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นตฺถิ ปฺญาสมา อาภา
คําวา ศาสนธรรม ที่แปลวาคําสั่งสอนของพระพุทธเจาหรือของทานผูรู นี้เปนรองรอย
นี้เปนอาการแหงธรรม ทั้งฝายเหตุคือการดําเนิน ทั้งฝายผลเปนอาการทั้งนั้น คือเปนรองรอยที่
จะเขาสูธรรมอันแทจริง ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจ สัมผัสรับรูกันทุกขั้นแหงธรรมภายในใจ ใจเปน
ที่สถิตแหงธรรมทุกขั้นทุกภูมิ ตั้งแตธรรมขั้นต่ําจนกระทั่งสูงสุดวิมุตติพระนิพพาน มีใจเทานั้น
เปนภาชนะอันเหมาะสมอยางยิ่ง มีอันเดียวคือใจ นอกนั้นเปนเพียงเครื่องมือ
เพราะฉะนั้นคําวาศาสนธรรมนี่คือวิธีการของทานผูรู ทานผูฉลาดไดทรงดําเนินมาแลว
เชน พระพุทธเจาของเราผูเปนเจาของแหงศาสนธรรม ที่เราทั้งหลายไดกราบไหวบูชาอยูเวลานี้
ทานปฏิบัติตามอาการแหงธรรม ที่แสดงใหโลกทั้งหลายฟงนี้แล ทั้งฝายละและฝายบําเพ็ญทรง
ดําเนินมาอยางนี้ การพูดถึงเหตุแหงการละความชั่วและเหตุแหงการบําเพ็ญความดี เหลานี้เปน
อาการเปนกระแสของธรรม
สําหรับธรรมแทที่อยูในพระทัยของพระพุทธเจา ไมสามารถที่จะหยิบออกมาพูดไดเหมือน
อาการแหงธรรมเหลานี้เลย เพราะฉะนั้น จึงประกาศสอนโลกดวยวิธีการตาง ๆ ที่เรียกวา
กระแสหรืออาการแหงธรรม เพื่อโลกทั้งหลายจะไดดําเนินตามวิธีการที่ถูกตองดีงามนี้ แลวจะ
เขาถึงองคธรรมแทเปนลําดับลําดา จนกระทั่งถึงธรรมแท ดวยความบริสุทธิ์ใจ นี่คือความจริง
ของธรรมแทเปนอยางนี้ ทานจึงเรียกวาศาสนธรรม
เชนทานจดจารึกไวตามคัมภีรใบลาน นั่นแหละ คือแนวทางที่จะกาวเขาสูธรรมแท บอก
วิธีละบอกวิธีบําเพ็ญ บอกทั้งสิ่งที่เปนโทษ บอกทั้งสิ่งที่เปนคุณ ไวอยางแจมแจงชัดเจน และก็
ใหดําเนินตามวิธีการที่ทรงแสดงไวนั้น หรือตามตํารับตําราที่ทานจดจารึกไวนั้น เหมือนกันกับ
เราตามรอยเทาแหงโค โคเราไปปลอยไวที่ไหนเมื่อจะไปตามเอาโคตัวนั้น เราไมแนใจวามันไป
อยูในสถานที่แหงใด เพื่อความแนใจจึงตองไปตามรอยที่เราไปปลอยไวนั้น โดยลําดับลําดา
จนกระทั่งถึงตัวโค เมื่อถึงตัวโคแลวรอยที่เราตามเหลานั้นก็หมดปญหาไป เพราะโคกับเทาแหง
โคที่เหยียบย่ําไปนั้นเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
การดําเนินตามศาสนธรรม ที่ทรงสั่งสอนไวแลวดวยความถูกตองดีงามก็เชนเดียวกับ
เราตามรอยโค ไมปลีกไมแวะจับรอยตั้งแตตนจนถึงตัวโค การประพฤติปฏิบัติก็ไมปลอย
รองรอยแหงธรรมที่สอนไวโดยถูกตอง ยึดความถูกตองนั้นเปนหลักฐานแหงการประพฤติ
ปฏิบัติโดยลําดับลําดา ก็ยอมจะเขาถึงธรรมเปนขั้น ๆ เขาไป เพราะผลแหงธรรมเปนหลายขั้น

๒

นับแตขั้นสมาธิ คือความสงบเย็นใจขึ้นมา นี่ก็เปนธรรมประเภทหนึ่งหรือขั้นหนึ่ง จะ
นอกเหนือไปจากวิธีการที่ทานแสดงไวแลวไมได
เชน สมถวิธี จะปฏิบัติอยางไรจึงจะเปนสมถะ คือความสงบใจได ทานก็อธิบายวิธีการ
ใหทราบ ในตําราบอกวามีถึง ๔๐ หอง ๔๐ วิธีการ นี่ทานผูศึกษาทั้งหลายก็แนใจวาทราบกัน
ทั่วถึงแลว เชน อนุสติ ๑๐ อยางนี้เปนตน ก็เปนวิธีการแตละอยาง ๆ แลวกําหนดบทใดก็
ตาม หรือวิธีการใดก็ตาม ใหติดแนบอยูกับใจ ดวยความมีสติ นี่หมายถึงบทบาทแหงธรรมนั้น
ถูกจริตนิสัยของตน ยึดเปนหลักฐานมั่นคงไวในการบําเพ็ญเพื่อความเปนสมถะ คือ ความสงบ
ใจ มีสติตามรักษางานของตนที่ทําอยูโดยสม่ําเสมอ คําวาความสงบ กับความสงบอันแทจริงนั้น
จะเขากันไดดวยวิธีการที่กลาวนี้ นี่ก็เปนเหมือนกับตามรอยโคเขาไปเชนเดียวกัน
เพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงมีมากมายกวางขวางตามจริตนิสัยของสัตวโลกซึ่งไม
เหมือนกัน แมจะมีความดีความชั่ว มีกิเลสตัณหาอาสวะอยูภายในจิตใจเชนเดียวกันก็ตาม แต
มีขอหนักเบาตางกัน และมีแงตาง ๆ กันตามจริตนิสัย ดวยเหตุนี้อุบายแหงธรรมที่จะสั่งสอนผู
นั้น ๆ ใหไดรับประโยชนแตละราย ๆ จึงตองมีหลายวิธีการ เมื่อรวมแลวพอประมาณก็
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ
เทียบแลวก็เหมือนกับนายแพทยผูฉลาดเรียนจบวิชาแพทยมาอยางเรียบรอย ไดรับการ
ทดสอบทุกแงทุกมุม ทั้งหยูกทั้งยา ทั้งวิชาแพทยเห็นผลเปนที่พอใจแลวก็นํามารักษาโรคของ
คนและสัตว แลวโรคของคนไขนั้นนะมีประเภทตาง ๆ กัน ถาหมอจะมีความรูเพียงแงใดแง
หนึ่งเทานั้น ก็ไมสามารถที่จะรักษาโรคที่มีชนิดตาง ๆ หรือประเภทตาง ๆ กันนั้นใหหายไปได
ดวยเหตุนี้วิชาแพทยจึงตองกวางขวาง ยาจึงตองมีมากมาย เพื่อใหเหมาะสมกันกับโรคที่มีชนิด
ตาง ๆ จะไดหายสําหรับผูมาอาศัยหรือรักษากับหมอ ธรรมของพระพุทธเจาก็มีลักษณะ
เชนเดียวกัน แลวยังกวางขวางมากมายจนหาประมาณไมได
เพราะคําวาพุทธวิสัยไมใชวิสัยคนธรรมดาสามัญของเรา และไมใชวิสัยของพระอรหันต
ผูสิ้นกิเลส เปนจิตที่บริสุทธิ์เพียงเทานั้น ยังเปนวิสัยสามารถของพระพุทธเจา อันกวางขวาง
ลึกซึ้งยิ่งกวาใครๆ ในโลก ยิ่งกวาพระอรหันตองคใด ๆ อีกดวย จึงสมนามวาเปนศาสดาสอน
โลก
สัตวโลกที่มาเกี่ยวของกับพระพุทธเจามีจํานวนมากนอยเพียงไรเพียงแตมนุษยก็จํานวนมาก
พอแลว ยังตองมีเทวบุตร เทวดา อินทร พรหม นับจํานวนไมได ดังที่เห็นในตําราวา พวกเทพ
ทั้งหลาย คําวาเทพนั้นเปนคํารวม ๆ เทวดา อินทร พรหม เรียกวาเทพทั้งนั้น บรรลุมรรคผล
จํานวนเปนแสน ๆ ลาน ๆ ฟงซิ ถามีจํานวนนอยจะไปสําเร็จอะไรถึงจํานวนขนาดนั้นเลา ตองมี
จํานวนมากมายที่เขามาเกี่ยวของกับพระองคแตละครั้งละคราว
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การประทานพระโอวาทดวยความเฉลียวฉลาด เพื่อใหเปนประโยชนแกสัตวโลกตามขั้น
ตามภูมิ ตามอุปนิสัยของตนนั้น จึงตองเปนอุบายเปนความเฉลียวฉลาดอันกวางขวางลึกซึ้งของ
พระพุทธเจา ที่จะประทานแกสัตวโลกแตละขั้นละภูมิใหไดรับผลประโยชนเปนที่พึงพอใจทั่ว
หนากัน ที่นี่ยนมาถึงขั้นมนุษยเรา ซึ่งเปนสถานที่ประกาศศาสนาของพระพุทธเจาอยางเปดเผย
ก็ประทานพระโอวาทแกสัตวโลกทั่ว ๆ ไป ในพุทธกิจของพระพุทธเจานั้น มี ๕ อยาง แตเราจะ
ไมยกเปนบาลีขึ้นมา จะอธิบายเปนเนื้อความไปเลยวา
ตอนบาย ๓ - ๔ โมงเย็น ประทานพระโอวาทแกประชาชน นับแตพระราชามหากษัตริย
เศรษฐี กุฏมพี พอคา ประชาชน คนธรรมดาทั่ว ๆ ไป ใหไดรับผลประโยชน นอกจากนั้นยังจะ
มีผูทูลถามปญหาขอของใจในแงตาง ๆ กับพระพุทธเจาอีกดวย ทั้งทรงสั่งสอนเปนสวนรวม
เพื่อใหไดรับประโยชนโดยทั่วกัน ทั้งแยกแยะตอบปญหาใหเปนที่เขาใจแกผูถาม และไดรับ
ประโยชนจากผูฟงปญหานั้นโดยทั่วกันอีกดวย แตละครั้ง ๆ จะพึงเปนอยางนั้นเสมอไป
แลวในแงแหงธรรมที่ประทานแกพุทธบริษัท เชน พวกฆราวาสญาติโยม จะมีจํานวน
มากมายขนาดไหน ในวันหนึ่ง ๆ ตอนมืดเขาไปก็ประทานพระโอวาทแกภิกษุสงฆ ซึ่งเปนผูมุง
มาแลวเพื่ออรรถเพื่อธรรม เพื่อมรรคผลนิพพานอยางยิ่ง ความมุงมั่นของนักบวชเหลานี้ เปน
ความมุงมั่นอยางแทจริง ถึงเหตุถึงผล ถึงจิตถึงใจ ถึงอรรถถึงธรรมแท ๆ
พระโอวาทของพระพุทธเจาที่จะประทานแกพระสงฆเหลานั้น จะเหมือนการประทาน
แกญาติโยมไดอยางไร จึงตองประทานใหเหมาะสมกับเจตนา กับความมุงมั่นตอการประพฤติ
ปฏิบัติของพระสงฆ ซึ่งมีจํานวนมากมารับพระโอวาทจากพระองคในขณะนั้น มีทั้งพระสงฆที่
เปนปุถุชนธรรมดา มีทั้งพระสงฆที่มีภูมิอรรถภูมิธรรม ภูมิสมาธิเปนลําดับลําดา มีทั้งพระสงฆ
ที่เปนพระอริยบุคคล ตั้งแต พระโสดา สกิทาคา อนาคา ขึ้นไป จนกระทั่งพระอรหันตทานก็มี
ความยินดีเอิบอิ่มในการไดยินไดฟง
เพราะปราชญทั้งหลายไมอิ่มธรรม การแสดงธรรมของพระพุทธเจาจึงตองใหละเอียด
แยบคาย และทั่วถึงในบรรดาภูมิอุปนิสัยและขั้นแหงธรรมของทานผูมาศึกษาอบรมและไดยิน
ไดฟงในขณะนั้น พระโอวาทเหลานี้ตองลึกซึ้งตองเหมาะสมกับผูมาฟง กับบริษัท คือ ภิกษุ
บริษัท
ทีนี้พอนับแตเที่ยงคืน นี่ทานก็พูดไวพอประมาณวาเที่ยงคืน เพราะสวนมากพวกเทพจะมาใน
เวลาสงัด มักมาในเวลาเที่ยงคืนไปแลว แตจะมากอนมาหลังนั้น มีจํานวนไมนอย ทานหากคาด
เอาไววาเที่ยงคืนเปนเวลาที่เหมาะสมเปนสวนมากของเทพทั้งหลายที่มา แลวเทพที่มาเหลานั้น
ไมใชเปนพวกหนึ่งพวกเดียว และไมใชชั้นหนึ่งชั้นเดียวของพวกเทพดวย ที่มาฟงพระโอวาท
ของพระพุทธเจาแตละครั้ง ๆ ถายเทกันมา การประทานโอวาทแกเทวดาทั้งหลายนั้น ก็ตองให
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เหมาะสมกับภูมิของเทวดา ที่เปนภูมิละเอียดของกายทิพย ตลอดถึงภูมิอุปนิสัยจิตใจของเทพ
แตละองค ๆ ซึ่งมีแงหนักเบาตางกัน
การแสดงธรรมจะแสดงแบบเดียวไมได ตองแสดงหลายแงหลายกระทง ทั้งลึกทั้งตื้น
ทั้งหยาบ ทั้งละเอียด พรอมกันไปหมดในเวลานั้น แลวนอกจากนั้นยังแกปญหาเทวดาอีกดวย
เปนพวก ๆ เปนคณะ ๆ ไป แตละครั้ง ๆ ธรรมที่ประทานแกเทพทั้งหลายเหลานั้นตองเปน
ธรรมที่เหมาะสมกับเทพขั้นนั้น ๆ ไมผิดพลาดไปไดสมนามวาศาสดาของโลก ตลอดถึงอินทร
พรหม ไมนอกเหนือไปจากพระโอวาทอันฉลาดแหลมคมของพระพุทธเจาไปไดเลย
เมื่อสรุปความ พอแกปญหาแลว ตอนปจฉิมยามก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกวาผูใดจะมี
อุปนิสัยสามารถบรรลุอรรถธรรม คือมีความเบาบางภายในจิตใจ สามารถที่จะบรรลุอรรถธรรม
ไดอยางรวดเร็ว และจะมีอันตรายตอชีวิตเสียกอนที่จะไดรับผลอันเปนที่พึงใจนั้น เวลาเชาเสด็จ
ออกบิณฑบาต พระองคก็เสด็จไปโปรดคนนั้นกอนอื่น
นี่แหละการทรงเล็งญาณดูสัตวโลกนี้ใครสามารถในโลกนี้ จะสามารถเล็งญาณดูอุปนิสัย ดูภพดู
ชาติ ดูความหนักความเบาแหงกรรมของสัตวโลก จนกระทั่งถึงอุปนิสัยสามารถจะบรรลุธรรม
ขั้นสูง หลุดพนจากโลกวัฏจักรวัฏวนนี้ไปได มีใครในสามโลกธาตุนี้จะทําไดเหมือนพระพุทธเจา
คําวาเล็งญาณดูสัตวโลกก็มีแตพระพุทธเจาเทานั้น
นี่แหละพุทธภาระหรือพุทธกิจของพระพุทธเจา ไมไดเหมือนกิจไมไดเหมือนงานของ
โลกทั่ว ๆ ไป เปนกิจเปนการเปนงานเปนภาระที่โลกทําไมได แตพระพุทธเจาทรงทําโดย
พระองคเอง ดวยความสามารถฉลาดแหลมคม สมความเปนศาสดาของโลก ตอนเชาก็เสด็จ
ออกบิณฑบาตโปรดสัตวโลก
คําวาโปรดสัตวนั้น เวลาเขาไดเห็นพระพุทธเจาตาก็เปนบุญเปนกุศล จิตใจก็ยิ้มแยม
แจมใสเพราะเห็นทานผูวิเศษ วิเศษในพระทัยดวยแลว ยังวิเศษดวยพระอากัปกิริยาที่
เคลื่อนไหวของพระองค แลวไดทําบุญใหทานใสบาตรกับพระพุทธเจาและพระสงฆสาวก
ทั้งหลาย ขณะที่พระองคทรงรับสั่งสิ่งใดออกไปดวยเหตุผลที่จําเปนซึ่งควรจะรับสั่ง ขณะนั้นก็
เปนการโปรดสัตวไปในตัว ๆ ตามเหตุผลของศาสดาที่ไมมีการปราศจากเหตุผลประจําองค
ศาสดาอยูเสมอ เรียกวาพุทธกิจ พุทธกิจทั้ง ๕ นี้ไมมีใครสามารถจะทําไดเหมือนพระพุทธเจา
เลย
นี่พูดถึงธรรมของพระพุทธเจาที่วามีจํานวนมากมายเพียงไร เราพิจารณาเพียงเทานี้
แลวประกาศสอนธรรมอยูถึง ๔๕ พระพรรษา วันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปหนึ่ง มีสัตวโลกเขา
มาเกี่ยวของพระพุทธเจามากนอยเพียงไร ที่จะตองประทานพระโอวาทใหเหมาะสมกับจริต
นิสัย ใหเปนประโยชนแกผูฟงแตละราย ๆ ไปไมใหผิดหวังนั้น มีจํานวนมากเพียงไร ถาจะมี
เพียง ๘๔ ,๐๐๐ พระธรรมขันธเทานี้ ไมพอกับภูมิแหงศาสดา และไมพอกับอุปนิสัยของสัต
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วโลกซึ่งเปนเหมือนคนไขแตละประเภท ๆ จะไมเกิดประโยชนอะไรสมภูมิของความเปนศาสดา
เลย
เพราะเหตุนั้นธรรมที่ทรงสั่งสอนโลกจึงมีจํานวนมากตอมาก อยาวาเพียง ๘๔ ,๐๐๐
เทานี้เลย เปนลาน ๆ ในบรรดาอุบายที่สั่งสอนสัตวโลก จะไมซ้ํากัน ถานิสัย จริตนิสัยของผูนั้น
กิเลสประเภทตาง ๆ ของผูนั้นไมซ้ํากัน การประทานพระโอวาทเพื่อประโยชนแกผูนั้น
แกปญหาแกผูนั้น หรือแกกิเลสชวยผูนั้น ทําผูนั้นใหเกิดประโยชนจะไมมีการซ้ํากันเลย จะซ้ํา
กันเฉพาะที่มีนิสัยคลายคลึงกันเทานั้น เมื่อเปนเชนนั้นพระโอวาทจึงมีจํานวนมากไมมีอัดมีอั้น
ในการแนะนําสั่งสอนสัตวโลก หรือแกปญหาโลกแตละราย ๆ ใหไดรับผลประโยชนจาก
พระองค นี่เรียกวาภูมิของศาสดาเปนอยางนี้
ธรรมที่ทรงสั่งสอนจึงมีจํานวนมาก เทาที่ทานจดจารึกไววา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธนั้น
ทานจดไวเพียงพอประมาณ ถามากกวานั้นก็จะเหลือเฟอฟนเฝอไปหมด แทนที่จะไดรับ
ประโยชนจะกลายเปนการสับสนวุนวายแลวไมเกิดประโยชนแตอยางใด จึงมีไวสําหรับความ
จําเปน และมีไวสําหรับหลักใหญ ๆ เทานั้น สวนปลีกยอยที่พระองคทรงแนะนําสัตวโลกทั่ว ๆ
ไปนั้น ไมไดนําเขามาเกี่ยวของกับธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธนี้เลย นี่ภูมิของพระพุทธเจา
ที่กลาวทั้งหมดวา ๘๔ ,๐๐๐ พระธรรมขันธก็ดี ที่มากยิ่งกวานี้เต็มภูมิของศาสดาที่สั่ง
สอนโลกก็ดี เหลานี้เปนอาการของธรรมทั้งมวล ไมใชองคของธรรมแทที่มีอยูเฉพาะในพระทัย
ของพระพุทธเจา เพราะเหตุนั้นผูปฏิบัติจึงคํานึงถึงพระโอวาทอันเปนแนวทางที่ถูกตองดีงาม
เฉพาะอยางยิ่งคําวามัชฌิมาปฏิปทานี้ถึงใจไมมีขอสงสัย ใหนําหลักนี้เขามาประพฤติปฏิบัติตอ
ตนเอง และคําวามัชฌิมาปฏิปทานั้น
ใหพึงทราบวากิเลสมีเลหมีเหลี่ยมรอยสันพันคมขนาดไหน จึงสามารถครอบงําสัตวโลก
ใหอยูใตอํานาจได ทั่วทั้ง ๓ โลกธาตุไมมีสัตวโลกตัวใดจะนอกเหนือจากอํานาจของกิเลสไม
ครอบงําไปได ดวยเหตุนี้คําวามัชฌิมาในการแนะนําสั่งสอนสัตวโลก หรือเครื่องมือเปนเครื่อง
ปราบกิเลส ซึ่งเปนตัวฉลาดแหลมคมรอยสันพันนัยนั้นจึงตองมีครบ มีเลหมีเหลี่ยมเลยรอยสัน
พันนัยไป จึงจะทันกับกิเลสประเภทตาง ๆ ประเภทหยาบ ประเภทกลาง ประเภทละเอียด
มัชฌิมาจะเอาเพียงกลาง ๆ เขาไปใชอยางเดียวนี้ พึงทราบวาพระพุทธเจาไมใชเถรตรง
พระพุทธเจาไมใชคนโง พระพุทธเจาคือจอมปราชญ พระพุทธเจาคือจอมปราบกิเลสทั้งหลาย
จนราบเรียบภายในพระทัยแลว จะปราบดวยความเปนเถรตรงไดอยางไร ตองปราบดวยความ
ฉลาดแหลมคมมากเหนือกิเลสทุกประเภท จนไมมีเหลือในพระทัยของพระพุทธเจา เพราะการ
ปราบปรามมันดวยพระปรีชาสามารถของพระองคเอง นี้แลคําวามัชฌิมาที่ออกจากศาสดา จึง
เปนมัชฌิมาที่ฉลาดแหลมคมมากตอกิเลสประเภทตาง ๆ ทันกับกิเลสทุกประเภทไป ปราบ
ราบเรียบไปไดทุกประเภท ดวยอํานาจแหงมัชฌิมาประเภทนั้น ๆ ใหพึงทราบอยางนี้
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คําวามัชฌิมาคือสายกลาง คําวาสายกลางนั้นโลกทั้งหลายจะตองคิดกันแบบวา
ตรงไปตรงมาเฉย ๆ ไมไดคํานึงถึงวากิเลสมันตรงไปตรงมาไหม อันใดจะมีความปลิ้นปลอน
หลอกลวงรอยสันพันคม พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไดรวดเร็วยิ่งกวากิเลสในโลกนี้ไมมี
เพราะฉะนั้นคําวามัชฌิมาจึงจะเปนธรรมแบบเถรตรงไปไมไดจะถูกกิเลสจูงจมูก ธรรมทั้งหลาย
กลายเปนบอยของกิเลสไปหมด ธรรมจะเหนือกิเลสเหนือโลกไปไมได เพราะฉะนั้นคําวา
มัชฌิมาจึงตองเหนือกิเลสทุกประเภท
คําวามัชฌิมาคือเครื่องมืออันเหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภทไป กิเลสอยาง
หยาบแสดงขึ้นภายในจิตใจ เราจะเอาอะไรเขาไปปราบความหยาบโลนของกิเลส ความดื้อดาน
ของกิเลส ซึ่งแสดงขึ้นมาในจิตใจของเราโดยแท อุบายวิธีใดที่จะทันกับกิเลสประเภทดื้อดาน
หาญสูตอธรรม เราตองนําประเภทที่เหี้ยมโหดตอกิเลส ประเภทที่แหลมคมกวากิเลสเขาตอสู
กับกิเลสประเภทนั้น ๆ
ดวยเหตุนี้เองการประพฤติปฏิบัติจึงมีความทรหดอดทน มีความเฉลียวฉลาดรอบตัว
อยูเสมอ มีความตั้งหนาตั้งตา มีความตานทาน มีความอุตสาหพยายาม มีความคิดไหวพริบ
ปญญาใหทันกับอาการของจิต ซึ่งกิเลสผลักดันออกมาเปนลวดลายแหงการตอสูกับธรรมแตละ
อาการ ๆ ใหทันกัน ไมเชนนั้นไมทัน นี่คือวิธีการที่ถูกตองแทกับคําวามัชฌิมา
อันเรื่องเครื่องมือที่จะปราบกิเลสนั้น ในวงปฏิบัติถาผูปฏิบัติใหเปนไปตามอรรถตาม
ธรรม ตามสวากขาตธรรมของพระพุทธเจาแลว จะพอฟดพอเหวี่ยงกันไปตั้งแตตนทาง เมื่อได
เหตุไดผลไดตนทุนเขามาเปนหลักเปนเกณฑภายในจิตใจ ดวยการปฏิบัติดวยการตอสูกับกิเลส
ประเภทนั้น ๆ พอสมควรแลว จะทราบวิธีการปฏิบัติตอกิเลสประเภทที่ละเอียดยิ่งกวานั้นเขา
ไปโดยลําดับ ๆ ดวยเครื่องมือคืออุบาย สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรของตนเอง นี่การนํา
มัชฌิมามาใชใหเหมาะสมกับกิเลสประเภทตาง ๆ นี่เรียกวาเหมาะสม
มัชฌิมาคือความเหมาะสม กิเลสหยาบมัชฌิมาตองหนักมือ กิเลสกลาง มัชฌิมาก็ให
เปนขนาดเหมาะสมกับการปราบกิเลสใหอยูในเงื้อมมือ กิเลสละเอียดลงไป มัชฌิมามี
สติปญญาเปนตน จะละเอียดแหลมคมเขาไปโดยลําดับ ๆ ทันกันไปโดยลําดับ และฆากันไป
เรื่อย ๆ หมดไปเรื่อย ๆ ภายในจิตใจ นี่ใหพากันเขาใจคําวามัชฌิมาในหลักธรรมชาติ หรือใน
หลักของการปฏิบัติที่ประสบเหตุการณจริง ๆ เปนอยางนี้ ไมใชเปนแบบเถรตรง
จะทําความพากเพียรบาง อุตสาหพยายามบาง มีความทุกขความลําบากตอการ
ประกอบความเพียรบาง ก็ถูกกิเลสมันหลอกเสียวานี่มันจะเครงเกินไป แนะทําพอดี คําวาพอดี
นั้นคือมัชฌิมาของกิเลสเราหาไดทราบไม มัชฌิมาของกิเลสมันแทรกอยูทุกแงทุกมุมแหง
มัชฌิมาของธรรม เพราะฉะนั้นคําวามัชฌิมาของธรรมอันแทจริงที่จะปราบกิเลสนั้นจึงกาวไม
ออก เพราะถูกมัชฌิมาของกิเลสกลอมไปเสียหมด จะนั่งภาวนาชั่วกาลชั่วเวลากี่ชั่วโมง ก็ถูก
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กิเลสมากลอมเสียวามันจะเกินมัชฌิมาไป เครงเกินไป หนักเกินไป ไมเหมาะไมถูกตองกับหลัก
มัชฌิมา ถูกกลอมไปเสียอยางนี้
เวลาทุกขเกิดขึ้นภายในรางกาย เพราะโรคภัยไขเจ็บก็ดี เพราะการนั่งมากก็ดี จะทนตอ
ทุกขนี้ไปก็จะเปนการเครงเกินไป คําวาทนตอทุกขนี้คือทนสู ไมใชทนอยูเฉย ๆ แบบคนสิ้นทา
ทนสูทุกขเวทนา พิจารณาแยกแยะดูเวทนาคือความทุกขที่เกิดขึ้นภายในกายเปนตน เจ็บ
ตรงไหนมาก ปวดตรงไหนมาก เจ็บแขง เจ็บขา เจ็บเขา เจ็บบั้นเอว หรือเจ็บตรงไหนที่เดนกวา
เพื่อน จิตจอเขาไปตรงนั้น แยกดูใหเห็นความจริงทั้งรางกายสวนนั้นวาอันใดเปนทุกข
รางกายนี้เปนสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งปจจุบัน ในขณะที่นั่งภาวนาหรือ
ในขณะที่กําลังเจ็บไขไดปวยอยูนี้ เขาเปนรางกาย เปนเนื้อ เปนหนัง เปนเอ็น เปนกระดูก มา
ตลอดสายจนกระทั่งบัดนี้ ทุกขที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไมไดเกิดมาจากโนน พึ่งปรากฏในขณะนี้
ทําไมจึงจะถือวาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กายเปนทุกข ทุกขเปนกาย เลยกลายเปนเรื่องของเรา
ที่จะตองแบกทุกขไปเสียทั้งหมดวาเราเปนทุกข นี่กิเลสมันแทรกเขาไปเชนนี้
เพราะฉะนั้นจึงตองแยกใหเห็นตามความจริงของมันในจุดที่ทุกขมากที่สุดนั้นแหละ เอา
เวทีไปตั้งที่ตรงนั้น ขึ้นเวทีตรงนั้น แยกดู เอา หนังเจ็บเหรอ เนื้อเจ็บเหรอ เนื้อเปนทุกขเหรอ
หรือกระดูกเปนทุกข วาตรงไหนใหจิตจอเขาไป วาหนังก็ใหเห็นลักษณะของหนังชัดเจน
ประจักษใจ วาเนื้อเปนทุกขก็ใหดูเนื้อตรงที่วากําลังเปนทุกขนั้นใหชัดเจนดวยสติดวยปญญา
ของตน หรือกระดูกเปนทุกข ดูกระดูกใหชัดเจน กระดูกมีรูปลักษณะ คือ หนัง เนื้อ เอ็น
กระดูก มีรูปมีลักษณะสีสันวรรณะ
ทุกขนี้ไมใชรูป ไมมีรูปไมมีลักษณะ ไมมีสีสันวรรณะ เปนแตแสดงความปรากฏของตน
ขึ้นมาใหเปนที่ไมพอใจแกเราเทานั้น นี่เรียกวาทุกข แลวมันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดอยางไร
แลวแยกแยะเขามาสูใจ หรือใจนี่หรือเปนทุกข เอา ถาวาใจเปนทุกขจริง ๆ แลว เวลาทุกขดับ
ไปใจจะดับไปดวยไหม หากเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลว ทุกขดับไปใจตองดับไปดวย
เอา ถากายเปนทุกข เวลาทุกขนี้ดับไปกายตองดับไปดวย เนื้อตองดับไปดวย หนังตอง
ดับไปดวย เอ็นตองดับไปดวย กระดูกตองดับไปดวย แตนี้ทุกขพึ่งปรากฏมาในขณะนี้แลวจะ
ดับไปในขณะตอไป ทั้ง ๆ ที่ เนื้อ หนัง เอ็น กระดูกไมไดดับไปดวยเลย แลวจิตใจผูที่รับรูทุกข
ทั้งหลาย ก็ไมไดดับไปดวยเลย เมื่อเปนเชนนั้นทําไมจึงไปสําคัญมั่นหมาย จึงไปเขาใจวานี้เปน
เราเปนของเรา วาหนังเปนทุกข วาเนื้อเปนทุกข วาเอ็น กระดูก เหลานี้เปนทุกข วาใจเปนทุกข
มันผิดไปเทาไรแลวนี่ ผิดจากหลักความจริง
วาตรงไหนใหจดจอลงที่ตรงนั้น เอาใหเห็นจริงเห็นจัง นี้คือมัชฌิมาที่เหมาะสม แต
มัชฌิมาของกิเลสนั้นทนไมไหว นี่เดี๋ยวจะตายนะนี่นะ เดี๋ยวจะไมไดทันถึงมรรคผลนิพพานจะ
ตายกอนนะ นั่นคือมัชฌิมาของกิเลสมันกลอม แลวเชื่องายดวยผูปฏิบัติเพราะเคยถูกกลอมมา
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เสียนานแลว ไมเคยเห็นโทษของมัน ไมเคยเห็นความจอมปลอมของกิเลสประเภทตาง ๆ ที่
เคยกลอมมาเปนเวลานานนั้นเลย เนื่องจากธรรมอันเปนของจริงยังแทรกเขาไมถึงใจ
เมื่อธรรมไดแทรกเขาถึงใจแลว เรื่องความสําคัญตาง ๆ ใหหนายิ่งกวาภูเขาทั้งลูกนี้ก็
เถอะจะแตกกระจายไปหมด รางกายนี้จะแตกกระจายไปหมด ดวยอํานาจของสติปญญา
คลี่คลาย ตีกระจายใหแหลกแตกเปนความจริงไปดวยกันทั้งนั้น ไมมีสิ่งใดนอกเหนือไปจาก
ความจริงนี้เลย กิเลสที่มาหลอกลวงแทรกแซงอยูทุกขุมขน ทุกเนื้อ ทุกหนัง ทุกเอ็น ทุกกระดูก
ทุกอวัยวะก็แตกบานแตกเมือง แตกความจอมปลอมของตนออกไปหมด ยังเหลือแตความจริง
ลวน ๆ นั่นละความจริงเปนอยางนั้น
เวลาพิจารณาที่กลาวมานี้ ไมใชพิจารณาสักวาลวก ๆ ไป เอาใหเห็นจริงเห็นจังใน
ขณะนั้น ทุกขจะหายก็ตามเราจะตายก็ตาม ไมสําคัญยิ่งกวาความตองการความจริง ใหเห็น
ความจริงระหวางแหงทุกข คือระหวางทุกขกับจิต ระหวางทุกขกับกาย นี่เปนสิ่งที่เรามุงมั่นเปน
สิ่งที่เราตองการอยากรูอยากเห็น คําวาสัจธรรมเปนของจริง เชน ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ทุกขเปนของ
จริงอันประเสริฐนั้นจริงอยางไร
ถาเราตองการอยากจะเห็นทุกขเปนของจริงอันประเสริฐ เราก็พิจารณาดังที่กลาวนี้
อยางไรก็ปดไมอยู ประหนึ่งวาพระพุทธเจามาประทับอยูที่ตรงหนานี้ไมสงสัย เพราะความจริง
อันนี้เหมือนกันกับที่ประทานไวแลววา ทุกฺขํ อริยสจฺจํ เปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางประจักษใจ
แลวเราจะสงสัยพระพุทธเจาที่ตรงไหน
ตลอดถึงสมุทัยก็เหมือนกัน มรรค นิโรธ ธรรมที่กลาวทั้ง ๔ นี้นั้น เราอยาเขาใจวาอยู
คนละแหงละหน จะตองพิจารณาคนละครั้งละคราว การพิจารณาคนควาหาความจริงจากทุกข
จากกายจากใจ ในขณะที่ทุกขเวทนากําลังกลาสาหัส นั้นแลคือเปนเวลาที่เราพิจารณาสัจธรรม
ทั้ง ๔ พรอมกันไปในตัวอยางสมบูรณแลว นี่หลักปฏิบัติเปนอยางนี้ ไมใชจะไปเรียงราย
พิจารณาทุกข แลวจึงจะดับสมุทัย แลวจึงจะทํานิโรธใหดับทุกข แลวพิจารณานิโรธ แลวจึงจะไป
พิจารณามรรคนั้นผิดทั้งเพ
ทานเรียงไวเปนลําดับลําดาเฉย ๆ ความจริงแทไมเปนเชนนั้น มันกลมกลืนเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันในสัจธรรมทั้ง ๔ นี้ พอทุกขเกิดขึ้น ทานวาทุกขใหกําหนดรู จะไมรูอยางไรเราไมใช
คนตาย ทุกขเกิดขึ้นตรงไหนก็ตองรู คําวาใหกําหนดรูนั้นหมายถึงวาใหรูดวยสติเพื่อความ
พิจารณาตางหาก ทานจึงวาพึงกําหนดรู ทุกขเกิดขึ้น นี่ทุกขเกิดขึ้นแลวนะ มีสติแลว ตั้งทาลง
ไปพิจารณาถึงเรื่องทุกข
ทุกขนี้เปนสาเหตุมาจากอะไร อะไรเปนทุกข นี่คือเรื่องของมรรคไดแกสติปญญาแลว
อะไรเปนผูสําคัญมั่นหมาย มันเกิดมาจากอะไรแยกแยะลงไป หนังเปนหนัง เนื้อเปนเนื้อ เอ็น
เปนเอ็น กระดูกเปนกระดูก อวัยวะทุกสวนเปนความจริงตามสภาพของมันอยูอยางนั้น แลวมัน
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มาเปนทุกขไดอยางไร ทุกขมันก็เปนทุกข สักแตวาปรากฎขั้นมาไดในทั่วอวัยวะ แตแลวก็ดับไป
ตามธรรมชาติของมัน เมื่อเปนเชนนั้นจะถือวาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดอยางไร นี่คือสติ คือ
ปญญาแลว คือการคนควาหาความจริงอยูแลว ความสําคัญมั่นหมายที่เคยยึดเคยเหนี่ยวนั้น ที่
เรียกวาเปนสมุทัย มันก็ดับลงไปในขณะนั้น ๆ
นิโรธความดับทุกข คือความกระวนกระวายภายในจิตใจ มันก็ระงับดับไปโดยลําดับ ๆ
ทําหนาที่ไปตามมรรค ไมใชนิโรธทําหนาที่ของตนเอง เปนเรื่องของมรรคตางหากทําหนาที่
เมื่อทําหนาที่เขาใจกิเลสหรือตัดกิเลสไปขาดมากนอยเพียงไร ความดับทุกขเพราะอํานาจของ
กิเลสก็แสดงขึ้นมาโดยลําดับลําดา นี่เรียกวามัชฌิมาเปนอยางนี้
ผูปฏิบัติอยากลัวตาย ใหกลัวจะไมเห็นความจริงนี้มากกวา ถึงวาระที่ควรจะทุมกันตอง
ทุมบาง เปนก็เปนตายก็ตาย แตสติปญญาเปนสําคัญ อยาทนเฉย ๆ นะ ทนทุกขเฉย ๆ ไมเกิด
ประโยชน ทุกขก็ทุกขเพื่อจะรูจะเห็นในความทุกขในสิ่งใหเกิดทุกข และอะไรเปนทุกขที่แทจริง
ใหเห็นเปนความจริงดวยกัน ทั้งทุกขที่เรียกวาทุกขเวทนา ทั้งกายทั้งจิต เมื่อตางอันตางรูตาม
เปนจริง วาทุกขก็สักแตวาสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตน กายก็มีเปน
ธรรมชาติอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาตามธรรมชาติของตน จิตก็เปนธรรมชาติอันหนึ่งที่รับรูในสิ่ง
ทั้งหลาย เมื่อตางอันตางจริงดวยความประจักษใจแลวเชนนี้ แมทุกขจะเกิดขึ้นมากนอยเพียงไร
ก็ไมกระทบกระเทือนถึงจิตใจ ไมกระวนกระวาย เพราะตางอันตางจริง ประการหนึ่ง ทุกขที่
ปรากฏขึ้นในรางกายดับไป จะดับหรือไมดับก็ตามมันก็คือของจริงนั่นแล นี่การประพฤติ
ปฏิบัติใหพิจารณาอยางนี้
ที่กลาวมานี้กลาวถึงเรื่องมัชฌิมาปฏิปทา ถึงคราวที่จะทุมกันลงใหหนักมือใหถึงเปนถึง
ตาย เพื่อเอาความวิเศษวิโสขึ้นมาจากสัจธรรมทั้ง ๔ นี้ก็ตองทุมกันลงไป ถึงคราวที่จะลดหยอน
ผอนผัน มันหากเปนไปเองภายในตัวของเราไมมีใครบอกก็รูเอง ถึงขั้นจะผอนสั้นผอนยาวก็รู
ถึงขั้นจะทุมกันอยางหักโหมก็รูภายในตัวเอง แตจะปฏิบัติไปอยางลุม ๆ ดอน ๆ อยาง
สะดวกสบายเฉย ๆ เมย ๆ ไปอยางนั้นเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล ถาวามัชฌิมาก็มัชฌิมาของ
กิเลส อยูในทามกลางหัวใจเราผูกมัดหัวใจเรา ไมใชมัชฌิมาที่แกหัวใจเรา ผิดกันอยางนี้พึง
เขาใจผูปฏิบัติ
เบื้องตนไดกลาวถึงเรื่องธรรมแท ธรรมแทจะเกิดขึ้นที่ใจ ใจเทานั้นเปนธรรมชาติที่จะ
รับทราบธรรมทั้งหลาย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ไมใชผูรับทราบ เปนแตทางเดินของจิต เปน
เครื่องมือของจิต ที่จะขวนขวายหาอรรถหาธรรม ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย เดิน
ออกสู รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส จิตเปนผูตามรับทราบในสิ่งตาง ๆ ที่เขามาสัมผัส
สัมพันธ นี่จึงวาเปนเครื่องมือ ถาเราเดินออกดวยมรรคเปนเครื่องมือ ถาปลอยใหเปนไปตาม
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อํานาจของกิเลสผลักดันออกไปนั้นเปนเครื่องมือของสมุทัย ของกิเลสลวน ๆ ไมมีธรรมเขาเจือ
ปนเลย
การปฏิบัติธรรมจึงตองอาศัยอุบายวิธีการที่มีในตํารับตํารา หรือครูอาจารยแนะนําสั่ง
สอนแลว นั้นแลเปนความไมลูบ ๆ คลํา ๆ เปนการถูกตอง เฉพาะอยางยิ่งผูใหโอวาทสั่งสอน
เปนผูรูจริงเห็นจริงทั้งฝายเหตุฝายผล การแนะนําสั่งสอนนั้นจะไมผิดไมพลาด เพราะสอนตาม
หลักความจริงที่ไดดําเนินมาแลว เปนที่แนใจ สําหรับผูฟงทั้งหลายจะไดยึดเปนหลักเปนเกณฑ
เปนขอปฏิบัติ ไมตองทําใหเสียเวล่ําเวลา เสียประโยชน มีความทุกขยากลําบากเปลา ๆ โดย
การลูบ ๆ คลํา ๆ จดจอลงตรงไหน ฟาดฟนลงตรงไหนเปนความจริงทั้งนั้น เพราะถูกตองตาม
โอวาทที่ทานพาดําเนินมาแลว
วิธีการเหลานี้เปนอาการของธรรมทั้งหมด จนกระทั่งผลไดปรากฏขึ้นมามากนอยจะ
ทราบที่ใจ ๆ ใจเปนผูรับทราบ ใจเปนภาชนะอันเหมาะสมอยางยิ่งของธรรมทั้งหลาย ไมมีสิ่ง
ใดทั่วทั้งโลกธาตุนี้จะสัมผัสสัมพันธรับทราบธรรม และเปนที่สถิตอยูแหงธรรมเปนภาชนะแหง
ธรรมไดเหมือนใจ เพราะฉะนั้นธรรมจะมีอยูเต็มโลกเต็มสงสารก็ตาม จึงไมมีความหมาย
สําหรับใจที่ไมสนใจกับธรรมทั้งหลาย เชนเดียวกับหมอที่คว่ําปากไว จะเอาน้ําในบึงในบอใน
มหาสมุทรทะเลมาเทลงก็ไมมีคําวาขังอยู เทลงเทาไรก็ไหลทิ้งไปหมด จิตใจที่คว่ําไมยอมรับ
ธรรมทั้งหลายก็เปนเชนนั้น จึงเปนใจไมไสระกําระเกินไป ไมใชใจคนไมใชใจผูปฏิบัติ
ใจผูปฏิบัติมีความจดจอตออรรถตอธรรม แลวธรรมจะเกิดขึ้นสัมผัสที่ใจ รับรูที่ใจโดย
ลําดับลําดา จนกระทั่งกลายเปนธรรมทั้งแทงขึ้นมาที่ใจ ใจเปนธรรม ธรรมเปนใจ เปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันก็ประจักษที่ใจ ไมไดมีที่หู ที่ตา ที่จมูก ที่ลิ้น ที่กาย ไมไดมีที่ดินฟาอากาศหรือฟา
แดดดินลม ตนไมภูเขา ๓ โลกธาตุนี้ไมมีที่สถิตของธรรมได มีใจดวงเดียวเทานั้นเปนที่สถิต
ของธรรม เปนผูรับทราบธรรม เปนผูทรงไวซึ่งธรรม เปนผูบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพน ก็คือใจดวงนี้
เทานั้น นอกนั้นไมมีคําวาหลุดพนหรือติดอยู มีใจดวงเดียวเทานี้เปนผูติดและเปนผูจะหลุดพน
เพราะฉะนั้นการปฏิบัติทุกแงทุกมุมจึงปฏิบัติเพื่อใจดวงนี้ใหเหมาะสมกับธรรมทั้งหลาย
ดังพระพุทธเจาประทานไววา ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเราตถาคต คือเห็นธรรมที่ใจไมไดเห็นที่
ไหน เห็นธรรมมากนอยเพียงใดก็ชื่อวาเริ่มเห็นตถาคตเขาไปโดยลําดับ เห็นธรรมเต็มดวงถึง
ความบริสุทธิ์เต็มภูมิ ชื่อวาเห็นตถาคตเต็มองค ไมนอกเหนือไปกวานี้เลย ฉะนั้นขอทุกทาน
ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาใหจริงใหจัง
ของวิเศษวิโสอยูที่ใจไมอยูที่อื่นที่ใด ไมอยูที่ดินฟาอากาศ ไมอยูที่ดินน้ําลมไฟ ไมอยูที่
ทวีปนั้นทวีปนี้ ไมอยูที่โลกนั้นโลกนี้ แตอยูที่ใจ เปนแตเพียงวาถูกกิเลสตัวจอมปลอมมันครอบ
หัวใจไว มีอํานาจครอบหัวใจไมใหใจกับธรรมเขาสัมผัสสัมพันธกันได พอจะเปนเครื่องสืบตอ
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ใหมีแกจิตแกใจ ขยายอํานาจแหงธรรมภายในจิตใจของตนออกใหรูแจงเห็นชัด ทั้งโทษคือ
กิเลสตัวครอบงํา ทั้งคุณคือธรรมที่รูที่เห็นไดเหลานั้น เพราะอํานาจกิเลสมันครอบ
เมื่อไดเปดกิเลสออกดวยขอปฏิบัติ ดังสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลวนี้ เราจะไม
สงสัย ความรูความวิเศษวิโส ความพอดิบพอดี ความพอแลว ความอยูเปนสันติสุขไมดิ้นรน
กระวนกระวายกับสิ่งใดทั่วทั้งแดนโลกธาตุนี้จะประจักษที่ใจ เมื่อใจพอตัวแลวดวยการ
ประพฤติปฏิบัติตองเปนอยางนั้นไมเปนอยางอื่น นี่คือการปฏิบัติธรรม ธรรมแทอยูที่นี่ จะเกิด
ที่นี่
ธรรมนั้นมีอยูทั่วไปตั้งแตกาลไหน ๆ มาเปนอนันตกาล ธรรมไมเคยสิ้นสูญจากโลก แต
ใจผูที่จะรับสัมผัสสัมพันธ หรือรับทราบธรรมและใหเปนที่สถิตของธรรมนั้นไมยอมรับเทานั้น
ธรรมจึงเปนเหมือนไมมี แมจะมีอยูเพียงไรก็เปนเหมือนไมมี ผูจะมีธรรมในใจตองเปนผูสนใจ
ในธรรม เปนผูปฏิบัติธรรม แลวธรรมจะเขาสูจิตใจ เพราะจิตใจเปนผูเอื้อม จิตใจเปนผูยึด
จิตใจเปนผูถือ จิตใจเปนผูปฏิบัติ จิตใจเปนผูจดจอ จิตใจเปนผูดู จิตใจเปนผูแสวงหา ทําไม
จิตใจจะไมสัมผัสสัมพันธธรรมเลาเพราะธรรมมีอยูแลว นั่นเอาตรงนั้น เอาใหจริงใหจัง
หนักเบาทราบกันอยูแลวการประพฤติปฏิบัติ เฉพาะอยางยิ่งการกําจัดกิเลส กิเลสเปน
ตัวที่เหนียวแนนมั่นคงมาก เปนตัวที่ฉลาดแหลมคมที่สุด ในโลกธาตุนี้ไมมีอันใดเกินกิเลส
แลวคําวากิเลส ๆ ก็ไมมีอยูในที่อื่นใด ตั้งรากตั้งฐานตั้งบานตั้งเรือนอยูภายในจิตใจนี้
เชนเดียวกัน การสัมผัสสัมพันธทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้น สัมผัสสัมพันธเพื่อกิเลส
ลงจิตไดเปนกิเลสและกิเลสมีอํานาจแลว ตา หู จมูก ลิ้น กาย ของเรา ใจของเราจะ
สัมผัสสัมพันธอะไรเปนไปเพื่อกิเลสทั้งมวล เขามารวมเต็มอยูในหัวใจ ใจจึงตองมืดมิดปด
ตัวเองหาทางออกไมได นอกจากหมุนไปตามกิเลสที่พาใหเกิดในภพนอยภพใหญอยูไมหยุดไม
ถอย มีทั้งสุขทั้งทุกข สุขมันก็ชุบเลี้ยงไวเทานั้นเองแหละพอไมใหตาย สวนทุกขนั้นบีบคั้นเขาไป
เรื่อย ๆ ทีนี้เมื่อเราประพฤติปฏิบัติธรรมแลวก็เรียกวาเริ่มที่จะทําลายรวงรังของกิเลส ที่มัน
ครอบอยูในหัวใจอยางมืดมิดปดตานี้ใหออกไปโดยลําดับ ๆ ตั้งแตเริ่มสมถะ ออกทางดาน
ปญญาไปเรื่อย ๆ ปญญาเปนสําคัญ
ถึงกาลที่จะใชปญญาใหใช เราอยาอยูเฉย ๆ มีความสงบสบายแลวอยูเสีย นั่นก็คือ
ความนอนใจ ก็ไมพนจากความถูกกิเลสกลอมอีกแหละ เพราะคนเราหาความสบาย พอสบายที่
ตรงไหนอยากอยูนั้นเสียไมอยากจะกาว ความสบายไมมีเพียงแคสมาธิเทานั้น ยังจะมี
ละเอียดลออยิ่งกวานั้น จนกระทั่งถึงความหลุดพนเสียโดยประการทั้งปวงนั้นแลคือความสบาย
ยอดเยี่ยม ไดแก ปรมํ สุขํ
ดวยเหตุนี้ปญญา เมื่อถึงเวลาที่พิจารณาใหพิจารณาแยกแยะดูธาตุดูขันธ ดูทั้งภายนอก
ภายใน ไมวาหญิงวาชายวาสัตววาบุคคล พิจารณาใหเปนอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา
ดวยสติดวย
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ปญญาอยางแทจริง แลวจะไดเหตุไดผลจากสิ่งเหลานั้น เขามาหนุนจิตใจของตนและเปนอุบาย
เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ พิจารณาภายในคือรางกายของตน กับพิจารณาภายนอกรางกายของสัตว
ของบุคคลหญิงชาย ก็มีสภาพเปนอันเดียวกัน เหมือนกันโดยหลักธรรมชาติ ปญญาหยั่งทราบ
ยอนหนายอนหลังตลบทบทวนหลายครั้งหลายหน ยอมจะเปนที่เขาใจแจมแจง และถอดถอน
กันเขามาเอง จนกระทั่งถอดถอนไดหมดโดยสิ้นเชิง นี่ขอสรุปความเอาเลย เพราะอํานาจของ
ปญญา
เมื่อปญญาไดมีความเฉลียวฉลาดรอบทั้งสวนหยาบสวนกลางสวนละเอียด เขามาถึง
ภายในจิตรอบโดยตลอดทั่วถึงแลวนั่นแหละที่นี่ นตฺถิ ปฺญาสมา อาภา ความสวางไหนจะ
เสมอดวยปญญามีหรือในโลกนี้ ไมมี กิเลสมันละเอียดขนาดไหนปญญาสอดแทรกรูเห็นหมด
ฟาดฟนหั่นแหลกแตกกระจายไปหมด นี่ละปญญาจึงเปนของสําคัญมาก ใหใชเวลาที่ควรใช
อยาอยูดวยความสงบเฉย ๆ เวลาสงบก็ใหสงบเสีย พอถอยจากความสงบแลวใหใชปญญา
พินิจพิจารณา นี้จะเปนงานที่เหมาะสมอยางยิ่ง สม่ําเสมอ ไมหนักไมเบาในทางหนึ่งทางใด
จนถึงกับวาติด สงบก็ติดความสงบเสีย พิจารณาปญญาถึงขั้นเพลิน เพลินจริง ๆ นี่ก็เคยได
อธิบายใหฟงแลวจึงไมซ้ําอีก เพราะเวลาก็พอสมควร ทั้งเหนื่อยทั้งลําบากในธาตุในขันธแลว
จึงใหพากันพิจารณา
สติเปนสําคัญ ขอใหถือเปนกิจเปนการเปนงานประจําตน อยาถือวาเปนสิ่งที่หนักหนวง
ถวงจิตใจลําบากลําบน เพราะการถอดถอนกิเลส กิเลสกดถวงหัวใจเรามานานแลวเราลําบาก
แคไหน ไมไดอิดหนาระอาใจตอมันบางเหรอ เวลาจะมาใชสติปญญาศรัทธาความเพียร
อุตสาหบึกบึนตอสูกับกิเลส ทําไมจะเห็นความทุกขเพียงเทานี้วาเปนความทุกขอันใหญหลวง
ถึงกับกั้นทางตัวเองใหกาวไมออก นี่ก็แพกิเลสอีก ไมมีทางที่จะตอสูกับกิเลสใหไดชัยชนะไปได
เลย จึงจําธรรมเหลานี้ไวใหดีเพื่อเปนสิริมงคลประดับตนเอง ใหไดเห็นความพนทุกข ใหเห็น
ความวิเศษ
คําวาวิเศษวิโส พระพุทธเจาวิเศษที่ไหน ใหดูใจใหปฏิบัติตอใจใหดี พระสาวกอรหัต
อรหันตทานวิเศษอยางไร คําวา พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ กลายเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
นั้นกลายที่ตรงไหน ใหเห็นประจักษใจของเราแลวจะหายสงสัย คําวา พุทธ ธรรม สงฆ รวม
องคลงมาสูใจ ใจเปนธรรม ธรรมเปนใจ เปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลวไมสงสัย
จึงขอยุติเพียงเทานี้ เหนื่อยละ
พูดทายเทศน
พวกอภิธรรมก็มาหาผม อาจารยใหญของอภิธรรมละมาแตไมกลาจะมาถามหรือไงนา
จะเอาอภิธรรมมาถามผมแตไมเคยเอามาถาม ถามก็ถามซิ จะใสใตคางนั่นนะ มันจับจออยูตรง
นี้แลวนี่จะวาไง ไมใชคุย อภิธรรมไปจากไหน นั่น ใครเปนผูรูอภิธรรมถาไมใชจิต นั่น กิริยา
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อาการของอภิธรรมทั้งหลายไปจากไหน แนะ จะมาวาอะไรรูแตลําตน อาการของมันทั้งหมดก็
ตองรูซิ มีเทานั้นดวงเทานี้ดวง เหมือนตนไมมีตนเดียวเทานั้นแหละ แตกิ่งมันไปนับดูซิ ราก
ฝอยมันมีเทาไรประมาณไดยังไง จะไปหานับกิ่งนั้นกิ่งนี้ ใบนั้นใบนี้ อันนั้นรากฝอยนั้นรากฝอย
นี้ กวาจะมาถึงตนมันเลยตายกอน
หวดมันเขาไปซิ ขุดมันลงไป ขุดลงไป รากฝอยมีอะไร ขุดลงไปจนกระทั่งถึงรากแกว
ถอนพรวดขึ้นมาแลว เอาซิ กิ่งจําเปนไปนับมันอะไร มีกี่กิ่งมันตายไปดวยกันหมดนั่นแหละไมมี
เหลือ ขอใหลงในวงสัจธรรมนี้เถอะ นี้แหละรากแกวรากฝอยอยูตรงนี้ ฟดมันลงตรงนี้ ฟนลง
ตรงนี้ ขุดลงตรงนี้ อยาไปหลงกิริยาอาการภายนอก
พอพูดอยางนี้ก็ระลึกถึงทานเจาคุณ...คือหมอเขามาบวช ดูเหมือนเขาลาราชการมา
บวชหรือไงนะ แลวเขาเขียนแผนที่อวิชชาไว โอย เปนวง เขาเขียนไวก็ดีของเขานะ เพราะพวกนี้
พวกนักเขียนนี่ เขาเขียนเปนวงของอวิชชาเปนอยางนั้น สังขารเปนอยางนั้นอยางนี้ มาดูนี่ทาน
อาจารย..ทานเรียกอาจารย มาดูนี่ นี่เขาเขียนแผนที่ของอวิชชาวางั้น ขําดี มาดู "ผมไมดูละขี้
เกียจดู เสียเวล่ําเวลา " วางี้เลยผม ถาจะปฏิบัติตามเขียนนี้ถึงวันตายมันก็ไมรูอวิชชาละนา
อวิชชาไมไดเปนแบบเขียนนี่นา แบบเขียนกับอวิชชามันผิดกันคนละโลก เราปฏิบัติอวิชชา
ปฏิบัติตามแบบนี้ตายทิ้งเปลา ๆ นา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา .... เอาตอแขนงกัน
ไปโนน
จับมันลงตนตออวิชชานี้ กิ่งแขนงมันอยูที่ไหน ฟาดกันลงตรงนั้นซิ ใหมันมวนชาดกไป
เลย "อยางนั้นเหรอ ๆ "(ทานฟงดวยความสนใจ) "อยางนั้นแหละ" เขียนอยางนี้มันหลอก
เจาของ อยาเขาใจวาจะแกกิเลสไดแมสักนิดหนึ่งเลยแบบแผนนี้นะ แกไมไดเราบอกอยางนี้เลย
นี้ยืนยันไดเลยวา "แกไมได"(วางี้เลย)เอา ถาอยากจะทราบเรื่องอวิชชา ไมตองมาเขียนแปลน
ฟาดมันลงไปหัวใจนี้ซิ มันเขียนเรื่องเกี่ยวโยงเกี่ยวกับเรื่องอะไร รูป เสียง กลิ่น รส เครื่อง
สัมผัส พิจารณามัน อยาใหหนีเรื่อง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตาเถอะ อสุภะอสุภัง เอามันตรงนี้ นี่
ละตรงที่จะมวนชาดกอวิชชา ฟาดลงไป ๆ นี้
สุดทายอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา มันไปรวมที่หัวใจทั้งหมดนั้นแหละ อสุภะอสุภังมันก็รวมที่
หัวใจ จะเปนผูรูผูเห็น เพราะสิ่งเหลานี้มีอยูแลวนี่ เพียงแตมาเขียนแปลนเขียนจนวันตายไมได
เรื่องอะไร ผมเลยไมอาน ผมไมอาน เสียเวลา (ก็เปนกันเองนี่กับทานเจาคุณ...ถาคนอื่นผมก็
พูดอีกแบบหนึ่งไมไดพูดแบบเดียวกัน) ทําใหกิเลสมันหัวเราะ เอาใหกิเลสมันรองไหเปนไร จะ
เอาอะไรมาหลอก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อยามาหลอกเลย จะเอาแบบโลกมาใชกับธรรมไมถูก
มันคนละโลก
แมแตปริยัติไมไดประมาทนะ ปริยัติเราเรียนมาแท ๆ นี่ ในขณะที่ไมควรจะไป
เกี่ยวของปริยัติ ไปเกี่ยวของยุงหมดไมเกิดประโยชน อยางพอแมครูอาจารยทานพูดใหผม ผม
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ไมลืม ฝงหัวใจลึกที่สุดไมมีวันถอน ไปหาทานเปนวันแรกเสียดวย "เออ! ทานมหาก็เรียนมา
มากพอสมควรจนเปนมหา แตอยาวาผมประมาทธรรมของพระพุทธเจานะ (พอวาอยางนั้นยก
มือขึ้นเลยนะ) ธรรมทานเรียนมามากนอยใหยกบูชาไวเสียกอน เวลานี้ยังไมเกิดประโยชน
สําหรับทาน ใหทานพยายามทําจิตของทาน เอาจิตของทานใหได ใหมีความสงบเยือกเย็น เอา
ตรงนี้นะ
อยาไปยุงกับปริยัติที่เรียนมามากนอย เวลานี้ยังไมสมควร จะกอความวุนวายใหเจาของ
เปลา ๆ ไมเกิดประโยชน (ทานวางั้น) ทําจิตของเราใหมันสงบใหไดนะ จะสงบดวยวิธีไหนเอา
ใหมันสงบใหได ตรงนี้ (ทานวางั้นนะ) เมื่อถึงคราวที่มันจะวิ่งออกถึงกันแลวประสานกันแลว
เอาไวไมอยู" (ทานวางี้นะ) แหม! ถึงใจนะ "เมื่อถึงกาลเวลาที่ควรจะวิ่งประสานกันระหวาง
ปริยัติกับปฏิบัติแลวจะเอาไวไมอยู จะตองวิ่งถึงกันตลอดเวลา " (ทานวาอยางนี)้ แลวมันเปน
อยางนั้นจริง ๆ นี่ ไดปฏิบัติมาแลว
พอวางั้นแลวก็เอาอยางทานวา เพราะผมเถรตรงนี่นะ เชื่อครูบาอาจารยแลวจะไปแยง
ทานไดยังไงเมื่อเชื่อแลว ฟาดแตจิตลงไปจนมันไดรับความสงบ พอสงบแลวมันก็อยูนั่นเสีย
จนกระทั่งทานลากออกสูคัมภีร( พูดงาย ๆ)"มันควรจะวิ่งหาคัมภีรก็วิ่งซิ"(เหมือนอยางนั้น) ที
นี้ไลออกทางดานปญญา พอออกดานปญญาแลวนั่นละที่นี่ มันรูมันเห็นอะไร ๆ นี้มันวิ่งสูปริยัติ
ทั้งฝายแกฝายถอดฝายถอน ผลที่ปรากฏแลวยังตองเอาปริยัติมายืนยันอีกที ทั้งที่แนในใจแลว
ยังตองเอาปริยัติมายืนยัน การปฏิบัติในแงนี้เปนยังไง เอาปริยัติเขามาเทียบปุบ ๆ ๆ
ในขณะปญญามันวิ่ง มันวิ่งของมันเอง ประสาน ถึงขั้นประสานอยางที่ทานวาไมไดผิด
เลยนี่นะ ไมยอมไดยังไงก็ความจริงเปนอยางนั้น เมื่อไปถึงขั้นนั้นแลวมันเปนอยางที่ทานวาจริง
ๆ เอาไวไมอยู ยังไงตองวิ่งประสานกันอยางทานวา "แตเวลานี้ยังไมเกิดประโยชน อยานํา
ปริยัติเขามายุงนะ จะเกิดสัญญาอารมณ แทนที่จะใหไดรับความสงบเปนพื้นเปนฐานที่จะ
พิจารณาตอไป มันจะเปนไปไมได (ทานวา) ผมไมลืม
เอาละ เหนื่อยละ เพียงเทานี้
<<สารบัญ
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

ปลุกใจใหตื่น
การมาอยูรวมกันมาก ๆ แมจะเปนเจตนาที่เปนธรรมก็ตาม แตผลที่ไดรับจะตางกันอยู
มาก เพราะเวลามีมากภาระก็ตองมาก การสัมผัสสัมพันธตอกันก็มีมาก ความคิดก็เพิ่มขึ้น ถา
ถูกรายหยาบ ๆ เขามาสับปนกันดวยแลวก็กระเทือนไปหมดทั้งวัด นี่เปนเรื่องที่ตองคิดใหมาก
สําหรับเพศของพระไมควรมีอยางยิ่งเรื่องที่กลาวมา เพราะพระทั้งโลกเขาทราบแลววาเปนเพศ
ที่ทรงธรรมทรงวินัย เปนเพศที่ถูกตองดีงามหาที่ตองติไมได เนื่องจากธรรมเปนสวากขาตธรรม
ตรัสไวชอบทุกแงทุกมุม ไมวาดานวินัยไมวาดานธรรมะทุกขั้น ผูเขามาทรงธรรมทรงวินัยจึง
เปนผูที่ไววางใจของตัวเองและโลก อยาวาแตโลกชาวพุทธเลย แมโลกพาหิรชนตางศาสนาก็
เปนที่ไวใจได
เพราะผูบวชคือผูทรงธรรมตามความสมมุติเปนอยางนั้น ตามความเปนจริงก็เปนอยาง
นั้น ที่ไมเปนไปตามความจริง ไมเปนไปตามความรับทราบของประชาชน ความเขาใจของ
ประชาชน ก็เพราะกิเลสแฝงเขาไปทําลายความทรงธรรมนั้นใหกลายเปนการแบกหามกิเลสไป
เสียหมด ไมเรียกวาทรงกิเลสจะเรียกวาอะไร กิเลสแสดงออกในอาการใด จะเปนสิ่งที่แสลง
แทงจิตแทงใจแทงหูแทงตาไดทั้งนั้น
การเรียนเรื่องของกิเลสจึงตองเรียนในจุดสําคัญกอนคือใจเพราะเปนคลังของกิเลส
ทางเดินของมันก็ออกมาทางกายทางวาจา ทางทองเที่ยวของมันก็ออกมาทางตาทางหูทางจมูก
ทางลิ้นทางกาย แลวนําอารมณเหลานี้เขาไปสูจิตใจเปนธรรมารมณ แลวก็ทองเที่ยวตาม
เรื่องราวตาง ๆ อตีตารมณ นําเขามาครุนมาคิดมายุงเหยิงวุนวาย ลวนแลวแตเปนเรื่องของ
กิเลสที่ทําการกอกวนจิตใจใหหาความสงบสุขไมไดทั้งนั้น จากนั้นก็แสดงออกมาภายนอกอัน
เปนสวนหยาบใหกระทบกระเทือนหมูเพื่อน และระบาดสาดกระจายออกไปเปนวงกวางขวาง
หาประมาณไมได นี่ละกิเลสกับธรรมเปนขาศึกกันตลอดมาอยางนี้
แมเรามาบวชเปนพระแลววาเปนผูทรงธรรมแตกิเลสมันไมไดทรงธรรม มันทรงฤทธิ์
ทรงเดชของมันเอง แสดงออกมาเปนกิเลสทั้งนั้นไมไดเปนอรรถเปนธรรมเลย ขึ้นชื่อวากิเลส
แลวไมวาจะออกมาทางอาการใด ออกมาเล็ก ๆ นอย ๆ ออกมาเปนสวนใหญสวนหลักลวน
แลวแตเปนเรื่องของกิเลสทั้งหมด ไมไดแสดงออกมาเปนธรรม เพราะฉะนั้นเราเปนผูมาทรง
ธรรม ก็คือการชําระแกไขหรือปราบปรามกิเลสในขณะเดียวกัน จึงอยาใหมันกระดิกตัวออกมา
ไดในสวนหยาบ ๆ หากมันสุดวิสัยก็ใหแสดงอยูภายในเทานั้นเมื่อเรายังไมสามารถที่จะปลด
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เปลื้องหรือปราบปรามมันได นี่เปนหลักใหญของผูปฏิบัติของผูจะทรงธรรม จากคําวาทรง
ธรรมไปดวยการปฏิบัตินี้แลวก็เปนผูทรงมรรคทรงผลทรงวิมุตติหลุดพน
การอยูรวมกันเปนสิ่งตองระวัง ดังที่เคยอธิบายใหฟงอยูเสมอวา การคิดเกี่ยวของกัน
การมองกัน ใหมองในแงเปนธรรมหนึ่ง ในแงแหงความเมตตาหนึ่ง ในแงแหงการใหอภัย
หนึ่ง หลักใหญมองกันอยางนี้ หากมีการตักเตือนซึ่งกันและกันก็ใหตักเตือนดวยเหตุดวยผล
ดวยความเปนอรรถเปนธรรม ดวยความเมตตาและมีการใหอภัยไวเสมอ ผูรับก็พึงรับดวย
อาการนี้เชนเดียวกัน รับดวยความจงรักภักดี รับดวยความเคารพนับถือ รับดวยความพอใจ
ที่จะประพฤติปฏิบัติตาม เรียกวาเปนธรรมดวยกันทั้งสองฝาย ไมไดนิยมวาเปนอาวุโสภันเต
เพราะธรรมเปนธรรมชาติที่ใหความเสมอภาคคือความถูกตองดวยกัน ใครพูดออกมา
จะเปนผูใหญผูนอย ใหพูดเปนอรรถเปนธรรมเปนเหตุเปนผล ผูฟงก็ใหฟงตามนั้นปฏิบัติ
ตามนั้น มีกี่รอยกี่พันรายกี่รอยกี่พันองคก็ไมมีการกระทบกระเทือนกัน เพราะเจตนาเปน
ธรรมดวยกัน สิ่งใดที่สุดวิสัยผลิตออกมาเจาของเองก็ทราบ เจาของไมทราบคนอื่นก็ทราบวา
ไมมีเจตนา แตก็ตองระมัดระวัง เพราะความไมรอบคอบทําใหผิดไดเหมือนกัน
ขอวัตรปฏิบัติ การมาศึกษาดูใหดี นี่เราตั้งใจมาศึกษา ตาใหดูหูใหฟงใจใหคิด นําไป
เปนคติไดทั้งทางหูทางตาทางใจ อยามาอยูเดน ๆ ดาน ๆ เพน ๆ พาน ๆ ใชไมได ใหตางคน
ตางระวังใจของตัวนั้นแหละเปนการระวังซึ่งกันและกันไปในตัว ถาไมระวังตัวก็ทําใหกระเทือน
หมูเพื่อน ลงไดออกไปกระเทือนหมูเพื่อนแลวเปนเรื่องหยาบมาก เพียงแตกระเทือนอยูภายใน
จิตใจของเราก็ทุกขรอนพอแลว เปนความผิดพอตัวอยูแลว ไหนจะตองใหระบาดสาดกระจาย
ออกมากระทบกระเทือนหมูเพื่อนอยางนั้นดูไมไดเลย เปนสิ่งที่เลวทรามมาก ใหพากัน
ระมัดระวังใหมากนักปฏิบัติเรา
เพราะเรามาฆากิเลส สิ่งใดที่เขาใจวาตัวดีนั้นแลคือเรื่องของกิเลสมันจะทําใหเราชั่ว
การอวดดีอวดเดนอวดความรูความฉลาดความสามารถของตน ลวนแลวแตเปนเรื่องของกิเลส
ทั้งมวลที่จะทําคนใหเสียหายและลมจม ไมใชจะทําตนใหเปนคนดี การมีความสําเหนียกศึกษา
ดวยความสนใจอยูเสมอจากสิ่งที่มาเกี่ยวของ ผูมาเกี่ยวของ นั่นคือเปนนักธรรมะโดยแท คอย
สําเหนียกเอาเหตุเอาผลดวยความจงรักภักดีตอกัน และนําไปประพฤติปฏิบัติตอตนเอง
พยายามแกไขดัดแปลงอยูเชนนั้น นั่นชื่อวาผูปฏิบัติธรรม ดําเนินธรรม ในขณะเดียวกันก็
เรียกวาแกกิเลสไปในตัว
การไดยินไดฟงการอบรมจากครูจากอาจารยแลว อยาใหเปนลักษณะที่เทน้ําใสหลังหมา
เทปวะลงไปมันสลัดทีเดียวหายหมดไมมีเหลือน้ําแมหยดเดียวอยูบนหลังหมานั้น ที่เทศนาวา
การอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยเต็มอรรถเต็มธรรมเต็มสติกําลังความสามารถ กิเลสมันพาสลัดเสีย
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หนเดียวเทานั้นไมมีเหลือเลยธรรมภายในใจที่ไดยินไดฟงมา ยังเหลือแตกิเลสกองทวมหัวอยู
อยางนี้ใชไมไดเลย ตองศึกษาดวยความจริง
ธรรมนั้นออกมาจากทานผูจริงจัง พระพุทธเจาไมมีใครจะจริงจังเสมอพระองค สัจ
บารมีฟงซิใครเปนคนตั้งออกมาแสดงออกมา พระองคไมทรงดําเนินและเห็นผลมากอนแลว
และเปนผูทรงสัจธรรมเหลานี้ จะนําออกมาแสดงแกโลกไดอยางไร ทุกบททุกบาททุกแงทุกมุม
ที่ทรงนําออกมาประกาศสอนโลก เปนสิ่งที่พระองคไดทดสอบผานมาแลวทั้งเหตุทั้งผลดวยดี
ทุกสิ่งทุกอยางไมมีความบกพรอง มีความสมบูรณตลอดสาย จึงไดนําธรรมเหลานั้นมาสั่ง
สอนโลก ทานวาสัจบารมีอยางนี้ ใครเปนคนประกาศสอนโลกถาไมใชพระพุทธเจา คนไมมี
ความสัตยความจริงทําอะไรเหลาะ ๆ แหละ ๆ หาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑไมได เลื่อนลอย
โอนเอน คลอนแคลน ไมมีหลัก ตองมีหลักใจ ทําอะไรลงดวยเหตุผลแลวใหเปนไปดวยความ
จงใจ ดวยความจริงจังทุกอยาง เมื่อถูกตองดวยเหตุผลแลวตัดสินใจทําลงไปอยางนั้นถึงถูก
ฝกหัดนิสัยเจาของอยาใหเปนคนเหลาะแหละ
การชําระกิเลสไมใชเปนของงาย ๆ เปนสิ่งที่ยากเพราะฝงจมอยูภายในจิตนี้มาเปน
เวลานาน ไมสามารถที่จะนับอานไดเลยแมตัวเองซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับกิเลสมาตลอดกาลก็ตาม
แตเมื่อพูดถึงปจจุบันแลวก็เต็มอยูภายในจิตจึงแกยาก เหนียวแนนมาก การชําระสะสางจะทํา
ดวยความออนแอทอแทเหลวไหลใชไมได นอกจากจะเปนการเพิ่มกิเลสไปเทานั้น จึงตองเอา
จริงเอาจังทําดวยดี
บังคับจิต กิเลสพาฉุดพาลากออกมาในแงตาง ๆ ถาเปนเรื่องของกิเลสจิตใจจะไมมี
ความอิ่มพอ ไมมีความเข็ดหลาบ คิดไปเทาไรทุกขเทาไรก็ยอมทุกข ไมสนใจในเรื่องของทุกข
ที่เกิดขึ้นจากความคิดความวุนวายอันไมดีนั้นเลย ถูกมันลากมันถูไปถลอกปอกเปกไปหมดก็
ยังไมเห็นโทษ นี่ถาเปนเรื่องของกิเลสเปนอยางนั้น ถาเปนเรื่องของธรรมแลวมันฝนหัวใจ
เพราะกิเลสพาใหฝนไมใชเราฝนเองนะ กิเลสเปนขาศึกกับธรรมตองฝนธรรมเสมอโดยเอาเรา
เปนเครื่องมือ มันอยูที่หัวใจเราจึงตองบังคับใจเรา บังคับกายวาจาไปในตัว เพราะกายวาจา
นี้เปนเครื่องมือของจิต จิตเปนเครื่องมือของกิเลสเปนที่อยูของกิเลส จึงตองฉุดตองลากตองถู
ตองไถไปตามเรื่องของกิเลสเสมอ
การพินิจพิจารณาและการปฏิบัติถาไมไดใชความเขมแข็งอดทนจริงจังก็จะไปไมรอดนะ
เราไดเคยพูดเสมอวางานในโลกนี้ยังไมเห็นงานไหนที่หนักหนาและไดทุมเทลงถึงขั้นถึงเปนถึง
ตายเหมือนงานตอสูกับกิเลสชําระกิเลสถอดถอนกิเลสเลย และความเฉลียวฉลาดก็ไมมีอะไร
เกินกิเลสในบรรดาสมมุติซึ่งอยูในโลกธาตุนี้ กิเลสเปนเบอรหนึ่งเปนจอมวัฏจักร ดวยเหตุนี้จึง
แกกันไดยาก แตยังไงก็ไมพนวิสัยของผูตั้งใจประพฤติปฏิบัติดวยอรรถดวยธรรม เพราะ
ธรรมเปนสิ่งที่เหนือกิเลสอยูตลอดเวลา ไมเคยดอยกวากิเลสเลยถานํามาใช นอกจากจะทิ้งไว
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เฉย ๆ เชนอยางศัสตราอาวุธจะมีพิษมีภัยทําอันตรายใหแกขาศึกไดมากมายเพียงไรก็ตาม แต
เมื่อไมนํามาใชมันก็เปนวัตถุอันหนึ่งอยูเทานั้นไมเห็นสําเร็จประโยชนอะไร
นี่ธรรมะก็เหมือนกัน สติทานสอนเราทานไมสอนคัมภีรใบลาน ปญญาก็สอนเรา ความ
เพียร-เพียรพยายามสืบตอกันอยูเสมอดวยความมีสติระลึกรูตัวอยูเสมอดวยปญญาในเวลาที่
ใชปญญาใหใช ความอุตสาหพยายาม ความอุตสาหเปนผลทานจึงสอนใหอุตสาห ความ
เพียรทําใหเกิดผลดีในทางที่ถูกที่ดีทานจึงสอนใหเพียร สติใชในทางที่ถูกที่ดีเปนผลดีขึ้นโดย
ลําดับ ทานจึงสอนใหมีสติใหอบรมสติ ปญญาใชในทางที่ถูกที่ควรตามหลักธรรมยอมเปนสิ่งที่
ดีมาก ทําคนใหดีสุดยอดก็คือสติปญญาศรัทธาความเพียรซึ่งเปนสิ่งที่ดีทั้งนั้น ทานสอนทาน
มอบแตของดี ๆ ใหพวกเรา แตเถลไถลไปเอาสิ่งที่เปนเดนเปนมูตรเปนคูถมาพอกหัวใจเสียทั้ง
วันทั้งคืนไมมีความอิ่มพอนี่ซิ มันจึงเปนการขัดแยงตอหลักธรรมของพระพุทธเจา ใน
ขณะเดียวกันก็กลายเปนขาศึกตอศาสนาตอศาสดาตอครูตออาจารยตอตัวเองไปเสียหมด
เพราะอํานาจของกิเลสมีกําลังมากกวา
เราควรจะภูมิใจไดเขามาทรงเพศแหงบรรพชิตนักบวช ไดมาประพฤติปฏิบัติตน
ในทางที่ดีงามตามหลักของนักปราชญราชกวีทั้งหลายทานไดพาดําเนินและเห็นผลมานับไม
ถวนแลว ดวยหลักธรรมที่แสดงไวเหลานี้ มรดกใดสิ่งใดที่จะเลิศยิ่งกวาธรรม นี่ก็เปนมรดก
ตกทอดมาจากพระพุทธเจาและสาวกทานมาถึงพวกเรา การบวชก็บวชตามเยี่ยงอยางของ
พระพุทธเจาและสาวกที่ดําเนินมาแลว การประพฤติปฏิบัติทานก็สอนวิธีที่เปนสิริมงคลแกตน
ใหพวกเราทั้งหลายไดประพฤติปฏิบัติดวยความเทิดทูน พวกเราสวนมากมีแตกิเลสมันมาฉุด
มาลากจับฟดจับเหวี่ยงเขาปาเขาพงไปเสีย เหลือตั้งแตตัวกิเลสลวน ๆ มาครองหัวใจอยูเปน
เจาของนี่ซิมันนาสลดสังเวช
ดูกิเลสมันเปนของงายเมื่อไร ดูไดยากที่สุด อยูในหัวใจเราแตก็ตามไมทันดูมันไมเห็น
ไมรู โนนครูบาอาจารยทานดู ผูทานผานทานพนทานรูเหตุรูผลรูเรื่องรูราวกับมันแลวดูรู เรา
เองไมรู จึงตองสอนวิชาที่จะรูเรื่องของกิเลสแกกิเลสตอสูกิเลสให ธรรมทั้งหมดเปนธรรมแก
กิเลสทั้งนั้น เปนธรรมที่เปนสิริมงคล เปนธรรมอันอุดมอยางยิ่ง นําเขามาประดับสติปญญา
ของเรานี้ คนเรามีคุณคาอยูตรงนี้แหละที่เปนหลักใหญที่สุด
คําวาความสุขความเจริญที่โลกตองการมาทุกหยอมหญามาจากไหนถาไมใชมาจากการ
ทําดี การทําชั่วที่จะใหเกิดความสุขความเจริญมันเปนไปไมได เชนอยางเขาฉกเขาลักเขาไป
ปลนไดเงินมาเปนลาน ๆ ก็ตาม จะมีแตกิริยาวาไดเงินมาเปนลาน ๆ เทานั้น หัวใจนั้นจะเปน
ไฟทั้งกอง อยาเขาใจวาเขาจะมีความสุขถาไมชอบธรรมแลว ถาชอบธรรมแลวมีความสุข มี
มากมีนอยเปนความสุขไดทั้งนั้นเพราะเปนความชอบธรรม จะนําความสุขมาใหโดยตรงตาม
หลักธรรมที่ทานสอนไว
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นี่เราแกกิเลสแกโดยธรรม แกใหถูกตามอรรถตามธรรม ทําไมกิเลสจะไมหลุดลอยลง
ไปโดยลําดับยังผลอันเปนสุข หรือความสงบสุขขึ้นมาเปนขั้น ๆ ตอจิตใจของเราผูบําเพ็ญ นํา
ปญญามาใชมันตองรูตองฉลาด พระพุทธเจาสอนธรรมเครื่องฉลาดใหแท ๆ ทานไมไดสอน
ธรรมโงใหพวกเรา ธรรมพระพุทธเจาคําวาธรรมโงไมมีมีแตธรรมฉลาด เรานําเขามาประพฤติ
ปฏิบัติทําไมจึงกลายเปนความโง เพราะยื่นดามดาบใหกิเลสเสียมันก็ฟนเรานั่นซิ ดาบคม ๆ
แทนที่จะฟนกิเลสกลับยื่นดามดาบใหกิเลส มันก็กลับมาฟาดเราแหลกแตกกระจาย เดิน
จงกรมเพียงสองหย็อกสามแหย็กสามกาวสี่กาว สติตั้งไมไดเลยหายไปหมดถูกกิเลสเตะ
พังทลายลงไปแลว ยังเหลือแตความเซอซากาวขาไปกาวขามา เหมือนกับคนไมมีสติสตัง
เหมือนคนบาอยูตามถนนหนทาง มันเปนความเพียรอยางไรทําอยางนั้น
เราจะรูไดชัด ๆ วากิเลสเกงขนาดไหน ทั้ง ๆ ที่ตั้งสติสตังประคองความเพียรอยูนั้นยัง
ถูกมันลากไปไดตอหนาตอตา เราจะไมเห็นวากิเลสแหลมคมจะเห็นอะไรแหลมคม ถาวา
สติปญญาของเราแหลมคมทําไมไมทันกลมายาของกิเลสมาฉุดลากเราในขณะนั้น เราจะเห็น
ไดเวลาจิตมีความละเอียดลออ สติปญญาของเรามีความคลองแคลวแกลวกลาขึ้นไปเพราะการ
อบรมของเรานี้โดยลําดับรูไดโดยลําดับ มันกระเพื่อมตรงไหนพับ กิเลสมาสัมผัสตรงไหนพับ
คําวากิเลสสัมผัสหมายถึงวากิเลสกระเพื่อมออกจากใจ มันจะไปเที่ยวหาเหยื่อมากินนั่นซิหา
อาหารมากิน พอกระเพื่อมพับมันตามกันแลว กระเพื่อมพับรู ถึงขั้นที่จะตามฆานั้น
กระเพื่อมพับตามกันเอาใหเห็นเหตุเห็นผล นั่นในเวลาที่ควรจะทันยังไงก็ทนไมอยู ไมได
ตั้งใจวาจะตั้งสติสตัง แตมันเปนการตั้งอยูโดยหลักธรรมชาติของมัน
เหตุที่สติปญญาตั้งขึ้นมาไดโดยหลักธรรมชาติเพราะอะไร ก็เพราะความถูไถความ
เสือกคลานของเราดวยความเพียรของเรา ไมหยุดไมถอยนั่นแล กําลังทางธรรมะคือสติธรรม
ปญญาธรรมก็เจริญขึ้นมาเรื่อย ๆ กิเลสประเภทไหนแสดงออกมันทันกัน ๆ จากนั้นก็ฆากัน
พินาศสันตะโรไปเรื่อยจนถึงขั้นกิเลสหมอบ
เวลานี้กิเลสแสดงอิทธิพลมีอิทธิพลมากภายในหัวใจเรา ธรรมะขอใดมาแทนที่จะเขาไป
ปราบกิเลสก็ไปยื่นดาม เหมือนกับดามดาบ เพราะธรรมะเปนเหมือนดาบใหกิเลสเสีย ให
กิเลสฟนเอา ๆ เดินจงกรมอยูก็ถูกมันเตะสติสตังแตกกระจายไปไหนไมรู มีแตคนสิ้นทาบา
ตามถนนเดินกลับไปกลับมาไมไดเรื่องไดราว จากนั้นก็มาทวงเอามรรคผลนิพพานจากเวล่ํา
เวลาการเดินการกาวไปกาวมาของตนในลักษณะบานั้นอีก ยิ่งเปนบาสองชั้นสามชั้น เรา
พิจารณาซิวาเราโงไหม หรือวาเราฉลาดอยูเหรอเมื่อไมทันกับกิเลส ทั้ง ๆ ที่เราขึ้นเวทีจะตอกร
กับกิเลสเอาใหมันแหลก แลวกลับยังไมไดยกครูถูกกิเลสเตะตกเวทีไปแลวทันกันไหมอยางนั้น
จะวาใครโงเรากับกิเลส
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เราเปนผูทรงธรรม-ธรรมนี้เคยปราบกิเลสไดชัยชนะมามากตอมากแลว ทําไมเราเปนผู
ทรงธรรมจึงไมเปนทาเปนทางอะไรเลย ถาเปนนักมวยก็ขึ้นไปเปนกระสอบใหเขาตอยเขาเตะ
เขาตีเอาเสียจนแหลกไมมีสติสตัง นี่ละระหวางกิเลสกับธรรม ผูนําธรรมมาฝกหัดตนใน
เบื้องตนเปนอยางนี้
เคยเปนมาดวยกัน ตั้งสติได ๑ นาที พยายามเอาใหได ๑ นาที พอนาทีที่สองเอาไป
แลว บางทียังไมถึงนาทีมันเอาไปแลว เร็วไหมกิเลส รวดเร็วไหม คลองตัวไหม ไมคลองยังไง
มันเคยคลองตัวมาตั้งแตกัปไหนกัลปใดแลวบนหัวใจของเรานี้ เพราะฉะนั้นจึงตองพลิกธรรม
ขึ้นมาเอาจริงเอาจัง ถึงวาระจะสูกันสู
อยาเสียดายความคิดในแงตาง ๆ ซึ่งเคยคิดมานานแลวไมเกิดผลประโยชนอะไร
นอกจากกวนใจของตนใหไดรับความทุกขความลําบากเพราะความคิดเทานั้น เวลานี้เราจะ
ปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรม เราไมไดปฏิบัติเพื่อจะเอากิเลสเขามาทําลายจิตใจ เพราะปกติมัน
ก็มีอยูแลวมันทําลายอยูแลวภายในจิตใจ การปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะกําจัดกิเลส ทําไมจึงตอง
เสียดายความคิดความปรุงซึ่งเปนไปเพราะอํานาจของกิเลส มันขัดแยงกันไหมกับความ
ตองการของเรา เราตองคิดตองยอกตองยอนอุบายสติปญญาใหทันกับมัน ที่พูดเหลานี้เปน
อุบายของสติปญญาที่จะใหทันกับกิเลสตางหาก ใหนําไปคิด
คิดมาเทาไรแลวในเรื่องโลกเรื่องสงสารเคยมีความอิ่มพอไหม เอามาทดสอบดูซิ แลว
ในเมื่อมันไมอิ่มพอมันมีความสุขไหมในความไมอิ่มพอนั้น มันก็ยิ่งเพิ่มทุกขขึ้นไป แลวจะหา
ความอิ่มพอที่ไหน ความอิ่มพอกับกิเลสไมเคยมีในโลกธาตุนี้ นตฺถิ ตณฺหาสมา นที ความ
อยากไมวาอยากประเภทใดขึ้นชื่อวาเปนความอยากของกิเลสแลวหาความอิ่มพอไมไดทั้งนั้น
ความอยากในธรรมมีความอิ่มพอ เพราะฉะนั้นความอยากทั้งสองประเภทนี้จึงไมเหมือนกัน
บางคนก็เขาใจผิดไปเสีย ใหกิเลสตบตาเอาเสียก็มากตอมาก ถาจะประกอบคุณงาม
ความดี ความอยากทําทานก็ดี ความอยากรักษาศีลก็ดี ความอยากภาวนาก็ดี ความอยากพน
ทุกขก็ดี ความอยากไดบุญไดกุศลก็ดี ก็ถือวาเปนตัณหาไปหมด เคยมีคนมาถาม เลยหาชอง
เดินไมได แลวทํายังไงทําอะไรก็มีแตความอยาก ๆ เปนกิเลสไปหมด แลวจะใหเดินยังไง
ก็คนตายเทานั้นแหละเหมือนทอนไมทอนฟนไมมีความอยาก อยากตายไหมละ บางที
โมโหก็ตอบไปอยางนั้น ความอยากมันมี ๒ ประเภท ความอยากที่เปนเพราะอํานาจของกิเลส
นี้ไมมีเมืองพอ อยากจนกระทั่งตั้งกัปตั้งกัลปตั้งแตวันเกิดถึงวันตาย ตลอดภพตลอดชาติตั้ง
กัปตั้งกัลปไมมีคําวาอิ่มพอ ขึ้นชื่อวากิเลส ความอยากที่เปนกิเลส กิเลสทําใหอยาก แตความ
อยากทางดานธรรมะนี้พอ ทําบุญใหทานรักษาศีลภาวนาเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผล
นิพพาน เวลาดําเนินไปตามความอยากนี้เปนมรรค คือทางดําเนินเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อความ
พนทุกขจะเปนกิเลสตัณหาไดยังไง ถาเปนกิเลสตัณหาใครจะพนทุกขไปได
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การตอสูกิเลสอยางสุดเหวี่ยงนี้ลวนแลวตั้งแตเปนเรื่องของธรรมทั้งนั้น กิเลสมาหนัก
ขนาดไหน กําลังของเราจะใหหนักขนาดไหนจึงจะทันกับกิเลสจะสูกิเลสได กําลังของเรา
หมายถึงวากําลังของดานธรรมะ เรียกวามรรคเครื่องมือหรือเครื่องดําเนินทางดําเนิน ตองเอา
ใหหนักไมหนักไมทันกัน แพ ไมหนักก็แพกิเลส ตองใหมีน้ําหนักกวากิเลส นี่เรียกวาเปน
มรรค
เมื่อจิตมีความสงบเยือกเย็นเขาไปเทาไร จิตใจก็ยิ่งอยากประกอบความพากความ
เพียรเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ที่นี่ความอยากมีกําลังขึ้นเรื่อย ความขยันหมั่นเพียรก็หนักขึ้นไป ๆ
จนถึงขั้นที่วาความขี้เกียจขี้ครานหายหมด ก็ความขี้เกียจขี้ครานเปนเรื่องของกิเลสนี่ มีแต
ความเปนนักตอสูเทานั้น คําวาความขี้เกียจขี้ครานหายหนาไมมีเหลือเลย การประกอบความ
พากความเพียรเมื่อถึงขั้นที่มันจะหมุนตัวไปเองแลวมันเปนอัตโนมัติ ไมมีคําวาขี้เกียจขี้คราน
ตองรั้งเอาไวมันจะเลยเถิด ความเลยเถิดก็ไมใชมรรค บังคับไวใหพอดีกับความเปนธรรม
ในธรรมทานจึงอธิบายไวถึงเรื่องสมาธิ เมื่อไดบําเพ็ญสมาธิเวลาตองการความสงบ ก็ให
พยายามดําเนินในความสงบ ใหจิตไดรับความสงบอยางแทจริง แตเวลาจิตถอนออกมาจาก
ความสงบแลวใหใชปญญาออกทํางาน เมื่อใชปญญาออกทํางานมีความเมื่อยลาภายในจิตใจ
แลวใหเขาพักในความสงบในเรือนคือสมาธิ ใหทําอยางนี้เรื่อย ๆ ไปทานวาอยางนั้น
เราก็เคยเรียนเพราะมีอยูแลวในธรรม บทเวลามันเขาตะลุมบอนกันจริง ๆ แลวลืม
หมด อรรถธรรมที่ทานสอนไวซึ่งเปนความเหมาะสมอันนี้มันลืม ถาวาติดสมาธิก็ติดเสียจนไม
ยอมที่จะพิจารณาทางดานปญญาเอาเลย ก็เห็นความรูที่แนว ๆ อยูอันเดียวนั้นวาจะเปนมรรค
ผลนิพพานเสียทาเดียว ก็ติดอยูเสียจม นั่นมันไมพอดี เวลาออกทางดานปญญา เมื่อเห็นผล
ทางดานปญญาแลว ก็มีแตเห็นผลทางดานปญญาทาเดียว มิหนําซ้ํายังกลับมาเห็นโทษของ
สมาธิอีกวานอนตายอยูเฉย ๆ ไมไดเรื่องไดราวอะไร ทีนี้ก็ฟดกันไปกับกิเลส ก็ไมถึงไหนมัน
จะตายนี่ เพราะความคิดทางดานปญญาก็เปนงานนี่ ความคิดความปรุง จิตไมกระเพื่อมเปน
ปญญาไดยังไง
ปญญาขั้นแกกิเลสก็ตองทํางานดวยความคิดความปรุงสลับซับซอนอยูไมหยุดไมถอยก็
เหนื่อย มีแตจะเอาทาเดียว ๆ กําลังไมมีก็จะเอาทาเดียว มันไมพอดี เมื่อรูสึกเหนื่อยเพลีย
ภายในจิตใจก็ตองเขาพักในสมาธิถึงถูก นี่ความเหมาะสมพอดีแท ๆ อยูตรงนี้ ถึงจะอยากทํา
เทาไรก็ตามตองพัก ก็เหมือนอยางเราดําเนินงานทํางาน จะเพลินไปเทาไรกับหนาที่การงาน
ถึงเวลาควรพักตองพัก ถึงเวลารับประทานตองรับประทานไมงั้นไมมีกําลังที่จะหนุนงานนั้น นี่
สมาธิก็เปนเครื่องหนุนปญญา หนุนงานคือปญญา ตองไปใหพอเหมาะพอสม
นี่เราพูดถึงเรื่องความอยากนะ คืออยากพนทุกข ความอยากมากเทาไรเรื่องการหมุน
ของจิตคือสติปญญามันยิ่งหมุนติ้ว ๆ ๆ ไมมีเวลาที่จะพักผอนหยอนตัวเลย นั่นเพราะอํานาจ
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แหงความอยาก ความอยากอันนี้เปนความอยากหลุดพน ไมใชความอยากนอนจมอยูในกิเลส
นี่จะจัดเปนกิเลสไดยังไง สวนมากไปเขาใจผิดจะทําอะไรก็กลัวแตจะเปนตัณหา อยากโนน
อยากนี้ก็เปนตัณหา อยากเปนฝายธรรมเปนตัณหาที่ไหน ถาอยางนั้นจะเดินที่ไหนคน
กิเลสยังมีทางเดินของมัน ธรรมะไมมีทางเดินเพื่อแกกิเลสจะเอาอะไรไปเดิน กิเลส
อยากธรรมะก็อยากซิ อยากอะไรอยากฆากิเลสซิ กิเลสก็อยากฆาธรรมอยากทําลายธรรม เรา
ก็อยากทําลายกิเลสซิ ความอยากตอความอยากฟดกัน สุดทายก็สูความอยากของธรรมะไมได
เอาใหกิเลสหงายตึง ๆ พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายลวนแลวแตผูที่ตอสูกิเลสดวยความ
อยากทั้งนั้น นี่อยากเปนอรรถเปนธรรมไมใชอยากแบบเปนตัณหาจะเปนกิเลสไดยังไง ความ
อยากเปนกิเลสมันถึงเปน ความอยากไมเปนกิเลสจะอยากสักเทาไรก็ไมเปน เดินคนละทาง
กิเลสมันเดินสวนทางกันกับธรรมะ เอา สมมุติวาธรรมะมีภายในจิตใจเทาไร จิตใจยิ่งมีความ
นิ่มนวลไปโดยลําดับ ๆ ออนโยนเมตตาสงสารไปโดยลําดับ สวนกิเลสมีแตความโหดราย
ทารุณ มีแตจะฆาจะฟนจะเอาใหฉิบหายวายปวงทาเดียว นี่มันเดินสวนทางกันอยางนี้ ยกอันนี้
เปนตัวอยางเทานั้นนอกนั้นก็เหมือนกันหมด
กิเลสไมเคยไปตามรองรอยของธรรม ตองสวนทางกับธรรมเสมอ เพราะฉะนั้นจึง
เรียกวาเปนขาศึกกัน ตองใชความพยายาม อยาเชื่อความขี้เกียจขี้ครานของตนเอง เคยเชื่อมา
นานแลวไมเกิดผลประโยชนอะไร ใหเชื่อธรรม ถาเชื่อธรรมตองบึกบึนตองอุตสาหพยายาม
เราบวชมาเพื่อเชื่อธรรม พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
เราถือพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆเปนสรณะ หมายความวายังไงสรณะ เปนที่ฝากเปนฝากตายได ฝากเปนฝากตายได
ทั้งขอวัตรปฏิบัติ ทั้งความเชื่อความเคารพนับถือในธรรมของทาน ประพฤติปฏิบัติเอาธรรม
เทิดทูนในหัวใจ ธรรมวายังไงเดินอยางนั้น แบบธรรมวานั้น เอา ทุกขก็ทุกขตายก็ตาย ธรรม
สอนอยางนี้ นั่นเรียกวา ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ พระองคเปนยังไง การประกอบความเพียรลมลุกคลุกคลาน
คอยแตขี้เกียจขี้คราน แบกแตความขี้เกียจขี้ครานเหมือนพวกเรานี้เหรอ ถึงทานจะมีความขี้
เกียจขี้ครานเพราะทานมีกิเลสก็ตาม แตการตอสูกิเลสของทานมีเต็มที่ มีโดยลําดับ ๆ
จนกระทั่งมีกําลังมากปราบกิเลสเรียบวุธไปภายในพระทัย นี่ก็พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เอามาเปน
ตัวอยางซิทานทํายังไง ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ เกิดขึ้นมาไดยังไงถาพุทธะไมเกิดเสียกอน ธรรม
เกิดขึ้นจากพุทธะ พุทธะรูธรรมแลวก็แสดงทั้งเหตุทั้งผลมาประกาศสอนโลกใหเปนที่เขาใจใน
วิธีการประพฤติปฏิบัติ สวนผลแทธรรมแทนั้นจะเปนผูไดรับโดยไมตองถามใคร สงฺฆํ สรณํ
คจฺฉามิ ทานดําเนินยังไง ถาพูดถึงเรื่องทางเหตุทานดําเนินยังไง ทางผลเปนที่พอใจไหมเรา
ไดยินทานสําเร็จมรรคผลนิพพาน นั่นละสรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา
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คําวา กิเลส สรณํ คจฺฉามิ มันมีไหมละ ความขี้เกียจขี้คราน สรณํ คจฺฉามิ ความ
ออนแอปวกเปยกสรณํ คจฺฉามิ เคยมีไหม พระพุทธเจาเคยสอนไวไหม ความเซอ ๆ ซา
สรณํ คจฺฉามิ ความระเกะระกะ สรณํ คจฺฉามิ เคยมีไหม แลวพวกเราทําไมจึงชอบเอานัก
เอาหนา แบกหามอยูไมยอมใหลงบาเลย มันสรณํ คจฺฉามิ ยังไงกัน ไปที่ไหนมีแตแบกสรณํ
คจฺฉามิ เหลานี้เต็มไปหมด ความขี้เกียจขี้ครานออนแอความมักงาย ติดเอาแท ๆ ไมยอม
ปลอยเลย ปากวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ บทเวลามองดูหัวใจ มีแตกิเลสทุกประเภท สรณํ คจฺ
ฉามิ มันติดพันอยูนั้นไมเคยยอมออก ฟาดใหมันแหลกแตกกระจายไปซี
เปนยังไงธรรมของพระพุทธเจานะ ทานประกาศสอนโลกมาได ๒ ,๕๐๐ ปเปนยังไง
ใครจะเปนผูสัมผัสสัมพันธธรรมประเภทนั้นที่พระองคประกาศออกมานั้นเปนกิริยาของธรรม
ธรรมแทอยูในพระทัยของพระองค อยูในใจของพระสาวก ธรรมแทนั้นเปนยังไง ถามเจาของ
บางซิกิเลสมันเปนยังไง อยูหัวใจเรามันเปนยังไง ความโลภมันเกิดขึ้นมันฝงอยูภายในจิตใจ
มันเปนยังไง ความโกรธเปนยังไงใหความสุขเราไหม ความโลภเปนยังไงใหความสุขเราบาง
ไหม ความหลงงมงายเปนยังไงใหความสุขเราบางไหม แลวที่นี่ธรรมที่ทานวาประเสริฐ ๆ
นั้นนะเปนยังไง กิเลสประเสริฐ ๆ มีที่ไหน แตทําไมจึงชอบนักชอบหนาถามเจาของ
ธรรมอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจาครองพระสาวกทั้งหลายทานครองและเราไดถือ
เปนคติตัวอยางและสรณํ คจฺฉามิ อยูเวลานี้ทานเปนยังไง ทานรูที่ไหนทานเห็นที่ไหนทาน
ปฏิบัติยังไง ยอนเขามาถามตัวเองบางซิ ซักตัวเองใหมันแหลกแตกกระจาย ซักตัวเองก็คือซัก
กิเลสนั่นแหละ นี้ละสติปญญาเอามาซักอยางนี้ซิ อุบายวิธีปฏิบัติ ใหมันเห็นดูซินะ
สมาธิไดยินแตชื่อเกิดประโยชนอะไร เรียนกระทั่งถึงวันตายก็ไดแตชื่อ มันไดแตชื่อได
ประโยชนอะไร เชนอยางเรามีเงินลานอยางนี้ มีแตชื่อวาเงินลานตัวเงินบาทเดียวไมมีติด
กระเปาไมติดมือเกิดประโยชนอะไร พิจารณาอยางนั้นซิ ใหเห็นสมาธิตามหลักที่ทานสอน
องคสมาธิแทคือยังไง นั้นคือชื่อของสมาธิวาความแนนหนามั่นคงของใจ มีแตความแนนหนา
เฉย ๆ ลักษณะอาการความสงาผาเผย ความแปลกประหลาดอัศจรรยของสมาธิอันแทจริงนั้น
เปนยังไง ใหมันเห็นที่หัวใจรูที่หัวใจ
ใจเทานั้นจะเปนผูสัมผัสธรรมเหลานี้ไมมีอะไรสัมผัสได หูก็สัมผัสไมได ตาสัมผัสไมได
จมูก ลิ้น กาย สัมผัสไมไดสัมผัสธรรมประเภทนี้ มีแตใจดวงเดียวเทานั้นที่จะสามารถสัมผัสได
เอา พิจารณาลงไปซิ พอจิตมีความสงบเยือกเย็นแลว นั้นละศาสนาจะเปนของอัศจรรยที่ตรง
นั้น เพียงแตจดจํามาเฉย ๆ มาบวชอยางนี้ เราอยาเขาใจวากิเลสมันบวชกับเรานะ มันย่ํายีตี
แหลกอยูภายในหัวใจตลอดเวลา หัวใจของพระนั่นนะมีแตชื่อวาพระ แตกิเลสไมไดบวชพระ
มันสนุกเหยียบหัวใจพระ เราไมคิดบางเหรอเหลานี้นะ ฟาดมันลงใหแตกกระจายเปนไร
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จิตทําไมจะสงบไมได ธรรมเครื่องบังคับจิตใหสงบมีอยู แลวใครเปนผูปฏิบัติเวลานี้ที่
จะทําใหจิตไดรับความสงบดวยธรรม
ถาพูดถึงเรื่องปญญาพระพุทธเจาสอนที่ตรงไหน
ปญญาจะรูอะไร กิเลสมันอยูกับอะไรก็สอน เบื้องตนก็สอน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี่
ละรังของกิเลส รังแหงความรักก็อยูตรงนี้ รังแหงความเกลียดความโกรธก็อยูตรงนี้ อยูนี้หมด
ผิวหนังบาง ๆ นี่แหละมันหลอก มันจริงเมื่อไร มันสวยมันงาม -งามที่ตรงไหน กิเลสมัน
หลอก ของปลอมมันปลอมอยางนี้รูไหม เราถือวามันเปนความจริงเราถึงไดหลง
พิจารณาตามหลักธรรมพระพุทธเจาซิวา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นั่นละคือความ
จริง เอา มันสะอาดที่ตรงไหนดูซิ หนัง แมแตผิวหนังยังไมเห็นสะอาดอะไรเลย ขี้เหงื่อขี้ไคล
เต็มไปหมดแลวเขาไปขางในเปนยังไง นี่คือความจริง ความจริงแทเห็นอยูชัด ๆ ความสวย
ความงามไมมี มันเสกสรรปนยอมาก็ยังตื่นลมตื่นแลงกันไป นี่ทานสอนใหดูของจริง ดูแลวดู
เลาพิจารณาไปมาเพราะถูกกิเลสมันปดตาเสียหมด ตองเอาแวนตาคือปญญาสอดสองเขาไปดู
เขาไปหลายครั้งหลายหนก็คอยเห็นคอยชัดชึ้นมา ๆ พอหยั่งเขาถึงความจริงแลวมันยอมเอง
จิตใจที่เคยหนักหนวงเพราะอํานาจของกิเลสมันกดมันถวงนั้นคอยดีดขึ้นมา ๆ
พิจารณาเห็นกายตามความจริงมากนอยเพียงไรจิตใจยิ่งมีความยิ้มแยมแจมใส สลด
สังเวชในความหลงของตนไปโดยลําดับ ๆ เพราะกิเลสลวง กิเลสหลอก กิเลสตมตุน มันก็เห็น
ที่นี่ ออ กิเลสตมตุนเราอยางนี้หลอกเราอยางนี้ หลอกมานานเทาไร เพียงรูเทานี้ก็เห็นโทษ
ของกิเลสในขั้นนี้ เอา กิเลสขั้นละเอียดเขาไปสติปญญาจะตามทันไปโดยลําดับ ๆ ไมพน
อํานาจของสติปญญาไปไดเลย ฟาดลงไปจนแหลกแตกกระจายหมดทั้งรางของเรานี้ เอา สวย
ตรงไหนงามตรงไหน กองกระดูก หนังหอกระดูกมันงามที่ตรงไหน เสกสรรปนยอกันมาเฉย
ๆ ดวยอํานาจของกิเลสไมใชดวยอํานาจของธรรม
เราเปนผูปฏิบัติธรรม ทําไมจะยอมใหกิเลสเหยียบย่ําทําลายหัวใจเหมือนฟุตบอล กลิ้ง
ไปกลิ้งมาทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน หาขณะจิตที่จะมีความสงบเย็นใจภายในดวยอรรถดวย
ธรรมไมไดเลย มันสมควรแลวหรือกับเพศของพระ หนาที่ของพระที่มาประพฤติปฏิบัติ งาน
ของพระเปนอยางนั้นเหรอ งานของพระคืองานสั่งสมกิเลสนั่นเหรอ งานของพระเปนงานที่
ถอดถอนกิเลสซึ่งเปนของจอมปลอม เอา ฟาดลงไปใหมันแหลก
สติปญญามีเทาไรคิดขึ้นมาคนขึ้นมา สติปญญาจะเกิดขึ้นดวยความพินิจพิจารณา ใน
เบื้องตนตองฝนกันการพิจารณา เมื่อไดเหตุไดผลไดตนไดปลายพอเปนตนทุนแลว เอาละที่นี่
เมื่อปญญาออกแลวเอาเถอะ กิเลสจะหนายิ่งกวาภูเขา ๗ ชั้น ๗ ลูกก็ตามเถอะ มันจะพังทลาย
ราบไปหมด สามโลกธาตุนี้ไมมีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกวาปญญา สามารถพิจารณาแตก
กระจายไปไดเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา สภาวธรรมทั่วโลกดินแดนนี้มีแตสมมุติทั้งนั้น รูตาม
เปนจริง จิตจะไปยึดอะไรเมื่อเราเปดความจริงใหเห็นทุกดานทุกมุมแลวจะไปถืออะไรยึดอะไร
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มันถอนเขามาเอง ๆ ที่วาอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรส ก็เพราะ
ความถือมั่นในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ของตนนี่แล สุดทายก็คือความถือมั่นของจิต
เปนหลักใหญ
เมื่อพิจารณาใหเห็นชัดเจนตามความเปนจริงแลวมันก็ถอนตัวเขามา ๆ ถอนเขามา
จนกระทั่งไมมีเหลือภายในรางกายนี้เลย ธาตุขันธอันนี้ก็ดูแลว ถาวาหนังหอกระดูกมันก็หอ
จริง ๆ นี่ความจริงธรรมพระพุทธเจาหลอกคนเมื่อไร มีแตกิเลสทั้งนั้นหลอก ธรรมไมได
หลอกนี่นะ เราชอบของหลอกมันก็หลอกเราเรื่อยนะซิ แลวเราเห็นผลอยางไรบาง ผล
อัศจรรยอะไรที่ไดรับการอบรมจากกิเลสผลเปนยังไง มีแตกองทุกข นั่นเห็นไหม พิจารณาให
เห็นชัดเจนมันปลอยของมันเอง
ความปลอยวางจากกิเลสถาหากวาเปนของไมเลิศ พระพุทธเจาเลิศไดยังไง ความติด
จมของกิเลสใครเปนคนเลิศมีไหม ไมเห็นมีสักรายเดียวนี่ ความหลุดพนจากกิเลสเทานั้นเปน
ผูเลิศ เปนจิตดวงเลิศ จิตที่ฟุงซานรําคาญวุนวายทั้งวันทั้งคืนเปนจิตเลิศไดยังไง จิตมีความ
สงบเย็นรมเย็นตางหากเปนจิตเลิศ จิตโงเขลาเบาปญญาเปนจิตเลิศยังไง จิตมีความเฉลียว
ฉลาดแหลมคมทันกับเหตุการณตาง ๆ ปลดเปลื้องตัวไดโดยลําดับลําดา นั่นเปนจิตที่ประเสริฐ
ธรรมที่ประเสริฐตางหาก
ฟาดมันทะลุไปหมด ขันธทั้งหามีอะไรบาง รูปก็หมายถึงกายนี้ กองรูปกองกายนี้ กอง
หนังหอกระดูกนี่ เวทนา ความสุขความทุกข เมื่อปญญาไดสอดเขาไปตรงไหนมันทนไมได
กิเลสตองพัง ๆ เพราะปญญาเปนของจริงกิเลสเปนของปลอม ของปลอมจะสูของจริงได
เหรอ คิดดูอยางธนบัตรมีรอยใบพันใบก็ตามก็สูธนบัตรจริงใบเดียวไมได ของจริงของปลอม
มันลบลางกันไดอยางนี้ แตนี้เราเอาแตของปลอมมาลบลางของจริงนั่นซิ อยูกับของปลอมทั้ง
วันทั้งคืนก็วาตัวดิบตัวดีตัววิเศษวิโส ลืมโลกลืมสงสาร เพราะความลืมเนื้อลืมตัว ลืมตนวาถูก
กิเลสตมตุนไมไดรูสึกตัว แกเขาไปซิ
สติปญญาเปนของสําคัญมาก นตฺถิ ปฺญาสมา อาภา
แสงสวางไหนความเฉียบ
แหลมไหนจะสูปญญาได กิเลสตัวไหนจะสูปญญาไดมีเหรอ เอาใหมันแหลกลงไปซิ เมื่อมัน
เปดออก ๆ จิตนี่ยิ่งกระหยิ่ม หมุนติ้ว ๆ กําลังชางสาร ๕ เชือกก็สูกําลังของสติปญญานี้ไป
ไมได อันนี้ยังพุง ๆ จนแทงทะลุไปหมด กิเลสอยูที่ตรงไหน ๆ ตามขุดตามคน เอา ที่นี่เมื่อ
กิเลสมีกําลังนอยแลวมันสูสติปญญาไมไดแลวก็ตองหมอบ หาหลบหาซอน สติปญญาคุยเขี่ย
ขุดคนเอามาฆาฟนแหลกหมดไมมีอะไรเหลือ สุดทายก็ตีแตกกระจายทั้งอุโมงคของมัน ไดแก
จิตซึ่งเปนที่อยูของอวิชชา
กิเลสวิเศษวิโสอะไร ธรรมดวงที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตนี้เปนยังไงที่นี่ เทียบกัน
ซีเปนยังไง เอา น้ําตามันจะไมรวงเหรอเกิดความสลดสังเวชตนเอง โห ถูกกิเลสมันหลอกมา
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จนขนาดนี้ หนึ่งเกิดความสลดสังเวชในความหลงของตน น้ําตาก็พัง ความอัศจรรยในธรรม
กับจิตเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลวนี้คือยังไง อัศจรรย นี้น้ําตาก็รวง เห็นความอัศจรรยรวง ไม
นึกวาจิตจะเปนอยางนี้ หือ จิตแทเปนอยางนี้เหรอ
แลวเราจะเอาอะไรไปพิสูจน เอาอะไรไปแยกถาไมใชธรรมเทานั้น อยางอื่นอยาเอามา
ใชอยาเอามาแยก แยกธาตุแยกขันธแยกจิตแยกใจ พิสูจนจิตใจ หรือพิสูจนนรกสวรรค พิสูจน
บาปพิสูจนบุญ พิสูจนกิเลสตัณหา ถาไมใชธรรมเปนเครื่องพิสูจน ตายเปลา ๆ ไมเกิด
ประโยชน เอาธรรมไปพิสูจน พระพุทธเจาพิสูจนไดดวยธรรม รูไดดวยธรรม เห็นไดดวยธรรม
ความรูความเห็นพระพุทธเจาไมไดปลอม เมื่อเปนเชนนั้นคําวาบาปมีบุญมีนรกมีสวรรคมี
นิพพานมีปลอมไดที่ไหน กิเลสมันปลอมตางหาก มันวาอันนั้นไมมีอันนี้ไมมี มันหลอก
ตางหากยังไมรูเนื้อรูตัวอยูเหรอเวลานี้ เราจะเชื่อกิเลสหรือเชื่อศาสดา ใครวิเศษวิโส เอาตรงนี้
ซิ เอาใหจริงจังนักปฏิบัติ
เอาแคนี้ละ
<<สารบัญ
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๔

ยาพิษเผาลน
ทุก ๆ ทานที่บวชมาในวงพระพุทธศาสนา ลวนแลวแตออกมาจากคนเหมือนชาวบาน
ทั่ว ๆ ไป นําเอารางกายของคนรางกายของชาวบานนั้นแลมาเปนพระ การนํารางกายของคน
มาเปนพระ คือเปนพระดวยเจตนาวิรัติงดเวนในสิ่งที่ฆราวาสหรือคนทั้งหลายเขาทําอันเห็นวา
เปนการขัดตอความเปนพระ เพศของพระ การปฏิบัติของพระ เหลานี้งดทั้งหมด จึงเรียกวา
พระโดยสมบูรณ ทั้งการบวชก็ถูกตองตามพุทธบัญญัติ เปนสมบัติหมดทุกอาการแหงการ
บวชมิไดเปนวิบัติแมขอใดขอหนึ่งเขาเคลือบแฝงเลย จากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติตนตามหนาที่
ของพระนั้นแล
พระที่นําออกจากคนของฆราวาสมาเปนพระ เปนสมมุติขั้นหนึ่ง โลกก็ทราบกันโดย
ทั่วถึงวานี้คือเพศของพระ เราเองก็ทราบภายในใจของเรา การประพฤติปฏิบัติที่จะใหเปนไป
ตามรองรอยของพระโดยแทจริงตามหลักศาสดาที่ประทานไวนั้น ตองถือวาเปนภาระของ
นักบวชทุก ๆ ทาน เฉพาะอยางยิ่งทานทั้งหลายเขามาอยูสถานที่นี่ ซึ่งมาจากถิ่นฐานบานเดิม
ของตนทั้งนั้นทั้งใกลทั้งไกล มุงเจตนาเปนอยางเดียวกัน คือบวชมาเพื่อชําระสะสางกิเลส
คําวากิเลส ๆ นั้นเปนชื่อทางธรรมหรือทางศาสนาทานตั้งไวเปนคูเคียงกับธรรม กิเลส
เปนสิ่งที่เปนภัย ธรรมเปนคุณ นําคุณเขามาชําระโทษซึ่งมีอยูแลวภายในกายวาจาใจของตน
และระมัดระวังโทษอันจะเกิดขึ้นในทวารเดียวกันนี้ไมใหเกิดขึ้น นอกจากนั้นยังชําระสะสาง
โทษที่มีฝงอยูภายในจิตใจมาดั้งเดิมนี้ ใหหมดไปโดยลําดับลําดาดวยการประพฤติปฏิบัติตาม
หลักธรรมหลักวินัย ซึ่งเปนหลักอันถูกตองดีงามมาแลวตั้งแตครั้งพระพุทธเจาเรื่อยมาจน
ปจจุบัน วิธีการเหลานี้แล เปนวิธีการที่ชําระสะสางกิเลสใหหมดไปไดโดยถูกตอง
ดวยเหตุนี้จงพากันมีความหนักแนน เชื่อมั่นในพระโอวาทของพระพุทธเจาอันเปนทาง
ดําเนิน ถาเปนเรือก็ตองพึ่งเปนพึ่งตายกับเรือ ถาเปนขอปฏิบัติออกจากพระโอวาทก็ตองหวัง
พึ่งเปนพึ่งตายกับพระโอวาทนี้เทานั้น สิ่งใดที่จะเปนเครื่องแฝงเขามากีดขวางทางเดินของเรา
ที่เปนไปตามพระโอวาทนี้ จงถือวาสิ่งนั้นเปนภัยตอตนดวย แลวยังจะระบาดสาดกระจายไป
กวางแคบไมมีประมาณอีกดวย ดวยเหตุนี้จงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ
เราหวังมีคุณคาดวยการประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจานี้เทานั้น
คุณคาของพระคุณคาของเราซึ่งเปนพระนี้ ถาปฏิบัติใหถูกตองตามหลักธรรมหลักวินัยที่
ประทานไวนี้ จะเปนผูทรงคุณคาไวตั้งแตตนจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณโดยไมสงสัย และเปน
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เครื่องประจักษกับตนดวยวามีคุณคาเพราะเหตุนั้น ๆ คือเพราะขอวัตรปฏิบัติการดําเนินของ
เรา
นิสัยเดิมเปนสิ่งสําคัญมาก อยาเขาใจวานิสัยนั้นจะไมติดแนบมาดวยกับเราแตละราย
ๆ นี่เปนสิ่งสําคัญมาก ถาเปนสัตวก็อยูปากคอก พอไดโอกาสจะตองออกกอนเพื่อนฝูงไม
สําคัญที่วาเปนตัวเล็กหรือตัวใหญ สําคัญที่อยูปากคอกคอยออกไดงาย ๆ อันนี้นิสัยอันเปน
สิ่งไมดีมันอยูปากคอก ปากคอกของใจ พอเผลอเทานั้นนั่นละเรียกวาเปดประตู จะออกมา
ทันทีทันใด เผลอไปมากเทาไรหรือคลอยตามไปเทาไรยิ่งหลั่งไหลออกมาหมดทั้งคอก ถาเปน
วัวก็หมดทั้งคอก เหลือแตคอกเปลา ๆ ภายในใจนี้ กิเลสออกนั้นไมใชออกไปอะไร ออกไป
กวานเอาสิ่งเขามาเหยียบย่ําทําลายธรรมซึ่งมีอยูภายในใจนี้ใหเหือดแหงไปหมด ไมมีธรรม
เครื่องชุมเย็นอยูภายในจิตใจนั้นไดเลย ความเผลอความคลอยตามนิสัยจึงไมใชเปนของดี
พระพุทธเจาทรงแสดงไวละเอียดสุขุมมากทั้งฝายธรรมและฝายกิเลส ผูปฏิบัติเทานั้นที่
จะทราบความหมายของพระองค หรือความหมายของธรรมความหมายของกิเลสไดโดยลําดับ
จนกระทั่งถึงไดโดยสมบูรณ นอกจากการปฏิบัตินี้ไมมีทางที่จะรูได ทราบความหมายนี้ได
เพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้แลคือการพิสูจนความจริงในธรรมทั้งหลาย เฉพาะอยางยิ่งก็คือในตัว
ของเราเอง ธรรมจะเกิดขึ้นที่นี่ เพราะโทษเกิดอยูที่นี่อยูแลว การชําระสะสางโทษใหหมดไปโดย
ลําดับ ก็คือการสงเสริมหรือผลิตธรรมใหเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน นี่เปนหลักสําคัญ
พิสูจนใหเห็นความจริงของจิต จิตนี้เปนนักทองเที่ยวมาตั้งกัปตั้งกัลปจนไมสามารถจะ
ทราบตนสายปลายทางของมัน มีเกิดมีตายสูง ๆ ต่ํา ๆ ลุม ๆ ดอน ๆ เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติ
เปนภพนั้นเปนชาตินี้ เปนสัตวเปนบุคคลสูง ๆ ต่ํา ๆ อยูอยางนี้เรื่อยมาไมมีเวลาหยุดยั้ง
เพราะเชื้อที่พาใหเปนไป พาใหเกิด พาใหเปลี่ยนแปลงในภพชาตินั้น ๆ มันอยูกับจิต ทาน
เรียกวาเชื้อไดแก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สิ่งที่แฝงไปกับเชื้อนั้นก็ไดแกการทําดีทําชั่ว จึงมี
วิบากสุขทุกขแฝงกันไป ดวยเหตุนี้ภพชาติจึงไมสม่ําเสมอในบรรดาสัตวทั้งหลายในโลกทั้งสาม
นี้ เพราะกิเลสไมพาใหเปนความแนนอนได นอกจากมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยาง
นั้น ตามธรรมชาติของวัฏจักรตองหมุนเปนอยางนั้นอยูเสมอ หมุนไปดวย อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา
นี่เปนตัวของกิเลสวัฏจักรโดยสมบูรณ
ที่กลาวมาทั้งหมดนี้อยูในจิตแตละดวง ๆ เชนเรานั่งฟงอยูเวลานี้กิเลสก็ฟงดวยธรรมก็
ฟงดวย ดีไมดีกิเลสจะไดผลมากยิ่งกวาธรรมภายในใจดวงเดียวนี้ เพราะธรรมชาตินี้ละเอียด
แหลมคมมาก เกินกวาสติปญญาของเราจะสามารถทราบไดในขณะนั้น ๆ ดวยเหตุนี้จึงตองใช
สติปญญาศรัทธาความเพียรหมุนตัวเขาไปอยูเสมอ อยาลดละความพากเพียร เพื่อจะพิสูจนให
เห็นจิตนี้วาเปนอยางไร
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สิ่งที่เขามาเคลือบแฝงกับจิตจนกลายเปนอันหนึ่งอันเดียวนั้นคืออะไร ทานใหชื่อวา
กิเลส ตามหลักธรรมใหชื่อวากิเลส ทานแปลวาความเศราหมอง ไมวาสิ่งใดถาลงเศราหมอง
แลวไมดีทั้งนั้น เครื่องใชไมสอยเครื่องนุงหมที่เกี่ยวของกับเรา ขึ้นชื่อวาเศราหมองแลวไมดี
นอกจากมีความผองใสหรือสะอาดสวยงามเทานั้น กิเลสแทรกอยูตรงไหนตรงนั้นจะเศรา
หมอง สวนในจิตนั้นไมตองพูดแลวมันฝงจมอยูดวยกิเลส กิเลสกับจิตจนกลมกลืนเปนอัน
เดียวกัน ทีนี้แสดงออกมาทางกายทางวาจาทําใหเปนความเศราหมองไปหมด ไปเกี่ยวของกับ
สิ่งใดทําสิ่งนั้นใหเศราหมอง เกี่ยวของกับบุคคลก็ใหไดรับความเศราหมองไปตาม ๆ กันหมด
จากเศราหมองก็มืดตื้อ ผลของมันก็คือความทุกขตั้งแตนอยไปถึงความทุกขใหญ เรียกวาม
หันตทุกข เกิดขึ้นเพราะอํานาจของกิเลสนี้ทั้งนั้น ไมไดเกิดเพราะอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใดใน
สามโลกธาตุนี้
การที่จะแกไขถอดถอน หรือกําจัดซักฟอกสิ่งที่แทรกซึมจนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
ใจนี้ใหออกไดโดยลําดับนั้น จึงตองใชความพยายามเต็มที่ จะหนักเบาเพียงไรก็ตามถาเราได
เชื่อศาสดาหรือพุทธ ธรรม สงฆฝงใจเสียอยางเดียวเทานั้น เรื่องความเพียรจะหมุนตัวไปเอง
ทุกขยากลําบากเพียงไรไมถือเปนประมาณ ไมถือเปนอุปสรรค เพราะนั้นเปนทางเดินของ
กิเลสที่จะคอยกีดขวางอยูเสมอ ถาจะทําความดีแลวไมวาเล็กวาใหญ จะตองถูกกีดขวางจากมาร
ซึ่งแฝงอยูภายในจิตดวงเดียวกันนั้นแลโดยไมละเวน ไดโอกาสเมื่อไรเปนแทรกเปนสิงเปนกีด
เปนขวางกันทั้งนั้น จึงเรียกวามาร กิเลสมารก็ขวางจิตใจที่จะดําเนินตนไปดวยความเปนธรรม
เปนอยางนี้เสมอมา
เอา นักปฏิบัติพิสูจนใหเห็นเรื่องจิตเปนอยางไร การเรียนรูตามตํารับตํารานั้นเราทาน
ทั้งหลายไดเรียนกันมาพอสมควร ไมเปนการประมาท ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ธรรมทั้งสามนี้
เปนเกลียวเดียวกัน ฟนเขาเปนเชือกเสนเดียวกันแยกจากกันไมได จะเอาอยางใดอยางหนึ่งให
เปนเอกเทศ เปนเอก เปนโท เฉพาะตัวอยางเดียวนั้นเปนไปไมได ตองทั้งสามนี้กลมกลืนกัน
มากนอยเพียงไรก็แสดงผลขึ้นมาคือปฏิเวธ ๆ โดยลําดับลําดาขึ้นไป
นี่เราเขามาสูภาคปฏิบัติเพื่อจะพิสูจนความจริงซึ่งมีอยูกับตัวของเรา จะใหผูหนึ่งผูใด
ใครก็ตามมาโกหกเราไดอยางไรของมีอยูกับเรา มีอยูกับเขามีอยูกับเราดวยกันมาโกหกกันได
อยางไร พิสูจนใหเห็นจริงจังซินักปฏิบัติ กิเลสมันฝงจมลงไปไมใหมองเห็นความจริงไดเลย
เรายังยอมมันอยูตลอด เชื่อมันอยูตลอด ถาไมเอาธรรมเขาไปแก เขาไปเปนเครื่องพิสูจนจะ
ไมเห็นความจริง และไมเห็นความจอมปลอมของกิเลสที่มันแทรกอยูภายในนี้และหลอกอยู
ตลอดเวลา
เชน การเกิดการตายนี้เปนหลักธรรมชาติของจิตที่มีกิเลสเปนเชื้ออยูภายใน จะแกไขให
เปนอยางอื่นไมได เมื่อกิเลสยังมีอยูภายในจิตแลว จะเปลี่ยนแปลงจิตนี้ใหเปนอยางอื่นอยาง
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ใดนอกจากเกิดตาย ๆ นี้เปนไปไมไดเลย เพราะเครื่องบังคับใหเปนอยางนั้นมีอยูกับใจอยูแลว
เราจะลบลางไปไหน ลบลางความจริงอันนี้ นี่ก็เปนความจริงอันหนึ่ง คือ สมุทัยพาใหเกิด ผล
ของมันก็คือตาย ในลําดับลําดาแหงภพชาตินั้น ๆ ที่สืบตอกันไปโดยลําดับในธาตุในขันธก็มี
ความทุกขติดแนบไปดวย ตลอดถึงอวสานแหงภพชาตินั้น ๆ และกอใหมขึ้นมาเรื่อย ๆ นี่
คือสายเกี่ยวโยงของกิเลสอวิชชานั้นแลพาใหเปนไปภายในจิตใจไมใชสิ่งอื่นสิ่งใด
สัตวโลกจึงตองมีเกิดมีตายอยูอยางนี้เปนประจํา เมื่อกิเลสยังมีฝงอยูภายในใจแลวจะ
เปนอยางอื่นไปไมได จะวาตายแลวสูญ ก็วาตามความมืดดําของตน ดนเดาเกาหมัดไปอยาง
นั้น ไมใชพูดตามหลักความจริง กิเลสมันสูญที่ไหน มันพาใหเกิดใหตายอยูนั้นยังไมเห็นอยู
เหรอ ถากิเลสสูญไปแลวไมมีอะไรเขามาเกี่ยวของกับใจเลยนั้น ตายแลวก็สูญแบบพระนิพพาน
ไมไดสูญไปตามกิเลส สูญตามกิเลสคือสูญแบบโลกสมมุติดนเดากันไป สูญแบบพระนิพพาน
คือสูญดวยความบริสุทธิ์ ซึ่งไมใชสมมุติทั้งมวลที่จะเขาไปเกี่ยวของได
การกลาวทั้งนี้เพื่อจะใหพิสูจนความจริง ซึ่งมีอยูกับเรากับทานทุก ๆ องค ทุก ๆ รูป
ทุก ๆ นาม อยาใหคนอื่นคนใดมาโกหกได มีดวยกันสิ่งเหลานี้โกหกกันไดยังไง พิสูจนลงให
เห็นความจริงเริ่มตนแตจิตตภาวนา สมถวิปสสนาการทําจิตใหสงบ ก็เพื่อจะใหกระแสจิตซึ่ง
ซานไปดวยอํานาจของกิเลสตัณหารวมตัวเขามาสูความสงบ เมื่อจิตมีความสงบกิเลสก็สงบไป
ตามไมกอกวนในเวลานั้น จิตก็พอไดพักผอนหยอนตัวเอง มีความสุขความสบายคลี่คลาย
ตัวเองเห็นเหตุเห็นผล เห็นความสงบและเห็นความฟุงซาน โทษแหงความฟุงซานก็ไดเห็นใน
ขณะที่จิตสงบ คุณคาแหงความสงบของจิตก็ไดรูประจักษกับใจเพราะการปฏิบัติ นี่เปนขั้น
หนึ่ง
ทําใหสงบไดทําไมสงบไมไดจิต จิตที่ทําใหสงบไมไดก็ เพราะกําลังของกิเลสมันมากยิ่ง
กวากําลังของธรรม ที่จะเขาปราบปรามซึ่งกันและกันใหเขาสูความสงบไดเทานั้น เมื่อไดใช
ความพยายามใหเต็มเม็ดเต็มหนวย กิเลสมันจะพาเหาะเหินเดินฟาไปไหน สติปญญาก็อยูที่ใจ
ศรัทธาความเพียรความอดความทนความตอสูกันก็อยูที่ใจดวงเดียวกัน มันจะเหาะเหินเดินฟา
ไปที่ไหน กิเลสพาจิตเหาะเหินไปไหน สติปญญาเครื่องฝกเครื่องทรมานเครื่องตานทานกีดกัน
หรือตอสูกับกิเลสจึงจะตามกันไมทัน นอกจากไมผลิตขึ้นมาใชเทานั้น เพราะมีอยูในใจดวง
เดียวกันนี้
เอาใหจริงใหจังซินักปฏิบัติ ธรรมะของพระพุทธเจานับตั้งแตมรรคขึ้นไปจนกระทั่งถึง
ผลและถึงผลอันสูงสุด ประกาศความจริงอยูภายในจิตใจของเราทุกรูปทุกนามเวลานี้ไมได
บกพรองที่ตรงไหน เพียงแตวาเปดสิ่งที่มืดดําอันปกคลุมหุมหอขางบนนี้ออกไปโดยลําดับ ๆ
เทานั้น เราจะเห็นความสวางกระจางแจง อันเปนกระแสแหงความวิเศษของจิตแสดงตัวออกมา
ใหไดชม เริ่มตั้งแตสมาธิภาวนา เมื่อจิตมีความสงบ การสงบนั้นมีหลายอาการ อยาสําคัญมั่น
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หมายกับผูนั้นผูนี้ยึดมาเปนสมบัติของตัวนั้นไมถูก จะสงบแบบไหนผลก็ตองทราบชัด ๆ วานี้
คือจิตสงบไมวุนวาย สงบอยางแนบแนนก็ทราบ สงบอยูในวงจิตโดยเฉพาะแตมีความคิดปรุง
ไดอยูอยางละเอียด ๆ อยางนี้ก็ทราบ นี่ก็เรียกวาสงบ
เราอยาไปคาด ตามที่ทานเขียนไวในปริยัติไปคาดในขณะปฏิบัติอยางนั้นไมถูก การ
ปฏิบัติก็ตองใหจิตอยูในวงปจจุบัน ไมตองไปคาดที่โนนที่นี่ หลักยึดของวงปจจุบันก็ไดแก
อารมณของสมถะ จะเปนบทใดก็ตามในสมถะที่ทานกลาวไว ๔๐ ประการนั้นมีอานาปานสติ
เปนตน กําหนดลมก็ใหรูอยูกับลม ขณะที่ลมสัมผัสเขาออก ๆ สวนมากก็ปลายจมูกดั้งจมูก
เปนที่ลมสัมผัสมากกวาเพื่อน กําหนดความรูดวยความมีสติจดจออยูที่ตรงนั้น บังคับไมใหสง
สายไปที่ไหนนอกจากงานที่ทํานี้ งานนี้แลเปนเครื่องที่จะบังคับความฟุงซานของจิตใหอยูใน
ความสงบได ดวยอํานาจแหงงานนี้คืออานาปานสติ คือควบคุมดวยสติ เปนคําบริกรรมก็
เชนเดียวกัน สําคัญอยูที่สติ ถาจิตมันแย็บออกโนนออกนี้ไดอยูคําบริกรรมก็ตองถี่ยิบเขาไป
โดยลําดับเพื่อใหทัน ไมใหมันมีโอกาสปรุงได
หนักก็หนักเพราะตอสูกันนี่ กิเลสไมเห็นมันวาหนักไปเบาไป ทําไมมันสูเราได
ตลอดเวลา เวลาเราจะสูกับกิเลสทําไมจึงจะหาวาหนักไปเบาไป ไมใชยื่นดาบใหมันฟนคอเอา
แลวเหรอ นี่ละกลอุบายของกิเลสมันเร็วอยางนี้ละไมทัน ตั้งจิตใหอยูในนั้น จิตจะสงบตัวเขามา
นี่ละพื้นฐานที่จะใหเกิดความสงบ หรือเหตุอันสําคัญที่จะใหจิตเกิดความสงบเห็นประจักษ
ภายในตนไดเพราะการภาวนาดังที่กลาวมานี้ ในเบื้องตนเปนอยางนี้ เมื่อจิตมีความสงบตัว
พอสมควร จะพิจารณาทางดานปญญาในแงใดก็ควรพิจารณา ไมควรนอนใจกับความสงบ
เพียงเทานั้น ตามขั้นของสมถะซึ่งเปนบาทฐานของวิปสสนาไดแกปญญาเปนขั้น ๆ ขึ้นไป
จิตไมพาคิดใหเปนปญญาไมเปน ตองพาคิดกอนในเบื้องตน หาอุบายพินิจพิจารณา
เทียบเคียงเหตุผลตนปลายใกลไกลในนอกมาบวกกันเขา แ ลวจะเห็นความจริงขึ้นมาโดยลําดับ
เชน อนิจฺจํ มีไดทั้งภายนอกภายในเทียบเคียงกันได นี่แหละเรียกวาบวกกันเขามา ภายนอกมา
บวกกับภายใน ในตัวของเรานี้เปนยังไงเหมือนกันกับภายนอกไหม นําภายในออกไปบวกกับ
ภายนอกเหมือนกันไหม เทียบเคียงกันกับภายนอก ภายนอกเขามาเทียบเคียงกับภายใน
เหมือนกันไหม ๆ เพราะสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่เหมือนกันอยูแลว นี่ละเรื่องของปญญาพิจารณา
อยางนี้
เฉพาะอยางยิ่งเรื่องอสุภะเปนสิ่งจําเปนมาก สําหรับจิตของเราที่ยังมีความหยาบอยูมาก
มักจะเปนจิตที่ผาดโผนเปนจิตที่หยาบโลน เปนจิตที่ชอบเถลไถล บังคับไดยาก จึงตองใช
อารมณของอสุภะอสุภังการพิจารณารางกาย พิจารณาขางนอกกอนนั่นละสําคัญ มีความติด
พันในรูปใด เฉพาะอยางยิ่งก็รูปตรงกันขาม แยกแยะดูตามหลักความจริงอยาใหกิเลสลากไป
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ดูไปสวยงามไป นารักนาชอบใจนากําหนัดยินดี นั่นคือความฉุดลากของกิเลสมันฉุดลากจิตใจ
ใหเปนเชนนั้น ทั้ง ๆ ที่มันปลอมรอยเปอรเซ็นตมันก็ยอมรับ
เพราะจิตไมมีสมบัติเปนของตัว อาศัยกิเลสมาเปนสมบัติมันจึงกลายเปนยาพิษเผาลน
จิตใจตลอดมา หาไดทราบไมวากิเลสนั้นคือยาพิษ เราก็ไปกลมกลืนกับกิเลสก็เลยกลายเปน
พิษเปนภัยแกตัวเองโดยไมรูสึกตัว ความรักเกิดขึ้นเปนสุขที่ไหน ความชังเกิดขึ้นเปนสุขที่ไหน
ความเกลียดความโกรธเกิดขึ้นเปนสุขที่ไหน ความไมรักไมชังไมเกลียดไมโกรธตางหากเปน
ความสุขความสบาย ความไมกระเพื่อมขุนมัวตัวเอง
กอนอื่นเราตองพิจารณาแกกันในจุดนี้กอนในเรื่องอสุภะอสุภัง ยกรางไหนออกมาก็ให
มันเห็นเปนรางผีดิบไปหมด พิจารณาแลวพิจารณาเลาแลวเทียบเขามาภายใน แยกสวนแบง
สวน หรือใหตายและเนาพองน้ําหนองไหลออกมาใหเห็นชัดเจน นั้นแหละคือความจริง เรา
ปรุงออกมาจากความจริง สังขารรางกาย เอา หาดูซิมันงามที่ตรงไหน สวยที่ตรงไหน นารักใคร
ชอบใจที่ตรงไหน หญิงมีอยูตรงไหน ชายมีอยูตรงไหน ดูใหเห็นตามหลักความจริงมันไมมี
ตามขั้นของความจริงก็คือมีแตกองอสุภะอสุภังเต็มหมดทั้งขางในขางนอก เปนอันเดียวกัน มี
หนังบาง ๆ เทานั้นหุมหอไว บุรุษตาฟางก็หลงกันได
เพราะมันมีเชื้อแหงความหลงเต็มอยูภายในจิตใจอยูแลว จะไมใหหลงไดยังไง ปกติ
มันก็คอยจะหลงอยูแลว ยิ่งมีสิ่งมาเสริมใหหลงมันก็ยิ่งหลงไปไดเร็ว ตามไปไดเร็ว
เพราะฉะนั้นจึงตองเอาธรรมคือความจริงเปนขั้น ๆ เขามาแก ความจริงในเบื้องตนที่จะแก
ราคะตัณหาก็คืออสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครก มีอยูเต็มรางกายทั้งเขาทั้งเรา เต็มไปทั่วโลก
ดินแดนนี้ ไมมีอันใดแมชิ้นหนึ่งที่วาเปนของสวยของงามของสะอาดสะอาน มีแตเต็มไปดวย
ของสกปรกรกรุงรังทั้งรางทั้งภายในภายนอกกันทั้งนั้น พิจารณาแลวพิจารณาเลาซ้ํา ๆ ซาก ๆ
ถือเปนชิ้นเปนอันเปนงานเปนเนื้อเปนหนังของตนจริง ๆ ดวยการพิจารณา
นี่ละคืองานของจิต งานของเราเพื่อถอดถอนความผูกพันในสิ่งทั้งหลายเหลานั้น วาเปน
ของสวยของงามวาเปนของนารักใครชอบใจ ใหกลายเปนสิ่งที่ไมสวยงาม ปลอยวางความยึด
มั่นถือมั่นอารมณเครื่องผูกพันจิตใจเขามาไดโดยลําดับ เพราะวิปสสนาในขั้นนี้ วิปสสนา
แปลวาความเห็นแจง รูแจงไมใชรูแบบมัว ๆ แบบลุม ๆ หลง ๆ รูจริง ๆ ในขั้นนี้ก็เห็นจริง
ตามนั้น เรียกวาอสุภะ จนไดทุกสัดทุกสวน เมื่อชํานาญเขาจริง ๆ แลวมองดูคนหญิงชายนี้มัน
จะไมมีหนังทั้ง ๆ ที่ออกหนาออกตาตบหนาตบตาบุรุษตาฟางมาเปนเวลานาน แตพอปญญา
หยั่งเขาไปทราบเขาไปโดยลําดับจนกลายเปนความชํานาญแลวหนังจะไมปรากฏ จะปรากฏแต
เนื้อแตเอ็นแตกระดูก สุดทายก็เปนโครงกระดูกเดินหย็อก ๆ ๆ มีแตโครงกระดูกทั้งนั้น นั่น
คือความชํานาญของปญญา
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จากนั้นแลวก็สลัดโครงกระดูกนั้นออกไปหรือรางนั้นออกไป สลัดอยูภายในจิต รูเทา
ทันทั้งสิ่งนั้นดวย รูเทาทันทั้งจิตผูไปพินิจพิจารณานั้นดวย ในสองเงื่อนนี้บวกกันเขาจิตถอนตัว
ออกมา นี่คือความอิ่มพอแหงการพิจารณาเรื่องรางกายอิ่มพออยางนี้ แตเคล็ดลับนี้เราจะไม
พูด พูดแลวผูมีเจตนาเปนธรรมจะไปหมายอยางละเอียด ๆ ผูไมเปนธรรมก็จะเอาอุบายเหลานี้
ไปจับจายขายกิน ยิ่งเลวรายยิ่งกวาอะไรไปอีก ใหพิจารณาอยางนี้ก็แลวกัน เคล็ดตรงนั้นที่วา
นั้นจะรูเอง ขอแตพิจารณาใหจริงใหจัง เมื่ออสุภะอสุภังชํานาญแลวมันจะไปไหน ไมเขามาถึง
ตัวจริงคือจิตนี้มันจะไปที่ไหน เมื่อเขามาถึงตัวจริงนี้ ตัวจริงนี้มันเปนตัวอะไร คือตัวเหตุมันอยู
ที่นี่แลวมันจะไมทราบกันไดอยางไร นี่การพิจารณา
เอาใหจริงใหจัง ใหเปนกฎเปนเกณฑเปนหนาที่การงานประจําอิริยาบถของตนอยาได
ลดละ อยาเห็นสิ่งใดนอกเหนือไปจากธรรม ธรรมเทานั้นเปนสิ่งที่จะรื้อถอนเราใหพนจาก
ทุกข สิ่งเหลานั้นมีแตคอยจะกดถวงลงใหจมลงไปโดยลําดับ ไมเห็นมีอะไรที่พอจะเอามาแขง
ธรรมได ถาหากวาสิ่งเหลานั้นเปนสิ่งที่ควรจะแขงธรรมไดแลวโลกนี้ก็เปนโลกแขงธรรมมานาน
แลว ธรรมที่วาเคยประเสริฐก็ไมประเสริฐ แตนี้ธรรมเปนของประเสริฐมาดั้งเดิม มีมาดั้งเดิม
ดวย เพียงแตสัมผัสสัมพันธรสชาติแหงธรรมเพียงเล็กนอยก็หูแจงตาสวางขึ้นมา เชน จิตมี
ความสงบเย็นภายในใจ ทําไมจะไมหูแจงตาสวางขึ้นมา ศรัทธาความเพียรจะตองเพิ่มขึ้นโดย
ลําดับจนกลายเปนอจลศรัทธาความเชื่อมั่นฝงลึกถอนไมขึ้น เพราะอํานาจแหงรสของธรรมนั่น
แลทําใหเกิดเปนอจลศรัทธา เชื่อมั่นฝงแนนจนถอนไมขึ้นไดเพราะรสแหงธรรม รสกิเลสจะเคย
ฝงลึกขนาดไหนก็ถอนตัวขึ้นมา สูรสของธรรมไมได นี่การพิจารณาวิปสสนาแยกแยะ
จากนั้นจะพิจารณาเปนธาตุเปนขันธอะไรแลวแตความถนัดของตนเถอะ เมื่อสติปญญา
ไดกาวออกเดินแลว จะแยกแยะตามความถนัดของตนโดยไมตองไปถามใครทั้งนั้น ไมงั้นจะ
เรียกวาปญญาไดยังไง ความพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงยอนหนายอนหลังขึ้นอยูกับปญญา หมุน
ชาหมุนเร็วเปนไปเพราะความชํานาญของสติปญญา ไมนอกเหนือไปจากนี้เลยจะหมุนตัวไปเอง
ในเบื้องตนเปนสิ่งที่ลําบาก ลําบากอยูมากไมใชลําบากธรรมดา ดีไมดียังไมไดประกอบยัง
ไมไดทํา ความคาดความหมายในคําวาลําบากนั้นมักจะมาเปนอุปสรรคเพื่อการดําเนินเสีย
มากกวาจึงดําเนินไปไมได นี่ละสําคัญ
ที่วาเหลานี้คืออะไร ก็คือกลอุบายของกิเลสหลอกเราอีกนั่นแหละ ไมพนจากสิ่งนี้ไปได
เพราะฉะนั้นจึงวากิเลสนี้แหลมคมไมมีอะไรเสมอแลวในโลกทั้งสามนี้ นอกจากธรรมเทานั้นจะ
เหนือกิเลสได จึงจะรูเพลงของกิเลสมาแบบไหนเพลงใดรูทันหมด นอกนั้นไมมีทางที่จะรูทัน
กิเลสได นี่ขั้นของปญญา ในรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ ก็ไมใชวาเราจะ
พิจารณาเวทนาแลวพิจารณาสัญญา แลวพิจารณาสังขาร แลวพิจารณาวิญญาณ

๓๔

จอลงไปขันธใดจอลงไปเถอะขอใหเปนความถนัดใจ เปนความสัมผัสสัมพันธดูดดื่ม
ของการพิจารณาเถอะจะวิ่งเขาถึงกันหมด ไมใชวาจะพิจารณานี้แลวจะพิจารณานั้น เชนอยาง
พิจารณารางกายแลวพิจารณาเวทนา อันนี้ก็ผิด คือการพิจารณาดังที่กลาวมานี้เรียกวารูปขันธ
นี่ เราหมายถึงสวนหยาบที่จะแยกแยะใหเปนอสุภะอสุภังเขาไป แตขณะที่เราจะพิจารณา
เวทนาเชนทุกขเวทนาซึ่งเกิดขึ้นในขันธนี้ เราจะพิจารณาแตรูปขันธอยางเดียวไมได เวทนา
ขันธซึ่งมันเกี่ยวของกันอยูนั้นจะตองเกี่ยวโยงกันอยูตลอด
พิจารณากันทั้งสองดาน ทั้งเวทนาดวยทั้งรูปดวยทั้งจิตดวย เชน ทุกขเวทนา เวลาเจ็บ
ไขไดปวยหรือทุกขมาก ๆ แลวจะเอาอะไรพิจารณา ก็ตองเอาความทุกขนั้นแลเปนตนเหตุเปน
เปาหมายแหงการพิจารณา แลวทุกขนั้นเกิดขึ้นที่ไหนถาไมเกิดขึ้นที่กาย กายก็ตองกลายเปน
เปาหมายไปดวย คือเปาหมายแหงการพิจารณาไปดวยกันประสับประสานกัน สุดทายก็วิ่งเขา
มาถึงจิต จิตเปนตัวการตัวสําคัญตัวหลง เพราะมีสิ่งพาใหหลงพาใหยึดพาใหสําคัญมั่นหมาย
มันอยูที่ใจ ไปสําคัญวากายเปนนั้นเวทนาเปนนี้ เวลาพิจารณาเขาจริง ๆ แลวกายก็สักแตวา
กาย เขาไมรูความหมายของเขาวาเขาเปนกาย ทุกขก็สักแตวาทุกข เขาไมรูความหมายของเขา
วาเปนทุกข และเขาไมรูความหมายวาเขาไดไปใหทุกขแกผูหนึ่งผูใดแกสิ่งใด นอกจากจิตซึ่ง
เปนตัวสําคัญเทานั้น
เวลาพิจารณาทั้งสองอยางคือกายเวทนาแลวตองไดยอน มันยอนมาเองมาพิจารณาตัว
จิต ทั้งสามอยางนี้ชัดเจนตามความจริงของตนแลวยอมปลอยวาง ถึงทุกขเวทนาจะเกิดอยูมาก
นอยเพียงไรก็ไมกระทบกระเทือนถึงจิต กายก็สักแตวากายเทานั้นไมไดมีความสําคัญวาตนเปน
ทุกขหรือเปนอยางใดเลย อํานาจของปญญาแยกแยะกันเชนนี้ เวลาที่จะพิจารณาใหคละเคลา
กันก็ตองพิจารณาอยางนี้ เวลาจะพิจารณาเฉพาะรูปขันธเชนอสุภะอสุภังก็พิจารณา ไมใชจะไป
แบบเดียวไปหนาเดียว
การพิจารณาเวทนาที่วาลําดับไปจากรูปกายนี้หมายถึง ลําดับจากอสุภะอสุภัง รางกายนี้
ไดพิจารณาเห็นแจงชัดเจนแลวจนปลอยวางกัน หมดปญหาแลวเรื่องเวทนากับจิต เปนสิ่งที่
สัมผัสสัมพันธกันไปเอง เวทนา เวทนาทางกายเวทนาทางจิตมันจะวิ่งเขาถึงกัน สัญญา สังขาร
เพราะสติปญญาไปรวมตัวอยูในจิตหมดแลว สังขารปรุงก็ปรุงขึ้นจากจิต สัญญาหมายออกไป
ก็ไปจากจิต
เมื่อสติปญญาก็อยูที่นั่นแลว ทําไมจะไมตามกันใหรูแจงเห็นจริงตามหลักความจริง ตอง
ตามกันทันที ๆ ตามกันไปที่ไหนก็มีแตเรื่องเกิดเรื่องดับ มีแตเรื่องภาพของขันธที่แสดงตัว
หลอกเราอยูโดยลําดับลําดามา ไมเห็นมีอะไรมาหลอกในโลกทั้งสามนี้ นั่น ก็มีแตสัญญา
ความหมายเปนภาพ สังขารปรุงขึ้นมาภาพนั้นเรื่องนี้ เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องหญิงเรื่องชาย
เรื่องไดเรื่องเสีย เรื่องดีใจเสียใจ ซึ่งเคยเปนมาแลวผานมาแลว แตมันมาครุนคิดอยูภายใน
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จิตใจมาเปนสัญญาอารมณภายในจิตใจ ใจก็เพลินไปตามนี้ เพลินไปทางโศก เพลินไปทางสุข
มันเพลินของมันและหลงเงาของตัวเอง ตื่นเงาของตัวเอง ตุกตามันอยูนี่ ไมรู และก็มีแตเพียง
เทานี้ เกิดขึ้นมามันก็ดับไมวาจะอาการใดเรื่องใดที่กลาวมาทั้งหมดนี้ มีแตเรื่องเกิดเรื่องดับ
ไดอะไรไปจากสิ่งนี้ไมเห็นมีอะไร สุดทายก็มีแตเรื่องเกิดเรื่องดับ นั่นปญญาหยั่งเขาไป
มันจะเกิดเรื่องเกิดราวอะไรยืดยาวไปขนาดไหน มันก็ไมพนจากความเกิดความดับ ไม
พนจากความที่เปนภาพไปจากจิตไปจากขันธนี้ สัญญาขันธ สังขารขันธมันปรุงหลอกจิตใจ
เมื่อพิจารณายอนหนายอนหลังทบทวนหลายครั้งหลายหนเปนที่เขาใจโดยลําดับ ๆ จนกระทั่ง
ปลอยกันได พอสัญญาหมายไปพับมันก็ดับ เอาจริงเอาจังอะไรกับมัน ใหมันหลอกอยูอะไร
นักหนา สังขารก็ปรุงแย็บ ๆ เหมือนแสงหิ่งหอยเหมือนฟาแลบนี่ แย็บ ๆ ดับ ๆ ๆ ก็มีเทานี้
วิญญาณรับทราบจากสิ่งมาสัมผัสภายนอกเชน รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส เขามาสัมผัสกับ
อายตนะภายในคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ของเรา มันก็ดับไป ๆ ในขณะที่สิ่งที่มาสัมผัสนั้นผาน
ไปดับไป แลวมีอะไรไดอะไร มีเทานี้ไมเลยยิ่งกวานี้ ไมมีอะไรพิเศษยิ่งกวานี้
เราไปหลงอะไรวามันเปนของพิเศษ ทําไมไมมีวันจืดวันจางความหลงความเพลินกับ
อาการของขันธที่กลาวมาเหลานี้ ซึ่งมันหลอกอยูตลอดเวลาควรที่จะอิ่มพอกันบาง ควรที่จะเบื่อ
หนายกันบาง ควรที่จะชินชากันบาง ไมเห็นมีความชิน มันหลอกเมื่อไรติดเมื่อนั้นหลงเมื่อนั้น
ตองเอาปญญาเขาไปพิจารณาใหเห็นชัดเจนอยางนี้แลวมันปลอยของมันเอง นี่ละการพิจารณา
ใหพอ เปนหลักธรรมชาติของการพิจารณา จากนั้นก็เหลือแตจิต จิตที่พิสูจนนั้นมันก็เกี่ยวกับ
สังขาร แมแตรูแลวมันก็ตองไดตามกันเขาไปหาหลักใหญของมันอยูนั่นแล รูเทามันหมดทั้ง
สัญญาทั้งสังขาร ก็ยังตองอาศัยนี้เปนตนเหตุตามเขาไปหาตนตอของมัน จนกระทั่งถูก
พังทลายลงไปหมดไมมีอะไรเหลือ
นั่นแหละจอมไตรภพ พังกระจายออกไปจากจิตแลวที่นี่ความจริงมีขนาดไหน นี่ก็
พยายามคนใหพบ เต็มอยูที่หัวใจทั้งนั้น เมื่อไดเจอความจริงเต็มหัวใจแลวสงสัยอะไรอีก
เรื่องเกิดเรื่องตายอะไรเปนสาเหตุก็รูกันมาโดยลําดับ ตัดเขามา ๆ เปนวงแคบเขามาโดยลําดับ
จนกระทั่งถึงขันธตัวเอง ขันธก็ตัดเขาไปโดยลําดับเพราะเปนสมมุติดวยกัน จนกระทั่งถึงจิต
จิตก็เปนสมมุติอยูดวยอํานาจของอวิชชาตัณหาอยูภายในนั้น ก็ตัดเขาไปขาดสะบั้นเขาไป เมื่อ
หมดสิ่งเหลานี้แลวเกิดที่ไหนจิตทําไมจะไมรูถึงขนาดนั้นแลว เชื้อมันพาใหเกิดก็ตัดเขามาโดย
ลําดับ ทราบถึงไดตัดไดไมทราบตัดไมขาด ตัดขาดก็ตองทราบ ขาดมาโดยลําดับตองทราบ
จนกระทั่งขาดสะบั้นออกจากจิตใจไมมีเหลือเลยแลวอะไรพาใหเกิด
จิตดวงบริสุทธิ์ลวน ๆ นี้ไปเกิดไดยังไง เปนอฐานะก็รูอยูแลว แตกอนเปนฐานะที่
เหมาะสมกันกับการเกิดการตายก็รู ก็เพราะกิเลสเทานั้นพาใหเกิด กิเลสสิ้นไปเทานั้นก็หมด
ยุติ เรียกวาวิวัฏฏะ แตกอนเปนวัฏฏะหมุนติ้ว ๆ อยูนั้น พอกิเลสสิ้นสุดจากใจลงโดยประการ
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ทั้งปวงแลววิวัฏฏะก็ขึ้นมาเองโดยหลักธรรมชาติ ความจริงก็ดีความวิเศษก็ดีเสกไมเสกก็ตาม
รูจริงเห็นจริงเต็มหัวใจของผูเปนเชนนั้น นี่ละทานวาปฏิเวธ
ปริยัติเราก็ไดเรียนมาแลวพอเปนกรุยหมายปายทาง ปฏิบัติดําเนินตามที่เราศึกษาเลา
เรียนมาแลว ทานสอนวายังไงใหพิจารณาตามที่ทานสอน เอา พิจารณา เกสา โลมา นขา ทันตา
ตโจ มันเปนยังไงที่เกิดที่อยูของมัน เต็มอยูในรางกายของเรานี้แหละที่กลาวมาทั้งหมดนี้ เรา
ไดดูกันแลวยัง ดูใหเห็นความจริง จนกระทั่งเขาถึงความจริงเต็มสวนแลวก็ปลอยของมัน เปน
ปฏิเวธะโดยลําดับ ๆ ตั้งแตขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งถึงเปนปฏิเวธะรูแจงแทงทะลุหมดทั้งธาตุทั้ง
ขันธทั้งจิตใจไมมีสิ่งใดเหลือแมนิดหนึ่ง เรียกวารูแจงแทงทะลุเปนปฏิเวธธรรมเต็มภูมิ ถาวา
นิโรธก็ดับทุกขภายในจิตใจอยางสนิท เพราะสมุทัยสิ้นสุดลงไปแลวดวยอํานาจของสติปญญา
นี่ผลของงานแหงเพศของเราผูปฏิบัติ นี่เปนงานอันสําคัญดังที่กลาวมาแลว และเปนผล
อันสําคัญที่กลาวอยูขณะนี้ จะเกิดขึ้นภายในตัวของเราผูประกอบงาน ชัยชนะชนะอะไร ก็
เพราะความแพกิเลสมาอยางราบตลอดสายนั่นเอง หาความชนะไมได นี่ชนะเขาไปโดยลําดับ
ๆ จนกระทั่งชนะอยางเด็ดขาด เอกฺจ เชยฺยมตฺตานํ ส เว สงฺคามชุตฺตโม การชนะ
กิเลสของตนหรือชนะกิเลสภายในใจของตนเพียงคนเดียวหรือดวงเดียวนี้เทานั้น เปนความเลิศ
ประเสริฐยิ่งกวาการชนะสงครามทั้งหลายดังโลกที่เปนมาเปนไหน ๆ นี่ละความเลิศแท ๆ อยูที่
ตรงนี้
เอกฺจ เชยฺยมตฺตานํ ส เว สงฺคามชุตฺตโม
ความประเสริฐจริง ๆ อยูที่นี่
พระพุทธเจาสอนลงที่นี่ ประกาศขึ้นที่นี่ ไมไดวาประเสริฐที่ไหน ดินฟาอากาศฟาแดดดินลม
มันเปนธรรมชาติของมัน หาความประเสริฐที่ไหนในโลกนี้พอที่จะปลอยวางใจลงไปได
พอที่จะยึดเหนี่ยวใหเปนที่พักผอนหยอนใจไดสะดวกสบาย หาที่จุดไหนไมเห็นมี มีแตกอง
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เต็มตัว เกาะเขาตรงไหนเปนไฟตรงนั้น เราไปเพลิดเพลินกับอะไรเมื่อ
มีแตกองฟนกองไฟ เพลิดเพลินกับความพากความเพียรถอดถอนกิเลสซึ่งเปนตัวไฟนี้ออก
เสียเทานั้น น้ําคือความเย็นอมตธรรมไมตองถาม ตรงเปงอยูในนี้เลยทีเดียว ผูปฏิบัติเอาให
จริงใหจัง
นี่ก็ไดพยายามอบรมสั่งสอนหมูเพื่อนมาเต็มสติกําลังความสามารถ ไมมีลี้ลับ ผมเปด
อยางเต็มที่ดวยความเมตตาสงสารหมูเพื่อน วิธีการดําเนินเปนมายังไง ๆ สูงบางต่ําบางตาม
กําลังความสามารถของตนที่ดําเนินมาทั้งฝายเหตุฝายผล ไมเคยปดบังลี้ลับ แสดงใหฟงทุกแง
ทุกมุม เฉพาะอยางยิ่งอุบายวิธีการตอสูกับกิเลสใหทันกับกลมายาของกิเลสนี้ไดย้ําแลวย้ําเลา
เพราะสําคัญมากทีเดียว ยากที่จะรูตามทันกลมายาของมัน
หมดทั้งตัวมีแตเรื่องของกิเลสหอมลอมอยู จนมองหาคนมองหาพระทั้งองคไมเห็น
เห็นแตเรื่องของกิเลสลอมอยูหมดจะไมนาโมโหไดยังไงผูเปนครูเปนอาจารยคอยแนะนําสั่ง
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สอน กระแสของธรรมแทรกเขาไมไดถูกกิเลสปดปองออกหมด ตีตอยออกหมด เจาของยังไม
รูตัวเลยเหมือนควายตัวหนึ่ง พอธรรมแทรกเขาไปปบกิเลสปดปุบดวยความเซอซานั่นแหละ
ตัวเซอซาก็มีตัวหนึ่งใหเซอซา สติปญญาไมทัน วาอยางนี้เคลื่อนไปอยางนั้น วาอยางนั้นพลาด
ไปอยางนี้อยูอยางนั้น มันจะไมเต็มตัวของเรายังไง พลาดก็พลาดหมดทั้งตัว เผลอก็เผลอหมด
ทั้งตัวหมดทั้งใจ แลวจะวาไมเต็มตัวยังไง ธรรมแทรกไมไดนั่นซิ
ทําใหจริงเราจะเห็นของจริงโดยไมตองสงสัย เมื่อเห็นของจริงเต็มสวนแลวหายสงสัย
อดีตอนาคตปลดเปลื้องไปหมด ปจจุบันก็รูเทา ไมมีคําวายึดวาถือ พอตัวแลวไมตองถือไม
ตองยึด ยึดทําไมหาอะไร เปนหลักธรรมชาติของตัวเองแลว การประพฤติปฏิบัติเปนอยางนี้
ทานผูใดที่เขามาศึกษาก็ใหศึกษาใหเต็มเม็ดเต็มหนวย หูมีใหฟง ฟงใหถึงใจ แลว
นําไปคิดไปพินิจพิจารณา ตาดูใหถึงใจ เปนการศึกษา หมูเพื่อนทําอยางไรดูจึงชื่อวามาศึกษา
ไมใชวามาฟงโอวาท นโม ตสฺส สอนอยางนี้จึงจะวามาฟงการอบรมโดยถายเดียว ฟงหมด
อันใดที่จะเปนผลเปนประโยชน ควรจะเกิดขึ้นทางตาก็ใหเกิด ควรจะเกิดขึ้นทางหูก็ใหเกิด
ควรจะเกิดขึ้นทางสติปญญาที่เราไดสิ่งเหลานั้น ๆ เขามาพินิจพิจารณาจนเกิดเปนผลเปน
ประโยชนกลายเปนสมบัติของเราขึ้นมาก็ใหรู ใหเปนไปโดยลําดับ จึงไมขาดทุนสูญดอก
ใหดูแบบฉบับของหมูของเพื่อน ใหมีธรรมเปนแนวทางแหงความคิดการพูดการ
ปฏิบัติตอกัน อยานํากิเลสเขามาเปนขวากเปนหนามเปนเขี้ยวเปนเขามากัดมาฉีกมาขวิดมาชน
กัน นั้นเปนลักษณะของหมาของวัวของควาย ไมใชลักษณะของผูมีธรรม เฉพาะอยางยิ่งไมใช
ลักษณะของนักบวชกรรมฐานอยานํามาใช เราตั้งใจจะมาฆามันอยูแลว ทําไมจะมาเสริมเขี้ยว
เสริมฟนใหมัน นี่ก็ไมทันมันอีกใหมันเหยียบย่ําเอาอีก ใหระมัดระวัง ความเมตตาสงสารตอ
กันและกัน ความเปนธรรมตอกันนั้นแลคือลูกศิษยตถาคต ลูกพระตถาคตเปนอยางนั้น ให
อภัยกันอยูตลอดเวลา เปนความถูกตอง อยูดวยกันมากนอยเปนผาสุกทั้งนั้น
เอาละพอ
<<สารบัญ
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

ปลอดภัยไรกังวล
ผูปฏิบัติจิตตภาวนาตามแนวทางของพระพุทธเจาและพระสาวกทานดําเนินมา นั้นแล
คือผูจะมีทางทรงมรรคผลนิพพานไดเชนเดียวกับครั้งพุทธกาล นอกจากนี้ยังมองไมเห็น ทั้ง
การเรียนก็เรียนจําแนวทางแหงการปฏิบัติโดยทางจิตตภาวนา แมผูไมเรียนมากเรียนเฉพาะ
อุปชฌายะสอนในขณะที่บวชก็เรียกวาเรียน เรียกวาปริยัติ เชนสอน เกสา โลมา นขา ทันตา
ตโจ อันเปนหลักใหญของงานที่จะรื้อภพรื้อชาติรื้อกิเลสตัณหาอาสวะ ออกจากจิตใจไดโดย
สิ้นเชิง ก็ตองอาศัยหลักใหญที่ทานมอบใหนี้ ไมนอกเหนือไปจากนี้เลย
เพราะฉะนั้นทานจึงไมสอนมากในขั้นเริ่มแรกแหงการบวช สอนเพียงเทานั้นก็ครอบไป
หมดแลวในขันธนี้ นี่เรียกวาไดรับการศึกษามาแลวในขั้นสําคัญ เพราะศึกษาในขั้นสําคัญ
ขณะที่บวชนี้ ศึกษาเพื่อปฏิบัติจริง ๆ ไมไดศึกษาเพื่อจะสอบเอาชั้นเอาภูมิเอาชื่อเสียงเรือง
นามอะไรทั้งนั้น แตเรียนเพื่อจะรูความจริงของสิ่งเหลานี้ ที่จิตเขาไปยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิด
ตาง ๆ ดวยอํานาจของกิเลสพาใหเปนไป การศึกษาจึงศึกษาเพื่อจะปฏิบัติตามหลักความจริง
ที่เปนอยูอยางไรของสิ่งที่ไดศึกษามานี้ ครั้งพุทธกาลทานศึกษา ทานศึกษาอยางนี้
ผูมอบงานคือกรรมฐานซึ่งเปนงานใหญโตมากให ทานก็มอบดวยความจริงใจ มอบ
เพื่อจะใหเปนตนทุน หรือเพื่อจะใหสําเร็จประโยชนจากกิจการ หรือจากงานที่ทานมอบใหจริง
ๆ ไมไดสักแตวามอบ เพราะทานไมสักแตวาบวช ไมสักแตวาเปนอุปชฌายะบวชกุลบุตร
เทานั้น ทานบวชดวยความจงใจ เปนอุปชฌายะดวยความจงใจตองานของทานจริง ๆ ผูมา
บวชก็ไมไดบวชเพื่อประเพณี บวชพอเปนนิสัย บวชพอไดชื่อเสียงกับเขาดังที่โลกเขานิยมกัน
แตบวชเพื่อรูความจริง บวชเพื่อปฏิบัติหาความจริง
เพราะฉะนั้นงานที่อุปชฌายะมอบใหดวยความจริงใจ กุลบุตรผูศึกษาจึงศึกษาดวย
ความจริงใจถึงใจ แลวนําไปปฏิบัติดวยความจริงใจ ตามสถานที่ที่อุปชฌายะทานชี้บอกให
อยางแทจริง ไมคลาดเคลื่อนเลื่อนลอย ไมสักแตวาบวช ไมสักแตวาทําวาศึกษาไป ไมสักแต
วาอยู ทานรับไปจริง ๆ สมเจตนาของทานผูมอบใหดวยความจริงใจ
เราจะเห็นไดตามตํารับตําราที่สาวกทั้งหลายไดมาศึกษาจากพระพุทธเจา หรือบวชจาก
พระพุทธองคแลวออกไปปฏิบัติ ทานตั้งหนาตั้งตาทําอยางจริง ๆ จัง ๆ ไมไดเหลาะแหละ
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คลอนแคลนเหมือนอยางสมัยทุกวันนี้ ที่พวกเราทั้งหลายทําเปนเรื่องกระพี้ ๆ ไปเสียมาก
นอกจากกระพี้แลวก็เปนเปลือก นอกจากเปลือกแลวก็กลายเปนมูลสดมูลแหงไปโดยไม
รูสึกตัว ผิดกับเจตนาหรือความมุงหมายของธรรมอยูมาก ดวยเหตุนี้เรื่องผลที่จะพึงไดรับ
จากศาสนธรรมนั้น จึงกลายเปนเรื่องตรงกันขามไปเพราะเหตุพาใหเปนเชนนั้น
เราจะตําหนิติเตียนธรรมของพระพุทธเจาวาไรผลไดอยางไร เมื่อตัวของเราเองเปน
ผูทําตัวเพื่อความไรผลอยูตลอดเวลาอยูแลว เราจะตําหนิใคร ครั้งพุทธกาลทานทําจริงจังตาม
เข็มทิศที่พระองคประทานไวแลวอยางใดไมใหคลาดเคลื่อน ความเปนอยูของทานก็เปนอยู
แบบนักปฏิบัติ แบบนักเห็นภัยในวัฏสงสาร ไมไดอยูดวยความฟุมเฟอย ไมไดอยูดวยความ
เหลือเฟอ ไมไดอยูดวยความเกลื่อนกลนวุนวาย ไมไดอยูดวยความหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้ในโลก
สงสาร นอกจากหวังอรรถหวังธรรม หวังความพนทุกขดวยการปฏิบัติตามหลักความจริงแหง
ธรรมโดยถายเดียวเทานั้น
ทานไมมีทางปลีกแวะที่จะออกนอกลูนอกทางของศาสนธรรม อันเปนไปเพื่อ หรืออัน
ชี้แจงเพื่อมรรคผลนิพพานอยูแลว เมื่อทานดําเนินตามหลักแหงศาสนธรรมที่เปนไปเพื่อ
มรรคผลนิพพานอยูแลว จะพนไปไหนเลา คําวามรรคผลนิพพานไมไดนอกเหนือไปจากขอ
ปฏิบัติมีจิตตภาวนาเปนสําคัญ คําวาปฏิบัติก็คือปฏิบัติจิตตภาวนานั้นเองเปนเรื่องสําคัญมาก
ทานไมสนใจใยดีกับสิ่งใดนอกจากธรรมเทานั้น
อดอยากขาดแคลนทานยอมอดยอมขาดแคลน ทานยอมทุกขลําบากดวยจตุปจจัยตาง
ๆ เปนธรรมดาของคนที่เสาะแสวงหาโดยลําพังตนเองไมได อาศัยผูอื่นเลี้ยงชีพ อาศัยผูอื่น
เยียวยา หรืออาศัยปจจัยเครื่องอุดหนุนจากผูอื่น ยอมมีเปนธรรมดา แตทานไมไดถือเปน
สาระสําคัญในปจจัยทั้งหลายเหลานั้น ยิ่งกวาการปฏิบัติเพื่อหลุดพนจากทุกขโดยสิ้นเชิง
เทานั้น ในอิริยาบถทั้ง ๔ จึงเปนไปดวยความพากเพียร เพื่อจะตักตวงเอามรรคผลนิพพาน
โดยถายเดียว
การปฏิบัติดําเนินตามหลักศาสนธรรม ไมปนเกลียวกับธรรมของพระพุทธเจาอยูโดย
สม่ําเสมอในอิริยาบถตาง ๆ ก็ชื่อวาเปนผูตักตวงคุณงามความดี ชําระกิเลสไปโดยลําดับดวย
อํานาจแหงความเพียรของตน แลวในขณะเดียวกันก็ชื่อวาเปนผูเริ่มตักตวงมรรคผลนิพพาน
ไปกับความเพียรในทาอิริยาบถนั้น ๆ อยูแลว ดวยเหตุนี้ผลของทานจึงร่ําลือ วาองคนั้นสําเร็จ
พระโสดา องคนั้นสําเร็จพระสกิทา องคนั้นสําเร็จพระอนาคา องคนั้นสําเร็จอรหัตอรหันตอยู
ในสถานที่นั้น ๆ
สวนมากเปนปาเปนเขา เปนถ้ําเงื้อมผา เปนสถานที่วิเวกที่โลกเขาไมตองการ ใน
สถานที่เชนนั้นแลเปนสถานที่บําราบปราบปรามกิเลสใหสิ้นซาก เปนสถานที่เผาซากศพกิเลส
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ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งมีอยูในดวงใจ ใหหลุดลอยออกไปเพราะอํานาจแหงความ
เพียร คือตปธรรมแผดเผา เผาซากกิเลสทานเผาอยูในสถานที่เชนนั้น นี่คือทางดําเนินของ
พระพุทธเจา ทางดําเนินของพระสาวก และวิธีการฆากิเลสอาสวะทั้งปวงของพระพุทธเจาและ
สาวกทาน ทานอยูอยางนั้นทานประกอบความเพียรอยางนั้น ทานฆากิเลสในสถานที่เชนนั้น
ดวยทาทาง ดวยอุบายวิธีการตาง ๆ เชนนั้น ๆ ทานจึงเปนผูทรงมรรคทรงผล
ธรรมของพระพุทธเจาเปนมัชฌิมาธรรมอยูเสมอ เหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสทุก
ประเภท ไมไดเหนือธรรมเหลานี้ไปไดเลย ดวยเหตุนี้ผูปฏิบัติตามหลักศาสนธรรม จึงชื่อวา
ดําเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจาอยางใกลชิดสนิทกับพระองคโดยลําดับ ไมมีกาล
สถานที่หรือสิ่งใด ๆ จะเขามากีดขวางหรือกั้นกางมรรคผลนิพพาน ไมใหเกิดแกผูปฏิบัติดวย
ความชอบธรรม ดังที่กลาวมาแลวนี้เลย เพราะฉะนั้นขอใหทุกทานจงเปนที่มั่นใจในศาสนธรรม
วาเปนมัชฌิมาธรรม เหมาะสมอยูเสมอ ที่เราซึ่งเปนผูนํามาประพฤติปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลส จะ
ไดเห็นกิเลสขาดสะบั้นหั่นแหลกลงไป ดวยอํานาจแหงตปธรรมของเราโดยไมตองสงสัย
เชนเดียวกับครั้งพุทธกาล
นี่ละหลักเครื่องรับรอง เครื่องยืนยัน เราอยาไปหาสิ่งอื่นสิ่งใด ผูหนึ่งผูใดมายืนยันมา
เปนเครื่องรับรอง นอกจากการปฏิบัติที่เราไดรับไดยินไดฟงจากครูจากอาจารย และไดร่ํา
เรียนมาแลวจากตํารับตํารา นํานี้แลมาเปนเครื่องมือแกกิเลส ชําระกิเลสหรือปราบปรามกิเลส
กิเลสไมอยูที่ไหน อยูที่ใจ เคยอยูที่ใจมาเปนเวลานาน ใจนี้เปนที่อยูของกิเลสมาตั้งกัปตั้งกัลป
นับไมถวนแลว กิเลสสรางบานสรางเรือนอยูสถานที่นี่มาเปนเวลานาน การสรางบานสราง
เรือนของกิเลสก็คือการสรางทุกขใหแกหัวใจสัตวนั้นแล
ใครก็ตามถาลงยังมีการเกิดอยูแลวจะตองมีความแก ความเจ็บ ความตาย ความทุกข
ยาก ความลําบาก ติดสอยหอยตามกันไปเพราะความเกิดเปนพื้นฐานหรือเปนสาเหตุอยูนั้นแล
ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส วาทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิด อันนี้จะเขาไมถึง เพราะกิเลสมันเปนเจาของ
อยูภายในหัวใจ ทําใหเกิดอยูตลอดเวลาถาเราไมแกดวยมัชฌิมาปฏิปทา มีสติปญญาเปนสําคัญ
ในองคมรรค ๘ ความเพียรเปนเครื่องสนับสนุน นี่ละเปนทางกาวเดิน เปนเครื่องมือที่จะ
ชําระลางสิ่งที่สกปรก ซึ่งฝงจมอยูภายในจิตใจใหหมดสิ้นไปโดยลําดับ ภพชาติจะไดยนเขามา
ๆ
การจะเรียนรูเรื่องภพเรื่องชาติ การจะเรียนรูเรื่องเกิดแกเจ็บตายของตนเอง จะเปน
อดีตเคยเปนมานานเทาไรก็ตาม อนาคตจะเปนไปมากนอยเพียงไรก็ตาม จะทราบกันในวง
ปจจุบันแหงการปฏิบัติของเรา เมื่อกิเลสไดถูกกําจัดลงไปมากนอย วัฏจักรคือความหมุนของ
จิตเพราะอํานาจของกิเลสนั้น ก็จะไดคอยลดหยอนผอนตัวหรือมีวงแคบเขามาโดยลําดับ ๆ
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เพราะฉะนั้นการพิจารณาหรือปฏิบัติตามหลักกรรมฐาน อันเปนที่ตั้งแหงงานอันสําคัญมี เกสา
โลมา นขา ทันตา ตโจ เปนตน จึงเปนจุดอันสําคัญที่จะรื้อภพรื้อชาติทําลายวัฏจักรของตนไป
ดวยอํานาจแหงการพิจารณาธรรมเหลานี้ไปโดยลําดับ นี่ละเปนหลักสําคัญ
เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เราถนัดในอาการใด ๕ อาการนี้ แลวจะซึมซาบเขา
ไปสูอวัยวะหรืออาการอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกันอยางแยกไมออก ภายในรางกายนี้ทุกสัดทุกสวน
ดวยปญญาโดยไมตองสงสัย เมื่อปญญาไดแทรกซึมรูจริงเห็นจริงเขาไปในแงใดอาการใดแลว
จะตองปลอยวางอาการทั้งหลายเหลานั้นยนเขามาโดยลําดับ ๆ สวนรูปเปนสิ่งที่หยาบกวา
เพื่อน และเหมาะสมกับใจกําลังหยาบ ทานจึงสอน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เปนตน ใน
ฝายรูปนี้ใหเหมาะสมกับจิตใจของเรา ที่ไมสามารถอาจเอื้อมใหละเอียดลออในการพิจารณา
ยิ่งกวานั้น จึงตองรับนี้มาพิจารณา
เมื่อพิจารณาสิ่งดังกลาวมานี้สวนใดก็ตามเขาถึงความจริงแลว ในรางกายทุก
สวนนี้ยอมจะเปนความจริงขึ้นมาประจักษกับปญญาของเราโดยไมตองสงสัย เมื่อไดพิจารณา
สิ่งเหลานี้ เอา โดยความเปนปฏิกูลก็เห็นไดชัดประจักษ เพราะเปนความจริงอยูแลวตั้งแตยัง
ไมรู ตั้งแตยังไมพิจารณา ตั้งแตกําลังเราเสกสรรปนยอมันวาสวยวางามอยูโนน ทั้ง ๆ ที่อันนี้
มันไมไดเปนไปดวย มันเปนความจริงดวยความอสุภะอสุภัง เมื่อสติปญญาพิจารณาลงสูความ
จริงนี่แลว มันก็เปนอสุภะอสุภังดังที่ธรรมทานสอนไวโดยไมสงสัย เพราะทานสอนไวตามหลัก
ความจริง สิ่งนี้เปนความจริงอยูแลว
ถาจะพิจารณาแยกแยะออกไปถึงเรื่อง อนิจฺจํ เรื่อง ทุกฺขํ หรือเรื่อง อนตฺตา ในสวนใด
ก็ตามในธรรมทั้ง ๓ ประเภทนี้ ไมจําเปนจะตองพิจารณาใหกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ไป หรือพิจารณาทั้ง ๓ อยาง จะพิจารณาอยางใดอยางหนึ่งก็ตาม ยอมเปนสิ่งที่จะกระจาย
เกี่ยวโยงกันไปหมดใหทราบโดยตลอดทั่วถึง ทั้ง อนิจฺจํ ทั้ง ทุกฺขํ ทั้ง อนตฺตา โดยที่เรา
พิจารณาเพียงไตรลักษณใดไตรลักษณหนึ่งเทานั้น มันจะซึมซาบกันไปหมด ถาพิจารณาเปน
ไตรลักษณก็เปนไตรลักษณอยางประจักษ ไมสงสัยภายในจิตใจ
ไตรลักษณนั้นคืออะไร มันคือเราคือของเราเหรอ มันคือของสวยของงามเหรอ มัน
คือสัตวคือบุคคลตัวตนเราเขาเหรอ มันปฏิเสธทั้งนั้นในหลักไตรลักษณนี้ นั่นไมใชเรา นั่น
ไมใชของเรา นั่นเปนทุกข นั่นเปน อนิจฺจํ แนะบอกชัด ๆ อยูอยางนั้น มีแตเรื่อง อนิจฺจํ ความ
แปรสภาพอยูหมดทั้งรางกายและจิตใจ แลวถาวา ทุกฺขํ มันก็เต็มไปดวยกองทุกขอยูแลว อนตฺ
ตา เอาสาระสําคัญวาเปนเราเปนเขามาจากที่ไหน แนะฟงซิ ไตรลักษณบงบอกอยูแลวอยาง
ชัดเจน
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เมื่อพิจารณาตามหลักของไตรลักษณใดก็ตาม จะตองเขาถึงความจริงที่กลาวมานี้ทั้งนั้น
เมื่อเขาถึงความจริงดวยความรูจริงเห็นจริงแลว จะยึดเอาวาเปนเราเปนของเราที่ไหน จะฝนยึด
ไปไดอยางไร เพราะความจริงบอกอยูอยางนี้เห็นอยูอยางนี้ สิ่งที่เราเคยยึดเคยถือที่สําคัญมั่น
หมายเอาอยางนั้น ลวนแลวตั้งแตของปลอมที่เคยเสกสรรปนยอขึ้นมาตางหาก เปนเรื่องของ
กิเลสทั้งมวลไมใชเรื่องของธรรม เมื่อพิจารณาตามเรื่องของธรรมอันถูกตองตามสวากขาต
ธรรมที่ตรัสไวชอบแลว ทําไมจะไมเห็นของจริง เมื่อเห็นรางกายเปนสวน เชนอสุภะก็เปนอสุ
ภะหมดทั้งตัวแลว ถือวาเราวาของเราไดอยางไร
อสุภะทั้งกอง กระดูกทั้งกอง รางกายทุกทอนหรือรางกายทั้งรางนี้เต็มไปดวยกองอสุภะ
ปาชาผีดิบ เราจะถือวาเราวาของเรา วาสวยวางาม เราจะฝนถือไปไดอยางไร เมื่อปญญาได
หยั่งทราบถึงความจริงแลววาไมใช ดังที่เราเสกสรรปนยอมานั้น มันไมใช มันไมถูก มันไมใช
ความจริง ความจริงเปนอยางนี้คือเปนอสุภะทั้งมวล นี่ละปญญาเมื่อแทรกลงไปถึงไหนคาน
ความปลอมนั้นทั้งนั้น ทําลายความจอมปลอมทั้งหลายอออกไปโดยลําดับ ๆ เพราะฉะนั้น
ปญญาเมื่อมีความละเอียดเขาไปมากเพียงไร จึงสามารถที่จะทําลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลาย ซึ่ง
กิเลสมันกางขายไวทั่วรางกายจิตใจของเรานี้ ใหแตกกระจายหายไปโดยลําดับ ๆ ทานจึงสอน
ใหพิจารณา
เอา ถาจะพิจารณาถึงเรื่องไตรลักษณ ก็เต็มไปดวย อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อนิจฺจํ
ทุกฺขํ อนตฺตา นี้เหรอเปนสาระแกนสาร เปนเราเปนของเรา เมื่อพิจารณาใหเห็นชัดถึงความ
ซึ้งดวยความจริงในไตรลักษณนี้แลว จิตดวงใดละจะฝนไปยึดได จะฝนไปถือวานั้นเปนเรา นี้
เปนของเราไดไหม ไมฝน ตองปลอยวางโดยไมตองสงสัย นี่ความปลอยวางดวยความรูจริงเห็น
จริงเปนอยางนั้น และในขณะเดียวกันก็ลบลางความจอมปลอม ที่อวิชชามันกางขายไปเที่ยวปก
ปนเขตแดนไวทุกแงทุกมุมออกไดโดยลําดับๆ จนกระทั่งออกหมดไดโดยสิ้นเชิง เพราะอํานาจ
ของสติปญญานี่เปนสําคัญ
เพราะฉะนั้นการพิจารณาเหลานี้จึงเปนการทําลายสิ่งที่กิเลสตัณหาอาสวะ ซึ่งเปนเรื่อง
ของกิเลสนั้นมันไปเที่ยวปกเที่ยวเสียบกับระเบิดไวเพื่อทําลายเราอยูทุกแงทุกมุม ไปรื้อขนสิ่ง
ทําลายนั้นออกใหหมด เหลือแตความปลอดภัยไรกังวล ไมใหยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหลานี้ เพราะ
ความรูชอบดวยปญญา นี่ละการปฏิบัติอยูที่ตรงนี้ การรื้อถอนกิเลสรื้อถอนที่ตรงนี้ การรื้อ
ถอนกิเลสออกไปไดโดยสําคับ ก็ชื่อวาเปนผูทรงมรรคทรงผลไปโดยลําดับ
การรื้อถอนกิเลสออกไดโดยสิ้นเชิงไมมีกิเลสตัวใดเหลืออยูภายในจิตใจนี้เลย ก็ชื่อวา
เปนผูทรงผลอันสมบูรณเต็มที่ อยูที่ใจนี้ ไมอยูที่กาลโนนสมัยนี้สมัยโนน ไมอยูกับเวล่ําเวลา
ไมอยูกับสถานที่ใด เพราะกิเลสอยูที่ใจ การแกกิเลสแกลงที่ใจดวยความเพียร เพียรที่ใจดวย
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ความมีสติดวยความมีปญญา มีศรัทธา มีความเพียรเปนเครื่องสนับสนุน เอาใหจริงใหจัง
ความออนแอ ความทอแท ความเหลวไหล ลวนแลวตั้งแตเปนเรื่องของกิเลส ปกเสียบ
ขวากหนามไวใหเราเหยียบย่ําและเปนอันตรายตอตัวของเราเอง ไมใชสิ่งใดเปนเรื่องของกิเลส
ทั้งมวล ใหทราบกลมายาของกิเลส ผูปฏิบัติจิตตภาวนาเทานั้นจะเปนผูทราบเรื่องกลมายาของ
กิเลส และจะเปนผูช่ําชองในสนามรบระหวางกิเลสกับธรรมรบกัน เพียงเราเรียนจํามามาก
นอยไมมีทางจะทราบกลมายาของกิเลสไดเลย
เรียนมามากมานอยไมไดประมาท ผมก็เคยเรียนตามสติกําลังความสามารถ กลับเปน
เรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยไมรูสึกตัว นี่เปนความจริงอยางนี้ เรียนไดนักธรรมตรีก็มี
ความสําคัญขึ้นมาวาเรามีความรูความฉลาด เราไดนักธรรมตรีแลว พอไดนักธรรมโทขึ้นมาก็
เพิ่มขึ้นอีกความสําคัญวาตนรูอยางนั้นอยางนี้ ซึ่งเปนเรื่องของกิเลส เพราะความจํา เรียนจํามา
เอาความจํามาเปนความจริง เสกสรรความจําใหเปนความจริงจะเปนไดอยางไร เพราะไมใช
ความจริงมันเปนความจําตางหาก ไดนักธรรมเอกไดมหาเปรียญก็ยิ่งโตขึ้นใหญยิ่งกวาภูเขา
คับฟาคับดินไปหมดแลว
เราไมไดประมาทการศึกษาเลาเรียน แตความจริงเปนอยางนี้ มันเปนความสําคัญมั่น
หมายขึ้นในตัวเองนั้นแหละ กิเลสนั่นแหละ เพราะมันชอบยอตัวเอง เรื่องของกิเลสตองชอบ
ยอตัวเอง ชอบทําลายคนอื่น ชอบทําลายธรรม อันไหนเปนธรรมกิเลสชอบเหยียบย่ําทําลาย
อันไหนไมเปนธรรมกิเลสสงเสริมขึ้นมา เพราะกิเลสเปนขาศึกกับธรรมอยูแลวแตกาลไหน ๆ
มา เมื่อเปนเชนนั้นเราจะทราบความจริงของกิเลสไดอยางไร เมื่อความรูความเห็นความคิด
อานทุกดานทุกแงทุกมุม ลวนแลวแตเปนอุบายของกิเลสสอนใหเราคิดใหเราทํา เราจะไป
ทราบกลมายาของกิเลส เลหเหลี่ยมของกิเลส อุบายวิธีการของกิเลสไดอยางไร
เพราะฉะนั้นจึงตองอาศัยหลักการปฏิบัติ ปริยัติเรียนมาแลวใหมีความมุงมั่นตอการ
ปฏิบัติ อยาเรียนมาเพื่อความจํา อยาเอาความจํามาเปนความจริง อยาเอาความจํากับความ
จริงที่เสกสรรขึ้นมานั้นมาเปนมรรคผลนิพพาน มาเปนความรูความฉลาดของตน จะเปนเรื่อง
ปลอมไปตามกิเลสเสียทั้งมวล ทั้ง ๆ ที่เรียนธรรมนั้นแหละ
ใหเรียนเพื่อรูแนวทางแลวปฏิบัติดวยจิตตภาวนา ปริยัติทานสอนวาอยางไรพิจารณา
ใครครวญตามหลักที่ทานสอนแลวดําเนินตามนั้น อยาใหผิดพลาดคลาดเคลื่อน ดังที่
อุปชฌายะทานสอน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ทานอธิบายใหฟงยอ ๆ ในขณะที่บวช
ความจริงเปนอยางนั้น เราพยายามปฏิบัติตามที่ทานสอนโดยหลักความจริงนั้น ใหรูเปนหลัก
ความจริงขึ้นมาประจักษใจเราดวยปญญา นี่อันนี้เปนความจริงขึ้นมาแลว
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ทานวา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ แตละอยาง ๆ เปนสิ่งปฏิกูลโสโครกไมนายึดนา
ถือ นารําคาญ นารังเกียจ นาเกลียด เพราะเต็มไปดวยของสกปรก ตองชะตองลางทุกเวล่ําเวลา
เครื่องนุงหมใชสอยโดยปกติลําพังของเขาก็สะอาด แตพอมาคลุกเคลากับรางกายซึ่งเปนของ
ปฏิกูลนี่แลว ยอมเปนของสกปรกไปหมดดวยกัน อันใดก็ตามไมวาสถานที่อยู บานเรือน กุฏิ
เมื่อคนไปอยูสถานที่ใดที่นั่นยอมสกปรก เพราะตัวคนรางกายของคนเปนของสกปรกดวย ใจ
ของคนเปนของสกปรกดวย เมื่อไปคละเคลาหรือเกี่ยวของกับสิ่งใด สิ่งนั้นจึงกลายเปนของ
สกปรก นี่ตามหลักธรรมชาติเปนอยางนี้
เพราะกายเปนของสกปรกอยูแลว นอกจากนั้นใจยังสกปรกอีก ยังเห็นของสกปรกนี้
วาเปนของสวยงาม วาเปนสิ่งที่พึงใจ มันลวนแลวตั้งแตเรื่องกลมายาของกิเลสหลอกสัตวโลก
ทั้งมวล อุปชฌายะทานสอนอยางนั้นแลวใหพิจารณาตามทานสอน สิ่งเหลานี้ไมใชของสวย
ของงาม เปนของปฏิกูลโสโครก ใหเห็นทั้งที่เกิดที่อยูทานบอกไวหมด เราใหพิจารณาตามหลัก
นั้นแลวจะเปนความจริงดังที่ทานสอนไวทุกประการ เมื่อเปนความจริงดวยปญญาแลว จะ
ปลอยวางสิ่งที่เสกสรรปนยอดวยความจอมปลอมนั้นออกจากใจ ใจจะกลายเปนความจริงของ
จริงขึ้นมา เพราะความรูคือสติปญญาเปนของจริงประเภทหนึ่งเครื่องฆากิเลส นี่หลักใหญเปน
อยางนี้
เมื่อปฏิบัติเขาไปโดยลําดับ ๆ ความสําคัญมั่นหมายของเราที่วาเรียนมามากมานอย วา
มีความรูชั้นนั้นชั้นนี้ คอยจางไป ๆ เพราะความจริงหนุนตัวขึ้นทุกวันเกิดขึ้นทุกวัน เราบํารุงอยู
ดวยการปฏิบัติ ความรูจริงเห็นจริงเพิ่มขึ้นทุกวัน ความจอมปลอมที่เกิดขึ้นจากความสําคัญมั่น
หมายวาตนรูตนฉลาดก็คอยหายหนาไป ๆ ดีไมดีอายตัวเอง จนกระทั่งความจริงที่เกิดขึ้นดวย
อํานาจของภาคปฏิบัติโดยทางสติปญญาศรัทธาความเพียรแลว ยิ่งจะเห็นไดชัดทีเดียววา นี่จึง
เปนของจริง ของจริงเปนอยางนี้ นี้เปนอัตสมบัติแท
ความจําศึกษาเลาเรียนมา จากตํารับตําราจากครูจากอาจารยนั้นเปนสมบัติยืม หยิบยืม
มาเพื่อคาหากําไร เมื่อเรามาปฏิบัติตัวของเราเกิดความรูความฉลาดขึ้นมา ชื่อวาไดกําไรโดย
ลําดับ แลวก็กลายมาเปนอัตสมบัติของเราตามขั้นตามภูมิแหงสติปญญาศรัทธาความเพียรของ
เราที่ชําระไดโดยลําดับ ๆ จนกลายเปนปฏิเวธธรรมขึ้นมาอยางสมบูรณ
คําวาปฏิเวธธรรมนั้นหมายถึงความรูแจงเห็นจริงไปเปนพัก ๆ เปนตอน ๆ เปนสัดเปน
สวนโดยลําดับ จนกระทั่งรูแจงตลอดทั่วถึง เรียกวาปฏิเวธธรรมอันสมบูรณ ดังที่ทานบรรลุ
อรหัตผลหรือถึงพระนิพพานทั้งเปน นั้นแหละชื่อวาเปนผูทรงไวแลวซึ่งปฏิเวธธรรม รูแจงแทง
ตลอดทั่วถึงภายในจิตใจ ไมมีกิเลสตัวใดเขาแทรกสิงไดเลย เปนใจที่บริสุทธิ์ลวน ๆ นั่นแหละ
ที่นี่เปนความจริงเต็มสัดเต็มสวน เปนมรรคเปนผลเต็มสัดเต็มสวน เต็มที่ดวงใจ

๔๕

ที่ไมเต็มแตกอนก็เพราะมันบรรจุแตกิเลสเต็มหัวใจ เพราะฉะนั้นจึงใชการปฏิบัติจาก
การศึกษาเลาเรียนมาแลวใหมาก หนักเขาไปโดยลําดับ เราอยาคิดวาสิ่งใดจะวิเศษวิโสกวาการ
งานคือการแกกิเลส และอยาไปสนใจกับสิ่งใดวัตถุใดสมบัติใดวาเปนสิ่งจะวิเศษวิโส ยิ่งกวา
สมบัติคือธรรมที่ไดขึ้นมาจากการแกกิเลสโดยลําดับ ๆ จนกระทั่งถึงวิมุตติสมบัติ อันนี้เลิศ
ประเสริฐ ไมมีสมบัติใดเสมอในไตรโลกธาตุนี้
เพราะฉะนั้นงานที่จะดําเนินเพื่อสมบัติอันลนคานี้จึงเปนงานที่ลําบากอยูบาง โลกเขาจึง
ไมสนใจไมตองการอยากจะทําเพราะทํายาก เนื่องจากกิเลสมันกีดมันขวางไมใหทํา เพราะ
กิเลสกับธรรมเปนขาศึกกันมาโดยลําดับลําดาตั้งแตไหนแตไร จะมีมากมีนอยไมมีกิเลสตัวใดที่
จะเห็นคลอยตามธรรมเลย ตองเปนขาศึกทั้งนั้น ไมวาลูกวาหลานวาเหลน วาปูยาตายายตา
ทวดของกิเลสทุกประเภท มีแตพวกเปนขาศึกตอธรรม เปนผูขัดแยงตอธรรม คัดคานตอ
ธรรม ลบลางธรรมอยูเสมอ
จนกระทั่งสิ่งเหลานี้ถูกปญญาวุธทําลายลงเสียอยางราบไมมีสิ่งใดเหลือแลว นั้นแลที่นี่
จึงจะไมมีอะไรมาขัดแยงตอธรรม ไมมีอะไรมาคัดคาน ไมมีอะไรมารบกวนใจ ใจจึงเปน
อิสระเสรีโดยหลักธรรมชาติของตน ทีนี้ธรรมเปนใจ ใจเปนธรรม วิมุตติหลุดพนกับธรรมที่
บริสุทธิ์ภายในใจนั้นเปนอันเดียวกันโดยไมตองเสกสรรปนยอ หากรูหากเขาใจหากประจักษ
ภายในจิตใจของผูเปนเจาของของผูไดสมบัติอันลนคานี้โดยไมตองไปถามผูใด
แมพระพุทธเจาจะปรินิพพานนานไปตั้ง ๒,๔๐๐ - ๕๐๐ ก็ตามไมสงสัย พระพุทธเจา
อยูในโลกมีกี่พระองค ตั้งแตเริ่มแรกตรัสรูมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ ทานนิพพานแลวทานไปอยู
ที่ไหน ทานสูญสิ้นไปไหนไมสงสัย พระสาวกของพระพุทธเจาแตละพระองคนั้นมีจํานวน
มากมายทานไปอยูที่ไหน ทานเปนพระอรหันตจริงไหม พระพุทธเจาทั้งหลายมีจริงไหม หาย
สงสัยเพราะธรรมชาตินี้เปนเครื่องยืนยันหลักความจริงแหงสากลวิมุตติ
ดังพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคและพระอรหันตทั้งหลายทานถึงวิมุตติหลุดพน จิตดวง
นี้เปนสักขีพยานกระเทือนไปหมด ถาจะลบลางวาพระพุทธเจาทั้งหลายก็ดี สาวกทั้งหลายก็ดี
วาไมมี ใหลบลางตรงนี้เสีย จะลบลางไดไหมความจริงที่ประจักษอยูในใจ คือวิสุทธิธรรม
วิมุตติธรรม อิสระธรรม เต็มหัวใจของตัวเองประจักษอยูนี้เปนสักขีพยานอยูแลว ทําไมจะไม
เปนสักขีพยานของพระพุทธเจาทั้งหลาย และพระสงฆสาวกทั้งหลาย
ธรรมแทอยูที่ไหนที่นี่ พระพุทธเจา พระธรรม เหลานั้นเปนอาการอันหนึ่งที่เรียกตาม
สมมุติ สุดทายก็ลงในธรรมแทงเดียว ธรรมอันเดียวกันหมด ปรากฏอยูภายในจิตเปนเครื่อง
ยืนยัน ไมมีสิ่งใดมาขัดมาแยง มีกิเลสอยางเดียวเทานั้นเปนผูขัดแยงตอธรรม เปนขาศึกตอ
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ธรรม เมื่อกิเลสไดสิ้นซากลงไปเทานั้นหายสงสัย เห็นไดชัดเจนในเรื่องธรรม วาธรรมวิเศษ
ขนาดไหน จิตเปนผูรับสัมผัส จิตเปนผูรับทราบ จิตเปนผูทรงธรรม มาทรงอยูที่นี่ทั้งหมด
รับทราบอยูที่นี่ทั้งหมด รูอยูที่นี่ทั้งหมด
หมดทั้งมวลแหงธรรมรวมอยูที่ใจดวงเดียวนี้ เปนใจที่บริสุทธิ์ ธรรมก็บริสุทธิ์ จะ
เรียกวาใจก็ไดจะเรียกวาธรรมก็ไมมีอะไรขัดแยง เพราะกิเลสเครื่องขัดแยงไมมี สมมุติไมมี
เมื่อตั้งชื่อขึ้นวาเปนวิมุตติตั้งชื่อขึ้นเปนอะไร ก็เปนเรื่องของธรรมตั้งขึ้นมาไมใชกิเลสตั้งขึ้นมา
จึงไมขัดแยงตัวเอง จะเรียกวาจิตนี้หลุดพนแลวก็ได จิตนี้บริสุทธิ์ก็ได จิตนี้เปนธรรมแทงเดียว
ก็ได จะไมเรียกวาจิตเรียกวาธรรมอยางเดียวลวน ๆ ก็ได เพราะไมมีอะไรมาขัดแยงแลว
เปนเรื่องของวิมุตติธรรมตั้งชื่อตัวเอง เพื่อใหโลกทั้งหลายซึ่งอยูในสมมุติไดยึดเปนกรุยหมาย
ปายทางเขาไปเทานั้น แตพอถึงธรรมชาติอันแทจริงแลวนั้น ไมวาผูใดยอมหายสงสัยหมด
ไมจําเปนจะตองไปหาตั้งชื่อตั้งนามตอไปอีกแลว
นี่คือผลแหงการประพฤติปฏิบัติ เนื่องมาจากปริยัติคือการศึกษา เฉพาะอยางยิ่งศึกษา
จากครูจากอาจารยจากอุปชฌายะ แลวมาประพฤติปฏิบัติกําจัดไปโดยลําดับลําดา ผลสุดทายก็
ลงในจุดนี้ไมหนีไปไหนได นี่ละผูจะทรงมรรคทรงผลคือผูปฏิบัติ อยางอื่นมองไมเห็น
ไมไดประมาทเรื่องการศึกษาเลาเรียน เปนพื้นเพหรือเปนภาคพื้นที่จะใหรูแนวทาง
แหงการปฏิบัติ แตตองเรียนเพื่อปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแลวปฏิเวธะซึ่งเปนธรรมเกี่ยวโยงกัน
จะตองปรากฏมาเปนทอด ๆ จนกระทั่งถึงปฏิเวธธรรมอันสมบูรณ
นี่ละพระพุทธเจาก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีทานดําเนินอยางนี้ ทานปฏิบัติอยางนี้ ทานรูอยาง
นี้ ไมปฏิบัติอยางอื่น สถานที่อยูที่อาศัยของทานเปนสถานที่อยูที่อาศัยอันเปนไปเพื่อการแก
กิเลสตัณหาอาสวะทั้งนั้น ไมใชเปนไปเพื่อความสั่งสมกิเลสเหมือนพวกเราทั้งหลาย นี่อยูที่ไหน
ก็หรู ๆ หรา ๆ ทั้ง ๆ ที่เปนคนขอทาน กุฏิระฟาโนนจะวายังไง ที่อยูที่อาศัยญาติโยมที่เขามา
ใหทานใหกินทุกวัน ๆ ยังสูไมได ไมอายเขาบางเหรอพิจารณาซิ
ถาคิดตามหลักของพระตามหลักของธรรมแลวมันนาอายเขา ที่อยูที่อาศัยของพระซึ่ง
เปนคนขอทานเปนผูเห็นภัย กลับไมเห็นภัยกลับหรูหรา ยิ่งกวาประชาชนศรัทธาเขาเสียอีก
มันนาอาย ใหมันหรูหราภายในใจนี้เปนความถูกตองตามอรรถตามธรรม ตามหลักของสมณะ
ใหหรูหราดวยศีล ใหหรูหราดวยสมาธิ ใหหรูหราดวยปญญา ดวยศรัทธาความเพียร ทุก
อิริยาบถใหมีความตะเกียกตะกายดวยความพากเพียรอยูเสมอ เพื่อฆากิเลสอาสวะประเภท
ตาง ๆ ซึ่งเปนตัวภัยตอเราทั้งนั้น
อยาเห็นวากิเลสตัวใด จะมาใหคุณใหประโยชนแกเรา นอกจากเปนขาศึกตอเราโดย
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ถายเดียว ดังที่กลาวแลววาอยาวาแตพอแตแมปูยาตายายของมันเลย แมแตเหลน ๆ ของมัน
มันก็เปนภัยตอเราทั้งนั้น เกิดขึ้นมามันเปนเสือเหมือนพอเหมือนแมมัน กิเลสมันเปนเสือแต
ละตัว ๆ เปนภัยแตละตัว ๆ ตอจิตใจ จงห้ําหั่นลงไปใหแหลกแตกกระจาย อยาลดละความ
พากเพียรอยาทอถอย
ความทอถอยเปนเรื่องของกิเลส ความออนแอเปนเรื่องกลมายาของกิเลสใหทราบนัก
ปฏิบัติ เขาสูสงครามตองรูกลมายาของขาศึก นี่เราก็เขาสูสงครามระหวางกิเลสกับธรรมห้ําหั่น
กัน ตองรูกลมายาของกิเลสอาสวะ มันออกในแงใดมุมใด จะตองรูดวยสติปญญาของเรา
นอกจากนั้นยังมีครูบาอาจารยคอยแนะใหอุบายอยูเสมอแลว มันเปนของหาไดเหรอ มีผูแนะ
ผูใหอุบายวิธีการปฏิบัติอยูแลว
กิเลสนั่นแหลมคมที่สุด นี่เคยไดพูดแลวกี่ครั้งกี่หนกับทานทั้งหลาย เราไมทราบถาหาก
วาเราไมไดปฏิบัติตอกิเลส เราไมไดตอสูกับกิเลสใหเต็มเหนี่ยวเสียกอน จนถึงเปนถึงตายแลว
เราจะไมทราบเรื่องกลมายาของกิเลสวาแหลมคมขนาดไหน ในทาแหงความเพียรทุกประโยค
ของเรามักจะมีแตเรื่องกิเลสทํางานทั้งนั้น เรื่องความเพียรที่วาเพื่อเปนธรรม ๆ หาที่แทรก
ไมได เพราะสติปญญาเราไมทันมันนั่นเอง มันจึงไปทํางานแทนเรา ทีนี้เมื่อสติปญญาของเรา
มีความแกกลาสามารถเขาโดยลําดับ ๆ กิเลสออกมาแงใดมุมใด มันแกกันทันรูกันทัน เมื่อรู
กันทันแลวมันก็มีชองทางที่จะฆาที่จะทําลายกันได นี่เรื่องเปนอยางนั้น ขอใหทุก ๆ ทานได
นําไปพินิจพิจารณาประพฤติปฏิบัติตนใหเต็มเม็ดเต็มหนวย
เราเกิดมาในชาตินี้ไดเปนนักรบตามแนวทางของศาสดา ที่พาดําเนินมาเพื่อความพน
โลก เพื่อความประเสริฐสุด เราจะไมเปนอื่นใดนอกจากจะเปนผูทรงไวซึ่งธรรมอันลนคา
ภายในจิตใจ จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพน เรียกวาเลิศโลก จะไมนอกเหนือไปจากงานของเรา
ที่ประพฤติปฏิบัติอยูเวลานี้เลย
จึงขอยุติเพียงเทานี้
<<สารบัญ
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

รื้อภพรื้อชาติ
ทุก ๆ ทานที่บวชมาในวงพระพุทธศาสนา ลวนแลวแตออกมาจากคนเหมือนชาวบานทั่ว ๆ ไป
นําเอารางกายของคนรางกายของชาวบานนั้นแลมาเปนพระ การนํารางกายของคนมาเปน
พระ คือเปนพระดวยเจตนาวิรัติงดเวนในสิ่งที่ฆราวาสหรือคนทั้งหลายเขาทําอันเห็นวาเปนการ
ขัดตอความเปนพระ เพศของพระ การปฏิบัติของพระ เหลานี้งดทั้งหมด จึงเรียกวาพระโดย
สมบูรณ ทั้งการบวชก็ถูกตองตามพุทธบัญญัติ เปนสมบัติหมดทุกอาการแหงการบวชมิได
เปนวิบัติแมขอใดขอหนึ่งเขาเคลือบแฝงเลย จากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติตนตามหนาที่ของพระ
นั้นแล
พวกเราทุกคนเปนนักทองเที่ยวเกิดแกเจ็บตาย ซึ่งเปนเรื่องเต็มไปดวยทุกขที่แฝงกันไป
กับภพชาตินั้น ๆ มาเปนเวลานาน ไมมีใครไดเปรียบเสียเปรียบกัน เปนแตเพียงวาความจดจํา
แหงความเปนมาของตนในอดีตนั้นจดจําไมไดเทานั้น ความจดจําไมไดนี้ไมไดมีอํานาจที่จะลบ
ลางความจริง ซึ่งเคยเปนมาอยางใดของเราแมแตนอย
ความจริงกับความจําตางกันมาก เชนอยางที่กลาวมาสักครูนี้วาเราเปนนักทองเที่ยว
แบกหามกองทุกขไปกับภพชาตินั้น ๆ หรือมากับภพชาตินั้น ๆ มาเปนเวลานาน นี้คือความ
จริงมีอยูกับทุกคน มีอยูกับทุกตัวสัตว จะจําไดหรือไมได สนใจจําหรือไมสนใจจํา สนใจคิด
หรือไมสนใจคิด ไมเปนสิ่งที่จะลบลางความจริงเหลานี้ไปไดเลย หากวาไมมีครูมีวิชาความรูมา
สอนอุบายวิธีการที่จะทราบความจริงที่เปนมานี้ ดวยความจริงแหงธรรมนั้นแลว จะไมมีทาง
ทราบไดตลอดไป
แตมนุษยเรายังดี ถาพูดถึงความไดเปรียบ ก็ไดเปรียบสัตวทั้งหลายอยูมาก และ
ไดเปรียบมนุษยที่ไมเคยสนใจใยดีในหลักธรรมซึ่งเปนเครื่องมืออันเยี่ยมในทางฝายเหตุ แก
กิเลสตัณหาอันเปนสาเหตุแหงทุกขนี้ นี่เรียกวาเรามีวาสนาสําหรับผูไดศึกษาอบรม ผูไมสนใจ
ในธรรมเหลานี้แลว เรียกวาเราไดเปรียบเขาอยูมาก แมเราจะตําหนิเราวาเปนผูดอยวาสนา ก็
ดอยเพื่อจะสงเสริมวาสนาใหเจริญยิ่งขึ้น นี่ทานเรียกความจริง ความจริงนี้ไมมีใครที่จะสามารถ
รื้อฟนขึ้นมาประกาศใหโลกไดเห็นไดเลย นอกจากพระพุทธเจาแตละพระองคเทานั้น ซึ่งเปน
ตนตระกูลแหงความรูแจงแทงตลอดในความจริงทั้งหลายเหลานี้ ประจักษพระทัยของแตละ
พระองค
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เฉพาะอยางยิ่งในองคปจจุบันก็คือพระพุทธเจาของเรา เปนผูทรงขุดคนความจริงที่
เปนมาของพระองค จนสามารถกระจายไปทุกแหงหนในบรรดาสัตว ซึ่งมีสภาพเปนอยาง
เดียวกัน ใหรูแจงเห็นจริงไปหมด ตลอดทั่วถึงไมมีที่ปดบังลี้ลับพระปญญาญาณของพระองค
ไปไดเลย เมื่อทรงทําการขุดคนจนพบความจริงขึ้นมา จึงไดนําความจริงนี้ออกสั่งสอนสัตวโลก
เพื่อทราบเรื่องความเปนมาของสิ่งลึกลับ ที่พาใหสัตวโลกทั้งหลายไดเกิดแกเจ็บตายมาโดย
ลําดับนี้ คือเชื้ออันสําคัญไดแกกิเลสตัณหาอาสวะ ซึ่งฝงอยูภายในจิตไมมีใครสามารถลบลาง
ออกไปไดเลย หรือชําระลางไดดวยวิธีการใด ๆ นอกจากหลักวิชาธรรมะเทานั้น
หลักวิชาธรรมะถาเพียงเรียนจําไดเฉย ๆ ก็ไมสามารถที่จะลบลางหรือชะลางกิเลสซึ่งมี
อยูภายในจิตใจ หรือฝงอยูภายในจิตใจนี้ออกได นอกจากจะมีภาคปฏิบัติเขาไปดวยจึงจะ
เปนไปได เพราะภาคปฏิบัตินั้นเริ่มเปนความจริงขึ้นมาแลว เริ่มปฏิบัติก็คือเริ่มธรรมความจริง
ก็เริ่มรูเริ่มเห็นเรื่องราวของตนเองขึ้นมาเรื่อย ๆ
สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ลึกลับมากสําหรับสามัญชนเรา แตเปนสิ่งที่เปดเผยสําหรับผูรูแจง
แทงตลอดในสิ่งเหลานี้หมดแลว เพราะฉะนั้นกิเลสตัวใดก็ตาม จึงไมสามารถจะแสดงกลมายา
ตอทานผูที่ปราบปรามกิเลสใหราบคาบไปแลวภายในจิตใจไดเลย ดังพระพุทธเจาและพระ
อรหันตทาน พระพุทธเจาก็ดีพระอรหันตทานก็ดี เปนผูที่รูแจงแทงทะลุไปหมดบรรดากิเลส
ประเภทตาง ๆ ซึ่งฝงจมอยูภายในจิตใจ ไดขับไลออกดวยพระปรีชาสามารถของทานจนไมมี
เหลือแมชิ้นเดียว เพราะฉะนั้นกลมายาของกิเลสทุกประเภท จึงไมสามารถที่จะหลอกลวงทาน
ไดตั้งแตขณะที่กิเลสไดสิ้นซากไปจากพระทัยและจิตใจของพระสาวก
การรื้อถอนการขุดคนหาตนตออันลึกลับสลับซับซอนซึ่งฝงอยูภายในจิตใจนี้นั้นเปนสิ่ง
ที่ทําไดยาก อุบายวิธีการที่จะนํามาปฏิบัติตอสิ่งนี้ก็ยากที่จะมีผูรูผูเห็นได นี่เราไดเกิดใน
ทามกลางแหงพระพุทธศาสนาซึ่งเปนพระโอวาท หรือเปนศาสนธรรมอันสําคัญมาก ในบรรดา
ธรรมที่เปนเครื่องมือสําหรับขุดคนกิเลสอาสวะ เราก็ไดรับไดยินไดฟงมาแลวจากพระพุทธเจา
ซึ่งเปนองคที่รูแจงเห็นจริงทุกสิ่งทุกอยาง จนถึงกับวารื้อปาชาหมดแลวภายในพระทัยของ
พระองคไมมีเหลือ เพราะฉะนั้นจึงไมมีวาความเกิดแกเจ็บตายอันเปนเครื่องหาบหามทุกขไป
ดวย ตั้งแตบัดนั้นเปนตนไปตลอดกาลไหน ๆ พระสาวกอรหันตแตละองค ๆ ก็เหมือนกัน
เชนนั้น เปนผูรื้อปาชาออกจากจิตใจไดโดยสิ้นเชิง
ปาชาอันแทจริงก็คือกิเลสกับจิตที่ฝงจมอยูดวยกัน นั่นแลเปนที่เพาะเชื้อทั้งหลาย หรือ
เปนที่เพาะภพเพาะชาติทั้งหลายเพาะที่ตรงนั้น แตเราทั้งหลายไมรู เพราะฉะนั้นพระพุทธเจา
และสาวกทานกับพวกเราจึงตางกันอยูมาก ทั้ง ๆ ที่ผานมาดวยกัน เรื่องก็เหมือนกัน แตเราไม
รูเราจําไมได และไมรูวิธีถอดถอนไมรูวิธีแกไข สําหรับทานรูวิธีถอดถอนรูวิธีแกไข จนกระทั่ง
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ถอดถอนออกไดหมดไมมีสิ่งใดเหลือ ทานจึงกลายเปนคนพิเศษเลิศโลกยิ่งกวาพวกเรา
ทั้งหลายเปนไหน ๆ เราจึงไดกลาวอางทานวาเปนสรณะ คือ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
การถอดถอนกิเลสทุกประเภทใหพึงทราบเรื่องของกิเลสดวยดี ถาเปนนักปฏิบัติธรรมะ
เพื่อจะยังผลประโยชนใหเกิดขึ้นแกตนจากศาสนธรรมของพระพุทธเจาสมชื่อสมนามวาเราเปน
ชาวพุทธเปนพุทธบริษัท ภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา เราควรจะรูเรื่องของกิเลสประเภทตาง ๆ ซึ่ง
เคยเปนขาศึกตอหัวใจเรามาเปนเวลานาน และเปนเจาใหญนายโตที่สุดอยูบนหัวใจของสัต
วโลกก็คือกิเลส ไมมีสิ่งใดที่จะสามารถปราบปรามมันลงจากหัวใจของสัตวโลกไดเลย มันจึง
ผยองพองตนกลอมสัตวโลกไมใหรูเรื่องของมันวาเปนภัยตอสัตวโลกเลย ไมมีอันใดเกินกิเลส
ไปได นี่จึงวาความแหลมคมไมมีอะไรจะเกินกิเลส นอกจากธรรมเทานั้นเหนือกิเลส เมื่อเปน
เชนนั้นจึงตองไดศึกษาอบรมธรรม เพื่อจะนํามาวิจัยกัน นํามาตอสูกัน นํามาแยกแยะกันใหเห็น
ดีเห็นชั่ว เห็นของปลอมของจริงซึ่งมีอยูในใจดวงเดียว หรืออยูในรางกายและจิตใจของเราคน
คนเดียวนี้ ใหแจงชัดไปโดยลําดับ
คําวากิเลส คือสิ่งที่ทําความเศราหมองมืดดํา หรือมืดตื้อตอจิตใจของสัตว นั่นทานเรียก
กิเลส เมื่อไดเขาสิงอยูภายในจิตใจของใครมากนอย จะทําใหคนนั้นโงหลงงมงายเซอะ ๆ ซะ ๆ
ไปหมด แตตัวกิเลสจะไมโง จะไมเซอ ๆ ซา ๆ จะเปนตัวฉลาดแหลมคมมากทีเดียว ไมมีอะไร
เกินกิเลส การปราบปรามกิเลสจึงตองไดใชความพยายามใหหนักแนนมั่นคง ตอการกระทํา
และวิธีการของตนที่นํามาใชแตละอยาง ไมไดทําเหลาะ ๆ แหละ ๆ ไมไดทําแบบเลน ๆ แบบ
ลุม ๆ ดอน ๆ
เพราะกิเลสแตละประเภทไมมีกิเลสตัวไหนเหลาะแหละ ไมมีกิเลสตัวไหนลุม ๆ ดอน
ๆ ไมมีกิเลสตัวไหนสุภาพออนโยนตอจิตใจมนุษยและสัตว พอที่จะมาชําระแกไขกันดวยความ
เหลาะแหละ ความออนแอทอแท ความสุภาพออนโยน การแกกิเลสแกดวยความสุภาพ
ออนโยน เหมือนกิริยาทาทางเราอันเปนไปดวยธรรมนี้นั้นแกไมได ตองแกดวยความถาพูดให
เต็มภาษาธรรมะ ใหเต็มความจริงก็คือวาตองฮึดสูเสมอ
ใหสมกับวากิเลสทุกประเภท ไมมีกิเลสตัวใดไมวาลูกเตาหลานเหลน ปู ยา ตา ยาย
ของกิเลส จะมีความสุภาพออนโยนตอสัตวโลก จะเหลาะแหละเหลวไหล เซอ ๆ ซา ๆ ตอสัต
วโลกไมมี มีแตตัวแหลมคม มีแตตัวโหดรายทารุณ มีแตตัวจริงจังในทางที่จะทําความทุกข
ใหแกสัตวโลกทั้งนั้น ดวยเหตุนี้การแกไขปราบปรามกิเลสเราจึงจะนําความสุภาพเรียบรอย
ความออนโยน ความออนแอ ความเอาตามยถากรรม ความเปนผูวามีวาสนานอยถอยกําลังไป
สูกับกิเลสไมได นอกจากจะเปนเครื่องสังเวยกิเลส เปนเครื่องเซนสรวงกิเลสใหไดหัวเราะฮา ๆ
อยูบนหัวใจของเราเทานั้นไมมีอยางอื่น
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เราใหยอนหลังไปถึงพระพุทธเจาผูปราบกับกิเลส เรียกวาพระองคเปนพระองคแรกที่
เขาสูสงครามระหวางกิเลสสกับพระองคตอสูกัน มีความลําบากความทุกขความทรมานมาก
นอยเพียงไรในระหวางที่กําลังเขาสูสงคราม หรือขึ้นบนเวทีตอกรกับกิเลสนั้น เราจะทราบไดชัด
ถึงเรื่องความหนักเบาระหวางธรรมกับกิเลสตอสูกัน พระพุทธเจาของเราทรงสลบถึง ๓ หนฟง
ซิ คนเราไมถึงขั้นสลบ คือไมทุกขถึงขั้นสลบจะสลบไปไดยังไง ตองทุกขถึงขั้นนั้นถึงจะเปนไป
ไดอยางนั้น ถาเลยจากขั้นนั้นก็ตาย นี่คือวิธีการ นี่คือการตอสู ความลําบากลําบนในการตอสู
กับกิเลสบนเวทีคือหัวใจเรา หนักขนาดนั้น
บรรดาพระสาวกก็เชนเดียวกัน มีความลําบากลําบนในการประพฤติปฏิบัติ เกิดความ
เชื่อความเลื่อมใสในพระโอวาทของพระพุทธเจา หลังจากสดับตรับฟงใหถึงใจแลวสละตนออก
บวชจากสกุลตาง ๆ มีสกุลพระราชามหากษัตริย เศรษฐี กุฎมพี พอคาประชาชน จนถึงขั้นคน
ธรรมดา เมื่อออกบวชแลวตั้งหนาตั้งตาเขาสูสงครามตอสูกับกิเลสเพื่อชัยชนะเปนยอดคนคือ
ยอดของตัวเอง โดยประกอบความพากเพียรอยูในสถานที่ที่พระพุทธเจาประทานใหแลว
งานที่ประทานใหในความเปนนักบวชเริ่มตนตั้งแต เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เปน
ตนไปถึงอาการ ๓๒ ภายในรางกายนี้ ยังแยกแยะไปโดยลําดับ แตในเบื้องตนใหงานเทานั้น
เสียกอน แลวก็บอกสถานที่เปนที่เหมาะสมในการตอสูกับกิเลส ซึ่งเปนสิ่งที่เหนียวแนนมั่นคง
และเฉลียวฉลาดแหลมคมมาก ตองเลือกชัยสมรภูมิใหเหมาะสมสําหรับนักบวช
จึงทรงแสดงสถานที่วา รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห
กรณีโย ทานทั้งหลายบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแลว ใหไปเสาะแสวงหาอยูตามรุกข
มูลรมไม ชายปาชายเขา ตามถ้ําเงื้อมผา เพื่อเปนความสะดวกแกการตอสูกับกิเลส เอาใหไดชัย
ชนะ ยกตนใหหลุดพนจากทุกข เหยียบย่ําทําลายกิเลสใหแหลกแตกกระจายไปจากจิตใจ จะไม
มีสิ่งใดกดขี่บังคับเปนเจานายเหนือหัวอีกตอไป จิตใจจะกลายเปนอิสระอยางไมมีขอบเขต ไม
มีสมมุติใด ๆ เขาไปกีดขวางไดเลยตั้งแตขณะนั้น คือขณะที่ชนะกิเลสแลว
เพราะฉะนั้นการปราบปรามกิเลสทุกประเภท จึงตองทําดวยความจริงใจ เพราะกิเลส
จริงตอเราทุกอยาง ความโลภเกิดขึ้นก็จริงตอเรา สามารถนําความทุกขมาใหมากนอย ตาม
กําลังของกิเลสประเภทนั้น ๆ เกิดขึ้น ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหา ไมวาประเภทใดขึ้น
ชื่อวากิเลสแลวไมมีประเภทใดดอย ๆ พอที่จะนอนอยูสบาย ใหมันขับลําทําเพลงใหเราฟง
นอกจากเสียงรองหมรองไหภายในจิตใจของเราที่ถูกกิเลสเหยียบย่ําทําลาย เรียกรองหาความ
ชวยเหลือเทานั้นไมมีอยางอื่น นี่ละกิเลสทําลายคนทําลายอยางนี้
ผูไมไดปฏิบัติตอกิเลส ผูไมไดตอสูกับกิเลส ไมไดรบกับกิเลส ไมมีทางทราบไดวากิเลส
มีความโหดรายทารุณตอจิตใจของสัตวโลกและตัวเองมากนอยเพียงไร ตองเปนผูไดเคยตอสู
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กับกิเลส ถึงจะทราบประเภทของกิเลสแตละประเภทวามีความเหนียวแนนมั่นคง โหดราย
ทารุณเพียงไรตอจิตใจของเรา นี่หลักสําคัญ พระพุทธเจาทานทรงบําเพ็ญหรือทานทรงตอสูกับ
กิเลสทุกประเภทมาแลวอยางโชกโชนถึงกับขั้นสลบไสล ผลสุดทายกิเลสตาย พระองคเพียง
สลบเทานั้น
เมื่อกิเลสตายไปแลวพระองคก็ไดนําวิธีการปราบปรามกิเลสมาสอนโลก ตามวิธีที่
พระองคทรงไดดําเนินมาอยางไรไดผลอยางไร เพราะฉะนั้นพระโอวาททุกบททุกบาทของ
พระพุทธเจา จึงไมเคยสงเสริมใหพุทธบริษัทหรือบรรดาสัตวทั้งหลายมีความทอแทออนแอ ให
มีแตความขยันหมั่นเพียร ความอดความทน ความใชสติปญญาใหมีความเฉลียวฉลาดแหลม
คม เพื่อทันกับกลมายาของกิเลสแตละประเภท มีความเพียรเปนเครื่องสนับสนุน ไมเคยบอก
วาความเกียจครานเปนของดี กิเลสกลัวนักไมเคยบอกเลย
กิเลสกลัวแตความพากเพียร สิ่งใดกิเลสกลัวพระองคจะนําสิ่งนั้นมา ธรรมแงใดแขนง
ใดที่กิเลสจะพังทลายลงไป พระพุทธเจาทรงนํานั้นมาสั่งสอนสัตวโลก เพราะพระองคทรงทํา
มาแลวไดผลมาแลวเปนที่พอพระทัย ธรรมจึงจัดวาเปนสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลวทุก
อยาง จะไมชอบอยางไรเลา พระพุทธเจาทรงชํานิชํานาญมาแลวในสงครามระหวางกิเลสกับ
พระองคที่ตอสูกันดวยธรรม เมื่อเปนเชนนั้นจึงทรงแสดงใหเปนสวากขาตธรรม ชอบทุกสิ่งทุก
อยางทั้งฝายเหตุและฝายผล ตั้งแตตนถึงปลายไมมีที่ตําหนิติเตียน ดังที่เราไดกลาวชมเชย
พระองควา อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ ไพเราะเพราะพริ้งทั้งเบื้องตน
ทามกลางและสุดทายปลายแดน คือมีแตความถูกตองแมนยํา เหมาะสมทุกแงทุกมุมแหงธรรม
ที่ทรงสั่งสอนไวเพื่อปราบปรามกิเลสทั้งหลายภายในหัวใจของสัตว
เราเปนนักปฏิบัติตองคํานึงถึงศาสดาผูเปนสรณะเสมอ การปฏิบัติตอกิเลสนี้เปนสิ่งที่
ปฏิบัติยากทีเดียว ลําบากก็ลําบาก ตอสูกับอันใดก็ตามไมเหมือนกับตอสูกับกิเลส กิเลสนี่
เหนียวแนนมั่นคงเพราะเคยเปนจอมกษัตริยบนหัวใจของสัตว เฉพาะอยางยิ่งหัวใจเรามานาน
ที่จะสลัดปดมันลงจากแทนบัลลังกคือหัวใจเรานั้นจะลงไดงาย ๆ เมื่อไร ตองตอสูกันอยางเต็ม
เหนี่ยว บางครั้งตองสละชีวิตเลือดเนื้อ เปนก็เปน ตายก็ตาย ขอใหไดชัยชนะ ขอใหรูแจงแทง
ทะลุ ปราบปรามกิเลสใหราบจากหัวใจลงไปกองอยูกับสมมุติทั้งหลาย เหลือแตวิมุตติลวน ๆ
อันเปนความบริสุทธิ์เต็มหัวใจเทานั้นเปนที่ตองการ
ชีวิตจิตใจจะขาดสลายลงไปเมื่อไรก็ขาดไปเถอะ แตเรื่องความเพียร เรื่องสติปญญาที่
จะฆากิเลสและความสัตยความจริงที่มีความมุงมั่นตอการตอสูกับกิเลสนี้จะไมถอย เมื่อไมถึง
ชัยชนะเมื่อไรแลวตายก็ตาย นี่เห็นไหมเรื่องของการตอสูกับกิเลสเปนอยางนั้น ผูไดเคยปฏิบัติ
ผูไดเคยเขาสงครามระหวางกิเลสกับธรรมนั้นแหละ เปนผูที่จะสามารถชี้แจงถึงอุบายกลมายา
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ของกิเลสไดอยางชัดเจน และเปนผูจะสามารถชี้แจงแสดงถึงเรื่องอุบายของสติปญญา ศรัทธา
ความเพียรที่ปราบปรามกิเลสใหอยูในเงื้อมมือไดอยางชัดเจนเชนเดียวกัน ผลก็คือสามารถ
แสดงถึงเรื่องมรรคเรื่องผลตั้งแตตน จนถึงขั้นสุดทายไดแกวิมุตติหลุดพนไปไดอยางเต็มปาก
เต็มหัวใจ ไมสะทกสะทานเพราะไดปรากฏกับตนผูไดเขาสูสงครามแลวทั้งทางเหตุและทางผล
ใครจะเกินผูที่ไดเขาสงครามมาแลว ผูที่ไดเคยตอสูกับกิเลสมาแลวไมมี
นี่เราก็กําลังเขาสูสงครามเวลานี้ สงครามระหวางกิเลสกับเรา เอาใหถึงกัน ความเพียร
เทานั้นเปนเครื่องฆากิเลส เปนเครื่องสนับสนุนในการฆากิเลส สติปญญาเปนสําคัญมาก นี่คือ
เครื่องมืออันทันสมัย ไมวากิเลสประเภทใด สติปญญาประเภทนั้น ๆ จะสามารถปราบปราม
กิเลสประเภทนั้น ๆ ไปไดโดยลําดับ จนกระทั่งถึงกิเลสที่ละเอียดสุดแหลมคมที่สุด ดวย
สติปญญาอันเฉียบแหลม หรืออันแหลมคมยิ่งกวากิเลสนั้น จนสามารถปราบกิเลสใหพังทลาย
ลงไปจากใจได ไมเหนือสติปญญาไปได สรุปความลงแลวกิเลสไมเคยกลัวอะไรนอกจากกลัว
ธรรมอยางเดียว
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงสอนธรรมใหแกสัตวโลกเพื่อเปนเครื่องมือปราบปรามกิเลส
เครื่องสนับสนุนที่จะใหเปนไปไมลดหยอนหรือไมหยอนกําลังก็คือความพากเพียร ความอด
ความทน ทนไปเถิดทนในสิ่งที่ดี ทนในสิ่งไมดีเราเคยทนมาแลว เราเคยทุกขมาแลว
เชนเดียวกัน ทั้ง ๆ ที่สิ่งเหลานั้นไมเกิดประโยชนเราก็ตองทนทุกขทรมานกับมัน เราก็เคยทน
มาแลว นี้คือความทนเพื่อผลเพื่อประโยชนแกตนโดยเฉพาะ ทําไมจะไมทนทําไมจะไมเพียร
ทําไมจะไมใชสติปญญา เพื่อแกไขตนเอง
จิตเหมือนกับผูตองหาผูตองขัง ถูกกิเลสบังคับบัญชากดขี่อยูตลอดเวลา ไมวาตั้งแตภพ
ไหนชาติใดมาจนกระทั่งบัดนี้ ไมเคยลดราวาศอกกันเลย จิตไดรับความทุกข ทุกขเพราะอะไร
ถาไมใชทุกขเพราะกิเลสอยางเดียวเทานั้น ไมเคยไดยินวาจิตนี่ทุกขเพราะธรรมของ
พระพุทธเจา หรือทุกขเพราะพระธรรมไมมี มีแตทุกขเพราะกิเลส ทุกขมากทุกขนอยทุกขขนาด
ไหน ทุกขจนกระทั่งถึงไมมีสติกลายเปนบาไปเลย ก็เพราะอํานาจของกิเลสเทานั้น นี่เรื่องความ
ทุกขเพราะอํานาจของกิเลส
จิตจึงเรียกรองหาความชวยเหลือจากเจาของ หากวาจิตนี้แสดงตัวออกมาเปนภาษา
วาจาคําพูดเหมือนเรานี้แลว อยูที่ไหนจะไดยินแตจิตเรียกรองหาความชวยเหลือจากเจาของ
เพราะถูกกิเลสเหยียบย่ําทําลายอยูตลอดเวลา จะไมมีวางเลยโลกอันนี้ เสียงจะกระเทือน
โลกธาตุไปหมด แลวโลกนี้เปนที่นาอยูที่ไหน เมื่อมองเห็นกันหรือไมมองเห็นก็ไดยินแตเสียง
เรียกรองยุงไปหมด ดวยความทุกขความทรมานของใจที่เรียกรองความสนใจจากเจาของให
ชวยเหลือ สัตวก็เต็มที่ของสัตว สัตวก็เต็มตัวในเรื่องกองทุกข มนุษยก็เต็มตัวในเรื่องความทุกข
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ไมวาคนมีคนจน ไมวาคนโงคนฉลาด อันเปนวิสัยของสามัญชนเราแลว จะตองถูกกิเลส
เหยียบย่ําทําลายใหจิตใจไดรับความทุกขความทรมาน ถึงกับเรียกรองหาความชวยเหลืออยู
ตลอดเวลา และทั่วดินแดนเชนเดียวกันหมด
เราอยาเขาใจวาที่ไหนเปนที่สะดวกสบาย ภพนั้นภพนี้จะสบายภพไหนจะสบาย ให
คํานึงยอนเขามาสูจิต ซึ่งเปนตัวสําคัญที่จะเขาไปสูภพนั้นภพนี้ เขาไปแบกความทุกขความ
ลําบากในภพนั้นภพนี้ นี่เปนสําคัญยิ่งกวาอื่น จึงควรจะสนใจในนี้ ใหถูกกับจุดที่จิตใจของเรา
เรียกรองความชวยเหลือจากเรา ดวยการแกกิเลสตัณหาอาสวะ โดยวิธีทําคุณงามความดี
ใจเปนของไมตายแตไดรับความทุกขความทรมานตลอดมาตั้งแตกัปไหนกัลปใด
จนกระทั่งปานนี้ เปนสิ่งที่เหนียวแนนมั่นคงเหมือนกัน แตก็ยอมรับทุกขมาตลอด ถึงจะไม
พินาศฉิบหายสลายตัวไปได เหมือนสิ่งทั้งหลายที่ถูกทําลาย แตก็ไดรับความทุกขความลําบาก
ตลอดมา ใจจึงเปนสิ่งที่เหนียวแนนมั่นคงมาก ไมถูกทําลายใหฉิบหายวายปวงไปไดอยาง
งายดาย แตก็ทนความทุกขความทรมานในภพชาตินั้น ๆ เพราะอํานาจของกิเลสย่ํายี กิเลสไม
อยูที่ไหน เราจะปลูกบานสรางเรือนใหกี่ชั้นกี่หองก็ตามเถอะ กิเลสจะไมไปอยู แตหัวใจของสัต
วโลกนี้อยูตรงไหน กิเลสอยูทั้งนั้น บานเรือนของกิเลส หองสวมหองน้ําของกิเลสอยูที่หัวใจนี้ ที่
ขับถาย ที่บํารุงบําเรอ ที่ขับกลอมที่สะดวกสบายของกิเลสอยูที่หัวใจของสัตวโลก ผูที่ทุกขที่สุด
ก็คือสัตวโลกผูอยูใตอํานาจของกิเลส
เพราะฉะนั้นเราจึงควรเห็นโทษของกิเลสซึ่งอยูบนหัวใจของเรา และใจเรียกรองหา
ความชวยเหลือจากเราอยูตลอดมานี้ แลวจะไดเรงความพากเพียร เอาใหจริงใหจัง กิเลสทําเรา
ทําจริงจังนะ เราทํากับกิเลสทําไมจึงจะทําแบบเหยาะ ๆ แหยะ ๆ มันจะเขากันไดเหรอ ตองเอา
ใหจริงใหจัง เปนก็เปน ตายก็ตาย เราเคยเปนเคยตายมาไมรูกี่ภพกี่ชาติแลว ตายแบบโมฆะ
ตาย ตายแบบไมเกิดประโยชนอะไรเลย เราตายในสงครามการตอสูกับกิเลส เปนตายที่มี
คุณคามาก สุดทายมันก็ไมตาย กิเลสนั้นแหละเปนตัวจะตาย เราแคเปนความทุกขความ
ทรมาน เพราะการปราบปรามกิเลสดวยความเพียรของเราเทานั้น สุดทายกิเลสก็ตาย
ถาหากวาการประกอบความพากเพียรถึงขั้นไดตายแลว จะมีในพระประวัติของ
พระพุทธเจาเปนพระองคแรก แลวมีประวัติของพระสาวกจํานวนมากมาย วาพระพุทธเจาทรง
บําเพ็ญเพียรสูกับกิเลสไมได กิเลสเหยียบย่ําทําลาย หรือกิเลสปราบพระพุทธเจาจนตาย แตนี้
เพียงขั้นสลบ สุดทายกิเลสตาย แนะ ในประวัติเปนอยางนั้น ไมเคยมีพระพุทธเจาตาย พระ
สาวกแตละองคก็ไมเคยตายเพราะอํานาจความเพียรที่ตอสูกับกิเลสไมมี มีแตความทุกขความ
ลําบาก เชนฝาเทาแตกเพราะการเดินจงกรมไมหยุดไมถอย ดวยความพากเพียรของทาน ดวย
ความอุตสาหพยายาม ดวยความอดความทน
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บางองคจักษุแตก เชนอยางพระจักขุบาลเปนตน ก็เพียงจักษุแตกเทานั้น สุดทายกิเลสก็
แตกจากใจ พอจักษุภายนอกแตกกระจาย กิเลสภายในใจก็แตกกระจาย ธรรมจักษุญาณก็สวาง
จาขึ้นมาภายในจิตใจของทานเสีย ทานไมเห็นตาย
เราดูซิในประวัติมีไหม พระสาวกทั้งหลายตายเพราะความเพียร พอที่จะใหเรากลัวตอ
การประกอบความเพียรเพื่อแกกิเลส ตอสูกับกิเลส ไมเห็นมีองคไหนตาย พอจะเปนแบบฉบับ
ใหเราไดกลัวบาง สาวกทั้งหลายเหลานั้นทานมีรูปมีรางมีธาตุมีขันธเหมือนเรา ทําไมทานจะ
ไมไดรับความทุกขความลําบาก แลวกิเลสทานกับกิเลสเราก็เหมือนกัน ทําไมจะไมทุกขไม
ลําบาก แลวการตอสูกับกิเลสแตละประเภททําไมจะไมลําบาก ทานทําไมผานไปได
เราก็คนคนหนึ่งเปนลูกศิษยตถาคตเหมือนกัน กิเลสประเภทเดียวกัน มรรคปฏิปทา
เครื่องมือปราบปรามกิเลสก็เปนสวากขาตธรรมของพระพุทธเจาที่ตรัสไวชอบแลวดวยกัน มี
อะไรบกพรองเวลานี้ กิเลสจึงไมไดหลุดลอยไปแมตัวเดียวจากหัวใจเรา เปนเพราะเหตุไร มัน
นาเปนปญหาอันหนักที่สุดที่เราจะตองนํามาวิจารณตอตัวของเรา ถาไมบกพรองในเรื่องความ
พากเพียรเรื่องของสติปญญา นี่เปนจุดสําคัญ บกพรองตรงนี้
สติปญญาไมดีไมทันกิเลส การที่สติปญญาไมดีก็เพราะความเพียรดอย เหตุที่ความ
เพียรดอยก็เพราะถูกกิเลสมันลากเอาไวใหขี้เกียจ แนะมันไมพนเรื่องของกิเลสเพราะมันแหลม
คมมาก มันสวมรอยเราในขณะที่เราทําความเพียรนั่นแหละ เดินจงกรมเราเขาใจวาเราเดิน
จงกรมทําความเพียร เรานั่งสมาธิภาวนาทําความเพียร แลวสุดทายก็ใหกิเลสไปทํางานแทนเสีย
หมด เดินจงกรมก็มีแตกาวขาเดินไป ๆ จิตถูกกิเลสลากไปกี่ทวีปก็ไมรู จนกระทั่งมันเอาของดี
ไปกินหมดแลวมันถึงปลอยมา เหลือแตซาก แลวก็มารูสึกตัว ฮึ นี่เราเดินจงกรมมาตั้งหลาย
ชั่วโมงไมเห็นไดเรื่องไดราวอะไร ทําไมจึงเปนอยางนี้
มันจะไดเรื่องอะไรก็ไมใชเรื่องของธรรม มีแตเรื่องกิเลสเอาของดีไปกินหมด มันจะมี
เรื่องธรรมที่ไหนอีก ถาเดินจงกรมก็มีสติพิจารณาดวยปญญา ตั้งเนื้อตั้งตัวตอสูจริง ๆ
เหมือนกับนักมวยที่กําลังตอยกันอยูบนเวทีเขามีอาการอยางไร นี่ก็เหมือนกันอยางนั้น เราตอย
กับกิเลสก็ตองตอยแบบนั้น อยาปลอยใหกิเลสมันหามลงเปลไปโดยไมรูสึกตัว หามไปทวีป
ไหนก็ไมรู เอาของดีไปกินหมดแลวยังเหลือแตรางแลวก็ยอนกลับมา ยังมาตําหนิธรรมอีก วานี่
ประกอบความเพียรแทบลมแทบตายหลายชั่วโมง ไมเห็นไดเรื่องไดราวอะไร นี่ก็เปนเรื่องของ
กิเลสมาหลอกใหมาตําหนิธรรมอีก
นั่นละกิเลสทําหนาที่ในวงความเพียรของเรา ใหพากันทราบเสียแตบัดนี้ถายังไมทราบ
นั่งภาวนาก็นั่งเหมือนกับคนตายแลว หาสติสตังจะบังคับจิตใจของตนใหอยูกับองคแหงภาวนา
เชน พุทโธ ๆ เปนตนก็ไมมี มีแตเรื่องกิเลสลากเอาของดีไปกินหมดอีกเหมือนกัน คิดไปโนน
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นอกโลกธาตุ มันเอาไปกินเลี้ยงกันที่ไหนก็ไมรูจนหมด ยังเหลือแตซากแลวกลับมา ยังเหลือแต
รางแลวกลับมา ก็มาตําหนิอีกแหละ นั่งภาวนากี่ชั่วโมงก็ไมรูไมเห็นไดเรื่องไดราวอะไร จะได
เรื่องอะไรมันไมใชเรื่องความเพียร มันไมใชเรื่องธรรม มันเรื่องของกิเลสมาทํางานบนความ
เพียรของเรา เอาของดีไปกินหมดตางหาก มันจะไดอะไร ฟงใหถึงใจพิจารณาใหถึงใจ เรื่อง
ความจริงมันเปนอยางนี้จริง ๆ
เอา ปฏิบัติไปเราจะรู ในขณะสติปญญายังไมทันกับกิเลส กิเลสตองเอาเปรียบเราเสมอ
ไดเปรียบเสมอไป แตก็ไมพนความผลิตสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรอยูไมถอยไปได
เชนเดียวกับเราเลี้ยงเด็ก เลี้ยงทุกวันรักษาความปลอดภัยใหตลอด แลวเด็กคอยเจริญเติบโต
ขึ้นมาโดยลําดับ กลายเปนผูใหญขึ้นมาได จิตใจเบื้องตนก็ลมลุกคลุกคลาน ไดรับการอบรม
ศึกษาบํารุงจากเจาของ จากสติ จากปญญา จากศรัทธาความเพียรอยูโดยสม่ําเสมอไมลดละ
ทอถอย จิตก็จะมีความสงบรมเย็น สติก็เริ่มมีขึ้นมา ปญญาก็มีความแพรวพราว สามารถที่จะ
ทราบเหตุทราบผลตนปลายดีชั่ว ระหวางกิเลสกับจิตเขามาเกี่ยวของพัวพันกันอยางไรบางได
โดยลําดับๆ
เมื่อสติปญญาทันกิเลสประเภทใดแลวก็สังหารกันไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งกิเลสถึงขั้น
ละเอียด ปญญาก็ฉลาดแหลมคมตามกันทันไปหมด ๆ ผลสุดทายกิเลสจะละเอียดขนาดไหน
ทนสติปญญาอันเปนอาวุธทันสมัยนี้ไมไดเลย สุดทายก็แหลกแตกกระจายออกไปจากใจไมมี
เหลือ สิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์พุทโธอันเลิศโลกอยูภายในจิตใจ นี้แลคืออิสระเสรี ไมมี
ขอบเขต อิสระเสรีตลอดอนันตกาล นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการตอสูแบบเอาจริงเอาจังเอาเปน
เอาตายเขาวา ผลสุดทายก็ไมตาย เปนกิเลสตายตางหากเราไมไดตาย กลายเปนผูบริสุทธิ์ขึ้นมา
นี่ละแบบฉบับที่ทานสอนมา ตํารับตําราทานสอนมาก็เปนอยางนั้น จึงไมควรที่จะ
ทอถอยออนแอ กลัวลมกลัวตายในการประกอบความพากเพียรที่จะแกกิเลส ฆากิเลส กิเลสพา
ใหเกิดใหตายมากี่ภพกี่ชาติทําไมไมเห็นกลัว เวลาจะประกอบความพากเพียรหรือตอสูกับกิเลส
ทําไมจะกลัวตั้งแตตาย กลัวเทาไรก็ยิ่งจะไดแตตาย เพราะเปนเรื่องของกิเลสอันเรื่องความกลัว
นั้นนะ มันไมใชเรื่องอะไรมันเรื่องกิเลส นี่ละกิเลสแทรกธรรมแทรกอยางนี้
ใหปฏิบัติกันไปเราจะทราบเรื่องกลมายาของกิเลส แหลมคมขนาดไหนจะทราบดวย
สติปญญาของเราเอง เมื่อทราบไดอยางชัดเจนแลว กิเลสก็ไมมีกลมายาใดจะมาสูกับสติปญญา
ของเราได เราพูดไดเต็มปากทาทายกิเลสไดเต็มหัวใจ ไมมีกิเลสตัวใดจะมาอาจเอื้อมได หมด
ปญหา หาความสุขหาที่ไหน นี่ละความสุขอยูจุดนี้ บรมสุขก็อยูที่จุดนี้ ที่จะเปนความสุขความ
สะดวกสบายในภพนอยภพใหญที่เราไป ก็เปนอยูในการชําระจิตใจ ในการบําเพ็ญคุณงาม
ความดี เพื่อเปนอาหารหลอเลี้ยงจิตใจของเราใหไดไปในภพชาตินั้น ๆ สุดทายก็เปนบรมสุข
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ดวยการปราบกิเลสใหราบจากหัวใจไมมีเหลือเลย นั่นแหละเปนบรมสุข
ไมถามที่นี่ เรื่องเปนเรื่องตาย ตายเมื่อไรตายที่ไหน ตายแลวจะไปเกิดไหนภพใดชาติใด
ไมถามไมยุง อิ่มพอตัวแลว นิพพานที่เคยอยากมาอยางเต็มหัวใจก็ไมอยาก อยากอะไรก็อิ่ม
แลว เหมือนอยางเรารับประทานอาหาร เราหิวขาว เราหิวอาหารเรารับประทาน เมื่อ
รับประทานเต็มที่แลวอิ่มพอกับความตองการของธาตุแลวจะไปหิวอะไรอีก อยากนิพพานก็คือ
อยากสิ้นกิเลส เมื่อสิ้นแลวจะไปอยากหาอะไรอีก
ความอยากคือเรื่องของกิเลส ความอยากคือเรื่องความหิวโหยเปนสิ่งที่กวนใจเสมอ แม
ไมใชเรื่องของกิเลส ความอยากไปนิพพานไมใชเรื่องของกิเลส แตก็เปนสิ่งที่ทําใหเราไดรับ
ความลําบากเหมือนกัน เปนความหิวโหยเปนความกระทบกระเทือนตอใจ ความอิ่มพอความ
พอตัวนั้นแหละเปนความไมกระเพื่อม เปนความปกติโดยหลักธรรมชาติ เรียกวา ปรมํ สุขํ อยู
ที่ตรงนั้นไมอยูที่อื่น
พระพุทธเจาสอนเขามาในจุดนี้อยูแลว ทําไมจึงไมมองดูหัวใจตัวเอง มองดูซิมันมีอะไร
อยูตรงนั้น หนาที่การงานอะไรก็ไมมี มีแตงานฆากิเลสอยางเดียว ทําไมกิเลสไมตายแมตัวเดียว
มิหนําซ้ํายังจะพอกพูนกิเลสใหเต็มภายในหัวใจไปอีก มันสมแลวเหรอกับนักบวชนักปฏิบัติ
เพื่อกําจัดกิเลส เราบวชมาเพื่อสั่งสมธรรมเพื่อเสาะแสวงหาธรรม ไมไดมาเสาะแสวงหากิเลส
ทําไมกิเลสจึงเกิดขึ้นเต็มหัวใจ นั้นแหละคือการเสาะแสวงหาดวยหลักธรรมชาติ ดวยความโง
เขลาเบาปญญาของตัวเอง กิเลสมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อย ๆ ถาสติปญญา ศรัทธาความเพียรของเรา
มีความเหนียวแนนมั่นคงแลว กิเลสตัวไหนมันจะเหนียวแนนยิ่งกวาธรรมเหลานี้ละ มันก็ตอง
หมดตองสิ้นไป
เอาใหจริงใหจังเราเปนนักปฏิบัติ อยาทอถอยออนแอ เรื่องเหลานี้เปนเรื่องของกิเลสทั้ง
มวล เปนเรื่องที่จะลากคอเราลงไปตายแลวเกิด เกิดแลวตาย อยูในปาชาอันโลกวัฏจักรไมมี
สิ้นสุดลงไดเลย เราไมกลัวเลย ตั้งแตจะตายในชาตินี้เรายังกลัวอยูแลว ไมอยากตาย เพราะเหตุ
ไรไมอยากตาย เหมือนจะสิ้นจะสุดไปหมด อะไรจะสิ้นสุด มันเคยเกิดเคยตายมากี่ภพกี่ชาติ
แลวไมเห็นสิ้นสุด มันยังเกิดไดใหเห็นประจักษอยูในตัวของเรานี้ มันสิ้นมันสุดไดยังไง แลวมัน
ตายไปนี่อีกแลวมันก็จะไปสูญไดยังไง เมื่อเชื้อที่พาไมใหสูญมี พาใหมีภพมีชาติยังมีเพราะเชื้อ
อันนั้น ดับเชื้อลงไปแลวเหลือแตความบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์นั้นสูญไดยังไง ถาสูญแลวเอาอะไร
มาบริสุทธิ์ นั่นฟงซิ เอาใหจริงจังใหถึงเหตุถึงผล
หลักธรรมพระพุทธเจาไมใชตุกตาเครื่องเลนของเด็กพอจะมาหลอกลวงโลก เอาใหถึง
ของจริง ปฏิบัติจริงก็ตองรูจริงเห็นจริง รูที่หัวใจนี้แหละ ธรรมจะมีอยูทั่วไปในโลกก็ตาม แตใน
เมื่อไมมีสิ่งใดเปนเครื่องสัมผัสธรรมแลวธรรมก็เหมือนไมมี เชนเดียวกับรูป กับเสียง เปนตน
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มีอยูในโลก ถาไมมีตามีหูเปนเครื่องรับฟงเปนเครื่องสัมผัสสัมพันธแลว รูปหรือเสียงเหลานั้นก็
ไมมีความหมาย แมจะมีก็เหมือนไมมี
ธรรมทั้งหลายที่มีอยูในโลกมาเปนเวลานานก็ตาม มีใจเทานั้นจะเปนผูสัมผัสสัมพันธ
รับทราบธรรมหนักเบามากนอย ถาใจไมสามารถรับธรรมแลว ธรรมก็ไมมีความหมายสําหรับ
บุคคลคนนั้น เพราะฉะนั้นเราจึงตองปฏิบัติตัวของเราใหไดสัมผัสสัมพันธกับธรรม หนักเบา
มากนอยเพียงไร ใหเราทราบตั้งแตหยาบถึงขั้นละเอียด ทานกลาวไวแลววา สมณานฺจ ทสฺสนํ
เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การเห็นสมณะเปนมงคลอันสูงสุด
เห็นสมณะหมายถึงที่ไหน เราตองนอมเขามาสอนตัวเราซี สมณะไดแกความสงบ การ
เห็นสมณะก็หมายถึงใจเราเห็นความสงบของใจเรานั่นเอง สติปญญาของเราเห็นความสงบของ
เรา ความสงบเย็นใจของเรา สมณะที่ ๑ ไดแกพระโสดา สมณะที่ ๒ ไดแกสกิทาคา สมณะที่ ๓
ไดแกพระอนาคา สมณะที่ ๔ ไดแกพระอรหัตบุคคล อยูที่ไหนสมณะทั้ง ๔ นี้ถาไมอยูในบุคคล
ถาไมอยูในผูปฏิบัติจะอยูที่ไหน ไมมีที่อยู การเห็นสมณะถาไมเห็นที่ใจไมมีที่เห็นไมมีที่รู รูที่ใจ
เพราะใจเปนตัวฟุงซาน ใจเปนตัวมัวหมอง ใจเปนตัวมืดตื้อดวยอํานาจของกิเลส ใจจึง
ควรไดรับการซักฟอกดวยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรใหสวางกระจางแจงขึ้นมาแลว รับได
ทั้งสมณะที่ ๑ สัมผัสไดทั้งสมณะที่ ๒ รับทราบไดทั้งสมณะที่ ๓ เปนเจาของไดทั้งสมณะที่ ๔
คือ อรหัตบุคคล อรหัตจิตเต็มภูมิ นั้นแหละที่นี่เรียกวาเปนผูไดรับธรรมเต็มภูมิ เห็นธรรมเต็ม
ภูมิ บรรจุธรรมเต็มใจ หายสงสัยคําวาสมณะ สมณานฺจ ทสฺสนํ เมื่อไดเห็นสมณะภายในหัวใจ
ของตนเต็มภูมิ ๆ แลว เปนมงคลอันสูงสุดภายในบุคคลคนนั้น ภายในใจดวงนั้น นี่ละมงคล
อันสูงสุดอยูที่สมณะภายในหัวใจ จงชําระจิตใจนี้ใหใสสะอาดปราศจากทุกสิ่งทุกอยางบรรดาที่
เปนขาศึกตอใจ กลายเปนใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมา นี่เปนสมณะอันเอกแหละ มีอยูที่นี่
แลวคําวาธรรมมีมาในโลกดั้งเดิม มีมาเปนเวลานาน ใครจะเปนผูรับทราบ ใจดวงนี้
แหละเปนผูรับทราบ ธรรมประเภทใด ดังที่กลาวมาแลว สมณธรรมความสงบ ตั้งแตโสดา
สกิทา อนาคา ถึงอรหัตธรรม เปนใจดวงเดียวนี้เทานั้นผูที่จะรับทราบ ผูที่จะเปนเจาของ ผูที่จะ
สัมผัสสัมพันธธรรมขั้นนั้น ๆ จนถึงขั้นหลุดพนจะหลุดพนที่ใจ รูที่ใจ เห็นที่ใจ ใจเปนเจาของ
แหงความหลุดพน หมดปญหากันที่ใจ รื้อภพรื้อชาติการเกิดแกเจ็บตายรื้อที่ใจ รื้อกิเลสตัณหา
ออกจากใจแลวก็เทากับรื้อภพรื้อชาติออกจากใจ หายสงสัย ใจเปนอิสระเสรี สมกับใจเรียกรอง
หาเจาของซึ่งเปนผูรับผิดชอบกับใจโดยแท
นี่เราเปนผูรับผิดชอบในตัวของเราทุกคน จงเห็นตัวเราเปนสําคัญยิ่งกวาสิ่งอื่นใด แลว
จะเกิดความสนใจปฏิบัติตอเจาของ ผลก็คือความรมเย็นเปนสุข ขอใหทุกทานนําไปประพฤติ
ปฏิบัติ การแสดงธรรมมีหนักบางเบาบาง ใหพากันนําไปแยกแยะไปพินิจพิจารณา ที่สําคัญก็
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ดังที่กลาวเบื้องตนนั้นแหละวา กิเลสไมมีประเภทใดจะสุภาพออนโยน พอที่เราจะแกกิเลสชําระ
กิเลสดวยความสุภาพออนโยน กิเลสเปนตัวสําคัญทั้งนั้น เหมือนยักษเหมือนผีบนหัวใจเรา
เพราะฉะนั้นการตอสูกับกิเลสจึงเปนกิริยาเหมือนยักษเหมือนผี ฟาดฟนหั่นแหลกกับกิเลส
กิเลสจะตายไปดวยวิธีการนั้น ฉิบหายไปดวยวิธีการนั้นไมใชวิธีการอื่น จงพากันจําไวใหถึงใจ
เอาละการแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร
<<สารบัญ

