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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔ 

นตฺถิ ปฺญาสมา อาภา  

 คําวา ศาสนธรรม ที่แปลวาคําส่ังสอนของพระพุทธเจาหรือของทานผูรู น้ีเปนรองรอย 

น้ีเปนอาการแหงธรรม ทั้งฝายเหตุคือการดําเนิน ทั้งฝายผลเปนอาการทั้งน้ัน คือเปนรองรอยที่

จะเขาสูธรรมอันแทจริง ซึ่งจะเกิดข้ึนภายในใจ สัมผัสรับรูกันทุกข้ันแหงธรรมภายในใจ ใจเปน

ที่สถิตแหงธรรมทุกข้ันทุกภูมิ ต้ังแตธรรมข้ันตํ่าจนกระทั่งสูงสุดวิมุตติพระนิพพาน มีใจเทาน้ัน

เปนภาชนะอันเหมาะสมอยางยิ่ง มีอันเดียวคือใจ นอกน้ันเปนเพียงเคร่ืองมือ 
 เพราะฉะน้ันคําวาศาสนธรรมน่ีคือวิธีการของทานผูรู ทานผูฉลาดไดทรงดําเนินมาแลว 

เชน พระพุทธเจาของเราผูเปนเจาของแหงศาสนธรรม ที่เราทั้งหลายไดกราบไหวบูชาอยูเวลาน้ี 

ทานปฏิบัติตามอาการแหงธรรม ที่แสดงใหโลกทั้งหลายฟงน้ีแล ทั้งฝายละและฝายบําเพ็ญทรง

ดําเนินมาอยางน้ี การพูดถึงเหตุแหงการละความช่ัวและเหตุแหงการบําเพ็ญความดี เหลาน้ีเปน

อาการเปนกระแสของธรรม 
สําหรับธรรมแทที่อยูในพระทัยของพระพุทธเจา ไมสามารถที่จะหยิบออกมาพูดไดเหมือน

อาการแหงธรรมเหลาน้ีเลย เพราะฉะน้ัน จึงประกาศสอนโลกดวยวิธีการตาง ๆ ที่เรียกวา

กระแสหรืออาการแหงธรรม เพ่ือโลกทั้งหลายจะไดดําเนินตามวิธีการที่ถูกตองดีงามน้ี แลวจะ

เขาถึงองคธรรมแทเปนลําดับลําดา จนกระทั่งถึงธรรมแท ดวยความบริสุทธ์ิใจ น่ีคือความจริง

ของธรรมแทเปนอยางน้ี ทานจึงเรียกวาศาสนธรรม 
 เชนทานจดจารึกไวตามคัมภีรใบลาน น่ันแหละ คือแนวทางที่จะกาวเขาสูธรรมแท บอก

วิธีละบอกวิธีบําเพ็ญ บอกทั้งส่ิงที่เปนโทษ บอกทั้งส่ิงที่เปนคุณ ไวอยางแจมแจงชัดเจน และก็

ใหดําเนินตามวิธีการที่ทรงแสดงไวน้ัน หรือตามตํารับตําราที่ทานจดจารึกไวน้ัน เหมือนกันกับ

เราตามรอยเทาแหงโค โคเราไปปลอยไวที่ไหนเมื่อจะไปตามเอาโคตัวน้ัน เราไมแนใจวามันไป

อยูในสถานที่แหงใด เพ่ือความแนใจจึงตองไปตามรอยที่เราไปปลอยไวน้ัน โดยลําดับลําดา

จนกระทั่งถึงตัวโค เมื่อถึงตัวโคแลวรอยที่เราตามเหลาน้ันก็หมดปญหาไป เพราะโคกับเทาแหง

โคที่เหยียบย่ําไปน้ันเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
 การดําเนินตามศาสนธรรม ที่ทรงส่ังสอนไวแลวดวยความถูกตองดีงามก็เชนเดียวกับ

เราตามรอยโค ไมปลีกไมแวะจับรอยต้ังแตตนจนถึงตัวโค การประพฤติปฏิบัติก็ไมปลอย

รองรอยแหงธรรมที่สอนไวโดยถูกตอง ยึดความถูกตองน้ันเปนหลักฐานแหงการประพฤติ

ปฏิบัติโดยลําดับลําดา ก็ยอมจะเขาถึงธรรมเปนข้ัน ๆ เขาไป เพราะผลแหงธรรมเปนหลายข้ัน 



  

 

๒ 

นับแตข้ันสมาธิ คือความสงบเย็นใจข้ึนมา น่ีก็เปนธรรมประเภทหน่ึงหรือข้ันหน่ึง จะ

นอกเหนือไปจากวิธีการที่ทานแสดงไวแลวไมได 
 เชน สมถวิธี จะปฏิบัติอยางไรจึงจะเปนสมถะ คือความสงบใจได ทานก็อธิบายวิธีการ

ใหทราบ ในตําราบอกวามีถึง ๔๐ หอง ๔๐ วิธีการ  น่ีทานผูศึกษาทั้งหลายก็แนใจวาทราบกัน

ทั่วถึงแลว   เชน อนุสติ ๑๐ อยางน้ีเปนตน ก็เปนวิธีการแตละอยาง ๆ แลวกําหนดบทใดก็

ตาม หรือวิธีการใดก็ตาม ใหติดแนบอยูกับใจ ดวยความมีสติ น่ีหมายถึงบทบาทแหงธรรมน้ัน

ถูกจริตนิสัยของตน ยึดเปนหลักฐานมั่นคงไวในการบําเพ็ญเพ่ือความเปนสมถะ คือ ความสงบ

ใจ มีสติตามรักษางานของตนที่ทําอยูโดยสม่ําเสมอ คําวาความสงบ กับความสงบอันแทจริงน้ัน 

จะเขากันไดดวยวิธีการที่กลาวน้ี น่ีก็เปนเหมือนกับตามรอยโคเขาไปเชนเดียวกัน 
 เพราะฉะน้ันศาสนธรรมจึงมีมากมายกวางขวางตามจริตนิสัยของสัตวโลกซึ่งไม

เหมือนกัน แมจะมีความดีความช่ัว มีกิเลสตัณหาอาสวะอยูภายในจิตใจเชนเดียวกันก็ตาม แต

มีขอหนักเบาตางกัน และมีแงตาง ๆ กันตามจริตนิสัย ดวยเหตุน้ีอุบายแหงธรรมที่จะส่ังสอนผู

น้ัน ๆ ใหไดรับประโยชนแตละราย ๆ จึงตองมีหลายวิธีการ เมื่อรวมแลวพอประมาณก็ 

๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ 
 เทียบแลวก็เหมือนกับนายแพทยผูฉลาดเรียนจบวิชาแพทยมาอยางเรียบรอย ไดรับการ

ทดสอบทุกแงทุกมุม ทั้งหยูกทั้งยา ทั้งวิชาแพทยเห็นผลเปนที่พอใจแลวก็นํามารักษาโรคของ

คนและสัตว แลวโรคของคนไขน้ันนะมีประเภทตาง ๆ กัน ถาหมอจะมีความรูเพียงแงใดแง

หน่ึงเทาน้ัน ก็ไมสามารถที่จะรักษาโรคที่มีชนิดตาง ๆ หรือประเภทตาง ๆ กันน้ันใหหายไปได 

ดวยเหตุน้ีวิชาแพทยจึงตองกวางขวาง ยาจึงตองมีมากมาย เพ่ือใหเหมาะสมกันกับโรคที่มีชนิด

ตาง ๆ จะไดหายสําหรับผูมาอาศัยหรือรักษากับหมอ ธรรมของพระพุทธเจาก็มีลักษณะ

เชนเดียวกัน แลวยังกวางขวางมากมายจนหาประมาณไมได 
 เพราะคําวาพุทธวิสัยไมใชวิสัยคนธรรมดาสามัญของเรา และไมใชวิสัยของพระอรหันต

ผูส้ินกิเลส เปนจิตที่บริสุทธ์ิเพียงเทาน้ัน ยังเปนวิสัยสามารถของพระพุทธเจา อันกวางขวาง

ลึกซึ้งยิ่งกวาใครๆ ในโลก ยิ่งกวาพระอรหันตองคใด ๆ อีกดวย จึงสมนามวาเปนศาสดาสอน

โลก 
สัตวโลกที่มาเกี่ยวของกับพระพุทธเจามีจํานวนมากนอยเพียงไรเพียงแตมนุษยก็จํานวนมาก

พอแลว ยังตองมีเทวบุตร เทวดา อินทร พรหม นับจํานวนไมได ดังที่เห็นในตําราวา พวกเทพ

ทั้งหลาย คําวาเทพน้ันเปนคํารวม ๆ เทวดา อินทร พรหม เรียกวาเทพทั้งน้ัน บรรลุมรรคผล

จํานวนเปนแสน ๆ ลาน ๆ ฟงซิ ถามีจํานวนนอยจะไปสําเร็จอะไรถึงจํานวนขนาดน้ันเลา ตองมี

จํานวนมากมายที่เขามาเกี่ยวของกับพระองคแตละคร้ังละคราว 



  

 

๓ 

 การประทานพระโอวาทดวยความเฉลียวฉลาด เพ่ือใหเปนประโยชนแกสัตวโลกตามข้ัน

ตามภูมิ ตามอุปนิสัยของตนน้ัน จึงตองเปนอุบายเปนความเฉลียวฉลาดอันกวางขวางลึกซึ้งของ

พระพุทธเจา ที่จะประทานแกสัตวโลกแตละข้ันละภูมิใหไดรับผลประโยชนเปนที่พึงพอใจทั่ว

หนากัน ที่น่ียนมาถึงข้ันมนุษยเรา ซึ่งเปนสถานที่ประกาศศาสนาของพระพุทธเจาอยางเปดเผย 

ก็ประทานพระโอวาทแกสัตวโลกทั่ว ๆ ไป ในพุทธกิจของพระพุทธเจาน้ัน มี ๕ อยาง แตเราจะ

ไมยกเปนบาลีข้ึนมา จะอธิบายเปนเน้ือความไปเลยวา 
ตอนบาย ๓ - ๔ โมงเย็น ประทานพระโอวาทแกประชาชน นับแตพระราชามหากษัตริย 

เศรษฐี กุฏมพี พอคา ประชาชน คนธรรมดาทั่ว ๆ ไป ใหไดรับผลประโยชน นอกจากน้ันยังจะ

มีผูทูลถามปญหาขอของใจในแงตาง ๆ กับพระพุทธเจาอีกดวย ทั้งทรงส่ังสอนเปนสวนรวม

เพ่ือใหไดรับประโยชนโดยทั่วกัน ทั้งแยกแยะตอบปญหาใหเปนที่เขาใจแกผูถาม และไดรับ

ประโยชนจากผูฟงปญหาน้ันโดยทั่วกันอีกดวย แตละคร้ัง ๆ จะพึงเปนอยางน้ันเสมอไป 
 แลวในแงแหงธรรมที่ประทานแกพุทธบริษัท เชน พวกฆราวาสญาติโยม จะมีจํานวน

มากมายขนาดไหน ในวันหน่ึง ๆ ตอนมืดเขาไปก็ประทานพระโอวาทแกภิกษุสงฆ ซึ่งเปนผูมุง

มาแลวเพ่ืออรรถเพ่ือธรรม เพ่ือมรรคผลนิพพานอยางยิ่ง ความมุงมั่นของนักบวชเหลาน้ี เปน

ความมุงมั่นอยางแทจริง ถึงเหตุถึงผล ถึงจิตถึงใจ ถึงอรรถถึงธรรมแท ๆ 
 พระโอวาทของพระพุทธเจาที่จะประทานแกพระสงฆเหลาน้ัน จะเหมือนการประทาน

แกญาติโยมไดอยางไร จึงตองประทานใหเหมาะสมกับเจตนา กับความมุงมั่นตอการประพฤติ

ปฏิบัติของพระสงฆ ซึ่งมีจํานวนมากมารับพระโอวาทจากพระองคในขณะน้ัน มีทั้งพระสงฆที่

เปนปุถุชนธรรมดา มีทั้งพระสงฆที่มีภูมิอรรถภูมิธรรม ภูมิสมาธิเปนลําดับลําดา มีทั้งพระสงฆ

ที่เปนพระอริยบุคคล ต้ังแต พระโสดา สกิทาคา อนาคา ข้ึนไป จนกระทั่งพระอรหันตทานก็มี

ความยินดีเอิบอิ่มในการไดยินไดฟง 
 เพราะปราชญทั้งหลายไมอิ่มธรรม การแสดงธรรมของพระพุทธเจาจึงตองใหละเอียด

แยบคาย และทั่วถึงในบรรดาภูมิอุปนิสัยและข้ันแหงธรรมของทานผูมาศึกษาอบรมและไดยิน

ไดฟงในขณะน้ัน พระโอวาทเหลาน้ีตองลึกซึ้งตองเหมาะสมกับผูมาฟง กับบริษัท คือ ภิกษุ

บริษัท 
ทีน้ีพอนับแตเที่ยงคืน น่ีทานก็พูดไวพอประมาณวาเที่ยงคืน เพราะสวนมากพวกเทพจะมาใน

เวลาสงัด มักมาในเวลาเที่ยงคืนไปแลว แตจะมากอนมาหลังน้ัน มีจํานวนไมนอย ทานหากคาด

เอาไววาเที่ยงคืนเปนเวลาที่เหมาะสมเปนสวนมากของเทพทั้งหลายที่มา แลวเทพที่มาเหลาน้ัน

ไมใชเปนพวกหน่ึงพวกเดียว และไมใชช้ันหน่ึงช้ันเดียวของพวกเทพดวย ที่มาฟงพระโอวาท

ของพระพุทธเจาแตละคร้ัง ๆ ถายเทกันมา การประทานโอวาทแกเทวดาทั้งหลายน้ัน ก็ตองให



  

 

๔ 

เหมาะสมกับภูมิของเทวดา ที่เปนภูมิละเอียดของกายทิพย ตลอดถึงภูมิอุปนิสัยจิตใจของเทพ

แตละองค  ๆ ซึ่งมีแงหนักเบาตางกัน 
 การแสดงธรรมจะแสดงแบบเดียวไมได ตองแสดงหลายแงหลายกระทง ทั้งลึกทั้งต้ืน 

ทั้งหยาบ ทั้งละเอียด พรอมกันไปหมดในเวลาน้ัน แลวนอกจากน้ันยังแกปญหาเทวดาอีกดวย 

เปนพวก ๆ เปนคณะ ๆ ไป แตละคร้ัง ๆ ธรรมที่ประทานแกเทพทั้งหลายเหลาน้ันตองเปน

ธรรมที่เหมาะสมกับเทพข้ันน้ัน ๆ ไมผิดพลาดไปไดสมนามวาศาสดาของโลก ตลอดถึงอินทร 

พรหม ไมนอกเหนือไปจากพระโอวาทอันฉลาดแหลมคมของพระพุทธเจาไปไดเลย 
 เมื่อสรุปความ พอแกปญหาแลว ตอนปจฉิมยามก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกวาผูใดจะมี

อุปนิสัยสามารถบรรลุอรรถธรรม คือมีความเบาบางภายในจิตใจ สามารถที่จะบรรลุอรรถธรรม

ไดอยางรวดเร็ว และจะมีอันตรายตอชีวิตเสียกอนที่จะไดรับผลอันเปนที่พึงใจน้ัน เวลาเชาเสด็จ

ออกบิณฑบาต พระองคก็เสด็จไปโปรดคนน้ันกอนอื่น 
น่ีแหละการทรงเล็งญาณดูสัตวโลกน้ีใครสามารถในโลกน้ี จะสามารถเล็งญาณดูอุปนิสัย ดูภพดู

ชาติ ดูความหนักความเบาแหงกรรมของสัตวโลก จนกระทั่งถึงอุปนิสัยสามารถจะบรรลุธรรม

ข้ันสูง หลุดพนจากโลกวัฏจักรวัฏวนน้ีไปได มีใครในสามโลกธาตุน้ีจะทําไดเหมือนพระพุทธเจา 

คําวาเล็งญาณดูสัตวโลกก็มีแตพระพุทธเจาเทาน้ัน 
 น่ีแหละพุทธภาระหรือพุทธกิจของพระพุทธเจา ไมไดเหมือนกิจไมไดเหมือนงานของ

โลกทั่ว ๆ ไป เปนกิจเปนการเปนงานเปนภาระที่โลกทําไมได แตพระพุทธเจาทรงทําโดย

พระองคเอง ดวยความสามารถฉลาดแหลมคม สมความเปนศาสดาของโลก ตอนเชาก็เสด็จ

ออกบิณฑบาตโปรดสัตวโลก 
 คําวาโปรดสัตวน้ัน เวลาเขาไดเห็นพระพุทธเจาตาก็เปนบุญเปนกุศล จิตใจก็ยิ้มแยม

แจมใสเพราะเห็นทานผูวิเศษ วิเศษในพระทัยดวยแลว ยังวิเศษดวยพระอากัปกิริยาที่

เคล่ือนไหวของพระองค แลวไดทําบุญใหทานใสบาตรกับพระพุทธเจาและพระสงฆสาวก

ทั้งหลาย ขณะที่พระองคทรงรับส่ังส่ิงใดออกไปดวยเหตุผลที่จําเปนซึ่งควรจะรับส่ัง ขณะน้ันก็

เปนการโปรดสัตวไปในตัว ๆ ตามเหตุผลของศาสดาที่ไมมีการปราศจากเหตุผลประจําองค

ศาสดาอยูเสมอ เรียกวาพุทธกิจ พุทธกิจทั้ง ๕ น้ีไมมีใครสามารถจะทําไดเหมือนพระพุทธเจา

เลย 
 น่ีพูดถึงธรรมของพระพุทธเจาที่วามีจํานวนมากมายเพียงไร เราพิจารณาเพียงเทาน้ี 

แลวประกาศสอนธรรมอยูถึง ๔๕ พระพรรษา วันหน่ึงคืนหน่ึงเดือนหน่ึงปหน่ึง มีสัตวโลกเขา

มาเกี่ยวของพระพุทธเจามากนอยเพียงไร ที่จะตองประทานพระโอวาทใหเหมาะสมกับจริต

นิสัย ใหเปนประโยชนแกผูฟงแตละราย ๆ ไปไมใหผิดหวังน้ัน มีจํานวนมากเพียงไร ถาจะมี

เพียง ๘๔ ,๐๐๐ พระธรรมขันธเทาน้ี ไมพอกับภูมิแหงศาสดา และไมพอกับอุปนิสัยของสัต



  

 

๕ 

วโลกซึ่งเปนเหมือนคนไขแตละประเภท ๆ จะไมเกิดประโยชนอะไรสมภูมิของความเปนศาสดา

เลย 
 เพราะเหตุน้ันธรรมที่ทรงส่ังสอนโลกจึงมีจํานวนมากตอมาก อยาวาเพียง ๘๔ ,๐๐๐ 

เทาน้ีเลย เปนลาน ๆ ในบรรดาอุบายที่ส่ังสอนสัตวโลก จะไมซ้ํากัน ถานิสัย จริตนิสัยของผูน้ัน 

กิเลสประเภทตาง ๆ ของผูน้ันไมซ้ํากัน การประทานพระโอวาทเพ่ือประโยชนแกผูน้ัน 

แกปญหาแกผูน้ัน หรือแกกิเลสชวยผูน้ัน ทําผูน้ันใหเกิดประโยชนจะไมมีการซ้ํากันเลย จะซ้ํา

กันเฉพาะที่มีนิสัยคลายคลึงกันเทาน้ัน เมื่อเปนเชนน้ันพระโอวาทจึงมีจํานวนมากไมมีอัดมีอั้น 

ในการแนะนําส่ังสอนสัตวโลก หรือแกปญหาโลกแตละราย ๆ ใหไดรับผลประโยชนจาก

พระองค น่ีเรียกวาภูมิของศาสดาเปนอยางน้ี 
 ธรรมที่ทรงส่ังสอนจึงมีจํานวนมาก เทาที่ทานจดจารึกไววา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธน้ัน 

ทานจดไวเพียงพอประมาณ ถามากกวาน้ันก็จะเหลือเฟอฟนเฝอไปหมด แทนที่จะไดรับ

ประโยชนจะกลายเปนการสับสนวุนวายแลวไมเกิดประโยชนแตอยางใด จึงมีไวสําหรับความ

จําเปน และมีไวสําหรับหลักใหญ ๆ เทาน้ัน สวนปลีกยอยที่พระองคทรงแนะนําสัตวโลกทั่ว ๆ 

ไปน้ัน ไมไดนําเขามาเกี่ยวของกับธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธน้ีเลย น่ีภูมิของพระพุทธเจา 
 ที่กลาวทั้งหมดวา ๘๔ ,๐๐๐ พระธรรมขันธก็ดี ที่มากยิ่งกวาน้ีเต็มภูมิของศาสดาที่ส่ัง

สอนโลกก็ดี เหลาน้ีเปนอาการของธรรมทั้งมวล ไมใชองคของธรรมแทที่มีอยูเฉพาะในพระทัย

ของพระพุทธเจา เพราะเหตุน้ันผูปฏิบัติจึงคํานึงถึงพระโอวาทอันเปนแนวทางที่ถูกตองดีงาม 

เฉพาะอยางยิ่งคําวามัชฌิมาปฏิปทาน้ีถึงใจไมมีขอสงสัย ใหนําหลักน้ีเขามาประพฤติปฏิบัติตอ

ตนเอง และคําวามัชฌิมาปฏิปทาน้ัน 
 ใหพึงทราบวากิเลสมีเลหมีเหล่ียมรอยสันพันคมขนาดไหน จึงสามารถครอบงําสัตวโลก

ใหอยูใตอํานาจได ทั่วทั้ง ๓ โลกธาตุไมมีสัตวโลกตัวใดจะนอกเหนือจากอํานาจของกิเลสไม

ครอบงําไปได ดวยเหตุน้ีคําวามัชฌิมาในการแนะนําส่ังสอนสัตวโลก หรือเคร่ืองมือเปนเคร่ือง

ปราบกิเลส ซึ่งเปนตัวฉลาดแหลมคมรอยสันพันนัยน้ันจึงตองมีครบ มีเลหมีเหล่ียมเลยรอยสัน

พันนัยไป จึงจะทันกับกิเลสประเภทตาง ๆ ประเภทหยาบ ประเภทกลาง ประเภทละเอียด 
 มัชฌิมาจะเอาเพียงกลาง ๆ เขาไปใชอยางเดียวน้ี พึงทราบวาพระพุทธเจาไมใชเถรตรง 

พระพุทธเจาไมใชคนโง พระพุทธเจาคือจอมปราชญ พระพุทธเจาคือจอมปราบกิเลสทั้งหลาย

จนราบเรียบภายในพระทัยแลว จะปราบดวยความเปนเถรตรงไดอยางไร ตองปราบดวยความ

ฉลาดแหลมคมมากเหนือกิเลสทุกประเภท จนไมมีเหลือในพระทัยของพระพุทธเจา เพราะการ

ปราบปรามมันดวยพระปรีชาสามารถของพระองคเอง น้ีแลคําวามัชฌิมาที่ออกจากศาสดา จึง

เปนมัชฌิมาที่ฉลาดแหลมคมมากตอกิเลสประเภทตาง ๆ ทันกับกิเลสทุกประเภทไป ปราบ

ราบเรียบไปไดทุกประเภท ดวยอํานาจแหงมัชฌิมาประเภทน้ัน ๆ ใหพึงทราบอยางน้ี 



  

 

๖ 

 คําวามัชฌิมาคือสายกลาง คําวาสายกลางน้ันโลกทั้งหลายจะตองคิดกันแบบวา 

ตรงไปตรงมาเฉย ๆ ไมไดคํานึงถึงวากิเลสมันตรงไปตรงมาไหม อันใดจะมีความปล้ินปลอน

หลอกลวงรอยสันพันคม พลิกแพลงเปล่ียนแปลงไดรวดเร็วยิ่งกวากิเลสในโลกน้ีไมมี 

เพราะฉะน้ันคําวามัชฌิมาจึงจะเปนธรรมแบบเถรตรงไปไมไดจะถูกกิเลสจูงจมูก ธรรมทั้งหลาย

กลายเปนบอยของกิเลสไปหมด ธรรมจะเหนือกิเลสเหนือโลกไปไมได เพราะฉะน้ันคําวา

มัชฌิมาจึงตองเหนือกิเลสทุกประเภท 
 คําวามัชฌิมาคือเคร่ืองมืออันเหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภทไป กิเลสอยาง

หยาบแสดงข้ึนภายในจิตใจ เราจะเอาอะไรเขาไปปราบความหยาบโลนของกิเลส ความด้ือดาน

ของกิเลส ซึ่งแสดงข้ึนมาในจิตใจของเราโดยแท อุบายวิธีใดที่จะทันกับกิเลสประเภทด้ือดาน

หาญสูตอธรรม เราตองนําประเภทที่เห้ียมโหดตอกิเลส ประเภทที่แหลมคมกวากิเลสเขาตอสู

กับกิเลสประเภทน้ัน ๆ 
 ดวยเหตุน้ีเองการประพฤติปฏิบัติจึงมีความทรหดอดทน มีความเฉลียวฉลาดรอบตัว

อยูเสมอ มีความต้ังหนาต้ังตา มีความตานทาน มีความอุตสาหพยายาม มีความคิดไหวพริบ

ปญญาใหทันกับอาการของจิต ซึ่งกิเลสผลักดันออกมาเปนลวดลายแหงการตอสูกับธรรมแตละ

อาการ ๆ ใหทันกัน ไมเชนน้ันไมทัน น่ีคือวิธีการที่ถูกตองแทกับคําวามัชฌิมา 
 อันเร่ืองเคร่ืองมือที่จะปราบกิเลสน้ัน ในวงปฏิบัติถาผูปฏิบัติใหเปนไปตามอรรถตาม

ธรรม ตามสวากขาตธรรมของพระพุทธเจาแลว จะพอฟดพอเหวี่ยงกันไปต้ังแตตนทาง เมื่อได

เหตุไดผลไดตนทุนเขามาเปนหลักเปนเกณฑภายในจิตใจ ดวยการปฏิบัติดวยการตอสูกับกิเลส

ประเภทน้ัน ๆ พอสมควรแลว จะทราบวิธีการปฏิบัติตอกิเลสประเภทที่ละเอียดยิ่งกวาน้ันเขา

ไปโดยลําดับ ๆ ดวยเคร่ืองมือคืออุบาย สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรของตนเอง น่ีการนํา

มัชฌิมามาใชใหเหมาะสมกับกิเลสประเภทตาง ๆ น่ีเรียกวาเหมาะสม 
 มัชฌิมาคือความเหมาะสม กิเลสหยาบมัชฌิมาตองหนักมือ กิเลสกลาง มัชฌิมาก็ให

เปนขนาดเหมาะสมกับการปราบกิเลสใหอยูในเงื้อมมือ กิเลสละเอียดลงไป มัชฌิมามี

สติปญญาเปนตน จะละเอียดแหลมคมเขาไปโดยลําดับ ๆ ทันกันไปโดยลําดับ และฆากันไป

เร่ือย ๆ หมดไปเร่ือย ๆ ภายในจิตใจ  น่ีใหพากันเขาใจคําวามัชฌิมาในหลักธรรมชาติ หรือใน

หลักของการปฏิบัติที่ประสบเหตุการณจริง ๆ เปนอยางน้ี ไมใชเปนแบบเถรตรง 
 จะทําความพากเพียรบาง อุตสาหพยายามบาง มีความทุกขความลําบากตอการ

ประกอบความเพียรบาง ก็ถูกกิเลสมันหลอกเสียวาน่ีมันจะเครงเกินไป แนะทําพอดี คําวาพอดี

น้ันคือมัชฌิมาของกิเลสเราหาไดทราบไม มัชฌิมาของกิเลสมันแทรกอยูทุกแงทุกมุมแหง

มัชฌิมาของธรรม เพราะฉะน้ันคําวามัชฌิมาของธรรมอันแทจริงที่จะปราบกิเลสน้ันจึงกาวไม

ออก เพราะถูกมัชฌิมาของกิเลสกลอมไปเสียหมด จะน่ังภาวนาช่ัวกาลช่ัวเวลากี่ช่ัวโมง ก็ถูก



  

 

๗ 

กิเลสมากลอมเสียวามันจะเกินมัชฌิมาไป เครงเกินไป หนักเกินไป ไมเหมาะไมถูกตองกับหลัก

มัชฌิมา ถูกกลอมไปเสียอยางน้ี 
 เวลาทุกขเกิดข้ึนภายในรางกาย เพราะโรคภัยไขเจ็บก็ดี เพราะการน่ังมากก็ดี จะทนตอ

ทุกขน้ีไปก็จะเปนการเครงเกินไป คําวาทนตอทุกขน้ีคือทนสู ไมใชทนอยูเฉย ๆ แบบคนส้ินทา 

ทนสูทุกขเวทนา พิจารณาแยกแยะดูเวทนาคือความทุกขที่เกิดข้ึนภายในกายเปนตน เจ็บ

ตรงไหนมาก ปวดตรงไหนมาก เจ็บแขง เจ็บขา เจ็บเขา เจ็บบ้ันเอว หรือเจ็บตรงไหนที่เดนกวา

เพ่ือน จิตจอเขาไปตรงน้ัน แยกดูใหเห็นความจริงทั้งรางกายสวนน้ันวาอันใดเปนทุกข 
 รางกายน้ีเปนส่ิงที่ปรากฏข้ึนมาต้ังแตวันเกิดจนกระทั่งปจจุบัน ในขณะที่น่ังภาวนาหรือ

ในขณะที่กําลังเจ็บไขไดปวยอยูน้ี เขาเปนรางกาย เปนเน้ือ เปนหนัง เปนเอ็น เปนกระดูก มา

ตลอดสายจนกระทั่งบัดน้ี ทุกขที่เกิดข้ึนในขณะน้ีไมไดเกิดมาจากโนน พ่ึงปรากฏในขณะน้ี 

ทําไมจึงจะถือวาเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน กายเปนทุกข ทุกขเปนกาย เลยกลายเปนเร่ืองของเรา

ที่จะตองแบกทุกขไปเสียทั้งหมดวาเราเปนทุกข น่ีกิเลสมันแทรกเขาไปเชนน้ี 
 เพราะฉะน้ันจึงตองแยกใหเห็นตามความจริงของมันในจุดที่ทุกขมากที่สุดน้ันแหละ เอา

เวทีไปต้ังที่ตรงน้ัน ข้ึนเวทีตรงน้ัน แยกดู เอา หนังเจ็บเหรอ เน้ือเจ็บเหรอ เน้ือเปนทุกขเหรอ 

หรือกระดูกเปนทุกข วาตรงไหนใหจิตจอเขาไป วาหนังก็ใหเห็นลักษณะของหนังชัดเจน

ประจักษใจ วาเน้ือเปนทุกขก็ใหดูเน้ือตรงที่วากําลังเปนทุกขน้ันใหชัดเจนดวยสติดวยปญญา

ของตน หรือกระดูกเปนทุกข ดูกระดูกใหชัดเจน กระดูกมีรูปลักษณะ คือ หนัง เน้ือ เอ็น 

กระดูก มีรูปมีลักษณะสีสันวรรณะ 
 ทุกขน้ีไมใชรูป ไมมีรูปไมมีลักษณะ ไมมีสีสันวรรณะ เปนแตแสดงความปรากฏของตน

ข้ึนมาใหเปนที่ไมพอใจแกเราเทาน้ัน น่ีเรียกวาทุกข แลวมันเปนอันหน่ึงอันเดียวกันไดอยางไร 

แลวแยกแยะเขามาสูใจ หรือใจน่ีหรือเปนทุกข เอา ถาวาใจเปนทุกขจริง ๆ แลว เวลาทุกขดับ

ไปใจจะดับไปดวยไหม หากเปนอันหน่ึงอันเดียวกันแลว ทุกขดับไปใจตองดับไปดวย 
 เอา ถากายเปนทุกข เวลาทุกขน้ีดับไปกายตองดับไปดวย เน้ือตองดับไปดวย หนังตอง

ดับไปดวย เอ็นตองดับไปดวย กระดูกตองดับไปดวย แตน้ีทุกขพ่ึงปรากฏมาในขณะน้ีแลวจะ

ดับไปในขณะตอไป ทั้ง ๆ ที่ เน้ือ หนัง เอ็น กระดูกไมไดดับไปดวยเลย แลวจิตใจผูที่รับรูทุกข

ทั้งหลาย ก็ไมไดดับไปดวยเลย เมื่อเปนเชนน้ันทําไมจึงไปสําคัญมั่นหมาย จึงไปเขาใจวาน้ีเปน

เราเปนของเรา วาหนังเปนทุกข วาเน้ือเปนทุกข วาเอ็น กระดูก เหลาน้ีเปนทุกข วาใจเปนทุกข 

มันผิดไปเทาไรแลวน่ี ผิดจากหลักความจริง 
 วาตรงไหนใหจดจอลงที่ตรงน้ัน เอาใหเห็นจริงเห็นจัง น้ีคือมัชฌิมาที่เหมาะสม แต

มัชฌิมาของกิเลสน้ันทนไมไหว น่ีเด๋ียวจะตายนะน่ีนะ เด๋ียวจะไมไดทันถึงมรรคผลนิพพานจะ

ตายกอนนะ น่ันคือมัชฌิมาของกิเลสมันกลอม แลวเช่ืองายดวยผูปฏิบัติเพราะเคยถูกกลอมมา



  

 

๘ 

เสียนานแลว ไมเคยเห็นโทษของมัน ไมเคยเห็นความจอมปลอมของกิเลสประเภทตาง ๆ ที่

เคยกลอมมาเปนเวลานานน้ันเลย เน่ืองจากธรรมอันเปนของจริงยังแทรกเขาไมถึงใจ 
 เมื่อธรรมไดแทรกเขาถึงใจแลว เร่ืองความสําคัญตาง ๆ ใหหนายิ่งกวาภูเขาทั้งลูกน้ีก็

เถอะจะแตกกระจายไปหมด รางกายน้ีจะแตกกระจายไปหมด ดวยอํานาจของสติปญญา

คล่ีคลาย ตีกระจายใหแหลกแตกเปนความจริงไปดวยกันทั้งน้ัน ไมมีส่ิงใดนอกเหนือไปจาก

ความจริงน้ีเลย กิเลสที่มาหลอกลวงแทรกแซงอยูทุกขุมขน ทุกเน้ือ ทุกหนัง ทุกเอ็น ทุกกระดูก 

ทุกอวัยวะก็แตกบานแตกเมือง แตกความจอมปลอมของตนออกไปหมด ยังเหลือแตความจริง

ลวน ๆ น่ันละความจริงเปนอยางน้ัน 
 เวลาพิจารณาที่กลาวมาน้ี ไมใชพิจารณาสักวาลวก ๆ ไป เอาใหเห็นจริงเห็นจังใน

ขณะน้ัน ทุกขจะหายก็ตามเราจะตายก็ตาม ไมสําคัญยิ่งกวาความตองการความจริง ใหเห็น

ความจริงระหวางแหงทุกข คือระหวางทุกขกับจิต ระหวางทุกขกับกาย น่ีเปนส่ิงที่เรามุงมั่นเปน

ส่ิงที่เราตองการอยากรูอยากเห็น คําวาสัจธรรมเปนของจริง เชน ทุกฺขํ อริยสจฺจํ  ทุกขเปนของ

จริงอันประเสริฐน้ันจริงอยางไร 
 ถาเราตองการอยากจะเห็นทุกขเปนของจริงอันประเสริฐ เราก็พิจารณาดังที่กลาวน้ี 

อยางไรก็ปดไมอยู ประหน่ึงวาพระพุทธเจามาประทับอยูที่ตรงหนาน้ีไมสงสัย เพราะความจริง

อันน้ีเหมือนกันกับที่ประทานไวแลววา ทุกฺขํ อริยสจฺจํ เปนอันหน่ึงอันเดียวกันอยางประจักษใจ 

แลวเราจะสงสัยพระพุทธเจาที่ตรงไหน 
 ตลอดถึงสมุทัยก็เหมือนกัน มรรค นิโรธ ธรรมที่กลาวทั้ง ๔ น้ีน้ัน เราอยาเขาใจวาอยู

คนละแหงละหน จะตองพิจารณาคนละคร้ังละคราว การพิจารณาคนควาหาความจริงจากทุกข 

จากกายจากใจ ในขณะที่ทุกขเวทนากําลังกลาสาหัส น้ันแลคือเปนเวลาที่เราพิจารณาสัจธรรม

ทั้ง ๔ พรอมกันไปในตัวอยางสมบูรณแลว น่ีหลักปฏิบัติเปนอยางน้ี ไมใชจะไปเรียงราย

พิจารณาทุกข แลวจึงจะดับสมุทัย แลวจึงจะทํานิโรธใหดับทุกข แลวพิจารณานิโรธ แลวจึงจะไป

พิจารณามรรคน้ันผิดทั้งเพ 
 ทานเรียงไวเปนลําดับลําดาเฉย ๆ ความจริงแทไมเปนเชนน้ัน มันกลมกลืนเปนอันหน่ึง

อันเดียวกันในสัจธรรมทั้ง ๔ น้ี พอทุกขเกิดข้ึน ทานวาทุกขใหกําหนดรู จะไมรูอยางไรเราไมใช

คนตาย ทุกขเกิดข้ึนตรงไหนก็ตองรู คําวาใหกําหนดรูน้ันหมายถึงวาใหรูดวยสติเพ่ือความ

พิจารณาตางหาก ทานจึงวาพึงกําหนดรู ทุกขเกิดข้ึน น่ีทุกขเกิดข้ึนแลวนะ มีสติแลว ต้ังทาลง

ไปพิจารณาถึงเร่ืองทุกข 
 ทุกขน้ีเปนสาเหตุมาจากอะไร อะไรเปนทุกข น่ีคือเร่ืองของมรรคไดแกสติปญญาแลว 

อะไรเปนผูสําคัญมั่นหมาย มันเกิดมาจากอะไรแยกแยะลงไป หนังเปนหนัง เน้ือเปนเน้ือ เอ็น

เปนเอ็น กระดูกเปนกระดูก อวัยวะทุกสวนเปนความจริงตามสภาพของมันอยูอยางน้ัน แลวมัน



  

 

๙ 

มาเปนทุกขไดอยางไร ทุกขมันก็เปนทุกข สักแตวาปรากฎข้ันมาไดในทั่วอวัยวะ แตแลวก็ดับไป

ตามธรรมชาติของมัน เมื่อเปนเชนน้ันจะถือวาเปนอันหน่ึงอันเดียวกันไดอยางไร น่ีคือสติ คือ

ปญญาแลว คือการคนควาหาความจริงอยูแลว ความสําคัญมั่นหมายที่เคยยึดเคยเหน่ียวน้ัน ที่

เรียกวาเปนสมุทัย มันก็ดับลงไปในขณะน้ัน ๆ 
 นิโรธความดับทุกข คือความกระวนกระวายภายในจิตใจ มันก็ระงับดับไปโดยลําดับ ๆ 

ทําหนาที่ไปตามมรรค ไมใชนิโรธทําหนาที่ของตนเอง เปนเร่ืองของมรรคตางหากทําหนาที่ 

เมื่อทําหนาที่เขาใจกิเลสหรือตัดกิเลสไปขาดมากนอยเพียงไร ความดับทุกขเพราะอํานาจของ

กิเลสก็แสดงข้ึนมาโดยลําดับลําดา น่ีเรียกวามัชฌิมาเปนอยางน้ี 
 ผูปฏิบัติอยากลัวตาย ใหกลัวจะไมเห็นความจริงน้ีมากกวา ถึงวาระที่ควรจะทุมกันตอง

ทุมบาง เปนก็เปนตายก็ตาย แตสติปญญาเปนสําคัญ อยาทนเฉย ๆ นะ ทนทุกขเฉย ๆ ไมเกิด

ประโยชน ทุกขก็ทุกขเพ่ือจะรูจะเห็นในความทุกขในส่ิงใหเกิดทุกข และอะไรเปนทุกขที่แทจริง 

ใหเห็นเปนความจริงดวยกัน ทั้งทุกขที่เรียกวาทุกขเวทนา ทั้งกายทั้งจิต เมื่อตางอันตางรูตาม

เปนจริง วาทุกขก็สักแตวาส่ิงหน่ึงที่ปรากฏข้ึนมาตามหลักธรรมชาติของตน กายก็มีเปน

ธรรมชาติอันหน่ึงที่ปรากฏข้ึนมาตามธรรมชาติของตน จิตก็เปนธรรมชาติอันหน่ึงที่รับรูในส่ิง

ทั้งหลาย เมื่อตางอันตางจริงดวยความประจักษใจแลวเชนน้ี แมทุกขจะเกิดข้ึนมากนอยเพียงไร

ก็ไมกระทบกระเทือนถึงจิตใจ ไมกระวนกระวาย เพราะตางอันตางจริง ประการหน่ึง ทุกขที่

ปรากฏข้ึนในรางกายดับไป จะดับหรือไมดับก็ตามมันก็คือของจริงน่ันแล น่ีการประพฤติ

ปฏิบัติใหพิจารณาอยางน้ี 
 ที่กลาวมาน้ีกลาวถึงเร่ืองมัชฌิมาปฏิปทา ถึงคราวที่จะทุมกันลงใหหนักมือใหถึงเปนถึง

ตาย เพ่ือเอาความวิเศษวิโสข้ึนมาจากสัจธรรมทั้ง ๔ น้ีก็ตองทุมกันลงไป ถึงคราวที่จะลดหยอน

ผอนผัน มันหากเปนไปเองภายในตัวของเราไมมีใครบอกก็รูเอง ถึงข้ันจะผอนส้ันผอนยาวก็รู 

ถึงข้ันจะทุมกันอยางหักโหมก็รูภายในตัวเอง แตจะปฏิบัติไปอยางลุม ๆ ดอน ๆ อยาง

สะดวกสบายเฉย ๆ เมย ๆ ไปอยางน้ันเปนเร่ืองของกิเลสทั้งมวล ถาวามัชฌิมาก็มัชฌิมาของ

กิเลส อยูในทามกลางหัวใจเราผูกมัดหัวใจเรา ไมใชมัชฌิมาที่แกหัวใจเรา ผิดกันอยางน้ีพึง

เขาใจผูปฏิบัติ 
 เบ้ืองตนไดกลาวถึงเร่ืองธรรมแท ธรรมแทจะเกิดข้ึนที่ใจ ใจเทาน้ันเปนธรรมชาติที่จะ

รับทราบธรรมทั้งหลาย ตา หู จมูก ล้ิน กาย ไมใชผูรับทราบ เปนแตทางเดินของจิต เปน

เคร่ืองมือของจิต ที่จะขวนขวายหาอรรถหาธรรม ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย เดิน

ออกสู รูป เสียง กล่ิน รส เคร่ืองสัมผัส จิตเปนผูตามรับทราบในส่ิงตาง ๆ ที่เขามาสัมผัส

สัมพันธ น่ีจึงวาเปนเคร่ืองมือ ถาเราเดินออกดวยมรรคเปนเคร่ืองมือ ถาปลอยใหเปนไปตาม
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อํานาจของกิเลสผลักดันออกไปน้ันเปนเคร่ืองมือของสมุทัย ของกิเลสลวน ๆ ไมมีธรรมเขาเจือ

ปนเลย 
 การปฏิบัติธรรมจึงตองอาศัยอุบายวิธีการที่มีในตํารับตํารา หรือครูอาจารยแนะนําส่ัง

สอนแลว น้ันแลเปนความไมลูบ ๆ คลํา ๆ เปนการถูกตอง เฉพาะอยางยิ่งผูใหโอวาทส่ังสอน

เปนผูรูจริงเห็นจริงทั้งฝายเหตุฝายผล การแนะนําส่ังสอนน้ันจะไมผิดไมพลาด เพราะสอนตาม

หลักความจริงที่ไดดําเนินมาแลว เปนที่แนใจ สําหรับผูฟงทั้งหลายจะไดยึดเปนหลักเปนเกณฑ

เปนขอปฏิบัติ ไมตองทําใหเสียเวลํ่าเวลา เสียประโยชน มีความทุกขยากลําบากเปลา ๆ โดย

การลูบ ๆ คลํา ๆ จดจอลงตรงไหน ฟาดฟนลงตรงไหนเปนความจริงทั้งน้ัน เพราะถูกตองตาม

โอวาทที่ทานพาดําเนินมาแลว 
 วิธีการเหลาน้ีเปนอาการของธรรมทั้งหมด จนกระทั่งผลไดปรากฏข้ึนมามากนอยจะ

ทราบที่ใจ ๆ ใจเปนผูรับทราบ ใจเปนภาชนะอันเหมาะสมอยางยิ่งของธรรมทั้งหลาย ไมมีส่ิง

ใดทั่วทั้งโลกธาตุน้ีจะสัมผัสสัมพันธรับทราบธรรม และเปนที่สถิตอยูแหงธรรมเปนภาชนะแหง

ธรรมไดเหมือนใจ เพราะฉะน้ันธรรมจะมีอยูเต็มโลกเต็มสงสารก็ตาม จึงไมมีความหมาย

สําหรับใจที่ไมสนใจกับธรรมทั้งหลาย เชนเดียวกับหมอที่คว่ําปากไว จะเอานํ้าในบึงในบอใน

มหาสมุทรทะเลมาเทลงก็ไมมีคําวาขังอยู เทลงเทาไรก็ไหลทิ้งไปหมด จิตใจที่คว่ําไมยอมรับ

ธรรมทั้งหลายก็เปนเชนน้ัน จึงเปนใจไมไสระกําระเกินไป ไมใชใจคนไมใชใจผูปฏิบัติ 
 ใจผูปฏิบัติมีความจดจอตออรรถตอธรรม แลวธรรมจะเกิดข้ึนสัมผัสที่ใจ รับรูที่ใจโดย

ลําดับลําดา จนกระทั่งกลายเปนธรรมทั้งแทงข้ึนมาที่ใจ ใจเปนธรรม ธรรมเปนใจ เปนอันหน่ึง

อันเดียวกันก็ประจักษที่ใจ ไมไดมีที่หู ที่ตา ที่จมูก ที่ล้ิน ที่กาย ไมไดมีที่ดินฟาอากาศหรือฟา

แดดดินลม ตนไมภูเขา ๓ โลกธาตุน้ีไมมีที่สถิตของธรรมได มีใจดวงเดียวเทาน้ันเปนที่สถิต

ของธรรม เปนผูรับทราบธรรม เปนผูทรงไวซึ่งธรรม เปนผูบริสุทธ์ิวิมุตติหลุดพน ก็คือใจดวงน้ี

เทาน้ัน นอกน้ันไมมีคําวาหลุดพนหรือติดอยู มีใจดวงเดียวเทาน้ีเปนผูติดและเปนผูจะหลุดพน 
 เพราะฉะน้ันการปฏิบัติทุกแงทุกมุมจึงปฏิบัติเพ่ือใจดวงน้ีใหเหมาะสมกับธรรมทั้งหลาย 

ดังพระพุทธเจาประทานไววา ผูใดเห็นธรรมผูน้ันเห็นเราตถาคต คือเห็นธรรมที่ใจไมไดเห็นที่

ไหน เห็นธรรมมากนอยเพียงใดก็ช่ือวาเร่ิมเห็นตถาคตเขาไปโดยลําดับ เห็นธรรมเต็มดวงถึง

ความบริสุทธ์ิเต็มภูมิ ช่ือวาเห็นตถาคตเต็มองค ไมนอกเหนือไปกวาน้ีเลย ฉะน้ันขอทุกทาน

ต้ังใจประพฤติปฏิบัติเอาใหจริงใหจัง 
 ของวิเศษวิโสอยูที่ใจไมอยูที่อื่นที่ใด ไมอยูที่ดินฟาอากาศ ไมอยูที่ดินนํ้าลมไฟ ไมอยูที่

ทวีปน้ันทวีปน้ี ไมอยูที่โลกน้ันโลกน้ี แตอยูที่ใจ เปนแตเพียงวาถูกกิเลสตัวจอมปลอมมันครอบ

หัวใจไว มีอํานาจครอบหัวใจไมใหใจกับธรรมเขาสัมผัสสัมพันธกันได พอจะเปนเคร่ืองสืบตอ
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ใหมีแกจิตแกใจ ขยายอํานาจแหงธรรมภายในจิตใจของตนออกใหรูแจงเห็นชัด ทั้งโทษคือ

กิเลสตัวครอบงํา ทั้งคุณคือธรรมที่รูที่เห็นไดเหลาน้ัน เพราะอํานาจกิเลสมันครอบ 
 เมื่อไดเปดกิเลสออกดวยขอปฏิบัติ ดังสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลวน้ี เราจะไม

สงสัย ความรูความวิเศษวิโส ความพอดิบพอดี ความพอแลว ความอยูเปนสันติสุขไมด้ินรน

กระวนกระวายกับส่ิงใดทั่วทั้งแดนโลกธาตุน้ีจะประจักษที่ใจ เมื่อใจพอตัวแลวดวยการ

ประพฤติปฏิบัติตองเปนอยางน้ันไมเปนอยางอื่น น่ีคือการปฏิบัติธรรม ธรรมแทอยูที่น่ี จะเกิด

ที่น่ี 
 ธรรมน้ันมีอยูทั่วไปต้ังแตกาลไหน ๆ มาเปนอนันตกาล ธรรมไมเคยส้ินสูญจากโลก แต

ใจผูที่จะรับสัมผัสสัมพันธ หรือรับทราบธรรมและใหเปนที่สถิตของธรรมน้ันไมยอมรับเทาน้ัน 

ธรรมจึงเปนเหมือนไมมี แมจะมีอยูเพียงไรก็เปนเหมือนไมมี ผูจะมีธรรมในใจตองเปนผูสนใจ

ในธรรม เปนผูปฏิบัติธรรม แลวธรรมจะเขาสูจิตใจ เพราะจิตใจเปนผูเอื้อม จิตใจเปนผูยึด 

จิตใจเปนผูถือ จิตใจเปนผูปฏิบัติ จิตใจเปนผูจดจอ จิตใจเปนผูดู จิตใจเปนผูแสวงหา ทําไม

จิตใจจะไมสัมผัสสัมพันธธรรมเลาเพราะธรรมมีอยูแลว น่ันเอาตรงน้ัน เอาใหจริงใหจัง 
 หนักเบาทราบกันอยูแลวการประพฤติปฏิบัติ เฉพาะอยางยิ่งการกําจัดกิเลส กิเลสเปน

ตัวที่เหนียวแนนมั่นคงมาก เปนตัวที่ฉลาดแหลมคมที่สุด ในโลกธาตุน้ีไมมีอันใดเกินกิเลส 

แลวคําวากิเลส ๆ ก็ไมมีอยูในที่อื่นใด ต้ังรากต้ังฐานต้ังบานต้ังเรือนอยูภายในจิตใจน้ี

เชนเดียวกัน การสัมผัสสัมพันธทางตาหูจมูกล้ินกายน้ัน สัมผัสสัมพันธเพ่ือกิเลส 
 ลงจิตไดเปนกิเลสและกิเลสมีอํานาจแลว ตา หู จมูก ล้ิน กาย ของเรา ใจของเราจะ

สัมผัสสัมพันธอะไรเปนไปเพ่ือกิเลสทั้งมวล เขามารวมเต็มอยูในหัวใจ ใจจึงตองมืดมิดปด

ตัวเองหาทางออกไมได นอกจากหมุนไปตามกิเลสที่พาใหเกิดในภพนอยภพใหญอยูไมหยุดไม

ถอย มีทั้งสุขทั้งทุกข สุขมันก็ชุบเล้ียงไวเทาน้ันเองแหละพอไมใหตาย สวนทุกขน้ันบีบค้ันเขาไป

เร่ือย ๆ ทีน้ีเมื่อเราประพฤติปฏิบัติธรรมแลวก็เรียกวาเร่ิมที่จะทําลายรวงรังของกิเลส ที่มัน

ครอบอยูในหัวใจอยางมืดมิดปดตาน้ีใหออกไปโดยลําดับ ๆ ต้ังแตเร่ิมสมถะ ออกทางดาน

ปญญาไปเร่ือย ๆ ปญญาเปนสําคัญ 
 ถึงกาลที่จะใชปญญาใหใช เราอยาอยูเฉย ๆ มีความสงบสบายแลวอยูเสีย น่ันก็คือ

ความนอนใจ ก็ไมพนจากความถูกกิเลสกลอมอีกแหละ เพราะคนเราหาความสบาย พอสบายที่

ตรงไหนอยากอยูน้ันเสียไมอยากจะกาว ความสบายไมมีเพียงแคสมาธิเทาน้ัน ยังจะมี

ละเอียดลออยิ่งกวาน้ัน จนกระทั่งถึงความหลุดพนเสียโดยประการทั้งปวงน้ันแลคือความสบาย

ยอดเยี่ยม ไดแก ปรมํ สุขํ 
 ดวยเหตุน้ีปญญา เมื่อถึงเวลาที่พิจารณาใหพิจารณาแยกแยะดูธาตุดูขันธ ดูทั้งภายนอก

ภายใน ไมวาหญิงวาชายวาสัตววาบุคคล พิจารณาใหเปนอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา  ดวยสติดวย
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ปญญาอยางแทจริง แลวจะไดเหตุไดผลจากส่ิงเหลาน้ัน เขามาหนุนจิตใจของตนและเปนอุบาย

เพ่ิมข้ึนไปเร่ือย ๆ พิจารณาภายในคือรางกายของตน กับพิจารณาภายนอกรางกายของสัตว

ของบุคคลหญิงชาย ก็มีสภาพเปนอันเดียวกัน เหมือนกันโดยหลักธรรมชาติ ปญญาหยั่งทราบ 

ยอนหนายอนหลังตลบทบทวนหลายคร้ังหลายหน ยอมจะเปนที่เขาใจแจมแจง และถอดถอน

กันเขามาเอง จนกระทั่งถอดถอนไดหมดโดยส้ินเชิง น่ีขอสรุปความเอาเลย เพราะอํานาจของ

ปญญา 
 เมื่อปญญาไดมีความเฉลียวฉลาดรอบทั้งสวนหยาบสวนกลางสวนละเอียด เขามาถึง

ภายในจิตรอบโดยตลอดทั่วถึงแลวน่ันแหละที่น่ี นตฺถิ ปฺญาสมา อาภา  ความสวางไหนจะ

เสมอดวยปญญามีหรือในโลกน้ี ไมมี กิเลสมันละเอียดขนาดไหนปญญาสอดแทรกรูเห็นหมด 

ฟาดฟนห่ันแหลกแตกกระจายไปหมด น่ีละปญญาจึงเปนของสําคัญมาก ใหใชเวลาที่ควรใช 

อยาอยูดวยความสงบเฉย ๆ เวลาสงบก็ใหสงบเสีย พอถอยจากความสงบแลวใหใชปญญา

พินิจพิจารณา น้ีจะเปนงานที่เหมาะสมอยางยิ่ง สม่ําเสมอ ไมหนักไมเบาในทางหน่ึงทางใด 

จนถึงกับวาติด สงบก็ติดความสงบเสีย พิจารณาปญญาถึงข้ันเพลิน เพลินจริง ๆ น่ีก็เคยได

อธิบายใหฟงแลวจึงไมซ้ําอีก เพราะเวลาก็พอสมควร ทั้งเหน่ือยทั้งลําบากในธาตุในขันธแลว 

จึงใหพากันพิจารณา 
 สติเปนสําคัญ ขอใหถือเปนกิจเปนการเปนงานประจําตน อยาถือวาเปนส่ิงที่หนักหนวง

ถวงจิตใจลําบากลําบน เพราะการถอดถอนกิเลส กิเลสกดถวงหัวใจเรามานานแลวเราลําบาก

แคไหน ไมไดอิดหนาระอาใจตอมันบางเหรอ เวลาจะมาใชสติปญญาศรัทธาความเพียร 

อุตสาหบึกบึนตอสูกับกิเลส ทําไมจะเห็นความทุกขเพียงเทาน้ีวาเปนความทุกขอันใหญหลวง 

ถึงกับกั้นทางตัวเองใหกาวไมออก น่ีก็แพกิเลสอีก ไมมีทางที่จะตอสูกับกิเลสใหไดชัยชนะไปได

เลย จึงจําธรรมเหลาน้ีไวใหดีเพ่ือเปนสิริมงคลประดับตนเอง ใหไดเห็นความพนทุกข ใหเห็น

ความวิเศษ 
 คําวาวิเศษวิโส พระพุทธเจาวิเศษที่ไหน ใหดูใจใหปฏิบัติตอใจใหดี พระสาวกอรหัต

อรหันตทานวิเศษอยางไร คําวา  พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ  กลายเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน

น้ันกลายที่ตรงไหน ใหเห็นประจักษใจของเราแลวจะหายสงสัย คําวา พุทธ ธรรม สงฆ รวม

องคลงมาสูใจ ใจเปนธรรม ธรรมเปนใจ เปนอันหน่ึงอันเดียวกันแลวไมสงสัย 
จึงขอยุติเพียงเทาน้ี เหน่ือยละ 
พูดทายเทศน 
 พวกอภิธรรมก็มาหาผม อาจารยใหญของอภิธรรมละมาแตไมกลาจะมาถามหรือไงนา 

จะเอาอภิธรรมมาถามผมแตไมเคยเอามาถาม ถามก็ถามซิ จะใสใตคางน่ันนะ มันจับจออยูตรง

น้ีแลวน่ีจะวาไง ไมใชคุย อภิธรรมไปจากไหน น่ัน ใครเปนผูรูอภิธรรมถาไมใชจิต น่ัน กิริยา
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อาการของอภิธรรมทั้งหลายไปจากไหน แนะ จะมาวาอะไรรูแตลําตน อาการของมันทั้งหมดก็

ตองรูซิ มีเทาน้ันดวงเทาน้ีดวง เหมือนตนไมมีตนเดียวเทาน้ันแหละ แตกิ่งมันไปนับดูซิ ราก

ฝอยมันมีเทาไรประมาณไดยังไง จะไปหานับกิ่งน้ันกิ่งน้ี ใบน้ันใบน้ี อันน้ันรากฝอยน้ันรากฝอย

น้ี กวาจะมาถึงตนมันเลยตายกอน 
 หวดมันเขาไปซิ ขุดมันลงไป ขุดลงไป รากฝอยมีอะไร ขุดลงไปจนกระทั่งถึงรากแกว 

ถอนพรวดข้ึนมาแลว เอาซิ กิ่งจําเปนไปนับมันอะไร มีกี่กิ่งมันตายไปดวยกันหมดน่ันแหละไมมี

เหลือ ขอใหลงในวงสัจธรรมน้ีเถอะ น้ีแหละรากแกวรากฝอยอยูตรงน้ี ฟดมันลงตรงน้ี ฟนลง

ตรงน้ี ขุดลงตรงน้ี อยาไปหลงกิริยาอาการภายนอก 
 พอพูดอยางน้ีก็ระลึกถึงทานเจาคุณ...คือหมอเขามาบวช ดูเหมือนเขาลาราชการมา

บวชหรือไงนะ แลวเขาเขียนแผนที่อวิชชาไว โอย เปนวง เขาเขียนไวก็ดีของเขานะ เพราะพวกน้ี

พวกนักเขียนน่ี เขาเขียนเปนวงของอวิชชาเปนอยางน้ัน สังขารเปนอยางน้ันอยางน้ี มาดูน่ีทาน

อาจารย..ทานเรียกอาจารย มาดูน่ี น่ีเขาเขียนแผนที่ของอวิชชาวางั้น ขําดี มาดู "ผมไมดูละข้ี

เกียจดู เสียเวลํ่าเวลา " วางี้เลยผม ถาจะปฏิบัติตามเขียนน้ีถึงวันตายมันก็ไมรูอวิชชาละนา 

อวิชชาไมไดเปนแบบเขียนน่ีนา แบบเขียนกับอวิชชามันผิดกันคนละโลก เราปฏิบัติอวิชชา

ปฏิบัติตามแบบน้ีตายทิ้งเปลา ๆ นา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา .... เอาตอแขนงกัน

ไปโนน 
 จับมันลงตนตออวิชชาน้ี กิ่งแขนงมันอยูที่ไหน ฟาดกันลงตรงน้ันซิ ใหมันมวนชาดกไป

เลย "อยางน้ันเหรอ ๆ "(ทานฟงดวยความสนใจ) "อยางน้ันแหละ" เขียนอยางน้ีมันหลอก

เจาของ อยาเขาใจวาจะแกกิเลสไดแมสักนิดหน่ึงเลยแบบแผนน้ีนะ แกไมไดเราบอกอยางน้ีเลย 

น้ียืนยันไดเลยวา "แกไมได"(วางี้เลย)เอา ถาอยากจะทราบเร่ืองอวิชชา ไมตองมาเขียนแปลน 

ฟาดมันลงไปหัวใจน้ีซิ มันเขียนเร่ืองเกี่ยวโยงเกี่ยวกับเร่ืองอะไร รูป เสียง กล่ิน รส เคร่ือง

สัมผัส  พิจารณามัน  อยาใหหนีเร่ือง  อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตาเถอะ อสุภะอสุภัง  เอามันตรงน้ี น่ี

ละตรงที่จะมวนชาดกอวิชชา ฟาดลงไป ๆ น้ี 
 สุดทายอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา  มันไปรวมที่หัวใจทั้งหมดน้ันแหละ อสุภะอสุภังมันก็รวมที่

หัวใจ จะเปนผูรูผูเห็น เพราะส่ิงเหลาน้ีมีอยูแลวน่ี เพียงแตมาเขียนแปลนเขียนจนวันตายไมได

เร่ืองอะไร ผมเลยไมอาน ผมไมอาน เสียเวลา (ก็เปนกันเองน่ีกับทานเจาคุณ...ถาคนอื่นผมก็

พูดอีกแบบหน่ึงไมไดพูดแบบเดียวกัน) ทําใหกิเลสมันหัวเราะ เอาใหกิเลสมันรองไหเปนไร จะ

เอาอะไรมาหลอก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อยามาหลอกเลย จะเอาแบบโลกมาใชกับธรรมไมถูก 

มันคนละโลก 
 แมแตปริยัติไมไดประมาทนะ ปริยัติเราเรียนมาแท ๆ น่ี ในขณะที่ไมควรจะไป

เกี่ยวของปริยัติ ไปเกี่ยวของยุงหมดไมเกิดประโยชน อยางพอแมครูอาจารยทานพูดใหผม ผม



  

 

๑๔ 

ไมลืม ฝงหัวใจลึกที่สุดไมมีวันถอน ไปหาทานเปนวันแรกเสียดวย "เออ! ทานมหาก็เรียนมา

มากพอสมควรจนเปนมหา แตอยาวาผมประมาทธรรมของพระพุทธเจานะ (พอวาอยางน้ันยก

มือข้ึนเลยนะ) ธรรมทานเรียนมามากนอยใหยกบูชาไวเสียกอน เวลาน้ียังไมเกิดประโยชน

สําหรับทาน ใหทานพยายามทําจิตของทาน เอาจิตของทานใหได ใหมีความสงบเยือกเย็น เอา

ตรงน้ีนะ 
 อยาไปยุงกับปริยัติที่เรียนมามากนอย เวลาน้ียังไมสมควร จะกอความวุนวายใหเจาของ

เปลา ๆ ไมเกิดประโยชน (ทานวางั้น) ทําจิตของเราใหมันสงบใหไดนะ จะสงบดวยวิธีไหนเอา

ใหมันสงบใหได ตรงน้ี (ทานวางั้นนะ) เมื่อถึงคราวที่มันจะวิ่งออกถึงกันแลวประสานกันแลว

เอาไวไมอยู" (ทานวางี้นะ) แหม! ถึงใจนะ "เมื่อถึงกาลเวลาที่ควรจะวิ่งประสานกันระหวาง

ปริยัติกับปฏิบัติแลวจะเอาไวไมอยู จะตองวิ่งถึงกันตลอดเวลา " (ทานวาอยางน้ี) แลวมันเปน

อยางน้ันจริง ๆ น่ี ไดปฏิบัติมาแลว 
 พอวางั้นแลวก็เอาอยางทานวา เพราะผมเถรตรงน่ีนะ เช่ือครูบาอาจารยแลวจะไปแยง

ทานไดยังไงเมื่อเช่ือแลว ฟาดแตจิตลงไปจนมันไดรับความสงบ พอสงบแลวมันก็อยูน่ันเสีย 

จนกระทั่งทานลากออกสูคัมภีร(พูดงาย ๆ)"มันควรจะวิ่งหาคัมภีรก็วิ่งซิ"(เหมือนอยางน้ัน) ที

น้ีไลออกทางดานปญญา พอออกดานปญญาแลวน่ันละที่น่ี มันรูมันเห็นอะไร ๆ น้ีมันวิ่งสูปริยัติ 

ทั้งฝายแกฝายถอดฝายถอน ผลที่ปรากฏแลวยังตองเอาปริยัติมายืนยันอีกที ทั้งที่แนในใจแลว

ยังตองเอาปริยัติมายืนยัน การปฏิบัติในแงน้ีเปนยังไง เอาปริยัติเขามาเทียบปุบ ๆ ๆ 
 ในขณะปญญามันวิ่ง มันวิ่งของมันเอง ประสาน ถึงข้ันประสานอยางที่ทานวาไมไดผิด

เลยน่ีนะ ไมยอมไดยังไงก็ความจริงเปนอยางน้ัน เมื่อไปถึงข้ันน้ันแลวมันเปนอยางที่ทานวาจริง 

ๆ เอาไวไมอยู ยังไงตองวิ่งประสานกันอยางทานวา "แตเวลาน้ียังไมเกิดประโยชน อยานํา

ปริยัติเขามายุงนะ จะเกิดสัญญาอารมณ แทนที่จะใหไดรับความสงบเปนพ้ืนเปนฐานที่จะ

พิจารณาตอไป มันจะเปนไปไมได (ทานวา) ผมไมลืม 

เอาละ เหน่ือยละ เพียงเทาน้ี  
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๑๕ 

เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔ 

ปลุกใจใหตื่น 
 การมาอยูรวมกันมาก ๆ แมจะเปนเจตนาที่เปนธรรมก็ตาม แตผลที่ไดรับจะตางกันอยู

มาก เพราะเวลามีมากภาระก็ตองมาก การสัมผัสสัมพันธตอกันก็มีมาก ความคิดก็เพ่ิมข้ึน ถา

ถูกรายหยาบ ๆ เขามาสับปนกันดวยแลวก็กระเทือนไปหมดทั้งวัด น่ีเปนเร่ืองที่ตองคิดใหมาก 

สําหรับเพศของพระไมควรมีอยางยิ่งเร่ืองที่กลาวมา เพราะพระทั้งโลกเขาทราบแลววาเปนเพศ

ที่ทรงธรรมทรงวินัย เปนเพศที่ถูกตองดีงามหาที่ตองติไมได เน่ืองจากธรรมเปนสวากขาตธรรม

ตรัสไวชอบทุกแงทุกมุม ไมวาดานวินัยไมวาดานธรรมะทุกข้ัน  ผูเขามาทรงธรรมทรงวินัยจึง

เปนผูที่ไววางใจของตัวเองและโลก อยาวาแตโลกชาวพุทธเลย แมโลกพาหิรชนตางศาสนาก็

เปนที่ไวใจได 
 เพราะผูบวชคือผูทรงธรรมตามความสมมุติเปนอยางน้ัน  ตามความเปนจริงก็เปนอยาง

น้ัน  ที่ไมเปนไปตามความจริง ไมเปนไปตามความรับทราบของประชาชน ความเขาใจของ

ประชาชน ก็เพราะกิเลสแฝงเขาไปทําลายความทรงธรรมน้ันใหกลายเปนการแบกหามกิเลสไป

เสียหมด  ไมเรียกวาทรงกิเลสจะเรียกวาอะไร  กิเลสแสดงออกในอาการใด จะเปนส่ิงที่แสลง

แทงจิตแทงใจแทงหูแทงตาไดทั้งน้ัน 
 การเรียนเร่ืองของกิเลสจึงตองเรียนในจุดสําคัญกอนคือใจเพราะเปนคลังของกิเลส  

ทางเดินของมันก็ออกมาทางกายทางวาจา  ทางทองเที่ยวของมันก็ออกมาทางตาทางหูทางจมูก

ทางล้ินทางกาย แลวนําอารมณเหลาน้ีเขาไปสูจิตใจเปนธรรมารมณ  แลวก็ทองเที่ยวตาม

เร่ืองราวตาง ๆ อตีตารมณ  นําเขามาครุนมาคิดมายุงเหยิงวุนวาย ลวนแลวแตเปนเร่ืองของ

กิเลสที่ทําการกอกวนจิตใจใหหาความสงบสุขไมไดทั้งน้ัน  จากน้ันก็แสดงออกมาภายนอกอัน

เปนสวนหยาบใหกระทบกระเทือนหมูเพ่ือน และระบาดสาดกระจายออกไปเปนวงกวางขวาง

หาประมาณไมได  น่ีละกิเลสกับธรรมเปนขาศึกกันตลอดมาอยางน้ี 
 แมเรามาบวชเปนพระแลววาเปนผูทรงธรรมแตกิเลสมันไมไดทรงธรรม มันทรงฤทธ์ิ

ทรงเดชของมันเอง  แสดงออกมาเปนกิเลสทั้งน้ันไมไดเปนอรรถเปนธรรมเลย  ข้ึนช่ือวากิเลส

แลวไมวาจะออกมาทางอาการใด  ออกมาเล็ก ๆ นอย ๆ ออกมาเปนสวนใหญสวนหลักลวน

แลวแตเปนเร่ืองของกิเลสทั้งหมด ไมไดแสดงออกมาเปนธรรม  เพราะฉะน้ันเราเปนผูมาทรง

ธรรม ก็คือการชําระแกไขหรือปราบปรามกิเลสในขณะเดียวกัน จึงอยาใหมันกระดิกตัวออกมา

ไดในสวนหยาบ ๆ  หากมันสุดวิสัยก็ใหแสดงอยูภายในเทาน้ันเมื่อเรายังไมสามารถที่จะปลด



  

 

๑๖ 

เปล้ืองหรือปราบปรามมันได  น่ีเปนหลักใหญของผูปฏิบัติของผูจะทรงธรรม  จากคําวาทรง

ธรรมไปดวยการปฏิบัติน้ีแลวก็เปนผูทรงมรรคทรงผลทรงวิมุตติหลุดพน 
 การอยูรวมกันเปนส่ิงตองระวัง  ดังที่เคยอธิบายใหฟงอยูเสมอวา  การคิดเกี่ยวของกัน 

การมองกัน ใหมองในแงเปนธรรมหน่ึง  ในแงแหงความเมตตาหน่ึง  ในแงแหงการใหอภัย

หน่ึง  หลักใหญมองกันอยางน้ี  หากมีการตักเตือนซึ่งกันและกันก็ใหตักเตือนดวยเหตุดวยผล 

ดวยความเปนอรรถเปนธรรม ดวยความเมตตาและมีการใหอภัยไวเสมอ  ผูรับก็พึงรับดวย

อาการน้ีเชนเดียวกัน  รับดวยความจงรักภักดี  รับดวยความเคารพนับถือ  รับดวยความพอใจ

ที่จะประพฤติปฏิบัติตาม  เรียกวาเปนธรรมดวยกันทั้งสองฝาย  ไมไดนิยมวาเปนอาวุโสภันเต 
 เพราะธรรมเปนธรรมชาติที่ใหความเสมอภาคคือความถูกตองดวยกัน  ใครพูดออกมา

จะเปนผูใหญผูนอย  ใหพูดเปนอรรถเปนธรรมเปนเหตุเปนผล  ผูฟงก็ใหฟงตามน้ันปฏิบัติ

ตามน้ัน  มีกี่รอยกี่พันรายกี่รอยกี่พันองคก็ไมมีการกระทบกระเทือนกัน  เพราะเจตนาเปน

ธรรมดวยกัน  ส่ิงใดที่สุดวิสัยผลิตออกมาเจาของเองก็ทราบ  เจาของไมทราบคนอื่นก็ทราบวา

ไมมีเจตนา แตก็ตองระมัดระวัง เพราะความไมรอบคอบทําใหผิดไดเหมือนกัน 
 ขอวัตรปฏิบัติ การมาศึกษาดูใหดี  น่ีเราต้ังใจมาศึกษา ตาใหดูหูใหฟงใจใหคิด นําไป

เปนคติไดทั้งทางหูทางตาทางใจ อยามาอยูเดน ๆ ดาน ๆ เพน ๆ พาน ๆ ใชไมได ใหตางคน

ตางระวังใจของตัวน้ันแหละเปนการระวังซึ่งกันและกันไปในตัว ถาไมระวังตัวก็ทําใหกระเทือน

หมูเพ่ือน ลงไดออกไปกระเทือนหมูเพ่ือนแลวเปนเร่ืองหยาบมาก เพียงแตกระเทือนอยูภายใน

จิตใจของเราก็ทุกขรอนพอแลว เปนความผิดพอตัวอยูแลว ไหนจะตองใหระบาดสาดกระจาย

ออกมากระทบกระเทือนหมูเพ่ือนอยางน้ันดูไมไดเลย เปนส่ิงที่เลวทรามมาก ใหพากัน

ระมัดระวังใหมากนักปฏิบัติเรา 
 เพราะเรามาฆากิเลส ส่ิงใดที่เขาใจวาตัวดีน้ันแลคือเร่ืองของกิเลสมันจะทําใหเราช่ัว  

การอวดดีอวดเดนอวดความรูความฉลาดความสามารถของตน ลวนแลวแตเปนเร่ืองของกิเลส

ทั้งมวลที่จะทําคนใหเสียหายและลมจม ไมใชจะทําตนใหเปนคนดี การมีความสําเหนียกศึกษา

ดวยความสนใจอยูเสมอจากส่ิงที่มาเกี่ยวของ ผูมาเกี่ยวของ น่ันคือเปนนักธรรมะโดยแท คอย

สําเหนียกเอาเหตุเอาผลดวยความจงรักภักดีตอกัน และนําไปประพฤติปฏิบัติตอตนเอง 

พยายามแกไขดัดแปลงอยูเชนน้ัน น่ันช่ือวาผูปฏิบัติธรรม ดําเนินธรรม  ในขณะเดียวกันก็

เรียกวาแกกิเลสไปในตัว 
 การไดยินไดฟงการอบรมจากครูจากอาจารยแลว อยาใหเปนลักษณะที่เทนํ้าใสหลังหมา 

เทปวะลงไปมันสลัดทีเดียวหายหมดไมมีเหลือนํ้าแมหยดเดียวอยูบนหลังหมาน้ัน ที่เทศนาวา

การอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยเต็มอรรถเต็มธรรมเต็มสติกําลังความสามารถ กิเลสมันพาสลัดเสีย
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หนเดียวเทาน้ันไมมีเหลือเลยธรรมภายในใจที่ไดยินไดฟงมา ยังเหลือแตกิเลสกองทวมหัวอยู

อยางน้ีใชไมไดเลย ตองศึกษาดวยความจริง 
 ธรรมน้ันออกมาจากทานผูจริงจัง  พระพุทธเจาไมมีใครจะจริงจังเสมอพระองค  สัจ

บารมีฟงซิใครเปนคนต้ังออกมาแสดงออกมา  พระองคไมทรงดําเนินและเห็นผลมากอนแลว 

และเปนผูทรงสัจธรรมเหลาน้ี จะนําออกมาแสดงแกโลกไดอยางไร  ทุกบททุกบาททุกแงทุกมุม

ที่ทรงนําออกมาประกาศสอนโลก  เปนส่ิงที่พระองคไดทดสอบผานมาแลวทั้งเหตุทั้งผลดวยดี

ทุกส่ิงทุกอยางไมมีความบกพรอง  มีความสมบูรณตลอดสาย  จึงไดนําธรรมเหลาน้ันมาส่ัง

สอนโลก  ทานวาสัจบารมีอยางน้ี ใครเปนคนประกาศสอนโลกถาไมใชพระพุทธเจา  คนไมมี

ความสัตยความจริงทําอะไรเหลาะ ๆ แหละ ๆ หาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑไมได เล่ือนลอย 

โอนเอน คลอนแคลน ไมมีหลัก  ตองมีหลักใจ  ทําอะไรลงดวยเหตุผลแลวใหเปนไปดวยความ

จงใจ ดวยความจริงจังทุกอยาง  เมื่อถูกตองดวยเหตุผลแลวตัดสินใจทําลงไปอยางน้ันถึงถูก  

ฝกหัดนิสัยเจาของอยาใหเปนคนเหลาะแหละ 
 การชําระกิเลสไมใชเปนของงาย ๆ  เปนส่ิงที่ยากเพราะฝงจมอยูภายในจิตน้ีมาเปน

เวลานาน ไมสามารถที่จะนับอานไดเลยแมตัวเองซ่ึงเปนผูเกี่ยวของกับกิเลสมาตลอดกาลก็ตาม 

แตเมื่อพูดถึงปจจุบันแลวก็เต็มอยูภายในจิตจึงแกยาก เหนียวแนนมาก  การชําระสะสางจะทํา

ดวยความออนแอทอแทเหลวไหลใชไมได นอกจากจะเปนการเพ่ิมกิเลสไปเทาน้ัน จึงตองเอา

จริงเอาจังทําดวยดี 
 บังคับจิต กิเลสพาฉุดพาลากออกมาในแงตาง ๆ ถาเปนเร่ืองของกิเลสจิตใจจะไมมี

ความอิ่มพอ ไมมีความเข็ดหลาบ  คิดไปเทาไรทุกขเทาไรก็ยอมทุกข ไมสนใจในเร่ืองของทุกข

ที่เกิดข้ึนจากความคิดความวุนวายอันไมดีน้ันเลย  ถูกมันลากมันถูไปถลอกปอกเปกไปหมดก็

ยังไมเห็นโทษ  น่ีถาเปนเร่ืองของกิเลสเปนอยางน้ัน  ถาเปนเร่ืองของธรรมแลวมันฝนหัวใจ

เพราะกิเลสพาใหฝนไมใชเราฝนเองนะ  กิเลสเปนขาศึกกับธรรมตองฝนธรรมเสมอโดยเอาเรา

เปนเคร่ืองมือ  มันอยูที่หัวใจเราจึงตองบังคับใจเรา  บังคับกายวาจาไปในตัว  เพราะกายวาจา

น้ีเปนเคร่ืองมือของจิต จิตเปนเคร่ืองมือของกิเลสเปนที่อยูของกิเลส  จึงตองฉุดตองลากตองถู

ตองไถไปตามเร่ืองของกิเลสเสมอ 
 การพินิจพิจารณาและการปฏิบัติถาไมไดใชความเขมแข็งอดทนจริงจังก็จะไปไมรอดนะ  

เราไดเคยพูดเสมอวางานในโลกน้ียังไมเห็นงานไหนที่หนักหนาและไดทุมเทลงถึงข้ันถึงเปนถึง

ตายเหมือนงานตอสูกับกิเลสชําระกิเลสถอดถอนกิเลสเลย  และความเฉลียวฉลาดก็ไมมีอะไร

เกินกิเลสในบรรดาสมมุติซึ่งอยูในโลกธาตุน้ี กิเลสเปนเบอรหน่ึงเปนจอมวัฏจักร  ดวยเหตุน้ีจึง

แกกันไดยาก  แตยังไงก็ไมพนวิสัยของผูต้ังใจประพฤติปฏิบัติดวยอรรถดวยธรรม  เพราะ

ธรรมเปนส่ิงที่เหนือกิเลสอยูตลอดเวลา  ไมเคยดอยกวากิเลสเลยถานํามาใช  นอกจากจะทิ้งไว



  

 

๑๘ 

เฉย ๆ เชนอยางศัสตราอาวุธจะมีพิษมีภัยทําอันตรายใหแกขาศึกไดมากมายเพียงไรก็ตาม แต

เมื่อไมนํามาใชมันก็เปนวัตถุอันหน่ึงอยูเทาน้ันไมเห็นสําเร็จประโยชนอะไร 
 น่ีธรรมะก็เหมือนกัน สติทานสอนเราทานไมสอนคัมภีรใบลาน ปญญาก็สอนเรา  ความ

เพียร-เพียรพยายามสืบตอกันอยูเสมอดวยความมีสติระลึกรูตัวอยูเสมอดวยปญญาในเวลาที่

ใชปญญาใหใช  ความอุตสาหพยายาม  ความอุตสาหเปนผลทานจึงสอนใหอุตสาห  ความ

เพียรทําใหเกิดผลดีในทางที่ถูกที่ดีทานจึงสอนใหเพียร  สติใชในทางที่ถูกที่ดีเปนผลดีข้ึนโดย

ลําดับ ทานจึงสอนใหมีสติใหอบรมสติ  ปญญาใชในทางที่ถูกที่ควรตามหลักธรรมยอมเปนส่ิงที่

ดีมาก  ทําคนใหดีสุดยอดก็คือสติปญญาศรัทธาความเพียรซึ่งเปนส่ิงที่ดีทั้งน้ัน  ทานสอนทาน

มอบแตของดี ๆ ใหพวกเรา แตเถลไถลไปเอาส่ิงที่เปนเดนเปนมูตรเปนคูถมาพอกหัวใจเสียทั้ง

วันทั้งคืนไมมีความอิ่มพอน่ีซิ  มันจึงเปนการขัดแยงตอหลักธรรมของพระพุทธเจา  ใน

ขณะเดียวกันก็กลายเปนขาศึกตอศาสนาตอศาสดาตอครูตออาจารยตอตัวเองไปเสียหมด 

เพราะอํานาจของกิเลสมีกําลังมากกวา 
 เราควรจะภูมิใจไดเขามาทรงเพศแหงบรรพชิตนักบวช  ไดมาประพฤติปฏิบัติตน

ในทางที่ดีงามตามหลักของนักปราชญราชกวีทั้งหลายทานไดพาดําเนินและเห็นผลมานับไม

ถวนแลว ดวยหลักธรรมที่แสดงไวเหลาน้ี  มรดกใดส่ิงใดที่จะเลิศยิ่งกวาธรรม  น่ีก็เปนมรดก

ตกทอดมาจากพระพุทธเจาและสาวกทานมาถึงพวกเรา  การบวชก็บวชตามเยี่ยงอยางของ

พระพุทธเจาและสาวกที่ดําเนินมาแลว  การประพฤติปฏิบัติทานก็สอนวิธีที่เปนสิริมงคลแกตน 

ใหพวกเราทั้งหลายไดประพฤติปฏิบัติดวยความเทิดทูน พวกเราสวนมากมีแตกิเลสมันมาฉุด

มาลากจับฟดจับเหวี่ยงเขาปาเขาพงไปเสีย เหลือต้ังแตตัวกิเลสลวน ๆ มาครองหัวใจอยูเปน

เจาของน่ีซิมันนาสลดสังเวช 
 ดูกิเลสมันเปนของงายเมื่อไร ดูไดยากที่สุด  อยูในหัวใจเราแตก็ตามไมทันดูมันไมเห็น

ไมรู  โนนครูบาอาจารยทานดู ผูทานผานทานพนทานรูเหตุรูผลรูเร่ืองรูราวกับมันแลวดูรู  เรา

เองไมรู  จึงตองสอนวิชาที่จะรูเร่ืองของกิเลสแกกิเลสตอสูกิเลสให  ธรรมทั้งหมดเปนธรรมแก

กิเลสทั้งน้ัน  เปนธรรมที่เปนสิริมงคล เปนธรรมอันอุดมอยางยิ่ง  นําเขามาประดับสติปญญา

ของเราน้ี  คนเรามีคุณคาอยูตรงน้ีแหละที่เปนหลักใหญที่สุด 
 คําวาความสุขความเจริญที่โลกตองการมาทุกหยอมหญามาจากไหนถาไมใชมาจากการ

ทําดี  การทําช่ัวที่จะใหเกิดความสุขความเจริญมันเปนไปไมได  เชนอยางเขาฉกเขาลักเขาไป

ปลนไดเงินมาเปนลาน ๆ ก็ตาม จะมีแตกิริยาวาไดเงินมาเปนลาน ๆ เทาน้ัน หัวใจน้ันจะเปน

ไฟทั้งกอง อยาเขาใจวาเขาจะมีความสุขถาไมชอบธรรมแลว  ถาชอบธรรมแลวมีความสุข  มี

มากมีนอยเปนความสุขไดทั้งน้ันเพราะเปนความชอบธรรม จะนําความสุขมาใหโดยตรงตาม

หลักธรรมที่ทานสอนไว 



  

 

๑๙ 

 น่ีเราแกกิเลสแกโดยธรรม แกใหถูกตามอรรถตามธรรม ทําไมกิเลสจะไมหลุดลอยลง

ไปโดยลําดับยังผลอันเปนสุข หรือความสงบสุขข้ึนมาเปนข้ัน ๆ ตอจิตใจของเราผูบําเพ็ญ  นํา

ปญญามาใชมันตองรูตองฉลาด  พระพุทธเจาสอนธรรมเคร่ืองฉลาดใหแท ๆ ทานไมไดสอน

ธรรมโงใหพวกเรา  ธรรมพระพุทธเจาคําวาธรรมโงไมมีมีแตธรรมฉลาด  เรานําเขามาประพฤติ

ปฏิบัติทําไมจึงกลายเปนความโง  เพราะยื่นดามดาบใหกิเลสเสียมันก็ฟนเราน่ันซิ  ดาบคม ๆ 

แทนที่จะฟนกิเลสกลับยื่นดามดาบใหกิเลส  มันก็กลับมาฟาดเราแหลกแตกกระจาย  เดิน

จงกรมเพียงสองหย็อกสามแหย็กสามกาวส่ีกาว  สติต้ังไมไดเลยหายไปหมดถูกกิเลสเตะ

พังทลายลงไปแลว  ยังเหลือแตความเซอซากาวขาไปกาวขามา  เหมือนกับคนไมมีสติสตัง 

เหมือนคนบาอยูตามถนนหนทาง มันเปนความเพียรอยางไรทําอยางน้ัน 
 เราจะรูไดชัด ๆ วากิเลสเกงขนาดไหน ทั้ง ๆ ที่ต้ังสติสตังประคองความเพียรอยูน้ันยัง

ถูกมันลากไปไดตอหนาตอตา เราจะไมเห็นวากิเลสแหลมคมจะเห็นอะไรแหลมคม   ถาวา

สติปญญาของเราแหลมคมทําไมไมทันกลมายาของกิเลสมาฉุดลากเราในขณะน้ัน  เราจะเห็น

ไดเวลาจิตมีความละเอียดลออ  สติปญญาของเรามีความคลองแคลวแกลวกลาข้ึนไปเพราะการ

อบรมของเราน้ีโดยลําดับรูไดโดยลําดับ  มันกระเพ่ือมตรงไหนพับ กิเลสมาสัมผัสตรงไหนพับ  

คําวากิเลสสัมผัสหมายถึงวากิเลสกระเพ่ือมออกจากใจ มันจะไปเที่ยวหาเหยื่อมากินน่ันซิหา

อาหารมากิน  พอกระเพ่ือมพับมันตามกันแลว  กระเพ่ือมพับรู  ถึงข้ันที่จะตามฆาน้ัน

กระเพ่ือมพับตามกันเอาใหเห็นเหตุเห็นผล  น่ันในเวลาที่ควรจะทันยังไงก็ทนไมอยู  ไมได

ต้ังใจวาจะต้ังสติสตัง แตมันเปนการต้ังอยูโดยหลักธรรมชาติของมัน 
 เหตุที่สติปญญาต้ังข้ึนมาไดโดยหลักธรรมชาติเพราะอะไร  ก็เพราะความถูไถความ

เสือกคลานของเราดวยความเพียรของเรา ไมหยุดไมถอยน่ันแล  กําลังทางธรรมะคือสติธรรม

ปญญาธรรมก็เจริญข้ึนมาเร่ือย ๆ กิเลสประเภทไหนแสดงออกมันทันกัน ๆ จากน้ันก็ฆากัน

พินาศสันตะโรไปเร่ือยจนถึงข้ันกิเลสหมอบ 
 เวลาน้ีกิเลสแสดงอิทธิพลมีอิทธิพลมากภายในหัวใจเรา  ธรรมะขอใดมาแทนที่จะเขาไป

ปราบกิเลสก็ไปยื่นดาม  เหมือนกับดามดาบ  เพราะธรรมะเปนเหมือนดาบใหกิเลสเสีย ให

กิเลสฟนเอา ๆ เดินจงกรมอยูก็ถูกมันเตะสติสตังแตกกระจายไปไหนไมรู  มีแตคนส้ินทาบา

ตามถนนเดินกลับไปกลับมาไมไดเร่ืองไดราว  จากน้ันก็มาทวงเอามรรคผลนิพพานจากเวลํ่า

เวลาการเดินการกาวไปกาวมาของตนในลักษณะบาน้ันอีก  ยิ่งเปนบาสองช้ันสามช้ัน  เรา

พิจารณาซิวาเราโงไหม หรือวาเราฉลาดอยูเหรอเมื่อไมทันกับกิเลส ทั้ง ๆ ที่เราข้ึนเวทีจะตอกร

กับกิเลสเอาใหมันแหลก แลวกลับยังไมไดยกครูถูกกิเลสเตะตกเวทีไปแลวทันกันไหมอยางน้ัน  

จะวาใครโงเรากับกิเลส 



  

 

๒๐ 

 เราเปนผูทรงธรรม-ธรรมน้ีเคยปราบกิเลสไดชัยชนะมามากตอมากแลว  ทําไมเราเปนผู

ทรงธรรมจึงไมเปนทาเปนทางอะไรเลย  ถาเปนนักมวยก็ข้ึนไปเปนกระสอบใหเขาตอยเขาเตะ

เขาตีเอาเสียจนแหลกไมมีสติสตัง  น่ีละระหวางกิเลสกับธรรม ผูนําธรรมมาฝกหัดตนใน

เบ้ืองตนเปนอยางน้ี 
 เคยเปนมาดวยกัน ต้ังสติได ๑ นาที พยายามเอาใหได ๑ นาที  พอนาทีที่สองเอาไป

แลว  บางทียังไมถึงนาทีมันเอาไปแลว  เร็วไหมกิเลส รวดเร็วไหม คลองตัวไหม  ไมคลองยังไง

มันเคยคลองตัวมาต้ังแตกัปไหนกัลปใดแลวบนหัวใจของเราน้ี  เพราะฉะน้ันจึงตองพลิกธรรม

ข้ึนมาเอาจริงเอาจัง  ถึงวาระจะสูกันสู 
 อยาเสียดายความคิดในแงตาง ๆ ซึ่งเคยคิดมานานแลวไมเกิดผลประโยชนอะไร

นอกจากกวนใจของตนใหไดรับความทุกขความลําบากเพราะความคิดเทาน้ัน  เวลาน้ีเราจะ

ปฏิบัติเพ่ืออรรถเพ่ือธรรม  เราไมไดปฏิบัติเพ่ือจะเอากิเลสเขามาทําลายจิตใจ  เพราะปกติมัน

ก็มีอยูแลวมันทําลายอยูแลวภายในจิตใจ  การปฏิบัติธรรมก็เพ่ือจะกําจัดกิเลส ทําไมจึงตอง

เสียดายความคิดความปรุงซึ่งเปนไปเพราะอํานาจของกิเลส  มันขัดแยงกันไหมกับความ

ตองการของเรา  เราตองคิดตองยอกตองยอนอุบายสติปญญาใหทันกับมัน  ที่พูดเหลาน้ีเปน

อุบายของสติปญญาที่จะใหทันกับกิเลสตางหาก ใหนําไปคิด 
 คิดมาเทาไรแลวในเร่ืองโลกเร่ืองสงสารเคยมีความอิ่มพอไหม เอามาทดสอบดูซิ  แลว

ในเมื่อมันไมอิ่มพอมันมีความสุขไหมในความไมอิ่มพอน้ัน  มันก็ยิ่งเพ่ิมทุกขข้ึนไป แลวจะหา

ความอิ่มพอที่ไหน  ความอิ่มพอกับกิเลสไมเคยมีในโลกธาตุน้ี  นตฺถิ  ตณฺหาสมา  นที  ความ

อยากไมวาอยากประเภทใดข้ึนช่ือวาเปนความอยากของกิเลสแลวหาความอิ่มพอไมไดทั้งน้ัน  

ความอยากในธรรมมีความอิ่มพอ  เพราะฉะน้ันความอยากทั้งสองประเภทน้ีจึงไมเหมือนกัน 
 บางคนก็เขาใจผิดไปเสีย ใหกิเลสตบตาเอาเสียก็มากตอมาก ถาจะประกอบคุณงาม

ความดี  ความอยากทําทานก็ดี ความอยากรักษาศีลก็ดี ความอยากภาวนาก็ดี ความอยากพน

ทุกขก็ดี  ความอยากไดบุญไดกุศลก็ดี ก็ถือวาเปนตัณหาไปหมด เคยมีคนมาถาม  เลยหาชอง

เดินไมได  แลวทํายังไงทําอะไรก็มีแตความอยาก ๆ เปนกิเลสไปหมด  แลวจะใหเดินยังไง 
 ก็คนตายเทาน้ันแหละเหมือนทอนไมทอนฟนไมมีความอยาก  อยากตายไหมละ  บางที

โมโหก็ตอบไปอยางน้ัน  ความอยากมันมี ๒ ประเภท  ความอยากที่เปนเพราะอํานาจของกิเลส

น้ีไมมีเมืองพอ  อยากจนกระทั่งต้ังกัปต้ังกัลปต้ังแตวันเกิดถึงวันตาย ตลอดภพตลอดชาติต้ัง

กัปต้ังกัลปไมมีคําวาอิ่มพอ  ข้ึนช่ือวากิเลส ความอยากที่เปนกิเลส กิเลสทําใหอยาก  แตความ

อยากทางดานธรรมะน้ีพอ  ทําบุญใหทานรักษาศีลภาวนาเพ่ือบุญเพ่ือกุศลเพ่ือมรรคผล

นิพพาน  เวลาดําเนินไปตามความอยากน้ีเปนมรรค  คือทางดําเนินเพ่ือบุญเพ่ือกุศลเพ่ือความ

พนทุกขจะเปนกิเลสตัณหาไดยังไง  ถาเปนกิเลสตัณหาใครจะพนทุกขไปได 



  

 

๒๑ 

 การตอสูกิเลสอยางสุดเหวี่ยงน้ีลวนแลวต้ังแตเปนเร่ืองของธรรมทั้งน้ัน กิเลสมาหนัก

ขนาดไหน กําลังของเราจะใหหนักขนาดไหนจึงจะทันกับกิเลสจะสูกิเลสได  กําลังของเรา

หมายถึงวากําลังของดานธรรมะ  เรียกวามรรคเคร่ืองมือหรือเคร่ืองดําเนินทางดําเนิน ตองเอา

ใหหนักไมหนักไมทันกัน แพ  ไมหนักก็แพกิเลส  ตองใหมีนํ้าหนักกวากิเลส น่ีเรียกวาเปน

มรรค 
 เมื่อจิตมีความสงบเยือกเย็นเขาไปเทาไร  จิตใจก็ยิ่งอยากประกอบความพากความ

เพียรเพ่ิมข้ึนไปเร่ือย ๆ ที่น่ีความอยากมีกําลังข้ึนเร่ือย  ความขยันหมั่นเพียรก็หนักข้ึนไป ๆ 

จนถึงข้ันที่วาความข้ีเกียจข้ีครานหายหมด  ก็ความข้ีเกียจข้ีครานเปนเร่ืองของกิเลสน่ี  มีแต

ความเปนนักตอสูเทาน้ัน  คําวาความข้ีเกียจข้ีครานหายหนาไมมีเหลือเลย  การประกอบความ

พากความเพียรเมื่อถึงข้ันที่มันจะหมุนตัวไปเองแลวมันเปนอัตโนมัติ  ไมมีคําวาข้ีเกียจข้ีคราน

ตองร้ังเอาไวมันจะเลยเถิด  ความเลยเถิดก็ไมใชมรรค  บังคับไวใหพอดีกับความเปนธรรม 
 ในธรรมทานจึงอธิบายไวถึงเร่ืองสมาธิ เมื่อไดบําเพ็ญสมาธิเวลาตองการความสงบ ก็ให

พยายามดําเนินในความสงบ  ใหจิตไดรับความสงบอยางแทจริง  แตเวลาจิตถอนออกมาจาก

ความสงบแลวใหใชปญญาออกทํางาน  เมื่อใชปญญาออกทํางานมีความเมื่อยลาภายในจิตใจ

แลวใหเขาพักในความสงบในเรือนคือสมาธิ ใหทําอยางน้ีเร่ือย ๆ ไปทานวาอยางน้ัน 
 เราก็เคยเรียนเพราะมีอยูแลวในธรรม  บทเวลามันเขาตะลุมบอนกันจริง ๆ แลวลืม

หมด  อรรถธรรมที่ทานสอนไวซึ่งเปนความเหมาะสมอันน้ีมันลืม ถาวาติดสมาธิก็ติดเสียจนไม

ยอมที่จะพิจารณาทางดานปญญาเอาเลย  ก็เห็นความรูที่แนว ๆ อยูอันเดียวน้ันวาจะเปนมรรค

ผลนิพพานเสียทาเดียว ก็ติดอยูเสียจม  น่ันมันไมพอดี เวลาออกทางดานปญญา เมื่อเห็นผล

ทางดานปญญาแลว ก็มีแตเห็นผลทางดานปญญาทาเดียว มิหนําซ้ํายังกลับมาเห็นโทษของ

สมาธิอีกวานอนตายอยูเฉย ๆ ไมไดเร่ืองไดราวอะไร  ทีน้ีก็ฟดกันไปกับกิเลส  ก็ไมถึงไหนมัน

จะตายน่ี  เพราะความคิดทางดานปญญาก็เปนงานน่ี ความคิดความปรุง จิตไมกระเพ่ือมเปน

ปญญาไดยังไง 
 ปญญาข้ันแกกิเลสก็ตองทํางานดวยความคิดความปรุงสลับซับซอนอยูไมหยุดไมถอยก็

เหน่ือย  มีแตจะเอาทาเดียว ๆ กําลังไมมีก็จะเอาทาเดียว  มันไมพอดี  เมื่อรูสึกเหน่ือยเพลีย

ภายในจิตใจก็ตองเขาพักในสมาธิถึงถูก  น่ีความเหมาะสมพอดีแท ๆ อยูตรงน้ี  ถึงจะอยากทํา

เทาไรก็ตามตองพัก  ก็เหมือนอยางเราดําเนินงานทํางาน  จะเพลินไปเทาไรกับหนาที่การงาน  

ถึงเวลาควรพักตองพัก ถึงเวลารับประทานตองรับประทานไมงั้นไมมีกําลังที่จะหนุนงานน้ัน  น่ี

สมาธิก็เปนเคร่ืองหนุนปญญา หนุนงานคือปญญา ตองไปใหพอเหมาะพอสม 
 น่ีเราพูดถึงเร่ืองความอยากนะ  คืออยากพนทุกข  ความอยากมากเทาไรเร่ืองการหมุน

ของจิตคือสติปญญามันยิ่งหมุนต้ิว ๆ ๆ ไมมีเวลาที่จะพักผอนหยอนตัวเลย  น่ันเพราะอํานาจ



  

 

๒๒ 

แหงความอยาก  ความอยากอันน้ีเปนความอยากหลุดพน  ไมใชความอยากนอนจมอยูในกิเลส

น่ีจะจัดเปนกิเลสไดยังไง  สวนมากไปเขาใจผิดจะทําอะไรก็กลัวแตจะเปนตัณหา อยากโนน

อยากน้ีก็เปนตัณหา  อยากเปนฝายธรรมเปนตัณหาที่ไหน  ถาอยางน้ันจะเดินที่ไหนคน 
 กิเลสยังมีทางเดินของมัน  ธรรมะไมมีทางเดินเพ่ือแกกิเลสจะเอาอะไรไปเดิน  กิเลส

อยากธรรมะก็อยากซิ  อยากอะไรอยากฆากิเลสซิ  กิเลสก็อยากฆาธรรมอยากทําลายธรรม  เรา

ก็อยากทําลายกิเลสซิ  ความอยากตอความอยากฟดกัน สุดทายก็สูความอยากของธรรมะไมได  

เอาใหกิเลสหงายตึง ๆ   พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายลวนแลวแตผูที่ตอสูกิเลสดวยความ

อยากทั้งน้ัน  น่ีอยากเปนอรรถเปนธรรมไมใชอยากแบบเปนตัณหาจะเปนกิเลสไดยังไง  ความ

อยากเปนกิเลสมันถึงเปน ความอยากไมเปนกิเลสจะอยากสักเทาไรก็ไมเปน เดินคนละทาง 

กิเลสมันเดินสวนทางกันกับธรรมะ เอา สมมุติวาธรรมะมีภายในจิตใจเทาไร  จิตใจยิ่งมีความ

น่ิมนวลไปโดยลําดับ ๆ ออนโยนเมตตาสงสารไปโดยลําดับ  สวนกิเลสมีแตความโหดราย

ทารุณ มีแตจะฆาจะฟนจะเอาใหฉิบหายวายปวงทาเดียว น่ีมันเดินสวนทางกันอยางน้ี  ยกอันน้ี

เปนตัวอยางเทาน้ันนอกน้ันก็เหมือนกันหมด 
 กิเลสไมเคยไปตามรองรอยของธรรม  ตองสวนทางกับธรรมเสมอ  เพราะฉะน้ันจึง

เรียกวาเปนขาศึกกัน ตองใชความพยายาม  อยาเช่ือความข้ีเกียจข้ีครานของตนเอง  เคยเช่ือมา

นานแลวไมเกิดผลประโยชนอะไร ใหเช่ือธรรม  ถาเช่ือธรรมตองบึกบึนตองอุตสาหพยายาม  

เราบวชมาเพ่ือเช่ือธรรม  พุทฺธํ  ธมฺมํ  สงฺฆํ  สรณํ  คจฺฉามิ   เราถือพระพุทธเจา พระธรรม 

พระสงฆเปนสรณะ  หมายความวายังไงสรณะ  เปนที่ฝากเปนฝากตายได  ฝากเปนฝากตายได

ทั้งขอวัตรปฏิบัติ ทั้งความเช่ือความเคารพนับถือในธรรมของทาน  ประพฤติปฏิบัติเอาธรรม

เทิดทูนในหัวใจ  ธรรมวายังไงเดินอยางน้ัน แบบธรรมวาน้ัน  เอา ทุกขก็ทุกขตายก็ตาย ธรรม

สอนอยางน้ี  น่ันเรียกวา ธมฺมํ  สรณํ  คจฺฉามิ 

 พุทฺธํ  สรณํ  คจฺฉามิ   พระองคเปนยังไง  การประกอบความเพียรลมลุกคลุกคลาน 

คอยแตข้ีเกียจข้ีคราน แบกแตความข้ีเกียจข้ีครานเหมือนพวกเราน้ีเหรอ  ถึงทานจะมีความข้ี

เกียจข้ีครานเพราะทานมีกิเลสก็ตาม แตการตอสูกิเลสของทานมีเต็มที่ มีโดยลําดับ ๆ 

จนกระทั่งมีกําลังมากปราบกิเลสเรียบวุธไปภายในพระทัย  น่ีก็พุทฺธํ  สรณํ  คจฺฉามิ  เอามาเปน

ตัวอยางซิทานทํายังไง  ธมฺมํ  สรณํ  คจฺฉามิ   เกิดข้ึนมาไดยังไงถาพุทธะไมเกิดเสียกอน  ธรรม

เกิดข้ึนจากพุทธะ  พุทธะรูธรรมแลวก็แสดงทั้งเหตุทั้งผลมาประกาศสอนโลกใหเปนที่เขาใจใน

วิธีการประพฤติปฏิบัติ  สวนผลแทธรรมแทน้ันจะเปนผูไดรับโดยไมตองถามใคร  สงฺฆํ  สรณํ  

คจฺฉามิ ทานดําเนินยังไง  ถาพูดถึงเร่ืองทางเหตุทานดําเนินยังไง  ทางผลเปนที่พอใจไหมเรา

ไดยินทานสําเร็จมรรคผลนิพพาน  น่ันละสรณํ  คจฺฉามิ  ของพวกเรา 



  

 

๒๓ 

 คําวา กิเลส  สรณํ  คจฺฉามิ  มันมีไหมละ ความข้ีเกียจข้ีคราน  สรณํ  คจฺฉามิ   ความ

ออนแอปวกเปยกสรณํ  คจฺฉามิ  เคยมีไหม  พระพุทธเจาเคยสอนไวไหม  ความเซอ ๆ ซา 

สรณํ  คจฺฉามิ   ความระเกะระกะ สรณํ  คจฺฉามิ  เคยมีไหม  แลวพวกเราทําไมจึงชอบเอานัก

เอาหนา แบกหามอยูไมยอมใหลงบาเลย มันสรณํ  คจฺฉามิ  ยังไงกัน  ไปที่ไหนมีแตแบกสรณํ  

คจฺฉามิ เหลาน้ีเต็มไปหมด  ความข้ีเกียจข้ีครานออนแอความมักงาย  ติดเอาแท ๆ ไมยอม

ปลอยเลย  ปากวา พุทฺธํ  สรณํ  คจฺฉามิ   บทเวลามองดูหัวใจ มีแตกิเลสทุกประเภท สรณํ  คจฺ

ฉามิ มันติดพันอยูน้ันไมเคยยอมออก  ฟาดใหมันแหลกแตกกระจายไปซี 
 เปนยังไงธรรมของพระพุทธเจานะ  ทานประกาศสอนโลกมาได ๒ ,๕๐๐ ปเปนยังไง  

ใครจะเปนผูสัมผัสสัมพันธธรรมประเภทน้ันที่พระองคประกาศออกมาน้ันเปนกิริยาของธรรม  

ธรรมแทอยูในพระทัยของพระองค อยูในใจของพระสาวก  ธรรมแทน้ันเปนยังไง ถามเจาของ

บางซิกิเลสมันเปนยังไง  อยูหัวใจเรามันเปนยังไง  ความโลภมันเกิดข้ึนมันฝงอยูภายในจิตใจ

มันเปนยังไง  ความโกรธเปนยังไงใหความสุขเราไหม  ความโลภเปนยังไงใหความสุขเราบาง

ไหม  ความหลงงมงายเปนยังไงใหความสุขเราบางไหม  แลวที่น่ีธรรมที่ทานวาประเสริฐ ๆ 

น้ันนะเปนยังไง กิเลสประเสริฐ ๆ มีที่ไหน แตทําไมจึงชอบนักชอบหนาถามเจาของ 
 ธรรมอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจาครองพระสาวกทั้งหลายทานครองและเราไดถือ

เปนคติตัวอยางและสรณํ  คจฺฉามิ  อยูเวลาน้ีทานเปนยังไง ทานรูที่ไหนทานเห็นที่ไหนทาน

ปฏิบัติยังไง ยอนเขามาถามตัวเองบางซิ  ซักตัวเองใหมันแหลกแตกกระจาย ซักตัวเองก็คือซัก

กิเลสน่ันแหละ  น้ีละสติปญญาเอามาซักอยางน้ีซิ อุบายวิธีปฏิบัติ  ใหมันเห็นดูซินะ 
 สมาธิไดยินแตช่ือเกิดประโยชนอะไร  เรียนกระทั่งถึงวันตายก็ไดแตช่ือ  มันไดแตช่ือได

ประโยชนอะไร  เชนอยางเรามีเงินลานอยางน้ี  มีแตช่ือวาเงินลานตัวเงินบาทเดียวไมมีติด

กระเปาไมติดมือเกิดประโยชนอะไร  พิจารณาอยางน้ันซิ  ใหเห็นสมาธิตามหลักที่ทานสอน  

องคสมาธิแทคือยังไง  น้ันคือช่ือของสมาธิวาความแนนหนามั่นคงของใจ  มีแตความแนนหนา

เฉย ๆ  ลักษณะอาการความสงาผาเผย ความแปลกประหลาดอัศจรรยของสมาธิอันแทจริงน้ัน

เปนยังไง ใหมันเห็นที่หัวใจรูที่หัวใจ 
 ใจเทาน้ันจะเปนผูสัมผัสธรรมเหลาน้ีไมมีอะไรสัมผัสได หูก็สัมผัสไมได ตาสัมผัสไมได  

จมูก ล้ิน กาย สัมผัสไมไดสัมผัสธรรมประเภทน้ี มีแตใจดวงเดียวเทาน้ันที่จะสามารถสัมผัสได  

เอา พิจารณาลงไปซิ  พอจิตมีความสงบเยือกเย็นแลว น้ันละศาสนาจะเปนของอัศจรรยที่ตรง

น้ัน เพียงแตจดจํามาเฉย ๆ มาบวชอยางน้ี เราอยาเขาใจวากิเลสมันบวชกับเรานะ  มันย่ํายีตี

แหลกอยูภายในหัวใจตลอดเวลา หัวใจของพระน่ันนะมีแตช่ือวาพระ  แตกิเลสไมไดบวชพระ

มันสนุกเหยียบหัวใจพระ เราไมคิดบางเหรอเหลาน้ีนะ  ฟาดมันลงใหแตกกระจายเปนไร 



  

 

๒๔ 

 จิตทําไมจะสงบไมได  ธรรมเคร่ืองบังคับจิตใหสงบมีอยู  แลวใครเปนผูปฏิบัติเวลาน้ีที่

จะทําใหจิตไดรับความสงบดวยธรรม  ถาพูดถึงเร่ืองปญญาพระพุทธเจาสอนที่ตรงไหน  

ปญญาจะรูอะไร  กิเลสมันอยูกับอะไรก็สอน  เบ้ืองตนก็สอน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ  น่ี

ละรังของกิเลส รังแหงความรักก็อยูตรงน้ี  รังแหงความเกลียดความโกรธก็อยูตรงน้ี อยูน้ีหมด  

ผิวหนังบาง ๆ น่ีแหละมันหลอก มันจริงเมื่อไร  มันสวยมันงาม -งามที่ตรงไหน  กิเลสมัน

หลอก ของปลอมมันปลอมอยางน้ีรูไหม  เราถือวามันเปนความจริงเราถึงไดหลง 
 พิจารณาตามหลักธรรมพระพุทธเจาซิวา เกสา  โลมา นขา ทันตา ตโจ  น่ันละคือความ

จริง เอา มันสะอาดที่ตรงไหนดูซิ หนัง  แมแตผิวหนังยังไมเห็นสะอาดอะไรเลย ข้ีเหงื่อข้ีไคล

เต็มไปหมดแลวเขาไปขางในเปนยังไง  น่ีคือความจริง ความจริงแทเห็นอยูชัด ๆ ความสวย

ความงามไมมี  มันเสกสรรปนยอมาก็ยังต่ืนลมต่ืนแลงกันไป  น่ีทานสอนใหดูของจริง ดูแลวดู

เลาพิจารณาไปมาเพราะถูกกิเลสมันปดตาเสียหมด ตองเอาแวนตาคือปญญาสอดสองเขาไปดู

เขาไปหลายคร้ังหลายหนก็คอยเห็นคอยชัดช้ึนมา ๆ   พอหยั่งเขาถึงความจริงแลวมันยอมเอง  

จิตใจที่เคยหนักหนวงเพราะอํานาจของกิเลสมันกดมันถวงน้ันคอยดีดข้ึนมา ๆ 
 พิจารณาเห็นกายตามความจริงมากนอยเพียงไรจิตใจยิ่งมีความยิ้มแยมแจมใส  สลด

สังเวชในความหลงของตนไปโดยลําดับ ๆ เพราะกิเลสลวง กิเลสหลอก กิเลสตมตุน  มันก็เห็น

ที่น่ี ออ กิเลสตมตุนเราอยางน้ีหลอกเราอยางน้ี  หลอกมานานเทาไร  เพียงรูเทาน้ีก็เห็นโทษ

ของกิเลสในข้ันน้ี  เอา กิเลสข้ันละเอียดเขาไปสติปญญาจะตามทันไปโดยลําดับ ๆ  ไมพน

อํานาจของสติปญญาไปไดเลย  ฟาดลงไปจนแหลกแตกกระจายหมดทั้งรางของเราน้ี เอา สวย

ตรงไหนงามตรงไหน  กองกระดูก หนังหอกระดูกมันงามที่ตรงไหน  เสกสรรปนยอกันมาเฉย 

ๆ ดวยอํานาจของกิเลสไมใชดวยอํานาจของธรรม 
 เราเปนผูปฏิบัติธรรม ทําไมจะยอมใหกิเลสเหยียบย่ําทําลายหัวใจเหมือนฟุตบอล  กล้ิง

ไปกล้ิงมาทั้งวันทั้งคืนยืนเดินน่ังนอน  หาขณะจิตที่จะมีความสงบเย็นใจภายในดวยอรรถดวย

ธรรมไมไดเลย มันสมควรแลวหรือกับเพศของพระ หนาที่ของพระที่มาประพฤติปฏิบัติ งาน

ของพระเปนอยางน้ันเหรอ  งานของพระคืองานส่ังสมกิเลสน่ันเหรอ  งานของพระเปนงานที่

ถอดถอนกิเลสซึ่งเปนของจอมปลอม  เอา  ฟาดลงไปใหมันแหลก 
 สติปญญามีเทาไรคิดข้ึนมาคนข้ึนมา  สติปญญาจะเกิดข้ึนดวยความพินิจพิจารณา  ใน

เบ้ืองตนตองฝนกันการพิจารณา  เมื่อไดเหตุไดผลไดตนไดปลายพอเปนตนทุนแลว เอาละที่น่ี 

เมื่อปญญาออกแลวเอาเถอะ  กิเลสจะหนายิ่งกวาภูเขา ๗ ช้ัน ๗ ลูกก็ตามเถอะ มันจะพังทลาย

ราบไปหมด  สามโลกธาตุน้ีไมมีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกวาปญญา  สามารถพิจารณาแตก

กระจายไปไดเปน อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  สภาวธรรมทั่วโลกดินแดนน้ีมีแตสมมุติทั้งน้ัน  รูตาม

เปนจริง  จิตจะไปยึดอะไรเมื่อเราเปดความจริงใหเห็นทุกดานทุกมุมแลวจะไปถืออะไรยึดอะไร  



  

 

๒๕ 

มันถอนเขามาเอง ๆ  ที่วาอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเสียงในกล่ินในรส ก็เพราะ

ความถือมั่นในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ของตนน่ีแล สุดทายก็คือความถือมั่นของจิต

เปนหลักใหญ 
 เมื่อพิจารณาใหเห็นชัดเจนตามความเปนจริงแลวมันก็ถอนตัวเขามา ๆ ถอนเขามา

จนกระทั่งไมมีเหลือภายในรางกายน้ีเลย  ธาตุขันธอันน้ีก็ดูแลว  ถาวาหนังหอกระดูกมันก็หอ

จริง ๆ น่ีความจริงธรรมพระพุทธเจาหลอกคนเมื่อไร  มีแตกิเลสทั้งน้ันหลอก ธรรมไมได

หลอกน่ีนะ  เราชอบของหลอกมันก็หลอกเราเร่ือยนะซิ  แลวเราเห็นผลอยางไรบาง ผล

อัศจรรยอะไรที่ไดรับการอบรมจากกิเลสผลเปนยังไง  มีแตกองทุกข น่ันเห็นไหม  พิจารณาให

เห็นชัดเจนมันปลอยของมันเอง 
 ความปลอยวางจากกิเลสถาหากวาเปนของไมเลิศ พระพุทธเจาเลิศไดยังไง  ความติด

จมของกิเลสใครเปนคนเลิศมีไหม  ไมเห็นมีสักรายเดียวน่ี  ความหลุดพนจากกิเลสเทาน้ันเปน

ผูเลิศ เปนจิตดวงเลิศ  จิตที่ฟุงซานรําคาญวุนวายทั้งวันทั้งคืนเปนจิตเลิศไดยังไง  จิตมีความ

สงบเย็นรมเย็นตางหากเปนจิตเลิศ  จิตโงเขลาเบาปญญาเปนจิตเลิศยังไง  จิตมีความเฉลียว

ฉลาดแหลมคมทันกับเหตุการณตาง ๆ ปลดเปล้ืองตัวไดโดยลําดับลําดา น่ันเปนจิตที่ประเสริฐ 

ธรรมที่ประเสริฐตางหาก 
 ฟาดมันทะลุไปหมด  ขันธทั้งหามีอะไรบาง  รูปก็หมายถึงกายน้ี กองรูปกองกายน้ี กอง

หนังหอกระดูกน่ี  เวทนา ความสุขความทุกข เมื่อปญญาไดสอดเขาไปตรงไหนมันทนไมได

กิเลสตองพัง ๆ   เพราะปญญาเปนของจริงกิเลสเปนของปลอม  ของปลอมจะสูของจริงได

เหรอ  คิดดูอยางธนบัตรมีรอยใบพันใบก็ตามก็สูธนบัตรจริงใบเดียวไมได  ของจริงของปลอม

มันลบลางกันไดอยางน้ี  แตน้ีเราเอาแตของปลอมมาลบลางของจริงน่ันซิ  อยูกับของปลอมทั้ง

วันทั้งคืนก็วาตัวดิบตัวดีตัววิเศษวิโส  ลืมโลกลืมสงสาร เพราะความลืมเน้ือลืมตัว ลืมตนวาถูก

กิเลสตมตุนไมไดรูสึกตัว  แกเขาไปซ ิ
 สติปญญาเปนของสําคัญมาก  นตฺถิ  ปฺญาสมา  อาภา  แสงสวางไหนความเฉียบ

แหลมไหนจะสูปญญาได  กิเลสตัวไหนจะสูปญญาไดมีเหรอ  เอาใหมันแหลกลงไปซิ  เมื่อมัน

เปดออก ๆ  จิตน่ียิ่งกระหยิ่ม หมุนต้ิว ๆ กําลังชางสาร ๕ เชือกก็สูกําลังของสติปญญาน้ีไป

ไมได  อันน้ียังพุง ๆ จนแทงทะลุไปหมด  กิเลสอยูที่ตรงไหน ๆ ตามขุดตามคน  เอา ที่น่ีเมื่อ

กิเลสมีกําลังนอยแลวมันสูสติปญญาไมไดแลวก็ตองหมอบ  หาหลบหาซอน  สติปญญาคุยเข่ีย

ขุดคนเอามาฆาฟนแหลกหมดไมมีอะไรเหลือ  สุดทายก็ตีแตกกระจายทั้งอุโมงคของมัน ไดแก

จิตซึ่งเปนที่อยูของอวิชชา 
 กิเลสวิเศษวิโสอะไร ธรรมดวงที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับจิตน้ีเปนยังไงที่น่ี  เทียบกัน

ซีเปนยังไง  เอา นํ้าตามันจะไมรวงเหรอเกิดความสลดสังเวชตนเอง  โห  ถูกกิเลสมันหลอกมา
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จนขนาดน้ี หน่ึงเกิดความสลดสังเวชในความหลงของตน นํ้าตาก็พัง  ความอัศจรรยในธรรม

กับจิตเปนอันหน่ึงอันเดียวกันแลวน้ีคือยังไง อัศจรรย น้ีนํ้าตาก็รวง เห็นความอัศจรรยรวง ไม

นึกวาจิตจะเปนอยางน้ี  หือ จิตแทเปนอยางน้ีเหรอ 
 แลวเราจะเอาอะไรไปพิสูจน เอาอะไรไปแยกถาไมใชธรรมเทาน้ัน  อยางอื่นอยาเอามา

ใชอยาเอามาแยก แยกธาตุแยกขันธแยกจิตแยกใจ พิสูจนจิตใจ หรือพิสูจนนรกสวรรค พิสูจน

บาปพิสูจนบุญ พิสูจนกิเลสตัณหา ถาไมใชธรรมเปนเคร่ืองพิสูจน ตายเปลา ๆ ไมเกิด

ประโยชน เอาธรรมไปพิสูจน  พระพุทธเจาพิสูจนไดดวยธรรม รูไดดวยธรรม เห็นไดดวยธรรม  

ความรูความเห็นพระพุทธเจาไมไดปลอม  เมื่อเปนเชนน้ันคําวาบาปมีบุญมีนรกมีสวรรคมี

นิพพานมีปลอมไดที่ไหน  กิเลสมันปลอมตางหาก มันวาอันน้ันไมมีอันน้ีไมมี มันหลอก

ตางหากยังไมรูเน้ือรูตัวอยูเหรอเวลาน้ี  เราจะเช่ือกิเลสหรือเช่ือศาสดา ใครวิเศษวิโส  เอาตรงน้ี

ซิ เอาใหจริงจังนักปฏิบัติ 
เอาแคน้ีละ 
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๔ 

ยาพิษเผาลน 

 ทุก ๆ ทานที่บวชมาในวงพระพุทธศาสนา ลวนแลวแตออกมาจากคนเหมือนชาวบาน

ทั่ว ๆ ไป  นําเอารางกายของคนรางกายของชาวบานน้ันแลมาเปนพระ   การนํารางกายของคน

มาเปนพระ คือเปนพระดวยเจตนาวิรัติงดเวนในส่ิงที่ฆราวาสหรือคนทั้งหลายเขาทําอันเห็นวา

เปนการขัดตอความเปนพระ เพศของพระ การปฏิบัติของพระ เหลาน้ีงดทั้งหมด  จึงเรียกวา

พระโดยสมบูรณ  ทั้งการบวชก็ถูกตองตามพุทธบัญญัติ  เปนสมบัติหมดทุกอาการแหงการ

บวชมิไดเปนวิบัติแมขอใดขอหน่ึงเขาเคลือบแฝงเลย  จากน้ันก็ประพฤติปฏิบัติตนตามหนาที่

ของพระน้ันแล 
 พระที่นําออกจากคนของฆราวาสมาเปนพระ เปนสมมุติข้ันหน่ึง  โลกก็ทราบกันโดย

ทั่วถึงวาน้ีคือเพศของพระ  เราเองก็ทราบภายในใจของเรา  การประพฤติปฏิบัติที่จะใหเปนไป

ตามรองรอยของพระโดยแทจริงตามหลักศาสดาที่ประทานไวน้ัน  ตองถือวาเปนภาระของ

นักบวชทุก ๆ ทาน  เฉพาะอยางยิ่งทานทั้งหลายเขามาอยูสถานที่น่ี ซึ่งมาจากถิ่นฐานบานเดิม

ของตนทั้งน้ันทั้งใกลทั้งไกล  มุงเจตนาเปนอยางเดียวกัน คือบวชมาเพ่ือชําระสะสางกิเลส 
 คําวากิเลส ๆ น้ันเปนช่ือทางธรรมหรือทางศาสนาทานต้ังไวเปนคูเคียงกับธรรม กิเลส

เปนส่ิงที่เปนภัย ธรรมเปนคุณ  นําคุณเขามาชําระโทษซึ่งมีอยูแลวภายในกายวาจาใจของตน  

และระมัดระวังโทษอันจะเกิดข้ึนในทวารเดียวกันน้ีไมใหเกิดข้ึน  นอกจากน้ันยังชําระสะสาง

โทษที่มีฝงอยูภายในจิตใจมาด้ังเดิมน้ี ใหหมดไปโดยลําดับลําดาดวยการประพฤติปฏิบัติตาม

หลักธรรมหลักวินัย ซึ่งเปนหลักอันถูกตองดีงามมาแลวต้ังแตคร้ังพระพุทธเจาเร่ือยมาจน

ปจจุบัน วิธีการเหลาน้ีแล เปนวิธีการที่ชําระสะสางกิเลสใหหมดไปไดโดยถูกตอง 
 ดวยเหตุน้ีจงพากันมีความหนักแนน  เช่ือมั่นในพระโอวาทของพระพุทธเจาอันเปนทาง

ดําเนิน  ถาเปนเรือก็ตองพ่ึงเปนพ่ึงตายกับเรือ  ถาเปนขอปฏิบัติออกจากพระโอวาทก็ตองหวัง

พ่ึงเปนพ่ึงตายกับพระโอวาทน้ีเทาน้ัน  ส่ิงใดที่จะเปนเคร่ืองแฝงเขามากีดขวางทางเดินของเรา

ที่เปนไปตามพระโอวาทน้ี จงถือวาส่ิงน้ันเปนภัยตอตนดวย แลวยังจะระบาดสาดกระจายไป

กวางแคบไมมีประมาณอีกดวย ดวยเหตุน้ีจงพากันต้ังอกต้ังใจประพฤติปฏิบัติ 
 เราหวังมีคุณคาดวยการประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจาน้ีเทาน้ัน  

คุณคาของพระคุณคาของเราซึ่งเปนพระน้ี  ถาปฏิบัติใหถูกตองตามหลักธรรมหลักวินัยที่

ประทานไวน้ี  จะเปนผูทรงคุณคาไวต้ังแตตนจนกระทั่งถึงข้ันสมบูรณโดยไมสงสัย  และเปน



  

 

๒๘ 

เคร่ืองประจักษกับตนดวยวามีคุณคาเพราะเหตุน้ัน ๆ  คือเพราะขอวัตรปฏิบัติการดําเนินของ

เรา 
 นิสัยเดิมเปนส่ิงสําคัญมาก  อยาเขาใจวานิสัยน้ันจะไมติดแนบมาดวยกับเราแตละราย 

ๆ น่ีเปนส่ิงสําคัญมาก  ถาเปนสัตวก็อยูปากคอก  พอไดโอกาสจะตองออกกอนเพ่ือนฝูงไม

สําคัญที่วาเปนตัวเล็กหรือตัวใหญ  สําคัญที่อยูปากคอกคอยออกไดงาย ๆ  อันน้ีนิสัยอันเปน

ส่ิงไมดีมันอยูปากคอก ปากคอกของใจ พอเผลอเทาน้ันน่ันละเรียกวาเปดประตู จะออกมา

ทันทีทันใด  เผลอไปมากเทาไรหรือคลอยตามไปเทาไรยิ่งหล่ังไหลออกมาหมดทั้งคอก  ถาเปน

วัวก็หมดทั้งคอก เหลือแตคอกเปลา ๆ ภายในใจน้ี  กิเลสออกน้ันไมใชออกไปอะไร  ออกไป

กวานเอาส่ิงเขามาเหยียบย่ําทําลายธรรมซึ่งมีอยูภายในใจน้ีใหเหือดแหงไปหมด  ไมมีธรรม

เคร่ืองชุมเย็นอยูภายในจิตใจน้ันไดเลย  ความเผลอความคลอยตามนิสัยจึงไมใชเปนของดี 
 พระพุทธเจาทรงแสดงไวละเอียดสุขุมมากทั้งฝายธรรมและฝายกิเลส  ผูปฏิบัติเทาน้ันที่

จะทราบความหมายของพระองค  หรือความหมายของธรรมความหมายของกิเลสไดโดยลําดับ 

จนกระทั่งถึงไดโดยสมบูรณ  นอกจากการปฏิบัติน้ีไมมีทางที่จะรูได ทราบความหมายน้ีได  

เพราะฉะน้ันการปฏิบัติน้ีแลคือการพิสูจนความจริงในธรรมทั้งหลาย เฉพาะอยางยิ่งก็คือในตัว

ของเราเอง ธรรมจะเกิดข้ึนที่น่ี เพราะโทษเกิดอยูที่น่ีอยูแลว การชําระสะสางโทษใหหมดไปโดย

ลําดับ ก็คือการสงเสริมหรือผลิตธรรมใหเกิดข้ึนในขณะเดียวกัน น่ีเปนหลักสําคัญ 
 พิสูจนใหเห็นความจริงของจิต จิตน้ีเปนนักทองเที่ยวมาต้ังกัปต้ังกัลปจนไมสามารถจะ

ทราบตนสายปลายทางของมัน มีเกิดมีตายสูง ๆ ตํ่า ๆ ลุม ๆ ดอน ๆ เปล่ียนภพเปล่ียนชาติ 

เปนภพน้ันเปนชาติน้ี เปนสัตวเปนบุคคลสูง ๆ ตํ่า ๆ อยูอยางน้ีเร่ือยมาไมมีเวลาหยุดยั้ง  

เพราะเช้ือที่พาใหเปนไป พาใหเกิด พาใหเปล่ียนแปลงในภพชาติน้ัน ๆ มันอยูกับจิต  ทาน

เรียกวาเช้ือไดแก อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  ส่ิงที่แฝงไปกับเช้ือน้ันก็ไดแกการทําดีทําช่ัว  จึงมี

วิบากสุขทุกขแฝงกันไป ดวยเหตุน้ีภพชาติจึงไมสม่ําเสมอในบรรดาสัตวทั้งหลายในโลกทั้งสาม

น้ี เพราะกิเลสไมพาใหเปนความแนนอนได นอกจากมีความหมุนเวียนเปล่ียนแปลงไปอยาง

น้ัน ตามธรรมชาติของวัฏจักรตองหมุนเปนอยางน้ันอยูเสมอ หมุนไปดวย อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา 

น่ีเปนตัวของกิเลสวัฏจักรโดยสมบูรณ 
 ที่กลาวมาทั้งหมดน้ีอยูในจิตแตละดวง ๆ เชนเราน่ังฟงอยูเวลาน้ีกิเลสก็ฟงดวยธรรมก็

ฟงดวย  ดีไมดีกิเลสจะไดผลมากยิ่งกวาธรรมภายในใจดวงเดียวน้ี  เพราะธรรมชาติน้ีละเอียด

แหลมคมมาก เกินกวาสติปญญาของเราจะสามารถทราบไดในขณะน้ัน ๆ ดวยเหตุน้ีจึงตองใช

สติปญญาศรัทธาความเพียรหมุนตัวเขาไปอยูเสมอ อยาลดละความพากเพียร เพ่ือจะพิสูจนให

เห็นจิตน้ีวาเปนอยางไร 



  

 

๒๙ 

 ส่ิงที่เขามาเคลือบแฝงกับจิตจนกลายเปนอันหน่ึงอันเดียวน้ันคืออะไร ทานใหช่ือวา

กิเลส  ตามหลักธรรมใหช่ือวากิเลส  ทานแปลวาความเศราหมอง ไมวาส่ิงใดถาลงเศราหมอง

แลวไมดีทั้งน้ัน  เคร่ืองใชไมสอยเคร่ืองนุงหมที่เกี่ยวของกับเรา ข้ึนช่ือวาเศราหมองแลวไมดี  

นอกจากมีความผองใสหรือสะอาดสวยงามเทาน้ัน  กิเลสแทรกอยูตรงไหนตรงน้ันจะเศรา

หมอง  สวนในจิตน้ันไมตองพูดแลวมันฝงจมอยูดวยกิเลส กิเลสกับจิตจนกลมกลืนเปนอัน

เดียวกัน  ทีน้ีแสดงออกมาทางกายทางวาจาทําใหเปนความเศราหมองไปหมด ไปเกี่ยวของกับ

ส่ิงใดทําส่ิงน้ันใหเศราหมอง เกี่ยวของกับบุคคลก็ใหไดรับความเศราหมองไปตาม ๆ กันหมด  

จากเศราหมองก็มืดต้ือ  ผลของมันก็คือความทุกขต้ังแตนอยไปถึงความทุกขใหญ เรียกวาม

หันตทุกข  เกิดข้ึนเพราะอํานาจของกิเลสน้ีทั้งน้ัน  ไมไดเกิดเพราะอํานาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิอื่นใดใน

สามโลกธาตุน้ี 
 การที่จะแกไขถอดถอน หรือกําจัดซักฟอกส่ิงที่แทรกซึมจนเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับ

ใจน้ีใหออกไดโดยลําดับน้ัน  จึงตองใชความพยายามเต็มที่ จะหนักเบาเพียงไรก็ตามถาเราได

เช่ือศาสดาหรือพุทธ ธรรม สงฆฝงใจเสียอยางเดียวเทาน้ัน เร่ืองความเพียรจะหมุนตัวไปเอง  

ทุกขยากลําบากเพียงไรไมถือเปนประมาณ ไมถือเปนอุปสรรค  เพราะน้ันเปนทางเดินของ

กิเลสที่จะคอยกีดขวางอยูเสมอ ถาจะทําความดีแลวไมวาเล็กวาใหญ จะตองถูกกีดขวางจากมาร

ซึ่งแฝงอยูภายในจิตดวงเดียวกันน้ันแลโดยไมละเวน  ไดโอกาสเมื่อไรเปนแทรกเปนสิงเปนกีด

เปนขวางกันทั้งน้ัน จึงเรียกวามาร  กิเลสมารก็ขวางจิตใจที่จะดําเนินตนไปดวยความเปนธรรม

เปนอยางน้ีเสมอมา 
 เอา นักปฏิบัติพิสูจนใหเห็นเร่ืองจิตเปนอยางไร การเรียนรูตามตํารับตําราน้ันเราทาน

ทั้งหลายไดเรียนกันมาพอสมควร  ไมเปนการประมาท ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ  ธรรมทั้งสามน้ี

เปนเกลียวเดียวกัน ฟนเขาเปนเชือกเสนเดียวกันแยกจากกันไมได จะเอาอยางใดอยางหน่ึงให

เปนเอกเทศ เปนเอก เปนโท เฉพาะตัวอยางเดียวน้ันเปนไปไมได  ตองทั้งสามน้ีกลมกลืนกัน

มากนอยเพียงไรก็แสดงผลข้ึนมาคือปฏิเวธ ๆ โดยลําดับลําดาข้ึนไป 
 น่ีเราเขามาสูภาคปฏิบัติเพ่ือจะพิสูจนความจริงซึ่งมีอยูกับตัวของเรา จะใหผูหน่ึงผูใด

ใครก็ตามมาโกหกเราไดอยางไรของมีอยูกับเรา  มีอยูกับเขามีอยูกับเราดวยกันมาโกหกกันได

อยางไร  พิสูจนใหเห็นจริงจังซินักปฏิบัติ กิเลสมันฝงจมลงไปไมใหมองเห็นความจริงไดเลย  

เรายังยอมมันอยูตลอด เช่ือมันอยูตลอด  ถาไมเอาธรรมเขาไปแก เขาไปเปนเคร่ืองพิสูจนจะ

ไมเห็นความจริง และไมเห็นความจอมปลอมของกิเลสที่มันแทรกอยูภายในน้ีและหลอกอยู

ตลอดเวลา 
 เชน การเกิดการตายน้ีเปนหลักธรรมชาติของจิตที่มีกิเลสเปนเช้ืออยูภายใน จะแกไขให

เปนอยางอื่นไมได  เมื่อกิเลสยังมีอยูภายในจิตแลว จะเปล่ียนแปลงจิตน้ีใหเปนอยางอื่นอยาง
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ใดนอกจากเกิดตาย ๆ น้ีเปนไปไมไดเลย เพราะเคร่ืองบังคับใหเปนอยางน้ันมีอยูกับใจอยูแลว 

เราจะลบลางไปไหน ลบลางความจริงอันน้ี  น่ีก็เปนความจริงอันหน่ึง คือ สมุทัยพาใหเกิด ผล

ของมันก็คือตาย  ในลําดับลําดาแหงภพชาติน้ัน ๆ ที่สืบตอกันไปโดยลําดับในธาตุในขันธก็มี

ความทุกขติดแนบไปดวย ตลอดถึงอวสานแหงภพชาติน้ัน ๆ  และกอใหมข้ึนมาเร่ือย ๆ   น่ี

คือสายเกี่ยวโยงของกิเลสอวิชชาน้ันแลพาใหเปนไปภายในจิตใจไมใชส่ิงอื่นส่ิงใด 
 สัตวโลกจึงตองมีเกิดมีตายอยูอยางน้ีเปนประจํา  เมื่อกิเลสยังมีฝงอยูภายในใจแลวจะ

เปนอยางอื่นไปไมได จะวาตายแลวสูญ ก็วาตามความมืดดําของตน  ดนเดาเกาหมัดไปอยาง

น้ัน ไมใชพูดตามหลักความจริง กิเลสมันสูญที่ไหน มันพาใหเกิดใหตายอยูน้ันยังไมเห็นอยู

เหรอ ถากิเลสสูญไปแลวไมมีอะไรเขามาเกี่ยวของกับใจเลยน้ัน ตายแลวก็สูญแบบพระนิพพาน

ไมไดสูญไปตามกิเลส สูญตามกิเลสคือสูญแบบโลกสมมุติดนเดากันไป สูญแบบพระนิพพาน

คือสูญดวยความบริสุทธ์ิ ซึ่งไมใชสมมุติทั้งมวลที่จะเขาไปเกี่ยวของได 
 การกลาวทั้งน้ีเพ่ือจะใหพิสูจนความจริง ซึ่งมีอยูกับเรากับทานทุก ๆ องค ทุก ๆ รูป 

ทุก ๆ นาม อยาใหคนอื่นคนใดมาโกหกได มีดวยกันส่ิงเหลาน้ีโกหกกันไดยังไง พิสูจนลงให

เห็นความจริงเร่ิมตนแตจิตตภาวนา สมถวิปสสนาการทําจิตใหสงบ ก็เพ่ือจะใหกระแสจิตซึ่ง

ซานไปดวยอํานาจของกิเลสตัณหารวมตัวเขามาสูความสงบ  เมื่อจิตมีความสงบกิเลสก็สงบไป

ตามไมกอกวนในเวลาน้ัน  จิตก็พอไดพักผอนหยอนตัวเอง มีความสุขความสบายคล่ีคลาย

ตัวเองเห็นเหตุเห็นผล เห็นความสงบและเห็นความฟุงซาน โทษแหงความฟุงซานก็ไดเห็นใน

ขณะที่จิตสงบ  คุณคาแหงความสงบของจิตก็ไดรูประจักษกับใจเพราะการปฏิบัติ  น่ีเปนข้ัน

หน่ึง 
 ทําใหสงบไดทําไมสงบไมไดจิต  จิตที่ทําใหสงบไมไดก็  เพราะกําลังของกิเลสมันมากยิ่ง

กวากําลังของธรรม ที่จะเขาปราบปรามซึ่งกันและกันใหเขาสูความสงบไดเทาน้ัน เมื่อไดใช

ความพยายามใหเต็มเม็ดเต็มหนวย กิเลสมันจะพาเหาะเหินเดินฟาไปไหน สติปญญาก็อยูที่ใจ 

ศรัทธาความเพียรความอดความทนความตอสูกันก็อยูที่ใจดวงเดียวกัน  มันจะเหาะเหินเดินฟา

ไปที่ไหน กิเลสพาจิตเหาะเหินไปไหน สติปญญาเคร่ืองฝกเคร่ืองทรมานเคร่ืองตานทานกีดกัน

หรือตอสูกับกิเลสจึงจะตามกันไมทัน  นอกจากไมผลิตข้ึนมาใชเทาน้ัน เพราะมีอยูในใจดวง

เดียวกันน้ี 
 เอาใหจริงใหจังซินักปฏิบัติ ธรรมะของพระพุทธเจานับต้ังแตมรรคข้ึนไปจนกระทั่งถึง

ผลและถึงผลอันสูงสุด ประกาศความจริงอยูภายในจิตใจของเราทุกรูปทุกนามเวลาน้ีไมได

บกพรองที่ตรงไหน เพียงแตวาเปดส่ิงที่มืดดําอันปกคลุมหุมหอขางบนน้ีออกไปโดยลําดับ ๆ 

เทาน้ัน เราจะเห็นความสวางกระจางแจง อันเปนกระแสแหงความวิเศษของจิตแสดงตัวออกมา

ใหไดชม เร่ิมต้ังแตสมาธิภาวนา  เมื่อจิตมีความสงบ การสงบน้ันมีหลายอาการ อยาสําคัญมั่น



  

 

๓๑ 

หมายกับผูน้ันผูน้ียึดมาเปนสมบัติของตัวน้ันไมถูก  จะสงบแบบไหนผลก็ตองทราบชัด ๆ วาน้ี

คือจิตสงบไมวุนวาย  สงบอยางแนบแนนก็ทราบ สงบอยูในวงจิตโดยเฉพาะแตมีความคิดปรุง

ไดอยูอยางละเอียด ๆ อยางน้ีก็ทราบ  น่ีก็เรียกวาสงบ 
 เราอยาไปคาด ตามที่ทานเขียนไวในปริยัติไปคาดในขณะปฏิบัติอยางน้ันไมถูก  การ

ปฏิบัติก็ตองใหจิตอยูในวงปจจุบัน ไมตองไปคาดที่โนนที่น่ี หลักยึดของวงปจจุบันก็ไดแก

อารมณของสมถะ  จะเปนบทใดก็ตามในสมถะที่ทานกลาวไว ๔๐ ประการน้ันมีอานาปานสติ

เปนตน กําหนดลมก็ใหรูอยูกับลม  ขณะที่ลมสัมผัสเขาออก ๆ สวนมากก็ปลายจมูกด้ังจมูก

เปนที่ลมสัมผัสมากกวาเพ่ือน กําหนดความรูดวยความมีสติจดจออยูที่ตรงน้ัน บังคับไมใหสง

สายไปที่ไหนนอกจากงานที่ทําน้ี งานน้ีแลเปนเคร่ืองที่จะบังคับความฟุงซานของจิตใหอยูใน

ความสงบได ดวยอํานาจแหงงานน้ีคืออานาปานสติ คือควบคุมดวยสติ  เปนคําบริกรรมก็

เชนเดียวกัน สําคัญอยูที่สติ  ถาจิตมันแย็บออกโนนออกน้ีไดอยูคําบริกรรมก็ตองถี่ยิบเขาไป

โดยลําดับเพ่ือใหทัน  ไมใหมันมีโอกาสปรุงได 
 หนักก็หนักเพราะตอสูกันน่ี  กิเลสไมเห็นมันวาหนักไปเบาไป ทําไมมันสูเราได

ตลอดเวลา เวลาเราจะสูกับกิเลสทําไมจึงจะหาวาหนักไปเบาไป ไมใชยื่นดาบใหมันฟนคอเอา

แลวเหรอ น่ีละกลอุบายของกิเลสมันเร็วอยางน้ีละไมทัน ต้ังจิตใหอยูในน้ัน จิตจะสงบตัวเขามา  

น่ีละพ้ืนฐานที่จะใหเกิดความสงบ หรือเหตุอันสําคัญที่จะใหจิตเกิดความสงบเห็นประจักษ

ภายในตนไดเพราะการภาวนาดังที่กลาวมาน้ี ในเบ้ืองตนเปนอยางน้ี  เมื่อจิตมีความสงบตัว

พอสมควร จะพิจารณาทางดานปญญาในแงใดก็ควรพิจารณา  ไมควรนอนใจกับความสงบ

เพียงเทาน้ัน  ตามข้ันของสมถะซึ่งเปนบาทฐานของวิปสสนาไดแกปญญาเปนข้ัน ๆ ข้ึนไป 
 จิตไมพาคิดใหเปนปญญาไมเปน ตองพาคิดกอนในเบ้ืองตน  หาอุบายพินิจพิจารณา

เทียบเคียงเหตุผลตนปลายใกลไกลในนอกมาบวกกันเขา แ ลวจะเห็นความจริงข้ึนมาโดยลําดับ 

เชน อนิจฺจ ํ มีไดทั้งภายนอกภายในเทียบเคียงกันได  น่ีแหละเรียกวาบวกกันเขามา ภายนอกมา

บวกกับภายใน ในตัวของเราน้ีเปนยังไงเหมือนกันกับภายนอกไหม นําภายในออกไปบวกกับ

ภายนอกเหมือนกันไหม เทียบเคียงกันกับภายนอก ภายนอกเขามาเทียบเคียงกับภายใน

เหมือนกันไหม ๆ เพราะส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงที่เหมือนกันอยูแลว  น่ีละเร่ืองของปญญาพิจารณา

อยางน้ี 
 เฉพาะอยางยิ่งเร่ืองอสุภะเปนส่ิงจําเปนมาก สําหรับจิตของเราที่ยังมีความหยาบอยูมาก 

มักจะเปนจิตที่ผาดโผนเปนจิตที่หยาบโลน เปนจิตที่ชอบเถลไถล บังคับไดยาก  จึงตองใช

อารมณของอสุภะอสุภังการพิจารณารางกาย พิจารณาขางนอกกอนน่ันละสําคัญ  มีความติด

พันในรูปใด  เฉพาะอยางยิ่งก็รูปตรงกันขาม  แยกแยะดูตามหลักความจริงอยาใหกิเลสลากไป  



  

 

๓๒ 

ดูไปสวยงามไป นารักนาชอบใจนากําหนัดยินดี  น่ันคือความฉุดลากของกิเลสมันฉุดลากจิตใจ

ใหเปนเชนน้ัน ทั้ง ๆ ที่มันปลอมรอยเปอรเซ็นตมันก็ยอมรับ 
 เพราะจิตไมมีสมบัติเปนของตัว อาศัยกิเลสมาเปนสมบัติมันจึงกลายเปนยาพิษเผาลน

จิตใจตลอดมา  หาไดทราบไมวากิเลสน้ันคือยาพิษ  เราก็ไปกลมกลืนกับกิเลสก็เลยกลายเปน

พิษเปนภัยแกตัวเองโดยไมรูสึกตัว  ความรักเกิดข้ึนเปนสุขที่ไหน ความชังเกิดข้ึนเปนสุขที่ไหน  

ความเกลียดความโกรธเกิดข้ึนเปนสุขที่ไหน  ความไมรักไมชังไมเกลียดไมโกรธตางหากเปน

ความสุขความสบาย ความไมกระเพ่ือมขุนมัวตัวเอง 
 กอนอื่นเราตองพิจารณาแกกันในจุดน้ีกอนในเร่ืองอสุภะอสุภัง  ยกรางไหนออกมาก็ให

มันเห็นเปนรางผีดิบไปหมด  พิจารณาแลวพิจารณาเลาแลวเทียบเขามาภายใน แยกสวนแบง

สวน หรือใหตายและเนาพองนํ้าหนองไหลออกมาใหเห็นชัดเจน น้ันแหละคือความจริง  เรา

ปรุงออกมาจากความจริง สังขารรางกาย เอา หาดูซิมันงามที่ตรงไหน สวยที่ตรงไหน นารักใคร

ชอบใจที่ตรงไหน หญิงมีอยูตรงไหน ชายมีอยูตรงไหน ดูใหเห็นตามหลักความจริงมันไมมี 

ตามข้ันของความจริงก็คือมีแตกองอสุภะอสุภังเต็มหมดทั้งขางในขางนอก เปนอันเดียวกัน มี

หนังบาง ๆ เทาน้ันหุมหอไว บุรุษตาฟางก็หลงกันได 
 เพราะมันมีเช้ือแหงความหลงเต็มอยูภายในจิตใจอยูแลว จะไมใหหลงไดยังไง  ปกติ

มันก็คอยจะหลงอยูแลว  ยิ่งมีส่ิงมาเสริมใหหลงมันก็ยิ่งหลงไปไดเร็ว ตามไปไดเร็ว  

เพราะฉะน้ันจึงตองเอาธรรมคือความจริงเปนข้ัน ๆ เขามาแก  ความจริงในเบ้ืองตนที่จะแก

ราคะตัณหาก็คืออสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครก  มีอยูเต็มรางกายทั้งเขาทั้งเรา เต็มไปทั่วโลก

ดินแดนน้ี ไมมีอันใดแมช้ินหน่ึงที่วาเปนของสวยของงามของสะอาดสะอาน  มีแตเต็มไปดวย

ของสกปรกรกรุงรังทั้งรางทั้งภายในภายนอกกันทั้งน้ัน พิจารณาแลวพิจารณาเลาซ้ํา ๆ ซาก ๆ 

ถือเปนช้ินเปนอันเปนงานเปนเน้ือเปนหนังของตนจริง ๆ ดวยการพิจารณา 
 น่ีละคืองานของจิต งานของเราเพ่ือถอดถอนความผูกพันในส่ิงทั้งหลายเหลาน้ัน วาเปน

ของสวยของงามวาเปนของนารักใครชอบใจ ใหกลายเปนส่ิงที่ไมสวยงาม  ปลอยวางความยึด

มั่นถือมั่นอารมณเคร่ืองผูกพันจิตใจเขามาไดโดยลําดับ เพราะวิปสสนาในข้ันน้ี วิปสสนา

แปลวาความเห็นแจง รูแจงไมใชรูแบบมัว ๆ แบบลุม ๆ หลง ๆ รูจริง ๆ ในข้ันน้ีก็เห็นจริง

ตามน้ัน เรียกวาอสุภะ  จนไดทุกสัดทุกสวน เมื่อชํานาญเขาจริง ๆ แลวมองดูคนหญิงชายน้ีมัน

จะไมมีหนังทั้ง ๆ ที่ออกหนาออกตาตบหนาตบตาบุรุษตาฟางมาเปนเวลานาน แตพอปญญา

หยั่งเขาไปทราบเขาไปโดยลําดับจนกลายเปนความชํานาญแลวหนังจะไมปรากฏ  จะปรากฏแต

เน้ือแตเอ็นแตกระดูก สุดทายก็เปนโครงกระดูกเดินหย็อก ๆ ๆ มีแตโครงกระดูกทั้งน้ัน  น่ัน

คือความชํานาญของปญญา 



  

 

๓๓ 

 จากน้ันแลวก็สลัดโครงกระดูกน้ันออกไปหรือรางน้ันออกไป  สลัดอยูภายในจิต รูเทา

ทันทั้งส่ิงน้ันดวย รูเทาทันทั้งจิตผูไปพินิจพิจารณาน้ันดวย  ในสองเงื่อนน้ีบวกกันเขาจิตถอนตัว

ออกมา น่ีคือความอิ่มพอแหงการพิจารณาเร่ืองรางกายอิ่มพออยางน้ี แตเคล็ดลับน้ีเราจะไม

พูด พูดแลวผูมีเจตนาเปนธรรมจะไปหมายอยางละเอียด ๆ ผูไมเปนธรรมก็จะเอาอุบายเหลาน้ี

ไปจับจายขายกิน ยิ่งเลวรายยิ่งกวาอะไรไปอีก ใหพิจารณาอยางน้ีก็แลวกัน เคล็ดตรงน้ันที่วา

น้ันจะรูเอง ขอแตพิจารณาใหจริงใหจัง  เมื่ออสุภะอสุภังชํานาญแลวมันจะไปไหน ไมเขามาถึง

ตัวจริงคือจิตน้ีมันจะไปที่ไหน เมื่อเขามาถึงตัวจริงน้ี ตัวจริงน้ีมันเปนตัวอะไร คือตัวเหตุมันอยู

ที่น่ีแลวมันจะไมทราบกันไดอยางไร  น่ีการพิจารณา 
 เอาใหจริงใหจัง ใหเปนกฎเปนเกณฑเปนหนาที่การงานประจําอิริยาบถของตนอยาได

ลดละ  อยาเห็นส่ิงใดนอกเหนือไปจากธรรม  ธรรมเทาน้ันเปนส่ิงที่จะร้ือถอนเราใหพนจาก

ทุกข  ส่ิงเหลาน้ันมีแตคอยจะกดถวงลงใหจมลงไปโดยลําดับ  ไมเห็นมีอะไรที่พอจะเอามาแขง

ธรรมได  ถาหากวาส่ิงเหลาน้ันเปนส่ิงที่ควรจะแขงธรรมไดแลวโลกน้ีก็เปนโลกแขงธรรมมานาน

แลว  ธรรมที่วาเคยประเสริฐก็ไมประเสริฐ  แตน้ีธรรมเปนของประเสริฐมาด้ังเดิม มีมาด้ังเดิม

ดวย  เพียงแตสัมผัสสัมพันธรสชาติแหงธรรมเพียงเล็กนอยก็หูแจงตาสวางข้ึนมา เชน จิตมี

ความสงบเย็นภายในใจ ทําไมจะไมหูแจงตาสวางข้ึนมา ศรัทธาความเพียรจะตองเพ่ิมข้ึนโดย

ลําดับจนกลายเปนอจลศรัทธาความเช่ือมั่นฝงลึกถอนไมข้ึน  เพราะอํานาจแหงรสของธรรมน่ัน

แลทําใหเกิดเปนอจลศรัทธา เช่ือมั่นฝงแนนจนถอนไมข้ึนไดเพราะรสแหงธรรม รสกิเลสจะเคย

ฝงลึกขนาดไหนก็ถอนตัวข้ึนมา  สูรสของธรรมไมได น่ีการพิจารณาวิปสสนาแยกแยะ 
 จากน้ันจะพิจารณาเปนธาตุเปนขันธอะไรแลวแตความถนัดของตนเถอะ  เมื่อสติปญญา

ไดกาวออกเดินแลว จะแยกแยะตามความถนัดของตนโดยไมตองไปถามใครทั้งน้ัน  ไมงั้นจะ

เรียกวาปญญาไดยังไง  ความพลิกแพลงเปล่ียนแปลงยอนหนายอนหลังข้ึนอยูกับปญญา หมุน

ชาหมุนเร็วเปนไปเพราะความชํานาญของสติปญญา ไมนอกเหนือไปจากน้ีเลยจะหมุนตัวไปเอง  

ในเบ้ืองตนเปนส่ิงที่ลําบาก  ลําบากอยูมากไมใชลําบากธรรมดา  ดีไมดียังไมไดประกอบยัง

ไมไดทํา ความคาดความหมายในคําวาลําบากน้ันมักจะมาเปนอุปสรรคเพ่ือการดําเนินเสีย

มากกวาจึงดําเนินไปไมได น่ีละสําคัญ 
 ที่วาเหลาน้ีคืออะไร  ก็คือกลอุบายของกิเลสหลอกเราอีกน่ันแหละ ไมพนจากส่ิงน้ีไปได  

เพราะฉะน้ันจึงวากิเลสน้ีแหลมคมไมมีอะไรเสมอแลวในโลกทั้งสามน้ี  นอกจากธรรมเทาน้ันจะ

เหนือกิเลสได จึงจะรูเพลงของกิเลสมาแบบไหนเพลงใดรูทันหมด  นอกน้ันไมมีทางที่จะรูทัน

กิเลสได น่ีข้ันของปญญา ในรูปขันธ  เวทนาขันธ  สัญญาขันธ  สังขารขันธ  ก็ไมใชวาเราจะ

พิจารณาเวทนาแลวพิจารณาสัญญา  แลวพิจารณาสังขาร  แลวพิจารณาวิญญาณ 



  

 

๓๔ 

 จอลงไปขันธใดจอลงไปเถอะขอใหเปนความถนัดใจ เปนความสัมผัสสัมพันธดูดด่ืม

ของการพิจารณาเถอะจะวิ่งเขาถึงกันหมด  ไมใชวาจะพิจารณาน้ีแลวจะพิจารณาน้ัน เชนอยาง

พิจารณารางกายแลวพิจารณาเวทนา อันน้ีก็ผิด  คือการพิจารณาดังที่กลาวมาน้ีเรียกวารูปขันธ

น่ี  เราหมายถึงสวนหยาบที่จะแยกแยะใหเปนอสุภะอสุภังเขาไป  แตขณะที่เราจะพิจารณา

เวทนาเชนทุกขเวทนาซึ่งเกิดข้ึนในขันธน้ี  เราจะพิจารณาแตรูปขันธอยางเดียวไมได  เวทนา

ขันธซึ่งมันเกี่ยวของกันอยูน้ันจะตองเกี่ยวโยงกันอยูตลอด 
 พิจารณากันทั้งสองดาน  ทั้งเวทนาดวยทั้งรูปดวยทั้งจิตดวย เชน ทุกขเวทนา เวลาเจ็บ

ไขไดปวยหรือทุกขมาก ๆ แลวจะเอาอะไรพิจารณา  ก็ตองเอาความทุกขน้ันแลเปนตนเหตุเปน

เปาหมายแหงการพิจารณา  แลวทุกขน้ันเกิดข้ึนที่ไหนถาไมเกิดข้ึนที่กาย  กายก็ตองกลายเปน

เปาหมายไปดวย คือเปาหมายแหงการพิจารณาไปดวยกันประสับประสานกัน  สุดทายก็วิ่งเขา

มาถึงจิต  จิตเปนตัวการตัวสําคัญตัวหลง เพราะมีส่ิงพาใหหลงพาใหยึดพาใหสําคัญมั่นหมาย

มันอยูที่ใจ  ไปสําคัญวากายเปนน้ันเวทนาเปนน้ี เวลาพิจารณาเขาจริง ๆ แลวกายก็สักแตวา

กาย เขาไมรูความหมายของเขาวาเขาเปนกาย ทุกขก็สักแตวาทุกข เขาไมรูความหมายของเขา

วาเปนทุกข และเขาไมรูความหมายวาเขาไดไปใหทุกขแกผูหน่ึงผูใดแกส่ิงใด  นอกจากจิตซึ่ง

เปนตัวสําคัญเทาน้ัน 
 เวลาพิจารณาทั้งสองอยางคือกายเวทนาแลวตองไดยอน  มันยอนมาเองมาพิจารณาตัว

จิต ทั้งสามอยางน้ีชัดเจนตามความจริงของตนแลวยอมปลอยวาง ถึงทุกขเวทนาจะเกิดอยูมาก

นอยเพียงไรก็ไมกระทบกระเทือนถึงจิต กายก็สักแตวากายเทาน้ันไมไดมีความสําคัญวาตนเปน

ทุกขหรือเปนอยางใดเลย อํานาจของปญญาแยกแยะกันเชนน้ี เวลาที่จะพิจารณาใหคละเคลา

กันก็ตองพิจารณาอยางน้ี เวลาจะพิจารณาเฉพาะรูปขันธเชนอสุภะอสุภังก็พิจารณา  ไมใชจะไป

แบบเดียวไปหนาเดียว 
 การพิจารณาเวทนาที่วาลําดับไปจากรูปกายน้ีหมายถึง ลําดับจากอสุภะอสุภัง  รางกายน้ี

ไดพิจารณาเห็นแจงชัดเจนแลวจนปลอยวางกัน  หมดปญหาแลวเร่ืองเวทนากับจิต  เปนส่ิงที่

สัมผัสสัมพันธกันไปเอง  เวทนา เวทนาทางกายเวทนาทางจิตมันจะวิ่งเขาถึงกัน สัญญา สังขาร 

เพราะสติปญญาไปรวมตัวอยูในจิตหมดแลว  สังขารปรุงก็ปรุงข้ึนจากจิต  สัญญาหมายออกไป

ก็ไปจากจิต 
 เมื่อสติปญญาก็อยูที่น่ันแลว ทําไมจะไมตามกันใหรูแจงเห็นจริงตามหลักความจริง ตอง

ตามกันทันที ๆ  ตามกันไปที่ไหนก็มีแตเร่ืองเกิดเร่ืองดับ  มีแตเร่ืองภาพของขันธที่แสดงตัว

หลอกเราอยูโดยลําดับลําดามา ไมเห็นมีอะไรมาหลอกในโลกทั้งสามน้ี น่ัน  ก็มีแตสัญญา

ความหมายเปนภาพ  สังขารปรุงข้ึนมาภาพน้ันเร่ืองน้ี เร่ืองอดีตเร่ืองอนาคตเร่ืองหญิงเร่ืองชาย 

เร่ืองไดเร่ืองเสีย เร่ืองดีใจเสียใจ ซึ่งเคยเปนมาแลวผานมาแลว แตมันมาครุนคิดอยูภายใน



  

 

๓๕ 

จิตใจมาเปนสัญญาอารมณภายในจิตใจ ใจก็เพลินไปตามน้ี เพลินไปทางโศก เพลินไปทางสุข 

มันเพลินของมันและหลงเงาของตัวเอง ต่ืนเงาของตัวเอง ตุกตามันอยูน่ี ไมรู และก็มีแตเพียง

เทาน้ี  เกิดข้ึนมามันก็ดับไมวาจะอาการใดเร่ืองใดที่กลาวมาทั้งหมดน้ี มีแตเร่ืองเกิดเร่ืองดับ  

ไดอะไรไปจากส่ิงน้ีไมเห็นมีอะไร  สุดทายก็มีแตเร่ืองเกิดเร่ืองดับ  น่ันปญญาหยั่งเขาไป 
 มันจะเกิดเร่ืองเกิดราวอะไรยืดยาวไปขนาดไหน มันก็ไมพนจากความเกิดความดับ ไม

พนจากความที่เปนภาพไปจากจิตไปจากขันธน้ี  สัญญาขันธ สังขารขันธมันปรุงหลอกจิตใจ  

เมื่อพิจารณายอนหนายอนหลังทบทวนหลายคร้ังหลายหนเปนที่เขาใจโดยลําดับ ๆ จนกระทั่ง

ปลอยกันได  พอสัญญาหมายไปพับมันก็ดับ เอาจริงเอาจังอะไรกับมัน ใหมันหลอกอยูอะไร

นักหนา  สังขารก็ปรุงแย็บ ๆ เหมือนแสงห่ิงหอยเหมือนฟาแลบน่ี แย็บ ๆ ดับ ๆ ๆ ก็มีเทาน้ี  

วิญญาณรับทราบจากส่ิงมาสัมผัสภายนอกเชน รูป เสียง กล่ิน รส เคร่ืองสัมผัส เขามาสัมผัสกับ

อายตนะภายในคือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ของเรา มันก็ดับไป ๆ ในขณะที่ส่ิงที่มาสัมผัสน้ันผาน

ไปดับไป  แลวมีอะไรไดอะไร มีเทาน้ีไมเลยยิ่งกวาน้ี  ไมมีอะไรพิเศษยิ่งกวาน้ี 
 เราไปหลงอะไรวามันเปนของพิเศษ  ทําไมไมมีวันจืดวันจางความหลงความเพลินกับ

อาการของขันธที่กลาวมาเหลาน้ี ซึ่งมันหลอกอยูตลอดเวลาควรที่จะอิ่มพอกันบาง ควรที่จะเบ่ือ

หนายกันบาง ควรที่จะชินชากันบาง ไมเห็นมีความชิน มันหลอกเมื่อไรติดเมื่อน้ันหลงเมื่อน้ัน 

ตองเอาปญญาเขาไปพิจารณาใหเห็นชัดเจนอยางน้ีแลวมันปลอยของมันเอง น่ีละการพิจารณา

ใหพอ เปนหลักธรรมชาติของการพิจารณา  จากน้ันก็เหลือแตจิต จิตที่พิสูจนน้ันมันก็เกี่ยวกับ

สังขาร แมแตรูแลวมันก็ตองไดตามกันเขาไปหาหลักใหญของมันอยูน่ันแล รูเทามันหมดทั้ง

สัญญาทั้งสังขาร ก็ยังตองอาศัยน้ีเปนตนเหตุตามเขาไปหาตนตอของมัน  จนกระทั่งถูก

พังทลายลงไปหมดไมมีอะไรเหลือ 
 น่ันแหละจอมไตรภพ พังกระจายออกไปจากจิตแลวที่น่ีความจริงมีขนาดไหน  น่ีก็

พยายามคนใหพบ เต็มอยูที่หัวใจทั้งน้ัน  เมื่อไดเจอความจริงเต็มหัวใจแลวสงสัยอะไรอีก  

เร่ืองเกิดเร่ืองตายอะไรเปนสาเหตุก็รูกันมาโดยลําดับ ตัดเขามา ๆ เปนวงแคบเขามาโดยลําดับ

จนกระทั่งถึงขันธตัวเอง ขันธก็ตัดเขาไปโดยลําดับเพราะเปนสมมุติดวยกัน  จนกระทั่งถึงจิต  

จิตก็เปนสมมุติอยูดวยอํานาจของอวิชชาตัณหาอยูภายในน้ัน  ก็ตัดเขาไปขาดสะบ้ันเขาไป  เมื่อ

หมดส่ิงเหลาน้ีแลวเกิดที่ไหนจิตทําไมจะไมรูถึงขนาดน้ันแลว  เช้ือมันพาใหเกิดก็ตัดเขามาโดย

ลําดับ  ทราบถึงไดตัดไดไมทราบตัดไมขาด  ตัดขาดก็ตองทราบ  ขาดมาโดยลําดับตองทราบ  

จนกระทั่งขาดสะบ้ันออกจากจิตใจไมมีเหลือเลยแลวอะไรพาใหเกิด 
 จิตดวงบริสุทธ์ิลวน ๆ น้ีไปเกิดไดยังไง เปนอฐานะก็รูอยูแลว  แตกอนเปนฐานะที่

เหมาะสมกันกับการเกิดการตายก็รู  ก็เพราะกิเลสเทาน้ันพาใหเกิด  กิเลสส้ินไปเทาน้ันก็หมด

ยุติ เรียกวาวิวัฏฏะ  แตกอนเปนวัฏฏะหมุนต้ิว ๆ อยูน้ัน  พอกิเลสส้ินสุดจากใจลงโดยประการ



  

 

๓๖ 

ทั้งปวงแลววิวัฏฏะก็ข้ึนมาเองโดยหลักธรรมชาติ  ความจริงก็ดีความวิเศษก็ดีเสกไมเสกก็ตาม 

รูจริงเห็นจริงเต็มหัวใจของผูเปนเชนน้ัน  น่ีละทานวาปฏิเวธ 
 ปริยัติเราก็ไดเรียนมาแลวพอเปนกรุยหมายปายทาง  ปฏิบัติดําเนินตามที่เราศึกษาเลา

เรียนมาแลว ทานสอนวายังไงใหพิจารณาตามที่ทานสอน เอา พิจารณา เกสา โลมา นขา ทันตา 

ตโจ  มันเปนยังไงที่เกิดที่อยูของมัน เต็มอยูในรางกายของเราน้ีแหละที่กลาวมาทั้งหมดน้ี  เรา

ไดดูกันแลวยัง  ดูใหเห็นความจริง  จนกระทั่งเขาถึงความจริงเต็มสวนแลวก็ปลอยของมัน เปน

ปฏิเวธะโดยลําดับ ๆ  ต้ังแตข้ันเร่ิมแรกจนกระทั่งถึงเปนปฏิเวธะรูแจงแทงทะลุหมดทั้งธาตุทั้ง

ขันธทั้งจิตใจไมมีส่ิงใดเหลือแมนิดหน่ึง  เรียกวารูแจงแทงทะลุเปนปฏิเวธธรรมเต็มภูมิ  ถาวา

นิโรธก็ดับทุกขภายในจิตใจอยางสนิท  เพราะสมุทัยส้ินสุดลงไปแลวดวยอํานาจของสติปญญา 
 น่ีผลของงานแหงเพศของเราผูปฏิบัติ น่ีเปนงานอันสําคัญดังที่กลาวมาแลว และเปนผล

อันสําคัญที่กลาวอยูขณะน้ี จะเกิดข้ึนภายในตัวของเราผูประกอบงาน  ชัยชนะชนะอะไร ก็

เพราะความแพกิเลสมาอยางราบตลอดสายน่ันเอง หาความชนะไมได  น่ีชนะเขาไปโดยลําดับ 

ๆ จนกระทั่งชนะอยางเด็ดขาด  เอกฺจ  เชยฺยมตฺตานํ  ส  เว  สงฺคามชุตฺตโม   การชนะ

กิเลสของตนหรือชนะกิเลสภายในใจของตนเพียงคนเดียวหรือดวงเดียวน้ีเทาน้ัน เปนความเลิศ

ประเสริฐยิ่งกวาการชนะสงครามทั้งหลายดังโลกที่เปนมาเปนไหน ๆ น่ีละความเลิศแท ๆ อยูที่

ตรงน้ี 
 เอกฺจ  เชยฺยมตฺตานํ  ส  เว  สงฺคามชุตฺตโม   ความประเสริฐจริง ๆ อยูที่น่ี  

พระพุทธเจาสอนลงที่น่ี ประกาศข้ึนที่น่ี ไมไดวาประเสริฐที่ไหน ดินฟาอากาศฟาแดดดินลม 

มันเปนธรรมชาติของมัน หาความประเสริฐที่ไหนในโลกน้ีพอที่จะปลอยวางใจลงไปได  

พอที่จะยึดเหน่ียวใหเปนที่พักผอนหยอนใจไดสะดวกสบาย หาที่จุดไหนไมเห็นมี  มีแตกอง 

อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  เต็มตัว เกาะเขาตรงไหนเปนไฟตรงน้ัน  เราไปเพลิดเพลินกับอะไรเมื่อ

มีแตกองฟนกองไฟ  เพลิดเพลินกับความพากความเพียรถอดถอนกิเลสซ่ึงเปนตัวไฟน้ีออก

เสียเทาน้ัน  นํ้าคือความเย็นอมตธรรมไมตองถาม ตรงเปงอยูในน้ีเลยทีเดียว  ผูปฏิบัติเอาให

จริงใหจัง 
 น่ีก็ไดพยายามอบรมส่ังสอนหมูเพ่ือนมาเต็มสติกําลังความสามารถ ไมมีล้ีลับ  ผมเปด

อยางเต็มที่ดวยความเมตตาสงสารหมูเพ่ือน  วิธีการดําเนินเปนมายังไง ๆ สูงบางตํ่าบางตาม

กําลังความสามารถของตนที่ดําเนินมาทั้งฝายเหตุฝายผล  ไมเคยปดบังล้ีลับ แสดงใหฟงทุกแง

ทุกมุม เฉพาะอยางยิ่งอุบายวิธีการตอสูกับกิเลสใหทันกับกลมายาของกิเลสน้ีไดย้ําแลวย้ําเลา 

เพราะสําคัญมากทีเดียว ยากที่จะรูตามทันกลมายาของมัน 
 หมดทั้งตัวมีแตเร่ืองของกิเลสหอมลอมอยู  จนมองหาคนมองหาพระทั้งองคไมเห็น  

เห็นแตเร่ืองของกิเลสลอมอยูหมดจะไมนาโมโหไดยังไงผูเปนครูเปนอาจารยคอยแนะนําส่ัง



  

 

๓๗ 

สอน  กระแสของธรรมแทรกเขาไมไดถูกกิเลสปดปองออกหมด ตีตอยออกหมด เจาของยังไม

รูตัวเลยเหมือนควายตัวหน่ึง  พอธรรมแทรกเขาไปปบกิเลสปดปุบดวยความเซอซาน่ันแหละ  

ตัวเซอซาก็มีตัวหน่ึงใหเซอซา  สติปญญาไมทัน วาอยางน้ีเคล่ือนไปอยางน้ัน วาอยางน้ันพลาด

ไปอยางน้ีอยูอยางน้ัน มันจะไมเต็มตัวของเรายังไง  พลาดก็พลาดหมดทั้งตัว เผลอก็เผลอหมด

ทั้งตัวหมดทั้งใจ  แลวจะวาไมเต็มตัวยังไง  ธรรมแทรกไมไดน่ันซ ิ
 ทําใหจริงเราจะเห็นของจริงโดยไมตองสงสัย  เมื่อเห็นของจริงเต็มสวนแลวหายสงสัย  

อดีตอนาคตปลดเปล้ืองไปหมด ปจจุบันก็รูเทา ไมมีคําวายึดวาถือ  พอตัวแลวไมตองถือไม

ตองยึด ยึดทําไมหาอะไร เปนหลักธรรมชาติของตัวเองแลว  การประพฤติปฏิบัติเปนอยางน้ี 
 ทานผูใดที่เขามาศึกษาก็ใหศึกษาใหเต็มเม็ดเต็มหนวย  หูมีใหฟง ฟงใหถึงใจ  แลว

นําไปคิดไปพินิจพิจารณา ตาดูใหถึงใจ เปนการศึกษา หมูเพ่ือนทําอยางไรดูจึงช่ือวามาศึกษา  

ไมใชวามาฟงโอวาท นโม  ตสฺส  สอนอยางน้ีจึงจะวามาฟงการอบรมโดยถายเดียว  ฟงหมด 

อันใดที่จะเปนผลเปนประโยชน  ควรจะเกิดข้ึนทางตาก็ใหเกิด ควรจะเกิดข้ึนทางหูก็ใหเกิด 

ควรจะเกิดข้ึนทางสติปญญาที่เราไดส่ิงเหลาน้ัน ๆ เขามาพินิจพิจารณาจนเกิดเปนผลเปน

ประโยชนกลายเปนสมบัติของเราข้ึนมาก็ใหรู ใหเปนไปโดยลําดับ  จึงไมขาดทุนสูญดอก 
 ใหดูแบบฉบับของหมูของเพ่ือน  ใหมีธรรมเปนแนวทางแหงความคิดการพูดการ

ปฏิบัติตอกัน  อยานํากิเลสเขามาเปนขวากเปนหนามเปนเข้ียวเปนเขามากัดมาฉีกมาขวิดมาชน

กัน น้ันเปนลักษณะของหมาของวัวของควาย ไมใชลักษณะของผูมีธรรม  เฉพาะอยางยิ่งไมใช

ลักษณะของนักบวชกรรมฐานอยานํามาใช  เราต้ังใจจะมาฆามันอยูแลว ทําไมจะมาเสริมเข้ียว

เสริมฟนใหมัน  น่ีก็ไมทันมันอีกใหมันเหยียบย่ําเอาอีก ใหระมัดระวัง ความเมตตาสงสารตอ

กันและกัน ความเปนธรรมตอกันน้ันแลคือลูกศิษยตถาคต ลูกพระตถาคตเปนอยางน้ัน  ให

อภัยกันอยูตลอดเวลา เปนความถูกตอง  อยูดวยกันมากนอยเปนผาสุกทั้งน้ัน 
เอาละพอ 
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๓๘ 

 
เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ 

ปลอดภัยไรกังวล 

 ผูปฏิบัติจิตตภาวนาตามแนวทางของพระพุทธเจาและพระสาวกทานดําเนินมา น้ันแล

คือผูจะมีทางทรงมรรคผลนิพพานไดเชนเดียวกับคร้ังพุทธกาล  นอกจากน้ียังมองไมเห็น  ทั้ง

การเรียนก็เรียนจําแนวทางแหงการปฏิบัติโดยทางจิตตภาวนา  แมผูไมเรียนมากเรียนเฉพาะ

อุปชฌายะสอนในขณะที่บวชก็เรียกวาเรียน  เรียกวาปริยัติ  เชนสอน เกสา โลมา นขา ทันตา 

ตโจ อันเปนหลักใหญของงานที่จะร้ือภพร้ือชาติร้ือกิเลสตัณหาอาสวะ ออกจากจิตใจไดโดย

ส้ินเชิง  ก็ตองอาศัยหลักใหญที่ทานมอบใหน้ี  ไมนอกเหนือไปจากน้ีเลย 

 เพราะฉะน้ันทานจึงไมสอนมากในข้ันเร่ิมแรกแหงการบวช  สอนเพียงเทาน้ันก็ครอบไป

หมดแลวในขันธน้ี  น่ีเรียกวาไดรับการศึกษามาแลวในข้ันสําคัญ  เพราะศึกษาในข้ันสําคัญ

ขณะที่บวชน้ี ศึกษาเพ่ือปฏิบัติจริง ๆ   ไมไดศึกษาเพ่ือจะสอบเอาช้ันเอาภูมิเอาช่ือเสียงเรือง

นามอะไรทั้งน้ัน  แตเรียนเพ่ือจะรูความจริงของส่ิงเหลาน้ี  ที่จิตเขาไปยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิด

ตาง ๆ  ดวยอํานาจของกิเลสพาใหเปนไป  การศึกษาจึงศึกษาเพ่ือจะปฏิบัติตามหลักความจริง

ที่เปนอยูอยางไรของส่ิงที่ไดศึกษามาน้ี คร้ังพุทธกาลทานศึกษา ทานศึกษาอยางน้ี 

 ผูมอบงานคือกรรมฐานซึ่งเปนงานใหญโตมากให   ทานก็มอบดวยความจริงใจ  มอบ

เพ่ือจะใหเปนตนทุน หรือเพ่ือจะใหสําเร็จประโยชนจากกิจการ หรือจากงานที่ทานมอบใหจริง 

ๆ ไมไดสักแตวามอบ  เพราะทานไมสักแตวาบวช  ไมสักแตวาเปนอุปชฌายะบวชกุลบุตร

เทาน้ัน  ทานบวชดวยความจงใจ  เปนอุปชฌายะดวยความจงใจตองานของทานจริง ๆ ผูมา

บวชก็ไมไดบวชเพ่ือประเพณี บวชพอเปนนิสัย บวชพอไดช่ือเสียงกับเขาดังที่โลกเขานิยมกัน  

แตบวชเพ่ือรูความจริง  บวชเพ่ือปฏิบัติหาความจริง 

 เพราะฉะน้ันงานที่อุปชฌายะมอบใหดวยความจริงใจ  กุลบุตรผูศึกษาจึงศึกษาดวย

ความจริงใจถึงใจ  แลวนําไปปฏิบัติดวยความจริงใจ ตามสถานที่ที่อุปชฌายะทานช้ีบอกให

อยางแทจริง  ไมคลาดเคล่ือนเล่ือนลอย  ไมสักแตวาบวช ไมสักแตวาทําวาศึกษาไป  ไมสักแต

วาอยู  ทานรับไปจริง ๆ สมเจตนาของทานผูมอบใหดวยความจริงใจ 

 เราจะเห็นไดตามตํารับตําราที่สาวกทั้งหลายไดมาศึกษาจากพระพุทธเจา  หรือบวชจาก

พระพุทธองคแลวออกไปปฏิบัติ  ทานต้ังหนาต้ังตาทําอยางจริง ๆ จัง ๆ  ไมไดเหลาะแหละ



  

 

๓๙ 

คลอนแคลนเหมือนอยางสมัยทุกวันน้ี ที่พวกเราทั้งหลายทําเปนเร่ืองกระพ้ี ๆ ไปเสียมาก  

นอกจากกระพ้ีแลวก็เปนเปลือก  นอกจากเปลือกแลวก็กลายเปนมูลสดมูลแหงไปโดยไม

รูสึกตัว   ผิดกับเจตนาหรือความมุงหมายของธรรมอยูมาก   ดวยเหตุน้ีเร่ืองผลที่จะพึงไดรับ

จากศาสนธรรมน้ัน  จึงกลายเปนเร่ืองตรงกันขามไปเพราะเหตุพาใหเปนเชนน้ัน 

 เราจะตําหนิติเตียนธรรมของพระพุทธเจาวาไรผลไดอยางไร  เมื่อตัวของเราเองเปน

ผูทําตัวเพ่ือความไรผลอยูตลอดเวลาอยูแลว เราจะตําหนิใคร  คร้ังพุทธกาลทานทําจริงจังตาม

เข็มทิศที่พระองคประทานไวแลวอยางใดไมใหคลาดเคล่ือน  ความเปนอยูของทานก็เปนอยู

แบบนักปฏิบัติ แบบนักเห็นภัยในวัฏสงสาร  ไมไดอยูดวยความฟุมเฟอย ไมไดอยูดวยความ

เหลือเฟอ  ไมไดอยูดวยความเกล่ือนกลนวุนวาย  ไมไดอยูดวยความหวังส่ิงน้ันส่ิงน้ีในโลก

สงสาร  นอกจากหวังอรรถหวังธรรม  หวังความพนทุกขดวยการปฏิบัติตามหลักความจริงแหง

ธรรมโดยถายเดียวเทาน้ัน 

 ทานไมมีทางปลีกแวะที่จะออกนอกลูนอกทางของศาสนธรรม อันเปนไปเพ่ือ หรืออัน

ช้ีแจงเพ่ือมรรคผลนิพพานอยูแลว  เมื่อทานดําเนินตามหลักแหงศาสนธรรมที่เปนไปเพ่ือ

มรรคผลนิพพานอยูแลว  จะพนไปไหนเลา  คําวามรรคผลนิพพานไมไดนอกเหนือไปจากขอ

ปฏิบัติมีจิตตภาวนาเปนสําคัญ  คําวาปฏิบัติก็คือปฏิบัติจิตตภาวนาน้ันเองเปนเร่ืองสําคัญมาก  

ทานไมสนใจใยดีกับส่ิงใดนอกจากธรรมเทาน้ัน 

 อดอยากขาดแคลนทานยอมอดยอมขาดแคลน ทานยอมทุกขลําบากดวยจตุปจจัยตาง 

ๆ  เปนธรรมดาของคนที่เสาะแสวงหาโดยลําพังตนเองไมได  อาศัยผูอื่นเล้ียงชีพ อาศัยผูอื่น

เยียวยา   หรืออาศัยปจจัยเคร่ืองอุดหนุนจากผูอื่น  ยอมมีเปนธรรมดา  แตทานไมไดถือเปน

สาระสําคัญในปจจัยทั้งหลายเหลาน้ัน  ยิ่งกวาการปฏิบัติเพ่ือหลุดพนจากทุกขโดยส้ินเชิง

เทาน้ัน  ในอิริยาบถทั้ง ๔ จึงเปนไปดวยความพากเพียร  เพ่ือจะตักตวงเอามรรคผลนิพพาน

โดยถายเดียว 

 การปฏิบัติดําเนินตามหลักศาสนธรรม ไมปนเกลียวกับธรรมของพระพุทธเจาอยูโดย

สม่ําเสมอในอิริยาบถตาง ๆ   ก็ช่ือวาเปนผูตักตวงคุณงามความดี  ชําระกิเลสไปโดยลําดับดวย

อํานาจแหงความเพียรของตน  แลวในขณะเดียวกันก็ช่ือวาเปนผูเร่ิมตักตวงมรรคผลนิพพาน 

ไปกับความเพียรในทาอิริยาบถน้ัน ๆ อยูแลว  ดวยเหตุน้ีผลของทานจึงรํ่าลือ วาองคน้ันสําเร็จ

พระโสดา องคน้ันสําเร็จพระสกิทา  องคน้ันสําเร็จพระอนาคา  องคน้ันสําเร็จอรหัตอรหันตอยู

ในสถานที่น้ัน ๆ 

 สวนมากเปนปาเปนเขา  เปนถ้ําเงื้อมผา เปนสถานที่วิเวกที่โลกเขาไมตองการ  ใน

สถานที่เชนน้ันแลเปนสถานที่บําราบปราบปรามกิเลสใหส้ินซาก  เปนสถานที่เผาซากศพกิเลส 



  

 

๔๐ 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งมีอยูในดวงใจ ใหหลุดลอยออกไปเพราะอํานาจแหงความ

เพียร คือตปธรรมแผดเผา เผาซากกิเลสทานเผาอยูในสถานที่เชนน้ัน  น่ีคือทางดําเนินของ

พระพุทธเจา  ทางดําเนินของพระสาวก  และวิธีการฆากิเลสอาสวะทั้งปวงของพระพุทธเจาและ

สาวกทาน  ทานอยูอยางน้ันทานประกอบความเพียรอยางน้ัน  ทานฆากิเลสในสถานที่เชนน้ัน 

ดวยทาทาง ดวยอุบายวิธีการตาง ๆ เชนน้ัน ๆ ทานจึงเปนผูทรงมรรคทรงผล 

 ธรรมของพระพุทธเจาเปนมัชฌิมาธรรมอยูเสมอ  เหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสทุก

ประเภท  ไมไดเหนือธรรมเหลาน้ีไปไดเลย  ดวยเหตุน้ีผูปฏิบัติตามหลักศาสนธรรม  จึงช่ือวา

ดําเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจาอยางใกลชิดสนิทกับพระองคโดยลําดับ  ไมมีกาล

สถานที่หรือส่ิงใด ๆ จะเขามากีดขวางหรือกั้นกางมรรคผลนิพพาน  ไมใหเกิดแกผูปฏิบัติดวย

ความชอบธรรม ดังที่กลาวมาแลวน้ีเลย เพราะฉะน้ันขอใหทุกทานจงเปนที่มั่นใจในศาสนธรรม 

วาเปนมัชฌิมาธรรม เหมาะสมอยูเสมอ ที่เราซึ่งเปนผูนํามาประพฤติปฏิบัติเพ่ือกําจัดกิเลส  จะ

ไดเห็นกิเลสขาดสะบ้ันห่ันแหลกลงไป ดวยอํานาจแหงตปธรรมของเราโดยไมตองสงสัย 

เชนเดียวกับคร้ังพุทธกาล 

 น่ีละหลักเคร่ืองรับรอง เคร่ืองยืนยัน  เราอยาไปหาส่ิงอื่นส่ิงใด ผูหน่ึงผูใดมายืนยันมา

เปนเคร่ืองรับรอง  นอกจากการปฏิบัติที่เราไดรับไดยินไดฟงจากครูจากอาจารย  และไดรํ่า

เรียนมาแลวจากตํารับตํารา  นําน้ีแลมาเปนเคร่ืองมือแกกิเลส ชําระกิเลสหรือปราบปรามกิเลส  

กิเลสไมอยูที่ไหน อยูที่ใจ  เคยอยูที่ใจมาเปนเวลานาน  ใจน้ีเปนที่อยูของกิเลสมาต้ังกัปต้ังกัลป

นับไมถวนแลว  กิเลสสรางบานสรางเรือนอยูสถานที่น่ีมาเปนเวลานาน  การสรางบานสราง

เรือนของกิเลสก็คือการสรางทุกขใหแกหัวใจสัตวน้ันแล 

 ใครก็ตามถาลงยังมีการเกิดอยูแลวจะตองมีความแก ความเจ็บ ความตาย ความทุกข

ยาก ความลําบาก ติดสอยหอยตามกันไปเพราะความเกิดเปนพ้ืนฐานหรือเปนสาเหตุอยูน้ันแล 

ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส วาทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิด อันน้ีจะเขาไมถึง  เพราะกิเลสมันเปนเจาของ

อยูภายในหัวใจ ทําใหเกิดอยูตลอดเวลาถาเราไมแกดวยมัชฌิมาปฏิปทา มีสติปญญาเปนสําคัญ

ในองคมรรค ๘  ความเพียรเปนเคร่ืองสนับสนุน  น่ีละเปนทางกาวเดิน เปนเคร่ืองมือที่จะ

ชําระลางส่ิงที่สกปรก ซึ่งฝงจมอยูภายในจิตใจใหหมดส้ินไปโดยลําดับ  ภพชาติจะไดยนเขามา 

ๆ 

 การจะเรียนรูเร่ืองภพเร่ืองชาติ  การจะเรียนรูเร่ืองเกิดแกเจ็บตายของตนเอง จะเปน

อดีตเคยเปนมานานเทาไรก็ตาม  อนาคตจะเปนไปมากนอยเพียงไรก็ตาม  จะทราบกันในวง

ปจจุบันแหงการปฏิบัติของเรา  เมื่อกิเลสไดถูกกําจัดลงไปมากนอย  วัฏจักรคือความหมุนของ

จิตเพราะอํานาจของกิเลสน้ัน  ก็จะไดคอยลดหยอนผอนตัวหรือมีวงแคบเขามาโดยลําดับ ๆ 



  

 

๔๑ 

เพราะฉะน้ันการพิจารณาหรือปฏิบัติตามหลักกรรมฐาน  อันเปนที่ต้ังแหงงานอันสําคัญมี เกสา 

โลมา นขา ทันตา ตโจ เปนตน  จึงเปนจุดอันสําคัญที่จะร้ือภพร้ือชาติทําลายวัฏจักรของตนไป

ดวยอํานาจแหงการพิจารณาธรรมเหลาน้ีไปโดยลําดับ  น่ีละเปนหลักสําคัญ  

  เกสา  โลมา นขา ทันตา  ตโจ  เราถนัดในอาการใด  ๕ อาการน้ี แลวจะซึมซาบเขา

ไปสูอวัยวะหรืออาการอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกันอยางแยกไมออก ภายในรางกายน้ีทุกสัดทุกสวน  

ดวยปญญาโดยไมตองสงสัย  เมื่อปญญาไดแทรกซึมรูจริงเห็นจริงเขาไปในแงใดอาการใดแลว 

จะตองปลอยวางอาการทั้งหลายเหลาน้ันยนเขามาโดยลําดับ ๆ  สวนรูปเปนส่ิงที่หยาบกวา

เพ่ือน  และเหมาะสมกับใจกําลังหยาบ  ทานจึงสอน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เปนตน  ใน

ฝายรูปน้ีใหเหมาะสมกับจิตใจของเรา ที่ไมสามารถอาจเอื้อมใหละเอียดลออในการพิจารณา

ยิ่งกวาน้ัน  จึงตองรับน้ีมาพิจารณา 

  เมื่อพิจารณาส่ิงดังกลาวมาน้ีสวนใดก็ตามเขาถึงความจริงแลว  ในรางกายทุก

สวนน้ียอมจะเปนความจริงข้ึนมาประจักษกับปญญาของเราโดยไมตองสงสัย   เมื่อไดพิจารณา

ส่ิงเหลาน้ี  เอา  โดยความเปนปฏิกูลก็เห็นไดชัดประจักษ  เพราะเปนความจริงอยูแลวต้ังแตยัง

ไมรู ต้ังแตยังไมพิจารณา ต้ังแตกําลังเราเสกสรรปนยอมันวาสวยวางามอยูโนน ทั้ง ๆ ที่อันน้ี

มันไมไดเปนไปดวย มันเปนความจริงดวยความอสุภะอสุภัง  เมื่อสติปญญาพิจารณาลงสูความ

จริงน่ีแลว มันก็เปนอสุภะอสุภังดังที่ธรรมทานสอนไวโดยไมสงสัย เพราะทานสอนไวตามหลัก

ความจริง  ส่ิงน้ีเปนความจริงอยูแลว 

 ถาจะพิจารณาแยกแยะออกไปถึงเร่ือง อนิจฺจํ  เร่ือง ทุกฺขํ หรือเร่ือง อนตฺตา ในสวนใด

ก็ตามในธรรมทั้ง ๓ ประเภทน้ี  ไมจําเปนจะตองพิจารณาใหกลมกลืนเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน

ไป หรือพิจารณาทั้ง ๓ อยาง  จะพิจารณาอยางใดอยางหน่ึงก็ตาม  ยอมเปนส่ิงที่จะกระจาย

เกี่ยวโยงกันไปหมดใหทราบโดยตลอดทั่วถึง ทั้ง อนิจฺจํ ทั้ง ทุกฺขํ ทั้ง อนตฺตา โดยที่เรา

พิจารณาเพียงไตรลักษณใดไตรลักษณหน่ึงเทาน้ัน  มันจะซึมซาบกันไปหมด  ถาพิจารณาเปน

ไตรลักษณก็เปนไตรลักษณอยางประจักษ  ไมสงสัยภายในจิตใจ 

 ไตรลักษณน้ันคืออะไร  มันคือเราคือของเราเหรอ  มันคือของสวยของงามเหรอ  มัน

คือสัตวคือบุคคลตัวตนเราเขาเหรอ  มันปฏิเสธทั้งน้ันในหลักไตรลักษณน้ี  น่ันไมใชเรา น่ัน

ไมใชของเรา น่ันเปนทุกข น่ันเปน อนิจฺจํ แนะบอกชัด ๆ อยูอยางน้ัน มีแตเร่ือง อนิจฺจํ ความ

แปรสภาพอยูหมดทั้งรางกายและจิตใจ  แลวถาวา ทุกฺขํ มันก็เต็มไปดวยกองทุกขอยูแลว อนตฺ

ตา เอาสาระสําคัญวาเปนเราเปนเขามาจากที่ไหน แนะฟงซิ  ไตรลักษณบงบอกอยูแลวอยาง

ชัดเจน 



  

 

๔๒ 

 เมื่อพิจารณาตามหลักของไตรลักษณใดก็ตาม จะตองเขาถึงความจริงที่กลาวมาน้ีทั้งน้ัน 

เมื่อเขาถึงความจริงดวยความรูจริงเห็นจริงแลว จะยึดเอาวาเปนเราเปนของเราที่ไหน จะฝนยึด

ไปไดอยางไร  เพราะความจริงบอกอยูอยางน้ีเห็นอยูอยางน้ี  ส่ิงที่เราเคยยึดเคยถือที่สําคัญมั่น

หมายเอาอยางน้ัน  ลวนแลวต้ังแตของปลอมที่เคยเสกสรรปนยอข้ึนมาตางหาก  เปนเร่ืองของ

กิเลสทั้งมวลไมใชเร่ืองของธรรม  เมื่อพิจารณาตามเร่ืองของธรรมอันถูกตองตามสวากขาต

ธรรมที่ตรัสไวชอบแลว  ทําไมจะไมเห็นของจริง  เมื่อเห็นรางกายเปนสวน เชนอสุภะก็เปนอสุ

ภะหมดทั้งตัวแลว ถือวาเราวาของเราไดอยางไร 

 อสุภะทั้งกอง กระดูกทั้งกอง รางกายทุกทอนหรือรางกายทั้งรางน้ีเต็มไปดวยกองอสุภะ

ปาชาผีดิบ  เราจะถือวาเราวาของเรา วาสวยวางาม  เราจะฝนถือไปไดอยางไร  เมื่อปญญาได

หยั่งทราบถึงความจริงแลววาไมใช  ดังที่เราเสกสรรปนยอมาน้ัน มันไมใช มันไมถูก มันไมใช

ความจริง  ความจริงเปนอยางน้ีคือเปนอสุภะทั้งมวล  น่ีละปญญาเมื่อแทรกลงไปถึงไหนคาน

ความปลอมน้ันทั้งน้ัน  ทําลายความจอมปลอมทั้งหลายอออกไปโดยลําดับ ๆ เพราะฉะน้ัน

ปญญาเมื่อมีความละเอียดเขาไปมากเพียงไร  จึงสามารถที่จะทําลายส่ิงจอมปลอมทั้งหลาย  ซึ่ง

กิเลสมันกางขายไวทั่วรางกายจิตใจของเราน้ี ใหแตกกระจายหายไปโดยลําดับ ๆ ทานจึงสอน

ใหพิจารณา 

 เอา ถาจะพิจารณาถึงเร่ืองไตรลักษณ ก็เต็มไปดวย อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา  อนิจฺจํ  

ทุกฺขํ  อนตฺตา น้ีเหรอเปนสาระแกนสาร เปนเราเปนของเรา  เมื่อพิจารณาใหเห็นชัดถึงความ

ซึ้งดวยความจริงในไตรลักษณน้ีแลว  จิตดวงใดละจะฝนไปยึดได  จะฝนไปถือวาน้ันเปนเรา น้ี

เปนของเราไดไหม ไมฝน ตองปลอยวางโดยไมตองสงสัย น่ีความปลอยวางดวยความรูจริงเห็น

จริงเปนอยางน้ัน และในขณะเดียวกันก็ลบลางความจอมปลอม ที่อวิชชามันกางขายไปเที่ยวปก

ปนเขตแดนไวทุกแงทุกมุมออกไดโดยลําดับๆ จนกระทั่งออกหมดไดโดยส้ินเชิง เพราะอํานาจ

ของสติปญญาน่ีเปนสําคัญ 

 เพราะฉะน้ันการพิจารณาเหลาน้ีจึงเปนการทําลายส่ิงที่กิเลสตัณหาอาสวะ ซึ่งเปนเร่ือง

ของกิเลสน้ันมันไปเที่ยวปกเที่ยวเสียบกับระเบิดไวเพ่ือทําลายเราอยูทุกแงทุกมุม  ไปร้ือขนส่ิง

ทําลายน้ันออกใหหมด เหลือแตความปลอดภัยไรกังวล ไมใหยึดมั่นถือมั่นในส่ิงเหลาน้ี  เพราะ

ความรูชอบดวยปญญา  น่ีละการปฏิบัติอยูที่ตรงน้ี  การร้ือถอนกิเลสร้ือถอนที่ตรงน้ี  การร้ือ

ถอนกิเลสออกไปไดโดยสําคับ ก็ช่ือวาเปนผูทรงมรรคทรงผลไปโดยลําดับ 

 การร้ือถอนกิเลสออกไดโดยส้ินเชิงไมมีกิเลสตัวใดเหลืออยูภายในจิตใจน้ีเลย ก็ช่ือวา

เปนผูทรงผลอันสมบูรณเต็มที่ อยูที่ใจน้ี  ไมอยูที่กาลโนนสมัยน้ีสมัยโนน ไมอยูกับเวลํ่าเวลา 

ไมอยูกับสถานที่ใด เพราะกิเลสอยูที่ใจ การแกกิเลสแกลงที่ใจดวยความเพียร  เพียรที่ใจดวย



  

 

๔๓ 

ความมีสติดวยความมีปญญา มีศรัทธา มีความเพียรเปนเคร่ืองสนับสนุน  เอาใหจริงใหจัง 

 ความออนแอ ความทอแท ความเหลวไหล ลวนแลวต้ังแตเปนเร่ืองของกิเลส ปกเสียบ

ขวากหนามไวใหเราเหยียบย่ําและเปนอันตรายตอตัวของเราเอง ไมใชส่ิงใดเปนเร่ืองของกิเลส

ทั้งมวล ใหทราบกลมายาของกิเลส ผูปฏิบัติจิตตภาวนาเทาน้ันจะเปนผูทราบเร่ืองกลมายาของ

กิเลส  และจะเปนผูชํ่าชองในสนามรบระหวางกิเลสกับธรรมรบกัน  เพียงเราเรียนจํามามาก

นอยไมมีทางจะทราบกลมายาของกิเลสไดเลย 

 เรียนมามากมานอยไมไดประมาท  ผมก็เคยเรียนตามสติกําลังความสามารถ กลับเปน

เร่ืองส่ังสมกิเลสข้ึนมาโดยไมรูสึกตัว น่ีเปนความจริงอยางน้ี  เรียนไดนักธรรมตรีก็มี

ความสําคัญข้ึนมาวาเรามีความรูความฉลาด เราไดนักธรรมตรีแลว  พอไดนักธรรมโทข้ึนมาก็

เพ่ิมข้ึนอีกความสําคัญวาตนรูอยางน้ันอยางน้ี  ซึ่งเปนเร่ืองของกิเลส เพราะความจํา เรียนจํามา  

เอาความจํามาเปนความจริง  เสกสรรความจําใหเปนความจริงจะเปนไดอยางไร เพราะไมใช

ความจริงมันเปนความจําตางหาก  ไดนักธรรมเอกไดมหาเปรียญก็ยิ่งโตข้ึนใหญยิ่งกวาภูเขา 

คับฟาคับดินไปหมดแลว 

 เราไมไดประมาทการศึกษาเลาเรียน  แตความจริงเปนอยางน้ี มันเปนความสําคัญมั่น

หมายข้ึนในตัวเองน้ันแหละ กิเลสน่ันแหละ  เพราะมันชอบยอตัวเอง  เร่ืองของกิเลสตองชอบ

ยอตัวเอง ชอบทําลายคนอื่น ชอบทําลายธรรม อันไหนเปนธรรมกิเลสชอบเหยียบย่ําทําลาย  

อันไหนไมเปนธรรมกิเลสสงเสริมข้ึนมา  เพราะกิเลสเปนขาศึกกับธรรมอยูแลวแตกาลไหน ๆ 

มา  เมื่อเปนเชนน้ันเราจะทราบความจริงของกิเลสไดอยางไร  เมื่อความรูความเห็นความคิด

อานทุกดานทุกแงทุกมุม ลวนแลวแตเปนอุบายของกิเลสสอนใหเราคิดใหเราทํา  เราจะไป

ทราบกลมายาของกิเลส เลหเหล่ียมของกิเลส อุบายวิธีการของกิเลสไดอยางไร  

  เพราะฉะน้ันจึงตองอาศัยหลักการปฏิบัติ  ปริยัติเรียนมาแลวใหมีความมุงมั่นตอการ

ปฏิบัติ  อยาเรียนมาเพ่ือความจํา  อยาเอาความจํามาเปนความจริง  อยาเอาความจํากับความ

จริงที่เสกสรรข้ึนมาน้ันมาเปนมรรคผลนิพพาน มาเปนความรูความฉลาดของตน  จะเปนเร่ือง

ปลอมไปตามกิเลสเสียทั้งมวล  ทั้ง ๆ ที่เรียนธรรมน้ันแหละ 

 ใหเรียนเพ่ือรูแนวทางแลวปฏิบัติดวยจิตตภาวนา  ปริยัติทานสอนวาอยางไรพิจารณา

ใครครวญตามหลักที่ทานสอนแลวดําเนินตามน้ัน  อยาใหผิดพลาดคลาดเคล่ือน  ดังที่

อุปชฌายะทานสอน เกสา โลมา นขา  ทันตา  ตโจ ทานอธิบายใหฟงยอ ๆ ในขณะที่บวช  

ความจริงเปนอยางน้ัน  เราพยายามปฏิบัติตามที่ทานสอนโดยหลักความจริงน้ัน  ใหรูเปนหลัก

ความจริงข้ึนมาประจักษใจเราดวยปญญา  น่ีอันน้ีเปนความจริงข้ึนมาแลว 
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 ทานวา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ  แตละอยาง ๆ เปนส่ิงปฏิกูลโสโครกไมนายึดนา

ถือ นารําคาญ นารังเกียจ นาเกลียด เพราะเต็มไปดวยของสกปรก ตองชะตองลางทุกเวลํ่าเวลา 

เคร่ืองนุงหมใชสอยโดยปกติลําพังของเขาก็สะอาด  แตพอมาคลุกเคลากับรางกายซึ่งเปนของ

ปฏิกูลน่ีแลว ยอมเปนของสกปรกไปหมดดวยกัน อันใดก็ตามไมวาสถานที่อยู บานเรือน กุฏิ  

เมื่อคนไปอยูสถานที่ใดที่น่ันยอมสกปรก เพราะตัวคนรางกายของคนเปนของสกปรกดวย ใจ

ของคนเปนของสกปรกดวย  เมื่อไปคละเคลาหรือเกี่ยวของกับส่ิงใด ส่ิงน้ันจึงกลายเปนของ

สกปรก น่ีตามหลักธรรมชาติเปนอยางน้ี 

 เพราะกายเปนของสกปรกอยูแลว  นอกจากน้ันใจยังสกปรกอีก  ยังเห็นของสกปรกน้ี

วาเปนของสวยงาม วาเปนส่ิงที่พึงใจ  มันลวนแลวต้ังแตเร่ืองกลมายาของกิเลสหลอกสัตวโลก

ทั้งมวล  อุปชฌายะทานสอนอยางน้ันแลวใหพิจารณาตามทานสอน   ส่ิงเหลาน้ีไมใชของสวย

ของงาม เปนของปฏิกูลโสโครก  ใหเห็นทั้งที่เกิดที่อยูทานบอกไวหมด เราใหพิจารณาตามหลัก

น้ันแลวจะเปนความจริงดังที่ทานสอนไวทุกประการ  เมื่อเปนความจริงดวยปญญาแลว  จะ

ปลอยวางส่ิงที่เสกสรรปนยอดวยความจอมปลอมน้ันออกจากใจ  ใจจะกลายเปนความจริงของ

จริงข้ึนมา  เพราะความรูคือสติปญญาเปนของจริงประเภทหน่ึงเคร่ืองฆากิเลส  น่ีหลักใหญเปน

อยางน้ี 

 เมื่อปฏิบัติเขาไปโดยลําดับ ๆ ความสําคัญมั่นหมายของเราที่วาเรียนมามากมานอย วา

มีความรูช้ันน้ันช้ันน้ี คอยจางไป ๆ เพราะความจริงหนุนตัวข้ึนทุกวันเกิดข้ึนทุกวัน  เราบํารุงอยู

ดวยการปฏิบัติ  ความรูจริงเห็นจริงเพ่ิมข้ึนทุกวัน ความจอมปลอมที่เกิดข้ึนจากความสําคัญมั่น

หมายวาตนรูตนฉลาดก็คอยหายหนาไป ๆ ดีไมดีอายตัวเอง  จนกระทั่งความจริงที่เกิดข้ึนดวย

อํานาจของภาคปฏิบัติโดยทางสติปญญาศรัทธาความเพียรแลว  ยิ่งจะเห็นไดชัดทีเดียววา น่ีจึง

เปนของจริง ของจริงเปนอยางน้ี  น้ีเปนอัตสมบัติแท 

 ความจําศึกษาเลาเรียนมา จากตํารับตําราจากครูจากอาจารยน้ันเปนสมบัติยืม หยิบยืม

มาเพ่ือคาหากําไร  เมื่อเรามาปฏิบัติตัวของเราเกิดความรูความฉลาดข้ึนมา ช่ือวาไดกําไรโดย

ลําดับ แลวก็กลายมาเปนอัตสมบัติของเราตามข้ันตามภูมิแหงสติปญญาศรัทธาความเพียรของ

เราที่ชําระไดโดยลําดับ ๆ  จนกลายเปนปฏิเวธธรรมข้ึนมาอยางสมบูรณ 

 คําวาปฏิเวธธรรมน้ันหมายถึงความรูแจงเห็นจริงไปเปนพัก ๆ เปนตอน ๆ เปนสัดเปน

สวนโดยลําดับ  จนกระทั่งรูแจงตลอดทั่วถึง  เรียกวาปฏิเวธธรรมอันสมบูรณ  ดังที่ทานบรรลุ

อรหัตผลหรือถึงพระนิพพานทั้งเปน น้ันแหละช่ือวาเปนผูทรงไวแลวซึ่งปฏิเวธธรรม รูแจงแทง

ตลอดทั่วถึงภายในจิตใจ  ไมมีกิเลสตัวใดเขาแทรกสิงไดเลย เปนใจที่บริสุทธ์ิลวน ๆ น่ันแหละ

ที่น่ีเปนความจริงเต็มสัดเต็มสวน เปนมรรคเปนผลเต็มสัดเต็มสวน เต็มที่ดวงใจ 
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 ที่ไมเต็มแตกอนก็เพราะมันบรรจุแตกิเลสเต็มหัวใจ  เพราะฉะน้ันจึงใชการปฏิบัติจาก

การศึกษาเลาเรียนมาแลวใหมาก หนักเขาไปโดยลําดับ  เราอยาคิดวาส่ิงใดจะวิเศษวิโสกวาการ

งานคือการแกกิเลส  และอยาไปสนใจกับส่ิงใดวัตถุใดสมบัติใดวาเปนส่ิงจะวิเศษวิโส ยิ่งกวา

สมบัติคือธรรมที่ไดข้ึนมาจากการแกกิเลสโดยลําดับ ๆ จนกระทั่งถึงวิมุตติสมบัติ  อันน้ีเลิศ

ประเสริฐ  ไมมีสมบัติใดเสมอในไตรโลกธาตุน้ี 

 เพราะฉะน้ันงานที่จะดําเนินเพ่ือสมบัติอันลนคาน้ีจึงเปนงานที่ลําบากอยูบาง โลกเขาจึง

ไมสนใจไมตองการอยากจะทําเพราะทํายาก  เน่ืองจากกิเลสมันกีดมันขวางไมใหทํา เพราะ

กิเลสกับธรรมเปนขาศึกกันมาโดยลําดับลําดาต้ังแตไหนแตไร  จะมีมากมีนอยไมมีกิเลสตัวใดที่

จะเห็นคลอยตามธรรมเลย ตองเปนขาศึกทั้งน้ัน  ไมวาลูกวาหลานวาเหลน วาปูยาตายายตา

ทวดของกิเลสทุกประเภท  มีแตพวกเปนขาศึกตอธรรม เปนผูขัดแยงตอธรรม คัดคานตอ

ธรรม ลบลางธรรมอยูเสมอ 

 จนกระทั่งส่ิงเหลาน้ีถูกปญญาวุธทําลายลงเสียอยางราบไมมีส่ิงใดเหลือแลว น้ันแลที่น่ี  

จึงจะไมมีอะไรมาขัดแยงตอธรรม  ไมมีอะไรมาคัดคาน ไมมีอะไรมารบกวนใจ  ใจจึงเปน

อิสระเสรีโดยหลักธรรมชาติของตน  ทีน้ีธรรมเปนใจ ใจเปนธรรม  วิมุตติหลุดพนกับธรรมที่

บริสุทธ์ิภายในใจน้ันเปนอันเดียวกันโดยไมตองเสกสรรปนยอ  หากรูหากเขาใจหากประจักษ

ภายในจิตใจของผูเปนเจาของของผูไดสมบัติอันลนคาน้ีโดยไมตองไปถามผูใด 

 แมพระพุทธเจาจะปรินิพพานนานไปต้ัง ๒,๔๐๐ -  ๕๐๐ ก็ตามไมสงสัย  พระพุทธเจา

อยูในโลกมีกี่พระองค ต้ังแตเร่ิมแรกตรัสรูมาจนกระทั่งปจจุบันน้ี  ทานนิพพานแลวทานไปอยู

ที่ไหน ทานสูญส้ินไปไหนไมสงสัย พระสาวกของพระพุทธเจาแตละพระองคน้ันมีจํานวน

มากมายทานไปอยูที่ไหน ทานเปนพระอรหันตจริงไหม พระพุทธเจาทั้งหลายมีจริงไหม หาย

สงสัยเพราะธรรมชาติน้ีเปนเคร่ืองยืนยันหลักความจริงแหงสากลวิมุตติ 

 ดังพระพุทธเจาทุก ๆ พระองคและพระอรหันตทั้งหลายทานถึงวิมุตติหลุดพน  จิตดวง

น้ีเปนสักขีพยานกระเทือนไปหมด  ถาจะลบลางวาพระพุทธเจาทั้งหลายก็ดี สาวกทั้งหลายก็ดี

วาไมมี ใหลบลางตรงน้ีเสีย จะลบลางไดไหมความจริงที่ประจักษอยูในใจ  คือวิสุทธิธรรม 

วิมุตติธรรม  อิสระธรรม เต็มหัวใจของตัวเองประจักษอยูน้ีเปนสักขีพยานอยูแลว  ทําไมจะไม

เปนสักขีพยานของพระพุทธเจาทั้งหลาย และพระสงฆสาวกทั้งหลาย 

 ธรรมแทอยูที่ไหนที่น่ี  พระพุทธเจา พระธรรม เหลาน้ันเปนอาการอันหน่ึงที่เรียกตาม

สมมุติ  สุดทายก็ลงในธรรมแทงเดียว ธรรมอันเดียวกันหมด  ปรากฏอยูภายในจิตเปนเคร่ือง

ยืนยัน  ไมมีส่ิงใดมาขัดมาแยง  มีกิเลสอยางเดียวเทาน้ันเปนผูขัดแยงตอธรรม  เปนขาศึกตอ
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ธรรม  เมื่อกิเลสไดส้ินซากลงไปเทาน้ันหายสงสัย  เห็นไดชัดเจนในเร่ืองธรรม วาธรรมวิเศษ

ขนาดไหน  จิตเปนผูรับสัมผัส จิตเปนผูรับทราบ จิตเปนผูทรงธรรม มาทรงอยูที่น่ีทั้งหมด 

รับทราบอยูที่น่ีทั้งหมด รูอยูที่น่ีทั้งหมด 

 หมดทั้งมวลแหงธรรมรวมอยูที่ใจดวงเดียวน้ี เปนใจที่บริสุทธ์ิ  ธรรมก็บริสุทธ์ิ  จะ

เรียกวาใจก็ไดจะเรียกวาธรรมก็ไมมีอะไรขัดแยง  เพราะกิเลสเคร่ืองขัดแยงไมมี สมมุติไมมี  

เมื่อต้ังช่ือข้ึนวาเปนวิมุตติต้ังช่ือข้ึนเปนอะไร ก็เปนเร่ืองของธรรมต้ังข้ึนมาไมใชกิเลสต้ังข้ึนมา

จึงไมขัดแยงตัวเอง  จะเรียกวาจิตน้ีหลุดพนแลวก็ได จิตน้ีบริสุทธ์ิก็ได จิตน้ีเปนธรรมแทงเดียว

ก็ได  จะไมเรียกวาจิตเรียกวาธรรมอยางเดียวลวน ๆ ก็ได  เพราะไมมีอะไรมาขัดแยงแลว  

เปนเร่ืองของวิมุตติธรรมต้ังช่ือตัวเอง เพ่ือใหโลกทั้งหลายซึ่งอยูในสมมุติไดยึดเปนกรุยหมาย

ปายทางเขาไปเทาน้ัน  แตพอถึงธรรมชาติอันแทจริงแลวน้ัน  ไมวาผูใดยอมหายสงสัยหมด  

ไมจําเปนจะตองไปหาต้ังช่ือต้ังนามตอไปอีกแลว 

 น่ีคือผลแหงการประพฤติปฏิบัติ  เน่ืองมาจากปริยัติคือการศึกษา เฉพาะอยางยิ่งศึกษา

จากครูจากอาจารยจากอุปชฌายะ แลวมาประพฤติปฏิบัติกําจัดไปโดยลําดับลําดา ผลสุดทายก็

ลงในจุดน้ีไมหนีไปไหนได  น่ีละผูจะทรงมรรคทรงผลคือผูปฏิบัติ อยางอื่นมองไมเห็น 

 ไมไดประมาทเร่ืองการศึกษาเลาเรียน  เปนพ้ืนเพหรือเปนภาคพ้ืนที่จะใหรูแนวทาง

แหงการปฏิบัติ  แตตองเรียนเพ่ือปฏิบัติ  เมื่อปฏิบัติแลวปฏิเวธะซึ่งเปนธรรมเกี่ยวโยงกัน

จะตองปรากฏมาเปนทอด ๆ จนกระทั่งถึงปฏิเวธธรรมอันสมบูรณ 

 น่ีละพระพุทธเจาก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีทานดําเนินอยางน้ี ทานปฏิบัติอยางน้ี ทานรูอยาง

น้ี  ไมปฏิบัติอยางอื่น  สถานที่อยูที่อาศัยของทานเปนสถานที่อยูที่อาศัยอันเปนไปเพ่ือการแก

กิเลสตัณหาอาสวะทั้งน้ัน ไมใชเปนไปเพ่ือความส่ังสมกิเลสเหมือนพวกเราทั้งหลาย น่ีอยูที่ไหน

ก็หรู ๆ หรา ๆ  ทั้ง ๆ ที่เปนคนขอทาน กุฏิระฟาโนนจะวายังไง  ที่อยูที่อาศัยญาติโยมที่เขามา

ใหทานใหกินทุกวัน ๆ ยังสูไมได  ไมอายเขาบางเหรอพิจารณาซ ิ

 ถาคิดตามหลักของพระตามหลักของธรรมแลวมันนาอายเขา  ที่อยูที่อาศัยของพระซึ่ง

เปนคนขอทานเปนผูเห็นภัย  กลับไมเห็นภัยกลับหรูหรา ยิ่งกวาประชาชนศรัทธาเขาเสียอีก 

มันนาอาย  ใหมันหรูหราภายในใจน้ีเปนความถูกตองตามอรรถตามธรรม ตามหลักของสมณะ 

ใหหรูหราดวยศีล ใหหรูหราดวยสมาธิ ใหหรูหราดวยปญญา ดวยศรัทธาความเพียร  ทุก

อิริยาบถใหมีความตะเกียกตะกายดวยความพากเพียรอยูเสมอ  เพ่ือฆากิเลสอาสวะประเภท

ตาง ๆ ซึ่งเปนตัวภัยตอเราทั้งน้ัน 

 อยาเห็นวากิเลสตัวใด  จะมาใหคุณใหประโยชนแกเรา  นอกจากเปนขาศึกตอเราโดย



  

 

๔๗ 

ถายเดียว  ดังที่กลาวแลววาอยาวาแตพอแตแมปูยาตายายของมันเลย  แมแตเหลน ๆ ของมัน

มันก็เปนภัยตอเราทั้งน้ัน  เกิดข้ึนมามันเปนเสือเหมือนพอเหมือนแมมัน  กิเลสมันเปนเสือแต

ละตัว ๆ เปนภัยแตละตัว ๆ  ตอจิตใจ  จงหํ้าห่ันลงไปใหแหลกแตกกระจาย  อยาลดละความ

พากเพียรอยาทอถอย 

 ความทอถอยเปนเร่ืองของกิเลส ความออนแอเปนเร่ืองกลมายาของกิเลสใหทราบนัก

ปฏิบัติ  เขาสูสงครามตองรูกลมายาของขาศึก  น่ีเราก็เขาสูสงครามระหวางกิเลสกับธรรมหํ้าห่ัน

กัน  ตองรูกลมายาของกิเลสอาสวะ  มันออกในแงใดมุมใด  จะตองรูดวยสติปญญาของเรา  

นอกจากน้ันยังมีครูบาอาจารยคอยแนะใหอุบายอยูเสมอแลว มันเปนของหาไดเหรอ  มีผูแนะ

ผูใหอุบายวิธีการปฏิบัติอยูแลว 

 กิเลสน่ันแหลมคมที่สุด น่ีเคยไดพูดแลวกี่คร้ังกี่หนกับทานทั้งหลาย  เราไมทราบถาหาก

วาเราไมไดปฏิบัติตอกิเลส เราไมไดตอสูกับกิเลสใหเต็มเหน่ียวเสียกอน จนถึงเปนถึงตายแลว 

เราจะไมทราบเร่ืองกลมายาของกิเลสวาแหลมคมขนาดไหน  ในทาแหงความเพียรทุกประโยค

ของเรามักจะมีแตเร่ืองกิเลสทํางานทั้งน้ัน  เร่ืองความเพียรที่วาเพ่ือเปนธรรม ๆ หาที่แทรก

ไมได  เพราะสติปญญาเราไมทันมันน่ันเอง  มันจึงไปทํางานแทนเรา  ทีน้ีเมื่อสติปญญาของเรา

มีความแกกลาสามารถเขาโดยลําดับ ๆ กิเลสออกมาแงใดมุมใด  มันแกกันทันรูกันทัน เมื่อรู

กันทันแลวมันก็มีชองทางที่จะฆาที่จะทําลายกันได  น่ีเร่ืองเปนอยางน้ัน ขอใหทุก ๆ ทานได

นําไปพินิจพิจารณาประพฤติปฏิบัติตนใหเต็มเม็ดเต็มหนวย 

 เราเกิดมาในชาติน้ีไดเปนนักรบตามแนวทางของศาสดา ที่พาดําเนินมาเพ่ือความพน

โลก เพ่ือความประเสริฐสุด  เราจะไมเปนอื่นใดนอกจากจะเปนผูทรงไวซึ่งธรรมอันลนคา

ภายในจิตใจ  จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพน เรียกวาเลิศโลก  จะไมนอกเหนือไปจากงานของเรา

ที่ประพฤติปฏิบัติอยูเวลาน้ีเลย 

จึงขอยุติเพียงเทาน้ี 
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๔๘ 

เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ 

ร้ือภพร้ือชาต ิ

ทุก ๆ ทานที่บวชมาในวงพระพุทธศาสนา ลวนแลวแตออกมาจากคนเหมือนชาวบานทั่ว ๆ ไป  

นําเอารางกายของคนรางกายของชาวบานน้ันแลมาเปนพระ   การนํารางกายของคนมาเปน

พระ คือเปนพระดวยเจตนาวิรัติงดเวนในส่ิงที่ฆราวาสหรือคนทั้งหลายเขาทําอันเห็นวาเปนการ

ขัดตอความเปนพระ เพศของพระ การปฏิบัติของพระ เหลาน้ีงดทั้งหมด  จึงเรียกวาพระโดย

สมบูรณ  ทั้งการบวชก็ถูกตองตามพุทธบัญญัติ  เปนสมบัติหมดทุกอาการแหงการบวชมิได

เปนวิบัติแมขอใดขอหน่ึงเขาเคลือบแฝงเลย  จากน้ันก็ประพฤติปฏิบัติตนตามหนาที่ของพระ

น้ันแล 

 พวกเราทุกคนเปนนักทองเที่ยวเกิดแกเจ็บตาย ซึ่งเปนเร่ืองเต็มไปดวยทุกขที่แฝงกันไป

กับภพชาติน้ัน ๆ มาเปนเวลานาน ไมมีใครไดเปรียบเสียเปรียบกัน เปนแตเพียงวาความจดจํา

แหงความเปนมาของตนในอดีตน้ันจดจําไมไดเทาน้ัน ความจดจําไมไดน้ีไมไดมีอํานาจที่จะลบ

ลางความจริง ซึ่งเคยเปนมาอยางใดของเราแมแตนอย 
 ความจริงกับความจําตางกันมาก เชนอยางที่กลาวมาสักครูน้ีวาเราเปนนักทองเที่ยว 

แบกหามกองทุกขไปกับภพชาติน้ัน ๆ หรือมากับภพชาติน้ัน ๆ มาเปนเวลานาน น้ีคือความ

จริงมีอยูกับทุกคน มีอยูกับทุกตัวสัตว จะจําไดหรือไมได สนใจจําหรือไมสนใจจํา สนใจคิด

หรือไมสนใจคิด ไมเปนส่ิงที่จะลบลางความจริงเหลาน้ีไปไดเลย หากวาไมมีครูมีวิชาความรูมา

สอนอุบายวิธีการที่จะทราบความจริงที่เปนมาน้ี ดวยความจริงแหงธรรมน้ันแลว จะไมมีทาง

ทราบไดตลอดไป 
 แตมนุษยเรายังดี ถาพูดถึงความไดเปรียบ ก็ไดเปรียบสัตวทั้งหลายอยูมาก และ

ไดเปรียบมนุษยที่ไมเคยสนใจใยดีในหลักธรรมซึ่งเปนเคร่ืองมืออันเยี่ยมในทางฝายเหตุ แก

กิเลสตัณหาอันเปนสาเหตุแหงทุกขน้ี น่ีเรียกวาเรามีวาสนาสําหรับผูไดศึกษาอบรม ผูไมสนใจ

ในธรรมเหลาน้ีแลว เรียกวาเราไดเปรียบเขาอยูมาก แมเราจะตําหนิเราวาเปนผูดอยวาสนา ก็

ดอยเพ่ือจะสงเสริมวาสนาใหเจริญยิ่งข้ึน น่ีทานเรียกความจริง ความจริงน้ีไมมีใครที่จะสามารถ 

ร้ือฟนข้ึนมาประกาศใหโลกไดเห็นไดเลย นอกจากพระพุทธเจาแตละพระองคเทาน้ัน ซึ่งเปน

ตนตระกูลแหงความรูแจงแทงตลอดในความจริงทั้งหลายเหลาน้ี ประจักษพระทัยของแตละ

พระองค 



  

 

๔๙ 

 เฉพาะอยางยิ่งในองคปจจุบันก็คือพระพุทธเจาของเรา เปนผูทรงขุดคนความจริงที่

เปนมาของพระองค จนสามารถกระจายไปทุกแหงหนในบรรดาสัตว ซึ่งมีสภาพเปนอยาง

เดียวกัน ใหรูแจงเห็นจริงไปหมด ตลอดทั่วถึงไมมีที่ปดบังล้ีลับพระปญญาญาณของพระองค

ไปไดเลย เมื่อทรงทําการขุดคนจนพบความจริงข้ึนมา จึงไดนําความจริงน้ีออกส่ังสอนสัตวโลก

เพ่ือทราบเร่ืองความเปนมาของส่ิงลึกลับ ที่พาใหสัตวโลกทั้งหลายไดเกิดแกเจ็บตายมาโดย

ลําดับน้ี คือเช้ืออันสําคัญไดแกกิเลสตัณหาอาสวะ ซึ่งฝงอยูภายในจิตไมมีใครสามารถลบลาง

ออกไปไดเลย หรือชําระลางไดดวยวิธีการใด ๆ นอกจากหลักวิชาธรรมะเทาน้ัน 
 หลักวิชาธรรมะถาเพียงเรียนจําไดเฉย ๆ ก็ไมสามารถที่จะลบลางหรือชะลางกิเลสซึ่งมี

อยูภายในจิตใจ หรือฝงอยูภายในจิตใจน้ีออกได นอกจากจะมีภาคปฏิบัติเขาไปดวยจึงจะ

เปนไปได เพราะภาคปฏิบัติน้ันเร่ิมเปนความจริงข้ึนมาแลว เร่ิมปฏิบัติก็คือเร่ิมธรรมความจริง 

ก็เร่ิมรูเร่ิมเห็นเร่ืองราวของตนเองข้ึนมาเร่ือย ๆ 
 ส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงที่ลึกลับมากสําหรับสามัญชนเรา แตเปนส่ิงที่เปดเผยสําหรับผูรูแจง

แทงตลอดในส่ิงเหลาน้ีหมดแลว เพราะฉะน้ันกิเลสตัวใดก็ตาม จึงไมสามารถจะแสดงกลมายา

ตอทานผูที่ปราบปรามกิเลสใหราบคาบไปแลวภายในจิตใจไดเลย ดังพระพุทธเจาและพระ

อรหันตทาน พระพุทธเจาก็ดีพระอรหันตทานก็ดี เปนผูที่รูแจงแทงทะลุไปหมดบรรดากิเลส

ประเภทตาง ๆ ซึ่งฝงจมอยูภายในจิตใจ ไดขับไลออกดวยพระปรีชาสามารถของทานจนไมมี

เหลือแมช้ินเดียว เพราะฉะน้ันกลมายาของกิเลสทุกประเภท จึงไมสามารถที่จะหลอกลวงทาน

ไดต้ังแตขณะที่กิเลสไดส้ินซากไปจากพระทัยและจิตใจของพระสาวก 
 การร้ือถอนการขุดคนหาตนตออันลึกลับสลับซับซอนซึ่งฝงอยูภายในจิตใจน้ีน้ันเปนส่ิง

ที่ทําไดยาก อุบายวิธีการที่จะนํามาปฏิบัติตอส่ิงน้ีก็ยากที่จะมีผูรูผูเห็นได น่ีเราไดเกิดใน

ทามกลางแหงพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนพระโอวาท หรือเปนศาสนธรรมอันสําคัญมาก ในบรรดา

ธรรมที่เปนเคร่ืองมือสําหรับขุดคนกิเลสอาสวะ เราก็ไดรับไดยินไดฟงมาแลวจากพระพุทธเจา 

ซึ่งเปนองคที่รูแจงเห็นจริงทุกส่ิงทุกอยาง จนถึงกับวาร้ือปาชาหมดแลวภายในพระทัยของ

พระองคไมมีเหลือ เพราะฉะน้ันจึงไมมีวาความเกิดแกเจ็บตายอันเปนเคร่ืองหาบหามทุกขไป

ดวย ต้ังแตบัดน้ันเปนตนไปตลอดกาลไหน ๆ พระสาวกอรหันตแตละองค ๆ ก็เหมือนกัน

เชนน้ัน เปนผูร้ือปาชาออกจากจิตใจไดโดยส้ินเชิง 
 ปาชาอันแทจริงก็คือกิเลสกับจิตที่ฝงจมอยูดวยกัน น่ันแลเปนที่เพาะเช้ือทั้งหลาย หรือ

เปนที่เพาะภพเพาะชาติทั้งหลายเพาะที่ตรงน้ัน แตเราทั้งหลายไมรู เพราะฉะน้ันพระพุทธเจา

และสาวกทานกับพวกเราจึงตางกันอยูมาก ทั้ง ๆ ที่ผานมาดวยกัน เร่ืองก็เหมือนกัน แตเราไม

รูเราจําไมได และไมรูวิธีถอดถอนไมรูวิธีแกไข สําหรับทานรูวิธีถอดถอนรูวิธีแกไข จนกระทั่ง



  

 

๕๐ 

ถอดถอนออกไดหมดไมมีส่ิงใดเหลือ ทานจึงกลายเปนคนพิเศษเลิศโลกยิ่งกวาพวกเรา

ทั้งหลายเปนไหน ๆ เราจึงไดกลาวอางทานวาเปนสรณะ คือ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ 
 การถอดถอนกิเลสทุกประเภทใหพึงทราบเร่ืองของกิเลสดวยดี ถาเปนนักปฏิบัติธรรมะ

เพ่ือจะยังผลประโยชนใหเกิดข้ึนแกตนจากศาสนธรรมของพระพุทธเจาสมช่ือสมนามวาเราเปน

ชาวพุทธเปนพุทธบริษัท ภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา เราควรจะรูเร่ืองของกิเลสประเภทตาง ๆ ซึ่ง

เคยเปนขาศึกตอหัวใจเรามาเปนเวลานาน และเปนเจาใหญนายโตที่สุดอยูบนหัวใจของสัต

วโลกก็คือกิเลส ไมมีส่ิงใดที่จะสามารถปราบปรามมันลงจากหัวใจของสัตวโลกไดเลย มันจึง

ผยองพองตนกลอมสัตวโลกไมใหรูเร่ืองของมันวาเปนภัยตอสัตวโลกเลย ไมมีอันใดเกินกิเลส

ไปได น่ีจึงวาความแหลมคมไมมีอะไรจะเกินกิเลส นอกจากธรรมเทาน้ันเหนือกิเลส เมื่อเปน

เชนน้ันจึงตองไดศึกษาอบรมธรรม เพ่ือจะนํามาวิจัยกัน นํามาตอสูกัน นํามาแยกแยะกันใหเห็น

ดีเห็นช่ัว เห็นของปลอมของจริงซึ่งมีอยูในใจดวงเดียว หรืออยูในรางกายและจิตใจของเราคน

คนเดียวน้ี ใหแจงชัดไปโดยลําดับ 
 คําวากิเลส คือส่ิงที่ทําความเศราหมองมืดดํา หรือมืดต้ือตอจิตใจของสัตว น่ันทานเรียก

กิเลส เมื่อไดเขาสิงอยูภายในจิตใจของใครมากนอย จะทําใหคนน้ันโงหลงงมงายเซอะ 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 เหมือนกิริยาทาทางเราอันเปนไปดวยธรรมน้ีน้ันแกไมได ตองแกดวยความถาพูดให

เต็มภาษาธรรมะ ใหเต็มความจริงก็คือวาตองฮึดสูเสมอ 
 ใหสมกับวากิเลสทุกประเภท ไมมีกิเลสตัวใดไมวาลูกเตาหลานเหลน ปู ยา ตา ยาย 

ของกิเลส จะมีความสุภาพออนโยนตอสัตวโลก จะเหลาะแหละเหลวไหล เซอ ๆ ซา ๆ ตอสัต

วโลกไมมี มีแตตัวแหลมคม มีแตตัวโหดรายทารุณ มีแตตัวจริงจังในทางที่จะทําความทุกข

ใหแกสัตวโลกทั้งน้ัน ดวยเหตุน้ีการแกไขปราบปรามกิเลสเราจึงจะนําความสุภาพเรียบรอย 

ความออนโยน ความออนแอ ความเอาตามยถากรรม ความเปนผูวามีวาสนานอยถอยกําลังไป

สูกับกิเลสไมได นอกจากจะเปนเคร่ืองสังเวยกิเลส เปนเคร่ืองเซนสรวงกิเลสใหไดหัวเราะฮา ๆ 

อยูบนหัวใจของเราเทาน้ันไมมีอยางอื่น 



  

 

๕๑ 

 เราใหยอนหลังไปถึงพระพุทธเจาผูปราบกับกิเลส เรียกวาพระองคเปนพระองคแรกที่

เขาสูสงครามระหวางกิเลสสกับพระองคตอสูกัน มีความลําบากความทุกขความทรมานมาก

นอยเพียงไรในระหวางที่กําลังเขาสูสงคราม หรือข้ึนบนเวทีตอกรกับกิเลสน้ัน เราจะทราบไดชัด

ถึงเร่ืองความหนักเบาระหวางธรรมกับกิเลสตอสูกัน พระพุทธเจาของเราทรงสลบถึง ๓ หนฟง

ซิ คนเราไมถึงข้ันสลบ คือไมทุกขถึงข้ันสลบจะสลบไปไดยังไง ตองทุกขถึงข้ันน้ันถึงจะเปนไป

ไดอยางน้ัน ถาเลยจากข้ันน้ันก็ตาย น่ีคือวิธีการ น่ีคือการตอสู ความลําบากลําบนในการตอสู

กับกิเลสบนเวทีคือหัวใจเรา หนักขนาดน้ัน 
 บรรดาพระสาวกก็เชนเดียวกัน มีความลําบากลําบนในการประพฤติปฏิบัติ เกิดความ

เช่ือความเล่ือมใสในพระโอวาทของพระพุทธเจา หลังจากสดับตรับฟงใหถึงใจแลวสละตนออก

บวชจากสกุลตาง ๆ มีสกุลพระราชามหากษัตริย เศรษฐี กุฎมพี พอคาประชาชน จนถึงข้ันคน

ธรรมดา เมื่อออกบวชแลวต้ังหนาต้ังตาเขาสูสงครามตอสูกับกิเลสเพ่ือชัยชนะเปนยอดคนคือ

ยอดของตัวเอง โดยประกอบความพากเพียรอยูในสถานที่ที่พระพุทธเจาประทานใหแลว 
 งานที่ประทานใหในความเปนนักบวชเร่ิมตนต้ังแต เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ  เปน

ตนไปถึงอาการ ๓๒ ภายในรางกายน้ี ยังแยกแยะไปโดยลําดับ แตในเบ้ืองตนใหงานเทาน้ัน

เสียกอน แลวก็บอกสถานที่เปนที่เหมาะสมในการตอสูกับกิเลส ซึ่งเปนส่ิงที่เหนียวแนนมั่นคง

และเฉลียวฉลาดแหลมคมมาก ตองเลือกชัยสมรภูมิใหเหมาะสมสําหรับนักบวช 
 จึงทรงแสดงสถานที่วา รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห 

กรณีโย ทานทั้งหลายบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแลว ใหไปเสาะแสวงหาอยูตามรุกข

มูลรมไม ชายปาชายเขา ตามถ้ําเงื้อมผา เพ่ือเปนความสะดวกแกการตอสูกับกิเลส เอาใหไดชัย

ชนะ ยกตนใหหลุดพนจากทุกข เหยียบย่ําทําลายกิเลสใหแหลกแตกกระจายไปจากจิตใจ จะไม

มีส่ิงใดกดข่ีบังคับเปนเจานายเหนือหัวอีกตอไป จิตใจจะกลายเปนอิสระอยางไมมีขอบเขต ไม

มีสมมุติใด ๆ เขาไปกีดขวางไดเลยต้ังแตขณะน้ัน คือขณะที่ชนะกิเลสแลว 
 เพราะฉะน้ันการปราบปรามกิเลสทุกประเภท จึงตองทําดวยความจริงใจ เพราะกิเลส

จริงตอเราทุกอยาง ความโลภเกิดข้ึนก็จริงตอเรา สามารถนําความทุกขมาใหมากนอย ตาม

กําลังของกิเลสประเภทน้ัน ๆ เกิดข้ึน ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหา ไมวาประเภทใดข้ึน

ช่ือวากิเลสแลวไมมีประเภทใดดอย ๆ พอที่จะนอนอยูสบาย ใหมันขับลําทําเพลงใหเราฟง 

นอกจากเสียงรองหมรองไหภายในจิตใจของเราที่ถูกกิเลสเหยียบย่ําทําลาย เรียกรองหาความ

ชวยเหลือเทาน้ันไมมีอยางอื่น น่ีละกิเลสทําลายคนทําลายอยางน้ี 
 ผูไมไดปฏิบัติตอกิเลส ผูไมไดตอสูกับกิเลส ไมไดรบกับกิเลส ไมมีทางทราบไดวากิเลส

มีความโหดรายทารุณตอจิตใจของสัตวโลกและตัวเองมากนอยเพียงไร ตองเปนผูไดเคยตอสู



  

 

๕๒ 

กับกิเลส ถึงจะทราบประเภทของกิเลสแตละประเภทวามีความเหนียวแนนมั่นคง โหดราย

ทารุณเพียงไรตอจิตใจของเรา น่ีหลักสําคัญ พระพุทธเจาทานทรงบําเพ็ญหรือทานทรงตอสูกับ

กิเลสทุกประเภทมาแลวอยางโชกโชนถึงกับข้ันสลบไสล ผลสุดทายกิเลสตาย พระองคเพียง

สลบเทาน้ัน 
 เมื่อกิเลสตายไปแลวพระองคก็ไดนําวิธีการปราบปรามกิเลสมาสอนโลก ตามวิธีที่

พระองคทรงไดดําเนินมาอยางไรไดผลอยางไร เพราะฉะน้ันพระโอวาททุกบททุกบาทของ

พระพุทธเจา จึงไมเคยสงเสริมใหพุทธบริษัทหรือบรรดาสัตวทั้งหลายมีความทอแทออนแอ ให

มีแตความขยันหมั่นเพียร ความอดความทน ความใชสติปญญาใหมีความเฉลียวฉลาดแหลม

คม เพ่ือทันกับกลมายาของกิเลสแตละประเภท มีความเพียรเปนเคร่ืองสนับสนุน ไมเคยบอก

วาความเกียจครานเปนของดี กิเลสกลัวนักไมเคยบอกเลย 
 กิเลสกลัวแตความพากเพียร ส่ิงใดกิเลสกลัวพระองคจะนําส่ิงน้ันมา ธรรมแงใดแขนง

ใดที่กิเลสจะพังทลายลงไป พระพุทธเจาทรงนําน้ันมาส่ังสอนสัตวโลก เพราะพระองคทรงทํา

มาแลวไดผลมาแลวเปนที่พอพระทัย ธรรมจึงจัดวาเปนสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบแลวทุก

อยาง จะไมชอบอยางไรเลา พระพุทธเจาทรงชํานิชํานาญมาแลวในสงครามระหวางกิเลสกับ

พระองคที่ตอสูกันดวยธรรม เมื่อเปนเชนน้ันจึงทรงแสดงใหเปนสวากขาตธรรม ชอบทุกส่ิงทุก

อยางทั้งฝายเหตุและฝายผล ต้ังแตตนถึงปลายไมมีที่ตําหนิติเตียน ดังที่เราไดกลาวชมเชย

พระองควา อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณ ํไพเราะเพราะพร้ิงทั้งเบ้ืองตน 

ทามกลางและสุดทายปลายแดน คือมีแตความถูกตองแมนยํา เหมาะสมทุกแงทุกมุมแหงธรรม

ที่ทรงส่ังสอนไวเพ่ือปราบปรามกิเลสทั้งหลายภายในหัวใจของสัตว 
 เราเปนนักปฏิบัติตองคํานึงถึงศาสดาผูเปนสรณะเสมอ การปฏิบัติตอกิเลสน้ีเปนส่ิงที่

ปฏิบัติยากทีเดียว ลําบากก็ลําบาก ตอสูกับอันใดก็ตามไมเหมือนกับตอสูกับกิเลส กิเลสน่ี

เหนียวแนนมั่นคงเพราะเคยเปนจอมกษัตริยบนหัวใจของสัตว เฉพาะอยางยิ่งหัวใจเรามานาน 

ที่จะสลัดปดมันลงจากแทนบัลลังกคือหัวใจเราน้ันจะลงไดงาย ๆ เมื่อไร ตองตอสูกันอยางเต็ม

เหน่ียว บางคร้ังตองสละชีวิตเลือดเน้ือ เปนก็เปน ตายก็ตาย ขอใหไดชัยชนะ ขอใหรูแจงแทง

ทะลุ ปราบปรามกิเลสใหราบจากหัวใจลงไปกองอยูกับสมมุติทั้งหลาย เหลือแตวิมุตติลวน ๆ  

อันเปนความบริสุทธ์ิเต็มหัวใจเทาน้ันเปนที่ตองการ 
 ชีวิตจิตใจจะขาดสลายลงไปเมื่อไรก็ขาดไปเถอะ แตเร่ืองความเพียร เร่ืองสติปญญาที่

จะฆากิเลสและความสัตยความจริงที่มีความมุงมั่นตอการตอสูกับกิเลสน้ีจะไมถอย เมื่อไมถึง

ชัยชนะเมื่อไรแลวตายก็ตาย น่ีเห็นไหมเร่ืองของการตอสูกับกิเลสเปนอยางน้ัน ผูไดเคยปฏิบัติ 

ผูไดเคยเขาสงครามระหวางกิเลสกับธรรมน้ันแหละ เปนผูที่จะสามารถช้ีแจงถึงอุบายกลมายา



  

 

๕๓ 

ของกิเลสไดอยางชัดเจน และเปนผูจะสามารถช้ีแจงแสดงถึงเร่ืองอุบายของสติปญญา ศรัทธา

ความเพียรที่ปราบปรามกิเลสใหอยูในเงื้อมมือไดอยางชัดเจนเชนเดียวกัน ผลก็คือสามารถ

แสดงถึงเร่ืองมรรคเร่ืองผลต้ังแตตน จนถึงข้ันสุดทายไดแกวิมุตติหลุดพนไปไดอยางเต็มปาก

เต็มหัวใจ ไมสะทกสะทานเพราะไดปรากฏกับตนผูไดเขาสูสงครามแลวทั้งทางเหตุและทางผล 

ใครจะเกินผูที่ไดเขาสงครามมาแลว ผูที่ไดเคยตอสูกับกิเลสมาแลวไมมี 
 น่ีเราก็กําลังเขาสูสงครามเวลาน้ี สงครามระหวางกิเลสกับเรา เอาใหถึงกัน ความเพียร

เทาน้ันเปนเคร่ืองฆากิเลส เปนเคร่ืองสนับสนุนในการฆากิเลส สติปญญาเปนสําคัญมาก น่ีคือ

เคร่ืองมืออันทันสมัย ไมวากิเลสประเภทใด สติปญญาประเภทน้ัน ๆ จะสามารถปราบปราม

กิเลสประเภทน้ัน ๆ ไปไดโดยลําดับ จนกระทั่งถึงกิเลสที่ละเอียดสุดแหลมคมที่สุด ดวย

สติปญญาอันเฉียบแหลม หรืออันแหลมคมยิ่งกวากิเลสน้ัน จนสามารถปราบกิเลสใหพังทลาย

ลงไปจากใจได ไมเหนือสติปญญาไปได สรุปความลงแลวกิเลสไมเคยกลัวอะไรนอกจากกลัว

ธรรมอยางเดียว 
 เพราะฉะน้ันพระพุทธเจาจึงสอนธรรมใหแกสัตวโลกเพ่ือเปนเคร่ืองมือปราบปรามกิเลส 

เคร่ืองสนับสนุนที่จะใหเปนไปไมลดหยอนหรือไมหยอนกําลังก็คือความพากเพียร ความอด

ความทน ทนไปเถิดทนในส่ิงที่ดี ทนในส่ิงไมดีเราเคยทนมาแลว เราเคยทุกขมาแลว

เชนเดียวกัน ทั้ง ๆ ที่ส่ิงเหลาน้ันไมเกิดประโยชนเราก็ตองทนทุกขทรมานกับมัน เราก็เคยทน

มาแลว น้ีคือความทนเพ่ือผลเพ่ือประโยชนแกตนโดยเฉพาะ ทําไมจะไมทนทําไมจะไมเพียร 

ทําไมจะไมใชสติปญญา เพ่ือแกไขตนเอง 
 จิตเหมือนกับผูตองหาผูตองขัง ถูกกิเลสบังคับบัญชากดข่ีอยูตลอดเวลา ไมวาต้ังแตภพ

ไหนชาติใดมาจนกระทั่งบัดน้ี ไมเคยลดราวาศอกกันเลย จิตไดรับความทุกข ทุกขเพราะอะไร 

ถาไมใชทุกขเพราะกิเลสอยางเดียวเทาน้ัน ไมเคยไดยินวาจิตน่ีทุกขเพราะธรรมของ

พระพุทธเจา หรือทุกขเพราะพระธรรมไมมี มีแตทุกขเพราะกิเลส ทุกขมากทุกขนอยทุกขขนาด

ไหน ทุกขจนกระทั่งถึงไมมีสติกลายเปนบาไปเลย ก็เพราะอํานาจของกิเลสเทาน้ัน น่ีเร่ืองความ

ทุกขเพราะอํานาจของกิเลส 
 จิตจึงเรียกรองหาความชวยเหลือจากเจาของ หากวาจิตน้ีแสดงตัวออกมาเปนภาษา

วาจาคําพูดเหมือนเราน้ีแลว อยูที่ไหนจะไดยินแตจิตเรียกรองหาความชวยเหลือจากเจาของ 

เพราะถูกกิเลสเหยียบย่ําทําลายอยูตลอดเวลา จะไมมีวางเลยโลกอันน้ี เสียงจะกระเทือน

โลกธาตุไปหมด แลวโลกน้ีเปนที่นาอยูที่ไหน เมื่อมองเห็นกันหรือไมมองเห็นก็ไดยินแตเสียง

เรียกรองยุงไปหมด ดวยความทุกขความทรมานของใจที่เรียกรองความสนใจจากเจาของให

ชวยเหลือ สัตวก็เต็มที่ของสัตว สัตวก็เต็มตัวในเร่ืองกองทุกข มนุษยก็เต็มตัวในเร่ืองความทุกข 



  

 

๕๔ 

 ไมวาคนมีคนจน ไมวาคนโงคนฉลาด อันเปนวิสัยของสามัญชนเราแลว จะตองถูกกิเลส

เหยียบย่ําทําลายใหจิตใจไดรับความทุกขความทรมาน ถึงกับเรียกรองหาความชวยเหลืออยู

ตลอดเวลา และทั่วดินแดนเชนเดียวกันหมด 
 เราอยาเขาใจวาที่ไหนเปนที่สะดวกสบาย ภพน้ันภพน้ีจะสบายภพไหนจะสบาย ให

คํานึงยอนเขามาสูจิต ซึ่งเปนตัวสําคัญที่จะเขาไปสูภพน้ันภพน้ี เขาไปแบกความทุกขความ

ลําบากในภพน้ันภพน้ี น่ีเปนสําคัญยิ่งกวาอื่น จึงควรจะสนใจในน้ี ใหถูกกับจุดที่จิตใจของเรา

เรียกรองความชวยเหลือจากเรา ดวยการแกกิเลสตัณหาอาสวะ โดยวิธีทําคุณงามความดี 
 ใจเปนของไมตายแตไดรับความทุกขความทรมานตลอดมาต้ังแตกัปไหนกัลปใด 

จนกระทั่งปานน้ี เปนส่ิงที่เหนียวแนนมั่นคงเหมือนกัน แตก็ยอมรับทุกขมาตลอด ถึงจะไม

พินาศฉิบหายสลายตัวไปได เหมือนส่ิงทั้งหลายที่ถูกทําลาย แตก็ไดรับความทุกขความลําบาก

ตลอดมา ใจจึงเปนส่ิงที่เหนียวแนนมั่นคงมาก ไมถูกทําลายใหฉิบหายวายปวงไปไดอยาง

งายดาย แตก็ทนความทุกขความทรมานในภพชาติน้ัน ๆ เพราะอํานาจของกิเลสย่ํายี กิเลสไม

อยูที่ไหน เราจะปลูกบานสรางเรือนใหกี่ช้ันกี่หองก็ตามเถอะ กิเลสจะไมไปอยู แตหัวใจของสัต

วโลกน้ีอยูตรงไหน กิเลสอยูทั้งน้ัน บานเรือนของกิเลส หองสวมหองนํ้าของกิเลสอยูที่หัวใจน้ี ที่

ขับถาย ที่บํารุงบําเรอ ที่ขับกลอมที่สะดวกสบายของกิเลสอยูที่หัวใจของสัตวโลก ผูที่ทุกขที่สุด

ก็คือสัตวโลกผูอยูใตอํานาจของกิเลส 
 เพราะฉะน้ันเราจึงควรเห็นโทษของกิเลสซึ่งอยูบนหัวใจของเรา และใจเรียกรองหา

ความชวยเหลือจากเราอยูตลอดมาน้ี แลวจะไดเรงความพากเพียร เอาใหจริงใหจัง กิเลสทําเรา

ทําจริงจังนะ เราทํากับกิเลสทําไมจึงจะทําแบบเหยาะ ๆ แหยะ ๆ มันจะเขากันไดเหรอ ตองเอา

ใหจริงใหจัง เปนก็เปน ตายก็ตาย เราเคยเปนเคยตายมาไมรูกี่ภพกี่ชาติแลว ตายแบบโมฆะ

ตาย ตายแบบไมเกิดประโยชนอะไรเลย เราตายในสงครามการตอสูกับกิเลส เปนตายที่มี

คุณคามาก สุดทายมันก็ไมตาย กิเลสน้ันแหละเปนตัวจะตาย เราแคเปนความทุกขความ

ทรมาน เพราะการปราบปรามกิเลสดวยความเพียรของเราเทาน้ัน สุดทายกิเลสก็ตาย 
 ถาหากวาการประกอบความพากเพียรถึงข้ันไดตายแลว จะมีในพระประวัติของ

พระพุทธเจาเปนพระองคแรก แลวมีประวัติของพระสาวกจํานวนมากมาย วาพระพุทธเจาทรง

บําเพ็ญเพียรสูกับกิเลสไมได กิเลสเหยียบย่ําทําลาย หรือกิเลสปราบพระพุทธเจาจนตาย แตน้ี

เพียงข้ันสลบ สุดทายกิเลสตาย แนะ ในประวัติเปนอยางน้ัน ไมเคยมีพระพุทธเจาตาย พระ

สาวกแตละองคก็ไมเคยตายเพราะอํานาจความเพียรที่ตอสูกับกิเลสไมมี มีแตความทุกขความ

ลําบาก เชนฝาเทาแตกเพราะการเดินจงกรมไมหยุดไมถอย ดวยความพากเพียรของทาน ดวย

ความอุตสาหพยายาม ดวยความอดความทน 



  

 

๕๕ 

 บางองคจักษุแตก เชนอยางพระจักขุบาลเปนตน ก็เพียงจักษุแตกเทาน้ัน สุดทายกิเลสก็

แตกจากใจ พอจักษุภายนอกแตกกระจาย กิเลสภายในใจก็แตกกระจาย ธรรมจักษุญาณก็สวาง

จาข้ึนมาภายในจิตใจของทานเสีย ทานไมเห็นตาย 
 เราดูซิในประวัติมีไหม พระสาวกทั้งหลายตายเพราะความเพียร พอที่จะใหเรากลัวตอ

การประกอบความเพียรเพ่ือแกกิเลส ตอสูกับกิเลส ไมเห็นมีองคไหนตาย พอจะเปนแบบฉบับ

ใหเราไดกลัวบาง สาวกทั้งหลายเหลาน้ันทานมีรูปมีรางมีธาตุมีขันธเหมือนเรา ทําไมทานจะ

ไมไดรับความทุกขความลําบาก แลวกิเลสทานกับกิเลสเราก็เหมือนกัน ทําไมจะไมทุกขไม

ลําบาก แลวการตอสูกับกิเลสแตละประเภททําไมจะไมลําบาก ทานทําไมผานไปได 
 เราก็คนคนหน่ึงเปนลูกศิษยตถาคตเหมือนกัน กิเลสประเภทเดียวกัน มรรคปฏิปทา

เคร่ืองมือปราบปรามกิเลสก็เปนสวากขาตธรรมของพระพุทธเจาที่ตรัสไวชอบแลวดวยกัน มี

อะไรบกพรองเวลาน้ี กิเลสจึงไมไดหลุดลอยไปแมตัวเดียวจากหัวใจเรา เปนเพราะเหตุไร มัน

นาเปนปญหาอันหนักที่สุดที่เราจะตองนํามาวิจารณตอตัวของเรา ถาไมบกพรองในเร่ืองความ

พากเพียรเร่ืองของสติปญญา น่ีเปนจุดสําคัญ บกพรองตรงน้ี 
 สติปญญาไมดีไมทันกิเลส การที่สติปญญาไมดีก็เพราะความเพียรดอย เหตุที่ความ

เพียรดอยก็เพราะถูกกิเลสมันลากเอาไวใหข้ีเกียจ แนะมันไมพนเร่ืองของกิเลสเพราะมันแหลม

คมมาก มันสวมรอยเราในขณะที่เราทําความเพียรน่ันแหละ เดินจงกรมเราเขาใจวาเราเดิน

จงกรมทําความเพียร เราน่ังสมาธิภาวนาทําความเพียร แลวสุดทายก็ใหกิเลสไปทํางานแทนเสีย

หมด เดินจงกรมก็มีแตกาวขาเดินไป ๆ จิตถูกกิเลสลากไปกี่ทวีปก็ไมรู จนกระทั่งมันเอาของดี

ไปกินหมดแลวมันถึงปลอยมา เหลือแตซาก แลวก็มารูสึกตัว ฮึ น่ีเราเดินจงกรมมาต้ังหลาย

ช่ัวโมงไมเห็นไดเร่ืองไดราวอะไร ทําไมจึงเปนอยางน้ี 
 มันจะไดเร่ืองอะไรก็ไมใชเร่ืองของธรรม มีแตเร่ืองกิเลสเอาของดีไปกินหมด มันจะมี

เร่ืองธรรมที่ไหนอีก ถาเดินจงกรมก็มีสติพิจารณาดวยปญญา ต้ังเน้ือต้ังตัวตอสูจริง ๆ 

เหมือนกับนักมวยที่กําลังตอยกันอยูบนเวทีเขามีอาการอยางไร น่ีก็เหมือนกันอยางน้ัน เราตอย

กับกิเลสก็ตองตอยแบบน้ัน อยาปลอยใหกิเลสมันหามลงเปลไปโดยไมรูสึกตัว หามไปทวีป

ไหนก็ไมรู เอาของดีไปกินหมดแลวยังเหลือแตรางแลวก็ยอนกลับมา ยังมาตําหนิธรรมอีก วาน่ี

ประกอบความเพียรแทบลมแทบตายหลายช่ัวโมง ไมเห็นไดเร่ืองไดราวอะไร น่ีก็เปนเร่ืองของ

กิเลสมาหลอกใหมาตําหนิธรรมอีก 
 น่ันละกิเลสทําหนาที่ในวงความเพียรของเรา ใหพากันทราบเสียแตบัดน้ีถายังไมทราบ 

น่ังภาวนาก็น่ังเหมือนกับคนตายแลว หาสติสตังจะบังคับจิตใจของตนใหอยูกับองคแหงภาวนา 

เชน พุทโธ ๆ เปนตนก็ไมมี มีแตเร่ืองกิเลสลากเอาของดีไปกินหมดอีกเหมือนกัน คิดไปโนน



  

 

๕๖ 

นอกโลกธาตุ มันเอาไปกินเล้ียงกันที่ไหนก็ไมรูจนหมด ยังเหลือแตซากแลวกลับมา ยังเหลือแต

รางแลวกลับมา ก็มาตําหนิอีกแหละ น่ังภาวนากี่ช่ัวโมงก็ไมรูไมเห็นไดเร่ืองไดราวอะไร จะได

เร่ืองอะไรมันไมใชเร่ืองความเพียร มันไมใชเร่ืองธรรม มันเร่ืองของกิเลสมาทํางานบนความ

เพียรของเรา เอาของดีไปกินหมดตางหาก มันจะไดอะไร ฟงใหถึงใจพิจารณาใหถึงใจ เร่ือง

ความจริงมันเปนอยางน้ีจริง ๆ 
 เอา ปฏิบัติไปเราจะรู ในขณะสติปญญายังไมทันกับกิเลส กิเลสตองเอาเปรียบเราเสมอ 

ไดเปรียบเสมอไป แตก็ไมพนความผลิตสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรอยูไมถอยไปได 

เชนเดียวกับเราเล้ียงเด็ก เล้ียงทุกวันรักษาความปลอดภัยใหตลอด แลวเด็กคอยเจริญเติบโต

ข้ึนมาโดยลําดับ กลายเปนผูใหญข้ึนมาได จิตใจเบ้ืองตนก็ลมลุกคลุกคลาน ไดรับการอบรม

ศึกษาบํารุงจากเจาของ จากสติ จากปญญา จากศรัทธาความเพียรอยูโดยสม่ําเสมอไมลดละ

ทอถอย จิตก็จะมีความสงบรมเย็น สติก็เร่ิมมีข้ึนมา ปญญาก็มีความแพรวพราว สามารถที่จะ

ทราบเหตุทราบผลตนปลายดีช่ัว ระหวางกิเลสกับจิตเขามาเกี่ยวของพัวพันกันอยางไรบางได

โดยลําดับๆ 
 เมื่อสติปญญาทันกิเลสประเภทใดแลวก็สังหารกันไปเร่ือย ๆ จนกระทั่งกิเลสถึงข้ัน

ละเอียด ปญญาก็ฉลาดแหลมคมตามกันทันไปหมด ๆ ผลสุดทายกิเลสจะละเอียดขนาดไหน 

ทนสติปญญาอันเปนอาวุธทันสมัยน้ีไมไดเลย สุดทายก็แหลกแตกกระจายออกไปจากใจไมมี

เหลือ ส่ิงที่เหลือก็คือความบริสุทธ์ิพุทโธอันเลิศโลกอยูภายในจิตใจ น้ีแลคืออิสระเสรี ไมมี

ขอบเขต อิสระเสรีตลอดอนันตกาล น่ีคือผลที่เกิดข้ึนจากการตอสูแบบเอาจริงเอาจังเอาเปน

เอาตายเขาวา ผลสุดทายก็ไมตาย เปนกิเลสตายตางหากเราไมไดตาย กลายเปนผูบริสุทธ์ิข้ึนมา 
 น่ีละแบบฉบับที่ทานสอนมา ตํารับตําราทานสอนมาก็เปนอยางน้ัน จึงไมควรที่จะ

ทอถอยออนแอ กลัวลมกลัวตายในการประกอบความพากเพียรที่จะแกกิเลส ฆากิเลส กิเลสพา

ใหเกิดใหตายมากี่ภพกี่ชาติทําไมไมเห็นกลัว เวลาจะประกอบความพากเพียรหรือตอสูกับกิเลส

ทําไมจะกลัวต้ังแตตาย กลัวเทาไรก็ยิ่งจะไดแตตาย เพราะเปนเร่ืองของกิเลสอันเร่ืองความกลัว

น้ันนะ มันไมใชเร่ืองอะไรมันเร่ืองกิเลส น่ีละกิเลสแทรกธรรมแทรกอยางน้ี 
 ใหปฏิบัติกันไปเราจะทราบเร่ืองกลมายาของกิเลส แหลมคมขนาดไหนจะทราบดวย

สติปญญาของเราเอง เมื่อทราบไดอยางชัดเจนแลว กิเลสก็ไมมีกลมายาใดจะมาสูกับสติปญญา

ของเราได เราพูดไดเต็มปากทาทายกิเลสไดเต็มหัวใจ ไมมีกิเลสตัวใดจะมาอาจเอื้อมได หมด

ปญหา หาความสุขหาที่ไหน น่ีละความสุขอยูจุดน้ี บรมสุขก็อยูที่จุดน้ี ที่จะเปนความสุขความ

สะดวกสบายในภพนอยภพใหญที่เราไป ก็เปนอยูในการชําระจิตใจ ในการบําเพ็ญคุณงาม

ความดี เพ่ือเปนอาหารหลอเล้ียงจิตใจของเราใหไดไปในภพชาติน้ัน ๆ สุดทายก็เปนบรมสุข
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ดวยการปราบกิเลสใหราบจากหัวใจไมมีเหลือเลย น่ันแหละเปนบรมสุข 
 ไมถามที่น่ี เร่ืองเปนเร่ืองตาย ตายเมื่อไรตายที่ไหน ตายแลวจะไปเกิดไหนภพใดชาติใด

ไมถามไมยุง อิ่มพอตัวแลว นิพพานที่เคยอยากมาอยางเต็มหัวใจก็ไมอยาก อยากอะไรก็อิ่ม

แลว เหมือนอยางเรารับประทานอาหาร เราหิวขาว เราหิวอาหารเรารับประทาน เมื่อ

รับประทานเต็มที่แลวอิ่มพอกับความตองการของธาตุแลวจะไปหิวอะไรอีก อยากนิพพานก็คือ

อยากส้ินกิเลส เมื่อส้ินแลวจะไปอยากหาอะไรอีก 
 ความอยากคือเร่ืองของกิเลส ความอยากคือเร่ืองความหิวโหยเปนส่ิงที่กวนใจเสมอ แม

ไมใชเร่ืองของกิเลส ความอยากไปนิพพานไมใชเร่ืองของกิเลส แตก็เปนส่ิงที่ทําใหเราไดรับ

ความลําบากเหมือนกัน เปนความหิวโหยเปนความกระทบกระเทือนตอใจ ความอิ่มพอความ

พอตัวน้ันแหละเปนความไมกระเพ่ือม เปนความปกติโดยหลักธรรมชาติ เรียกวา ปรมํ สุขํ อยู

ที่ตรงน้ันไมอยูที่อื่น 
 พระพุทธเจาสอนเขามาในจุดน้ีอยูแลว ทําไมจึงไมมองดูหัวใจตัวเอง มองดูซิมันมีอะไร

อยูตรงน้ัน หนาที่การงานอะไรก็ไมมี มีแตงานฆากิเลสอยางเดียว ทําไมกิเลสไมตายแมตัวเดียว 

มิหนําซ้ํายังจะพอกพูนกิเลสใหเต็มภายในหัวใจไปอีก มันสมแลวเหรอกับนักบวชนักปฏิบัติ

เพ่ือกําจัดกิเลส เราบวชมาเพ่ือส่ังสมธรรมเพ่ือเสาะแสวงหาธรรม ไมไดมาเสาะแสวงหากิเลส 

ทําไมกิเลสจึงเกิดข้ึนเต็มหัวใจ น้ันแหละคือการเสาะแสวงหาดวยหลักธรรมชาติ ดวยความโง

เขลาเบาปญญาของตัวเอง กิเลสมันก็เกิดข้ึนมาเร่ือย ๆ ถาสติปญญา ศรัทธาความเพียรของเรา

มีความเหนียวแนนมั่นคงแลว กิเลสตัวไหนมันจะเหนียวแนนยิ่งกวาธรรมเหลาน้ีละ มันก็ตอง

หมดตองส้ินไป 
 เอาใหจริงใหจังเราเปนนักปฏิบัติ อยาทอถอยออนแอ เร่ืองเหลาน้ีเปนเร่ืองของกิเลสทั้ง

มวล เปนเร่ืองที่จะลากคอเราลงไปตายแลวเกิด เกิดแลวตาย อยูในปาชาอันโลกวัฏจักรไมมี

ส้ินสุดลงไดเลย เราไมกลัวเลย ต้ังแตจะตายในชาติน้ีเรายังกลัวอยูแลว ไมอยากตาย เพราะเหตุ

ไรไมอยากตาย เหมือนจะส้ินจะสุดไปหมด อะไรจะส้ินสุด มันเคยเกิดเคยตายมากี่ภพกี่ชาติ

แลวไมเห็นส้ินสุด มันยังเกิดไดใหเห็นประจักษอยูในตัวของเราน้ี มันส้ินมันสุดไดยังไง แลวมัน

ตายไปน่ีอีกแลวมันก็จะไปสูญไดยังไง เมื่อเช้ือที่พาไมใหสูญมี พาใหมีภพมีชาติยังมีเพราะเช้ือ

อันน้ัน ดับเช้ือลงไปแลวเหลือแตความบริสุทธ์ิ ความบริสุทธ์ิน้ันสูญไดยังไง ถาสูญแลวเอาอะไร

มาบริสุทธ์ิ น่ันฟงซิ เอาใหจริงจังใหถึงเหตุถึงผล 

 หลักธรรมพระพุทธเจาไมใชตุกตาเคร่ืองเลนของเด็กพอจะมาหลอกลวงโลก เอาใหถึง

ของจริง ปฏิบัติจริงก็ตองรูจริงเห็นจริง รูที่หัวใจน้ีแหละ ธรรมจะมีอยูทั่วไปในโลกก็ตาม แตใน

เมื่อไมมีส่ิงใดเปนเคร่ืองสัมผัสธรรมแลวธรรมก็เหมือนไมมี เชนเดียวกับรูป กับเสียง เปนตน 
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มีอยูในโลก ถาไมมีตามีหูเปนเคร่ืองรับฟงเปนเคร่ืองสัมผัสสัมพันธแลว รูปหรือเสียงเหลาน้ันก็

ไมมีความหมาย แมจะมีก็เหมือนไมม ี
 ธรรมทั้งหลายที่มีอยูในโลกมาเปนเวลานานก็ตาม มีใจเทาน้ันจะเปนผูสัมผัสสัมพันธ

รับทราบธรรมหนักเบามากนอย ถาใจไมสามารถรับธรรมแลว ธรรมก็ไมมีความหมายสําหรับ

บุคคลคนน้ัน เพราะฉะน้ันเราจึงตองปฏิบัติตัวของเราใหไดสัมผัสสัมพันธกับธรรม หนักเบา

มากนอยเพียงไร ใหเราทราบต้ังแตหยาบถึงข้ันละเอียด ทานกลาวไวแลววา สมณานฺจ ทสฺสนํ 

เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ํการเห็นสมณะเปนมงคลอันสูงสุด 
 เห็นสมณะหมายถึงที่ไหน เราตองนอมเขามาสอนตัวเราซี สมณะไดแกความสงบ การ

เห็นสมณะก็หมายถึงใจเราเห็นความสงบของใจเราน่ันเอง สติปญญาของเราเห็นความสงบของ

เรา ความสงบเย็นใจของเรา สมณะที่ ๑ ไดแกพระโสดา สมณะที่ ๒ ไดแกสกิทาคา สมณะที่ ๓ 

ไดแกพระอนาคา สมณะที่ ๔ ไดแกพระอรหัตบุคคล อยูที่ไหนสมณะทั้ง ๔ น้ีถาไมอยูในบุคคล 

ถาไมอยูในผูปฏิบัติจะอยูที่ไหน ไมมีที่อยู การเห็นสมณะถาไมเห็นที่ใจไมมีที่เห็นไมมีที่รู รูที่ใจ 
 เพราะใจเปนตัวฟุงซาน ใจเปนตัวมัวหมอง ใจเปนตัวมืดต้ือดวยอํานาจของกิเลส ใจจึง

ควรไดรับการซักฟอกดวยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรใหสวางกระจางแจงข้ึนมาแลว รับได

ทั้งสมณะที่ ๑ สัมผัสไดทั้งสมณะที่ ๒ รับทราบไดทั้งสมณะที่ ๓ เปนเจาของไดทั้งสมณะที่ ๔ 

คือ อรหัตบุคคล อรหัตจิตเต็มภูมิ น้ันแหละที่น่ีเรียกวาเปนผูไดรับธรรมเต็มภูมิ เห็นธรรมเต็ม

ภูมิ บรรจุธรรมเต็มใจ หายสงสัยคําวาสมณะ สมณานฺจ ทสฺสนํ เมื่อไดเห็นสมณะภายในหัวใจ

ของตนเต็มภูมิ ๆ แลว เปนมงคลอันสูงสุดภายในบุคคลคนน้ัน ภายในใจดวงน้ัน น่ีละมงคล

อันสูงสุดอยูที่สมณะภายในหัวใจ จงชําระจิตใจน้ีใหใสสะอาดปราศจากทุกส่ิงทุกอยางบรรดาที่

เปนขาศึกตอใจ กลายเปนใจที่บริสุทธ์ิข้ึนมา น่ีเปนสมณะอันเอกแหละ มีอยูที่น่ี 
 แลวคําวาธรรมมีมาในโลกด้ังเดิม มีมาเปนเวลานาน ใครจะเปนผูรับทราบ ใจดวงน้ี

แหละเปนผูรับทราบ ธรรมประเภทใด ดังที่กลาวมาแลว สมณธรรมความสงบ ต้ังแตโสดา 

สกิทา อนาคา ถึงอรหัตธรรม เปนใจดวงเดียวน้ีเทาน้ันผูที่จะรับทราบ ผูที่จะเปนเจาของ ผูที่จะ

สัมผัสสัมพันธธรรมข้ันน้ัน ๆ จนถึงข้ันหลุดพนจะหลุดพนที่ใจ รูที่ใจ เห็นที่ใจ ใจเปนเจาของ

แหงความหลุดพน หมดปญหากันที่ใจ ร้ือภพร้ือชาติการเกิดแกเจ็บตายร้ือที่ใจ ร้ือกิเลสตัณหา

ออกจากใจแลวก็เทากับร้ือภพร้ือชาติออกจากใจ หายสงสัย ใจเปนอิสระเสรี สมกับใจเรียกรอง

หาเจาของซึ่งเปนผูรับผิดชอบกับใจโดยแท 
 น่ีเราเปนผูรับผิดชอบในตัวของเราทุกคน จงเห็นตัวเราเปนสําคัญยิ่งกวาส่ิงอื่นใด แลว

จะเกิดความสนใจปฏิบัติตอเจาของ ผลก็คือความรมเย็นเปนสุข ขอใหทุกทานนําไปประพฤติ

ปฏิบัติ การแสดงธรรมมีหนักบางเบาบาง ใหพากันนําไปแยกแยะไปพินิจพิจารณา ที่สําคัญก็
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ดังที่กลาวเบ้ืองตนน้ันแหละวา กิเลสไมมีประเภทใดจะสุภาพออนโยน พอที่เราจะแกกิเลสชําระ

กิเลสดวยความสุภาพออนโยน กิเลสเปนตัวสําคัญทั้งน้ัน เหมือนยักษเหมือนผีบนหัวใจเรา 

เพราะฉะน้ันการตอสูกับกิเลสจึงเปนกิริยาเหมือนยักษเหมือนผี ฟาดฟนห่ันแหลกกับกิเลส 

กิเลสจะตายไปดวยวิธีการน้ัน ฉิบหายไปดวยวิธีการน้ันไมใชวิธีการอื่น จงพากันจําไวใหถึงใจ 
เอาละการแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร 
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