาปญญา ฟาดฟนห่ันแหลกกับกิเลสหยาบละเอียด 
ใหมุดมอดไปจากจิตใจโดยไมเหลือก็คือสติปญญานี้แล ไมใชมาจากที่ไหน เพราะ
ฉะนั้นจงเห็นความสําคัญของสติปญญา เราไดปฏิบัติมาแลวเต็มสติกําลังความสามารถ 
ยังไมมองเห็นสิ่งใดธรรมใดที่จะยิ่งไปกวาสติปญญา ในบรรดาธรรมฝายเหตุเปนเคร่ือง
แกหรือถอดถอนกิเลสทั้งมวล โดยมีความเพียรและธรรมอื่น ๆ เปนเคร่ืองสนับสนุน  
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พระลูกศิษยตถาคตตองอดตองทน เพศนี้เปนเพศที่อดทน พระพุทธเจาพาอด
พาทนมาแลวจนไดผล เพียรก็ไมมีใครเกินพระพุทธเจา จนเปนตัวอยางอันดีเยี่ยมแก
โลกมาแลว คําวา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราก็ไมปรากฏวาองคไหนที่ลางมือเปบ 
มีแตแทบลมแทบตายมาดวยกันทั้งนั้น น่ันแหละการฆากิเลสเปนส่ิงท่ีฆาไดยาก เพราะ
เหนียวแนนมั่นคงมากแตไหนแตไรมา อยาเขาใจวาฆายากตายยากเฉพาะกิเลสอยูบน
หัวใจเราสมัยน้ีเทาน้ัน 

เหมือนคําพูดในคร้ังโบราณเลาตอ ๆ กันมาวา รบกับยักษและฆายักษมันรบ
ยากฆายาก ซ่ึงสวนมากเราสูมันไมไดนะ นักปฏิบัติธรรมตองยอนเขามาภายในใจของ
ตัววา ยักษก็หมายถึงปาปธรรม พวกกิเลสมารนี้เอง การฆาก็หมายถึง ฆาดวยธรรม 
เคร่ืองมอืและความเพียรออกไปจากธรรม ระหวางธรรมกับกิเลสนั้นเปนขาศึกกันมาแต
กาลไหนๆ ผูตอสูกับกิเลสจึงเหมือนรบกับยักษ คําวายักษกินคนก็กินทั้งโลกธาตุนี้
แหละ กลืนลงไปแลว คือตายไปแลวกลับมาเกิดอีก เกิดแลวตาย ตายแลวเกิด บังคับ
ใหโลภ ใหโกรธ ใหหลง ใหเปนไปในแงตางๆ สุดแตกิเลสจะดลบันดาลใหเปนไป โดย
พาใหเปนสัตวนรก เปรต อสุรกาย สัตวดิรัจฉาน ภูตผีปศาจตางๆ ไมมีประมาณ ยักษ
ตัวมีฤทธาศักดานุภาพมากนั้นมีอยูทุกหัวใจของสัตวโลกไมมียกเวน นอกจากผูปราบ
มันใหส้ินซากไปแลวเทาน้ัน คือพระพุทธเจาและพระอรหันตขีณาสพทาน 

เพราะฉะน้ัน เราท่ีรูภาษีภาษากับเร่ืองกิเลสเหลาน้ีพอสมควรแลว จึงไมควรยอม
ตนใหมันมานอนขับกลอม บํารุงบําเรออยูภายในใจอยางเพลิดเพลินจนเกินไป ราวกับ
พระไมมีหัวใจ ถูกกิเลสเอาไปย่ํายีตีแผแยไปหมดทั้งดวง ตองตอสูกับมันดวยสติปญญา 
ศรัทธา ความเพียร อยาไดลดละ จะเริ่มเห็นแดนแหงความพนทุกขไปโดยลําดับ นับแต
ความสงาผาเผยองอาจกลาหาญ ความสงบผองใสไปเปนลําดับลําดา เปล่ียนสภาพสู
ความละเอียดไปตามภูมิจิตภูมิธรรมจนถึงวิมุตติหลุดพน หาความเปล่ียนแปลงใดๆ ไม
ไดบรรดาอาการของจิตด-ีชั่วซึ่งเปนสมมุต ิ ไมมีในวิมุตติจิตนั้น เปนแตอาการของขันธ
ที่มีอยูเปนอยูตามปกติของตน อาการท่ีจะเปล่ียนแปลงใหมีเศราหมองผองใส หรือ
เปลี่ยนสภาพเปนอยางนั้นอยางนี้อีกนั้นไมม ี เมื่อถึงขั้นเต็มภูมิของจิตลวน ๆ แลวเปน
อยางน้ัน 

เหมือนกับน้ําที่บริสุทธิ์ลวนๆ ไมมีสีตางๆ แฝงอยูเลยฉะนั้น การท่ีนํ้ามีสีแดง สี
ขาวหรือสีอะไรตางๆ น้ัน ยอมพาดพิงกับสิ่งตางๆ เชน พาดพิงกับใบไมก็กลายเปนสี
ใบไมไป พาดพิงกับสีขาวก็กลายเปนขาวไป เชน เราเทนํ้าใสแกวสีใดนํ้าก็กลายเปนสีน้ัน
ขึ้นมา น่ีจิตท่ีบริสุทธ์ิจริงๆ แลวจึงไมปรากฏสีสันวรรณะลักษณะใดๆ ทั้งสิ้น เหลือแต
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ความรูลวนๆ อันเปนความรูที่บริสุทธิ์พูดไมถูกเทานั้น แตรูอยางชัดเจนภายในตัวหา
ความสงสัยไมได ก็คือจิตที่บริสุทธิ์นั้นแล 

ฉะน้ันการตอสูกับกิเลสทุกประเภท ใหพึงพากันทราบอยางถึงใจไวเสมอ อยา
ตอสูแบบความทอถอยออนแอ ไมใชทางที่จะชนะกิเลสได ตองห้ําหั่นกันเขาไป 

อยาสงสัยวาโลกน้ีมีสถานท่ีใดส่ิงใดบางท่ีจะพาใหมีความสุขความเจริญ จะพา
ใหเลิศใหประเสริฐมีความสุขความสบายจีรังถาวร ไมม ี อยาสงสัยใหเสียเวลาและทุกข
ใจเปลา ทั้งเปนความประมาทดวย มีแตเร่ืองอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตาเต็มตัวของมัน เมื่อ
มาเก่ียวของกับเรา เราก็กลายเปนตัว อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา พัวพันกันไปกับสิ่งเหลานั้น 
ซึ่งลวนแตเปนการสั่งสมทุกขแกตนทั้งนั้น แมส่ิงน้ันเขาจะเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา 
ตามสภาพของเขา เขาก็ไมไดรับผลเปนความทุกขความทรมานเหมือน อนิจฺจํ  ทุกฺขํ 
อนตฺตา ซ่ึงเกิดข้ึนภายในใจเราท่ีไปเก่ียวของพัวพันกับส่ิงเหลาน้ันเลย  

อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ท่ีเกาะกินอยูภายในใจน้ีเปนส่ิงสําคัญมาก จงพากันกําจัด
ใหได เอาใหเห็น พระพุทธเจาเปนศาสดาองคเอกแทๆ ไมมีใครทัดเทียมในโลกธาตุนี้ 
ธรรมที่แสดงออกก็เปนธรรมที่เต็มภูมิเต็มฐานไมบกพรองตั้งแตตนจนอวสาน ถึงที่สุด
คือวิมุตติพระนิพพานไมมีใครเสมอ นี่แลคือสรณะของผูหวังพนทุกขในวัฏสงสาร จะ
พึงยึดพึงเกาะใหแนนภายในใจและการปฏิบัติดําเนินทางปฏิปทา 

สรณะน่ีละเปนจุดท่ีจะใหความสมหวังแกพวกเรา นอกนั้นก็ไมไดประมาทวาไม
ไดอาศัยเขามา แตพูดตามหลักความจริงของธรรมสําหรับผูเสาะแสวงหาของจริง วาหา
ที่เกาะที่ยึดฝากเปนฝากตายอยางแทจริงไมได มีแตสิ่งที่จะพังทลายไปดวยกันทั้งนั้น ภู
เขาทั้งลูกก็อยูใตกฎธรรมชาติคือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา จะไมพังไดอยางไร ดินฟา
อากาศ วัตถุสิ่งของเงินทอง ไมวาสิ่งใดที่อยูใตอํานาจของอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ตองมี
การเปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ และพังทลายไปไดเชนเดียวกัน หาที่เกาะที่ยึดพอเปนที่ไว
วางใจและมีความรมเย็นภายในใจบางไมได ไมจีรังถาวรอะไรเลย ไมส่ิงน้ันก็เปนเราเสีย
เองตองพลัดพรากจากกันไป ไมเหมือนธรรมที่เปนคูควรและติดแนบกับใจไปตลอด 

แตธรรมที่สัมผัสไดดวยใจนั้น เวลาน้ีมีกิเลสเปนเจาอํานาจครองอยู ใจจึงกลาย
เปนความรุมรอนเพราะธรรมเขาสัมผัสยังไมถึง เนื่องจากกิเลสเปนเจาของครอบงําไว
รอบดาน การปราบมันจึงยากในข้ันเร่ิมแรก ดีไมดีอาจถูกมันปราบเสียกอน ตัวอยาง
เชน พอจะเดินจงกรมก็ถูกมันเตะออกจากทางจงกรม จะนั่งสมาธิก็ถูกมันเตะลงใส
หมอน จะอยูในทาใดก็ถูกมันเตะใหเผลอใหเถลไถลไปเสียจนได ลวนแตกิเลสมันเตะ
มันตอย มันฉุดมันลากออกไปใหคิดใหอานในทางของกิเลส ไมใชทางของธรรม นี่จง
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ทราบวา กิเลสมันแหลมคมอยางน้ี ถาไมทราบแงของกิเลสเหลาน้ีบางแลว เราจะไมรูวิธี
ปฏิบัติตอมัน กําจัดมันไมได  

วิธีกําจัดมันโดยถูกตองและไดผลไปโดยลําดับคือ ดวยความมีสติระมัดระวังอยู
เสมอ นี่แลคืออุบายวิธีการอันหนึ่งที่จะทราบกลมายาของกิเลสไปโดยลําดับ และปญญา
ความสอดสองมองทะลุกิเลสที่มีอยูภายในใจมากนอย 

ราคะเกิดข้ึนมันทําใหคนและสัตวด้ินรนกระวนกระวาย สัตวเม่ือราคะกําเริบหรือ
โรคบากําเริบ มันดิ้นรนกระวนกระวายกวัดแกวงอยูเปนปกติสุขไมได ทั้งตัวผูตัวเมีย 
ทั้งเพศหญิงเพศชาย มนุษยและสัตวเปนเหมือนกัน ถาอยูเฉยๆ เชนเวลาหลับสนิท 
ราคะก็ไมแสดงตัว โทสะก็ไมแสดงตัว ความโลภก็ไมแสดงตัว โมหะก็ไมแสดงตัว เวลา
น้ันสัตวท้ังหลายมีความสุขเต็มท่ี เวลาสุขเต็มภูมิของคนและสัตวที่มีกิเลสทั่วไป ก็คือ
ขณะหลับสนิทเทาน้ัน นอกจากน้ันหาความสุขไมได เพราะสิ่งเหลานี้เองออกเพนพาน
กอกวนเพื่อทํางานของตัวเอง แตที่ทํางานของมันตั้งอยูบนหัวใจคนและสัตว จึงเปน
ทุกขไปกับมัน 

ใหเราเห็นอยางนี้กอนถายังมองไมเห็นที่ไหนซึ่งละเอียดกวานี ้ ใหถือเอาเวลา
หลับสนิทมาเทียบกับเวลาต่ืนนอน พอตื่นขึ้นมามีแตกิเลสมันฉุดมันลาก ดีมันก็พอใจ 
ชั่วมันก็พอใจ อะไรๆ มันพอใจ มันใหทําและติดรางแหมันไปหมด เพราะกิเลสพาให
ติด ตัวเราเองไมอยากติดไมอยากพอใจ เชน เขารองไหมันยังพอใจรองไห ความรองไห
เปนของดีละหรือ ความทุกขเพราะการรองไหเปนของดีละหรือ ทําไมทุกขแทๆ มันพอ
ใจ น่ัน พิจารณาเอาซิ มันแหลมคมขนาดไหนกิเลสนะ ไมเห็นตัวของมันละ  เห็นแตหุน
ที่มันเชิดออกมาเปนกิริยาทาทางตางๆ แสดงความโลภ แสดงความโกรธ แสดงความ
หลงออกมาดวยอํานาจของกิเลสที่มันอยูฉากหลังไมใหเห็นตัวมันเลย เห็นแตความ
หยาบโลนของผูนั้นแสดงอยูอยางนั้น น่ีแลกิเลสมันแหลมคมอยางน้ี ดูเอา พิจารณาเอา 
จะรูเองเห็นเองเพราะมีอยูบนหัวใจเราน่ีดวยกัน 

เพราะฉะน้ันจึงตองใชความเพียรพยายาม เอาใหเต็มเม็ดเต็มหนวย เราสละ
ชีวิตแลวเพ่ือศาสนธรรม ซึ่งจะยังตนใหพนจากทุกข ไมมีการลมจม การประกอบความ
พากเพียรไมวาจะวิธีใดอิริยาบถใด เปนสิ่งที่จะปลดเปลื้องกิเลสอาสวะทั้งนั้น ถาดําเนิน
ตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวจะไมเปนอยางอื่น 

น่ีแลท่ีโบราณกลาววายักษรบกันในนิทาน จะเปนปรัมปราเปนเร่ืองจริงก็ตาม 
พึงเทียบเขาระหวางกิเลสกับธรรม ซ่ึงเปนขาศึกกันและตอสูกันมากอนคําวาโบราณเปน
ไหนๆ กิเลสตองมีเลหเหลี่ยมแหลมคมมาก ถาเราเปนฝายธรรมหากเครื่องมือไมมี
เพียงพอกับการตอสูมัน ตองแพมันจนได มันฆาเอาตาย ตายจากเพศ ตายจากมรรค
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ผลนิพพาน ตายจากความมุงมั่นของตนที่จะพึงไดพึงถึง ตายหลายประเภทเพราะสู
กิเลสไมได ถูกมันกําราบปราบปรามเอาเรียบราบไป น่ีเราไมตองการอยางน้ัน จึงตอง
ตั้งหนาตั้งตาตอสูกับกิเลสซึ่งเปนเหมือนยักษ และเปนผูกอทุกขภายในใจสัตวโลกไมมี
การบกพรอง มีสมบูรณอยูตลอดเวลา 

ความทุกขใจเมื่อสมุทัยยังมีอยูภายในแลว จะตองผลิตอยูตลอดไป มีมากมีนอย
ละเอียดขนาดไหนมันก็ผลิตของมันขึ้นมา เรื่องความทุกขนี้ตองเปนเงาตามตัวแยกไม
ออก ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองแกไขแยกแยะถอดถอน หรือฆาตัวเหตุคือสมุทัยใหสิ้นไป
คําวา กามตัณหา กามก็คือความใคร ความชอบใจ ชอบใจส่ิงใดก็เรียกวากาม กามแปล
วาความใครความชอบใจ วัตถุสิ่งของเงินทอง นามธรรมก็ตาม รูปธรรมก็ตาม มันเปน
เรื่องกามกิเลสทั้งนั้น เพราะเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่เราจะตองแกไขถอดถอน ดวย
อุบายวิธีการตางๆ ไมเชนน้ันไมทันกิเลส จะถูกมันจับมัดเขาเตาไฟเผากันไมหยุด คือ
เกิดตายๆ ไปตลอด 

น่ังภาวนาก็ใหมีสติ ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติอยูเฉพาะหนา อยาเอาเรื่องสิ่งใดงานใด
เขาไปกังวลภายในใจ ขณะน้ันใหทําหนาท่ีในวงปจจุบัน อยาไปคาดเรื่องมรรคผล
นิพพานวาจะเปนข้ึนอยางน้ันอยางน้ี คาดไปก็เสียเวลา และสติกับจิตพรากจากงานน้ัน
แลวจะไมเกิดประโยชนอันใด เดินจงกรมก็ใหรูอยูกับคําบริกรรมของตน นั่งก็ใหรูอยู
กับคําบริกรรม เชน กําหนดพุทโธก็ใหรูอยูกับ พุทโธๆ เรามีงานอันเดียวน้ีเทาน้ัน ไมมี
งานอื่นใดที่จะหวังพึ่งเปนพึ่งตาย นอกจากความเพียรเพื่อแกกิเลสตัณหาอาสวะทุก
ประเภท ไมมีงานอื่นใดที่พอจะพึ่งเปนพึ่งตายได มีงานน้ีเทาน้ัน เอาตรงน้ี จิตและ
ความเพียรตลอดอิทธิบาททั้งสี่ปกลงตรงนี้ทุมลงตรงนี ้ อยาเสียดายความคิดปรุงเร่ือง
อื่นๆ ซึ่งเคยคิดมามากตอมากแลว ย่ิงกวาความคิดเพ่ืออรรถเพ่ือธรรม อันเปนทาง
ถอดถอนกิเลสตัวพิษภัยออกจากใจใหสิ้นไป  

อยูไหนใหมีสต ิ ที่จะตั้งรากตั้งฐานความสงบเบื้องตนนี้ลําบากอยูมากพอสมควร 
ถาไดพื้นฐานคือความสงบบางก็พอถูไถกันไป หรือไดความสงบแลวก็ยิ่งเพิ่มกําลังมาก
ขึ้น เหมือนคาขายมีกําไรมีตนทุนแลวก็พอบึกพอบึนพอถูไถกันไปได แตสําคัญท่ีคาขาย
ไมมีตนทุนนี่ซิมันลําบาก พยายามใหมีตนทุน จิตเปนสิ่งที่อบรมใหหายพยศไดโดย
ลําดับ ตามปกติของจิตมีความฟุงซานรําคาญ เพราะถูกยุแหยกอกวนจากกิเลสอยูเสมอ
ไมมีเวลายับยั้งตั้งตัวไดเลย นี่เปนนิสัยของจิตที่มีกิเลสเปนผูบังคับบัญชา ผูมีกิเลสเปน
นายเหนือหัวใจตองเปนอยางน้ันดวยกัน จึงไมควรสงสัยวาใครจะมีความสุขโดยไมมี
พิษแฝงอยูเลย 
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ทีน้ีเราจะนําธรรมเขาไปบังคับจิต ขับไลกิเลสผูเคยบังคับบัญชาจิตใจแตกอนให
สลายตัวลงไป มีธรรมเขาแทนที่ที่กิเลสเคยฝงจมอยู เบ้ืองตนตองอาศัยความสงบเสีย
กอน ทําความสงบดวยบทภาวนาจดจอตอเน่ืองกันดวยความมีสติอยูกับบทธรรมน้ันๆ 
อยาใหเผลอ อยาคิดอยาคาดหมายอดีตอนาคตวาผลที่จะเกิดขึ้นจากสมาธิจะเปน
ประเภทใดบาง อยาไปคาดไปหมายใหคลาดเคล่ือนจากงานท่ีเรากําลังทําอยูในปจจุบัน
คือคําบริกรรมภาวนา 

ผูกําหนดอานาปานสติก็ใหรูแตลมเขาลมออก สูงต่ําก็ชางไมสําคัญ สําคัญที่
ความรูความสัมผัสของลมเขาลมออกรูกันอยูทุกๆ ระยะ จะสูงจะต่ําหยาบละเอียดให
กําหนดรูที่ลมเขาออกนี้เทานั้น อยาไปคาดหมายใหเกิดความลังเลสงสัยและต้ังลม
บอยๆ ไมถูก 

เร่ืองท่ีจะทําใหนักภาวนาสงสัยเปนอยางน้ี ทีแรกก็ตั้งลมที่ดั้งจมูก โดยท่ีเห็นวา
ลมสัมผัสที่ดั้งจมูกมากกวาเพื่อน พอตั้งที่นั่นแลวกําหนดเพลินไปๆ เกิดความสงสัยข้ึน
มาเหมือนดั้งจมูกนี้สูงขึ้นไปๆ โนนก็ม ี บางทีเหมือนดั้งจมูกนี้ต่ําลงไป เลยตั้งใหม
กําหนดใหม จิตเลยหาความสงบไมไดเพราะอารมณน้ันมากวนใจอยูเสมอ อยางนี้
เหมือนกับปลูกตนไมพอจะขึ้นบางแลวก็ไปขุดมาปลูกใหมๆ ยายอยูไมหยุดไมถอย สุด
ทายตนไมก็ตายไมเกิดประโยชนอะไรเลย ทางที่ถูกเมื่อปลูกพื้นที่ตรงไหนดวยความถูก
ตองแลว พยายามรักษาและรดนํ้าพรวนดินอยูในท่ีน้ันในตนไมตนน้ัน ไมโยกยาย
เปลี่ยนแปลงตนไมไปที่อื่นๆ ตนไมเม่ือไดรับอาหารหรือปุยเปนท่ีเหมาะสมแลวก็เจริญ
ขึ้น ดอกผลก็เปนขึ้นมาตามๆ กันเมื่อถึงกาลที่ควรจะเปนดอกเปนผลแลว 

จิตก็เหมือนกัน การตั้งลมจะตั้งสูงตั้งต่ํา เราต้ังท่ีตรงไหนแลวก็ใหจับท่ีตรงน้ันไว 
แลวกําหนดใหรูลมเขา รูลมออกอยูทุกระยะๆ จะสูงไปหรือต่ําไปก็ตามที่นี ่ที่วาสูงไปต่ํา
ไปนั้น มันเปนความสําคัญของจิตตางหาก ที่จะทําใหเผลอตัวจากวงปจจุบันคืองานที่
กําลังทําอยูนั้น ไดแกการกําหนดอานาปานสติที่ดั้งจมูก บางทีทําใหจมูกสูงขึ้นไปๆ บาง
ที่ทําใหต่ําลงไปๆ บางทีทําใหเปนความรูสึกเหมือนวาชองจมูกนี้กวางออกไป เวิ้งวางไป
หมดอยางนี้ก็ม ีอยาไปสนใจ ใหกําหนดดูลมจับอยูที่ลมนั้นที่แสดงตางๆ น้ันเปนอาการ
หนึ่งๆ ท่ีจะหลอกเราใหเขวหลักไปเทาน้ัน ใหพากันจําไว จับลมไมหยุดไมถอย ส่ิงเหลา
นั้นมันก็คอยคลายตัวของมันไปเอง คอยเสื่อมไปคลายไปจางไป สุดทายก็เหลือแตลม 
เหลือแตลมก็กําหนดแตลมจนละเอียดเขาไป เอา ลมจะหมดจริงๆ ก็ใหหมด อยาไป
ตกใจอยาไปกลัวตาย เมื่อจิตยังครองรางอยู ลมจะหมดไปก็ไมตาย  

เวลากําหนดเม่ือลมหมดไปจริงๆ ไมมีอะไรเหลือ แตความรูมันเหลืออยูน่ัน
แหละ เมื่อลมละเอียดลงไปก็แสดงวาจิตละเอียด เมื่อลมหมดไปจริงๆ ในความรูสึกมัน
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มีได ถึงลมจะหมดไปก็ตามใหทราบวา ลมที่กําหนดนั้นหมดไป แตความรูที่เปนตัวการ
สําคัญซ่ึงเราตองการน้ันมีอยูกับเรา ใหอยูกับความรูนั้นไมตองไปกังวลกับลมหรือสิ่งใด
ในขณะน้ัน จนถึงเวลาจิตแสดงอาการออกจากความสงบนั้นมาเปนปกต ิ ถาจะหยุดก็
คอยหยุด สวนลมก็มีมาเองตามปกต ิน่ีคือหลักของการภาวนาอานาปานสติ คราวตอไป
ก็ทําดังที่เคยทํามาแลว จะไมผิดพลาดไมลังเลสงสัย และพึงถือวิธีนี้เปนหลักยึดตอไป
อยางม่ันใจ 

จงทําใจใหสงบ เม่ือจิตมีความสงบแลวจิตยอมอ่ิมตัวและควรแกการพิจารณา 
เหมือนเรารับประทานอาหารอ่ิมเรียบรอยแลว ยอมควรแกการทํางานฉะน้ัน จะออก
พิจารณาเรื่องธาตุขันธอายตนะไมวาภายนอกภายในไดทั้งนั้น พิจารณาใหเปนอสุภะ 
อสุภัง หรืออนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา หรือเปนธาตุเปนอะไรก็แลวแตถนัดกับจริตนิสัย 
เพราะส่ิงเหลาน้ีเปนความจริงดวยกัน อสุภะอสุภังมันก็อสุภะจริงๆ ไมมีที่ไหนเปนที่
สะอาดสะอาน ภายในรางกายนี้เต็มไปดวยของปฏิกูลโสโครก ผิวบางๆ ของหนังหุมหอ
ไวก็วานาดูและชมกัน เสกสรรกันวานาดูนาชม วาสวยวางามนารักใครชอบใจ ความจริง
รักหนัง หนังรองเทาเจาของก็มีไมเห็นนารัก หนังน้ันมันนารักท่ีตรงไหน หนังเขากับ
หนังเราก็ไมเห็นผิดกันอะไร นารักที่ตรงไหน จงพิจารณาแยกแยะคล่ีคลายออกดูตาม
สวนตางๆ ของรางกาย 

พิจารณาเขาไปขางในก็เต็มไปดวยของปฏิกูลโสโครกนาขยะแขยง จะนารักใคร
ชอบใจที่ตรงไหน พิจารณาแลวพิจารณาเลาซํ้าๆ ซากๆ แยกแยะออกดูจนกระทั่งแตก
กระจาย หรือกําหนดใหตายใหเนาพองหนองไหลเปอยลงไป นํ้าเนานํ้าหนองไหล
เกลื่อนไปเต็มพื้นปฐพี จะถือวาเปนสัตวเปนบุคคลหญิงชายและสวยงามท่ีตรงไหน 
พิจารณาซํ้าๆ ซากๆ จนเห็นแจงตามความจริงไปโดยลําดับ จิตยอมจะคลายความรัก
ชอบไปเปนระยะไมสงสัย เหลาน้ีเปนอุบายวิธี อยางนอยก็สงบราคะไดเปนอยางดี ไม
คึกคะนองน้ําลนฝงดังที่เคยเปนมา 

แตการพิจารณาตองทําซ้ําๆ ซากๆ เปนอาจิณของการพิจารณา เปนพ้ืนเปนฐาน
เปนงานประจําตนในโอกาสท่ีควรพิจารณา ออกจากความสงบแลวก็พิจารณาอยางน้ัน 
จะพิจารณาเปนธาตุ แยกกระจัดกระจายออกไปเปนธาตุสี่ ดิน นํ้า ลม ไฟ ก็แยกออกไป 
สุดทายเมื่อกระจายลงไปแลวก็มีแตดินแตน้ําแตลมแตไฟ ไมเห็นมีอะไรเหลืออยูใน
ความเปนสัตวเปนบุคคล ดังที่กิเลสจอมหลอกลวงพาเสกสรรปนยอกันนี้เลย 

ฉะน้ันจงพิจารณาใหเห็นตามความจริง เมื่อถึงความจริงแลวคานไมได เปนแต
กิเลสมันเสกสรรปนยอข้ึนมาหลอกเทาน้ันเอง ปลอมแปลงขึ้นมาวาเปนของสวยของ
งาม วาเปนส่ิงท่ีนารักใครชอบใจ เปนส่ิงท่ีนาเพลิดเพลิน เพราะฉะนั้นผลมันจึงเปนได
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ทั้งสองทาง คือทําใหเพลิดเพลินจนลืมเนื้อลืมตัว ลืมเปนลืมตายกับสิ่งนั้นๆ และทําให
เศราโศกเสียดายเพราะส่ิงท่ีนาเพลิดเพลินน้ีพลัดพรากจากไป หรือวิปริตผิดไปจากเดิม
ท่ีเคยมีเคยเปน เมื่อสิ่งนั้นๆ เปล่ียนแปลงไปก็เกิดความเศราโศกเสียใจ เรื่องของกิเลส
จึงเปนเรื่องของทุกขทั้งมวล จงพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบสลับกันไปเวลามีโอกาส 
เพราะการถอดถอนกิเลสทุกๆ ประเภทถอดถอนดวยสติปญญาเปนสําคัญ 

การทําความสงบน้ันเปนการตะลอมกิเลสเขาสูจุดรวม เพ่ือใจจะไดสงบสบาย 
และมีกําลังใจที่จะออกพินิจพิจารณาทางดานปญญา เมื่อไดกาวออกทางดานปญญา
พินิจพิจารณาอาการตางๆ ของสวนรางกายท้ังภายในภายนอกแลว เราจะเห็นความ
หลุดลอยของกิเลส เพราะอํานาจของปญญาไปโดยลําดบั และเพลินตอความเพียร
ตลอดไป ถาพูดถึงการคาก็ไดกําไรไปโดยลําดับ พื้นฐานของจิตก็คือสมาธิ ไดแก ความ
สงบ กําไรก็คือปญญาฆากิเลสขาดลงไปโดยลําดับลําดารูประจักษกับใจ ไมเหมือนสมาธ ิ
สมาธิเปนเพียงกิเลสรวมตัวเขามาสูจุดสงบ ไมเท่ียวส่ังสมกิเลสเพราะความฟุงซานเทา
น้ัน พอกิเลสสงบลงไปไมกอกวน ใจก็มีกําลังควรแกการพิจารณาและพิจารณาแยกแยะ 
จะแยกตรงไหนจะแยะตรงไหน จิตใหจดจอตอเนื่องไปโดยลําดับ จนรูชัดและเกิดความ
สลดสังเวชถึงนํ้าตารวง 

เม่ือพิจารณาใหเห็นโทษมันเห็นจริงๆ เปนจริงๆ เราเคยพจิารณามาแลวจนถึง
กับขึ้นอุทาน โอโฮ อยางน้ีเหรอ เห็นกายเห็นอยางน้ีเหรอ น่ัน เปนอยางน้ีเชียวหรือเห็น
กาย   แตกอนกายก็มีอยูกับเรามาตั้งแตวันเกิดทําไมจึงไมเห็น  เพ่ิงจะมาเห็นกันวันน้ี
เหรอความปฏิกูล ความปฏิกูลตางๆ ซึ่งมีอยูในกายเพิ่งมาเห็นวันนี้เหรอๆ กําหนดดู
เทาไรยิ่งเกิดความสลดสังเวชไปโดยลําดับ ทั้งๆ ที่ตอนพิจารณากายอยางเพลินๆ อยู
น้ันนะ แตเปนเหมือนวากายไมมี ความรูสึกมันไปอยูกับอาการท่ีกําลังพิจารณาน้ันเสีย 
แมเชนนั้นน้ําตามันก็รวงออกมาตามประสาของมัน เราไมสนใจกับมัน มีแตพิจารณาจี้
เขาไปๆ จนทะลุปรุโปรงโลงไปหมด นี่เปนอุบายของสติปญญาพิจารณาอยางนี้ เวลา
เห็นเห็นอยางน้ีสําหรับเรา แตอยาคาดหมายเพราะเปนเร่ืองของแตละคนจะรูเห็นข้ึน
กับตัวเองโดยเฉพาะๆ ในเวลาพิจารณา 

การพิจารณาดวยปญญาข้ันน้ีรุนแรงไปโดยลําดับๆ ต้ังแตข้ันเก่ียวกับราคะอสุภะ
ลงมา เปนขั้นของปญญาที่รุนแรงมาก แตมันรุนแรงดวยความอาจหาญน่ี จึงเรียกวา
ผาดโผน มันอาจหาญมากทีเดียว พอผานขั้นรางกายซึ่งเปนรูปธรรมนี้ไปแลว ปญญา
น้ันเหมือนกับนํ้าซับนํ้าซึม ซึ่งไหลรินอยูทั้งแลงทั้งฝนนั่นแล ไมมากแตไมหยุด เปน
ปญญาขั้นละเอียด เพราะกิเลสมันละเอียดเขาไปมีแตนามธรรม พวกเวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ทั้งสุขทั้งทุกขเฉยๆ มันมีอยูภายในรางกายและเขาไปสูจิตใจ มันแยก



 

เขาสูแดนนิพพาน ๑๘๕ 

๑๘๕

มันแยะไปทั้งภายนอกคือรางกาย ทั้งภายในคือจิตใจ เวทนาอยูไดทั้งสองแหง จึง
พิจารณาแยกแยะ สวนมากก็พิจารณาเวทนาสวนรางกายมันก็เขาไปถึงใจเอง เพราะมัน
ออกมาจากใจนี ่จะไปไหนพน เมื่อละเอียดลออเขาไปแลว อะไรมันก็เปนธรรมไปหมด 
รางกายก็สักแตวาเทาน้ัน เมือ่ไมเสกสรรปนยอเพราะอํานาจของกิเลส เน่ืองจากธรรม
ปราบลงสูความจริงแลว 

ถาพูดถึงอสุภะมันก็อสุภะ พูดถึงเรื่องธาตุมันก็เปนธาตุโดยตรงอยูแลว น่ันคือ
ธรรมปราบความเสกสรรปนยอของกิเลสท้ังหลายใหเขาสูสภาพเดิม สภาพแหงความ
จริงของตน จึงสักแตวาๆ พอไปถึงสุข ทุกข เฉยๆ มันก็สักแตวาอันเดียวกัน ความคิด
ความปรุงก็หาเราหาเขาท่ีไหนมี มีแตความกระเพื่อมของจิตแย็บๆ ออกไปเปนเรื่อง
เปนราวแลวก็ดับไปๆ ความเกิดดับน้ันหรือเปนเราเปนของเรา มันไมใชเรา ไมใชของ
เรา มันเปนตัวอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ทั้งหานี้เปนเหมือนกัน รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ แตละประเภทเปนตัวอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เหมือนกัน มันเปนตัวเราตัวของ
เราท่ีตรงไหน พิจารณาหาความจริงจริงๆ มันไมมีสัตวบุคคลเราเขา เปนตน ในขันธหา
แตอยางใดเลย มันสักแตวาๆ เทานั้น น้ีแลคือความจริง 

พิจารณายนเขาไปๆ กิเลสตัณหาอาสวะท่ีมันเคยเกาะเก่ียวอยูกับส่ิงเหลาน้ี วา
เปนเราเปนของเรา เคยหลอกลวงเรามานาน มันหาที่อยูไมได เพราะถูกตัดฟนหั่น
แหลกเขาไปดวยอํานาจของสติปญญา มันก็ไหลรวมตัวเขาไปถึงจิต สติปญญาก็ไลที่จิต
น้ัน ฟาดฟนกันลงไปที่จิตนั้นใหแหลกละเอียดไปตามๆ กัน ข้ึนช่ือวากิเลสแลว ไมวา
ประเภทใดมันก็คือตัว อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อันเปนตัวสมมุติเหมือนกันหมด ละเอียด
ขนาดไหนก็คือตัวสมมุติ ตัวสมมุติก็ตองมีอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนต ฺตาเต็มตัว เปนเราเปนของ
เราท่ีไหนได ฟาดฟนห่ันแหลกเขาไปในจิตจนแตกกระจายหมดน้ันแลว นั้นแหละที่นี่ตัว
ยืนโรงวาเกิด แก เจ็บ ตาย ก็คือเชื้อของอวิชชาเปนตนเหต ุอวิชชานี้ไดสิ้นสุดลงไปแลว
จากจิตดวงนั้น จิตดวงนั้นแลเปนธรรมทั้งดวงอยางเต็มภูม ิ หมดปญหาโดยประการทั้ง
ปวง ขึ้นชื่อวากิเลสและสมมุติทั้งมวลไมมีเขาเกี่ยวของอีกแลว 

น่ันแลการคนหาธรรมของจริง จงคนใหเจอ เรื่องเกิดแกเจ็บตายจะไมเจอที่ไหน 
จะเจอที่จิต เปนตัวการท่ีใหเท่ียวหาท่ีพาใหเกิด แก เจ็บ ตาย ที่จิตนั้นมีอะไร ก็มี อวิชฺ
ชาปจฺจยา สงฺขารา นั้นแหละตัวกอตอแขนงออกไปโดยลําดับ ฟาดฟนหั่นแหลกลงไป
ถึงรากแกวคืออวิชชา ถอนพรวดขึ้นมาแลวเปนอันวาหมดปญหาโดยสิ้นเชิงไมมีสิ่งใด
เหลือ น่ันแหละสงครามชนะอยางสุดยอด ตั้งแตบัดนั้นแลวไมมีกิเลสตัวใดที่จะโผลจาก
ที่หลบซอนปรากฏตัวขึ้นมาอีก เพราะสติปญญารูไมทันแลวมาเปนขาศึกตอเราอีกนะ 
เปนอันวาหมดเทาน้ัน กิเลสอวิชชาดับเชื้อหมดแลวที่นี่นะ 
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ต้ังแตบัดน้ันแลวจะอยู จะนั่ง จะนอน จะเดิน จะดูอะไรฟงอะไรก็เปนอิสรเสรี
เต็มตัว ไมกลัวอะไรอีกแลว เพราะไมมีนายเหนือหัวคอยควบคุมนักโทษคือจิตใหเปน
อยางนั้นอยางนี้อีก ดูไดเต็มตา ฟงไดเต็มหู มีกี่ตากี่หูกี่จมูกกี่ลิ้นกี่กายกี่ใจของผูนั้นได
ทั้งนั้น เพราะดูดวยความจริง ฟงดวยความจริง ทุกสิ่งทุกอยางดวยความจริง ดวยความ
เปนอิสระในหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์แลว นี่ผลแหงการปฏิบัติธรรมของพระพุทธ
เจาซ่ึงเปนปจจุบันธรรมอยูตลอดเวลา เหมาะสมกับคําวามัชฌิมา คือเปนปจจุบันทัน
สมัยกับกิเลสทุกประเภทตลอดมา ขอใหนํามาประพฤติปฏิบัติเถอะ ความที่ไดยินไดฟง
อยางไดฟงวันนี ้จะปรากฏภายในใจของนักปฏิบัติโดยไมตองสงสัย ถาเอาจริงเอาจังนะ 
เพราะสวากขาตธรรมนั้นไมมีปญหาอะไรอยูแลว นอกจากหัวใจที่เต็มไปดวยกิเลสตัว
แสนปล้ินปลอนซอนเล็บเหน็บแนมหัวใจเราเทาน้ันแหละ พาใหเปนเจาปญหา ฆาหรือ
ทําลายตัวเราอยูเร่ือยมา 

มันไมตายแหละการประกอบความเพียรฆากิเลสน่ี เปนแตเพียงความลําบากลํา
บนมากนอยเทาน้ัน แตเร่ืองตายจริงๆ น้ันคือกิเลสมันตาย เราไมตายแหละตายดวย
ความเพียรนะ กิเลสน่ันแหละเปนผูจะตาย แตเรามันกลัวตายเสียกอนนะซิ มันถึงไม
สามารถฟาดฟนห่ันแหลกกิเลสได พอใหถลอกปอกเปกไปบาง หรือใหถึงข้ันกิเลสตาย 
เพราะฉะน้ันจงเอาใหถึงข้ันกิเลสตาย อยาเอาเพียงแตกิเลสถลอกปอกเปกเฉยๆ ใชไม
ได เอาใหกิเลสตายซิ เมื่อกิเลสตายแลวไมมีละในโลกนี้วาสิ่งใดจะมาเปนขาศึกตอจิตใจ 
มีกิเลสเทานั้นเปนขาศึกของใจ รูไดชัด เมื่อกิเลสดับภพดับชาติลงไปหมดแลว ไมมี
อะไรเขามายุแหยกอกวนใหจิตไดรับความลําบากอยางนั้น ไดรับความทรมานอยางนี้อีก
ตอไป จึงเห็นไดชัดวา ออ มันมีกิเลสน้ีเทาน้ัน สามโลกธาตุน้ีไมมีอะไรมาเปนใหญและ
เปนพิษเปนภัยตอจิตใจ นอกจากกิเลสอยูในหัวใจตัวเองน้ีเปนเจาอํานาจ และเปนพิษ
เปนภัยตอตัวเองเทานั้น 

เม่ือกิเลสส้ินลงไปแลวเปนอันวาหายหวง อยูก็อยู ตายก็ตายไมมีปญหาถึงเรื่อง
ธาตุเรื่องขันธ เพราะไดพิจารณารอบคอบหมดแลวตลอดทั่วถึงไมมีสิ่งใดเหลือหลอ จึง
ขอใหทุกทานนําไปพินิจพิจารณา ตั้งศรัทธา ความเพียร ความมุงมั่นตอชัยชนะในการ
ปราบปรามกิเลสใหถึงใจ ความเพียรจะถึงใจ สติปญญายังไมมีก็จะเปนขึ้นมา ดวย
อํานาจแหงความมุงม่ันเปนหลักสําคัญ และเปนแมเหล็กอันสําคัญท่ีดึงดูดความ
พากเพียร ความอดความทน สติปญญาก็เปนมาๆ เพราะความมุงม่ัน อยาไปลังเล
สงสัยในเร่ืองมรรคผลนิพพานใหเสียเวลํ่าเวลา และตัดทอนกําลังความเพียรทุกดานให
หมดไป ผลสุดทายก็ลมเหลว ไปไมรอด แนะ มันเกิดประโยชนอะไรความไปไมรอดนะ 
ถอยทัพกลับแพมันเกิดประโยชนเหรอ ใหคิดอยางน้ีเสมอ อุบายสติปญญาที่จะใหทัน
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กับกลมายาของกิเลสที่หลอกเราอยูทุกระยะ ฟตใหทันกัน จึงช่ือวาผูมาหาความเฉลียว
ฉลาดจากหลักธรรม 

จงทําความเขาใจกับตนอยางหนักแนนอยูเสมอวา ในการรบกับขาศึกก็ใหเรา
เปนผูหน่ึงในการรบ กิเลสตายไปจากจิตใจก็ใหเราเปนผูหน่ึงท่ีรูเร่ืองกิเลสมันตายไป 
เรื่องภพเรื่องชาติเคยเกิด แก เจ็บ ตาย มากี่กัปกี่กัลปนับไมถวน ก็ใหเราเปนผูหน่ึงรู
และตัดขาดสะบั้นลงในวงปจจุบันของจิต อยาใหเปนขาวของทานผูใดมาฉวยเอาของดี
ไปครอง โดยท่ีเราไมมีสวนดวยอยางเต็มภูมิ คําวาจิตน้ีไดบริสุทธ์ิสุดสวนแลวกิเลส
เอื้อมไมถึง ไมมีกิเลสตัวใดอีกแลว ก็ใหเห็นในหัวใจของนักปฏิบัติคือเราเองเปนผูหน่ึง 
เมื่อไดทําความเขาใจกับตัวเองดังที่กลาวมานี้ แนทีเดียววาจะไมเปนอื่น ตองเปนผูนั้น
แนนอนจะทรงมรรคทรงผลอันสมบูรณในสมัยปจจุบัน คือวันน้ี เดือนน้ี ปนี ้ชาติน้ี 

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกเวลาขอยุติ  


