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ภูมใิ จทุกขเพราะความเพียร
การเริม่ ปฏิบตั ฝิ ก หัดภาวนาเบือ้ งตน
ยอมเต็มไปดวยความลําบากลมลุก
คลุกคลาน
จะเรียกวามันมืดมิดปดตาจนหาทางออกทางเขาหาทางเดินไมไดก็ถูก
เพราะเปนงานทีเ่ ราไมเคยทํา ไมวา ซอกใดมุมใดรอบกายรอบใจของเรา มีแตสิ่งเปน
พิษเปนภัยซึ่งคอยทําลายใจและธรรมของเราทั้งสิ้น และมีอาํ นาจมากดวย ถาเปนวัวก็
วัวที่อยูปากคอกตลอดเวลา พอแยมประตูออกนิดมันก็ออกกอนเพื่อนๆ เลย หลวม
ตัวมันก็ออกทันทีไมรีรอชักชา พอแยมปบมันก็ออกไดปุบเพราะมันคลองตัว นีเ่ ปน
หลักธรรมชาติของสิ่งที่เปนขาศึกตอใจตอธรรมที่ฝงอยูภายในใจ ทานเรียกวากิเลส
มาร คือสิง่ ทีร่ งั ควานอรรถธรรมทําลายอรรถธรรม มันมีอยูภายในจิตใจของสัตวของ
เราดวยกัน
เพราะฉะนัน้ เราจึงไมเคยคิดเคยคาดฝนกันวาธรรมจะมีอยูภ ายในใจ เพราะ
ใจทั้งดวงในขณะที่ยังไมไดเรื่องไดราวเกี่ยวกับธรรมมันเปนกิเลสเสียทั้งสิ้น จึงลําบาก
ในการประพฤติปฏิบัติในเบื้องตน เชน จะทําใหจติ สงบรมเย็นบาง โดยปราศจาก
ความคิดความยุงเหยิงอันเกิดจากความคิดของตนเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ซึง่ ก็เปนเรือ่ ง
ของใจเปนผูปรุงขึ้นมาแตงขึ้นมา ก็ทั้งยากลําบากทรมาน เพราะมีสง่ิ บังคับใหปรุง ให
คิดเรื่องนั้นๆ ไมใชเปนขันธลวนๆ ดังขันธของพระอรหันตผูมีใจบริสุทธิ์ลวนๆ แลวที่
คิดปรุงเปนธรรมดาของตน ไมเกิดเรื่องเกิดราวอะไรกับเจาของ แตจติ สามัญชนเรา
มันเต็มไปดวยพิษดวยภัยในขณะที่คิดออกแตละเรื่องละราว เพราะตัวพิษบังคับให
คิดใหปรุง มันจึงลําบากแกการดัดแปลงแกไขและถอดถอน
การปฏิบัติเบื้องตนจึงตองถอยหนาถอยหลังตั้งตัวไมติด เพราะยังไมมีหลักยึด
ทางใจ การถอยหนาถอยหลังก็คืออํานาจของสิ่งเหลานี้แลพาใหเปนไป คําวาถอยนัน้
คือดอยทางความพากเพียรลงไป มีความสงสัยเปนกําลัง ความดอยกําลังทางความ
เพียรลงก็ดี ความสงสัยทําใหเกิดความดอยกําลังลงไปก็ดี มันเปนเรื่องของกิเลสมาร
รังควานอยูภ ายในใจทัง้ นัน้ จะคิดแยกออกตรงไหนที่สิ่งนี้ไมแทรกไมแซงไมเจอสิ่งนี้
อยากจะพูดวารอยทั้งรอยเปอรเซ็นตเจอแตสิ่งเหลานี้ มันปดมันลอมมันอุดมันตันอยู
ทุกแงทุกมุม ไมวาจะเปนความคิดปรุงในแงใดมุมใด ในเบื้องตนเปนอยางนี้ดวยกัน
เพราะเรายังหาทางออกไมได หาทางสูมันไมได เนือ่ งจากสติปญ
 ญาอันเปนฝายธรรม
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เพื่อตอสูยังไมมีหรือมีไมพอ ความเพียรก็ไมทราบวาจะเพียรอยางไรถึงจะถูก จิตซึ่ง
เปนเหมือนกังหันก็หมุนไมหยุดเพราะผูบังคับใหหมุนมีอยู มันยากทีต่ รงนีใ้ นขัน้ เริม่
แรกฝกอบรม
แตอยางไรก็ตามการกลาวทั้งนี้ ไมไดกลาวใหผูฟงและผูปฏิบัติธรรมทั้งหลาย
เกิดความทอถอยนอยเนื้อต่ําใจ
เราพูดถึงเรื่องกลอุบายของสิ่งเปนมารที่เกิดหรือ
ปรากฏอยูภ ายในใจ มันปดมันกั้นมันอุดมันตันไวหมด ทานจึงเรียกวากิเลสมาร เพือ่
ทานผูฟ ง ทัง้ หลายไดทราบไว พรอมทั้งอุบายตางๆ ในการตอสูป ราบปราม ซึ่งได
อธิบายไปพรอมๆ กันนี้ เพือ่ รูว ธิ รี บั วิธรี บวิธลี กุ วิธหี ลบวิธปี ราบปรามมันอยางคลอง
แคลวแกลวกลาหนานักรบแบบมีลวดลาย
ความเพียรพยายามนั่นแลเปนทางที่จะบุกเบิกสิ่งที่เปนขาศึกทั้งหลายออกไดที
ละเล็กละนอย เชน ใจไมเคยสงบ เมื่อพยายามหลายครั้งหลายหนตอสูกันไมหยุดไม
ถอยดวยจิตตภาวนา ก็ตองปรากฏเปนความสงบขึ้นมาในขณะหรือเวลาหนึ่งจนไดพอ
ใหเห็นชองทาง หรือพอเปนเครือ่ งสงเสริมใจใหมกี าํ ลังขึน้ เรือ่ ยๆ
ในเบือ้ งตนเราไมทราบจริงๆ วาอาการของจิตแตละอาการที่แสดงออกนั้น มี
อะไรเปนฉากหลังบังคับอยู ไมมีทางทราบได จึงถือเอาความคิดความปรุงทัง้ หลาย
เหลานัน้ วาเปนของจริง เปนความเชื่อความดูดดื่มไปเสียทั้งมวล โดยไมไดคํานึงวา
เปนสิ่งที่ผิดหรือถูกประการใดบาง เพราะใจกลมกลืนกันไปดวยธรรมชาตินน้ั จนมอง
หาสิง่ ทีจ่ ะแทรก สิ่งที่จะแขง สิ่งที่จะวัดตวงสิ่งที่จะตานทานกันไมเจอ ตอเมื่อไดฝกฝน
อบรมอยูไมหยุดไมถอย จิตใจทีไ่ ดรบั การบํารุงรักษาก็คอ ยเปดเผยตัวออกใหเห็นเปน
ความสงบบางเล็กนอย และความสงบละเอียดเขาไป เพราะเวลาจิตสงบนัน้ สิง่ กวนใจ
ทั้งหลายไดแกความคิดปรุงตางๆ มันสงบตัวลง จิตก็สงบเย็นสบาย ยิ่งผูไมเคยพบ
เคยเห็นไมเคยปรากฏมาเลยดวยแลว ก็ยง่ิ เห็นเปนความอัศจรรยภายในใจอยางยิง่ ใน
ขณะที่จิตสงบนั้น ราวกับจะเหาะจะบินเพราะความตืน่ เตนเพราะความปตมิ กี าํ ลังมาก
ฉะนั้น การภาวนาขัน้ เริม่ แรก ทานจึงสอนใหมีธรรมเปนเครื่องยึด เชน คํา
บริกรรม พุทโธเปนตน บทใดก็ไดตามแตจริตชอบ ถาไมมีธรรมเปนเครื่องยึดจิตก็
ควาอะไรไมติด เพราะมีแตเรื่องของกิเลสทั้งมวลอยูภายในใจ จึงตองอาศัยธรรมบท
ใดก็ตามเปนที่ยึดของจิตในขั้นเริ่มตน เชน ทานสอนใหบริกรรมภาวนาธรรมทีต่ น
ชอบกับจริตนิสยั เปนเครือ่ งกํากับใจ มีสติคอยกํากับอยูกับคําบริกรรมนั้นๆ ใหสืบตอ
เนือ่ งกันเปนลําดับๆ ไมใหเผลอ แตไมถึงกับตองเกร็งเนื้อเกร็งตัวจนเกินไปซึ่งเลย
ความปกติ ใหมคี วามรูส กึ อยูก บั คําบริกรรมภาวนาเทานัน้
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ในขณะทีท่ าํ บริกรรมภาวนา ภาระทั้งหลายที่จิตมันคิดมันซานแผรัศมีออกไป
กวางแคบดวยความหลอกลวงตางๆ นั้นใหปลดเปลื้องทั้งมวลอยายุงเกี่ยว ประหนึง่
วาโลกธาตุนี้ไมมีอะไรเลย ในจิตใหมีเฉพาะคําบริกรรมกับความรูที่กลมกลืนกันอยู
เทานัน้ ไมตองคาดตองหมายถึงมรรคถึงผล จะเปนผลของสมาธิขั้นใดภูมิใด จะเปน
ความรูแ ปลกประหลาดเห็นเปรตเห็นผีเห็นนรกอเวจี เห็นเทวบุตรเทวธิดาใดๆ ก็ตาม
ไมสนใจ คิดคาดทั้งมวล นอกจากคําบริกรรมทีก่ าํ ลังทําอยูใ นเวลานัน้ เทานัน้ นี่วิธี
ภาวนาที่จะใหจิตสงบ ตองปลอยอารมณภายนอกใหหมด โลกธาตุเหมือนไมมใี น
เวลานัน้ ไมเอนความรูสึกนี้ไปเกี่ยวของกับสิ่งใด นอกจากคําบริกรรมที่กําลังทําอยูเทา
นัน้ ใหรกู นั อยางเต็มเม็ดเต็มหนวยดวยเจตนา นี่แหละอุบายที่จะทําจิตใหสงบตอง
สงบไดไมสงสัย
ผูกําหนดลมก็ตาม สติเปนของสําคัญมาก ใครจะภาวนาธรรมบทใดหรือวิธี
การใดก็ตาม
สตินเ้ี ปนพืน้ ฐานทีจ่ ะยึดเหนีย่ วจิตใจใหตดิ แนบสนิทกับธรรมทีต่ น
พิจารณานัน้ ไดเปนอยางดี ถาปราศจากสติเสียเมื่อไรงานก็ขาดวรรคขาดตอน ผลก็
ยอมเปนไปตามนั้น แลวไมคอยไดผลเทาที่ควรหรือไมไดผล เพราะความพลัง้ เผลอ
เขาทําลาย เราจะเอาแตผลอยางเดียวโดยไมคาํ นึงถึงเหตุ คือการกระทําวาสืบตอกัน
มากนอยเพียงไรหรือไมยอมไมถูก เพราะฉะนัน้ นักภาวนาที่ไมคอยไดผลหรือไมได
ผลในการภาวนานัน้ สวนมากมุงแตผลที่ตองการอยางเดียว ไมคํานึงเหตุอันเปนแดน
เกิดแหงผลทุกขั้นทุกภูมิ จึงไมสมหวัง
เรือ่ งจะรูจ ะเห็นสิง่ ใดนัน้ ไมตอ งไปคาด นั่นเปนเรื่องกอกวนจิตใจใหทํางานไม
สะดวกและไมเห็นผลเทาที่ตนตองการ ใหมคี วามรูอ ยูก บั งานทีท่ าํ เทานัน้ ไมมีสิ่งใด
เขามาเกีย่ วของในเวลานัน้ เรือ่ งความอยากรูอ ยากเห็นไมมปี ระมาณนัน้ มันผลักดันขึน้
มาตลอด ตองระวังดวยสติอยูเสมอ และจงทราบวาความอยากนัน้ คือตัวกิเลส ตัวฉุด
ลากจิตออกนอกลูนอกทางโดยแท
อยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวโยงไป
ครอบโลกธาตุ ลวนแลวแตเรื่องของกิเลสมันผลักดันความคิดออกมาวาดภาพหลอก
ตัวเราเองใหตน่ื เงา ตื่นมโนภาพที่มันหลอกออกมาไมมีวันจืดจางอิ่มพอเลย นีเ่ ปน
นิสัยหรืองานของกิเลสที่หลอกลวงสัตวโลกเฉพาะอยางยิ่งผูภาวนา มันเอาใหเขวจาก
หลักของภาวนาจนได จึงไมเกิดผลอะไรขึ้นมาดังที่หวัง
เพราะฉะนัน้ เราจึงควรทราบเลหเ หลีย่ มแงงอนของมัน ดังที่กลาวมาโดยยน
ยอนี้ไวตั้งแตบัดนี้เปนตนไป การภาวนาจะเปนไปเพือ่ ความสงบรมเย็น วิธกี ารทีก่ ลาว
มานีท้ า นเรียกวา สมถะ เพื่อความสงบ สมถภาวนาตองเปนไปตามนี้ไมสงสัย ถา
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ดําเนินดังที่ไดอธิบายมานี้จะเขาสูความสงบได จิตจะไมเหนือกําลังความพากเพียร
ของเราไปไดเลย จงเอาใหจติ ไดรบั ความสงบเย็นดวยอุบายดังกลาวมาจนได
อิรยิ าบถตางๆ ซึง่ เหมาะสมกับตนในกาลใดเวลาใดก็ใหทราบภายในตัวเอง
และปฏิบัติตอตัวเองใหเหมาะ เชน นั่งภาวนาสัปหงกงกงันก็ลงเดินจงกรมเปลี่ยนทา
ทีเสียใหม อุบายที่จะแกสิ่งขัดของตอธรรมนั้นแลเรียกวาธรรม หรือเรียกวามรรค
กิเลสเกิดขึ้นจากใจ มรรคคือธรรมที่เกิดขึ้นจากใจ ผลิตขึ้นมาได สังขารประเภทหนึง่
เปนสมุทัยคือเครื่องผูกมัดจิตใจ สังขารประเภทหนึง่ เปนมรรคเปนฝายแกสมุทยั เปน
สังขารเหมือนกันแตแยกความหมายตางกัน ความรูสึกตางกันไป ความรูสึกของความ
คิดปรุงอันหนึ่งเปนกิเลส ความรูสึกอันหนึ่งที่คิดปรุงขึ้นมาเปนฝายแกกิเลส เกิดขึ้น
มาจากใจอันเดียวกันตามแตจะคิดจะปรุงฝายใดขึ้นมา
เบือ้ งตนการจะตัง้ หลักจิตใจใหมคี วามสงบแนวแน ใหเปนพืน้ เปนฐานหรือ
เปนตนทุน เปนสิง่ ทีล่ าํ บากอยูเ ปนธรรมดา แตอยาเอาความลําบากเขามาเปน
อุปสรรคกีดขวางทางดําเนินของตน นัน่ ไมใชทาง นั่นเปนเรื่องของกิเลสสมุทัยฝายผูก
มัด ความอุตสาหพยายามจะเอาใหไดใหถึงตามที่ตนตองการ นั่นเปนความตองการ
หรือเปนความอยากทีเ่ ปนฝายมรรคซึง่ เปนฝายแก ที่จะใหถึงจุดหมายปลายทางได
เพราะฉะนัน้ ความอยากจึงมีทั้งเปนฝายกิเลส มีทั้งเปนฝายมรรค ถาเปนความอยาก
ที่จะสั่งสมกองทุกขขึ้นมาดวยอํานาจของกิเลส ความอยากประเภทนัน้ เปนกิเลสเปน
สมุทัย เชน อยากไดเห็น ไดฟง ดมกลิ่น ลิม้ รส แบบโลกทัว่ ๆ ไป เปนเรื่องของกิเลส
สมุทัยฝายผูกมัด แตความอยากรูเทาทันอยากถอดอยากถอนสิ่งเหลานี้ออกจากใจ
ความอยากนี้เปนมรรคเปนฝายแกฝายปราบปรามถอดถอนกิเลสสมุทัย
การพิจารณาคลีค่ ลายใหเห็นเหตุเห็นผลดวยสติปญ
 ญา เพื่อจิตจะถอดถอน
ตนออกมาจากความยึดมัน่ ถือมัน่ สิง่ ทีก่ เิ ลสเสกสรรปน ยอนัน้ เรียกวามรรค ผลิตขึ้นได
ภายในใจของเรา เพราะธรรมมีอยูที่ใจเกิดขึ้นไดที่ใจสถิตอยูที่ใจ ไมมีที่อื่นใดเปนที่
เกิดขึ้นของธรรม เปนที่สถิตอยูของธรรม นับแตธรรมขัน้ หยาบจนถึงขัน้ สูงสุดคือ
วิมุตติพระนิพพาน ไมนอกเหนือไปจากใจดวงที่รับสัมผัสสัมพันธ และเปนภาชนะอัน
เหมาะสมแหงธรรมขัน้ นัน้ ๆ ไดเลย มีจติ ดวงเดียวเทานัน้ เปนธรรมชาติทเ่ี หมาะ
สมอยางยิ่งกับธรรมทั้งหลาย
ธรรมจึงเกิดไดทง้ั ฝายมรรคทัง้ ฝายผลถาเราทําใหเกิด ถาไมทําใหเกิดจิตดวงนี้
ก็เปนภาชนะใสมูตรใสคูถไปดังที่เคยเปนมา คําวามูตรคูถไดแกอะไร ก็ไดแกขี้โลภ ขี้
โกรธ ขี้หลง ของต่ําชาเลวทรามอะไรจะไปเกินกิเลสไมมี สิ่งที่สะอาดหมดจดอัศจรรย
อยางยิ่งเกินโลกเกินสงสารก็ไมมีอะไรยิ่งกวาธรรม เพราะฉะนัน้ ทั้งสองประเภทนี้จึง
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เปนขาศึกขัดแยงกันอยูเสมอ ไมเคยลงรอยกันเลยแตกาลไหนมาจะตลอดไปดวย
และสิ่งทั้งสองนี้มีอะไรเปนสถานที่อยูเปนสนามรบกัน ก็คือใจ ถาไมมีธรรมมาขัดมา
แยงมาตานทาน กิเลสซึง่ กําอํานาจภายในใจมานาน ก็อยูอยางเรืองอํานาจสนุก
เพลิดเพลิน ดังคนทีไ่ มเคยสนใจอรรถธรรมเลยนัน้ จิตดวงนั้นก็คือคลังของกิเลสเต็ม
ดวงนัน่ แล
ผูม คี วามสนใจในอรรถในธรรม หวังบุญหวังกุศล มีความรักใครใฝอรรถใฝ
ธรรมใฝบุญใฝกุศลอยู ก็ยังพอมีการขัดการแยงกัน ยังมีการตอสูกันระหวางกิเลสกับ
ธรรม กิเลสก็ไมไดอยูอยางสะดวกสบายเต็มรอยเปอรเซ็นตเพราะถูกขัดถูกแยง ถูก
ทําลายจากธรรมอยูเ สมอ ดังทีเ่ ราเปนนักปฏิบตั นิ เ้ี รียกวาขึน้ เวทีแลว เพื่อตอกรกับ
กิเลส ไมวากิเลสประเภทใดจะตองแสดงออกเต็มลวดลายของมัน เรามีเครื่องตอสู
มากนอยเพียงไรก็จะตองแสดงออกอยางเต็มลวดลายของตน ไมเชนนั้นก็แพมันจน
ได แลวจะมีใครประสงคอยากแพกิเลสเพราะการตอสูกัน นอกจากหวังเอาชนะ
ถายเดียว ฉะนัน้ จําตองฝกเชิงรบใหเกรียงไกรเพือ่ หวังตายเอาดาบหนา
ในเบื้องตนยอมแพไปกอน แตไมใชยอมแพแบบถอยหลังกรูดๆ ไปอยางนั้น
แตยอมแพเพราะยังสูมันไมได ยอมตามเหตุการณที่กําลังยังไมพอกับมัน ดวยความ
เคียดแคนแสนอาฆาตแบบนักธรรมะ (อาฆาตชนิดนีจ้ ดั เปนมรรค) สวนกําลังทุกดาน
จะตองผลิตขึ้นมาเรื่อยๆ ไมมีถอย ใหพอกับกิเลสประเภทนั้นๆ ไปโดยลําดับ จนถึง
กิเลสประเภทละเอียดสุดยอด ธรรมเครือ่ งลบลางถากถางกิเลสก็ผลิตขึน้ มาเปนธรรม
สุดยอดเหมือนกัน ดังที่กลาวไววา มหาสติ-มหาปญญา นัน่ แหละยอดเครือ่ งมือธรรม
ฝายเหตุก็คือยอดธรรม ผานจากนัน้ ไปแลวก็เปนผลเต็มตัว
ที่กลาวมาทั้งมวลนี้อยูที่ใจดวงเดียวนี้ อยาเขาใจวาธรรมก็ดี กิเลสก็ดี อยูใ น
สถานที่อื่นใดนอกจากใจดวงนี้ น้าํ เปนน้าํ ลมเปนลม ไฟเปนไฟ ดินเปนดิน อากาศ
ธาตุเปนอากาศธาตุ
ทุกสิ่งทุกอยางที่นอกจากใจไปแลวยอมเปนดานวัตถุหรือ
นามธรรมไปตามธรรมชาติของตนๆ ไมใชกิเลสไมใชมรรคไมใชผลไมใชสถานที่อยู
ของกิเลสและมรรคผลนิพพาน มีใจนี้เทานั้นเปนที่เกิดที่อยูอันเหมาะสมของทั้งสอง
อยางคือฝายกิเลสและฝายธรรม กิเลสทุกประเภทอยูกับใจไดสนิท ธรรมทุกประเภท
เกิดกับใจและอยูกับใจไดอยางสนิท เพราะฉะนั้นจึงตองไดแกกันที่ตรงนี้ เอาใหดี ตอ
สูอ ยางมีเลหเ หลีย่ มแบบรอยเลหพ นั นัย ไมงั้นไมทันมันและปราบมันไมอยู ตรงขาม
มันจะปราบเราใหอยูห มัดบนหมอน นอนแบบขี้เกียจไมยอมตื่น
สติปญ
 ญาพิจารณาอยางไรเปนธรรม พิจารณาอยางไรเปนเครื่องถอดถอนก็
เคยไดอธิบายใหฟง แลวหลายครัง้ หลายหนจนนับไมถว น ขณะจะทําสมาธิภาวนาให
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ตั้งหนาตั้งตาทําเพื่อความสงบที่เรียกวาสมถะ ถามันหาความสงบไมไดดวยอารมณ
ของสมถะ จะพิจารณาทางดานปญญาเพือ่ สกัดลัดตอนกันอยางรุนแรงแหลกเหลว ก็
ทุมกันลงดวยกําลังปญญา ตั้งใจทําหนาที่ปญญากันอยางเผ็ดรอนจริงๆ ก็ตองทํา
ตามแตจังหวะของการตอสูที่จะใหใชแบบใดวิธีใดที่กิเลสจะหมอบลงไป จนเห็นความ
สงบเย็นหรือความสวางกระจางแจงดวยอํานาจของปญญา
อันเปนผลเกิดขึ้นจาก
อุบายวิธเี ชนนัน้ …เราก็ทาํ อยาไปเลือกกาลเลือกเวล่าํ เวลา ใหสงั เกตดูความเหมาะสม
ที่จะตอสูกันดวยวิธีการใด นี้เปนอุบายของผูฉลาดเพื่อแกความโงของตนออกจากใจ
ไปไดโดยลําดับ
จิตที่หาความสงบไมไดไมมีโลกอยูนะ จะวาไมบอกไมเตือน เพราะเราอยูด ว ย
จิตหวังพึ่งเปนพึ่งตายกับจิตกับธรรม ไมไดหวังเอาความสุขจากสิ่งใด รูป เสียง กลิน่
รส เครือ่ งสัมผัส วัตถุสิ่งของตางๆ นั้นเปนเพียงเครื่องอาศัย ทานเรียกวาปจจัย เปน
เครือ่ งสนับสนุนใหเปนไปในวันหนึง่ คืนหนึง่ เดือนหนึง่ ปหนึง่ เปนระยะๆ ไปเทานัน้
สวนจะเอาดีเอาความวิเศษวิโสจากสิง่ เหลานีน้ น้ั จริงๆ ไมมีทางเปนไปไดตามใจหวัง
เพราะเปนเพียงเครือ่ งอาศัยเทานัน้ ไมใชเปนของจริงจังอะไรพอที่จะไววางใจได ฝาก
เปนฝากตายไดกบั สิง่ เหลานัน้
แตสิ่งที่เราจะฝากเปนฝากตายไดตลอดไปนั้นไดแก
ธรรม จึงตองอาศัยกุศลธรรม ไดแก ความฉลาด ฝกฝนอบรม เริม่ ตัง้ แตวริ ยิ ธรรมคือ
ความพากเพียร ขันติธรรม ตองอดตองทนนักปฏิบัติ
ไมมีใครเกินพระพุทธเจา ขึ้นชื่อวาความอดความทนความพากเพียร ศาสดา
ของเราทานเดินอยางไร เราพยายามเดินตามรองรอยของทาน อยาใหกิเลสมายั่วมายุ
มาหลอกมาหลอนใหทอถอยนอยใจ
ในการตามเสด็จพระพุทธเจาดวยความ
พากเพียรอันจะเกิดผลแกตน แลวใหกเิ ลสเอาไปกินเลีย้ งกันเสีย อยางนั้นใชไมได นัก
ปฏิบตั ทิ เ่ี สียเลหเ หลีย่ มใหกเิ ลส นาอับอายขายหนาตลอดอนันตกาล ไมมวี นั กิเลสจะ
ใหอภัย และปลดปลอยจากที่คุมขังคือวัฏจักรนั่นเลย
ความฉลาดพระพุทธเจาทรงสอนแลวทุกแงทุกมุม ซึ่งเปนผลเกิดจากพระองค
ทรงปราบกิเลสจนอยูห มัดมาแลัวจึงไดนาํ มาสอนโลก ทําไมธรรมเปลานัน้ ในเมือ่ เรา
นํามาปราบกิเลส จะกลายเปนเรือ่ งของกิเลสปราบเราและปราบธรรมไปเสียละ มันก็
ขัดกับการดําเนินเพื่อตามเสด็จพระพุทธเจาโดยไมตองสงสัย เพราะฉะนัน้ อุบายวิธีที่
จะเปนไปเพื่อการถอดถอนกิเลส จงนํามาใชเต็มความสามารถ ใหจติ เราไดมคี วาม
ผาสุกเย็นใจเพราะมีธรรมะอารักขา สติอารักขา ปญญาเปนเครือ่ งรักษาเปนเครือ่ ง
ทําลายสิ่งที่เปนขาศึกตอจิตใจ การเพียรก็เพียรเพือ่ รักษาใจ เพียรเพื่อถอดถอนกิเลส
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อดทนก็อดทนเพื่อการตอสูกับกิเลสซึ่งเปนความถูกตองชอบธรรมดวยกัน ไมมคี วาม
เสียหายอะไร
ทุกขเราก็เคยทุกขมาแลวตั้งแตวันเกิดจนถึงบัดนี้ ทําไมเวลาทุกขเพราะการ
ประกอบความเพียร เราจะถือวาเปนการกระเทือนกายกระเทือนใจ และเกิดความทอ
ถอย นั่นไมถูก ทุกขอยางอื่นเรายังยอมรับได ทุกขเพราะความเพียรอันเปนประโยค
พยายามที่ยอดเยี่ยม และเปนยอดแหงการตอสู ทําไมเราจะไมยอมรับ ทําไมจะเห็น
วาเปนทุกขแปลกประหลาด และเปนพิษภัยยิ่งกวาทุกขทั้งหลายที่เคยไดรับสัมผัส
สัมพันธมา ความทุกขเพราะความเพียรนีแ่ ล ทีจ่ ะเปนเครือ่ งหนุนใหเกิดความสงบสุข
เย็นใจ จนกระทั่งถึงความสุขสุดยอด ไมพนจากความทุกขอันนี้เปนเครื่องสนับสนุน
ไปไดเลย
ความทุกขอยางอื่นจะหวังเอาความดิบความดีกับมันไมได
แตความทุกข
เพราะการพยายามตอสูก บั กิเลสประเภทตางๆ นี้ เปนความทุกขที่จะยังผลอันเปนที่
พึงใจใหเกิดขึ้นแกจิตใจของเราโดยลําดับ จนเปนที่พึงใจอยางเต็มที่ได จึงควรภูมใิ จ
กับทุกขประเภทนี้ แมทุกขก็ยอมรับวาทุกขไปตามเหตุการณ ผูปฏิบัติเพื่อจะกาวให
พนจากทุกขตองผานทุกขในการตอสูไปดวยกัน
ไมมใี ครไดเปรียบเสียเปรียบกัน
เพราะธรรมไมมกี ารเอารัดเอาเปรียบ นอกจากกิเลสอยางเดียวทีค่ อยเอาเปรียบเราอยู
เสมอ เผลอไมไดตองเสียเปรียบใหมนั
โลกสมมุตินี้ไมมีสิ่งใดที่จะนาสงสัยแลว การเกิดก็เคยเกิดมานาน อยูกับโลก
อันนีม้ านาน ทุกขก็เคยทุกขมานาน สิง่ ทีเ่ ราเคยสัมผัสสัมพันธนเ้ี ราเคยสัมผัสสัมพันธ
มามากตอมากแลว มีอะไรเปนสารคุณพอใหเปนที่ระลึกเปนที่วางจิตวางใจ มอบชีวติ
จิตใจไดดวยความตายใจ ไมเห็นมีพอจะใหไดรบั ความสุขแบบตายใจไดเลย นอกจาก
ทุกขมีมาก สุขมีนอ ยประจําความสัมผัสและภพชาตินน้ั ๆ เปนเจาเรือน มีธรรมเทานัน้
จะนําสัตวออกนอกทุกข นอกสมมุติ ถึงวิมุตติหลุดพนอยางภาคภูมิใจและตายใจได
ไมสงสัยถาปฏิบัติตาม
พระพุทธเจาก็เคยผานโลกมาเชนเดียวกับพวกเรา ผานวัฏวน วนเวียนเกิดตาย
แบกหามกองทุกขมากนอยมาดวยกันกับสัตวโลก พระองคไมเคยประกาศพระองควา
เปนผูว เิ ศษ และไมปรากฏวาพระองควเิ ศษเพราะทุกขหนักเบาขนาดใด เพราะภพใด
ชาติใดในการทองเที่ยว แตพอจิตหลุดพนจากกิเลสอันเปนสาเหตุใหเกิดแกเจ็บตาย
เสียไดเทานัน้ พระองคก็ทรงเปลงอุทานขึ้นมาทันทีวา วุสติ ํ พฺรหฺมจริย,ํ กตํ กรณียํ
เสร็จแลวกิจการงานทีห่ นักหนวงทัง้ หลายซึง่ เปนงานใหญโตมากในไตรภพ ไดแกการ
ตอสูกับกิเลสทุกประเภท งานชัน้ ยอดเยีย่ มงานใหญโตคืองานปราบไตรภพภายในใจ
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ไดจบสิ้นลงแลว เพราะกิเลสตายเรียบ ไมมีกิเลสตัวใดเหลืออยูแลว กตํ กรณียํ กิจที่
ควรไดทาํ เสร็จแลว ที่ควรจะทําใหยิ่งกวานี้ไปอีกไมมีแลว นตฺถทิ านิ ปุนพฺภโว บัดนี้
ความเกิดความตายซ้าํ ๆ ซากๆ วกเวียนเปลี่ยนแปลงอยูไมหยุดไมถอย จนหาทีส่ น้ิ
สุดยุติไมไดนั้นไดสิ้นสุดลงแลวในขณะที่กิเลสสิ้นไปจากใจ อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เรา
เปนผูป ระเสริฐเหนือโลกแลวบัดนี้ นี่พระองคประเสริฐตอนที่กิเลสหลุดลอยออกไป
จากใจ หลังจากปราบกิเลสใหเรียบราบไปหมดแลว จึงไดทรงอุทานขึ้นมาวาวิเศษ แต
กอนไมเห็นพระองคประกาศวาพระองควิเศษ
เราทัง้ หลายก็ไดเคยสัมผัสสัมพันธ คลุกเคลากับเรื่องดังกลาวมามากมายอยู
แลว ไมอาจสงสัยจนไมมีใครจะนํามาแขงใครได ในเรือ่ งการเวียนวายตายเกิดทีเ่ ต็ม
ไปดวยกองทุกขนั้นๆ แลวยังจะสงสัยอะไรกันอยูอีกไมเลิกแลวสักที ถาไมใชถูกกิเลส
กลอมเสียจนหลับสนิท ดวยบทเพลงอันนุม นวลชวนใหเคลิบเคลิม้ และหลับสนิท วา
สิง่ นัน้ ดี อันนี้วิเศษ สิ่งนั้นหยดยอยไปตางๆ นานาเรือ่ ยมา มีแตกิเลสมันพาเหอ พา
เหอเสียจนลืมเนือ้ ลืมตัวลืมตาย ตายไปแลวยังตัง้ ความหวังวาจะไดรบั ความสุขความ
สบายในทีน่ น้ั ๆ อีก ทั้งๆ ที่หัวใจรอนเหมือนฟนเหมือนไฟหาสิ่งพึงใจไมมีในนั้นเลย
แลวจะเอาอะไรมาเปนความสุขในภพนีภ้ พหนา
ถาใจดวงเปนตัวเหตุตวั การตัวแกนอันสําคัญนีห้ าความสุขไมได มีแตฟนแต
ไฟอยูแลว เราจะไปเอาความสุขมาจากอะไร จะเอาความสุขมาจากดินมันก็เปนดิน
มันเปนความสุขที่ไหน จากน้าํ ก็เปนน้าํ จากลมเปนลม จากไฟเปนไฟ จากวัตถุหรือแร
ธาตุตางๆ ตลอดดินฟาอากาศ มันก็เปนธรรมธาตุ ธรรมฐิติของมันอยูอยางนั้นๆ มา
ดั้งเดิม จะเอาความสุขความเจริญอะไรมาใหเราไดชน่ื ชมบางพอหวานใจ
ฉะนั้น ความถูกตองเพื่อสมหวังจึงตองแกลงที่จิตอันเต็มไปดวยยาพิษ ทีเ่ ผา
ผลาญใจใหหมดไปโดยลําดับ จนหมดไปโดยสิน้ เชิงภายในใจแลวนัน้ แล จะไมตอง
ถามหาความสุข สถานที่ใด กาลใด เวลาใดไมถาม ภพใดชาติใดภพหนาชาติหลัง
อะไรไมถามตอไปใหเพิ่มความรําคาญ หมดปญหาที่จะถามเพราะพอตัวแลวทุกอยาง
ภายในจิตไมมคี วามหิวโหยโวยวายแลว จะไปถามหาอะไร จะไปสงสัยอะไรวาอันนั้น
นาจะดีอนั นีน้ า จะดี เพราะมีเต็มหัวใจแลวในบรรดาความดีความสุขอันพึงใจ พอกับ
ความตองการ ไมบกพรองที่จะตองการตอไปอีกแลว นั่นแหละคือความพอของจิต
ของธรรม พออยูที่จิตอิ่มตัวอิ่มธรรมนั่นแล
ขอแตกเิ ลสตัวหิวโหยโวยวาย กระเด็นออกไปจากใจเสียอยางเดียวเทานัน้
ความหิวโหยยุง กวนจะไมมเี ลย อยูไหนอยูได ตายไหนตายได เพราะความสลายของ
ธาตุขันธที่เคยสลายมาแลวตั้งแตเรายังมืดมนอนธการ มันก็เคยสลายเคยตายมาแลว
เขาสูแ ดนนิพพาน

๒๘๒

๒๘๓

เราก็รแู จงเห็นจริงประจักษใจแลววามันเปนเพียงธาตุขนั ธ เชน ธาตุสี่ ดิน น้าํ ลม ไฟ
ผสมกัน มีจิตตัวหลงเขาไปสอดแทรกเปนตัวการใหกอกําเนิดเกิดขึ้นมา แลวก็แบก
หามสิง่ เหลานีว้ า เปนตนเปนของตน เปนเราเปนของเราของเขาอยางไมละอาย เพราะ
กิเลสมันพาใหหนาดานเทานัน้ เราจึงไมรวู า จะทนอายหรือไมทนอายอยางไรดี เพราะ
ความยอมจํานนตอมันโดยไมมีทางหลีกเลี่ยงนั่นแล พาใหทนอายเอา อะไรๆ ก็จําทน
เอา
เมื่อสติปญญาทําไดเพียงพอและทําลายสิ่งเหลานี้ลงแลว เราจึงไดเห็นความ
ลามกของมัน ความหยาบชาความรอยเลหพันเหลี่ยมรอยสันพันคมของมันประจักษ
ใจไมตองถามใครแมศาสดายังทรงพระชนมอยู
ทีนี้แมจะยกเอาสามโลกธาตุมา
เปรียบเทียบมาเปนคูแ ขงกับจิตดวงทีบ่ ริสทุ ธิล์ ว นๆ นี้ สิง่ เหลานัน้ ก็สกั แตวา แรธาตุ
สมมุติอันหนึ่งๆ เทานัน้ หาเปนวิมุตติดังจิตและธรรมที่บริสุทธิ์นั้นไม เพราะสิง่ เหลา
นัน้ มันเปนโลกทีเ่ ราเคยเกิดเคยตาย เคยทุกขทรมานมามากตอมากนานแสนนานมา
แลว จะมีสงสัยอะไรอยูอีกเลา ฉะนั้นระหวางแหงรสของธรรมกับรสของโลกามิสใน
โลกสมมุติ จึงมีคุณคาและน้ําหนักตางกันอยูมาก จนเทียบกันไมไดดังธรรมทานกลาว
ไวนน่ั แล จะมีผิดพลาดที่ตรงไหนในธรรมที่วา รสแหงธรรมชํานะซึง่ รสทัง้ ปวงนะ
ฉะนั้นจงฟงใหถึงใจปฏิบัติใหถึงธรรม
คําวารสแหงธรรมนัน้ ใจจะเปนผูส มั ผัสรับ
ทราบเอง ไมมีสิ่งใดในโลกจะมาสัมผัสแทนได
นีล่ ะศาสนธรรมของพระพุทธเจา สอนลงถึงเหตุถึงผลถึงความสัตยความจริง
ไมมีปลอมแมแตนิดหนึ่ง คําวาปลอมใหพงึ ทราบวาเปนกิเลสทัง้ มวล เพราะกิเลสมี
แตปลอมลวนๆ หาความจริงไมได ปลอมตลอดมาและเปนคูแขงกับความจริงคือ
ธรรมเรือ่ ยมา ไมมีคําวาเปนมิตร เพราะฉะนั้นเรื่องของกิเลสจึงปลอมมาเรื่อยๆ
ปลอมมาแตลูกแตหลานแตเหลนแตปูยาตายายของมัน ปลอมมาหมด อาการใด
แสดงออกมาตองขัดกับธรรมทั้งนั้น การแกกิเลสจึงตองแกของปลอม เมื่อแกของ
ปลอมออกไดมากนอยก็เริ่มเห็นของจริงขึ้นมาที่ใจมากนอยตามลําดับ จนกระทั่งจริง
เต็มสวน
เมื่อจิตถึงธรรมของจริงเต็มสวนเพราะกิเลสตัวปลุกเสกเกงๆ สิน้ ไปแลว สิง่
ภายนอกก็จริง ดิน น้าํ ลม ไฟ ฟาอากาศ ทุกสิ่งทุกอยางไมวาวัตถุไมวานามธรรม
เปนของจริงตามธรรมชาติของตน เมื่อกิเลสไมมีมาหลอกวานั้นเปนอยางนั้น วานีเ้ ปน
อยางนีเ้ สียอยางเดียว ใจทีร่ รู อบขอบชิดแลวใจก็จริงเต็มสวน เมื่อตางอันตางจริงแลว
ก็ไมกระทบกระเทือนกัน ถึงจะรอนจะหนาวจะหิวจะกระหายก็เปนธรรมดาของธาตุ
ของขันธ ใจจะรับทราบและรับผิดชอบกันอยูเ พียงเทานัน้ ทีจ่ ะใหความหิวความ
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กระหายความทุกขความลําบากทางกาย แทรกเขาสูภ ายในใหใจเกิดทุกขเวทนาขึน้ มา
นั้นไมมี เปนอันวาเวทนาทัง้ สามขาดสะบัน้ ไปจากใจ นับแตขณะกิเลสแตกกระจาย
ออกจากใจ
เพราะฉะนัน้ พระอรหันตจงึ ไมมเี วทนาภายในจิต นับแตขณะบรรลุอรหัตผล
จนกระทั่งวันนิพพาน ตลอดอนันตกาล เพราะสุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเปกขาเวทนา
เหลานีเ้ ปนสมมุตทิ ง้ั มวล จิตวิมุตติกับสิ่งสมมุติจึงเขากันไมได ตางอันตางจริงไปตาม
ธรรมชาติของตน คําทีว่ า นิพพฺ านํ ปรมํ สุขํ นัน้ เปนสุขตามหลักธรรมชาติของความ
บริสทุ ธิต์ า งหาก ไมใชสขุ เวทนา เพราะฉะนั้นจึงไมมีคําวา อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา เขา
ไปแทรกจิตที่บริสุทธิ์แลวไดเลยตลอดไป ฉะนั้น พระอรหันตทานจึงจะมีอิสระทางใจ
อยางเต็มตัว ไมกลัวไมกลากับสิ่งตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของสัมผัส เพียงรับทราบแลวก็
ผานไปๆ ตามหลักธรรมชาติไมบังคับเสกสรร
ทัง้ นีเ้ หตุ คือ ความอุตสาหพยายามเปนสําคัญ ทุกข พระพุทธเจาก็ทรงเปน
พยานมาแลว ทรงเดินไปทามกลางกองทุกขกอนพวกเราใหเห็นประจักษอยูแลว พระ
องคทรงสลบสามหน…ฟงดูซิ ไปอานคัมภีรกี่ครั้งๆ ก็วา ทรงสลบสามหนอยูน น่ั แล จะ
ไมเจอคําวาพระองคลางมือคอยเปบ
การดําเนินและคําสั่งสอนของพระองคที่
ประทานไวแกพวกเรา เปนธรรมสดๆ รอนๆ เหมือนวาเดีย๋ วนีๆ
้ จะไมชัดแจงยังไง
พระสาวกทั้งหลายก็ทุกขลําบากเชนเดียวกัน เพราะไมใชมีเพียงสกุลหนึ่งสกุลเดียว มี
หลายสกุล มีหลายชาติชน้ั วรรณะ ที่สละความสุขทางโลกออกมาเพื่ออรรถเพื่อธรรม
ทานไมเห็นแกความยากลําบาก
แมจะเคยอยูในสกุลที่ละเอียดออนเชนสกุลกษัตริยมาแลว แตเวลาเสด็จออก
มาบวชในพระพุทธศาสนา ทานปฏิบัติตนแบบลูกศิษยมีครู ตามรอยพระบาทของ
พระพุทธเจา ยอมเปนทุกขดวยกัน ทานยอมรับ ไมไดคํานึง ไมไดคิดถึงไมวุนวายกับ
สมบัติเงินทองที่มีมากนอยในสกุล สกุลสูงสกุลต่ําสกุลใดเหมือนกัน ทานยอมรับตาม
หลักธรรม ทานจึงเพียรจึงอดทนจึงตองมีความทุกขความลําบากพอๆ กัน การแสวง
หาธรรมวิเศษ ถาจะไปยุงเกี่ยวกับสิ่งภายนอกตามสมมุตินิยมซึ่งมีคุณคาต่ํากวาธรรม
อยูแลว จะหาความวิเศษเหนือสิ่งเหลานั้นไปไมได ตองเปนผูปฏิบัติดวยความไมเกาะ
เกี่ยวของแวะกับสิ่งใดนอกจากธรรม ตั้งหนาบึกบึนฝนกระแสของโลกที่มีอยูภายในใจ
ของตนตลอดเวลาและอิริยาบถไมลดละทอถอย ใจจึงจะมีกําลังผานไปได
การประพฤติปฏิบัติ เมือ่ ใจมีกาํ ลังมีศรัทธาความเชือ่ มัน่ ในมรรคในผลแลว
ความเพียรก็มีมาตามๆ กัน ความอดความทนก็พออดพอทนไดคนเรา มันขึ้นอยูกับ
ใจดวงเดียวนีเ้ ปนสําคัญ ถาใจทอถอยออนแอเสียอยางเดียว อยูที่ไหนก็อยูไมได ทํา
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อะไรก็ไมสําเร็จเพราะทนไมได คอยแตจะตาย ออนเปยกไปหมด กระทั่งกระดูกที่
เปนอวัยวะแข็งๆ ภายในรางกาย ถากําลังใจมี กําลังศรัทธามี มันพออดพอทน ทําไม
จะอดทนไมได โลกเขาทําการทํางานเชนเดียวกับเราเขาก็ทกุ ขเหมือนกัน เขายังทนได
เราทําความพากเพียรเพื่อถอดถอนกิเลส ซึง่ เปนเสีย้ นเปนหนามเปนหอกเปนหลาว
ทิ่มแทงอยูภายในใจใหหมดสิ้นไปซึ่งเปนงานอันหนึ่ง ทําไมจะไมยอมรับทุกขประเภท
ที่จะใหถึงธรรมอันวิเศษ เราตองยอมรับถาเชื่อธรรม ไมเชื่อกิเลส
นักปฏิบัติตองมีความเขมแข็งและมีความจริงจังตอทุกสิ่งทุกอยาง ดวยความมี
สติจดจอตอเนื่องกัน มีเจตนาประจํางานของตนไมเหลาะแหละ ความเหลาะแหละไม
ใชนิสัยของผูจะครองธรรมสมบัติได จะกลายเปนเรือ่ งกิเลสตัววิบตั ไิ ปหมด กิเลสมัน
จะพาใหเปนสมบัติไดยังไง คําวาสมบัตกิ แ็ ปลวาถึงพรอมหรือสมบูรณในสิง่ พึงหวัง
กิเลสมันเปนที่พึงหวังเมื่อไร และจะเปนสมบัติอันพึงใจไดยังไง นอกจากมันเปน
ขาศึกและพาใหวบิ ตั ไิ ปโดยลําดับเทานัน้
อยาลืมคําวาสติ ผมเห็นคุณคาของสติมาก ปญญา สติเปนสําคัญ เพียรอยู
เสมอ ผูมีสติอยูกับตัวชื่อวาผูมีความเพียร ยืน เดิน นั่ง นอน ขบฉัน ทําหนาทีก่ ารงาน
ตางๆ อยางนอยใหมีสัมปชัญญะรูสึกตัว ถาไมมีสติจดจออยูกับคําภาวนาก็ใหมีความ
รูส กึ ตัวอยูภ ายในตัวเสมอ…ไมผิด เวลาจะนําเขาสูก ารสูง านจริงๆ ยอมงาย เหมือน
กับสัตวที่รักษาเลี้ยงดูมันอยู จะไลตอนเขาคอกเมื่อไรก็ได ไมเหมือนที่ปลอยไปตาม
ยถากรรมกวาจะตระเวนหาพบตัวก็ถกู เขานําขึน้ เขียงแลว จิตที่ระมัดระวังรักษาอยู
โดยสม่าํ เสมอ เวลาจะใหเขาสูค วามสงบในองคภาวนาก็ไดตามความตองการ ไมดื้อ
ดึงเหมือนที่ปลอยใหเปนไปตามยถากรรม
การระมัดระวังสติก็ตองฝน ฝนกิเลสนัน่ แหละ เพราะกิเลสเปนผูท าํ ลายสติ
เปนผูท าํ ลายปญญา เปนผูทําลายธรรมะทุกขั้น กิเลสจะตองกีดตองขวางตองทําลาย
เสมอ เพราะฉะนั้น การประกอบความเพียรทุกทาจึงเปนการฝนกิเลสการตอสูกิเลส
ไปในตัว ถาไมฝนก็เทากับยอมตามกิเลส ยอมจํานนกิเลส ก็หาทางออกทางพนจาก
กิเลสไมได ตองมัดกิเลสเขาไปตามวิธีดังกลาวนี่ จึงเรียกวานักรบดวยสติปญ
 ญา สติ
ปญญาตองใหแหลมคมยิ่งกวากิเลสจึงจะปราบกิเลสได ถากิเลสยังแหลมคมกวาก็ไม
มีทางเอาชนะและหลุดพนจากอํานาจของมันไปได จึงตองบํารุงสติปญญาอยูเสมอไม
ลดละ
นักบวชเรานับวาสะดวกมากในการประกอบสมณกิจสมณธรรม เพื่อความสงบ
เย็นใจ เราทําไดสะดวกทุกเวลาเพราะไมมงี านอืน่ ๆ มายุงกวนเหมือนทางโลก มี
ศรัทธาญาติโยมมากมายที่คอยสนับสนุนดวยปจจัยสี่ และคอยอนุโมทนากับทานผูตั้ง
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ใจประพฤติปฏิบัติ ไมตายไมอด นอกจากเราจะอดเพือ่ ฆากิเลส ที่จะอดตายเพราะไม
มีผูมาทําบุญใหทานนั้นเปนไปไมได เพราะคนบุญยังมีอยูมาก ในเมืองไทยเราเปน
เมืองพุทธดวย คอยสนับสนุนและอนุโมทนาอยูเ สมอ อยากไดบุญไดกุศลดวย เราผู
จะเสาะแสวงหาบุญเพื่อตนและเพื่อผูอื่นในอันดับตอไปนั้น
ตองตั้งหนาตั้งตา
ประพฤติปฏิบัติอยาลดละทอถอย เพื่อใหเห็นสมบัติอันพึงใจเกิดขึ้นที่ใจ
ใจเปนมหาสมบัติ ธรรมสมบัตอิ ยูท ใ่ี จ มหาสมบัติทั้งมวลอยูที่ใจ ลงใจกับ
ธรรมไดกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลว นัน้ แหละคือมหาสมบัติ เวลานี้มีแต
กิเลสมันพันหัวใจ จึงตองไดแกไดถอนฟดเหวี่ยงกันอยูตลอดเวลา จะยากลําบากก็ทน
เอา จึงจะสมนามศิษยมีครูคือศาสดาองคเอกเปนครูสอน
อะไรจะฝกฝนอบรมยาก ยิ่งกวาฝกฝนอบรมพระใหเปนพระอยางสมบูรณ
แบบใหเปนคนอยางสมบูรณแบบไมมี และไมมีการฝกอะไรยากยิ่งกวาฝกคนใหดีสม
ภูมิของคน คําวาคนก็ตอ งหมายเอาตัวของเราเปนอันดับแรก และการสอนก็ไมมีอะไร
สอนยากยิ่งกวาสอนคน นีก่ ห็ มายถึงเราเปนคนแรก เราสอนเรานัน่ แหละคือสอนคน
เราฝกเรานัน่ แลคือฝกคน จึงตองยากทุกระยะๆ ไมมีอะไรที่จะยากยิ่งกวาการฝกคน
การทรมานคน การทําคนใหเปนคนดีจนถึงขัน้ วิเศษวิโส หมายเอาตัวของเราเปนคนๆ
หนึง่ คนอื่นนั้นไมมีปญหายุงยากยิ่งกวาเราฝกเราใหเปนคนอยางเต็มภูมิ เมื่อคนนี้
สมบูรณแลวเรื่องประโยชนทางโลกนั้นแยกกันไมออก เพราะโลกกับธรรมอาศัยกันอยู
ชาวบานกับชาววัดก็แยกกันไมออก ตองอาศัยซึ่งกันและกัน มันหากเปนไปเอง ดัง
พระพุทธเจา พระสาวก ตลอดครูอาจารยทง้ั หลายเปนตัวอยางในการทําประโยชนแก
โลก เพราะโลกกับธรรมเปนสิ่งเกี่ยงโยงกันแตไหนแตไรมาแยกกันไมออก
พระพุทธเจาเมื่อตรัสรูแลวเรื่องประโยชนของโลกก็ตามมาเอง ในขณะทีท่ รง
บําเพ็ญไมสนพระทัยกับผูห นึง่ ผูใ ดเลย มีแตตั้งหนาประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่มืดมน
อนธการอยูภ ายในจิต ซึ่งไมมีอะไรที่จะมืดยิ่งกวากิเลสครอบหัวใจ สิ่งที่มีอยูมันก็ไม
เห็นก็ไมรู เพราะกิเลสไมใหเห็นกิเลสไมใหรู กิเลสไมใหเชือ่ กิเลสไมใหทํา นีแ่ หละ
มันจึงลําบาก กิเลสเปนผูค ดั ผูค า นผูข ดั ผูข วางอยูใ นหัวใจนีแ้ หละ จึงรูไมไดเห็นไมได
ในสิ่งที่มี ซึ่งพระพุทธเจาทรงแสดงไวแลวทุกแงทุกมุม บาปก็ไมทราบวาเปนยังไง บุญ
ก็ไมทราบวาเปนยังไง นรกไมทราบวาเปนยังไง สวรรคไมทราบวาเปนยังไง พรหม
โลกไมทราบเปนยังไง นิพพานไมทราบเปนยังไง ทั้งๆ ทีใ่ จนีแ้ หละจะเปนผูร ู แตมันรู
ไมไดในขณะที่ถูกกิเลสปดไวอยางมิดตัว
การประพฤติปฏิบัติดวยความพากเพียร เปนการเปดการเพิกถอนสิ่งที่หุมหอ
ใหมืดมิดปดตาภายในใจนี้ออกไปเปนลําดับ ใหไดเห็นสิ่งที่มีอยูทั้งหลายดังกลาวแลว
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ตามเปนจริง ความสงบก็ใหเห็น สมาธิก็จะไดรูไดเห็นขึ้นที่ใจ เมือ่ ความวุน วายอันเปน
ตัวกิเลสจางลงไปๆ ปญญาความสอดสองก็มีทางออกและกาวเดินได เพราะกิเลสไม
กีดขวางปดกั้นไวเต็มที่เหมือนแตกอนที่ยังไมไดปฏิบัติ ปญญาก็พอจะกาวเดินไดหรือ
กาวเดินได และกาวเดินไดอยางเต็มภูมิเมื่อจิตมีความสงบพอเปนบาทเปนฐานแลว
ฉะนั้น คําวาสมาธิคอื ความสงบใจจึงเปนธรรมจําเปน ที่จะหนุนปญญาใหกาวเดินได
อยางสะดวกคลองตัว ทั้งขั้นเริ่มแรกและขั้นตอไปของปญญา ผูปฏิบัติจึงไมควรมอง
ขามสมาธิ อันเปนธรรมสั่งสมกําลังเพื่อปญญาทุกขั้นไป จนถึงความบริสทุ ธิห์ ลุดพน
โดยชอบธรรม ดังทานกลาวไวในอนุศาสนตอนปลายวา ปญญาทีไ่ ดรบั การหนุนจาก
สมาธิแลวยอมหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบดังนี้
เมื่อปญญาไดเริ่มไหวตัวออกพิจารณาแลว ความรูค วามเห็นความเปนตางๆ
ทีไ่ มเคยปรากฏขึน้ ภายในใจ ยอมปรากฏขึน้ เรือ่ ยๆ อุบายวิธีการตางๆ ปรากฏขึ้น
เรือ่ ยๆ ความจริงที่เคยมีอยูที่ไหนๆ มาดัง้ เดิมแตเราไมรไู มเห็น ก็กลับใหรใู หเห็นขึน้
มาชัดขึน้ มาภายในใจ
สุดทายใจก็เปดตัวเองขึ้นมาอยางเต็มที่เพราะไมมีอะไรปด
เนื่องจากกิเลสสลายตัวลงไปหมดแลว เหลือแตความรูอ นั เปนธรรมลวนๆ ทําไมจะ
มองไมเห็นสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง
โลกวิทู รูแจงโลกก็รูแจงที่ใจนี้กอนซิ เมื่อรูแจงที่ใจแลวสิ่งตางๆ ก็รูแจงไปเอง
ปดใจนี้ปดไมอยู มีแตกเิ ลสเทานัน้ แหละปดใจ พอกิเลสสิน้ ซากลงไปแลว อะไรจะปด
ใจไมอยูเลย จะรูอยางประจักษ เรารูประจักษเพียงคนเดียวเทานั้นสามารถพูดได
อยางเต็มปาก เพราะพูดดวยความรูจ ริงเห็นจริงในสิง่ ทีม่ อี ยูเ ปนอยูก บั ตนและเกีย่ ว
โยงกันทั่วไตรภพ ไมไดพูดดวยความดนเดาเกาหมัด คําวาโลกวิทู รูแ จงโลกอันเปน
คุณสมบัติของสาวก ก็คือรูแจงในธาตุขันธและจิตใจของตนนี้กอนอื่น จากนั้นก็
กระจายออกไปสูโลกและธาตุขันธภายนอกไมมีประมาณ และประมวลมาเปนความ
จริงอยางเดียวกัน
เราทราบแลววาพระพุทธเจาเพียงพระองคเดียวเทานัน้
สามารถเปนศาสดา
สอนโลกทั้งสามได สตฺถา เทวมนุสสฺ านํ ฟงซิ..ธรรมบทยอทานแสดงไว ไมเพียงแต
เปนครูของมนุษยเทานั้น ยังเปนครูของอินทรพรหมเทวดาทั้งหลายอีกดวย นัน่ แหละ
ความรูจริงสามารถพูดไดสอนไดไมมีอัดมีอั้น นําออกมาพูดไดทั้งนั้นเพราะออกมา
จากความรูจ ริงเห็นจริง ไมงกๆงันๆ ไมลูบไมคลํา นีเ่ ราพยายามสอนเราเพียงคน
เดียว ทั้งที่มีเครื่องมือหรือแนวทางคือโอวาทของพระพุทธเจา ตลอดอุบายตางๆ ทรง
สอนไวหมดแลวก็ยังเปนไปไมได แลวจะหวังเอาผลเอาประโยชนจากอะไร
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ตายเกิดตายทุกขตายยากตายลําบากวกเวียนกันอยูไมหยุดไมถอย มันไดผล
ประโยชนอะไร ไดความวิเศษวิโสที่ตรงไหน ภพใดภพนั้นกับภพนี้มันตางกันตรงไหน
ก็คือภพแหงความเกิดความตายความทุกขความทรมานเหมือนกัน ถาจะเอาความ
วิเศษวิโสจากการเกิดการตายนีไ้ ดจริง โลกวิเศษวิโสกันไปหมดแลวในโลกธาตุนี้ไมมี
ใครยิง่ หยอนกวากัน ความหลุดพนจากสิง่ เหลานีเ้ พราะทําลายเชือ้ มันหมดแลวเทานัน้
เปนความประเสริฐเปนผูป ระเสริฐ หมดกังวลกันเพราะกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลว นตฺ
ถิทานิ ปุนพฺภโว บัดนีค้ วามเกิดความตายซ้าํ ๆ ซากๆ ดังที่เคยเปนมาของเราไมมี
แลว หมดแลว
นีแ่ หละการปฏิบตั ิ ถาลงไดจริงจังกับธรรมปฏิบัติแลว ผลจะตองปรากฏขึ้นไป
ตั้งแตขั้นของความสงบเย็นใจ ปญญาก็จะกาวออกเรื่อยๆ สิ่งที่ไมเคยรูก็จะรูขึ้นมา
ภายในจิตใจ สิ่งที่ไมเคยละไดก็ละไดเปนลําดับ กิเลสประเภทตางๆ ขาดหลุดลอยไป
และขาดทีห่ วั ใจอยาเขาใจวาขาดทีไ่ หนนะ เมือ่ รูแ จงชัดเจนแลวกิเลสก็ขาดไปๆ เปน
ลําดับลําดา ไมใชขาดไปทีเดียวเรียบวุธไปเลยนะ นอกจาก ขิปปาภิญญา ทีบ่ รรลุ
ธรรมไดอยางรวดเร็วเทานัน้ จําพวก เนยยะ ซึ่งตองฝกทรมานตนดวยวิธีการตางๆ
กิเลสตองขาดไปโดยลําดับลําดาตั้งแตขั้นหยาบ ขั้นกลาง ขั้นละเอียด คอยขาดไปๆ
บทสุดทายที่อวิชชาขาดจากใจนั้นจึงเปนขาดสะบั้น จุดนัน้ ขาดสะบัน้ เหมือนกันหมด
พอถึงจุดนั้นแลวก็เหมือนกับถอนรากแกวพรวดขึ้นมาพรวดเดียวเทานั้นก็หมด
นัน่ แหละการถอนรากแกวของอวิชชาพรวดขึน้ จากใจหนเดียวเทานัน้ ไมตอง
ไดถอนอีกแลวที่นี่ นีเ้ ปน อกุปปธรรมขั้นสุดยอด อกุปปธรรมขั้นโสดาฯ นัน้ เปนขัน้
หนึง่ ขั้นสกิทาคาฯ เปนขัน้ หนึง่ ขั้นพระอนาคาฯ เปนขัน้ หนึง่ ขัน้ อรหัตอรหันตเปน
ขัน้ หนึง่ คําวาโสดาฯ เปนอกุปปธรรมหมายความวา ไมเสื่อมจากขั้นโสดาฯ นี้ลงไป
อีกแลว แตยังมีความเจริญความเสื่อมในขั้นที่ตนกําลังกาวกําลังปนขึ้นไปอยูยังไมได
ที่ยึดที่เกาะอยางเต็มที่ ปนขึ้นตกลงๆ อันนัน้ ยังมีการกําเริบ สวนขัน้ ภูมทิ ไ่ี ดแลวนัน้
เปนอกุปปธรรมไมกําเริบ คือหมายความวาไมเปนอื่น พอกาวขึ้นอีกพักหนึ่งเปนที่แน
ใจแลว นั่นเปนอกุปปะและกาวตอไป เชน พระสกิทาคาฯ จะกาวสูข น้ั พระอนาคาฯ ก็
ตองกาวแลวตกลงๆ เรียกวา เจริญแลวเสือ่ มๆ เพราะยังไมชาํ นาญ จนกระทัง่ ชํานาญ
ถึงขั้นที่วาเกาะติดปบแลวก็เปนอกุปปะในขั้นนั้นๆ พอถึงขั้นอรหัตภูมิเต็มตัวแลว
หมดละที่นี่ ไมมีกาวไปไหนอีก จึงไมมีคําวาตกลง ไมมคี าํ วาเจริญแลวเสือ่ มเพราะ
เจริญเต็มทีถ่ า วาเจริญ เจริญเต็มทีแ่ ลว ถึงหลักธรรมชาติเปนอกุปปะขั้นสุดยอดแลว
ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ไมใชอันใดสิ่งใดจะเปนผูสัมผัส จะเปนผูร บั รูจ ะเปนเจา
ของสมบัติดังกลาว นอกจากใจดวงเดียวนี้ ธรรมทัง้ มวลมีใจดวงเดียวนีเ้ ทานัน้ จะเปน
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ผูร บั สัมผัสสัมพันธ จะเปนผูร บั และบรรจุไวในตนเปนมหาสมบัติ ขอใหทุกทาน
พยายามใหเห็นของวิเศษภายในใจของตน จะหายกังวลในสิ่งทั้งหลายโดยไมตอง
สงสัย ขอแตการปฏิบตั เิ อาจริงเอาจังตามแนวสวากขาตธรรมเถิด ผูน แ้ี ลจะเปนเจา
ของมหาสมบัติคือมรรคผลนิพพาน โดยไมมีกาลสถานที่หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดผูหนึ่งผูใด
มามีอํานาจกีดขวางไดเลย มีทุกขกับสมุทัยเทานั้นทําการกีดขวาง และมีนโิ รธกับมรรค
เทานัน้ เปนธรรมบุกเบิกเพิกถอนใหเตียนโลงภายในใจของผูป ฏิบตั ิ
ฉะนั้น จงเปนทีแ่ นใจในสัจธรรมทัง้ ฝายละและฝายบําเพ็ญ และปฏิบตั ใิ หเต็ม
ตามหนาที่ทั้งสองฝาย คําวามรรคผลนิพพานจะเปนหนองออขึน้ ทีใ่ จดวงเปนภาชนะ
อันเหมาะสมแหงธรรมทุกขั้นไมสงสัย จะปรากฏหนองออวา ออ ธรรม…อยูที่นี่เอง
หรืออยูท ใ่ี จนีเ้ องเหรอ ในวันเวลาหนึง่ แนนอนไมสงสัย
จึงขอยุติ
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