เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙

ตามรอยแหงธรรม
เราเปนนักปฏิบตั ิ นอกจากเปนพระแลวยังเปนนักปฏิบัติ ซึง่ เปนเพศและ
หนาที่ที่เดนในสังคมแหงพระพุทธศาสนา ถาจะเทียบอยางทหารก็คือทหารผูออก
แนวรบแลวทําหนาทีต่ อ การรบทุก ๆ ดานและทุก ๆ ประเภท ไมวาขาศึกจะมาทาง
ดานใดมาดวยกลอุบายใด มาบนบก มาใตนาํ้ มาเหนือน้าํ มาบนอากาศ มาเวลา
ไหนเปนหนาทีข่ องทหารผูก า วเขาสูส งครามแลว จะตองทําหนาทีร่ บใหเต็มกําลัง
ความสามารถขาดดิน้ ในสงคราม หากวาชีวิตเหลือมาก็ใหมีชัยชนะ ถาไมเหลือก็
มอบไวกบั ความกลาหาญ คือตายดวยความกลาหาญชาญชัย เปนวีรบุรษุ ของชาติ
ฝากชื่อเสียงไวตลอดกาลนาน ไมทอถอยตอปจจามิตรที่มาจากจตุรทิศ นี่เรื่องของ
ทหารผูร กั ชาติทท่ี าํ หนาทีใ่ นแนวรบเปนอยางนี้ ถาเปนผูขี้ขลาดหวาดกลัวตอขาศึก
แลว อยางไรก็ตองจมเปนแนนอน ความชนะไมมีหวังเลย
นักปฏิบัติยอมเปนเชนเดียวกับทหารที่ออกแนวรบแลว เวลานีต้ า งทานตาง
สละมาจากบานจากเรือน สละหมดทุกสิ่งทุกอยาง สิง่ ทีเ่ ราสละทัง้ หมดนัน้ ลวนแลว
แตเปนของมีคุณคามากทั้งนั้น พอ-แม พี่นองแตละคน ๆ ก็มีคุณคามาก ญาติ
มิตรสหาย แตระรายก็มคี ณ
ุ คามาก สมบัติเงินทองที่มีมากมีนอยก็มีคุณคามาก ทั้งที่
มีอยูแ ลวก็มคี ณ
ุ คามาก จําตองรักสงวนกัน ทั้งที่ยังไมมีก็จําตองเสาะแสวงหามา ซึ่ง
พรอมที่จะเปนสมบัติอันมีคาในความคุมครองของตน
สิ่งที่กลาวทั้งนี้ เราสละมาโดยสิน้ เชิงไมมสี ง่ิ ใดเหลือ หากวาเรายังเปนอยู
ในฆราวาส โลกเขามีอยางใดเราจะตองมีอยางนั้น ลูกก็ตองมีเพราะจะตองมีเมีย นี่
เมียเราก็สละคืนใหโลกเขาเสีย ทานเสียโดยสิน้ เชิง ลูกก็เปนอันวาทานไปดวย
สมบัติสิ่งของเงินทองทุกสิ่งทุกอยางที่เปนของเคยหวงแหน และโลกเคยหวงแหน
มาประจําโลกนัน้ เราสละเสียสิน้ ไมมสี ง่ิ ใดเหลือภายในตัวเลย หากจะเหลือก็คือ
ความอาลัยอาวรณซง่ึ เปนของแกยาก เพราะเปนกิเลสทีเ่ ปนสิง่ แกยากอยูแ ลว จึงได
มาถวายตัวเปนศากยบุตรผูเ ปนนักเสียสละ ผูเปนนักตอสู ตัดความอาลัยเสียดายไม
มีหลงเหลือในพระทัย เรียกวาเปนบุตรของพระพุทธเจา ผูบริสุทธิ์ ผูก ลาหาญชาญ
ชัย ไดทาํ หนาทีก่ ารรบกับกิเลสตัณหาทุกประเภทดวยพระองคเอง ไมมีใครที่ชวย
เขาสูแ ดนนิพพาน

๑

๒

เหลือพระองคแมแตรายหนึง่ นอกจากเขาใหทานไปตามธรรมดา ทีเ่ รียกวาพอเปน
เสบียงกรัง ทีไ่ ดอาศัยยังชีวติ ใหเปนไปในวันหนึง่ ๆ เพือ่ รบสงครามภายในระหวาง
กิเลสกับธรรมะ
พระพุทธเจาสามารถรบสิง่ ทัง้ หลายเหลานีด้ ว ยความกลาหาญชาญชัย เอา
เปนเอาตายจริง ๆ ผลปรากฏวาขาศึกคือกิเลสทัง้ มวลตายเรียบ พระองคไดเปน
พระพุทธเจาขึ้นมา นัน่ แหละคือผลอันยิง่ ยวด ไมมีสิ่งใดเทาเทียมเสมอได ถาเรียก
วาสมบัตกิ ค็ อื โลกุตรสมบัตหิ รือนิพพานสมบัติ นี้เกิดขึ้นมาจากความกลาหาญของ
พระพุทธเจาลวน ๆ ไมมใี ครชวยแบงหนักแบงเบาแมแตนอ ยเลย เปน อตฺตา หิ
อตฺตโน นาโถ ของพระองคโดยแท
เราผูเปนศิษยของพระตถาคต ปรากฏวาเปนผูส าํ คัญคนหนึง่ ไดมาบวชใน
พระพุทธศาสนาแลวยังไมแลว ยังไดออกแนวรบคือการปฏิบัติที่เปนหลักสําคัญ
มาก การรบของเรานัน้ ไมไดหมายถึงการรบปจจามิตรภายนอกใด ๆ แตเปนการรบ
กับเรื่องของตัวเราเองที่เปนกิเลสอยูภายใน และเกี่ยวกับสิ่งภายนอกที่ผานไปมา
และคละเคลากันอยูต ลอดเวลา ไดแกทางรูป ทางเสียง ทางกลิ่น ทางรส เครือ่ ง
สัมผัส ทุกสิ่งทุกอยางจะผานเขามา สติปญ
 ญาซึง่ เปนศาสตราอาวุธอันสําคัญทีพ่ ระ
พุทธเจาทรงมอบใหกบั เรานัน้ เราไดถอื แนบสนิทกับตัวหรือไม โปรดไดนํามา
พิจารณาและสํานึกตัวอยูต ลอดเวลาอยาไดลดละ นีค้ อื หนาทีข่ องพระผูก า วเขาสู
สงครามภายในคือกิเลสกับธรรมซึง่ อยูใ นใจเราเอง
หากเราเปนผูมีความทอถอยดอยความเพียรและสติปญญาแลว จะเอาตัว
ไปไมรอด อยูที่ไหนก็ยอมแพอยูตลอดเวลา คนที่แพไมวาแพอะไรยอมเปนคนหมด
สงาราศี ถาคนชนะแลวอยูท ไ่ี หนก็มคี วามองอาจกลาหาญสงาผาเผย ไมอบั เฉาเศรา
โศก นีถ่ า เราอยูด ว ยอิรยิ าบถหรือความเคลือ่ นไหวไปมาทุกสิง่ ทุกอยางดวยความแพ
แลว ใชไมไดเลย ไมใชลูกศิษยพระตถาคตผูทรงความอาจหาญใหโลกไดกราบไหว
บูชาและถือเปนคติตวั อยางอันเลิศเรือ่ ยมาเลย นาอับอายแคไหน เราเปนลูกศิษย
พระพุทธเจา แตกลับมาเปนคนทอแทออนแออยางนี้ไมสมควรอยางยิ่ง โปรดไดนํา
มาคิดใหสนิทติดใจของตน เรื่องสติเรื่องปญญาเรื่องความเพียรนี้เปนเครื่องมือ
สําหรับรบ ความอาจหาญหรือความอดทนความอุตสาหพยายามนี้ เปนกําลังเครื่อง
สนับสนุนในการรบของเราผูเ ปนทหารตอสูใ นแนวรบ อยาไดลดละปลอยวาง จงให
ติดแนบกับใจอยูเสมอ และอยาทําความสนิทติดจมกับสิ่งใดในโลกสมมุตินิยม
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เรือ่ งความเปนอยูข องเรา เปนอยูกับศรัทธาญาติโยม ไปที่ไหนไมอดตาย
เราไมตองกลัววาจะอดตาย หากวาเราเปนผูบ าํ เพ็ญตนเพือ่ ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย รัฐธรรมนูญอยูแลว จะไมมีใครทอดทิ้งเรา โปรดไดมอบชีวิตจิตใจทุกสิ่งทุก
อยาง บรรดาปจจัยสีท่ เ่ี ปนเครือ่ งอาศัยของพระไวกบั ฆราวาสญาติโยม แตหนาที่
ของพระจริง ๆ คือการทําความพากเพียร ระมัดระวังตัวกลัวขาศึกคือกิเลสจะเขา
ทําลายจิตใจนัน้ จงผลิตจงฟตใหดีขึ้นทุกวันดวยความเพียร โดยทางสติโดยทาง
ปญญา นี่ชื่อวาเปนผูทําหนาที่อันถูกตองและจะเปนผูไดรับชัยชนะเปนลําดับ ๆ ไป
การรบขาศึกภายในนีเ้ ปนสิง่ สําคัญมากกวาขาศึกใดในสากล
เราไมตองไปมองดูที่อื่น ใหดูความเคลื่อนไหวของจิตที่เคลื่อนไหวไปแต
ละครัง้ ๆ นี้ หาเรือ่ งอะไรบางมากอความรําคาญ หรือมากอความเดือดรอนใหแก
เรา โดยมากจิตจะตองผลิตเรื่องเหลานี้ขึ้นมา ไมไดผลิตธรรมะ เรือ่ งธรรมะนัน้ เปน
เรื่องที่เราจะตองตั้งใจผลิตขึ้นมา ดวยความระมัดระวังตัง้ ใจจริง ๆ จึงจะปรากฏ
เปนธรรมะขึ้นมา เชน สติคอยระมัดระวังสิ่งที่มาเกี่ยวของ นี่แสดงวาตั้งขึ้นมา
ปญญาตรวจตรองดูสิ่งที่มาเกี่ยวของเปนสิ่งที่ดีหรือชั่ว จะควรปลอยวางหรือละถอน
โดยประการใดบาง ตองนํามาพินจิ พิจารณา แลวแกไขไปตามอํานาจแหงความ
เพียรและสติปญญาที่ไมลดละของตน นัน้ แลจะเปนผูเ ห็นผลโดยลําดับไปสําหรับ
เราผูเ ปนนักบวช และเปนผูก า วเขาสูส งครามทุกระยะกาลอยูแ ลว
คําวา มรรคผลนิพพานเราไมตอ งไปคาด ขอใหดาํ เนินหลักแหงเหตุอนั
เปนไปเพื่อมรรคผลนิพพานนี้ใหถูกตองเทานั้น เรื่องผลจะหนีไปไหนไมพน เหตุ
กับผลตองเปนของคูเคียงกันอยูเสมอไมวากาลไหนกาลใดมา เราไมตองไปคาดไป
หมาย ใหระมัดระวังตั้งตัวใหดีดวยสติ ปญญา โดยถือจิตเปนสนามรบกับกิเลสทัง้
ปวง อยามองอยาสนใจที่อื่นยิ่งกวาที่ดังกลาวนี้ ความแพความชนะกิเลสและมรรค
ผลนิพพานจะปรากฏกันที่ตรงนี้ ชีวิตจิตใจเราไมตองกลัวตาย
การนัง่ ภาวนา จงนัง่ ใหเปนภาวนาจริง ๆ อยานัง่ เพียงสักแตวา นัง่ อยาเดิน
จงกรมเพียงสักแตวาเดิน ไปไหนมาไหนใหมีสติสตังระมัดระวังตัวเสมอ เราจะเห็น
เรื่องของเราทุก ๆ ระยะที่แสดงออกจากใจ และสิ่งที่เขามาเกี่ยวของสัมผัสกับใจ ก็
จะรับทราบวาเปนเรือ่ งอะไร ควรจะแกไขกันโดยวิธีใดบาง ถาผูมีสติเปนอยูเชนนี้จะ
เปนผูร เู รือ่ งผูเ ขาใจ และมีชัยชนะไปตามอิริยาบถทั้งสี่ไมขาดวรรคขาดตอน และจะ
กําชัยชนะอยางเอกไวไดในเงื้อมมือโดยไมตองสงสัย
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แตถา เราจะอยูด ว ยวิธแี พ คืออยูดวยความเผอเรอ อยูดวยความนอนใจ
อยูดวยความออนแอ อยูดวยความทอถอยกําลัง อยูดวยความขี้เกียจมักงาย อยู
ดวยความเห็นแกปากแกทอง เหลานีจ้ ะเปนทางทีแ่ พเรือ่ ยไป มีแตแพไปเปนลําดับ
และนับวันอับเฉาเศราใจเขาทุกวัน สุดทายก็จม ไมเปนประโยชนอะไรเลย โปรดพา
กันสนใจคิดเรื่องแพเรื่องขาดทุนสูญดอกใหถึงใจ และจงมีความเขมแข็งเพือ่ ธรรม
มงคลแกตน เพราะนักบวชคือพระเราแตละองค เมือ่ บําเพ็ญตนจนถึงความเจริญรุง
เรืองภายในใจโดยลําดับ หรือเจริญเต็มภูมแิ ลว นอกจากจะเปนหลักมั่นคงตายใจ
ของตัวเอง และเปนความรมเย็นไมเอนเอียงโยกคลอนแลว ยังจะเปนหลักยึดอันมั่น
คงของโลก และทําประโยชนแกโลก ใหไดรบั ความสงบสุขรมเย็นอยางมหาศาลไมมี
ประมาณอีกดวย ดังพระพุทธเจาแลสาวกทานเปนตัวอยาง มาสมัยปจจุบนั ก็เห็น
ประจักษตาอยูแลว เชน ทานพระอาจารยมน่ั พระอาจารยเสาร ตลอดครูอาจารยทง้ั
หลายทีเ่ ปนลูกศิษยทา น และทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองคอื่น ๆ ซึง่ ประชาชนชาว
พุทธ ยึดถือพึ่งเปนพึ่งตายถวายชีวิตตอทานเปนลําดับมา มีเปนจํานวนมากเทาไร ดู
เอาก็รเู อง
เพราะฉะนัน้ ศาสนธรรมก็ดี ผูปฏิบัติธรรมก็ดี โลกจึงกราบไหวบชู าเคารพ
นับถือเสมอมา ไมมีวันเสื่อมคลาย จตุปจจัยไทยทานมีมากมีนอยใหมาเทาไรเขาไม
มีความเสียดาย ใหมาดวยความเสียสละ ใหมาดวยการบูชาธรรม ใหมาดวยความ
เชือ่ ความเลือ่ มใส ใหมาดวยความเคารพ ไมมีความหวงใยเสียดายในวัตถุสิ่งของ
แมมรี าคามากเพียงไรทีเ่ ขาใหทานมานัน้
พระไปอยูที่ไหน ถาเปนนักปฏิบตั ธิ รรมะจริง ๆ แลวจะไมอดอยาก แมจะ
เกิดความอดอยากบางเปนบางครัง้ บางคราว ก็ใหถือเสียวาเรื่องคติธรรมดา เรือ่ ง
อนิจจังเปนของไมสม่ําเสมอตลอดมาตั้งแตกาลไหนกาลใด แมประชาชนเองก็มี
ความขาดแคลนเชนเรา หรือยิง่ กวาเราในบางครัง้ บางราย อยาไดคดิ วาจะอดตาย
เฉพาะเราคนเดียว การจะมีความสม่าํ เสมอในอาหารปจจัยทีอ่ ยูอ าศัยตาง ๆ ตลอด
ไปนั้นยอมเปนไปไมได ตองมีขึ้น ๆ ลง ๆ เปนธรรมดา ทีส่ าํ คัญตามความมุง หมาย
แทก็คือ เรือ่ งความเพียรของเรานัน้ อยาใหขาดวรรคขาดตอน อยาใหดอยลงได ให
มีความขะมักเขมนเขมแข็งบึกบึนอยูเสมอไมวาอดหรืออิ่ม เพราะนั้นมันเรื่องของ
ปากทองธาตุขันธตางหากซึ่งเพียงอาศัยกันไปเทานั้น มิไดถือเปนจริงเปนจังเหมือน
ปฏิปทาทีจ่ ะพาเราใหหลุดพนอะไรนัก ผูไมบกพรองในปฏิปทาที่กลาวนี้ ชื่อวาผูไม
เสียที ผูไมแพ อยูที่ไหนก็มีชัยชนะเรื่อยไปจนถึงจุดที่หมายหายกังวล
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การพิจารณาธรรมะอยาควาโนนควานี้ เราจะตั้งหลักอันใดลงไป จะกําหนด
ลมหายใจเขาออก ก็ใหทาํ ความเขาใจกับลมของตนจริง ๆ ลมจะเขาออกยาวหรือ
สัน้ ขอใหทําการรับทราบอยูเสมอในขณะที่ลมออกหรือเขา นีช่ อ่ื วาเปนผูม สี ติ ลม
ละเอียดเขาไปเทาไร ๆ ก็ใหทราบตามความละเอียดของลม อยาถอยความรูออกมา
และสงไปสูที่อื่น ๆ จะไมทราบระยะความเขาออกของลมและความสั้นยาวของลม
และจะไมทราบคําวาความขาดวรรคขาดตอนแหงความเพียรของตนในเวลานัน้ เรา
เผลอไปขณะใดชื่อวาความเพียรของเราไดขาดไปในขณะนั้น นีแ่ ลความเพียรหมาย
ความอยางนีต้ า งหาก มิไดหมายไปตามกิรยิ าแหงการนัง่ การเดินทีไ่ มมสี ติวา เปน
ความเพียร แตหมายถึงความเพียรดวยความมีสติกาํ กับงานภาวนาของตน
เดินจงกรม เดินทัง้ วันก็ตาม ถาไมมีสติก็ไมผิดแปลกอะไรกับที่เขาเดินกัน
ทั่วโลก นัง่ ก็เชนเดียวกัน ทุก ๆ อิริยาบถถาไมมีสติไมมีปญญากํากับ ไมมีความจง
ใจอยูก บั ความรูส กึ ตัววาทํางานอะไรอยูเ วลานี้ ไมจัดวาเปนความเพียร โปรดทํา
ความเขาใจไวอยางนี้ จะไมปลอยใจใหสนุกเที่ยวเพนพาน ทั้งที่กําลังเพลินลืมตัว
สําคัญตนวานัง่ ทําความเพียร เดินทําความเพียร ยืนทําความเพียรในทาตาง ๆ
การกําหนดลมตามที่อธิบายมานี้ อธิบายเพียงยอ ๆ กําหนดจนกระทัง่ ลม
ละเอียดสุด ปรากฏในความรูสึกวาลมไมมีเลยก็ไมตองกลัวตาย ขณะที่ลมหายไป
นั้นแลจิตยิ่งมีความละเอียดมาก บางครัง้ ลมไดหายไปจริง ๆ ในความรูสึกของนัก
ภาวนา บางครัง้ ทีเ่ รากําหนดลมละเอียดเขาไป ๆ ถึงกับปรากฏวา ลมไมมเี ลย
เหลือแตความรูล ว น ๆ ถาเปนเชนนัน้ จิตก็หยุดปรุง มีความสงบแนวแน ความสงบ
นัน้ แลเปนสิง่ ทีจ่ ะทรงคุณภาพอันแปลกประหลาด และอัศจรรยใหเราเห็นในเวลาที่
จิตมีความสงบ และจิตตั้งตัวไดโดยลําพังตนเอง โดยไมตองอาศัยสิ่งอื่นใดมาเปน
อารมณ เชน ลมหายใจเปนตน มีความสุขโดยความสงบของใจเอง
นี่แหละชื่อวาเปนตัวของตัวในขั้นหนึ่ง แตไมไดหมายถึงขั้นสุดยอด หมาย
ถึงขั้นตนอยางนี้เสียกอน อยางไรก็ขอใหทําไดอยางนี้ จะผูกใจดวยพุทโธหรือจะ
ตามลมหายใจดวยพุทโธก็ตาม เราจะตามดวยพุทโธ ๆ ทั้งระยะเขาและออก หรือ
จะตามดวยพุท เขา โธ ออกก็ได ขอใหเปนความถนัดใจก็พอ ไมผิดทาง เปนอันถูก
ในหลักความเพียรสําหรับนิสยั ของแตละราย ๆ เราไมตอ งไปควาโนนควานี้ ไดยนิ
ทานวาทานภาวนาอยางนัน้ ไดผล ผูน น้ั ภาวนาอยางนัน้ ไดผล เราก็ควาโนนปลอยนี้
อยางนัน้ เรียกวาเปนคนหลักลอย เปนคนจับจด โดยไมทราบนิสยั ของตนวาจะควร
ปฏิบัติตอตนอยางไร อยางนี้ทําความเพียรไปเทาไรก็ไมคอยเห็นผล
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หลักสําคัญคือใหเปนคนจริง
จะทําความเพียรดวยธรรมบทใดหรือ
พิจารณาบริกรรมดวยธรรมบทใด หรือจะพิจารณาในแงใดอาการใด จงทําใหจริง
จนเห็นผลขึน้ มา พรอมกับทราบชัดวา จริตของเราชอบกับสิ่งนี้ หรือธรรมบทนี้ มี
ลมหายใจเปนตน นีแ้ ลชือ่ วาคิดคนหาความเหมาะสมใหเห็นชัดเจนในนิสยั ของตน
แลวดําเนินตอไปและทําดวยความจริงจัง ในเบื้องตนตองมีหลักยึดเชนนี้
ผูก าํ หนด พุทโธ โดยลําพังก็ เอา เดินไปไหนอยาใหเผลอคําวา พุทโธ พุท
โธ ในเมือ่ ไดนาํ มากํากับใจไมใหขาดวรรคขาดตอนกับความรูส กึ ระหวางจิตกับพุท
โธใหติดตอกันเปนสายไปอยูแลว คําวาพุทโธกับความรูนั้นจะคอยกลมกลืนเปนอัน
หนึง่ อันเดียวกันเขาเปนลําดับๆ จนกลายเปนวา คําวาพุทโธกับความรูน น้ั เปนอัน
เดียวกัน ทีน่ เ่ี ราจะบริกรรมหรือไมบริกรรมก็ไมเปนปญหาในขณะนัน้ เหลือแต
ความรูล ว นๆ ถึงเราจะนึกวาพุทโธ ก็คือความรูนั้นแลเปนพุทโธ นี่ถาจะเทียบอุปมา
ก็ คําวาพุทโธนี้เปรียบเหมือนเราตามรอยเทาของโคเพื่อจะจับตัวโคใหได โคตัวนัน้
ไปที่ไหนอยาปลอยรอย ใหตามรอยโคตัวนัน้ ไปเปนลําดับๆ ไปที่ไหนตามไปเรื่อยๆ
จนถึงตัวโค เมื่อถึงตัวโคแลวเรื่องของรอยโคนั้นก็หมดปญหาเพราะไปถึงตัวโคแลว
ถาจะดูรอยโคก็ดูที่เทาโคก็ทราบ เพราะรอยทีเ่ หยียบย่าํ ไวในทีต่ า งๆ ก็ออกจากเทา
ของโคตัวที่เราจับไดนี้แล
นี่คําวาพุทโธก็เปนรองรอยที่จะตามรูคําวาพุทธะ ซึ่งเปนเหมือนกับโคตัว
นัน้ หากเราไมปลอย ตามพุทโธเขาไปทุกระยะๆ คําวาพุทโธกับจิตก็จะกลมกลืน
เปนอันหนึง่ อันเดียวกัน แลวก็จะหมดปญหาในคําวาพุทโธในเวลาเชนนัน้ นี่จิตเมื่อ
ตัง้ ตัวไดยอ มมีความสงบรมเย็นเปนสุขในเวลานัน้ ไมสงสัย ไมถามใครใหเสียเวลา
และขายโง นีผ่ ลทีเ่ กิดจากการบริกรรมพุทโธ เพือ่ เห็นจุดผูร ทู เ่ี รียกวาดวงใจอันแท
จริง
ผูก าํ หนดลมหายใจก็เชนเดียวกัน ลมหายใจก็เหมือนกับรอยโคอันเดียวกัน
เราจะพิจารณาอันใดก็ตามเปนเรื่องของรองรอยที่จะเขาไปหาตัวจริงทั้งนั้น
จะ
พิจารณา ผม,ขน,เล็บ,ฟน,หนัง,เนื้อ,เอ็น,กระดูกทุกๆ ชิน้ เปนเรื่องที่จิตมาคาด
มาหมายมาเหยียบมาย่าํ มาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นไวทั้งนั้น เมือ่ เวลาเราแยกแยะ
ขยายออกใหเห็นตามสวนแหงอาการนัน้ ๆ ใหเห็นตามสวนแหงธาตุแหงขันธนน้ั ๆ
แลว จิตเราก็หายสงสัย และยอนเขาไปๆ จนถึงธรรมชาติของตัวที่แทจริง คือหยั่ง
เขาสูจ ติ และความสงบทีเ่ ปนอยูก บั จิตดวงสงบ
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เราพิจารณาดูอาการใด เมื่อเห็นชัดแลวจะไปสงสัยอันใดเลา มันตองเขาไป
หาทีจ่ ติ จิตเปนผูม ากอความรําคาญ จิตเปนผูมากอความรักความชัง จิตเปนผูมา
กอความหลงความหึงหวงกับสิง่ เหลานีต้ า งหาก ไมใชสง่ิ เหลานีเ้ ปนความรักความ
ชังในตัวเอง ไมใชสง่ิ เหลานีเ้ ปนความหึงหวงในตัวเอง ไมใชสง่ิ เหลานีเ้ ปนผูม คี วาม
หมายในตัวเอง แตเปนเรือ่ งของจิตไปใหความหมายวาสิง่ นัน้ เปนนัน้ ๆ สิง่ นัน้ นารัก
สิง่ นีน้ า ชัง แลวก็ยึดมั่นตามเรื่องแหงความหมายที่ตนไปทํากรุยทําหมายเอาไว ซึ่ง
เปนการผูกมัดตนใหติดจมอยูในสิ่งเหลานั้น
แตการพิจารณาเพื่อจะแกจุดที่ตนผูกมัดตนนั้นแล
ทานเรียกวาปญญา
เมือ่ พิจารณาเห็นชัดในสิง่ ใดแลว จิตยอมปลอยไปเปนระยะๆ หากวารูร อบคอบ
หมดในสวนแหงรางกายนี้ จิตก็ปลอยไดโดยเด็ดขาด เรียกวาหมดอุปาทานในกาย
แลวก็เขาไปถึงตัวจิตนั้นอีกวา กายเหลานีไ้ มมคี วามหมายในตัวเอง แตเปนเรือ่ ง
ของจิตเปนผูไ ปใหความหมายในกายนีว้ า เปนอยางนัน้ ๆ บัดนีไ้ ดรแู ลววากายเปน
สวนหนึง่ ตางหาก หรือวาธาตุ สวนธาตุดนิ นีเ้ ปนสวนหนึง่ ตางหาก จิตก็เปนอันหนึ่ง
ตางหากจากสิง่ เหลานี้ หมดความสงสัยกังวลกันไปเปนพักๆ การพิจารณาเปนอยาง
นี้ ขอใหพจิ ารณาจริงๆ ก็แลวกัน อยาทําเลนๆ ทําอะไรใหทาํ จริงๆ จังๆ
การพิจารณากายนี้ จะพิจารณากายนอกกายในไมสําคัญ เพราะสมุทยั มีได
ทั้งภายนอกมีไดทั้งภายใน เมือ่ เปนเชนนัน้ มรรคคือ ทางดําเนินเพื่อแกเพื่อปลด
เปลื้องสิ่งที่ตนไปเที่ยวสําคัญมั่นหมายไว ก็ยอมมีไดทั้งภายนอกทั้งภายใน เชนเรา
รักรูป ความรักรูปนัน้ เปนสมุทยั หมายรูปนอกนัน้ เปนสําคัญ หมายรูปนัน้ นารัก รูป
นัน้ นากําหนัดยินดี แลวนํารูปนัน้ มาพิจารณาคลีค่ ลายดู ใหเห็นชัดตามหลักความ
จริงของรูปนั้นวา มีที่สําคัญตรงไหนบางพอที่จะใหเกิดความรักความกําหนัดยินดี
เมื่อแยกออกทุกอาการแลวก็เห็นเปนเพียงสักแตวาธาตุ
หรือเห็นแตเพียงของ
ปฏิกลู นาเกลียดไปเสียสิน้ หาสิง่ ทีน่ า รักนากําหนัดไมมเี ลย จิตก็ถอนความกังวล
ความรักในสิง่ เหลานัน้ เขามาสูต วั เอง เห็นโทษของตัวเองวาเปนเพราะตัวเองไปทํา
ความสําคัญมัน่ หมายในสิง่ นัน้ ตางหาก จึงเกิดความรักความกําหนัดยินดีนั้นขึ้นมา
นีเ่ ราก็ไดเห็นโทษของเราดวย เราก็ไดเห็นโทษในสิง่ ทีเ่ ราไปสําคัญมัน่ หมาย วานา
รักนากําหนัดยินดีนน้ั ดวย จึงสามารถถอดถอนมาไดเปนระยะๆ อยางนี้
เพราะฉะนัน้ เรื่องของปญญาจึงเปนสิ่งที่ละเอียดมาก ปญญาในขั้นของ
ธาตุขันธยังมี ปญญาในขั้นของธาตุคือรูปธรรมนี้เปนประเภทหนึ่ง ปญญาในขั้นของ
นามธรรมเปนอีกขั้นหนึ่ง หากวาจิตของเราตัง้ ตัวไดดว ยความสงบเพราะอํานาจ
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ของความเพียรพยายาม โดยวิธภี าวนาดังทีไ่ ดกลาวมาในเบือ้ งตนนัน้ มีหลักฐานพอ
ทีจ่ ะพิจารณาไดแลว โปรดพิจารณาทางปญญา จะเปนเรื่องนอกก็ตาม จะเปนเรือ่ ง
ในก็ตาม ใหแยกสวนแบงสวนดูดงั ทีก่ ลาวนี้ จิตใจใหทาํ งานอยูก บั สิง่ เหลานัน้ ทัง้ วัน
ยิ่งเปนการดี เมือ่ มีความเหนือ่ ยภายในจิตใจ กําหนดจิตใหเขาพักในความสงบเปน
สมาธิเยือกเย็นขึ้นมา พอถอนจากความสงบแลวออกทําหนาทีก่ ารงานของตน เคย
พิจารณาอะไรที่ยังไมชัด เอา..คลี่คลายดูใหชัด ถืออันนั้นแลเปนงานของตน
พิจารณาจนรูช ดั ตามความเปนจริงแลว จิตนั้นจะปลอยงานประเภทนั้นโดยไมตอง
ไปบังคับ เพราะรูร อบคอบแลวจะถือมัน่ ไวทาํ ไม นี่เปนเรื่องของจิตจะปลอยสิ่งที่
เคยเกี่ยวของกับตัว นี่ขั้นของธาตุแตอธิบายอยางสรุป ๆ
ขั้นของขันธนี้เปนอีกประเภทหนึ่ง ขันธในขันธสี่คือ เวทนา,สัญญา,สังขาร,
วิญญาณ อันนีเ้ ปนสวนละเอียดมาก ละเอียดยิ่งกวารูปขันธ แตถึงจะละเอียดแค
ไหนก็ตามจะพนวิสัยของปญญาไปไมได ธาตุทั้งธาตุหรือวารูปทั้งกองนี้ในสวนราง
กายของเรา ปญญายังสามารถสอดแทรกหรือแทงทะลุ ถอดถอนอุปาทานความยึด
มั่นถือมั่นในกายออกมาได เหตุใดจะไมสามารถรูเ ทาทันใน เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณได ตองไดไมสงสัย เมื่อสติปญญามีอยูและนํามาใชอยูแลว
คําวาเวทนา เวทนาทางกายประเภทหนึง่ เวทนาทางใจประเภทหนึง่ เวทนา
ทางใจนีเ้ ปนสวนละเอียดมาก โดยมากถาจิตไดรบั ความสงบเยือกเย็นมาเปนลําดับ
แลว จะมีแตสขุ เวทนาปรากฏอยูภ ายในใจ สุขเวทนานีก้ ต็ อ งไดพจิ ารณาถึงกาลเวลา
ทีค่ วรจะพิจารณา จะปลอยทิ้งไวหรือนอนใจกับสุขเวทนานั้นไมได เชน ผูติดสมาธิ
โดยมากติดสุขเวทนา เมือ่ เขาสมาธิแลวก็แนวแนเปนอารมณเดียว ไมอยากออกมา
คิดมาอานไตรตรองอะไรใหหนักอกหนักใจ ใหเกิดความลําบากรําคาญ อยูอยางนี้
สบายดี ทั้งวันทั้งคืนก็สบาย เมื่อถอยออกมากระทบกระเทือนรูป เสียง กลิ่น รส
เปนตน ก็รูสึกไมคอยสบาย รําคาญในจิตในใจ แลวยอนเขาไปอยูใ นสมาธินน้ั เสีย
สบายดี นี่คือจิตติดสุขเวทนาในสมาธิ
เมือ่ เปนเชนนัน้ เราก็ควรจะถอยออกมาพิจารณา เพราะการถอดถอนกิเลส
นี้ไมใชถอดถอนดวยสมาธินะ สมาธิเปนแตเพียงตนทุนใหใจไดรบั ความสงบเปนชัน้
หนึง่ ตางหาก แตการจะถอดถอนกิเลสทุกประเภทนั้นจะตองถอดถอนดวยปญญา
ไมวา สวนหยาบ ไมวา สวนกลาง สวนละเอียด จะตองถอดถอนดวยปญญาทั้งนั้น ถา
เพียงแตสมาธิหากไมไดใชปญญาพิจารณาเลย ก็จะอยูแตความสงบ หาปรากฏวาได
ถอดถอนกิเลสตัวใดออกไดดวยอํานาจของสมาธิไม เห็นแตความสงบ ถาเราปลอย
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ไวบา งหรือมีความประมาทบาง ไมคอยเขาสมาธิบอย ไมคอยทําความเพียรโดย
สม่ําเสมอเพื่อรักษาระดับสมาธิไว จิตที่เคยเปนสมาธิก็เสื่อม กลายเปนจิตทีม่ คี วาม
ฟุง ซานรําคาญไปอีก เลยเขาสมาธิไมได นีเ่ รียกวาสมาธิเสือ่ ม
ฉะนั้น เพือ่ เปนความเหมาะสมในเวลาจิตทีเ่ ปนสมาธิ ก็ใหพกั เสียไดตาม
กาลเวลาที่ตองการ เมื่อถอนออกมาแลวใหพิจารณาดวยปญญาตามธาตุขันธ จะ
เปนขันธใดก็ตาม เวทนาขันธกพ็ จิ ารณาใหเห็นวามันเปนสวนหนึง่ ตางหาก ไมใชตัว
จิตอันดั้งเดิม พูดงาย ๆ ก็คือเปนสวนที่แฝงขึ้นมา จะเปนสุขก็แฝงขึ้นมา จะเปน
ทุกขก็แฝงขึ้นมา เพราะฉะนั้นสุขทุกขจึงเปนของที่เกิดและดับได ไมเปนของจีรัง
ถาวรและไมเปนสิง่ คงที่ สัญญา สังขาร วิญญาณ เหลานีม้ ลี กั ษณะทีป่ รากฏ
กระเพื่อมขึ้นมาแลวก็ดับไปเชนเดียวกัน
ทั้งเกิดและดับนี้เปนตามธรรมชาติของขันธ หากจิตจะหลงก็หลงไดอยางไม
มีปญ
 หาเพราะเคยหลงมาแลว ถาพิจารณาก็รูฐานที่เกิดที่ดับของเขาไดอยางชัดเจน
ไมยึดมั่นถือมั่นในกองแหงรูป ในกองแหงเวทนา ทั้งสุขทั้งทุกขทั้งเฉย ๆ ทั้งสัญญา
ความจําหมาย ทั้งสังขารความปรุงวาดีวาชั่ววาสุขวาทุกข ทัง้ วิญญาณทีร่ บั ทราบ อัน
เปนเพียงปรากฏขึน้ แลวดับไป ๆ นีค่ อื ปญญาขัน้ ละเอียดทีส่ ามารถใหเห็นตนเหตุ
หรือเห็นรากฐานของอาการทัง้ สีท่ ง้ั หานีว้ า มันปรากฏตัวขึ้นมาไดอยางไร
รูปทีป่ รากฏตัวขึน้ มาเปนกายนี้ ก็เนื่องจากหลักใหญที่เรายังไมสามารถคน
พบ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ก็ออกมาจากหลักใหญ ทีเ่ รายังไมสามารถรู
ดวยปญญา แตเมื่อใชปญญาพิจารณาเขาไปโดยไมหยุดยั้งแลว รูปก็เห็นชัดวาเปน
อันหนึ่งตางหากจากจิต เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอยาง ๆ ไมวา เวทนา
ประเภทใด ไมวาสัญญาจะหมายเรื่องอะไร ไมวาสังขารจะปรุงเรื่องอะไร จะเห็น
ความเกิดของสิ่งเหลานี้มาจากจิตและดับลงที่จิต และเปนธรรมชาติอันหนึ่งตางหาก
จากจิต และยังจะไดเห็นตัวจิตที่มีธรรมชาติอันหนึ่งหุมหอไวอยางมิดชิด ธรรมชาติ
นัน้ เปนผูท าํ หนาทีบ่ งการ โดยมากในอิริยาบถทั้งสี่จะเปนเรื่องของธรรมชาตินี้ทั้งนั้น
เปนตัวเชิด เปนตัวพาใหคดิ ใหอา นใหปรุงแตงตาง ๆ นีท่ า นเรียกวา อวิชชา
อันนีเ้ ปนสิง่ ทีส่ นิทติดใจกับใจราวกับเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน จนผูป ฏิบตั ิ
เมื่อถึงขั้นละเอียดนี้แลวไมสามารถจะทําลายอวิชชานี้ ไมสามารถจะพิจารณาธรรม
ชาตินี้ได เนือ่ งจากเขาใจวาธรรมชาตินแ้ี ลเปนตน ตนคือธรรมชาติอนั นี้ รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้งหลายพรากไดหมดแลว แตธรรมชาตินี้พรากกันไมออก
เนือ่ งจากเราเห็นธรรมชาตินว้ี า เปนเรา ในขณะเดียวกันเราก็คอื ธรรมชาติอนั นี้ เมื่อ
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เปนเชนนี้ธรรมชาตินี้จะตองแสดงตัวอยูตลอดเวลา และแสดงอยางอาจหาญดวย
คือจิตที่เปนขั้นละเอียดนี้ จะมีแตเรื่องความดีแทบทั้งนั้นแสดงตัว ความทีว่ า ดีอนั นี้
แลทีเ่ รียกวาอวิชชาอันแทจริง
หลอกทางชั่ว หลอกทางสวนหยาบก็ตามกันทันมาเปนลําดับ เมือ่ แสดง
ความละเอียดถาปญญาไมสามารถก็จะแสดงตัวตลอดเวลา เชน ความผองใสก็คือ
ธรรมชาตินแ้ี ลแสดงตัว ความองอาจกลาหาญก็คือธรรมชาตินี้ ความสุขความสบาย
ก็คือธรรมชาตินี้ เพราะธรรมชาตินย้ี งั เปนตัวสมมุตอิ ยู สิ่งที่แสดงออกมาทั้งหมดจึง
เปนเรื่องของสมมุติทั้งนั้น
ถาเราไดทราบ หรือไดยินไดฟงจากครูอาจารยที่ชี้ชองบอกทางไวแลวอยาง
นี้ เรามีทางที่จะพิจารณาจุดที่วานี้ไดโดยไมมีความสะทกสะทานลังเลใจ โดยไมมี
ความหึงหวงในธรรมชาตินเ้ี ลย แตถาไมเคยไดยินไดฟงมากอนนั้น นากลัวจะติดอยู
เปนเวลานานหรืออาจติดกันไปเลย เพราะไมสนใจจะถอน เนื่องจากมีความรักมี
ความสงวน มีความรักชอบ มีความพอใจอยางยิ่ง แลวก็ยกธรรมชาติอนั นีข้ น้ึ วาเปน
ตน กดขี่สิ่งทั้งหลายวาทุกสิ่งทุกอยางเรารูหมดแลว ไมมีสิ่งใดเหลือในโลกนี้ เราเปน
ผูบ ริสทุ ธแลวทัง้ ทีก่ าํ ลังหลง และยึดถือจิตอวิชชาอยูอยางภูมิใจไมรูสึกตัวบางเลย นี่
แลเพลงกลอมของอวิชชาแท ทําใหสติปญญาหลับใหลไปไดโดยไมคาดฝน
เมื่อปญญามีกําลังพอที่จะพิจารณานี้ไดแลว ก็ยอนเขาไปดูจุดนี้ คือจุดแหง
ความผองใส จุดแหงความองอาจ จุดแหงความสุขอันละเอียดของอวิชชาที่อาศัยอยู
นี้ จะตองทลายตัวลงไปดวยอํานาจของปญญาที่ละเอียด เมือ่ ธรรมชาตินไ้ี ดสลายตัว
ลงไปดวยอํานาจของปญญาแลวนั้น คําวาเราก็ดี สิ่งที่เราเคยสงวนก็ดี สิง่ ทีเ่ ราเคย
รักเคยชอบมาก็ดี สิ่งที่องอาจกลาหาญอันเปนจุดเดียวกันนั้นก็ดี จะหมดปญหาไป
ทันทีไมมีสิ่งใดเหลืออยูภายในนั้น ถาหากจะเทียบอุปมาแลว จุดอันนีเ้ ปนเชนเดียว
กับบุคคลทีเ่ ขาไปในหองวาง เมื่อเขาไปสูหองวางแลว ผูนั้นจะลืมตัวของตัวไปเสีย
แตจะไปชมวาหองนี้วางโลงโถงเต็มที่ ไมมีสิ่งใดอยูในหองนี้เลย หองนี้วางอยางเต็ม
ที่ โดยไมทราบวาตัวคนเดียวนัน้ แลไปทําการกีดขวางหองอยูใ นขณะนัน้ หองจึงยัง
ไมวา งเพราะยังเหลือคน ๆ หนึ่งไปทําการกีดขวางหองนั้นอยู
พอรูสึกตัววา ออ หองนีว้ า งจริง แตที่หองนี้ยังไมวางเต็มที่ก็เนื่องจากเรา
มาอยูใ นหองนีค้ นหนึง่ ถาเราถอนตัวออกไปเสียจากหองนี้แลว หองนี้จะวางอยาง
เต็มที่ ขอนี้อุปมาฉันใด ทุกสิ่งทุกอยางวางปลอยวางกันไดหมด แตยงั เหลือคําวาเรา
ซึ่งเปนตัวอวิชชาอันแทจริงอยูกับใจ นัน่ แหละอวิชชาลวน ๆ คือเราตัวนัน้ แหละกีด
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ขวางตัวเองอยูใ นเวลานัน้ ไมทราบวาอวิชชานั้นคืออะไร เราจึงเห็นสิง่ ทัง้ หลายวาง
หรือวาเราวางสิง่ ทัง้ หลายไดหมดไมมสี ง่ิ ใดเหลือ แตธรรมชาติอันนั้นทําการกีดขวาง
ตัวของเราอยู เราเลยไมวา ง
พอปญญาไดหยั่งเขาไปสูจุดนี้แลว ธรรมชาตินี้ก็สลายตัวลงไป นัน้ แลภาย
นอกก็วาง ภายในใจตัวเองก็วา ง เชนเดียวกับบุคคลถอนตัวออกมาจากหอง แลว
หองนั้นก็วางอยางเต็มที่ จิตรูทุกสิ่งทุกอยางรอบดานหมดแลวดวย มารูร อบตัวเอง
ปลอยวางภายในตัวเองนีด้ ว ย ชื่อวาจิตนี้วางอยางเต็มที่ ไมมีสมมุติอันใดแฝงอยู
ภายในนัน้ เลย นีช่ อ่ื วาจิตวางจริง จิตปลอยวางจริง
ถาหากจิตยังไมรูตัวเอง ยังไมถอดถอนตัวเองตราบใด ถึงจิตจะวาสิ่งใดวาง
หรือปลอยวางสิ่งใดไดแลวก็ตาม จิตก็ยังไมวางในตัวเอง จิตยังไมปลอยวางตัวเอง
อยูน น้ั แล เมือ่ เปนเชนนัน้ คําวาอวิชชาก็คอื จิตผูนั้นยังจะมีทางสืบตอไปไดอีก เมื่อ
ไดทําลายพืชอันสําคัญหรือตัวอวิชชาอันแทจริงนี้ไดดวยปญญาแลว นั้นแลชื่อวา
เปนผูว า งเปนผูว างอยางเต็มภูมิ ไมมีสมมุติอันใดเจือปน ความสงวนก็ไมมี ความ
รักก็ไมมี ความองอาจกลาหาญก็ไมมี ความที่จะขยาดหวาดกลัวเพื่ออะไรอีกก็ไมมี
เพราะสิ่งทั้งนี้เปนสมมุติทั้งนั้น เนื่องจากอวิชชาซึ่งเปนรากแกวใหญอันพาใหเกิด
อาการเหลานีข้ น้ึ มาไดสลายลงไปแลว เหลือแตธรรมชาติลว น ๆ
นีจ่ ดุ สุดทายแหงการปฏิบตั ธิ รรมะ หากเราไดปฏิบตั อิ ยางเอาจริงเอาจัง
ตามทีอ่ ธิบายมาแลวนัน้ จุดนี้หรือผลสุดทายที่อธิบายมานี้จะไมเปนสมบัติของใคร
แตจะเปนสมบัติของทานผูปฏิบัติตามที่กลาวมานี้ทั้งนั้น เพราะความรูอ นั นีม้ อี ยู
ตลอดเวลาหลับหรือตืน่ ไมนยิ ม แมแตหลับสนิทก็ยงั ทราบวาหลับสนิท ตนไดถึง
ความบริสุทธิ์จะไมทราบตนไดอยางไร ตองทราบ ฉะนัน้ ทุกทานโปรดไดทาํ ความ
พยายามผลิตพระของเรา สรางพระของเราใหสมบูรณเพือ่ ความเปนวิสทุ ธิบคุ คล
เรื่องภายนอกจะขาดตกบกพรองไปบาง เปลีย่ นแปลงไปบาง สมบูรณบา ง
ไดบางไมไดบาง อิม่ บางหิวบาง อยาไปทําความสําคัญใหมากไป จะเสียหลักใหญ
คือพระของเราบกพรอง คําวาพระนี้หมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ ประเสริฐเต็มทีน่ น่ั เอง
เราพยายามปรับปรุงกาย วาจา ใจ ของเราดวยขอปฏิบัติอันเปนธรรมะคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาใหกลมกลอมกับจิตใจของตน ใหมคี วามเจริญดวยศีล ใหมคี วาม
เจริญดวยสมาธิ ใหมคี วามเจริญดวยการสอดสองมองรูเ หตุการณตา ง ๆ ทัง้ ภาย
นอกทั้งภายในที่เรียกวา ปญญา อยูตลอดเวลา นีช่ อ่ื วาเปนผูส รางพระขึน้ ภายในตน
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พระผูนั้นจะไมบกพรอง ทุกสิ่งทุกอยางจะบกพรองไมสําคัญ ขออยาใหพระของเรา
บกพรองก็เปนที่พอใจและชอบธรรม
การสรางพระนีส้ รางยากมาก สรางวัตถุอะไร ๆ ไมยาก จะสรางหางสราง
หออะไร สรางวัดสรางวา สรางโบสถสรางวิหาร ไมมีอะไรสําคัญ ไมมีอะไรหนักเทา
ไมมอี ะไรจะยากเทาการสรางพระ
คือการสรางตัวของเราใหดแี ละดีเดนเห็น
ประจักษใจ อันนีส้ รางยากมาก แตสรางไดแลวมีคณ
ุ คาหาประมาณมิได ทุกสิ่งทุก
อยางสรางขึ้นมา หมดเทาไรเขาก็ประมาณไดถูกตองหรือบอกไดถูกตอง วาสิง่ นัน้
สรางหมดเทานัน้ บาท เทานัน้ แสน เทานัน้ หมืน่ เทานัน้ ลาน บอกกันได แตการสราง
จิตนีห้ มดไปเทาไรไมคาํ นึงนับอาน เพราะเปนงานทีเ่ ลยการนับการประมาณ เมื่อ
สรางไดแลวจะมีราคาคางวดเทาไร ก็ไมมกี ารจับจายขายกันในตลาด จึงวาเปนงานที่
ยาก ผลงานที่คาดไมได
ฉะนั้น ทุก ๆ ทานโปรดพากันสนใจสรางพระของตนใหเต็มที่ อยาไปสนใจ
ไยดีลืมตัวกับสิ่งภายนอก เจริญแคไหนก็เสือ่ มลงเทากันไมมเี ศษมีเหลือเลย ในโลก
นี้มันโลกวัตถุมันโลกนิยม อะไร ๆ มีไมอดไมอยาก อยูที่ไหนก็สรางก็อยูกันไป
เพราะคนมีชวี ติ จิตใจ จะไมมีบานมีเรือนมีกุฏิศาลาอยูอาศัยถาไมสรางจะอยูที่ไหน
แมแตกระรอกกระแตมันยังมีโพรงมีรัง พระเราก็มี แตใหมเี ทาทีเ่ ห็นวาจําเปนกับ
เหตุผลอรรถธรรมและธาตุขนั ธ อยาไปทําความกังวลขนทุกขใสตัวเพราะสิ่งเหลา
นั้นใหมากไป จนลืมมองดูพระของตัว จงสรางพระนีใ้ หได เมือ่ สรางพระสมบูรณ
แลวอยูท ไ่ี หนก็สบาย อยูรมไมชายเขา อยูใ นปาในรก และอดบางอิม่ บางก็มคี วาม
สบายทัง้ นัน้ เพราะพระนีส้ มบูรณแบบแลว จงทําความสนใจอยางนี้
ถาเปนผูชอบยุงกับสิ่งภายนอกแลว อยางไรพระตองดอยไปเปนลําดับ จน
หาพระภายในตัวไมมเี ลย ทัง้ วันทัง้ คืนจะเปนแตสญ
ั ญาอารมณกบั เรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีย้ งุ
ไปหมด ไปที่ไหนวุนไปที่นั่น สรางนัน้ สรางนี้ เดีย๋ วเกีย่ วกับศรัทธาญาติโยม บอก
บุญคนนัน้ บอกบุญคนนี้ ติดตอคนนั้นติดตอคนนี้ กลายเปนเรื่องนอกเรื่องแหก
คอกแหวกแนวไปหมด หาเรื่องในของพระที่จะใหเปนพระองคเจริญ ๆ คงเสนคง
วาไมมี นี้ผิดกับหลักของพระผูตั้งหนาตั้งตาสละกิเลส ผิดกับหลักของผูปฏิบัติเพื่อ
ความเปนพระอันสมบูรณ ก็พระโสดา สกิทาคา อนาคา พระอรหันต อยางไรละ
ฉะนัน้ งานเชนนัน้ กับงานของพระตามหลักนิสสัย ๔ จึงตางกันมาก งานนัน้
มอบใหญาติใหโยมใหศรัทธาพิจารณากันไป แตเรือ่ งงานผลิตมรรคผลนิพพานนีใ้ ห
เปนเรือ่ งชาง คือเราเปนชางเอง ไดรบั โอวาทจากครูบาอาจารยมาเปนเครือ่ งมือแลว
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เอา ทําหนาทีล่ งไป งานนี้จะใหคนอื่นทําแทนไมได การสรางพระตองตางองคตาง
สราง ตางคนตางสรางตัวเอง เปนแตไดรบั อุบายจากครูจากอาจารยหรือหมูเ พือ่ น
มาเทานัน้ การที่จะทําลงไปนั้นเปนเรื่องของเราโดยเฉพาะ ใครทําแทนไมได เปน
สวนของใครของเรา
เดินจงกรมก็ใหมีสติ นัง่ ทีไ่ หนใหมสี ติ ไปไหนมาไหนอยาลืมคําวาพระตอง
ดีและสมบูรณดว ยการบํารุงรักษา พระจะบกพรองไปที่ไหนบาง ใหพยายามแกไข
ดัดแปลงจนเปนพระทีส่ มบูรณ นั่งสมาธิก็เย็น เดินไปไหนมาไหนก็เย็น พิจารณา
เรื่องปญญาก็ปลอดโปรงโลงโถง เห็นอรรถเห็นธรรม เห็นความดีความชัว่ ชัดเจนอยู
ที่ใจของพระเรา มีทางออกทางเขา มีทางปลดเปลื้องตนเอง มีทางหลบหลีกภัยได
อยางสบาย ดวยอํานาจปญญาของพระ อยูที่ไหนก็สบาย เย็นไปหมด ขาศึกที่เคย
กอความวุน วายใหเราวันยังค่าํ คืนยังรุง โดยไมมีวันหยุดยั้ง ก็ยุติกันลงดวยอํานาจ
แหงพระของเรามีเครื่องมือกําจัดและปองกันตัว มีความกลาหาญชาญชัยรบกับ
ขาศึกไมถอยทัพกลับแพ รุดหนาเรือ่ ยไป ควาหลักชัยที่รออยูชั่วเอื้อมมือดวยขอ
ปฏิบตั ิ
เรื่องภายนอกก็ไมมาเกี่ยวของใหเปนกังวลภายในใจ
เรือ่ งใจก็ไมเสาะ
แสวงหา ไมฟุงเฟอเหอเหิมกับสิ่งภายนอกเพื่อกอไฟเผาตัว ตางอันตางอยูตางอัน
ตางจริง พระก็จริงสําหรับพระของเรา ไปทีไ่ หนก็สบายหายหวง เมื่อใจถึงความเปน
พระอันสมบูรณแลวอยูที่ไหนก็พอตัว ไมตองการอะไรทั้งนั้น อดก็พอตัว อิ่มก็พอ
ตัว อยูที่ไหนก็พอตัว สบายอยูหมดทุกแหงทุกหน ไมเลือกสถานที่กาลบุคคล มี
ความพอตัวอยูดวยจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่หมดสิ่งเคลือบแฝง เรียกวาพระสมบูรณแบบ
แลวดวยขอปฏิบตั ิ คือ ศีล สมาธิ ปญญา เนือ่ งจากความเพียรเปนเครือ่ งสนับสนุน
นีแ้ ลทีไ่ ดอธิบายวาการรบขาศึกภายในหมายถึงกิเลส ซึง่ ตัวของเราเสียเอง
เปนกิเลส และผูร บก็คอื ตัวเราเองเปนผูร บ เปนผูแกความผิดของตนที่มีอยูแงไหน
มุมใด รวมแลวเรียกวารบกับกิเลส เมื่อรบใหถึงจุดหมายปลายของสิ่งที่เปนขาศึก
ขาศึกไดสลายยอมแพอยางราบคาบแลว ก็เปนผูมีความองอาจกลาหาญ เห็นรูปก็
เห็นไดอยางเต็มตา ฟงไดอยางเต็มหู เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ทุกสิ่งทุกอยางที่
มาสัมผัส รับทราบไดอยางเต็มใจ ไมติดไมพันไมเปนกังวล ไมมีทามีทางวาจะตอง
ระมัดระวังซึ่งกันและกัน
หรือไมมีทามีทางวาใจจะฟุงเฟอเหอเหิมไปตามสิ่งทั้ง
หลายนัน้ เพราะ ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ เปนสิง่ ทีเ่ ห็นแจงชัดตามความเปนจริงแลว
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ภายในใจ เรียกวา สุคโต อยูก็ สุคโต คืออยูก็ดี ไปก็ไปดี คิดก็คิดดี อะไรมาสัมผัส
กลายเปนธรรมะไปตาม ๆ กัน ไมเปนโทษไมเปนกิเลสดังที่เคยเปนมา
ถาจิตดีจิตหมดโทษเพียงดวงเดียว ไมมีอะไรจะเปนขาศึกในโลกนี้ ทีเ่ ปน
ขาศึกที่เปนความทุกขความเดือดรอน ก็เนือ่ งจากใจดวงเดียวนีแ้ ล เสาะหาเรือ่ งกอ
เรื่องใสตัวเองอยูไมหยุด เกิดเรื่องกับตัวเอง หาที่ปลดที่เปลื้อง หาทนายมาแกชว ย
ไมได หาผูตัดสินหาผูพิพากษาไมได นอกจากเราจะเปนผูพิพากษา นอกจากเราจะ
เปนผูพ นิ จิ พิจารณาคูค วามระหวางดีกบั ชัว่ และปลดเปลื้องกันลงไปเอง ดวยสนฺทฏิ 
ฐิโก เห็นเอง ไมตองใหผูอื่นผูใดมาเห็นได มาทํานายทายทักให เพราะคําวาสนฺทฏิ 
ฐิโก นี้พระพุทธเจามอบไวกับพุทธบริษัททุกรูปทุกนาม ผูใ ดมีขอ ปฏิบตั สิ มควรจะรู
ตาม สันทิฏฐิกธรรม ก็ยอมมีสิทธิรูได ไมเลือกวาเปนหญิงเปนชาย เปนนักบวช
หรือฆราวาส สามารถรูไ ดดว ยกัน
ฉะนัน้ ในอวสานแหงธรรมทีแ่ สดงมานี้ ขอใหทานนักปฏิบัติทั้งหลายจงนํา
ไปพินิจพิจารณา แลวพยายามผลิตพระของตนใหมีความศักดิ์สิทธิ์วิเศษขึ้นมาภาย
ในตนเอง แมจะไมศักดิ์สิทธิ์วิเศษไปทางไหนก็ตาม ก็ขอใหศักดิ์สิทธิ์วิเศษภายใน
ตัว ระหวางสิง่ ทีม่ าเกีย่ วของกับใจอยาใหอาภัพกันเทานัน้ นีช่ อ่ื วาเปนความศักดิ์
สิทธิ์วิเศษไดอยางภาคภูมิ
จึงขอยุตธิ รรมเทศนาเพียงเทานี้
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๐

ธุดงควัตรเครื่องหามลอกิเลส
ความสําคัญของพระปฏิบตั กิ ค็ อื หลักใจ คําวาหลักใจก็คอื สมาธิเปนขัน้ ๆ ปญญา
เปนภูมิ ๆ ภายในใจจนถึงอรหัตภูมิ เรียกวาหลักใจของพระปฏิบตั ิ ถาหลักใจดีแลว
หลักการปฏิบตั ทิ กุ ดานก็ดไี ปตามกันเพราะใจเปนผูบ งการ เราจึงเห็นใจเปนสําคัญ คน
ทีม่ หี ลักใจกับคนไมมหี ลักใจปฏิบตั จิ ึงผิดกันอยูม าก การลดหยอนผอนผันตามเหตุ
การณในบางกาล สถานที่ บุคคล และการเครงครัดในเวลาปกติของผูม หี ลักใจ มีเหตุมี
ผลตางกันกับผูไ มมหี ลักใจ ซึ่งมีแตความมุงมั่นอยางเดียว ถึงจะเด็ดเดี่ยวอาจหาญก็จริง
แตมันแฝงไปดวยความผิดพลาด และทิฐมิ านะไมสม่าํ เสมอเทาทีค่ วรกับธุดงควัตรอัน
เปนเครื่องชําระกิเลสทิฐิมานะที่หมักดองอยูภายใน เพราะธาตุขันธของเรามันเปนโลก
เหมือนโลกทัว่ ไป จําตองเกีย่ วของกับโลกทีค่ วรผอนผันสัน้ ยาวแกบางคน บางสถานที่
บางเวลาอยูโ ดยดี แตเวลาจะควรลดหยอนผอนผันก็ลดหยอนไมได กลัวเสียความ
เครงครัดหรือเสียธุดงค แตเมื่อลดหยอนลงแลวก็เครงตึงขึ้นไมได เพราะมีทิฐิแทรกอยู
ทั้งสองดาน แลวก็ไมพนการกระเทือนตนและผูอื่นจนได ทั้งเวลาเครงครัดและเวลา
หยอนยานไปตามเหตุการณ
ผูม หี ลักใจเห็นสมควรตามเหตุผลแลว เวลาจะลดหยอนผอนผันก็ลดหยอนผอน
ผันไปตามทีเ่ ห็นสมควรแกกาล สถานที่ บุคคล ซึ่งอาจมีตามคราวตามสมัย พอหมด
หนาทีค่ วามจําเปนนัน้ แลว ก็ดีดขึ้นและคงเสนคงวาตามเดิม โดยไมยากแกการบังคับ
บัญชา เพราะเหตุผลอรรถธรรมภายในใจบังคับภายในตัวอยูแลว จึงไมลําบากทั้งเวลา
จะลดหยอนผอนผัน และเวลาจะปฏิบัติตามธุดงควัตรอยางเครงครัดที่เคยดําเนินมา
ทัง้ นีเ้ ราเคยปฏิบตั มิ าแลวในสมัยอยูก บั ทานอาจารยมน่ั ยกตัวอยางเชน เรา
สมาทานธุดงคขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอเพื่อปฏิบัติเปนวัตร โดยไมเรียนใหทานทราบ
แตทานก็ทราบไดดีปดไมอยู เพราะความเคารพทานมากที่จําตองอนุโลมทั้งที่ขัดใจ(ขัด
กิเลสเรา)
ถาธรรมดาแลวจะไมยอมลดหยอนลงเลย….นั่น นีค่ อื ความรูส กึ มันขวางอยูใ น
จิตเจาของเอง เพราะเจตนาเรามุงเด็ดเดี่ยวอยางนั้นจริง ๆ ไมใหมีอะไรมาผานเอาให
ทะลุปรุโปรงไปดวยความตั้งใจอันนี้
พอไปอยูก บั ทานปแรกก็เห็นทานพูดถึงเรือ่ งธุดงควัตร เพราะทานเครงครัดใน
ธุดงควัตรมากมาตามนิสยั มีการรับอาหารเทาที่บิณฑบาตไดมาเปนตน จากนัน้ มาเราก็
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สมาทานธุดงคเปนประจําในหนาพรรษา ไมเคยลดละเลย สมาทานธุดงคขอฉันของที่ได
มาในบาตรเทานั้น
ใครจะเอาอาหารมาใสบาตรนอกจากอาหารในบาตรของตัวเเลว
เปนไมรับไมสนใจ ตั้งแตบัดนั้นมาเรื่อยไมเคยลดละ คนเดียวเราก็ทําของเราไมใหขาด
เมื่อถึงพรรษาเขามาแลว เราตองสมาทานธุดงคขอ นีเ้ ปนหลักเกณฑในจิตใจไมใหขาด
แมแตปเดียว
ปจําพรรษาบานนามน ทานหูดตี าดีทา นฉลาด จอมปราชญในสมัยปจจุบันใคร
จะเกงไปกวาทานอาจารยมน่ั เลา การสมาทานธุดงคทา นก็รวู า เราไมรบั อาหารทีต่ ามมาที
หลัง แตบทเวลาทานจะใสบาตรเรา ทานก็พูดเปนเชิงวา ขอใสบาตรหนอยทานมหา นี่
เปนสมณบริโภค ทานวาอยางนัน้ นี่เปนเครื่องบริโภคของสมณะขอนิมนตรับเถอะ ก็
หมายความวาทานเปนผูใ สเองนัน่ แล
บางครัง้ ก็มคี ณะศรัทธาทางจังหวัดหนองคายบาง และทีส่ กลนครบาง ทีอ่ น่ื ๆ
บางไปใสบาตรทานและพระในวัดบานนามน อ.เมือง จ.สกลนคร นาน ๆ มีไปทีหนึ่ง
เพราะแตกอนรถราไมมี ตองเดินดวยเทา แตเขาไปดวยเกวียน จางลอจางเกวียนไป เขา
ไปพักเพียงคืนสองคืนและไมไดพักอยูในวัดกับพระทาน พากันไปพักอยูก บั กระทอมนา
ของโยมแพง ตอนเชาทําอาหารบิณฑบาต เสร็จแลวก็มาถวายพระในวัดนั้น เขาไมไดไป
ดักใสบาตรนอกวัด เราก็ไมกลารับกลัวธุดงคขาด เดินผานหนีมาเลย สําหรับทานก็รบั
ใหเพราะสงสารเขาเทาที่สังเกตดู
อาหารก็เหลือจากใสบาตรมากมาย นําขึน้ มาบนศาลาอยางนัน้ แล เปนหมกเปน
หอและผลไมตาง ๆ นะ เราก็ไมรบั สงไปไหนก็หายเงียบ ๆ ไมมีใครรับ จะมีรับบางก็
เพียงองคสององค ผิดสังเกตศรัทธาเขาไมนอย สวนเราไมกลารับเพราะกลัวธุดงคขอ นี้
ขาด หลายวันตอมาทานก็ขอใสบาตรเรา โดยบอกวานีเ้ ปนสมณบริโภค ขอใสบาตร
หนอย แลวทานก็ใสบาตรเรา ทานใสเองนะ ถาธรรมดาแลว โถ..ใครจะมาใสเราไดวะ
สําหรับเราเองกลัวธุดงคจะขาด หรืออยางนอยไมสมบูรณ ความจริงทานคงเห็นวานีม่ นั
เปนทิฐิแฝงอยูกับธุดงคที่ตนสมาทานนั้น ทานจึงชวยดัดเสียบางเพือ่ ใหเปนขอคิดหลาย
แงหลายกระทง ไมเปนลักษณะเถรตรงไปถายเดียว ทานจึงหาอุบายตาง ๆ สอนเราทั้ง
ทางออมและทางตรง
เฉพาะเราเถรตรง มีความคิดความมุงหมายอยางนั้น จึงไมยอมใหใครมาใส
บาตร อันเปนการทําลายธุดงคเราไดเลย นอกจากทานอาจารยมน่ั ผูท เ่ี ราเคารพเลือ่ มใส
เต็มหัวใจเทานั้น จึงยอมลงและยอมใหใสบาตรตามกาลอันควรของทานเอง เราเองมี
ความหนักแนนในใจวา จะไมยอมใหธดุ งคนบ้ี กพรองแมนดิ หนึง่ ซึ่งเปนที่ระแคะ
ระคายภายในใจ ตองสมบูรณทั้งธุดงคที่เราไดทําลงไปและจิตใจที่มุงมั่นอยูแลว แต
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เพราะความเคารพเลื่อมใสทานความรักทานทั้ง ๆ ทีไ่ มสบายใจก็ยอมรับ นีแ่ ลทีว่ า หลัก
ใจกับหลักปฏิบัติ
ก็ยอมรับวาถูกในความจริงจังทีป่ ฏิบตั นิ ่ี แตมนั ก็ไมถกู สําหรับธรรมทีส่ งู และ
ละเอียดกวานัน้ เล็งดูเราเล็งดูทาน มองเราและมองทานนัน้ ผิดกันอยูม าก อยางทาน
อาจารยมั่นทานมองอะไร ทานมองตลอดทัว่ ถึงและพอเหมาะพอสมทุกอยางภายในใจ
ไมเหมือนพวกเราที่มองหนาเดียวแงเดียวแบบโง ๆ ไมมองดวยปญญาเหมือนทาน เรา
จึงยอมรับตรงนั้น นีพ้ ดู การปฏิบตั ธิ รรมอยูบ า นนามนกับทานอาจารยมน่ั
ทีนพ้ี ดู ถึงบานหนองผือนาใน เวลามาอยูบ า นหนองผือ เราก็สมาทานธุดงควัตร
อยางนัน้ อีก อยูที่ไหนก็ตามเรื่องธุดงควัตรนี้ เราจะตองเอาหัวชนอยางไมถอยเลย ยืน
กระตายขาเดียวไมยอมใหขาดไดเลย บิณฑบาตมาแลวก็รบี จัดปุบ ปบ จะเอาอะไรก็เอา
เสียนิด ๆ หนอย ๆ เพราะการฉันไมเคยฉันใหอิ่มในพรรษา ไมเคยใหอิ่มเลย โดย
กําหนดใหตวั เองวาเอาเพียงเทานัน้ ๆ สัก ๖๐% หรือ ๗๐% เชนรอยเปอรเซ็นต เรา
หักไวเสีย ๓๐% หรือ ๔๐% ซึ่งคิดวาพอดี เพราะอยูก บั หมูเ พือ่ นหลายองคดว ยกัน ถา
จะอดก็ไมสะดวก เพราะการงานในวงหมูค ณะเกีย่ วของกันอยูเ สมอ เราเองก็เหมือน
เปนผูใ หญคนหนึง่ อยางลับ ๆ ทั้งที่ไมแสดงตัว ทัง้ นีเ้ กีย่ วกับการคอยสอดสองดูแล
ความสงบเรียบรอยของหมูค ณะภายในวัด พรรษาก็ไมมาก สิบกวาพรรษาเทานัน้ แหละ
แตรูสึกวาทานอาจารยใหญทานเมตตาไวใจในการชวยดูแลพระเณรอยางลับ ๆ เชนกัน
เวลาเขาพรรษาก็ตางองคตางสมาทานธุดงคกันทั้งวัด ครัน้ สมาทานแลวไมกว่ี นั
มันก็ลมไป ๆ นีก่ ส็ อ แสดงใหเห็นความจริงจังหรือความลมเหลวของหมูค ณะ ก็ยิ่งทําให
เรามีความระมัดระวังและขะมักเขมนในหนาที่และธุดงคของเรามากขึ้น เมื่อไดเห็น
อาการของหมูเ พือ่ นเปนอยางนี้ ทําใหเกิดความอิดหนาระอาใจไปหลายแงหลายทาง
เกีย่ วกับหมูค ณะ จิตใจยิ่งฟตตัวเอง ปลุกใจตัวเองใหแข็งขัน และยอนมาถามตัวเอง
บาง วาไงเราจะไมลม ไมเหลวไปละหรือเมือ่ เหตุการณรอบขางเปนไปอยางนี้ ก็ไดรับคํา
ตอบอยางมัน่ ใจวา จะเอาอะไรมาใหลมใหเหลวไหลวะ ก็ตัวใครตัวเรานี่ ประกอบกับ
นิสยั เราเปนอยางนีม้ าดัง้ เดิมอยูแ ลว ทําอะไรตองจริงทั้งนั้น ถาลงไดทาํ แลวตองจริง ทํา
เลนไมเปน เรานี่จะลมไมได นอกจากตายเสียเทานัน้ ก็สดุ วิสยั ใครจะมาใสบาตรเราไม
ไดเปนอันขาด ฟงซิวา “เปนอันขาด” ความรูส กึ เปนอยางไรในเวลานัน้
ฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงของหมูเพื่อน จึงเปนราวกับแสดงธรรมเทศนากัณฑ
หนึ่งใหเราฟงอยางถึงใจ จําไมลืมจนบัดนี้ พอบิณฑบาตกลับมาแลวมีอะไรก็รบี จัด ๆ
ใสบาตรเสร็จ แลวก็รบี ไปจัดอาหารเพือ่ ใสบาตรทานอาจารย หอนัน้ หรือหอนีท้ เ่ี ห็นวา
เคยถูกกับธาตุขนั ธทา น เรารูและเขาใจก็รีบจัด ๆ อันไหนควรแยกออก อันไหนควรใส
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ก็จัด ๆ เสร็จแลวถึงจะมาที่นั่งของตน ตาคอยดู หูคอยสังเกต ฟงทานจะวาอะไรบาง
ขณะกอนลงมือฉัน
บาตรเราพอจัดเสร็จแลวก็เอาตั้งไวลับ ๆ ทางดานหลัง ขางฝาติดกับตนเสาเอา
ฝาปดไวอยางดีดวย เอาผาอาบน้าํ ปดอีกชัน้ หนึง่ ดวย เพื่อไมใหใครไปยุงไปใสบาตรเรา
เวลานั้นใครจะมาใสบาตรเราไมได กําชับกําชาไวอยางเด็ดขาด แตเวลาทานจะใสบาตร
เราทานก็มอี บุ ายของทาน เวลาเราจัดอะไรของทานเสร็จเรียบรอยแลวมานัง่ ประจําที่ ให
พรเสร็จ ตอนทําความสงบพิจารณาปจจเวกขณะนัน้ แล ทานจะเอาตอนเริ่มจะฉัน ทาน
เตรียมของใสบาตรไวแตเมื่อไรก็ไมรูแหละ แตทา นไมใสซาํ้ ๆ ซาก ๆ นี่ ทานก็รู
เหมือนกันทานเห็นใจเรา บทเวลาทานจะใสทา นพูดวา ทานมหาขอใสบาตรหนอย ๆ
ศรัทธามาสาย ๆ ทานวาอยางนัน้ พอวาอยางนัน้ มือทานถึงบาตรเราเลยนะ ตอนเราเอา
บาตรมาวางขางหนาแลว กําลังพิจารณาอาหารนีแ่ หละ เราเองก็ไมทราบจะทําอยางไร
เพราะความเคารพ จําตองปลอยตามความเมตตาของทาน เราใหใสเฉพาะทานเทานั้น
นาน ๆ ทานจะใสทีหนึ่ง ในพรรษาหนึ่ง ๆ จะมีเพียง ๓ ครั้งหรือ ๔ ครั้งเปนอยางมาก
ทานไมใสซาํ้ ๆ ซาก ๆ เพราะทานฉลาดมาก คําวามัชฌิมาในทุกดานจึงยกใหทา นโดย
หาที่ตองติไมได
นีเ่ รารักษาของเราอยางนัน้ เรือ่ ยมาจนกระทัง่ บัดนี้ สวนพระเณรไมไดเรื่องลม
เหลวไปหมด จึงทําใหคิด คิดอยูไ มหยุดเกีย่ วกับหมูค ณะ เอ….จิตใจมันเปนยังไงพระ
เรานี่ จึงหาหลักเกณฑไมได ลมเหลว ๆ ไปอยางนั้น จะเอาอะไรเปนหลักอันมั่นคงใน
อนาคต เมื่อปจจุบันเปนความลมเหลวอยูแลว ทําใหคดิ เรือ่ งเหลานีภ้ ายในใจอยูไ มหยุด
จนถึงหมูค ณะในปจจุบนั ทีอ่ ยูก บั เราเวลานี้
ฉะนัน้ หลักปฏิบตั ธิ ดุ งควัตรจึงเปนสิง่ สําคัญมาก การฉันในบาตร คนจํานวนมาก
ตลอดถึงพระเรายังไมเห็นคุณคาของการฉันในบาตร นอกจากไมเห็นคุณคาธุดงคขอ นี้
แลว ยังอาจเห็นไปวาไมเหมาะไมสวยงาม ทั้งในสวนเฉพาะและสังคมทั่วไป เนื่องจาก
อาหารตองรวมกันทัง้ คาวทัง้ หวานในบาตรใบเดียว และยังอาจเห็นเปนของนาเกลียด
สกปรกมูมมามไปก็ได ซึ่งเปนความคิดเห็นของกิเลสลบลางธรรมของจริง ธุดงคทั้ง ๑๓
นีผ้ จู ะเห็นคุณคามีนอ ย ทั้ง ๆ ที่ธุดงคทั้ง ๑๓ ขอเปนเครื่องชําระกิเลสของพระเราทั้ง
นัน้ นัน่ เอง นีแ่ ลขึน้ ชือ่ วากิเลสกับธรรม ยอมปนเกลียวและลบลางกันเสมอแตไหนแตไร
มา ผูจะพลีชีพพลีดวงใจเพื่อบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็ปฏิบัติตามธรรมที่
ทรงสอนไว สวนผูจะพลีชาติพลีดวงใจเพื่อบูชากิเลสวัฏฏ ก็ปฏิบตั ติ ามความเห็นของ
กิเลส นี่พวกเราจะบูชาใครเวลานี้ รีบคิดและตัดสินใจอยาเนิน่ นาน เดีย๋ วกิเลสเอาขึน้
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เขียงจะวาไมบอก ธรรมทานบอกสอนไวแลวรีบกาวเดิน อยามัวกลัวไมทันสมัยจะกาว
ไมออก
ปสกุ ลู จีวรํ การถือผาบังสุกลุ เปนวัตร ก็เพือ่ ตัดความมีราค่าํ ราคาโออา ชะลาใจ
ความฟุงเฟอเหอเหิม ความสวยงามแบบสงเสริมกิเลสและเหยียบย่าํ ธรรม ไมให
พะรุงพะรังภายในใจของนักปฏิบัติผูกําจัดกิเลสเพื่อสงเสริมธรรม บํารุงใจใหสงางาม
เครื่องบริโภคใชสอยที่ไดจากบังสุกุลมาใช ยอมฆากิเลสตัวโลภโลเล ตัวฟุงเฟอเหอเหิม
ตัวรักสวยรักงาม ตัวเผยอเยอหยิง่ ออกไดเปนอยางดี ปราชญทานจึงชมเชยและปฏิบัติ
กันเรือ่ ยมาจนถึงปจจุบนั
ใหพวกเราพอไดเห็นรองรอยของทานที่ฆากิเลสดวยวิธีนี้ไว
เปนขวัญตาขวัญใจ ไมตายเปลาในชีวติ นักบวช
การบิณฑบาตเปนวัตร ก็ใหทาํ หนาทีข่ องตนตาม ปณฑฺ ยิ าโลปโภชนํฯ ซึ่งพระ
องคประทานใหตง้ั แตวนั บวช อยาขี้เกียจขี้คราน อยาลืมตัวเพราะมีอติเรกลาภมากนอย
ใคร ๆ จะมาถวายก็ตาม พึงเห็นวาเปนของพิเศษหรือเปนของเหลือเฟอ ไมเปนของจํา
เปนยิ่งกวาที่เราบิณฑบาตหามาไดดวยปลีแขงของเรา ซึ่งเปนหนาที่ของพระ เปนงาน
ของพระซึ่งทํางานของตนโดยถูกตอง ไดมาโดยเหมาะสมจริง ๆ สมกับปณฺฑิยาโลป
โภชนํฯ ในอนุศาสนทท่ี า นสอนไว แนะฟงซิ….นีเ่ หมาะสม ทานจึงสอนใหบณ
ิ ฑบาต ซึ่ง
เปนงานที่บริสุทธิ์อันดับหนึ่งของพระ
พระพุทธเจาก็ทรงบิณฑบาตตลอด
จะทรงพักบางก็เวลาไปอยูในสถานที่ไม
เหมาะสมที่จะควรบิณฑบาตได เชนทรงไปอยูใ นปาเลไลยกกบั ชาง ชางอุปถัมภ
อุปฏ ฐากดูแลทาน เพราะไมมีบานผูบานคน มีงดเวนบางเฉพาะเทานั้น ปุพพฺ เณฺหปณฑฺ
ปาตฺจ ในพุทธกิจหา ตอนเชาเสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตวโลกนั่นฟงซิ สายเณฺห
ธมฺมเทสนํ ตอนบายสี่โมงก็ประทานพระโอวาทแกพุทธบริษัทฝายฆราวาส นับแตพระ
ราชามหากษัตริย เสนาบดี เศรษฐี กุฏม พี พอคา ตลอดถึงประชาชนธรรมดาทั่วไป
ปโทเส ภิกขฺ โุ อวาทํ มืดไปแลวประทานพระโอวาทแกพระสงฆ นีเ่ ปนขอทีส่ อง
ของพุทธกิจ เรียกวางานของพระพุทธเจา
อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหากํ พอหกทุมลวงไปแลวแกปญหาเทวดาและแสดงธรรม
โปรดพวกเทพชั้นตาง ๆ นับแตภมู ติ าํ่ ขึน้ ไปจนถึงภูมสิ งู นีเ่ ปนขอสาม
ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ ตั้งแตปจฉิมยามไปแลว ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกผูใดจะ
ของตาขายคือ พระญาณของพระองค ซึ่งควรจะเสด็จไปโปรดกอน วาผูน น้ั มีนสิ ยั และ
จะมีอันตรายแกชีวิตอยางรวดเร็ว ซึ่งไมอาจจะรออยูไดนาน ควรจะไปโปรดคนนั้นกอน
ก็เสด็จไปกอน นี่เปนขอที่สี่
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ปุพฺพเณฺห ปณฑฺ ปาตฺจ พอรุงเชาก็เสด็จออกบิณฑบาตมาเสวยเปนประจํา นี่
เรียกวาพุทธกิจหาของพระองค ปกติไมทรงลดละ จะลดละบางก็เปนกรณีพิเศษในบาง
ขอ เชน ปุพฺพเณฺห ปณฑฺ ปาตฺจ เวลาประทับอยูใ นปาเลไลยกเสด็จบิณฑบาตไมไดก็
ทรงงด นอกนัน้ ทรงถือเปนความจําเปนในการบิณฑบาต จึงตองสอนพระใหถอื วาการ
บิณฑบาตมาฉันนัน้ เปนงานทีช่ อบ เปนงานที่เหมาะสมอยางยิ่ง สําหรับพระไมมีงานใด
ในการแสวงหาเลีย้ งชีพเหมาะสมยิง่ กวางานบิณฑบาต ใคร ๆ จะมีศรัทธามาถวายมาก
นอยใหถอื เปนอติเรกลาภ สิ่งเหลือเฟอไปเสีย ไมถอื เปนความจําเปนยิง่ กวาอาหารทีไ่ ด
มาในบาตร เพือ่ กันความลืมตัวมัว่ สุมกับสิง่ เหลานัน้
ทานสอนพระไมใหลืมตัว ไมใหขเ้ี กียจ เพราะกิเลสตัวขีเ้ กียจมันสําคัญ ตัวลืมตัว
นีก้ เ็ ลวไมยอ ย เพราะคนเราชอบเยอหยิ่งเวลามีคนนับถือมาก ๆ ยิ่งมีคนชั้นสูงนับถือ
มากมีบริษัทบริวารมากยิ่งเบง ผึ่งผาย ลวดลายไมมกี เ็ สมือนจะแตมลวดลายขึน้ เปน
พญาราชสีหอ วดศักดานุภาพโนนแน มันของเลนเมื่อไร กิเลสของพระนะ ทานจึงสอน
ใหปราบกิเลสตัวนาเกลียดในสังคมชาวพุทธชาวพระเราไมใหลืมตัว ใครจะมานับถือ
มากนอยก็เปนเรื่องของเขา เรื่องของเราอยาลืมหนาที่ของเรา อยาลืมเรื่องของพระเปน
เรื่องของพระ ความลืมตัวไมใชเรื่องของพระ แมแตฆราวาสผูมีสติเขายังไมลืมตัว การ
วางตัวของเขาสม่ําเสมอ
เราเปนพระและพระปฏิบัติดวยแลวก็ยิ่งละเอียดเขาไปอีก
ความมีสติระลึกรูอ ยูก บั ตัว ปญญาสอดสองเหตุการณทม่ี าเกีย่ วของกับตัวอยูเ สมอ ไม
ใหเผลอและหลวมตัวไปกับสิง่ นัน้ ๆ นั่นคืองานของพระ นัน่ คือลวดลายของพระผูเ ห็น
ภัยในสิ่งที่เปนภัย
พระผูอ อกจากศากยสกุล คือตระกูลของพระพุทธเจา ผูท รงเฉลียวฉลาดแหลม
คมยิง่ กวาใคร ๆ ในไตรโลกธาตุ เหตุใดจึงตองมาโงตอโลกามิสซึ่งมีเต็มแผนดิน ไมใช
ของหายากเหมือนธรรมเลย การลืมเนื้อลืมตัวผยองพองตัวเพราะอติเรกลาภ หรือ
ความนับถือของประชาชน เปนเกียรติยศอันชอบธรรมและนาภูมิใจของพระศากยบุตร
ดีแลวหรือ นอกจากจะเห็นธรรมอันประเสริฐวาเปนของต่าํ กวาสิง่ เหลานีเ้ ทานัน้ พระเรา
จึงจะไมคิดไมสํานึกตัวกลัวภัยตามรองรอยศาสดา
สกฺกาโร ปุรสิ ํ หนฺติ ปลาตายเพราะเหยือ่ ลอ พระเราไมตายเพราะสิ่งเหลานี้จะ
ตายเพราะอะไร จงพากันพิจารณาใหดี วาธรรมเหลานีท้ า นสอนปลาตัวโง หรือทานสอน
พระเราผูก าํ ลังขยับตัวเขาหาเบ็ดอยูเ วลานี้ จงทราบวาภายนอกนัน้ เปนเหยือ่ แตภายใน
เหยื่อเขาไปนั้นคือเบ็ดนะ ถาไมอยากฉิบหายลมจมจงระวังอยางับเบ็ด
การฉันในบาตรนีเ่ ปนกิจสําคัญอยูม าก แตเราไมเห็นความสําคัญของการฉันใน
บาตร ธรรมดาพระผูบ วชมาในศาสนาแลว ไมมีภาชนะใดที่เหมาะสมยิ่งกวาบาตร
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สําหรับใสอาหาร จะเปนถวยชามนามกรอะไรก็แลวแตเถอะ เปนภาชนะทองคํามาก็ไม
เหมาะสมยิ่งกวาบาตร บาตรนีเ้ ทานัน้ เปนภาชนะอันเหมาะสมสําหรับขบฉันของพระ ไม
มีอันใดที่จะควรยิ่งกวานี้ เหมาะสมยิง่ กวานี้ ดียง่ิ กวานี้ มีบาตรใบเดียวเทานั้น มีอะไรก็
รวมลงที่นั้น พระพุทธเจาก็ทรงดําเนินเปนตัวอยางอันแนบแนนมากอนแลว
หรือวาอาหารทีร่ วมลงไปแลวจะทําใหทอ งเสีย ดังทีส่ ว นมากวากันซึง่ เคยไดยนิ
มาแลว ถาเชนนัน้ เวลารวมลงในทองแลว มันไมทําใหทองเสียหรือ ทองมีพุงอะไรบาง
มีกี่พุงมีกี่ไส มีกภ่ี าชนะสําหรับใสอาหาร แยกประเภทตาง ๆ นีห้ วานนีค้ าว นี้แกงเผ็ด
นีแ้ กงรอน…มีไหม ภาชนะอะไรตาง ๆ ที่จะไวอาหารตางประเภทเปนแผนก ๆ เพือ่ กัน
ทองเสียนะมีไหม เรามาเห็นกันแตรวมในบาตรวาทองจะเสีย สวนรวมในทองไมเห็นวา
ทองมันจะเสีย ความคิดกลัวทองเสียเปนตนนัน้ คือความคิดเพื่อสงเสริมลิ้น สงเสริมพุง
ไมใชความคิดที่สงเสริมใจสงเสริมธรรมดวยขอปฏิบัติตาง ๆ
ถาสิง่ ทีเ่ ปนพิษมีอยูใ นอาหารนัน้ แลว จะรวมหรือไมรวม เมื่อฉันลงไปรับ
ประทานลงไปในทอง มันก็ทําใหทองเสียได โดยไมเกี่ยวกับเรื่องอาหารรวมหรือไมรวม
เลย เพราะความเปนพิษนั้นอยูกับสิ่งที่เปนพิษตางหาก ไมใชอยูก บั ความรวม เวลาฉัน
ลงไปมันก็เปนพิษ ถาอาหารไมเปนพิษแลว รวมกันก็ไมเปนพิษ จะเอาอะไรมาเปนพิษ
เพราะสิ่งเหลานั้นเปนคุณ ไมมีโทษไมมีพิษภัยเจือปนอยูในนั้นเลย รวมลงในบาตรก็
เปนอาหาร ฉันลงไปในทองก็เปนประโยชนแกธาตุขันธ
ฉะนัน้ เราซึง่ เปนนักบวชและนักปฏิบตั ิ จงสังเกตขอแตกตางระหวางธรรมกับ
อธรรมทีค่ อยลบลางกันอยูเ สมอ ดังฉันในบาตรทองเสีย ฉันนอกบาตรทองดี กิเลสอวน
พี แตธรรมหมอบเผยอไมขึ้นเพราะถูกอธรรมเหยียบ ๆ ในทํานองนี้ หลายดานหลาย
ทางไมมีประมาณเรื่อยมา
ความจริงในขณะที่อาหารรวมในบาตรก็เปนเทศนาไดอยางดี กอนฉันก็พจิ ารณา
ในขณะทีฉ่ นั ก็กาํ หนดพิจารณาปจจเวกขณะ โดยความเปนตาง ๆ แหงอาหาร ยอมได
อุบายแปลก ๆ ขึน้ มาจากอาหารผสมนัน้ เพราะเราไมไดฉันเพื่อความรื่นเริงบันเทิง ไม
ไดฉนั เพือ่ ความสวยงาม เพื่อความฟุงเฟอเหอเหิม เพื่อความคึกคะนองอะไร ฉันพอยัง
อัตภาพใหเปนไป เพื่อไดประพฤติพรหมจรรย ชําระกิเลสอาสวะซึ่งเปนตัวพิษรกรุงรัง
ฝงจมลึกอยูภ ายในใจนีใ้ หเตียนโลงออกจากใจ ดวยการพิจารณาโดยแยบคาย ซึง่ อาศัย
ธุดงควัตรเหลานี้เปนเครื่องมือตางหาก
การหามอาหารตามมานัน้
ก็เพือ่ กันความโลภและความลืมตัวอีกเหมือนกัน
อาหารมีมาก อาหารเหลือเฟอ ความโลภนะมันไมมีเมืองพอ อันนัน้ ก็ดอี นั นีก้ ด็ ี อาหาร
มากเทาไรปากยิง่ กวาง ลิน้ ยิง่ ยาว ทองยิ่งโต แซงหนาธรรมไมมถี อย อันนัน้ หวานอันนี้
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หอมอันนีม้ นั และดีไปเรื่อย ๆ ไมมีเบรกคือสติ หามลอไวบา งเลย ความจริงคําวาดีนน้ั
เปนเรือ่ งของกิเลสเสกสรรปน ยอขึน้ ลบลาง อัปปจฉตาธรรม สันโดษธรรมของนัก
ปฏิบัติโดยเจาตัวไมรู จึงมักมัวเพลินไปกับเพลงกลอมของมันจากคําวาดีตามกิเลส
สวนธรรมจะดีหรือไมดีเปนอีกแงหนึ่ง หวานก็รู หอมก็รู มันก็รู จิตจะติดรสก็ให
รูใหระวัง และหักหามกิเลสตัวอยากไดมาก ฉันมาก สวนธรรมใหเอาแตพอดี หรือเอา
แตนอ ยเหมาะกับธรรม และฉันแตพอดีกบั ธาตุหรือฉันแตนอ ย ไมโลภในอาหารปจจัย
บริโภคใชสอย พอครองตัวไปได ไมอดื อาดเนือยนายหมายแตทห่ี ลับทีน่ อน ยิ่งกวา
หมายความพากเพียรเพื่อละกิเลส
พระเราเมื่อฉันมาก ๆ เพราะอติเรกลาภมาก ๆ ทําใหธาตุขนั ธมกี าํ ลังมากขึน้
แตจิตใจลืมเนื้อลืมตัวขี้เกียจภาวนา ไมเปนทาเปนทางอะไรเลย มีแตอาหารพอกพูน
ธาตุขนั ธสกลกาย ไมไดพอกพูนจิตใจดวยอรรถดวยธรรม ใจหากเคยมีธรรมมาบางก็
นับวันเหีย่ วแหงแฟบลงไป ถายังไมมีธรรมเชนสมาธิธรรมเปนตนก็ยิ่งไปใหญ ไมมีจุดมี
หมายเอาเลย ธุดงคจงึ ตองหามความโลเลในอาหาร เพื่อใหใจมีทางเดินโดยอรรถโดย
ธรรม กิเลสจะไดไมตอ งพอกพูนมากมาย กายจะไดเบา ใจจะไดสงบเบาในเวลา
ประกอบความเพียร และสงบไดงายกวาเวลาที่พุงกําลังบรรจุอาหารเสียเต็มป นีม่ นั นา
อับอายขายหนาพระกรรมฐานจะตายไปที่เอาทองมาอวดโลก แทนทีจ่ ะนําธรรมมาอวด
เขา
การอยูป า กับอยูบ า นผิดกันอยางไร นีต่ อ งตางกัน ทานจึงสอนใหอยูป า และการ
อยูป า ธรรมดากับอยูป า เปลีย่ ว ความรูสึกของผูอยูนั้นจะเปนอยางไรบาง ถาผูมุงอรรถ
มุงธรรมอยูแลว การอยูใ นปาและปาเปลีย่ วมีความรูส กึ ผิดกันอยูม าก ตลอดถึงความ
พากเพียรเพื่อความสงบทางใจ ใจสงบไดงายเพราะความไมประมาท ความระมัดระวัง
ตน ความมีสติอยูใ นสถานทีใ่ ดก็เปนความเพียร กิเลสกลัวคนผูม สี ติ คนระมัดระวังตัว
อยูเ สมอ แตกิเลสไมกลัวคนที่ประมาท พระพุทธเจาเปดชองเปดทางดวยธุดงควัตร
เพือ่ ตอสูเ อาชัยชนะกับกิเลสให ซึ่งเปนทางที่จะระงับดับกิเลสเทานั้น ไมใชเปดทางให
กิเลสเหยียบย่าํ ทําลายจิตใจเราดวยธุดงคเหลานี้
ธุดงคเหลานี้เปนเครื่องปราบปรามกิเลสสําหรับผูปฏิบัติดําเนินตามทั้งนั้น เชน
เที่ยวอยูรุกขมูลรมไม ตามปาตามเขาอันเปนทีเ่ หมาะสม พระพุทธเจาและสาวกทัง้
หลายอุบตั ขิ น้ึ ดวยความบริสทุ ธิจ์ ากสิง่ นีท้ ง้ั นัน้ เราผูปฏิบัติจึงควรคํานึง อยาลืมเนือ้ ลืม
ตัว อะไรจะมีมากนอยอยาลืมเนือ้ ลืมตัวกับสิง่ เหลานัน้ ไมใชทางพระผูตามรอยพระ
บาทของพระพุทธเจาและสาวกทาน
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มีคนนับถือมากนอยนัน่ เปนเรือ่ งของเขา
ผูปฏิบัติธรรมควรระวังเพราะเปน
กังวลวุน วาย ไมสะดวกแกความเพียร ไมควรยุงกับอะไร นอกจากธรรมกับใจสัมผัส
สัมพันธกนั อยูต ลอดเวลาเทานัน้ เปนความเหมาะสม ถาจิตกลายเปนโลกสงสาร มันจะ
เลยโลกไปจนหาเขตหาแดน หากําหนดกฎเกณฑไมได มีคนนับถือมากเทาไร ใจพระ
ใจคนมีกเิ ลสคอยรับกันอยูแ ลว มันก็ยิ่งฟุงเฟอเหอเหิม ลืมเนื้อลืมตัว เผยอเยอหยิ่งยิ่ง
กวาน้าํ ลนฝง นัน่ แล เพราะมันเปนเรื่องของกิเลสไมใชเรื่องของธรรม เรื่องของธรรม
ตองสม่ําเสมอ ตองมีสติไมลืมตัวอยูเสมอ ทานผูป ฏิบตั ยิ กตนพนทุกขมาแลวทาน
ดําเนินดังทีก่ ลาวมานีแ่ ล ผูต อ งการพนทุกขอยางทานก็ตอ งปฏิบตั แิ บบทาน หรือแบบ
ศิษยมีครู ไมใชจะปฏิบตั แิ บบถูลถู กู งั อวดตนวาเกงไมยอมฟงเสียงใคร นัน่ คือการ
ปฏิบัติเพื่อขึ้นเขียง เพื่อหอมกระเทียม ไมใชเพื่อมรรคผลนิพพาน
เรื่องเหลานี้เราเคยมีความรูสึกตั้งแตเปนพระหนุมนอย จึงยึดมาเปนคติไดอยาง
ดี เราเคยเห็นคนมานับถือครูบาอาจารย มันรูสึกอะไร ๆ ในจิตใจพิกล เปนความรูสึก
อยากจะใหเขามีความเคารพนับถือตนอยางนัน้ นีม่ นั มีขน้ึ ภายในใจ แตตอนนั้นมันมี
ความรูอ ยางนัน้ และรูว า จิตเราหยาบมีความปรารถนาลามกขึน้ มา เปนแตไมสงเสริม
คอยสกัดเอาไวและรูโ ทษของตัวอยูเ สมอ
เวลามาปฏิบัติเขาจริง ๆ แลวก็ยง่ิ รูช ดั วานัน่ เปนความผิด ความคิดเชนนั้นไมใช
ความถูกตองเลย นัน่ คือความคิดอึง่ อางกับวัว นําตัวเขาไปเทียบกับทานโดยมิใชฐานะ
ฐานะของทานเปนขนาดครูอาจารย ฐานะของเราเทากับอึ่งอางที่นอนจมอยูใตดิน จะนํา
ตัวเขาไปเทียบกับวัวไดอยางไร ถาไมอยากทองแตกตายเหมือนอึง่ อางกับวัวในนิทาน
อีสป นิทานนี้จึงเปนคติไดดีมากสําหรับพระผูปฏิบัติเพื่อความพนทุกขโดยชอบธรรม
ธุดงคขอเยี่ยมปาชา การเยี่ยมปาชาไปเยี่ยมทําไม ความจริงคนเราตองเห็นสิ่งที่
เปนสักขีพยานมันถึงจะรูเนื้อรูตัว ถึงจะไดสติ การเยีย่ มปาชาก็ไปเห็นความตายของคน
ปาชาแตกอ นไมเหมือนทุกวันนี้ มีปา ชาผีดบิ ทิง้ เกลือ่ นกันอยูใ นทีน่ น้ั ๆ ทัง้ ตายเกาตาย
ใหมทง้ิ เกลือ่ นกันอยูเ หมือนทอนไม เมื่อไปดูแลวก็เห็นประจักษชัดเจนเปนสักขีพยาน
ทานสอนไวในการไปดูปา ชาเยีย่ มปาชา ใหไปทางเหนือลม ไมใหไปทางใตลม
ถาซากอสุภทีต่ ายใหมกอ็ ยาดวนเขาไป ใหไปดูซากอสุภทีต่ ายเกากอน พิจารณา
กรรมฐานเรื่อย ๆ และคอยขยับเขาไป ๆ จนรูวาใจเรามีสติปญญาสามารถพอจะ
พิจารณาซากอสุภทีต่ ายใหมได คอยขยับเขาไปพิจารณาอสุภทีต่ ายใหม เพราะที่ตาย
ใหมมันยังมีรูปรางลักษณะปกติ ถารูปรางทีต่ ายใหมสวยงาม ความสวยงามอาจทําให
ราคะกําเริบได และอาจเปนกรรมฐานแหวกแนวไปได จึงตองระวัง
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ทานสอนใหเปนระยะ ๆ การเยี่ยมปาชาก็ใหไปตามระยะหรือขั้นตอน และ
พิจารณาตามระยะที่เหมาะกับภูมิของตน ไมใชผลุนผลันก็จะเขาไปเยี่ยม ทําอยางนัน้ ไม
เหมาะ ทานสอนไวหมด ซากอสุภอันใดที่ยังไมขาดไมวิ่นไมมีอะไรกัดกิน เนื้อยังไมเนา
ไมพองยังใหม ๆ เอีย่ ม ๆ อยูอ ยาเพิง่ เขาไป เฉพาะอยางยิง่ ภาพทีเ่ ปนเพศตรงกันขาม
ใหระวัง…ทานวา จนกระทั่งจิตใจมีความสามารถพอจะพิจารณาไดแลวก็พิจารณาได
หมด
เมือ่ พิจารณาความตายขางนอกเปนสักขีพยานแลว มันก็ยอ นเขามาพิจารณา
ความตายภายในกายของตน จนไดหลักไดเกณฑขน้ึ ภายในจิตแลว ปาชาภายนอกก็
คอย ๆ หมดความจําเปนไป เพราะไดหลักขึน้ ภายในตัวเราแลว ไมตอ งไปอาศัยภาย
นอก พิจารณารางกายของเราใหเปนปาชาเหมือนปาชาภายนอก ทัง้ ความเปนอยูแ ละ
ความตายไป เทียบกันไดทกุ สัดทุกสวนกับภายนอกแลว ใจก็คอยหมดปญหาไปเอง
เนสัชชิ การไมนอนเปนคืน ๆ ไป ก็เพือ่ การฝกการทรมานตนประกอบความ
พากเพียรใหมากนัน่ เอง แตไมไดหมายถึงไมนอนตลอดไป เราจะอธิษฐานเชนไมนอน
คืนนี้ก็เปนเนสัชชิ ธุดงคขอ นีเ้ ปนกาลเปนเวลา เปนคราว ๆ ไป หรือจะไมนอนสองคืน
สามคืนก็แลวแตตง้ั สัจอธิษฐานในธุดงคขอ นี้
เสนาสนะทีท่ า นจัดใหอยางไรก็อยูต ามทีท่ า นจัดให นีเ่ ปนธุดงคขอ หนึง่ มีแต
เรื่องปราบกิเลสความลืมตัวของพระทั้งนั้น
ผูที่มีธุดงควัตรดี ผูท ห่ี นักแนนในธุดงควัตร ก็คอื ผูห นักแนนในขอปฏิบตั ิ คือผู
ตั้งใจเพื่ออรรถเพื่อธรรม เพื่อปราบปรามกิเลสอยางแทจริง ไมใชผบู วชเขามาอยูเ ฉย ๆ
ลืมเนื้อลืมตัว ในธุดงค ๑๓ นี้เปนเครื่องมือสําหรับปราบปรามกิเลสของผูปฏิบัติตามทั้ง
นัน้ ไมมีอะไรเปนขอตองติไดเลย นอกจากจําพวกเทวทัตเทานัน้ จะตําหนิไดลงคอ
คนไมมีธุดงควัตรนั้นแลคือคนวัตรราง คนลืมเนือ้ ลืมตัว สักแตวาเพศของพระ
เฉย ๆ เอาผาเหลืองมาหอตัวแลวก็วา ตัวเปนพระแลวเยอหยิง่ ยิ่งตั้งยศถาบรรดาศักดิ์
ใหเปนปลัด ใหเปนสมุห ใหเปนพระครู ใหเปนเจาฟาเจาคุณ จนกระทั่งใหเปนสมเด็จ
ขึ้นไปดวยแลว….เอาเถอะ ถาใจกําลังเหอ ๆ ในเรือ่ งเหลานัน้ อยูแ ลว มันตองตื่นเงาตื่น
บาขึน้ มาเลย โดยไมตองมีปมีขลุยมีเครื่องดนตรีแตรวงมาสงเสริมแหละ ใจมันหากสง
เสริมมันเอง ดวยอํานาจดินเหนียวติดหัวเขาใจวาตนมีหงอนไปทีเดียวแหละ ขึน้ ชือ่ วา
กิเลสนีม้ นั ยอมออนขอตอใครเมือ่ ไร
เรื่องของพระเลยลืมไปหมด กลายเปนโลกไปเลย เลยโลกไปอีก ที่ทานตั้งก็เพื่อ
ใหการสงเสริมในการประพฤติปฏิบัติดี แตแทนทีจ่ ะเปนอยางนัน้ จิตใจเลยกลับหยิง่
กลายเปนการทําลายตัวเอง ฆาตัวเองไปดวยความสําคัญตาง ๆ ขึน้ มา ทานตั้งชื่อตั้ง
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นามใหวา เปนนัน้ เปนนี้ เราก็สําคัญวาเปนหงอนไปเสีย ความจริงมันดินเหนียวติดหัว
ตางหาก ไมใชหงอนโดยหลักธรรมชาติ อยากใหเปนหลักธรรมชาติจริง ๆ ก็ปฏิบัติตัว
ใหดซี ิ อะไรจะเลิศยิ่งกวาพระในหลักธรรมชาติละ คําวาพระก็แปลวาประเสริฐแลวนัน่
จะหลงไปกับดินเหนียวไปกับตุก ตาอะไรอีก
พระไมใชประเสริฐแตชื่อ ตองประเสริฐดวยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม
วินยั มีธุดงควัตร เปนตน มีความหนักแนนในธุดงควัตร จะคอยเปนผูประเสริฐขึ้นมา
โดยหลักการปฏิบัติของตน สุดทายก็โดยหลักธรรมชาติ ประเสริฐโดยหลักธรรมชาติ
ของใจที่บริสุทธิ์หมดจดแลว ไมไดประเสริฐดวยชื่อดวยนามอะไร ตัง้ วันไหนก็ได โนน
ตั้งขึ้นฟากฟาก็ไดเปนไรไป การตัง้ ชือ่ ก็ยกยอกันไปอยางนัน้ แหละ นีแ่ หละโลกธรรม
เสกสรรปน ยอกันไป ผูเ สกสรรปน ยอขึน้ ทานก็มเี จตนาดี เราก็ใหสนองเจตนาของทาน
ดวยการตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย หนาทีข่ องพระใหสมบูรณแบบ
มันก็สมกับทานตั้งชื่อตั้งนามเพื่อสงเสริมพระใหดี
อยาเอาการตัง้ ชือ่ ตัง้ นาม เอาชือ่ เหลานัน้ มาทําลายตัวเอง ดวยความเยอหยิง่
จองหองตาง ๆ ก็แลวกัน ฉะนั้นความสมบูรณที่สุดตามหลักธรรมชาติโดยไมตองเสก
สรร ก็คือการปฏิบัติตัวใหดี ศีลก็รกั ษาใหดี อยาฝาฝนลวงเกิน การภาวนาก็ทาํ จิตใหมี
ความสงบรมเย็นดวยจิตตภาวนา จะกําหนดธรรมบทใดก็ใหมีความจริงจังตอธรรมบท
นัน้ ดวยความมีสติ เวลาพิจารณาก็พจิ ารณาลงไปใหเกิดความเฉลียวฉลาด แยกธาตุ
แยกขันธอายตนะออกใหเห็นตามความจริงของมัน ดังที่เคยอธิบายใหฟงหลายครั้ง
หลายหนแลว
ธาตุคืออะไร ธาตุกค็ อื ธาตุส่ี ดิน น้าํ ลม ไฟ ซึ่งเปนธาตุเดิม เปนสิ่งดั้งเดิมมีอยู
ดั้งเดิม มาผสมกันเขา มีจิตเปนตัวการเขามายึดเปนเจาของ ก็เลยเรียกวาเปนสัตวเปน
บุคคลไป ทั้ง ๆ ทีส่ ว นนัน้ ๆ เปนธาตุอยูตามหลักธรรมชาติของเขา ใครจะเสกสรรปน
ยอวาเปนสัตวเปนบุคคลเปนอะไร ก็หาไดเปนไปตามไม คงเปนธาตุนั้น ๆ อยูต ามเดิม
ของเขา เราก็ใหทราบดวยปญญาของเราโดยทางพิจารณา
อายตนะความสืบตอ อายตนะภายในภายนอก ภายในคือตา หู จมูก ลิน้ กาย
ใจ ภายนอกคือรูป เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัส ทีเ่ ขามาสัมผัสสัมพันธกบั อายตนะภาย
ใน เกิดความรูสึกขึ้นมา แลวเกิดความสําคัญไปตาง ๆ นานา สวนมากไปในทางทีผ่ ดิ
ใหแยกแยะดูใหดี นีท่ า นเรียกวาวิปส สนา วิปส สนาแปลวาความเห็นแจง รูแจงเห็นจริง
ไมรแู บบปลอม ๆ หลอก ๆ หลอน ๆ
จงทําหนาทีข่ องตัวใหถกู ตองและสมบูรณ จิตใจหวังพึ่งเราอยูเสมอ เพราะจิตใจ
ไมสามารถอยูโดยอิสระลําพังตัวเองได ถูกกดขีบ่ งั คับจากความโลภ ความโกรธ ความ
เขาสูแดนนิพพาน

๒๕

๒๖

หลง ราคะตัณหาประเภทตาง ๆ อยูเรื่อยมา ใจจึงเรียกรองหาความชวยเหลือจากเราอยู
ตลอดเวลา เราจะเอาอะไรเขาชวยเหลือจิตใจที่ถูกกดขี่บังคับอยูตลอดเวลานั้นใหพน
จากภัยได ถาไมเอาขอวัตรปฏิบัติคือ สมาธิ ปญญา ศรัทธา ความเพียร เขาเปนเครื่อง
บุกเบิกเพิกถอน ชวยจิตใหพนภัยจากเครื่องบีบบังคับ
เวลานีเ้ รามาเปลือ้ งภัยทีม่ อี ยูภ ายในใจ เราตองพยายามทําทุกวิถีทางที่จะปลด
เปลื้องใหได หลักใหญของการปฏิบตั กิ ค็ อื จงมีความหนักแนนแกนนักรบ หวังจบชีวติ
ในสงครามลางโลกออกจากใจ ถาไมชนะก็ตองตายถวายชีวิตเปนพุทธบูชา ธรรมบูชา
สังฆบูชา ไปเลย อยาถอยหลังดวยความพายแพจะเสียหนาและถูกกิเลสเยยหยันไป
นาน ทนความต่าํ ตอยนอยหนา อับอายกิเลสวัฏฏไมไหว ไปโลกไหนจะมีแตกิเลสตามชี้
หนาวา มาเกิดแบกกองทุกขหาสมบัติอะไรไอคนไมเปนทา รบกันทีไรแพเราหลุดลุยทุก
ที ไมเคยมีคาํ วา “ชนะ” บางเลย นั่นฟงซิ พวกเราชาวนักรบเพื่ออยูจบพรหมจรรย คําชี้
หนาดาทอของกิเลสนะมันเจ็บแสบไหม เราเองเจ็บแสบลงถึงขัว้ หัวใจแมตายก็ไมมวี นั
ลืม พวกเรามีความรูส กึ อยางไรบาง พอมีแกใจฮึดสูก บั มันดวยการถวายหัวบางไหม
พระพุทธเจาของเราเปนชาติแหงนักรบเต็มพระองค ทุกพระอาการทีเ่ คลือ่ นไหว
ลวนเปนความหาวหาญชาญชัย ในการตอสูก บั กิเลสไมทอ ถอยจนกิเลสบรรลัย กลาย
เปนศาสดาขึน้ มาใหโลกไดกราบไหวบชู ามาจนบัดนี้ รองรอยที่ทรงดําเนินมายังสด ๆ
รอน ๆ ดวยสวากขาตธรรมทุกบททุกบาท ไมเคลือ่ นคลาดเลือ่ นลอย จงยึดทานเปน
หลักใจหลักปฏิบตั ติ ลอดไปทุกลมหายใจขาดดิน้ อยาปลอยวาง
แดนชัยชนะเมื่อมวลกิเลสหงายตึงลงไปแลว ไมตองถามหากรูเอง ดวยสันทิฏ
ฐิกธรรมของผูปฏิบัติทุก ๆ รายไป พระองคมิไดผูกขาดแตผูเดียว ทรงมอบไวกบั นัก
ปฏิบตั ทิ กุ ทานไดครองทัว่ หนากัน อยางสงางามในทามกลางแหงโลก อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ อนตฺ
ตา เมือ่ ขันธหมดความสืบตอแลว ก็ครองอนุปาทิเสสนิพพานโดยสมบูรณหายหวง
ธรรมคือธรรมชาติที่เกษมสมบูรณ ฝายเหตุเปนธรรมเหมาะสมกับการแกการ
ถอดถอนกิเลสทุกประเภท ไมมีกิเลสตัวใดเหนือธรรมนี้ไปไดเลย พระองคตรัสไวชอบ
ทุกสิง่ ทุกอยางทุกแงทกุ มุมแลวในการแกกเิ ลสทุกประเภท
ไมมีอะไรเหนือธรรมนี้
เฉพาะอยางยิ่งมัชฌิมาธรรม มีศีล สมาธิ ปญญาเปนตน ที่ยนยอเขามาแลว นี่คือธรรม
ฝายเหตุ อุบายวิธกี ารทีจ่ ะฝกฝนอบรมอยางไร พระองคทรงสอนไวอยางพรอมมูล สวน
ธรรมฝายผลก็เปนไปตามลําดับชัน้ จิตมีความมั่นคงไมแสสายเอนเอียงไปตามอารมณ
จิตมีความสงบรมเย็น มีความสม่ําเสมอคือจิตเปนสมาธิ จิตมีความแกลวกลาสามารถ
มีความฉลาดรูร อบตัวในสิง่ ทีม่ าสัมผัสเกีย่ วของทัง้ ภายนอกภายใน นี่คือจิตเปนปญญา
และมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้น ละเอียดยิง่ กวานัน้ จนฉลาดรอบตัวแลว ก็ถงึ ความหลุด
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พน เปนธรรมทั้งดวง คือ จิตเปนธรรม ธรรมเปนจิต เปนเอกีภาพ ไมมีคูแขงแยงชิงดัง
แตกอ น
สําหรับในความรูส กึ ของผมเอง จะผิดหรือถูกก็กรุณาพิจารณาเอาเอง แตเปน
ความแนใจวาศาสนธรรมที่เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจานั้น ทานพูดไวสว นมากเปน
ฝายเหตุ แสดงใหฟง เรือ่ งเหตุคอื การดําเนินเพือ่ แกหรือถอดถอนกิเลส หรือเพือ่
บําเพ็ญความดีทง้ั หลาย ผลคือความสุข นี้เปนแตแนวทางเปนเครื่องชี้ทางเทานั้น
สวนธรรมอันแทจริงที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้น จะใหชอ่ื ไมใหชอ่ื ก็ตาม นัน้
เปนธรรมในหลักธรรมชาติ ธรรมนัน้ เราไมสามารถอาจเอือ้ มเขาถึงไดอยางงาย ๆ
ธรรมนีแ้ ลทีว่ า มีอยูก บั โลกตลอดกาล สวนธรรมที่เปนพระโอวาท มีการเสื่อมสูญ
อันตรธานไปในบางกาลบางสมัย ดังพระพุทธเจาทั้งหลายมาตรัสรูสืบทอดกันมาโดย
ลําดับ นีก่ แ็ สดงความไมแนนอนของศาสนธรรมใหเห็นชัดอยูแ ลว จึงไมเหมือนธรรมใน
หลักธรรมชาติที่มีอยูเปนอยูดั้งเดิม ไมมี อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เขาไปยุงเกี่ยวใหธรรม
นั้นมีขึ้นและใหธรรมนั้นสิ้นไป
อุบายที่พระพุทธเจามาประทานแกโลกแตละพระองค ๆ นัน้ ทานเรียกวาศาสน
ธรรม อันนี้ไมใชธรรมแท เปนอุบายเปนแขนงตาง ๆ เปนกิริยาอาการของธรรมแทที่
แสดงออกของวิธกี ารทีจ่ ะละหรือทีจ่ ะบําเพ็ญ คือสอนใหละสอนใหบาํ เพ็ญดวยวิธกี าร
ตาง ๆ และผลจะเปนอยางนั้น ๆ
สวนธรรมทีเ่ ปนฝายผลจริง ๆ ในหลักธรรมชาติ เปนสิ่งจะรูขึ้นภายในใจของผู
ปฏิบัติโดยเฉพาะ ธรรมนั้นพูดไมคอยถูกตองตามเปนจริงนัก พอเลียบ ๆ เคียง ๆ ไป
เทานั้น ยิ่งเปนวิมุตติหลุดพนดวยแลวพูดไมถูกเลย เพราะพนจากสมมุตคิ วามคาด
หมายไปหมดแลว พูดไมถูก แมจะรูอยูอยางเต็มใจก็พูดไมไดพูดไมถูก เหมือนพูดเรื่อง
ความเอร็ดอรอย ความอิม่ จากการรับประทานนัน่ แล แมจะอยูในวงสมมุติพอจะพูดถูก
ตามความจริงได และตางคนตางลิ้มรส ตางคนตางอิม่ มาดวยกัน แตกพ็ ดู กันไมถกู กับ
ความจริงนัน้ เลย
ธรรมที่พูดไมไดนั้นแหละคือธรรมแท ไมมคี าํ วาเสือ่ มสูญอันตรธาน เปนแตโลก
ไมสามารถอาจเอือ้ มรูธ รรมนัน้ สัมผัสธรรมนั้นไดเทานั้นเอง สวนจะใหธรรมสูญไปนั้น
สูญไมได เมื่อประพฤติปฏิบัติตามอุบายวิธีที่พระพุทธเจาแตละพระองคประทานไว ก็
จะสามารถสัมผัสรับรูธรรมนั้นได ใจกับธรรมก็กลายเปนความรับทราบ กลายเปน
ภาชนะเปนเครื่องรับรองธรรมไดอยางถูกตองเหมาะสม และไมมีภาชนะใดที่จะเหมาะ
สมในการรับธรรมทุกขัน้ ไดยง่ิ กวาใจ เมื่อเขาถึงธรรมเต็มขีดเต็มแดนแลว ธรรมกับใจก็
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เปนอันเดียวกัน จิตเปนธรรม ธรรมเปนจิต เอกีภาโว มีความเปนอันเดียวเทานัน้ ไม
แยกเปนสองกับสิง่ อืน่ ใด
ธรรมที่เปนเอกีภาพนี้ ขึน้ อยูก บั การปฏิบตั ขิ องแตละราย ๆ จะสามารถอาจ
เอื้อมรูเห็นได ไมขน้ึ อยูก บั กาลสถานที่ เวล่าํ เวลาและสิง่ ใดบุคคลใดเลย สําคัญอยูก บั
การปฏิบตั ใิ หถกู ตองเหมาะสมเทานัน้
จะเปนเครื่องสนับสนุนใหจิตสัมผัสรับรูธรรม
เปนขั้น ๆ ไปจนถึงขั้นสูงสุด เราจึงควรตั้งใจและมีความมุงมั่นเปนหลักดําเนิน
อยาลืมคําวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ดังทีเ่ คยกลาวมาแลว ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ก็
ไดเคยอธิบายแลว สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ อยาลืมวิธดี าํ เนินของทาน ทานเปนผูไดรับความ
สมบุกสมบันแทบลมแทบตายมาแลวแทบทัง้ นัน้ กอนที่จะไดเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
ของพวกเรา ไมใชเปนผูลางมือเปบ แตพวกเราทําดวยความยุง ยากปากหมองลําบากลํา
บนแทบเปนแทบตายถายเดียว…..ไมใชอยางนั้น
ทานลําบากลําบนเชนเดียวกับเรา
หรือยิง่ กวาพวกเราเปนไหน ๆ กอนที่จะไดเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เพราะพระสาวกทั้ง
หลายที่เปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี้ มีชาติชั้นวรรณะตางกัน บางองคกม็ าจากสกุลพระ
ราชามหากษัตริย เจาขุนมูลนาย ซึ่งมีความเปนอยูละเอียดสุขุม มียศเปนกษัตริย ราช
อํามาตย และเปนเศรษฐีกุฎมพี ลงมาจนถึงพอนาตาสีตาสาคนธรรมดาเรา
เมื่อคนมีชาติชั้นวรรณะตางกัน และเคยไดรบั ความสะดวกสบายทางบานเมือง
เหยาเรือนมาแลว เวลาออกมาปฏิบตั ิ ตองฝกหัดดัดกายวาจาใจใหเปนแบบเดียวกันที่
เรียกวา “แบบศากยบุตร” ทําไมทานจะไมขัดของ ทําไมทานจะไมลําบาก การขบการฉัน
การรับประทานอยูใ นบานเปนอยางหนึง่ เวลาออกมาเปนพระแลวอาศัยขอทานเขากิน
แทนที่จะไดฉันสิ่งนี้ก็ไดฉันสิ่งนั้น แทนทีจ่ ะไดฉนั รอนกลับไดฉนั เย็น แทนที่จะไดฉัน
มากกลับไดฉนั นอย ไมสมใจทีต่ อ งการ เหลานีจ้ ะไมเปนความลําบากไดอยางไร.ตอง
ลําบาก ฉันแลวสิง่ สําคัญก็คอื การฝกฝนทรมานจิตใจปราบกิเลส กิเลสเปนขาศึกเปนคู
ตอสูธรรมภายในใจอยางยิ่งเรื่อยมา ไมมีขาศึกใดที่จะมีกําลังวังชาและมีความเฉลียว
ฉลาดแยบยลยิง่ กวากิเลส ทีเ่ คยครองอํานาจบนหัวใจสัตวโลกมานาน
เพราะฉะนั้น จึงตองผลิตสติปญญา ศรัทธา ความเพียร ขึน้ ใหพอกับการปราบ
ปรามกิเลส ไมเชนนั้นก็จะบกพรองในการรบ ความบกพรองในการรบไมใชของดี ตอง
ทําใหบกพรองในผลที่จะพึงไดรับดวย การผลิตสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ขึ้นให
เหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภทโดยลําดับ ๆ จึงเปนทางแหงชัยชนะของผู
บําเพ็ญจะพึงไดรับอยางสมบูรณ เปนอิสรเสรีในวันหนึง่ แนนอน
บรรดาสาวกทัง้ หลายทานก็ปฏิบตั มิ าอยางนีแ้ ทบทัง้ นัน้ จนกระทั่งถึงความหลุด
พน ทานหลุดพนจากทุกขไปไดเพราะความตะเกียกตะกาย แลวก็กลายมาเปน สรณํ
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คจฺฉามิ ของพวกเรา จึงอยาลืม สรณะ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ไมใชผูลางมือเปบ แตเปน
ผูตะเกียกตะกายมาแทบลมแทบตายเชนเดียวกับเรา ๆ ทาน ๆ นีแ้ ล ใหคิดและยึด
ทานเปนตัวอยาง อยาเอาเรือ่ งขีห้ มูราขีห้ มาแหงกลางบานกลางเมือง ซึ่งไมมีคุณคาไมมี
ราคาหาหลักเกณฑไมไดมาเปนหลักใจ จะกลายเปนคนเหลวไหลเหลวแหลกแหวกแนว
หาความดี หาความพนทุกข หาความสุขความเจริญ หาหลักหาเกณฑไมเจอตลอดวัน
ตาย เมือ่ เปนเชนนัน้ ความเอิบอิม่ ในงานและผลของงานก็ไมมภี ายในใจ ฉะนัน้ จงพากัน
ตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติ
พระธรรมของพระพุทธเจานั้นใหมเอี่ยมอยูเสมอ
อยาลืมวาใหมเอี่ยมเสมอ
มัชฌิมาปฏิปทาคือธรรมใหมเอี่ยม ไมอบั เฉา ไมเกาแกคร่าํ คราชราเหมือนวัตถุตา ง ๆ
ที่เราใชมานาน มัชฌิมาคือทามกลาง ธรรมเปนที่เหมาะสมแกการแกกิเลสทุกประเภท
อยูตลอดมา สุดทายก็เปนมัชฌิมาในหลักธรรมชาติ เพราะการแกกเิ ลสหลุดพนไปแลว
ภายในจิต กลายเปนจิตมัชฌิมาคือเสมอตัวภายในใจตลอดไป
อยาเอาใครมาเปนแบบเปนฉบับ ยิง่ กวาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ สวน
มากจิตมักจะเอาสิ่งที่ต่ํามาเปนแบบฉบับ นั่นละจึงตองพูดวา อยาเอาใครมาเปนแบบ
ฉบับนอกจากพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ครูบาอาจารยทท่ี า นพาดําเนินมาดวย
ความดีความชอบ ดวยความเหมาะสม อันเปนคติตวั อยางดีอยูแ ลวสําหรับเราผูม งุ หนา
ไปศึกษากับทาน ทานก็เอามาจากวิธกี ารของพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เหมือน
กัน
หากเกิดความทอถอยออนแอขึน้ มา ใหรําพึงถึงปาชาความเกิดตายที่จะเผาเรา
อยูตลอดไป วานีเ้ ปนของดีแลวหรือ การตะเกียกตะกายเพื่อความเพียรนั้น แมจะมี
ความทุกขยากก็เปนการตัดทอนภพชาติใหนอ ยลง มากกวานัน้ ก็ตดั ภพชาติอนั เปนกอง
ทุกขทใ่ี หญหลวงออกไดจากจิตใจ ผานพนไปไดโดยอิสรเสรี ไมมีกิเลสประเภทตาง ๆ
แมละเอียดสุดเขาย่ํายีบังคับจิตใจนั้น ชื่อวาเปนผูมีอิสระเหนือโลกสงสารอันเปนสมมุติ
โดยประการทั้งปวง
ดวยอํานาจแหงความพากเพียร
ดวยอํานาจแหงความ
ตะเกียกตะกาย เพราะฉะนั้น จงถือความพากเพียร ความตะเกียกตะกาย ความอุตสาห
พยายาม นีเ้ ปนหลักชัยหรือหลักดําเนิน เราจะถึงความพนทุกขในวันใดวันหนึง่ แนนอน
ใครไมมอี าํ นาจมาบังคับหรือใหคะแนนเรา เราเปนผูใหคะแนนเราเอง
เอาละอธิบายเพียงเทานี้
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑

บอยกลางเรือนของกิเลส
เพื่อความเปนพระพุทธเจาสั่งสอนโลก ทรงทุมเทเสียสละไมมีใครเสมอเหมือน
ไดเรื่อยมาจนถึงวาระสุดทายแหงความเปนพระโพธิสัตว คือพระเวสสันดร ก็ดูเอาตาม
ตํารา กระเทือนทั่วโลก การเสียสละสมบัตอิ นั มีคณ
ุ คามหาศาลทัง้ มวล ก็เพราะพระ
เมตตานั่นเองที่ทําใหเปนไป ไมใชอะไร คือทรงใหทานดวยพระเมตตา เวลาเสด็จออก
ทรงผนวชก็ทรงเสียสละทุกสิง่ ทุกอยางเพือ่ โพธิญาณ แมมคี วามลําบากลําบนแสนสาหัส
ก็ไมทรงทอถอย จนไดตรัสรูธรรมเปนศาสดาสมพระทัยหมาย แลวนําธรรมออกสัง่ สอน
โลก โดยไมมีโลกามิสเจือปนในพระทัยเลย พระทัยเต็มไปดวยพระเมตตาลวน ๆ ตอ
สัตวโลกทั้งมวล
พอตรัสรูแลวก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกวาใครจะไดบรรลุธรรมกอน ก็ทรงทราบ
วาดาบสทัง้ สองคือ อาฬารดาบสและอุทกดาบสรามบุตร ควรจะบรรลุธรรมกอนใคร ๆ
แตก็ทรงทราบวา ดาบสทัง้ สองสิน้ ชีวติ เสียแลวตัง้ แตวานนีน้ า เสียดาย ก็ทรงเห็นปญจ
วัคคียทั้งหาวาจะไดบรรลุธรรมวิเศษในไมชา
นั่นฟงซิ พระองคทรงเล็งหัวใจคน ไมไดเล็งหาเงินหาทอง หาขาวหาของ หา
ความเคารพนับถือ หาลาภสักการเหมือนอยางทีก่ าํ ลังเปนไปอยูท กุ วันนี้ มันผิดกันไหม
โลกสมัยโนนกับโลกปจจุบนั ศาสนาแตกอ นกับศาสนาสมัยทุกวันนี้ ผูปฏิบัติศาสนาแต
กอนกับพวกเราปฏิบตั ศิ าสนาทุกวันนี้ ศาสนธรรมเปนธรรมจริง ๆ ผูทรงธรรมทรงและ
เทิดทูนธรรมไวจริง ๆ ปฏิบัติธรรมจริง ๆ เจตนาเปนธรรม หัวใจเปนธรรม เกีย่ วของ
กับผูใดเปนธรรมทั้งนั้น ไมมีโลกเขาเจือปน ผูป ฏิบตั ธิ รรมแทและธรรมแทเปนอยางนัน้
ทานปฏิบตั กิ นั มาอยางนัน้ ในตํารับตํารามี เวลาอานสังเกตดวยดีถา อยากพบอยากเห็น
อยากไดของดีของจริง อยาสักแตอา น สักแตปฏิบตั เิ หมือนนกขุนทอง “แกวเจาขา” เฉย
ๆ
เพราะฉะนั้น พระสาวกไปที่ไหนจึงทําความรมเย็นใหแกโลกไดมากมาย ไมไป
รบกวนสิง่ ใดกับใคร ๆ กวนเรือ่ งโลกามิส ทานไมไดกวน มีแตความสงเคราะหโลกดวย
ความเมตตา ไมไดกวนโลก การกอการสรางอะไรก็ไมหรูหรา ไมมีโลกเขาเจือปน พอ
อยูพ ออาศัยพอเปนพอไป ทานบอกไวในเวลาบวชก็บอก วา รุกขฺ มูลเสนาสนํ แนะฟงซิ
ไมไดบอกใหสรางหอปราสาทราชมนเทียรอยูส ะดวกสบาย แบบโลกเขาทําเขาอยูก นั
รุกขฺ มูลเสนาสนํ ก็คือการเที่ยวอยูตามรุกขมูลรมไม ตามปาตามเขา ตามถ้าํ เงื้อมผา
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อันเปนทีส่ ะดวกในการประกอบความเพียร เพือ่ ถอดถอนกิเลสตัวยุแหยกอ กวนทําลาย
ออกจากใจ เพื่อความเห็นโทษเห็นภัยของวัฏสงสาร การปฏิบัติธรรมทุกดานจะไดเขม
แข็ง ความเปนอยูใ ชสอยในปจจัยสีก่ พ็ อยังชีวติ อัตภาพใหเปนไปวันหนึง่ ๆ ก็พอกับ
ความจําเปน
เพื่อการปฏิบัติธรรมดวยความสะดวกราบรื่นตามความมุงหมายเปน
สําคัญ
การสงสาวกออกประกาศพระศาสนาก็เพือ่ ธรรมลวน ๆ เพือ่ หัวใจคนโดยแท ไม
ไดเพือ่ โลกามิสใด ๆ เราลองเทียบดูซิครั้งพุทธกาลกับสมัยปจจุบัน เพราะมีแบบแผน
ตํารับตําราอยูแ ลว ใคร ๆ ก็เห็นไมนา สงสัย ทานอยูก นั ยังไง ทานปฏิบตั กิ นั ยังไงหัวใจ
เปนธรรมหรือเปนกิเลสก็พอทราบได แมแตบณ
ิ ฑบาตก็ยงั มีในตําราบอกเตือนไวเพือ่
เปนคติตัวอยางอันดีแกพวกเรา มีพระในครั้งพุทธกาลทานเคยปฏิบัติตอทานมาแลว
ขณะไปบิณฑบาตจิตคิดปรุงแย็บออกไปถึงเรือ่ งอาหาร วันนี้จะไดอาหารดี ๆ อะไรมา
ฉันบางนา พอรูส กึ อยางนัน้ ทานหยุดทันที ไมไปบิณฑบาตเลยวันนัน้ ก็มันไปเพื่อพุงนี่
ไมไดไปเพื่อธรรม ทานเลยหยุด ไมไปใหกิเลสใหพุงมันไดใจ นีม่ ใี นตําราในคัมภีร นัน้
แลทานดัดสันดานกิเลสตัวโลภในโลกามิส เพราะความเปนเชนนั้นเปนเรื่องของกิเลส
การแกกเิ ลสทานยอมเห็นสิง่ เหลานีเ้ ปนภัย ทานถึงไดเปนสรณะของพวกเรา สงฺฆํ สรณํ
คจฺฉามิ ของพวกเรา จะเปนใครที่ไหน ความโลภมันเปนสรณะใหโลกรมเย็นไดเมือ่ ไร
พอจะ สรณํ คจฺฉามิ กับมัน
เราทั้งหลายแมแตเปนสรณะของตัวเองก็ยังไมได จะไปเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
แกประชาชนญาติโยมไดยังไง เปนสรณะเจาของก็ยังไมได ชวยตัวเองก็ยังไมไดมันผิด
กัน ศาสนาคอยเปลีย่ นแปลงมา ๆ ทั้ง ๆ ทีค่ มั ภีรใ บลานก็ยงั มีอยู แบบแผนตํารับตํารา
มีอยูอ ยางสมบูรณ แตการปฏิบตั ขิ องผูถ อื กิเลสํ สรณํ คจฺฉามิ มันก็เปนขาศึกตอธรรม
และตอตัวเองอยูโดยดี การแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจ ก็เปนขาศึกแกตวั แก
ธรรมและแกมรรคผลนิพพาน เปนการเขาฝายกิเลสอยูเ สมอ จะเอามรรคผลนิพพานมา
จากไหน กิเลสไมเคยใหคนไดบรรลุมรรคผลนิพพาน นอกจากธรรมเครือ่ งฆากิเลส มี
ศีล สมาธิ ปญญา เปนตน เทานั้น ที่จะผลิตมรรคผลนิพพานแกผูปฏิบัติตาม ไมได
สําเร็จดวยการอนุโลมผอนผัน อันเปนการคลอยตามกิเลสหรือสงเสริมกิเลสทัง้ หลาย
แตอยางใด ผูปฏิบัติธรรมจึงไมควรสนิทติดจมกับนิสัยเดิม อันเปนพื้นเพของกิเลสปู
ลาดเอาไว
ผูป ฏิบตั อิ ยามองไปอืน่ ใหมอง พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เปนหลักสําคัญ
ความพึง่ เปนพึง่ ตายกับทานภายในจิตใจก็พง่ึ อยูแ ลว ความพึง่ เปนพึง่ ตายกับทานดวย
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ขอปฏิบัติที่ทานชี้แจงแสดงไว ที่ทานพาปฏิบัติดําเนินมา จงยึดธรรมเหลานัน้ เปนหลัก
ใจหลักการปฏิบตั ิ อยาปลอยมือรามือ
โลกก็อยางทีร่ ทู เ่ี ห็นนีแ้ หละ เพราะเราแตละรายเปนโลกดวยกัน คือโลกดวยกัน
ใครจะเสกสรรปน ยอวาดีอยางไรขนาดไหน ก็อยางทีร่ ู ๆ เห็น ๆ นีแ่ หละ ไปตื่นอะไร
กัน คนนั้นเปนนั้น คนนีเ้ ปนนี้ ก็วา ไปอยางนัน้ แล ใจคนปากคนเรามันชอบยอ ไดกนิ
แตลมก็เอา เขายกยองสรรเสริญวาเปนนั้นเปนนี้ ดีอยางนัน้ ดีอยางนี้ โฮย ผึ่งผาย สงา
ผาเผยราวกับจะเหาะจะบิน รางกายธรรมดาก็ปรากฏขยายตัวใหญโต หนาก็สห่ี นาหา
หนา ราวกับทาวมหาพรหมในเทวโลก พอตกอับเปลีย่ นแปลงไปตามกฎ อนิจฺจํ ไมมีผู
นับถือ ไมมีใครเหลียวแล เอาแลวทีน่ ่ี เกิดความโศกเศราเหงาหงอย เพราะคิดวาไมมี
ใครนับถือชูหนาชูตาเหมือนแตกอ นทีเ่ รืองอํานาจวาสนา คิดกอบโกยหาแตทกุ ขมาใส
ตัว บางกรณีกนิ ไมไดนอนไมหลับ สลับกันไปกับโรคประสาท นัน่ พิจารณาซิโลกมันเปน
อยางนัน้ ฟูขน้ึ แลวก็ฟบุ ลง ๆ อยูอ ยางนัน้ ทานจึงเรียกโลกธรรม หาความจริงจังแน
นอนกับมันไมได
โลกธรรมจะเปนอะไร ก็เปนเรื่องของกิเลสนั่นแล ผูจ ะรูโ ลกธรรมแกโลกธรรม
ไดก็ตองเปนผูเรียนธรรม ปฏิบัติธรรม ดังพระพุทธเจาแลสาวกเปนตัวอยาง ทานอยู
เหนือโลกธรรมแลวแสนสบายหายวุน พวกเรามันพวกเทิดทูนโลกธรรมไวบนศีรษะ จึง
พากันแบกแตโลกธรรมหนักอึง้ ตลอดไป ไมมีเวลาสรางซาลงบางเลย
ฉะนัน้ จงยึด พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เสมอ อยาไปมองอะไร อยาไปตืน่ เตนกับโลก
สงสารใหเสียการ เสียเวลาและเสียคนคือเรา ใครจะอยูโลกใดทวีปใดก็ตาม ความมั่งมี
ศรีสุขขนาดไหน เรียนมามากนอย โงหรือฉลาดแหลมคมเพียงไร ถายังอยูใ ตอาํ นาจ
ของกิเลสอยูแ ลว สิ่งที่กลาวมาทั้งมวลถูกกิเลสเอาเปนเครื่องมือเครื่องใช เปนบอยกลาง
เรือนอยางคลองตัวนัน้ แล แลวจะหาความสุขทีไ่ หน ดูในหนังสือพิมพนั่นซิ มันนาดูไหม
ละ เราดูดวยความคิดความพิจารณาไมลําเอียง ดูหาความจริง พิจารณาตามความจริง
และพูดตามเหตุการณที่เปนไป
ดูเขาถายภาพในหนังสือพิมพ ไมไดดแู บบโลก ๆ ดูเปนแบบธรรม ถึงจะดู
หนังสือพิมพกไ็ มเปนแบบโลก จิตหากเปนของมันเอง มีแงของมันจนได อานไป
พิจารณาไป อานไปตรงไหนพิจารณาไปตาม เรื่องความเปนอยูของโลก ความวุน วาย
ของโลก ความเปลี่ยนแปลงของโลก มันเปลี่ยนแปลงไปทางไหน มันวุนวายไปยังไง มัน
จะมีสาเหตุนํามาซึ่งความสุขหรือความทุกข ความมีหลักเกณฑหรือความเหลวไหลไร
สาระ ความแนนหนามัน่ คงหรือความลมละลาย
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เวลาชุมนุมก็ถา ยภาพมือถือแกว แกวอะไรก็ไมรแู หละ แกวเบียร แกวน้าํ ชาหรือ
แกวเหลาอะไรก็ไมรแู หละ ตางคนตางถือ แลวยิ้มแตทําทานารื่นเริงเหมือนมีความสุข
มาก ความจริงมันเปนเพียงกิริยาประดับหนารานเทานั้น เรื่องของโลกยอมมีมายาแฝง
เสมอ ไมงั้นก็ไมเรียกวาโลก ภายในหัวใจนัน้ ไมมคี วามสุข เพียงยิม้ ออกมาแหง ๆ อยาง
นัน้ แล แตมนั เปนไฟไหมกองแกลบซึง่ ตางก็รอ นสุมอยูใ นสวนลึกของหัวใจ เพราะเหตุ
รอยแปดพรรณนาไมจบสิ้น การแสดงออกตอสังคมจึงมีทีทาราเริงประดับสังคมใหสวย
งาม เพราะการรองไหสังคมถือกัน
มันไมมีใครไดความสุขชุมเย็นภายในใจหรอกในโลกแหง ราคคฺคินา โทสคฺคิ
นา โมหคฺคินา หนาแนนนี้ อยาไปสงสัยวาโลกจะมีความสุขอันภูมิฐานดังที่ประมาณกัน
ใหคะแนนกัน นิยมกัน ความจริงมันเปนความฝนในมโนภาพมากกวาจะเปนความจริง
อยาเขาใจวาโลกคือหมูส ตั ว มีความสุขเพราะโลภมาก เพราะราคะตัณหามาก เพราะเจา
อารมณมาก เพราะเลหเหลี่ยมมาก เพราะคดโกงมาก เพราะความเอารัดเอาเปรียบ
เพื่อนมนุษยมาก เพราะกอบโกยมาก เพราะอํานาจมาก เพราะคนนับถือมาก เพราะมี
สมบัติเงินทองมาก แตความสุขเกิดมีเพราะการปฏิบัติตอตัวเองดวยธรรม รูจัก
ประมาณในสิ่งที่เกี่ยวกับตน ความมีธรรม ความรูธรรม เห็นธรรม แกสง่ิ ทีเ่ ปนขาศึกอยู
ภายในจิตใจออก นีแ้ ลบอแหงความสุขอยูท น่ี ่ี บอแหงความอบอุน อยูท น่ี ่ี ความมีหลัก
เกณฑอยูที่นี่ บอแหงความไววางใจอยูท น่ี ่ี บอปลดปลอยภาระทัง้ หลายก็อยูท น่ี ่ี
จงทํางานของเราดวยธรรมใหสําเร็จ จะอยูเ ปนสุข ไปเปนสุข แมตายก็เปนสุข
เพราะธรรมอยูที่ใจ สุขจึงอยูที่ใจ มิไดอยูท อ่ี น่ื และสิง่ อืน่ สิ่งเหลานั้นเพียงอาศัยไปเปน
วัน ๆ เทานั้น อยาหลงอยาภูมใิ จ จะเสียหลักและเสียทา เวลาตายจะไมมีอะไรติดตัว
โลกคือความลึกลับในหัวใจ รูไดยาก ปฏิบตั ติ อ มันยาก สวนมากมักเสียทาเสียทีใหมนั
จึงเตือนไว ผูใ ชความคิดอาจไดสารคุณติดตัว ผูมัวเมาจะเสียทาตั้งแตยังไมตาย ฉะนัน้
จงตรวจดูความบกพรองของตัวเสียแตบดั นี้ ตายแลวมิใชฐานะ อยามัวตืน่ ยศแหงความ
เปนมนุษยอยูจะเสียการณ มารจะผจญ
นักบวชและนักปฏิบตั จิ งรีบทํางานของตนใหสาํ เร็จในกาลอันควร งานคือ เกสา
โลมา นขา ทันตา ตโจ ตโจ ทันตา นขา โลมา เกสา นั่น นีท่ า นสอนเพียงเอกเทศให
เอานี้เปนเคามูล แลวกระจายออกไปเปนเหมือนแกกระทู กระทูก แ็ ปลวามัด คือมัดเขา
ไวเปนกลุม ๆ เปนมัด ๆ แลวก็คลีค่ ลายออกไป กรรมฐานหามีอยูท ไ่ี หน มีอยูใ นกาย
กระจายออกไปจนกระทัง่ อาการ ๓๒ กระจายออกใหรแู จงเห็นจริงในอาการ ๓๒
กระจายออกไปและเทียบเคียงกันทัว่ โลกทัว่ สงสาร ไมวา ผูห ญิง ผูชาย สัตวบุคคลทั่ว
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โลก มันเหมือน ๆ กันนี้ ไมมีอะไรผิดแปลกพอจะใหตื่นใหหลงใหยึด นีแ่ ลงานการรือ้
ภพรือ้ ชาติรอ้ื วัฏสงสารออกจากใจ รือ้ กิเลสตัณหาออกจากใจ คืองานนีเ้ อง
สถานทีเ่ ปนทีเ่ หมาะสม พระองคก็ทรงแสดงไวหมดแลว รุกขฺ มูลเสนาสนํ ตาม
ปา ตามเขา ตามถ้าํ เงื้อมผา ทีใ่ ดเหมาะสมกับการประกอบงานนีท้ า นก็บอกไวหมด
สถานทีว่ เิ วกสงัด เชนในปา คือสถานที่เหมาะสมสําหรับงานประเภทนี้ งานประเภทนี้
เหมาะในสถานทีเ่ ชนนัน้ มิไดเหมาะในตลาด สนามหลวง ทีช่ มุ นุมชนคนหนาแนน
อาหารหวานคาวหนาแนน กระดูกหมูกระดูกวัวหนาแนน ใครตองการแมลงวันไป ใคร
ตองการธรรมความพนทุกข อยาไปถาไมอยากจมนะ
การขบการฉันก็ไมพะรุงพะรัง ไมพร่ํา ๆ เพรื่อ ๆ เพราะจะเปนการกังวลกับ
เรือ่ งการอยูก ารกิน การภาวนาจะมีนอยหรือลมเหลวไป ฉันเสียมื้อเดียวเทานั้น นีพ่ น้ื
เพดั้งเดิมจริง ๆ ทานฉันมือ้ เดียว นอกจากนัน้ ก็มดี ม่ื ขาวยาคูบา งถามี แตไมถือเปน
ความจําเปน ยาคูกแ็ ปลวาขาวตมนัน่ เอง ดืม่ น้าํ ขาวตมกอนบิณฑบาตได ทานเพียงบอก
วาไดเทานั้นเองในตํารามี แตพวกเรานะซิ ฟาดกันไมมีอัดมีอั้น ฟาดตอนเชา ตอนเพล
ดีไมดีฟาดตอนค่ําดวยใครจะไปรู เมือ่ กิเลสตัณหาเต็มหัวใจลนหัวใจแลวอาจขยันกินได
ทุกเวลา เพราะกิเลสมันเกงทางนี้ แตถาทางธรรมกิเลสไมเลนดวย กิเลสมันจะไวหนา
ใครละ ไมเคยเห็นกิเลสไวหนาใคร ทานจึงสอนใหละใหปลอยมัน ก็เพราะไมใชของดีมี
คานัน่ เอง แตพวกเรามันรักมันสงวนมากไมอยากแตะตองมัน ขืนแตะตองก็เทากับ
ศีรษะขาดไปดวย
ทานสอนไวหมด ไมใหสั่งสม ใหเหมือนกับนก มีแตปก กับหาง คลองแคลว ๆ
ไมพะรุงพะรังหวงหนาหวงหลัง การอยูก ารกิน โลกเขาอยูไดกินไดยังไง เราก็เปนคน ๆ
หนึง่ เขาเปนคน ๆ หนึง่ เขากินได เราก็กินได การสมมุตนิ ยิ มวาอาหารนัน้ ดี อาหารนี้
ไมดี วาไปอยางนัน้ แหละ เรื่องธรรมแลวกินไดหมดถาไมผิดจากพระวินัยและธาตุขันธ
โรคภัย ทานสอนใหเลีย้ งตัวงาย ๆ เพื่อไมใหกังวล วาเราเปนคนชั้นไหน คนชัน้ สูงชัน้
ต่าํ คนสกุลนัน้ สกุลนี้ คนเมืองนั้นเมืองนี้ซึ่งตามหลักธรรมไมใหมี มีแตนักบวชอาศัยขอ
ทานเขากิน เขาใหอะไรมาก็กินตามเกิดตามมีไมทะเยอทะยาน ถาไมผดิ กับโรคกับภัย
ไมขดั กับธาตุกบั ขันธกบั พระวินยั ก็กนิ ไป พอยังชีวิตใหเปนไปในวันหนึ่ง ๆ เพือ่ ความ
เพียรเทานั้น ทําความเพียรไมลดละ ไมถอยหลัง ไมใหงานอืน่ ใดมายุง มีแตงานความ
เพียรอยางเดียว
พยายามสังเกตดูจิต จิตคิดอะไร เรือ่ งราวทัง้ หลายทีเ่ ปนอารมณอยูใ นจิต จิต
เปนผูผลิตขึ้นมาปรุงขึ้นมาใหพากันเขาใจ นีไ่ มอวด เขาใจจริง ๆ เพราะไดเคยฟดกัน
มาแลวแทบไปแทบอยู แทบจะไมไดมาเห็นหนาเพือ่ นฝูง เวลาเขาสูแ นวรบบนเวที
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อารมณนน้ั ไมใชอะไรนะ เรื่องอารมณของตัวเองนั่นแหละ จิตหลงอยูก บั อารมณของตัว
เอง คือจิตมันออกไปวาดภาพเรือ่ งนัน้ ภาพเรือ่ งนีอ้ ยูต ลอดเวลา ใหคิดเรื่องนั้นคิดเรื่อง
นี้เพราะจิตอยูกับเรื่อง ถาไมมสี ติปญ
 ญาคอยสกัดลัดกัน้ แลว มันจะคิดติดตอเกี่ยวเนื่อง
กันไปเปนลูกโซโดยลําดับ ๆ ทานเรียกวาธรรมารมณ ทําเราใหหลงเพลินและเศราโศรก
ไปกับเรือ่ งกับราวของตัวทีว่ าดขึน้ มานัน่ แล
พอเวลาจิตสงบ เรื่องเหลานี้ก็ไมมี หายเงียบ กับเวลาทีเ่ ราทําหนาทีภ่ าวนาของ
เรา จะพิจารณาอาการใดธรรมบทใดแงใดก็ตาม เราพิจารณาดวยความสนใจ อารมณ
ภายนอกจะไมเกีย่ วของ เพราะจิตไมออกไปเกี่ยวของ จิตไมปรุงเปนเรื่องภายนอกเขา
มาทําลายจิตใจ จิตทําหนาทีเ่ พือ่ ถอดเพือ่ ถอน ไมไดทําหนาที่เพื่อสั่งสมกิเลสโดยการ
คิดไปตามอารมณตาง ๆ ที่เรียกวาธรรมารมณ จิตก็สงบ เรียนอยางนั้นแหละเรียนวิชา
เรื่องจิต
ทีแรกกิเลสมันรวดเร็วเราไมทันมันแหละ เอะอะมันคิดไปแลว ๆ เมื่อเรียนเขา
ไปปฏิบัติเขาไป จิตละเอียดเขาไป สติปญญาก็มีความแหลมคมขึ้น คลองแคลวแกลว
กลาขึน้ โดยลําดับ ทีนก้ี ท็ นั กัน แย็บออกไปเรื่องอะไรก็รู นี้จิตคิดปรุงออกไปแลว พอ
ปรุงพับสติรูทัน มันก็ดับ ก็ไมมีเรื่องตอ จะปรุงเรื่องหญิงเรื่องชาย เรื่องดีเรื่องชั่ว เรื่อง
อดีตอนาคตอะไร ก็ผนู เ้ี ปนผูป รุงวาดภาพเรือ่ งราวขึน้ หลอกเจาของ เหมือนกับเขาดู
หนังในจอผานีแ่ หละ ในจอในแจนั่น เงาเฉย ๆ ก็เปนบากันไปได ก็เงา ๆ หลงหาอะไร
ตัวจริงมันอยูท วีปไหน ไปอยูโ ลกไหนก็ไมทราบ มีแตเงาปรากฏในจอผาก็ตน่ื กัน พวก
เรามันพวกบาตื่นเงาไมมีเบื่อ นีก้ เ็ หมือนกัน อารมณน่ี เงาของจิต พิจารณาใหทันมัน
อยางนัน้ ซิ ทันขนาดที่วามันปรุงขึ้นแย็บเรื่องอะไร มันก็ดับเพราะสติทันมันก็รู ปรุงพับ
ก็ดบั พรอม ๆ เมื่อไมปรุงก็รูอยูดวยสติ
พอพูดถึงเรือ่ งนีก้ ท็ าํ ใหคดิ ถึงเวลาอยูใ นปาเขา ตอนจิตเสือ่ มกับตอนจิตเปน
สมาธิกต็ อ งอาศัยหลักจิตบังคับจิตไมใหออกจากตัวเอง ใหรอู ยูก บั จิตกับตัวโดยเฉพาะ
อยางเขมงวดกวดขัน ไมงั้นมันจะวาดภาพเสือ วาดภาพอันตรายขึน้ มาใหเรากลัว เพราะ
ไปอยูใ นสถานทีก่ ลัวดวย ในสถานทีม่ เี สือจริง ๆ ดวย ตองบังคับจิตไมใหสง ออกไปภาย
นอกเลย ใหรอู ยูก บั ใจนี้ เปนกับตายก็มอบอยูก บั นี้ จนกระทัง่ มันมีความอาจหาญชาญ
ชัย ในที่สุดเสือจะเดินมาตอหนาตอตา มันจะเดินเขาไปลูบคลําหลังเสือไดอยางสบาย
เลยนะ ตามความรูส กึ มันแนในใจยังงัน้ ไมคิดวาเสือจะทําอะไรไดเลย นีอ่ าจเปนความ
สําคัญผิดของตัวก็ได แตจะสําคัญผิดหรือสําคัญถูกก็ตาม เมือ่ จิตไดกลาถึงขนาดนัน้
แลว มันเดินเขาไปลูบคลําหลังเสือไดจริง ๆ ดวยจิตใจออนโยนเมตตาสงสาร ไมสะทก
สะทานในเรือ่ งวาจะกลัว ความกลัวก็ไมมี
เขาสูแดนนิพพาน
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จิตมันมีกาํ ลังมากเวลานัน้ เพราะไมใหมันออกนอก กําหนดเขาเรือ่ ย ๆ มันก็มี
กําลังจนแนนปง เลย ขึน้ ชือ่ วาอันตรายอะไรก็มาเถอะ วาอยางนัน้ เลยนะ มันอาจหาญ
ขนาดนัน้ เสือก็มา ชางก็มา ไมหนีวา อยางนัน้ เลยนะ คือมันเปนความอาจหาญของมัน
จริง ซึ่งเราก็ไมเคยเปนมากอน มาเปนเอาตอนฝกดัดสันดานในขณะกลัวนัน่ แล ไมคิด
วาเสือหรือชางเปนตน จะมาทําลายเราไดเลย จะเดินเขาไปหามันไดอยางสบาย แมมัน
จะทําเรา ฆาเราใหตายในขณะนัน้ ก็รสู กึ วาจะตายไปดวยความอาจหาญนัน่ เอง ใหตาย
ดวยความกลัวนี่คงเปนไปไมได เพราะเวลานั้นจิตมันมีกําลังมาก นีเ่ ปนวิธหี นึง่ แหงการ
ระงับดับความกลัว แหงการระงับความฟุง ซาน ความกอกวนตัวเองดวยอารมณตา ง ๆ
ระงับกันอยางนี้
ทัง้ นีต้ ามแตอบุ ายแยบคายของแตละรายจะผลิตขึน้ มาใช เปลื้องตัวจากความจน
ตรอกในเวลานัน้ ๆ เพราะธรรมหรือสติปญญาไมสิ้นสุดอยูกับผูใด สามารถทําใหเกิด
ใหมีในแงตาง ๆ ไดดวยกัน ถาไมขเ้ี กียจคอยขึน้ เขียงใหกเิ ลสสับยําเสียอยางเดียว สวน
มากพระเรามักมีแตพระขึ้นเขียง สวรรคนิพพานทางมีไมยอมเดินไมยอมขึ้น คงคิดวา
ไปแลวขึน้ แลวไมถกู สับถูกยําไมสนุกก็เปนได
พอกาวเขาสูป ญ
 ญาเกีย่ วกับการระงับความกลัวเปนอีกแบบหนึง่ เพราะปญญา
กับสมาธินน้ั ผิดกันในคน ๆ เดียวกันนัน่ แหละ เราเองเคยปฏิบัติมาอยางนั้น ไมมีใคร
บอกมันหากรูว ธิ ปี ฏิบตั ติ อ ตัวเอง เชน เมือ่ จิตอยูใ นขัน้ สมาธิ ก็เอาสมาธิเขาบังคับจิตให
สงบจากความกลัว ไมใหสง ไปหาอารมณทก่ี ลัว วาเสือวาชางวางูวา อะไรวาอันตรายตาง
ๆ ก็ไมมีเรื่องกวนตัวเอง เพราะจิตไมออกไปวาดภาพหลอก พอจิตกาวเขาวิปส สนา พอ
จิตปรุงแย็บเรือ่ งเสือมันก็รทู นั แลวนีน่ ะ เพียงแย็บปรุงถึงภาพเสือ สติปญญาก็ทันแลว
วานี่มันปรุงภาพเสือ เอา แมจะทันก็ใหมันปรุง ใหเปนเสือเขามาแลวแยกธาตุเสือ ทีว่ า
แยกธาตุเสือเพราะอะไร เพราะเราดําเนินปญญาในการคลีค่ ลายแยกแยะอยูแ ลวนี่ จะ
เอามาใชระงับแบบสมาธิมนั ไมเห็นดวย จิตมันไมถนัด ถนัดในการแยก เอา เสือหรือ
กลัวมันอะไร กลัวตรงไหน
คือตัง้ เปนภาพเสือใหมนั เห็นอยูอ ยางนัน้ แล ไมใหมันดับ เพราะเรารูอยูแลววา
ภาพของเราออกไปหลอกเจาของนี่ เอาตัง้ ไวภาพนี้ เอากลัวอะไร สติปญญามันทัน
ความเคลือ่ นไหวของจิต มันทันเองนะ เมื่อมันแกกลาเขาไปมันทันเองอยางนี้ นี่คือ
ความจริงที่พูดใหหมูเพื่อนฟง นีว้ ธิ กี ารฝกจิตตัวเอง เมื่อมันรวดเร็วแลวมันทัน ภาพ
ปรุงขึ้นเรื่องอะไรปบ มันรูว า นีแ้ ย็บออกไปแสดงทันที พอรูพับดับพรอม อันนี้เรายังไม
ใหดบั เราจะแยกมัน เพราะเปนอุบายของปญญาและเปนเครื่องหนุนจิตใจใหละเอียด
เขาไปอีก
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พอแยกธาตุกาํ หนดดูเสือ กลัวอะไรมัน เอา ไลเบี้ยกันไป กลัวตามันรึ ตาเราก็มี
ไมเห็นกลัว นัน่ มันแกกนั กลัวเล็บมันรึ เล็บเราก็มีไมเห็นกลัว กลัวขนมันรึ ขนเราก็มีไม
เห็นกลัว ถากลัวขนมันก็กลัวขนเราซิ ขนเราขนมันธาตุอนั เดียวกัน กลัวเขี้ยวมันรึ เขี้ยว
เราก็มี กลัวอะไร ไลหากันจนไมมีทางไป กระทั่งถึงหาง บทเวลาไลถงึ หางนึกวามันจะ
จนมันก็ไมจนนะ ความจริงก็เราไมมีหางนี่ กลัวหางมันเหรอ แมแตตัวมันเองยังไมกลัว
แลวเราจะไปกลัวหางมันหาประโยชนอะไร แนะ มันแกกนั ทันนะ
ตอจากนัน้ ก็กาํ หนดทําลายใหแตกกระจายละทีน่ ่ี การกําหนด ปญญามันรวดเร็ว
นี่ กําหนดใหแตกกระจายไปหมด อันนัน้ ก็แตกกระจายลงไปถึงความเปนธาตุตา ง ๆ
ความปรุงของจิตออกไปก็รู คือกําหนดไวเมือ่ เวลามันปรุงออกไปเปนภาพเสือ ใหมนั
เปนภาพเสือเสียกอน จนพิจารณาไลไปทีละอาการ ๆ อยางนัน้ แลว ทีนก้ี าํ หนดใหมนั
กระจายไปเลย การกําหนดกระจายนี่ จิตก็แย็บปรุงเพราะเปนภาพของจิตเองนี่ สติ
ปญญามันทันเอง มันทําลายกันเอง โดยสมมุติวาเสือ เพราะสถานที่เหลานั้นมันมีเสือ
มันกลัวเสือ กําหนดภาพเสือใหมนั ดูเสียกอน กําหนดกระจายลงไปมันก็หมด พอปรุง
ขึ้นพับภาพอะไรมันก็ดับไปพรอม ๆ ทีนก้ี จ็ ะกลัวอะไร เพราะไมมีอะไรหลอกนี่ เปน
ภาพของตัวเองไปหลอกตัวเองตางหาก
ไมวา เสือวาชางวางูวา อะไร เวลาเจอจริง ๆ มันก็เปนธรรมชาติอนั หนึง่ เราก็เปน
ธรรมชาติอันหนึ่ง แนะ มันคิดไปอยางนั้นเสีย นัน่ ก็ธาตุ นีก่ ธ็ าตุ มันพิจารณาไปอยาง
นัน้ เสีย จิตมันพลิกตามอุบายปญญาไปเสีย ไมพลิกไปทางใหกลัวมันก็ไมกลัว จน
กระทั่งจิตวางไปหมด เมื่อมันวางไปหมด อะไรแย็บขึน้ มามันก็เหมือนแสงหิง่ หอย มัน
เปนของมันเอง แย็บขึน้ มาดับพรอม ๆ มีแตความวางไปหมดแลวจะกลัวอะไร มีแตจิต
มันครอบรางกายนี้ ทําใหวา งไปหมดและครอบโลกธาตุเสียดวย แลวจะกลัวอะไร อุบาย
วิธรี ะงับจิตเปนอยางนัน้ ระงับความกลัว มันไมกลัว ตองใชอบุ ายวิธตี ามขัน้ ของจิตของ
สมาธิและปญญา
สติปญ
 ญาใหนาํ ออกใช อยานัง่ เฝาอยูเ ฉย ๆ คอยใหเกิดปญญา ไมเกิดนะ อยา
วาไมบอก บอกมาหลายครัง้ หลายหนแลว สมาธิแคไหนปญญาก็จะตองใชไปตามขั้นภูมิ
กําหนดพิจารณาหาอุบาย คนหาอุบายคิดพินิจพิจารณาจนเกิดปญญาขึ้นมาเอง พอเกิด
ขึน้ มาแลวก็ทาํ ใหเขาใจ ๆ ทีนก้ี เ็ ห็นคุณคาของปญญา จากนั้นก็เดินปญญาเรื่อย ๆ ไป
ตามแตกรณี
ปญญาเปนเครื่องแกกิเลส สมาธิเเตเพียงไลกเิ ลสเขามารวมตัวใหใจสงบ ไมยุง
เหยิงวุน วายหรือไมฟงุ ซาน จิตรวมตัว ปญญาเปนผูคลี่คลายเพื่อเหตุเพื่อผลในการแก
กิเลส เหตุผลพรอมที่ตรงไหนกิเลสหลุดลอยไปเรื่อย ๆ ใจก็เกิดความสะดวกสบาย
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เห็นคุณคาของปญญา สติปญญาเริ่มหมุนตัวเรื่อย ๆ ความเพียรก็กลาแข็ง ถาลงความ
เพียรออกกาวเดินแลว ความขี้เกียจขี้ครานหายหนาไปหมด ไปอยูไหนอยูไดทั้งนั้นไมวา
จะอยูใ นปาในเขา ไมวา อยูส ถานทีเ่ ชนไร นากลัวไมนากลัว จิตไมไปสําคัญ ไมสนใจเลย
สนใจแตกเิ ลสตัวยุง กวนนีเ่ ทานัน้
กลัวก็คอื กิเลสเปนผูพ าใหกลัว เปนผูห ลอกใหกลัวนัน่ เอง มันไมไดวาเสือเปน
สัตวนา กลัว เสือเปนอันตรายนะ กิเลสตางหากเปนสิง่ นากลัว พาใหกลัวและเปน
อันตราย จิตยอนเขามานี่ วากลัวเสือ ความกลัวเปนกิเลสตัวเขยาตางหาก เสือนัน้ อยูก บั
มันตางหาก ถาเราไมปรุงขึ้นวาเสือ ไมปรุงขึ้นวาอันตรายก็ไมเห็นอะไรมาเขยาจิตใจได
ก็คือความปรุงความแตงความเสกสรรของจิตนี้เอง มันเขยาตัวเองใหไดรับความทุกข
ความลําบาก เพราะฉะนั้น จิตจึงแนใจและปกใจวาอันนีเ้ ปนภัย มันเอาตรงนี้วาเปนภัย
ไมเห็นวาภายนอกเปนภัย เมื่อเขาถึงขั้นความจริงแลวมีแตกิเลส ๆ เปนภัยอยูภ ายในนี้
มันรูอ ยูน เ้ี ห็นอยูน ้ี แสดงขึ้นมาที่นี่ มันจะไปตะครุบเงาอยูนอก ๆ โนนทําไม ปญญาพอ
ถึงขัน้ นีแ้ ลว มันหมุนติ้ว ๆ อยูน ้ี รูอ ยูน ้ี เห็นอยูน ้ี อะไรกระดิกพลิกแพลงขึ้นในจิตก็รูวา
เปนเรื่องของกิเลสทั้งเพ ขึ้นชื่อวาเปนเรื่องของกิเลสแลวมันทันกัน ๆ เรื่อย ๆ นีก่ าร
ปฏิบัติธรรมะ
ผูใ ดชอบคิดชอบพินจิ พิจารณา ผูนั้นละจะเขาใจไดดี เราจะวาเรามีสมาธิ ไมมี
สมาธิ ถึงเวลาทีค่ วรจะพิจารณาใหพิจารณา ความสงบก็เพือ่ จิตสบาย การพิจารณาก็
เพือ่ ถอดถอนกิเลสภายในจิต เพือ่ ความสบายหายหวงของจิต จิตปลอยกังวลไดเปน
ลําดับ อยาไปคาดวาเราไมมีภูมิสมาธิหรือเราไดภูมิสมาธิเพียงแคนี้เปนปญญาไปไมได
พิจารณาปญญาไปไมได อยาหาคาดหมาย กิเลสมันมีขั้นที่ไหน มันเกิดกิเลสขัน้ ไหน
บาง มันไมเห็นมาบอกเรา กิเลสแสดงขึ้นมาที่ไหนก็เปนกิเลสและเสียดแทงหัวใจเราได
ทุกประเภทของกิเลส ทุกอาการของกิเลสทีม่ นั แสดง เราตองคิดเทียบอยางนั้นซิ กิเลส
ไมเห็นวามีชน้ั ไหนภูมใิ ด ทําไมมันเปนกิเลสทุกระยะที่มันแสดงตัวออกมา เวลามีธรรม
เงื่อนใดที่เราจะพิจารณา ทําไมจะไมเปนธรรม ถึงวาระที่จะพิจารณาเราตองพิจารณา
เพราะการพิจารณาก็เพื่อแกกิเลส ทําไมจะไมเปนธรรม ปญญาตองหมุนกันอยางนัน้ ซิ
ปญญาตองดักหนาดักหลังรอยสันพันคมไมงั้นไมทันนะ
ไดยนิ แตทา นวา มหาสติมหาปญญา เปนยังไง มหาสติมหาปญญา ทานกลาวไว
แลวนัน้ จิตมันคาดมันหมายนะ ทานวาพระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา พระอรหัต
บรรลุโสดา บรรลุสกิทาคา บรรลุอนาคา บรรลุอรหัตอรหันต มันก็คาดหมายไปตาม
ความบรรลุ เราจะบรรลุอยางนัน้ เราจะบรรลุอยางนีม้ นั คาดไป แตความคาดเหลานัน้ กับ
ความจริงที่เราปฏิบัติไปรูเห็นไปมันเปนคนละโลก ไมใชอันเดียวกัน หางกันคนละโลก
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เหมือนเราวาดภาพเมืองอเมริกาเปนตน เราไมเคยเห็นอเมริกา เชน กรุงวอชิงตัน
เปนตน หรือเรือ่ งอะไรก็ตาม มันจะวาดภาพขึ้นมาทันที เราก็เชือ่ วามันเปนอยางนัน้ ๆ
พอไปเห็นเขาเทานั้น ภาพทีว่ าดไวนน้ั กับความจริงมันเปนคนละโลกเลย
แตเราก็ไมยอมเห็นโทษ วาภาพทีเ่ ราวาดไวแตกอ นนัน้ คือเครือ่ งหลอกเรา เคย
หลอกมาตัง้ แตไหนแตไร พูดถึงเรือ่ งอะไรมันก็วาดภาพนัน้ ขึน้ มา พูดเรื่องอะไรเรื่องคน
เรื่องสัตว เรื่องอะไรก็ตาม มันตองมีภาพขึ้นมาประกอบทุกสิ่งทุกอยางทุกครั้ง แตเวลา
ไปถึงความจริงแลว ภาพที่วาดเอาไวนั้นไมตรงกับความจริงนั้นเลย ควรจะเห็นโทษแต
เราก็ไมยอมเห็น
เพราะฉะนั้น จึงวากิเลสกลอมคนใหหลับสนิทไดงา ยนิดเดียว วาดภาพมรรคผล
นิพพานก็เหมือนกัน สําเร็จพระโสดาเห็นจะเปนอยางนั้น สําเร็จพระสกิทาคา สําเร็จ
พระอนาคาเห็นจะเปนอยางนั้น สําเร็จอรหันตเห็นจะเปนอยางนัน้ มันวาดภาพของมัน
ไวอยางพรอมมูล และเปนเครือ่ งหลอกอันหนึง่ ๆ ฉะนั้นจึงไมตองไปคาดไปหมาย ให
เดินตามปฏิปทาเครื่องดําเนิน ปจจุบันธรรมเปนหลักที่จะยังมรรคผลนิพพานใหเกิด
ภายในใจไมสงสัย
สติเปนของสําคัญ ควบคุมงานใหดี ไมมสี ติมนั เถลไถล ตองมีสติควบคุมจิตทุก
อิรยิ าบถราวกับควบคุมผูต อ งหานัน่ แล พอดีกบั กิเลสทีม่ นั ฉุดลากตัวประกันไป สติ
ปญญา ตามฉุดลากตัวประกันกลับคืนมา คําวาทํางานจะไมทกุ ขยงั ไง งานประเภทไหน
งานนอกงานในมันตองมีความทุกขลาํ บากเปนธรรมดา เพราะทํางานนี้ก็เราทํางานจิตต
ภาวนา สติจะตองเปนเครื่องบังคับกันเสมอ พิจารณาใหรูใหเห็นซิ เรื่องสัญญาอารมณ
มันผิดกับความจริงมาก รูเ ห็นดวยความจํากับความจริงเปนคนละโลก ดังเราเห็น
อเมริกาดวยการวาดภาพ กับเห็นประจักษตายอมประจักษใจ ผิดกับการนึกคิดดวยมโน
ภาพอยูม าก
ดังทีว่ า เห็นกายดวยความจริงก็เหมือนกัน นีผ่ มเคยเห็นมาแลว ทีแรกก็อาศัยคิด
คาดไปเสียกอน หมายไปเสียกอน พิจารณาไป คิดคาดไป พอไดจังหวะจิตกําหนดติด
ปบ ๆ เขาไปในสวนหนึ่งของรางกาย เมื่อติดปบไดที่แลวจิตไมยอมปลอย พอจิตไม
ปลอยก็เห็นชัดเขา ๆ และเห็นชัดไปหมดทั่วรางกาย และกระจายเปนวงกวางออกไป
เหมือนกระดาษซึม มันซึมไปหมดทั่วรางกาย จนกระทั่งรางกายตาย เนาพองและแตก
สลายก็เปนไปในขณะนัน้ ใหเราเห็นใหเราดูรางกายพังลงไป แตกกระจายลงไป เปอ ย
เนาลงไปใหเห็นอยางชัดเจน และเปนไปอยางรวดเร็วนะ ปุบปบ ๆ ยิง่ เกิดความสลด
สังเวช ออ เห็นอยางนีเ้ หรอเห็นกายนะ เห็นอยางนีเ้ หรอ มันชัดมากนะ
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นีเ่ รียกวา ปจฺจกฺขทิฏฐ ิ รูจําเพาะเห็นจําเพาะตน คือเห็นดวยตนเองจริง ๆ เห็น
เปนความจริงประจักษใจเปนอยางนี้ ผิดกับเห็นดวยความจําความคาดหมายอยูม าก
เมื่อเห็นชัดเขา ๆ อันนัน้ ขาดออกอันนีห้ ลุดลงไป โดยที่เราไมไดบังคับใหกําหนดให
ทํางานขณะนัน้ มันเปนขึ้นมาเองเมื่อกําหนดไดที่แลว เปนแตเพียงเอาความรูหยั่งไวใน
จุดเดียว จากนัน้ กระแสจิต รัศมีของปญญาหากกระจายไปเองทั่วรางกายของเราทั้งคน
ในขณะพิจารณารางกายอยูน น้ั ปรากฏวาอวัยวะสวนนัน้ ขาดลง อันนีข้ าดลง ตก
ลงไป ขณะพิจารณาเพลิน ๆ อยูน น้ั มันไมมคี วามรูส กึ วากายมีนะ มันหายเงียบไปหมด
ทั้ง ๆ ทีพ่ จิ ารณากายอยูน น้ั แล พิจารณาไปเรื่อยจนกระทั่งลงถึงที่มันแลว สวนดินก็เห็น
ไดชัด มันคอยกระจายไปเปนดิน สวนน้าํ ก็ซมึ ลงไปในดินบาง เปนไอขึน้ ไปบนอากาศ
บาง ลม ไฟก็ไปตามสภาพของมัน ตอจากนั้นจิตก็วางเปลาไปหมด
ทีเ่ ห็นกายทีแรกเห็นอยางชัดเจนเห็นทีว่ ดั บานหนองผือนาในนะ ขณะที่กระดูก
กําลังกระจายกันอยู จิตตะลอมคือรวมกระดูกเขามา นอกนั้นมันกระจายไปหมด มัน
กลายไปเปนน้าํ กลายไปเปนดินไปหมด น้ําก็ไปตามน้ําเหือดแหงไป สวนทีเ่ ปอ ยงาย
มันก็เปนดินไปอยางรวดเร็ว สวนที่ไมเปอยงายเชนกระดูก มันก็ยังเหลือเรี่ยราดกันอยู
ขณะที่จิตเปนเชนนี้มันทํางานของมันเองนะ เหมือนกับมันกวาดกระดูกเขามา ตะลอม
เขามารวมกันเปนกอง แทนที่จะเอาไฟเผามันกลับไมเผา มันหากเปนของมันเอง จิต
เกิดวิตกวา เอ รางกายทัง้ รางนีม้ นั กลายเปนอยางนีเ้ อง เปนธาตุอยางนีเ้ อง มันรําพึงมัน
สลดสังเวชนะ รางกายตัวเองถูกพิจารณาจนเปอ ยปรักหักพังลงไป ยังเหลือแตเพียง
กระดูกแหง ๆ ดูมัน โอ กระดูกกลายเปนดินมันเปนไดอยางนีเ้ อง
ขณะกําลังกําหนดพิจารณาอยูใ นกองกระดูกนัน้ ไมทราบแผนดินมาจากทีไ่ หน
ปบ มาปดกองกระดูกอันนี้ เหมือนวามากลบกองกระดูกทีเ่ รากําลังกําหนดพิจารณาอยู
นัน้ ตอนนัน้ แผนดินมาจากทีไ่ หนมากลบกันปบ เดียว นี่ก็เปนธรรมเทศนาอันหนึ่ง พอ
ดินมากลบกองกระดูกปก เดียว กระดูกกองนัน้ ก็กลายเปนดินไปดวยในขณะนัน้ ออ มัน
เปนดินอยางนีเ้ อง จากนัน้ จิตก็วา งหมด วางหมดไมมีอะไรเหลือเลย จิตเงียบ โอโฮ ที่
จิตเงียบอยูน น้ั นานเปนชัว่ โมง ๆ หมดความสําคัญมัน่ หมายใด ๆ ทั้งสิ้น ไมทราบอยูส งู
อยูต าํ่ อยูท ไ่ี หน นัง่ อยูห รือนอนอยู อยูก ฏุ หิ รืออยูร ม ไม หรืออยูท ไ่ี หนไมสาํ คัญทัง้ นัน้ มี
แตความวาง ความรูอ ยางละเอียดสุขมุ เปนความอัศจรรยกับความรูอยูเทานั้น
จนกระทั่งไดจังหวะแลว จิตก็คอ ยขยายตัวออกมา ๆ จนเปนจิตธรรมดาตามขั้น
ภูมิของจิต จิตยังวางอยูเ ลย กําหนดดูกฏุ หิ ลังไหน ดูตน ไมใบหญาแถวบริเวณนัน้ ก็ไม
เห็น มันวางไปหมด เพราะอํานาจแหงความวางภายในสมาธินน้ั มันยังไมจางไป เนือ่ ง
จากตอนนั้นจิตเรายังไมถึงขั้นวางตามภูมิจิตวางนี่นะ คําวาจิตวางนัน้ มันมาวางตอนเรา
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พิจารณาขั้นปญญาแลวตางหาก คืนนัน้ เกิดอัศจรรยใจอยางบอกไมถกู ศัพททางโลกก็
วาครึม้ อิม่ เอิบอยางละเอียดสุขมุ พูดไมออกบอกไมถูกตามความจริงที่เปน นัน่ แลเห็น
รางกายเห็นชัดจริง ๆ ไมมีสงสัย ไดเห็นกายประจักษจากการภาวนาคืนนัน้ แหละ
วันนอกนัน้ มาก็ไมไดเปนอยางนัน้ อีก เห็นก็เห็นเหมือนกันแตมนั เปลีย่ นสภาพ
การเห็นไปเรื่อย ๆ แตเราก็ไมไดอาลัยเสียดายวาอยากใหมนั เปนอยางนัน้ อยางนี้ มัน
เปนยังไงก็ใหเห็นใหเปนไปตามเรื่อง พิจารณาในวงปจจุบันไปเรื่อย ๆ ความเห็นก็เห็น
ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งกายหมดความหมาย หมดความจําเปน เมื่อจิตรูเทาทันหมดแลว
และกลายเปนอากาศธาตุ วางเปลาไปหมด จิตก็วางจะวาไง มันรูเ ทากายดวยและก็วา ง
ไปดวย การพิจารณาเราไมสงสัยเพราะเปนกับเจาของเองอยางชัดเจน
สัญญากับสังขารนีส่ าํ คัญ พิจารณากันปอบแปบ ๆ อยูอ ยางนัน้ พิจารณาไป ๆ
จนเขาใจ จิตวางหมดเลยที่นี่ นี่วางตามฐานของจิต อยูเ ฉย ๆ ก็วา ง ไมไดภาวนาก็วา ง
จะอยูใ นอิรยิ าบถใดก็วา ง วางหมด ตนไมภูเขามองเห็นอยูดวยตา อยางศาลานีม้ องเห็น
อยูด ว ยตา แตใจมันทะลุไปหมด เห็นเปนเพียงเงา ๆ มันวางไปหมดเมื่อถึงขั้นวางแลว
พอพูดถึงขัน้ นีแ้ ลวก็ทาํ ใหคดิ ถึงอนัตตลักขณสูตร จิตผมไมทราบเปนยังไง มัน
ขัด ๆ กันอยูน ะกับอนัตตลักขณสูตรตอนปลาย ถามเจาคุณ….ทานก็วา มันก็สมบูรณ
เต็มทีแ่ ลวตามทีท่ า นเรียนมานัน้ เสีย แตเราถามทานดวยความจริงทางภาคปฏิบตั ติ า ง
หาก ผมก็เลยไมถามตอไปอีก เพราะสูตรที่สมบูรณเต็มที่เราเห็นอยูนี่ ดังอาทิตต
ปริยายสูตร ลงถึงขั้น มนสฺมปึ  นิพฺพินฺทติ, ธมฺเมสุป นิพฺพินฺทติ, มโนวิญ
ฺ าเณป นิพฺ
พินฺทติ, มโนสมฺผสฺเสป นิพฺพินฺทติ, ยมฺปท ํ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปปฺ ชฺชติ เวทยิตํ, สุ
ขํ วา ทุกฺขํ วา อทุกขฺ มสุขํ วา, ตสฺมปึ  นิพฺพินฺทติ.
นัน่ มันถึงใจเหลือเกินนะ อาทิตตปริยายสูตรนะ เบือ่ หนายในรูป แลวก็ในเสียง
พรอมกัน เบื่อหนายทั้งความสัมผัสรับรูที่เกิดขึ้นระหวางตากับรูปกระทบกัน เกิดสุขขึ้น
มาก็ตาม ทุกขขน้ึ มาก็ตาม สุขํ วา ทุกขฺ ํ วา อทุกขฺ มสุขํ วา รู ๆ ตสฺมปึ  นิพฺพินฺทติ คือ
เบือ่ หนายในสิง่ นี้ ทั้งตา ทั้งรูป ทั้งสิ่งที่เขามาเกี่ยวของ แลวเปนวิญญาณขึ้นมา จนถึงกับ
เกิดเวทนา เบือ่ หนายทัง้ หมด แลวก็สรุปลง มนสฺมปึ  นิพฺพินฺทติ เบือ่ หนายในจิต ใน
อารมณที่เกิดจากจิตทุกประเภท นีเ่ บือ่ หนายครอบไปหมด และถอนกันทั้งรากไมมี
เหลืออะไรไวเลย กระทั่งอวิชชากับจิตก็ทะลุเขาไปหมดไมมีเกาะมีดอน
นี่เรามาเทียบเคียงกับการปฏิบัติของเรานะ มนสฺมปึ  นิพฺพินฺทติ เบือ่ หนายในใจ
มน นัน่ ใจ เบือ่ หนายในจิตในใจ ธมฺเมสุป นิพฺพินฺทติ เบือ่ หนายในธรรมารมณทง้ั
หลาย มโนวิญ
ฺ าเณป นิพฺพินฺทติ เบื่อหนายในความรูที่เกิดขึ้นจากจิต วิญญาณทีร่ บั
ทราบกับอารมณแหงธรรม เปนอารมณแหงธรรม มโนสมฺผสฺเสป นิพฺพินฺทติ เบื่อ
เขาสูแดนนิพพาน
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หนายทั้งความสัมผัส ยมฺปท ํ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปปฺ ชฺชติ เวทยิตํ มันเกิดขึน้ ใหเสวย
สุขํ วา ทุกฺขํ วา อทุกขฺ มสุขํ วา สุขก็ตาม ทุกขกต็ าม ไมใชสุขทุกขก็ตาม ตสฺมปึ  นิพฺ
พินฺทติ นัน่ เบือ่ หนายทัง้ หมด นี่มันถึงใจจริง ๆ นะ พอ นิพฺพินฺทติ แลวก็ นิพฺพินฺทํ
วิรชฺชติ ละที่นี่
เมือ่ เบือ่ หนายยอมคลายกําหนัด วิราคา วิมจุ จฺ ติ. วิมตุ ตฺ สฺมึ วิมุตฺตมิติ ญาณํ
โหติ, ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริย,ํ กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตถฺ ตฺตายาติ ปชานาตีต.ิ อิ
ทมโวจ ภควา. อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิตํ อภินนฺท!. อิมสฺม
ิ จฺ ปน เวยฺยาก
รณสฺมึ ภฺญมาเน, ตสฺส ภิกฺขสุ หสฺสสฺส อนุปาทาย, อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูต.ิ
อตฺตมนา เต ภิกขฺ ู ภควโต ภาสิตํ อภินนฺท! ภิกษุทั้งหลายนั้นไดมีความรื่นเริง
ในธรรมทัง้ หลาย เมื่อพระองคไดตรัสธรรมะ เวยฺยากรณ ก็คือตรัสธรรมะที่ยอดเยี่ยม
เหลานัน้ อยู จิตแหงภิกษุหนึ่งพัน ตสฺส ภิกขฺ สุ หสฺสสฺส นัน้ ไดพน แลว จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูติ
จิตหลุดพนแลว อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูติ จิตหลุดพนแลวจากอาสวะทัง้ ปวง นัน่ มัน
ถึงใจนะ
แตอนัตตลักขณสูตรไมเปนอยางนัน้ เวลาปฏิบัติก็ไมไดเปนอยางนั้นนี่ มันแยง
กันอยู เราเขาใจวาเกจิอาจารยทท่ี า นแตงนีท้ า นจะตัดออกนะ ถาไมตัด จิตจะตองอยูนั้น
แน ๆ เบือ่ หนายในรูป เบือ่ หนายในเวทนา เบือ่ หนายในสัญญา เบือ่ หนายในสังขาร
เบือ่ หนายในวิญญาณ รูปสฺมปึ  นิพฺพินฺทติ, เวทนายป นิพฺพินฺทติ, สฺญายป นิพฺพินฺท
ติ, สงฺขาเรสุป นิพฺพินฺทติ, วิญ
ฺ าณสฺมปึ  นิพฺพินฺทติ, นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ. วิราคา วิ
มุจฺจติ เมือ่ เบือ่ หนายในขันธทง้ั หา จิตยอมคลายกําหนัดไปเลย
เวลาปฏิบตั มิ นั ไมเปนอยางนัน้ รูเทาเรื่องอาการทั้งหานี่ เขาใจชัด ๆ ไมมีทางถือ
เอา จะใหพจิ ารณาอะไรอีกก็พจิ ารณาหมดแลวนี่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่
มันปรากฏอยูน ้ี รูมันทั้งเกิดทั้งดับวาเปน อนตฺตา ลวน ๆ มันลง อนตฺตา นะสําหรับ
นิสัยของผม อนิจฺจํ ทุกขฺ ํ มันไมวาเสียแลว มันลงเปน อนตฺตา ลวน ๆ รูป อนตฺตา,
เวทนา อนตฺตา, สฺญา อนตฺตา,สงฺขารา อนตฺตา, วิญ
ฺ าณํ อนตฺตา. เวลาจะรวม
ยอดของมันมันมีแต ธมฺมา อนตฺตา ทั้งนั้น รวมแลวเปน ธมฺมา อนตฺตา ทัง้ หาอยางนี้
เปน ธมฺมา อนตฺตา
แตมนั ก็ไมแลวนะ ขันธหา นีเ่ ปน อนตฺตา มันไมแลวในจิตมันจะ นิพฺพินฺทํ
วิรชฺชติ ไดยังไง เมือ่ เบือ่ หนายยอมคลายกําหนัด เมื่อคลายกําหนัดจิตยอมหลุดพน
เมื่อจิตหลุดพน ญาณความรูแจงชัดวาจิตหลุดพนแลวเกิดขึ้น เรามันไมมี เพียงแตรูเทา
ขันธหา เทานัน้ มันไมเบือ่ หนาย มันไมคลายกําหนัดทัง้ มวลไดถา มันไมเขาถึงจิตเสียกอน
นัน่ พอทัง้ หาอาการนีม้ นั ปลอยหมดแลว มันก็ยังเหลือจิตดวงเดียวที่นี่ จิตก็เขา
เขาสูแดนนิพพาน
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พิจารณานั้นอีก เพราะจิตดวงนั้นตัดอาการออกหมดแลว สมุนของอวิชชา ทางเดินของ
อวิชชา หรือเครือ่ งมือของอวิชชา ไดแกรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นีม้ นั ถูกตัด
ออกหมดแลว คือเรารูเทาทันแลว ยังเหลือแตความรูอ นั เดียว
เราไมปรากฏวาไดคลายกําหนัด หรือไดหลุดพนในขณะทีจ่ ติ อยูน อกขันธหา นัน้
เลย มันตองพิจารณาฟาดฟนจิตเสียจนแหลก จนอันนีแ้ ตกกระจายไปหมดแลว จากนัน้
แลวจะวา นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ, วิราคา วิมุจฺจติ. มันหมดปญหา ทีค่ า นกันนัน้ มันคานกัน
อยางนี้ มันคานในภาคปฏิบตั ิ สวนอาทิตตปริยายสูตร เรายอมรับทันทีเลย คือปฏิบัติ
จนกระทั่งเขาถึงจิต เขาเบือ่ หนายในจิตอีก ไมเพียงเบือ่ หนายในสิง่ ภายนอกเทานัน้ ยัง
ตองเขาไปเบือ่ หนายในจิต อารมณที่เกิดจากจิต อะไร ๆ เลยเบือ่ หนายในนัน้ เสร็จเลย
เบือ่ หนายในธรรมารมณ เบือ่ หนายในสิง่ ทีม่ าสัมผัสกับจิตคือธรรมารมณ เปนสุขเปน
ทุกข เบื่อหนายพรอมทั้งหมดเลย ตสฺมปึ  นิพฺพินฺทติ เลย นัน่
ตสฺมปึ  หมายถึงรวบเอาหมด ถาเปนภาษาบาลีกห็ มายถึงวา ยกสรรพนามขึน้
ตสฺมปึ  คือไมตอ งพูดอีกหลายหน เชน ชือ่ คนนัน้ ชือ่ คนนี้ เอาเขาขึ้นเลย โส แปลวา
เขา เปนสรรพนามใชแทนตัวไดแลว โส แปลวาเขาวามัน นี่ ตสฺมปึ  นิพฺพินฺทติ คือเบื่อ
หนายในสิง่ นัน้ ทัง้ หมด นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ ไปตลอด
นีจ่ ติ ก็เปนเชนนัน้ เมื่อพิจารณาอันนี้เขาใจแลวก็ตามเขาไปถึงจิตอีก จนทะลุใน
จิตแลวมันถึงผาน พอพิจารณาขันธหาเขาใจหมดแลวมันยังผานไมไดนี่ ถาไมเขาไปถึง
จิตเสียกอนมันผานไมได ปญหานีจ่ งึ ขวางอยูใ นหัวใจเกีย่ วกับ อนัตตลักขณสูตร สวน
อาทิตตปริยายสูตรนั้นไมมีปญหาใด ๆ เลย สําหรับคนจิตหยาบอยางจิตผมนะ ยอมรับ
อยางหมอบราบ สวนอนัตตลักขณสูตรก็ยกใหนกั ปราชญทา นเสียก็แลวกัน แตผูปฏิบัติ
ควรถือเปนขอคิดไว เวลาปฏิบัติไปเจอเขาจะไดมีทางคิดทางออก จะไมจนตรอก
ถายเดียว
เอาละจบ

เขาสูแดนนิพพาน
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๖ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๒๑

เปดเผยโลกธาตุ
เราเปนหวงพระเณรทีม่ าอยูอ าศัยกับเรานีย้ ง่ิ กวาเราหวงเรา สําหรับเราเอง ไม
เห็นมีหวงอะไรหวงอะไรทั้งนั้น แตเกีย่ วกับพระเณรทีม่ าอาศัยอยูก บั เราแลว เราหวงเรา
หวงมาก คําวาหวงก็คือไมอยากใหความดีที่มุงมารักษาและรักษาแลวนี้ เสือ่ มลงไปหรือ
ผิดพลาดประการใดทั้งนั้น คําวาหวงก็เปนอารมณเกีย่ วกับเรือ่ งความผิดพลาดของพระ
เณรซึ่งมักมีอยูเสมอ และกลัวจะไมเจริญทางจิตใจ เราไมเคยตายใจกับเพื่อนฝูงที่มาอยู
ดวย เพราะเมือ่ เรารับเรารับดวยเหตุผลทีค่ วรรับ เมื่อรับแลวก็ตองทําหนาที่ของตนให
สมบูรณเต็มกําลังความสามารถ สวนจะสมบูรณตามหลักธรรมหลักวินยั หรือไมนน้ั เรา
ไมกลาอาจเอื้อม เพราะเปนความละเอียดของหลักธรรมหลักวินัยอาจจะไมรูทั่วถึงก็ได
แตเรือ่ งความรูค วามสามารถของเรามีเทาไร เราทุมเทลงเพื่อหมูเพื่อคณะตลอดมา ตัง้
แตวันเกี่ยวของกับหมูเพื่อนในขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งบัดนี้ เปนเวลายีส่ บิ กวาป
ปกติเราแตกอนไมคอยสนใจจะสอนใครนอกจากสอนเจาของเอง และไมนึก
ดวยวาจะมีหมูเพื่อนตลอดถึงประชาชน จะมาเกี่ยวของกับเราถึงขนาดที่เปนอยูเวลานี้
เมือ่ ความจําเปนมาเกีย่ วของ จิตทีค่ ดิ หรือเปนความรูส กึ มาดัง้ เดิมของเราทีเ่ รียกวานิสยั
ก็ตองเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณที่มาเกี่ยวของมากนอย เมือ่ เปนเชนนัน้ ภาระก็ตอ ง
หนัก ผูใดมาเกี่ยวของกับเรา เรารับแลวดวยเหตุดว ยผล เราจะตองดําเนินตามหลัก
ธรรมที่เปนเหตุองคประกอบดวยเหตุผลลวนๆ รวมลงเปนธรรม อยางเต็มสติกําลัง
ความสามารถของเราทุกแงทุกมุม แมจะมีภาระมาก ความเปนหวงที่จะตองอบรมสั่ง
สอนเราก็เปนหวงอยูต ลอดเวลา เมื่อมีโอกาสก็ตองมาอบรมเสมอ
ฉะนั้น ขอใหทุกทานที่มาอยูในสถานที่นี่เพื่อการศึกษาอบรม จงรักษาเจตนา
ดั้งเดิมของตนไวใหสมบูรณ อยาใหบกพรอง ถาเจตนาอันนี้บกพรอง ความประพฤติ
การปฏิบัติตัวจะออนแอลงไปกลายเปนความทอถอย
ความรูสึกจะคิดไปในแงเปน
อกุศลและจะไมเปนมงคลแกตนและหมูเพื่อน ตลอดครูบาอาจารยทอ่ี ยูร ว มกัน
การปฏิบตั ติ ามหลักศาสนาหรือหลักแหงความเปนพระของตนนัน้ ไมเหมือนกับ
การปฏิบัติตอโลก ซึ่งไมคอยมีขอบเขตเหตุผลหลักเกณฑอะไรมากนักก็อยูกันได แต
สําหรับเรื่องของพระแลวตองมีเหตุมีผล มีหลักธรรมหลักวินยั เปนเครือ่ งประกันในการ
อยูร ว มกันวา ไมมีสิ่งใดที่เปนการขัดแยงกันโดยทิฐิมานะ โดยหลักธรรมหลักวินยั สอด
เขาสูแ ดนนิพพาน
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คลองตองกันอยูเสมอดวยความประพฤติปฏิบัติ ตลอดความรูค วามเห็น เฉพาะอยาง
ยิง่ เรือ่ งการระแคะระคายระหองระแหง จนถึงกับใหเกิดความทะเลาะวิวาทขึน้ มาเพราะ
ทิฐิมานะ อันเปนการสัง่ สมกิเลสหรือผลิตกิเลสขึน้ มาอยางนาอายนัน้ ขออยาใหเกิดขึ้น
ในวัดนีเ้ ปนอันขาด เพราะนั้นเปนเรื่องของการคุยเขี่ยการขุดคนกิเลสประเภทตางๆ ขึน้
มาเพื่อทําลายขายตัวเอง และทําหมูเพื่อนใหเดือดรอนเปอนเปรอะไปหมด ไมใชเปน
สิ่งที่พระเราจะพึงคิดเลย อยาวาแตการแสดงออกมา
เพราะพระเรามีหนาทีช่ าํ ระกิเลส ไมวา กิเลสประเภทใดทีเ่ กิดขึน้ ภายในใจ ยัง
ตองพยายามระงับและกําจัดมันไป ไฉนจะปลอยใหมันระบายออกมา หรือพลุงออกมา
ทางกายทางวาจาอยางนี้ ไมสมควรอยางยิ่ง เพราะเปนการขายตัวมากมายสําหรับพระ
อยาพูดถึงเรื่องวงปฏิบัติเลย เพียงปรากฏขึน้ ในใจเราโดยเฉพาะแตละราย ก็นา จะเห็น
โทษของมันพอตัวอยูแลว
คําวาพระแลวเปนความเสมอภาค เปนลูกศิษยตถาคตดวยกันทั้งนั้น จึงไมขึ้น
อยูกับคําวา พระบาน พระปา อันนี้แยกออกไปพอใหเขาใจตามความนิยมของโลก
เฉยๆ เรื่องหลักธรรมหลักวินัยไมมีสวนใดมีน้ําหนักตางกัน มีนาํ้ หนักเทากันในความ
เปนพระ ดวยเหตุนี้ทุกๆ ทานที่มาอบรมศึกษาจงตั้งจิตตั้งใจใหดี ใหมคี วามขยันหมัน่
เพียร
พลิกจิตพลิกใจพลิกความรูสึกที่เคยเปนมาในฆราวาสอันดั้งเดิมนั้นออกโดย
ลําดับ เพื่อใหเขากลมกลืนกับหลักธรรมหลักวินัย หลักความประพฤติอันเปนเรื่องของ
พระโดยตรง ทั้งยังเกี่ยวของกับหมูเพื่อนพระสงฆดวยกันอีกดวย ซึง่ เปนเรือ่ งทีเ่ ราจะ
ตองพินิจพิจารณาสังเกตสอดรูใหรอบคอบ ในความคิดความเห็นความประพฤติของ
เรา เพื่อใหมีความกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวประหนึ่งอวัยวะเดียวกัน
พระเราอยูด ว ยกันเปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน เมือ่ อวัยวะสวนใดสวนหนึง่ ขัด
ของขึ้นมา ก็เปนเหตุใหเกิดความทุกขภายในรางกายสวนอืน่ ๆ ไปดวย ทั้งๆ ทีส่ ว น
เหลานั้นไมไดวิกลวิการก็ทําใหกระทบกระเทือนถึงกันได นีก่ ารอยูร ว มกันก็เปนเชนนัน้
รายใดก็ตามที่แสดงความไมเหมาะสมขึ้นมาโดยทางกิริยามารยาท จะเปนทางกายทาง
วาจาก็ตาม เปนสิ่งที่ไมสมควรอยางยิ่ง เพราะเปนเหตุที่จะใหกระทบกระเทือนถึงหมู
คณะทีอ่ ยูด ว ยกันดวยความรมเย็นเปนสุข ใหไดรบั ความเดือดรอนวุน วาย หรืออยาง
นอยเปนอารมณของใจตอกันไมดีเลย จงพากันระวังใหมากไมดอยกวาการรักษาใจตัว
คึกคะนองอยูเปนประจํา
การประพฤติปฏิบัติพระพุทธศาสนาตองมีความเขมแข็ง เปลีย่ นความรูค วาม
เห็นที่เคยเปนมาซึ่งฝงใจอยางลึกนั้นใหถอนตัวออกมาโดยลําดับ หมุนจิตใจเขาไปสู
หลักธรรมหลักวินยั พึ่งเปนพึ่งตายกับพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ในขณะทีบ่ วช
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หรือนอกจากขณะนั้นแลว หากจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องเพศเรื่องอะไรไปก็ตาม
ความรูสึกซึ้งในธรรมะหรือความนอบนอม ความเคารพจงรักภักดีตอหลักพระพุทธ
ศาสนาขออยาใหบกพรอง เฉพาะอยางยิ่งในขณะที่อยูดวยกันนี้เปนสิ่งสําคัญมากที่จะ
ตองสํารวมระวังทุกคน เพื่อความสงบรมเย็นตอกัน
การประพฤติปฏิบัติทุกแขนงแหงงานใหมีความเขมแข็ง ใหทราบวาเวลานีเ้ รา
บวชเปนพระแลว กิรยิ าอาการใดๆ ทีเ่ ราจะแสดงออกใหเหมาะสมกับความเปนพระ
เราจะตองพินจิ พิจารณาเปนพิเศษ แลวแสดงออกใหเหมาะสมกับความเปนพระของเรา
อยาไดแสดงออกมาแบบสุมสี่สุมหา ดังโลกที่เขาไมมีขอบเขตเหตุผลหรือเขตแดนใดๆ
ในการประพฤติตัวมานัน้ เลย จะขัดกับหลักศาสนา ขัดกับหลักของพระ ขัดกับหมูกับ
เพื่อนที่อยูรวมกัน จะกลายเปนเรือ่ งความมัวหมองหรือวุน วายขึน้ เชนเดียวกับน้าํ ที่
ถูกรบกวนจนขุน เปนตมเปนโคลนขึน้ มา จะอาบจะดื่มจะใชสอยชะลางอะไรไมดีทั้งนั้น
เพราะน้าํ ขุน นี่การแสดงออกตอกันและกันใหมีความกระทบกระเทือน ก็เปนเหมือน
กับกวนน้าํ ใหขนุ เปนตมเปนโคลนนัน่ เอง คือกวนธรรมที่สงบแหงใจของแตละทานใหมี
ความขุน มัวหรือเปนอารมณขน้ึ มา ซึง่ เปนการรบกวนจิตใจกันใหเกิดความขุน มัวและ
เดือดรอนขึ้นมา อยางนัน้ ไมสมควรอยางยิง่ สําหรับพระเรา
การตืน่ ใหตน่ื แตเชา และใหนอนดวยความตื่นตัวอยูเสมอทั้งกลางวันกลางคืน
เมือ่ รูส กึ ตัวแลวรีบตืน่ อยานอนแบบพลิกไปพลิกมาเหมือนกับหมูที่คอยจะขึ้นบนเขียง
นั้นไมใชเรื่องของพระ เรื่องของพระตองเปนผูมีสติสตังระมัดระวังตนอยูเสมอ เชน
เดียวกับแมเนื้อที่ระวังภัยที่จะมาจากเหตุการณตางๆ อยางนั้นจึงเปนความถูกตอง แม
เชนนั้นแมเนื้อก็ยังตายเพราะอันตรายไดทั้งๆ ที่ระมัดระวัง นีธ่ รรมของพระพุทธเจาที่
สั่งสอนภิกษุเปนตน ยิง่ มีความละเอียดลออมากยิง่ กวาแมเนือ้ ระวังภัยทัง้ หลาย จงเปน
ผูระมัดระวังใหดีดังกลาวมา
หนาที่การงานอันใดที่เปนเรื่องของพระอยาไดออนแอ ใหมีความเขมแข็ง ตามี
ใหดู หูมีใหฟง ใจมีใหคิด หมูเพื่อนทําหนาที่การงานอันใดใหสังเกตสอดรูเพื่อการ
ประพฤติปฏิบัติตามทาน เพราะเรามาอบรมศึกษาบางทียงั ไมเขาใจตลอดทัว่ ถึงในขอ
วัตรปฏิบตั อิ นั เปนสวนภายนอก ก็ใหไดความสมบูรณเขาไปโดยลําดับ เฉพาะภายในคือ
การอบรมจิตตภาวนา ก็ใหพึงประพฤติปฏิบัติเปนการเปนงานจริง ๆ อยาออนแอ
ปวกเปยก ใหมีความเขมแข็งเปนหลักของงานอยูเสมอ
การภาวนา จะภาวนาธรรมบทใด เชน พุทโธ ธัมโม สังโฆ หรืออานาปานสติ
เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่กลมกลืนกับนิสัยของเรา ใหพงึ นําธรรมนัน้ เขามาบริกรรมภาวนา
เชน กําหนดอานาปานสติก็กําหนดอยูที่ลมสัมผัสมากนอย เฉพาะอยางยิ่งสัมผัสที่ดั้ง
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จมูกมากกวาเพื่อน ใหพึงกําหนดสติไวที่ตรงนั้น แลวสังเกตสอดรูล มเวลาผานเขาไป
ผานออกมาอยูที่ปากทางไดแกดั้งจมูก ไมตองตามลมเขาไปและตามลมออกมาจะเปน
ความกังวลเพิม่ ภาระมาก
สําหรับผูพ ง่ึ มีการอบรมจะเปนการฟน เฝอเหลือความ
สามารถของตน ใหพึงระมัดระวังมีสติสตังอยูกับบทภาวนานั้น แลวจิตจะมีความสงบ
รมเย็นขึน้ มาเปนลําดับๆ เมือ่ สติควบคุมงานคือการภาวนาอยูไ มขาดวรรคขาดตอนใน
ขณะทําภาวนา จะไมเปนอยางอื่น นอกจากผลคือความสงบเย็นในใจเทานัน้
พระพุทธเจาสอนถูกตองอยางแทจริงสอนโลกสงสาร จนกระทั่งทุกวันนี้ธรรมะก็
มาจากความจริงของจริงที่พระพุทธเจาประทานไวแลวทุกสิ่งทุกอยาง ไมมีความเคลื่อน
คลาดเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นอยางใดทั้งสิ้น มัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจาทรงสั่ง
สอนไวแลวนัน้ ทุกบททุกบาททุกแงทุกมุมสมควรแกการแกกิเลสทุกประเภท เพราะ
เปนเครื่องมือที่ทันสมัย ไมวาครั้งพุทธกาลหรือสมัยปจจุบันนี้กิเลสเปนประเภทเดียว
กันเรือ่ ยมา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะ โทสะ โมหะนี้ มีอยูภายในใจของ
สัตวโลกตั้งแตครั้งโนนมาจนกระทั่งทุกวันนี้
ไมเคยอยูที่ไหนนอกจากใจดวงเดียวนี้
ประเภทของกิเลสตางก็เปนอยางเดียวกัน แมตอไปก็เปนกิเลสประเภทเดียวกันนี้
การแกกิเลสจึงไมจําเปนจะตองหาธรรมบทใดซึ่งเปนธรรมที่ทันสมัย หรือเยีย่ ม
ยอดยิ่งไปกวามัชฌิมาปฏิปทาที่ประทานไวแลวนี้ ธรรมนีเ้ ปนธรรมทีเ่ หมาะสมอยางยิง่
ในการแกหรือปราบปรามกิเลสทุกประเภทใหหมดสิน้ ไปจากใจ ไมมสี ง่ิ ใดเหนือนีเ้ ลย
จึงขอใหอบรมธรรมนี้ใหมีขึ้นภายในใจของตน ตั้งแตขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งขั้นสมบูรณ
เต็มที่ คําวามรรคผลนิพพานทีค่ รัง้ พุทธกาลทานบรรลุ ทานรู ทานพนจากทุกขซึ่งเปน
สวนผลนัน้ จะปรากฏขึน้ ภายในตัวของเราผูบ าํ เพ็ญ หรือดําเนินตามหลักธรรมทีท่ า น
สอนไวเหมือนครั้งพุทธกาลโดยไมตองสงสัย
ผมเปนหวงหมูเพื่อนมากในการประพฤติปฏิบัติธรรม อยากใหรใู หเห็น เพราะ
การแสดงธรรมใหหมูเพื่อนฟงตั้งแตตนจนถึงปจจุบันนี้ ไมเคยสัง่ สอนดวยความเลือ่ น
ลอยเลย สั่งสอนดวยความถึงจิตถึงใจดวยเจตนาที่มีความเมตตาสงสาร อยากใหหมู
เพื่อนไดรูไดเห็นทุกสิ่งทุกอยางบรรดาที่ตนรูตนเห็นและตนแสดงออกนั้นๆ เหมือนกับ
ตนที่ไดปรากฏมา การแสดงธรรมแกหมูเพื่อนทั้งหลายนี้ ผมไมไดแสดงดวยความดน
เดา ผมเรียนตามตรงในฐานะทีห่ มูเ พือ่ นมาอาศัยผม ผมมีความรูส กึ เปนเหมือนอวัยวะ
เดียวกัน จึงไมมีปดบังลี้ลับ ไดรเู ห็นอยางใดๆ นํามาสอนจนไมมีอะไรเหลือแลว ภาย
ในพุงนี้ไมมีเหลือ ไดแสดงออกมาอยางหมดเปลือกทีเดียว ไมมีความรูสึกแมนิดหนึ่งที่
จะเปนการโออวดตอหมูเพื่อน แสดงตามสิ่งที่ปรากฏ เชน การประพฤติปฏิบัติ เคย
ประพฤติปฏิบัติอยางใดหนักเบามากนอยขนาดไหน ไดฝก ฝนทรมานตนหนักเบามาก
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นอยเพียงไรก็ไดนํามาสั่งสอนหมูเพื่อน หรือมาเลาใหหมูเพื่อนฟงเพื่อเปนคติเครื่อง
เตือนใจ เพื่อเปนกําลังทางดานปฏิบัติเรื่อยมาตามโอกาสอันควร ตลอดถึงผลที่ปรากฏ
เริม่ แรกตัง้ แตจติ เริม่ เปนสมาธิคอื ความสงบเย็นใจก็ไดเลาใหฟง
จิตเสื่อมลงไปมาก
นอยเพียงใดก็ไดเลาใหฟงเพื่อเปนคติทั้งนั้น ทัง้ ความเจริญและความเสือ่ ม ความเสือ่ ม
ก็เปนอาจารยไดเปนอยางดี ผูที่ไดยินไดฟงจากความเสื่อมของเราที่ไดแสดงใหฟงแลว
จะไดตั้งสติสตังระมัดระวังอยาใหจิตของตนเสื่อม ซึง่ เปนการลําบากมากในการทีจ่ ะฟน
ฟูจติ ใจใหมคี วามเจริญรุง เรืองขึน้ มาตามเดิมและยิง่ กวานัน้ ได เราไดเคยเปนมาแลว
จิตเสือ่ มเพียงเขาสมาธิไดบา งไมไดบา ง ซึ่งแตกอนเขาไดสนิท กําหนดเมื่อไรได
ทุกครั้งๆ ไมเคยเสียครัง้ เลย แตเวลาจิตเริม่ เสือ่ มเทานัน้ เรารูส กึ ตัววา จิตเขาไดบางไม
ไดบา ง รีบโดดหนีทันที แมเชนนัน้ ยังเสือ่ มเปนเวลาตัง้ ป เขาสูความสงบไมไดดูซิ จิต
เสื่อมเพียงเทานั้นพยายามฟนฟูฉุดลากใหขึ้นมา ยังฝนเสื่อมถึงขนาดปกวา ยังไม
สามารถฟน ขึน้ ไดเต็มเม็ดเต็มหนวยดังทีเ่ คยเปนมานัน้ เลย จึงไดเห็นโทษแหงความ
เสื่อมนี้อยางถึงใจ เหตุใดจึงวาเห็นโทษอยางถึงใจ เพราะเราเสียอกเสียใจเพราะความ
เสื่อมแหงจิตนี้มากจริงๆ ในชีวติ นีแ้ นใจวาจะลืมเรือ่ งนัน้ ไมลง เพราะทําใหเราเจ็บช้าํ ใจ
มากแทบไมมีโลกอยู เพราะความเสียใจ เพราะความเสียดาย ถามีผูใดผูหนึ่งมาทําให
เราเสียอกเสียใจถึงขนาดนัน้ อยางเปนฆราวาสแลว ฆาคนได ๕ ศพในวันหนึ่งนี้จะไมรู
สึกตัวเลยวาไดฆา คน เพราะอํานาจแหงความโกรธแคนนัน้ มันมากเกินกวาทีจ่ ะมาระลึก
บาประลึกบุญได
ทีนี้พอจิตนี้เริ่มเจริญขึ้นมาดวยอุบายตางๆ ทีเ่ ราทุม เทลงนัน้ แลว จึงขนาบกัน
ใหญใหสมใจที่เคียดแคนอยูเปนแรมป ไมยอมใหเสื่อมได จนถึงกับวา เอา ถาจิตเราจะ
เสื่อมลงไปแมแตนอยเพียงไรก็ตาม ขอใหเราตายเสียกอนจิตนี้จึงจะเสื่อมได ถาเรายัง
ไมตายจิตนี้จะเสื่อมไปไมได คําที่พูดอยางนี้เหมือนกับพูดดวยความอาฆาตมาดรายตอ
กิเลสตัวทําใหจติ เราเสือ่ ม พูดดวยการประกันตัว การรับรองตัว พูดดวยความเข็ด
หลาบอยางถึงใจ ประทับใจ
หลังจากนัน้ จิตจึงเปนเหมือนนักโทษ ถูกคุมแจตลอดเวลา ไมยอมใหพราก
สายตาคือสติไปได ไมเพียงแตวาพูดเฉยๆ ความระมัดระวังตัวนี้ระมัดระวังมากยิ่งกวา
ครั้งใดๆ ที่ผานมา นับแตไดทราบเรือ่ งจิตเสือ่ มนัน้ แลว ไดสอนตนใหรใู หเข็ดหลาบ
อยางถึงใจ การระมัดระวังก็ระมัดระวังอยางถึงใจ เวลาจิตเจริญขึน้ มาเต็มภูมไิ มปรากฏ
วาเสือ่ มอีกแลว ก็ขยับความเพียรลงใหเต็มที่ เอา ตายก็ตาย ราวกับวากัดเขีย้ วกัดฟนใส
กันนัน่ แล เพราะความเคียดแคนอยางถึงใจ นีค่ อื ความเคียดแคนใหตนเอง หรือเคียด
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แคนใหกเิ ลสทีด่ ดั สันดานตน ความเคียดแคนประเภทนี้ คือ มัชฌิมาปฏิปทา ที่เด็ดกับ
กิเลสคูอ ริ จึงไมจัดวาเปนกิเลส (แตจดั เปนมรรคของธรรมปา พระปา)
นี่คืออุบายวิธีที่ดําเนินมาก็ไดเลาใหหมูเพื่อนฟงหมด โดยไมตองหาเรื่องอุตริ
อะไรมาพูดซึ่งตนไมเปนจริงอยางนั้น นี่พูดอยางถึงใจที่เราทําอยางถึงใจ เอาเปนเอา
ตายเขาวา ในขณะทีบ่ าํ เพ็ญอยูน น้ั ไมเคยคิดวาตนจะไดมาเปนครูเปนอาจารยสอนหมู
เพื่อน ไมวา ฆราวาสและพระเณรดังทีเ่ ปนมานีเ้ ลย เพราะนิสยั ของเราเปนคนมีนสิ ยั
วาสนานอย มีความสนใจใฝตอการประพฤติปฏิบัติหรือฝกฝนทรมานตนถายเดียวเทา
นัน้ ไมเคยสนใจกับผูหนึ่งผูใดในขณะที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู
เพราะฉะนัน้ เราจึงไมไดเทศนสอนคนในเวลาเราปฏิบตั อิ ยู มีแตชลุ มุนวุน วาย
หรือเขาตะลุมบอนกับกิเลส ไมสนใจกับอะไรในโลกสงสารอยูถึง ๙ ป ตั้งแตพรรษา ๗
ที่เราออกปฏิบัติทีแรก จนกระทั่งถึงพรรษาที่ ๑๖ ออกพรรษาแลว ถึงเดือน ๖ แรมดับ
คือ แรม ๑๕ ค่าํ เอา พูดใหเต็มภูมโิ งเต็มเปานีเ้ สีย จนถึงคืนวันดับนั้นถึงไดตัดสินใจ
กันลงไดดวยความประจักษใจ หายสงสัยทุกสิ่งทุกอยางเรื่องภพเรื่องชาติ เรือ่ งความ
เกิด แก เจ็บ ตาย เรือ่ งกิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทไดขาดกระเด็นออกไปจากใจใน
คืนวันนัน้ ใจไดเปดเผยโลกธาตุใหเห็นอยางชัดเจน เกิดความสลดสังเวช น้าํ ตารวง
ตลอดคืน
ในคืนนัน้ ไมไดหลับไดนอนเลย เพราะสลดสังเวชความเปนมาของตน สลด
สังเวชเรื่องความเกิด แก เจ็บ ตาย เพราะแหงอํานาจกิเลสมันวางเชื้อแหงกองทุกขฝง
ใจไว ไปเกิดในภพนั้นชาตินี้ มีแตแบกกองทุกขหามกองทุกขไมมีเวลาปลอยวาง จน
กระทั่งถึงตายไปแลวก็แบกอีกๆ คําวาแบกก็คอื ใจเขาสูภพใดชาติใดจะมีสุขมากนอย
ทุกขตองเจือปนไปอยูนั่นแล จึงไดเห็นโทษ เกิดความสลดสังเวช แลวก็มาเห็นคุณคา
แหงจิตใจ ซึ่งแตกอนไมเคยคิดวาจิตใจจะมีคุณคามหัศจรรยถึงขนาดนั้น การไมนอนใน
คืนนัน้ เพราะความเห็นโทษอยางถึงใจ และความเห็นคุณอยางถึงจิตถึงธรรม
ในตอนทายแหงความละเอียดออนของจิต เราก็เห็นวาอวิชชาเปนของดีและ
ประเสริฐไปอยางสนิทติดจมไปพักหนึ่ง และหลงอวิชชาอยูเ ปนเวลา ๘ เดือน ไมเคยลืม
เพราะรักสงวนอวิชชาซึ่งเปนตัวผองใส ตัวสงาผาเผย ตัวองอาจกลาหาญ จึงรักสงวนอยู
นัน้ เสีย พยายามระมัดระวังรักษาอวิชชา ทั้งๆ ที่สติปญญาก็มีเต็มภูมิแตไมนํามาใชกับ
อวิชชาในขณะนัน้ เมื่อเวลาไดนําสติปญญาหันกลับมาใชกับอวิชชาอยางเต็มภูมิ เรือ่ ง
อวิชชาจึงแตกกระจายลงไป ถึงไดเห็นความอัศจรรยขน้ึ มาภายในจิตใจ นัน้ แหละจึง
เปนความอัศจรรยอยางแทจริง ไมอัศจรรยแบบจอมปลอมดังที่เปนมา
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ถึงกับน้าํ ตารวง รวงสองอยาง รวงดวยความสลดสังเวชภพชาติแหงความเปนมา
ของตนหนึ่ง เพราะความอัศจรรยในพระพุทธเจา สาวกทัง้ หลายทีท่ า นหลุดพนไปแลว
ทานก็เคยเปนมาอยางนีห้ นึง่ เราก็เปนมาอยางนี้ คราวนีเ้ ปนความอัศจรรยในวาระสุด
ทายไดทราบชัดเจนประจักษใจ เพราะตัวพยานก็มอี ยูภ ายในจิตนัน้ แลว แตกอนจิตเคย
มีความเกี่ยวของพัวพันกับสิ่งใด บัดนี้ไมมีสิ่งใดจะติดจะพัวพันอีกแลว
มาสลดสังเวชอีกตอนทีเ่ คยคาดอวิชชาวาเปนเหมือนเสือโครง เสือดาว เหมือน
ยักษ เหมือนผี แตเวลาพิจารณาเขาไปเจออวิชชาจริงๆ แลว กลับเปนนางงามจักรวาล
เปนเพชรเปนพลอย เปนสิง่ ทีอ่ ศั จรรยมคี า มากโดยไมรสู กึ ตัวนัน่ ซิ จึงตองคิด เมื่อแกสิ่ง
นี้ไดแลว ธรรมแทอันเปนของวิเศษอัศจรรยยิ่งกวานั้นก็ปรากฏขึ้นมา จึงตองเกิดความ
สลดสังเวชในความหลงอวิชชาและในทุกขทง้ั หลาย และเกิดความอัศจรรยในธรรมที่
ปรากฏขึ้นโดยปราศจากสมมุติใดๆ เขาไปเจือปนในจิตดวงนั้น ถึงกับใหเกิดความ
ขวนขวายนอยไมคิดจะสอนผูหนึ่งผูใดได เพราะคิดในเวลานัน้ วา สอนใครก็ไมได ถาลง
ธรรมกับใจเปนของอัศจรรยเหลือลนถึงขนาดนีแ้ ลว ไมมใี ครทีจ่ ะสามารถรูไ ดเห็นไดใน
โลกอันนี้ เพราะเหลือกําลังสุดวิสัยที่จะรูได
เบื้องตนที่เปนทั้งนี้ เพราะจิตยังไมไดคิดในแงตางๆ ใหกวางขวางออกไปถึง
ปฏิปทาเครือ่ งดําเนิน จึงไดยอนกลับมาพิจารณาทบทวนกันอีก ทั้งฝายเหตุคือปฏิปทา
ทั้งฝายผลที่ปรากฏในปจจุบันวา ถาธรรมชาตินี้เปนสิ่งที่สุดวิสัยที่คนอื่นๆ จะรูไดแลว
เราทําไมถึงรูได เราก็เปนคนๆ หนึ่งเหมือนกับมนุษยทั่วๆ ไป เรารูไ ดเพราะเหตุใด ก็
ยอนเขามาหาปฏิปทา พิจารณากระจายออกไปจนไดความชัดเจนวา ออ ยอมรับละที่นี่
ถามีปฏิปทาคือขอปฏิบัติแลวก็จะตองไดรูอยางนี้
ทานผูใดบําเพ็ญขอวัตรปฏิบัติใหสมบูรณเต็มภูมิ ดังที่พระพุทธเจาไดสั่งสอนไว
แลว ธรรมชาตินไ้ี มตองมีใครมาบอกจะรูเ องเห็นเอง เพราะอํานาจแหงมัชฌิมาปฏิปทา
เปนเครือ่ งบุกเบิกทําลายสิง่ ทีร่ กรุงรังพัวพันอยูภ ายในใจ จะแตกกระจายออกไปหมด
เหลือแตธรรมลวนๆ จิตลวนๆ ทีเ่ ปนจิตบริสทุ ธิ์ จากนั้นจะเอาอะไรมาเปนภัยตอจิตใจ
แมสงั ขารรางกายจะมีความทุกขความลําบากแคไหน ก็สักแตวาสังขารรางกายเปนทุกข
เทานัน้ ไมสามารถที่จะทับถมจิตใหบอบช้ําใหขุนมัวไดเลย เพราะธรรมชาตินั้นไมใช
สมมุติ ขันธทั้งหมดนี้เปนสมมุติลวนๆ ธรรมชาตินน้ั เปนวิมุตติ หลุดพนจากสิ่งกดขี่ทั้ง
หลายซึ่งเปนตัวสมมุติแลว แลวจะเกิดความเดือดรอนไดอยางไร เปนก็เปน ตายก็ตาย
เรื่องของขันธสลายลงไปตามสภาพของมันที่ประชุมกันเทานั้น
จิตดวงนี้เปนอยางไร ตอไปนี้จะไปเกิดที่ไหนก็ทราบอยางชัดเจน จะไปเกิดที่
ไหนเมื่อไมมีเชื้อ ไมมีเงื่อนตอทั้งเงื่อนตนเงื่อนปลาย ทั้งอดีต อนาคต แมแตปจจุบันก็รู
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เทาทันไมไดยึดไดถือ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตาไมถือมั่นแลว
เพราะไดรูประจักษใจแลว เมื่อรูประจักษใจและปลอยวางหมดแลว มีธรรมอะไรที่ไมใช
อนัตตาไมใชอัตตา คือ วิสุทธิธรรม วิสทุ ธิจติ จะเรียกวิสุทธิจิตก็ได จะเรียกวิสทุ ธิธรรม
ก็ได จะเรียกนิพพานก็ไดไมมีปญหาอะไรเมื่อถึงตัวจริง ไมมีกิเลสสมมุติใดๆ เขามาขัด
ขวางแลว เรียกไมเรียกก็ไมมีปญหาอะไรทั้งนั้น เพราะจิตหลุดพนจากปญหาความยุง
เหยิงทั้งมวลไปแลว
เหลานี้ไดพูดใหหมูเพื่อนฟงหมดไมเคยปดบังลี้ลับ
ซึง่ ไมเคยถามผูใ ดเลย
ปรากฏขึ้นกับจิตเอง พระพุทธเจาและสาวกทัง้ หลายทีท่ า นปฏิบตั ิ เมือ่ ตรัสรูแ ละบรรลุ
ธรรมก็เปน สนฺทฏิ ฐ โิ ก ไมทรงถามและถามใคร สมกับพระธรรมทีท่ า นแสดงไววา สนฺ
ทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเอง ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ ผูรูทั้งหลายจะพึงรู
จําเพาะตน นัน่ ทานวาไวอยางนัน้ ธรรมนี้มิใชธรรมโกหกโลก ทําไมผูป ฏิบตั เิ มือ่ รูเ ห็น
ไดตามธรรมนั้นจะเปนการโออวดโกหก รูเห็นไดตองพูดไดตามนั้น ปฏิปทาธรรมทั้ง
หมดนี้แลเปนกุญแจดอกสําคัญที่จะเปดตูพระไตรปฎก ในขณะเดียวกันก็ปราบปราม
กิเลสซึ่งเปนขาศึกและปดบังธรรมในใจ ใหแตกกระจายออกไป กลายเปนใจวิเศษ
ธรรมวิเศษลวนๆ ขึ้นมาอยางไมเคยคาดฝนมากอนเลย
เพราะฉะนัน้ จงอยาไปคิดใหเสียเวล่าํ เวลา วาครัง้ พุทธกาลทานสําเร็จมรรคผล
นิพพาน ครัง้ นีไ้ มมที างสําเร็จ อยาไปคิด นัน้ เปนเรือ่ งของกิเลสหลอกลวงเราใหหลงกล
มายาของมันตางหาก ไมใชเรื่องของธรรม และจะเกิดความทอแทออนแอขึ้นมาในวง
ความเพียร กาวไมออก ไปไมรอด จอดจมอยูกับกิเลสกองทุกขตอไปอีก ดีไมดีฆาตัว
ตายก็มคี นเรา ทั้งๆ ที่ตนยังมีคุณคาอยู เพราะอํานาจกลลวงของกิเลสหลอกไปฆานั่น
เอง หลงกลมายาของกิเลสเทานั้นก็จมไปไดคนเรา ความเขมแข็งเคยมีมากนอยเพียงไร
พอกิเลสหลอกแย็บสองแย็บเทานัน้ ก็ลม ระนาวแบบไมเปนทา เพราะฉะนั้นขอใหพากัน
เขาใจวา ธรรมทุกขั้นจนถึงนิพพานธรรมไมอยูที่ไหน แตอยูที่ใจของผูปฏิบัติตามหลัก
สัจธรรมทัง้ สีใ่ หเขาใจและสมบูรณโดยลําดับจนถึงขัน้ สมบูรณเต็มที่
ธรรมทุกขัน้ จะ
ปรากฏขึ้นที่ใจโดยลําดับ และปรากฏจนเต็มภูมเิ ชนเดียวกัน ไมมีอะไรมาขัดแยงกีด
ขวางได ปากใครก็ตามถือเอาเปนประมาณไดยากมาก เพราะสวนมากใจมีกเิ ลส ปากจึง
มักสกปรก ฉะนัน้ จงถือ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม จากพระโอษฐถายเดียวเปนเครื่อง
ประกันมรรคผลนิพพานของเราผูป ฏิบตั ิ
สัจธรรม คืออะไรบาง ทุกข ความไมสบายกายไมสบายใจมีอยูท ไ่ี หน ถาไมมีอยู
ทีก่ ายทีใ่ จเรานีท้ กุ คน สมุทัย คือ นันทิราคะ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา นี่คือตัว
ของกิเลส มันเกิดขึ้นจากใจเพราะเชื้อของมันมีอยูที่ใจ มันจึงแสดงตัวออกมาจากสิ่งที่มี
เขาสูแ ดนนิพพาน

๕๑

๕๒

ใหเรารู นิโรธ คือความดับทุกข เอาอะไรมาดับมันถึงจะดับได ถาไมเอามรรค คือ ศีล
สมาธิ ปญญา เฉพาะอยางยิ่ง สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร เปนสิ่งสําคัญมากมาดับ
สติปญ
 ญาเปนเครือ่ งบุกเบิก เปนเครื่องถอดถอน วิรยิ ะ คือความพากความเพียรในงาน
ถอดงานถอนของตน ใหเรงธรรมเหลานีเ้ ขาใหมาก นิโรธ คือความดับทุกข เมื่อกิเลส
ดับไปมากนอยดวยมรรค เรื่องนิโรธจะดับทุกขตามๆ กัน เพราะนิโรธนัน้ เปนเงาของ
มรรค ถามรรคทํางานมากนอยเพียงไร นิโรธก็แสดงขึ้นตามเรื่องของมรรคที่ปราบ
ปรามกิเลสไดมากนอยเพียงนัน้
สัจธรรมทัง้ สีน่ ม้ี อี ยูท ไ่ี หนเวลานี้ ในครัง้ พุทธกาลทานบรรลุธรรม ทานบรรลุ
อะไร ถาไมรูแจงในสัจธรรมทั้งสี่นี้แลวจะหาทางบรรลุธรรมไมได เมือ่ รูแ จงในสัจธรรม
ทัง้ สีน่ โ้ี ดยสมบูรณแลว นัน้ แลคือเปนผูบ รรลุธรรมถึงขัน้ อันเกษมสําราญ หาอะไรเสมอ
เหมือนไมไดเลย ธรรมดังกลาวนั้นอยูที่ดวงใจ พระพุทธเจาตรัสรูท ใ่ี จ เพราะทุกข
สมุทัย นิโรธ มรรค อยูที่ใจ สาวกทัง้ หลายตรัสรูท ใ่ี จนัน้ เอง เพราะใจเปนผูห ลง ใจเปน
ผูป ฏิบตั ติ นใหรู ใจเปนผูแกความลุมหลงของตน เมือ่ ไดแกเต็มภูมแิ ลวความลุม หลง
นั้นก็หมดไป ทุกขก็ดับไป ความลุมหลงนั้นแลพาใหกอทุกข เมื่อทุกขดับไปแลว คําวา
นิโรธก็แสดงขึ้นมาในขณะเดียวกัน แลวอะไรที่ยังเหลืออยูเวลาสมุทัยและทุกขดับไป
แลวนัน้ ผูที่รูวาทุกขและสมุทัยดับไปนั้นแลคือผูบริสุทธิ์ ผูนี้ไมดับ ผูน แ้ี ลเปน
ธรรมชาติทบ่ี ริสทุ ธิ์ สัจธรรมทั้งสี่เปนเพียงกิริยาอาการดําเนินในขณะที่ยังไม
หลุดพนจากกิเลสกองทุกขเทานั้น
เพราะฉะนัน้ เรื่องอรหัตมรรค อรหัตผล จึงเปนธรรมทีค่ าบเกลียวกันอยู ยังไม
ละกิรยิ า ระหวางมรรคกับผลวิง่ ถึงกันในชัว่ ระยะจริมรรคจิต ตามปริยตั ทิ า นวาไว ชัว่ จริ
มรรคจิต คือ ชั่วลัดมือเดียว ขณะเดียวเทานัน้ ขณะนั้นทานวามรรคกับผลวิ่งถึงกัน ทํา
หนาทีต่ อ กันเสร็จเรียบรอยแลวนัน้ เรียกวา นิพพานหนึง่ ในขณะเดียวกันเรียกวาถึง
แดนแหงความบริสุทธิ์เต็มที่แลวก็ได และคําวาแดนแหงความบริสทุ ธิน์ ้ี จะหมายถึง
อะไร ถาไมหมายถึงใจผูเคยติดอยูในกองทุกข ไดพนจากแดนเเหงความทุกขไปเทานั้น
เพราะฉะนัน้ ขอใหทุกทานจงดําเนินจิตใจของตนดวยความเอาจริงเอาจังในงาน
คือจิตตภาวนา อยาไดลดละทอถอย ตายก็ตายเถอะ พุทธฺ ํ ธมฺมํ สงฺฆํ ปูเชมิ ตายบูชา
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ดีกวาตายเพือ่ กิเลสบูชากิเลสเปนไหนๆ เราเคยเชือ่
เราเคยยอมจํานนตอกิเลส คลอยตามกิเลส เคลิม้ ตามกิเลสมาหลายภพหลายชาติจน
นับไมไดแลว ใหกเิ ลสพอกพูนหัวใจจนมองหาดวงใจอันแทจริงไมเห็นเลยมานานนัก
แลว ทั้งขนทุกขมาทับถมโจมตีเราจนขนาดไมรูจักเปนจักตาย หากําหนดกฎเกณฑไมได

เขาสูแ ดนนิพพาน

๕๒

๕๓

วาเมื่อไรทุกขจะหลุดลอยออกไปจากใจ ถาไมแกตัวสมุทัยใหหลุดลอยลงไปแลว ไมมี
ทางที่ทุกขจะหลุดลอยลงไปได
การแกสมุทัยก็คือความเพียร มีสติปญ
 ญาเปนสําคัญ ใหพยายามพากเพียรอยา
ลดละถอยหลัง นี้แลเปนสิ่งที่จะตัดสินได ตัดสินที่ตรงนี้ ไมมีกาลโนน สถานทีน่ น่ั มี
อํานาจยิง่ กวา ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ ปญญา หรือยิ่งกวาสัจธรรมทั้งสี่นี้ไปไดเลย ตรง
นีเ้ ปนสําคัญ จงยึดตรงนี้เปนหลักใจหลักปฏิบัติ กิเลสอยูที่ตรงนี้ สมุทัยคือกิเลสแทอยูที่
หัวใจ มรรคคือการปฏิบัติเพื่อแกกิเลสดวยอุบายวิธีตางๆ อยานอนใจ ถึงเวลาคิด คิด
อานไตรตรองใหเขาใจในเรือ่ งธาตุเรือ่ งขันธ เรื่องกิเลสอาสวะแสดงตัวขึ้นมามากนอย
อยาไปหึงหวง อยาไปเสียดายอะไรทั้งสิ้นนอกจากความพนทุกข โลกทีเ่ ราเคย
คิดเคยปรุงมาแลวไดประโยชนอะไร นอกจากเปนเรื่องของสมุทัย แลวกวานเอาความ
ทุกขเขามาเผาลนหัวใจเทานัน้ ขึน้ ชือ่ วาสมุทยั แลวเปนอยางนัน้ เคยเปนอยางนั้นมา
ดั้งเดิมอยาไดหลงกลมัน จงทําความเข็ดหลาบ อยายอมหมอบราบกราบมันตอไป
สติ เราฝกใหมีสติมีได ปญญาพยายามขุดคนคิดอานไตรตรองในแงตางๆ ทั้ง
ภายนอกภายในได ถาพาคิดพาทํา ในเบือ้ งตนบังคับใหคดิ อานเสียกอน เพราะปญญา
ยังไมรูหนาที่การงานของตัวเอง เชนเดียวกับเด็กยังไมรหู นาทีก่ ารงาน ผูใหญตองบังคับ
บัญชาใหเด็กทํางาน จนกวาเด็กนัน้ เติบโตรูก ารงานและรูผ ลของงาน รูจักวิธีทํางานแลว
ก็ทํางานไปเองโดยไมตองบังคับบัญชาตอไป เหมือนผูใหญซึ่งรูเหตุรูผลของงานและผล
ของงานเรียบรอยแลว หนาที่การงานไมตองบอกก็ทําไปเอง สติปญญาเบื้องตนก็ตองได
บังคับบัญชา ลมลุกคลุกคลานบางก็ตองยอมรับกันไปกอน เพราะยังไมชาํ นิชาํ นาญ ตอ
เมื่อสติปญญาไดดําเนิน และเห็นผลแหงความสงบเย็นใจหรือความสวางไสวภายในจิต
เพราะอํานาจของสติปญญาขึ้นแลว สติปญญาจะมีความขยันหมั่นเพียรไปเอง เรือ่ ง
ความเพียรไมตองบอก หมุนไปตามกันนัน่ แหละ ดังที่เคยไดอธิบายใหฟงมาแลว หลัก
ใหญอยูที่ตรงนี้
การแกกเิ ลส ไมไดแกอยูสถานที่โนนสถานที่นี่อะไร แตแกกันที่จิต ถาวาสถานที่
ก็คือจิตนี้แล อยูตรงนี้ไมอยูที่อื่น ขอใหทุกทานฟงอยางถึงใจ ปฏิบัติแกกิเลสของตน
อยางถึงใจ ใหเห็นวากิเลสนีเ้ ปนภัยอยางยิง่ สําหรับหัวใจเรา จะพาใหเกิดภพเกิดชาติ
เกิดในภพนอยภพใหญ ไดรับความทุกขมากนอย ลวนแลวแตไปจากกิเลสทัง้ นัน้ ไมไป
จากทีอ่ น่ื เลย การแกกเิ ลส การเห็นกิเลสเปนภัยจึงทําใหจติ ใจมีความพอใจ หรือมีความ
อาจหาญที่จะแกกิเลสโดยลําดับ ผูใดที่ไดเปนความสะดุดใจเขาใจวากิเลสเปนขาศึกตอ
ตนแลว จะมีทางตอสูกัน ถาเห็นกิเลสเปนตน ตนเปนกิเลส เห็นกิเลสเปนเรา เราเปน
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กิเลสอยูแลว กิเลสนัน้ แลจะพาเราจม ครัน้ จมลงไปแตกเิ ลสกับขึน้ อยูบ นคอเรา (หัวใจ
เรา) หาทางฟนฟูตัวเองขึ้นมาไมไดเลย
ขอใหทุกทานนําไปประพฤติปฏิบัติใหถึงใจ ในสวนหยาบก็ไดเคยอธิบายใหฟง
แลวในเบือ้ งตนแหงกัณฑน้ี การประพฤติปฏิบัติใหมีความขยันหมั่นเพียร หูไว ตาไว
คิดอานไตรตรอง อยาอยูเฉยๆ ใหมคี วามแกลวกลาสามารถ อยาแสดงความออนแอ
พระพุทธเจาทรงมีความขยันหมั่นเพียรมากไมมีใครเสมอเหมือน ศาสนธรรมที่ออกมา
จากพระพุทธเจานั้น เปนธรรมที่สอนคนใหมีความขยันหมั่นเพียรในทางที่ดีที่ชอบ ให
เกิดผลเกิดประโยชน จนกระทั่งถึงขั้นเปนที่พึงพอใจ ใหนําไปประพฤติปฏิบัติ ใหไดรบั
ผลรับประโยชน จะบวชมาเวลามากนอย ในขณะทีเ่ ราบวชนีใ้ หทมุ เวลาลงเพือ่ ความ
พากเพียรอยาใหเสียผลเสียประโยชน อยาไปคิดเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีซ้ ง่ึ เราเคยคิดมาแลวไม
เกิดประโยชนอะไร นอกจากจะเกิดโทษภายในจิตใจใหมีความกังวลและมัวหมองตอจิต
ใจเทานัน้ ใหทราบถึงมันวาสิง่ เหลานีเ้ ปนภัยและเห็นโทษของมัน อยาสนใจไปคิด จะ
เหมือนไปควาเอามูตรเอาคูถมาฉาบทาตัวใหเหม็นคลุงไปตลอดกาลสถานที่
ไมมี
ประมาณวา ความเหม็นคลุงของกิเลสจะออกจากใจลําพังตนเอง โดยไมชําระซักฟอก
ปราบปราม
เวลานีเ้ ราเปนลูกตถาคต จะเปนอยูกี่วันกี่เดือนก็ตาม (พระบวชชัว่ คราวก็มสี บั
ปนกันฟง) ใหทําหนาที่ของตนเต็มภูมิอยาไดลดละ พระพุทธเจาทานเสด็จออกบวชไม
มีใครตามสงตามเสีย ไมมีญาติโยม ไมมีผูตามอุปถัมภอุปฏฐากพระพุทธเจาเลย สละ
ออกจากความเปนกษัตริยลงสูความเปนคนขอทาน ใครจะลําบากลําบนยิง่ กวาพระพุทธ
เจาไมมี ความลําบากพระพุทธเจาทรงเผชิญมาแลว กอนทีจ่ ะไดตรัสรูป รากฏวาทรง
สลบไสลถึง ๓ ครัง้ วาไง ถาหากไมฟนก็ตาย นี่คือความทุกขมากถึงขั้นสลบนั่นเอง ถา
ยิ่งกวานั้นก็ถึงขั้นตาย นี่ลําบากไหมพระพุทธเจาผูทรงบําเพ็ญมากอน ทีเ่ ปนแนวหนา
ของพวกเรา เราจะมีแตความออนแอ งวงเหงาหาวนอนเต็มตัวอยูอ ยางนัน้ เปนไดเหรอ
ลูกศิษยตถาคต ควรเปนไปไดเหรออยางนัน้ นะ ฉะนัน้ ใหพจิ ารณา
อะไรจะอัศจรรยเทาธรรมในแดนโลกธาตุนไ้ี มมี จิตจะเคยหมกมุนอยูกับสิ่งใดก็
ตาม เมื่อธรรมไดฉายแสงเขาไปถึงใจแลว จะปลอยวางโดยลําดับๆ ไมวาอันใดจะถือ
เปนของวิเศษวิโสในความรูสึกมาตั้งแตกอนเพียงไรก็ตาม จะปลอยวางไปโดยลําดับจน
กระทั่งไมมีสิ่งใดเหลือเลย เพราะสิง่ เหลานัน้ ไมมคี ณ
ุ คาและประเสริฐเหมือนกับธรรม
ชาติอนั ประเสริฐซึง่ ปรากฏขึน้ ภายในใจ ไมอยางนั้นทานปลอยไมได วางไมได ถาธรรม
ไมเหนือกวาจะปลอยไปทําไม เชนเราเดินไปเจอตะกัว่ เราก็วา เปนของดีกเ็ ก็บแบกหาม
เอาไป พอไปเจอเงินก็วาเปนของดี ทิ้งตะกั่วไป ไปเจอทองคําเขาไปอีก เจอเพชรเจอ
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๕๕

พลอยเขาไปอีก ยิ่งปลอยของเกาไปโดยลําดับๆ เพื่อยึดของดี เอาของดี ของที่ราคาต่ํา
กวานั้นก็ทิ้งๆ
อันนี้ก็เหมือนกัน โลกามิสทัง้ หลายเปนสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คามีราคาต่าํ กวาธรรมโดยหลัก
ธรรมชาติ มิใชโดยความนิยมทีอ่ าจเสกสรรเปลีย่ นแปลงความจริงเปนอยางอืน่ ได นอก
จากนั้นก็เปนโทษอีกดวย ถาไมฉลาดในการใชสอยและเก็บรักษา เมื่อธรรมไดแทรกเขา
ถึงใจมากนอย ควรจะชนะรสชาติความแปลกประหลาดความอัศจรรยของโลก ควรจะ
ชนะโลกามิสสิ่งใดไดก็ยอมชนะกันไป ปลอยกันไปวางกันไปโดยลําดับ จนกระทั่งปลอย
วางโดยสิน้ เชิง เพราะเห็นธรรมวาประเสริฐกวาไมมสี ง่ิ ใดเสมอเหมือน ปุญญปาป ปหิน
บุคคล กระทั่งบุญก็ยังละอยาวาแตละบาปไดแลวเลย บุญก็ยังละ จึงเรียก ปุญญปาป
ปหินบุคคล ผูม บี ญ
ุ และบาปอันละเสียไดแลว
บุญก็เปนเครื่องสนับสนุนใหถึงที่อันเกษม เมื่อถึงที่เกษมแลว บุญซึง่ เปนสวน
สมมุติ ก็ปลอยวางกันโดยหลักธรรมชาติไมมีสิ่งใดเหลือเลย เหลือแตความบริสทุ ธิ์
ลวนๆ และไมติดดวย รูเทา ตัดขาดทั้งอดีตอนาคต รูเทาตัดขาดทั้งปจจุบันไมยึดมั่นใน
สิง่ ใด จะวาพระอรหัตอรหันตทานไมยึดถือสิ่งใดเลยก็ไมผิด แตทานก็ไมไดปราศจากที่
พึ่ง นัน่ เมื่อถึงแดนแหงความพนจากสมมุติหรือถึงแดนเกษมเต็มภูมิแลว พนวิสัยของ
สมมุติแลว ไมไดยึดอะไรทั้งนั้นเพราะจิตพอตัวแลว
นี่ละการประพฤติปฏิบัติ ขอใหทุกทานฟงใหถึงใจ ไดพยายามเทศนสอนมาโดย
ลําดับๆ ขอใหเห็นใจผูแ สดงดวย การรับพระเณรจํานวนมากนอยก็ไดพจิ ารณาเต็มหัว
ใจแลว ถึงไดรบั ขนาดเทาทีเ่ ปนมานี้ ถาเลยกวานี้ก็ตองแสดงผลใหเห็นอยางใดอยาง
หนึ่งแนนอน เพราะเชือ่ ความคิด เคยคิดอันใดไวแลวเปนความถูกตองเสมอ ไมใชคยุ
ถามากก็เฟอ แลวก็เรๆ รวนๆ เหลวๆ ไหลๆ และกอความวุน วายสวนทีด่ ใี หเสียไป
ดวย ไมเพียงแตเหลวไหลโดยลําพังตนเอง ยังเปนการรกหูรกตารกจิตรกใจ กีดขวาง
เพื่อนฝูงไปอีก นัน่ เปนของดีเมื่อไร
ฉะนั้นทุกๆ องคทม่ี าบวชนีไ้ มวา จะมาจากสกุลใดชาติชน้ั วรรณะใด ไมสําคัญยิ่ง
กวาความเปนพระ ปฏิบัติใหตรงแนวตามหนาที่ของพระ นี้เปนหลักแหงพระอันถูกตอง
ซึ่งจะอยูรวมกันดวยความผาสุกได
ถาปลีกจากรองรอยนี้แลวเปนเรื่องของโลกของ
สงสารหาประมาณไมได นั้นแลจะทําความกีดขวางกัน หาความสุขความสบายไมไดเลย
เพราะมันราว จากราวก็แตก ถาเอาโลกเขามาแทรกเขามาแฝงตองเปนอยางนี้ พระพุทธ
เจาจึงไมมชี าติชน้ั วรรณะ ผูใดมาบวชแลวก็ทรงแสดงอรรถธรรมสั่งสอนอยางเต็มภูมิ
ของพระองค ใหผูนั้นปฏิบัติเต็มภูมิของพระของสมณะซึ่งเปนศากยบุตร พุทธชิโนรส
ของพระพุทธเจา และไดผลเปนที่พอใจโดยทั่วกัน
เขาสูแ ดนนิพพาน

๕๕

๕๖

สาวกของพระพุทธเจามีกป่ี ระเภท มีทุกชาติชั้นวรรณะมาประพฤติปฏิบัติ ผูใ ด
ออกมา เชน เปนพระราชามหากษัตริยเ สด็จออกมาบวชแลว ก็มาเปนคนขอทาน มา
เปนสมณะประเภทเดียวกัน ทําหนาที่การงานโดยไมถือเนื้อถือตัว วาเคยมียศมีศักดิ์มา
ขนาดไหน อันนัน้ มันสมมุตกิ นั เฉยๆ วายศอยางนั้นยศอยางนี้ ดูหวั ใจนี่ หัวใจนี้ กิเลส
มันไมไดวายศวาศักดิ์ไหนนะ มันเหยียบไดทั้งนั้น ใหแกตวั มันเหยียบมันเปนขาศึกตอ
เรานีด้ ว ยธรรม เราจะมีความเปนอิสระหรือเราจะมียศแหงธรรมประดับใจ ยศแหง
ธรรมประดับใจนี้เหนือยศอะไรทั้งสิ้นและกินไมหมดดวย ตายแลวก็หายหวง ทุกสิ่งทุก
อยางไมอาลัยเสียดาย ไมหวงไมหวงไมกังวลใจ จึงขอใหพากันประพฤติปฏิบัติอยานอน
ใจ
เอาละเอาแคน้ี

เขาสูแ ดนนิพพาน

๕๖

๕๗
เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑

ยอมตายกับความเพียร
ความหลงอันนีเ้ ปนพืน้ เพมาจากอวิชชาตัณหาความมืดบอด ฝงอยูภายในใจ
หลักใหญก็มีสาม ความโลภ ความโกรธ ความหลง ชื่อของกิเลสบาปธรรมเหลานี้ มีอยู
ในคัมภีรศ าสนา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธที่นับพอประมาณ ในคัมภีรมีแตชื่อของกิเลส
ของธรรมทั้งนั้น ตัวกิเลสและธรรมจริงๆ มีอยูภายในใจของสัตวโลก สวนมากไมวา ทาน
วาเรา เวลาเรียนจําชื่อของกิเลสตัณหาและชื่อของอรรถของธรรมไดก็เขาใจวา ตัวรูตัว
ฉลาด เปนนักปราชญขึ้นมาทั้งๆ ที่กิเลสไมไดเหือดแหงไปสักตัวเดียว นอกจากเพิ่มขึ้น
เพราะความสําคัญตน ในจิตใจรอนยิง่ กวาภูเขาไฟ การเรียนแบบนีท้ า นเรียกวา “ความ
รูขุยไมไผ” เพราะทําลายตัวเอง การเรียนเพือ่ ปฏิบตั ติ ามทีเ่ รียนรูม า ไดมากนอยยอม
เกิดประโยชนไปตามสวน นีเ่ รียกวาเรียนเปนมงคลแกตนและเปนมงคลแกผเู กีย่ วของ
ไมมีประมาณ
ฉะนัน้ คําวา ปริยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ จึงตองเปนคูเคียงกันเสมอไป ศาสนาถาขาด
อยางใดอยางหนึ่งยอมเปนไปไมได ก็จะมีแตชื่อ ดังที่เขาเขียนจดหมายมาตอนหลังจาก
เขาไดอา นประวัตทิ า นอาจารยมน่ั
และปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐานสายทานพระ
อาจารยมน่ั แลว มีจาํ นวนมากทีเ่ ขียนมาคลายคลึงกันวา หลังจากอานประวัตทิ า น
อาจารยมน่ั และปฏิปทาสายลูกศิษยทา นจบลงแลว เหมือนเขาเกิดชาติใหมในชีวิตอัต
ภาพอันเดียวกันนี้ เขามีหวังเกีย่ วกับบุญกุศลมรรคผลนิพพาน ไมเปนความสุดๆ สิ้นๆ
เหมือนแตกอน เปนความภูมใิ จทีเ่ กิดมาในแดนแหงพระพุทธศาสนานี้ ซึ่งเต็มไปดวย
มรรคผลนิพพาน
แตกอนไมเปนอยางนี้ มันคิดไปแบบลมๆ แลงๆ ในลักษณะทําลายมรรคผล
กุศลผลบุญที่ตนจะพึงไดรับ และออนใจเหีย่ วแหงใจจนกลายเปนความหมดหวัง เพราะ
เห็นวาศาสนามีแตตวั หนังสือ พระเณรมีแตผา เหลือง ซึ่งที่ไหนๆ ก็มีไมอดอยาก สิง่
สําคัญก็คือ หาผูจะทรงมรรคผลเพราะการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจาไมมี
ศาสนาจึงมีแตตวั หนังสือ ไมมใี ครปฏิบตั แิ ละทรงมรรคผลอันเปนความจริงนัน้ ไว
พอไดอานประวัติทานอาจารยมั่นและปฏิปทาของพระธุดงคฯจบลงแลว ผลที่ได
รับจากการอานประวัตทิ า นคือ การสรางความหวังไดเต็มหัวใจ หัวใจเต็มตืน้ ไปดวย
ศาสนา เต็มตื้นไปดวยความหวังที่ไมเปนโมฆะ แมจะไมสาํ เร็จมรรคผลนิพพาน ก็พอใจ
ในการบําเพ็ญความดีทุกอยาง เขาวาอยางนี้
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๕๘
มีจาํ นวนมากทีเ่ ขียนจดหมายคลายคลึงกันสงมา หลังจากไดรับหนังสือที่ทางวัด
สงไปใหแลว
เขาวาไมนึกวาจะมีผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังที่เห็นในประวัติทานพระ
อาจารยมน่ั ซึ่งมีเรื่องของทานเองและมีเรื่องของลูกศิษยของทานอยูในนั้นอยางนี้เลย
ตอนนี้ไดอานอยางถึงใจแลว เต็มตืน้ ภายในหัวใจ เหมือนเกิดชาติใหมขึ้นมาใน
ทามกลางแหงชาติเกาๆ ที่มีอยูนี้ เขาพูดอยางนี้ในจดหมาย
เพราะฉะนัน้ เราผูเ ปนนักปฏิบตั ิ ขอใหถือตามคําสัตยคําจริงที่พระพุทธเจาทรง
ประทานไวแลวอยางใด ซึ่งมี สวากขาตธรรม เปนเครื่องประกันคุณภาพความถูกตอง
ดีงามทุกอยางไวโดยสมบูรณแลว การแสดงออกใหโลกไดเห็นชัดก็คือ นิยยานิกธรรม
ซึ่งออกไปจาก สวากขาตธรรม ทีต่ รัสไวชอบแลวนี้ ธรรมวินัยเปนเครื่องนําออกซึ่งโทษ
ทัง้ หลาย ที่มีอยูภายในใจของสัตวโลกผูปฏิบัติตามหลักธรรมของพระองค
ฉะนั้นพระวาจาของพระพุทธเจา จึงเปนพระวาจาที่มีสัตยมีจริง มีฤทธาศักดานุ
ภาพมากเหนือกิเลสทุกประเภท เมื่อไดนําพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไวโดยถูกตองนี้ไป
ประพฤติปฏิบัติ กิเลสตัณหาภายในใจตองเบาบางลงไปตามกําลังแหงการปฏิบตั ขิ อง
ตนๆ และหมดสิ้นไปโดยไมตองสงสัย เพราะอํานาจแหงการปฏิบัติของผูนั้นเต็มภูมิ
ความจริงนี้เคยเปนมาตั้งแตครั้งพุทธกาลจนถึงปจจุบัน และยังจะเปนไปอีกเปน
เวลานาน จนกวาจิตใจของสัตวโลกจะหมดความเชื่อความเลื่อมใส หมดความใฝใจใน
การปฏิบตั ิ หมดความเยือ่ ใย หมดความพึ่งพิงธรรมของพระพุทธเจา หันเหไปนอกลู
นอกทาง ไมถอื ธรรมเปนหลักเปนเกณฑแลวนัน้ แล ศาสนาจะหมดก็หมดตรงนั้น คือ
หมดโดยไมมีสัตวโลกรายใดสามารถจะนําไปประพฤติปฏิบัติได ไมมผี สู นใจเพราะจิต
ใจหยาบเกินกวาจะสนใจในธรรมทัง้ หลายแลว ทีพ่ ระองควา ศาสนาทีป่ ระทานไวหา พัน
ปนน้ั ก็ตามอุปนิสัยของสัตว จิตใจของโลกผูถือพุทธ ถือธรรม ถือสงฆนี้ จะมีไปได
เพียงแคนน้ั จากนัน้ ความรูค วามเห็นทุกสิง่ ทุกอยาง จะเปลีย่ นแปลงไปจากหลักธรรม
กลายเปนโลกเปนกิเลสลวนๆ ไปหมด ศาสนาก็เปนอันหมดทางชวยเหลือไดอีก
ในขณะที่จิตใจเปลี่ยนแปลงไปจากหลักธรรม ใจก็มีความพัวพันรักชอบไปใน
ความสกปรกโสมมตางๆ ไมมีประมาณ นิสยั สันดานเปลีย่ นจากความเปนมนุษยธรรม
เปน มนุสสฺ ติรจฺฉาโน รางกายเปนมนุษยแตใจกลายเปนใจของสัตวติรัจฉานฉุดพาไป
อยางหมดหวัง นีเ่ รียก “มิคสัญญี” เมือ่ ไมมศี าสนาแลวก็เปนเหมือนสัตว เพราะบาป
ไมมีบุญไมมีภายใน ความสะดุงตอบาป ความยินดีในบุญกุศลก็ไมมีในใจ กลายเปน
สัตวในรางมนุษยไปอยางไมสะดุงสะเทือนใจใดๆ ทั้งสิ้น ใครมีอํานาจก็กดขี่ขมเหงรีด
ไถกันกิน ฉีกกันกิน ถืองานเบียดเบียนทําลายกันเปนอาชีพเหมือนสัตวปา
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๕๙
ความไมมศี าสนาคือศีลธรรมภายในจิตใจ มีโทษทัณฑถึงขนาดนั้นแล จึงไมใช
ของดี เทาที่โลกยังพออยูไดไมรุนแรงนัก แมจะรอนระอุอยูแทบทุกแหงทุกหนดังที่
ปรากฏอยูทุกวันนี้ ก็ยังพอมีที่ปลงวาง ยังพอมีที่สงบ ยังพอมีที่พักที่ปลงใจอยูบาง
เพราะจิตใจคนยังแสวงหาธรรมอยู มีธรรมเปนเครือ่ งยับยัง้ จิตใจ ไมผาดโผนโจน
ทะยานไปตามกระแสของโลกโดยถายเดียว การแสดงออกของผูเดือดรอนยังหวังพึ่ง
ธรรมอยู เชนรองขอความเปนธรรม เปนตน จิตใจยังใฝธรรม ยังหวังพึ่งธรรมอยู ผูที่จะ
วินิจฉัยไตสวนใหไดเหตุไดผลเพื่อความเปนธรรมก็ยังมีอยู ไมขาดสูญไปโดยถายเดียว
ธรรมยังเปนหลักเปนเกณฑในหัวใจของโลกอยู โลกถึงแมจะรอนก็ยังมีที่เย็น ถาเปนน้าํ
ในมหาสมุทรก็ยังมีเกาะมีดอนพออยูพออาศัยได ไมเปนน้ําไปเสียทั้งแผนดิน ผูม ธี รรม
อยูก็ไมรอนไปทุกหยอมหญาเสียทีเดียว ยังพอมีธรรมเปนที่หลบซอนผอนคลายได นี่
เราพูดถึงภาคทัว่ ๆ ไป
จิตใจถาขณะใดโลกเขาย่ํายี ขณะนั้นก็เดือดรอนตั้งตัวไมได ระส่าํ ระสายวุน วาย
ไปกับอารมณตางๆ เพราะไมมสี ติ อํานาจของสติปญญาไมพอ สูกําลังของกิเลสที่ผลัก
ดันจิตใจใหฟุงซานไมได
ความที่จิตจะฟุงซานไปนั้นก็เพราะอาศัยอารมณอดีตเปน
สําคัญ ไปไดเห็นไปไดยนิ สิง่ ใดแลวนําเรือ่ งนัน้ เขามาเปนอารมณเผาตัวเอง เพราะจิตใจ
ถือสิ่งนั้นเปนอารมณ ถือสิ่งนั้นเปนงาน งานนัน้ เปนไฟ ผลของงานทีเ่ ปนไฟก็เผาผลาญ
จิตใจใหเกิดความเดือดรอน ขณะไมมีสติยอมเปนอยางนี้ดวยกัน ไมวา ฆราวาส ไมวา
นักบวช ไมวา นักปฏิบตั เิ รา
ฉะนั้น จงทําความสังเกตสอดรูตนอยูเสมอ สมกับเราเปนผูร กั ษาเรา คือรักษาใจ
อยาใหสิ่งใดมาย่ํายีจิตใจได อยาใหสง่ิ ใดมารบกวนจิตใจได คําวาสิง่ นัน้ สิง่ นีม้ ารบกวน
นัน้ หมายถึง ใจไปคิดวาดภาพเอาสิง่ นัน้ ๆ มาครุน คิดอยูภ ายในใจ ทําใหวา วุน ขุน มัวอยู
ภายใน ผลก็เกิดความทุกขความเดือดรอนขึ้นมาอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะเปนความ
จริงที่ตองยอมรับกัน
เมื่อมีสติปญญาคอยกํากับรักษา คอยขัดคอยขืนคอยตานทานกันอยูเสมอ ใจ
ยอมปลอดภัยไรทุกข เพราะมีพเ่ี ลีย้ ง คือสติปญญาตามรักษา ปกติเราก็ทราบแลววา
อารมณเชนนั้นเปนสิ่งไมดี ใหผลเปนพิษเมื่อสัมผัสสัมพันธกันอยูบอยๆ จึงตองอาศัย
การรักษา การกีดกัน การตานทาน การตอสูกันเรื่อยๆ คําวาปะทะกันนั้น คือมีการตอสู
จึงมีการปะทะ หากจิตใจของเราเลื่อนลอย สติไมมี ปญญาซึ่งเปนศาสตราอาวุธอัน
สําคัญไมมี คําวาปะทะก็ไมปรากฏ นอกจากหมอบราบเรียบไปเลยเทานัน้ ถายังมีปะทะ
ก็ยังมีการตอสูกัน ทั้งเขาทั้งเราตอสูกัน เชน ปะทะผูกอการรายเปนตน เรียกวา สูก นั
ตางคนตางสูกัน ยอมมีทางแพทางชนะได แตนักปฏิบัติธรรมไมควรใหมีคําวา “สูไมได
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หรือแพกิเลส” นอกจากชนะไปเปนพักๆ ตอนๆ เพื่อกาวเขาสูแดนชนะโดยสิ้นเชิงเทา
นัน้
กิเลสทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิตใจและมีอยูภ ายในใจ ไมวา จะเปนความโลภ ความโกรธ
ความหลง ราคะตัณหาประเภทใดๆ ทั้งปูยาตายายของกิเลส ทั้งพอแมของกิเลส ทั้งลูก
เตาเหลากอของกิเลส มันเปนขาศึกทั้งนั้น เมื่อเขามาเกี่ยวของพัวพันกับใจ ใจที่มีสติก็
ตอสูตานทานซึ่งกันและกัน จนเอาชัยชนะหรืออยางนอยก็สงบกันลงไดเปนพักๆ หาก
ยังไมชนะก็พอมีทางจับเงื่อนนั้นแงนี้ของกิเลสได
พอทรงตัวอยูไดดวยสติปญญา
ศรัทธา ความเพียรของตน
ระหวางใจกับอารมณสัมผัสสัมพันธกันอยูเรื่อยๆ ถามีสติก็รูเรื่องกันไปเรื่อยๆ
ถาไมมีสติ ใจก็เปนเขียงเช็ดเทาใหกเิ ลสเหยียบย่าํ ทําลายเอา ซึ่งไมสมควรแกผูปฏิบัติ
อยางยิ่ง ฉะนั้นการตอสูกับกิเลสประเภทตางๆ ตองเอาจริงเอาจังตลอดไป เชนเดียวกับ
นักมวยชกตอยกันบนเวที ซึ่งตางฝายตางฟดกันจนสุดเหวี่ยง ออนขอยอหยอนไมได
ตองแพหรือถูกน็อกไมสงสัย
เราเปนนักตอสูเ พือ่ กูว วิ ฏั ฏะ จึงขอใหเคารพพระพุทธเจา เชื่อฟงพระพุทธเจา
พระธรรม พระสงฆอยางถึงใจ เชนเดียวกับนักมวยเชือ่ ครู อยาเชื่อสิ่งใดยิ่งกวาพุทธ
ธรรม สงฆ เพราะในขณะเดียวกันนั้นมันมีสิ่งซึมซาบอยูภายในใจและแทรกซอนกันอยู
กับธรรม สวนมากพวกนั้นมักมีกําลังมากกวาเสมอที่คอยทําลายใหเอนใหเอียง ดีไมดี
ลมเหลวโดยไมรสู กึ วาไดเอนเอียงหรือลมเหลวไป ทั้งๆ ที่อีแรงอีกาบินตอมเพื่อ กุสลา
มาติกา อยูร อบตัวแลว ทั้งนี้เนื่องจากไมมีสติ ถามีสติบางหรือมีสติสัมปชัญญะติดตัว ก็
พอฟดพอเหวี่ยงกันไป
จงยึดความลําบากของพระพุทธเจานํามาเปนสักขีพยานแกตนเอง การประพฤติ
ปฏิบัติธรรมของพระองครูสึกวาหนักมากยิ่งกวาพวกเราเปนไหนๆ ดังที่เคยอธิบายให
ฟงหลายครัง้ แลว เพราะความเปนสัพพัญู เปนสยัมภู ทรงปฏิบัติโดยลําพังพระองค
เอง บรรดาพระพุทธเจาทัง้ หลายเปนอยางนัน้ ผูที่จะบุกเบิกทางเดินใหสัตวทั้งหลายไป
ดวยความราบรืน่ ปลอดภัย ในขัน้ ตนแหงการบุกเบิกเพือ่ ความเปนศาสดาและนําธรรม
มาสอนโลก เปนความลําบากขนาดไหน เพราะทางไมเคยเดิน การจะเปน สยัมภูก็ตอง
ปฏิบัติโดยลําพังพระองคเองแบบ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โดยแท ไมหวังพึ่งใคร
สุขทุกขลําบากลําบนแคไหนก็ตองทน และทรงบําเพ็ญไมลดละทอถอย ดังที่
ทราบกันวาทุกขถึงขั้นสลบไสลจนถึงสามครั้ง
ไมใชเพียงครัง้ หนึง่ ครัง้ เดียวเสียดวย
สมมุติวาใหพวกเราองคหนึ่งองคใดสลบเพราะความเพียรกลาดังพระองคในขณะนี้ จะ
พอมีองคใดกลารับไหม ขอตอบแทนไดเลยวา จางๆๆ ก็ไมมีใครกลารับ แตจะไดยิน
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เสียงไมเปนทาดังขึ้นทันทีวา ยอมแลวๆ หมอบราบแลวๆ ถาจะใหสลบแบบพระพุทธ
เจาละก็ จะขอวิงวอนใหกิเลสทั้งมวลนับแตปูยาตายายลงไปถึงเหลนตัวเล็กๆ แดงๆ
ของกิเลสมา กุสลา มาติกา เอาไปเปนทาสเช็ดมูตรเช็ดคูถใหมนั ยังจะเบากวาการสลบ
เปนไหนๆ ตาย ตาย ไมเอาๆ ถอยพวกเราถอย วิง่ พวกเราวิง่ ถาลงเปนแบบนี้ นี่คือ
เสียงอุทานของพวกเราจะโผลขึ้นในทามกลางที่ประชุมเวลานี้
เมื่อเปนเชนนี้จะพอเห็นคุณคาแหงความเพียรของพระองคบางไหม ลองคิดดู
ตรองดู เทียบเคียงดูขณะนี้ บางทีอาจเปนประโยชนมใี จฮึกหาญขึน้ มาบาง พระพุทธเจา
ถาไมไดทุมเทพระอาการทุกสวนลงถึงขนาดที่วา เอา ตายก็ตาย สลบก็สลบ เมื่อไมฟน
จะตายก็ตายไป เมื่อไมตายใหไดชัยชนะเปนศาสดาโดยถายเดียว ไมมีทางเลือกเปน
อยางอื่น ถาพระทัยไมมีความเขมแข็งถึงขนาดนั้น ก็ตอสูกิเลสไมไดและเปนศาสดาของ
โลกไมได พวกเราพึงนํามาเทียบกับตัวเองเพื่อถือเอาประโยชน แมไมไดแบบทานทุก
กระเบียดก็พอจะมีหลักยึด สมคําที่เปลงระลึกถึงทานวา พุทธฺ ํ สรณํ คจฺฉามิ บาง
ความทุกขทส่ี บื เนือ่ งมาจากการยอมจํานนกิเลสนัน้
เราตางก็เคยแบกหามมา
นานแสนนานจนถึงปจจุบนั นี้ และยังจะแบกจะหามภพชาติซึ่งเปนกองทุกขตลอดไปนั้น
เรายังจะมีความสามารถ มีความพอใจแบกหามไปโดยไมเข็ดหลาบอยูเ หรอ การ
ประกอบความเพียรเพื่อรื้อถอนสิ่งเปนเชื้อใหกอภพกอชาติ อันกลมกลืนไปกับกอง
ทุกขใหเราแบกหามนัน้ ทําไมเราจะไมมคี วามสามารถ ทําไมจะไมมีกําลังตอสู ทําไมจะ
ไมมีความอุตสาหพยายาม ทําไมจะไมอดไมทนได
การอุตสาหพยายามจนสุดกําลัง แมจะตายในชาตินี้ก็เปนเพียงชาติเดียว ไมตอง
ตายซ้าํ ๆ ซากๆ หลายครัง้ หลายหนจนหาประมาณไมไดเหมือนกิเลสพาใหตาย ทําไม
เราจะแยงชิงความอุตสาหเสือกคลานตามกิเลส มาเปนความอุตสาหพยายามทางความ
หลุดพนไมได ถาเราจะเปนลูกทานผูเ ปนนักรบอยางจริงใจนะ การตายดวยความเพียร
มีความสุข มีดีกรี มีศักดิ์ศรีเหนือกิเลสอยูมาก เราจึงควรตายดวยความพากเพียร เชื่อ
พระพุทธเจาเชื่อใหถึงใจ พระองคทรงดําเนินอยางใดจงเชื่อใหถึงใจ จะเปนกําลังใจ
กําลังความเพียรทุกดาน ตอตานกิเลสใหบรรลัยจากใจไมเนิน่ นาน
เราเปนลูกศิษยตถาคตปรากฏในพระพุทธศาสนาอยางชัดเจนแลววา เปนเพศ
ของพระ ซึ่งเปนเพศที่มีความอุตสาหพยายามมาก พระของพระพุทธเจาเปนอยางนั้น
เปนเพศที่มีความอดความทนตอสิ่งตางๆ ไมวา ภายนอกภายใน ตลอดถึงโลกธรรมทั้ง
ภายในภายนอกซึ่งเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล ไมสะทกสะทานหวั่นไหว เราเปนพระ
ปฏิบัติ ตองอดตองทนตองมีความขยันหมั่นเพียร ตอสูเพื่อความเปนสิริมงคลเพื่อ
ความพนโลก หนักก็ตองสูตองทนเพราะทางเดินอยูตรงนี้ ไมมีทางอื่นเปนที่เดิน
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หากมีทางอื่นเปนที่ราบรื่นดีงามสะดวกสบายพอเลือกได และถึงไดอยางรวดเร็ว
ทันใจแลว พระพุทธเจาทุกๆ พระองคซึ่งเปนจอมปราชญและทรงมีพระเมตตาตอสัตว
โลกอยางเต็มพระทัยอยูแลว ทําไมจะไมประทานทางสายนัน้ ใหโลกทัง้ หลายไดดาํ เนิน
กัน ทั้งนี้ก็เพราะมันไมมี พระพุทธเจาเองจึงตองทรงลําบาก การประกาศพระศาสนาก็
ประกาศตามรองรอยที่ทรงรูทรงเห็น อันเปนแนวทางที่ถูกตองดีงามนั้นแลแกสัตวโลก
เมื่อพวกเราไมมีปญญาจะเลือกเองได
ยากลําบากก็ตองดําเนินไปตามทางสายที่
ประทานใหน้ี เพราะไมมีทางอื่นเปนที่พอหลบหลีกปลีกไปได ซึ่งเมื่อปลีกออกไปก็เต็ม
ไปดวยขวากดวยหนาม ใครจะมีความกลาหาญตอขวากตอหนาม คือกิเลสอยูอีก เพราะ
เวลานีก้ าํ ลังจะพากันปฏิบตั เิ พือ่ หนีใหพน จากกิเลสอยูแ ลว ยังจะโดดจากทางที่ถูกตองดี
งามออกไปใหมันทําเปนอาหารวางอีกหรือ
ทางที่เปนไปเพื่อความปลอดภัยก็คือ มัชฌิมาปฏิปทา กิเลสมันดุดันขนาดไหน
มันดื้อดานขนาดไหน จงผลิตมัชฌิมาปฏิปทา คือสมาธิ คือสติปญญาขึ้นใหเต็มภูมิ ให
ทันกัน ฟตใหเหมาะกับความเปนมัชฌิมาที่จะแกกิเลสปราบกิเลสได กิเลสประเภทดือ้
ดานก็มีมัชฌิมาประเภทกลาแข็งรุนแรงตอสูกัน ไมมีคําวาถอย มัชฌิมาผลิตขึ้นมาให
พอเหมาะพอสมกัน เชนเดียวกับเขานําไมเสามาปลูกบานปลูกเรือน ไมที่ยังหยาบอยู
ควรจะตัดจะฟนจะถากใหเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มกําลังวังชา ก็ตองถากตองฟนใหเต็มฝ
มือ เต็มกําลัง เหมือนจะฟนทิ้งผาทิ้งหมดทั้งตนนั้น แตความจริงเขาถากในสวนทีห่ ยาบ
ที่คดที่งอออกใหหมด เหลือไวแตสว นทีด่ ที เ่ี ปนประโยชน เพือ่ มาทําเปนบานเปนเรือน
ตางหาก เขามิไดฟนทิ้งถากทิ้ง
เครือ่ งมือก็มหี ลายประเภทในการสรางบานสรางเรือน อยางหยาบก็มี อยาง
กลางก็มี อยางละเอียดก็มี จึงจะสําเร็จประโยชนไดตามตองการ เครื่องมือที่จะสรางจิต
ใจหรือเครื่องมือปราบกิเลสก็เหมือนกัน คําวามัชฌิมาก็หมายถึง เครื่องมือปราบกิเลส
ประเภทตางๆ ทีม่ อี ยูภ ายในจิตใจนัน่ เอง กิเลสหนาขนาดไหน ดื้อดานขนาดไหน ตอง
นําหลักมัชฌิมาปราบใหถงึ กัน คือเครื่องมือใหถึงกันเขาปราบปราม จึงจะเปนความ
เหมาะสมกับการแกกเิ ลสประเภทนัน้ ๆ
หากกิเลสหนา แตเราจะทําแบบลูบๆ คลําๆ ก็เขากันไมได เชนเดียวกับไมทง้ั
ตนทีจ่ ะนํามาเปนตนเสานัน่ แล ซึ่งยังไมถากไมฟนอะไรเลย แตเอากบไปไสไมทั้งตน
มันจะเปนบานเปนเรือนไดอยางไร ตองเอาขวานถากฟนเขาไป เมื่อถึงขั้นที่จะไสกบก็
เอากบมาไส หลังจากไดถากอยางเกลี้ยงเกลา ดัดที่คดที่งอใหตรงหมดแลว ยอมควรแก
การยกขึน้ เปนเสาบานเสาเรือนได
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เรื่องของกิเลสก็เหมือนกัน อยางหยาบเวลานีม้ นั เต็มอยูใ นหัวใจของพวกเรา เรา
จะทําแบบลูบๆ คลําๆ มันไมทันกัน นี้ไมจัดเปนมัชฌิมา เพราะมีกําลังออนกวากิเลส
กําลังไมเพียงพอกับกิเลสก็นํามาแกกิเลสไมได กิเลสหยาบสติปญญาก็ตองเอาใหหนัก
ใหทันกัน กิเลสละเอียดเขาไป สติปญญาก็ละเอียดตามกันไป จนกระทัง่ กิเลสหาทีห่ ลบ
ซอนไมได เพราะอํานาจแหงปญญาฉลาดแหลมคม ตามตอนฟาดฟนกันจนแหลกแตก
กระจายไปหมด นีแ่ ลหลักมัชฌิมาเปนอยางนี้
เราอยาเขาใจวาปฏิบตั ิไปเสมอๆ อยูธรรมดาๆ เปนมัชฌิมาของธรรม นัน่ มัน
มัชฌิมาของกิเลสตางหาก ไมใชมัชฌิมาของธรรม ควรหนักก็ตองหนัก มัชฌิมาแปลวา
ความเหมาะสมหรือทามกลาง ทามกลางก็คือความเหมาะสมความพอดีนั่นเอง จะพอดี
กับกิเลสประเภทใดๆ ก็ผลิตขึ้นมาบรรดาสติปญญา ศรัทธา ความเพียร ความเพียรก็
ใหกลาแข็ง แข็งจนแกรงเปนหินเปนเหล็กไปเลย สติปญญาก็ตั้งไมหยุดไมถอย พินจิ
พิจารณาไมละไมวางเพราะสติปญ
 ญาอยูก บั ตัวของเราเอง นี่เรียกวามัชฌิมา คือเหมาะ
สมกับการแกกเิ ลสแตละประเภทๆ และแตละกาลแตละสมัยที่กิเลสปรากฏตัวขึ้นมา
และตอสูกันไมลดละปลอยวาง
จิตที่ยังไมสงบก็พยายามทําใหสงบ มีสติคอยรักษาหรือควบคุมงานแหงการ
ภาวนาของตน เราเคยสงเคยคิดกับเรือ่ งอารมณตา งๆ มาตัง้ แตวนั เกิดแลวจนบัดนี้ ยัง
เสียดายความคิดอะไรอีก ความคิดเหลานัน้ ถาจะเปนเหตุเปนผล เปนมงคล เปน
ประโยชน ดังที่ชอบคิดชอบปรุงกัน มันก็ควรจะเปนผลเปนประโยชนลนโลกจนไมมีที่
เก็บนัน่ แล แตสวนมากมีแตความทุกขเต็มหัวใจ ลนหัวใจ เรายังเสียดายความคิดเหลา
นัน้ อยู ก็เทากับเรายังเสียดายหัวหนามทีป่ ก หรือทิม่ แทงอยูใ นฝาเทา ไมสนใจที่จะถอด
ถอนมันออกเลยนั่นเอง เวลานีเ้ ราจะถอนหัวหนามออกจากฝาเทา คือถอนกิเลสออก
จากใจ จึงไมควรเสียดายอารมณอะไรในขณะทีท่ าํ ความพากเพียร
เราเคยคิดมามากแลวเรือ่ งรูป เรือ่ งเสียง เรื่องกลิ่น เรือ่ งรส เครือ่ งสัมผัส ที่มีอยู
ทั่วโลกดินแดน มันเปนเรือ่ งของใจเราไปเทีย่ ววาดภาพสิง่ นัน้ สิง่ นีม้ าเปนเรือ่ งราว และ
หลงมโนภาพของตน หลงอารมณของตน ครุนคิดในอารมณของตน ยุงในอารมณของ
ตน จนหาที่ไปที่มาไมได เหมือนตามรอยวัวในคอกตางหาก ไมใชของจริงอะไรเลย เรา
เสียดายอะไรมันนักหนา จนหาเวลาและความพยายามพรากจากกันไมได
อารมณแหงธรรมซึง่ จะทําใหเรามีความสงบเย็นใจ
ดวยการบังคับจิตลงสู
อารมณแหงธรรม เชน กําหนดอานาปานสติ ก็ใหรูลมทุกระยะของลม ทําไมจึงฝดเคือง
ดิ้นรนกวัดแกวงเอานักเอาหนา ราวกับจูงหมาใสฝนไมผดิ เลยเชนนัน้ อยาเสียดายความ
คิด อยาใหความคิดใดเขามาแทรกในขณะทีท่ าํ งานนัน้ ความคิดคือสังขารมันคอยจะ
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แทรกอยูเสมอ สังขารเปนตัวมารสําคัญ สัญญาเจาสหายกันก็ยื่นตัวออกไปอยาง
ละเอียด ตามรูไ ดยาก จิตธรรมดานีต้ ามรูไ ดยาก ถาจิตทีล่ ะเอียดแลวก็รกู นั ไดเร็ว
การพิจารณารางกาย จะเปนรางกายขางนอกขางในก็เอาใหจริงใหจงั อยาสักแต
พิจารณาผานไปเฉยๆ วาไดเทานัน้ ครัง้ เทานีค้ รัง้ เทานัน้ รอบเทานีร้ อบ นั้นนับเอาก็ได
ไมสาํ คัญ สําคัญทีค่ วามรูแ จงเห็นจริงเพราะการพิจารณาดวยความเจาะจง ดวยความมี
สติปญ
 ญาเปนผูท าํ งานดวยเจตนาจริงๆ จนปรากฏความจริงขึน้ มาอยางชัดเจน เนือ่ ง
จากการพิจารณาหลายครัง้ หน เมื่อชัดในสิ่งใดสิ่งนั้นก็หายสงสัย ใหเอาจริงเอาจัง
การเชื่อพระพุทธเจาเชื่ออยางนี้และทําอยางนี้ ไมเหลาะแหละ พระพุทธเจาทรง
บําเพ็ญอยางไร จงเชือ่ ธรรมทานและปฏิบตั ดิ าํ เนินอยางทาน จงรักธรรม รักตน และ
เสียดายตน เสียดายธรรม มากกวาเสียดายอารมณทง้ั หลายทีเ่ คยเกีย่ วของกันมานาน
ซึ่งไมเกิดประโยชนอะไรนอกจากโทษโดยถายเดียว พระสงฆสาวกทานดําเนินอยางไร
เปนคติตัวอยางแกพวกเราไดอยางดีเยี่ยม บรรดาสาวกอรหันตทเ่ี ราเปลงวาจาถึงทาน
ระลึกนึกนอมถึงทานทางดานจิตใจวา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ อยาเพียงระลึกถึงทานวาเปน
สรณะเพียงเทานัน้ ใหระลึกถึงปฏิปทาที่ทานพาดําเนินมา เพื่อเปนคติตัวอยาง และเปน
กําลังใจของเราไดกาวเดินตามทาน อยางองอาจกลาหาญไมสะทกสะทานตออุปสรรค
ใดๆ ดวย แมไมไดแบบทานทุกกระเบียดก็ยังดี อยูในเกณฑของลูกศิษยที่มีครูสั่งสอน
กิเลสเปนสิง่ ทีล่ ะเอียดแหลมคม และเปนสิ่งที่กลอมจิตใจของโลกไดอยางสนิท
ติดจม ทําใหเคลิบเคลิ้มหลงใหลใฝฝนไปตามมันไมมีเวลาอิ่มพอ การเห็นโทษยอมเห็น
โทษของมันไดยาก ถาไมนําสติปญญาเขาไปจับ เขาไปเทียบเคียง เขาไปพิสจู นพจิ ารณา
จะไมมีโอกาสรูเห็นวากิเลสนี้เปนโทษตอจิตใจของสัตวโลกเลย เพราะฉะนัน้ สัตวโลกจึง
ตองมีความพอใจในความโลภ ในความโกรธ ในความหลง ความรักความชัง อาการ
ตางๆ ซึ่งเปนเรื่องของกิเลส จิตใจของคนและสัตวมีกิเลสชอบกันทั้งนั้น แตเรื่องของ
ธรรมซึ่งจะเปนเครื่องแกกิเลสไมคอยชอบกัน เพราะถูกกีดกันจากกิเลสที่เปนขาศึกตอ
ธรรมไมใหชอบธรรม ไมใหนาํ ธรรมมาตําหนิมนั ไมใหนาํ ธรรมมาแกมนั มาปราบมัน
ผูจะพอรูโทษของกิเลส ตองเปนผูไดสัมผัสธรรม รูร สของธรรม รูคุณคาของ
ธรรมภายในใจมากนอยทางดานปฏิบตั ิ นํามาเทียบกับกิเลสในแงดชี ว่ั สุขทุกขตา ง ๆ
และทราบโทษทราบคุณจากระหวางกิเลสกับธรรมโดยลําดับ การศึกษาธรรมการปฏิบตั ิ
บําเพ็ญธรรมยอมคอยเปนไปเอง นับแตขั้นลมลุกคลุกคลาน จนถึงขั้นอาจหาญเกรียง
ไกร และขั้นหมดอาลัยในกิเลสโลกามิสทั้งมวล อนาลโย เสียได
สวนกิเลสจะตั้งใจหรือไมตั้งใจมันก็เปนกิเลสอยูเรื่อยไป เพราะในจิตทั้งดวงมัน
เปนกิเลสทัง้ สิน้ อยูแ ลว มันจึงมีอาํ นาจมาก มีกําลังมาก เนือ่ งจากเคยเสีย้ มสอน และ
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บังคับบัญชาจิตใจของโลกมาเปนเวลานานแสนนานแลว ชนิดที่วาโลกกับมันเปนอัน
เดียวกัน เรากับกิเลสก็เปนอันเดียวกัน ไมทราบอะไรเปนกิเลสอะไรเปนเรา มันกลอม
ไดถึงขนาดนั้น เปนอวัยวะอันเดียวกันไปหมด (สวนจุดหมายอันสําคัญทีเ่ รามุง มัน่ อยู
เวลานีค้ อื เรากับธรรม ธรรมกับเราเปนอันเดียวกัน)
ปกติของสามัญชนจะหาทางรูโทษของกิเลสไมได โลภก็พอใจโลภเพราะกิเลส
พาใหพอใจ ไมเห็นวาความโลภนัน้ เปนภัย ไมเห็นวาความโลภนัน้ เปนความผิด โลภผู
อื่นโลภได แตเขาโลภเราไมชอบ โกรธเขาโกรธไดดุดาเขาดาได แตเขาดาเราไมได นี่
เรื่องของกิเลสมันใหเปนอยางนั้น ทําใหเขาใจวาเจาของถูกตองอยูเสมอทุกกรณี ทีจ่ ะ
ระลึกโทษวาตัวผิดนี้มีนอยมาก หรือไมมี ถาเปนเรือ่ งของกิเลสลวนๆ หากไมมีธรรมเขา
ไปแทรกบางจะไมเห็นวาตนผิดเลย
คําวากิเลสจึงไมเห็นแกใคร
ไมมีใครแซงในความเห็นแกตัวและความถือตัว
ใหญเหนืออะไรๆ โลภก็มาก โกรธก็งาย การเอารัดเอาเปรียบก็เกง ความอาฆาตมาด
รายก็เร็วและฝงลึกไมยอมถอน ความเห็นแกตวั กับความตระหนีถ่ เ่ี หนียวใครแตะไมได
สองอยางนี้เปนเพื่อนสนิทติดกันจนแกะไมออก เสียไปนอยแตจะเอาใหไดมากๆ ไม
ยอมเสียเปรียบใคร นี่แหละโลกจึงแกไมตก อยูดวยกันจํานวนมากนอยจึงมักเอารัดเอา
เปรียบกัน เบียดเบียนกัน ทําลายกัน กดขี่ขมเหงกัน ใหไดรบั ความกระทบกระเทือนซึง่
กันและกันอยูเสมอ หาความสงบไมได ก็เพราะอํานาจของกิเลสมันครอบงําหัวใจนัน่ แล
จะเปนอะไรที่ไหนกัน
หากมีธรรมะเปนเครือ่ งทดสอบพินจิ พิจารณาบาง
คนเรายอมอยูดวยกันได
เพราะยอมรับความจริงซึง่ กันและกัน เราเองก็ยอมรับความจริงของเรา ตรงไหนผิดก็
ยอมรับวาผิดและพยายามแกไข คนอืน่ ผิดก็ยอมรับตามความจริง โลกยอมอยูดวยกัน
ไดเปนผาสุก มีธรรมเทานัน้ เปนคูแ ขงกิเลส เปนเครื่องแกกิเลสตัวเสนียดจัญไรตอโลก
หากไมมีธรรมเลย เราจะไมเห็นวากิเลสนี้เปนโทษเปนคุณอะไรตออะไรกับตัวของเรา
และโลกทั่วๆ ไป จะเห็นเปนความถูกตองตามใจชอบไปเสียสิ้น ทั้งๆ ที่มันเปนโทษ
เมือ่ นําธรรมะเขามาทดสอบเทียบเคียงแลว ยอมทราบที่ไดที่เสียที่ดีที่ชั่ว ทีค่ วรละควร
สงเสริม เพราะโลกมีของสองสิ่งคือดีกับชั่วเปนคูกัน
เมื่อมีสองสิ่งยอมเปนคูแขงกัน เชน คนดีกบั คนชัว่ ยอมเปนคูแขงกันอยูในตัว
อันเดียวไมทราบจะแขงกับอะไร นีม้ นั มีแตกเิ ลสอยางเดียวภายในหัวใจ หาคูแขงไมได
จึงไมทราบวากิเลสเปนความผิด เปนความไมดี ใหโทษแกตนอยางไรบาง แมทุกข
ขนาดไหนก็ยอมรับ กิเลสพาใหคดิ ใหปรุงใหพดู จาใหทาํ ประการใด ซึง่ สวนมากเปน
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ความผิด ก็ตองทําไปตามอํานาจปาเถื่อนนั้น เพราะไมมอี ะไรภายในใจมาคัดคาน เนือ่ ง
จากมีอยางเดียวคือกิเลสเปนผูบงการ
เมือ่ นําธรรมเขาไปวินจิ ฉัย หรือไดยินไดฟงอรรถธรรม และอานเรือ่ งอรรถเรือ่ ง
ธรรมเขาไป ก็มีความรูแปลกๆ แฝงขึ้นมา และมีขอเทียบเคียงฝายผิดฝายถูก จากนั้นก็
มีแกใจ และพยายามแยกแยะกันออกได โดยเห็นวาธรรมเปนอยางนีก้ เิ ลสเปนอยางนัน้
ความโลภเปนอยางนัน้ ความไมโลภเปนอยางนี้ ความโกรธเปนอยางนั้น ความไมโกรธ
เปนอยางนี้ ความหลงเปนอยางนั้น ความไมหลงเปนอยางนี้ ความฟุงเฟอ เหอเหิมเปน
อยางนัน้ ความมีใจสงบเย็นเปนอยางนี้ คอยเขาใจไปโดยลําดับ
ทีนก้ี ห็ าอุบายวิธแี ยกแยะและนําออกเปนสัดเปนสวน เปนดี เปนชั่ว แยกออก
คนละทิศละทางจากตัวเราเอง ตัวเราก็มที ห่ี ลบซอนผอนคลาย หายจากทุกขไปเรื่อยๆ
เบื้องตนตองอาศัยกําลังวังชาบังคับบัญชาถูไถกันไป เพราะยังไมเคยเห็นผลของงาน
เชนเดียวกับเด็กทํางานนัน่ แหละ ผูใหญตองคอยบังคับบัญชา พอลับตาผูใ หญ เด็กก็
เถลไถล เราก็เหมือนกัน เมื่อยังไมเห็นผลของธรรมเกิดขึ้นที่ใจบางเลยก็ขี้เกียจ ตอง
อาศัยความบังคับบัญชาตัวเอง สติเปนของสําคัญ เมือ่ ใจไดรบั ความสงบเย็นลงไป นี่
เปนเครือ่ งวัด เปนผลของงาน เปนพยานประจักษขึ้นมา
พอใจไดรบั ความสงบเพราะองคแหงภาวนา จะเปนภาวนาบทใดก็ตาม เมื่อใจ
สงบแลวมันเย็น เย็นซาบซึ้งละเอียดออน ในขณะเดียวกันก็เห็นโทษแหงความวุน วาย
ออ ที่ใจหาความสงบสุขไมไดนี้ เพราะความวุน วายเขายุง กวนจิตใจอยูเ สมอนัน่ เอง จน
หาเวลาพักผอนหยอนจิตไมไดเลย จิตหาความสงบไมได บัดนีจ้ ติ ไดรบั ความสงบเย็น
เพราะอํานาจแหงธรรม ธรรมกับกิเลสก็เริ่มเปนคูแขงกันขึ้นมาในคนๆ นั้น เมื่อใจได
รับความสงบก็ทราบวาสงบเพราะอะไร สงบเพราะสมาธิธรรม ภาวนาธรรม ก็ยอมมีทาง
ที่จะตอสูกับกิเลสเรื่อยๆ ไป ไมลดละทอถอยดอยสติปญญาเหมือนแตกอน
จิตเมื่อไดรับการอบรมอยูเสมอ ไมละความพยายาม จะตองมีความเจริญขึน้
เรือ่ ยๆ เจริญขึ้นวันละเล็กละนอย เชนเดียวกับความเติบโตของเด็กทีไ่ ดรบั การบํารุง
รักษาจากผูเลี้ยงดู จิตใจก็ไดรบั การบํารุงจากการเลีย้ งดูการรักษาของเรา การบํารุงดวย
อรรถดวยธรรม ดวยการเจริญภาวนา ดวยการระวังรักษาไมใหเคลือ่ นคลาดไปสูท าง
หายนะใหเกิดความเดือดรอน และรักษาอยูโดยสม่ําเสมอโดยความมีสติ จิตก็จะมีความ
เจริญรุง เรืองขึน้ เรือ่ ยๆ จนเราไมทราบเลยวาเบือ้ งตนจิตเปนอยางนัน้ และจิตเจริญขึน้
มาเปนอยางนี้ไดตั้งแตเมื่อไร
สวนทีจ่ ะทราบชัดเปนขณะๆ นั้นไดแก จิตตภาวนา เวลาจิตมีความสงบ ในขณะ
นั้นยอมทราบไดชัดวาขณะนี้จิตสงบ เมือ่ สงบหลายครัง้ หลายหน จิตใจก็คอยเตียนโลง
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เขาไปๆ ตอนนี้สังเกตไดยากเพราะเกลี้ยงเกลาลงไปเรื่อยๆ มีรากฐานมั่นคงลงไป
เรือ่ ยๆ อาศัยการอบรมอยูโ ดยสม่าํ เสมอ จิตทีส่ งบแลวสงบเลาหลายครัง้ หลายหนนัน้
นอกจากจิตจะมีความสะอาดผองใสละเอียดเขาไปแลว ยังเปนการสรางฐานขึน้ ภายใน
จิตเองใหมีความแนนหนามั่นคงยิ่งขึ้นอีกดวย
พอใจมีความสงบบาง เอาละทีนพ้ี จิ ารณาทางดานปญญา คนดูเรื่องธาตุเรื่อง
ขันธน่ี การคนแรแปรธาตุใหคน ใหแปรทีต่ รงนี้ ธาตุก็คือ ธาตุสี่ ดิน น้าํ ลม ไฟ มีแต
ธาตุลวนๆ อยูภ ายในรางกายนี้ หาเปนเราทีต่ รงไหนมี ถาวาดินก็มีแตดินลวนๆ น้ําก็มี
แตนาํ้ ลมก็มีแตลม ไฟก็มีแตไฟ เราไปเสกสรรปน ยอเอาสิง่ เหลานีว้ า เปนเราเปนของ
เรา ไมละอายธาตุสี่ ดิน น้าํ ลม ไฟ บางเหรอ ถาเขามีวิญญาณเขาพูดได เขาจะหัวเราะ
เราและดาเราจนนาอับอายนัน่ แล วา “ไอพวกกรรมฐานโง โงตอหนาตอตาพวกขาอยาง
ไมอายเลยนี่ ก็พวกขาคือกองธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ ทําไมไปกลาหาญไมเขาอรรถเขา
ธรรม เหมาเสกสรรวาพวกขาเปนเราเปนของเรา เปนสัตวเปนบุคคล เปนหญิงเปนชาย
ยุงไปหมด ก็พวกขามิใชพวกยุงเหมือนพวกแกโงๆ นีน่ า มาเสกสรรปน แตงไปหาพระ
แสงอะไร ก็ดูตามความจริง รูต ามความจริงกลัวเขาจะไมวา “บาเสกสรร” หรือยุง จริง
กรรมฐานพวกนี้ ไมเหมือนกรรมฐานของพระพุทธเจาซึง่ ทานเหลานัน้ พิจารณาตาม
ความจริง รูต ามความจริง ไมเทีย่ วเสกสรรแบบปลอมเหมือนกรรมฐานพวกนี”้ แตนี้
เขาเปนดิน เขาเปนน้าํ เขาเปนลม เขาเปนไฟ เราจะถือหรือไมถือ เขาก็คอื ดิน น้ํา ลม
ไฟ อยูเชนนั้น เขาไมดา เราจึงพอมีหนาเหลืออยู
ความถือเปนความหนักหนวงของใจเรา ความทุกขความลําบากเพราะอุปาทาน
ก็เปนภาระหนักของเรา เพราะฉะนั้นตองแกดวยสติปญญา พิจารณาลงใหชัดในรางกาย
นี้ พระพุทธเจาทรงรูแจงเห็นจริงดวยกายคตาอันนี้ สาวกทั้งหลายก็เหมือนกัน สติปฏ
ฐานสี่เปนทางเดินเพื่อความพนทุกข อริยสัจสี่เปนทางเดินเพื่อความพนทุกข ฟงใหดีให
ถึงใจ ความพนทุกขจริงๆ อยูนอกอริยสัจ ความพนทุกขจริงๆ อยูนอกสติปฏฐานอีกที
หนึง่ ทั้งสองนี้เปนทางเดินเพื่อความพนทุกข ผูพนทุกขคือจิต จิตทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ลวเปนผู
พนทุกข มิใชสติปฏฐานสี่และอริยสัจสี่เปนผูบริสุทธิ์และเปนผูพนทุกข นัน่ เปนทางเดิน
อันชอบธรรมของจิตตางหาก
นีเ่ ราไดพจิ ารณาเห็นชัด หายสงสัย กาย เวทนา จิต ธรรม พิจารณากาย กายใน
กายนอก ทานอธิบายไวในสติปฏ ฐานสี่ แตเรือ่ งอุบายวิธขี องเราทีจ่ ะพิจารณา กายคตา
สติ นั้นหาที่สิ้นสุดไมได แลวแตจะถนัดอยางใด จะพิจารณาใหเปนอสุภะอสุภงั เปนปา
ชาผีดิบหมดทั้งตัวนี้ก็เปนได เพราะกายนีเ้ ปนปาชาผีดบิ อยูแ ลว พิจารณาทางภาคอสุภะ
ก็เปนอยางนี้ จะพิจารณาทางธาตุทางขันธ มันก็เปนธาตุอยูแลวตามธรรมชาติของมัน
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เปนความจริงของตัวเองแตละอยางๆ มันปลอมอยูที่ใจดวงเดียว ที่ไปเสกสรรปนยอเขา
วาเปนอยางนัน้ อยางนี้ ใจอยูไมเปนสุข เพราะฉะนั้นจึงไดรับแตทุกขแบกแตทุกขอยูร่ํา
ไป เพราะความอยูไมเปนสุขของจิตเอง ถาอยูเปนสุขมันก็ไมมีทุกข เดี๋ยวเอื้อมไปโนน
เดี๋ยวคิดไปนี้ ปรุงสิ่งนั้นสําคัญมั่นหมายสิ่งนี้อยูอยางนั้น ผลจึงเปนไฟขึ้นมาเผาตน
จึงตองอาศัยสติปญญา ศรัทธา ความเพียร พินิจพิจารณาแยกแยะเรื่องสัญญา
อารมณออกเปนชิ้นเปนอัน พิจารณาธาตุขันธใหเห็นชัดเจนตามเรื่องของธาตุของขันธ
เอา จะพิจารณาใหแตกกระจายลงไปก็แตก พิจารณาจนชํานิชํานาญ แมเราไมพจิ ารณา
วาธาตุ มันก็เปนธาตุอยูตามหลักธรรมชาติของมันเอง พิจารณาวาขันธ ขันธก็แปลวา
หมวด แปลวากอง กองรูป กองเวทนา กองสัญญา กองสังขาร กองวิญญาณ ก็อยูใน
กายในใจนี้ คําวาขันธ ขันธ แปลวา กอง แปลวาหมวด กองตั้งแตพื้นเทาถึงบนศีรษะ
มันกองสูงขนาดไหนกองขันธนะ
กองรูปก็คือรูปกายนี้ กองเวทนาก็มีตั้งแตพื้นเทาจดบนศีรษะ กองสัญญาก็จําได
หมดตรงไหนๆ ก็จําได กองสังขารก็ปรุงแตงไดทั้งภายในภายนอก กองวิญญาณก็คือ
ความรับทราบจากอายตนะภายนอก เชน รูป เสียง กลิ่น รส เครือ่ งสัมผัส เขามาสัมผัส
เขามาถูกตองกับ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ก็เปนอารมณขึ้นมา ขณะทีร่ บั ทราบวา นัน้ เปน
รูป นีเ้ ปนเสียงเปนตน นัน่ เรียกวาวิญญาณ พอผานไปแลวความรับทราบนีก้ ด็ บั ไป
พรอมๆ กับสิง่ ทีส่ มั ผัสผานไป แตอารมณทน่ี าํ มายึดไวภายในใจนี้ เปนธรรมารมณไม
ยอมผานไปดวย โดยอาศัยอารมณอดีตที่เคยไดรูไดเห็น ไดยินไดฟงมาแลวนั้น นําเขา
มาหมักดองอยูภ ายในใจ ครุนคิดอยูที่นี่ เปนอารมณอยูท น่ี ่ี สรางกิเลสอยูท น่ี ่ี เพราะไม
มีสติปญญาแกทัน จงพิจารณาแยกแยะใหเห็นตามความจริงเชนนี้ พิจารณาอันใดให
เห็นชัด อยาคาดคะเน อยาเดา ใหเห็นตามความจริง มันแสดงขึ้นมาอยางไรใหดูตาม
ความจริงนัน้ นี่ปญญาขั้นตน
อุบายวิธีของปญญานี้ไมมีสิ้นสุด ขอใหพิจารณาใหปญญากาวออกเถอะ อยู
เฉยๆ จะใหปญญากาวออกเองมันเปนไปไมได เราก็เคยเชือ่ อยางฝงใจมาแลววา ทาน
วา สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหติ มหานิสโํ ส. สมาธิอันศีลอบรมแลวยอมมีผล
มาก มีอานิสงสมาก สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสสํ า. ปญญาอัน
สมาธิอบรมแลวยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ปฺญาปริภาวิตํ จิตตฺ ํ สมฺมเทว อาสเวหิ
วิมจุ จฺ ติ. จิตอันปญญาอบรมแลว ยอมหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ แนะ ฟงดูซิ
นี่เราก็มีศีลเปนที่อบอุนอยูแลว สมาธิก็เรงเขาไป ศีลเปนศีล สมาธิเปนสมาธิ
อยาเขาใจวาศีลจะหนุนใหเปนสมาธิขน้ึ มาเอง สมาธิจะหนุนใหเปนปญญาไปโดยลําดับ
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เอง โดยไมตอ งพิจารณาทางปญญา อยางนี้ขัดตอความจริงซึ่งตองพิจารณาทางปญญา
จึงจะเปนปญญาขึ้นมาได แมสมาธิก็ตองทําใหเปนสมาธิ
เพียงมีศีลแลวสมาธิจะเกิดเอง มีสมาธิแลวปญญาจะเกิดเองดังนี้ แมจนวันตาย
ก็ไมเกิด อยาพากันนั่งคอยนอนคอยแบบลมๆ แลงๆ ทั้งศีล ทั้งสมาธิ ทั้งปญญาตองทํา
ใหเกิดทั้งสิ้นจึงจะเกิดมี ถาไมนําไปใชก็ไมเกิดผลอะไร เชน มีด ขวาน หรือเครื่องมือ
ตางๆ ทีน่ าํ มาใชงาน ถาไมเอามาใชงาน มีดก็เปนมีด ขวานก็เปนขวาน สิว่ ก็เปนสิว่ กบ
ก็เปนกบ เลื่อยเปนเลื่อยอยูอยางนั้น ไมสาํ เร็จเปนงานชิน้ นัน้ ๆ ขึ้นมาไดโดยลําพังเลย
นี่สมาธิก็อยูอยางนั้น ถามีศลี แลวไมทาํ สมาธิใหเกิดดวยจิตตภาวนา สมาธิก็ไมเกิด
อยากจะใหสมาธิเกิดตองทําภาวนา เมือ่ ภาวนาขึน้ เปนสมาธิแลว ถาอยากใหปญญาเกิด
ตองคิดคนทางดานปญญา ปญญาถึงจะเกิด ไมใชสมาธิจะไปหนุนใหปญญาเกิดไดเอง
ถาเปนอยางนั้นไมมีใครติดสมาธิ เมื่อมีสมาธิแลวก็หมุนตัวไปเรื่อยๆ เปนปญญาเลย
ปญญาก็หมุนตัวไปใหจิตหลุดพนเลย แตนต้ี ามความจริงมันไมเปนเชนนัน้
ความจริงก็คือศีลตองทําใหเกิด คือรักษาศีล สมาธิตองทําใหเกิด เมื่อทําสมาธิ
พอจิตมีความสงบรมเย็นบาง ไมหิวโหยในอารมณอะไรมากไปเหมือนแตกอนที่ไมเคย
ไดสมาธิ แลวก็นาํ จิตนัน้ ออกพิจารณาในแงตา งๆ ของธาตุของขันธ จิตที่ไมหิวโหยก็ตั้ง
หนาทํางานใหเรา เมื่อทํางานก็เกิดปญญาขึ้นมา เกิดความรูแจงในแงนั้นแงนี้ขึ้นมา
เรือ่ ยๆ เริม่ เห็นผลไปโดยลําดับ รูต รงไหนหายสงสัยตรงนัน้
ปญญาก็คอยเขยิบตัวขึ้นไปๆ ตั้งแตปญญาขั้นหยาบๆ เรือ่ ยไป จนกระทั่ง
ปญญาขั้นกลาง แลวก็กลายเปนปญญาขั้นละเอียดไปโดยลําดับๆ และแกกิเลสที่พัวพัน
อยูภายในจิตไปโดยลําดับเชนกัน ปญญาทั้งสามขั้นคือ ปญญาขัน้ หยาบ ขัน้ กลาง ขัน้
ละเอียดและขั้นละเอียดสุดสมกับกิเลสที่ละเอียดสุดไดแก อวิชชา เมื่อพอเหมาะพอสม
กันแลวเปนมัชฌิมา มัชฌิมานี้หมุนตัวเขาไปตรงไหน กิเลสพังทลายลงไปไมมีอะไร
เหลือ นัน่ วิธแี กกเิ ลสเปนอยางนี้ ใหพากันเขาใจ อยาเขาใจวาสมาธิจะเปนปญญา
ปญญาจะแกกิเลสทั้งหลายไปโดยถายเดียว
ตองนําไปใชเหมือนเครื่องมือจึงจะเปน
ปญญาขึ้นมาตามลําดับ
มันงายถามีสมาธิแลว
ก็เหมือนกับมีเครือ่ งทําครัวทีจ่ ะนํามาปรุงอาหารชนิด
ตางๆ นั่นแล เครือ่ งทําครัวมีพรอมแลว ถาเราไมปรุงมันก็เนาเฟะไปเปลาๆ มันไมเกิด
เปนอาหารขึน้ มาได สมาธิก็เปนสมาธิอยูอยางนั้น ดีไมดีเนาเฟะ คือติดสมาธิก็เนาเทา
นั้นละซิ เมื่อติดแลวก็จม จมปลักอยูตรงนั้นแหละ ไปไมรอด จึงตองพิจารณา
นีเ่ คยเปนมาแลว ติดสมาธิ ผมเคยพูดใหหมูเพื่อนฟงหลายหน เรื่องสมาธินี่
ชํานาญ พูดไดอยางอาจหาญ เพราะจิตเปนสมาธิมาถึงหาหกปกวา กําหนดเมื่อไรไดทั้ง
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นัน้ มันเปนสมาธิอยูตลอดเวลา จิตเปนเหมือนหิน มีความมัน่ คง แตหนิ ก็หนิ กิเลส หิน
สมาธิ ไมใชหินความหลุดพน เมือ่ เวลาปญญาไดแยกแยะเขาไปๆ เห็นคุณคาของ
ปญญา ทีนี้ก็ไปใหญ ถอดถอนกิเลสไปเรื่อยๆ ทีไ่ หนๆ ก็ไมพนปญญา ปญญาเปนผูแก
กิเลส สมาธิเปนแตเพียงทําใหกเิ ลสสงบตัวเขามาเพือ่ แกกเิ ลสไดงา ย ฟาดฟนกิเลสได
งาย เพราะมันไมซานไปขางนอก ปญญาก็สนุกฟาดฟนลงไป
เมื่อกิเลสไดสิ้นสุดลงไปเพราะอํานาจของปญญาแลว นัน่ แหละคือคุณคาแหง
การปฏิบตั ธิ รรม คุณคาของใจเดนดวงเต็มที่ไมมีอะไรเสมอในโลกทั้งสามนี้ จิตเปน
ธรรม ธรรมเปนจิต ใจเปนธรรม ธรรมเปนใจ ธมฺโม ปทีโป ก็หมายถึงความสวาง
กระจางแจงของใจและธรรมซึ่งอยูดวยกัน เมื่อถึงขั้นนั้นแลว จะวาใจก็ได จะวาธรรมก็
ได ธรรมคือใจ ใจคือธรรม ไมขัดไมของ นั่นแหละธรรมแทอยูที่จิต ธรรมแทคือจิต จิต
แทคอื ธรรม เมื่อถึงขั้นนี้แลวหายสงสัย นีค่ ณ
ุ คาแหงการปฏิบตั ธิ รรม
ทุกขก็ทุกขเพื่อไดของประเสริฐขึ้นมา เราตองยอมทน ถาเราเชือ่ ตถาคตวาพระ
องคเปนผูมีเหตุมีผล ตรัสไวชอบแลวทุกสิง่ ทุกอยาง เราก็ตองเปนผูมีเหตุผล ดําเนิน
ตามหลักตถาคตที่ทรงสั่งสอนไว ผลที่พึงไดจะไปไหน จะพนจากนี้ไปไมได เพราะ
ศาสนธรรมของพระพุทธเจาก็คอื ตลาดแหงมรรคผลนิพพานอยูด ๆ
ี นีแ้ ลว ขอใหผนู น้ั
ดําเนินกิจการของตนใหเต็มเม็ดเต็มหนวยตามหลักธรรมของพระพุทธเจาเถิด ผลจะ
พึงปรากฏขึ้นมาเปนลําดับลําดาไมตองสงสัย เหมือนพระพุทธเจาประทับอยูตรงหนานี้
แล ธรรมแสดงบทใดขึน้ มาก็คอื ธรรมของพระองค พระองคเปนผูแสดงอยางนี้ๆ ออก
มาจากความจริงอยางนี้ๆ เมือ่ รูเ ห็นความจริงภายในจิตใจแลว ก็เหมือนรูเ ห็นความจริง
ของพระพุทธเจา สงสัยไปทีไ่ หน ผูใ ดเห็นธรรมผูน น้ั เห็นเราตถาคต ก็หมายอันนี้เอง
เอาละแสดงเพียงเทานี้
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑

อริยสัจ ๔
พระพุทธเจาเปนผูเชนไรเราถึงไดกราบ เราถึงไดเคารพ มอบกายวาจาใจ ตลอด
ชีวิตไวกับพระพุทธเจา เราเปนชาวพุทธ นับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเปน
ชีวิตจิตใจ เวลาเขาถามถึงพระพุทธเจา ถามถึงศาสนา วาถือศาสนาอะไร เราตางก็ตอบ
เขาทันทีวา ถือศาสนาพุทธ เมือ่ เขาถามวา พระพุทธเจานั้นเปนอยางไร ศาสนาพุทธเปน
อยางไร และสอนวาอยางไร จะไมพนความติดเขาจนได เพราะมีแตความนับถือเปน
สวนมากสําหรับชาวพุทธเรา แตไมไดสนใจศึกษาและปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาเทาที่
ควรแกเพศและวัยของตน
คําตอบก็คือ พระพุทธคือทานผูบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งปวง ใจบริสทุ ธิเ์ ปน
พุทธะเต็มดวง จึงเปนผูศักดิ์สิทธิ์วิเศษกวาโลกทั้งสาม ซึ่งอยูใตอํานาจของกิเลสอาสวะ
ครอบงําจิตใจ และเปนบอยเปนทาสรับใชของกิเลส จิตใจแมรูก็รูอยางลุม ๆ ดอน ๆ
ไปตามอํานาจของกิเลสครอบงํา ไมรูแจงเห็นจริงดังพระพุทธเจา พระองคเปนผูอยู
เหนือกิเลสจึงเทากับอยูเหนือโลกที่มีกิเลสทั้งมวล เปนผูวิเศษกวาโลกทั้งสามที่อยูใต
อํานาจของกิเลส
พระพุทธเจาอยูเหนือกิเลส
เพราะสามารถเหยียบย่าํ ทําลายกิเลสแหลกแตก
กระจายจากพระทัย จึงเปนผูว เิ ศษอยางสงาผาเผย ความบริสทุ ธิใ์ นพระทัยคือ ความ
ประเสริฐแหงพุทธะที่บริสุทธิ์ทั้งดวง ไมมีอะไรเสมอเหมือนในโลกสมมุติ ผูเปนพุทธะ
ดวยความบริสทุ ธิน์ น้ั แล คือพระพุทธเจาผูประกาศพุทธศาสนา
การประกาศธรรมสอนโลก ก็ไมมีใครประกาศสอนไดทั่วทั้งสามโลกธาตุเหมือน
พระพุทธเจา เราจะเห็นวาใครเปนผูฉ ลาดเหนือพระพุทธเจาในโลกทัง้ สาม ซึ่งสามารถ
ประกาศธรรมทุกขั้นทุกภูมิอยางถูกตองแมนยําแกสัตวโลกที่มีจริตนิสัยตาง ๆ กัน
คําวาธรรมที่ทานนําออกประกาศสอนโลกนั้น
เปนเพียงกิริยาที่ออกมาจาก
ธรรมแทซึ่งมีอยูในพระทัยที่บริสุทธิ์ลวน ๆ เทานัน้ มิใชธรรมแทดังที่สถิตอยูในพระทัย
ของพระองคเลย คําวาธรรมแทกบั พระทัยทีบ่ ริสทุ ธิเ์ ปนอันเดียวกัน กิริยาที่แสดงออก
จากธรรมแทนน้ั เรียกวา ศาสนธรรม คือธรรมที่เปนคําสั่งคําสอนเพื่อปฏิบัติใหถึงธรรม
แท ซึ่งจะประจักษกับใจตัวเองดวยกัน
ธรรมประเภทนัน้ กับใจทีบ่ ริสทุ ธิเ์ ปนอันหนึง่ อันเดียวกัน
เปนของประเสริฐ
ธรรมประเสริฐ คําวาธรรม ๆ นัน้ ทัง้ ธรรมภายในใจของทานผูร ู ทัง้ ธรรมในหลักธรรม
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ชาติที่มีอยูประจําโลก ใครไมสามารถมองเห็นไดดว ยตาเนือ้ เพราะไมใชดา นวัตถุ แต
เปนนามธรรมลวน ๆ
ถาธรรมในพระทัยของพระพุทธเจา ธรรมในใจของสาวกและธรรมในหลักธรรม
ชาตินน้ั เปนดานวัตถุ เชน เปนสินคาประเภทตาง ๆ นําออกโชวและจําหนายใหโลกได
เห็น และนําไปใชเหมือนวัตถุและสินคาทัง้ หลายแลว ทรัพยสนิ และสินคาทัว่ โลก จะ
แตกกระจายลมละลายไปทันที ไมมีทรัพยสินหรือสินคาใดจะวิเศษศักดิ์สิทธิ์ ตองเนื้อ
ตองใจ ตองหูตองตาและตองการยิ่งกวาสินคาคือธรรมนั่นเลย สินคาตาง ๆ ในแดน
โลกธาตุที่เคยประกาศและนิยมกันมาตั้งกัปตั้งกัลป จะตองลมละลายไปในขณะเดียว
ไมวา สัตววา บุคคลในกําเนิดและสถานทีต่ า ง ๆ จะหลั่งไหลเขามาชมมาซื้อสินคา
แหงธรรมนี้ ไมมเี วลาวางเวนเลย ไมมใี ครสนใจสินคาทัง้ หลายทีเ่ คยสนใจมากอนนัน้
เลย เพราะความมีคณ
ุ คา ความถูกเนื้อตองใจ ความประเสริฐเลิศเลอแหงธรรมทีก่ งั วาน
อยูในแดนโลกธาตุ หากสามารถผลิตออกมาเปนดานวัตถุไดเหมือนสินคาทั่ว ๆ ไป จะ
ผลิตชนิดใดออกมาก็ตาม จะเปนของประเสริฐไปตาม ๆ กัน ไมมีชิ้นใดสวนใดแหงสิน
คาธรรมนี้ จะไมเปนที่ตองเนื้อตองใจของบุคคลและสัตวทั่วไป จะเปนสิ่งที่พึงใจทั้งสิ้น
แตธรรมชาตินี้ไมสามารถจะผลิตออกมาไดเชนนั้น จึงปรากฏอยูจําเพาะใจของผู
ปฏิบตั ไิ ดบรรลุถงึ ธรรมขัน้ นัน้ ๆ เทานัน้ ไมทั่วไปแกผูไมไดไมถึง และผูไมปฏิบัติ
ตามหลักธรรมของพระพุทธเจาทีท่ รงแสดงเปนแนวทางออกมา เชนแสดงออก
มาทางเหตุ เหตุดี เหตุชั่ว สอนใหรเู รือ่ งบาปเรือ่ งบุญซึง่ เปนความผิดความถูก และสอน
ใหละบาปบําเพ็ญบุญ นีเ่ ปนกิรยิ าแหงธรรม ไมใชตัวธรรมอยางแทจริง แตใหดาํ เนิน
ตามหลักที่ทรงสอนนี้ ซึ่งเปนเข็มทิศทางเดินเพื่อเขาสูธรรมอันแทจริงโดยลําดับ
เมื่อไดประพฤติปฏิบัติตามเข็มทิศทางเดินแหงธรรม ใจยอมจะไดสัมผัสธรรม
อันแทจริง เพราะธรรมแท มีใจเทานัน้ เปนผูร บั ทราบ เปนผูสัมผัส นับแตธรรมขัน้ ต่าํ จน
ถึงธรรมขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพาน
จะนอกเหนือไปจากเหตุอันดีและใจผูปฏิบัติ
ดําเนินไปไมได
คําวาพระสงฆก็คือ ผูส น้ิ กิเลสแลวดวยความตะเกียกตะกาย ตามรอยพระบาท
ของพระพุทธเจาโดยทางปฏิปทา จนสามารถหลุดพนสิง่ ทีต่ าํ่ ชาเลวทรามทัง้ หลาย ซึ่ง
เคยมีอาํ นาจเหนือจิตใจบังคับจิตใจ ออกไปโดยสิ้นเชิง กลายเปนผูศักดิ์สิทธิ์วิเศษขึ้นมา
นี่แหละพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนธรรมชาติทแ่ี ปลกจากโลกมาก
อยางนีแ้ ล โลกสมมุติทั้งมวล ไมมีโลกใดจะเสมอดวยพุทธ ธรรม สงฆนี้ ฉะนั้นการถือ
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ หรือการถือพุทธศาสนา จึงเปนความถูกตองดีงาม
อยางยิ่งของจิตซึ่งเปนของที่ควรประเสริฐได อัตภาพรางกายมนุษยก็เปนของคูควรกับ
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ศาสนาอยูแ ลว จึงนับวาเปนผูม วี าสนา ไมผิดพลาดไปยึดถือสิ่งตาง ๆ ที่ไมเกิด
ประโยชน ดังที่เห็น ๆ อยูทั่วไป ซึ่งเปนที่นาสงสารมากทั้งที่ชวยอะไรไมได
นีเ่ ราเปนนักบวช เปนผูมีโอกาสตลอดอิริยาบถ คือทุก ๆ อิริยาบถที่จะบําเพ็ญ
จิตใจ ชําระสะสางจิตใจ อบรมจิตใจ ชําระสิ่งไมดีซึ่งเปนเครื่องกดถวงจิตใจเราใหนอย
ลงและหมดไปโดยลําดับ เรามีโอกาสมากมีเวลามาก จะเรียกวาเราไดเปรียบชาวบานก็
ถูก แตไมมเี จตนาจะเอารัดเอาเปรียบใคร เพราะการปฏิบตั ธิ รรมไมมกี ารกระทบ
กระเทือนกัน เปนเจตนาทีบ่ ริสทุ ธิข์ องผูอ อกบวชและบําเพ็ญธรรมแตละราย ๆ
เราพึงเห็นโอกาสของเราทีไ่ ดมาบวชในพระพุทธศาสนานี้
วาเปนโอกาสอัน
เหมาะสมอยางยิ่ง งานของเราก็เปนงานทีม่ คี ณ
ุ คามาก ยิ่งกวางานใด ๆ ทีเ่ คยผานมาใน
โลก ผลที่พึงจะไดรับจากงานที่ทํานี้ ก็เปนผลที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง หากเราไมยนิ ดีใน
งานนี้ คือการบําเพ็ญการประพฤติปฏิบตั กิ าํ จัดกิเลสดวยจิตตภาวนา ก็เรียกวาเราพลาด
จากโอกาส เปนผูลืมเนื้อลืมตัว ลืมหนาทีก่ ารงานของตัวไปมากจนนาใจหาย โดยเห็น
งานอยางอื่น เรือ่ งอยางอืน่ ดีกวาเรือ่ งนีง้ านนี้ เห็นสิ่งที่ไมดีวาเปนของดีไปเสีย ชือ่ วาจิต
นีม้ คี วามรูส กึ นึกคิดปนเกลียวกันกับธรรมอยางมากสําหรับนักบวชเรา ในขณะเดียวกัน
ก็เรียกวาความคิดนัน้ เปนขาศึกแกธรรมและตัวเราเองดวย จงระวังใหมากอยานอนใจ
ความคิดใดที่จะเปนการสั่งสมกิเลสขึ้นมา จะเปนประเภทความโลภ ความโกรธ
ความหลง ราคะตัณหา แมนอยก็ตาม ใหพงึ ทราบวาความคิดประเภทนัน้ ทําลายศาสนา
หรือทําลายตัวเราเอง ศาสนาก็คอื เราเปนผูร กั ษา การทําลายก็คอื เราเปนผูท าํ ลาย ผล
เกิดขึน้ จากการทําลายก็คอื เราเปนผูจ ะตองรับ เพราะฉะนั้นจึงตองสํารวมระวังตนอยาง
ยิง่ เพราะเราบวชมาเพือ่ สํารวม เพื่อกลั่นกรองความคิดความเห็นการแสดงออกตาง ๆ
ใหเขากับหลักธรรมวินัยไมใหผิดพลาดได
การฝนกิเลสนั้นตองฝน ฝนใหสุดขีดสุดแดน เพราะไดเชือ่ กิเลสคลอยตามกิเลส
โดยไมสาํ นึกตัวเลยวา กิเลสเปนขาศึกแกตวั มาเปนเวลานานแลว เวลานี้ไดมาศึกษาอบ
รมธรรมะซึ่งเปนเครื่องชี้ผิดชี้ถูก เปนเครื่องทดสอบยืนยันซึ่งกันและกันไดแลววา ธรรม
เปนของประเสริฐ กิเลสเปนของต่าํ ชาเลวทราม ไมวาจะหมักหมมอยูภายในจิตใจ ไมวา
จะแสดงกิริยาออกมาจากความคิดความปรุง การพูดการจา การกระทํา เปนสิ่งที่ต่ํา
ทรามดวยกัน ไมยังผลใหเกิดสุขอันพึงหวังเหมือนธรรมเลย ดี-ชัว่ สุข-ทุกข ระหวาง
กิเลสกับธรรมเดินสวนทางกัน เดินหันหลังใหกนั แตไหนแตไรมา ไมเคยลงรอยกับ
ความถูกความจริงคือธรรมเลย
เพราะฉะนัน้ เราเปนผูป ฏิบตั ศิ าสนา เปนผูร กั ษาจิตใจ ปฏิบัติจิตใจ จึงตองมี
ความเขมงวดกวดขันตอภัยของกิเลสทุกประเภท ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในและออกเที่ยว
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กวานเอาสิง่ ตาง ๆ ภายนอกมาเปนอารมณเผาลนตัว สวนมากก็ระวังใจเรามากกวาจะ
ไประวังภายนอก เพราะใจเราเมือ่ ไดสมั ผัสกับสิง่ ภายนอก ดวยอายตนะภายใน คือ ตา
หู จมูก ลิน้ กาย ใจ เกี่ยวโยงกันกับอายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่อง
สัมผัส แลวจะคิดปรุงขึน้ มาในแงตา ง ๆ ซึ่งสวนมากอยากจะพูดวา ๙๙% มันเปนเรือ่ ง
ของกิเลส เปนการสั่งสมกิเลส และการสงเสริมกิเลสทัง้ มวล
ถาไมมีสติก็เปนไปไดทั้งรอยเปอรเซ็นต ในวันหนึ่งคืนหนึ่งโดยไมเลือกทา ใน
อิริยาบถทั้งสี่สั่งสมไดทั้งนั้น จะไมรสู กึ ตัวเลยวาเราสงเสริมกิเลส เพือ่ ทําลายธรรมทีเ่ รา
ตองการ ขณะแหงความคิดปรุงของจิตแตละขณะ มักเปนไปดวยอํานาจของกิเลสภาย
ในผลักดันออกมา โดยอาศัยอายตนะสัมผัสกัน และธรรมารมณซง่ึ ไดสมั ผัสผานเปนอตี
ตารมณไปแลว นําเขามาครุน คิดปรุงแตงตาง ๆ อยูภ ายในใจ ใจแทนทีจ่ ะมีความสงบ
ผองใส ก็กลับกลายเปนความเศราหมองยิง่ ขึน้ ถาขาดความระมัดระวังดวยสติ
ความเพียรใดก็ตามไมเหมือนความเพียรพยายามรักษาจิต และพยายามกําจัด
สิ่งไมดีทั้งหลายซึ่งมีอยูภายในจิตออกไป และพยายามรักษาไมใหจิตออกไปกวานเอา
อารมณตาง ๆ มีรูป เสียง กลิ่น รส เปนตน เขามาทําลายจิตใจ หรือเขามาเพิ่มกิเลสที่มี
อยูแ ลวใหกาํ เริบยิง่ ขึน้
งานนีเ้ ปนงานสําคัญมากสําหรับนักบวชเรา จึงตองตอสูกันอยางสุดฤทธิ์สุดเดช
สุดกําลังความสามารถ สุดสติปญญาที่จะตอสูได จึงชือ่ วาเปนผูเ ชือ่ ธรรม เปนผูตองการ
มรรคผลนิพพานอยางแทจริง ไมเชนนั้นจะตองแพกิเลสไปเรื่อย ๆ โดยทีเ่ ขาใจวาตน
ประกอบความเพียรเพือ่ ชําระกิเลส แตกเิ ลสสวมรอยเขามาในทาและประโยคแหงความ
เพียรไมรตู วั โดยที่สติปญญารูเทาไมถึงการณ หรือไมรูเทาทันมัน จึงตองสั่งสมสติ
ปญญาขึ้นใหพอตัว การระมัดระวังจิตใหอยูกับตัวอยาใหเผลอไดเปนการดี ถาไมอยาก
เห็นเราเองตกเวทีความเพียรใหกเิ ลสหัวเราะเยยหยัน
อยาระวังสิ่งใดยิ่งกวาระวังการกระเพื่อมของจิตที่จะคิดปรุงในแงตาง ๆ ที่เรียก
วาจิตแสวงหาอาหาร ความจริงนัน้ จิตแสวงหายาพิษมาเผาตัวเอง ถาไดคิดไดปรุงเรื่อง
ใด ดวยความชอบใจพอใจตองเพลินจนลืมตัว ซึ่งสวนมากจิตที่เปนพื้น ๆ นี้ ความคิด
ปรุงตาง ๆ มักจะเปนยาพิษทั้งนั้น เวนเสียแตจติ ทีม่ สี ติเทาทีค่ วร หรือมีสติคอนขางจะ
สมบูรณและมีสติโดยสมบูรณ ถาเปนเชนนัน้ จิตจะผลิตแตอรรถแตธรรม ชําระสะสาง
หรือฟาดฟนแตกิเลสเรื่อยไปไมมีคําวาถอย
จิตเรายังไมถึงขั้นนั่น จึงมักมีแตขั้นทําลายตัวอยูดวยความคิดความปรุง โดยเจา
ตัวก็ไมทราบ ทําลายอยูในทางจงกรม เดินมีแตกา วขาเดินกลับไปกลับมา นั่งก็มีแตราง
นั่งอยูเฉย ๆ เหมือนหัวตอ แตจติ ลอยอยูเ หมือนวาวเชือกขาดอยูบ นอากาศ จิตลอยไป
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ตามรูป ตามเสียง ตามกลิ่น ตามรส เครือ่ งสัมผัสตาง ๆ แลวก็กวานมาเปนอตีตารมณ
ครุน คิดอยูภ ายในใจ เผาลนตนอยูด ว ยอิรยิ าบถตางๆ โดยทีต่ นสําคัญวา ประกอบความ
เพียร ความจริงเปนการเพียรเพื่อสั่งสมกิเลสโดยไมรูสึกตัว เพราะสติปญ
 ญาไมทนั กล
มายาของกิเลส
ดวยเหตุนี้จึงตองมีความเขมแข็งในการระวังรักษา จุดที่จะตองรักษามากเพื่อถูก
ตองเหมาะสมก็คือจิต จิตเปนตัวคิดตัวปรุงอยูตลอดเวลา ไมมีการยับยั้ง ไมมีเวลาพัก
ผอนตัวเลย นอกจากจะไดรบั ความสงบจากการภาวนาทีถ่ กู บังคับดวยธรรมบทใดบท
หนึง่ เทานัน้ แมจิตจะยังไมสงบ แตการบริกรรมธรรมบทใดบทหนึง่ นัน้ ก็เปนทางที่จะ
ทําใจใหสงบได ทานจึงสอนทางสมถะดวยธรรมหลายประเภท ตามแตจะเลือกหาบทที่
ถูกกับจริตนิสัยของผูปฏิบัติจิตตภาวนาเปนราย ๆ ไป มี ๔๐ หองดวยกัน ทานเรียก
กรรมฐาน ๔๐ มีอนุสสติ ๑๐ เปนตน
งานของใจถาเปนไปดวยการบริกรรมโดยความมีสติแลว เปนงานแท เปนงาน
เพื่อจะทําความสงบใหแกใจโดยถายเดียว ถาปราศจากสติ แมบริกรรมอยูก็ไมเกิด
ประโยชนอะไร เหมือนนกขุนทองรองแกวเจาขานัน่ เเล พึงทราบไวอยางถึงใจ
จุดที่รักษาคือใจ อยาลืม มีใจดวงเดียวเทานัน้ แหละ กาย วาจาเปนเครือ่ งมือ จิต
เปนนายผูบ งการ กายเปนบาว กาย วาจา เปนเพียงเครื่องมือ เปนเครื่องใชของใจ ใจ
เปนสําคัญ จึงควรไดรบั การอบรมศึกษาและการระมัดระวังอยูเ สมอ อยาเห็นสิง่ ใดดี
และประเสริฐเลิศเลอ ยิ่งกวางานคือการรักษาใจดวยสติ ไมใหสิ่งอื่นใดมากระทบ
กระเทือนอันจะเปนเหตุใหเกิดอารมณฟงุ ซานรําคาญ เพิ่มทุกขเขาไปอีก
ทุกขก็ยอมรับวาทุกข เพราะเราทํางาน อยาถือความทุกขความลําบากในการ
ประกอบการงานทีช่ อบนีม้ าเปนอุปสรรค จะกาวไมออก ไปไมรอด ทุกขก็ยอมรับใน
เวลาทํางาน แมแตตายเรายังจะยอมตาย เหตุใดเราจะยอมทุกขเพือ่ การงานทีช่ อบธรรม
นี้ไมไดละ นี่คืออุบายวิธีการอบรมหรือซักซอมตนเอง โตตอบระหวางกิเลสกับธรรม
ภายในใจเราเอง ไมอยางนั้นฝายธรรมตองแพกิเลส ตองมีการโตตอบกันดวยอุบายวิธี
ตาง ๆ
ความทุกขอยูเฉย ๆ มันก็ทุกข การสัง่ สมกิเลสดวยกิรยิ าตาง ๆ มันก็ทุกข แต
เราไมสนใจเพราะใจชอบ จึงเขาใจวามันไมทุกข ความจริงมันทุกขดวยกันทั้งนั้น เมื่อได
เคลื่อนใจเคลื่อนกายออกไปจากความเปนปกติแลวยอมทุกข เราตั้งหนาตั้งตาประกอบ
ความพากเพียรเพื่อบํารุงรักษาใจ ก็ยอมเปนทุกขเปนธรรมดา ไมวางานของกิเลสและ
งานของธรรม ยอมเปนทุกขดวยกัน ดวยเหตุนี้เราจึงตองรักษาเพื่อความปลอดภัยของ
ใจ สมเจตนาทีม่ าบวชเพือ่ บํารุงรักษาตัวดวยศีลธรรม
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กิเลสที่ยังไมเกิดขึ้นก็ไมยอมใหเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวฝงอยูภายในใจก็พยายาม
ชําระสะสางออกไป นี่คืองานที่ชอบ งานอันแทจริงของพระ ไดแกงานขุดคนทําลาย
กิเลสทุกประเภทที่ฝงจมอยูภายในใจดวยความพากเพียร มีสติปญญาเปนเครื่องมืออัน
สําคัญ นี่คืองานที่ชอบแท ผลที่จะพึงไดรับจากการรักษาจิตดวยอุบายดังกลาวนี้ อยาง
นอยก็คือความสงบเย็นใจ ยิ่งกวานั้นก็สงบละเอียดลงไป และเกิดความแยบคายทาง
ปญญาคือการคนคิดการพินจิ พิจารณา จิตจะมีโอกาสขยายตัวได มีชองทางที่จะขยาย
ตัวออกจากเครื่องหุมหอพัวพัน ใหเห็นความแปลกประหลาดและอัศจรรยของธรรม
ภายในใจโดยลําดับ เมื่อเพิกถอนกิเลสออกไปเรื่อย ๆ เพราะกิเลสเปนผูป ด บัง เปนผู
หุมหอจิตดวงประเสริฐนั้นไว ใหมืดมิดปดทวารทั้งกลางวันกลางคืน ยืน เดิน นัง่ นอน
ลวนอยูกับความมืดบอดเรื่อยมา ไมสามารถมองเห็นของประเสริฐที่มีอยูในใจนั้นได
เพราะถูกปดบังไวอยางมิดชิดจากกิเลสทั้งหลาย
บัดนี้เปนเวลาที่เรามารื้อถอนกิเลสทั้งมวล ดวยความเพียรทีไ่ ดรบั การศึกษา อบ
รมมาจากตํารับตําราและจากครูอาจารย นําความรูห รือคติธรรมตาง ๆ นั้นเขาไปทํา
หนาที่ถอดถอนกิเลสประเภทตางๆ ใหหมดสิ้นไปจากใจ ใจจะไดมีความสงบรมเย็น ใจ
สงบคือใจไมคะนอง ไมฟุงซานรําคาญกับสิ่งที่เปนฟนเปนไฟทั้งหลายที่เคยเปนมา คิดก็
คิดในแงอรรถแงธรรม แมจะเปนความคิดเหมือนกันก็ตาม แตความหมายแหงความ
คิดที่เปนภัยกับความคิดที่เปนคุณนั้นตางกัน คิดในแงธรรมยอมเปนความสงบรมเย็น
เปนความคิดที่ถูกตอง คิดในแงผูกมัดในแงทําลายตนเอง เปนความคิดที่ผิดและเกิด
โทษทุกขแกตน จงระมัดระวังไมชนิ ชาหนาดานจะกลายเปนสันดาน กิเลสพอกหัวตอไป
อีก และแบกกองทุกขไมมีเวลาจบสิ้นลงได
เดินไปไหนก็ดี อยูสถานที่ใดก็ดีอยางนอยใหมีสติอยูกับตัว หรือผูบ ริกรรมก็ให
สติอยูกับคําบริกรรมของตัว เวลาบริกรรมไปนานๆ จิตมีความละเอียดแลว คําบริกรรม
แทบจะไมปรากฏ ไมปรากฏก็ใหระลึกรูอ ยูเ ปนคําบริกรรม จนจิตกับคําบริกรรมกลม
กลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็ปลอยคําบริกรรมนั้น ๆ ได ในขณะนัน้ เหลือแตความรู
เดนดวงโดยลําพังเทานัน้
เมือ่ จิตขยับตัวจะคิดปรุงก็เริม่ คําบริกรรมเขาอีก นีค่ อื อุบายทําใจใหสงบจาก
อารมณกอกวน ทําไป ใจสงบไปเปนพัก ๆ ไมละความเพียร เพียรเรือ่ ยไป เพียรไม
ถอยจิตก็คอยกาวไปเอง กิเลสก็คอยสงบตัวลง ธรรมก็มีกําลังมากขึ้น อยาชะลาใจวา
กิเลสเปนของไมสําคัญ นีแ่ ลคือตัวสําคัญในไตรภพ มันพาสัตวโลกใหลมจมอยูใต
อํานาจของมันมากี่ภพกี่ชาติแลว จนไมสามารถนับอานไดเลย เพราะฉะนั้น การทีจ่ ะ
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ถอดถอนใหไดอยางใจหวัง เพียงกะพริบตาเดียวเทานั้นจึงเปนไปไมได อยาพากันหาญ
คิดเปนอันขาด ถาไมอยากถูกกิเลสหลอกเขาไปอีก
หากเปนไปไดแลว ธรรมะของพระพุทธเจาก็จะทรงสอนวา “ธรรมะกะพริบ
ตาเดียว” ไมจําเปนตองมีมากถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ซึ่งเปนอุบายเพื่อแกเพื่อถอด
ถอนกิเลสทั้งนั้น ถาลงปฏิบตั เิ ขาขัน้ กะพริบตาก็สาํ เร็จแลว ธรรมเหลานัน้ ก็ไมจาํ เปน
ตองมีมากมาย มีเพียงวาธรรมะกะพริบตาเดียว กิเลสก็เสร็จเรียบวุธมุดหัวไปเลย โลกก็
จะไดผานพนจากทุกขไปหมด ไมมใี ครเหลือตกคางอยูใ นโลกวุน วายซ้าํ ซากนีเ้ ลย
กิเลสไมใชเปนของจะหักจะฟนใหขาดไดงาย ๆ ไมมกี เิ ลสตัวไมเหนียวแนน
เหนียวที่สุดแนนที่สุดก็คือกิเลส เปนธรรมชาติทก่ี ลอมจิตใจสัตวใหเคลิบเคลิม้ หลงใหล
ไดงายที่สุดก็คือกิเลส ไมวา จะเปนประเภทหยาบ ประเภทกลาง ประเภทละเอียด ลวน
แตหลอกสัตวโลกใหหลงไดอยางงายดายสบายมาก จะเห็นไดชัด ๆ เชน ความโลภ ก็
ทราบแลววาความโลภไมใชของดี ยังพอใจโลภ คําวาพอใจโลภก็เพราะเชือ่ กิเลสตัวโลภ
นั้นเองมันถึงพอใจ ถาไมพอใจก็ตองตอสูกัน ความพอใจยอมไมมีทางตอสูนอกจาก
คลอยตาม
ความโกรธ โกรธใหเขาอยูภ ายในจิตใจ มันก็เปนไฟอยูภายในใจของตนอยูแลว
ยังแสดงออกมาทางอาการอีก จนตาดําตาแดง ดูรูปลักษณะในขณะที่โกรธเหมือนยักษ
เหมือนผีก็ยังพอใจทํา ยังเห็นวาตัวดี ถือวาตัวดียง่ิ กวาคูท ะเลาะวิวาท กวาคนที่ไมโกรธ
และกวาเวลาอยูปกติเสียอีก นัน่ ไมเชือ่ จะทําไดอยางนัน้ หรือคนเรา ไมเชื่อความโกรธนะ
จะยอมสละคุณคาแหงความสงบงามตาพลีบูชาความโกรธไดลงคอหรือ จนคนอื่นทนดู
ไมไดตนยังสําคัญวาดีอยูได ทัง้ นีก้ เ็ พราะความเชือ่ กิเลสนัน่ เอง โกรธขนาดไหนก็พอใจ
โกรธ จนดูไมไดก็พอใจ
ความหลงนะ หลงกันจนไมมีวันมีคืนมีปมีเดือน หลงมานานเทาไร โลกเคยมี
ความอิ่มพอกันเมื่อไร ยิ่งดื่มด่ํากวาเขาติดเฮโรอีน กลอุบายใด ๆ ของกิเลสมันเปน
เยี่ยมทั้งนั้น ไมมคี าํ วาเลว ลาสมัย ไรคา มีแตทันสมัยหรือล้ํายุคมาตลอดไปตลอด อยา
พากันหวังจับหรือฆากิเลสตัวลาหลัง ดวยความเพียรแบบกอนแลวนิน กินแลวนอน
แมประเภทละเอียด มันก็สามารถหลอกสติปญญาขั้นละเอียดไดอีกเชนเดียวกัน
เพียงขั้นหยาบ ๆ นี้ เราก็เห็นกันไดอยางชัด ๆ ไมนา สงสัยแลววากิเลสมันแหลมคม
ขนาดไหน จึงหลอกคนไดทุกแงทุกมุมและทุกประเภทแหงมวลสัตว ไมมใี ครรูส กึ ตัววา
ตัวไดเสียเปรียบใหกเิ ลส นอกจากนักปฏิบัติที่ปกสติปญญาเขาสูใจ ตั้งหลักไวที่ใจ
ความคิดปรุงตาง ๆ จะออกไปในแงใด แงความโลภหรือความโกรธ หรือความหลง
หรือราคะตัณหา คือความรักความชอบประการใด จะแสดงขึ้นมาที่จิตนี้กอนอื่น
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เมือ่ มีธรรมเปนเครือ่ งสอดสอง มีธรรมเปนเครือ่ งทดสอบคือสติปญ
 ญา ตอง
ทราบความกระเพื่อมความเคลื่อนไหวของจิตวาออกไปในแงใด ในแงผิดหรือแงถูก ถา
แงผิดก็รูทันทีและดับไปพรอม ๆ กัน ไมมีการลุกลามไปไดและหักหามกันได แมจะพอ
ใจคิดไปก็ตาม ธรรมพาใหฝน คือพาใหหกั หาม เพราะเราเชือ่ ธรรมเราก็หกั หามมันได
จะทุกขขนาดไหนก็พอใจในธรรม หักหามกิเลสซึ่งเปนสิ่งที่เคยพอใจมาแลวลงไดดวย
ธรรม
หากไมมีธรรมเปนเครื่องทดสอบเปนเครื่องเทียบเคียงเปนเครื่องสอดสอง ตอง
เชื่อกิเลสวันยังค่ําคืนยังรุงตลอดไปทุกภพทุกชาติ หาทางพนจากกิเลสไปไมได การแก
กิเลสจึงไมใชเปนของแกไดงาย ๆ ตองอาศัยหลักธรรม อุบายสติปญญา เขาประชิดติด
พันอยูตลอดอิริยาบถตาง ๆ
อยาเสียดายความคิดความปรุงไปกับรูป เสียง กลิ่น รส เครือ่ งสัมผัส ซึ่งเคยคิด
เคยปรุงเคยสัมผัสสัมพันธมาแลวตั้งแตรูจักเดียงสาภาวะจนกระทั่งบัดนี้ ไมเห็นมีอะไร
ดีขน้ึ กวาทีเ่ คยผานมาเลย ควรจะนําสิง่ ทีเ่ คยผานมาแลวนัน้ มาทดสอบบวกลบคูณหาร
กันดู กับการระมัดระวังรักษาจิตใจดวยความเขมแข็ง โดยอาศัยสติปญญาเปนเครื่อง
รักษา อันใดดีทางไหนดี
เพียงใจไดรบั ความสงบจากความฟุง ซานเกีย่ วกับเรือ่ งโลกสงสาร แมชว่ั ระยะ
เวลา เรายังรูส กึ มีความสุขมากและฝงใจจําไมลมื เกิดความตืน่ เตนภายในใจ มีความ
กระหยิ่มยิ้มยองขณะที่จิตมีความสงบตัวลงไป นีแ้ หละเปนคุณคาแหงธรรมทีเ่ ปนกําลัง
ใจพอจะฟดเหวี่ยงกันไดกับกิเลส ทีเ่ คยรูร สชาติของมันมานาน กับการมารูร สชาติแหง
ธรรม คือความสงบเย็นใจเพียงชั่วขณะเทานั้น เพราะการปฏิบัติก็พอเทียบเคียงใหเปน
ที่เขาใจกันได
มันมีอะไรบางในโลกแหงขันธนี้ เราตั้งความหวังเพื่ออะไร ตั้งปญหาถามตัวเอง
ซิ ถามคนอื่นไมไดเรื่อง ดีไมดีทะเลาะกันเปลา ๆ จงตั้งปญหาถามตัวเองเพราะคดีที่
เกี่ยวของกันมันมีอยูที่ใจดวงเดียวนี้ ระหวางสมุทยั กับมรรคโตวาทีหรือรบกันก็รบทีจ่ ติ
ถือจิตเปนสนามรบ รบกันที่นี่ สูก นั ทีน่ ่ี ใหเห็นดําเห็นแดงกันทีน่ ่ี
อยาหวังเอาชัยชนะ อยาหวังเอาความประเสริฐเลิศเลอทีไ่ หน นอกไปจากการรู
เหตุรผู ลระหวางกิเลสกับธรรมในใจดวงนี้ และแกกันที่นี่ดวยความเพียรอันเขมแข็งเทา
นัน้ จงประมวลมาวา ไมมีสิ่งใดจะตอบสนองความตองการของเราใหเปนที่พึงใจได
นอกจากความเพียรเพื่อความหลุดพน สมกับเราเปนนักบวชและนักปฏิบตั ิ ความ
ประเสริฐอยูต รงนี้ ความเปนขาศึกและเคยเปนขาศึกก็อยูตรงนี้ แกก็แกลงตรงนี้ใหถูก
จุดของหลักสัจธรรม
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ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ทุกขเปนของจริงเต็มสวนอยูแลว พระพุทธเจาตรัสวาเปนของ
จริง แตทําไมโลกจึงกลัวกันนักหนาเรื่องทุกข ก็เพราะหัวใจปลอม จากความผสมคละ
เคลากับกิเลสตัวจอมปลอม ใจถึงไดกลัว เพราะมีสิ่งพาใหกลัว ความกลัวนัน้ คือตัว
สมุทัย จึงทําใหผูที่กลัวนั้นเกิดทุกขเปนลําดับ กลัวมากยิ่งทุกขมาก สัตวโลกก็ไมทราบ
วาความกลัวนัน้ เปนภัยแกตวั เอง จึงทุกขหลายชัน้ หลายเชิง
ทุกขตามหลักธรรมชาติแหงธาตุแหงขันธก็เปนทุกขอันหนึ่งอยูแลว ความกลัว
ทุกขจนเสียอกเสียใจวุน วายไปตาง ๆ ยอมสรางความทุกขขึ้นที่ใจอีกชั้นหนึ่ง เลยเปน
ทุกขทั้งทางกายทุกขทั้งทางใจ จนหาที่ปลงวางไมได เปนไฟไปทั้งกายทั้งใจ เพราะจิตใจ
ปลอมจึงหาความจริงจากทุกขไมได และปลงใจเชื่อธรรมวาตางอันตางจริงไมได ฉะนั้น
จึงหาความสุขจากสัจธรรมไมได
สัจธรรมเปนแดนแหงความพนทุกข แดนพนทุกขมีอยูในสัจธรรมนี้ไมมีอยูใน
สถานที่อื่น ทุกขฺ ํ อริยสจฺจํ ไดกลาวแลวเมื่อกี้นี้ คือความทุกขทางกายทางใจ ทุกขทางใจ
เปนผลเกิดขึ้นจากสมุทัยแดนผลิตทุกข ทานกลาวไวเปนหลักใหญวา
กามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ความทะเยอทะยานอยากในกามคือ
สิ่งที่ชอบใจ ความอยากมีอยากเปนในแงตาง ๆ จนหาประมาณไมได ความอยากใน
ของไมมี อยากเทาไรก็ไมสาํ เร็จ อยากลมๆ แลงๆ ใหเกิดทุกขเปลาๆ เชน เกิดแลวจะ
ไมใหตาย ความแปรสภาพอยูต ลอดเวลาก็อยากใหยนื ยงคงถาวร มันจะยืนยงคงถาวร
ไดอยางไร ธาตุขันธทั้งหมดนี้เปนกอง อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา อยูแลว จะบังคับใหมนั เปน
ไปตามความอยากไดอยางไร นีว่ ภิ วตัณหา คือ ความทะเยอทะยานอยากในของไมมี ถึง
เวลาจะตายก็ยังไมอยากตาย ดิน้ รนกระวนกระวาย ดิ้นเทาไรก็ยิ่งเปนทุกข เพราะหัวใจ
พาใหดน้ิ หัวใจพาใหเปนทุกข นีแ่ หละทานเรียกสมุทยั แลวจะเอาอะไรมาระงับดับมัน
ทานวามรรคเปนเครื่องมือดับสัจธรรมทั้งสองประเภทนี้ได ทุกขทานบอกวา พึง
กําหนดรูเ ทานัน้ ไมเปนสิ่งสําคัญอะไรมากนักเลย แตการกําจัดนี้เปนของสําคัญ คือ
กําจัดสมุทยั ดวยมรรค เอา เรียนใหถึงกัน พระพุทธเจาสอนธรรมใหถึงความจริง เรา
เรียนธรรม ฟงธรรม ปฏิบัติธรรมตองทําใหถึงความจริง เมื่อถึงความจริงแลวจะหา
ความปลอมไมไดเลย
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป หมายถึงองคปญญา ถาเปนดาบก็เปนดาบอันคม
กลา ไมมีสิ่งใดที่ดาบนี้จะตัดไมขาด กิเลสประเภทใดเปนขาดสะบัน้ ไปเลย เพราะ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ที่เรียกวาองคปญญา
สัมมาวาจา ก็กลาวชอบในทางความพากเพียร ในสมณวาจา ไมกลาวนอกลู
นอกทางของผูปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพน
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สัมมากัมมันตะ การงานชอบ ก็ดงั ทีเ่ ราทํากันอยูน ้ี การปดกวาดลานวัด การทํา
ขอวัตรปฏิบัติ การเดินจงกรมนัง่ สมาธิภาวนา นี้คือการงานชอบ แตขอใหสติกับจิต สติ
กับปญญามาควบคุมงานนี้จึงจะชอบ ทําไปเฉย ๆ สักแตวาทําก็ไมจัดวางานชอบ นอก
จากจะจัดเขาประเภทงานเผลอ งานรวนเร งานเรรอ น เพราะจิตไมมีที่ยึด ทีห่ มาย
กลายเปนงานลอยลมไปเทานัน้ เพราะทําดวยโมหะ
ฉะนั้นสติจึงเปนของสําคัญใน
สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ อยางหยาบ ๆ ก็บณ
ิ ฑบาตมาเลีย้ งชีพ ซึ่งเปนงานที่ชอบธรรมของ
นักบวช ปณฺฑิยาโลปโภชนํ นิสสฺ าย ปพฺพชฺชา. ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสสฺ าโห กรณีโย.
บรรพชาอุปสมบทแลว ใหพวกเธอทัง้ หลายไปเทีย่ วบิณฑบาตมาฉันดวยกําลังปลีแขง
ของตนเถิด นีเ้ ปนงานทีช่ อบธรรมทีส่ ดุ กับเพศแหงความเปนนักบวช จงทําความ
อุตสาหพยายามอยางนี้ตลอดชีวิต อยาขี้เกียจนะพูดงาย ๆ อยางภาษาพระภาษาธรรมะ
ที่ตรงไปตรงมาก็วา ถาไมขี้เกียจกินก็อยาขี้เกียจไปบิณฑบาตมาฉันนะ ขีเ้ กียจบิณฑบาต
แตขยันกินก็เขากันไมได นี่พูดอยางภาษาของพระเรา เรียกสัมมาอาชีโวขัน้ หนึง่
สัมมาอาชีโวอีกขั้นหนึ่งก็คือ ดูแลบํารุงรักษาจิตใหชอบธรรม นําธรรมอันเปน
ความชุม เย็นเขามาหลอเลีย้ งจิต นําสติปญญา ศรัทธา ความเพียรเขามาหลอเลีย้ งจิต
อยาใหจิตหิวโหยในอาหารที่ถูกกับมโนธาตุ อยานําอารมณอนั เปนยาพิษเขามาทําลาย
จิตใจ เชน อารมณอันเปนวิสภาค คือเปนขาศึกตอธรรมหรือตอใจเขามาทําลายใจ
เรียกวาเลีย้ งจิตชอบธรรม ชีวะ ความเปนอยู จิตพาใหเปนอยู ใหเลีย้ งอาหารคือธรรม
แกจิตโดยชอบธรรม เพื่อจิตจะไดมีความรื่นเริงบันเทิงกระปรี้กระเปราขึ้นมา เพราะได
อาหารเปนที่ถูกกับธาตุของตน คือ มโนธาตุ เมือ่ จิตไดอาหารคือธรรมเขาหลอเลีย้ ง
ยอมมีกําลัง สมาธิ ปญญา ยอมจะเกิด ยอมจะเจริญทุกขั้นของสมาธิทุกขั้นของปญญา
จนกลายเปนวิมุตติขึ้นมาได
สัมมาวายาโม ทานบอกวาเพียรในทีส่ ส่ี ถาน ก็เขาใจอยูแ ลว เพียรละบาปทีเ่ กิด
ขึ้นแลวไมใหเกิดขึ้น เพียรสัง่ สมกุศลคือความฉลาดใหเกิดขึน้ ภายในจิตใจ เอากันยอ ๆ
อยางนี้ เพียรอยูใ นกาย เวทนา จิต ธรรม นีเ่ รียกวาเพียรชอบ พิจารณากรรมฐาน เกสา
โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ดูใหตลอดทั่วถึง เพียรอยูที่ตรงนี้ หนังกําหนดถลกออกมาดูซิ
ขางนอกมีแตผิวบาง ๆ โลกตื่นกันที่ผิวนี้ เขาขางในเยิม้ ไปดวย ปุพฺโพ โลหิต น้าํ เนาน้าํ
หนอง เต็มไปดวยของปฏิกูลทั้งสิ้น นาเกลียดนากลัว ปาชาผีดบิ มันอยูใ นตัวของเราแต
ละคน ๆ นี่คือความเพียรชอบ ดูใหเห็นเหตุเห็นผลในความจริงอันนี้ ทําไมจึงเสกสรร
ปน ยอกันวาดีวา สวยวางามเอานักเอาหนา เหมือนกับจะเหาะบินไปได ทั้ง ๆ ที่ไมมีปก
เสกสรรกันไปหาสมบัติพระแสงอะไรมันขัดตอความจริง จนถึงกับธรรมกาวไมออก เขา
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ทางจงกรมไมได นัง่ ภาวนาไมได เพราะกลัวของดิบของดีของสวยของงามนั้นจะถูก
ทําลาย จะบอบช้ํา จะทุกขลาํ บาก จะตายจากไป จะไมไดรักสงวนและกอดรัดอยูนาน ๆ
เปนทุกขไปนาน ๆ
จงดูใหเห็นตามความจริงของมัน สถานที่เกิดที่อยูมันเปนยังไงสิ่งเหลานี้ มันเกิด
มาจากที่สกปรกโสมมทั้งนั้น เวลาเปนอยูก็อยูดวยความสกปรกโสมม สิ่งที่นําเขาไป
บํารุงรักษาก็ลวนแตเปนของสกปรกโสมมทั้งสิ้น ของสะอาดสะอานนําเขาไปบํารุงรักษา
ไมได เพราะไมใชวิสัยของกายอันเปนของสกปรกจะรับไวได ความจริงเปนดังนี้ หา
ความสะอาดที่ตรงไหนมี พิจารณาอยางนีซ้ ิ เรียกวา สัมมาวายาโม
สัมมาสติ ก็ตั้งสติไวในสติปฏฐานสี่ การพิจารณานี้ก็ตั้งสติไวชอบ พิจารณาไป
ตรงไหนในอาการ ๓๒ อาการใดก็ตาม หรือทั้งหมดทุกอาการก็ตาม ใหมสี ติเปนผูค วบ
คุมงานไปเสมอ ทานเรียกวา สัมมาสติในองคมรรค
สัมมาสมาธิ เมือ่ พิจารณาชอบธรรมแลว ความสงบก็สงบโดยชอบ คือสงบอยู
ภายในจิตดวงทีเ่ คยฟุง ซานนีแ้ ล เรียกวา สัมมาสมาธิ ไมหลงโลกหลงสงสารไปไหน
แบบพอสงบแลวความรูก็หลุดออกจากตัว เหาะเหินเดินฟาไปเห็นนรก ไปเห็นสวรรค
ไปเห็นโนนไปเห็นนี้ ทั้ง ๆ ที่จิตยังไมสงบตัวถึงไหนเลย มันขายกอนซื้อไปแลว ที่ถูก
และไมลอแหลมตอความผิด คือใหเห็นนรกสวรรคอยูภ ายในจิตใจนีเ้ สียกอน ภายนอก
ไมเปนปญหาอะไรนักเลย ใหสงบอยูภ ายในใจนี้ เพราะใจเปนผูฟ งุ ซาน ใจเปนผูกอทุกข
ใจเปนผูก อ ความวุน วายใหแกตวั เอง ใหสงบลงดวยธรรม ดวยการภาวนาอยูภ ายในกาย
ในใจนี้ เมื่อจิตสงบลงดวยวิธีนี้ ไมสงกระแสใจออกไปสูอารมณภายนอก อันเปนการยุ
แหยกอกวนตนเอง นัน้ เรียกวา สัมมาสมาธิ
นีแ่ ล มรรคทั้งแปด สรุปเขามาแลวเรียก ศีล สมาธิ ปญญา รวมอยูท น่ี ่ี นี่คือ
เครือ่ งแกกเิ ลสและเปนสัจธรรม คือความจริงประเภทหนึง่
นิโรธ ไมคอยมีปญหาอะไรมากนัก ขอใหดาํ เนินมรรคปฏิปทานีใ้ หพอตัวเถอะ
นิโรธคือความดับทุกข จะเปนขึน้ เพราะอํานาจของมรรคนัน่ แล เชนเดียวกับเรารับ
ประทานอาหาร รับประทานลงไป ๆ ความอิม่ หนําสําราญก็ปรากฏขึน้ โดยลําดับ ๆ
ความหิวโหยก็ดับลงไป ๆ มันเปนเรื่องของมันเอง เราไมจําเปนตองไปสรางนิโรธขึ้นมา
ใหสรางมรรคนีใ้ หพอเพียง นิโรธพึงทําใหแจง พึงทําใหแจงดวยอะไร ถาไมทําใหแจง
ดวยมรรค คือศีล สมาธิ ปญญา หรือดวยมรรคแปดนีเ้ ทานัน้ ไมมีอยางอื่นที่จะทํานิโรธ
ใหแจงได เพียรจะไปสรางนิโรธใหแจงวันยังค่าํ คืนยังรุง ก็ตายทิง้ เปลา ๆ ไมเกิด
ประโยชนอะไร ถาไมสรางมรรคใหมกี าํ ลัง อบรมมรรคใหมกี าํ ลังขึน้ มาปราบกิเลสให
เรียบราบไป นิโรธความดับทุกขก็เปนขึ้นเอง โดยไมตองไปทําหนาที่เหมือนมรรค
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มรรคนีเ่ ปนของสําคัญ สมุทัยเปนของสําคัญเพียงไรมรรคมีความสําคัญเพียงนั้น
สัจธรรมทั้งสี่นี้มีสําคัญที่จะตองทําจริง ๆ ก็คือสมุทัยกับมรรค สวนทุกขมันเปนผลที่
เกิดขึ้นจากสมุทัย เชน ทุกขทางใจ สวนทุกขทางกายนั้นพระพุทธเจา พระสาวกก็มี
เพราะทานไมใชคนตายก็ยอมมีความทุกขทางกายเหมือนโลกทั่วไป แตทุกขเหลานี้ไม
สามารถกระทบกระเทือนพระจิตของทานได ใจของพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกัน ทาน
รูตามเปนจริงของมันอยูโดยหลักธรรมชาติ ตามคติธรรมดาธรรมนิยม
นีค่ อื การปฏิบตั เิ พือ่ มรรคผลนิพพาน เพื่อฆากิเลส ถาดําเนินอยูเ ชนนีเ้ ราอยูท ่ี
ไหนก็เปนการตอสูกับกิเลสอยูตลอดเวลา จะไดเห็นกิเลสหมอบราบใหดูสักที สวนมาก
มีแตเราหมอบราบใหกเิ ลสดู เดินจงกรมก็ยังหมอบราบใหกิเลส นั่งสมาธิ ก็หมอบราบ
ใหกเิ ลส เพราะความเผลอสติเปนของสําคัญ อาการแหงความเพียรทุกทา มีแตทา
หมอบราบกราบกิเลสทัง้ นัน้ เพราะความเผลอสติ ความใจลอย ความไมตั้งอยูในหลัก
ธรรมแหงการชําระกิเลส แหงการแกกเิ ลส แหงการปราบปรามกิเลส กิเลสจึงมีอํานาจ
กดคอลงไดทุกอาการแหงความเพียร ใหพึงเขาใจอยางนี้ ถาไมใชสติปญญาสอดแทรก
ใหรูเรื่องของกิเลสแลวจะไมรู กิเลสมันสวมรอยตลอดเวลา
เอา เรียนใหจบสัจธรรม สัจธรรมมีอยูท ก่ี ายทีใ่ จนีเ้ ทานัน้ เรียนจบทีน่ แ่ี ลว ไม
ตองหาเรือ่ งวาประเสริฐเลิศเลออะไรกันละ นิพพานไมตองไปหา หาทําไม นิพพาน คือ
อะไร นิพพานก็เปนชื่ออันหนึ่ง ธรรมชาติที่ใหชื่อวานิพพานนั้นคืออะไร ก็ไมตองหา ไม
ตองถาม เพราะรูแ ละละไดเต็มภูมภิ ายในใจนีแ้ ลว กิเลสก็เปนชื่ออันหนึ่ง ธรรมชาติท่ี
เราใหชื่อวากิเลสนั้นมันคืออะไร มันก็อยูที่หัวใจเรานี้ดวยกันทั้งสองอยาง คือกิเลสก็อยู
ที่ใจ นิพพานก็คือใจที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแลวเทานั้น สอุปาทิเสสนิพพาน ก็ได
นิพพานแลวทั้ง ๆ ที่ธาตุขันธยังครองตัวอยูนี้ อนุปาทิเสสนิพพาน เมื่อปลอยขันธหมด
ความรับผิดชอบโดยประการทั้งปวงแลว นัน่ คือ อนุปาทิเสสนิพพาน นีเ้ ปนผลสืบเนือ่ ง
มาจากความเพียรที่พยายามตะเกียกตะกาย ความเพียรนีม้ คี ณ
ุ คาถึงขนาดนัน้
ฉะนั้นจงฟงและปฏิบัติใหถึงใจ อยาเสียดายกิเลสทีฉ่ ดุ ลากลง ทั้งที่ธรรมทาน
ลากดึงขึ้นทุกประโยคแหงธรรม เอา จงตัดสินบรรดานักบวชนักปฏิบตั เิ รา วาจะรักกิเลส
หรือจะรักพระพุทธเจาในหัวใจดวงเดียวกันนี้ แตระวังสิ่งหนึ่งจะกระซิบขึ้นมาในขณะ
นัน้ นะวา “ขอรักกิเลสเถิด เพราะยังรักความไมเอาไหนอยูเ ต็มใจ”
ยุติ
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑

รูอ สุภะ รูอยางไร
วัดนีเ้ ราไมปฏิบตั ติ ามความรูค วามเห็นความตองการของคน แตเราปฏิบตั เิ พือ่
หลักธรรมหลักวินยั หลักศาสนาเปนสวนใหญ เพื่อประชาชนทั้งแผนดินซึ่งอาศัยศาสนา
อันเปนหลักปกครองที่ถูกตองดีงาม ที่เนื่องมาจากการประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองดวยดี
ของพระเณร ซึง่ เปนผูน าํ ทางศาสนาของประชาชนชาวพุทธ เพราะฉะนัน้ เราจึงไมสนใจ
ที่จะปฏิบัติตอผูใดเพราะความเกรงใจเปนใหญ ใหนอกเหนือจากธรรมจากวินยั อันเปน
หลักศาสนาไป หากใจเกิดโอนเอนไปตามความรูค วามเห็นของผูห นึง่ ผูใ ด หรือของคน
หมูมากซึ่งหาประมาณไมไดแลว วัดและศาสนาก็จะหาประมาณหรือหลักเกณฑไมได
วัดที่เอนเอียงไปตามโลกโดยไมมีเหตุผลเปนเครื่องยืนยันรับรอง ก็จะหาเขตหาแดนหา
ประมาณไมได และจะกลายเปนวัดไมมีเขตมีแดนไมมีกฎเกณฑ ไมมีเนื้อหนังแหง
ศาสนาติดอยูบ า งเลย
ผูหาของดีมีคุณคาไวเทิดทูนสักการบูชาก็คือคนฉลาด จะหาของดี เนือ้ แทไวเปน
เครือ่ งยึดเหนีย่ วน้าํ ใจก็จะหาไมไดเลย เพราะมีแตสิ่งจอมปลอมเหลวไหล เต็มวัดเต็ม
วาเต็มพระเต็มเณรเถรชี เต็มไปหมดทุกแหงทุกหนตําบลหมูบาน ไมวา วัดไมวา บาน ไม
วาทางโลกทางธรรม คละเคลาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับความจอมปลอมหลอกลวงหา
สาระสําคัญไมได
ดวยเหตุนี้จึงตองแยกแยะออกเปนสัดเปนสวนวา ศาสนธรรมกับโลกแมอยูด ว ย
กันก็ไมเหมือนกัน พระเณรวัดวาอาวาสศาสนา ตั้งอยูในบานตั้งอยูนอกบาน หรือตั้งอยู
ในปาก็ไมเหมือนบาน คนมาเกี่ยวของก็ไมเหมือนคน ตองเปนวัดเปนพระ เปนธรรม
วินัยอันเปนตัวของตัวอยูเสมอ ไมเปนนอย ไมขึ้นกับผูใดสิ่งใด หลักนีจ้ งึ เปนหลักสําคัญ
ทีจ่ ะสามารถยึดเหนีย่ วน้าํ ใจของคนทีม่ คี วามเฉลียวฉลาด หาหลักความจริงไวเปนทีส่ กั
การบูชาหรือเปนขวัญใจได เราคิดในแงนี้มากกวาแงอื่น ๆ แมพระพุทธเจาผูเปนองค
ศาสดาก็ทรงคิดในแงนี้เหมือนกัน ดังจะเห็นไดในเวลาที่พระองคประทับอยูโดยเฉพาะ
กับพระนาคิตะเปนตน
เวลามีประชาชนสงเสียงเอิกเกริกเฮฮาเขาไปเฝาพระพุทธเจา พระองคทรงรับสั่ง
วา นาคิตะ นัน่ ใครสงเสียงอึกทึกวุน วายกันมานัน้ เหมือนชาวประมงเขาแยงปลากัน เรา
ไมประสงคสง่ิ เหลานีซ้ ง่ึ เปนการทําลายศาสนา ศาสนาเปนสิง่ ทีร่ กั ษาไวสาํ หรับโลกใหได
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รับความรมเย็นเปนสุข เหมือนกับน้ําที่ใสสะอาดที่รักษาไวแลวดวยดี เปนเครือ่ งอาบดืม่
ใชสอยแกประชาชนทัว่ ไปไดดว ยความสะดวกสบาย ศาสนาก็เปนเชนน้าํ อันใสสะอาด
นัน้ จึงไมตองการใหผูหนึ่งผูใดเขามารบกวน ทําศาสนาใหขนุ เปนตมเปนโคลนไป นี่คือ
พระพุทธพจนที่ทรงแสดงกับพระนาคิตะ
จากนั้นก็สั่งใหพระนาคิตะไปบอกเขาใหกลับไปเสีย กิริยาการแสดงออกเชนนั้น
กับเวลาค่าํ คืนเชนนี้ ไมใชเวลาที่จะมาเกี่ยวของกับพระ ซึ่งทานอยูดวยความวิเวกสงัด
กิริยาที่สุภาพดีงามเปนสิ่งที่มนุษยผูฉลาดคัดเลือกมาใชได และเวลาอื่นมีถมไป เวลานี้
ทานตองการความสงัด จึงไมควรมารบกวนทานใหเสียเวลาและลําบาก โดยไมเกิด
ประโยชนแตอยางใด นี่คือหลักดําเนินอันเปนตัวอยางจากองคศาสดาของพวกเรา ไมใช
จะคลุกคลีตีโมงกับประชาชนญาติโยมโดยไมมีขอบเขตเหตุผล ไมมีกฎมีเกณฑ ไมมีเว
ล่าํ เวลาดังทีเ่ ปนอยู ซึง่ ราวกับศาสนาและพระเณรเราเปนโรงกลัน่ สุรา เปนเจาหนาเจา
ตาจายสุราใหประชาชนยึดไปมอมเมากันไมมวี นั สรางซา แตศาสนาเปนยาแกความเมา
มัว พระเณรเปนหมอรักษาความเมามัวของตนและของโลก ไมใชนกั จายสุราเครือ่ งมึน
เมาจนหมดความรูสึกในความนึกกระดากอาย
ใครกาวเขามาวัดก็วา เขาเลือ่ มใสศรัทธา อนุโลมผอนผันไปจนลืมเนื้อลืมตัวลืม
ธรรมลืมวินยั ลืมกฎระเบียบอันดีงามของวัดของพระของเณรไปหมด จนกลายเปนการ
ทําลายตนเองและวัดวาศาสนาใหเสียไปวันละเล็กละนอย และกลายเปนตมเปนโคลน
ไปหมด ทั้งชาววัดชาวบานหาที่ยึดเปนหลักเกณฑไมได พระเต็มไปดวยมูตรดวยคูถคือ
สิง่ เหลวไหลภายในวัดในตัวพระเณร
ดวยเหตุนเ้ี ราทุกคนผูบ วชในพระศาสนา จงสํานึกในขอเหลานีไ้ วใหมาก อยา
เห็นสิง่ ใดมีคณ
ุ คาเหนือธรรมเหนือวินยั อันเปนหลักใหญสาํ หรับรวมจิตใจของโลกชาว
พุทธใหไดรับความมั่นใจ ศรัทธาและรมเย็น ถาหลักธรรมหลักวินัยไดขาดหรือดอยไป
เสีย ประโยชนของประชาชนชาวพุทธที่จะพึงไดรับก็ตองดอยไปตาม จนถึงกับหาที่ยึด
เหนีย่ วไมได ทั้ง ๆ ทีศ่ าสนามีเต็มคัมภีรใ บลาน มีอยูทุกแหงทุกหน พระไตรปฎกไมอด
ไมอั้น เต็มอยูทุกวัดทุกวา แตสาระสําคัญที่จะนํามาประพฤติปฏิบัติ ใหประชาชนทั้ง
หลายไดรบั ความเชือ่ ความเลือ่ มใส ยึดเปนหลักจิตหลักใจไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อเปน
ประโยชนหรือเปนสิริมงคลแกตนนั้นกลับไมมี ทั้ง ๆ ที่ศาสนายังมีอยู เราก็เห็นอยาง
ชัดเจนอยูแ ลวเวลานี้
หลักใหญทจ่ี ะทําใหศาสนาเจริญรุง เรือง และเปนสักขีพยานแกประชาชนผูเขามา
เกี่ยวของ เพือ่ หวังบุญและสิรมิ งคลทัง้ หลายกับวัด ก็คือพระเณร ถาพระเณรตัง้ ใจ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว นัน้ แลคือ ผูรักษา
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ไวซง่ึ แบบฉบับอันดีงามแหงพระศาสนาและมรรคผลนิพพานไมสงสัย เขาจะยึดเปน
หลักเปนเกณฑได เพราะคนในโลกนีค้ นฉลาดยังมีอยูม าก สวนคนโงแมมมี ากจนลน
โลกก็หาประมาณไมได เมื่อถูกใจเขาเขาก็ชมเชย การชมเชยนั้นก็ชมเชยแบบความโง
ของเขา ไมเกิดประโยชน ถาไมพอใจก็ตําหนิติเตียน ความตําหนิตเิ ตียนนัน้ ก็ไมเกิด
ประโยชนแกทง้ั เขาและเราดวย แตผเู ฉลียวฉลาดชมเชยนัน้ ยึดเปนหลักจิตใจได แกเขา
ดวยแกเราดวย เปนประโยชนทั้งสองฝาย ชมเชยพระสงฆก็ชมเชยดวยหลักความจริง
ความฉลาด พระสงฆผูตระหนักในเหตุผลก็สามารถทําตนใหเปนเนื้อนาบุญของเขาได
ดวย เขาก็ไดรบั ประโยชนดว ย แมตําหนิก็มีเหตุผลที่ควรยึดเปนคติได ดวยเหตุนเ้ี ราผู
ปฏิบัติพึงตระหนักในขอนี้ใหดี
ไปที่ไหนอยาลืมเนื้อลืมตัววาตนเปนนักปฏิบัติ เปนองคแทนพระศาสดาในการ
ดําเนินพระศาสนา และประกาศพระศาสนาดวยการปฏิบตั ิ โดยไมถึงกับตองประกาศ
สัง่ สอนประชาชนใหเขาใจในอรรถในธรรมโดยถายเดียว แมเพียงขอวัตรปฏิบัติที่ตน
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้น
ก็เปนทัศนียภาพอันดีงามใหประชาชนเกิดความเชือ่ ความ
เลื่อมใสได เพราะการไดเห็นไดยินของตนอยูแลว ยิ่งไดมีการแสดงอรรถธรรม ใหถูก
ตองตามหลักของการปฏิบัติโดยหลักธรรมของพระพุทธเจาดวยแลว
ก็ยิ่งเปนการ
ประกาศพระศาสนาโดยถูกตองดีงาม ใหสาธุชนไดยึดเปนหลักใจ ศาสนาก็มคี วามเจริญ
รุง เรืองไปโดยลําดับในหัวใจชาวพุทธ
อยูที่ใดไปที่ใดอยาลืมหลักสําคัญคือศีล สมาธิ ปญญา อันเปนหลักงานสําคัญ
ของพระ นีแ้ ลคือหลักงานสําคัญของพระเราทุกรูป ทีเ่ ปนศากยบุตรพุทธชิโนรสปรากฏ
ในพระพุทธศาสนาวาเปนลูกศิษยพระตถาคต เปนอยูท ต่ี รงนี้ ไมไดเปนอยูเพียงโกนผม
โกนคิ้วนุงเหลืองหมเหลืองเทานั้น อันนั้นใครทําเอาก็ไดไมสําคัญ สําคัญที่การประพฤติ
ปฏิบัติตามหนาที่ของตน ศีลพยายามระมัดระวังรักษาอยาใหขาดใหดางพรอย มีความ
ระเวียงระวังอยูทุกอิริยาบถดวยสติปญญาของเรา อะไรจะขาดตกบกพรองไปก็ตาม ศีล
อยาใหขาดตกบกพรอง เพราะเปนสมบัติอันสําคัญประจํากับเพศของตน หวังพึ่งเปน
พึ่งตายกับศีลของตนโดยแท
สมาธิที่ยังไมเกิดก็พยายามฝกฝนอบรมดัดแปลงจิตใจ ฝาฝนทรมานจิตใจตัว
พยศเพราะอํานาจของกิเลสนั้น ใหเขาสูเงื้อมมือของความเพียร มีสติปญญาเปนเครื่อง
สกัดลัดกั้นความคะนองของใจ ใหเขาสูค วามสงบเย็นใจจนได นี่ก็เปนสมาธิสมบัติ
สําหรับพระเรา ปญญาคือความฉลาด ปญญาจะใชไดในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อ
ไมวา กิจการภายนอกภายในใหนาํ ปญญาออกใชเสมอ ยิง่ เขาสูภ ายในคือการพิจารณา
กิเลสอาสวะประเภทตาง ๆ ดวยแลว ปญญายิง่ เปนของสําคัญมาก ปญญากับสตินี้แยก
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กันไมออก จะตองทําหนาที่ไปพรอม ๆ กัน สติเปนผูควบคุมงานคือปญญาที่กําลัง
ทํางาน หากสติไดเผลอไปเมือ่ ไรงานนัน้ ก็ไมสาํ เร็จเต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะฉะนัน้ สติ
จึงเปนธรรมจําเปนที่จะตองแนบนําในงานของตนอยูเสมอ นี่คืองานของพระ ใหทา นทัง้
หลายจําไวอยางถึงใจตลอดไป อยาชินชา จะกลายเปนพระหนาดานไปโดยทีโ่ ลกเขา
เคารพกราบไหวทกุ วันเวลา
ออกพรรษานี้ตางองคตางก็จะตองพลัดพรากจากกันไป ตามหนาทีแ่ ละความจํา
เปน และกฎคือ อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา หามไมอยู เพราะเปนคติธรรมดา เปนเรือ่ งใหญ
แมตัวผมเองก็ไมไดแนใจวาจะอยูกับทานทั้งหลายไปนานสักเทาไร เพราะอยูใตกฎอนิจฺ
จํเหมือนกัน ในขณะที่อยูดวยกัน พึงตั้งใจสําเหนียกศึกษาใหถึงใจ สมกับเรามาศึกษา
อบรมและประพฤติปฏิบัติ
คําวาปญญาดังทีก่ ลาวเมือ่ สักครูน ้ี คือการพิจารณาคลีค่ ลายดูสว นตาง ๆ ที่มา
เกี่ยวของทั้งภายนอกภายใน (ตองขออภัยทานนักธรรมะดวยกันทั้งหญิงทั้งชายที่ตกอยู
ในสภาพอยางเดียวกัน กรุณาพิจารณาเปนธรรม) รูป สวนมากก็เปนรูปหญิง-ชาย ใน
หลักธรรมทานกลาวไววา ไมมีรูปใดที่จะเปนขาศึกแกเพศสมณะเรายิ่งกวารูปหญิง-ชาย
เสียงหญิง-ชาย กลิน่ หญิง-ชาย รสของหญิง-ชาย เครื่องสัมผัสถูกตองของหญิง-ชาย นี้
เปนเอกที่จะใหเปนโทษเปนภัยแกสมณะ ใหพงึ สํารวมระวังใหมากยิง่ กวาการสํารวม
ระวังในเรื่องอื่น ๆ สติปญ
 ญาก็ใหคลีค่ ลายจุดทีส่ าํ คัญนีม้ ากยิง่ กวาคลีค่ ลายการงาน
อยางอื่น ๆ
รูป ก็แยกแยะดูดว ยปญญาใหเห็นชัดเจน คําวารูปหญิง-ชายนัน้ ใหชอ่ื ตาม
สมมุติ ความจริงแลวไมใชหญิง-ชาย เปนรูปธรรมดาเหมือนเรา ๆ ทาน ๆ มีหนังหุม
หอทัว่ สรรพางครา งกาย เขาไปภายในก็มีเนื้อมีหนังมีเอ็นมีกระดูก เต็มไปดวยของ
ปฏิกูลโสโครกดวยกัน ไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอาการใดที่ผิดแปลกจากรูปของเราไปเลย เปน
แตเพียงวาความสําคัญของใจนัน้ มันวาเปนหญิง-ชาย คําวาเปนหญิง-ชายนั้น มันสลัก
ลงไปภายในจิตใจอยางลึกซึ้งดวยความสําคัญของใจเอง ทั้งที่ไมเปนความจริง เปน
ความสําคัญตางหาก
เสียงก็เหมือนกัน เสียงก็เปนเสียงธรรมดา แตเราหมายไปวาเปนเสียงวิสภาค
เพราะฉะนั้นจึงทิ่มแทงเขาในหัวใจบุรุษอยางฝงลึก เฉพาะอยางยิง่ นักบวชเรา และแทง
ทะลุเขาไปจนลืมเนื้อลืมตัว ขั้วหัวใจขาดสะบั้นทั้งที่ยังมีชีวิตอยู ขัว้ หัวใจขาดเปอ ยเนา
เฟะแตไมตาย เจาตัวกลับเพลินฟงเพลงเสียงขั้วหัวใจขาดอยางไมมีวันจืดจางอิ่มพอ
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กลิ่น ก็กลิน่ ธรรมดาเหมือนเรานีเ่ พราะเปนกลิน่ คน ถึงจะเอาน้ําอบน้ําหอมจาก
เมืองเทพเมืองพรหมที่ไหนมาประมาชโลม ก็เปนกลิ่นของอันนั้นตางหาก ไมใชกลิ่น
ของหญิง-ชายแทแมนดิ เดียวเลย จงพิจารณาแยกแยะออกดูใหละเอียดถี่ถวน
รสก็เพียงความสัมผัสกัน การสัมผัสก็ไมเห็นผิดแปลกอะไรกับอวัยวะเราสัมผัส
อวัยวะเราเอง อวัยวะนัน้ ๆ ก็เปนดิน น้าํ ลม ไฟ เหมือนกัน ไมเห็นมีอะไรผิดแปลกกัน
แนะ เราตองพิจารณาใหชดั เจนอยางนี้ แลวก็พจิ ารณาตนเทียบเคียงกับรูป, เสียง,
กลิ่น, รส, เครื่องสัมผัส ของคําวาหญิง-ชายนั้น เขามาเทียบเคียงกับรูปเสียงกลิน่ รส
ของเรา ก็ไมมีอะไรผิดแปลกกันโดยหลักธรรมชาติโดยหลักความจริง นอกจากความ
เสกสรรปนยอของใจที่มันคิดไปเสกสรรไปเทานั้น
ดวยเหตุนจ้ี งึ ตองอาศัยปญญาพิจารณาคลีค่ ลาย อยาใหความสําคัญในแงใดแง
หนึ่งที่จะเปนขาศึกแกตนเขามาแทรกสิงหรือทําลายจิตใจของตนได ใหสลัดปดทิง้ ดวย
ปญญาอันเปนความจริง ลงสูค วามจริงวา สักแตวา รูป สักแตวา เสียง สักแตวา กลิน่ สัก
แตวา รส สักแตวา เครือ่ งสัมผัส ทีผ่ า นแลวหายไป ๆ ทั้งมวล เชนเดียวกับสิง่ อืน่ ๆ นี่คือ
การพิจารณาถูกตอง และสามารถถอดถอนความยึดมั่นสําคัญผิดกับสิ่งนั้น ๆ ไดโดย
ลําดับไมสงสัย
จะพิจารณาไปในวัตถุสิ่งใดก็ตามในโลกนี้ มันเต็มอยูดวยกองอนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา หาความจีรงั ถาวรไมได อาศัยสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะพังลงไป วัตถุสิ่งใดก็ตาม ขึ้นชื่อวามี
อยูใ นโลกนีล้ ว นแลวแตสง่ิ ทีจ่ ะตองพังทลาย เขาไมพงั เราก็พงั เขาไมแตกเราก็แตก เขา
ไมพลัดพรากเราก็พลัดพราก เขาไมจากเราก็จาก เพราะโลกนี้เต็มไปดวยความจาก
ความพลัดพรากกันอยูแลวโดยหลักธรรมชาติ ใหพจิ ารณาอยางนีด้ ว ยปญญาใหชดั เจน
กอนหนาทีส่ ง่ิ เหลานัน้ จะพลัดพรากจากเรา หรือเราจะพลัดพรากจากสิง่ เหลานัน้ แลว
ปลอยวางไวตามเปนจริง เมือ่ เปนเชนนัน้ จิตใจก็มคี วามสุข นี่พูดถึงขั้นปญญาในการ
พิจารณารูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสตาง ๆ ทั้งขางนอกขางใน ทัง้ สวนหยาบ สวน
ละเอียด ยอมพิจารณาในลักษณะเหลานีท้ ง้ั สิน้
สมาธิก็อธิบายบางแลว คําวาสมาธิคอื ความแนนหนามัน่ คงของใจ เริ่มตั้งแต
ความสงบสุขเล็ก ๆ นอย ๆ ของใจขึ้นไปจนถึงความสงบสุขละเอียดมั่นคง ใจถาไมได
ฝกหัด ไมไดดัดแปลง ไมไดบงั คับทรมานดวยอุบายตาง ๆ มี สติ, ปญญา, ศรัทธา,
ความเพียร เปนเครือ่ งหนุนหลังแลว จะหาความสงบไมไดจนกระทัง่ วันตาย ตายก็ตาย
ไปเปลา ๆ ตายดวยความฟุง ซานวุน วายสายแสกบั อารมณรอ ยแปด ไมมีสติรูสึกตัว
ตายดวยความไมมีหลักมีเกณฑเปนที่ยึดอาศัย
ตายแบบวาวเชือกขาดอยูบ นอากาศ
ตามแตจะถูกลมพาพัดไปไหน แมยังอยูก็อยูดวยความไมมีหลักมีเกณฑ เพราะความ
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ลืมตัวประมาทหาเหตุผลเปนเครือ่ งดําเนินไมได อยูแบบเลื่อนลอย คนเราทั้งคนถาอยู
แบบเลื่อนลอยไมหาหลักที่ดียึด ก็ตองไปแบบเลื่อนลอย จะเกิดผลประโยชนอะไร หา
ความดีความแนใจในคติของตนที่ไหนได เพราะฉะนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยูรู ๆ อยูอยางนี้
จงสรางความแนนอนขึน้ ทีใ่ จของเรา ดวยความเปนผูห นักแนนในสารคุณทัง้ หลาย จะ
แนตัวเองทั้งยังอยูทั้งเวลาตายไป
ไมสะทกสะทานหวัน่ ไหวกับความเปนความตาย
ความพลัดพรากจากสัตวแลสังขารทีใ่ คร ๆ ตองเผชิญดวยกัน เพราะมีอยูกับทุกคน
ปญญาไมใชจะเกิดขึ้นในลําดับที่สมาธิคือความสงบใจเกิดขึ้นแลว แตตองอาศัย
ความฝกหัดคิดคนควาความพินจิ พิจารณา ปญญาจึงจะเกิดขึ้น โดยอาศัยสมาธิเปน
เครือ่ งหนุนอยูแ ลว ลําพังสมาธินั้นจะไมกลายเปนปญญาขึ้นมาได ตองเปนสมาธิอยู
โดยดี ถาไมใชปญ
 ญาพิจารณาตางหาก สมาธิเพียงทําใหจิตมีความเอิบอิ่มมีความสงบ
ตัว มีความพอใจกับอารมณคือสมถธรรม ไมหวิ โหยในความคิดโนนคิดนี้ ไมวนุ วาย
สายแสเทานัน้ เพราะจิตทีม่ คี วามสงบยอมมีความเย็น ยอมเอิบอิม่ ในธรรมตามฐาน
แหงความสงบของตน แลวนําจิตที่มีความอิ่มในสมถธรรมนั้นออกพิจารณา คลีค่ ลายดู
สิ่งตาง ๆ ดวยปญญา ซึ่งในโลกนี้ไมมีอันใดจะเหนือ อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไปได มัน
เต็มไปดวยสภาพเดียวกัน จงใชปญ
 ญาพินจิ พิจารณา จะเปนแงใดก็ตาม ตามแตจริต
นิสยั ทีช่ อบพอกับการพิจารณาในแงนน้ั ๆ โดยยกสิง่ นัน้ ขึน้ มาพิจารณาคลีค่ ลายดวย
ความสนใจ ใครรใู ครเห็นตามความจริงของมันจริง ๆ อยาสักแตพิจารณาโดย
ปราศจากเจตนาปราศจากสติกํากับ
เฉพาะอยางยิ่งเรื่องอสุภะกับจิตที่เต็มไปดวยราคะความกําหนัดยินดี นีเ้ ปนคู
ปรับหรือคูแกกันไดดีและดีมาก
จิตมีราคะมากเพียงไรใหพิจารณาอสุภะอสุภังมาก
เพียงนัน้ หนักเพียงนัน้ จนกลายเปนปาชาผีดบิ ขึน้ ใหเห็นประจักษใจในรางกายของเขา
ของเราทั่วโลกดินแดน ราคะตัณหานั้นจะกําเริบขึ้นไมไดเมื่อปญญาหยั่งรูวามีแตปฏิกูล
เต็มตัว ใครจะไปกําหนัดยินดีในปฏิกูล ใครจะไปกําหนัดยินดีในสิ่งที่ไมสวยไมงาม ใน
สิง่ ทีอ่ ดิ หนาระอาใจ นีเ่ ปนยาระงับอสุภะอสุภงั ประการหนึง่ เปนยาแกโรคราคะตัณหา
ขนานเอกขนานหนึง่ เมือ่ พิจารณาสมบูรณเต็มทีแ่ ลวใหจติ สงบตัวลงไปในวงแคบ
เมือ่ จิตไดพจิ ารณาอสุภะอสุภงั หลายครัง้ หลายหน
จนเกิดความชํานิชาํ นาญ
พิจารณาคลองแคลววองไวทั้งรูปภายนอกทั้งรูปภายใน จะพิจารณาใหเปนอยางไรก็เปน
ไดอยางรวดเร็ว แลวจิตก็จะรวมตัวเขามาสูอ สุภะภายใน และจะเห็นโทษแหงอสุภะที่ตน
วาดภาพไวนน้ั วา เปนเรือ่ งมายาประเภทหนึง่ แลวปลอยวางทั้งสองเงื่อน คือเงือ่ นอสุภะ
และเงื่อนสุภะ
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ทั้งสุภะทั้งอสุภะสองประเภทนี้ เปนสัญญาคูเ คียงกันกับเรือ่ งของราคะ เมื่อ
พิจารณาเขาใจทั้งสองเงื่อนนี้เต็มที่แลว คําวาสุภะก็สลายตัวลงไปหาความหมายไมได
คําวาอสุภะก็สลายตัวลงไปหาความหมายไมได ผูที่ใหความหมายวาเปนสุภะก็ดีอสุภะก็
ดีก็คือใจ ก็คือสัญญา สัญญาก็รเู ทาแลววาเปนตัวหมาย เห็นโทษแหงตัวหมายนีแ้ ลว ตัว
หมายนี้ก็ไมสามารถที่จะหมายออกไปใหใจติดและยึดถือไดอีก นัน่ เมือ่ เปนเชนนัน้ จิต
ก็ปลอยวางทั้งสุภะทั้งอสุภะคือทั้งสวยงามทั้งไมสวยงาม โดยเห็นเปนเพียงตุกตา เครือ่ ง
ฝกซอมของใจของปญญาในขณะที่จิตยังยึด และปญญาพิจารณาเพื่อถอดถอนยังไม
ชํานาญเทานัน้
เมือ่ จิตชํานาญ รูเหตุผลทั้งสองประการคือ สุภะอสุภะนี้แลว ยังสามารถยอน
มาทราบเรื่องความหมายของตนที่ออกไปปรุงแตงวา นัน้ เปนสุภะนัน่ เปนอสุภะอีกดวย
เมือ่ ทราบความหมายนีอ้ ยางชัดเจนแลว ความหมายนีก้ ด็ บั ลงไป และเห็นโทษแหง
ความหมายนีอ้ ยางชัดเจนวานีค้ อื ตัวโทษ อสุภะไมใชตัวโทษ สุภะไมใชตัวโทษ ความ
สําคัญวาเปนสุภะอสุภะตางหากเปนตัวโทษ เปนตัวหลอกลวงเปนตัวใหยดึ ถือ นัน่ มัน
ยนเขามา นีก่ ารพิจารณายนเขามาอยางนีแ้ ละปลอยวางโดยลําดับ
เมือ่ จิตเปนเชนนัน้ แลว เราจะกําหนดสุภะหรืออสุภะก็ปรากฏขึน้ อยูท จ่ี ติ โดยไม
ตองไปแสดงภาพภายนอกเปนเครื่องฝกซอมอีกตอไป เชนเดียวกับเราเดินทางและผาน
สายทางไปโดยลําดับฉะนัน้ นิมิตเห็นปรากฏอยูภายในจิต ในขณะทีป่ รากฏอยูภ ายใน
จิตนัน้ ก็ทราบแลววา สัญญาตัวนี้หมายขึ้นมาไดแคนี้ ไมสามารถออกไปหมายขางนอก
ได แมจะปรากฏขึ้นมาภายในจิตก็ทราบไดชัดวา สภาพทีป่ รากฏเปนสุภะอสุภะนีก้ เ็ กิด
ขึ้นจากตัวสัญญาอีกเชนเดียวกัน รูทั้งภาพที่ปรากฏขึ้นอยูภายในใจ รูทั้งสัญญาที่หมาย
ตัวขึน้ มาเปนภาพภายในใจอีกดวย สุดทายภาพภายในใจนีก้ ห็ ายไป สัญญาคือความ
สําคัญความหมายขึน้ มานัน้ ก็ดบั ไป รูไ ดชดั วาเมือ่ สัญญาตัวเคยหลอกลวงวาเปนสุภะ
อสุภะ และเปนอะไรตออะไรไมมีประมาณ หลอกใหหลงทั้งสองเงื่อนนี้ ดับไปแลว
สัญญาก็ดับไปดวย ไมมีอะไรจะมาหลอกใจอีก นีก่ ารพิจารณาอสุภะ พิจารณาอยางนี้
ตามหลักปฏิบัติ แตเราจะไปหาในคัมภีรห าทีไ่ หนก็ไมเจอ นอกจากหาความจริงในหลัก
ธรรมชาติที่มีอยูกับกายกับใจ อันเปนที่สถิตแหงสัจธรรมและสติปฏฐานสี่เปนตน และ
สรุปลงในคัมภีรท ใ่ี จนี้ จะเจอดังที่อธิบายมานี้
นีเ่ ปนรูป รูปกายก็ทราบไดชดั วา กายของเราทุกสวนนีก้ เ็ ปนรูป มีอะไรบางในรูป
นี้ อวัยวะทุกสวนเปนรูปทั้งนั้น ไมวาผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยือ่ ใน
กระดูก มาม หัวใจ ตับ ปอด พังผืด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ลวนแลว
แตเปนรูป เปนสิ่งหนึ่งตางหากจากใจ จะพิจารณาเปนอสุภะ มันก็ตัวอสุภะอยูแลวตั้ง
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แตเรายังไมไดพจิ ารณา และคําทีว่ า สิง่ นีเ้ ปนสุภะสิง่ นัน้ เปนอสุภะ ใครเปนผูไ ปใหความ
หมาย สิง่ เหลานีเ้ ขาหมายตัวของเขาเองเมือ่ ไร เขาบอกวาเขาเปนสุภะ เขาบอกวาเขา
เปนอสุภะเมื่อไร เขาไมไดหมายไมไดบอกวาอยางไรทั้งสิ้น อันใดจริงอยูอยางไรมันก็
จริงอยูตามสภาพของเขาอยางนั้นมาดั้งเดิม และเขาเองก็ไมทราบความหมายของเขา ผู
ไปทราบความหมายในเขาก็คือสัญญา ผูหลงความหมายในเขาก็คือสัญญาเอง ซึ่งออก
จากใจตัวหลง ๆ เมือ่ มารูเ ทาสัญญาอันนีแ้ ลว สิง่ เหลานีก้ ห็ ายไปอีก ตางอันก็ตางจริง นี่
คือความรูเ ทาหรือการรูเ ทาเปนอยางนี้
เวทนาคือความสุข ความทุกข เฉย ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากรางกาย กายก็เปนธรรมชาติ
อันหนึ่งซึ่งมีอยูตั้งแตทุกขยังไมเกิด ทุกขเกิดขึ้น ทุกขตั้งอยู ทุกขดับไป กายก็เปนกาย
ทุกขก็เปนทุกข ตางอันตางจริง พิจารณาแยกแยะใหเห็นตามความจริง สักแตวาเวทนา
สักแตวา กาย ไมนยิ มวาเปนสัตว เปนบุคคล เปนเรา เปนเขา เปนของเราเปนของเขา
หรือของใคร เวทนาก็ไมใชเรา ไมเปนของเรา ไมเปนของเขา ไมเปนของใคร เปนแต
เพียงสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาชั่วขณะแลวดับไปชั่วกาลเทานั้นตามสภาพของเขา ความจริงเปน
อยางนี้
สัญญาคือความจําได จําไดเทาไรไมวาจําไดใกลไดไกล จําไดทั้งอดีตอนาคต
ปจจุบนั จําไดเทาไรความดับก็ไปพรอม ๆ กัน ดับไป ๆ เกิดแลวดับ ๆ จะมาถือวาเปน
สัตวเปนบุคคลทีไ่ หน นีห่ มายถึงปญญาขัน้ ละเอียดพิจารณาหยัง่ ทราบเขาไปตามความ
จริง ประจักษใจตัวเองโดยไมตองไปถามใคร
สังขารคือความคิดความปรุง ปรุงดีปรุงชั่วปรุงกลาง ๆ ปรุงเรื่องอะไรก็มีแต
เรื่องเกิดเรื่องดับ ๆ หาสาระอะไรจากความปรุงนี้ไมได ถาสัญญาไมรับชวงไปใหเกิด
เรื่องเกิดราว สัญญาก็ทราบชัดเจนแลว อะไรจะไปปรุงไปรับชวงไปยึดไปถือใหเปนเรื่อง
ยืดยาวตอไปเลา ก็มแี ตความเกิดความดับภายในจิตเทานัน้ นีค่ อื สังขารมันเปนความ
จริงอันหนึง่ อันนีท้ า นเรียกวาสังขารขันธ ขันธ แปลวากอง แปลวาหมวด รูปขันธ แปล
วากองแหงรูป สัญญาขันธ แปลวากองแหงสัญญา หมวดแหงสัญญา สังขารขันธ คือ
กองแหงสังขาร หมวดแหงสังขาร
วิญญาณขันธ คือหมวดหรือกองแหงวิญญาณที่รับทราบในขณะสิ่งภายนอกเขา
มาสัมผัส เชน ตาสัมผัสรูป เปนตน เกิดความรูข น้ึ พอสิ่งนั้นผานไปความรับรูนี้ก็ดับไป
ไมวาจะรับรูสิ่งใดยอมพรอมที่จะดับดวยกันทั้งนั้น จะหาสาระแกนสารและสําคัญวาเปน
เราเปนของเราทีไ่ หนไดกบั ขันธทง้ั หานี้
เรื่องของขันธทั้งหานี้เปนอยางนี้ มีอยางนี้ปรากฏอยางนี้ และเกิดขึ้นดับไป ๆ
สืบตอกันอยูเรื่อย ๆ อยางนี้ตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ หาสาระอะไรจากเขาไมได
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เลย นอกจากจิตใจไปสําคัญมัน่ หมาย แลวยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิง่ เหลานีว้ า เปนตนเปนของ
ตน แลวแบกใหหนักยิง่ กวาภูเขาทัง้ ลูกขึน้ มาภายในใจเทานัน้ ไมมีสิ่งใดเปนเครื่องตอบ
รับหรือเปนเครือ่ งสนอง ความสนองก็คือสนองความทุกขนั้นเอง เพราะความหลงของ
ตนพาใหสนอง
เมือ่ จิตไดพจิ ารณาเห็นสิง่ เหลานีอ้ ยางชัดเจน ดวยปญญาอันแหลมคมแลวนัน้
รูปก็จริงตามรูปโดยหลักธรรมชาติประจักษดวยปญญา เวทนา สุข ทุกข เฉย ๆ ในสวน
รางกายก็รูชัดตามเปนจริงของมัน เวทนาทางใจคือความสุข ความทุกข เฉย ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในใจ นัน่ เปนสาเหตุใหจติ สนใจพินจิ พิจารณา แมจะยังไมรเู ทาทันสิง่ นัน้ สิ่งนั้นก็ยัง
ตองเปนเครื่องเตือนจิตใหพิจารณาอยูเสมอ
เพราะขัน้ นีย้ งั ไมสามารถทีจ่ ะรูเ ทาทัน
เวทนาภายในจิตได คือ สุข ทุกข เฉย ๆ ภายในจิตโดยเฉพาะ ไมเกีย่ วกับเวทนาทาง
กาย
วิญญาณก็สักแตวาตางอันตางจริง นีช่ ดั แลวตามความเปนจริง จิตหายสงสัยทีจ่ ะ
ยึดจะถือสิ่งเหลานี้วาเปนตนอีกตอไป เพราะตางอันตางจริงแมจะอยูดวยกัน ก็เชนเดียว
กับผลไมหรือไขเราวางลงในภาชนะ ภาชนะก็ตอ งเปนภาชนะ ไขที่อยูในนั้นก็เปนไข ไม
ใชอันเดียวกัน จิตก็เปนจิตซึง่ อยูใ นภาชนะ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอันนี้
แตไมใชรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หากเปนจิตลวน ๆ อยูภ ายในนัน้ นีเ่ วลา
แยกชัดเจนแลวระหวางขันธกบั จิตเปนอยางนัน้
ทีนี้เมื่อจิตไดเขาใจในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อยางชัดเจนหาที่สงสัย
ไมไดแลว ก็จะมีแตความกระดิกพลิกแพลงความกระเพือ่ มภายในจิตโดยเฉพาะ ๆ
ความกระเพื่อมนั้นก็คือสังขารอันละเอียดที่กระเพื่อมอยูภายในจิต สุขอันละเอียดที่
ปรากฏขึน้ ภายในจิต ทุกขอันละเอียดที่ปรากฏภายในจิต สัญญาอันละเอียดที่ปรากฏขึ้น
ภายในจิตมีอยูเ พียงเทานัน้
จิตจะพิจารณาแยกแยะกันอยูตลอดเวลาดวยสติปญญา
อัตโนมัติ คือจิตขั้นนี้เปนจิตที่ละเอียดมาก ปลอยวางสิง่ ทัง้ หลายหมดแลว ขึ้นชื่อวาขันธ
หาไมมเี หลือเลย แตยังไมปลอยวางตัวเองคือความรู แตความรูน น้ั ยังเคลือบแฝงดวย
อวิชชา
นัน่ แหละทานวาอวิชชารวมตัว รวมอยูที่จิต หาทางออกไมได ทางเดินของ
อวิชชาก็คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย เพื่อไปสูรูป เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัส เมื่อสติ
ปญญาสามารถตัดขาดสิ่งเหลานี้เขาไปไดโดยลําดับ ๆ แลว อวิชชาไมมีทางเดิน ไมมี
บริษทั บริวาร จึงยุบ ๆ ยิบ ๆ หรือกระดุบกระดิบอยูภ ายในตัวเอง โดยอาศัยจิตเปนที่
ยึดที่เกาะโดยเฉพาะ เพราะหาทางออกไมได แสดงออกเปนสุขเวทนาอยางละเอียดบาง
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ทุกขเวทนาอยางละเอียดบาง แสดงเปนความผองใสซึ่งแปลกประหลาดอัศจรรยอยาง
ยิ่งในเมื่อปญญายังไมรอบและทําลายยังไมไดบาง จิตก็พิจารณาอยูที่ตรงนั้น
แมจะเปนความผองใสและสงาผาเผยเพียงไรก็ตาม ขึ้นชื่อวาสมมุติจะละเอียด
ขนาดไหนก็จะตองแสดงอาการอันใดอันหนึ่งขึ้นมาใหเปนที่สะดุดจิต พอจะใหคดิ อาน
หาทางแกไขจนได เพราะฉะนั้น สุขก็ดีทุกขก็ดีอันเปนของละเอียดเกิดขึ้นภายในจิตโดย
เฉพาะ ตลอดความอัศจรรย ความสวางไสวซึง่ มีอวิชชาเปนตัวการ แตเพราะความไม
เคยรูเ คยเห็น เมื่อพิจารณาเขาไปถึงจุดนั้นจึงหลงยึด และจึงถูกอวิชชากลอมเอาอยาง
หลับสนิท โดยหลงยึดถือความผองใสเปนตนนัน้ วาเปนเรา ความสุขนัน้ ก็เปนเรา ความ
อัศจรรยนน้ั ก็เปนเรา ความสงาผาเผยที่เกิดขึ้นจากอวิชชาซึ่งฝงอยูภายในจิตนั้นก็เปน
เรา เลยถือจิตทั้งอวิชชาเปนเราโดยไมรูสึกตัวเสียทั้งดวง
แตก็ไมนาน เพราะอํานาจของมหาสติมหาปญญาอันเปนธรรมไมนอนใจอยูแลว
คอยสอดคอยสองคอยพินิจพิจารณาแยกแยะไปมาอยูอยางนั้น ตามนิสัยของสติปญญา
ขั้นนี้ กาลหนึง่ เวลาหนึง่ ตองทราบไดแนนอน โดยทราบถึงเรื่องสุขที่แสดงขึ้นเล็ก ๆ
นอย ๆ อันเปนเรื่องผิดปกติ ทุกขแสดงขึ้นนิด ๆ หนอย ๆ อยางละเอียด ตามขั้นของ
จิตก็ตาม ก็พอเปนเครื่องสะดุดจิตใหทราบไดวา เอะ ทําไมจิตจึงมีอาการเปนอยางนี้
ไมคงเสนคงวา ความสงาผาเผยทีแ่ สดงอยูภ ายในจิต ความอัศจรรยทแ่ี สดงอยูภ ายใน
จิต ก็แสดงความวิปริตผิดจากปกติขึ้นมาเล็ก ๆ นอย ๆ พอใหสติปญญาขั้นนี้จับไดอยู
นัน่ เอง
เมือ่ จับไดกไ็ มไวใจและกลายเปนจุดทีค่ วรพิจารณาขึน้ มาในขณะนัน้ จึงตั้งจิตคือ
ความรูป ระเภทนีเ้ ปนเปาหมายแหงการพิจารณา เมื่อสติปญญาขั้นนี้ไดจอลงไปถึงจุดนี้
วานี้คืออะไร สิ่งทั้งหลายไดพิจารณามาแลวทุกสิ่งทุกอยางจนสามารถถอดถอนมันได
เปนขั้น ๆ แตธรรมชาติที่รู ๆ ที่สวางไสวที่อัศจรรยนี้คืออะไร อันนี้มันคืออะไรกันแน
สติปญญาจอลงไปพิจารณาลงไป จุดนีจ้ งึ เปนเปาหมายแหงการพิจารณาอยางเต็มที่
และจุดนี้จึงกลายเปนสนามรบของสติปญญาอัตโนมัติขึ้นมาในขณะนั้น ไมนานนักก็
สามารถทําลายจิตอวิชชาดวงประเสริฐ ดวงอัศจรรยสงาผาเผยตามหลักอวิชชาใหแตก
กระจายออกไปโดยสิ้นเชิง ไมมีสิ่งใดเหลือคางอยูภายในใจแมปรมาณูอีกตอไป
เมือ่ ธรรมชาติทเ่ี คยเสกสรรโดยไมรตู วั วาเปนของประเสริฐอัศจรรยเปนตน ได
สลายตัวลงไปแลว สิ่งที่ไมตองเสกสรรปนยอวาเปนของประเสริฐ หรือไมประเสริฐ ก็
ปรากฏขึ้นอยางเต็มที่ ธรรมชาตินน้ั คือความบริสทุ ธิ์ ความบริสทุ ธิน์ น้ั เมือ่ เทียบกับ จิต
อวิชชาทีว่ า เปนของประเสริฐเลิศเลอแลว จิตอวิชชานั้นจึงเปนเหมือนกองขี้ควายกอง
หนึ่งดี ๆ นีเ่ อง ธรรมชาติที่อยูใตอวิชชาซึ่งหุมหออยูนั้น เมือ่ เปดเผยตัวขึน้ มาแลว จึง
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เปนเหมือนทองคําธรรมชาติ ทองคําธรรมชาติกับกองขี้ควายเหลว ๆ นัน้ อันไหนมีคณ
ุ
คากวากันเลา แมแตเด็กอมมือก็ตอบได อยาวาแตจะมามัวเทียบเคียงใหเสียเวลาและ
ขายความโงอยูเ ลย
นีล่ ะการพิจารณาจิต เมื่อถึงขั้นนี้แลวเปนขั้นที่ตัดขาดจากภพจากชาติซึ่งมีอยูกับ
จิต ตัดขาดจากอวิชชาตัณหาทั้งมวล อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ตัดขาดไปเปนอวิชฺชาย
เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ สงฺขารนิโรธา วิฺญาณนิโรโธ…. เปนตน จน
กระทั่ง เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส, นิโรโธ โหติ เมื่ออวิชชาดับแลว สังขาร
สมุทยั ก็ดบั และดับตาม ๆ กันไปดังทานแสดงไวนั่นแล สังขารทีป่ รุงประจําขันธกก็ ลาย
เปนสังขารลวน ๆ ไปไมเปนสมุทัย วิญญาณทีป่ รากฏขึน้ ภายในจิตก็เปนวิญญาณลวน
ๆ ไมเปนวิญญาณสมุทยั วิญ
ฺ าณปจฺจยา นามรูป, นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ,
สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส อะไรทีเ่ ปนรูปเปนนาม เปนสฬายตนะสัมผัสตาง ๆ ลวนแลว
แตเปนหลักธรรมชาติของมันเอง ไมทาํ ความกําเริบใหแกจติ ใจดวงเสร็จสิน้ ไปแลวนัน้
จนกระทั่งถึง เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส, นิโรโธ โหติ. คําวา เอวเมตสฺส
เกวลสฺส สิ่งทั้งมวลที่กลาวมานั้นไดดับลงไปแลวโดยสิ้นเชิง เรียกวา นิโรธเต็มภูมิ
การดับกิเลสตัณหาอวิชชา ดับโลกดับสงสารจะดับที่ไหน ถาไมดับที่ตัวจิตซึ่ง
เปนตัวโลกตัวสงสาร ตัวอวิชชาตัวเกิดแกเจ็บตาย เชื้อของความใหเกิดแกเจ็บตายก็ได
แก ราคะตัณหามีอวิชชาเปนตัวสําคัญ มีอยูที่จิตดวงนี้เทานั้น เมื่อดับอันนี้ใหขาด
กระเด็นออกไปจากจิตใจหมดแลวก็ นิโรโธ โหติ เทานัน้ นี่แหละงานแหงการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักศาสนาของพระพุทธเจา ตั้งแตครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปจจุบันนี้คง
เสนคงวา ไมมีที่ใดยิ่งหยอนในบรรดาหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลว วาจะ
ไมทันกลมายาของกิเลสประเภทตาง ๆ เปนไมมี จึงเรียกวาเปน มัชฌิมาปฏิปทา เปน
ธรรมที่เหมาะสมกับการแกกิเลสทุกประเภทตลอดไป
จนกิเลสไมมเี หลือหลอดวย
อํานาจแหงมัชฌิมาปฏิปทานี้ จงพากันเขาใจอยางนี้
การปฏิบัติตนใหถือธรรมขอนี้ เพราะความพนทุกขเปนสิ่งที่มีคุณคาเหนือโลก
ทัง้ สาม เราเห็นโลกทัง้ สามนีว้ า อะไรเปนสิง่ วิเศษวิโสกวาความหลุดพนแหงใจจากทุกข
ทัง้ มวลเลา เมือ่ ทราบชัดดวยเหตุผลแลว ความเพียรก็จะไดคบื หนากลาตายตอสงคราม
ตายก็ตายไปเถอะ ตายดวยการรบการพุง ชิงชัยกับกิเลสอาสวะ ซึง่ เคยครอบงําหัวใจเรา
มานาน ไมมีธรรมบทใด ไมมเี ครือ่ งมือใดทีจ่ ะสามารถฟาดฟนหัน่ แหลกกิเลสนีใ้ หจม
ลงไปได เหมือนมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลวนี้เลย
ฉะนัน้ คําวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ จึงเปนที่อบอุนใจ เปนทีแ่ นใจเปนทีส่ นิทใจวา
ไดทรงบําเพ็ญทั้งเหตุทั้งผล ทุกสิ่งทุกอยางมาโดยสมบูรณ จึงไดนําธรรมมาสอนโลก
เขาสูแ ดนนิพพาน

๙๓

๙๔

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ก็ตรัสไวชอบแลวดวยความรูย ง่ิ เห็นจริงทุกสิง่ ทุกอยาง คือ
ตรัสไวชอบทุกแงทุกมุมแลว สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ พระสงฆสาวกทานดําเนินตามหลัก
ธรรมของพระพุทธเจาโดยไมยอหยอนออนกําลัง
จนสามารถคว่าํ กิเลสออกจากใจ
กลายเปนใจทีเ่ ลิศประเสริฐขึน้ มาเปนสรณะของพวกเรา ก็ไมพนจากการปฏิบัติตาม
หลักปฏิปทานีเ้ ลย ดวยเหตุนี้ขอใหเราทั้งหลายจงฟงใหถึงใจ อยาสนใจใฝหาเรือ่ ง
หลอกเรือ่ งลวง เรื่องปลอมแปลงทั้งหลายซึ่งมีเต็มโลกเต็มสงสาร ใหสนใจใฝธรรมของ
จริงปฏิบัติของจริง เราจะเห็นของจริงขึน้ กับใจไปเรือ่ ย ๆ ในทามกลางแหงของปลอม
ซึ่งมีอยูภายในใจและมีอยูเต็มโลก อยาพากันสงสัยจะเปนความอาลัยเสียดายกิเลสไมมี
ที่สิ้นสุด
การปฏิบตั ธิ รรมใหมงุ ทางดานนามธรรม คือ ศีล สมาธิ ปญญา เปนสําคัญยิง่
กวาดานวัตถุ ดานวัตถุนั้นพอเปนพอไปเพียงไดอาศัยก็พอแลว อยูสถานที่ใด คนเรา
เกิดมาจากมนุษย มาเปนพระก็มาจากคน คนเขามีบา นมีเรือน พระก็จําตองมีที่พักที่
อาศัยพอบรรเทาเปนธรรมดา ควรทําพอไดอาศัยเทานั้น อยาทําใหหรูหรา อยาทําแขง
โลกแขงสงสารมันเปนการสัง่ สมกิเลสขึน้ มา ปรากฏชือ่ ลือนามไปในทางโลก ไปในทาง
กิเลสหัวเราะเยาะ ใหปรากฏชือ่ ลือนามดวยศีล ดวยสมาธิ ดวยปญญา ศรัทธา ความ
เพียร ใหปรากฏชื่อลือนามในการบําเพ็ญแกหรือถอดถอนตน ใหพนจากกิเลสกองทุกข
ในวัฏสงสาร นีช้ อ่ื วาเปนผูเ พิม่ อํานาจวาสนาของตนโดยตรงอยางแทจริง อยาไดละ
ความพากเพียรของตน จงเอาใหตลอดรอดฝงแหงวัฏวนวัฏวุนใหไดในชีวิตอัตภาพนี้
ซึ่งเปนที่แนใจกวากาลสถานที่และอัตภาพอื่นใด
และอยาลืมเวลาไปทีไ่ หน ๆ อยาเปนบาการกอสราง ไปที่ไหนกอสรางยุงไป
หมด และเปนบากอสรางทั่วไปหมดนาอิดหนาระอาใจ พอมองเห็นหนากัน เปนยังไง
ศาลา เปนยังไงโรงเรียนจวนเสร็จแลวยัง สิ้นเงินเทาไร เวลาจะมีงานทีไรและมีงานอะไร
ๆ กวานบานกวานเมืองกวนบานกวนเมืองเขา ใหตองมาสิ้นเปลืองวุนวายดวยอยูไม
หยุดหยอน ใหเขาพอมีเงินและผอนเงินทองเขาถุงบาง เขาเสาะแสวงหามาแทบลมแทบ
ตาย เพียงไดหาไดสิบมาแทนที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงทอง เลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย เลีย้ งครอบครัว
เลีย้ งหลานเลีย้ งเหลนและสิง่ จําเปนอืน่ ๆ บาง และทําบุญใหทานตามอัธยาศัยบาง
กลับกลายเก็บกวาดเอามาชวยพระเพราะการเรีย่ ไรรบกวน จนหมดไมหมดมือและยุง
ไปตาม ๆ กัน นีม้ นั เปนศาสนากวนบานกวนเมือง ซึ่งพระพุทธเจาไมพาทําและไมสั่ง
สอนใหทาํ อยางนัน้ ขอใหทา นทัง้ หลายเขาใจเอาไววา พระพุทธเจาไมไดพาทําอยางนี้ นี่
มันศาสนวัตถุ ศาสนเงิน มิใชศาสนธรรมตามเยี่ยงอยางของศาสดา
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เราดูซิ กุฏิของพระหลังเทาภูเขาอินทนนทนี่ หลังหนึ่งมีกี่ชั้น สูงจรดฟาโนน
หรูหราขนาดไหน มันนาสลดสังเวชขนาดไหน แมแตกุฏิผมนี้ผมก็ยังอดละอายไมได
เหมือนกันทั้ง ๆ ที่ผมก็จําใจอยู ผมตองทนละอายหนาดานเอาบาง เพราะเขาสงเงินมา
ใหทําโดยไมบอกไวลวงหนากอน ละอายตัวเองที่ขอทานเขามากินประจําชีวิต แตกุฏิหอ
ปราสาทในแดนสวรรคสไู มได ทั้ง ๆ ทีเ่ ขาผูใ หทานอยูก ระตอบหลังเทากําปน นี่ ที่ถูกที่
เหมาะสมกับพระผูเ ห็นภัยเปนนิสยั ที่พักที่อยู อยูที่ไหนอยูเถอะ พอหลวมตัวนอนได
นั่งไดแลวอยูไปเถอะ แตเรือ่ งการทําความพากเพียรนัน้ ขอใหมคี วามหนักแนนมัน่ คง มี
ความขยันหมัน่ เพียรบึกบึน
อยาใหเสียเวลาเพราะงานใด ๆ มาเปนอุปสรรคได เพราะงานนอกนัน้ สวนมาก
มันเปนงานทําลายงานจิตตภาวนาเพือ่ ฆากิเลสทําลายกิเลส ซึ่งเปนงานใหญโตประจําตัว
ประจําใจของพระผูมุงตอแดนหลุดพน ไมเยือ่ ใยในการกลับมาเกิดมาตายเพือ่ แบกหาม
กองทุกขนอยใหญในภพชาตินั้น ๆ อีกตอไป ภัยใดไมเทาภัยทีก่ เิ ลสครอบหัวใจ บังคับ
ถูไถใหเปนไปไดทุกอยางที่ธรรมไมพึงประสงค ทุกขใดไมเทาทุกขของคนมีกิเลสกดคอ
ไมสกู บั กิเลสคราวบวชนีจ้ ะสูเ วลาตายแลวไดหรือ ความเปนอยูของชีวิต ธาตุขันธนั้นพอ
อดพอทนได แตขออยาทนใหกิเลสกดคอตอไป เปนความไมเหมาะสมอยางยิง่ สําหรับ
พระลูกศิษยตถาคต
อะไร ๆ จะพอเปนพอไปหรือขาดแคลนขนาดไหน ขอใหเล็งพระตถาคตเปน
สรณะอยูเ สมอ อยาใหสง่ิ ไมจาํ เปนสําหรับพระหรูหรามากเกินเหตุเกินผล เชน สราง
อะไรก็สรางเสียจนแขงโลกแขงสงสารเขา จนกลายเปนบาชือ่ เสียงเกียรติยศแบบลม ๆ
แลง ๆ แตธรรมหากรอกใจพอฟน จากสลบไสลบางไมสนใจสรางกัน โลกเขาอยูบ า น
หลังเล็ก ๆ เพียงไอจามก็จะลม อยูกระทอมหอมหอ ไดอะไรมาก็อุตสาหแยงปากแยง
ทองแยงลูกหลานมาทําบุญใหทานกับพระ แตพระอยูตึกอยูรานกี่ชั้น หรูหราโออา ยิง่
กวาพระมาจากแดนสวรรค เหมือนไมใชคนที่เคยอยูบานกับพอ-แมหลังเล็ก ๆ มากอน
ไปบวชเปนพระเลย ทั้งไมทราบวามีอะไรเปนเครื่องประดับประดาตกแตงแขงกับโลก
เขา มันนาละอายโลกเขายิง่ กวาลูกสะใภละอายยาขณะจาม เผลอผายลมทางทวารลาง
หลุดออกอยางแรงแทบสลบไป ทั้ง ๆ ที่ศีรษะโลน ๆ ไมไดคิดถึงศีรษะตนบางเลย มิใช
มันดานเกินไปแลวหรือพวกเรานะ นั่นไมใชหลักของศาสนาที่สอนใหนักบวชแกกิเลส
เพราะความเห็นภัยในสิง่ ประโลมโลก รกรุงรังแกศาสนาและหัวใจพระเรา จึงขออยาพา
กันคิดกันทํา จงทําความรูส กึ ตัวไวเสมอ นี้ไมใชหลักธรรมเพื่อแกกิเลสใหเห็นประจักษ
ใจ แตเปนเครือ่ งสงเสริมใหพระลืมตัวเมามัวมัว่ สุมกับเรือ่ งของกิเลส ซึ่งไมใชเรื่องของ
พระ
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หลักธรรมของพระแทอันดับหนึ่ง รุกขฺ มูลเสนาสนํ นิสสฺ าย ปพฺพชฺชา. ตตฺถ
เต ยาวชีวํ อุสสฺ าโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแลวใหเธอทัง้ หลาย
เที่ยวอยูตามรุกขมูล รมไม ชายปาชายเขา ตามถ้ํา เงื้อมผา ทีแ่ จง ลอมฟาง อันเปน
สถานทีเ่ หมาะสมแกการฆากิเลสทําลายกิเลสใหสน้ิ ซากไปจากใจเถิด
จงอุตสาห
พยายามทําอยางนี้จนตลอดชีวิตนะ นอกนัน้ เปนสิง่ เหลือเฟอ ดังที่วา อติเรกลาโภ
เปนตน เปนสิง่ นอกจากความจําเปนอันดับแรก
งานที่ทรงใหทําก็ เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ตโจ ทนฺตา นขา โลมา เกสา
นอกจากนั้นก็วาไปถึงอาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยือ่ ใน
กระดูก มาม หัวใจ ตับ ปอด พังผืด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ซึ่งมีอยูกับ
ตัวเรา ทานทัง้ หลายจงพยายามคลีค่ ลายสิง่ เหลานีใ้ หเห็นแจงชัดเจนตามหลักความจริง
ที่มันมีอยูเปนอยูดวยปญญา
ทานทัง้ หลายเมือ่ ไดทาํ งานนีใ้ หสาํ เร็จลุลว งไปดวยสติ
ปญญาอันเต็มภูมิของวีรบุรุษแลว ความหลุดพนจากทุกขอนั เปนสมบัตมิ หาศาลนัน้ จะ
เปนของทานทั้งหลายเอง นั่นฟงซิ มันหางไกลกันไหมกับพวกเราที่ชอบสะดวกสบายกับ
ของเศษ ๆ เดน ๆ ที่ทานสอนใหละใหทิ้งดวยธรรมทุกบททุกบาททุกปฎกนะ
พวกเรานีม่ นั เปนคูแ ขงศาสนธรรมเสียเอง อะไรทีธ่ รรมตําหนิมันกลับหรูหราไป
หมด ประชาชนญาติโยมสูไมได ของดิบของดีเขาเอามาทําบุญใหทาน เขากินอะไรใช
อะไรก็พอทําเนา
ขอใหไดของดีมาทําบุญใหทานพระก็เปนที่พอใจตามนิสัยของนัก
แสวงบุญ แตพระเรากลับเปนนักหรูหรา กุฏิก็อยูดี ๆ เครื่องใชไมสอยก็มีแตของดิบ
ของดี นอกจากนั้นยังมีวิทยุ ยังมีเทวทัตโทรทัศน และยังมีรถยนตกลไกแถมเขาไปอีก
ดูตามหลักธรรมวินยั ของพระเราแลวนาสลดสังเวชเหลือประมาณ ทําไมพากันคิดฆา
พระพุทธเจาแบบสด ๆ รอน ๆ ไดลงคอ ดวยความโออาทาใหญของพระ อันเปนความ
ดื้อดานไมยอมรูสึกตัวเลย มันนาละอายทีส่ ดุ
ทุกทานขอใหคาํ นึงเรือ่ งเหลานีใ้ หมาก ถาเราบวชเพื่ออุทิศตอพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ จริง ๆ มิใชบวชมาเพื่อเปนคูกรรมคูเวรตอศาสนธรรมของพระพุทธเจา
ขอใหคํานึงถึงอรรถถึงธรรม ถึงการดําเนินของพระพุทธเจายิ่งกวาเรื่องใด ๆ สมัยใดก็
ตามไมมีเยี่ยมยิ่งกวาพุทธสมัย ธรรมสมัย สังฆสมัย ที่พาดําเนินมา อันนี้เปนหลักใหญ
โตมาก ใหทานทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธสมัยเถิด ผลอันชุม เย็นพึงใจจะ
เปนทีย่ อมรับกับหลักแหงสวากขาตธรรม นิยยานิกธรรม ไมมีทางสงสัย
นี่ก็ไดปฏิบัติมาพอสมควร เปนผูนอยผมก็เคยไดเปน ไปศึกษาอบรมกับครูบา
อาจารย เฉพาะอยางยิ่งทานอาจารยมั่น ฟงจริง ๆ ฟงทานพูด ทานจะพูดทีเลนทีจริง
เปนธรรมดาของลูกศิษยกับอาจารย เราจะไมมฟี ง เลน จะมีแตฟงจริงอยางฝงใจตลอด
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มา มีความเคารพรักความเลือ่ มใส ความกลัวทานมากทีส่ ดุ ยึดเอาทุกแงทุกมุม ทีจ่ ะ
พึงประพฤติปฏิบัติได ไดมาสัง่ สอนลูกศิษยลกู หานีก้ เ็ พราะอํานาจครูบาอาจารยทท่ี า น
ใหการสัง่ สอนมา
เพราะฉะนัน้ การปฏิบตั ิในวัดของเรานี้ แมจะผิดแผกแตกตางกับวัดทั้งหลายบาง
ผมก็แนใจตามหลักเหตุผลและหลักธรรมวินยั จึงไมสะทกสะทาน ผมไมไดคิดวาเปน
การทําผิด เพราะมีแบบมีฉบับทีไ่ ดรบั มาจากศาสนธรรม และจากครูบาอาจารยทกุ สิง่
ทุกอยาง อันเปนแบบฉบับมาดัง้ เดิมอยูแ ลว จึงไดพาหมูเพื่อนดําเนินเรื่อยมาอยางนี้
ผิดถูกประการใดจะตองพูดกันตามหลักเหตุผล ความเกรงอกเกรงใจกันนัน้ เปนเรือ่ ง
ของโลกเปนเรื่องของบุคคล ไมใชเรื่องของธรรมของวินัยอันเปนหลักดําเนินตายตัวดวย
กัน การพูดกันโดยอรรถโดยธรรมเพื่อใหเปนที่เขาใจและปฏิบัติถูกนั้นเปนธรรมแท
เพราะฉะนัน้ คําวา ลูบหนาปะจมูกจึงไมมีในธรรมทั้งหลายของผูมุงตอธรรมดวยกัน
การแสดงธรรมก็เห็นสมควรขอยุติเพียงแคนี้
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๒

ยาแกกเิ ลส
ผูใครในธรรมปฏิบัติเพื่อความรูแจงเห็นจริงดังครั้งพุทธกาล สมัยนีม้ นี อ ยรอย
หรอเต็มที ดังที่เห็นกันอยูนี้แล แตผใู ครในการปฏิบตั คิ วามสงบสุขจะมีมากกวากัน
เพราะศาสนธรรมเปนธรรมที่สอนโลกเพื่อความสงบสุขโดยถูกตอง พระพุทธเจากอน
จะสั่งสอนโลก ก็ทรงทําพระองคใหมีความสงบสุขอยางเต็มภูมิมากอน แลวจึงได
ประกาศสอนธรรมทั้งเหตุที่ทรงดําเนินมา ทั้งผลที่ทรงไดรับคือความสงบสุขเต็มภูมินั้น
วาเปนสิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนาสําหรับสัตวโลกมากมายเพียงไร พระองคไดนําทั้งเหตุทั้งผล
ออกแสดงโดยพระองคเปนผูรับประกันในคุณธรรมทั้งหลาย
เมือ่ เริม่ ประกาศสอนธรรม ผูไดรับความเชื่อความนับถือตามหลักความจริงที่
พระองคทรงดําเนินและทรงรูเ ห็นมาแลว ก็ไดประพฤติปฏิบัติตามในทันทีทันใด เชน
พระเบญจวัคคียทั้งหา นัน่ คือการปฏิบตั ติ ามทางดานจิตใจ ในขณะทีก่ าํ ลังสดับธรรม
ของพระพุทธเจาที่ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และแสดงอนัตตลักขณสูตรใหฟง
จิตคลอยตามหลักความจริงของธรรม และไดบรรลุธรรมเปนขัน้ ๆ ไป จนถึงขั้นอรหัต
ภูมิซึ่งเปนขั้นที่สงบอยางเต็มภูมิ
จากนั้นตางองคก็ตางประกาศศาสนาแกโลก
ดวยความเมตตาสุดสวนไมมี
โลกามิสแมนอยเจือปน ทั้งนี้มีพระพุทธเจาผูทรงพระเมตตาองคเอกในโลกไมมีใคร
เสมอเหมือน เปนผูน าํ พระศาสนา และมีพระสาวกเปนผูสนองกตัญูกตเวทิตาคุณ
ชวยพุทธภาระในการประกาศพระศาสนาแกหมูช น ใหกวางขวางออกไปอยางรวดเร็ว
ศาสนาจึงไดกระจายไปสูจิตใจของประชาชนอยางกวางขวางไมมีประมาณ
กิรยิ าอาการแหงการเสาะแสวงของประชาชน ซึ่งกําลังไขวควาหาหลักเกณฑ หา
ทีย่ ดึ เหนีย่ วอยูเ เลวอยางเต็มใจ เมื่อไดทราบของจริงที่เขาสัมผัสใจเชนนั้นตางก็นอมรับ
และยึดถือ พรอมทั้งการปฏิบัติตามเปนลําดับไมทอถอยปลอยวาง และไดสาํ เร็จมรรค
ผลเปนที่พอใจตามลําดับภูมิความสามารถวาสนาของตน ในเวลาทีพ่ ระองคทรงพระ
ชนมอยูส ส่ี บิ หาพระพรรษา ทรงประกาศพระศาสนาแผกระจายออกไปอยางกวางขวาง
ประชาชนไดรบั ความสงบสุขมากมาย
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ศาสนธรรมทีท่ รงสัง่ สอนโลกลวนแตเปนสันติธรรม
ผูนําธรรมออกประกาศ
สอนโลกก็เปนผูทรงไวซึ่งสันติธรรมโดยสมบูรณในพระทัย คือ พระพุทธเจา ธรรมทีส่ ง่ั
สอนโลกก็เพื่อสันติ คือความสงบเย็นเปนทีต่ ง้ั
โรคในกายถากําเริบยอมทําใหคนไขระส่าํ ระสายกระวนกระวาย ในอิริยาบถทั้งสี่
ไมมีเวลาตั้งตัวสงบได เต็มไปดวยความทุกขทรมาน ราวกับโลกสงสารมารวมเปนไฟทัง้
กองเผาลนเราคนเดียว หาทีผ่ อ นคลายไมไดเลย
เมือ่ โรคสงบลงเพราะถูกยา คนไขก็ไดหลับนอน ไดพักผอนตัวสะดวกสบายเทา
ที่ควร เมื่อหมอหรือผูมาเยี่ยมคนไขถามวาเปนอยางไร เมื่อคืนนี้ไดพักบางหรือเปลา
บอกวาเมือ่ คืนนีไ้ ดพกั สบายบาง ไดพกั เปนครัง้ คราวบาง บางรายไมไดพักเลย นัน่
หมายวาโรคไมสงบ คนก็ไมสงบ เมื่อโรคสงบคนไขก็สงบ สงบมากนอยคนไขก็มีความ
สงบสบาย ถึงกับหายจากโรคไปเพราะอํานาจแหงยาถูกกับโรค
โรคของจิตแหงสัตวโลกก็ยอมเปนเชนนั้นเหมือนกัน โรคอันนีป้ ราชญทา นเรียก
วา “โรคเรือ้ รัง” เคยฝงใจมาเปนเวลานาน ไมอาจนับตนสายปลายเหตุได วาเปนมาแต
เมื่อไร ถาเปนรากแกวก็ทะลุดนิ ทีห่ นาแสนหนาไปแลว เพราะฝงลึกแสนลึก หยั่งลงพื้น
พิภพ ฝงรากฝงฐานภายในจิตใจสัตวโลกใหเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร ไมทราบวา
ภพนอยภพใหญ ภพไหนตอภพไหนแลว เพราะความเกิดตายซ้าํ ๆ ซาก ๆ เชนเดียว
กับตามรอยโคในคอก ไมอาจทราบไดเลยวารอยโคในคอกไปยังไงมายังไง เพราะ
เหยียบย่าํ วนไปเวียนมาแหลกไปหมด นีเ่ พราะความเปนมาแหงภพชาติ ซึง่ เนือ่ งมาจาก
กิเลสตัวกอเหตุตวั ผลักดันใหเปนไปเปนมาอยูอ ยางนัน้ ไมมคี าํ วาจบสิน้ ถาไมชาํ ระหรือ
ฆาเชื้อวัฏวนออกจากใจเสีย ตองทําจิตใจของสัตวโลกใหทกุ ขรอ นนอนครางหาเวลาวาง
จากทุกขไมได เมื่อตั้งภพตั้งชาติขึ้นมาแลว เพราะอํานาจของกิเลสประเภทหนึง่ ๆ สวน
ประเภทที่ฝงอยูภายในจิตใจนั้นก็กอกวนวุนวายอยูเสมอ จึงทําใหสัตวโลกทั้งหลายได
รับความวุน วายเดือดรอน หาความสงบเย็นใจไมได เพราะกิเลสกอกวน ไมมีสิ่งใดกอ
กวนทําลายนอกจากกิเลสอยางเดียว
กิเลสมีหลายประเภท ถาเรียกวาโรคก็โรคหลายชนิดภายในใจของคนแตละคน
ไมเหมือนคนไขที่ไปรักษาตามโรงพยาบาลตาง ๆ ซึง่ บางคนก็มโี รคเดียว บางคนก็มี
หลายโรค แตภายในจิตใจของสัตวโลกมีโรคหลายชนิดมากทีเดียว
โรคใหญ ๆ ที่ตั้งรากตั้งฐานใหเห็นอยางชัดเจนก็คือ โรคแหงความโลภ โรคแหง
ความโกรธ โรคแหงความหลง โรคแหงราคะตัณหา สามสี่ประเภทนี้เปนเเมทัพใหญ
และมีใจเปนสถานที่อยู มีใจเปนสถานทีท่ าํ งาน มีใจเปนพื้นฐานของโรคคือกิเลสชนิด
นัน้ ๆ อยูต ลอดเวลา
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เมื่อจิตใจมีแตโรคชนิดที่จะทําความกําเริบแกใจอยูเสมอ โดยเจาของไมนําพา
ไมเหลียวแลเยียวยารักษาบาง หรือไมรวู ธิ รี กั ษาเลยนัน้ ใจดวงใดก็ตามจะหาความสงบ
สุขไมไดเพราะโรคชนิดนี้เสียดแทงอยูตลอดเวลา และผูใดที่จะมีความสามารถฉลาดรู
หาโอสถอันสําคัญมาแกโรคชนิดนีใ้ หเบาบางและหมดสิน้ ไปจากใจได ในสามโลกธาตุนี้
จึงมีพระพุทธเจาพระองคเดียวเทานั้น ทีท่ รงสามารถฉลาดแหลมคม ทันกลมายาของ
โรคคือกิเลสประเภทตาง ๆ และปราบใหหายซากจากพระทัยได แตขณะที่พระองคทรง
บําเพ็ญเพือ่ วิชาปราบกิเลสตัวขาศึกอยูน น้ั ไมมคี รูมอี าจารยแนะนําสัง่ สอน พยายาม
ดําเนินตะเกียกตะกายไปตามพระกําลังความสามารถ จนไดตรัสรูธ รรมทัง้ หลายแลว จึง
ไดนําธรรมนี้ออกมาสั่งสอนโลกใหกวางขวางออกไปโดยลําดับลําดา
ผูที่ไดประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจา ก็ไดระงับดับโรคชนิดตาง ๆ ไปโดย
ลําดับ ๆ จนกระทั่งเปนใจที่บริสุทธิ์ หลุดพนจากโรคชนิดนี้โดยประการทั้งปวง เมื่อตัว
เหตุอันจะพาใหเกิดแกเจ็บตายและสั่งสมกองทุกขขึ้นมามาก ๆ สิ้นไปจากใจแลว ใจก็
หมดทุกขหมดความลําบากทรมานตาง ๆ หมดการจับจองปาชา ตายสถานทีน่ น่ั เกิด
สถานทีน่ ่ี วกเวียนไปมาจนหาตนหาปลายไมไดกล็ บลางไปหมด เพราะลบลางตัวสําคัญ
คือกิเลส อันเปนตัวพาใหเกิดแกเจ็บตายภายในจิตใจไดโดยสิน้ เชิง
ธรรมโอสถเหลานีพ้ ระพุทธเจาเปนผูท รงคนพบดวยสยัมภู ทรงรูเองเห็นเองทั้ง
ฝายเหตุฝายผล นอกนัน้ ไมมใี ครสามารถจึงเรียกวาสาวก สาวะกะ แปลวา ผูส ดับ
ตรับฟงเสียกอน กอนที่จะไดประพฤติปฏิบัติตนใหถึงธรรมขั้นตาง ๆ จนถึงความ
บริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพาน ตองอาศัยการไดยินไดฟงมาทั้งนั้น ไมจากพระโอษฐของ
พระพุทธเจาโดยตรง ก็จากครูจากอาจารยที่เปนพระสาวกองคใดองคหนึ่งเรื่อยมาเปน
ลําดับลําดา ดังทีเ่ ราทัง้ หลายไดยนิ ไดฟง จากครูจากอาจารยมาโดยลําดับเชนนี้
ธรรมนี้คือโอสถเครื่องแกกิเลส เครือ่ งระงับหรือเครือ่ งปราบปรามกิเลสทัง้ มวล
จึงเปนสิ่งที่หาไดยาก และยากทีบ่ คุ คลจะสามารถคนความาทําประโยชนเต็มภูมไิ ด ทั้งนี้
เพราะกิเลสอยางเดียวนัน่ แลขัดขวางนะ จะมีอะไรที่ไหนมาขัดขวาง
เมือ่ ใจไดรบั การเหลียวแลดวยอรรถธรรม
ประพฤติปฏิบัติมีธรรมเปนหลัก
เกณฑ คือ มีเหตุมีผลเปนเครื่องประพฤติเปนเครื่องดําเนินอยูโดยสม่ําเสมอ ชื่อวาผูมี
ศาสนา ความมีศาสนานัน้ คือความมีสง่ิ อารักขาภายในจิตใจ มีเครือ่ งประกันตัวอยูภ าย
ในใจ จิตใจยอมมีความสงบ แมกิเลสยังมีอยูก็ยังมีขอบเขต ไมผาดโผนโลดเตนเสียจน
เลยเหตุเลยผล ถึงขนาดที่วาดูไมได
ดังสมัยทุกวันนี้เห็นไหม ความเคลือ่ นไหวของคนยุคปจจุบนั เปนอยางไร ดูเอา
ไมตองเดาก็พูดถูก ทัง้ นีเ้ พราะความหางเหินยา คือธรรม กิเลสจึงไดกาํ เริบเสิบสาน พา
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คนใหเสียคนอยางสด ๆ รอน ๆ ไมกระดากอาย ดังเขาออกทางหนังสือพิมพแทบไม
เวนแตละฉบับแตละวัน เพราะภาพชนิดนัน้ เรือ่ งราวชนิดนัน้ สัตวโลกทีม่ โี รคชนิดเหลา
นี้เปนเชื้ออยูแลว มันติดไดงายกําเริบไดเร็ว เหมือนกับไฟที่มีเชื้อไฟอยูภายในเตา แลว
โยนฟนเขาไปมันก็ติดและสงเปลวขึ้นทันทีไมชักชา
มันมีมากมายอยางทีเ่ ราไมเคยพบเคยเห็นก็มขี น้ึ แลวเวลานี้ กําลังเรียนวิชาสัตว
กันมากมาย วิชามนุษยกเ็ คยเรียนมา วิชาธรรมก็เคยเรียนมา แตเวลานี้มักจะเปนวิชา
สัตวเสียมาก ถือเปนแฟชั่นแฟเชิ่น ถือเปนศิลโปะศิลปะไป พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงพูด
เอาตามเพลงของกิเลสเจาราคะตัณหา เจาตาหัน ตามองไมเบื่อและอิ่มพอ มันแตงให
ขับรองตามเนื้อเพลงของมัน ถาเปนศิลปะก็คือวิชาและเนื้อเพลงของกิเลสนั่นแล เนื้อ
เพลงนั้นมันจะผิดอะไรกับเนื้อเพลงของ…….ทีเ่ ขาหอน “เอย” เขารองในฤดูที่เขาคึก
คะนอง เด็ก ๆ ดู-ฟงก็ยังเขาใจ ทําไมโลกและธรรมจะไมเขาใจ
ตาดูก็รู หูฟงก็ชัด เพราะหูนเ้ี ปนหูมนุษย ตาเปนตามนุษย มันแสลงหูแสลงตา
มนุษย มนุษยทําไมจะไมทราบ แสลงใจมนุษย มนุษยทาํ ไมจะไมทราบ ถาไมเปนเรือ่ ง
หยาบโลนของผูม กี เิ ลสอันหนาแนนหรืออันหยาบทรามนัน้ คุย เขีย่ ขุดคนขึน้ มาประจาน
ตัวเอง และทําใหโลกเสียหายไปตาม ๆ กันเปนจํานวนมากนับประมาณไมไดเทานัน้ ไม
เห็นมีอะไรที่จะเปนขอยกเวน วาเปนศิลปะบาง เปนแฟชัน่ แฟเชิน่ อะไรบาง นีเ้ ราเห็น
กันทุกวัน นีเ้ ปนสิง่ ทีท่ าํ โลกใหเสียหายเสือ่ มทรามไดมากมาย เสียทางดานจิตใจเสียดวย
ถาเปนตนไมก็โคนรากแกวของมันเลย ไมตองไปตัดกิ่งตัดกานของมัน เมื่อตนไมที่ถูก
โคนรากแกวแลว มันจะทนไดเหรอ ตองลมครืนลงไปโดยไมตองสงสัย
คนเราสําคัญอยูท จ่ี ติ ใจ อะไรจะเอนเอียงไปบาง ขาดตกบกพรองไปบาง เจริญ
บางเสือ่ มบางภายนอก ไมสําคัญเทาจิตใจที่เสื่อมไป ถาจิตใจมีหลักธรรมเปนที่ยึด
เหนีย่ วบาง โลกจะไมแสดงกิรยิ าอาการทีน่ า ทุเรศแบบนัน้ และใจก็มีหลักยึด คือ เบญจ
ศีล เบญจธรรม เปนตน สําหรับโลกทีม่ กี เิ ลส การแสดงออกก็พองามตาไมแสลงแทงใจ
จนเลยขอบเขตเหตุผลของมนุษย ใจที่มีหลักธรรมยึดยอมทรงตัวได ไมเสื่อมโทรมจน
นาเวทนา สิ่งใดขาดตกบกพรองไปบาง ไดบา งเสียบาง สุขบางทุกขบางก็พออดพอทน
ถาใจหาหลักไมไดแลวลมเหลว เหมือนกับรากแกวที่ถูกถอนพรวดขึ้นมาแลว
ตนไมนั้นก็มีแตตายทาเดียว จิตใจถาลงสิ่งเหลานี้ไดขุดรากแกวขึ้นมาแลว ก็มแี ตวนั จะ
แหลกลาญไปเทานัน้ เอง เพราะเหตุใด เพราะความหางเหินศีลธรรมจึงเปนอยางนัน้ มี
แตกิเลสตัณหาอาสวะลอมรุมสุมใจอยูตลอดเวลา
หลับตื่นลืมตามีแตเรื่องอันเดียว
กลุมรุมอยูทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน ทุกรูปทุกนามทุกเพศทุกวัย สับสนปนเปคละ
เคลากันอยูดวยเรื่องอยางนี้ มีแตเอาเรื่องนี้มาโปะกันเขา ๆ แลวมันจะทนไดอยางไร
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นัดหนึ่งไมตายนัดที่สองมันก็ตายได เพราะมันเปนยาพิษอยูแ ลว นีเ่ ราพูดภายนอกเพือ่
เปนเครื่องเทียบเคียงภายในของผูปฏิบัติ นีโ่ ลก ๆ เปนอยางนัน้ ใหเราดูเอา และดูตาม
สภาพความจริงเพื่อปลงตก อยาดูอยาฟงเพื่อพกมาเผาหัวใจ จะกลายเปนไฟทั้งกองขึ้น
มาที่หัวอก ตกเปนทาสของมันตลอดไปไมมีวันฟนตัว
ภายในจิตจะคิดออกไปในแงใดจะเปนการทําลายสังหารตน แมจะไมแสดงออก
มาทางกิรยิ าอาการก็ตาม แตพงึ ทราบวา นั้นกําลังพยายามโคนรากแกวของตนอยูแลว
โดยไมตองสงสัย ตองพยายามระมัดระวัง ความคิดเปนสิง่ สําคัญมาก และใจเปนสมบัติ
อันล้าํ คาเสียดวย ถาไมใชสติปญญาระมัดระวังพินิจพิจารณาจริง ๆ แลว เราจะไมได
ครองจิตทีเ่ ปนสมบัตอิ นั ล้าํ คานีด้ ว ยอรรถดวยธรรมเลย แตจะเปนเรื่องความพินาศฉิบ
หาย รายกาจทีส่ ดุ เลวทรามทีส่ ดุ เพราะใจดวงถูกทําลายจากกิเลสทัง้ หลายเหลานี้ ขอ
ใหพากันพิจารณาใหดี ระมัดระวังใหมากตลอดเวลาอิรยิ าบถ อยาไดชินชาชะลาใจกับ
กิเลสตัวใดวาไมเปนภัยตอจิตใจ แตมันคือขาศึกทั้งมวล นับแตลกู เตาหลานเหลนขึน้ ไป
ถึงปูยาตาทวดของกิเลส
ความสงบสุขของใจเปนสิ่งสําคัญที่จะตองเสาะแสวง ตองรักตองสงวน เชนเดียว
กับความไมสงบ เปนภัยอันหนึง่ ทีเ่ ราจะตองระมัดระวัง เพราะมีนาํ้ หนักเทากัน ความ
เห็นภัยกับความเห็นคุณ ใหเห็นอยางถึงใจเทา ๆ กัน จงละจงถอดถอนดวยความเห็น
โทษอยางถึงใจ ขณะเดียวกันจงพยายามเพือ่ สมาธิธรรม ปญญาธรรม วิมตุ ติธรรม ดวย
ความเห็นคุณอยางถึงใจเชนเดียวกัน
พระพุทธเจาสอนไวทุกแงทุกมุมตามหลักธรรมหลักวินัย ลวนแลวแตเปนอุบาย
วิธีปองกันตัวและรักษาตัว วิธหี ลบหลีกปลีกตัวจากสิง่ ชัว่ ชาลามกทัง้ หลาย ดวยพระ
ปญญาสามารถทั้งสิ้นไมมีที่ตองติ เพราะพระองคเคยไดรบราฆาฟนกับกิเลสมาแลว
อยางโชกโชน ไมมีใครที่จะเกินพระองคไปไดถาพูดถึงเรื่องความสมบุกสมบัน ความ
ทุกขความทรมานดวยการประกอบความเพียร เพือ่ ห้าํ หัน่ กับกิเลสทัง้ หลายใหพงั พินาศ
ไปจากพระทัย
โลกร่าํ ลือกันทัว่ ดินแดนวา พระพุทธเจาเปนพระองคหนึ่งที่ทรหดอดทนไมมีใคร
เสมอเหมือน จึงทรงทราบทุกอุบายวิธีที่เคยตอสูกับกิเลสประเภทตาง ๆ ดวยกลเม็ด
เด็ดพรายใด หรือดวยธรรมาวุธประเภทใดวาเปนธรรมเหมาะสม จึงทรงนําธรรมเหลา
นัน้ มาสัง่ สอนพวกเรา ทานทรงสอนไวแงใดมุมใด ขอใหยึดมาเปนหลักเกณฑเปน
เครื่องปองกันตัวรักษาตัว และตอสูก บั กิเลสเพือ่ ชัยชนะในอวสานสุดทาย
ในอิรยิ าบถตาง ๆ อยาใหเผลอสติเปนความชอบธรรม สมกับเปนนักปฏิบัติ
เพือ่ ธรรมทัง้ หลาย และสมกับเปนนักปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสออกจากใจจนไมมีเหลือ ใจ
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กลายเปนสันติธรรมอยางเต็มภูมขิ น้ึ มาดวยความพากเพียร ตนเองจะเปนที่ชมเชยตน
เอง โดยไมตองหาผูอื่นใดมาชมเชย
การไดรบั ความชมเชยจากลมปากของคนนัน้ มันไมผิดอะไรกับลมโชยไมพัดไป
พัดมา ไมวา จะเปนความนินทา ความสรรเสริญ มันก็เหมือนกับลมพัดผานหูไปครูเดียว
ยามเดียวเทานัน้ ก็หายไป ไมเหมือนเราตําหนิตเิ ตียนเราและชมเชยเราดวยความสนใจ
ใครตอเหตุตอผล การตําหนิกต็ าํ หนิดว ยเหตุผล แลวชําระแกไขดัดแปลงตนเองดวย
เหตุผล การชมก็ชมดวยเหตุผลอรรถธรรมไมลําเอียงไปทางกิเลส อันเปนการเขากับตัว
ผูเ ชนนีเ้ ปนผูม เี จตนาเปนธรรมอยางเต็มภูมิ
ที่จะกําจัดกิเลสเพื่ออรรถเพื่อธรรมทั้ง
หลาย และมีวนั ทีจ่ ะผานพนจากทุกขภายในใจไปไดเพราะกิเลสราบคาบลงไป ดวยการ
ปราบปรามของผูมีความเพียรกลา สติไมลดละในอิริยาบถตาง ๆ
ฉะนัน้ จงเปนผูห นักแนนสมกับเราเปนนักปฏิบตั ิ พึงเปนผูหนักแนนทุกแงทุก
มุม อยาไดออนแอทอถอย ทํากิจนอกการในใด ๆ ก็ตามใหพงึ ทราบวาเรากําลังทํา คํา
วาเรานีเ้ ปนตัวตัง้ เปนตัวประธานแลว ทําเพือ่ ใครก็คอื ทําเพือ่ เรา ทําไมดีเราดีไหม ถาทํา
ไมดีเราก็ไมดี แสดงไปจากเรานี่ไมดีจึงทําไมดี ทําแบบขอไปที เราก็เปนคนเพียงขอไป
ที เปนเศษคนเศษพระเศษเณร ไมไดเปนคนเปนพระเปนเณรเต็มเม็ดเต็มหนวย เปน
แบบเพียงขอไปที เรียกวาเปนเหมือนกับเศษพระเศษเณรเคลือ่ นทีเ่ ทานัน้
ดวยเหตุนจ้ี งึ สําคัญทีว่ า ทําอะไรก็ตามใหถอื คําวาเราเปนหลักใจไวเสมอ ทํา
อะไรก็เราเปนผูทํา เพื่ออะไร ก็ทาํ เพือ่ เรา เมือ่ ทําเพือ่ เราแลวสิง่ ใด ๆ ก็เพือ่ เรา เราตอง
เปนผูจดจอตอเนื่องดวยเหตุดวยผลดวยสติปญญา ตัง้ จิตตัง้ ใจทําสิง่ นัน้ ใหสาํ เร็จลุลว ง
ไปไดดวยความมีเหตุผล ดวยความมีเจตนา ดวยความเรียบรอยสมบูรณจากสิง่ นัน้ จริง
ๆ เมือ่ ยอนเขามาสูภ ายในใจ คือ การประกอบความพากเพียรภายในใจ ก็สง่ิ เหลานัน้
แหละซึง่ เปนนิสยั ของเรา ที่เคยฝกหัดดัดแปลงดวยดีมาแลวกับหนาที่การงานภายนอก
ประมวลเขามาสูง านภายในก็เอาจริงเอาจัง มีเหตุมีผลมีสติสตัง ปญญาใครครวญจน
ทะลุปรุโปรงไปได ดวยคําวาเราทําเพือ่ เรา
หลักนิสยั เปนสําคัญมาก ขอใหพยายามฝกหัดนิสยั ใหเปนคนจริงจัง อยาออน
แอเหลาะแหละ สิง่ เหลานีเ้ ปนเรือ่ งของกิเลส เปนเศษเปนเดนของกิเลส เราไมใชพระ
เศษพระเดนอยานําเขามาดืม่ มาคละเคลาใจ ใหจิตใจดื่มหรือคลุกเคลากับความออนแอ
ทอแท เพราะนีเ่ ปนเศษเปนเดนของกิเลสประเภทตาง ๆ เราไมใชเปนคน เปนพระเปน
เณรเศษเดน ตองกําจัดสิ่งเหลานี้ออกไปใหพน อยาสนิทติดจมกับมันถาไมอยากจมดิ่ง
ไมมวี นั โผลหวั นะ
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สมาธิภาวนาทานเขียนไวตามตํารับตําราเกลือ่ นไปหมด อธิบายไวเสียจนเปนคุง
เปนแคว สมาธิเปนอยางนัน้ สมาธิเปนอยางนี้ เรามาปฏิบตั ใิ หเห็นองคของสมาธิจริง ๆ
จะอยูที่ไหนแน พระพุทธเจาทรงชีเ้ ขามาในหัวใจนีเ่ เล สมาธิคอื ความสงบเย็นใจ ความ
ตั้งมั่นของใจ ถาใจไมมีสมาธิทําอะไรอันเปนฝายเหตุก็ไมจริงไมจัง ผลทีจ่ ะเปนความตัง้
มั่นขึ้นมาใหมีความสงบเย็นใจก็เปนไปไมได เมือ่ มีความสนใจใครตอ สมาธิจริง ๆ หรือ
ทําใหถึงเหตุถึงผลตามหลักที่ทานสอนไวจริง ๆ แลว คําวาสมาธิซง่ึ เราเคยไดยนิ แตชอ่ื
ไดอา นแตในตํารับตํารา ก็จะมาเห็นภายในจิตใจของเราเอง เพราะสมาธิแทอยูที่ใจผูตั้ง
มั่น
อยาเขาใจวามรรคผลนิพพานอยูท ไ่ี หน นอกไปจากใจดวงที่กําลังไฟโลภโกรธ
หลงครอบงําอยูน เ้ี ผาอยูเ วลานี้ จงแกเสียใหได ดับไฟเหลานี้ลงไดดวยตปธรรม เอาไฟ
ดับไฟ ตปธรรมคือความแผดเผากิเลส กิเลสเปนสิง่ ทีท่ าํ ใหจติ ใจรอน ตปธรรมก็คอื
ความแผดเผากิเลส รอนตอรอนเผากัน เปนขาศึกกัน เมือ่ กิเลสดับแลวก็กลายเปน
ความเย็นขึน้ มา คําวา ตปะ คือความแผดเผากิเลสดวยอํานาจแหงความเพียรนัน่ แล
วิรยิ ะ เพียรเสมอ เพียรไมถอยจนกระทั่งกิเลสมันราบไป
ขันติ อดทน ฟงดูซิ ขันติคือความอดความทนตอหนาที่การงานของตน ไมได
อดทนตออะไรละ ทนตอสูก บั กิเลสทีเ่ ปนขาศึกตอหัวใจเราตางหาก
จิตตะ มีความรักใครใฝใจในความเพียรอยูเ สมอ ไมหางเหินจากงานของตน
วิมงั สา ความใครครวญ เปนเรื่องของปญญา อยาลดละ ใหนาํ มาใชเสมอในกิจ
นอกการในไมละเวน
นี่คือผูที่จะทรงสมาธิ จะเปนเจาของของสมาธิภายในใจ จะเปนเจาของของ
ปญญาภายในใจ จะเปนเจาของของวิมุตติหลุดพนจากกิเลสทั้งหลายภายในใจตัวเอง
จะเปนเจาของแหงมหาสมบัติ คือ นิพพานสมบัติภายในใจโดยไมตองไปถามผูอื่นผูใด
เลย ขอแตไดเปดสิ่งที่ปดบังหุมหอจิตใจนี้ออกใหหมด ความเตียนโลงของใจที่ไมมี
อะไรเขามาเกี่ยวของยุงกวนไดเลย จะแสดงตัวอยางเต็มที่ในขณะนั้น
เทาที่จิตแสดงตัวไมไดก็เพราะถูกสิ่งเหลานี้ครอบงําไวหมด จนมืดมิดปดตาหา
ทางออกไมได ฉายแสงออกมานิดหนึ่งก็ไมได แสงเบื้องตนก็คือสมาธิความสงบใจ แสง
ที่สองก็คือปญญา เริ่มแสดงออกมาเรื่อย ๆ ตามขั้นของปญญา ฉายแสงไปเรือ่ ยจน
กระทั่งรอบจิต ชําระกิเลสออกหมดเพราะอํานาจของปญญาที่ทันสมัยแลว จิตก็สวาง
กระจางแจงออกมาโดยหลักธรรมชาติ เพราะโดยปกติจิตเปนอยางนั้นอยูแลว เปนแต
เพียงสิ่งที่มืดมิดปดตานั้นมันไปครอบจิต ก็เลยกลายเปนจิตมืดจิตดําไปเสีย จิตโงเขลา
เบาปญญา เลยกลายเปนจิตต่าํ ทรามไปเสีย ทั้ง ๆ ที่จิตแทไมไดต่ําทรามอยางนั้น ไมได
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ต่ําไมไดเลว ซึ่งที่เลวนั้นแหละเขาไปเกี่ยวของพัวพันกับจิตเลยกลายเปนจิตเลวไปได
เมื่อชําระออกดวยความพากเพียรแลว สิง่ เหลานีก้ ค็ อ ยจางหายไป ๆ ใจมีความสวาง
กระจางแจงขึ้นมาโดยลําดับ จนรอบตัวในทีส่ ดุ กลายเปนวิมุตติหลุดพนขึ้นมาที่ตรงนั้น
นัน่ แหละคือผูท รงคุณสมบัตทิ ท่ี า นเขียนไวแตชอ่ื ในตํารับตํารา วาศีล วาสมาธิ
วาปญญา วานิพพาน วิมุตติหลุดพน เขียนไวนน้ั มีแตชอ่ื ในคัมภีร ตําราตาง ๆ อันแท
จริงตัวจริงแลวก็คืออยูที่จิต สมาธิก็อยูที่จิต ปญญาก็อยูที่จิต วิมุตติหลุดพนก็หลุดพนที่
จิต พนไปที่จิต ไมพนไปจากจิตนี้ได
จิตจึงเปนจุดรวม รวมทั้งกิเลสทุกประเภทในเมื่อแกยังไมได รวมทัง้ มรรคผล
นิพพานทุกประเภท เมื่อแกหรือถอดถอนไดแลวดวยอํานาจของความเพียร มรรคผล
นิพพานจึงมีอยูที่ตรงนี้เทานั้น ไมมอี ยูก บั กาลเวลาชานานกาลใด ๆ ไมมีอยูกับสถานที่
โนนทีน่ ่ี มีอยูกับใจนี้ จึงตองใหจอสติลงไปที่ใจ ความเพียรลงสูใ จตามทีท่ า นสอนไวจะ
ไมผิดหวัง เอาใหจริงใหจงั ก็แลวกัน อยาพากันมาเปนผีหลอกเพศของตนและหลอก
ศาสนาใหบอบช้าํ มัวหมอง เพราะโลกชาวพุทธทีห่ วังพึง่ ศาสนธรรมของพระพุทธเจา
อยางถึงใจฝากเปนฝากตายยังมีอยูมาก
จงพยายามฝกหัดสติใหดีอยาใหเผลอ เคยพิจารณาอยางไรก็ใหมสี ติตดิ ตาม
อยางนอยก็ใหเปนสัมปชัญญะ มีความรูส กึ ตัวอยูใ นขณะทํางาน คือรูสึกอยูในตัว ไมได
จําเพาะเจาะจงในจุดใดจุดหนึง่ แหงรางกาย หรือแหงอวัยวะสวนใดสวนหนึง่ มีความรู
สึกตัวประจําอยู ทานเรียกวาสัมปชัญญะ เมื่อจอเขาไปตรงจุดใดจุดหนึ่งเรียกวาสติ
ทีนี้เมื่อสติมีความชํานิชํานาญขึ้นไป ก็กลายเปนสัมปชัญญะอีกทีหนึ่ง แลวกลาย
เปนมหาสติกลายเปนมหาปญญา ขึน้ จากสติขน้ึ จากปญญาทีเ่ คยลมลุกคลุกคลานนัน่
แหละไมไปจากไหน เมือ่ ฝกหลายครัง้ หลายหน ฝกจนเกรียงไกรแลวก็ชาํ นิชาํ นาญ
คลองแคลวแกลวกลา สามารถปราบปรามกิเลสไดทกุ ประเภท ไมวา กิเลสประเภทไหน
เหนือสติปญญานี้ไปไมได เพราะสติปญ
 ญาเปนตนนี้ พระพุทธเจาแลพระสาวกทัง้ หลาย
เคยใชปราบกิเลสใหหมอบราบคาบ ไดผลเปนที่พอพระทัยและใจมาแลวจนสะเทือน
โลกธาตุ จึงไมประสงคใหทานนักปฏิบัติทั้งหลายมานอนขึ้นเขียง คอยใหกเิ ลสประเภท
ตาง ๆ สับยําแบบไมเปนทาหาทางตอสูไมไดดังที่เปนอยู โดยลักษณะแพมัน ในทางสติ
ปญญา ศรัทธา ความเพียร ไมมีอะไรเขมแข็งพอ จึงขอไดพยายามฟต สติธรรม
ปญญาธรรม วิริยธรรม ขันติธรรม เปนตน ขึ้นใหพอกับความจําเปน ผลที่พึงหวังจะ
ไดครองในวันหนึ่งแนนอนไมสงสัย
จึงขอยุติ
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒

คนจริงยอมถึงธรรมของจริง
นี้พูดถึงสาเหตุที่เราจะออกบวชซึ่งไมเคยคาดฝนมากอนคือ เย็นวันหนึง่ ครอบ
ครัวเรามีพอ แมและลูกชายหญิงหลายคนรวมรับประทานกันอยูอ ยางเงียบๆ ขณะนั้น
พอพูดขึ้นชนิดไมมีอะไรเปนตนเหตุเลยวา เรามีลกู หลายคนทัง้ หญิงทัง้ ชาย แตก็ไมพน
ความวิตกกังวลในเวลาเราจะตาย เพราะจะไมมีลูกคนใดใจเปนผูชาย คิดบวชใหพอเรา
ไดเห็นผาเหลืองกอนตาย ไดคลายความกังวลใจในเวลานัน้ แลวตายไปอยางเปนสุข
หายหวง
“ลูกเหลานัน้ กูกไ็ มวา มันแหละ หมายถึงลูกผูชาย สวนลูกผูหญิงกูก็ไมเกี่ยวของ
มัน ลูกผูช ายกูกม็ หี ลายคน แตนอกนั้นกูก็ไมสนใจอะไรพอจะอาศัยมันได แตไอบัว
(หมายถึงเรา) นี่ซิ ที่กูอาศัยมันไดนะ” ปกติพอ ไมเคยชมเรา อะไรๆ ก็ไมเคยชมมีแต
กดลงเรื่อยๆ นิสยั พอกับแมเราเปนอยางนัน้ “ไอนี่ลงมันไดทําการทํางานอะไรแลว กูไว
ใจมันไดทุกอยาง กูทํายังสูมันไมได ลูกคนนี้กูไวใจที่สุด วาอยางนั้น ถาลงมันไดทํา
อะไรแลวตองเรียบไปหมด ไมมีที่นาตําหนิติเตียน กูยังสูมันไมได ถาพูดถึงเรื่องหนาที่
การงานแลวมันเกงจริง กูยกให ลูกกูทั้งหมดก็มีไอนี่แหละเปนคนสําคัญ เรื่องการงาน
ตางๆ นั้นกูไวใจมันได
แตที่สําคัญตอนกูขอใหมันบวชใหทีไร มันไมเคยตอบไมเคยพูดเลยเหมือนไมมี
หู ไมมีปากนั่นเอง บทเวลากูตายแลว จะไมมีใครลากกูขึ้นจากหมอนรกเลยแมคนเดียว
เลี้ยงลูกไวหลายคนเทาไรกูพอจะไดอาศัยมันก็ไมไดเรื่อง ถากูอาศัยไอบัวนี้ไมไดแลว กู
ก็หมดหวังเพราะลูกชายหลายคนกูหวังใจอาศัยไอนเ่ี ทานัน้ ”
พอวาอยางนั้น โฮย น้าํ ตาพอรวงปุบปบๆ เรามองไปเห็น แมเองพอมองไปเห็น
พอน้าํ ตารวง แมกเ็ ลยน้าํ ตารวงเขาอีกคน เราเห็นอาการสะเทือนใจทนดูอยูไมได ก็โดด
ออกจากที่รับประทาน ปุบ ปบ หนีไปเลย นัน่ แหละเปนตนเหตุใหเราตัดสินใจบวช มันมี
เหตุอยางนั้น
นําไปคิดอยูตั้งสามวัน ไมหยุด ไมยอมมารับประทานรวมพอแมอกี เลยในสาม
วันนัน้ แตก็คิดไมหยุดไมถอย คิดเทียบเคียงถึงเพื่อนฝูงที่เขาบวชกัน ตลอดถึงครูบา
อาจารยทบ่ี วชเปนจํานวนมาก ทานยังบวชกันไดทั่วโลกเมืองไทย
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การบวชนี่ก็ไมเหมือนการติดคุกติดตะราง แมเขาติดคุกติดตะราง เชนติด
ตลอดชีวิต เขาก็ยังพนโทษออกมาได เราไมใชติดคุกติดตะรางนี่ หมูเ พือ่ นบวชเขายัง
บวชได เขาเปนคนเหมือนกัน และครูบาอาจารยทง้ั หลายทีท่ า นบวชจนเปนสมภารเจา
วัด ทานยังอยูได เหตุใดเราเปนคนทัง้ คน พอแมเลีย้ งมาเหมือนคนทัง้ หลาย อยางอื่นๆ
เรายังอดไดทนได แตการบวชนีม่ นั เหมือนติดคุกติดตะรางเชียวเหรอ เราถึงจะบวชไม
ไดทนไมได เราทําไมถึงจะดอยเอาเสียนักหนา ต่าํ ชาเอานักหนา กวาเพือ่ นฝูงทัง้ หลาย
ถึงขนาดพอแมตองน้ําตารวงเพราะเรานี่ ไมสมควรอยางยิ่ง
คิดวกไปเวียนมาอยูน น้ั ไดสามวัน เอาละทีน่ ่ี ตัดสินใจปุบ เอา ทําไม จะบวชไม
ได ตายก็ตายไปซิ เขาบวชกันมาไมเห็นตาย พอแมก็ไมไดบอกใหบวชจนถึงวันตาย
หรือบอกใหบวชถึงปสองป พอแมก็ไมเห็นวานี่ แลวทําไมถึงจะบวชไมไดละ เราก็
คนๆ หนึง่ แทๆ เอา ตองบวช
เมือ่ พิจารณาเปนทีล่ งใจแลว จึงไดมาบอกกับแมวา เรือ่ งการบวชจะบวชให
แตวาใครจะมาบังคับไมใหสึกไมไดนะ บวชแลวจะสึกเมือ่ ไรก็สกึ ใครจะมาบังคับวา
ตองเทานั้นปเทานี้เดือน ไมไดนะ มันหาทางออกไวแลวนั่น ดูซิ ทิฐิมานะของมันนะ แต
แมฉลาดกวาลูกนี่ “โถ แมไมวาหรอก ขอใหลูกไปบวชใหแมเห็นตอหนาตอตาแมที
เถอะ แลวสึกออกมาทั้งๆ ที่คนที่ไปบวชยังไมกลับบานก็ตาม สึกตอหนาตอตาคน
มากๆ นั้นแมก็ไมวา” แมใสเขาไปอยางนีเ้ ลย ก็ใครจะเปนพระหนาดานมาสึกตอหนา
ตอตาคนมากๆ ทีไ่ ปบวชเราได ไมบวชเสียมันดีกวา เมื่อบวชแลวมาสึกตอหนาตอตา
คน มันยิง่ ขายขีห้ นากวาอะไรเสียอีก นัน่ เมือ่ ติดปญหาแมแลวก็เลยไปบวช
แตวา เรามันนิสยั จริงจังแตเปนฆราวาสมาแลว เวลาบวชก็ตง้ั ใจบวชเอาบุญเอา
กุศลจริงๆ และพร่าํ สอนตัวเองวา บัดนีเ้ ราบวชแลว พอแมไมไดมาคอยติดสอยหอย
ตาม คอยตักคอยเตือนเราอีกเหมือนแตกอนแลวนะ แมเวลานอนหลับก็ไมมใี ครมา
ปลุกนะ แตบดั นัน้ มาก็ทาํ ความเขาใจกับตัวเองราวกับวา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ นะ
อยางนัน้ แหละ
แตกอ นเราจะไปไหนแตเชาๆ สวนมากมีแตบอกแมใหปลุกวา พรุงนี้เชาจะออก
ไปธุระแตเชา แมก็ปลุกแตเชาแลวก็ไป แลวก็ลมนอนตูมเหมือนตาย ทอดอาลัยหมด
เพราะคิดแลววาแมจะปลุก ไมสนใจเรื่องการตื่นนอน พอถึงเวลาแมก็ปลุกเอง ทีนี้แม
คงจะเห็นอยางนัน้ จึงเปนหวงในเวลาไปบวช เพราะผิดกันกับพี่ชาย สําหรับพีช่ ายวา
พรุง นีเ้ ชาใหแมปลุก แตแมยังไมไดปลุกเขากลับตื่นเสียกอน ไปกอนแลว
แมวา “ไอลูกกูคนนั้นมันก็ดีแบบหนึ่ง แตลูกกูคนนี้เรื่องการงานอะไรแลวยกให
ไมมใี ครสูใ นลูกทัง้ หลาย แตเวลานอนมันเหมือนตายนีซ่ ิ จึงคิดหนักอกหนักใจกับมัน
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เวลาไปเปนพระใครจะไปปลุกมันนา นี่แหละกูหนักใจตรงนี้ ไมมีทีไรละวามันจะตื่นขึ้น
มากอนแลวไปเลยโดยเราไมไดปลุก ถาลงมันไดบอกวาจะไปงานโนนงานนี้ ตองได
ปลุกทุกทีลูกคนนี้ นี่ซิเปนขอหนักใจ” แมเอาไปวิพากษวิจารณกับคนอื่น แตเราก็ไมพูด
เราไดยนิ คนอืน่ เลาใหฟง เราไมคา น แมวา “เราอยากใหมันเปนผูหญิงเสียเองแมจะได
เบามือ นีพ่ อ แสนสบายเพราะมีคนชวยใหเบามือ สวนเราทุกขจะตาย”
พอกาวออกจากบานเขาวัด ก็เตือนตัวเองทันที เอาละนะทีน่ ่ี ไมมีใครจะตาม
แนะนําตักเตือนเรา ตลอดถึงการหลับการตื่นไมมีใครปลุกละนะ เราตองเปนเราเต็มตัว
ตั้งแตบัดนี้ไป ไมหวังพึ่งพอแมดังแตกอนอีกแลว เรียนหนังสือตีสองบาง ตีสามบาง
เปนประจํา ตีหา บางเปนบางคืน ตีหาก็สวาง เดือนมิถุนายน กรกฎาคม พอสวางก็ลงทํา
วัตรแตเชากอนแลวจึงคอยออกบิณฑบาต มันตื่นทัน ดูซิ ผมก็แปลกเหมือนกันนะ มัน
ตั้งทาของมันอยางจริงจังไมเคยพลาดเลย จะนอนตีสองตีสามตีสี่ เรือ่ งทําวัตรนัน้ ใน
เวลาพรรษานีต้ ง้ั สัจอธิษฐานไวเลย วาจะไมใหขาดทั้งเชาทั้งเย็นการทําวัตร และกราบ
เรียนทานพระครูไวดว ย หากวาทานสัง่ ใหเราไปในทีน่ มิ นต วาใหทา นรอจนเรากลับมา
ถึงคอยทําวัตร เราขอทานไวอยางนัน้ นีห่ มายถึงทําวัตรสวนรวม สวนที่กุฏิเราทําอีกที
หนึง่ นีเ่ ราอธิษฐานไวเปนสวนรวม ทําวัตรสวนรวมไมใหขาดทัง้ เชาและเย็นในพรรษา
เวลาบวชแลวก็ตง้ั หนาตัง้ ตาปฏิบตั ิ ตัง้ หนาตัง้ ตาเรียนหนังสือ นีเ่ ลาเปนคติให
หมูเพื่อนฟงเรื่องความจริงจัง เรียนๆ จริงๆ ไมถอย แตสาํ คัญทีเ่ รียนธรรมะไปตรง
ไหนมันสะดุดใจ เอะๆ ชอบกลๆ เขาไปเรือ่ ยๆ ธรรมก็เขากับเราซึง่ เปนคนจริงอยูแ ลว
ไดงาย ธรรมะเปนของจริงอยูแลว กับนิสยั จริงก็เลยเขากันไดสนิท เอะ ชอบกลๆ
เวลาอานพุทธประวัตแิ ละอานสาวกประวัตเิ ขาไปอีก โอโฮ ทีนใ้ี จหมุนติว้ ๆ นัน่
แลเรื่องที่จะอยูไปได เรื่องภายนอกก็คอยจืดไปจางไปๆ เรื่องธรรมะก็หมุนติ้วๆ ดูดดื่ม
เขาไปเรื่อยๆ จนกระทัง่ ไดตง้ั สัจอธิษฐานเวลาเรียนหนังสือวาจบเปรียญสามประโยค
แลว เราจะออกปฏิบตั โิ ดยถายเดียวเทานัน้ ไมมีขอแมไมมีเงื่อนไข เพราะอยากพน
ทุกขเหลือกําลัง พูดงายๆ อยากเปนพระอรหันตนั่นเอง เห็นพระพุทธเจาก็เปนพระ
อรหันต สาวกทั้งหลายออกมาจากสกุลตางๆ สกุลพระราชา มหาเศรษฐี กุฎมพี พอคา
ประชาชน ตลอดคนธรรมดา องคไหนออกมาจากสกุลใดก็ไปบําเพ็ญในปาในเขา หลัง
จากไดรับพระโอวาทจากพระพุทธเจาแลว เดีย๋ วองคนน้ั สําเร็จพระอรหันตอยูท น่ี น่ั องค
นัน้ สําเร็จอยูป า นัน้ อยูใ นเขาลูกนัน้ อยูใ นทําเลนี้ มีแตที่สงบสงัด
การประกอบความพากเพียรของทานทําอยางเอาจริงเอาจัง เปนเนือ้ เปนหนัง
เอาเปนเอาตายเขาวาจริงๆ ทานไมทาํ เหลาะๆ แหละๆ เลนๆ ลูบๆ คลําๆ เหมือน
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อยางเราทัง้ หลายทํากัน ผลของทานแสดงออกมาเปนความอัศจรรย เปนพระอรหันต
วิเศษๆ นีล่ ะมันถึงใจ
ทีนี้จิตเลยมุงมั่นถึงอรหัตบุคคล อยากเปนพระอรหันตองคหนึ่งในสมัยปจจุบัน
นี้ คิดย้ําลงอีกวา เอา ขอใหแนใจเถอะวาในธรรมนี้มรรคผลนิพพานยังมีอยู แลวเราจะ
เอาใหได ไมไดเอาตาย มีเทานั้นไมมีอยางอื่น ขอใหมีผูหนึ่งผูใด ครูบาอาจารยองคใด
หรือผูใ ดก็ตามมาชีแ้ จงแสดงใหเราทราบ วามรรคผลนิพพานยังมีอยูเ ปนทีถ่ งึ ใจเรา
แลว นัน้ ละการปฏิบตั ิเพือ่ มรรคผลนิพพานจะทําใหถงึ ใจ เอา ใหตายไมตายใหรู มีเทา
นัน้
พอออกจากเรียนแลวจึงโดดผึงเลย อยูตอไปไมได ก็เรียนประโยคสามจบแลวนี่
เรียนประโยคสีก่ ผ็ ดิ ละซิจะวาไง เรียนไปสอบไปก็ยิ่งผิด มันผิด ฝนเรียนตอไปไมได ถา
ลงคําสัตยไดตั้งขนาดนั้นแลว ไมมีอะไรใหญยิ่งกวาคําสัตย ใหตายเสียดีกวาถาลงคํา
สัตยไดขาดไป นิสยั ของเราเปนอยางนัน้ มาดัง้ เดิม
จึงตองขโมยหนีจากสมเด็จพระมหาวีรวงศองคที่อยูวัดพระศรีมหาธาตุ มุงหนา
ตอพอแมครูอาจารยมั่น พอถึงทานเทานั้น ทานชี้แจงแสดงเรื่องอะไร ไมวา ดูทา นทาง
ตา ฟงทานทางหู อะไรไมมีคลาดมีเคลื่อนจากหลักธรรมหลักวินัย พูดอะไรตรงไปตรง
มา เปงๆ ใจออกอุทานวา โอโห นีล่ ะอาจารยของเรา นัน่ ลงละ แสดงเรือ่ งมรรคผล
นิพพาน ไมรเู อามาจากไหน ถอดออกมาจากหัวใจเหมือนวา นี่นะๆ มรรคผลนิพพาน
เห็นไหม เหมือนกับทาทายอยูต ลอดเวลาในการแสดงดวย ทาทายความจริงจังของทาน
ทาทายดวยความจริงของธรรม
ความจริงจังของทานก็หมายถึงทานเปนผูรูผูเห็นเอง ไมใชผูอื่นผูใดเปนผูเห็น
แลวทานหยิบยืมมาพูดมาเทศนใหเราฟงนี่ ทานเปนผูร เู องเห็นเองในธรรมทัง้ หลาย
เวลามาแสดงใหเราฟงจึงถึงใจ พอเขาถึงใจแลวทีนเ้ี ราจะจริงไหม มรรคผลนิพพานจะ
สงสัยอีกไหมที่นี่ ไมมีทางสงสัย หมดแลวเรือ่ งมรรคผลนิพพาน ยังมีอยูหรือไมนั้น
เปนอันวาหมดปญหาแลวโดยประการทัง้ ปวง ไมมีเหลืออยูแมเปอรเซ็นตเดียวเลย เชื่อ
แนวา มรรคผลนิพพานมีอยูร อ ยเปอรเซ็นต เอาละทีนเ้ี ราจะจริงไหม จริงซิ ไมจริงให
ตายเสีย อยาอยูหนักศาสนาและหนักแผนดินตอไป ตั้งแตบัดนั้นมาก็ฟดกันใหญเลย
ฉะนั้น จึงสมบุกสมบันมากในการประกอบความพากเพียรของผม ทั้งมีนิสัย
อยางนี้ดวย ไปไหนไมเอาหมูเอาเพื่อนไปดวย อยูคนเดียวดีดผึงๆ จนกระทั่งไดมาเปน
ครูเปนอาจารยสอนหมูเ พือ่ น เพราะนิสยั ของเรามันนิสยั คนเดียวแทๆ ไมปรารถนา
เรื่องมักใหญใฝสูง มันไมเคยปรากฏภายในจิตใจวาอยากเปนใหญเปนโต อยากเปนนัน้
เปนนี้ มีแตสบายๆ ไปตามประสาปาอยางนั้นเอง
เขาสูแ ดนนิพพาน

๑๐๙

๑๑๐

การเดินจงกรมถาอยูในวงหมูเพื่อน เชน มาอยูบ า นหนองผืออยางนี้ ผมจะเดิน
จงกรมใหหมูเพื่อนเห็นไมได โนน ตองเวลาสงัดสี่ทุมหาทุมลวงไปแลว หมูเพื่อนเงียบ
หมดแลวถึงจะลงเดินจงกรม กลางวันก็เขาไปอยูในปาโนน ถาวันไหนออกมาแตวัน
เชน หาโมงเย็นออกมาอยางนี้ ก็เขานั่งสมาธิเสียในกุฎี จนกระทั่งหมูเพื่อนเงียบไปหมด
แลวถึงจะลงทางจงกรม เปนนิสัยอยางนั้นมาดั้งเดิม ไมใหใครมาเห็นการประกอบ
ความเพียรของเราวามากนอยขนาดไหน แตธรรมดาใครก็รู ทางจงกรมจนเปนขุมเปน
เหวไปใครจะไมรู เดินจงกรมกี่ชั่วโมงมันถึงจะเปนขนาดนั้น อยูในปาก็ดีอยูภายในวัดก็
ดีมองดูก็รู แตหากนิสยั เปนอยางนัน้ ถาภาษาอีสานเขาวานิสยั คนหลักความ ลักๆ
ลอบๆ ทําอยูคนเดียว แตเรามันไมสนิทใจทีจ่ ะทําความเพียรใหใครๆ เห็นอยาง
โจงแจง
แตอะไรจะบังคับบัญชายากยิ่งกวาจิตไมมี ถึงยังไงก็ตามไมหนีความมุงมั่น ไม
หนีความฝกความทรมานไปได ตองเอาจริงเอาจังกับจิต กิเลสมันเอาเรามันเอาจริงเอา
จัง ทําไมเราเวลาจะแกกเิ ลสไมจริงไมจงั มันจะทันกันเหรอ ตองคิดขอนี้เสมอผูปฏิบัติ
ธรรมะ นี่ก็ไดทํามาแลวจึงไดมาสอนหมูเพื่อน ความเขมแข็งนั้นแหละเปนสิ่งที่จะให
กิเลสคอยหลุดลอยไปโดยลําดับ แตความทอถอยออนแอนี้ไมมีทาง นอกจากเปนการ
เพิม่ กิเลสเทานัน้ จงจําไวอยางถึงใจ
อยาไปสงสัยวากิเลสจะหมดไปตามอัธยาศัย ประกอบความเพียรก็ตามอัธยาศัย
ตามอัธยาศัยนัน้ เปนอัธยาศัยกิเลส กิเลสลากไวดึงไวไมใหเดิน ไมใหนง่ั ไมใหมีสติสตัง
เผอเรออยูต ลอดเวลา นั่นเรื่องของกิเลสเปนอยางนั้น เรื่องของธรรมตองเปนผูเขมแข็ง
อยูที่ไหนใหมีสติเสมอ นี้พูดอยูเสมอ เราเห็นคุณคาของสติมากทีเดียว สติเปน
ธรรมสําคัญมากในการทีจ่ ะใหงานไหนจักรตัวใดวิง่ หมุนติว้ ก็ตองใหจักรตัวสตินี้หมุน
ไปกอน สติตอ งเปนผูค วบคุมงาน งานมีกี่มากนอยที่จะทํา หนักเบาขนาดไหน มีคน
งานกี่คน ตองมีคนคุมคนหนึ่งจนไดเปนอยางนอย นีต่ อ งมีสติเปนเครือ่ งควบคุมงาน
ของตน อยาทอถอยออนแอ
ไปไหนก็ตามอยาไปหวังอะไรๆ กับโลกอันนี้ โลกนีเ้ ราทราบอยางถึงใจวา โลก
อนิจจฺ ํ รอบโลกธาตุ เต็มไปหมด ไมมีสิ่งใดที่จะเวนจากความเปนอนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา
ไปได เมื่อความเปนอนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา มีอยูในสถานที่ใด สถานทีน่ น้ั ไมเปนฟนเปน
ไฟจะเปนอะไร ไวใจกันไดที่ไหน สิง่ ทีเ่ ปนน้าํ ใหความรมเย็นแกเรา คือน้าํ อรรถน้าํ
ธรรม ใหเรงเขาไปความพากเพียร ใหจริงใหจงั ใหมีสติอยูกับงานตลอดไป อยาเสีย
ดายความพลัง้ เผลอวาจะใหเราวิเศษวิโส นอกจากพาใหจมงมทุกข
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เดินจงกรมก็ใหมีสติ อยาไปสนใจกับเรื่องอื่นใดวาจะมีคุณคามีราคา อยาไป
เพลินกับความคิดความปรุงในเรือ่ งตางๆ เชน เรือ่ งโลกเรือ่ งสงสารทีเ่ คยเปนมาแลวใน
อดีตก็ดี ที่จะเปนไปในอนาคตก็ดี หรือมันเอาเรื่องอดีตมายุงอยูในวงปจจุบันนี้ก็ดี มี
แตเรื่องของกิเลสทั้งมวล ทั้งๆ ทีเ่ ราเดินจงกรมอยูน น้ั แหละ นัง่ สมาธิภาวนานัน้ แหละ
แตกเิ ลสมันทํางานอยูบ นหัวใจเรา ตัวสมุทัยไดแกความคิดความปรุงแตง เรื่องอดีต
อนาคตวุนไปหมด ถาคิดไปเพื่อความวุนเชนนั้นไมใชทาง เปนเรือ่ งการสงเสริมกิเลส
หรือสั่งสมกิเลสขึ้นอีก
ตองอาศัยหลักปจจุบัน คือ สติ ตัดความเสียดาย ความหวงใยอาลัยทัง้ หมดใน
เรื่องอดีตซึ่งเปนโลกลวนๆ เรือ่ งอนาคตถาเปนโลกลวนๆ เมื่ออดีตเปนโลกลวนๆ
อนาคตมันก็ตองเปนโลกลวนๆ เหมือนกัน ขาดสติเปนไปไดทั้งอดีตอนาคต หมุนติ้ว
อยูภ ายในหัวใจนัน่ แหละ ใหไดรบั ความทุกขความลําบาก ถาสติจอ ลงตรงไหนปจจุบนั
มีอยูตรงนั้น เราหักหามกันไดทต่ี รงนัน้ เคยหักหามมาแลวนี่ไมใชมาสอนหมูเพื่อน
เฉยๆ เคยฟาดกันลงบางครั้งถึงน้ําตารวงก็มี จนกิเลสมันทวงติงเราวา เฮอ เอาถึง
ขนาดนีเ้ ชียวเหรอ ถาไมถึงขนาดนี้กิเลสมันจะหลุดลอยไปเหรอ วาอะไรเพียงน้าํ ตารวง
เทานีว้ ะ ตายก็ยังไมถอยนี่ อยามาพูดเลยเพียงน้าํ ตารวง เพียงกินเผ็ดน้ําตามันก็รวงไม
เห็นไดเรื่องอะไร ถูกควันไฟมันก็รวง หัวเราะมันก็รว ง รองไหมันก็รวง มันไดเรื่องอะไร
ประสาน้าํ ตา น้ําไมเปนทาเปนทางก็คือน้ําตานั่นเอง ผูจะฆากิเลสไปสนใจเสียดายน้ําตา
อะไรกัน เรื่องจริงเรื่องจังที่จะเปนสาระแกนสารแกตัวคืออะไร มันเหนือเรือ่ งเหลานี้
เปนไหนๆ ฟาดกันลงไปใหหนักมือผูปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดนะ อยาฟงเสียงกิเลสยิ่งกวา
เสียงธรรม
เราเห็นโทษเรือ่ งความเกลือ่ นกลนวุน วายกับหมูค ณะ ในเวลาอยูศ กึ ษาอบรมกับ
ครูบาอาจารย มาทําเหลาะๆ แหละๆ ใหเห็นตอหนาตอตา เคยเห็นมาแลวอยาใหเห็น
อีกนะ นีไ่ ดเห็นมาแลวตอหนาตอตา ถึงขนาดที่เคยพูดกันอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยกับ
หมูค ณะในเวลานัน้ มันก็เปนอยางที่พูดไมเห็นผิดไปนี่ เวลาอยูก บั ครูบาอาจารยมนั
ซอนเล็บนะ มันไมกางเล็บออกมา แตกเ็ ห็นเล็บทีซ่ อ นอยูจ นไดนน่ั แหละ
เวลาปราศจากครูบาอาจารยหรือหางเหินจากครูบาอาจารยไปแลว มันจะกาง
เล็บออกเลนเต็มเพลงนัน่ แหละ “เพลงของกิเลส” นะ ใครมีของดิบของดีอยูในอุงเล็บที่
เขาใจวาวิเศษวิโสยังไง ก็จะนําออกแสดงใหเต็มภูมินั่นแหละ ทั้งๆ ทีม่ นั ไมวเิ ศษ คอยดู
ก็รูกัน แลวมันก็เปนแลวอยางทุกวันนี้ นี่ถึงวาไมอยากพบไมอยากเห็นอีก กลัวอกแตก
ตาย
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มีจํานวนมากจํานวนนอย ใครอยาถือใครเปนตัวอยางนอกเหนือไปจากหลัก
ธรรม ธรรมเทานัน้ ทีจ่ ะทําใหไดรบั ความรมเย็นเปนสุข สันติสุขในหมูคณะดวยกัน อยา
เขาใจวาเรียนมากรูม าก อยาเขาใจวามีฐานะดี อยาเขาใจวาเปนคนชัน้ นัน้ ชัน้ นีน้ า เกรง
ขาม มีสงาราศี ซึ่งเปนเรื่องของโลกเสกสรรกันตามอํานาจของวัฏวน อยานําเขามาเกีย่ ว
ของในวงของพระซึ่งมีแตธรรม คือ ความถูกตองดีงามลวนๆ เอาตรงนัน้ เปนแบบฉบับ
ของผูจะหนีทุกขคือวัฏวน
อยูดวยกันใครพูดใหฟงโดยเหตุโดยผล ผูพูดก็ใหพูดโดยเหตุโดยผล ผูฟงฟง
หาความจริง อยาฟงหาเอาเรือ่ งความมาทะเลาะกัน อยาฟงเอาทิฐิมานะ เมือ่ ทิฐมิ านะ
มันเกิดขึน้ ภายในใจแลว มันอัดอั้นตันใจในหัวใจตัวเอง เดี๋ยวมันก็กระเด็นออกมา
ระบาดออกมา ทะลักออกมาใหไดรับความกระทบกระเทือนตอเพื่อนฝูงดวยกันจํานวน
มากนอยจนได
วงปฏิบัตินี้ตองเปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน มันถึงอยูกันไดดวยความผาสุก ถา
ไมเหมือนอวัยวะเดียวกันแลวอยูดวยกันไมได ธรรมนั้นแหละที่จะทําจิตใจของแตละ
ทานแตละองคที่อยูจํานวนมากนี้ ใหรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได ดวยความสัตย
ความจริง ดวยความมุงอรรถมุงธรรม ไมใชอะไรจะพาใหรวม อยางอื่นอยาเอาเขามา
เกี่ยวของ
แมแตผมเองผูปกครองหมูเพื่อนอยูที่นี่ ทีห่ มูเ พือ่ นเสกสรรปน ยอวาเปนครูเปน
อาจารย เขามาอาศัยใหแนะนําตักเตือนสัง่ สอน ผมก็ไมเคยถืออํานาจวาสนาใหนอก
เหนือไปจากหลักธรรมหลักวินยั นีเ้ ลย ผมประกาศตัวตอหมูเพื่อนอยูเสมอ ถาผมผิด
แลว ใหวา ไดเลยไมตอ งเกรงอกเกรงใจ เพราะธรรมเหนือผมนี่ ทานผูน าํ ธรรมมา
ตักเตือนสั่งสอนผม ผมจะไปขัดของหาสมบัติอะไร ถาขัดของก็ไมเปนธรรม ก็ไมควร
จะอยูกับหมูกับเพื่อนตอไปละซิ สอนหมูเพื่อนเพื่อประโยชนอะไรเจาของไมเปนธรรม
ถือทิฐิมานะ เอาทิฐมิ านะมาเหยียบย่าํ ทําลายธรรม แลวจะสอนหมูเ พือ่ นใหเปนสิริ
มงคลไดยังไง นีเ่ ราตระหนักเสมอในใจของเรา เราจะใหสง่ิ เหลานีเ้ กิดขึน้ มาไมไดทง้ั ใน
ตัวเราและในวงคณะทีอ่ ยูร ว มกัน ฉะนั้นการสอนหมูเพื่อนที่อยูดวยกัน ตนเองก็พึง
ปฏิบัติอยางนั้น โดยถือหลักธรรมเปนสําคัญ และใหอภัยกันเสมอ เมตตากันเปนพื้น
ฐาน
อยามองกันในแงราย ใหมองกันในแงเหตุผลและเมตตาตอกันเสมอ เพราะคน
เราความรูแ ละอัธยาศัยใจคอไมเหมือนกัน ผูมีความรูมากก็มี ความรูนอยก็มี ผูโงผู
ฉลาดมีสับปนกันไป ผูหยาบผูละเอียดมี ใหตา งคนตางระมัดระวัง สิ่งใดที่มีอยูในตัว
เรา ยิ่งสิ่งใดที่เปนภัยตอหมูเพื่อนดวยแลว ใหระมัดระวังและกําจัดใหได อยาหวงไว
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เผาตัวเองและวงคณะ และอยาแสดงออกมาเปนอันขาด ซึ่งเปนการขายตัวอยางเลว
รายทีส่ ดุ ใหอภัยไมไดเลย นี่แหละคือหลักของการปกครอง ของการอยูรวมกันเปน
อยางนี้ จึงตองไดระมัดระวังเสมอ ประมาทไมไดตลอดไป
และเคยพูดเสมอวาการปกครองเปนของสําคัญ ไมใชมีเทาไรมาเทาไรก็เออๆ
อยูไปๆ มันไมใชอยางนั้น ตางคนตางหามตางคนตางหาบกิเลสเต็มหัวใจมาดวยกันทุก
คน เพราะเปนปุถุชนคนมีกิเลส ทําไมจะไมหาบกิเลสหามกิเลสมาเต็มหัวใจละ และ
กิเลสมันเคยลงกับอะไรที่ไหนเมื่อไหร กับธรรมมันยังตอสู แมจะแพธรรมมันยังไม
ยอมถอยงายๆ สูจนมันตายทลายลงไปหมดทุกตัว เรื่องของมันกับธรรมจึงยุติ แม
ขนาดมันตายตอหนาตอตาของธรรม มีสติปญญาเปนตน มันยังไมยอมออกปากพูดวา
ยอมแพเลย ฟงซิ
กิเลสมันไมกลัวอะไรนอกเหนือไปจากธรรม เพราะฉะนัน้ จึงตองอาศัยธรรม คือ
สติเปนสําคัญ ปญญาเปนเครื่องไตรตรองทดสอบพิจารณา เบิกทางเดินไปเพือ่ ความ
สงบเย็นใจแกตนเอง
ทางการปฏิบตั กิ เ็ อาใหจริงจัง อยาเหลาะๆ แหละๆ อยาเลน อยาสําคัญวาวัน
คืนเดือนปเปนของมีคามีราคา มันมีคา มีราคาทีไ่ หน มืดกับแจงเอาราค่าํ ราคามาจาก
ไหน สถานที่โลกอันนี้ก็มีแตแผนดิน ไปที่ไหนอยูที่ไหนก็อยูแผนดิน ใครสูงใครต่ําที่
ไหนก็อยูกับแผนดินดวยกันนี้ ใครจะวิเศษวิโสไปทีไ่ หนถาไมทาํ จิตใจใหวเิ ศษวิโสดวย
ธรรม ซึ่งเปนของประเสริฐอยูแลว และเปนของคูควรกับใจ นอกนั้นไมมีสิ่งใดคูควรกัน
ใจเปนภาชนะอันเหมาะสมอยางยิง่ กับธรรม มีเทานี้ ใหพากันสนใจตั้งหลักตั้งเกณฑลง
ใหดี
จิตใจอยางนอยใหไดรบั ความสงบ ทําไมจะสงบไมได เราฝกฝนอบรมใจดวย
ธรรมเพือ่ ความสงบ พระพุทธเจาสงบไดดวยธรรม ระงับไดดว ยธรรม ปราบกิเลสให
ฉิบหายวายปวงไปไดดว ยธรรม พระสงฆสาวกทีเ่ ราถือเปนสรณะ ทานก็ทุกขลําบาก
เพราะการปราบกิเลส ดวยอรรถดวยธรรมเหมือนกัน การเขาสูสงครามจะไมทุกขได
อยางไร ตองทุกขดวยกัน จนไดเปนพระอรหันตขึ้นมา ใจบริสุทธิ์พุทโธเหมือนพระ
พุทธเจา เปนแตเพียงไมเรียกศาสดา สวนความบริสทุ ธิน์ น้ั เสมอกัน เหมือนกันหมด
แตอาํ นาจวาสนาความลึกตืน้ หนาบางนัน้ ตางกันกับพระพุทธเจา แตอยางไรก็ตาม นตฺ
ถิ เสยฺโยว ปาปโย หาความยิง่ ความหยอนตางกันไมมใี นความบริสทุ ธิ์ นั่นแลครูของ
พวกเรา สรณะของพวกเราทานดําเนินอยางนัน้ ตองยอมรับ คือรับมาเปนคติเตือนใจ
ตัวเอง อยาใหลดละทอถอย
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จิตอยาใหดิ้นไปไหนได เราเปนผูฝ ก จิต จะยอมใหจติ ดิน้ เหยียบหัวเราไปตอ
หนาตอตามีเหรอ ถาเปนอยางนั้นก็ไมใชนักปฏิบัติ กิเลสรุนแรงขนาดไหน เราก็รนุ แรง
ขนาดนัน้ เอา เปนก็เปนตายก็ตาย กิเลสมันดื้อขนาดไหนไมกินก็ไดขาวนี่วะ มีแตทา จะ
ฝกทรมานมัน เอาจนอยูห มัดนัน่ แหละสมใจ
พระพุทธเจาทานยกอุปมาเรื่องนายสารถีฝกหัดมา มามีถึงสี่ประเภท ประเภท
ทีห่ นึง่ เยีย่ ม เกือบจะพูดไดวาเปนประเภทอาชาไนย ฝกไดงาย ใชไดประโยชนมากมาย
รวดเร็วทันใจ ประเภทที่สอง ลดกันลงมา ประเภททีส่ าม ฝกยากพอประมาณ แตไมได
หนักหนานัก พอฝกไดทําประโยชนได ประเภทที่สี่ ไมไดเรื่องเลย ตองฆา นายสารถีวา
เพราะไมเกิดประโยชน
เราตถาคตก็เหมือนกัน พอถึงตอนสุดทายก็บอกเราตถาคตก็ฆา เอะ พระพุทธ
เจาฆาไดยังไง พระพุทธเจาเปนศาสดาไมไดไปฆาสัตว ก็ชักสะพานยังไงละ ทานวา
ปทปรมะ มืดแปดทิศแปดดานเหมือนไมมีหูมีตา ใจก็มแี ตความมืดบอดอยูภ ายในนัน้
จะสอนใหเปนอรรถเปนธรรม รูอ รรถรูธ รรม รูบาปบุญคุณโทษไดอยางไร ก็เหมือนกับ
คนตายแลวทัง้ ๆ ที่มีชีวิตอยูนั้นแล นัน้ จึงชักสะพานไมสอนใหเสียเวลาและอรรถธรรม
ไปเปลาๆ ออ ฆาอยางนัน้ เทียบกันกับสารถีฝก หัดมาสีป่ ระเภท
เราไมใชประเภทปทปรมะนีน่ า เปนประเภทที่ฝกฝนอบรมได แตเอาใหหนัก
หนอย ใหมนั ได ฝกเรา เราฝกคนอื่นวาคนอื่นยังมีเหตุมีอะไรๆ ภายในใจ ตัวเราเองผู
วาก็ยงั มีความเกรงอกเกรงใจกันบาง เราเองฝกทรมานเรานี้ เอาใหไดเต็มเม็ดเต็ม
หนวยอยางใจหวังนัน้ เลย ไมไดเกรงอกเกรงใจตัวเอง เพราะเห็นวากิเลสคือตัวแสบที่
ขวางตัวเองตางหาก ไมใชเราขวางเรา กิเลสขวางเรา เราตองสู เอาใหจริงใหจงั ใหพงั
ทลาย จะไดชมตัวเองวาเกงจริง สมนามวานักบวชคือนักรบ
ถาลงไดตั้งทาสูกันขนาดนั้นแลว ยังไงกิเลสก็ตองหมอบใหเห็น ใจสงบจนได
เห็นไหมเขาอยูใ นโลก เคยพูดใหฟงเสมอ โลกนี้หมุนไปตามสิ่งที่ชอบใจทั้งนั้นแหละ
รูป เสียง กลิ่น รส เครือ่ งสัมผัส เปนสิ่งที่โลกตองการและรักชอบที่สุดไมมีวันอิ่มพอ
และโลกก็ไดรบั ความฉิบหายลมจม และบนเพอละเมอกันอยูทุกหยอมหญา เพราะสิง่
เหลานี้เองทําพิษนะ แลวเราจะเอาคุณคาอะไรจากสิง่ เหลานี้
สวนผูเห็นธรรมแลวไมมีใครที่จะบนนอกจากออกอุทานเทานั้น อยางพระมหา
กัปปนทานวา สุขํ วต สุขํ วต สุขหนอๆ นีท่ า นเคยเปนพระมหากษัตริยม าแตกอ น
เสด็จออกบวชจนไดเปนพระอรหันตขน้ึ มาแลวทานเปลงอุทานวา สุขํ วต สุขํ วต สุข
หนอๆ นัน่ แตกอนทานอยูในพระราชวังไมเคยเห็นออกอุทานวา สุขหนอๆ เวลาเสด็จ
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ออกจากสิ่งพัวพันทั้งหลายและสลัดภายในใจออกอีก จนกลายเปนใจทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ลว อยู
ไหนก็สขุ หนอๆ สุขํ วต สุขํ วต
เราก็เอาใหไดซิ อยูที่ไหนก็ สุขํ วต ซิ ทานมหากัปปนมิไดผูกขาดนี่ นี่อยูกับผู
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดวยสติปญญาอยานอนใจ นีแ่ ลทางแหง สุขํ
วต อยูตรงนี้ กิเลสจะตายไปดวยความเพียร หรือกิเลสจะคอยหมดไปดวยความเพียร
ไมไดหมดไปดวยสิ่งใด ใหทาํ ความเขาใจกับตนไวเสมอ อยาออนแอในการปฏิบัติ
สมาธิที่เคยไดยินแตชื่อก็จะปรากฏขึ้นที่ใจ มีความสงบเย็นภายในใจ มีความ
แนนหนามัน่ คงขึน้ ทีใ่ จ ปญญาเมือ่ มีความสงบพอเปนปากเปนทางเปนบาทเปนฐาน
แลว ใหพจิ ารณาอยาขีเ้ กียจ อยาติดสุขในสมาธิ อยาเขาใจวาสมาธิจะทรงคุณคาใหเปน
ของเลอเลิศประเสริฐ เพียงแตความสงบตะลอมกิเลสเขามาสูจ ดุ รวม เพือ่ งายแกการ
ถอดถอนดวยปญญาเทานั้นเอง ถาไมฆามันก็เพนพานไปไดอีก เมื่อตะลอมเขามาสม
ควรแลวก็คลี่คลายออกไปฆาทีละตัวสองตัว เหมือนกับเราไลสตั วเขาคอก แลวจะฆามัน
ทีละตัวสองตัว ฆาเรือ่ ยๆ ฆาจนหมดคอกก็ไดเมื่อไลเขาคอกแลว นี่สมาธิเหมือนกับไล
สัตวเขาคอก คือ ไลกเิ ลสเขามาสูค วามสงบ แลวคลี่คลายออกไปดวยปญญา แยกนั้น
แยกนี้ออกพิจารณา
ดูใหเห็นอนิจจฺ เํ ต็มรางกายเต็มจิตใจทําไมจะไมรู รูปทั้งรูปนี้มีอาการใดที่ไมเปน
อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา เห็นเปนพืน้ อยูช ดั ๆ อยางนี้ จะคานความจริงไปไหน อนิจจฺ ํ แปร
สภาพอยูตลอดเวลา ทุกขํ ใครเปนทุกข ก็คือผูแบกผูหามอยูนี้แหละ เวลานีม้ นั เปน
ทุกข อะไรจะเปนทุกข นอกจากผูแบกผูหามเปนทุกข คือ หัวใจเราเอง เห็นโทษแหง
ความหลงของตัวเองที่ไปแบกไปหามแลวเกิดทุกขขึ้นมา อนตฺตา ปราศจากคําวาเปน
สัตวเปนบุคคล เปนเราเปนเขา เปนของเราของเขาไปหมดแลว ภายในรางกายก็ดี ภาย
ในจิตเจตสิกธรรมที่แสดงออกมาก็ดี ลวนแลวแตตวั อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา หากหลงไป
ตามมัน เจตสิกธรรมที่แสดงมานี้ก็เปนตัวสมุทัย กอตัวเปนพิษเปนภัยขึน้ มาแกเรานัน่
แหละ
ถาใชปญ
 ญาพิจารณาใครครวญเขาไป ใหเห็นเปน อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ชัดแลว
สิ่งเหลานี้ก็ระงับดับไปๆ ดับไปเรือ่ ยๆ ไมพน จากความจริง ขอใหพิจารณาหยั่งสติ
ปญญาลงไปถึงพื้นฐานแหงความจริง คือ อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา เถิด นีเ้ ปนความจริงซึง่
เปนพืน้ ฐานอยูภ ายในรางกายจิตใจของเรา ในขันธทั้งหานี้มีอันนี้เปนพื้นฐานอยูตลอด
กาล ที่จะตองพิจารณาใหเห็นตามความจริงของมัน เรียกวา ปญญา
หรือจะพิจารณาเรือ่ งอสุภะ ก็เอาใหมันเห็นชัดๆ ซิ ในตัวของเรานี้ มันมีชิ้นไหน
เปนของดีที่หอมหวนชวนใหดม มีที่ตรงไหน แมแตผวิ หนังมันก็เหม็นจะวาไง แลวเยิม้
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เขาไปขางในมีอะไรอีก หนังมันบางยิ่งกวากระดาษ กระดาษยังหนากวาผิวหนังที่หลอก
ตาเสียอีก พิจารณาเขาไปซิ อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา แลวยังไมแลว ดูความอสุภะอสุภงั ปา
ชาผีดิบ ไมทราบวาเปด วาไก วาหมู วาวัว วาควาย วาอะไร เต็มอยูใ นนีห้ มดนัน่ แหละ
ในปาชาผีดบิ นี้ มันรวมอยูต รงปาชาผีดบิ นี้ เรายังไมตาย เอา พวกนั้นตายแลว เขามา
ฝงอยูในนี้ เมือ่ เราตายแลวก็เปนปาชาผีตาย ดูใหชัดซิ สติปญญามียอมอับจนอยูทําไม
แยกสวนแบงสวนดูใหมนั ชัด จิตหมุนติว้ ๆ อยูกับงานที่ทํา อยาใหออกไป
เพนพาน บังคับใหได ตายก็ตาย ในขณะที่จะประกอบความเพียรก็เหมือนกับขึ้นเวที
เผลอไมไดเดี๋ยวถูกน็อก ชักหรือตายไปเลยไมเพียงแตสลบ อันนี้ก็ทําอยางนั้นนัก
ปฏิบัติ อนิจจฺ ํ ก็ใหเห็นอยางถึงใจ ดูขางนอกก็เหมือนกัน ทุกขฺ ํ อนตฺตา ดูอนั นีก้ บั ขาง
นอกก็เหมือนกัน ไมเห็นมีอะไรผิดกัน เพราะโลกนีเ้ ปนโลก อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา คําวา
อสุภะอสุภัง พิจารณาดูเราแลวก็เหมือนกันอีก
โลกวิทูเปนคุณสมบัตขิ องสาวกดวย โลกวิทู คือ รูแ จงเห็นจริงภายในภายนอก
เพราะเปนสภาพเหมือนกันหมด อยางนีเ้ รียกวา โลกวิทู มีไดทว่ั ไปในสาวกทัง้ หลาย
คือ เปนคุณสมบัตขิ องสาวกดวย สวนคุณสมบัติของพระพุทธเจาไมมีแตเพียงเทานี้ ยัง
หยั่งทราบความจริงของสิ่งทั้งหลายและสัตวทั้งหลายทั่วโลกธาตุอีกดวย โลกวิทู มี
หลายขัน้ หลายตอน
เราไมตอ งคิดไปโนนไปนีก้ วางขวางใหเสียเวล่าํ เวลา หนาที่ของเรามีแตจะให
เปนโลกวิทู รูแ จงเห็นจริงในธาตุขนั ธทม่ี อี ยูภ ายในตัว ที่ถูกกิเลสผูกมัดรัดรึงอยูดวย
อุปาทาน เพราะความลุม หลงนีเ้ ทานัน้ โดยไปสําคัญมั่นหมายเอาเอง ทางทานบอกไว
ไมยอมไป ชอบปลีกชอบแวะ ชอบปนสองขางทาง หกลมกมกราบขนาดไหนก็ยังไม
ยอมถอย ไมยอมไปตามทาง นัน่ แหละทีเ่ รียกวา เปนขาศึกตอมัชฌิมาปฏิปทา ฉะนั้น
ตองฝนมัน ตอสูมันลงไปซิ ถอยเอาประโยชนอะไร
เมือ่ รูแ จงเห็นจริงในเรือ่ งธาตุเรือ่ งขันธแลว กิเลสมันจะไปไหน กิเลสเกิดขึน้ จาก
ความสําคัญ เมือ่ แกความสําคัญดวยความจริงแลว มันก็ถอนตัวไปๆ ฟาดกันใหสะบัน้
หัน่ แหลกลงไป กิเลสถอนเขาไปไหน ก็เขาไปหาจิตดวงเดียวเทานัน้ แหละ เมื่อมันหมด
ที่ยึดที่เกาะเขาไปโดยลําดับแลว เพราะอํานาจของสติปญญาตีตะลอมเขาไปๆ วงแคบ
เขาไปๆ สุดทายมันก็ไปกองอยูในจิต ปลอยนิวเคลียรหยอนลงในจิตอีกซิ สติปญญา
อัตโนมัติอยางไรละ ธรรมนิวเคลียร
นิวเคลียร หมายถึงอะไร ปรมาณู หมายถึงอะไร จะทําลายขาศึกวาระสุดทายเอา
ชัยชนะ ก็คือ มหาสติ มหาปญญา ละซิ หยั่งลงไปตรงนั้นใหกิเลสขาดสะบั้นแตก
กระจายไปหมด ทีนี้ภพชาติอยูที่ไหน เมื่อกิเลสซึ่งเปนตัวภพ เปนตัวใหกอภพกอชาติ
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ถูกทําลายลงไปหมดดวยอํานาจของอาวุธที่ทันสมัยไดแก มหาสติ มหาปญญา แลว
ขาศึกก็หมดเทานัน้ แหละ นี่ละงานของพระ
งานของผูตองการพนจากกองทุกขในวัฏสงสาร ไมตองมาเกิดแกเจ็บตายอีก
คือ งานการประกอบความพากเพียร นับแต เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ทีพ่ ระ
อุปชฌายะมอบใหแตเบื้องตนจนถึงวาระสุดทาย ตีแตกกระจายไปหมด งานนัน้ แตก
แขนงไปเรื่อยๆ ตามความฉลาดความสามารถของตัวเอง จะทํางานใหไดมากและกวาง
ขวางขนาดไหนไดทั้งนั้นเมื่อสติปญญามีแลว เอาจนกระทั่งไมมีอะไรเหลือเลย สิน้ สุด
วิมุตติพระนิพพานภายในจิตใจ นัน่ แหละเรียกวาเสร็จงาน งานไดทาํ สําเร็จแลว ไมตอง
ทําเพื่อการถอดถอนกิเลสตัวใดอีก นี่แลงานของพระ ใหพากันจําใหถึงใจ วางานนีค้ อื
งานแทของพระเรา
อยาไปคิดวาบวชมาแลวไดไปกอนัน้ สรางนีไ้ วเปนทีร่ ะลึก สรางวัดสรางวาแลว
ยังไมแลว สรางพระพุทธรูปปฏิมากร สรางโบสถ สรางวิหาร สรางศาลาโรงธรรม สราง
เจดียมหาเจดียยุงไปหมด กอกวนบานเมืองยุงไปหมดดวยเงินดวยทอง วาเปนงานเนือ้
งานหนังของพระ วาเปนสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป นั่นมันเปนงานของประชาชนเปน
สวนใหญจะขวนขวายกัน นัน่ เปนมรรคขัน้ หยาบสําหรับประชาชนทีอ่ ยูใ นฐานะจะทําได
เพราะเกี่ยวกับสมบัติเงินทอง สวน สัมมาสังกัปโป ขัน้ ละเอียดทีจ่ ะฆากิเลสภายในจิต
ใจ เลยกลายเปน มิจฉาสังกัปปะ ในมรรคสวนละเอียดไปเสียโดยไมรูสึกตัว เพราะ
ความกังวลวุน วาย ขยายกิเลสใหออกวิ่งเพนพานเขาบานเขาเมือง กนไมติดพื้นกุฎีแต
ละวันเวลาทีผ่ า นไป ยนเขามาซิ ถาอยากทราบทีห่ ลบซอนของกิเลสดวยความฉลาดตาม
องคมรรคจริงๆ
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เห็นอะไรเห็นชอบ ใหเห็นชอบตามงานทีท่ า นสอน
ไวซวิ า เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ มันคืออะไร หยั่งลงไปทั้ง อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา
หยั่งลงไปทั้งอสุภะอสุภงั ใหเห็นชอบตามที่ทานสอนไวนี้ซิ งานเพือ่ ความเห็นชอบ
อยางแทจริงอยูตรงนี้กอนอื่น
สัมมาสังกัปปะ ความดําริเพื่อออกจากเครื่องผูกพัน อะไรเปนเครื่องผูกพัน ก็
ความหลงสิง่ เหลานีแ้ หละเปนเครือ่ งผูกพัน พิจารณาใหเขาใจดวยปญญาแลวมันถอน
ตัวเองโดยไมตองบังคับขับไสแหละ
สัมมากัมมันตะ เดินจงกรมบาง นัง่ สมาธิภาวนาบาง อยูในทาใดอิริยาบถใด มี
แตการทํางานดวยความมีสติ
เพื่อการถอดถอนกิเลสโดยถายเดียว
นัน่ แหละ
สัมมากัมมันตะ
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สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ดวยอารมณอันเปนธรรมของจิต อยาไปคิดอารมณ
ที่เปนพิษเปนภัยขึ้นมาเผาลนตนเอง มีแตอารมณแหงอรรถแหงธรรมเปนเครื่องถอด
ถอนกิเลส เปนเครือ่ งเลีย้ งจิตใจใหมคี วามรืน่ เริงบันเทิง มีความสงบเย็นใจ มีความสงา
ผาเผย มีความฉลาดรอบตัว ไมนําอารมณอันเปนพิษเขาสูใจ นั่นแลสัมมาอาชีวะแท
สัมมาวายามะ เพียรชอบ ทานก็บอกวาเพียรในทีส่ ส่ี ถาน เพียรละบาป บําเพ็ญ
บุญ เพียรปองกันบาปที่ยังไมเกิดไมใหเกิดขึ้น เพียรละกิเลสทีม่ นั เกิดขึน้ แลวใหมนั ดับ
ไป แลวอบรมธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ธรรมทีเ่ กิดขึน้ แลวใหเจริญยิง่ ขึน้ โดยลําดับลํา
ดา ไมใหเสื่อมเสียไป ปธาน ความเพียรสีอ่ ยาง ทานก็พูดไวแลว
สัมมาสติ ระลึกอยูที่ไหน ทานบอก ถาจะไปทางสติปฏฐานสี่ก็ระลึกอยูในกาย
กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ. อิธ ภิกฺขุ อชฺฌตฺตํ วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ, พหิทฺธา
วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ. อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ,
สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ, วยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ,
สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ. พิจารณากายในกายไปเรือ่ ย กายนอกก็มี
กายในก็มี พิจารณาใหเห็นกายนอกก็ดี เห็นกายในก็ดี พิจารณาเห็นกายในกายของตัว
เองก็ดี ไลลงไปโดยลําดับๆ เมือ่ เห็นแลวก็อยู อยูด ว ยความสงบสุขๆ นีเ่ รียกวา
พิจารณากายในกาย
ในบทสุดทายทานยนเขามาวา อตฺถิ กาโยติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏฐิตา โหติ,
ยาวเทว ญาณมตฺตาย ปติสสฺ ติมตฺตาย. อนิสสฺ โิ ต จ วิหรติ น จ กิฺจิ โลเก อุปาทิ
ยติ. เอวํ โข ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ. ทานพูดถึงเรื่องสติหยั่งลงไหน หยัง่ ลง
กาย ถาจะพิจารณากายพิจารณาจริงๆ ใหมสี ติรอู ยูก บั กายเทานัน้ สติควบคุมอยูกับ
กายนีเ้ ทานัน้ จะแยกไปสวนใดอวัยวะใดแงใดของกาย ใหมีสติสืบเนื่องไปโดยลําดับ
แลวพิจารณาเวทนาก็เหมือนกัน ใหสติตดิ แนบไปกับงานเลย ใหมีความรูอยู
จําเพาะกับเวทนาเทานัน้ ไมใหแยกใหแยะไปไหน
เรื่องธรรมเรื่องจิตก็เหมือนกันกับกาย เวทนา ไมผิดกันอะไรเลย ลงอันเดียวกัน
อตฺถิ กาโยติ, อตฺถิ เวทนาติ, อตฺถิ จิตตฺ นฺติ, อตฺถิ ธมฺมาติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏฐิ
ตา โหติ. เหมือนกันนัน่ แหละ ลงอันเดียวๆ กันหมด คือ สติใหระลึกอยูในสถานที่นี้
สถานใดสถานหนึง่ ก็ตาม ใหจริงจังในสถานที่พึงเปนที่ระลึกของสติ นีเ่ รียกวาระลึก
ชอบและถูกตองดวย หาความผิดเพีย้ นไปไมไดเลย
หรือจะพิจารณาถึงเรือ่ ง ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค มันก็อยูในวงสติปฏฐานสี่อัน
เดียวกัน พูดอะไรก็เหมือนกัน เหมือนกับดูขางหนาขางหลังของคนๆ เดียวนัน่ แหละ
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ขางหลังก็ของคนๆ นัน้ เสีย ขางหนาก็ของคนๆ นัน้ เสีย ขางซายขางขวาก็ของคนๆ นัน้
เสีย คนๆ เดียวนัน่ แหละ วงสัจธรรมเหมือนกัน พิจารณาใหจริงจัง สําคัญอยูที่สติผู
ตามรับรูง านนัน้ ๆ นี่แตกอนก็ไมเหมือนทุกวันนี้ มาพิจารณามันยอนไปทุกแหงทุกหน
นัน่ แหละตามประสีประสาของเรา นีอ่ า นดู สติปฏฐาน นีแ่ ลวกําหนดตาม แหมจิตมัน
คลอยตาม
ตามความรูสึกของผม ผมพูดตามความจริงทางการปฏิบัติมา อนัตตลักขณสูตร
จิตใจยังขัดกัน มันเปนจริงๆ ผมจึงทําความเขาใจเอาวา ผูรจนานี้อาจตัดออกเสียตอน
ใดตอนหนึ่ง หรือจะวาเทศนซาํ้ ๆ ซากๆ ปกิณกะอะไรอยางที่ทานวาซ้ําๆ ซากๆ เลยขี้
เกียจ ทานยนเอายอๆ เสียบาง
จะพูดไปตามแถว เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็ไมเหนือจิต ตองไปเขา
จิตจนไดอยูโดยดี รูปสฺสมึป นิพฺพินฺทติ, เวทนายป นิพฺพินฺทติ, สฺญายป นิพฺพินฺทติ
ฺ าณสฺมปึ  นิพฺพินฺทติ. เบือ่ หนายในรูป ในเวทนา
, สงฺขาเรสุป นิพฺพินฺทติ, วิญ
สัญญา สังขาร วิญญาณ นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ. ยอมคลายกําหนัด เมือ่ คลายกําหนัด จิต
ยอมหลุดพน เมื่อจิตหลุดพนแลว ญาณความรูแ จงวาจิตหลุดพนแลวยอมมี
เวลาเรามาเทียบมาพิจารณาตามนี้ มันไปไมได เมื่อไปถึงแคขันธหา คือรูเทา
ขันธหาพูดงายๆ รูเ ทาในขันธหา คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือเบือ่ หนาย
ก็หมายถึงความเห็นโทษของมันอยางชัดเจนนั้นเอง จะวาการพิจารณานัน้ เห็นชัด จาก
เห็นโทษแลวก็เห็นเปนความจริงแตละอยางๆ แลว มันยังไมแลว
การพิจารณาเห็นความจริงแตละอยางๆ ไมยึดถือแลว มันวิ่งเขาไปถึงใจ ไปยึด
อยูในใจจนได เมื่อกิเลสวิ่งเขาไปอยูที่ใจ ความยึดมั่นถือมั่นมันยังมีอยูที่ใจนั่นอีก จึง
ตองพิจารณาฟาดฟนลงในจิตอีกทีหนึ่ง จนกิเลสในจิตพังทลายลงไปแลวมันถึงหมด
ปญหา นี่ละการปฏิบัติของเรามันขัดตรงนี้ เราเคยแยมๆ ถามพวกปฏิบัติทั้งหลาย พูด
ไปแบบสุม ๆ เดาๆ เราขีเ้ กียจพูดและฟงเลยหยุดเสีย
ที่หาที่คานไมไดก็คือ อาทิตตปริยายสูตร นีเ่ ราคานไมไดเลย การปฏิบตั ิเวลา
เอาสูตรนีม้ าเทียบเคียงกันแลว กราบสนิท คือมันลงไดอยางสนิท อะไรๆ ทานก็วาไป
อยางละเอียด จกฺขุสมึป นิพฺพินฺทติ, รูเปสุป นิพฺพินฺทติ, จกฺขวุ 
ิ ญ
ฺ าเณป นิพฺพินฺทติ,
จกฺขสุ มฺผสฺเสป นิพฺพินฺทติ, ยมฺปทํ จกฺขสุ มฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิตํ, สุขํ วา
ทุกขฺ ํ วา อทุกขฺ มสุขํ วา, ตสฺมปึ  นิพฺพินฺทติ. คือเบือ่ หนายในตา แลวก็เบือ่ หนายใน
รูป เบือ่ หนายในวิญญาณทีเ่ กิดจากนี้ เบือ่ หนายในสัมผัส ในเวทนา สุขก็ดี ทุกขก็ดี ไม
สุข ไมทุกขก็ดี นีเ่ ราจะสรุปไปเลย คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ กับ รูป เสียง กลิ่น รส
เครือ่ งสัมผัส ธรรมารมณ เปนคูๆ กันไป
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เมือ่ เบือ่ หนายในตาก็เบือ่ หนายในรูป เบือ่ หนายในหูกเ็ บือ่ หนายในเสียง ออก
ไปอยางนี้เลย ตลอดถึงความสัมผัสที่เกิดเวทนา เปนสุข เปนทุกข เปนเฉยๆ เบือ่ หนาย
เปนลําดับๆ สุดทาย มนสฺสมึป นิพพฺ นิ ทฺ ติ นัน่ ตรงนีแ้ หละเบือ่ หนายในจิต ธมฺเมสุป
นิพฺพินฺทติ เบือ่ หนายในธรรมารมณทเ่ี กิดภายในจิต ออกจากนั้นก็เบื่อหนายทั้งเวทนา
สุขทุกขไปเรื่อยๆ จนไมมอี ะไรเหลือเลย
เบือ่ หนายในจิตแลวยังเบือ่ หนายสิง่ ทีเ่ ขามาเกีย่ วของกับจิต ทั้งจิตแสดงออกมา
เปนผล คือเปนสุข เปนทุกข เปนเฉยๆ ออกจากนั้นพอเสร็จแลวก็ นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ
แลวก็เรื่อยไปจนตลอดสาย วิราคา วิมุจฺจติ, วิมตุ ตฺ สฺมึ วิมตุ ตฺ มิติ ญาณํ โหติ, ขีณา
ชาติ, วุสติ ํ พฺรหฺมจริย,ํ กตํ กรณียํ, ไปเรื่อย อันนัน้ เหมือนกัน แตสําคัญไปลงที่จิตนะ
ซิ
จิตเปนของสําคัญ เปนที่รวมของกิเลสทุกประเภท จะพิจารณาประเภทใดก็ตาม
ลงไปอยูที่นั่นหมด หลักปฏิบัติเปนอยางนี้ นีเ่ ราพูดจริงๆ เราพูดอยางอาจหาญ เพราะ
เราปฏิบตั มิ าอยางนัน้ เวลาปฏิบตั มิ นั คานกันทีต่ รงไหน มันแยกกันที่ตรงไหน เราพูด
ไดตามความแยก สวนถูกหรือผิดแลวแตใครจะนําไปพิจารณา
แตสาํ หรับ อนัตตลักขณสูตร เราเปนความไมสนิทใจอยางนัน้ แหละตามความรู
สึกของเรา เรายกไวเสีย ก็ไมเห็นจะไดเรื่องไดราวอะไร อันไหนที่มันลงกันอยูแลวก็
ยอมรับกันไป เชน อาทิตตปริยายสูตร นี้ลงกันรอยเปอรเซ็นตหาที่คานกันไมได ตั้งแต
ตนจนอวสาน มนสฺสมึป นิพฺพินฺทติ, ธมฺเมสุป นิพพฺ นิ ทฺ ติ เรื่อย…..มโนวิญ
ฺ าเณป
นิพฺพินฺทติ, มโนสมฺผสฺเสป นิพพฺ นิ ทฺ ติ, ยมฺปทํ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิ
ตํ, สุขํ วา ทุกขฺ ํ วา อทุกขฺ มสุขํ วา, ตสฺมปึ  นิพฺพินฺทติ. นัน่ รวมยอดมาก็เบือ่ หนาย
เหลานีห้ มด
คําวา ตสฺมึ นีห้ มายถึง โยคเอาตัวทีพ่ ดู มาแลวนัน้ มาเปนสรรพนาม โยคเอาวา
เขา คําเดียวนัน้ เชน นาย ก, นาย ข, นาย ค, นาย ง, พอสุดทายก็เขาเหลานัน้ หรือเขา
เทานัน้ นี่ก็เหมือนกัน รวมปุบปบ ตสฺมปึ  นิพฺพินฺทติ ลงหมด นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ, วิ
ราคา วิมจุ จฺ ติ, ตลอดสายเลย
นีเ่ วลาปฏิบตั ขิ องเราเปนอยางนัน้ จริงๆ ก็เคยพูดใหหมูเพื่อนฟงแลวนี่ ตอมา
พิจารณาอะไรก็พิจารณาไมไดเรื่อง รูปพิจารณาก็ไมไดเรื่อง อสุภะอสุภังเคยพิจารณา
เสียจนแหลกกระจัดกระจาย ชํานิชาํ นาญคลองแคลวแกลวกลา พิจารณาไปๆ เลยหมด
อสุภะก็เลยหมดไมมีเหลือที่จะพิจารณา ทีแรกมันไมหมด พอยอนเขามาถึงภาพภายใน
นีแ้ ลว อสุภะภายนอกมันก็หมด ภายในมันก็หมด มันเลยวาง จะพิจารณาอะไรมันก็ไม
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ทัน มันดับไปเสียกอน ถึงทันมันก็ไมสนใจที่จะพิจารณา มันเปนอยางนัน้ อะไรๆ มันก็
วางไปหมดในรางกาย และหมดความสนใจที่จะพิจารณารางกายอีกตอไป
สุดทายกิเลสก็ไปอยูที่จิต ก็ไปหลงอยูที่จิต งงอยูที่จิต สงวนอยูที่จิต จะวาแบกก็
แบกหามอยูที่จิตไมรูตัว รักสงวนจิต มีอะไรมาแตะตองไมได ความสงาผาเผยก็ตวั นัน้
แหละ ตัวรักสงวนก็อยูน น้ั แหละ อยางอื่นมันพิจารณาหมดแลว ปลอยไปหมดไมสนใจ
กับอะไร แตตรงจิตนั้นมันไมปลอย มันยึดที่จิต
ปลอยนอกแลวก็มายึดใน ปลอยนอก รูป เสียง กลิ่น รส เครือ่ งสัมผัส เปนนอก
อันหนึง่ ปลอยนอก คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี่เปนนอกอันหนึ่ง แลวมา
ยึดภายในซึง่ เปนตัวการสําคัญ คือยึดใจ นัน่ กิเลสเขาไปรวมอยูใ นนัน้ หลอกใหยึดอีก
แลว ใครจะวาอวิชชาไมละเอียดเหรอพิจารณาดูซิ ละเอียดขนาดไหนอวิชชา นั้นละตัว
การสําคัญจริงๆ ทําใหหลงไมวา สติปญ
 ญาขนาดไหน มันจะตองงงไปเสียกอน แตหลง
ไมนานเทานัน้ แหละ เมื่อฟาดฟนลงไปตรงจุดนั้นพังทลายลงไปแลว ทีนไ้ี มเห็นวาอะไร
มีอะไรที่จะใหพิจารณา มีอะไรที่ตกคาง มีอะไรที่ใหสงสัย ไมมเี ลย
จะแยกไปถึงพระพุทธเจา พระพุทธเจานิพพานกี่ปกี่เดือนแลวคืออะไร นิพพาน
อยูที่ไหน ตัวนิพพานนั้นคืออะไร มันก็หมดปญหาโดยประการทั้งปวง พระสงฆสาวกจะ
กี่หมื่นกี่ลานองคก็ไมมีปญหาอะไร พอเขาถึงตรงนัน้ แลวเทานัน้ เปนอันวาลบไปหมด
เรือ่ งความสําคัญมัน่ หมายตางๆ ไมมีอะไรเหลือ ขึน้ ชือ่ วาสมมุตใิ นโลกนีเ้ ขาครอบจิต
นั้นไมได นอกจากความจริงลวนๆ ทีเ่ ปนความจริงอันวิเศษเทานัน้
จะวาอยูก็อยู จะวาไปก็ไป ไมคานใคร นี่แลผลของงานที่ปฏิบัติอยางเอาจริงเอา
จัง ไปไหนไมไดตองมาลงตรงนี้ ฉะนัน้ จงเชือ่ ธรรม อยาเชื่อกิเลส เราเคยเชือ่ กิเลสมากี่
กัปกี่กัลปแลว ไมเฉพาะอัตภาพนีเ้ ราก็เคยเชือ่ มันมาแลว ความโลภมันเคยพาใครดี
ความโกรธ ความหลงมันเคยพาเราไดดบิ ไดดอี ะไรบาง ราคะตัณหามันพาเราไดดิบได
ดีอะไรบาง การแกสิ่งเหลานี้ถึงจะยากลําบากขนาดไหนก็ไมถึงตายหรอกนะ พระพุทธ
เจาไมเห็นตาย สาวกไมเห็นตาย ทําไมเราจะตายคนเดียว มีปา ชาแตเราคนเดียวใน
เวลาประกอบความเพียรนีห้ รือ มันเปนเพราะเหตุไร ซักเจาของเขาไปซิถาเปนนัก
ปฏิบัติ นักสติปญ
 ญาทีจ่ ะคนควาหาความจริง ตองขุดตองคนเขาไป ใหเปนอุบายวิธี
ของแตละทาน ๆ ที่พูดนี้เพียงแตหยิบยกไมชิ้นใหญหรือไมทั้งดุนไมทั้งทอนใหไป
เจียระไนเอง ใหไปเลื่อย ไปไสกบลบเหลีย่ มกันเอง นีย่ กใหเทานัน้
เอาใหจริงใหจงั มรรคผลนิพพานคอยอยูก บั หัวใจทุกคนนัน่ แหละ ไมไดอยูที่
ไหน อยูที่ใจ เปนแตเพียงตัวสมุทัยนี่มันครอบไวหมด มันไมใหเห็นตัวมรรคผล
นิพพานทีอ่ ยูภ ายในนัน้ มันปดมานไวหมดเสีย หุม หอไวหมดเสียไมใหเห็น หลอกเรา
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เรือ่ ยมา อันไหนจะเปนไปตามมัน มันหลอกเราไปลากจูงเราไป จงเขาใจใหดนี ะ อยา
เสียกลใหกเิ ลสอีก
เอาเทานีก้ อ น
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๒

ยึดแบบฉบับของผูเ ห็นภัย
ผูทรงประเพณี อันเปนทางดําเนินเพื่อความพนทุกขของพระพุทธเจาไวไดคง
เสนคงวาไมออนขอยอหยอน ตองเปนผูเดินตามทางศาสดา ไมปลีกไมแวะออกนอกลู
นอกทาง เฉพาะอยางยิ่งงานจิตตภาวนาอันเปนงานชั้นเอกของศาสดาและสาวกทั้ง
หลาย ตองถือเปนงานสําคัญมากยิ่งกวางานอื่นใด นั่งก็ใหเห็นโทษของกิเลสภายในตัว
อยูเ สมอ ยืน เดิน นอน ขบฉัน ตลอดอาการเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอยางใหมีความรูสึก
คือสติ อันเปนลักษณะของผูเห็นภัยอยูเสมอ นัน่ แหละเปนความถูกตอง เพราะฉะนัน้
จึงไดพูดกับทานสิงหทองวา มันเปนยังไงกันนี่ จึงพากันซดซายซดขวาอยางสนุก
เพลิดเพลิน นีไ่ มใชพากันลืมครูอาจารยและธรรมไปหมดแลวหรือ มองดูถวยวางเปน
แถวกันอยางนี้ นับแตพระเถระเถโรลงมาจนถึงเณรหัวเทากําปน ไมมีเวนที่ไมซดกัน
นะ ไปเอาแบบไหนมาใช จึงวางไวเปนถวยๆ แลวซดกันเปนแถวๆ อยางนี้ อรอยดี
ไหม รสน้ําแกงพอจะกลอมลิ้นใหเคลิ้มหลับในขณะกําลังนั่งฉันนั่งซดเพลินๆ ไดไหม
ลิน้ นับวาเกงมากธรรมตามไมทนั เลย
เราเคยอยูก บั ทานอาจารยมน่ั มาแลวดวยกัน ทําไมจึงตองใหเปนอยางนี้ เขาใจ
วาทานอาจารยมน่ั โงไมฉลาดเหมือนเราอยางนัน้ หรือ นั่นมันโงตอรสของตัณหา โงตอ
ลิ้นตอปากตอทองตางหากนี่ นัน่ คือความเพลินในรส นัน่ คือความไมเห็นภัยตาม
ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฺฑปาตํ ปฏิเสวามิฯ ทีท่ า นตีไวขนาบไวน่ี นัน่ คือความติดรสติด
ชาติ ความเห็นแกความเอร็ดอรอยอันเปนขาศึกตอธรรมตางหาก เรื่องธรรมแลว
ละเอียดสุขุมมากสุดจะกลาวไดถูกตองกับความจริง นีเ่ ราอยาเขาใจวาเปนธรรมดา
ของโลกนิยม นอกจากจะเปนธรรมดาของผูดื้อดานสันดานเลวไมยอมฟงครูอาจารยผู
มีธรรมนิยมเต็มหัวใจเทานัน้ อยาพากันเอากิเลสมาแขงธรรมอวดครูอาจารย จะเปน
พระสันดานดื้อแตกปลอกแหวกแนวแบบสัตวไมมีเจาของและขึ้นเขียงไดอยางงายๆ
อยางทานอาจารยมั่นทานแสดงออกมา เราซึ้งใจมากและฝงลึกไมมีวันถอน ยิง่
ซึ้งเขาไปทุกวัน ทานวา ผมไมทราบเปนยังไง พอเอาชอนตักลงไปในบาตรมันขวางใน
จิตทันทีเลย นัน่ ฟงซิคาํ วา “ขวางในจิต” จิตทานอาจารยมน่ั กับจิตเรามันเปนยังไง
พิจารณาซิถา อยากทราบความจริง จิตทานเปนจิตไมมีกิเลส สิง่ ทีเ่ ปนกิเลสกิรยิ าอัน
เปนกิเลสแทรกเขาไปทานรูท นั ที การทําอยางนั้นมันไมใชลักษณะของความเห็นภัย
ทานวา มีอะไรก็ฟาดมันลงไปในบาตรใบเดียวนั้น มีมากมีนอยไมสนใจกับอาหารดีไม
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ดี มีมากมีนอยเทาไรก็ฉันไปตามเรื่องของธาตุของขันธ พอยังชีวิตใหเปนไปเทานั้น
ไมฉันเพราะอํานาจปากลิ้นฉุดลากไป นัน่ จึงชือ่ วาผูเ ห็นภัย
ระหวางคําพูดของทานผูไมมีกิเลสพูด กับความรูส กึ ของเราการกระทําของเรา
ที่มีกิเลส มันขัดแยงกันอยูตลอดเวลาดังที่รูๆ เห็นๆ อยูนี่แล จงพากันฟงอยางถึงใจ
ถาเราจะเอา พุทธฺ ํ สรณํ คจฺฉามิ เปนหลักใจ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ พระสงฆที่เปน
สรณะในวงปจจุบนั นี้ ก็มที า นอาจารยมน่ั เปนหลักสําคัญ เปน สรณํ คจฺฉามิ ไดอยาง
ตายใจไมมีสงสัย เราไปอยูก บั ทานแลวหายสงสัย ไมมีอะไรเลยภายในจิต จึงไดนอม
รับถึงรอยเปอรเซ็นต ตายก็มอบถวายทานเลย กิริยาอาการของทานที่แสดงออกทุก
อยาง เปนลักษณะของผูเห็นภัยคือตื่นตัวอยูเสมอ นัน้ แลคือผูเ ห็นภัยรูภ ยั และพนภัย
แท
การขบการฉันมีอะไรใชสอยไปตามเรื่องตามราวที่เกิดที่มี เมื่อความมุงมั่นอยู
กับธรรมแลวอะไรก็ไมกังวล การขบการฉันอะไรฉันไดหมด อาหารประเภทใดไมขดั
กับหลักธรรมวินยั กับธาตุขนั ธ ไมแสลงกับโรคภัยแลวฉันไดหมด นัน่ คือผูเ ห็นภัย ดัง
พระพุทธเจาเสด็จออกทรงผนวช
จากความเปนกษัตริยลงถึงขั้นเปนคนขอทาน
ธรรมดาทัว่ ๆ ไปเหมือนโลกเขาซึ่งเปนตัวอยางอันยอดเยี่ยม เพราะแตกอนไมมี
ศาสนานี่ ทําไมพระองคทําไดคิดดูซิ เวลาจะฉันเหมือนกับวาลําไสจะทะลักออกมา
เพราะมันฝน ทานก็มีอุบายวิธีแกดวยความฉลาดแหลมคมของทาน ก็สิ่งของลงใน
บาตรวาเปนของปฏิกูล แลวอยูใ นทองจะไมเห็นวาเปนปฏิกลู หรือ มันรายยิง่ กวานัน้
นัน่ ทานแกปบ ทันทีและเสวยไดในอาหารทัว่ ๆ ไปไมทรงเลือก
อาหารของคนขอทาน เขาจะไดของดิบของดีแตที่ไหนมาใหทานทาน เนือ่ ง
จากศาสนาทีส่ อนวาทําบุญใหทานมีอานิสงสมากอยางนัน้ อยางนีย้ งั ไมมี นักบวชทีเ่ ปน
หลักเปนเกณฑอยางพุทธศาสนานี้ในระยะนั้นยังไมมี มีเพียงเปนนักบวชอยางที่เห็น
นัน่ แหละ เดียรถีรน คิ รนถบา ง ฤาษีดาบสบาง อยางนัน้ หาขอทานกินธรรมดาๆ เขาก็
ใหแบบธรรมดาๆ นัน่ แหละ ไมไดใหดว ยศรัทธาความเชือ่ ความเลือ่ มใสความเคารพ
นับถืออะไร ไมเหมือนคนใหทานแกพระเจาพระสงฆที่อยูในพุทธศาสนาดังที่เปนอยู
ทุกวันนีเ้ ลย แลวทานจะไดของดีและเหลือเฟอมาจากไหน
เราอยาใหกเิ ลสเหยียบย่าํ ทําลายจิตใจได เปนนักปฏิบัติตองเปนนักคนควา
เปนนักเหตุผล เปนผูม คี วามรูส กึ เร็วตอเหตุการณตา งๆ ทีเ่ กีย่ วกับตน ผูท า นพนจาก
ทุกขและเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราทานดําเนินอยางนัน้ ในครั้งพุทธกาล
พระสงฆสาวกที่ออกมาบวชจากสกุลใดบางเราก็เห็นกันทุกคนในตํารา เปนพระมหา
กษัตริยก็เยอะ เชื้อพระวงศกษัตริยก็ไมนอย เศรษฐี มหาเศรษฐี กุฎมพี รองกันลงมา
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จนกระทั่งพอคาประชาชนคนธรรมดา เมื่อออกมาบวชแลว เข็มทิศทางเดินของทาน
ตรงแนวตอมรรคผลนิพพานเหมือนกันหมด ในเมือ่ เข็มทิศทางเดินตรงแนวอยางนัน้
ความพากเพียรทุกสิ่งทุกอยาง อากัปกิริยาที่แสดงออกจะไมตรงแนวไดยังไง เพราะ
เข็มทิศคือความมุงมั่นนั้นเปนเหมือนแมเหล็กเครื่องดึงดูดใหเปนไปตามนั้น เครือ่ ง
สนับสนุนคือความเพียร ความพออกพอใจ ความอดความทน เครื่องบุกเบิกคือสติ
กับปญญาบุกเบิกไปเรื่อยฟาดฟนไปเรื่อย จนทะลุดงหนาปากิเลสทั้งมวลถึงแดนพน
ทุกข และกลายมาเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา นัน้ แลครัง้ พุทธกาลทาน
ดําเนินอยางนัน้ พวกเราไมยดึ เอาทานเปนสรณะและดําเนินตามแลว จะหวังอะไรเปน
สาระภายในใจของพระ อันรสๆ ลิน้ ๆ นัน้ แมในสัตวเดรัจฉานก็มเี กลือ่ นไปไมเปน
ของแปลก อยาเอามาอวดธรรม
แบบฉบับของทานเราตองคํานึงเสมอ
อยาสงจิตออกไปคิดไปดู
สิ่งที่
จอมปลอมและอยานําเขามาเปนอารมณและเปนแบบฉบับ เพราะสิง่ เหลานัน้ เคยมี
เต็มโลก อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา มานาน ไมเคยพาใหใครพนทุกขถึงแดนวิเศษได นอก
จากผูฉ ลาดนํามาเปนหินลับปญญา สิ่งเหลานั้นจึงจะเกิดประโยชนตามคุณภาพของ
ตนและกําลังสติปญญาของผูนํามาใช พระพุทธเจาไมใชศาสดาจอมปลอม ธรรมไมใช
ธรรมจอมปลอม พระสงฆที่เรานับถือเปนสรณะก็ไมใชพระสงฆที่จอมปลอม ทานเปน
หลักใจไดอยางแนใจแมนยําไมมเี คลือ่ นคลาด ไมมีสิ่งใดที่นาสงสัย ทานเหลานีเ้ ปน
ทานผูว เิ ศษตามหลักธรรมชาติดว ย เปนผูว เิ ศษตามคําเลาลือทีท่ า นรูจ ากหลักธรรม
ชาตินน้ั ดวย เราจึงยึดทานนัน้ เปนหลักใจไวเสมอ อยาหันเหเรรอ นจะตายเปลาไมมี
หลักยึด
หลักธรรมวินัยนั้นแลคือหลักศาสดา หลักของพระสงฆสาวกหรือดวงพระทัย
ของพระพุทธเจาและดวงใจของสาวกอรหันตทั้งหลาย อยูที่พระธรรมพระวินัย ไมอยู
กับกาลสถานที่หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด ใหยดึ นีเ้ ปนหลัก อานไปตรงไหนทานบอกไววา ควร
หรือไมควร ใหถือเหมือนพระพุทธเจาทรงชี้บอกอยูตอหนาตอตานั้น หรือพระสงฆ
สาวกทานชี้บอกอยูตอหนาตอตา วาอันนีค้ วรอันนัน้ ไมควร อันนั้นทําอันนั้นอยาทํา
เหมือนประทานดวยพระโอษฐอยูต อ หนาเราในขณะนัน้ ทานประทานไววา “ธรรม
วินยั ทีเ่ ราตถาคตบัญญัตไิ วนแ้ี ล จะเปนศาสดาของทานทัง้ หลายแทนเราตถาคต
เมือ่ เวลาเราผานไปแลว” พระวาจานีไ้ มมอี ะไรเคลือ่ นคลาดแมนดิ หนึง่ เลย ซาบซึง้
มาก พระธรรมก็ดีพระวินัยก็ดีที่ประทานไว เหมือนองคศาสดาชี้บอกอยูตอหนาตอตา
นัน่ แล นีค่ อื ทางดําเนินเพือ่ ความมัน่ ใจของพวกเรา จึงอยาถือใครเปนศาสดาเปนเนติ
แบบฉบับ
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ดังที่ทานอาจารยมั่นทานสอนไวในมุตโตทัย ตอนนัน้ ทานไดรบั ความกระทบ
กระเทือนทางโลกธรรม เพราะทานอาจารยมน่ั เปนผูเ ริม่ บุกเบิก ไปที่ไหนจึงมักไดรับ
ความกระทบกระเทือนเสมอ เพราะทีแรกเขาไมเคยรูเ คยเห็น ก็ตองคัดตองคานทาน
ตองกีดตองขวาง แตทา นเปนจอมปราชญ ทานมีอุบายสติปญญาหลบหลีกจนได ทาน
ไมใหกระทบกระเทือนองคทานเองและผูหนึ่งผูใด บางทีจิตใจก็มีลักษณะแปลกๆ ขึน้
มาที่ถือวาเปนขาศึกแกตัวเอง ทานก็แกปุบปบไมรั้งรอใหอารมณนั้นฝงจมในจิตไป
นาน บางครั้งอุบายตางๆ ก็แสดงขึน้ ภายในจิตทานวา ใหถอื เราตถาคตผูบ ริสทุ ธิห์ มด
จดจากกิเลสเปนศาสดา
อยาไปถือปากสกปรกปากที่เต็มไปดวยกิเลสโสมมเปน
ศาสดา เรือ่ งเขาสรรเสริญนินทาเปนเรือ่ งของโลกธรรมซึง่ มีมาแตดง้ั เดิม
ตถาคตก็เกิดในทามกลางแหงโลกธรรม แตตถาคตไมตื่นโลกธรรมไมติดโลก
ธรรมอันเปนเหมือนกอนเมฆที่พัดไปผานมาเทานั้น
เราเปนลูกศิษยตถาคตตอง
ดําเนินแบบตถาคต อยาตื่นอยาลุมหลงกับสิ่งใดที่มาสัมผัสสัมพันธ สิง่ เหลานัน้ มันคือ
โลกธรรมนัน่ แล นีค่ อื อุบายทีส่ อนทานเวลาจําเปน ซึ่งเปนความถูกตอง เพราะโลกหา
ประมาณไมได ธรรมวินยั นัน้ แลคือประมาณอันเหมาะสมอยางยิง่ ใหยดึ เปนหลัก อยา
ไปยึดสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายเหลานั้น
ทีเ่ ขียนไวในมุตโตทัยนัน้ สัน้ นิดเดียว ทานพูดใหฟง หลายเรือ่ งและยืดยาวนา
จับใจมากทุกๆ ตอน เพราะอยูก บั ทานมาเปนเวลาหลายป ทําไมจะไมไดฟงเรื่อง
สําคัญๆ ธรรมอันสําคัญๆ เลา นีแ่ หละหลักทานดําเนินทานดําเนินอยางนี้ ขอใหพา
กันยึดหลักเหลานี้ใหดี อยาไปสนใจกับสิ่งใดในโลกมาเปนเครื่องกีดขวางถวงธรรม
ภายในใจใหเนิน่ ชา ใหมุงตออรรถตอธรรมที่พระองคทรงแสดงไวแลวอยางเดียว ยึด
เปนหลักเปนเกณฑ อยูค นเดียวเปนความสุขรืน่ เริง ตางองคที่อยูดวยกันมีจํานวนมาก
นอย มีความรูค วามเห็นอยางเดียวกัน มีความรืน่ เริงในธรรมเปนเครือ่ งประดับกันให
มีความสวยงาม และเปนเครื่องค้ําชูหนุนกันใหมีความอบอุนตอกัน สําคัญที่จิตใจเปน
อรรถเปนธรรมแลวอยูด ว ยกันเปนผาสุกทัง้ นัน้ แหละคนเรา
อยูที่ไหนก็คนอยูที่ไหนก็พระ เราเขาใจเรือ่ งคนเรือ่ งพระดวยดีแลวยอมอยู
ดวยกันได เฉพาะเราไมใชโลก เราเปนลูกศิษยตถาคต เกิดที่ไหนก็คน เกิดในบานก็
คน เกิดในปาก็คน เกิดในเมืองก็คน เกิดในกรุงก็คน เกิดนอกกรุงก็คน เกิดในปาใน
เขาก็คน เกิดประเทศเขตแดนใดก็คน หลักแหงคําวาคนนีค้ อื ความสมบูรณเต็มทีแ่ หง
ความเปนมนุษยแลว ถือเอาตรงนี้ นีแ่ หละพระพุทธเจาพาดําเนินมาอยางนัน้ ไมได
ถือชาติชั้นวรรณะใดทั้งนั้น เพราะฉะนั้นลูกศิษยตถาคตจึงมีทุกชาติชั้นวรรณะ เปนลูก
ตถาคตทั้งนั้น ผูใดมีความเชื่อความเลื่อมใสปฏิบัติตามพระองคทานแลว ไมวา จะเกิด
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ในทีใ่ ดชาติชน้ั วรรณะใด สามารถทีจ่ ะบรรลุถงึ จุดหมายปลายทางไดเชนเดียวกันหมด
และตถาคตก็ทรงโปรดเต็มที่เชนเดียวกัน ไมทรงแยกเปนสัดเปนสวนฝายนัน้ ฝายนี้
แบบคนทะนงตัว แลวเหยียบคนนัน้ ดูถกู คนนี้ เพื่อยกตัวขึ้นใหเหนือมนุษยตาดําๆ
ดวยกัน ราวกับตนเปนเทวดามาจากแดนสวรรคชน้ั พรหมไหนก็ไมรู
นั่นมันแบบอึ่งอางพองตัว แบบโลกทีเ่ ต็มไปดวยความหยิง่ ยโส ทั้งอยากเดน
อยากดัง อยากจะมีเกียรติยศชื่อเสียง อยากมีชาติชน้ั วรรณะอันสูงสง แตธรรมชาติที่
แทก็คือคนซึ่งตองทําดีจึงจะเปนคนดี ตองทําชั่วจึงจะเปนคนชั่วได มิไดเปนไดเพราะ
ความเสกสรรปน ยอเอาเฉยๆ สิง่ เหลานัน้ เปนเครือ่ งเสกสรรกันขึน้ มาตางหาก ไมใช
เปนเรือ่ งความจริง ความจริงตามสมมุติอันแทจริงก็คือคน ยอมมีความเสมอภาคแหง
ความเปนมนุษยดวยกันหมด
คําวาคนดวยกันแลว ถึงจะเปนภาษาใด ก็ตาม อยูบานใดเมืองใดก็มีภาษาของ
ตนเปนเครื่องใชตอกัน เขาใจกันไดก็เปนอันใชไดดวยกัน แมแตนกและสัตวตางๆ
เขายังมีภาษาของเขาเอง เขาก็ใชตอกันอยางสะดวกสบายและเขาใจซึ่งกันและกันได
เหตุใดมนุษยเราพูดรูเรื่องของกันและกันดีอยูแลวจะไมเขาใจกันได ฉะนัน้ มนุษยเรา
จะเกิดมาจากสถานที่ใดๆ ก็ตาม เมือ่ เขาสูห ลักธรรมวินยั แลว ยอมสนิทแนบเนียนตอ
กันไปหมด เพราะธรรมวินัยเปนสิ่งที่กลมกลอมหลอหลอมจิตใจใหมีความสนิทแนบ
เนียนตอกัน
การปฏิบัติเคยพูดใหฟงเสมอ นอกจากหลักการแหงการปฏิบัติที่อธิบายมา
แลว เบื้องตนที่พระพุทธเจาและพระสงฆสาวกทานพาดําเนิน ทานดําเนินอยางนัน้
ถือจิตตภาวนาเปนสําคัญยิง่ กวางานใด สําหรับที่อยูอาศัยพอบังแดดบังฝนพักผอน
นอนหลับเทานัน้ แมแตสัตวเขายังทํารวงทํารังเพื่ออยูอาศัยตามสภาพของเขา มนุษย
เราทีม่ าบวชเปนพระก็มาจากคน คนมีบานมีเรือนมีที่อยูอาศัยมีเครื่องใชไมสอย พระ
ก็จําตองมีตามสภาพของสมณะ อะไรขาดตกบกพรองก็จําเปนตองขวนขวายในกิจที่
สมควรแกสมณะทีค่ วรจัดควรทํา แตไมถึงกับเปนกิจการพร่ําเพรื่อวุนวาย จนถึงกับ
เปนอารมณขนุ มัวมัว่ สุมกับงานนัน้ จริงๆ
ซึง่ ในขณะเดียวกันก็เปนการเหยียบย่าํ
ทําลายจิตใจของตนลงไป เพราะความกังวลกับงานภายนอก จนกลายมาเปนขาศึกตอ
งานจิตตภาวนา ผูปฏิบัติตองระวังใหมากไวนั่นแลพอดี เพราะพระเราสวนมากชอบ
เลยเถิด จนกลายเปนเตลิดเปดเปงแหวกแนวซึ่งมีมากตอมากในวงปฏิบัติ
นี่จึงไดพยายามระวังเสมอ ทีค่ ดิ ไวกแ็ นใจวาไมผดิ เชน มีทา นผูศ รัทธาจะ
ถวายเงินเพือ่ สรางโบสถทง้ั หลัง เรายังไมอาจรับได นัน่ เคยมีบางไหมในประเทศไทย
และองคไหนที่มีผูถวายเงินสรางโบสถทั้งหลังแลวไมรับ นอกจากขรัวตาวาสนานอยนี้
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เทานัน้ จึงไมอาจรับได ที่ไมอาจรับไดนั้นก็มีเหตุผลเหมือนกัน แตเวลาพูดกับวงภาย
นอก ก็พูดวาไมมีวาสนาจึงไมอาจรับได พูดเลี่ยงไปเสียพอใหเรื่องผานไป ความจริง
หลักธรรมที่เราเล็งอยูยึดถืออยู กราบไหวบชู าเปนขวัญใจและเทิดทูนสุดจิตสุดใจอยู
ตลอดเวลานัน้ เปนสิ่งที่ใหญโตมากยิ่งกวาสิ่งใดในโลกธาตุ
สิง่ เหลานัน้ เราไมไดเทิดทูนเหมือนธรรม เพราะเปนเพียงปจจัยเครื่องอาศัยไป
เปนวันๆ เทานัน้ สวนธรรมเปนเรื่องใหญโตมากที่ตองรักสงวน เรือ่ งการสรางโบสถ
สําหรับวัดนีย้ งั ไมมคี วามจําเปน สิ่งใดที่จําเปนก็ทําสิ่งนั้น เชน จิตตภาวนาเปนงานจํา
เปนอยางยิ่ง นี่ตองทํา การทําอุโบสถสังฆกรรมทําที่ไหนก็ได ตามรมไมชายเขาทีไ่ หน
ก็ไดไมขัดของอะไร ตามหลักพระวินัยจริงๆ แลว ไมมีอะไรขัดของ การสรางโบสถ
สรางวิหารควรใหเปนทีเ่ ปนฐานทีเ่ หมาะทีค่ วร ไมใชจะสรางดะไปหมด
การสรางโบสถหลังหนึง่ เปนยังไง นับตัง้ แตเริม่ แรกตกลงกับชางในการสราง
โบสถเปนยังไง ถนนหนทางเขาไปในวัดจนถึงบริเวณทีจ่ ะสรางโบสถ จะตองเปดโลง
ตัง้ แตบดั นัน้ จนกระทัง่ ถึงวันสรางโบสถสาํ เร็จ ตองบุกเบิกไปหมดยิ่งกวาโรงงาน คน
งานก็ตองมีทั้งหญิงทั้งชายจํานวนมากมายที่จะเขามานอนกองกันอยูนี้ ทั้งชางทั้งคน
งานไมทราบมาจากแหงหนตําบลใด บางรายหรือสวนมากก็ไมเคยรูเ ลยวาศาสนาเปน
ยังไง พระเณรในวัดทานปฏิบตั ยิ งั ไง แลวเขาจะมีความเปนระเบียบเรียบรอย พอเปน
ความสงบงามตาแกพระเณรในวัดไดยังไง มันตองเหมือนกับเอายักษเอาเปรตเอาผี
เขามาทําลายวัดนัน่ เอง
ในขณะทีเ่ ปดโอกาสตกลงกันเรียบรอยแลวนัน้ นะ ไมวาผูคนหญิงชาย รถรา
ตางๆ ตองเขาตองออกกันตลอดเวลา ประตูวัดปดไมไดเลย และสถานทีท่ จ่ี ะสราง
โบสถขึ้นมาใหเปนของสงางามแกวัดแกพระสงฆในวัด แตพระกลับตายกันหมดจาก
จิตตภาวนา จากมรรคจากผลนิพพานที่ควรจะไดจะถึงจากสมณธรรมคือจิตตภาวนา
แลวจะเอาอะไรมาเปนความสงางามอรามตา ลองพิจารณาดูซิ นีเ่ ราคิดอยางนัน้ และ
พูดอยางนี้นะ จะเปนความคิดผิดพูดผิดหรือถูกประการใดบาง
ธรรมเปนสิ่งสําคัญมากมาตลอดอนันตกาล พระพุทธเจาก็ดีสาวกก็ดี ไมใชนัก
สรางโบสถสรางวิหาร สรางสิง่ รโหฐานสําราญตาอะไรเลย แตเวลาทานรูอ รรถรูธ รรม
ภายในใจของทานแลว เปนยังไงบางการประกาศธรรมสอนโลกของทานนะ ยกตัว
อยางสมัยปจจุบัน ทานอาจารยมน่ั ทานสรางอะไร นอกจากทานสรางจิตสรางใจทาน
อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มสติกาํ ลังความสามารถดวยจิตตภาวนา จนเปนผูฉ ลาด
แหลมคมเต็มภูมิแลวยอนมาสั่งสอนโลกอยางเต็มภูมิ เปนยังไงเราดูเอา คนนับถือ
ทานอาจารยมั่นทั่วประเทศไทยเราจนตลอดถึงเมืองนอก นัน่ ผลแหงการปฏิบตั ธิ รรม
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รูธ รรมเห็นธรรม มีใจเปนหลักเปนเกณฑดว ยอรรถดวยธรรมแลว สั่งสอนโลกไดลึก
ซึ้งกวางขวางขนาดไหน พิจารณาดูซิ นีล่ ะธรรมภายในใจ สมบัตภิ ายในใจแทเปน
อยางนี้ ผิดกับสมบัติกาฝากเปนไหนๆ
ใจเปนสิง่ สําคัญ มีอาํ นาจมาก สามารถทําประโยชนไดมากมายเมือ่ มีคณ
ุ
สมบัตอิ ยูภ ายในใจแลว แลวโบสถหลังไหนทีม่ อี าํ นาจวาสนามากไปเทีย่ วประกาศ
ศาสนาสอนโลกสงสารใหคนเขาถึงธรรม ธรรมถึงใจซาบซึ้งเปนคนดีขึ้นมาได เราเคย
เห็นโบสถหลังไหนบาง ทั้งนี้เราไมไดประมาท แตแยกมาเทียบเคียงตามหลักเหตุผล
เราไมไดประมาทและไมไดหามวาไมใหสรางโบสถ สถานทีค่ วรสรางเราไมวา แต
สถานทีท่ ไ่ี มควรสรางก็ไมควรมาทําลาย สถานทีน่ เ่ี ปนสถานทีส่ รางจิตใจ ดวยจิตต
ภาวนาใหมหี ลักฐานมัน่ คง พระองคหนึ่งๆ ไดประโยชนทางดานจิตใจแลว จะทํา
ประโยชนใหโลกไดรับกวางขวางมากมายเพียงไร เราคิดหมดแลวเรือ่ งเหลานี้
เพราะฉะนัน้ บรรดาทานทัง้ หลายทีม่ าสูส ถานทีน่ ่ี มาจากภาคตางๆ กัน ผมจึง
เห็นใจและอุตสาหพยายามอบรมสัง่ สอนอยูเ สมอ ไมละไมปลอยไมวาง แมจะสอน
ประชาชนไมไดในบางกาลเพราะเกี่ยวแกสุขภาพไมอํานวย ผมก็พยายามหาเวล่าํ เวลา
อบรมพระ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนของพระโดยตรง เวลาพระไดรบั ประโยชนจากการได
ยินไดฟงแลวปฏิบัติตนเต็มเม็ดเต็มหนวย จนเปนหลักเปนเกณฑภายในจิตใจแลว
การประกาศศาสนานัน้ หากเปนไปเองตามภูมนิ สิ ยั วาสนา เมื่อมีสมบัติแลวยอมแจก
จายไดอยางไมอัดไมอั้น ตามแตเหตุการณสถานทีจ่ ะอํานวย แตแบบขายกอนซือ้
แบบสุกกอนหามนัน้ มันจมทัง้ นัน้ แหละ ตนยังไมรูเรื่องอะไร สอนตนก็ยังไมได แต
อวดฉลาดแหวกแนวไปสอนคนอืน่ นัน้ ตนและธรรมเลยกลายเปนโลก แลวก็รา ยยิง่
กวาโลกไปอีก จะจัดวาเปนอุบายวิธีที่นาชมเชยไดยังไง นั้นไมใชทางของพระพุทธเจา
ไมใชทางของสาวกทานที่พาดําเนินมา
ทานรูเ สียกอน องคไหนๆ ก็เหมือนๆ กัน กอนที่จะนําธรรมไปสอนโลก รูเ ห็น
เสียกอน ไมอยางนั้นเอาอะไรไปสอนเขา เอาแตคําพูดเฉยๆ ไปสอนเขามีหลักมี
เกณฑอะไร ก็ไมมีที่ซึมซาบ ไมมีที่ยึดที่เหนี่ยว ไมเปนเครื่องดึงดูดจิตใจของผูฟง ไม
เหมือนผูม คี ณ
ุ ธรรมเต็มหัวใจแลวไปสอนคน นั่งอยูเฉยๆ ก็เปนคุณสมบัติอยูในตัว ผู
มีธรรมภายในใจอยูไ หนก็มธี รรมอยูน น้ั แหละ การอบรมจิตใจมีคณ
ุ คาอยางนี้ ฉะนั้น
ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจ เอาใหจริงใหจงั ฝงใจลงใหถึงธรรม นับแตสมาธิธรรมขึ้นไป
โดยลําดับ
มรรคผลนิพพานอยาไปคาดไปหมายที่ใด มีอยูในวงกายกับจิตนี้ อยูในวงขันธ
หานี้ เอาใหดี สิ่งใดมีสวนเกี่ยวของกับใจก็พิจารณาไป เชน รูป เสียง กลิน่ รส เครือ่ ง
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สัมผัส เพราะความสัมผัสความพัวพันความติด ทั้งรักทั้งชัง มันติดไดทั้งนั้นแหละจิต
ใจ มันติดทั้งรักติดทั้งชัง ติดทั้งโกรธทั้งเกลียด ติดไปหมดติดไมเลือก กินไมเลือก
เพราะฉะนั้นจึงตองแยกแยะคลี่คลายออกใหรูเรื่องของมันดวยสติปญญา จนจิตหาย
สงสัยแลวถอนตัวเขามาทีเ่ รียกวาปลอยวาง เพราะความเขาใจแลวดวยการพิจารณา
ผลสุดทายก็ไมไปที่ไหน ลงมารวมที่ใจ เมือ่ ใจไมกงั วลวุน วายเพราะปญญาหวานลอม
ใหทราบเรือ่ งราวหมดแลว ใจก็หายกังวล ทีนจ้ี ะทําสมาธิภาวนาเมือ่ ไร ใจก็สงบ
สะดวกสบาย ใจมีแตความสงบรมเย็นเปนเรือนอยู
เอา คลีค่ ลายทางดานปญญา อยาอยูเ ฉยๆ เมือ่ ถึงกาลเวลาทีค่ วรพิจารณาตอง
พิจารณา ปญญาเปนสิ่งสําคัญอยูมาก สติเปนภาคพืน้ เปนเครือ่ งควบคุมงานใหเปน
ไปดวยความเจาะจง เปนไปดวยความรูสึกตัว เปนไปดวยเจตนา ปญญาก็ทําหนาที่
เต็มเม็ดเต็มหนวย เมือ่ เห็นผลแหงการพิจารณามากนอยแลว ปญญาก็เขยิบไป
เรือ่ ยๆ เพราะความมีแกใจ เหมือนกับเราคาขายที่มีกําไรขึ้นมา นักการคาก็มคี วาม
ขยันหมั่นเพียร ถาคาอะไรก็มีแตลักษณะซื้อสิบขายหาๆ ขาดทุนๆ คนเราก็ขเ้ี กียจ
เมือ่ ซือ้ หาขายสิบๆ ไดกําไรก็ขยันไปเอง
ใจก็เหมือนกัน เมื่อพยายามตั้งอกตั้งใจภาวนาแลว จะตองเปนลักษณะซื้อหา
ขายสิบไมสงสัย แตการนัง่ อยูเ ฉยๆ เหมือนหัวตอ ไมมีความรูสึกอะไร ใจลอยไมมีสติ
กับอรรถกับธรรม
แตใจไปวุนวายอยูกับโลกภายนอกซึ่งเปนเรื่องของกิเลสตัณหา
ลวนๆ นัน้ แหละเปนงานสัง่ สมกิเลสมาทับถมจิตใจใหมคี วามอับเฉายิง่ ขึน้ ไป แถมยัง
มัวเมาเสียดวยซ้าํ คือมัวคิดมัวอานกับอารมณอันเปนพิษอยูอยางนั้น ไมรูอรรถรู
ธรรมวาเปนยังไง เดินจงกรมก็มีแตกาวขาไป นัง่ สมาธิกส็ กั แตวา กิรยิ า มีแตกิริยา
ความทําจริงๆ คือจิต มันเปนไปตามโลกตามสงสาร รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส
อดีต อนาคตวุน ไปหมดภายในใจ จะเอาอะไรมาเปนกําไร ก็มีแตขาดทุนปนปละซิ
ทีนี้เจาของก็ขี้เกียจ เพราะเจาของหากทําทางขี้เกียจใหตัวเองเจาของก็เดินเอง
ผลแหงความขี้เกียจคือกองทุกขถมหัวใจทุกภพทุกชาติไมมีที่สิ้นสุด
เพราะจิตที่ขี้
เกียจทางหนึ่งยอมขยันในอีกทางหนึ่ง เมือ่ ขีเ้ กียจทางความเพียรเพือ่ การชําระกิเลส ก็
ตองขยันในการสั่งสมกิเลสไมมีทางหยุดหยอนเกียจครานเลย ผลคือกองทุกขทางใจ
จึงตองพอกพูนหนาแนน เพราะฉะนัน้ จงเห็นความขีเ้ กียจเปนโทษแกเราเอง แลว
พยายามพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงสติปญญา เพื่อลบลางความขี้เกียจดวยอุบายตางๆ
นัน้ แหละจึงจะมีวนั รูเ ห็นธรรมไปโดยลําดับ
การสรางตัวเราเองนีแ่ หละสําคัญมากยิง่ กวาสรางสิง่ อืน่ ใด จะหนักจะเบาก็ชา ง
เถอะ มันเทาตัวของเรานีแ่ หละ ไมสุดวิสัยกําลังของเราไปได พระพุทธเจาทรงสอนไว
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ใหพอเหมาะพอสมกับเราอยูแลว ปริมาณแหงธรรมที่พอประมาณก็ ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ สรุปลงแลวก็คือ ศีล สมาธิ ปญญา หรือ โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ ก็
ไมเห็นมากมายจนเกินความสามารถ และอยูในวงกายกับจิตของเรานี้ทั้งนั้น ทําไมเรา
จะทําไมไดรูไมไดเลา
เดินจงกรมก็ใหสืบเนื่องไปโดยลําดับดวยสติ
นั่งสมาธิก็ใหสืบเนื่องไปโดย
ลําดับดวยสติ การบังคับบัญชาตนอยูเ สมอนัน้ แลคือผูม คี วามเพียร ความเห็นวาการ
บังคับบัญชาจิตใจเปนเสีย้ นเปนหนามแลวไมอยากทํา อยากอยูเฉยๆ เหมือนคนสิน้
ทาและปลอยตามอําเภอใจนั้นเปนคุณงามความดี นั้นแหละคือกองทัพกองแทรกแซง
ของกิเลสมันเขากระซิบกระซาบภายในใจ จนหลงเคลิ้มไปตามมันและลืมเนื้อลืมตัว
ไปแลว กลับเห็นวาความเพียรเปนขาศึกแกตน เห็นวากิเลสนัน้ เปนมิตรเปนสหาย
นัน้ แหละคือหนทางเกิด-ตายไมมีหยุดมียั้ง เกิดแลวตาย ตายแลวเกิด วกไปเวียนมา
เพราะถูกมนตขลังของกิเลสเขาเต็มเปา เขลาไมมวี นั สราง ธรรมซึ่งเปนยาแกแตกลับ
เห็นวาเปนยาพิษ สิง่ ทีผ่ ดิ เห็นวาเปนคุณ นี่คือมนตขลังของกิเลสทําแกสัตวโลกเรื่อย
มาอยางไดผลเกินคาด พากันทราบเสียถาไมตองการใหมันกลอมอยูเรื่อยไป และ
นอนจมอยูในกองทุกขร่ําไป
สถานที่อยูนี้ก็รูสึกวาพอเหมาะสม
แมวา จะไมเปนมหาวิทยาลัยดังครัง้
พุทธกาลที่ทานอยูตามปาตามเขาอันเหมาะสมอยางยิ่ง แตกเ็ ปนปาเปนทีเ่ หมาะสม
พอประมาณ เราก็พยายามชวยเหลือทุกดานทุกทาง เพราะเห็นใจหมูเ พือ่ นผูม า
บําเพ็ญ เราพอพูดไดไมวาชาติชั้นวรรณะใดที่เขามาเกี่ยวของที่นี่ เหตุผลที่ควรพูดมี
อยูเ ราพูดได เราไมเกรงผูใดในโลกอันนี้ใหนอกเหนือธรรมไป เคารพธรรมมากยิง่
กวาเคารพผูใ ดสิง่ ใดในโลก เมื่อถึงกาลที่จะพูดโดยอรรถโดยธรรมแลวเราพูดได เพื่อ
ไมใหใครไปรบกวน เวลานีท้ า นภาวนาอยาไปกวนทาน เวลานีท้ า นกําลังทํางานคือเดิน
จงกรมบางนัง่ สมาธิภาวนาบาง เวลาแสดงเสียงเอ็ดตะโรโฮเฮไป ทานไดยนิ เสียงทาน
ก็หลบหลีกหนีเสีย นัง่ ภาวนาอยูก ห็ ลีกหนีเสีย กําลังเดินจงกรมก็หลีกหนีไปเสีย ทําให
เสียงานเสียการของทาน ไมควรไปรบกวนในเวลาเชนนี้
เวลาไหนทีเ่ หมาะสมเราก็บอกเขาใหเปนทีเ่ ขาใจ ใครจะโกรธจะเคียดเราไมตดิ
ใจ เพระถือวาการพูดลงไปดวยเหตุดวยผลนั้นเปนความถูกตองดีงามแลวทั้งฝายเขา
ฝายเรา ไมมอี ะไรเปนความเสียหาย หากจะเกิดเปนความเสียหายภายในใจเขา ก็
เพราะเหตุของเขาคิดขึ้นในทางไมดีของเขาตางหาก แตใครจะไปถือโกรธถือเคียดเลา
แนใจวาไมมี เพราะตางก็มามุงอรรถมุงธรรมอยูแลว การบอกเตือนก็บอกเตือนโดย
ธรรมยอมเขากันไดสนิทไมสงสัย
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เวลานัง่ ถารูส กึ รางกายมันหนักใหเดินมากๆ ไมไดทํางานก็ใหเดินมากๆ เปน
การทํางาน ตั้งสติใหดี ความเพียรอยูก บั สติเปนสําคัญ การพิจารณาก็ถอื รางกายของ
เราหรือรางกายของสัตวของคนหญิงชายไดทั้งสิ้น เปนเปาหมายแหงการพิจารณา
เวลาพิจารณาใหเห็นตามความจริงของสิง่ นัน้ ๆ จริงๆ ดวยสติปญญา มรรคมีไดทั้ง
ภายนอกภายใน เพราะสมุทัยคือตัวกิเลสมันมีไดเกิดไดทั้งภายนอกภายใน เชน ติด
รูป ติดเสียง กลิ่น รส เปนตน ก็เปนสมุทยั แลว รูป เสียง กลิ่น รส ทั้งหลายมันอยูขาง
นอก จิตไปติดสิ่งนั้นไปติดสิ่งนี้ ไปติดคนนั้นไปติดคนนี้ แกเหตุติดของนั้นดวย
ปญญาจนเปนทีเ่ ขาใจก็เปนมรรค เพราะฉะนัน้ การพิจารณาจะพิจารณารูปใด หญิงใด
ชายใด สัตวตัวใดไดทั้งนั้น พิจารณาใหเปนธรรม เชน พิจารณาใหเปนอสุภะอสุภงั
ปฏิกูลโสโครกปาชาผีดิบ หรือพิจารณาเปนอนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา ซึ่งเปนความจริงดวย
กันไดทั้งนั้น ขางนอกก็ไดขางในก็ไดถาพิจารณาเปนมรรค
การพิจารณาตองขัดตองขืนกันฟดเหวี่ยงกันระหวางกิเลสกับธรรม เพราะทัง้
สองนี้เปนขาศึกกันมาแตกาลไหนๆ อยูในใจดวงเดียวกันมันก็เปนขาศึกกันอยูอยาง
นัน้ สวนมากมีแตกิเลสเปนฝายไดเปรียบอยูเสมอโดยเราไมรูสึกตัว ถารูส กึ ตัวอยูบ า ง
วา เออ..วันนีเ้ ราแพกเิ ลสประเภทนัน้ ๆ ก็จะพอมีอุบายวิธีหรือมีแกใจฟตสติปญญา
ศรัทธา ความเพียรขึ้นใหกลาแข็งและตอสูกันจนไดชัยชนะ ยอมสมนามวานักรบ
การขึ้นเวทีไมรูแพรูชนะ มีแตถูกน็อกลงไปๆ สลบลงไปไมรเู นือ้ รูต วั มันดูได
หรืออยางนัน้ เอาใหเห็นความแพความชนะบาง จึงชื่อวาผูมีสติปญญาทดสอบตัวเอง
วันไหนเดินจงกรมนัง่ สมาธิภาวนาเทานัน้ ๆ แตไมไดเรื่องอะไรเปนเครื่องสะดุดใจ
ความสงบก็ไมปรากฏใหเปนเครือ่ งสะดุดใจ อุบายสติปญญาควรที่คิดขึ้นมาก็ไมพอ
เปนผลใหเปนเครื่องสะดุดใจ จะเรียกวาทํางานไดผลอยางไรกัน เพราะมีแตขาดทุน
โดยถายเดียว
ตองฟตสติปญญาขึ้นมาใหม พลิกอุบายขึ้นมาใหมและพิจารณาตอไปใหมจน
เห็นผลประจักษใจ
ไมมีคําวาถอยหลังนั่งเซอตาเหมอมองแบบถูกน็อกจากกิเลส
เพราะไมใชวิถีทางของนักรบเพื่อชัยชนะ ถึงกาลเวลาเด็ดก็ตองเด็ด เวลาธรรมดาก็
ธรรมดาบาง เมือ่ กิเลสมันโผนออกมาเราก็โผนเขาใสกนั และรบกัน เอา จะตายก็ตาย
อยาเสียดายชีวิตธาตุขันธยิ่งกวาธรรมคือแดนพนทุกข ซึง่ รอรับนักรบผูก ลาหาญชาญ
ชัยอยูแ ลว นีเ่ คยเปนมาแลว ไมไดพูดแบบลมๆ แลงๆ นะ ถึงเวลาควรจะเอากันอยาง
เต็มที่สุดเหวี่ยงก็ทําอยางนั้นจริงๆ ถาไดทาํ อยางนัน้ แลวมันแนใจจุใจทุกๆ ครั้งที่ทํา
และพูดไดอยางเต็มปากวาไดผลคุมคา ไมเสียทีของการพลีชพี แบบสูต าย พรอมทั้งรู
หนากิเลสตัวผาดโผนไดอยางเต็มตาเต็มใจ (สติปญญา)
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ฉะนั้นอุบายตางๆ ทีส่ อนนีจ้ งนําไปแยกแยะไปพิจารณาเอาเอง ผูป ฏิบตั มิ จี ริต
นิสัยไมเหมือนกัน แตพงึ ทราบวากิเลสมันชอบความออนแอเสมอนะ ธรรมะชอบ
ความเขมแข็ง ความเขมแข็งเครื่องชนะความออนแอคืออุบายของกิเลส ความฉลาด
เปนเครือ่ งชนะความโง กิเลสพาคนใหโงพาจิตใจใหโง ตัวกิเลสนั้นไมไดโง สติปญญา
จึงตองนําไปใชเพื่อปราบปรามความโงอันเปนตัวกิเลสฝงใจนั้นใหหมดไปๆ ความ
สงางามของใจไมตองถามไมตองบอกละ จะคอยปรากฏขึ้นมาเอง
ธรรมสมบัตเิ ปนสิง่ สําคัญมาก โลกขาดธรรมสมบัตินี้แลโลกถึงไดรอน สมบัติ
ภายนอกไมเปนประโยชนอะไรพอที่จะใหโลกไดรับความรมเย็น ถาไมมีธรรมสมบัติ
อยูภ ายในใจเปนคูเ คียงกัน จะรักษาตัวรักษาโลกใหมีความสงบรมเย็นไปไมไดมนุษย
เรา ดวยเหตุนี้ศาสนาจึงเปนความจําเปนอยางยิ่งตอมนุษยทุกเพศทุกวัย
อยางที่พวกทําลายโลกทําลายความเปนมนุษยลงใหเปนสัตวเสมอกันหมด เขา
โจมตีนั้น ชาวพุทธบางรายก็แกเขาไมได ทีเ่ ขาหาวาศาสนาเปนยาเสพติด เหมือนกับ
ศาสนามีความบกพรอง ทั้งที่ไมมีอะไรผูใดจะสมบูรณเทียมเทาศาสนาเลย ถาคนไม
เคยอานไมเคยปฏิบตั ศิ าสนาไมเคยรูศ าสนา ก็ไมทราบความจริงของศาสนาและหา
ทางแกเขาไมได วาพระกินแรงงานสวนเกินของคนอยางนั้นอยางนี้ พระอยูเฉยๆ ไม
ไดทําประโยชนอะไรแกโลกเขาวาอยางนั้น หมอแกงไปไถนาใหคนเหรอ แตเวลาได
ขาวไดอาหารมาก็มาหุงตมที่หมอแกง มันงานคนละหนาทีๆ
่ เชน ไฟฟาเครื่องชารจ
แบตเตอรี่มันไปทํางานใหใคร กระแสไฟที่สองสวางทั่วดินแดนนั้นมันออกจากไหนถา
ไมออกจากที่ชารจหรือโรงไฟฟานะ การสัง่ สอนอบรมคนใหมหี ลักเกณฑใหรคู วามผิด
ถูกชั่วดี และเพือ่ เปนกําลังใจในการประกอบกิจการตางๆ เปนสิ่งจําเปนมาแตไหนแต
ไร โดยที่ผูสั่งสอนไมจําตองไปประกอบกิจการตาง ๆ ดังผูมาศึกษาอบรม การอบรม
สั่งสอนเพื่อผลของงานอันถูกตองดีงามไมผิดพลาดซึ่งเหมือนกับชารจแบตเตอรี่ ถา
ไมใชเรื่องศาสนาจะเปนเรื่องอะไร
คนไขไมติดยาไมติดหมอ ไมเกี่ยวของกับยาไมเกี่ยวของกับหมอ จะหายจาก
โรคกลับเปนคนดีไดยังไง ยิง่ กวานัน้ มันก็เปนคนตายเทานัน้ เอง พิจารณาดูซิ คนไข
ตองพัวพันกับยาพัวพันกับหมอ เพราะเปนสิ่งจําเปนที่ตองเกี่ยวของกัน ถาคนไขถือ
วา การรับประทานยาจากหมอการติดตอเกี่ยวของกับหมอเปนยาเสพติดแลว คนไข
คนนั้นมันก็ตองตาย คนมีกิเลสก็เปนคนไขแตละคนแตละประเภทๆ เพราะมีความ
ผิดเต็มตัวมีโทษเต็มใจ ไมมยี าธรรมโอสถคือศาสนาชวยบําบัดรักษา ไมมคี รูอาจารย
แนะนําสัง่ สอนแลว มันจะหาความดีงามมาจากไหนคนเรา โรคคือความโลภมันก็รนุ
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แรง โรคคือความโกรธก็รนุ แรง โรคคือความหลงไมมขี อบเขตเหตุผลก็รนุ แรง จนทํา
โลกใหแตกไดถาไมมียาคือธรรมบําบัดรักษาเลย
เมือ่ นําศาสนาเขามาแกไขดัดแปลง หรือชะลางสิ่งที่เปนขาศึกตอความสงบสุข
ของโลกใหเบาบางลงพอมนุษยอยูดวยกันไดดวยความสงบสุข มันเปนความเสียหาย
ที่ตรงไหน คนดีขึ้นทุกวัน อาการทุกสิ่งทุกอยางดีขึ้น โลกไดรบั ความรมเย็น เพราะ
ศาสนธรรมกลอมเกลาขัดถู
แลวศาสนาเปนยาเสพติดทําใหคนเสียคนทีต่ รงไหน
เหมือนอยางคนไขหายจากโรคดวยยา หายจากโรคดวยหมอ มันเปนยาเสพติดทําให
คนเสียคนที่ตรงไหน หาที่ตําหนิวาไมถูกไมดีที่ตรงไหน นอกจากคํากลาวหาเหลานัน้
เปนการอุตริหาเรื่องกอกวน และทําลายความสงบสุขของโลกใหฉบิ หายโดยถายเดียว
ไมมสี ารคุณแมแตนดิ เลย จะเปนคําพูดวิเศษวิโสมาจากเทวดาตนใด จึงจะพอลงใจ
เชื่อถือได
ยาเสพติดเปนสิง่ ทีท่ าํ ใหคนเสียคนตางหาก ศาสนาไมไดทาํ ใหคนเสียคน นอก
จากทําคนใหดแี ละดีเยีย่ มโดยถายเดียวเทานัน้ ผูไมถืออะไรเลยนั่นแหละคือคนตาย
หมดสารคุณ ผูไมไดติดอะไรไมไดเกี่ยวของกับอะไรเลยคือคนตายไรคุณคา เพราะ
คนตายไมรูสึกสนใจกับอะไรทั้งสิ้น เราเปนคนดีๆ ยังมีชีวิตอยู ตองมีความจําเปนใน
สิง่ ทีเ่ ห็นวาจําเปนอยูร าํ่ ไปทัว่ โลกดินแดน จนชีวิตหาไมแลวจึงไมถืออะไรไมสนใจกับ
อะไรเพราะสุดวิสยั
รางกายมีความจําเปนกับวัตถุ เชน ขาว อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัยปจจัย
ประเภทตางๆ สวนใจมีความจําเปนกับศาสนธรรมเปนอยางยิง่ ทีเดียว เพราะธรรม
เปนเครือ่ งเสวยของใจโดยตรง วัตถุไมใชวิสัยของใจ ธรรมเปนทั้งเครื่องสองทางเปน
ทั้งเครื่องเสวย เปนที่อบอุนของใจ ใจตองพึ่งพิงธรรมตลอดไปจนถึงจุดที่หมายซึ่งไม
ตองอาศัยอะไรมาสงเสริมเพิม่ เติม เหมือนคนเดินทาง เมื่อยังไมถึงจุดหมายปลาย
ทางเมื่อไร ทางยอมมีความจําเปนตลอดไป หรือเชนเดียวกับคนไขเมือ่ ยังไมหายจาก
โรค ยากับหมอตองมีความจําเปนที่คนไขจะตองเกี่ยวของอยูตลอดไป จะวาติดหรือ
ไมติดความจริงก็เปนอยางนี้ นัน้ มันเปนเรือ่ งใจสกปรก ปากสกปรก ใจมืดใจบอดใจ
ไมไสระกํา ใจไมมีความรูไมมีความหมาย จึงไมรูจักคิดสนใจในสิ่งที่เปนสารคุณ จึง
พูดเพื่อทําลายมนุษยผูมีจิตเปนกุศลใหขาดผลขาดประโยชน ยิ่งกวานั้นก็ทําใหคนโง
หลงและเสียไปดวยอยางนาเสียดาย
จิตคนเราเมือ่ ยังมีกเิ ลสตัณหาอาสวะครอบงําอยู เรากําลังดําเนินเพื่อการแกไข
ถอดถอนยังไมถึงจุดหมายปลายทางตราบใด ธรรมตองเปนของจําเปนอยูตราบนั้น
เพื่อเปนเครื่องชี้แนวทางอยูเรื่อยไป จนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแลว ปุญญ
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ปาป ปหินบุคคล นั่น ใจยอมปลอยเอง เพราะเปนผูม บี ญ
ุ และบาปอันละเสียแลว
เหมือนเราเดินขึน้ มาบนศาลานี้ เมื่อขึ้นถึงที่แลวบันไดก็หมดปญหาไปเอง ใครไปกอด
บันไดไวมีไหมเมื่อถึงที่แลว นีศ่ าสนาก็ไมไดสอนใหคนกอดแบบนัน้ นี่ คนทีห่ ายจาก
โรคแลวก็ไมใชจะมากอดยากอดหมอไว เมื่อหายจากโรคแลวก็ปลอยวางกันไปเองกับ
ยากับหมอ นี่เมื่อธรรมเขาถึงใจอยางเต็มภูมิแลว ก็เปนเหมือนคนไขกับยากับหมอ
นัน่ เอง หากปลอยวางกันเอง แลวศาสนาเปนยาเสพติดทีต่ รงไหน
เวลานีศ้ าสนธรรมกับใจเรา จงเอาใหเต็มที่ ใหติดพันกันอยูอยางนั้นอยาลดละ
สติปญญาเอาใหติดพันกับกิเลสตัวแสบ ตัวเปนยาเสพติดกันทั่วโลกธาตุ กิเลสพาให
สัตวทําชั่วมัวหมองถึงกับมืดบอดไมมองเห็นบุญเห็นบาปอะไรเลย ไมอายเด็กๆ ที่เขา
มีศาสนาประจําใจบางก็นบั วาเปนโรคประเภทไอ.ซี.ยู. หมดหวังทั้งที่ลมหายใจยัง
ฟอดๆ อยู กิเลสมันเปนยาเสพติดทําคนใหเปนสัตวไปมากตอมากไมเห็นพูดกัน
สวนธรรมะทีน่ าํ มาแกกเิ ลสจะกลับเปนยาเสพติดทีต่ รงไหน ตัวกิเลสมันเปนยาเสพติด
ตางหาก มันติดมาตั้งกัปตั้งกัลปแลวจนนับภพนับชาติไมได ผูหนึ่งมันกี่กัปกี่กัลป
เรือ่ งเกิดเรือ่ งตาย เพราะอํานาจของกิเลสพาใหเปนไป นั่นมันเปนยาเสพติดหรือไม
ติด ใครปลอยกิเลสไดสกั คน เบือ่ หนายในกิเลสไดสกั คน หลุดพนจากกิเลสไดสักกี่
คน ไมเห็นมี กิเลสมันติดอยูใ นหัวใจนีจ่ นมองดูใจไมเห็นเลย ทําไมไมพูดตรงนี้ไม
ตําหนิตรงนี้ไมแกตรงนี้ ถาเปนนักกีฬาจริงตองพูดตองยอมรับความจริงกัน โลกเขา
โลกเราจะไดมวี นั สงบเย็นบางสมกับมีมนุษยครองโลก ไมปลอยใหความชัว่ ครอบหัว
ใจมนุษยโดยถายเดียวดังที่เปนอยูทั่วดินแดน
สติเปนของสําคัญ พูดเสมอสติ ปลอยไมไดเพราะเปนธรรมจําเปนอยางยิ่งกับ
ตัวเราผูป ระกอบความเพียรเพือ่ ความหลุดพน ไมใชเพียรเพือ่ อยูใ นวัฏวน จงมีสติ
ประจําตัว อุบายวิธเี ปลีย่ นแปลงของการภาวนานัน้ มันแลวแตจะปลุกใจตนเองดวย
อุบายวิธใี ด ที่จิตจะมีความสนใจจดจอและสติจะสืบเนื่องกัน ตองพลิกแพลงเปลี่ยน
แปลงหลายทาหลายทาง แมคาํ บริกรรมก็มใิ ชจะเปนคําเดียวแตตน จนตลอดไป ผู
ฉลาดตองหาอุบายเปลีย่ นแปลงไปตามทีเ่ ห็นควรในจังหวะนัน้ ๆ ทัง้ นีแ้ ลวแตอบุ าย
ของสติปญญา นี่ก็เคยทํามาอยางนั้นเหมือนกันไมใชไมเคยทํา สิ่งที่นํามาสอนมีแตสิ่ง
ทีเ่ คยปฏิบตั ดิ าํ เนินและเห็นผลมาแลวทัง้ สิน้ จึงกลาสอนตามความเปนจริง ไมคิดกลัว
วาจะผิดไป
การพิจารณาทางดานปญญาก็ไมวา ภายนอกภายในในสติปฏ ฐานสี่ กาเยกายา
นุปสฺสี วิหรติ. อชฺฌตฺตา วา กาเยกายานุปสฺสี วิหรติ, พหิทธฺ า วา กาเยกายานุปสฺ
สี วิหรติ. อชฺฌตฺตพหิทธฺ า วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ. พิจารณาทั้งกายนอกกาย
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ใน พิจารณากายนอกบางกายในบาง พิจารณาทั้งกายนอกกายใน ยอมเปนมรรคทัง้
นั้นถูกตองทั้งนั้นแหละ เวทนาก็เหมือนกัน เวทนานอกเวทนาใน เวทนานอกทีเ่ ขาเปน
ทุกขกัน แตเวทนานอกของคนอื่น เวลาเปนทุกขเปนสุขถาเขา ไมแสดงอาการออกมา
เราก็ไมรู แตสาํ หรับการปฏิบตั แิ ลวเราถือกายเวทนาเปนเวทนานอก จิตเวทนาเปน
เวทนาใน สําหรับการปฏิบตั เิ รามีความรูส กึ แนใจอยางนี้
ก็ไมปฏิเสธเรื่องเวทนานอก เชน เขารองหมรองไหแสดงทุกขเวทนาขึ้นมา แต
อันนั้นมันหางไกลมากตอสติปฏฐาน ๔ ที่มีอยูกับตัวของเราอยางสมบูรณอยูแลว ถา
เวทนาในเวทนานอกไมมอี ยูใ นกายในจิตนี้ จะมีอยูที่ไหน สติปฏฐาน ๔ ก็ไมสมบูรณ
ละซิ นี่สติปฏฐาน ๔ มีสมบูรณแตละคนๆ นอกจากไมฟน ขึน้ มาพิจารณาใหเห็นเดน
ชัดเทานัน้ เชน ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ก็มีอยูในกายในจิตอันเดียวกันนี้มีสมบูรณ
อยูแลว สติปฏฐาน ๔ ก็มีอยูในกายในจิตสมบูรณอยูแลว ถาลงเปนทีแ่ นใจวาสมบูรณ
อยูแ ลวนี้ แมจะพิจารณาเรื่องนอกเขามาประกอบกันดังที่เคยไดอธิบายไวแลวก็ไมมี
อะไรขัดของ แตใหเห็นอยางนัน้ อยาไปเห็นขัดแยงตอธรรม ใครจะพิจารณาไปทาง
ไหนไดทั้งนั้นขึ้นอยูกับความฉลาด พระพุทธเจาไมไดสอนคนใหโง
เอาใหจริงใหจังซิ ใหเห็นกิเลสหลุดลอยไปดวยสติปญญาของเราจริงๆ เพราะ
เปนไปไดจริงๆ เชน พิจารณาอสุภะก็เอาจริงๆ จนเกิดความสลดสังเวชน้าํ ตารวง
อสุภะเปนอยางนี้เหรอๆ เห็นกายเห็นอยางนีเ้ หรอ มันออกอุทานภายในใจขึ้นมาเอง
เพราะมันเปนจริงๆ รูเ ห็นจริงๆ และสลดสังเวชขึน้ มาภายในใจ แลวรางกายก็เปอ ย
พังทลายลงไปๆ สติปญญาจอลงไปตรงไหนเหมือนกับเอาไฟเผาพรอมๆ กันไป
กระจายลงไปเปอยลงไปใหเห็นอยางชัดเจน จากอสุภะก็แปรลงไปเปนธาตุ มีแตธาตุ
กับจิตเทานัน้ เมื่อรางกายสลายลงไปหมดแลว
แตอยาไปคิดคาดคิดหมายกับการอธิบายนี้นะไมถูก จะเปนสัญญาอารมณ
พิจารณาจนมันลงถึงที่สุดของมันในขั้นนี้แลว จิตจะเขาใจไดอยางชัดเจนพรอมดวย
ความอัศจรรยเกินคาด วา.โธมีแตของปฏิกูลเต็มรางกายทุกสวน จากนัน้ ก็แปรเปน
ธาตุดิน น้าํ ลม ไฟ มันหลงอะไรเมื่อเปนอยางนี้ ไปเสกสรรปนยอมันหาอะไร ความ
จริงมันมิไดเปนไปตามความเสกสรรนัน่ เลย มันเปนดังทีพ่ จิ ารณารูเ ห็นอยูเ ดีย๋ วนีต้ า ง
หาก ความเสกสรรนั้นมันคือของปลอมจากกิเลสลวนๆ เพราะกิเลสมีอาํ นาจมาก
แหลมคมมากทีเดียว ของไมสวยไมงามมันก็เสกสรรวาสวยวางาม เราก็เชื่อมัน ของ
อนิจจฺ ํ เปนของไมเที่ยงแปรสภาพอยูตลอดเวลา มันก็เสกเปาวาเปนของจีรังถาวร
เปนสัตว เปนบุคคล เปนเราเปนเขาไปไดอยางไมอายความจริงคือธรรมบางเลย ทุกฺขํ
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อนตฺตา พระพุทธเจาสอนไววาเปนทุกข ไมใชเราไมใชของเรา ไมใชเขาไมใชของเขา
ไมใชของใคร กิเลสก็ไปลบลางใหเปนตามมันเสียสิน้
เหมือนเทวทัตทีล่ บลางศาสดาลบลางศาสนานัน่ แล ทุกวันนีม้ นั กําลังลบลาง
อยางนัน้ แหละ เชน หาวาศาสนาเปนยาเสพติดเปนตน มันลบลางแบบกิเลสลบลาง
ธรรมนัน่ แล ปากวา อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา แตจติ ไมไดรเู ห็นไปตามอนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺ
ตา แตมันไปตามแบบกิเลสกันทั้งนั้น และลบลางธรรมของตัวเองใหงอกเงยขึ้นไมได
อสุภะอสุภังความจริงก็เห็นกันอยางชัดๆ ไมปดบังเลย มีอยูทุกตัวสัตวบุคคล แตใจก็
ไมเห็นวาเปนอสุภะอสุภงั มันเห็นเปนของสวยของงามไปเสีย จึงเปนเรื่องของกิเลส
ลบลางธรรมทัง้ นัน้ ถาไดรูตามเรื่องของธรรมจริงๆ ทีท่ า นสอนไว ใครจะมาฝนแบก
หามอุปาทานใหมันกดถวงจิตใจ ใหทุกขรอนแทบลมแทบตายทั้งวันทั้งคืนอยูอยางนี้
ละ มันตองสลัดปดทิ้งดวยกันทั้งนั้นแหละคนเรา ถาเห็นโทษเห็นภัยจากการพิจารณา
จริงๆ ตามหลักธรรมไมสงสัยแลว เมื่อไมมีกิเลสตัวจอมปลอมรายแรงขัดแยงหลัก
ธรรมภายในใจแลว จะเห็นความจริงโดยลําดับๆ ใจจะปลอยวางวางเปลาไปเรือ่ ยๆ มี
ความสบาย หวิว ปญญาก็พุงตัวไดสะดวก เอา มันขัดที่ตรงไหน มันของที่ตรงไหน
ตามแกตามปลดมันจนได
รูป กายทั้งกายก็คือกองรูปอยูแลว แยกแยะออกดูทั้งเรื่องอสุภะอสุภังตลอด
เสนเอ็นชิน้ เล็กชิน้ นอยทีต่ อ กันเปนรางกาย มันก็เห็นทุกชิ้นทุกอันนะซิ อวัยวะสวน
ตางๆ ที่ติดตอกันเปนกอนเปนกลุมจนเปนรางเปนกายอยูเวลานี้ ก็อาศัยเสนเอ็นรัด
รึงไว หนังหุม หอไวเทานัน้ มันเหมือนผาคลุมศพนัน้ แล ผาคลุมศพมันเปนของดิบ
ของดีอะไรบาง ฟงวาศพๆ อันนี้มันก็หนังหุมกระดูก หุม เนือ้ หุมของสกปรกโสโครก
ไว มันจึงเหมือนผาหอศพไวนน้ั แหละ ผิดอะไรกับผาหุมหอศพ พิจารณาหยั่งปญญา
ลงใหถงึ ความจริงใหเห็นความจริงอยางนีซ้ ิ ใจก็ถอนของมันเอง อุปาทานจะหนาแนน
ขนาดไหน มันก็เหมือนกับความมืดนี่แหละ จะมืดขนาดไหน มืดมานานกี่กัปกี่กัลปก็
ตาม พอเปดไฟจาขึ้นเทานั้นความมืดแตกกระจายไปหมด นี่เมื่อปญญาความสวางได
หยั่งลงตรงไหนแลว ความมืดคือกิเลสมันแตกกระจายไปหมด นตฺถิ ปฺญาสมา
อาภา ทานวา แสงสวางเสมอดวยปญญานี้ไมมี ไมมีอะไรสวางเสมอดวยปญญา พระ
อาทิตยก็สองมาแตที่แจงเทานั้น แตที่มืดพระอาทิตยไมตามสองได สวนปญญานีส้ อ ง
ไดตลอดทะลุปรุโปรงไปหมด จึงเรียกวา โลกวิทู รูแ จงเห็นจริงโลกทัง้ สาม
เราพิจารณารูเ ห็นในขันธในใจเราแจงชัดฉันใด สิง่ ภายนอกเหลานัน้ ก็ฉนั นัน้
เหมือนกันไปหมด แทงทะลุไปหมดดวยปญญาที่ซึ้งภายในใจ การพิจารณากาย
พิจารณาอยางทีว่ า นี้ กายในกายนอกเหมือนๆ กัน รูในรูนอกทะลุถึงกันหมด เราถนัด
เขาสูแ ดนนิพพาน

๑๓๗

๑๓๘

ทางไหน ถนัดทางอสุภะก็ฟาดลงไปใหเห็นเปนกองอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกเต็มเนื้อ
เต็มตัวไปหมด มีแตกองอสุภะทั้งนั้น ถาเราไมนอนใจถูกกลอมจากกิเลสใหหลับอยู
ตลอดเวลาเทานัน้ มันตองรู เวลาพิจารณาเขาใจแลวก็ปลอย มันไมฝนถือตอไปได
หรอก ที่ยึดถือก็เพราะความไมรู เพราะความสําคัญมัน่ หมายไปตามกิเลสใหมนั มัด
แนน โดยสําคัญวาเปนสัตวเปนบุคคล เปนเราเปนของเราเสียทุกชิน้ ทุกอัน อะไรก็
เหมาวาเปนเราเปนของเรา อุปาทานเขาไปแทรกไปสิงอยูหมดทุกสรรพางครางกาย
ธรรมเลยหาทีแ่ ทรกไมได ใจทั้งดวงกายทั้งราง สิ่งเกี่ยวของทั้งมวลมีแตกิเลสตัวเปน
เราเปนของเราเขามัดไวหมด ไมมองเห็นของจริงแมนิดบางเลย
เมื่อปญญาสอดแทรกเขาไปตามที่ทานสอนไวแลว สิง่ เหลานัน้ ก็คอ ยกระจาย
ออกไปๆ สุดทายก็เขาใจไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย รูรอบขอบชิด สละคืน ปฏินสิ สฺ คฺ
โค ตามของเดิมเขาเสีย อนาลโย หมดความหวงใยอาลัยเสียดาย เพียงขั้นนี้ก็เปน
ความสุขมากแลว ใจเบาแลว ใจเบาแสนเบา ถาพูดถึงการคาขายก็มีกําไรมาก ตั้งตน
เปนเศรษฐีไดแลวในขัน้ นี้
ที่นี่ขั้นมหาเศรษฐี เอา สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ฟาดลงไป ความสุข
ความทุกขมันมีอยูในขันธ มันก็สักแตเวทนา ฟงซิทานพูด เวทนาคือความเสวย มัน
แสดงขึน้ มาใหเราผูย งั หลงยังยึดเสวย สุขเกิดขึ้นก็ดับไป แนะ เอาสาระอะไรกับมัน
ทุกขเกิดขึ้นตั้งอยูดับไป อุเบกขาเฉยๆ เกิดขึ้นตั้งอยูดับไป ทั้งทางกายและจิตใจ เอา
เปนสัตวเปนบุคคล เอาเปนเราเปนของเราทีไ่ หนได ถาหยัง่ ลงดวยปญญาแลว มัน
ตองเห็นเปนความจริงแตละอยางๆ ไปโดยลําดับไมสงสัย
สัญญา สัญญานีเ้ ปนของละเอียดมาก ในวงขันธหารูสึกสัญญาละเอียดมากที
เดียว ในวงผูปฏิบัติทั้งหลายตองไดพิจารณาอยางละเอียดลออกวาจะเขาใจและปลอย
วางได มันคอยซึมซาบออกไปวาดภาพหลอกเจาของไดอยางแยบยลมาก สังขารยังมี
กระเพื่อม ขณะที่จะปรุงมันรูสึกมีอะไรๆ ภายในจิต แลวกระเพื่อมตัวออกมาเปน
ความปรุง แตสัญญานี้ไมกระเพื่อมเลย คอยๆ ซึมซาบออกไปดวยความละเอียด
เวลากําหนดลงไปจะปรากฏเปนภาพหลอกเจาของอยูแลว
จิตใจก็อยูกับขันธหานี้แหละ เอาขันธหานี่เปนเครื่องหลอกตัวเอง หลอกเรือ่ ง
นั้นหลอกเรื่องนี้ หลอกเรื่องสัตวเรื่องบุคคล เรื่องอะไรตออะไร สัญญานีห่ มายวาด
ภาพไว สังขารก็คิดไปปรุงไปตามมัน โนนเวลาถึงขัน้ ทีค่ วรรูไ ดมนั รูเ องเพราะอํานาจ
ของปญญานั่นแล สัญญาจะวาดภาพไปไหน พอกําหนดรูทันดวยปญญามันก็ถอยตัว
เขามา เขามาอยูท จ่ี ติ นี้ ภาพก็หายไป ภาพอะไรขึ้นมาปรากฏ เวลาตามกําหนด
พิจารณาเขาจริงๆ ภาพเหลานัน้ จะยนเขามาๆ สูจิต จึงเปนความจริงวาภาพเหลานี้
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ออกไปจากจิต เห็นไดอยางชัดเจน จะภาพอะไรๆ ก็ตามมันออกไปจากใจ ใจเปนผู
ไปปรุงหลอกตัวเองตางหาก ภาพอันแทจริงนั้นไมมี มันมีอยูกับสัญญา สังขารทีป่ รุง
หลอกตัวเองตางหาก ภาพทีเ่ ราวาดขึน้ นัน้ มันเปนขึน้ จากใจ แลวก็หลงและตืน่ เงาจาก
ภาพที่เกิดขึ้นกับตนไมมีวันเบื่อหนายอิ่มพอ ใจถือเอาอาการของขันธหาที่แสดงอยูนี้
มาเปนเครือ่ งเพลิดเพลินลุม หลงเศราโศกเสียใจ เปนอยูอยางนี้ตลอดกัปตลอดกัลป
วิญญาณก็รแู ย็บๆ ขณะที่สัมผัสกับสิ่งภายนอก พอรับรูแลวก็ดับไปขณะที่สิ่ง
ภายนอกดับไป และดับไปพรอมๆ เหมือนแสงหิง่ หอยหรือแสงฟาแลบ คิดไป
พิจารณาไปทวนไปทวนมา ทวนกระแส พลิกหนายอนหลังดวยอุบายของปญญา
เพราะความไมไวใจในสิง่ เหลานี้ เพือ่ ทราบความจริงของสิง่ เหลานีด้ ว ยความสนใจ
พิจารณาไมหยุดก็รจู นได เมือ่ รูแ ลวก็เปนขันธหา อยูอ ยางนัน้ แหละ เราไมรมู นั ก็เปน
ของมันอยูนั้น แตมันเปนเรื่องของสมุทัยถาไมรูไมเขาใจ เพราะมันออกมาจากใจ
สมุทยั โนน สมุทยั แทๆ กิเลสแทๆ อยูที่ใจ
การพิจารณาธรรมขัน้ นีเ้ ปนความเพียรอัตโนมัติ
คือหมุนตัวไปเองไมตอง
บังคับเหมือนขั้นเริ่มแรกที่กําลังลมลุกคลุกคลาน เพราะกิเลสมีกําลังมากมันฉุดลาก
เอาไวไมใหพากเพียร พอมาถึงขั้นกิเลสตาย ที่ยังเหลือก็หมอบและซอนตัว สติปญญา
มีกําลังมากจึงหมุนตัวไปเองโดยไมมีกิเลสตัวใดมาคัดคานตานทาน
สติปญญา
พิจารณาเขาไปตีตะลอมเขาไป เขมงวดกวดขันเขาไปโดยลําดับๆ จนเขาใจเปน
ระยะๆ เปนวรรคเปนตอน กิเลสก็แคบ งานก็มวี งแคบเขาไปตามๆ กันและแคบเขา
ไปๆ สุดทายกิเลสที่เหลือก็รวมตัวเขาไปกองอยูในหัวใจดวงเดียว แย็บออกมาก็รูวา
มันออกจากใจนั้นเสีย ออกไปทางดานสัญญาก็ไปไมได ออกไปทางดานสังขารเปน
เรื่องเปนราวก็ไปไมได เพราะสติปญญาทันอยูทุกระยะ พอปรุงแย็บออกมาเหมือน
แสงหิ่งหอยมันก็ดับไปพรอม เมื่อสติทันแลวเรื่องราวก็ไมสืบตอกันไปยืดยาว สติรทู นั
ก็ดับของมันรูทันกับรูเทาพรอมอยูดวย สติปญญาก็ฟาดฟนหั่นแหลกกันลงไปตรงนั้น
สุดทายก็เหลือแตอวิชชา
อวิชชากับจิตมันเปนอันเดียวกัน ถาสงวนจิตก็สงวนอวิชชาดวยนั่นแล เพราะ
กําลังกลมกลืนเปนอันเดียวกัน รักจิตสงวนจิตก็รักอวิชชาสงวนอวิชชา ติดจิตก็ติด
อวิชชา หลงจิตก็หลงอวิชชาเพราะมันอยูดวยกัน ถึงขั้นนี้แลวสติปญญาทํางานไมตอง
บังคับ นอกจากรัง้ เอาไวใหอยูใ นความพอดีและใหเขาพักสงบในสมาธิตามเวลาทีค่ วร
ไมใหบุกงานจนเกินไป จิตขั้นนี้มีแตจะไปทาเดียว มีแตจะเอาใหทะลุทาเดียว ทีจ่ ะ
ถอยยอนไปขางหลังไมมีเลย เปน อกุปฺปฯๆ มาโดยลําดับ จนกระทั่งถึงจุดพอตัวแลว
ก็ลงนิวเคลียรหรือปรมาณูซิ ปญญาขั้นนิวเคลียรขั้นปรมาณูตูมลงไปตรงนั้น อวิชชาก็
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แหลกแตกกระจายไปหมดราวกับโลกธาตุหวัน่ ไหว (ความจริงโลกธาตุภายในจิตถนัด
กวาที่อื่นๆ)
ทีนี้หมดละ เชื้อที่เคยเกิดเคยตายมากี่ภพกี่ชาติกี่กัปกี่กัลป ก็เห็นไดอยาง
ประจักษ วาบัดนี้ไมมีอีกแลวเรื่องความเกิดความตายตอไป เพราะเชื้อที่จะพาใหเกิด
ใหตายคือ อวิชชานี้ไดถูกทําลายโดยสิ้นเชิงแลว นัน่ แลทีท่ า นวา วุสติ ํ พฺรหฺมจริย,ํ วิ
มุตตฺ สฺมึ วิมตุ ตฺ มิติ ญาณํ โหติ, เสร็จงานทีแ่ สนลําบากแสนตะเกียกตะกาย แทบจะ
ไปจะอยู สิน้ เสร็จในขณะอวิชชาตกบัลลังกจากใจ เมื่อจิตหลุดพนแลว ญาณความรู
แจงชัดวา จิตหลุดพนแลวยอมปรากฏขึ้นในขณะนั้น นีง่ านของพระเราสิน้ สุดลงทีต่ รง
นี้ ไมสิ้นสุดที่ตรงไหน สิน้ สุดตรงนีเ้ อง อวิชชาแตกกระจายลงไปแลวก็เรียกวาขาศึกที่
รบกันนั้นหมดฤทธิ์และตายเกลี้ยงไมมีเหลือแลว สติปญญาที่หมุนตัวเปนเกลียวก็
หมดภาระไปเอง หมดปญหาไปเองเพราะไมไดฆากิเลสตัวใดอีกแลว กิเลสตัวไหนจะ
มาใหฆาอีก เพราะมันฉิบหายหมดแลว จอมวัฏจักรสิ้นสุดลงไปแลวก็หมดเทานั้น
ผลแหงงานของเราทีท่ าํ มามากนอยหนักเบาขนาดไหนเปนธรรมเกินคา เมื่อ
มาถึงตรงนี้แลวหมดอดีตอนาคตไมสําคัญมั่นหมาย ปจจุบนั ก็รเู ทาชัดเจนทุกอยาง
แลว หมดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปจจุบัน ปญหาไมมี แมยังมีชีวิตอยูทานก็ไมมีปญหา
ตายทานก็ไมมปี ญ
 หาสําหรับทานทีร่ อู ยางนัน้ แลว จะตายดวยเหตุผลกลไกอะไรก็ตาม
ไมมีปญหา เมือ่ ถึงขัน้ หมดปญหาแลวไมมปี ญ
 หาทัง้ นัน้ สําหรับพระอรหันตทา นตาย
ดวยเหตุนี้เองทานจะยืนนิพพานก็ได เดินนิพพานก็ได นั่งนิพพานก็ได นอนนิพพานก็
ได ตามอัธยาศัยแหงความถนัดใจของทานแตละองคๆ ทีท่ า นจะทําในวาระสุดทาย
แหงขันธจะแตกสลาย
ดังทานอาจารยมน่ั ทานแสดงทีเ่ ราเขียนไวในประวัตทิ า นนัน้
เพราะเหตุไร
เพราะทุกขเวทนาอันเปนสมมุติภายนอกนี้ ไมสามารถเขาไปเหยียบย่าํ ทําลายจิตใจ
ของทานใหกาํ เริบใหหวัน่ ไหวได แลวทําไมทานจะทํานิพพานตามอัธยาศัยของทานไม
ได เพราะจิตทานอยูเ หนือสมมุตแิ ลวนี่ เวทนาก็เปนสมมุติ ทุกขเวทนามันมีอยูเพียง
รางกายนีเ้ ทานัน้ ไมสามารถเขาไปทับถมจิตใจของทานใหหวั่นไหวไปไดเลย ทาน
ทําไมจะทําตามอัธยาศัยของทานไมไดละ นิพพานทาไรก็เอาซิ ในวาระสุดทายกิเลส
ตัวใดจะมาขัดขวางทานไดอีก เมือ่ มันตายดวย กุสลา ทานปราบเรียบแลว พวกเรามัน
พวกตาบอดหูหนวก ใจหองน้ําหองสวมที่แสนสกปรกโสมม ยังไปกลาใหคะแนนทาน
ตัดคะแนนทานวาเปนไปไมได ที่ถูกควรเปนอยางนั้นอยางนี้ ไมอายตาบอดของตัว
บางหรือที่กลาไปจูงคนตาดีนะ
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ทีไ่ ดมาเปนครูเปนอาจารยสอนหมูเ พือ่ นนี้ ผมเคยเปนมาแลว ตอนที่จิตมันยัง
ไมไดเรื่องไดราว มันฝนเราอยางหนักทัง้ ๆ ที่จิตเราตั้งอกตั้งใจขนาดนั้นยังเปนได
กิเลสมันถอยใครเมื่อไร พอจากทานอาจารยมั่นไปได ๒-๓ วัน จิตมันดีดมันดิ้นหา
เขียงสับยําเพือ่ เปนอาหารกิเลสอยางเห็นไดชดั ถึงทราบไดชัดวา ออ…นีม่ นั กาจับภู
เขาทอง….วาเจาของ อยูก บั ครูบาอาจารยจติ สงบรมเย็น พอออกจากทานมาแลวไม
ไดเรื่องไดราว ทําความเพียรก็เดินไปเฉยๆ ไมมีอุบายอะไรที่จะแกกิเลสไดสักตัว
เดียว มีแตความฟุง ซานภายในใจ นับวันรุนแรงขึน้ ทุกวันๆ อยูหางทานไมได ถาเปน
อยางนี้ เรารูแ ลว นีห่ นีจากครูบาอาจารยไมไดเมือ่ เปนแบบนี้ เรารีบกลับคืนไปหาทาน
ทันที แตเดชะบุญเวลากลับคืนไป ทานไมเคยตําหนิตเิ ตียน ทานไมเคยขับไลไสสงเลย
ความจริงเราก็ไปภาวนา คิดวาประมาณเดือนนั้นเดือนนี้ก็จะกลับมา แตมันไมทันถึง
เดือนนัน้ เดือนนีน้ น่ี า ไฟนรกในใจมันเผาขึน้ มากอนนี่ ก็ตองรีบกลับมา นี่ก็ไดเอา
เรือ่ งทีเ่ คยผานมาแลวนีแ้ หละมาสอนหมูเ พือ่ น เพราะจิตใจเราเหมือนๆ กัน
เรื่องของกิเลสแลวจะไมเดินนอกลูนอกทางของกิเลสไป จะตองไปตามทาง
ของกิเลสโดยตรง ใครอุบายทันก็ได ใครอุบายไมทันก็จมไปเพราะมัน อาจริโย เม
ภนฺเต โหหิ, อายสฺมโต นิสสฺ าย วจฺฉามิ. ทานถึงไดวา…พึ่งตัวเองยังไมไดตองอาศัย
ครูบาอาจารยเปนที่พึ่งไปกอน ๕ พรรษานัน้ ทานพูดไวพอประมาณ ถา ๕ พรรษา
ลวงแลวยังเปนไปไมไดก็ตองอยูเพื่อศึกษาอบรมกับทานผูดีกวาตนตอไป คิดดูซิ พระ
๖๐ พรรษาที่ยังไมมีหลักเกณฑก็ยังตองมาขอนิสัยจากผู ๑๐ พรรษา แตมหี ลักจิต
หลักธรรมวินยั ทานบอกไวแลวในพระวินยั เพราะมันไมสาํ คัญอยูก บั พรรษา แตสาํ คัญ
ที่ความทรงตัวไดหรือไมได สําคัญตรงนีต้ า งหาก
อยาเชื่อมันงายๆ กิเลส เราเคยเชือ่ มันมานานแลวไดผลอะไรจากการเชือ่ กิเลส
นีเ้ ราตัง้ ใจจะมาเชือ่ ธรรม การเชื่อธรรมตองฝนกิเลสถึงจะจัดวาเชื่อธรรมและปฏิบัติ
ตามธรรมได ถายังไมฝน กิเลสก็แสดงวาเราเชือ่ กิเลส ยอมจํานนตอกิเลสร่ําไป ทั้งๆ ที่
วาเราปฏิบตั ธิ รรมนัน้ แล เมื่อจิตยังตั้งหลักไมไดตองเปนอยางนั้นดวยกันนักปฏิบัติ
เรา แมตง้ั หลักไดแลวก็ยงั มีความจําเปนโดยลําดับเกีย่ วกับครูบาอาจารยทต่ี นจะตอง
ศึกษาตอไป ไมใชวา ตัง้ หลักไดแลวจะไมมคี วามจําเปนกับครูอาจารย มันจําเปนตาม
ขั้นของจิตของธรรมนั่นแล
เมื่อพูดตามความจริงแลวมันหนีจากทานไมได ยิ่งจําเปนมากขึ้นตามขั้นของ
จิตของธรรมภายในใจ นีผ่ มก็เคยเปนมาแลว ในขั้นที่พอตั้งตัวได เชน จิตมีความสงบ
เปนสมาธิเปนหลักเปนเกณฑในจิตใจ ไมวนุ วายสายแสกบั สิง่ ภายนอก แตเราหวังจะ
กาวหนาละซิจะทํายังไงจึงจะกาวหนา เพราะอุบายวิธตี างๆ จะพิจารณามันไมคอยได
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ความอะไร ลําพังตนทําเองไมมีผูบอกแนะ มันตองมาอาศัยทานอีกนัน่ แหละ บางที
พิจารณาทางดานปญญามันติดขัดอะไรตออะไร อุบายวิธีเจาของที่จะแกความติดขัด
ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสนั้น มันไมทันมันไมพอมันก็แกไมได เมือ่ เวลามาเลาถวายทาน
ทานใสปบุ เดียวเทานัน่ ปญหาขอของใจนั้นๆ แตกกระจายไปในทันทีทันใดเลย นี่ก็
กิเลสหลุดลอยไปเพราะทาน เมือ่ เปนเชนนัน้ ก็เห็นคุณคาในการอยูก บั ทานนะซิ จึง
เปนความจําเปนไปเรื่อยๆ
ดังทีว่ า กิเลสมันมารวมตัวอยูใ นจิตดวงเดียวนัน้ ถึง ๘ เดือน นี่ถาสมมุติวาพอ
แมครูจารยยังมีชีวิตอยูมันจะไมติดอยูนานขนาดนั้นเลย โนน มันจะพังทลายลงตั้งแต
ขณะที่เริ่มปรากฏอยูที่วัดดอยฯ โนน วันเดือนสามแรม พอถวายเพลิงทานเรียบรอย
แลวก็ขึ้นไปวัดดอยฯ ไปภาวนาอยูน น่ั ตอนนัน้ จิตของเรามันสวางไสว ก็อยางวานัน่
แหละ คนเปนบาอัศจรรยตวั เอง ไมมใี ครอัศจรรยเทาเจาของอัศจรรยบา ในตัวเอง ไม
ใชอศั จรรยธรรมแตเปนอัศจรรยบา ความหลงความยึดจิตอวิชชา มันจึงอัศจรรยตัว
เอง เวลาเดินจงกรมอุทานออกมาในใจวา แหม…จิตเราทําไมสวางเอานักหนานะ ราง
กายเรามองดูมันเห็นพอเปนรางๆ เปนเงาๆ เพราะความรูทะลุไปหมด สวางไปหมด
เลยก็อศั จรรยละ ซิ เราถึงวาอัศจรรยบา วันนัน้ เปนวันจะฉันจังหัน
ระยะนั้นไมไดอดอาหารมากนะเพราะทองไมดีมาแลว อดเพียง ๓ วันมาฉัน
มันก็ถายแลว นั่นก็อด ๓ วัน ตอนนั้นพรรษา ๑๖ เพราะเรือ่ งอดอาหารเราเริม่
สมบุกสมบันมาตั้งแตเริ่มปฏิบัติอยูแลว นิสยั ของเราเองมันถูกกับการทรมานดวย
การอดอาหาร วันนัน้ ไมไดบณ
ิ ฑบาต ทานอาจารยกงมาทานอนุญาตใหชาวบานมาใส
บาตรวันพระในวัดทุกๆ วันพระทีว่ ดั วันนั้นพอดีเปนวันที่จะฉัน พอไดอรุณแลวก็
ออกจากกุฏิไปเดินจงกรมทางดานตะวันตก เดินอยูจ นกระทัง่ ถึงเวลาบิณฑบาต เดิน
ไปเดินมาและรําพึงขึ้นมาวา เอ….จิตนีท่ าํ ไมอัศจรรยนกั หนานะ มันสวางไสวเอามาก
นี่ถาพอแมครูจารยยังอยู จิตอวิชชาดวงสวางไสวมันจะพังทลายลงไปตั้งแตระยะนั้น
แหละ มันจะขาดสะบัน้ ไปเลย นีก่ เ็ พราะอุบายเราไมทนั มิหนํายังติดยังยึดมันเขาเสีย
อีก
พอนึกวาจิตอัศจรรยนักหนาอยางนั้น ขณะจิตหนึ่งผุดขึ้นมาอยางไมคาดไมฝน
วา “ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหน นัน้ แลคือตัวภพ” เพียงเทานีเ้ ราเลยงงเปนไกตา
แตกไปเลย แทนที่จะไดอุบายจากอุบายนั้นเลยไมได ยังกลับเพิม่ ความสงสัยเขาไปอีก
แหม…เมือ่ เรามาพิจารณาทีหลัง อุบายนี้ถูกตองจริงๆ แตปญ
 ญาเรามันโงตา งหากจึง
ไมทันกับอุบายที่ผุดขึ้นมาบอกนั้น เมื่อรําพึงถึงเรื่องความอัศจรรยของจิตพอหยุดลง
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เทานัน้ อุบายก็ผุดขึ้นมาเปนคําๆ เปนประโยคๆ ทีเดียวนะ (นีถ่ า เปนทานผูร ผู ฉู ลาด
ทานก็วา “ธรรมเกิด” แตเรามันโงจึงไมอาจคิดขึ้นได) จากนัน้ มาไมลมื เลยวา “ถามีจุด
มีตอมแหงผูรูอยูตรงไหน นัน้ แลคือตัวภพ” วาอยางนีเ้ รางงเหมือนไกตาแตก แทนที่
จะเขาใจ ก็จุดสวางไสวนะซิ มันมีจุดอยูนั้นนะ นั่นแหละคือจุดคือตอมแหงผูรู ก็มัน
อยูที่ผูรูนั่นเอง
ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูตรงไหน นัน้ แลคือตัวภพ นัน่ บอกชัดๆ เลยนะ แต
เรามันงงเปนไกตาแตกไปได เอ…จุดที่ไหน ตอมที่ไหน เอาอีกแหละ ก็มองเห็นชัดๆ
อยูแ ลวเพราะจุดสวางมันเห็นเปนดวงอยูใ นจิต สวางจาอยูภ ายในจิตนี้ พูดงายๆ ก็
เหมือนตะเกียงเจาพายุ มันสวางจากไสตะเกียง นั่นตัวไสมันละคือที่จุดที่สวาง มันก็
เห็นอยูแ ลว นีก้ เ็ ปนอยางนัน้ มันสวางจาอยูก บั จิต จุดแหงความสวางมันก็เห็นไดอยาง
ชัดๆ แตมันไมจี้เขาตรงนี้ซิ กลับลูบคลําไปทีไ่ หนตามประสาความโงนน่ั แล อุบายผุด
ขึน้ มาขนาดนัน้ แลวนาจะยึดได มันยังไมเห็นยึดได โงขนาดไหนพระเรานะ
ก็แบกปญหานีไ้ ปคนเดียวทางอําเภอบานผือ ทาบอ ในปาในเขา ทีแรกทาน
เจาคุณธรรมเจดียท า นไปดวย เราก็จาํ เปนใหทา นไปดวย แตเวลาอยูด ว ยกันเราก็คอย
หลีกเลี่ยงทานอยูเรื่อย เพราะกลัวขาดการสืบตอทางความเพียร ไมคอยมาสนทนา
ธรรมกับทานบอยนัก ทานจึงไดใสปญ
 หาเราวา “เธอเอย เรากลับไปแลวเธอก็จะสบาย
หรอก เธอยุง เพราะเรา” ทานวาอยางนัน้ คือเรามันไมสะดวกจะอยูดวยใครๆ เวลา
นัน้ ทานก็มีเรื่องจะพูดจะคุยอะไรกับเราอยูเรื่อย สวนเรามันขาดความเพียรไมอยาก
ใหเสียเวลา เวลาพูดคุยกับทานมันก็ชะงักไปบางในทางความเพียร พอออกจากทาน
ไปมันดีดผึงๆ
จึงตองกลับมาที่วัดดอยฯ อีก เดือนเมษายนมาบวชหลวงตาเริญ พอบวชแลว
ก็ขึ้นวัดดอยฯ อีก จุดตอมนี้มันถึงไดไปเขาใจกันที่ตรงนั้นแหละ ที่วัดเกาวัดที่เกิด
ปญหานัน่ แล เปนแตเพียงคนละกุฎเี ทานัน้ พอเขาใจอันนี้แลว โฮย คําวาจุดวาตอม
มันไมมีปญหาอะไรเลย ถาสมมุตวิ า มาเลาถวายทานอาจารยมน่ั ตรงนีป้ บ ถาพอแมครู
จารยยงั อยูน ะทานจะใสผางมาทันที ทีนี้จะเขาใจปุบเดียวจุดนั้นก็พังทลายไปเลย นี่
มันไมเขาใจ ปญหาก็บอกชัดอยูแลว นี่ซิถึงไดวาความจําเปนมีอยูทุกระยะนา ยิง่
ละเอียดลออเขาไปถาจะพูดตามแบบโลกผมมันทิฐิสูงนี่นะ ใครจะมาสอนสุม สีส่ มุ หา
ไดเหรอ สมมุตวิ า เราเลาใหทา นผูน น้ั ฟงตามความจริงแหงจิตของเรานี้ ถาผูไมเขาใจก็
จะมาสอนเราสุม สีส่ มุ หา แลวประกาศภูมใิ หเราเห็น หือ.ภูมขิ นาดนีม้ าสอนเราได
อยางไร นัน่ มันบอกในตัว ถาผูส งู กวานัน้ ทานจีป้ บ เราเขาใจทันที ยอมๆ ราบเลย
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เรือ่ งจิตนีจ่ งึ สําคัญทีค่ รูทอ่ี าจารยผใู หการอบรมสัง่ สอน ผูที่ทานรูแลวไมตองพูดมาก
เลย ทานใสปบ เดียวไดความ ใครจะมาสุมครอบทั้งหนองทั้งบึงไมได จะโยนยาใสกนั
ทั้งตูทั้งหีบมันไมได เรือ่ งความจําเปนกับครูอาจารยมนั จําเปนอยางนีไ้ มวา ขัน้ ไหนๆ
แตมันตางกันที่เราจะออกไปอยูคนเดียวที่หนึ่งที่ใดตามระยะกาล เมื่อมีขอ
ของใจอะไรจึงคอยมาถามทาน นี่ก็ได มันไมยุงวุนวายเกี่ยวกับเรื่องโลกเมื่อจิตมีหลัก
แลว เปนแตเพียงวาความกาวหนาของเรามันชา.ผิดกัน ปญหาบางอยางแกกันอยู ๒
วัน ๓ วันแกกันยังไมตก นั่นซิมันจะตาย ไมตกมันก็ไมถอย จะตองแกใหตกจนได นี่
ซิ มันจะตาย เพราะคําวาแพนน้ั มีไมได ถาจะแพใหตายเสียดีกวา นอกจากตองทะลุ
โดยถายเดียว ถาไมทะลุก็ตองเจาะกันอยูอยางนั้น หมุนติว้ ๆ อยูนั้น ปญหาเหลานีพ้ อ
เลาใหครูบาอาจารยฟง ทานจีป้ บ เดียวเทานัน้ ทะลุไปเลย ผมเคยไดอุบายจากทานมา
แลว
ก็มีทานอาจารยขาวองคหนึ่งสามารถแกไดตลอดทั่วถึงทางดานจิตใจ เดีย๋ วนี้
ทานก็ไมเอาเรือ่ งกับใครแลว ประการหนึ่งก็ไมมีใครไปเลาใหทานฟง ทานขีเ้ กียจยุง
กับเรือ่ งขีห้ มูราขีห้ มาแหง ทานก็อยูส บายๆ ลองมีผูมีภูมิจิตภูมิธรรมมีความรูความ
เห็นตางๆ ทางดานปฏิบัติไปเลาใหทานฟงดูซิ ไมตองสงสัยวาเสียงทานจะไมขึ้นปง
ปงๆ เพราะทานอยูก บั ธรรมเทานัน้ ถึงไมติดธรรมทานก็อยูกับธรรม เปนเครือ่ งรืน่
เริงระหวางขันธกับจิตที่ครองตัวอยู
อยางคราวทีแ่ ลวผมเอาปญหาไปแหยหลวงปูแ หวน พอเราสอดปบทานก็ตอบ
ผึงมาเลย เพราะปญหานี้ไปหาในพระไตรปฎกก็ไมมีเพราะเปนปญหาปา ถาผูไมรู
ตอบไมได พอถามทานปบ ทานตอบผึงมาเลย โฮย….ทานคึกคักตึงตังนะ ประมาณ
๑๐ นาทีจบ พอจบก็ถามทานเขาอีก คราวนีท้ า นก็ไปใหญเลยนานประมาณ ๔๕ นาที
พอจบลงแลวทานพูดวา “เอา..ทานมหาคานนะ ถาผิดตรงไหนคานนะ” “กระผมไม
คาน กระผมหาฟงอยางนี้แหละ” ในขณะเดียวกันปญหานีท้ า นก็ทราบถาไมรปู ญ
 หาปา
เอามาถามไมได เพราะฉะนั้นทานจึงไมจําเปนตองมาถามเราอีก
นีจ่ งึ ทําใหเราเชือ่ ในหนังสือทีม่ อี ยูใ นธรรมบททีก่ ลาววา กัลยาณชนไมสามารถ
ตอบปญหาของพระโสดาบันได พระโสดาฯ ไมสามารถตอบปญหาของพระสกิทาคามี
ได พระสกิทาคามีไมสามารถตอบปญหาของพระอนาคามีได พระอนาคามีไมสามารถ
ตอบปญหาของพระอรหันตได แมพระอรหันตก็ไมสามารถตอบปญหาของพระโมค
คัลลาน, สารีบตุ รได ถึงพระสารีบตุ ร, โมคคัลลานก็ไมสามารถตอบปญหาของพระ
พุทธเจาได คือความสามารถตางกัน พอถึงขั้นอรหัตก็พอแลว สวนทีว่ า พระสารีบตุ ร,
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โมคคัลลานไมสามารถตอบปญหาพระพุทธเจาไดนั้นหมายถึง ความกวางแคบลึกตืน้
แหงความรูน น้ั ตางกัน นอกจากความบริสุทธิ์ไปแลวยังมีความลึกตื้นตางกัน กวาง
แคบตางกัน ภูมิของพระพุทธเจาเปนพุทธวิสัย ภูมขิ องพระสารีบตุ ร, โมคคัลลานเปน
สาวกวิสยั จึงตางกัน สามัญวิสัยกับอริยวิสัยก็ผิดกัน แตละขั้นละภูมิมีเคล็ดลับประจํา
ขัน้ ภูมนิ น้ั ๆ
แตกอ นเราก็ไมรไู มเขาใจวามีเคล็ด ถามเคล็ดปบก็ติด ดังพระเรียนจบพระ
ไตรปฎกครั้งพุทธกาล แตลืมเนื้อลืมตัวดูถูกเหยียดหยามพระปฏิบัติ หาวานัง่ หลับหู
หลับตาไมทําประโยชนอะไรใหแกโลก เลยจะเอาปญหามาถามพระปฏิบตั ทิ า น หา
อุบายไลพระปฏิบตั นิ น่ั เอง พระพุทธเจาทรงทราบจึงเสด็จมาทามกลางสงฆที่กําลัง
สันนิบาตนัน้ วาพวกนีก้ าํ ลังจะมาทําลายลูกศิษยเราตถาคต แลวมันจะไปตกนรกกัน
ทั้งหมด ทานไมไดวากลัวพระปฏิบัติจะเสีย ทานวาพวกนี้จะตกนรกกันทั้งหมด พอ
เสด็จถึง พระองคทรงตั้งปญหาขึ้นปบถามพวกใบลานเปลา ตอบไมได รับสัง่ ถามพระ
ปฏิบัติปุบ ตอบไดผึง ยกปญหาขึ้นปบถามพวกนั้น นิง่ เหมือนคนตายแลว ตอบไมได
วกกลับมาถามพระปฏิบัติ ตอบไดปุบๆ ตลอด
จากนั้นพระพุทธเจาก็แสดงธรรมขนาบเสียอยางเต็มที่วา
“พวกเธอนัน้ นะ
เหมือนกับลูกจางเลีย้ งโคใหเขา ไดคา จางเพียงรายวันๆ เทานัน้ ไมเหมือนลูกของเรา
หมายถึงพระปฏิบัติซึ่งเปนเจาของโค โคก็เปนสมบัติของตัว น้ํานมโคก็ไดดื่มเต็มเม็ด
เต็มหนวยตามความตองการ พูดถึงเรื่องธรรมก็เปนเจาของธรรม เปนธรรมสมบัติ
เปนมหาสมบัติ พวกเธอนีเ้ พียงแตเรียนและจดจํามาเฉยๆ ธรรมสมบัตอิ นั แทจริงยัง
ไมเคยไดดื่มบางเลย สวนลูกเราตถาคตทั้งไดปฏิบัติทั้งไดดื่มธรรมรสโดยสมบูรณ จึง
ไมควรประมาท”
ปญหาที่พระพุทธเจาทรงรับสั่งถามเปนปญหาทางดานจิต ถามพวกปริยัติไม
ไดเรื่อง พอมาถามพวกปฏิบัติตอบไดผึงๆ เลย ปญหาเราถามหลวงปูแ หวนเปน
ปญหาปาตางหาก ทานไมรูทานไมเคยอยูในปาทานจะตอบไดยังไง เพราะพูดอยาง
ตรงไปตรงมาแบบคนโงๆ ก็ไปอานหัวใจกันนั่นเอง เราไปหลายหนแลวพลาดมาทุกที
เพราะคนมาก ไปคราวนี้จึงจะใหพลาดไมได ทานเองก็อยากทราบภูมิจิตภูมิธรรมของ
พระปฏิบตั ขิ องครูบาอาจารยทง้ั หลายเหมือนกัน จึงมีการถามถึงครูอาจารยทง้ั หลาย
บาง
เราอยากใหหมูเ พือ่ นปฏิบตั ใิ หรภู ายในจิตใจแลวมาเลาใหฟง นา ผลเปนยังไง
เราอยากรูผลแหงการอบรมสั่งสอนหมูเพื่อนและการปฏิบัติของหมูเพื่อน มีแตผา
เหลือง มีแตรปู พระเฉยๆ ไมมีอรรถมีธรรมในหัวใจไวเปนสมบัติของตนออกโชวกัน
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บาง มันนารืน่ เริงนาอนุโมทนาสาธุการทีไ่ หน ถาเอาจริงเอาจังมันตองรูไมตองสงสัย
อยางทุกวันนี้พูดจริงๆ ตามความรูส กึ โงๆ นีแ่ หละ มันไมเคยไปหนักในอดีตอนาคต
อะไรเลย เชนครั้งพุทธกาลทานเปนอยางนั้นๆ ครัง้ นีเ้ ปนอยางนีๆ
้ ไมเลย เพราะแน
ใจวามัชฌิมาปฏิปทานี้คงเสนคงวาตลอดมา กิเลสก็เปนตัวคงเสนคงวาในหัวใจสัตว
นัน่ เอง ถาไมแกไมถอดถอนออกจากใจใหเบาบางและสิ้นไป
มัชฌิมาปฏิปทาเปนเครื่องปราบกิเลสทุกประเภทไดอยางไมมีปญหา ถือเอา
ตรงนี้เชื่อตรงนี้เชื่อจริงๆ รอยเปอรเซ็นต เพราะฉะนั้นครั้งนั้นครั้งนี้จึงไมมีปญหา ขอ
ใหมีความเพียรเถอะ กิเลสจะตองพังทลายไมสงสัย ไมวาครั้งไหนไมมีกิเลสตัวใดที่จะ
แปลกปลอมมาจากครั้งพุทธกาล พอจะมาเปนตัวใหมที่จะแกดวยมัชฌิมาปฏิปทานี้
ไมได นีเ่ ราเชือ่ ตรงนี้ ฉะนัน้ จงเอาใหจริงใหจงั ดูจิตกับกิเลสที่ปกคลุมใจไมมีกาลโนน
กาลนี้ การแกการถอดถอนกิเลสจึงไมควรคิดใหนอกเหนือจากวงมัชฌิมา และนํามา
ปราบกิเลสทีม่ อี ยูใ นจิตนีใ้ หสน้ิ ซากไป นัน่ แลทีส่ มหมายอยูต รงนัน้ แตไหนแตไรมาจน
ถึงปจจุบัน
เอาละหยุดแคน้ี
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๒

อุบายแกความกลัว
ศาสนาคือน้าํ ดับไฟ ไฟราคะ ไฟตัณหา หรือวาไฟโลภ ไฟโกรธ ไฟหลง ไหมหัว
ใจสัตวโลก ถาไมมีน้ํา คือ ธรรมะเปนเครือ่ งระงับดับกันบางเลย หัวใจดวงนัน้ ๆ จะเปน
เหมือนไฟทั้งกองเผาลนอยูตลอดเวลาหาความสงบสุขไมได ไมวาจะอยูในสถานที่ใดๆ
ไมสําคัญที่สถานที่ แตสาํ คัญทีค่ วามรุม รอนเผาลนจิตใจเพราะอํานาจแหงกิเลสตัณหา
อาสวะประเภทตางๆ มันเผาลนอยูภ ายใน ไมมเี วล่าํ เวลา ไมมีอิริยาบถใดพอที่จะวาง
เวน นอกจากมีธรรมเขาไประงับดับกันเทานัน้ ดวยเหตุนศ้ี าสนาจึงเปนธรรมจําเปนตอ
มวลสัตวอยูมากทีเดียว
ผูต อ งการหวังความสุขความเจริญ หวังหนีรอ นพึง่ เย็น ก็ตองเห็นโทษแหงไฟทั้ง
หลายทีส่ มุ อยูภ ายในจิตใจ และเห็นคุณแหงธรรมซึง่ เปนเสมือนน้าํ สําหรับดับไฟเหลานี้
ใหพอลดหยอนผอนคลายพอหายใจไดบาง หรือพอบรรเทาไมรมุ รอนจนเกินเหตุเกิน
ผล เกินประมาณที่จะทนได เกินสติกําลังความสามารถที่จะแกไขได บางรายถึงกับเปน
บาไป เพราะไฟเหลานีม้ จี าํ นวนไมนอ ย ในโลกเราทีป่ ราศจากธรรมเปนเครือ่ งเยียวยา
รักษา เพราะฉะนัน้ ธรรมจึงเปนธรรมชาติทจ่ี าํ เปนอยูม ากจะขาดธรรมเสียมิได ถาไม
อยากเห็นโลกเปนไฟทัง้ กองแผดเผามวลสัตวไมมเี วลาวางเวน
ราคะดับดวยน้าํ อันใด พระพุทธเจาทรงสอนใหดับดวยธรรมซึ่งเปนคูปรับของ
กันและกัน เชน ใหดบั ดวยการพิจารณาอสุภะ ปฏิกลู โสโครก และ อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา
ซึ่งมีประจําอยูกับสิ่งที่จิตใจไปพัวพันหรือรักชอบ เฉพาะอยางยิ่งเรื่องอสุภะ เรื่องปฏิกูล
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอไฟประเภทนี้
โทสะเกิดขึ้น พึงระงับดวยความเมตตาหนึ่ง ระงับดวยการมองคนอื่นในแงเหตุ
ผลหนึง่ มองกันในแงใหอภัยหนึง่ มองกันในสมานัตตตา ไมถือตัวหนึ่ง พิจารณาเรือ่ ง
ราวทีใ่ หเกิดโทสะนัน้ ดวยเหตุผลหนึง่ และยอนเขามาดูตัวที่กําลังโกรธกําลังโมโหโทโส
อยูนั้น คือ ตัวพิษตัวภัยตัวไฟเผาลนจิตใจอยูใ นขณะนัน้ กอนอื่นที่จะลุกลามไปไหมผู
อื่น ตองไหมผูโกรธผูโมโหโทโสกอนผูอื่น นีเ่ ปนจุดสําคัญ ใหดูที่จุดนี้ซึ่งเปนจุดเกิดขึ้น
แหงภัย คือโทสะหรือความโกรธ เมือ่ เห็นสิง่ เหลานีเ้ ปนภัยก็ระงับดับกันทีต่ รงนีด้ ว ย
อุบายวิธีการตางๆ ที่จะระงับดับมันได
เชนเดียวกับเราคิดในทางผิดมันเกิดโทสะขึ้นมา ก็ใหเห็นวาโทสะเปนภัยแกตวั
เราเอง แลวรีบระงับดับทีต่ รงมันเกิด คือ เกิดที่จิตนั้น ไมใหกระจายออกไปสูผูอื่น
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บางคราวคนอืน่ ไมมคี วามผิด แตเราไปเขาใจเสียเองวาผูน น้ั มีความผิด หรือผู
นั้นมีอะไรแกตนทั้งๆ ที่เขาไมมีอะไรเลย ก็เพราะความสําคัญของใจหลอกลวงตนเอง
ใหเกิดโทสะขึ้นมา เกิดความโกรธความแคนขึ้นมาก็ได แมจะมีผูแสดงปฏิกิริยาอันเปน
ความกระทบกระเทือน ใหเกิดความโกรธความไมพอใจขึ้นมาก็ตาม ผูปฏิบัติธรรมไม
ควรไปมองในแงนั้น มองดูคนนั้น มองเรื่องนั้น คิดเรือ่ งนัน้ ใหมากยิ่งกวาการยอนเขา
มาสูจุดแหงเหตุ คือ ตัวโทสะซึ่งเกิดขึ้นที่ใจ
คนควาหาเหตุหาผลแหงความโกรธ ถือความโกรธเปนจุดหมายหรือเปนเปา
หมายแหงการพิจารณา ถือตัวโกรธนั้นเปนตัวโทษตัวภัยที่ทําลายตนเองอยูในขณะนั้น
แลวระงับกันดวยอุบายวิธกี ารตางๆ ไมยอมเคลื่อนคลาดจากจุดนั้นไปเลย ความโมโห
โทโสหรือความโกรธจะลุกลามไปไมได เมื่อสติความระลึกรูยอนเขาสูจุดแหงเหตุนั้น ซึ่ง
เปนจุดที่ถูกตอง ดวยการพิจารณาโดยทางปญญาจนความโมโหโทโสระงับลงดวยอุบาย
นัน้ ๆ คราวตอไปก็จับจุดที่เคยปฏิบัติไดผลมาแลว และพิจารณาระงับลงไดเรื่อยไป
สวนความหลงนั้นเปนสิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดมาก มีแทรกอยูก บั กิเลสประเภทตางๆ
เต็มไปหมดไมมเี วน เพราะเปนประเภทซึมซาบละเอียดลออ สามารถเขาแทรกซึมไดใน
กิเลสทุกประเภท เพราะฉะนัน้ เราจะยกออกมาพูดเฉพาะโมหะเสียทีเดียวก็ไมได เชน
ความโลภก็มคี วามหลงมาแทรก ความโกรธก็มีความหลงมาแทรก ความรักก็มีความ
หลงมาแทรก ความชังก็มีความหลงมาแทรกทั้งนั้น มันแทรกไดหมด จึงระงับดับกัน
ดวยสติปญญาอันแหลมคมเทานั้นที่จะใหโมหะนี้สิ้นสุดลงไปได อวิชชาไดสิ้นสุดลงไป
จากจิตเมื่อใด พึงทราบวาเมือ่ นัน้ แหละ โมหะอันสําคัญซึ่งเปนรากเหงาของกิเลสทั้ง
หลายจึงจะสิน้ ลงไป หากอวิชชายังไมสิ้นเมื่อไรโมหะก็ยังตองมีอยูนั่นแหละ รากแกว
จริงๆ ออกมาจากโมหะอวิชชา
เราเปนนักปฏิบตั ทิ าํ หนาทีข่ องการบวชเต็มภูมขิ องเราทุกวันเวลาทุกอิรยิ าบถ ดวย
การชําระสะสางกิเลสประเภทตางๆ ซึ่งมีอยูกับใจและเกิดขึ้นที่ใจ และลุกลามไปสูภ าย
นอก ตองถือเปนกิจเปนงานสําคัญ อยาเห็นงานอืน่ ๆ วาเปนงานจําเปนหรือหนักแนนมี
คุณคายิง่ กวางาน คือ การชําระกิเลสประเภทตางๆ ภายในใจ ดวยความเพียรทาตางๆ
อุบายวิธีตางๆ อยูโดยสม่ําเสมอ อยาเสียดายเวล่าํ เวลา อยาเสียดายอารมณแหงความคิด
ความปรุงของใจ ซึง่ เคยเปนมาและเคยหลอกหลอนมาเปนเวลานานแลว ทีว่ า สังขารขันธ
หรือ สัญญาขันธ นี้ออกหนาออกตาอยูตลอดเวลา ผูมีสติเทานั้นถึงจะทราบเรื่องของ
สังขารและเรื่องของสัญญาที่ออกหนาออกตาอยู ทั้งๆ ที่ไมไดมีอะไรมากระทบใหคิดให
ปรุงใหเกิดความสําคัญมั่นหมายก็ตาม แตมันเกิดขึ้นมาโดยลําพังของมันไดอยางคลอง
ตัว ไมเหมือนกับวิญญาณที่คอยรับทราบสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสจึงจะปรากฏขึ้นมา
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การพิจารณาจึงตองถือใจเปนสําคัญ มีสติคอยระมัดระวังเสมอ อยาไปคุน เคยกับ
ความเพียรแบบโลกๆ ซึ่งเปนพิธีการของกิเลสแตงกลอนแตงบทเพลงใหเดินตามจังหวะ
ของมัน เชน เคยเดินจงกรมแลวก็เดินไปเฉยๆ นั่งไปเฉยๆ ไมมีความจดจอตอเนื่องดวย
สติสัมปชัญญะกํากับใจในประโยคแหงความเพียร ไมเกิดประโยชนอันใด เพราะสิง่ ทีจ่ ะ
ใหเกิดประโยชนตามหลักแหงความเพียรนัน้ ตองมีสติเปนเครื่องจดจอตอเนื่องกันกับ
งานที่ทํา เชน ผูบริกรรมก็มีสติกํากับการบริกรรมของตนสืบเนื่องกันไปโดยลําดับ
ผูพ จิ ารณาทางดานปญญา สติเปนของสําคัญไปตลอดสาย ไมมที จ่ี ะละเวนสติเลย
การยืน การเดินไปที่ไหนสติใหมีอยูกับตัว ความมีสติอยูก บั ตัวนัน้ เหมือนกับมีเครือ่ งรับ
ทราบ สติปญญาทาทางตางๆ ที่จะระมัดระวังหรือตอสูตานทานกับสิ่งที่มาเกี่ยวของนั้น
ยอมทําหนาทีไ่ ดรวดเร็วกวาคนไมมสี ติ ฉะนั้นจึงตองฝกสติ
ตั้งแตพื้นๆ ภาวนา การอบรมเบื้องตนก็อาศัยสติ จะเห็นได เชน เวลาไปอยูใ น
สถานทีน่ า กลัวมาก ซึ่งไดเคยไปอยูแลวและไดเห็นเหตุเห็นผลกันกับเรื่องของสติไดดี พอ
เปนหลักฐานพยานยืนยัน และนํามาพูดใหหมูเพื่อนฟงไดโดยไมสงสัย คือ เราไปอยูใ น
สถานที่นากลัว สติยอมตั้งตัวอยูเสมอ
การตั้งสติอยูโดยสม่ําเสมอเพราะความระวังตัว ทั้งกลัวตายก็กลัว ทั้งกลัวจิตจะ
สงออกไปสูสิ่งที่กลัวนั้นก็กลัว จึงตองระมัดระวังทั้งดานอันตรายเกี่ยวกับสิ่งภายนอก
เชนเสือเปนตน ทัง้ ภายในกลัวสติจะเผลอตัวจากความเพียรนีก้ ร็ ะวัง บังคับจิตไมให
เสียดายในอารมณทน่ี า กลัว เชน คิดไปเรื่องเสือ เรือ่ งอันตรายตางๆ ไมยอมใหจิตเล็ด
ลอดออกไปคิดเปนอันขาด บังคับใหคดิ ปรุงอยูก บั คําบริกรรมโดยเฉพาะเทานัน้ จิต
ปรุง พุทโธ ก็ใหอยูกับ พุทโธ สืบเนือ่ งกันเปนลําดับ สละทุกสิ่งทุกอยางในความคิด
ภายนอก ใหสติกับจิตกลมกลืนกันเปนอันเดียว
ทีนี้เมื่อสติมีความสืบตอ งานของจิตที่กําลังภาวนาก็เปนชิ้นเปนอันเปนเนื้อเปน
หนังขึ้นมา สามารถสัง่ สมพลังขึน้ มาไดในขณะนัน้ กลายเปนจิตทีม่ คี วามสงบตัวแนน
หนามั่นคงขึ้น ทั้งๆ ที่เดินก็เดินไดอยู เดินจงกรมกลับไปกลับมาก็เดินได แตจิตมี
ความเหนียวแนนมัน่ คงอยูภ ายในตัวเอง ดวยความมีสติเปนเครื่องระวังรักษาอยูตลอด
เวลา อารมณที่เคยกลัวก็หายเงียบไป ไมอยากคิด ไมเสียดายในความคิดเกีย่ วกับ
อารมณประเภทนัน้ ๆ แมจะคิดออกไปถึงอารมณที่นากลัว จิตก็เลยไมกลัว พอคิดออก
ไป ขณะเดียวก็ถอยกลับเขามาทันทีอยูดวยความมั่นคงของใจ ใจเลยกลายเปนใจทีก่ ลา
หาญขึน้ มาในขณะนัน้
ทั้งๆ ที่ในเบื้องตนเริ่มเดินจงกรมจิตกลัวมาก แตพอไดหลักเลยกลายเปนจิตที่
กลาหาญขึน้ มาในขณะนัน้ จะเดินนานสักเทาไรก็ได ไมมคี วามสะทานหวัน่ ไหวตอเรือ่ ง
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ความกลัวใดๆ ทัง้ สิน้ เวลาจิตมีความแนนหนามัน่ คงเต็มกําลังของตัวในภูมนิ น้ั แลว
อยาวาแตไมกลัวเฉยๆ เลย แมเสือจะเดินเขามาผานทางจงกรม ก็สามารถจะเดินเขา
ไปลูบคลําหลังเสือไดอยางมิตรสหายเพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน ดวยจิตที่มี
ความออนโยน ไมคดิ เลยวาเสือนัน้ จะทําอันตรายอะไรแกตนไดเลย
แตความจริงนั้นเสือจะทําไดหรือไมไดเปนอีกแงหนึ่ง แตความรูส กึ ในขณะนัน้ ไม
มีกลัวอะไรทั้งสิ้น ขึ้นชื่อวาอันตรายไมมีความสะทกสะทาน เพราะจิตมีความแนนหนา
มั่นคงเต็มตัว เกินกวาที่จะไปหมอบไปกลัวไปออนนอมตอสิ่งนั้นวาเปนของนากลัว
กลายเปนจิตทีส่ งาผาเผยองอาจกลาหาญเต็มตัวขึน้ ในเวลานัน้ นี่ไดเห็นประจักษใจกับ
ตัวเองมาแลว
เพราะฉะนั้นการประกอบความพากเพียร แมจะเปนนิสัยขี้ขลาดหวาดกลัวของ
มนุษยเราที่มีชีวิตอยูเชนสัตวทั้งหลายกลัวกันก็ตาม แตก็ตองบังคับตนใหเขาไปสูสถาน
ทีน่ า กลัวนัน้ เพื่อการประคองความเพียรไดดีเสมอมา ที่พระพุทธเจาทรงสอนใหไปอยู
ตามรุกขมูลรมไม ชายปา ชายเขา ทีเ่ ปลีย่ วๆ อันเปนทีน่ า กลัว พระองคทรงเห็นเหตุ
เห็นผลโดยสมบูรณแลว
เวลาไปอยูส ถานทีน่ า กลัว ทานก็แสดงใหเราไดเห็นไดอา นอยูแ ลว เชน ธชัคค
สูตร วาหากไปอยูใ นสถานทีน่ า กลัว เกิดความเปลีย่ วเปลาขึน้ ภายในจิตใจ ใจวาเหว ให
ระลึกถึงพระพุทธเจา ความกลัวนัน้ จะหายไป หากระลึกถึงพระพุทธเจาความกลัวยังไม
หาย พึงระลึกถึงพระธรรมอันเปนนิยยานิกธรรม แลวความกลัวจะหายไป หากระลึก
ถึงพระธรรมความกลัวยังไมหาย ใหระลึกถึงพระสงฆ ความกลัวจะหายไป นี้แหละคือ
หลักประกันจิตไมใหกลัว คือหลักธรรม จะเปนพุทธ ธรรม สงฆ บทใดก็ตามเปนธรรม
ดวยกันทั้งนั้น และเปนหลักยึดของใจไดเปนอยางดีหายหวง
เวลาเรานํามาประพฤติปฏิบตั ติ ามทีท่ า นสัง่ สอนไว โดยไมใหจิตเล็ดลอดออกไป
สูสิ่งอื่นๆ ที่เปนของนากลัวหรือไมกลัวก็ตาม ใหจติ มีความกลมกลืนกันอยูก บั ธรรมบท
นัน้ ๆ จิตจะมีความแนนหนามัน่ คงขึน้ ภายในตนโดยลําดับจนแนชดั ภายในจิตใจ วาจิต
นีห้ าความสะทกสะทานหวัน่ ไหวไมไดแลว เกี่ยวกับเรื่องความกลัวใดๆ ทั้งสิ้น ทีนเ้ี ดิน
นานเทาไรก็เดิน จะไปไหนก็ไปได ไมมีความรูสึกกลัว
ทีก่ ลาวนีเ้ ปนตามเวลา ไมใชจะเปนอยูเสมอไป เมื่อจิตถอยออกมาจากนั้นแลว
มันก็มีความกลัวไดอีก แตอยางไรก็ตาม เราพอมีหลักฐานพยานเปนเครือ่ งยืนยันไดวา
เราเคยทําดวยอุบายวิธนี น้ั ๆ จิตของเราไดรบั ความสงบรมเย็น ไดรบั ความกลาหาญ
เราจะตองทําอยางนั้นไมทําอยางอื่น เรียกวา ไดหลักเกณฑ ไปไหนก็ใชอุบายอยางนั้น
จริงๆ เปนประจํา เปนก็เปนตายก็ตาย จิตจะไมยอมปลอยวางจากหลักธรรมที่นําเขา
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มากํากับใจนีเ้ ลย เมื่อเปนเชนนั้นผลก็ตองปรากฏขึ้นมาดังที่เคยปรากฏแลว นี่ไดเคย
ปฏิบตั มิ าแลว
ตั้งแตสมัยกอนที่สัตวเสือชุกชุมโนน ผิดกับสมัยนี้อยูมาก กาลเวลาผานกันมาไม
กี่ป ความเปลีย่ นแปลงของโลกเปลีย่ นไปมาก เชน ในปา ในเขา แตกอนมีแตสัตวแต
เสือมีแตอันตราย ทุกวันนี้ปาก็ถูกทําลายไปหมด ไปที่ไหนก็มีแตผูแตคน หาคําวาสัตว
วาเสือชักจะไมมี นานไปกวานีพ้ ดู เรือ่ งสัตวเรือ่ งเสือ คนอาจจะไมเชื่อก็ได ทั้งๆ ที่มันก็
เคยมีเคยเปนอยูแ ลว
ทานนักปฏิบัติทั้งหลาย พึงถือสติเปนสําคัญ ใหกํากับตัว ถือเปนภาระหนาทีข่ อง
ตัว อยาเสียดายความคิดความปรุงเกีย่ วกับโลกสงสารใดๆ เราเคยคิดเคยปรุงเคย
สัมผัสสัมพันธมาแลวไดผลดีชั่วประการใด พอที่จะนํามาเทียบเคียงเลือกเฟนไดแลว
ไมควรจะเสียดายในอารมณที่เคยเปนมา
แตพงึ ทราบวาขึน้ ชือ่ วาเรือ่ งกิเลสแลว ไมวา ประเภทใดๆ ตองเปนเครื่องกลอม
ใจสัตวใหเคลิบเคลิม้ หลับไหลไดเปนอยางดี อยาลืมนีเ้ ปนสําคัญ เราผูปฏิบัติก็พนไป
จากความเปนสัตวโลกที่ถูกกลอมจากกิเลสประเภทตางๆ ไมไดเหมือนกัน จึงพึงตั้งสติ
รอรับไวเสมอ วากิเลสทุกประเภทจะตองมากลอมที่ใจ ใจจะตองตอสูกับกิเลสดวย
ธรรมมีสติธรรม ปญญาธรรม วิรยิ ธรรม ขันติธรรม เปนสําคัญ
ขึ้นชื่อวาธรรมตองฝนตองตานทานกับกิเลสเพราะการตอสูกัน อันใดฝนอันนั้น
มักเปนธรรม อันใดที่ไมฝนและเปนความชอบพอ มักเปนกิเลสเสมอในขัน้ เริม่ แรก
ปฏิบัติ เวนเสียแตธรรมะขัน้ กลางถึงขัน้ ละเอียดแลวนัน้ เปนอีกแงหนึง่ ผิดกัน นับตัง้
แตธรรมขั้นกลางขึ้นไปแลว จิตใจมีความดูดดื่มในธรรม คลายโลกามิสทั้งหลายออก
ไปเปนลําดับ สิ่งเหลานั้นจึงไมมีกําลังดึงดูดจิตใจใหอยูใตอํานาจได ใจดูดดื่มและหนัก
แนนในธรรม เพราะธรรมมีกาํ ลังและมีรสชาติเหนือกวาไปเปนลําดับ
เฉพาะอยางยิ่ง สติปญญา ศรัทธา ความเพียร นับวันมีกาํ ลังกลาไปโดยลําดับ จน
ถึงธรรมขั้นละเอียดเพียงไร จิตยิง่ มีความเพลิดเพลินรืน่ เริงในธรรมจนเกินความพอดี
ไปก็มีในบางครั้ง ทานจึงเรียกอุทธัจจะในสังโยชนเบือ้ งบนวา ความฟุง ความเพลินใน
การพิจารณา จนลืมเวล่าํ เวลา ลืมความเหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยลา ซึ่งเปนสังโยชนเครื่องติด
ของประเภทหนึ่ง เพราะขัดตอความพอดี คือ มัชฌิมา ความพอดีเหมาะสม
ดังที่มีในตําราที่พระทานเดินจงกรมจนฝาเทาแตกนั้น
ถาความรูส กึ นึกคิด
ธรรมดาทัว่ ๆ ไปแลว ตองวาทานฝกทานทรมานตนเอง บังคับตนเองใหเดินเสียจนฝา
เทาแตก ซึ่งทําใหผูเริ่มฝกหัดปฏิบัติเกิดความทอใจ อิดหนาระอาใจวายากเกินไปหนัก
เกินไป ไมสามารถทําตามนั้นได แลวหมดกําลังใจทีจ่ ะอุตสาหขวนขวาย
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แตถาคิดตามหลักปฏิบัติแลว ความเพียรขัน้ นัน้ หากเปนอยางนัน้ เอง คือ เปน
ความเพียรอยูท กุ อิรยิ าบถ ไมวาจะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน เวนแตเวลาหลับอยาง
เดียว นอกนัน้ เปนความเพียรทัง้ สิน้ เชน เดินจงกรมจิตใจหมุนติว้ อยูก บั ธรรม ระหวาง
ธรรมกับกิเลสที่ตอสูกัน พัวพันฟดเหวี่ยงกันอยูตลอดเวลา ไมคิดถึง เดือน ป นาที
โมง เชาสายบายเย็น หิวกระหายใดๆ ทัง้ สิน้ ระหวางสติปญ
 ญา ศรัทธา ความเพียร
อัตโนมัติกับกิเลสเขาตะลุมบอนกัน จะไปเผลอตัวไดอยางไร นัน่ แหละความเพียรทีท่ าํ
ใหเพลิน เดินจงกรมจนกระทั่งฝาเทาแตกไมรูสึกตัว เพราะไมสนใจกับฝาเทายิ่งกวา
ธรรม และเพราะพลังของจิตที่มีกําลังมาก เรงตอความพากเพียรเพื่อความหลุดพน
ฟาดฟนหั่นแหลกกับกิเลสไมมีคําวาทอถอยปลอยวาง นอกจากใหไดชัยชนะหรือกิเลส
หมอบราบไปหมด จนไมมกี เิ ลสตัวใดเหลืออยูภ ายในใจเลย รอบๆ ตัวกลายเปนซาก
กิเลสไปหมด นัน้ แลเปนทีพ่ อใจของความเพียรประเภทนัน้
ฉะนัน้ การประกอบความเพียรจนฝาเทาแตกนัน้ จึงเปนฐานะที่เปนไปไดไมสงสัย
ในธรรมขัน้ นี้ นี่พูดทางภาคปฏิบัติ ตองเอาความจริงมาพูดกันใหถึงใจผูปฏิบัติบาง จะ
ไดเปนกําลังใจตอสูกับกิเลสตัวโลกทั้งหลายเกรงขาม
ทัง้ นีเ้ พราะความเพลินในธรรมและความพากเพียร ไมใชเปนไปเพราะบังคับจิต
เดินจงกรมจนฝาเทาแตก ทั้งๆ ทีจ่ ติ ก็เรรอ นวุน นัน่ วุน นีห่ าสาระอะไรยังไมได แลวก็
เดินจงกรมจนฝาเทาแตกนี้ คิดวาจะเปนไปไดยากหรือเปนไปไมไดพอๆ กัน แตถา
เพราะความเพียรเปนเครือ่ งดึงดูด ทําความเพียรทาตางๆ จนลืมเวล่าํ เวลาลืมเหน็ด
เหนือ่ ยเมือ่ ยลาจนฝาเทาแตกนัน้ เปนไปไดโดยไมสงสัย ในหลักปฏิบัติที่เคยผานมา
เปนอยางนั้น
นับแตธรรมขั้นกลางไปถึงขั้นนั้น ซึ่งเปนขั้นละเอียดไปโดยลําดับแลว กําลังของ
โลกภายในใจออนลงโดยลําดับแทบไมปรากฏ แตกําลังของธรรมมีมากขึ้นๆ จึงทําให
ความเพียรหรือการบําเพ็ญทุกๆ ประโยค หมุนเปนธรรมจักรไปไดโดยไมรูสึกฝนเลย
เมื่อถึงขั้นละเอียดยิ่งกวานั้น ตองไดคุยเขี่ยขุดคนหาตัวกิเลส เพราะกิเลสหมอบ
กิเลสหลบซอนตามแบบฉลาดที่เคยครองไตรภพของมัน สติปญญาทันสมัยเกรียงไกร
เต็มที่ มีแตทา จะฟาดฟนหัน่ แหลกถายเดียว หาคําวาแพไมมี คําวาทอถอยไมมี มีแต
ทาจะเอาใหแหลกแตกกระจายไปจากใจ ไมใหมีเหลือเลยแมแตนิดหนึ่งขึ้นชื่อวาสมมุติ
เพราะฉะนั้นจิตขั้นนี้จึงหาความทอถอยไมได หาความขีเ้ กียจไมมี มีแตความขยันหมัน่
เพียรและเปนนักตอสูโ ดยถายเดียว ตองรั้งเอาไว คําวารัง้ คือ รัง้ ใจเขาสูค วามสงบใน
สมาธิ เพือ่ พักจากงานทีช่ ลุ มุนวุน วายกันไมมเี วล่าํ เวลา ระหวางธรรมกับกิเลสตอสูกัน
ใหเขาสูสมาธิคือความสงบ เปนกาลเปนเวลาเพือ่ สัง่ สมกําลัง นีเ่ ปนความเหมาะสม
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สําหรับผูป ฏิบตั ทิ ง้ั หลาย ควรถือเปนแบบฉบับในการดําเนินสมถะและวิปส สนาจนถึง
จุดหมายปลายทาง
เมื่อพักงาน ตามธรรมดาของจิตขั้นนี้ตองเสียดายงาน เสียดายการทํางาน ไม
อยากพักตัว แตจาํ เปนตองบังคับทีเ่ รียกวารัง้ เอาไว เพื่อพักสงบในสมาธิ เมื่อพักสงบ
ใจก็มีกําลัง หยุดปรุงแตงโดยทางปญญาที่เคยนําไปใชกับกิเลสเสียในขณะนั้น เหลือ
แตความรูล ว นๆ ทรงตัวอยูในความสงบพอสมควร เมื่อรูสึกมีกําลังแลวก็ถอยจิตออก
เพื่อทํางานทางดานปญญาตอไป
จิตนั้นพอถอยออกเทานั้นจะวิ่งถึงงานทันที ไมมอี ะไรรวดเร็วยิง่ กวาจิตขัน้ นีจ้ าก
นัน้ ก็หมุนติว้ กับงานโดยลําดับๆ นัน่ เมื่อถึงขั้นนี้แลวไมมีคําวาขี้เกียจ นอกจากจะพูดวา
ขัน้ ขยันเกินคาดเทานัน้ ซึ่งเปนคําเหมาะสมกับจิตขั้นนี้ กิเลสหมอบ ตองคุยเขี่ยขุดคน
กันเสียจนเต็มที่เต็มฐาน ซึ่งก็เปนงานอันหนึ่ง พอเจอกิเลสก็ตอสูกับกิเลส นี้ก็เปนงาน
อันหนึง่
การคุย เขีย่ หากิเลสก็เปนงานประเภทหนึง่ เวลาเจอกันแลวตอสูก นั ก็เปนงานอัน
หนึง่ จิตขัน้ นีจ้ งึ ไมมเี วลาวางงาน ดังที่โลกพูดกันวา คนวางงาน นั่นคือคนขี้เกียจทํางาน
นัน่ เอง จนไดชัยชนะ หมายความวาเขาใจเรือ่ งกิเลสแตละชนิด หลุดลอยออกไปจากใจ
แนใจ เห็นประจักษไปเปนพักๆ แลวคุยเขี่ยไปอีก ขุดคนอีก เจออีกสูอีกอยูอยางนั้น นี่
คือปญญาขั้นอัตโนมัติ หมุนตัวไปเอง ผูปฏิบัติถาลงปฏิบัติถึงขั้นนี้แลว ใจจะไมมีเวลา
วางงาน งานจะเปนไปอยูตลอดอิริยาบถ เวนเสียแตหลับ แมแตหลับก็ยังไมอยากจะ
หลับ บางคืนตลอดรุง เอาเฉยๆ ไมยอมหลับเลย เพราะจิตยังทํางานอยางเพลินตัวกลัว
ไมหลุดพน
ดวยเหตุนี้จึงตองไดรั้งจิตยับยั้งจิตเขาสูสมาธิ เพื่อใหจิตมีความสงบ ขั้นนี้พูด
ตามธรรมะปาเราเรียกวาเพลินในความเพียร และเขากันไดกับคําวาทีอ่ ทุ ธัจจะ ใน
สังโยชนเบือ้ งบน คือ ความฟุง ความเพลินในความเพียร วุนอยูกับกิเลส ตอสูกับกิเลส
พุงตัวออกไปตอสูกับกิเลสอยูตลอดเวลา ไมใชฟุงซานแบบโลกๆ แลวเกิดความรําคาญ
แบบโลกๆ อยางนั้น ผิดกันคนละโลก นํามาเทียบกันไมได
ฟุงในสถานที่นี้หมายถึงการออกตอสูกับกิเลสนั่นเอง จนลืมเนื้อลืมตัว ลืมเวล่าํ
เวลาความเหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยลาไปหมด ลักษณะนีท้ า นวาอุทธัจจะ เมื่อจิตผานไปแลวถึง
จะรูไ ดวา ออ ตรงนัน้ คือจุดนัน้ ถายังไมผานก็ยังไมรู เชน การพักจิตในเรือนสมาธิ เมือ่
มันจะตายจริงๆ ก็มาพักเสียทีหนึ่ง ทั้งๆ ที่ไมอยากพักก็ตองจําใจพัก เพราะจิตมัน
เหนือ่ ยมากจริงๆ แตถึงจะเหนื่อยก็ไมถอยนี่ ถาเปนสิ่งที่ตายไปไดมันก็ตายไดจริงๆ
เพราะความเหน็ดเหนือ่ ยเต็มประดาเกินกวาจะทนได แตจิตไมใชเปนของตาย มีแต
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ความเหน็ดเหนือ่ ยความเพลียภายในจิตเทานัน้ จิตไมไดตาย จึงตองพาเขาสูสมาธิเพื่อ
พักสงบอารมณวิปสสนา ใหมีกําลังดานสมาธิ
พอถอนออกจากสมาธิแลว จิตใจจะรูสึกมีกําลังขึงขังตึงตัง นีเ่ ห็นคุณคาของ
สมาธิเปนเครือ่ งสนับสนุนปญญาไดเปนอยางดี ทานจึงกลาวไวในอนุศาสนนน้ั วาสมาธิ
ปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสสํ า ปญญาอันสมาธิอบรม อันสมาธิหนุน
หลัง พูดงายๆ มีสมาธิเปนเครือ่ งหนุนแลว ยอมทํางานไดผลเปนที่พอใจไปโดยลําดับ นี่
พูดเอาความเปนอยางนี้
สมาธิจึงมีความจําเปนตลอดสาย จนกระทัง่ ถึงวาระสุดทาย สมาธิจะละไปไมได
ถึงกาลพักตองพัก เชนเดียวกับเราทํางาน เวลาทํางานก็ตั้งหนาตั้งตาทําเต็มเม็ดเต็ม
หนวย ถึงเวลาพักก็ตองพัก รับประทานอาหารพักผอนนอนหลับพักเอากําลังวังชา ถึงไม
ไดงานไดการอะไรจากการพัก
แตก็ไดกําลังสําหรับดําเนินงานในกาลตอไปไดโดย
สะดวก สมาธิกับปญญาจึงมีความเกี่ยวโยงกันอยางแยกไมออก
ทีนี้ ปฺญาปริภาวิตํ จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมจุ จฺ ติ นั่น จิตอันปญญาอบรม
แลว จิตอันปญญาซักฟอกแลว พูดตามความถนัดใจทางภาคปฏิบัติ ยอมหลุดพนจาก
กิเลสทั้งปวงโดยชอบ เพราะฉะนัน้ ศีล สมาธิ ปญญา จึงแยกกันไมออก พระพุทธเจา
ทรงเปนผูบ ญ
ั ญัตเิ องเพือ่ สวนรวมเปนสาธารณะ คําวา ศีล สมาธิ ปญญา มีความเกี่ยว
โยงกันอยางนี้
จะใชแบบสมัยจรวดดาวเทียมตัดทอนเอาตามความตองการ (ของกิเลส มิใช
ของธรรม) ยอมไมได ตองใหเปนไปตามหลักความจริงที่ทรงบัญญัติไวแลว
แตสมาธิของใครจะเดนขนาดไหนนั้น เปนไปตามจริตนิสัย เรื่องความสงบเพื่อ
จะเปนบาทฐานแหงปญญานัน้ มีความจําเปนเสมอกัน ไมใหมีสมาธิเลยแตจะใหเปน
ปญญาลวนๆ ไปเลยนัน้ เปนไปไดยาก หรืออาจเปนไปไมได แมแตขปิ ปาภิญญา ก็ยังมี
ความสงบแฝงอยูในระยะเดียวกัน
อยางนอยตองใหมีจิตสงบ เมื่อจิตสงบแลวก็เรียกวาจิตอิ่มตัวพอประมาณ หรือ
จิตอิ่มตัว เหมือนกับเราไดรบั ประทานแลว แลวตัง้ หนาทํางานใหอยางเต็มเม็ดเต็ม
หนวยไมเถลไถล ไมควาโนนควานีเ้ หมือนจิตทีไ่ มมคี วามสงบ เต็มไปดวยความฟุงซาน
รําคาญ พิจารณาใหเปนปญญาก็กลายเปนสัญญาอารมณไปเสีย เพราะจิตไมอิ่มตัว
ฉะนัน้ การอบรมสมาธิจงึ มีความจําเปนในขัน้ เริม่ แรก
สมาธิขั้นใดก็ตามมีความจําเปนตอปญญาขั้นนั้นๆ อยาไปคิดวาไดสมาธิเต็มที่
แลวจึงจะพิจารณาปญญา นัน้ เปนความคิดผิด ความสงบขนาดใดก็ควรแกปญ
 ญาขนาด
นัน้ บางครั้งปญญายังตองมาอบรมจิตใหเปนสมาธิก็ยังมี ดังทีเ่ ขียนไวแลวนัน้ นัน้ เปน
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ชัว่ ระยะกาลทีเ่ ราจะนํามาใช ไมใชเปนธรรมพืน้ เพเสมอไป เปนธรรมเสมอไป เฉพาะ
สมาธิอบรมปญญา ดังทีท่ า นกลาวไวแลวนัน้
ทีก่ ลาวมาเหลานี้ ไดเริ่มกลาวตั้งแตเรื่องความหนักใจ ความทอถอยออนแอ
เกีย่ วกับเรือ่ งการงาน ในเบือ้ งตนเปนการลําบาก ทําใหเกิดความทอถอยนอยใจ อาจคิด
ไปวาตนไมมวี าสนาบาง ตนมีวาสนานอยบาง ซึง่ เปนเรือ่ งใหเกิดอุปสรรคตอการดําเนิน
ไมเต็มเม็ดเต็มหนวย
ความจริงเรามีอปุ นิสยั วาสนามาดวยกันทุกคน เวลานีเ้ ราก็ไดเปนพระตัง้ หนามา
บวชในพระพุทธศาสนาดวยศรัทธาความเชือ่ ความเลือ่ มใส กิเลสก็มปี ระเภทเดียวกันกับ
ครั้งพุทธกาล ไมไดนอกเหนือไปจากนั้นเลย ธรรมะทีเ่ ปนเครือ่ งปราบกิเลส คือ ศีล
สมาธิ ปญญา เปนตน ก็เปนธรรมะทีเ่ คยปราบปรามกิเลสใหสน้ิ ซากมาแลว ตั้งแตครั้ง
พุทธกาลจนถึงสมัยนี้ ไมมคี าํ วาลาสมัย ธรรมเหลานีแ้ ลเปนธรรมทีท่ นั กับกิเลสทุก
ประเภท ขอใหนาํ มาใช เฉพาะอยางยิ่งสติกับปญญา ใหถือเปนธรรมจําเปนอยางยิ่ง มี
ความเพียรเปนเครือ่ งหนุนหลัง เราจะเห็นแดนแหงความพนทุกขขึ้นที่ใจโดยไมสงสัย
เพราะความพากเพียร
ใจทีเ่ คยอัดอัน้ ภายในตัวเองเพราะอํานาจแหงกิเลสบีบบังคับ เมือ่ ไดรบั การบุก
เบิกดวยความเพียร มีสติปญญาเปนเครื่องมือแลว จิตใจจะคอยเบิกกวางและสิ่งเหลา
นั้นจะเพิกถอนออกไป จิตใจจะเกิดความโลงโถงสวางไสวภายในตน มีความสะดวก
สบาย อยูที่ไหนก็สบาย เพียงแตขน้ั สงบเทานัน้ เราก็สบาย มีตนทุนพอไดอาศัยบางแลว
จงพิจารณาทางดานปญญาดังทีเ่ คยอธิบายใหฟง แลว อุบายวิธแี หงการพิจารณา
ทางดานปญญานัน้ ขึ้นอยูกับจริตนิสัยของทานผูใดจะควรคิดคนขึ้นมา ใหเปนความ
ถนัดเหมาะสมกับจริตจิตใจของทานผูนั้น และเปนสิ่งที่จะทําใหกิเลสหลุดลอยออกไปได
นั้นเปนอุบายที่ถูกตองดวยกัน อยาคอยกวาดตอนเอาตามแบบตามแผน ตามตํารับตํา
รามาแกกเิ ลสโดยถายเดียว จะไมทันกาลไมทันกับกิเลสที่นอกจากคัมภีรมีเยอะแยะ ไม
ใชวากิเลสจะโง ไปนอนคอยตายกองกันอยูในคัมภีร ใหเราไปฟาดไปฟนมันดวยมรรค
ซึง่ อยูใ นคัมภีรเ ดียวกันนัน้ ใหกเิ ลสฉิบหายตายไปหาไดไม
กิเลสมันอยูน อกคัมภีร เขามาอยูใ นหัวใจเรานีท้ ง้ั สิน้ เพราะฉะนัน้ ปญญาจึงผลิต
ขึ้นใหทันกัน เราไดเงือ่ นไดหลักฐานมาจากการศึกษาเลาเรียนพอประมาณแลว จงนํา
มาตีแผออกแตละแขนงๆ ใหเปนอุบายวิธกี ารของตนเอง นํามาใชฆา กิเลส ปราบกิเลส
ภายในใจ นีช่ อ่ื วาเปนผูม คี วามแยบคายไปตามจริตนิสยั ของแตละรายๆ ที่ควรนํามาใช
สําหรับตน ซึ่งถูกตองดวยกันทั้งนั้น
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อิริยาบถทั้งสี่ ยืน เดิน นั่ง นอน ขอใหมีสติอยูโดยสม่ําเสมอ แมจะไมได
พิจารณาอะไร ความรูสึกตัวใหเปนสัมปชัญญะ พยายามฝกใหดี เมือ่ สติมคี วามสืบเนือ่ ง
อยูกับตัว ทานเรียก สัมปชัญญะ ถานึกรูเปนขณะๆ ไปเรียกวา สติ ถาละเอียดเขาไปจน
ถึงกับเปนอัตโนมัติของสติของปญญาแลว ทานก็เรียก มหาสติ มหาปญญา เพราะเปน
ไปไดอยางนั้นจริงๆ
สติเมื่อถึงขั้นแกกลาสามารถ ปญญาเมื่อถึงขั้นฉลาดแหลมคมแลว คนเราไมได
โงอยูตลอดเวลา มันฉลาดไดดวยกันทั้งนั้น ยิ่งถึงคราวจนตรอกจนมุมดวยแลว สติ
ปญญาจะหมุนรอบตัว ใครจะไปยอมจนตรอก ใครจะไปยอมตายเฉยๆ ทั้งๆ ที่สติ
ปญญาพอที่จะคิดคนหามาแกไข พอเล็ดลอดไปได ยังมีอยูภ ายในหัวใจ ใครจะไปยอม
ตายเปลาๆ แบบโงๆ ตอนนั้นละตอนสติปญญาเกิดและพลิกแพลงแกไขเอาตัวเล็ดลอด
ไปได และไดหลักฐานพยานยืนยันอยางองอาจกลาหาญในวาระตอไป ขอใหพากันตั้ง
อกตั้งใจใชหัวคิดปญญาใหเกิดความฉลาด
ใหมคี วามหาวหาญตอแดนพนทุกข สิ่งอื่นๆ ก็เคยไดพบไดเห็นไดสัมผัส
สัมพันธมาแลวดังที่ไดพูดแลวนั้นแล เรื่องของโลกไมมีใครโกหกใครได เพราะตางคน
ตางเคยสัมผัสสัมพันธมาดวยกัน โทษคุณขนาดไหนก็เห็นแลวดวยใจของเรา สวนธรรม
นีเ้ รายังไมเคยรูเ คยเห็น ทานผูว เิ ศษเสียดวยเปนผูแ สดงไว แตเราก็ยงั ไมเคยรูเ คยเห็น
อยางทาน
ผูวิเศษคือใคร ก็คือ พระพุทธเจา เปนผูท รงคนพบธรรมอัศจรรย ธรรมอัศจรรย
นีผ้ จู ะรับทราบ ผูจ ะรับรอง ผูจ ะยืนยัน ผูจ ะทรงรสชาติธรรมอัศจรรยนน้ั ก็คอื ใจ คําวา
ตรัสรูธ รรมหรือบรรลุธรรมก็ตรัสรูท ใ่ี จบรรลุทใ่ี จ ฆากิเลสหมอบราบไปหมดแลว เหลือ
แตธรรมลวนๆ เต็มพระทัยเต็มหัวใจ นัน่ แหละทีเ่ รียกวา ศาสดาองควเิ ศษ สาวกองค
วิเศษ
ธรรมะทีก่ ลาวไววา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธนน้ั มีพอประมาณเทานัน้ ไมไดมาก
มายอะไรเลย ถาตามภูมิของศาสดาแลว ทรงสั่งสอนโลกมากตอมาก สอนอยูถึง ๔๕
พระพรรษาจึงเสด็จปรินพิ พาน ธรรมจะมีเพียง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธเทานั้น จะทัน
กับโรคกิเลสตัณหาของสัตวทั้งสามโลกธาตุนี้ไดอยางไร ถาธรรมไมมากมายยิ่งกวานั้น
เปนไหนๆ ธรรมตองมีมากตอมากสมภูมิศาสดานั่นแล จึงจะทันกับกิเลสของสัตวซึ่งมี
มากตอมากดวยกัน คือ มีมากทั้งมวลสัตว มีมากทัง้ กิเลสบนหัวใจสัตวโลก การสั่งสอน
ของพระพุทธเจาก็ไมซ้ํารอยกัน นอกจากจริตนิสัยของสัตวโลกจะซ้ํารอย อุบายวิธกี าร
แหงธรรมที่ทรงแสดงออกจึงจะซ้ํากัน
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วันคืนหนึ่งสัตวโลกมาเกี่ยวของกับพระองคมีมากตอมากถึงสามโลกธาตุ นับแต
วันตรัสรูแ ลวทรงสัง่ สอนโลกจนถึงวันเสด็จปรินพิ พาน
มีสตั วโลกมาเกีย่ วของอยาง
มหาศาล ธรรมตองเปนธรรมมหาศาลจึงจะสมดุลกัน การสั่งสอนก็สอนไปตามจริตนิสัย
ของนานาจิตตัง ธรรมจึงไมอาจซ้ํากันไดถาจริตไมเหมือนกัน
ลงเปนศาสดาสอนโลกแลวตองเปนคลังแหงธรรม สอนโลกอยางไมอัดไมอั้น
เต็มภูมิศาสดา สัตวโลกจึงสนุกตักตวงผลประโยชนจากคลังแหงธรรมของศาสดา โดย
สําเร็จเปนพระโสดาบาง ไมเปนโสดนโสเดาดังเราๆ ทานๆ ที่เปนกันอยู สําเร็จเปน
พระสกิทาคาบาง เปนพระอนาคาบาง เปนพระอรหันตบา ง ไมขาดวรรคขาดตอนตลอด
วันนิพพาน ธรรมเพื่อสัตวโลกจําตองมากพอแกเหตุการณ
พวกเราเพียงตัวเทาหนูนก้ี ล็ องใหรซู ิ รูอ รรถรูธ รรมขึน้ ภายในใจ ตองพูดไดอยาง
เต็มปากและอาจหาญ ควรทีจ่ ะนําธรรมมาอบรมสัง่ สอนลึกตืน้ กวางแคบ หยาบละเอียด
ตองพูดไดเต็มปากไมกระดากอาย เพราะไดรูไดเห็นทั้งเหตุทั้งผลเต็มภูมิของตนมาแลว
ดวยกัน ทําไมจะพูดจะแนะนําสั่งสอนกันไมได ตองไดโดยไมสงสัย ธรรมจริงภายในใจ
กับธรรมจดจํามาจากตํารา ความรวดเร็วทันเหตุการณตา งกันอยูม าก พูดก็สาธุ มิได
ประมาทการเรียนเพราะเราก็เคยเรียนมา พอดนเดาไดบาง แตจะยกภาษิตแตละบท
ออกแสดง กลับวิง่ เขาตําราหมด สุดทายก็ควาธรรมะปา ออกมาดนเดาตามประสีประสา
พอผานรอดตัวไปเปนคราวๆ นัน่ แล
เพียงเทานีก้ พ็ อใหทราบไดวา พระพุทธเจาซึ่งเปนจอมศาสดานั้น ทรงแสดง
ธรรมแกโลกมีธรรมประมาณเทาไร ตองมีขนาดครอบโลกธาตุนะซิ ไมอยางนั้นก็ไมทัน
กับกิเลสของสัตว กิเลสก็จะหาเรือ่ งตําหนิเอาวา ภูมิธรรมของศาสดาสูภูมิกิเลสของมาร
ไมได เปนศาสดาองคบกพรองในธรรมนโยบายการสัง่ สอน แตกเิ ลสหมอบราบทัง้ สิน้
เพราะนโยบายแหงธรรมของพระองค จึงแนใจวา พระธรรมมีมากเต็มภูมิของศาสดาซึ่ง
นอกจาก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธออกไป
นี่ก็พยายามอบรมสั่งสอนหมูเพื่อนเพื่อใหไดหลักไดเกณฑ ผูมาใหมก็มีผูอยูเกา
ก็มี จงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ อยามาแบบเถลไถล มาสักแตมา อยูสักแตอยู ไปสักแตไปไม
ไดเรื่องไดราว และมาเอาชือ่ เอานามเอาเกียรติยศชือ่ เสียง วาเคยไปอยูก บั อาจารยนน้ั
เคยไปอยูกับอาจารยนี้ ไปจับจายขายกิน อยางนั้นก็ยิ่งเลวไปใหญ ไมตรงกับความมุง
หมายของผูร บั และใหการอบรมเพือ่ อรรถเพือ่ ธรรมดวยความบริสทุ ธิใ์ จ แกบรรดาทาน
ผูมาอาศัย เพราะฉะนัน้ จงเห็นใจ ไดพยายามแนะนําสั่งสอนเพื่อนฝูงมาเต็มสติปญญา
กําลังความสามารถ ไมวาธรรมะขั้นใดภูมิใด ไมเคยมีการปดบังลี้ลับไวแมแตนอยเลย
เปดเผยใหฟงทุกแงทุกมุมเพื่อเปนคติเพื่อเปนอุบายเพื่อเปนกําลังใจ และดําเนินตาม
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หลักธรรมที่สอนดวยความแนใจวาไดสอนโดยถูกตองแลวทุกขั้นแหงธรรม คําวา พุทธ
บูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา นัน้ จงพลีชพี ดวยการปฏิบตั บิ ชู าทานจริงๆ ผลแหงการพลีชีพ
นัน้ จะเปนธรรมอัศจรรยขน้ึ ทีใ่ จแทนศาสดา ประหนึ่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
ประทับอยูต รงหนาเราขณะนีแ้ ล
จึงขอยุติเพียงเทานี้
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒

การบวชเปนของยาก
การบวชทานกลาวไววา บวชไดยาก บวชแลวการประพฤติตามธรรมวินยั ก็เปน
ของยาก การจะดําเนินทางดานจิตใจของนักบวช เพือ่ รูแ จงเห็นจริงตามหลักธรรมของ
พระพุทธเจาก็เปนของยาก ทําไมจึงเปนของยาก เพราะกิเลสไมใชของงายดาย กิเลส
เปนสิง่ ทีเ่ หนียวแนนมัน่ คงมาก การประพฤติปฏิบัติเพื่อถอดถอนหรือตอสูกับกิเลสจึง
เปนของยากทุกๆ ประโยคไป ความเปนนักบวชก็คอื ความเปนนักรบ เปนนักตอสูกับสิ่ง
ที่เปนขาศึกแกจิตใจของตน ไมวาจะเปนครั้งใดสมัยใดก็ตาม หลักความจริงมีมาอยาง
นัน้
กิเลสไมเคยมีความออนแอทอถอย พอที่จะชําระมันไดอยางงายดาย กิเลสมี
ความขยัน มีความเขมแข็ง มีความฉลาดแหลมคมมาก เวลาครอบหัวใจสัตว จึงทําให
สัตวขยันขันแข็ง และฉลาดไปตามเพลงขับกลอมของมัน แตขี้เกียจออนแอทอแทเหลว
ไหลและโงเขลาในสิง่ ทีเ่ ปนธรรมเปนสารประโยชนทง้ั หลาย เพราะกิเลสเปนขาศึก เปน
คูแขงกับธรรม คือความดีงามทั้งหลายมาแตกาลไหนๆ ไมเคยลงรอยกันเลย กําลังทุก
ดานของกิเลสมีมากไมมีเวลาบกบาง จึงสามารถครองหัวใจสัตวโลกเรือ่ ยมา
เรามุง หนามาบวชในพระพุทธศาสนา กวาจะไดบวชก็เปนของยาก บวชแลวจะ
รักษาสิกขาบทวินัยซึ่งเปนการขัดตอนิสัยเดิมอันเปนนิสัยของกิเลส ก็ตองเปนของยาก
เพราะตองตอสูกับกิเลสที่ฝงจมภายในใจ จนกลายเปนนิสยั มานานแสนนาน ตอง
ระมัดระวังรักษากายวาจาใจทีเ่ คลือ่ นไหวไปมาอยูเ ปนนิจศีลนิจธรรม ใจจึงจะเปนธรรม
ขึ้นมาไดตามใจหวัง แตจะเพราะเหตุผลกลไกอะไรก็ตาม มักมีกิเลสแทรกอยูเสมอ ภาย
ในอาการของจิตอาการของกายที่แสดงออกมา เมื่อเปนเชนนี้การประพฤติปฏิบัติจึง
เปนของยาก และมักเปดชองใหฝายต่ําย่ํายีตีตอยอยูเสมอ
โลกที่ไมรูพิษภัยของกิเลสหรือไมรูกลไกของกิเลสที่ฝงอยูภายในใจ และยอม
จํานนตอสิง่ เหลานีโ้ ดยไมรสู กึ ตัวอยูแ ลว จึงประพฤติปฏิบัติกันยาก เกือบรอยทั้งรอย
มักทอถอยออนแอ การที่จะบึกบึนหรือตะเกียกตะกายเพื่อแกและถอดถอนกิเลส เพื่อ
ความหลุดพนนัน้ เราพอทราบกันทุกองค เพราะไดเริ่มปฏิบัติมาดวยกัน วาระหวาง
กิเลสกับธรรมซึ่งมีอยูในใจดวงเดียวนี้
แกและถอดถอนกันยากยิ่งกวาถอดถอนหัว
หนามออกจากฝาเทาเสียอีก การฝกฝนอบรมและทรมานตนก็คือการตอสูกับกิเลส ซึ่ง
เปนผูเ คยเสีย้ มสอนใจใหเชือ่ มันอยางฝงจมมาเปนเวลานาน จึงเปนของยากลําบาก แต
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อยาลืมวา ความเลิศแหงธรรมมีคณ
ุ คาและน้าํ หนักมากกวาความลําบากทางความเพียร
เปนไหนๆ
การอุตสาหพยายามประพฤติปฏิบัติธรรมทางดานจิตใจ ทีเ่ รียกวาการแหวกวาย
จากกิเลสไปแตละขั้นละตอนนั้น ตองเปนของยากลําบากไปตามจังหวะแหงการตอสู
เพราะกิเลสไมวา ประเภทใด ตองเปนสิ่งที่เหนียวแนนแกนนักสูดวยกัน มันเกาะอยูกับ
จิตไมยอมปลอยวางเอางายๆ ถาอุบายวิธีและการปราบปรามมีกําลังไมพอ ตองยอม
แพมันโดยไมตองสงสัย นีท่ า นวาการบวชก็ยาก บวชแลวการประพฤติพรตพรหมจรรย
ใหเปนไปตามสิกขาบทวินัยก็ยาก การจะตะเกียกตะกายตนใหหลุดพนไปตามทางสันติ
ธรรมทีท่ า นทรงสอนไว กอนที่จะหลุดพนไปไดก็ตองตอสูกับกิเลสอยางเต็มสติกําลัง
ความสามารถ ซึ่งก็พนจากความยากลําบากไปไมได เมือ่ รวมความแลวยากดวยกันทัง้
นัน้
แตการยากของผูเชื่อธรรมวินัยของพระพุทธเจาก็ไมยากจนสุดวิสัย เพราะทานผู
ไดชัยชนะที่ผานไปแลว สวนมากลวนผานไปดวยความยากลําบากนัน่ แล เพราะการ
ปราบกิเลสทุกประเภทซึง่ เปนสิง่ ทีป่ ราบยาก ทานก็เคยไดปราบปรามมาแลว ทุกขขนาด
ไหนทานก็เคยทุกขมากอนแลว ทําใหเห็นประจักษพยานเปนอยางดี
ไมวา กิเลสประเภทใด เกาะอยูใ นหัวใจใด จะตองมีความเหนียวแนนมัน่ คง มี
ความฉลาดแหลมคมเกินกวาจิตจะระลึกรูไ ดวา ผิดหรือถูก วาเปนโทษเปนคุณประการ
ใดบาง ถาไมใชธรรมมีสติและปญญาธรรมเปนตนเขาพิสูจนทดสอบกัน ซึ่งทานก็พา
ดําเนินวิธกี ารเหลานีม้ าแลว
ขั้นจะทําจิตใหมีความสงบเปนสมาธิก็ยาก ไมใชเรื่องเล็กนอย แตเมือ่ พยายาม
ตามหลักธรรมจริงๆ แลวก็ไมยากจนเกินกําลัง เพราะความตองการ ความอยาก ความ
หวัง ความมุงมั่นแตละอยางซึ่งเปนกําลังใจมีอยูภายในใจเราแลว ก็พอฟดพอเหวี่ยงกัน
ไปไดทุกขั้นทุกภูมิของอรรถของธรรมและทุกประเภทของกิเลส ไมนอกเหนือไปจากสติ
ปญญา ศรัทธา ความเพียรซึง่ เปนอาวุธอันสําคัญนีไ้ ปไดเลย
ดวยเหตุนี้จึงตองพยายามเพื่อแหวกวายตนใหออกจากวัฏวน คือหมุนไปเวียน
มาดวยการเกิดแกเจ็บตาย ซึ่งลวนเปนเรื่องของกองทุกข โปรยไปตามระยะทางไมขาด
วรรคขาดตอน เหมือนเขาโปรยขาวตอกตามทางนัน่ แล นี่แลเรื่องทุกขที่มันติดสอยหอย
ตามไปในชาติความเกิด ชราความแก มรณะความตาย เปนเชนนี้
การฝกฝนอบรมการทรมานนั้น ไมมีการฝกฝนการทรมานสัตวตัวใด ยากยิ่งกวา
การฝกฝนทรมานมนุษยคอื เราแตละรายๆ นีเ่ ลย พระพุทธเจาก็ทรงเปนมนุษยคนหนึ่ง
ถาใหนามตามขั้นมนุษยตามศักดิ์ศรีของมนุษยตามเกียรติของมนุษย ก็ใหนามวาพระ
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องคเปนกษัตริย แตกิเลสมันไมไดนิยมวาเปนคนชั้นใด มันคงเปนกิเลสและเหยียบย่าํ
ทําลายหัวใจของคนของสัตว ทุกขั้นทุกภูมิทุกชาติชั้นวรรณะ โดยไมสะทกสะทานเลย
เมื่อเปนเชนนั้นจะไมยากไมลําบากไดอยางไร ในการปลดเปลือ้ งกิเลสหรือสลัดกิเลส
ออกจากใจ เพราะมันเคยเกาะกินหัวใจมานานจนไมอาจประมาณได
ทั้งเบื้องตนเบื้องปลายแหงความเปนมาของสัตวของบุคคลแตละราย เพราะ
ความยืดยาวดวยทุกขเปนสายยาวเหยียดมาดวยกันกับชาติความเกิด
ชราความแก
พยาธิความเจ็บไขไดปวย ตลอดถึงความตาย นี่เรื่องของทุกขก็ติดสอยหอยตามกันมา
ไมอาจกําหนดไดวาเปนทุกขมาแตเมื่อไหร เคยเกิดเคยตายมาแตเมือ่ ไหรจนถึงปจจุบนั
นี้
ที่ยืดยาวที่สุดไมมีอะไรเปนคูแขงได ก็คือความหมุนเวียนเกิดตายที่เต็มไปดวย
ความทุกขทรมานของสัตวผมู กี เิ ลสเปนเจาอํานาจครอบงําใจนัน่ แล เปนเพียงเจาของไม
อาจจดจําความเปนมาของตนไดเทานั้น จึงไมนึกขยะแขยงและกลัวกัน แมความระลึก
ไมไดนั้นก็คือกิเลสนั่นแลทําใหหลงลืมในความเปนมาของตน มีความทุกขความลําบาก
ยากจนเข็ญใจขนาดไหน กิเลสก็ปด บังซอนไวไมใหเจาตัวรูเ ห็น ตางจึงทนทุกขทรมาน
กันมาดวยความมืดบอดสุมเดา ไมอาจมองเห็นจุดหมายปลายทางได
ถาคนเราแตละรายๆ ทราบวิถีความเปนมาของตนในเรื่องการทองเที่ยว ไดแก
ความเกิดที่นั่นตายที่นี่ ซึ่งกลมกลืนไปกับความทุกขไดบาง ความทราบนั้นก็จะกระจาย
ไปถึงเรื่องความทุกขความลําบากทั้งหลายที่ตนไดเคยประสบเคยรู เคยเห็นมา ก็พอจะ
มีแกใจอุตสาหพยายามแหวกวาย ใหหลุดพนจากแหลงแหงวัฏวนอันนี้ไปไดเปนรายๆ
เปนคณะๆ อันเปนความรวดเร็วกวาทีเ่ ปนมาและเปนอยูน ไ้ี มนอ ยเลย เพราะความตืน่
ตัวกลัวทุกขกลัวภัยเปนสาเหตุใหตะเกียกตะกายกัน
นีถ่ งึ เราไมทราบก็ตาม ผูที่เปนสักขีพยานของเราก็คือองคศาสดา ธรรมที่
ประกาศสอนไวก็ออกมาจากศาสดาองคเอก ที่ทรงรูทรงเห็นตามความจริงทุกอยางมา
แลว วาสัตวทง้ั หลายเวียนวายตายเกิดอยูใ นวัฏสงสารไมมปี ระมาณ ไมนอกเหนือไป
จากวัฏวนนีไ้ ปได เพราะเปนที่อยูที่รวมของสัตวที่มีกิเลสพาใหเกิด-ตาย บรรดาสัตวทม่ี ี
กิเลสจะตองเปนอยางนี้ดวยกัน สิ่งตายตัวที่จะพาใหสัตวเกิดและตาย ตลอดถึงไดรับ
ความทุกขความลําบากตางๆ ก็คอื เรือ่ งอวิชชากิเลสประเภทละเอียด พาใหเปนมาโดย
ลําดับลําดาไมขาดวรรคขาดตอนแหงภพชาติ จนถึงปจจุบันชาติที่กําลังเปนอยูเวลานี้
เราถือองคศาสดาและศาสนธรรมทีท่ า นตรัสไวนน้ั มาเปนสักขีพยาน ตาเราไม
สามารถมองเห็นเรือ่ งความเปนมาของเรา หู ใจเราไมสามารถรูเ รือ่ งรูร าวความเปนมา
ของตน ก็พึงยึดเอาหลักธรรมของทานมาเปนหูเปนตา เปนเครือ่ งประดับใจ เครื่องสอง
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ใจเพื่อกาวไปตามนั้น ยอมจะเห็นทางออกจากวัฏทุกขโดยลําดับไมอับจน เรือ่ งเกิดตาย
ก็จะไมสงสัยเพราะเปนความจริงอยางตายตัว ไมมีอะไรมาลบลางได นอกจากธรรมคือ
วิวฏั ธรรมเปนตน
การเกิดในภพนอยภพใหญ เปลีย่ นภพเปลีย่ นชาติเปนสัตวเปนบุคคล เปนเปรต
เปนผี เปนยักษเปนมาร เปนเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม ก็อยูในวงแหงวัฏจักรของคน
และสัตวที่มีกิเลสดวยกัน ไมนอกเหนือจากธรรมที่พระพุทธเจาทรงตรัสไวไปไดเลย
ฉะนั้นจงยึดธรรมมาเปนหลักใจ เปนเครือ่ งสองทาง เปนสักขีพยาน เปนหูเปนตาเปน
ความรูค วามฉลาด เปนหลักดําเนินอยาไดลดละปลอยวาง
ทานวาอวิชชาคือความมืดบอดนั้นเองเปนตัวการใหญ รูก ร็ แู บบอวิชชาเห็นแบบ
อวิชชา อะไรๆ เปนแบบของมันทัง้ สิน้ ไมไดเปนแบบธรรม พอที่จะใหเกิดความสวาง
กระจางแจงแกจิตใจไดเลย มันจึงลําบากสําหรับมวลสัตวผมู ดื บอดดวยอวิชชา ตัณหา
อุปาทานฝงใจ
ดวยเหตุนี้จึงตองยึดเอาหลักธรรมมาเปนสักขีพยาน มาเปนเครื่องฝากเปนฝาก
ตายไวกบั ใจ พยายามตะเกียกตะกายไปตามนี้ ทุกขก็พอทนไดเพราะเคยทนมาแลว
ทุกขดวยความพากเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจ ไมใชทุกขเพื่อความลมจม
พระพุทธเจาเปนที่ยอมรับของพุทธบริษัททั่วโลกดินแดนแลววา
พระองคเปนทุกข
อันดับหนึ่งในวงพุทธศาสนา ในวงพุทธบริษัท เพราะการฝกทรมานพระองคกอนได
ตรัสรูธ รรมมาแจกจายสัตวโลก เราเปนศิษยตถาคตจําตองเดินตามครู ครูพาเดินผาน
ทุกขดวยความพากเพียร ศิษยตองเดินตามนั้นไมยอมถอย
ไดกลาวเมือ่ สักครูน ว้ี า การฝกฝนทรมานหรืออบรมตนนัน้ ไมมีอะไรยากยิ่งกวา
การฝกฝนอบรมหรือทรมานมนุษย เพราะกิเลสพาใหยาก กิเลสเปนสิง่ ทีเ่ หนียวแนน
มากยากที่จะถอดถอน ยากที่จะตัดจะฟนหรือปราบปรามใหหมดสิ้นไปไดงายๆ จึงตอง
ใชกาํ ลังเต็มความสามารถ เพียงขั้นสมาธิเทานั้นก็ตองใชกําลังใหเหมาะสมกับสมาธิที่
ควรจะเกิดขึ้นได
เอา….วันนี้ทําสมาธิไมเกิดเพราะกําลังไมพอ กําลังสติก็ไมพอ กําลังความเพียร
ก็ไมพอ จิตใจมีความทอแทออนแอ ความสงบของใจเกิดไมได ตองเพิ่มกําลังใหม
พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงใหม ตองพลิกกันอยูอยางนี้จึงเรียกวาปญญา ความฉลาดใน
การตอสู เอาจนสงบได ทําไมจะสงบไมได ธรรมทานสอนเพือ่ ความสงบทัง้ นัน้ ไมได
สอนเพือ่ ความฟุง ซานรําคาญ ไมไดสอนเพื่อความสายแสไปตามกระแสของโลกสงสาร
นัน่ เปนเรือ่ งของกิเลสพาใหเปนไปตางหาก ไมใชธรรมพาใหเปน กิเลสพาใจใหฟงุ ซาน
ขุนมัว ธรรมพาใหใจสงบผองใส กิเลสกับธรรมเดินสวนทางกันไปคนละจุด
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จิตใจที่เปนไปตามกระแสของโลกเหมือนน้ําซับน้ําซึม โดยไมมีสติเปนเครื่องกั้น
กางหวงหามตานทานกันบางเลยนัน้ ไมใชเปนการบําเพ็ญธรรม แตเปนการเสือกคลาน
ตามกิเลสทีฉ่ ดุ ลากไปตางหาก เราควรจะทราบในแงเหลานีไ้ ว เพือ่ ความรูส กึ ตัวและเขม
แข็งทางความพากเพียรขึ้นอีก ชวยจิตไดมีความสงบ นีก่ ย็ ากขัน้ หนึง่
ในการฝกมนุษยคอื เราผูห นึง่ ดูเอา…ยากหรือไมยาก การฝกมนุษยการฝกพระ
ใหเปนพระที่สมบูรณแบบตามทางศาสดา เพื่อเปนหลักยึดของใจอันมั่นคง จงยึดเอา
พระพุทธเจาพระสาวกมาเปนตัวอยาง ทานฝกทานยากลําบากขนาดไหน สวนเราจะฝก
แบบงายยิง่ กวาทานก็จะเกงกวาครูไปเพราะเหตุไมเหมือนครู เหตุไมมคี วามหนักแนน
มั่นคงเหมือนครู แตจะใหกเิ ลสหลุดลอยไปเร็วยิง่ กวาครู การเกงกวาครูแบบนี้ มันเปน
ไปไมได เราเดินตามครูลาํ บากอยางครู เพือ่ ความรูแ จงเห็นจริงอยางครู ผลทีไ่ ดรบั จะ
เหมือนครู
อยาหาความสะดวกสบายนอกครูนอกอาจารย จะเปนจะตายก็ขอใหเปนใหตาย
แบบครู พุทธฺ ํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ จงยึดใหฝงลึกภายในใจ อยาปลอยใหกเิ ลสปด
มือให พุทธ ธรรม สงฆ หลุดลอยไปได พระพุทธเจาแลสาวกทั้งหลาย สวนมากมีแต
ลําบากกันทัง้ นัน้ เพราะกิเลสไมเคยเปนผูง า ยดายและสอนงายแกผปู ระพฤติธรรมและ
แกผูใด สัตวตวั ใด เพราะไมเคยเปนลูกศิษยและเปนทาสเปนบอยของใครๆ ในโลกทัง้
สาม มีแตเปนศาสดาผูท รงอํานาจโดยถายเดียวเรือ่ ยมา เมือ่ มีผบู าํ เพ็ญธรรม ปฏิบัติ
ธรรม มันตองตอสูขัดขวางอยูตลอดเวลา จึงเรียกวาขาศึกของธรรมก็คือกิเลสนั่นเอง
แมขาศึกของเราก็คือกิเลสนี้เชนกัน
เมื่อพยายามทําจิตใหสงบวันนี้ไมได ก็ใหทราบวาความบกพรองและกําลังของ
เราไมพอ สติไมพอ สติตง้ั ไวกบั งานทีต่ นทําขาดวรรคขาดตอน จึงถูกกิเลสฉุดลากไป
ตามกระแสของมันตอหนาตอตาในวงความเพียร จนเขาสูค วามสงบไมได แมนง่ั ภาวนา
ก็นั่งอยูเฉยๆ เหมือนหัวตอ แตจติ เรรอ นไปดวยอํานาจของกิเลสเสียสิน้ ทั้งนี้เพราะสติ
ไมพอหรือสติไมมี ถูกกิเลสขับไลออกหมด เมื่อทราบวากําลังของสติไมพอ ความเผลอ
ตัวมีมาก ก็เรงตัวใหมตั้งสติใหม ไมทอถอยปลอยวางความเพียรใหกิเลสไดใจ พลิก
แพลงเปลี่ยนแปลงใหมเอาจนจิตมีความสงบได จึงชือ่ วาภาวนาหรือบําเพ็ญธรรมให
เหนือกิเลส ถาสติออนกวากิเลส ใจก็ไมรธู รรมไมเห็นธรรม มีความสงบเปนตน กิเลสก็
แข็งขอไมยอมธรรม ฉะนั้นสติปญญาจึงตองใหเหนือกิเลสอยูเสมอ เสียทาใหกเิ ลสตรง
ไหนตองฟตตัวยิ่งขึ้น และถือวากิเลสสอนเราใหฉลาดในจุดบกพรองไปในตัวดวย ฟต
จนทันเพลงมวยของกิเลสไปเปนระยะๆ จึงเรียกวานักตอสูเพื่อชัยชนะ
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ความฟุง ซานเปนกิเลสประเภทหนึง่ การฝนใจหรือการฝกฝนอบรมใจดวยวิธี
ตางๆ ซึง่ เปนการตอสูก บั กิเลสใหเกิดความสงบ ตองทุมเทกําลังความเพียรทุกดานลง
ใหเหนือกิเลสทีท่ าํ ใหฟงุ ซานนัน้
จิตยอมสงบได ไมเหลือวิสัยของนักภาวนาไปได
เพราะศาสดาซึ่งเปนครูเอกของพวกเราพาทําและพาไดชัยชนะมาแลวไมสงสัย
ขั้นปญญาก็เหมือนกัน ตองพิจารณาแลวพิจารณาเลาไมหยุดไมถอย คลีค่ ลายดู
สิ่งที่มีอยูภายในตน คือขันธทท่ี า นเรียกวาความจริง เชน กายคตาสติ เปนตน ในสติปฏ
ฐานสี่ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม หรืออริยสัจสี่ก็เหมือนกัน อยูใ นกายในจิตนีท้ ง้ั สิน้
เมื่อพิจารณาตรงไหนใหมีสติจดจอตอเนื่องกันไปกับงานแหงการพิจารณา อยาลดละ
สติ สติเปนสิง่ สําคัญมากทีเดียว สติขาดวรรคขาดตอนตรงไหน งานก็ขาดวรรคขาด
ตอนตรงนั้น ผลที่ควรจะสืบเนื่องกันไปก็ตองขาดวรรคขาดตอนตามเหตุที่ขาดไป นีค่ วร
สํานึกเสมอผูปฏิบัติ ถาไมอยากเนิน่ ชาหรือเหลวไหล
อันความเหลวไหลนั้นไมไดขึ้นอยูกับอะไร แตขน้ึ อยูก บั ผูท าํ ตัวใหเหลวไหลตาง
หาก เชน วันนีก้ บั วันนัน้ วันผานมาแลวกับวันนี้ วันนีว้ นั พรุง นี้ ปนี้ปหนาก็เหมือนกัน
นัน่ ไมสาํ คัญ ทีส่ าํ คัญคือตัวเราผูเ หลวไหล การแกตองแกที่ตัวเรา ไมมีวันไหนเปนวันดี
ทั้งอดีต อนาคต ปจจุบนั มันเปนเพียงมืดกับแจงเทานั้น ถาตัวเราไมดีเพราะสูกิเลสไม
ได เนือ่ งจากความเพียรทีจ่ ะทําใหปรากฏสิง่ ทีภ่ าคภูมใิ จขึน้ ภายในใจไมมี ตองเปนผู
รุงรังกีดขวาง วัน คืน เดือน ป อดีต อนาคตและปจจุบันอยูตลอดไปนั่นเอง
คําวา สมาธิ ก็อยาไปคาดไปหมาย วาสมาธิเปนอยางนัน้ สมาธิเปนอยางนี้ หลัก
สําคัญก็คืองานของเราที่ทําเพื่อความสงบนั้น เปนเครือ่ งยันยัน เปนเครือ่ งรับรอง ทีจ่ ะ
ใหเกิดความสงบและเปนสมาธิ คือความแนนหนามัน่ คงขึน้ ทีใ่ จ ไมใชเกิดขึ้นเปนขึ้น
เพราะความคาดหมายดนเดา แตเกิดมีขน้ึ เพราะการภาวนาในหลักปจจุบนั เปนสําคัญ
กวาที่อื่น การคาดการหมายไมเกิดประโยชน อยาไปคาดหมายใหเสียเวล่าํ เวลาและ
เปลาประโยชนเลย
เมือ่ กําหนดธรรมบทใด เชน กําหนดอานาปานสติกใ็ หรอู ยูท ล่ี ม เปนกับตายก็ให
รูอ ยูท น่ี น้ั อยาใหเผลอ สุดทายความรูท ง้ั มวลก็รวมกระแสเขามาสูจ ดุ เดียว มีลมหายใจ
เปนหลักเปนที่ยึด ลมก็คอยละเอียดลงไปๆ ละเอียดลงไปจนกระทั่งหายเงียบเลยก็มี
แตไมตาย อยาไปกลัวเวลาลมหายไปในความรูส กึ ขณะนัน้ นี่เคยเปนมาแลวถึงพูดได
ไมเคยเปนพูดไมถูกหรอก นอกจากนักโกหกอาจพูดดนเดาและหลอกคนอื่นไดซึ่งมักมี
แฝงกันไปเสมอ แตเราไมใชคนประเภทนัน้ จึงดนเดาไมเปนถาไมรูไมเห็นขึ้นกับตน
ลมละเอียดลงไปๆ จนหายเงียบไปเลย ทีนี้จะมีวิตกอันหนึ่งขึ้นมาเปนขาศึกใน
ขณะนั้น วานีล่ มหายใจหมดไปแลวจะไมตายหรือ นั่นมันกระตุกเจาของใหเสียหลักแลว
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ก็มาควาลมหายใจตั้งเสียใหม เลยไดแคกลัวตายเพราะลมหมดไป ภาวนาทีหลังพอมา
ถึงจุดลมหายใจหมดก็เปนอีก ๆ เลยไมไปถึงไหน พอถูกกระตุกดวยความคิดเชนนั้น
ลมหายใจก็มีขึ้นมา จิตก็มาสูความหยาบตามปกติของจิตเสีย ความถูกความจริง ลม
หายใจที่หายไปนั้นไมตองไปกังวลกับมันหรอก เมื่อมันหายไปก็ใหอยูกับตัวรู ผูร นู น้ั
โดยไมกังวลกับลมหรือสิ่งใด ใจก็อยูด ว ยความสงบเย็นเทานัน้ เอง พอจิตขยับตัวออก
จากความสงบลมหายใจก็มีมาเอง โดยไมตองไปควาไปหามันใหยุงไป
ผูมีปญญารักษาตัว มันตองมีอุบายแกความเผลอของตัวที่คิดจากเลหเหลี่ยม
ของกิเลส คือความสงสัยกลัววาจะตายนัน้ แหละ มันเปนเลหเ หลีย่ มของกิเลส ก็พึง
ทราบเสียในขณะนัน้ วา เมือ่ ความรูย งั ครองรางอยูน แ้ี ลว อยางไรก็ไมตาย เอา ลมหายใจ
จะหมดก็หมดไปเถอะ ถาลงความรูน ย้ี งั มีอยูใ นรางนีแ้ ลวจะไมตาย เพียงเทานี้ใจก็พุง
ทะลุ หายเงียบไปจากความกลัวตาย และดํารงตัวอยูใ นความสงบอยางหายหวงเทานัน้
แล
อุบายวิธีแก เราตองคิดคนขึน้ มาภายในตนนัน้ แหละ เปนความเหมาะสมทีส่ ดุ
ยิง่ กวาครูบาอาจารยหยิบยืน่ ใหเปนไหนๆ ซึ่งสุดทายก็หลุดไมหลุดมือไปเสีย ไมเหมือน
เจาของคิดขึ้นมาโดยลําพังตัวเองและประจักษกับใจตัวเอง ทั้งไดผลเปนที่พึงพอใจจาก
อุบายนัน้ ดวย ทั้งนับวันเวลาแตกแขนงออกไปอยางกวางขวางดวย ใชแกกเิ ลสทันควัน
ไมมีวันหมดสิ้นดวย เปนสมบัตขิ องตนจากภาคปฏิบตั อิ ยางภาคภูมิใจดวย
การพิจารณาทางดานปญญาเปนสําคัญมาก
อยาสักแตวา พิจารณาเปนเพียง
อาการหรือเปนพิธี พิจารณาเพือ่ ความรูจ ริงเห็นจริงกับอาการนัน้ ๆ จริงๆ ดวยความมี
สติสืบเนื่องกันไปโดยลําดับ จะแยกจะแยะอาการใดก็ใหมคี วามรูก บั อาการนัน้ เทานัน้
สองอยางใหรูกันอยูเพียงเทานั้น เหมือนกับโลกนี้ไมมีอะไรเลย มีแตความรูก บั อาการที่
พิจารณาสัมผัสสัมพันธกันอยูสองอยางเทานั้น แลวก็จะกระจายไปหมด
ความรูอ นั นีจ้ ะสวางกระจางแจงซึมซาบไปทัว่ อวัยวะสวนอืน่ ๆ
ที่เราไมได
พิจารณา ก็เขาใจตลอดทั่วถึงเพราะเปนเหมือนๆ กัน บางครั้งจิตก็ซานไปเอง เทีย่ วรู
รอบขอบชิดไปหมด มันเหมือนกับกระดาษซึมมันซึมซาบไปๆ เพราะความซึง้ ภายในใจ
วาอันนี้เปนอยางนี้จริงๆ เชน เปนของปฏิกูล เปนทุกข หรือเปน อนตฺตา มันซึ้งถึงใจ
กําหนดไปทางไหนจิตมันซานไปตามนั้นและซานไปตามๆ กันหมด เพราะสิง่ เหลานี้
เหมือนกัน
อุบายปญญาไมพอผลิตขึ้นมา หาอุบายคิด ตั้งหนาตั้งตาคิด ตั้งหนาตั้งตาพินิจ
พิจารณา ตัง้ หนาตัง้ ตาสังเกตดวยความสนใจ เต็มไปดวยเจตนา เต็มไปดวยความมุง
มั่น อยากรูอยากเห็นความจริงที่มีอยูนี้ สติตองติดแนบเสมอ ไมวาขั้นสมาธิ ไมวา ขัน้
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ปญญา สติมคี วามจําเปนตลอด จะเวนขั้นใดขั้นหนึ่งที่สติจะไมเขาไปเกี่ยวของไมได
การบําเพ็ญดวยความมีสติเปนเครือ่ งสนับสนุนงานใหรวดเร็ว
สติ เปนธรรมสําคัญมากทีเดียว ไมวาขั้นสมาธิไมวาขั้นปญญา จนกระทั่งสติ
ปญญากลมกลืนเปนอันเดียวกัน ทีนี้จะวาสติก็ได จะวาปญญาก็ถูก พอกระเพื่อมพับก็รู
ทันที ปญญาวิ่งทันที สอดสองดูเหตุดูผลระหวางจิตกับอารมณสัมผัสสัมพันธกันตลอด
ไปไมมเี วลาวาง ตอนีไ้ ปจะทราบวาสติปญ
 ญาทํางานมากไปโดยลําดับจนไมมคี าํ วาจิต
วางงาน นอกจากเห็นวาจิตออนเพลียเพราะทํางานมาก ก็รง้ั เขาสูส มาธิความสงบเปน
คราวๆ ไป เพือ่ เปนกําลังในการพิจารณาทางดานปญญา และปฏิบัติอยางนี้ไปโดย
สม่ําเสมอทั้งสมถะและวิปสสนา ซึ่งมีความจําเปนไปคนละทางเทาๆ กัน
นี่ละการฝกการทรมานตน คือการตอสูกับกิเลสประเภทตางๆ ภาษาธรรมะทาน
เรียกวากิเลส ความเศราหมองมืดตื้ออยูภายในใจของคนและสัตวทั่วไป ความมืดมน
อันนัน้ แหละ มันกระจายออกมาทางกิรยิ ามรรยาท ทําใหรูสึกไปทางไมดีในแงตางๆ แม
ที่สุดมาบําเพ็ญธรรมมันก็ทําใหมืด ทําใหหลง ทําใหลืมตัว ทําใหขเ้ี กียจ ทําใหออนแอ
ทอถอย คอยขัดขวางอยูร่ําไป
เพราะใจทั้งดวงมีแตกิเลสความมืดตื้อหุมหอ จนไมสามารถมองเห็นมโนธาตุที่
แทจริงไดเลย จะไมใหสัตวโลกงมงายไดอยางไร เพราะมีแตธรรมชาติงมงายเปนหัว
หนารับเหมาจิตทัง้ ดวงเสียสิน้ ดวยเหตุนี้จึงตองยากแกการแกการถอดถอน เพราะ
ธรรมชาตินี้ทั้งมวลลวนเปนขาศึกกับธรรมทั้งสิ้น เมื่อสิ่งนี้ขวางอยู จึงปฏิบตั ธิ รรมยาก รู
ธรรมไดยาก เนือ่ งจากมันไมใหรไู มใหเห็นธรรม มันแทรกอยูทุกแงทุกมุมทุกขณะจิตที่
คิดปรุงออกมา ผูตอสูมันจําตองฝกสติผลิตปญญา หาวหาญทางความเพียร เปนนักอด
ทน เผลอตัวไมได มันเขาแทรกและทํางานแทนทันที ถาไมเผลอมันก็ไมทํา แตมันจอง
หาโอกาสกับเราอยูต ลอดเวลา ถามันมีอํานาจมากกวามันก็ฉุดลากเอาไปตอหนาตอตา
เราตองผลิตสติปญญาใหมีกําลังกลาสามารถขึ้นโดยลําดับ เอามันใหอยูในเงื้อมมือจน
ได นี่อุบายวิธีฝกตน ยอมมียากมีงายเปนธรรมดาของการสูรบ
ยากก็ยากเถอะยากอยางนี้ นับแตเกิดมาเรายังไมเคยยาก พอแม ปูยา ตายาย
ของเราก็ไมเคยยาก รอยทั้งรอยมักยุงยากกับกิเลสทั้งนั้น ยากกับธรรม ทุกขเพราะการ
ฆากิเลสตอสูกับกิเลสไมมีใครไดทําเหมือนเรา เราไดยากเราไดทกุ ขเพราะเราไดสกู บั
กิเลสตัวเปนภัย จงทุกขจงยากเถิด ความทุกขยากในงานฆากิเลสนี้ เปนสิรมิ งคลเปน
เกียรติแกเราอยางยิง่ เอา…ทุกขเถิด ตายเถิด ชีวิตจิตใจบูชาพระพุทธ พระธรรม พระ
สงฆไปเลย อยาเสียดาย กิเลสจะพามาตายอีก เอาจนไดชัยชนะมาครอง
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เราเปนลูกศิษยตถาคต เราจะเอาความประเสริฐเลิศโลกเพราะความทอแทออ น
แอ ความขี้เกียจมักงาย ความออนกําลังอันเปนสมบัติของกิเลสลวนๆ มาประดับตัว
ประดับใจทําไมกัน ตองเปนความเขมแข็งในการประพฤติปฏิบัติ ใหเห็นสัจธรรม ที่
ทานประกาศกังวานอยูได ๒๕๐๐ กวาปแลวเขามาสูค วามจริงเต็มหัวใจใหได อยาให
หลุดมือไป คําวาสัจธรรมนัน้ เปนธรรมทีท่ า นเขียนไวตามตํารับตําราทีเ่ ราทัง้ หลายเรียน
ทองบนสาธยาย นัน่ เปนชือ่ เปนความจํา ยังเปนธรรมนอกใจ ถาเปนอาหารก็ยงั อยูใ น
ภาชนะ ยังไมเขามาถึงปากถึงทอง ใหนอมเขามาสูตัวจริงของสัจธรรมอันแทจริงคือใจ
ของเรานีใ้ หได
สติปฏฐานสี่อันเปนความจริงแทคืออะไร อยูที่ไหน วากาย ก็รางกายของเราทุก
สวนก็เปนกายคตาสติ หรือเปนกายานุปส สนาสติปฏ ฐาน เวทนาเหมือนกัน สุข ทุกข
เฉยๆ ก็เปนเวทนานุปส สนาสติปฏ ฐาน จิตความคิดปรุงในเรือ่ งราวตางๆ ก็เปนจิตตานุ
ปสสนา ตามรูตามเห็นความคิดความปรุงของตน อารมณอะไรที่เกิดขึ้นตอสายกับเรื่อง
ราวอะไรทีเ่ รียกวาธรรมารมณ อันนัน้ ก็เปนธัมมานุปส สนา ก็อยูก บั ใจเรา เพราะเกิด
และสัมผัสทีใ่ จเราเอง
วาทุกขคือทุกขกายก็ดีทุกขใจก็ดี ก็คือทุกขสัจซึ่งเปนความจริงอยูตามหลักธรรม
ชาติของตน เวลามีก็มีอยูที่กายที่ใจของเรานี้ ทุกขทั้งทางกายทุกขทั้งทางใจ ก็มีอยูที่นี่
สมุทัยก็มีอยูที่ใจ ชือ่ ธรรมเหลานีม้ อี ยูท ต่ี าํ รา แตทา นชีเ้ ขามาหาใจ ตองมาคนดูที่ใจของ
เรานี้ ถึงจะเห็นสมุทัยรูเรื่องของสมุทัย และละสมุทยั ไดดว ยมรรคสัจ
ทานกลาวไวยอๆ วา กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา…แนะ คําวาตัณหาคือ
ความบกพรอง คือความอยากและรบกวนเจาของอยูต ลอดเวลานัน่ แล อยากไมหยุดไม
ถอย อยากไมมีวันอิ่มพอ ทานเรียกวาตัณหา มันรบกวนอยูต ลอดเวลานาที ไมมีวันมี
คืนมีปมีเดือน รบกวนสัตวบคุ คลเราเขาตัง้ แตเล็กจนโตจนเฒาจนแกจนตาย มันกวนอยู
อยางนัน้ จึงเรียกวาตัณหา มันเคยมีความสงบตัวเมื่อไรถาไมทําใหมันสงบ ภวตัณหาก็
อยากมีนั่นอยากเปนนี่ อยากมีสง่ิ นัน้ อยากเปนสิง่ นี้ อยากอยูตลอดเวลา สามความ
อยากนี้มันเกี่ยวโยงกัน
วิภวตัณหา ถาพูดทางภาคปฏิบัติแลวมันอยากในของไมมีนั่นเอง เกิดแลวอยาก
อยูอยางนี้ตลอดไปไมใหตาย มันมีไดที่ไหน สิ่งสัมผัสสัมพันธที่ถูกใจไมใหพลัดพราก
จากไปมีไดที่ไหน มันตองพลัดพรากจากไป เกิดแลวตองตาย แตวภิ วตัณหานี่ มันไป
อยากในสิ่งที่เปนไปไมได
ในสิ่งที่เปนอฐานะคือเปนไปไมไดนั้นแล
จึงเรียกวา
วิภวตัณหา อยากในของไมมี อยากเทาไรมันก็ไมอิ่มไมพอ สัตวโลกอยากเหมือนกัน
หมด อยากในของมีอยูเชน ภวตัณหา มันก็เปนตัณหา ไมมีความอิ่มพอเหมือนกัน นี่
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ทานเรียกวาสมุทยั มันเปนอยูภายในใจของสัตวโลกหรือของพวกเราทุกๆ คนตลอด
เวลา
ความใคร ความอยาก ความทะเยอทะยาน มันดิ้นมันกวัดมันแกวงอยูภายในใจ
หาความสงบไมได ถาเปนน้าํ ก็ขนุ เปนตมเปนโคลนไปหมด หาความสงบนิ่งใสไมได
เพราะถูกกวนดวยอํานาจของกิเลส ใจทําไมจะไมขุนมัวจะไมมืดดําทําใหเกิดทุกข จิตใจ
ขุนมัวจิตใจมืดดํา เพราะอํานาจของกิเลสบีบบังคับอยูต ลอดกาลสถานทีอ่ ริ ยิ าบถ ผล
ของมันก็คือความทุกขความลําบากลําบนมากนอย ตามกําลังของกิเลสทีบ่ บี คัน้ ในระยะ
นัน้ ๆ นัน่ เอง
การแกสมุทยั ก็คอื การทําสมาธิภาวนา การพิจารณา เชน พิจารณากายคตาสติ
เปนตน พิจารณาดวยมรรค มรรคคือสติปญ
 ญาเปนของสําคัญ สติเปนพื้นฐานใชไป
ทุกๆ ขั้นทุกแขนงของงานที่ทําและขั้นของธรรมที่พิจารณา ปราศจากสติไมได สัมมา
ทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป คือองคปญญาที่จะนํามาคลี่คลายดูเรื่องของกิเลส ฟาดฟนหัน่
แหลกกับกิเลส ใจรักชอบกับสิ่งใด ไปหลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงโกรธกับอะไร เสก
สรรปน แตงเอามาแขงธรรมของพระพุทธเจาเพือ่ ความวิเศษวิโสอะไร
คนหาความ
จอมปลอมของมันใหเจอ จะไดเจอธรรมของจริงที่กิเลสตัวจอมปลอมปกปดไว
พึงทราบเสมอวากิเลสเปนคูแ ขงกับธรรม ธรรมไมใหรกั กิเลสมันฝนไปรัก
ธรรมทานวาไมใหชังไมใหเกลียดไมใหโกรธ กิเลสมันฝนตอหนาตอตา ไปรักไปชัง ไป
เกลียดไปโกรธอยูไ ดภายในหัวใจทีก่ าํ ลังบําเพ็ญธรรมเขาสูใ จอยูน น้ั แล.นัน่ ระหวางกิเลส
กับธรรมตองตอสูกันอยูอยางนี้ทุกระยะ เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติธรรมตองใหรูกลมายา
ของกิเลสทีเ่ ขยาเปาหูกระซิบใจอยูต ลอดเวลาภายในใจเราเองดวยสติปญ
 ญา เอาใหรู
กลั่นกรองหรือคลี่คลายผลักดันมันออกไป หรือฟาดฟนมันออกไปดวยปญญา ทีแรกก็
ใชสมาธิกอน พอใหมีชองทางดําเนินได นอกจากเปนกรณีพิเศษที่เราจะใชปญญาฟาด
ฟนหั่นแหลกกันไป จนกระทั่งถึงกิเลสมันหมอบ จิตหมอบเปนสมาธิขึ้นมาได นัน่ เปน
กรณีพิเศษ ดังเขียนไวแลวในปญญาอบรมสมาธิซง่ึ เปนภาคปฏิบตั ิ
มรรคคืออะไร คือทางดําเนินเพือ่ ความรูแ จงสัจธรรมทัง้ สี่ ทุกฺเข ญาณํ ญาณ
หยัง่ ทราบในทุกข ทุกฺขสมุทเย ญาณํ ญาณหยัง่ ทราบในสมุทยั ทุกฺขนิโรเธ ญาณํ ญาณ
หยัง่ ทราบในนิโรธ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาย ญาณํ ญาณหยัง่ ทราบในมรรคเครือ่ ง
ทําลายกิเลสแลกองทุกขทั้งมวล อยํ วุจฺจติ สมฺมาทิฏฐ ิ ญาณหยัง่ ทราบเชนนีป้ ราชญ
ทานเรียกวา สัมมาทิฏฐิ ละเอียดสุดยอด เพราะการหลุดพนดวยความชอบธรรม ยอม
เห็นทุกขเปนของจริง เห็นสมุทยั เปนของจริง เห็นนิโรธก็เปนของจริง เห็นมรรคเปน
ของจริงแตละอยางๆ ดวยปญญาอันละเอียดแหลมคม นั้นแลคือสัมมาทิฏฐิ ทานวา อยํ
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วุจจฺ ติ สมฺมาทิฏฐ ิ แปลวา ความเห็นชอบ ความเห็นไมปน เกลียวกับธรรม ไมปนเกลียว
กับหลักธรรมชาติ ไมปนเกลียวกับหลักคติธรรมดาที่เปนไปตามหลักธรรมชาติของตน
ที่กลาวทั้งหมดนี้อยูที่ไหน ก็บรรจุอยูท ห่ี วั ใจของเรานีท้ ง้ั นัน้
สวนทุกขกบั นิโรธเปนกิรยิ าอันหนึง่ เทานัน้ เราไมไปขวนขวายกับเรื่องของทุกข
และเรื่องของนิโรธ ทํางานไมไปเกี่ยวกับทุกขและนิโรธเลย เชนทานวาทุกขพึงกําหนดรู
นิโรธพึงทําใหแจง ใครจะไปทําทุกขใหดับโดยไมดับตนเหตุคือสมุทัย และใครจะไปทํา
นิโรธใหแจงโดยไมบาํ เพ็ญเหตุ คือ มรรคเลา ความจริงทุกขก็เพียงกําหนดทราบกันเทา
นัน้ แตใหทาํ หนาที่ ตองทําหนาที่ถอดถอนสมุทัยดวยมรรคมีสติปญญาเปนสําคัญเทา
นัน้ งานทีท่ าํ จริง ๆ มีระหวางสมุทยั กับมรรคทําหนาทีต่ อ กันเทานัน้ ก็กระเทือนไปถึง
ทุกขกับนิโรธไปเอง เพราะเปนธรรมเกีย่ วโยงกัน
ทุกขพึงทราบ ทานวา ปริฺญาตนฺติ เม ภิกขฺ เว นัน้ พระองคทรงประกาศให
เบญจวัคคียทั้งหาฟง วาทุกขทค่ี วรกําหนดรู เราไดกําหนดรูแ ลว สมุทยั ทีค่ วรละเราละ
ไดแลว นิโรธควรทําใหแจง เราไดทาํ ใหแจงแลว มรรคทีค่ วรบําเพ็ญใหเกิดใหมี เราได
บําเพ็ญใหเกิดใหมสี มบูรณเต็มทีแ่ ลว
การจะทําทุกขใหดบั และการจะทํานิโรธใหแจง ก็หมายถึงเรือ่ งของมรรคโดยตรง
ผลิตสติปญญาขึ้นมาทุกระยะจนมีกําลังแกกลาสามารถแลว ก็จะทําใหแจงทัง้ เรือ่ งธรรม
ทั้งเรื่องกิเลสไปดวยกันไมสงสัย ทานวานิโรธคือความดับทุกข ควรทําใหแจง ก็การดับ
ทุกขถาไมดับสมุทัยทุกขจะดับไดอยางไร ฉะนัน้ ตองรูแ จงเห็นจริงในสมุทยั ละสมุทัยได
ดวยปญญา จะไปละเอาเฉยๆ ไมได นีล่ ะงานชิน้ สําคัญ ก็คอื ระหวางสมุทยั กับมรรค
ทํางานตอกัน
นี้แหละกระจายไปถึงเรื่องทุกขดวย เรือ่ งนิโรธดวย ซึ่งเปนผลดวยกันทั้งสอง
อยางทั้งเบื้องตนเบื้องปลาย เบื้องตนคือทุกขเปนผลเกิดจากกิเลสคือสมุทัย ทีเ่ รียกวา
สมุทัย ๆ นิโรธดับทุกขดว ยอํานาจของมรรคทีป่ ราบกิเลสใหสน้ิ ไป ความทุกขจะไมมี
ทางเกิดขึ้นภายในใจอีกเลย เวนแตทุกขในเบญจขันธที่เปนธรรมชาติของมันมาดั้งเดิม
แมพระพุทธเจาก็ทรงมี พระสาวกก็มีเหมือนกัน
เรื่องธาตุเรื่องขันธมันเปนธรรมชาติอันหนึ่งไมใชตัวกิเลส เพราะฉะนั้นมันจึงไม
ดับไปกับกิเลส กิเลสดับไป ทุกขที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสผลิตขึ้นมานั้นก็ดับไป แตทุกขใน
ขันธไมดับ มันอยากเกิดมันก็เกิดของมัน อยากดับก็ดับของมัน ถาจะแยกออกมาเปน
สมุทัยของธาตุก็แยกได แตไมจําเปนเพราะไมใชกิเลส แมสาเหตุก็เปนสาเหตุของธาตุ
ตางหาก เชน เราฉันอะไร รับประทานอะไรไปแสลงตอธาตุขันธ มันเกิดความทุกขขึ้น
มา เชน ถายทอง เปนตน เพราะอาหารประเภทนัน้ ๆ เปนเหตุอยางนี้ จะวาอาหาร
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ประเภทนัน้ เปนสมุทยั คือเปนเหตุใหถายทอง เกิดความทุกขขึ้นมาก็ถูก แตถูกไปตาม
ประเภทของธาตุขันธ ไมเกี่ยวกับกิเลส เพราะนีม่ นั ไมใชกเิ ลส ทานจึงไมนํามาเกี่ยวของ
สวนทีเ่ ปนกิเลสอันเปนสิง่ สําคัญซึง่ มีอยูภ ายในจิต แสดงกิริยาอาการออกมาจาก
จิตนัน้ ทานเรียก สมุทัย คือแสดงออกมาในฝายผูกพันใหติดอยู แลวก็เกิดทุกขขึ้นมา
เพราะความผูกพันและความติดอยูน น้ั ทานจึงสอนใหแกดว ยมรรค คือปญญาอัน
แหลมคม เมื่อแกอันนี้ไดแลวสมุทัยก็หมด เมื่อสมุทัยหมดทุกขก็ดับ ทุกขก็หมดในจิต
ไมมีทุกขในจิตอีกตอไปตลอดอนันตกาล
จะไปทํานิโรธใหแจงดวยวิธกี ารใด ทานบอกไวเพียงเทานั้น นิโรธพึงทําใหแจง
คือความดับทุกขพึงทําใหแจงดวยปญญา ความหมายวาอยางนัน้ ทุกขพึงกําหนดรูและ
ทําลายดวยมรรค ทุกขถึงจะดับไปอยางสนิท การแกทุกขดับทุกขตองมาแกตนเหตุคือ
สมุทยั ซึง่ เกีย่ วโยงกันกับมรรค
ในเรือ่ งเหลานีผ้ ปู ฏิบตั เิ ทานัน้
จะรูแ งหนักเบาของธรรมทัง้ หลาย ที่จะมา
ประยุกตกันกับกิเลสใหไดเหตุไดผลทันกับเหตุการณ จนไดชัยชนะไปโดยลําดับๆ ผู
ปฏิบตั เิ ทานัน้ จะเปนผูช าํ่ ชองชํานิชาํ นาญ และรูแ งหนักเบาระหวางกิเลสประเภทใด กับ
ธรรมประเภทใด ที่จะแกหรือถอดถอนกันดวยวิธีการตางๆ ตามแตอุบายสติปญญา ผู
ปฏิบัติจะเปนผูทราบไดดี เพราะไดผานสิ่งเหลานี้อยางโชกโชนภายในใจของตน
ที่กลาวทั้งหมดนี้มีอะไรเปนเครื่องรับรองอยูเวลานี้ ก็คอื ความรู คือใจ กิเลสก็
อยูท ค่ี วามรูน น้ั แหละ สัจธรรมก็อยูที่นี้ ทุกขเกิดขึ้นมาจากใจเพราะสมุทัยเปนตนเหตุ
นิโรธคือความดับทุกข ดับเพราะอํานาจของมรรคทีท่ าํ ลายกิเลสเครือ่ งผลิตทุกขใหฉบิ
หายลงไปไมมีเหลือแลว ทุกขภายในใจของผูสิ้นกิเลสแลวก็ไมมี สวนทุกขทางธาตุทาง
ขันธมีดวยกัน พระพุทธเจาก็มี สาวกก็มี เจ็บทอง ปวดหัว หิวกระหาย อยากหลับอยาก
นอนดังที่เปนอยูนี้ เปนธรรมดาของธาตุของขันธที่ยังครองกันอยู
แตสําคัญที่จิตไมไดรับความกระทบกระเทือนจากทุกขภายในรางกาย ที่เกิดขึ้น
มากนอย ทุกขในขันธมีมากขนาดถึงตาย ก็ไมสามารถเขาไปทําลายจิตใจอันบริสุทธิ์ ซึ่ง
เปนวิมุตติธรรมนั้นใหเอนเอียงไดเลย เพราะวิมตุ ติเปนอันหนึง่ สมมุติเปนอันหนึ่ง ถา
เปนโลก ทั้งสองก็อยูคนละโลกแลว แตธรรมนี้เปนโลกุตรธรรมอันสุดยอดแลว
ทุกขเวทนาทั้งหลายจะเอื้อมถึงไดอยางไร ทุกขจะเปนมากเปนนอยเพียงไร ก็แสดงอยู
ภายในรางกายคือรูปขันธนเ้ี ทานัน้ ไมสามารถเขาไปทําลายจิตใจใหโยกคลอนหรือเอน
เอียงไปดวยเลย นัน่ การเรียนสัจธรรมจบ จบตรงนี้ สติปฏฐานสี่ก็จบตรงนี้ไมจบที่ไหน
พระพุทธเจา พระสาวกทัง้ หลายทานสําเร็จทีต่ รงนี้ รูแ จงเห็นจริงทีต่ รงนี้
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ฉะนัน้ การปราบกิเลสจึงปราบทีใ่ จอันเปนคลังของกิเลสมากอน สถานทีน่ จ่ี งึ เปน
ทีป่ ราบกิเลส เพราะดั้งเดิมเปนสถานที่ผลิตกิเลส เมื่อกิเลสตัวรกรุงรังสิ้นไป ใจจึง
บริสุทธิ์ขึ้นกับตนและหายสงสัยในสมมุติทั้งมวล
เรามาศึกษาอรรถธรรม จงนําธรรมเขาไปเปนเครือ่ งมือปราบกิเลสใหหมดจาก
ใจ ใจจะไดวา ง คือวางจากกิเลสและวางไปหมดในวงสมมุติ ทั้งวางจากตัวเอง ทัง้ วาง
จากกิเลส แตกอนเต็มไปดวยกิเลส ใจหาความวางไมได ชําระกิเลสหมดไมมีเหลือแลว
ใจก็วา ง ไมยึดไมถือไมสําคัญมั่นหมาย วางที่ตรงนั้น
ความวางนัน้ แลคือความบริสทุ ธิ์
ความบริสทุ ธิน์ น้ั กับความวางกลายเปนอัน
เดียวกันแลว จะกลายเปนสูญไดอยางไร ฟงซิ ถาสูญไปจะเรียกวาบริสทุ ธิเ์ หรอ จะเรียก
วาวางเหรอ สูญก็เปนสูญ วางก็เปนวาง เปนคนละอยางนี่ สูญของโลกยกใหโลกสมมุติ
เขาไป สูญของพระนิพพาน วางของพระนิพพาน เปนธรรมนิพพาน ไมใชโลกสมมุติ
พระนิพพานจึงไมสูญแบบโลกสมมุติ และไมมีอยูแบบโลกสมมุติ ความมีอยูแ ละความ
สูญสิ้นของโลกสมมุติ จึงมิใชวิสัยกันกับความมีความสูญของนิพพานธรรม เพราะเปน
ธรรมเหนือสมมุติ
ดังที่โลกวาสูญ สูญแบบฉิบหายปนปไ มมอี ะไรเหลือเลย เชน ไฟไหมบานทรัพย
สินเงินทองสูญไปหมด ไมมชี น้ิ เหลือเลย แตธาตุเดิมของมันก็ไมสูญ เพียงสูญจากความ
เปนสมบัตทิ โ่ี ลกเสกสรรปน ยอหรือผลิตขึน้ มาเทานัน้ เชน ถวยชามนามกร บานเรือน
เครื่องนุงหมใชสอยตางๆ เมื่อถูกไฟไหมลงไปแลวก็กลายเปนธาตุเดิมไป ธาตุเดิมของ
มันจึงไมสูญ สูญแตความเปนบานเปนเรือน เปนสมบัติเงินทองที่สมมุติขึ้นเทานั้น
ทีนี้พูดถึงจิต ธาตุเดิมแทก็คือธาตุรู อะไรสูญไปหมดก็ยังเหลือธาตุรูคือจิต จิตนี้
ไมสูญ จิตจะสูญไปไหน ก็รูอยูเห็นอยูอยางนั้น ถาสูญไปหมดไมมีอะไรเหลือ จะเอา
อะไรมาเปนความบริสุทธิ์ จะเอาอะไรมาเปนความวาง จะเอาอะไรมาเปน ปรมํ สุขํ
ความไมเคยสัมผัสทางดานปฏิบตั ธิ รรม ปฏิบัติจิต แตคาดคะเนเดาเอาดวย
อํานาจของกิเลสความงมงายพาใหสาํ คัญไปตางหาก มิใชความจริงพาใหรจู ริงเห็นจริง
ดังพระพุทธเจาแลสาวกทานที่ทานเปนนักพิสูจนทางดานจิตตภาวนา คนทีส่ าํ คัญวาตาย
แลวสูญนี้ จิตใจมักดิ่งลงทางต่ํา เวลามีชีวิตอยูอยากทําอะไรก็ทําตามใจชอบ ไมคํานึงถึง
บุญถึงบาปดีชั่วประการใดทั้งสิ้น ขอใหไดทําอยางสมใจขณะที่มีชีวิตอยูก็พอ เพราะ
เวลาตายแลวหมดความหมาย สิ่งตางๆ สูญโดยประการทั้งปวงไมมีความสืบตอ นี่คือ
เรื่องของกิเลสครอบงําจิตใหจมมิดจนไมรูสึกตัว ทําอะไรก็ทําแบบสุดๆ สิน้ ๆ เพราะตน
ไดกลายเปนคนสุดๆ สิน้ ๆ ไปแลว อะไรๆ จึงหมดความหมายไปตามๆ กัน
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นี่แหละเรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมครอบงําใจสัตวโลก
มันจึงสนุกโกหก
หลอกลวงสัตวโลกตอหนาตอตา ถาเปนคนก็ประเภทหนาดานสันดานหยาบคาย เกิน
กวาจะอยูรวมกับมนุษยทั้งหลายไดนั่นแล กิเลสกับธรรมเดินสวนทางกัน กิเลสคือตัว
จอมปลอม ของไมปลอม คนไมปลอมเขากับกิเลสไมได สวนธรรมคือยอดแหงความ
จริง สิ่งจอมปลอม คนจอมปลอมจึงเขากับธรรมไมได กิเลสกับธรรมจึงเปนคูอริกัน คู
แขงกันแตไหนแตไรมา ผูส นใจในธรรม ประพฤติธรรม จําตองรบกับกิเลส สิง่
จอมปลอมภายในใจตัวเองตลอดไป จนกิเลสตัวแสนปลิน้ ปลอนหลอกลวงหมดอํานาจ
ไปจากใจแลว ก็ไมมีอะไรพาใหฝน พาใหจม ฉะนัน้ ในสามโลกธาตุนจ้ี งึ มีกเิ ลสอยาง
เดียวเทานัน้ เปนเจาอํานาจครองหัวใจสัตวโลก และเปนคูต อ สูธ รรม กิเลสกลัวธรรม
อยางเดียวในสามโลก นอกนั้นกิเลสไมเคยกลัวอะไรเลย
ความรูค วามเห็นทีว่ า ตายแลวสูญ ก็คือความบงการของกิเลสโดยแท ทีผ่ ดิ ความ
จริงไปรอยเปอรเซ็นตทีเดียว ความจริงทีธ่ รรมบงบอกวา สัตวบคุ คลตายแลวตองเกิด
อีก ถากิเลสที่เปนเชื้อแหงภพชาติยังมีอยูในใจ จะเปนอื่นไปไมได ความจริงความถูก
ตองแหงธรรมรอยเปอรเซ็นต เดินสวนทางกันกับกิเลสตัวเสกสรรปลิน้ ปลอนหลอก
หลอนสัตวไมมีประมาณ
ทั้งนี้ตองทราบขอเท็จจริงดวยการพิสูจนตามหลักจิตตภาวนา ดังองคศาสดา
และสาวกทรงพิสจู นและพิสจู น จนเห็นความจริงเต็มสวนมาแลว จะมาดนเดาเกาหมัด
เอาเฉยๆ นั้นไมถูกไมควร กลัวจะวกกลับมาเกิดเสวยผลกรรมชัว่ ตางๆ ไมหวาดไหว
นัน่ ซิ ทีน่ า กลัวมากนะ
เพราะความจริงจะเปนไปตามความจริง จะไมเปนไปตามความนึกเดาความ
สําคัญ การกลับมาเกิดก็คือความจริงตามธรรมอยูแลว การตายแลวสูญนัน้ มันเปนหลุม
พรางของกิเลสตางหากนี่ ไมใชความจริงพอจะนํามาแขงธรรม ลบลางธรรมไดน่ี คนที่
สําคัญวาตายแลวสูญ จะตองสรางกรรมชัว่ มากกวาคนธรรมดา เวลาผิดหวังกลับมาเกิด
อยางไมคาดคิด ก็จะตองรับเสวยกรรมที่เปนมหันตทุกขมากตอมากจนสูไมไหว นั่นซิที่
นาใจหาย เพราะการกระทําดีชั่วทั้งมวล เปนเครื่องประกาศถึงผลสุขทุกขอยางตายตัว
อยูแลว ลบไมสญ
ู
เรื่องศาสนาลึกซึ้งมากเพราะใจเปนสิ่งที่ละเอียดมาก ศาสนาก็คอื ความรู ความ
เปนของใจที่ออกมาเปนศาสนา จึงตองสอนเขาไปที่ใจ มีความละเอียดแหลมคมเทาๆ
กัน จึงจะเขาใจเรื่องของกันและกันได ระหวางธรรมกับใจก็อยูดวยกัน เขาใจกันได
กิเลสที่เปนสิ่งเคลือบแฝงละเอียดขนาดไหนก็เหนือธรรมไปไมได
เพราะกิเลสเปน
สมมุติ ธรรมเปนไดทั้งขั้นสมมุติและขั้นวิมุตติ จึงตองเหนือกิเลสอยูเสมอ
เขาสูแ ดนนิพพาน

๑๗๒

๑๗๓

ความเลวของกิเลสกับความเลิศของธรรม ก็เดินสวนทางกันชนิดรอยเปอรเซ็นต
เชนเดียวกัน ความฉลาดในอุบายปลิน้ ปลอนหลอกลวง และเสกสรรปน ยอตบตาสัตว
โลกใหเชือ่ ถือและคลอยตาม จนหลับไหลใฝฝน ไมมวี นั ตืน่ ก็ยกใหกเิ ลส ความจริงความ
แท ธาตุแทไมมีคําวาปลอมนั้นคือธรรม กิเลสไมอาจเอื้อมทําลายได เมือ่ ฝายหนึง่
ปลอม ฝายหนึ่งจริง ความจริงตองเหนือความปลอมอยูโดยดี
ผูป ฏิบตั ธิ รรม ทําใจใหสงบ เปนสมถธรรม วิปส สนาธรรม ยอมมีธรรมในใจและ
เหนือกิเลสไปเรือ่ ยๆ จนปราบกันไดอยางเรียบราบไมมีอะไรเหลือ ใจก็อยูเหนือโลก
เหนือกิเลสทั้งปวง เหนือขันธ เปน นตฺถิ สนฺตปิ รํ สุขํ สุขอื่นใดไมเหมือนสุขที่เกิดจาก
การปราบกิเลสสิน้ ไปจากใจ
นีค่ วามยากความลําบากทัง้ มวลทีเ่ ราทํามานัน้ ก็หายไปหมดแลว มันไมไดมากอ
กวนทําลายเราอยูใ นเวลาทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ลวนัน้ เลย ทั้งเปนเครื่องหนุนใหหลุดพนจากทุกข
อยางดีเยี่ยมดวย หากเราไมทาํ อยางนัน้ ก็ไมรูอยางนี้ เมื่อพิจารณายอนหลังก็ภูมิใจ
ตอนนัน้ ความเพียรของเราเปนอยางนัน้ ๆ ความทุกขความลําบากเพราะการตอสูก บั
กิเลสเปนอยางนัน้ ๆ ขามมาเปนลําดับลําดา
ถึงขั้นที่จะมอบเปนมอบตายกัน เพราะความแกกลาสามารถแหงสติ ปญญา
ศรัทธา ความเพียร ก็หมุนกันเขาไปเลย ตายก็ไมเสียดายชีวติ นอกจากใหรูใหหลุดพน
อยางเดียวเทานัน้ ไมรเู อาตายก็ตาย นี่ถึงขั้นมันเด็ดมันก็เด็ด ถึงขั้นมันสูมันก็สูเอาตาย
เปนเดิมพัน ถึงขัน้ มันเสียสละเปนสละตายมันเสียสละจริงๆ เพื่อธรรมดวงนั้น สูจ น
ผานพนไปไดอยางใจหวัง แลวก็ไมเห็นตาย ความทุกขทั้งมวลในการประกอบความ
เพียรมาทุกประโยคนัน้ มันก็หายหนาไปหมด แนะ ยังเหลือแตผลเทานั้น คือความ
สมบูรณภายในใจ เพราะความเพียรเหลานัน้ เปนเครือ่ งสนับสนุน
เพราะฉะนัน้ ขอใหยดึ อุบายเหลานีไ้ ปเปนหลักเปนเกณฑ เปนคติเครือ่ งดําเนิน
ทุกขยากลําบากก็พยายามผลิตสติปญญาขึ้น ใหทันกับกลมายาของกิเลสอยูเสมอๆ อยา
ไดทอถอยออนแอ ซึ่งไมใชทางของพระพุทธเจา ไมใชทางของธรรมพาดําเนินใหถึง
ความพนทุกข นอกจากจะพอกพูนกิเลสและกองทุกขขึ้นใหมากยิ่งกวาที่มีอยูแลวนี้เทา
นัน้ จึงไมควรเสียดายความไมเปนทาของตน
เอาละยุติ
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

นอนใจ นอนจม
จิตเปนตัวยืนโรงในเรือ่ งความเกิดแกเจ็บตาย
นีเ่ ปนหลักความจริงรอย
เปอรเซ็นต โดยอาศัยเชื้อเพื่อเพาะใหเกิดที่นั่นเพาะใหเกิดที่นี่ ตามหลักธรรมทานวา
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนตน อยูต รงนัน้ แหละ ภพชาตินอยใหญแตกแขนงออกไป
จากนัน้ ทานเรียงลําดับลําดาไปจนถึงที่สุดของอวิชชาวา สมุทโย โหติ ผูป ฏิบตั จิ ะเรียง
ลําดับลําดาในการปฏิบตั ไิ ปตามทานนัน้ เหลวทัง้ เพ เหมือนการจะโคนตนไมใหตาย
แตจะไปเทีย่ วตัดใบนัน้ ตัดใบนี้ กิง่ นัน้ กานนี้ สิบปก็ไมลม ตองโคนเขาไปรากฝอยราก
แกวของมัน และถอนพรวดขึ้นมาตรงนั้น มันตายไปหมดไมมีเหลือกระทั่งกิ่งกานสาขา
ดอกใบ
อวิชชาตัวเดียวเทานัน้ อยูแ นบสนิทกับจิต ถาไมใชทางดานจิตตภาวนาอยางไรก็
ไมพบความจริงของมัน ที่เปนตนเหตุพาใหเกิดและพาไมใหเกิด พระพุทธเจาทรงคน
อยูถึงหกปโดยไมมีใครสั่งสอนเลย ความลําบากลําบนจึงมีมาก สําหรับพวกเรามีครูมี
อาจารย มีตาํ รับตําราแนะนําสัง่ สอนไวแลว เพียงจะพยายามปฏิบัติใหเปนไปตามหลัก
ธรรมอันถูกตองดีงาม อันเปนการถอดถอนกิเลสไปดวยขอปฏิบัติก็ยังทําไมได จะเรียก
วาเราเหลวไหลขนาดไหน
หลักใหญอยูก บั ความมุง มัน่ เปนสําคัญในการปฏิบตั ิ ถาความมุงมั่นมีมาก ความ
อุตสาหพยายามก็ตามกันมา
นอกจากนัน้ ยังมีครูอาจารยคอยใหโอวาทสัง่ สอนและ
สนับสนุนดวยอุบายวิธกี ารตาง ๆ ในเวลาปฏิบตั อิ กี ดวย หากเกิดความรูค วามเห็นขึน้
มาอยางใด ตนเองไมเขาใจเพราะทางไมเคยเดิน ก็ถามครูอาจารยได หรือเวลาทาน
แสดงธรรมเขาไปสัมผัสกับความรูข องเราความเปนของเราเขา ก็เขาใจไปในขณะที่ฟง
เทศนนน้ั ๆ นีเ่ ปนความสะดวกมากในการเสาะแสวงและปฏิบตั ธิ รรมสําหรับพวกเรา
เมื่อเทียบกับพระพุทธเจาแลว
ครัง้ พุทธกาลทานบรรลุธรรมจํานวนมากมาย ทานก็กลาวไวในบุคคลสีป่ ระเภท
นัน่ เปนประเภท อุคฆฏิตัญู วิปจิตัญู ผูส ามารถจะรูไ ดอยางรวดเร็วและรูเ ร็วรอง
ลําดับกันลงมา จากนัน้ ก็เปนจําพวก เนยยะ พอลากพอจูงกันไปได หลายครัง้ หลายหน
ก็พอเปนผูเปนคนและผานไปได สวน ปทปรมะ นัน้ รูส กึ จะมารวมอยูใ นสมัยปจจุบนั นี้
เสียมาก เพราะพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมรูสึกจะเขากันไมคอยได กลายเปนความเเสลงหู
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แสลงใจไมสนใจฟง การฟงนั้นมักจะแสดงอาการงวยงงสงสัย ราวกับเปนเรือ่ งแปลก
เรื่องนอกสังคมมนุษยผูดี เปนเศษเปนเดนไป ราวกับธรรมเปนของเศษเดนหาคุณคา
ไมได ไมควรแกมนุษยปจจุบันจะรับไวในสังคม เปนเรือ่ งครึลา สมัย เปนเรื่องขัดหูขัด
ตาไมอยากฟงไมอยากเห็น แสดงอาการไมพอใจขึ้นมาและพูดเยาะเยยไปตาง ๆ อยาง
ไมกระดากอาย ทัง้ นีเ้ พราะความรูส กึ มันนับวันต่าํ ชาเลวทรามลงไปทุกที ของดีกลาย
เปนขาศึกไปได
ตามหลักธรรมชาติแลว ธรรมเปนธรรมชาติอนั ประเสริฐเหนือโลกแตไหนแตไร
มา ไมมีอะไรเปนคูแขงแยงดีกวาธรรมไปได และธรรมทําคนใหเปนคนดีไปโดยลําดับ
จนถึงขั้นดีเลิศมาแตกาลไหน ๆ ธรรมะของพระพุทธเจาไมเคยทําใหผูหนึ่งผูใดไดรับ
ความเสือ่ มเสียและฉิบหายวายปวงไปแมแตนอ ยเลย นอกจากเปนเครือ่ งสงเสริมให
เปนคนดีตามกําลังของผูปฏิบัติตามโดยลําดับ ไมวา เพศใดวัยใด จึงหาทางตองติไมได
คําทีว่ า ศาสนาเสือ่ มก็หมายถึง จิตใจของมนุษยเสื่อมทรามลงไปจากอรรถจาก
ธรรมอันถูกตองดีงามนั่นเอง ไมเคารพยําเกรงในสิง่ ทีค่ วรเคารพยําเกรง ไมเชื่อไมนับ
ถือธรรมและไมปฏิบัติตามธรรมที่สอนไวนี้ เชน บาป บุญ นรก สวรรค พรหมโลก
นิพพาน เหลานีเ้ ปนสิง่ ทีม่ อี ยู ทุกสัตวบคุ คลจําตองสัมผัสสัมพันธกบั ธรรมชาติเหลานี้
เรือ่ ยมาและจะเรือ่ ยไป โดยไมขึ้นอยูกับความเชื่อหรือไมเชื่อวามีหรือไมมีนั้น ๆ เลย
เพราะธรรมชาตินเ้ี ปนของจริงและขึน้ อยูก บั ความจริง แตเมือ่ อวัยวะทีจ่ ะรับทราบสิง่ ทัง้
หลายดังกลาวเหลานี้ มันหนวกมันบอดไปเสียแปดทิศแปดดานเปน ปทปรมะ จึงหา
ความรูต ามความจริงนัน้ ไมได ตางก็ลูบคลําไปตามความมืดบอดหาที่จอดแวะอันเหมาะ
สมไมได จึงไมมีจุดหมายปลายทางทั้งการอยูและการไป
เพราะใจเปน ปทปรมะ คือมืดแปดทิศแปดดานทั้งกลางวันกลางคืน ยืน เดิน
นัง่ นอน ทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวอยูดวยความมืดบอด เพระอํานาจของกิเลสตัณหา
มันครอบงําจนหาทางไปไมได เมื่อหาทางไปไมไดแลวก็มีแตหาทางทําลายตนเองไป
โดยลําดับ ดวยความรูค วามเห็นดวยวาทะ กิรยิ าตาง ๆ ที่แสดงออกใหขัดตออรรถตอ
ธรรม เปนการคัดคานตานทานและทําลายธรรม อันเปนการลบลางทําลายตนเองโดย
ไมรูสึกตัว นีโ่ ลกสวนมากกําลังหมุนเขามาในจุดนีเ้ วลานี้
ฉะนัน้ เราก็เปนผูห นึง่ ทีอ่ ยูใ นทามกลางแหงโลกทีก่ ลาวมานี้ ซึ่งไมใชของดี เปน
อยูกับจิตดวงใดจิตดวงนั้นก็เหมือนคนไขหนักกําลังจะตาย รอเอาเขาหีบเขาโลงอยูแ ลว
ถามาเปนกับเราจะเปนอยางไร โรคประเภทนั้นไมใชของดี โรคทีค่ วรจะหายดวยยา โรค
ที่พรอมจะหายดวยยาก็มีอยู สําหรับเราจะจัดเขาในโรคประเภทไหน ยาคือธรรมโอสถ
ของพระพุทธเจาก็มี หมอคือผูน าํ ยามาแนะนําสัง่ สอนไดแกครูอาจารยกย็ งั มี
เขาสูแ ดนนิพพาน
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เราเชือ่ กิเลสตัณหาก็เชือ่ มาเปนเวลานานไดรบั ผลประโยชนอยางใดบาง ควรนํา
บวกลบคูณหารกันระหวางกิเลสกับธรรมซึง่ อยูใ นหัวใจดวงเดียวกันนีด้ ว ยดี แลวรีบเรง
ขวนขวายในแนวทางทีถ่ กู ตองแมนยําดวยความอุตสาหพยายาม ซึ่งเปนการถูกตองไม
สายเกินไป เรียกวายังเปน เนยยะ คือเปนผูพอฉุดพอลากไปได โดยอาศัยโอวาทคําสัง่
สอนและครูบาอาจารยคอยแนะนําตักเตือน
เจาของก็ฉดุ ลากเจาของดวยความ
พากเพียร ดวยอุบายทีไ่ ดรบั การอบรมมาแลวจากครูจากอาจารย กิเลสยอมจะคอย
เหือดแหงไปโดยลําดับ ผูน น้ั ก็จะมีสงาราศีขน้ึ ภายในใจ
นีแ่ หละหลักของการปฏิบตั ศิ าสนา สําคัญอยูที่ใจ ถาลองไดมืดบอดแลว ไมยอม
สัมผัสสัมพันธไมยอมรับอะไรทั้งนั้นขึ้นชื่อวาของดีมีประโยชน นอกจากจะเปดทางรับ
ความมืดบอดใหหนักเขาไป ทําลายตนโดยลําดับจนแหลกเหลวไปเลยเทานัน้ ไมมี
ความดีใด ๆ แมนอยที่จะแทรกซึมเขาไปถึงจิตใจดวงนั้นได ทานจึงเรียกวา ปทปรมะ
ถาเปนโรคก็เปนประเภท ไอ.ซี.ยู. คอยแตลมหายใจอยูเ ทานัน้ จะเตรียมหีบเตรียมโลง
ก็เตรียมไดแลว ยังไงก็ไปไมรอดคนประเภทนี้ แมจะมีชีวิตอยูสักรอยปพันปมันก็เปน
ประเภท ไอ.ซี.ยู. หาความดีเขาซึมซาบภายในจิตใจพอเปนสารคุณเครือ่ งพยุงจิตใจ
เพื่อสืบตอภพอันดีงามในกาลขางหนาไมมีเลย มีแตความเหยียบย่าํ ทําลายตนใหลม จม
ลงไปสูความทุกขความลําบากทรมานฉิบหายปนปไมมีชิ้นดีตลอดไปสําหรับจิตดวงนั้น
เพราะฉะนั้นการที่จะรื้อถอนตนใหขึ้นจากหลมลึก แมจะไดรับความทุกขมาก
นอยก็จําตองอดตองทน เพราะอยากเห็นของดีมีความสุขใจไรเสี้ยนหนามที่ทิ่มแทงหัว
ใจมานาน และจงปกใจพลีชีพบูชาธรรมคําสั่งสอนอันเปนองคแทนศาสดา ยึดเปนหลัก
ใจหลักดําเนิน มีความจริงใจเปนพืน้ ฐาน ทําอะไรใหมคี วามจริงใจมีความจดจอ มีสติ มี
ปญญาคอยสอดสองมองดู ควบคุมงานที่ทําทุกระยะ
งานอะไรก็ตาม เราเคยไดพดู หลายครัง้ หลายหนแลว ไมมีงานใดที่ตอสูกันถึงขั้น
แตกหักราวกับฟาดินถลมเหมือนงานฆากิเลสรบกับกิเลสนีเ่ ลย นี้เปนงานที่หนักมากที
เดียว พระพุทธเจาเมื่อไดตรัสรูก็ปรากฏวาโลกธาตุสะเทือนสะทานหวั่นไหว จะวายังไง
ร่าํ ลือมาจนกระทัง่ ทุกวันนี้ ก็เพราะงานชิ้นเอกของพระองคไดสําเร็จลุลวงลงไป กิเลส
หมอบราบเรียบ ไมมปี ระเภทใดเหลืออยูภ ายในพระทัยเลย ความอัศจรรยจงึ แสดงขึน้
ทั่วไตรโลกธาตุ ดังธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทานแสดงไวแลวนั้น
ใครก็ตามถายังไมไดผานงานใหญขาศึกใหญภายในใจ ดวยการตอสูกับกิเลสตัว
เหนียวแนนแกนไตรภพใหสาํ เร็จเรียบราบลงจากใจกอน อยาดวนคุยวาตนทํางานใหญ
โตสําเร็จ ถาไมอยากขายโงใหกิเลสหัวเราะเยาะเอา และปราชญทา นปลงธรรมสังเวชใน
การขายตัวของผูนั้น ทีว่ า ตนเกงแบบหลับหูหลับตาพูดพลาม
เขาสูแ ดนนิพพาน
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๑๗๗

ทุกสิ่งทุกอยางในบรรดาความเคลื่อนไหวของผูปฏิบัติ ใหเปนอาการแหงนักตอ
สูอ ยูเ สมอ อยาใหเปนความทอแทออนแอ คิดลังเลสงสัยไปตาง ๆ ซึ่งเปนเรื่องของ
กิเลสหลอกทัง้ เพ
ความจริงอันเปนที่อบอุนใจในการบําเพ็ญนั้นก็คือธรรมมีอยูแลว
ศาสนธรรมคําสอนฝายเหตุที่ชี้ชองบอกทางเราก็มีอยูแลว ผลที่จะพึงไดรับเปนขั้นเปน
ตอนจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพน ทานก็แสดงไวแลวโดยถูกตองในหลักแหง สวากขาต
ธรรม ไมเคลื่อนคลาดไปจากนี้เลย
เราผูป ฏิบตั เิ หมือนกับลางมือเปบเทานัน้ ก็ยงั จะถือวาลําบากลําบนแลว จะมีทาง
ไดมรรคผลนิพพานที่ไหน ยอมเปนไปไมได เคลื่อนออกทาใดก็มีแตทากิเลสรุมลอม มี
แตทากิเลสบังคับบัญชาเหมือนผูตองหา ไมมีธรรมคือสติปญญาเปนตน ตามคุมครอง
ปองกันตัวบางเลยนัน้ รูส กึ วาจะเปนคนทีห่ มดคุณคาพระทีห่ มดราคาเกินไป ไมสมควร
แกฐานะของเรา เพศของเราทีเ่ ปนนักบวช อันเปนเพศที่โลกชาวพุทธยกยองชมเชยและ
กราบไหวบชู าวาเปนเพศ ปุญ
ฺ กฺเขตฺ ของโลกเลย จึงขอใหพากันพิจารณาใหมากอยา
นอนใจ ซึ่งผิดกับวิสัยของนักบวชซึ่งเปนเพศพิจารณาใครครวญในทุกสิ่งที่เกี่ยวของกับ
ตน
การแนะนําสั่งสอนทุกแงทุกมุมเรื่อยมาตั้งแตเริ่มรับหมูเพื่อน ผมไดทุมเทลง
เต็มความสามารถทุกดานทุกทาง ไมวา ฝายเหตุฝา ยผล ทั้งตนทั้งปลาย แสดงอยางเต็ม
เหตุเต็มผล เต็มอรรถเต็มธรรม เต็มสติกําลังความสามารถทุกแงทุกมุม เปดเผยออก
หมดเปลือก ไมมีการปดบังลี้ลับแมแตนอยไวเลย จึงกรุณาเห็นใจผูอ บรมสัง่ สอนดวยใจ
จริงใจจดจอกับหมูเพื่อน ไมอยากใหถูกจองจําอยูตลอดเวลาดวยกิเลสประเภทตาง ๆ
ซึ่งพอที่จะดิ้นใหหลุดไปได เอาตัวรอดไปไดดวยขอปฏิบัติ จึงไมอยากใหนอนใจนอน
จมดังทีเ่ คยเปนมาและเปนอยูน เ่ี ลย
การทําอะไรขอใหมีสติ สตินเ้ี ปนสําคัญมาก ในวงงานทัง้ หลายไมวา ภายนอกภาย
ใน ขาดสติแลวยอมแสดงความผิดพลาดขึ้นมา มากนอยตามความขาดสตินั้นแล
ปญญาคือความละเอียดสุขุมรอบคอบในงานของตนทั้งภายนอกภายใน ธรรมทั้งสอง
อยางนีค้ วรนํามาใชประจําตัวอยูเ สมอ อยาไดปลอยวางและอยาถือวาไมสําคัญ งานชิน้
เอกจะลุลวงไปไดจะพนจากสติปญญานี้ไปไมได เพราะไดรบั การอบรมใหมกี าํ ลังขึน้
โดยลําดับ จนกลายเปน มหาสติ มหาปญญา ฟาดฟนหัน่ แหลกกับกิเลสหยาบละเอียด
ใหมุดมอดไปจากจิตใจโดยไมเหลือก็คือสติปญญานี้แล ไมใชมาจากที่ไหน เพราะ
ฉะนั้นจงเห็นความสําคัญของสติปญญา เราไดปฏิบตั มิ าแลวเต็มสติกาํ ลังความสามารถ
ยังไมมองเห็นสิ่งใดธรรมใดที่จะยิ่งไปกวาสติปญญา ในบรรดาธรรมฝายเหตุเปนเครือ่ ง
แกหรือถอดถอนกิเลสทั้งมวล โดยมีความเพียรและธรรมอื่น ๆ เปนเครือ่ งสนับสนุน
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๑๗๗

๑๗๘

พระลูกศิษยตถาคตตองอดตองทน เพศนี้เปนเพศที่อดทน พระพุทธเจาพาอด
พาทนมาแลวจนไดผล เพียรก็ไมมีใครเกินพระพุทธเจา จนเปนตัวอยางอันดีเยี่ยมแก
โลกมาแลว คําวา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราก็ไมปรากฏวาองคไหนที่ลางมือเปบ
มีแตแทบลมแทบตายมาดวยกันทั้งนั้น นัน่ แหละการฆากิเลสเปนสิง่ ทีฆ่ า ไดยาก เพราะ
เหนียวแนนมั่นคงมากแตไหนแตไรมา อยาเขาใจวาฆายากตายยากเฉพาะกิเลสอยูบ น
หัวใจเราสมัยนีเ้ ทานัน้
เหมือนคําพูดในครัง้ โบราณเลาตอ ๆ กันมาวา รบกับยักษและฆายักษมนั รบ
ยากฆายาก ซึง่ สวนมากเราสูม นั ไมไดนะ นักปฏิบัติธรรมตองยอนเขามาภายในใจของ
ตัววา ยักษก็หมายถึงปาปธรรม พวกกิเลสมารนี้เอง การฆาก็หมายถึง ฆาดวยธรรม
เครือ่ งมือและความเพียรออกไปจากธรรม ระหวางธรรมกับกิเลสนั้นเปนขาศึกกันมาแต
กาลไหนๆ ผูตอสูกับกิเลสจึงเหมือนรบกับยักษ คําวายักษกินคนก็กินทั้งโลกธาตุนี้
แหละ กลืนลงไปแลว คือตายไปแลวกลับมาเกิดอีก เกิดแลวตาย ตายแลวเกิด บังคับ
ใหโลภ ใหโกรธ ใหหลง ใหเปนไปในแงตา งๆ สุดแตกิเลสจะดลบันดาลใหเปนไป โดย
พาใหเปนสัตวนรก เปรต อสุรกาย สัตวดริ จั ฉาน ภูตผีปศาจตางๆ ไมมีประมาณ ยักษ
ตัวมีฤทธาศักดานุภาพมากนั้นมีอยูทุกหัวใจของสัตวโลกไมมียกเวน นอกจากผูป ราบ
มันใหสน้ิ ซากไปแลวเทานัน้ คือพระพุทธเจาและพระอรหันตขีณาสพทาน
เพราะฉะนัน้ เราทีร่ ภู าษีภาษากับเรือ่ งกิเลสเหลานีพ้ อสมควรแลว จึงไมควรยอม
ตนใหมันมานอนขับกลอม บํารุงบําเรออยูภ ายในใจอยางเพลิดเพลินจนเกินไป ราวกับ
พระไมมีหัวใจ ถูกกิเลสเอาไปย่ํายีตีแผแยไปหมดทั้งดวง ตองตอสูกับมันดวยสติปญญา
ศรัทธา ความเพียร อยาไดลดละ จะเริ่มเห็นแดนแหงความพนทุกขไปโดยลําดับ นับแต
ความสงาผาเผยองอาจกลาหาญ ความสงบผองใสไปเปนลําดับลําดา เปลีย่ นสภาพสู
ความละเอียดไปตามภูมิจิตภูมิธรรมจนถึงวิมุตติหลุดพน หาความเปลีย่ นแปลงใดๆ ไม
ไดบรรดาอาการของจิตดี-ชั่วซึ่งเปนสมมุติ ไมมีในวิมุตติจิตนั้น เปนแตอาการของขันธ
ที่มีอยูเปนอยูตามปกติของตน อาการทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงใหมเี ศราหมองผองใส หรือ
เปลี่ยนสภาพเปนอยางนั้นอยางนี้อีกนั้นไมมี เมื่อถึงขั้นเต็มภูมิของจิตลวน ๆ แลวเปน
อยางนัน้
เหมือนกับน้ําที่บริสุทธิ์ลวนๆ ไมมีสีตางๆ แฝงอยูเลยฉะนั้น การทีน่ าํ้ มีสแี ดง สี
ขาวหรือสีอะไรตางๆ นัน้ ยอมพาดพิงกับสิ่งตางๆ เชน พาดพิงกับใบไมก็กลายเปนสี
ใบไมไป พาดพิงกับสีขาวก็กลายเปนขาวไป เชน เราเทน้าํ ใสแกวสีใดน้าํ ก็กลายเปนสีนน้ั
ขึ้นมา นีจ่ ติ ทีบ่ ริสทุ ธิจ์ ริงๆ แลวจึงไมปรากฏสีสนั วรรณะลักษณะใดๆ ทั้งสิ้น เหลือแต
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ความรูล ว นๆ อันเปนความรูที่บริสุทธิ์พูดไมถูกเทานั้น แตรอู ยางชัดเจนภายในตัวหา
ความสงสัยไมได ก็คือจิตที่บริสุทธิ์นั้นแล
ฉะนัน้ การตอสูก บั กิเลสทุกประเภท ใหพึงพากันทราบอยางถึงใจไวเสมอ อยา
ตอสูแบบความทอถอยออนแอ ไมใชทางที่จะชนะกิเลสได ตองห้ําหั่นกันเขาไป
อยาสงสัยวาโลกนีม้ สี ถานทีใ่ ดสิง่ ใดบางทีจ่ ะพาใหมคี วามสุขความเจริญ จะพา
ใหเลิศใหประเสริฐมีความสุขความสบายจีรงั ถาวร ไมมี อยาสงสัยใหเสียเวลาและทุกข
ใจเปลา ทั้งเปนความประมาทดวย มีแตเรือ่ งอนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตาเต็มตัวของมัน เมื่อ
มาเกีย่ วของกับเรา เราก็กลายเปนตัว อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา พัวพันกันไปกับสิ่งเหลานั้น
ซึ่งลวนแตเปนการสั่งสมทุกขแกตนทั้งนั้น แมสง่ิ นัน้ เขาจะเปน อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา
ตามสภาพของเขา เขาก็ไมไดรับผลเปนความทุกขความทรมานเหมือน อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ
อนตฺตา ซึง่ เกิดขึน้ ภายในใจเราทีไ่ ปเกีย่ วของพัวพันกับสิง่ เหลานัน้ เลย
อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา ทีเ่ กาะกินอยูภ ายในใจนีเ้ ปนสิง่ สําคัญมาก จงพากันกําจัด
ใหได เอาใหเห็น พระพุทธเจาเปนศาสดาองคเอกแทๆ ไมมีใครทัดเทียมในโลกธาตุนี้
ธรรมที่แสดงออกก็เปนธรรมที่เต็มภูมิเต็มฐานไมบกพรองตั้งแตตนจนอวสาน ถึงที่สุด
คือวิมุตติพระนิพพานไมมีใครเสมอ นี่แลคือสรณะของผูหวังพนทุกขในวัฏสงสาร จะ
พึงยึดพึงเกาะใหแนนภายในใจและการปฏิบตั ดิ าํ เนินทางปฏิปทา
สรณะนีล่ ะเปนจุดทีจ่ ะใหความสมหวังแกพวกเรา นอกนั้นก็ไมไดประมาทวาไม
ไดอาศัยเขามา แตพดู ตามหลักความจริงของธรรมสําหรับผูเ สาะแสวงหาของจริง วาหา
ที่เกาะที่ยึดฝากเปนฝากตายอยางแทจริงไมได มีแตสิ่งที่จะพังทลายไปดวยกันทั้งนั้น ภู
เขาทั้งลูกก็อยูใตกฎธรรมชาติคือ อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา จะไมพังไดอยางไร ดินฟา
อากาศ วัตถุสิ่งของเงินทอง ไมวาสิ่งใดที่อยูใตอํานาจของอนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ตองมี
การเปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ และพังทลายไปไดเชนเดียวกัน หาที่เกาะที่ยึดพอเปนที่ไว
วางใจและมีความรมเย็นภายในใจบางไมได ไมจรี งั ถาวรอะไรเลย ไมสง่ิ นัน้ ก็เปนเราเสีย
เองตองพลัดพรากจากกันไป ไมเหมือนธรรมที่เปนคูควรและติดแนบกับใจไปตลอด
แตธรรมที่สัมผัสไดดวยใจนั้น เวลานีม้ กี เิ ลสเปนเจาอํานาจครองอยู ใจจึงกลาย
เปนความรุม รอนเพราะธรรมเขาสัมผัสยังไมถงึ เนื่องจากกิเลสเปนเจาของครอบงําไว
รอบดาน การปราบมันจึงยากในขัน้ เริม่ แรก ดีไมดีอาจถูกมันปราบเสียกอน ตัวอยาง
เชน พอจะเดินจงกรมก็ถูกมันเตะออกจากทางจงกรม จะนั่งสมาธิก็ถูกมันเตะลงใส
หมอน จะอยูในทาใดก็ถูกมันเตะใหเผลอใหเถลไถลไปเสียจนได ลวนแตกเิ ลสมันเตะ
มันตอย มันฉุดมันลากออกไปใหคิดใหอานในทางของกิเลส ไมใชทางของธรรม นี่จง
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ทราบวา กิเลสมันแหลมคมอยางนี้ ถาไมทราบแงของกิเลสเหลานีบ้ า งแลว เราจะไมรวู ธิ ี
ปฏิบัติตอมัน กําจัดมันไมได
วิธีกําจัดมันโดยถูกตองและไดผลไปโดยลําดับคือ ดวยความมีสติระมัดระวังอยู
เสมอ นี่แลคืออุบายวิธีการอันหนึ่งที่จะทราบกลมายาของกิเลสไปโดยลําดับ และปญญา
ความสอดสองมองทะลุกิเลสที่มีอยูภายในใจมากนอย
ราคะเกิดขึน้ มันทําใหคนและสัตวดน้ิ รนกระวนกระวาย สัตวเมือ่ ราคะกําเริบหรือ
โรคบากําเริบ มันดิ้นรนกระวนกระวายกวัดแกวงอยูเปนปกติสุขไมได ทั้งตัวผูตัวเมีย
ทั้งเพศหญิงเพศชาย มนุษยและสัตวเปนเหมือนกัน ถาอยูเฉยๆ เชนเวลาหลับสนิท
ราคะก็ไมแสดงตัว โทสะก็ไมแสดงตัว ความโลภก็ไมแสดงตัว โมหะก็ไมแสดงตัว เวลา
นัน้ สัตวทง้ั หลายมีความสุขเต็มที่ เวลาสุขเต็มภูมิของคนและสัตวที่มีกิเลสทั่วไป ก็คือ
ขณะหลับสนิทเทานัน้ นอกจากนัน้ หาความสุขไมได เพราะสิ่งเหลานี้เองออกเพนพาน
กอกวนเพื่อทํางานของตัวเอง แตที่ทํางานของมันตั้งอยูบนหัวใจคนและสัตว จึงเปน
ทุกขไปกับมัน
ใหเราเห็นอยางนี้กอนถายังมองไมเห็นที่ไหนซึ่งละเอียดกวานี้ ใหถอื เอาเวลา
หลับสนิทมาเทียบกับเวลาตืน่ นอน พอตื่นขึ้นมามีแตกิเลสมันฉุดมันลาก ดีมันก็พอใจ
ชั่วมันก็พอใจ อะไรๆ มันพอใจ มันใหทําและติดรางแหมันไปหมด เพราะกิเลสพาให
ติด ตัวเราเองไมอยากติดไมอยากพอใจ เชน เขารองไหมันยังพอใจรองไห ความรองไห
เปนของดีละหรือ ความทุกขเพราะการรองไหเปนของดีละหรือ ทําไมทุกขแทๆ มันพอ
ใจ นัน่ พิจารณาเอาซิ มันแหลมคมขนาดไหนกิเลสนะ ไมเห็นตัวของมันละ เห็นแตหนุ
ที่มันเชิดออกมาเปนกิริยาทาทางตางๆ แสดงความโลภ แสดงความโกรธ แสดงความ
หลงออกมาดวยอํานาจของกิเลสที่มันอยูฉากหลังไมใหเห็นตัวมันเลย เห็นแตความ
หยาบโลนของผูนั้นแสดงอยูอยางนั้น นีแ่ ลกิเลสมันแหลมคมอยางนี้ ดูเอา พิจารณาเอา
จะรูเ องเห็นเองเพราะมีอยูบ นหัวใจเรานีด่ ว ยกัน
เพราะฉะนัน้ จึงตองใชความเพียรพยายาม เอาใหเต็มเม็ดเต็มหนวย เราสละ
ชีวติ แลวเพือ่ ศาสนธรรม ซึ่งจะยังตนใหพนจากทุกข ไมมีการลมจม การประกอบความ
พากเพียรไมวา จะวิธใี ดอิรยิ าบถใด เปนสิ่งที่จะปลดเปลื้องกิเลสอาสวะทั้งนั้น ถาดําเนิน
ตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวจะไมเปนอยางอื่น
นีแ่ ลทีโ่ บราณกลาววายักษรบกันในนิทาน จะเปนปรัมปราเปนเรือ่ งจริงก็ตาม
พึงเทียบเขาระหวางกิเลสกับธรรม ซึง่ เปนขาศึกกันและตอสูก นั มากอนคําวาโบราณเปน
ไหนๆ กิเลสตองมีเลหเหลี่ยมแหลมคมมาก ถาเราเปนฝายธรรมหากเครื่องมือไมมี
เพียงพอกับการตอสูมัน ตองแพมันจนได มันฆาเอาตาย ตายจากเพศ ตายจากมรรค
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ผลนิพพาน ตายจากความมุงมั่นของตนที่จะพึงไดพึงถึง ตายหลายประเภทเพราะสู
กิเลสไมได ถูกมันกําราบปราบปรามเอาเรียบราบไป นีเ่ ราไมตอ งการอยางนัน้ จึงตอง
ตั้งหนาตั้งตาตอสูกับกิเลสซึ่งเปนเหมือนยักษ และเปนผูกอทุกขภายในใจสัตวโลกไมมี
การบกพรอง มีสมบูรณอยูตลอดเวลา
ความทุกขใจเมื่อสมุทัยยังมีอยูภายในแลว จะตองผลิตอยูตลอดไป มีมากมีนอย
ละเอียดขนาดไหนมันก็ผลิตของมันขึ้นมา เรื่องความทุกขนี้ตองเปนเงาตามตัวแยกไม
ออก ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองแกไขแยกแยะถอดถอน หรือฆาตัวเหตุคือสมุทัยใหสิ้นไป
คําวา กามตัณหา กามก็คอื ความใคร ความชอบใจ ชอบใจสิง่ ใดก็เรียกวากาม กามแปล
วาความใครความชอบใจ วัตถุสิ่งของเงินทอง นามธรรมก็ตาม รูปธรรมก็ตาม มันเปน
เรื่องกามกิเลสทั้งนั้น เพราะเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่เราจะตองแกไขถอดถอน ดวย
อุบายวิธีการตางๆ ไมเชนนัน้ ไมทนั กิเลส จะถูกมันจับมัดเขาเตาไฟเผากันไมหยุด คือ
เกิดตายๆ ไปตลอด
นัง่ ภาวนาก็ใหมสี ติ ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติอยูเฉพาะหนา อยาเอาเรื่องสิ่งใดงานใด
เขาไปกังวลภายในใจ ขณะนัน้ ใหทาํ หนาทีใ่ นวงปจจุบนั
อยาไปคาดเรื่องมรรคผล
นิพพานวาจะเปนขึน้ อยางนัน้ อยางนี้ คาดไปก็เสียเวลา และสติกบั จิตพรากจากงานนัน้
แลวจะไมเกิดประโยชนอันใด เดินจงกรมก็ใหรูอยูกับคําบริกรรมของตน นั่งก็ใหรูอยู
กับคําบริกรรม เชน กําหนดพุทโธก็ใหรูอยูกับ พุทโธๆ เรามีงานอันเดียวนีเ้ ทานัน้ ไมมี
งานอื่นใดที่จะหวังพึ่งเปนพึ่งตาย นอกจากความเพียรเพื่อแกกิเลสตัณหาอาสวะทุก
ประเภท ไมมีงานอื่นใดที่พอจะพึ่งเปนพึ่งตายได มีงานนีเ้ ทานัน้ เอาตรงนี้ จิตและ
ความเพียรตลอดอิทธิบาททั้งสี่ปกลงตรงนี้ทุมลงตรงนี้ อยาเสียดายความคิดปรุงเรือ่ ง
อื่นๆ ซึ่งเคยคิดมามากตอมากแลว ยิง่ กวาความคิดเพือ่ อรรถเพือ่ ธรรม อันเปนทาง
ถอดถอนกิเลสตัวพิษภัยออกจากใจใหสิ้นไป
อยูไหนใหมีสติ ที่จะตั้งรากตั้งฐานความสงบเบื้องตนนี้ลําบากอยูมากพอสมควร
ถาไดพื้นฐานคือความสงบบางก็พอถูไถกันไป หรือไดความสงบแลวก็ยิ่งเพิ่มกําลังมาก
ขึ้น เหมือนคาขายมีกําไรมีตนทุนแลวก็พอบึกพอบึนพอถูไถกันไปได แตสาํ คัญทีค่ า ขาย
ไมมีตนทุนนี่ซิมันลําบาก พยายามใหมีตนทุน จิตเปนสิ่งที่อบรมใหหายพยศไดโดย
ลําดับ ตามปกติของจิตมีความฟุงซานรําคาญ เพราะถูกยุแหยกอกวนจากกิเลสอยูเสมอ
ไมมีเวลายับยั้งตั้งตัวไดเลย นี่เปนนิสัยของจิตที่มีกิเลสเปนผูบังคับบัญชา ผูม กี เิ ลสเปน
นายเหนือหัวใจตองเปนอยางนัน้ ดวยกัน จึงไมควรสงสัยวาใครจะมีความสุขโดยไมมี
พิษแฝงอยูเลย
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ทีนเ้ี ราจะนําธรรมเขาไปบังคับจิต ขับไลกเิ ลสผูเ คยบังคับบัญชาจิตใจแตกอ นให
สลายตัวลงไป มีธรรมเขาแทนที่ที่กิเลสเคยฝงจมอยู เบือ้ งตนตองอาศัยความสงบเสีย
กอน ทําความสงบดวยบทภาวนาจดจอตอเนือ่ งกันดวยความมีสติอยูก บั บทธรรมนัน้ ๆ
อยาใหเผลอ
อยาคิดอยาคาดหมายอดีตอนาคตวาผลที่จะเกิดขึ้นจากสมาธิจะเปน
ประเภทใดบาง อยาไปคาดไปหมายใหคลาดเคลือ่ นจากงานทีเ่ รากําลังทําอยูใ นปจจุบนั
คือคําบริกรรมภาวนา
ผูกําหนดอานาปานสติก็ใหรูแตลมเขาลมออก สูงต่ําก็ชางไมสําคัญ สําคัญที่
ความรูความสัมผัสของลมเขาลมออกรูกันอยูทุกๆ ระยะ จะสูงจะต่ําหยาบละเอียดให
กําหนดรูที่ลมเขาออกนี้เทานั้น
อยาไปคาดหมายใหเกิดความลังเลสงสัยและตัง้ ลม
บอยๆ ไมถูก
เรือ่ งทีจ่ ะทําใหนกั ภาวนาสงสัยเปนอยางนี้ ทีแรกก็ตั้งลมที่ดั้งจมูก โดยทีเ่ ห็นวา
ลมสัมผัสที่ดั้งจมูกมากกวาเพื่อน พอตั้งที่นั่นแลวกําหนดเพลินไปๆ เกิดความสงสัยขึน้
มาเหมือนดั้งจมูกนี้สูงขึ้นไปๆ โนนก็มี บางทีเหมือนดั้งจมูกนี้ต่ําลงไป เลยตั้งใหม
กําหนดใหม จิตเลยหาความสงบไมไดเพราะอารมณนน้ั มากวนใจอยูเ สมอ อยางนี้
เหมือนกับปลูกตนไมพอจะขึ้นบางแลวก็ไปขุดมาปลูกใหมๆ ยายอยูไมหยุดไมถอย สุด
ทายตนไมก็ตายไมเกิดประโยชนอะไรเลย ทางที่ถูกเมื่อปลูกพื้นที่ตรงไหนดวยความถูก
ตองแลว พยายามรักษาและรดน้าํ พรวนดินอยูใ นทีน่ น้ั ในตนไมตน นัน้
ไมโยกยาย
เปลี่ยนแปลงตนไมไปที่อื่นๆ ตนไมเมือ่ ไดรบั อาหารหรือปุย เปนทีเ่ หมาะสมแลวก็เจริญ
ขึ้น ดอกผลก็เปนขึ้นมาตามๆ กันเมื่อถึงกาลที่ควรจะเปนดอกเปนผลแลว
จิตก็เหมือนกัน การตั้งลมจะตั้งสูงตั้งต่ํา เราตัง้ ทีต่ รงไหนแลวก็ใหจบั ทีต่ รงนัน้ ไว
แลวกําหนดใหรลู มเขา รูลมออกอยูทุกระยะๆ จะสูงไปหรือต่ําไปก็ตามที่นี่ ที่วาสูงไปต่ํา
ไปนั้น มันเปนความสําคัญของจิตตางหาก ที่จะทําใหเผลอตัวจากวงปจจุบันคืองานที่
กําลังทําอยูนั้น ไดแกการกําหนดอานาปานสติที่ดั้งจมูก บางทีทําใหจมูกสูงขึ้นไปๆ บาง
ที่ทําใหต่ําลงไปๆ บางทีทําใหเปนความรูสึกเหมือนวาชองจมูกนี้กวางออกไป เวิ้งวางไป
หมดอยางนี้ก็มี อยาไปสนใจ ใหกําหนดดูลมจับอยูที่ลมนั้นที่แสดงตางๆ นัน้ เปนอาการ
หนึ่งๆ ทีจ่ ะหลอกเราใหเขวหลักไปเทานัน้ ใหพากันจําไว จับลมไมหยุดไมถอย สิง่ เหลา
นั้นมันก็คอยคลายตัวของมันไปเอง คอยเสื่อมไปคลายไปจางไป สุดทายก็เหลือแตลม
เหลือแตลมก็กําหนดแตลมจนละเอียดเขาไป เอา ลมจะหมดจริงๆ ก็ใหหมด อยาไป
ตกใจอยาไปกลัวตาย เมื่อจิตยังครองรางอยู ลมจะหมดไปก็ไมตาย
เวลากําหนดเมือ่ ลมหมดไปจริงๆ ไมมีอะไรเหลือ แตความรูม นั เหลืออยูน น่ั
แหละ เมื่อลมละเอียดลงไปก็แสดงวาจิตละเอียด เมื่อลมหมดไปจริงๆ ในความรูส กึ มัน
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มีได ถึงลมจะหมดไปก็ตามใหทราบวา ลมที่กําหนดนั้นหมดไป แตความรูที่เปนตัวการ
สําคัญซึง่ เราตองการนัน้ มีอยูก บั เรา ใหอยูกับความรูนั้นไมตองไปกังวลกับลมหรือสิ่งใด
ในขณะนัน้ จนถึงเวลาจิตแสดงอาการออกจากความสงบนั้นมาเปนปกติ ถาจะหยุดก็
คอยหยุด สวนลมก็มีมาเองตามปกติ นีค่ อื หลักของการภาวนาอานาปานสติ คราวตอไป
ก็ทําดังที่เคยทํามาแลว จะไมผิดพลาดไมลังเลสงสัย และพึงถือวิธีนี้เปนหลักยึดตอไป
อยางมัน่ ใจ
จงทําใจใหสงบ เมือ่ จิตมีความสงบแลวจิตยอมอิม่ ตัวและควรแกการพิจารณา
เหมือนเรารับประทานอาหารอิม่ เรียบรอยแลว ยอมควรแกการทํางานฉะนัน้ จะออก
พิจารณาเรื่องธาตุขันธอายตนะไมวาภายนอกภายในไดทั้งนั้น พิจารณาใหเปนอสุภะ
อสุภัง หรืออนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา หรือเปนธาตุเปนอะไรก็แลวแตถนัดกับจริตนิสยั
เพราะสิง่ เหลานีเ้ ปนความจริงดวยกัน อสุภะอสุภังมันก็อสุภะจริงๆ ไมมีที่ไหนเปนที่
สะอาดสะอาน ภายในรางกายนี้เต็มไปดวยของปฏิกูลโสโครก ผิวบางๆ ของหนังหุมหอ
ไวก็วานาดูและชมกัน เสกสรรกันวานาดูนา ชม วาสวยวางามนารักใครชอบใจ ความจริง
รักหนัง หนังรองเทาเจาของก็มีไมเห็นนารัก หนังนัน้ มันนารักทีต่ รงไหน หนังเขากับ
หนังเราก็ไมเห็นผิดกันอะไร นารักที่ตรงไหน จงพิจารณาแยกแยะคลีค่ ลายออกดูตาม
สวนตางๆ ของรางกาย
พิจารณาเขาไปขางในก็เต็มไปดวยของปฏิกูลโสโครกนาขยะแขยง จะนารักใคร
ชอบใจที่ตรงไหน พิจารณาแลวพิจารณาเลาซ้าํ ๆ ซากๆ แยกแยะออกดูจนกระทั่งแตก
กระจาย หรือกําหนดใหตายใหเนาพองหนองไหลเปอยลงไป น้าํ เนาน้าํ หนองไหล
เกลื่อนไปเต็มพื้นปฐพี
จะถือวาเปนสัตวเปนบุคคลหญิงชายและสวยงามทีต่ รงไหน
พิจารณาซ้าํ ๆ ซากๆ จนเห็นแจงตามความจริงไปโดยลําดับ จิตยอมจะคลายความรัก
ชอบไปเปนระยะไมสงสัย เหลานีเ้ ปนอุบายวิธี อยางนอยก็สงบราคะไดเปนอยางดี ไม
คึกคะนองน้ําลนฝงดังที่เคยเปนมา
แตการพิจารณาตองทําซ้ําๆ ซากๆ เปนอาจิณของการพิจารณา เปนพืน้ เปนฐาน
เปนงานประจําตนในโอกาสทีค่ วรพิจารณา ออกจากความสงบแลวก็พจิ ารณาอยางนัน้
จะพิจารณาเปนธาตุ แยกกระจัดกระจายออกไปเปนธาตุสี่ ดิน น้าํ ลม ไฟ ก็แยกออกไป
สุดทายเมื่อกระจายลงไปแลวก็มีแตดินแตน้ําแตลมแตไฟ ไมเห็นมีอะไรเหลืออยูใน
ความเปนสัตวเปนบุคคล ดังที่กิเลสจอมหลอกลวงพาเสกสรรปนยอกันนี้เลย
ฉะนัน้ จงพิจารณาใหเห็นตามความจริง เมื่อถึงความจริงแลวคานไมได เปนแต
กิเลสมันเสกสรรปน ยอขึน้ มาหลอกเทานัน้ เอง ปลอมแปลงขึ้นมาวาเปนของสวยของ
งาม วาเปนสิง่ ทีน่ า รักใครชอบใจ เปนสิง่ ทีน่ า เพลิดเพลิน เพราะฉะนั้นผลมันจึงเปนได
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ทั้งสองทาง คือทําใหเพลิดเพลินจนลืมเนื้อลืมตัว ลืมเปนลืมตายกับสิ่งนั้นๆ และทําให
เศราโศกเสียดายเพราะสิง่ ทีน่ า เพลิดเพลินนีพ้ ลัดพรากจากไป หรือวิปริตผิดไปจากเดิม
ทีเ่ คยมีเคยเปน เมื่อสิ่งนั้นๆ เปลีย่ นแปลงไปก็เกิดความเศราโศกเสียใจ เรื่องของกิเลส
จึงเปนเรื่องของทุกขทั้งมวล จงพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบสลับกันไปเวลามีโอกาส
เพราะการถอดถอนกิเลสทุกๆ ประเภทถอดถอนดวยสติปญญาเปนสําคัญ
การทําความสงบนัน้ เปนการตะลอมกิเลสเขาสูจ ดุ รวม เพือ่ ใจจะไดสงบสบาย
และมีกําลังใจที่จะออกพินิจพิจารณาทางดานปญญา เมื่อไดกาวออกทางดานปญญา
พินิจพิจารณาอาการตางๆ ของสวนรางกายทัง้ ภายในภายนอกแลว เราจะเห็นความ
หลุดลอยของกิเลส เพราะอํานาจของปญญาไปโดยลําดับ และเพลินตอความเพียร
ตลอดไป ถาพูดถึงการคาก็ไดกําไรไปโดยลําดับ พื้นฐานของจิตก็คือสมาธิ ไดแก ความ
สงบ กําไรก็คือปญญาฆากิเลสขาดลงไปโดยลําดับลําดารูประจักษกับใจ ไมเหมือนสมาธิ
สมาธิเปนเพียงกิเลสรวมตัวเขามาสูจ ดุ สงบ ไมเทีย่ วสัง่ สมกิเลสเพราะความฟุง ซานเทา
นัน้ พอกิเลสสงบลงไปไมกอกวน ใจก็มกี าํ ลังควรแกการพิจารณาและพิจารณาแยกแยะ
จะแยกตรงไหนจะแยะตรงไหน จิตใหจดจอตอเนื่องไปโดยลําดับ จนรูช ดั และเกิดความ
สลดสังเวชถึงน้าํ ตารวง
เมือ่ พิจารณาใหเห็นโทษมันเห็นจริงๆ เปนจริงๆ เราเคยพิจารณามาแลวจนถึง
กับขึ้นอุทาน โอโฮ อยางนีเ้ หรอ เห็นกายเห็นอยางนีเ้ หรอ นัน่ เปนอยางนีเ้ ชียวหรือเห็น
กาย แตกอนกายก็มีอยูกับเรามาตั้งแตวันเกิดทําไมจึงไมเห็น เพิง่ จะมาเห็นกันวันนี้
เหรอความปฏิกลู ความปฏิกูลตางๆ ซึ่งมีอยูในกายเพิ่งมาเห็นวันนี้เหรอๆ กําหนดดู
เทาไรยิ่งเกิดความสลดสังเวชไปโดยลําดับ ทั้งๆ ที่ตอนพิจารณากายอยางเพลินๆ อยู
นัน้ นะ แตเปนเหมือนวากายไมมี ความรูส กึ มันไปอยูก บั อาการทีก่ าํ ลังพิจารณานัน้ เสีย
แมเชนนั้นน้ําตามันก็รวงออกมาตามประสาของมัน เราไมสนใจกับมัน มีแตพิจารณาจี้
เขาไปๆ จนทะลุปรุโปรงโลงไปหมด นี่เปนอุบายของสติปญญาพิจารณาอยางนี้ เวลา
เห็นเห็นอยางนีส้ าํ หรับเรา แตอยาคาดหมายเพราะเปนเรือ่ งของแตละคนจะรูเ ห็นขึน้
กับตัวเองโดยเฉพาะๆ ในเวลาพิจารณา
การพิจารณาดวยปญญาขัน้ นีร้ นุ แรงไปโดยลําดับๆ ตัง้ แตขน้ั เกีย่ วกับราคะอสุภะ
ลงมา เปนขั้นของปญญาที่รุนแรงมาก แตมนั รุนแรงดวยความอาจหาญนี่ จึงเรียกวา
ผาดโผน มันอาจหาญมากทีเดียว พอผานขั้นรางกายซึ่งเปนรูปธรรมนี้ไปแลว ปญญา
นัน้ เหมือนกับน้าํ ซับน้าํ ซึม ซึ่งไหลรินอยูทั้งแลงทั้งฝนนั่นแล ไมมากแตไมหยุด เปน
ปญญาขั้นละเอียด เพราะกิเลสมันละเอียดเขาไปมีแตนามธรรม พวกเวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ทั้งสุขทั้งทุกขเฉยๆ มันมีอยูภ ายในรางกายและเขาไปสูจ ติ ใจ มันแยก
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มันแยะไปทั้งภายนอกคือรางกาย ทั้งภายในคือจิตใจ เวทนาอยูไดทั้งสองแหง จึง
พิจารณาแยกแยะ สวนมากก็พจิ ารณาเวทนาสวนรางกายมันก็เขาไปถึงใจเอง เพราะมัน
ออกมาจากใจนี่ จะไปไหนพน เมื่อละเอียดลออเขาไปแลว อะไรมันก็เปนธรรมไปหมด
รางกายก็สกั แตวา เทานัน้ เมือ่ ไมเสกสรรปน ยอเพราะอํานาจของกิเลส เนือ่ งจากธรรม
ปราบลงสูค วามจริงแลว
ถาพูดถึงอสุภะมันก็อสุภะ พูดถึงเรื่องธาตุมันก็เปนธาตุโดยตรงอยูแลว นัน่ คือ
ธรรมปราบความเสกสรรปน ยอของกิเลสทัง้ หลายใหเขาสูส ภาพเดิม สภาพแหงความ
จริงของตน จึงสักแตวาๆ พอไปถึงสุข ทุกข เฉยๆ มันก็สักแตวาอันเดียวกัน ความคิด
ความปรุงก็หาเราหาเขาทีไ่ หนมี มีแตความกระเพื่อมของจิตแย็บๆ ออกไปเปนเรื่อง
เปนราวแลวก็ดบั ไปๆ ความเกิดดับนัน้ หรือเปนเราเปนของเรา มันไมใชเรา ไมใชของ
เรา มันเปนตัวอนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ทั้งหานี้เปนเหมือนกัน รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ แตละประเภทเปนตัวอนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา เหมือนกัน มันเปนตัวเราตัวของ
เราทีต่ รงไหน พิจารณาหาความจริงจริงๆ มันไมมสี ตั วบคุ คลเราเขา เปนตน ในขันธหา
แตอยางใดเลย มันสักแตวา ๆ เทานั้น นีแ้ ลคือความจริง
พิจารณายนเขาไปๆ กิเลสตัณหาอาสวะทีม่ นั เคยเกาะเกีย่ วอยูก บั สิง่ เหลานี้ วา
เปนเราเปนของเรา เคยหลอกลวงเรามานาน มันหาที่อยูไมได เพราะถูกตัดฟนหั่น
แหลกเขาไปดวยอํานาจของสติปญญา มันก็ไหลรวมตัวเขาไปถึงจิต สติปญญาก็ไลที่จิต
นัน้ ฟาดฟนกันลงไปที่จิตนั้นใหแหลกละเอียดไปตามๆ กัน ขึน้ ชือ่ วากิเลสแลว ไมวา
ประเภทใดมันก็คือตัว อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา อันเปนตัวสมมุติเหมือนกันหมด ละเอียด
ขนาดไหนก็คือตัวสมมุติ ตัวสมมุติก็ตองมีอนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตาเต็มตัว เปนเราเปนของ
เราทีไ่ หนได ฟาดฟนหัน่ แหลกเขาไปในจิตจนแตกกระจายหมดนัน้ แลว นั้นแหละที่นี่ตัว
ยืนโรงวาเกิด แก เจ็บ ตาย ก็คือเชื้อของอวิชชาเปนตนเหตุ อวิชชานี้ไดสิ้นสุดลงไปแลว
จากจิตดวงนั้น จิตดวงนั้นแลเปนธรรมทั้งดวงอยางเต็มภูมิ หมดปญหาโดยประการทั้ง
ปวง ขึ้นชื่อวากิเลสและสมมุติทั้งมวลไมมีเขาเกี่ยวของอีกแลว
นัน่ แลการคนหาธรรมของจริง จงคนใหเจอ เรื่องเกิดแกเจ็บตายจะไมเจอที่ไหน
จะเจอที่จิต เปนตัวการทีใ่ หเทีย่ วหาทีพ่ าใหเกิด แก เจ็บ ตาย ที่จิตนั้นมีอะไร ก็มี อวิชฺ
ชาปจฺจยา สงฺขารา นั้นแหละตัวกอตอแขนงออกไปโดยลําดับ ฟาดฟนหั่นแหลกลงไป
ถึงรากแกวคืออวิชชา ถอนพรวดขึ้นมาแลวเปนอันวาหมดปญหาโดยสิ้นเชิงไมมีสิ่งใด
เหลือ นัน่ แหละสงครามชนะอยางสุดยอด ตั้งแตบัดนั้นแลวไมมีกิเลสตัวใดที่จะโผลจาก
ที่หลบซอนปรากฏตัวขึ้นมาอีก เพราะสติปญญารูไมทันแลวมาเปนขาศึกตอเราอีกนะ
เปนอันวาหมดเทานัน้ กิเลสอวิชชาดับเชื้อหมดแลวที่นี่นะ
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ตัง้ แตบดั นัน้ แลวจะอยู จะนั่ง จะนอน จะเดิน จะดูอะไรฟงอะไรก็เปนอิสรเสรี
เต็มตัว ไมกลัวอะไรอีกแลว เพราะไมมนี ายเหนือหัวคอยควบคุมนักโทษคือจิตใหเปน
อยางนั้นอยางนี้อีก ดูไดเต็มตา ฟงไดเต็มหู มีกี่ตากี่หูกี่จมูกกี่ลิ้นกี่กายกี่ใจของผูนั้นได
ทั้งนั้น เพราะดูดว ยความจริง ฟงดวยความจริง ทุกสิ่งทุกอยางดวยความจริง ดวยความ
เปนอิสระในหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์แลว นี่ผลแหงการปฏิบัติธรรมของพระพุทธ
เจาซึง่ เปนปจจุบนั ธรรมอยูต ลอดเวลา เหมาะสมกับคําวามัชฌิมา คือเปนปจจุบันทัน
สมัยกับกิเลสทุกประเภทตลอดมา ขอใหนํามาประพฤติปฏิบัติเถอะ ความที่ไดยินไดฟง
อยางไดฟงวันนี้ จะปรากฏภายในใจของนักปฏิบัติโดยไมตองสงสัย ถาเอาจริงเอาจังนะ
เพราะสวากขาตธรรมนั้นไมมีปญหาอะไรอยูแลว นอกจากหัวใจที่เต็มไปดวยกิเลสตัว
แสนปลิน้ ปลอนซอนเล็บเหน็บแนมหัวใจเราเทานัน้ แหละ พาใหเปนเจาปญหา ฆาหรือ
ทําลายตัวเราอยูเ รือ่ ยมา
มันไมตายแหละการประกอบความเพียรฆากิเลสนี่ เปนแตเพียงความลําบากลํา
บนมากนอยเทานัน้ แตเรือ่ งตายจริงๆ นัน้ คือกิเลสมันตาย เราไมตายแหละตายดวย
ความเพียรนะ กิเลสนัน่ แหละเปนผูจ ะตาย แตเรามันกลัวตายเสียกอนนะซิ มันถึงไม
สามารถฟาดฟนหัน่ แหลกกิเลสได พอใหถลอกปอกเปกไปบาง หรือใหถงึ ขัน้ กิเลสตาย
เพราะฉะนัน้ จงเอาใหถงึ ขัน้ กิเลสตาย อยาเอาเพียงแตกิเลสถลอกปอกเปกเฉยๆ ใชไม
ได เอาใหกเิ ลสตายซิ เมื่อกิเลสตายแลวไมมีละในโลกนี้วาสิ่งใดจะมาเปนขาศึกตอจิตใจ
มีกิเลสเทานั้นเปนขาศึกของใจ รูไดชัด เมื่อกิเลสดับภพดับชาติลงไปหมดแลว ไมมี
อะไรเขามายุแหยกอกวนใหจิตไดรับความลําบากอยางนั้น ไดรับความทรมานอยางนี้อีก
ตอไป จึงเห็นไดชดั วา ออ มันมีกเิ ลสนีเ้ ทานัน้ สามโลกธาตุนไ้ี มมอี ะไรมาเปนใหญและ
เปนพิษเปนภัยตอจิตใจ นอกจากกิเลสอยูใ นหัวใจตัวเองนีเ้ ปนเจาอํานาจ และเปนพิษ
เปนภัยตอตัวเองเทานั้น
เมือ่ กิเลสสิน้ ลงไปแลวเปนอันวาหายหวง อยูก็อยู ตายก็ตายไมมีปญหาถึงเรื่อง
ธาตุเรื่องขันธ เพราะไดพิจารณารอบคอบหมดแลวตลอดทั่วถึงไมมีสิ่งใดเหลือหลอ จึง
ขอใหทุกทานนําไปพินิจพิจารณา ตั้งศรัทธา ความเพียร ความมุงมั่นตอชัยชนะในการ
ปราบปรามกิเลสใหถงึ ใจ ความเพียรจะถึงใจ สติปญญายังไมมีก็จะเปนขึ้นมา ดวย
อํานาจแหงความมุง มัน่ เปนหลักสําคัญ
และเปนแมเหล็กอันสําคัญทีด่ งึ ดูดความ
พากเพียร ความอดความทน สติปญญาก็เปนมาๆ เพราะความมุง มัน่ อยาไปลังเล
สงสัยในเรือ่ งมรรคผลนิพพานใหเสียเวล่าํ เวลา และตัดทอนกําลังความเพียรทุกดานให
หมดไป ผลสุดทายก็ลม เหลว ไปไมรอด แนะ มันเกิดประโยชนอะไรความไปไมรอดนะ
ถอยทัพกลับแพมันเกิดประโยชนเหรอ ใหคดิ อยางนีเ้ สมอ อุบายสติปญญาที่จะใหทัน
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กับกลมายาของกิเลสที่หลอกเราอยูทุกระยะ ฟตใหทันกัน จึงชือ่ วาผูม าหาความเฉลียว
ฉลาดจากหลักธรรม
จงทําความเขาใจกับตนอยางหนักแนนอยูเสมอวา ในการรบกับขาศึกก็ใหเรา
เปนผูห นึง่ ในการรบ กิเลสตายไปจากจิตใจก็ใหเราเปนผูห นึง่ ทีร่ เู รือ่ งกิเลสมันตายไป
เรื่องภพเรื่องชาติเคยเกิด แก เจ็บ ตาย มากี่กัปกี่กัลปนับไมถวน ก็ใหเราเปนผูห นึง่ รู
และตัดขาดสะบั้นลงในวงปจจุบันของจิต อยาใหเปนขาวของทานผูใดมาฉวยเอาของดี
ไปครอง โดยทีเ่ ราไมมสี ว นดวยอยางเต็มภูมิ คําวาจิตนีไ้ ดบริสทุ ธิส์ ดุ สวนแลวกิเลส
เอื้อมไมถึง ไมมีกิเลสตัวใดอีกแลว ก็ใหเห็นในหัวใจของนักปฏิบตั คิ อื เราเองเปนผูห นึง่
เมื่อไดทําความเขาใจกับตัวเองดังที่กลาวมานี้ แนทีเดียววาจะไมเปนอื่น ตองเปนผูนั้น
แนนอนจะทรงมรรคทรงผลอันสมบูรณในสมัยปจจุบนั คือวันนี้ เดือนนี้ ปนี้ ชาติน้ี
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกเวลาขอยุติ
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๒๓

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
เขาสูแ ดนนิพพาน

๒๐๐

๒๐๑

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
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เปนหลักตายกับที่ตรงนี้
จะเห็นแดนแหงความพนทุกขขึ้นมาในวันหนึ่งโดยไมตอง
สงสัย
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร เอาละแคน้ี
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

กิเลสเปนภัย
ผมนะเปนหวงใยหมูเพื่อนเต็มหัวใจ ไมไดหวงธรรมดาเหมือนที่โลกหวงกัน จิต
ผมไมเปนอยางนั้น รับแลวรับถึงเปนถึงตายทุกอยาง การอบรมสัง่ สอนในดานใดทีจ่ ะ
เปนคุณเปนประโยชน เปนอุบายวิธีการแกสิ่งไมดีทั้งหลายในจิตใจของผูมาอาศัยอยู
ดวย เราทุมเทลงเต็มกําลังความสามารถทุกแงทุกมุม เราไมไดทาํ เลนๆ ทําจริงทําจังสั่ง
สอนจริงๆ เพราะกิเลสมีหลายประเภทที่ควรแกและถอดถอน ประเภททีร่ นุ แรงทําให
จิตหวัน่ ไหวอยูต ลอดเวลาก็มี ประเภทที่หมักหมมอยูลึกๆ ก็มี ประเภทที่แสดงอยาง
ออกหนาออกตาเห็นไดอยางชัดเจน จนถึงทําใหจิตใหกายไหวไปตามก็มี
ผูปฏิบัติซึ่งเปนนักบวชมุงตออรรถตอธรรมดวยการแกกิเลสอยูแลว จึงไมควร
เห็นกิเลสประเภทตางๆ วาเปนของไมสําคัญ พอที่จะนอนใจ ไมคิดอานเรื่องสติปญญา
ทีจ่ ะนํามาแกสง่ิ เหลานี้ ซึ่งเปนภัยตอตนมาแตกาลไหนๆ อยูแ ลว
ในพระโอวาทของพระพุทธเจา เทาที่นับไดพอประมาณ ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ พระองคไมเคยแสดงวากิเลสตัวใดไมเปนภัยตอจิตใจของสัตวโลกเลย เปน
ภัยทั้งนั้น เปนแตเพียงหนักเบาตางกัน สิ่งที่เปนภัยถึงจะหนักเบาตางกันก็ตาม ก็คือ
ความเปนภัยตอเราอยูน น่ั แล เสีย้ นปกหนามปก ถูกหอกแหลนหลาวตางๆ มีความเจ็บ
ปวดทนทุกขทรมานไปตามลําดับลําดาของสิ่งนั้นๆ ที่มีพิษภัยตางกัน แลวใครจะกลานํา
สิ่งนั้นมาทิ่มแทงตนเอง แมแตเสีย้ นแตหนามเล็กๆ ก็ทราบแลววาทําความเจ็บปวดได
ตามกําลังของมัน กิเลสประเภทตางๆ ที่ฝงจมอยูภายในก็มีหลายประเภท ก็ลวนแตนํา
ความทุกขทรมานใจเราไดมากนอยตามสวนของมันเชนเดียวกัน
ผูป ฏิบตั จิ งึ ควรสําเหนียกศึกษา ใครครวญจากโอวาทครูบาอาจารยสง่ั สอนและ
สังเกตพิจารณาความเคลือ่ นไหวของจิต ที่เปนมาเพราะอํานาจของกิเลสผลักดันออก
ทุกระยะๆ ผูปฏิบัติเพื่อจะแกพิษภัยออกจากใจ ไมใชมานอนอยูเฉยๆ จึงเปนผูค วรคิด
คํานึง เพราะเพศนีเ้ ปนเครือ่ งประกาศใหโลกและตัวเองทราบวา เปนเพศของนักบวช
เพียงมาเปนนักบวชและรับทราบวาตนเปนนักบวชเทานัน้
กิเลสก็ยังไมหลุดลอยไป
เพราะกิเลสมิไดบวชดวยใครทัง้ สิน้ ตองไดทําหนาที่แกกิเลสประเภทตางๆ ตามหนาที่
และเพศของตนอีกดวย
เพราะฉะนั้นเพศของนักบวช จึงมีแตการฆากิเลสโดยถายเดียว ไมมคี าํ วาสัง่ สม
กิเลส จะเปนกิเลสประเภทใด ตองชําระสะสางออกใหหมด ดวยความพากเพียรเต็มสติ
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๒๐๓

๒๐๔

กําลังความสามารถ จึงถูกตองตามเพศ ตามหนาทีแ่ ละเจตนาของการบวชเขามาในพระ
พุทธศาสนา อันเปนสถาบันแกกเิ ลสโดยถายเดียว และถูกตองตามนโยบายแหงธรรมที่
สอนไวแลว ทั้งถูกตามพระประสงคของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนสัตวโลก เพื่อแกกิเลส
ตัณหาทุกประเภท
หากขัดตอพระโอวาทที่ทรงแสดงไวแลวแมแตนอย นั่นแหละพิษภัยตองเกิดขึ้น
ตรงนัน้ การขัดแยงธรรมและขัดแยงวินัยในแงใดก็ตามไมใชชองดี ตองเปนขาศึก ตอ
ธรรมตอวินยั และเปนขาศึกตอตัวเองซึ่งไมใชของดี พระพุทธเจาไมไดมารับโทษรับคุณ
อะไรจากพวกเรา เพราะพระองคพรอมทุกสิ่งทุกอยางแลว สวนพวกเราทีม่ กี เิ ลสมักจะ
สั่งสมไดทั้งความชั่วและความดี จึงควรสําเหนียกตนอยูเ สมอ รูส กึ ตัวอยูเ สมอวาจะชําระ
สิ่งไมดีทั้งหลายดวยหลักธรรมอันเปนเครื่องชําระซักฟอก เพื่อความเปนคนดีพระดีมี
หลักเกณฑภายในใจ
อยามองสิ่งอื่นใดหรือเรื่องใด ใหมากไปกวาหลักธรรมของพระพุทธเจา แมมอง
สิ่งภายนอกก็ใหมองเพื่อเทียบเคียงเหตุผลเพื่ออรรถเพื่อธรรม นอมเขามาเปนธรรม
เพื่อพร่ําสอนตนอยูเสมอ นั่นเปนความถูกตอง เพราะธรรมมีอยูท ง้ั ภายนอกภายใน
พิจารณาไดดวยกันทั้งนั้น ถาพิจารณาเปนธรรมยอมเปนเครื่องแกกิเลสไดดวยกัน แต
ถามองแบบตรงกันขาม ก็ขัดแยงตอธรรม กีดขวางธรรม แลวก็ยอ นเขามากีดขวางและ
เปนภัยตอตัวเอง
ผมพยายามที่สุด ทีจ่ ะใหทา นทีม่ าอบรมศึกษาทัง้ หลายไดรบั ความรูค วามฉลาด
ความเขาอกเขาใจในวิธีการประพฤติปฏิบัติ ความเคลื่อนไหวไปมาทุกแงทุกมุม ถาเห็น
วาผิดพลาดจากหลักธรรมวินยั แลว ผมรีบแนะนําสัง่ สอนหรือดุดา วากลาวทันที เพราะ
ถือวาสิง่ นัน้ คือความเปนภัย การดุดา วากลาวจะหนักเบาขนาดไหน ไมปรากฏวามีภยั ใน
การสอน การใหอบุ ายแกสง่ิ ทีผ่ ดิ นัน่ เลย เปนคุณเปนประโยชนโดยถายเดียว นอกจากผู
ฟงซึ่งเคยเชื่อกิเลสจนฝงนิสัยอยูแลว อาจจะหลงกลอุบายของกิเลส พลิกแพลงความรู
สึกใหผิดจากความมุงหมายของธรรมและการแสดงไปอยางอื่นเสีย อันเปนขาศึกตอ
ธรรม และเปนฝายกิเลสเขาโจมตีธรรมภายในตน วาทานดุดา วากลาวดวยเจตนาไมดี
เปนตน ก็ชวยไมได
กลมายาของกิเลสนั้น เคยฉุดลากจิตใจของสัตวโลกใหคิดในแงอันเปนฝายของ
มันอยูเสมอมา ไมเคยลดละเลยแมชั่วระยะพักแรง เพราะฉะนั้นขณะที่ฟงธรรมก็อยา
เขาใจวากิเลสจะไมแฝงอยูภายในการฟงนั้น อุบายวิธีคิดออกแตละแงละมุมแตละขณะ
ของจิต ก็อยาเขาใจวาจะเปนอรรถเปนธรรมเสมอไป เพราะกิเลสนั้นแหลมคมมากทั้งๆ
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ทีเ่ รามาปฏิบตั ธิ รรมะ กิเลสก็เคลือบแฝงอยูในนั้นดวยไมลดละฝกาว คอยตบคอยตอย
คอยฉุดคอยลากออกนอกลูนอกทางในขณะที่เราเผลออยูเสมอ
ดวยเหตุนี้เองที่เปนอุปสรรคตอการบําเพ็ญของผูปฏิบัติ ที่ไมคอยปรากฏผล
แหงธรรมเทาทีค่ วร นับแตธรรมขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพาน ก็เพราะกิเลส
เขากีดเขาขวาง เขาทําลายธรรมที่ตนกําลังดําเนินอยูไมใหงอกเงยขึ้นได และคอยปดกั้น
ทางเดินเพื่อสันติธรรมอยูเสมอ แตเราไมทราบไดกเ็ ขาใจวาตนบําเพ็ญธรรม นั่งสมาธิ
ภาวนา
ความจริงมีแตเรื่องของกิเลสกลุมรุมทํางานของมันอยูภายในใจตลอดเวลา
เพราะสติปญญาตามไมทัน ในขัน้ เริม่ แรกฝกหัดอบรม
ความเผลอคืออะไร ถาไมใชเรือ่ งของกิเลสจะเปนอะไรไป กิเลสพาใหเผลอ
ธรรมไมไดพาใหเผลอ กิเลสพาใหเราโงเพราะกิเลสมันฉลาด มันทําสัตวใหโงเต็มเปาจึง
หาความฉลาดไมได เมื่อความฉลาดไมมี จะวาเราไดธรรมทีต่ รงไหน คิดในแงฉลาดก็
คิดไมได มีแตความโงปดกั้นไวเสีย เพราะอุบายความฉลาดแหลมคมของกิเลสมัน
เหนือเราอยูท กุ ระยะๆ อยางนี้
หากจะทราบเองถาผูป ฏิบตั ไิ ดยดึ หลักธรรม ทีพ่ ระพุทธเจาหรือครูบาอาจารยสง่ั
สอน เราไดยินไดฟงอยูโดยสม่ําเสมอเชนนี้แลวนําไปปฏิบัติ พิจารณาไตรตรองเทียบ
เคียงกับความเปนอยูภ ายในใจ และความเคลือ่ นไหวของใจ วาเปนไปตามที่ทานเทศน
นั้นหรือไม หากจิตใจไดประหวัดเขามาสูต วั เรา และคิดอานไตรตรองเทียบเคียงตาม
หลักธรรมที่ทานสอน หรือทานตําหนิกเิ ลสประเภทใด เราจะทราบโดยลําดับ การจะ
ทราบไดก็เพราะความมีสติ
สติเปนธรรมประเภทหนึง่ ทีม่ คี วามสําคัญอยูม าก ปญญาก็เปนธรรมประเภท
หนึ่งซึ่งเปนคูเคียงกันกับสติ ธรรมทั้งสองประเภทนี้ตองทํางานหนัก ไมวา อิรยิ าบถใด
แหงการประกอบความพากเพียร ธรรมทั้งสองประเภทนี้มีความจําเปนอยูตลอด อันดับ
แรกก็คือสติตองมี แมกําลังเริ่มบําเพ็ญก็ตาม สติเปนของสําคัญที่จะรักษาจิตใจใหคง
เสนคงวาอยูกับตัวไดนานหรือตลอดไปได ไมถูกกิเลสฉุดลากเถลไถลไปเขาตรอกเขา
ซอย เขาบานเขาเมือง ตกหลุมตกบอ ดังที่เคยเปนมา การทีจ่ ติ เปนเชนนัน้ คือความ
เผลอและแฝงไปดวยความนอนใจ ความเผลอในขณะนัน้ เปนเรือ่ งของกิเลสพาใหเผลอ
ไมใชเรื่องของธรรม มีสติเปนตน พาใหเผลอ
ใหทราบเสียวากิเลสกับธรรม เปนคูแขงกันอยูภายในใจของเราทุกระยะ ถาไม
คิดไมแยกแยะจะไมทราบได วามีกเิ ลสประเภทใดบางซึง่ เปนขาศึกตอใจเราอยูเ รือ่ ยมา
เฉพาะอยางยิ่งขณะกําลังประกอบความพากเพียรอยูนั่นเอง ก็ไมไดรับผลเปนที่พอใจ
แมธรรมขัน้ ต่าํ คือความสงบเย็นใจ ก็เพราะสิ่งเหลานี้กีดขวางอยูทุกขณะจิต เนือ่ งจาก
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มันมีกําลังมาก สติของเรายังไมพอที่จะตอตานกับมันได ปญญายังไมเกิดจึงไมรูกล
อุบายตางๆ ของกิเลสแทรกธรรม สติปญญาแยกแยะคลี่คลายไมทั่วถึง สิ่งเหลานี้ก็ออก
เพนพานบนหัวใจ ผลของมันก็คือกอความเดือดรอนวุนวาย ใหไดรบั ความทุกขความ
ลําบากอยูต ลอดเวลาไมเลือกอิรยิ าบถ เพราะกิเลสผลิตตัวขึ้นมาทุกขณะ ไมไดนิยมวา
เปนอิริยาบถใดที่กิเลสไมไดทํางาน นอกจากเวลาหลับสนิทเทานัน้
นี่ทางของกิเลส หนาที่ของกิเลสทํางานโดยหลักธรรมชาติ เพราะฉะนั้นการแก
กิเลส ถาไมมีธรรมในหลักธรรมชาติ การดําเนินในหลักธรรมชาติ สติปญ
 ญาในหลัก
ธรรมชาติ ความเพียรในหลักธรรมชาติ จะตามไมทนั กิเลสเหลานีแ้ ละกิเลสอันละเอียด
ไดเลย เพราะกิเลสไมวา ประเภทใด เปนความคลองตัวในการทํางานของตน โดยหลัก
ธรรมชาติเชนเดียวกันหมด สติปญญาเราจึงตองผลิตขึ้นมา เสกสรรปนแตงขึ้นมา
กําหนดบังคับบัญชาใหมีขึ้นมาเพื่อรักษาใจมันถึงจะมีขึ้น
ในขัน้ เริม่ แรก ปญญาก็ตองพยายามหาอุบายคิดในแงตางๆ แมจะขี้เกียจไม
อยากคิดก็ตองหาอุบายคิด เพื่อปญญาจะไดเคลื่อนไหวปรากฏตัวขึ้นมา และรูเรื่องของ
กิเลสเปนระยะๆ ไป หากยังแกไมไดก็รูชองทาง เมื่อรูชองทางแลววันหนึ่งแนนอนที่
ปญญาจะทําลายกิเลสไดโดยไมสงสัย เพราะความผลิตสติบาํ รุงปญญาอยูโ ดยลําดับแหง
ความพากเพียรไมขาดวรรคขาดตอน นี่แหละทางของทานผูพนทุกขทานทําอยางนี้
ผูด าํ เนินความพากเพียรขัน้ ตน แกกเิ ลสขัน้ หยาบๆ ปรากฏธรรมขึน้ มาขัน้
หยาบๆ และคอยละเอียดขึ้นไปไมหยุดยั้ง จนกระทั่งกิเลสหลุดลอยไปจากใจโดยสิ้นเชิง
เหลือแตวมิ ตุ ติธรรมลวนๆ ประจําใจ กอนจะถึงวิมุตติหลุดพน ทานตองผานความทุกข
ความลําบาก และผานกลมายาของกิเลสทุกประเภท ถึงจะนํามาพูดไดถูกตองแมนยํา
ตามความจริงของมัน นีเ่ ราเรียนวิชาในตัวเอง ก็คือใหรูเรื่องกลมายาของกิเลสที่เกิด
และมีอยูกับตน ดวยอุบายของสติปญญาเปนขั้นๆ ถึงจะตามกันทัน หากไมรูตามกันไม
ทัน มีแตกเิ ลสเหยียบย่าํ ทําลายอยูท กุ แหงหน ไมเลือกกาลสถานที่ จะหาอรรถหาธรรม
คือความสงบเย็นใจมาจากไหน
ความขีเ้ กียจขีค้ รานออนแอเหลานี้ เปนเรื่องของกิเลสทั้งมวลจงพากันทราบไว
ความมักงาย ความโยกคลอนเอนเอียง มีแตกิเลสตบตอยใหเอนใหเอียง ใหลม ลุก
คลุกคลานทัง้ นัน้ ไมใชธรรมเปนผูพ าใหเปนเชนนัน้ จงพากันทราบวาเวลานีก้ เิ ลสกําลัง
ทํางานในตัวเราอยางออกหนาออกตา ซึ่งๆ หนานักปฏิบัติ คือเราแตละรายๆ จงทราบ
ไวเสียแตบดั นี้ อยาเขาใจวากิเลสไมไดทาํ งานบนหัวใจเรา ในขณะที่กําลังประกอบความ
เพียรจะฆามัน ในขณะเดียวกันนัน้ กิเลสก็ฆา ธรรมและฆาตัวเราไปดวยในตัวโดยไมรสู กึ
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อุบายของธรรมที่จะใหทราบกลอุบายของกิเลส จึงตองใชความพยายามอยางยิ่ง
ในขัน้ เริม่ แรกสําคัญมาก เพราะงานยังไมเคยเห็นผลพอจะเพิ่มกําลังใจใหเขมแข็งใน
ความเพียร อยาหวงอยาหวงอยาเสียดาย กิเลสไมไดใหสารคุณอันใดแกเรา ความขี้
เกียจความออนแอไมใหสารประโยชนอนั ใด เราเคยขีเ้ กียจเคยออนแอมามากและนาน
เพียงไรแลว จงเอามาบวกลบคูณหารกันเพื่อทดสอบผลไดผลเสียของตัวกับกิเลส นัก
ปฏิบตั ไิ มคดิ ไมเทียบเคียงเหตุผลตนปลายใหรดู รี ชู ว่ั รูห นักรูเ บาในสิง่ เหลานีแ้ ลว จะ
ดําเนินธรรมเพือ่ ความสงบเย็นใจไปไมได จึงควรคิดแตบัดนี้ อยาใหเสียเวล่าํ เวลา ตาย
เปลาๆ ไมเกิดประโยชน ผาเหลืองอยูที่ไหนก็มี ตลาดรานคายิ่งไมอด นัน้ เปนเครือ่ ง
หมายของเพศนักบวช ไมใชเปนผูฆากิเลส นอกจากความเพียรของเราเอง จงเปนผู
หนักแนนในความพากเพียร เพื่อหักกงกรรมของวัฏจักรใหขาดสะบั้นลงจากใจจะหาย
หวง
เราไดดาํ เนินมาเต็มสติกาํ ลังความสามารถแลว จึงกลาพูดไดอยางเต็มปากวา ไม
มีงานใดที่จะลําบากยากเย็นเข็ญใจถึงเปนถึงตาย ยิ่งกวางานตอสูกับกิเลสเพื่อชัยชนะ
งานนีเ้ ปนงานหนักอยูม ากสําหรับเราผูเ ปนคนหยาบ แตใครจะหยาบก็ตามละเอียดก็
ตามพึงทราบวา ความขี้เกียจความมักงายออนแอไมใชธรรม ไมใชทางแกกิเลสอยาหวง
เอาไว มันเปนเรื่องของกิเลสลวนๆ เพื่อพอกพูนทุกขไมสงสัย
ใครจะหยาบละเอียดแคไหน นิสัยวาสนามีมากมีนอยเพียงไร จงยกตนใหเหนือ
กิเลสประเภทตางๆ ดวยความเพียร จะจัดวาเปนผูม วี าสนาบารมีเต็มหัวใจดวยกัน หาก
ไมมีความเพียรเปนเครื่องแก อยางไรก็นอนกอดวาสนาที่เต็มไปดวยกิเลสตัวหยิ่งๆ อยู
นัน่ แล บางก็ฟาดมันลงไปใหแหลกละเอียด หนาก็ฟาดมันลงไปใหแหลกเหมือนกัน
หมด จะสมนามวาเปนนักรบนักปฏิบัติเพื่อกําจัดสิ่งที่เปนขาศึกออกจากใจโดยแท
การแกกิเลสนี่เปนหลักใหญของนักบวชผูปฏิบัติ เอาใหหนักแนนมั่นคงตอทุก
สิ่งทุกอยาง จริงทุกอยางไมวาการถอดการถอน ไมวา การบําเพ็ญ มันเปนเกลียวเดียว
กันไปดวยกัน พยายามถอดถอนก็คือการพยายามบําเพ็ญกําลังความดีเพื่อแกกิเลสนั่น
เอง อันเดียวกัน อยูในขณะจิตอันเดียวกัน นี่เพียงสมาธิคือความสงบก็จะเปนไปไมได
เราจะหวังมรรคผลนิพพานทีไ่ หนกัน พระเรามีหนาทีอ่ นั เดียวนีแ้ ทๆ ทํางานอันนีไ้ มเห็น
ผล งานหยาบๆ เพียงเพื่อจิตสงบบางเทานี้ยังไมเห็นผล เราจะหวังเอาอะไรทีว่ เิ ศษวิโส
ยิ่งกวานี้ได มันเปนไปไมไดนะ ถาไมตั้งหนาตั้งตาเขมแข็งเสียแตบัดนี้ เอาใหเห็นคําวา
สมาธิเกิดขึ้นที่ใจ อันเปนความจริงประจักษตน
สมาธิทท่ี า นกลาวไวในตํารับตํารานัน้ คือชื่อของสมาธิ สมาธิทแ่ี ทจริงนัน้ จะเกิด
ขึน้ ภายในจิตดวงกําลังฟุง ซานวุน วายอยูด ว ยอํานาจของกิเลสทัง้ หลายเวลานีน้ แ่ี ล เพราะ
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อํานาจแหงความเพียร มีสติเปนเครื่องยืนยันรับรองที่จะยังความสงบทุกขั้นใหเกิดขึ้น
ได เพราะเปนธรรมเครือ่ งยืนยันรับรองมาแตไหนแตไรอยูแ ลว ไมมคี าํ วาลาหลังกิเลส
ลาสมัยตอกิเลส ถานํามาใชใหเต็มเม็ดเต็มหนวยสมกับเปนนักปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลส
อยางแทจริง นอกจากอยูเฉยๆ อยางไมมสี าระภายในตัวเทานัน้ สติปญญาก็ไมเกิดและ
ไมเปนประโยชนอะไรสําหรับรายเชนนัน้
จงทราบเสมอวากลอุบายของกิเลสทุกประเภทแหลมคมดวยกันทั้งนั้น
ไมมี
กิเลสตัวใดที่ทื่อๆ ทาๆ เซอๆ ซาๆ เซอะๆ ซะๆ งกๆ งันๆ อืดอาดเนือยนายเหมือน
เรา เรานีเ่ มือ่ ถูกกิเลสครอบแลวมันเซอมันซา มันเปนทุกสิ่งทุกอยางแบบ กุสลา ธมฺมา
ออกระอาถอยหลังนั่นแล กิริยาที่แสดงออก มันเปนลวดลายของกิเลสทั้งมวล จะไมให
กุสลา ธมฺมา กลัวไดอยางไร ก็ประเภทบอกบุญไมรับนี่ นักปฏิบัติเราดีแตเที่ยว กุสลา
ธมฺมา ใหคนตายนัน่ แล แตไมสนใจ กุสลาใหตวั เอง มันจะฉลาดทันกิเลสไดอยางไร มี
แตกเิ ลสตามเหยียบย่าํ ทําลายเอาๆ จนขีเ้ กียจทําลาย เพราะกิเลสแหลมคมมาก แตทํา
มนุษยทําสัตวใหโงมาก ทํามนุษยและสัตวใหออนแอมาก ใหเกียจครานมาก นอนแลว
ไมสนใจตื่น เหมือนวานอนคอยกิเลสไป กุสลา ธมฺมา ให
คิดดูซวิ า เรารักธรรมนะ รักตรงไหนกันแน ดูๆ มีแตเรื่องของกิเลสลอมหนา
ลอมหลังจนแทบมองไมเห็นตัว กิเลสทําใหเราเกียจครานออนแอ สวนกิเลสไมไดออน
แอไมไดขี้เกียจขี้คราน ทํางานอยูบ นหัวใจสัตวโลกไดตลอดเวลา ตัวกิเลสไมมีอะไรจะ
เทียบมันแหละ ความเฉลียวฉลาดความรอบตัวของมัน เพื่อกุมอํานาจใหสัตวโลกอยูใน
เงื้อมมือของมัน มันเองอยูบ นหัวใจสัตว หัวใจเรา และทําสัตวทําเราใหโงตอเพลงของ
มัน ฉะนัน้ การเกิดการตายจึงมิใชสาเหตุมาจากความฉลาด แตมาจากความโงตอเพลง
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา พาใหมาเกิดมาตาย
เวลานีเ้ ปนอยางไร จิตของเราโงหรือฉลาด ถาจิตโง เราจะวาอะไรพาใหโงถา ไม
ใชกิเลสพาใหโง แลวเรายังตองการอยากโงอยูใตอํานาจของมันอยูอีกหรือ อํานาจของ
มันทีพ่ าใหเปนมานัน้ เราก็ทราบไดพอควรจากความจําในตํารา ยังแตความจริงทีเ่ รายัง
เขาไมถึงเทานั้น ปาชานับไมไดในตัวของเราคนเดียวนี้ เรื่องตายเกิดๆ ติดตอกันมาโดย
ลําดับลําดา ที่ผานมาแลวจะนับไดหรือไมไดก็ตาม ขอใหประมวลมาพิสูจนในตัวเอง
ดวยการปฏิบตั ิเถิด ความเคยเปนมากี่กัปกี่กัลป จะมารวมอยูใ นวงปจจุบนั ธรรม คือจิต
ดวงนี้ทั้งนั้น ไมมีที่อื่นเปนที่พิสูจน ไมมีที่อื่นเปนที่ยืนยันเรื่องความเกิดตายของสัตว
โลกวาเปนมาเพราะเหตุใด จะทราบไดในวงปจจุบนั แหงจิตตภาวนา วาเปนมาเพราะ
อํานาจแหงกิเลสตัณหาอาสวะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนตน ที่ฝงอยูในปจจุบันจิตนี้
ไมสงสัย
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นีค่ อื ตัวเหตุตวั การสําคัญ พระพุทธเจาทานขุดคนคลีค่ ลายสิง่ เหลานีด้ ว ยภาค
ปฏิบัติ โดยทางสติปญญาไมหยุดหยอนทอถอยลดละ จึงสามารถรูความจริงทั้งกิเลส
ประเภทตางๆ ทัง้ ความบริสทุ ธิท์ ข่ี าดจากกิเลสอาสวะ และขาดจากภพจากชาติแลวโดย
ประการทั้งปวง ดังทานกลาวไวใน ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นตฺถทิ านิ ปุนพฺภโว บัดนี้
ความเปนอีกเกิดอีกของเราไมมีแลว แตกอนทานไดมาประกาศเมื่อไร ก็เพราะไมทราบ
เงือ่ นสายปลายเหตุเหมือนเราๆ ทานๆ นี้ แลวจะเอาความจริงมาพูดใหถูกตองไดอยาง
ไร
เพราะฉะนั้นการพิสูจนเรื่องกิเลสประเภทตางๆ ทีพ่ าใหสตั วเกิด-ตายซึ่งรวมอยู
ในจิต ตองพิสูจนที่จิตดวยการปฏิบัติ จะรูชัดเห็นชัดวาที่เคยเกิดเคยตายมาตั้งกัปตั้ง
กัลปนั้น ลวนเปนสาเหตุไปจากกิเลสอวิชชานีท้ ง้ั สิน้ ดังทีท่ า นสอนไวในธรรมนัน้ เราฟง
เพียงงูๆ ปลาๆ จิตใจนั้นไมอยากเชื่อหรือไมเชื่อ เพราะกิเลสไมใหเชือ่ กิเลสมันกุม
อํานาจไวหมด สิง่ ทีเ่ คยเปนมาอยางไรทีค่ วรจะเห็นโทษของสิง่ เหลานัน้ ก็จะเปนเหตุให
หางเหินจากกิเลส จากอํานาจของกิเลสไป กิเลสไมยินยอมตองครอบเอาไวหมด
ความจริงสัตวเคยเกิด-ตายมากี่ภพกี่ชาติ เกิดมาเพราะอํานาจของกิเลสตัณหา
และรับความทุกขความทรมานหนักเบามากนอยเพียงไร ก็จติ นีเ้ ปนตัวสําคัญและเคย
แบกเคยหามทุกขหาประมาณไมไดมานานแลว แตกเิ ลสไมยอมใหรใู หเห็นสิง่ เหลานี้
พอจะเห็นโทษแหงความเปนมาของตน และพยายามถอดถอนตนออกดวยอุบายตางๆ
สุดทายก็มายอมจํานนตอกิเลสอยางสนิทใจและเปดเผย อยางหนาดานไมอายความจริง
ก็มี วาตายแลวสูญ เปนเรื่องของใครที่พูดนี้ ออกมาจากอะไรถึงมาพูดไดอยางนี้ ถาไม
ออกมาจากกิเลสตัวปดบังอยางมืดมิดปดทวารนั้นจะมาจากที่ไหนกัน
ความเคยเกิดเคยตายชนิดไมมีอะไรหามใหหยุดได เพราะกระแสวัฏฏะภายใน
ใจมีกําลังมากเกินกวาอะไรจะหามได จึงตองมาเกิดเพราะเชื้อและวิบากตางๆ ผลักไส
มา ถึงขนาดนั้นยังวาตัวสูญตายสูญเขาไปอีก นีเ่ กงไหมกิเลสเหยียบย่าํ หัวใจคน จนพลิก
ฝามือเปนหลังมือไปได ตัวเคยเกิดเคยตายมาหยกๆ ยังวาตัวสูญตายสูญทั้งๆ ทีต่ วั เกิด
ตัวตายก็อยูกับตัว ตัวไมสูญก็อยูกับตัวนี้ กิเลสมันยังกลับตาลปตรธรรมของจริงไปได
ไมใหรเู หตุรผู ลตนปลายทีเ่ คยเปนมาของตนบางเลย มันยังพร่าํ สอนละเอียดแยบคาย
ตอไปอีกวา เกิดมาชาติเดียวจะทําอะไรก็ทําไดตามใจชอบ บุญไมมีบาปไมมี นรกไมมี
สวรรคไมมี นี่แหละคือตัวเทวทัตใหญ มันตั้งฐานทัพทําลายอยูในจิตของเรานี้ เราไป
กลัวอะไรนักเรื่องเทวทัตโนน เรือ่ งของทานตางหากพระเทวทัต เรื่องของเราที่เปนเทว
ทัตตอตัวเอง ทําลายตัวเองอยูต ลอดเวลา ทําไมไมคิด ทําไมไมดู ทําไมไมแกไมทาํ ลาย
มัน ใหปญ
 หาโลกแตกธรรมบรรลัยหมดไปจากใจ จะไมมีศัตรูคูอริอีกตอไป
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เอาซิ ฟาดฟนกันลงไปในภาคปฏิบัติ พระพุทธเจาทรงรูดวยเหตุผลกลไกใด
ประทานไวหมดแลวทางฝายเหตุ คือวิธีดําเนินขุดคนดวยภาคปฏิบัติ ขุดคนลงไป เริม่
ตนตัง้ แตสมาธิภาวนา วาสมาธิกใ็ หเห็นตัวจริงของสมาธิภายในใจ ไมอยูที่ไหนไมอยูใน
ตํารา ไมอยูที่ดินฟาอากาศ ไมอยูที่ดินน้ําลมไฟ แตอยูท ใ่ี จสงบลงทีใ่ จดวยอํานาจแหง
การอบรมหรือการฝกฝนทรมาน คือการภาวนานีเ่ ปนสําคัญ
เมื่อสติตั้งตัวไดไมพลั้งเผลอ มีความจดจอตอเนื่องกันอยูเสมอ ไมยอมใหขณะ
จิตใดที่จะเพนพานออกไป ดวยอํานาจของกิเลสผลักดันใหออก มีเฉพาะอารมณที่เปน
ธรรมบทบริกรรมเครื่องยึดของจิตเทานั้น ใหจิตไดยึดอารมณนั้นเปนที่พักพิงเพื่อสั่งสม
กําลังความสงบ
ถากําหนดอานาปานสติ ก็ใหรูลมเขาลมออกจริงๆ ดวยสติ ไมจําตองตามลมเขา
ไปตามลมออกมา เพียงแตมีสติรูอยูกับลมที่สัมผัสเขา-ออก ขณะที่ลมเขาก็รูลมออกก็รู
มีสติบังคับอยูที่ประตูแหงลมออกลมเขานั้นเทานั้น จิตจะฝนไปไหนไดเมื่อถูกบังคับ
ดวยความเอาจริงเอาจัง ไมใหจิตคิดเถลไถลไปกับอารมณตางๆ ใหอยูกับที่ตั้งลมอันจะ
ใหเกิดความสงบ คือคําบริกรรมหรือลมหายใจเทานัน้ จิตจะตองหยั่งเขาสูความสงบ
เห็นองคของสมาธิไดอยางแทจริงภายในใจ ดวงที่เคยวุนวายมานักตอนักนี้โดยไมตอง
สงสัย
นีค่ อื วิธกี ารพิสจู นหาความจริงภายในตัวเรา จงพากันพิสจู นจะทราบความจริง
ไปโดยลําดับ ธรรมพระพุทธเจาไมเคยโกหกผูใด นอกจากกิเลสจอมโกหก มันจึงโกหก
ไมหยุดไมถอย จงเห็นโทษของมันดวยการพิจารณาเห็นความจริง เรากําลังปฏิบตั เิ พือ่
สมาธิเพื่อปญญาเพื่อวิมุตติหลุดพน กิเลสมันโกหกอยูในรองรอยอันเดียวกันนั่นแล
ฉากเดียวกันนั่นแล วาสมาธิจะไมมี สมาธิจะไมเกิดบาง ปญญาไมมี ปญญาไมเกิดบาง
มรรคผลนิพพานหมดสมัยไปนานแลว อยาพากันทําใหลาํ บากเปลาบาง หมดความ
สามารถอํานาจวาสนาไมมบี า งเปนตน กิเลสมันลบลางอยางนี้ โกหกอยางนี้ จงพากัน
ระวังอยาใหเสียเปรียบมันอีก
เอาใหเห็น
ลบลางกิเลสเหลานี้ออกใหไดดวยความพากเพียรอยางเขมแข็ง
บังคับบัญชาดวยสติใหดี ทําไมจะไมรู พระพุทธเจารูมาแทๆ สาวกทัง้ หลายรูม าแทๆ
เปนมาแทๆ ดวยสมาธิเปนพื้นฐานเบื้องตน ทําไมเราจะไมรู จิตแทๆ เปนผูจ ะรับรอง
ธรรมทัง้ หลาย ไมวา สมาธิธรรม ปญญาธรรม วิมตุ ติธรรม นอกเหนือไปจากจิตจากสตินี้
ไปไมไดเลย
การบําเพ็ญของเราก็บําเพ็ญโดยถูกทางอยูแลว ทําไมจะรูไมได เมื่อสมาธิปรากฏ
เปนความสงบขึ้นมาใหเห็นอยางประจักษ ตองหายสงสัยทันที วาสมาธิอยูที่ไหนแน อยู
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ในตํารับตําราหรืออยูด นิ ฟาอากาศแบบลมๆ แลงๆ ที่ไหน จะหมดปญหาไปทันที
เพราะความสงบประจักษอยูก บั ใจดวงสงบสุขนีแ้ ลวเวลานี้
ความสงบมีหลายขัน้ หลายภูมิ เมื่อทําลงไปโดยสม่ําเสมอ ความสงบนีจ้ ะ
ละเอียดลงไปโดยลําดับๆ จนกระทั่งแนบแนน ทานใหชื่อวา ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ
อัปปนาสมาธิ นัน่ เปนชือ่ ขอใหเปนขึน้ ภายในใจเถิด จะไมมีขั้นใดภูมิใดก็ตามเจาของ
จะรูเอง เชนเดียวกับการรับประทานอาหาร พอเริม่ รับประทานก็จะรูร สเปรีย้ ว หวาน
เผ็ด เค็มตางๆ ภายในชิวหาประสาทของผูรับประทานโดยไมตองไปถามใคร ความอิ่ม
หนําสําราญก็คอยติดตามกันมา ปรากฏขึน้ มาภายในตัวเอง จะไมมีขั้นมีภูมิก็ตาม หากรู
ภายในตัว เผ็ดก็รู เค็มก็รู เปรีย้ วหวานก็รู ความอิม่ หนําสําราญในธาตุขนั ธเพราะการรับ
ประทานมากนอยเพียงไรก็รู รูไปตลอดจนถึงความพอตัวแลวในอาหารทั้งหลายก็หยุด
เอง จําเปนอะไรจะตองไปตั้งชื่อตั้งนามวา อิ่มขนาดนี้เปนขั้นนั้น อิ่มขนาดนั้นเปนขั้น
นัน้ ๆ จําเปนอะไรจะตองไปตั้งชื่อตั้งนาม เพราะความจริงอยูกับความจริงของผูสัมผัส
รับรูต า งหาก หลักธรรมชาติมีอยู อยูกับหลักธรรมชาติ รูตามหลักธรรมชาติก็พอกัน
แลว นี่ก็เหมือนกัน เรื่องของสมาธิ ใหรูตามหลักธรรมชาติของสมาธิที่เกิดขึ้นภายในใจ
ของตนดวยวิธีการที่ถูกตอง
เมื่อสมาธิความสงบตัวปรากฏขึ้นมา นัน้ แลเปนพืน้ ฐานหรือเปนเสบียงเครือ่ ง
สนับสนุนปญญา ใหทํางานไดอยางคลองตัวหายกังวล เวลาทีจ่ ติ ไมมคี วามสงบเลย จะ
พาพิจารณาทางดานปญญามันกลายเปนสัญญาไปเสีย เพราะอํานาจของกิเลสฉุดลากไป
ใครจะไปรูรอบเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมยิ่งกวาพระพุทธเจา เพราะฉะนัน้ จึงสอน
ใหอบรมสมาธิใหเกิดใหมี จิตใจจะไดสงบ จิตใจสงบแลวยอมอิ่มตัวในขั้นนี้ แลวพา
ทํางานดวยการคิดคนในสิง่ ตางๆ
ใจก็ตั้งหนาตั้งตาทําใหไมฝาฝนปนไปตามกิเลส
ถายเดียว ดังที่เคยเปนมาเมื่อคราวที่จิตยังไมสงบ และเห็นเหตุเห็นผลไปตามปญญา
โดยลําดับลําดา นั่นคือการกาวออกทางดานปญญาดวยสมาธิขั้นนั้นๆ เปนพลังหนุน
เพื่อปญญาขั้นนั้นๆ
เมื่อจิตละเอียดเขาไป ปญญากาวไปเห็นเหตุเห็นผลของสภาวธรรมคือ อนิจจฺ ํ
ทุกขฺ ํ อนตฺตา ซึง่ เต็มอยูภ ายในรางกายและขันธหา ของเราเอง และกระจายไปทั่ว
โลกธาตุ เต็มไปดวย อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไมมีเกาะไมมีดอนไมมีที่ยกเวน ขึ้นชื่อวา
แดนสมมุติแลวตองเปนแดน อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตาเต็มไปหมด เห็นประจักษหรือซึง้
ดวยปญญาของเราแลว จะสงสัยอะไรอีก แมจิตจะยึดมั่นหนาแนนกวาภูเขาทั้งลูกมันก็
ถอนตัวออกมาได อันอุปาทานความยึดมัน่ มันเกิดขึน้ จากความเสกสรรปน แตงตาม
ความสําคัญผิดของกิเลสตางหาก
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เมื่อปญญาไดหยั่งลงไปถึงไหน ก็ถือวาการทําลายกิเลสไปถึงนั่น และทําลาย
อุปาทานในขณะเดียวกัน จนถอนตัวออกมาได เอา เมื่อจะพูดถึงเรื่องอสุภะอสุภังความ
ปฏิกลู โสโครก ก็ดูซิรางกายนี้มีตรงไหนที่สดสวยงดงาม มีแตความเสกสรรปน ยอตาม
กลมายาของกิเลสทั้งมวล ความจริงไมปรากฏ แยกแยะถอยหนาถอยหลัง ตลบทบทวน
ดวยความสนใจอยากรูอ ยากเห็นความจริง ไมสนใจกับสิ่งใดนอกไปจากงานของตนที่
กําลังทําอยูเ วลานัน้ ในโลกมีงานอันเดียวนี้ ยนจิตเขามาตรงนีใ้ หรู พิจารณาจุดไหนใหมี
เจตนาจดจอ มีสติควบคุม ไตรตรองเทียบเคียงกับหลักความจริงในจุดนัน้ อยาใหสติ
เคลือ่ นคลาด เชน อสุภะอสุภัง มันเปนอสุภะจริงไหม เทียบลงไปใหซง้ึ เพราะความจริง
ก็เปนเชนนัน้ อยูแ ลว เปนแตกเิ ลสตัวจอมปลอมมันเปลีย่ นแปลงเสียใหมวา เปนของสวย
ของงาม วาเปนของจีรังยั่งยืน วาเปนตนเปนของตนไปเสียหมด เมือ่ พิจารณาตามธรรม
ดวยปญญาชอบแลว มันไมมคี าํ วาสวยงาม ไมมีคําวาจีรังยั่งยืน ไมมคี าํ วาเปนตนเปน
ของตน มันเหลวไหลทัง้ เพ หาความจริงไมมี
กลมายาของกิเลสมันไปแถวนี้ ความจริงของธรรมไปแถวนั้น เดินสวนทางกัน
จงนําสติปญญาไตรตรองใหถึงความจริงของธรรม ปญญาเทานัน้ จะสามารถคลีค่ ลายสิง่
จอมปลอมทั้งหลายเหลานี้ ใหลงสูความจริงอันดั้งเดิมได เชน ธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ
เปนของดั้งเดิม คนลงไปๆ จากอสุภะอสุภังนี้แลว จะกลายลงไปเปนธาตุ เมื่อกลายลง
ไปเปนธาตุอยางชัดเจน ไมวาภายนอกภายในเปนธาตุไปหมด เปน อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺ
ตาไปหมด จะไปยึดไปถือสิ่งใดที่นี่ กาวเดินอยางนี้ เดินปญญา ตามอุบายทีอ่ ธิบายผาน
มาแลวนัน้
ปญญาขั้นใดก็ตาม สติตองติดแนบไปดวยกัน สติกับปญญาเปนคูเคียงกันอยาง
สนิท แยกกันไมออก เบื้องตนสติตองไปกอน พอพยายามผลิตปญญาขึ้นมาแลวสติเปน
พี่เลี้ยงปญญาตามกันไป พอถึงขั้นเต็มกําลังทั้งสติทั้งปญญายอมกลาหาญชาญชัยตอ
การทําหนาที่ของตน ปราบกิเลสตัณหาอาสวะประเภทตางๆ ไมมีคําวากลัววาถอย นอก
จากรุดหนาทาเดียว สติปญญาเปนเหมือนเชือกที่ฟนกันเปนเกลียวเดียว กลมกลืนกัน
ไปเลย ไมมีแยกกันเหมือนแตกอน
เอา ทีนก้ี เิ ลสตัวไหนจะมาเพนพานอวดอํานาจวาสนาเหมือนแตกอ น คําวาสมาธิ
ก็สลัดปดทิ้งหรือปราบปรามความฟุงซานรําคาญออกไป ความโงเขลาเบาปญญา ทีเ่ คย
สําคัญมัน่ หมายวาธาตุขนั ธน้ี เปนแทงแหงทอง เปนทองทั้งแทง ก็แยกจากกันไปหมด
แลว ตามความจริงมันจะเปนทองทั้งแทงไปไดอยางไร เปนของสวยของงาม เปนของมี
คุณคามีราคาไดอยางไร ปญญากําหนดจดจอลงไป คลี่คลายลงไปจนถึงความจริงเต็ม
สวนของรูปกาย อันไหนมีราคาเลา มีแตกองอนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา เต็มขันธเต็มหัวใจ
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เต็มโลกธาตุ อันไหนเปนสิง่ ทีน่ า ยึดนาถือนาเกาะ นารักใครชอบใจ นาอาลัยเสียดาย มี
ที่ตรงไหน
ปญญาคลี่คลายดูหมดแลว มันหมด ไมมีที่อาลัยเสียดาย ใจก็ถอนตัวเขามา รูป
รางกายของเราที่เคยยึดมั่นถือมั่นหนักยิ่งกวาภูเขา มันก็ถอนตัวออกมา จากนั้นก็
พิจารณาเวทนา เมื่อกายนี้พิจารณาไดอยางชัดเจนช่ําชองคลองแคลวทุกอยางแลว มันก็
ปลอยของมันเองไมตองบอก ขอใหปญญาไดหยั่งถึงความจริงเต็มที่เถิด ในขั้นใดก็ตาม
ขั้นรูปธรรมมันก็ปลอยของมันไดอยางเต็มที่ ปลอยไดเต็มสติกําลังของปญญาที่รูนั่นแล
นีเ่ ปนขัน้ หยาบคือรูปขันธ ขอสรุปเพียงเทานี้
ขั้นละเอียด คือ เวทนา สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา มีไดทั้งทางราง
กายและจิตใจ แตสาํ คัญใจเปนผูห ลงเปนผูไ ปยึด พิจารณาใหเห็นตามความจริงของมัน
เวทนาปรากฏขึน้ มาก็เปนความจริงอันหนึง่ ของมันเทานัน้ ตามหลักธรรมชาติแลว ถา
ไมใชกเิ ลสเขาไปเคลือบแฝงไปบังคับบัญชาใหวา เวทนาคือ สุขเปนเรา ทุกขเปนเรา
อุเบกขาเปนเราเปนของเรา และสรางกองทุกขขึ้นมาภายในจิตใจอีกเทานั้นก็ไมมีทุกข
ทางใจ ปญญาจะตองหยั่งลงถึงความจริงเปนลําดับ
เมือ่ สติปญ
 ญาหยัง่ ทราบความจริงแลว เวทนาก็สกั แตวา เวทนา ดังที่ทานอธิบาย
ไวแลวในสติปฏ ฐานสีไ่ มผดิ ไปไหนเลย เปนความจริงลวนๆ แตเราไปฝนความจริงทัง้
หลาย เพราะกิเลสพาใหฝน พาใหเหยียบย่าํ ทําลายความจริง เพราะกิเลสเคยเหนือ
อํานาจของใจ จึงตองฉุดลากจิตใจไปในทางผิด และเหยียบย่าํ ทําลายความจริงนัน้ ๆ
โดยไมรตู วั วาเหยียบย่าํ ทําลาย นี่คือตัวจอมปลอมที่จิตเคยเชื่อมัน ดวยเหตุนี้ ผูปฏิบัติ
จําตองใชสติปญญาพิจารณาอยางละเอียดแยบคาย จึงจะพบความจริงตามหลักธรรม
ทาน
การคลีค่ ลาย การพิจารณาทางดานปญญาก็เพื่อแกสิ่งจอมปลอมทั้งหลาย สิ่งปน
เกลียวกับธรรมคือความจริงลวนๆ ออกโดยลําดับ จิตจะเปดเผยตัวเองขึ้นอยางชัดเจน
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ภายในรางกาย เมื่อพิจารณาจนถึงขั้น อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา อยางซึ้ง
ภายในใจแลว จะยึดถือไวไมได จะสลัดอุปาทานความยึดมัน่ ถือมัน่ ภายในรางกายนี้
ออกโดยสิ้นเชิง รูประจักษกับจิต กาย เวทนา ก็สักแตวาเกิดขึ้นตั้งอยูตามธรรมชาติของ
มัน เปนความจริงแตละอยางๆ กายก็ไมทราบความหมายของทุกขเวทนาหรือสุขเวทนา
อุเบกขาเวทนา เวทนานัน้ จะเปนสุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา ก็ไมทราบความ
หมายของตนและไมทราบความหมายของกายของใจ เปนแตธรรมชาติทป่ี รากฏขึน้ ตาม
หลักความจริงของตน แลวก็ดับไปตามธรรมชาติของมัน
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ถาจิตมีสติปญญารอบตัวอยูแลว จะพิจารณารูแจงเห็นจริงในความจริงทั้งหลาย
ทัง้ สวนกายทัง้ สวนเวทนาทัง้ สาม แยกตัวออกโดยลําดับๆ สวนสัญญา สังขารไมตองพูด
มันก็เปนอาการเหมือนกันนัน่ แล เกิดขึ้นแลวดับไป มันเปนกองไตรลักษณทั้งหมด คือ
อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา และเบิกออกๆ จิตถอยตัวเขามา การพิจารณาก็แคบเขาไปๆ
เพราะสิง่ ไรทีพ่ จิ ารณารูแ จงเห็นจริงแลวมันปลอยเอง จะพิจารณาเพื่ออะไรอีก ก็รแู ลว
เห็นแลวนี่
มันตองชัดอยางนั้นจึงชื่อวาผูปฏิบัติเพื่อรูจริงเห็นจริง ตองรูภายในตัวเองจริงๆ
ไมอยางนั้นไมเรียกวา สนฺทฏิ ฐ โิ ก เห็นเอง เมื่อไดคุยเขี่ยขุดคนเต็มสติปญญา ผลจะ
ปรากฏขึ้นมาอยางเต็มภูมิ เต็มภูมิของสติปญญาหนีไมพน นีแ่ หละการพิสจู นเรือ่ งการ
เกิดการตายของจิต
จิตเปนสิง่ ลึกลับมากเพราะกิเลสพาใหลกึ ลับ กิเลสมันเอาจิตเขาไปหมกไปซอน
ไวในสถานที่ที่เราไมอาจเอื้อมรูไดเห็นได ถูกกิเลสตัวจอมปลอมปดบังไวหมด ตัวมัน
ออกหนาออกตา หลอกไวตลอดเวลาจึงไมเห็นโทษของตน ไมเห็นโทษของกิเลสที่พาให
เกิดใหตาย
เมื่อใชสติปญญาพิจารณาลงไปดังที่กลาวมาแลวนี้ กิเลสประเภทตางๆ ทีเ่ คยหุม
หอจิตใจ หลอกลวงจิตใจ ปดบังจิตใจนั้นจะขยายตัวออกไป เปดตัวออกไปๆ จน
กระทั่งไมมีเหลือ เมื่อกิเลสหมดสิ้นไปจากใจไมมีเหลือเพราะสติปญญารูเทาทัน และ
ตัดขาดกระเด็นออกจากความสืบตอกันระหวางขันธกับจิต รูป เสียง กลิ่น รส ทัง้ หลาย
ไมตองพูด เพราะมันหางไกลมากไป เอาในระหวางขันธกบั จิต รูปขันธ เวทนาขันธ
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ทราบตามอาการของมันซึง่ เปนความจริงแตละ
อยางๆ และทราบภายในจิตคือตัวอวิชชา ตัดสะพานทางเดินของมันหมดแลว ก็เหลือ
แตจิตกับอวิชชาที่พัวพันกันอยูอยางลึกลับ แตจะพนมหาสติ มหาปญญาอัตโนมัติไปไม
ได
นี่กําลังของสติ กําลังของปญญา เมื่อฝกใหเปนยอมเปนไดอยางนี้ รูไดอยางนี้
เห็นไดอยางนี้ และสามารถทําลายจิตอวิชชาออกเหมือนระเบิดทําลายทีเดียว อวิชชา
แหลกแตกกระจายไปหมดไมมีเหลือ ทีนี้ทําไมจะไมรู ที่เคยเกิดมากี่กัปกี่กัลป ไมตอง
ไปนับก็ได ความจริงบอกอยูในจิตที่บริสุทธิ์ดวงนี้อยางประจักษ และเริ่มรูมาตั้งแตจิตที่
มีเชื้อสืบตอเกี่ยวเนื่องกันมากนอยโดยลําดับมา คอยรูเขามา เพราะตัดเขามาเรื่อยๆ
ดวยปญญา รูเ ขามาๆ สัน้ เขามาๆ จนกระทั่งขาดสะบั้นไปหมด ไมมีอะไรสืบตอกัน
ระหวางจิตกับกิเลสอาสวะตางๆ ที่จะพาใหเกิดภพเกิดชาติ เพราะขาดออกไปจากจิต
หมดแลว ไมมีสิ่งใดเหลือ เปนจิตที่ยืนยันปฏิญาณตนไดอยางอาจหาญไมสะทกสะทาน
เขาสูแ ดนนิพพาน

๒๑๔

๒๑๕

ใดๆ ทั้งสิ้น ไมตองหาสักขีพยานมาจากไหนอีก สักขีพยานพอตัวอยูกับความบริสุทธิ์ที่
รูๆ
 เห็นๆ อยูจ าํ เพาะตนหมดแลว
โทษเราก็เคยเห็นมาประจักษใจ พนโทษก็เห็นประจักษใจแลวที่นี่ ความเปนนัก
โทษก็เพราะถูกคุมขังของกิเลส ความพนโทษก็เพราะกิเลสบรรลัยไปจากใจแลว เพราะ
อํานาจแหงสติปญญา ศรัทธา ความเพียร เรือ่ งความเกิด-ตายแตกอ นเปนมาจากไหน
จะไปสงสัยที่ไหนวาไมเปนมาจากกิเลสประเภทตางๆ จนถึง อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
สิง่ เหลานีก้ ไ็ ดบรรลัยลงไปหมดแลว ที่นี่จิตจะไปเกิดที่ไหนอีกไหม จิตดวงนี้ก็รูชัดๆ วา
ไมเกิดที่ไหนอีกแลว เพราะเปนอฐานะแหงการเกิดอีกตอไป
นัน่ แลจึงเรียกวาผูป ฏิบตั เิ พือ่ เห็นความจริงแหงธรรมทัง้ หลาย รูท ใ่ี จ อยาไปคาด
ไปคิดกาลโนน สถานทีน่ ใ่ี หเสียเวลา และถูกกิเลสมันหลอกไปโนนหลอกไปนี่อยูไมหยุด
ดูจุดที่กิเลสซองสุมกันอยูที่หัวใจนี่ ชาติป ทุกขฺ า ชราป ทุกฺขา เปนเรื่องของกิเลสทั้ง
นัน้ ออกไปจากดวงใจเปนเชื้ออันสําคัญใหเกิดภพนั่นภพนี่ คือ อวิชฺชาปจฺจยา นี้เอง
เมื่อถูกทําลายขาดสะบั้นลงไปหมดแลว นั้นแลคือความบริสุทธิ์พุทโธแท ไมมีแลวขึ้นชื่อ
วาสมมุติซึ่งเปนคูเคียงกับกิเลสประเภทตางๆ ภายในใจ ยืนยันไดภายในตัวเองวา นตฺถิ
ทานิ ปุนพฺภโว ความเกิดไมมีอีกแลว จะมีไดอยางไร เพราะเชื้อใหเกิดมันดับไปหมด
แลว
ผูท ร่ี วู า สิง่ ทัง้ หลายนัน้ ดับไปหมดแลว อันนัน้ ดับไหมทีน่ ่ี และนั่นสูญไหมที่นี่
เรียนใหถงึ ซิ เรียนใหถงึ จิตซิ ลึกลับที่สุดก็คือจิต เพราะกิเลสพาใหลกึ ตืน้ ทีส่ ดุ จน
ประจักษใจก็คือจิต เพราะธรรมพาใหตน้ื สติปญญาพาใหตื้น นีแ่ หละหลักรับรองมรรค
ผลนิพพาน รับรองความพนทุกข และรับรองเรือ่ งความเกิดความตาย เกิด-ตายมา
อยางไรตออยางไร ตายเกิดหรือตายสูญรับรองกันที่ตรงนี้ ยืนยันกันทีต่ รงนี้ หายสงสัย
ที่ตรงนี้ ใครจะสงสัยอยางไรไมสนใจ ใครจะวาเปนอยางนัน้ เปนอยางนีก้ ร่ี อ ยกีพ่ นั เรือ่ ง
ก็วาไป ตามความคิดความเห็นของนานาจิตตัง ถาอยากฟงก็ฟงไป ไมอยากฟงก็อยูตาม
ความไมหวิ โหย ขอใหรคู วามจริงประจักษใจเสียเทานัน้ อันเรือ่ งความหิวโหย ความโยก
คลอนตางๆ มันหมดไปเอง เพราะสิง่ เหลานีเ้ ปนสิง่ เคลือบแฝง เปนความหลอกลวง
เมื่อถึงความจริงเต็มสวนแลวจะหลงไปไหน สามโลกธาตุมาหลอกก็ไมหลง
เอาใหจริงใหจงั นักปฏิบตั ิ อยูท ไ่ี หนใหถอื ความเพียรเปนสําคัญ ใหถือวากิเลส
เปนขาศึกตอเราอยูเ สมอ ผูนั้นแหละจะพนจากแหลงแหงทุกขนี้ไปไดโดยไมสงสัย สติ
ปญญามีหุงตมแกงกินไมได นํามาฆากิเลสแกกเิ ลสเทานัน้ หนาที่ของสติปญญานะ เอา
ใหจริงจัง อยาลดละความพากเพียร คําวากิเลสเปนภัย ธรรมะเปนคุณแกสตั วโลก นัน่
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คือศาสดาองคเอกเปนผูสอนไว มิใชคนหูหนาตาฝาฝาดเปนผูสอนไวพอจะไมสะดุดใจ
คิดกัน
ผมมีความหวงใยหมูเพื่อนเห็นอยางยิ่ง ไมสบายก็ตองลงมา เพราะการเทศนา
วาการเมือ่ คืนทีผ่ า นมานัน้ มันมีหลายอยาง อุปสรรคยุงไปหมด หาความสงบสงัดไมได
เทศนไมสนิทใจจึงตองหยุด เสียงกระรอกกระแตก็โกกๆ กากๆ กัดอะไรอยูบนศาลานี้
เสียงนัน่ เสียงนีค่ กึ ๆ คักๆ กระทบกระเทือนตลอดเวลา เทศนไมสนิทใจ วันนีเ้ ห็นวา
อากาศก็เปดเผยดี เรื่องราวอะไรๆ ก็ไมมี จึงประชุมและใหการอบรมสั่งสอนหมูเพื่อน
ซ้ําอีก เทศนดว ยเจตนาเพือ่ ความเปนคติและเปนสิรมิ งคลแกทา นผูฟ ง ทัง้ หลายเปน
อยางยิ่ง เพื่อใหมีความจริงจังตอความพากเพียรของตน ซึ่งเปนงานแทของพระ จงเอา
ใหจริงจัง ขอใหงานนีส้ าํ เร็จเถิด ไมมใี ครมาเสกสรรปน ยอวาวิเศษวิโสก็รอู ยูก บั ตัวเอง
อิ่มพออยูกับตัวเอง สมกับการปฏิบัติเพื่อถึงเมืองพอ ไมหวังพึ่งอะไรดังที่เคยเปนมา
นอกจากความบริสทุ ธิอ์ นั เปนความสมบูรณพอตัวแลวเทานัน้
เทานีพ้ อ
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

อยาฝนความจริง
ผูที่จะสามารถสืบมรดกทั้งดานการประพฤติปฏิบัติไปโดยถูกตองดีงาม และผล
เปนที่พึงพอใจในธรรมปฏิบัติ ดังที่ทานกลาวไวในครั้งพุทธกาลวามรรคผลนิพพาน ก็
คือผูที่ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ทานสั่งสอนไวนี้เทานั้น เฉพาะอยางยิ่งคือนักบวชแลว ยัง
ยนเขามาถึงนักปฏิบัติอีกดวย เพราะคําวานักบวชมีอยูท ว่ั ไปในดินแดนแหงชาวพุทธเรา
ไมกําหนดกฎเกณฑวาเมืองนั้นเมืองนี้ เมืองนอกเมืองใน เต็มไปหมดดวยนักบวชใน
พุทธศาสนา
แตจะเอากฎเกณฑตามความเปนนักบวชนัน้ วา จะเปนผูไ ดรบั มรดกคือธรรม
ทายาทของพระพุทธเจาจริงๆ นัน้ ไมสนิทใจ เหมือนผูตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลัก
ศาสนธรรม ทั้งทางดานพระวินัยและดานธรรมะโดยถูกตองดีงาม ทานเหลานีจ้ ะเปนผู
ทรงไวซึ่งธรรมทายาท ทั้งฝายเหตุและฝายผลไดโดยลําดับ จนถึงขั้นสมบูรณโดยไม
สงสัย เพราะธรรมประกาศหรือทาทายความจริงไวอยูแ ลว ตั้งแตครั้งพุทธกาลมาจน
กระทั่งปจจุบัน ไมปรากฏวามีธรรมบทใดบาทใดไดรอยหรอลงไปจากหลักความจริงที่
พระองคทรงตรัสไว มีความสมบูรณพนู ผลอยูด ว ยความสัตยความจริง ความถูกตองดี
งามทุกแงทุกมุม ในการที่จะบุกเบิกใหถึงจุดหมายปลายทางไดโดยสมบูรณ
ฉะนัน้ เราเปนนักปฏิบตั ิ จงคํานึงถึงความรูสึกของตนที่มุงเจตนา และความมุง
มั่นที่ตั้งไวแลวอยางใด และประสานกับความประพฤติปฏิบตั ิ อยาใหพรากจากกัน การ
ปฏิบัติศีลก็อยาไดประมาท
สิ่งใดที่ขัดของตอศีลก็คือการขัดของตอธรรมที่จะเปน
ประโยชนแกเรา และเปนการขัดของทําลายตัวของเราไปดวย การขัดของตอธรรมหรือ
กีดขวางธรรม ก็เปนการกีดขวางตนเองดวยใหหาทางกาวไปไมได
ดวยเหตุนท้ี า นจึงกลาวไววา สุปฏิปนฺโน เปนผูปฏิบัติตรงตอหลักธรรมหลักวินัย
โดยสม่าํ เสมอ ตั้งแตตนจนสุดยอดแหงธรรมวินัย อุชุฯ ตรงไปตรงมา อันเปนแนวทาง
ที่จะใหเกิดความสะอาดในศีลในธรรมของตน ญายฯ ความรูแจงแทงตลอดอยาไดหาง
เหินจากจิตใจ คือมีความสนใจจดจอตอความรูจ ริงเห็นจริงในธรรม ทีท่ า นไดเคยรูเ คย
เห็นและไดประทานไวแลว คําวา สามีจฯิ ก็รวมลงไปวา การปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ติ รง เปน
การปฏิบตั ธิ รรมสมควรแกธรรม
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คําวาธรรมนัน้ เปนของกลาง เชนเดียวกับสมบัตใิ นโลก แลวแตผมู คี วามขยัน
หมัน่ เพียรและความเฉลียวฉลาดทีจ่ ะแสวงหามาได มากนอยตามกําลังความสามารถ
และฉลาดของตน ตามปกติวัตถุในโลกนี้ไมขาดแคลน มีสมบูรณ เปนแตเพียงวา ความ
อุตสาหพยายาม หรือความขยันหมัน่ เพียรและความฉลาด ทีจ่ ะสามารถนําวัตถุนน้ั ๆ
เขามาเปนของตนไดเปนสําคัญกวาอื่น
คําวาธรรมก็ไมเคยบกพรอง ตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนไวแลวคง
เสนคงวา ดังที่ทานกลาวไววา พระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา พระอรหัต ธรรมทั้ง
สีป่ ระเภทนี้ กลมกลืนกันกับหลักมัชฌิมาปฏิปทาอันเปนสายทางเดินเขาไปสูธรรมขั้น
เหลานี้ จนกระทั่งทะลุปรุโปรงไปได ไมนอกเหนือจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปไดเลย
เราพึงคํานึงตนเสมอวา
เวลานี้เราปฏิบัติถูกตองตามหลักมัชฌิมาหรือไม
มัชฌิมาคือเหมาะสมอยูตลอด การรักษาศีลก็เปนความเหมาะสมของตน หาที่ตําหนิติ
เตียนตนไมไดวา ไดทําศีลใหดางพรอยไปดวยเจตนา หรือความเผอเรอประการใดบาง
เพราะความระมัดระวังรักษาอยูเ สมอ ศีลก็งามสําหรับตัวของเรา เปนผูทรงศีล เปนผู
เหมาะสมกับความเปนผูม ศี ลี จึงเรียกวามัชฌิมา คือความเหมาะสม
ทางดานธรรมนับแตสมาธิ คําวาสมาธิทท่ี า นแสดงไวในตํารา เคยไดอธิบายให
ฟงแลวหลายครัง้ หลายหนนัน้ คือเข็มทิศทางเดินที่ทานเขียนไวตามคัมภีรใบลาน ไมใช
องคของสมาธิแท แตสมาธิแทนน้ั จะเกิดขึน้ กับใจทีส่ บื เนือ่ งมาจากการศึกษาเลาเรียน
วิธกี ารทีท่ า นแสดงไวแลวในตํารับตํารานัน้
เขามาประยุกตกับความประพฤติของตน
เพือ่ ใหเกิดความสงบเย็นใจขึน้ มาไดดว ยจิตตภาวนา
สมาธิมีความสําคัญไปทางหนึ่ง ปญญามีความสําคัญไปทางหนึ่ง ตางก็มคี วาม
สําคัญตามหนาที่หรือคุณภาพของตน เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาเสียเองจึงไดตรัสไววา
สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสสํ า สมาธิอันเปนความอิ่มตัว ไมหิว
โหยโรยแรง ฟุงเฟอเหอเหิม กระสับกระสาย เปนจิตที่อิ่มตัวตามขั้นแหงความสงบของ
ตน นีท่ า นเรียกสมาธิ สมาธินแ้ี ลทีม่ คี วามอิม่ ตัวนี้ นําไปใชทางดานปญญา ยอมจะเปน
เครื่องหนุนปญญาใหทําหนาที่ของตนไดอยางราบรื่นดีงาม เพราะไมเถลไถล ไมกระวน
กระวายหิวโหยกับสิง่ นัน้ สิง่ นีเ้ หมือนคนไมมคี วามสงบอยูภ ายในตัว จิตที่สงบยอมไมหิว
โหยกับสิง่ ตางๆ พาทํางานใดก็ทํา พิจารณาทางดานปญญามีสติเปนเครื่องกํากับรักษา
หรือเปนผูค วบคุมงาน จิตก็ทํางานตามนั้น
เมื่อมีสมาธิแลว ควรจะแยกออกทางดานปญญา พิจารณาแยบคายไปกวาทาง
ดานสมาธิก็ตองทํา เพราะฉะนัน้ คําวาสมาธิกับปญญานี้จึงแยกกันไมออกโดยจะถือวา
พิจารณาทางดานปญญาอยางเดียวเปนความรวดเร็ว การทําสมาธิ มัวทําสมาธิใหเกิด
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ใหมคี วามสงบแลวคอยพิจารณาทางดานปญญานัน้ เปนทางลาชาหรือลาสมัย การพูด
เชนนัน้ หรือความเห็นเชนนัน้ เปนความเห็นที่ขัดตอหลักธรรมของพระพุทธเจา ทีท่ รง
รับรองมาแลวโดยสมบูรณทง้ั ทางเหตุและทางผล
ดังนั้น ธรรมทั้งสองประการนี้จึงแยกกันไมออกแตไหนแตไรมา จะแตกตางกัน
อยูบางก็แตอาการของสมาธิ มีอาการตางกัน แตพูดถึงเรื่องความสงบนั้น สงบเหมือน
กัน แตอาการแหงความสงบนัน้ มีตา งกันบาง ถึงอยางไรก็ตามความสงบของจิตนั้น
ยอมเปนความอิ่มตัวไดดวยกัน ควรแกการพิจารณาทางดานวิปส สนา คือปญญาไดเชน
เดียวกัน จึงไมสามารถที่จะแยกสมาธิหรือสลัดตัดทิ้งสมาธิไปเสีย ใหดาํ เนินแตทางดาน
ปญญาอยางเดียว แลวควาเอามรรคผลนิพพานอยางภาคภูมใิ จมาแขงศาสดาผูแ สดงไว
ทั้งสมาธิและปญญา อยางนี้เปนไปไมได
นีเ่ ราเคยปฏิบตั มิ าแลว ไดทราบอยางชัดเจนในทางดานสมาธิ คือการทําสมาธิ
ตั้งแตขั้นลมลุกคลุกคลาน มาจนกระทั่งถึงขั้นสมาธิเต็มตัว คําวาขัน้ สมาธิเต็มตัวนัน้ คือ
เราทําใหสงบไดตามความตองการของเราเวลาใดก็ได แมจิตจะถอนออกมาจากสมาธิ
นัน้ แลว คิดอานไตรตรองกิจการงานอื่นๆ ได แตฐานของสมาธินน้ั เปนความแนนหนา
มั่นคงอยูเสมอ ทีเ่ รียกวา สมาธิเต็มภูมิ คือทําใหสงบเมื่อไรก็ได แตก็เปนสมาธิอยูเพียง
เทานัน้ ไมสามารถกลายตัวไปเปนปญญาได โดยที่เราไมนําออกพิจารณาแตอยางใดให
เปนปญญาขึ้นมา
เมือ่ จิตมีความสงบเปนพืน้ ฐานแลว นําจิตที่มีดวงความสงบและอิ่มตัว ไมหิว
โหยกับอารมณตา งๆ นัน้ เขาพิจารณาทางดานปญญา เราจะพิจารณารางกายสวนใดก็
ตาม คําวารางกายนีท้ ว่ั ไปหมดในรูปขันธน้ี แลวแตจะถูกกับจริตในอาการใดภายในราง
กายนี้ แยกแยะดูตั้งแตตน ดังที่ทานมอบงานใหแกพวกเรามาตั้งแตดึกดําบรรพจน
ปจจุบนั นี้
และยังจะเปนไปอีกอยางนี้ไมลดละ
วางานของนักบวชนั้นคืออะไร
อุปชฌายะทานมอบใหวา เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ นีค่ อื อนุโลมพิจารณาโดยลําดับ
ไป ตโจ ทนฺตา นขา โลมา เกสา นีใ่ หพจิ ารณาปฏิโลม ยอนกลับหนากลับหลัง ถอย
หนาถอยหลัง
สิง่ ทีก่ ลาวเหลานีเ้ ปนสิง่ ทีป่ ระกาศตนอยูแ ลว ดวยความปฏิกลู โสโครกตามหลัก
ธรรมชาติที่เปนความถูกตอง เปนแตเพียงวาจิตของเรานัน้ ไปรับความเสีย้ มสอนมา
จากสิ่งจอมปลอมคือกิเลส จึงตองมาเปลีย่ นแปลงความจริงจากธรรม หรือลบลางธรรม
นี้ใหเปนสภาพอื่นไปเสียจากความเปนของปฏิกูล ใหเปนของสวยของงาม เปนของจีรงั
ถาวร เปนเราเปนเขา เปนของเราของทานไปเรื่อยๆ สิง่ เหลานีน้ อกจากความเปนอสุภะ
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อสุภงั เต็มไปทัง้ รางกายภายนอกภายใน อยูโดยหลักธรรมชาติของมันตามธรรมที่กลาว
ไวแลว ยังมีความแปรสภาพอยูภ ายในตัวทุกระยะๆ ไมมีเวนแมแตขณะหนึ่ง
การพิจารณาเชนนีท้ า นเรียกวาวิปส สนา เพือ่ ความเห็นแจงตามความจริง ความ
จริงนัน้ เปนอยางไรในรางกายนี้ คําวาอสุภะจริงหรือไมจริง เราปฏิเสธไดไหม ตัง้ แตภาย
นอกก็มีขี้เหงื่อขี้ไคลเต็มไปหมดทั้งราง ไมวาขางบนขางลางตองชะตองลางกันอยูตลอด
เวลา รางกายนี้ไปสัมผัสสัมพันธกับสิ่งใด แมจะเปนของสะอาดสวยงามเพียงใดก็ตาม
จะตองกลายเปนของสกปรกโสมมสงกลิ่นฟุงไปหมด
เพราะรางกายนีเ้ ปนตัวปฏิกลู สิ่งที่เขามาเกี่ยวของกับรางกายนี้จึงกลายเปนของ
สกปรก ตองชะตองลางตองฟอกเช็ดถู ไมเชนนั้นก็อยูไมได นีเ่ ห็นอยางชัดๆ อยูแลว
ตามหลักความจริง ผูปฏิบัติจะฝนหลักความจริงนี้ไปไหน ความฝนหลักความจริงเหลา
นี้มีแตเรื่องของกิเลสทั้งสิ้นซึ่งเปนขาศึกตอธรรม เคยฝนธรรมอยางนีม้ าเปนลําดับลําดา
คือเสกสรรปน ยอขึน้ มาเฉยๆ ทั้งๆ ที่หาความจริงไมได วาสวยงาม วานารักใครชอบใจ
วาเปนสิง่ จีรงั ถาวร วาเปนสิง่ ใหเกิดสุขนารืน่ เริงบันเทิง วาเปน อตฺตา เปนเราเปนของ
เราเปนของเขา
จิตที่ไมมีที่ยึด มีแตกิเลสเปนผูพร่ําสอนอยูตลอดเวลา จะไมใหยึดไมใหถือไมให
เชื่อตามกิเลสจะเชื่อถืออะไร เพราะมีของอยางเดียวเทานั้นติดแนบอยูกับใจนับแตกัป
ใดกัลปใดมา จนกระทั่งไดพบไดยินโอวาทคําสั่งสอน ซึ่งเปนคูแขงกับธรรมชาติที่เสก
สรรปนยอดวยความจอมปลอมนั้น คูแ ขงนัน้ เรียกวาธรรม จึงไดนําธรรมของจริงนี้ เขา
มาเทียบเคียงของปลอม
แยกแยะกันดูทุกสัดทุกสวน ความเสกสรรทีฝ่ ง อยูใ นขันธนเ้ี ปนคําเสีย้ มสอนของ
กิเลส มันเสีย้ มสอนวาเปนของสวยงาม ทําใหจิตคิดวาเปนของสวยของงามของดีของ
แนนหนามัน่ คงไปดวย ทีนี้นําธรรมเขามาลบลางของปลอมนั้น วาสวยงามทีต่ รงไหน ดู
หาความสวยงามไมได ทัง้ ภายนอกภายในของรางนี้ หาความสวยงามไมไดแมแตชน้ิ
เดียว มันเต็มไปดวยของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งรางนี้ ทั้งในตัวของเราและสัตวอื่นบุคคล
อื่น ทั้งหญิงทั้งชายเหมือนๆ กันหมด เทียบกันไดทุกสัดทุกสวนไมมีอะไรแปลกตางกัน
นีค่ อื ความจริง เราฝกวิปสสนาคือปญญา ฝกเพื่อจะสลัดสิ่งที่เคยยึดถืออันจอมปลอม
เขาสูหลักความจริงคือของไมปลอม นี่เปนขั้นหนึ่งของจิตของธรรม
ขั้นตอไปยังแยกแยะเปนเรื่องอนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา ซึง่ เปนธรรมของจริงเชน
เดียวกันเขาไปอีก เปนทางเดินเพื่อความสลัดปดทิ้งสิ่งจอมปลอมทั้งหลาย คือกิเลสตัว
พาเสกสรรปน ยอมาเปนเวลานาน ผลของมันทําใหเกิดความกดถวงลวงใจอยูเสมอ ให
มีแตความทุกขความเดือดรอนเพราะสิง่ เหลานี้ เมือ่ พิจารณาตามหลักความจริงแลว จิต
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ยอมจะคอยปลอยวางไปโดยลําดับ ตามความซึมซาบแหงปญญาทีเ่ ขาสูห ลักความจริง
ของธรรมไปโดยลําดับลําดา
จนกลายเปนวากายทัง้ กายนี้ ถาพูดถึงกองอสุภะก็คือปาชาผีดิบ ที่เต็มไปดวย
ซากศพตางๆ ซึ่งรวมอยูในรางกายของแตละบุคคลๆ นัน่ แล ไมใชซากหนึ่งซากเดียว มี
หลายซาก หลายศพ หลายประเภท หลายชนิดของสัตวที่มาตายกองกันอยูภายในราง
กายของเรานี้ พิจารณาอยูเ ชนนีซ้ าํ้ ๆ ซากๆ เชนเดียวกับเราถากไม หลายครัง้ หลายหน
ก็ถึงแกน ถึงที่พอเหมาะพอดี พอเอา ยิ่งชะลางลงไปหลายครั้งหลายหนก็ถึงที่สะอาด
พนจากสิ่งจอมปลอมเห็นไดชัดเจน จิตยอมปลอยวางเองโดยไมตองสงสัย
นีเ่ ปนขัน้ หนึง่ ของการพิจารณาทีเ่ รียกวาปญญา เราแยกจากสมาธิคอื จิตทีส่ งบ
นัน้ ใหแสดงกิรยิ าออกมาทางความแยบคาย เรียกวา วิปส สนาปญญา แปลวา ความ
เห็นแจงเห็นจริง ไมใชเห็นปลอมเห็นแบบมืดๆ ดําๆ กําดํากําขาวอยางทีอ่ วิชชาพาเห็น
ปญญาธรรมพาเห็น เห็นแจงเห็นชัดและรื้อถอนตนออกจากความยึดมั่นถือมั่นสําคัญ
ผิดตางๆ ไปไดโดยลําดับ นีแ่ หละการดําเนินเพือ่ มรรคผลนิพพาน ดําเนินไปตามสิง่
เหลานี้ โดยถือสิง่ เหลานีเ้ ปนหินลับปญญาในการดําเนินวิปส สนา
ที่จิตไมสามารถกาวไปไดตามความมุงหมาย ก็เพราะจิตติดสิง่ เหลานี้ ทานจึง
สอนใหพจิ ารณาบุกเบิกสิง่ เหลานี้ ซึง่ เปนเสมือนขวากหนามแทงจิตใจอยูท กุ เวล่าํ เวลา
รักก็ทําใหเกิดทุกข ชังก็ทําใหเกิดทุกข เกลียดโกรธทําใหเกิดทุกขทั้งนั้น เพราะกิเลส
เปนสาเหตุจะไมเกิดทุกขอยางไร ไมใชเปนสาเหตุมาจากธรรม สาเหตุทม่ี าจากธรรมนัน้
แมจะมีทุกขบางเพราะการตอสูกับขาศึก แตจิตก็คํานึงเพื่อชัยชนะหรือเพื่อความรูแจง
เห็นจริง ความทุกขนั้นก็ไมถือเปนอารมณกับผูปฏิบัติ
เพราะฉะนัน้ ผูปฏิบัติธรรมแมทุกขแทบเปนแทบตาย ก็ไมถือเปนอารมณยิ่งกวา
เพื่อความรูแจงเห็นจริงในสิ่งที่ตนตองการที่ตนมุงหมายไว พระพุทธเจาของเรา ทานมี
ความมุงหวังอยางแรงกลา เพราะฉะนัน้ แมจะสลบถึงสามครัง้ สามหน แตยังไมถูกทาง
เพือ่ ความตรัสรูก ต็ าม พระองคก็ไมทรงทอถอย เพราะอํานาจแหงความมุง มัน่ ตอธรรม
ของจริง มีกําลังมากกวาที่จะทอถอยเพียงความสลบเทานั้น
การพิจารณารางกายเปนสิง่ สําคัญมาก เฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับราคะตัณหาขึ้นอยู
กับรางกายนี้ จิตสงบก็สงบจากความคิดในเรือ่ งราคะตัณหา เกีย่ วกับรูป เสียง กลิ่น รส
ในชาดกทานกลาวไวซึ่งเปนสิ่งที่สะดุดใจมากวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตไมเคย
เห็นรูปใด ที่เปนขาศึก เปนเครือ่ งเสียดแทงจิตใจอยางเจ็บปวดแสบรอน ยิ่งกวารูปของ
เพศตรงขาม เสียงใดก็ตามไมสามารถที่จะเสียดแทงเขาถึงขั้วหัวใจ ถึงกับจิตใจจะพัง
ทลายลงไดเหมือนเสียงของเพศตรงขาม กลิ่นใดก็ตามไมสามารถทะลวงเขาถึงขั้วหัวใจ
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ยิ่งกวากลิ่นของเพศตรงขาม รสใดก็ตามไมสามารถทําลายหัวใจใหกระทบกระเทือน
หวัน่ ไหวและเปนบาแบบสดๆ รอนๆ พรอมทั้งการรับความทุกขทรมานไดมากยิ่งกวา
รสของเพศตรงขาม การสัมผัสใดก็ไมสามารถทําใจใหละเมอเพอฝน จนตัวไมเปนตัว
ของตัวยิ่งกวาการสัมผัสเพศตรงขาม ใหเธอทั้งหลายจําไวอยางถึงใจ อยาประมาท”
“วิธีที่จะแกรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส อันเปนบอเกิดแหงราคะตัณหานั้น ตองใช
วิธีการอันถูกตองเหมาะสมกัน คือการพิจารณา อสุภกรรมฐาน เปนภาคพืน้ ใหเกิดมี
ความชํานิชาํ นาญ นอมกายวิสภาคเขามาสูก ายของเรา หนังของวิสภาคเขามาเทียบกับ
หนังของเรา เสียงของวิสภาคเขามาเทียบกับเสียงของเรา กลิน่ ของวิสภาคเขามาเทียบ
กับกลิ่นของเรา ความสัมผัสของวิสภาคเขามาเทียบความสัมผัสตัวเราเอง สิง่ เหลานีม้ นั
ก็เปนเนือ้ เปนหนังเปนอวัยวะอันเดียวกัน ไมเห็นมีผิดแปลกกันอะไรเลย ถาพูดถึงเรื่อง
ความเปนปฏิกูล คนทั้งหญิงทั้งชายเปนเทวดามาจากไหน รางกายจึงจะไมมีความปฏิกูล
โสโครก ภิกษุทง้ั หลาย ทั้งหญิงทั้งชายก็คือคนทรงธาตุทรงขันธ ทรงอสุภะอสุภัง มีหนัง
มีเนื้อ มีกระดูก มีตับไตไสพุง มีของอสุภะอสุภังเต็มตัวเชนเดียวกันนั่นแล จะไปหลงหา
สาระอะไร ถาไมใชเราเปนบุรษุ ตาฟาง เพราะฉะนัน้ เธอทัง้ หลายจงพิจารณาในสิง่ เหลานี้
ใหมาก ยาแกพิษภัยอันสําคัญ คือ อสุภะ เปนยาอันประเสริฐ”
นี่คือพุทธพจนที่ทรงแสดงไวแกภิกษุทั้งหลาย
เพือ่ ความเห็นภัยในสิง่ ทีเ่ ปน
วิสภาคกัน เพื่อจิตไดพิจารณาตามหลักอสุภธรรมไมขาดวรรคขาดตอน ใจจะไดสงบ ใจ
หายกังวลหมนหมอง เพราะทุกสวนแหงรางกายนัน้ ๆ เปนลักษณะเหมือนๆ กัน
“กายทั้งกาย ทั้งหนัง ทัง้ เนือ้ ทั้งเอ็น ทั้งกระดูก ทุกสัดทุกสวนแหงอวัยวะทั้งของ
หญิงและของชาย กับทุกสัดทุกสวนแหงอวัยวะของเรานั้น ไมมีอะไรผิดแปลกกันเลย
นอกจากถูกหลอกลวงจากกิเลสเทานั้น วานัน้ วิเศษนีว้ โิ ส จนผูหญิงผูชายธรรมดาๆ
กลายเปนเทวดาขึน้ มา ตนเปนเสมือนบอยหรือสุนขั ตัวหนึง่ ที่คอยกัดคอยแทะแบบ
ลมๆ แลงๆ อยูภ ายในใจ ไมมีวันเวลาสรางซาลงได นับวาโงเกินไป ไมสมกับความเปน
ภิกษุ ใหเธอทั้งหลายจงจําไวใหถึงใจ”
นั่นฟงดูซิ นีแ่ หละการพิจารณา จงทําตามที่ทานสอนไวนั้น คําวาโงเกินไปจะ
ถูกลบลงดวยวิปสสนาปญญาไมสงสัย ถาลงไดพจิ ารณาใหชดั เจน เทียบทุกสัดทุกสวน
ทัง้ ภายนอกภายในใหเห็นชัดเจนแลว จะมีอะไรแตกตางกัน จะหลงอะไรกัน ดวยเหตุนี้
จึงตองใชการพิจารณาใหมาก โรคหนักตองวางยาใหหนัก เพือ่ ทันกับโรคสุนขั บาตาฝา
ฟางที่มองเห็นใบไมแหงกลายเปนผัก
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นอกจากนั้นทานยังสอนใหไปเยี่ยมปาชา การไปเยีย่ ม ปาชาแตกอนเปนปาชาผี
ดิบ ตายเกาตายใหมเอาไปทิ้งเกลื่อนไปหมด การไปพิจารณาปาชานัน้ ทานสอนใหไป
ทางเหนือลม และสอนใหไปทางตายเกาเสียกอน เพราะกําลังสติปญ
 ญายังไมเพียงพอ
ใหไปดูผูที่ตายเกาเสียกอน อวัยวะเกลือ่ นกลาดเรีย่ ราด กระดูกกระจัดกระจายเปนอะไร
ไปแลว แลวขยับเขาไปเปนลําดับจนถึงผูต ายใหม ทัง้ นีเ้ พราะอาจจะเกิดความกําหนัด
ยินดีขึ้นมาได
เมือ่ ไดพจิ ารณาเปนลําดับลําดาเขาไปแลวเชนนัน้ ยอมจะมีกําลังทางสติปญญา
พอพิจารณากันไปได ศพนั้นๆ แมตายใหมก็ไมผิดอะไรกับรางกายของเราที่ยังไมตายนี้
ถากลิน่ เหม็นคลุง มันก็เปนเชนเดียวกันนีแ้ ล เพราะเปนปาชาผีดบิ ผีตายเชนเดียวกัน
เมื่อพิจารณาเทียบเคียงไดทุกสัดทุกสวนของซากศพในปาชา กับรางกายเราทีย่ งั ไมตาย
วาเปนลักษณะเดียวกันจนหายสงสัยแลว จะไมไปเยี่ยมปาชาอีกก็ได
เยีย่ มปาชาภายในรางกายของเรานีก้ เ็ ปนทีเ่ ขาใจ เพราะการไปเยีย่ มปาชานอก ก็
เพือ่ จะหาหลักยึดเทียบเขามาสูห ลักภายในคือตัวเราเอง เมือ่ ไดหลักภายในเปนเครือ่ ง
ยึดแลว ก็มีหลักมีเกณฑในการพิจารณาตนและหายกังวลในการไปเยี่ยมปาชานอก นี่
เปนปญญาขั้นหนึ่ง
ปญญาขั้นนี้ตองใชความพยายามใหมากกอนจะมีความชํานาญ เมื่อชํานาญแลว
ปญญาขั้นนี้ยอมผาดโผนมาก ตามทีเ่ คยพิจารณามาแลวเปนอยางนัน้ พิจารณาจนหมุน
ติว้ ๆ ทันกับเหตุการณที่มีอยูรอบตัว เมื่อปญญามีความชํานาญจวนถึงขั้นที่จะสลัดปด
ทิ้งรางกายนี้ ยิ่งหมุนตัวเปนเกลียวตลอดอิริยาบถไมมีวางงาน
มองดูตัวทั้งตัวนี้กลายเปนเนื้อก็เปนไปหมดทั้งตัว มองดูหนังไมเห็น ทะลุเขาไป
ถึงเนื้อ ถึงเอ็น ถึงกระดูก จนกระทั่งกลายเปนรางกระดูกไปหมดในคนทั้งคน เราทัง้ คน
เปนกอนเนื้อไปหมดทั้งตัว มองดูหญิงดูชายเปนสภาพเดียวกันไปหมด เพราะความ
ชํานาญในการพิจารณาวิปส สนาขัน้ รูปกาย รางกายหาความสวยความงามไมได มองดู
เปนรางกระดูกหนึ่ง มองดูเปนคนที่หนังถูกถลกออกเหลือแตเนื้อแดงฉานไปหมดทั้ง
ตัวหนึ่ง ใจจะมีความกําหนัดยินดีที่ตรงไหน คนเราทีจ่ ะกําหนัดยินดีกนั ก็เพราะหนังนี้
เทานัน้ เพราะฉะนัน้ ทานจึงสอนกรรมฐานเพียง ตโจ แลวหยุด เพราะหนังมันครอบไป
หมดแลวในรางกายคนรางกายสัตว
นีค่ อื ความชํานาญของการพิจารณา ถัดจากนัน้ ไปเพียงกําหนดแย็บเดียวเทานัน้
ไมถึงสามวินาทีจะทะลุไปหมดตั้งสองรอบสามรอบในรางกายรางเดียวนั้น กลายเปน
กระดูกเปนทอนกระดูกไปหมด เพียงเสนเอ็นติดตอรัดรึงกันไวเทานัน้ เชนเดียวกับซาก
ผีทเ่ี อามาไวตามวัดตามวา อวัยวะสวนอืน่ ๆ ไมมี เหลือแตกระดูกที่มัดติดกันไวเทานั้น
เขาสูแ ดนนิพพาน
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เมื่อเปนเชนนั้นจะรักอะไรกําหนัดอะไร มีแตกระดูกเทานั้น นัน่ แหละคือความ
จริงของธรรมเปนขั้นๆ และตัดความจอมปลอมออกเสียได ที่วาผมก็งาม หนังก็งาม
เนื้อก็งาม เอ็นก็งาม งามไปหมด กระดูกก็งาม แมทส่ี ดุ อาหารเกาอาหารใหมทเ่ี ปนมูตร
เปนคูถก็งามไปดวย เพราะถูกกิเลสมันตมมันตุน มันเสกสรรปนยอใหกินของสกปรก
มาเปนเวลานาน เพราะความโงเขลาของตน ใหกเิ ลสปรุงอาหารเปนพิษทัง้ นัน้ ใหกนิ
และกินไมมีวันอิ่มพอ กินเทาไรยิง่ หิวโหย กินเทาไรยิ่งติดยิ่งจมลงลึก คิดใหละเอียด
แลวไมสลดสังเวชบางหรือ
เราเปนนักปฏิบตั ิ จงพิจารณาใหเห็นตามความจริงนี้ เมือ่ พิจารณารูเ ต็มทีแ่ ลว
ไมตองบอกเรื่องความสลัดปดทิ้งรูปขันธ วาไมใชเราไมใชของเรา ความปฏิกูลโสโครกนี้
ก็หายไป เพราะผานไปแลว หายสงสัยแลว เหลือแตเพียงรางกระดูก สงสัยอะไรกัน นัน่
เปนกอง อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา เปนความจริงอันหนึง่ เทานัน้ นี่ปญญาขั้นนี้ตองผาดโผน
เต็มทีเ่ พราะแกกเิ ลสสวนหยาบ ตอสูก บั กิเลสสวนหยาบ ปญญาตองเปนปญญาที่ผาด
โผน ไมงั้นไมทันกัน ไมเรียกวามัชฌิมา คือเหมาะสมกัน
พอหมดขั้นนี้แลวสติปญญาก็กาวเขานามธรรมทั้งสี่
พิจารณานามธรรมทัง้ สี่
เวทนา ความสุข ความทุกข ความเฉยๆ ภายในรางกายและจิตใจ สวนเวทนาภายในจิต
ทั้งสามนั้นแยกไวกอน พิจารณาเวทนาทีเ่ กีย่ วของกับกายเวลาเกิดความทุกขเวทนาขึน้
มา จะเกิดขึน้ ดวยการเจ็บไขไดปว ยเจ็บหัวตัวรอนก็ตาม ใหพิจารณาแยกแยะดู
ทุกขเวทนา เฉพาะอยางยิง่ ทุกขเวทนานัน้ แหละ เปนผูออกหนาออกตาในขณะที่เจ็บไข
ไดปวย สุขหาทางแทรกเกิดขึ้นไมได
จึงตองพิจารณาแยกดูทุกขใหเห็นทุกขเปนอยางไร ทุกขใหโทษใหรา ยแกผใู ดเรา
จึงเหมาเขาวาเปนทุกข เหมาเขาวาเปนภัยตอเรา เหมาเขาวาเปนขาศึกตอเรา พิจารณา
ใหเปนอรรถเปนธรรมตามความเปนจริง อยาลําเอียงเพื่อเขาขางตัว จะเปนการกอบ
โกยกิเลสเขามาเผาตนยิง่ กวาการไมพิจารณาเสียอีก เพราะผิดทาง
เพราะฉะนัน้ การพิจารณาทุกขเวทนาจึงพิจารณาใหเปนธรรม วาทุกขเวทนานี้
เหรอทีว่ า เปนภัยแกเรา ดูใหชัดเจนถึงสภาพของทุกขที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นวา เปนภัย
แกผูใด สติปญญาจดจอลงในจุดที่เกิดทุกขมากกวาเพื่อน คลี่คลายดูดวยปญญา เมื่อ
ชัดเจนแลว ทุกขก็สักแตวาปรากฏตัวอยูตามหลักธรรมชาติของตนเทานั้น แมตัวทุกข
เองก็ไมทราบความหมายของตนวาเปนทุกข และไมมีความหมายวาไดใหความทุกขแก
ผูห นึง่ ผูใ ดเลย
พิจารณาดูรา งกายก็สกั แตวา กาย ที่มีอยูแลวตั้งแตทุกขเหลานี้ยังไมเกิดขึ้น แม
ทุกขเหลานีด้ บั ลงไปแลว กายก็ยังเปนกายอยูตามสภาพของตน ตางอันตางจริงอยูโดย
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หลักธรรมชาติของตนเชนนี้ ไปเหมาเอาวาเขามาเปนทุกขมาเปนภัยแกเราไดอยางไร
ถาไมใชใจเปนตัวไปหมายเขาตางหาก แลวยอนเขามาดูใจ เทียบเคียงกายนัน้ เปนเรา
เหรอ กายนัน้ มาเปนใจหรือใจไปเปนกาย หรือทุกขเวทนานัน้ มาเปนใจ หรือใจนีไ้ ปเปน
ทุกขเวทนา
แยกแยะทุกสัดทุกสวน ยิ่งทุกขมีความรุนแรงมากเพียงไร สติปญญาขั้นนี้ยิ่ง
หมุนติ้ว เร็วยิง่ กวาน้าํ ไหลไฟสวาง ไมอยางนั้นไมทันกัน แยกแยะทุกสัดทุกสวน เวทนา
ก็กลายเปนความจริงขึ้นมาอยางประจักษใจหายสงสัย
วามีจติ เทานัน้ ไปสําคัญ
ทุกขเวทนาวาเปนขาศึกตอตนเอง และวาเปนตนเปนของตน ตลอดถึงเรื่องรางกายเขาก็
เปนสภาพแหงความจริงของเขาอยูเ ชนนัน้ แตใจเสียเองเปนผูไปยึดไปถือ วากายของ
เราเปนทุกข ทุกขก็มาเปนกาย ทั้งทุกขทางกายทั้งทุกขทางใจก็กลายเปนเราและเปน
ทุกขขึ้นมาอีก เพราะความสําคัญผิด
เมื่อแยกแยะทั้งสามสภาพคือ ดูกาย ดูเวทนา ดูจิต เทียบเคียงกันไดทุกสัดทุก
สวนวาไมใชอนั เดียวกัน ความสําคัญมัน่ หมายของจิตทีไ่ ปหมายเขาวาเปนเราเปนของ
เรา ก็ถอนตัวเขามาสูจ ติ เมือ่ ความสําคัญถอนตัวเขามาสูจ ติ แลว จิตก็เปนปกติ เปน
ความจริงของจิต เวทนาก็เปนความจริงของเวทนา กายก็เปนความจริงของกายแตละ
อยางๆ แลวก็ไมกระทบกัน หนึง่ ทุกขเวทนาที่กําเริบมากๆ นัน้ ดับไปอยางรวดเร็ว สอง
ทุกขเวทนาแมไมดับ แตก็เปนความจริงของตนอยูเปนสัดเปนสวน ไมเขามากระทบกัน
กับจิตใจนี้ไดเลย
ใจนั้นแมจะอยูในทามกลางแหงความทุกขความลําบาก ในขณะที่เปนโรคภัยไข
เจ็บหรือขณะนัง่ นานๆ ก็ไมมีความกระวนกระวาย มีแตความกระหยิ่มยิ้มยองอยูโดย
หลักธรรมชาติแหงความจริงของใจ นีค้ อื การพิจารณาเวทนา นอกจากนั้นยังทราบชัดวา
ทุกขเวทนาก็ดี สุขเวทนาก็ดี อุเบกขาเวทนาก็ดี เปนอาการอันหนึง่ ๆ เทานัน้ รวมแลว
ยอมไหลลงสูภาชนะคือ ไตรลักษณ ไดแก อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตาทั้งมวล นี่ปญญาขั้น
หนึง่
สัญญา ความจําไดหมายรู จนเกิดเรือ่ งเกิดราวขึน้ มา สังขารปรุงแย็บ สัญญา
หมายไปใหเปนเรือ่ งเปนราวหลอกตนเหมือนกับภาพในหนากระจก ภาพของเราเองนี้
แหละไปปรากฏอยูใ นหนากระจก เราก็ไปตืน่ ภาพในหนากระจกนัน้ เมือ่ ทราบชัดเจน
แลววา ภาพทีป่ รากฏในหนากระจกนัน้ มันเปนภาพไปจากกายของเราฉันใด อาการทุก
อยางทีป่ รากฏขึน้ จากสังขารจากสัญญาทีห่ มายเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ ก็เปนภาพออกจากใจฉัน
นัน้ ถาใจไมรูเทาทันก็ไปหลงภาพนั้น เมื่อใจรูเทาทันแลวก็ปลอยวางตามสภาพของเขา
สิ่งเหลานี้ก็เกิดๆ ดับๆ ไมยึดมั่นถือมั่นในสัญญา สังขารอันเปนสิ่งเกิดดับ
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แมวญ
ิ ญาณทีร่ บั ภาพจากภาพนอก เชน รูป เสียง กลิ่น รส เวลาเขามากระทบตา
หู จมูก ลิน้ กาย เปนตน ก็มีแตเพียงแย็บเดียวๆ ทีร่ บั ทราบ ในขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัส
เมือ่ สิง่ นัน้ ดับไปความรับทราบก็ดบั ไป เปนอาการหนึง่ ๆ ของจิตเทานั้น จะถือเปนเรา
เปนของเราไดอยางไร ถาไมใชบา กองรับเหมานะ
พิจารณาซ้าํ ๆ ซากๆ เปนการฝกซอมดวยความสัมผัสสัมพันธระหวางจิตกับ
สัญญา สังขารที่คิดปรุงอยูภายใน และระหวางขางนอกกับขางในใหเปนไปโดย
สม่าํ เสมอ จิตยอมมีความชํานิชํานาญ สามารถสลัดตัดทิ้งขันธหานี้ไดทั้งๆ ที่ยังไม
บริสทุ ธิ์ อุปาทานในรูปขันธก็ปลอยไดอยางชัดเจนเห็นประจักษ จิตพักจากการพิจารณา
รางกายวาเปนอสุภะอสุภงั ตางๆ เพราะอิ่มตัวแลว รูแ ลว ปลอยวางแลว พิจารณาเพือ่
อะไรอีก การพิจารณาเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ถอื เอาความเกิดดับเปนสําคัญ
คือ เกิดขึ้นก็รูไดชัด ดับไปก็รูไดชัด ขาดจากกันก็รูไดชัด
ขันธทั้งหานี่แหละเปนทางเดินของกิเลส อวิชชาสงสมุนออกมาทางนี้แหละ ออก
มาทางตา ทางหู เปนตน คอยจับจองเอารูป เอาเสียง เอากลิ่น เอารส เครื่องสัมผัส
ตางๆ ทั้งดีทั้งชั่วกวานมาหมด กวานเขามาเปนฟนเปนไฟเผาลนสัตวผโู งเขลาตาฝาฟาง
พระที่โงๆ ตาฟางๆ ยอมตัวเปนฟนใหมันเผาลนอยูทั้งวันทั้งคืนไมยอมหาทางออก
นอกจากชมเชยไฟวาดีขยันไหมเทานั้น
ถามีความฉลาดก็พจิ ารณาเพือ่ หาทางปลด
เปลื้องไปได ตามสติปญญาขั้นดังกลาวนี้
ตา หู จมูก ลิน้ กายก็สกั แตวา ตา หู จมูก ลิน้ กาย รูป เสียง กลิน่ รส เครือ่ ง
สัมผัสก็สักแตวาเทานั้น เพราะไดพิจารณาตัดขาดมาโดยลําดับ อายตนะภายใน เชน รูป
กายของเรามีทั้งตา ทั้งหู ทั้งจมูก ทั้งลิ้น ทั้งกาย ก็รูเทาทันและปลอยวางไดแลว เรียกวา
ตัดขาดจากทางเดินของกิเลส มีอวิชชาเปนตัวการสงสมุนออกมาตามทางสายนี้ และตัด
สะพานนี้ขาดเขาไปโดยลําดับ กิเลสออกมาทางเวทนาก็ตัดขาดดวยปญญา ออกมาทาง
สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ตัดขาดไปโดยลําดับ เมื่ออวิชชาไมมีสมุน ถูกตัดสะพานขาด
ไปหมด คือฆาทั้งสมุนของมันดวย ความสําคัญมัน่ หมายตางๆ ฆาไปดวย อาการตางๆ
ทั้งหานี้ก็ตัดขาดไปดวย กิเลสก็รวมตัวเขาไปสูจิตดวงเดียวเพราะไมมีที่หลบซอน
นีแ่ หละวิธกี ารดําเนินเพือ่ มรรคผลนิพพานดังครัง้ พุทธกาลทานดําเนิน ทาน
ดําเนินอยางนี้ ทานพิจารณาอยางนี้ กิเลสมันมีอยูที่ไหน สติปญญาจะเปนเหมือนกับไฟ
กิเลสเปนเหมือนกับเชื้อไฟ กิเลสอยูที่ตรงไหนปญญาจะหมุนติ้วเขาไปตรงที่เชื้อมีอยู
นัน้ เชือ้ มีอยูท างกายเราก็พจิ ารณาทางกาย จนกระทั่งไหมไปหมดดวยความรูเทาทัน
อยูทางเวทนาก็ไหมไปหมด คือรูเ ทาทันหมด สัญญา สังขาร วิญญาณก็ไหมไปหมด
ปลอยวางไปหมด กิเลสเขาไปสูใ จ กําหนดเขาไปทีใ่ จ
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ปญญาขัน้ พิจารณาอวิชชานี้ เปนปญญาขั้นอัตโนมัติโดยแท เพราะเริม่ เปน
อัตโนมัติมาแตความชํานาญขั้นรูปขันธอยูแลว ตามครั้งพุทธกาลทานวา มหาสติมหา
ปญญา ซึ่งเริ่มเปนมหาสติ มหาปญญามาโดยลําดับจากการพิจารณาขันธหา อยูแ ลว
เมื่อถึงขั้นกิเลสรวมตัวมาเปนจิตอวิชชาแลว จึงเปน มหาสติ มหาปญญา อยางเต็มเม็ด
เต็มหนวย หมุนตัวเปนเกลียวทั้งวันทั้งคืนอยางละเอียดลออ เหมือนน้าํ ซับน้าํ ซึม
ไมมีอะไรเปนที่พิจารณาเพราะรูปก็ผานไปแลว ไมยอมพิจารณา รูแ ลวปลอย
แลว ละวางแลว เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทีเ่ ปนสวนเกีย่ วกับเรือ่ งรางกายนีก้ ด็ บั
ไปหมด ขาดไปหมดแลว มีแตความยิบแย็บๆ กระเพื่อมอยูภายในจิต ความกระเพื่อม
แตละขณะๆ ที่แสดงออกมาจากจิต ก็ทราบวาเปนการเคลือ่ นไหวเปลีย่ นแปลงของโลก
สมมุติ ของโลก อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา ภายในจิต รูไดอยางชัดเจน ยึดมัน่ ถือมัน่ ในความ
กระเพื่อมวาดีวาชั่ววาเกิดวาดับนี้ไดอยางไร
ฐานของอวิชชาจริงๆ คืออะไร นีแ่ หละตัวสําคัญ เราก็ไมอยากจะพูดตรงนี้
เพราะเหตุไร เพราะเปนธรรมที่ละเอียดมาก กิเลสประเภทนีล้ ะเอียดมาก มักจะสวม
รอยใหผูปฏิบัติหลงกลลืมตัว แตก็ทนไมไดที่ตองพูด เมื่อเขาถึงขั้นนั้นแลว นัน่ แหละ
ขัน้ ทีส่ าํ คัญวาตัววิเศษ วาตัวประเสริฐเลิศโลกทัง้ ๆ ที่กําลังเปนอวิชชาเต็มตัว ไปยกตัว
อวิชชานัน้ แหละวาประเสริฐ วาเลิศ มหาสติ มหาปญญาที่เคยฝกมาอยางเกรียงไกร ก็
กลายเปนองครักษไปรักษาอวิชชาดวงที่วาเลิศประเสริฐ ดวงมีความสงาผาเผย มีความ
สวางกระจางแจง องอาจกลาหาญแพรวพราว ไมมีอะไรเสมอเหมือนไปเสียโดยไมรูสึก
ตัว จึงมีทั้งรักทั้งชอบใจ ทั้งออยอิ่งทั้งสงวนอยูในนั้นหมด
นัน่ เห็นไหม กิเลสละเอียดขนาดไหน ตั้งแตขั้นกายก็ละเอียดพอตัวของมัน ซึ่ง
แทบลมแทบตายที่ผูปฏิบัติจะผานไปได กิเลสทีแ่ ทรกอยูก บั เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ก็เต็มตัวแหงความละเอียดของมัน ยิ่งเขาไปถึงองคกษัตริยวัฏจักร ที่พาจิตให
หมุนเวียนเปลีย่ นแปลงในการเกิดการตาย คือตัวอวิชชานี้แทๆ จะไมละเอียดครอบ
โลกธาตุไดอยางไร แมขั้นมหาสติ มหาปญญา ยังลืมตัวหลงกลไปเปนองครักษรักษาจิต
ดวงนี้จนได
คําวารักษาจิตดวงนี้คืออะไร คือมีความรัก ความสงวน ความออยอิ่ง ความติด
ความพันอยูภ ายในนัน้ ไมยอมใหอะไรมาแตะตองได เพราะรักมากสงวนมาก แตคําวา
สมมุติ อวิชชาก็คือสมมุติ มหาสติมหาปญญาซึ่งเปนสิ่งที่ควรแกกัน และหมุนตัวอยู
ตลอดเวลา ทําไมจะไมทราบความเคลือ่ นไหว ความเปลีย่ นแปลง ความผิดปกติของจิต
ประเภททีว่ า อัศจรรยและเปนจอมกษัตริยนั้นไดในขณะใดขณะหนึ่งเลา เพราะจดจอ
เพราะพิจารณา ทั้งๆ ทีก่ าํ ลังรักสงวนและกําลังรักษาอยูน น้ั แหละ หากมีการพินิจ
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พิจารณา มีการสังเกตสอดรูกันอยูทุกระยะๆ ตามนิสัยของสติปญญาขั้นไมนอนใจ ไม
นานก็ทราบกลมายาของอวิชชาจนได นีแ่ หละตรงนี้ ตรงทีจ่ ะทําลาย
คําวาอวิชชาหรือคําวาใสสะอาดนัน้ นะ ใสจริง สะอาดจริง ผองใสจริง คําวาผอง
ใสกับความเศราหมองซึง่ เปนสวนละเอียดนัน้ ตองเปนของคูกัน ผองใสขนาดไหนจะ
ตองเห็นความเศราหมองแทรกขึ้นมาในขณะใดขณะหนึ่งจนได องอาจหรืออับเฉาก็เปน
ของคูกัน แสดงขึ้นมาแมนิดหนึ่งสติปญญาขั้นนี้ก็จับได
ธรรมชาติสมมุตินี้ละเอียดขนาดไหน สิ่งที่เปนคูเคียงกันก็ตองละเอียดใหเห็นได
อยางชัดเจนวานี่คืออะไร มีความสวางกระจางแจงขนาดนีแ้ ลว ทําไมจึงตองมีลักษณะไม
ไววางใจ ใหตองระมัดระวังกัน ธรรมของจริงแททําไมจะตองระวังกัน ความระวังนีเ้ ปน
ทีแ่ นใจแลวหรือ ธรรมชาตินี้คืออะไร ทุกสิ่งทุกอยางที่เคยพิจารณาผานไปแลว ก็วา
เปนอนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตาทั้งมวล แตนี้เปนอะไรที่ปรากฏเดนๆ อยูนี้ นัน้ แลเปนจุดหรือ
เปาหมายแหงการพิจารณาละ ทีนส้ี ติปญ
 ญาเริม่ พิจารณาอยางเอาจริงเอาจัง
ลงสติปญญาขั้นนี้ไดทุมตัวเขาไปแลว อยางไรก็ไมมีอะไรที่จะตานทานไวได ตอง
พังทลาย มหาสติมหาปญญาจอเขาไปตรงนั้น พิจารณาจุดนัน้ เหมือนกับการพิจารณา
สภาวธรรมทัง้ หลาย เมื่อสติปญญาขั้นอัตโนมัติไดจอเขาไปจุดนั้น อวิชชาทนไมไดตอง
พังทลาย อวิชชาตาย ตายตรงนั้น นั้นแหละบอเกิดของสัตว เชื้ออันนี้เอง บอเกิดของ
สัตว สถานทีต่ าย-เกิด พาใหสัตวเกิดสัตวตายไมใชที่ไหน ธรรมชาตินเ้ี องทําใหสตั วเกิด
สัตวตาย เราเปนผูแ บกหามอันนีอ้ ยูป ระจักษใจ สงสัยอะไรวาโลกนี้ ตายแลวสูญ มันสูญ
ที่ไหน นอกจากคนตาบอดมองไมเห็นอะไรเทานั้นจึงจะกลาพูด แตก็พนการโดนเอาๆ
ในสิ่งที่ตนไมเห็นไปไมได ที่ปฏิเสธไมไดก็คือคนตาบอดนั่นแล โดนอะไรเกงกวาใครๆ
นี่พูดตามที่พิจารณาทางภาคปฏิบัติ เมื่อธรรมชาตินี้หายไปหมดไมมีสิ่งใดเหลือ
แลว อันใดที่รูวาอวิชชาดับไปแลว ภพชาติที่เปนเชื้อใหเกิดเปนตางๆ ดับไปแลวจากใจ
สวนใจนัน้ ดับไปดวยไหมทีน่ ่ี ถาใจดับไปดวย อะไรทีร่ วู า บริสทุ ธิ์ รูว า วิเศษ รูว า อัศจรรย
เหมือนโลกธาตุกระเทือนไปดวย ผูร วู สิ ามัญนีส้ ญ
ู ไปไหนทีน่ ่ี พระพุทธเจาทรงสั่งสอน
โลก ทานนําพระจิตบริสทุ ธิ์ นําธรรมบริสทุ ธิน์ ม้ี าสัง่ สอน ไมไดนําสิ่งที่สูญ สิ่งไมมีมา
สอนโลก
นีแ่ หละการเรียนภพชาติ ความเกิด แก เจ็บ ตายของสัตวโลก อยาไปเรียนที่
ไหน ใหเรียนเรือ่ งของเรานีก้ อ น เมือ่ เรียนเรือ่ งของเราใหเต็มภูมิ เต็มอรรถเต็มธรรม
แลว จะรูอยางนี้ดวยกันทั้งนั้น ปฏิเสธไมไดเพราะนี้เปนของจริง ลบลางไมสญ
ู ลบลาง
ไมได นี่คือหลักใหญ เหตุใหญที่ทําใหเกิด พอเรียนถึงธรรมชาติที่ทําใหเกิดพังทลายลง
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ไปแลว ทําไมจะไมสามารถอุทานขึ้นมาไดวา หมดแลวเรือ่ งราวทัง้ หลาย ที่เกิดตายๆ
จับจองปาชาอยูไมหยุดไมถอยเพราะตัวนี้เอง ตัวนีไ้ ดสน้ิ ซากไปแลวบัดนี้ หมดเรื่อง
เหลือแตความบริสทุ ธิล์ ว นๆ มีอะไรอีกที่นี่ นั่นไมใชตัวอนิจจฺ ํ นั่นไมใชตัวทุกฺขํ
นั่นไมใชตัวอนตฺตา อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตาเปนเรื่องของสมมุติทั้งมวล นับแตอวิชชา
กระจายออกไปทั่วโลกธาตุ เปนไตรลักษณ เปนอนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตาทั้งสิ้น เพราะเปน
สมมุติดวยกัน ธรรมชาติที่รูวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปนอนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา นั่นไมใชไตร
ลักษณ ไมใชอนิจจฺ ํ ไมใชทุกฺขํ ไมใชอนตฺตา ไมขัดแยงตนเองดวยและไมขัดแยงสิ่งอื่น
ใดดวย พอตัว หมดเรื่อง
พระพุทธเจาทานปฏิบตั ทิ า น พระสาวกทานปฏิบตั ทิ า นจนเปนคลังแหงมรรคผล
นิพพาน ทานดําเนินอยางไร พวกเรานีด้ าํ เนินกันอยางไร จึงไดแตชื่อมรรคผลนิพพาน
มาอวดกันตลอดเวลา ทั้งๆ ทีก่ เิ ลสเต็มหัวใจ ถาเปนภาชนะแลวลน ทั้งแบก ทั้งสะพาย
ทัง้ หาบ ทัง้ หาม มันลนเหลือหัวใจออกมา เรายังไมทราบอยูห รือวาสิง่ นัน้ มันลนหัวใจ
เรา เรายังจะหาพอกหาพูน เสาะแสวงหามาใสทไ่ี หนกันอีก จะเอากําลังอะไรมาแบก
กองทุกข เพราะอํานาจแหงกิเลสตัณหาทีข่ นมาทับถมโจมตีเราจนมองหาตัวไมเห็น เรา
ยังไมตื่นเนื้อตื่นตัวในเวลาปฏิบัติดวยทั้งเพศของพระ ซึ่งเปนเพศของนักรบนี้แลว เรา
จะไปตื่นตัวจะไปเห็นโทษตอนไหนที่ไหนกัน หรือตอนตายแลวนิมนตพระมา กุสลา
ธมฺมา กุสลา ธมฺมา กุสลา หาประโยชนอะไร เมื่อตัวเราผูปฏิบัติธรรมแทๆ ยังโง
เหมือนหมาตายตัวหนึง่ จะมา กุสลา ธมฺมา ใหเกิดความฉลาดมาจากลมปากไดอยาง
ไร ถาไมรบี ทําใจเราใหฉลาดเสียแตบดั นี้ ซึง่ เปนการสวด กุสลา ธมฺมา โดยถูกตอง
ชอบธรรมตามทางศาสดา
กุสลา แปลวาความฉลาด ฉลาดอะไร ฉลาดแกพษิ แกภยั ภายในใจใหบริสทุ ธิข์ น้ึ
มา นีซ้ ทิ เ่ี รียกวาความฉลาด ตายแลวจึงจะมาสวด กุสลา ธมฺมา กุสลา ธมฺมา เกาหาที่
ไมคันอะไรกัน ไมอายไอขี้เรื้อนบางหรือที่มันเกาถูกที่คันกวาพวกเรานะ เกาตรงที่มัน
คันซิ มันจึงจะหายคัน จอลงไปตรงนั้น กิเลสตัวคันที่สุดตัวคันสุดยอด คือ ตัวอวิชชา
ฟาดมันลงไปใหหายคัน ตายแลวไมตองมา กุสลา ธมฺมา ใหยงุ ไปเปลาๆ
มา กุสลา ธมฺมา ดวยจิตตภาวนาใหความฉลาดรอบใจเถอะ อยูท ไ่ี หนสบาย
หมด ตัดสินตัวไดเอง สิง่ ใดก็ตามถาลงไดเห็นดวยตาแลว กลาหาญที่จะพูด ไดยนิ ดวย
หูชัดๆ แลว ใครมาโกหกไมได พูดไดอยางเต็มปาก รูดวยใจอยางชัดๆ ในกิเลสทั้งมวล
และรูธรรมอยางเต็มใจแลวพูดไดอยางเต็มปาก อาจหาญอยางเต็มใจ เต็มภูมทิ ร่ี ทู เ่ี ห็น
นีแ่ หละธรรมของพระพุทธเจา ไมใชธรรมอับเฉา ไมใชธรรมลี้ลับ ไมใชธรรม
แอบๆ แฝงๆ ดอมๆ มองๆ กลัวๆ ขี้ๆ ขลาดๆ ไมมี เปนธรรมที่องอาจกลาหาญ ผู
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ปฏิบัติพิสูจนไดภายในใจของตัวเอง เรียนก็เรียนมา เราไมไดประมาทในการเรียน
เรียนแตชื่ออรรถชื่อธรรมชื่อกิเลสตัณหา แตไมเคยไปแตะตองกิเลสอาสวะพอใหมัน
หนังถลอก พอใหมนั ตืน่ นอนบางเลย นอกจากเปนบอยพัดวีใหมันสนุกหลับเพลินไป
เทานัน้
ตองเอามาปฏิบตั ิซิ ทานจึงเรียกวา ปริยตั ิ ไดแกการศึกษาเลาเรียนแนวทาง นับ
แตเกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ เปนตนไป แลวนําไปปฏิบตั แิ ยกแยะตามวิธที า นสอน
นี้ ทานสอนจนถึงวิธีการตามฆากิเลสไดดวยวิธีการปฏิบัติ โคตรแซกเิ ลส ลูกหลานเหลน
ของกิเลสทุกๆ ตัว ลวนเปนเสือรายทัง้ นัน้ เปนพิษเปนภัยทั้งนั้น ฟาดฟนใหมันแตกแม
แตกลูก แตกบาน แตกเมือง บานแตกสาแหรกขาดออกจากใจใหเห็นเปนไรนักปฏิบตั ิ
ถานักปฏิบัติทําไมได ใครจะทําไดในโลก นักปฏิบัติไมสามารถทรงมรรคผล
นิพพานดวยขอปฏิบตั อิ นั ดีงามนีแ้ ลว ใครจะสามารถในโลกนี้ เราแนใจวาไมมใี คร
สามารถ เพราะโลกตางมีภาระภารังเต็มไปหมด โลกอยูด ว ยความยุง เหยิงวุน วาย เพราะ
ธาตุเพราะขันธ เกีย่ วกับการบานการเมือง ครอบครัวเหยาเรือน
เรานีม้ ผี สู นับสนุนทุกสิง่ ทุกอยาง คนใจบุญเต็มแผนดิน อาหารการกินก็เหลือ
เฟอ ทวมปากจนมองไมเห็นปากพระ เพราะอาหารปจจัยของศรัทธาญาติโยมปดหมด
เครื่องนุงหมใชสอยมาจากผูใจบุญ พรอมเสมอที่จะสงเสริมคนดีพระดีที่ทําตนและผูอื่น
ใหมคี วามรมเย็นเปนสุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช ไมมีอะไรบกพรอง มี
เต็มทุกสิ่งทุกอยาง มาทุกทิศทุกทาง ทั้งใกลทั้งไกล มีแตผสู นับสนุนสงเสริมยินดี แต
เราทําไมจึงนอนใจ หลับครอกๆ อยูทั้งเปนทั้งๆ ที่ยังไมนอน สติสตังไปไหนหมด เอา
มาพิจารณาเอามาขุดคนซิ
พระพุทธเจาทานขุดคนฆากิเลสตัณหาดวยสติปญญา หรือดวยความนอนใจ
หรือดวยความขีเ้ กียจขีค้ ราน นํามาพิจารณาใหเห็นชัด เราเปนนักปฏิบตั ิ ลูกศิษยมีครู
ไมเดินตามครูจะเดินตามใคร ทําใหจริงใหจงั จะไดเห็นความอัศจรรยภายในใจ
พวกเราชาวพุทธหรือชาวพูดพลามก็ไมรู
พูดกันอยูอยางนั้นเรื่องอรรถเรื่อง
ธรรม แตธรรมไมทราบวาอยูท ไ่ี หน พูดเรื่องกิเลสก็พูดเสียจนน้ําลายฟุง แตกิเลสอยูที่
ไหนไมทราบ เอาแตชื่อมาพูด เอาแตชื่อมาคุยกัน มันจะเกิดประโยชนอะไร เอาตัว
กิเลสมาฆาซิมันเกิดประโยชน เอาธรรมมาปฏิบัติกําจัดกิเลสมันจึงจะเกิดประโยชน เปน
ผลเห็น อยัมภทันตา พระพุทธเจาและสาวกทานทําอยางนั้น จงเดินตามแบบตามฉบับ
ของทาน อยาใหผิดรองรอยของทาน
งานที่ทําของพระเปนประจํา เปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะปลีกแวะไปไหนไมได
เอางานอื่นมาแทนไมไดก็คือ งานถอดถอนกิเลสอาสวะ ดังทีท่ า นประทานให หรือ
เขาสูแ ดนนิพพาน
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อุปช ฌายะมอบใหเวลาบวช เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ เปนตน นี่คืองานของพระ
เอาใหจริงใหจงั คลีค่ ลายสับยําลงไปใหมนั แหลกแตกกระจายลงไป เห็นแจงชัดเจนดวย
สติปญญา ศรัทธา ความเพียรของเรา
สถานทีท่ เ่ี หมาะสมทานก็ประทานใหแลวตัง้ แตวนั บวชก็ รุกขฺ มูลเสนาสนํ นิสฺ
สาย ปพฺพชฺชา.ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสสฺ าโห กรณีโย. บรรพชาอุปสมบทแลวใหไปเทีย่ ว
อยูตามรุกขมูลรมไม ชายปา ชายเขา ในถ้ํา เงื้อมผา อันเปนสถานทีส่ ะดวกสบาย ไม
พลุกพลานดวยสิ่งรบกวนตางๆ นัน่ เปนทีเ่ หมาะสมกับงานเพือ่ ฆากิเลส เพื่อรื้อถอน
วัฏฏะออกจากใจ ซึง่ เปนภัยอยางใหญหลวงมานานแลวภายในหัวใจเรา เพราะฉะนัน้
จึงวาไมมีงานใดที่จะหนักหนายิ่งกวางานถอดถอนกิเลสวัฏจักรออกจากหัวใจ จึงตอง
ทุมเทกําลังลงใหเต็มที่ แมชีวิตก็มอบบูชาพระรัตนตรัยไปดวยการปฏิบัติจิตตภาวนา
เพือ่ ความรูแ จงเห็นจริงและหลุดพนอยางเดียว ขอใหนาํ ไปพินจิ พิจารณา
มาอยูนี่ก็นาน ไมทราบวาองคละกี่ปกี่เดือน ผลเปนอยางไร สอนก็สอนแทบลม
แทบตาย สอนไมมีอัดมีอั้น มีเทาไรควักออกมาสอนเต็มสติกําลังความสามารถ ไมเคย
ปดบังลี้ลับไวแตนอยเลย และพูดทุกอยางตรงไปตรงมาตามความจริง ทั้งเหตุที่ได
ปฏิบัติมาอยางไร ก็นาํ มาสอนหมูเ พือ่ นเต็มสติกาํ ลังความสามารถ ไมไดโกหก ตลอด
จนถึงผลเปนอยางไร ถารูถาเห็นก็พูดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย จะเชื่อหรือไมเชื่อ ก็สุด
แตกิเลสสุดแตธรรมที่อยูในหัวใจของผูฟงทั้งหลายจะขัดแยงหรือตอสูกันเอง ทางใด
ชนะทางใดแพ ถาธรรมชนะ เราก็ปฏิบตั ติ วั ใหเปนธรรมขึน้ ไปโดยลําดับ แลวครอง
ความอัศจรรยภายในใจ ถาแพกเิ ลสแลว เราก็จะถูกกิเลสเหยียบย่าํ ทําลายอยูอ ยางนี้ ตัง้
กัปตั้งกัลปนับไมถวน ไมมตี น มีปลายอยูภ ายในหัวใจนัน่ แหละ เปนทุกขทรมานยิ่งอยู
ตลอดไป
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร รูส กึ เหนือ่ ย เอาละพอ
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เทศนอบรมพระและฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๒๔

โอวาทปาฏิโมกข
วันนีเ้ ปนวันทีเ่ ราทัง้ หลายระลึกถึงธรรมดวงประเสริฐ
พระพุทธเจาเปนผู
ประเสริฐ พระธรรมเปนธรรมทีป่ ระเสริฐ พระสงฆสาวกของพระพุทธเจาที่พรอมกันมา
สันนิบาตในสํานักของพระพุทธเจาซึง่ คลายวันนีน้ น้ั จํานวน ๑,๒๕๐ องค ลวนแตเปน
องคประเสริฐทั้งสิ้น หาที่ตองติไมได ใจของเราไดทมุ เทลงไปในธรรมชาติทป่ี ระเสริฐวัน
นี้ นับวาเปนสิรมิ งคลแกจติ ใจของเราอยางยิง่ เพราะชุม ชืน่ ดวยพระธรรมดวงเลิศ คือ
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
การทําประทักษิณสามรอบนัน้ คือการทําความเคารพตอพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆ มีองคพระประธานเปนสักขีพยานวา คือองคแทนศาสดา ในครั้งพุทธกาลทาน
ถือการเดินทําประทักษิณ คือเดินเวียนขวาสามรอบเปนการเคารพ ถือการยืนเปนการ
เคารพ เพราะฉะนัน้ เวลาพระยืนอยู แตพวกญาติโยมนั่งอยู จึงหามแสดงธรรม ถายืน
ตองยืนดวยกัน นั่งตองนั่งดวยกัน เพราะฉะนัน้ การทําประทักษิณสามรอบซึง่ บางทาน
อาจจะไมเขาใจ นัน่ คือแสดงกิรยิ าความเคารพดวยการทําประทักษิณ นีค่ อื ความเคารพ
เปนอาการแหงความเคารพอาการหนึง่ ซึง่ แสดงในวันเชนนี้ เพื่อทานทั้งหลายไดทราบ
เอาไว
พระที่เราทั้งหลายระลึกถึงทานนี้ เปนพระทีป่ ระเสริฐ ประเสริฐกวาทุกสิ่งทุก
อยางในสามโลกธาตุน้ี ไมมีสิ่งใดเสมอเหมือน ผูท ก่ี า วเขาถึงธรรมอันประเสริฐ จึงเรียก
วาเปนผูป ระเสริฐ จิตใจเขาถึงธรรมอันประเสริฐไดโดยสมบูรณ ธรรมอันประเสริฐนัน้
ยอมปรากฏที่ดวงใจ ใจกับธรรมเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน เพราะฉะนัน้ เวลาทาน
ปรินิพพานแลว จึงไมอาจจะพูดไดวาจิตของทานบริสุทธิ์หรือพูดไดวาจิต เพราะผาน
จากสมมุติไปแลว
สมมุติคือธาตุขันธ ไดแกสกลกาย เมื่อมีสกลกายอันเปนสมมุติที่อาศัยกันอยูกับ
จิตที่เปนวิมุตติหลุดพนไปแลวนั้น จึงเรียกวาจิตบริสทุ ธิ์ เรียกทานวาเปนพระอรหันต
พอผานจากขันธนี้ไปแลว ไมมีสมมุติใดๆ เขาเจือปนกับจิตดวงนั้น จิตดวงนัน้ เปนธรรม
ทั้งแทง เปนธรรมทั้งดวง จึงไมเรียกวาจิตอีก และคําวาปรินพิ พานนัน้ ก็หมายถึงเรือ่ ง
สมมุติไดดับสนิทไปหมดแลวไมมีชิ้นเหลือ ไมเหมือนทานที่ยังครองขันธอยูทั้งที่จิต
บริสทุ ธิ์ แตกอนดับเฉพาะกิเลสภายในใจ พอธาตุขนั ธสลายลงไปสูส ภาพเดิมของตน
แลว นัน้ เรียกวาปรินพิ พานคือดับหมด กิเลสก็เปนอันวาดับไปแลวตัง้ แตขณะตรัสรูแ ละ
เขาสูแ ดนนิพพาน
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ขณะบรรลุธรรม ถึงขั้นสุดยอดแหงธรรมแลว วาระสุดทายขันธก็สลายไป หมดความรับ
ผิดชอบกันเพียงเทานั้น
สภาพของขันธก็มีธาตุสี่ ดิน น้าํ ลม ไฟ เปนสิ่งที่มองเห็นไดชัด สลายตัวลงไปสู
สภาพเดิมของตน จิตที่บริสุทธิ์ผานออกไปแลวจึงไมเรียกวาจิตไดอีก ธรรมชาติทเ่ี รียก
ไมไดนี้แลที่เราทั้งหลายไดกราบระลึกอยูทุกวันวา พุทธฺ ํ สรณํ คจฺฉามิ คือ ธรรมชาตินี้
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี้พูดตามอาการจึงมีสามรัตนะ เมื่อเขาถึง
ความบริสทุ ธิเ์ ต็มทีแ่ ลว กลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลว ทั้งพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ ที่เปนอาการ รวมเขาสูธ รรมดวงเดียว
แตอยางไรก็ตามเมื่อโลกสมมุติยังมีอยู ธาตุขันธของเรายังมีอยู ตองระลึกถึงทั้ง
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ สิง่ ทีร่ ะลึกนัน้ แลเปนธรรมชาติทป่ี ระเสริฐ มีอยูตลอด
กาลเวลาไมไดสูญสิ้นไปไหน แตมิไดมีอยูแบบสมมุติทั้งหลาย และมิไดสูญแบบสมมุติ
ทัง้ หลาย แตทรงอยูแบบนอกสมมุติ คือ แบบวิมตุ ติลว นๆ สมมุติเอื้อมไมถึง
วันทีท่ า นประทานพระโอวาทปาฏิโมกขนน้ั เรียกวา วิสทุ ธิอโุ บสถ คือ ประทาน
พระโอวาทแกพระอรหันต ๑,๒๕๐ องคซง่ึ เปนผูบ ริสทุ ธิล์ ว นๆ จึงเรียกวาวิสทุ ธิอโุ บสถ
แสดงแกทา นผูบ ริสทุ ธิล์ ว นๆ ในเนือ้ ความแหงพระโอวาททีแ่ สดงนัน้ ทานแสดงไววา
สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไมทาํ ความชัว่ ทัง้ ปวงหนึง่ กุสลสฺสปู สมฺปทา การยังความ
ฉลาดใหถึงพรอมหนึ่ง สจิตฺตปริโยทปนํ การทําจิตของตนใหผองใสจนกระทั่งถึงความ
บริสทุ ธิห์ นึง่ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ นี้คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายซึ่งสอนเปน
แบบเดียวกันอยางนี้
จากนั้นทานก็บรรยายขยายความออกไปวา อนูปวาโท อยาไปกลาวรายคนอืน่
อนูปฆาโต อยาทําความเบียดเบียนและทําลายผูอ น่ื ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร ใหสาํ รวมอยู
ในหลักพระวินยั อยางเรียบรอยสวยงามในเพศของพระ มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ ความ
รูจ กั ประมาณในการขบการฉัน
การใชสอยในทุกสิ่งทุกอยาง ไมใหลืมเนื้อลืมตัว
ปนฺตฺจ สยนาสนํ ใหมีที่นั่งที่นอนที่พักผอนเพื่อการบําเพ็ญสมณธรรม เปนทีส่ งบสงัด
งบเงียบ อธิจติ เฺ ต จ อาโยโค การทําจิตของตนใหยิ่งขึ้นไปโดยลําดับ จนกระทั่งสุดขีด
แหงความยิง่ ถึงขั้นแหงความประเสริฐของจิต เอตํ พุทฺธาน สาสนนฺติ นีก่ เ็ ปนคําสัง่
สอนของพระพุทธเจาแตละพระองคๆ เชนเดียวกันและสอนแบบเดียวกัน
ปจจัยทั้งสี่เปนเครื่องอาศัย
เปนเครือ่ งสนับสนุนสําหรับนักบวชผูม าบวชใน
ศาสนา ขันธหา นีเ้ ปนเหมือนโลกทัว่ ๆ ไป เวลาออกมาบวชแลวก็ตองมีที่อยูที่พักที่อาศัย
มีเครือ่ งนุง หมใชสอยเปนธรรมดาเชนเดียวกับโลก เปนแตปจจัยเครื่องอาศัยตางกัน
เกี่ยวกับเพศของนักบวชผูปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยเทานั้น สวนใหญเหมือนกัน เชน
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จีวร ก็หมายถึง ผานุง ผาหม สบง สังฆาฏิ ถาเปนฆราวาสก็เรียกวาเครือ่ งนุง หม เปน
พระก็เรียกวาเครื่องนุงหมเหมือนกัน แตแยกไปเปนจีวร เปนสบง เปนสังฆาฏิหรือเปน
บริขารเครือ่ งอาศัยเปนอยูใ ชสอย
สรุปความแลว สิ่งเหลานี้เปนปจจัยเครื่องอาศัยของสมณะ เพื่อบําเพ็ญหรือเพื่อ
อยูด ว ยความสะดวกสบาย และเพือ่ บําเพ็ญตนดวยความราบรืน่ ในธรรมวินยั ไมขัดของ
กับสิง่ เหลานีว้ า ไมมี
บิณฑบาต ไดแก การขบการฉัน มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ ใหรจู กั ประมาณใน
การบริโภคขบฉัน นี่อยูในโอวาทปาฏิโมกข ที่ทานแสดงเปนวิสุทธิอุโบสถแกพระ
อรหันต ๑,๒๕๐ องค วันนีไ้ ดยกธรรมเหลานีม้ าแสดงใหทา นทัง้ หลายซึง่ เปนนักบวชฟง
ตลอดถึงประชาชนซึ่งจะตองเปนผูมีขอบมีเขตมีความพอดิบพอดีเชนเดียวกัน ตางกัน
แตเพียงสูงต่าํ หยาบละเอียดเทานัน้ นอกนัน้ เหมือนๆ กัน
การนุงหมใชสอยก็ไมฟุมเฟอยจนกลายเปนความฟุงเฟอ โกเก เกินเหตุเกินผล
เกินเนือ้ เกินตัวเกินความพอดีทค่ี วรจะเปนสุข เพราะสิง่ เหลานีเ้ มือ่ ไมรปู ระมาณยอม
ทําลายตัวเองได ทําไมถึงวามาทําลายตัวเอง เพราะทุกสิ่งทุกอยางตองหามาดวยทรัพย
สมบัติเงินทอง ไมใชจะเกิดมีขึ้นมาเฉยๆ ลอยๆ ตามความตองการ ตองไดแลกเปลี่ยน
กันมา เชนเอาเงินไปซื้อเปนตน การนุงหมใชสอยใหพอเหมาะพอสมกับตนความสุขก็มี
ขึ้น
ถาเลยจากความพอดีแลวไมวา อะไรเปนความยุง เหยิงวุน วาย นําความทุกขมาให
ทั้งนั้น การขบการฉันการรับประทาน โภชเน มตฺตฺตุ า ก็ใหรจู กั ประมาณในการ
บริโภคการขบฉัน ถาการรับประทานเลยเหตุเลยผลเลยความพอดีไปแลว ก็ทาํ ความสิน้
เปลืองและทําความเสียหายแกตัวเอง และกลายเปนนิสยั ได อะไรก็ตามถากลายเปน
นิสยั แลวยอมจะแกไขไดยาก ทานจึงสอนใหรูจักประมาณในทุกสิ่งที่เกี่ยวของกับตน จะ
มีสว นไดสว นเสียดวย
เฉพาะอยางยิง่ พระเรา มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ นีท้ า นแสดงไวหลายบทหลาย
บาทหลายสูตรหลายคัมภีรท เี ดียว พระพุทธเจาทรงย้าํ แลวย้าํ เลากลัวพระจะลืมตัว กลัว
วาลิน้ จะแซงธรรม ปากทองจะแซงอรรถแซงธรรมไปเสีย ไปที่ไหนก็มีแตลิ้นแตปากแต
ทองออกหนาออกตา แซงหนาธรรมไปเสีย ธรรมเลยโผลขึ้นไมไดเกิดขึ้นไมได เพราะ
ความเห็นแกลน้ิ แกปากแกทอ งเหนือความเห็นแกอรรถแกธรรม ทานจึงสอนไวอยาง
นัน้ ธรรมเหลานีไ้ มใชเปนธรรมเล็กนอย เปนธรรมสําคัญมาก
การปฏิบัติตองไดสังเกตสอดรูตนอยูเสมอ ผูต อ งการความเจริญรุง เรืองดวย
ธรรม ไมตองการความเจริญดวยปจจัยสี่อันเปนดานวัตถุ พระพุทธเจาไมทรงสอนให
เขาสูแ ดนนิพพาน

๒๓๔

๒๓๕

เสาะแสวงหาสิง่ เหลานีเ้ ลยขอบเขตแหงความดีงามของสมณะ และไมใหใชสอยและขบ
ฉันใหเลยขอบเขตแหงความพอดีของสมณะ เพราะจะเปนการทําลายอรรถธรรมซึง่ ควร
จะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแลวใหเสื่อมสูญอันตรธานไป เพราะสิง่ เหลานีเ้ หยียบย่าํ ทําลาย
ทานจึงสอนแลวสอนเลาอยูเ สมอหลายบทหลายบาทหลายสูตรหลายคัมภีร เพื่อผูศึกษา
อบรมจะไดสะดุดใจ เห็นโทษในสิง่ ทีท่ รงตําหนิแลวระมัดระวังตัว
เสนาสนะ คือที่อยูที่อาศัย ทานวา ปนฺตฺจ สยนาสนํ ที่นอนที่นั่งอันสงบสงัด
นัน่ ฟงซิ ที่ไหนเปนที่สงัด ตั้งแตวันบวชมาทีแรกพระพุทธเจาก็ไดประทานพระโอวาท
ไวแลวเกี่ยวกับที่อยูอาศัย จนมาถึงอุปชฌายะทุกวันนี้ บวชกุลบุตรสุดทายภายหลังก็จะ
ตองบอกนิสสัย ๔ นีใ้ ห เวนไมได อุปชฌายะองคใดเวน เปนตองปลดออกจากความ
เปนอุปชฌายะทันที เพราะทําใหขาดสิง่ สําคัญและจําเปนแกความเปนพระและหนาที่
ของพระไป
รุกขฺ มูลเสนาสนํ นิสสฺ าย ปพฺพชฺชา. ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสสฺ าโห กรณีโย.
บรรพชาอุปสมบทแลวใหทา นทัง้ หลายไปเทีย่ วเสาะแสวงหาอยูต ามรมไม ชายปา ชาย
เขา ตามถ้ํา เงือ้ มผา ปารกชัฏอันเปนสถานที่สงบสงัด สะดวกแกการบําเพ็ญสมณธรรม
เพราะปราศจากสิง่ พลุกพลานรบกวนตางๆ จงพยายามทําอยางนี้ตลอดชีวิตเถิด นี่คือ
โอวาทสําคัญที่อุปชฌายะทุกๆ องคบวชกุลบุตรสุดทายภายหลังเสร็จแลว ตองไดให
โอวาทขอนี้ และงานของพระที่จะเปนไปเพื่อความวิเศษศักดิ์สิทธิ์ภายในจิตใจของตน
คืออะไร ก็คือกรรมฐาน ๕ เปนพื้นฐานไปกอน
เวลานัน้ เปนระยะทีส่ น้ั มาก ทานจึงสอนมอบงานใหเพียงสั้นๆ วา เกสา โลมา
นขา ทนฺตา ตโจ เพียงเทานี้กอน นี่หมายถึงอะไร หมายถึง ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ให
เอานี้ไปพิจารณาคลี่คลายดูตามหลักความจริงของมัน ในสถานทีส่ งัดงบเงียบอันเปน
ความสะดวกแกการพิจารณาคลีค่ ลายงานเหลานีใ้ หรแู จงแทงทะลุ ตลอดถึงอาการ ๓๒
ภายในรางกายของตนทั้งขางนอกขางใน อชฺฌตฺตา วา พหิทธฺ า วา เทียบกันไดทุกสัด
ทุกสวน ดวยความเปนอนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา ดวยความเปนของปฏิกูลโสโครกเต็มไป
หมดในรางกายของสัตวของบุคคล แตละสัตวแตละบุคคลไมมใี ครยิง่ หยอนกวาใคร
เต็มไปดวยสิง่ เหลานีด้ ว ยกัน นีแ่ หละคืองานทีท่ า นใหทาํ ใหพจิ ารณา ทานสอนเพือ่ ความ
รูแ จงเห็นจริง ปญญาแทงทะลุแลวปลอยวางอุปาทาน
ทีส่ อนใหพจิ ารณาคลีค่ ลายรางกายมี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เปนตน ก็เพื่อชะ
ลางของปลอมที่แทรกอยูในกายนั้นออก เพื่อความจริงคือธรรมจะไดปรากฏ กิเลสคือ
ของปลอม ของเทียม เมื่อแทรกจิตจึงทําใหจิตปลอมไปดวยกิเลส ไมอาจทรงความจริง
ไวได จึงถูกหลอกมาตลอด ถูกฉุดลากมาเปนประจํา พาเทีย่ วปกปนเขตแดนเอาไวหมด
เขาสูแ ดนนิพพาน

๒๓๕

๒๓๖

วาสิง่ นัน้ สวยสิง่ นีง้ าม สิ่งนี้เปนนิจจฺ ํ ของเที่ยง สิง่ นีเ้ ปนสุขํ คือความสุข สิ่งนี้เปนอตฺตา
เปนเราเปนของเรา แมกําลังจะเปนจะตายอยู มันก็วา เปนเราเปนของเรา นี่คือเรื่องของ
กิเลสตองขัดขวางธรรมอยูอยางนี้
ทีท่ า นใหพจิ ารณาตามความจริงนัน้ คือความจริงเปนอยางไรทานก็สอนใหรใู ห
เห็นอยางนัน้ เชน อนิจจฺ ํ เปนของไมเที่ยง รางกายเราทุกสวนหาความเทีย่ งแทถาวรไม
ได มีแตความแปรสภาพอยูตลอดเวลาทุกอาการ จนถึงวาระสุดทายสลายลงไปสูค วาม
จริงของตน ทุกขฺ ํ ก็เคยไดยินแตทุกขขังเรา เราไมเคยไดขงั ทุกขเอาไวพอใหสบายขยาย
อํานาจบังคับบัญชากิเลสบาง ทัง้ นีเ้ พราะเราไมทราบความจริง พอทราบความจริงแลว
ทุกขจะมาขังเราไมได ดังพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลาย ไมมีทุกขตัวใดที่จะไปขังจิตขัง
ใจของทานใหเปนนักโทษเหมือนอยางแตกอนเลย ทานอยูเหนือทุกขทั้งมวล
ดังที่ทานอาจารยมั่นเคยพูดใหฟงและไดเขียนไวในประวัติของทานวา
พระ
อรหันตบางองคทานยืนนิพพาน บางองคทานนั่งนิพพาน บางองคทา นเดินนิพพาน
บางองคทา นนอนนิพพาน ทําไมทานจึงทําผิดแปลกจากมนุษยทั่วๆ ไปในโลกนีเ้ ลา ก็
เพราะความรูค วามเห็นความสัตยความจริงทีม่ อี ยูใ นใจของทาน ไมไดเหมือนกับโลก
ทัว่ ๆ ไป ธรรมนั้นเปนสมบัติของทานโดยเฉพาะไมเกี่ยวกับโลก ทานจึงไมทําเหมือน
โลก และโลกก็ทําเหมือนทานไมได การทีจ่ ะขัดแยงทานวา ทานทําไมได ทานเปนอยาง
นั้นไมได จึงเปนโมฆะทั้งสิ้น หาความจริงไมได เพราะผูน น้ั ไมมคี วามจริงเหมือนทาน
จะใหทานมาเปนอยางตัวเองไดอยางไร ทานเปนทานเต็มตัว เราก็เปนเราแบบนีอ้ ยาง
เต็มยศ (ของปุถุชน ผูชอบชนดะ)
ทุกขเวทนาในขันธก็สักแตวาสมมุติอันหนึ่งๆ เทานัน้ เชน รูป คือกองรูป นี่ก็
เปนสมมุติอันหนึ่ง เวทนาสุข ทุกข เฉยๆ นีก่ เ็ ปนอาการอันหนึง่ ๆ ของขันธแตละ
อยางๆ สิง่ เหลานีเ้ ปนสมมุตทิ ง้ั มวล แตจิตของทานหลุดพนแลวจากสิ่งทั้งหลายเหลานี้
จิตจึงเหนือสิง่ เหลานี้ ทุกขภายในรางกายวาระสุดทายจะหนักมากขนาดไหน ก็ไม
สามารถทําใจของทานใหกระทบกระเทือน ใหหวัน่ ใหไหวเอนเอียงไปไดเลย ดวยเหตุนี้
ทานจึงสามารถปรินิพพานตามอัธยาศัย ในทาทีต่ นถนัดในวาระสุดทาย ไดตามความ
สะดวกและอัธยาศัย โดยไมมีเวทนาตัวใดที่จะสามารถเขาไปเหยียบย่ําทําลายจิตใจของ
ทาน ใหเอนเอียงไปไดเหมือนอยางสามัญชนทั่วๆ ไปเลย ดวยเหตุนท้ี า นจึงปรินพิ พาน
ไดในทาตางๆ ตามอัธยาศัยของทาน เชน ยืนนิพพานบาง เดินนิพพานบาง นัง่ นิพพาน
บาง นอนนิพพานบาง ดวยความเปนอิสรเสรีภายในใจ เพราะทานไมมเี วทนาทางใจ
คําวาเวทนานีห้ มายถึงเวทนาภายในจิต เวทนาในรางกายนัน้ มี ทานรับทราบ
เพราะทานรู จะไมรับทราบอยางไร แมแตเรามีกเิ ลสอยูภ ายในจิตใจเรายังรู เจ็บตรง
เขาสูแ ดนนิพพาน

๒๓๖

๒๓๗

ไหนในสวนรางกาย เจ็บทอง ปวดศีรษะ เรายังทราบ ทําไมทานจะไมทราบ แตความ
ทราบของเรากับความทราบของทานมันตางกัน
ความทราบของเราทราบไปตาม
ยถากรรมของคนมีกิเลส ไมไดหยัง่ ทราบดวยความรูจ ริงเห็นจริงเหมือนพระขีณาสพ
ทาน จึงตองยึดตองถือ จึงตองเกิดความทุกขทรมานภายในจิตใจไมมีประมาณ เวลาราง
กายไมสมประกอบหรือมีความทุกขความลําบากขึน้ ในอวัยวะสวนใด ใจเลยกลายเปน
โรคกังวล โรควุน วาย โรคเสียอกเสียใจขึน้ มาดวย
แตพระขีณาสพทานไมมี เพียงแตรบั ทราบทุกขเวทนาทีเ่ กิดขึน้ ภายในขันธเทา
นัน้ ขันธก็เปนขันธ จิตเปนจิต เวทนาจะไปแทรกจิตทานไดอยางไร เมื่อตางอันตางจริง
แลวไมกระทบกัน ขันธแสดงตัวจนวาระสุดทาย คือ ทุกขเวทนาแสดงตัวก็แสดงตัวอยู
ในวงขันธโดยเฉพาะ ไมสามารถไปแสดงตัวในวงจิตของทานได นีแ่ หละระหวางพระ
อรหันตกบั เราตางกันมากราวฟากับดินหินกับเพชรนัน่ แล
พระอรหันตทานไมมีเวทนาทางใจ เวทนามีอยูเ ฉพาะภายในขันธนเ้ี ทานัน้ ไมมี
อยูภายในจิตของพระอรหันต เมือ่ เปนเชนนัน้ ทานจะไมปรินพิ พานในทาตางๆ ไดตาม
ความตองการของทาน หรือตามอัธยาศัยของทานไดอยางไร ทานตองเปนทานโดย
สมบูรณตลอดไป ไมมีสมมุติใดๆ อาจเอื้อมลบลางความจริงของทานไดตลอดอนันต
กาล ความจริงเปนอยางนี้ เราจึงยอมในคําพูดของทานอาจารยมั่นที่วา พระอรหันต
นิพพานในทาตางๆ กัน อยางหมอบราบตามประสาคนโง ใครๆ อยาเอาอยาง จะกลาย
เปนคนโง พระโงไปหลายคนหลายองค
คําวาเวทนานีเ่ ปนสมมุติ จะเปนสุขเวทนาก็ตาม ทุกขเวทนาก็ตาม อุเบกขา
เวทนาก็ตาม จะมีไดภายในรางกาย เกิดขึน้ ภายในกาย สุขเกิดขึน้ ภายในกาย ทุกขเกิด
ขึน้ ภายในกาย เฉยๆ เกิดขึน้ ภายในกายนีเ้ ทานัน้ ไมสามารถจะไปเกิดภายในจิตของ
พระอรหันตไดเลย เพราะจิตนัน้ เปนวิสทุ ธิจติ เปนวิมุตติจิตที่พนจากสมมุติแลว ทานจึง
ไมมเี วทนาใดทีจ่ ะใหเสวย
ตามหลักความจริง เวทนาทั้งปวงเปนสมมุติ แตจิตของทานเปนวิมุตติจิต จะเขา
กันไดอยางไร ฉะนั้นจึงไมมีเวทนาใดที่จะเขาเหยียบย่ําทําลายจิตใจของทานได นอก
จากสุขในหลักธรรมชาติ ดังที่ทานวา นิพพฺ านํ ปรมํ สุขํ นิพพานเปนสุขอยางยิง่ สุขใน
นิพพานหรือสุขของทานผูบริสุทธิ์ จิตบริสทุ ธิน์ น้ั ไมใชสุขเวทนา เปนสุขของวิมุตติจิต
เหนือสมมุตินี้ไปแลว สุขนั้นจึงไมมีคําวา อนิจจฺ ํ เวทนา อนิจจฺ า อยางนี้ก็ไมมี สุขก็เปน
อนิจจฺ า ทุกขก็เปน อนิจจฺ า อุเบกขาเฉยๆ ก็เปน อนิจจฺ า หรือเปน อนิจจฺ ํ ถาเปนเวทนา
แลวตองมี อนิจจฺ ํ เปนคูกันเสมอไป
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แตสุขของพระอรหันต สุขของวิสุทธิจิตนั้นไมใชเวทนา จึงไมมี อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ
อนตฺตา เขาไปแทรกไดเลย นี่ผิดกับสุขของโลก เวทนาของโลก ทานจึงเรียก นิพฺพานํ
ปรมํ สุขํ นิพพานเปนสุขอยางยิง่ สุขนั้นเปนสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์ ไม
ใชสุขเสกสรรปนยอขึ้นมา สุขแลวดับ ดับแลวเกิดอยูอยางนั้น นี่แหละจิตของพระ
อรหันตตางกันอยางนี่ เราควรทราบเอาไว เมื่อเราถึงขั้นของทานที่ถึงแลว ถายังเขี้ยว
แหลมคมและกัดเกงอยู คอยไปชวนทานตอยก็ไดไมหาม กลัวเปนบาป
การทีท่ ราบจากการไดยนิ ไดฟง นีไ้ มไดเปนความแนใจนัก ยังตองมีความสงสัย
อยูเปนธรรมดา เพือ่ จะทราบตามหลักความจริงในสิง่ ทีเ่ ปนจริงนัน้ ตองทราบดวยภาค
ปฏิบตั ทิ เ่ี รียกวาปฏิเวธธรรม พระพุทธเจาไดธรรมมาสั่งสอนโลกก็ไดจากภาคปฏิบัติ
ไดเปนศาสดาเอกของโลกขึ้นมาก็ไดจากภาคปฏิบัติ คือการประพฤติปฏิบัติทางจิตต
ภาวนา เชน เดินจงกรม นัง่ สมาธิภาวนา ผลจึงเกิดขึ้นเต็มภูมิและเปนศาสดาของโลก
พระสาวกทั้งหลายทานก็ประพฤติปฏิบัติเปนอรหันตขึ้นมาดวยภาคปฏิบัติ ไมไดเปนขึ้น
มาดวยภาคจดจําเฉยๆ หรือภาคจดจําลวนๆ
ความจําเปนความจํา ความจริงเปนความจริง เรานําความจําทีไ่ ดศกึ ษาเลาเรียน
มา ไปประพฤติปฏิบตั ติ ามทีเ่ ราเขาอกเขาใจจากการเลาเรียนมานัน้ กลายเปนภาค
ปฏิบัติขึ้นมา เมือ่ ปฏิบตั ติ ามทีเ่ รียนมาแลว ผลคือปฏิเวธ ความรูแ จงเห็นจริงยอมรูแ จง
เห็นจริงไปโดยลําดับๆ จนกระทัง่ รูแ จงแทงทะลุเปนความจริงขึน้ มาเต็มภูมภิ ายในใจ
เมื่อเปนเชนนั้นจะไมถามในสิ่งที่กลาวมานี้ เชน พระอรหันตทา นไมมเี วทนาในจิตอยาง
นี้ จะปรากฏในจิตของเราเสียเอง จิตของพระพุทธเจากับจิตของเรานั้นไมมีอะไรผิด
แปลกกัน เมือ่ เขาถึงความจริงเต็มสัดเต็มสวนเหมือนกันแลว ไมมีอะไรจะสงสัยกัน ไม
มีอะไรจะมาคัดคานกัน ไมมีอะไรมาลบลางกันได เพราะเปนเหมือนกัน จริงเทากัน
เนือ่ งจากรูแ บบเดียวกัน
ดังที่กลาววาเวทนาในจิตของพระอรหันตไมมีอยางนี้ ดูซวิ า ใจเราเปนยังไง เขา
ใจทันที ออ เปนอยางนี้เอง นี่แหละที่วา ผูใ ดเห็นธรรมผูน น้ั เห็นเราตถาคต เห็นความ
จริงอันนี้ซึ่งเปนเหมือนกัน ของเราฉันใดของทานฉันนั้น ของทานฉันใดของเราฉันนั้น
นิพพานเที่ยงหรือไมเที่ยง ดูจติ ของเราก็รู ถามนิพพานวาเที่ยงไมเที่ยงไปทําไม ตัวก็รู
นิพพานหรือไมนิพพานอยูที่จิตนี้ นัน่ เปนชือ่ ตางหาก คําวานิพพานนัน้ เปนเงา หรือเปน
ชื่อของธรรมชาติที่เราทรงอยูเวลานี้ รูอ ยูเ วลานี้ ไดแกจิตที่บริสุทธิ์นี้ นี่คือตัวประธานแท
ดูตวั ประธานแลว รูต วั ประธานแลว สงสัยเงาไปหาอะไร นีแ่ หละหลักความจริง ใคร
อยากเปนเจาของก็ปฏิบัติเอา อยาขี้เกียจ ความขีเ้ กียจคือตัวสังหารทําลายมรรคผล
นิพพาน ความขยันหมัน่ เพียรตางหากเปนทางเดินเพือ่ มรรคผลนิพพาน
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ธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทุกบททุกบาท เปนมัชฌิมาปฏิปทาอยูเสมอ
ตั้งแตครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ไมมีการเปลี่ยนแปลงไปไหน เพราะเหตุใด
เพราะกิเลสทุกประเภทซึ่งเกิดภายในจิตใจหรือมีอยูภายในจิตใจของสัตวโลก ไมมีกิเลส
ตัวใดเปลีย่ นหนาเปลีย่ นตาไปเปนอยางอืน่ พอที่จะเปลี่ยนแปลงมัชฌิมาปฏิปทาใหเปน
อยางอื่น เพือ่ ใหทนั กับกิเลสประเภทนัน้ ๆ กิเลสเหลานีไ้ มเหนืออํานาจแหงธรรม จึงไม
ตองเปลี่ยนแปลงธรรมที่ทรงสอนแลวนี้ เพราะทรงไดผลมาแลวจากปฏิปทาเหลานี้ จึง
ตองนําปฏิปทาเหลานีม้ าปราบกิเลสตามทีพ่ ระพุทธเจาพาดําเนินมา
ถาเราดําเนินตามหลักธรรมทีพ่ ระพุทธเจาทรงสอนไวน้ี
ศาสนธรรมหรือ
มัชฌิมาปฏิปทานี้ คือตลาดแหงมรรคผลนิพพานของเราอยางเต็มสัดเต็มสวนนัน่ เอง
หาที่สงสัยไมไดเลย นอกจากจิตใจหรือการประพฤติปฏิบัติจะเปนลุมๆ ดอนๆ สูงๆ
ต่าํ ๆ ไมเปนไปตามหลักธรรมที่ทรงสอนไวเทานั้น จึงไมสมหวัง ถาตั้งใจปฏิบัติตามนี้
คําวามัชฌิมา คือธรรมเหมาะสมเพือ่ มรรคผลนิพพานตลอดเวลาอยูแ ลว การประพฤติ
ปฏิบัติก็เหมาะสมกับเหตุ ผลทําไมจะไมสมดุลกันเลา ตองสมดุล ผูป ฏิบตั เิ ชนนีแ้ ลจะ
เปนผูรับมรดกที่พระพุทธเจาประทานให
พระพุทธเจาไมไดเกิดขึ้นจากไหน เกิดขึ้นจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ สาวกทุกๆ องค
อยาวาแต ๑,๒๕๐ องคนเ้ี ลย เปนหมืน่ ๆ แสนๆ ลานๆ องคทานก็สําเร็จจากมัชฌิมานี้
ทั้งนั้น ไมมีที่อื่นเปนที่สําเร็จมรรคผลนิพพานได นอกจากมัชฌิมาเปนทางเดิน เปน
เครื่องชําระซักฟอก เปนเครื่องหลอหลอมใหจิตแตละดวงกลายเปนจิตบริสุทธิ์ขึ้นมา
ขอใหเปนที่มั่นใจในการประพฤติปฏิบัติธรรม และสถานทีด่ งั กลาวมานีเ้ ถิด เพราะเปน
ที่ที่เหมาะสมตลอดมาไมเคยลาสมัย คือ ในปา ในเขา ในทีส่ งัดวิเวก ดังที่ทานพาอยูพา
ดําเนินมา
การขบการฉัน ดังไดกลาวมาแตเบื้องตนวา เปนปจจัยเครื่องอาศัยของวิบาก
ขันธเทานั้น ไมใชเปนสิ่งสําคัญดังวิสุทธิธรรมที่เรามุงมั่นอยูเวลานี้ สิง่ ทีเ่ รามุง มัน่ นัน้ คือ
วิสทุ ธิธรรมซึง่ เปนธรรมสําคัญมาก สวนปจจัยเครื่องอาศัยตางๆ เปนเพียงเครือ่ งบํารุง
เยียวยาธาตุขันธพอใหอยูได เปนไปไดวันหนึ่งๆ เทานัน้ อยาไดลืมเนื้อลืมตัวกับสิ่ง
อาศัยวาเปนเนือ้ เปนหนัง เปนตัวของตัวขึน้ มาจะลืมอรรถลืมธรรม สิง่ เหลานีจ้ ะกลาย
เปนภัยเหยียบย่าํ ทําลายจิตใจลงไปโดยไมรสู กึ ตัว การเหยียบย่าํ ทําลายจิตใจ ก็คือการ
เหยียบย่าํ ธรรมซึง่ จะเกิดขึน้ ภายในใจนัน้ แล ใหพากันระมัดระวังเสมอ คําวา สกฺกาโร
ปุริสํ หนฺติ ลาภสักการะฆาบุรษุ ผูโ งใหฉบิ หายจากธรรม ก็คือความลืมตัวกับสิ่งเหลานี้
แล จะเปนอะไรมาจากที่ไหน
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การประพฤติปฏิบัติใหเล็งดูจิตอยาดูที่อื่น กิเลสอยูก บั จิต แสดงออกที่จิต ไมวา
ดี วาชัว่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหา คิดมากคิดนอยคิดขึ้นที่จิต เกิด
ขึ้นที่จิต เผาลนที่จิตไมไดเผาที่ไหน มัชฌิมาปฏิปทามีสติปญญาเปนสําคัญ ใหสอดสอง
มองดูจิตตลอดระยะเวลา เพราะเรามีหนาทีอ่ นั เดียวเทานี้
พระบวชมาปลอยหมดแลวกิจบานการเรือนอะไรๆ ที่โลกจัดทํากัน มีแตปฏิบัติ
ศีลธรรมอยางเดียว ไมเกาะเกี่ยวกับสิ่งภายนอก สวนอาหารปจจัยสีท่ ก่ี ลาวมาไมตอ ง
เปนกังวล ผิดวิสัยพระศิษยตถาคต เปนหนาที่ของประชาชนศรัทธาญาติโยมเขาซึ่ง
พรอมและบริบรู ณอยูแ ลว อยากจะสนับสนุนผูตั้งใจประพฤติปฏิบัติกําจัดกิเลส เพื่อได
บุญไดกศุ ลกับทานเหลานัน้ เอา ปฏิบัติลงไป ถาเปนลูกศิษยตถาคตเขาสูสงครามแลว
ไมตองกลัวตาย ผูปฏิบัติไมไดตายเพราะการตอสูกับกิเลส ดังพระพุทธเจาเพียงสลบ
แตกเิ ลสตายเรียบ ดูเอาในตํารามีใหดู ไมโกหก สวนมากคนเรามีแตกเิ ลสย่าํ ยีตแี หลก
ใหตายทัง้ นัน้ แหละ
จงเห็นโทษแหงการย่ํายีตีแหลกของกิเลสจนถึงขั้นตายแลวเกิด เกิดแลวตายอยู
นี้ ในภพนอยภพใหญไมหยุดไมถอยมาจนบัดนี้ ควรจะเห็นโทษในสิง่ เหลานีม้ ากกวา
การกลัวทุกขกลัวตายที่จะตอสูกับกิเลสเปนไหนๆ เราเปนนักธรรมะตองเล็งเหตุผล ยิง่
กวาความกลัวทุกขกลัวตายโดยไมมีเหตุผล จึงถูกหลักของธรรมที่จะทําใหพนทุกข และ
ผูเชนนั้นจะพนทุกขไดไมสงสัย ไมตองกลัว ขึน้ บนเวทีแลวกลัวตายทําไม ถากลัวตายอยู
บนเวทีตอยไมออก ตอยไมเต็มเม็ดเต็มหนวย กําลังตกเพราะขาดกําลังใจ เดี๋ยวถูกเขา
น็อกเอา ใหมีแตความหวังชนะกับความชนะเทานั้นอยูในหัวใจขณะตอสู นักตอสูข น้ึ บน
เวทีแลวมีแตความหวังชนะ ไมมีคําวากลัวคูตอสู นีเ่ รากาวขึน้ บนเวทีแลว เพศของเรา
เปนเพศนักรบไมใชเพศนักหลบ นักหลอกตัวเอง และหลอกประชาชนทีเ่ ขาศรัทธาใน
พุทธศาสนา ศรัทธาในพระ ตองสูสุดกําลัง สูจนสุดขีดสุดแดน สูจนไดชัยชนะมาสูสังคม
พุทธศาสนาอยางสงาผาเผยและภาคภูมใิ นตัวเอง
ทุกสิ่งทุกอยางเครื่องสนับสนุนมีพรอมแลว อาหารปจจัยจะกินใหตายก็ไดถา เรา
ไมเสียดายธรรม ถาเห็นขี้ดีกวาไสก็พุงทะลุพุงระเบิดไมรูตัว ลิน้ แซงอยูเ รือ่ ย แซงอรรถ
แซงธรรมนะ ทองปากแซงอยูเรื่อยๆ หาเวลาวางไมมี หาเวลาบกพรองบางไมมี มีแต
เรื่องกินๆ แบบกิเลสตัณหาอาสวะบรรจุเขาเต็ม เต็มเทาไรยิง่ บรรจุเขาไปๆ สุดทายก็
ตายเพราะกิเลสไมมีเมืองพอ ทานจึงนําธรรมมาสกัดลัดกั้นไวเพื่อรักษาชีวิตพระไมให
ตายเพราะทองแตกวา โภชเน มตฺตฺุตา ใหรจู กั ประมาณ ในการบริโภคขบฉัน
อยาลืมเนือ้ ลืมตัวในปจจัยสีซ่ ง่ึ เปนเครือ่ งอาศัยเทานัน้ สิ่งที่มุงหวังอยางแรงกลา
คืออรรถคือธรรม ความประเสริฐเลิศเลออยูท ธ่ี รรมในใจ เอา สูลงไป จะตายดวยการ
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ตอสูกับกิเลสก็ใหเห็นเสียที ไมเคยมีในศาสนาของพระพุทธเจานี้ นักตอสูสูกับกิเลสจน
ตาย ทีเ่ ห็นมามีแตกเิ ลสนัน่ แหละตายเวลาตอสูเ ขาไปๆ ดังพระพุทธเจาก็สลบสามหน
พระองคก็ไมตาย สุดทายกิเลสตายไมมีเหลือ นั่น สาวกทัง้ หลายไดรบั ความทุกขทรมาน
เพราะการตอสูกับกิเลสมามากเทาไร ก็ไมไดยินวาทานตาย สุดทายกิเลสตายๆ จึงได
ปรากฏเปนผูว เิ ศษวิโสขึน้ มาเพราะการตอสู นีแ่ หละคุณคาแหงการตอสู ทําใหคน
บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาในใจไดอยางเดนชัด
เราเปนลูกศิษยของตถาคต ตองถือเอาเยี่ยงอยางของพระพุทธเจามาดําเนิน
อยาสักแตวากลาว พุทธฺ ํ สรณํ คจฺฉามิ ใจลอยเมฆไปไหนหรือลงนรกอเวจีที่ไหนก็ไมรู
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ วาแตปากคิดแตใจแย็บเดียว ถูกกิเลสฉุดลากไปตมตุนที่ไหนก็ไมรู
วันหนึง่ ๆ หาเวลาคิดตามคลองอรรถคลองธรรมเพียงแย็บๆ แทบไมมี และดําเนินไป
นิดๆ หนอยๆ ก็หาวาทุกขวา ลําบากไปเสีย ซึ่งลวนแตเปนกลมายาของกิเลสมันหลอก
มันลวงไมใหเขาชองอรรถชองธรรม เพราะกลัวจะผานอํานาจมันไปเสีย มันจึงไมยอม
ใหไป มัดไวกับความขี้เกียจออนแอ มัดไวกับความหนุมนอยกําลังเพลิดเพลิน มัดไวกับ
ความเฒาแกชราจําศีลภาวนาไมได มัดไวกับความยุงยากจิปาถะจนประมาณไมไดและ
อยูในเงื้อมมือของมันเรื่อยมา นีแ่ หละคําวา มารๆ คืออะไร กิเลสมารเปนเบอรหนึง่ ใน
หัวใจของคนและสัตว เฉพาะอยางยิ่งในหัวใจของเราซึ่งเปนนักปฏิบัติ ใหทราบวามาร
คืออะไร ก็คือกิเลสทุกประเภท ไมมีอะไรที่เปนมารเทากิเลส ใหเห็นมารรูม ารทีต่ รงนี้
และปราบมารทีต่ รงนี้
การตอสูกับกิเลสก็อยาออมกําลังอยาออมแรง เพราะเราไมเคยเห็นกิเลสตัวใด
ตั้งแตประพฤติปฏิบัติมาอยางเต็มสติกําลังความสามารถจนถึงปจจุบันนี้
วาเปนตัว
สุภาพเรียบรอยออนโยน (เวลาดัดสันดานเรามันทําเบาๆ ออมแรงไว กลัวเราทุกข
มาก) พอที่จะตอสูมันดวยความสุภาพออนโยนนิ่มนวล นอนราวกับตาย หลับครอกๆ
แทบจะได กุสลา มาติกาไมรูจักตื่นทําก็ได เดินเซอๆ ทําก็ได จิตเถอไปไหนมองไปไหน
ก็ได อยูส ะดวกสบาย กินใหมากนอนใหมากเหมือนกับหมูตัวหนึ่ง กิเลสก็ตายไปอยาง
เรียบวุธดวยวิธกี ารเหลานี้ เราไมเคยเห็น เคยเห็นแตฟด กันเต็มเหนีย่ ว เอา มันไมตาย
ใหเราตาย เราไมตายใหมนั ตายเทานัน้ สูกันอยางไมถอย
นอกจากนั้นยังทรมานทางกายชวยจิตตภาวนาอีกดวย เพราะกิเลสมันมีทางกาย
เปนกําลังเครือ่ งสงเสริมมันดวย กินมากๆ เขาไปรางกายอวนพีขึ้นมา กิเลสมันก็ตัวดีตัว
เดนขึน้ มาแลวเหยียบย่าํ ทําลายจิตใจลงไป การภาวนาโงหัวไมขน้ึ เมื่อเปนเชนนั้นตอง
ตัดทอนกําลังทางรางกาย นอนมากมันทําใหมีกําลังมากและทําใหทับถมจิตใจมาก กิน
มากมีกําลังมาก มันทับถมจิตใจมากการภาวนากาวไมออก ตัดอาหารลงไป ตัดเรื่อง
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การหลับการนอนลงไป ตัดกําลังทางกายในแงตางๆ ลงไปโดยลําดับ จิตใจจะไดภาวนา
สะดวกขึ้น ความจริงก็เปนอยางนัน้ จริงๆ
เวลารางกายมีกําลังนอยลงไป ลดลงไปๆ จิตใจมีกําลังกลาแข็งขึ้นทุกระยะ เวลา
ทีเ่ ราประกอบความเพียรอยู เห็นไดชัด เมือ่ เปนเชนนัน้ ถึงจะยากลําบากก็ตองทนเพราะ
ทางไปสายนี้ ยากก็ไปงายก็ไป ขุรขระก็ไป เพราะทางไปอยูนี้ ทางเดินอยูนี้ ทางเดินเพื่อ
ความพนทุกขอยูตรงนี้ อุบายวิธีเพื่อฆากิเลสอยูที่ตรงนี้ๆ ก็ตองไดทนทุกขทรมานตน
ทําไป เพราะเคยเห็นผลอยางนี้ นีล่ ะการประพฤติปฏิบตั จิ งึ ตองใชอบุ ายหลายแงหลาย
ทาง ไมสักแตวาเดินจงกรมแลวก็เดินไปเฉยๆ ไมไดคํานึงถึงเหตุถึงผลวาไดผลมาก
นอยเพียงไร เดินสักแตเปนกิริยา ใชไมได ตองเอาใหจริงใหจงั มีสติปญญากํากับงาน
และคอยทดสอบผลไดผลเสียของตนอยูเสมอ
สติแนบอยูกับจิต นี้แลคือผูรักษาจิต สติเปนสําคัญ ปญญาเปนผูใ ครครวญเหตุ
ผลดีชั่วประการตางๆ ธรรมสองอยางนีเ้ ปนสําคัญ วิรยิ ะ คือความเพียร นีเ่ ปนเครือ่ ง
สนับสนุน เปนกําลังใจเพือ่ ความเพียร ความจดจอตอเนื่องกันเพื่อทําลายกิเลส แลวสติ
ปญญาเปนสําคัญมาก เราไมเห็นอันใดทีจ่ ะมีคณ
ุ คายิง่ กวาสติปญ
 ญาในการปราบปราม
กิเลส แมแตขน้ั ตนๆ สติปญญาก็มีความจําเปนอยูเชนนั้น จนกระทัง่ ถึงวาระสุดทาย
เอา ลงไป คําวาวาระสุดทายคืออะไร ถึงขั้นกิเลสละเอียด ถึงขั้นธรรมละเอียด สติ
ปญญาตองละเอียดไปตามกิเลสไมอยางนั้นไมทันกัน
ใครจะวากิเลสมันโงเมือ่ ไร กิเลสจอมฉลาดจึงไดครองไตรภพ สัตวโลกเกิดตาย
อยูนี้เพราะอํานาจของกิเลสทั้งนั้น ไมใชเพราะอํานาจของอะไร ถากิเลสไมแหลมคม
เหนือกวาสัตวโลก ใครจะไปเชือ่ ใครจะไปยอมจํานนกับกิเลส เพราะก็ทราบแลววา
กิเลสเปนภัย เหตุใดจึงไมทราบในขณะที่มันกลอม ก็เพราะอุบายของเรา สติปญญาของ
เราไมทนั มันนัน่ เอง จึงจําตองยอมจํานนมันไปโดยไมรูสึกตัว นีเ่ วลาสติปญ
 ญาเราผลิต
ขึ้นมาๆ ทันกิเลสประเภทนีแ้ ลว ตอไปก็ทันกิเลสประเภทนั้น เห็นโทษของกิเลส
ประเภทนี้ เห็นเลหเ หลีย่ มของกิเลสประเภทนัน้ แกเลหเหลี่ยมของกิเลสนี้ไปได แลวแก
เลหเ หลีย่ มของกิเลสประเภทนัน้ ไดโดยลําดับและฆาไดโดยลําดับดวย เรื่อยไปๆ จน
กระทั่ง เอาพูดกันใหถึงเหตุถึงผลถึงอรรถถึงธรรม ฟาดกันไปถึงขั้น มหาสติ มหา
ปญญาแลว เอาละที่นี่
คําวา มหาสติ มหาปญญา หมายถึงสติปญญาอัตโนมัติ หมุนตัวกับเหตุการณ
ตางๆ อยูต ลอดเวลา ไมมคี าํ วายืน วาเดิน วานัง่ วานอน จะเผลอตัวขณะใด เวนแต
ขณะหลับเทานัน้ นอกนั้นสติปญญาจะตองทํางานอยูตลอดเวลา จนถึงกับไดยับยั้งเอา
ไวไมเชนนัน้ จะเลยเถิด ดังทานกลาวไวในธรรมสังโยชนเบือ้ งบนวา อุทธัจจะ ความฟุง
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ความฟุง ซานรําคาญ อุทธัจจะนี้หมายถึงความเพลินในงานของตน ไมใชอุทธัจจกุกกุจ
จะ แบบนิวรณหา ซึง่ มีอยูใ นสามัญชนทัว่ ไป
อุทธัจจะนีเ้ ปนสังโยชนเบือ้ งบน จะตัดไดดว ยอรหัตมรรคเทานัน้ ทานผูท ด่ี าํ เนิน
อรหัตมรรคจะเปนผูเ พลิดเพลินในธรรมขอนี้ จึงเรียกวา อุทธัจจะ ความเพลินเกินตัวก็
ไมถูกนะ ถาจะพูดเปนการเตือนก็บอกวา ความเพลิดเพลินเกินไปไมถูกนะ งานแมจะ
ไดเพราะการกระทําก็จริง แตการกระทํางานทั้งหลายนั้นยอมมีการพักผอนเปนธรรมดา
พักผอนนอนหลับ พักผอนรับประทานอาหาร แมแตรถวิ่งไปตามถนนยังตองเติมน้ํามัน
ยังตองพักเครื่อง
ผลจะไดเพราะการทํางานก็จริง แตเมื่อทําไปจนหมดกําลังแลว ผลของงานจะได
มาจากไหน นี่สติปญญาเมื่อหมุนตัวไมหยุด ไมพักผอนหยอนตัวบางเลยก็เหนื่อย จิต
เหนื่อยเมื่อยลาจึงตองพักในวงสมาธิ ทานบอกใหเขาพักในสมาธิเสีย ใหจิตมีความสงบ
พอไดรับความสงบเปนกําลังแลว จิตมีกําลังออกพิจารณา เชนเดียวกับคนทีท่ าํ งานจน
กําลังกายและจิตเหนื่อยเมื่อยลา แลวก็มาพักผอนนอนหลับ มารับประทานอาหารให
สะดวกสบาย ถึงเวลาจะเสียไป อาหารการบริโภคเหลานัน้ จะเสียไปก็ตาม แตไดกําลัง
ขึ้นมาชดเชยกันเพื่อการงานตอไปอีก และเพื่อเพิ่มผลแหงงานขึ้นไปโดยลําดับ เพราะ
กําลังเกิดจากการพักผอนและการรับประทานนั้น
นีก่ ารพักผอนในสมาธิจะเสียเวล่าํ เวลาบางไมเปนไรเพราะกําลังชารจ พูดงายๆ
ชารจแบตเตอรีท่ างดานจิตใจ ใหจิตมีความสงบมีกําลังทางสมาธิ ในขณะที่พักตองพัก
จริงๆ ไมยุงกับสติปญญาใดๆ ทั้งสิ้น พอออกจากการพักแลวจิตจะมีกําลังวังชา สติ
ปญญาแหลมคม กิเลสตัวนัน้ แล สติปญญาประเภทที่เคยแกกิเลสนี้แล ใสเขาไปขาด
สะบั้นๆ เพราะกําลังสติปญญามีมากเนื่องจากไดพักผอนอยางสะดวกสบายแลว นี่วิธี
การดําเนินวิปส สนาโดยสม่าํ เสมอ
เมือ่ ถึงขัน้ นีแ้ ลวความขีเ้ กียจขีค้ รานหายหนาไปหมด นอกจากไดรง้ั เอาไวเทานัน้
ความเห็นโทษก็ถึงใจนอนใจไดยังไง ความเห็นคุณก็ถงึ ใจ เห็นโทษแหงกิเลสทุก
ประเภท เห็นอยางถึงใจเห็นอยางซึง้ เห็นอยางนาเข็ดนาหลาบ เห็นอยางนากลัว คนเรา
เมื่อกลัวแลวอยูไดยังไง ที่ไหนจะเอาตัวรอดไดตองเผน ทีไ่ หนเห็นวาจะพนภัยตองเผน
ไปที่นั่น นี่จิตเห็นวาจะพนภัยดวยวิธีไหนก็ตองโดดออก จะพนภัยดวยวิธีตอสูกับกิเลสก็
ตองตอสู เหมือนที่ตอสูดวยปญญา เพราะความเห็นคุณแหงความพนทุกข และเพราะ
ธรรมอัศจรรยตามขัน้ ทีป่ รากฏอยูใ นใจพาใหฮกึ หาญ
แมจะไมถึงขั้นอัศจรรยเต็มภูมิก็ตาม ขึ้นชื่อวาธรรมแลวยอมเปนของแปลก ของ
อัศจรรยอยูภ ายในจิตใจของผูร ผู เู ห็นนัน้ แลว นัน้ แลเปนสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คาอยูภ ายในใจอยู
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แลว และเปนเครื่องสนับสนุนใหมีกําลังใจเพิ่มขึ้นที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเบื้องสูงขึ้น
ไปไมหยุดหยอน วาใหพน เทานัน้ ไมพนก็ใหตายเทานั้น คําวาถอยมีไมไดแลว นี่สติ
ปญญาอัตโนมัติเปนอยางนั้น ในครั้งพุทธกาลทานวา มหาสติ มหาปญญา คือ หมุนตัว
เปนเกลียวอยูต ลอดเวลา อัตโนมัติ ไมคําที่วาบังคับบัญชานอกจากตองไดรั้งเอาไว
เพราะจะเปนอุทธัจจะ คือฟุงเกินไป เพลินกับการกับงานการพิจารณาคนควาจนเกิน
ความพอดีไป แตไมไดผลเทาที่ควร จึงตองใหพักผอนในสมาธิเสีย เมื่อมีกําลังแลวจึง
พิจารณาคนควาตอไป จนกระทั่งทะลุปรุโปรงไปหมด
อุทธัจจะ คือ ความฟุง ความเพลิดเพลินในงานของจิต มานะ ความถือความรูที่
เต็มไปดวยอวิชชานั่นเอง จะเปนอะไร เอาใหมนั ถึงนัน่ ซิ ที่กลาวมาทั้งหมดนี้เปนของ
ปลอมเมื่อไร มีอยูกับนักปฏิบัติ ฝกใหได จิตเปนสิ่งที่ฝกได ฝกไมไดพระพุทธเจาดีไม
ได เปนศาสดาของโลกไมได พระธรรมกระเทือนโลกธาตุอยูเวลานี้ ออกจากจิตทานที่
ไดฝกมาทั้งนั้น จิตเปนสมบัติของเราไมใชสมบัติของใคร เราเปนผูร บั ผิดชอบภายในจิต
ของเรา เปนก็เราตายก็เรา สุขก็เราทุกขกเ็ รารับทัง้ นัน้ เมือ่ เปนเชนนัน้ เราจะปลอยให
กิเลสเหยียบย่าํ ทําลายอยูต ลอดไปสมควรแลวเหรอ ตองเอาใหจริงใหจังนักปฏิบัติ
อยามองอะไรยิ่งกวาใจซึ่งเปนสถานที่เกิดเหตุ มหาเหตุอยูที่นั่น โรงผลิตงานของ
กิเลสประเภทตางๆ อยูที่นั่น ในขณะเดียวกันโรงผลิตอรรถผลิตธรรมก็อยูที่นั่น เอา
แยกแยะกันเขาไป จิตนีเ้ ปนตัวสําคัญมาก เอาใหถึงเหตุถึงผล จิตนี้เปนเหมือนนักโทษ
เวลานี้ ธรรมเปนเครือ่ งแกเครือ่ งปลดเปลือ้ ง กิเลสเปนเจาอํานาจบังคับบัญชาจิตใจ แก
ลงไปๆ เมื่อแกลงไปไดมากนอยจิตจะดีดขึ้นมาๆ โดยลําดับลําดา จนกระทั่งแกไดหมด
โดยสิ้นเชิงไมมีสิ่งใดเหลือแลว นั้นแลความหมุนตัวของสติปญญาที่เปนไปกับเหตุการณ
ตางๆ ในวงความเพียรยอมยุติลงเอง เหมือนกับนักรบเมื่อไดชัยชนะเต็มที่แลว การรบ
พุงชิงชัยที่เปนไปทั้งวันทั้งคืนนั้นก็ยุติกันลง
สติปญญากับกิเลสเมื่อไดฟาดฟนหั่นแหลกกันลงไป จนไมมีกิเลสตัวใดมาตอกร
แลว เรื่องความหมุนติ้วๆ อยูดวยสติปญญานี้ก็หมดหนาที่ไป เหลือแตความบริสทุ ธิ์
ลวนๆ เอาอยูไหนอยูเถอะที่นี่ ไมมีกาลไมมีสถานที่ ไมยุงกับอดีตวาเคยเปนมาอยางไร
ไมยุงกับอนาคตวาจะไปเกิดเปนอะไรตอไปอีก ปจจุบันก็รูเทา ไมยดึ มัน่ ถือมัน่ ในความ
รูความเปนของตน ตางอันตางจริงทุกสัดทุกสวน จิตก็จริงตามจิต จริงตามหลักธรรม
ชาติ จริงในความประเสริฐของตน เมืองพออยูที่นี่ พอจิตหมดภัยแลวทุกสิ่งทุกอยางได
คลายไปตามๆ กัน นั้นแลคือผลแหงการประพฤติปฏิบัติอันเปนที่พึงใจ
พระพุทธเจาก็ดี สาวกทั้งหลายก็ดีไดนําจิตดวงนี้ขึ้นมาประกาศธรรมสอนโลก
นัน้ ไดมาดวยภาคประพฤติปฏิบัติและไดมาดวยความขยันหมั่นเพียร ดวยความเปน
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นักตอสู ไมใชไดมาดวยความขี้เกียจขี้คราน ความเห็นแกปากแกทอง ความเห็นแก
หลับแกนอน ขี้เกียจออนแอ นั่นไมใชทางของผูจะดําเนินตนเพื่อความพนทุกข แตเปน
ทางอันเตียนโลงของกิเลสที่จะสั่งสมฟนไฟขึ้นมาภายในใจโดยถายเดียว
นี่ทานทั้งหลายมาจากที่ตางๆ ไดมาอบรมศึกษาอยูในสํานักนี้ ผมมีความเมตตา
สงสาร ถึงจะอยูดวยกันมากบางก็ทนเอา ทานองคนั้นก็มีหัวใจองคนี้ก็มีหัวใจ เปนผูมุง
มาเพื่ออรรถเพื่อธรรม
ผมเองก็ไดคิดเทียบเคียงทุกสัดทุกสวนแลวกับหมูกับเพื่อน
เพราะเราเคยเปนผูน อ ยมาแลว ไปเสาะแสวงหาครูอาจารยที่ไหนที่ตองจิตตองใจ เปนผู
ทีน่ า เคารพกราบไหวเปนทีล่ งใจของเรานัน้ มันหายากนักยากหนากวาจะพบเห็นทาน
เมื่อไปถึงครูบาอาจารยองคใดที่เปนที่สนิทติดใจกับทาน ดวยความเชือ่ ความ
เลือ่ มใสจริงๆ แลว เราพอใจที่จะอยู อยากใหทา นเมตตาสงสารรับไวสง่ั สอน ใจจะขาด
ออกจากหทัยของเรา ถึงขนาดนัน้ ทีเดียวสําหรับผม นีห้ มูเ พือ่ นมาศึกษาอบรมก็เห็นใจ
อยางนั้นเหมือนกัน ถึงจะไมไดอยู แตไดรบั การอบรมชัว่ กาลชัว่ เวลาก็ยงั ดี นี่แหละขอ
ใหคดิ เห็นอรรถธรรมทีก่ ลาวมาเหลานี้ นําไปประพฤติปฏิบัติ อยาทอถอยออนแอ สิง่
เหลานีเ้ คยมีอยูใ นหัวใจเราอยูแ ลว ไมเห็นเปนของประเสริฐของอัศจรรยจากมัน นอก
จากธรรมอันประเสริฐทีจ่ ะเกิดขึน้ จากความเพียร ความหนักเอาเบาสูเ ทานัน้
นีว่ นั นีไ้ ดอธิบายธรรมภาคปฏิบตั ใิ หทา นทัง้ หลายไดเขาอกเขาใจ ทางพระเปน
สําคัญ เพราะเปนจุดศูนยกลางแหงจิตใจของประชาชน และเปนผูร กั ษาศาสนาในวง
ภายใน และมีหนาทีเ่ ต็มเม็ดเต็มหนวย เพศก็ประกาศอยางเดนชัดแลววา เพศนีเ้ ปน
เพศสมณะ เปนเพศทีบ่ าํ เพ็ญอรรถธรรมโดยถายเดียว จึงไดแสดงใหทานทั้งหลายได
เขาอกเขาใจ เพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกตนตลอดผูเกี่ยวของมาก
นอย
บรรดาศรัทธาญาติโยมทัง้ หลาย จิตใจก็เหมือนกันกับพระ ตางกันก็สักแตเพศ
เทานัน้ จิตใจไมมคี าํ วาเปนผูห ญิงผูช าย มีความรักใครชอบใจศรัทธาในศาสนาเชน
เดียวกัน การประพฤติปฏิบตั ติ นในคุณงามความดีทง้ั หลายเปนสิรมิ งคลแกเรา เชน
เดียวกับพระทานประกอบหนาทีก่ ารงานทางดานธรรมะของทาน เปนสิรมิ งคลแกใจ
ของทาน เรามาประกอบบําเพ็ญคุณงามความดีทง้ั หลายมีทาน ศีล ภาวนา เปนสําคัญ ก็
เปนสิรมิ งคลแกจติ ใจของเรา ใจเปนสําคัญมาก ขอใหพยายามบํารุงใจ ใจเปนหลักใหญ
ใจเปนนักทองเที่ยวดังที่ทานอาจารยมั่นทานพูด หาขอแยงไมได
จะทองเที่ยวไปไหนก็ตาม ขอใหทองเที่ยวไปดวยบุญดวยกุศล ดวยคุณงาม
ความดีเปนเครือ่ งสนับสนุนเถิด จะเปนทีเ่ บาอกเบาใจ เปนทีส่ ะดวกสบาย เปนสุคโต
ไปก็ดีอยูก็เปนสุข เกิดในภพใดชาติใดถามีคุณงามความดีเปนเครื่องหลอเลี้ยงจิตใจ
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เปนเครือ่ งบํารุงจิตใจ สนับสนุนจิตใจ เปนเครือ่ งเสวยของใจอยูแ ลว อยูส บายทัง้ นัน้
ความดีจึงไมลาสมัย ใหพากันพยายามบําเพ็ญ
วาระนีเ้ ปนวาระทีเ่ หมาะสมมากสําหรับเราทุกทาน หากชีวิตหาไมแลวก็ตองหยุด
ชะงักในงานทั้งหลาย กาวไมออก เพราะคนตายแลวไมมงี าน ทําไมเปน ขณะนี้ยังมีชีวิต
อยูจ ะรีบเรงขวนขวายสิง่ ใดก็รบี เรงเสีย สมบัติภายในก็ใหมีสมบัติภายนอกก็ใหมี อยูก็
เปนสุข ไปก็เปนสุข ไมขาดทุนสูญดอกทั้งอยูทั้งไป สําหรับคนมีธรรมมีบญ
ุ กุศล อยูที่ใด
ไปที่ใด ไมอดไมจนในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อ
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรจึงขอยุตเิ พียงแคน้ี
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

ความเห็นแกตวั
ไมมีเพศใดยิ่งไปกวาเพศของนักบวชนี้ ในการพิจารณาไตรตรองเพือ่ หาทาง
ออกจากทุกข เมื่อเพศนี้ไมคิดเพศไหนจะคิด เพศนี้ไมพิจารณาเพศไหนจะมีแกใจ
พิจารณา เพื่อปลดเปลื้องทุกขออกจากตนโดยชอบธรรมเลา นีเ่ คยคิดมาแลว ถาไมคิด
ก็ไมกลานําสิ่งเหลานี้ออกมาพูดตอผูเกี่ยวของ เชน พระเณรและประชาชนผูใ กลชดิ
เปนตน เราเคยคิดและแนใจวาไมผดิ เมือ่ พิจารณาตามเหตุตามผลดวยดีแลว ถาเปน
สิ่งที่จะทําใหคนอื่นคานได เราตองคานเราได เพราะไมไดพิจารณาเพื่อความเห็นแกตัว
หรือเพื่อเขาขางตัว ความผิดถูกชั่วดีทั้งหลายจะนอกเหนือเหตุผลไปไหนได มันตอง
เปนไปตามเหตุผลนัน่ แล วาถูกก็ตองถูก วาผิดก็ตองผิด เพราะเหตุผลเปนเครือ่ งบังคับ
อยูแลว
อันความเห็นแกตวั นัน้ เปนเรือ่ งของกิเลสพาใหเปนไปทัง้ สิน้ อยาคิดวาเปนของ
วิเศษมาจากโลกทิพยที่ไหนเลย ที่สวนมากทะนงตัววาเจาของถูกเจาของดี กิริยาอาการ
ทุกสิ่งทุกอยางที่แสดงออก เจาของตองคิดวาถูกวาดีทั้งสิ้น นัน้ เปนการทะนงเพราะ
อํานาจของกิเลสตัวสกปรกทั้งมวล หาศักดิ์ศรีดีงามอะไรไมไดเลย นี่แลถาเปนเรื่องของ
กิเลสพาเดิน เดินอยางนี้ เพราะเคยเปนมาอยางนี้ตั้งแตกัปไหนกัลปใดแลว ไมมีอะไร
มาคัดคานมันไดเลย นอกจากธรรมอยางเดียวที่เปนขาศึกกับมันถานํามาใช เพื่อเปลื้อง
ตนออกจากทุกข กิเลสจึงกลัวธรรมอยางเดียว นอกนั้นมันไมกลัวอะไรทั้งสิ้น
กิเลสตัวใดจะไมเห็นแกตวั มีเหรอ ความเห็นแกตัวก็คือเรื่องของกิเลส คือตัว
กิเลสที่พาใหใจของสัตวโลกสกปรกและทําสกปรกไมหยุดหยอนนั่นแล เมื่อมีอยูในจิต
ใจของสัตวของบุคคล ทําไมสัตวบุคคลจะไมเห็นแกตัว ความเห็นแกตัวทําไมจะไมปด
ใจใหมืดมิด เพราะกิเลสมันปดและพาแสดงออกเปนความเห็นแกตัว มองเห็นแตผล
ประโยชนของตัวทั้งสิ้น เหมือนคนและสัตวในโลกนีไ้ มมหี วั ใจ ไมมีคุณคาสาระใดๆ คน
ดวยกันเห็นเขาเปนเศษเดนมนุษย หรือเห็นเปนคนประเภทหนึง่ จากเราไปได เห็นเรา
เปนคนพิเศษไปทั้งที่จิตใจและการแสดงออกเลวกวาสัตว ถาเปนพระก็เปนพระพิเศษ
ไปกวาพระของศาสดาองคผูประเสริฐ ชอบยกตนขมทานเปนสันดาน
งานของพระประเภทนี้คือการยกตนอวดตัวโดยวิธีปฏิบัติแบบแผลงๆ ขลังๆ
เพราะกิเลสตัวรอยเลหร อ ยเหลีย่ มรอยสันพันกลนีเ้ องถลุงใจใหเปนความเห็นแกตวั คน
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เห็นแกตวั พระเห็นแกตัว จนเขากับใครไมไดเปนตน การแสดงออกก็คือความเห็นแก
ตัวในที่ทุกสถานตลอดกาลทั่วไป จึงมองหาความผิดของเจาของไมเจอ เพราะไมมอง
ถูกสิ่งนี้มันผลักดันออกไปใหมองแตขางนอก ไมใหมองยอนเขามาหาตัว แลวจะใหรผู ดิ
ถูกไดยังไง ทั้งๆ ที่มีอยูเต็มหัวใจก็ไมรู เพราะไมดู ถาเปนเรื่องของธรรมแลว ตองดู
และพิจารณารอบไปหมด ไมไดยกตนขึ้นวาเปนผูพิเศษยิ่งกวาผูหนึ่งผูใดและสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใด ตองมองดูและพิจารณาตามทางเหตุผลลวนๆ
เอา ฟาดลงไปซิ ใหถึงขั้นจิตบริสุทธิ์ ถาจิตลงไดบริสุทธิ์แลวจะมีอะไรแบบปาๆ
เถื่อนๆ ดังกลาวมาอยูที่นั่นไหม เฉพาะอยางยิ่งจะมีความเห็นแกตัวอยูที่นั่นอีกไหม ยืน
ยันไดอยางอาจหาญและพูดไดอยางเต็มปากไมกระดากอายเลยวาไมมี นอกจากธรรม
เสมอภาคลวนๆ อันเปนธรรมอัศจรรยสงางามครองใจดวงนัน้ เทานัน้ จึงเห็นไดชัดวา
กิเลสเทานัน้ ที่สอแสดงออกมาทุกอากัปกิริยาใหเปนการกระทบกระเทือนทั้งแกตนเอง
และแกผูเกี่ยวของมากนอย
หนาที่การงานที่เกี่ยวของกวางแคบกระเทือนไปหมด
เพราะความเห็นแกตวั มันเปนเรือ่ งเล็กนอยเหรอเรือ่ งกิเลสนะ จงพากันพิจารณาใหรู
เห็นแงหนักเบาดีกบั ชัว่ ระหวางกิเลสกับธรรมวาตางกันอยางไร ประจักษใจหายสงสัย
ถาจิตยังไมเหนือ สติปญญายังไมเหนือ ธรรมยังไมเหนือมันก็ยังไมรูเห็นมัน ที่
สลับซับซอนและละเอียดสุขุมมากยิ่งกวาสิ่งใดในโลกนี้ ก็คือกิเลสนี่เอง มันถึงไดครอง
โลก ความรูค วามเห็นความคิดตางๆ ที่กิเลสผลิตขึ้นมาถือวาถูกหมดดีหมด ใครจะเปน
เทวดามาจากไหนก็ไมดี สูเจาของไมได แมแตครูบาอาจารยทน่ี า เคารพนับถือและเชือ่
ฟง กิเลสมันยังมีแงตอสูของมันอยูอยางลึกลับภายในใจ บางทียังกลาหาญแสดงออก
มาภายนอกได ดูซิ มันเคยลงกับธรรมเมื่อไร พระพุทธเจามันยังคัดคานตานทานจะวา
ไง กิเลสมันเปนขาศึกกับทุกสิ่งทุกอยางไป ขึ้นชื่อวาธรรมคือความถูกตองดีงามแลว มัน
ถือเปนขาศึกทั้งนั้น นีล่ ะจึงลําบากสําหรับผูป ฏิบตั ธิ รรมเพือ่ สังหารทําลายมัน
ฉะนั้น จงยกศาสดาขึ้นมาเปนหลักดําเนินทุกดานอยางฝงใจ พระองคทรงหาม
และทรงอนุญาตสิ่งใด มีเหตุผลพรอมแลว ทรงบวกลบคูณหารโดยสมบูรณดว ยพระ
ปรีชาญาณแลว สวนไดมากไดนอย เสียมากเสียนอย ทรงเทียบเคียงทุกสัดทุกสวนแลว
ควรจะออกชองไหนที่มีสวนไดมากกวากัน ก็ทรงสอนใหออกชองนั้น สมมุติวาหลีกไม
ได ก็เลือกเอาที่มีผลไดมากกวาแลวดําเนินไปทางนั้น ใหไปเฉพาะทางได แตทางเสียไม
ยอมใหไป ไมทรงอนุญาตถาเปนทางเสีย นีล่ ะศาสดาทรงดําเนินตามเหตุผลอรรถธรรม
ลวนๆ มีเรามีเขาที่ไหนพอจะสอนใหคนเห็นแกตัว เห็นแกพวกพองของตัวและเหยียด
คนอืน่ เพราะมีแตธรรมลวนๆ ในพระทัย
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เราไมเคยเห็น เราไมเคยรูจ ติ ประเภทนัน้ เปนยังไง เราเคยประสบเคยพบเคย
เห็นเคยคลุกเคลาแตกบั สิง่ สกปรกโสมม อันเปนมูตรเปนคูถเต็มหัวใจเทานัน้ คําวา
มูตรคูถถาไมใชกิเลสจะไดแกอะไร
แลวเราจะไปเห็นอะไรทีแ่ ปลกประหลาดและ
อัศจรรยยง่ิ กวานี้ ก็เห็นแตอนั นี้ ไมมีอะไรดีกวานี้ จึงตองคลุกเคลากับอันนี้เรื่อยมาไมมี
วันเบือ่ หนายอิม่ พอบางเลยนัน่ แล เพราะความพออกพอใจกับมันทุกทา แสดงออกมา
ทาไหนพอใจทั้งนั้น เพราะการแสดงออกนั้นเปนทางเดินของกิเลสอยูแลว เราอยูใต
อํานาจของมันจะไมพอใจมันยังไงได เพราะเราไมฉลาดเหนือกิเลสนี่ ถามีความฉลาด
เหนือกิเลสก็ทราบกันทันทีๆ
จึงไดกลาวเสมอวา จงทําจิตของตนใหบริสุทธิ์ เพราะการปราบกิเลสซึง่ เปนตัว
รอยเลหรอยเหลี่ยมรอยสันพันคมออกใหหมดจากจิตใจซิ มันอยูในจิตใจของบุคคลแม
แตอยูกับสัตวก็รู ปดไมอยู วากิรยิ าทีแ่ สดงออกมานัน้ คือกิเลสประเภทนัน้ ๆ ซึ่งเคย
ครอบหัวใจเรา เหยียบย่าํ หัวใจเรามาพอแลว แตถูกขับออกไปจนไมมีอะไรเหลือ แลว
ทําไมจะไมรูเมื่อมันยังอยูกับหัวใจของใคร เพราะมันเหมือนๆ กันนี่ การแสดงออกมา
จะไมรูไดยังไง ตองรูไดอยางชัดๆ ซิเมื่อเหนือมันแลวตองรู ถาไมเหนือก็ไมรู จะอยูดวย
กันกี่กัปกี่กัลปก็ไมมีทางรูได ตองถูกหลอกถูกตมจากมันเรื่อยไปดังที่เปนมานี่เอง
พระพุทธเจาทรงอนุโลมผอนผันสงเคราะหโลกสงสารไปตามขั้นภูมิอุปนิสัย ก็
เพราะทรงเห็นวาโลกคือ คนมีหวั ใจ สัตวมหี วั ใจ ที่จะทรงสงเคราะหไดขนาดใดก็
สงเคราะหไป เฉพาะอยางยิ่งภิกษุบริษัทของพระองค จึงตองทรงกลั่นกรองดวยหลัก
ธรรมหลักวินัยใหมีขอบมีเขตเปนเครื่องปกครองบังคับบัญชา คําวาบังคับบัญชาก็คอื
บังคับบัญชาความชั่วที่จะออกทางทวารชองตางๆ นัน้ แหละ ทีก่ เิ ลสจะออกหากินหาราย
ไดของมันมาเก็บสั่งสมไวภายในใจ เมือ่ กิเลสหารายไดเพิม่ เขามาแลวก็มาเหยียบหัวใจ
เรานัน่ แล เพราะฉะนั้น จึงตองใชหลักธรรมหลักวินยั อันเปนเครือ่ งปราบปรามบังคับไว
เพือ่ ไมใหกเิ ลสประเภทตางๆ ออกเที่ยวหากิน หรือออกกวานยาพิษมาเผาใจเรา เมื่อ
สิง่ เหลานีอ้ ยูก บั เรามันตองบังคับเรา ไมบังคับเราจะบังคับอะไร มันตองบังคับเราอยู
ตลอดเวลานัน่ แล ผูจ ะฆากิเลสจึงเปนผูห นักแนนในธรรมในวินยั ทีป่ ระทานใหโดย
สมบูรณแลว จงฟงใหถึงใจ ปฏิบตั ใิ หถงึ กิเลส แลวจะถึงธรรมไปเอง
ผูปฏิบัติจึงตองใชความละเอียดลออใหมาก อยาสักแตวา อยู อยูเฉยๆ ไมคิดไม
อาน นีส่ อนหมูเ พือ่ นมาอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยเต็มสติกาํ ลังความสามารถ ไมใชมา
สอนแบบปาวๆ สอนไปแบบเฉยๆ เมยๆ รับหมูเ พือ่ นไวรายใดก็รบั ไวเพือ่ อบรมสัง่
สอนจริงๆ ดวยความเห็นใจซึง่ กันและกัน ดวยความเมตตาสงสาร ดวยความเห็นใจ
ทานใจเรา เพราะเจตนาทีเ่ สาะแสวงหาครูหาอาจารย หาอรรถหาธรรมเปนประเภท
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เดียวกัน หรือเปนชนิดเดียวกัน เปนเจตนาอันเดียวกันกับเราทีเ่ คยเปนมาแลว ควาเอา
หัวใจเรานัน้ แหละออกเทียบกับหัวใจหมูเ พือ่ น จึงพยายามถูไถกันไป หนักบางเบาบาง
แบกหามกันไปอยางนัน้ ตามความจําเปน
การสั่งสอนทุกแงทุกมุมจะดุดาวากลาวหนักเบาขนาดไหน ก็คือการตีการฆา
กิเลสของพระทั้งนั้น ไมใชตีพระฆาพระนี่ ถามาหาความดีงามมาหาธรรมอยางใจจริง
แลว ก็ทราบเองวาครูอาจารยทา นตีทา นฆาอะไร ก็ตีกิเลส ฆากิเลสที่มันทําลายพระนะซิ
บกพรองตรงไหนกิเลสตอยเอาๆ ครูอาจารยทา นมองเห็นอยูไ ดยนิ อยูน ่ี กิรยิ าทีแ่ สดง
ออกทางหูทางตา คําพูดจา กิริยาอาการที่เคลื่อนไหวออกมา ออกมาจากอะไร ออกมา
จากความผิด ความผิดนั้นมันเปนอะไร มันดีละหรือ ถาไมเปนกิเลสมันจะเปนอะไร
เพราะมันฝงลึกภายในใจในกายจนเปนอันหนึง่ อันเดียวกันมานานแลว มันจึงเปนนิสยั
สันดานและแสดงออกมาจากอันนั้น จึงตีเขาไปตรงนั้นใหถูกกิเลสตรงนั้น ผูตั้งใจหา
อรรถหาธรรมก็รูผิดถูกของตัวเอง และรูชองทางที่จะแกกันไปโดยลําดับนะซิ
ใครมานิมนตพระวัดนีไ้ ปไหน เราก็ไดพูดเหตุพูดผลใหเขาฟง เพราะเรารักเรา
สงวนพระผูมุงอรรถมุงธรรม ซึ่งมาอาศัยและอยูกับเราเพื่อการศึกษาอบรมความดีทั้ง
หลาย เราไมไดรกั สงวนอะไรบรรดาวัตถุยง่ิ กวาพระในวัดเรา จตุปจ จัยไทยทานเปน
เครือ่ งอาศัยเพียงเล็กนอยไปวันหนึง่ คืนหนึง่ พอยังชีวิตใหเปนไปเพื่อการบําเพ็ญสมณ
ธรรมดวยความสะดวกเทานัน้ จึงวาเครื่องอาศัยๆ นิสสัย ๔ ฟงซิ ทานสอนไวแลวตัง้ แต
วันบวช สิง่ อาศัยคือปจจัยเครือ่ งอุดหนุนเเกการบําเพ็ญสมณธรรม ความสงบเย็นใจ
เครื่องอุดหนุนเครื่องสืบตอกันไปแหงชีวิตธาตุขันธในวันหนึ่งๆ เทานัน้
ธรรมเปนเรือ่ งใหญเปนหลักเปนเกณฑ เปนแกนอันสําคัญที่เราตองการ สวน
ปจจัยสีพ่ อเปนความสะดวกในการบําเพ็ญธรรมเทานัน้ ถาไมฉลาดสิง่ เหลานัน้ ก็เหยียบ
ย่าํ ทําลายได เพราะตัวเราทีพ่ าใหไดใหเสีย พาใหเปนไป พาใหขวนขวาย พาใหยินดี พา
ใหติดอันเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล จึงตองระวัง ไมใชเรื่องของธรรม ถาธรรมแลวไม
ติด ติดอะไรธรรม ทานสอนใหแกใหละใหถอดใหถอนทั้งนั้น ติดอะไร แตกเิ ลสมันเปน
เรื่องใหติดอยูแลวโดยปกติ อยูโดยปกติมันก็ติด แสดงออกมันก็ติด กิริยาอาการทุกสิ่ง
ทุกอยางติดทั้งนั้นถาเปนเรื่องของกิเลส
จึงตองใชความพินิจพิจารณาอยูทุกระยะที่
เคลื่อนไหวของใจ กาย วาจา เพื่อสลัดปดทิ้งออกจากใจ ไหนจะสนใจเกี่ยวของพัวพัน
และเสาะแสวงจตุปจ จัยใหเพิม่ การทําลายตัวเขาไปอีก นั่นไมใชทาง จึงไมควรสนใจใฝ
หา
ความตามสบายๆ อันใดก็ตามใหพึงทราบวา นี่แหละหลักใหญของกิเลสที่ฝงจม
อยูใ นนิสยั สันดานลึกมากทีเดียว อยาเขาใจวาอยูต น้ื ๆ ผิวเผินดังที่คนประมาทคิดกัน
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ฉะนั้นจึงตองไดฝน ฝนทุกระยะ ผูป ฏิบตั ธิ รรมจะหาความอยูส บายแบบโลกๆ ไมได
เพราะตองตอสูกับกิเลส ฝนกับกิเลสอยูตลอด กิเลสหยาบฝนกันอยางหนัก ตอสูกัน
อยางหนัก กิเลสละเอียดเขาไปก็ตอสูกันไปโดยลําดับๆ ประมาทนอนใจไมได แลวจะ
หาความสบายมาจากไหนเมือ่ ความจําเปนบังคับอยูเ ชนนี้
นักมวยเมือ่ อยูบ นเวทีจะหาความสบายมาจากไหน แมแตขณะใหนาํ้ ก็หาความ
สบายไมได นีเ่ ราขึน้ เวทีแลว เปนผูตั้งใจประพฤติปฏิบัติอรรถธรรม การสละตนออกมา
บวชในพุทธศาสนา ก็คือเพศนักรบอยางเต็มตัวเต็มใจทุกอาการนั่นแล ยังจะหาความ
สะดวกสบายไปตามกลมายาของกิเลส เราก็ไมตองมาบวชกัน ไมตองมาฝนกันละซิ
ปลอยใหกิเลสเหยียบย่ําถูไถไปมาจนถลอกปอกเปก
แขนขาขาดกระจุยกระจายไป
เหลือเทาไรคอยเอา สุดทายก็ไมมีอะไรเหลือ แหลกไปหมดทั้งรางจะวาไง กิเลสมันเคย
เห็นใจไวหนาเมตตาใครทีไ่ หน พอจะตายใจกับมันได
การฝน คือ การฉุดการลากตัวออกใหพนภัยจากกิเลสตางหาก เพราะฉะนัน้ จึง
ตองฝนกัน การประกอบความเพียรตองตั้งสติใหดี พินิจพิจารณาทางดานปญญา เพื่อ
ความเกรียงไกรรอบคอบ ทุกอาการมีแตทาตอสู มีแตทาปลดเปลื้อง กิริยาอาการแหง
การปลดเปลื้อง กิรยิ าอาการแหงการตอสูท ง้ั ปวง ก็ยอมรับกันวาตองทุกข แตผลที่ได
จากนี้ก็คือสันติธรรม อันจะพาใหจติ ใจสงบสบายไปโดยลําดับ เพียงแตขั้นเริ่มการตอสู
กับความฟุงซานรําคาญของจิต ทีเ่ ปนมาจากกิเลสเปนเจาเรือนและบงการ ก็ยังตอง
ลําบากตามลําดับของการตอสู กวาจะไดรบั ความสงบเย็นใจแตละครัง้ ละคราวในขัน้ เริม่
แรกของการฝกจิตใจนั้น มันตองลําบากไมนอ ย
เพราะกิเลสมันอยูเปนสุขไมได มันตองดิ้นตองดีดของมัน และมันอยูใ นจิตจะ
ไมใหจิตดิ้นไปดวยยังไง จิตมีอะไรเกี่ยวโยงกันในตัวเราก็คือตา หู จมูก ลิน้ กาย นั่นแล
เมื่อแสดงออกขางนอกก็ไปสัมผัสสัมพันธกับรูป เสียง กลิน่ รส เครือ่ งสัมผัสและพัวพัน
กันไปเรื่อยๆ มันดิ้นมันดีดมันติดมันพันกันอยูอยางนั้น แลวผลที่ไดมามีอะไร ก็มีแต
ความทุกขความรอนภายในใจโดยถายเดียว นอกนั้นยังระบาดไปถึงกาย ใหตองรับ
เคราะหกรรมจากจิตไปดวย
การตอสูเพื่อใหไดชัยชนะมีความสงบเย็นไปโดยลําดับ ตองเขมขนทางความ
เพียรโดยสม่ําเสมอไมลดละ ธรรมถาเขาสูใจมากนอย ยอมแสดงผลคือความสงบเย็น
ใหเห็นประจักษใจ ความสงบ ความเย็นใจ สบายใจ นีค้ อื ธรรม การตอสูกับความฟุง
ซานวุน วายไดมากนอย ผลก็แสดงความสงบเย็นซึ่งเปนธรรมอันพึงหวังขึ้นมา ผลแหง
การตอสูเ ปนอยางนี้ จากนั้นก็ขยับและขยายงานออกไปดวยปญญาเปนขั้นๆ ไลตีตอน
กิเลสใหเขามาสูจ ดุ รวม จิตสงบ กิเลสมันก็สงบตัว แตไมใชกิเลสตายนะ มันเพียงกมหัว
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หมอบหลบหมัดคือสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรเทานัน้ ที่กลาวนี้เพียงขั้นสมาธิสงบ
ตัวเขามา กิเลสสงบเพราะถูกตีถูกตอนเขามาดวยการตอสูกัน จากนั้นก็คลี่คลายออก
โดยทางปญญา กิเลสตัวไหนมันเกงไปทางไหน ทีนี้ปญญาตามคลี่คลายไลตอนกันไป
เอา จิตมันติดอะไรที่เดนที่สุดภายในจิตนี้ เชน ราคะตัณหา เปนตน มันติดอะไร
อันนั้นคืออะไร แยกแยะออกไป ดูที่มันติดเสียกอน มันติดอะไร มันรักชอบอะไร สิ่งที่
มันรักชอบนั้นคืออะไร คลี่คลายออกดูใหเห็นชัดเจนดวยปญญาเครื่องกลั่นกรองตัดสิน
กัน และพิจารณายอนเขามาดูกายอันนัน้ ดูรูปอันนั้น ดูรูปอันนี้โดยทางอสุภะหรือไตร
ลักษณไดทั้งสิ้น เพราะตามหลักความจริงมันเหมือนกัน เมื่อรูชัดดวยปญญาจิตก็ถอย
ตัวเขามา จนสติปญญาพอตัวแลวกับกิเลสประเภทนั้นๆ ก็สลัดกันไดโดยลําดับ อยางนี้
เปนตนที่เกี่ยวกับปญญา
ราคะตัณหาสวนหยาบนีเ้ กีย่ วกับเรือ่ งกาย กายนอกกายใน เมือ่ พิจารณาแยก
แยะใหเห็นความจริงของมัน ทั้งดานนอกดานในไดเทาเทียมกันเสมอกันแลว มันจะยึด
จะถือจะรักจะชอบขามเมฆขามหมอกไปไหน มันก็หายสงสัยไปเอง นี่แหละปญญา
พิจารณาไปตรงไหนกิเลสจึงขาดไปเรือ่ ยๆ ปญญามีเต็มที่ ตัดฟนกันขาดสะบั้นลงไปไม
มีเหลือ และขาดไปเปนขั้นๆ เปนตอนๆ จนขาดไปโดยสิ้นเชิง ไมนอกเหนือสติปญญา
ไปได ฉะนัน้ จงบํารุงสติปญ
 ญาใหแกกลาสามารถไปโดยลําดับ อยาทอถอยปลอยวาง
นี่ก็ไมไดประชุมมานานเพราะสุขภาพไมคอยดี
เพียงจะรักษาเจาของอยูโดย
ลําพังในวันหนึง่ ๆ ก็ลาํ บาก บางวันอยูเ ฉยๆ โรคหัวใจมันก็กาํ เริบ โดยเฉพาะอากาศ
รอนๆ มักเปนเสมอ ตองไดระมัดระวัง แตกอนที่สุขภาพยังดีก็ประชุมอยูเสมอๆ นี่
แหละการเปลี่ยนแปลงของธาตุขันธ เครื่องใชมันไมแนนอนเสมอไป เมือ่ มันชํารุดทรุด
โทรมก็ตองไดอนุโลมไปตาม หมูเพื่อนมาพึ่งพาอาศัยก็ทราบทําไมจะไมทราบ เพราะ
เคยอยูก บั หมูก บั เพือ่ นมาเปนเวลานานแลวนี่ ที่ออกมาจากปาจากเขามาสูสังคมพระ
เณรและประชาชนก็เกือบ ๓๐ ปแลว ทําไมจะไมทราบ เคยอบรมหมูเพื่อนมามากเพียง
ไรก็รูกันอยูแลว แตเวลาธาตุขนั ธชาํ รุดทรุดโทรม ก็จําตองพักผอนไปตามความจําเปน
ทั้งที่หวงใยหมูเพื่อน แมแตงานภายนอกถาไมจําเปนจริงๆ ก็ไมอาจรับได ทั้งที่เห็นใจผู
มาเกี่ยวของมากนอย
เพราะฉะนั้นหมูเพื่อนที่มาอบรมศึกษาจงพากันตั้งใจดวยดี ศึกษาอบรมอยาง
จริงจัง อยาพากันนอนใจ จะไรคุณคาที่นาพึงใจทั้งปจจุบันและอนาคต อยูแบบหดตัว
เหมือนคนสิน้ ทามันนาทุเรศนะ ทั้งนี้เพราะกลมายาของกิเลสทุกอาการแหลมคมมาก
ดังทีก่ ลาวมานัน้ แหละ คอยแตจะถูกหลอกและลมจมไปกับมันอยูเรื่อยๆ โดยไมรูสึกตัว
นะ ทําอะไรพอไมสะดวกสบายบาง เชน ประกอบความเพียรบังคับจิตใจ ฝนกันบาง ก็
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เห็นวาเปนทุกขไมอยากฝน สูนอนจมอยูกับกิเลสเปนกัปเปนกัลปไปดีกวา แลวแตมนั
จะเอาขึ้นเขียงไหน จะสับจะฟนลงไปก็ใหเปนหนาที่ของมัน นัน้ เห็นวาสบายดี
แตนั่นมันเพลงกลอมของกิเลสที่เคยฟงจมหูจมจิตใจมานานแสนนานแลว ถา
สบายจริงดังที่ถูกหลอก ใครๆ ก็ตอ งการความสบายและก็เคยทําตามกิเลสมาแลวดวย
กันทั้งนั้นโลกอันนี้ แตไมเห็นไดรบั ความสบายตามใจทีน่ กึ ฝนกัน อยูที่ใดไปที่ใดเห็นแต
คนและสัตวตองโทษโดนทุกขทรมานเพราะกิเลสดัดสันดานทั่วหนากัน แตไมรูจักเข็ด
หลาบและแสวงหาทางออกกันบาง
พระพุทธเจาเสด็จออกทรงผนวชก็เพื่อความสุขอันไพบูลย โดยทรงเห็นวาสิง่
เหลานีใ้ หความสุขไดเพียงแคนน้ั มีความทุกขมาก ใหความสุขเพียงเล็กนอยพอเปน
เครือ่ งหลอกผิวเผินเทานัน้ จึงตองทรงเสาะแสวงหาสิ่งที่จริงจังไมหลอกลวง ไมมีพิษภัย
เคลือบแฝง สิ่งที่ทรงแสวงหาอยางเต็มพระสติปญญา ถึงกับเอาพระชีวาเขาแลกนัน้ คือ
โมกขธรรม ไดแกธรรมแดนหลุดพน จนสมพระทัยหวังและนําธรรมนัน้ มาสอนโลกที่
ชาวพุทธเราไดกราบไหวบชู า และปฏิบตั ติ ามอยูน แ่ี ล ทั้งนี้เพราะทานยอมรับทุกขโดย
ชอบธรรมทางการบําเพ็ญ
ถาไมใชสติปญญาใหมากๆ จะไมทนั กิเลสนะ แมแตเพียงใหจิตสงบก็สงบได
ยากหรือสงบไมได ถาปราศจากความตัง้ ใจความจดจอดวยสติแลวตองเหลวไหลไมเปน
ทา เพราะกิเลสมันไมมีเวลาออนขอยอหยอน แข็งปง อยูอ ยางนัน้ ตลอดเวลาในตัวเราจะ
วาไง ยิ่งเราออนเทาไรมันยิ่งแข็ง ถาเราแข็งมันก็เริม่ ออนลง นีแ่ หละหลักใหญอนั เปน
ความจริงอยูต รงนี้ จงพากันพิจารณาใหดี
ขั้นเริ่มตน ขั้นถูไถ ลมลุกคลุกคลานนีแ่ หละ สวนมากผูปฏิบัติมักไปไมคอยรอด
จอดอยูกลางมหาสมมุติมหานิยมไปเสีย โลกเขานิยมวาอะไรดีก็วาดีไปตามเสีย ลืมตัว
ไปเสีย แตธรรมที่ปราชญทานวาดีไมยอมฟง ความพนทุกขนักปราชญผูบริสุทธิ์ทานวาดี
ไมยอมฟง วาเปนสุขไมยอมฟงไมยอมเชื่อ มันหากเปนอยูใ นหัวใจนัน่ แหละ ไมใชเรา
ตั้งใจไมเชื่อ ไมใชเราตัง้ ใจคัดคาน แตมันมีธรรมชาติที่เปนตัวขาศึกตอธรรมชนิดหนึ่ง
ที่กลอมหัวใจอยูนั้นพาไมใหเชื่อ และใหฝนธรรม คัดคานธรรม ตอสูธ รรม ดวยวิธี
ตางๆ แลวจะเจอความเกษมในธรรมที่ปราชญทานแสดงไวไดยังไง เพราะทานทําอยาง
นั้นทานถึงไดรูอยางนั้น จึงไดพูดไดสอนอยางนั้น ทานไมไดทาํ แบบเรา รูแ บบเรา ทาน
จึงไมเปนอยางเรา
รูแ บบเรากับรูแ บบทานมันผิดกัน สุขแบบเรากับสุขของทานมันผิดกัน สุขแบบ
เรามันอยูป ลายเบ็ดนัน้ นะ สุขของเราเปนความสุขอยูป ลายเบ็ดวาไง ปลาตัวโงพองับ
เหยื่อที่ปลายเบ็ดเขาไปก็ติดเบ็ดพรอมกันเลย งับไปตรงไหนก็ติดเบ็ดตรงนั้น ขึ้นชื่อวา
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โลกามิสที่เปนสิ่งเคลือบแฝงของกิเลสแลว มันก็เปนอยางเบ็ดที่ติดเหยื่อลอปลานั่นแล
เหยือ่ นีไ้ มใชอาหารอันแทจริง
แตเหยือ่ นีเ้ ปนเหยือ่ ลอสําหรับหลอกคนโงโลเลใน
โลกามิส ผูปฏิบัติเพื่อความฉลาดและหลุดพนจึงตองระวังกัน ผูปฏิบัติอยางแทจริงใน
ธรรมทั้งหลายเทานั้นจึงจะระวังได และละไดไมติดเบ็ดคือโลกามิสซึ่งเปรียบเหมือน
เหยื่อลอปลา ที่พออาศัยไปในวันหนึ่งๆ เทานั้น ไมถือเปนจริงเปนจังเหมือนธรรมที่
กําลังบําเพ็ญ
กําลังวังชาของเราเคยทุมเทในงานอื่นๆ เราทุมมามากพอแลว ความคิดความ
ปรุงอะไรก็เคยคิดเคยปรุงมาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ ก็นา จะเบือ่ หนายและนํามา
พินจิ พิจารณาทบทวนแยกแยะเทียบเคียงกัน ในแงหนักเบา ดีชว่ั ไดเสีย ซึ่งพอจะหา
ชองทางออกในแงใดไดบา งแลวในการปฏิบตั ิธรรมเพือ่ ตัวเอง จะมัวเสียดายอะไรกันอยู
อีกนักหนา เรือ่ งความเกิดตายนีม้ นั อยูบ นเขียงของกิเลสมาเปนประจําซึง่ ควรเข็ดหลาบ
ไดแลว เพราะเคยโดนกันมาแบบนีท้ กุ รายไมนา สงสัย แตใจเราจะใหนอกจากเขียงนีม้ นั
ไมอยากไป จึงถูกกลอมอยูนั้นแล เพราะเพลงลูกทุงลูกกรุงมันเพราะพริ้ง เกินกวาสติ
ธรรม ปญญาธรรม วิรยิ ธรรมเปนตน จะเขาไปสอดแทรกได
เจาของนั่นแหละเปนผูจะฉุดลากเจาของ ครูบาอาจารยเปนแตผใู หอบุ ายแนะนํา
สัง่ สอนเทานัน้ ตองหาอุบายพลิกแพลงในแงตางๆ เอาเอง ถาจิตออนแอตองพลิกหา
อุบายใหมๆ มาใชใหทันกับกลมายาของกิเลสตัวปลิ้นปลอนหลอกลวงเกงๆ การปฏิบัติ
ตัวเองจะคิดวาวันนีไ้ ดผลอยางนี้ วันวานไดผลอยางนัน้ แลวจะเอาอุบายเกานัน้ มาใช
ทั้งๆ ที่มันจืดชืดไปแลวนั้นไมไดผลนะ จงพลิกหาอุบายใหมมาใช นั้นมันเปนอดีตไป
แลวจะไมทันกับกลลวงของกิเลสตัวปจจุบัน อุบายใดที่จะฟตตัวเองใหขึงขังตึงตังขึ้นมา
ควรแกการฆากิเลสชนิดนั้นๆ ตองพลิกหาอุบายนัน้ มาใชนะ ไมงั้นไมทันกลมายาของ
กิเลส ใจก็ไมสงบ อุบายปญญาแหละสําคัญ นีเ่ คยทํามาอยางนัน้
อยางนอยตองใหมีความสงบถึงจะมีโลกอยูพูดงายๆ ถาใจสงบเย็นพออยูได
มนุษยเราพระเรา ถาใจไมสงบเลยนี่รอนเปนฟนเปนไฟ ราวกับจะหาโลกอยูไ มไดนน่ั แล
เห็นอะไรก็เปนไฟไปดวยเพราะกิเลสพาเปนไฟ ใจจึงเปนไฟ หาที่ปลงจิตปลงใจไมได
เลยขณะนัน้ แมทส่ี ดุ ครูบาอาจารยทเ่ี คารพเลือ่ มใสก็หมดความเคารพเลือ่ มใส ใจเฉื่อย
ชาไปหมด นัน่ เห็นไหมละ เวลากิเลสมันทรยศนะใจมันรูจ กั เจาของเมือ่ ไร พอมีความ
สงบขึ้นภายในจิตซึ่งมีคุณคามากนอยตามขั้นของธรรม ทีนี้พอเปนที่ยับยั้งตั้งตัวได พอ
เปนที่อาศัยหายใจเต็มปอดไดบางละที่นี่ มองดูขางนอกก็เปนลักษณะเย็นตา เย็นใจเชน
เดียวกัน เห็นหมูเ พือ่ นเปนหมูเ พือ่ น เห็นครูเห็นอาจารยกเ็ ปนทีเ่ คารพเลือ่ มใสขึน้ ไป
โดยลําดับๆ
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จิตละเอียดเขาเทาไร ความเคารพเชือ่ ถือครูบาอาจารยยง่ิ หนักขึน้ ๆ ความหวัง
พึ่งพิงทานยิ่งมีกําลังมากขึ้นทุกที หายใจเขาหายใจออกเปนครูเปนอาจารย เปนอรรถ
เปนธรรมไปตลอดกาลสถานที่ ไมจดื จางเหมือนแตกอ นทีโ่ รคบากิเลสกําเริบรังควาน
แมที่สุดพระพุทธเจาปรินิพพานไปกี่พระองคและนานเทาไร จิตสามารถประมวลเขามา
สูจุดเดียวคือใจของตนไดหมด ใจยอมรับความจริงอยางหมอบราบเลย นัน่ ใจถาไมมี
อะไรมาฝนมากั้นไวก็ลงสูความจริงไดอยางราบคาบ จึงทราบไดวาที่เปนทั้งนี้มีแตกิเลส
ทัง้ นัน้ ฝนธรรม กีดกันธรรม ไมมีอะไรมาฝน
ฉะนัน้ จงพยายามทําใจใหสงบใหได ตองบังคับซิถา อยากเปนคนดีใจวิเศษนะ
เมื่อมีความสงบไดแลวก็จงพิจารณาทางดานปญญา สงบแคใดก็เปนบาทเปนฐานของ
ปญญาขัน้ นัน้ ๆ ได พอไดตนทุนคือสมาธิแลวก็เริ่มปญญา ใหเปนตนทุนทางดาน
ปญญาตอไปอีก ทีนี้ผลของจิตจะผิดกันไปโดยลําดับ ความดูดดื่มทางสมาธิเปนอยางนี้
ความดูดดื่มทางดานปญญาเปนอยางนั้น ผิดแปลกกันไปเรื่อยๆ เพราะปญญานี้กาว
ออกไปเรื่อย กวางขวางออกไปเรื่อย ชํานิชาํ นาญไปเรือ่ ยๆ คลองตัวไปเรื่อยๆ จิตใจก็
ดีดขึ้นๆ รูเห็นไดอยางชัดเจนวากิเลสตัวใดไดขาดไปดวยปญญาประเภทใด เปนวรรค
เปนตอน กิเลสขาดไปเปนลําดับๆ รู
ทีนี้พอจิตปรากฏไดผลขึ้นมาวาเปนสิ่งที่มีคุณคาโดยลําดับแลว ทําไมจะไมขยับ
ขยัน ทําไมจะไมมีแกใจคนเรา ตองมีแกใจโดยไมตองสงสัยเลย ความขยันหมัน่ เพียร
เปนมาเอง ความคิดวาลําบากลําบนแตกอ นไมมลี ะทีน่ ่ี มีแตความหมุนตัวติ้วๆ เรื่อยไป
พินิจพิจารณาเพื่อแกเพื่อถอดถอนกิเลสเรื่อยไป ไมมีคําวาทอถอยออนแอ สิ่งที่ไดแลว
มากนอยเพียงไรนั้นเปนเครื่องดูดดื่ม เปนที่ไวใจ เปนที่อบอุนใจ ไมเหมือนสิ่งที่อยูดวย
กันแตกอน ซึ่งเปนพิษเปนภัยมากนอยตามความมีอยูของมัน จากนั้นสติปญญาก็หมุน
ไปเลย เอาจนกระทัง่ ไดรง้ั เอาไว
นั่นแหละถึงขั้นธรรมมีอํานาจมากกวากิเลสตองไดรั้งเอาไว ไมงั้นสติปญญาจะ
ทํางานเลยเถิด เพราะความเพลิดเพลินในความเพียรเกินไป ซึ่งไมใชมัชฌิมาความพอดี
เหมาะสม กิเลสที่เคยเพนพานตองหมอบเหมือนกับหายหนาไปหมด ความจริงไมหมด
ใครจะฉลาดยิง่ กวากิเลสเลา มันตองหมอบหลบฉากละซิ เพราะถูกสติธรรม ปญญา
ธรรมฟาดกันลงไปไมยับยั้งนี่ นีเ่ ปนธรรมฝายเหตุ สติปญญาแกกันลงไปๆ คุย เขีย่ ขุด
คนกิเลสขึ้นมาอยูที่ไหน สติปญญาก็เปนอัตโนมัติ ความเพียรเปนอัตโนมัติ ความ
อุตสาหพยายามทุกดานกลายเปนอัตโนมัติไปตามกันหมด เหมือนกับเราไมมเี จตนานํา
มาใชนะคําวาอุตสาหพยายาม เพราะเปนไปเองเมือ่ ถึงขัน้ เปนเองแลว
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คําวาอุตสาหทว่ั ๆ ไปนี้ไดแกการฝน เชน อุตสาหทําไปเถอะ อุตสาหฝนไปเถอะ
แลวจะเห็นผล ดังนี้ มีแต ฉันทะ วิรยิ ะนีว้ ง่ิ ตามกัน ความพอใจในความเพียรนีก้ ็
ละเอียดเขาไป มีกําลังมากเขาไปโดยลําดับ แลวจะนอนใจอยูไดยังไงเมื่อเปนอยางนั้น
ถาไมพุงใหทะลุเสียอยางเดียวแลวไมมีที่อยู ไมมีที่ปลงใจ ถอยไมได ก็ฟนไฟอันเปนผล
ของกิเลสชนิดตางๆ ไดเคยเผาเรามาแลวตัง้ แตกปั ไหนกัลปใด สุมอยูที่หัวใจนี่ ทําไมจะ
ไมเห็นโทษของมันอยางถึงใจเลา เวลานีเ้ ราจะออกจากฟนจากไฟ ดับฟนดับไฟ กิเลส
เปนตัวไฟ ราคคฺคนิ า โทสคฺคินา โมหคฺคินา เปนไฟทั้งนั้น น้ําดับไฟไดแกสติปญญา
ศรัทธา ความเพียร นีเ้ ปนน้าํ ดับไฟ ดับลงไปๆ ใครจะโดดเขาไปกองไฟอีก นอกจากดับ
ลงใหมันมอดไมมีเหลือ โลงไปหมดเทานั้น แลวอะไรละทีน่ จ่ี ะมายุแหยกอ กวนยิบๆ
แย็บๆ เหมือนแตกอน ไมมี เพราะไฟหมดหรือดับโดยสิน้ เชิงแลว
ทีนี้ก็เห็นไดชัดวา มีกเิ ลสนีเ้ ทานัน้ กอกวนภายในจิตใจ บีบคัน้ จิตใจ พออันนี้
หมดไปแลว ไมเห็นมีอะไร วัตถุสิ่งของทั่วโลกธาตุก็ไมเห็นวามาเปนภัยอะไรกับเรา มี
แตกิเลสที่ทําใหคิดใหปรุงใหยึดใหถือและผูกมัดอยูภายในใจ บีบคัน้ อยูภ ายในใจนีเ้ ทา
นัน้ เปนตัวพิษเปนตัวภัย พออันนี้หมดไปแลว ไมมีอะไรเปนตัวพิษ ภัยไมมี หมด นีก่ าร
ประกอบความเพียร ตองทําใหไดผลพึงใจดังนี้ซินักปฏิบัติเรานะ ทําเหยาะๆ แหยะๆ
พอใหกิเลสรําคาญหั่นหอมกระเทียมอยูทําไม ฟาดลงไปจนกิเลสแตกวงกินเลี้ยงกัน
โนนซิ จะสมใจ สะใจที่เคยถูกมันดัดสันดานมานาน
ธรรมนีจ้ ะเดนอยูท ใ่ี จนะ ไมเดนอยูที่อื่น กิเลสอยูต รงไหนธรรมนีเ้ หมือนกับจม
มิด แตอยูใตกิเลส นัน่ แหละกิเลสครอบอยูน น้ั เพราะฉะนั้นจึงตองเปดออก เปดออก
ดวยความเพียร เปดออกดวยอุบายวิธีของตน ใจที่เคยเปนฟุตบอลใหกิเลสมันเตะไป
โนนไปนีก้ ส็ งบตัวเขามาได พอสงบไดก็เย็น พอเย็นแลว เอา ปญญาพิจารณาลงไป ขาง
นอกก็ตาม ขางในก็ตาม ติดตรงไหน สัมผัสสัมพันธกับอะไร พอใจกับสิง่ ใด เอานัน้ มา
พิจารณาใหเปนทีแ่ นใจ แนใจแลวปลอยเอง ลงปญญาไดเขาถึงแลวไมมีอะไรจะทนอยู
ได ปลอยทั้งนั้น ไมยึด
คิดดูตั้งแตธรรมยังไมเกิด ใจยึดแนนแกะไมออก พอธรรมเกิดเต็มทีแ่ ลวปลอย
เอง ไมยึดอะไรทั้งสิ้น เชนผูท า นบริสทุ ธิแ์ ลวทานเอาอะไรไปยึด ทานไมยึดอะไรนี่ แม
ความบริสทุ ธิก์ เ็ ปนความบริสทุ ธิล์ ว นๆ จริงลวนๆ ทานไมยดึ เรื่องยึดเปนเรื่องของ
กิเลสตางหาก ธรรมไมยึด รูต ามเปนจริงแลวตางอันตางจริงเทานัน้ จะยกขึน้ วาเราวิเศษ
วิโสก็วา กันไปอยางนัน้ แหละ โลกมีสมมุติก็วากันไป วาไปทานก็ไมติด ไมติดคําวาวิเศษ
วิโส ไมติดคําวาบริสุทธิ์ ไมติดคําวาพนทุกข ทานไมติดทั้งนั้น ถาจะใหชื่อวาพอก็พอ
อิ่มตัวแลวที่นี่
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จิตอิ่มตัวเต็มที่แลว ดีกับชั่วเขามาสัมผัสก็มีน้ําหนักเทากัน เพราะนี้เปนสมมุติดี
ชัว่ ปฺุญปาป ปหิน บุญบาป ดีชั่ว สุขทุกข ละหมดแลวไมมเี หลือ บรรดาสมมุตจิ ะ
ละเอียดแคไหนก็ละหมด สบายเต็มอัตราแหงใจทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ละเปนอิสรเสรีละทีน่ ่ี ความ
เพียรทีเ่ คยตะเกียกตะกายมาแทบลมแทบตาย แบบสลบไสลเสือกคลาน มาแสดงคุณ
คาใหเห็นอยางชัดเจนอยูก บั ผลแหงธรรมทีป่ รากฏกับใจนัน้ แล คุมคา ลนคาดวย ถาไม
ทําอยางนัน้ ไมตะเกียกตะกายอยางนั้น ไมยอมเสียสละชีวติ จิตใจเพือ่ ธรรมจริงๆ ก็ไม
ปรากฏธรรมอยางนี้ เวลาพิจารณายอนหลังก็ภมู ใิ จ
แตนพ่ี จิ ารณายอนหนายอนหลังไปไหนใกลหรือไกลในหรือนอก ก็เห็นแตกิเลส
มัดคอพระนะซิ มันนาโมโห นั่งอยูมันก็มัด นอนอยูมันก็มัด ขบฉันอยูมันก็มัด กิรยิ าทา
ทางไหนเห็นแตกเิ ลสมัด กิเลสตอยพระธุดงคกรรมฐานลมลุกคลุกคลาน นีซ่ มิ นั ทุเรศ
นะ ยิง่ ผูเ ปนหัวหนาพาปราบกิเลสดวยแลวบางทีทาํ ใหหนักใจนะ ทําใหเกิดความระอา
ใจเหมือนกัน เอะ นี่มันยังไงกัน คือเวลาสอน สอนจริงๆ กิเลสอยูจุดไหนสอนเขาไป
ตรงนัน้ ตีชวยเขาไปตรงนั้น ผูฟงยังไมรู เอา ตอยอยางนั้นซิ ยังไมยอมตอย ใหกเิ ลส
ตอยเอาๆ นัน่ ซิ มันนาโมโหนะ
มองที่ไหน ไมวา ทางหู ทางตา เห็นแตเรือ่ งของกิเลสมันเอารัดเอาเปรียบหัวใจ
พระอยูตลอด กิริยาอาการที่แสดงออกมานั้นเปนกิริยาอาการของกิเลสไดเปรียบเราอยู
เสมอ เราไมรรู อบมัน มีแตมันมัดเราอยูทาเดียว อันนีซ้ ทิ าํ ใหเกิดความทอใจในบางครัง้
เกีย่ วกับการอบรมสัง่ สอนนะ เพราะเอาสมมุติมารับสมมุตินี่จะทํายังไง เพียงเทานี้ก็ไม
ไดความ เทานีก้ ไ็ มเขาใจ สิ่งละเอียดยิ่งไปกวานี้มีอยูมากมายจะเขาใจไดยังไง เรือ่ ง
ความละเอียดของกิเลสแลวจะเอาอะไรไปรูมันได เพียงหยาบๆ นีย่ งั ไมรทู นั มันอยูแ ลว
จงพากันตัง้ ใจเอาจริงเอาจัง อยาหวังอะไรในโลกนี้ จงหวังธรรมเปนหลักยึดของ
ใจ ผูใ ดเปนผูค รองธรรมอันเลิศเลา พระพุทธเจา พระสาวกอรหันตทานทุกๆ พระองค
เปนผูค รองธรรมนีโ้ ดยสมบูรณดว ยการปฏิบตั มิ าอยางนัน้ ๆ เราจงยึดทานเปนหลักใจ
ใหเหนียวแนนมัน่ คง ทั้งวิธีการปฏิบัติของทานเปนมาอยางนั้นๆ ยึดทั้งผลที่ทานไดรับ
เพือ่ เปนความภาคภูมใิ จเรา และเปนกําลังใจ เพิม่ กําลังใจเราในการบําเพ็ญเพียรอยาง
เขมแข็งแทงทะลุตอไป
อยายึดอะไรมาเปนแบบเปนฉบับ คนที่มีกิเลสเต็มหัวใจเหมือนน้ําทวมปอด จะ
ยึดมาเปนแบบฉบับไดยังไง เขาก็จะเอากิเลสมาโปะเอาจนมองไมเห็นตัวนะซิ เมื่อไปยึด
ก็เทากับเอากิเลสมาโปะเอาๆ และจมดิ่งไปเลยนั่นแล ถาเอาทานผูบ ริสทุ ธิม์ าเปนคติตวั
อยาง มายึดมาฝากเปนฝากตาย ความยึดความพึ่งพิงทุกสิ่งทุกอยางกับทานซึ่งเปน
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ธรรมอยูแลว ยอมเปนธรรมตามทานไปในตัว จนกลายเปนธรรมทัง้ ดวงขึน้ ทีใ่ จเราโดย
สมบูรณไมสงสัย
ถาพูดตามความคาดหมายของสมมุติที่ธรรมไมเคยสัมผัสใจ แมแตความสนใจ
ในธรรมก็ไมกระดิกนั้น เหมือนอยูไกลแสนไกลนะมรรคผลนิพพาน เหมือนสุดเอื้อม
หมดหวัง ราวกับอานแตชื่อของมรรคผลนิพพาน ตัวจริงไมมี หากคิดวามีกอ็ ยูค นละ
โลกคนละทวีป ไมคิดวาจะมีอยูกับตัวกับใจของผูอานผูนับถือศาสนานั่นเลย จิตคาดไป
เหมือนสุดเอือ้ มจริงๆ เหมือนหมดวาสนาบารมีอะไรทํานองนัน้ หมดความสามารถทีจ่ ะ
เอื้อมถึง ทัง้ ทีม่ รรคผลนิพพานมีอยูท ห่ี วั ใจเรานีแ่ ทๆ อุบายวิธีก็อยูกับเราอีก ตามความ
จริงของหลักธรรมแลวไกลที่ไหน ก็กิเลสเอาเราเปนทาสเปนบอยใชอยูตลอดกาล กดขี่
เราอยูท กุ อิรยิ าบถ เราไมเห็นคิดกันบางวามันไกลมันใกลทไ่ี หนบาง สวนกิเลสตัวเอารัด
เอาเปรียบเราอยูต ลอดเวลาอกาลิโกนัน่ ไมเห็นคิดคํานึงถึงมันบาง ลองเอามาเปรียบ
เทียบกันบางเพื่อหาทางออก จะไมพอมีชองทางคิดกันไดบางหรือ
เวลานี้กิเลสมันอยูที่ไหนถึงแบกเอาจนหลังหักหลังโกงจนเงยหัวไมขึ้น ไมมีเวลา
ปลงวางลงบาง มันอยูที่ไหน มันอยูท ห่ี วั ใจนี้ จงสลัดอันนี้ออกดวยการปฏิบัติ มันอยูกับ
ตัวแทๆ สลัดออกไมไดหรือดวยขอปฏิบัติของเรานะ พระนิพพานจะสุดเอื้อมไปไหน
พระนิพพานอยูที่ไหน เปดกิเลสตัวมืดตื้อทั้งกลางวันกลางคืนออกจากใจใหหมดดูซิ จะ
รูเ องเห็นเองพระนิพพานนะ จะไมตองถามใครละ เหมือนสถานที่รกรุงรังอยูตรงไหน
ถากถางมันออก อะไรปกคลุมอยูมันจึงรกรุงรัง ถากถางสิ่งที่ปกคลุมนั้นออก ถาเปนตน
ไมใบหญาก็ถากถางออก เอาไฟเผาเขาไป ความเตียนโลงจะไปหาที่ไหน มันสุดเอื้อม
หรือความเตียนโลงนะ มันก็อยูใตความรกรุงรังนั้นเอง พอเปดสิ่งปกปดออกหมดแลว
ความเตียนโลงก็อยูที่นั้นเองโดยไมทราบวามีอยูตั้งแตเมื่อไร
จิตที่เตียนโลงก็เหมือนกัน เวลานี้ถูกปกคลุมหุมหอดวยความรกรุงรังของกิเลส
ทัง้ หลายประเภทตางๆ ตองใชความพยายาม เหมือนกับการถากถางสิ่งที่รกรุงรังออก
จากทีร่ กรุงรังนัน้ แล อุบายวิธกี ารแหงความเพียรทุกประเภท เปนอุบายถากถาง เพื่อ
จิตจะไดเตียนโลงขึ้นมา จนกระทั่งจิตเตียนเต็มที่แลวมันจะสุดเอื้อมที่ไหน มันก็อยูที่
ตรงนัน้ เอง จะมีอยูที่ไหนกันอีก
อยาไปคิดเรือ่ งกาลโนนสถานทีน่ น่ั ใหเสียเวล่าํ เวลาและเหนือ่ ยใจเปลาๆ นัน่ คือ
การถูกหลอกถูกตมจากกิเลสใหมันลากออกจากความจริง ของจริง ของประเสริฐทีม่ อี ยู
ภายในใจของเราตางหาก วามรรคผลนิพพานมีอยูท โ่ี นนบาง มีอยูท น่ี บ่ี า ง มรรคผล
นิพพานหมดเขตหมดสมัยบาง มันหลอกไป มรรคผลนิพพานหมดสําหรับโมฆบุรษุ ที่
ไมมีความสนใจ ไมมคี วามสามารถ มันหมดอยูทุกสมัยนั่นแหละ อยาวาสมัยโนนสมัยนี้
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เลย ปจจุบันมันก็หมดถาเจาของไมสนใจปฏิบัติเพื่อรื้อฟนเจาของ ใครจะมารือ้ ฟน ให
มันทันสมัยได กิเลสมันทันสมัยอยูต ลอดเวลาไมเห็นมันลาสมัย ไมเห็นใครคิดทําลาย
กิเลสใหมนั หมดสมัยเสียบาง ใจจะไดหมดขาศึก มีแตใหกิเลสหลอกเพื่อทําลายธรรมที่
มีอยูกับตนตลอดกาล นีจ่ ะวาเราโงหรือฉลาดรีบพากันคิดเสียบัดนี้ ธรรมเครือ่ งสังหาร
กิเลสใหมว นเสือ่ กลับบานมันก็มี ทําไมจะลาสมัยไป ถาเราไมเปนคนลาสมัยเสียเอง เอา
ลงตรงนี้ซิ
อุบายวิธีที่จะแกกิเลส การพลิกแพลงสติปญญาเพื่อตอสูกิเลสนั้น มันตองใชรอย
สันพันคมเหมือนกันนะ ไมงั้นไมทันกัน นีเ่ คยเปนมาแลว ความเชือ่ ความเลือ่ มใส
ศาสนา พอไดอานอรรถธรรมตามตําราก็เชื่อลงเปนลําดับๆ สุดทายเวลาจะปฏิบตั อิ ยาง
เอาจริงเอาจังมันยังตองสงสัยจนได ตองไดคิดถึงครูถึงอาจารยองคที่ทานมีความรูความ
สามารถทางดานปฏิบตั แิ นะนํา หรือบอกความจริงใหอยางถึงใจ จะกราบไหว ยอมตัว
ถวายตนเปนลูกศิษยของทานตลอดวันตายเลย และจะเอาใหเต็มที่
พอไปฟงทานอาจารยมั่นอธิบายแลว แหม มันถึงใจ จุใจที่เราคิดไวทั้งหมด จิต
ของทานเปนเหมือนเรดารน่ี จับเอาเรือ่ งความคิดตางๆ ของเราไวหมดเลย แลวนําเรือ่ ง
ของเราออกมาแสดงใหเราฟงใหเรารู วานีน่ ะ ๆ สงสัยไปไหนมรรคผลนิพพานนะ มรรค
ผลนิพพานอยูที่ไหน อยูที่นี่ๆ ย้ําลงๆ ก็หมดละซิความสงสัยทั้งหลาย จะฝนแบกหาม
ไปถึงไหนกันอีกเมื่อถึงเหตุผลที่ควรปลงวางไดแลว
นี่การไดยินไดฟงจากผูรูจริงเห็นจริงมีผลมากมีกําลังใจมากนะ ผิดจากพูดแบบ
ดนๆ เดาๆ เกาหมัดเปนไหนๆ เปนกําลังทางจิตใจมาก และตัดความสงสัยไดอยางไม
มีปญหาใดๆ ตกคางเลย ดังทานพระอาจารยมน่ั เปนตัวอยาง เราจึงกลาพูดอยางไม
สะทกสะทานวา ทานพระอาจารยมน่ั เปนปรมาจารยชน้ั เยีย่ มทางภาคปฏิบตั จิ ติ ตภาวนา
ในสมัยปจจุบัน ดังนัน้ การแสวงหาครูอาจารยทแ่ี มนยําทัง้ ภาคปฏิบตั แิ ละความรูภ ายใน
ใจ จึงเปนสิง่ จําเปนมากสําหรับผูป ฏิบตั เิ พือ่ มรรคผลนิพพานในปจจุบนั ื ไมเนิน่ ชาหนา
ดาน ทนใหกิเลสทุบตีอยูตลอดภพชาติ ไมสนใจหาทางออกจากมันบางเลย
พวกเรามันเปนพวกหนาดาน แมถูกกิเลสดัดสันดานเทาไรก็ไมยอมเห็นโทษของ
มัน ยังซุกหัวอยูใ ตอาํ นาจความเลวรายของมันเรือ่ ยมา แลวยังจะเรือ่ ยไปไมมกี าํ หนด
ปลดปลอยเลย เอา ถาจะไมสมัครตัวเปนพระหนาดานสันดานบอยของกิเลส ก็จงตั้งทา
ฝาฟนกับมันใหเห็นฤทธิ์ของพระลูกศิษยตถาคตจนปรากฏเดน และอัศจรรยในดวงใจ
ที่ควาไดชัยชนะจากกิเลสมาครองซิ คําวา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ทีเ่ คยเรียกรองหาทาน
เรือ่ ยมานัน้ จะรวมองคลงที่ใจบริสุทธิ์ดวงนี้ และหายสงสัยในทันทีทนั ใด คําวาศาสนา
อยูที่ไหน ธรรมอยูที่ไหน มรรคผลนิพพานอยูที่ไหน พระพุทธเจาทั้งหลาย ตลอดพระ
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สาวกทั้งหลายของพระพุทธเจาแตละพระองคปรินิพพานแลวไปอยูกันที่ไหน เหลานีจ้ ะ
หมดปญหาโดยสิน้ เชิงลงในใจดวงเปนคลังแหงธรรมลวนๆ แลวนัน้ คําทีก่ ลาวเหลานี้
จริงหรือเท็จ นิมนตทกุ ทานนําไปพิสจู นดว ยการปฏิบตั จิ ติ ตภาวนาอยางเอาจริงเอาจัง
ธรรมทั้งมวลนี้จะโผลขึ้นกับใจดวงบริสุทธิ์นั้นโดยไมตองสงสัย เพราะเปนความจริง
เสมอกัน
จึงขอยุติการแสดงเพียงเทานี้
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

ความดีทต่ี อ งฝน
จงพยายามดัดแปลงนิสัยของตน ซึง่ เคยหมักหมมอยูต ง้ั แตคราวเปนฆราวาส
ดวยสิ่งไมดีไมงามทั้งหลาย ใหเปนของดีขึ้นมาทางกายทางวาจาทางใจ การดัดแปลงสิ่ง
ใดไมเหมือนการดัดแปลงมนุษย คือตัวของเราแตละรายๆ ดวยความถูกตองดีงาม คือ
อรรถธรรมนีเ้ ลย
เพราะคุณคาของมนุษยซึ่งดัดแปลงใหเต็มภูมิหรือพอดูไดสมภูมิ
มนุษยนั้น สูงมากกวาทุกสิ่งทุกอยางตลอดสัตวทั้งหลาย สิ่งไมมีวิญญาณเขาก็ดัดแปลง
เอามาใชเปนประโยชน เชน ปลูกบานปลูกเรือนทําภาชนะเครื่องใชไมสอยตางๆ ไมมี
ประมาณ เกิดขึ้นจากการดัดแปลงเอาตามความตองการที่เห็นวาดี นอกจากนั้นยังตอง
เกีย่ วกับชางผูม คี วามฉลาดในงานนัน้ ๆ อีกดวย
หลักความถูกตองดีงามทั้งหลาย ทีจ่ ะนํามาเปนประโยชนสาํ หรับมนุษยเรานัน้ มี
มาก แตสิ่งที่กลาวมาทั้งมวลตลอดถึงสัตวดิรัจฉานประเภทตางๆ คุณคาไมมีมาก
เหมือนมนุษย เมื่อดัดแปลงดีแลวคุณคาของมนุษยเยี่ยมกวาคุณคาของสิ่งตางๆ ที่ดัด
แปลงแลว และหลักวิชาธรรมที่จะนํามาดัดแปลงมนุษยใหมีคุณคาสมภูมิของมนุษย
และใหมีคุณคาเยี่ยมยิ่งกวามนุษยสามัญธรรมดา ที่วาดีงามดวยศีลดวยธรรมนี้ขึ้นไปอีก
นัน้ ไมมใี นทีใ่ ดและไมมผี ใู ดจะสามารถรูแ ละนํามาแนะนําไดเลย มีพระพุทธเจาเพียง
พระองคเดียวเทานัน้ ในขัน้ เริม่ แรก ที่ตั้งรากตั้งฐานศาสนธรรมลงในแดนมนุษย ตอจาก
นั้นมาก็มีพระสาวกที่ไดสดับฟงจากพระพุทธเจา แลวนําไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดผล
เปนที่พอใจขึ้นมาเต็มภูมิของสาวก แลวนํามาชีแ้ จงแนะนําสัง่ สอนประชาชนพระเณรให
ไดเขาอกเขาใจเปนลําดับ จนศาสนธรรมแผกระจายกวางขวางออกไป
แตเริ่มแรกวิชาธรรมนี้ออกจากพระพุทธเจาเพียงพระองคเดียว นอกนั้นไมมี
ใครสามารถรูไ ดในหลักธรรมทีศ่ าสดาทรงรูเ ห็นมา ธรรมนัน้ เหมาะสมอยางยิง่ ในการนํา
มาดัดแปลงมนุษยใหเปนมนุษยสมบูรณแบบ แตไมมีผูใดสามารถคนพบ แมวธิ กี ารขุด
คนธรรมนัน้ ก็ไมมใี ครรูแ ละสนใจทีจ่ ะคน มีเฉพาะพระสิทธัตถราชกุมารพระองคเดียว
สละตนออกบวชและทรงคนเต็มพระสติกําลังความสามารถ
จนไดตรัสรูก ลายเปน
ปราชญกระเทือนโลกทั้งสามขึ้นมาแตพระองคเดียว ดังนัน้ คําวาพระพุทธเจาอุบตั แิ ละ
พระธรรมอุบัติขึ้นในโลก เพื่อรื้อขนสัตวโลกแตละครั้งแตละพระองค จึงเปนเรือ่ ง
อัศจรรยหาไมไดงายๆ เลย สิง่ ทัง้ หลายในสากลโลกหาไมยาก แตความอุบัติของพระ
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พุทธเจาและความอุบัติของพระธรรมนี้หาไดยากมาก เพราะเปนมหาสมบัตนิ อกโลก
สมมุติ
พระพุทธเจาของเราที่ปรินิพพานไปก็ ๒,๕๐๐ กวาปน้ี นี่คือจอมศาสดาผูมีหลัก
วิชาธรรมชัน้ เอกมาสัง่ สอนบรรดาสัตว สัตวโลกผูค วรรับธรรมของพระพุทธเจาก็มนี อ ย
มากถาเทียบกับสัตวมนุษยทว่ั โลก พวกเราทีไ่ ดมาบวชในพระพุทธศาสนานี้ นับวาเปนผู
หนึง่ ในจํานวนสัตวโลกผูค วรแกธรรมของพระองค จึงควรภาคภูมิใจในวาสนาและเพศ
ของตน วาเปนผูพรอมแลวที่จะติดตาขายคือธรรม นับแตสมถธรรมวิปส สนาธรรมจน
ถึงวิมุตติธรรม ดวยการปฏิบัติของตนแตละรายที่ไมทอถอยปลอยวาง เพราะธรรมดัง
กลาวเหลานี้ อยูในเงื้อมมือของพระผูมีศรัทธา ผูมวี ิริยะ ผูมสี ติ ผูม สี มาธิ ผูม ปี ญญา
ประจําตน และพรอมในการรบอยูต ลอดกาลสถานทีอ่ ริ ยิ าบถ ไมลดละธรรมดังกลาวที่
เปนเครือ่ งมือรบ มรรคนิพพานจะพนเงื้อมมือแหงการปฏิบัติของพระผูถืออาวุธ คือพล
ธรรมดังกลาวนี้ไปไมได
ตามปกติธรรมดาการบวชไมใชเปนของงาย โลกจึงไมคอยบวชและไมบวชกัน
เพราะการบวชนัน้ ยาก กอนที่จะไดบวชก็ยาก ไมไดเหมือนบวชกลวย กอนจะบวชก็ตอง
เปนที่ลงใจของผูบวชและทําการฝกซอมกอน บวชดวยความสมัครใจ ไมมสี ง่ิ ใดเกาะ
เกีย่ ว แมมีก็พยายามปลดเปลื้องจนหมดปญหาไปกอนบวช จากนัน้ มาก็เกีย่ วกับเรือ่ ง
อุปช ฌายอาจารยในสถานทีท่ ต่ี นจะไปบวช เกี่ยวกับพระสงฆที่มานั่งหัตถบาส ประชุม
ปรึกษาจนเปนที่ลงรอยกันแลวถึงจะบวชได และเปนพระเต็มภูมิที่สังคมสงฆยอมรับ
เวลาบวชแลวก็ตง้ั ใจประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักธรรมหลักวินยั ไมฝาฝนลวงเกิน
สิกขาบทเล็กๆ นอยๆ ซึ่งเปนองคแทนศาสดา มีความเคารพทุกๆ สิกขาบทอันเปน
องคแทนพระพุทธเจา ปฏิบัติใหถูกตองดีงามตอหลักธรรมหลักวินัยขอนั้นๆ ก็ชื่อวา
เปนผูปฏิบัติถูกตองดีงามและบูชาตอองคศาสดา ชือ่ วาผูเ คารพพระศาสดา แม
ปรินพิ พานไปแลวก็สกั แตวา พระสรีระรางกายสลายไป อันเปนเหมือนกับโลกทั่วๆ ไป
เทานัน้ สวนความเปนศาสดาแทนน้ั ไดแกวสิ ทุ ธิจติ วิสุทธิคุณ วิสทุ ธิธรรม นี่คือองคพระ
ศาสดาแท ไมไดลวงลับดับไปดวยสิ่งใดๆ และไมมีสิ่งใดและผูใดมาทําลายไดเลย
พระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไวจึงเปนองคแทนศาสดาอยางเต็มภูมิอรรถภูมิธรรม ผู
เคารพพึงปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยสิกขาบทนอยใหญ ชื่อวาเปนผูเคารพพระพุทธ
เจา ผลอันเกิดขึน้ จากการเคารพดวยการปฏิบตั ติ ามนัน้ ยอมปรากฏขึ้นกับผูปฏิบัติกับผู
เคารพ พระพุทธเจาไมทรงแบงสันปนสวนเอาอรรถเอาธรรม เอาคุณงามความดีเอา
ความสุขความเจริญใดๆ แมแตนอ ยจากผูป ฏิบตั ดิ ว ยความเคารพพระองคนน้ั เลย ดัง
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นัน้ การเคารพในศาสดาและปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบตามหลักธรรมหลักวินยั จึงเปนผลที่
ตนจะพึงรับแตผเู ดียว
การบวช บวชเขามาแลวจะทําเปนแบบฆราวาสหรือตามนิสยั ทีเ่ คยทํามาแลวนัน้
ไมได ขัดตอหลักธรรมหลักวินัย ขัดตอความถูกตองดีงามอันเปนทางดําเนินเพื่อความ
ราบรืน่ ชืน่ ใจ เพื่อความสุขความเจริญแกตน จึงชือ่ วาเปนการลําบากประการหนึง่ ตอง
ฝนอยูเสมอ ฝนอะไร ฝนสิง่ ทีเ่ คยเปนใหญเปนโตเปนเจาอํานาจวาสนาครอบงําหัวใจ
เราอยูไ ดแกกเิ ลสนัน่ แล ในศัพทของธรรมะทานวา กิเลส คือ เครือ่ งเศราหมอง มืดตื้อ
หรือยาพิษของใจ ยังผลใหเกิดทุกขแกผูเปนไปตามอํานาจของมัน เราตองการความสุข
จึงตองฝาฝนหรือตอสูกับสิ่งที่มีอํานาจนั้น อยางนอยก็พอใหอยูเปนสุขได พอมีที่ปลง
วางใจไดบา ง ดีกวาแบกไฟทั้งกองอยูบนหัวใจ
นักบวชเกี่ยวกับเรื่องพระวินัย ตองปฏิบัติตามแบบฉบับของพระวินัยอยางคง
เสนคงวา ไมมีที่แจงที่ลับ มีความเคารพในสิกขาบทนัน้ ๆ อยูเ สมอ อยาไดลวงเกินฝา
ฝนเปนอันขาดถาไมอยากเปนพระหนาดานสันดานเลว นีก่ ย็ าก ตองฝนปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินยั เพราะเราอยากเปนคนดี ถาศาสนาสอนคนและผูปฏิบัติตามใหดีไมไดแลว ก็
ไมมีอะไรในโลกนี้จะทํามนุษยใหดี จะทําตัวของเราใหดีได เพราะศาสนาเปนเครือ่ ง
หลอหลอมคนใหเปนคนดีไปตามขั้นภูมิของการปฏิบัติจนหาที่ตองติไมได จึงเรียกวา
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ธรรมอันพระผูม พี ระภาคเจาตรัสไวชอบแลว นัน่ คําวา
ธรรมเปนคํารวมๆ ทั้งพระวินัย ทั้งพระธรรม รวมกันเรียกวาศาสนธรรม ทัง้ พระ
สุตตันตปฎก ทั้งพระอภิธรรมปฎก และพระวินยั ปฎก รวมกันเรียกวาศาสนธรรม
นี่เรามาฝนสิ่งไมดีที่เคยหมักหมมจมอยูภายในใจ ตองฝน ไมฝนไมได ถาไมฝน
จะหาความดีไมได ตองอดตองทน ขาวเราเคยรับประทานวันหนึง่ กีม่ อ้ื หาประมาณไมได
ปกตินสิ ยั ฆราวาสเปนอยางนัน้ เพราะไมดดั ไมฝน กันบาง ทานจิบ๊ ๆ จั๊บๆ นอกจากรับ
ประทานเปนมื้อๆ แลวยังมีจบ๊ิ ๆ จั๊บๆ อยูอยางนั้น ปากหาเวลาวางไมได ควานัน้ ควานี้
มารับประทานจนเปนนิสยั ทองก็เล็กๆ นิดเดียว แตความอยากความโลภภายในใจ
ความทะเยอทะยานภายในใจมีมาก จึงทําใหหาความสงบสุขไมได สิง่ เหลานีเ้ ปนนิสยั
ของเราทีเ่ คยเปนฆราวาสมา ไมวา ใครๆ มักเปนเหมือนกัน เพราะไมมีขอบังคับ ไมมี
กฎเกณฑ ไมมีเหตุมีผล เนื่องจากไมสนใจสอนตนหักหามตนมาแตออนแตออก ปลอย
ใหเปนอยางนี้ทั่วดินแดน ปลอยใหเปนไปตามความอยากความตองการ มากกวานั้นก็
เปนไปตามความทะเยอทะยาน ไมเพียงแตเปนไปดวยความจําเปนคือธาตุขันธตองการ
เทานัน้ ยังแถมไปดวยความทะเยอทะยาน กลายเปนเรื่องของกิเลสไมมีความอิ่มพอ
โดยไมรูสึกตัวทั้งเขาทั้งเรา
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นีก่ ารมาบวช เราฉันมือ้ เดียว เคยฉันสองมื้อสามมื้อ จิ๊บๆ จั๊บๆ อาหารโวง
อาหารวาง ไมมเี วลาวางในปากเลย ปากตองทํางานไมไดหยุด หากเปนงานอื่นๆ ตอง
บนใหญเชียว แตงานปากไมบนแมเหนื่อยขากรรไกรก็ทนเอา ปากทองไมวาง ตอง
ทํางานเปนประจําอยูอ ยางนัน้ เรือ่ งของฆราวาสเราก็เคยเปนและเคยจิบ๊ ๆ จั๊บๆ เสียยิง่
กวาเคย เวลาบวชแลวก็งดงานปากจิบ๊ ๆ จั๊บๆ นัน้ เสีย ฉันเพียงมื้อเดียว นี่ก็ยอมขัดของ
และฝนเปนธรรมดา ฝนก็ฝนเพราะเราเคยทานเคยกินมากี่วันกี่มื้อกี่ปกี่เดือน กี่ครั้งกี่
คราวนับไมถว นมาแลว ผลประโยชนถา จะไดเพราะการกินเหลานัน้ คนเราก็คงวิเศษวิ
โสไปทัว่ หนากัน ตลอดถึงสัตวดิรัจฉานซึ่งหาเวล่ําเวลาในการกินไมได นีก่ เ็ ทานัน้ เอง
กินเขาไปมากนอยก็ถายเทออกไปหมด ไมเห็นมีอะไรเหลือคางวาเปนความดีอยูเ ลย
แตการอดนี่คือความดี การอดใหกนิ เปนกฎเปนเกณฑเปนเวล่าํ เวลานีด้ ี ไดทํา
มาแลวและไดทาํ เปนประจําเพศอยูแ ลว หิวก็ทราบวาหิว ไมถึงกับจะทําใหลมใหตาย ถึง
เวลาก็ไดฉัน แนะ เมือ่ ฝนไปนาน อดทนไปหลายวันก็เคยชินกันไป ความหิวโหยเหลานี้
เมื่อไมไดตามความตองการมันก็คอยระงับดับตัวลงไป ความหิวโหยก็ไมมี ความอยาก
ความตองการภายในจิตใจก็ไมมีไมรบกวน พอฉันเสร็จแลวก็หายหวงในทันทีทนั ใด ไม
ไดคิดถึงเพลไมไดคิดถึงค่ํา อาหารค่าํ อาหารเพลอาหารวางทีไ่ หน หายเงียบไปเลยไมมี
กังวล นี่เพราะความฝกหัดดัดแปลงตนไดยอมหายกังวล เห็นไดอยางชัดๆ นี่ก็เปน
กิเลสประเภทหนึง่ เหมือนกัน ที่รับประทานตามตองการ ตามความอยาก ความ
ทะเยอทะยาน แตมาฝกหัดดัดแปลงเสียใหม ใหรับประทานเทาที่จําเปนตอธาตุขันธ
และถูกตองเหมาะสมกับหลักธรรมหลักวินัยเทานั้น กายก็เบา ใจก็ไมกังวล
หลักวินัยก็ตั้งแตเที่ยงไปแลวหามฉันอามิสอาหาร ถาหลักธรรมก็ มตฺตฺุตา
สทา สาธุ หรือ โภชเน มตฺตฺุตา รูจ กั ประมาณในการฉัน แมแตฉนั อยูใ นกาลเวลา
ในกาลทีค่ วร ก็ยงั ตองรูจ กั เวล่าํ เวลา รูจักความพอดีกับธาตุขันธ เหมาะสมกับการ
ประกอบหรือประพฤติปฏิบัติธรรม ไมใชวา ตอนเชาเปนเวลาฉันไดแลวก็จะฉันลงไป
จนกระทั่งพุงมันทะลุทะลักออกมาอยางนั้น เหลานีเ้ ปนเรือ่ งกังวลวุน วายผิดความพอดี
แตในขณะเดียวกันก็ทราบแลววา เราตั้งใจมาฝกฝนอบรมตน การทําอยางนีจ้ งึ เรียกวา
การฝกฝนการอบรม
คุณคาที่เกิดขึ้นจากการฝกฝนอบรมนี้ยอมเปนคนดี เปนพระดีไดไมสงสัย แม
จะสึกออกไปเปนฆราวาส เพราะทนกิเลสตัณหาฉุดลากไมไหว สิ่งที่อยูในวิสัยของเรา
ควรจะทําตนใหเปนคนดีเหมือนพลเมืองดีทั้งหลาย เราก็ทาํ ได ดวยความเคยประพฤติ
ปฏิบัติ เคยฝกฝนอบรมมาแลว นี่ชื่อวาเปนพุทธบริษัทหรือเปนลูกศิษยที่มีครู ไมเตลิด
เปดเปงแหวกแนวไปเสียเพราะอํานาจของกิเลสฉุดลากไป
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การอบรมพึงทราบวา ใจมีความคึกคะนองประจําตัวอยูตลอดเวลา ไมมอี ริ ยิ าบถ
ใดที่จิตจะพักสงบตัวได นอกจากเวลาหลับสนิทเทานัน้ ธาตุขันธก็ระงับตัวลงไป จิตใจก็
ไดพักสงบตัว กิเลสก็ไมออกเพนพานในเวลานัน้ นัน่ ละเปนเวลาทีม่ นุษยเรามีความสุข
ไมวา จะเปนชาติชน้ั วรรณะฐานะมีจน ความรูค วามฉลาดมากนอยเพียงไร มีความสุข
เสมอกันในขณะที่หลับสนิท เพราะสิง่ รบกวนคือกิเลสไมแสดงตัว ความโลภก็ไมแสดง
เวลานัน้ เหมือนไมมีความโลภ ความโกรธก็ไมแสดงตัว ความหลงก็ไมแสดงตัว เหมือน
ความโลภ โกรธ หลง ราคะตัณหาไมมเี มือ่ หลับสนิทแลว นอกจากไมสนิทนั้นอาจ
ละเมอเพอฝนไปตามอุปาทาน สัญญาความสําคัญมัน่ หมายในเรือ่ งตางๆ สวนมากใน
เรื่องชั่วที่เคยฝงจมอยูภายในใจ หลับไปแลวก็ละเมอเพอฝนไปตามสัญญาอารมณอดีต
ของตน ถาหลับสนิทแลวเปนเหมือนกับความโลภก็ไมมี เหมือนไมเคยโลภมาแตกัป
ไหนกัลปใดเลย ความโกรธก็ไมมี ความหลงอะไรๆ ก็ไมมี ไมแสดงตัว เพราะขณะหลับ
กิเลสจิตพักตัว
เมื่อกิเลสทั้งสามสี่ประเภทนี้พักตัวเราก็มีความสุขในขณะที่หลับ จะหลับไปตั้ง
กัปตั้งกัลปก็พอใจหลับทั้งนั้น ไมวา สัตวไมวา บุคคล เพราะเปนความสงบสุขไมมีอะไรๆ
กวนใจ กวนธาตุกวนขันธในเวลาหลับสนิท จะเรียกวาพวกเราไดชมนิพพานทั้งเปนทั้งๆ
ที่มีกิเลสอยู ก็พอจะพูดได เทียบได วาผูนี้ไดชมนิพพานทั้งๆ ที่มีกิเลสอยู ไดชมในขณะ
ทีห่ ลับสนิท เพราะเวลานัน้ ไมมสี ง่ิ ใดกวนใจเลย ความรักความชังก็ไมมี ความโกรธ
ความเกลียดก็ไมมี สมบัตบิ ริวารขาวของเงินทองสมมุตติ า งๆ กวางแคบ ลึกตืน้ หยาบ
ละเอียดไมมีรบกวน ใจสงบอยางสนิท นีเ่ ราจะเรียกวา นิพพานของคนมีกิเลสและได
เสวยนิพพานทั้งๆ ที่มีกิเลส ก็พอจะพูดไดในขณะที่หลับสนิท
การหลับสนิทนีเ้ ปนเพียงกิเลสสงบตัวเทานัน้ แตจะพูดวาเปนนิพพานจริงๆ นัน้
ไมได เพราะนิพพานจริงๆ นั้นไมมีกิเลส แมนิดหนึ่งก็ไมมี แมเปนตะกอนก็ไมมี แต
การหลับสนิทนีย้ งั มีกเิ ลสนอนเนือ่ งอยูภ ายใน เปนแตเพียงสงบตัว กิเลสสงบ ไมทํางาน
เราก็มคี วามสุขขณะนี้ ลองพิจารณาซิทา นผูป ฏิบตั เิ พือ่ ความหลุดพนจากกิเลส อันเปน
สิง่ กอทุกขทง้ั หลายใหเราไดรบั ความทุกขทรมาน เพียงกิเลสสงบลงไปในขณะทีห่ ลับเทา
นัน้ เราก็มคี วามสุข จะหลับไปตั้งกัปตั้งกัลปก็พอใจหลับ ไมมีใครหวงใยถึงกาลสถานที่
สมบัติเงินทอง ผัวเมีย ลูกเตาหลานเหลนอะไรๆ ไมมใี นเวลานัน้ แมแตธาตุขันธของ
เจาของเอง รางกายเจาของเองก็หมดความหวงความหวงความรับทราบทัง้ สิน้ ไมมี
อะไรติดใจเลยเวลาทีห่ ลับสนิทนัน้ เพียงกิเลสสงบตัวลงไปคนเรายังมีความสุข นีต่ า ง
คนตางเปนจึงไมมีใครสงสัยและถามกัน
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ความสุขทัง้ โลกอันนีท้ เ่ี ราเคยผานมา ไมมคี วามสุขใดเสมอกับเวลาหลับสนิท ถา
เทียบแลวไมมอี ะไรเสมอความสุขในการหลับสนิทแตละรายๆ ที่ผานมา ยิ่งฟาดฟน
กิเลสใหสน้ิ ซากไปจากใจเสียเลยแลวจะเปนอยางไร
เราพอทราบไดอยางชัดเจนวา
กิเลสเปนตัวภัย เชน พอตื่นขึ้นมากิเลสก็ออกทํางาน ทีนี้ยุงตลอด ไมวา ความโลภแสดง
ความโกรธแสดง ความเกลียดแสดง ความรักความชังจะแสดงและกวนใจ มันกวนทัง้
นัน้ ไมวา เกลียดวาโกรธวารักวาชัง เปนเรื่องทําจิตใจใหกระเพื่อมขุนมัวไปตามๆ กัน ใจ
หาความสงบเย็นไมได เหมือนกับฟุตบอลที่ถูกเตะกลิ้งไปกลิ้งมาอยูนั้นแล
การทีเ่ รามาบวชเพือ่ ฝกฝนอบรมจิตใจก็หมายความวา จะชําระสะสางสิ่งที่กอ
กวนจิตใจนี้ใหคอยหมดไปทีละเล็กละนอย พอมีความสงบเย็นใจ อยางนอยใหมีสมาธิ
คือความสงบใจ จงบังคับจิตใจของตนดวยสติ ยากบางลําบากบางเปนธรรมดาของการ
ประกอบการงาน คือ ความเพียรทางดานธรรมะเพื่อความสงบเย็นของใจ
ผูก าํ หนดอานาปานสติ ลมหายใจเขาออก ก็ใหพึงทําความรูไวกับลมของตน ลม
เขาก็รูอยูที่ลมสัมผัสมาก เชน ปลายจมูก ดั้งจมูก สัมผัสเขาก็รู ออกก็รู รูอ ยูเ ทานัน้ ไม
ตองคาดผลวาจะเกิดขึ้นมากนอย ความรูค วามฉลาดจะเกิดขึน้ ในลักษณะใดแงใด จะ
พบจะเห็นจะเจอสิง่ ใดในขณะภาวนา ไมตองไปคิดไปคาดอันเปนการดนเดา เขยาความ
เพียรของเราซึง่ มีอยูใ นปจจุบนั ใหลม ละลายไป สติกก็ ลายเปนของเหลวไหลไปเสีย ใหรู
อยูกับลมดวยสตินั้นเปนการถูกตอง
ผูก าํ หนดบริกรรมธรรมบทใด ก็ใหรูอยูกับธรรมบทนั้น สืบเนื่องกันเปนลําดับ
เมือ่ ความรูไ ดสบื เนือ่ งกันเปนลําดับอยูแ ลว จิตยอมไมมีโอกาสเล็ดลอดไปสูอารมณ
ตางๆ อันเปนพิษเปนภัยซึง่ เคยเผาลนจิตใจมานานใหเปนพิษภัยขึน้ ในขณะนัน้ จิตยอม
สงบตัวได
ตองฝนบาง ไมฝนไมได กิเลสมันสําคัญอยูมากทีเดียว งานอะไรจะยากยิ่งกวา
งานแกกิเลส หนักมากยิ่งกวางานแกกิเลสไมมีในโลกนี้ งานนีเ้ ปนงานทีห่ นักมากทีส่ ดุ
เพราะกิเลสฉลาดมากทีส่ ดุ ทําทุกขใหสัตวโลกมากที่สุดไมมีอะไรเกินกิเลส เพราะฉะนัน้
ผูตองการปราบสิ่งที่เปนขาศึกภายในใจนี้ออก จําตองฝน จําตองทนทุกขหนักบางเบา
บาง ใหถือเปนธรรมดา ไมถือมาเปนอุปสรรคเครื่องกีดขวางความพากเพียรไมให
ดําเนินเต็มเม็ดเต็มหนวย เอาใหจริงใหจังตอหนาที่ของตน ฝกฝนอบรมจิตใหไดรับ
ความสงบเย็น ทําไมศาสนธรรมซึง่ เปนอุบายวิธกี ารแกการปราบกิเลสทานสอนไวแลว
เราก็เห็นในตํารับตํารา นอกจากนั้นยังมีครูมีอาจารยมาชี้แจงแนะแนวทางใหโดยถูก
ตองแมนยําอีกดวย เราเพียงจะลางมือเปบเทานั้นทําไมจะเปนไปไมได จะประกอบ
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ความพากเพียรตามทีท่ า นแนะแนวใหไมได ก็จะตกหลุมพรางกิเลสลึกเขาไปอีกละซิ
เทาที่ตกอยูเวลานี้ก็ทุกขหนักพอแลวนี่
ทุกขยากลําบากอยาไปคํานึงคํานวณถึงมัน
นั่นเปนอุบายของกิเลสกระซิบ
กระซาบใหทอถอยปลอยวางความเพียร อันเปนการบังคับและปราบมัน เพราะความ
เพียรเปนเครือ่ งเผาผลาญกิเลสนี่ เมื่อประกอบความพากเพียรไดรับความทุกขความ
ลําบากบาง กิเลสกระซิบแลว ทุกขยากลําบากหนา ความเพียรนะ แมแตยงั ไมประกอบ
มันก็ขี้เกียจไปกอนแลว ในขณะที่ประกอบความพากเพียร มันก็คอยจะหาเหตุหาเรือ่ ง
ใหความเพียรลมละลาย หาวามีความทุกขความลําบากบาง ในการฝกฝนทรมานใจ
การเจ็บปวดสกลกายเพราะการนัง่ นาน ยืนนาน เดินนานบาง มันหาเรือ่ งหาราวอยู
ตลอดเวลาเพือ่ ทําลายความเพียรของเรา จงพากันทําความเขาใจไว อยาใหมีชองโหว
กิเลสจะตอยเขาชองนัน้ นะ จะวาไมบอก
เรื่องของกิเลสยอมเปนภัยตอธรรมเสมอ
ในขณะเดียวกันธรรมก็เปนภัยตอ
กิเลส จึงตองตอสูกันในขันธในจิตเรานี้แล เราจําตองยอมรับทุกขเพราะการประกอบ
ความเพียร แตเรายอมรับความทุกขเพราะอํานาจของกิเลสตัณหาประเภทตางๆ สราง
ขึ้นมา เรายังรับมานมนาน ไมเห็นวาพอแลวๆ กิเลสผลิตไฟขึน้ มาเผาเรานีเ้ ปนเวลา
นานแลว พอกันเสียทีกับกิเลสนี่ กับทุกขของกิเลสนี่ เราไมเคยเห็นลงใจเพราะการ
พิจารณาแยบคายของเราเลย มีแตยอมรับๆ ไมคาํ นึงถึงเวล่าํ เวลาวาจะแบกหามกอง
ทุกขเพราะอํานาจของกิเลสเปนผูสรางขึ้นนี้ไปอีกนานเทาไร ทีแ่ บกมาแลวนานเทาไร
ไมเห็นนํามาบวกลบคูณหารกันบางพอหาทางออกได
การมาประกอบความพากเพียรเพือ่ ความสงบเย็นใจ
เวลากิเลสมันกระซิบ
กระซาบขึน้ มาวาทุกขลาํ บากยากเย็นเข็ญใจ อยูใ นบานในเรือนเราสะดวกสบายดี อุบาย
ฝายธรรมก็สาํ ทับเอาบางวา แมอยูใ นบานในเรือนมีใครสะดวกสบายเพราะตางก็เคยอยู
กันมานานแลว มันมีแตไฟนรกเผากันนัน้ แหละ แตละครอบครัวแตละบุคคล นอกจาก
ไมพูดเฉยๆ สิ่งที่มันอัดอั้นตันใจอยูภายในใจนั้นเหมือนกับไฟไหมกองแกลบ มีอยู
แทบทุกหัวใจ เราจะนํามาระบายกันไดเฉพาะสิง่ ทีค่ วรระบาย ที่มันไมอับอายขายหนา
ตัวเกินไปเทานัน้ แตสิ่งที่เปนความจริงมันฝงอยูภายในจิตใจ สุมอยูภายในจิตใจนั้นมี
มากดวยกันทุกคน หากพูดไมไดนี่ กิเลสจะไปควาของเกาทีเ่ ปนเดนเนาเฟะไปแลวมา
หลอกเราทําไมวาสบายอยางโนนอยางนี้ อุบายหลอกใหมๆ เอี่ยมๆ กวานีไ้ มมหี รือ พอ
เราจะไดถูกตมตุนจากกิเลสอีกตอไป เพราะอุบายใหมเอีย่ มใหเราหลงเชือ่ นีอ่ บุ าย
ปญญามีใหไดทาทายมันบางซินักธรรมะนะ
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จงคิดใหถึงความจริงอยางนั้นซิผูปฏิบัติธรรมะ เพราะธรรมะเปนสิง่ ทีแ่ หลมคม
มาก ความจริงมีอยูที่ไหนจะหยั่งเขาไปถึง อยางทีก่ ลาวเหลานีเ้ ปนความจริงของสัตว
โลกที่เผชิญมาดวยกันทั้งนั้น มีอยูดวยกันไมวาคนมั่งคนมี ไมวา คนโงคนฉลาด ในฐานะ
ใดๆ ชาติชน้ั วรรณะใด มีดวยกันทั้งนั้นสิ่งที่กลาวนี้ สิ่งที่วาสุมๆ อยูภ ายในจิตใจ ถาเปน
ไฟก็มีแตถานแดงโรอยูภายใน จากนั้นก็แสดงเปลวออกมาเพื่อการระบายทุกข ซึง่ เปน
การเพิ่มทุกขเขาไปอีก มีอยูทุกหัวใจ นีม่ นั เคยเปนมานานเทาไรเราไมไดคาํ นึงคํานวณ
บวกลบคูณหารกันบางเหรอ พอจะมีทางดับไฟกองนี้ใหมีความสงบเย็นลงไปโดยลําดับ
ดวยความพากเพียรของเรา
เมือ่ เกิดความทุกขความลําบาก ก็พึงระลึกถึงองคศาสดาผูเปนแบบฉบับทุกดาน
ทัง้ ปฏิปทาเครือ่ งดําเนินก็เปนแบบฉบับ ทัง้ ความรูค วามฉลาดสามารถปราบกิเลสทีเ่ ปน
ตัวขาศึกอันใหญหลวง พระองคก็เปนครูมาหมดแลว เปนแบบเปนฉบับเต็มภูมขิ อง
ศาสดาแลว เราผูเ ปนลูกศิษยของพระพุทธเจามาบวชในศาสนา ก็ควรจะเอาเยีย่ งอยาง
ของทานมาดําเนินมาประพฤติปฏิบัติ แมทุกขก็เดินตามรองรอยของพระพุทธเจาที่พา
ทุกขมาแลว สาวกทานพาทุกขมาแลว เดินตามรองรอยของทานไปเพื่อเปนอรรถเปน
ธรรม เพื่อบุญเพื่อกุศลผลประโยชนอันดีงามแกตน ทําไมเราจะเดินไมได เราจะทนไม
ได ยอมรับความทุกขเพราะความเพียรนี้ไมได ถาเราเปนบุรษุ เปนพระองคหนึง่ ๆ ตาม
ภูมิของพระที่เปนศากยบุตรของพระพุทธเจาแลว เราตองอดได ตองทนได ตองฝนได
พระพุทธเจาฝนได สาวกทัง้ หลายทานฝนได ทานมีธาตุขันธและจิตใจเหมือนกัน มีทุกข
เหมือนกันกับพวกเรา ทานทําไมทานฝนได พวกเราทําไมฝนไมได ไมตาํ่ ชาเลวทราม
มากไปแลวเหรอ พิจารณาซิ ธาตุขันธก็มีเหมือนกัน ทําไมใจออนเปยกเหมือนมะเขือ
เผา ไมเขาขายธรรมเลย
ตองสู ตองอด ตองทน พยายามฝกหัด ฝกหัดจนมีความชํานิชาํ นาญ ฝกหัดจน
เปนนิสยั ทางดานธรรมะ อยาใหเปนดานกิเลส เวลานีเ้ ปนนิสยั ของกิเลสเต็มตัวและนํา
นิสัยของกิเลสออกแสดง ไมวาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะคิด กิริยาอาการทุก
อยาง มีแตกิเลสออกหนาออกตาทั้งนั้น เราเองไมรเู พราะกิเลสเหนือเราจะรูม นั ไดอยาง
ไร ตอเมือ่ ไดเรียนอรรถเรียนธรรม ประพฤติปฏิบตั อิ รรถธรรมขึน้ ไปเรือ่ ยๆ สติปญญา
มีภูมิขนาดไหน ควรจะทราบควรจะละ ควรจะฟาดฟนกับกิเลสประเภทใดได ตองรู
ตองทราบ ตองตอสูกัน ตองฟาดฟนกันไมถอย รูเรื่องของกันไปไดเปนลําดับ สติ
ปญญามีความสามารถมากนอย จะทราบเรือ่ งของกิเลสตัง้ แตขน้ั หยาบๆ จนถึงขั้น
ละเอียดแหลมคมที่สุดของมัน และปราบใหเรียบราบไปจากจิตใจไดโดยไมตองสงสัย
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เพราะอํานาจแหงความเพียรเปนเครือ่ งหนุนสติปญ
 ญา อันเปนผูร บผูฟ าดฟนกิเลสทัง้
หลาย
กิรยิ าอาการใดทีเ่ ปนฝายธรรม มักจะถูกคาน มักจะถูกขัดขวางจากกิเลสอยู
เสมอ ใหทราบอยางนัน้ ทุกระยะ ถาเปนฝายที่ชอบใจนั้นมักเปนเรื่องของกิเลส ถาเปน
ฝายที่ขัดใจไมอยากทํา นัน่ เปนเรือ่ งของธรรม แตกิเลสขัดขวางไมใหชอบฝายธรรม
เนือ่ งจากเวลานีก้ เิ ลสมีกาํ ลังมาก จึงขัดขวางธรรมไดอยางงายดาย สวนมากมักลม
ละลายไปตามมันแทบทุกครั้ง แมแตนั่งสมาธิภาวนาก็ไมไดหนาไดหลังอะไร ถูกกิเลส
ทําลายจนได ลมทั้งหงายไปเลย หาสติสตังไมได เหลือแตลมหายใจ นีไ่ มเรียกวากิเลส
มันเกงไดยังไง มันขัดมันขวางอยูตลอดเวลา เพราะมันมีกาํ ลังมากในขณะทีเ่ รายังไมมี
กําลังของธรรมมากเทามัน จึงรูไมทันมัน และถูกมันทําลายทุกครั้งใหลมเหลวไปหมด
จึงตองพยายามฝกฝนอบรมตัว ใหหนักแนนแมนยําเขาไปโดยลําดับ วันนีเ้ คลือ่ นคลาด
ยังไง วันนีแ้ พอะไรกับกิเลสบาง และวันนีจ้ ะเอาชนะกับกิเลสอยางไรบาง
เราตองมีกฎมีเกณฑมีความเขมแข็ง มีความหาวหาญ มีความพินจิ พิจารณา
ทดสอบระหวางกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยูในใจวา วันนีเ้ ปนอยางไร วันที่ผานมาเปนอยางไร
ระหวางธรรมกับกิเลสซึง่ อยูใ นใจดวงเดียวนี้ ใครไดเปรียบใครเสียเปรียบ ถาหาก
พิจารณาทดสอบกันอยูอยางนี้แลว อยางไรก็ตองทันกันดวยอุบายสติปญญาอยางใด
อยางหนึ่งแนนอน กิเลสก็คอ ยหลุดลอยไปเปนลําดับ เพราะเราบกพรองตรงไหน เรา
ฟตเราซอมขึน้ เรือ่ ยๆ ฝกซอมไปเรื่อยๆ จนมีความเกรียงไกรชํานิชาํ นาญแลวก็ตอ สูก นั
ได ผลสุดทายกิเลสตัวไหนโผลหนาออกมาไมไดเปนแหลกเชียว
นั่นถึงขั้นธรรมมีกําลัง กิเลสขัดขวางไมได ยิ่งอยากจะพบตัวกิเลสเมื่อถึงขั้น
ปญญาที่อยากพบแลว อยากพบกิเลสคือตัวขาศึก คนหาเพื่อจะพบ เพื่อจะฟาดฟนกัน
ใหแหลกแตกกระจายในขณะนัน้ สติปญญาขั้นนี้กิเลสจะมาขัดมาขวางไมได มีแตความ
ดูดดื่มในธรรมทั้งหลาย ความดูดดื่มในธรรมกับความเพียรยอมกลมกลืนเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน อิรยิ าบถทัง้ สีเ่ วนแตหลับเปนเรือ่ งความดูดดืม่ ในธรรม เปนเรือ่ งการขุดคน
หากิเลส เพื่อจะทําลายใหแหลกแตกกระจายจากใจไปโดยถายเดียว นี่ขณะที่ธรรมมี
กําลังมากยอมเห็นไดชดั ภายในใจเราเอง
ขณะทีก่ เิ ลสมีกาํ ลังมาก โอย มันออนเปยกไปหมดนะ ขึน้ ชือ่ วาดานธรรมะมีวริ ยิ
ธรรม สติธรรม เปนตน ออนเปยกไปหมด เผยอตัวไมขึ้น โงหัวไมขึ้น มีแตกเิ ลสเหยียบ
เอาๆ แตเราก็ฟตไมถอย พยายามอบรมและปลุกใจเราใหดี ใหมีกําลังเขมแข็งขึ้นไมลด
ละ กิเลสก็คอยออนกําลังไปเอง จนกระทัง่ กิเลสไมกลาโผลหนาขึน้ มาใหเห็น สุดทายก็
ไมพนปญญาขั้นฉลาดแหลมคมสังหารจนไดไมมีเหลือ เกลี้ยงไปภายในใจ เอาทีนค้ี วาม
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สุขเราจะหาทีไ่ หน ไมหาละที่นี่ อยูไหนก็ไมหา ความสุขพออยูกับใจดวงกิเลสหมดไป
แลวนัน้
ความบกพรองหิวโหยก็คือตัวกิเลสนั่นเอง พอกิเลสหลุดลอยไปหมดเทานั้น
ความสมบูรณของจิต ความสมบูรณของธรรมไมตองไปหาที่ไหน ความสมบูรณของ
ความสุขก็มีขึ้นมาที่นั่นเอง เมือ่ ธรรมเหลานีส้ มบูรณเต็มทีภ่ ายในใจแลว จะเสาะแสวง
หาอะไรอีก คําวาเรือ่ งๆ ก็กิเลสเทานั้นกอขึ้น เมือ่ กิเลสสิน้ ซากไปแลว เรื่องก็หมดเทา
นัน้ เอง
นัน่ แหละทีว่ า ทานไมหมายปาชา ทานไมหา หาอะไร พอแลวไมหา ไมมีอะไร
กวนใจอีก นัน่ แลทีท่ า นวา นิพพฺ านํ ปรมํ สุขํ นั่นแลหลักเกณฑของ ปรมํ สุขํ แท หลัก
ของนิพพานแท คือ วิสทุ ธิจติ นัน่ แล เอาอะไรมาเปนตัวตั้งตัวตี เอาอะไรมาเปนหลัก
เปนเกณฑถา ไมเอาใจดวงบริสทุ ธิน์ ้ี เอาน้าํ เปนน้าํ เอาลมเปนลม เอาไฟเปนไฟ เอาดิน
เปนดิน เอาอากาศธาตุเปนอากาศธาตุ ไมใชนิพพาน เอาจิตดวงกิเลสเคยย่าํ ยีตแี หลก
อยูเ วลานี้ ฟาดฟนกิเลสใหแหลกแตกกระจายลงไปแลวนีแ่ ลเปนนิพพาน ไมถามหา
นิพพาน ถามหาทําไม ปรมํ สุขํ เยีย่ มหรือไมเยีย่ ม อยูที่นั่นเอง สนฺทฏิ ฐ โิ ก รูเ องเห็น
เอง
คําวา นิพพานเทีย่ งนัน้ ก็จิตตายเมื่อไร แมแตกิเลสครอบหัวอยูจิตยังไมตาย
เทีย่ วกอกําเนิดเกิดทีน่ น่ั เขารางนี่ ออกรางนั่น สูงๆ ต่าํ ๆ ลุม ๆ ดอนๆ เพราะอํานาจ
ของวิบาก จิตยังไมยอมตายนี่ คําวา วิบากมาจาก อวิชฺชาปจฺจยา กิเลสเปนเหตุใหทาํ
กรรม เมื่อทํากรรมแลวยอมเกิดผลของกรรม นีท่ า นเรียกวา กิเลสวัฏฏ สาม มันก็อยูที่
หัวใจนีแ่ ล เมื่อกิเลสวัฏฏแตกกระจายไปหมดแลวก็ไมมีอะไรมากวน วัฏฏะ คือ หมุนก็
ไมมี
นีผ่ ลแหงการปฏิบตั ิ ตองผานความยากความลําบาก ความบึกบึน ความอุตสาห
พยายามมาดวยกันทั้งนั้น ไมใชอยูๆ ก็จะไปควาเอานิพพานมาเต็มไมเต็มมือทีเดียว ถา
อยางนั้นธรรมของพระพุทธเจาก็ไมเปนของแปลกจากโลกเขา กิเลสก็ไมเปนของแกยาก
เพียงความือเดียวก็พังเลย คําวากิเลสแหลมคม กิเลสแกยากก็เปนโมฆะโกหกกันเลน
เปลาๆ ความจริงแลวเปนยังไง กิเลสแกยากดังธรรมบอกไวไหม แกดวยหนังสะติ๊ก ยิง
ปบเดียวรองเอง เหมือนสุนขั แลวเผนแนบเลยหรือกิเลสนะ มีรายใดปราบกิเลสดวย
หนังสะติ๊กนะ ทีพ่ ระพุทธเจาสลบถึงสามหนก็เพราะการตอสูก บั กิเลสตัวเหนียวแนน
แกนฉลาดมิใชหรือ อะไรในโลกจะปราบกิเลสไดนอกจากธรรมอยางเดียว ทานวามรรค
ปฏิปทา เทานัน้ ทีก่ เิ ลสยอมหมอบราบ ไมใชหนังสะติ๊ก ดังนัน้ การประกอบความเพียร
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จงเอาจริงเอาจัง อยาทําแบบหนังสะติก๊ ยิงสุนขั เดี๋ยวจะถูกกิเลสยิงเอารองเอง จะวาไม
บอกไมเตือน เหลานีค้ อื คําบอกคําเตือนทัง้ สิน้
อยาออนของอมืออยูเฉยๆ เราไมไดบวชเขามาออนของอมือหมอบราบตอกิเลส
เราเขามาตอสูก บั กิเลส ความโลภก็เปนกิเลส ความโกรธเปนกิเลส ความหลงเปนกิเลส
ความขีเ้ กียจขีค้ ราน ความออนแอเปนกิเลส ความไมเอาไหนเปนกิเลส สิง่ เหลานีเ้ ปน
กิเลสทั้งมวลเต็มอยูที่หัวใจ เต็มอยูกับอาการที่แสดงออกทุกอาการ กิเลสเปนผูจ บั จอง
เปนเจาของของอาการนั้นๆ ทุกอาการ
เรียนใหรอู าการของกิเลสทีน่ าํ กิรยิ าของกายวาจาใจเราออกมาใช ออกมาแสดง
ไมวา จะแสดงภายในจิต ไมวาจะแสดงทางวาจา ไมวา จะแสดงทางกายทางความ
ประพฤติ มันมีแตเรื่องของกิเลสทั้งนั้น เมื่อเรียนรูกิเลสแลวมันตองรูกลของกิเลส ถา
เรียนยังไมถึงก็ไมรูวาอะไรเปนอะไร เราเองก็เขากับกิเลสไปหมด กิเลสก็เปนเรา เปน
อันเดียวกันแยกกันไมออก เพราะถูกมันกลืน เมือ่ แยกไดแลวก็รวู า กิเลสกับเรานัน้ ตาง
กัน กิเลสกับธรรมจึงตางกัน เอาใหรใู หเห็นชัดเจนซิ สิง่ เหลานีอ้ ยูก บั ใจเราแทๆ บวชมา
ในศาสนาแลวยังแบกความแพถอยหลังกลับไปบานใหเขาโหกนั ดูไดเหรอ
อะไรๆ ก็ไดเทศนสอนมาเต็มสติกาํ ลังความสามารถ ไมมีอะไรเหลือแลวในพุงนี่
เทศนสอนหมูสอนคณะก็สอนดวยความเมตตาสงสาร ถึงจิตถึงใจทุกแงทุกมุม จนไมมี
อะไรเหลือแลว ผูปฏิบัติตามถายังไมไดเรื่องไดราวอยูแลวก็หมดทาง จะทํายังไง เทศน
ดีก็เทศน เทศนดุก็เทศน ตามประเภทของกิเลสที่มีอยูภายในใจ และแสดงออกมาใหได
เทศนอยางนัน้ ๆ
อยาคิดไปทางอื่น ความอยากใหตัวดีใหดูใจของตัว กิรยิ ามารยาทอาการเคลือ่ น
ไหวของตัว ฝกกันที่นี่ แกกันที่นี่ จะดีที่ตรงนี้ ไมไดดีอยูดินฟาอากาศ ตนไม ภูเขาที่
ไหน จะดีอยูที่ตัวคน เพราะความชัว่ อยูท ใ่ี จ ชั่วอยูที่กายวาจาตน ชั่วอยูที่ความประพฤติ
ของตน แกตรงนีใ้ หเห็นความดีทน่ี ่ี พยายามแกทําไมจะไมดี ของดีมีอยูกับเรา
จิตฝกไมไดพระพุทธเจาไมสอน พระพุทธเจาไมฝกและไมสอนใหคนฝก และ
คนก็ไมดีดวย นี่พระพุทธเจาก็เอก สาวกทัง้ หลายก็เอก เอกจากการฝกฝนอบรมจิตใจ
เทานัน้ กิเลสเปนของแกได ถาแกไมไดทานไมสอนใหแก ธรรมเปนของเกิดไดมไี ดภาย
ในใจเรา ใจเทานั้นเปนภาชนะที่เหมาะสมอยางยิ่งตอธรรมทั้งหลาย ไมมีสิ่งใดในโลกจะ
เหมาะสมในความเปนภาชนะของธรรมได มีใจดวงเดียวเปนภาชนะอันเหมาะสมอยาง
ยิง่ ในขณะเดียวกันก็เปนภาชนะอันเหมาะสมของกิเลสมาแลว เพราะฉะนั้นกิเลสจึงอยู
ภายในใจได ธรรมเกิดขึ้นภายในใจไดเมื่อทําใหเกิด จะแกกิเลสใหหมดก็หมดไปได
เอาตรงนี้ อยาไปคิดนอกจากจุดนีใ้ หเสียเวล่าํ เวลา
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การอยูด ว ยกันหมูม ากก็ใหพงึ เล็งดูใจทานใจเรา ใจมีคณ
ุ คาเทากัน มีความรูส กึ
เหมือนกัน ใหระมัดระวังอยาใหกระทบกระเทือนซึ่งกันและกัน ความกระทบกระเทือน
นั้นเปนเรื่องของกิเลสไมใชเรื่องของธรรม
เรามาปฏิบตั ธิ รรมไมใชมาสัง่ สมสงเสริม
กิเลส อยาใหมเี พราะอันนีเ้ ปนของหยาบโลนมากทีเดียว ไมสมควรจะใหมีอยูในตัวของ
สมณะ ตัวของพระของเณรในวัดเรา ใหเห็นวาเปนของทีห่ ยาบโลนทีส่ ดุ ไมควรเผลอตัว
ปลอยใหกิเลสตัวหยาบโลนออกแสดงในสังคมของพระธุดงคกรรมฐาน เปนเรือ่ งขาย
หนาทีส่ ดุ ไมมแี งทน่ี า เห็นใจและใหอภัยไดเลย
มองกันใหมองในแงแหงความเมตตาและใหอภัยกันเสมอ อยาถือสีถือสาอยา
ถือทานถือเรา วานัน่ สูงนีต่ าํ่ วานัน่ โงนฉ่ี ลาด นัน่ ฐานะสูง นี่ฐานะต่ํา จงถือโดยความเปน
ธรรม นั่นคือพระนี่คือพระดวยกัน ผูไ ดรบั การตักเตือนสัง่ สอนจากหมูเ พือ่ นดวยความ
เมตตาสงสาร ก็พึงรับดวยความเต็มอกเต็มใจ นําไปแกไขสิ่งที่ผิดของตน นั่นชื่อวาถูก
ทั้งสองฝาย ผูส อนก็สอนโดยธรรม ผูร บั ก็รบั โดยธรรม นําไปปฏิบัติก็เปนสิริมงคลแก
ตน การอยูด ว ยกันเปนสําคัญมาก ใหระมัดระวังเสมอ
ขอวัตรปฏิบัติอยาใหบกพรอง
ใหถอื วาเปนงานจําเปนของเราแตละองคๆ
เพราะเหลานีเ้ ปนกิจวัตร เพื่อความสมบูรณพูนผลของเราดวยกัน ไมใชทําเพื่อผูหนึ่งผู
ใด ผลประโยชนเกิดขึ้นเพื่อผูหนึ่งผูใด ใหทําทุกคน ผลดีเกิดขึน้ กับทุกคนนัน่ แหละ
เปน สงฺฆโสภณา รวมกลุมรวมคณะกันเปนพระเปนสงฆที่อยูดวยความสวยงามนาดู
นาเคารพเลือ่ มใสภาคภูมใิ จ มีความรมเย็นตอกันเหมือนอวัยวะเดียวกัน ไมมีคําวา
ทะเลาะเบาะแวงระแคะระคายซึง่ กันและกัน
เพราะสิง่ เหลานีเ้ ปนเรือ่ งของกิเลสตัว
ทําลาย อยาใหเขามาแทรกในวงของพระผูปฏิบัติ จงปราบทันที อยามองดูแตภายนอก
คือ มองดูคนอื่นมากกวามองดูตัว ในขณะเดียวกันเมื่อมองดูคนอื่นใหมองดูตัวดวย
ยอนหนายอนหลังเทียบใหไดสดั ไดสว นเพือ่ อรรถเพือ่ ธรรม แลวเฉลีย่ เผือ่ แผความ
เหมาะสม คือความเปนธรรมใหแกกันและกัน เพื่อความผาสุกเย็นใจแกกัน หลักของ
การปฏิบัติที่อยูรวมกันเปนอยางนั้น
ผูมีธรรมในใจยอมไมมีการทะเลาะเบาะแวงซึ่งกันและกัน ไมมรี ะแคะระคายซึง่
กันและกัน นอกจากมีความจงรักภักดี มีความเมตตาสงสารใหอภัยซึ่งกันและกัน อัน
เปนเรื่องของธรรมโดยถายเดียว สมกับผูมาประพฤติปฏิบัติธรรม ความเย็นอกเย็นใจ
จะมีไดทั้งผูใหญผูนอยในระหวางที่อยูรวมกัน จงพากันนําไปปฏิบัติ ทานเรียกวา สงฺฆ
โสภณา เปนพระสงฆที่งามเปนสงาราศีแกวงคณะ เปนสงาราศีแกประชาชนญาติโยมที่
ไดเห็นไดฟง
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พูดกันมีเหตุมีผล อยาพูดพลามๆ แบบหาเหตุหาผลไมได นัน่ เปนนิสยั สันดาน
จะพูดอะไรออกมาใหคิดเรียบรอย จะทําอะไรใหคิด ความคิดไดแกการใชปญญา
ไตรตรอง นิสมฺม กรณํ เสยฺโย ใครครวญพินิจพิจารณากอนจะทํากอนจะพูด การแสดง
ออกจะไมคอยผิด ทั้งจะเปนนิสัยรอบคอบติดตัว
นักธรรมะตองดูตัวมากกวาดูคนอื่น ดูคนอื่นก็ดูโดยเหตุผลเพื่อเปนอรรถเปน
ธรรม ดูตัวเองเพื่อแกเพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนสิ่งไมดี เพือ่ สงเสริมในสิง่ ทีเ่ ห็นวาถูก
ตองแลว ปราบปรามแกไขในสิ่งที่ไมดีใหดีขึ้น นักธรรมะตองยอนความคิดอานเสมอ
โอปนยิโก นอมเขามา ไดเห็นไดยินไดฟงขางนอก ก็เทียบเขามาภายในเพือ่ ใหเปนเหตุ
เปนผล เปนอรรถเปนธรรมเปนประโยชนแกตน ไมใหขาดทุนสูญดอก
ใหตั้งใจปฏิบัติ อยางไรก็อยาขี้เกียจ เรือ่ งภาวนา ผูยังไมสงบก็เอาใหสงบใหได
นัน่ แลสมบัตขิ องพระเราตองภาวนา ผลคือความสงบเย็นใจ อยางนอยใหใจสงบเย็น
มากกวานัน้ มีความเฉลียวฉลาด ฉลาดทางดานธรรมะ ปญญาทางดานธรรมะกับปญญา
ทางโลกนั้นตางกัน จิตสงบ ผลิตปญญาขึ้นมา เกิดความเฉลียวฉลาดภายในใจ จิตสงบ
ยอมทําใจใหโลงในการพิจารณา ถาไมสงบหาความโลงไมได เพราะฉะนัน้ ทานจึงวา
สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสสํ า ปญญาทีส่ มาธิหนุนแลว ยอมได
ผลเปนที่พอใจ นี่แปลตามความจริงไปเลย เพราะฉะนัน้ ทานจึงสอนใหทาํ จิตใหสงบ
เพื่อเปนที่พักพิงของใจและเจริญปญญาไดสะดวกคลองตัว
เมื่อจิตสงบ จิตก็ไมหิวโหย พิจารณาอะไรก็คลองตัว ผิดกับจิตทีฟ่ งุ ซานรําคาญ
เปนไหนๆ ปญญาทางดานธรรมะจึงมีความฉลาดแหลมคมมากกวาทางโลกเปนไหนๆ
เปนปญญาที่สุขุมลุมลึกไปตามเหตุผลอรรถธรรม เพื่อถอดถอนสิ่งรกรุงรังภายในใจ
ตามกําลังปญญา นอกนั้นยังพิจารณาเหตุการณรอบตัวไดอยางถูกตอง ผิดกับปญญา
ธรรมดาอยูมาก ตามหลักธรรมทานกลาวไว ปญญาเกิดไดสามทาง คือ สุตมยปญญา
ปญญาเกิดดวยการไดยินไดฟง จินตามยปญญา ปญญาเกิดจากการคิดอานธรรมดา
ทัว่ ๆ ไป ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจากสมาธิภาวนาลวนๆ
ภาวนามยปญญา คือการพิจารณาอะไรเปนปญญาความแยบคายขึน้ มา ทาน
เรียกวา ภาวนามยปญญา เกิดปญญาดวยการภาวนา จินตามยปญญา พิจารณาคิดอาน
ตามเรือ่ งคนนัน้ คนนีห้ รือครูอาจารยนน่ั เปนปญญาประเภทหนึง่ ปญญาทางดานภาวนา
นี้เปนสําคัญมากกวาสุตมยปญญาและจินตามยปญญา
ภาวนามยปญญานีส้ ามารถ
พิจารณาละเอียดไดถึงขั้นปญญาอัตโนมัติซึ่งเปนปญญาลวนๆ เห็นไดอยางประจักษชัด
เจนภายในจิตใจ ไหลรินเหมือนน้าํ ซับน้าํ ซึม
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ปฺญาปริภาวิตํ จิตตฺ ํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมจุ จฺ ติ จิตที่ปญญาเปนเครื่องซัก
ฟอกแกไขถอดถอนแลว ยอมหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ คําวาโดยชอบก็คือไม
ผิด ปญญาทางดานธรรมะเปนเครือ่ งปราบกิเลสทัง้ นัน้ ตรงกันขามกับปญญาทางโลกซึ่ง
มักสั่งสมกิเลส ปญญาทางดานธรรมะจากผูป ฏิบตั ภิ าวนาลวนๆ เปนเครื่องฆากิเลส
ทําลายกิเลสโดยถายเดียว ไมมีคําวาสั่งสมกิเลส ทานจึงเรียกวา โลกิยปญญา โลกุตร
ปญญา ตางกัน
เอาละเทานี้พอ
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

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
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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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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

มหาวิทยาลัยสงฆ
สถานที่บําเพ็ญในครั้งพุทธกาล
ถาจะเทียบกับมหาวิทยาลัยสงฆอยางสมัย
ปจจุบนั นี้ มหาวิทยาลัยของทานคือที่ปา ทีเ่ ขา ที่ถ้ํา เงื้อมผา ซอกเขา ไหลเขา ปาชา ปา
รกชัฏ ซึง่ ลวนแตเปนสถานทีส่ งัดวิเวกวังเวง อันเปนการสัมผัสในหลักธรรมชาติและ
ปลุกสติปญญา ศรัทธา ความเพียรใหตื่นอยูตลอดเวลาไมประมาทนอนใจ และ
ปราศจากสิ่งพลุกพลานกอกวนตางๆ เปนสถานที่ที่ใหความสงัดวิเวกทางกาย และเปน
เครื่องหนุนความวิเวกทางใจไดเปนอยางดี ทุกกาลสถานทีแ่ ละอิรยิ าบถในการบําเพ็ญ
สมณธรรม นักศึกษาในครั้งพุทธกาลที่เขาสูมหาวิทยาลัยเชนนั้นยอมเปนผูพรอมทุก
อยาง ศรัทธาความเชื่อตอมรรคตอผลก็พรอม วิริยะคือความพากเพียรก็พรอม สติก็
พรอม สมาธิก็เตรียมพรอม ปญญาก็กลมกลืนกันไปที่เรียกวาอินทรีย ๕ หรือพละ ๕
ซึ่งเปนหลักวิชาและเครื่องมือของนักศึกษาและนักปฏิบัติในครั้งพุทธกาล ทานดําเนิน
กันอยางนั้น
หลักวิชาที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนในเบื้องตน เพือ่ นําไปบําเพ็ญในสถานทีเ่ ชน
นั้นก็คือ อาการ ๓๒ ซึ่งเปนหลักวิชาอันใหญโตมากที่พระผูมารับการอบรมศึกษาจะรับ
ไปประพฤติปฏิบัติจากพระพุทธเจา ซึง่ เปนศาสดาจารยองคเลิศ การปฏิบัติทุกแงทุก
มุมตลอดความเคลื่อนไหวในอาการตางๆ ลวนแตเปนทาของนักรบผูเ อาจริงเอาจังทัง้
นัน้ เพื่อใหจบพรหมจรรยคือความสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพาน สังหารกิเลสใหขาดลอยไป
จากจิตใจ กลายเปนผูส าํ เร็จปริญญาเอกขึน้ มา ปริญญาเอกครัง้ นัน้ ไดแกการสําเร็จ
อรหัตบุคคล ปริญญาตรี ปริญญาโทก็ไดแกสาํ เร็จพระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา
สวนปริญญาเอกไดแกพระอรหัตบุคคล
ผูส าํ เร็จปริญญาเอกแลวชือ่ วา เปนผูเ รียนจบพรหมจรรยโดยสมบูรณแลวใน
มหาวิทยาลัยสงฆนน้ั ๆ ไมมคี าํ วาใบประกาศนียบัตรใดๆ มีสนฺทฏิ ฐ โิ กตามขั้นภูมิของ
จิตของธรรมที่รูเห็นเปนใบประกาศของทานแตละองคๆ คือความรูเ องเห็นเองจากการ
ปฏิบัติของตนที่ไดศึกษามาดวยดีแลวจากพระพุทธเจา เพราะคําวาสนฺทฏิ ฐ โิ กพระองค
ทรงมอบไวกับผูปฏิบัติทุกๆ รายไป ไมทรงผูกขาด ทรงมอบใหผนู น้ั เปนผูร ผู เู ห็นและผู
ยืนยันความจริงขึ้นมากับตนเอง เพราะความจริงมีอยูกับทุกคน นอกจากจิตที่ยังปลอม
อยูดวยกิเลสของจอมปลอมทั้งหลายเทานั้น จึงไมสามารถจะทราบความจริง ซึ่งมีอยูกับ
ตนไดทง้ั สวนหยาบสวนกลางสวนละเอียด ไมมใี ครมาใหใบรับรอง สันทิฏฐิกธรรมเปน
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เครื่องรับรองประจักษใจ หรือ ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิ
ฺ หู ิ ทานผูร ทู ง้ั หลายพึงรูจ าํ เพาะ
โดยการปฏิบัติของตน นีเ่ ปนใบประกาศของทานทีค่ น ควาและเสาะแสวงหาเองดวย
ความชอบธรรม ไดแก สุปฏิปนฺโน อุชุฯ ญายฯ สามีจปิ ฏิปนฺโน ผลที่ตกออกจากการ
ปฏิบัตินี้ก็ไดแกอริยบุคคล คือ โสดา สกิทาคา อนาคา อรหัตบุคคล
ในครั้งพุทธกาลทานเรียนอยางนั้น เรียนเพื่อประพฤติปฏิบัติ หาสถานทีเ่ หมาะ
สมเปนที่ฝกหัดอบรม เรียนเพือ่ ความรูค วามเขาใจในสัจธรรมคือความจริงทัง้ หลาย ทั้ง
ฝายสมุทัย ทุกข ทั้งฝายนิโรธ มรรค แจงประจักษกับใจตัวเอง เพราะสัจธรรมทัง้ สีน่ ม้ี ี
อยูดวยกันทุกคน ไมไดนอกเหนือไปจากกายกับใจนี้เลย ทานจึงเปนสงฺฆโสภณาเปน
ความงามแหงสงฆทบ่ี ริสทุ ธิล์ ว นๆ ดวยความตั้งใจปฏิบัติอยางแทจริง ธรรมที่ทาน
บรรลุเปนขัน้ ๆ เหลานัน้ ก็เปนธรรมทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ิ ใจเทานัน้ เปนผูจ ะรับสัมผัส
สัมพันธธรรมทั้งหลายทุกขั้นทุกภูมิไปจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุด ไมมอี วัยวะสวนใดในราง
กายของเรานี้ที่จะสัมผัสสัมพันธธรรมทุกๆ ขั้นไดอยางประจักษชัดเจนเหมือนใจ
ใจจึงเปนสิ่งสําคัญมากที่ตองไดรับการศึกษาอบรมดวยดี เพือ่ ความสัมผัสธรรม
ทุกขั้น ดวยการปฏิบัติอันถูกตองดีงามของตน ครัง้ พุทธกาลทานดําเนินอยางนัน้ เมื่อ
เขาสมาคมกันมีแตเรื่องอรรถเรื่องธรรมเรื่องขอวัตรปฏิบัติ สถานทีเ่ ปนทีบ่ าํ เพ็ญวามา
จากปาไหน เขาลูกไหน ถ้าํ ใด เงื้อมผาใด ไปอยูส ถานทีเ่ ชนนัน้ การบําเพ็ญเปนอยางไร
จิตใจไดรับความสงบไดรบั ความแยบคาย มีความรูค วามฉลาดอยางไรบาง ผูใดไดรู
ธรรมในแงใดขัน้ ใด ภูมใิ ด นําอรรถธรรมแงตา ง ๆ ซึง่ ตนรูต นเห็นมาสัมโมทนียกถาซึง่
กันและกัน ใหเปนเครื่องรื่นเริงและยึดเปนคติตัวอยางจากกันและกันไปเปนสิริมงคล
แกตน
ไมมคี าํ วาการบานการเมือง การไดการเสีย การซื้อการขาย เรือ่ งหญิงเรือ่ งชาย
เรื่องรักเรื่องชอบ เรื่องการนั้นกิจนี้อันเปนเรื่องของโลกสงสาร ทานไมนาํ เขามาเกีย่ ว
ของกับวงของการปฏิบัติธรรม ราวกับวาอยูค นละโลก ทั้งๆ ที่ทานก็อาศัยอยูในโลกเรา
ดวยกันกับมนุษยทั้งหลายนั่นแล แตจิตใจและการประพฤติปฏิบัติของทานหมุนไปใน
ธรรมลวนๆ
กิริยาที่แสดงออกจึงแสดงออกดวยความเปนธรรมทั้งนั้น
ไมมีสิ่ง
จอมปลอมทั้งหลายเขาเคลือบแฝงเลย สรณะของพวกเราทานดําเนินอยางนี้
พระพุทธเจาเราก็เคยเห็นพระประวัตขิ องทานมาดวยดีดวยกัน จะวาเราไดศึกษา
มาแลวทุกรูปก็ได เพราะตางองคตางก็ไดศึกษามาดวยกันแลวทั้งนั้น เราสังเกตตาม
พระประวัตกิ ารดําเนินของพระองค แมจะไมมคี รูมอี าจารยแนะนําพร่าํ สอน แตวธิ กี าร
ดําเนินของทานก็เปนสรณะของพวกเราไดอยางสมบูรณ ในความสละทุกสิ่งทุกอยางซึ่ง
เปนความสุขของโลก ที่พระองคก็เปนผูหนึ่ง เนือ่ งจากเคยเปนกษัตริยม าแลว จะตอง
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ไดครอบครองความสุขเหลานี้ เกีย่ วของกับสิง่ เหลานี้ บริษทั บริวารสมบัตเิ งินทองขาว
ของ ไพรฟา ประชาชีมากนอยอยูใ นพระราชอาณาจักรของพระองค สิ่งเหลานี้โลกถือวา
เปนสมบัติอันมีคุณคา เปนสิ่งที่โลกปรารถนากันทั้งนั้น แตพระองคทําไมจึงทรงเสียสละ
ไดเหมือนหนึง่ วาไมมคี วามอาลัยเสียดาย
ทัง้ นีเ้ พราะความมุง มัน่ ในพระทัยนัน้ หนักแนนในธรรมทัง้ หลาย เฉพาะอยางยิ่ง
ความพนทุกขและความเปนศาสดาของโลกเต็มพระทัย สิง่ เหลานัน้ จึงไมมนี าํ้ หนักมาก
ยิ่งกวาความมุงมั่นของพระองค ทีจ่ ะใหสาํ เร็จตามพระประสงค อันนี้เปนตนเหตุที่จะให
ทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอยางตอไปไมลดละ แมสิ่งเหลานั้นจะมีคุณคาตามโลกนิยมสมมุติ
ก็ตาม แตถา เทียบกับธรรมแลวสิง่ เหลานัน้ มีคณ
ุ คานอยนิดเดียว ไมเปนสิ่งที่มีคุณคา
มหาศาลดังธรรมทีไ่ ดตรัสรูแ ละความเปนศาสดาสอนโลก เพื่อประโยชนแกโลกอยาง
มากมายนัน้ เลย จึงไดตัดพระทัยออกไป
การออกไปของพระองคนั้น มีความลําบากยากเย็นเข็ญใจอยางไมมใี ครเสมอ
และไมมีใครเหมือน ไมมีใครเทียบ ไมมีใครเปนคูแขงพระองคไดในการเสียสละก็ดี ใน
การประกอบความพากเพียรก็ดี ในความทุกขยากความลําบากเพราะความเปนอยูใช
สอยตางๆ ก็ดี มีแตความทุกขบีบคั้นทั้งนั้น หาความสะดวกสบายไมไดเลย เพราะ
ความเปนกษัตริย ทรงเสียสละพระองคลงมาสูความเปนคนอนาถา เทีย่ วเสาะแสวง
อาหารปจจัยมาเสวยจากชาวบานชาวเมืองธรรมดาทัว่ ๆ ไป ซึ่งแตกอนพระองคไมทรง
เคยพบเคยเห็นเลย แตก็ไดทรงพบทรงเห็นในขณะที่ทรงเสียสละราชสมบัติออกทรง
ผนวชทีเดียว
ความทุกขในการประกอบความพากเพียร พระองคก็ไมเคยไดรับทุกขถึงขนาด
นัน้ ความเปนอยูอยางทนทุกขทรมานทุกดานพระองคก็ไมเคยมากอน ประหนึง่ วา
สวรรคของมนุษยพระองคไดอยูมาแลวตั้งแตวันประสูติ จนกระทั่งวันเสด็จออกทรง
ผนวช แลวไดทรงตกนรกทั้งเปนในแดนมนุษยแหงความเปนคนขอทานเขากิน ก็ใน
ขณะทีพ่ ระองคทรงเสียสละจากปราสาทราชบริษทั บริวาร
ออกไปสูที่ซึ่งไมมีใคร
ปรารถนากัน โลกเขาเรียกวาสถานทีด่ ดั สันดาน แตความจริงพระองคไปเพื่อดัดสันดาน
กิเลสตางหาก
ความทุกขความทรมานทั้งหลายรวมลงในสิทธัตถราชกุมาร ซึ่งยังไมไดเปนพระ
พุทธเจาในขณะนั้นทั้งสิ้น แลวการประกอบความพากเพียร ก็ทรงตะเกียกตะกายเต็ม
พระสติกาํ ลังความสามารถ ถึงขนาดสลบไสลไปถึงสามครั้ง ทุกขมากนอยเพียงไร เหลา
นี้ลวนแลวแตเปนคติตัวอยางของชาวพุทธเราไดเปนอยางดี สมความเปนศาสดาตั้งแต
ขั้นเริ่มแรกที่เสด็จออกทรงผนวชและบําเพ็ญตลอดมา จนกระทัง่ ไดตรัสรูแ ละประทาน
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พระโอวาทสั่งสอนมวลสัตวเรื่อยมา เปนศาสดามาโดยลําดับลําดา ควรยึดเปนหลักเปน
เกณฑ ควรยึดเปนคติตัวอยางไดอยางถึงใจไมมีขอสงสัยแมแงใดแงหนึ่งเลย
อันเรื่องที่พระองคทรงบําเพ็ญผิดพลาดไปบางนั้น เปนธรรมดาของผูไมมีครูมี
อาจารยแนะนําสัง่ สอนในทางทีถ่ กู ก็ยอมมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเปนธรรมดา แต
พระวิริยะคือความพากเพียร และความอดทนทุกแงทุกมุมในการบําเพ็ญทั้งหลายนั้น
ยกใหเปนคติตวั อยางอันเลิศสําหรับชาวพุทธเราทัง้ หลาย จนกระทัง่ ไดตรัสรูม คี วาม
ลําบากมากนอยเพียงไร เราจึงควรนอมเอาเรือ่ งราวของพระองคมาเปนคติตวั อยาง
เปนเครื่องยึดตอการประพฤติปฏิบัติของเรา เพือ่ เปนกําลังใจในการบําเพ็ญวา พระ
พุทธเจามิใชเพชฌฆาตจะนําพวกเราไปตาย เพราะความลําบากดวยความเพียรพยายาม
จึงไมควรกลัววาจะตายเพราะความเพียรเพือ่ ฆากิเลสตัวปลนหัวใจอยูต ลอดมา
บรรดาสาวกก็ไมตองกลาวถึง บางองคกล็ าํ บากลําบนเชนเดียวกัน เพราะเคย
เปนกษัตริยมาดวยกัน มีมากมายและเปนลําดับลําดา เมื่อสรุปลงแลวไมวาจะออกมา
จากชาติชน้ั วรรณะใด ตองแบกหามกิเลสมาเต็มหัวใจดวยกัน กิเลสมีอยูใ นหัวใจใด จะ
ไมยงั หัวใจนัน้ ใหมคี วามสุขความสบายเปนอิสรเสรีไดเลย จะตองบีบบังคับทรมานจิต
ใจ ใหเกิดความทุกขความเดือดรอนอยูเรื่อยมา การประกอบความพากเพียร เพื่อแก
เพื่อถอดถอนสิ่งที่เหนียวแนนแกนของวัฏวนนี้ออกจากใจ ตั้งแตขั้นเริ่มแรกถึงขั้นที่สุด
จุดหมายปลายทางนัน้ แตละองคๆ นั้นจะมีความยากความลําบากเพียงไร
ใหพงึ ทราบวากิเลสไมมกี เิ ลสตัวใดทีจ่ ะขบเปราะๆ ฟนงายๆ ขาดงายๆ มีแตตัว
ทีเ่ หนียวแนนมัน่ คง ตัวเฉลียวฉลาด ตัวละเอียดลออ กลอมมนุษยกลอมสัตวโลกให
เคลิ้มหลับไมมีวันตื่นไดเหมือนกันหมด
การปราบปรามถอดถอนมันจะเอาความ
สะดวกสบายมาจากทีไ่ หน ตองทุกขตองลําบากดวยกันทั้งนั้นแหละ อยาพากันสงสัย
หรือตัง้ ความหวังกับกิเลสวา จะพาใหเราสบายในการเขนฆามัน แมแตสัตวมันยังตอสู
เวลาเราจะฆามัน กิเลสยิง่ ตัวฉลาดแหลมคมดวยแลว มันจะขึน้ บนเขียงคอยใหเราสับยํา
อยางงายดายเทียวหรือ จงอยาพากันฝนลมๆ แลงๆ
เพราะฉะนัน้ การที่จะแกกิเลสซึ่งเปนธรรมชาติออยอิ่ง สําหรับสัตวทโ่ี งเขลาทัง้
หลายนัน้ จึงเปนเรือ่ งทีย่ ากเรือ่ งทีล่ าํ บากมากมายมาแตกาลไหนๆ ไมใชเปนสิง่ ดือ้ ดาน
และแกยากฆายากเฉพาะกิเลสของเราคนเดียว เราประมวลเขามาพิจารณาอยางนี้ ใน
บรรดาสาวกทัง้ หลายทีท่ า นผานพนนรกกิเลสตัวเคยเผาผลาญไปแลว อยาเขาใจวาหัวใจ
เราดวงนีก้ บั กิเลสทีฝ่ ง ใจเรานีเ้ ปนสิง่ ทีแ่ กยากเพียงเราคนเดียว มันเปนสิ่งแกยากมา
ดวยกันทั้งนั้น ตองสุดฝมือเต็มสติกําลังความสามารถ ถึงขนาดสละชีวิตเลือดเนื้อจิตใจ
ตอการตอสูกับกิเลสนี้ มีจาํ นวนไมนอ ยในบรรดาพระสาวก นับแตพระพุทธเจาลงมา
เขาสูแ ดนนิพพาน
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ทรงสลบถึงสามครั้ง นัน่ คือการเสียสละ หากจะตายไปเลยพระองคก็ยอม จะไมเรียกวา
เสียสละยังไง
ใหเราคิดอยางนี้ในการประพฤติปฏิบัติ จิตใจจะไดมคี วามหาวหาญมีกาํ ลังใจใน
การตอสู วาพระพุทธเจาก็ดี พระสาวกทั้งหลายที่ไดเปนสรณะของพวกเราก็ดี ไมใช
ทานทีล่ า งมือเปบมาเลย แตทา นเปนผูเ คยเดนตายมาดวยกันแทบทัง้ นัน้ หรือจะพูดวา
๙๘% ก็ไมผดิ ในบรรดาทีไ่ ดรบั ความลําบากลําบนมาแลว สวน ๒% นัน้ ก็ยกใหพวก
สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺญา ปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็ว อันนีม้ จี าํ นวนนอยมาก แต
จํานวนที่ถูไถกลิ้งไปกลิ้งมา ตะเกียกตะกายหกลมกมกราบนี้มีจํานวนมาก เชนเราๆ
ทานๆ นีแ่ ล เพราะกิเลสเปนจอมขาศึกอยางสําคัญ การกลิ้งไปกลิ้งมาดวยความเพียร
ทาตางๆ ก็คือวิธีการอันหนึ่งที่ตอสูกับกิเลส แทบสลบไสลก็เปนวิธีการอันหนึ่งที่ตอสู
กับกิเลส
ทุกขยากลําบากในการประกอบความเพียรทาใด ก็เปนความทุกขแตละอยางๆ
ที่เกิดจากการตอสูกับกิเลสทั้งมวลทําไมจะไมทุกข ตองทุกข เพราะกิเลสทุกประเภทมี
แตตวั เหนียวแนนมัน่ คง ตัวฉลาดละเอียดลออสุขุมมากทั้งสิ้น ในสามโลกธาตุนี้ไมมี
อะไรเกินกิเลสที่มีความสุขุมมาก ถาเปนเหยือ่ ก็เปนเหยือ่ ทีส่ ตั วตายใจอยางสนิท ไมคิด
และไมทราบวาเปนเหยือ่ ลอเลย เขาใจวาเปนอาหารอันโอชาซึ่งไมเคยไดรับไดพบได
เห็นตั้งแตวันเกิดมา เมื่อเจอเขาทําไมจะไมงับเอาๆ ใหสมใจ และทําไมเบ็ดจะไมติด
เอาๆ เพราะเหยือ่ ลอก็ลอ เพือ่ ใหตดิ เบ็ด กิเลสลอสัตวทั้งหลายก็เพื่อใหติดจมอยูในกอง
ทุกขนั่นแล
การที่จะแกกิเลสจึงตองใชอุบายวิธีตางๆ
พรอมทั้งกําลังวังชาความอุตสาห
พยายาม นอกจากอุบายของสติปญญาแลว ยังตองอาศัยพลังคือกําลังแหงความ
พากเพียร กําลังแหงความอดทน กําลังแหงความอุตสาหพยายามบึกบึนกันไป เครือ่ ง
มือก็ใชกันไปเรื่อยๆ สติปญญาซึ่งเปนเครื่องมืออันสําคัญ เราจะใชแบบนิสยั เดิมซึง่ เคย
มีมาแตฆราวาส จะนํามาใชแกกเิ ลสตัณหาอาสวะในเพศของพระ ในกิริยาอาการตางๆ
ของพระ จะไมมีกิเลสตัวใดหลุดลอยไปเลย เพราะนิสยั นัน้ เปนเรือ่ งของกิเลสโดยตรง
อยูแลว ไมใชเรื่องของธรรม
ความมักงาย ความสุขเอาเผากิน นี้เปนนิสัยของกิเลสทั้งมวล ความเบือ่ ตอความ
พากเพียร ความเข็ดหลาบตอความทุกขในการประกอบความดี ลวนแลวแตเปนกล
อุบายของกิเลสทั้งมวล ความหนักก็เอาเบาก็สไู มลดละทอถอยเพราะไดเชือ่ ธรรมแลววา
กิเลสนีไ้ ดเคยทําพิษแกเรามาเปนเวลานานแลว ทานผูร คู อื ศาสดาไดสอนไวแลวโดยถูก
ตองแมนยํา วากิเลสเปนภัยตอสัตวโลก เมื่อเชื่ออยางนี้แลว ถึงเราจะยังไมรูฤทธิ์ของมัน
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ดวยปรีชาความสามารถของเราก็ตาม แตเราก็รดู ว ยใจของปุถชุ นเรานีแ่ ล อาศัยศรัทธา
ความเชื่อตอพระโอวาทที่พระศาสดาสอนไว ทําใหเกิดกําลังใจที่จะตอสูกับกิเลสมากขึ้น
โดยลําดับๆ จนไดเห็นโทษของมันอยางแทจริงภายในจิตใจของตัวที่เรียกวา สนฺทิฏฐิ
โก และเห็นคุณคาของธรรมในขณะเดียวกันดวยสนฺทฏิ ฐ โิ กเหมือนกัน
เมื่อไดเห็นทั้งโทษทั้งคุณประจักษกับใจตัวเอง คือ ระหวางกิเลสกับธรรมมีโทษ
และมีคุณตางกันอยางไรบางแลว เรื่องความพากเพียรหากหนุนกันมาเอง เพราะความ
เชื่อที่เกิดจากความเห็นประจักษใจเปนสิ่งที่มีกําลังมาก และจะหนุนกันมาเปนลูกโซ
ความอดความทนความอุตสาหพยายามทุกแงทุกมุมไมตองบังคับ หมุนกันมาเองเพราะ
ความเห็นโทษและความเห็นคุณประจักษกบั ใจนัน้ มีกาํ ลังมาก ถึงขนาดที่สละชีวิตจิตใจ
เพื่อความพากเพียรเพื่อการตอสู เพื่อการถอดถอนกิเลสซึ่งเปนตัวภัยนั้นออกไดโดยไม
ตองสงสัย นี่คือหลักของการปฏิบัติของผูจะพนจากคุกบางขวาง บางจนมองไมเห็น แต
ขวางใจอยูตลอดเวลา คือกิเลสบางขวางนัน่ แล
อยางไรอยาลืมหลักของศาสดาที่พาดําเนินมา ตลอดสถานที่อยูที่อาศัย ปจจัย
เครื่องใชไมสอยตางๆ พระองคและสาวกมีความฟุงเฟอเหอเหิมกับสิ่งใดบาง ไมมีสิ่ง
ใดที่จะแซงพระองคและสาวกทั้งหลายไปได บรรดาโลกามิสถือเปนเพียงเครื่องอาศัยชั่ว
กาลชัว่ ระยะเวลาเทานัน้ ไมถือสิ่งเหลานี้เปนเรื่องใหญโตพอจะเปนอุปสรรคขัดของกีด
ขวางตอความพากความเพียรไดเลย สิง่ ดังกลาวกิเลสมันเสกสรรขึน้ ตางหากเพือ่ ลุม
หลงไปตามมัน โดยเห็นวาสิง่ นัน้ บกพรองสิง่ นีไ้ มสะดวกสบาย จตุปจจัยไทยทานที่โลก
ใหมานั้นไมเพียงพอแกความตองการ เปนเหตุใหขาดความเพียรเพราะปจจัยเครือ่ ง
อุดหนุนไมเพียงพอ อยางนี้พึงทราบวาคือกลมายาแหงเพลงของจอมกษัตริยวัฏจักรทั้ง
มวล จงทําความเขาใจไวดว ยดีอยาหลงกลมัน เพราะไมเคยมีในปฏิปทาพระพุทธเจา
และสาวกองคใด ที่สอนใหมีขึ้นมาโดยสม่ําเสมอหนุนกันไปโดยสม่ําเสมอ ก็คือความ
พากเพียรเพื่ออรรถเพื่อธรรมดังทานพาดําเนินมา
ทานเพียรเพือ่ อรรถเพือ่ ธรรม ทานไมไดเพียรเพื่อของแวะกับโลกามิสใดๆ นี่
ศาสดาและสาวกทานดําเนิน ทานดําเนินอยางนี้ เพราะฉะนั้นจึงตองระมัดระวังกัน ไม
ประมาทนอนใจกับสิง่ ใดบรรดาโลกามิส และไดพยายามสัง่ สอนและใหอบุ ายหมูเ พือ่ น
อยูเ สมอเกีย่ วกับเรือ่ งเหลานี้ ซึ่งเปนเครื่องอาศัยไปเปนวันๆ เทานัน้ แตอาจกลายเปน
เรือ่ งใหญโตขึน้ มาไดสาํ หรับผูโ งเขลา ปฏิบตั ติ อ สิง่ เหลานีไ้ มรอบคอบ ตองกลับกลายมา
เปนขาศึกเครื่องกีดขวางธรรม ที่จะควรไดควรถึงของตนไดโดยไมตองสงสัย จึงตองได
ระมัดระวัง วาศาสดาทานสอนใหดาํ เนินอยางนี้ ไมใหดําเนินอยางอื่น อันจะผิดพลาด
จากแนวทางของความพนทุกขทั้งมวล
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เราผูเ ปนลูกศิษยตถาคต ลูกศิษยมคี รู ธรรมะออกมาจากพระพุทธเจาที่สอนไว
แลวทุกแงทุกมุม เปน สวากขาตธรรม หาที่สงสัยไมไดแลว นิยยานิกธรรม พรอมที่จะ
รอรับอยูเ สมอ คือ ธรรมนี้เมื่อปฏิบัติแลวยอมเปนเครื่องนําออกทั้งนั้น ไมใชเครื่องนํา
เขา นําออกจากความทุกขความยุง เหยิงวุน วาย นําออกจากวัฏจักรซึ่งเปนเหมือนคุก
เหมือนตะราง ที่เราติดกันมากี่กัปกี่กัลปนับไมถวนแลวจนกระทั่งปจจุบันนี้ เพราะเหตุ
แหงเชือ้ คือกิเลสนัน้ แลเปนสาเหตุเปนตัวการ ที่พาใหเราติดคุกติดตะราง เพราะเราอยู
ใตอํานาจของกิเลส
การอยูก ารบําเพ็ญธรรม ถึงจะไมไดอยูดังที่ไดวาไวขางตนนั้น ก็ขอใหไดอยู
อยางสถานที่นี่ก็ยังพอเปนไป เพราะไมจนุ จานจนเกินไป ความเพียรเปนสิง่ สําคัญอยา
ลดละ อยามีความทอถอย อยาระอา ถาระอาตอความเพียรแลวก็เทากับระอาตอธรรม
ระอาตอความสุข ระอาตอความหลุดพนจากบวงมารทัง้ หลาย เพราะความระอานีเ้ ปน
เรื่องของกิเลสทั้งมวล ไมใชเรื่องของธรรม ความเปนนักตอสู ความกลาหาญ ความอด
ความทน ความพินจิ พิจารณานีค้ อื ธรรม จงนํามาใช จะเปนเครือ่ งสังหารกิเลสไมสงสัย
สมกับเปนความเพียรแท
ถาไมพจิ ารณาจริงๆ จะไมทันกลมายาของกิเลส ทั้งๆ ที่ปฏิบัติอยูนั้นแล มัน
สวมรอยไปโดยลําดับลําดา ทุกอากัปกิริยาที่แสดงออก มันเปนผูบงการใหแสดงออกมา
โดยทีเ่ ราก็ไมรู นีแ่ หละจึงวามันแหลมคมมาก ในเมือ่ สติปญ
 ญาในดานธรรมะของเรา
ทื่อ มันตองแหลมคมอยางนั้น ตอเมื่อสติปญญาของเราแหลมคมขึ้นไป เราก็เห็นกล
อุบายตางๆ ของมัน และสามารถแกและถอดถอนกันไปไดโดยลําดับ ไมนอกเหนือจาก
ธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนนี้ไปไดเลย
ไดกลาวเบือ้ งตนวาหลักวิชาในมหาวิทยาลัยนัน้ คืออะไร คือ อาการ ๓๒ นีเ้ ปน
หลักใหญ อาการ ๓๒ คืออะไร ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก
มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกาฯ นีเ่ รียกวา
อาการ ๓๒ ซึง่ เปนหลักใหญสว นใหญของหลักวิชาทีผ่ ปู ฏิบตั จิ ะพึงคลีค่ ลายใหเห็น
ละเอียดทั่วถึงในสิ่งเหลานี้ ที่กิเลสพาสมมุติใหเปนไปตามความตองการของมันมาเปน
เวลานาน วาเปนสัตวเปนบุคคล เปนเราเปนเขา เปนหญิงเปนชาย เปนของสดสวย
งดงาม เปนของจีรังยั่งยืน เปนของทีน่ า เพลิดเพลินรืน่ เริง เหลานีเ้ ปนความเสกสรรปน
ยอของกิเลสทั้งมวล
การพิจารณาคลีค่ ลายอาการ ๓๒ ทีก่ เิ ลสปกปนเขตแดนเอาไวนอ้ี อกใหรตู าม
หลักความจริงของมันนั้นไดแกธรรม ผูพ จิ ารณาเห็นแจงเห็นชัดตามหลักความจริง ถา
จะพูดถึงหลักของความเปนอสุภะอสุภัง รางกายของเรานี้ก็คือกองอสุภะ กองมูตร กอง
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คูถ ของเราโดยดี หรือซากผีดิบของแตละกองของแตละรายอยูโดยดี ถาจะพูดถึงความ
แปรก็แปรสภาพรอบตัวทุกอาการ ไมมีอาการใดที่จะคงเสนคงวาอยูได ทุกขฺ ํ บีบบังคับ
ไดทั้งนั้นทั่วทั้งสกลกาย บีบบังคับตัวเราใหไดรบั ความทุกขความลําบากทัง้ มวล อนตฺตา
จะถือเปนเราเปนของเรา เปนสัตวเปนบุคคลอันแทจริง หรือถือตามความเสกสรรของ
สมมุติแหงกิเลสปนยอเอาไวไดอยางไร เพราะกิเลสเปนตัวจอมปลอม ของจริงตรงไหน
กิเลสจะเสกสรรปนยอขึ้นมาใหมใหกลายเปนของปลอมไปเสียทั้งสิ้น
เราซึง่ มีกเิ ลส
ครอบงําจึงตองเชื่อความจอมปลอมของมัน ไมเชือ่ ธรรม เชือ่ ธรรมไดยาก
ดวยเหตุนี้จึงตองอาศัยการขุดคน การพินจิ พิจารณาตามหลักธรรมใหเขาสูค วาม
จริง นับตั้งแตอสุภะอสุภังหมดทั้งเนื้อทั้งตัว เบือ้ งบนเบือ้ งลาง ขางในขางนอก ไมมเี วน
วาไมมีอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกไมแทรกอยูไมมีเลย มีเต็มไปหมดบรรดาของปฏิกูล
โสโครก ใหเห็นชัดเจนอยางนัน้ คําวาสัตววา บุคคล วาสวยวางาม ก็จางไปๆ คําวา จาง
ไปๆ นั่นคือเรื่องจอมปลอมมันจางไป เพราะความจริงแทรกเขาถึง ถึงมากถึงนอยจาง
ไปมากไปนอยตามสวนของมัน
เมื่อความจริงเขาถึงอยางเต็มที่แลวก็สลายไปหมด
ความจอมปลอมนั้นไมมี ทานจึงสอนใหพจิ ารณา
นี่ไมใชเรื่องเล็กนอย งานนีเ้ ปนงานใหญโตมาก เพราะจิตใจติดอยูใ นสิง่ เหลานี้
อยางฝงลึก ติดอันนี้แลวก็ไปติดอันนั้น ติดภายในแลวก็ไปติดภายนอก ถารูภ ายในตัว
เองแลวก็รภู ายนอก เพราะเปนเหมือนกันในเรือ่ งอสุภะอสุภงั ปฏิกลู โสโครก อนิจจฺ ํ
ความแปรสภาพ อนตฺตา ความไรสาระทีว่ า เปนเราเปนของเราไมมี เปนสภาพเหมือน
กันหมด เมื่อสติปญญาไดคุยเขี่ยขุดคนกลับไปกลับมา พลิกแพลงเปลีย่ นแปลงตาม
อุบายของสติปญญาที่ควรจะคิดไดในแงใด จนรูแ จงเห็นชัดในสิง่ เหลานีแ้ ลว ความ
จอมปลอมทีเ่ คยเสกสรรปน ยอและเคยฝงใจมาเปนเวลานานนัน้
จะถอดถอนตัวเอง
ออกโดยไมตองสงสัย เพราะอํานาจของสติปญญาหยั่งเขาถึงตรงไหน ยอมทําลายความ
จอมปลอมตรงนั้นออกไปๆ จนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงในสวนนี้
คําวา เวทนา ความสุขความทุกข มีไดทั้งทางรางกายและจิตใจ การเจ็บไขได
ปวยเปนความทุกขทางรางกาย ความกระวนกระวายไมอยากใหเปนและอยากใหหาย
ดิน้ รนอยูภ ายในจิตใจนัน้ เปนความทุกขทางใจ โดยอาศัยกายวิกลวิการหรือกายเปน
ทุกขขึ้นมา ใจก็มาหลงที่ตรงนี้ แลวก็กอบโกยทุกขเขามาสูตนเพราะความสําคัญมั่น
หมาย และความตองการอยากใหหาย เมื่อไมหายหรือไมหายอยางทันใจหวังก็เปนทุกข
นัน่ เปนเวทนาทางใจ
ผูป ฏิบตั ใิ นเรือ่ งกายวิภาค จะตองซึมซาบเขาสูเวทนาซึ่งเกี่ยวกับกายนี้โดยไม
ตองสงสัย แยกแยะกันออกโดยธรรมชาติของสติปญญาในขณะนั้นแล เพราะอยูด ว ยกัน
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สวนจิตเวทนานัน้ เปนสวนละเอียดเขาไปอีก นี่เปนขั้นหนึ่งของการพิจารณา อธิบายให
ฟงเพียงเปนหัวขอๆ ใหทานผูปฏิบัตินําไปคลี่คลายขยายออกดวยสติปญญาของตนเอง
เปนอุบายของตนเอง นั้นแหละชื่อวาเปนสมบัติของตน ครูบาอาจารยหยิบยืน่ ใหนน้ั
เพียงเปนตนทุน ใหเราไดนไ้ี วเปนหลักยึด แลวคลีค่ ลายขยายออกไปใหเห็นประโยชน
เกิดขึ้นจากความแยบคายของเรา นัน้ เปนความชอบธรรมแท และเปนสมบัตแิ ทของเรา
ดวย
สัญญา ความจํา ฟงซิความจํา ความสําคัญตางๆ ออกมาจากจิต เปนอาการของ
จิต ถาจิตมีกิเลสก็เปนเครื่องหลอกมาพรอมเพราะกิเลสเปนตัวหลอก ผลักออกมาเปน
สัญญาก็หลอก เปนสังขารก็หลอก รับทราบทางวิญญาณก็หลอก เพราะกิเลสเปนตัว
หลอกอยูภ ายในจิตใจ จะใหจริงไมไดตองหลอกเสมอไป ขึ้นชื่อวากิเลสเปนของปลอม
ตองปลอมเสมอ มีอยูภายในจิตก็ทําใหจิตปลอม จิตจริงเต็มสวนไมไดแสดงออกมาก็
ปลอม จึงตองใชปญญาพินิจพิจารณาแยกใหเห็นตามอาการของมัน
สัญญาหมายไปใกลไปไกล หมายไปแลวมันก็เปนเงาของจิต เพราะมีอวิชชาเปน
ตัวหนุน หมายไปไหนมันก็ดับ เกิดขึ้นก็ดับ เหมือนเงาของเรานีม้ นั เกิดจากตัว แตก็ตื่น
เงาตัวเอง นี่สัญญาก็เกิดจากใจแตก็ตื่นเงาของตัวเอง จนกลายเปนเรือ่ งเปนราวจริงๆ
วันหนึง่ คืนหนึง่ ในอิรยิ าบถตางๆ มีแตเรือ่ งแตราวเต็มหัวใจ ก็เพราะเรือ่ งสัญญาเรือ่ ง
สังขารนีแ้ ล มันวาดภาพขึน้ เหมือนเขาดูภาพยนตรนน้ั แล เรือ่ งเกาผานไปแลว เรื่องใหม
ผานมา แลวกลับเอาเรือ่ งเกามาครุน มาคิดมาพินจิ พิจารณา ดวยความเพลิดเพลินรืน่
เริง ดวยความเสียอกเสียใจ ไมใชเพื่อความถอดความถอน ไมใชเพือ่ ความรูแ จงเห็น
จริงในสิง่ เหลานี้ แตเพื่อความหลงสนิทติดจมกับมันเรื่อยๆ ไป นีเ่ ปนอยางนี้ เพราะ
เรือ่ งมันอยูก บั สัญญากับสังขารความปรุงความสําคัญ
อดีตทีเ่ คยผานมาแลวไดเคยรูเ คยเห็น ไดเคยสัมผัสสัมพันธกับสิ่งใดกี่ปกี่เดือน
กี่วัน มันนํามาปรุงไดอยางสดๆ รอนๆ เจาของไมรสู กึ ตัววาสิง่ เหลานีไ้ ดผา นไปแลว คิด
ขึ้นมาทําไม มันบูดมันเสียมันเนาเฟะไปหมดแลวเอามาอุน กินทําไม ไมมีสติพอที่จะคิด
ไดอยางนี้เลย กลายเปนของสดๆ รอนๆ ขึ้นมาในขณะนั้น แมเรื่องนั้นจะผานไปกี่ปกี่
เดือนแลวก็ตาม เมือ่ สัญญา สังขารไดปรุงขึ้นมาแลว ตองกลายเปนของสดๆ รอนๆ
โกหกไดตอหนาตอตานั้นแล นีจ่ งึ เรียกวาสัญญาเปนตัวสําคัญ สังขารเปนตัวสําคัญทีท่ าํ
ใหเกิดเรือ่ งเกิดราวอยูว นั ยังค่าํ คืนยังรุง ภายในจิตใจของเราของทานทุกๆ คน ถาเราไม
ใชปญ
 ญาเขาไปพินจิ พิจารณาแลว อยางไรจะรูม นั ไมไดวา เรือ่ งเหลานีม้ นั เปนเรือ่ งโกหก
มันเปนเรือ่ งลมๆ แลงๆ ที่ออกมาจากจิตใจของตัวเอง แตกลายเปนเรือ่ งจริงขึน้ มาดวย
ความเสกสรรปนยอของกิเลสและความเชื่อของตัวเอง
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ถาตามหลักความจริงแลวมันมีอะไร ก็เรื่องที่สัมผัสสัมพันธมาแลวมันก็ผานไป
แลว มันหายไปไหนก็ไมรู ก็คือเรื่องสัญญา สังขารนีเ่ อง มันเปนเรือ่ งขึน้ มาจากผูน ต้ี า ง
หาก ไมไดเปนเรื่องขึ้นมาจากสิ่งนั้น สิง่ นัน้ ผานไปแลวหายไปแลว เรื่องอันแทจริงที่จะ
ทําใหลมุ หลง มันเปนขึ้นมาจากตัวเองปรุงขึ้นมา ปรุงเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ เรือ่ งหญิงนัน้ ชายนี้
เรื่องราวอดีตอนาคต เรื่องอะไรตออะไร เรือ่ งไดเรือ่ งเสีย เรื่องดีใจเสียใจ เรือ่ งรืน่ เริง
บันเทิง เรือ่ งเศราโศกเสียใจมันปรุงขึน้ มาในขณะนัน้ เปนเรือ่ งสดๆ รอนๆ ขึน้ มา ก็ตื่น
มันอยูอยางนั้น นี่เรียกวาความหลงตามมันไมมีวันอิ่มพอ ไมรูจักจืดจาง ไมไดคํานึงวานี้
เปนอดีตผานไปแลวเทานัน้ ปเทานีเ้ ดือน ไมไดสนใจ มีแตติดจมไปกับเรื่องนี้ทั้งนั้น ซึ่ง
เปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล
สัญญาเมือ่ กิเลสยังมีอยูภ ายในใจ สัญญานีก้ เ็ ปนเครือ่ งมือของกิเลสและกลาย
เปนกิเลสไปดวยกัน เพราะฉะนั้นปญญาจึงตองหยั่งลงไปใหทราบอาการเหลานี้ มันเกิด
ขึ้นมันดับไป ดีเกิดขึ้นดับ ชั่วเกิดขึ้นดับ เรือ่ งราวใดๆ เกิดขึ้นๆ ดับไปๆ ใจเปนผูป รุง
แตงขึน้ มาเปนเรือ่ งเปนราว ใจเปนผูร บั ทราบ ใจเปนผูห ลง สติปญญาเปนผูตามตอน
เปนผูพ นิ จิ พิจารณาวินจิ ฉัยใครครวญโดยละเอียดชัดเจนแลว มันเปนเพียงเงาเทานัน้
เมื่อรูไดอยางชัดเจนแลวก็ปลอยวาง นี่แหละถาเปนปญญา
ตื่นอะไรตื่นเงาเจาของ เดินไปไหนเงาก็ติดตัวไปนั้น ก็รอู ยูว า เปนเงาแลวตืน่ หา
อะไร เรือ่ งปญญาเมือ่ ทราบชัดแลวก็เหมือนกับเราไมตน่ื เงาเรานัน่ แล เราเดินไปไหน
เงาติดตัวเราไป เราก็ไมตน่ื มันเพราะทราบแลววาเปนเงา นี่เมื่อสติปญญามีกําลังพอตัว
แลวก็ทราบอาการของจิต เชน สัญญา สังขารเปนตน วาเปนเงาเหมือนกันไมตื่น และ
ปลอยไดอยางสะดวกสบายไมไปกังวล เชนเดียวกับเราไมไปกังวลกับเงาของเรานัน่ แล
วิญญาณ คือ ความรับทราบก็เหมือนกัน ความกระเพื่อมของจิตในขณะที่สิ่งภาย
นอกเขามาสัมผัส เชนรูปสัมผัสตา ก็รแู ย็บ เสียงสัมผัสหูไดยิน รูแ ย็บๆ ไปตามสัมผัส
พออาการที่มาสัมผัสนั้นดับไป ความรูอันนี้ก็ดับไปพรอมๆ กัน แตอารมณที่นํามา
ครุนคิดนั้นซิมันไมดับ มันสุมอยูภ ายในใจเพราะกิเลสมันไมดบั มันมีอยูภ ายในใจ จึง
ตองไดแยกไดแยะลงไป นับตั้งแตขั้นกายที่ไดอธิบายมาแลว เมือ่ รูช ดั ตามความเปนจริง
แลวเทานัน้ มันก็ปลอย เรื่องอุปาทานความถือกายไมตองบอก ขอใหปญญาไดหยั่ง
ทราบโดยตลอดทั่วถึงแลวเถิด อุปาทานเปนผลของความหลงตางหาก เมื่อความรู
ปรากฏชัดเจนดวยปญญาของตนแลว ความยึดมั่นถือมั่นก็ปลอยก็ถอนตัวเขามา จะไป
ยึดมันอะไร เหมือนตืน่ เงานัน่ เมื่อรูแลวจะไปตื่นอะไรเงา
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็อธิบายเรียงๆ ไปอยางนัน้ แหละ ในขณะ
พิจารณาเราไมไดเรียงนะ ใครจะพิจารณารูปแลวจึงจะพิจารณาเวทนา สัญญา สังขาร
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วิญญาณ นัน้ ผิดทัง้ เพ ไปเรียงลําดับลําดา มันกลายเปนปริยตั ไิ ปเสีย การพิจารณาจึงไม
ไดคํานึงคํานวณ ไมวาอะไรจะมากอนมาหลัง มันเหมาะสมกับกาลเวลาหรือสถานการณ
ในเวลานัน้ ประการใดก็ตาม พิจารณาทันที แลวมันจะวิ่งถึงกันหมด เพราะอาการทัง้ หา
นี้อยูดวยกัน ไมไดเรียงรายไปไหน และเวลากิเลสเกิดขึน้ ราคะก็ดี โทสะก็ดี โมหะก็ดี
ดังทีก่ ลาวมานีม้ นั เรียงรายกันไหม อันนี้เกิดเสียกอนอันนั้นจึงเกิดทีหลัง อันนั้นจึงเกิด
ตามกันมา
มันเปนกิเลสดวยกันทัง้ ราคะ ทั้งโทสะ ทั้งโมหะ ความรัก ความชัง ความเกลียด
ความโกรธเปนกิเลสทัง้ นัน้ เกิดไดทุกขณะทุกเวล่ําเวลาโดยไมเลือกเกิดกอนหรือหลังซึ่ง
กันและกันเลย มันเปนกิเลสดวยกันทั้งนั้นและมันผูกมัดบีบคั้นจิตใจเราไดดวยกัน การ
พิจารณาแกกเิ ลสประเภทตางๆ จึงไมจําเปนจะตองไปเรียงขันธหาดังที่อธิบายใหฟงนี้
ไมใชเปนทางที่ถูก มันเหมาะสมเมื่อไรมันอยูดวยกัน เอาแยกแยะพิจารณา
ในขณะทีพ่ จิ ารณากายนัน้ เวทนาเกิดขึน้ เอา แยกแยะดูทุกขเวทนาแยกดูกาย
มันเปนอันเดียวกันไหมและแยกดูใจ ทัง้ เวทนาสุข ทุกข เฉยๆ ทั้งใจมันเปนอันเดียวกัน
ไหม แยกตรงไหนจิตจอลงไป สติจอลงไป ปญญาคอยสอดแทรกดูตลอดจนกระทั่งหยั่ง
รูไดอยางชัดเจน วากายก็เปนกายเฉยๆ ตั้งแตทุกขยังไมเกิด ทุกขก็เพิ่งเกิดขึ้นมาใน
ขณะนี้ มันจะเปนอันเดียวกันไดยังไง ถาเปนอันเดียวกันแลว ทุกขดับไป กายตองดับไป
ดวยซิ ถากายกับทุกขเปนอันเดียวกัน กายเกิดมาตั้งแตวันเกิด ทุกขประเภทนี้ทําไมจึง
เพิ่งมาเกิดเดี๋ยวนี้ และเกิดแลวก็จะดับไปไมชานี้ แตกายไมดับไปดวย ถาเปนอันเดียว
กันทําไมจึงเปนเชนนัน้ นีม่ นั ไมใชอนั เดียวกันนัน่ แล
กายก็สักวากายเปนความจริงอันหนึ่งของกาย เวทนา สุข ทุกข เฉยๆ ก็เปน
อาการอันหนึ่งๆ ของมัน เปนความจริงของมัน ไมใชอันเดียวกัน จิตก็เปนแตผรู บั ทราบ
เทานัน้ ทุกขเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากจิต แตก็ไมใชจิต เวลาทุกขดับไปจิตก็ไมดับ ทุกขยังไม
เกิดจิตก็รูอยูนั่น เวลาทุกขเกิดจิตก็รูอยู ทุกขดับไปจิตไมไดดับไปดวย ถาเปนอันเดียว
กันมันตองดับไปดวยกัน มันเปนอาการอันหนึ่งๆ เทานัน้ นีแ่ หละทีว่ า เวทนา
เวลาพิจารณา แยกแยะจนกระทั่งรูตามความเปนจริงทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิต ตาง
อันตางจริงแลวอยูไมกระทบกระเทือนกัน นีจ่ งึ เรียกวารูส จั ธรรมรูอ ยางนี้ คือจริงอยางนี้
จริงประจักษใจ ถึงกับอุทานขึ้นมา โถอยางนีเ้ หรอ วาสัจธรรมเปนของจริง จริงอยางนี้
เหรอๆ คือมันเห็นประจักษหาที่คานไมได หาที่แยงไมไดเพราะตางอันตางจริงจริงๆ
แตตวั หลงนัน่ ไปเหมาเอาหมดวากายก็เปนเรา เวทนาก็เปนเรา สุข ทุกข เฉยๆ อะไรก็
เปนเรา เรากลายเปนเวทนาอะไรตออะไรยุง ไปหมด นัน่ แหละมันนํามาคละเคลากัน
และนํามาเผาตัวเองดวยความลุม หลงตัวเอง เมือ่ แยกแยะดูอาการเหลานีใ้ หเห็นตาม
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ความจริงดวยสติปญญาโดยชอบธรรมแลว ๑. ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมากนอยดับไปใน
ขณะนั้น ๒. ทุกขเวทนาไมดับแตตางอันตางจริงไมกระเทือนกันเราทราบไดเปนระยะๆ
การพิจารณาไตรตรองในขันธทั้งสี่ เมื่อถึงขั้นละเอียดที่จิตใจปลอยวางรางกาย
แลว จะมีแตอาการนี้แหละที่เดนอยู สัญญากับสังขารนีเ้ ดนมากตามการพิจารณา ตาม
แตจริตนะอยามายึดทีเดียว ใหจบั นัน้ พิจารณาแลวจะกระเทือนกันไปหมด เมื่อ
พิจารณาหลายครัง้ หลายหน ทดสอบกันอยูไมหยุดไมถอยเพื่อความรูจริงเห็นจริง ทําไม
จะเห็นปลอมไปได ตองเห็นจริงไมเปนอยางอื่น และรูไ ดชดั วาอาการทัง้ หานีไ้ มใชเรา
ไมใชของเรา ไมใชจิต นัน่ มันรูช ดั
รูปกายก็สกั แตวา รูปกายเปนเราไดอยางไร มันรูถึงขนาดวาปลอยไดแลวนะไม
สงสัย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอาการๆ ฟงแตวาอาการ มันเปนสิ่งที่เกิด
ดับๆ มันคงเสนคงวาทีต่ รงไหน จิตเปนสิ่งที่คงเสนคงวา แมจะมีกิเลสหุมหออยูจนมิด
ตัวก็ตาม มันก็คงเสนคงวาแหงความเปนจิต ไมมีคําวาตาย รูอยูตลอด จิตนั้นรูอยู
ตลอด จะถูกกิเลสบีบคั้นขนาดไหนก็รู ปดไมอยู นัน่ คือตัวจิต แตอาการเปนสิ่งที่เกิดที่
ดับ อันนั้นไมไดดับ นีเ่ วลาพิจารณายอนหนายอนหลังพลิกไปพลิกมา หลาย
ตลบทบทวน นีก่ ารพูดนีเ้ รายนยอเขามาเฉยๆ แตการพิจารณานัน้ ยากนะ ซ้าํ ๆ ซากๆ
ถือเอาอันนี้เปนงานเปนชีวิตจิตใจของตัวเอง ของผูบําเพ็ญจริงๆ จนกระทั่งมันพอตัว
เชนเดียวกับเรารับประทานอาหาร จะนานหรือไมนานไมสาํ คัญ ขอใหพอกับความ
ตองการของธาตุเทานั้น นั้นแหละทีนี้อิ่ม อิ่มตัว
การพิจารณาเมือ่ พอแกความตองการ รูแ จงเห็นชัดในทุกสิง่ ทุกอยางหายสงสัย
แลว มันปลอยวางของมันเอง และไมไดกําหนดกฎเกณฑวาปลอยนั้นกอนปลอยนี้หลัง
เราจะทราบไดในภาคปฏิบตั ขิ น้ั ทันธาภิญญา อยางพวกเรานีน้ ะ ทราบไดวา รางกายนี้
ปลอยเปนอันดับหนึ่ง สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมทราบวามันปลอยอันดับสอง อันดับ
สาม แตทราบไดชดั วาเหลานีม้ แี ตอาการทัง้ นัน้ ไมใชจติ ถาจะวาปลอยพรอมกันก็ถูก จะ
วาปลอยอะไรกอนอะไรหลังนี้พูดไมได สําหรับผมเองก็พูดไมไดทั้งๆ ที่ไดพิจารณาดังที่
ไดพูดมานี้ แลวปลอยอยางนี้เหมือนกัน ไมใชมาพูดเฉยๆ แตก็ไมทราบวาปลอยอะไร
กอนอะไรหลัง แตทราบไดชดั วาเหลานีเ้ ปนอาการของจิตทัง้ นัน้ รูไดอยางชัดเจนแลว
ปลอย ไมหลงมันพูดงายๆ รูเทามัน แย็บขึน้ มาก็รวู า มันแย็บขึน้ มา ดับไปก็รูวาดับ เกิด
ดับเปนของคูก นั กับอาการเหลานี้ นี่คืออาการของขันธแตละขันธ
นีแ่ หละการพิจารณาทางภาคปฏิบตั ติ ามความจริงเปนอยางนี้ ทีนี้เมื่อรูชัดเจน
แลวทําไมวงจะไมแคบเขามาละ แตกอนกิเลสมันแผอํานาจไปทั่วขอบเขตจักรวาล มีแต
สายของกิเลสยาวเหยียดไปหมดครอบฟาดินแดน จนไมทราบวาใกลวา ไกลขนาดไหน
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แตครัน้ เวลาตีเขามาๆ แลว มันก็ปลอยเขามาดังที่วา พอรูเขามาๆ รูเขามาถึงไหนก็ตอง
ปลอยเขามาถึงนั้น จนกระทั่งถึงวงขันธหา
รูปขันธก็ปลอยดวยความรูเทาทัน
ดวยการพิจารณารูร อบขอบชิดเต็มทีแ่ ลว
สัญญา สังขาร วิญญาณก็ไมทราบวาพิจารณากีต่ ลบทบทวนอยูอ ยางนัน้ เอานัน้ เปนงาน
เกิดก็รูดับก็รู มันเอาเรื่องอะไรขึ้นมาปรุงมาแตงดีชั่ว อดีตอนาคตอยางไรบาง ตามรู
ตามเห็นอยูตลอด นีเ่ รียกวาการพิจารณา จนกระทัง่ เปนทีแ่ นใจวาเหลานีท้ ง้ั มวลมันเปน
อาการทั้งนั้น ออกจากจิตทั้งสิ้น เมื่อมันออกจากจิต มันมีอะไรอยูในจิตจึงออกมาเปน
เรือ่ งราวอยางนี้ จึงทําใหหลงอยูเ สมอ เมือ่ สิง่ เหลานีเ้ ปนเพียงเงาแลวมันก็ปลอย คอยดู
คอยจับในขณะที่จิตมันปรุง จากนั้นก็ยอนเขาไปดูตัวจิต มันมีอะไรอยูในนี้ มันถึงไดเกิด
ไดดับทําใหหลงอยูเรื่อย ๆ
นัน่ แหละปญญา เปนเหมือนไฟไดเชื้อ เชื้อมีอยูที่ไหนไฟจะลุกลามเขาไปๆ ทีนี้
เชื้อกิเลสมีอยูที่จิต ปญญาจะเปนเหมือนไฟลุกลามเขาไปๆ หาตัวจิตพิจารณาตัวจิต จน
กระทั่งไหมหมด อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ทีเ่ คยเปนอันหนึง่ อันเดียวกับใจมานานแสน
นานนัน้ ไดถูกตปธรรมมีปญญาเปนสําคัญเผาเกลี้ยงไมมีเหลือ เอา ทีนี้จิตดับไปไหม
ถาอาการทัง้ หานีเ้ ปนเราและกิเลสเปนเราจริงๆ แลว กิเลสดับไปโดยสิ้นเชิงไมมีเหลือ
แมภายในจิตแทๆ ซึ่งเคยเปนคลังของกิเลสมาแตกอน เวลากิเลสดับไปหมด ขาดพัง
ทลายไปหมดแลว แลวจิตดับไปดวยไหม นัน่ ออ สิง่ เหลานีเ้ ปนอยางนีๆ
้ ๆ มันก็รูได
ชัดซิ ทีนี้ความรูอันนี้เปนยังไง แตกอ นความรูป ระเภทนัน้ เปนอยางนัน้ ความรูข น้ั นัน้
เปนอยางนั้น มาถึงความรูขั้นอวิชชาเปนอยางนี้
ทีนี้พออวิชชาแตกกระจายออกไปหมดดวยอํานาจของปญญา ตปธรรมเผาลงไป
แลว ความรูป ระเภทนัน้ เปนอยางไร นัน่ ความรูป ระเภทนีเ้ ปนความรูป ระเภททีอ่ ศั จรรย
พูดไมถูกพูดไมได เพราะไมมีอะไรเหมือนในโลกทั้งสามนี้ เนื่องจากในโลกทั้งสามนี้
เปนสมมุติทั้งมวล ธรรมชาติที่รูๆ ดวยความบริสุทธิ์ของตนนั้นไมใชสมมุติ จะมาพูดให
เปนสมมุติ ใหเหมือนสมมุติไดยังไง แตปฏิเสธไมไดในความรูใ นความบริสทุ ธิ์ ในความ
เดนอิสระของตนโดยลําพัง ไมเจือปนกับสมมุติใดๆ ทั้งสิ้นนั้น อันนี้ดับไหมที่นี่ หาย
สงสัย แมจะออกอุทานก็อุทานไดเต็มปากเต็มใจ ไมมีกิเลสตัวใดมาตานทานขัดแยง
แลว
นีแ่ หละทีท่ า นเรียกวาเรียนจบปริญญาเอก เอโก ธมฺโม ธรรมแทงเดียว จิตคือ
ธรรม ธรรมคือจิตเปนอันเดียวกัน อกาลิกจิต อกาลิกธรรม คือธรรมชาตินแ้ี ล นี่คือ
ปริญญาเอกในครัง้ พุทธกาลทานเรียนจบปริญญาเอก ไมเหมือนพวกเราปริญญาเอก
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เอกมีนัยนตาขางเดียวไมเปนทา ถาลงนัยนตาขางหนึ่งบอดไปอีกแลว เสร็จมันเลยเอก
เปนอะไร มืดมิดปดทวาร
เอา นักปฏิบัติยึดใหดี หลักฐาน สถานที่ หลักวิชา การดําเนินทีพ่ ระพุทธเจาทรง
พาดําเนินมาและทรงสอนดวยวิธกี ารใด ใหยดึ หลักนีใ้ หดใี หเหนียวแนนมัน่ คง เรื่องติด
พันกับกิเลส กิเลสติดพันกับเรานัน้ มันเคยเหนียวแนนมัน่ คงมาเปนเวลานานแลว ควร
จะจืดจางหรือควรจะชินชาตอกันบางแลว ธรรมทีก่ ลาวเหลานีเ้ รายังไมเคย เราเพิ่งจะมา
เคยในเวลาทีบ่ วชประพฤติปฏิบตั ิ เอาใหจริงใหจงั ใหเห็นความจริงวาเปนยังไง แลวจะ
เสียดายกิเลสตัวใดอีกไหม
เอาลงใหจิตไดบริสุทธิ์เต็มที่แลวซิ เราจะยอนกลับมาเสียดายกิเลสตัวใดบาง
ไหม เราจะเสียดายโลกธาตุนโ้ี ลกไหนบางไหม กามโลก รูปโลก อรูปโลก สามโลก
กามภพ รูปภพ อรูปภพ สมบัติทั้งหลายที่เกิดอยูในแดนโลกธาตุนี้ เราจะยอนกลับมา
เสียดายมันอีกไหมเมื่อจิตไดผานพนไปแลว เอาซิเอาใหจริงนักปฏิบตั ิ ถาธรรมไมวิเศษ
จะเหนือสิ่งเหลานี้ไปไดอยางไร แลวใจทีห่ ลุดพนไปแลวจะยอนมาเสียดายความเดน
ตายเสียดายปาชาอะไรกันอีก ความทีเ่ ราเสียดายเหลานีเ้ ปนเรือ่ งของกิเลสทัง้ มวล จง
ทราบไวใหถงึ ใจ เอาใหจริงใหจงั
นีแ่ หละการปฏิบตั ิ ถาจริงตองเปนอยางนี้ไมเปนอยางอื่น สวากขาตธรรมนีส้ ดๆ
รอนๆ ประหนึง่ วาพระพุทธเจาประทานอยูป จ จุบนั นี้ อานบทใดบาทใดคาถาใดเหมือน
พระพุทธเจาประทานพระโอวาทในขณะนั้นๆ ดวยพระองคเอง ไมมีคําวาอดีตอนาคต
เพราะเปนความจริงลวนๆ ความถูกตองลวนๆ ในธรรมทีแ่ สดงไวแลวนัน้ จะเปนอดีต
ไกลๆ ที่ไหนกัน ธรรมของจริงตองเปนปจจุบันทันสมัยอยูเสมอ ผูนํามาประพฤติ
ปฏิบัติใหถูกตองจะไมมีขอของใจสงสัยใดๆ ผูปฏิบัติทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจดังที่ได
กลาวมาเมือ่ สักครูน ้ี จิตจะกลับมาเสียดายอะไร เอา ใหรเู ห็นกับตัวเราเอง ธรรมของ
พระพุทธเจาเคยหลอกลวงโลกเมื่อไร รอยทัง้ รอยมีแตเราหลอกเรา หรือกิเลสหลอกเรา
ตางหาก
ฉะนั้น จงเอาใหจริง ถาอยากรูเ ห็นธรรมของจริงประจักษใจ ของจริงของวิเศษมี
อยูก บั ใจนี้ ใหกิเลสมันเอาไปครองอยูทําไม ใหกเิ ลสมันเหยียบย่าํ ทําลายเคีย้ วใหแหลก
อยูตลอดเวลา และทนรับความทุกขความลําบากอยูท าํ ไม ธรรมมีอยู เครือ่ งสังหารกิเลส
มีอยู เครื่องซักฟอกมีอยูนํามาใชซิ เราเปนมนุษยทง้ั คนดวย เปนพระทั้งองคดวย ทําไม
จะไมมคี วามสามารถ เมื่อไดรับพระโอวาทจากพระพุทธเจาอยางเต็มหัวใจแลว ตองเรา
เทานั้นจะปฏิบัติใหพนทุกขได คนอื่นเปนเรื่องของคนอื่นอยานํามากวนใจ
เอาละเห็นวาสมควร รูส กึ เหนือ่ ยภายใน
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๔

งานของสมณะ
การสรางกินมีทาํ เลทีท่ าํ งานเปนประจําทุกสัตวทกุ บุคคล จะอยูเฉยๆ ไมได
เพราะธาตุขนั ธนม้ี นั รบกวนวุน วายอยูต ลอดเวลา ทัง้ ความหิวความกระหาย ทัง้ โรคภัย
ไขเจ็บมีอยูเ ปนประจําในขันธ จะเรียกวาขันธนี้หาความสงบพอตัวไมไดก็ไมผิด เพราะ
ขันธนี้เกิดขึ้นมาในทามกลางแหงโลก อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา จึงตองมีความบกพรอง
ตองการและแปรปรวนภายในตัวอยูเ สมอ โลกจึงตองทํางานกันไมวา สัตววา บุคคล ตอง
ทํางานเพื่อปากเพื่อทองเพื่อความเปนอยู เพื่อชีวิตรอดไปเปนวันๆ จนถึงอวสานของ
ชีวติ นัน้ ๆ โลกจึงเปนปกติสุขโดยไมตองขวนขวายอะไรไมได เมื่อเปนเชนนั้นโลกจึงมี
งานประจําตน นอกจากมีงานประจําตนแลว ยังตองมีสถานที่ทําเลแหงการทํางานนั้นๆ
มนุษยเราอยูสถานที่ใดก็มีที่ทํางานเปนของตน และมีโรงงานเปนทีผ่ ลิตเครือ่ ง
อุปกรณตางๆ เพื่อธาตุเพื่อขันธ เพื่อความเปนอยูของมนุษยทั่วๆ ไป และงานที่โลกทํา
นัน้ ผลที่ถูกผลิตออกมาเปนความสําเร็จแกความตองการและธาตุขันธ ใหโลกเห็นอยู
อยางชัดเจน เชน โรงงานผลิตสิ่งนั้น สิ่งนั้นปรากฏขึ้นมา โรงงานนัน้ ผลิตสิง่ นัน้ สิง่ นัน้
ปรากฏขึน้ มาจากโรงงานนัน้ ๆ นีเ่ ปนขอเปรียบเทียบ
ที่นี่ทางพระพุทธศาสนาก็มีงานประจําตน
มีความจําเปนสําหรับผูท ต่ี อ งการ
เยียวยารักษาจิตใจของตนใหมคี วามสงบรมเย็น ไมรอ นเปนฟนเปนไฟเพราะขาดธรรม
อันเปนอาหารทางใจ
เฉพาะอยางยิ่งนักบวชยอมมีโรงงานเปนเนื้อเปนหนังเปน
กิจจะลักษณะ เปนหลักฐานมั่นคง เปนกฎเปนเกณฑยิ่งกวางานอื่นใดเพศอื่นใด ดวย
เหตุนี้พระพุทธเจาจึงทรงสั่งสอน สถานที่ทํางานและงานอันเปนความจําเปนที่จะไดผล
เปนที่พอใจ และความประสงคของผูตองการผลอันเปนที่พึงหวัง เชน ทรงสั่งสอน
สถานที่ที่อยูอาศัย ทรงสั่งสอนงานที่ทําไมใหผิดพลาด ทรงสัง่ สอนวาใหแสวงหาอยูใ น
สถานทีส่ งัด เชน ในปา รมไม ชายเขา ตามถ้ํา เงื้อมผา ปาชา ปาชัฏ อันเปนที่สงัดไม
เปนทีพ่ ลุกพลานดวยสิง่ รบกวนตางๆ เพื่องานที่ทํานั้นจะไดเปนไปเพื่อความราบรื่นดี
งามสมความมุง หมายไมลา ชาเนิน่ นาน
งานทีท่ าํ ก็คอื การภาวนา พิจารณาตั้งแตขั้นสมถะคือความสงบเย็นใจ ดวยวิธี
การตางๆ เชน สมถธรรม ๔๐ หองที่ทรงแสดงไว เพื่อความสงบระงับของจิตซึ่งเปนตัว
ฟุง ซานวุน วาย ดวยอํานาจแหงโรคภายใน ไดแกกิเลสตัณหาอาสวะเครื่องหมักดองอยู
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ภายในจิตใจ ใหสงบตัวลงไปดวยอุบายวิธแี หงธรรมนัน้ ๆ เชน อานาปานสติเปนตน นี่
คืองานขั้นหนึ่งเปนขั้นเปนตอนซึ่งพูดในภาคทั่วๆ ไป ในขณะทีจ่ ะสับงานหรือเปลีย่ น
งานในเวลาเชนนัน้ ก็มี เชน วิปส สนาการพิจารณาแยกแยะอาการของกายสวนตางๆ
ดวยอุบายของสติปญญาอันเปนความฉลาดแหลมคม ใหรตู ามความเปนจริงในธาตุใน
ขันธทั้งภายนอกภายใน ตลอดสิ่งทั่วๆ ไปซึ่งอยูในวงแหงการพิจารณาของปญญา จะพึง
รูรอบขอบชิดตามกําลังของตน
เฉพาะอยางยิง่ วัดปาบานตาดก็เปรียบเหมือนกับโรงงานอันหนึง่ ทีเ่ ราทัง้ หลาย
เปนผูมุงตองานและผลของงานคืออรรถธรรม ไดมาสูส ถานทีน่ ้ี หัวหนางานก็ไดแกผู
เปนหัวหนาวัด ผูท าํ งานเพือ่ เปนเนือ้ เปนหนังเปนสารคุณจริงๆ ก็คือตัวของเราแตละ
องคๆ ที่มาประพฤติปฏิบัติเพื่อกําจัดสิ่งไมดีทั้งหลายที่ฝงจมอยูภายในใจ วันหนึง่ ๆ
เราทํางานจากอุบายการแนะนําสัง่ สอนของหัวหนางานอยางไรบาง อันนีเ้ ปนสิง่ ทีค่ วรคิด
อยางยิง่ สําหรับนักบวชเราทีม่ งุ หนามาศึกษาอบรม
งานทางโลกเขาทุกโรงงาน เมื่อตั้งโรงงานและผลิตงานนั้นๆ ขึน้ มา ผลของงาน
ยอมปรากฏขึ้นมาเปนชิ้นเปนอันอยางประจักษ แตโรงงานของเราทีเ่ ต็มไปดวยคนงาน
คือสมณเพศสมณกิจ ทํางานอยูภ ายในวัดนี้ มีผลงานอยางไรบางที่ปรากฏขึ้นมา พอ
เปนความอบอุน ภายในใจ ผลงาน เชน สมถธรรม คือความสงบเย็นใจเปนอยางไรบาง
วิปส สนาธรรม
คือความรูแ จงเปนลําดับในสภาวธรรมทัง้ หลายดวยปญญาของตน
ปรากฏขึน้ อยางไรบาง นี่เปนสิ่งที่เราจะตองคิดใหถึงใจทุกๆ รูปทุกๆ องค
สถานที่ทํางานก็คือสถานที่เดินจงกรม นัง่ สมาธิภาวนา งานก็คอื สมถกิจ
วิปส สนากิจ โลกเขาทํางานเขามีผลของงานปรากฏขึ้นมา นักบวชเราทํางานมีผลปรากฏ
อยางไรบาง ขอใหพากันคิดอยางถึงใจ ถางานนีไ้ มปรากฏแกจติ ใจบางเลยก็แสดงวาเรา
นี้เจงไปทุกวัน ทํางานไมเห็นผลมีประโยชนอะไร ขายหนาเปลาๆ โลกเขาตั้งโรงงานขึ้น
มาสิ้นเปลืองเงินไปกี่ลาน แตทํางานลงไปไมเห็นผลของงานเลย ทําไมโรงงานนัน้ ๆ จะ
ไมลมจม ตองลมจมโดยไมตองสงสัย งานของพระปฏิบัติเราก็ตองลมจมแบบเดียวกัน
นี้ ซึง่ เปนเรือ่ งทีน่ า ใจหายนาเสียดายยิง่ กวาสิง่ ใดในโลก
ทีน่ ก่ี เ็ ปนสถานทีอ่ บรมทีเ่ รียกวาโรงงาน เราทัง้ หลายแตละทานๆ เปนผูมุง
ทํางานในหนาทีข่ องพระ มีศาสดาองคเอกเปนผูวางโครงการไวโดยถูกตองแมนยําดัง
ธรรมทานวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวทุกสิ่งทุกอยาง นิยยานิกธรรม พรอมอยู
เสมอที่จะยังผลใหผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสวากขาตธรรม ไดรับผลเปนที่พอใจ
งานทัง้ สองประเภทคือเหตุ ไดแกการดําเนิน และผลทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนิน
ของเราในทางสมณกิจสมณธรรมนีเ้ ปนอยางไรบาง หากยังไมปรากฏผลก็แสดงวา นีเ่ รา
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เริม่ เหลวไหลไปโดยลําดับทุกรูปทุกนาม ดีไมดเี หลวไหลจนกระทัง่ หัวหนางานวาการสัง่
สอนธรรมะนัน้ เปนโมฆธรรม หาสาระไมได หากวาการสั่งสอนนั้นถูกตองตามแนวสมถ
วิปส สนาเปนธรรมสาระ ผูปฏิบัติตามทําไมจึงไมเห็นผล มันตองสอแสดงมาถึงหัวหนา
จนได แตนี้ไดแนะนําสั่งสอนหมูเพื่อนอยางเต็มกําลังสติปญญาความสามารถที่มีอยู
และดวยความแนใจวาไมผิดจากวิธีการสั่งสอนทุกแงทุกมุมทั้งเหตุและผล เพราะได
ดําเนินมาแลวอยางโชกโชนไมสงสัย ทั้งการปฏิบัติก็ไดตะเกียกตะกายลมลุกคลุกคลาน
มาแลว ตั้งแตภาคปฏิบัติทุกขั้นทั้งถูกทั้งผิด อันเปนครูเปนอาจารยสอนตนทัง้ สิน้
อันดับตอมาก็ไดมาแนะนําสั่งสอนหมูเพื่อนและประชาชน ตามวิธที ต่ี นดําเนิน
มาแลว ผิดหรือถูกประการใดก็ถือเปนครูเปนอาจารยของตนมาทุกระยะแลว จึงนําการ
ปฏิบัติทั้งเหตุและผลนั้นมาสั่งสอนหมูเพื่อน เพราะฉะนั้นจึงไมสงสัยทั้งเหตุและผลที่
ตนไดดําเนินมา ดวยเหตุนห้ี มูเ พือ่ นควรพิจารณาดวยดีและมัน่ ใจในแนวทางทีส่ ง่ั สอน
วาจะไมทาํ ใหผดิ หวัง ถาตั้งใจปฏิบัติตามจริงๆ ไมเถลไถลไปทางอื่น
อยาสงสัยเรือ่ งอะไรในโลก อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา อันเต็มไปดวยปาชาความเกิด
ตาย และเต็มไปดวยกองทุกขคลุกเคลากันอยูนี้ ไมมีอะไรพิเศษนอกเหนือไปจากนี้ มี
เฉพาะอมตธรรมที่จะเกิดขึ้นจากผลของงานที่เราผูปฏิบัติอยูเวลานี้เปนสําคัญ ตองเอา
ใหงานนีส้ าํ เร็จจนไดแมขน้ั ใดขัน้ หนึง่
ถางานนีไ้ มสาํ เร็จเลยตองถือวาเหลวไหลนัก
ปฏิบตั เิ รา
เราพรอมทุกสิง่ ทุกอยางแลวเวลานี้ เพศก็พรอมคือเปนวัตถุสมบัตภิ ายในตัวเรา
หากจะวิบตั ใิ นตัวเราเวลานีก้ ค็ อื สติวบิ ตั ิ ปญญาวิบัติสําหรับการแกกิเลสประเภทตางๆ
เทานัน้ แตเปนสิ่งที่ฟนไดอบรมใหเกิดใหมีได ดัดแปลงได ทําใหฉลาดไดไมสดุ วิสยั
พระพุทธเจาจึงสอนใหอบรมใหเห็นผลงานทีป่ ฏิบตั ิ การปฏิบตั งิ านไมเห็นผลงานเลย
เรียกวาเหลวไหลทีส่ ดุ นักบวชเหลวไหลนีด้ ไู มไดนะ เราแตละรายๆ เหลวไหลดูไดอยาง
ไร ไมอบั อายเจาของเหรอ และไมอายศรัทธาผูส นับสนุนดวยปจจัยสีม่ าแตวนั เริม่ บวช
ละเหรอ โลกเขายังรูจักอายกัน เราเปนพระแทๆ ทําไมจะไมรูจักอายเขา
เราปฏิบัติเพื่อความพนทุกขแทๆ ทีก่ า วเขามาสูว งพระศาสนาดวยความเปนพระ
ศากยบุตรองคอาชาไนยผูชนะเลิศในไตรภพแทๆ ถอยไดอยางไร หนาทีก่ ารงานของเรา
นีเ้ ปนงานทีเ่ ลิศประเสริฐตามทางศาสดาโดยแทแลว ทําไมจึงจะกลายเปนงานเหลวไหล
พระเหลวไหล ผลไมปรากฏ ขัดกันกับธรรมขัดกันกับหลักศาสนา นอกจากขัดกับหลัก
ศาสนาแลว ยังจะเปนขาศึกตอศาสนาและเปนขาศึกตอเราดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได
ฉะนั้น จงพากันคิดใหดี ตีกิเลสใหแตกพาย คลายกิเลสใหหลุด ถึงวิมุตติธรรมภายใน
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ปจจุบนั ชาติน้ี อยาลังเลเลื่อนลอยถอยทัพกลับแพ จะแยไปตลอดกัปกัลปหาสิ่งประกัน
ตัวไมได
อันใดทีถ่ อื วาเปนสิรมิ งคลแกเราเวลานี้
ก็คือการดําเนินตามหลักธรรมของ
ศาสดา เอา ห้าํ หัน่ กิเลสตัวมหาภัยลงไป อยาออมแรง เปนก็เปนตายก็ตาย ในโลกนี้มี
ปาชาเต็มไปหมดอยาวาแตเราอยางเดียวเลย โลกทั้งโลกขึ้นชื่อวาสัตวสังขารแลว ตองมี
การเกิดการดับการลมการตายเหมือนกันไมมีทางสงสัย ไปสถานที่ใดมีแตปาชาของ
สัตวของบุคคล กอนจะตายก็ดน้ิ รนกระวนกระวาย จนกระทั่งไปไมไดแลวคอยยอมตาย
นี่ไมใชกองทุกขบีบบังคับจะเปนอะไร สงสัยหาอะไรกันอีก
เราสงสัยอะไรในโลกแหงกระทะทีค่ รอบศีรษะเรา หรือทอดเราเหมือนกับเนือ้
กับปลาอยูเ วลานี้ ดวยความทุกขทรมานตางๆ เราสงสัยอะไรอยูอ กี ก็มีทางเดียวที่จะ
กระโดดใหรอดพนไปไดจากกองฟนกองไฟคือ ราคคฺคนิ า โทสคฺคินา โมหคฺคินา
เปนตน ดวยการปฏิบตั เิ พือ่ เอาตัวรอดเปนยอดเรา ยอดธรรมนี้เทานั้น ซึ่งเปนทางอัน
เอกเปนสถานที่เกษม เปนธรรมเลิศภายในใจทีพ่ าใหขา มพนไปได ดวยความปลอดภัย
ไรทุกขโดยประการทั้งปวง
ฉะนั้นจงพากันทําใหถึงใจ ในการประพฤติปฏิบัติอยาทอถอยออนแอนะ ไมมี
ผลประโยชนอะไรเกิดขึ้นจากความทอถอยออนแอ ความทอแทเหลวไหลเลย ผลจะเกิด
ขึน้ เพราะความขยันหมัน่ เพียร ความอุตสาหพยายามตางหาก เฉพาะอยางยิง่ อิทธิบาท
ทั้ง ๔ คือ ฉันทะ พอใจในอรรถในธรรมเพือ่ ความพนทุกขนอ้ี ยางเดียวเทานัน้ ไมพอใจ
กับสิ่งอื่นใด วิริยะ เพียรเพื่อความพนทุกขถายเดียว เพราะเราเคยจมอยูใ นทุกขมานาน
ไมเปนที่สงสัยและประจักษใจทุกคน จิตตะ มีความรักความใฝใจในงานของตนอยู
เสมอไมจืดจาง วิมงั สา ทําอะไรๆ ใหคิดอานไตรตรอง อยาสักแตวาทํา ใหมคี วามจงใจ
คือสติติดแนบไปดวย ปญญาพิจารณาใครครวญเสมอ นี่คืองานเพื่อความหลุดพน อิทธิ
บาท แปลยอวาแดนแหงความสําเร็จ ไมมีงานใดที่จะถูกตองและเหมาะสมยิ่งกวาอิทธิ
บาททัง้ ๔ อันเปนแดนสําเร็จนีไ้ ปไดเลย
จงปลงใจลงในธรรมเหลานี้ ถาอยากหนีทุกขไมจมอยูกับมันตลอดไปนะ และจง
ทราบโดยทัว่ กันดวยวา กิเลสทุกประเภทไมเคยสอนใหสัตวโลกเบื่อทุกขและหนีทุกข
นอกจากกลอมใหหลงเพลินลืมตัวและจมอยูในทุกขถายเดียว ไมหยิบยื่นอะไรมาผลัด
เปลีย่ นพอไดหายใจคลายทุกขบา งเลย มีธรรมเทานัน้ สอนสัตวโลกใหเบือ่ หนายคลาย
ทุกข จนบรรลุถึงบรมสุขไมมีอะไรเปนคูแขงได
เมือ่ ทราบตามความจริงนีแ้ ลว จงดูใจตัวเองและถามใจตัวเองวา จะยึดเอากิเลส
เปนศาสดา สรณํ คจฺฉามิ หรือจะยึดเอาศาสดาและธรรมเปน สรณํ คจฺฉามิ และถาม
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ผลของการยึดนัน้ ดวยวา สัตวโลกทุกขเพราะกิเลสหรือทุกขเพราะธรรมอยางจริงใจ
อยาถามเลนๆ ทําเลนๆ กิเลสจะหัวเราะเอาจะวาไมบอก เพราะเพลงของกิเลสไพเราะ
เพราะพริ้งและออยอิ่งสุดประมาณที่จะตามรูทัน ถาไมใชวิสัยของธรรมและผูมีธรรม จะ
ไมมีวันคนพบตนสายปลายเพลงของมันไดเลย ถาอยากคนใหพบเพลงอันออยอิ่ง แต
แสนจอมปลอมของมัน ก็จงผลิตสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรเขาใหพอตัว จะตอง
เจอรางยักษรางผีของมันที่ฝงจมอยูภายในใจชนิดใจหายใจคว่ํา เพราะความเห็นโทษ
ของมันประจักษในวันหนึ่งแนนอน
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๔

อุบายพนทุกข
หลักธรรมของพระพุทธเจามีหลายขั้นหลายตอน นับแตขน้ั พืน้ ๆ จนถึงขั้นสูงสุด
แหงธรรม ถาเปนรานคาก็เปนรานสรรพสินคา ไมมีอัดมีอั้นในการจําหนายตอลูกคา หา
เลือกไดตามความชอบใจ ผูมีทุนทรัพยมากนอยเลือกซื้อไดในหางสรรพสินคานั้น เพราะ
มีพรอมสมบูรณทุกสิ่งทุกอยาง ตั้งแตเครื่องเลนของเด็กจนกระทั่งสินคาที่มีคาอันสูงสง
ศาสนธรรมก็เปนเชนนัน้ เหมือนกัน ไมวา จะเปนเด็กเปนผูใ หญ ฆราวาส นักบวชที่จะนํา
ธรรมะประเภทตางๆ มาประพฤติปฏิบัติตอตัวเอง มีอยางพรอมมูลอยูแลวในศาสน
ธรรมของพระพุทธเจา
ธรรมะพรอมจะเปนสิริมงคล และเปนประโยชนแกผสู นใจใครธรรมนําไปปฏิบตั ิ
อยูตลอดเวลา ธรรมะมีหลากรสเกีย่ วกับคนหลายเพศหลายวัยไมบกพรอง เพราะฉะนัน้
ธรรมจึงเปนหลักปกครองโลกไดเปนอยางดีไมมีที่ตองติ นับแตเด็กขึ้นไปถึงผูใหญ นับ
แตรายบุคคลไปถึงสวนรวมและทัว่ โลกดินแดน ถาตางคนตางมีความสนใจดังที่ตางคน
ตางมีความมุง หวังความสุขความเจริญอยูแ ลวนัน้
ธรรมะจะเปนเครือ่ งสนองความสม
หวังของคนใหสมความมุงหมายโดยไมมีทางสงสัย เพราะธรรมะเคยเปนที่ฝากจิตฝากใจ
พึง่ เปนพึง่ ตายของโลกมานานแสนนานแลว จึงไมสงสัยวาผูนับถือธรรมปฏิบัติธรรมจะ
เปนผูห งอยเหงาเศราใจและฉิบหายลมจม จนกระทั่งไมมีใครนับหนาถือตาและสมาคม
ดวย แตธรรมะเปนจุดรวมแหงความดีและคนดีทง้ั หลาย ใหสนิทติดใจกันอยางจีรังถาวร
โลกทีห่ าความสงบรมเย็นไมได เพราะอํานาจแหงฝายต่าํ ซึง่ เปนขาศึกกับธรรม
เขาย่าํ ยีตแี หลกภายในจิตใจ โลกจึงมีความโลภมากเปนภัยมาก มีความโกรธมากเปนภัย
มาก มีความหลงมากเปนภัยมากตอตนและผูเกี่ยวของไมมีประมาณ ยิง่ เปนผูม อี าํ นาจ
ราชศักดิ์มากและนําขาศึกทั้งสามอยางนี้ออกใชดวยแลว ก็ยิ่งจะเพิ่มความเปนฟนเปนไฟ
ใหแกสว นรวมไดมาก อันสมบัติตางๆ ในแผนดินนัน้ ยังมีอยูมากพอกับความจําเปน
ของมนุษย เชนเมืองไทยเรานับวายังอุดมสมบูรณ ทีค่ นไทยเราเดือดรอนนัน้ เพราะความ
โลภมาก ความเห็นแกตวั มาก ความเอารัดเอาเปรียบมากเพราะความกอบโกยมากของ
คนสวนยอยเปนผูท าํ ลาย ความจําเปนจึงหายหนาไปเพราะความโลภมากเปนตน เขา
ทําลาย เนื่องจากความโลภมากไมมีคําวาอะไรจําเปนอะไรไมจําเปน แตจะถือวาจําเปน
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ทัง้ สิน้ ถาความโลภจะมีสว นดวย ดังนั้นความโลภมากจึงพาไปในทางทุจริต เอารัดเอา
เปรียบผูอื่นไมมีประมาณ
เวลานี้มีแตสิ่งที่เปนขาศึกตอความสงบสุขของบานเมืองออกเพนพาน และแผ
อํานาจทําหนาที่ทุกแหงทุกหน ไมหยุดหยอนผอนคลายลงบางเลย ดูนบั วันจะหางเหิน
จากศีลธรรมอันเปนความรมเย็นออกไปทุกวัน ถาขืนเปนอยางนี้ไปเรื่อยๆ ตัวบุคคลและ
สวนรวมก็นบั วันจะเดือดรอนจนไมอาจคํานวณได ไมวาสถานที่ใดดูรุมรอนกันไปหมด
ทั่วโลกดินแดน นับแตคนมั่งมี คนฉลาด ลงมาถึงคนจน คนโง ตาสีตาสา ความรุมรอน
ภายในนัน้ รูส กึ จะพอๆ กัน ดีไมดีคนที่สังคมยกยองวามั่งมีวาฉลาด วามีอาํ นาจราชศักดิ์
ยังอาจจะมีทุกขทางใจมากกวานายสานายมาอยูตามกระทอมนา ใครก็ไมอาจทราบได
ถาคนนัน้ ไมสนใจทราบตัวเอง
ทัง้ นีเ้ พราะความหลงตัวเองตืน่ ตัวเองและความโลภ
เปนตนไมเคยทําผูใ ดใหรม เย็นเปนสุข จะสามารถทําโลกใหเปนสุขรมเย็นไดอยางไร โลก
จําตองยอมรับกันในเรือ่ งความทุกขความลําบาก ทั้งๆ ทีม่ คี วามรูแ ละสมบัตบิ ริวารมาก
แตก็หาความสุขไมได เพราะความรูค วามฉลาดนัน้ ไดกลายไปเปนเครื่องมือของสิ่งที่
เปนขาศึกตอความสงบสุขของโลกไปเสีย
นี่แลการสงเสริมสิ่งที่เปนขาศึกแกตัวและสังคมทั่วๆ ไป จึงเปนเหมือนกับการสง
เสริมไฟใหลุกลามใหญโตมากขึ้นโดยลําดับ จนหาขอบเขตหาประมาณไมได ถายังฝนให
เปนอยางนั้นโดยไมเห็นโทษของมัน วาเปนขาศึกตอความสงบสุขของโลกอยูแลว โลก
ยอมจะบรรลัยเพราะสิง่ เหลานีโ้ ดยไมตอ งสงสัย
นี่เราพูดถึงภาคทั่วไปแหงธรรมที่เปนเครื่องปกครองโลกไดเปนอยางดี ถานําไป
ปฏิบัติ แตถา ไมสนใจในธรรมเครือ่ งปกครองใหเกิดความสงบรมเย็นนีแ้ ลว ก็ไมพนที่จะ
เจอฟนเจอไฟ เจอความเดือดรอนอยูร่ําไป ทุกชาติชน้ั วรรณะแหงมนุษยเราฐานะใดไม
สําคัญ อันนีส้ าํ คัญกวา มีอํานาจกวาทุกอยาง เมื่อสิ่งนี้บงการลงไปแลวยอมเปนไปตาม
ความบงการของสิ่งนี้ โดยหาทางคัดคานตานทานไมได เพราะความรูค วามฉลาด สิง่ นี้
เหนือกวาอยูแ ลว
ทีน่ ย่ี น เขามาจากสวนใหญคอื โลก เขามาสูส งั คม เขามาสูค รอบครัว เขามาสูต วั
ของเรา เมื่อโลกเปนเรื่องใหญโต ธรรมไมสามารถจะเขาถึง และไมมผี สู ามารถแนะนําสัง่
สอนโลกใหเห็นคุณคาแหงธรรม ยิง่ กวาคุณคาแหงฟนไฟทีเ่ ปนอยูภ ายในจิตใจแลว ก็
ตองยอนเขามาสูวงแคบโดยลําดับจนกระทั่งถึงตัวเรา โลกไมสามารถที่จะปกครองตนปก
ครองกันไดดว ยความเปนธรรม แตเราตองพยายามใหผดิ แปลกจากโลกทีเ่ ขาไมสามารถ
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กลายเปนผูส ามารถขึน้ มาปกครองตนดวยธรรม เพือ่ ความหลบซอนผอนคลายความ
ทุกขรอนไดพอประมาณ ไมรุมรอนไปทั้งเขาทั้งเราโดยถายเดียว
เฉพาะอยางยิ่งคือนักบวช เปนผูพ รอมแลวในการปฏิบตั ธิ รรม ทุกอาการที่
เคลือ่ นไหวไปมาและทุกอิรยิ าบถ ทุกสถานที่ เปนสถานทีอ่ ริ ยิ าบถทีเ่ หมาะสมตลอดเวลา
อยูแลว วันหนึง่ คืนหนึง่ เจตนาของเราเองก็ทราบชัดภายในตัววาเรามีความมุง หวังตอสิง่
ใด เราจึงไดยอมตนเขามาบวชในพระพุทธศาสนา คือเรามุงตอธรรมแดนแหงความสงบ
สุขภายในจิตใจดวยการปฏิบตั ธิ รรม จึงไดสละตนออกมาบวช ไมใชสักแตวาบวชโดยไม
คิดสารคุณใดๆ ในการบวช
การบวชเปนการประกาศเพศของตนใหโลกทราบทัว่ ๆ ไป วาเปนผูพ รอมแลวที่
จะเปนคนดี ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมอันเปนของดีใหดียิ่งขึ้นโดยลําดับ จนถึงขั้นดีเลิศ
เปนบุคคลดีเลิศ เปนพระดีเลิศ โดยไมตองอาศัยผูหนึ่งผูใดมาเสกสรรปนยอวาดี แต
เปนความดีและเปนความดีเลิศอยูดวยการกระทําของตน นีเ่ ราทราบอยูแ ลว เพราะ
ฉะนั้น จงนําความทีต่ นทราบนีอ้ อกทําหนาทีใ่ หเต็มเม็ดเต็มหนวย อยาไดลดละทอถอย
คุณงามความดีอันจะพึงไดจากศาสนธรรมของพระพุทธเจา ขอใหเปนสมบัตหิ รือมหา
สมบัตขิ องเรา ไมใหหลุดมือของพระปฏิบัติคือเราไปได จะเปนที่ภาคภูมิใจตัวเองตลอด
กาลสถานที่ไมเคลือบแคลงสงสัย
ธรรมทุกขั้นทุกภูมิไมมีขอสงสัยแลว
วาจะนําผูปฏิบัติตามใหตกทุกขไดยาก
ลําบากเข็ญใจ หรือตกนรกหมกไหมไดรับความทุกขทรมานลมจม เพราะการประพฤติ
ปฏิบตั ธิ รรม ไมมีขอสงสัยแมนิดหนึ่งเพราะเปน สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบทุกแงทุกมุม
แลว ในบรรดาธรรมทัง้ หลายทีพ่ ระองคนาํ มาสัง่ สอนโลก ทรงคนอยูถึงหกพระพรรษาจึง
ไดตรัสรู เมือ่ ไดผลเปนทีแ่ นพระทัยสุดสวนแลว จึงนําธรรมนั้นออกมาสั่งสอนโลก ธรรม
นัน้ จึงเรียกวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวไมมีขอบกพรอง และเปน นิยยานิกธรรม
นําผูประพฤติปฏิบัติใหหลุดพนจากสิ่งที่กีดขวางปดบัง สิ่งที่เปนพิษเปนภัยออกไดโดย
ลําดับ ตามกําลังความสามารถของตน นี่ธรรมเปนอยางนี้ไมเปนอยางอื่น พระองคทรง
รับรองยืนยันเต็มพระทัยแลว โดยถือพระองคเปนองคประกันในคุณภาพแหงธรรมทั้ง
หลาย ที่นํามาประกาศสอนโลกนี้วาไมเปนอื่น นอกเหนือจากเปนธรรมลวนๆ และเปน
ของประเสริฐเลิศยิ่งกวาโลกใดๆ สิ่งใดๆ
เราจึงไมตองกลัววาจะเกิดความลมจม เพราะการทุม เทกําลังความสามารถลงใน
การประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อการตอสูกิเลสอันเปนตัวพิษตัวภัยหรือเปนขาศึกอยูภาย
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ในจิตใจมานาน ดวยอรรถธรรมของพระพุทธเจาเปนเครือ่ งกําราบปราบปราม เพราะ
ธรรมเปนทีร่ บั รองผลมาแลวจากพระพุทธเจาและสาวกทัง้ หลาย ถาเปนยาก็เรียกวาไดทาํ
การทดลองมาเต็มที่แลว เห็นผลเปนทีพ่ อใจแลว จึงนํามารักษาโรคแตละประเภทๆ โรค
เมือ่ ตานทานยาชนิดนี้ หมอตองไดพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหายาขนานใหมมาแก จน
กระทัง่ โรคไมสามารถตานทานยาไดแลวคนไขกห็ ายจากโรค โรคภายในจิตยอมมีการ
ตานทานยาคือธรรมเหมือนกัน ถาเราทําดวยอุบายนีเ้ ปนความชินชา ก็แสดงวากิเลสนัน้
มีความตานทานธรรม ตองพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงอุบายวิธีตางๆ จนสามารถระงับดับ
กิเลสประเภทนัน้ ๆ ลงไดดว ยวิธกี ารนัน้ ๆ เชนเดียวกับหมอพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหา
ยาขนานใหม มาแกโรคทีต่ า นทานยาจนหายไปไดฉะนัน้
อุบายวิธีประพฤติปฏิบัติตน
จึงขึ้นอยูกับความฉลาดแหลมคมของผูจะปราบ
กิเลสตัวฉลาดจอมไตรภพเชนเดียวกัน ไมเชนนั้นแกกันไมลง แกกันไมตก ตองไดใช
อุบายพลิกแพลงอยูเสมอ อยาติดความสุขความสบายอันเปนนิสัยนอนเนื่องของกิเลสฝง
อยูอยางลึกลับ เราไมอาจทราบไดวา ความนอนใจหรือความสบายอันนีเ้ ปนภัยตอตัวเรา
เอง เราเห็นวาความทุกขเพราะการประกอบความพากเพียรเพือ่ จะแกกเิ ลสเหลานีว้ า เปน
ภัยเสียอีก จึงไมอยากทําดวยความสนิทติดใจในความเพียร ถาอยางนั้นก็หาทางรอดไม
ได เพราะขัดจากความมุงหมายของธรรมวา วิรเิ ยน ทุกขฺ มจฺเจติ คนจะหลุดพนจากทุกข
ไปไดเพราะอํานาจแหงความเพียร ธรรมทานวาอยางนี้ แตกเิ ลสวาขีเ้ กียจนัน่ แลดี มันไม
วาคนจะจมอยูในกองทุกขเพราะความขี้เกียจนี่
ในระหวางการประกอบความเพียรอยูน น้ั ความทุกขก็ตองเปนไปตามๆ กัน เปน
เกลียวเดียวกันเหมือนเชือกนัน่ เอง จะไมไดรับทุกขไดอยางไร ผูมุงตออรรถตอธรรม
ยอมไมคํานึงถึงความทุกขที่เปนไปดวยการประกอบความพากเพียร ยิง่ กวาการเห็นภัย
ของกิเลสซึ่งเปนขาศึกอันใหญหลวงภายในจิตใจ
นีเ่ ปนสิง่ สําคัญมากทีจ่ ะควรคํานึง
สําหรับผูป ฏิบตั เิ รา เผลอตัวเมื่อไรเปนถูกความขี้เกียจออนแอลากลงใหกิเลสสับยําไม
สงสัย
เขาเขาร่าํ เรียนในมหาวิทยาลัยหรือโรงร่าํ โรงเรียนตางๆ ไดความรูวิชาออกมา
แจก แบงกระจัดกระจายไปทุกแหงทุกหน จนกลายเปนผูม คี วามรูท ว่ั ๆ ไป เพราะความรู
ทีเ่ ขาเรียนมาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนัน้ ๆ เราเปนผูม าศึกษาหาอรรถธรรมจากครู
จากอาจารยในสํานักตางๆ ก็เชนเดียวกับเขาศึกษาเลาเรียนหาความรูว ชิ าจากโรงเรียน
ตางๆ ของเด็กและของคนทั้งหลายนั่นแล เขาไดประพฤติปฏิบัติ เขาไดความรูว ชิ าไป
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แจกจายตลอดทั่วถึง เราทําไมแมจะแจกเรายังไมได มันไมเลวไปมากแลวเหรอ ถามตัว
เองซิถาอยากทราบ
วิชานีเ้ ปนวิชาทีส่ าํ คัญ ซึง่ เรามุง สละฆราวาสเหยาเรือนชีวติ จิตใจสมบัตเิ งินทอง
ทุกสิ่งทุกอยาง บรรดาทีโ่ ลกเห็นวาเปนของมีคณ
ุ คานาชอบใจ ออกมาสูความเปนพระ
เพื่ออรรถเพื่อธรรม ซึง่ เปนสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คามากยิง่ กวานัน้ เปนไหนๆ ทําไมจะไมมีกําลังใจที่
จะประพฤติปฏิบัติ ทําไมจะฝาฝนความทุกขความยากความลําบากดวยความพากเพียรนี้
ไปไมได พระพุทธเจาเปนคนเชนไร ก็เปนคนเหมือนกันกับเรา สาวกเปนคนเชนเดียวกับ
เรา ทานผูผานไปแลวไมมีภัยมีเวรไมมีทุกขทั้งหลายติดตัวติดองคทานไปเลย ทานก็เคย
ผานทุกขมาแลวดวยความพากเพียรเชนเดียวกัน เหตุใดเราจะผานความทุกขเหลานีไ้ ป
กับความเพียรไมได ทําไมเราจะสนิทสนมกับความทุกขที่เคยทุกขเพื่อความเพียรไมได
ทําไมเราจะเห็นวาความทุกขเหลานีเ้ ปนพิษภัยตอเรายิง่ กวากิเลสเปนภัยตอเรา เราตอง
ยอนหนายอนหลังพินจิ พิจารณาและถามตัวเองเสมอ อันเปนการฝกซอมปญญาใหกาว
เดินไปในตัว
ผูปฏิบัติเพื่อแกกิเลส ตองแทรกตองซอนอุบายวิธีการตางๆ อยูเสมอ เพื่อจะ
ปลดเปลื้องตนใหหลุดพนจากกิเลสไปโดยลําดับ จึงจัดวาเปนผูห าความรูค วามฉลาดจาก
ครูจากอาจารยจากอรรถจากธรรม ไมเชนนั้นจะไมมีวันฉลาดผิดกับที่เปนอยูนี้เลย การ
คิดใหเปนอรรถเปนธรรมเพื่อเปลื้องตน คนเรายอมมีทางคิดไดถาสนใจคิด ทานวาธรรม
มีอยูทั่วไปตลอดกาลสถานที่ อะไรเลาจะสัมผัสธรรมเหลานั้นถาไมใชจิตไมใชสติปญญา
กิเลสมันยังคิดใหเปนกิเลสขึ้นมาจากใจของเราได เราคิดธรรมขึ้นมาในใจทําไมจะไมได
เลา อุบายวิธีตางๆ ตองผลิตขึ้นมาเรื่อยๆ อยารอใหเสียเวล่าํ เวลา
ในขณะทีจ่ ะทําความสงบแกจติ ใจดวยสมถธรรม ก็ใหเปนความจริงความจังตอ
งานนัน้ จริงๆ อยาทําเหลาะแหละ ถือเปนกิจเปนการเปนงานอันเดียวเทานัน้ ในโลกนี้ ไม
มีงานใดเขามาเจือปน ไมมีความคิดไมมีอารมณใดเขามาเจือปน มีแตอารมณที่เกี่ยวกับ
ธรรมซึง่ ทําอยูโ ดยเฉพาะในวงปจจุบนั นีเ้ ทานัน้ เปนอารมณของจิต โลกเปนเหมือนไมมี
นัน่ แหละชือ่ วาเปนผูต ง้ั หนาตัง้ ตาเพือ่ ความสงบใจดวยสมถธรรมนัน้ จริงๆ ผลจะเปนขึ้น
มาไดโดยไมตองสงสัย เพราะทานทีเ่ ปนสรณะของพวกเรานัน้ ทานไดผา นไปแลวดวย
อุบายวิธนี ้ี จึงไดสอนพวกเราไวโดยถูกตอง
ในขณะทีจ่ ะพิจารณาแยกแยะดูสภาวธรรมทัง้ หลาย นับแตขันธทั้งหาคือกองรูป
ไดแกรางกายของเรา เวทนา สุข ทุกข เฉยๆ ซึ่งมีอยูทั้งทางรางกายและจิตใจ สัญญา
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สังขาร วิญญาณ แตละอยางๆ ก็แยกแยะพินิจพิจารณาประสับประสานกันดวยปญญา
เพือ่ ความแจมแจงชัดเจนภายในใจ ความจริงซึ่งเปนของมีอยูแลวในขันธนี้จะไมประกาศ
จะไมเปดเผยขึ้นมาใหสติปญญาของเรารับทราบกันอยางถึงใจไดอยางไร เพราะเปนสิง่ ที่
รอรับกันอยูแ ลว สิ่งเหลานี้เปนของจริงเปดเผยอยูดวยความจริงของตนไมไดมีอะไรลี้ลับ
นอกจากกิเลสเปนผูปดบังจึงกลายเปนของลี้ลับไปเทานั้น
ทีเ่ ราไมเห็นวาสิง่ เหลานีเ้ ปนภัย วาสิง่ เหลานีเ้ ปนอนิจจฺ ํ เปนทุกขฺ ํ เปนอนตฺตา
เปนอสุภะอสุภงั เปนของปฏิกูลโสโครก ก็เพราะกิเลสตัวเดียวเทานัน้ เปนผูป ด บังความ
จริงนีไ้ ว เอาความจอมปลอมเขามาฉาบทา และเสกสรรปน ยอหลอกลวงใจใหหลงตาม
เทานัน้ เราจึงไดหลงงุมงามตวมเตี้ยมไปกับมัน และเคยหลงกลหลอกลวงของมันมามาก
นอยเพียงไรแลว
อุบายวิธที ก่ี ลาวมาเหลานี้ ก็เพื่อจะใหเห็นเรื่องความจอมปลอมของกิเลสที่ปดหู
ปดตาปดจมูกปดลิ้นปดกายของเราอยูทุกเวล่ําเวลา มีแตมนั เปนผูเ ดินหนาอยางกลา
หาญชาญชัย ไมสะทกสะทานใครโดยถายเดียว ตาสัมผัสรูป จะเปนรูปชนิดใดก็ตาม มี
แตกเิ ลสเปนผูท าํ การทํางานเสียเอง เสียงกระทบหูจะเปนเสียงประเภทใดก็มีแตกิเลส
ออกทํางานเสียเอง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสเขามาสัมผัสสัมพันธทางตา หู จมูก ลิน้ กาย
ใจ ก็มีแตเรื่องของกิเลสเปนผูทํางานกอนหนาเราทั้งสิ้น ธรรมออกหนาออกตาไมได
แสดงตัวไมได ถูกกิเลสเหยียบย่าํ ทําลายหรือปดบังหุม หอไวหมด เมือ่ เปนเชนนัน้ ความ
จริงจะเห็นไดที่ไหน
มันก็มีแตของปลอมทั้งนั้นรุมลอมจิตใจเรา
เพราะกิเลสตัว
จอมปลอมเปนผูทําหนาที่ของตนโดยตลอด ผลรายไดก็ตองเปนเรื่องของกิเลส คือให
ความรุมรอนแกจิตใจอยูโดยดี
เพื่อเปดของจอมปลอมนี้ออกดวยสติปญญา จึงตองพินจิ พิจารณาใหเห็นตาม
ความจริงดวยธรรม โดยความตั้งสติใหดีในจุดที่ตนพิจารณา เพราะสิง่ เหลานีไ้ มไดปด บัง
ตัวเอง เปนของเปดเผยความมีอยูดวยความจริงของตน สติปญ
 ญาก็เปนความจริง
ประเภทหนึง่ ทีม่ อี ยูแ ลวภายในใจของผูช อบการคนควาการพินจิ พิจารณา สติปญญาจะ
เกิดเฉพาะบุคคลทีช่ อบใครครวญพินจิ พิจารณา แตไมเกิดสําหรับคนขี้เกียจไมชอบคิด
อานไตรตรองอะไร
เวลาจะพิจารณาทางดานปญญาก็ใหพจิ ารณาอยางทีก่ ลาวนี้ รางกายไมวาขางนอก
ขางใน พิจารณาใหเปนมรรค เพื่อความราบรื่นเพื่อความปลดเปลื้องไดเหมือนกันหมด
เพราะจิตติดไดทั้งขางนอกขางใน รักได ชังได เกลียดได โกรธไดทั้งภายนอกภายใน
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เปนกิเลสไดทั้งขางนอกขางใน จึงพิจารณาไดทง้ั ภายนอกภายใน ดังนั้นพระพุทธเจาจึง
สอนสาวกใหไปเยีย่ มปาชา เพราะยังไมสามารถมองเห็นปาชาซึ่งมีอยูกับตัวทุกคนได ขั้น
เริ่มแรกการประพฤติปฏิบัติ จึงทรงสอนใหไปเยี่ยมปาชา ไปดูศพหญิงชายทั้งตายเกา
ตายใหมในปาชาผีดบิ เพราะสมัยกอนไมมีการเผาการฝงกัน ใครตายก็นําไปทิ้งเกลื่อน
อยูตามปาชาที่เปนแดนปา ใหพระทานไปพิจารณากรรมฐานใหเห็นเปนเรือ่ งสลดสังเวช
เพือ่ ลบลางคําวาสวยวางาม เพราะคนตายแลวสวนมากไมนา จะมีความกําหนัดยินดี ไม
นาเพลิดเพลินรืน่ เริงพอจะใหเกิดความรักชอบกําหนัดยินดี ทานจึงสอนใหไปเยี่ยมปาชา
ทานสอนกําชับในการปฏิบัติตอซากศพประเภทนั้น เชนศพหญิงที่ตายใหมอยา
ดวนเขาไปเกี่ยวของ ใหไปพิจารณาดูผตู ายเกาไปโดยลําดับทีเ่ ปนอสุภะอสุภงั ซึ่งเวลาพบ
แลวเห็นแลวใหเกิดความสลดสังเวชเกิดความเบือ่ หนาย อันเปนการปลดเปลื้องความผูก
พันในรูปและหายความรักใครกงั วล การพิจารณาซากศพก็เพื่อนอมเขามาเทียบเคียงกับ
ตัวและโลกทั่วไป วามีสภาพเปนเชนนีด้ ว ยกัน ไมมีอะไรวิเศษวิโสในแดนปาชา นอกจาก
เปนสถานทีท่ เ่ี ต็มไปดวยความสลดสังเวชหาคุณคามิได และปลงอนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา
โดยถายเดียว แมตัวเองที่กําลังพิจารณาซากศพอยูในขณะนี้ ก็จะมีสภาพเปนอยางเดียว
กันตลอดโลกสงสาร ไมมีใครจะลวงพนไปได มัวเพลินอะไรอยูกับกองหนังหอกระดูก
เพียงเทานี้ ถาไมโงจนเกินไป
เมื่อสติปญญามีกําลังพอที่จะกาวเขาพิจารณาอสุภะอสุภังในซากศพที่ตายใหม ก็
ใหพจิ ารณาคลีค่ ลายเชนเดียวกับศพทีต่ ายเกา เพราะเปนสภาพเหมือนกัน เปนแตเพียง
ยังไมแตกไมสลายยังไมเนาไมพองขึ้นเต็มตัวของมันในขณะนั้นเทานั้น แตมันก็ทํางาน
ของมันไปดวยความเนาพองหนองไหลและเปอยแตกกระจัดกระจายไป เชนเดียวกับ
ซากศพทัง้ หลายทีแ่ ตกเรีย่ ราดกระจัดกระจายตามบริเวณปาชานัน้ อยูแ ลว ทานสอนให
พิจารณาเพือ่ ใหเห็นสิง่ เหลานัน้ วาเปนของไมจรี งั ยัง่ ยืน แลวนอมเขามาสูต วั ของเราเองซึง่
จะตองเปนเชนนั้น แมปกติภายในตัวก็เปนอยูแลว คือเปนของปฏิกูลโสโครกอยูแลว จิต
ยอมไดคติเครื่องเตือนใจจากการเยี่ยมปาชานั้น
ทานจึงสอนใหไปเยี่ยมปาชา ในขัน้ เริม่ แรกทีย่ งั ไมไดหลักเกณฑในการพิจารณา
กายตัวเอง เมื่อไดหลักเกณฑแลว การไปเยี่ยมปาชาก็คอยหมดปญหาไป เพราะฉะนัน้ จึง
มีในธุดงคขอหนึ่งวาดวยธุดงคขอเยี่ยมปาชา ปาชานอกแลวก็เทียบเขามาสูป า ชาในคือตัว
เราเอง พอไดหลักไดเกณฑจากปาชาภายนอกแลวก็ยอนเขามาสูภายใน พิจารณาปาชา
ภายในนีไ้ ดหลักไดเกณฑแลว เปนอันวาหายสงสัยทัง้ ปาชานอกทัง้ ปาชาใน วิธีที่กลาวมา
เขาสูแ ดนนิพพาน

๓๑๕

๓๑๖

นี้เปนวิธีสอน เปนวิธีปฏิบัติเพื่อเปดของจริงขึ้นมาใหเห็นความจริงตามสภาพของสิ่ง
นัน้ ๆ ที่เปนอยู จนลงถึงธาตุ ธาตุกลายเปนธาตุส่ี ดิน น้าํ ลม ไฟ ไป คําวา อสุภะอสุภังก็
หมดไป อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ก็คอยๆ หมดไปตามขั้นของจิตของธรรมที่ไดรูไดเห็น คํา
วา อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ก็ละเอียดไปตามปญญาตามขั้นภูมิของสติปญญาที่พิจารณาได
และกลายเปนขัน้ ธรรมละเอียดเขาไปโดยลําดับ จนถึงวิมุตติหลุดพนแลว คําวา อนิจจฺ ํ
ทุกขฺ ํ อนตฺตา ก็หมดปญหาไปเชนเดียวกับทางเดินของเราที่ไปสูจุดตางๆ เมื่อไปถึงที่
แลว ทางก็หมดปญหาไปในขณะที่กาวเขาถึงสถานที่ที่ตนตองการ
จิตใจเมือ่ กาวเขาสูแ ดนแหงความหลุดพนโดยประการทัง้ ปวงแลว คําวา อนิจจฺ ํ
ทุกขฺ ํ อนตฺตา ซึ่งเปนทางเดินเพื่อความหลุดพน ก็หมดปญหากันไปเองโดยไมตองสลัด
ตองปดตองทิ้ง หากเปนไปดวยความเหมาะสมของจิตดวงนั้นเอง เชนเดียวกับเราเดิน
ทางเขามาสูจุดที่ตองการแลว ทางกับเราก็ไมตองไปปลดไปเปลื้องซึ่งกันและกัน หาก
หมดปญหากันไปในตัวนัน่ แล
การพิจารณาไมเพียงครัง้ หนึง่ ครัง้ เดียว อยาเอาเวล่าํ เวลาเอาการกําหนดนับเทา
นัน้ เทานีไ้ ปเปนกฎเปนเกณฑ ยิง่ กวาการพิจารณาเห็นแจงเห็นจริงในสิง่ นัน้ ๆ พิจารณา
หลายครัง้ หลายหนหากคอยเขาใจไปเองและชัดขึน้ โดยลําดับจนพอตัว เมื่อพอแลวการ
ปลอยวางก็ไมตองบอก อุปาทานความยึดมั่นนั้นเปนผลของความลุมหลงของจิต เมือ่
พิจารณารูแ จงเห็นจริงตามความเปนจริงแลว ความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนตัวเขามาเอง ไม
ตองไปแยกไปถอนมันแหละ มันถอนของมันเอง การถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นอัน
เปนเรื่องของกิเลสปกปนเขตแดน หรือตีหวั ตะปูยาํ้ เอาไวนน้ั ยอมถอนตัวเปนอิสระขึ้น
มาโดยลําดับ พนจากความกดขี่บังคับของกิเลสมาเปนขั้นเปนตอน จนกระทั่งพนไปโดย
สิน้ เชิง
ความอยูใตอํานาจบังคับบัญชากดขี่ขมเหงของใครก็ตามมันดีเมื่อไร จะเปนผูใ ด
ก็ตามถูกกดขี่บังคับทรมาน ทั้งการอยูการกินการไปการมา การหลับการนอน การใชการ
สอย ตลอดอิริยาบถตางๆ อยูใ ตอาํ นาจแหงความบังคับบัญชา ความทรมานทัง้ นัน้ จะ
หาอิสระหาความสุขไดทไ่ี หน เชน เขาติดคุกติดตะราง เปนคนทีเ่ สียอิสระ หมดสงาราศี
และถูกกดขี่บังคับตลอดกาลสถานที่ หาความสุขสบายไดทไ่ี หน คนธรรมดาทัว่ ๆ ไปจึง
ไมมีใครตองการอยากเปนคนคุกคนตะราง เพราะไมอยากอยูในความกดขี่บังคับทรมาน
จากผูห นึง่ ผูใ ดนัน่ เอง เพียงเทานี้ก็พอทราบโทษแหงการอยูใตอํานาจของใครหรืออะไรก็
ตาม วาเปนสิ่งไมพึงปรารถนากัน
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จิตใจที่ถูกกิเลสอาสวะประเภทตางๆ กดขี่บังคับอยูตลอดเวลาทําไมเรากลับยินดี
ทั้งๆ ทีเ่ รายึดธรรม ประพฤติปฏิบัติธรรม วาเปนของเลิศของประเสริฐกวาการกดขี่
บังคับของนายคุมนักโทษ คือกิเลสเปนไหนๆ อยูแลว แตเหตุใดเราจึงกลับยินดีใน
นโยบายของกิเลสมากยิ่งกวาเรื่องของธรรม ถาไมใชถูกกลอมจากกิเลสอยางแนบเนียน
ละเอียดลออออยอิ่งแลวจะเปนอะไรไป ตองเปนเพราะเพลงของกิเลสมันหอมหวนชวน
ใหชม ชวนใหดดู ใหดม่ื ชวนใหคิดชวนใหสัมผัสสัมพันธไมมีวันอิ่มพอนั่นแล สัตวโลกทั้ง
หลายจึงติดกัน เมื่อไมมีวันอิ่มพอกับกิเลส ก็เทากับไมอยากจากกิเลสไป เพราะความ
อาลัยเสียดายกิเลสประเภทออยอิง่ เคลิบเคลิม้ หลับทัง้ ทีล่ มื ตานัน่ แล
เรามีเครื่องพิสูจนที่ยอดเยี่ยมไดแกอรรถธรรมแลว ควรจะนํามาพิสจู นใหเห็น
จริงเห็นจังกันดวยการประพฤติปฏิบัติของเรา การปฏิบตั จิ ติ ตภาวนาคือวิธกี ารจะพิสจู น
ใหเห็นดําเห็นแดง ใหเห็นเปนความสัตยความจริง ระหวางธรรมกับกิเลสวาตางกันอยาง
ไร ถาพูดถึงโทษกับคุณทั้งสองอยางนี้ตางกันอยางไร พูดถึงเรื่องความวิเศษกับความเลว
รายระหวางธรรมกับกิเลสตางกันอยางไร จะทราบในวงปฏิบตั จิ ติ ตภาวนา และจะทราบ
ภายในจิตภายในขันธของเราผูป ฏิบตั นิ แ่ี ล ผูไมปฏิบัติจะไมทราบได สนฺทฏิ ฐ โิ ก มอบให
เปนสิทธิ์ของผูปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเอง ระหวางกิเลสกับธรรมทีก่ าํ ลังตอสูก นั เวลานีเ้ ปน
อยางไร เรามีชยั ชนะตรงไหนบาง หรือมีแตความแพอยางราบตลอดเวลา หากเปนเชน
นั้นก็ไมพนถูกกดขี่บังคับจากกิเลสตลอดไป ความแพเปนของดีแลวหรือ ตองคิดเพื่อแก
จุดบกพรองใหสมบูรณ ไมคิดไมไดนักปฏิบัตินะ
อุบายวิธีสั่งสอนตนตองพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายตลบทบทวน รอยสันพัน
คม จึงจะทันกับกลมายาของกิเลสซึง่ แหลมคมและรวดเร็วมาก ผูไมเคยตอสูกับมันไมมี
ทางทราบไดตลอดไป ขณะพิจารณาทางดานปญญาเอาใหจริงใหจงั อยางนี้ ปญญานัน่ แล
ที่จะพาใหจิตสงบเขามาอยางไมมีเยื่อใยกับสิ่งใดและตัดขาดไปดวย เมือ่ พิจารณาเห็นชัด
เจนแลวก็ตดั ขาดจากสิง่ นัน้ เปนลําดับ แมจะยังไมขาดสะบั้นลงโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวก็
ตาม แตก็ไมพนความเพียร พนสติปญ
 ญาทีพ่ ยายามพิจารณาแยกแยะใหเห็นเปนวรรค
เปนตอน ขาดเปนวรรคเปนตอนไปได
ธรรมทีท่ า นกลาวไวไมใชกลาวแบบโมฆะ มีแตชื่อแตเสียงมีแตตัวหนังสือ แตมี
ความจริงเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มอรรถเต็มธรรมตามที่สอนไวไมมีบกพรองเลย ความบก
พรองจึงอยูที่เราผูนับถือศาสนา แตไมไดปฏิบัติตามหลักศาสนาอยางแทจริงเทานั้น จะ
พูดวาเราชาวพุทธเรานักปฏิบตั ธิ รรม คือตัวการบกพรองก็ไมผิด
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ถาหากปฏิบตั ติ ามหลักศาสนธรรมอยางแทจริงเต็มเม็ดเต็มหนวยแลว ผลที่ทาน
เคยไดเคยเห็นและประกาศสอนพวกเราไวแลวนัน้ จะมารวมอยูที่ใจของเราผูปฏิบัตินี้ไม
สงสัย เพราะไมมีภาชนะใดสิ่งใดที่จะเหมาะสมยิ่งกวาจิตใจ ดวงทีค่ อยรับทราบรับรูเ ห็น
ธรรมทัง้ หลายอยูแ ลว และเปนภาชนะอันเหมาะสมอยางยิ่งกับธรรมทุกขั้นทุกภูมิอยูแลว
ดังธรรมทานกลาวไววา มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา ธรรมทัง้ หลายมีใจ
ถึงกอน รูกอน สําเร็จแลวดวยใจ อยูที่ใจ ดีชั่วเกิดขึ้นที่ใจ อยูที่ใจ ใจเปนผูร บั ทราบ ใจ
เปนผูสัมผัสสัมพันธ ใจเปนผูร บั เสวยทัง้ ฝายดีฝา ยชัว่ อยูที่ใจนี้ ทานไมไดบอกวาธรรม
ทั้งหลายอยูที่อื่นใด นอกจากจิตดวงเหมาะสมกับธรรมทัง้ หลายนีเ้ ทานัน้
เมือ่ ปฏิบตั เิ ห็นตามความจริงไปโดยลําดับ เราจะปฏิเสธไดอยางไรวาใจไมเปนผู
รับอรรถรับธรรมทัง้ หลาย แตกลายเปนสิง่ อืน่ ไปรับอรรถรับธรรมแทนอยางนี้ ตองเปน
ใจเทานัน้ เปนผูร บั ธรรมทัง้ หลาย ตา หู จมูก ลิน้ กาย เปนทางเดินเปนเครือ่ งมือสําหรับ
ประพฤติปฏิบัติธรรม และยังผลแหงธรรมทีเ่ กิดขึน้ จากเครือ่ งมือเหลานีเ้ ขามาสูใ จดวง
เดียว
สติเปนสําคัญ อยาทอถอยอยาออนแอ อยาอิดหนาระอาใจตอการตั้งสติ ถาไม
อิดหนาระอาใจตอมรรคผลนิพพาน ตอความสุขอันประเสริฐเลิศกวาโลกทัง้ หลายแลว
อยาอิดหนาระอาใจตอการตั้งสติ การพิจารณาดวยปญญาและตอความเพียรทุกดานทุก
แงทุกมุม ใหสติปญญาตั้งตัวอยูเสมอ เพราะเราเปนนักตอสู เราเขาสูแ นวรบกับกิเลส
แลวเวลานี้ ความทอแทออนแอเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวลทํางานอยูบนหัวใจเรา จึงไม
ควรใหมนั มาแยงชิงเอาจิตดวงเลิศดวงประเสริฐนีไ้ ปขยีข้ ยําใหแหลกเหลว ดังที่เคยเปน
มาแตสมัยทีเ่ รายังไมเคยรูเ รือ่ งรูร าวอะไรกับศาสนธรรม และไมเคยปฏิบตั ธิ รรม เวลานี้
เราไดออกปฏิบัติธรรมแลว และเขาสูแ นวรบตอกรบนเวทีคอื ความเพียรกับกิเลสแลว จง
เอาใหจริงใหจังตอการปฏิบัติของตน เพื่อชัยชนะอันเลิศที่โลกไมเคยมีในหัวใจ ชัยชนะนี้
ขอใหไดใหมใี นหัวใจเรา อยาใหพลาดไปไดจากเพศนี้ จากความเพียรนี้
ทุกขก็ยอมรับ พระพุทธเจาก็พาทุกขมาแลว สาวกก็พาทุกขมาแลว ประกาศทั้ง
ทุกขทั้งสุขใหพวกเราไดรูไดเห็นประจักษในตํารับตํารา ครูอาจารยองคไหนทีว่ า เปนทีน่ บั
ถือเคารพเลื่อมใสของประชาชนทั้งหลาย องคไหนก็องคนั้น อยากพูดวารอยทั้งรอยไมมี
องคที่ลางมือคอยเปบเลย นอกจากเปนผูเ ดนตายมาแลวจากความทุกขเพราะความเพียร
กลา จึงไดเห็นธรรมอันเลิศอันประเสริฐมาสอนพวกเรา แลวจะใหทา นสอนเราแบบอืน่
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ทานจะสอนไดยังไง ทานเคยดําเนินมาอยางไรไดเห็นผลมาเพราะวิธกี ารใด ตองนําวิธี
การนัน้ มาสัง่ สอน
ดังศาสนธรรมที่พระพุทธเจาประกาศไวนี้ ลวนแลวแตทรงประกาศจากการทีเ่ คย
ทรงดําเนินมาแลว ทัง้ เหตุทง้ั ผลนัน้ แลใหเราทัง้ หลายทราบ ใครจะไปฉลาดแหลมคมยิ่ง
กวาพระพุทธเจาในโลกธาตุนี้ หากควรจะเปนไปไดดว ยวิธกี ารใดแลว พระพุทธเจาไมมี
ใครยิง่ กวาในเรือ่ งพระเมตตาสงสารสัตวโลก จะตองหาวิธีการที่สะดวกสบายที่สุด ให
สัตวโลกไดประพฤติปฏิบัติแลวหลุดพนไปจากทุกขอยางรวดเร็ว ไมใหสัตวโลกไดรับ
ทุกขยากเหมือนพระองคในคราวบําเพ็ญ แตนี่มันเปนไปไมได จึงเห็นวาเหมาะสมเฉพาะ
มัชฌิมาปฏิปทานีเ้ ทานัน้ ที่เปนทางดําเนินราบรื่นปลอดภัยของพุทธบริษัท ยากลําบากก็
อยูใ นความเหมาะสมกับธรรมนี้ ธรรมนีเ้ ปนธรรมทีอ่ อกหนาออกตาในการปราบปราม
กิเลสทั้งหลายใหสิ้นซากไปมากตอมากแลว
ไมมีธรรมใดนอกเหนือไปจาก
มัชฌิมาปฏิปทานี้เลย ทานจึงไดประกาศธรรมนีไ้ วใหพวกเราทัง้ หลาย ปฏิบัติกันเรื่อยมา
จนถึงปจจุบัน
มัชฌิมาคือความเหมาะสมกับการปราบกิเลส สรุปลงแลวคือ ศีล สมาธิ ปญญา
ศีลเราก็ไดรักษาอยูแลวโดยปกติ ไมมีความระแคะระคายในศีลวาดางพรอยไดทะลุขาด
ไปที่ไหน สมาธิที่ยังไมมีเพราะอะไร เพราะกิเลสมันขยี้ขยําจิตใจใหขุนมัวมั่วสุมกับมันอยู
ตลอดเวลา จึงหาความสวางกระจางแจง หรือหาความสงบรมเย็นไมได เราก็รอู ยูแ ลว จะ
ทําวิธีใดจึงจะทําใหจิตใจมีความสงบผองใสได เราก็ตอ งพยายามเอาวิธนี น้ั มาใช ซึ่งเคย
อธิบายไวมากแลว ยากลําบากก็ตองสูตองทนตองทํา ปญญายังไมเฉลียวฉลาดก็พยายาม
ทํา พยายามคิดพินจิ พิจารณา
สัจธรรมหรือรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธเหลานีแ้ ล
เปนหินลับของปญญาใหคมกลาขึ้น ถาพิจารณาสิง่ เหลานีต้ อ งเปนหินลับปญญาไดเปน
อยางดี ทุกขก็เปนหินลับปญญา สมุทัยมันสอดแทรกขึ้นมาตรงไหน ปญญาก็สอดแทรก
เขาไปทําลายลงไป ไดอุบายไปเรื่อยๆ มีความฉลาดแหลมคมไปเรื่อยๆ เรียกวา สมุทัย
เปนหินลับปญญาก็ได เพราะกลมายาของสมุทัยที่แสดงออกมาแตละอยางๆ นัน้ เปน
เรื่องที่จะใหปญญาไดพลิกตัวเองใหฉลาดแหลมคมยิ่งกวามันเขาไปโดยลําดับๆ มันมา
ไมนี้ก็สูไมนี้ มาไมนั้นสูไมนั้น สูเ รือ่ ย มันมาหลายเหลีย่ มหลายสันหลายคมก็สกู นั แบบ
นั้นก็ทันกันและทําลายมันได
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ปญญาไมไดคมกลาเพราะการอยูเฉยๆ ไมไดเกิดขึ้นเพราะการอยูเฉยๆ แตเกิด
ขึน้ เพราะการพิจารณา
และคมกลาดวยการพิจารณายอนหนายอนหลัง
หลาย
ตลบทบทวน เกิดขึ้นเพราะผูชอบคิดและบํารุงสติปญญา ดวยการพินจิ พิจารณาอยูโ ดย
สม่าํ เสมอ ยอมมีสติปญญาแกกลาขึ้นโดยลําดับ สุดทายกิเลสก็ออนลงไปๆ จนกระทั่ง
สิ้นไปโดยสิ้นเชิงไมมีสิ่งใดเหลือ นัน่ แหละทีน่ เ่ี รียกวา อิสรเสรีเต็มทีแ่ ลว จิตที่ไมมีอะไร
กดถวงเลย อยูตามหลักธรรมชาติของตน ไมมีสมมุติแมนิดเขาไปขัดไปแยงไปกีดไป
ขวาง จะไมเปนจิตที่มีความสุขเกษมเต็มที่ยังไง
จิตที่อยูใตความกดขี่บังคับอยูตลอดเวลา ก็เชนเดียวกับนักโทษที่ถูกกดขี่บังคับ
อยูในที่คุมขังตลอดเวลานั่นแล แมแตนอนก็ยังตองถูกบังคับ จะหาความสุขทีไ่ หนจาก
ความเปนนักโทษนัน้ จิตที่กําลังเปนนักโทษเพราะอํานาจแหงกิเลสบังคับบัญชาอยูตลอด
เวลา จะหาความสุขความสบายทีไ่ หน ความสงบรมเย็นบางก็ไมมี เพราะกิเลสไมใหสงบ
มันกวนตลอดเวลา ความเฉลียวฉลาดพอมีที่จะปลดเปลื้องกิเลส กิเลสก็ไมใหมีเสีย มัน
ปดกั้นไวหมด ไมใหคิดใหอานไตรตรองอะไรได พอเปนเหตุเปนผลทีจ่ ะแกหรือปราบ
ปรามกิเลสได แลวจะหาความสุขความสบายความหลุดพนความเปนอิสระไดยงั ไง
เพราะฉะนัน้ นักปฏิบัติจึงตองคนควาจึงตองพินิจพิจารณาจึงตองฝน การตอสู
กันตองฝน ไมฝนไมเรียกวาการตอสู อยูเฉยๆ จะเรียกวาตอสูไดยังไง การทําหนาทีต่ อ สู
กันนั้นตองฝนทั้งนั้นแหละ ลําบากก็ฝน ทุกขก็ฝน ขัดของขนาดไหนก็ฝน โงก็ฝนความโง
ใหเปนความฉลาด แกความโงดวยความฝน เมือ่ คิดคนหาความฉลาด มันก็ฉลาดไดคน
เรา สุดทายก็ไมพนความพยายามไปได
จึงขอใหทุกๆ ทานนําไปประพฤติปฏิบัติ ใหเห็นทีท่ า นวาแดนแหงความเกษม
และแดนนัน้ อยูท ไ่ี หน เราอานมาเสียพอตามตํารับตํารา สมาธิกอ็ า นเสียจนน้าํ ลายจะไมมี
ในปากแลว วาปญญาก็อานเสียพอ วิมุตติหลุดพนก็อานก็เห็นแตตัวหนังสือที่เขียนเปน
ตัวๆ ออกชื่อออกเสียงของบาปของบุญ ของนรกของสวรรค ของกิเลสตัณหาประเภท
ตางๆ ของมรรคผลนิพพาน แตกิเลสจริงๆ ไมวาประเภทไหนไมมีตัวมีตนอยูในหนังสือ
นัน้ มีแตชื่อ สมาธิ ปญญา มรรคผลนิพพานก็ไมมีตัวจริงในหนังสือนั้น มีแตชื่อ ตัวจริง
ไมมี มีอยูที่ใจ อยากรูอยากเห็นธรรมดังกลาวนี้จงปฏิบัติเอง จะรูเ องเห็นเอง ทีใ่ จเราผู
ปฏิบตั นิ น่ั แล ใจดวงอื่นๆ ถาไมไดปฏิบัติก็ไมอาจรูเห็น ใครปฏิบตั กิ ม็ ที างรูเ ห็นไดเพราะ
ธรรมไมลาํ เอียง
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ทานสอนใหยอ นเขามาดูทใ่ี จ เขียนไวในตําราก็สอนเขามาทีน่ ่ี กิเลสอยูที่นี่ บาป
ธรรมอยูที่นี่ ศีลอยูที่นี่ สมาธิอยูที่นี่ ปญญาอยูที่นี่ กิเลสทุกประเภทรวมอยูท ห่ี วั ใจนี้
มรรคผลทุกประเภทรวมอยูท ห่ี วั ใจ ปราบปรามกิเลสก็ปราบปรามกันทีห่ วั ใจ กิเลส
หมอบราบไปหมดไมมีอะไรเหลือแลว ความหลุดพนก็คือใจดวงนี้แล นีส่ รุปลงแลวอยูท ่ี
นี่ทั้งหมดไมอยูที่อื่นที่ใด ขอใหพากันลงใจในการประพฤติปฏิบัติ อยาไปคาดไปหมาย
มรรคผลนิพพานวาอยูท น่ี น่ั ทีน่ ่ี นัน่ เหลวไหลตะครุบเงา หาความจริงไมได จะเหลวไหล
ตลอดไป
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรขอยุตเิ พียงแคน้ี
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

โอชารสแหงธรรม
ใจที่ถูกบังคับบีบคั้นหรือกดถวงอยูตลอดเวลา กับใจที่หลุดพนจากสิ่งบังคับ
บีบคั้นกดถวงนี้ไปโดยสิ้นเชิงแลว ตางกันมาก โดยไมมีสมมุติใดจะเทียบได เพราะจิต
ประเภทนั้นไมไดอยูในวงสมมุติ
พอจะมาเทียบใหถูกตองตามหลักความจริงของ
ธรรมชาตินน้ั ได แมจะมีขอเปรียบเทียบก็เทียบกันไปอยางนั้นเอง ไมตรงตามความ
จริงที่เปนอยูของธรรมชาตินั้น เมื่อโลกมีสมมุติ มีขอ เปรียบเทียบ ก็จําตองนํามา
เปรียบเทียบกัน
เราดูนักโทษในเรือนจําที่ถูกกดขี่บังคับ เสียความอิสระอยูต ลอดเวลา ตั้งแต
วันกาวเขาสูค วามเปนนักโทษหรือตองโทษ จนกระทั่งวันออกหรือวันพนโทษ เขาจะมี
ความสุขอยางไรบาง แมจะมีการหัวเราะกันบางดวยเรือ่ งราวตาง ๆ ทีท่ าํ ใหหวั เราะ ก็
คือนักโทษหัวเราะอยูน น่ั เอง ฟงแตวานักโทษ ไมใชคณ
ุ พาหัวเราะ โทษพาหัวเราะ มัน
กดขี่บังคับอยูในนั้น หาความสุขความสบายทีไ่ หนมี
เทียบเขามาสูภ ายในระหวางจิตกับกิเลส สิง่ กดขีบ่ งั คับภายในจิตใจของเรา มัน
กดขี่บังคับอยูตลอดเวลาทุกขณะจิต แมจะไมปรุงไมแตงก็ถูกกดขี่บังคับอยูอยางนั้น
ตามหลักธรรมชาติของมันเอง เมื่อเปนเชนนั้นจะหาความสุขอันแทจริงที่ไหนมี ความ
สุขก็เปนความสุขเหมือนกับอาหารทีเ่ ขานําไปเลีย้ งนักโทษในเรือนจํานัน่ แล จะเปน
อาหารประเภทใดเลา เพราะอาหารของนักโทษเรายอมทราบดี แมจะไมเคยเปนนัก
โทษเราก็ทราบไดวา เปนอาหารประเภทใด เปนที่พึงพอใจไหม อาหารทีเ่ ขานําไปเลีย้ ง
นักโทษนั้น
อาหารคือเครือ่ งลอทีก่ เิ ลสนํามาเลีย้ งจิตใจเรา ถาพูดตามภาษาโลกก็วา พอไม
ใหตายเหมือนนักโทษในเรือนจํา เพื่อจะเอาการเอางานจากจิตดวงนี้ เชนเดียวกับเขา
ตองการการงานจากนักโทษ ผลของงานจากนักโทษนัน้ แล อาหารของจิตที่กิเลสนํามา
เยียวยาหรือพอมาประทังชีวติ เรา จึงเปนอาหารประเภทเดียวกันกับอาหารของนัก
โทษ ไมไดผิดอะไรกัน ถาเทียบแลวเปนเชนนัน้
แตนักโทษถาจะพูดในอีกแงหนึ่งยังดีกวาเรา คือเขายังรูว า อาหารนีก้ นิ ไปดวย
จําเปนจําใจเทานัน้ ไมไดกินดวยความชอบพอในอาหาร รสอาหารอะไรเลย เพราะไม
เปนสิง่ ทีน่ า ชอบใจเลยในอาหารประเภทตางๆ ทีเ่ ขานํามาใหกนิ สําหรับเราผูเ ปนนัก
ปฏิบัติ ยังติดรสของโลกามิสดวยความพอใจ จึงเรียกวาติด ติดรูปก็มีรสอยูในรูปนั้น
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แล ติดเสียง ติดกลิ่น ติดรส เครื่องสัมผัสตางๆ ลวนแลวแตมรี สอยูภ ายในสิง่ นัน้ ๆ
ดวยกันทั้งนั้น ไมใชจะมีแตรสทีว่ า ลิน้ ลิม้ รสอยางเดียวเทานัน้ รสที่เกิดจากการสัมผัส
ทางหู ทางตา ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย ทางใจ มีดวยกัน และติดกันชนิดไมรูเนื้อรูตัว
วาติด เรื่อยมาตั้งกัปตั้งกัลป
จิตใจมีความติด มีความผูกพันรักชอบในสิง่ เหลานี้ โดยเจาตัวไมรสู กึ วาสิง่
เหลานีเ้ ปนรสทีท่ าํ ความผูกมัด มันเปนเรื่องของกิเลส เปนรสของกิเลสทั้งมวล เราจึง
ติดไมมีวันที่จะทราบโทษของรสเหลานี้ไดเลย ถาไมใชสติปญ
 ญาพินจิ พิจารณาโดย
แยบคายไปตามลําดับ จะกี่กัปนับกัลปไมไดก็ตาม จะตองเปนผูติดรส เพลิดเพลินใน
รสโดยไมรูเนื้อรูตัวตลอดไป นีแ่ หละความแยบคาย ความแหลมคมของกิเลส แยบ
คายแหลมคมขนาดไหน
ถาอยากทราบก็จงตั้งใจประพฤติปฏิบัติ และอยาลืมคําที่พูดนี้ หากจะ
ประจักษภายในใจในวันหนึง่ แนนอนจากการปฏิบตั จิ ริงของเรา จะไมพนไปได คําที่
ทานวา “รสแหงธรรม ชํานะซึ่งรสทั้งปวง” นั้นฟงใหดี รสแหงธรรมเปนอยางไรจึงตอง
ชํานะซึ่งรสทั้งปวง ก็รสเหลานัน้ เปนรสอาหารของนักโทษในเรือนจํา ที่ถูกคุมขังอยูใน
วัฏจักรดวยอํานาจของกิเลสทัง้ นัน้ ไมใชอาหาร ไมใชรสที่พึงใจเปนลําดับ ไมใชรสที่
แทจริง ไมใชรสแหงความจริง มันรสแหงความปลอมของกิเลสเสกสรรปน ยอหรือ
ปรุงแตงขึ้นมา ใหเราไดสัมผัสสัมพันธ หรือใหเราไดรบั ไดกนิ ตางหาก ไมใชรสแหง
ธรรมแท
สวนรสแหงธรรมจะเริม่ ปรากฏตัง้ แตจติ เปนสมาธิ พอจิตเริ่มสงบ ความสุข
เริม่ เปนรสขึน้ มาแลว ตามความสงบมากนอยในขั้นสมถะ คําวาขัน้ สมถะนี้ อยาไปคิด
วาเปนขัน้ เหมือนบันได ทานพูดไวอยางนั้นเอง ความจริงยอมเชื่อมโยงไปตั้งแตความ
สุขของสมาธิขั้นพื้น ๆ ไปโดยลําดับ จนถึงขั้นของสมาธิอันละเอียด ความสุขก็มคี วาม
ละเอียดไปตาม ๆ กัน นีก่ จ็ ดั วาเปนรสแหงธรรม คือ สมาธิธรรม สันติธรรม ในขัน้
แหงความสงบของจิต
พอจิตมีอาหารคือความสงบเปนเครื่องดื่มเทานั้น จิตก็ปลอยวางความกังวล
เกีย่ วกับรสตาง ๆ ทางรูป ทางเสียง ทางกลิ่น ทางรส ทางกายสัมผัส มาโดยลําดับลํา
ดา เพราะรสนีเ้ ริม่ เหนือกวาแลว เพียงเทานีก้ เ็ ริม่ เหนือรสทัง้ หลายอยูแ ลว ยิ่งจิตได
พิจารณาแยกแยะโดยทางปญญา กระจายออกตามหลักไตรลักษณ หรือหลักอสุภะอสุ
ภังปฏิกลู โสโครกแหงกรรมฐานก็ตาม
เพราะในเบื้องตนมักจะเดินทางดานอสุภ
กรรมฐาน คลี่คลายดูสกลกายทุกสัดทุกสวนทั้งภายในภายนอกของตน และของ
บุคคลอื่นสัตวอื่นตามแตความถนัดและเหมาะสมของการพิจารณา เพราะเปนสภาพ
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เหมือนกันใหเห็นอยางแจมแจงชัดเจนไปโดยลําดับ รสแหงธรรมก็จะเพิ่มขึ้นอีกเปน
รสแยบคาย นอกจากเปนรสแยบคายแลว ยังเปนรสที่เกิดขึ้นจากการปลอยวางไดดวย
ตามธรรมดาของจิต เมือ่ พิจารณารูแ จงเห็นชัดในสิง่ ใดแลวยอมปลอยวาง การ
ไมปลอยวาง การยึดถือไวนั้น เปนโซเปนตรวนของกิเลสมันมัดไว มันเสกสรรปน ยอ
วาสิง่ นัน้ ดีสง่ิ นีส้ วยสิง่ นัน้ งาม มันไมไดบอกวาสิ่งนั้นเปนของปฏิกูลเปนของโสโครก
เปนของนาเกลียด เปน อนิจจฺ ํ ของไมเที่ยง เปน ทุกขฺ ํ ความกดขี่บังคับหรือเปนทุกข
เปน อนตฺตา ไมใชเราไมใชเขา ไมใชของเขาของใคร กิเลสมันไมพูด มันไมบอก ไม
เสีย้ มสอนตามหลักความจริงนี้ แตมนั จะนําหลักวิชาของมันเขามาแทรกซอนกับธรรม
หรือแทรกแซงกับธรรมเขาไปวา เปนสิ่งที่ตรงกันขาม คือวาเปนของสวยของงาม เปน
ของจีรังถาวร เปนของมีคุณคา ลบลางของจริงไปโดยลําดับ เพราะมันมีอาํ นาจมาก
ดวยเหตุนี้จึงติดตามแกไข และถอดถอนกลมายาของมันดวยธรรม มีสติธรรม ปญญา
ธรรมเปนตน
โลกของเราเปนโลกที่ติดอยูในกลมายาของกิเลสนี้ทั้งมวล
เมื่อปญญาได
พิจารณาเขาไปตามหลักความจริงโดยทางอสุภะดังทีก่ ลาวแลวนี้ และโดยทางไตร
ลักษณ คือ อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา แยกแยะขุดคน ยอนหนายอนหลัง ตลบทบทวน
หลายครัง้ หลายหนดวยสติดว ยปญญา เพื่อหาความจริงที่ถูกกิเลสปดบังไว เปดเผย
ขึน้ มาตามหลักความจริง เพราะสิง่ เหลานีเ้ ปนความจริงลวน ๆ ไมใชเปนของปลอม
เรื่องของปลอม ความเห็นทีป่ ลอมนัน้ เปนเรื่องของกิเลสตางหาก ไมใชเรื่องของ
ธรรม
เราจะเห็นตามความจริงโดยไมตองสงสัย เมื่อเปดของปลอมที่ปกคลุมหุมหอ
ไวออกได เชน ความสวยงามเปนตน ความจริงแลวสวยงามทีไ่ หน เอาอะไรมาสวย
งาม คนทั้งคนดูไดเมื่อไรถาพูดตามหลักธรรมชาติแหงความจริงแลว มันมีตั้งแตของ
สกปรกเต็มไปหมดทั้งราง ไมวา ภายนอกภายใน จึงตองชะลางอยูตลอดเวลา แม
เครื่องนุงหมใชสอยสิ่งที่รางกายนี้อาศัย ตองสกปรกรกรุงรังไปตามกันหมด เนือ่ งจาก
สวนใหญคอื รางกายนีเ้ ปนบอเกิดแหงความปฏิกลู อยูแ ลวทัง้ ภายนอกภายใน เมื่อ
สัมผัสสัมพันธหรือคลุกเคลากับสิ่งใด สิ่งนั้นจึงกลายเปนของสกปรกโสโครกไปตาม
เชน สบง จีวร เสื้อผา สถานทีบ่ า นเรือนทีอ่ ยูอ าศัย ที่หลับที่นอนหมอนมุง มนุษยไป
อยูที่ไหนสกปรกที่นั่น แตไมมองเห็นความจริง เพราะความไมสนใจมองนัน่ แลเปน
หลักใหญ
นักปฏิบตั คิ น ใหเห็นตามความจริงนี้ อยาหนีจากหลักความจริง นีค่ อื ความจริง
แท สิง่ เหลานัน้ ปลอมมันหลอกวาสวยวางาม เอา ดูซใิ นตัวของเรานี้ เอาชิ้นไหนมา
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เปนของสวยของงาม มาแขงกับธรรมคือของจริง ลองดูซิ จะมีชิ้นใดบางมากลาแขงวา
เหนือธรรมและจริงยิง่ กวาธรรม นอกจากปลอมยิ่งกวาธรรมเทานั้น
ทีธ่ รรมไมปรากฏภายในจิตใจเรา เพราะเวลานีค้ วามปลอมมันมีอาํ นาจเหนือ
กวา มันหนาแนนกวาและปดบังไวอยางมิดชิด แมเปนของปฏิกลู ทัว่ สรรพางครา งกาย
ทัง้ ภายนอกภายใน
ก็ยังเขาใจวาเปนของสดสวยงดงามเปนของจีรังถาวรไปได
ระหวางความจริงกับความปลอมมันมีอยูในตัวของเรา มีอยูใ นจิตของเรานีแ้ ล เพราะ
กิเลสแทอยูกับจิต กระจายอํานาจออกมาสูอ วัยวะสวนตาง ๆ นอกจากนัน้ ยังระบาด
สาดกระจายไปทัว่ โลกสงสาร นัน่ เปนเรา นี่เปนของเรา อะไร ๆ เปนเราเปนของเราไป
หมด กลายเปนของสวยของงามเปนของแนนหนาถาวร นากระหยิ่มยิ้มยองไปหมด
ลวนแลวแตเพลงของกิเลสตัวจอมปลอม
มันหลอกลวงจิตใจเราใหวง่ิ เตนเผน
กระโดด หมุนติ้วยิ่งกวาฟุตบอลเปนไหน ๆ หาความสุขความเจริญใจทีไ่ หนจากการ
วิ่งเตนเผนกระโดดกับสิ่งหลอกลวงทั้งหลายดังกลาวมา
จนกระทั่งถึงบัดนี้ยังไมตื่นตัวตื่นใจ แลวจะตืน่ เวลาไหน สถานที่ใด ถาธรรม
ของพระพุทธเจาปลุกสัตวโลก เชน เราซึ่งเปนนักปฏิบัตินี้ยังตื่นไมไดแลว ใครจะตืน่
ไดในโลกนี้ คําวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูม พี ระภาคตรัสไว
ชอบแลว ชอบอยางเห็นประจักษ ไมมีปดบังลี้ลับ ลีล้ บั ทีไ่ หนดูทต่ี าก็เห็น ดังที่กลาว
มาแลวนี้
เอา ดูเขาไปซิ ตั้งแตผิวหนังเขาไป ขี้เหงื่อ ขีไ้ คลเปนของดีแลวเหรอ เปนของ
สวยของงามของสะอาดเหรอ ถาเปนของสะอาดจะเรียกขี้ยังไง นั่น และดูเขาไปจน
กระทั่งถึงภายใน ภายในทั้งหมดนี้มันมีชิ้นไหนที่จะมาแขงธรรมวาเปนของสวยของ
งาม ทั้ง ๆ ทีธ่ รรมบอกวาไมไดสวยไดงาม เปนของปฏิกูล แลวมีชิ้นไหนที่จะมาแขง
ธรรมของพระพุทธเจาได ถาธรรมไมเปนของจริง ธรรมของพระพุทธเจาไมตรัสไว
ชอบ เอาอะไรมาแขงมาลบลางซิ สิ่งที่ธรรมตําหนิทั้งมวล เมื่อไดหยั่งลงดวยปญญา
แลวเปนจริงอยางนัน้ หาที่คานไมได
สิ่งทั้งปวงนั้นมันจริงอยูแลวตั้งแตเรายังไมไดพิจารณา เปนแตวา เราถูกกิเลส
ปดตาใจของเราไว ทั้ง ๆ ที่มองเห็นอยูมันก็ไมเห็นไปตามความเปนจริง ปฏิกูลเต็ม
เนื้อเต็มตัวมันก็มาลบลางไปหมด กลายเปนวาเปนของสวยของงามไปเสีย แลวก็เชือ่
มัน โดยไมมองดูธรรมที่โบกมือคอยชวยเหลืออยูเรื่อยมา ประหนึ่งตะโกนเรียกวา
เกาะซิเกาะธรรม รีบเกาะจะพนภัย รีบปลอยกิเลส มันเปนไฟเผาอยูน น่ั นะ
จงฟาดฟนใหมันแตกกระจายไปนี้เปนอยางไร สูจนหมดลมหายใจ นั้นแล
ธรรมจะแสดงอยางเปดเผยทุกสัดทุกสวนใหเห็นไดอยางชัดเจน นี่วิธีขุดคนสิ่งปดบัง
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เพือ่ เห็นความจริงคือธรรมแท ถาเห็นความจริงก็เริม่ เห็นธรรมแทไปโดยลําดับ เพียง
แตขั้นความสงบก็ไมยุงกับอะไรแลว เพราะเปนโอชารสแหงธรรม ใจไดดื่มธรรมคือ
ความสงบเย็นใจ ใจยอมไมวิ่งเตนเผนกระโดด ไมฟุงเฟอเหอเหิม ไมดิ้นรนกวัดแกวง
ไปสูอารมณตางๆ เพราะไดอาหารอันพึงใจเปนเครื่องดื่มเครื่องเสวย
เมือ่ ไดใชปญ
 ญาพินจิ พิจารณาทีเ่ รียกวาปรุงอาหาร ใหละเอียดเขาไปยิ่งกวา
อาหารทางสมถะนี้ เปนอาหารทางดานปญญา นั่นยิ่งเปนรสเปนชาติที่ละเอียดลออเขา
ไปไมมีสิ้นสุด โดยพิจารณาแยกแยะดูสกลกายทีใ่ หนามวากรรมฐาน หลักใหญของ
การแกการถอดถอนกิเลสอยูตรงนี้ ทานจึงสอนลงตรงนี้ สอนไปอื่นไมได เพราะสัตว
โลกติดอยูตรงนี้เปนพื้นฐานเสียกอน แลวจึงไปติดภายนอก เมือ่ พิจารณาใหเห็นตาม
ความจริงนีเ้ ปนลําดับลําดาไมหยุดไมถอยการพิจารณา จนกระทั่งเขาใจแจมแจงแลว
ความอิ่มพอแหงการพิจารณาและความปลอยวางแหงความยึดมั่นถือมั่น จะกระเด็น
ออกไปเองดวยอํานาจของปญญา เปนผูเพิกผูถอนสิ่งปดบังทั้งหลาย หรือตัดฟนรื้อ
ถอนสิ่งทั้งหลายที่จอมปลอมนั้นออก เห็นความจริงอยางประจักษใจ ปญญาขั้นนี้ก็
หยุดไปเอง
เรื่องอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไมตองบอก เพราะนัน้ เปนผลแหงความหลง
ตางหาก เมื่อความรูหยั่งไปถึงไหน ความหลงจะถอนตัวออกทันที อุปาทานจะทนได
อยางไร ตองถอนตัวออกมาโดยไมตองสงสัย นีก่ ารพิจารณาปรุงอาหาร คือธรรมารส
ขึ้นดวยอํานาจของสติอํานาจของปญญา พิจารณาคลีค่ ลายเห็นสิง่ เหลานัน้ ชัดเจนตาม
ความจริงเทาไร จิตยิง่ มีความเบาหวิวๆ เกิดความสลดสังเวช โอโฮ นี่เคยติดมาตั้งแต
เมื่อไร ทําไมจึงกลามาเสกสรรปน ยอเอาอยางหนาดานๆ เชนนี้ นัน่ คือคําอุทานวาเจา
ของเอง เพราะความจริงไมไดเปนอยางนัน้ เลย ทําไมจึงเสกสรรปนยอเอาไดอยางนั้น
เปนเพราะเหตุไร มันก็รูเรื่องจอมปลอมที่พาใหเปนไดในทันทีทันใดนั้นเอง เพราะ
ปญญาเปนผูหยั่งลงและเลือกเฟน จะไมทราบของจริงของปลอมไดอยางไร เอา ถาจะ
แยกออกใหแตกกระจัดกระจายก็เห็นไดอยางชัดเจนวา คือกองปาชาผีดิบ ตายลงไปก็
เปนกองปาชาผีตาย ดูไดที่ไหน เอา ดูไปทั่วโลกธาตุนี่ ที่ไหนไมมีปาชา สัตวบุคคลอยู
ที่ไหนมีปาชาผีดิบผีตายอยูที่นั่น
พิจารณาใหลงถึงความจริงซิ ปญญามีไวตมแกงกินไดเหรอ สําหรับมาใชเพือ่
รื้อเพื่อถอนความลมจมของตัว ใหหลุดลอยออกมาจากความเปนนักโทษที่ถูกกิเลส
ควบคุมตางหาก ทําไมจะทําไมได ธรรมะของพระพุทธเจาเหมาะสมอยางยิ่งแลวกับ
มนุษยเรา จึงประทานพระโอวาทไวกบั แดนแหงมนุษย เห็นวาเปนจุดศูนยกลางอยาง

เขาสูแ ดนนิพพาน

๓๒๖

๓๒๗

ยิง่ เหมาะสมอยางยิ่ง ไมมีใครฉลาดยิ่งกวาพระพุทธเจาผูเปนบรมศาสดา ประทาน
ธรรมะไวในจุดที่เหมาะสมอยางยิ่งคือมนุษยเรา
เวลานีเ้ ราเปนอะไร เราเปนมนุษย เราแนใจอยูแ ลววาเปนมนุษย นอกจากนั้น
ยังเปนพระ ยังเปนผูปฏิบัติอีก ทําไมจะไมสามารถควาเอาของประเสริฐแหงธรรมารส
ขึ้นมาชม ขึ้นมาเปนสมบัติของตนไดดวยขอปฏิบัติของตน ถาเราไมสามารถใครจะ
สามารถในโลกนี้ มอบความสามารถนีใ้ หกบั ใคร เวลานีท้ กุ ขบบี บังคับอยูใ นหัวใจใด
ไมใชบบี อยูใ นหัวใจเรานีเ้ หรอ เราจะมอบความสามารถเปนตนนีไ้ วกบั ใคร ภาระธุรงั
ทั้งหมดเพื่อความปลดเปลื้องจะมอบใหใคร มอบใหทุกขเหรอ ทุกขก็มีอยูกับหัวใจนี้
แลว นอกจากจะถอนทุกขออกดวยความเพียรเทานั้น
เราเปนนักตอสู ตองเปนนักทาทาย ไมมีคําวาถอย เอา ทุกขเถอะ ทุกขถึงไหน
ถึงกัน ทุกขดวยความเพียรไมลมจม ดียง่ิ กวาทุกขทบ่ี บี คัน้ ตัวเราอยูต ลอดเวลา ซึ่งหา
ผลประโยชนอะไรไมไดเปนไหนๆ ขุดลงไปนักปฏิบัติ นีข่ น้ั หนึง่ ของการพิจารณา
ทานสอนใหไปดูปาชา ก็เพราะยังไมเห็นปาชาภายใน ใหไปดูปา ชาภายนอก
กอน เพือ่ เปนบาทเปนฐานเปนแนวทาง แลวไดยอ นจิตเขามาสูป า ชาภายในของตน
มันมีมันเต็มไปหมด นอกจากรางกายของเราเปนปาชาผีดบิ แลว สัตวสาราสิงชนิด
ตางๆ ยังเต็มอยูภายในทองเรานี้อีกดวย มีอะไรบาง บรรจุกนั มานานเทาไร ปาชาตรง
นี้ทําไมไมดู ดูใหเห็นชัดเจน ความเปนอสุภะอสุภัง ความเปนอนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา
กองอยูในนี้หมด ไมนอกเหนือไปจากนี้เลย
แยกไปทางความแปรปรวนคือเปน อนิจจฺ ํ มันก็เห็นอยูชัดๆ แปรสภาพอยู
ตลอดเวลาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งวันตาย แมแตเวทนามันก็ยังแปรของมัน มีสขุ มี
ทุกข มีเฉยๆ ทั้งรางกายและจิตใจ หมุนตัวอยูอ ยางนัน้ มีเวลาหยุดยัง้ ทีไ่ หน ถามีสติ
ปญญาทําไมจะไมเห็นสิ่งเหลานี้ทํางานของตัวโดยหลักธรรมชาติของเขา
ดวยสติ
ปญญาของเรา ตองรูตองเห็น ปดไมอยู ปดสติปญญาไมอยู ตองทะลุโดยไมสงสัย
ทุกขฺ ํ อวัยวะสวนไหนพาใหมคี วามสุขความสบายบาง นอกจากทุกขเต็มตัว
ตองบําบัดรักษาอยูเรื่อยมา จึงพอรอดมาไดถึงวันนี้ ยังพากันเพลิดเพลินกับกองไฟ
อยูห รือ
อนตฺตา ทานประกาศไวชดั เจนแลว อยายุง อนตฺตา เหมือนกับวาจะตีขอมือ
พวกเรานัน่ แหละ อยาไปเอื้อมอยาไปจับ อันนัน้ เปนพิษเปนภัย อยาไปเขาใจวาเปน
ตนเปนของตน เปนเราเปนของเรา นั่นคือพิษคือภัย เมื่อวาเปนเราเปนของเราเมื่อไร
ความยึดมั่นถือมั่นก็เหมือนการจับไฟนั่นแล จงถอนตัวออกมาดวยปญญา ใหเห็นวา
สิ่งนี้เปน อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา โดยแท จิตจะไมไปอาจไปเอื้อมไปจับ ไมไปแตะไป
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ตองจะปลอยวางภาระธุรงั คือ อุปาทานความยึดมั่นถือมั่น อันเปนภาระอันหนักนัน้
ออกมาโดยลําดับ
เมื่อจิตถอนตัวออกจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น จิตก็เบาขึ้นตามๆ กัน
สบายขึน้ ตามๆ กัน โอชารสของธรรมจะแสดงขึ้นโดยลําดับ ละเอียดยิ่งกวาขั้นสมาธิ
เมือ่ รสแหงธรรมเหนือรสของกิเลสประเภทนัน้ ๆ ก็ตองเหยียบย่ํากันไป ปลอยกันไป
เรือ่ ยๆ
รูปขันธเปนสําคัญ ทําจิตใหกระทบกระเทือนมากทีเดียว รักก็เปนทุกข ชังก็
เปนทุกข เกลียดเปนทุกข โกรธเปนทุกข เกีย่ วกับเรือ่ งรูปขันธนส่ี าํ คัญมากกวาเพือ่ น
ถาจิตไมสงบก็จะไมมสี ถานทีบ่ รรเทา ไมมีสถานที่หลบซอนตัวพอมีความสุขบางเลย
พระเรา จึงตองพยายามทําจิตใหสงบ นําธรรมเขามาฟาดฟนหัน่ แหลกกันลงไป
อยาเสียดายเวล่าํ เวลา อยาเสียดายวัฏสงสาร อยาเสียดายเรือนจํา อยาเสียดาย
ตะราง อยาเสียดายผูคุมขังผูทรมาน ผูบ บี บังคับเราคือตัวกิเลสแตละประเภทๆ นี้คือ
ตัวทรมานเราอยางใหญหลวงมาแตไหนแตไรนับไมไดกต็ าม ใหถือเอาหลักปจจุบันนี้
เปนตัวการสําคัญ แลวจะกระจายไปหมด อดีตมีมานานเทาไรก็คือธรรมชาติแหงกอง
ทุกขดังที่เปนอยูนี้ หากปลดเปลื้องกันไมไดก็จะเปนอยางนี้ตลอดไป
อยาไปสนใจกับเรื่องอื่น ใหดเู รือ่ งความเปนจริงซึง่ มีอยูใ นตัวของเรา และ
ประกาศอยูตลอดเวลานี้ดวยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร อยาลดละถอยหลัง อยา
เห็นสิ่งใดมีคุณคายิ่งกวาความเพียรที่จะรื้อถอนตนออกจากสิ่งบีบบังคับนี้ ใหกลาย
เปนตนผูวิเศษขึ้นมา ตนนีจ้ ะเสกสรรก็ตาม ไมเสกสรรก็ตาม ไมติดไมเปนภาระ ไม
เปนอุปาทาน เอาตรงนีใ้ หได นัน่ แหละทานวาโอชารสอันสูงสุดอยูต รงนัน้ ใหถอดให
ถอนสิ่งที่เกี่ยวของพัวพันกันออกไปโดยลําดับ ถากถางเขาไปตั้งแตกองรูป ซึง่ เปน
กําแพงอันหนึ่ง หรือเปนสิง่ หุม หอหนาแนนอันหนึง่
พอผานกองรูป ทําลายกองรูปนี้ไปไดไมมีเยื่อใย รูชัดแจงดวยปญญาแลว
เหมือนกับเรามีตนทุนกอนใหญประจักษใจ แนใจในการที่จะกาวใหหลุดพนไดในชาติ
ปจจุบนั นี้ และในวันใดวันหนึง่ ไมไดคาดวาปโนนปนี้ ถาลงจิตไดถึงขั้นนี้แลวเปนที่
แนใจ ความเพียรมาเอง ความทุกขความยากความลําบากเพราะการประกอบความ
เพียรนัน้
มันลบลางกันไปเองเพราะอํานาจรสแหงธรรมทีไ่ ดปรากฏ คือเปนผล
ปรากฏประจักษใจ เหนือกวาความทุกขเพราะความพากเพียรเปนไหนๆ ใจมีความ
พอใจโดยหลักธรรมชาติขึ้นมา ความเพียรหมุนตัวเปนเกลียวในบุคคลทีเ่ คยเกียจ
คราน
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ความเกียจครานเปนเรือ่ งของกิเลสตานทานธรรมตอสูธ รรม เราจะประกอบ
ความพากเพียรความขีเ้ กียจขีค้ ราน ความออนแอความทอแทเหลวไหล ความทุกข
ความลําบากจึงประดังกันเขามา บีบบังคับใหกาวไปไมได สุดทายก็ลมตูม แสดงวาถูก
ยิงแลว ไมตองซ้ําหลายนัด ตูมเดียวก็ลม ลมลงเสื่อลงหมอน หลับครอกๆ แครกๆ
ลวนแตถูกกิเลสมันยิงเอาๆ ฟนเอาแหลกแตกกระจาย ความเพียรไมเปนทา ถาอยาง
นี้แลวก็คือผูที่จะจมอยูในวัฏสงสาร จมอยูในเรือนจําคือวัฏจักรนี้ตลอดไป หาวันหลุด
พนไปไมได หาวันเปนอิสระไมได
เพราะฉะนัน้ จงฟาดฟนลงไปตามหลักธรรมที่ทานสอนไวนี้ไมเปนอื่น จะตอง
พนจากสิ่งที่บีบบังคับนี้โดยไมตองสงสัย สําคัญอยูท ค่ี วามเพียร ที่สติ ที่ปญญา ความ
อดความทน เอา ทนลงไป ทนเพื่อบึกบึนเปนอะไรไป อยางอื่นเรายังทนได ทุกขแทบ
ลมแทบตายในรางกาย ไมมใี ครมาอดมาทนใหเรา เราจําตองอดตองทนมา เคยทนมา
แลวไมใชเหรอ สวนความอดความทนทุกขเพราะการประกอบความเพียรนี้ ทําไมจะ
ไมพออดพอทนได เพราะทนเพือ่ จะประกอบความเพียรรือ้ ถอนตนใหพน จากทุกข
ทําไมเราจะทนไมไดวะ เอาใหหนักแนนซิหวั ใจของพระ หัวใจนักปฏิบตั ิ ถาลงเห็นภัย
ตามหลักธรรมแลว เห็นคุณก็จะเห็นขึน้ ในลําดับตอไปดวยความเพียรของเรานัน้ แล
เบือ้ งตนใหฟาดฟนในเรือ่ งกรรมฐานนีใ้ หมาก พอเปนปากเปนทาง ไดนเ้ี ปน
เหตุเปนผลเปนตนทุนแลว เรือ่ งขันธส่ี เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็เปนอัน
ทํางานดวยกันอยูแลว เวทนากายก็มี เวทนาจิตก็มี เวลาพิจารณารางกายนีท้ าํ ไมจะไม
วิ่งประสานกัน เพราะธรรมเหลานีเ้ กีย่ วเนือ่ งกัน ไมใชพจิ ารณารางกายเสร็จแลว จึงไป
พิจารณา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อยาไปคาด อยางนั้นผิด ในหลักปฏิบัติหลัก
ความจริงแลวไมเปนเชนนัน้ ทํางานจอลงจุดใดแลวมันจะกระเทือนกันไปหมด แต
เวลาเดนมันไปเดนตอนทีร่ า งกายหมดความหมายไรคา ไปแลวจากธรรม แตกอ นเรา
เห็นวาสิง่ นีม้ คี วามหมายมีคณ
ุ คามาก
พอธรรมความจริงเขาไปทําลายความ
จอมปลอมของกิเลสตัณหาประเภทนี้แลว
สิง่ เหลานัน้ ก็หมดความหมายไรคา ไป
ธรรมเปนของมีคณ
ุ คาเหนือนัน้ แลวอยางเดนชัด ทีนี้พวกเวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ นีจ้ ะเดน เพราะไดเปนปากเปนทางมาแตขั้นรูปกายแลว
เวทนามีอะไร สวนมากจะเขาสูจ ติ เวทนา เวทนาสวนรางกายก็เคยไดอธิบายให
ฟงแลว แยกดูในขณะที่เจ็บไขไดปวย ในขณะที่นั่งนานๆ ก็รู ถาอยากรูเ อาวันนีก้ ร็ ู
เรื่องทุกขเวทนาดวยสติปญญา จะตองรูเห็นกันชัดเจน ถาใชปญญา อยาอดทนเฉยๆ
การตอสูกับทุกขตองตอสูดวยปญญา ตอสูเฉยๆ อดทนเฉยๆ ไมจดั วาเปนมรรค
มรรค คือ สติปญญา ทุกขมีมากเพียงไรยิ่งหมุนติ้ว สติปญญาจะออกจากจุดนั้นไมได
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เอาใหเห็นความจริงภายในนัน้ เรือ่ งรางกายแตละชิน้ ละสวนนัน้ จะเปนความจริง ตาม
หลักธรรมชาติของตนอยางชัดเจนภายในจิต เพราะตามหลักธรรมชาติ เขาก็เปน
ความจริงของเขาอยางนั้นอยูแลว
เวทนาจะเกิดขึน้ มากนอยเพียงไรภายในรางกาย มันก็เปนความจริงอันหนึง่
ของตัวเอง มีจติ เทานัน้ เปนผูไ ปสําคัญมัน่ หมาย เมือ่ จิตไดพจิ ารณารูเ ทาดวยปญญา
แลว จิตก็ถอนตัวเขามาสูความจริงของตนในขั้นนี้ แลวก็ตา งอันตางจริง เมื่อตางอัน
ตางจริงแลวเปนโทษตอกันที่ตรงไหน กระทบกระเทือนกันไดอยางไร ไมกระทบ
กระเทือนกัน กายก็เปนกาย ทุกขก็เปนทุกข ใจก็เปนใจ คือ จิตเปนจิต ตางอันตาง
จริงไมกระทบกัน แมทุกขเวทนาจะไมระงับดับไปก็ตามก็ไมกระทบกระเทือนกัน ไม
ทําความกระทบกระเทือนแกจติ ใหหวัน่ ไหวไดเลย นัน่ คือเห็นความจริง หลายครัง้
หลายหนก็สามารถถอดถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในสวนรางกายนี้ได เวทนา
ทางกายมันก็ผานไปดวยกัน เหลือแตเวทนาทางจิต
สัญญา สังขาร เปนสําคัญ เวลาผานจากกายนีไ้ ปแลว รูปขันธนไ้ี ปแลว มันจะ
เดนเรือ่ ง สัญญา สังขารความคิดความปรุง เพราะมันหมดปญหาทางรางกายแลวจิต
ใจก็ไมยอมพิจารณา เหมือนกับเรารับประทานอิม่ แลว อาหารประเภทนี้อิ่มแลวก็
ปลอย อันใดที่ยังสัมผัสสัมพันธยังดูดดื่มก็รับประทานสิ่งนั้นๆ เรือ่ ยไป จนกระทั่งอิ่ม
โดยประการทั้งปวงแลว ปลอยหมด ไมวา อาหารหวานคาวประเภทใด การพิจารณาก็
เหมือนกัน มันหากบอกอยูในตัวนั้นแล เมื่อใจอิ่มพอกับสิ่งใดยอมปลอยวางสิ่งนั้น
แลวหยุดการพิจารณาในสิง่ นัน้ พิจารณาสิ่งอื่นตอไป เชนเดียวกับเรารับประทาน
อาหารประเภทนี้ เมือ่ พอแลวก็รบั อาหารประเภทอืน่ ไปเรือ่ ยๆ จนกระทั่งอิ่มพอตัว
หมดแลว ปลอยหมดทุกประเภทของอาหาร การพิจารณานี้ก็เพื่อความอิ่มพอ แลว
ปลอยวางนัน่ แล
สังขารคือความคิดปรุงอยูภ ายในจิต ปรุงดีปรุงชั่ว เรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ ปรุงอยู
ตลอดเวลา เราทุกคนหลงเรือ่ งของตัว ไมมีคนอื่นมาเกี่ยวของก็ตาม จิตจะตองวาด
ภาพ ความคิดความปรุง ทั้งอดีตทั้งอนาคตยุงไปหมดภายในจิตใจ หลงเพลินอยูกับ
อารมณนน้ั โศกเศราอยูก บั เรือ่ งนัน้ เรื่องผานไปแลวกี่ปกี่เดือนก็นํามาอุน นํามาปรุง
มาแตงใหกวนใจ บีบบังคับใจอยูน น้ั แล เพราะความหลง ไมทันกับกลมายาของกิเลส
ประเภทนี้จึงตองพิจารณา จิตปรุงขึ้นมาเรื่องอะไร ดีก็ดับ ชั่วก็ดับ เอาสาระอะไรจาก
สิง่ เหลานี้ มันเกิดขึ้นมาที่ตรงไหนก็คนลงไปตรงนั้น
สัญญาความสําคัญมัน่ หมาย มันก็หมายออกมาจากจิต จิตนี้เมื่อเขาถึงขั้น
ละเอียดเปนอยางนั้น หากเปนหลักธรรมชาติของการพิจารณาเองเปนเชนนัน้ ใครไม
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บอกก็เขาใจไปเอง สัมผัสสัมพันธที่ไหน สติปญญาจะหมุนติ้วๆ อยูตรงนั้น จนกระทั่ง
เขาใจแลวปลอย
เมื่อปญญาไดตัดสะพานทางรูปขันธ ก็เทากับตัดสะพานทางรูป เสียง กลิ่น รส
ภายนอกเขามาเชนเดียวกัน จะเหลืออยูภ ายในจิตก็เพียง เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ อันนีม้ อี ยูก บั จิตลวนๆ พิจารณาอยูใ นจุดนัน้ ดวยปญญา ไมทาํ ความคุน เคย
กับอาการใดในสีอ่ าการ คือ เวทนา สุขเกิดขึ้นมาก็ดับ ทุกขเกิดขึ้นมาก็ดับภายในจิต
นัน้ ทานจึงเรียกวา อนิจจฺ า ๆ หรือ อนตฺตา ๆ มันเปนสิง่ เกิดดับ สัญญาก็ อนิจจฺ ํ
ทุกขฺ ํ อนตฺตา เหมือนกัน จะยึดอะไร มันก็เปนเหมือนกับรูปขันธนี้แหละ คือเปนกอง
แหงไตรลักษณเหมือนกันทั้งสิ้น
เมือ่ พิจารณาหลายครัง้ หลายหน อาการทั้งสี่นี้ก็หดตัวตะลอมเขาสูจิต นีแ่ ล
การไลกิเลส ตีตอนกิเลสตีเขาไปอยางนี้ มันไปหลบไปซอนอยูที่ไหน คลีค่ ลายขุดคน
ตามไปดวยปญญา จนกระทั่งรูชัดเห็นชัดแลว กิเลสหาทีห่ ลบซอนไมไดวง่ิ เขามาสูจ ติ
จากนั้นสติปญญาก็หมุนติ้วเขาสูจิต มโน ทานก็ไมใหยึด ฟงซิ มโนก็เปน อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ
อนตฺตา นั่นฟงซิ มโนไมเปนไตรลักษณไดยังไงก็กิเลสอยูในนั้น เราจะถือวาใจเปนเรา
เปนของเราไดอยางไร เมื่อกิเลสทั้งกองทัพมันอยูภายในจิตใจ ถาเราไปถือวาจิตเปน
เราเปนของเราแลว ก็เทากับถือกิเลสเปนเราเปนของเราเขาอีก แลวจะพนไปไดยังไง
ลึกซึ้งมากธรรมะขอนี้ นีใ่ นขัน้ พิจารณา
จิตก็เปน อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ดวยกัน เพราะกิเลสมีอยูภ ายในนัน้ เอา ฟาด
ลงไปดวยการพิจารณา อะไรจะแหลกแตกกระจาย แมที่สุดจิตจะฉิบหายไปกับสิ่งทั้ง
หลาย ก็ใหเห็นประจักษดวยปญญาของเราเถอะ
ตอนกิเลสเปนยอดวัฏจักร ทีท่ า นวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา นัน่ ละเชือ้ แหง
ภพแหงชาติมันฝงจมอยูภายในจิตดวงนี้
เมื่อถูกตัดสะพานออกหมดไมมีที่หากิน
ออกทางตาก็ถูกตัดออกแลว ทางหู ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย ถูกตัดหมดดวยปญญา
กิเลสหาทางออกไมได จะไปรักรูป รักเสียง รักกลิ่น รักรส เครื่องสัมผัส ก็ถูกตัด
สะพานหมดแลว รูเ ทาความเปนจริงหมดแลว มันก็วง่ิ เขาสูภ ายใน จะไปติดรูปขันธ นี้
ก็พิจารณารูแลวดวยปญญา ปลอยวางไปแลว เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็
พิจารณาไลตะลอมเขาไปโดยความเปนไตรลักษณ อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ไปหมดแลว
มันอยูจ ดุ ไหนกิเลส มันก็ตองไปหลบซอนอยูในอุโมงคใหญคือจิต ปญญาก็ฟาดฟน
ลงไป
ทีน่ จ่ี ติ เปนเราเหรอ จิตเปนของเราเหรอ ฟนลงไป เอา อะไรจะฉิบหายก็ใหฉิบ
หายไปไมอาลัยเสียดาย เราตองการความจริงเทานัน้ แมจติ จะฉิบหายกระจายไปหมด
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กับสิ่งทั้งหลายที่แตกกระจายไป ก็ใหรเู ห็นกับการปฏิบตั นิ ้ี ฟาดฟนลงไป สุดทายสิ่งที่
จอมปลอมทั้งหลายก็แตกกระจาย ธรรมชาติของจริงลวนๆ ของจริงอันประเสริฐคือ
จิตที่บริสุทธิ์นั้นไมตาย ไมถูกทําลาย นัน่ เห็นไหม ที่นี่จะวา อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา หรือ
ไมวาก็ตามเถอะ ขอใหจิตบริสุทธิ์เสียอยางเดียวเทานั้นก็พนจากสมมุติไปหมดแลว
อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา นี้อยูในวงสมมุติ พอจิตไดหลุดพนจากนั้นไปแลว หมดคําที่จะ
พูดอะไรตอไปอีกแลว ทั้งๆ ทีร่ ๆ
ู อยูนั้นแล สงสัยอะไรที่นี่
นี้แลคือการพนจากที่คุมขัง พนจากวัฏจักร คือที่คุมขังของสัตวทั้งหลายมีเรา
เปนสําคัญ มีใจเราเปนสําคัญ รื้อถอนออกที่ตรงนี้ ปลดเปลื้องออกที่ตรงนี้ เมื่อกิเลส
หลุดลอยออกไปจากใจโดยสิ้นเชิงเสียเทานั้น จะไมมีอะไรเปนปญหาตอจิตใจอีกเลย
ทานจึงเรียกวา อกาลิกจิต อกาลิกธรรม หากาลหาเวลาไมได คือไมมีกาลไมมีเวลา
เปนธรรมชาติทบ่ี ริสทุ ธิ์ พุทโธ เต็มดวงอยูเชนนั้น
ทีนี้เราจะไมเห็นโทษของกิเลสชัดเจนไดอยางไร
เมื่อสติปญญาเปนตนขึ้น
เหยียบหัวกิเลสใหแหลกแตกกระจายออกไปหมดแลว ทําไมจะไมเห็นโทษของมัน
อยางเต็มใจ ความสุขทีก่ เิ ลสนํามาปอนเวลาเราจะตาย มันเอามาเยียวยาเราบางพอ
ประทังชีวิตทําไมจะไมรู นีค่ วามสุขเคลือบน้าํ ตาลทีเ่ กิดขึน้ จากกิเลสปรุง และนํามา
เยียวยาเราพอประทังชีวติ มันเปนอยางนีน้ แ่ี ลรสของกิเลส แตรสของธรรมกลับตรง
ขามเปนอยางนี้ ทําไมจะไมรู
เมือ่ สรุปความลงแลว
จิตที่อยูในอํานาจของวัฏจักรคือกิเลสเปนเครื่องบีบ
บังคับ จึงไมผิดอะไรกับนักโทษที่ถูกคุมขังอยูในเรือนจํา เมื่อไดพนจากสิ่งคุมขังคือ
กิเลสนัน้ โดยสิน้ เชิงแลว จึงหาอะไรเทียบไมได แมเชนนัน้ ทานก็ยงั ยกวา ประเสริฐๆ
ซึ่งเปนสมมุติอันหนึ่งขึ้นมา ที่ไมตรงกับความจริงอันนั้นนักเลย ถึงไมตรงก็ใหเปนที่
แนใจเถอะ ความตางกันเปนดังทีว่ า นีแ้ ล ระหวางจิตที่มีสิ่งควบคุมกับจิตที่หลุดพน
แลวจากสิง่ บังคับทัง้ หลาย เปนอิสรเสรีเต็มทีข่ องตัวแลว ตางกันดังที่กลาวมาแลวนี้
แล
ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจ ตางมุงมาศึกษาหาสาระใสตน พิจารณาใหเห็นชัดตาม
หลักอนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ดังทีก่ ลาวมาแลวนี้ เพราะทั่วไตรโลกธาตุเปนอยางนี้ทั้งนั้น
ไมมีอะไรจะเปนของวิเศษพอใหอาลัยอาวรณกับมัน นอกจากการหลุดพนเสียเทานัน้
เปนของวิเศษ เปนธรรมชาติทว่ี เิ ศษแท ไมตองเสกสรรปนยอก็เปนธรรมชาติของตน
พอกับทุกสิ่งทุกอยาง นีแ้ ลทีว่ า รสแหงธรรมชํานะซึง่ รสทัง้ ปวง รสทีเ่ ราเคยผานมาจะ
เปนรสชนิดใดก็ตาม รสแหงธรรมชนะทั้งหมด ปลอยทั้งหมด เพราะไมมีรสอะไร
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เสมอ แมรสนี้ก็ไมติด รสที่วาประเสริฐนี้ก็ไมติดตัวเอง เปนหลักความจริงอันหนึง่ เทา
นัน้
เอา เอาใหจริงนักปฏิบัติ อยาทอถอย เอา พลีชีพตอพระพุทธเจาเถอะ การ
พลีชีพตอกิเลสนี้เราไมวาพลีก็ตาม เราเคยพลีมามากและนานแสนนานแลว จนนับไม
ไดในภพชาติหนึ่งๆ ของแตละสัตวแตละบุคคล นับไมไดแลว เอาวงปจจุบนั ทีเ่ ห็นๆ
เปนๆ อยูเ วลานี้ ยอนหลังไปจนหาประมาณไมได เปนมาจากอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา
ทีฝ่ ง อยูภ ายในใจนีแ้ ลเปนภพๆ ชาติๆ สิ่งอื่นๆ ทั่วไตรภพ ไมมีสิ่งใดชิ้นใดพาใหเปน
ภพเปนชาติ และพาใหแบกกองทุกขทั้งมวล มีอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารานีเ้ ทานัน้
เพราะฉะนัน้ จิตเวลาคนตายแลววาสูญ มันสูญไปไหน เอาภาคปฏิบตั เิ ขาไป
จับซิ อยาพูดตามกลมายาของกิเลสปดหูปดตาซิ กิเลสมันบอกวาตายแลวสูญ นัน่ มัน
ปดไวอยางมิดชิดแลว กิเลสตัวพาใหสตั วเกิดตายนัน้ สูญไปไหน ทําไมไมยอนศรแทง
มันบางถาอยากรูกลหลอกของมัน มันพาสัตวโลกใหจมอยูใ นวัฏสงสารนี้ มันสูญไป
ไหนกิเลสนะ และกิเลสบังคับอะไรถาไมบังคับจิต จิตเมื่อมันสูญไปแลวกิเลสบังคับได
ยังไง มันไมสูญนะซิมันถึงบังคับใหเกิดแกเจ็บตายไดเรื่อยมาเรื่อยไปไมหยุดไมถอย
ทําไมเราจะไปหลงกลมายาของกิเลสวาตายแลวสูญๆ ไมสะดุดใจเห็นโทษกลหลอก
ของมันบาง กิเลสตัวแสบนีเ้ คยหลอกสัตวโลกใหหลงและงมทุกขมานานแสนนานแลว
พิจารณาใหถงึ ความจริงซิ อะไรสูญไมสูญก็ใหรู นีจ่ งึ เรียกวานักธรรมะ นักคน
ควาพิจารณาใหถงึ ความจริง ดังพระพุทธเจาทีป่ ระกาศสอนธรรม ทานประกาศสอน
ดวยความจริง ทานทรงปฏิบตั แิ ลว ทั้งเหตุก็สมบูรณเต็มที่ จึงไดผลเปนที่พอพระทัย
แลวนําธรรมนีอ้ อกสอนโลก ทานสอนไวทต่ี รงไหนวาสัตวทง้ั หลายตายแลวสูญ อยูที่
ตรงไหน มีแตวา เกิดแกเจ็บตายๆ อยูอยางนั้น ทานสอนไวเปนอยางนี้ทั้งนั้น พระ
พุทธเจาทั้งหลายไมคานกัน
เพราะรูอ ยางเดียวกันเห็นจริงอยางเดียวกันตามหลัก
ความจริงนัน้ ๆ จะลบใหสญ
ู ไดอยางไรเมือ่ เปนความจริงเต็มสวนอยูแ ลว
การเกิดการตาย เกิดตายไมหยุดไมถอยเพราะอะไรเปนสาเหตุ ทานก็สอนไว
แลววา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิญ
ฺ าณํ เปนตน นีเ่ ปนสาเหตุ มัน
ฝงอยูภ ายในจิต จึงพาใหเกิดอยูไมหยุดไมถอย พอทําลายอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ลง
ไปแลวเปนอยางไร อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ นัน่ พออวิชชา
ดับจากใจเสียเทานัน้ ไมวา อะไรๆ ดับไปหมด นิโรโธ โหติ นัน่ จะวาไง หรือวา เอว
เมตสฺส เกวลลฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ นัน่ พออวิชชาดับไปเทานั้น ทุกสิ่งทุก
อยางดับไปหมด แลวผูท ร่ี วู า อวิชชาดับ นั่นคือผูบริสุทธิ์ ผูบริสุทธิ์นั้นดับสูญไปได
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อยางไร ความจริงสุดสวนเปนอยางนี้ ดูเอา ฟงเอา ผูถือ พุทธฺ ํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺ
ฉามิ นะ ก็พวกเราชาวพุทธมิไดถือ กิเลสํ สรณํ คจฺฉามิ นีว่ ะ
เราเปนนักปฏิบตั ติ อ งคนใหเห็นความจริงซิ ใครจะยกสามแดนโลกธาตุมา
หลอกมาคานก็ไมหวั่น ถาลงไดรเู ห็นความจริงเต็มหัวใจแลวคานไดยงั ไง เราคิดดู
พระพุทธเจาเพียงพระองคเดียวเทานั้น ทําไมจึงสามารถเปนครูเปนศาสดาของโลกได
ทัง้ สามโลก ถาไมเอาความจริงทีท่ รงรูท รงเห็นเต็มพระทัยมาสอนเอาอะไรมาสอน
การสอนก็สอนดวยความอาจหาญไมมใี ครเกินพระพุทธเจาผูเ ปนอาชาไนย ผูน าํ ความ
จริงลวนๆ มาสอนโลก ไมไดเอาความปลอมความดนเดามาสอนนี่ การพูดออกมา
ดวยความดนเดาเกาหมัดนั้นเปนวิชาของอวิชชา เปนหลักวิชาของอวิชชาที่กลอมโลก
ใหลมจมไปตามมันตางหาก หลักธรรมแทๆ ไมไดสอนใหลมจม ถึงเรียกวาสิง่ เหลา
นั้นเปนของปลอม ธรรมเปนของจริงที่พึ่งเปนพึ่งตายไดไมสงสัย
กิเลสมันปลอมทั้งเพ รอยทั้งรอยปลอม ธรรมจริงรอยทั้งรอยจริงหมด มัน
เดินสวนทางกันระหวางกิเลสกับธรรม
จึงตองเปนขาศึกกัน
การปฏิบัติความ
พากเพียรไมรบกับกิเลสจะรบกับอะไร นี่คือขาศึก ไมรบกับอันนี้จะรบกับอะไร เวลานี้
กิเลสเปนขาศึกตอธรรม เปนขาศึกตอเรา เราไมรบกับกิเลสทีเ่ ปนขาศึกตอเราและตอ
ธรรมจะรบกับอะไร เมื่อรูเรื่องของกิเลสเสียทั้งมวลแลว จะสงสัยธรรมไปที่ไหนกันอีก
เฉพาะอยางยิ่งจิตสงสัยอะไร เรือ่ งตายเกิดตายสูญ สูญที่ไหนก็ใหรูซินักปฏิบัติ ฟง
อะไรเสียงลมปากที่อมกิเลสตัวสกปรกพนออกมา ไมขเ้ี กียจลางหูหรือ จงฟงเสียง
ธรรมของศาสดาองคเอกนั่นซิ หูจะไดสะอาด ใจจะไดบริสทุ ธิ์
เอาใหจริงใหจงั ทําลุม ๆ ดอนๆ เหลาะๆ แหละๆ เห็นแกหลับแกนอน เห็น
แกปากแกทอ งเหลานีเ้ คยฝงใจมานานแลว เปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล จงพลิกแพลง
เปลี่ยนแปลงใหเปนเรื่องของธรรมขึ้นมา จะสมชื่อสมนามวาเปนลูกศิษยตถาคต ได
พลีตนออกมาบวชในพระพุทธศาสนา และดําเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจา จะ
ไดมหาสมบัติอันลนคามาครองใจ เมื่อธรรมครองใจกับกิเลสครองใจนั้นตางกันอยาง
ไร นี่ก็ดังที่พูดแลว ธรรมครองใจประเสริฐเลิศเลอ สงาผาเผย มีอิสระเต็มตัวเต็มใจ
ไมไขวควา ไมหิวโหย ไมเสาะแสวง ไมหวังพึ่งอะไรเพราะธรรมเต็มใจแลวอิ่มพอ
พูดตอตอนทายแหงการแสดงธรรม
ระหวางพระพุทธเจาแตละพระองคทจ่ี ะมาตรัสรูเ รียก พุทธันดร ระหวาง
พุทธันดรทีว่ า งจากศาสนานัน้ ไมไดยินคําวา บาป บุญ นรก สวรรค นิพพานเลย
เพราะไมมใี ครบอกวาธรรมเปนยังไง กิเลสเปนยังไง แลวจะมีทางเดินไดยังไง ก็หวั สุม
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กันอยูใ นเรือนจํานัน้ นะซิ จะวาไง ในเรือนจํานั้นยังทําโทษตอกันในเรือนจําไดอีก ไม
เพียงแตวาเปนนักโทษแลวมันทําโทษอะไรไมไดนะ เปนนักโทษแลวมันก็ยังทําโทษได
อีก อยางนักโทษในเรือนจํา ฆากันเกงอยูใ นเรือนจํานัน้
นี่ก็เหมือนกัน เมื่อไมมีอรรถมีธรรมอะไรมาชี้แจงแสดงบอกเหตุบอกผลดีชั่ว
ตางๆ แลว ก็มแี ตความชัว่ เต็มหัวใจสัตว แลวจะไปเอาความดีที่ไหนมาทํา เพราะมี
แตความชั่ว ถาพระพุทธเจาไมไดมาตรัสรูแตละพระองค ๆ และสั่งสอน ก็จมอยูใน
โลกันตสัตวนั้นตลอด พอพระพุทธเจามาตรัสรู จึงไดยกอันนี้ขึ้นมา ยกอันนั้นขึ้นมา
ใหรใู หเห็นกันทัง้ บุญทัง้ บาป ทัง้ นรกทัง้ สวรรคและนิพพาน ทั้งๆ ทีส่ ง่ิ เหลานัน้ มีอยู
ติดกับตัวเรานัน่ แหละ แตเจอไมได เห็นไมได เพราะไมมีผูบอก เจอตั้งแตทุกขที่
กิเลสบีบบังคับใหแสดงผลออกมา ตัวสาเหตุคือกิเลสที่ผลิตทุกขใหเรา บีบบังคับเรา
ใหเปนทุกขนั้น เราก็ไมเห็น ทางที่จะออกจากกิเลสเราก็ไมรูไมเห็น เพราะไมมีธรรม
แสดงทางออกพอไดขวนขวาย
นีเ่ ราพรอมแลว ถึงพระพุทธเจาจะปรินิพพานไปนานสักเทาไร ก็สวากขาต
ธรรมนั้นแลคือองคศาสดา ดังที่พระองคตรัสกับพระอานนทนั่น แหมซึ้งมากนะ
“พระธรรมและวินยั ทีเ่ ราแสดงไวแลวนีแ้ ล อานนท จะเปนครู เปนศาสดาของเธอทั้ง
หลายแทนเราในกาลทีเ่ ราลวงไปแลว” หมายถึงพระสรีระพระองคลว งไปเปนธรรมดา
ของ อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา สวนธรรมของจริงนัน้ เปนศาสดาไปโดยตลอด ผูเ คารพ
ธรรมวินยั จึงชือ่ วาเคารพศาสดา และเดินตามนี้จะไมไปไหน จะไปตรงที่พระพุทธเจา
ทรงสอนแลวนัน้ แล เหมือนพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยูไมผิดอะไรกันเลย
สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ ขอใหเดินตามหลักธรรมที่ชอบนั้นเถอะ จะ
เปนผูปฏิบัติชอบ ปฏิบัติดี ตรงก็อยูที่นั่น สุปฏิปนฺโน ก็อยูที่นั่น อุชุฯ ก็อยูที่นั่น
ญายฯ อยูที่นั่น สามีจฯิ อยูที่นั่น สุดทายก็ เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ เมือ่ บรรลุธรรม
เปนขัน้ ๆ จนถึงความหลุดพนแลว นั้นแลคือสาวกของพระพุทธเจาอยูที่นั่น
ผูท รงหลักความจริงนัน้ แหละจะเปนผูไ มหวัน่ ไหว จะเปนผูเปนหลักของตัว
และของโลกไปได คือทรงความจริงไวไมหวั่น ถามีความจริงอยูภ ายในใจแลวไมหวัน่
การประพฤติปฏิบัติทุกอยางสม่ําเสมอ ไมเปนลุมๆ ดอนๆ สําคัญอยูที่จิต เพราะ
ฉะนั้น จึงตองสอนเนนลงที่จิต ใหหมูเพื่อนไดหลักไดเกณฑในการประพฤติปฏิบัติ
ทางดานจิตใจ ขอวัตรปฏิบัติ สิกขาบทวินัยอะไรจะเปนไปตามหลักของจิต เมื่อจิตได
นอมลงสูธ รรมแลว การดําเนินทําไมจะไมเปนไปโดยความเปนธรรมเปนวินยั ตอง
เปน

เขาสูแ ดนนิพพาน

๓๓๕

๓๓๖

ถาเพียงแตความจําเฉยๆ มันไมไดเรื่องนา ผมไมไดประมาทธรรมของพระ
พุทธเจา เรียนก็เรียนเพือ่ ความจํา มีแตความจําเฉยๆ ความจําอันไหนมาแกกิเลสไดมี
เหรอ จําไดหมดพระไตรปฎก กิเลสก็เต็มตัวอยูนั้น ไมมีกิเลสตัวไหนที่หนังบางเอา
นักหนาพอผิวมันถลอกบาง หนังมันถลกบาง นอกจากจะเพิม่ กิเลสขึน้ มาใหหนังหนา
เทานัน้ ดวยความสําคัญวาเราเรียนมากรูม าก เคลื่อนที่ไปไหนไมได มันหนักความรู
ความฉลาดของตนที่เรียนมามาก ความจริงมันหนักกิเลสความถือเนื้อถือตัว ความ
สําคัญมัน่ หมายวาตัวรูต วั ฉลาดตางหาก นัน้ แลกิเลสมันแทรกอยางนัน้ จงเขาใจไว
ดวยดี อยาลืมตัววาเรียนมาก รูม าก ฉลาดมาก กิเลสนอยลง ถาไมไดลงมือปฏิบัติ
เพือ่ ความจริงแหงธรรมทัง้ หลาย จะไมมหี วังเห็นธรรมของจริงประจักษใจตลอดไป
เอา ภาคปฏิบัติฟาดลงไป เราจะเห็นเรือ่ งเหลานีแ้ ตกกระจายออกไปภายใน
จิตใจของเรา
ทีเ่ คยแบกเคยหามความรูค วามฉลาดอันเปนกิเลสสําคัญนัน้ อยาง
ประจักษไมสงสัย เพราะความจํากับความจริงนัน้ ตางกัน ความจริงนีล้ งไดเขาถึงไหน
กิเลสหลุดลอยไปถึงนั้น ความจํา จําไปถึงไหน กิเลสพองตัวขึ้นถึงนั้นแหละ นีเ่ ปน
ความจริงพูดตามความจริง เราก็เคยเรียนมา นีถ่ า หากวาเราไมเรียนมา ใครๆ เขาจะ
วาเรานีป้ ระมาทเอาเสียจนสิน้ ดี เราไมไดประมาท ในความรูส กึ ของเราไมเคยมีความ
ประมาทธรรมพระพุทธเจาเลย
เรียนเราก็ไดเรียน จําเราก็ไดจาํ เรียนนักธรรมตรี ไดความรูน กั ธรรมตรี ที่นี่
มันหมายออกไปแลวนะ โอ เรานีม่ คี วามรูม ากนะ ไดถึงนักธรรมตรี พอไดนักธรรมโท
ขยายออกไปอีกแลว แหม.เรามีความรูม ากถึงนักธรรมชัน้ โทนะ เปนนักธรรมเอกขึ้น
เปนมหาเปรียญ โอย ยิ่งจะกาวไมออก มันหนักความรู มันหนักความรูต ายอะไร มัน
หนักกิเลสทิฐิมานะ วาตัวรูต วั ฉลาดตางหาก นั้นละตัวโงที่สุด มันไมไดเรียนเพื่อฉลาด
มันเรียนเพือ่ โงถา เปนอยางนัน้
ถาเรียนเพือ่ รูห ลักขอปฏิบตั แิ ลวจะไดดาํ เนินตามนัน้
นัน่ ละเรียนเพือ่ ความ
ฉลาด การเรียนนัน้ จะเปนประโยชนยง่ิ กวาการเรียนแลวมาสําคัญตัว และยึดเอา
สมบัติของพระพุทธเจาจากที่เรียนมาจําไดมานั้น
มาเปนสมบัติของตนเปนไหนๆ
ความจําเปนสมบัติไดยังไง ความจริงตางหากเปนสมบัติ เมือ่ เรียนแลวก็ปฏิบตั ิ ทาน
จึงวา ปริยัติ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ ฟงซิ ธรรมทั้งสามเปนธรรมเกี่ยวเนื่องกันแยกกันไมออก
ถาผูมุงผลตามหลักความจริงที่ทรงสอนไวแลว ตองดําเนินตามธรรมทัง้ สามประเภทนี้
ปริยตั เิ รียนรูแ ลว เอา ปฏิบตั ิ ทานสอนวายังไง เชน เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ
เปนตน เปนเรือ่ งเล็กนอยหรือ ครอบโลกธาตุอยูแ ลวนี่
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ดังที่พูดตะกี้นี้อะไรรางกายมันเปนยังไง เกสา ดูซิ โลมา ผม ขน เล็บ ฟน หนัง
แนะ คนเรามันดูกันไดเพียงหนังหุมหออยูเทานั้นแหละ ผิวบางๆ หลอกตาคนโงให
หลงกันเสียจนทัว่ ดินแดน ทานจึงสอนไวตรงนัน้ ตจปริยนฺโต มีหนังหุม หออยูเ ทานัน้
นะจึงพอดูได กิเลสมันละเอียดแหลมคมมาก มันฉลาดมาก มันเอาหนังบางๆ มา
หลอกสัตว หุม ไวในรางวาเปนสัตวเปนบุคคล วาเปนหญิงเปนชาย วาเปนของสวย
ของงาม ทําใหสัตวโลกฟุงเฟอเหอเหิม ดิ้นรนกวัดแกวงยิ่งกวาสุนัขเดือนเกา เดือน
สิบ เสียงเหาเสียงหอนอึกทึก เพราะอํานาจแหงราคะตัณหามันกําเริบมันดิน้ รน นัน้
อํานาจของหนังหอกระดูกมีอิทธิพลมากไหม พิจารณาดูซิ มันดิ้นรนอะไร พิจารณาให
เห็นตามเปนจริงแลว มันจะไปดิ้นอะไร เพราะเห็นชัดๆ อยูแ ลวนี่ ตาก็เห็นอยูนี่ ชะ
ลางอยูทุกวัน ชะลางของสกปรกนั่นเอง สะอาดแลวไปชะลางกันทําไม ทานสอนมาถึง
นีซ้ ง่ึ เปนสวนใหญแลวทานก็หยุด เพราะเวลามีนอ ย ยังไมไดสอนใหมากกวานี้
ผูพิจารณาก็พิจารณากระจายออกไปถึงอาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ
เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหาร
ใหม อาหารเกา นัน่ หมดแลวธาตุดนิ ภายในรางกาย ทีน่ เ่ี ราก็พจิ ารณากระจายให
แหลกดวยปญญาเปนไร มันจะหลงไปไหน กิเลสมันหลบมันซอนอยูต ามอาการเหลา
นี้ มันเสกสรรปน ยออยูต ามนี้ ฟาดฟนลงไปใหถึงหลักความจริงดวยสติปญญา มันจะ
ไปไหนกิเลส จะหาที่หลบซอนไดที่ไหนดังที่พูดแลว
ใครมาสอนอยางนี้ ไมใชพระพุทธเจาใครจะมาสอนอยางนี้ได เพราะไมมีใคร
เห็นใครรูน ่ี กิเลสปดหูปดตาโลกไวอยางมิดชิดทีเดียว เมือ่ สติปญ
 ญาอันเปนธรรม
เครือ่ งประหารฟาดฟนเขาไปตรงไหน มันแตกกระจายไปตรงนั้น เห็นความจริงตรง
นัน้ ๆ ทีนี้มันก็ถอนตัวเขามาๆ ละซิ นีค่ อื ความจริง เขาถึงไหนแตกกระจายไปถึงนั้น
จิตเบาขึน้ ๆ นั่นคือการถอดถอนกิเลสดวยความจําเพื่อการปฏิบัติเปนอยางนั้น
เมื่อรูแลวก็ใหปฏิบัติดังที่รูมา เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ เปนตน นีเ่ ราจํา
ไดแลวในภาคปริยตั ิ ทีท่ า นสอนกรรมฐานทีแรก นัน้ คือปริยตั ิ เราไดเรียนแลวจาก
อุปช ฌายอาจารยของเรา จากนัน้ ก็เปนภาคปฏิบตั ิ นําไปคลีค่ ลายกระจายดูใหเห็น
ตามหลักความจริง นีค้ อื ภาคปฏิบตั ิ เมื่อเห็นตามความจริงมากนอย ยอมถอดถอน
ตนออกมาๆ กิเลสคอยหลุดลอยไปๆ ทานจึงวา ปฏิเวธๆ ความรูแจงแทงตลอด คือ
แทงทะลุไปเรื่อยๆ จนแทงทะลุปรุโปรงไมมีอะไรเหลือเลย พนจากโลกพนที่ไหน ถา
ไมพนที่ใจซึ่งเคยถูกบีบบังคับอยูนี้จะไปพนกันที่ไหน ใครจะมีจรวดดาวเทียมมาให
ขับขี่ใหขึ้นไปเพื่อพนโลก พนโลกอะไรอยางนั้น มันไปตายอยูบนอวกาศก็ยังมี มันพน
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ที่ไหนถึงไดตาย แตกิเลสที่ไมตายยังฝงอยูในจิตมันก็พามาเกิดอีกนั่นแล ใหพนที่จิต
นีซ้ ิ เพราะกิเลสตัวบีบบังคับอยูท จ่ี ติ นี้ มิไดอยูที่อวกาศ
ความเกิดความตาย จิตเปนตัวการสําคัญ ที่ยาพิษคือกิเลสแทรกเขาไปใหหมุน
ติว้ ๆ ทั้งวันทั้งคืน ยืนเดินนั่งนอน และในภพนัน้ ภพนี้ ภพนอยภพใหญ ภพไหนมันก็
กองอยูกับใจดวงนี้ นักปฏิบัติธรรมสงสัยที่ตรงไหน สงสัยอะไรกัน เอาใหจริงซิ ถาลง
ไดรวู วิ ฏั จิตนีแ้ ลว ไมตองบอกความพนทุกขหรือพระนิพพาน จิตรูเองเห็นเองพนทุกข
ถึงพระนิพพานเอง โดยไมสนใจกับใครจะมาบอกหรือตามสงเสียแหละ เหมือนกับ
นักโทษนั่นแล พอถูกปลอยออกจากเรือนจําเทานั้น เขาไมถามวา บานของขาอยูที่
ไหน ขาติดตะรางมาหลายปแลว ขาจําบานไมได ไปสงขาดวย ดังนี้ไมมี มีแตเผนถึง
บานทีเดียว อยากใหมสี กั ๕ ขา หรือ ๑๐ ขาโนน จะไดเผนพรอมๆ กันใหถงึ เร็วทัน
ใจ เพราะความอยากกลับบานกลับเรือน เพือ่ เห็นหนาลูกหนาเมียญาติมติ รเพือ่ นฝูง
และกลับไปสูค วามเปนอิสระ อะไรจะมีกําลังมากยิ่งกวาหัวใจที่พองตัวเวลาพนจาก
โทษแลววะ
นี่ก็เหมือนกัน เมื่อจิตหลุดลอยออกจากกิเลสแลว ไมตองถามหาละนิพพาน
ถามหาทําไม ขอใหรูนิพพานประจักษใจเถอะจะไมตองถามใครทั้งสิ้น ที่ไมรูนิพพาน
นัน่ ซิ ถึงถามกันใหยุงในชาวพุทธเรา ดีไมดียังทะเลาะกันดวยมวยฝปากไมยอมลงเวที
ซึ่งมีอยูเยอะ
นิพพานคืออะไร ขอจงทําใจใหบริสุทธิ์เถอะ จะหมดปญหาโดยประการทั้งปวง
ขึ้นชื่อวาสมมุติจะไมมีเขาไปเกี่ยวของขัดแยงไดเลย นีล่ ะธรรมะพระพุทธเจา เปน
ธรรมสดๆ รอนๆ อยูอยางนี้ มรรคผลนิพพานทําไมจะไมสดๆ รอนๆ กับผูปฏิบัติ
เลา เราไปควาหาอะไรลมๆ แลงๆ ตะครุบเงา ตะครุบไปทําไม เอาตัวจริงนัน่ ซิ จับตัว
ไดแลวก็จบั เงาไดเทานัน้ แหละ เพราะเงานี้ออกไปจากตัว จับตัวไดแลวทําไมจะจับเงา
ไมไดไมถูก การตะครุบเงา เงามันวิง่ เราก็วง่ิ ทันเมื่อไร ความสําคัญมัน่ หมายหลอก
เราไปเรือ่ ยๆ นี้แลคือเงา จงจําไวใหถึงใจจะถึงธรรมคือตัวจริง
ไมมีอะไรที่จะมากั้นกางมรรคผลนิพพาน มีสจั ธรรม ๒ ประการเทานัน้ คือ
ทุกขกับสมุทัย เปนเครื่องปดบังจิตใจไมใหกาวเขาสูมรรคผลนิพพานได แลวอะไรจะ
เปนเครื่องบุกเบิกสิ่งที่ปดบังหุมหอทั้งสองประเภทนี้ ก็มรรคสัจ นิโรธสัจนัน่ แล มีเทา
นี้เครื่องบุกเบิกที่จะใหถึงมรรคผลนิพพานมี มรรคสัจ ไดแกขอปฏิบัติ คือ ศีล สมาธิ
ปญญา หรือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป จนกระทั่งสัมมาสมาธิเปนที่สุด นี่คือเครื่องมือ
บุกเบิกทีจ่ ะใหเขาสูม รรคผลนิพพาน ปราบใหเตียนโลง กิเลสไมมเี หลือเพราะ
มัชฌิมาปฏิปทานี้แล มันเพราะกาลสถานทีท่ ไ่ี หน มันเพราะบุคคลผูใ ดมีอาํ นาจมากีด
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กันบังคับคับจิตใจของเราไมใหพนจากกิเลส มันไมมีกาลสถานที่และสิ่งใดหรือบุคคล
ผูใดมากีดกันมรรคผลนิพพาน นอกจากเราเองที่ถูกกิเลสกลอมเอาเทานั้น มันถึงไป
ไมรอดและหลับครอกๆ อยูด ว ยความประมาทนอนใจเทานัน้ มันเปนเรื่องของกิเลส
คือทุกขสมุทัยทั้งมวลที่ขับกลอม
และกีดกันสัตวโลกไมใหถึงมรรคผลนิพพานนะ
มรรคผลนิพพานจะไปลาสมัยทีไ่ หน ถาไมใชเราเปนคนลาสมัยเสียเอง ถาอยากใหทัน
สมัยก็เอาซิ ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจาอยางแทจริงและถึงใจซิ คําวาลาสมัย
อันเปนกลมายากดถวงของกิเลสจะสิ้นซากไปเอง
ธรรมะของพระพุทธเจาลาสมัยที่ตรงไหน มัชฌิมาๆ ฟงซิ พอเหมาะพอดีอยู
ตลอดเวลากับการปราบกิเลสทุกประเภท อะไรจะเหมาะยิ่งกวามัชฌิมา ความพอ
เหมาะพอดีกบั การปราบกิเลสทุกประเภท กิเลสประเภทไหน เกงกลาใหผาดโผนออก
มาถาไมอยากพังทลายตายเกลื่อนนะ กิเลสประเภทนี้เกงใหออกมา มัชฌิมาปฏิปทา
เครื่องมือชนิดนี้ฟาดฟนขาดสะบั้นไปหมด เอา กิเลสประเภทไหนเกงใหออกมา ถา
สามารถใหออกมา มัชฌิมานี้เปนไมถอย ถาเราไดยึดหลักมัชฌิมาใหดีแลว กิเลสตอง
พังทลายๆ เปนลําดับลําดา จนถึงวาระสุดทาย กิเลสละเอียดก็พังทลายดวยมัชฌิมา
ขั้นละเอียดแหลมคมไมมีเหลือซากอีกตอไป นี่อยูตรงนี้มรรคผลนิพพาน อยาสงสัย
สงสัยไปทําไม ธรรมคือความจริงมีอยู อยาถูกหลอกไปเรื่อยๆ เชือ่ กิเลสเชือ่ มานาน
และลมจมเพราะมันมานานแลว ใหเชื่อธรรมคือทางหลุดพนและความหลุดพน พระ
องคประทานไวหมดแลว รีบนํามาใชปราบกิเลส อยาจดๆ จองๆ เลือ่ น ๆ ลอย ๆ จะ
เสียการณและตายเปลา
มัชฌิมาปฏิปทานั้นแล ธรรมเครือ่ งบุกเบิก นิโรธ ความดับทุกข นั่นเปนผล
ของมัชฌิมาปฏิปทาตางหาก มัชฌิมาทําหนาที่ไดมากนอยเพียงไร ความดับทุกขก็ดับ
ไปเรือ่ ยๆ จนกระทั่งมัชฌิมาปฏิปทามีกําลังเต็มที่ ทําหนาทีโ่ ดยสมบูรณ นิโรธคือ
ความดับสนิทแหงกองทุกขทั้งหลายก็แสดงผลเต็มที่
ทุกขหมดไปโดยสิ้นเชิงไมมี
เหลือแลวจะถามหามรรคผลนิพพานทีไ่ หน ไมถาม เพราะรูส ดๆ รอนๆ อยูกับตัว
ของเรา อยูก บั ใจของเราโดยสมบูรณแลว
จงดูกลมายาของกิเลสใหดี ตัวปดตัวกั้น กั้นดวยวิธีใด อาการความคิดความ
ปรุงของจิตในแงตางๆ ลวนเปนอาการของกิเลสแสดงตัวนะถาสติไมทัน เมื่อสติทันก็
เห็นความเคลือ่ นไหวของกิเลส โนนเขาถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัติ หรือมหาสติ มหา
ปญญาโนนละถึงจะรูช ดั เรือ่ งความเคลือ่ นไหวของกิเลสวามันรวดเร็วขนาดไหน แตก็สู
สติปญญาอัตโนมัติ หรือมหาสติมหาปญญาไปไมได พอกิเลสเคลื่อนพับ สติปญญา
ตื่นแลว ปญญาตามตอนแลว เมื่อถึงขั้นนี้กิเลสตองหมอบ ความหมอบของกิเลสไมใช
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กิเลสกลัวธรรมนะ นั่นเปนความฉลาดของกิเลสตางหากที่มันหมอบหลบซอนนะ สติ
ปญญาตองคุยเขี่ยขุดคนกันขึ้นมาทําลาย
เอาจนกิเลสแหลกแตกกระจายไปหมด
ตลอดลูกเตาหลานเหลนของกิเลสก็ดับ และดับเชือ้ ไมมเี หลือภายในใจแลว นิจฉฺ าโต
ปรินิพฺพุโต ทานวา ดับความหิวกระหาย ไมมีอะไรดับสนิทยิ่งกวากิเลสดับจากใจ
แลวมีอะไรที่นี่ โลกสามโลกก็เหมือนไมมีนั่นแล
มีแตกเิ ลสเทานัน้ รบรวนกวนใจ บีบคัน้ จิตใจ เมื่อกิเลสหมดไปแลว ไมมีอะไร
มาบีบบังคับอีก ตนไมเปนตนไม ภูเขาเปนภูเขา ดินฟาอากาศเปนดินฟาอากาศ เขามี
มาตั้งแตไหนแตไร ไมเห็นมาบีบบังคับเรา ภูเขาทั้งลูกก็ไมไดมาบีบบังคับ กิเลสตาง
หากบีบบังคับหัวใจ ฟาดฟนกิเลสใหแหลกตรงนีแ้ ลว อะไรไมมาบีบบังคับเเหละ
เอาใหรใู หเห็นซินกั ปฏิบตั ิ ใหเห็นกับตัวนี่ อยาใหเห็นกับผูใ ดวาดียง่ิ กวาเห็น
กับตัวของเรา ดวยการปฏิบตั ขิ องเรา เอาใหจริง จะรูจ ริงเห็นจริงตามหลักแหงสวาก
ขาตธรรมไมสงสัย เพราะเปนธรรมค้าํ ประกันโลกและมรรคผลนิพพานมานานแสน
นานไมเปนอืน่ เรือ่ ยมา
นี่ก็ไดพยายามสอนหมูสอนเพื่อนจนเต็มเหนี่ยว ผมไมไดสงสาร ผมไมไดหว ง
ใยผม ยิ่งกวาหวงหมูหวงเพื่อนนะ จงเห็นใจ หมูเพื่อนนี่ผมเอาใจใสจริงๆ ในจิตของ
เราปฏิพัทธและรักสงวนหมูเพื่อนมาก ตาก็แหลมหูก็กางรับหมูเพื่อนตลอดเวลา ไม
ใชอวดนะ พูดตามเจตนาความรูสึกของจิต พาใหตาแหลมตาสอดสอง หูก็แหลมไป
ตามกัน อะไรๆ วาแลวดุเลาๆ เพราะอันนัน้ มันผิดนี่ จะเปดโอกาสใหกิเลสมันเหยียบ
ย่ําทําลายลูกศิษยเราอยูไดยังไง เราเปนอาจารยกบ็ อกละซิ นั่นเหมือนกับวาชวยตบ
ออก ชวยตีออกปดปองใหดีซิ อยาเปดตรงนั้น กิเลสจะตอยตรงนั้น อยาเปดตรงนี้
นั่นเหมือนนักมวยเขาฝกซอมมวยกัน ครูกับลูกศิษยฝกซอมมวยกัน ครูตองเตือน
เสมอวา อยาเปดตรงนั้นๆ พอครั้งที่สามครูก็เตะตูม พอเตะก็เตะ พอศอกก็ศอกเขา
ไป พอหมัดก็หมัดเขาไปพรอมกับคําเตือนวา อยาเปดตรงนั้น ในเวลาฝกซอมกัน
ครูมวยตี ครูมวยตอย ครูมวยเตะ มันไมไดเจ็บเทาคูตอสูตบหรือตอย คูตอสู
ตอยดีไมดีตาย ครูนั้นตีบอกตีสอน เตะบอกเตะสอน แตถึงอยางนั้นก็ยังตองเตือน
ตองบอกฝกซอมกันไปๆ เตือนบอกกันไปวาอยาเปดตรงนั้น และเตะตอยที่เผลอ
พรอมบอกวา แนะ บอกแลวนะ ฝกซอมกันไปๆ อยาเปดตรงนั้น แลวฝกซอมกันไป
พอครั้งที่สามก็ตูมเขาไป อยาเปดตรงนั้น
นีม้ นั ก็ทาํ นองนัน้ แหละ ดุตรงนั้นดุตรงนี้ ดุองคนั้นดุองคนี้ ก็เหมือนกับอยา
เปดตรงนั้นๆ นั่นเอง เพราะไหวพริบปญญาของเรามันไมทนั กิเลส เห็นแตกเิ ลสมัน
เหยียบหัว เตะโนนเตะนี้ ทั้งศอกทั้งเขา เรากลิ้งไปกลิ้งมา ยังเพลินหลับครอกๆ อยู
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ได ถูกกิเลสเตะเอาขนาดนั้น มันก็นา โมโหละซิผเู ปนครูอาจารยฝก อบรมนะ อยาเปด
ตรงนัน้ ๆ ก็ตองวาละซิ ทําไมองคนั้นเปนอยางนั้น ทําไมองคนี้เปนอยางนี้ แนะ ก็
เหมือนกับวาอยาเปดตรงนัน้ ๆ นั่นแล
เมื่อสติปญญาเหนือกิเลสอยูแลว มันจะอยูใ นหัวใจดวงใด จะแสดงออกมา
ดวยทาทางหรืออาการใด จะไมพนจากสติปญญาที่เหนือมันไปได ตองรูเห็นหมด
ทั้งๆ ที่ผูนั้นไมรู ถาลงไดเหนือกิเลสแลวเปนอยางนัน้ กิเลสมันเคยอยูใ นหัวใจเรามา
นานเทาไรแลว และเคยตอสูกับมันดวยวิธีการตางๆ มาแลว เอา สมมุตวิ า กิเลสพินาศ
ฉิบหายไปจากหัวใจนีแ้ ลว แมกิเลสอยูหัวใจอื่นทําไมจะไมรู เพราะมันเปนเพลงเดียว
กัน วิชาเดียวกันทีม่ นั ไปเสีย้ มสอนสัตวโลก กลอมสัตวโลก ทําไมจะไมรูกลมายาของ
มันเลา พูดไป เตือนไป ดุดา ไป ซึง่ เปนเหมือนคลังกิเลสสําหรับผูฟ ง ฟงเสียงเปรี้ยงๆ
ขณะพูดอรรถพูดธรรมใหหมูเพื่อนฟง ทั้งนี้ก็เพราะพูดดวยความตั้งใจ บอกสอนให
เห็นจุดบกพรองจริงๆ ผูฟงจะไดถึงใจไมผิดพลาดบอยๆ
เอาละพอวันนี้ เหนือ่ ยแลว
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

พระกรรมฐานติดครูอาจารย
การปฏิบตั จิ ติ ตภาวนา ตองอาศัยครูอาจารยทม่ี คี วามชํานิชาํ นาญทางนีม้ า
แลว จึงจะสอนถูกตองแมนยําและเปนไปเพื่อความราบรื่นดีงาม ไมใหเกิดความสงสัย
ขัดของในปฏิปทาเครื่องดําเนินของตน ภาคปฏิบตั จิ งึ เปนสําคัญมาก ทางดานปริยัติ
เราเรียนโดยลําพังก็ได อานก็เขาใจ แตภาคปฏิบตั นิ ้ี แมเราเรียนมาแลวทางดาน
ปริยัติ จะนํามาเปนเครือ่ งดําเนินดวยความสนิทใจหายสงสัยไปโดยลําดับอยางนัน้ ไม
ได เพราะการเรียนมานัน้ เปนการจดจํา ยอมไมพนจากความวาดภาพคิดคาดคะเนดน
เดาไปสุมสี่สุมหาซึ่งไมใชหลักความจริงไปได แตการปฏิบัตินี้เพื่อหลักความจริงโดย
ถายเดียว
พอเริม่ ปฏิบตั กิ จ็ ะเริม่ เห็นความจริงเขาไป เพียงจอสติเขาสูจิตซึ่งเปนบอเกิด
แหงเรือ่ งราวทัง้ หลาย ก็จะทราบเรือ่ งราวทัง้ หลาย แมจะไมสามารถบังคับหรือถอด
ถอนเรือ่ งราวอันเปนสวนกิเลสนัน้ ไดกต็ าม แตกท็ ราบวา นี่คือความจริงอันหนึ่งที่
แสดงออกมาอยูไมหยุดหยอน ดวยความคิดปรุงเรือ่ งราวตาง ๆ ทั้งอดีตอนาคต
ปจจุบันยุงไปหมด เมื่อมีสติก็ทราบความจริงของสัจธรรมประเภทสมุทัยที่แสดงออก
ทางดานจิตใจได แมยังละไมได
แตเมื่อไมมีสติ ไมเปนภาคภาวนา ยอมไมทราบไดวาจิตมีอะไรบังคับให
ทํางาน ในวันหนึง่ ๆ นัน้ มีงานอะไรบาง ที่จิตตองหมุนตัวราวกับกงจักรอยูตลอดเวลา
โดยไมเปนตัวของตัวเลย มีแตถูกบังคับจากสิ่งที่มีอํานาจอยูเปนประจํา จนมองไม
เห็นจิต ทั้ง ๆ ทีร่ ู ๆ อยูนี้คือจิต แตสิ่งที่แฝงความรูรูคือจิตนั้น จิตไมสามารถมอง
เห็นไดเลย เพราะถูกสิ่งนั้นครอบงําหรือปดบังอยางมิดชิด เมื่อจอสติเขาไปก็ทราบ
การแสดงออกของสิ่งนั้น ๆ โดยลําดับ และปฏิบตั ติ ามอุบายวิธที ค่ี รูอาจารยแนะนําสัง่
สอน เชน พยายามทําจิตใหสงบดวยจิตตภาวนาในภาคสมถะเปนตน นําธรรมทีท่ า น
สอนนัน้ มาปฏิบตั บิ งั คับจิตใหอยูใ นงานทีท่ าํ คือบทธรรมทีบ่ ริกรรมนัน้ โดยเฉพาะ จิต
จะเริม่ ปรากฏเปนความสงบเย็นใจขึน้ มา นี่ก็เรียกวาเปนความจริงอันหนึ่งที่จิตไดทํา
หนาที่เอง และไดเห็นผลที่ปรากฏขึ้นจากงานประจักษใจโดยลําดับ เมื่อปรากฏผลขึ้น
มาถายังไมเปนที่แนใจ ก็จําตองศึกษาไตถามครูบาอาจารยซึ่งเปนที่แนใจ เพราะทาน
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เคยผานมาแลวอยางช่าํ ชอง การแนะนําสัง่ สอนดวยอุบายตาง ๆ ก็ถูกตองแมนยําไม
ผิดพลาด ไมเสียเวล่าํ เวลา และไมทําผูมาศึกษาไตถามและอบรมนั้น ๆ ใหผดิ และ
เสียไป
ดังนัน้ ภาคปฏิบตั จิ งึ เปนภาคจําเปนอยางยิง่ สําหรับผูม าศึกษาและปฏิบตั ิ จํา
ตองเสาะแสวงหาครูหาอาจารยทม่ี คี วามสามารถ และชํานิชาํ นาญในดานปฏิบตั ทิ ง้ั
เหตุและผล ไมเหมือนดานปริยัติ
การสัง่ สอนดวยความไมมน่ั ใจ ก็คอื ผูส ง่ั สอนนัน้ ไมมน่ั ใจในความรูค วามเขา
ใจซึ่งสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติของตน กําลังยังไมเพียงพอที่จะรูจะเห็นผลอันเปนสิ่ง
ที่ยืนยันได จึงไมสามารถแนะนําสั่งสอนคนอื่นดวยความแนใจของตน เมื่อเปนเชน
นั้นผูฟงก็ไมอาจแนใจไดหรือไมแนใจได ผลที่จะพึงเกิดก็มีนอย หรืออาจทําผูมา
ศึกษาอบรมใหผิดไปดวยได ดวยเหตุนก้ี ารปฏิบตั จิ งึ ตองอาศัยการศึกษาการอบรม
จากครูจากอาจารยทต่ี นเห็นวาแนใจ ดวยการแนะนําพร่าํ สอนหรือดวยการศึกษาไต
ถามการเทศนาวาการอยูโ ดยสม่าํ เสมอ ซึ่งเทียบไดกับการรดน้ําพรวนดินตนไมที่ปลูก
ใหมนน่ั แล
การที่ผูแนะนําสั่งสอนไดรูไดเห็นมาประจักษใจทุกขั้นทุกภูมิของธรรมนั้น จึง
ไมมปี ญ
 หาในการแนะนําสัง่ สอนบรรดาผูม าศึกษา ผูสั่งสอนไมมีอัดมีอั้น ไมมีสงสัย
สอนไดเต็มเม็ดเต็มหนวย พูดไดพูดไดเต็มอรรถเต็มธรรมเต็มขั้นเต็มภูมิของธรรม
ขัน้ นัน้ ๆ ทะลุปรุโปรงไปหมด ผูฟงก็ฟงไดอยางเต็มใจ โลงใจหายสงสัย แมตนจะยัง
ไมรไู มเขาใจก็หายสงสัยในธรรมทีท่ า นสัง่ สอนนัน้ ๆ เปนทีแ่ นใจ เพราะเขาใจไปโดย
ลําดับจากการไดยนิ ไดฟง ทานอธิบายในธรรมขัน้ ตาง ๆ
พระกรรมฐานจึงตองติดครูติดอาจารย เพราะการอบรมสัง่ สอนเปนลักษณะ
ถอดออกจากใจดวงหนึ่งสูใจอีกดวงหนึ่งโดยเฉพาะ ไมไดนาํ บทนัน้ บาทนีม้ าพร่าํ มา
สอนกันแบบสุม สีส่ มุ หา สอนเฉพาะจุดสําคัญ ๆ ของผูมาศึกษาอบรม ทีค่ วรจะไดรบั
ในเวลานัน้ เทานัน้ ครั้งพุทธกาลทานสอนกันอยางนั้น ๑.พระพุทธเจาประทานพระ
โอวาทดวยพระองคเอง ๒.พระสาวกที่เปนครูเปนอาจารยของพุทธบริษัท ทานสอน
ดวยความแนใจของทาน ออกมาจากใจจริง การสอนก็เปนที่มั่นใจ เปนทีแ่ นใจสําหรับ
พุทธบริษัทผูมาศึกษา เพราะฉะนัน้ ผลจึงไดเต็มเม็ดเต็มหนวย หรือไดผลมากตางกัน
กับสมัยปจจุบันนี้จนเทียบกันไมได
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เทศนถึงโทษก็ใหเห็นอยางถึงใจตามหลักความจริงไมผิดเพี้ยน เพราะทาน
ไดรูโทษเห็นโทษมาอยางประจักษใจจริง ๆ เทศนเรือ่ งคุณ ทานก็เทศนไดอยางเต็ม
เม็ดเต็มหนวย ถึงบุญถึงคุณจริง ๆ อยางถึงใจทั้งผูเทศนและผูฟง เพราะทานไดเห็น
คุณมาอยางถึงใจ การเทศนใหเห็นทั้งโทษทั้งคุณอยางถึงใจนี้ จึงเปนการเพิ่มกําลังใจ
ของผูมาศึกษาใหมีแกใจ และความกาวหนาในทางความเพียร เมื่อมีกําลังใจเพราะ
ความเชือ่ ในโทษในคุณนัน้ ๆ แลว ความอุตสาหพยายาม ความพากความเพียร
ความอดความทนนั้นมันเกี่ยวโยงกัน ยอมเปนไปเอง หนุนกันไปเอง
คนเราเมื่อมีความเชื่อทั้งโทษทั้งคุณอยางเต็มใจแลว ความมุงมั่นที่จะสลัดทั้ง
โทษที่เห็นวาไมดี และการกาวเขาถึงคุณ ยอมมีกําลังเต็มหัวใจดวยกัน เมื่อมีกําลังใจ
แลวยอมสามารถประกอบความพากเพียรดวยความเต็มใจ ไมวา หนักวาเบา เพราะใจ
เปนสําคัญ กําลังอยูที่ใจ จึงไมมีอํานาจหรือกําลังใดเสมอเหมือนกําลังใจนี้เลย สิ่งใดก็
ตามเมื่อไดถึงใจแลว ยอมสามารถทําไดดวยกันทั้งฝายดีฝายชั่ว ใจจึงเปนสิง่ สําคัญ
มากในตัวคน ทานจึงสอนใหอบรมใจในทางที่ถูกตองดีงาม ใจจะมีกําลังทําประโยชน
อยางมหาศาลไมมีประมาณ
การเทศนจะเทศนไปที่ใดก็ไมพนเรื่องจิตไปได เพราะจิตมีอยูกับทุกรูปทุก
นามอยาวาแตพระแตเณร และฆราวาสญาติโยมเลย แมแตสัตวเดรัจฉานก็ยังมีจิต จิต
แตละดวง ๆ ทีเ่ ปนไปอยูใ นสัตวในสังขารนัน้ ตนเหตุทใ่ี หเปนเชนนัน้ เปนมาจากอะไร
เปนมาจากสิ่งมืดมิดปดตาคือ อวิชชานัน่ แลเปนตัวการ จะมีอะไรพาใหมืดใหบอดเลา
สิง่ นีไ้ มมใี ครหยัง่ ทราบสาเหตุของมันไดเลย แมจะพาใหสตั วเกิดตายในภพตาง ๆ สูง
ๆ ต่ํา ๆ ลุม ๆ ดอน ๆ และเปลีย่ นภพเปลีย่ นชาติใหเปนอยางไรก็ไมมใี ครทราบได
เพราะจิตเปนสิ่งที่ละเอียดมากอยูแลวโดยปกติ สิ่งที่แทรกสิงอยูภายในจิตก็เปนสิ่งที่
ละเอียดมากพอ ๆ กัน จึงอยูดวยกันได บังคับกันไดและยังมีอํานาจเหนือจิตอีก จึง
สามารถบังคับจิตใหเปนตาง ๆ ไดตามความตองการของมัน แมจิตก็ไมสามารถ
ทราบโทษทราบคุณแหงสิง่ บังคับนัน้ ไดเลย จึงตองยอมจํานนและยอมทําตามสิ่งที่มี
อํานาจเหนือจิตนัน้ เรือ่ ยมาจนปจจุบนั นี้ สัตวโลกจึงยอมเกิดแกเจ็บตาย ยอมรับทุกข
ทั้งมวลที่มันผลิตขึ้น และยอมเปนไปตามอํานาจของสิ่งลึกลับนั้น
ทานกลาวไวชดั ๆ สําหรับผูร แู ลวดวยกันยอมเขาใจทันที ผูกลาวก็กลาว
อยางชัดเจน ผูฟงก็เขาใจอยางชัดเจนไมมีขอสงสัย ไมมีขอโตแยง ไมมีที่คัดคาน คือ
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนตน นี่ทานพูดอยางเปดเผยดวยความรูอันเปดเผยของ
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ทาน ผูที่รูอยางเดียวกับทานก็ฟงอยางแจมแจงหาที่สงสัยไมได สิ่งนี้แลคือสิ่งที่มี
อํานาจมากครอบจิตสัตวโลกไวอยางสนิทติดจม ไมอาจรูโทษของมันไดแมแตนิดเลย
จะแสดงออกมาดวยอาการใดก็ตาม ไมเคยสะดุดใจวาสิง่ นีเ้ ปนภัยและมีอาํ นาจบังคับ
จิตใจเรา เราตองตอสูขัดขวางมันดังนี้ นอกจากยอมจํานนไปโดยถายเดียว
ไมวา จะบังคับใหคดิ ใหทาํ ถาพูดถึงจิตแลวก็เรียกวา เจาอํานาจเหนือหัวนัน้
บังคับใหทาํ คือบังคับใหคิดตามความตองการของตน จิตจึงตองคิดแลวคิดเลา หมุน
ไปเวียนมา ของเกาของใหม ไมมคี าํ วานีเ่ ปนเดนไปแลว เพราะเปนความคิดเกา คํา
พูดเกา การกระทําเกา ไมมีคําวาเอือมระอา ไมมคี าํ วาคิดซ้าํ ๆ ซากๆ ไมมีคําวาอิด
หนาระอาใจตอความคิดนัน้ ๆ แมจะวกไปวนมากี่ตลบทบทวนก็ไมมีเบื่อหนายอิ่มพอ
ไมมีความรูสึกตัว เพราะอํานาจอันนัน้ ลึกลับเกินกวาจิตจะเห็นโทษในการแสดงออก
ของมัน นี่สัตวโลกที่เปนมา มีสิ่งนี้ครอบอยูที่หัวใจ ไมมีผูหนึ่งผูใดในสามแดน
โลกธาตุนี้ จะรูโทษของมันไดโดยลําพังตัวเอง
มีพระพุทธเจาเทานัน้ เปนพระองคแรก ทรงพินจิ พิจารณาคนหาเหตุหาผลหา
ตนหาปลายของความเกิดความตาย ดังที่มีในพระประวัติทานวา เมื่อมีมืดแลวก็ตองมี
แจงเปนคูกัน มีเกิดก็มีตายเปนคูกัน เมื่อมีเกิดมีตายความไมเกิดไมตายก็คงมี เปน
เหตุใหพระองคสนพระทัยพินิจพิจารณา สรุปความวาระสุดทายก็พน พระพุทธเจาซึง่
เปนนักคนควาหาเหตุหาผลไปไมได จนไดตรัสรูธ รรมอัศจรรยขน้ึ มา ใหโลกไดกราบ
ไหวบชู าเปนขวัญตาขวัญใจมาจนบัดนี้ ดังนั้นจึงเปนพระพุทธเจาองคอัศจรรยเหนือ
โลกแหงไตรภพไมมีใครเสมอเหมือน
คําวาตรัสรูธ รรมก็คอื การทําลายกองแหงวัฏฏะ ซึ่งครอบหัวใจนั้นออกโดย
สิน้ เชิงนัน่ แล เมือ่ ทรงทราบชัดวาไดทาํ ลาย อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา นี้ออกจากพระ
ทัยจนหมดสิ้นไปไมมีเหลือแลว จึงประกาศพระองควาไดตรัสรูแลว ไดถึงแดนแหง
ความพนทุกขแลว ดังธรรมในปฐมโพธิกาลทานแสดงไววา อเนกชาติสสํ ารํ สนฺธาวิสฺ
สํ อนิพพฺ สิ ํ เปนตน ที่เราไดเคยทองเที่ยวเกิดตายในภพนอยภพใหญ อยูใ นหวงแหง
สังสารจักรนีม้ าจํานวนมาก จนไมสามารถจะนับอานภพชาติไดเลยก็เพราะอวิชชานี้
ทานเทียบไววา ตัณหาเปนนายชางเรือน อะไรๆ ทานก็วา ไปตามตํารับตํารา อวิชชา
เปนรากฐานสําคัญ พอถอดถอนรากฐานอันสําคัญแลว เรื่องที่จะพาใหเกิดใหตายใน
ภพนอยภพใหญ อันเปนกิ่งกานสาขาแผไปตามแขนงตางๆ ของกองทุกขนั้นก็หมด
สิน้ ไปโดยสิน้ เชิง
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นี่คือพระพุทธเจาองคสยัมภู ทรงรูเ องเห็นเอง ไมมีครูไมมีอาจารยไมมีใคร
มาบอกมาสอน แตทรงคนควารูเห็นไดโดยลําพังพระองค จึงเรียกวา สยัมภู ทรงรูเอง
จากนัน้ ก็ไดนาํ อุบายวิธกี ารทีท่ รงปราบปรามสิง่ ทีม่ อี าํ นาจเหนือหัวใจนีใ้ หแกผอู น่ื เชน
สาวกมีเบญจวัคคียเ ปนตน จนทานเหลานีไ้ ดเขาอกเขาใจวิธกี ารดําเนิน และไดบรรลุ
ธรรมตามพระพุทธเจาขึ้นมา นอกจากนั้นไมมีใครถาไมไดรับการอบรมสั่งสอนเสีย
กอนจะรูไมได เพราะธรรมชาตินล้ี กึ ลับมากละเอียดมาก เกินกวาความรูที่ไมมีสติ
ปญญาอันเปนทางปลดเปลื้องจะรูได
ลําพังสติปญญาของโลกทั่วๆ ไปก็เปนเครื่องมือของมันเสีย เรียนรูม คี วาม
ฉลาดมากเพียงไร ยิ่งทําความชั่วไดอยางคลองตัว ปญญาของสามัญชนที่ไมมีธรรม
เคลือบแฝง มักเปนเครื่องมือของกิเลส ความโลภ โกรธ หลง ราคะตัณหา ไดเปน
อยางดี เจาของเองก็ภูมิใจวาตนฉลาด แตไมสะดุดใจวาตนคือ บอยคนโปรดของ
กิเลสประเภทตาง ๆ
การพิสจู นความรูน ใ้ี หเห็นประจักษไปโดยลําดับ จึงตองอาศัยภาคปฏิบัติเปน
สําคัญ ดังในตําราทานวา ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เกี่ยวโยงกันอยางแยกไมออก ถาไม
ปลอยใหกเิ ลสชวยแยก โดยเห็นวาเพียงอยางใดอยางหนึ่งก็พอแลว ดีถมไปดังนี้
ปริยตั คิ อื เราศึกษาเลาเรียนจากตํารับตําราแลวประพฤติปฏิบตั ิ
เริ่มตั้งแตฝกหัด
ภาวนา ในขณะที่จิตมีความฟุงเฟอเหอเหิมไมรูเนื้อรูตัว รืน่ เริงบันเทิงและเศราโศก
เสียใจไปตามอํานาจของกิเลส แตไมทราบวากิเลสเปนผูท าํ พิษ เปนผูบ งั คับบัญชาให
เปนเชนนัน้ ดังนัน้ ทานจึงสอนใหภาวนาอบรมจิตใหมคี วามสงบเย็น เพือ่ เห็นผลเปน
ความสุข
เมื่อไดอบรมทางดานจิตตภาวนาเขาไปตามหลักธรรมที่ทานสอนไว ยอมจะ
ปรากฏเปนความสงบขึน้ มา เพียงความสงบขึน้ มาเทานัน้ ก็เห็นเปนของแปลกแลว
สําหรับจิตใจของคนทีไ่ มเคยภาวนา และไมเคยสงบมาเลย เพราะใจเราเคยคลุกเคลา
กับความสุขที่กิเลสมันปอนพอประทังชีวิตใหเปนไปในวันหนึ่ง ๆ จนจําเจแลว ไมเห็น
ไดความวิเศษวิโสอะไร สุขเลยจากนั้นไปไมได มันไมใหเลยไปกวานัน้ พอประทังไว
เพียงใหมีชีวิตลมหายใจสืบตอภพตอชาติไปในภพหนึ่ง ๆ เทานัน้ แตเมื่อความสุขที่
เกิดขึน้ จากความสงบปรากฏขึน้ นี้ เปนสิ่งที่แปลกประหลาดกวาความสุขทั้งหลายที่
เคยไดสัมผัสสัมพันธมาอยูมาก ดวยเหตุนจ้ี งึ ทําใหผไู ดรบั ผลแหงความสงบนัน้ มี
ความสนใจใฝธรรมเพือ่ ความสงบยิง่ ๆ ขึ้นไป ดวยความเขมงวดกวดขัน และ
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พยายามทําจิตของตนใหมีความสงบละเอียดยิ่งขึ้น เมื่อจิตมีความสงบสมควรพอเปน
บาทเปนฐานหรือเปนปากเปนทางแลว ก็มีอุบายอีกแงหนึ่งที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน
ไว วาใหใชปญ
 ญาพินจิ พิจารณา เพือ่ ความรูค วามฉลาดในสภาวธรรมใหกวางขวาง
ออกไป
คําวาปญญา ไดแกความแยบคายของจิต อาการอันแยบคายของจิต ความ
คิดความปรุงอันแยบคาย เพื่อแกกิเลสของจิตนั่นแล หากเปนความแยบคายประเภท
หนึ่งที่เกิดขึ้นจากจิต ทานเรียกวา ปญญา เปนอาการที่เกิดขึ้นจากจิต สติก็เปนอาการ
อันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากจิต แตไมใชจิต หากนําไปใชเปนประโยชนแกจิตได และไดเต็ม
เม็ดเต็มหนวย ไดเต็มขั้นเต็มภูมิจากการใชปญญาพินิจพิจารณา
การพิจารณาก็ไมไดพจิ ารณาทีไ่ หน พิจารณาตรงที่กองทัพกิเลสมันสุมอยูนั้น
แหละ รูปูปาทานกฺขนฺโธ เวทนูปาทานกฺขนฺโธ สฺูปาทานกฺขนฺโธ สงฺขารู
ปาทานกฺขนฺโธ วิญญาูปาทานกฺขนฺโธ ความยึดมัน่ ถือมัน่ ในขันธหา นีล่ ะเปนสําคัญ
ทานจึงสอนใหพิจารณาขันธหาขันธใดก็ไดตามแตถนัด ในกองรูปคือรางกายของเรา
และของสัตวบุคคลทั่ว ๆ ไป ในเวทนา สุข ทุกข เฉย ๆ ทั้งทางกายและทั้งทางใจ ใน
สัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ โดยพิจารณาเปน อสุภะอสุภงั ทุกขฺ ํ อนิจจฺ ํ อนตฺตา
ทบไปทวนมาจนเขาใจตามธรรมทีท่ า นสอนไว
เบือ้ งตนทานใหคยุ เขีย่ ขุดคนทางรูป คือ รูปกายนีใ้ หมาก เพราะกิเลสมัน
หนาแนนอยูต รงนี้ ถือเดนออกหนาออกตาอยูตรงนี้ ฉากในลึก ๆ นั้นเรายังมองไม
เห็น เพราะกิเลสประเภทนัน้ ฉลาดแหลมคมยิง่ กวาประเภททีม่ าจับจอง มายึดมาถือ
มากําอํานาจในสกลกายนีอ้ ยูม าก เพียงแตกเิ ลสประเภททีม่ ากุมอํานาจอยูภ ายในราง
กายของเรานี้เรายังไมสามารถมองเห็นได ทั้ง ๆ ทีเ่ ห็นไดดว ยตาเนือ้ นีแ้ หละ แตตาใจ
ตาปญญาไมมีจึงไมสามารถมองเห็น เชน เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ เปนตน มี
ใครบางที่เห็นผมอยางถึงที่ถึงฐานตามหลักความจริงของมันและของธรรม นอกจาก
เห็นไปตามกิเลสลวน ๆ รอยเปอรเซ็นตเทานัน้ ขน เล็บ ก็เปนเหมือนกัน ฟน ก็
กระดูกตามหลักความจริงแลว มันยังไมเห็น คือไมเห็นตามอรรถตามธรรม
รวมรางกายทั้งกอนหรือทั้งทอนมีอะไรบางอยูภายในนี้
ลวนแตกเิ ลสกุม
อํานาจไวหมดไมใหเห็นและเปดทางของมันไว วานัน่ สวยนีง่ าม นัน่ นารักใครนน่ี า ชอบ
ใจ นัน่ นากําหนัดยินดี นัน่ เปนสิง่ จีรงั ถาวร หรือไมไดคิดถึงความจีรังถาวรหรือไม
ถาวรบางเลย มีแตติดมีแตรักใครชอบใจถายเดียว อันนี้จะแปรสภาพไปอยางไรไม
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คํานึง เพียงความชอบใจความพอใจนี้ก็พอตัวแลว กิเลสมันหลอกเพียงแคนี้ก็ไดการ
และอยูม อื มันแลวนักปฏิบตั เิ รา ไมสามารถจะคิดใหถึงความจีรังถาวร หรือไมจรี งั
ถาวรของมันไดเลย เพราะถูกกลอมเสียออนปวกเปยกเรียกหากุสลา มาติกา เสียกอน
แลว แตไมยอมเรียกกุสลาธรรม คือ สติปญญาที่ติดแนบอยูกับใจซึ่งพรอมที่จะชวย
นัน่ บางเลย ถาคิดถึงเรื่องความไมจีรังถาวร มันจะมีอนั หนึง่ แทรกขึน้ มาวาจีรงั ถาวร
มันปดประตูไวไมใหคิดในทางที่ถูกเสีย
ทุกขฺ ํ บีบอยูทุกคนทั้งรางกายและจิตใจ อยางมากก็บนเอา เหมือนกับวาเปน
ทางระบายออกแหงทุกข ความจริงไมใชเปนทางระบายออก เปนทางเสริมสรางของ
กิเลส เปนทางของกิเลสเดินตางหาก ทีบ่ น เรือ่ งนัน้ บนเรือ่ งนี้ มันไมใชเปนการระบาย
ทุกข มันเปนทางเดินเสริมทุกขเสริมสมุทยั ตางหาก นีต่ ามความจริง ทานจึงสอนให
พิจารณาทีน่ ่ี
อนตฺตา ก็เหมือนกัน วาเปนกอนเราทั้งกอน ก็คือกิเลสนั่นแหละหลอกนะ
มันกอนของกิเลสนั่นแหละ อํานาจของกิเลสนัน่ แหละ ที่เปนทางออกมันปดไวหมด
บังคับอยางไมรสู กึ ตัวเลยวา นีเ้ ปนเราเปนของเรา เปน อตฺตาตัวตนทั้งนั้น จึงตองใช
ปญญาอันเปนหลักความจริง ทีจ่ ะลบลางความจอมปลอมทัง้ หลายนีด้ ว ยวิธกี ารตาง ๆ
นับตั้งแตเกสา โลมา ไปโดยลําดับ จนกระทั่งสกลกายทั้งราง แยกแยะดูทง้ั ภายในภาย
นอก คลีค่ ลายดูซาํ้ ๆ ซาก ๆ ถือนีเ้ ปนงานสําคัญประจําชีวติ จิตใจและอิรยิ าบถไมละ
ไมถอย
จงใชปญ
 ญาพิจารณาคลีค่ ลายดูดว ยดี เปนงานประจําตัวของพระ ประจําตัว
ของผูปฏิบัติ เปนงานประจําจิต ของผูจะรื้อถอนตนออกจากทุกขเพราะความยึดมั่น
ถือมัน่ สําคัญผิดในสิง่ เหลานี้ ดวยอํานาจของกิเลสหลอกลวง กิเลสบังคับใหเปนไป
เพื่อจะไดถอนตนออกจากสิ่งเหลานี้ จึงตองทําทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุก
อิรยิ าบถ ทุกอาการของจิตเคลื่อนไหว มีสติปญญาพิจารณาสอดสองอยูเสมอ ชื่อวา
ทํางานตามหลักธรรมโดยชอบธรรม
เมือ่ พิจารณาตามหลักความจริงแลวหาทีค่ า นทีไ่ หนได มันเปนเรื่องของกิเลส
ตางหาก มาเสกสรรความรูค วามเห็นความเขาใจของเรา ใหวา นัน้ เปนนัน้ นีเ้ ปนนี้ นัน้
เปนของสวย นี้เปนของงาม นัน้ เปนสัตว นีเ้ ปนบุคคล นัน้ เปนหญิง นีเ้ ปนชาย
ความจริงแลวถาจะพูดถึงเรื่องหนัง หรือพูดถึงเรื่องผม-ขน ดูซิผม-ขนเปน
เสน ๆ เพียงตกลงในภาชนะเทานั้นก็ขยะแขยงไมอยากรับประทานแลว ยิ่งตกเขาไป
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ในอาหารดวยแลวจะอาเจียนไปเสียดวยซ้าํ เล็บของผูใดก็ตามปลอยใหหลุดลงไปใน
ภาชนะอาหารดูซดิ ไู ดไหม ฟนอยางนี้เหมือนกัน รวงลงไปในภาชนะดูไดไหม รับ
ประทานไดไหม นอกจากขยะแขยงกัน ดีไมดใี นวงสํารับแตกฮือเลย รวมวงกันอยู
มากนอยตองแตกศึกกัน
เรือ่ งความจริงเปนอยางนัน้ แตทําไมจึงตองเสกสรรปนยอเอานักหนา จนติด
แนนวานีเ้ ปนเรานีเ้ ปนของเรา นี้เปนของสวย นี้เปนของงาม ทั้งนี้เพราะกิเลสมัน
แหลมคมนัน่ แล ใจจึงไมสามารถมองดูหนามันได มันไมยอมใหมองดูหนามัน ใหกม
หนาลงไปเหมือนเขาปลนบานปลนเรือน จับเจาของมัดไวใหนอนคว่าํ หนา ไมใหมอง
ดูหนาของโจรผูร า ยนัน้ เลย เพราะเขามีอาํ นาจ มองดูเขาก็ฆา กิเลสมีอาํ นาจก็เชนเดียว
กันไมใหมองยอนหลังไปหามันเลย ใหมองสงไปทางอื่นตามความตองการของมัน ถูก
มันผลักมันไส ใหเปนไปตามอํานาจของมันอยูตลอดมา
เพราะฉะนัน้ เมื่อมีโอกาสมีวาสนาไดมาประพฤติปฏิบัติธรรม ไดศึกษาเลา
เรียนหรือไดยนิ ไดฟง ธรรมจากครูจากอาจารย และเกิดความเชื่อความเลื่อมใส ได
ประพฤติปฏิบัติตน ในทางทีก่ เิ ลสจะถอยทัพกลับแพดว ยจิตตภาวนาเปนสําคัญเชนนี้
จงตัง้ หนาฆากิเลสใหสน้ิ ซากไป
อธิบายเขาสูป ญ
 ญาซึง่ อธิบายยังไมจบเวลานี้ สวนสมาธิกไ็ ดเริม่ ไปบางแลว
ใหพจิ ารณาอยางทีว่ า นี้ กิเลสจับจองไวทไ่ี หนบาง จงแทงทะลุเขาไปดวยปญญา แทง
เขาไปในหนัง แทงเขาไปถึงเนื้อ ถึงเอ็น ถึงกระดูกทุกทอนที่มีอยูในรางกายนี้เนื้อเราดู
ไหมเปนยังไง เนื้อสัตวเปนยังไง ทิ้งกองอยูตามตลาดมันผิดอะไรกับเนื้อคนทําไมจึง
เห็นวานีเ้ ปนคน อันนัน้ เปนเนือ้ นีก้ เ็ นือ้ นัน้ ก็เนือ้ เอ็น กระดูกเหมือนกัน แลวดูเสน
เอ็น ดูกระดูกทุกทอน ทั้งของเราของสัตวที่ทิ้งเกลื่อนอยูตามถนนหนทางมีคุณคา
อะไรบาง ทําไมกระดูกอันนี้จึงเสกสรรปนยอวามีคุณคา จนทับหัวใจเจาของแทบจะ
ตายไมมีวันฟนอยูแลว
เมือ่ พิจารณาสิง่ เหลานีเ้ ห็นชัดตามเปนจริงโดยลําดับ จิตจะมีความดูดดื่ม
จิตจะมีความยิ้มแยมแจมใสความพากเพียรความอดทนจะมาเอง หมุนตัวไปตาม
อาการตาง ๆ ของรางกาย พิจารณาเทาไรยิง่ แจงยิง่ ชัด ซาบซึ้งในโอวาทคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา พูดถึงเรื่อง อนิจจฺ ํ ก็ซึ้ง ออ เปนอยางนัน้ จริง ๆ มีทุกอาการของรางกาย
และจิตใจที่แสดงออกแตละอาการ ๆ ลวนแตเปนเรือ่ ง อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา บีบ
บังคับอยูทุกสัดทุกสวนหาชองวางไมไดเลย แมแตนอนหลับอยูก็ยังตองบีบบังคับ
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บางครั้งถึงตองสะดุงตื่นขึ้นมา เพราะความทุกขมันบีบบังคับอยางเต็มที่ จะทนนอน
หลับครอก ๆ อยูไมได
ถาพูดถึงเรื่องอสุภะความปฏิกูลโสโครก ก็ไมมีอะไรเกินรางมนุษย ดูใหเห็น
ชัดเจนอยางนั้น ตามความจริงทีเ่ ปนอยางนัน้ จริง ๆ เมือ่ เขาใจนีช้ ดั เจน จิตจะฝงแนน
ดวยอุปาทานขนาดไหนก็ตาม เพราะอํานาจของกิเลสเปนผูหลอกลวงใหยึดใหถือนั้น
จะถอนตัวออกมาอยางที่ไมเคยพบเคยเห็น และประจักษกับใจไมสงสัย จิตถอน
อุปาทานจากรูปขันธ เพราะความเห็นแจงดวยปญญาเปนอยางนี้
ทีนม้ี แี ตหลักธรรมชาติแหงธรรมลวน ๆ เต็มดวงใจ เพราะเห็นตามเปนจริง
หาที่คานไมได ทีส่ าํ คัญมัน่ หมายอยางนัน้ ๆ มาแตกอนนั้น เปนเรือ่ งของความ
จอมปลอมที่กิเลสมันปกเสียบเอาไว ตามทําลายหมด ตามรื้อถอนออกหมด ปลอย
วางลงสูค วามจริงลวน ๆ อนาลโย หายหวง หายความยึดถือในรางอันนี้ เพราะรูต าม
ความจริงเต็มสวนของมัน
ในขณะเดียวกันเวลาพิจารณากายนี้ เวทนาปรากฏขึน้ มาก็กาํ หนดเชนเดียว
กัน เวทนากาย เวทนาจิต เมื่อเวทนาทางจิตเปนของละเอียด ยังไมสามารถทราบได
ในวาระนี้ เราก็พจิ ารณาเวทนาทางกายดังทีเ่ คยอธิบายใหฟง แลว
ทีก่ ลาวมาแลวทัง้ หมดนีเ้ ปนการคลีค่ ลายสิง่ ทีห่ มุ หอจิตใจ อุปาทานในกายก็
คือกิเลสที่หุมหอจิตใจ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทีจ่ ติ ไปหลงวาเปนเราเปนของ
เรา ก็คือกิเลสเครื่องหุมหอจิตใจ เมือ่ พิจารณารูปขันธเห็นแจมแจงชัดเจนแลว เครือ่ ง
หุมหอเหลานี้ก็ขาดลงไป ยังเหลือแตเครื่องหุมหออันละเอียด คือ เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ นีเ่ ราเปดสิง่ ลีล้ บั ดวยปญญาใหเห็นตามเปนจริงในสภาวธรรมอันเปน
สวนขันธวา เปนอยางไรกัน แตกอนไมรูวาอะไรเปนจิต รูก ร็ ทู ง้ั ราง รูไปหมดทั่ว
สรรพางครา งกาย แตจะยึดจะจับเอาจุดทีว่ า จิตนี้ จับไมได เพราะถูกสิง่ เหลานีห้ มุ หอ
ไวหมด แตะเขาตรงไหนเจอกิ่งกานสาขาของ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา,สงฺขารปจฺจยา
วิญ
ฺ าณํ เต็มไปหมด แตะตรงนั้นถูกกิ่งของอวิชชา แตะตรงนั้นถูกกานของอวิชชา
ถูกรากฝอยของอวิชชา ถูกเปลือกถูกกระพี้ของอวิชชา
เมื่อใชปญญาถากถางเขาไป กิ่งก็ฟนเขาไป กานฟนเขาไป รากฝอยฟนเขาไป
เปลือกฟนเขาไป กระพี้ฟนเขาไป ตั้งแตรูปกายจนถึง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เปนชัน้ ๆ ของกิเลส ที่แทรกสิงยึดครองดวยอํานาจของอวิชชาเปนหลักใหญพาใหแผ
กิ่งกานออกไป จนเขาใจอยางชัดเจน จิตเปดเผยตัวขึน้ มาโดยลําดับลําดา ความจริงก็
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เริม่ เห็นจิตมาตัง้ แตขน้ั สมาธิแลว แตยังไมกระจางและขาดจากกันกับสิ่งเหลานี้ เมือ่
ใชปญญาเปนเครื่องตัดฟนยอมขาดไปโดยลําดับลําดา จนเวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ อันเปนสวนละเอียดก็ขาดไปดวยกัน หมดจากความเปนเราเปนของเรา รูปก็
ดี เวทนาทั้งสามก็ดี สัญญาก็ดี สังขารก็ดี วิญญาณก็ดี ขาดจากความเปนเราเปนของ
เราอยางเห็นไดชัดดวยปญญา
นี่แลวิธีเปดเครื่องหุมหอของจิตใหเห็นอยางชัดเจน เปดดวยภาคปฏิบัติจิตต
ภาวนาเปดเขาไป ฟนเขาไปกิเลสขาดสะบัน้ เขาไปโดยลําดับ ตัดสะพานของ อวิชฺ
ชาปจฺจยา ซึ่งออกเที่ยวหากิน จนไมมีทางออก ทางรูปก็ตัด ทางเวทนาก็ตัด สัญญา
สังขาร วิญญาณก็ตัด ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย ที่จะออกสูรูป เสียง กลิ่น รส เครือ่ ง
สัมผัสนั้นยิ่งหางไกล ก็ถูกตัดเขามาจนขาดสะบั้นไปหมดแลว ยังเหลือเกาะเดียวดอน
เดียว อุโมงคเดียวคือจิต ซึ่งเปนที่ซุมซอนหมกตัวอยูของอวิชชาอันเปนกษัตริยวัฏ
จักร
สติปญญาเมื่อถึงขั้นนี้แลวยอมเกรียงไกร และฉลาดสามารถมากเกินกวาจะ
นําอะไรมาเทียบมาเสมอเหมือนได อยางไรก็ไมทนอยูได ถาลงสติปญญาประเภทที่
ฟนสะบัน้ หัน่ แหลกเขาไปจนถึงจุดเดียวแลว จุดนั้นจะไมถูกทําลายยอมเปนไปไมได
เพราะฉะนัน้ บรรดาพระอนาคามีทานเมื่อถึงขั้นนี้แลว จึงไมกลับมาเกิดอีก เพราะ
เปนอัตโนมัติของสติปญญาขั้นนั้นแลว ทานกาวขึน้ สูส ทุ ธาวาส ๕ ชั้น ตั้งแตชั้นตน อวิ
หา อตัปปา สุทสั สา สุทสั สี อกนิฏฐา แลวเลือ่ นขึน้ ไปโดยลําดับ ไมกลับมาอีกเลย
จากอกนิฏฐาแลวก็นิพพาน นี่ก็เพราะอํานาจของจิตเปนอัตโนมัติ ทํางานในตัวเอง
โดยหลักธรรมชาติไมมีอะไรมาบังคับ หากหมุนไปโดยหลักธรรมชาติของตัวเอง
นี่จิตขั้นนี้ก็เหมือนกัน ทั้ง ๆ ที่ยังมีชีวิตอยู ไมตองไปกลาวถึงสุทธาวาส ๕
ชัน้ แหละ กลาวถึงจิตกับสติปญญาที่รักษาตน และประหัตประหารสิง่ ทีเ่ ปนขาศึก สิ่งที่
เปนเชื้อจะพาใหเกิด แก เจ็บ ตายตอไปอีก สุดทายก็ขาดสะบั้นลงไปจากจิต นัน่ แล
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อยูที่จุดนั้น ตัวนี้แลที่พาสัตวทั้งหลายไปเกิด ไมใชอะไรอื่น
เห็นไดชัดเมื่ออะไร ๆ ขาดไปหมดยังเหลือแตจิตที่กลมกลืนกับอวิชชา เพราะฉะนัน้
จิตจึงตองมีภพ แตไมใชภพเหมือนภพทั้งหลาย เปนภพในสุทธาวาส ๕ ชั้น จิตดวงนี้
บอกไดชัด ๆ อยูภายในจิตเอง จากนัน้ ก็กา วเขาสูน พิ พาน
ทีนี้เพื่อใหถึงนิพพานทั้งเปนสด ๆ รอน ๆ นี้ เอา สติปญญาฟาดลงไปในจุด
นัน้ ให อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ซึ่งฝงอยูภายในจิตนั้นแตกกระจายลงไปไมมีเหลือ
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แลว นัน้ แลจะวาแดนแหงนิพพานก็แลวแตจะพูด ไมมีหิวโหยกับอะไรอีกแลว ไม
ตองการอะไรอีกแลว พอตัวแลว เอา เนนลงไปวา จิตเปดเผยหรือไมเปดเผยที่นี่ เมือ่
สิง่ ทีค่ รอบหัวใจมาเปนเวลานานไดขาดกระเด็นลงไปหมดแลว ที่นี่จิตจะไปเกิดที่ไหน
อีก แตกอนเกิดตาย ๆ เพราะเหตุไร เกิดตาย ๆ มากี่ภพกี่ชาติ เราก็ไมรูเพราะอะไร
พาใหเกิดใหตาย เพราะอันนีแ้ ล เห็นไดชดั
พออวิชชาถูกทําลายลงไปแลวดวยสติปญญาอันแหลมคมก็หมดปญญา อดีต
ที่เคยเปนมามากนอยไมตองไปนับไปอานใหเสียเวลา เปนมาเพราะสาเหตุอะไรก็
บอกชัด ๆ อยูแ ลวภายในจิต อนาคตที่จะเปนไปขางหนาถาอันนี้ยังครอบหัวใจอยู
แลว จะตองเปนไปทํานองเดียวกันกับอดีตที่เคยเปนมาแลวไมสงสัย แตบดั นีเ้ ชือ้ แหง
ภพไดขาดกระเด็นลงไปแลว ปจจุบนั ก็รเู ทาแลว ระหวางสมมุติกับวิมุตติขาดสะบั้น
ออกจากกันทั้ง ๆ ที่ยังไมตาย ไดรไู ดเห็นชัดเจนแลวถาคิดเปนเปอรเซ็นต รอย
เปอรเซ็นตก็รูรอยเต็มรอย พันก็รูพันเต็มพัน ผูนี้ไดเปดเผยตัวเต็มที่แลว นีแ่ หละคือ
จิตแท ในขณะเดียวกันก็นี้แลคือธรรมแทอยูที่ตรงนี้ นีแ้ ลคือบรมสุข นีแ้ ลคือนิพพาน
การใสชอ่ื ก็ใสเพือ่ เปนเครือ่ งหมายใหทราบทางสมมุตเิ ทานัน้ เอง ลําพังทานผูร ผู เู ห็น
แลวทานไมจาํ เปน รูเ ห็นประจักษใจแลวก็พอ นีแ่ ลกิเลสอวิชชาและจิตจะละเอียดลึก
ลับขนาดไหนก็เถอะ ถาลงไดนาํ ธรรม มีสติธรรม ปญญาธรรมเปนตน เขาไปถากถาง
ฟาดฟนกันจริง ๆ แลวจะตองถึงรากแกวของกิเลสอวิชชา และถอนพรวดขึ้นมาอยาง
ไมตองสงสัย ขอสําคัญขออยาไดเชื่ออะไรยิ่งกวาเชื่อธรรมของพระพุทธเจา ก็เปนที่
มัน่ ใจและแนใจ
ขอใหทุก ๆ ทานนําไปปฏิบตั ดิ ว ยความเอาจริงเอาจัง ดวยความเห็นโทษ
แหงความเปนมาของตนที่ถูกกิเลสย่ํายีมาตลอดเถิด ไมตองไปเชื่อผูอื่นผูใดใครที่
ไหนก็ได เพราะธรรมทุกแขนงพระพุทธเจาสอนไวหมดแลว ทุกขฺ ํ นตฺถิ อชาตสฺส
ทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิด นีค่ อื การตัดขาดจาก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ถึง ชาติป
ทุกขฺ า ชราป ทุกขฺ า,มรณมฺป ทุกขฺ ํ ซึ่งเปนกองทุกขทั้งมวล เมื่อเกิดมาก็ตองเปน
อยางนี้ นอกจากไมเกิดก็ไมมีทุกขมาเกี่ยวของ
พระพุทธเจาสอนไวอยางไมมีผิดเพี้ยนไมมีทางสงสัย อวิชฺชาปจฺจยา นีแ้ ล
พาสัตวทง้ั หลายใหไดรบั ความทุกขความลําบาก เพราะไมรูโทษของมัน เนื่องจากมัน
ไมยอมใหรู เพราะมันอยูเ หนือสัตว เมื่อสติปญญาทันแลวก็รูหมด เคยเปนมายังไง ๆ
รูห มด กิเลสประเภทตาง ๆ มันจะไปเปนอยูกับหัวใจใด กิริยาอาการของสัตวตัวใด
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บุคคลผูใ ดรูห มด เพราะมันเคยอยูใ นหัวใจเราแลวนี่ เราเคยปราบมันอยางราบจน
แหลกละเอียดไปแลว ไมสามารถมาครอบงําหัวใจเราไดอีกเหมือนแตกอน หรือ
เหมือนหัวใจใด ๆ แลว เพราะฉะนัน้ มันมีอยูใ นหัวใจใด แสดงอากัปกิริยาออกมา
อยางใดจึงทราบไดหมด เมื่อไดทราบมันหมดแลว ปราบมันหมดแลว จะวาเปน
โลกวิทู ตามหลักธรรมชาติก็ไมผิด ถึงจะไมเปนโลกวิทู รูแจงแทงทะลุเม็ดหินเม็ด
ทรายกระทั่งสัตวตัวนี้ตายแลวไปเกิดที่ไหน ตัวนั้นตายแลวไปเกิดที่ไหนก็ตาม แตก็รู
แจงโดยหลักธรรมชาติกเิ ลสขาดสะบัน้ จากใจอยางนีแ้ ล โลกวิทู อยางนี้เปนคุณสมบัติ
ของสาวก ทานไดโลกวิทูในลักษณะนี้ ตามนิสยั วาสนากวางแคบตางกัน ไมเหมือน
โลกวิทูของพระพุทธเจาซึ่งเปนพุทธวิสัย
นีแ่ หละการปฏิบตั ธิ รรม เพื่อรื้อถอนจิตซึ่งเปนตัวมหันตโทษมหันตทุกข ที่
ถูก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนนายเหนือหัวครอบงําบังคับบัญชากดขีข่ ม เหงมาเปน
เวลานานแสนนาน ทานปฏิบัติกันดังที่กลาวมานี่แล เราสงสัยอะไรไมมีที่จะสงสัย ขอ
ใหยกหลักธรรมปจจุบนั คือ ศีล สมาธิ ปญญา คูปราบปรามกิเลสขึ้นประพฤติปฏิบัติ
กําจัดมันใหไดเถอะ พระพุทธเจานิพพานกี่รอยกี่พันองค นิพพานไปนานแสนนาน
เทาไร จะไมมีปญหาโดยประการทั้งปวง จะรวมกันอยูที่ปจจุบันจิตปจจุบันธรรมซึ่ง
เปนธรรมชาติทบ่ี ริสทุ ธิล์ ว น ๆ นีแ้ หงเดียวเทานัน้ ไมมีทางอื่นจะเปนเครื่องพิสูจนไม
มีทางอื่นเปนเครื่องยืนยัน มีอนั นีเ้ ทานัน้ เปนเครือ่ งยืนยัน ดังธรรมทานวา “ผูใ ดเห็น
ธรรม ผูน น้ั เห็นตถาคต” ก็หมายเอาธรรมชาติทบ่ี ริสทุ ธิน์ แ้ี ลเปนเครือ่ งยืนยัน เพราะ
พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายบริสุทธิ์อยางนี้เหมือนกันหมด เมือ่ ยอมรับอันนีแ้ ลว ก็
ยอมรับพระพุทธเจาทั้งหลายในขณะเดียวกัน หาที่คานกันไมได
แตการที่จะปฏิบัติใหเปนไปตามธรรมดังที่วานี้ ตองอาศัยความพากเพียร
เพราะกิเลสแตละประเภทนัน้ มีเลหเ หลีย่ มแหลมคมมากทีเดียว อยาเขาใจวามันโงเรา
ฉลาด ความจริงเราโงมาก กิเลสฉลาดมากและไมมีอะไรฉลาดเหนือกิเลส นอกจาก
ธรรมเทานัน้ วิธีการตอสูกับกิเลสนั้นจึงตองอาศัยความฉลาดแหลมคม มีสติปญญา
เปนสําคัญ อาศัยความบึกบึน อาศัยความอดความทน ความเอาจริงเอาจัง ทําเลน ๆ
เหลาะ ๆ แหละ ๆ ไมได ถาเราอยากจะพนจากทุกข แตถาอยากจะเปนนัก
โทษมหันตทุกขอยูนี้ มันก็เคยเปนมาแลวนี่จะอยากไปอะไรอีก เพราะเคยเปนมาแลว
เราสงสัยทีต่ รงไหน มีทางเดียวคือการรื้อถอนตนออกจากเปลวไฟอันใหญหลวงนี้ ให
ถึงความสวัสดีเปนบรมสุขตลอดอนันตกาลเทานัน้
เขาสูแ ดนนิพพาน
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จึงขอใหทุกทานฟงใหถึงใจ ปฏิบัติใหถึงธรรมดวยความพากเพียรของตน
เอง การแนะนําสั่งสอนก็ไดแนะนําสั่งสอนเต็มขั้นเต็มภูมิของผมเอง ไมมีสิ่งใดลี้ลับ
แกทานผูมาศึกษา
เคยปฏิบัติไดรูอยางไรเห็นอยางไรก็พูดใหฟงหมดเปลือกแลว
ยอมรับวาไมมคี วามรูม ากกวานี้ ขอใหฟงใหถึงใจและปฏิบัติใหถึงธรรม จะพนจาก
ทุกขอยางถึงใจในขณะที่มีชีวิตอยูนี้แล
พูดทายเทศน
พระอยูดวยกันมาก ๆ มันก็เหมือนรถบรรทุกของหนักนั่นนะ มันอืดอาดมัน
เนือยนายมันชักชาลาหลังอยูน น่ั แหละ อะไร ๆ ก็ตองชา เพราะความเปนอยูท กุ ดาน
มันเกี่ยวโยงกันทั้งวัด ถาจะไปหาอยูส ะดวกสบายในการภาวนานี้ ก็ตองเปนตาม
อัธยาศัยและกําลังใจของแตละรายที่แนใจตัวเอง เพราะผมเคยเปนมาแลว เวลาอยู
กับครูบาอาจารย มันเปนเหมือนแมเหล็กเครื่องดึงดูดและพยุงจิตใจไดดี แมจะยังไม
ไดหลักไดเกณฑทางดานธรรมภายในใจ
แตกไ็ ดอาศัยครูบาอาจารยเปนหลักเปน
เกณฑ ใหทานเปนเหมือนแมเหล็กเครื่องดึงดูดใหมีความชุมใจ เพราะความหวังนัน้
เปนสําคัญ
พอออกจากทานไปทั้งที่จิตยังหาหลักยึดอะไรไมได มันอะไรบอกไมถูกผมนี่
เคยเปนมาแลวนะ เราก็ตง้ั หนาตัง้ ตาทําความเพียรอยูเ ชนกัน แตมันไมไดเรื่องอะไร
นี่หมายถึงใจยังไมไดหลักทางสมาธินะ ภาวนานีม่ นั ไมไดเรือ่ งอะไรเลย จนงงในตัว
เองวา เอะ ทําไมเปนอยางนี้ จิตใจเราถาฝนอยูอ ยางนีไ้ มนานจะจมแน ๆ ตองกลับ
เขาไปหาครูบาอาจารย อยูกับทานความรูสึกก็เปนอีกอยางหนึ่ง แนะ มันอยูไ ดสบาย
ทั้ง ๆ ที่ก็ไมไดหลักไดเกณฑอะไรขณะอยูกับครูบาอาจารย แตมันไมเดือดรอนวุนวาย
เหมือนอยูค นเดียว อาศัยยึดทานเปนหลักในทางจิตใจ ก็พออยูไดสบาย ๆ นีผ่ มเคย
เปนมาแลว ทํายังไงมันก็ไมไดเรื่อง ภาวนาอยางไรก็ไมไดเรื่อง ใจเวลามันดือ้ มันดือ้
ตอหนาตอตานัน่ แหละ จนกวามันไดหลักไดเกณฑแลว ทีนี้ไปไหนก็พอไป อยางนอย
จิตเปนสมาธิเปนหลักเปนเกณฑแลว มันก็พอไปของมันพอสูของมัน คือตนทุนมันมี
ถึงความแยบคายทางดานปญญาไมเกิด ก็อาศัยสมาธิเปนหลักเปนเกณฑ อยูไดดวย
สมาธิคือความสงบใจ ไมฟุงเฟอเหอเหิมเหมือนแตกอนที่มันไมมีหลักมีเกณฑ
นีเ่ หตุหนึง่ ที่ไมอาจขับไลไสสงใหหมูเพื่อนไปอยูที่นั่นที่นี่คนเดียว โดยเห็น
วาสบายดีกวาอยูก นั หลาย ๆ องค แตก็ไมแนใจในจิตใจของหมูเพื่อนวา จะมีความ
เขาสูแ ดนนิพพาน
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ฉลาดแยบคายรักษาตัวไดเพียงไร แมแตอยูดวยกันนี้ก็ยังตองไดดุไดดากันอยูเสมอ
เพราะความบกพรองอันเปนชองโหวใหกเิ ลสทําลาย ตองไดชวยปดชวยกั้นอยูไมหยุด
เพราะความผิดพลาด เพราะความไมคิดไมอานมีอยูมาก นีเ่ หตุหนึง่ การไปอยูคน
เดียวจะฉลาดและจริงจังแคไหนเราก็ไมแนใจนัก สุดทายก็ตองพะรุงพะรังกันอยูอยาง
นีจ้ ะวาไง เพราะมันแกไมตก ถาไมชวยกันแกที่ตัวเอง ซึ่งแสดงความบกพรองใหเห็น
อยูตลอดเวลา ดวยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ทีค่ รูอาจารยหยิบยืน่ ใหในเวลาอยู
ศึกษาอบรมกับทาน
ตอนจิตไดหลักไดเกณฑพอเปนบาทฐานแหงวิปสสนาแลว
การกาวทาง
ปญญามันเปนอีกอยางหนึ่งนะ ทีแรกก็บังคับจิตออกพิจารณาทางดานปญญา พอจิต
เห็นคุณคาทางปญญาแลวเปนอีกอยางหนึง่ จากนั้นจิตจะหมุนของมันไปเอง โดยไม
ตองบังคับเหมือนขัน้ เริม่ แรกพิจารณา เมื่อเกิดขอของใจขึ้นมา เจาของแกไมไดก็มา
หาครูบาอาจารยเพือ่ ชวยแกให ไมใหเสียเวลาไปนาน วิง่ มาหาทาน เลาถวายทานจบ
ทานใสเปรีย้ งเดียวเทานัน้ สิ่งที่เคยขัดของนั้นขาดสะบั้นไปเลยนะ เพราะทานรูต ลอด
ทั่วถึงแลว เราไมรู ไมรูทางออกทางเขา ไมรูวิธีปลดเปลื้อง จะปลดเปลื้องไดยังไง
เพราะปญหาแตอยาง ๆ ที่เกิดขึ้นมากนอย นัน้ ก็คอื สมุทยั เขามาขวางธรรมนัน่ เอง
ปญญาเราไมสามารถแกได มันก็ตอ งพิจารณาวกเวียนพลิกไปพลิกมาทําใหเสียเวลา
พอมาเลาถวายทานแลวทานใสเปรีย้ งเดียวเทานัน้ ก็ขาดสะบัน้ ไปเลย นัน่ มันตางกัน
อยางนั้น ระหวางครูอาจารยผรู ผู า นไปแลว กับเราทีย่ งั ไมรไู มผา น ผูปฏิบัติจึงตอง
อาศัยครูอาจารยชวยบอกแนะตลอดไปจนถึงจุดที่หมาย เมื่อถึงที่แลวปญหาทั้งมวลก็
สิ้นซากไปพรอมกับกิเลส
ถาหากไมมคี รูมอี าจารยชว ยแนะจริงๆ เราก็พยายามตะเกียกตะกายไปเอง
ดวยสติปญญาของตน แตมันชานะซิ เราเห็นไดชดั เวลาพอแมครูอาจารยมน่ั ทานลวง
ลับไปแลวนัน่ ตองเตือนตัวเองใหตื่นตัวในการหวังพึ่งตัวเอง เอา ไมมีใครละที่นี่ เรา
คนเดียวเปนก็เปนตายก็ตาย มันก็หมุนชวยตัวเองไปไดเหมือนกัน เปนแตชา บางเทา
นัน้ ขั้นนี้ก็เปนความชวยตัวเองได เชนเดียวกับเวลาทีเ่ ราจนตรอกจนมุมดังทีเ่ คยเลา
ใหฟง มันก็ชวยตัวเองเต็มที่ไมยอมถอยหลัง เปนแตมนั ชาเทานัน้ แหละ แตสติปญญา
ดิ้นดีดอยูไมหยุดไมถอยนะซิ เพราะปญญาขั้นนี้ไมถอยแหละ ชาหรือเร็วมันก็สกู นั อยู
อยางนั้น ก็ทะลุของมันไปได
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แตอยางไรก็ตาม เรือ่ งครูบาอาจารยเปนสําคัญมาก ทําใหกะทัดรัดเขาไป
เรือ่ ย ๆ รวดเร็วราบรืน่ ดีกวาทําโดยลําพังอยูม าก นีแ่ ลทางดานจิตตภาวนาจึงสําคัญ
มากสําหรับครูอาจารยผคู อยใหอบุ าย
จะเอาธรรมสุมสี่สุมหามาสอนกันไมไดนะ
เรียนจนพระไตรปฎกก็เถอะ นีม่ ไิ ดประมาทการเรียน พูดตามความจริง ถาลงจิตนี้ไม
ไดทรงอรรถทรงธรรมประจักษใจจากการปฏิบัติแลว จะสอนไมถูกจุดที่จําเปน แมยก
มาสอนทั้งพระไตรปฎกก็ไมถูกจุดที่ตองการ ถาไมรูทางจิตตภาวนามากอน ถาเปนยา
ก็ยกกันทั้งหีบนั่นแล ไมสามารถหยิบยาขนานเฉพาะมารักษาคนไขได หากเปนหมอ
เถื่อนซึ่งผิดกับหมอจริงอยูมาก คนไขรายใดมาก็จะยกยาทั้งหีบทุมใส มันก็ตายเทา
นั้นละคนไข
ไมไดเหมือนหมอที่แทจริงนี่ หมอเขาไมจําเปนตองไปยกกันมาทั้งหีบทั้งตู
อะไร เพียงถามอาการและตรวจดูรแู ลววาเปนยังไง แลวควรฉีดก็ฉดี ควรใหยารับ
ประทานก็ให เทาทีเ่ ห็นวาเหมาะสมกับโรคประเภทนัน้ ๆ ครูบาอาจารยผเู ชีย่ วชาญ
จิตตภาวนาทีค่ อยใหอบุ ายเราก็สอนลงตรงจุดสําคัญทันที ๆ เลย การสัง่ สอนจึงตาง
กันอยางนี้ ก็จิตสอนจิตนี่ พออาราธนาดวยการเรียนถามปญหาตาง ๆ ปบ ทานรูแ ลว
ทานเคยผานมาเทาไรเปนมาเทาไรแลว ทานใสปบ เดียวเทานัน้ เปนกระจางไปทันที
ทันใด นี่ซิที่ตางกันมากกับทั่ว ๆ ไป
อยากใหหมูเพื่อนไดกําลังทางดานจิตใจ ใหไดเห็นเรื่องโทษของกิเลส มันทํา
ใหแสนทุกขแสนทรมาน ไมมีอะไรเกินกิเลสในโลกทั้งสามนี้ หากแตมันไมใหเห็นโทษ
ของมัน มันปดเอาไวหมด อันนีซ้ มิ นั ลําบากนะ แมอยูก บั ครูบาอาจารยทา นชวยเปด
ชวยถอนให ก็ยังสูกิเลสรุมปดรุมลอมไมไดอยูนั่นแหละ การรื้อขนกิเลสออกจากใจจึง
เหมือนกับขนจอกแหนขึ้นจากน้ํา พอแหวกออกมันก็หุบเขามา แหวกออกก็ไหลเขา
มา หุบเขามาอยูอ ยางนัน้ เวลากําลังปญญายังไมพอกับมัน เมื่อถึงขั้นปญญาที่ควรตอ
สูกับมันไดแลว ไมเพียงแหวกออกเทานั้น ยังจับโยนขึน้ บนฝง เสียเลย จับโยนขึน้ ๆ
มันจะมีจอกมีแหนอยูเทาไร ควาปาขึ้นฝงใหหมด เหลือแตนาํ้ ใสสะอาดอาบดืม่ ใช
สอยสบาย นี่เมื่อขนกิเลสโยนทิ้งหมดแลว อยูไหนก็อยูสบายหายทุกขกังวล ไมมี
ปญหาอะไรอีกแลว
ปญหาทัง้ มวลเกิดจากกิเลสอยางเดียวเทานัน้ เมือ่ กิเลสสิน้ ซากไปจากใจแลว
อะไรจะมาเปนปญหาใหยุงยากไมมี โลกทั้งสามโลกธาตุนี้ก็เหมือนไมมี เพราะจิตไม
ไปยุง แมจิตเองก็พอตัวอยูแลวจะไปยุงกับอะไร แนะ ฟงซิ มันพอตัวอยูตลอดเวลาไม
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วากาลนัน้ สถานทีน่ ้ี อิรยิ าบถนัน้ อิรยิ าบถนี้ กระทบนัน้ เปนอยางนัน้ กระทบนีเ้ ปน
อยางนี้ ๆ ไมมี กระทบอะไรก็มีเพียงสัมผัสกันแย็บ ๆ แลวดับไป ๆ เทานัน้ จิตรู
เรื่องของมันอยูแลวโดยหลักธรรมชาติ
เมื่อไมมีผูเปนเจาของเขาไปยึด ไมมเี จาอํานาจเขาไปยึดเสียอยางเดียว ขันธ
ก็เปนขันธลวน ๆ แสดงอยูอยางนั้นตามหลักธรรมชาติของมัน แมตัวมันเองก็ไมมี
ความหมายในตัวมัน ใจรูช ดั ๆ วาเปนอยางนัน้ ดังรางกายของเราที่นั่งอยูนี่ มันก็
เหมือนกับวัตถุทั้งหลายดี ๆ นัน่ เอง ไมไดผิดกันเลย เปนแตเพียงวาความรูไ ปเปน
เจาของเปนผูรับผิดชอบขันธใชมันอยูเทานั้น ใหมนั รูอ ยางนัน้ ตามีหนาทีเ่ ห็นรูป หู
นัน้ มีหนาทีฟ่ ง เสียงเปนตน ทางออกนี้ไปเจอนั้น ทางออกนั้นไปเจอนั้น ทางออกทาง
ตาไปเจอรูป ทางออกหูไปเจอเสียงเปนตน มันเปนทางออกของจิตไปเจอสิ่งตาง ๆ
เครือ่ งมืออันนีส้ าํ หรับอันนัน้ เครือ่ งมืออันนัน้ สําหรับนัน้ ๆ เทานัน้ ก็เหมือนเครื่อง
มือทํางานสรางบานสรางเรือนนัน่ แล สิว่ สําหรับนัน้ ขวานสําหรับนัน้ สวานสําหรับนัน้
เลือ่ ยสําหรับนัน้ นําไปใชตามที่เห็นควรและความตองการของชาง พอทิ้งไวเครื่องมือ
ก็เปนเหล็กอยูอยางนั้นเอง ไมวิเศษอะไรไปกวานั้น
ขันธหาก็เหมือนกัน ถาลงความรูเ ปนความรู ไมไปสับสนวุน วายกับสิง่ ใด ไม
มีอะไรมาสับสนวุน วายกับความรูน ้ี เปนความรูล ว น ๆ มันก็เปนเหมือนเครื่องมือ
ทํางานนัน่ เอง จะผิดอะไรกัน รางกายนี้กับทอนไมทอนฟนมันผิดกันอะไร ไมไดผิด
กัน เปนแตเพียงวาความรูน ค้ี รอบครองขันธอยู รับผิดชอบอยู จึงมีการเคลื่อนไหวไป
มาได มีตางกันเทานั้น เครื่องมือที่ยังใชไดก็ใชไป มีเทานัน้ พอความรูอันนี้ไมเกี่ยว
กับเรื่องอะไรแลว ก็เหมือนไมมีโลก เพราะไมมอี ยูภ ายในใจ คําวา เย ธมฺมา เห
ตุปฺปภวา เตสํ เหตุ! ตถาคโต นี้ซึ้งมากนะ ก็พระอรหันตพูดนี่ พระอัสสชิเปนพระ
อรหันตทั้งองค เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตุ! ตถาคโต เตสฺจ โย นิโรโธ จ เอวํ
วาที มหาสมโณ ธรรมทัง้ หลายเกิดจากเหตุ เมื่อจะดับก็ตองดับเหตุกอน พระมหา
สมณะพูดอยางนี้ อะไรเปนเหตุ ก็จิตเปนมหาเหตุ ตัวที่อยูฉากหลังของจิตคืออะไร ก็
พูดแลวตะกี้นี้ คือ สมุทัย ทานสอนใหดับเหตุกอน มหาสมณะคือศาสดาของเราสอน
อยางนี้ ซึ้งมากทีเดียว
การตอสูกิเลสการถอดถอนกิเลส ตองถือเปนงานสําคัญจําเปนตอเราสุดชีวิต
พูดอยางอื่นผมไมสนิทใจ ถาวาเอาชีวติ เขาแลกนัน้ ถึงใจนะ เพราะเคยเอาชีวติ เขาแลก
มาแลวนี่ แมทุกขก็ยอมทุกข แตทุกขนี้มันคุมคานี่ ไมเหมือนทุกขทค่ี น หาหัวหาทาย
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ไมได หาตนหาปลายไมได เหมือนทุกขที่กิเลสบีบบังคับใหเกิดทุกข นัน่ มันหาตนหา
ปลายหาที่ยุติไมได ทุกขอยูตลอด ทุกขนี้มีตนมีปลายมีที่ยุติ เวลาขาศึกยังมีอยูก็ฟาด
ฟนกันลงไป แมทุกขก็ไมถอยการสู พอขาศึกเกลี้ยงไปแลวจะมีทุกขมาจากไหน ทุกข
เพราะความเพียรมันมีทย่ี ตุ ิ ไมเหมือนทุกขที่ตายกองกันอยูในวัฏฏะ หาทางออกไม
ได ทุกขอันนี้พิลึก ไมมีเงื่อนตนเงื่อนปลายเลย ทุกขเพราะความเพียรนี้มีที่ยุติ จึงผิด
กันอยูมาก
เวลาถึงคราวถึงระยะของมันที่จะทุม จิตหากเปนของมันเอง ทุมลง ๆ ชีวิตก็
ไมไดอาลัยเสียดาย มันทุมกันแบบถึงเปนถึงตายมาไมรูกี่ครั้ง เวลาเขาไปเจอขาศึกก็
ทุมทันทีไมยอมถอย ถาไมตายก็ใหชนะเทานั้น ถอยไมได นัน่ ซิ มันฟดกันตรงนั้นซิ
เขารบขาศึกเขาก็ตอ งเอาชีวติ เขาแลก นีเ่ รารบกิเลสซึง่ เปนขาศึกอันใหญหลวงเราก็
ตองเอาชีวิตเขาแลก ถึงวาระพอเจอกันเขาก็ใสกันเลย จะตายก็ใหรู ไมตายก็ใหรู สุด
ทายอยากพูดเต็มปาก กิเลสมันตาย เราไมเห็นตายวะ แนะ
พระพุทธเจาก็กิเลสตาย พระองคเพียงสลบเทานั้น สุดทายกิเลสตาย ที่ทาน
ยกองคเดน ๆ ในทางความเพียรมาใหเปนตัวอยางแกพวกเราไดเห็นไดยนิ ก็เพื่อเปน
คตินน่ั เอง เชน พระโสณะ ทานก็เพียงฝาเทาแตก ทานไมตายแตกเิ ลสทัง้ มวลตาย
เรียบ ทานเตะกับกิเลสฝาเทาแตกแตกเิ ลสตาย ทานเองไมตาย เราจะกลัวตายทําไม
พระจักขุบาลก็ฟดกันกับกิเลส จักษุแตก แตกเิ ลสตาย ทานเองไมตาย แตกลายเปนผู
วิเศษขึน้ มาเปนสรณะของพวกเรา ไมไดยนิ วาทานเหลานีต้ าย อยางมากก็เพียงฝาเทา
แตกเพราะความเพียรกลา ก็เพียงจักษุแตกเพราะความเพียรกลา พระพุทธเจาก็เพียง
สลบ แตกเิ ลสมันเลยสลบคือตายเรียบ พระจักขุบาลก็เตะกิเลส จักษุแตกกิเลสตาย
พระโสณะเดินจงกรมจนฝาเทาแตก กิเลสตาย
การเดินจงกรมจนฝาเทาแตกนี้ ถาเราคิดทัว่ ๆ ไปคงคิดวา ความเพียรของ
ทานเกงดวยความพยายาม เดินจงกรมจนฝาเทาแตก เกงจริงเรื่องความเพียรของ
ทาน แตเปนความเพียรที่สัมปยุตไปดวยสติปญญาอัตโนมัติ ไมใชบงั คับกันเดินเสีย
จนฝาเทาแตกนะตามความแนใจของผม เพราะเมื่อถึงขั้นนี้แลวความเพียรยอมไมมี
กลางวันกลางคืน ไมมีอะไรเขามาเกี่ยวของ มีแตกิเลสกับจิตมันหมุนมันฟดกันอยูเชน
นัน้
จะมีเวล่าํ เวลาและไปสนใจกับเวล่าํ เวลาความเจ็บปวดแสบรอนอะไรทีไ่ หนกัน
เพราะใจไมคิดอยางอื่นนอกวงความเพียรภายในไปนี่
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เราก็เคยเปนเชนนัน้ มาแลวเหมือนกัน จึงกลาพูดและพูดอยางอาจหาญ แน
ใจวาไมผดิ ดวย ฟงซิ ฉันจังหันเสร็จแลวไปเดินจงกรม น้าํ ไมไดฉนั เลยในเวลาจงกรม
อยูนั้น มันยังอยูไดไมหิวโหยกับอะไรทั้งสิ้น ฟงซิ มันไปสนใจอะไรกับหมากพลูบุหรี่
กับน้าํ กับทา มันไมไดสนใจเลย ฟดกันกับกิเลสอยูนั้น เรื่องอะไร ๆ มันลืมคิดไปหมด
กลางวันแสก ๆ เดินจงกรมตากแดดไดอยางสบาย เดินจงกรมตากแดดอยูนั้นแหละ
โดยไมรสู กึ รอนเลย ทางจงกรมไมมีรมไมดวยนะ ฟดกันอยูนั้น มันลืมหมด อิดหิว
เมื่อยลาลืมหมด น้าํ ทามันไมไดสนใจเลย เพราะไมมีเวลาจะออกมาสูภายนอก จิตนะ
มันหมุนของมันติ้ว ๆ อยูภ ายใน
เดินจงกรมนี้ถาสมมุติมีคนมาดอมดูเรา เขาจะวาพระองคนเ้ี ปนบาหรือไง จึง
เดินสะเปะสะปะราวกับคนตาบอด ชนโนน โดนนี้ ไมไปตามทาง ทั้งนี้เพราะจิตมันไม
ออกจากกายจากใจนั่นเอง มันหมุนอยูขางในติ้ว ๆ ฉะนั้นมันจึงเดินโซซัดโซเซเขาปา
เขารกเรือ่ ย ๆ เดีย๋ วโครมครามเขาปา เอา รูส กึ ตัววาเขาปา ถอยออกมาเดินไปอีก จิต
หมุนกันอยูนี้ เดี๋ยวเขาปาโนนอีกอยูอยางนั้น มันก็เดินไดทั้งวันนะ เพราะเดินคนเดียว
นี่ ใครจะมาวาเปนบาเปนอะไรมันไมสนใจนีว่ ะ มันโครมคราม ๆ ของมันอยูอยางนั้น
แตมันก็เดินของมันได บางทีกห็ ยุดยืนเสีย ยืนเสียเปนชั่วโมงก็ยืนได ถึงระยะที่จะยืน
มันหากเปนของมันเอง ยืนกําหนดพิจารณาจนไดถอ ยไดความชัดเจนแลว มันถึงจะ
กาวเดินตอไปอีก เวลากาวเดินก็อยางนัน้ แหละ ชนปาชนหนามไป มันไมทราบวาได
กาวไปทางไหน ขาก็ดี มันไมสนใจกับขา สนใจอะไรเรื่องมันอยูกับจิตนี่ มันจึงหมุน
อยูตรงนี้
ฉันจังหันอยู จิตก็ไมไดอยูกับอาหารนะ มันอยูก บั การพิจารณาตางหาก เมือ่
เวลาถึงขัน้ ตะลุมบอนมันเปนอยางนัน้ นะ แลวจิตจะเผลอไปไหน นั่นฟงซิ จัดอาหาร
จัดอะไร ๆ ก็จัดซิ แตจิตไมลดละการพิจารณา มันหากหมุนของมันอยูอยางนั้น ขัน้ นี้
เปนความเพียรอัตโนมัติ เชนเดียวกับกิเลสเวลามันหนาแนนอยูภ ายในจิตใจเรา ทํา
อะไรอยูก็ตาม มันก็คิดเปนเรื่องของกิเลสโดยอัตโนมัติ มันเปนอัตโนมัติของมันเอง
พอถึงขั้นอัตโนมัติของธรรมก็เปนอยางเดียวกัน ไมงั้นไมทันกัน
จึงกลาพูดไดวาตั้งแตตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับ มันเผลอไปขณะไหน
ไมมีเลย จะมีไดยังไงก็สติปญญาสืบตอดวยความเปนนักตอสูอยางนั้นอยูตลอดเวลา
โดยอัตโนมัติของมันเองไมตองบังคับ เมื่อถึงขั้นมันเปนของมันแลวตายก็ไมถอย คํา
วาแพมีไดยังไง มีไมได ตายเสียเทานัน้ ไมตายก็ใหรทู า เดียว สติปญญาแข็งแกรงเกิน
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กวาจะนํามาพูดใหถูกตองกับความจริงได สติปญญาเมื่อถึงขั้นสละตายแลว คําวาถอย
คําวาแพไมมี มีไมได นอกจากตายกับรูทาเดียว
ทุกสิ่งมันขึ้นอยูกับจิตอะไรก็ตาม มันหิวมันโหยมันอะไร ๆ มันอยูกับจิต พอ
จิตเปนนักตอสูและเขาตะลุมบอนกันแลว มันลืมไปหมดนะ ทีนี้เวลากลับมาที่พักพอ
มองเห็นกาน้ํา ผมยังไมลืมนะเรื่องทํานองนี้ โอโฮ มันจะโดดใสกาน้าํ เลย ก็มันจะตาย
รินน้าํ ใสกระปองนมเปลา เพราะใชกระปองนมเปลาเปนประจําแทนแกวน้าํ แทบไม
ทันนัน่ นะ พอใสเขาไป ดื่มสําลักกั๊ก ๆ ๆ จะตาย โอโฮ มันหิวขนาดนัน้ นะ บทเวลามา
เห็นกาน้าํ เขามันหิวน้าํ จะตาย แตเวลาไปทําความเพียรอยูค นเดียวไมเห็นสนใจอะไร
พอมาถึงที่พักมองเห็นกาน้ําเทานั้น มันจะโดดเขาใสเลย ก็มนั หิวน้าํ จะตายนะ พอดื่ม
น้าํ เขาไป มันกลืนดวยความอยาก ความหิวมาก เลยสําลักจะตาย กลืนลงไปแทบไม
ทันนะซิ สําลักดังกั๊ก ๆ ๆ จะตาย ไมลืมนะนี่นะ
เวลาความเพียรเปนไปเต็มที่ พิจารณาไมหยุด มันก็วติ กวิจารณ เอ เราคิดไว
วาจิตมีความละเอียดเขาไปเทาไร ความพากเพียรก็จะคอยสะดวกสบาย งานการก็จะ
แคบเขาไป ๆ สะดวกสบายเขาไปเรือ่ ย ๆ แตทําไมมันจึงเปนอยางนี้ ดูซคิ วามคาด
ความหมายไวแตกอน กับความจริงทีเ่ ปนขึน้ กับจิต มันเขากันไดเมื่อไร เราคาดวา
อยางนั้น เราคิดวาอยางนัน้ จิตมีความละเอียดเขาไปเทาไรยิ่งจะมีความสะดวกสบาย
เรือ่ ยไปเลย แตครัน้ แลวไมเปนอยางนัน้ นี่ จิตละเอียดเขาไปเทาไรมันยิ่งหมุนในงาน
ของมัน หมุนติ้ว ๆ ๆ จนไดคิดวา เมื่อไรมันจึงจะยุติกันลงเสียที สะดวกสบายเสียที
นา ทําไมตั้งแตตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหลับ มันหมุนกันติ้ว ๆ ไมยอมหยุดบางพอได
หายใจเต็มปอด
บางคืนนอนไมหลับเสียดวยซ้าํ เพราะการพิจารณาไมหยุด ทั้งที่นอนเพื่อจะ
ใหหลับนัน่ แล มันทําไมจึงเปนอยางนี้ เมื่อไรถึงจะมีความสะดวกสบายเสียทีนา จิต
รําพึงขึน้ ชัว่ ขณะเทานัน้ พอหยุดรําพึงมันก็หมุนติ้วอีกแลว ๆ นัน่ จนกระทั่งถีบตัวไป
หมดกําลังของมันแลว ไมตองบอกไมตองบังคับ ที่หมุนติ้ว ๆ นั้นมันหยุดของมันเอง
เรื่องความเพียรอัตโนมัติเมื่อถึงขั้นควรเปนแลว มันเปนไปของมันเองดังที่เลามานี้แล
จากนัน้ ก็อยูแ บบเซอ ๆ ซา ๆ ละที่นี่ เอ ทําไมเปนอยางนี้ หือ เปนอยางนี้
เหรอ ที่นี่สติปญญาที่เคยหมุนติ้ว ๆ หายไปไหนหมด หายหมด หายทั้งสองอยางนั้น
แหละ สิ่งที่ตอสูกันก็ไมทราบวาหายไปไหน คูตอสูก็ไมทราบหายไปไหน ไปดวยกัน
ไปไหนก็ชางมันเถอะ เราเคยทุกขเพราะสิง่ เหลานีแ้ หละ ขาศึกก็ทําใหทุกข การตอสูก็
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ทุกข เพราะขาศึกมาทําใหทุกข เดินจงกรมก็เซอ ๆ ซา ๆ ไป ไปเห็นกิ้งกาก็เลนกับ
กิ้งกาเสีย เห็นนกก็เลนกับนกเสีย เห็นสัตวตวั ไหนก็เลนกับมันไปเสีย เปนอยางนั้นไป
เสีย ไมใชเดินจงกรมอยางจริงจังเหมือนแตกอน
ไปก็ไปยืนดูสัตว พิจารณาสัตว มันหากมีเรื่องของมันนะ ไมใชไปแบบเซอ ๆ
เสียจริง ๆ มันดูจิตดวงนี้ มันหยัง่ เขาจิตโนนนะ จิตนี้เปนไดทุกอยาง อํานาจของธรรม
ชาติอันนี้ไปฝงไวหมด ไปกําอํานาจไวหมดไมวาจิตสัตว จิตบุคคล สัตวนาํ้ สัตวบก
บนฟาอากาศ กายทิพย กายหยาบ กายละเอียด จิตมันละเอียดกวานั้น กิเลสมัน
ละเอียดกวานัน้ มันติดพันกันไปได แนะ มันหากคิดของมันเองนะ
มีเทานีต้ วั มหาเหตุในไตรภพ พอนี้บรรลัยไปแลวไมมีอะไรมากอกวน ก็อยู
ไปอยางนั้น จะไดอะไรกับการอยู มืดแจงก็มีอยูตั้งแตเรายังไมเกิด ใครจะเอามืดเอา
แจงไปเปนสมบัติของตนได ใครจะเอาดินฟาอากาศ แผนฟาแผนดินนีไ้ ปเปนสมบัติ
ของตนได วัตถุทั้งหลายที่มองเห็นเกลื่อนอยูเต็มโลกเต็มสงสารนี้ ใครจะเอาไปเปน
สมบัติของตนได มันตางอันตางมี ตางอันตางจริงอยูตามหลักธรรมชาติของมันอยาง
นัน้ มาแตไหนแตไร ตั้งแตเรายังไมเกิด เกิดมาก็มแี ตกเิ ลสนีม้ นั บังคับใหอนั นีเ้ ปนเรา
นัน้ เปนของเรา กวาดตอนเขามา จะตายยังไมวานะ ถาเปนแบกก็หลังหักแลว ยังจะ
แบกตะพึดตะพือไมยอมวาหนัก กิเลสไมยอมใหวา หนัก มันบังคับเอา เพราะฉะนัน้
มนุษยเราถึงโลภมากไมรูจักตายก็คือมนุษยนี่แล
ถาพูดตามโลกสมมุตินิยมทั่ว ๆ ไปเขาวา มนุษยนฉ้ี ลาดกวาสัตว ถาพูดตาม
หลักธรรมพระพุทธเจาอยางแทจริง เพือ่ จะปราบกิเลสแลวไมเปนอยางนัน้ มนุษยนี้
ใชไดคลองตัวที่สุด กิเลสใชไดคลองตัวที่สุด กิเลสเสีย้ มสอนไดงา ยกวาสัตวทง้ั หลาย
มนุษยนโ้ี งกวาสัตวทง้ั หลายมาก พลิกไปอยางนั้นเสีย ควรจะฉลาดแลวยังกลับใหมนั
เอาความฉลาดไปใชเปนทาสของมันเสียสิน้
ควรจะเอาความฉลาดของธรรมเขาไป
แทรกในมนุษยน้ี แตยังไมไดเรื่อง ตายทิง้ เปลาราวกับสัตวทเ่ี ขาไมฉลาด สูสัตวก็ไมได
สัตวเขาก็อยูต ามประสีประสาเขาก็เปนอยางหนึง่ มนุษยนค้ี วรจะมีความฉลาด เพราะ
ตามหลักธรรมชาติมนุษยก็ฉลาดอยูแลว ควรจะหาความฉลาดอันแทจริงอันถูกตอง
อันเปนสารคุณเขามาแทรกหัวใจบาง อยางนีก้ ลับไมแทรก กลับเอาความฉลาดของ
กิเลสเขามาครอบงําเสียหมด เออ มนุษยนเ้ี ลยจะตายจมอยูก บั ความสําคัญวาตน
ฉลาด ทั้งที่โง ถูกกิเลสจูงจมูกจนไมโงหัวขึ้นดูเดือนดาวบางเลย
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โลภก็โลภไมมีใครเกินมนุษย โลภจนเจาของจะตายยังไมรู ตายแลวก็ไม
ทราบวาเอาอะไรไป พิจารณาซิ แมแตรา งกายนีเ้ วลาหมดลมหายใจแลว เขาจะเผาไม
เผาฝงไมฝง ทิ้งไวอยางนั้น มีแตแมลงวันจะมาไตมาตอมเทานั้น ไมมีทางที่จะไดติด
ตัวไป เมื่อพิจารณาใหถึงฐานแหงความจริงของมันแลว โอโฮ ธรรมชาตินม้ี นั ละเอียด
จริง ๆ ไมอาจรูมันไดเลย ถาไมใชวชิ าธรรม ไมเห็นมันแน ๆ แมตายเกิดกี่กัปก็ไมมี
ทางทราบไดเลย มีวิชาธรรมเทานั้นที่จะมองเขาไปเห็นมันได และทําลายมันไดโดย
ลําดับจนกระทั่งสิ้นซากไป มีธรรมเทานัน้
การภาวนามันก็มเี รือ่ งเกีย่ วของหลายประการ ที่ใหความสะดวกก็มี ทีใ่ ห
ความขลุกขลักกาวไมออกก็มี จึงตองใชหลายสันหลายคมในทางอุบายเกีย่ วกับหมูก บั
เพื่อน ไมเชนนั้นก็จะไมรูเรื่องรูราวอะไร เชน วัดปาบานตาดนี้ รูสึกจะอุดมสมบูรณ
ดวยปจจัยทั้งสี่ เราจะวาอุดมสมบูรณนน้ั ไมผดิ เราพูดไดเต็มปากเพราะเคยไปที่ตาง
ๆ มาแลวนี่ ถาไมเคย เรามาเจอแตนเ้ี สียทีเดียว เราก็ยงั ไมกลาพูดวามันสมบูรณ นี่
เราก็เปนนักทองเที่ยว เกือบพูดไดวาทั่วประเทศไทย และเคยอยูก บั ครูบาอาจารยท่ี
ทานพาปฏิบตั มิ าแลว
ยิ่งพอแมครูอาจารยมั่น ทานชอบอยูใ นปาในเขา โอโฮ เวลาทานเลาใหฟง
มันไปสัมผัสทานถึงเลานะ ไมใชทา นตัง้ ใจมาเลาเฉย ๆ เวลาพูดไปสัมผัสทานก็พูดให
ฟง แตเรามันเกิดความสลดสังเวช ไปบางแหงฉันจังหันดวยขาวเปลา ๆ ไมมีกับเลย
เปนเดือนนะ ทานวา เพราะเขาเขาใจวาพระกรรมฐานนีฉ้ นั แตถว่ั แตงา ไมฉันเนื้อฉัน
ปลา เขาไมมีถั่วมีงาเขาก็เอาขาวเปลา ๆ ใสบาตรใหฉนั เราก็ฉนั อยางนัน้ เพราะเราหา
อยางนัน้ นี่ ทานวา แตภาวนาดี ตัวเบา มันจะกินไดมากอะไรมีแตขาวเปลา ๆ ทานวา
อยางนั้น การเดินธุดงคกล็ าํ บาก บางทีเดินจากนีไ้ ปบานนัน้ ไปหมูบานนั้นก็ไมถึง
เพราะหลงทาง โดนปาลึกเขาไปอีก
แตกอนหมูบานไมไดเปนอยางนี้ เดินตั้งวันก็ไมเจอหมูบาน หลงทางบอย
เพราะทางโขลงขางมีแยะ โอย นอนจมอยูในปา ทานวาบางทีไมไดกินขาวก็มี เราก็
เคยอดอยูแลวจะวิตกวิจารณอะไร เพราะเราไปหาภาวนานีน่ ะ เราไมไปหากังวลนี่
ทานวา ความกังวลเปนเรื่องของกิเลส เราจะฆากิเลส จะกังวลมันอะไร ไปอยูในปาใน
เขา อด ๆ อยาก ๆ ทัง้ นัน้ แหละ ทานพูด ทีนธ้ี รรมทานซิสมบูรณภายในใจไมมเี วลา
บกพรอง ทานภาวนาของทานดวยความสะดวกสบาย ไมเกลือ่ นกลนวุน วายกับใคร ๆ
จิตใจสงาผาเผย ธรรมชอบเจริญในที่อดอยากขาดแคลน ไมไดเจริญในที่สมบูรณพูน
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ผลดวยปจจัยเครือ่ งบํารุงบําเรอ ซึ่งดีไมดีติดปจจัยสี่ ซึ่งเปนเพียงเครื่องอาศัยก็ไดถา
ลืมตัว เลยกลายเปนเนือ้ เปนหนังเปนตัวเปนตนขึน้ มาแบบกาฝาก และทําลายจิตใจ
ใหแหลกเหลวไปได
เพราะฉะนั้นการฝกฝนอบรมเจาของ จึงตองมีความลําบากลําบน ดวยที่อยูที่
อาศัยบาง ดวยปจจัยตางๆ เครือ่ งบรรเทาบาง ดวยความเพียรบาง บวกกันเขาก็ตอง
ทุกข เพราะจะหนีจากทุกข ตองเอาทุกขแกทุกขซิ ทุกขอันหนึ่งเปนทุกขเพราะกิเลส
สรางขึ้นมา ทุกขอนั หนึง่ เปนทุกขเพราะการบําเพ็ญธรรม ฝายหลังนีเ้ ปนผลดี เปนทาง
ใหประเสริฐ เปนทางใหหลุดพน ยอมรับทุกขทางนี้มากกวาจะยอมรับทุกขทางนั้น
อยางนั้นซิผูปฏิบัติ ตองคิดแยกคิดแยะหลายสันหลายคม จึงเรียกวา ปญญา ไมอยาง
นั้นหาทางออกไมไดนะ ปญญาเปนสําคัญ พลิกแพลงเปลีย่ นแปลงหลายตลบทบทวน
จนคลองตัว จึงจะทันกับกลของกิเลส ไมงั้นตายจมอยูในเงื้อมมือมัน
นี่ก็ยิ่งรอยหรอเขาไปๆ ทุกวันพระกรรมฐานเรา กําลังจะกลายเปนปลาเนา
ไปขายอยูในตลาดลาดเลในเมืองใหญเมืองหลวงไปแลวนะ เรื่องของกิเลสถามีอยูใน
จิตแลว มันลืมตัวไดงายนะ เห็นคนมานับหนาถือตาเคารพเลือ่ มใสก็ลมื ตัวเสียละซิ
เหตุทเ่ี ปนปลาเนากระจายเขาตลาดนะ เพียงดินเหนียวติดหัวก็วาตัวมีหงอนไปแลว
นัน่ นีล่ ะกรรมฐานตาย ผูเ ห็นธรรมเปนของแปลกประหลาดอัศจรรยภายในจิตอยู
แลว ทานไมหลงทานไมตน่ื ดินเหนียว ทานรู มีแตหาวิธหี ลบหลีกปลีกตัวเทานัน้ จน
ผานพนไปไดแลว นั้นก็ยิ่งรอบคอบ ควรจะสงเคราะหใครมากนอยเพียงไร ทานก็รู
ประมาณของทานเอง ทานไมหลงทานไมตื่น
ผูเ ชนนัน้ แลวทานเปนผูร อบคอบ ทานรูจักประมาณความพอดีในการปฏิบัติ
ตอประชาชน หนักเบามากนอยเพียงไรทานรูข องทานเอง ทานไมถือใครเปนประมาณ
ทานถือธรรมเปนประมาณ กําลังวังชาของทานเหมาะสมเพียงไรทานก็รูของทานเอง
เพราะทานไมถอื โลกามิสมาเปนเจาอํานาจบังคับจิตใจทาน ทานไมมีโลกามิสติดหัวใจ
ทานมีแตความเมตตาสงสารทีจ่ ะสงเคราะหสงหาไดมากนอยเทาไร ทานก็ทําไป ความ
รูจ กั ประมาณทานมีอยูป ระจําใจ ทานไมลืมตัวไมลืมธรรมจะไปลืมตัวอะไร คนลืม
ธรรมตางหากจึงลืมตัวมั่วสุมแบบไมมีสถานีจอดแวะ
หาอุบายสังเกตดูเจาของใหดนี ะ สิ่งเกี่ยวของกับเรามีอะไรบางที่ทําใหอืดอาด
เนือยนาย ทําใหลา ชา ทําใหไมสะดวกสบายในจิตตภาวนามีอะไรบาง ตองสังเกต
เสมอ ถึงจะทุกขก็ทนเอา เมือ่ เจาของรูว า สะดวกทางดานจิตตภาวนาในแงใด แมทุกข
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ก็ตองยอมทนเอา ไมอยางนั้นกาวไปไมได เพราะกิเลสมันรึงรัดรอบดานในหัวใจเรา
ขยับออกชองไหน สวนมากมีแตกเิ ลสทัง้ นัน้ แหละ เมื่อสติปญญายังไมทัน มีแตกิเลส
ยึดอํานาจเอาเราเปนเครื่องมือของมันทั้งนั้น แตเราไมรวู า มันเปนกิเลสนะซิ ตอเมื่อ
สติปญญาทันมันถึงจะรูและรู แย็บมาตรงไหนรู ฟนกันแหลกๆ ไปเลย เมื่อถึงขั้นรู
แลวปดไมอยูจริงๆ นะ มันจะออกมาแงไหนมันรูกันทันทีๆ ฟดกันฟนกันแหลกๆ จน
กระทั่งมันหมอบอยางที่วานั่นแหละ หมอบแลวยังไมแลว ยังตองคุยเขี่ยหาอีกไมหยุด
ไมถอย กิเลสมันหมอบ การหมอบของกิเลสอยาเขาใจวามันกลัวเรา มันหมอบหลบ
ฉากตางหาก อยาเขาใจวามันกลัวเราเลย มันหมอบหลบฉากดวยลวดลายแหงความ
ฉลาดของมัน ความฉลาดของกิเลสเปนอยางนั้น
ฉากของธรรมะความฉลาดของธรรมเปนยังไง ก็ตามขุดคนจนเจอกัน ฟดกัน
เรือ่ ยๆ หลายครัง้ หลายหน สุดทายก็เจอปูยาตายายของมันจนได คือ อวิชฺชาปจฺจยา
สงฺขารา นีก่ เ็ อาแหลก เมือ่ เจาโคตรมันหมดแลว สงครามก็หยุดรบลงทันที ฉะนัน้ จง
ฟาดฟนจนหมดเจาโคตร ถาโคตรยังอยูมันก็แตกลูกแตกหลานมาเรื่อย เพราะมันมี
โคตรมีแซนว่ี ะ เอาจนแหลกทั้งโคตรทั้งแซแลวหมดปญหาลงทันที สบายแสนสบาย
สนุกดูกิเลสที่นี่ สมมุตวิ า มันไมมใี นหัวใจเรา มันก็มใี นสัตวในบุคคล ไปไหน
มันก็เห็นหมด เกลื่อนอยูนั่น มันแสดงกิริยาทาทางอะไรออกมา ปดไมอยู เห็นหมดรู
หมด นอกจากจะพูดหรือไมพูดเทานั้น ทีนี้ความสงสารมันก็เปนขึ้นมาพรอมกัน อีก
คนหนึง่ ไมรู คนหนึง่ รูม นั ดูกนั งาย คนไมรูก็เหมือนคนไปนอนอยูในถ้ําเสือนั่นแล ได
ยินเสียงเสือคําราม ฮึ่มๆ ยังนึกวาคนรองเพลงใหฟง ยังฟงเพลินอยูได ไมรูจักตาย
พวกเรามันพวกไปนอนอยูในถ้ําเสือ เสือคํารามจะกลืนหมดทั้งตัว ยัง ออ เพลงนี้
ไพเราะเพราะพริง้ มากนะ แหม เพลงนีม้ าจากไหนนา เพลงอะไร เพลงลูกทุงหรือลูก
กรุงกันนะ ถึงไดไพเราะเสนาะโสตเอานักหนา ไมคิดวาเสือมันกําลังหั่นหอมหั่น
กระเทียมอยูแลว เสียงกระหึ่มๆ ของมันหั่นหอมกระเทียม กําลังจะขยําคลุกเคลากับ
เนื้อมนุษยผูแสนโงอยูประเดี๋ยวใจยังไมรู ยังเขาใจวาเขารองเพลงใหฟง กิเลสมัน
กลอมคน กลอมอยางนั้นละ จงฟงใหถึงใจ บทเพลงของกิเลสกลอมพวกเรา และ
ปฏิบตั ใิ หถงึ ธรรม ถาไมอยากถูกขยํากับหอมกระเทียมของมัน
เอาละ เลิกกันละที่นี่
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕

พัฒนาจิตใหพน พลังดึงดูดของกิเลส
ในสามแดนโลกธาตุนี้ไมมีอะไรมีกําลังมากกวากิเลสไปได ดังที่กลาวเมื่อสัก
ครูน ว้ี า มันมีอํานาจดึงดูดตลอดเวลา เชนเดียวกับวัตถุตา ง ๆ ที่ถูกโลกดึงดูดตลอด
เวลานัน่ แล คําวาโลกดึงดูดนี้ วัตถุเล็กก็ดึงดูดตามความเล็ก วัตถุใหญก็ดึงดูดตาม
ความใหญของวัตถุนั้น ๆ วัตถุใหญเทาไรยิ่งดึงดูดมาก เรายกไมขน้ึ เพราะหนักมาก
เกี่ยวกับความดึงดูดของโลก แมเข็มเลมหนึ่งมันก็ยังตองดึงดูด วัตถุตาง ๆ จึงเต็ม
อยูก บั พืน้ โลก จะเหาะลอยอยูบนอากาศไมไดเพราะถูกโลกดึงดูดลงมา
กิเลสสรางพืน้ ฐาน สรางอํานาจ สรางความดึงดูดไวภายในใจของสัตวโลกก็
เหมือนกัน ใจสัตวโลกจึงเปนฐานแหงความดึงดูด ฐานแหงกําลังของกิเลสที่คอยดึง
ดูดสัตวโลกไมใหเผยอตัวขึ้นไดเลย ไมวาจะคิดอานไตรตรองทางใดขึ้นชื่อวาความดี
แลว ถูกมันดึงดูดหรือเหนี่ยวรั้งเอาไวจนได อํานาจของมันรุนแรงมาก แตเราไม
ทราบวาสิง่ เหลานีม้ อี าํ นาจ เพราะยังไมมีคูแขง มันมีอันเดียว เกิดมาก็เพราะอํานาจ
ของกิเลสพาใหเกิด ความเปนอยู ความเคลือ่ นไหวทุกอยางอยูด ว ยอํานาจแหงความ
ดึงดูดของกิเลสทั้งมวล ไมมีสิ่งใดมามีอํานาจดึงดูดและแฝงเขามาเปนคูแขงกับสิ่งที่
กลาวนี้ สิง่ นีจ้ งึ มีอาํ นาจทําหนาทีแ่ ตผเู ดียวอยูใ นหัวใจสัตวโลก ทั้งที่สัตวโลกก็ไม
ทราบเลยวาอะไรเปนเครือ่ งดึงดูด เปนเครื่องกดถวง หรือกดขี่บังคับอยูเวลานี้ ไมมี
ทางทราบได ไมวา จะเปนสัตวโลกรายใดหรือผูใ ดภูมใิ ด รวมหมดทัง้ สามแดน
โลกธาตุนี้ ไมมผี หู นึง่ รายใดทีจ่ ะสามารถทราบความดึงดูด หรือกําลังของกิเลสซึ่งฝง
อยูภายในจิตใจของตนนี้ได เพราะเปนสิ่งที่ละเอียดออนมากเกินกวาสามัญชนเราจะ
ทราบไดในความเปนของมัน
ดวยเหตุนเ้ี ราจึงเห็นความประเสริฐและอัศจรรยของพระพุทธเจา ทีแ่ หวก
วายมาตรัสรูใ นแดนแหงมหาอํานาจของวัฏจักรนี้ ไดเปนพระพุทธเจาขึ้นมา และ
ปราบธรรมชาติที่มีอํานาจกดถวงจิตใจ หรือดึงดูดจิตใจนี้ ใหหมดสิ้นไปจากพระทัย
ได นําอุบายวิธตี า ง ๆ ทั้งฝายโทษเพราะความกดขี่บังคับของกิเลส ทั้งฝายคุณคือ
ธรรมเครื่องชําระซักฟอก
หรือปราบปรามกิเลสใหสตั วโลกทัง้ หลายไดทราบโดย
ลําดับมา ตั้งแตปฐมสาวกจนกระทั่งพุทธบริษัท หรือสัตวโลกทั่ว ๆ ไป อยางกวาง
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ขวาง ไมมีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจา ดวยเหตุนค้ี าํ วาพระพุทธเจาเกิดขึน้ แลวใน
โลก จึงเปนสิ่งที่สะเทือนใจสัตวโลกผูกําลังตกทุกข และแสวงหาทางออกอยางมาก
มาย เพราะเปนธรรมชาติทห่ี ายาก นานแสนนานจะมีสกั ครัง้ หนึง่
เราคิดดูวา สัตวโลกทัง้ สามภพนี้ ไมมผี หู นึง่ ผูใ ดรายใดจะแหวกวายโดย
ลําพังตนเอง ใหหลุดพนจากมหาอํานาจแหงวัฏจักรนีไ้ ปไดแมแตรายเดียว มีพระ
พุทธเจาเทานัน้ เปนพระองคแรก ที่ไดทรงพยายามมาโดยลําดับเต็มพระสติปญญาไม
ลดละทอถอยจนไดตรัสรู ดังพระพุทธเจาของเราองคปจ จุบนั เปนตัวอยาง เพียงพระ
ชาติปจ จุบนั นี้ พระองคทรงตะเกียกตะกายไดรับความทุกขทรมานมากเพียงไร มีใคร
จะเปนคูแขงพระพุทธเจาไดไมปรากฏ เพราะการทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอยาง ลวน
เปนสิง่ ทีเ่ จามหาอํานาจนีย้ ดึ ครองไวแลวอยางเหนียวแนนทัง้ สิน้
ไพรฟาประชาชี
บริษทั บริวาร สมบัติพัสถาน ผูอยูในความปกครองที่ทรงรับผิดชอบ ลวนแตมหา
สมบัติ นีถ้ อื วาเปนสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คามหาศาลทัง้ นัน้ เฉพาะอยางยิง่ พระชายากับพระราช
โอรสซึ่งเปนสมบัติที่ใกลชิดติดพระองคยิ่งกวาสิ่งใด ๆ พระองคเสด็จพรากจากไปได
อยางไร ถาธรรมดาแลวยอมเปนไปไมได ไมมีใครกลาทําได แมแตสมบัติสิ่งของ
ธรรมดา ๆ ซึ่งมีคุณคานอยนิดเดียวยังไมอาจสละได
เวลาเสด็จออกทรงผนวช นับแตขณะที่เสด็จออกไป ไดรบั ความทุกขความ
ทรมานแสนสาหัสทัง้ ทางพระกายแลพระจิต เพราะการทรงฝกทรงฝนทรงทรมาน
พระองค จนถึงขัน้ สลบไสล จะเปนแหลจะตายแหล แลวก็ฟนพระองคกลับคืนได จน
ปราบมหาอํานาจทีบ่ บี บังคับและกดถวงอยูภ ายในพระทัยใหสน้ิ ซากลงไป กลายเปน
พระพุทธเจาขึ้นมาทั้งองค นีย่ ากขนาดใด เพียงพระชาติปจจุบันนี้ก็ไมมีใครจะกลา
แขงไดแลว พูดถึงเรื่องความพากเพียรความอดทน ความทุกขทรมานในการ
ตะเกียกตะกายทุกประโยค นับแตสถานทีอ่ ยู อาหารปจจัยเครือ่ งอาศัย ทีเ่ รียกวา
ปจจัยสี่ ไมมคี วามสะดวกสบายในพระกายและพระทัยเลย เหตุใดจึงทรงฝาฝนมาได
การรบ รบอะไร การแกการตอสู สูอ ะไรทีเ่ ปนภาระหนัก เปนของยากที่สุด
ยิง่ กวาการสูร บการรบฟนหัน่ แหลกกับกิเลสนีไ้ มมใี นสามแดนโลกธาตุน้ี นี่พระพุทธ
เจาก็ไดทรงสละพระชนมชีพจนไดตรัสรูขึ้นมา ในการตอสูก็ถึงขั้นสลบ พระองคไม
ตายแตกเิ ลสตายเกลีย้ งไมมเี หลือภายในพระทัย ไดอุบัติขึ้นมาเปนศาสดาเอกในโลก
ทามกลางแหงวัฏจักรซึ่งหมุนอยูรอบตัว
นีเ่ ราไมเห็นพระพุทธเจาเปนผูป ระเสริฐ เปนผูอ ศั จรรยเหนือโลกแลว เราจะ
เห็นอะไรวาประเสริฐยิง่ กวานี้ หากไมมพี ระพุทธเจามาตรัสรูแ ละทรงแสดงธรรมดวย
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วิธกี ารตาง ๆ ทัง้ การละและการบําเพ็ญ ทัง้ ฝายโทษและฝายคุณใหทราบแลว แมจะ
มีหูกี่รอยกี่พันหูก็ไมเกิดผลเกิดประโยชนอันใด มีตากี่รอยกี่พันดวง มีจมูก มีลิ้น มี
กายกี่รอยกี่พันจมูกกี่พันลิ้นก็ไมเกิดประโยชนอะไร เพราะไมทราบจะเอานําไปใชกบั
สิง่ ใดจึงจะเหมาะสม เมื่อไมมีผูชี้แจงแสดงบอกใหรูในทางผิดทางถูกแลว กาย วาจา
ใจหรือตา หู จมูก เหลานีก้ ไ็ มมคี วามหมายอันใด นี่พระพุทธเจาทรงชี้แจงไวหมด ให
รูการใชประโยชนทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ ไมปลอยให
ตายและเนาเฟะทิง้ เปลา ๆ ดังทีเ่ คยเปนมาแลวทัว่ ดินแดน
ไมมีผูใดจะมีความฉลาดแหลมคมยิ่งกวาพระพุทธเจา ในการชีแ้ จงแสดง
บอกเครื่องใชเครื่องมือใหเกิดประโยชน สิ่งใดที่จะเปนโทษก็ทรงสั่งสอนใหหักหาม
ตัวเอง และทรงสั่งสอนหามไมใหทํา สิง่ ใดทีเ่ ปนผลเปนประโยชนนบั ตัง้ แตขน้ั เริม่
แรกแหงประโยชนหรือประโยชนเปนพืน้ ๆ จนกระทั่งถึงประโยชนมหาศาล มีพระ
พุทธเจาพระองคเดียวเทานั้นเปนผูชี้แจงแสดงทุกแงทุกมุม โดย สวากขาตธรรม
ตรัสไวชอบ ไมมผี ดิ มีพลาดคลาดเคลือ่ นแมแตนอ ยเลยในบรรดาศาสนธรรมทัง้ มวล
และเปน นิยยานิกธรรม เครื่องนําออกแกผูประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทที่ทรงสั่ง
สอนไวแลวนัน้ จนผานพนจากทุกขไปไดโดยสิ้นเชิง ไมมีใครเหนือพระพุทธเจาที่ทรง
แสดงไวแลวโดยถูกตองนี้ไดเลย
นีเ่ ราจะเห็นไดอยางชัดเจนวา พระพุทธเจาทรงมีความฉลาดเหนือโลกขนาด
ใด โดยลําพังเราทีเ่ กิดขึน้ มาจะสมบูรณดว ยตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ก็ตาม มันก็
สมบูรณอยูด ว ยวัฏจักร อยูดวยความโงเขลามืดบอด ใหกิเลสครอบงําจนมืดมิดปด
ตา ทั้ง ๆ ที่มีตาก็นําไปใชประโยชนอะไรไมได มีหูก็ฟงเพื่อกิเลส มีตาก็ดูเพื่อกิเลส
จมูก ลิน้ กาย ใจก็เพื่อกิเลสทั้งมวล ไมใชมีเพื่ออรรถเพื่อธรรม ถาพระพุทธเจาไม
ทรงสัง่ สอนใหรวู ธิ ใี ชอายตนะหรือเครือ่ งมือเหลานี้ เพื่อเปนประโยชนในทางที่ถูกที่
ควร
ทีนเ้ี ราทัง้ หลายไดยนิ ไดฟง มาแลว ในตํารับตําราก็เคยไดเรียนไดอา น จดจํา
มาไดมากมาย แลวจะควรทําอยางไรทีค่ วรจะเปนประโยชนแกเรา หากพระพุทธเจา
ไมทรงสอนไวแลว เราจะไมมีทางออกเลย นี่ความอัศจรรยของพระพุทธเจาเปนอยาง
นี้ ทั้ง ๆ ทีเ่ ราไดยนิ ไดฟง มาแลว ยังไมสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามรองรอยไดแลว
เราจะเห็นวาผูใ ดเปนผูส ามารถ ใครเปนผูส ามารถผูน น้ั ก็เปนผูห ลุดพนไปได ถาเรา
ไมสามารถเราก็หลุดพนไปไมได ตายจมอยูใ นวัฏวนนีโ้ ดยไมมกี าลมีเวลามานับอาน
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เลย เรียกวา อนันตกาล หาระหวางไมได หาความสิน้ สุดยุตไิ มได ถาปลอยใหเปนไป
ตามวัฏจักรซึง่ หมุนอยูภ ายในจิตนี้
เฉพาะอยางยิง่ เราเปนนักบวช มีหนาทีใ่ ดเปนสําคัญของนักบวช ก็คือหนาที่
ปฏิบตั ิ ปริยัติไดศึกษามาแลวพอสมควรจากอุปชฌายอาจารย เรียนมาตามตํารับ
ตํารา ทานชี้ชองบอกทางใหทุกแงทุกมุม แลวนํามาประพฤติปฏิบัติ กําจัดสิ่งที่เปน
ขาศึกอยูภ ายในใจของตนดวยความอุตสาหพยายาม ความขยันหมัน่ เพียร จึงจะเปน
การถูกตองตามเพศ และทางดําเนินของพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายที่ดําเนินมา
เพราะนี้คือทางเบิกทางถากถางกิเลส ซึง่ เปนตัวภัยภายในจิตใจใหหมดสิน้ ไปจากใจ
ศัพทสมัยปจจุบนั นีเ้ ขาเรียกวา พัฒนาชุมชน,พัฒนาการ อะไรเปนสิง่ ทีค่ วร
พัฒนากอนอื่นและเปนสิ่งที่ควรพัฒนาอยางยิ่ง ก็คือใจ การพัฒนาจิตเปนสิง่ สําคัญ
ยิ่งกวาการพัฒนาสิ่งใด ๆ ทัง้ สิน้ หากไมไดพัฒนาจิตแลว สิง่ ภายนอกจะหรูหราสงา
งามขนาดใดก็ตาม มันก็สกั วาเปนแรธาตุ เปนอิฐ เปนปูน เปนหิน เปนทราย เปน
ถนนหนทาง ไปเพียงเทานั้น ผูค รองสิง่ เหลานีก้ ค็ อื ผูท ม่ี ไี ฟเผาผลาญอยูภ ายในหัวใจ
ตลอดเวลา จะหาความสุขความเจริญ และความสงบรมเย็นมาจากทีไ่ หน
ความสุขความเจริญตองหมายถึงจิตใจเปนอันดับแรก ความไมมีโรคภัยไข
เจ็บ การไปมาหาสูด ว ยความสะดวกสบายเปนอันดับตอไป การพัฒนาจิตใจเปนของ
สําคัญมาก ดังพระพุทธเจาทรงสั่งสอนโลกทั้งหลายมาก็คือการพัฒนาจิตใจ เมื่อ
พัฒนาจิตใจใหดแี ลว สิ่งภายนอกยอมกลายเปนของดีงามไปตาม ๆ กัน มีคุณคา
เปนประโยชนแกผพู ฒ
ั นาโดยสมบูรณ หากปราศจากการพัฒนาจิตแลวไซร จะไมมี
อะไรมีคณ
ุ คาเลยในโลกนี้ เพราะจิตเปนตัวหมุน เปนตัวรับสุขรับทุกขรบั ความเสือ่ ม
ความเจริญ รับสัมผัสทุกสิ่งทุกอยางที่มากระทบกระเทือนอยูตลอดเวลา ถาความ
รอบคอบของจิตไมมี สิง่ เหลานัน้ จะกลายเปนภัยตอจิตไมอาจสงสัย
หากจิตไดรับการพัฒนาตนพอสมควร และพัฒนาใหมีหลักมีเกณฑ จนถึง
พัฒนาขั้นสุดยอด ถึงความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพนภายในใจแลว อยูท ไ่ี หนก็เปนการ
พัฒนา คือเจริญรุง เรืองอยูใ นตัวเอง แนะนําสัง่ สอนใครก็เปนอรรถเปนธรรม เปน
เหตุเปนผล เปนความถูกตองลวน ๆ เพราะออกมาจากใจซึ่งพัฒนาดีแลว ฉะนั้น
การพัฒนาจิตจึงเปนของสําคัญดังศาสนาสอนไว
จิตถูกอะไรหุมหอ ถูกอะไรเหยียบย่ําทําลายอยูทุกขณะจิต คิดปรุงออกเรื่อง
ใดมีแตเรื่องฟนเรื่องไฟ เรือ่ งกิเลสตัณหา ความโกรธ ความหลง ลวนแตเปนฟนเปน
ไฟอันออกมาจากเรื่องของกิเลสทั้งมวล หากไมแกไขดัดแปลง ไมชาํ ระลางสิง่ เหลานี้
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จะจัดวาเปนการพัฒนาจิตใจไดอยางไร
ก็เปนการพัฒนากิเลสใหมากมูนขึ้นโดย
ลําดับเทานัน้ แลวหาผลประโยชนอะไรพอใหเปนความอบอุน ชืน่ ใจภายในตัวเราเอง
ทัง้ เวลาเปนอยูแ ละตายไป เวลานีจ้ งึ ควรสรางหลักเกณฑคอื ศีลธรรมใหมน่ั คงภายใน
ใจเสียแตบดั นี้
เฉพาะอยางยิง่ นักบวช เปนผูที่ตั้งหนาตั้งตาสรางหลักฐานมั่นคงใหแกจิตใจ
ทีเ่ รียกวา เรือนใจ แตขณะบวชแลวเปนตนไป เริม่ ตัง้ แตศลี ใหบริสทุ ธิ์ อยาไดให
ตําหนิวา ศีลดางพรอย ศีลไมบริสทุ ธิด์ ว ยเจตนา และมีความระมัดระวังเสมอ อยาให
ศีลดางพรอยหรือขาดทะลุไป เพราะความเผลอความไมมสี ติสตัง และเริ่มทางสมาธิ
จิตไมมีความตั้งมั่น จิตวอกแวกคลอนแคลนเพราะอะไร ก็เพราะกิเลสหลอกหลอน
ยัว่ ยุทาํ ใหวอกแวกคลอนแคลนในธรรม กิเลสเขยาจิตใหตั้งตัวไมได เราก็ทราบอยู
แลววา ที่จิตเขาสูความสงบไมได เพราะความอยากหาประมาณไมได มันกวนอยู
ตลอดเวลา ใหคิดใหปรุงอยูไมหยุด ซึง่ แตละเรือ่ งละราวลวนแตเปนฟนเปนไฟ ออก
มาจากสมุทัยแดนผลิตทุกขมาเผาลนตัวเอง แลวจะหาความสุขความสบายมาจากที่
ไหน จึงตองตอสูกัน หนักก็ตาม เบาก็ตาม การตอสูตองไมคํานึงถึงความหนักเบา
นอกจากความชนะ ใหสมความมุง มัน่ มุง หมายตายเอาดาบหนาโดยถายเดียว
หนักก็ตองตอสูในขณะนั้น เชนเดียวกับนักมวยเขาตอยกันบนเวที ไมไดมา
คํานึงถึงเรื่องความหนักไปเบาไป ความเมื่อยหิวออนเพลีย มุงแตจะใหชนะโดย
ถายเดียว ผูป ฏิบตั กิ าํ จัดกิเลสซึง่ เปนตัวขาศึกภายในใจ ก็ตองมีความมุงมั่นเพื่อชัย
ชนะอยางแรงกลา ความทุกขความยากความลําบากในการตอสู ตองถือเชนเดียวกับ
นักมวยเขาตอสูก นั บนเวที เวลาเสร็จสิน้ ลงไปแลว เมื่อยหิวออนเพลียอะไรคอย
ปฏิบตั บิ าํ รุงหรือรักษากัน พักผอนหยอนตัวกันในภายหลัง ในขณะที่ตอสูตองเอาจริง
เอาจังหวังชัยชนะทาเดียว
ขณะนี้ขาศึกอยูรอบดาน ฝงจมอยูภายในจิต แสดงออกมาทาใดจึงเปนลวด
ลายของขาศึก ลวดลายแหงธรรมไมปรากฏเลย เราจะหวังพึ่งอะไร พระพุทธเจาสั่ง
สอนสัตวโลก สั่งสอนลงที่จุดไหน เพราะคําวาโลกนัน้ กวางขวางมากจนหาประมาณ
ไมได พระองคสอนลงที่จุดไหนเปนจุดสําคัญ ก็ลงที่ใจ เพราะใจเปนจุดสําคัญทีร่ อง
รับสิง่ ตาง ๆ ทั้งดีและชั่ว สุขแลทุกข และเปนทีร่ วมแหง ราคคฺคินา ไฟคือความ
กําหนัดยินดี โทสคฺคินา ไฟคือความโกรธความโมโหโทโส โมหคฺคนิ า ไฟคือความ
ลุมหลงงมงายแบบนอนไมรูจักตื่น ฝงจมภายในใจแหงเดียวไมไดอยูที่อื่นใด ใจรอน
ก็รอ นเพราะสิง่ เหลานี้ ไมไดรอ นเพราะธรรม รอนเพราะกิเลสตางหาก
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เพราะฉะนัน้ จึงตองอาศัยวิรยิ ธรรม ขันติธรรม ความพากความเพียร ความ
อดความทน สติธรรมความระลึกรูต วั อยูเ สมอ ปญญาธรรม ความฉลาดรอบคอบใน
กิจนอกการใน ตลอดความคิดความปรุงของใจ ความคิดใดที่เปนภัย ความคิดใดที่
เปนคุณ พินิจพิจารณาไตรตรอง และตัดฟนคัดเลือกอยูโดยสม่ําเสมอ เรียกวาเปน
ทาแหงความเพียรของผูมีสติมีปญญาประจําตัวทุกอิริยาบถ การเคลือ่ นไหวทางดาน
จิตใจตองคอยระวังและคอยทราบเสมอ ในอิรยิ าบถตาง ๆ ยืน เดิน นัง่ นอน เวนแต
หลับ เรียกวาเปนความเพียร ทาตอสูของนักปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดเปนอยางนี้
จิตเปนสิ่งที่ฝกหัดหรือทรมานได พระพุทธเจาจึงทรงสอน ศีล สมาธิ ปญญา
เปนสิ่งที่ทําใหเกิดใหมีได ทานจึงสอนใหบาํ เพ็ญใหเกิดใหมจี นถึงขัน้ สมบูรณ และทํา
ใหสมบูรณไดทานจึงสอน ความพากเพียรเพื่อยังธรรมเหลานี้ใหเกิดใหเจริญยอมอยู
ในฐานะทีค่ วรเปนไปได ไมเชนนัน้ ทานไมสอน ใน สวากขาตธรรม ทัง้ มวลเปนฐานะ
คือเปนไปไดทั้งนั้น ไมใชเปนอฐานะคือเปนไปไมได ทานเปนไปไดแลว สาวกทุก
องคเปนไปไดแลวทั้งนั้น
ธรรมนี้จึงเปนธรรมที่ออกมาจากฐานะที่เปนไปไดโดย
สมบูรณทั้งฝายเหตุฝายผล
เหตุใดเรานํามาประพฤติปฏิบัติจึงเปนของไมมีน้ํายา
ธรรมก็สกั แตวา ธรรม เมือ่ เขามาสูต วั เราแลวก็กลายเปนธรรมไมมนี าํ้ ยา เพราะอะไร
เพราะถูกกิเลสตีเอาแหลก กลายเปนคนไมมนี าํ้ ยา ความเพียรก็เซอ ๆ ซา ๆ ไมมี
สติสตังเปนเครื่องระมัดระวังจิตใจเลย ใจจะหาความสงบไดที่ไหน
ถาหากสงบเปนสมาธิไดดวยอํานาจของกิเลส แมสตั วทกุ ประเภทในน้าํ บน
บกบนอากาศ ใตดนิ เพราะสัตวกม็ กี เิ ลส ตองได สมาธิ ปญญา วิมุตติ กันไปนาน
แลว อยาวาแตมนุษยเราจะทรงธรรมเหลานีจ้ าํ พวกเดียวเลย แตนก่ี เ็ พราะกิเลสนัน่
เองมันทําลาย มันยุแหยกอกวน มันมิไดสราง สมาธิ ปญญา วิมุตติ ใหใคร ๆ นี่ ใจ
เราถาเปนน้าํ ก็หาเวลาสงบใสไมได ยังไมทราบวากิเลสเปนตัวมารคอยลางผลาญอยู
หรือยังนอนเพลินคอยเอา สมาธิ ปญญา วิมุตติ จากมันอยูหรือ ไมนานจะถูกมันจับ
โยนลงกนเหวเลยเทวทัต จะวาไมบอกไมเตือนนะ
ทานผูใ ดเคยใชธรรมบทใดในขัน้ เริม่ แรกแหงการปฏิบตั ิ เห็นวาถูกจริตนิสยั
ของตน ก็พงึ นําธรรมบทนัน้ มาใชมาบริกรรมอยางเอาจริงเอาจัง ดวยความมีสติ ให
ถือวาโลกนีไ้ มมแี ละไมมใี นความรูส กึ เวลานัน้ มีเฉพาะงานที่กําลังทําและรับรูกันอยูนี้
เทานัน้ บริกรรมธรรมบทใดก็ตาม เชน พุทโธ ๆ ในโลกนีไ้ มมอี นั ใดภายในใจ ใหมี
แตพุทโธที่สัมผัสสัมพันธกันกับใจอยูนี้เทานั้น ไมสนใจกับสิ่งใด ความคิดวาสิ่งนั้นมี
สิ่งนี้มี กาลนัน้ เปนอยางนัน้ กาลนีเ้ ปนอยางนี้ สถานทีน่ น้ั เปนอยางนี้ อยางนีล้ ว นแลว
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แตจิตแสดงตัวออกไปดวยความคึกคะนอง ไมคํานึงกับงานของตน ไมสนใจกับงาน
ของตน จึงทําใหเรือ่ งราวมันยุง เหยิงวุน วายไปตลอด ทั้ง ๆ ที่จะทําจิตใหเปนสมาธิ
เลยไมเปนสมาธิได กลายเปนความลอยลมไป ก็เพราะความปรุงความคิดของจิตที่
ไปคิดวาดภาพอันนัน้ ภาพอันนี้ เรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ กอกวนตัวเองนัน่ แล ฉะนั้นจึงใหมี
งานเดียวคือคําบริกรรมภาวนาเทานัน้ เปนความถูกตองเหมาะสม ที่จะยังจิตใหสงบ
เย็นเปนสมาธิไดไมสงสัย
เรากําหนดอานาปานสติคือลมหายใจเขาออก ก็กําหนดตั้งแตไตรโลกธาตุ
เขามาสูว งแหงกายเรา วาไมมีอะไร ปรากฏแตลมกับความรูที่สัมผัสกันเทานั้น ใหมี
เทานัน้ ในความรูส กึ นั้นแลคือผูตั้งหนาตั้งตาทํางานในวงปจจุบัน ลมจะละเอียดลงไป
ๆ โดยลําดับ เมื่อมีสติคอยจดจอตอเนื่องกันอยูไมขาดวรรคขาดตอน เพราะไดรบั
การควบคุม จิตยอมจะหยั่งตัวเขาสูความสงบได
ปกติของจิตอยากสงบตัวอยูแลว แตเพราะอํานาจของกิเลสมันฉุดมันลาก
มันถากมันฟนใหหาความสงบตัวไมได ใจเรียกรองขอความชวยเหลือจากเจาของอยู
แลว เจาของคืออะไร คือสติ คือปญญา ศรัทธา ความเพียร แตลม เหลวไปหมด จิต
ไดรบั ความทุกขรอ นแทบเปนแทบตาย เรียกรองหาความชวยเหลือจากเจาของก็ไม
เจอ เจอแตกเิ ลสตัวทําลายถายเดียว เพราะฉะนัน้ จึงหาความสงบไมไดภายในจิต นี่
ใหทราบไวเสียแตบดั นี้ แลวพยายามทําดังที่กลาวมา จิตจะเหนืออํานาจของสติไปไม
ได ตองหยั่งเขาสูความสงบได
เมื่อจิตมีความสงบแลว เราจะเห็นทั้งคุณแหงความสงบของจิต และเห็นทัง้
โทษแหงความวุนวายที่ยังไมสงบแตกอนพรอม ๆ กันไปในขณะนัน้ จะหยัง่ ความเชือ่
ลงในผลทีป่ รากฏอยูแ ลวนัน้ และจะหยั่งความเชื่อลงในผลที่ปรากฏผานไปแลว และ
ความเพียรก็จะหนักแนนขึ้นโดยลําดับไมอาภัพเหมือนแตกอน สมาธิที่เคยไดยินแต
ชือ่ ในตํารับตํารา ก็จะมาปรากฏขึ้นที่ใจดวงสงบตัว ดวยอํานาจแหงสมาธิภาวนาของ
เราทีร่ กั ษาดวยดีนแ้ี ล
ฐานที่เกิดที่อยูที่เปนสมาธิคือใจ ไมใชที่ไหน ฐานที่เกิดแหงมรรคผล
นิพพานก็คือจิต สถานทีอ่ ยูแ หงกิเลสตัณหาอาสวะ แหงวัฏจักรวัฏจิตก็อยูที่จิต ชําระ
สิ่งที่เปนภัยที่พาใหหมุนเวียนเกิดแกเจ็บตายออกหมดโดยสิ้นเชิงแลว ไมตองถามหา
พระนิพพาน ถามหาทําไม เวลาทุกขเกิดขึ้นเรายังไมเห็นถามใคร เรายังรู ทุกขเกิด
ขึ้นมากนอยเพราะอํานาจของกิเลสประเภทตาง ๆ ยังประจักษกับใจเรา อะไรจะไปรู
ยิง่ กวาใจ ในโลกธาตุนี้ไมมีอะไรรูนอกจากจิตเทานั้น ซึง่ เปนผูร รู บั ทราบตลอดเวลา ที
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นี้เมื่อทุกขเกิดขึ้นใครจะไปถามวานี้คืออะไร แมแตสัตวก็ยังรอนลั่นกระเทือนปาไป
หมด เพราะทุกขเบียดเบียนบีบคัน้ เจ็บปวด ทนอยูไมไดจึงตองรอง รองจนหมดลม
หายใจและตายไป นี่เขาไมเห็นถามวาทุกขเปนยังไง แลวทุกขที่เกิดภายในหัวใจของ
เราเพราะอํานาจกิเลสมันสรางขึน้ มา ทําไมเราจะไมรู เพราะมีอยูป ระจํากายประจําจิต
อยูแ ลวแตวนั เกิดมาในชาติปจ จุบนั นี้ ตางก็รูกันทั้งนั้น
จิตเปนธรรมชาติทร่ี เู ทานัน้ มีหนาที่ที่รูโดยถายเดียว ทําไมจะไมรู ทีนี้เมื่อ
ชําระกิเลสออกจากจิตโดยสิ้นเชิงแลว ทําไมจะไมรูวากิเลสหมดไปแลวสิ้นไปแลว
ทุกขสิ้นไปแลว หมดไปแลวโดยประการทั้งปวง คําวา นิพพฺ านํ ปรมํ สุขํ ถามหาที่
ไหนเมื่อจิตไดหลุดพนจากทุกขทั้งมวลแลว บรมสุขก็ไมตองถาม เปนขึน้ ภายในตัว
เองนัน้ แล เพราะจิตพรอมที่จะเปนความสุขอยูแลว ถาหากไดรบั ความชวยเหลือจาก
เจาของพอประมาณ และไดรับความชวยเหลือจากเจาของอยางเต็มที่เต็มฐาน จิตจะ
แสดงความแปลกประหลาดอัศจรรยขน้ึ มาใหเห็นประจักษ
โดยไมมีสิ่งใดเสมอ
เหมือนเลยในโลกทัง้ สามนี้
พระพุทธเจาก็วิเศษเพราะจิตบริสุทธิ์ ดวยการชําระ พระสงฆสาวกวิเศษและ
เปนสรณะของพวกเราก็วิเศษ เพราะไดรบั การชําระดวยอรรถดวยธรรมโดยถูกตอง
สิ่งที่เปนสมมุติทั้งมวลอันกอใหเกิดเปนขาศึกอยูไมแลวไมเลา ไดกระจายฉิบหายไป
หมดภายในใจ ทานเหลานีอ้ งคไหนทานหานิพพาน ทานถามหานิพพานมีองคไหน
นับตั้งแตพระพุทธเจาลงมาถึงสาวกองคสุดทาย ปรากฏในตํารับตําราวาองคไหนเมือ่
ถึงวิมุตติหลุดพนไปแลว ยังตองถามหานิพพานอยูอีก มีองคไหน ไมเคยปรากฏ มี
แตบรรลุอรหัตผล ๆ แลวเทานัน้ ๆ ทานไมไปถามหาเรื่องมรรคผลนิพพานที่ไหน
มรรคผลนิพพานเปนยังไงอีก ก็มีกิเลสตัวเดียวเทานั้นที่เปนขาศึกตอบรมสุขอันเปน
ที่พึงใจ พอกิเลสสิน้ ไปจากใจแลวเทานัน้ ความสุขเปนทีพ่ ง่ึ หวังหรือ นิพพฺ านํ ปรมํ
สุขํ ก็ปรากฏขึ้นในหลักธรรมชาติของตัวเอง ทีใ่ จดวงบริสทุ ธิน์ น้ั เทานัน้ เอาลงตรงนี้ซิ
นักปฏิบตั ิ จนถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แลว หากยังมีปญหาที่ตองถามหาพระนิพพานอยู
อีก ผมจะพาเดินขบวนไปทูลขอรองความเปนธรรม คือ นิพพานธรรม กับพระพุทธ
เจาเอง เอา จงแนใจและพากันประกอบความเพียร จนถึงขั้นวิมุตติหลุดพนอยางหาย
หวง
ทําใหไดสมาธิ ถาจิตหาความสงบไมไดแลว อยาเขาใจวาเราจะมีหวังอะไร
เปนความสุขนะในโลกนี้ ดินเปนดิน น้าํ เปนน้าํ ลมเปนลม ไฟเปนไฟ แรธาตุตา ง ๆ
เปนแรธาตุตา ง ๆ นั้นไมใชความสุข ไมใชสิ่งพึงหวัง ไมใชสง่ิ จะมาใหความสุขความ
เขาสูแ ดนนิพพาน

๓๗๒

๓๗๓

สบายความสมหวังแกเรา นอกจากจะแกสิ่งที่เปนขาศึกอยูภายในใจเรา และฝงจมอยู
ภายในใจเรานีอ้ อกใหหมด ดวยอรรถดวยธรรมเทานัน้ เราจะเปนที่พึงพอใจโดย
ลําดับไปตั้งแตขั้นสมาธิ
สมาธิก็มีความละเอียดโดยลําดับลําดา ตั้งแตพื้น ๆ ของสมาธิ จนกระทั่ง
เปนสมาธิอันละเอียด ปญญาก็เชนเดียวกัน คําวาปญญา ๆ เปนอยางไร คือความ
เฉลียวฉลาดความรอบรู ทานบอกวาความรอบรูใ นกองสังขาร เรียกวาปญญา นีท่ า น
กลาวไวในปริยตั ิ สังขารมีสงั ขารประเภทใดบาง สังขารภายนอก สังขารภายใน คือ
สังขารทีป่ รุงกับใจอยูต ลอดเวลานีก้ เ็ รียกวาสังขาร
อันนีเ้ ปนสังขารทีส่ าํ คัญมาก
สังขารนีเ้ ปนสมุทยั สังขารภายนอกที่มีปจจัยปรุงแตงขึ้น เชน ตนไม ภูเขา อะไรเหลา
นี้ ไมใชเปนสมุทัย ถาเราไมไปหมายไปยึดไปถือใหเปนความเขาใจผิดของจิตที่เปน
ตัวสมุทัยนี้มา สิง่ เหลานัน้ จะไมเปนสมุทยั สิง่ เหลานัน้ จะนํามาซึง่ ทุกขแกเรา นอก
จากใจดวงเดียวนีเ้ ทานัน้ เปนผูอ ตุ ริคดิ ไปในแงตา ง ๆ สําคัญมัน่ หมายผิดวาถูก ถูก
วาผิดไป แลวก็ลบู คลําไปสุม สีส่ มุ หา ยึดเอาทั้งขวากทั้งหนามทั้งฟนทั้งไฟมาเผาลน
ตนเองนี้เทานั้นไมมีอะไร มีใจดวงเดียวนี้ ปญญาจึงตองใหเขาใจในสังขารความคิด
ความปรุงของตน ตัวนีล้ ะเปนเจาเรือ่ ง
สัญญากับสังขารนีส้ าํ คัญมาก อยูโดยลําพังก็เปนได สวนวิญญาณยังอาศัย
การรับทราบทางรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ที่เขามาสัมผัสกับตา หู จมูก ลิน้
กาย จิตก็รบั ทราบเปนระยะ ๆ แลวสรางมโนภาพเปนสังขาร เปนสัญญาขึ้นมา
ปญญาจึงใหรูรอบในกองสังขาร มันคิดมันปรุงอะไรตีกระจายใหแตกซิ พระพุทธเจา
ทานตีแตกหมดดวยปญญา เอาปญญามาแบกมาหามไวทาํ ไม หุงตมกินก็ไมได
ปญญาไมใชฐานะที่จะไปหุงตมแกงกิน เปนฐานะในการใช เพือ่ ความพินจิ พิจารณา
ใหรูเรื่องของตัว เฉพาะอยางยิ่งเรื่องของจิต คิดเรื่องอะไรบาง ตา หู จมูก ลิน้ กาย
สัมผัสสัมพันธกับสิ่งใด ดีหรือชัว่ ผิดหรือถูกประการใด ปญญาพินจิ พิจารณาใหเห็น
ชัดเจน เฉพาะอยางยิ่งภายในรางกายของเราดูใหดี ภูเขาทัง้ ลูกเรายังดูรอบเดินรอบ
ทําไมรางกายชิน้ เล็ก ๆ เทานี้ดูไมรอบ เดินไมรอบดวยปญญา เราจะแทงทะลุปรุ
โปรงสิ่งที่ผูกพัน สิ่งที่สรางวัฏจักรวัฏจิตนี้ใหรูรอบขอบชิดไดอยางไร ปญญาตอง
พิจารณา
ทานวา รูป อนิจจฺ ํ อะไรที่คงเสนคงวาอยูภายในรางกายอันนี้ และนอกไป
จากนีย้ งั สรางความเปลีย่ นแปลงประจําตัวเองอยูต ลอดเวลา
ไมวาสิ่งใดขึ้นชื่อวา
สมมุติแลวตองมีความเปลี่ยนแปลง เปนแตเพียงวาชาหรือเร็วตางกันเทานัน้ แต
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ความเปลี่ยนแปลงยอมเปนไปตามหลักธรรมชาติของมันเสมอ ทุกขฺ ํ ทีเ่ ปนอยูใ นกาย
และในใจของเรานีเ้ ปนยังไง เปนของที่นาชอบใจไหม นาพึงหวังไหม เราดูซิ อนตฺตา
มีอะไรทีว่ า เปนเราเปนของเรา เราจึงไปยึดไปถือ ความยึดความถือ อะไรพาใหยึดให
ถือ ถาไมใชตัวกิเลสซึ่งเปนตัวฉลาดแหลมคมมาก หลอกเราใหยดึ ใหถอื อะไรเปน
ของจริงกิเลสไมใหแตะ แตอะไรเปนของปลอม กิเลสชอบเสกสรรปน ยอขึน้ มา
หลอกลวงพวกเราใหหลงไปตาม วาอันนัน้ สวยอันนีง้ าม อันนัน้ จีรงั ถาวร อันนัน้ เปน
สุข อันนั้นดี อันนัน้ เลิศ อะไรมันเลิศ ดินเปนดิน น้าํ เปนน้าํ ลมเปนลม ไฟเปนไฟ มา
ตั้งแตดั้งเดิม มันเอาความเลิศมาจากทีไ่ หน นอกจากความเสกสรรปนยอของจิตที่
ออกมาจากกิเลสตัวหลอกลวงนี้บังคับเทานั้น หลอกใหเปนอยางนั้น หลอกใหเปน
อยางนี้
ธรรมเปนของจริงแท ๆ นํามาแทรกลงไปซิปญ
 ญา มันจีรงั ถาวรทีต่ รงไหน
นาสวยนางามนากําหนัดยินดีทต่ี รงไหน แทรกลงไปตั้งแตผิวหนังเขาไปถึงเนื้อ ถึง
เอ็น ถึงกระดูก ถึงภายในเทาไร ยิ่งเต็มไปดวยของปฏิกูลโสโครก เต็มไปดวยปาชาผี
ดิบ อะไรมันสวยมันงาม มีแตกเิ ลสมันหลอกเราเฉย ๆ ความจริงมันไมไดเปนอยาง
นัน้ เอาปญญาแทรกลงไป ๆ จะเห็นความจริงไปโดยลําดับ เมือ่ เห็นแลวเห็นเลา
หลายครัง้ หลายหนมันจะทนไดเหรอ ฟนแลวฟนเลาฟนหลายครัง้ หลายหนมันก็ขาด
กระจายออกไปจากกันเทานั้นเอง ทีนี้ความยึดมั่นถือมั่นไมตองบอก เมื่อสติปญญา
ไดหยั่งทราบลงไปถึงฐานแหงความจริงของสิ่งเหลานี้แลว อุปาทานถอนตัว ๆ ไป
ตามลําดับที่ปญญาเขาถึง
การที่ยึดมั่นถือมั่นเพราะไมเขาใจ เพราะไมรู เพราะสําคัญผิด ถูกกิเลส
หลอกลวงใหยึดใหถือมันก็ยึดก็ถือ เมื่อเขาใจแลวดวยปญญาซึ่งเปนของจริง ก็ถอน
ตัวออกมาได นีท่ า นเรียกวาปญญา พิจารณาซิ มีอยูกับทุกคนไมวาหญิงวาชาย นัก
บวชหรือฆราวาส พระพุทธเจาสอนธรรมเปนกลาง ๆ เราเปนเจาของสมบัตเิ หลานีไ้ ด
ดวยกันทั้งนั้น นําไปพินจิ พิจารณา นีท่ า นวาปญญา
ปญญาขัน้ หยาบก็พจิ ารณาสิง่ ทีก่ ลาวมาเหลานี้ มีรูปกาย เปนตน ปญญาขัน้
กลางขั้นละเอียดลงไปก็พิจารณานามขันธ พวกเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตยงั
ไงก็ตาม ตองพิจารณาสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันไปในขณะเดียวกันนั้นแหละ เมื่อถึงขั้นที่
มีเฉพาะนามขันธ คือ พวกเวทนาภายในจิต สัญญา สังขาร วิญญาณ มันหากรูของ
มันไปเอง จนกระทัง่ รูร อบขอบชิดเชนเดียวกับรูเ รือ่ งสวนรางกายนี้ แลวอุปาทาน
ความยึดมั่นถือมั่นในขันธทั้งสี่นี้จะมีไดอยางไร เพราะปญญาตีแตกกระจายไปหมด
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แลว คําวาสัตววา บุคคล วาเราวาเขา วาของเราของเขา ถูกปญญาทําลายไปหมดแลว
ก็มีสักแตวาเปนความจริง ๆ แตละอยาง รูปก็สกั แตวา เปนความจริง เวทนาสักแตวา
เปนความจริง สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอยาง ๆ สักวาเปนความจริงประจําตน
อยูเ ทานัน้ เมื่อความสําคัญมั่นหมายที่จะใหยึดใหถือ ถูกปญญาทําลายแตกกระจาย
ไปหมดแลว จะสําคัญอะไรก็ไมมีอะไรจะสําคัญนี่
ในการพิจารณา พิจารณาซ้าํ ๆ ซากๆ หลายครัง้ หลายหนหลายตลบทบทวน
จนเปนทีเ่ ขาใจทีแ่ นใจแลว ยอมปลอยเองวางเอง เราจะไปบังคับใหปลอยใหวางนี้
เปนไปไมไดเมื่อไมพอ เชนเดียวกับเรารับประทานอาหาร เมื่อไมถึงกาลจะควรอิ่มก็
ไมอิ่ม รับประทานชอนหนึ่งสองชอนจะใหอิ่มเปนไปไมได ตองรับประทานเรือ่ ย ๆ
ไป เมื่อถึงขั้นอิ่มแลวหยุดเอง พอเอง นีก่ ารพิจารณาก็เหมือนกัน เมือ่ ถึงขัน้ รูร อบ
ขอบชิดแลวปลอยวางเอง ทั้งอุปทานในรูปขันธ ทัง้ อุปาทานในเวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณขันธ เขาไปโดยลําดับ จนกระทั่งแทงทะลุเขาไปถึงจิต อันเปนตัววัฏจักรวัฏ
จิตโดยแทนั้นดวยปญญา จนขาดกระเด็นไปหมดไมมอี ะไรเหลือแลว นัน่ ละทีน่ ่ี หมด
ปญหาในเรือ่ งการสูก ารรบฟนหัน่ แหลกกับกิเลส ไปยุติกันที่ตรงนั้น ทีนค้ี าํ วาอยาก
ไปนิพพาน ๆ ก็หมดความอยากที่ตรงนั้น
ความอยากไปนิพพานนัน้ เปนมรรค ไมใชเปนตัณหา อยากพนทุกขเปน
มรรคไมใชเปนตัณหา ความอยากมีสองประเภท อยากเปนโลก อยากเปนธรรม
อยากเปนตัณหา อยากเปนธรรมอยากเปนมรรค ทีนี้ความอยากหลุดพนจากทุกข
ความอยากไปนิพพาน สรางกําลังทางดานอรรถดานธรรมใหมากขึน้ ภายในตนเอง
ความอุตสาหก็เปนมรรค ความเพียรเปนมรรค ความอดความทนเปนมรรค ความ
บึกบึนทุกแงทุกมุมเพื่อความพนทุกขเปนมรรคทั้งมวล เมื่อถึงที่ถึงฐานเต็มที่แลว
ความอยากก็หายไป นั่น ใครจะไปถามหานิพพานที่ไหนอีก
ทําลายตัววัฏจักรวัฏจิตนัน้ ออกโดยสิน้ เชิงแลว ไมมอี งคใดบรรดาผูท ท่ี าํ ลาย
วัฏจักรวัฏจิตนี้ใหขาดกระเด็นออกไปจากใจ แลวจะอยากไปนิพพาน และถามหา
พระนิพพานวาอยูที่ไหน คําวา นิพพาน ๆ ก็คือชื่ออันหนึ่งเทานั้น หลักธรรมชาติที่
แทจริงก็ไดเห็นอยูรูอยูภายในตัวเอง ครองอยูแลวสงสัยไปไหน
นีล่ ะการพัฒนาจิต พัฒนาตั้งแตตนจนกระทั่งถึงขั้นสุดยอดแหงการพัฒนา
จิต เอา ทีนี้อยูไหนก็อยูเถอะอยูอยางพอตัว จิตสรางความพอตัวใหตัวเองโดย
สมบูรณแลวอยูไ หนสบายทัง้ นัน้ เรื่องธาตุเรื่องขันธจะเจ็บไขไดปวย เจ็บหัวตัวรอน
หิวกระหาย ก็ทราบตามเรื่องของธาตุของขันธ ซึ่งอยูในกฎแหง อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา
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ยอมมีความพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมันอยูเสมอ แตไมหลง ขันธ
เปนขันธ จิตที่บริสุทธิ์เปนจิตที่บริสุทธิ์โดยหลักธรรมชาติ ไมตองบังคับบัญชาใหรูให
หลง เมื่อถึงขั้นเปนจริงโดยสมบูรณทุกแงแลว อะไรก็เปนจริงทั้งนั้น ไมตําหนิไมติไม
ชมเพราะตางอันตางจริง เอามากระทบกันทําไม ที่อันหนึ่งจริงอันหนึ่งไมจริงนั่นซิได
กระทบกันและรบกันอยูตลอดเวลา เพราะอันหนึ่งปลอมอันหนึ่งจริง เมื่อตางอันตาง
จริงแลวก็ไมมีปญหา
พิจารณาจิตใหถงึ ขัน้ นัน้ ซิ ใหถึงขั้นตางอันตางจริง ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ จิต
รูเ ห็นตามเปนจริงทัง้ ภายนอกภายในตลอดทัว่ ถึงแลวอยู อยูด ว ยความบริสทุ ธิ์ จะวา
อยูก็อยูดวยความบริสุทธิ์ คิดอะไรก็สักแตวาความคิดความปรุงเทานั้น เรียกวาเปน
ขันธลว น ๆ ไมมกี เิ ลสตัวใดมาเปนเจาของบงการเรือ่ งความคิดความปรุงความสําคัญ
มัน่ หมายตาง ๆ อีก มีแตขันธลวน ๆ ขันธไมมีกิเลสก็คือขันธของพระอรหันตนั่นเอง
หรือผูท ส่ี น้ิ กิเลสแลวนัน้ แล ดังพระพุทธเจาและสาวกทัง้ หลาย รูปก็สกั แตวา รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็สักแตอาการแตละอยาง ๆ ใชไปพอถึงกาลถึงเวลา
ของมันเทานั้น เมื่อหมดกําลังที่จะเปนไปไดแลว ก็ปลอยวางลงตามความจริงของมัน
ธรรมชาติที่จริงเต็มสวนแหงความบริสุทธิ์ของตัวแลวก็ไมมีอะไรเปนปญหา ทานจึง
เรียกวาตางอันตางจริง นีก่ ารพัฒนาจริง เอาใหจริงใหจงั จะเห็นความจริงเต็มใจ
ประจักษใจ
เวลานีถ้ กู กิเลสมันดึงมันดูด มันกดมันถวงอยูตลอดเวลาอิริยาบถ นอนก็จม
ไปดวยกิเลสมันดึงดูด ลุกไมขึ้น นัน่ ศีรษะติดกับหมอน กิเลสดูดใหติดกับหมอน
ภาวนาก็ลุกขึ้นมานั่งไมได กิเลสมันดูดไวใหลุกขึ้นนั่งไมได ถานั่งก็สัปหงกงกงัน มัน
จับหัวฟดหัวแฟง ตีโนนตีนี้ มีแตกิเลสมันดัดมันแปลงเอาตามความตองการของมัน
ทัง้ นัน้ แหละ เรายังไมทราบอยูเ หรอวาเราเสียเปรียบกิเลส เดินจงกรมก็เดินไปเดินมา
เหมือนกับเศษพระเศษกรรมฐาน หาสติสตังประคองความเพียร รักษาตัวไมให
แสดงตัวขึ้นมาตอสูเทานั้นก็ไมได เราจะหวังเอาความสุขความเจริญทีไ่ หนกัน
อาการใดที่ประกอบความพากเพียรมีแตกิริยา ผูทํางานจริง ๆ มีแตเรือ่ ง
ของกิเลส ความเผอเรอ ความไมเอาไหน ความไมฉลาด ความโงเขลาตอความคิด
ความปรุงของตน ใหกเิ ลสมันฉุดลากไปไมทราบวากีท่ วีป สามแดนโลกธาตุซึ่งไมเคย
เห็น จิตก็ถูกมันหลอกไปใหเห็นใหรูไปหมด รูดวยอารมณวาดภาพหลอกตัวเองไป
เรายังยอมเชื่อมันไดสนิทติดจมอยูเหรอ
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กิเลสหลอกคน หลอกขนาดไหน หลอกงายนิดเดียว ธรรมเปนของจริงควร
จะเชื่อทําไมไมเชื่อ ถาเชื่อก็เชื่อความเพียรซิ ถาเชื่อธรรมพระพุทธเจาความเพียร
ยอมเขมแข็งคนเรา สติสตังยอมดี ปญญายอมเกิด ถาเชือ่ ธรรม ถาเชื่อกิเลสมันไมได
เรือ่ งทัง้ นัน้ แหละ นั่งภาวนาก็สัปหงกงกงัน ไดนาทีสองนาทีก็เหมือนจะลมจะตายใน
หัวใจครวญครางไปแลว ใหจมอยูกับหมอนนั้นถาไมหิวขาวแลวไมตื่น นัน่ เห็นไหม
กิเลสมันดึงมันดูดมันกดมันถวงมันบีบบังคับ จนกระทั่งกระดิกตัวหาความเพียรไม
ได เรายังวาเราดีอยูเ หรอ
นักปฏิบัติไมคิดเรื่องเหลานี้จะคิดเรื่องอะไร ตอสูกับกิเลสตองตอสูอยางนี้ซิ
อุบายหลอกลวงดังกลาวมา เหลานี้เปนอุบายของกิเลสทั้งมวล เอา ถาทานทัง้ หลาย
อยากทราบ ใหเรงลงไป สติมี เอา ผลิตขึ้นมาตั้งขึ้นมาบํารุงใหดี ปญญามีหลายขัน้
หลายภูมทิ ท่ี า นแสดงไวในอรรถในธรรม จนกระทัง่ มหาสติ มหาปญญา จะไมพนจาก
จิตดวงทีไ่ ดรบั การบํารุงอยูน เ้ี ลย จะไมพนจากปญญาดวงที่คิดที่คนที่พินิจพิจารณา
อยูนี้ จนมีความช่ําชองไปไดเลย จะปรากฏขึ้นมาทั้งสติปญญาธรรมดา ทั้งมหาสติ
มหาปญญา จนถึงขั้นวิมุตติหลุดพน ไมนอกเหนือไปจากจิตดวงนี้เลย เอาใหจริงนัก
ปฏิบตั ิ
เราจมอยูใ นวัฏสงสารนี้ ไมมีอะไรมีแตความเกิดแกเจ็บตาย ที่แบกหามทุกข
ไปทุกภพทุกชาติทุกขณะที่ไปเกิดที่ใดตายที่นั้น หาความสุขไดทไ่ี หน ไวใจไดเมื่อไร
ความหวังเราจะสรางทีไ่ หนถาไมสรางขึน้ ทีน่ ่ี เอาตรงนีซ้ ิ สรางความหวังใหไดเต็มภูมิ
ภายในใจ ความหลุดพนจากกิเลสอาสวะโดยประการทัง้ ปวงนีเ้ ทานัน้ เปนความ
ประเสริฐเลิศโลกโดยหลักธรรมชาติเอง ไมตองมาเสกสรรกัน
เรือ่ งความประเสริฐเพราะกิเลสมันเสกสรรนัน้ มันไมไดวิเศษอะไรแหละ วา
กันไปอยางนั้นทั้งเขาทั้งเรา เพราะมันมีแตความรูป ระเภทเดียวกัน มีแตความรู
ประเภทหลอกตนเอง แลวก็ไปหลอกคนอื่น หลอกคนนั้นหลอกคนนี้ คนโงมันหลอก
ไดงาย ๆ จะวาไง มนุษยเราสัตวเรามันโงจะตายไป กิเลสจะไมหลอกไดงาย ๆ ยังไง
มันหลอกยังไงก็เชื่อมันทั้งนั้น เชื่อมันมาตั้งกัปตั้งกัลปยังไมเห็นโทษของมันเลย
ฉะนั้นถาอยากจะเห็นโทษของมัน ใหสรางสติปญญา ศรัทธา ความเพียร ขึน้
ใหดี แลวจะตามเห็นแงงอนของกิเลสที่มันเคยหลอกลวงเรามา จะเขาใจโดยลําดับ
และแกกันไดปลดเปลื้องกันได ฆากันไดเปนวรรคเปนตอน จนถึงขั้นละเอียดสุดก็
ตามฆากันจนไมมอี ะไรเหลือภายในใจแลว เอา ทีนี้มันอยูในหัวใจดวงใดทําไมจะไมรู
กิเลสเหลานีม้ นั เคยครองหัวใจเรามานานแลว ไดถูกทําลายออกไปจากใจนี้แลว มัน
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อยูในหัวใจใดทําไมจะไมรู นัน่ ละเพลงของธรรม ที่นี่กิเลสอยูไหนรูหมด เพราะได
ทําลายลงไปแลวดวยอํานาจแหงธรรม
จงสรางจิตนีใ้ หดี พัฒนาจิตใหบริสทุ ธิ์ นีล่ ะความเลิศความประเสริฐอยูต รง
นี้ กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา ทานสอนใหคนฉลาด สอนใหพระฉลาดในเวลาที่
ประพฤติปฏิบัติตัวอยูนี้ เวลาทีม่ ชี วี ติ อยูน ้ี ไมได กุสลา ธมฺมา เวลาตายแลว จะไป
หวังผลประโยชนอะไรใน กุสลา ธมฺมา สําหรับบุคคลทีต่ ายแลวนัน้ ในเวลามีชวี ติ อยู
นีย้ งั ไมฉลาด แลวเราจะเอาความฉลาดไปจาก กุสลา ธมฺมา ที่สวดนั้นไดยังไง กุสลา
ธมฺมา ทีท่ า นสวดนะ พระพุทธเจาทรงสอนใหฉลาดที่ตรงนี้ เอาใหจริงใหจงั ซินกั
ปฏิบตั ิ
ที่พูดเมื่อกี้นี้ สมาธิ ปญญา ไมตองพูดวิมุตติก็ได ถาลงปญญาเกรียงไกร
เต็มที่ คําวา มหาสติ มหาปญญา นั้นก็คือสติปญญาอัตโนมัตินั่นเอง หมุนตัวเปน
เกลียวทั้งวันทั้งคืน ยืนเดินนั่งนอน เวนแตหลับเทานัน้ เปนในหลักธรรมชาติของตน
เอง เพราะความสามารถความแกกลาของสติปญ
 ญา ที่ไดฝกมาอยางเกรียงไกรแลว
นัน่ ทานวา มหาสติมหาปญญา กิเลสละเอียดขนาดไหนตามทันหมด จนกระทั่งไมมี
เชื้อของกิเลสเหลืออยูเลย นัน้ แหละสติปญ
 ญานีจ้ งึ จะหมดหนาทีไ่ ป จากนัน้ แลวจะวา
ทานเปนมหาสติทานเปนมหาปญญา ทานก็ไมไดวา
ทานผูถึงที่ถึงฐานพนจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแลว ทานไมไดสําคัญ
ทานวาทานวิเศษ หรือทานเลวกวาผูห นึง่ ผูใ ด เพราะฉะนัน้ แมสตั วเดรัจฉานจะตัวเล็ก
ขนาดไหนก็ตาม ทานไมประมาท ทานถือเปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกันทั้ง
นัน้ เพราะธรรมเปนของออนโยน เมื่ออยูในจิตดวงใดจิตดวงนั้นยอมออนนิ่มไปหมด
เขาไดทุกเม็ดหินเม็ดทราย เขาไดกบั สัตวทกุ ประเภท ไมมีคําวาแข็งกระดาง นอกจาก
กิเลสเทานัน้ มันเปนตัวแข็งกระดาง ตัวทิฐิมานะ ตัวเยอหยิ่งจองหอง ถาธรรมแลวไม
มี มีแตความออนนุมนิ่มนวลดวยเมตตามหาคุณแกโลกอยูตลอดเวลาโดยถายเดียว
รูส กึ เหนือ่ ยแลว เอาละแคน้ี
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๕

สนามรบของนักบวช
พระพุทธเจาทีท่ รงพระนามการเทิดทูนอยางสูงจากบรรดาสัตววา มหาการุ
ณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ เปนตน ทรงเปนผูมีมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญแก
มวลสัตวนน้ั ออกมาจากความจริงสุดสวนที่เต็มเปยมในพระทัยของพระพุทธเจาทุก
ๆ พระองค บรรดาทีเ่ คยไดรบั ความทุกขทรมานอยูใ นโลกันตวัฏฏ คือวัฏวนที่เต็มไป
ดวยความมืดบอด จากสิง่ ปกคลุมอันหนาแนนทัง้ หลาย คือกิเลสประเภทตาง ๆ แต
ละพระองคทรงผานพนจากนี้ขึ้นมาได ความทุกขความทรมานทั้งหลายจากสิ่งมืดดํา
ทั้งหลายปกปดกําบังนี้ พระองคไดเห็นโทษเต็มพระทัย เมือ่ ไดแหวกวายจากสิง่ เหลา
นี้ออกมาไดโดยสิ้นเชิงแลว ทรงเห็นโทษอยางเต็มพระทัย และเห็นคุณคาแหงธรรม
แดนแหงความหลุดพนเต็มพระทัยเชนเดียวกัน เมื่อโทษกับคุณก็ไดเห็นเต็มพระทัย
แลว การมองดูสรรพสัตวที่เหมือนนักโทษถูกคุมขังในเรือนจํา จึงทําใหเกิดความ
เมตตาสงสารอยางมากประทับพระทัยดวยกันทุกพระองค จึงทรงนิ่งนอนอยูโดย
ลําพังพระองคไมได
นับตั้งแตวันตรัสรูทีแรกก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกทันที ดวยพระจักษุญาณ
อันสวางครอบแดนโลกธาตุ เพราะความทุกขนเ้ี ปนสิง่ ทีบ่ บี บังคับและทรมานมานาน
แกบรรดาสัตวไมเวนแตละรายทีอ่ ยูใ นแหลงแหงไตรภพนี้ เพราะแหลงนีเ้ ปนแหลงที่
ควบคุมของกิเลสซึ่งเปนมหาอํานาจ ทําใหสัตวโลกมืดมิดปดตา ไมใหมองเห็นโทษ
ทุกขที่กิเลสผลิตขึ้นแกตนแมชั่วระยะแสงฟาแลบเลย
โทษทั้งมวลที่กิเลสผลิตขึ้นมา มีความปดบังสัตวโลกไปพรอม ๆ กัน ไมให
เห็นโทษแหงความทุกขทั้งหลาย ไมใหเห็นโทษแหงการดิน้ รนกวัดแกวงทีเ่ ปนไปตาม
อํานาจแหงกิเลสทัง้ หลาย คือไมใหเห็นโทษทั้งเหตุอันเปนแดนเกิดแหงทุกข คือ
กิเลสประเภทตาง ๆ ทั้งผลคือความทุกขความลําบากทรมานตาง ๆ ในภพชาตินน้ั
ๆ และไมเคยมีคาํ วา กิเลสเปดชองเปดทางชวยหนุน ชวยผลักชวยดันใหสัตวโลกได
เล็ดลอดออกไปจากอํานาจของมัน นอกจากปดบังหุมหอและกีดกันไวโดยถายเดียว
เทานัน้ ทุกฉากทุกแงทุกมุม ทุกอากัปกิริยาแหงความเคลื่อนไหวนับแตจิตออกมา มี
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แตถูกบังคับและปกปดกําบังไวตลอด ความปกปดกําบังนั้นก็เต็มไปดวยเพลงกลอม
ใหสัตวโลกหลงเคลิ้มไปตาม จนมองไมเห็นทิศทางออกจากอํานาจของมันเลย
คําวา กิเลส ๆ จึงไมปรากฏแมนิดในคุณคา ที่จะเปดชองเปดทางใหสัตว
โลกไดอยูส บายหายหวง นอกจากนัน้ มันตีตะปูใหตดิ แนบไวอยางเหนียวแนนลึกลับ
จนมองไมเห็นเงื่อนตนเงื่อนปลาย
พระพุทธเจาเพียงพระองคเดียว ทีส่ ามารถผลุบโผลขน้ึ มาไดจากความมืด
บอดทัง้ หลาย แลวจึงทรงมองยอนหลังดูความมืดดําทั้งหลาย ที่เต็มไปดวยมหาภัย
นานาประการ ดวยพระทัยที่บริสุทธิ์อันเปนสิ่งที่มีคุณคาหาประมาณไมได ไมมีสิ่งใด
เปรียบเทียบไดในโลกทัง้ สาม เพราะเปนโลกุตรธรรม เปนธรรมเหนือโลก จึงทําให
เกิดพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณตอสัตวโลก ราวทองฟามหาสมุทรสุดสาคร นี้แลที่
วา มหาการุณโิ ก นาโถ พระองคจึงไมทรงสั่งสอนโลกโดยถือวาเปนหนาที่และกิจจํา
เปนธรรมดา ๆ แตทรงสั่งสอนชวยเหลือดวยพระทัยที่เต็มเปยมดวยพระเมตตา
กรุณาอยางแทจริง
ทุกพระอาการที่เคลื่อนไหวจึงเปนไปดวยพระเมตตาเต็มองค
ศาสดา ที่สัตวโลกควรยึดถือเปนคติตัวอยางอันดีเลิศจากพระองค
คําวาศาสดาสัง่ สอนโลกนัน้ เปนศาสดาไดทุกพระอาการที่เคลื่อนไหว ไม
เพียงแตประทานพระโอวาทสัง่ สอนสัตวโลกแลวเรียกวาศาสดา ผูแ นะนํา แตพระ
อาการทุกสวนที่แสดงออกตอผูไปเกี่ยวของ ทุกขั้นทุกภูมิ ทุกเพศทุกวัย ทุกชาติชั้น
วรรณะ ยอมเปนศาสดา คือครูผสู ง่ั สอนโลกโดยสมบูรณ ทรงเปนศาสดาเต็มภูมิทุก
พระอาการ กิริยาของโลกที่เคยใชแตกอนทรงปลอยไปตามโลกหมด มีเฉพาะพระ
นิสยั ประจําองคศาสดาลวน ๆ เทานัน้ ทรงละไดทง้ั นิสยั และวาสนา จึงมีเพียงพระ
พุทธเจาพระองคเดียว สวนสาวกทัง้ หลายยังมีกริ ยิ าของโลก เคยเปนนิสัยติดมา ยัง
ละไมได แตก็ไมเปนโทษเปนกรรมอะไร เปนเพียงนิสยั ความเคยชินมาดัง้ เดิมแตเปน
ฆราวาสเทานัน้
นีแ่ ลศาสดาของพวกเรา ไดทุมเทพระกําลังความสามารถลงอยางเต็มที่ นับ
ตัง้ แตเริม่ แรกปรารถนาพระโพธิญาณ ทรงบําเพ็ญดวยความเหนือ่ ยยากมาโดยลําดับ
จนเสด็จออกทรงผนวช บําเพ็ญพรตเพื่อรื้อถอนกิเลสความมืดบอดอยูภายในพระ
ทัยใหหมดสิน้ โดยสิน้ เชิง แลวนําธรรมอันสวางกระจางแจงมาสัง่ สอนสัตวโลก จึงไม
ใชเปนเรื่องเล็กนอย ความกระเทือนเหมือนฟาดินถลม พระทัยจะหลุดลอยออกจาก
พระกาย เพราะความหวัน่ ไหวความสะเทือนไปทัว่ โลกธาตุ ทัง้ การบําเพ็ญและการ
ตรัสรูธ รรม
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กิริยาที่ทรงบําเพ็ญก็ไมมีอาการใดที่ทําดวยความทอถอยยอหยอน ทําเต็ม
พระสติกาํ ลังความสามารถ ทุกพระอาการทุกประโยคพยายาม แมประโยคแหงความ
เพียรทีไ่ มสาํ เร็จผลอันใด เชนการทรมานพระองคโดยวิธกี ารตาง ๆ มีการอดกระยา
หารเปนตน ก็เปนความพากเพียรของผูอยากพนทุกข และเปนศาสดาของโลกอยาง
แทจริง ควรนํามาเปนคติตวั อยางสําหรับเรา ผูยึดถือพระองควา พุทธฺ ํ สรณํ คจฺฉามิ
ถือพระองคเปนศาสดา เปนสรณะ เปนที่ยึดที่พึ่งของใจ และยึดปฏิปทามาเปนเครือ่ ง
ดําเนิน จะไมมีสิ่งบกพรองมาทําลายตัวเองดังที่เปนอยูเวลานี้
ศาสดาเห็นโทษแหงสิง่ ทีเ่ ปนโทษ ทรงเห็นจริง ๆ ละสิง่ ทีเ่ ปนภัย ทรงละได
จริง ๆ ตัดวัฏจักรวัฏจิต ทีพ่ าใหหมุนเวียนเกิดแกเจ็บตายอยูใ นโลกสงสาร พระองค
ทรงถอดถอนและทรงละทรงตัดขาดจริง ๆ เปนศาสดาอยางเต็มภูมิ การสัง่ สอนสัตว
โลกจึงไมมีแขนงใดใหเกิดขอของใจสงสัยสําหรับสัตวโลกทั่ว ๆ ไป
เราทัง้ หลายเปนผูล า งมือเปบ จากพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนแลว จึงควรเห็น
พระทัยพระพุทธเจาที่นาสงสารพระองคยิ่งนักในการตะเกียกตะกาย เพื่อธรรมทั้ง
หลายทุก ๆ ประโยคพยายาม การทีเ่ ราพยายามดําเนินตามหลักธรรมทีท่ รงสอนไว
แลวโดยถูกตองนั้น จึงไมใชเปนเรื่องหนักหนาอะไรนักเลย ไมหนักเหมือนพระพุทธ
เจาผูน าํ สัตวโลกทุกกรณี ครูอาจารยผแู นะนําสัง่ สอนก็มี แบบแผนตํารับตําราก็มี มี
พรอมแลวไมบกพรอง พวกเรามีเพียงการลงมือบําเพ็ญอยางเดียว ยังเห็นวาหนัก
มากยากมาก ลําบากมากอยูห รือ จะนอนรอคอยใหพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
และครูอาจารยนาํ ธรรมมาปอนเหมือนปอนขาวเด็กนัน่ หรือ ถาลงถึงขนาดนั้นแลว ก็
ควรเตรียมโลงผีไวเลยจะรวดเร็วกวาทานนําธรรมมาปอนใหถงึ ปาก
ความรูสึกของนักบวชเรากับความรูสึกของชาวพุทธทั่ว ๆ ไป และโลกทัว่ ๆ
ไปนั้น ตามหลักความจริงแลวตางกันอยางมากมาย เพราะโลกเขามีความรูส กึ
ธรรมดาแบบโลกและทําอะไรแบบโลก สวนพระเราผูบ วชมานัน้ เพือ่ เห็นภัย เพื่อสลัด
ปดทิ้งสิ่งที่เปนฟนเปนไฟภายในใจ ไฟที่ฝงจมอยูภายในใจนี้ ไมเหมือนไฟทั้งหลาย
ภายนอก แตเปนไฟที่สุมอยูตลอดเวลา ถาไมมีวิธีการ ไมมีอุบาย ไมมีแนวทางเปน
เครื่องมือดับแลว ไฟนี้จะไมดับเองเลยตลอดกัปกัลป และไมมีเบื้องตนเบื้องปลาย
เปนอยูอยางนั้นตลอดไป จึงตองไดใชอุบายวิธีการตาง ๆ ตามหลักธรรมที่ทาน
ดําเนินไดผลมาแลวและชี้แจงไวแลวโดยถูกตอง ซึ่งผูเห็นภัยจะนํามาประพฤติปฏิบัติ
เพื่อกําจัดไฟคือกิเลสทั้งมวล
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การมาปฏิบตั ติ วั ในความเปนนักบวชเชนนี้ จึงเปนเหมือนเขาสูส งครามและ
รบแบบตะลุมบอน จะมานอนใจเอานิสยั ของกิเลสจากฆราวาสมาใชไมเปนผล นอก
จากจะเปนการเพิม่ กิเลสใหพอกพูนหนาแนนขึน้ ภายในใจเทานัน้
ไมมีอะไรเปน
เครือ่ งหมายของนักรบแหงนักบวชของเราเลย จึงตองใชความพยายามเต็มที่ ใน
อิรยิ าบถตาง ๆ ใหถอื วาเราอยูใ นแนวรบ อยูในวงลอมของกิเลสทั้งมวล การ
พิจารณาแกไขถอดถอนทุกวิธีการจึงเปนการตอสู เปนการแหวกวายหาทีเ่ ล็ดลอด
ปลอดภัยจากกิเลสประเภทตาง ๆ ดวยความไมนอนใจ
ไมมีสิ่งใดที่จะใหความภาคภูมิใจตลอดไปไดในโลกอันนี้ ไมวาวัตถุไมวา
อารมณมันเปนเหยื่อลอของกิเลสทั้งมวล ไมใชเปนโอชารสที่ควรจะติดจะพัน จะ
เคลิบเคลิม้ หลงใหลไปตาม นอกจากรสแหงธรรมเทานัน้ จะเปนทีแ่ นใจตายใจแกผู
บําเพ็ญทัง้ หลาย นับแตความสงบเย็นใจไปโดยลําดับแตพน้ื ๆ แหงธรรม จนกระทั่ง
ถึงที่สุดวิมุตติหลุดพนไปโดยสิ้นเชิง มีธรรมทุกขั้นเปนที่ไวใจได เปนธรรมชาติทต่ี าย
ใจและฝากเปนฝากตายไดโดยลําดับ ไมมีฉากหนาฉากหลังเหมือนกลมายาของกิเลส
ที่หลอกลวงสัตวโลกเรื่อยมา
การปฏิบัติตนตองใชสติปญญา พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงอยูเสมออยานอนใจ
กิเลสเปนสิง่ ทีล่ ะเอียดแหลมคมมากเกินกวาความรูธ รรมดาเราจะทันมัน จะรูเทากล
ของมันได จึงตองฝกสติ ฝกปญญา ที่พอจะตามทันไดและตามทัน พรอมทั้งการแก
ไขถอดถอนไดเปนขั้นเปนตอน
ไมมีสิ่งใดเปนที่ภาคภูมิใจในโลกพอจะตั้งความหวังกับมัน หากเปนสิ่งที่
ภาคภูมใิ จไดแลว พระพุทธเจาศาสดาองคเอกก็ไมสั่งสอนใหละ ใหปลอยวางใหหลุด
พนไปจากสิง่ เหลานี้ ใครเกิดมาก็ไดประสบพบเห็น ก็ไดสัมผัสสัมพันธเหมือน ๆ กัน
มีอะไรเปนเครือ่ งสงเสริมใหไดรบั ความสุขความเจริญ และเปนความสุขอันไพบูลย
ไมมี นอกจากเปนสิ่งเกลี้ยกลอมจิตใจใหติดจมอยูกับมัน และนอนจมอยูใ นวัฏวนนี้
ไมมีเวลาเล็ดลอดออกไปได นอกจากการปฏิบัติธรรมใหผานพนไปถายเดียว ซึง่ เปน
ความถูกตองชอบธรรมอยางยิ่ง
และคําวาความมืดบอดนัน้ อยาพึงเขาใจวาเปนดินฟา อากาศ พระอาทิตย
พระจันทร พาใหมดื บอดหรือพาใหสวาง แตพึงทราบวาความมืดบอดทั้งมวลนี้คือ
กิเลส เปนเครื่องปกปดกําบังจิตใจไวอยางแนบสนิทติดจม จนไมทราบวาอะไรเปน
กิเลส อะไรเปนจิต มันคลุกเคลาเปนอันหนึง่ อันเดียวกันในเวลาทีแ่ ยกหรือกําจัดยัง
ไมได คําวาความสวางก็คอื สติปญ
 ญาทีเ่ รียกวาธรรม ทีจ่ ะสามารถรูเ ทาทัน และ
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สามารถสอดสองมองเห็นทั้งโทษและคุณภายในใจที่เคยมืดบอดมา ใหกลายเปนใจที่
สวางไสวขึน้ มา
การเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ พอตัวทุกราย พอตัวทุกคน ไมมีใครยิ่ง
หยอนกวาใคร พอจะมาแขงขันกันวาเปนของดีของวิเศษเลิศโลก ความเกิดความตาย
เปนเรื่องกองทุกขทั้งมวล ไมใชของดีมีสุขพอจะอยากมาเกิด กอนที่จะหลุดหรือเล็ด
ลอดออกมาจากชองแคบคือทองของแม ก็ผา นความสลบไสลมาแลวดวยกัน ออกมา
แลวแทนทีจ่ ะไดรบั ความสะดวกสบาย ก็ตองทนทุกขทรมานดวยธาตุดวยขันธ ดวย
เย็นรอนออนแข็งความหิวความกระหาย โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ย่ํายีบีฑามาตลอด จน
กระทั่งถึงวาระสุดทายไปไมรอดจริง ๆ ก็ตาย
ลวนแตกองทุกขที่วางสายยาวเหยียดไปกับการเกิดตาย นับแตเริ่มตกคลอด
จนถึงวาระสุดทาย คือหมดลมหายใจทีเ่ รียกวาตาย มีตรงไหนทีด่ เี ดนวาไดรบั ความ
สุขความสบาย นอกจากเดนชัดดวยความทุกขนานาประการ ทีป่ ระสับประสานกัน
เรือ่ ยมา มีตรงไหนพอจะติดจะพัน พอจะเคลิบเคลิ้มหลงใหลไปกับเรื่องความเกิด
เปนนัน้ เกิดเปนนีใ้ นภพตาง ๆ เลา ตองพิจารณาดวยดีนักปฏิบัติ
ทีก่ ลาวมานีเ้ ปนผลของกิเลสทีแ่ นบแนน
ละเอียดแหลมคมเกินสามัญ
ธรรมดาจะคาดคิด ซึ่งฝงจมอยูภายในจิตเปนเชื้อพาใหเกิด การแกจึงแกลงที่นั่น ไม
ใชแกที่อื่น
ผูยังไมเคยสงบก็พยายามทําใจของตนใหสงบ ดวยบทธรรมใดก็ตามที่เห็น
วาถูกจริต เชนบริกรรม พุทฺโธ ธมฺโม หรือ สงฺโฆ หรือ อฏฐิ ทนฺตา อะไรก็ได ผม
ขน เล็บ ฟน หนัง เหลานีเ้ ปนคําบริกรรมไดทง้ั นัน้ มีลมหายใจเปนสําคัญบทหนึง่
ตามแตความถนัด จับจําเพาะวงปจจุบนั เชนการกําหนดบริกรรมคําใด ก็ใหรูอยูกับ
คําบริกรรมนัน่ เทานัน้ ไมตอ งไปวาดภาพหอปราสาทวิมานทีไ่ หน นอกจากเหตุที่ทํา
ถูกตองอยูในขณะนั้นเทานั้น การกําหนดลมก็ใหรูอยูที่ลม ลมเขาใหรู ลมออกใหรู รู
อยูก บั ลมโดยเฉพาะ ใหความรูน น้ั จดจออยูก บั ลม ไมตองเกร็งตัวใหมาก บังคับให
มากนัก เปนแตทาํ ความรูใ หอยูก บั ลมทีห่ ายใจเขาหายใจออก ไมตองไปคาดอดีต
อนาคตใหนอกไปจากวงปจจุบัน คือการกําหนดรูลมอยูโดยตลอด ลมนัน้ แลเปน
เครื่องเกาะเครื่องยึดของจิตเพื่อสงบตัวลงได
เวลาจะตัง้ รากตัง้ ฐานทีแรก จิตหาที่ยึดไมได จึงตองอาศัยธรรมบทตาง ๆ
เปนเครือ่ งยึดทีเ่ รียกวาบริกรรม บริกรรมธรรมบทใดก็ใหอยูก บั ธรรมบทนัน้ ใหรอู ยู
กับธรรมบทนัน้ ผูก าํ หนดอานาปานสติกใ็ หรอู ยูก บั ลม ซึ่งเปนเครื่องยึดของใจ ใจ
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เมื่อมีความจดจอตอเนื่องอยูกับเครื่องยึดอยูแลว จะตะลอมตัวเขามาสูค วามสงบ ผู
กําหนดลม ลมก็จะละเอียดลงไป ลมที่ละเอียดนั้นก็เนื่องจากใจละเอียด ใจคอยสงบ
ตัวเขามาจนละเอียดสุด ถึงวาระสุดทายลมไดหายไปตอหนาตอตา ทั้ง ๆ ทีร่ อู ยูว า ลม
หยาบ ลมละเอียด ละเอียดสุด แลวหายเงียบไปก็มี จะอยางไรก็ตาม แมลมหายเงียบ
ไปก็อยาวิตกวิจารณและกลัวลมกลัวตาย
นักภาวนาสวนมากมักกลัวตายอยางนัน้ อยางนี้ ไมตองไปกลัว ความรูท ร่ี วู า
ลมหายไปนั้นไมไดหายไปไหน ความรูนั้นแลเปนผูครองรางอยูจะไมตาย ก็เราไมได
ภาวนาเอาลม เปนแตเพียงยึดลมเปนหลักในขณะที่จิตยังยึดตัวของตัวเปนหลักไมได
ตองอาศัยลม ลมละเอียดลงไปก็แสดงวาจิตนี้ละเอียด พอที่จะพึ่งตนเองไดแลวตาม
หลักภาวนา แมลมหายใจนัน้ ไดหายไป แตความรูน น้ั ไมหาย ใหอยูกับความรูที่ไม
หายนัน้ ไมตองไปกังวลกับลม จิตจะเขาสูค วามละเอียดแนบแนน และแสดงความ
แปลกประหลาดอัศจรรยขน้ึ มาใหเจาตัวรูเ ห็นในเวลานัน้ นีค้ อื การเริม่ แรกแหงการ
ภาวนา อยาไดวติ กวิจารณกบั ลมวาหายไปแลวตนจะตาย มันไมตาย วิธีการของการ
ภาวนาเปนอยางนี้ ไมใชวิธีการฆาตนเอง เปนวิธกี ารของการภาวนาเพือ่ ความเจริญ
แหงธรรมภายในใจตางหาก
เบือ้ งตนจะมีความอึดอัดบางสําหรับผูเ จริญอานาปานสติ อึดอัดก็ใหรูวาอึด
อัด อยาปลอยลม จะอึดอัดไปไหนก็ใหรู ใจจะขาดในขณะภาวนาก็ใหรู เพราะเราไม
ไดภาวนาเพือ่ ฆาตัวเอง นัน่ เปนเรือ่ งของกิเลส เปนกลมายาของกิเลสหลอกลวงให
ถอยหนาถอยหลัง ใหเกิดความสงสัยกลัวจะเปนจะตาย แลวทอถอยปลอยวางการ
ภาวนาไปเสียตางหาก นัน่ แสดงวากิเลสทํางานไดผลแลว เวลาจะทําก็กลัวแตจะลมจะ
ตาย ทั้ง ๆ ทีค่ วามลมความตายมันไมไดมใี นการภาวนา กิเลสมันก็หลอกใหมีจนได
นี่ก็กลมายาของกิเลสประเภทหนึ่ง ใหพึงทราบไวดวยกัน
นี่หลักของสมาธิของสมถะ สอนใหทราบ ผูที่บวชใหมก็มี มาประพฤติ
ปฏิบัติใหมก็มี ใหมกบั เกาก็อนั เดียวกันนัน่ แหละ อยาเขาใจวาตนใหมตนเกา มันจะ
เปนเรื่องของกิเลสแฝงขึ้นมา ถาเกาก็ใหชาํ นิชาํ นาญในเรือ่ งภาวนาซิ ถาไมชํานิ
ชํานาญมันก็ ก.ไก. ก.กา อยูน น้ั แหละ ไมเกิดประโยชนอะไรกับคําวาบวชเกาบวช
ใหม สวนกิเลสนัน้ ไมมคี าํ วาเกาหรือใหม แตมนั อยูใ นจิตเราดวยกัน เพียงคํา
บริกรรมก็ไมไดเรือ่ งไดราวจะเอาผลประโยชนมาจากทีไ่ หน
ฝกใหดี ทําใหจริงใหจงั ผูก าํ หนดหรือบริกรรมธรรมบทใดก็ใหอยูก บั ธรรม
บทนัน้ ใหรอู ยูจ าํ เพาะ อยาคาดผลวาจะเกิดขึน้ หรือแสดงอาการอยางไรบาง อยาไป
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คาดจะเขวจากหลักปจจุบันคืองานที่กําลังทําอยู ผลจะไมเกิดขึ้นใหไดชม การภาวนา
สําคัญอยูท ป่ี จ จุบนั
การไมคาดไมหมายสิ่งใดนอกไปจากเหตุที่กําลังดําเนินอยูนั้น
เปนความถูกตองดีงามสําหรับผูปฏิบัติ จะตองปรากฏผลเปนทีแ่ นใจวันใดวาระหนึง่
จนไดไมสงสัย
การปฏิบัติกิจการงานใดก็ไมยากเหมือนการปฏิบัติเพื่อฆากิเลส เพราะกิเลส
เปนผูแยงผูชิงผูกีดผูขวาง ผูคอยทําลายงานและผลงานของตัวอยูเสมอ งานนีจ้ งึ เปน
เหมือนวายาก เพราะกิเลสพาใหยาก กิเลสหลอกวายากและกิเลสตอสู กิเลสขัดขวาง
ไมใหทํา ซึง่ เทากับการทําลายมัน เราที่โงตอเพลงกลอมของกิเลสก็เชื่อและกลับไป
ตําหนิธรรม ทิง้ ใหธรรมเสีย วาการบําเพ็ญธรรมนัน้ ยาก ความจริงกิเลสมันหลอก
กิเลสพาใหยากตางหาก ธรรมไมไดพาใหยาก จงพากันเขาใจจุดนี้ไวใหดีนักปฏิบัติ
ความทอแทออนแอเหลวไหลลวนแตเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล อยาเขาใจวาเปน
เรื่องของธรรม เวลานีเ้ ราเสาะแสวงหาธรรม ตองมีจริงมีจัง มีสติมีสตังและปญญา
เคลือบแฝง มีความพากความเพียร มีความอุตสาหพยายาม นี่คือเรื่องของธรรม
เรื่องใดก็ตามอาการใดก็ตาม ทีจ่ ะมาทําลายมากีดขวางความพากความเพียร ความ
อุตสาหพยายาม ความเขมแข็งความอดทนเพือ่ อรรถเพือ่ ธรรม ใหดอยและขาดไป
นัน้ ลวนแตเปนเรื่องของกิเลส คือตัวมารทั้งนั้น อยาเขาใจวาเปนสิง่ อืน่ สิง่ ใด
นี่แหละเรื่องความละเอียดของกิเลสจงพากันจําไว เอาใหเหนือกิเลสไปโดย
ลําดับ แลวจะทราบกลมายาของมันทุกแงทุกมุม ทัง้ หยาบ ทัง้ กลาง ทั้งละเอียดและ
ละเอียดสุด ไมนอกเหนือไปจากธรรมคือ สติธรรม ปญญาธรรม เปนตนนีไ้ ด เพราะ
กิเลสไมเหนือธรรม เมือ่ ไดนาํ ธรรมมาใช นําธรรมมาปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสมกับ
การปราบปรามกิเลสแลว จะไมมีกิเลสตัวใดตกคางอยูภายในใจไดเลย พระพุทธเจา
ชนะกิเลสก็เพราะธรรม มีสติธรรม ปญญาธรรมเปนสําคัญ ทีแ่ พกเ็ พราะไมมีธรรม
เหลานี้ ถูกกิเลสเหยียบย่าํ ทําลายถายเดียว มรรคผลนิพพานจะมีเต็มหัวใจอยูก็เขาไม
ถึง เพราะกิเลสมันกีดมันกัน มันปดประตูไวทุกแงทุกมุมทุกดานทุกทางใหทําไมได
เขาไมถึง
เดินจงกรมมันก็ลากสติหนีไปที่อื่นเสีย ลากจิตเขาปาเขารกไปเสีย ลากไป
ทางรูป ทางเสียง ทางกลิ่น ทางรสไปเสีย เพราะเครื่องหลอกลวงของมันมีเยอะ ทาง
รูปก็เต็มโลกธาตุ เสียงก็เต็มโลกธาตุ กลิ่น รส เครื่องสัมผัสก็เต็มโลกธาตุ ลวนเปน
เหยื่อที่มันปกเสียบไวทั้งนั้น ทําเปนเหยือ่ ลอปลาไวหมด แตเราไมทราบวาเปนเหยือ่
ลอ เพราะอุบายของมันแหลมคมมาก อุบายของเราไมทัน กระดิกออกไปตรงไหนมี
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แตกิเลสรุมลอมเอาหมด ไมมธี รรมเปนเครือ่ งรักษาบางเลย ใจจึงหาความสงบไมได
หาความแยบคายไมได หาความเฉลียวฉลาดเพือ่ แกกเิ ลสไมได มีแตกิเลสผูกเอามัด
เอา แมเดินจงกรมอยูก็ถูกมันมัดแขงมัดขามัดหูมัดตาไวหมด ราวกับคนหูหนวกตา
บอด ใจวิกลวิการ งอยเปลี้ยอวัยวะในวงความเพียรไปเสีย เหลือแตคลังกิเลสเต็มหัว
ใจ คลังสติธรรม ปญญาธรรม วิรยิ ธรรม ขันติธรรม สมาธิธรรม ไมปรากฏ
นั่งสมาธิก็ไมมีสติ ไมมีปญญาที่จะพินิจพิจารณาธรรมของจริงซึ่งมีอยูกับใจ
ไมวา ความเพียรในทาใดอาการใด มีแตกเิ ลสเขาทํางานแทนเสียสิน้ แลวก็มาทวงผล
วาทําไมนัง่ ภาวนาตัง้ นานไมเห็นเกิดผลอะไร ก็จะเกิดผลอะไร เพราะเหตุกิเลสเอาไป
กินหมดแลว พาสงพาสายพาแสหาแตเรื่องกิเลสไปหมด แมตาไมเห็นมันก็เปน
ธรรมารมณในสิง่ ทีเ่ คยรูเ คยเห็นเคยไดยนิ มาแลว เอามาครุน มาคิดมาอุน กินอยูอ ยาง
นัน้ ไมเคยคิดวาอารมณเหลานีเ้ ปนของเกา ลวงกาลผานสมัยลาสมัยไปแลว เคยคิด
มาแลวกี่ครั้งกี่คราวกี่รอยกี่พันครั้ง กิเลสไมใหคิดวาเปนของเกาของเดนเลย ใหคดิ
วาเปนของใหมเอี่ยมทั้งนั้น จึงไดติดอารมณของมันเรื่อยมา
นี่แลเครื่องหลอกลวงของมัน ลึกซึ้งละเอียดขนาดนั้น จิตเราจึงไมทราบจึง
ตองติดของเกาอารมณเกาที่เคยคิดมาแลว อตีตารมณ คืออารมณที่ผานมาแลว ไม
วาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย เคยสัมผัสสัมพันธมาแลว ผานมาแลว ก็
ไมเห็นวาเปนของเกาเปนเดนไปแลว ไมตองคิดซ้ํา ๆ ซาก ๆ เพราะสิ่งนี้เคยคิดมา
แลว เคยใหทกุ ขเรามาแลว มันไมใหคิดอยางนั้น มีแตทําใหติดพันไปหมด เปนของ
ใหมเอี่ยมไปหมด ถาเปนเรื่องของกิเลสตองใหมเอี่ยม ลื่นไปเลย ถาเปนธรรมแลว
มันขลุกขลัก ๆ กาวไมออก เพราะกิเลสดันเอาไว กันเอาไว กีดขวางเอาไว ไมใหเปน
ความสะดวก ถาเปนถนนมันก็ตัดไมมากั้นทางไวเสีย เต็มไปดวยกอนหิน ทอนไม รถ
วิ่งไมได ติด
เวลาเราจะดําเนินเพือ่ ความราบรืน่ ในธรรม จึงตองถูกกิเลสกีดขวางลอลวง
ไวไมใหดาํ เนินดวยความสะดวก ใหพงึ ทราบวากิเลสเคยเปนอยางนัน้ มาตลอด จึง
ตองไดใชความพยายามเต็มที่ การพยายามตอสูก็ตอสูกับสิ่งที่เปนขาศึก สิ่งที่กีด
ขวางนัน้ แลไมใชธรรมมากีดขวาง กิเลสตางหากมากีดขวาง กิเลสตางหากทําใหทอ
แทออนแอ กิเลสตางหากทําใหขเ้ี กียจขีค้ ราน กิเลสตางหากทําใหทอถอยออนแอ
และหยุดการงานที่จะเปนประโยชนทั้งมวล เพราะอํานาจของกิเลสมันเหนือของธรรม
ในขัน้ เริม่ แรกแหงการบําเพ็ญ
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ตอไปเมื่อเราทําความพยายามตอสูอยูเสมอไมลดละความเพียร กิเลสก็คอ ย
ออนกําลังลงไป สติไมมีพยายามตั้งขึ้นใหมี ปญญาไมมีพยายามคนคิดใหมี ธรรม
สอนไวแลวทุกอยาง สัจธรรมมีอยูอ ยางสมบูรณภายในกายในใจเรา นํามาใชไดทั้งนั้น
ถาไมขี้เกียจเสียอยางเดียว ถาลงไดเห็นวากิเลสเปนภัยแลว ความเพียรจะเปนมาเอง
สติปญญาก็จะมาพรอม ๆ กัน ทีไ่ มเห็นกิเลสเปนภัยเพราะกิเลสกลอมนัน่ ซิสาํ คัญ
เดินจงกรมก็บังคับกันไปแทบลมแทบตาย บังคับไปแลวก็ใหกิเลสมันถลุงเอาหมด
ไมมีอะไรเปนเนื้อเปนหนังเปนของตัวเลย เปนอาหารกิเลสเสียทัง้ มวล ในอิรยิ าบถทัง้
สีแ่ หงการประกอบความเพียรนัน้ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ทําภาวนาก็กลายเปนเรือ่ ง
ของกิเลสพาวกพาวนไปหมด เปนเรื่องของกิเลสตอมหึ่ง ๆ ไปเสียหมด แลวธรรมจะ
แทรกขึ้นไดที่ไหน ก็มีแตกิเลสพาแหไปแหมาจนไมมองเห็นตัวพระธุดงคกรรมฐาน
มองเห็นแตกเิ ลสลอมหนาลอมหลังอยูท าํ นองนัน้ ในอิรยิ าบถตาง ๆ
เอา ถาอยากทราบเรือ่ งกิเลสดังทีก่ ลาวมานี้ จงฟาดฟนกันลงไปอยาทอถอย
ออนแอ ความทอถอยออนแอไมใชธรรม ไมใชทางจะใหเห็นธรรม ไมใชอุบายวิธีจะ
ใหเห็นธรรม ไมใชการดําเนินเพือ่ ความเปนธรรม นั่นคือการเดินตามกนกิเลสจูงจมูก
ตางหาก ทางถูกตองตามธรรมตองขุดคนขึ้นมาตอสูกัน จิตไมเคยสงบก็จะสงบไดไม
สงสัย ถาดําเนินตามวิธที ก่ี ลาวมา ปญญาพยายามคนคิด อะไรสัมผัสสัมพันธทางตา
หู จมูก ลิน้ กาย นํามาคิดพิจารณาไตรตรอง แยกแยะยอนหนายอนหลังกลับไปกลับ
มา ทบทวนใหไดสดั ไดสว นตามเหตุตามผลจนเปนทีเ่ ขาใจ สิ่งที่เคยสงสัยก็จะคอย
หลุดลอยไป ๆ ดวยอํานาจของปญญาหนีไมพน
เฉพาะอยางยิ่ง จงถือสกลกายเปนสนามรบเปนสถานที่คลี่คลาย เพราะจิต
ติดกายนีม้ ากกวาอืน่ บรรดาความติดขัน้ หยาบ
สวนลึกลับภายในใจนัน้ ยกไวกอ น
กายนี้ปดอยูชั้นนอกอยางเปดเผย พยายามคลีค่ ลายออกมา รูปกายนี้มีอะไร ดูตั้งแต
ผิวหนังเขาไปตามความจริง ความจริงลวน ๆ ก็คือสิ่งปฏิกูลโสโครกเต็มอยูภายใน
รางกาย นีค้ อื ความจริง ความวาสวยวางามนารักใครชอบใจนัน้ เปนเรื่องของกิเลส
หลอกลวง มันเอามาฉาบทาไวทง้ั ๆ ที่ไมจริง จงแยกแยะเขาไปถึงความแปรสภาพ
มันแปรอยูตลอดเวลา คิดดูตั้งแตวันเกิดมาจนถึงปานนี้เปนยังไงตัวของเรา แตกตาง
แตเปนเด็กไหม กายนีแ้ ปรสภาพมาเรือ่ ย ๆ อยางนี้ หมดทัง้ รางนีแ้ ปรสภาพทัง้ นัน้
แมแตจิตใจก็ยังแปรสภาพไปตามขันธและความผลักดันของกิเลส
พิจารณาเขาไป พยายามดูใหเห็นตามความจริง ฝนกิเลสเขาไป ตรงไหนมัน
วางาม เอา แยกตรงนั้นออกมาดูใหเห็นประจักษตามันงามที่ตรงไหน กิเลสทําไมถึง
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หลอกลวงวาสวยวางามเอานักหนา อะไรมันงามดูใหดีดวยปญญาของเรา เพราะสติ
ปญญาเรามีอยูกับตัวดวยกัน ทําไมจะยอมตีบตันอั้นตูใหกิเลสหลอกไดหลอกไปนัก
หนา คลีค่ ลายดู หนังก็เห็นชัด ๆ อยูแลวมันสวยมันงามที่ไหน ขี้เหงื่อขี้ไคลก็เปนขี้
ทั้งนั้นเต็มอยูภายนอกผิวหนัง ยิง่ เขาไปภายในดวยแลวดูไมไดเลย เยิ้มไปดวย ปุพ
โพโลหิต น้าํ เนาน้าํ หนอง และยิ่งลึกเขาไปก็ยิ่งดูไมได คนเราถาไมมีหนังหุมหอไวนี้ดู
กันไดเมื่อไร ดูไดแตพวกแมลงวันเทานั้นพากันตอมหึ่ง ๆ เวลาสัตวตายเห็นไหม
แมลงวันมันชอบ
นีจ่ ติ ของเราเวลานีเ้ ปนเหมือนแมลงวัน เที่ยวหาตอมสิ่งที่ปฏิกูลโสโครก
สกปรกนัน้ แหละ เสกเปาลม ๆ แลงวาเปนของสวยของงาม ใจชนิดนี้ไมผิดอะไรกับ
แมลงวัน จิตของปุถุชนเรามันชอบตอมของสกปรกโสมม ของสะอาดคือศีลธรรมมัน
ไมชอบไมตอม เรื่องของกิเลสมันชอบอยางนั้น และเสกสรรขึน้ มาปดตาบุรษุ ตาฟาง
เอาไววาเปนของสวยของงาม เปนของจีรงั ถาวร เปนของนาเพลิดเพลินเจริญหูเจริญ
ตาเจริญใจ ไมมีวันเบื่อหนายอิ่มพอ
จงเอาปญญาหยัง่ ลงไปใหเห็นชัดเจน ดูเขาไปจนกระทั่งถึงกระดูกทุกทอน
อวัยวะทุกสวน ตับไตไสพุง อาหารใหมอาหารเกา เต็มอยูนี้ มีอะไรเปนที่พึง
ปรารถนา ทัง้ เขาทัง้ เราเปนเหมือนกันทัว่ โลกดินแดน สงสัยทีต่ รงไหน นายึดทีต่ รง
ไหนวาเปนของสวยของงาม จากนัน้ ก็พจิ ารณากําหนดใหกายนีต้ ายเนาเฟะไปหมด
ทัง้ ราง แตกระเบิดออกไปถึงไหนอยูไดเมื่อไร คนมีจมูกอยูไมไดแตกฮือ ๆ ไปเลย
นัน่ เหรอของสวยของงาม คนแตกฮือ ๆ นัน่ เหรอ พิจารณาใหเห็นชัดซิ มันไปเสกไว
ทีไ่ หนกิเลสนะ สวยทีต่ รงไหน สวยที่คนแตกฮือ ๆ นัน่ เหรอ แมแตยังไมตายก็ยัง
ตองปฏิบัติรักษาความนาเกลียดของกายอยางเขมงวดกวดขันดวยกันเรื่อยมา นับวา
เปนบอกังวลกับรางกายนีไ้ มเบาเลย ยังจะหลับหูหลับตาเสกสรรปน ยอไปถึงไหนกัน
เวลาตายมันเนามันพอง แตกกระจัดกระจายลงไป แรงกาหมากิน ถาไมมี
คนรักษาแมลงวันเต็มโลกธาตุมานี้หมดตอมหึ่ง ๆ ดูไดไหม นั่นหรือของสวยของงาม
จากนัน้ ก็สลายลงไป ๆ จนกลายลงไปเปนธาตุดินตามเดิม สวนน้าํ ก็ไปเปนน้าํ ตาม
เดิม สวนธาตุไฟก็ไปเปนไฟตามเดิม สวนธาตุลมก็ไปเปนลมตามเดิม ไหนสัตว
บุคคลสวยงามมีอยูที่ตรงไหน อยูที่ดินที่น้ําที่ลมที่ไฟนั่นเหรอ ดินก็เปนดินสวยงามที่
ไหน น้าํ เปนน้าํ สวยงามทีไ่ หน เปนสัตวเปนบุคคลทีไ่ หน ลมเปนลม ไฟเปนไฟ เปน
สัตวเปนบุคคลเปนของสวยของงามที่ไหนกัน มามัวตื่นลมตื่นแลงกันอยูกับปาชาผี
ดิบผีตายไมมวี นั ตืน่ หรือพระปฏิบตั เิ รานะ
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จงพิจารณาใหถึงสภาพความจริงของมันดวยหลักธรรมคือปญญา ถาอยาก
จะเห็นของจริง จิตมาพัวมาพันมาติดมาของอยูกับสิ่งเหลานี้ เพราะกิเลสมันจับไส
กิเลสมันหลอกใหจิตหลงแลวก็ยึดมั่นถือมั่น มันตีตะปูไวอยางเหนียวแนน ดวย
อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ คือในธาตุสี่ ดิน น้าํ ลม ไฟ วาเปนตัวเปน
ตนอยางสนิทติดจม กิเลสมันหลอกมากี่กัปกี่กัลปแลวยังไมเบื่อไมอิ่มไมพอเหรอ เขา
กินขาวยังรูจักเวลาอิ่มพอ ทําไมใจเรากับอารมณทก่ี เิ ลสหลอกลวงนีจ้ งึ ไมเห็นมีวนั อิม่
พอกัน มีแตใหมเอีย่ มเรือ่ ย กินเทาไรไมหายอยาก นอนมากไมรูตื่น นอนมากก็คือ
ความลุม หลงงมงายนัน่ เอง ไมรูวันไหนจะตื่น ถาไมเอาสติปญญาปลุกเขาไปตีเขาไป
กินหลายไมหายอยาก ตามโบราณทานวาไว กินเทาไรมันยิง่ หิวยิง่ โหย คิดไปตาม
อารมณของกิเลสเทาไรยิง่ หิวยิง่ โหย ไมมีคําวาอิ่มพอ นีแ่ ลคือความกินหลายไมหาย
อยาก ฉะนัน้ ทานจึงวาตัณหาความหิวโหย ใหกนิ เทาไรยิง่ หิวจัด สัตวโลกจึงตายจึงลม
จมเพราะความหิว ความกิน
ความอิ่มพอมีอยูในธรรมะเทานั้น กิเลสไมเคยทําความอิ่มพอใหแกผูใด ไม
วาความโลภ ไมวา ความโกรธ ไมวา ความหลง ไมวา ราคะตัณหาประเภทใด ถาเปน
เรื่องของกิเลสแลว จะไมใหมีความอิ่มพอแกสัตวเลย จะกินจะดื่มจะคิดจะพูดจะทํา
จะสัมผัสสัมพันธเทาไร ก็ยง่ิ หิวยิง่ โหยยิง่ กระวนกระวาย จนกระทั่งวันตายก็ไมมี
ความอิ่มพอ เรายังจะหลงเพลินอยูกับความหิวโหยไมมีความอิ่มพอซึ่งเปนกองทุกข
นีอ้ ยูเ หรอ ความอิ่มพอของกิเลสไมเคยมี ไมเคยใหผูใดอิ่มพอและสมหวัง ยังจะ
บึกบึนไปกับมันอะไรอยูอีกเลา ความอิ่มพออยูกับธรรมตางหากมิใชอยูกับกิเลส
จงพิจารณาแยกแยะหลายสันหลายคมใหรรู อบขอบชิด โดยถือเอารางกายนี้
เปนสนามรบ เปนเปาหมายแหงการพิจารณาในขัน้ แรก ใหเห็นอสุภะอสุภังประจักษ
ใจ เรือ่ งความแตกความสลายความแปรสภาพ ก็ใหเห็นชัดดวยปญญาของเรา จิตจะ
ยึดมั่นถือมั่นไปไหน เมื่อรูเห็นตามเปนจริงแลวตองถอยตัวเขามา หดตัวเขามาตาม
ลําดับแหงความเขาใจ
จิตนี้พรอมที่จะปลอยวางอยูแลว เปนแตเพียงวาไมรอู บุ ายแหงการปลอย
วาง จิตจะปลอยวางไดยังไง เพราะถูกกิเลสตัณหาอาสวะมันบีบบังคับใหยึดใหถือไป
ตามอํานาจของมัน มันสลับซับซอนมากเรื่องของกิเลสนี่ พิจารณาแลวพิจารณาเลาให
เห็นแจมแจงชัดเจนลงไป นี่คือวิธีการถอดถอนกิเลสอันเสียบแทงอยูภายในจิตใจ
รูปนอกรูปในมันเหมือนกัน เสียงนอกเสียงในเหมือนกัน เปนลม ๆ ไป
อยางนัน้ แหละ ตื่นอะไรตื่นลม เสียงหญิงเสียงชายมีแตเสียงลมเทานั้นออกจากปาก
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ตื่นไปอะไรตื่นลม เคยไดเห็นไดยนิ มาแตวนั เกิด ตื่นอะไรอยูอีก นีค่ อื การพิจารณา
จนแตกกระจายหายหวงทุกอยาง
การพิจารณาคลีค่ ลายนีถ้ อื เปนงานเปนการจริง ๆ พิจารณาแลวพิจารณาเลา
จนกระทั่งอิ่มพอ ถาเปนธรรมแลวอิม่ ถาเปนเรื่องของโลกของกิเลสไมมีวันอิ่มพอ
คิดไปเทาไรก็ยิ่งติดยิ่งพัน ยิง่ เคลิบเคลิม้ หลงใหลไปเรือ่ ย ๆ หนักเขาไปเรือ่ ย ๆ จม
เสียจนได แตถาเปนธรรมแลวมีความอิ่มพอ การพิจารณาสวนรางกายใหเห็นตามที่
กลาวมาแลวนี้จิตตองอิ่มตัว ความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนตัว การพิจารณาอยางทีเ่ คย
พิจารณามานัน้ ก็หยุดเอง พิจารณาไปอะไรเพราะรูห มดแลว ปลอยวางหมดแลว
พิจารณาหาอะไร รูเอง เหมือนกับเรารับประทานอาหาร จะมีรสเอร็ดอรอยขนาดไหน
ก็ตามเถอะ ถาลงวาธาตุขันธเพียงพอกับความตองการแลวเปนไมรับอีก นี่ก็เหมือน
กัน เมื่อพิจารณาพอแลวก็ปลอยวาง อิ่มตัวเปนขั้น ๆ ไป
อาการของจิตคิดไปในเรื่องใด เมื่อปญญาสวางกระจางแจงขึ้นมา เห็นเรือ่ ง
ธาตุเรื่องขันธของตนจนถึงขั้นปลอยวางกันได ผานกันไปไดแลว สิ่งใดที่จะนอกเหนือ
ปญญาไปมีเหรอ ไมมี ตองพิจารณาจนกระทั่งรูชัดทุกสิ่งทุกอยางโดยลําดับ เพราะ
สติปญญานี้พรอมที่จะรู พรอมที่จะพิจารณาทุกสัดทุกสวนทุกสิ่งทุกอยางที่ควรแก
การพิจารณา และรูไปโดยลําดับไมอับจน ที่สุดก็ยอนกลับมาเห็นอาการของจิตเทา
นัน้ เปนตัวหลอกลวง สวนหยาบนอกนั้นถูกตัดออกหมดดวยปญญาแลว จะติดอะไร
ก็รเู สีย รูป เสียง กลิ่น รส อะไรก็รูเสีย ดวยการประมวลเขามาสูส ภาพเดียวกันกับตน
เทียบเคียงกันไดทุกสัดทุกสวน และปลอยวางลงสูความจริงแลวจะไปติดที่ไหน ไม
ติด เพียงเทานีจ้ ติ ก็สบายแลว
เมือ่ จิตสบายแลวเปนยังไง
บัดนีค้ ณ
ุ คาแหงธรรมไดปรากฏเดนขึน้ แลว
ความเห็นโทษแหงกิเลสทัง้ หลายไดเห็นมาโดยลําดับแลว ทีนี้ความเพียรไมตองบอก
คอยหมุนตัวไปเองโดยไมตองบังคับขับไสเหมือนแตกอน นีค่ อื ความเห็นคุณคาของ
ธรรม ผลก็ประจักษอยูภ ายในใจวาเปนความสวางกระจางแจง ความเบาบางภายใน
จิตใจ กิเลสหลุดลอยออกไปมากเทาไร จิตยิ่งดีดตัวขึ้นละเอียดขึ้น สุขก็เบา เบาเขา
ไปละเอียดเขาไป ยิ่งเห็นโทษของกิเลสมากขึ้น ปญญาแยกแยะจนเห็นเรื่องของมัน
ถาไมเห็นโทษก็ไปไมรอด ไปไมพน จมอยูกับมันตลอดไป
นีแ่ ลทางดําเนินเพือ่ ความพนทุกข ทุกขอยูที่ไหน ทุกขก็อยูที่ใจซึ่งถูกกิเลส
ปกเสียบเอาไวอยางแนนหนามัน่ คง ปดบังหุมหอเอาไวจนมองหาอะไรไมเจอขึ้นชื่อ
วาของจริง เห็นแตของปลอมๆ และเขาใจวาเปนของจริง จึงติดมั่นพัวพันอยูในสิ่ง
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เหลานัน้ แลวก็สรางแตความทุกขความทรมานใหแกตนหาทางออกไมได เมื่อสติ
ปญญาไดคลี่คลายออกดูอยางชัดเจนแลว สิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายคอยหลุดลอยออก
ไป จิตก็มีความสวางกระจางแจงขึ้นมาเรื่อย ๆ พรอมทั้งความเห็นโทษของกิเลส
ประเภทตาง ๆ และเห็นคุณคาแหงธรรมไปโดยลําดับ
ความเพียรกาวหนาละทีน่ ่ี ความเพียรกาวและความเพียรกลา สละตายได
ถาลงยังติดคางอยูกับกิเลสตัวใด กิเลสตัวใดยังจะมาบีบบังคับเราอยูไ ด เปนไมถอย
เปนไมยอมเด็ดขาด เอาใหตายดวยกันเลย กิเลสไมตายก็เราตายเทานัน้ คําวาแพ
กิเลสนี้จะมีไมได หรือเปนไปไมได หนักเขาๆ คําวาแพไมมี นัน่ ละทีน่ ค่ี วามเพียรเกง
ไหม คุณคาของธรรมเดนขึ้นแลวภายในจิตใจจะถอยไดอยางไร มีแตบุกและบุกใหญ
ทาเดียวไมมกี ลางวันกลางคืน รบตลอด ฟาดฟนกิเลสตลอด
คุณคาของกิเลสมีตรงไหน มีอะไรบาง นี่เห็นแตคุณคาของธรรมเดน ๆ ใน
หัวใจ ทีนี้รสของธรรมกับรสของกิเลสที่ไดเคยสัมผัสสัมพันธกันมา ทั้งสองอยางนี้รส
อะไรเปนอยางไร ดีเลิศตางกันอยางไรบาง ก็เดนชัดในทางรสของธรรม รสของกิเลส
สูไมได เมือ่ รสแหงธรรมชนะรสกิเลสประเภทใดแลว รสกิเลสนั้นยอมหลุดลอยออก
ไป ๆ รสของธรรมก็แซงหนาขึน้ เรือ่ ย ๆ นีล่ ะการเห็นโทษกับเห็นคุณ เห็นไปพรอม
ๆ กันอยางนี้ในวงปฏิบัติของทานผูรูผูเห็น ทานรูท า นเห็นอยางนี้ จนกระทั่งกิเลส
หลุดลอยไปจากใจไมมีสิ่งใดเหลือเลย นัน้ แลทีน่ ร่ี สอมตธรรมเต็มดวงใจ
การพิสจู นเรือ่ งความเกิดความตาย ไมตอ งไปพิสจู นทไ่ี หนใหเสียเวล่าํ เวลา
มันพรอมอยูที่จิตดวงบริสุทธิ์นั้น แมแตยังไมบริสุทธิ์ จิตมีความสัมผัสสัมพันธกับ
อารมณใดทีเ่ ปนสวนละเอียด กับกิเลสประเภทใดทีเ่ ปนสวนละเอียด มันก็รแู ละ
พยายามตัดพยายามฟน พยายามแกพยายามถอดถอน ดวยสติปญญาไมลดละความ
พากเพียร สติปญญาแกขาดจากนั้นแกขาดจากนี้แลว ก็รอู ยูภ ายในจิตไมสงสัย จน
กระทั่งขาดไปโดยสิ้นเชิงไมมีสิ่งใดเหลือเลยขึ้นชื่อวาสมมุติ กิเลสที่เคยพัวพันพาให
เกิดใหตาย รูไ ดชดั วาหมดแลว ที่นี่เรื่องเกิดเรื่องตายหมดเทานั้น หมดปญหาโดย
ประการทั้งปวงแลวเพราะไมมีเงื่อนตอ เห็นสักแตวา เห็น ไดยินสักแตวาไดยิน ธาตุ
ขันธที่อยูดวยกันนี้ก็สักแตวาอยูดวยกัน แตขาดวรรคขาดตอนกันแลวในความสืบตอ
ระหวางจิตกับขันธเหลานี้ ระหวางจิตกับรูป เสียง กลิน่ รส ระหวางจิตกับสภาวธรรม
ทัง้ หลาย ไดขาดจากกันโดยสิน้ เชิงเห็นประจักษภายในใจ เหลือแตความบริสทุ ธิล์ ว น
ๆ
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ความบริสทุ ธิล์ ว น ๆ นี้เหมือนอะไร เหมือนรูป เหมือนเสียง เหมือนกลิ่น
เหมือนรส เหมือนเครื่องสัมผัสพันธ เหมือนธาตุเหมือนขันธไหม ไมไดเหมือน ไมได
เปนอันเดียวกัน อันหนึ่งสมมุติ อันหนึ่งวิมุตติ ตางอันตางมี ตางอันตางจริง ไมคละ
เคลากัน
เหตุทพ่ี าใหเกิดแกเจ็บตายเพราะอะไร ก็รูชัด เพราะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขา
รา มันแทรกมันฝงอยูภายในจิต พอนี้ถูกทําลายแตกกระจายออกไปจากใจไมมีอะไร
เหลือแลว เหลือแตความบริสทุ ธิล์ ว น ๆ ปญหาแหงการเกิดตายก็ดับสนิทไมมีเหลือ
แลวภายในใจ เหลือแตวิบากของกิเลส ผลของกิเลสที่เปนธาตุเปนขันธอยูในปจจุบัน
นี้ ก็รับผิดชอบกันไปเพียงเทานั้น พาอยู พาไป พาหลับ พานอน พากิน พาขับ พา
ถาย ไปเทานัน้ และไมเกิดโทษเกิดภัยตอจิตใจอีก เพราะไดขาดจากกันโดยสิน้ เชิง
แลว เปนหลักธรรมชาติแลว เปนอัตโนมัติแลว ไมตองเสกสรรปนยอ ไมตอง
ระมัดระวังวาสิ่งเหลานี้จะเปนภัยตอจิตใจอีกตอไป
กิเลสประเภทตาง ๆ จะเปนภัยตอจิตใจอีกไมมี เพราะกิเลสทุกประเภทได
ถูกทําลายหมดแลว กิเลสจะมาจากไหน เหาะลอยมาจากไหนจะเขามาแทรกจิตใจได
อีก ไมมีกิเลสตัวใด นอกจากกิเลสที่มันเปนสนิมเกิดอยูกับเหล็กและกัดเหล็กให
กรอนไปจนกระทั่งเหล็กเสียหายไปตามเทานั้น กิเลสตัวนีเ้ ทานัน้ คือตัว อวิชฺชาปจฺจ
ยา นี่ เมื่อไดทําลายลงไปเสียจนแหลกละเอียดแลว ทําไมจะไมรู
คําวา พระอรหันตทง้ั หลายเปนแบบเดียวกัน เปนธรรมแทงเดียวกัน ไม
สงสัยกัน แมทานจะนิพพานไปกี่กัปแลวโดยทางสมมุติ พระพุทธเจาทรงรูอยางไร
ทรงสอนอยางนั้น และประกาศธรรมกังวานมาได ๒๕๐๐ กวาปนแ้ี ลว ในพระพุทธ
เจาองคปจ จุบนั ของเราวา สนฺทฏิ ฐ โิ ก ผูป ฏิบตั จิ ะพึงเห็นเองในความจริงทัง้ หลาย
แนะ ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิ
ฺ หู ิ ผูร จู ะรูจ าํ เพาะตนเทานัน้ ผูร กู ค็ อื ผูป ฏิบตั นิ น่ั แลจะ
รูจําเพาะตน จะเปนใครที่ไหนกัน
นีก่ ารทําลายวัฏจักรวัฏจิตทําลายทีต่ รงนี้ เมื่อขาดออกไปจากใจโดยสิ้นเชิง
แลวหมดปญหาโดยประการทั้งปวง โลกจะวามีก็มี ไมวาก็ไมมีอะไรเปนปญหา
เพราะจิตหมดปญหาแลวจากสิง่ ทัง้ หลาย ไมไดเปนปญหาอีกแลว คือไมเปนเรื่องติด
ตอพัวพันกันเหมือนอยางแตกอนมา เพราะเปนจิตทีบ่ ริสทุ ธิล์ ว น ๆ แลว
เมื่อรูอยูชัด ๆ วาบริสทุ ธิล์ ว น ๆ จะสูญไปไหน ถาสูญแลวบริสทุ ธิไ์ ดยงั ไง
เห็นประจักษ เมื่อกิเลสจอมหลอกลวงหมดไปแลว จิตก็สนุกรูส นุกเห็นนะซิ ไมมี
อะไรจะมาทําใหมัวหมองมาปดมากั้น จิตจึงไมเปนลุม ๆ ดอน ๆ เหมือนแตกอน
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กิเลสถูกเปดออกหมดแลว เมื่อเปนเชนนั้นทําไมจะไมเห็นโทษของกิเลส คือความมืด
บอดทีป่ ด หัวใจนีไ้ วไมใหรไู มใหเห็นในสิง่ ทีค่ วรรูค วรเห็น พอกิเลสทลายไปแลว สิ่งที่
ควรรูก็ตองรู สิ่งที่ควรเห็นก็ตองเห็น เปนวิสยั ของใจลวน ๆ แลว ตองรูเต็มภูมิของ
ตน นีแ่ หละ โลกวิทู เมื่อทําลายกําแพงอันหนาแนนออกจากใจแลว ตาใจสวาง
กระจางแจงมองทะลุปรุโปรงไปหมด นี่ผลของการปฏิบัติเปนอยางนี้ เหลานีม้ ใิ ชผล
แหงความเกียจครานเผอเรอนะ จงจําไวอยางถึงใจ นี้คือผลแหงความเปนนักตอสู
ตางหาก
เราอยานําความขีเ้ กียจขีค้ รานออนแอทอแทเหลวไหล อันเปนเรื่องของกิเลส
เขามาบีบคั้นหัวใจจะไปไมรอดนักปฏิบัติ ใหเล็งถึง พุทธฺ ํ สรณํ คจฺฉามิ เสมอ พุทฺธํ
สรณํ คจฺฉามิ ไมใชผูลางมือเปบ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ไมไดเกิดขึ้นจากการลางมือ
เปบ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ทานแทบตายมาดวยกันทั้งนั้น เหตุใดเราจะมาลางมือเปบ
มันก็เกงกวาครูไปละซิ ถาเกงกวาครูแบบนีก้ ต็ อ งเลวลงโดยลําดับ ใหเกงในทางความ
พากความเพียร เดินตามครูนน้ั แหละ
ไมควรจะสงสัยแลว โลกธาตุนี้มีเกิดกับตาย ๆ หาบหามกองทุกขในภพนอย
ภพใหญไมมเี วลาปลงวางเลย ภพมนุษยเรายังดียงั เปนอิสรเสรี แตภพของสัตวเรา
มองดูแลวมันนาอยูนาอาศัยที่ไหน มีแตบีบบี้สีไฟกัดฉีกกันกิน ดูซิตัวไหนมีอํานาจ
มากไลกัดไลฉีกกัน สัตวตอสัตว สัตวกนิ สัตว ทําลายสัตว เบียดเบียนสัตว เรายังดีนะ
ภพละเอียดยิ่งไปกวานั้น ซึ่งเปนของมีอยูตามหลักความจริงจะเปนยังไง มันผิดอะไร
กับมหันตทุกขอยูในเรือนจํา มันไมไดผิดอะไรกัน หัวเราะก็เหมือนนักโทษในเรือนจํา
นัน่ แล ถึงจะขับลําทําเพลงก็นักโทษขับลําทําเพลงอยูในเรือนจํา มันเอาดีกรีมาจาก
ไหน เอาความสุขความสบายมาจากไหน เอาใหไดขับกลอมอยูกับวิมุตติดูซิ ใหธรรม
วิมุตติไดกลอมดูซิจะเปนอยางไร ตางกันอยางไรบางระหวางเพลงกลอมของกิเลสกับ
เพลงกลอมของวิมุตติธรรม เอาใหเห็นซินกั ปฏิบตั ิ
ผูป ฏิบตั นิ เ้ี ทานัน้ จะเห็นความจริงทัง้ หลายทีก่ ลาวมา นอกนั้นไมมีทาง จง
เอาใหจริงใหจงั คุณคาราคาของเรานีม้ าก มีบญ
ุ วาสนาแลวจึงไดมาบวช ทัง้ เปน
มนุษยดวย แลวยังไดมาบวชเปนพระไดประพฤติปฏิบัติธรรม อยาใหแคลวคลาด
จากธรรมทีก่ ลาวนี้ เอาใหไดมหาสมบัตมิ าครองหัวใจเรา เราครองมหาสมบัตนิ น้ั จะ
เปนที่ตายใจตลอดไป เรื่องอดีต อนาคต สถานทีต่ า ง ๆ ตัดออกหมด ขาดสะบั้นไป
หมดแลว เพราะสิง่ เหลานีเ้ ปนเรือ่ งของโลก ธรรมชาตินั้นไมใชโลก ทานจึงเรียกวา
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โลกุตรธรรม แปลวา ธรรมเหนือโลก ไมเหมือนโลกจึงเรียกวาธรรมเหนือโลก จะเอา
อะไรไปเหมือน
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร ขอยุติเพียงเทานี้
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕

ของจริงลบลางของปลอม
คําวาพระพุทธเจา คือทานผูป ราบไตรภพ เรียนจบในสมมุตทิ ง้ั ปวงโดยสมบูรณ
พระสาวกที่ดําเนินรอยตามพระพุทธเจา ก็เปนผูเ รียนจบปราบไตรภพภายในจิตใหสน้ิ ซาก
ไปเชนเดียวกันกับพระศาสดา คําทีว่ า พระพุทธเจาอุบตั ขิ น้ึ แลวในโลก กับคําทีว่ า พระธรรม
ไดอุบัติขึ้นแลวในโลกนั้น อุบัติขึ้นมาในขณะเดียวกัน จากนั้นก็พระสงฆไดปรากฏขึ้นแลว
ในโลก นีก่ ลาวถึงผลแหงความปรากฏของธรรม ที่มีพระพุทธเจาแลสาวกทรงนําออกมายืน
ยัน
เมื่อกลาวถึงเหตุ พระพุทธเจาทานทรงดําเนินอยางไร มีความยากเย็นเข็ญใจ
ขนาดไหน พระสาวกทีว่ า สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นัน้ ทานลําบากหรือไดรบั ความทุกขทรมาน
หนักเบามากนอยเพียงไร สวนมากมีแตแทบเปนแทบตายดวยกัน มีจาํ นวนนอยมากทีเ่ ปน
สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺญา ทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็ว นีม้ จี าํ นวนนอยมาก ทุกฺขา
ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺญา ปฏิบตั ลิ าํ บากแตรไู ดเร็ว นีก่ ม็ จี าํ นวนมากขึน้ พอประมาณในครัง้
พระพุทธเจา สวน ทุกขฺ า ปฏิปทา ทนฺธาภิญ
ฺ า นี้รูสึกจะมาก คือทั้งปฏิบัติลําบากทั้งรูได
ชา นีม่ จี าํ นวนมาก ทานกลาวไวสป่ี ระเภทดวยกัน สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺญา ทั้งปฏิบัติ
สะดวกทั้งรูไดเร็ว ทุกขฺ า ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺญา ปฏิบตั ลิ าํ บากแตรไู ดเร็ว มีตา งกันเปน
ลําดับลําดา สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺญา ปฏิบัติสะดวกแตรูไดชาก็รูสึกมีนอยมาก สวนมาก
มักจะปฏิบตั ลิ าํ บากกวาจะรูจ ะเห็นธรรม
เพราะฉะนัน้ ทานผูเปนนักปฏิบัติ พึงดูใจของตัวเอง อยาไปดูผูอื่นที่ทานปฏิบัติ
สะดวกหรือปฏิบัติลําบาก และรูเ ร็วหรือชามากยิง่ กวาดูตวั เรา ทีย่ กมานีเ้ พือ่ เปนแบบฉบับ
เพื่อไมใหจิตคิดออกนอกลูนอกทางโดยเห็นวาลําบากบางเล็กนอย แลวก็เถลไถลไปในทาง
เสียหายและลมจมไปเสีย โดยไมรวู า นัน้ คือความลําบากอยางมหันต
การปฏิบตั เิ ราพอทราบไดในนิสยั ของเรา เราฝกทรมานจิตใจเราหนักแนนขนาด
ไหน ไดรบั ผลปรากฏขึน้ มาอยางไรบาง ก็เปน ทุกฺขา ปฏิปทา อยูใ นนัน้ ถาปฏิบตั แิ บบลม
หมอนนอนเสื่อไมมีวันลุกไมมีวันตื่นเลยนั้น นัน่ มันเลย สุขา ปฏิปทา จนกลายเปนปฏิปทา
ที่เนาเฟะหมดทั้งตัวหมดทั้งใจ อันนี้ไมมีทางที่วาเปน สุขา และทุกขฺ า ปฏิปทา ทนฺธาภิฺ
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ญา และ ขิปฺปาภิฺญา ไดเลย คือรูไดเร็วก็ตาม รูไ ดชา ก็ตาม จะไมมีวันรูไดทั้งสองอยาง
นอกจากหลงไปเลยจมไปเลย อันนี้เปนผลของปฏิปทาแบบนอนจม
จงดูจิตของตัวเองวาฝาฝนธรรมมากนอยเพียงไร นัน่ แหละวิธกี ารปฏิบตั ติ นจะ
ตองปฏิบัติใหพอ ๆ กันกับความฝนของจิต ตามธรรมดาจิตยอมฝนธรรม และไหลไปตาม
โลกคือกิเลสโดยลําดับ ไมมีคําวายับยั้งชั่งตวงประการใดเลย เพราะทางของกิเลสมันราบ
รืน่ มาก เนือ่ งจากทางนีเ้ ปนทางทีเ่ คยเปนมาประจําภพประจําชาติจนนับไมถว น แตการที่
จะฝนจิตใจจากภพจากชาติน้ี มันตองไดฉุดไดลาก
เพราะฉะนัน้ จิตใจจึงไมชอบธรรม เพราะกิเลสไมพาใหชอบ นอกจากพาให
เกลียดอยูเ ปนประจํา ถาธรรมอยูจุดใด ใจไมชอบในจุดนัน้ ธรรมบอกสอนวาอยางไรใจมัก
ฝนอยูเสมอหรือฝนเสมอ เพราะใจนัน้ เปนใจทีก่ เิ ลสเปนเจาของ ไมใชธรรมเปนเจาของ
กิเลสเคยเปนเจาของมากอนแลว และมีกําลังรอบตัวคือรอบจิตอยูตลอดเวลา นาน ๆ เรา
ถึงจะฝนสักนิดหนึ่ง ๆ จึงไมพอกับกําลังของกิเลส ที่มันฝกซอมบนหัวใจเราอยูตลอดเวลา
ดวยเหตุนี้จึงตองคํานึงถึงพระพุทธเจาและสาวกที่ทานดําเนินมา ทุกขขนาดไหน
สําหรับพระพุทธเจาจะทรงเปนสยัมภู คือ รูเ องเห็นเองนัน้ ยอมเปนความยากความลําบาก
อยูโดยดี เพราะไมมผี หู นึง่ ผูใ ดชีแ้ นะแนวทางให สวนสาวกไดรบั การชีแ้ จงแนะนําจากพระ
พุทธเจามาดวยดีแลว จึงเรียกวา สาวก แปลวาผูส ดับ ผูฟ ง ผูไ ดรบั การแนะนําจากพระ
พุทธเจา แมเชนนัน้ เวลามาปฏิบตั ิ ทานยังตองลําบากลําบน ก็เพราะความฝนของกิเลส
ความตอสูของกิเลส ความขัดขวางของกิเลส ไมใหเปนไปตามรองรอยของธรรมนั่นเอง จิต
จึงไดเปนเชนนัน้ เปนแตเพียงวาผูไ ดทราบการแนะแนวทางมาแลว แมจะยากลําบาก การ
ฝนก็ฝนไปในทางที่ถูกที่ดีตามหลักธรรมที่ไดรับจากพระพุทธเจามาแลว
จึงกลาพูดวา กิจการงานการใด ๆ ก็ตาม ใครจะวายากวาลําบากทุกขทรมานเพียง
ไร เมื่อมาเทียบกับงานถอดถอนหรือรื้อถอนกิเลส ทําลายกิเลสออกจากจิตใจแลว งานนีจ้ งึ
เปนงานหนักเหนืองานใด ๆ ทั้งนั้น ผูไมทราบ ผูไ มเคยดําเนิน ผูไมเคยทํางานประเภทนี้
อยางเอาจริงเอาจังเพื่อผลประโยชนอันยิ่งใหญ จะไมมที างทราบไดเลยวางานนีเ้ ปนงานที่
หนักมาก ความหนักก็หนัก ความใชความพินจิ พิจารณาละเอียดลออ ก็ตองพิจารณา
ละเอียดลออมากเกินกวากิเลสจะตามทัน เกินกวากําลังของกิเลสตอสูไดกิเลสจึงจะยอม
หมอบราบลง ตามปกติสง่ิ เหลานีเ้ ปนสิง่ ทีม่ อี าํ นาจ เปนสิง่ ทีก่ ลอมจิตใจใหเคลิบเคลิม้ หลง
ใหลมาเปนประจําอยูแ ลว ทําไมจะไมแกไมถอดถอนยาก ตองเปนของยาก
เราก็พงึ ทราบนิสยั ของเรา เมื่อการตอสูยาก ไดผลมากนอยเพียงไรเปนเครื่อง
ตอบแทน เราพึงจับเอาผลนัน้ แลเปนเครือ่ งพิสจู นในการดําเนินเหตุใหหนักมือเขาไป หาก
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ไมเชนนัน้ จะไมเขาอกเขาใจในธรรมทัง้ หลายเลย และจิตนี้ก็จะไมพนเปนที่อยูที่ฝงจมและ
ที่ขับถายของกิเลสตลอดไป ไมมีเวลาที่ธรรมจะแทรกเขาไปได หากไมใชความพยายาม
และพินจิ พิจารณาอยางเอาจริงเอาจัง และละเอียดลออใหเต็มภูมิของสติปญญาที่มีอยู
นี่ดูการประกอบความพากเพียรของหมูเพื่อน รูส กึ ทําใหหนักใจอยูม าก เปนแต
เพียงไมพูดเทานั้น ดูอากัปกิริยาความเคลื่อนไหวไปมา มันบงบอกอยูเ สมอวาเปนความบก
พรองตลอดอิริยาบถ แตกิเลสไมเคยมีคําวาบกพรอง มันพอกพูนตัวของมันอยูตลอดเวลา
กับการประกอบความเพียรแบบบก ๆ พรอง ๆ จะเขากันไดอยางไร จะเอากําลังที่ไหนมา
ตอสูกับกิเลสใหยอมจํานนตอธรรมทั้งหลายได ถาไมใชความพยายามใหหนักมือขึ้นไปโดย
ลําดับ
อยานําความทุกขความลําบากที่เคยประกอบความพากเพียรมาแลวในอดีต ไมวา
จะเปนอดีตปอดีตเดือนวันก็ตาม อดีตเวล่าํ เวลาเชนวันนีก้ ต็ าม ความทุกขความลําบาก
เหลานั้นมักจะเปนขอแกตัวของกิเลสเสมอ การประกอบความพากเพียรเพื่อแกกิเลส กิเลส
จะหลอกวาเปนความลําบากลําบน ครัง้ นัน้ ลําบากมาแลว ปนน้ั ลําบากมาแลว เดือนนั้นได
รับความลําบากมาแลว มาเดือนนีป้ น ว้ี นั นีก้ เ็ ปนความลําบาก แลวจะพยายามถูไถไปได
อยางไร ทําใหจิตใจทอถอยออนแอลงในขณะที่จิตคิดเชนนี้ นั้นแลคือเพลงของกิเลสกลอม
ใจใหหลงไปตามมัน พึงทราบไวทุก ๆ ทาน อยาเขาใจวาเปนความคิดทีถ่ กู ตอง เปนความ
คิดที่บริสุทธิ์และถูกธรรม แตเปนความคิดทีก่ เิ ลสแทรกขึน้ มาโดยทีเ่ จาตัวไมรู นีแ่ หละ
อุบายของกิเลสฉุดลากหัวใจใหออนตอความพากเพียร และทอถอยปลอยวางในความดีทั้ง
หลาย และลมจมไปกับมันจนได
กิเลสนั้นไมเคยมีความออนขอยอหยอนตอความเคลื่อนไหว ที่จะสั่งสมตัวใหมี
กําลังมากขึ้น โดยอางกาลสถานทีเ่ วล่าํ เวลาตลอดความลําบากลําบน แตความพากเพียร
ของเรามักจะอางกาลอางเวลา อางความทุกขความลําบาก อางความโงความฉลาด อาง
อํานาจวาสนา อางสถานทีก่ าลเวลา อางไปกี่ประเภทลวนแลวแตเปนขอแกตัวของกิเลสทั้ง
มวล เมื่อเปนเชนนั้นจะมีชองทางออกที่ตรงไหน เมื่อผูปฏิบัติมาอางเชนนี้ ก็คือถูกกิเลสถือ
ยึดเอาความคิดความปรุงนี้เปนเครื่องมือไปใชเสียหมดนั่นแล ความคิดในแงธรรมทีเ่ คย
คิดไวแลวนัน้ เลยลมจมฉิบหายไปไหนก็ไมรู นี่ละการประกอบความพากเพียรที่เปนไปไม
ไดภายในจิตใจเปนอยางนี้ ขอใหทุกทานทราบไวแตบัดนี้ซึ่งยังไมสายเกินไป
ครั้งพุทธกาลทานประกอบความพากเพียร ทานทําเต็มเม็ดเต็มหนวย ทําเปนจริง
เปนจังเปนเนือ้ เปนหนังจริง ๆ เพือ่ ชําระสะสางกิเลสใหวอดวายไปจากจิตใจจริง ๆ ทานไม
ทําเพียงลุม ๆ ดอน ๆ พอเปนกิรยิ าใหกเิ ลสหัวเราะรําคาญเปลา ๆ
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อยางทีเ่ ปนไปอยูก บั พวกเราเวลานี้ กิรยิ าใด ๆ ที่แสดงออกมา มีตั้งแตกิเลสออก
หนาออกตาเสียทัง้ นัน้ โดยทีเ่ ราก็ไมรเู ลยวา กิริยาเหลานี้เปนเรื่องของกิเลสชักจูงหรือผลัก
ดันใหเปนไป ถาอยากทราบก็เวลานีไ้ ดสอนอยูแ ลวบรรดาอุบายวิธที จ่ี ะทราบ ความเพียรที่
สําคัญก็คือสติ อยางไรสตินี้ปลอยวางไมได จากนัน้ ก็ปญ
 ญาขึน้ เปนวรรคเปนตอนสอด
แทรกกันไปในโอกาสหรือเหตุการณทเ่ี หมาะสม
ซึ่งจะควรใชปญญาตองใชไปอยูโดย
สม่าํ เสมอ อยาคอยใหสมาธิเปนอยางนี้อยางนั้นแลวจึงจะใชปญญา สมาธิถงึ ภูมนิ แ้ี ลวจึงจะ
ใชปญญา มีแตวาดภาพแบบลม ๆ แลง ๆ ไป หาเหตุผลไมไดตามหลักธรรม แตเปนเรือ่ ง
ของกิเลสพาใหวาดภาพหลอกไปเรื่อย ๆ เราก็ไมรูสึกวาไดถูกหลอกถูกตมตุนจากมันอยู
ตลอดมา
การฝกทรมานจิตใจ พึงทราบวาใจนีเ้ ปนยังไง ใจนี้คือผูตองหาถูกควบคุมจาก
กิเลสอยูต ลอดเวลา บัดนีเ้ ราจะตอสูแ ยงชิงใจมาเปนสมบัตขิ องธรรม ใหธรรมไดครองใจ
จึงมีการตอสูซึ่งกันและกัน หลักแหงการตอสูก็คือความเพียรความอดทน คือสมาธิความ
หนักแนนมั่นคง คือสติ คือปญญา ธรรมเหลานีม้ ที ง้ั เครือ่ งหนุน มีทั้งเครื่องตอสูฟาดฟน
อยางครบถวน จําไวใหดี กิเลสจะหลุดลอยไปดวยวิธกี ารเหลานี้
ใครพิจารณาธรรมบทใด ขัน้ เริม่ แรกก็เคยพูดเคยสอนมาแลว ทําอะไรใหจริงให
จัง จะบริกรรมก็ใหจริงจัง เราบริกรรมธรรมบทใด ใหมแี ตธรรมบทนัน้ กับความรูสึกที่
สัมผัสสัมพันธกันอยูเทานั้น สิ่งทั้งหลายที่นอกไปจากงานของเราที่ทํานั้น ปลอยวางเสียโดย
สิน้ เชิง เหมือนวาโลกนี้ไมมี
มีเฉพาะคําบริกรรมกับความรูท ส่ี มั ผัสสัมพันธกนั อยูใ น
ปจจุบนั นีเ้ ทานัน้ นั่นคือความเพียรอันถูกตองซึ่งจะนําผลอันพึงใจมาสูตัว
อยาไปเสียดายเวล่าํ เวลา อยาไปเสียดายความคิดปรุงสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ที่จะมาแยงเอา
ความคิดปรุงอันเปนอรรถเปนธรรมนี้ ใหกลายเปนเรื่องความคิดปรุงของกิเลสไปเสีย ใหมี
ความรักความสงวน ความหึงหวงในความคิดปรุงอันเปนอรรถเปนธรรมนีไ้ วประจําตน
อยาใหกเิ ลสมาแยงชิงความคิดความปรุงหรือคําบริกรรมนี้ ไปทําหนาทีข่ องกิเลสแทนธรรม
ไปเสีย จะหาความสงบเย็นไมได ผูก าํ หนดธรรมบทใดใหพงึ ทําแบบนีด้ ว ยกัน
แมจะกําหนดอานาปานสติตามความถนัดของตัวแตละรายๆ ก็พงึ กําหนดดูเฉพาะ
ลมเทานัน้ ลมเขาก็รูลมออกก็รู ไมตองเกร็งเนื้อเกร็งตัวบังคับบัญชาสวนใดของรางกายจน
เกินไป ใหทาํ ความรูไ วโดยเฉพาะ ๆ กับลมเทานัน้ และไมหวังผลใดที่จะแสดงขึ้นมาในรูป
นัน้ รูปนี้ ไมตองไปหมาย การบําเพ็ญเหตุอยูเ วลานัน้ นัน่ แล คือการสรางผลใหปรากฏขึน้ มา
โดยลําดับ ตามกําลังแหงความเพียรหรือแหงสติที่กํากับจิตใจดวยดีอยูนั้น ใหรอู ยูก บั ลม
ลมเขาก็รู ลมออกก็รู ไมตองตามลมเขาไป ไมตองตามลมออกมา ในขัน้ เริม่ แรกนีเ้ ราจะทํา
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ใหกวางขวางไมได จะเปนการสรางภาระใหมากแกตน สุดทายก็เลยไปไมรอด ไมไดเรื่อง
ราวดวยกันทัง้ นัน้ จึงตองกําหนดจุดเฉพาะจุดที่ตองการ ลมหายใจเขาก็รู ลมหายใจออกก็รู
ใหรอู ยูเ พียงเทานีอ้ ยาคาดอยาหมาย ความคาดความหมายไมยังผลอะไรใหเกิดขึ้น นอก
จากวงปจจุบนั ทีร่ กู นั อยูร ะหวางลมกับสติทร่ี บั รูก นั อยูเ ทานัน้ นั่นคือความถูกตอง ใหจริงจัง
ลงตรงนัน้ นีเ่ ปนขัน้ หนึง่ แหงการทําจิตใหสงบ
อยาเสียดายอารมณใดในขณะทีท่ าํ งานอยูเ วลานัน้ ความคิดความปรุงเคยคิดเคย
ปรุงมามากตอมากแลวพรรณนาไมได แมภายในชัว่ โมงหนึง่ อยาพูดถึงเดือนถึงปที่ผานมา
เลย แลวไดผลไดประโยชนอะไรจากความคิดปรุงลม ๆ แลง ๆ ดังทีเ่ คยเปนมานัน้ มัน
เปนเรื่องของกิเลสทํางานตางหาก ไมใชเรื่องของธรรมทํางานจึงไมไดผลที่ตองการ บัดนีจ้ ะ
ใหจติ ทํางานในดานธรรมะ เชน คําบริกรรม ถามันยังคิดออกไปได เอา คําบริกรรมตองให
ถีย่ บิ เขาไป อยาใหมีชองวางเลย ใหทาํ ความเขมงวดกวดขันกันอยางนัน้ จริง ๆ อยาสักแต
ทํา แตบริกรรมแบบเซอ ๆ ซา ๆ อาปากหลับในใจฝนลม ๆ แลง ๆ ดังที่มักเปนกันสวน
มาก แลวก็มาทวงเอาคะแนนจากธรรมวาภาวนาไมไดเรือ่ ง นัน่ ทานเรียกภาวนาบัดซบ จบ
ลงแคหมอน
การกําหนดลมก็เชนเดียวกัน เมื่อความรูอยูกับลมโดยสม่ําเสมอ ไมปลอยไมวาง
ซึ่งกันและกันแลว ลมก็จะปรากฏเปนความละเอียดเขาไป เพราะใจพาใหละเอียด นี่ก็ได
อธิบายถึงที่สุดของลมมาไมรูกี่ครั้ง จนถึงกับวาลมไดหายไปจากความรูส กึ เหลือแตความรู
ลวน ๆ เปนอยางนัน้ จริง ๆ ในภาคปฏิบัติ เมือ่ ยังเหลือแตความรูล ว น ๆ เราก็ไมตองวิตก
วิจารณกบั ลมวาหายไปไหน กลัวจะเปนจะตาย เราไมไดภาวนาเอาลม หายไปไหนก็หายไป
ซิลม เราภาวนาเอาความรูค อื จิตนีต้ า งหาก เชนเดียวกับเราตามรอยโค เมื่อตามรอยโคไป
ถึงตัวโคแลว รอยของโคก็หมดปญหาไปเอง
การกําหนดลม เมื่อถึงตัวจริงคือผูรูแลว ลมก็หมดปญหาไป ความรูมีอยูใหอยูกับ
ความรูน น้ั ไมตาย แมลมจะหายไปในความรูสึกแตจิตยังครองรางอยูแลวไมตาย ไมตองไป
กังวล ใหอยูกับความรูนั้น จะละเอียดขนาดไหนก็ใหอยูตามความจริงของความรูนั้น อยา
ไปปรุงไปแตงไปหมาย วาหยาบไปละเอียดไป ใหรอู ยูจ าํ เพาะนัน้ จึงชือ่ วาภาวนาในวง
ปจจุบนั นีก่ ารพิจารณาเพือ่ ความสงบ ทานทํากันอยางนี้
ถึงเวลาหรือระยะทีจ่ ะพิจารณาใหเปนวิปส สนา วิปส สนาก็แปลวา ความเห็นแจง
ความเห็นธรรมดาเรามันเห็นดวยความมืดบอด เห็นดวยสัญญาอารมณ เห็นดวยความ
จอมปลอม เห็นรูปเห็นกายมองดูดว ยตาเนือ้ เมื่อใจมันปลอมเมื่อใจมันมืดแลว มันก็ไม
เห็นความจริง
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ดูรา งกายนีก้ ห็ นัง ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ดูมันก็ไมเห็นมีอะไร หนังใคร ๆ ก็มีทั้ง
หญิงทั้งชาย ทัง้ เฒาแกชราคร่าํ ครามันมีดว ยกัน ตลอดถึงสัตวก็มี มันวิเศษวิโสอะไรกับ
หนัง ความทีว่ า มันสวยมันงามนารักใครชอบใจ มันเปนเรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมหลอก
ตางหาก มันไมใชความจริง ความจริงแทมันหาความสวยความงามไมได ถาจะเอาความ
จริงนี้ไปลบลางความจอมปลอมนั้นก็พิจารณาลงไปซิ หลักความจริงคืออสุภะอสุภังปฏิกูล
โสโครกมีเต็มหมดทั้งรางกายนี้ แลวความทีว่ า สวยงามมันเอามาจากไหน หาแลวมันไมเจอ
มันมีแตของปฏิกูลโสโครกทั้งภายนอกภายใน ตองชะตองลางตองอาบตองสรงอยูตลอด
เวลา ไมเชนนั้นอยูไมได นีค่ วามจริงเปนอยางนี้ จงดูใหเห็น พิจารณาใหแจงซิ
ทําไมจึงเชื่อเอานักหนาเชื่อกิเลส วามันสวยมันงามมันจีรงั ถาวร วาใหความสุขกาย
นี้ใหความสุขที่ตรงไหน ไมเห็นปรากฏวากายมีความสุขเลย นอกจากเวลาไมเปนโรคอะไร
เลยมันก็อยูเฉย ๆ ธรรมดา แตเรือ่ งความทุกขนน้ั เดนมาก ความสุขมีนดิ ๆ เชน หิวขาว
พอรับประทานอิม่ แลวก็มคี วามสบายขึน้ มาพักหนึง่ จากนั้นก็เสมอตัว นีพ่ จิ ารณารางกายก็
ใหเห็นเปนอยางนัน้
บังคับจิตใหทอ งเทีย่ วอยูใ นกรรมฐานนี้ นีล่ ะทานวาเทีย่ วกรรมฐาน เที่ยว
กรรมฐานภายนอกตามปาตามเขาลําเนาไพรก็เทีย่ วไป แตจิตไมละกรรมฐานภายในคือ
ทองเที่ยวอยูในสกลกายอันนี้เปนหลักใหญของสัจธรรม และสิ่งนี้แลเปนเครื่องปกปดกําบัง
บุรษุ ตาฟางใจโงเขลา ไมสามารถมองเห็นความจริงได
พระพุทธเจาทานจึงสอนธรรมใหลงสูค วามจริงนี้ มอบ เกสา โลมา นขา ทนฺตา
ตโจ เปนตน ใหพจิ ารณาคลีค่ ลายดูสง่ิ เหลานี้ ทําไมจึงหลงเอานักหนา ตาก็มีอยูไมใชคนตา
บอด หูก็มีอยู จมูกก็มีอยู ควรจะเห็นควรจะรูค วรจะไดยนิ ควรจะสัมผัสสัมพันธทั้งกลิ่นทั้ง
อะไรของมัน แตทําไมจึงไมรูไมเห็น ทําไมจึงไปเชื่อแบบดน ๆ เดา ๆ เกาหมัดไปเชนนั้น
ซึง่ หาความจริงไมไดเลย พิจารณาลงไป ยึดหาอะไร
ถาพูดถึงเรื่องธาตุในรางกาย ดินยึดมันอะไร ดินก็รูวาดินอยูแลว น้าํ ก็รวู า น้าํ แลว
ยึดใหมนั เปนสัตวเปนบุคคลเปนเราเปนเขาไดอยางไร ดินเปนสัตวเปนบุคคลเปนเราเปน
เขาเปนหญิงเปนชายไดอยางไร ลมก็รอู ยูแ ลววาลม จะใหเปนสัตวเปนบุคคลเปนเขาเปน
เราเปนของสวยของงามไดอยางไร ไฟก็คือไฟรูอยูชัด ๆ จะวาเปนสัตวเปนบุคคลเปนเรา
เปนเขาเปนของสวยของงามไดอยางไร มีแตสิ่งรูอยูเห็นอยูชัด ๆ นี้ แลวไปหลงกลของมัน
ไดอยางไร หลงกลของกิเลสวานี้คือสัตว ดินนีค้ อื สัตว น้ํานี้คือสัตวคือบุคคล ลม ไฟคือ
สัตวคอื บุคคล คือเขาคือเรา คือหญิงคือชาย คือของสวยของงามนารักใครชอบใจ รักใคร
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ชอบใจอะไรกับดิน น้าํ ลม ไฟ แยกแยะดูใหเห็นชัดเจนซิ มัวตื่นลมตื่นแลงไปกับกิเลสอยู
ทําไม ธรรมมีอยู ของจริงมีอยู
ถาพูดถึงเรื่องปฏิกูล รางกายไหนจะเปนปฏิกลู มากยิง่ กวารางมนุษยเรา ดูลงไปซิ
ทุกสิ่งทุกอยางมันเดนกวาเขาทั้งนั้นถาเปนเรื่องปฏิกูล แลวทําไมจึงรักจึงชอบจึงกําหนัดยิน
ดีเอานักหนา นี่แลคือเรื่องของกิเลสกลอมใจหลอกใจ แมอยางนี้เรายังเชื่ออยูเหรอ เอา
ธรรมเขาไปเปนคูแขงมองทะลุเขาไปหาความจริงซิ ตอจากนั้นก็มองใหทะลุปรุโปรงลงไป
จนกระทั่งอายตัวเองขึ้นมาในขณะนั้น วาทีม่ ายึดมาถือมาสําคัญมัน่ หมายวาสิง่ นีว้ า เปนนัน้
เปนนี้ เวลาพิจารณาเขาสูค วามจริงแลว หาความเปนนัน้ เปนนีด้ งั ทีเ่ คยสําคัญมานัน้ ไมมเี ลย
มันก็ละอายตัวเองนะซิ
พอปญญาหยั่งทราบตรงไหน มันรูแ จงเห็นจริงขึน้ มาและปลอยวางไปโดยลําดับ
ถาปญญายังไมเขาถึงความจริงเมื่อไร มันยังไมปลอย เพราะยังไมรูจริงเห็นจริงก็ยังไม
ปลอย เมือ่ ถึงความจริง มัดไวเทาไรก็เถอะ ยังไงก็กระเด็นผึงไปเลยไมมีเหลือ ขาดกระจาย
ไปเลย อะไรมามัดไมไดมัดจิต ขอใหปญญาไดฟนขาดกระจายไปเถอะ จิตจะดีดตัวขึ้นมา
ทันที
การพิจารณาใหถอื เปนการเปนงาน ทบทวนขางบนขางลางภายในภายนอกตลอด
ทั่วถึง ถือเปนการเปนงานจริง ๆ อยาไปกําหนดเทีย่ วแหงการพิจารณา อยาไปนับวา
พิจารณาเทานัน้ ครัง้ เทานีค้ รัง้ ไมสาํ คัญยิง่ กวาการพิจารณาใหรจู ริงเห็นจริง นีค่ อื ความจริง
แท เอาใหเห็นเอาใหรู พิจารณาจนชํานาญ หลายครัง้ หลายหนเขาก็เดนไปเอง ๆ ความ
จอมปลอมทั้งหลายที่เคยเสกสรรปนยอเอาไวก็จางไป ๆ สุดทายก็หมดไป ไมกลาเขามา
แทรกความจริงนีไ้ ดเลย นัน่ ทานวารูจ ริง รูอยางนั้น
นี่ละพระพุทธเจาทานตัดภพตัดชาติทานตัดเขาที่ตรงนี้ ทานสอนทานก็สอนอยาง
นีอ้ นั ไหนทีห่ ยาบจะควรพิจารณาไดงา ย เหมาะแกกําลังสติปญญาของเราทานก็สอนตอนนี้
กอน เชน รางกายเปนของหยาบ แมเชนนัน้ มันก็ยงั หลง จึงตองสอนสวนรางกายนี้กอน
อยางทานมอบกรรมฐานหาเปนตนให เมื่อพิจารณานี้มันก็กระจายไปเองอาการ ๓๒ ไม
ตองบอก ลุกลามไปหมด ซึมซาบไปหมด เขาใจหมด ปลอยวางไดทั้งนั้น เมื่อปญญาได
แทรกลงไปจนตลอดทั่วถึงแลว
เวทนาซึง่ มีอยูใ นกายนีม้ นั ก็เปนความจริงอันหนึง่
กายก็เปนความจริงอันหนึง่
เวทนาก็เปนความจริงอันหนึง่ แตเมือ่ เราไมทราบวาทัง้ สองอยางนีต้ า งอันตางเปนความจริง
ของตัวเอง เราก็ไปควาทั้งสองอยางนี้มามัดเขาดวยกัน แลวยึดมาเปนเราเปนของเรา
เวทนาคือความทุกขเปนตนก็เปนความจริงของมัน และเวทนาเองก็ไมทราบวาตนเปนทุกข
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ดวย และไมทราบวาตนไดใหความทุกขแกผูใดดวย ไมทราบความหมายในตัวเองดวย กาย
ก็มีลักษณะเหมือนกัน การพิจารณาเวทนากับกายตองแยกแยะกันอยางนั้น
หนัง เนื้อ เอ็น กระดูกก็เปนชิ้นเปนอันเปนของจริงตามสภาพของตัว เวทนา มี
ทุกขเวทนา เปนตน ที่ปรากฏขึ้นจากรางกายก็เปนความจริงของมันอันหนึ่ง ถาจะเทียบแลว
ก็เหมือนฟนกับไฟที่เผาไหมกันนั่นแล ถาอยากรูเห็นประจักษตาประจักษใจก็ลองเผากอไผ
ดูซิ เสียงระเบิดตูมตาม ๆ เหมือนกับไมไผนั้นมีจิตมีวิญญาณ เสียงระเบิดตูมตาม ๆ นัน้
เหมือนเสียงรองเสียงครางขอความชวยเหลือนัน่ แล ที่นี่จงพิสูจนดูวาฟนมันรูไฟไหม ความ
จริงแลว ฟนก็ไมรูไฟ ไฟก็ไมรูฟน เมื่อทั้งสองอยางมาประกอบกันเขาก็ไหมของมันไป
อยางนัน้ เอง เสียงระเบิดตูมตาม ๆ ดูแลวเหมือนกับมีวญ
ิ ญาณ แตมันไมมี ฟนก็ไมทราบ
ความหมายของตนและไมทราบเรื่องของไฟ ไฟก็ไมทราบความหมายของตน ความรอนก็
ไมทราบความหมายของตน และไมทราบเรื่องของฟน ผูทราบก็คือเราผูดูไฟมันกําลังไหม
ฟนอยูน น้ั นีผ่ ทู ราบก็คอื จิต ระหวางรางกายกับทุกขเวทนามันเผาไหมกนั เชนเดียวกับฟน
และไฟเผาไหมกนั นัน่ แล มันไมทราบความหมายของกันและกันทั้งสองอยาง จิตตางหาก
เปนผูไปทราบ และจิตตางหากเปนผูไ ปหลงยึดสิง่ เหลานัน้ เขาไปอีก
เพราะฉะนัน้ ความรอนระหวางรางกายกับทุกขเวทนาเผากัน ซึ่งเปนความจริงอัน
หนึง่ อยูแ ลว แทนที่จะรูตามความจริงนั้นยังไมพอ ยังเอาความทุกขรอ นภายในใจเพราะ
ความลุมหลงทุมลงไปอีก แบกหามเอาทัง้ รางกาย ทั้งความทุกขนั้นมาวาเปนตนเปนของ
ตนเขาอีก จึงเปนการกระทบกระเทือนจิตใจอยางหนักมาก ยิ่งกวาทุกขเวทนาทางรางกาย
เสียอีก นีแ่ ลความลุม หลง มันทําใหเปนพิษเปนภัยถึงขนาดนัน้ แล
ทานจึงสอนใหพิจารณา แยกแยะใหเห็นตามความจริงของสิง่ เหลานี้ ยิง่ เวลา
ทุกขเวทนากลาสาหัสมากเทาไร นั่นแลเปนเวลาที่สติปญญาจะทํางานอยางเต็มที่เพื่อเอาตัว
รอด คนเรายอมจนตรอกเมื่อไร เมือ่ ถึงคราวจนตรอกแลว ความฉลาดเพราะความดิน้ รน
ของสติปญญา หากชวยตัวเองเล็ดลอดไปได การรูแ จงความจริงทัง้ หลายก็รไู ดในเวลาจน
ตรอกนัน้ แล
จึงขอใหทราบไวทกุ ๆ องคดวยวา คนเรานั้นไมไดโงอยูตลอดเวลา เมื่อถึงคราว
จนตรอกจนมุมแลว อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ความพึ่งตนเองนั้นจะปรากฏขึ้นมาเอง เพราะ
ตอนนัน้ เวลานัน้ เราจะไปรองครางใหใครมาชวยเราได เราเปนผูแ บกทุกขเต็มตัวเรา อุบาย
วิธีสติปญญามีมากนอย ที่จะพยายามตะเกียกตะกายใหเล็ดลอดออกไป มันเปนหนาที่ของ
เราโดยเฉพาะในเวลานัน้ นั่นแหละเมื่อถึงขั้นนั้นแลว อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ก็เดนขึ้นมา
เอง รูไดชัดดวยวา ออ คําวา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ นัน้ เปนอยางนีเ้ องเหรอ เปนอยางนี้
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เองแหละ จงทราบจากความเพียรความสามารถของตน จะอาจหาญชาญชัยยิ่งกวาหวังพึ่ง
ใครในเวลาเชนนัน้
พระพุทธเจาทานก็สอนไวแลววา ตุมเฺ หหิ กิจจฺ ํ อาตปฺป อกฺขาตโร ตถาคตา การ
ประกอบความพากเพียร เพื่อถอนตนจากกิเลสทั้งหลายนั้น เปนหนาที่ของทานทั้งหลายพึง
ทําเอง พระพุทธเจาทัง้ หลายเปนแตผชู บ้ี อกแนวทางใหเทานัน้ นัน่ ทานบอกแลว หูไมมี
เหรอ หูหนวกเหรอ เอาหูไปไวที่ไหนกันจึงไมไดยิน จึงไมคดิ ธรรมนี้กระเทือนโลกคือหมู
สัตวมานานแสนนาน เมื่อไรจะตื่น เมื่อไรจะความายึดมาชวยตัวเอง จะพากันนอนจมแบบ
ไมมีหูมีตาอยูอยางนี้ละเหรอ
คําวา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ เปนธรรมเล็กนอยเมื่อไร เคยรื้อขนสัตวมามากตอ
มากแลว ยังไมพากันคิดอานอยูเหรอ จะพากันประมาทไปถึงไหนอีก มีรสอรอยเลิศเลอนัก
หรือความประมาทนะ ถึงไดพากันรักสงวนเอานักหนา เคยไดยนิ จากธรรมบทใดบางวา
ความประมาทพาคนใหถงึ บรมสุขนะ เรามันเรียนนอยไมเคยเห็นไมเคยไดยนิ เคยทราบ
แตวา ความไมประมาทพาคนใหพนทุกขถึงบรมสุข
เราหวงอะไรเวลานี้ เราหวงอะไร สิง่ เหลานีเ้ ปนสิง่ พลัดพรากผันแปรประจําตัวของ
มันอยูแ ลวตลอดเวลา ถาพูดถึงเรื่องความพลัดพรากผันแปร มันก็เปนทุกขณะอยูแลว เรา
ยังหึงหวงอะไรอีก จะเอาอะไรมาเปนสารคุณสําหรับเรา เพราะการคิดการหึงการหวงการ
หวงการใยเหลานัน้ มันไมมีอะไรเปนผลดี มีแตลม ๆ แลง ๆ ดวยอํานาจของกิเลสมัน
กลอมใหหลับอยูเ ทานัน้ ไมมีอะไรเปนสารคุณพอใหภาคภูมิใจไดเลย มีอยางเดียวสําหรับ
นักบวชและนักปฏิบตั เิ รา คือตองหนักแนนในธรรม เพื่อเปนเครื่องฉุดลากออกจากความ
ลุมหลงเพลิดเพลินของกิเลส เอาใหจริงใหจงั อยาทําเหลาะ ๆ แหละ ๆ เห็นกองทุกขเปน
ตุกตาเครื่องเลนไปได ทุกขมันเปนตุกตาเมื่อไร ใครเคยชินตอไฟ จีเ้ ขาทีไ่ หนเมือ่ ไรโดด
เมือ่ นัน้ ทุกขก็เหมือนกัน เจอเขาเมื่อไรก็เอาเถอะ ไมวาจะเจอทางรางกายและจิตใจ มัน
เปนสิ่งที่เคยชินตอกันไมไดทั้งนั้น เรายังจะนอนใจอยูเ หรอ
พระพุทธเจาก็สอนไวแลวทุกสิ่งทุกอยาง สอนดวยความรูจ ริงเห็นจริง วาทุกขนี้
เปนทุกขจริง ๆ สุขนีเ้ ปนสุขจริง ๆ ความติดอยูในกิเลสเปนความทุกขมากมายขนาดไหน
พระองคกเ็ คยผานมาแลว เคยรูม าแลวเคยถูกมาแลว การผานพนกับสิง่ เหลานีเ้ ปนคุณ
ขนาดไหน พระองคกป็ ระกาศธรรมใหเราทัง้ หลายไดทราบอยูแ ลว เฉพาะพระพุทธเจาองค
ปจจุบันก็ ๒,๕๐๐ กวาป ยังไมถึงใจของพวกเราอยูเหรอ การจมอยูใ นกองทุกขเพราะ
อํานาจของกิเลสมันกดมันถวงใหลมใหจมนั้น เรายังไมคดิ เห็นโทษของมันบางหรือ แลวจะ
เห็นคุณคาของธรรมไดที่ตรงไหน
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ธรรมทั้งหมดนี้เปนเครื่องปลุกใจสัตวโลกใหตื่นจากหลับ คือกิเลสพาใหหลับ พา
ใหงมงาย แตกิเลสเองไมไดงมงาย ตัวเราผูถูกกิเลสกดขี่บังคับ กิเลสกลอมนัน้ แลมันงม
งาย ธรรมทานปลุกใหตื่นอยูตลอดเวลา สติ ๆ ไมเปนเครื่องตื่นจะเปนอะไร ปญญา
พิจารณาสอดสองหาชองแกชองปลดตนเอง เพื่อความเล็ดลอดไปไดเปนลําดับ จงนํามาใช
อยานอนใจกับปาชาอันเปนความเกิดตายซ้าํ ๆ ซาก ๆ ไมมีเงื่อนตนเงื่อนปลายนี้นักเลย
การหลุดพนไปเสียเทานัน้ เปนเรือ่ งวิเศษ
จิตที่อยูใตอํานาจของกิเลส กับจิตที่พนอํานาจของกิเลส เหนือกิเลสแลว มีความรู
สึกตางกันอยางไรนั่น เพราะฉะนัน้ ความรูสึกของพระพุทธเจาผูพนกิเลสแลว และความรู
สึกของพระสาวกอรหันตทั้งหลายผูพนกิเลสแลว จึงไมมีอะไรจะเทียบจะเปรียบ จิตที่จมอยู
ในกิเลสนี้เปนอยางไร คิดดูอยางนักโทษ แมแตนอนหลับอยูก็ยังตองมีผูควบคุม อยาวา
เวลาตืน่ เลย ประกอบหนาทีก่ ารงานรับประทานอาหารเคลือ่ นยายไปมาทีไ่ หน ตองมีผูควบ
คุมอยูตลอดเวลา มันเปนความสุขแลวเหรอ การอยูใตอํานาจแหงการกดขี่บังคับของการ
ควบคุมนัน้ มันเปนที่พึงใจละหรือ นี่เด็ก ๆ ก็รูไดทราบได ก็นี่กิเลสมันควบคุมกดขี่บังคับ
อยูต ลอดเวลา หาความเปนอิสระทีไ่ หนได ทั้ง ๆ ทีร่ ู ๆ อยูน น้ั แหละ เหมือนนักโทษเขาก็
ไมใชคนตาย เขาก็รู ๆ อยูน น้ั แหละ แตความรูนั้นก็รูอยูเฉย ๆ ไมมีอํานาจที่จะพนจาก
ความเปนนักโทษไปได
ความรูของของคนที่มีกิเลสก็เหมือนกัน จะรูขนาดไหนก็อยูใตอํานาจของกิเลส
มันเปนความสุขความอิสระทีไ่ หน เปนความสะดวกสบายไดทไ่ี หน การหลุดพนไปเสียเทา
นัน้ และการปราบปรามสิง่ ทีม่ อี าํ นาจมากภายในจิตใจลงดวยธรรมเทานัน้ จึงจะเปนความรู
ที่เดน เปนความรูท อ่ี สิ ระ เปนความรูที่องอาจกลาหาญ เลยสมมุติทั้งปวง นัน่ ทานจึงเรียก
วา ปรมํ สุขํ ตรงกันขามกับ ปรมํ ทุกขฺ ํ การอยูใตอํานาจของกิเลสเปน ปรมํ ทุกขฺ ํ ของใจ
การปราบกิเลสใหเรียบราบไปหมดโดยประการทัง้ ปวงนัน้ คือ ปรมํ สุขํ ปรมํ ทุกฺ
ขํ นีใ้ คร ๆ ก็เคยแบกเคยหามมาแลว เคยโดนมาแลว สวน ปรมํ สุขํ นี้ไมเคยสัมผัสแม
กระแสบางเลย ทําไมจึงไมอยาก ปรมํ สุขํ บาง ปรมํ ทุกฺขํ มีรสมีชาติอยางไร มีความสุข
ความสบายอยางไร ก็ฟงแตวา ปรมํ ทุกขฺ ํ เราสงสัยทีต่ รงไหน เราจมอยูกับความทุกขมาไม
มีเวล่าํ เวลาจนกระทัง่ ปานนี้ ยังไมเข็ดหลาบ แลวเราจะเอาความเข็ดหลาบมาจากอะไร ใน
สามแดนโลกธาตุมกี เิ ลสอยางเดียวสรางทุกขใหสตั วโลกทีค่ วรจะเข็ดหลาบ ธรรมมิไดสราง
ทุกขใหสตั วโลก ถาไมเชื่อพระพุทธเจาและดําเนินตามหลักที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว จะ
เชือ่ ใครและดําเนินตามอะไรจึงจะเปนทีแ่ นใจ พระพุทธเจาหลุดพนแลวนําธรรมนัน้ มาสอน
โลก จงนอมธรรมนั้นมาดําเนินเพื่อหลุดพน ใจจะไดเปนอิสระ
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ความเปนอิสระของจิต ไมมีอะไรมาเกี่ยวของเลย หาอะไรเทียบไมได ทานพูด
เพียงวา ปรมํ สุขํ แมยังทรงธาตุทรงขันธอยู ใจนั้นก็อยูเหนือสมมุติทั้งมวลตลอดเวลา
อกาลิโก ไมมีทุกขตัวไหนจะเขาไปแทรกได เพราะคําวาทุกขก็คือสมมุตินั่นเอง นอกจาก
ขันธซึ่งเปนตัวสมมุติ ก็ยังมีสุขมีทุกขไปตามสภาพของมัน ดังพระพุทธเจาประชวร นั่นก็คือ
ทุกขในธาตุขันธ ทรงกระหายน้าํ รับสัง่ ใหพระอานนทไปตักน้าํ มาใหเสวย นั่นก็คือเรื่องของ
ธาตุของขันธบกพรอง ตองการความเยียวยา ไมใชเรื่องของวิสุทธิจิตทาน
อานนท ไปตักน้ํามาใหตถาคตดื่มหนอย เวลานีธ้ าตุขนั ธตถาคตเพียบเต็มทีแ่ ลว
ตถาคตออนเพลียมากตองการพักผอน ลาดสังฆาฏิตรงนี้ ตถาคตจะพักผอนพอบรรเทา
ขันธ คําวาตถาคตนี้ก็หมายถึงธาตุถึงขันธ ราวกับวาอานนท ไปตักน้าํ มาเติมรถนีห้ นอย รถ
นีจ้ ะหมดน้าํ แลว ไปเอาน้าํ มาเติม แลวพักเครื่องมันหนอย สวนผูขับรถไมไดเปนอะไร รถ
ตางหากเปน
คําวา ตถาคตที่แทจริงก็คือพระจิตที่บริสุทธิ์ นัน่ เหมือนกับคนขับรถ ประคองราง
นี้ไปพอถึงที่ ๆ จะปลงมัน คือ เมืองกุสนิ ารา ยังไมถึงนั่น มันจะบรรลัยไปเสียกอนแลว จะ
แตกจะพังเสียกอนแลวสรีระนี้ จึงตองเยียวยากันไป พอถึงกาลถึงสถานที่ที่ปลงวาง ทีว่ า เรา
กระหายก็หมายถึงวา ความบกพรองของธาตุขันธตองการน้ํา ทุกขก็คือขันธเวทนา มันอยู
ในขันธตา งหาก ไมอยูในวิสุทธิจิต ไมอยูในความบริสุทธิ์ของใจ จะเอาอะไรไปทุกขตรงนั้น
คําวา ตถาคตหิว ตถาคตกระหาย หมายถึงรางของตถาคตตางหาก ไมไดหมายถึง
พระจิตของตถาคตอันเปนองคศาสดา หรือเปนธรรมดวงเลิศอยางแทจริงนัน้ เลย นีเ่ รือ่ ง
ธาตุเรื่องขันธเปนอยางนี้ มันเปนไดดวยกัน ไมวาพระอรหันตไมวาคนมีกิเลสมันเหมือน ๆ
กัน มีความทุกข ความสุข เจ็บไขไดปวย เจ็บหัวตัวรอนเปนธรรมดา อันนีย้ อมรับ เพราะ
ธาตุขันธเปนสมมุติ เรื่องความทุกขความลําบากซึ่งเปนสมมุติดวยกันก็เขากันไดสนิท แต
จิตทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ลวนัน้ ไมไดมาเกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้เลย ก็หมายถึงความเปนอิสระของจิต
อยูต ลอดเวลานัน่ แล
นั่งอยูที่ไหนก็ใหมีสติ อิรยิ าบถตาง ๆ อยาไดเผลอ อยางนอยใหมีสัมปชัญญะคือ
ความรูส กึ อยูใ นตัว จะรูเปนวงกวางหมดทั้งกาย ก็คือสติที่เปนสัมปชัญญะ ถาจดจอ
พิจารณาอะไร รูอ ยูจ าํ เพาะ ๆ เรียกวาสติ สัมปชัญญะ คือความรูใ นวงกวางประจําตน เรียก
วาสัมปชัญญะ นีแ้ ลเปนเครือ่ งบํารุงใหมกี าํ ลัง สติเมือ่ ไดรบั การบํารุงอยูเ สมอจะมีกาํ ลัง
ปญญาเมื่อไดใชการพินิจพิจารณาอยูโดยสม่ําเสมอ ก็จะมีกําลังและคลองตัวไปเชนเดียว
กัน สุดทายก็กลายเปนสติปญญาอัตโนมัติไปไดโดยไมตองสงสัย
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ดังครั้งพุทธกาลทานวา มหาสติ มหาปญญา คือหมุนตัวไปเองโดยไมตองบังคับ
บัญชา ไมตองถูตองไถเหมือนขั้นเริ่มแรกที่กําลังตะเกียกตะกาย เนื่องจากเวลานั้นจิตยังไม
เห็นผลแหงธรรมปรากฏขึน้ บางเลย เชน สมาธิก็ยังไมปรากฏ ผลของการตัดกิเลสประเภท
ตาง ๆ ดวยอํานาจของปญญาภายในใจก็ยังไมปรากฏ จึงไมมีแกจิตแกใจที่จะประกอบ
ความพากเพียรไปโดยลําพังที่ไมตองบังคับ
ผูบ าํ เพ็ญจําตองบังคับอยูโ ดยดีในขัน้ เริม่ แรก แตพอเห็นผลขึ้นไปโดยลําดับแลวก็
มีแกใจ มีกําลังใจ ความเชื่อก็ปรากฏเดนชัดประจักษตน ความพากเพียรและธรรมอืน่ ๆ
จะไปไหน ก็หมุนกันมาเอง สติปญญาเมื่อนําออกไปใชหลายครั้งหลายหน ก็เห็นเหตุเห็น
ผล เห็นตนเห็นปลายของกิเลสอาสวะ ตลอดผลของธรรมก็รูเห็นไปพรอม ๆ กัน นัน่ แหละ
ทําใหมแี กใจ เกิดความรักใครชอบใจในความพากเพียร ฉันทะคือความพอใจโดยหลัก
ธรรมชาติก็มาเอง เพราะผลเปนเครื่องดึงดูด จิตก็คอยหมุนตัวไปเอง
คําวา ปญญาพิจารณารางกายนี้ เปนปญญาที่ผาดโผน เมือ่ ถึงขัน้ ผาดโผนแลวผาด
โผนมากทีเดียว พิจารณาทางรางกาย ถึงจะรวดเร็วก็รวดเร็วดวยความผาดโผน เพราะกาย
เปนสวนหยาบ ปญญาทีพ่ จิ ารณาสวนรางกายนี้ แมจะเปนปญญาทีร่ วดเร็วทันใจก็ผาดโผน
ผิดกัน พอผานนีไ้ ปแลวก็เขาสูค วามละเอียด คําวาผานนีไ้ ปแลวหมายถึง การพิจารณาราง
กายนีร้ รู อบขอบชิดหมดแลว หยั่งทราบดวยปญญาไมสงสัย ปลอยวางอุปาทานความยึดมัน่
ถือมั่นในกายเสียไดโดยธรรมชาติที่รูรอบแลว
จากนัน้ ก็หมุนเขาสูน ามธรรมโดยเฉพาะ ไมเกีย่ วกับรูปธรรมเลย ไมวาภายนอกไม
วาภายใน ทั้งรางกายของตัวและของคนอื่นก็ไมสนใจพิจารณา สติปญญาหมุนเขาสู
นามธรรม ไดแกพวกเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตามแตถนัดในขันธใด เวลาใด การ
พิจารณาเวทนาก็หมุนเขาไปสูใ จ การพิจารณาขันธใดยอมเชื่อมโยงถึงใจเสมอ สัญญา
สังขาร ความคิดความปรุงของใจ ความหมายของใจ ซึง่ แสดงยิบแย็บ ๆ หรือกระเพื่อม ๆ
อยูภ ายในใจ เหลานี้เปนสนามรบของสติปญญา
สนามรบทางรางกายก็ทราบกันแลว ไดชัยชนะมาเปนตอน ๆ แลว เลิกแลวสนาม
นี้ กาวเขาสูส นามอันละเอียด สติปญญาอันละเอียดพอ ๆ กัน พิจารณาเขาไป ขันธไหนมัน
ก็เหมือนกัน เรือ่ ง อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา ตามกันไปทุกระยะ ๆ เวนแตคาํ วาอสุภะเทานัน้
เพราะขันธสน่ี เ้ี ปนนามธรรม ไมเกี่ยวกับเรื่องสุภะ อสุภะ มีแตความรูกับความกระเพื่อม
ของใจ กระเพื่อมไปทางไหน กระเพื่อมไปทางรูป ทางเสียง มาขัน้ นีร้ ปู เสียงเลยไมถอื เปน
สําคัญยิ่งกวาความกระเพื่อมของใจ ถือวาความกระเพื่อมนี้แลคือตัวกอเหตุ มันจะรูทันที
ๆ พอรูทันทีก็ดับกันทันที ไมมีเงื่อนสืบตอกับอะไร รูอะไรก็ดับ
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สัญญาความหมายตาง ๆ จะซานออกไปไหนก็รู แตกอนไมรู จนกระทั่งไปเปน
ภาพเปนเรือ่ งเปนราวขึน้ แลว ก็หลงภาพอันนั้นเหมือนตุกตาหลอกตัวเอง ทั้ง ๆ ที่ออกไป
จากใจนีแ่ ล สติปญญาไมทันไมรู แตพอทันแลวรูหมด นีเ่ ราจะเอาสาระอะไรกับภาพ
หลอกลวงนั้น ๆ จะพิจารณาหาความจริงตางหาก ความคิด คิดดี คิดชั่วมันดับดวยกันทั้ง
นัน้ ไมวาจะคิดประเภทใด ความจํา จําอะไรมันก็ดับ สัญญา สังขาร เกิดดับ ๆ ประจําตน
วิญญาณความรับทราบ มีแตเรื่องเกิดเรื่องดับ มันเรื่องสาระอะไรที่จะมาถือวาเปน
เราเปนของเรา มันใครครวญมันพินจิ พิจารณา มันรูของมัน ก็มีแตเรื่องของจิตที่แสดง
อาการยิบแย็บ ๆ มันออกมาจากจิต ตามเขาไป นี่แหละที่วา เชื้ออยูที่ไหนไฟจะไหมเขาไป
ทีน่ น่ั เชื้อคือกิเลสมันอยูที่ไหน สติปญญาจะหมุนตัวเขาไปที่นั่น เอาใหเขาใจ ๆ แลวปลอย
วาง หรือวาเขาใจตรงไหนประหารกันทีน่ น่ั ก็ถกู
สุดทายคําวากิเลสทั้งมวลนั้นมันอยูที่ไหนก็รูไดชัด มันไมไดอยูในรูป ในเสียง ใน
กลิ่น ในรส มันอยูก บั จิตทีไ่ ปเกีย่ วโยงกับสิง่ เหลานัน้ เพราะความไมรตู า งหาก เมือ่ พิจารณา
คลีค่ ลายสิง่ เหลานัน้ จนเขาใจ จิตหายสงสัยแลว ปลอยเขามา ๆ จนถึงรางกายของเจาของ
พอพิจารณานีก้ ห็ ายสงสัยแลวปลอยเขาไป แนะ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ พิจารณา
เขาไปปลอยเขาไป ๆ เรือ่ ย ๆ คือรูเ ทาแลวปลอยวาง ไมยดึ มัน่ ถือมัน่ ในอาการทัง้ หลาย
เหลานี้
ขันธหาคืออะไร รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี่คือขันธหา รูเ ทาปลอยวาง
อะไรเปนตัวการสําคัญของขันธหา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อยูที่ไหน ก็อยูที่จิต นัน่ ที่นี่
กิเลสรวมตัวเขาไปจุดเดียวแลว นีแ่ ลการพิจารณาทางดานปญญา หมุนเขาไปจนกระทั่งถึง
จิต
แตจิตประเภทที่มีอวิชชานี้เปนจิตที่สงาผาเผยองอาจกลาหาญ ทัง้ ความผองใส ทั้ง
ความองอาจกลาหาญ ทัง้ ความคึกคะนองดวยความอาจหาญวาตัวเกงนัน้ แล มิไดคะนอง
แบบทัว่ ๆ ไป เปนวิสัยของจิตประเภทนี้ เพราะฉะนั้น ทานจึงวา มานะ ๙ มานะ ๙ อยู
ตรงนี้ ทานอธิบายไวในสังโยชนเบือ้ งบนวา รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา
มานะนั่นคือความถือ ก็ถืออวิชชากับจิตที่กลมกลืนเปนอันเดียวกันนั้นแล วาเปนตน วา
เปนเราเปนของเรา แลวยกอันนีข้ น้ึ มาเทียบเคียง วาองคนั้นเปนยังไง ผูนั้นเปนยังไง จิต
เสมอเราหรือยิง่ กวาเรา หรือหยอนกวาเรา นัน่ ทานจึงเรียกวา มานะ ๙ ๓ คูณ ๓ เปน ๙
เชน จิตเราต่าํ กวาเขา สําคัญวาต่าํ กวาเขา เสมอเขาหรือยิง่ กวาเขา จิตเราเสมอเขาสําคัญวา
ต่าํ กวาเขา หรือเสมอเขาหรือยิง่ กวาเขา จิตเรายิง่ กวาเขา สําคัญวาต่าํ กวาเขา เสมอเขาหรือ
ยิ่งกวาเขา
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กิเลสสวนละเอียดเอาอันนีแ้ หละออกเทียบเคียง เพราะกําลังเปนเขีย้ วนี่ เขี้ยว
กําลังแหลมคม เขีย้ วอวิชชา ทานวามานะ ความถืออันนี้เอง พออันนี้สลายลงไปแลวเอา
อะไรมาถือ เอาอะไรมาเปนผองใส เอาอะไรมาเปนเศราหมอง เอาอะไรมาเปนความองอาจ
กลาหาญ เอาอะไรมาเปนความกลัว มันไมมี พอธรรมชาติอนั นีส้ ลายตัวลงไปดวยอํานาจ
ของการพิจารณา สิ่งเหลานี้แลเปนธรรมชาติที่สรางปญหาตามภูมิของตน คือภูมิละเอียดก็
สรางปญหาอันละเอียดจนไดแหละ กิเลสหยาบก็สรางปญหาอันหยาบขึน้ มา กิเลสละเอียด
ก็สรางปญหาละเอียดขึ้นมา กิเลสหมดไปแลวไมมีอะไรสรางปญหา หมดปญหาโดย
ประการทัง้ ปวง หมดเหตุหมดปจจัยของสมมุติที่จะสืบตอกันแลว เหลือแตความบริสทุ ธิ์
ลวน ๆ จึงไมมีปญหาใด ๆ อีกตอไป
ความบริสทุ ธิล์ ว น ๆ เปนเหตุเปนปจจัยกับอะไร สรางปญหาอะไร ทานวาหมด
ปญหา หมดตรงนัน้ ภพชาติที่เคยเปนอยูกับจิตมากนอยมันรูมาโดยลําดับลําดา จนกระทั่ง
เขาจุดรวม เหลือแตเชื้อของมันที่จะไปเพาะที่นั่นที่นี่ คือ เกิด ก็เผากันลงที่นั่นดวยตป
ธรรม จนแหลกแตกกระจายหมดแลว ภพชาติจะสืบตอไปไหนอีกมีไหม จะไปถามใครเลา
แมพระพุทธเจาประทับอยูตรงหนาก็ไมทูลถาม เพราะเปนความจริงเหมือนกัน ไมมีอะไร
แปลกตางกันพอจะถามกัน ทานจึงวา สนฺทฏิ ฐ โิ ก เห็นเอง รูเอง ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺู
หิ ทานผูร ทู ง้ั หลายรูจ าํ เพาะตน นัน่ คือทานผูร จู ากการปฏิบตั ริ จู าํ เพาะ ไมเปนสาธารณะแก
ผูห นึง่ ผูใ ด นี่ที่ทานวา วุสติ ํ พฺรหฺมจริยํ เสร็จแลวงานฟาดินถลม ไดเสร็จสิน้ ลงไปแลว ดิน
ฟาถลม ก็คือภพคือชาติ กอตัวขึ้นมาดวยธาตุสี่ ดิน น้าํ ลม ไฟ หรือภพชาติประการใด ๆ
มันก็เปนเรื่องของสมมุติ จึงวาดินฟาถลมคว่ําลงไปหมด ทีนี้อะไรจะมามีอยูในจิตนั้น
นัน่ แลทีน่ ่ี เอาดู ๆ กิเลส เมื่อไดฆาตายสนิทจากจิตดวงนี้แลว เอา มันอยูกับจิตใด
กับรางใดกายใด กิริยาของใคร แสดงทาไหนออกมาปดไดยังไง มันรูหมด นี่ละที่วากิเลส
ครอบหัวเราอยูต ลอดเวลาแตเราไมรู ถาเปนพระพุทธเจา พระอรหันตทานดูแลวดูยากที่
ไหน แย็บเดียวทานก็ขยะไปแลว ทานรู ๆ จนขยะจะวาไง แตพวกเรามันตาบอดตอตาบอด
อยูดวยกัน ไมรูทั้งเรื่องของเรา ไมรูทั้งเรื่องของเขา ไมรูทั้งเรื่องคนอื่น ๆ ตางคนตางไมรู
แตกเ็ ขาใจวาตัวรู สําคัญวาตัวรู สําคัญวาตัวดีแลวก็ทะเลาะกัน กัดกันเหมือนหมา เพราะตา
ในไมเห็น ตาปญญาเหมือนพระพุทธเจา พระสาวกทานมันไมมี นี่แลเรื่องของกิเลสมันตอง
สําคัญตัว ยกยอตัวเสมอ เลวเทาไรยิง่ สําคัญตัววาดี กิเลสเปนเชนนัน้ ไมเคยลงกับความ
จริงคือธรรมมาแตกาลไหน ๆ
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เพราะฉะนัน้ เรามาปฏิบตั เิ พือ่ ปราบสิง่ เหลานี้ จงอยาใหมภี ายในจิตใจไปนาน
ปราบใหแหลกแตกกระจายไปหมดแลวอยูส บาย ใจเวิง้ วาง แตเปนอางเก็บวิสุทธิธรรมไมมี
วีแ่ ววสมมุตผิ า นเลย ถาเทียบกับสมมุติก็เปนใจอวกาศ เทียบไปอยางนั้นเอง
เอาละการแสดงธรรมก็เห็นวาพอสมควร
พูดทายเทศน
พวกเรามันพวกสวดกิน ธรรมะเลยเปนเครือ่ งมือหากินไปเสียหมด หากินขาวตม
ขนม วา กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา คนตายทีไ่ หนละไปแลว ความ
ฉลาดเอาไปสวดหากินขาวตมขนมเสีย ความฉลาด กุสลา ธมฺมา ธรรมยังคนใหฉลาด มัน
ฉลาดหากินขาวตมขนมไปเสียพวกเรา มันไมฉลาดนํามาแกกิเลส มาฟนกิเลส อกุสลา ธมฺ
มา ธรรมพาคนใหโง สิ่งที่พาคนใหโง จงกุสลาเจาของใหพอตัวซิ เมื่อพอตัวแลวอยูที่ไหนก็
อยู รูช ดั แลวสงสัยไปไหน รูพ อตัวแลว ฟงแตวาพอตัวซิ ไมไดสาํ คัญมัน่ หมายกับเวล่าํ เวลา
ดินฟาอากาศ กับการเปนการตาย ไปสูงไปต่ํา เกิดที่ไหน อยูที่ไหน สุขทุกขประการใด คิด
ไปใหเสียเวลาทําไม เมือ่ เห็นความจริงเต็มใจแลว ก็อยูตามความจริงนั้น แสนสบายยิง่ กวา
ไปเทีย่ วควาโนนควานี้ ควาลม ๆ แลง ๆ
พระพุทธเจาทานสอนจริงขนาดนั้น แตมันไมชอบจริงมนุษยเรา เฉพาะอยางยิ่ง
พระกรรมฐานเราสอนอยางนี้ ๆ ไปงมอยางโนน ควาโนนควานี้ อวิชชาสําคัญมากตัวเชื้อ
พาใหเกิด ละเอียดมากทีเดียว ถาไมเคยดําเนินมันไมรู ธรรมเครือ่ งดําเนินก็ตอ งเปนธรรม
ปฏิบตั ิ รูเ ขาไป ๆ ตามเขาไป ๆ จนถึงตัวมันเลย
นี่ก็ไดอธิบายใหหมูเพื่อนฟงไมรูวากี่ครั้งกี่หน ทําไมมันไมถึงใจ การอธิบายนี้ไม
ไดสงสัยนะ อธิบายตามความจริงแท ๆ ทั้งฝายเหตุฝายผล ไมไดอธิบายดวยความสงสัย
อธิบายใหหมูเพื่อนฟง มันนาจะจับเอาเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งเขาไปจริงจังกับตัวเอง อยูไ ปนาน
ไปมันชินชานะ ความชินชาเปนอะไรถาไมใชกิเลส ถาธรรมจะราบรืน่ จะคลองตัวไปเรื่อย
ในการแกการปลดความไมดีในตัว ใจจะเดนขึน้ ๆ ความระมัดระวังสํารวมตัวก็จะเดนขึน้
ๆ นัน่ คือธรรม ถาเปนเรือ่ งความชินชาแลวมันจะไปไหน ถาไมไปหนาดานมันจะไปที่ไหน
ถาชินชาแลวหนาก็ดา น ภาษาภาคอีสานเขาเรียกเหล็กกนเตาหรือทองกนเบา นายชางเหล็ก
จะทุบจะตียังไงมันก็ไมไดเรื่อง จะเอาไปทําอะไรก็ไมเปนประโยชน ถาลงมันไดเปนเหล็ก
กนเตา ทองกนเบาแลว ฉะนัน้ จงพากันระวังใหมาก พระกรรมฐานทั้งองคอยาลืมตัว จะ
เปนเหล็กกนเตา ทองกนเบาไปเปลา ๆ
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ในครัง้ พุทธกาลทานเอาจริงเอาจังนะ ทานถือการภาวนาเปนการเปนงานเปนเนื้อ
เปนหนังเปนจิตเปนใจจริง ๆ ทานไมใหอะไรมายุงนะ จงทราบรากฐานหรือแกนของการ
ปฏิบตั ธิ รรม แกนของศาสนา แกนของผูพาดําเนิน ทานดําเนินอยางนัน้ หนา พวกเราก็เห็น
ในตํารับตํารา แตเมื่อความจริงไมถึงใจแลว มันไมกระจายมันไมซึ้ง ในธรรมทัง้ หลายที่
ทานดําเนินมาและพาดําเนินมา มันก็ไมซึ้ง
ถาเปนเรื่องของกิเลสแลวมันซึ้ง ไมวา มันจะแย็บมาหมัดไหนละ เปนเปดคางยืน่
คางใหมนั เลย ปกตินิสัยก็เปดใหมันอยูแลวตั้งแตมันยังไมตอยโนนแนะ แลวอะไรจะไปคิด
ปดปองมันวะ ถาเปนกิเลสแลวเหมือนกับวากวักมือเรียกมัน มาเขามา ๆ เอาตรงคางตรง
ขากรรไกรนีน่ ะ ใหมนั หงายหมาลงไปเลย หงายไมมีทาก็เหมือนหงายหมาละซิ หงายมีทา
มันหงายตอสู หงายหลบหลีก หงายหลบหมัด พวกเรามันหงายแบบไมมที า เหมือนถูก
น็อกนะ พวกเรามันพวกถูกน็อก พวกหงายไมเปนทา
พูดอยูขณะนี้เรายังโมโหวะ โมโหแทนหมูแทนเพื่อนนะซิ เพราะเราเคยฟดกับมัน
มาพอแลว โถ บางครั้งขณะฟดกันเหมือนจะไปทั้งชีวิตนี่เลย เอาไป ไมอาลัยเสียดาย นัน่
จิต เวลามันแข็งแกรง แข็งแกรงขนาดนัน้ นะ เอาไปเถอะ ยังไงก็ไมถอย จิตพุง เลยนะเวลา
เชนนัน้ เราถึงไดเห็นเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทา เห็นไดชัดอยางนี้เอง ไมไดคุย เอาความจริง
มาพูดกันซิ
พระพุทธเจาวา มัชฌิมาปฏิปทา พวกเราเอามาแปลกัน แปลไมไดปฏิบัติวา
มัชฌิมาปฏิปทา เดินทางสายกลาง ไมยิ่งนักไมหยอนนัก ไมยิ่งนักมันเปนยังไง ไมหยอน
นักมันเปนยังไง สายกลางนั้นคือยังไง ก็เห็นแตเสื่อกับหมอน สายกลางนัน่ เห็นไหม นัน่ มัน
คือมัชฌิมาของกิเลสตางหาก ไมใชมัชฌิมาของธรรมปฏิบัติ กิเลสมันมีมัชฌิมาของมัน
อยางมัน่ เหมาะ โลกถึงไดติดมัน เดินทางสายกลางนีห้ นา เอาลงเสื่อกับหมอนตรงกลางนี้
หนา นัน่ ถาจะทําความพากเพียรใหแข็งขอบาง โอย ไมไดนะ จะเครงเกินไปนะ ทําพอดีให
สบายซิ ทําไป หลับไป สัปหงกไปซิ ถาชักงวงบางก็รีบหงายทองลงกลางเสื่อกลางหมอนนั้น
ซิ มัชฌิมาอยูที่นั่น นัน่ เห็นไหม นั่นกิเลสมันกลอม ลมระนาวเลย
ถาเปนมัชฌิมาของธรรมแลว เอา กิเลสโผนมา ๆ ซิ วางัน้ เลย มัชฌิมาตองโผนไป
ถึงไหนถึงกัน เหมือนกับขาศึกยกกองทัพใหญมา เครื่องมือของเขาเปนยังไง เราตอง
เตรียมเครื่องมือของเราใหพรอม ฟดกันเลย ถากําลังและอาวุธตลอดอุบายวิธีการรบไม
เหนือมัน ชนะมันไดยังไง ขาศึกนะ สติปญญาซึ่งเปนอาวุธทันสมัยที่เรียกวามัชฌิมา ไม
เหมาะสมกับกิเลสจะปราบกิเลสไดยังไง เวลากิเลสโผนมาก็ตอ งโผนไปซิ นัน่ ละเรียกวา
มัชฌิมา คือ เหมาะสมกับการปราบกิเลสประเภทนัน้ ๆ
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การบอกใหเดินทางสายกลาง แตไมทราบวาสายกลางเปนยังไง นัน่ จะตรงเปา
หมายแหงมัชฌิมาปฏิปทาไดอยางไร สุดทายความอยากไปนิพพานก็เลยกลายเปนตัณหา
ไปเสีย นั่นฟงดูซิ อยากไปนิพพานก็เปนตัณหา ก็เห็นแตคนตายเทานัน้ ทีไ่ มอยากอะไรเลย
แลวมันไปนิพพานไดไหมคนตายนะ เห็นแตมันขึ้นกองฟอนกองไฟนั่นแหละ มันจะไป
นิพพานไดยังไงก็คนตาย อยากดวยอํานาจของกิเลสและพันกันอยูวันยังค่ําเปนอยางไรไม
เห็นคิด พอจะอยากไปนิพพาน เพียงจะหันหนาออกจากกิเลสมองดูทางไปนิพพาน อุย นี่
เปนตัณหานะ วาอีกแหละ มันอะไรกัน จะไมเปนบากันหมดแลวหรือปราชญชาวพุทธเรา
นะ ถึงไดฆาตัวดวยความอยากไปนิพพานวาเปนตัณหาขนาดนั้น
ความอยากเปนมรรคก็มี ความอยากเปนกิเลสก็มี ทําไมความอยากเปนมรรคมีไม
ไดวะ ถามีไมไดมันจะแกกันไดอยางไร เอาตรงนัน้ ซิ ถาไมพลิกอยางนี้ไมทันกลของกิเลส
นะ กิเลสมันแหลมคมขนาดไหน ธรรม มีสติปญญาเปนตน ไมแหลมคมไมได มันตอง
พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมซิถึงจะทันกัน เผ็ดมาเผ็ดไป รอนมารอนไป เอาให
ทันกัน แกไมมวยเขาใหได แกไมไดตายจริง ๆ นะ นีเ่ ราเสียทาเขาดวยวิธนี ้ี เราจะแกเขา
ดวยวิธีใดตองแกซิ ไมแกก็ถูกน็อกจริง ๆ
นีเ่ คยเห็นคุณคาของการเด็ดเดีย่ วในเวลาจําเปนจนตรอกจนมุม เห็นคุณคาจริง ๆ
ประจักษใจ จําไมลืมตลอดไป จึงไดนํามาพูดใหหมูเพื่อนฟง พูดดวยความกลาหาญดวย
มันไมไดจนตรอกหนาสติปญญา วาอยางนีเ้ ลย ทุกขหนาแนนเขาเทาไร เหมือนจะมัดเราให
ตายในปจจุบนั นี้ สติปญญาก็หมุนติ้วเขาไปตรงนั้น ออกไปไหนไมได เหมือนกับ
ตะลุมบอนกัน เผลอไดยังไงเวลานั้น ราวกับนักมวยเขาวงในกัน เผลอไดยังไง นี่ก็สติ
ปญญาหมุนติ้ว ๆ ถอยไมได ทุกขหนักเทาไรมันยิ่งหมุนเขาไปเรื่อย ๆ ตอไปมันก็เขาใจ ๆ
ๆ เดี๋ยวขาศึกก็พังทลาย
ผมนะมันนิสัยหยาบ เพราะฉะนัน้ เวลามาพูดกับหมูเ พือ่ นจึงวาหยาบ คือเราเคย
ปฏิบัติมายังไง ไดผลมายังไง ก็ไมพนที่จะนํานิสัยนั้นมาพูดมาใช ไมวา ครูบาอาจารยองคใด
ก็เถอะ เราวาอยางนีน้ ะ เพราะเคยสมาคมกับทานมาแลว อยางหลวงปูขาวลองไปฟงภาย
ในทานซิ โอโห เสียงกังวานไปถึงสามแดนโลกธาตุแนะ ทานเด็ดไมใชเลนนะหลวงปูข าวนี่
เวลาทานพูดเปรีย้ ง ๆ หลวงปูแ หวนโนนก็เหมือนกัน ผมไดเคยไปคุยธรรมะกับทานแลว
เพราะทานก็ราํ่ ลือมานาน เราเขาถึงทาน ไปคุยธรรมะกับทาน โอย ธรรมะทานบรรจุไวใน
ใจเต็มเปย ม ถาเปนตุมเปนถังก็เต็มถังขนาดใหญ ไมเคยไดเปดออกใชเลย อะไรสมควร
หรือไมสมควรแกนาํ้ นีท้ า นก็รู น้าํ นีเ่ ปนน้าํ ทีส่ ะอาด น้าํ ทีม่ คี ณ
ุ คามาก จะไปเปดทิ้งเฉย ๆ ก็
ไมเกิดประโยชน เหมือนเขาตําน้าํ พริกละลายแมนาํ้ นัน่ เอง ทานก็ไมพูดนะซิ ทานอยูไป
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อยางนัน้ แหละ จะมีพระมีเณรเต็มวัดเต็มวาก็ตาม ก็เหมือนกับหัวไมหวั ตอนัน่ แหละ ทาน
ไปสนใจอะไร ก็มันไมเกิดประโยชน เพราะพวกนีม้ นั ไมสนใจ แลวทานจะไปพูดอะไร
พอเราไปแหยทา นปบ ทานเปดผางออกมาเทียว ผมยังไมลืมนะ ก็เรามันคนขี้ดื้อ
นี่ ใสปบ เขาไปเลย ไมเอาหลายหมัดนะ สองหมัดเทานัน้ แหละ ใสปบ เขาไป ทานก็ปดผึง
เลย พูดเปรี้ยง ๆ เราไมลมื ๑๐ นาที เขมขนไปถึง ๑๐ นาที แลวหยุด เราเขาใจแลว หมด
ที่สงสัยแลวในจุดนี้วางั้นเถอะ ใสแย็บเขาไปอีก ทานผางออกมาเลย คราวนี้ ๔๕ นาที ไหล
ออกมาเลย ทานไมทราบไดเสียงมาจากไหน ขึงขังตึงตังคึกคัก โอยพูดไมถูก เสียงลัน่ เทียว
ถามีคนเดินไปบริเวณนัน้ เขาจะวา อะไรนีพ่ ระทะเลาะกันหรือไง พอจบลง อาว ทานมหา
เห็นวาไมถูกตรงไหน เอา คานขึน้ มา ๆ กระผมไมคาน กระผมหาธรรมอยางนีแ้ หละ ก็เรา
ลงทานแลวนี่
ตอจากนัน้ ทานก็ถาม องคนั้นละไดคุยกันแลวหรือยัง กับองคนน้ั ละ ไดคุยกันแลว
หรือยัง ทานถามไปเรือ่ ย ก็หมายความวา ธรรมะขี้ดื้อ ปญหาขี้ดื้อนี้ไปเที่ยวตีที่ไหนบาง
ความหมายก็คงวางัน้ โอย ทานยิม้ แยมแจมใส ดูสีหนาสีตาดูทุกสิ่งทุกอยางเหมือนขึ้น
พรอม ๆ กันเลย พลังของธรรมทานออกเต็มที่ ถาเปนโลกก็เปนพลังของกิเลส ถาเปนพลัง
จิตผูบริสุทธิ์ก็เปนพลังของธรรมออกมา เพราะธรรมไมมเี ครือ่ งมือสําหรับตนมาใช ก็เอา
เครื่องมือของกิเลสมาใช
อวัยวะทุกสวนเปนเครื่องมือของกิเลส เปนวิบากของกิเลส เมื่อธรรมไมมีเครื่อง
มือเปนของตัวแลว ก็ตอ งนําสิง่ เหลานีม้ าใช เพราะฉะนัน้ กิริยาทาทางของธรรมที่นําเครื่อง
มือของกิเลสมาใชจึงเปนเหมือนกับกิเลส เวลาแสดงอาการเขมขนออกมาเขาก็วาทานดุ
ทานโกรธ นีล่ ะทีค่ นทัง้ หลายวา ทานอาจารยองคนั้นดุ ทานอาจารยองคนด้ี ุ ก็อยางนั้นแล
เพราะเขาไมเคยเห็น เห็นแตพลังของกิเลส ถากิริยาแสดงออกมาอยางนั้นก็คือกิเลสดี ๆ ที
นี้เขาไมเคยเห็นเรื่องของธรรมเปนยังไง จะไปตําหนิเขาก็ไมได เพราะเขาไมเคยรูเ คยเห็น
วาธรรมมีพลัง มีอาํ นาจ สามารถแสดงออกมาอยางเปดเผยไดเหมือนกิเลส เปนแตตอง
อาศัยรางกาย วาจา กิรยิ า ซึ่งเปนสมบัติของกิเลสออกแสดงเทานั้น จึงคลายคลึงกันเวลา
แสดงออก
อยางทานอาจารยมน่ั ทานแสดงผึง ๆ ทานแสดงทั้งไมทั้งมือดวย เวลาเอากัน
อยางถึงพริกถึงขิง ทีนี้มือก็ปดถูกกระโถนกลิ้งตกไปพักหนึ่ง เรายังไมลมื นะ ทานก็เลยหยุด
เมื่อมือโดนกระโถนกลิ้งผานพระไปลงโนน ตกเปะ ลงพักหนึ่ง เทศนเลยเงียบพระก็รบี จับ
กระโถนมาวาง ทานนิง่ เงียบไปนิดหนึง่ โอะ เทศนเอาจนกระโถนตกเทียวนะ จากนั้นก็ยอน
ปบ เปนอยางไรละ กิเลสของพระตกไปบางไหมละ หรือตกแตกระโถน แนะ
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เทศนวนั ไหนๆ ก็มีแตพนลมใหหมูเพื่อนฟง หาเนือ้ หาหนังไมเจอ จะทํายังไงนี่
พระเราก็มมี ากเขา ๆ แลวนะ มันจะเหลว ๆ ไหล ๆ ไปนะ เราเข็ดเรือ่ งเหลานี้ กิเลสพาให
ลืมตัวไดงาย ๆ หนา นีม่ าแกกเิ ลสจะกลายเปนกิเลสมัดคอนะ สวนมากวามาแกกเิ ลส
ความจริงแลวจะมีแตชอ่ื เทานัน้ บทกิเลสมัดคอไมไดพูด ทั้ง ๆ ที่มันมัดอยูตลอดเวลา
หูของพระทั้งหลายกับหูของเรานี่มันยังไงกัน ชอบกลอยูนะ หูเราก็ไมเห็นหูดอี ะไร
ตาเราก็ฝา ๆ ฟาง ๆ แตทําไมเห็นอะไรกอนเพื่อนวะ เวลาเราอยูก ฏุ นิ ห้ี มูเ พือ่ นคุยกันอะไร
ไดยินหมด เวลาจําเปน เราเคาะไมปอก ๆ หายเงียบเหมือนตายกันทัง้ วัด บางทีเคาะถึง ๓
พัก เคาะแลวก็หยุดไป เห็นไมไดเรื่องก็เลยเคาะอีก แลวก็เงียบไปอีก พอเคาะอีกก็เงียบไป
อีก เอ เปนยังไง ก็ดอม ๆ มาดู ก็มีพระอยูนี่ พระก็ยืน เดิน เกง ๆ กาง ๆ อยูแถว
บริเวณศาลานีแ้ หละ ดูมนั จะทัง้ หลับหูหลับตา ทั้งปดหูปดตาเขาอีกดวยก็ไมรู มันถึงไมได
ยิน นี่แสดงวาจิตไมไดอยูกับตัว ถาสติอยูกับตัวมันก็เหมือนคนอยูในบานในเรือน อะไรมา
ผานก็รู แตนี้ไมรู นอกจากโกโก กาแฟ เทานัน้ มันจะรู โกโก กาแฟ เคยผานมันก็รไู ดเร็ว
น้าํ สม น้าํ หวาน โกโก กาแฟ มันรูเ ร็วแตเสียงนัน้ มันไมรเู พราะไมมหี วัง เสียงมันไมมหี วัง
รายได จะไปสนใจกับมันทําไม สิ่งมีหวังมีอยูถมไปนี่วะ
พระพุทธเจาอุบัติขึ้นมาแตละพระองคกระเทือนโลก ในสามภพมีองคเดียวเทานัน้
ผูร เู รือ่ ง ผูล ะ ผูป ราบขาศึกแหงภพได เพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจาอุบัติขึ้นในโลกจึงเปน
มหาอุตมมงคลอยางยิ่งแกโลก ใหไดเห็นผิดถูก ดีชั่ว บาปบุญ นรกสวรรค สักทีหนึ่ง พอ
ศาสนานีส้ น้ิ ไปเพราะกิเลสครอบงําหัวใจของสัตว ไมใหมคี วามเชือ่ ความสนใจตอศาสนา
ศาสนาก็หมดไป ทีนก้ี ม็ แี ตอนั เดียวนีแ้ หละครอบสัตวโลกไว พุทธันดรหนึ่งพระพุทธเจามา
อุบัติพระองคหนึ่ง โผลขน้ึ มาทีหนึง่ พอรูอะไร ๆ บาง จะทํายังไง
พวกเราก็เหมือนกันนะ พุทธันดรหนึ่ง ๆ สติถึงโผลขึ้นมาทีหนึ่ง ปญญาแย็บบางก็
ไมไดเทาแสงหิ่งหอย มืดมิดปดตาไปอีก จนเลยพุทธันดรก็ไมรูแหละ วันหนึง่ ๆ จะระลึก
แคไหน ไดแคไหนก็ไมรู สองพุทธันดร สามพุทธันดร ระลึกสติไดทีหนึ่งก็ไมรู สวนปญญา
นาจะสี่หาพุทธันดรกวาจะแย็บออกมาไดเทาแสงหิ่งหอย นอกนั้นจมน้ําอยูในสุญญกัปเสีย
ทั้งนั้น
เราก็สอนจนหมดภูมิหมดสติปญญาจะมาสอนแลว จะเอาแบบศาสนาเซ็นเขาเรอะ
เราก็ไมใชเซ็นนีว่ ะ เซ็นเขาทํายังไง ใครนั่งสัปหงกงกงัน อาจารยกเ็ อาคอนตีเอานะซิ นี่ถา
เปนอยางนัน้ แลว พระเณรเหลานีค้ งไมมหี นังติดตัวเลยแหละ ถูกคอนตีแตกกระจายไป
หมดเลย พวกนี้พวกหนังไมติดตัว ดีไมดีไมวัดปาบานตาดจะไมมีเหลือนะ ขนมาทําเปน
คอนตีพระ ถาจะเอาแบบศาสนาเซ็นนะ นี่เรากลัวไมในวัดจะหมดเกลี้ยงทั้งวัด จึงไมนํา
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ศาสนาเซ็นมาใช ทุก ๆ องคขอใหเห็นใจและสงสารไมในวัด แลวพากันตืน่ ตัวระวังใจ
รักษาสติ บํารุงปญญาเอาเองเถอะ

เขาสูแ ดนนิพพาน
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕

มหาภัทรกัป
ความมืดถาไมมีความสวาง เปนที่ผอนคลายของผูมีอวัยวะเพื่อรับทราบดินฟา
อากาศความมืดความสวาง คนเราก็เปนทุกข สัตวก็เปนทุกข จึงตองมีทั้งมืดทั้งสวางไว
สําหรับประสาทของสัตวและการทองเที่ยวของสัตว ซึ่งนิยมความมืดความสวางตางกัน ใจ
ถามีแตความมืดปดบังหุมหอไวแตถายเดียว หาความสวางไมไดก็ยอมเปนทุกข คือไมมีที่
ออกไมมีที่ระบาย ถามีแตทุกขถายเดียวไมมีความสุขแทรกบางเลย โลกนี้ก็อยูกันไมได สิง่
เหลานีเ้ ปนของคูเ คียงกันเสมอ จากนั้นก็แยกออกไปเปนโลก เปนธรรม
โลกถามีแตโลกลวน ๆ ไมมธี รรมเขาเคลือบแฝง โลกก็หาประมาณไมได หา
ขอบเขตเหตุผล หาเครือ่ งยึดเหนีย่ วไมได เมือ่ หาเครือ่ งยึดเหนีย่ ว หาหลักหาเกณฑ หา
เหตุหาผลไมไดก็เทากับหาความสุขไมได หาที่ปลงใจไมได เพราะตามปกติของใจยอมหาที่
ปลงที่วางที่ยุติเพื่อความสุขความสบายอยูเสมอ เพือ่ ปลอยภาระไปเปนครัง้ คราวหรือเปน
วรรคเปนตอน หากไมมีที่ปลอยวางเลยก็เทากับแบกทุกขอยูตลอดเวลา เพราะฉะนัน้ ธรรม
จึงเปนของจําเปนสําหรับโลก เพื่อเปนที่ยึดของใจซึ่งเปนของคูเคียงกันมาแตกาลไหน ๆ
คําวาพระพุทธเจามาตรัสรูใ นโลกนัน้ ไมใชมีเพียงองคเดียวสององค นับเปน
จํานวนลาน ๆ เพราะโลกนีม้ มี าเปนเวลานาน โลกกับธรรมจึงเปนของคูเคียงกันเรื่อยมา
ดวยเหตุนศ้ี าสนากับโลกจึงมีคเู คียงกัน จะขาดไปบางก็เปนบางกาลบางสมัย เชน ทาน
กลาวไวในธรรมวา พุทธันดรหรือสุญญกัป ก็หมายถึงความวางเปลาจากศาสนา พุทธันดร
หมายถึงระหวางแหงพระพุทธเจาแตละองคที่จะมาตรัสรู นัน่ ก็วา งจากศาสนา ทานยังพูด
ไปถึงภัทรกัป แตละภัทรกัปที่จะมาปรากฏขึ้นมานั้นก็วางจากศาสนา ทานเรียกวาสุญญกัป
การวางศาสนาแตละครัง้ แตละสมัยนัน้ เปนการวางจากความสุขความพึงหวัง ใน
ขณะเดียวกันก็เต็มไปดวยความทุกขของสัตวโลก เพราะหมดบุญหมดบาปในใจ คําวาบุญ
วาบาปไมมเี ลยในความรูส กึ เพราะไมมใี ครกลาวถึง ไมมีใครรู ไมมใี ครมาแนะนําสัง่ สอน
สัตวโลกจึงชุลมุนวุนวายกันอยูในหองมืดแหงโมหะ คือ ความมืดบอดทางจิตใจ จะวา โล
กันตนรกในสมัยนั้นของมนุษยก็ไดไมผิด
ศาสนาจึงไมใชเรื่องเล็กนอย เปนสิ่งที่พยุงจิตใจ ชโลมจิตใจของสัตวโลก เปนที่
รวมหัวใจของโลก เพื่อความแคลวคลาดปลอดภัยจากความมืดบอดแลมหันตทุกขเปน
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อยางมาก เชนเดียวกับคนไขที่มียามีหมอรักษา ถามีแตคนไขเต็มบานเต็มเมืองหาหมอไม
ได เราวาดภาพขึน้ มาดูกไ็ ด จะเปนทีส่ ลดสังเวช นาอิดหนาระอาใจ นาเบือ่ นาหนายเปน
ไหน ๆ โลกนีจ้ ะไมมใี ครปรารถนามาอยูก นั เลย หรือเมื่ออยูแลวก็ไมมีใครที่จะติดใจใคร
อยากอยูตอไป มีแตความขยะแขยง มีแตความทุกขความทรมานระทมใจอยูเปนประจําเทา
นัน้ นี่โรคไมมียา โรคไมมีความรูสึกวายามีหรือหมอมี จึงเปนโรคทีร่ า ยแรงมาก สัตวโลกที่
ไมมศี าสนาเปนเครือ่ งยึดเปนเครือ่ งผอนคลายก็เชนเดียวกัน เปนโลกที่หมดความหมายไร
คาหาที่เกาะที่ยึดทางจิตใจไมได
สัตวโลกที่ไมมีธรรม ไมมีคําวาบุญวาบาปพอที่จะใหขยะแขยง เพื่อการละการถอน
และเพื่อมีความกระหยิ่มมุงหวังตอบุญคือความดีทั้งหลาย ก็เปนโลกที่เปนโมฆะ แตใน
ขณะเดียวกันสิ่งที่รุมรอนอยูภายในใจของสัตวโลกนั้น ไมมีกาลไมมีสมัย ความมีกาลมีสมัย
ก็คือศาสนธรรมที่พระพุทธเจาแตละพระองคมาอุบัติ ตรัสรูแ ลวสัง่ สอนโลกเทานัน้ สวน
กิเลสทีท่ าํ ความรุม รอนใหแกสตั วโลกนัน้
ไมเคยมีคาํ วากาลวาสมัย ยิ่งเปนสมัยที่ไมมี
ศาสนาดวยแลว ยิ่งเปนสมัยที่กิเลสประเภทตาง ๆ แสดงอิทธิพลเรืองอํานาจเต็มหัวใจของ
สัตวโลก ฤทธิ์เดชที่ไมพึงปรารถนาคือทุกขและมหันตทุกขในวงสัตว จะแสดงเต็มที่เต็ม
ฐานเต็มกําลัง เพราะไมมสี ง่ิ คัดคานตานทาน ถาเปนโรคก็ไมมยี ารักษาบางเลย จึงตอง
แสดงเต็มที่เต็มฐานแกคนไข สวนจิตใจที่ไมมีธรรมไมมีศาสนา มีแตกเิ ลสอยางเดียวเปน
เจาอํานาจบีบบังคับในหัวใจนัน้ จึงหาความสุขแมนิดหนึ่งไมไดเลย มีแตความรุม รอนแผด
เผาเต็มหัวใจสัตว เรียกวา โลกันตะ ก็ไมผิด ในสมัยทีเ่ ปนสุญญกัปวางจากศาสนา สัตวโลก
ก็จมอยูในกองทุกข หาทางออก หาทางหลีกเรน หาทางผอนคลายไมได เพราะไมมศี าสน
ธรรมเยียวยาผอนคลาย นีก่ ลาวทัว่ ๆ ไปตามหลักคติธรรม คติโลก หากเปนของคูเคียงกัน
มาเชนนัน้
ที่นี่ยอนเขามาถึงตัวของเราซึ่งเกิดในแดนแหงพระพุทธศาสนา อันอุดมสมบูรณ
ไปดวยเครือ่ งชีแ้ นะแนวทาง ใหรทู ง้ั ความเสือ่ มความเจริญ ใหรทู ง้ั บาปทัง้ บุญ ทั้งคุณทั้ง
โทษ นรกสวรรค จนถึงวิมุตติหลุดพนไดแกพระนิพพาน มีสมบูรณอยูแ ลวในหลักธรรม
ของพระพุทธเจา และเปนธรรมที่ถูกตองแมนยําทุกสัดทุกสวนทุกสิ่งทุกอยางที่ประทานไว
แลวนี้ คําวาบาปมี บุญมี นรกมี สวรรคมี พรหมโลกมี นิพพานมี เปนสิง่ ทีค่ งเสนคงวา
เปนธรรมชาติทต่ี ายตัว คือ มีมาแลวแตกาลไหน ๆ เปนแตผสู ามารถคนพบสิง่ ทัง้ หลาย
เหลานีม้ ขี น้ึ มาเปนบางครัง้ บางคราวในเวลาทีพ่ ระพุทธเจาตรัสรูเ ทานัน้
เมือ่ เราทัง้ หลายไดทราบหลักศาสนธรรม ที่ประกาศสอนไวแลวโดยถูกตองแมน
ยําเชนนี้ จึงเรียกวาเราทัง้ หลายมีวาสนา เหมาะกับกาลสมัยแหงความเปนมนุษยโดย
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สมบูรณ ที่มีธรรมเปนเครื่องประดับ หรือมีศาสนธรรมเปนเครือ่ งยึดเปนเครือ่ งเทิดทูน มี
ธรรมทําความอบอุน มัน่ คงใหแกจติ ใจ หรือวาบอแหงการสรางความหวังใหสมบูรณ คือ
ศาสนธรรมก็ไมผดิ
เราสรางความหวัง เราตองสรางตามหลักของธรรม หรือสรางใหเปนไปตามธรรม
อันเปนความถูกตองแมนยําอยูแลว ความหวังนัน้ จึงจะบรรลุผลดังใจหมาย เพราะความ
หวังของโลกทั่ว ๆ ไปไมเคยมีใครจะหวังความทุกขความลําบาก ความจนความทรมาน
ความโงเขลาเบาปญญา ความขีร้ ว้ิ ขีเ้ หรในรูปพรรณสัณฐานแมรายเดียวเลย ตลอดสิ่งที่มา
เกี่ยวของ บริษทั บริวารสมบัตเิ งินทอง ลวนตองการแตของดีเปนที่พึงหวังดวยกันทั้งนั้น
เมื่อเราตางตองการของดีมีคุณคาทั้งหลาย แนวทางที่จะใหบรรลุสิ่งที่พึงหวังดังใจ
หมายนัน้ ก็คอื ศาสนธรรมทานชีบ้ อกไวโดยสมบูรณแลว เชน อยากเปนคนดีก็ตอง
ประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่ชั่ว ซึ่งแสดงออกอยูทุกระยะ หรือทุกเวลาภายในกาย วาจา ใจ
ของเรานี้ ทานสอนวิธรี ะงับ วิธีดับ วิธีกําจัด วิธหี กั หามไวหมด เมือ่ เราพยายามทําตามทาน
ไมฝาฝนทางเดินที่ถูกตองแมนยําเพื่อความหวังอันสมบูรณ เราก็จาํ ตองดําเนินตามนัน้
ทุกขยากลําบากเพียงไรก็จําตองดําเนินตามสายทางที่ถูกตองนั้น ยอมจะถึงจุดที่มุงหมายไม
พนวิสัยไปได
คุณงามความดีทุกประเภททุกขั้นทุกภูมิ ยอมไมพนจาการทําความดี ตามหลัก
ศาสนธรรมไปได แตจะทําแบบสุม เดาหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑไมได ทําเอาตามความ
อยากความตองการของตนนั้น สวนมากมักเปนสิ่งสังหารทําลายความหวังของตน ใหกลาย
เปนความเลวรายและความทุกขไปเสียมากตอมาก
ดวยเหตุนศ้ี าสนธรรมจึงเปนสิง่ จําเปน สําหรับบังคับจิตใจใหกา วเดิน หรือ
ประพฤติปฏิบัติไปตาม อยาใหผดิ พลาดคลาดเคลือ่ นจากหลักธรรม ผลจะพึงสมหวังโดย
ลําดับ นี้คือสายทางของมนุษยจะพึงกาวเดิน ใหสมความมุงหมายดังใจหวังไมมีทางอื่น
นี่เราทั้งหลายก็ไดนอมธรรมเขามาปกปกรักษายึดเหนี่ยวอยางเปนจิตเปนใจ ฝาก
เปนฝากตายอยูแ ลวภายในใจเวลานี้ เรามีวาสนาบารมีจงึ ไดเกิดมาประจวบเหมาะกับกาล
สมัยที่มีพระพุทธศาสนา แมพระพุทธเจาจะปรินิพพานไปแลว เราไมไดเห็นองคทา นก็ตาม
ธรรมคือความจริงและความรมเย็นคงเสนคงวานี้ เปนองคแทนศาสดาโดยสมบูรณอยูแ ลว
ดังที่ทานตรัสกับพระอานนทวา ดูกอ น อานนท ธรรมและวินัยที่ตถาคตแสดงไวแลวนี้
แล จะเปนศาสดาแทนเราตถาคตเมือ่ เราผานไปแลว นัน่ องคศาสดาก็คือพระธรรมวินัย
โดยตรง ไมมีคําวาออมคอม จึงไมมีคําวาอดีตอนาคต เปน สวากขาตธรรมทีต่ รัสไวชอบ
แทนพระองค ยังมีอยูโดยสมบูรณ
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ยิ่งไดประพฤติปฏิบัติตนทางจิตตภาวนาใหเห็นประจักษใจ
ตัง้ แตสมถธรรม
วิปส สนาธรรมขึน้ ไปเปนลําดับ ก็ยิ่งจะไดเห็นตถาคตองคแทจริงภายในใจ และเปนสักขี
พยานไปโดยลําดับ จนเปนสักขีพยานเต็มสวน ดวยการรูธ รรมเห็นธรรมเต็มภูมภิ ายในใจ
นีแ่ หละทีว่ า ผูใ ดเห็นธรรม ผูน น้ั เห็นเราตถาคต ตัง้ แตขน้ั เริม่ แรกแหงการเห็นธรรม นับ
แตสมาธิธรรม ปญญาธรรม ถึงวิมตุ ติธรรม เรียกวาเริม่ เห็นตถาคตไปเรือ่ ย ๆ เมื่อถึงขั้น
วิสทุ ธิธรรมแลว เรียกวาเห็นศาสดาเต็มองครอ ยเปอรเซ็นต เพราะธรรมชาตินเ้ี ปนอยาง
เดียวกันกับตถาคตไมมีที่สงสัย
เมื่อไดกาวเขาสูธรรมะที่บริสุทธิ์นี้แลว ยอมหายสงสัยในพระพุทธเจาทัง้ หลายวามี
หรือไมมีโดยสิ้นเชิง เพราะธรรมชาติทร่ี ทู เ่ี ห็นนีเ้ ปนเครือ่ งยืนยันกับพระพุทธเจาทัง้ หลาย
อยางประจักษใจแลว เมือ่ เราก็ไมสงสัยในความรูค วามเปนของเรา แลวเราจะสงสัยพระ
พุทธเจาทั้งหลายที่ไหนกัน เพราะความจริงเปนอันเดียวกัน นีค่ อื การเห็นศาสดาหรือเห็น
ตถาคตดวยความเห็นธรรม คือความเห็นธรรมทีบ่ ริสทุ ธิ์ ใจที่บริสุทธิ์กับธรรมที่บริสุทธิ์
กลมกลืนเปนอันเดียวกัน
ศาสดาทุกองค พระสาวกทุกองค ไมวาจะเปนพระสาวกของพระพุทธเจาพระองค
ใด เปนธรรมชาติเหมือนกันนี้ทั้งสิ้น ธรรมนีเ้ ปนเครือ่ งยืนยันวา พุทธฺ ํ สรณํ คจฺฉามิ ทีเ่ รา
ทั้งหลายกลาวอางระลึกถึงพระพุทธเจาทั้งหลายก็ดี ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ทีเ่ ราระลึกถึงพระ
ธรรมก็ดี สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ที่เราระลึกถึงพระสงฆทั้งหลายก็ดี รวมอยูใ นธรรมชาติทจ่ี ติ
บริสทุ ธิ์ ธรรมบริสุทธิ์ก็ปรากฏอยูกับใจของผูบริสุทธิ์นั้นอยางประจักษแลว จึงหาที่สงสัยไม
ได ใครรูใ ครเห็นธรรมทีก่ ลาวนีย้ อ มชือ่ วา เห็นตถาคตเชนเดียวกันหมด โดยไมนิยมวาเพศ
หญิงเพศชาย เพศนักบวชและฆราวาส ตลอดชาติชน้ั วรรณะใด ๆ ทั้งสิ้น
นีแ่ ลคําวาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มีอยู แตไมไดมีอยูแบบโลกทั้งหลายมี
อยู สมมุติทั้งหลายมีอยูกัน ทั้งความมีอยูเหมือนโลกทั่ว ๆ ไป ทั้งความสูญไปดังที่โลกทั้ง
หลายเขาใจกัน หรือในคําวาสูญ ทั้งสองเงื่อนนี้ไมไดเกี่ยวของกับคําวาพุทธ ธรรม สงฆที่มี
อยูน น้ั เลย แตมีอยูแบบธรรมชาติของธรรมที่บริสุทธิ์ลวน ๆ หรือจิตทีบ่ ริสทุ ธิล์ ว น ๆ ซึ่งไม
เหมือนกับโลกใดในไตรภพ จึงไมไดมีอยูแบบโลกและสูญไปแบบโลกไตรภพ นี่แลที่ชาว
พุทธทั้งหลายกลาวอางถึงทาน จึงไมไดเปนโมฆะ การกลาวอางนั้นเรียกวาถูกตองตามจุด
ตามหมายตามความจริงแหง พุทธ ธรรม สงฆ
ที่แยกออกมาเปนพุทธ เปนธรรม เปนสงฆนี้ แยกออกเปนสมมุติอันหนึ่ง เปน
กิรยิ าอันหนึง่ แตละอยาง ๆ ตามสมมุติ เพื่อเปนกรุยหมายปายทางบอกของผูกําลังดําเนิน
เพื่อวิสุทธิธรรมนั้น เมื่อจิตเขาถึงธรรมะบริสุทธิ์ จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แลว จะทราบไดทนั ทีใน
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ธรรมชาตินน้ั ไมสงสัย เมื่อจิตไดกาวเขาถึงความบริสุทธิ์เต็มภูมิแลว ก็เทากับไดกา วเขาสู
ธรรมที่บริสุทธิ์เต็มภูมิ เพราะธรรมบริสทุ ธิก์ บั ใจทีบ่ ริสทุ ธิเ์ ปนอันเดียวกัน คําวา พุทธ
ธรรม สงฆ ที่แยกเปนอาการนั้น จึงรวมอยูใ นคําวา ธมฺโม ปทีโป อันเดียวกันนัน้
ธรรมชาตินไ้ี มมคี าํ วากาล สมัย สถานที่ ไมมอี ะไรเขามาทําลาย เขามาเกีย่ วของ
เขามาลบลางได เพราะพนวิสัยของสมมุติทั้งปวงดังกลาวเหลานี้ไปแลว เปนธรรมทีบ่ ริสทุ ธิ์
อยูโดยหลักธรรมชาติ ธรรมชาตินั้นไมใชสมมุติทั้งมวลที่มีอยูในสามแดนโลกธาตุนี้ เปน
ธรรมชาติอันหนึ่งตางหากจากสมมุติทั้งมวล และมีจิตเทานั้นที่จะเปนผูสัมผัสสัมพันธรับ
ทราบธรรมชาตินน้ั ตา หู จมูก ลิน้ กาย ไมใชวสิ ยั แหงการรับทราบธรรมนัน้ มีใจเทานัน้
สามารถรับทราบ และเปนภาชนะอันเหมาะสมอยางยิง่ กับธรรมะบริสทุ ธิน์ น้ั เพราะฉะนัน้
ทานจึงสอนใหปรับปรุงจิตใจใหดี การปรับปรุงจิตใจไดในขัน้ ใดภูมใิ ด จะไดสัมผัสสัมพันธ
กับธรรมขัน้ นัน้ ภูมนิ น้ั ทีม่ อี ยูเ ชนเดียวกับธรรมะบริสทุ ธิ์
คําวา สมถธรรมหรือสมาธิธรรม ถายังไมรดู ว ยภาคปฏิบตั ิ ก็จะมีแตการคาดการ
หมายกันเทานัน้ การคาดการหมายก็ไมผิดอะไรกับโลกเขา แมจะเรียนธรรมความจําก็
เหมือนโลกนั่นเอง ไมไดมีผลเปนสมถะและวิปสสนาอะไรถาไมไดปฏิบัติ เมื่อไมไดสัมผัส
สัมพันธกบั คําวาสมาธิขน้ึ ทีใ่ จแลว จะไมทราบวาสมาธินน้ั เปนอยางไร เชน ความสงบนีส้ งบ
อยางไร เปนแตเพียงคาด คาดดวยทั้งที่จิตไมเคยสงบ แลวจะไปถูกความสงบไดอยางไร
จิตคาดสมาธิดวยทั้งจิตที่ไมเปนสมาธิ จิตคาดปญญาดวยทั้งที่จิตไมไดเปนปญญา จิตคาด
วิมุตติความหลุดพนดวยทั้งที่จิตไมไดหลุดพน แตเต็มไปดวยกิเลส จะไปถูกความจริงแหง
ธรรมนัน้ ๆ ไดอยางไร
เพราะฉะนัน้ ทานจึงสอนใหปฏิบตั ิ มีทางเดียวนีเ้ ทานัน้ ทีจ่ ะทราบความจริงแหง
ธรรมเหลานัน้ เปนขัน้ ๆ ตอน ๆ ขึ้นไปจนถึงขั้นพอตัว เพราะการบําเพ็ญธรรมมีความพอ
ตัว ถึงจุดอิ่มตัวไดทั้งขั้นสมถะและวิปสสนา ไมเหมือนโลก ไมเหมือนกิเลสที่หาความพอ
ตัวและอิ่มพอไมไดตลอดไป ผูวิ่งตามโลกคือกิเลสจึงหิวเรื่อยไป ทุกขเรื่อยไป ไมมีจุดมี
หมายแหงความสิน้ สุดยุติ
กิเลสนี้ไมมีคําวาอิ่มตัว นอกจากมีความหิวกระหายอยูต ลอดเวลา เพราะฉะนัน้ จิต
จึงมีความกระวนกระวาย อยากรูอ ยากเห็น อยากไดนั้นอยากสัมผัสนี้ เปนอยูอยางนั้นหา
ความอิ่มพอ พอสงบตัวบางไมไดเลย กิเลสทําจิตใจของสัตวโลกใหระส่าํ ระสายกระวน
กระวายไปดวยความอยาก ความหิวโหย ความทะเยอทะยานไมมีประมาณ สําคัญทีค่ วาม
หิวความตองการอยากรูอ ยากเห็น อยากเปนอยางนั้นอยางนี้ มันเต็มอยูใ นหัวใจตลอดเวลา
คําวาเต็มนีน้ น้ั เต็มไปดวยความหิวโหย เต็มไปดวยความทุกขทรมานกายใจ ไมไดเต็มไป
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ดวยความสมบูรณพนู ผลทีพ่ งึ ปรารถนาแตอยางใด ไมเหมือนธรรม ฉะนัน้ กิเลสกับธรรม
จึงเดินสวนทางกันและเปนขาศึกตอกันเรื่อยมา คนมีธรรมครองใจกับคนที่เปนคลังกิเลส
ไมสนใจในธรรมก็เดินสวนกันเชนนัน้ และมักเปนขาศึกกันเสมอ ผูกอเหตุมักเปนฝายคลัง
กิเลสตัวยุแหยกอ กวนนัน่ แล
ธรรมนัน้ มีคาํ วาเต็มวาพอ สมาธิก็เต็ม คือความสงบเต็มหัวใจรูไดชัด ความสงบ
ในสมาธิยอมอิ่มตัวในสมาธิ ไมเหมือนกิเลสวาจะมีความอิ่มพอในตัวเองไมเคยมี ขัดแยง
กันอยางนี้ ระหวางกิเลสกับธรรมจึงเดินสวนทางกัน กิเลสครองใจเต็มที่ใจก็หิวเต็มที่ ผูมี
ธรรมครองใจโดยสมบูรณ ใจอิ่มพอเต็มตัว ความหิวกับความอิม่ วัดผลของมันแลวเปน
อยางไร ความหิวก็คอื ความทุกขความลําบากทรมาน หิวมากเทาไรยิ่งทุกขมาก เชนเราหิว
ขาว อยาวาแตหวิ ภายในจิตใจดวยอํานาจของกิเลสเลย เพียงหิวขาวเทานัน้ ก็เปนทุกข หิว
หลับหิวนอนเปนทุกขทั้งนั้น ยิ่งหิวเพราะอํานาจของกิเลสดวยแลวก็เปนมหันตทุกข ผูไมหิว
คือผูอิ่มธรรมจะเปนทุกขอะไรกัน ตองเปนสุขเต็มหัวใจในทามกลางของผูมีทุกขเต็มหัวใจ
เพราะอํานาจกิเลสพาใหหวิ โหยและเกิดทุกขอยูน น่ั แล นีด่ เู อาผลระหวางกิเลสกับธรรมดัง
ทีก่ ลาวมานีแ่ ล
ธรรมมีความอิ่มพอไดเปนขั้น ๆ นับแตขั้นสมาธิไป สมาธิที่พอตัวก็อิ่มตัวในสมาธิ
ไมใชจะหิวโหยในสมาธิเรือ่ ยไป มีความอิ่มตัว มีความผาสุกเย็นใจ อิ่มตออารมณตาง ๆ ที่
เปนเรือ่ งของกิเลส อยูด ว ยความสงบเย็นใจ เชนเดียวกับเรารับประทานอิม่ แลวนอนสบาย
เชนนัน้ ปญญาก็มีความอิ่มตัวเมื่อถึงขั้นอิ่ม ขึน้ ชือ่ วาธรรมไมมคี าํ วาเตลิดเปดเปง มี
ประมาณมีความพอตัวตามขั้นตามภูมิของธรรม จนกระทั่งเต็มภูมิของจิตเต็มภูมิของธรรม
แลวใจก็อิ่มตัวเต็มที่ ที่เรียกวาเมืองพอ
คําวา นิพพาน ๆ ถาพูดตามหลักธรรมชาติเกีย่ วกับเรือ่ งความหิวโหยแลว ก็คือ
ความพอตัวอิ่มตัวเต็มที่นั่นแล นอกจากอิ่มตัวเต็มที่แลวยังคงเสนคงวาตลอดอนันตกาล
อีกดวย ไมมีสมมุติใด ๆ เขาไปเกี่ยวของวุนวายหรือสัมผัสสัมพันธในธรรมชาตินั้นตลอด
ไป ทีท่ า นวานิพพานเทีย่ ง ก็หมายถึงจิตที่อิ่มตัวเต็มที่แลว หรือพนแลวจากความหิวโหย
โดยประการทัง้ ปวง ทานจึงเรียกวาเทีย่ ง ถายังจะมีแปรผันกันอยู นั่นก็เปนสมมุติธรรมดานี่
แล แมจะมีอายุยืนนานถึงกี่ลานปก็ตาม ถาหากมีการเปลี่ยนแปลงอยูแลวก็ยังตกอยูในไตร
ลักษณคือ อนิจจฺ ํ หาความแนนอนไมไดอยูน น่ั เอง
ดวยเหตุน้ี คําวาจิตทีบ่ ริสทุ ธิก์ บั คําวานิพพานนัน้ จึงไมไดอยูในกฎของไตรลักษณ
ที่จะเอื้อมเขาถึง อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา นี้เปนรังแหงสมมุติทั้งมวล ไมวา จะเปนสวนหยาบ
สวนกลางสวนละเอียดขนาดไหน ก็เปนเรื่องของสมมุติทั้งมวล สวนจิตทีบ่ ริสทุ ธิล์ ว น ๆ
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หรือนิพพานนั้นไมไดอยูในกฎอันนี้ นอกเหนือจากกฎนี้ไปแลว เพราะฉะนัน้ การพิจารณา
เพื่อนิพพานจึงตองกาวเดินไปตามทางสาย อนิจจฺ ํ ทุกขํ อนตฺตา อันเปนทางเดินเพือ่ ความ
หลุดพน เมื่อหลุดพนไปแลว ธรรมทั้งสามประเภทนี้ก็ปลอยวางไวตามความจริง หมดสิง่
เกี่ยวของกันตอไป
ธรรมทีก่ ลาวมานีม้ ผี ใู ดสามารถนํามาสัง่ สอนโลกได ก็มีพระพุทธเจาเพียงพระองค
เดียวเทานัน้ เปนผูฉ ลาดสามารถเหนือมนุษยมนาเทวดาและสัตวโลกทัง้ หลาย เกินกวาทีจ่ ะ
นํามาเทียบเคียงได และไมทรงศึกษาอบรมกับผูหนึ่งผูใดดวย ทรงเปนสยัมภู รูด ว ยความ
สามารถของพระองคเพียงผูเดียวเทานั้น แลวนําธรรมนัน้ มาสัง่ สอนสัตวโลกใหรบู ญ
ุ รูบ าปรู
นรกรูส วรรค รูจนถึงความหลุดพนคือพระนิพพาน ไมบกพรองในอุบายวิธีการสั่งสอน
สิ่งที่กลาวมาทั้งนี้เปนความมีความจริงมาดั้งเดิมอยูแลว แตไมมใี ครรูใ ครเห็น จึง
หาทางหลีกเลี่ยงทางเพื่อบําเพ็ญไมได เมื่อหาทางไมไดก็ตองติดอยูทางฝายต่ําเสมอ ฝาย
ต่ําก็คือเรื่องของกิเลส ผลก็คือความทุกขทรมาน สัตวโลกโดนเอา ๆ ในสิง่ ทีไ่ มรไู มเห็นนัน้
แหละโดนไดงา ย ถาสิง่ ทีเ่ ห็นใครจะไปกลาโดน เพราะคําวาโดน โดนมากโดนนอยโดนหนัก
โดนเบาขนาดไหน ก็ตองเจ็บมากนอยไปตามสวนแหงการโดน การเตะการชนการเหยียบ
ย่าํ นัน่ แล สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่มีอยูกับสัตวโลกทั่ว ๆ ไป สัตวโลกไมนอกเหนือไปจากสิ่งที่มี
อยูท ง้ั หลายนีไ้ ดเลยแมรายเดียว จําตองโดนดวยกันโดยไมสงสัย เห็นไมเห็น รูไ มรู ไมเปน
สิ่งลบลางความมีอยูนั้นได
นอกจากผูที่หลุดพนไปแลวจากแดนแหงสมมุตินี้เทานั้น
คือพระพุทธเจาและ
สาวกทัง้ หลาย ทานไมมาเจอไมมาโดนบรรดาสมมุติทั้งมวล ไมวา จะเปนสวนหยาบสวน
กลางสวนละเอียด ความสุขของโลกก็ไมวาจะสุขอยางหยาบอยางกลางอยางละเอียดขนาด
ไหน ทานปลอยไปหมดแลว ความทุกขเพราะอํานาจของกิเลส อํานาจของวัฏวนที่เปนมา
ตั้งแตทุกขเล็กนอยจนกระทั่งมหันตทุกข เพราะฤทธิอ์ าํ นาจของกิเลสผลิตขึน้ มาบีบบังคับ
สัตวโลก ทานก็พนไปหมดแลว ไมมีทานผูสิ้นกิเลสพระองคใดรายใดเขามาเกี่ยวของและ
ตองโดนเหมือนสัตวโลกทั่ว ๆ ไป ทานพนไปหมดเพราะความรูค วามเห็นความสลัดปดทิง้
มีแตสัตวโลกเทานั้นที่คลุกเคลากันอยูกับกิเลสแลกองทุกขทั้งมวล เชนเดียวกับโยนสัตวลง
ในหมอน้ํารอนซึ่งกําลังเดือดพลาน ๆ อยูน น่ั แล ผูตาดีหูดีทานไมมา ทานสลัดออกไดแลว
พนไปไดแลว
เพราะฉะนัน้ คําวาบาปก็ดี บุญก็ดี นรกก็ดี สวรรคกด็ ี พรหมโลกก็ดี จึงอยูใ นวิสยั
ของสัตวโลกนี้จะพบไดเห็นไดเจอไดดวยกัน ผูปฏิเสธวาไมมีก็ตาม ผูย อมรับวามีกต็ าม จะ
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ไมนอกเหนือไปจากผลของกรรมที่ตนทําทั้งรูและไมรู ทั้งดีทั้งชั่วนั้นไปไดเลย เพราะกฎนี้
เปนกฎตายตัว และขึ้นอยูกับการกระทําของสัตวโลก
ใครก็ตามไมวาสัตวไมวาบุคคล จะนอกเหนือไปจากการกระทํานี้ไมได มีการ
กระดิกพลิกแพลงตองเปนอาการของการกระทําทั้งนั้น คิดขึน้ ภายในใจก็เปนมโนกรรม
คิดดีคิดชั่วก็เปนความคิดที่ผิดที่ถูก จะยังผลความสุขความทุกขใหเกิดขึ้นไดเชนเดียวกัน
เพราะสัตวโลกเกิดอยูในแดนแหงกรรมที่จําตองกระทํา เมื่อทําลงไปแลวผลจะตองเปนไป
ตามนัน้ ไมมีใครจะลบลางได จะไปโดนอะไรยอมขึ้นอยูกับกรรมดีและชั่วเปนผูชี้ทาง ถา
เปนความชัว่ ทีต่ นทําขึน้ มาแลว จะปฏิเสธจะลบลางผลนั้นไดอยางไร
การกระทําก็ทาํ ดวยความมืดบอด ไมไดรูวาดีหรือชั่ว หรือรูก ท็ าํ ทัง้ รู ๆ ยิง่ เปน
ความหนาดานของผูทํา สันดานหยาบของผูท าํ เขาไปอีก แลวจะเอาอํานาจแหงความหนา
ดานสันดานหยาบนีไ้ ปลบลางกองทุกข ลบลางนรกอเวจีซง่ึ เปนทีแ่ ผดเผาของสัตวหนาดาน
ของสัตวหยาบโลนนี้ไดอยางไร หากเปนสิง่ ทีล่ บลางได ไมมีใครจะมาตกอยูในกองทุกขกัน
เลย อยาพูดถึงขั้นนรกซึ่งเปนสิ่งที่สุดวิสัยของจําพวกตาบอดหูหนวกเหมือนอยางเราจะ
โดนกันเลย แมแตกองทุกขอยูในโลกนี้ มนุษยเราก็มีหูมีตาดวยกัน ไมเห็นใครผานพน
ความทุกขซึ่งควรจะไดรับอยูในโลกนี้ไปได
ไมวาคนโงคนฉลาดคนมั่งมีดีเดนหรือคนทุกขจนขนาดไหน เรื่องความทุกขซึ่ง
เปนไปอยูกับธาตุกับขันธ เปนไปอยูกับความคิดการกระทําผิดถูกดีชั่วของตนนี้ ตนจําตอง
ยอมรับตลอดวันตลอดคืนตลอดอิริยาบถไปอยูเชนนี้ ไมมีรายใดที่จะหลบหลีกปลีกตัวจาก
ทุกขนั้นไปได นีเ่ ราเห็นกันไดอยางชัด ๆ เพียงอยูในมนุษยนี้ทั้ง ๆ ทีเ่ ราก็ยงั ตาดีหดู ี ยังไม
เห็นผานพนความทุกขทั้งหลายซึ่งเปนของมีอยูในโลกนี้ไปได เหตุใดจะไปลบลางบาปและ
นรกอันเปนที่หมกไหมของสัตวจําพวกหยาบโลนทั้งหลายได
สวากขาตธรรม ทานตรัสไวชอบแลวทุกสิ่งทุกอยาง ผูเชื่อตามพระพุทธเจาจะเปน
ผูร ะมัดระวัง ความชั่วทั้งหลายไมกระทําและพยายามบําเพ็ญในทางที่ดี แมจะทุกขยาก
ลําบาก ยอมจะมีแกใจฝาฝนความยากลําบาก ดวยการกระทําตามนิสยั ของผูเ ชือ่ ธรรม
เราชาวพุทธ เฉพาะอยางยิ่งเปนพระดวยเปนนักปฏิบัติดวย ก็ยง่ิ จะไดนาํ ธรรม
เหลานีเ้ ขามาพินจิ พิจารณาใหถงึ ความจริงแหงธรรมทัง้ หลาย ความจริงนัน้ จะสะทอนยอน
กลับมาเปนสมบัติอันพึงใจของเราผูปฏิบัติแตความดีงาม ผลจะไมเปนอื่นนอกจากความดี
เปนความสุขความเจริญ เปนที่พึงใจในผลที่ไดรับโดยถายเดียว เพราะความดีของตน
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ตอนตนไดพูดถึงเรื่องศาสนาที่เปนคราวเปนสมัย เชน กลาวถึงพุทธันดรและ
สุญญกัป ที่นี่ยอนเขามาถึงตัวของเราเองผูทรงศาสนา เฉพาะอยางยิ่งคําวาพุทธศาสนา
ศาสนาคือคําสอนของทานผูร ู เราก็ไดปฏิบตั ิ เราไดนบั ถือเปนหัวจิตหัวใจเปนเนือ้ เปนหนัง
ฝากเปนฝากตายอยูแลว ที่นี่ยอนเขามาเพื่อใหผลประจักษกับใจเรา และเปนคติเครือ่ ง
เตือนใจเราใหมสี ติสตัง ใหมีความรอบคอบ ใหมีกําลังใจยิ่ง ๆ ขึ้นไปนั้น เราควรจะคิดถึง
ตัวเราในอิรยิ าบถตาง ๆ ยืน เดิน นั่ง นอน วาเวลานีจ้ ติ ใจของเราเปนสุญญกัปหรือเปนยัง
ไง ถาจิตใจไมมีสติประคองความเพียร ไมมีปญญาเปนเครื่องพินิจพิจารณาแกไข ถอด
ถอนสิ่งที่พัวพันขัดของเสียดแทงใจแลว นั่นก็คือสุญญกัป เปนกัปที่ถูกกิเลสย่ํายีตีแหลก
ภายในใจเราไมเลือกอิรยิ าบถ ทั้ง ๆ ทีเ่ รานับถือศาสนาและเปนพระปฏิบตั นิ น่ั แล เพราะ
คําวาสุญญกัป มันเปนกัปของกิเลสโดยตรง สุญญกัปนี้ไมกลัวผูนับถือพุทธศาสนาและพระ
ธุดงคกรรมฐาน จงอยาเอาอํานาจของคําวาเราเปนพระธุดงคกรรมฐานไปอวดกับสุญญกัป
เปนอันขาด ถาไมอยากใหจวี รปลิววอนเจาตัวตกแครนง่ั สมาธิภาวนา จะวาไมบอก
อยาเขาใจวากิเลสจะกลัวผูถ อื ศาสนาทัง้ ๆ ที่หาสติสตังหรือปญญา ศรัทธา ความ
เพียรไมได อยาหาญคิดวากิเลสจะกลัวคําวาพระกรรมฐาน เพราะกิเลสไมไดมาเกี่ยวของ
กับคําวาพระกรรมฐานหรือไมกรรมฐาน
แตกิเลสจะแทรกเขาไปในจุดที่พระกรรมฐาน
กําลังเลินเลอเผลอสติ เซอ ๆ ซา ๆ นัน้ แหละ เพราะขณะนั้นเปนจังหวะที่ปลอยโอกาสให
กิเลสตอยไดดีที่สุด ตองพิสจู นเรา สังเกตเราตลอดเวลาอิรยิ าบถ จึงชื่อวานักปฏิบัติ
โอปนยิโก นอมเขามาเพื่อเปนคติ เพือ่ เสริมสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ของ
เราใหมคี วามเขมงวดกวดขันเขาไป กิเลสจะไดถอยตัวหางจากเรา กิเลสกลัวตรงนีต้ า งหาก
นักปฏิบัติจงรูจุดที่กิเลสกลัว มันไมไดกลัวคําวาพระ ไมไดกลัวคําวาเดินจงกรมหย็อก ๆ
หาสติไมได ไมไดกลัวการนัง่ สมาธิภาวนาทัง้ อาปาก ทัง้ หลับเคลิบเคลิม้ หลงใหลไปในขณะ
ทีภ่ าวนานัน้ กิเลสไมกลัว จงรีบแกไขจุดที่กิเลสไมกลัว แตกิเลสกลัวที่มีสติ มีความเพียร
ดวยสติ มีความอุตสาหพยายาม มีความบึกบึน ไมทอแทออนแอ มีปญญาสอดสองรอบตัว
และเหตุการณ นีส้ ง่ิ เลวรายทัง้ หลายกลัว เรียกวาเรามีศาสนา พระมีศาสนา กิเลสก็กลัว
ขณะใดไมมีศาสนา คือ สติธรรม ปญญาธรรม วิรยิ ธรรม ขันติธรรม กิเลสหัวเราะ
แลววันหนึง่ ๆ ในอิรยิ าบถหนึง่ ๆ คืนหนึง่ ๆ ขาดศาสนาไปชัว่ ระยะสัน้ ยาวขนาดไหน ที่
เปนระหวางพุทธันดร คือระยะนั้นระลึกสติปญญาไดเหมือนกับเปนพุทธะขึ้นมาขณะหนึ่ง
ระยะนั้นมีปญญาขอคิดตาง ๆ ไดอบุ ายแปลก ๆ ตาง ๆ ขึน้ มาเปนเครือ่ งบรรเทาเบาทุกข
เปนเครือ่ งพยุงจิตใจใหมคี วามสงาผาเผยขึน้ มา สงบรมเย็นขึน้ มา ระยะนี้ขาดสติ จิตใจ
เศราหมองขุน มัว จิตใจเกิดความเดือดรอนเผาตัวอยูภายในใจ ระยะนีไ้ มมศี าสนา มีแต
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ความคิดทีเ่ ปนสัตวนรกเผาตัวอยูภ ายในจิตใจ นีแ่ หละกิเลสเผา เผาพระเราเผาตรงนี้ เผา
ตอนไมมีศาสนา เผาตอนสติปญญาเปนสุญญกัป
เราอยาไปคิดคาดไกล ๆ โนน โดยวาภัทรกัปนั้นภัทรกัปนี้ พุทธันดรนั้นพุทธันดร
นี้ สุญญกัปโนน สุญญกัปนี้ นัน่ ทานกลาวมาตามลําดับลําดาทีเ่ คยเปนเคยมีมาอยูแ ลว และ
เราผูป ฏิบตั เิ พือ่ จะยังผลใหเกิดขึน้ แกเราเวลานี้ จง โอปนยิโก นอมธรรมเหลานัน้ เขามา
เปนเครือ่ งพร่าํ สอนตน ในระยะนี้ใจเรากําลังอยูในภัทรกัปหรืออยูในสุญญกัป ภัทรกัป
แปลวากัปทีเ่ จริญ เวลาทีเ่ จริญ ขณะที่เจริญ อิรยิ าบถทีเ่ จริญ ความเพียรในทาตาง ๆ เจริญ
เจริญดวยสติเจริญดวยปญญา จิตมีความยิ้มแยมแจมใส จิตมีความเบิกบาน จิตมีความ
สงาผาเผยดวยอรรถดวยธรรม มีสติมีปญญาเปนเครื่องประดับใหสงางาม เปนเครื่องสอง
ทางใหสงาผาเผย จิตเจริญดวยสมาธิ สมาบัติ มรรคผลนิพพาน นีเ่ ปนภัทรกัป ใหยน เขามา
ตรงนี้ เมือ่ พยายามอยูเ สมอ ๆ เรื่องภัทรกัปนี้ก็จะมีกําลังมากขึ้นโดยลําดับภายในใจของ
เราผูกําลังถือพุทธหรือถือเทวทัตนี้แล ในระหวางภัทรกัปและสุญญกัปทั้งสองนี้
เทวทัตก็คือกิเลสตัวคอยจองมอง คอยปราบปรามธรรมและเราอยูเ สมอ คอยกีด
ขวางกดถวง คอยเสียดคอยแทง คอยเหยียบย่าํ ทําลายเรา นี่คือตัวยักษตัวผี นีเ่ รียกวา
สุญญกัป ธรรมมีสติธรรม ปญญาธรรม สูญไป แตกเิ ลสตัณหาอาสวะประเภทตาง ๆ ซึ่ง
เปนฟนเปนไฟนัน้ เจริญ ความเจริญของกิเลสแลกองทุกขทั้งหลาย ทานไมเรียกวาภัทรกัป
มันเจริญดวยฟนดวยไฟจะเรียกวาความเจริญเพือ่ ความผาสุกเย็นใจไดอยางไร มีแตความ
พินาศฉิบหายลมจมโดยถายเดียว จะเรียกวาความเจริญไดลงคอละหรือ นี่แลสุญญกัปของ
ชาวพุทธ ของพระธุดงคกรรมฐานที่ประมาทขณะไมมีสติปญญารักษาตน จะไปหาสุญญกัป
ที่ไหนกัน ถาไมอยากเปนแบบนิทานกระตายตื่นตูม เพราะภัทรกัป สุญญกัปที่ทานแสดงไว
เวลานีย้ งั หางไกลจากตัวเรามาก เวลาตายแลวไมทราบจะไปเจอกัปใด จึงควร โอปนยิโก
เพือ่ ประโยชนในปจจุบนั นี้
ผูเจริญก็คือผูมีสติ มีปญญา ศรัทธา ความเพียร บํารุงจิตใจ ใจไดรบั การบํารุง
รักษาอยูเสมอ ยอมมีความเจริญรุง เรืองขึน้ โดยลําดับ ทีเ่ รียกวาภัทรกัป เจริญภายในจิต
ของผูถือศาสนาพุทธ จนกระทัง่ สวางจารอบตัว เอา ทีนี้พระอาทิตยรอยดวงก็ไมสนใจจะไป
คิดกับมันละ วามันมีความสวางขนาดไหน ความสวางทีเ่ ต็มอยูภ ายในจิตใจ ซึ่งหลุดพน
แลวจากความมืดบอดคือกิเลสทั้งหลายนี้เต็มภูมิแลว ไมสนใจกับพระอาทิตย แมจะมีรอ ย
ดวงพันดวงก็ไมมีอะไรสวาง ไมมีอะไรเปนเครื่องอบอุน ไมมีอะไรเปนมหาสมบัติ ไมมี
อะไรเลิศประเสริฐยิง่ กวาความสวางของใจทีบ่ ริสทุ ธิ์ และดวยธรรมทีบ่ ริสทุ ธิเ์ ต็มหัวใจนีเ้ ลย
นีล่ ะมหาภัทรกัป
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ศาสนธรรมของพระพุทธเจา สอนจิตใจของสัตวโลกใหเขาสูภัทรกัปโดยลําดับ จน
กระทั่งถึงมหาภัทรกัป ดับกิเลสโดยสิ้นเชิงไมมีซากเหลืออยูแมแตนอย นี้แลคือมหา
ภัทรกัป เต็มภูมิของศาสนธรรมที่สอนเขาจุดนี้ ผูปฏิบัติตามก็เขาถึงธรรมนี้อยางเต็มภูมิ
สมพระทัยทีพ่ ระพุทธเจาทรงอุตสาหพยายามแนะนําพร่าํ สอนสัตวโลก ดวยความลําบากลํา
บน ตัง้ แตเวลาบําเพ็ญก็ยากลําบากแสนสาหัส เอาพระชนมเขาแลกธรรมทัง้ หลายเพือ่ สัตว
โลก เวลาไดตรัสรูธ รรมแลวก็ทรงอุตสาหพยายามสัง่ สอน ภาระของพระพุทธเจาหนัก
ตลอดตั้งแตทรงบําเพ็ญเรื่อยมา จนกระทั่งไดตรัสรูแลว เปลีย่ นภาระไปตามแงตามแขนง
ของเหตุการณ แตรวมแลวเรียกวาเปนภาระทัง้ มวล ไมมใี ครจะรับภาระหนักยิง่ กวาพระ
พุทธเจาเพื่อสัตวโลกทั้งหลายเลย
นีเ่ ราไดเกิดในแดนแหงความเหมาะสมแลว ขอใหภูมิใจในการประพฤติปฏิบัติตัว
เอง และโอกาสนีเ้ วลานี้ เปนโอกาสและเปนเวลาวาง วางทั้งการทั้งงานเกี่ยวกับโลกทั้ง
หลาย ไมมีอะไรมาเกี่ยวของยุงกวน มีแตงานทางธรรมอยางเดียว ทีเ่ ราจะตองพยายามตัก
ตวงใหเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มสติกําลังความสามารถ เมื่อพนโอกาสนี้ไปแลวยอมเปน
ความลําบากทีจ่ ะไดบาํ เพ็ญความดีทง้ั หลาย พยายามใหเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวเราจะเปนที่
ภูมใิ จในวาระตอไป
ใจเปนพืน้ ฐานแหงการเกิดแกเจ็บตายแหงภพแหงชาติทง้ั หลาย ไมมีอะไรเกินดวง
ใจนี้ ดังนั้นทานอาจารยมั่นทานจึงพูดวา ใจนี้คือนักทองเที่ยว นัน่ จะเที่ยวไปไหนก็ตาม ขอ
ใหมีความดีเปนที่พยุงใจเถิด ยอมมีความสุขความสบาย พอมีที่ปลงที่วางไมรอนเปนฟน
เปนไฟไปเสียทุกภพทุกชาติ แตตนจนอวสานแหงชีวิตของภพชาตินั้น ๆ โดยถายเดียว มี
ความสุขเปนเครือ่ งพยุง เปนเครือ่ งบํารุงรักษา เพราะอํานาจแหงบุญแหงกุศลทีเ่ ราสรางไว
นี้ เราก็ไมเสียที สมกับวามนุษยฉลาด ตองฉลาดหาความสุขใสตน ฉลาดแกความชัว่ ทีเ่ ปน
พิษเปนภัยแกตนเต็มกําลังความสามารถ ไมคุนไมชินกับสิ่งไมดีทั้งหลาย พยายามสลัดปด
ออกจากตัวเสมอ ไมประมาทนอนใจ
วันนี้ไดกลาวถึงเรื่องพุทธศาสนาทั้งภายนอกภายใน ใหทานผูฟงทั้งหลายไดพินิจ
พิจารณา โอปนยิโก ยอนหนายอนหลังเทียบเคียงเพือ่ เปนประโยชนแกตน สมกับเปนผู
ศึกษาและปฏิบัติเพื่อสารคุณทั้งหลายแกตน ใหพากันนําไปพินิจพิจารณา ประพฤติปฏิบัติ
ตนเองในเวลาทีโ่ อกาสอํานาย สุขภาพก็อํานวยเวลานี้ ธาตุขันธก็ปกติดีงามทุกรูปทุกนาม
ความเพียรก็ใหกา วเดินดวยความมีสติ มีความสนใจมีศรัทธาเชื่อมั่นในธรรมของจริง
ไมมีใครที่จะพูดจะตรัสไดอยางจริงจังถูกตองแมนยําเหมือนพระพุทธเจา ทีท่ รง
พระนามวาศาสดาองคเอกนีเ้ ลย เอกนามกึ หนึ่งไมมีสอง ก็มีแลวคือพระพุทธเจาที่มาตรัส
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รูแ ตละครัง้ ๆ มีเพียงพระองคเดียวเทานั้น ไมมีสอง พระญาณทีห่ ยัง่ ทราบในสิง่ ทัง้ หลาย
แมนยําไมมีสอง พระวาจาที่ตรัสออกมาแตละประโยค ไมมคี วามยักยายผันแปรเคลือ่ น
คลาด เต็มไปดวยความจริงลวน ๆ ตรัสวาอยางไรเปนอยางนัน้ วาอะไรมีอะไรเปน อะไรดี
อะไรชั่ว สิ่งนั้นก็เปนดีเปนชั่วตามที่ตรัสไวทุกอยาง จึงเรียกวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบ
แลวโดย เอกนามกึ หนึ่งไมมีสอง
ผูปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นจะไปไหน ถาไมไปตามสิ่งที่ดีงาม สูสถานที่ที่พึงหวังไม
เปนอื่น การเชือ่ ธรรมกับการเชือ่ ฝายมารคือกิเลส มีผลผิดกันอยูมาก ฝายมารก็คือสิ่งที่
กระซิบกระซาบซึง่ ฝงใจมาเปนเวลานาน ทานเรียกวากิเลสมาร คอยฉุดลากลงทางต่ํา ฝาย
ธรรมแนะนําใหตอ สูแ ยงชิงเอาตัวเราซึง่ เปนสมบัตอิ นั มีคา นี้ ใหพนจากปากมารคือกิเลสทั้ง
หลาย ดวยการทําดี ดวยการฝาฝนสิง่ ทีต่ าํ่ ชาเลวทรามทัง้ หลาย ดวยการตะเกียกตะกาย
หนักก็เอาเบาก็ทนเพื่อความดีสิริมงคลทั้งหลาย ความเจริญยอมเปนของเราผูบ าํ เพ็ญ ไมมี
ใครมาแยงชิงไดเหมือนสมบัติภายนอก
ฉะนั้น การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร จึงขอยุติเพียงเทานี้
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕

ศาสนาเจริญ ศาสนาเสือ่ ม
คําวาศาสนาเจริญ เชนเจริญในครัง้ พุทธกาลหรือศาสนาเจริญ ณ ที่ใดก็ตาม ตาม
ความจริงแหงการเจริญของศาสนาแลว เจริญที่จิตใจของคน จิตใจของพระ ของพุทธบริษัท
มีความเชือ่ ความเคารพ ความเลือ่ มใส ความสนใจ ความอุตสาหพยายามปฏิบตั ติ อ อรรถ
ตอธรรมตามเพศและวัยของตน มีหิริโอตตัปปะ ฝงใจ ซึ่งเนื่องมาจากความเชื่อบุญเชื่อ
กรรมตามหลักศาสนธรรม นีเ่ ปนความเจริญของศาสนาตามความมุง หมายของธรรมและ
ศาสดาโดยแท ความเจริญสวนปลีกยอยออกไปก็คือ การศึกษาเลาเรียนเพือ่ รูข อ วัตรปฏิบตั ิ
วิธดี าํ เนิน ไมใชเรียนเพือ่ จดจําเอาชัน้ เอาภูมแิ บบโลกเขาทํากัน แตเรียนดวยความเปน
ธรรม เจตนาความมุง หมายอยูท ก่ี ารเรียนเพือ่ การปฏิบตั ิ เพื่อกําจัดสิ่งไมดีทั้งหลายออก
จากใจ
ในครั้งพุทธกาล สวนมากพุทธบริษัทฟงจากพระโอษฐของพระพุทธเจาเปนสวน
มาก จากนั้นศาสนาก็คอยขยายออกไป เพราะพระสาวกทั้งหลายไดรูตามเห็นตามพระพุทธ
เจามีจาํ นวนมากขึน้ ศาสนาเจริญภายในใจของทานอยางสมบูรณ แลวก็เทีย่ วแนะนําสัง่
สอนพุทธบริษัททั้งหลายแทนพระพุทธเจาไปในตัว พระองคก็ทรงทําหนาที่ประกาศสอน
ธรรม พระสาวกก็ทาํ หนาทีป่ ระกาศศาสนธรรม เพื่อความเขาใจแกผูสนใจโดยถูกตองเชน
เดียวกับพระศาสดา
เบือ้ งตนศาสนาเจริญรุง เรืองเต็มทีใ่ นพระพุทธเจา นับแตตรัสรูแ ลวเปนลําดับ
จากนั้นกระแสแหงธรรมก็กระจายออกไปสูบรรดาสัตว ที่ใหชื่อวาพุทธบริษัทในลําดับตอ
มา มีภิกษุบริษัทเปนตน เมือ่ กระแสแหงธรรมกระจายสูจ ติ ใจ ก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใส
เห็นจริงตามความจริงทีศ่ าสนธรรมประกาศสอน มีความสนใจใครตอ การปฏิบตั ิ ผลก็
ปรากฏขึน้ โดยลําดับ นับแตขน้ั เริม่ แรกในการประกาศสอนธรรม มีพระเบญจวัคคียทั้งหา
เปนปฐมสาวก อันดับตอไปก็ปรากฏผลขึ้นเรื่อย ๆ วา ผูน น้ั สําเร็จพระโสดาฯ องคนน้ั ผูน น้ั
สําเร็จพระสกิทาคาฯ องคนน้ั ผูน น้ั สําเร็จพระอนาคาฯ องคนน้ั หรือผูน น้ั สําเร็จพระอรหัต
อรหันต ทัง้ นีเ้ พราะฆราวาสก็มที างสําเร็จไดเชนเดียวกับพระ ดังตําราทานบอกไว เชน
สันตติมหาอํามาตย พระนางเขมาฯ เปนตน นีค่ อื ศาสนาเจริญเต็มดวงใจของพระสาวกใน
ครั้งพุทธกาล จากนั้นก็มีพระสาวิกาคือนักบวชฝายหญิงปรากฏขึ้นตาม ๆ กัน นีค่ อื ศาสนา
เจริญเต็มดวงใจของฝายภิกษุและฝายภิกษุณี กลายเปนสาวกสาวิกาขึน้ มา
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ทานเหลานีเ้ มือ่ ธรรมไดเจริญเต็มภูมภิ ายในใจ หมดภาระในการขวนขวายสําหรับ
ตนแลว ความเมตตายอมมีมาพรอมความบริสุทธิ์อยางเต็มใจ เต็มภูมิเต็มนิสัยของตนแต
ละราย ๆ แตละทาน ๆ แลวแนะนําสัง่ สอนประชาชนทัง้ หลายใหไดรบั ความเขาอกเขาใจ
แผกระจายกวางขวางออกไปไมมีประมาณ ความเจริญทางดานจิตใจจากการสดับธรรมของ
พระพุทธเจาก็ขยายออกไปอยางมากมาย
นีแ่ หละทีท่ า นวาศาสนาเจริญ เจริญดวยการประพฤติปฏิบตั ิ เนื่องมาจากการได
ยินไดฟง เจริญดวยมรรคคือการปฏิบตั ิ เจริญดวยผลคือสิ่งที่พึงไดรับจากการปฏิบัติเปน
ลําดับลําดา ตั้งแตขั้นกัลยาณปุถุชนจนถึงขั้นสูงสุดคืออรหัตธรรม เรียกวาศาสนาเจริญ
เพราะเจริญจริง ๆ เหมือนกับเงินในธนาคารมีตามบัญชี ไมคลาดเคลือ่ นจากความเปนจริง
ไมสักแตวามีอยูเพียงบัญชีแตเงินหามิไดในธนาคาร แตมีทั้งบัญชีเงิน มีทง้ั เงินตามจํานวน
ในบัญชี บัญชีเงินกับตัวเงินถูกตองไมเคลื่อนคลาด บัญชีวา อยางไรมีเทาไร เงินก็มเี ทานัน้
ในธนาคาร
ครั้งพุทธกาล ศาสนธรรมพระองคแนะนําสัง่ สอนวาอยางไร ตั้งแตขั้นพื้น ๆ แหง
ธรรมจนถึงขัน้ สูงสุดแหงธรรม การประกาศสอนธรรมซึ่งเปนเหมือนกับบัญชีเงิน ผู
ประพฤติปฏิบัติก็สามารถดําเนินตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนนั้น
เต็มสติกาํ ลังความ
สามารถของตน จนไดบรรลุมรรคผลเปนขัน้ ๆ ขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพาน ที่
เรียกวาเงินหรือธรรมเต็มใจ บัญชีกับเงินตรงกัน สวากขาตธรรมก็ชี้บอกเรื่องมรรคผล
นิพพาน ผูปฏิบัติตามก็ไดสําเร็จมรรคผลนิพพานตามธรรมที่ชี้บอก เหตุกบั ผลตรงกัน
เหมือนบัญชีเงินกับตัวเงินตรงกันฉะนั้น
เมื่อตกมาสมัยของพวกเรานี้ มักจะกลายเปนวามีแตบัญชีแตตัวเงินไมมี มิหนําซ้าํ
ยังสรางความรกรุงรังไวในธนาคารรอยแปดชนิดอีกดวย จนสะสางไมหวาดไมไหว ไมเพียง
แตไมมเี งินในธนาคารเทานัน้ ยังสรางปญหาไวอีกมากมาย
นีก่ ารเรียนรูจ ดจําตาง ๆ ในขออรรถขอธรรม มักจะเรียนไดแตบญ
ั ชีของธรรม
บาปก็เรียนและรู บุญก็รู นรก สวรรคกร็ ู กิเลสตัณหาอาสวะประเภทตาง ๆ ก็รู มรรคผล
นิพพานก็รู แตไมอาจแกหรือไมสนใจแกกเิ ลสตัณหาอาสวะ ไมอาจละหรือไมสนใจละบาป
บําเพ็ญบุญดวยความเต็มอกเต็มใจ ดวยความเชื่อบุญเชื่อกรรมตามหลักธรรมที่ตนจดจํา
มานัน้ สุดทายก็มีแตบัญชีดี-ชัว่ กิเลสตัณหาอาสวะอรรถธรรมมรรคผลนิพพานอยูใ น
ความทรงจํา สวนกิเลสตัณหาอาสวะประเภทตาง ๆ ก็สนุกสรางปญหาขึน้ ภายในจิตใจ ให
เกิดความยุง ยากวุน วาย เชนเดียวกับคนทีไ่ มไดศกึ ษาเลาเรียนศาสนาอรรถธรรมอะไรมา
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เลย ยิง่ กวานัน้ ยังสรางทิฐมิ านะ เขาใจวาตนรูต นฉลาดตามอรรถตามธรรม ก็ยิ่งเปนปญหา
ที่มากมูนหมุนติ้วยิ่งกวาคนที่ไมไดศึกษาอรรถธรรมเปนไหน ๆ เสียอีก
ดวยเหตุนค้ี าํ วาศาสนาเจริญ ใหพงึ นึกนอมเขาสูใ จทีเ่ วลานีก้ าํ ลังอาภัพ พูดถึง
อรรถถึงธรรมในขอใดขั้นใดภูมิใดยังไมปรากฏผล จําไดแตชื่อโสดาฯ สกิทาคาฯ อนาคาฯ
อรหัตอรหันต ไดยินแตชื่อ แตใจซึง่ เทียบกับธนาคารยังวางจากธรรมทัง้ หลายทีจ่ าํ ไดนน้ั ๆ
นอกจากนั้นยังกลับกลายเปนเรือนของกิเลสไปเสีย กิเลสเปนพืน้ อยูภ ายในใจนัน้ ใจจึง
กลายเปนเรือนทีส่ ง่ั สมกิเลส รังของกิเลส รังของภพรังของชาติ รังของความทุกขความ
ทรมานประการตาง ทีก่ เิ ลสสนุกสรางขึน้ มาไมมบี กบางลงบางเลย เพราะไมมสี ง่ิ ทีช่ าํ ระ
สะสางหรือปราบปราม กิเลสจึงสนุกสรางความรกรุงรังขึน้ มาอยางไมสะทกสะทานหวัน่
เกรงสิง่ ใด ๆ เพราะชาวพุทธเราเปดทางใหมนั
ดังนั้น เพือ่ ใหสง่ิ รกรุงรังภายในจิตใจนีเ้ บาบางลงไปโดยลําดับจนหมดสิน้ ไป เพื่อ
ทรงอรรถทรงธรรมขัน้ ตาง ๆ ตามที่ทานแสดงไวนั้น จึงตองอุตสาหพยายามประพฤติ
ปฏิบตั ดิ ว ยอุบายตาง ๆ เต็มสติกาํ ลังความสามารถ เพือ่ ใจนีไ้ ดกลายเปนเรือนอรรถเรือน
ธรรม เรือนมรรคผลนิพพานขึน้ มาตามความมุง หมายของธรรมและศาสดาผูป ระกาศสอน
ธรรม
ไดยนิ แตชอ่ื ทานสําเร็จพระโสดาฯ ก็ใหไดยนิ ตัวเรา ใหทราบตัวเราไดสาํ เร็จ ทาน
สําเร็จสกิทาฯ ก็ใหเราไดสาํ เร็จดวยการปฏิบตั ขิ องเรา ทานสําเร็จอนาคาฯ ก็ใหเราไดสาํ เร็จ
หรือไดมสี ว นกับทาน ทานสําเร็จอรหัตอรหันตกใ็ หเราไดสาํ เร็จใหไดมสี ว นกับทาน ใหเรา
ไดเปนผูห นึง่ ในวงมรรคผลนิพพานดวยการปฏิบตั ขิ องเรา อยาใหเสียชือ่ อยาใหเสียคนทัง้
คน เพราะคน ๆ นี้ไดมาจากสมมุติในทางที่ดี คือไดมาจากบุญวาสนาที่เคยกอสรางมา จึง
ไดเกิดในชองแหงความเปนมนุษย ซึ่งเปนภพกําเนิดที่เกิดไดยากยิ่งกวากําเนิดใด ๆ ที่ต่ํา
ทรามยิง่ กวานี้ เราไดผา นภพต่าํ ทรามเหลานัน้ ขึน้ มาเปนภพเปนภูมแิ หงมนุษย ซึ่งเปนภูมิที่
เหมาะสมกับศาสนธรรม และเปนภาชนะทีเ่ หมาะสมอยางยิง่ แลว อยาใหเสียทาเสียที ขอ
ใหศาสนาไดเจริญขึน้ ภายในใจของเราดวยการบําเพ็ญเต็มสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร
ของตน
คําวาสมาธิจะไมมที ใ่ี ดเปนทีเ่ จริญ จะเจริญขึน้ ทีใ่ จ สมาธิทุกขั้นจะเจริญขึ้นที่ใจ
ของผูปฏิบัติจิตตภาวนา ปญญาทุกขั้นจะเจริญขึ้นที่ใจของผูชอบคิดอานไตรตรองพินิจ
พิจารณา จนถึงปญญาอันละเอียดแหลมคม ดังทีท่ า นกลาวไวในตําราวา มหาสติมหา
ปญญา ก็จะเกิดและเจริญรุงเรืองขึ้นที่ใจของผูพยายามพินิจพิจารณาอยูไมหยุดไมถอย จน
มีความชํานิชาํ นาญคลองแคลว กลายเปนสติปญญาที่แกลวกลา และสามารถฟาดฟนกิเลส
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ประเภทที่ไมเคยคาดเคยคิดเคยฝนวาจะไดเจอกัน ไดสูรบกันและรูเรื่องของกันและกัน
และปราบปรามกันลงได ก็ไดปราบปรามกันลงได เพราะสติปญ
 ญาทีเ่ ราไมเคยคาดคิดวา
จะมีขึ้นเปนขึ้น แตไดเปนขึ้นแลว กิเลสทีไ่ มเคยคาดคิดวาจะรูจ ะเห็นกัน จะละเอียดแหลม
คมขนาดไหน ซึ่งแตกอนไดยินแตชื่อ ก็ไดปรากฏขึ้นแลวกับสติปญญาประเภทนี้ และได
ฟาดฟนหั่นแหลกกันลงประจักษใจ ทั้งนี้ใหไดประจักษกับใจเราเหมือนครั้งพุทธกาล อยา
ไดยินแตลมแตแลงที่หาตัวจริงไมได
จงทําใหศาสนาเจริญทีใ่ จเราใหได เมือ่ ศาสนาเจริญตรงนีแ้ ลว จะถูกตองเหมาะสม
ตามความมุง หมายของธรรม และศาสดาผูมีเมตตามหาคุณแกสัตวโลกดวย จะสมความมุง
มาดปรารถนาของเราทัง้ หลาย ผูต อ งการความสุขความเจริญอยางแทจริงตามหลักธรรม
ดวย
แมไมถึงขั้นที่กลาวมาเหลานี้ก็ตาม ทานก็เรียกศาสนาเจริญ คือเจริญไปตามขั้น
ตามภูมิ และเจริญตามความเคารพเลือ่ มใสของผูเ ชือ่ บุญเชือ่ กรรม ตามหลักธรรมของพระ
พุทธเจา เชน เชื่อวาบาปมี พยายามระวังบาปไมใหเกิดขึน้ ในตน แมที่เกิดขึ้นแลวก็
พยายามละ ไมสั่งสมบาปตอไปอีก กุศลธรรมคือความดีงามที่ยังไมเกิด ก็พยายามทําให
เกิด ดวยความเชือ่ บุญเชือ่ กรรม ทีเ่ กิดแลวก็พยายามบํารุงรักษาใหเจริญคงเสนคงวา และ
เจริญยิง่ ๆ ขึน้ ไป
ผูเชื่ออรรถเชื่อธรรมยอมเชื่อบุญเชื่อบาป ยอมเชือ่ นรกสวรรค เพราะเปนเรือ่ ง
เปนไปจากกรรม คือเชื่อกรรมไดแกกระทําของตน พระพุทธเจาตรัสศาสนาไวถอื หลัก
ธรรมเปนสําคัญของสัตวโลก เพราะตางก็ทําอยูดวยกัน ไมวา มนุษยไมวา สัตวเดรัจฉานใด
ๆ มีการทํากรรมอยูดวยกันทั้งนั้น เปนแตเพียงสัตวเหลานัน้ ไมทราบวาตนทํากรรม ผลนัน้
จะทราบหรือไมทราบก็ตาม ตองเปนผลดีผลชั่วตามการกระทําอยูโดยดี ไมมีอะไรมาลบ
ลางได
นีเ่ ราเปนผูเ ชือ่ กรรม พุทธบริษัทเปนผูเชื่อบุญเชื่อกรรม ยอมจะเชือ่ ในบาปในบุญ
เชือ่ ในนรกสวรรคจนกระทัง่ นิพพาน แลวพยายามละเวนสิง่ ทีเ่ ห็นวาเปนภัยตามหลักธรรม
นั้นดวยความเชื่อของตน และพยายามบําเพ็ญสิง่ ทีเ่ ปนคุณเปนประโยชนใหเจริญมากมูน
ขึน้ ภายในใจ นีก่ เ็ รียกวาศาสนาเจริญ คือเจริญในใจของผูนับถือเคารพเลื่อมใสและปฏิบัติ
นัน่ แล
คนทีม่ ใี จไดรบั การอบรมจากอรรถจากธรรม ดวยความเชื่อความเลื่อมใสอยางแท
จริงตามธรรมแลว ยอมระบายออกในสิ่งที่งามหูงามตา ไมแสลงใจทั้งแกตนและผูอื่น
แสดงอากัปกิริยาใดยอมเปนไปเพื่อสิริมงคล เปนไปเพื่อความยึดถือจากคนอื่น เปนคติตัว
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อยางแกคนอื่นเรื่อยไป ตั้งแตวงแคบจนกระทั่งถึงวงกวางไมมีสิ้นสุด เรียกวาศาสนเจริญ
เจริญที่ใจแลวยอมแสดงออกมาทางกายทางวาจา คือความประพฤติ การพูดจาปราศรัยมี
เหตุมีผล มีกฎมีเกณฑ มีหลักความถูกตองดีงามเปนที่ยึดเปนเครื่องดําเนิน นีเ่ รียกวา
ศาสนาเจริญ
เมือ่ ตางคนตางเปนผูไ ดรบั การอบรม และอบรมดวยความเชือ่ ความเลือ่ มใสใน
ศาสนาแลว ยอมระบายออกทางกายวาจาดวยความมีเหตุมีผล และเปนความหนักแนนมัน่
คงในกิจการทัง้ หลาย ตลอดกิริยาแหงการพูดการทําทุกสิ่งทุกอยาง ไมเหลาะแหละเหลว
ไหลไรสาระ เพราะเชื่อกรรม
อาการแสดงออกตาง ๆ ของคนของสัตวนั้นเปนเรื่องของกรรมคือการกระทํา ซึ่ง
พรอมที่จะใหผลทั้งดีและชั่วอยูเสมอ ผูเชื่ออรรถเชื่อธรรมจึงตองระมัดระวัง และมีความจง
ใจในการระบายออก และการกระทําทุกแงทุกมุมใหเปนไปตามคลองอรรถคลองธรรม ที่
จะเปนสิรมิ งคลและเปนความสงบสุขแกตนและสวนรวม ตลอดประเทศชาติบา นเมือง นี่
เรียกวาศาสนาเจริญ ศาสนาเจริญคนไดรบั ประโยชนและความสุขรมเย็น
ทีนศ้ี าสนาเสือ่ มเปนอยางไร เราก็ทราบอยูแ ลว เมื่อสักครูนี้ก็ไดอธิบายถึงเรื่องมี
แตบญ
ั ชีในธนาคาร เงินไมมี ศาสนธรรมก็มแี ตความจดจําได มีแตการศึกษาไดยินไดฟง
จากผูน น้ั ผูน ้ี จากตํารับตํารา แตจิตใจไมซึมซาบถึงอรรถถึงธรรม ไมเชื่อไมเคารพไม
เลื่อมใส สักแตวา เรียนวาจดจําวาฟงเฉย ๆ การนับถือก็สักแตวานับถือตามประเพณี หรือ
นับถือเพือ่ กันความครหานินทา วาคนไมมศี าสนาประจําชาติประจําตนเพียงเทานัน้ ไมสน
ใจทําตนใหดีตามศาสนา
ความนับถือศาสนากับการปฏิบตั ศิ าสนานัน้ ตางกัน สวนมากชาวพุทธเรามักมีแต
การนับถือ ไมคอยสนใจปฏิบัติตาม เวลาถามกันก็เปนความชินปากชินใจตามสวนมากที่พา
เรียกกันมาวา คุณถือศาสนาอะไร ถือศาสนาพุทธ ทั้ง ๆ ที่ความจริงของพุทธนั้นทานสอน
วาอยางไรบางก็ไมรู เพราะไมไดสนใจอยากรูอ ยากเขาใจศาสนาเทาทีค่ วร เนื่องจากจิตใจ
ถูกทุมเทไปทางอื่นเสียมากตอมาก นีเ่ รียกวานับถือเฉย ๆ เห็นพระพุทธเจาก็เคารพกราบ
ไหวเสียที กิรยิ าเชนนีแ้ มแตนกั โทษในเรือนจําเขาก็ทาํ แตการกระทําของเขาเปนอีกอยาง
หนึง่ นีผ่ นู บั ถือศาสนาเฉย ๆ เปนเชนนีแ้ ล
การเคารพ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ นัน่ ทําตามนิสยั ทีพ่ อ แมปยู า ตายาย
พานับถือมา แตการกระทําเปนอีกอยางหนึ่ง คือ กลับเปนขาศึกตอการนับถือศาสนา เนือ่ ง
จากไมไดปฏิบัติตามศาสนา การกระทํานัน้ จึงไมเรียกวาเปนการปฏิบตั ติ ามศาสนา เพราะ
การกระทํานัน้ เปนขาศึกตอศาสนา แลวก็เปนขาศึกตอตนเองผูนับถือศาสนา เชน ศาสนา
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สอนไมใหดื่มสุราของมึนเมาเปนตน แตกผ็ นู บั ถือศาสนานัน่ แล เปนนักเลงหรือคอสุราเสีย
เอง ดังนี้เปนตัวอยาง ไมสังเกตก็รูเพราะมีดาษดื่นในชาวพุทธเรา
ดวยเหตุนก้ี ารนับถือศาสนากับการปฏิบตั ติ ามศาสนานัน้ จึงตางกัน การปฏิบัติ
ตามจะเปนเพศใดวัยใดก็ตาม ควรจะปฏิบัติตนตามศีลตามธรรมในแงใดขอใดก็ปฏิบัติ
ตามเพศของตน เชน ฆราวาสควรมีศลี หา หากไมไดหมดก็ควรใหไดในขอใดขอหนึ่งเปน
ความสัตยความจริงประจําตน สวนมากคนเราถาลงไดเชือ่ ตามหลักศาสนาอยางจริงใจแลว
ทําไดทั้งนั้น เชน ศีลหาขอไหนที่สุดวิสัยความเชื่อและความสามารถของเราไป ปาณาฯ
อทินนาฯ กาเมฯ มุสาฯ สุราฯ ศีลเหลานีเ้ ปนคุณสมบัตเิ ครือ่ งรักษาเราใหเปนคนดีมหี ลัก
เกณฑตา งหาก ไมใชเปนขาศึกตอเราที่จะทําไมได การทําไมไดกเ็ พราะอํานาจฝายต่าํ มัน
หนักแนน หรือรุนแรงมากกวาฝายศีลธรรมทีจ่ ะแทรกเขาสูใ จไดเทานัน้ ชาวพุทธเราจึงไม
อาจรักษาไดปฏิบัติได แมแตศีลหาก็ไมได ยังฝาฝนตอหนาตอตาไมนึกกระดากอายบาง
เลย ทั้ง ๆ ที่ตนก็เปนชาวพุทธ ประกาศอยางออกเนื้อออกตัว คนทัง้ หลายรูเ ห็นอยูว า เรา
เปนชาวพุทธ แตครั้นแลวการกระทําก็เปนขาศึกตอตัวเองและเปนขาศึกตอชาวพุทธดวย
กัน และเปนขาศึกตอพระพุทธศาสนาโดยเจาตัวไมไดสนใจคิดประการใดบางเลย เมื่อเปน
เชนนี้ แมจะเรียกวาชาวพุทธทําลายพุทธก็ไมนาจะผิด เพราะความจริงเปนเชนนัน้ ไมอาจ
สงสัย
ถามีการนับถือและปฏิบตั ดิ ว ยแลว ศาสนาเปนเครือ่ งสัง่ สอนคนใหมคี วามสงบรม
เย็นโดยแท ตามหลักความจริงของศาสนาก็เปนเชนนัน้ ไมเคยใหโทษใหภยั แกผหู นึง่ ผูใ ด
และไมเคยทําผูห นึง่ ผูใ ดใหรา วรานหรือสังคมใดใหรา วราน นับแตสว นยอยถึงสวนใหญ จะ
สมัครสมานไดดวยอรรถดวยธรรมทั้งนั้น เพราะศาสนธรรมไมใชเครือ่ งสังหาร ที่จะทําสิ่ง
ตาง ๆ ใหแตกแยก หรือบุคคลผูห วังดีตอ ศาสนาใหกลายเปนผูช ว่ั ชาลามกเสียหายไปตาง
ๆ เพราะการนับถือและการปฏิบตั ติ ามศาสนธรรมนีเ้ ลย เมื่อเปนเชนนี้ ผูนับถือและปฏิบัติ
ตนตามศาสนาทําไมจะไมมคี วามสงบรมเย็น ตองมีตามขั้นตอนแหงการปฏิบัติได
นี่แลที่โลกเกิดความรุมรอนไปทุกหยอมหญาเวลานี้ ก็เพราะจิตใจมนุษยเราเหิน
หางจากศีลธรรม คือธรรมทีย่ งั บุคคลใหรม เย็นนัน่ แล นอกจากจิตใจไมนําพากับศาสนา
แลว ยังใกลชดิ สนิทกับสิง่ เปนภัยไรสารคุณเขาอีก อยางหาประมาณความพอดีไมได จะ
โลกไหนก็โลกเถอะ ตองเปนโลกที่รุมรอนเปนไฟไปดวยกันนั่นแลไมมีการยกเวน
ศีลธรรม คือ การใหความเสมอภาคแกกันและกันตลอดสัตวเดรัจฉาน ไมใหเบียด
เบียนทําลายซึง่ กันและกัน อันเปนการทําลายจิตใจและสมมุติของกันและกันใหกําเริบ เชน
ทานสอนปาณาฯ ไมใหฆาไมใหทําลายซึ่งกันและกัน นอกจากนัน้ ยังมีเมตตาสนับสนุนอีก
เขาสูแ ดนนิพพาน

๔๓๒

๔๓๓

ดวย เรียกวา เบญจศีล เบญจธรรม เปนเครือ่ งสนับสนุนขอหามคือปาณาฯ ใหเดนขึน้ และ
เพือ่ ใหศลี ขอนีส้ มบูรณขน้ึ เพราะความเมตตาเปนเครือ่ งสนับสนุน แตผูไมมีศีลธรรมภาย
ในใจกลับกลายเปนผูโ หดรายทารุณไปเสีย โลกจึงทําความพินาศฉิบหายแกกันไดอยาง
หนาตาเฉย เพราะหมดคุณสมบัตใิ นธรรมขอนีภ้ ายในใจ ขออื่น ๆ ก็เชนเดียวกัน
อทินนาทาน ก็เพราะความโลภ ความอยากได อันเปนเรื่องของกิเลสตัวไมมีเมือง
พอ พาใหทําลายสมบัติของคนอื่นจิตใจของคนอื่นไมมีประมาณ ทั้งนี้เพราะความโลภมันมี
กําลังรุนแรงมาก จึงตองฉกตองลักตองปลนตองสะดมเขา ไมเพียงแตวาไมมีอยูมีกินอด
อยากขาดแคลน หาที่กินที่ใชสอยอะไรไมได เปนความจนตรอกจนมุมจริง ๆ เชนนัน้ แต
มันเปนนิสยั สันดานของคนทีม่ จี ติ ใจต่าํ ทราม ดวยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายเขาครอบงํา
และมีอํานาจเหนือจิตใจอยางบอกไมถูกตางหาก จึงทํากันไดโดยไมคาํ นึงถึงความเสียหาย
ทั้งสมบัติและจิตใจของผูอื่น ขอใหไดอยางเดียวเปนพอ นัน่
ไมวาขออื่น ๆ เชน กาเมสุ มิจฉาจาร ก็เหมือนกัน ถาลงไมมีธรรมในใจแลวมนุษย
เราเลวยิง่ กวาสัตว มันทําไดทั้งนั้น ถาพูดเรือ่ งความหนาดาน ใครจะหนาดานยิ่งกวามนุษย
ที่ไรศีลธรรมเปนไมมี มันดานยิง่ กวาสัตวเสียอีก เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง
ราคะตัณหา พาใหคนหนาดานไมมียางอายติดตัว
มีศลี ธรรมเทานัน้ เปนเครือ่ งประดับ และประคับประคองมนุษยไวใหตางจากสัตว
ใหมคี วามละอาย รูจักสูงต่ํา รูจักของเขาของเรา รูจ กั ทานรูจ กั เรา ถาใจไมไดมาคิดในแง
อรรถแงธรรมแลว มันก็ตอ งคิดไปในแงความสนุกสนานรืน่ เริงบันเทิง ชนิดไมมเี บรกหาม
ลอเลยนัน่ แล มิหนํายังอวดดิบอวดดีไปในทางราคะตัณหา สงเสริมในสิง่ ทีต่ าํ่ ทรามวาเปน
ของดีมีคาและอํานาจมากขึ้น โดยไมคาํ นึงถึงความเสียหาย ความกระทบกระเทือน และ
ทําลายจิตใจของผูใดทั้งนั้น โลกจะไมรอนไดอยางไร เมื่อศีลธรรมไมมีภายในใจของชาว
พุทธเราแลว โลกตองรอน เพราะกิเลสตัณหามีอาํ นาจบนหัวใจของผูส ง เสริมมัน โลกไม
เคยรมเย็นเพราะตัณหาตาเปนไฟแตไหนแตไรมา โลกรมเย็นเพราะธรรมตางหาก
การโกหกก็เหมือนกัน โกหกไดคลองปากไมกระดากอาย ไมคิดวาการพูดโกหก
นัน้ จะเกิดความเสียหายแกผใู ด โกหกไดอยางหนาตาเฉย และโกหกคนอืน่ ใหเกิดความเสีย
หายขนาดลมจมก็มีมาก เชน พวกนักตมตุน นักกลมายาหาอุบายโกหกตมตุนดวยวิธีการ
ตาง ๆ ที่จะทําคนอื่นใหฉิบหายวายปวงทั้งทรัพยสมบัติและจิตใจ จนกลายเปนคนวิกล
วิการใบบาไปได เพราะกลมายาแหงความตมตุนหลอกลวงนี้มีมากทีเดียว โทษแหงความ
ไมมีศีลธรรมทําความเดือดรอนเสียหายใหแกโลกไมมีประมาณดังที่รู ๆ เห็น ๆ กันอยูทุก
แหงหนนัน่ แล การโกหกพกลมเปนของดีนาชมเชยที่ไหนกัน
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ถาพูดถึงสุรา สุราใคร ๆ ก็ทราบ แมแตเด็กก็ยงั ทราบวาเปนของมึนเมาและทําให
คนเสีย มันเปนของดีมีเกียรติและศักดิ์ศรีที่ไหนกันพอจะสงเสริมมันใหทําลายมนุษย เหตุ
ใดมนุษยเราจึงตองสงเสริมเอานักหนาจนเปนเนือ้ เปนหนัง อยางออกหนาออกตา ไมวา
สถานที่ใดสังคมใด ถาไมมีสุราไปออกหนาออกตาแลว สังคมนั้นเหมือนกับไมใชสังคม
มนุษย ไมใชสังคมที่มีเกียรติ เลยเห็นไปวาสังคมที่มีสุรานั้นเปนสังคมที่มีเกียรติ เปนสังคม
ที่มีหนามีตานาชมเชยและยอมรับกันทั่วดินแดน นีค่ อื การลบลางศาสนธรรมอันเปนความ
ดีงามของมนุษยมากนอยเพียงไหน
หากสังคมไดยอมตัวลงยอมรับสุรายาเมาหรือน้าํ บานีแ้ ลว สังคมนั้นก็คือสังคม
แหงน้าํ บา สังคมน้าํ ลาย สังคมไมรูจักอาย สังคมหนาดาน สังคมกลาหาญดวยน้าํ บานัน่ แล
ถาสังคมทีไ่ มมสี รุ ายาเมาเขาไปแทรกเขาไปเปนเจาหนาเจาตา มันไมเปนสังคมที่มีเกียรติ
ทําอะไรไมสาํ เร็จเหรอ พิจารณาซิ อํานาจฝายต่าํ มันเปนเชนนี้ มันครอบหัวใจมนุษย เสก
สรรปนยอสิ่งที่ไมดีวาดีขึ้นมา ลบลางสิ่งที่ดีออกจากตัวมนุษย สังคมมนุษย แลวจะหาคนดี
ไดที่ไหน ถามนุษยเราไมยอมรับความจริงกัน มนุษยผูดีมีศีลธรรมก็นับวันจะสูญไปจาก
สังคมโดยไมตองสงสัย
ทีก่ ลาวมาใครจะไมรใู นศีลหาขอนีช้ าวพุทธเรา ก็ชาวพุทธเราเองเปนผูทําเปนผูฝา
ฝน เปนผูเ ปนมาร เปนผูส งั หารศาสนธรรมและตน ตลอดสวนรวมทั่ว ๆ ไปใหฉบิ หายวาย
ปวงไปดวยความรูร อู ยูน แ้ี ล นีล่ ะทีว่ า การนับถือศาสนาเฉย ๆ กับการปฏิบัติมันตางกัน
เพราะธรรมไมเขาถึงใจ สักแตวา นับถือ ไมไดถือเปนจริงเปนจัง ไมหวังพึ่งเปนพึ่งตาย ไม
หวังความสุขความเจริญอันใดจากศาสนา ยิง่ กวาความอยากความทะเยอทะยานเอาตาม
ความชอบใจของตน ซึ่งเปนอํานาจของฝายต่ําคือกิเลสลวน ๆ ฉุดลากไปเทานั้น โลกจึงหา
ความเจริญไมได
ถาลงไมมธี รรมเขาแทรกจิตใจ เปนเครือ่ งกัน้ กางหวงหามสิง่ ต่าํ ชาเลวทรามทัง้
หลายไว คนทั้งคนจะเหลือแตรางกระดูก หนังหอกระดูกเทานั้น แมจะเสกสรรปน ยอกันวา
มีความสุขความเจริญ มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็ตาม ก็สักแตวาลมปากเปากันไปเปากันมา
เทานัน้ ตื่นเงากันอยูนั้นโดยหาความจริงไมได หากมีศาสนธรรมเขาแทรกภายในจิตใจใน
การประพฤติปฏิบัติ การระบายออก จะเห็นเปนความชุม เย็นขึน้ มาทันที ไมจําเปนตองมี
เงินมีทองขาวของเปนจํานวนลาน ๆ ก็ตาม
คนทีม่ ศี ลี มีธรรมนัน้ แล เปนคนทีเ่ สาะแสวงหาความสุขความเจริญไดโดยถูกตอง
และสมหวัง ผูน น้ั แลเปนผูม คี วามสุขมากยิง่ กวาผูท ไ่ี มมศี าสนาเลย ทั้ง ๆ ที่มีสมบัติเงิน
ทองขาวของมากมาย สิ่งเหลานั้นไมใชสิ่งปลดเปลื้อง สิ่งแกทุกขทางหัวใจของโลกใหสงบ
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รมเย็น นอกจากศีลธรรมเทานั้น เพราะสิง่ เหลานัน้ เปนเพียงเครือ่ งชวยสงเสริมความ
สะดวก และความตองการสําหรับคนฉลาดโดยธรรมนํามาใชตามความจําเปนของตน แลว
เกิดความสุขขึ้นตามฐานะของสมบัตินั้น ๆ จะพึงมีใหเทานั้น แตไมสามารถซึมซาบเขาถึง
จิตใจใหเกิดความชุมเย็นไปได ถาไมมธี รรมเขาเคลือบแฝง
ถายิ่งไมมีอรรถมีธรรมเขาแฝงอยูภายในจิตใจดวยแลว สมบัติเงินทองขาวของจะ
มีมากมายเพียงไร ก็กลายมาเปนยาพิษสังหารตนใหฉบิ หายปนปไ ด ทั้ง ๆ ทีภ่ มู ใิ จวาตนมัง่
มีศรีสขุ อยูน น่ั แล แตกเิ ลสความลืมตนควาเอาสมบัตมิ าเปนดาบฟาดฟนตนใหลม เหลวทาง
ความสงบรมเย็นภายในใจ หาไดคิดสะดุดใจไม ถาไมมีธรรมคอยสะกิดบาง
เมือ่ เปนเชนนัน้ อะไรเจริญ จะพูดถึงวัตถุเจริญ วัตถุมาจากอะไร วัตถุเหลานี้ก็ออก
มาจากธาตุส่ี ดิน น้ํา ลม ไฟ เปนแรธาตุตา ง ๆ เชน ปลูกบานปลูกเรือนขึ้นกี่ชั้นกี่หองกี่หับ
ถนนหนทางจะใหกวางใหแคบ ลาดยางลื่นไปหมดก็ตาม สิ่งเหลานี้คืออะไรมาจากอะไร ก็
มาจากเหล็กจากปูนจากอิฐจากทราย จากธาตุสี่ดิน น้าํ ลม ไฟ หากวาสิง่ เหลานีจ้ ะทําคนให
เจริญไดจริง ไดรบั ความสุขสมกับคําทีว่ า โลกเจริญจริงแลว เราทุกคนเหยียบย่ําไปที่ไหนก็มี
แตธาตุตางๆ ดินน้าํ ลมไฟในบานเราก็มี ในที่อยูเราก็มี พวกเหล็กพวกปูนพวกอิฐพวก
ทราย ซึ่งเปนแรธาตุตางๆ เต็มไปหมด ทําไมพวกเราจึงไมเจริญดวยความสงบสุขกันบาง
มัวบนกันวาทุกข ๆ อยูทําไม
ถาจิตใจหาความเจริญดวยธรรมเครือ่ งดําเนินไมมแี ลว อะไรจะเจริญก็เจริญเถอะ
แตหัวใจนั้นจะเปนไฟทั้งกองเผาลนอยูตลอดเวลา หาความสุขความเจริญไมได และหาที่
ปลงที่วางไมไดจนกระทั่งวันตาย แลวอะไรเจริญทีน่ ่ี เมือ่ เปนเชนนีศ้ าสนาไมจาํ เปนจะเอา
อะไรมาจําเปน เพราะโลกตองการความสุขความเจริญโดยทางที่ถูกตองดีงามอยูแลว จะ
หนีจากหลักธรรมไปไมได
อันเรื่องของกิเลสนั้นมันไมทําใครใหมีความสุขความสบายไดหรอก
มีแตเปน
เครื่องลอนิด ๆ เหมือนเหยือ่ เสียบอยูป ลายเบ็ดเปนเครือ่ งลอปลาตัวโงเทานัน้ เมื่อติดเบ็ด
เขาแลวเปนยังไง ปลาตัวนัน้ ติดเบ็ดเขาแลวเปนยังไง มันมีความสุขความเจริญอะไร แต
กอนที่มันหิวอาหารอยูมันก็ยังไมทุกขมาก พอมาติดเบ็ดเขาแลวเปนยังไง ความหิวนัน้ ยัง
ไมมีอํานาจไมมีความทุกขมากยิ่งกวาเวลาติดเบ็ด
จิตใจของคนผูไมมีศาสนาก็เชนเดียวกัน เมื่อฝายต่ําซึ่งตางคนก็ตางมีเต็มหัวใจ
นําสิง่ เหลานีม้ าหลอกมาประโลมกัน โฆษณาชวนเชื่อกันทั้ง ๆ ที่หาความจริงไมได ยิ่งเปนผู
ทีโ่ งอยูแ ลวเพราะกิเลสพาใหคนโง ทําไมจะไมเชื่องายในทางฝายต่ําเลา นีล่ ะทีท่ าํ ใหตดิ เบ็ด
ของกิเลส ไดรับความทุกขทรมานไมมีสิ้นสุดยุติลงได เพราะเหตุดงั กลาวมานีแ่ ล เครือ่ ง
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หลอกมันเขามาทุกแงทุกมุม เขามาทางไหนก็เยิม้ รับ ๆ รับกันไปหมด รับกันมากนอย
เพียงไร ก็เผากันมากนอยเพียงนั้น
ถือวาโลกเจริญ ๆ ทั้งที่แตละคนกําลังจะตายอยูแลว ดวยความรุม รอนแผดเผา
ภายในจิตใจ จนหาที่ปลงที่วางไมได ยังโฆษณาอยูว า โลกเจริญ ๆ พิจารณาซิคนกําลังจะ
ตาย โลกมันเจริญแบบไหนกัน ถาไมใชกเิ ลสกําลังเจริญดวยความโลภมาก โกรธมาก ราคะ
ตัณหามากเหยียบย่าํ หัวใจคน จะใหวาอยางไรจึงจะตรงตามความเปนจริงที่กําลังเปนไปอยู
เมือ่ เปนเชนนี้ เราจะวาโลกเจริญหรือโลกเสือ่ ม โลกหมายถึงอะไร ถาไมหมายถึงจิตใจของ
แตละราย ๆ ที่ครองโลกอยูนี้
การทําโลกใหเจริญนัน้ ก็เพือ่ จะใหจติ ใจเจริญ เพื่อจิตใจจะไดอยูสะดวกสบาย เชน
สวนรางกายก็ปลูกบานปลูกเรือนหลังใหญ ๆ โต ๆ รโหฐาน มีที่กั้นแดดกั้นฝน มีอาหาร
การบริโภคเปนเครือ่ งบรรเทาเยียวยาก็เปนความสุข ทางใจมีอะไรเปนเครื่องเยียวยา มี
อะไรเปนเครื่องรักษา พอทีจ่ ะบรรเทาเบาบางทุกขทง้ั หลายลงบาง ใหมคี วามสุขความสบาย
หรือจะเอาสิง่ เหลานัน้ มาเปนเครือ่ งบรรเทา ก็นั่นมันวัตถุเครื่องอาศัยของกายตางหาก ไม
ใชวิสัยของใจที่จะอาศัยได นอกจากกุศลธรรมอันเปนของคูควรกับใจเทานั้น ใจจึงจะอาศัย
ได ดวยเหตุนศ้ี าสนธรรมจึงเปนธรรมชาติทจ่ี าํ เปนมากตอจิตใจของสัตวโลก เพือ่ ความ
เหมาะสมกับคําวาโลกเจริญ
โลกเจริญตองหมายถึงจิตใจของผูครองโลกเปนจิตใจที่เจริญ มีขอบมีเขตมีเหตุมี
ผล การสรางอะไรขึน้ มาก็สรางดวยความฉลาดดวยธรรม มิใชฉลาดดวยอํานาจกิเลส เพื่อ
ใหตนไดรบั ความสุขจริงๆ และผูอื่นที่เกี่ยวของก็ใหไดรับความสุขเชนเดียวกับตน สมกับผู
มีอรรถมีธรรมอยางแทจริง ไมโกหกตัวเอง โลกเจริญจึงหมายถึงตรงนีเ้ ปนหลักสําคัญ
ศาสนาจึงมีความจําเปนตอโลกเรือ่ ยมา นัน่ แลศาสนาเจริญ เจริญทีใ่ จเปนพืน้ ฐานสําคัญ ที่
จะแผกระจายออกไปสูสิ่งตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องการกอสรางวัตถุตาง ๆ ทัว่ บานทัว่ เมือง ถา
จิตใจเจริญแลวเพราะการพัฒนาจิตดวยธรรม สิง่ เหลานัน้ ก็ยอมรับวาเจริญ เพราะใหความ
สุขจริง เนื่องจากใจเปนผูไดรับการอบรมมาดวยดี ทําอะไรลงไปก็มีเหตุมีผลเพื่อความสุข
ความเจริญโดยแทจริง สมบัติตาง ๆ ก็สนองความตองการใหเปนสุขได ไมเปนพิษภัยแก
ตัวเองผูเปนเจาของ
ทีน่ ย่ี อ นเขามาสูภ ายในของวงปฏิบตั เิ รา วาศาสนาเจริญ เจริญยังไง เจริญเพราะ
การเดินจงกรมเฉย ๆ หาสติสตังไมไดอยางนัน้ เหรอ ศาสนาไมไดเจริญเพราะการเดิน
จงกรมหาสติสตังไมได การนัง่ สมาธิภาวนาหาสติสตังไมได การเคลือ่ นไหวไปมาหาสติสตัง
ไมได แตศาสนาเจริญเพราะความมีสติ ความพินิจพิจารณาทุกสิ่งทุกอยางที่เขามาสัมผัส
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สัมพันธกับอวัยวะหรือกับอายตนะของตน แมไมมีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ เรื่องของจิตก็
ตองเปนจิต เรื่องสติตองเปนสติที่จําตองใช เรื่องปญญาก็เปนเรื่องปญญาซึ่งเปนธรรมจํา
เปนที่ตองใชรักษาตัว หรือแกไขถอดถอนสิ่งที่เปนภัยซึ่งมีอยูกับตัวอยูตลอดเวลา เพื่อ
ศาสนาจะไดเจริญทีจ่ ติ ใจ
เวลานีจ้ ติ ใจถูกฝายต่าํ เหยียบย่าํ ทําลายทัง้ วันทัง้ คืนยืนเดินนัง่ นอน มาแตภพชาติ
ใดไมตองนับ เอาหลักปจจุบันของผูมาปฏิบัติธรรมดวยเพศของพระเวลานี้ ไปชั่งตวงกับ
เพศฆราวาสของตนมีแปลกตางกันอยางไรบาง ตัง้ แตเปนฆราวาสกับมาเปนพระ ผลที่ได
ในความเปนพระซึง่ แตกอ นทานถือวาเปนการประเสริฐ เมื่อไดบวชในศาสนาแลวประพฤติ
ตนตามหลักศีลธรรมของพระพุทธเจา แลวทรงมรรคทรงผลขึน้ มา ทานถือเปนความ
ประเสริฐ ทีนี้เราทรงอะไร หรือทรงแตความขี้เกียจขี้ครานความทอแทออนแอ ทรงตั้งแต
กิเลส
กิเลสมันเต็มอยูแลว ความขี้เกียจขี้ครานก็เพิ่มขึ้นอีก ความเห็นแกความเหน็ด
เหนือ่ ยเมือ่ ยลา ความทอถอยออนแอ มันมีแตเรื่องของกิเลส ก็ยิ่งหนักเขาไป ๆ เพิ่มขึ้นไป
ๆ การที่จะถอดถอนกิเลสมีสิ่งเหลานี้เปนตน ออกจากภายในจิตใจ ใหเกิดความหาวหาญ
ในการประพฤติปฏิบัติ กําจัดสิ่งชั่วชาลามกทั้งหลายใหหมดไปจากใจ ทําไมมันจะเปนการ
กลับเพิม่ ขึน้ มาเชนนี้ ตองคิดตองอานนักปฏิบัติ ไมคิดไมอานไมได ยังไงจะตองตายจมอยู
นี้ ตายจมเกิดจม เอาใหดีดผึงซิ ถาไมอยากเกิดจมตายจมอีกตอไป
จิตใจถูกกดถวงเชนเดียวกับวัตถุตาง ๆ ที่มีอยูในโลกนี้ที่ถูกโลกดึงดูด ทีนี้จิตใจ
ของเราก็ถูกโลกคือกิเลสมันดึงดูดใหจม ดีดขึ้นไมได พระพุทธเจา พระสงฆสาวกทัง้ หลาย
ทานดีดพระองคขึ้น และดีดองคของทานขึ้น จนถึงขั้นอวกาศนอกสมมุติ วัตถุตาง ๆ ถา
พนจากความดึงดูดของโลกแลว มีน้ําหนักขนาดไหนมันก็เทากันเพราะไมมีอะไรดึงดูด จิต
ใจของทานผูใดก็ตามถาไดหลุดพนจากความดึงดูดของโลก คือกิเลสประเภทตาง ๆ โดย
สิน้ เชิงแลวก็เปนเชนนัน้ ไมนยิ มวาผูใ หญผนู อ ย ไมนยิ มวาเปนหญิงเปนชาย ไมนยิ มวาพระ
พุทธเจาและสาวก ถาไดดีดตัวขึ้นถึงขั้นอวกาศไดแกโลกุตรธรรม แดนแหงพระนิพพาน
หรือแดนแหงธรรมทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ลว นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ความยิ่งหยอนไมมีอะไรตางกัน
เลย
เราผูป ฏิบตั กิ เ็ ปนโอกาสอันดีอนั เหมาะสมเวลานี้ อุตสาหพยายามประพฤติปฏิบตั ิ
หนักก็ไมถอย เบาก็ไมถอย พินจิ พิจารณาเสมอ ระวังการสวมรอยของกิเลส การแทรกซึม
ของกิเลสจะแทรกอยูทุกระยะที่เราเผลอเมื่อไร ตองสับยําเราเมือ่ นัน้ สวนหมัดเราเมือ่ นัน้
จึงตองระมัดระวัง สติเปนของสําคัญ จงพยายามเอาจริงเอาจัง ใหเห็นศาสนาเจริญในใจเรา
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ในครัง้ พุทธกาลศาสนาเจริญ มีพระอริยบุคคลทุกประเภท หรือมีสมณะ ๔
ประเภท สมณะที่หนึ่ง โสดาปตติมรรค สมณะที่สอง สกิทาคามรรค สมณะทีส่ าม
อนาคามิมรรค สมณะที่สี่ อรหัตมรรค อรหัตผล การประพฤติปฏิบัติเพื่อทรงสมณะตั้งแต
ขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด ศาสนาจึงไมผดิ อะไรกับคําวาตลาดแหงมรรคผลนิพพาน สําหรับผู
ปฏิบัติตองไดตองถึง เพราะความจริงอยูก บั ใจของเราทุกคน ถาแยกออกมาก็อยูกับกายกับ
ใจ สรุปแลวก็อยูก บั ใจ เพราะใจเปนผูจะรับผลทุกสิ่งทุกอยางในการกระทําของตน เนือ่ ง
จากสิง่ เหลานีเ้ ปนเครือ่ งมือหรือเปนทางผานเขาไป ๆ ผานเขาทางกาย ผานเขาทางวาจา
หรือผานเขาทางอายตนะภายใน ทุกขก็เปนสัจธรรม สมุทยั ก็เปนสัจธรรม นีผ่ า นเขาทางใจ
เกิดขึ้นมาที่ใจ ผลิตทุกขขึ้นมาที่ใจ และแกไขกันที่ใจนี้
เมื่อจิตนี้ไดถายเทสิ่งสกปรกทั้งหลายออกเสีย แลวบรรจุอรรถธรรมอันสะอาดงาม
ของใจ สงบเย็นใจ สวางไสวภายในใจ และเลิศเลอภายในใจขึน้ มาแทนทีเ่ ปนลําดับ จน
กลายเปนวาใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลว จะพูดวาธรรมก็ได พูดวาใจก็ได เปนธรรม
ชาติทป่ี ระเสริฐ รูอ ยางชัดเจนภายในใจ ไมจําเปนตองใหผูหนึ่งผูใดมาบอกมาแนะวา เวลา
นีท้ า นรูแ ลว ทานเห็นแลวธรรมประเภทนัน้ เพราะธรรมประเภทนัน้ เปน สนฺทฏิ ฐ โิ ก ผู
ปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเองดวยกัน ไมวา ครัง้ พระพุทธเจาหรือสมัยปจจุบนั นี้ ธรรมเปนธรรม
ทีค่ งเสนคงวา ไมมีการเปลี่ยนแปลงยักยายไปเปนอื่น มีจริงอยูทั้งฝายเหตุฝายผล ขอให
ดําเนินทางเหตุใหเปนหลักเปนเกณฑเปนเนือ้ เปนหนังเถิด ผลที่จะพึงไดรับนั้นจะไมมีผูใด
มารับแทนใจผูก าํ ลังบําเพ็ญเหตุเต็มสติกาํ ลังความสามารถ และเต็มภูมิแหงเหตุอยูแลว
เวลานี้ จะพึงไดรบั ผลโดยสมบูรณขน้ึ ทีต่ วั เราเอง พรอมกับคําที่วา สนฺทฏิ ฐ โิ ก จะเกิดขึ้นใน
ขณะเดียวกัน ไมมีบกพรองที่จะตองไปถามใครอีก
วันนีไ้ ดอธิบายถึงเรือ่ งศาสนาเสือ่ มศาสนาเจริญ อธิบายไปไหนก็ตามเถอะ เราเปน
ผูฟงเพื่อเราทุกรูปทุกนาม ขอให โอปนยิโก นอมเขามาสูต วั เรา ศาสนาใดจะเจริญกับผูใ ด
ก็ตาม จะเสื่อมกับผูใดก็ตามไมสําคัญ เพราะเสือ่ มหรือเจริญทีใ่ จของเรา ศาสนาเสือ่ มทีเ่ รา
เราก็เปนผูย อมรับทุกข ศาสนาเจริญขึน้ ทีใ่ จเรา เราก็เปนผูเ สวยผลแหงความสุขความเจริญ
ของศาสนามากนอยภายในใจของตน
เราเปนผูร บั ผิดชอบตัวเราเอง ใจเราเอง ไมมีผูหนึ่งผูใดมารับผิดชอบ ไมมีกาล
สถานที่ใด ๆ มารับผิดชอบ เฉพาะอยางยิ่งความขี้เกียจขี้ครานความทอแทออนแอนั้น ไม
ใชผมู าชวยรับผิดชอบเรานะ
ประเภทเหลานีม้ แี ตเหยียบย่าํ ทําลายใหเราลมจมไปโดย
ถายเดียว จึงควรเห็นภัยอยางยิง่ กับสิง่ เหลานีป้ ระจําใจ
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จงมีสติอยางเขมงวดกวดขัน ระมัดระวังเสมอ สตินน้ั แลจะเปนเครือ่ งพยุง สตินน้ั
แลจะเปนเครือ่ งรักษาเราใหปลอดภัย ปญญาแลเปนธรรมชาติที่จะฟาดฟนหั่นแหลกสิ่งที่
เปนภัยทัง้ หลายซึง่ มีอยูร อบใจ และคอยแทรกแซง คอยเหยียบย่าํ ทําลายเราอยูเ สมอ ให
แตกกระจายไปดวยปญญาของเรานั้นแล จงเอาใหจริง อวกาศเหนือโลกเปนยังไง อวกาศ
ของโลกเราก็ทราบแลว อวกาศของธรรมเปนอยางไร พูดงาย ๆ อวกาศของจิตเปนอยางไร
ใหรทู น่ี ่ี
การปฏิบัติและวิธีการทั้งหมดที่ไดอธิบายมานี้ ที่ผานไปแลวก็ดี ปจจุบันนี้ก็ดี ก็
แสดงถึงเรื่องวิธีการดําเนินจิตใจ
ใหพนสูอวกาศจากสมมุติโดยประการทั้งปวงอยาง
ประจักษใจ ทั้ง ๆ ที่มีชีวิตอยูนี้แล เอาใหเห็นใหจริงใหจงั อยาลดละความเพียร
การอดนอนผอนอาหาร ทานผูใดเห็นเหมาะสมกับจริตจิตใจของตนอยางไร หรือ
วิธีการตางๆ แหงการประกอบความพากเพียร ใหพึงสังเกต ไมอยางนั้นไมไดผลเทาที่ควร
ไมไดผลคุมคา
เห็นวาวิธกี ารใดเปนทีย่ งั ผลประโยชนใหเกิดคลองตัวกวาการกระทําทัง้
หลายวิธกี ารทัง้ หลาย ก็ใหพึงสังเกตและพึงทําตามวิธีการนั้น การทําอะไรไมสังเกตจะไมได
ผลเทาทีค่ วร
สวนมากผูปฏิบัติมักจะดีทางอดอาหารผอนอาหาร แตถารายไมถูกก็ไมควรฝน
เพราะการอดอาหารไมใชเปนการทําลายกิเลส แตเปนอุบายวิธชี ว ยการทําลายกิเลสโดย
ทางความเพียร ดวยจิตตภาวนา ศรัทธา ความเพียรตางหาก นี่เปนอุปกรณ เมื่อเห็นวาไม
เหมาะวิธกี ารนี้ หรืออุปกรณอันนี้ไมเกิดประโยชน ก็ไมเอา หาวิธใี หม ถาถูกแลว เอา
เหมาะ นํามาใชเพือ่ เปนเครือ่ งสนับสนุนความเพียรใหไดผลรวดเร็วดังใจหมาย นีล่ ะการ
ประกอบความเพียร จึงตองไดพิจารณาสังเกต อุบายแหงความเพียรทุกแงทุกมุมสังเกต
เสมอ ไมอยางนั้นไมเขาใจ ดําเนินไปสุม สีส่ มุ หา ไมไดเรื่อง ตองสังเกตตัวเองเสมอ
อดอาหารไมควรอดไปนานนัก จะทําใหเสียทางดานธาตุขันธ เราเปนผูร บั ผิดชอบ
ทั้งฝายธาตุขันธและจิตใจ เราจึงควรพิจารณาตัวเรา ปฏิบตั ติ อ ตัวเองใหเหมาะสม เพราะ
กิเลสอยางแทจริงนั้นไมไดอยูกับกาย มันอยูกับใจ แตอาศัยกายเปนเครือ่ งสนับสนุน เชน
กายมีกําลังมาก การภาวนาไมคลองตัว อืดอาดเนือยนาย ดีไมดีจิตหาความสงบไมได ผูที่มี
ความสงบแลวกําลังดําเนินทางดานปญญา ปญญาก็ไมคลองตัว พออดอาหารผอนอาหาร
ลงไป จิตก็สงบไดงาย ปญญาก็คลองตัว เปนเครือ่ งสนับสนุนกันอยางนี้ แตไมใชเปนธรรม
ชาติทฆ่ี า กิเลสเพราะการอดอาหาร นัน้ เปนเครือ่ งสนับสนุนตางหาก ผูที่จะฆากิเลสก็คือสติ
กับปญญา ศรัทธา ความเพียร นีเ่ ปนวิธกี ารโดยตรง ใหพึงสังเกตตัวเอง
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร เอาละยุติ
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๕

ธรรมแทปรากฏทีใ่ จ
คําวาธรรมมีอยู บาปมีอยู บุญมีอยู นรกมีอยู สวรรคมอี ยู พรหมโลกมีอยู
นิพพานมีอยู และสัตวโลกทีอ่ ยูใ นแหลงแหงสถานที่ หรือสิง่ ทีก่ ลาวมาเหลานีท้ ง้ั มวล ไมใช
คนธรรมดารู ไมใชคนธรรมดาทีม่ กี เิ ลสทัง้ หลายเห็นกัน หู ตา จมูก ลิน้ กาย ใจ ของคน
ธรรมดาหรือสัตวทว่ั โลก ไมมีใครจะอาจเอื้อมรูเห็นไดยิน และสัมผัสสัมพันธกบั สิง่ ทีก่ ลาว
มาเหลานีไ้ ดเลย มีพระพุทธเจา และสาวกอรหันตทา นซึง่ เปนผูว เิ ศษ จิตสวางกระจางแจง
เพราะความเหนือสิง่ เหลานีแ้ ลว จึงสามารถเห็นสิง่ ทีก่ ลาวมาเหลานีไ้ ด ถาพูดถึงนิพพาน
จิตของทานเปนนิพพานโดยสมบูรณแลว จึงไดนาํ มากลาวมาแนะนําสัง่ สอน
ธรรมทั้งมวลที่พระพุทธเจาทรงรูทรงเห็น และสิ่งทั้งปวง สถานที่ทั้งมวลดังกลาว
มานี้ ซึ่งเปนสิ่งที่พระพุทธเจาทรงรูทรงเห็น สัตวทั้งหลายไมสามารถจะรูจะเห็นจะเชื่อถือได
ในขัน้ เริม่ แรก ตองไดเริ่มชี้แจงไปตามภูมิตามฐานแหงอุปนิสัยของสัตวโลกไปกอน จนกวา
จะมีเครื่องมือพอสามารถทราบไดเปนขั้นเปนตอน แตละสิ่งละอยางได
เพราะฉะนั้นสิ่งที่กลาวมาทั้งมวลนี้ จึงเปนสิ่งที่สุดวิสัยของโลกจะรูจะเห็นจะเชื่อถือ
ได เพราะไมมีรายใดไปพบไปเจอไปรูไปเห็นมา พอจะนําสิง่ ทีต่ นรูต นเห็นนัน้ มาพูดมาเลา
ใหเพื่อนฝูงฟงกัน จะเปนรายใดก็ตามในแหลงแหงโลกธาตุน้ี ไมมีแมแตรายเดียว มีพระ
พุทธเจาเทานัน้ เปนพระองคแรกทีท่ รงรูท รงเห็น ทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกทั้งสวรรคเปรตผีตาง
ๆ ในภพนอยภพใหญ ซึ่งเปนไปตามวิบากของตน ๆ ตลอดถึงขั้นสูงขึ้นไป เทวบุตร
เทวดา สวรรคชน้ั พรหมโลก มีพระพุทธเจาเทานัน้ เปนผูท รงรูท รงเห็น และเปนผูแ นะนําสัง่
สอนใหเขาใจตามกําลังความสามารถของตนจะพึงเขาใจได
ดวยเหตุน้ี ธรรมะจึงเขาสูจิตใจของสัตวโลกไดยาก เพราะไมเคยรูเ คยเห็นจะให
เชื่อกันงายดายอยางไรได สิ่งที่รูที่เห็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธหรือคลุกเคลากันอยูตลอดเวลา
ในภพชาติตา ง ๆ มาตั้งกัปตั้งกัลปก็คือความมืดบอด และสิ่งที่รูที่เห็นที่สัมผัสสัมพันธได
อยูในวิสัยของตนจะพึงรูพึงสัมผัสเทานั้น สัตวโลกจึงจะเชื่อไดสนิทใจ เชน ตาก็สามารถจะ
มองเห็นไดในรูปหรือสีแสงตาง ๆ วิสัยของตาก็มีเพียงเทานั้น หูก็เพียงฟงเสียง อยางมาก
ก็มีเครื่องมือชวย ตาอยางมากก็มีเครื่องมือชวยไปเพียงเล็ก ๆ นอย ๆ เครือ่ งมือเหลานัน้
ก็อยูในวิสัยของสมมุตินี้ จมูก ลิน้ กายมีแตสัมผัสสัมพันธกับสิ่งที่อยูในวิสัยของตน ไมนอก
เขาสูแ ดนนิพพาน
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เหนือไปจากนี้ได ใจแมจะเปนความรู เรียกวาเปนพืน้ ฐานแหงตัวรูอ ยูแ ลวก็ตาม แตใจดวง
นี้ก็ถูกปดบังหุมหออยูกับสิ่งมืดมิดปดตาทั้งหลาย จึงรูแ บบทีท่ า นวา อวิชฺชาปจฺจยา หรือวา
อวิชชา รูก ร็ แู บบฝา ๆ ฟาง ๆ ไมรูเต็มหูเต็มตาเต็มดวงใจจริง ๆ รูแ บบฝาแบบฟาง ไมรู
เต็มเม็ดเต็มหนวยเต็มอัตราแหงความรูจ ริง ๆ ธรรมจึงเขาสูจิตใจของโลกไดยากเพราะ
เหตุเหลานีแ้ ล
ผูที่มาประกาศสั่งสอนโลกก็มีพระพุทธเจาเพียงพระองคเดียวในขั้นเริ่มแรก คน
ทั้งโลกสัตวทั้งโลก เคยเชือ่ สิง่ ทีส่ มั ผัสสัมพันธกนั มาแลวและนมนาน ตางคนตางสัมผัส
สัมพันธในสิ่งที่อยูในวิสัยของตนดวยกัน เมื่อพูดสิ่งเหลานี้สูกันฟง โลกทั้งหลายก็เชื่อกันได
งาย เพราะอยูในวิสัยของตนที่รูที่เห็นที่ควรจะเชื่อไดหรือเชื่อได ยอมเชื่อไดอยางงายดาย
แตสิ่งที่มีอยูนอกเหนือจากนี้ซึ่งเปนสิ่งที่ตนไมเคยรูเคยเห็น แมจะมีผูมาชี้แจงบอกสอน
อยางชัดเจนหรือแจมแจงอยางไร จิตใจก็ยังเปดรับไมไดสนิท เพราะสิ่งที่ปดบังจิตใจไมให
เปดรับความจริงคือธรรมทัง้ หลายนัน้ มันปดสนิทอยูภายในใจ ไมมกี าลสถานทีเ่ วล่าํ เวลา
เลย จึงเปนสิง่ ทีย่ ากมากสําหรับสัตวโลก ที่จะเปดสิ่งปดบังหุมหอกีดขวางรัดรึงอยูภายในใจ
นี้ออกไดทีละเปลาะสองเปลาะ ทีละกาวสองกาว จึงเปนความลําบากมาก เพราะสิง่ เหลานี้
เปนประหนึง่ วาอวัยวะเดียวกัน กับทั้งรางกายและจิตใจของสัตวแตละรายๆ ทั้ง ๆ ทีส่ ง่ิ
เหลานี้เปนของปลอมไมใชของจริง เพียงแฝงของจริงอยูเหมือนกาฝากเทานั้น
ใจแทนน้ั จริง แตสิ่งที่เคลือบแฝงอยูกับใจนั้นปลอม ตานัน้ เห็นไดจริง แตสิ่งที่
เคลือบแฝงใหพาหลงทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย เมื่อสัมผัสสัมพันธนั้นมัน
ปลอม และอยูอีกฉากหนึ่ง คืออยูฉากหลัง จึงมองเห็นอะไรไปในทางบิดเบือนความจริง
โดยใหเปนไปดวยความรักความชัง ความเกลียด ความโกรธ ไมไดเปนไปตามหลักธรรม
ชาติแหงความจริง ในสิ่งที่ตนไดเห็นไดยินไดฟงอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย และเต็มตาม
ความจริงเลย
คําวาธรรม ๆ แมจะอยูตลอดอนันตกาลและมีอยูในที่ทั่วไปก็ตาม สัตวโลกก็ไม
สามารถปรับเครือ่ งรับธรรมทัง้ หลาย คือใจใหเขาสูธ รรมขัน้ ตาง ๆ ได ธรรมจึงเปนของ
ลําบากสําหรับโลกทีจ่ ะสัมผัสสัมพันธได ตอเมื่อไดยินไดฟงจากพระพุทธเจา ซึง่ ทรงรูท รง
เห็นเต็มพระทัยไมสงสัย ทรงแสดงหลายครัง้ หลายหน สิง่ ทีร่ บั ทราบคือใจ และปรับปรุงตัว
ไปในขณะที่ไดยินไดฟงโดยสม่ําเสมอ สิ่งที่ปดบังทั้งหลายก็ยอมเบาบางลงและจางออกไป
ๆ ถาเปนเมฆหนา ๆ มืด ๆ ทึบ ๆ ก็คอยจางออกไป กระจายออกไป มองเห็นทิศเห็นทาง
ไดพอประมาณ นี่แลการไดยินไดฟง แมจะเปนกระแสแหงธรรมที่แสดงออกจากพระพุทธ
เจาก็ตาม จากพระสาวกทั้งหลายก็ตาม ซึ่งเปนอาการแหงธรรมทั้งนั้นก็จริง แตเมื่อไดฟง
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อาการแหงธรรม กระแสแหงธรรม ซึ่งเต็มไปดวยเหตุดวยผล ที่จะยังสัตวทั้งหลายใหเขาสู
ความจริงได ใจของสัตวโลกยอมจะเขาสูความจริงไดเปนลําดับ เพราะการไดยินไดฟงอยู
โดยสม่าํ เสมอ
หากเราจะพิจารณาธรรมดา โดยเอาสิ่งเลวทรามที่ฝงใจ และเปนเจาอํานาจนี้ออก
มาคิดมาปรุงกัน ก็ดงั ทีเ่ คยคิดเคยปรุงมาแลวก็งา ย จะคิดวาธรรมมีอยูท ว่ั ไปตามคัมภีรใ บ
ลาน ตามวัดตามวา ครูบาอาจารยแนะนําสัง่ สอนมีเต็มไปหมด อยางนี้ก็งาย แตวา ธรรมที่
จะใหเปนประโยชนใหสมั ผัสสัมพันธกบั ใจ ใหตน่ื เตน ใหสะดุดใจ ใหเกิดความเชือ่ ความ
เลื่อมใส ใหเกิดความกระหยิ่มอิ่มเอิบ ใหเกิดความพอใจ ใหเกิดความสุขเปนขัน้ เปนตอน
ไป เปนสิ่งที่สัมผัสสัมพันธไดยาก ถาไมไดประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจา
จริง ๆ แลว ธรรมแทดงั ทีก่ ลาวมาเหลานี้ จะไมสัมผัสสัมพันธจิตใจเลยตั้งแตวันเกิดจน
กระทั่งวันตาย จะเกิดเปลา ๆ เหมือนตนไมใบหญาเกิดขึ้นมา และตายทิ้งเปลา ๆ เหมือน
ตนไมใบหญาตายนัน้ แล คุณสมบัติที่จะนํามาทําประโยชนอะไรไมปรากฏ
รางกายและตัวของเราทั้งรางทั้งตัวนี้ ก็จะเปนเชนนั้น เกิดแลวตายเลา ตายแลว
เกิดเลา ก็ไมผิดอะไรกับวัตถุตาง ๆ ที่เกิดที่ตายกันเกลื่อนโลกอันนี้ ถาไมเสาะแสวงหาสาร
ธรรมเขาสูจ ติ ซึง่ เปนสาระสําคัญ คือการปรับปรุงจิตของตนใหเขาสูระดับอันควรสัมผัส
สัมพันธธรรมแทได ดวยการปฏิบตั เิ สียแตบดั นี้ เราจะไมมที างรูเ ห็น ไมมคี วามเปนสาระ
แกตน ไมเปนที่อบอุนภายในใจของตนไดเลยตลอดไป
พวกเราไดมาบวชในพระพุทธศาสนา ไมเพียงแตไดนับถือศาสนา ยังไดบวชและ
ไดปฏิบตั ติ ามหลักศาสนธรรมดวย ไดเปนนักบวชและนักปฏิบัติดวย ซึ่งเปนเพศที่ควรกาว
เขาสูแดนสัมผัสสัมพันธธรรมไดตามขั้นตามภูมิของธรรม ตามกําลังความสามารถของตน
จึงควรกระตือรือรนในการประพฤติปฏิบัติตน ตามเพศและโอกาสอํานวย อยาประมาท
นอนใจ
คําวาธรรม เริม่ ตนแตสมาธิธรรม นีแ่ ลธรรมทีจ่ ะสัมผัสสัมพันธใหเห็นชัดเจนภาย
ในใจ การใหทาน การรักษาศีลก็เปนผลปรากฏในใจ แตยังไมเดนชัดในความรูความสะดุด
ใจเหมือนสมาธิธรรม ปญญาธรรม ตามขั้นของธรรมนั้น ๆ จนถึงขั้นวิมุตติธรรม ธรรมนี้
เปนธรรมแทซึ่งจะสัมผัสรับรูที่ใจแหงเดียว ชื่อของสมาธิก็ไมใชธรรมแท ชื่อของปญญาก็
ไมใชธรรมแท ชื่อของวิมุตติหลุดพนหรือพระนิพพานก็ไมใชธรรมแท ธรรมแทคือสิ่งที่
สัมผัสกับใจของผูปฏิบัติ วาใจสงบเปนสมาธิเปนตน ชือ่ วาใจไดเริม่ สัมผัสสัมพันธธรรม
แลว สมาธิขั้นใด มีความสงบเย็นใจขนาดไหนก็ทราบไดชดั ภายในใจ นีค่ อื ธรรมแท แมจะ
เปนขัน้ แหงธรรมทีย่ งั ต่าํ ยังหยาบอยู แตก็เปนธรรมแทในขั้นนี้และขั้นตอไปเปนลําดับ เชน
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เดียวกับธนบัตรใบละสิบบาท ยีส่ บิ บาท ใบละรอยบาท หารอยบาท เปนธนบัตรจริงไปตาม
ๆ กัน มีคณ
ุ ภาพตามลําดับลําดาของธนบัตรชนิดนัน้ ๆ
ธรรมแทกเ็ ปนเชนนัน้ เหมือนกัน คําวา สมาธิธรรม เริม่ แรกตัง้ แตจติ ไดรบั ความ
สงบ เพราะการภาวนา การอบรมจิตใจ การรักษาจิตใจ บํารุงจิตใจดวยสติ คลี่คลายสิ่งที่
ปดบังหุม หอภายในจิตใจดวยปญญาโดยสม่าํ เสมอ สมาธิธรรมก็เริ่มปรากฏขึ้น คําวาสมาธิ
เริม่ ปรากฏก็คอื ความสงบเย็นใจ ความมั่นคงของใจ ความมีหลักฐานของใจ เริม่ ปรากฏขึน้
เปนลําดับนัน่ แล
การพิจารณาทางดานปญญา คือการคลีค่ ลายสิง่ ทีร่ ดั รึงภายในจิตใจดวยอํานาจ
แหงอุปาทาน เพราะเปนสาเหตุทม่ี าจากความลุม หลง พึงคลีค่ ลายลงไปตามหลักความจริง
ใหเห็นชัดดวยปญญาโดยลําดับ อุปาทานซึ่งเปนสิ่งที่หนักมากยิ่งกวาภูเขาทั้งลูกทับใจอยู
ตลอดเวลานัน้ จะคอยคลายตัวออกไปตามปญญาที่หยั่งเขาถึง เพราะความรูค วามเขาใจ
ดวยปญญาทีเ่ กิดขึน้ จากการพิจารณานัน้ แล จะเปนสิง่ ทีค่ ลีค่ ลาย และแกสิ่งที่มัดตรึงจิตใจ
ไวออกไปได เมื่อปญญาปรากฏขึ้น ยังผลใหจติ ไดรบั ความเบาบางมากนอย ก็ทราบไดชดั
วาธรรมแทที่เกิดขึ้นจากดานปญญา ไดปรากฏขึ้นแลวอยางนี้
ปญญามีหลายขั้น การพิจารณาในขัน้ เริม่ แรกจะไมสะดวก ฝด ๆ เคือง ๆ ขัด ๆ
ของ ๆ เพราะเปนงานทีไ่ มเคยทําและไมเคยเห็นผล การเริม่ แรกพิจารณายอมแฝงไปดวย
ความขีเ้ กียจ แตพจิ ารณาหลายครัง้ หลายหน ปญญาก็ยอมมีความราบรื่น มีความคลอง
แคลวแกลวกลาฉลาดแหลมคมขึน้ ไปเรือ่ ย ๆ ผลที่จิตไดรับจากปญญาเปนผูถอดผูถอน ผู
เบิกทางอันรุกรังดวยกิเลสอุปาทานทั้งหลายออกไดนั้น ยอมกระจางแจงขึ้น แสดงผลให
เห็นอยางชัดเจนภายในใจ สมาธิธรรมก็ปรากฏขึน้ แลวทีใ่ จ ปญญาธรรมก็เริม่ ปรากฏขึน้
แลวทีใ่ จไมปรากฏทีไ่ หน ๆ ในอวัยวะทั้งมวลนี้ไมใชภาชนะของธรรม มีจติ ดวงเดียวเทานัน้
เปนภาชนะของธรรม และเปนภาชนะที่เหมาะสมอยางยิ่ง ไมมีอะไรเสมอเหมือน
เพราะฉะนัน้ ทานจึงสอนใหอบรมจิตใจโดยทางที่ถูก มีจติ ตภาวนาเปนตน จนสติ
ปญญาซึ่งไดรับการอบรมมาไมหยุดไมถอย และฝกหัดคนควาจนมีความคลองแคลวภาย
ในตัวแลว สิ่งที่ปดบังหุมหอภายในจิตใจมากนอยนั้นเกี่ยวโยงมากับอะไร สติปญ
 ญาจะ
สามารถคนตลบทบทวนในสาเหตุทเ่ี กีย่ วโยงนัน้ เขาไป และตัดขาดไปไดเปนวรรคเปนตอน
ผลของปญญาก็คือจิตเปนผูรับ ผลนัน้ จะเกิดความสวางไสวขึน้ ภายในใจ
สรุปความลงในขอสุดทายแหงยอดธรรมเครื่องกําจัด ก็คือสติปญญานั้นแล เปน
เครือ่ งกําจัดฟาดฟนหัน่ แหลกสิง่ รกรุงรังทัง้ หลายภายในใจอันเปนสวนละเอียด ใหแตก
กระจายหายสูญไปหมดไมมีเงื่อนตอ ไมเกี่ยวโยงกับสิ่งใดอีก คือไมเกี่ยวโยงกับรูป กับ
เขาสูแ ดนนิพพาน
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เสียง กับกลิน่ กับรส กับเครือ่ งสัมผัสตาง ๆ อันเปนสวนภายนอก และไมเกี่ยวโยงไมผูก
พันกับรูปคือกายของตน ไมผูกพันกับนามธรรมคือ เวทนา สุข ทุกข เฉย ๆ สัญญา ความ
จําไดหมายรู สังขาร ความคิดความปรุง วิญญาณ ความรับทราบ ในเมือ่ สิง่ ตาง ๆ เขามา
สัมผัสสัมพันธทางอายตนะ ไมมีความเกี่ยวโยง ไมมกี ารประสาน ตัดขาดจากกันไมมีเงื่อน
สืบตอกอแขนง ทั้งอายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ตัดขาดทั้ง
อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย แมจิตก็รูเทาตัวเอง คือตัดขาดภายในจิตอีกดวย
ไมมีเงื่อนตอใดเลย นัน่ แลทานเรียกวาธรรมเลิศ
ธรรมแทเกิดขึ้นที่ใจ สถิตอยูที่ใจ อยูที่ไหนก็ไมมีคําวา กาล สถานที่ ที่จะไมอยูกับ
ธรรมเลิศประเภทนี้ เพราะใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลว นีแ่ ลทานเรียกวาธรรมประเสริฐ
ปรากฏขึน้ ทีใ่ จ และไมวาธรรมขั้นใดจะปรากฏขึ้นที่ใจทั้งนั้น ที่อยูภายนอกใจมีแตชื่อของ
ธรรม ชื่อของกิเลส ดังในตําราในคัมภีรท า นจารึกไว เชน สมาธิธรรม ปญญาธรรม วิมุตติ
ธรรม และกิเลสประเภทตาง ๆ เปนตน เหลานีเ้ ปนชือ่ ของกิเลสบาปธรรมทัง้ หลาย ไมใช
ธรรมแทดังที่อยูในจิต ธรรมที่กลาวมาทั้งมวลนี้ก็มีพระพุทธเจาพระองคเดียวเปนผูทรงคน
พบ รูเห็นทุกแงทุกมุม แลวนํามาสอนโลกใหรตู ามเห็นตาม
ใจเปนความรูสึกประจําตน และเคยเกี่ยวของพัวพันกับสมมุตินิยมทั้งหลาย เนือ่ ง
จากใจยังเปนสมมุติ เนื่องจากใจยังเปนกิเลสเต็มตัว สัมผัสสัมพันธกับสิ่งใดจึงเปนเรื่อง
ของกิเลสไปทั้งมวล คือเปนเรื่องผูกมัดรัดรึงตัวเองทั้งสิ้น ไมวาจะสัมผัสสัมพันธทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิน้ ทางกาย อารมณภายในใจ เกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคต แมกบั
ปจจุบนั ก็ตดิ ติดไปหมด พัวพันไปหมด จึงไมสามารถรูธ รรมทัง้ หลาย ของจริงทั้งหลายได
เพราะสิง่ เหลานีม้ อี าํ นาจปกคลุมหุม หอรอบดวงจิต ทั้งขณะไดเห็นไดยินไดสัมผัสสัมพันธ
ตาง ๆ จนกระทัง่ อารมณทค่ี ดิ ขึน้ ภายในจิตใจ ก็เต็มไปดวยสิ่งผูกพันรัดรึงทั้งนั้น จิตใจจึง
หาอิสระไมได
เมื่อจิตเต็มไปดวยสิ่งกดขี่บังคับอยูแลว จะมองเห็นความจริงไดอยางไร ใจสัมผัส
สัมพันธอยูกับสิ่งเหลานี้ตลอดเวลา คําวาธรรมจะปรากฏขึน้ ภายในใจไดอยางไร ธรรมไม
ใชประเภทเหลานี้ ประเภทเหลานี้เปนเรื่องของสมมุตินิยมของกิเลสทั้งมวล ประเภทเหลา
นี้เปนเครื่องปดจิตปดใจตางหาก ไมใชประเภทที่เปดเผยหรือถอดถอนจิตใจออกจากกิเลส
แลกองทุกข จงฉุดลากสิ่งเหลานี้ออกใหได จะมองเห็นใจเห็นธรรมไดอยางชัดเจน
ธรรมเปนธรรม เมือ่ นํามาปฏิบตั จิ งึ ปรากฏขึน้ ภายในจิตใจ ดังพระพุทธเจาทรง
แสดงเรื่องบาปมีอยู ใครไมทราบและไมเชื่อก็ตาม บาปนี้ก็เปนของมีอยูดั้งเดิม บุญเปน
ของมีอยูดั้งเดิม บาปก็คือความทุกขของสัตว บุญก็คือความสุขของสัตวของคนนั้นแล นรก
เขาสูแ ดนนิพพาน
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เปนสถานที่อยูแหงผูมีวิบากกรรมอันชั่ว สวรรคเปนสถานทีอ่ ยูแ หงผูม วี บิ ากกรรมอันดี
พรหมโลกก็เหมือนกันเปนชั้น ๆ ขึ้นไป เปนที่อยูของผูมีวิบากกรรมอันดี นิพพานเปนทีอ่ ยู
ของทานผูบริสุทธิ์ สิง่ เหลานีใ้ ครจะรูใ ครจะเห็นไดเลา เพราะไมมีเครือ่ งมือ ใจไมสวาง
กระจางแจง ใจไมพนสิ่งปกปดกําบังทั้งหลาย มองก็มองไปดวยความมืดบอดที่กิเลสปดบัง
ตาใจไว บุญจะมี บาปจะมีอยูตั้งกัปตั้งกัลปก็หาไดรูไดเห็นไม หาไดพบไม ทั้ง ๆ ที่บุญบาป
ก็สัมผัสสัมพันธอยูกับใจนั้นแล ใจก็ไมทราบไดวา สิง่ เหลานีม้ ี ทานจึงเรียกวา โลกันตสัตว
สัตวที่อยูดวยความมืดบอดไมมีหลักประกันตัว ไมมีธรรมเครื่องประกันใจ อยูหรือไปแบบ
ยถากรรม ราวกับปลาที่ถูกขังอยูในหมอฉะนั้น
พระพุทธเจาเปนผูส ามารถทราบหลักความจริง การตรัสรูธ รรม ตรัสรูต ามหลัก
ความจริง ไมใชตรัสรูดวยความจอมปลอม สิ่งใดที่มีอยูเปนอยู จึงทรงยอมรับตามความมี
อยูเปนอยูของสิ่งเหลานั้น และสั่งสอนโลกตามสิ่งที่มีที่จริงนั้น ๆ ดวยเหตุนค้ี าํ วา บาปมีอยู
บุญมีอยู นรกมีอยู สวรรคมอี ยู พรหมโลกมีอยู จึงทรงแสดงตามสิ่งที่มีอยูทั้งหลาย ไมมี
ศาสดาองคใดจะไปลบลางสิง่ มีอยูท ง้ั หลายเหลานี้ ใหสูญหายไปจากความมีอยูของตนได
นอกจากจะแนะนําสัง่ สอนสัตวโลกในสิง่ ทีค่ วรละทีเ่ ห็นวาเปนภัย ในสิง่ ทีค่ วรบําเพ็ญทีเ่ ห็น
วาเปนคุณ เพื่อสิ่งและสถานที่ที่พึงหวังจะไดเปนสมบัติของตนเทานั้น มีแตการแนะนําสัง่
สอนอยางนีเ้ ปนแบบเดียวกัน ในบรรดาพระพุทธเจาทัง้ หลายทีม่ าตรัสรูใ นแดนโลกธาตุน้ี
แตละพระองค ๆ พระโอวาทจึงไมขัดแยงกันแตกาลไหน ๆ มา
ยกตัวอยางในพระโอวาทยอ ๆ วา สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไมทาํ บาปหยาบชาทัง้
ปวงหนึง่ กุสลสฺสปู สมฺปทา การยังกุศลคือความฉลาดใหถึงพรอมที่ใจหนึ่ง สจิตฺตปริ
โยทปนํ การชําระจิตใจของตนใหผองแผวจนถึงความบริสุทธิ์หนึ่ง เอตํ พุทธฺ าน สาสนํ นัน่
คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายทรงสอนไวเปนแบบเดียวกันอยางนี้ เพราะการตรัส
รูธ รรมนัน้ ตรัสรูส ง่ิ ทีม่ อี ยูเ ห็นอยู ไมไดอุตริไปตรัสรูในสิ่งที่ไมมีไมเปน การสั่งสอนจึงสั่ง
สอนตามสิ่งที่มีที่เปน ทีน่ ย่ี น เขามา เพราะธรรมใกลกม็ ไี กลก็มี เหมือนสมมุติในโลกมีทั้ง
ใกลทั้งไกล มีทั้งในทั้งนอก
ทีน่ ย่ี น เขามาถึงเรือ่ งทีว่ า บาปมีอยู สําหรับผูป ฏิบตั มิ อี ยูท ไ่ี หนบาปนะ สิ่งที่เปนพื้น
ฐานเปนที่บรรจุของบาปคืออะไร อะไรเปนสถานทีห่ รือเปนทีบ่ รรจุของบาปผูส รางบาปคือ
อะไร ก็ใจนัน่ แลเปนสถานทีเ่ ปนโรงงานสรางบาปผลิตบาปขึน้ มา เพราะกิเลสอยูท ใ่ี จและ
เปนผูบ งั คับใหสรางบาปขึน้ มา ทานบอกวากิเลสเปนสาเหตุใหทาํ กรรม เมื่อทํากรรมแลว
ยอมไดรับผลของกรรม ทานจึงใหชอ่ื วากิเลสวัฏฏ กัมมวัฏฏ วิปากวัฏฏ เรียกวาวัฏวนสาม
สัตวโลกตองวกเวียนกันไปมาอยูเชนนี้ไมมีสิ้นสุด ไมมีตนไมมีปลาย เหมือนมดแดงไตขอบ
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ดง ไตกลับไปวนไปเวียนมาอยูขอบดงขอบเดียว สําคัญวาเปนของใหมอยูเรื่อยไป หาทาง
ออกไมได
การสรางบาปก็คอื ใจ เมื่อสรางบาปแลวความทุกขก็เกิดขึ้นที่ใจ ที่สรางบุญก็คือใจ
เมื่อสรางบุญไดมากนอยความสุขก็ปรากฏขึ้นที่ใจ จิตใจมีความละเอียดมากนอยเพียงไร
การเลื่อนชั้นภูมิของตน ก็ยอมเลื่อนไปตามลําดับแหงคุณสมบัติของใจ ที่ควรกาวขึ้นสูภูมิ
นัน้ ๆ เมื่อจะยายจากภพชาติที่เปนอยูนั้นไปสูภพชาติ หรือสถานทีอ่ น่ื เรียกวาปรโลก ก็
ตองกาวออกไปดวยกําลังแหงบุญแหงบาปที่บรรจุไวภายในจิตใจ เมื่อกําลังทางชั่วมีมากก็
ผลักดันใหไปเกิดในสถานทีต่ าํ่ ชาเลวทราม เชน นรก ตลอดถึงโลกันตนรกเปนตน นี่อะไร
พาใหไป
ก็ใจนีแ้ หละ ผูที่บรรจุความชั่วชาลามกใหมีพลังเต็มที่ ผลักไสจิตใจใหไปสูแดน
นรกที่ไมพึงปรารถนานั้น ไมใชผูหนึ่งผูใดเปนผูไปบังคับกดขี่ขมเหงใหไปสูนรกขุมนั้นขุมนี้
แตเปนเพราะความคึกความคะนอง ความอยากความทะเยอทะยานของใจเอง อันเปนเรือ่ ง
ของกิเลสตัณหาทั้งมวล เปนผูผ ลักดันพาใหสรางบาปสรางกรรม โดยไมคํานึงถึงผิดถึงถูกดี
ชัว่ ประการใด บทเวลาไดรบั ผล กิเลสมันไมมารับ เราผูท าํ ตามอํานาจของกิเลสนัน้ แลเปนผู
รับผล
ทีนี้จะลบลางไดอยางไร เมื่อเขาถึงตัวผลแลวลบลางไมได สุขทุกขมากนอยจนถึง
ขั้นมหันตทุกข เราก็จําตองยอมรับตามกําลังของวิบากกรรมนั้น จะตายก็ไมตายเพราะจิต
ไมเคยตาย หากทุกขเต็มที่แสนจะทนได เพราะอํานาจของกรรมที่พาใหทุกขอยูนั้นแล จน
กวาจะผานพนวิบากกรรมนัน้ ไปได เพราะคําวาบาปก็เปนของไมเที่ยง บุญก็ยังเปนของไม
เที่ยงเหมือนกัน ยอมมีทางสิ้นสุดไปได มีหมดไปได มีเบาบางไปได เหมือนคนพนโทษจาก
เรือนจํา นอกจากกาวเขาสูนิพพานเสียอยางเดียว นัน้ คําวา อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา เขาไมถึง
ทีนก้ี ารสรางบุญก็เทียบกันไดกบั การสรางบาป สรางบุญนีค้ อื ธรรมเปนผูบ งการ
ธรรมเปนผูผ ลักดันใหสรางบุญสรางกุศล ไมใชกเิ ลสพาใหสราง เพราะฉะนั้นผลจึงตางกัน
ถากิเลสพาใหสราง จะสรางตั้งแตสิ่งที่กิเลสตองการ แตเปนสิง่ ทีข่ ดั ขวางธรรม เปนสิ่งที่
เปนขาศึกตอธรรม แลวก็ยอนเขามาเปนขาศึกตอตนนั่นแล กิเลสพาใหสรางกรรมเปน
อยางนี้ แตธรรมพาใหสรางกรรม ใหสรางแตคณ
ุ งามความดี สรางบุญสรางกุศล เชน การ
ใหทาน การรักษาศีล การภาวนา กิริยาอะไรก็ตามที่แสดงออกจากการกระทําเปนผลเปน
ประโยชนแกตนและผูอื่น ไมมีการกระทบกระเทือนใหเกิดความเสียหายเดือดรอนอันเกี่ยว
กับกิเลสแทรกแซงเลย นีเ่ รียกวา ธรรมพาใหสรางบุญ สรางความดี ผลที่เกิดขึ้นจากการ
สรางความดีเพราะธรรมยอมเปนความสุข
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บุญคือความสุขอันเปนผลเกิดขึน้ จากการสรางความดีทง้ั มวล นีใ้ ครเปนผูส ราง ก็
คือใจเปนผูบ งการ ใจเปนโรงงานอันใหญโต ผูบัญชางานออกมาจากใจ เมื่อใจไดรับ
การอบรมในทางที่ถูกที่ดีแลว ยอมจะระบายออกมาในทางที่ถูกที่ดี ผลก็สะทอนยอนกลับ
เขาไปเปนความพึงใจของจิตนั่นเอง เพราะใจเปนผูท าํ ผลยอมเกิดขึ้นกับใจ เมือ่ มีภมู อิ รรถ
ภูมอิ รรถภูมธิ รรมควรจะกาวเขาสูข น้ั ภูมอิ นั สูงสง ก็พลังแหงธรรมแหงบุญกุศลที่เกิดขึ้น
จากธรรมเปนผูพ าใหสรางนัน้ แล จะเปนผูส ง เสริมใหไปเกิดในภพนัน้ ๆ คือ ภพอื่น ภพ
หนา เชน สวรรค พรหมโลก ดังทานกลาวไวสวรรค ๖ ชั้น พรหมโลก ๑๖ ชัน้ และนิพพาน
เหลานี้เปนสถานที่ที่อยูของผูมีบุญ เพราะการสรางบุญสรางกุศล
บุญไมอยูที่ไหน บาปไมอยูที่ไหน บุญ-บาปเปนของกลาง ๆ เชนเดียวกับอากาศ
รอนและหนาว แตกายเปนผูร บั ทราบอากาศรอนและหนาวนัน้ ไมสัมผัสที่ไหน แตใจเปนผู
รับสัมผัสบุญและบาปนัน้ บุญก็ดี บาปก็ดี ไมอยูกับดิน น้าํ ลม ไฟ ฟาอากาศทีไ่ หน ๆ ไม
มีที่สถิตอยูของบุญ ไมมีที่ปรากฏอยูของบาปและบุญเหมือนใจ ใจแตผเู ดียวจะรองรับบุญ
และบาป ใจจึงเปนภาชนะสําคัญทีจ่ ะรับทัง้ บาปและบุญ แมตนจะไมทราบวาบาปมีบุญมีก็
ตาม บุญและบาปนีแ้ ล จะเปนพลังผลักดันอันสําคัญใหสัตวโลกไดหมุนตัวเขาไปสูกําเนิด
เกิดเปนภพชาติตาง ๆ จนกระทั่งตกนรกหมกไหม จะนอกเหนือไปจากกิเลสอันเปนผูบง
การใหทาํ กรรมชัว่ นีไ้ มไดเลย ผูที่ไปในสถานที่ดี คติที่เหมาะสมหรือที่พึงหวัง ก็ไมนอก
เหนือจากบุญเปนพลังทีไ่ ดสรางความดีมาแลวนัน้ เชนกัน
สัตวโลกทองเทีย่ วอยูต ามทีก่ ลาวเหลานีแ้ ล ทีว่ า อบายภูมิ นรก เปรต อสุรกาย
สัตวเดรัจฉาน ทานกลาวไว สัตวเดรัจฉานเราก็เห็นดวยตาเนือ้ ของเราวามีหรือไมมี เรา
สงสัยที่ไหน เมื่อสิ่งรับสัมผัสสัมพันธกันมีอยู ก็ยอมเชื่อตามสิ่งที่มีอยู เพราะการไดรบั
สัมผัสพันธทางตา ทางหูของเรา นีเ่ รียกวาสัตวเดรัจฉาน สวนเปรตเราไมสามารถเพราะภูมิ
ของเราไมมี ความรูของเราไมมี ญาณหยั่งทราบอันละเอียดลออทางดานธรรมะของเราไมมี
นรกเราก็ไมสามารถที่จะมองเห็นทั้ง ๆ ที่มีอยู พวกเปรต พวกผี มีอยู นรกมีอยู สัตว
เดรัจฉานมีอยู แตเราจะทราบสามารถทราบไดในบางสิง่ บางอยาง แมแตสตั วเราจะทราบ
ไดเฉพาะสัตวทม่ี อี วัยวะหยาบเทานัน้ สวนละเอียดสุดวิสยั ทีจ่ ะมองเห็นดวยตาเนือ้ แลว เรา
ก็ไมสามารถทราบไดนอกจากมีเครื่องชวย เชน กลองสองดูเชื้อโรคก็พอเห็นได สิง่ ทีเ่ หนือ
วิสยั สุดวิสัยของเราที่จะเห็นไดตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวนั้น มีมากมายจน
ไมอาจพรรณนาได
เราจะเห็นไดวา พุทธวิสัย คือวิสยั ความสามารถของพระพุทธเจา กับสามัญวิสยั
คือความสามารถอาจรูของสัตวโลกนั้นตางกันอยูมาก สิ่งที่มีอยู ทานเห็นแตเราไมเห็นมี
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เยอะ ทานรูแ ตเราไมรมู มี ากมาย ทัง้ สวนหยาบ สวนกลาง สวนละเอียด ทานรูท า นเห็นทุก
สิ่งทุกอยาง แตเรารูไมไดหมดทุกสิ่งทุกอยาง ถาคิดรอยสิง่ แลวเราจะเห็นเพียงสิง่ เดียวสอง
สิง่ ทานรอยทัง้ รอยก็เห็นหมด
นี่แลศาสดาองคเอก ทรงสัง่ สอนสัตวโลกดวยความรูค วามสามารถ ตามหลักความ
จริงที่มีอยูไมทรงลบลาง วาบาปมีก็บอกวามี และสอนวิธใี หละบาป หากเคยมีอยูแ ลวในตัว
ของสัตวโลกก็สอนใหละ อยาพากันกําเริบเสิบสานยินดีในการสรางบาปจะเปนบาป แลวจะ
หาบกองทุกขทั้งมวลไวที่ตัวเราเองนั้นแล ไมมที ใ่ี ดเปนทีบ่ รรจุบาปไว ไมมีตูไมมีหีบ ไมมี
หวยหนองคลองบึง จะบรรจุบาปของแตละบุคคลคนหนึง่ ๆ สรางเอาไว แตสถานที่อยูของ
บาปทัง้ หลายคือใจ ใจของผูสรางนั้นแลไมใชใจของผูอื่นผูใด และทรงสอนใหสรางบุญ
บําเพ็ญ บุญก็ไมมีที่เก็บไมมีที่รักษา ไมมีตูไมมีหีบ ไมมีหวยหนองคลองบึง ที่จะเก็บบุญ
และบุญเทลงไว เปนภาชนะสําหรับรับบุญไว มีใจดวงเดียวเทานั้นเปนที่เก็บที่รักษา และ
เปนทีจ่ ะสนับสนุนตนใหมคี วามสุขความสบายตามอํานาจแหงบุญทีม่ มี ากนอย ทานสอนลง
ทีน่ ต่ี ามหลักความจริง ไมสอนไปที่ไหน เพราะผิดทางธรรมและทางศาสดา
นรก เราจะเห็นไมเห็น เจอไมเจอก็ตามเถอะ ในแดนมนุษยทเ่ี ราไมเห็นเวลานี้ แต
จะลบลางสิ่งที่มีอยูตามหลักธรรมที่กลาวไวนั้นลบลางไมได สัตวโลกจะตองไปตามแถวแนว
แหงวิบากกรรมของตนเขาสูจ ดุ นัน้ ๆ จนไดไมสงสัย เพราะไมเคยไดยนิ วานรกแตละหลุม
ๆ นัน้ ไดวา งจากสัตวนรก ไมมีใครไปตกเพราะสัตวโลกไมตองการ สัตวโลกไมอยาก
ทรมาน นรกแตละขุม ๆ หรือแตละหลุม ๆ นัน้ จึงวางเปลาจากสัตวนรกทีจ่ ะไปตก ไมเคย
มี เต็มแนนแออัดอยูในแดนนรกมีจํานวนไมนอยเลย เปนแตเพียงเราไมทราบ แลวก็ทาํ ให
จิตใจดานหาญสูบ าปสูก รรม ดวยความยิ้มแยมแจมใสพออกพอใจ แตขยะแขยงในกุศล
ธรรมทัง้ หลาย ทีจ่ ะเปนผลเปนประโยชนอนั จะนําตนใหไปสูค วามสุขความเจริญทัง้ ภพนีแ้ ล
ภพหนา นับแตสวรรคขน้ึ ไปถึงนิพพาน
เหตุใดจิตใจจึงรักชอบในความชั่ว ไมพอใจในความดี ก็เพราะกิเลสเปนสิ่งที่ชั่วชา
ลามกอยูแ ลว มันจะไปตองการของดิบของดีมาจากไหน พอมาเปนเครื่องประดับใจของ
พวกเราทีเ่ ปนคลังกิเลส ใหสวยงามและสงบเย็น เรื่องของกิเลสซึ่งเปนสิ่งที่ชั่วชาลามก ตอง
สรางแตความต่าํ ชาลามกอยูต ลอดเวลา ใครไมมธี รรม ใครไมมเี ครือ่ งหาม ใครไมมีเบรก
หามลอตัวเองจากความชัว่ ทัง้ หลาย ผูนั้นจะจมไปดวยอํานาจแหงกิเลสจนไดไมสงสัย แตผู
มีธรรมเปนเครือ่ งหามลอ เปนเบรก และมีคันเรงที่จะฉุดลากตนออกจากสิ่งชั่วชาลามกนั้น
ผูนั้นมีหวังที่จะไปสูจุดหมายปลายทางอันเปนที่พึงใจได
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ธรรมเหลานีท้ า นสอนใคร ถาไมสอนพวกหูหนวกตาบอดทั้งรู ๆ เห็น ๆ อยาง
พวกเรา หูหนังตาเนื้อมันก็เห็นแตสิ่งที่อยูในวิสัยของมัน แตธรรมทีก่ ลาวสิง่ ทีก่ ลาวเหลานี้
พวกเราไมสามารถมองเห็น เพราะใจเราบอด เราจะวาเราฉลาดไดยงั ไง เมื่อจิตใจก็เปน
อยางนี้ มันบอดอยูทั้งวันทั้งคืน ไมไดมหี แู จงตาสวางภายในใจบางเลย จึงตองยอมเชื่อพระ
พุทธเจาวา พุทธฺ ํ สรณํ คจฺฉามิ ยอมกราบไหว ยอมเคารพนับถือ ยอมฝากเปนฝากตาย
กับทาน และนําพระโอวาทของทานมาปฏิบัติเพื่อฉุดลาก เพื่อประดับประดาตน หรือ
ประคับประคองตนใหเปนมนุษยที่มีคุณธรรมคุณสมบัติ สมภูมิแหงความเปนมนุษย มี
อรรถมีธรรม มีความดีงามประจําใจ จิตใจก็ไดรบั ความเย็นสบาย เพราะอํานาจแหงธรรม
เปนเครื่องหลอเลี้ยงรักษา เนื่องจากการปฏิบัติของเราดวยความพออกพอใจ เชื่ออรรถเชื่อ
ธรรมของพระพุทธเจา
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ธรรมที่สวางจาภายในพระทัยของพระพุทธเจา และธรรมที่มี
อยูทั่วไป ยอมเปนมหาอุดมมงคลแกเราผูระลึกถึงทาน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ก็เหมือนกัน
ทานเปนผูว เิ ศษโดยคุณธรรม ธรรมทั้งสามนี้คือ ธรรมชาติที่วิเศษ และธรรมนีเ้ คยโปรด
สัตวโลกใหพน ทุกขมานานแสนนานแลวพรอมแตโลกเกิด เริม่ มีโลกขึน้ มาโนนจนกระทัง่
ปจจุบนั นี้ สัตวโลกเคยเกาะเคยอาศัยฝากเปนฝากตายกับธรรมเหลานีม้ านานแสนนานแลว
ไมเปนทีน่ า สงสัย เชนเดียวกับกิเลสวัฏฏเคยเปนภัยแกโลกมานานแสนนานฉะนัน้
นีพ่ วกเราผูเ ปนนักปฏิบตั ิ ใหพึงดูใจซึ่งเปนเตาไฟ กองฟนกองไฟอยูในปจจุบันนี้
ดวยความเขมงวดกวดขันสมกับเพศของผูเห็นภัย ก็ไฟราคะ ไฟตัณหา ไฟความโลภ ไฟ
ความโกรธ ไฟความหลง มันเผาผลาญอยูภายในจิตใจ มีกาลสถานที่อิริยาบถเมื่อไร ใหแก
มันดวยศรัทธา ความเชือ่ ความเลือ่ มใส วิริยะ ความพากเพียร สติ ความระมัดระวัง รักษา
ตน สมาธิ คือความสงบเย็นใจดวยอํานาจแหงความพากเพียร ปญญา ความสอดสองมอง
ทะลุเหตุผลดีชว่ั วาเปนโทษเปนคุณประการใดบาง ใหเลือกเฟนดวยดีอยูโดยสม่ําเสมอ จะ
ชื่อวากําจัดไฟ และไฟที่มีอยูแลวก็จะลดนอยลงไป ที่ยังไมเกิดก็จะไมเกิด จะไมลกุ ลามภาย
ในใจเราใหรอ นมากไป สุดทายไฟเหลานีก้ จ็ ะดับดวยอํานาจแหง ตปธรรม เปนเครือ่ งแผด
เผาไฟราคะตัณหาใหเบาบางและสิน้ ไปจากใจ ไมมีน้ําใดที่จะดับไฟกิเลสประเภทตาง ๆ ได
นอกจากน้าํ อรรถน้าํ ธรรมนีเ้ ปนน้าํ สําคัญกวาสิง่ อืน่ ใด
ใหดู ผูที่จะเหมานรกก็คือใจดวงนี้ จะเหมากองทุกขทั้งมวลก็คือใจดวงนี้ เพราะ
สรางแตทุกขอยูเสมอเผลอไมได เนือ่ งจากกิเลสไมมคี าํ วาเผลอ แตฝา ยธรรมเราเผลอเสมอ
เผลอเมื่อไรกิเลสตอยเอา ๆ เพราะกิเลสมันราบรืน่ คลองแคลวภายในตัวของมันพอแลว
เนือ่ งจากไดเปนเจามหาอํานาจปกครองใจของสัตวโลกมาเปนประจําวัฏจักรนี้ จึงไมมีอะไร
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จะมีอาํ นาจเหนือกิเลส และไมมีอะไรจะคลองตัวยิ่งกวากิเลสออกทํางานบนหัวใจสัตว มี
ธรรมเทานัน้ จะเปนเครือ่ งกําจัดปดเปา และรูเ พลงของกิเลสประเภทตาง ๆ ได และไดโดย
ตลอดทั่วถึง จนปราบใหราบจากจิตใจได มีธรรมเทานัน้ จงฟงและจดจําอยางถึงใจ
เมือ่ ธรรมไดปราบกิเลสใหราบจากใจแลว ไมตองบอกใหกราบพระพุทธเจาอยาง
ราบคาบก็เปนเอง ไมตอ งบอกใหกราบพระธรรมอยางราบคาบก็เปนเอง เปนอยูภ ายในจิต
ใจ ประทับใจ ซึ้งใจทุกอยางบอกไมถูก บาปมีไหม นรกมีไหม สวรรคมไี หม พรหมโลกมี
ไหม นิพพานมีไหม ประจักษหัวใจของผูรูผูเห็นนั้นหาที่สงสัยไมได กราบพระพุทธเจาอีกที
หนึ่งและกราบไมอิ่มพอ เพราะความอัศจรรยพระองค ทีท่ รงคนพบธรรมและรูเ ห็นสิง่ เหลา
นี้
นีล่ ะความรูจ ริงเห็นจริงของบุคคลเพียงผูเ ดียว ก็สามารถเปนหลักใจของโลกได
สําหรับโลกทีม่ คี วามสนใจใฝธรรม เปนหลักใจของโลกไดโดยไมมีอะไรเคลือบแคลงสงสัย
ผิดกับโลกทัง้ หลายทีอ่ ยูด ว ยกันเปนจํานวนไมทราบกีล่ า น ๆ แตหาสรณะหาทีย่ ดึ หาทีเ่ กาะ
หาที่พึ่งพาซึ่งกันและกันในธรรมดังกลาวนี้ไมได เพราะตางคนก็ตางมีแตกองฟนกองไฟ มี
แตความลุม ความหลง มืดมิดปดตา เปนคนตาบอดดวยกัน สัตวตาบอดดวยกัน หาความ
สวางกระจางแจงพอจะจูงกันออก สูแ ดนแหงความสวางไสวสวัสดีปลอดภัยไมมเี ลย
หากพระพุทธเจาไมไดมาตรัสรูแลว โลกอันนี้ก็ไมผิดอะไรกับโลกันตนรก จะหมุน
กันไปดิน้ กันมาอยูเ ชนเดียวกับปลาทีถ่ กู โยนลงในหมอน้าํ รอนนัน้ แล ไมมีทางออก นีเ่ รานับ
วามีวาสนาทีไ่ ดเกิดมาในทามกลางแหงศาสนธรรม ไดยินไดฟงพระโอวาทอันเปนบันไดฉุด
ลากเราทัง้ หลายขึน้ จากหลมลึก ออกจากที่มืดดวยศีลดวยธรรม ออกจากกองทุกขดวย
ความดี ดวยพระโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เรียกวา ภัทรกัป เรากําลังเจริญ คําวา
ภัทร หมายถึงความเจริญ เจริญดวยศีลดวยธรรม เจริญดวยความอุตสาหพยายามในความ
ดีทั้งหลาย ใจจะเปนผูเ จริญ ทรงอรรถทรงธรรม ทรงความสุขความสบาย ความรืน่ เริง
บันเทิงภายในใจ ซึง่ เปนความรืน่ เริงบันเทิงและความสุขทีแ่ ปลกจากกิเลสเอามาแฝงเอามา
หลอกเปนไหน ๆ
ทําอยางไรธรรมจึงจะปรากฏในใจ การแกปญหาขอนี้ก็คือ เราตองปฏิบัติธรรมซิ
บนอยูทําไมกัน เพราะธรรมทีส่ อนไวทง้ั หมดนี้ เปนทางเบิกกวางเพือ่ อรรถเพือ่ ธรรมโดย
ตรง ไมใชทางตีบตันอั้นตูปดบังทางที่จะเขาสูความสงบรมเย็น เปนทางที่เบิกกวางไวตลอด
นอกจากกิเลสถายเดียวฝายเดียวที่ปดกั้นไว ไมใหเราเสาะเราแสวง ไมใหเห็นอรรถเห็น
ธรรม ไมใหเห็นความจริง ใหเห็นแตสิ่งจอมปลอมของมัน เพราะกิเลสเปนของปลอมเต็ม
ตัว มันจะผลิตสิ่งที่จริงมาใหเราไดยึดไดถือไดเปนสิริมงคล ไดรบั ความสุขความเจริญได
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อยางไร เพราะมันปลอมรอยเปอรเซ็นต มีพันมีหมื่นมีแสนเปอรเซ็นต มันปลอมถึงพันถึง
หมืน่ ถึงแสนถึงลานเปอรเซ็นต
ไมวา ปูย า ตายายของกิเลส ไมวา ลูกวาเตา หลานเหลนของกิเลสมันปลอมดวยกัน
ทั้งนั้น และหลอกโลกใหหลงเชื่อความจอมปลอมของมัน ไมมีวันเจอของจริงถาไมเอื้อม
มือเขาเกาะธรรมเสียเมื่อไร
จะไมเจอของจริงตลอดไป
จะตายกองกันอยูในความ
จอมปลอม และเต็มไปดวยความทุกขความทรมานอยูในภพใหญดังที่เปนมานี้ตลอดไป
หาที่สิ้นสุดยุติไมไดเลย ความสุข ความสมหวัง และความสิน้ สุดยุตแิ หงภพแหงชาติอนั เปน
กองทุกขจากกิเลสจะพาใหเปนไปนั้น อยาพึงหวังกันใหเหนือ่ ยใจเปลา ๆ
สิ่งที่จะทําใหสิ้นสุดยุติไดก็คือธรรม ธรรมมีประมาณ ธรรมมีขอบเขต เพราะวา
ธรรมเปนของจริง สอนโลกสอนดวยความจริง อันใดจริงธรรมสอนอยางนัน้ ไมเคย
หลอกลวงไมเคยตมตุนเหมือนกิเลส กิเลสมันหลอกลวงตมตุนสัตวโลกใหรับความทุกข
ความทรมาน ผูค นสวนมากไดรบั ความลมจมจนเสียเนือ้ เสียตัวฉิบหายวายปวง ไมใชเพราะ
ธรรมพาใหฉบิ หาย พาใหเสียตัว มันเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล แตใคร ๆ ก็ไมไดสนใจใน
สาเหตุของมันทีท่ าํ ใหเราลมจม
เหตุนี้แลจึงกลาพูดวามันกลอมไดอยางสนิทใจ เพลงปลอม ๆ กลอมสัตวโลกได
สนิทใจ แตธรรมของจริงกลอมยาก สัตวโลกไมอยากฟงกัน เพราะกิเลสมันมีอาํ นาจมาก
กวาในหัวใจของสัตวโลก นอกจากพยายามสัง่ สมธรรมใหมอี าํ นาจมากขึน้ ไปโดยลําดับจน
เหนือกิเลส และปราบกิเลสทัง้ หลายใหราบไมมอี ะไรเหลือแลว เอาเถอะที่นี่ เพลงกิเลสมัน
จะหลอกวิธีใด มันอยูใ นหัวใจใด แสดงออกมาดวยอากัปกิริยาใด ธรรมจะทราบทันที ๆ
เพราะธรรมไดปราบมันเรียบวุธไปหมดแลวจากหัวใจของตน กิเลสจะหลอกอยางไรจึง
ทราบหมด
มีธรรมเทานัน้ ทีเ่ หนือกิเลสและปราบกิเลสใหอยูใ นเงือ้ มมือได นอกนั้นไมมีอะไร
ทีจ่ ะปราบมันได จะนํากิเลสไปปราบกิเลส เชน เอาความโกรธไปแกความโกรธ ก็เทากับให
มันเปนมิตรเปนสหายกัน และเพิม่ กําลังเสริมกําลังขึน้ และปราบเราใหอยูห มัดนัน่ แล นัน้
เปนคนหนึง่ นี้เปนสองคน บวกกันเขาไปก็เปนสามเขาไปแลว นัน่ กําลังของกิเลสเปนสาม
ถาเราจะเอาเรือ่ งของกิเลสไปเสริมกิเลส เพือ่ ความดิบความดีความสุขความเจริญ มันก็คือ
เพื่อฟนเพื่อไฟ เพือ่ กําลังของกิเลสตัณหาใหรนุ แรงขึน้ ภายในตัวเรา กลายเปนไฟทั้งกอง
เผาหัวใจจนหาทีป่ ลงทีว่ างไมไดนน้ั แล
เราเปนนักธรรมะ จึงควรทดสอบแยกแยะชั่งตวงระหวางกิเลสกับธรรมตางกัน
อยางไร ทั้งเหตุทั้งผล ทั้งการสัมผัสสัมพันธสิ่งดีชั่วตาง ๆ กิเลสจะหลอกไปโดยลําดับลําดา
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ดีก็หลอกวาไมดี สิ่งที่จริงหลอกวาปลอม สิ่งที่ปลอมมันหลอกวาจริงทั้งนั้น นี่คือเรื่องของ
กิเลส กิเลสไมเคยอยูตามปกติสุข ไมเคยอยูด ว ยความเปนธรรมเหมือนธรรม กิเลสไมเคย
มีคาํ วายุตธิ รรม จะอยูด ว ยความปลิน้ ปลอนหลอกลวง แสดงออกดวยความปลิ้นปลอน
หลอกลวง ดวยความตมความตุน เอาฟนเอาไฟเผาสัตวโลกตลอดเวลาทุกอาการทีเ่ คลือ่ น
ไหวของมัน
กิเลสมีอยูที่ไหนมากนอย โลกจะหาความสงบรมเย็นไมได จะมีแตความรอน
ความระส่าํ ระสาย ไมวา ในสังคมมนุษยเรา ไมวา แตตวั ของเราครอบครัวของเรา ถาผูใด
ครอบครัวใดมีความสนใจใฝตาํ่ ผูน น้ั ครอบครัวนัน้ จะหาความรมเย็นเปนสุขไมได แมแต
สามีภรรยาก็ตองแตกจากกัน เพราะกิเลสไมเคยสรางความพอดี ไมเคยสรางเมืองพอให
หัวใจของสัตวโลก มีหนึ่งแลวอยากมีสอง มีสองแลวอยากมีสาม ความโลภไมมใี ครเกิน
กิเลส คําวาโลภ คําวาหลง ไมมีใครเกินกิเลส คําวารักก็ดี ชังก็ดี ไมมีอะไรเกินกิเลส จึงหา
ความพอดีไมได ถาลงกิเลสไดเขาแทรกตรงไหน ยิง่ เสริมกิเลสดวยแลวตองแหลกไปเลย
ไมตองสงสัย
มีธรรมเทานัน้ เปนเครือ่ งหามลอ เปนเบรกใหพอเหมาะพอดี ถึงจะละไมไดก็ใหมี
ธรรมเปนเครื่องกํากับรักษา เหมือนอยางโรคชนิดตาง ๆ ทีเ่ ราไมอาจจะรักษาใหมนั หายได
ยาพอประทังมีก็ยังดี นี่ก็เหมือนกัน เมือ่ เรายังไมมคี วามสามารถทีจ่ ะปราบมันใหหมดจาก
ใจได เราก็ใหมธี รรมความพอดี ความมีประมาณเขาไปรักษา เขาไปเปนขื่อเปนแป มีธรรม
บังคับตนเอง เชนคูส ามีภรรยา ก็มกี นั เพียงสามีกบั ภรรยาสองคนเทานัน้ ก็สบาย ไมตอง
อุตริคิดไปหาหญิงหาชายที่ไหนใหเลยขอบเขตแหงธรรมคือความพอดีมา เพือ่ เปนความ
บํารุงบําเรอใหมคี วามสุขความสบายมากขึน้ มีเมียมีผัวมากมายเทาไร มีลกู เตาหลานเหลน
มากเทาไร ยิง่ เปนความสุขความสบาย นั่นคือเรื่องของกิเลส กลอุบายของกิเลสหลอกตม
ตุน คนทัง้ ครอบครัวใหแตกราวและจมไปเลย
ความจริงตามหลักธรรมแลว ไมเคยมีใครมาออกประกาศตนเองวา ขามีความสุข
ความสบายมากเพราะความเลยเถิด เพราะความโลภมากไมมีเมืองพอ เพราะความรักไมมี
เมืองพอ เพราะความมีสามีภรรยาหลายคน เคยไดยนิ แตความทะเลาะ ความแตกราวและ
ฆากันเพราะความมีเมียมาก มีผัวมากเทานั้น เรื่องพรรคนี้เกลื่อนไปทุกแหงทุกหน ดังนั้น
การไขวควาหาความสุขทีน่ อกขอบเขตแหงธรรม จึงมักเจอแตทุกข มีธรรมเทานัน้ ทีพ่ าให
โลกไดรบั ความสงบรมเย็น
พูดอะไรก็ฟงกันรูเรื่องถาตางคนตางมีธรรม ใครผิดยอมรับกัน ไมไดดันทุรังกัน
ความดันทุรังก็คือกิเลส ไมยอมใครงาย ๆ คําวากิเลสไมยอมใครงาย ๆ มีแตเพื่อเขาตัว
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และเขาฝายของตัวถายเดียว ถาธรรมแลวยอมรับความจริง ยอมรับกันโดยทางเหตุผล โลก
ที่ยอมรับความจริงยอมอยูดวยกันได สังคมใดก็ตามถาใหกิเลสออกหนาออกตา ความโลภ
ความมักใหญใฝสูง ความเห็นแกตวั เขาไปเปนเจาหนาเจาตาอยูใ นสังคมนัน้ แลว สังคมนั้น
ก็คือสังคมลมเหลว สังคมของเด็กยังดีกวา เพราะสังคมของเด็กๆ ไมกอความเสียหายได
เหมือนสังคมแหงคลังกิเลสของผูใหญ นี่ก็เห็นไดอยางชัด ๆ ระหวางกิเลสกับธรรม ถา
หากจะสนใจพิจารณาไมลาํ เอียง ไมเอากิเลสเปน สรณํ คจฺฉามิ เสียโดยถายเดียว โลกยอม
มีทางปรับปรุงแกไขเพือ่ ความสงบสุขและความราบรืน่ ดีงามได
ทีนย้ี น เขามาถึงหัวใจของเราซึง่ เปนนักปฏิบตั ิ ดูมันซิ วันหนึง่ เปนยังไง มันแสดง
ความรักขึ้นมา รักอะไร ความรักก็กระเพื่อม ความรักก็เปนสิ่งยุแหยกอกวน ความชังก็เปน
สิ่งยุแหยกอกวน ความโกรธก็เปนสิ่งยุแหยกอกวน ความโลภเปนสิง่ ยุแหยกอ กวน การถูก
ยุแหยกอกวนนั้นมีความสงบสุขที่ไหน ความไมมีสิ่งยุแหยกอกวนตางหากจึงเปนความสงบ
สุขคนเรา นีก่ พ็ ยายามดูใจเจาของ มีอะไรยุแหยอยูเ วลานี้ มันเกิดขึน้ ทีใ่ จนัน้ แหละ อยาเขา
ใจวามาจากทางโนนทางนี้ ตัวการสําคัญมันอยูที่ใจ ฝงอยูที่ใจ แสดงออกมาจากใจ แตมัน
ไมใหเรามองเห็นตัวของมัน ถาเปนหอกเปนแหลนเปนหลาวมันก็ใหเห็นแตหอกแตแหลน
แตหลาว มันไมใหเห็นตัวของมันผูทิ่มผูแทง ถาปนก็ใหเห็นเฉพาะลูกกระสุนที่มันยิงฝงใน
แลวนัน้ มันไมใหเห็นตัวของมันผูยิง ถึงวามันฉลาดมันถึงไดปกครองหัวใจของสัตวโลก
กิเลสนีเ่ ราตองการนักหรือ อยากใหกเิ ลสปกครองหัวใจเรานักหรือ ไมไดคิดถึง
หอกแหลนหลาวทีม่ นั ทิม่ แทงบางหรือ มันเคยปกครองหัวใจเรามาเทาไร เวลานีอ้ ะไรปก
ครองหัวใจเราถาไมใชกิเลสปกครอง ธรรมทั้งหลายไดปกครองเมื่อไร มีนดิ ๆ หนอย ๆ
แลวก็คอยแตจะลมไป ๆ เพราะถูกกิเลสทําลายธรรมภายในใจ สมาธิธรรม สมถธรรมก็ถูก
มันทําลาย ตั้งไมไดถูกมันทําลาย ปญญาธรรมก็ตั้งไมไดถูกมันทําลาย มีแตความขี้เกียจขี้
คราน ความโงเงาเตาตุน หาความคิดความอานไตรตรองอะไรไมได เหลานีจ้ ะเปนอะไรถา
ไมใชเรื่องของกิเลส ความฉลาดแหลมคมจะเอามาจากไหน ความสะอาดผองใสภายในใจ
ตลอดความบริสุทธิ์ของใจจะไดมาจากไหน ไดมาจากกิเลสเปนไปไดหรือ เคยมีหรือ กิเลส
มันตัวมืดดํา มันตัวสกปรกรกรุงรังที่สุด ทําไมจะทําใจของเราใหสะอาดได ถาไมใชธรรม
ซึ่งเปนธรรมชาติที่สะอาดเยี่ยมและบริสุทธิ์เหนือแดนโลกธาตุ จึงตองอาศัยธรรมเหลานี้
เปนเครื่องประคับประคอง
ใหไดชมซิทท่ี า นวาไวนน้ั ไมใชโมฆศาสดา ไมใชศาสดาองคดนเดา เปนศาสดา
องคเอกไมมีอะไรเสมอเหมือนแลวในสามแดนโลกธาตุนี้ พูดจริงทุกสิ่งทุกอยาง รูจ ริง เห็น

เขาสูแ ดนนิพพาน

๔๕๓

๔๕๔

จริง สอนจริง ผูปฏิบัติจริงตามนั้นจะไมไปไหน จะตองเจอความจริง ธรรมจริงโดยหลัก
ธรรมชาติ จะจริงอยูที่ใจนี้แล
เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นสมควร รูส กึ เหนือ่ ย
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