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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙ 

ตามรอยแหงธรรม 
 

เราเปนนักปฏิบัต ิ นอกจากเปนพระแลวยังเปนนักปฏิบัต ิ ซ่ึงเปนเพศและ
หนาที่ที่เดนในสังคมแหงพระพุทธศาสนา ถาจะเทียบอยางทหารก็คือทหารผูออก
แนวรบแลวทําหนาท่ีตอการรบทุก ๆ ดานและทุก ๆ ประเภท ไมวาขาศึกจะมาทาง
ดานใดมาดวยกลอุบายใด มาบนบก มาใตนํ้า มาเหนือนํ้า มาบนอากาศ มาเวลา
ไหนเปนหนาท่ีของทหารผูกาวเขาสูสงครามแลว จะตองทําหนาท่ีรบใหเต็มกําลัง
ความสามารถขาดด้ินในสงคราม หากวาชีวิตเหลือมาก็ใหมีชัยชนะ ถาไมเหลือก็
มอบไวกับความกลาหาญ คือตายดวยความกลาหาญชาญชัย เปนวีรบุรุษของชาติ
ฝากชื่อเสียงไวตลอดกาลนาน ไมทอถอยตอปจจามิตรที่มาจากจตุรทิศ นี่เรื่องของ
ทหารผูรักชาติท่ีทําหนาท่ีในแนวรบเปนอยางน้ี ถาเปนผูขี้ขลาดหวาดกลัวตอขาศึก
แลว อยางไรก็ตองจมเปนแนนอน ความชนะไมมีหวังเลย 

นักปฏิบัติยอมเปนเชนเดียวกับทหารที่ออกแนวรบแลว เวลาน้ีตางทานตาง
สละมาจากบานจากเรือน สละหมดทุกสิ่งทุกอยาง ส่ิงท่ีเราสละท้ังหมดน้ันลวนแลว
แตเปนของมีคุณคามากทั้งนั้น พอ-แม พี่นองแตละคน ๆ ก็มีคุณคามาก ญาติ 
มิตรสหาย แตระรายก็มีคุณคามาก สมบัติเงินทองที่มีมากมีนอยก็มีคุณคามาก ทั้งที่
มีอยูแลวก็มีคุณคามาก จําตองรักสงวนกัน ทั้งที่ยังไมมีก็จําตองเสาะแสวงหามา ซึ่ง
พรอมที่จะเปนสมบัติอันมีคาในความคุมครองของตน 

สิ่งที่กลาวทั้งนี ้ เราสละมาโดยส้ินเชิงไมมีส่ิงใดเหลือ หากวาเรายังเปนอยู
ในฆราวาส โลกเขามีอยางใดเราจะตองมีอยางนั้น ลูกก็ตองมีเพราะจะตองมีเมีย น่ี
เมียเราก็สละคืนใหโลกเขาเสีย ทานเสียโดยส้ินเชิง ลูกก็เปนอันวาทานไปดวย 
สมบัติสิ่งของเงินทองทุกสิ่งทุกอยางที่เปนของเคยหวงแหน และโลกเคยหวงแหน
มาประจําโลกน้ัน เราสละเสียส้ินไมมีส่ิงใดเหลือภายในตัวเลย หากจะเหลือก็คือ
ความอาลัยอาวรณซ่ึงเปนของแกยาก เพราะเปนกิเลสท่ีเปนส่ิงแกยากอยูแลว จึงได
มาถวายตัวเปนศากยบุตรผูเปนนักเสียสละ ผูเปนนักตอสู ตัดความอาลัยเสียดายไม
มีหลงเหลือในพระทัย เรียกวาเปนบุตรของพระพุทธเจา ผูบริสุทธิ์ ผูกลาหาญชาญ
ชัย ไดทําหนาท่ีการรบกับกิเลสตัณหาทุกประเภทดวยพระองคเอง ไมมีใครที่ชวย



 

เขาสูแดนนิพพาน ๒ 

๒

เหลือพระองคแมแตรายหน่ึง นอกจากเขาใหทานไปตามธรรมดา ท่ีเรียกวาพอเปน
เสบียงกรัง ท่ีไดอาศัยยังชีวิตใหเปนไปในวันหน่ึง ๆ เพ่ือรบสงครามภายในระหวาง
กิเลสกับธรรมะ 

พระพุทธเจาสามารถรบส่ิงท้ังหลายเหลาน้ีดวยความกลาหาญชาญชัย เอา
เปนเอาตายจริง ๆ ผลปรากฏวาขาศึกคือกิเลสท้ังมวลตายเรียบ พระองคไดเปน
พระพุทธเจาขึ้นมา น่ันแหละคือผลอันย่ิงยวด ไมมีสิ่งใดเทาเทียมเสมอได ถาเรียก
วาสมบัติก็คือโลกุตรสมบัติหรือนิพพานสมบัติ นี้เกิดขึ้นมาจากความกลาหาญของ
พระพุทธเจาลวน ๆ ไมมีใครชวยแบงหนักแบงเบาแมแตนอยเลย เปน อตฺตา หิ 
อตฺตโน นาโถ ของพระองคโดยแท 

เราผูเปนศิษยของพระตถาคต ปรากฏวาเปนผูสําคัญคนหน่ึง ไดมาบวชใน
พระพุทธศาสนาแลวยังไมแลว ยังไดออกแนวรบคือการปฏิบัติที่เปนหลักสําคัญ
มาก การรบของเราน้ันไมไดหมายถึงการรบปจจามิตรภายนอกใด ๆ แตเปนการรบ
กับเรื่องของตัวเราเองที่เปนกิเลสอยูภายใน และเกี่ยวกับสิ่งภายนอกที่ผานไปมา
และคละเคลากันอยูตลอดเวลา ไดแกทางรูป ทางเสียง ทางกลิ่น ทางรส เคร่ือง
สัมผัส ทุกสิ่งทุกอยางจะผานเขามา สติปญญาซ่ึงเปนศาสตราอาวุธอันสําคัญท่ีพระ
พุทธเจาทรงมอบใหกับเราน้ัน เราไดถือแนบสนิทกับตัวหรือไม โปรดไดนํามา
พิจารณาและสํานึกตัวอยูตลอดเวลาอยาไดลดละ น้ีคือหนาท่ีของพระผูกาวเขาสู
สงครามภายในคือกิเลสกับธรรมซ่ึงอยูในใจเราเอง 

หากเราเปนผูมีความทอถอยดอยความเพียรและสติปญญาแลว จะเอาตัว
ไปไมรอด อยูที่ไหนก็ยอมแพอยูตลอดเวลา คนที่แพไมวาแพอะไรยอมเปนคนหมด
สงาราศี ถาคนชนะแลวอยูท่ีไหนก็มีความองอาจกลาหาญสงาผาเผย ไมอับเฉาเศรา
โศก น่ีถาเราอยูดวยอิริยาบถหรือความเคล่ือนไหวไปมาทุกส่ิงทุกอยางดวยความแพ
แลว ใชไมไดเลย ไมใชลูกศิษยพระตถาคตผูทรงความอาจหาญใหโลกไดกราบไหว
บูชาและถือเปนคติตัวอยางอันเลิศเร่ือยมาเลย นาอับอายแคไหน เราเปนลูกศิษย
พระพุทธเจา แตกลับมาเปนคนทอแทออนแออยางนี้ไมสมควรอยางยิ่ง โปรดไดนํา
มาคิดใหสนิทติดใจของตน เรื่องสติเรื่องปญญาเรื่องความเพียรนี้เปนเครื่องมือ
สําหรับรบ ความอาจหาญหรือความอดทนความอุตสาหพยายามน้ี เปนกําลังเครื่อง
สนับสนุนในการรบของเราผูเปนทหารตอสูในแนวรบ อยาไดลดละปลอยวาง จงให
ติดแนบกับใจอยูเสมอ และอยาทําความสนิทติดจมกับสิ่งใดในโลกสมมุตินิยม 
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เร่ืองความเปนอยูของเรา เปนอยูกับศรัทธาญาติโยม ไปที่ไหนไมอดตาย 
เราไมตองกลัววาจะอดตาย หากวาเราเปนผูบําเพ็ญตนเพ่ือชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย รัฐธรรมนูญอยูแลว จะไมมีใครทอดทิ้งเรา โปรดไดมอบชีวิตจิตใจทุกสิ่งทุก
อยาง บรรดาปจจัยส่ีท่ีเปนเคร่ืองอาศัยของพระไวกับฆราวาสญาติโยม แตหนาท่ี
ของพระจริง ๆ คือการทําความพากเพียร ระมัดระวังตัวกลัวขาศึกคือกิเลสจะเขา
ทําลายจิตใจน้ัน จงผลิตจงฟตใหดีขึ้นทุกวันดวยความเพียร โดยทางสติโดยทาง
ปญญา นี่ชื่อวาเปนผูทําหนาที่อันถูกตองและจะเปนผูไดรับชัยชนะเปนลําดับ ๆ ไป 
การรบขาศึกภายในน้ีเปนส่ิงสําคัญมากกวาขาศึกใดในสากล 

เราไมตองไปมองดูที่อื่น ใหดูความเคลื่อนไหวของจิตที่เคลื่อนไหวไปแต
ละคร้ัง ๆ น้ี หาเร่ืองอะไรบางมากอความรําคาญ หรือมากอความเดือดรอนใหแก
เรา โดยมากจิตจะตองผลิตเรื่องเหลานี้ขึ้นมา ไมไดผลิตธรรมะ เร่ืองธรรมะน้ันเปน
เรื่องที่เราจะตองตั้งใจผลิตขึ้นมา ดวยความระมัดระวังต้ังใจจริง ๆ จึงจะปรากฏ
เปนธรรมะขึ้นมา เชน สติคอยระมัดระวังสิ่งที่มาเกี่ยวของ นี่แสดงวาตั้งขึ้นมา 
ปญญาตรวจตรองดูสิ่งที่มาเกี่ยวของเปนสิ่งที่ดีหรือชั่ว จะควรปลอยวางหรือละถอน
โดยประการใดบาง ตองนํามาพินิจพิจารณา แลวแกไขไปตามอํานาจแหงความ
เพียรและสติปญญาที่ไมลดละของตน น้ันแลจะเปนผูเห็นผลโดยลําดับไปสําหรับ
เราผูเปนนักบวช และเปนผูกาวเขาสูสงครามทุกระยะกาลอยูแลว 

คําวา มรรคผลนิพพานเราไมตองไปคาด ขอใหดําเนินหลักแหงเหตุอัน
เปนไปเพื่อมรรคผลนิพพานนี้ใหถูกตองเทานั้น เรื่องผลจะหนีไปไหนไมพน เหตุ
กับผลตองเปนของคูเคียงกันอยูเสมอไมวากาลไหนกาลใดมา เราไมตองไปคาดไป
หมาย ใหระมัดระวังตั้งตัวใหดีดวยสต ิ ปญญา โดยถือจิตเปนสนามรบกับกิเลสท้ัง
ปวง อยามองอยาสนใจที่อื่นยิ่งกวาที่ดังกลาวนี้ ความแพความชนะกิเลสและมรรค
ผลนิพพานจะปรากฏกันที่ตรงนี ้ชีวิตจิตใจเราไมตองกลัวตาย 

การน่ังภาวนา จงน่ังใหเปนภาวนาจริง ๆ อยาน่ังเพียงสักแตวาน่ัง อยาเดิน
จงกรมเพียงสักแตวาเดิน ไปไหนมาไหนใหมีสติสตังระมัดระวังตัวเสมอ เราจะเห็น
เรื่องของเราทุก ๆ ระยะที่แสดงออกจากใจ และสิ่งที่เขามาเกี่ยวของสัมผัสกับใจ ก็
จะรับทราบวาเปนเร่ืองอะไร ควรจะแกไขกันโดยวิธีใดบาง ถาผูมีสติเปนอยูเชนนี้จะ
เปนผูรูเร่ืองผูเขาใจ และมีชัยชนะไปตามอิริยาบถทั้งสี่ไมขาดวรรคขาดตอน และจะ
กําชัยชนะอยางเอกไวไดในเงื้อมมือโดยไมตองสงสัย 
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แตถาเราจะอยูดวยวิธีแพ คืออยูดวยความเผอเรอ อยูดวยความนอนใจ 
อยูดวยความออนแอ อยูดวยความทอถอยกําลัง อยูดวยความขี้เกียจมักงาย อยู
ดวยความเห็นแกปากแกทอง เหลาน้ีจะเปนทางท่ีแพเร่ือยไป มีแตแพไปเปนลําดับ 
และนับวันอับเฉาเศราใจเขาทุกวัน สุดทายก็จม ไมเปนประโยชนอะไรเลย โปรดพา
กันสนใจคิดเรื่องแพเรื่องขาดทุนสูญดอกใหถึงใจ และจงมีความเขมแข็งเพ่ือธรรม
มงคลแกตน เพราะนักบวชคือพระเราแตละองค เม่ือบําเพ็ญตนจนถึงความเจริญรุง
เรืองภายในใจโดยลําดับ หรือเจริญเต็มภูมิแลว นอกจากจะเปนหลักมั่นคงตายใจ
ของตัวเอง และเปนความรมเย็นไมเอนเอียงโยกคลอนแลว ยังจะเปนหลักยึดอันมั่น
คงของโลก และทําประโยชนแกโลก ใหไดรับความสงบสุขรมเย็นอยางมหาศาลไมมี
ประมาณอีกดวย ดงัพระพทุธเจาแลสาวกทานเปนตัวอยาง มาสมัยปจจุบันก็เห็น
ประจักษตาอยูแลว เชน ทานพระอาจารยม่ัน พระอาจารยเสาร ตลอดครูอาจารยท้ัง
หลายท่ีเปนลูกศิษยทาน และทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองคอื่น ๆ ซ่ึงประชาชนชาว
พุทธ ยึดถือพึ่งเปนพึ่งตายถวายชีวิตตอทานเปนลําดับมา มีเปนจํานวนมากเทาไร ดู
เอาก็รูเอง 

เพราะฉะน้ัน ศาสนธรรมก็ดี ผูปฏิบัติธรรมก็ด ีโลกจึงกราบไหวบูชาเคารพ
นับถือเสมอมา ไมมีวันเสื่อมคลาย จตุปจจัยไทยทานมีมากมีนอยใหมาเทาไรเขาไม
มีความเสียดาย ใหมาดวยความเสียสละ ใหมาดวยการบูชาธรรม ใหมาดวยความ
เช่ือความเล่ือมใส ใหมาดวยความเคารพ ไมมีความหวงใยเสียดายในวัตถุสิ่งของ 
แมมีราคามากเพียงไรท่ีเขาใหทานมาน้ัน 

พระไปอยูที่ไหน ถาเปนนักปฏิบัติธรรมะจริง ๆ แลวจะไมอดอยาก แมจะ
เกิดความอดอยากบางเปนบางคร้ังบางคราว ก็ใหถือเสียวาเรื่องคติธรรมดา เร่ือง
อนิจจังเปนของไมสม่ําเสมอตลอดมาตั้งแตกาลไหนกาลใด แมประชาชนเองก็มี
ความขาดแคลนเชนเรา หรือย่ิงกวาเราในบางคร้ังบางราย อยาไดคิดวาจะอดตาย
เฉพาะเราคนเดยีว การจะมีความสมํ่าเสมอในอาหารปจจัยท่ีอยูอาศัยตาง ๆ ตลอด
ไปนั้นยอมเปนไปไมได ตองมีขึ้น ๆ ลง ๆ เปนธรรมดา ท่ีสําคัญตามความมุงหมาย
แทก็คือ เร่ืองความเพียรของเราน้ันอยาใหขาดวรรคขาดตอน อยาใหดอยลงได ให
มีความขะมักเขมนเขมแข็งบึกบึนอยูเสมอไมวาอดหรืออิ่ม เพราะนั้นมันเรื่องของ
ปากทองธาตุขันธตางหากซึ่งเพียงอาศัยกันไปเทานั้น มิไดถือเปนจริงเปนจังเหมือน
ปฏิปทาท่ีจะพาเราใหหลุดพนอะไรนัก ผูไมบกพรองในปฏิปทาที่กลาวนี้ ชื่อวาผูไม
เสียที ผูไมแพ อยูที่ไหนก็มีชัยชนะเรื่อยไปจนถึงจุดที่หมายหายกังวล 
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การพิจารณาธรรมะอยาควาโนนควาน้ี เราจะตั้งหลักอันใดลงไป จะกําหนด
ลมหายใจเขาออก ก็ใหทําความเขาใจกับลมของตนจริง ๆ ลมจะเขาออกยาวหรือ
ส้ัน ขอใหทําการรับทราบอยูเสมอในขณะที่ลมออกหรือเขา น่ีช่ือวาเปนผูมีสติ ลม
ละเอียดเขาไปเทาไร ๆ ก็ใหทราบตามความละเอียดของลม อยาถอยความรูออกมา
และสงไปสูที่อื่น ๆ จะไมทราบระยะความเขาออกของลมและความสั้นยาวของลม 
และจะไมทราบคําวาความขาดวรรคขาดตอนแหงความเพียรของตนในเวลาน้ัน เรา
เผลอไปขณะใดชื่อวาความเพียรของเราไดขาดไปในขณะนั้น น่ีแลความเพียรหมาย
ความอยางน้ีตางหาก มิไดหมายไปตามกิริยาแหงการน่ัง การเดินท่ีไมมีสติวาเปน
ความเพียร แตหมายถึงความเพียรดวยความมีสติกํากับงานภาวนาของตน 

เดินจงกรม เดินท้ังวันก็ตาม ถาไมมีสติก็ไมผิดแปลกอะไรกับที่เขาเดินกัน
ทั่วโลก น่ังก็เชนเดียวกัน ทุก ๆ อิริยาบถถาไมมีสติไมมีปญญากํากับ ไมมีความจง
ใจอยูกับความรูสึกตัววาทํางานอะไรอยูเวลาน้ี ไมจัดวาเปนความเพียร โปรดทํา
ความเขาใจไวอยางน้ี จะไมปลอยใจใหสนุกเที่ยวเพนพาน ทั้งที่กําลังเพลินลืมตัว 
สําคัญตนวาน่ังทําความเพียร เดินทําความเพียร ยืนทําความเพียรในทาตาง ๆ  

การกําหนดลมตามที่อธิบายมานี้ อธิบายเพียงยอ ๆ กําหนดจนกระท่ังลม
ละเอียดสุด ปรากฏในความรูสึกวาลมไมมีเลยก็ไมตองกลัวตาย ขณะที่ลมหายไป
นั้นแลจิตยิ่งมีความละเอียดมาก บางคร้ังลมไดหายไปจริง ๆ ในความรูสึกของนัก
ภาวนา บางคร้ังท่ีเรากําหนดลมละเอียดเขาไป ๆ ถึงกับปรากฏวา ลมไมมีเลย 
เหลือแตความรูลวน ๆ ถาเปนเชนน้ันจิตก็หยุดปรุง มีความสงบแนวแน ความสงบ
น้ันแลเปนส่ิงท่ีจะทรงคุณภาพอันแปลกประหลาด และอัศจรรยใหเราเห็นในเวลาท่ี
จิตมีความสงบ และจิตตั้งตัวไดโดยลําพังตนเอง โดยไมตองอาศัยสิ่งอื่นใดมาเปน
อารมณ เชน ลมหายใจเปนตน มีความสุขโดยความสงบของใจเอง 

นี่แหละชื่อวาเปนตัวของตัวในขั้นหนึ่ง แตไมไดหมายถึงขั้นสุดยอด หมาย
ถึงขั้นตนอยางนี้เสียกอน อยางไรก็ขอใหทําไดอยางนี้ จะผูกใจดวยพุทโธหรือจะ
ตามลมหายใจดวยพุทโธก็ตาม เราจะตามดวยพุทโธ ๆ ทั้งระยะเขาและออก หรือ
จะตามดวยพุท เขา โธ ออกก็ได ขอใหเปนความถนัดใจก็พอ ไมผิดทาง เปนอันถูก
ในหลักความเพียรสําหรับนิสัยของแตละราย ๆ เราไมตองไปควาโนนควาน้ี ไดยิน
ทานวาทานภาวนาอยางน้ันไดผล ผูน้ันภาวนาอยางน้ันไดผล เราก็ควาโนนปลอยน้ี 
อยางน้ันเรียกวาเปนคนหลักลอย เปนคนจับจด โดยไมทราบนิสัยของตนวาจะควร
ปฏิบัติตอตนอยางไร อยางนี้ทําความเพียรไปเทาไรก็ไมคอยเห็นผล 
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หลักสําคัญคือใหเปนคนจริง จะทําความเพียรดวยธรรมบทใดหรือ
พิจารณาบริกรรมดวยธรรมบทใด หรือจะพิจารณาในแงใดอาการใด จงทําใหจริง
จนเห็นผลข้ึนมา พรอมกับทราบชัดวา จริตของเราชอบกับสิ่งนี ้ หรือธรรมบทน้ี มี
ลมหายใจเปนตน น้ีแลช่ือวาคิดคนหาความเหมาะสมใหเห็นชัดเจนในนิสัยของตน 
แลวดําเนินตอไปและทําดวยความจริงจัง ในเบื้องตนตองมีหลักยึดเชนนี ้

ผูกําหนด พุทโธ โดยลําพังก ็เอา เดินไปไหนอยาใหเผลอคําวา พุทโธ พุท
โธ ในเม่ือไดนํามากํากับใจไมใหขาดวรรคขาดตอนกับความรูสึก  ระหวางจิตกับพุท
โธใหติดตอกันเปนสายไปอยูแลว คําวาพุทโธกับความรูนั้นจะคอยกลมกลืนเปนอัน
หน่ึงอันเดียวกันเขาเปนลําดับๆ จนกลายเปนวา คําวาพุทโธกับความรูน้ันเปนอัน
เดียวกัน ท่ีน่ีเราจะบริกรรมหรือไมบริกรรมก็ไมเปนปญหาในขณะน้ัน เหลือแต
ความรูลวนๆ ถึงเราจะนึกวาพุทโธ ก็คือความรูนั้นแลเปนพุทโธ นี่ถาจะเทียบอุปมา
ก ็ คําวาพุทโธนี้เปรียบเหมือนเราตามรอยเทาของโคเพื่อจะจับตัวโคใหได โคตัวน้ัน
ไปที่ไหนอยาปลอยรอย ใหตามรอยโคตัวน้ันไปเปนลําดับๆ ไปที่ไหนตามไปเรื่อยๆ 
จนถึงตัวโค เมื่อถึงตัวโคแลวเรื่องของรอยโคนั้นก็หมดปญหาเพราะไปถึงตัวโคแลว 
ถาจะดูรอยโคก็ดูที่เทาโคก็ทราบ เพราะรอยท่ีเหยียบยํ่าไวในท่ีตางๆ ก็ออกจากเทา
ของโคตัวที่เราจับไดนี้แล 

นี่คําวาพุทโธก็เปนรองรอยที่จะตามรูคําวาพุทธะ ซึ่งเปนเหมือนกับโคตัว
น้ัน หากเราไมปลอย ตามพุทโธเขาไปทุกระยะๆ คําวาพุทโธกับจิตก็จะกลมกลืน
เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน แลวก็จะหมดปญหาในคําวาพุทโธในเวลาเชนน้ัน นี่จิตเมื่อ
ต้ังตัวไดยอมมีความสงบรมเย็นเปนสุขในเวลาน้ันไมสงสัย ไมถามใครใหเสียเวลา
และขายโง น่ีผลท่ีเกิดจากการบริกรรมพทุโธ เพ่ือเห็นจุดผูรูท่ีเรียกวาดวงใจอันแท
จริง 

ผูกําหนดลมหายใจก็เชนเดียวกัน ลมหายใจก็เหมือนกับรอยโคอันเดียวกัน 
เราจะพิจารณาอันใดก็ตามเปนเรื่องของรองรอยที่จะเขาไปหาตัวจริงทั้งนั้น จะ
พิจารณา ผม,ขน,เล็บ,ฟน,หนัง,เนื้อ,เอ็น,กระดูกทุกๆ ช้ิน เปนเรื่องที่จิตมาคาด
มาหมายมาเหยียบมายํ่า มาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นไวทั้งนั้น  เม่ือเวลาเราแยกแยะ
ขยายออกใหเห็นตามสวนแหงอาการน้ันๆ ใหเห็นตามสวนแหงธาตุแหงขันธน้ันๆ 
แลว จิตเราก็หายสงสัย และยอนเขาไปๆ จนถึงธรรมชาติของตัวที่แทจริง คือหยั่ง
เขาสูจิตและความสงบท่ีเปนอยูกับจิตดวงสงบ 
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เราพิจารณาดอูาการใด เมื่อเห็นชัดแลวจะไปสงสัยอันใดเลา มันตองเขาไป
หาท่ีจิต จิตเปนผูมากอความรําคาญ จิตเปนผูมากอความรักความชัง จิตเปนผูมา
กอความหลงความหึงหวงกับส่ิงเหลาน้ีตางหาก ไมใชส่ิงเหลาน้ีเปนความรักความ
ชังในตัวเอง ไมใชส่ิงเหลาน้ีเปนความหึงหวงในตัวเอง ไมใชส่ิงเหลาน้ีเปนผูมีความ
หมายในตัวเอง แตเปนเร่ืองของจิตไปใหความหมายวาส่ิงน้ันเปนน้ันๆ ส่ิงน้ันนารัก 
ส่ิงน้ีนาชัง แลวก็ยึดมั่นตามเรื่องแหงความหมายที่ตนไปทํากรุยทําหมายเอาไว ซึ่ง
เปนการผูกมัดตนใหติดจมอยูในสิ่งเหลานั้น 

แตการพิจารณาเพื่อจะแกจุดที่ตนผูกมัดตนนั้นแล ทานเรียกวาปญญา  
เม่ือพิจารณาเห็นชัดในส่ิงใดแลว จิตยอมปลอยไปเปนระยะๆ หากวารูรอบคอบ
หมดในสวนแหงรางกายน้ี จิตก็ปลอยไดโดยเด็ดขาด เรียกวาหมดอุปาทานในกาย 
แลวก็เขาไปถึงตัวจิตนั้นอีกวา กายเหลาน้ีไมมีความหมายในตัวเอง แตเปนเร่ือง
ของจิตเปนผูไปใหความหมายในกายน้ีวาเปนอยางน้ันๆ บัดน้ีไดรูแลววากายเปน
สวนหน่ึงตางหาก หรือวาธาตุ สวนธาตุดินน้ีเปนสวนหน่ึงตางหาก จิตก็เปนอันหนึ่ง
ตางหากจากส่ิงเหลาน้ี หมดความสงสัยกังวลกันไปเปนพักๆ การพิจารณาเปนอยาง
น้ี ขอใหพิจารณาจริงๆ ก็แลวกัน อยาทําเลนๆ ทําอะไรใหทําจริงๆ จังๆ 

การพิจารณากายนี ้ จะพิจารณากายนอกกายในไมสําคัญ เพราะสมทัุยมีได
ทั้งภายนอกมีไดทั้งภายใน เม่ือเปนเชนน้ันมรรคคือ ทางดําเนินเพื่อแกเพื่อปลด
เปลื้องสิ่งที่ตนไปเที่ยวสําคัญมั่นหมายไว ก็ยอมมีไดทั้งภายนอกทั้งภายใน เชนเรา
รักรูป ความรักรูปน้ันเปนสมุทัย หมายรูปนอกน้ันเปนสําคัญ หมายรูปน้ันนารัก รูป
น้ันนากําหนัดยินดี  แลวนํารูปน้ันมาพิจารณาคล่ีคลายดู ใหเห็นชัดตามหลักความ
จริงของรูปนั้นวา มีที่สําคัญตรงไหนบางพอที่จะใหเกิดความรักความกําหนัดยินดี 
เมื่อแยกออกทุกอาการแลวก็เห็นเปนเพียงสักแตวาธาตุ หรือเห็นแตเพียงของ
ปฏิกูลนาเกลียดไปเสียส้ิน หาส่ิงท่ีนารักนากําหนัดไมมีเลย จิตก็ถอนความกังวล
ความรักในส่ิงเหลาน้ันเขามาสูตัวเอง เห็นโทษของตัวเองวาเปนเพราะตัวเองไปทํา
ความสําคัญม่ันหมายในส่ิงน้ันตางหาก จึงเกิดความรักความกําหนัดยินดีนั้นขึ้นมา  
น่ีเราก็ไดเห็นโทษของเราดวย เราก็ไดเห็นโทษในส่ิงท่ีเราไปสําคัญม่ันหมาย วานา
รักนากําหนัดยินดีน้ันดวย จึงสามารถถอดถอนมาไดเปนระยะๆ อยางน้ี 

เพราะฉะน้ัน เรื่องของปญญาจึงเปนสิ่งที่ละเอียดมาก ปญญาในขั้นของ
ธาตุขันธยังม ีปญญาในขั้นของธาตุคือรูปธรรมนี้เปนประเภทหนึ่ง ปญญาในขั้นของ
นามธรรมเปนอีกขั้นหนึ่ง  หากวาจิตของเราต้ังตัวไดดวยความสงบเพราะอํานาจ
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ของความเพียรพยายาม โดยวิธีภาวนาดังท่ีไดกลาวมาในเบ้ืองตนน้ัน มีหลักฐานพอ
ท่ีจะพิจารณาไดแลว โปรดพิจารณาทางปญญา จะเปนเรื่องนอกก็ตาม จะเปนเร่ือง
ในก็ตาม ใหแยกสวนแบงสวนดูดังท่ีกลาวน้ี  จิตใจใหทํางานอยูกับส่ิงเหลาน้ันท้ังวัน
ยิ่งเปนการดี เม่ือมีความเหน่ือยภายในจิตใจ กําหนดจิตใหเขาพักในความสงบเปน
สมาธิเยือกเย็นขึ้นมา พอถอนจากความสงบแลวออกทาํหนาท่ีการงานของตน เคย
พิจารณาอะไรที่ยังไมชัด เอา..คลี่คลายดูใหชัด ถืออันนั้นแลเปนงานของตน 
พิจารณาจนรูชัดตามความเปนจริงแลว   จิตนั้นจะปลอยงานประเภทนั้นโดยไมตอง
ไปบังคับ เพราะรูรอบคอบแลวจะถือม่ันไวทําไม นี่เปนเรื่องของจิตจะปลอยสิ่งที่
เคยเกี่ยวของกับตัว นี่ขั้นของธาตุแตอธิบายอยางสรุป ๆ  

ขั้นของขันธนี้เปนอีกประเภทหนึ่ง ขันธในขันธสี่คือ เวทนา,สัญญา,สังขาร,
วิญญาณ อันน้ีเปนสวนละเอียดมาก ละเอียดยิ่งกวารูปขันธ แตถึงจะละเอียดแค
ไหนก็ตามจะพนวิสัยของปญญาไปไมได ธาตุทั้งธาตุหรือวารูปทั้งกองนี้ในสวนราง
กายของเรา ปญญายังสามารถสอดแทรกหรือแทงทะลุ ถอดถอนอุปาทานความยึด
มั่นถือมั่นในกายออกมาได เหตุใดจะไมสามารถรูเทาทันใน เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณได ตองไดไมสงสัย เมื่อสติปญญามีอยูและนํามาใชอยูแลว 

คําวาเวทนา เวทนาทางกายประเภทหน่ึง เวทนาทางใจประเภทหน่ึง เวทนา
ทางใจน้ีเปนสวนละเอียดมาก โดยมากถาจิตไดรับความสงบเยือกเย็นมาเปนลําดับ
แลว จะมีแตสุขเวทนาปรากฏอยูภายในใจ สุขเวทนาน้ีก็ตองไดพิจารณาถึงกาลเวลา
ท่ีควรจะพิจารณา จะปลอยทิ้งไวหรือนอนใจกับสุขเวทนานั้นไมได เชน ผูติดสมาธิ
โดยมากติดสุขเวทนา เม่ือเขาสมาธิแลวก็แนวแนเปนอารมณเดียว ไมอยากออกมา
คิดมาอานไตรตรองอะไรใหหนักอกหนักใจ ใหเกิดความลําบากรําคาญ อยูอยางนี้
สบายดี ทั้งวันทั้งคืนก็สบาย เมื่อถอยออกมากระทบกระเทือนรูป เสียง กลิ่น รส 
เปนตน ก็รูสึกไมคอยสบาย ราํคาญในจิตในใจ แลวยอนเขาไปอยูในสมาธิน้ันเสีย
สบายดี นี่คือจิตติดสุขเวทนาในสมาธ ิ

เม่ือเปนเชนน้ัน เราก็ควรจะถอยออกมาพิจารณา เพราะการถอดถอนกิเลส
นี้ไมใชถอดถอนดวยสมาธินะ สมาธิเปนแตเพียงตนทุนใหใจไดรับความสงบเปนช้ัน
หน่ึงตางหาก แตการจะถอดถอนกิเลสทุกประเภทนั้นจะตองถอดถอนดวยปญญา 
ไมวาสวนหยาบ ไมวาสวนกลาง สวนละเอียด จะตองถอดถอนดวยปญญาทั้งนั้น ถา
เพียงแตสมาธิหากไมไดใชปญญาพิจารณาเลย ก็จะอยูแตความสงบ หาปรากฏวาได
ถอดถอนกิเลสตัวใดออกไดดวยอํานาจของสมาธิไม เห็นแตความสงบ ถาเราปลอย
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ไวบางหรือมีความประมาทบาง ไมคอยเขาสมาธิบอย ไมคอยทําความเพียรโดย
สม่ําเสมอเพื่อรักษาระดับสมาธิไว จิตที่เคยเปนสมาธิก็เสื่อม กลายเปนจิตท่ีมีความ
ฟุงซานรําคาญไปอีก เลยเขาสมาธิไมได น่ีเรียกวาสมาธิเส่ือม 

ฉะนั้น เพ่ือเปนความเหมาะสมในเวลาจิตท่ีเปนสมาธิ ก็ใหพักเสียไดตาม
กาลเวลาที่ตองการ เมื่อถอนออกมาแลวใหพิจารณาดวยปญญาตามธาตุขันธ จะ
เปนขันธใดก็ตาม เวทนาขันธก็พิจารณาใหเห็นวามันเปนสวนหน่ึงตางหาก ไมใชตัว
จิตอันดั้งเดิม พูดงาย ๆ ก็คือเปนสวนที่แฝงขึ้นมา จะเปนสุขก็แฝงขึ้นมา จะเปน
ทุกขก็แฝงขึ้นมา เพราะฉะนั้นสุขทุกขจึงเปนของที่เกิดและดับได ไมเปนของจีรัง
ถาวรและไมเปนส่ิงคงท่ี สัญญา สังขาร วิญญาณ เหลาน้ีมีลักษณะท่ีปรากฏ
กระเพื่อมขึ้นมาแลวก็ดับไปเชนเดียวกัน 

ทั้งเกิดและดับนี้เปนตามธรรมชาติของขันธ หากจิตจะหลงก็หลงไดอยางไม
มีปญหาเพราะเคยหลงมาแลว ถาพิจารณาก็รูฐานที่เกิดที่ดับของเขาไดอยางชัดเจน 
ไมยึดมั่นถือมั่นในกองแหงรูป ในกองแหงเวทนา ทั้งสุขทั้งทุกขทั้งเฉย ๆ ทั้งสัญญา
ความจําหมาย ทั้งสังขารความปรุงวาดีวาชั่ววาสุขวาทุกข ท้ังวิญญาณท่ีรับทราบ  อัน
เปนเพียงปรากฏข้ึนแลวดับไป ๆ น่ีคือปญญาข้ันละเอียดท่ีสามารถใหเห็นตนเหตุ 
หรือเห็นรากฐานของอาการท้ังส่ีท้ังหาน้ีวา มันปรากฏตัวขึ้นมาไดอยางไร 

รูปท่ีปรากฏตัวข้ึนมาเปนกายน้ี ก็เนื่องจากหลักใหญที่เรายังไมสามารถคน
พบ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ก็ออกมาจากหลักใหญ ท่ีเรายังไมสามารถรู
ดวยปญญา แตเมื่อใชปญญาพิจารณาเขาไปโดยไมหยุดยั้งแลว รูปก็เห็นชัดวาเปน
อันหนึ่งตางหากจากจิต เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอยาง ๆ ไมวาเวทนา
ประเภทใด ไมวาสัญญาจะหมายเรื่องอะไร ไมวาสังขารจะปรุงเรื่องอะไร จะเห็น
ความเกิดของสิ่งเหลานี้มาจากจิตและดับลงที่จิต และเปนธรรมชาติอันหนึ่งตางหาก
จากจิต และยังจะไดเห็นตัวจิตที่มีธรรมชาติอันหนึ่งหุมหอไวอยางมิดชิด ธรรมชาติ
น้ันเปนผูทําหนาท่ีบงการ โดยมากในอิริยาบถทั้งสี่จะเปนเรื่องของธรรมชาตินี้ทั้งนั้น
เปนตัวเชิด เปนตัวพาใหคิดใหอานใหปรุงแตงตาง ๆ น่ีทานเรียกวา อวิชชา 

อันน้ีเปนส่ิงท่ีสนิทติดใจกับใจราวกับเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน จนผูปฏิบัติ
เมื่อถึงขั้นละเอียดนี้แลวไมสามารถจะทําลายอวิชชานี ้ ไมสามารถจะพิจารณาธรรม
ชาตินี้ได เน่ืองจากเขาใจวาธรรมชาติน้ีแลเปนตน ตนคือธรรมชาตอัินน้ี รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้งหลายพรากไดหมดแลว แตธรรมชาตินี้พรากกันไมออก 
เน่ืองจากเราเห็นธรรมชาติน้ีวาเปนเรา ในขณะเดียวกันเราก็คือธรรมชาตอัินน้ี เมื่อ
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เปนเชนนี้ธรรมชาตินี้จะตองแสดงตัวอยูตลอดเวลา และแสดงอยางอาจหาญดวย 
คือจิตที่เปนขั้นละเอียดนี ้ จะมีแตเรื่องความดีแทบทั้งนั้นแสดงตัว ความท่ีวาดีอันน้ี
แลท่ีเรียกวาอวิชชาอันแทจริง 

หลอกทางชั่ว หลอกทางสวนหยาบก็ตามกันทันมาเปนลําดับ เม่ือแสดง
ความละเอียดถาปญญาไมสามารถก็จะแสดงตัวตลอดเวลา เชน ความผองใสก็คือ
ธรรมชาติน้ีแลแสดงตัว ความองอาจกลาหาญก็คือธรรมชาตินี้ ความสุขความสบาย
ก็คือธรรมชาตินี้ เพราะธรรมชาติน้ียังเปนตัวสมมุติอยู สิ่งที่แสดงออกมาทั้งหมดจึง
เปนเรื่องของสมมุติทั้งนั้น 

ถาเราไดทราบ หรือไดยินไดฟงจากครูอาจารยที่ชี้ชองบอกทางไวแลวอยาง
น้ี เรามีทางที่จะพิจารณาจุดที่วานี้ไดโดยไมมีความสะทกสะทานลังเลใจ โดยไมมี
ความหึงหวงในธรรมชาติน้ีเลย แตถาไมเคยไดยินไดฟงมากอนนั้น นากลัวจะติดอยู
เปนเวลานานหรืออาจติดกันไปเลย เพราะไมสนใจจะถอน เนื่องจากมีความรักมี
ความสงวน มีความรักชอบ มีความพอใจอยางยิ่ง แลวก็ยกธรรมชาติอันน้ีข้ึนวาเปน
ตน กดขี่สิ่งทั้งหลายวาทุกสิ่งทุกอยางเรารูหมดแลว ไมมีสิ่งใดเหลือในโลกนี้ เราเปน
ผูบริสุทธแลวท้ังท่ีกําลังหลง และยึดถือจิตอวิชชาอยูอยางภูมิใจไมรูสึกตัวบางเลย น่ี
แลเพลงกลอมของอวิชชาแท ทําใหสติปญญาหลับใหลไปไดโดยไมคาดฝน 

เมื่อปญญามีกําลังพอที่จะพิจารณานี้ไดแลว ก็ยอนเขาไปดูจุดนี้ คือจุดแหง
ความผองใส จุดแหงความองอาจ จุดแหงความสุขอันละเอียดของอวิชชาที่อาศัยอยู
น้ี จะตองทลายตัวลงไปดวยอํานาจของปญญาที่ละเอียด เม่ือธรรมชาติน้ีไดสลายตัว
ลงไปดวยอํานาจของปญญาแลวนั้น คําวาเราก็ดี สิ่งที่เราเคยสงวนก็ด ี ส่ิงท่ีเราเคย
รักเคยชอบมาก็ด ี สิ่งที่องอาจกลาหาญอันเปนจุดเดียวกันนั้นก็ด ี จะหมดปญหาไป
ทันทีไมมีสิ่งใดเหลืออยูภายในนั้น ถาหากจะเทียบอุปมาแลว จุดอันน้ีเปนเชนเดียว
กับบุคคลท่ีเขาไปในหองวาง เมื่อเขาไปสูหองวางแลว ผูนั้นจะลืมตัวของตัวไปเสีย 
แตจะไปชมวาหองนี้วางโลงโถงเต็มที ่ไมมีสิ่งใดอยูในหองนี้เลย หองนี้วางอยางเต็ม
ที่ โดยไมทราบวาตัวคนเดียวน้ันแลไปทําการกีดขวางหองอยูในขณะน้ัน หองจึงยัง
ไมวางเพราะยังเหลือคน ๆ หนึ่งไปทําการกีดขวางหองนั้นอยู 

พอรูสึกตัววา ออ หองน้ีวางจริง แตที่หองนี้ยังไมวางเต็มที่ก็เนื่องจากเรา
มาอยูในหองน้ีคนหน่ึง ถาเราถอนตัวออกไปเสียจากหองนี้แลว หองนี้จะวางอยาง
เต็มที ่ขอนี้อุปมาฉันใด ทุกสิ่งทุกอยางวางปลอยวางกันไดหมด แตยังเหลือคําวาเรา
ซึ่งเปนตัวอวิชชาอันแทจริงอยูกับใจ น่ันแหละอวิชชาลวน ๆ คือเราตัวน้ันแหละกีด
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ขวางตัวเองอยูในเวลาน้ัน ไมทราบวาอวิชชานั้นคืออะไร เราจึงเห็นส่ิงท้ังหลายวาง 
หรือวาเราวางส่ิงท้ังหลายไดหมดไมมีส่ิงใดเหลือ แตธรรมชาติอันนั้นทําการกีดขวาง
ตัวของเราอยู เราเลยไมวาง 

พอปญญาไดหยั่งเขาไปสูจุดนี้แลว ธรรมชาตินี้ก็สลายตัวลงไป น้ันแลภาย
นอกก็วาง ภายในใจตัวเองก็วาง เชนเดียวกับบุคคลถอนตัวออกมาจากหอง แลว
หองนั้นก็วางอยางเต็มที ่ จิตรูทุกสิ่งทุกอยางรอบดานหมดแลวดวย มารูรอบตัวเอง
ปลอยวางภายในตัวเองน้ีดวย ชื่อวาจิตนี้วางอยางเต็มที่ ไมมีสมมุติอันใดแฝงอยู
ภายในน้ันเลย น่ีช่ือวาจิตวางจริง จิตปลอยวางจริง 

ถาหากจิตยังไมรูตัวเอง ยังไมถอดถอนตัวเองตราบใด ถึงจิตจะวาสิ่งใดวาง
หรือปลอยวางสิ่งใดไดแลวก็ตาม จิตก็ยังไมวางในตัวเอง จิตยังไมปลอยวางตัวเอง
อยูน้ันแล เม่ือเปนเชนน้ันคําวาอวิชชาก็คือ จิตผูนั้นยังจะมีทางสืบตอไปไดอีก เมื่อ
ไดทําลายพืชอันสําคัญหรือตัวอวิชชาอันแทจริงนี้ไดดวยปญญาแลว นั้นแลชื่อวา
เปนผูวางเปนผูวางอยางเต็มภูมิ ไมมีสมมุติอันใดเจือปน ความสงวนก็ไมม ี ความ
รักก็ไมมี ความองอาจกลาหาญกไ็มมี ความที่จะขยาดหวาดกลัวเพื่ออะไรอีกก็ไมม ี
เพราะสิ่งทั้งนี้เปนสมมุติทั้งนั้น เนื่องจากอวิชชาซึ่งเปนรากแกวใหญอันพาใหเกิด
อาการเหลาน้ีข้ึนมาไดสลายลงไปแลว เหลือแตธรรมชาตลิวน ๆ  

น่ีจุดสุดทายแหงการปฏิบัติธรรมะ หากเราไดปฏิบัติอยางเอาจริงเอาจัง
ตามท่ีอธิบายมาแลวน้ัน จุดนี้หรือผลสุดทายที่อธิบายมานี้จะไมเปนสมบัติของใคร 
แตจะเปนสมบัติของทานผูปฏิบัติตามที่กลาวมานี้ทั้งนั้น เพราะความรูอันน้ีมีอยู
ตลอดเวลาหลับหรือต่ืนไมนิยม แมแตหลับสนิทก็ยังทราบวาหลับสนิท ตนไดถึง
ความบริสุทธิ์จะไมทราบตนไดอยางไร ตองทราบ ฉะน้ันทุกทานโปรดไดทําความ
พยายามผลิตพระของเรา สรางพระของเราใหสมบูรณเพ่ือความเปนวิสุทธิบุคคล 

เรื่องภายนอกจะขาดตกบกพรองไปบาง เปล่ียนแปลงไปบาง สมบูรณบาง 
ไดบางไมไดบาง อ่ิมบางหิวบาง อยาไปทําความสําคัญใหมากไป จะเสียหลักใหญ
คือพระของเราบกพรอง คําวาพระนี้หมายถึงจิตที่บริสุทธิ ์ ประเสริฐเต็มท่ีน่ันเอง 
เราพยายามปรับปรุงกาย วาจา ใจ ของเราดวยขอปฏิบัติอันเปนธรรมะคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาใหกลมกลอมกับจิตใจของตน ใหมีความเจริญดวยศีล ใหมีความ
เจริญดวยสมาธิ ใหมีความเจริญดวยการสอดสองมองรูเหตุการณตาง ๆ ท้ังภาย
นอกทั้งภายในที่เรียกวา ปญญา อยูตลอดเวลา น่ีช่ือวาเปนผูสรางพระข้ึนภายในตน 
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พระผูนั้นจะไมบกพรอง ทุกสิ่งทุกอยางจะบกพรองไมสําคัญ ขออยาใหพระของเรา
บกพรองก็เปนที่พอใจและชอบธรรม 

การสรางพระน้ีสรางยากมาก สรางวัตถุอะไร ๆ ไมยาก จะสรางหางสราง
หออะไร สรางวัดสรางวา สรางโบสถสรางวิหาร ไมมีอะไรสําคัญ ไมมีอะไรหนักเทา 
ไมมีอะไรจะยากเทาการสรางพระ คือการสรางตัวของเราใหดีและดีเดนเห็น
ประจักษใจ อันน้ีสรางยากมาก แตสรางไดแลวมีคุณคาหาประมาณมิได ทุกสิ่งทุก
อยางสรางขึ้นมา หมดเทาไรเขาก็ประมาณไดถูกตองหรือบอกไดถูกตอง วาส่ิงน้ัน
สรางหมดเทาน้ันบาท เทาน้ันแสน เทาน้ันหม่ืน เทาน้ันลาน บอกกันได แตการสราง
จิตน้ีหมดไปเทาไรไมคํานึงนับอาน เพราะเปนงานท่ีเลยการนับการประมาณ เมื่อ
สรางไดแลวจะมีราคาคางวดเทาไร ก็ไมมีการจับจายขายกันในตลาด จึงวาเปนงานท่ี
ยาก ผลงานที่คาดไมได 

ฉะนั้น ทุก ๆ ทานโปรดพากันสนใจสรางพระของตนใหเต็มที่ อยาไปสนใจ
ไยดีลืมตัวกับสิ่งภายนอก เจริญแคไหนก็เส่ือมลงเทากันไมมีเศษมีเหลือเลย ในโลก
นี้มันโลกวัตถุมันโลกนิยม อะไร ๆ มีไมอดไมอยาก อยูที่ไหนก็สรางก็อยูกันไป 
เพราะคนมีชีวิตจิตใจ จะไมมีบานมีเรือนมีกุฏิศาลาอยูอาศัยถาไมสรางจะอยูที่ไหน 
แมแตกระรอกกระแตมันยังมีโพรงมีรัง พระเราก็มี แตใหมีเทาท่ีเห็นวาจําเปนกับ
เหตุผลอรรถธรรมและธาตุขันธ อยาไปทําความกังวลขนทุกขใสตัวเพราะสิ่งเหลา
นั้นใหมากไป จนลืมมองดูพระของตัว จงสรางพระน้ีใหได เม่ือสรางพระสมบูรณ
แลวอยูท่ีไหนก็สบาย อยูรมไมชายเขา อยูในปาในรก และอดบางอ่ิมบางก็มีความ
สบายท้ังน้ัน เพราะพระน้ีสมบูรณแบบแลว จงทําความสนใจอยางน้ี 

ถาเปนผูชอบยุงกับสิ่งภายนอกแลว อยางไรพระตองดอยไปเปนลําดับ จน
หาพระภายในตัวไมมีเลย ท้ังวันท้ังคืนจะเปนแตสัญญาอารมณกับเร่ืองน้ันเร่ืองน้ียุง
ไปหมด ไปที่ไหนวุนไปที่นั่น สรางน้ันสรางน้ี เด๋ียวเก่ียวกับศรัทธาญาติโยม บอก
บุญคนน้ันบอกบุญคนน้ี ติดตอคนนั้นติดตอคนนี ้ กลายเปนเรื่องนอกเรื่องแหก
คอกแหวกแนวไปหมด หาเรื่องในของพระที่จะใหเปนพระองคเจริญ ๆ คงเสนคง
วาไมมี นี้ผิดกับหลักของพระผูตั้งหนาตั้งตาสละกิเลส ผิดกับหลักของผูปฏิบัติเพื่อ
ความเปนพระอันสมบูรณ ก็พระโสดา สกิทาคา อนาคา พระอรหันต อยางไรละ 

ฉะน้ันงานเชนน้ัน กับงานของพระตามหลักนิสสัย ๔ จึงตางกันมาก งานน้ัน
มอบใหญาติใหโยมใหศรัทธาพิจารณากันไป แตเร่ืองงานผลิตมรรคผลนิพพานน้ีให
เปนเร่ืองชาง คือเราเปนชางเอง ไดรับโอวาทจากครูบาอาจารยมาเปนเคร่ืองมือแลว 
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เอา ทําหนาท่ีลงไป งานนี้จะใหคนอื่นทําแทนไมได การสรางพระตองตางองคตาง
สราง ตางคนตางสรางตัวเอง เปนแตไดรับอุบายจากครูจากอาจารยหรือหมูเพ่ือน
มาเทาน้ัน การที่จะทําลงไปนั้นเปนเรื่องของเราโดยเฉพาะ ใครทําแทนไมได เปน
สวนของใครของเรา 

เดินจงกรมก็ใหมีสต ิ น่ังท่ีไหนใหมีสติ ไปไหนมาไหนอยาลืมคําวาพระตอง
ดีและสมบูรณดวยการบํารุงรักษา พระจะบกพรองไปที่ไหนบาง ใหพยายามแกไข
ดัดแปลงจนเปนพระท่ีสมบูรณ นั่งสมาธิก็เย็น เดินไปไหนมาไหนก็เย็น พิจารณา
เรื่องปญญาก็ปลอดโปรงโลงโถง เห็นอรรถเห็นธรรม เห็นความดีความช่ัวชัดเจนอยู
ที่ใจของพระเรา มีทางออกทางเขา มีทางปลดเปลื้องตนเอง มีทางหลบหลีกภัยได
อยางสบาย ดวยอาํนาจปญญาของพระ อยูที่ไหนก็สบาย เย็นไปหมด ขาศึกที่เคย
กอความวุนวายใหเราวันยังคํ่าคืนยังรุง โดยไมมีวันหยุดยั้ง ก็ยุติกันลงดวยอํานาจ
แหงพระของเรามีเครื่องมือกําจัดและปองกันตัว มีความกลาหาญชาญชัยรบกับ
ขาศึกไมถอยทัพกลับแพ รุดหนาเร่ือยไป ควาหลักชัยที่รออยูชั่วเอื้อมมือดวยขอ
ปฏิบัติ  

เรื่องภายนอกก็ไมมาเกี่ยวของใหเปนกังวลภายในใจ เร่ืองใจก็ไมเสาะ
แสวงหา ไมฟุงเฟอเหอเหิมกับสิ่งภายนอกเพื่อกอไฟเผาตัว ตางอันตางอยูตางอัน
ตางจริง พระก็จริงสําหรับพระของเรา ไปท่ีไหนก็สบายหายหวง เมื่อใจถึงความเปน
พระอันสมบูรณแลวอยูที่ไหนก็พอตัว ไมตองการอะไรทั้งนั้น อดก็พอตัว อิ่มก็พอ
ตัว อยูที่ไหนก็พอตัว สบายอยูหมดทุกแหงทุกหน ไมเลือกสถานที่กาลบุคคล มี
ความพอตัวอยูดวยจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่หมดสิ่งเคลือบแฝง เรียกวาพระสมบูรณแบบ
แลวดวยขอปฏิบัติ คือ ศีล สมาธิ ปญญา เน่ืองจากความเพียรเปนเคร่ืองสนับสนุน 

น้ีแลท่ีไดอธิบายวาการรบขาศึกภายในหมายถึงกิเลส ซ่ึงตัวของเราเสียเอง
เปนกิเลส และผูรบก็คือตัวเราเองเปนผูรบ เปนผูแกความผิดของตนที่มีอยูแงไหน
มุมใด รวมแลวเรียกวารบกับกิเลส เมื่อรบใหถึงจุดหมายปลายของสิ่งที่เปนขาศึก 
ขาศึกไดสลายยอมแพอยางราบคาบแลว ก็เปนผูมีความองอาจกลาหาญ เห็นรูปก็
เห็นไดอยางเต็มตา ฟงไดอยางเต็มหู เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ทุกสิ่งทุกอยางที่
มาสัมผัส รับทราบไดอยางเต็มใจ ไมติดไมพันไมเปนกังวล ไมมีทามีทางวาจะตอง
ระมัดระวังซึ่งกันและกัน หรือไมมีทามีทางวาใจจะฟุงเฟอเหอเหิมไปตามสิ่งทั้ง
หลายน้ัน เพราะ ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ เปนส่ิงท่ีเห็นแจงชัดตามความเปนจริงแลว
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ภายในใจ เรียกวา สุคโต อยูก ็สุคโต คืออยูก็ดี ไปก็ไปดี คิดก็คิดด ีอะไรมาสัมผัส
กลายเปนธรรมะไปตาม ๆ กัน ไมเปนโทษไมเปนกิเลสดังที่เคยเปนมา 

ถาจิตดีจิตหมดโทษเพียงดวงเดียว ไมมีอะไรจะเปนขาศึกในโลกนี้ ท่ีเปน
ขาศึกที่เปนความทุกขความเดือดรอน ก็เน่ืองจากใจดวงเดียวน้ีแล เสาะหาเร่ืองกอ
เรื่องใสตัวเองอยูไมหยุด เกิดเรื่องกับตัวเอง หาที่ปลดที่เปลื้อง หาทนายมาแกชวย
ไมได หาผูตัดสินหาผูพิพากษาไมได นอกจากเราจะเปนผูพิพากษา นอกจากเราจะ
เปนผูพินิจพิจารณาคูความระหวางดีกับช่ัว และปลดเปลื้องกันลงไปเอง ดวยสนฺทิฏ
ฐิโก เห็นเอง ไมตองใหผูอื่นผูใดมาเห็นได มาทํานายทายทักให เพราะคําวาสนฺทิฏ
ฐิโก นี้พระพุทธเจามอบไวกับพุทธบริษัททุกรูปทุกนาม ผูใดมีขอปฏิบัติสมควรจะรู
ตาม สันทิฏฐิกธรรม ก็ยอมมีสิทธิรูได ไมเลือกวาเปนหญิงเปนชาย เปนนักบวช
หรือฆราวาส สามารถรูไดดวยกัน 

ฉะน้ันในอวสานแหงธรรมท่ีแสดงมาน้ี ขอใหทานนักปฏิบัติทั้งหลายจงนํา
ไปพินิจพิจารณา แลวพยายามผลิตพระของตนใหมีความศักดิ์สิทธิ์วิเศษขึ้นมาภาย
ในตนเอง แมจะไมศักดิ์สิทธิ์วิเศษไปทางไหนก็ตาม ก็ขอใหศักดิ์สิทธิ์วิเศษภายใน
ตัว ระหวางส่ิงท่ีมาเก่ียวของกับใจอยาใหอาภัพกันเทาน้ัน น่ีช่ือวาเปนความศักด์ิ
สิทธิ์วิเศษไดอยางภาคภูมิ 

จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเทาน้ี 
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๐ 
ธุดงควัตรเครื่องหามลอกิเลส 

 
ความสําคัญของพระปฏิบัติก็คือหลักใจ คําวาหลักใจก็คือสมาธิเปนข้ันๆ ปญญา

เปนภูมิ ๆ ภายในใจจนถึงอรหัตภูมิ เรียกวาหลักใจของพระปฏิบัติ ถาหลักใจดีแลว
หลักการปฏิบัติทุกดานก็ดีไปตามกันเพราะใจเปนผูบงการ เราจึงเห็นใจเปนสําคัญ คน
ท่ีมีหลักใจกับคนไมมีหลักใจปฏิบัติจงึผิดกันอยูมาก การลดหยอนผอนผันตามเหตุ
การณในบางกาล สถานท่ี บุคคล และการเครงครัดในเวลาปกติของผูมีหลักใจ มีเหตุมี
ผลตางกันกับผูไมมีหลักใจ ซึ่งมีแตความมุงมั่นอยางเดียว ถึงจะเด็ดเดี่ยวอาจหาญก็จริง
แตมันแฝงไปดวยความผิดพลาด และทิฐิมานะไมสมํ่าเสมอเทาท่ีควรกับธุดงควัตรอัน
เปนเครื่องชําระกิเลสทิฐิมานะที่หมักดองอยูภายใน เพราะธาตุขันธของเรามันเปนโลก
เหมือนโลกท่ัวไป จาํตองเก่ียวของกับโลกท่ีควรผอนผันส้ันยาวแกบางคน บางสถานที่
บางเวลาอยูโดยดี  แตเวลาจะควรลดหยอนผอนผันก็ลดหยอนไมได กลัวเสียความ
เครงครัดหรือเสียธุดงค แตเมื่อลดหยอนลงแลวก็เครงตึงขึ้นไมได เพราะมีทิฐิแทรกอยู
ทั้งสองดาน แลวก็ไมพนการกระเทือนตนและผูอื่นจนได ทั้งเวลาเครงครัดและเวลา
หยอนยานไปตามเหตุการณ 

ผูมีหลักใจเห็นสมควรตามเหตุผลแลว เวลาจะลดหยอนผอนผันก็ลดหยอนผอน
ผันไปตามท่ีเห็นสมควรแกกาล สถานท่ี บุคคล ซึ่งอาจมีตามคราวตามสมัย พอหมด
หนาท่ีความจาํเปนน้ันแลว ก็ดีดขึ้นและคงเสนคงวาตามเดิม โดยไมยากแกการบังคับ
บัญชา เพราะเหตุผลอรรถธรรมภายในใจบังคับภายในตัวอยูแลว จึงไมลําบากทั้งเวลา
จะลดหยอนผอนผัน และเวลาจะปฏิบัติตามธุดงควัตรอยางเครงครัดที่เคยดําเนินมา 

ท้ังน้ีเราเคยปฏิบัติมาแลวในสมัยอยูกับทานอาจารยม่ัน ยกตัวอยางเชน เรา
สมาทานธุดงคขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอเพื่อปฏิบัติเปนวัตร โดยไมเรียนใหทานทราบ 
แตทานก็ทราบไดดีปดไมอยู เพราะความเคารพทานมากที่จําตองอนุโลมทั้งที่ขัดใจ(ขัด
กิเลสเรา) 

ถาธรรมดาแลวจะไมยอมลดหยอนลงเลย….นั่น น่ีคือความรูสึกมันขวางอยูใน
จติเจาของเอง เพราะเจตนาเรามุงเด็ดเดี่ยวอยางนั้นจริง ๆ ไมใหมีอะไรมาผานเอาให
ทะลุปรุโปรงไปดวยความตั้งใจอันนี ้

พอไปอยูกับทานปแรกก็เห็นทานพูดถึงเร่ืองธุดงควัตร  เพราะทานเครงครัดใน
ธุดงควัตรมากมาตามนิสัย มีการรับอาหารเทาที่บิณฑบาตไดมาเปนตน จากน้ันมาเราก็
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๑๖ 

สมาทานธุดงคเปนประจําในหนาพรรษา ไมเคยลดละเลย สมาทานธุดงคขอฉันของที่ได
มาในบาตรเทานั้น ใครจะเอาอาหารมาใสบาตรนอกจากอาหารในบาตรของตัวเเลว 
เปนไมรับไมสนใจ ตั้งแตบัดนั้นมาเรื่อยไมเคยลดละ คนเดียวเราก็ทําของเราไมใหขาด 
เมื่อถึงพรรษาเขามาแลว เราตองสมาทานธุดงคขอน้ีเปนหลักเกณฑในจิตใจไมใหขาด
แมแตปเดียว 

ปจําพรรษาบานนามน ทานหูดีตาดีทานฉลาด จอมปราชญในสมัยปจจุบันใคร
จะเกงไปกวาทานอาจารยม่ันเลา การสมาทานธุดงคทานก็รูวาเราไมรับอาหารท่ีตามมาที
หลัง แตบทเวลาทานจะใสบาตรเรา ทานก็พูดเปนเชิงวา ขอใสบาตรหนอยทานมหา นี่
เปนสมณบริโภค ทานวาอยางน้ัน นี่เปนเครื่องบริโภคของสมณะขอนิมนตรับเถอะ ก็
หมายความวาทานเปนผูใสเองน่ันแล 

บางคร้ังก็มีคณะศรัทธาทางจังหวัดหนองคายบาง และท่ีสกลนครบาง ท่ีอ่ืน ๆ 
บางไปใสบาตรทานและพระในวัดบานนามน อ.เมือง จ.สกลนคร นาน ๆ มีไปทีหนึ่ง
เพราะแตกอนรถราไมมี ตองเดินดวยเทา แตเขาไปดวยเกวียน จางลอจางเกวียนไป เขา
ไปพักเพียงคืนสองคืนและไมไดพักอยูในวัดกับพระทาน พากันไปพักอยูกับกระทอมนา
ของโยมแพง ตอนเชาทําอาหารบิณฑบาต เสร็จแลวก็มาถวายพระในวัดนั้น เขาไมไดไป
ดักใสบาตรนอกวัด เราก็ไมกลารับกลัวธุดงคขาด เดินผานหนีมาเลย สําหรับทานก็รับ
ใหเพราะสงสารเขาเทาที่สังเกตดู 

อาหารก็เหลือจากใสบาตรมากมาย นําข้ึนมาบนศาลาอยางน้ันแล เปนหมกเปน
หอและผลไมตาง ๆ นะ เราก็ไมรบั สงไปไหนก็หายเงียบ ๆ ไมมีใครรับ จะมีรับบางก็
เพียงองคสององค ผิดสังเกตศรัทธาเขาไมนอย สวนเราไมกลารับเพราะกลัวธุดงคขอน้ี
ขาด หลายวันตอมาทานก็ขอใสบาตรเรา โดยบอกวาน้ีเปนสมณบริโภค ขอใสบาตร
หนอย แลวทานก็ใสบาตรเรา ทานใสเองนะ ถาธรรมดาแลว โถ..ใครจะมาใสเราไดวะ 
สําหรับเราเองกลัวธุดงคจะขาด หรืออยางนอยไมสมบูรณ ความจรงิทานคงเห็นวาน่ีมัน
เปนทิฐิแฝงอยูกับธุดงคที่ตนสมาทานนั้น ทานจึงชวยดัดเสียบางเพือ่ใหเปนขอคิดหลาย
แงหลายกระทง ไมเปนลักษณะเถรตรงไปถายเดียว ทานจึงหาอุบายตาง ๆ สอนเราทั้ง
ทางออมและทางตรง 

เฉพาะเราเถรตรง มีความคิดความมุงหมายอยางนั้น จึงไมยอมใหใครมาใส
บาตร อันเปนการทําลายธุดงคเราไดเลย นอกจากทานอาจารยม่ันผูท่ีเราเคารพเล่ือมใส
เต็มหัวใจเทานั้น จงึยอมลงและยอมใหใสบาตรตามกาลอันควรของทานเอง เราเองมี
ความหนักแนนในใจวา จะไมยอมใหธุดงคน้ีบกพรองแมนิดหน่ึง ซึ่งเปนที่ระแคะ
ระคายภายในใจ ตองสมบูรณทั้งธุดงคที่เราไดทําลงไปและจิตใจที่มุงมั่นอยูแลว แต
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๑๗ 

เพราะความเคารพเลื่อมใสทานความรักทานทั้ง ๆ ท่ีไมสบายใจก็ยอมรับ น่ีแลท่ีวาหลัก
ใจกับหลักปฏิบัต ิ

ก็ยอมรับวาถูกในความจริงจงัท่ีปฏิบัติน่ี แตมันก็ไมถูกสําหรับธรรมท่ีสูงและ
ละเอียดกวาน้ัน เล็งดูเราเล็งดูทาน มองเราและมองทานน้ันผิดกันอยูมาก อยางทาน
อาจารยมั่นทานมองอะไร ทานมองตลอดท่ัวถึงและพอเหมาะพอสมทุกอยางภายในใจ 
ไมเหมือนพวกเราที่มองหนาเดียวแงเดียวแบบโง ๆ ไมมองดวยปญญาเหมือนทาน เรา
จึงยอมรับตรงนั้น น้ีพูดการปฏิบัติธรรมอยูบานนามนกับทานอาจารยม่ัน 

ทีน้ีพูดถึงบานหนองผือนาใน เวลามาอยูบานหนองผือ เราก็สมาทานธุดงควัตร
อยางน้ันอีก อยูที่ไหนก็ตามเรื่องธุดงควัตรนี้ เราจะตองเอาหัวชนอยางไมถอยเลย ยืน
กระตายขาเดียวไมยอมใหขาดไดเลย บิณฑบาตมาแลวก็รีบจัดปุบปบ จะเอาอะไรก็เอา
เสียนิด ๆ หนอย ๆ เพราะการฉันไมเคยฉันใหอิ่มในพรรษา ไมเคยใหอิ่มเลย โดย
กําหนดใหตัวเองวาเอาเพียงเทาน้ัน ๆ สัก ๖๐% หรือ ๗๐% เชนรอยเปอรเซ็นต เรา
หักไวเสีย ๓๐% หรือ ๔๐% ซึ่งคิดวาพอดี เพราะอยูกับหมูเพ่ือนหลายองคดวยกัน ถา
จะอดก็ไมสะดวก เพราะการงานในวงหมูคณะเก่ียวของกันอยูเสมอ เราเองก็เหมือน
เปนผูใหญคนหน่ึงอยางลับ ๆ ทั้งที่ไมแสดงตัว ท้ังน้ีเก่ียวกับการคอยสอดสองดูแล
ความสงบเรียบรอยของหมูคณะภายในวัด พรรษาก็ไมมาก สิบกวาพรรษาเทาน้ันแหละ 
แตรูสึกวาทานอาจารยใหญทานเมตตาไวใจในการชวยดูแลพระเณรอยางลับ ๆ เชนกัน 

เวลาเขาพรรษาก็ตางองคตางสมาทานธุดงคกันทั้งวัด คร้ันสมาทานแลวไมก่ีวัน
มันก็ลมไป ๆ น่ีก็สอแสดงใหเห็นความจริงจงัหรือความลมเหลวของหมูคณะ ก็ยิ่งทําให
เรามีความระมัดระวังและขะมักเขมนในหนาที่และธุดงคของเรามากขึ้น เมื่อไดเห็น
อาการของหมูเพ่ือนเปนอยางน้ี ทําใหเกิดความอิดหนาระอาใจไปหลายแงหลายทาง
เก่ียวกับหมูคณะ จิตใจยิ่งฟตตัวเอง ปลุกใจตัวเองใหแข็งขัน และยอนมาถามตัวเอง
บาง วาไงเราจะไมลมไมเหลวไปละหรือเม่ือเหตุการณรอบขางเปนไปอยางน้ี ก็ไดรับคํา
ตอบอยางม่ันใจวา จะเอาอะไรมาใหลมใหเหลวไหลวะ ก็ตัวใครตัวเรานี ่ ประกอบกับ
นิสัยเราเปนอยางน้ีมาด้ังเดิมอยูแลว ทําอะไรตองจริงทั้งนั้น ถาลงไดทําแลวตองจริง ทํา
เลนไมเปน เรานี่จะลมไมได นอกจากตายเสียเทาน้ันก็สุดวิสัย ใครจะมาใสบาตรเราไม
ไดเปนอันขาด ฟงซิวา  “เปนอันขาด” ความรูสึกเปนอยางไรในเวลาน้ัน 

ฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงของหมูเพื่อน จึงเปนราวกับแสดงธรรมเทศนากัณฑ
หนึ่งใหเราฟงอยางถึงใจ จําไมลืมจนบัดนี้ พอบิณฑบาตกลับมาแลวมีอะไรก็รีบจดั ๆ 
ใสบาตรเสร็จ แลวก็รีบไปจดัอาหารเพ่ือใสบาตรทานอาจารย หอน้ันหรือหอน้ีท่ีเห็นวา
เคยถูกกับธาตุขันธทาน เรารูและเขาใจก็รีบจัด ๆ อันไหนควรแยกออก อันไหนควรใส



 

เขาสูแดนนิพพาน ๑๘ 

๑๘ 

ก็จัด ๆ เสร็จแลวถึงจะมาที่นั่งของตน ตาคอยดู หูคอยสังเกต ฟงทานจะวาอะไรบาง
ขณะกอนลงมือฉัน 

บาตรเราพอจัดเสร็จแลวก็เอาตั้งไวลับ ๆ ทางดานหลัง ขางฝาติดกับตนเสาเอา
ฝาปดไวอยางดีดวย เอาผาอาบนํ้าปดอีกช้ันหน่ึงดวย เพื่อไมใหใครไปยุงไปใสบาตรเรา 
เวลานั้นใครจะมาใสบาตรเราไมได กําชับกําชาไวอยางเด็ดขาด แตเวลาทานจะใสบาตร
เราทานก็มีอุบายของทาน เวลาเราจดัอะไรของทานเสร็จเรียบรอยแลวมาน่ังประจาํท่ี ให
พรเสร็จ ตอนทําความสงบพิจารณาปจจเวกขณะน้ันแล ทานจะเอาตอนเริ่มจะฉัน ทาน
เตรียมของใสบาตรไวแตเมื่อไรก็ไมรูแหละ แตทานไมใสซํ้า ๆ ซาก ๆ น่ี ทานก็รู
เหมือนกันทานเห็นใจเรา บทเวลาทานจะใสทานพูดวา ทานมหาขอใสบาตรหนอย ๆ 
ศรัทธามาสาย ๆ ทานวาอยางน้ัน พอวาอยางน้ันมือทานถึงบาตรเราเลยนะ ตอนเราเอา
บาตรมาวางขางหนาแลว กําลังพิจารณาอาหารน่ีแหละ เราเองก็ไมทราบจะทําอยางไร
เพราะความเคารพ จําตองปลอยตามความเมตตาของทาน เราใหใสเฉพาะทานเทานั้น 
นาน ๆ ทานจะใสทีหนึ่ง ในพรรษาหนึ่ง ๆ จะมีเพียง ๓ ครั้งหรือ ๔ ครั้งเปนอยางมาก 
ทานไมใสซํ้า ๆ ซาก ๆ เพราะทานฉลาดมาก คําวามัชฌิมาในทุกดานจึงยกใหทานโดย
หาที่ตองติไมได 

น่ีเรารักษาของเราอยางน้ันเร่ือยมาจนกระท่ังบัดน้ี สวนพระเณรไมไดเรื่องลม
เหลวไปหมด จึงทําใหคิด คิดอยูไมหยุดเก่ียวกับหมูคณะ เอ….จติใจมันเปนยังไงพระ
เรานี่ จึงหาหลักเกณฑไมได ลมเหลว ๆ ไปอยางนั้น จะเอาอะไรเปนหลักอันมั่นคงใน
อนาคต เมื่อปจจุบันเปนความลมเหลวอยูแลว ทําใหคิดเร่ืองเหลาน้ีภายในใจอยูไมหยุด
จนถึงหมูคณะในปจจบัุนท่ีอยูกับเราเวลาน้ี 

ฉะน้ันหลักปฏิบัติธุดงควัตรจงึเปนส่ิงสําคัญมาก การฉันในบาตร คนจํานวนมาก
ตลอดถึงพระเรายังไมเห็นคุณคาของการฉันในบาตร นอกจากไมเห็นคุณคาธุดงคขอน้ี
แลว ยังอาจเห็นไปวาไมเหมาะไมสวยงาม ทั้งในสวนเฉพาะและสังคมทั่วไป เนื่องจาก
อาหารตองรวมกันท้ังคาวท้ังหวานในบาตรใบเดียว และยังอาจเห็นเปนของนาเกลียด 
สกปรกมูมมามไปก็ได ซึ่งเปนความคิดเห็นของกิเลสลบลางธรรมของจริง ธุดงคทั้ง ๑๓ 
น้ีผูจะเห็นคุณคามีนอย ทั้ง ๆ ที่ธุดงคทั้ง ๑๓ ขอเปนเครื่องชําระกิเลสของพระเราทั้ง
น้ันน่ันเอง น่ีแลข้ึนช่ือวากิเลสกับธรรม ยอมปนเกลียวและลบลางกันเสมอแตไหนแตไร
มา ผูจะพลีชีพพลีดวงใจเพื่อบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็ปฏิบัติตามธรรมที่
ทรงสอนไว สวนผูจะพลีชาติพลีดวงใจเพื่อบูชากิเลสวัฏฏ ก็ปฏิบัติตามความเห็นของ
กิเลส นี่พวกเราจะบูชาใครเวลานี ้ รีบคิดและตัดสินใจอยาเน่ินนาน เด๋ียวกิเลสเอาข้ึน
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เขียงจะวาไมบอก ธรรมทานบอกสอนไวแลวรีบกาวเดิน อยามัวกลัวไมทันสมัยจะกาว
ไมออก 

ปสุกูลจวีรํ การถือผาบังสุกุลเปนวัตร ก็เพ่ือตัดความมีราคํ่าราคาโออาชะลาใจ 
ความฟุงเฟอเหอเหิม ความสวยงามแบบสงเสริมกิเลสและเหยียบยํ่าธรรม ไมให
พะรุงพะรังภายในใจของนักปฏิบัติผูกําจัดกิเลสเพื่อสงเสริมธรรม บํารุงใจใหสงางาม 
เครื่องบริโภคใชสอยที่ไดจากบังสุกุลมาใช ยอมฆากิเลสตัวโลภโลเล ตัวฟุงเฟอเหอเหิม
ตัวรกัสวยรักงาม ตัวเผยอเยอหย่ิงออกไดเปนอยางดี ปราชญทานจึงชมเชยและปฏิบัติ
กันเร่ือยมาจนถึงปจจบัุน ใหพวกเราพอไดเห็นรองรอยของทานที่ฆากิเลสดวยวิธีนี้ไว
เปนขวัญตาขวัญใจ ไมตายเปลาในชีวิตนักบวช 

การบิณฑบาตเปนวัตร ก็ใหทําหนาท่ีของตนตาม ปณฺฑิยาโลปโภชนํฯ ซึ่งพระ
องคประทานใหต้ังแตวันบวช อยาขี้เกียจขี้คราน อยาลืมตัวเพราะมีอติเรกลาภมากนอย 
ใคร ๆ จะมาถวายก็ตาม พึงเห็นวาเปนของพิเศษหรือเปนของเหลือเฟอ ไมเปนของจํา
เปนยิ่งกวาที่เราบิณฑบาตหามาไดดวยปลีแขงของเรา ซึ่งเปนหนาที่ของพระ เปนงาน
ของพระซึ่งทํางานของตนโดยถูกตอง ไดมาโดยเหมาะสมจริง ๆ สมกับปณฺฑิยาโลป
โภชนํฯ ในอนุศาสนท่ีทานสอนไว แนะฟงซิ….น่ีเหมาะสม ทานจึงสอนใหบิณฑบาต ซึ่ง
เปนงานที่บริสุทธิ์อันดับหนึ่งของพระ 

พระพุทธเจาก็ทรงบิณฑบาตตลอด จะทรงพักบางก็เวลาไปอยูในสถานที่ไม
เหมาะสมที่จะควรบิณฑบาตได เชนทรงไปอยูในปาเลไลยกกับชาง ชางอุปถัมภ
อุปฏฐากดูแลทาน เพราะไมมีบานผูบานคน มีงดเวนบางเฉพาะเทานั้น ปุพฺพเณฺหปณฺฑ
ปาตฺจ  ในพุทธกิจหา ตอนเชาเสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตวโลกนั่นฟงซ ิ สายเณฺห 
ธมฺมเทสนํ ตอนบายสี่โมงก็ประทานพระโอวาทแกพุทธบริษัทฝายฆราวาส นับแตพระ
ราชามหากษัตริย เสนาบดี เศรษฐ ีกุฏมพี พอคา ตลอดถึงประชาชนธรรมดาทั่วไป 

ปโทเส ภิกฺขุโอวาทํ มืดไปแลวประทานพระโอวาทแกพระสงฆ น่ีเปนขอท่ีสอง
ของพุทธกิจ เรียกวางานของพระพุทธเจา 

อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหากํ พอหกทุมลวงไปแลวแกปญหาเทวดาและแสดงธรรม
โปรดพวกเทพชั้นตาง ๆ นับแตภูมิตํ่าข้ึนไปจนถึงภูมิสูง น่ีเปนขอสาม 

ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ ตั้งแตปจฉิมยามไปแลว ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกผูใดจะ
ของตาขายคือ พระญาณของพระองค ซึ่งควรจะเสด็จไปโปรดกอน วาผูน้ันมีนิสัยและ
จะมีอันตรายแกชีวิตอยางรวดเร็ว ซึ่งไมอาจจะรออยูไดนาน ควรจะไปโปรดคนนั้นกอน
ก็เสด็จไปกอน นี่เปนขอที่สี ่
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ปุพพฺเณฺห ปณฺฑปาตฺจ พอรุงเชาก็เสด็จออกบิณฑบาตมาเสวยเปนประจํา นี่
เรียกวาพุทธกิจหาของพระองค ปกติไมทรงลดละ จะลดละบางก็เปนกรณีพิเศษในบาง
ขอ เชน ปุพฺพเณฺห ปณฺฑปาตฺจ เวลาประทับอยูในปาเลไลยกเสด็จบิณฑบาตไมไดก็
ทรงงด นอกน้ันทรงถือเปนความจําเปนในการบิณฑบาต จึงตองสอนพระใหถือวาการ
บิณฑบาตมาฉันน้ันเปนงานท่ีชอบ เปนงานที่เหมาะสมอยางยิ่ง สําหรับพระไมมีงานใด
ในการแสวงหาเล้ียงชีพเหมาะสมย่ิงกวางานบิณฑบาต ใคร ๆ จะมีศรัทธามาถวายมาก
นอยใหถือเปนอติเรกลาภ สิ่งเหลือเฟอไปเสีย ไมถือเปนความจําเปนย่ิงกวาอาหารท่ีได
มาในบาตร เพือ่กันความลืมตัวม่ัวสุมกับส่ิงเหลาน้ัน 

ทานสอนพระไมใหลืมตัว ไมใหข้ีเกียจ เพราะกิเลสตัวข้ีเกียจมันสําคัญ ตัวลืมตัว
น้ีก็เลวไมยอย เพราะคนเราชอบเยอหยิ่งเวลามีคนนับถือมาก ๆ ยิ่งมีคนชั้นสูงนับถือ
มากมีบริษัทบริวารมากยิ่งเบง ผึ่งผาย ลวดลายไมมีก็เสมือนจะแตมลวดลายข้ึนเปน
พญาราชสีหอวดศักดานุภาพโนนแน มันของเลนเมื่อไร กิเลสของพระนะ ทานจึงสอน
ใหปราบกิเลสตัวนาเกลียดในสังคมชาวพุทธชาวพระเราไมใหลืมตัว ใครจะมานับถือ
มากนอยก็เปนเรื่องของเขา เรื่องของเราอยาลืมหนาที่ของเรา อยาลืมเรื่องของพระเปน
เรื่องของพระ ความลืมตัวไมใชเรื่องของพระ แมแตฆราวาสผูมีสติเขายังไมลืมตัว การ
วางตัวของเขาสม่ําเสมอ เราเปนพระและพระปฏิบัติดวยแลวก็ยิ่งละเอียดเขาไปอีก 
ความมีสติระลึกรูอยูกับตัว ปญญาสอดสองเหตุการณท่ีมาเก่ียวของกับตัวอยูเสมอ ไม
ใหเผลอและหลวมตัวไปกับส่ิงน้ัน ๆ นั่นคืองานของพระ น่ันคือลวดลายของพระผูเห็น
ภัยในสิ่งที่เปนภัย 

พระผูออกจากศากยสกุล คือตระกูลของพระพุทธเจา ผูทรงเฉลียวฉลาดแหลม
คมย่ิงกวาใคร ๆ ในไตรโลกธาตุ เหตุใดจึงตองมาโงตอโลกามิสซึ่งมีเต็มแผนดิน ไมใช
ของหายากเหมือนธรรมเลย การลืมเนื้อลืมตัวผยองพองตัวเพราะอติเรกลาภ หรือ
ความนับถือของประชาชน เปนเกียรติยศอันชอบธรรมและนาภูมิใจของพระศากยบุตร
ดีแลวหรือ นอกจากจะเห็นธรรมอันประเสริฐวาเปนของตํ่ากวาส่ิงเหลาน้ีเทาน้ัน พระเรา
จึงจะไมคิดไมสํานึกตัวกลัวภัยตามรองรอยศาสดา 

สกฺกาโร ปุริสํ หนฺติ ปลาตายเพราะเหย่ือลอ พระเราไมตายเพราะสิ่งเหลานี้จะ
ตายเพราะอะไร จงพากันพิจารณาใหดี วาธรรมเหลาน้ีทานสอนปลาตัวโง หรือทานสอน
พระเราผูกําลังขยับตัวเขาหาเบ็ดอยูเวลาน้ี จงทราบวาภายนอกน้ันเปนเหย่ือ แตภายใน
เหยื่อเขาไปนั้นคือเบ็ดนะ ถาไมอยากฉิบหายลมจมจงระวังอยางับเบ็ด 

การฉันในบาตรน่ีเปนกิจสําคัญอยูมาก แตเราไมเห็นความสําคัญของการฉันใน
บาตร ธรรมดาพระผูบวชมาในศาสนาแลว ไมมีภาชนะใดที่เหมาะสมยิ่งกวาบาตร
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สําหรับใสอาหาร จะเปนถวยชามนามกรอะไรก็แลวแตเถอะ เปนภาชนะทองคํามาก็ไม
เหมาะสมยิ่งกวาบาตร บาตรน้ีเทาน้ันเปนภาชนะอันเหมาะสมสําหรับขบฉันของพระ ไม
มีอันใดที่จะควรยิ่งกวานี้ เหมาะสมย่ิงกวาน้ี ดีย่ิงกวาน้ี มีบาตรใบเดียวเทานั้น มีอะไรก็
รวมลงที่นั้น พระพุทธเจาก็ทรงดําเนินเปนตัวอยางอันแนบแนนมากอนแลว 

หรือวาอาหารท่ีรวมลงไปแลวจะทําใหทองเสีย ดังท่ีสวนมากวากันซ่ึงเคยไดยิน
มาแลว ถาเชนน้ันเวลารวมลงในทองแลว มันไมทําใหทองเสียหรือ ทองมีพุงอะไรบาง 
มีกี่พุงมีกี่ไส มีก่ีภาชนะสําหรับใสอาหาร แยกประเภทตาง ๆ น้ีหวานน้ีคาว นี้แกงเผ็ด 
น้ีแกงรอน…มีไหม ภาชนะอะไรตาง ๆ ที่จะไวอาหารตางประเภทเปนแผนก ๆ เพือ่กัน
ทองเสียนะมีไหม เรามาเห็นกันแตรวมในบาตรวาทองจะเสีย สวนรวมในทองไมเห็นวา
ทองมันจะเสีย ความคิดกลัวทองเสียเปนตนน้ัน คือความคิดเพื่อสงเสริมลิ้น สงเสริมพุง 
ไมใชความคิดที่สงเสริมใจสงเสริมธรรมดวยขอปฏิบัติตาง ๆ 

ถาส่ิงท่ีเปนพิษมีอยูในอาหารน้ันแลว จะรวมหรือไมรวม เมื่อฉันลงไปรับ
ประทานลงไปในทอง มันก็ทําใหทองเสียได โดยไมเกี่ยวกับเรื่องอาหารรวมหรือไมรวม
เลย เพราะความเปนพิษนั้นอยูกับสิ่งที่เปนพิษตางหาก ไมใชอยูกับความรวม เวลาฉัน
ลงไปมันก็เปนพิษ ถาอาหารไมเปนพิษแลว รวมกันก็ไมเปนพิษ จะเอาอะไรมาเปนพิษ
เพราะสิ่งเหลานั้นเปนคุณ ไมมีโทษไมมีพิษภัยเจือปนอยูในนั้นเลย รวมลงในบาตรก็
เปนอาหาร ฉันลงไปในทองก็เปนประโยชนแกธาตุขันธ 

ฉะน้ันเราซ่ึงเปนนักบวชและนักปฏิบัติ จงสังเกตขอแตกตางระหวางธรรมกับ
อธรรมท่ีคอยลบลางกันอยูเสมอ ดังฉันในบาตรทองเสีย ฉันนอกบาตรทองดี กิเลสอวน
พี แตธรรมหมอบเผยอไมขึ้นเพราะถูกอธรรมเหยียบ ๆ ในทํานองน้ี หลายดานหลาย
ทางไมมีประมาณเรื่อยมา 

ความจริงในขณะที่อาหารรวมในบาตรก็เปนเทศนาไดอยางดี กอนฉันก็พิจารณา 
ในขณะท่ีฉันก็กําหนดพิจารณาปจจเวกขณะ โดยความเปนตาง ๆ แหงอาหาร ยอมได
อุบายแปลก ๆ ข้ึนมาจากอาหารผสมน้ัน เพราะเราไมไดฉันเพื่อความรื่นเริงบันเทิง ไม
ไดฉันเพ่ือความสวยงาม เพื่อความฟุงเฟอเหอเหิม เพื่อความคึกคะนองอะไร ฉันพอยัง
อัตภาพใหเปนไป เพื่อไดประพฤติพรหมจรรย ชําระกิเลสอาสวะซึ่งเปนตัวพิษรกรุงรัง
ฝงจมลึกอยูภายในใจน้ีใหเตียนโลงออกจากใจ  ดวยการพิจารณาโดยแยบคาย ซ่ึงอาศัย
ธุดงควัตรเหลานี้เปนเครื่องมือตางหาก 

การหามอาหารตามมาน้ัน ก็เพ่ือกันความโลภและความลืมตัวอีกเหมือนกัน 
อาหารมีมาก อาหารเหลือเฟอ ความโลภนะมันไมมีเมืองพอ อันน้ันก็ดีอันน้ีก็ดี อาหาร
มากเทาไรปากย่ิงกวาง ล้ินย่ิงยาว ทองยิ่งโต แซงหนาธรรมไมมีถอย อันน้ันหวานอันน้ี
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หอมอันน้ีมัน และดีไปเรื่อย ๆ ไมมีเบรกคือสต ิหามลอไวบางเลย ความจริงคําวาดีน้ัน
เปนเรือ่งของกิเลสเสกสรรปนยอข้ึนลบลาง อัปปจฉตาธรรม สันโดษธรรมของนัก
ปฏิบัติโดยเจาตัวไมรู จึงมักมัวเพลินไปกับเพลงกลอมของมันจากคําวาดีตามกิเลส 

สวนธรรมจะดีหรือไมดีเปนอีกแงหนึ่ง หวานก็รู หอมก็รู มันก็รู จิตจะติดรสก็ให
รูใหระวัง และหักหามกิเลสตัวอยากไดมาก ฉันมาก สวนธรรมใหเอาแตพอดี หรือเอา
แตนอยเหมาะกับธรรม และฉันแตพอดีกับธาตุหรือฉันแตนอย ไมโลภในอาหารปจจัย
บริโภคใชสอย พอครองตัวไปได ไมอืดอาดเนือยนายหมายแตท่ีหลับท่ีนอน ยิ่งกวา
หมายความพากเพียรเพื่อละกิเลส 

พระเราเมื่อฉันมาก ๆ เพราะอติเรกลาภมาก ๆ ทําใหธาตุขันธมีกําลังมากข้ึน 
แตจิตใจลืมเนื้อลืมตัวขี้เกียจภาวนา ไมเปนทาเปนทางอะไรเลย มีแตอาหารพอกพูน 
ธาตุขันธสกลกาย ไมไดพอกพูนจิตใจดวยอรรถดวยธรรม ใจหากเคยมีธรรมมาบางก็
นับวันเห่ียวแหงแฟบลงไป ถายังไมมีธรรมเชนสมาธิธรรมเปนตนก็ยิ่งไปใหญ ไมมีจุดมี
หมายเอาเลย ธุดงคจึงตองหามความโลเลในอาหาร เพื่อใหใจมีทางเดินโดยอรรถโดย
ธรรม กิเลสจะไดไมตองพอกพูนมากมาย กายจะไดเบา ใจจะไดสงบเบาในเวลา
ประกอบความเพยีร และสงบไดงายกวาเวลาที่พุงกําลังบรรจุอาหารเสียเต็มป น่ีมันนา
อับอายขายหนาพระกรรมฐานจะตายไปที่เอาทองมาอวดโลก แทนท่ีจะนําธรรมมาอวด
เขา 

การอยูปากับอยูบานผิดกันอยางไร น่ีตองตางกัน ทานจึงสอนใหอยูปา และการ
อยูปาธรรมดากับอยูปาเปล่ียว ความรูสึกของผูอยูนั้นจะเปนอยางไรบาง ถาผูมุงอรรถ
มุงธรรมอยูแลว การอยูในปาและปาเปล่ียวมีความรูสึกผิดกันอยูมาก ตลอดถึงความ
พากเพียรเพื่อความสงบทางใจ ใจสงบไดงายเพราะความไมประมาท ความระมัดระวัง
ตน ความมีสติอยูในสถานท่ีใดก็เปนความเพียร กิเลสกลัวคนผูมีสติ คนระมัดระวังตัว
อยูเสมอ แตกิเลสไมกลัวคนที่ประมาท พระพุทธเจาเปดชองเปดทางดวยธุดงควัตร 
เพ่ือตอสูเอาชัยชนะกับกิเลสให ซึ่งเปนทางที่จะระงับดับกิเลสเทานั้น ไมใชเปดทางให
กิเลสเหยียบยํ่าทําลายจติใจเราดวยธุดงคเหลาน้ี 

ธุดงคเหลานี้เปนเครื่องปราบปรามกิเลสสําหรับผูปฏิบัติดําเนินตามทั้งนั้น เชน
เที่ยวอยูรุกขมูลรมไม ตามปาตามเขาอันเปนท่ีเหมาะสม พระพุทธเจาและสาวกท้ัง
หลายอุบัติข้ึนดวยความบริสุทธ์ิจากส่ิงน้ีท้ังน้ัน เราผูปฏิบัติจึงควรคํานึง อยาลืมเน้ือลืม
ตัว อะไรจะมีมากนอยอยาลืมเน้ือลืมตัวกับส่ิงเหลาน้ัน ไมใชทางพระผูตามรอยพระ
บาทของพระพุทธเจาและสาวกทาน 
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มีคนนับถือมากนอยน่ันเปนเร่ืองของเขา ผูปฏิบัติธรรมควรระวังเพราะเปน
กังวลวุนวาย ไมสะดวกแกความเพียร ไมควรยุงกับอะไร นอกจากธรรมกับใจสัมผัส
สัมพันธกันอยูตลอดเวลาเทาน้ันเปนความเหมาะสม ถาจติกลายเปนโลกสงสาร มันจะ
เลยโลกไปจนหาเขตหาแดน หากําหนดกฎเกณฑไมได มีคนนับถือมากเทาไร ใจพระ 
ใจคนมีกิเลสคอยรับกันอยูแลว มันก็ยิ่งฟุงเฟอเหอเหิม ลืมเนื้อลืมตัว เผยอเยอหยิ่งยิ่ง
กวานํ้าลนฝงน่ันแล เพราะมันเปนเรื่องของกิเลสไมใชเรื่องของธรรม เรื่องของธรรม
ตองสม่ําเสมอ ตองมีสติไมลืมตัวอยูเสมอ ทานผูปฏิบัติยกตนพนทุกขมาแลวทาน
ดําเนินดังท่ีกลาวมาน่ีแล ผูตองการพนทุกขอยางทานก็ตองปฏิบัติแบบทาน หรือแบบ
ศิษยมีคร ู ไมใชจะปฏิบัติแบบถูลูถูกัง อวดตนวาเกงไมยอมฟงเสียงใคร น่ันคือการ
ปฏิบัติเพื่อขึ้นเขียง เพื่อหอมกระเทียม ไมใชเพื่อมรรคผลนิพพาน 

เรื่องเหลานี้เราเคยมีความรูสึกตั้งแตเปนพระหนุมนอย จึงยึดมาเปนคติไดอยาง
ดี เราเคยเห็นคนมานับถือครูบาอาจารย มันรูสึกอะไร ๆ ในจิตใจพกิล เปนความรูสึก
อยากจะใหเขามีความเคารพนับถือตนอยางน้ัน น่ีมันมีข้ึนภายในใจ แตตอนนั้นมันมี
ความรูอยางน้ัน และรูวาจติเราหยาบมีความปรารถนาลามกข้ึนมา เปนแตไมสงเสริม 
คอยสกัดเอาไวและรูโทษของตัวอยูเสมอ 

เวลามาปฏิบัติเขาจริง ๆ แลวก็ย่ิงรูชัดวาน่ันเปนความผิด ความคิดเชนนั้นไมใช
ความถูกตองเลย น่ันคือความคิดอ่ึงอางกับวัว นําตัวเขาไปเทียบกับทานโดยมิใชฐานะ 
ฐานะของทานเปนขนาดครูอาจารย ฐานะของเราเทากับอึ่งอางที่นอนจมอยูใตดิน จะนํา
ตัวเขาไปเทียบกับวัวไดอยางไร ถาไมอยากทองแตกตายเหมือนอ่ึงอางกับวัวในนิทาน
อีสป นิทานนี้จึงเปนคติไดดีมากสําหรับพระผูปฏิบัติเพื่อความพนทุกขโดยชอบธรรม 

ธุดงคขอเยี่ยมปาชา การเยี่ยมปาชาไปเยี่ยมทําไม ความจริงคนเราตองเห็นสิ่งที่
เปนสักขีพยานมันถึงจะรูเนื้อรูตัว ถึงจะไดสติ การเย่ียมปาชาก็ไปเห็นความตายของคน 
ปาชาแตกอนไมเหมือนทุกวันน้ี มีปาชาผีดิบท้ิงเกล่ือนกันอยูในท่ีน้ัน ๆ ท้ังตายเกาตาย
ใหมท้ิงเกล่ือนกันอยูเหมือนทอนไม เมื่อไปดูแลวก็เห็นประจักษชัดเจนเปนสักขีพยาน 

ทานสอนไวในการไปดูปาชาเย่ียมปาชา ใหไปทางเหนือลม ไมใหไปทางใตลม 
ถาซากอสุภท่ีตายใหมก็อยาดวนเขาไป ใหไปดูซากอสุภท่ีตายเกากอน พิจารณา
กรรมฐานเรื่อย ๆ และคอยขยับเขาไป ๆ จนรูวาใจเรามีสติปญญาสามารถพอจะ
พิจารณาซากอสุภท่ีตายใหมได คอยขยับเขาไปพิจารณาอสุภท่ีตายใหม เพราะที่ตาย
ใหมมันยังมีรูปรางลักษณะปกติ ถารูปรางท่ีตายใหมสวยงาม ความสวยงามอาจทาํให
ราคะกําเริบได และอาจเปนกรรมฐานแหวกแนวไปได จึงตองระวัง 
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ทานสอนใหเปนระยะ ๆ การเยี่ยมปาชาก็ใหไปตามระยะหรือขั้นตอน และ
พิจารณาตามระยะที่เหมาะกับภูมิของตน ไมใชผลุนผลันก็จะเขาไปเยี่ยม ทําอยางน้ันไม
เหมาะ ทานสอนไวหมด ซากอสุภอันใดที่ยังไมขาดไมวิ่นไมมีอะไรกัดกิน เนื้อยังไมเนา
ไมพองยังใหม ๆ เอ่ียม ๆ อยูอยาเพ่ิงเขาไป เฉพาะอยางย่ิงภาพท่ีเปนเพศตรงกันขาม
ใหระวัง…ทานวา จนกระทั่งจิตใจมีความสามารถพอจะพิจารณาไดแลวก็พิจารณาได
หมด 

เม่ือพิจารณาความตายขางนอกเปนสักขีพยานแลว มันก็ยอนเขามาพิจารณา
ความตายภายในกายของตน จนไดหลักไดเกณฑข้ึนภายในจติแลว ปาชาภายนอกก็
คอย ๆ หมดความจําเปนไป เพราะไดหลักข้ึนภายในตัวเราแลว ไมตองไปอาศัยภาย
นอก พิจารณารางกายของเราใหเปนปาชาเหมือนปาชาภายนอก ท้ังความเปนอยูและ
ความตายไป เทียบกันไดทุกสัดทุกสวนกับภายนอกแลว ใจก็คอยหมดปญหาไปเอง 

เนสัชชิ การไมนอนเปนคืน ๆ ไป ก็เพ่ือการฝกการทรมานตนประกอบความ
พากเพียรใหมากน่ันเอง แตไมไดหมายถึงไมนอนตลอดไป เราจะอธิษฐานเชนไมนอน
คืนนี้ก็เปนเนสัชชิ ธุดงคขอน้ีเปนกาลเปนเวลา เปนคราว ๆ ไป หรือจะไมนอนสองคืน
สามคืนก็แลวแตต้ังสัจอธิษฐานในธุดงคขอน้ี 

เสนาสนะท่ีทานจดัใหอยางไรก็อยูตามท่ีทานจัดให น่ีเปนธุดงคขอหน่ึง มีแต
เรื่องปราบกิเลสความลืมตัวของพระทั้งนั้น 

ผูที่มีธุดงควัตรดี ผูท่ีหนักแนนในธุดงควัตร ก็คือผูหนักแนนในขอปฏิบัติ คือผู
ตั้งใจเพื่ออรรถเพื่อธรรม เพื่อปราบปรามกิเลสอยางแทจริง ไมใชผูบวชเขามาอยูเฉย ๆ 
ลืมเนื้อลืมตัว ในธุดงค ๑๓ นี้เปนเครื่องมือสําหรับปราบปรามกิเลสของผูปฏิบัติตามทั้ง
น้ัน ไมมีอะไรเปนขอตองติไดเลย นอกจากจาํพวกเทวทัตเทาน้ันจะตําหนิไดลงคอ 

คนไมมีธุดงควัตรนั้นแลคือคนวัตรราง คนลืมเน้ือลืมตัว สักแตวาเพศของพระ
เฉย ๆ เอาผาเหลืองมาหอตัวแลวก็วาตัวเปนพระแลวเยอหย่ิง ยิ่งตั้งยศถาบรรดาศักดิ์
ใหเปนปลัด ใหเปนสมุห ใหเปนพระครู ใหเปนเจาฟาเจาคุณ จนกระทั่งใหเปนสมเด็จ
ขึ้นไปดวยแลว….เอาเถอะ ถาใจกําลังเหอ ๆ ในเร่ืองเหลาน้ันอยูแลว มันตองตื่นเงาตื่น
บาข้ึนมาเลย โดยไมตองมีปมีขลุยมีเครื่องดนตรีแตรวงมาสงเสริมแหละ ใจมันหากสง
เสริมมันเอง ดวยอํานาจดินเหนียวติดหัวเขาใจวาตนมีหงอนไปทีเดียวแหละ ข้ึนช่ือวา
กิเลสน้ีมันยอมออนขอตอใครเมือ่ไร 

เรื่องของพระเลยลืมไปหมด กลายเปนโลกไปเลย เลยโลกไปอีก ที่ทานตั้งก็เพื่อ
ใหการสงเสริมในการประพฤติปฏิบัติดี แตแทนท่ีจะเปนอยางน้ันจิตใจเลยกลับหย่ิง 
กลายเปนการทําลายตัวเอง ฆาตัวเองไปดวยความสําคัญตาง ๆ ข้ึนมา ทานตั้งชื่อตั้ง
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นามใหวาเปนน้ันเปนน้ี เราก็สําคัญวาเปนหงอนไปเสีย ความจริงมันดินเหนียวติดหัว
ตางหาก ไมใชหงอนโดยหลักธรรมชาติ อยากใหเปนหลักธรรมชาติจริง ๆ ก็ปฏิบัติตัว
ใหดีซิ อะไรจะเลิศยิ่งกวาพระในหลักธรรมชาติละ คําวาพระก็แปลวาประเสริฐแลวน่ัน 
จะหลงไปกับดินเหนียวไปกับตุกตาอะไรอีก 

พระไมใชประเสริฐแตชื่อ ตองประเสริฐดวยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม
วินัย มีธุดงควัตร เปนตน มีความหนักแนนในธุดงควัตร จะคอยเปนผูประเสริฐขึ้นมา
โดยหลักการปฏิบัติของตน สุดทายก็โดยหลักธรรมชาติ ประเสริฐโดยหลักธรรมชาติ
ของใจที่บริสุทธิ์หมดจดแลว ไมไดประเสริฐดวยชื่อดวยนามอะไร ต้ังวันไหนก็ได โนน 
ตั้งขึ้นฟากฟาก็ไดเปนไรไป การต้ังช่ือก็ยกยอกันไปอยางน้ันแหละ น่ีแหละโลกธรรม 
เสกสรรปนยอกันไป ผูเสกสรรปนยอข้ึนทานก็มีเจตนาดี เราก็ใหสนองเจตนาของทาน 
ดวยการตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย หนาท่ีของพระใหสมบูรณแบบ 
มันก็สมกับทานตั้งชื่อตั้งนามเพื่อสงเสริมพระใหด ี

อยาเอาการต้ังช่ือต้ังนาม เอาช่ือเหลาน้ันมาทําลายตัวเอง ดวยความเยอหย่ิง
จองหองตาง ๆ ก็แลวกัน ฉะนั้นความสมบูรณที่สุดตามหลักธรรมชาติโดยไมตองเสก
สรร ก็คือการปฏิบัติตัวใหด ี ศีลก็รักษาใหดี อยาฝาฝนลวงเกิน การภาวนาก็ทําจิตใหมี
ความสงบรมเย็นดวยจติตภาวนา จะกําหนดธรรมบทใดก็ใหมีความจริงจังตอธรรมบท
น้ันดวยความมีสติ เวลาพิจารณาก็พิจารณาลงไปใหเกิดความเฉลียวฉลาด แยกธาตุ
แยกขันธอายตนะออกใหเห็นตามความจริงของมัน ดังที่เคยอธิบายใหฟงหลายครั้ง
หลายหนแลว 

ธาตุคอือะไร ธาตุก็คือธาตุส่ี ดิน นํ้า ลม ไฟ ซึ่งเปนธาตุเดิม เปนสิ่งดั้งเดิมมีอยู
ดั้งเดิม มาผสมกันเขา มีจิตเปนตัวการเขามายึดเปนเจาของ ก็เลยเรียกวาเปนสัตวเปน
บุคคลไป ทั้ง ๆ ท่ีสวนน้ัน ๆ เปนธาตุอยูตามหลักธรรมชาติของเขา ใครจะเสกสรรปน
ยอวาเปนสัตวเปนบุคคลเปนอะไร ก็หาไดเปนไปตามไม คงเปนธาตุนั้น ๆ อยูตามเดิม
ของเขา เราก็ใหทราบดวยปญญาของเราโดยทางพิจารณา 

อายตนะความสืบตอ อายตนะภายในภายนอก ภายในคือตา หู จมูก ล้ิน กาย 
ใจ ภายนอกคือรูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสัมผัส ท่ีเขามาสัมผัสสัมพันธกับอายตนะภาย
ใน เกิดความรูสึกขึ้นมา แลวเกิดความสําคัญไปตาง ๆ นานา สวนมากไปในทางท่ีผิด 
ใหแยกแยะดูใหดี น่ีทานเรียกวาวิปสสนา วิปสสนาแปลวาความเห็นแจง รูแจงเห็นจริง 
ไมรูแบบปลอม ๆ หลอก ๆ หลอน ๆ 

จงทําหนาท่ีของตัวใหถูกตองและสมบูรณ จิตใจหวังพึ่งเราอยูเสมอ เพราะจิตใจ
ไมสามารถอยูโดยอิสระลําพังตัวเองได ถูกกดข่ีบังคับจากความโลภ ความโกรธ ความ



 

เขาสูแดนนิพพาน ๒๖ 

๒๖ 

หลง ราคะตัณหาประเภทตาง ๆ อยูเรื่อยมา ใจจึงเรียกรองหาความชวยเหลือจากเราอยู
ตลอดเวลา เราจะเอาอะไรเขาชวยเหลือจิตใจที่ถูกกดขี่บังคับอยูตลอดเวลานั้นใหพน
จากภัยได ถาไมเอาขอวัตรปฏิบัติคือ สมาธิ ปญญา ศรัทธา ความเพียร เขาเปนเครื่อง
บุกเบิกเพิกถอน ชวยจิตใหพนภัยจากเครื่องบีบบังคับ 

เวลาน้ีเรามาเปล้ืองภัยท่ีมีอยูภายในใจ เราตองพยายามทําทุกวิถีทางที่จะปลด
เปลื้องใหได หลักใหญของการปฏิบัติก็คือ จงมีความหนักแนนแกนนักรบ หวังจบชีวิต
ในสงครามลางโลกออกจากใจ ถาไมชนะก็ตองตายถวายชีวิตเปนพุทธบูชา ธรรมบูชา 
สังฆบูชา ไปเลย  อยาถอยหลังดวยความพายแพจะเสียหนาและถูกกิเลสเยยหยันไป
นาน ทนความตํ่าตอยนอยหนา อับอายกิเลสวัฏฏไมไหว ไปโลกไหนจะมีแตกิเลสตามชี้
หนาวา มาเกิดแบกกองทุกขหาสมบัติอะไรไอคนไมเปนทา รบกันทีไรแพเราหลุดลุยทุก
ท ีไมเคยมคํีาวา “ชนะ” บางเลย นั่นฟงซ ิพวกเราชาวนักรบเพื่ออยูจบพรหมจรรย คําชี้
หนาดาทอของกิเลสนะมันเจ็บแสบไหม เราเองเจ็บแสบลงถึงข้ัวหัวใจแมตายก็ไมมีวัน
ลืม พวกเรามีความรูสึกอยางไรบาง พอมีแกใจฮึดสูกับมันดวยการถวายหัวบางไหม 

พระพุทธเจาของเราเปนชาติแหงนักรบเต็มพระองค ทุกพระอาการท่ีเคล่ือนไหว
ลวนเปนความหาวหาญชาญชัย ในการตอสูกับกิเลสไมทอถอยจนกิเลสบรรลัย กลาย
เปนศาสดาข้ึนมาใหโลกไดกราบไหวบูชามาจนบัดน้ี รองรอยที่ทรงดําเนินมายังสด ๆ 
รอน ๆ ดวยสวากขาตธรรมทุกบททุกบาท ไมเคล่ือนคลาดเล่ือนลอย จงยึดทานเปน
หลักใจหลักปฏิบัติตลอดไปทุกลมหายใจขาดด้ิน อยาปลอยวาง 

แดนชัยชนะเมื่อมวลกิเลสหงายตึงลงไปแลว ไมตองถามหากรูเอง ดวยสันทิฏ
ฐิกธรรมของผูปฏิบัติทุก ๆ รายไป พระองคมิไดผูกขาดแตผูเดียว ทรงมอบไวกับนัก
ปฏิบัติทุกทานไดครองท่ัวหนากัน อยางสงางามในทามกลางแหงโลก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา เม่ือขันธหมดความสืบตอแลว ก็ครองอนุปาทิเสสนิพพานโดยสมบูรณหายหวง 

ธรรมคือธรรมชาติที่เกษมสมบูรณ ฝายเหตุเปนธรรมเหมาะสมกับการแกการ
ถอดถอนกิเลสทุกประเภท ไมมีกิเลสตัวใดเหนือธรรมนี้ไปไดเลย พระองคตรัสไวชอบ
ทุกส่ิงทุกอยางทุกแงทุกมุมแลวในการแกกิเลสทุกประเภท ไมมีอะไรเหนือธรรมนี ้
เฉพาะอยางยิ่งมัชฌิมาธรรม มีศีล สมาธิ ปญญาเปนตน ที่ยนยอเขามาแลว นี่คือธรรม
ฝายเหต ุอุบายวิธีการท่ีจะฝกฝนอบรมอยางไร พระองคทรงสอนไวอยางพรอมมูล สวน
ธรรมฝายผลก็เปนไปตามลําดับช้ัน จิตมีความมั่นคงไมแสสายเอนเอียงไปตามอารมณ 
จิตมีความสงบรมเย็น มีความสม่ําเสมอคือจิตเปนสมาธ ิ จติมีความแกลวกลาสามารถ 
มีความฉลาดรูรอบตัวในส่ิงท่ีมาสัมผัสเก่ียวของท้ังภายนอกภายใน นี่คือจิตเปนปญญา
และมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้น ละเอียดย่ิงกวาน้ันจนฉลาดรอบตัวแลว ก็ถึงความหลุด



 

เขาสูแดนนิพพาน ๒๗ 

๒๗ 

พน เปนธรรมทั้งดวง คือ จิตเปนธรรม ธรรมเปนจิต เปนเอกีภาพ ไมมีคูแขงแยงชิงดัง
แตกอน 

สําหรับในความรูสึกของผมเอง จะผิดหรือถูกก็กรุณาพิจารณาเอาเอง แตเปน
ความแนใจวาศาสนธรรมที่เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจานั้น ทานพูดไวสวนมากเปน
ฝายเหต ุ แสดงใหฟงเร่ืองเหตุคือการดําเนินเพ่ือแกหรือถอดถอนกิเลส หรือเพือ่
บําเพ็ญความดีท้ังหลาย ผลคือความสุข นี้เปนแตแนวทางเปนเครื่องชี้ทางเทานั้น 

สวนธรรมอันแทจริงที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้น จะใหช่ือไมใหช่ือก็ตาม น้ัน
เปนธรรมในหลักธรรมชาติ ธรรมน้ันเราไมสามารถอาจเอ้ือมเขาถึงไดอยางงาย ๆ 
ธรรมน้ีแลท่ีวามีอยูกับโลกตลอดกาล สวนธรรมที่เปนพระโอวาท มีการเสื่อมสูญ
อันตรธานไปในบางกาลบางสมัย ดังพระพุทธเจาทั้งหลายมาตรัสรูสืบทอดกันมาโดย
ลําดับ น่ีก็แสดงความไมแนนอนของศาสนธรรมใหเห็นชัดอยูแลว จึงไมเหมือนธรรมใน
หลักธรรมชาติที่มีอยูเปนอยูดั้งเดิม ไมมี อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เขาไปยุงเกี่ยวใหธรรม
นั้นมีขึ้นและใหธรรมนั้นสิ้นไป 

อุบายที่พระพุทธเจามาประทานแกโลกแตละพระองค ๆ น้ัน ทานเรยีกวาศาสน
ธรรม อันนี้ไมใชธรรมแท เปนอุบายเปนแขนงตาง ๆ เปนกิริยาอาการของธรรมแทที่
แสดงออกของวิธีการท่ีจะละหรือท่ีจะบําเพ็ญ คือสอนใหละสอนใหบําเพ็ญดวยวิธีการ
ตาง ๆ และผลจะเปนอยางนั้น ๆ 

สวนธรรมท่ีเปนฝายผลจริง ๆ ในหลักธรรมชาติ เปนสิ่งจะรูขึ้นภายในใจของผู
ปฏิบัติโดยเฉพาะ ธรรมนั้นพูดไมคอยถูกตองตามเปนจริงนัก พอเลียบ ๆ เคียง ๆ ไป
เทานั้น ยิ่งเปนวิมุตติหลุดพนดวยแลวพูดไมถูกเลย เพราะพนจากสมมุติความคาด
หมายไปหมดแลว พูดไมถูก แมจะรูอยูอยางเต็มใจก็พูดไมไดพูดไมถูก เหมือนพูดเรื่อง
ความเอร็ดอรอย ความอ่ิมจากการรับประทานน่ันแล แมจะอยูในวงสมมุติพอจะพูดถูก
ตามความจริงได และตางคนตางลิ้มรส ตางคนตางอ่ิมมาดวยกัน แตก็พูดกันไมถูกกับ
ความจรงิน้ันเลย 

ธรรมที่พูดไมไดนั้นแหละคือธรรมแท ไมมีคําวาเส่ือมสูญอันตรธาน เปนแตโลก
ไมสามารถอาจเอ้ือมรูธรรมน้ัน สัมผัสธรรมนั้นไดเทานั้นเอง สวนจะใหธรรมสูญไปนั้น
สูญไมได เมื่อประพฤติปฏิบัติตามอุบายวิธีที่พระพุทธเจาแตละพระองคประทานไว ก็
จะสามารถสัมผัสรับรูธรรมนั้นได ใจกับธรรมก็กลายเปนความรับทราบ กลายเปน
ภาชนะเปนเครื่องรับรองธรรมไดอยางถูกตองเหมาะสม และไมมีภาชนะใดที่จะเหมาะ
สมในการรับธรรมทุกข้ันไดย่ิงกวาใจ เมื่อเขาถึงธรรมเต็มขีดเต็มแดนแลว ธรรมกับใจก็



 

เขาสูแดนนิพพาน ๒๘ 

๒๘ 

เปนอันเดียวกัน จิตเปนธรรม ธรรมเปนจิต เอกีภาโว มีความเปนอันเดียวเทาน้ัน ไม
แยกเปนสองกับส่ิงอ่ืนใด 

ธรรมที่เปนเอกีภาพนี ้ ข้ึนอยูกับการปฏิบัติของแตละราย ๆ จะสามารถอาจ
เอื้อมรูเห็นได ไมข้ึนอยูกับกาลสถานท่ี เวลํ่าเวลาและส่ิงใดบุคคลใดเลย สําคัญอยูกับ
การปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสมเทาน้ัน จะเปนเครื่องสนับสนุนใหจิตสัมผัสรับรูธรรม
เปนขั้น ๆ ไปจนถึงขั้นสูงสุด เราจึงควรตั้งใจและมีความมุงมั่นเปนหลักดําเนิน 

อยาลืมคําวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ดังท่ีเคยกลาวมาแลว ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ก็
ไดเคยอธิบายแลว สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ อยาลืมวิธีดําเนินของทาน ทานเปนผูไดรับความ
สมบุกสมบันแทบลมแทบตายมาแลวแทบท้ังน้ัน กอนที่จะไดเปน สงฺฆ ํ สรณํ คจฺฉามิ 
ของพวกเรา ไมใชเปนผูลางมือเปบ แตพวกเราทําดวยความยุงยากปากหมองลําบากลํา
บนแทบเปนแทบตายถายเดียว…..ไมใชอยางนั้น ทานลําบากลําบนเชนเดียวกับเรา 
หรือย่ิงกวาพวกเราเปนไหน ๆ กอนที่จะไดเปน สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ เพราะพระสาวกทั้ง
หลายที่เปน สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ น้ี มีชาติชั้นวรรณะตางกัน บางองคก็มาจากสกุลพระ
ราชามหากษัตริย เจาขุนมูลนาย ซึ่งมีความเปนอยูละเอียดสุขุม มียศเปนกษัตริย ราช
อํามาตย และเปนเศรษฐีกุฎมพ ีลงมาจนถึงพอนาตาสีตาสาคนธรรมดาเรา 

เมื่อคนมีชาติชั้นวรรณะตางกัน และเคยไดรับความสะดวกสบายทางบานเมือง
เหยาเรือนมาแลว เวลาออกมาปฏิบัติ ตองฝกหัดดัดกายวาจาใจใหเปนแบบเดียวกันที่
เรียกวา “แบบศากยบุตร” ทําไมทานจะไมขัดของ ทําไมทานจะไมลําบาก การขบการฉัน
การรับประทานอยูในบานเปนอยางหน่ึง เวลาออกมาเปนพระแลวอาศัยขอทานเขากิน 
แทนที่จะไดฉันสิ่งนี้ก็ไดฉันสิ่งนั้น แทนท่ีจะไดฉันรอนกลับไดฉันเย็น แทนที่จะไดฉัน
มากกลับไดฉันนอย ไมสมใจท่ีตองการ เหลาน้ีจะไมเปนความลําบากไดอยางไร.ตอง
ลําบาก ฉันแลวส่ิงสําคัญก็คือการฝกฝนทรมานจติใจปราบกิเลส กิเลสเปนขาศึกเปนคู
ตอสูธรรมภายในใจอยางยิ่งเรื่อยมา ไมมีขาศึกใดที่จะมีกําลังวังชาและมีความเฉลียว
ฉลาดแยบยลย่ิงกวากิเลส ท่ีเคยครองอํานาจบนหัวใจสัตวโลกมานาน 

เพราะฉะนั้น จึงตองผลิตสติปญญา ศรัทธา ความเพียร ข้ึนใหพอกับการปราบ
ปรามกิเลส ไมเชนนั้นก็จะบกพรองในการรบ ความบกพรองในการรบไมใชของดี ตอง
ทําใหบกพรองในผลที่จะพึงไดรับดวย การผลิตสต ิปญญา ศรัทธา ความเพียร ขึ้นให
เหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภทโดยลําดับ ๆ จึงเปนทางแหงชัยชนะของผู
บําเพ็ญจะพึงไดรับอยางสมบูรณ เปนอิสรเสรีในวันหน่ึงแนนอน 

บรรดาสาวกท้ังหลายทานก็ปฏิบัติมาอยางน้ีแทบท้ังน้ัน จนกระทั่งถึงความหลุด
พน ทานหลุดพนจากทุกขไปไดเพราะความตะเกียกตะกาย แลวก็กลายมาเปน สรณํ 
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คจฺฉามิ ของพวกเรา จึงอยาลืม สรณะ สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ ไมใชผูลางมือเปบ แตเปน
ผูตะเกียกตะกายมาแทบลมแทบตายเชนเดียวกับเรา ๆ ทาน ๆ น้ีแล ใหคิดและยึด
ทานเปนตัวอยาง อยาเอาเร่ืองข้ีหมูราข้ีหมาแหงกลางบานกลางเมือง ซึ่งไมมีคุณคาไมมี
ราคาหาหลักเกณฑไมไดมาเปนหลักใจ จะกลายเปนคนเหลวไหลเหลวแหลกแหวกแนว 
หาความดี หาความพนทุกข หาความสุขความเจริญ หาหลักหาเกณฑไมเจอตลอดวัน
ตาย เม่ือเปนเชนน้ันความเอิบอ่ิมในงานและผลของงานก็ไมมีภายในใจ ฉะน้ันจงพากัน
ตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัต ิ

พระธรรมของพระพุทธเจานั้นใหมเอี่ยมอยูเสมอ อยาลืมวาใหมเอี่ยมเสมอ
มัชฌิมาปฏิปทาคือธรรมใหมเอี่ยม ไมอับเฉา ไมเกาแกครํ่าคราชราเหมือนวัตถุตาง ๆ 
ที่เราใชมานาน มัชฌิมาคือทามกลาง ธรรมเปนที่เหมาะสมแกการแกกิเลสทุกประเภท
อยูตลอดมา สุดทายก็เปนมัชฌิมาในหลักธรรมชาติ เพราะการแกกิเลสหลุดพนไปแลว
ภายในจติ กลายเปนจติมัชฌิมาคือเสมอตัวภายในใจตลอดไป 

อยาเอาใครมาเปนแบบเปนฉบับ ย่ิงกวาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ สวน
มากจิตมักจะเอาสิ่งที่ต่ํามาเปนแบบฉบับ นั่นละจึงตองพูดวา อยาเอาใครมาเปนแบบ
ฉบับนอกจากพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ครูบาอาจารยท่ีทานพาดําเนินมาดวย
ความดีความชอบ ดวยความเหมาะสม อันเปนคติตัวอยางดีอยูแลวสําหรับเราผูมุงหนา
ไปศึกษากับทาน ทานก็เอามาจากวิธีการของพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เหมือน
กัน 

หากเกิดความทอถอยออนแอข้ึนมา ใหรําพึงถึงปาชาความเกิดตายที่จะเผาเรา
อยูตลอดไป วาน้ีเปนของดีแลวหรือ การตะเกียกตะกายเพื่อความเพียรนั้น แมจะมี
ความทุกขยากก็เปนการตัดทอนภพชาติใหนอยลง มากกวาน้ันก็ตัดภพชาติอันเปนกอง
ทุกขท่ีใหญหลวงออกไดจากจติใจ ผานพนไปไดโดยอิสรเสร ี ไมมีกิเลสประเภทตาง ๆ 
แมละเอียดสุดเขาย่ํายีบังคับจิตใจนั้น ชื่อวาเปนผูมีอิสระเหนือโลกสงสารอันเปนสมมุติ
โดยประการทั้งปวง ดวยอํานาจแหงความพากเพียร ดวยอํานาจแหงความ
ตะเกียกตะกาย เพราะฉะนั้น จงถือความพากเพียร ความตะเกียกตะกาย ความอุตสาห
พยายาม น้ีเปนหลักชัยหรือหลักดําเนิน เราจะถึงความพนทุกขในวันใดวันหน่ึงแนนอน 
ใครไมมีอํานาจมาบังคับหรือใหคะแนนเรา เราเปนผูใหคะแนนเราเอง 

เอาละอธิบายเพียงเทาน้ี 
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ 
บอยกลางเรือนของกิเลส 

 
 เพื่อความเปนพระพุทธเจาสั่งสอนโลก ทรงทุมเทเสียสละไมมีใครเสมอเหมือน
ไดเรื่อยมาจนถึงวาระสุดทายแหงความเปนพระโพธิสัตว คือพระเวสสันดร ก็ดูเอาตาม
ตํารา กระเทือนทั่วโลก การเสียสละสมบัติอันมีคุณคามหาศาลท้ังมวล ก็เพราะพระ
เมตตานั่นเองที่ทําใหเปนไป ไมใชอะไร คือทรงใหทานดวยพระเมตตา เวลาเสด็จออก
ทรงผนวชก็ทรงเสียสละทุกส่ิงทุกอยางเพือ่โพธิญาณ แมมีความลําบากลําบนแสนสาหัส
ก็ไมทรงทอถอย จนไดตรัสรูธรรมเปนศาสดาสมพระทัยหมาย แลวนําธรรมออกส่ังสอน
โลก โดยไมมีโลกามิสเจือปนในพระทัยเลย พระทัยเต็มไปดวยพระเมตตาลวน ๆ ตอ
สัตวโลกทั้งมวล 

พอตรัสรูแลวก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกวาใครจะไดบรรลุธรรมกอน ก็ทรงทราบ
วาดาบสท้ังสองคือ อาฬารดาบสและอุทกดาบสรามบุตร ควรจะบรรลุธรรมกอนใคร ๆ 
แตก็ทรงทราบวา ดาบสท้ังสองส้ินชีวิตเสียแลวต้ังแตวานน้ีนาเสียดาย ก็ทรงเห็นปญจ
วัคคียทั้งหาวาจะไดบรรลุธรรมวิเศษในไมชา 

นั่นฟงซ ิ พระองคทรงเล็งหัวใจคน ไมไดเล็งหาเงินหาทอง หาขาวหาของ หา
ความเคารพนับถือ หาลาภสักการเหมือนอยางท่ีกําลังเปนไปอยูทุกวันน้ี มันผิดกันไหม
โลกสมยัโนนกับโลกปจจุบัน ศาสนาแตกอนกับศาสนาสมัยทุกวันน้ี ผูปฏิบัติศาสนาแต
กอนกับพวกเราปฏิบัติศาสนาทุกวันน้ี ศาสนธรรมเปนธรรมจริง ๆ ผูทรงธรรมทรงและ
เทิดทูนธรรมไวจริง ๆ ปฏิบัติธรรมจริง ๆ เจตนาเปนธรรม หัวใจเปนธรรม เก่ียวของ
กับผูใดเปนธรรมทั้งนั้น ไมมีโลกเขาเจือปน ผูปฏิบัติธรรมแทและธรรมแทเปนอยางน้ัน 
ทานปฏิบัติกันมาอยางน้ัน ในตํารับตํารามี เวลาอานสังเกตดวยดีถาอยากพบอยากเห็น 
อยากไดของดีของจริง อยาสักแตอาน สักแตปฏิบัติเหมือนนกขุนทอง “แกวเจาขา” เฉย 
ๆ 

เพราะฉะนั้น พระสาวกไปที่ไหนจึงทําความรมเย็นใหแกโลกไดมากมาย ไมไป
รบกวนส่ิงใดกับใคร ๆ กวนเร่ืองโลกามิส ทานไมไดกวน มีแตความสงเคราะหโลกดวย
ความเมตตา ไมไดกวนโลก การกอการสรางอะไรก็ไมหรูหรา ไมมีโลกเขาเจือปน พอ
อยูพออาศัยพอเปนพอไป ทานบอกไวในเวลาบวชก็บอก วา รุกฺขมูลเสนาสนํ แนะฟงซิ 
ไมไดบอกใหสรางหอปราสาทราชมนเทียรอยูสะดวกสบาย   แบบโลกเขาทําเขาอยูกัน  
รุกฺขมูลเสนาสนํ ก็คือการเที่ยวอยูตามรุกขมูลรมไม ตามปาตามเขา ตามถํ้า เงื้อมผา 
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อันเปนท่ีสะดวกในการประกอบความเพียร เพ่ือถอดถอนกิเลสตัวยุแหยกอกวนทําลาย
ออกจากใจ เพื่อความเห็นโทษเห็นภัยของวัฏสงสาร การปฏิบัติธรรมทุกดานจะไดเขม
แข็ง ความเปนอยูใชสอยในปจจัยส่ีก็พอยังชีวิตอัตภาพใหเปนไปวันหน่ึง ๆ ก็พอกับ
ความจาํเปน เพื่อการปฏิบัติธรรมดวยความสะดวกราบรื่นตามความมุงหมายเปน
สําคัญ 

การสงสาวกออกประกาศพระศาสนาก็เพ่ือธรรมลวน ๆ เพ่ือหัวใจคนโดยแท ไม
ไดเพ่ือโลกามิสใด ๆ เราลองเทียบดูซิครั้งพุทธกาลกับสมัยปจจุบัน เพราะมีแบบแผน
ตํารับตําราอยูแลว ใคร ๆ ก็เห็นไมนาสงสัย ทานอยูกันยังไง ทานปฏิบัติกันยังไงหัวใจ
เปนธรรมหรือเปนกิเลสก็พอทราบได แมแตบิณฑบาตก็ยังมีในตําราบอกเตือนไวเพ่ือ
เปนคติตัวอยางอันดีแกพวกเรา มีพระในครั้งพุทธกาลทานเคยปฏิบัติตอทานมาแลว 
ขณะไปบิณฑบาตจติคิดปรุงแย็บออกไปถึงเร่ืองอาหาร วันนี้จะไดอาหารดี ๆ อะไรมา
ฉันบางนา พอรูสึกอยางน้ันทานหยุดทันที ไมไปบิณฑบาตเลยวันน้ัน ก็มันไปเพื่อพุงนี่ 
ไมไดไปเพื่อธรรม ทานเลยหยุด ไมไปใหกิเลสใหพุงมันไดใจ น่ีมีในตําราในคัมภีร น้ัน
แลทานดัดสันดานกิเลสตัวโลภในโลกามิส เพราะความเปนเชนนั้นเปนเรื่องของกิเลส 
การแกกิเลสทานยอมเห็นส่ิงเหลาน้ีเปนภัย ทานถึงไดเปนสรณะของพวกเรา สงฺฆ ํสรณํ 
คจฺฉามิ ของพวกเรา จะเปนใครที่ไหน ความโลภมันเปนสรณะใหโลกรมเย็นไดเม่ือไร
พอจะ สรณํ คจฺฉามิ กับมัน 

เราทั้งหลายแมแตเปนสรณะของตัวเองก็ยังไมได จะไปเปน สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ 
แกประชาชนญาติโยมไดยังไง เปนสรณะเจาของก็ยังไมได ชวยตัวเองก็ยังไมไดมันผิด
กัน ศาสนาคอยเปล่ียนแปลงมา ๆ ทั้ง ๆ ท่ีคัมภีรใบลานก็ยังมีอยู แบบแผนตํารับตํารา
มีอยูอยางสมบูรณ แตการปฏิบัติของผูถือ กิเลสํ สรณํ คจฺฉามิ มันก็เปนขาศึกตอธรรม
และตอตัวเองอยูโดยดี การแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจ ก็เปนขาศึกแกตัวแก
ธรรมและแกมรรคผลนิพพาน เปนการเขาฝายกิเลสอยูเสมอ จะเอามรรคผลนิพพานมา
จากไหน กิเลสไมเคยใหคนไดบรรลุมรรคผลนิพพาน นอกจากธรรมเคร่ืองฆากิเลส มี
ศีล สมาธิ ปญญา เปนตน เทานั้น ที่จะผลิตมรรคผลนิพพานแกผูปฏิบัติตาม ไมได
สําเร็จดวยการอนุโลมผอนผัน อันเปนการคลอยตามกิเลสหรอืสงเสริมกิเลสท้ังหลาย
แตอยางใด ผูปฏิบัติธรรมจึงไมควรสนิทติดจมกับนิสัยเดิม อันเปนพื้นเพของกิเลสปู
ลาดเอาไว 

ผูปฏิบัติอยามองไปอ่ืน ใหมอง พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ เปนหลักสําคัญ 
ความพ่ึงเปนพ่ึงตายกับทานภายในจติใจก็พ่ึงอยูแลว ความพ่ึงเปนพ่ึงตายกับทานดวย
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ขอปฏิบัติที่ทานชี้แจงแสดงไว ที่ทานพาปฏิบัติดําเนินมา จงยึดธรรมเหลาน้ันเปนหลัก
ใจหลักการปฏิบัติ อยาปลอยมือรามือ 

โลกก็อยางท่ีรูท่ีเห็นน้ีแหละ เพราะเราแตละรายเปนโลกดวยกัน คือโลกดวยกัน 
ใครจะเสกสรรปนยอวาดีอยางไรขนาดไหน ก็อยางท่ีรู ๆ เห็น ๆ น่ีแหละ ไปตื่นอะไร
กัน คนนั้นเปนนั้น คนน้ีเปนน้ี ก็วาไปอยางน้ันแล ใจคนปากคนเรามันชอบยอ ไดกิน
แตลมก็เอา เขายกยองสรรเสริญวาเปนนั้นเปนนี ้ดีอยางน้ัน ดีอยางน้ี โฮย ผึ่งผาย สงา
ผาเผยราวกับจะเหาะจะบิน รางกายธรรมดาก็ปรากฏขยายตัวใหญโต หนาก็ส่ีหนาหา
หนา ราวกับทาวมหาพรหมในเทวโลก พอตกอับเปล่ียนแปลงไปตามกฎ อนิจฺจ ํ ไมมีผู
นับถือ ไมมีใครเหลียวแล เอาแลวท่ีน่ี เกิดความโศกเศราเหงาหงอย เพราะคิดวาไมมี
ใครนับถือชูหนาชูตาเหมือนแตกอนท่ีเรืองอํานาจวาสนา คิดกอบโกยหาแตทุกขมาใส
ตัว บางกรณีกินไมไดนอนไมหลับ สลับกันไปกับโรคประสาท น่ันพิจารณาซิโลกมันเปน
อยางน้ัน ฟูข้ึนแลวก็ฟุบลง ๆ อยูอยางน้ัน ทานจึงเรียกโลกธรรม หาความจริงจังแน
นอนกับมันไมได 

โลกธรรมจะเปนอะไร ก็เปนเรื่องของกิเลสนั่นแล ผูจะรูโลกธรรมแกโลกธรรม
ไดก็ตองเปนผูเรียนธรรม ปฏิบัติธรรม ดังพระพุทธเจาแลสาวกเปนตัวอยาง ทานอยู
เหนือโลกธรรมแลวแสนสบายหายวุน พวกเรามันพวกเทิดทูนโลกธรรมไวบนศีรษะ จึง
พากันแบกแตโลกธรรมหนักอ้ึงตลอดไป ไมมีเวลาสรางซาลงบางเลย 

ฉะน้ัน จงยึด พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เสมอ อยาไปมองอะไร อยาไปต่ืนเตนกับโลก
สงสารใหเสียการ เสียเวลาและเสียคนคือเรา ใครจะอยูโลกใดทวีปใดก็ตาม ความมั่งมี
ศรีสุขขนาดไหน เรยีนมามากนอย โงหรือฉลาดแหลมคมเพียงไร ถายังอยูใตอํานาจ
ของกิเลสอยูแลว สิ่งที่กลาวมาทั้งมวลถูกกิเลสเอาเปนเครื่องมือเครื่องใช เปนบอยกลาง
เรือนอยางคลองตัวน้ันแล แลวจะหาความสุขท่ีไหน ดูในหนังสือพิมพนั่นซิ มันนาดูไหม
ละ เราดูดวยความคิดความพิจารณาไมลําเอียง ดูหาความจริง พิจารณาตามความจริง 
และพูดตามเหตุการณที่เปนไป 

ดูเขาถายภาพในหนังสือพิมพ ไมไดดูแบบโลก ๆ ดูเปนแบบธรรม ถึงจะดู
หนังสือพิมพก็ไมเปนแบบโลก จิตหากเปนของมันเอง มีแงของมันจนได อานไป
พิจารณาไป อานไปตรงไหนพิจารณาไปตาม เรื่องความเปนอยูของโลก ความวุนวาย
ของโลก ความเปลี่ยนแปลงของโลก มันเปลี่ยนแปลงไปทางไหน มันวุนวายไปยังไง มัน
จะมีสาเหตุนํามาซึ่งความสุขหรือความทุกข ความมีหลักเกณฑหรือความเหลวไหลไร
สาระ ความแนนหนาม่ันคงหรือความลมละลาย 
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เวลาชุมนุมก็ถายภาพมือถือแกว แกวอะไรก็ไมรูแหละ แกวเบียร แกวนํ้าชาหรือ
แกวเหลาอะไรก็ไมรูแหละ ตางคนตางถือ แลวยิ้มแตทําทานารื่นเริงเหมือนมีความสุข
มาก ความจริงมันเปนเพียงกิริยาประดับหนารานเทานั้น เรื่องของโลกยอมมีมายาแฝง
เสมอ ไมงั้นก็ไมเรียกวาโลก ภายในหัวใจน้ันไมมีความสุข เพยีงย้ิมออกมาแหง ๆ อยาง
น้ันแล แตมันเปนไฟไหมกองแกลบซ่ึงตางก็รอนสุมอยูในสวนลึกของหัวใจ เพราะเหตุ
รอยแปดพรรณนาไมจบสิ้น การแสดงออกตอสังคมจึงมีทีทาราเริงประดับสังคมใหสวย
งาม เพราะการรองไหสังคมถือกัน 

มันไมมีใครไดความสุขชุมเย็นภายในใจหรอกในโลกแหง ราคคฺคินา โทสคฺคิ
นา โมหคฺคินา หนาแนนน้ี อยาไปสงสัยวาโลกจะมีความสุขอันภูมิฐานดังที่ประมาณกัน 
ใหคะแนนกัน นิยมกัน ความจริงมันเปนความฝนในมโนภาพมากกวาจะเปนความจริง 
อยาเขาใจวาโลกคือหมูสัตว มีความสุขเพราะโลภมาก เพราะราคะตัณหามาก เพราะเจา
อารมณมาก เพราะเลหเหลี่ยมมาก เพราะคดโกงมาก เพราะความเอารัดเอาเปรียบ
เพื่อนมนุษยมาก เพราะกอบโกยมาก เพราะอํานาจมาก เพราะคนนับถือมาก เพราะมี
สมบัติเงินทองมาก แตความสุขเกิดมีเพราะการปฏิบัติตอตัวเองดวยธรรม รูจัก
ประมาณในสิ่งที่เกี่ยวกับตน ความมีธรรม ความรูธรรม เห็นธรรม แกส่ิงท่ีเปนขาศึกอยู
ภายในจติใจออก น้ีแลบอแหงความสุขอยูท่ีน่ี บอแหงความอบอุนอยูท่ีน่ี ความมีหลัก
เกณฑอยูที่นี่ บอแหงความไววางใจอยูท่ีน่ี บอปลดปลอยภาระท้ังหลายก็อยูท่ีน่ี 

จงทํางานของเราดวยธรรมใหสําเร็จ จะอยูเปนสุข ไปเปนสุข แมตายก็เปนสุข
เพราะธรรมอยูที่ใจ สุขจึงอยูที่ใจ มิไดอยูท่ีอ่ืนและส่ิงอ่ืน สิ่งเหลานั้นเพียงอาศัยไปเปน
วัน ๆ เทานั้น อยาหลงอยาภูมิใจ จะเสียหลักและเสียทา เวลาตายจะไมมีอะไรติดตัว 
โลกคือความลึกลับในหัวใจ รูไดยาก ปฏิบัติตอมันยาก สวนมากมักเสียทาเสียทีใหมัน
จึงเตือนไว ผูใชความคิดอาจไดสารคุณติดตัว ผูมัวเมาจะเสียทาตั้งแตยังไมตาย ฉะน้ัน 
จงตรวจดูความบกพรองของตัวเสียแตบัดน้ี ตายแลวมิใชฐานะ อยามัวต่ืนยศแหงความ
เปนมนุษยอยูจะเสียการณ มารจะผจญ 

นักบวชและนักปฏิบัติจงรีบทํางานของตนใหสําเร็จในกาลอันควร งานคือ เกสา 
โลมา นขา ทันตา ตโจ ตโจ ทันตา นขา โลมา เกสา นั่น น่ีทานสอนเพยีงเอกเทศให
เอานี้เปนเคามูล แลวกระจายออกไปเปนเหมือนแกกระทู กระทูก็แปลวามัด คือมัดเขา
ไวเปนกลุม ๆ เปนมัด ๆ แลวก็คล่ีคลายออกไป กรรมฐานหามีอยูท่ีไหน มีอยูในกาย 
กระจายออกไปจนกระท่ังอาการ ๓๒ กระจายออกใหรูแจงเห็นจริงในอาการ ๓๒ 
กระจายออกไปและเทียบเคียงกันท่ัวโลกท่ัวสงสาร ไมวาผูหญิง ผูชาย สัตวบุคคลทั่ว
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โลก มันเหมือน ๆ กันน้ี ไมมีอะไรผิดแปลกพอจะใหตื่นใหหลงใหยึด น่ีแลงานการร้ือ
ภพร้ือชาติร้ือวัฏสงสารออกจากใจ ร้ือกิเลสตัณหาออกจากใจ คืองานน้ีเอง 

สถานท่ีเปนท่ีเหมาะสม พระองคก็ทรงแสดงไวหมดแลว รุกฺขมูลเสนาสนํ ตาม
ปา ตามเขา ตามถํ้า เงื้อมผา ท่ีใดเหมาะสมกับการประกอบงานน้ีทานก็บอกไวหมด 
สถานท่ีวิเวกสงัด เชนในปา คือสถานที่เหมาะสมสําหรับงานประเภทนี้ งานประเภทนี้
เหมาะในสถานท่ีเชนน้ัน มิไดเหมาะในตลาด สนามหลวง ท่ีชุมนุมชนคนหนาแนน 
อาหารหวานคาวหนาแนน กระดูกหมูกระดูกวัวหนาแนน ใครตองการแมลงวันไป ใคร
ตองการธรรมความพนทุกข อยาไปถาไมอยากจมนะ 

การขบการฉันก็ไมพะรุงพะรัง ไมพร่ํา ๆ เพรื่อ ๆ เพราะจะเปนการกังวลกับ
เร่ืองการอยูการกิน การภาวนาจะมีนอยหรือลมเหลวไป ฉันเสียมื้อเดียวเทานั้น  น่ีพ้ืน
เพดั้งเดิมจริง ๆ ทานฉันม้ือเดียว นอกจากน้ันก็มีด่ืมขาวยาคูบางถามี แตไมถือเปน
ความจาํเปน ยาคูก็แปลวาขาวตมน่ันเอง ด่ืมนํ้าขาวตมกอนบิณฑบาตได ทานเพียงบอก
วาไดเทานั้นเองในตํารามี แตพวกเรานะซิ ฟาดกันไมมีอัดมีอั้น ฟาดตอนเชา ตอนเพล 
ดีไมดีฟาดตอนค่ําดวยใครจะไปรู เม่ือกิเลสตัณหาเต็มหัวใจลนหัวใจแลวอาจขยันกินได
ทุกเวลา เพราะกิเลสมันเกงทางนี ้ แตถาทางธรรมกิเลสไมเลนดวย กิเลสมันจะไวหนา
ใครละ ไมเคยเห็นกิเลสไวหนาใคร ทานจงึสอนใหละใหปลอยมัน ก็เพราะไมใชของดีมี
คาน่ันเอง แตพวกเรามันรักมันสงวนมากไมอยากแตะตองมัน ขืนแตะตองก็เทากับ
ศีรษะขาดไปดวย 

ทานสอนไวหมด ไมใหสั่งสม ใหเหมือนกับนก มีแตปกกับหาง คลองแคลว ๆ 
ไมพะรุงพะรังหวงหนาหวงหลัง การอยูการกิน โลกเขาอยูไดกินไดยังไง เราก็เปนคน ๆ 
หน่ึง เขาเปนคน ๆ หน่ึง เขากินได เราก็กินได การสมมุตินิยมวาอาหารน้ันดี อาหารน้ี
ไมด ี วาไปอยางน้ันแหละ เรื่องธรรมแลวกินไดหมดถาไมผิดจากพระวินัยและธาตุขันธ
โรคภัย ทานสอนใหเล้ียงตัวงาย ๆ เพื่อไมใหกังวล วาเราเปนคนชั้นไหน คนช้ันสูงช้ัน
ตํ่า คนสกุลน้ันสกุลน้ี คนเมืองนั้นเมืองนี้ซึ่งตามหลักธรรมไมใหมี มีแตนักบวชอาศัยขอ
ทานเขากิน เขาใหอะไรมาก็กินตามเกิดตามมีไมทะเยอทะยาน ถาไมผิดกับโรคกับภัย 
ไมขัดกับธาตุกับขันธกับพระวินัยก็กินไป พอยังชีวิตใหเปนไปในวันหนึ่ง ๆ เพ่ือความ
เพียรเทานั้น ทําความเพียรไมลดละ ไมถอยหลัง ไมใหงานอ่ืนใดมายุง มีแตงานความ
เพียรอยางเดียว 

พยายามสังเกตดูจิต จิตคิดอะไร เร่ืองราวท้ังหลายท่ีเปนอารมณอยูในจติ จิต
เปนผูผลิตขึ้นมาปรุงขึ้นมาใหพากันเขาใจ น่ีไมอวด เขาใจจริง ๆ เพราะไดเคยฟดกัน
มาแลวแทบไปแทบอยู แทบจะไมไดมาเห็นหนาเพ่ือนฝงู เวลาเขาสูแนวรบบนเวที 
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อารมณน้ันไมใชอะไรนะ เรื่องอารมณของตัวเองนั่นแหละ จติหลงอยูกับอารมณของตัว
เอง คือจติมันออกไปวาดภาพเรือ่งน้ันภาพเร่ืองน้ีอยูตลอดเวลา ใหคิดเรื่องนั้นคิดเรื่อง
นี้เพราะจิตอยูกับเรื่อง ถาไมมีสติปญญาคอยสกัดลัดก้ันแลว มันจะคิดติดตอเกี่ยวเนื่อง
กันไปเปนลูกโซโดยลําดับ ๆ ทานเรียกวาธรรมารมณ ทําเราใหหลงเพลินและเศราโศรก
ไปกับเร่ืองกับราวของตัวท่ีวาดข้ึนมาน่ันแล 

พอเวลาจิตสงบ เรื่องเหลานี้ก็ไมมี หายเงียบ กับเวลาท่ีเราทําหนาท่ีภาวนาของ
เรา จะพิจารณาอาการใดธรรมบทใดแงใดก็ตาม เราพิจารณาดวยความสนใจ อารมณ
ภายนอกจะไมเก่ียวของ เพราะจิตไมออกไปเกี่ยวของ จิตไมปรุงเปนเรื่องภายนอกเขา
มาทําลายจิตใจ จติทําหนาท่ีเพ่ือถอดเพือ่ถอน ไมไดทําหนาที่เพื่อสั่งสมกิเลสโดยการ
คิดไปตามอารมณตาง ๆ ที่เรียกวาธรรมารมณ จิตก็สงบ เรียนอยางนั้นแหละเรียนวิชา
เรื่องจิต 

ทีแรกกิเลสมันรวดเร็วเราไมทันมันแหละ เอะอะมันคิดไปแลว ๆ เมื่อเรียนเขา
ไปปฏิบัติเขาไป จิตละเอียดเขาไป สติปญญาก็มีความแหลมคมขึ้น คลองแคลวแกลว
กลาข้ึนโดยลําดับ ทีน้ีก็ทันกัน แย็บออกไปเรื่องอะไรก็รู นี้จิตคิดปรุงออกไปแลว พอ
ปรุงพับสติรูทัน มันก็ดับ ก็ไมมีเรื่องตอ จะปรุงเรื่องหญิงเรื่องชาย เรื่องดีเรื่องชั่ว เรื่อง
อดีตอนาคตอะไร ก็ผูน้ีเปนผูปรงุวาดภาพเร่ืองราวข้ึนหลอกเจาของ เหมือนกับเขาดู
หนังในจอผาน่ีแหละ ในจอในแจนั่น เงาเฉย ๆ ก็เปนบากันไปได ก็เงา ๆ หลงหาอะไร
ตัวจริงมันอยูทวีปไหน ไปอยูโลกไหนก็ไมทราบ มีแตเงาปรากฏในจอผาก็ต่ืนกัน พวก
เรามันพวกบาตื่นเงาไมมีเบื่อ น้ีก็เหมือนกัน อารมณน่ี เงาของจิต พิจารณาใหทันมัน
อยางน้ันซิ ทันขนาดที่วามันปรุงขึ้นแย็บเรื่องอะไร มันก็ดับเพราะสติทันมันก็รู ปรุงพับ
ก็ดับพรอม ๆ เมื่อไมปรุงก็รูอยูดวยสติ 

พอพูดถึงเรือ่งน้ีก็ทําใหคิดถึงเวลาอยูในปาเขา ตอนจติเส่ือมกับตอนจติเปน
สมาธิก็ตองอาศัยหลักจิตบังคับจิตไมใหออกจากตัวเอง ใหรูอยูกับจิตกับตัวโดยเฉพาะ
อยางเขมงวดกวดขัน ไมงั้นมันจะวาดภาพเสือ วาดภาพอันตรายข้ึนมาใหเรากลัว เพราะ
ไปอยูในสถานท่ีกลัวดวย ในสถานท่ีมีเสือจริง ๆ ดวย ตองบังคับจิตไมใหสงออกไปภาย
นอกเลย ใหรูอยูกับใจน้ี เปนกับตายก็มอบอยูกับน้ี จนกระท่ังมันมีความอาจหาญชาญ
ชัย ในที่สุดเสือจะเดินมาตอหนาตอตา มันจะเดินเขาไปลูบคลําหลังเสือไดอยางสบาย
เลยนะ ตามความรูสึกมันแนในใจยังง้ัน ไมคิดวาเสือจะทําอะไรไดเลย น่ีอาจเปนความ
สําคัญผิดของตัวก็ได แตจะสําคัญผิดหรือสําคัญถูกก็ตาม เม่ือจติไดกลาถึงขนาดน้ัน
แลว มันเดินเขาไปลูบคลําหลังเสือไดจริง ๆ ดวยจิตใจออนโยนเมตตาสงสาร ไมสะทก
สะทานในเรือ่งวาจะกลัว ความกลัวก็ไมมี 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๓๖ 
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จิตมันมีกําลังมากเวลาน้ัน เพราะไมใหมันออกนอก กําหนดเขาเร่ือย ๆ มันก็มี
กําลังจนแนนปงเลย ข้ึนช่ือวาอันตรายอะไรก็มาเถอะ วาอยางน้ันเลยนะ มันอาจหาญ
ขนาดน้ัน เสือก็มา ชางก็มา ไมหนีวาอยางน้ันเลยนะ คือมันเปนความอาจหาญของมัน
จริง ซึ่งเราก็ไมเคยเปนมากอน มาเปนเอาตอนฝกดัดสันดานในขณะกลัวน่ันแล ไมคิด
วาเสือหรือชางเปนตน จะมาทําลายเราไดเลย จะเดินเขาไปหามันไดอยางสบาย แมมัน
จะทําเรา ฆาเราใหตายในขณะน้ัน ก็รูสึกวาจะตายไปดวยความอาจหาญน่ันเอง ใหตาย
ดวยความกลัวนี่คงเปนไปไมได เพราะเวลานั้นจิตมันมีกําลังมาก น่ีเปนวิธีหน่ึงแหงการ
ระงับดับความกลัว แหงการระงับความฟุงซาน ความกอกวนตัวเองดวยอารมณตาง ๆ 
ระงับกันอยางน้ี 

ท้ังน้ีตามแตอุบายแยบคายของแตละรายจะผลิตข้ึนมาใช เปลื้องตัวจากความจน
ตรอกในเวลาน้ัน ๆ เพราะธรรมหรือสติปญญาไมสิ้นสุดอยูกับผูใด สามารถทําใหเกิด
ใหมีในแงตาง ๆ ไดดวยกัน ถาไมข้ีเกียจคอยข้ึนเขียงใหกิเลสสับยําเสียอยางเดียว สวน
มากพระเรามักมีแตพระขึ้นเขียง สวรรคนิพพานทางมีไมยอมเดินไมยอมขึ้น คงคิดวา
ไปแลวข้ึนแลวไมถูกสับถูกยําไมสนุกก็เปนได 

พอกาวเขาสูปญญาเก่ียวกับการระงับความกลัวเปนอีกแบบหน่ึง เพราะปญญา
กับสมาธิน้ันผิดกันในคน ๆ เดียวกันน่ันแหละ เราเองเคยปฏิบัติมาอยางนั้น ไมมีใคร
บอกมันหากรูวิธีปฏิบัติตอตัวเอง เชน เมือ่จิตอยูในข้ันสมาธิ ก็เอาสมาธิเขาบังคับจิตให
สงบจากความกลัว ไมใหสงไปหาอารมณท่ีกลัว วาเสือวาชางวางูวาอะไรวาอันตรายตาง 
ๆ ก็ไมมีเรื่องกวนตัวเอง เพราะจิตไมออกไปวาดภาพหลอก พอจิตกาวเขาวิปสสนา พอ
จติปรุงแย็บเรือ่งเสือมันก็รูทันแลวน่ีนะ เพียงแย็บปรุงถึงภาพเสือ สติปญญาก็ทันแลว
วานี่มันปรุงภาพเสือ เอา แมจะทันก็ใหมันปรุง ใหเปนเสือเขามาแลวแยกธาตุเสือ ท่ีวา
แยกธาตุเสือเพราะอะไร เพราะเราดําเนินปญญาในการคล่ีคลายแยกแยะอยูแลวน่ี จะ
เอามาใชระงับแบบสมาธิมันไมเห็นดวย จิตมันไมถนัด ถนัดในการแยก เอา เสือหรือ 
กลัวมันอะไร กลัวตรงไหน 

คือต้ังเปนภาพเสือใหมันเห็นอยูอยางน้ันแล ไมใหมันดับ เพราะเรารูอยูแลววา
ภาพของเราออกไปหลอกเจาของน่ี เอาต้ังไวภาพน้ี เอากลัวอะไร สติปญญามันทัน
ความเคล่ือนไหวของจิต มันทันเองนะ เมื่อมันแกกลาเขาไปมันทันเองอยางนี ้ นี่คือ
ความจริงที่พูดใหหมูเพื่อนฟง น้ีวิธีการฝกจติตัวเอง เมื่อมันรวดเร็วแลวมันทัน ภาพ
ปรุงขึ้นเรื่องอะไรปบ มันรูวาน้ีแย็บออกไปแสดงทันที พอรูพับดับพรอม อันนี้เรายังไม
ใหดับ เราจะแยกมัน เพราะเปนอุบายของปญญาและเปนเครื่องหนุนจิตใจใหละเอียด
เขาไปอีก 
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พอแยกธาตุกําหนดดูเสือ กลัวอะไรมัน เอา ไลเบี้ยกันไป กลัวตามันรึ ตาเราก็มี
ไมเห็นกลัว น่ันมันแกกัน กลัวเล็บมันรึ เล็บเราก็มีไมเห็นกลัว กลัวขนมันรึ ขนเราก็มีไม
เห็นกลัว ถากลัวขนมันก็กลัวขนเราซิ ขนเราขนมันธาตุอันเดียวกัน กลัวเขี้ยวมันร ึ เขี้ยว
เราก็มี กลัวอะไร ไลหากันจนไมมีทางไป กระทั่งถึงหาง บทเวลาไลถึงหางนึกวามันจะ
จนมันก็ไมจนนะ ความจริงก็เราไมมีหางนี ่กลัวหางมันเหรอ แมแตตัวมันเองยังไมกลัว 
แลวเราจะไปกลัวหางมันหาประโยชนอะไร แนะ มันแกกันทันนะ 

ตอจากน้ันก็กําหนดทําลายใหแตกกระจายละท่ีน่ี การกําหนด ปญญามันรวดเร็ว
น่ี กําหนดใหแตกกระจายไปหมด อันน้ันก็แตกกระจายลงไปถึงความเปนธาตุตาง ๆ 
ความปรุงของจิตออกไปก็รู คือกําหนดไวเม่ือเวลามันปรุงออกไปเปนภาพเสือ ใหมัน
เปนภาพเสือเสียกอน จนพิจารณาไลไปทีละอาการ ๆ อยางน้ันแลว ทีน้ีกําหนดใหมัน
กระจายไปเลย การกําหนดกระจายนี่ จิตก็แย็บปรุงเพราะเปนภาพของจิตเองนี่ สติ
ปญญามันทันเอง มันทําลายกันเอง โดยสมมุติวาเสือ เพราะสถานที่เหลานั้นมันมีเสือ
มันกลัวเสือ กําหนดภาพเสือใหมันดูเสียกอน กําหนดกระจายลงไปมันก็หมด พอปรุง
ขึ้นพับภาพอะไรมันก็ดับไปพรอม ๆ ทีน้ีก็จะกลัวอะไร เพราะไมมีอะไรหลอกนี่ เปน
ภาพของตัวเองไปหลอกตวัเองตางหาก 

ไมวาเสือวาชางวางูวาอะไร เวลาเจอจริง ๆ มันก็เปนธรรมชาติอันหน่ึง เราก็เปน
ธรรมชาติอันหนึ่ง แนะ มันคิดไปอยางนั้นเสีย น่ันก็ธาตุ น่ีก็ธาตุ มันพิจารณาไปอยาง
น้ันเสีย จิตมันพลิกตามอุบายปญญาไปเสีย ไมพลิกไปทางใหกลัวมันก็ไมกลัว จน
กระทั่งจิตวางไปหมด เมื่อมันวางไปหมด อะไรแย็บข้ึนมามันก็เหมือนแสงห่ิงหอย มัน
เปนของมันเอง แย็บข้ึนมาดับพรอม ๆ มีแตความวางไปหมดแลวจะกลัวอะไร มีแตจิต
มันครอบรางกายน้ี ทําใหวางไปหมดและครอบโลกธาตุเสียดวย แลวจะกลัวอะไร อุบาย
วิธีระงับจติเปนอยางน้ัน ระงับความกลัว มันไมกลัว ตองใชอุบายวิธีตามข้ันของจิตของ
สมาธิและปญญา 

สติปญญาใหนําออกใช อยาน่ังเฝาอยูเฉย ๆ คอยใหเกิดปญญา ไมเกิดนะ อยา
วาไมบอก บอกมาหลายคร้ังหลายหนแลว สมาธิแคไหนปญญาก็จะตองใชไปตามขั้นภูม ิ
กําหนดพิจารณาหาอุบาย คนหาอุบายคิดพินิจพิจารณาจนเกิดปญญาขึ้นมาเอง พอเกิด
ข้ึนมาแลวก็ทําใหเขาใจ ๆ ทีน้ีก็เห็นคุณคาของปญญา จากนั้นก็เดินปญญาเรื่อย ๆ ไป
ตามแตกรณ ี

ปญญาเปนเครื่องแกกิเลส สมาธิเเตเพียงไลกิเลสเขามารวมตัวใหใจสงบ ไมยุง
เหยิงวุนวายหรือไมฟุงซาน จิตรวมตัว ปญญาเปนผูคลี่คลายเพื่อเหตุเพื่อผลในการแก
กิเลส เหตุผลพรอมที่ตรงไหนกิเลสหลุดลอยไปเรื่อย ๆ ใจก็เกิดความสะดวกสบาย 
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เห็นคุณคาของปญญา สติปญญาเริ่มหมุนตัวเรื่อย ๆ ความเพียรก็กลาแข็ง ถาลงความ
เพียรออกกาวเดินแลว ความขี้เกียจขี้ครานหายหนาไปหมด ไปอยูไหนอยูไดทั้งนั้นไมวา
จะอยูในปาในเขา ไมวาอยูสถานท่ีเชนไร นากลัวไมนากลัว จิตไมไปสําคัญ ไมสนใจเลย 
สนใจแตกิเลสตัวยุงกวนน่ีเทาน้ัน 

กลัวก็คือกิเลสเปนผูพาใหกลัว เปนผูหลอกใหกลัวน่ันเอง มันไมไดวาเสือเปน
สัตวนากลัว เสือเปนอันตรายนะ กิเลสตางหากเปนส่ิงนากลัว พาใหกลัวและเปน
อันตราย จิตยอนเขามานี่ วากลัวเสือ ความกลัวเปนกิเลสตัวเขยาตางหาก เสือน้ันอยูกับ
มันตางหาก ถาเราไมปรุงขึ้นวาเสือ ไมปรุงขึ้นวาอันตรายก็ไมเห็นอะไรมาเขยาจิตใจได 
ก็คือความปรุงความแตงความเสกสรรของจิตนี้เอง มันเขยาตัวเองใหไดรับความทุกข
ความลําบาก เพราะฉะนั้น จิตจงึแนใจและปกใจวาอันน้ีเปนภัย มันเอาตรงนี้วาเปนภัย 
ไมเห็นวาภายนอกเปนภัย เมื่อเขาถึงขั้นความจริงแลวมีแตกิเลส ๆ เปนภัยอยูภายในน้ี 
มันรูอยูน้ีเห็นอยูน้ี แสดงขึ้นมาที่นี ่มันจะไปตะครุบเงาอยูนอก ๆ โนนทําไม ปญญาพอ
ถึงข้ันน้ีแลว มันหมุนติ้ว ๆ อยูน้ี รูอยูน้ี เห็นอยูน้ี อะไรกระดิกพลิกแพลงขึ้นในจิตก็รูวา
เปนเรื่องของกิเลสทั้งเพ ขึ้นชื่อวาเปนเรื่องของกิเลสแลวมันทันกัน ๆ เรื่อย ๆ น่ีการ
ปฏิบัติธรรมะ 

ผูใดชอบคิดชอบพินิจพิจารณา ผูนั้นละจะเขาใจไดดี เราจะวาเรามีสมาธิ ไมมี
สมาธิ ถึงเวลาท่ีควรจะพิจารณาใหพจิารณา ความสงบก็เพ่ือจิตสบาย การพิจารณาก็
เพ่ือถอดถอนกิเลสภายในจติ เพ่ือความสบายหายหวงของจิต จติปลอยกังวลไดเปน
ลําดับ อยาไปคาดวาเราไมมีภูมิสมาธิหรือเราไดภูมิสมาธิเพียงแคนี้เปนปญญาไปไมได 
พิจารณาปญญาไปไมได อยาหาคาดหมาย กิเลสมันมีขั้นที่ไหน มันเกิดกิเลสข้ันไหน
บาง มันไมเห็นมาบอกเรา กิเลสแสดงขึ้นมาที่ไหนก็เปนกิเลสและเสียดแทงหัวใจเราได
ทุกประเภทของกิเลส ทุกอาการของกิเลสท่ีมันแสดง เราตองคิดเทียบอยางนั้นซิ กิเลส
ไมเห็นวามีช้ันไหนภูมิใด ทําไมมันเปนกิเลสทุกระยะที่มันแสดงตัวออกมา เวลามีธรรม
เงื่อนใดที่เราจะพิจารณา ทําไมจะไมเปนธรรม ถึงวาระที่จะพิจารณาเราตองพิจารณา 
เพราะการพิจารณาก็เพื่อแกกิเลส ทําไมจะไมเปนธรรม ปญญาตองหมุนกันอยางน้ันซิ 
ปญญาตองดักหนาดักหลังรอยสันพันคมไมงั้นไมทันนะ 

ไดยินแตทานวา มหาสติมหาปญญา เปนยังไง มหาสติมหาปญญา ทานกลาวไว
แลวน้ันจติมันคาดมันหมายนะ ทานวาพระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา พระอรหัต 
บรรลุโสดา บรรลุสกิทาคา บรรลุอนาคา บรรลุอรหัตอรหันต มันก็คาดหมายไปตาม
ความบรรลุ เราจะบรรลุอยางน้ันเราจะบรรลุอยางน้ีมันคาดไป แตความคาดเหลาน้ันกับ
ความจริงที่เราปฏิบัติไปรูเห็นไปมันเปนคนละโลก ไมใชอันเดียวกัน หางกันคนละโลก 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๓๙ 

๓๙ 

เหมือนเราวาดภาพเมืองอเมริกาเปนตน เราไมเคยเห็นอเมริกา เชน กรุงวอชิงตัน
เปนตน หรือเร่ืองอะไรก็ตาม มันจะวาดภาพขึ้นมาทันที เราก็เช่ือวามันเปนอยางน้ัน ๆ 
พอไปเห็นเขาเทานั้น ภาพท่ีวาดไวน้ันกับความจริงมันเปนคนละโลกเลย 

แตเราก็ไมยอมเห็นโทษ วาภาพท่ีเราวาดไวแตกอนน้ันคือเคร่ืองหลอกเรา เคย
หลอกมาต้ังแตไหนแตไร พูดถึงเรือ่งอะไรมันก็วาดภาพน้ันข้ึนมา พูดเรื่องอะไรเรื่องคน
เรื่องสัตว เรื่องอะไรก็ตาม มันตองมีภาพขึ้นมาประกอบทุกสิ่งทุกอยางทุกครั้ง แตเวลา
ไปถึงความจริงแลว ภาพที่วาดเอาไวนั้นไมตรงกับความจริงนั้นเลย ควรจะเห็นโทษแต
เราก็ไมยอมเห็น 

เพราะฉะนั้น จึงวากิเลสกลอมคนใหหลับสนิทไดงายนิดเดียว วาดภาพมรรคผล
นิพพานก็เหมอืนกัน สําเร็จพระโสดาเห็นจะเปนอยางนั้น สําเรจ็พระสกิทาคา สําเร็จ
พระอนาคาเห็นจะเปนอยางนั้น สําเร็จอรหันตเห็นจะเปนอยางน้ัน มันวาดภาพของมัน
ไวอยางพรอมมูล และเปนเคร่ืองหลอกอันหน่ึง ๆ ฉะนั้นจึงไมตองไปคาดไปหมาย ให
เดินตามปฏิปทาเครื่องดําเนิน ปจจุบันธรรมเปนหลักที่จะยังมรรคผลนิพพานใหเกิด
ภายในใจไมสงสัย 

สติเปนของสําคัญ ควบคุมงานใหดี ไมมีสติมันเถลไถล ตองมีสติควบคุมจิตทุก
อิริยาบถราวกับควบคุมผูตองหาน่ันแล พอดีกับกิเลสท่ีมันฉุดลากตัวประกันไป สต ิ
ปญญา ตามฉุดลากตัวประกันกลับคืนมา คําวาทํางานจะไมทุกขยังไง งานประเภทไหน 
งานนอกงานในมันตองมีความทกุขลําบากเปนธรรมดา เพราะทํางานนี้ก็เราทํางานจิตต
ภาวนา สติจะตองเปนเครื่องบังคับกันเสมอ พิจารณาใหรูใหเห็นซิ เรื่องสัญญาอารมณ
มันผิดกับความจริงมาก รูเห็นดวยความจาํกับความจริงเปนคนละโลก ดังเราเห็น
อเมริกาดวยการวาดภาพ กับเห็นประจักษตายอมประจักษใจ ผิดกับการนึกคิดดวยมโน
ภาพอยูมาก 

ดังท่ีวาเห็นกายดวยความจริงก็เหมือนกัน น่ีผมเคยเห็นมาแลว ทีแรกก็อาศัยคิด
คาดไปเสียกอน หมายไปเสียกอน พิจารณาไป คิดคาดไป พอไดจังหวะจิตกําหนดติด
ปบ ๆ เขาไปในสวนหนึ่งของรางกาย เมื่อติดปบไดที่แลวจิตไมยอมปลอย พอจิตไม
ปลอยก็เห็นชัดเขา ๆ และเห็นชัดไปหมดทั่วรางกาย และกระจายเปนวงกวางออกไป
เหมือนกระดาษซึม มันซึมไปหมดทั่วรางกาย จนกระทั่งรางกายตาย เนาพองและแตก
สลายก็เปนไปในขณะน้ัน ใหเราเห็นใหเราดูรางกายพังลงไป แตกกระจายลงไป เปอย
เนาลงไปใหเห็นอยางชัดเจน และเปนไปอยางรวดเร็วนะ ปุบปบ ๆ ย่ิงเกิดความสลด
สังเวช ออ เห็นอยางน้ีเหรอเห็นกายนะ เห็นอยางน้ีเหรอ  มันชัดมากนะ 
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๔๐ 

น่ีเรียกวา ปจฺจกฺขทิฏฐิ รูจําเพาะเห็นจําเพาะตน คือเห็นดวยตนเองจริง ๆ เห็น
เปนความจริงประจักษใจเปนอยางนี้ ผิดกับเห็นดวยความจําความคาดหมายอยูมาก 
เมื่อเห็นชัดเขา ๆ อันน้ันขาดออกอันน้ีหลุดลงไป โดยที่เราไมไดบังคับใหกําหนดให
ทํางานขณะน้ัน มันเปนขึ้นมาเองเมื่อกําหนดไดที่แลว เปนแตเพียงเอาความรูหยั่งไวใน
จดุเดียว จากน้ันกระแสจิต รัศมีของปญญาหากกระจายไปเองทั่วรางกายของเราทั้งคน 

ในขณะพิจารณารางกายอยูน้ันปรากฏวาอวัยวะสวนน้ันขาดลง อันน้ีขาดลง ตก
ลงไป ขณะพิจารณาเพลิน ๆ อยูน้ันมันไมมีความรูสึกวากายมีนะ มันหายเงียบไปหมด
ทั้ง ๆ ท่ีพิจารณากายอยูน้ันแล พิจารณาไปเรื่อยจนกระทั่งลงถึงที่มันแลว สวนดินก็เห็น
ไดชัด มันคอยกระจายไปเปนดิน สวนนํ้าก็ซึมลงไปในดินบาง เปนไอข้ึนไปบนอากาศ
บาง ลม ไฟก็ไปตามสภาพของมัน ตอจากนั้นจิตก็วางเปลาไปหมด 

ท่ีเห็นกายทีแรกเห็นอยางชัดเจนเห็นท่ีวัดบานหนองผือนาในนะ ขณะที่กระดูก
กําลังกระจายกันอยู จิตตะลอมคือรวมกระดูกเขามา นอกนั้นมันกระจายไปหมด มัน
กลายไปเปนนํ้า กลายไปเปนดินไปหมด น้ําก็ไปตามน้ําเหือดแหงไป สวนท่ีเปอยงาย
มันก็เปนดินไปอยางรวดเร็ว สวนที่ไมเปอยงายเชนกระดูก มันก็ยังเหลือเรี่ยราดกันอยู 
ขณะที่จิตเปนเชนนี้มันทํางานของมันเองนะ เหมือนกับมันกวาดกระดูกเขามา ตะลอม
เขามารวมกันเปนกอง แทนที่จะเอาไฟเผามันกลับไมเผา มันหากเปนของมันเอง จิต
เกิดวิตกวา เอ รางกายท้ังรางน้ีมันกลายเปนอยางน้ีเอง เปนธาตุอยางน้ีเอง มันรําพึงมัน
สลดสังเวชนะ รางกายตัวเองถูกพิจารณาจนเปอยปรักหักพังลงไป ยังเหลือแตเพียง
กระดูกแหง ๆ ดูมัน โอ กระดูกกลายเปนดินมันเปนไดอยางน้ีเอง 

ขณะกําลังกําหนดพิจารณาอยูในกองกระดูกน้ัน ไมทราบแผนดินมาจากท่ีไหน
ปบมาปดกองกระดูกอันน้ี เหมือนวามากลบกองกระดูกท่ีเรากําลังกําหนดพิจารณาอยู
น้ัน ตอนน้ันแผนดินมาจากท่ีไหนมากลบกันปบเดียว นี่ก็เปนธรรมเทศนาอันหนึ่ง พอ
ดินมากลบกองกระดูกปกเดียว กระดูกกองน้ันก็กลายเปนดินไปดวยในขณะน้ัน ออ มัน
เปนดินอยางน้ีเอง จากน้ันจิตก็วางหมด วางหมดไมมีอะไรเหลือเลย จิตเงียบ โอโฮ ที่
จติเงียบอยูน้ันนานเปนช่ัวโมง ๆ หมดความสําคัญม่ันหมายใด ๆ ทั้งสิ้น ไมทราบอยูสูง
อยูตํ่า อยูท่ีไหน น่ังอยูหรือนอนอยู อยูกุฏิหรืออยูรมไม หรืออยูท่ีไหนไมสําคัญท้ังน้ัน มี
แตความวาง ความรูอยางละเอียดสุขุม เปนความอัศจรรยกับความรูอยูเทานั้น 

จนกระทั่งไดจังหวะแลว จติก็คอยขยายตัวออกมา ๆ จนเปนจิตธรรมดาตามขั้น
ภูมิของจิต จิตยังวางอยูเลย กําหนดดูกุฏิหลังไหน ดูตนไมใบหญาแถวบริเวณน้ันก็ไม
เห็น มันวางไปหมด เพราะอํานาจแหงความวางภายในสมาธิน้ันมันยังไมจางไป เน่ือง
จากตอนนั้นจิตเรายังไมถึงขั้นวางตามภูมิจิตวางนี่นะ คําวาจติวางน้ันมันมาวางตอนเรา
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พิจารณาขั้นปญญาแลวตางหาก คืนน้ันเกิดอัศจรรยใจอยางบอกไมถูก ศัพททางโลกก็
วาคร้ึม อ่ิมเอิบอยางละเอียดสุขุม พูดไมออกบอกไมถูกตามความจริงที่เปน น่ันแลเห็น
รางกายเห็นชัดจริง ๆ ไมมีสงสัย ไดเห็นกายประจักษจากการภาวนาคืนน้ันแหละ 

วันนอกน้ันมาก็ไมไดเปนอยางน้ันอีก เห็นก็เห็นเหมือนกันแตมันเปล่ียนสภาพ
การเห็นไปเรื่อย ๆ แตเราก็ไมไดอาลัยเสียดายวาอยากใหมันเปนอยางน้ันอยางน้ี มัน
เปนยังไงก็ใหเห็นใหเปนไปตามเรื่อง พิจารณาในวงปจจุบันไปเรื่อย ๆ ความเห็นก็เห็น
ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งกายหมดความหมาย หมดความจําเปน เมื่อจิตรูเทาทันหมดแลว 
และกลายเปนอากาศธาตุ วางเปลาไปหมด จิตก็วางจะวาไง มันรูเทากายดวยและก็วาง
ไปดวย การพิจารณาเราไมสงสัยเพราะเปนกับเจาของเองอยางชัดเจน 

สัญญากับสังขารน่ีสําคัญ พิจารณากันปอบแปบ ๆ อยูอยางน้ัน พิจารณาไป ๆ 
จนเขาใจ จิตวางหมดเลยที่นี่ นี่วางตามฐานของจิต อยูเฉย ๆ ก็วาง ไมไดภาวนาก็วาง 
จะอยูในอิริยาบถใดก็วาง วางหมด ตนไมภูเขามองเห็นอยูดวยตา อยางศาลาน้ีมองเห็น
อยูดวยตา แตใจมันทะลุไปหมด เห็นเปนเพียงเงา ๆ มันวางไปหมดเมื่อถึงขั้นวางแลว 

พอพูดถึงข้ันน้ีแลวก็ทําใหคิดถึงอนัตตลักขณสูตร จิตผมไมทราบเปนยังไง มัน
ขัด ๆ กันอยูนะกับอนัตตลักขณสูตรตอนปลาย ถามเจาคุณ….ทานก็วา มันก็สมบูรณ
เต็มท่ีแลวตามท่ีทานเรียนมาน้ันเสีย แตเราถามทานดวยความจริงทางภาคปฏิบัติตาง
หาก ผมก็เลยไมถามตอไปอีก เพราะสูตรที่สมบูรณเต็มที่เราเห็นอยูนี ่ ดังอาทิตต
ปริยายสูตร ลงถึงขั้น  มนสฺมึป นิพฺพินฺทติ, ธมฺเมสุป นิพฺพินฺทติ, มโนวิฺญาเณป นิพฺ
พินฺทต,ิ มโนสมฺผสฺเสป นิพฺพินฺทติ, ยมฺปทํ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิตํ, สุ
ขํ วา ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ วา, ตสฺมึป นิพฺพินฺทติ. 

น่ัน มันถึงใจเหลือเกินนะ อาทิตตปริยายสูตรนะ เบ่ือหนายในรูป แลวก็ในเสียง
พรอมกัน เบื่อหนายทั้งความสัมผัสรับรูที่เกิดขึ้นระหวางตากับรูปกระทบกัน เกิดสุขขึ้น
มาก็ตาม ทุกขข้ึนมาก็ตาม สุขํ วา ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ วา รู ๆ ตสฺมึป นิพฺพินฺทติ คือ
เบ่ือหนายในส่ิงน้ี ทั้งตา ทั้งรูป ทั้งสิ่งที่เขามาเกี่ยวของ แลวเปนวิญญาณขึ้นมา จนถึงกับ
เกิดเวทนา เบ่ือหนายท้ังหมด แลวก็สรุปลง มนสฺมึป นิพฺพินฺทติ เบ่ือหนายในจติ ใน
อารมณที่เกิดจากจิตทุกประเภท น่ีเบ่ือหนายครอบไปหมด และถอนกันทั้งรากไมมี
เหลืออะไรไวเลย กระทั่งอวิชชากับจิตก็ทะลุเขาไปหมดไมมีเกาะมีดอน 

นี่เรามาเทียบเคียงกับการปฏิบัติของเรานะ มนสฺมึป นิพฺพินฺทติ เบ่ือหนายในใจ 
มน น่ันใจ เบ่ือหนายในจติในใจ ธมฺเมสุป นิพฺพินฺทติ เบ่ือหนายในธรรมารมณท้ัง
หลาย มโนวิฺญาเณป นิพฺพินฺทติ เบื่อหนายในความรูที่เกิดขึ้นจากจิต วิญญาณท่ีรับ
ทราบกับอารมณแหงธรรม เปนอารมณแหงธรรม มโนสมฺผสฺเสป นิพฺพินฺทติ เบื่อ
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หนายทั้งความสัมผัส ยมฺปทํ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิตํ มันเกิดข้ึนใหเสวย 
สุขํ วา ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ วา สุขก็ตาม ทุกขก็ตาม  ไมใชสุขทุกขก็ตาม ตสฺมึป  นิพฺ
พินฺทต ิ น่ันเบ่ือหนายท้ังหมด นี่มันถึงใจจริง ๆ นะ  พอ นิพฺพินฺทติ  แลวก็ นิพฺพินฺท ํ
วิรชฺชติ ละที่นี่ 

เม่ือเบ่ือหนายยอมคลายกําหนัด วิราคา วิมุจฺจต.ิ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิต ิญาณํ 
โหต,ิ ขีณา ชาติ, วุสิต ํพฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ. อิ
ทมโวจ ภควา. อตฺตมนา  เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต ํอภินนฺท !. อิมสฺมิฺจปน เวยฺยาก
รณสฺมึ ภฺญมาเน, ตสฺส ภิกฺขุสหสฺสสฺส อนุปาทาย, อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูต.ิ 

อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิตํ อภินนฺท ! ภิกษุทั้งหลายนั้นไดมีความรื่นเริง
ในธรรมท้ังหลาย เมื่อพระองคไดตรัสธรรมะ เวยฺยากรณ ก็คือตรัสธรรมะที่ยอดเยี่ยม
เหลาน้ันอยู จิตแหงภิกษุหนึ่งพัน ตสฺส ภิกฺขุสหสฺสสฺส น้ันไดพนแลว จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูต ิ
จติหลุดพนแลว อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูต ิจติหลุดพนแลวจากอาสวะท้ังปวง น่ันมัน
ถึงใจนะ 

แตอนัตตลักขณสูตรไมเปนอยางน้ัน เวลาปฏิบัติก็ไมไดเปนอยางนั้นนี ่ มันแยง
กันอยู เราเขาใจวาเกจอิาจารยท่ีทานแตงน้ีทานจะตัดออกนะ ถาไมตัด จิตจะตองอยูนั้น
แน ๆ เบ่ือหนายในรูป เบ่ือหนายในเวทนา เบ่ือหนายในสัญญา เบ่ือหนายในสังขาร 
เบ่ือหนายในวิญญาณ รูปสฺมึป นิพฺพินฺทติ, เวทนายป นิพฺพินฺทติ, สฺญายป นิพฺพินฺท
ติ, สงฺขาเรสุป  นิพฺพินฺทติ,  วิฺญาณสฺมึป  นิพฺพินฺทติ, นิพฺพินฺท ํวิรชฺชต.ิ วิราคา  วิ
มุจฺจต ิเม่ือเบ่ือหนายในขันธท้ังหา จติยอมคลายกําหนัดไปเลย 

เวลาปฏิบัติมันไมเปนอยางน้ัน รูเทาเรื่องอาการทั้งหานี่ เขาใจชัด ๆ ไมมีทางถือ
เอา จะใหพิจารณาอะไรอีกก็พิจารณาหมดแลวน่ี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่
มันปรากฏอยูน้ี รูมันทั้งเกิดทั้งดับวาเปน อนตฺตา ลวน ๆ มันลง อนตฺตา นะสําหรับ
นิสัยของผม อนิจฺจํ ทุกฺขํ มันไมวาเสียแลว มันลงเปน อนตฺตา ลวน ๆ รูป อนตฺตา, 
เวทนา อนตฺตา, สฺญา อนตฺตา,สงฺขารา อนตฺตา, วิฺญาณํ อนตฺตา. เวลาจะรวม
ยอดของมันมันมีแต ธมฺมา อนตฺตา ทั้งนั้น รวมแลวเปน ธมฺมา อนตฺตา ท้ังหาอยางน้ี
เปน ธมฺมา อนตฺตา 

แตมันก็ไมแลวนะ   ขันธหาน่ีเปน อนตฺตา   มันไมแลวในจิตมันจะ นิพฺพินฺท ํ
วิรชฺชติ ไดยังไง เม่ือเบ่ือหนายยอมคลายกําหนัด เมื่อคลายกําหนัดจิตยอมหลุดพน 
เมื่อจิตหลุดพน ญาณความรูแจงชัดวาจิตหลุดพนแลวเกิดขึ้น เรามันไมมี เพียงแตรูเทา
ขันธหาเทาน้ันมันไมเบ่ือหนาย มันไมคลายกําหนัดท้ังมวลไดถามันไมเขาถึงจิตเสียกอน 
น่ัน พอท้ังหาอาการน้ีมันปลอยหมดแลว มันก็ยังเหลือจิตดวงเดียวที่นี่ จิตก็เขา
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พิจารณานั้นอีก เพราะจิตดวงนั้นตัดอาการออกหมดแลว สมุนของอวิชชา ทางเดินของ
อวิชชา หรอืเคร่ืองมือของอวิชชา ไดแกรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ น้ีมันถูกตัด
ออกหมดแลว คือเรารูเทาทันแลว ยังเหลือแตความรูอันเดียว 

เราไมปรากฏวาไดคลายกําหนัด หรือไดหลุดพนในขณะท่ีจิตอยูนอกขันธหาน้ัน
เลย มันตองพิจารณาฟาดฟนจติเสียจนแหลก จนอันน้ีแตกกระจายไปหมดแลว จากน้ัน
แลวจะวา นิพฺพินฺท ํ วิรชฺชติ, วิราคา วิมุจฺจต.ิ มันหมดปญหา ท่ีคานกันน้ันมันคานกัน
อยางน้ี มันคานในภาคปฏิบัติ สวนอาทิตตปริยายสูตร เรายอมรับทันทีเลย คือปฏิบัติ
จนกระทั่งเขาถึงจิต เขาเบ่ือหนายในจิตอีก ไมเพียงเบ่ือหนายในส่ิงภายนอกเทาน้ัน ยัง
ตองเขาไปเบ่ือหนายในจติ อารมณที่เกิดจากจิต อะไร ๆ เลยเบ่ือหนายในน้ันเสร็จเลย 
เบ่ือหนายในธรรมารมณ เบ่ือหนายในส่ิงท่ีมาสัมผัสกับจติคือธรรมารมณ เปนสุขเปน
ทุกข เบื่อหนายพรอมทั้งหมดเลย ตสฺมึป นิพฺพินฺทติ เลย น่ัน 

ตสฺมึป หมายถึงรวบเอาหมด ถาเปนภาษาบาลีก็หมายถึงวา ยกสรรพนามข้ึน 
ตสฺมึป คือไมตองพูดอีกหลายหน เชน ช่ือคนน้ัน ช่ือคนน้ี เอาเขาขึ้นเลย  โส แปลวา 
เขา เปนสรรพนามใชแทนตัวไดแลว โส แปลวาเขาวามัน น่ี ตสฺมึป นิพฺพินฺทติ คือเบื่อ
หนายในส่ิงน้ันท้ังหมด นิพฺพินฺท ํวิรชฺชต ิไปตลอด 

น่ีจิตก็เปนเชนน้ัน เมื่อพิจารณาอันนี้เขาใจแลวก็ตามเขาไปถึงจิตอีก จนทะลุใน
จติแลวมันถึงผาน พอพิจารณาขันธหาเขาใจหมดแลวมันยังผานไมไดนี่ ถาไมเขาไปถึง
จติเสียกอนมันผานไมได ปญหาน่ีจึงขวางอยูในหัวใจเก่ียวกับ อนัตตลักขณสูตร สวน
อาทิตตปริยายสูตรนั้นไมมีปญหาใด ๆ เลย สําหรับคนจติหยาบอยางจติผมนะ ยอมรบั
อยางหมอบราบ สวนอนัตตลักขณสูตรก็ยกใหนักปราชญทานเสียก็แลวกัน แตผูปฏิบัติ
ควรถือเปนขอคิดไว เวลาปฏิบัติไปเจอเขาจะไดมีทางคิดทางออก จะไมจนตรอก
ถายเดียว 

เอาละจบ 
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๑ 

เปดเผยโลกธาตุ 
 

เราเปนหวงพระเณรท่ีมาอยูอาศัยกับเราน้ีย่ิงกวาเราหวงเรา สําหรับเราเอง ไม
เห็นมีหวงอะไรหวงอะไรทั้งนั้น แตเก่ียวกับพระเณรท่ีมาอาศัยอยูกับเราแลว เราหวงเรา
หวงมาก คําวาหวงก็คือไมอยากใหความดีที่มุงมารักษาและรักษาแลวนี้ เส่ือมลงไปหรือ
ผิดพลาดประการใดทั้งนั้น คําวาหวงก็เปนอารมณเก่ียวกับเร่ืองความผิดพลาดของพระ
เณรซึ่งมักมีอยูเสมอ และกลัวจะไมเจริญทางจิตใจ เราไมเคยตายใจกับเพื่อนฝูงที่มาอยู
ดวย เพราะเม่ือเรารับเรารับดวยเหตุผลทีค่วรรับ เมื่อรับแลวก็ตองทําหนาที่ของตนให
สมบูรณเต็มกําลังความสามารถ สวนจะสมบูรณตามหลักธรรมหลักวินัยหรือไมน้ันเรา
ไมกลาอาจเอื้อม เพราะเปนความละเอียดของหลักธรรมหลักวินัยอาจจะไมรูทั่วถึงก็ได 
แตเร่ืองความรูความสามารถของเรามีเทาไร เราทุมเทลงเพื่อหมูเพื่อคณะตลอดมา ต้ัง
แตวันเกี่ยวของกับหมูเพื่อนในขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งบัดนี ้เปนเวลาย่ีสิบกวาป 

ปกติเราแตกอนไมคอยสนใจจะสอนใครนอกจากสอนเจาของเอง และไมนึก
ดวยวาจะมีหมูเพื่อนตลอดถึงประชาชน จะมาเกี่ยวของกับเราถึงขนาดที่เปนอยูเวลานี ้
เม่ือความจําเปนมาเก่ียวของ จิตท่ีคิดหรือเปนความรูสึกมาด้ังเดิมของเราท่ีเรียกวานิสัย 
ก็ตองเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณที่มาเกี่ยวของมากนอย เม่ือเปนเชนน้ันภาระก็ตอง
หนัก ผูใดมาเกี่ยวของกับเรา เรารับแลวดวยเหตุดวยผล เราจะตองดําเนินตามหลัก
ธรรมที่เปนเหตุองคประกอบดวยเหตุผลลวนๆ รวมลงเปนธรรม อยางเต็มสติกําลัง
ความสามารถของเราทุกแงทุกมุม แมจะมีภาระมาก ความเปนหวงที่จะตองอบรมสั่ง
สอนเราก็เปนหวงอยูตลอดเวลา เมื่อมีโอกาสก็ตองมาอบรมเสมอ  

ฉะนั้น ขอใหทุกทานที่มาอยูในสถานที่นี่เพื่อการศึกษาอบรม จงรักษาเจตนา
ดั้งเดิมของตนไวใหสมบูรณ อยาใหบกพรอง ถาเจตนาอันนี้บกพรอง ความประพฤต ิ
การปฏิบัติตัวจะออนแอลงไปกลายเปนความทอถอย ความรูสึกจะคิดไปในแงเปน
อกุศลและจะไมเปนมงคลแกตนและหมูเพื่อน ตลอดครูบาอาจารยท่ีอยูรวมกัน  

การปฏิบัติตามหลักศาสนาหรือหลักแหงความเปนพระของตนน้ัน ไมเหมือนกับ
การปฏิบัติตอโลก ซึ่งไมคอยมีขอบเขตเหตุผลหลักเกณฑอะไรมากนักก็อยูกันได  แต
สําหรับเรื่องของพระแลวตองมีเหตุมีผล มหีลักธรรมหลักวินัยเปนเคร่ืองประกันในการ
อยูรวมกันวา ไมมีสิ่งใดที่เปนการขัดแยงกันโดยทิฐิมานะ โดยหลักธรรมหลักวินัย สอด
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คลองตองกันอยูเสมอดวยความประพฤติปฏิบัต ิ ตลอดความรูความเห็น เฉพาะอยาง
ย่ิงเร่ืองการระแคะระคายระหองระแหง จนถึงกับใหเกิดความทะเลาะวิวาทข้ึนมาเพราะ
ทิฐิมานะ อันเปนการส่ังสมกิเลสหรือผลิตกิเลสข้ึนมาอยางนาอายน้ัน ขออยาใหเกิดขึ้น
ในวัดน้ีเปนอันขาด เพราะนั้นเปนเรื่องของการคุยเขี่ยการขุดคนกิเลสประเภทตางๆ ข้ึน
มาเพื่อทําลายขายตัวเอง และทําหมูเพื่อนใหเดือดรอนเปอนเปรอะไปหมด ไมใชเปน
สิ่งที่พระเราจะพึงคิดเลย อยาวาแตการแสดงออกมา 

เพราะพระเรามีหนาทีชํ่าระกิเลส ไมวากิเลสประเภทใดท่ีเกิดข้ึนภายในใจ ยัง
ตองพยายามระงับและกําจัดมันไป ไฉนจะปลอยใหมันระบายออกมา หรือพลุงออกมา
ทางกายทางวาจาอยางน้ี ไมสมควรอยางยิ่ง เพราะเปนการขายตวัมากมายสําหรับพระ 
อยาพูดถึงเรื่องวงปฏิบัติเลย เพยีงปรากฏข้ึนในใจเราโดยเฉพาะแตละราย ก็นาจะเห็น
โทษของมันพอตัวอยูแลว 

คําวาพระแลวเปนความเสมอภาค เปนลูกศิษยตถาคตดวยกันทั้งนั้น จึงไมขึ้น
อยูกับคําวา พระบาน พระปา อันนี้แยกออกไปพอใหเขาใจตามความนิยมของโลก  
เฉยๆ เรื่องหลักธรรมหลักวินัยไมมีสวนใดมีน้ําหนักตางกัน มีนํ้าหนักเทากันในความ
เปนพระ ดวยเหตุนี้ทุกๆ ทานที่มาอบรมศึกษาจงตั้งจิตตั้งใจใหด ี ใหมีความขยันหม่ัน
เพียร พลิกจิตพลิกใจพลิกความรูสึกที่เคยเปนมาในฆราวาสอันดั้งเดิมนั้นออกโดย
ลําดับ เพื่อใหเขากลมกลืนกับหลักธรรมหลักวินัย หลักความประพฤติอันเปนเรื่องของ
พระโดยตรง ทั้งยังเกี่ยวของกับหมูเพื่อนพระสงฆดวยกันอีกดวย ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีเราจะ
ตองพินิจพิจารณาสังเกตสอดรูใหรอบคอบ ในความคิดความเห็นความประพฤติของ
เรา เพื่อใหมีความกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวประหนึ่งอวัยวะเดียวกัน  

พระเราอยูดวยกันเปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน เม่ืออวัยวะสวนใดสวนหน่ึงขัด
ของขึ้นมา ก็เปนเหตุใหเกิดความทุกขภายในรางกายสวนอ่ืนๆ ไปดวย ทั้งๆ ท่ีสวน
เหลานั้นไมไดวิกลวิการก็ทําใหกระทบกระเทือนถึงกันได น่ีการอยูรวมกันก็เปนเชนน้ัน 
รายใดก็ตามที่แสดงความไมเหมาะสมขึ้นมาโดยทางกิริยามารยาท จะเปนทางกายทาง
วาจาก็ตาม เปนสิ่งที่ไมสมควรอยางยิ่ง เพราะเปนเหตุที่จะใหกระทบกระเทือนถึงหมู
คณะท่ีอยูดวยกันดวยความรมเย็นเปนสุข ใหไดรับความเดือดรอนวุนวาย หรืออยาง
นอยเปนอารมณของใจตอกันไมดีเลย จงพากันระวังใหมากไมดอยกวาการรักษาใจตัว
คึกคะนองอยูเปนประจํา 

การประพฤติปฏิบัติพระพุทธศาสนาตองมีความเขมแข็ง เปล่ียนความรูความ
เห็นที่เคยเปนมาซึ่งฝงใจอยางลึกนั้นใหถอนตัวออกมาโดยลําดับ หมุนจิตใจเขาไปสู
หลักธรรมหลักวินัย พึ่งเปนพึ่งตายกับพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ในขณะท่ีบวช 
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หรือนอกจากขณะนั้นแลว หากจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องเพศเรื่องอะไรไปก็ตาม 
ความรูสึกซึ้งในธรรมะหรือความนอบนอม ความเคารพจงรักภักดีตอหลักพระพุทธ
ศาสนาขออยาใหบกพรอง เฉพาะอยางยิ่งในขณะที่อยูดวยกันนี้เปนสิ่งสําคัญมากที่จะ
ตองสํารวมระวังทุกคน เพื่อความสงบรมเย็นตอกัน 

การประพฤติปฏิบัติทุกแขนงแหงงานใหมีความเขมแข็ง ใหทราบวาเวลาน้ีเรา
บวชเปนพระแลว กิริยาอาการใดๆ ท่ีเราจะแสดงออกใหเหมาะสมกับความเปนพระ 
เราจะตองพินิจพิจารณาเปนพิเศษ แลวแสดงออกใหเหมาะสมกับความเปนพระของเรา 
อยาไดแสดงออกมาแบบสุมสี่สุมหา ดังโลกที่เขาไมมีขอบเขตเหตุผลหรือเขตแดนใดๆ 
ในการประพฤติตวัมาน้ันเลย จะขัดกับหลักศาสนา ขัดกับหลักของพระ ขัดกับหมูกับ
เพื่อนที่อยูรวมกัน   จะกลายเปนเร่ืองความมัวหมองหรือวุนวายข้ึน   เชนเดียวกับนํ้าท่ี
ถูกรบกวนจนขุนเปนตมเปนโคลนข้ึนมา จะอาบจะดื่มจะใชสอยชะลางอะไรไมดีทั้งนั้น
เพราะนํ้าขุน นี่การแสดงออกตอกันและกันใหมีความกระทบกระเทือน ก็เปนเหมอืน
กับกวนนํ้าใหขุนเปนตมเปนโคลนน่ันเอง คือกวนธรรมที่สงบแหงใจของแตละทานใหมี
ความขุนมัวหรือเปนอารมณข้ึนมา ซ่ึงเปนการรบกวนจิตใจกันใหเกิดความขุนมัวและ
เดือดรอนขึ้นมา อยางน้ันไมสมควรอยางย่ิงสําหรับพระเรา 

การต่ืนใหต่ืนแตเชา และใหนอนดวยความตื่นตัวอยูเสมอทั้งกลางวันกลางคืน 
เม่ือรูสึกตัวแลวรีบต่ืน อยานอนแบบพลิกไปพลิกมาเหมือนกับหมูที่คอยจะขึ้นบนเขียง 
นั้นไมใชเรื่องของพระ เรื่องของพระตองเปนผูมีสติสตังระมัดระวังตนอยูเสมอ เชน
เดียวกับแมเนื้อที่ระวังภัยที่จะมาจากเหตุการณตางๆ อยางนั้นจึงเปนความถูกตอง แม
เชนนั้นแมเนื้อก็ยังตายเพราะอันตรายไดทั้งๆ ที่ระมัดระวัง น่ีธรรมของพระพุทธเจาที่
สั่งสอนภิกษุเปนตน ย่ิงมีความละเอียดลออมากย่ิงกวาแมเน้ือระวังภัยท้ังหลาย จงเปน
ผูระมัดระวังใหดีดังกลาวมา 

หนาที่การงานอันใดที่เปนเรื่องของพระอยาไดออนแอ ใหมีความเขมแข็ง ตามี
ใหดู หูมีใหฟง ใจมีใหคิด หมูเพื่อนทําหนาที่การงานอันใดใหสังเกตสอดรูเพื่อการ
ประพฤติปฏิบัติตามทาน เพราะเรามาอบรมศึกษาบางทียังไมเขาใจตลอดท่ัวถึงในขอ
วัตรปฏิบัติอันเปนสวนภายนอก กใ็หไดความสมบูรณเขาไปโดยลาํดบั เฉพาะภายในคือ 
การอบรมจิตตภาวนา ก็ใหพึงประพฤติปฏิบัติเปนการเปนงานจริง ๆ อยาออนแอ
ปวกเปยก ใหมีความเขมแข็งเปนหลักของงานอยูเสมอ 

การภาวนา จะภาวนาธรรมบทใด เชน พุทโธ ธัมโม สังโฆ หรืออานาปานสต ิ
เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่กลมกลืนกับนิสัยของเรา ใหพึงนําธรรมน้ันเขามาบริกรรมภาวนา 
เชน กําหนดอานาปานสติก็กําหนดอยูที่ลมสัมผัสมากนอย เฉพาะอยางยิ่งสัมผัสที่ดั้ง
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จมูกมากกวาเพื่อน ใหพึงกําหนดสติไวที่ตรงนั้น แลวสังเกตสอดรูลมเวลาผานเขาไป 
ผานออกมาอยูที่ปากทางไดแกดั้งจมูก ไมตองตามลมเขาไปและตามลมออกมาจะเปน
ความกังวลเพ่ิมภาระมาก สําหรับผูพ่ึงมีการอบรมจะเปนการฟนเฝอเหลือความ
สามารถของตน ใหพึงระมัดระวังมีสติสตังอยูกับบทภาวนานั้น แลวจิตจะมีความสงบ 
รมเย็นข้ึนมาเปนลําดับๆ เม่ือสติควบคุมงานคือการภาวนาอยูไมขาดวรรคขาดตอนใน
ขณะทําภาวนา จะไมเปนอยางอื่น นอกจากผลคือความสงบเย็นในใจเทาน้ัน  

พระพุทธเจาสอนถูกตองอยางแทจริงสอนโลกสงสาร จนกระทั่งทุกวันนี้ธรรมะก็
มาจากความจริงของจริงที่พระพุทธเจาประทานไวแลวทุกสิ่งทุกอยาง ไมมีความเคลื่อน
คลาดเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นอยางใดทั้งสิ้น มัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจาทรงสั่ง
สอนไวแลวน้ัน ทุกบททุกบาททุกแงทุกมุมสมควรแกการแกกิเลสทุกประเภท เพราะ
เปนเครื่องมือที่ทันสมัย ไมวาครั้งพุทธกาลหรือสมัยปจจุบันนี้กิเลสเปนประเภทเดียว
กันเร่ือยมา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะ โทสะ โมหะน้ี มีอยูภายในใจของ
สัตวโลกตั้งแตครั้งโนนมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ไมเคยอยูที่ไหนนอกจากใจดวงเดียวนี ้
ประเภทของกิเลสตางก็เปนอยางเดียวกัน แมตอไปก็เปนกิเลสประเภทเดียวกันนี ้

การแกกิเลสจึงไมจําเปนจะตองหาธรรมบทใดซึ่งเปนธรรมที่ทันสมัย หรือเย่ียม
ยอดยิ่งไปกวามัชฌิมาปฏิปทาที่ประทานไวแลวนี ้ ธรรมน้ีเปนธรรมท่ีเหมาะสมอยางย่ิง 
ในการแกหรือปราบปรามกิเลสทุกประเภทใหหมดส้ินไปจากใจ ไมมีส่ิงใดเหนือน้ีเลย 
จึงขอใหอบรมธรรมนี้ใหมีขึ้นภายในใจของตน ตั้งแตขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งขั้นสมบูรณ
เต็มที ่ คําวามรรคผลนิพพานท่ีคร้ังพุทธกาลทานบรรลุ ทานรู ทานพนจากทุกขซึ่งเปน
สวนผลน้ัน จะปรากฏข้ึนภายในตัวของเราผูบําเพ็ญ หรือดําเนินตามหลักธรรมท่ีทาน
สอนไวเหมือนครั้งพุทธกาลโดยไมตองสงสัย 

ผมเปนหวงหมูเพื่อนมากในการประพฤติปฏิบัติธรรม อยากใหรูใหเห็น เพราะ
การแสดงธรรมใหหมูเพื่อนฟงตั้งแตตนจนถึงปจจุบันนี ้ ไมเคยส่ังสอนดวยความเล่ือน
ลอยเลย สั่งสอนดวยความถึงจิตถึงใจดวยเจตนาที่มีความเมตตาสงสาร อยากใหหมู
เพื่อนไดรูไดเห็นทุกสิ่งทุกอยางบรรดาที่ตนรูตนเห็นและตนแสดงออกนั้นๆ เหมือนกับ
ตนที่ไดปรากฏมา การแสดงธรรมแกหมูเพื่อนทั้งหลายนี้ ผมไมไดแสดงดวยความดน
เดา ผมเรียนตามตรงในฐานะท่ีหมูเพ่ือนมาอาศัยผม ผมมีความรูสึกเปนเหมือนอวัยวะ
เดียวกัน จึงไมมีปดบังลี้ลับ ไดรูเห็นอยางใดๆ นํามาสอนจนไมมีอะไรเหลือแลว ภาย
ในพุงนี้ไมมีเหลือ ไดแสดงออกมาอยางหมดเปลือกทีเดียว ไมมีความรูสึกแมนิดหนึ่งที่
จะเปนการโออวดตอหมูเพื่อน แสดงตามสิ่งที่ปรากฏ เชน การประพฤติปฏิบัติ เคย
ประพฤติปฏิบัติอยางใดหนักเบามากนอยขนาดไหน ไดฝกฝนทรมานตนหนักเบามาก
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นอยเพียงไรก็ไดนํามาสั่งสอนหมูเพื่อน หรือมาเลาใหหมูเพื่อนฟงเพื่อเปนคติเครื่อง
เตือนใจ เพื่อเปนกําลังทางดานปฏิบัติเรื่อยมาตามโอกาสอันควร ตลอดถึงผลที่ปรากฏ
เร่ิมแรกต้ังแตจิตเร่ิมเปนสมาธิคือความสงบเย็นใจก็ไดเลาใหฟง จิตเสื่อมลงไปมาก
นอยเพียงใดก็ไดเลาใหฟงเพื่อเปนคติทั้งนั้น ท้ังความเจริญและความเส่ือม ความเส่ือม
ก็เปนอาจารยไดเปนอยางด ี ผูที่ไดยินไดฟงจากความเสื่อมของเราที่ไดแสดงใหฟงแลว 
จะไดตั้งสติสตังระมัดระวังอยาใหจิตของตนเสื่อม ซ่ึงเปนการลําบากมากในการท่ีจะฟน
ฟูจิตใจใหมีความเจริญรุงเรืองข้ึนมาตามเดิมและย่ิงกวาน้ันได เราไดเคยเปนมาแลว  

จิตเส่ือมเพียงเขาสมาธิไดบางไมไดบาง ซึ่งแตกอนเขาไดสนิท กําหนดเมื่อไรได
ทุกครั้งๆ ไมเคยเสียคร้ังเลย แตเวลาจิตเร่ิมเส่ือมเทาน้ันเรารูสึกตัววา จิตเขาไดบางไม
ไดบาง รีบโดดหนีทนัที แมเชนน้ันยังเส่ือมเปนเวลาต้ังป เขาสูความสงบไมไดดูซิ จิต
เสื่อมเพียงเทานั้นพยายามฟนฟูฉุดลากใหขึ้นมา ยังฝนเสื่อมถึงขนาดปกวา ยังไม
สามารถฟนข้ึนไดเต็มเม็ดเต็มหนวยดังท่ีเคยเปนมาน้ันเลย จึงไดเห็นโทษแหงความ
เสื่อมนี้อยางถึงใจ เหตุใดจึงวาเห็นโทษอยางถึงใจ เพราะเราเสียอกเสียใจเพราะความ
เสื่อมแหงจิตนี้มากจริงๆ ในชีวิตน้ีแนใจวาจะลืมเร่ืองน้ันไมลง เพราะทําใหเราเจ็บชํ้าใจ
มากแทบไมมีโลกอยู เพราะความเสียใจ เพราะความเสียดาย ถามีผูใดผูหนึ่งมาทําให
เราเสียอกเสียใจถึงขนาดน้ันอยางเปนฆราวาสแลว ฆาคนได ๕ ศพในวันหนึ่งนี้จะไมรู
สึกตัวเลยวาไดฆาคน เพราะอํานาจแหงความโกรธแคนน้ันมันมากเกินกวาท่ีจะมาระลึก
บาประลึกบุญได  

ทีนี้พอจิตนี้เริ่มเจริญขึ้นมาดวยอุบายตางๆ ท่ีเราทุมเทลงน้ันแลว จึงขนาบกัน
ใหญใหสมใจที่เคียดแคนอยูเปนแรมป ไมยอมใหเสื่อมได จนถึงกับวา เอา ถาจิตเราจะ
เสื่อมลงไปแมแตนอยเพียงไรก็ตาม ขอใหเราตายเสียกอนจิตนี้จึงจะเสื่อมได ถาเรายัง
ไมตายจิตนี้จะเสื่อมไปไมได คําที่พูดอยางนี้เหมือนกับพูดดวยความอาฆาตมาดรายตอ
กิเลสตัวทาํใหจิตเราเส่ือม พูดดวยการประกันตัว การรับรองตัว พูดดวยความเข็ด
หลาบอยางถึงใจ ประทับใจ 

หลังจากน้ันจิตจึงเปนเหมือนนักโทษ ถูกคุมแจตลอดเวลา ไมยอมใหพราก
สายตาคือสติไปได ไมเพียงแตวาพูดเฉยๆ ความระมัดระวังตัวนี้ระมัดระวังมากยิ่งกวา
ครั้งใดๆ ที่ผานมา นับแตไดทราบเร่ืองจิตเส่ือมน้ันแลว ไดสอนตนใหรูใหเข็ดหลาบ
อยางถึงใจ การระมัดระวังก็ระมัดระวังอยางถึงใจ เวลาจิตเจริญข้ึนมาเต็มภูมิไมปรากฏ
วาเส่ือมอีกแลว ก็ขยับความเพียรลงใหเต็มที่ เอา ตายก็ตาย ราวกับวากัดเข้ียวกัดฟนใส
กันน่ันแล เพราะความเคียดแคนอยางถึงใจ น่ีคือความเคียดแคนใหตนเอง หรือเคียด
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แคนใหกิเลสท่ีดัดสันดานตน ความเคียดแคนประเภทน้ี คือ มัชฌิมาปฏิปทา ที่เด็ดกับ
กิเลสคูอริ จึงไมจัดวาเปนกิเลส (แตจัดเปนมรรคของธรรมปา พระปา)  

นี่คืออุบายวิธีที่ดําเนินมาก็ไดเลาใหหมูเพื่อนฟงหมด โดยไมตองหาเรื่องอุตริ
อะไรมาพูดซึ่งตนไมเปนจริงอยางนั้น นี่พูดอยางถึงใจที่เราทําอยางถึงใจ เอาเปนเอา
ตายเขาวา ในขณะท่ีบําเพ็ญอยูน้ันไมเคยคิดวาตนจะไดมาเปนครูเปนอาจารยสอนหมู
เพื่อน ไมวาฆราวาสและพระเณรดังท่ีเปนมาน้ีเลย เพราะนิสัยของเราเปนคนมีนิสัย
วาสนานอย มีความสนใจใฝตอการประพฤติปฏิบัติหรือฝกฝนทรมานตนถายเดียวเทา
น้ัน ไมเคยสนใจกับผูหนึ่งผูใดในขณะที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู  

เพราะฉะน้ัน เราจึงไมไดเทศนสอนคนในเวลาเราปฏิบัติอยู มีแตชุลมุนวุนวาย
หรือเขาตะลุมบอนกับกิเลส ไมสนใจกับอะไรในโลกสงสารอยูถึง ๙ ป ตั้งแตพรรษา ๗ 
ที่เราออกปฏิบัติทีแรก จนกระทั่งถึงพรรษาที ่๑๖ ออกพรรษาแลว ถึงเดือน ๖ แรมดับ 
คือ แรม ๑๕ คํ่า เอา พูดใหเต็มภูมิโงเต็มเปาน้ีเสีย จนถึงคืนวันดับนั้นถึงไดตัดสินใจ
กันลงไดดวยความประจักษใจ หายสงสัยทุกสิ่งทุกอยางเรื่องภพเรื่องชาติ เร่ืองความ
เกิด แก เจ็บ ตาย เร่ืองกิเลสตณัหาอาสวะทุกประเภทไดขาดกระเด็นออกไปจากใจใน
คืนวันน้ัน ใจไดเปดเผยโลกธาตุใหเห็นอยางชัดเจน เกิดความสลดสังเวช นํ้าตารวง
ตลอดคืน 

ในคืนน้ันไมไดหลับไดนอนเลย เพราะสลดสังเวชความเปนมาของตน สลด
สังเวชเร่ืองความเกิด แก เจ็บ ตาย เพราะแหงอํานาจกิเลสมันวางเชื้อแหงกองทุกขฝง
ใจไว ไปเกิดในภพนั้นชาตินี ้ มีแตแบกกองทุกขหามกองทุกขไมมีเวลาปลอยวาง จน
กระทั่งถึงตายไปแลวก็แบกอีกๆ คําวาแบกก็คือ ใจเขาสูภพใดชาติใดจะมีสุขมากนอย 
ทุกขตองเจือปนไปอยูนั่นแล จึงไดเห็นโทษ เกิดความสลดสังเวช แลวก็มาเห็นคุณคา
แหงจิตใจ ซึ่งแตกอนไมเคยคิดวาจิตใจจะมีคุณคามหัศจรรยถึงขนาดนั้น การไมนอนใน
คืนน้ัน เพราะความเห็นโทษอยางถึงใจ และความเห็นคุณอยางถึงจิตถึงธรรม 

ในตอนทายแหงความละเอียดออนของจิต เราก็เห็นวาอวิชชาเปนของดแีละ
ประเสริฐไปอยางสนิทติดจมไปพักหนึ่ง และหลงอวิชชาอยูเปนเวลา ๘ เดือน ไมเคยลืม 
เพราะรักสงวนอวิชชาซึ่งเปนตัวผองใส ตัวสงาผาเผย ตัวองอาจกลาหาญ จึงรักสงวนอยู
น้ันเสีย พยายามระมัดระวังรักษาอวิชชา ทั้งๆ ที่สติปญญาก็มีเต็มภูมิแตไมนํามาใชกับ
อวิชชาในขณะน้ัน เมื่อเวลาไดนําสติปญญาหันกลับมาใชกับอวิชชาอยางเต็มภูม ิ เร่ือง
อวิชชาจึงแตกกระจายลงไป ถึงไดเห็นความอัศจรรยข้ึนมาภายในจิตใจ น้ันแหละจึง
เปนความอัศจรรยอยางแทจริง ไมอัศจรรยแบบจอมปลอมดังที่เปนมา 
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ถึงกับนํ้าตารวง รวงสองอยาง รวงดวยความสลดสังเวชภพชาติแหงความเปนมา
ของตนหนึ่ง เพราะความอัศจรรยในพระพุทธเจา สาวกท้ังหลายท่ีทานหลุดพนไปแลว
ทานก็เคยเปนมาอยางน้ีหน่ึง เรากเ็ปนมาอยางนี้ คราวน้ีเปนความอัศจรรยในวาระสุด
ทายไดทราบชัดเจนประจักษใจ เพราะตัวพยานก็มีอยูภายในจิตน้ันแลว แตกอนจิตเคย
มีความเกี่ยวของพัวพันกับสิ่งใด บัดนี้ไมมีสิ่งใดจะติดจะพัวพันอีกแลว 

มาสลดสังเวชอีกตอนท่ีเคยคาดอวิชชาวาเปนเหมือนเสือโครง เสือดาว เหมอืน
ยักษ เหมือนผี แตเวลาพิจารณาเขาไปเจออวิชชาจริงๆ แลว กลับเปนนางงามจักรวาล 
เปนเพชรเปนพลอย เปนส่ิงท่ีอัศจรรยมีคามากโดยไมรูสึกตัวน่ันซิ จึงตองคิด เมื่อแกสิ่ง
นี้ไดแลว ธรรมแทอันเปนของวิเศษอัศจรรยยิ่งกวานั้นก็ปรากฏขึ้นมา จึงตองเกิดความ
สลดสังเวชในความหลงอวิชชาและในทุกขท้ังหลาย และเกิดความอัศจรรยในธรรมที่
ปรากฏขึ้นโดยปราศจากสมมุติใดๆ เขาไปเจือปนในจิตดวงนั้น ถึงกับใหเกิดความ
ขวนขวายนอยไมคิดจะสอนผูหนึ่งผูใดได เพราะคิดในเวลาน้ันวา สอนใครก็ไมได ถาลง
ธรรมกับใจเปนของอัศจรรยเหลือลนถึงขนาดน้ีแลว ไมมีใครท่ีจะสามารถรูไดเห็นไดใน
โลกอันน้ี เพราะเหลือกําลังสุดวิสัยที่จะรูได 

เบื้องตนที่เปนทั้งนี้ เพราะจิตยังไมไดคิดในแงตางๆ ใหกวางขวางออกไปถึง
ปฏิปทาเคร่ืองดําเนิน จึงไดยอนกลับมาพิจารณาทบทวนกันอีก ทั้งฝายเหตุคือปฏิปทา 
ทั้งฝายผลที่ปรากฏในปจจุบันวา ถาธรรมชาตินี้เปนสิ่งที่สุดวิสัยที่คนอื่นๆ จะรูไดแลว 
เราทําไมถึงรูได เราก็เปนคนๆ หนึ่งเหมือนกับมนุษยทั่วๆ ไป เรารูไดเพราะเหตุใด ก็
ยอนเขามาหาปฏิปทา พิจารณากระจายออกไปจนไดความชัดเจนวา ออ ยอมรับละที่นี่ 
ถามีปฏิปทาคือขอปฏิบัติแลวก็จะตองไดรูอยางนี้ 

ทานผูใดบําเพ็ญขอวัตรปฏิบัติใหสมบูรณเต็มภูม ิ ดังที่พระพุทธเจาไดสั่งสอนไว
แลว ธรรมชาตน้ีิไมตองมีใครมาบอกจะรูเองเห็นเอง เพราะอํานาจแหงมัชฌิมาปฏิปทา
เปนเคร่ืองบุกเบิกทําลายส่ิงท่ีรกรุงรังพัวพันอยูภายในใจ จะแตกกระจายออกไปหมด 
เหลือแตธรรมลวนๆ จิตลวนๆ ท่ีเปนจิตบริสุทธ์ิ จากนั้นจะเอาอะไรมาเปนภัยตอจิตใจ 
แมสังขารรางกายจะมีความทุกขความลําบากแคไหน ก็สักแตวาสังขารรางกายเปนทุกข
เทาน้ัน ไมสามารถที่จะทับถมจิตใหบอบช้ําใหขุนมัวไดเลย เพราะธรรมชาตินั้นไมใช
สมมุต ิ ขันธทั้งหมดนี้เปนสมมุติลวนๆ ธรรมชาตน้ัินเปนวิมตุติ หลุดพนจากสิ่งกดขี่ทั้ง
หลายซึ่งเปนตัวสมมุติแลว แลวจะเกิดความเดือดรอนไดอยางไร เปนก็เปน ตายก็ตาย 
เรื่องของขันธสลายลงไปตามสภาพของมันที่ประชุมกันเทานั้น  

จิตดวงนี้เปนอยางไร ตอไปนี้จะไปเกิดที่ไหนก็ทราบอยางชัดเจน จะไปเกิดที่
ไหนเมื่อไมมีเชื้อ ไมมีเงื่อนตอทั้งเงื่อนตนเงื่อนปลาย ทั้งอดีต อนาคต แมแตปจจุบันก็รู
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เทาทันไมไดยึดไดถือ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตาไมถือมั่นแลว 
เพราะไดรูประจักษใจแลว เมื่อรูประจักษใจและปลอยวางหมดแลว มีธรรมอะไรที่ไมใช
อนัตตาไมใชอัตตา คือ วิสุทธิธรรม วิสุทธิจิต จะเรียกวิสุทธิจิตก็ได จะเรียกวิสุทธิธรรม
ก็ได จะเรียกนิพพานก็ไดไมมีปญหาอะไรเมื่อถึงตัวจริง ไมมีกิเลสสมมุติใดๆ เขามาขัด
ขวางแลว เรียกไมเรียกก็ไมมีปญหาอะไรทั้งนั้น เพราะจิตหลุดพนจากปญหาความยุง
เหยิงทั้งมวลไปแลว  

เหลานี้ไดพูดใหหมูเพื่อนฟงหมดไมเคยปดบังลี้ลับ ซ่ึงไมเคยถามผูใดเลย 
ปรากฏขึ้นกับจิตเอง พระพุทธเจาและสาวกท้ังหลายท่ีทานปฏิบัติ เม่ือตรัสรูและบรรลุ
ธรรมก็เปน สนฺทิฏฐิโก ไมทรงถามและถามใคร  สมกับพระธรรมท่ีทานแสดงไววา สนฺ
ทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเอง ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูห ิ ผูรูทั้งหลายจะพึงรู
จําเพาะตน น่ัน ทานวาไวอยางน้ัน ธรรมนี้มิใชธรรมโกหกโลก ทําไมผูปฏิบัติเม่ือรูเห็น
ไดตามธรรมนั้นจะเปนการโออวดโกหก รูเห็นไดตองพูดไดตามนั้น ปฏิปทาธรรมทั้ง
หมดนี้แลเปนกุญแจดอกสําคัญที่จะเปดตูพระไตรปฎก ในขณะเดยีวกันก็ปราบปราม
กิเลสซึ่งเปนขาศึกและปดบังธรรมในใจ ใหแตกกระจายออกไป กลายเปนใจวิเศษ 
ธรรมวิเศษลวนๆ ขึ้นมาอยางไมเคยคาดฝนมากอนเลย 

เพราะฉะน้ัน จงอยาไปคิดใหเสียเวลํ่าเวลา วาคร้ังพุทธกาลทานสําเร็จมรรคผล
นิพพาน คร้ังน้ีไมมีทางสําเร็จ อยาไปคิด น้ันเปนเร่ืองของกิเลสหลอกลวงเราใหหลงกล
มายาของมันตางหาก ไมใชเรื่องของธรรม และจะเกิดความทอแทออนแอขึ้นมาในวง
ความเพียร กาวไมออก ไปไมรอด จอดจมอยูกับกิเลสกองทุกขตอไปอีก ดีไมดีฆาตัว
ตายก็มีคนเรา ทั้งๆ ที่ตนยังมีคุณคาอยู เพราะอํานาจกลลวงของกิเลสหลอกไปฆานั่น
เอง หลงกลมายาของกิเลสเทานั้นก็จมไปไดคนเรา ความเขมแข็งเคยมีมากนอยเพียงไร 
พอกิเลสหลอกแย็บสองแย็บเทาน้ันก็ลมระนาวแบบไมเปนทา เพราะฉะนั้นขอใหพากัน
เขาใจวา ธรรมทุกขั้นจนถึงนิพพานธรรมไมอยูที่ไหน แตอยูที่ใจของผูปฏิบัติตามหลัก
สัจธรรมท้ังส่ีใหเขาใจและสมบูรณโดยลําดับจนถึงข้ันสมบูรณเต็มท่ี ธรรมทกุข้ันจะ
ปรากฏขึ้นที่ใจโดยลําดับ และปรากฏจนเต็มภูมิเชนเดียวกัน ไมมีอะไรมาขัดแยงกีด
ขวางได ปากใครก็ตามถือเอาเปนประมาณไดยากมาก เพราะสวนมากใจมกิีเลส ปากจึง
มักสกปรก ฉะน้ันจงถือ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม จากพระโอษฐถายเดียวเปนเครื่อง
ประกันมรรคผลนิพพานของเราผูปฏิบัติ 

สัจธรรม คืออะไรบาง ทุกข ความไมสบายกายไมสบายใจมีอยูท่ีไหน ถาไมมีอยู
ท่ีกายท่ีใจเราน้ีทุกคน สมุทัย คือ นันทิราคะ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา นี่คือตัว
ของกิเลส มันเกิดขึ้นจากใจเพราะเชื้อของมันมีอยูที่ใจ มันจึงแสดงตัวออกมาจากสิ่งที่มี
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ใหเรารู นิโรธ คือความดับทุกข เอาอะไรมาดบัมันถึงจะดับได ถาไมเอามรรค คือ ศีล 
สมาธิ ปญญา เฉพาะอยางยิ่ง สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร เปนสิ่งสําคัญมากมาดับ 
สติปญญาเปนเคร่ืองบุกเบิก เปนเครื่องถอดถอน วิริยะ คือความพากความเพียรในงาน
ถอดงานถอนของตน ใหเรงธรรมเหลาน้ีเขาใหมาก นิโรธ คือความดับทุกข เมื่อกิเลส
ดับไปมากนอยดวยมรรค เรื่องนิโรธจะดับทุกขตามๆ กัน เพราะนิโรธน้ันเปนเงาของ
มรรค ถามรรคทํางานมากนอยเพียงไร นิโรธก็แสดงขึ้นตามเรื่องของมรรคที่ปราบ
ปรามกิเลสไดมากนอยเพยีงน้ัน  

สัจธรรมท้ังส่ีน้ีมีอยูท่ีไหนเวลาน้ี ในคร้ังพุทธกาลทานบรรลุธรรม ทานบรรลุ
อะไร ถาไมรูแจงในสัจธรรมทั้งสี่นี้แลวจะหาทางบรรลุธรรมไมได เม่ือรูแจงในสัจธรรม
ท้ังส่ีน้ีโดยสมบูรณแลว น้ันแลคือเปนผูบรรลุธรรมถึงข้ันอันเกษมสําราญ หาอะไรเสมอ
เหมือนไมไดเลย ธรรมดังกลาวนั้นอยูที่ดวงใจ พระพุทธเจาตรัสรูท่ีใจ เพราะทุกข 
สมุทัย นิโรธ มรรค อยูที่ใจ สาวกท้ังหลายตรัสรูท่ีใจน้ันเอง เพราะใจเปนผูหลง ใจเปน
ผูปฏิบัติตนใหรู ใจเปนผูแกความลุมหลงของตน เม่ือไดแกเต็มภูมิแลวความลุมหลง
นั้นก็หมดไป ทุกขก็ดับไป ความลุมหลงนั้นแลพาใหกอทุกข เมื่อทุกขดับไปแลว คําวา
นิโรธก็แสดงขึ้นมาในขณะเดียวกัน แลวอะไรที่ยังเหลืออยูเวลาสมุทัยและทุกขดับไป
แลวน้ัน ผูที่รูวาทุกขและสมุทัยดับไปนั้นแลคือผูบริสุทธิ์ ผูนี้ไมดับ ผูน้ีแลเปน 

ธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิ สัจธรรมทั้งสี่เปนเพียงกิริยาอาการดําเนินในขณะที่ยังไม
หลุดพนจากกิเลสกองทุกขเทานั้น 

เพราะฉะน้ัน เรื่องอรหัตมรรค อรหัตผล จึงเปนธรรมท่ีคาบเกลียวกันอยู ยังไม
ละกิริยา ระหวางมรรคกับผลว่ิงถึงกันในช่ัวระยะจริมรรคจิต ตามปริยัติทานวาไว ช่ัวจริ
มรรคจิต คือ ชั่วลัดมือเดียว ขณะเดียวเทาน้ัน ขณะนั้นทานวามรรคกับผลวิ่งถึงกัน ทํา
หนาท่ีตอกันเสร็จเรียบรอยแลวน้ันเรียกวา นิพพานหน่ึง ในขณะเดียวกันเรียกวาถึง
แดนแหงความบริสุทธิ์เต็มที่แลวก็ได และคําวาแดนแหงความบริสุทธ์ิน้ี จะหมายถึง
อะไร ถาไมหมายถึงใจผูเคยติดอยูในกองทุกข ไดพนจากแดนเเหงความทุกขไปเทานั้น  

เพราะฉะน้ัน ขอใหทุกทานจงดําเนินจิตใจของตนดวยความเอาจริงเอาจังในงาน 
คือจิตตภาวนา อยาไดลดละทอถอย ตายก็ตายเถอะ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ ปูเชมิ ตายบูชา
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ดีกวาตายเพ่ือกิเลสบูชากิเลสเปนไหนๆ เราเคยเช่ือ
เราเคยยอมจํานนตอกิเลส คลอยตามกิเลส เคล้ิมตามกิเลสมาหลายภพหลายชาติจน
นับไมไดแลว ใหกิเลสพอกพูนหัวใจจนมองหาดวงใจอันแทจริงไมเห็นเลยมานานนัก
แลว ทั้งขนทุกขมาทับถมโจมตีเราจนขนาดไมรูจักเปนจักตาย หากําหนดกฎเกณฑไมได
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วาเมื่อไรทุกขจะหลุดลอยออกไปจากใจ ถาไมแกตัวสมุทัยใหหลุดลอยลงไปแลว ไมมี
ทางที่ทุกขจะหลุดลอยลงไปได 

การแกสมุทัยก็คือความเพียร มีสติปญญาเปนสําคัญ ใหพยายามพากเพยีรอยา
ลดละถอยหลัง นี้แลเปนสิ่งที่จะตัดสินได ตัดสินที่ตรงนี้ ไมมีกาลโนน สถานท่ีน่ัน มี
อํานาจย่ิงกวา ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา หรือยิ่งกวาสัจธรรมทั้งสี่นี้ไปไดเลย  ตรง
น้ีเปนสําคัญ จงยึดตรงนี้เปนหลักใจหลักปฏิบัต ิกิเลสอยูที่ตรงนี้ สมุทัยคือกิเลสแทอยูที่
หัวใจ มรรคคือการปฏิบัติเพื่อแกกิเลสดวยอุบายวิธีตางๆ อยานอนใจ ถึงเวลาคิด คิด
อานไตรตรองใหเขาใจในเร่ืองธาตุเร่ืองขันธ เรื่องกิเลสอาสวะแสดงตัวขึ้นมามากนอย 

อยาไปหึงหวง อยาไปเสียดายอะไรทั้งสิ้นนอกจากความพนทุกข โลกท่ีเราเคย
คิดเคยปรุงมาแลวไดประโยชนอะไร นอกจากเปนเรื่องของสมุทัย แลวกวานเอาความ
ทุกขเขามาเผาลนหัวใจเทาน้ัน ข้ึนช่ือวาสมุทัยแลวเปนอยางน้ัน เคยเปนอยางนั้นมา
ดั้งเดิมอยาไดหลงกลมัน จงทําความเข็ดหลาบ อยายอมหมอบราบกราบมันตอไป  

สติ เราฝกใหมีสติมีได ปญญาพยายามขุดคนคิดอานไตรตรองในแงตางๆ ทั้ง
ภายนอกภายในได ถาพาคิดพาทํา ในเบ้ืองตนบังคับใหคิดอานเสียกอน เพราะปญญา
ยังไมรูหนาที่การงานของตัวเอง เชนเดียวกับเด็กยังไมรูหนาท่ีการงาน ผูใหญตองบังคับ
บัญชาใหเด็กทํางาน จนกวาเด็กน้ันเติบโตรูการงานและรูผลของงาน รูจักวิธีทํางานแลว
ก็ทํางานไปเองโดยไมตองบังคับบัญชาตอไป เหมือนผูใหญซึ่งรูเหตุรูผลของงานและผล
ของงานเรียบรอยแลว หนาที่การงานไมตองบอกก็ทําไปเอง สติปญญาเบื้องตนก็ตองได
บังคับบัญชา ลมลุกคลุกคลานบางก็ตองยอมรับกันไปกอน เพราะยังไมชํานิชํานาญ ตอ
เมื่อสติปญญาไดดําเนิน และเห็นผลแหงความสงบเย็นใจหรือความสวางไสวภายในจิต 
เพราะอํานาจของสติปญญาขึ้นแลว สติปญญาจะมีความขยันหมั่นเพียรไปเอง เร่ือง
ความเพียรไมตองบอก หมุนไปตามกันน่ันแหละ ดังที่เคยไดอธิบายใหฟงมาแลว หลัก
ใหญอยูที่ตรงนี้  

การแกกิเลส ไมไดแกอยูสถานที่โนนสถานที่นี่อะไร แตแกกันที่จิต ถาวาสถานที่
ก็คือจิตนี้แล อยูตรงนี้ไมอยูที่อื่น ขอใหทุกทานฟงอยางถึงใจ ปฏิบัติแกกิเลสของตน
อยางถึงใจ ใหเห็นวากิเลสน้ีเปนภัยอยางย่ิงสําหรับหัวใจเรา จะพาใหเกิดภพเกิดชาต ิ
เกิดในภพนอยภพใหญ ไดรับความทุกขมากนอย ลวนแลวแตไปจากกิเลสท้ังน้ัน ไมไป
จากท่ีอ่ืนเลย การแกกิเลส การเห็นกิเลสเปนภัยจึงทําใหจิตใจมีความพอใจ หรือมีความ
อาจหาญที่จะแกกิเลสโดยลําดับ ผูใดที่ไดเปนความสะดุดใจเขาใจวากิเลสเปนขาศึกตอ
ตนแลว จะมีทางตอสูกัน ถาเห็นกิเลสเปนตน ตนเปนกิเลส เห็นกิเลสเปนเรา เราเปน
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กิเลสอยูแลว กิเลสน้ันแลจะพาเราจม คร้ันจมลงไปแตกิเลสกับข้ึนอยูบนคอเรา (หัวใจ
เรา) หาทางฟนฟูตัวเองขึ้นมาไมไดเลย 

ขอใหทุกทานนําไปประพฤติปฏิบัติใหถึงใจ ในสวนหยาบก็ไดเคยอธิบายใหฟง
แลวในเบ้ืองตนแหงกัณฑน้ี การประพฤติปฏิบัติใหมีความขยันหมั่นเพียร หูไว ตาไว 
คิดอานไตรตรอง อยาอยูเฉยๆ ใหมีความแกลวกลาสามารถ อยาแสดงความออนแอ 
พระพุทธเจาทรงมีความขยันหมั่นเพียรมากไมมีใครเสมอเหมือน ศาสนธรรมที่ออกมา
จากพระพุทธเจานั้น เปนธรรมที่สอนคนใหมีความขยันหมั่นเพียรในทางที่ดีที่ชอบ ให
เกิดผลเกิดประโยชน จนกระทั่งถึงขั้นเปนที่พึงพอใจ ใหนําไปประพฤติปฏิบัติ ใหไดรับ
ผลรับประโยชน จะบวชมาเวลามากนอย ในขณะท่ีเราบวชน้ีใหทุมเวลาลงเพ่ือความ
พากเพียรอยาใหเสียผลเสียประโยชน อยาไปคิดเร่ืองน้ันเร่ืองน้ีซ่ึงเราเคยคิดมาแลวไม
เกิดประโยชนอะไร นอกจากจะเกิดโทษภายในจิตใจใหมีความกังวลและมัวหมองตอจิต
ใจเทาน้ัน ใหทราบถึงมันวาส่ิงเหลาน้ีเปนภัยและเห็นโทษของมัน อยาสนใจไปคิด จะ
เหมือนไปควาเอามูตรเอาคูถมาฉาบทาตัวใหเหม็นคลุงไปตลอดกาลสถานที่ ไมมี
ประมาณวา ความเหม็นคลุงของกิเลสจะออกจากใจลําพังตนเอง โดยไมชําระซักฟอก
ปราบปราม 

เวลาน้ีเราเปนลูกตถาคต จะเปนอยูกี่วันกี่เดือนก็ตาม (พระบวชช่ัวคราวก็มีสับ
ปนกันฟง) ใหทําหนาที่ของตนเต็มภูมิอยาไดลดละ พระพุทธเจาทานเสด็จออกบวชไม
มีใครตามสงตามเสีย ไมมีญาติโยม ไมมีผูตามอุปถัมภอุปฏฐากพระพุทธเจาเลย สละ
ออกจากความเปนกษัตริยลงสูความเปนคนขอทาน ใครจะลําบากลําบนย่ิงกวาพระพุทธ
เจาไมมี ความลําบากพระพุทธเจาทรงเผชิญมาแลว กอนท่ีจะไดตรัสรูปรากฏวาทรง
สลบไสลถึง ๓ คร้ังวาไง ถาหากไมฟนก็ตาย นี่คือความทุกขมากถึงขั้นสลบนั่นเอง ถา
ยิ่งกวานั้นก็ถึงขั้นตาย นี่ลําบากไหมพระพุทธเจาผูทรงบําเพ็ญมากอน ท่ีเปนแนวหนา
ของพวกเรา เราจะมีแตความออนแอ งวงเหงาหาวนอนเต็มตัวอยูอยางน้ัน เปนไดเหรอ
ลูกศิษยตถาคต ควรเปนไปไดเหรออยางน้ันนะ ฉะน้ันใหพิจารณา  

อะไรจะอัศจรรยเทาธรรมในแดนโลกธาตน้ีุไมมี จิตจะเคยหมกมุนอยูกับสิ่งใดก็
ตาม เมื่อธรรมไดฉายแสงเขาไปถึงใจแลว จะปลอยวางโดยลําดับๆ ไมวาอันใดจะถือ
เปนของวิเศษวิโสในความรูสึกมาตั้งแตกอนเพียงไรก็ตาม จะปลอยวางไปโดยลําดบัจน
กระทั่งไมมีสิ่งใดเหลือเลย เพราะส่ิงเหลาน้ันไมมีคุณคาและประเสริฐเหมือนกับธรรม
ชาติอันประเสริฐซ่ึงปรากฏข้ึนภายในใจ ไมอยางนั้นทานปลอยไมได วางไมได ถาธรรม
ไมเหนือกวาจะปลอยไปทําไม เชนเราเดินไปเจอตะก่ัว เราก็วาเปนของดีก็เก็บแบกหาม
เอาไป พอไปเจอเงินก็วาเปนของด ี ทิ้งตะกั่วไป ไปเจอทองคําเขาไปอีก เจอเพชรเจอ
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พลอยเขาไปอีก ยิ่งปลอยของเกาไปโดยลําดับๆ เพื่อยึดของดี  เอาของด ีของที่ราคาต่ํา
กวานั้นก็ทิ้งๆ 

อันนี้ก็เหมือนกัน โลกามิสท้ังหลายเปนส่ิงท่ีมีคุณคามีราคาตํ่ากวาธรรมโดยหลัก
ธรรมชาติ มใิชโดยความนิยมท่ีอาจเสกสรรเปล่ียนแปลงความจริงเปนอยางอ่ืนได นอก
จากนั้นก็เปนโทษอีกดวย ถาไมฉลาดในการใชสอยและเก็บรักษา เมื่อธรรมไดแทรกเขา
ถึงใจมากนอย ควรจะชนะรสชาติความแปลกประหลาดความอัศจรรยของโลก ควรจะ
ชนะโลกามิสสิ่งใดไดก็ยอมชนะกันไป ปลอยกันไปวางกันไปโดยลําดับ จนกระทั่งปลอย
วางโดยส้ินเชิง เพราะเห็นธรรมวาประเสริฐกวาไมมีส่ิงใดเสมอเหมือน ปุญญปาป ปหิน
บุคคล กระทั่งบุญก็ยังละอยาวาแตละบาปไดแลวเลย บุญก็ยังละ จึงเรียก ปุญญปาป 
ปหินบุคคล ผูมีบุญและบาปอันละเสียไดแลว 

บุญก็เปนเครื่องสนับสนุนใหถึงที่อันเกษม เมื่อถึงที่เกษมแลว บุญซ่ึงเปนสวน
สมมุต ิ ก็ปลอยวางกันโดยหลักธรรมชาติไมมีสิ่งใดเหลือเลย เหลือแตความบริสุทธ์ิ
ลวนๆ และไมติดดวย รูเทา ตัดขาดทั้งอดีตอนาคต รูเทาตัดขาดทั้งปจจุบันไมยึดมั่นใน
ส่ิงใด จะวาพระอรหัตอรหันตทานไมยึดถือสิ่งใดเลยก็ไมผิด แตทานก็ไมไดปราศจากที่
พึ่ง น่ัน เมื่อถึงแดนแหงความพนจากสมมุติหรือถึงแดนเกษมเต็มภูมิแลว พนวิสัยของ
สมมุติแลว ไมไดยึดอะไรทั้งนั้นเพราะจิตพอตัวแลว 

นี่ละการประพฤติปฏิบัต ิขอใหทุกทานฟงใหถึงใจ ไดพยายามเทศนสอนมาโดย
ลําดับๆ ขอใหเห็นใจผูแสดงดวย การรับพระเณรจํานวนมากนอยก็ไดพจิารณาเต็มหัว
ใจแลว ถึงไดรับขนาดเทาท่ีเปนมาน้ี ถาเลยกวานี้ก็ตองแสดงผลใหเห็นอยางใดอยาง
หนึ่งแนนอน เพราะเช่ือความคิด เคยคิดอันใดไวแลวเปนความถูกตองเสมอ ไมใชคุย 
ถามากก็เฟอ แลวก็เรๆ รวนๆ เหลวๆ ไหลๆ และกอความวุนวายสวนท่ีดีใหเสียไป
ดวย ไมเพียงแตเหลวไหลโดยลําพังตนเอง ยังเปนการรกหูรกตารกจิตรกใจ กีดขวาง
เพื่อนฝูงไปอีก น่ัน เปนของดีเมื่อไร  

ฉะนั้นทุกๆ องคท่ีมาบวชน้ีไมวาจะมาจากสกุลใดชาติช้ันวรรณะใด ไมสําคัญยิ่ง
กวาความเปนพระ ปฏิบัติใหตรงแนวตามหนาที่ของพระ นี้เปนหลักแหงพระอันถูกตอง
ซึ่งจะอยูรวมกันดวยความผาสุกได ถาปลีกจากรองรอยนี้แลวเปนเรื่องของโลกของ
สงสารหาประมาณไมได นั้นแลจะทําความกีดขวางกัน หาความสุขความสบายไมไดเลย
เพราะมนัราว จากราวก็แตก ถาเอาโลกเขามาแทรกเขามาแฝงตองเปนอยางนี้ พระพุทธ
เจาจึงไมมีชาติช้ันวรรณะ ผูใดมาบวชแลวก็ทรงแสดงอรรถธรรมสั่งสอนอยางเต็มภูมิ
ของพระองค ใหผูนั้นปฏิบัติเต็มภูมิของพระของสมณะซึ่งเปนศากยบุตร พุทธชิโนรส
ของพระพุทธเจา และไดผลเปนที่พอใจโดยทั่วกัน  
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สาวกของพระพุทธเจามีก่ีประเภท มีทุกชาติชั้นวรรณะมาประพฤติปฏิบัต ิ ผูใด
ออกมา เชน เปนพระราชามหากษัตริยเสด็จออกมาบวชแลว ก็มาเปนคนขอทาน มา
เปนสมณะประเภทเดียวกัน ทําหนาที่การงานโดยไมถือเนื้อถือตัว วาเคยมียศมีศักดิ์มา
ขนาดไหน อันน้ันมนัสมมุติกันเฉยๆ วายศอยางนั้นยศอยางนี ้ ดูหัวใจน่ี หัวใจน้ี กิเลส
มันไมไดวายศวาศักดิ์ไหนนะ มันเหยียบไดทั้งนั้น ใหแกตัวมันเหยียบมันเปนขาศึกตอ
เราน้ีดวยธรรม เราจะมีความเปนอิสระหรือเราจะมียศแหงธรรมประดับใจ ยศแหง
ธรรมประดับใจนี้เหนือยศอะไรทั้งสิ้นและกินไมหมดดวย ตายแลวก็หายหวง ทุกสิ่งทุก
อยางไมอาลัยเสียดาย ไมหวงไมหวงไมกังวลใจ จึงขอใหพากันประพฤติปฏิบัติอยานอน
ใจ 

เอาละเอาแคน้ี 
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ 
ยอมตายกับความเพียร 

 
ความหลงอันน้ีเปนพ้ืนเพมาจากอวิชชาตัณหาความมืดบอด ฝงอยูภายในใจ 

หลักใหญก็มีสาม ความโลภ ความโกรธ ความหลง ชื่อของกิเลสบาปธรรมเหลานี ้มีอยู
ในคัมภีรศาสนา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธที่นับพอประมาณ ในคัมภีรมีแตชื่อของกิเลส
ของธรรมทั้งนั้น ตัวกิเลสและธรรมจริงๆ มีอยูภายในใจของสัตวโลก สวนมากไมวาทาน
วาเรา เวลาเรียนจําชื่อของกิเลสตัณหาและชื่อของอรรถของธรรมไดก็เขาใจวา ตัวรูตัว
ฉลาด เปนนักปราชญขึ้นมาทั้งๆ ที่กิเลสไมไดเหือดแหงไปสักตัวเดียว นอกจากเพิ่มขึ้น
เพราะความสําคัญตน ในจิตใจรอนย่ิงกวาภูเขาไฟ การเรียนแบบน้ีทานเรียกวา “ความ
รูขุยไมไผ” เพราะทําลายตัวเอง การเรียนเพ่ือปฏิบัติตามท่ีเรียนรูมา ไดมากนอยยอม
เกิดประโยชนไปตามสวน น่ีเรียกวาเรียนเปนมงคลแกตนและเปนมงคลแกผูเก่ียวของ
ไมมีประมาณ  

ฉะน้ันคําวา ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ จึงตองเปนคูเคียงกันเสมอไป ศาสนาถาขาด
อยางใดอยางหนึ่งยอมเปนไปไมได ก็จะมีแตชื่อ ดังที่เขาเขียนจดหมายมาตอนหลังจาก
เขาไดอานประวัติทานอาจารยม่ัน และปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐานสายทานพระ
อาจารยม่ันแลว มีจํานวนมากท่ีเขียนมาคลายคลึงกันวา หลังจากอานประวัติทาน
อาจารยม่ันและปฏิปทาสายลูกศิษยทานจบลงแลว เหมือนเขาเกิดชาติใหมในชีวิตอัต
ภาพอันเดียวกันน้ี เขามีหวังเก่ียวกับบุญกุศลมรรคผลนิพพาน ไมเปนความสุดๆ สิ้นๆ 
เหมือนแตกอน เปนความภูมิใจท่ีเกิดมาในแดนแหงพระพุทธศาสนาน้ี ซึ่งเต็มไปดวย
มรรคผลนิพพาน 

แตกอนไมเปนอยางนี้ มันคิดไปแบบลมๆ แลงๆ ในลักษณะทําลายมรรคผล
กุศลผลบุญที่ตนจะพึงไดรับ และออนใจเห่ียวแหงใจจนกลายเปนความหมดหวัง เพราะ
เห็นวาศาสนามีแตตัวหนังสือ พระเณรมีแตผาเหลือง ซึ่งที่ไหนๆ ก็มีไมอดอยาก ส่ิง
สําคัญก็คือ หาผูจะทรงมรรคผลเพราะการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจาไมม ี
ศาสนาจึงมีแตตัวหนังสือ ไมมีใครปฏิบัติและทรงมรรคผลอันเปนความจริงน้ันไว  

พอไดอานประวัติทานอาจารยมั่นและปฏิปทาของพระธุดงคฯจบลงแลว ผลที่ได
รับจากการอานประวัติทานคือ การสรางความหวังไดเต็มหัวใจ หัวใจเต็มต้ืนไปดวย
ศาสนา เต็มตื้นไปดวยความหวังที่ไมเปนโมฆะ แมจะไมสําเร็จมรรคผลนิพพาน ก็พอใจ
ในการบําเพ็ญความดีทุกอยาง เขาวาอยางน้ี  



 

เขาสูแดนนิพพาน ๕๘ 

๕๘

มีจํานวนมากท่ีเขียนจดหมายคลายคลึงกันสงมา หลังจากไดรับหนังสือที่ทางวัด
สงไปใหแลว เขาวาไมนึกวาจะมีผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังที่เห็นในประวัติทานพระ
อาจารยม่ัน ซึ่งมีเรื่องของทานเองและมีเรื่องของลูกศิษยของทานอยูในนั้นอยางนี้เลย 
ตอนนี้ไดอานอยางถึงใจแลว เต็มต้ืนภายในหัวใจ เหมือนเกิดชาติใหมขึ้นมาใน
ทามกลางแหงชาติเกาๆ ที่มีอยูนี้ เขาพูดอยางนี้ในจดหมาย  

เพราะฉะน้ันเราผูเปนนักปฏิบัติ ขอใหถือตามคําสัตยคําจริงที่พระพุทธเจาทรง
ประทานไวแลวอยางใด ซึ่งมี สวากขาตธรรม เปนเครื่องประกันคุณภาพความถูกตอง
ดีงามทุกอยางไวโดยสมบูรณแลว การแสดงออกใหโลกไดเห็นชัดก็คือ นิยยานิกธรรม 
ซึ่งออกไปจาก สวากขาตธรรม ท่ีตรัสไวชอบแลวน้ี ธรรมวินัยเปนเครื่องนําออกซึ่งโทษ
ท้ังหลาย ที่มีอยูภายในใจของสัตวโลกผูปฏิบัติตามหลักธรรมของพระองค  

ฉะนั้นพระวาจาของพระพุทธเจา จึงเปนพระวาจาที่มีสัตยมีจริง มีฤทธาศักดานุ
ภาพมากเหนือกิเลสทุกประเภท เมื่อไดนําพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไวโดยถูกตองนี้ไป
ประพฤติปฏิบัติ กิเลสตัณหาภายในใจตองเบาบางลงไปตามกําลังแหงการปฏิบัติของ
ตนๆ และหมดสิ้นไปโดยไมตองสงสัย เพราะอํานาจแหงการปฏิบัติของผูนั้นเต็มภูม ิ

ความจริงนี้เคยเปนมาตั้งแตครั้งพุทธกาลจนถึงปจจุบัน และยังจะเปนไปอีกเปน
เวลานาน จนกวาจิตใจของสัตวโลกจะหมดความเชื่อความเลื่อมใส หมดความใฝใจใน
การปฏิบัติ หมดความเย่ือใย หมดความพึ่งพิงธรรมของพระพุทธเจา หันเหไปนอกลู
นอกทาง ไมถือธรรมเปนหลักเปนเกณฑแลวน้ันแล ศาสนาจะหมดก็หมดตรงนั้น คือ
หมดโดยไมมีสัตวโลกรายใดสามารถจะนําไปประพฤติปฏิบัติได ไมมีผูสนใจเพราะจิต
ใจหยาบเกินกวาจะสนใจในธรรมท้ังหลายแลว ท่ีพระองควาศาสนาท่ีประทานไวหาพัน
ปน้ัน ก็ตามอุปนิสัยของสัตว จิตใจของโลกผูถือพุทธ ถือธรรม ถือสงฆนี้ จะมีไปได
เพียงแคน้ัน จากน้ันความรูความเห็นทุกส่ิงทุกอยาง จะเปล่ียนแปลงไปจากหลักธรรม 
กลายเปนโลกเปนกิเลสลวนๆ ไปหมด ศาสนาก็เปนอันหมดทางชวยเหลือไดอีก  

ในขณะที่จิตใจเปลี่ยนแปลงไปจากหลักธรรม ใจก็มีความพัวพันรักชอบไปใน
ความสกปรกโสมมตางๆ ไมมีประมาณ นิสัยสันดานเปล่ียนจากความเปนมนุษยธรรม
เปน มนุสฺสติรจฺฉาโน รางกายเปนมนุษยแตใจกลายเปนใจของสัตวติรัจฉานฉุดพาไป
อยางหมดหวัง น่ีเรียก “มิคสัญญี” เม่ือไมมีศาสนาแลวก็เปนเหมือนสัตว เพราะบาป
ไมมีบุญไมมีภายใน ความสะดุงตอบาป ความยินดีในบุญกุศลก็ไมมีในใจ กลายเปน
สัตวในรางมนุษยไปอยางไมสะดุงสะเทือนใจใดๆ ทั้งสิ้น ใครมีอํานาจก็กดขี่ขมเหงรีด
ไถกันกิน ฉีกกันกิน ถืองานเบียดเบียนทําลายกันเปนอาชีพเหมือนสัตวปา  
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ความไมมีศาสนาคือศีลธรรมภายในจิตใจ มีโทษทัณฑถึงขนาดนั้นแล จึงไมใช
ของด ี เทาที่โลกยังพออยูไดไมรุนแรงนัก แมจะรอนระอุอยูแทบทุกแหงทุกหนดังที่
ปรากฏอยูทุกวันนี้ ก็ยังพอมีที่ปลงวาง ยังพอมีที่สงบ ยังพอมีที่พักที่ปลงใจอยูบาง 
เพราะจิตใจคนยังแสวงหาธรรมอยู มีธรรมเปนเคร่ืองยับย้ังจิตใจ ไมผาดโผนโจน
ทะยานไปตามกระแสของโลกโดยถายเดียว การแสดงออกของผูเดือดรอนยังหวังพึ่ง
ธรรมอยู เชนรองขอความเปนธรรม เปนตน จิตใจยังใฝธรรม ยังหวังพึ่งธรรมอยู ผูที่จะ
วินิจฉัยไตสวนใหไดเหตุไดผลเพื่อความเปนธรรมก็ยังมีอยู ไมขาดสูญไปโดยถายเดียว 
ธรรมยังเปนหลักเปนเกณฑในหัวใจของโลกอยู โลกถึงแมจะรอนก็ยังมีที่เย็น ถาเปนนํ้า
ในมหาสมุทรก็ยังมีเกาะมีดอนพออยูพออาศัยได ไมเปนน้ําไปเสียทั้งแผนดิน ผูมีธรรม
อยูก็ไมรอนไปทุกหยอมหญาเสียทีเดียว ยังพอมีธรรมเปนที่หลบซอนผอนคลายได นี่
เราพูดถึงภาคท่ัวๆ ไป  

จิตใจถาขณะใดโลกเขาย่ํายี ขณะนั้นก็เดือดรอนตั้งตัวไมได ระสํ่าระสายวุนวาย
ไปกับอารมณตางๆ เพราะไมมีสติ อํานาจของสติปญญาไมพอ สูกําลังของกิเลสที่ผลัก
ดันจิตใจใหฟุงซานไมได ความที่จิตจะฟุงซานไปนั้นก็เพราะอาศัยอารมณอดีตเปน
สําคัญ ไปไดเห็นไปไดยินส่ิงใดแลวนําเร่ืองน้ันเขามาเปนอารมณเผาตัวเอง เพราะจิตใจ
ถือสิ่งนั้นเปนอารมณ ถือสิ่งนั้นเปนงาน งานน้ันเปนไฟ ผลของงานทีเ่ปนไฟก็เผาผลาญ
จิตใจใหเกิดความเดือดรอน ขณะไมมีสติยอมเปนอยางนี้ดวยกัน ไมวาฆราวาส ไมวา
นักบวช ไมวานักปฏิบัติเรา  

ฉะนั้น จงทําความสังเกตสอดรูตนอยูเสมอ สมกับเราเปนผูรักษาเรา คือรักษาใจ 
อยาใหสิ่งใดมาย่ํายีจิตใจได อยาใหส่ิงใดมารบกวนจิตใจได คําวาส่ิงน้ันส่ิงน้ีมารบกวน
น้ันหมายถึง ใจไปคิดวาดภาพเอาส่ิงน้ันๆ มาครุนคิดอยูภายในใจ ทําใหวาวุนขุนมัวอยู
ภายใน ผลก็เกิดความทุกขความเดือดรอนขึ้นมาอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะเปนความ
จริงที่ตองยอมรับกัน 

เมื่อมีสติปญญาคอยกํากับรักษา คอยขัดคอยขืนคอยตานทานกันอยูเสมอ ใจ
ยอมปลอดภัยไรทุกข เพราะมีพ่ีเล้ียง คือสติปญญาตามรักษา ปกติเราก็ทราบแลววา 
อารมณเชนนั้นเปนสิ่งไมดี ใหผลเปนพิษเมื่อสัมผัสสัมพันธกันอยูบอยๆ จึงตองอาศัย
การรักษา การกีดกัน การตานทาน การตอสูกันเรื่อยๆ คําวาปะทะกันนั้น คือมีการตอสู
จึงมีการปะทะ หากจิตใจของเราเลื่อนลอย สติไมม ี ปญญาซึ่งเปนศาสตราอาวุธอัน
สําคัญไมมี คําวาปะทะก็ไมปรากฏ นอกจากหมอบราบเรียบไปเลยเทาน้ัน ถายังมีปะทะ
ก็ยังมีการตอสูกัน ทั้งเขาทั้งเราตอสูกัน เชน ปะทะผูกอการรายเปนตน เรียกวา สูกัน 
ตางคนตางสูกัน ยอมมีทางแพทางชนะได แตนักปฏิบัติธรรมไมควรใหมีคําวา “สูไมได
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หรือแพกิเลส” นอกจากชนะไปเปนพักๆ ตอนๆ เพื่อกาวเขาสูแดนชนะโดยสิ้นเชิงเทา
น้ัน  

กิเลสท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจและมีอยูภายในใจ ไมวาจะเปนความโลภ ความโกรธ 
ความหลง ราคะตัณหาประเภทใดๆ ทั้งปูยาตายายของกิเลส ทั้งพอแมของกิเลส ทั้งลูก
เตาเหลากอของกิเลส มันเปนขาศึกทั้งนั้น เมื่อเขามาเกี่ยวของพัวพันกับใจ ใจที่มีสติก็
ตอสูตานทานซึ่งกันและกัน จนเอาชัยชนะหรืออยางนอยก็สงบกันลงไดเปนพักๆ หาก
ยังไมชนะก็พอมีทางจับเงื่อนนั้นแงนี้ของกิเลสได พอทรงตัวอยูไดดวยสติปญญา 
ศรัทธา ความเพียรของตน  

ระหวางใจกับอารมณสัมผัสสัมพันธกันอยูเรื่อยๆ ถามีสติก็รูเรื่องกันไปเรื่อยๆ 
ถาไมมีสติ ใจก็เปนเขียงเช็ดเทาใหกิเลสเหยียบยํ่าทําลายเอา ซึ่งไมสมควรแกผูปฏิบัติ
อยางยิ่ง ฉะนั้นการตอสูกับกิเลสประเภทตางๆ ตองเอาจริงเอาจังตลอดไป เชนเดียวกับ
นักมวยชกตอยกันบนเวที ซึ่งตางฝายตางฟดกันจนสุดเหวี่ยง ออนขอยอหยอนไมได 
ตองแพหรือถูกน็อกไมสงสัย 

เราเปนนักตอสูเพ่ือกูวิวัฏฏะ จึงขอใหเคารพพระพุทธเจา เชื่อฟงพระพุทธเจา 
พระธรรม พระสงฆอยางถึงใจ เชนเดียวกับนักมวยเช่ือครู อยาเชื่อสิ่งใดยิ่งกวาพุทธ 
ธรรม สงฆ เพราะในขณะเดียวกันนั้นมันมีสิ่งซึมซาบอยูภายในใจและแทรกซอนกันอยู
กับธรรม สวนมากพวกนั้นมักมีกําลังมากกวาเสมอที่คอยทําลายใหเอนใหเอียง ดีไมดี
ลมเหลวโดยไมรูสึกวาไดเอนเอียงหรือลมเหลวไป ทั้งๆ ที่อีแรงอีกาบินตอมเพื่อ กุสลา 
มาติกา อยูรอบตัวแลว ทั้งนี้เนื่องจากไมมีสติ ถามีสติบางหรือมีสติสัมปชัญญะติดตัว ก็
พอฟดพอเหวี่ยงกันไป  

จงยึดความลําบากของพระพุทธเจานํามาเปนสักขีพยานแกตนเอง การประพฤติ
ปฏิบัติธรรมของพระองครูสึกวาหนักมากยิ่งกวาพวกเราเปนไหนๆ ดังที่เคยอธิบายให
ฟงหลายคร้ังแลว เพราะความเปนสัพพัญู เปนสยัมภู ทรงปฏิบัติโดยลําพังพระองค
เอง บรรดาพระพุทธเจาท้ังหลายเปนอยางน้ัน ผูที่จะบุกเบิกทางเดินใหสัตวทั้งหลายไป
ดวยความราบร่ืนปลอดภัย ในข้ันตนแหงการบุกเบิกเพ่ือความเปนศาสดาและนําธรรม
มาสอนโลก เปนความลําบากขนาดไหน เพราะทางไมเคยเดิน การจะเปน สยัมภูก็ตอง
ปฏิบัติโดยลําพังพระองคเองแบบ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โดยแท ไมหวังพึ่งใคร  

สุขทุกขลําบากลําบนแคไหนก็ตองทน และทรงบําเพ็ญไมลดละทอถอย ดังที่
ทราบกันวาทุกขถึงขั้นสลบไสลจนถึงสามครั้ง ไมใชเพียงคร้ังหน่ึงคร้ังเดียวเสียดวย 
สมมุติวาใหพวกเราองคหนึ่งองคใดสลบเพราะความเพียรกลาดังพระองคในขณะนี้ จะ
พอมีองคใดกลารับไหม ขอตอบแทนไดเลยวา จางๆๆ ก็ไมมีใครกลารับ แตจะไดยิน
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เสียงไมเปนทาดังขึ้นทันทีวา ยอมแลวๆ หมอบราบแลวๆ ถาจะใหสลบแบบพระพุทธ
เจาละก็ จะขอวิงวอนใหกิเลสทั้งมวลนับแตปูยาตายายลงไปถึงเหลนตัวเล็กๆ แดงๆ 
ของกิเลสมา กุสลา มาติกา เอาไปเปนทาสเช็ดมูตรเช็ดคูถใหมันยังจะเบากวาการสลบ
เปนไหนๆ ตาย ตาย ไมเอาๆ ถอยพวกเราถอย ว่ิงพวกเราว่ิง ถาลงเปนแบบน้ี นี่คือ
เสียงอุทานของพวกเราจะโผลขึ้นในทามกลางที่ประชุมเวลานี้  

เมื่อเปนเชนนี้จะพอเห็นคุณคาแหงความเพียรของพระองคบางไหม ลองคิดด ู
ตรองดู เทียบเคียงดูขณะน้ี บางทีอาจเปนประโยชนมีใจฮึกหาญข้ึนมาบาง พระพุทธเจา
ถาไมไดทุมเทพระอาการทุกสวนลงถึงขนาดที่วา เอา ตายก็ตาย สลบก็สลบ เมื่อไมฟน
จะตายก็ตายไป เมื่อไมตายใหไดชัยชนะเปนศาสดาโดยถายเดียว ไมมีทางเลือกเปน
อยางอื่น ถาพระทัยไมมีความเขมแข็งถึงขนาดนั้น ก็ตอสูกิเลสไมไดและเปนศาสดาของ
โลกไมได พวกเราพึงนํามาเทียบกับตัวเองเพื่อถือเอาประโยชน แมไมไดแบบทานทุก
กระเบียดก็พอจะมีหลักยึด สมคําที่เปลงระลึกถึงทานวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ บาง 

ความทุกขท่ีสืบเน่ืองมาจากการยอมจํานนกิเลสน้ัน เราตางก็เคยแบกหามมา
นานแสนนานจนถึงปจจุบันน้ี และยังจะแบกจะหามภพชาติซึ่งเปนกองทุกขตลอดไปนั้น 
เรายังจะมีความสามารถ มีความพอใจแบกหามไปโดยไมเข็ดหลาบอยูเหรอ การ
ประกอบความเพียรเพื่อรื้อถอนสิ่งเปนเชื้อใหกอภพกอชาต ิ อันกลมกลืนไปกับกอง
ทุกขใหเราแบกหามน้ัน ทําไมเราจะไมมีความสามารถ ทําไมจะไมมีกําลังตอสู ทําไมจะ
ไมมีความอุตสาหพยายาม ทําไมจะไมอดไมทนได  

การอุตสาหพยายามจนสุดกําลัง แมจะตายในชาตินี้ก็เปนเพียงชาติเดียว ไมตอง
ตายซํ้าๆ ซากๆ หลายคร้ังหลายหนจนหาประมาณไมไดเหมือนกิเลสพาใหตาย ทําไม
เราจะแยงชิงความอุตสาหเสือกคลานตามกิเลส มาเปนความอุตสาหพยายามทางความ
หลุดพนไมได ถาเราจะเปนลูกทานผูเปนนักรบอยางจริงใจนะ การตายดวยความเพียร
มีความสุข มีดีกรี มีศักดิ์ศรีเหนือกิเลสอยูมาก เราจึงควรตายดวยความพากเพียร เชื่อ
พระพุทธเจาเชื่อใหถึงใจ พระองคทรงดําเนินอยางใดจงเชื่อใหถึงใจ จะเปนกําลังใจ 
กําลังความเพียรทุกดาน ตอตานกิเลสใหบรรลัยจากใจไมเน่ินนาน 

เราเปนลูกศิษยตถาคตปรากฏในพระพุทธศาสนาอยางชัดเจนแลววา เปนเพศ
ของพระ ซึ่งเปนเพศที่มีความอุตสาหพยายามมาก พระของพระพุทธเจาเปนอยางนั้น 
เปนเพศที่มีความอดความทนตอสิ่งตางๆ ไมวาภายนอกภายใน ตลอดถึงโลกธรรมทั้ง
ภายในภายนอกซึ่งเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล ไมสะทกสะทานหวั่นไหว เราเปนพระ
ปฏิบัต ิ ตองอดตองทนตองมีความขยันหมั่นเพียร ตอสูเพื่อความเปนสิริมงคลเพื่อ
ความพนโลก หนักก็ตองสูตองทนเพราะทางเดินอยูตรงนี้ ไมมีทางอื่นเปนที่เดิน  
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หากมีทางอื่นเปนที่ราบรื่นดีงามสะดวกสบายพอเลือกได และถึงไดอยางรวดเร็ว
ทันใจแลว พระพุทธเจาทุกๆ พระองคซึ่งเปนจอมปราชญและทรงมีพระเมตตาตอสัตว
โลกอยางเต็มพระทัยอยูแลว ทําไมจะไมประทานทางสายน้ันใหโลกท้ังหลายไดดําเนิน
กัน ทั้งนี้ก็เพราะมันไมม ี พระพุทธเจาเองจึงตองทรงลําบาก การประกาศพระศาสนาก็
ประกาศตามรองรอยที่ทรงรูทรงเห็น อันเปนแนวทางที่ถูกตองดีงามนั้นแลแกสัตวโลก 
เมื่อพวกเราไมมีปญญาจะเลือกเองได ยากลําบากก็ตองดําเนินไปตามทางสายที่
ประทานใหน้ี เพราะไมมีทางอื่นเปนที่พอหลบหลีกปลีกไปได ซึ่งเมื่อปลีกออกไปก็เต็ม
ไปดวยขวากดวยหนาม ใครจะมีความกลาหาญตอขวากตอหนาม คือกิเลสอยูอีก เพราะ
เวลาน้ีกําลังจะพากันปฏิบัติเพ่ือหนีใหพนจากกิเลสอยูแลว ยังจะโดดจากทางที่ถูกตองดี
งามออกไปใหมันทําเปนอาหารวางอีกหรือ 

ทางที่เปนไปเพื่อความปลอดภัยก็คือ มัชฌิมาปฏิปทา กิเลสมันดุดันขนาดไหน 
มันดื้อดานขนาดไหน จงผลิตมัชฌิมาปฏิปทา คือสมาธ ิคือสติปญญาขึ้นใหเต็มภูม ิ ให
ทันกัน ฟตใหเหมาะกับความเปนมัชฌิมาที่จะแกกิเลสปราบกิเลสได กิเลสประเภทดือ้
ดานก็มีมัชฌิมาประเภทกลาแข็งรุนแรงตอสูกัน ไมมีคําวาถอย มัชฌิมาผลิตขึ้นมาให
พอเหมาะพอสมกัน เชนเดียวกับเขานําไมเสามาปลูกบานปลูกเรือน ไมที่ยังหยาบอยู 
ควรจะตัดจะฟนจะถากใหเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มกําลังวังชา ก็ตองถากตองฟนใหเต็มฝ
มือ เต็มกําลัง เหมือนจะฟนทิ้งผาทิ้งหมดทั้งตนนั้น แตความจริงเขาถากในสวนท่ีหยาบ
ที่คดที่งอออกใหหมด เหลือไวแตสวนท่ีดีท่ีเปนประโยชน เพ่ือมาทําเปนบานเปนเรือน
ตางหาก เขามิไดฟนทิ้งถากทิ้ง  

เคร่ืองมือก็มีหลายประเภทในการสรางบานสรางเรือน อยางหยาบก็มี อยาง
กลางก็มี อยางละเอียดก็มี จึงจะสําเร็จประโยชนไดตามตองการ เครื่องมือที่จะสรางจิต
ใจหรือเครื่องมือปราบกิเลสก็เหมือนกัน คําวามัชฌิมาก็หมายถึง เครื่องมือปราบกิเลส
ประเภทตางๆ ท่ีมีอยูภายในจิตใจน่ันเอง กิเลสหนาขนาดไหน ดื้อดานขนาดไหน ตอง
นําหลักมัชฌิมาปราบใหถึงกัน คือเครื่องมือใหถึงกันเขาปราบปราม จึงจะเปนความ
เหมาะสมกับการแกกิเลสประเภทน้ันๆ  

หากกิเลสหนา แตเราจะทําแบบลูบๆ คลําๆ ก็เขากันไมได เชนเดียวกับไมท้ัง
ตนท่ีจะนํามาเปนตนเสาน่ันแล ซึ่งยังไมถากไมฟนอะไรเลย แตเอากบไปไสไมทั้งตน 
มันจะเปนบานเปนเรือนไดอยางไร ตองเอาขวานถากฟนเขาไป เมื่อถึงขั้นที่จะไสกบก็
เอากบมาไส หลังจากไดถากอยางเกลี้ยงเกลา ดัดที่คดที่งอใหตรงหมดแลว ยอมควรแก
การยกข้ึนเปนเสาบานเสาเรือนได  
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เรื่องของกิเลสก็เหมือนกัน อยางหยาบเวลาน้ีมันเต็มอยูในหัวใจของพวกเรา เรา
จะทําแบบลูบๆ คลําๆ มันไมทันกัน นี้ไมจัดเปนมัชฌิมา เพราะมีกําลังออนกวากิเลส 
กําลังไมเพียงพอกับกิเลสก็นํามาแกกิเลสไมได กิเลสหยาบสติปญญาก็ตองเอาใหหนัก
ใหทันกัน กิเลสละเอียดเขาไป สติปญญาก็ละเอียดตามกันไป จนกระท่ังกิเลสหาท่ีหลบ
ซอนไมได เพราะอํานาจแหงปญญาฉลาดแหลมคม ตามตอนฟาดฟนกันจนแหลกแตก
กระจายไปหมด น่ีแลหลักมัชฌิมาเปนอยางน้ี  

เราอยาเขาใจวาปฏิบัตไิปเสมอๆ อยูธรรมดาๆ เปนมัชฌิมาของธรรม น่ันมัน
มัชฌิมาของกิเลสตางหาก ไมใชมัชฌิมาของธรรม ควรหนักก็ตองหนัก มัชฌิมาแปลวา 
ความเหมาะสมหรือทามกลาง ทามกลางก็คือความเหมาะสมความพอดีนั่นเอง จะพอดี
กับกิเลสประเภทใดๆ ก็ผลิตขึ้นมาบรรดาสติปญญา ศรัทธา ความเพียร ความเพยีรก็
ใหกลาแข็ง แข็งจนแกรงเปนหินเปนเหล็กไปเลย สติปญญาก็ตั้งไมหยุดไมถอย พินิจ
พิจารณาไมละไมวางเพราะสติปญญาอยูกับตวัของเราเอง นี่เรียกวามัชฌิมา คือเหมาะ
สมกับการแกกิเลสแตละประเภทๆ และแตละกาลแตละสมัยที่กิเลสปรากฏตัวขึ้นมา 
และตอสูกันไมลดละปลอยวาง 

จิตที่ยังไมสงบก็พยายามทําใหสงบ มีสติคอยรักษาหรือควบคุมงานแหงการ
ภาวนาของตน เราเคยสงเคยคิดกับเร่ืองอารมณตางๆ มาต้ังแตวันเกิดแลวจนบัดน้ี ยัง
เสียดายความคิดอะไรอีก ความคิดเหลาน้ันถาจะเปนเหตุเปนผล เปนมงคล เปน
ประโยชน ดังที่ชอบคิดชอบปรุงกัน มันก็ควรจะเปนผลเปนประโยชนลนโลกจนไมมีที่
เก็บน่ันแล แตสวนมากมีแตความทุกขเต็มหัวใจ ลนหัวใจ เรายังเสียดายความคิดเหลา
น้ันอยู ก็เทากับเรายังเสียดายหัวหนามท่ีปกหรือท่ิมแทงอยูในฝาเทา ไมสนใจที่จะถอด
ถอนมันออกเลยนั่นเอง เวลาน้ีเราจะถอนหัวหนามออกจากฝาเทา คือถอนกิเลสออก
จากใจ จึงไมควรเสียดายอารมณอะไรในขณะท่ีทําความพากเพียร  

เราเคยคิดมามากแลวเร่ืองรูป เร่ืองเสียง เรื่องกลิ่น เร่ืองรส เคร่ืองสัมผัส ที่มีอยู
ทั่วโลกดินแดน มันเปนเร่ืองของใจเราไปเท่ียววาดภาพส่ิงน้ันส่ิงน้ีมาเปนเร่ืองราว และ
หลงมโนภาพของตน หลงอารมณของตน ครุนคิดในอารมณของตน ยุงในอารมณของ
ตน จนหาที่ไปที่มาไมได เหมือนตามรอยวัวในคอกตางหาก ไมใชของจริงอะไรเลย เรา
เสียดายอะไรมันนักหนา จนหาเวลาและความพยายามพรากจากกันไมได  

อารมณแหงธรรมซ่ึงจะทําใหเรามีความสงบเย็นใจ ดวยการบังคับจิตลงสู
อารมณแหงธรรม เชน กําหนดอานาปานสติ ก็ใหรูลมทุกระยะของลม ทําไมจึงฝดเคือง
ดิ้นรนกวัดแกวงเอานักเอาหนา ราวกับจูงหมาใสฝนไมผิดเลยเชนน้ัน อยาเสียดายความ
คิด อยาใหความคิดใดเขามาแทรกในขณะท่ีทํางานน้ัน ความคิดคือสังขารมันคอยจะ
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แทรกอยูเสมอ สังขารเปนตัวมารสําคัญ สัญญาเจาสหายกันก็ยื่นตัวออกไปอยาง
ละเอียด ตามรูไดยาก จิตธรรมดาน้ีตามรูไดยาก ถาจิตท่ีละเอียดแลวก็รูกันไดเร็ว  

การพิจารณารางกาย จะเปนรางกายขางนอกขางในก็เอาใหจริงใหจัง อยาสักแต
พิจารณาผานไปเฉยๆ วาไดเทาน้ันคร้ังเทาน้ีคร้ัง เทาน้ันรอบเทาน้ีรอบ นั้นนับเอาก็ได
ไมสําคัญ สําคัญท่ีความรูแจงเห็นจริงเพราะการพิจารณาดวยความเจาะจง ดวยความมี
สติปญญาเปนผูทํางานดวยเจตนาจริงๆ จนปรากฏความจริงข้ึนมาอยางชัดเจน เน่ือง
จากการพิจารณาหลายคร้ังหน เมื่อชัดในสิ่งใดสิ่งนั้นก็หายสงสัย ใหเอาจริงเอาจัง  

การเชื่อพระพุทธเจาเชื่ออยางนี้และทําอยางนี้ ไมเหลาะแหละ พระพุทธเจาทรง
บําเพ็ญอยางไร จงเช่ือธรรมทานและปฏิบัติดําเนินอยางทาน จงรักธรรม รักตน และ
เสียดายตน เสียดายธรรม มากกวาเสียดายอารมณท้ังหลายท่ีเคยเก่ียวของกันมานาน 
ซึ่งไมเกิดประโยชนอะไรนอกจากโทษโดยถายเดียว พระสงฆสาวกทานดําเนินอยางไร 
เปนคติตัวอยางแกพวกเราไดอยางดีเยี่ยม บรรดาสาวกอรหันตทีเ่ราเปลงวาจาถึงทาน 
ระลึกนึกนอมถึงทานทางดานจิตใจวา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ อยาเพียงระลึกถึงทานวาเปน
สรณะเพียงเทาน้ัน ใหระลึกถึงปฏิปทาที่ทานพาดําเนินมา เพื่อเปนคติตัวอยาง และเปน
กําลังใจของเราไดกาวเดินตามทาน อยางองอาจกลาหาญไมสะทกสะทานตออุปสรรค
ใดๆ ดวย แมไมไดแบบทานทุกกระเบียดก็ยังดี อยูในเกณฑของลูกศิษยที่มีครูสั่งสอน 

กิเลสเปนส่ิงท่ีละเอียดแหลมคม และเปนสิ่งที่กลอมจิตใจของโลกไดอยางสนิท
ติดจม ทําใหเคลิบเคลิ้มหลงใหลใฝฝนไปตามมันไมมีเวลาอิ่มพอ การเห็นโทษยอมเห็น
โทษของมันไดยาก ถาไมนําสติปญญาเขาไปจับ เขาไปเทียบเคียง เขาไปพิสูจนพิจารณา 
จะไมมีโอกาสรูเห็นวากิเลสนี้เปนโทษตอจิตใจของสัตวโลกเลย เพราะฉะน้ันสัตวโลกจึง
ตองมีความพอใจในความโลภ ในความโกรธ ในความหลง ความรักความชัง อาการ
ตางๆ ซึ่งเปนเรื่องของกิเลส จิตใจของคนและสัตวมีกิเลสชอบกันทั้งนั้น แตเรื่องของ
ธรรมซึ่งจะเปนเครื่องแกกิเลสไมคอยชอบกัน เพราะถูกกีดกันจากกิเลสที่เปนขาศึกตอ
ธรรมไมใหชอบธรรม ไมใหนําธรรมมาตําหนิมัน ไมใหนําธรรมมาแกมัน มาปราบมัน 

ผูจะพอรูโทษของกิเลส ตองเปนผูไดสัมผัสธรรม รูรสของธรรม รูคุณคาของ
ธรรมภายในใจมากนอยทางดานปฏิบัติ นํามาเทียบกับกิเลสในแงดีช่ัวสุขทุกขตาง ๆ 
และทราบโทษทราบคุณจากระหวางกิเลสกับธรรมโดยลําดับ การศึกษาธรรมการปฏิบัติ
บําเพ็ญธรรมยอมคอยเปนไปเอง นับแตขั้นลมลุกคลุกคลาน จนถึงขั้นอาจหาญเกรียง
ไกร และขั้นหมดอาลัยในกิเลสโลกามิสทั้งมวล อนาลโย เสียได  

สวนกิเลสจะตั้งใจหรือไมตั้งใจมันก็เปนกิเลสอยูเรื่อยไป เพราะในจิตทั้งดวงมัน
เปนกิเลสท้ังส้ินอยูแลว มันจึงมีอํานาจมาก มีกําลังมาก เน่ืองจากเคยเส้ียมสอน และ
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บังคับบัญชาจิตใจของโลกมาเปนเวลานานแสนนานแลว ชนิดที่วาโลกกับมันเปนอัน
เดียวกัน เรากับกิเลสก็เปนอันเดียวกัน ไมทราบอะไรเปนกิเลสอะไรเปนเรา มันกลอม
ไดถึงขนาดนั้น เปนอวัยวะอันเดียวกันไปหมด (สวนจุดหมายอันสําคัญท่ีเรามุงม่ันอยู
เวลาน้ีคือ เรากับธรรม ธรรมกับเราเปนอันเดียวกัน) 

ปกติของสามัญชนจะหาทางรูโทษของกิเลสไมได โลภก็พอใจโลภเพราะกิเลส 
พาใหพอใจ ไมเห็นวาความโลภน้ันเปนภัย ไมเห็นวาความโลภน้ันเปนความผิด โลภผู
อื่นโลภได แตเขาโลภเราไมชอบ โกรธเขาโกรธไดดุดาเขาดาได แตเขาดาเราไมได นี่
เรื่องของกิเลสมันใหเปนอยางนั้น ทําใหเขาใจวาเจาของถูกตองอยูเสมอทุกกรณี ท่ีจะ
ระลึกโทษวาตัวผิดนี้มีนอยมาก หรือไมมี ถาเปนเร่ืองของกิเลสลวนๆ หากไมมีธรรมเขา
ไปแทรกบางจะไมเห็นวาตนผิดเลย 

คําวากิเลสจึงไมเห็นแกใคร ไมมีใครแซงในความเห็นแกตัวและความถือตัว 
ใหญเหนืออะไรๆ โลภก็มาก โกรธก็งาย การเอารัดเอาเปรียบก็เกง ความอาฆาตมาด
รายก็เร็วและฝงลึกไมยอมถอน ความเห็นแกตัวกับความตระหน่ีถ่ีเหนียวใครแตะไมได 
สองอยางนี้เปนเพื่อนสนิทติดกันจนแกะไมออก เสียไปนอยแตจะเอาใหไดมากๆ ไม
ยอมเสียเปรียบใคร นี่แหละโลกจึงแกไมตก อยูดวยกันจํานวนมากนอยจึงมักเอารัดเอา
เปรียบกัน เบียดเบียนกัน ทําลายกัน กดขี่ขมเหงกัน ใหไดรับความกระทบกระเทือนซ่ึง
กันและกันอยูเสมอ หาความสงบไมได ก็เพราะอํานาจของกิเลสมันครอบงําหัวใจน่ันแล 
จะเปนอะไรที่ไหนกัน  

หากมีธรรมะเปนเคร่ืองทดสอบพินิจพิจารณาบาง คนเรายอมอยูดวยกันได 
เพราะยอมรับความจริงซ่ึงกันและกัน เราเองก็ยอมรับความจริงของเรา ตรงไหนผิดก็
ยอมรับวาผิดและพยายามแกไข คนอ่ืนผิดก็ยอมรับตามความจริง โลกยอมอยูดวยกัน
ไดเปนผาสุก มีธรรมเทาน้ันเปนคูแขงกิเลส เปนเครื่องแกกิเลสตัวเสนียดจัญไรตอโลก 
หากไมมีธรรมเลย เราจะไมเห็นวากิเลสนี้เปนโทษเปนคุณอะไรตออะไรกับตัวของเรา 
และโลกทั่วๆ ไป จะเห็นเปนความถูกตองตามใจชอบไปเสียสิ้น ทั้งๆ ที่มันเปนโทษ 
เม่ือนําธรรมะเขามาทดสอบเทียบเคียงแลว ยอมทราบที่ไดที่เสียที่ดีที่ชั่ว ท่ีควรละควร
สงเสริม เพราะโลกมีของสองสิ่งคือดีกับชั่วเปนคูกัน  

เมื่อมีสองสิ่งยอมเปนคูแขงกัน เชน คนดีกับคนช่ัว ยอมเปนคูแขงกันอยูในตัว 
อันเดียวไมทราบจะแขงกับอะไร น้ีมันมีแตกิเลสอยางเดียวภายในหัวใจ หาคูแขงไมได 
จึงไมทราบวากิเลสเปนความผิด เปนความไมดี ใหโทษแกตนอยางไรบาง แมทุกข
ขนาดไหนก็ยอมรับ กิเลสพาใหคิดใหปรุงใหพูดจาใหทําประการใด ซ่ึงสวนมากเปน
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ความผิด ก็ตองทําไปตามอํานาจปาเถื่อนนั้น เพราะไมมีอะไรภายในใจมาคัดคาน เน่ือง
จากมีอยางเดียวคือกิเลสเปนผูบงการ  

เม่ือนําธรรมเขาไปวินิจฉัย หรือไดยินไดฟงอรรถธรรม และอานเร่ืองอรรถเร่ือง
ธรรมเขาไป ก็มีความรูแปลกๆ แฝงขึ้นมา และมีขอเทียบเคียงฝายผิดฝายถูก จากนั้นก็
มีแกใจ และพยายามแยกแยะกันออกได โดยเห็นวาธรรมเปนอยางน้ีกิเลสเปนอยางน้ัน 
ความโลภเปนอยางน้ันความไมโลภเปนอยางน้ี ความโกรธเปนอยางนั้น ความไมโกรธ
เปนอยางนี้ ความหลงเปนอยางนั้น ความไมหลงเปนอยางนี้ ความฟุงเฟอ เหอเหิมเปน
อยางน้ัน ความมีใจสงบเย็นเปนอยางน้ี คอยเขาใจไปโดยลําดับ  

ทีน้ีก็หาอุบายวิธีแยกแยะและนําออกเปนสัดเปนสวน เปนด ี เปนชั่ว แยกออก
คนละทิศละทางจากตัวเราเอง ตัวเราก็มีท่ีหลบซอนผอนคลาย หายจากทุกขไปเรื่อยๆ 
เบื้องตนตองอาศัยกําลังวังชาบังคับบัญชาถูไถกันไป เพราะยังไมเคยเห็นผลของงาน 
เชนเดียวกับเด็กทํางานน่ันแหละ ผูใหญตองคอยบังคับบัญชา พอลับตาผูใหญ เด็กก็
เถลไถล เราก็เหมือนกัน เมื่อยังไมเห็นผลของธรรมเกิดขึ้นที่ใจบางเลยก็ขี้เกียจ ตอง
อาศัยความบังคับบัญชาตัวเอง สติเปนของสําคัญ เม่ือใจไดรับความสงบเย็นลงไป นี่
เปนเคร่ืองวัด เปนผลของงาน เปนพยานประจักษขึ้นมา 

พอใจไดรับความสงบเพราะองคแหงภาวนา จะเปนภาวนาบทใดก็ตาม เมื่อใจ
สงบแลวมันเย็น เย็นซาบซึ้งละเอียดออน ในขณะเดียวกันก็เห็นโทษแหงความวุนวาย 
ออ ที่ใจหาความสงบสุขไมไดนี ้ เพราะความวุนวายเขายุงกวนจิตใจอยูเสมอน่ันเอง จน
หาเวลาพักผอนหยอนจิตไมไดเลย จิตหาความสงบไมได บัดน้ีจิตไดรับความสงบเย็น
เพราะอํานาจแหงธรรม ธรรมกับกิเลสก็เริ่มเปนคูแขงกันขึ้นมาในคนๆ นั้น เมื่อใจได
รับความสงบก็ทราบวาสงบเพราะอะไร สงบเพราะสมาธิธรรม ภาวนาธรรม ก็ยอมมีทาง
ที่จะตอสูกับกิเลสเรื่อยๆ ไป ไมลดละทอถอยดอยสติปญญาเหมือนแตกอน  

จิตเมื่อไดรับการอบรมอยูเสมอ ไมละความพยายาม จะตองมคีวามเจริญข้ึน
เร่ือยๆ เจริญขึ้นวันละเล็กละนอย เชนเดียวกับความเติบโตของเด็กท่ีไดรับการบํารุง
รักษาจากผูเลี้ยงดู จิตใจก็ไดรับการบํารุงจากการเล้ียงดูการรักษาของเรา การบํารุงดวย
อรรถดวยธรรม ดวยการเจริญภาวนา ดวยการระวังรักษาไมใหเคล่ือนคลาดไปสูทาง
หายนะใหเกิดความเดือดรอน และรักษาอยูโดยสม่ําเสมอโดยความมีสต ิจิตก็จะมีความ
เจริญรุงเรืองข้ึนเร่ือยๆ จนเราไมทราบเลยวาเบ้ืองตนจิตเปนอยางน้ัน และจิตเจริญข้ึน
มาเปนอยางนี้ไดตั้งแตเมื่อไร  

สวนท่ีจะทราบชัดเปนขณะๆ นั้นไดแก จิตตภาวนา เวลาจิตมีความสงบ ในขณะ
นั้นยอมทราบไดชัดวาขณะนี้จิตสงบ เม่ือสงบหลายคร้ังหลายหน จิตใจก็คอยเตียนโลง
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เขาไปๆ ตอนนี้สังเกตไดยากเพราะเกลี้ยงเกลาลงไปเรื่อยๆ มีรากฐานมั่นคงลงไป
เร่ือยๆ อาศัยการอบรมอยูโดยสมํ่าเสมอ จิตท่ีสงบแลวสงบเลาหลายคร้ังหลายหนน้ัน 
นอกจากจิตจะมีความสะอาดผองใสละเอียดเขาไปแลว ยังเปนการสรางฐานข้ึนภายใน
จิตเองใหมีความแนนหนามั่นคงยิ่งขึ้นอีกดวย 

พอใจมีความสงบบาง เอาละทีน้ีพิจารณาทางดานปญญา คนดูเรื่องธาตุเรื่อง
ขันธน่ี การคนแรแปรธาตุใหคนใหแปรท่ีตรงน้ี ธาตุก็คือ ธาตุสี่ ดิน นํ้า ลม ไฟ มีแต
ธาตุลวนๆ อยูภายในรางกายน้ี หาเปนเราท่ีตรงไหนมี ถาวาดินก็มีแตดินลวนๆ น้ําก็มี
แตนํ้า ลมก็มีแตลม ไฟก็มีแตไฟ เราไปเสกสรรปนยอเอาส่ิงเหลาน้ีวาเปนเราเปนของ
เรา ไมละอายธาตุสี่ ดิน นํ้า ลม ไฟ บางเหรอ ถาเขามีวิญญาณเขาพูดได เขาจะหัวเราะ
เราและดาเราจนนาอับอายน่ันแล วา “ไอพวกกรรมฐานโง โงตอหนาตอตาพวกขาอยาง
ไมอายเลยน่ี ก็พวกขาคือกองธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ ทําไมไปกลาหาญไมเขาอรรถเขา
ธรรม เหมาเสกสรรวาพวกขาเปนเราเปนของเรา เปนสัตวเปนบุคคล เปนหญิงเปนชาย
ยุงไปหมด ก็พวกขามิใชพวกยุงเหมือนพวกแกโงๆ น่ีนา มาเสกสรรปนแตงไปหาพระ
แสงอะไร ก็ดูตามความจริง รูตามความจริงกลัวเขาจะไมวา “บาเสกสรร” หรือยุงจริง
กรรมฐานพวกนี้ ไมเหมือนกรรมฐานของพระพุทธเจาซ่ึงทานเหลาน้ันพิจารณาตาม
ความจริง รูตามความจริง ไมเท่ียวเสกสรรแบบปลอมเหมือนกรรมฐานพวกน้ี” แตนี้
เขาเปนดิน เขาเปนนํ้า เขาเปนลม เขาเปนไฟ เราจะถือหรือไมถือ เขาก็คือ ดิน น้ํา ลม 
ไฟ อยูเชนนั้น เขาไมดา เราจึงพอมีหนาเหลืออยู  

ความถือเปนความหนักหนวงของใจเรา ความทุกขความลําบากเพราะอุปาทาน 
ก็เปนภาระหนักของเรา เพราะฉะนั้นตองแกดวยสติปญญา พิจารณาลงใหชัดในรางกาย
น้ี พระพุทธเจาทรงรูแจงเห็นจริงดวยกายคตาอันนี ้ สาวกทั้งหลายก็เหมือนกัน สติปฏ
ฐานสี่เปนทางเดินเพื่อความพนทุกข อริยสัจสี่เปนทางเดินเพื่อความพนทุกข ฟงใหดีให
ถึงใจ ความพนทุกขจริงๆ อยูนอกอริยสัจ ความพนทุกขจริงๆ อยูนอกสติปฏฐานอีกที
หน่ึง ทั้งสองนี้เปนทางเดินเพื่อความพนทุกข ผูพนทุกขคือจิต จิตท่ีบริสุทธ์ิแลวเปนผู
พนทุกข มิใชสติปฏฐานสี่และอริยสัจสี่เปนผูบริสุทธิ์และเปนผูพนทุกข น่ันเปนทางเดิน
อันชอบธรรมของจิตตางหาก  

น่ีเราไดพิจารณาเห็นชัด หายสงสัย กาย เวทนา จิต ธรรม พิจารณากาย กายใน 
กายนอก ทานอธิบายไวในสติปฏฐานส่ี แตเร่ืองอุบายวิธีของเราท่ีจะพิจารณา กายคตา
สติ นั้นหาที่สิ้นสุดไมได แลวแตจะถนัดอยางใด จะพิจารณาใหเปนอสุภะอสุภัง เปนปา
ชาผีดิบหมดทั้งตัวนี้ก็เปนได เพราะกายน้ีเปนปาชาผีดิบอยูแลว พิจารณาทางภาคอสุภะ
ก็เปนอยางนี้ จะพจิารณาทางธาตุทางขนัธ มันก็เปนธาตุอยูแลวตามธรรมชาติของมัน 
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เปนความจริงของตัวเองแตละอยางๆ มันปลอมอยูที่ใจดวงเดียว ที่ไปเสกสรรปนยอเขา
วาเปนอยางน้ันอยางน้ี ใจอยูไมเปนสุข เพราะฉะนั้นจึงไดรับแตทุกขแบกแตทุกขอยูร่ํา
ไป เพราะความอยูไมเปนสุขของจิตเอง ถาอยูเปนสุขมันก็ไมมีทุกข เดี๋ยวเอื้อมไปโนน
เดี๋ยวคิดไปนี้ ปรุงสิ่งนั้นสําคัญมั่นหมายสิ่งนี้อยูอยางนั้น ผลจึงเปนไฟขึ้นมาเผาตน  

จึงตองอาศัยสติปญญา ศรัทธา ความเพียร พินิจพิจารณาแยกแยะเรื่องสัญญา
อารมณออกเปนชิ้นเปนอัน พิจารณาธาตุขันธใหเห็นชัดเจนตามเรื่องของธาตุของขันธ 
เอา จะพิจารณาใหแตกกระจายลงไปก็แตก พิจารณาจนชํานิชํานาญ แมเราไมพิจารณา
วาธาตุ มันก็เปนธาตุอยูตามหลักธรรมชาติของมันเอง พิจารณาวาขันธ ขันธก็แปลวา
หมวด แปลวากอง กองรูป กองเวทนา กองสัญญา กองสังขาร กองวิญญาณ ก็อยูใน
กายในใจน้ี คําวาขันธ ขันธ แปลวา กอง แปลวาหมวด กองตั้งแตพื้นเทาถึงบนศีรษะ 
มันกองสูงขนาดไหนกองขันธนะ 

กองรูปก็คือรูปกายนี้ กองเวทนาก็มีตั้งแตพื้นเทาจดบนศีรษะ กองสัญญาก็จําได
หมดตรงไหนๆ ก็จําได กองสังขารก็ปรุงแตงไดทั้งภายในภายนอก กองวิญญาณก็คือ 
ความรับทราบจากอายตนะภายนอก เชน รูป เสียง กลิ่น รส เคร่ืองสัมผัส เขามาสัมผัส
เขามาถูกตองกับ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ก็เปนอารมณขึ้นมา ขณะท่ีรับทราบวา น้ันเปน
รูป น้ีเปนเสียงเปนตน น่ันเรียกวาวิญญาณ พอผานไปแลวความรับทราบน้ีก็ดับไป
พรอมๆ กับส่ิงท่ีสัมผัสผานไป แตอารมณท่ีนํามายึดไวภายในใจน้ี เปนธรรมารมณไม
ยอมผานไปดวย โดยอาศัยอารมณอดีตที่เคยไดรูไดเห็น ไดยินไดฟงมาแลวนั้น นําเขา
มาหมักดองอยูภายในใจ ครุนคิดอยูที่นี ่ เปนอารมณอยูท่ีน่ี สรางกิเลสอยูท่ีน่ี เพราะไม
มีสติปญญาแกทัน จงพจิารณาแยกแยะใหเห็นตามความจริงเชนน้ี พิจารณาอันใดให
เห็นชัด อยาคาดคะเน อยาเดา ใหเห็นตามความจริง มันแสดงขึ้นมาอยางไรใหดูตาม
ความจริงน้ัน นี่ปญญาขั้นตน  

อุบายวิธีของปญญานี้ไมมีสิ้นสุด ขอใหพิจารณาใหปญญากาวออกเถอะ อยู
เฉยๆ จะใหปญญากาวออกเองมันเปนไปไมได เราก็เคยเช่ืออยางฝงใจมาแลววา ทาน
วา สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหต ิมหานิสํโส. สมาธิอันศีลอบรมแลวยอมมีผล
มาก มีอานิสงสมาก สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหต ิมหานิสํสา. ปญญาอัน
สมาธิอบรมแลวยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ปฺญาปริภาวิต ํจิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ 
วิมุจฺจติ. จิตอันปญญาอบรมแลว ยอมหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ แนะ ฟงดูซ ิ 

นี่เราก็มีศีลเปนที่อบอุนอยูแลว สมาธิก็เรงเขาไป ศีลเปนศีล สมาธิเปนสมาธ ิ
อยาเขาใจวาศีลจะหนุนใหเปนสมาธิข้ึนมาเอง สมาธิจะหนุนใหเปนปญญาไปโดยลําดับ
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เอง โดยไมตองพจิารณาทางปญญา อยางนี้ขัดตอความจริงซึ่งตองพิจารณาทางปญญา 
จึงจะเปนปญญาขึ้นมาได แมสมาธิก็ตองทําใหเปนสมาธิ  

เพียงมีศีลแลวสมาธิจะเกิดเอง มีสมาธิแลวปญญาจะเกิดเองดังนี้ แมจนวันตาย
ก็ไมเกิด อยาพากันนั่งคอยนอนคอยแบบลมๆ แลงๆ ทั้งศีล ทั้งสมาธ ิทั้งปญญาตองทํา
ใหเกิดทั้งสิ้นจึงจะเกิดมี ถาไมนําไปใชก็ไมเกิดผลอะไร เชน มีด ขวาน หรือเครื่องมือ
ตางๆ ท่ีนํามาใชงาน ถาไมเอามาใชงาน มีดก็เปนมีด ขวานก็เปนขวาน ส่ิวก็เปนส่ิว กบ
ก็เปนกบ เลื่อยเปนเลื่อยอยูอยางนั้น ไมสําเร็จเปนงานช้ินน้ันๆ ขึ้นมาไดโดยลําพังเลย 
นี่สมาธิก็อยูอยางนั้น ถามีศีลแลวไมทําสมาธิใหเกิดดวยจิตตภาวนา สมาธิก็ไมเกิด 
อยากจะใหสมาธิเกิดตองทําภาวนา เม่ือภาวนาข้ึนเปนสมาธิแลว ถาอยากใหปญญาเกิด
ตองคิดคนทางดานปญญา ปญญาถึงจะเกิด ไมใชสมาธิจะไปหนุนใหปญญาเกิดไดเอง 
ถาเปนอยางนั้นไมมีใครติดสมาธิ เมื่อมีสมาธิแลวก็หมุนตัวไปเรื่อยๆ เปนปญญาเลย 
ปญญาก็หมุนตัวไปใหจิตหลุดพนเลย แตน้ีตามความจริงมันไมเปนเชนน้ัน 

ความจริงก็คือศีลตองทําใหเกิด คือรักษาศีล สมาธิตองทําใหเกิด เมื่อทําสมาธ ิ
พอจิตมีความสงบรมเย็นบาง ไมหิวโหยในอารมณอะไรมากไปเหมือนแตกอนที่ไมเคย
ไดสมาธ ิแลวก็นําจิตน้ันออกพิจารณาในแงตางๆ ของธาตุของขันธ จิตที่ไมหิวโหยก็ตั้ง
หนาทํางานใหเรา เมื่อทํางานก็เกิดปญญาขึ้นมา เกิดความรูแจงในแงนั้นแงนี้ขึ้นมา
เร่ือยๆ เร่ิมเห็นผลไปโดยลําดับ รูตรงไหนหายสงสัยตรงน้ัน  

ปญญาก็คอยเขยิบตัวขึ้นไปๆ ตั้งแตปญญาขั้นหยาบๆ เร่ือยไป จนกระทั่ง
ปญญาขั้นกลาง แลวก็กลายเปนปญญาขั้นละเอียดไปโดยลําดับๆ และแกกิเลสที่พัวพัน
อยูภายในจิตไปโดยลําดับเชนกัน ปญญาทั้งสามขั้นคือ ปญญาข้ันหยาบ ข้ันกลาง ข้ัน
ละเอียดและขั้นละเอียดสุดสมกับกิเลสที่ละเอียดสุดไดแก อวิชชา เมื่อพอเหมาะพอสม
กันแลวเปนมัชฌิมา มัชฌิมานี้หมุนตัวเขาไปตรงไหน กิเลสพังทลายลงไปไมมีอะไร
เหลือ น่ันวิธีแกกิเลสเปนอยางน้ี ใหพากันเขาใจ อยาเขาใจวาสมาธิจะเปนปญญา 
ปญญาจะแกกิเลสทั้งหลายไปโดยถายเดียว ตองนําไปใชเหมือนเครื่องมือจึงจะเปน
ปญญาขึ้นมาตามลําดับ  

มันงายถามีสมาธิแลว ก็เหมือนกับมีเคร่ืองทําครัวท่ีจะนํามาปรุงอาหารชนิด
ตางๆ นั่นแล เคร่ืองทําครัวมีพรอมแลว ถาเราไมปรุงมันก็เนาเฟะไปเปลาๆ มันไมเกิด
เปนอาหารข้ึนมาได สมาธิก็เปนสมาธิอยูอยางนั้น ดีไมดีเนาเฟะ คือติดสมาธิก็เนาเทา
นั้นละซิ เมื่อติดแลวก็จม จมปลักอยูตรงนั้นแหละ ไปไมรอด จึงตองพิจารณา 

น่ีเคยเปนมาแลว ติดสมาธ ิ ผมเคยพูดใหหมูเพื่อนฟงหลายหน เรื่องสมาธินี่
ชํานาญ พูดไดอยางอาจหาญ เพราะจิตเปนสมาธิมาถึงหาหกปกวา กําหนดเมื่อไรไดทั้ง
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น้ัน มันเปนสมาธิอยูตลอดเวลา จิตเปนเหมือนหิน มีความม่ันคง แตหินก็หินกิเลส หิน
สมาธิ ไมใชหินความหลุดพน เม่ือเวลาปญญาไดแยกแยะเขาไปๆ เห็นคุณคาของ
ปญญา ทีนี้ก็ไปใหญ ถอดถอนกิเลสไปเรื่อยๆ ท่ีไหนๆ ก็ไมพนปญญา ปญญาเปนผูแก
กิเลส สมาธิเปนแตเพียงทําใหกิเลสสงบตัวเขามาเพ่ือแกกิเลสไดงาย ฟาดฟนกิเลสได
งาย เพราะมันไมซานไปขางนอก ปญญาก็สนุกฟาดฟนลงไป  

เมื่อกิเลสไดสิ้นสุดลงไปเพราะอํานาจของปญญาแลว น่ันแหละคือคุณคาแหง
การปฏิบัติธรรม คุณคาของใจเดนดวงเต็มที่ไมมีอะไรเสมอในโลกทั้งสามนี ้ จิตเปน
ธรรม ธรรมเปนจิต ใจเปนธรรม ธรรมเปนใจ ธมฺโม ปทีโป ก็หมายถึงความสวาง
กระจางแจงของใจและธรรมซึ่งอยูดวยกัน เมื่อถึงขั้นนั้นแลว จะวาใจก็ได จะวาธรรมก็
ได ธรรมคือใจ ใจคือธรรม ไมขัดไมของ นั่นแหละธรรมแทอยูที่จิต ธรรมแทคือจิต จิต
แทคือธรรม เมื่อถึงขั้นนี้แลวหายสงสัย น่ีคุณคาแหงการปฏิบัติธรรม 

ทุกขก็ทุกขเพื่อไดของประเสริฐขึ้นมา เราตองยอมทน ถาเราเช่ือตถาคตวาพระ
องคเปนผูมีเหตุมีผล ตรัสไวชอบแลวทุกส่ิงทุกอยาง เราก็ตองเปนผูมีเหตุผล ดําเนิน
ตามหลักตถาคตที่ทรงสั่งสอนไว   ผลที่พึงไดจะไปไหน   จะพนจากนี้ไปไมได เพราะ
ศาสนธรรมของพระพุทธเจาก็คือตลาดแหงมรรคผลนิพพานอยูดีๆ น้ีแลว ขอใหผูน้ัน
ดําเนินกิจการของตนใหเต็มเม็ดเตม็หนวยตามหลักธรรมของพระพุทธเจาเถิด ผลจะ
พึงปรากฏขึ้นมาเปนลําดับลําดาไมตองสงสัย เหมือนพระพุทธเจาประทับอยูตรงหนานี้
แล ธรรมแสดงบทใดข้ึนมาก็คือธรรมของพระองค พระองคเปนผูแสดงอยางนี้ๆ ออก
มาจากความจริงอยางนี้ๆ เม่ือรูเห็นความจริงภายในจิตใจแลว ก็เหมือนรูเห็นความจริง
ของพระพุทธเจา สงสัยไปท่ีไหน ผูใดเห็นธรรมผูน้ันเห็นเราตถาคต ก็หมายอันนี้เอง 

เอาละแสดงเพียงเทาน้ี 
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ 

อริยสัจ ๔ 
 
พระพุทธเจาเปนผูเชนไรเราถึงไดกราบ เราถึงไดเคารพ มอบกายวาจาใจ ตลอด

ชีวิตไวกับพระพุทธเจา เราเปนชาวพุทธ นับถือพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเปน
ชีวิตจิตใจ เวลาเขาถามถึงพระพทุธเจา ถามถึงศาสนา วาถือศาสนาอะไร เราตางก็ตอบ
เขาทันทีวา ถือศาสนาพุทธ เม่ือเขาถามวา พระพุทธเจานั้นเปนอยางไร ศาสนาพุทธเปน
อยางไร และสอนวาอยางไร จะไมพนความติดเขาจนได เพราะมีแตความนับถือเปน
สวนมากสําหรับชาวพุทธเรา แตไมไดสนใจศึกษาและปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาเทาที่
ควรแกเพศและวัยของตน 

คําตอบก็คือ พระพุทธคือทานผูบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งปวง ใจบริสุทธ์ิเปน
พุทธะเต็มดวง จึงเปนผูศักดิ์สิทธิ์วิเศษกวาโลกทั้งสาม ซึ่งอยูใตอํานาจของกิเลสอาสวะ
ครอบงําจิตใจ และเปนบอยเปนทาสรับใชของกิเลส จิตใจแมรูก็รูอยางลุม ๆ ดอน ๆ 
ไปตามอํานาจของกิเลสครอบงํา ไมรูแจงเห็นจริงดังพระพุทธเจา พระองคเปนผูอยู
เหนือกิเลสจึงเทากับอยูเหนือโลกที่มีกิเลสทั้งมวล เปนผูวิเศษกวาโลกทั้งสามที่อยูใต
อํานาจของกิเลส 

พระพุทธเจาอยูเหนือกิเลส เพราะสามารถเหยียบยํ่าทําลายกิเลสแหลกแตก
กระจายจากพระทัย จึงเปนผูวิเศษอยางสงาผาเผย ความบริสุทธ์ิในพระทัยคือ ความ
ประเสริฐแหงพุทธะที่บริสุทธิ์ทั้งดวง ไมมีอะไรเสมอเหมือนในโลกสมมุต ิ ผูเปนพุทธะ
ดวยความบริสุทธ์ิน้ันแล คือพระพุทธเจาผูประกาศพุทธศาสนา  

การประกาศธรรมสอนโลก ก็ไมมีใครประกาศสอนไดทั่วทั้งสามโลกธาตุเหมือน
พระพุทธเจา เราจะเห็นวาใครเปนผูฉลาดเหนือพระพุทธเจาในโลกท้ังสาม ซึ่งสามารถ
ประกาศธรรมทุกขั้นทุกภูมิอยางถูกตองแมนยําแกสัตวโลกที่มีจริตนิสัยตาง ๆ กัน 

คําวาธรรมที่ทานนําออกประกาศสอนโลกนั้น เปนเพียงกิริยาที่ออกมาจาก 
ธรรมแทซึ่งมีอยูในพระทัยที่บริสุทธิ์ลวน ๆ เทาน้ัน มิใชธรรมแทดังที่สถิตอยูในพระทัย
ของพระองคเลย คําวาธรรมแทกับพระทัยท่ีบริสุทธ์ิเปนอันเดียวกัน กิริยาที่แสดงออก
จากธรรมแทน้ันเรียกวา ศาสนธรรม คือธรรมที่เปนคําสั่งคําสอนเพื่อปฏิบัติใหถึงธรรม
แท ซึ่งจะประจักษกับใจตัวเองดวยกัน 

ธรรมประเภทน้ันกับใจท่ีบริสุทธ์ิเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน เปนของประเสริฐ 
ธรรมประเสริฐ คําวาธรรม ๆ น้ัน ท้ังธรรมภายในใจของทานผูรู ท้ังธรรมในหลักธรรม
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ชาติที่มีอยูประจําโลก ใครไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเน้ือ เพราะไมใชดานวัตถุ แต
เปนนามธรรมลวน ๆ 

ถาธรรมในพระทัยของพระพุทธเจา ธรรมในใจของสาวกและธรรมในหลักธรรม
ชาติน้ันเปนดานวัตถุ เชน เปนสินคาประเภทตาง ๆ นําออกโชวและจําหนายใหโลกได
เห็น และนําไปใชเหมือนวัตถุและสินคาท้ังหลายแลว ทรัพยสินและสินคาท่ัวโลก จะ
แตกกระจายลมละลายไปทันท ี ไมมีทรัพยสินหรือสินคาใดจะวิเศษศักดิ์สิทธิ์ ตองเนื้อ
ตองใจ ตองหูตองตาและตองการยิ่งกวาสินคาคือธรรมนั่นเลย สินคาตาง ๆ ในแดน
โลกธาตุที่เคยประกาศและนิยมกันมาตั้งกัปตั้งกัลป จะตองลมละลายไปในขณะเดียว  

ไมวาสัตววาบุคคลในกําเนิดและสถานท่ีตาง ๆ จะหลั่งไหลเขามาชมมาซื้อสินคา
แหงธรรมนี ้ ไมมีเวลาวางเวนเลย ไมมีใครสนใจสินคาท้ังหลายท่ีเคยสนใจมากอนน้ัน
เลย เพราะความมีคุณคา ความถูกเนื้อตองใจ ความประเสริฐเลิศเลอแหงธรรมท่ีกังวาน
อยูในแดนโลกธาตุ หากสามารถผลิตออกมาเปนดานวัตถุไดเหมือนสินคาทั่ว ๆ ไป จะ
ผลิตชนิดใดออกมาก็ตาม จะเปนของประเสริฐไปตาม ๆ กัน ไมมีชิ้นใดสวนใดแหงสิน
คาธรรมน้ี จะไมเปนที่ตองเนื้อตองใจของบุคคลและสัตวทั่วไป จะเปนสิ่งที่พึงใจทั้งสิ้น 

แตธรรมชาตินี้ไมสามารถจะผลิตออกมาไดเชนนั้น จึงปรากฏอยูจําเพาะใจของผู
ปฏิบัติไดบรรลุถึงธรรมข้ันน้ัน ๆ เทาน้ัน ไมทั่วไปแกผูไมไดไมถึง และผูไมปฏิบัต ิ

ตามหลักธรรมของพระพุทธเจาท่ีทรงแสดงเปนแนวทางออกมา เชนแสดงออก
มาทางเหตุ เหตุดี เหตุชั่ว สอนใหรูเร่ืองบาปเร่ืองบุญซ่ึงเปนความผิดความถูก และสอน
ใหละบาปบําเพ็ญบุญ น่ีเปนกิริยาแหงธรรม ไมใชตัวธรรมอยางแทจริง แตใหดําเนิน
ตามหลักที่ทรงสอนนี ้ซึ่งเปนเข็มทิศทางเดินเพื่อเขาสูธรรมอันแทจริงโดยลําดับ 

เมื่อไดประพฤติปฏิบัติตามเข็มทิศทางเดินแหงธรรม ใจยอมจะไดสัมผัสธรรม
อันแทจริง เพราะธรรมแท มีใจเทาน้ันเปนผูรับทราบ เปนผูสัมผัส นับแตธรรมข้ันตํ่าจน
ถึงธรรมขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพาน จะนอกเหนือไปจากเหตุอันดีและใจผูปฏิบัติ
ดําเนินไปไมได  

คําวาพระสงฆก็คือ ผูส้ินกิเลสแลวดวยความตะเกียกตะกาย ตามรอยพระบาท
ของพระพุทธเจาโดยทางปฏิปทา จนสามารถหลุดพนส่ิงท่ีตํ่าชาเลวทรามท้ังหลาย ซึ่ง
เคยมีอํานาจเหนือจิตใจบังคับจิตใจ ออกไปโดยสิ้นเชิง กลายเปนผูศักดิ์สิทธิ์วิเศษขึ้นมา 

นี่แหละพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนธรรมชาตท่ีิแปลกจากโลกมาก
อยางน้ีแล โลกสมมุติทั้งมวล ไมมีโลกใดจะเสมอดวยพุทธ ธรรม สงฆนี้ ฉะนั้นการถือ
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ หรือการถือพุทธศาสนา จึงเปนความถูกตองดีงาม
อยางยิ่งของจิตซึ่งเปนของที่ควรประเสริฐได อัตภาพรางกายมนุษยก็เปนของคูควรกับ
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ศาสนาอยูแลว จึงนับวาเปนผูมีวาสนา ไมผิดพลาดไปยึดถือสิ่งตาง ๆ ที่ไมเกิด
ประโยชน ดังที่เห็น ๆ อยูทั่วไป ซึ่งเปนที่นาสงสารมากทั้งที่ชวยอะไรไมได 

น่ีเราเปนนักบวช เปนผูมีโอกาสตลอดอิริยาบถ คือทุก ๆ อิริยาบถที่จะบําเพ็ญ
จิตใจ ชําระสะสางจิตใจ อบรมจิตใจ ชําระสิ่งไมดีซึ่งเปนเครื่องกดถวงจิตใจเราใหนอย
ลงและหมดไปโดยลําดับ เรามีโอกาสมากมีเวลามาก จะเรียกวาเราไดเปรียบชาวบานก็
ถูก แตไมมีเจตนาจะเอารัดเอาเปรียบใคร เพราะการปฏิบัติธรรมไมมีการกระทบ
กระเทือนกัน เปนเจตนาท่ีบริสุทธ์ิของผูออกบวชและบําเพ็ญธรรมแตละราย ๆ  

เราพึงเห็นโอกาสของเราท่ีไดมาบวชในพระพุทธศาสนาน้ี วาเปนโอกาสอัน
เหมาะสมอยางยิ่ง งานของเราก็เปนงานท่ีมีคุณคามาก ยิ่งกวางานใด ๆ ท่ีเคยผานมาใน
โลก ผลที่พึงจะไดรับจากงานที่ทํานี้ ก็เปนผลที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง หากเราไมยินดีใน
งานนี ้คือการบําเพ็ญการประพฤติปฏิบัติกําจัดกิเลสดวยจิตตภาวนา ก็เรียกวาเราพลาด
จากโอกาส เปนผูลืมเนื้อลืมตัว ลืมหนาท่ีการงานของตัวไปมากจนนาใจหาย โดยเห็น
งานอยางอื่น เร่ืองอยางอ่ืนดีกวาเร่ืองน้ีงานน้ี เห็นสิ่งที่ไมดีวาเปนของดีไปเสีย ช่ือวาจิต
น้ีมีความรูสึกนึกคิดปนเกลียวกันกับธรรมอยางมากสําหรับนักบวชเรา ในขณะเดียวกัน
ก็เรียกวาความคิดน้ันเปนขาศึกแกธรรมและตัวเราเองดวย จงระวังใหมากอยานอนใจ 

ความคิดใดที่จะเปนการสั่งสมกิเลสขึ้นมา จะเปนประเภทความโลภ ความโกรธ 
ความหลง ราคะตัณหา แมนอยก็ตาม ใหพึงทราบวาความคิดประเภทน้ันทําลายศาสนา 
หรือทําลายตัวเราเอง ศาสนาก็คือเราเปนผูรักษา การทําลายก็คือเราเปนผูทําลาย ผล
เกิดข้ึนจากการทําลายก็คือเราเปนผูจะตองรับ เพราะฉะนั้นจึงตองสํารวมระวังตนอยาง
ย่ิง เพราะเราบวชมาเพ่ือสํารวม เพื่อกลั่นกรองความคิดความเห็นการแสดงออกตาง ๆ 
ใหเขากับหลักธรรมวินัยไมใหผิดพลาดได 

การฝนกิเลสนั้นตองฝน ฝนใหสุดขีดสุดแดน เพราะไดเช่ือกิเลสคลอยตามกิเลส 
โดยไมสํานึกตัวเลยวา กิเลสเปนขาศึกแกตัวมาเปนเวลานานแลว เวลานี้ไดมาศึกษาอบ
รมธรรมะซึ่งเปนเครื่องชี้ผิดชี้ถูก เปนเครื่องทดสอบยืนยันซึ่งกันและกันไดแลววา ธรรม
เปนของประเสริฐ กิเลสเปนของตํ่าชาเลวทราม ไมวาจะหมักหมมอยูภายในจิตใจ ไมวา
จะแสดงกิริยาออกมาจากความคิดความปรุง การพูดการจา การกระทํา เปนสิ่งที่ต่ํา
ทรามดวยกัน ไมยังผลใหเกิดสุขอันพึงหวังเหมือนธรรมเลย ดี-ช่ัว สุข-ทุกข ระหวาง
กิเลสกับธรรมเดินสวนทางกัน เดินหันหลังใหกันแตไหนแตไรมา ไมเคยลงรอยกับ
ความถูกความจริงคือธรรมเลย 

เพราะฉะน้ันเราเปนผูปฏิบัติศาสนา เปนผูรักษาจิตใจ ปฏิบัติจิตใจ จึงตองมี
ความเขมงวดกวดขันตอภัยของกิเลสทุกประเภท ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในและออกเที่ยว
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กวานเอาส่ิงตาง ๆ ภายนอกมาเปนอารมณเผาลนตัว สวนมากก็ระวังใจเรามากกวาจะ
ไประวังภายนอก เพราะใจเราเม่ือไดสัมผัสกับส่ิงภายนอก ดวยอายตนะภายใน คือ ตา 
หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เกี่ยวโยงกันกับอายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่อง
สัมผัส แลวจะคิดปรุงข้ึนมาในแงตาง ๆ ซึ่งสวนมากอยากจะพูดวา ๙๙% มันเปนเร่ือง
ของกิเลส เปนการสั่งสมกิเลส และการสงเสริมกิเลสท้ังมวล 

ถาไมมีสติก็เปนไปไดทั้งรอยเปอรเซ็นต ในวันหนึ่งคืนหนึ่งโดยไมเลือกทา ใน
อิริยาบถทั้งสี่สั่งสมไดทั้งนั้น จะไมรูสึกตัวเลยวาเราสงเสริมกิเลส เพ่ือทําลายธรรมท่ีเรา
ตองการ ขณะแหงความคิดปรุงของจิตแตละขณะ มักเปนไปดวยอํานาจของกิเลสภาย
ในผลักดันออกมา โดยอาศัยอายตนะสัมผัสกัน และธรรมารมณซ่ึงไดสัมผัสผานเปนอตี
ตารมณไปแลว นําเขามาครุนคิดปรุงแตงตาง ๆ อยูภายในใจ ใจแทนท่ีจะมีความสงบ
ผองใส ก็กลับกลายเปนความเศราหมองย่ิงข้ึน ถาขาดความระมดัระวังดวยสติ 

ความเพียรใดก็ตามไมเหมือนความเพียรพยายามรักษาจิต และพยายามกําจัด
สิ่งไมดีทั้งหลายซึ่งมีอยูภายในจิตออกไป และพยายามรักษาไมใหจิตออกไปกวานเอา
อารมณตาง ๆ มีรูป เสียง กลิ่น รส เปนตน เขามาทําลายจิตใจ หรือเขามาเพิ่มกิเลสที่มี
อยูแลวใหกําเริบย่ิงข้ึน 

งานน้ีเปนงานสําคัญมากสําหรับนักบวชเรา จึงตองตอสูกันอยางสุดฤทธิ์สุดเดช 
สุดกําลังความสามารถ สุดสติปญญาที่จะตอสูได จึงช่ือวาเปนผูเช่ือธรรม เปนผูตองการ
มรรคผลนิพพานอยางแทจริง ไมเชนนั้นจะตองแพกิเลสไปเรื่อย ๆ โดยท่ีเขาใจวาตน
ประกอบความเพียรเพ่ือชําระกิเลส แตกิเลสสวมรอยเขามาในทาและประโยคแหงความ
เพียรไมรูตัว โดยที่สติปญญารูเทาไมถึงการณ หรือไมรูเทาทันมัน จึงตองสั่งสมสติ
ปญญาขึ้นใหพอตัว การระมัดระวังจิตใหอยูกับตัวอยาใหเผลอไดเปนการด ี ถาไมอยาก
เห็นเราเองตกเวทีความเพียรใหกิเลสหัวเราะเยยหยัน 

อยาระวังสิ่งใดยิ่งกวาระวังการกระเพื่อมของจิตที่จะคิดปรุงในแงตาง ๆ ที่เรียก
วาจิตแสวงหาอาหาร ความจริงน้ันจิตแสวงหายาพิษมาเผาตัวเอง ถาไดคิดไดปรุงเรื่อง
ใด ดวยความชอบใจพอใจตองเพลินจนลืมตัว ซึ่งสวนมากจิตที่เปนพื้น ๆ น้ี ความคิด
ปรุงตาง ๆ มักจะเปนยาพิษทั้งนั้น เวนเสียแตจิตท่ีมีสติเทาท่ีควร หรือมีสติคอนขางจะ
สมบูรณและมีสติโดยสมบูรณ ถาเปนเชนน้ันจิตจะผลิตแตอรรถแตธรรม ชําระสะสาง 
หรือฟาดฟนแตกิเลสเรื่อยไปไมมีคําวาถอย  

จิตเรายังไมถึงขั้นนั่น จึงมักมีแตขั้นทําลายตัวอยูดวยความคิดความปรุง โดยเจา
ตัวก็ไมทราบ ทําลายอยูในทางจงกรม เดินมีแตกาวขาเดินกลับไปกลับมา นั่งก็มีแตราง
นั่งอยูเฉย ๆ เหมอืนหัวตอ แตจิตลอยอยูเหมือนวาวเชือกขาดอยูบนอากาศ จิตลอยไป
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ตามรูป ตามเสียง ตามกลิ่น ตามรส เคร่ืองสัมผัสตาง ๆ แลวก็กวานมาเปนอตีตารมณ
ครุนคิดอยูภายในใจ เผาลนตนอยูดวยอิริยาบถตางๆ โดยท่ีตนสําคัญวา ประกอบความ
เพียร ความจริงเปนการเพียรเพื่อสั่งสมกิเลสโดยไมรูสึกตัว เพราะสตปิญญาไมทันกล
มายาของกิเลส 

ดวยเหตุนี้จึงตองมีความเขมแข็งในการระวังรักษา จุดที่จะตองรักษามากเพื่อถูก
ตองเหมาะสมก็คือจิต จิตเปนตัวคิดตัวปรุงอยูตลอดเวลา ไมมีการยับยั้ง ไมมีเวลาพัก
ผอนตัวเลย นอกจากจะไดรับความสงบจากการภาวนาท่ีถูกบังคับดวยธรรมบทใดบท
หน่ึงเทาน้ัน แมจิตจะยังไมสงบ แตการบริกรรมธรรมบทใดบทหน่ึงน้ัน ก็เปนทางที่จะ
ทําใจใหสงบได ทานจึงสอนทางสมถะดวยธรรมหลายประเภท ตามแตจะเลือกหาบทที่
ถูกกับจริตนิสัยของผูปฏิบัติจิตตภาวนาเปนราย ๆ ไป ม ี ๔๐ หองดวยกัน ทานเรียก
กรรมฐาน ๔๐ มีอนุสสต ิ๑๐ เปนตน  

งานของใจถาเปนไปดวยการบริกรรมโดยความมีสติแลว เปนงานแท เปนงาน
เพื่อจะทําความสงบใหแกใจโดยถายเดียว ถาปราศจากสติ แมบริกรรมอยูก็ไมเกิด
ประโยชนอะไร เหมือนนกขุนทองรองแกวเจาขาน่ันเเล พึงทราบไวอยางถึงใจ 

จุดที่รักษาคือใจ อยาลืม มีใจดวงเดียวเทาน้ันแหละ กาย วาจาเปนเคร่ืองมือ จิต
เปนนายผูบงการ กายเปนบาว กาย วาจา เปนเพียงเครื่องมือ เปนเครื่องใชของใจ ใจ
เปนสําคัญ จึงควรไดรับการอบรมศึกษาและการระมัดระวังอยูเสมอ อยาเห็นส่ิงใดดี
และประเสริฐเลิศเลอ ยิ่งกวางานคือการรักษาใจดวยสต ิ ไมใหสิ่งอื่นใดมากระทบ
กระเทือนอันจะเปนเหตุใหเกิดอารมณฟุงซานรําคาญ เพิ่มทุกขเขาไปอีก 

ทุกขก็ยอมรับวาทุกข เพราะเราทํางาน อยาถือความทุกขความลําบากในการ
ประกอบการงานท่ีชอบน้ีมาเปนอุปสรรค จะกาวไมออก ไปไมรอด ทุกขก็ยอมรับใน
เวลาทํางาน แมแตตายเรายังจะยอมตาย เหตใุดเราจะยอมทกุขเพ่ือการงานท่ีชอบธรรม
นี้ไมไดละ นี่คืออุบายวิธีการอบรมหรือซักซอมตนเอง โตตอบระหวางกิเลสกับธรรม
ภายในใจเราเอง ไมอยางนั้นฝายธรรมตองแพกิเลส ตองมีการโตตอบกันดวยอุบายวิธี
ตาง ๆ  

ความทุกขอยูเฉย ๆ มันก็ทุกข การส่ังสมกิเลสดวยกิริยาตาง ๆ มันก็ทุกข แต
เราไมสนใจเพราะใจชอบ จึงเขาใจวามันไมทุกข ความจริงมันทุกขดวยกันทั้งนั้น เมื่อได
เคลื่อนใจเคลื่อนกายออกไปจากความเปนปกติแลวยอมทุกข เราตั้งหนาตั้งตาประกอบ
ความพากเพียรเพื่อบํารุงรักษาใจ ก็ยอมเปนทุกขเปนธรรมดา ไมวางานของกิเลสและ
งานของธรรม ยอมเปนทุกขดวยกัน ดวยเหตุนี้เราจึงตองรักษาเพื่อความปลอดภัยของ
ใจ สมเจตนาท่ีมาบวชเพ่ือบํารุงรักษาตัวดวยศีลธรรม 
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กิเลสที่ยังไมเกิดขึ้นก็ไมยอมใหเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวฝงอยูภายในใจก็พยายาม 
ชําระสะสางออกไป นี่คืองานที่ชอบ งานอันแทจริงของพระ ไดแกงานขุดคนทําลาย
กิเลสทุกประเภทที่ฝงจมอยูภายในใจดวยความพากเพียร มีสติปญญาเปนเครื่องมืออัน
สําคัญ นี่คืองานที่ชอบแท ผลที่จะพึงไดรับจากการรักษาจิตดวยอุบายดังกลาวนี ้ อยาง
นอยก็คือความสงบเย็นใจ ยิ่งกวานั้นก็สงบละเอียดลงไป และเกิดความแยบคายทาง
ปญญาคือการคนคิดการพินิจพิจารณา จิตจะมีโอกาสขยายตัวได มีชองทางที่จะขยาย
ตัวออกจากเครื่องหุมหอพัวพัน ใหเห็นความแปลกประหลาดและอัศจรรยของธรรม
ภายในใจโดยลําดับ เมื่อเพิกถอนกิเลสออกไปเรื่อย ๆ เพราะกิเลสเปนผูปดบัง เปนผู
หุมหอจิตดวงประเสริฐนั้นไว ใหมืดมิดปดทวารทั้งกลางวันกลางคืน ยืน เดนิ น่ัง นอน 
ลวนอยูกับความมืดบอดเรื่อยมา ไมสามารถมองเห็นของประเสริฐที่มีอยูในใจนั้นได 
เพราะถูกปดบังไวอยางมิดชิดจากกิเลสทั้งหลาย 

บัดนี้เปนเวลาที่เรามารื้อถอนกิเลสทั้งมวล ดวยความเพยีรท่ีไดรับการศึกษา อบ
รมมาจากตาํรับตําราและจากครูอาจารย นําความรูหรือคติธรรมตาง ๆ นั้นเขาไปทํา
หนาที่ถอดถอนกิเลสประเภทตางๆ ใหหมดสิ้นไปจากใจ ใจจะไดมีความสงบรมเย็น ใจ
สงบคือใจไมคะนอง ไมฟุงซานรําคาญกับสิ่งที่เปนฟนเปนไฟทั้งหลายที่เคยเปนมา คิดก็
คิดในแงอรรถแงธรรม แมจะเปนความคิดเหมือนกันก็ตาม แตความหมายแหงความ
คิดที่เปนภัยกับความคิดที่เปนคุณนั้นตางกัน คิดในแงธรรมยอมเปนความสงบรมเย็น 
เปนความคิดที่ถูกตอง คิดในแงผูกมัดในแงทําลายตนเอง เปนความคิดที่ผิดและเกิด
โทษทุกขแกตน จงระมัดระวังไมชินชาหนาดานจะกลายเปนสันดาน กิเลสพอกหัวตอไป
อีก และแบกกองทุกขไมมีเวลาจบสิ้นลงได 

เดินไปไหนก็ดี อยูสถานที่ใดก็ดีอยางนอยใหมีสติอยูกับตัว หรือผูบริกรรมก็ให
สติอยูกับคําบริกรรมของตัว เวลาบริกรรมไปนานๆ จิตมีความละเอียดแลว คําบริกรรม
แทบจะไมปรากฏ ไมปรากฏก็ใหระลึกรูอยูเปนคําบริกรรม จนจิตกับคําบริกรรมกลม
กลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็ปลอยคําบริกรรมนั้น ๆ ได ในขณะน้ันเหลือแตความรู
เดนดวงโดยลําพังเทาน้ัน 

เมือ่จิตขยับตัวจะคิดปรุงก็เร่ิมคําบริกรรมเขาอีก น่ีคืออุบายทําใจใหสงบจาก
อารมณกอกวน ทําไป ใจสงบไปเปนพัก ๆ ไมละความเพียร เพียรเร่ือยไป เพียรไม
ถอยจิตก็คอยกาวไปเอง กิเลสก็คอยสงบตัวลง ธรรมก็มีกําลังมากขึ้น อยาชะลาใจวา 
กิเลสเปนของไมสําคัญ น่ีแลคือตัวสําคัญในไตรภพ มันพาสัตวโลกใหลมจมอยูใต
อํานาจของมันมากี่ภพกี่ชาติแลว จนไมสามารถนับอานไดเลย เพราะฉะนั้น การท่ีจะ



 

เขาสูแดนนิพพาน ๗๗ 

๗๗

ถอดถอนใหไดอยางใจหวัง เพียงกะพริบตาเดียวเทานั้นจึงเปนไปไมได อยาพากันหาญ
คิดเปนอันขาด ถาไมอยากถูกกิเลสหลอกเขาไปอีก 

หากเปนไปไดแลว ธรรมะของพระพุทธเจาก็จะทรงสอนวา “ธรรมะกะพริบ
ตาเดียว” ไมจําเปนตองมีมากถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ซึ่งเปนอุบายเพื่อแกเพื่อถอด
ถอนกิเลสทั้งนั้น ถาลงปฏิบัติเขาข้ันกะพริบตาก็สําเร็จแลว ธรรมเหลาน้ันก็ไมจําเปน
ตองมีมากมาย มีเพียงวาธรรมะกะพริบตาเดียว กิเลสก็เสร็จเรียบวุธมุดหัวไปเลย โลกก็
จะไดผานพนจากทุกขไปหมด ไมมีใครเหลือตกคางอยูในโลกวุนวายซํ้าซากน้ีเลย 

กิเลสไมใชเปนของจะหักจะฟนใหขาดไดงาย ๆ ไมมีกิเลสตัวไมเหนียวแนน 
เหนียวที่สุดแนนที่สุดก็คือกิเลส เปนธรรมชาติท่ีกลอมจิตใจสัตวใหเคลิบเคล้ิมหลงใหล
ไดงายที่สุดก็คือกิเลส ไมวาจะเปนประเภทหยาบ ประเภทกลาง ประเภทละเอียด ลวน
แตหลอกสัตวโลกใหหลงไดอยางงายดายสบายมาก จะเห็นไดชัด ๆ เชน ความโลภ ก็
ทราบแลววาความโลภไมใชของดี ยังพอใจโลภ คําวาพอใจโลภก็เพราะเช่ือกิเลสตัวโลภ
นั้นเองมันถึงพอใจ ถาไมพอใจก็ตองตอสูกัน ความพอใจยอมไมมีทางตอสูนอกจาก
คลอยตาม 

ความโกรธ โกรธใหเขาอยูภายในจิตใจ มันก็เปนไฟอยูภายในใจของตนอยูแลว 
ยังแสดงออกมาทางอาการอีก จนตาดําตาแดง ดูรูปลักษณะในขณะที่โกรธเหมือนยักษ
เหมือนผีก็ยังพอใจทํา ยังเห็นวาตัวดี ถือวาตัวดีย่ิงกวาคูทะเลาะวิวาท กวาคนที่ไมโกรธ 
และกวาเวลาอยูปกติเสียอีก น่ันไมเช่ือจะทําไดอยางน้ันหรือคนเรา ไมเชื่อความโกรธนะ 
จะยอมสละคุณคาแหงความสงบงามตาพลีบูชาความโกรธไดลงคอหรือ จนคนอื่นทนดู
ไมไดตนยังสําคัญวาดีอยูได ท้ังน้ีก็เพราะความเช่ือกิเลสน่ันเอง โกรธขนาดไหนก็พอใจ
โกรธ จนดูไมไดก็พอใจ 

ความหลงนะ หลงกันจนไมมีวันมีคืนมีปมีเดือน หลงมานานเทาไร โลกเคยมี
ความอิ่มพอกันเมื่อไร ยิ่งดื่มด่ํากวาเขาติดเฮโรอีน กลอุบายใด ๆ ของกิเลสมันเปน
เยี่ยมทั้งนั้น ไมมีคําวาเลว ลาสมัย ไรคา มีแตทันสมัยหรือล้ํายุคมาตลอดไปตลอด อยา
พากันหวังจับหรือฆากิเลสตัวลาหลัง ดวยความเพียรแบบกอนแลวนิน กินแลวนอน 

แมประเภทละเอียด มันก็สามารถหลอกสติปญญาขั้นละเอียดไดอีกเชนเดียวกัน 
เพียงขั้นหยาบ ๆ นี ้ เราก็เห็นกันไดอยางชัด ๆ ไมนาสงสัยแลววากิเลสมันแหลมคม
ขนาดไหน จึงหลอกคนไดทุกแงทุกมุมและทุกประเภทแหงมวลสัตว ไมมีใครรูสึกตัววา 
ตัวไดเสียเปรียบใหกิเลส นอกจากนักปฏิบัติที่ปกสติปญญาเขาสูใจ ตั้งหลักไวที่ใจ 
ความคิดปรุงตาง ๆ จะออกไปในแงใด แงความโลภหรือความโกรธ หรือความหลง
หรือราคะตัณหา คือความรักความชอบประการใด จะแสดงขึ้นมาที่จิตนี้กอนอื่น 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๗๘ 

๗๘

เมือ่มีธรรมเปนเคร่ืองสอดสอง มีธรรมเปนเคร่ืองทดสอบคือสตปิญญา ตอง
ทราบความกระเพื่อมความเคลื่อนไหวของจิตวาออกไปในแงใด ในแงผิดหรือแงถูก ถา
แงผิดก็รูทันทีและดับไปพรอม ๆ กัน ไมมีการลุกลามไปไดและหักหามกันได แมจะพอ
ใจคิดไปก็ตาม ธรรมพาใหฝนคือพาใหหักหาม เพราะเราเช่ือธรรมเราก็หักหามมนัได 
จะทุกขขนาดไหนก็พอใจในธรรม หักหามกิเลสซึ่งเปนสิ่งที่เคยพอใจมาแลวลงไดดวย
ธรรม 

หากไมมีธรรมเปนเครื่องทดสอบเปนเครื่องเทียบเคียงเปนเครื่องสอดสอง ตอง
เชื่อกิเลสวันยังค่ําคืนยังรุงตลอดไปทุกภพทุกชาต ิ หาทางพนจากกิเลสไปไมได การแก
กิเลสจึงไมใชเปนของแกไดงาย ๆ ตองอาศัยหลักธรรม อุบายสติปญญา เขาประชิดติด
พันอยูตลอดอิริยาบถตาง ๆ 

อยาเสียดายความคิดความปรุงไปกับรูป เสียง กลิ่น รส เคร่ืองสัมผัส ซึ่งเคยคิด
เคยปรุงเคยสัมผัสสัมพันธมาแลวตั้งแตรูจักเดียงสาภาวะจนกระทั่งบัดนี ้ ไมเห็นมีอะไร
ดีข้ึนกวาท่ีเคยผานมาเลย ควรจะนําส่ิงท่ีเคยผานมาแลวน้ัน มาทดสอบบวกลบคูณหาร
กันดู กับการระมัดระวังรักษาจิตใจดวยความเขมแข็ง โดยอาศัยสติปญญาเปนเครื่อง
รักษา อันใดดีทางไหนด ี

เพียงใจไดรับความสงบจากความฟุงซานเก่ียวกับเร่ืองโลกสงสาร แมช่ัวระยะ
เวลา เรายังรูสึกมีความสุขมากและฝงใจจําไมลืม เกิดความต่ืนเตนภายในใจ มีความ
กระหยิ่มยิ้มยองขณะที่จิตมีความสงบตัวลงไป น้ีแหละเปนคุณคาแหงธรรมท่ีเปนกําลัง
ใจพอจะฟดเหวี่ยงกันไดกับกิเลส ท่ีเคยรูรสชาติของมันมานาน กับการมารูรสชาติแหง
ธรรม คือความสงบเย็นใจเพียงชั่วขณะเทานั้น เพราะการปฏิบัติก็พอเทียบเคียงใหเปน
ที่เขาใจกันได 

มันมีอะไรบางในโลกแหงขันธนี ้ เราตั้งความหวังเพื่ออะไร ตั้งปญหาถามตัวเอง
ซิ ถามคนอื่นไมไดเรื่อง ดีไมดีทะเลาะกันเปลา ๆ จงตั้งปญหาถามตัวเองเพราะคดีที่
เกี่ยวของกันมันมีอยูที่ใจดวงเดียวนี ้ ระหวางสมุทัยกับมรรคโตวาทีหรือรบกันก็รบท่ีจิต 
ถือจิตเปนสนามรบ รบกันที่นี ่สูกันท่ีน่ี ใหเห็นดําเห็นแดงกันท่ีน่ี 

อยาหวังเอาชัยชนะ อยาหวังเอาความประเสริฐเลิศเลอท่ีไหน นอกไปจากการรู
เหตรูุผลระหวางกิเลสกับธรรมในใจดวงน้ี และแกกันที่นี่ดวยความเพียรอันเขมแข็งเทา
น้ัน จงประมวลมาวา ไมมีสิ่งใดจะตอบสนองความตองการของเราใหเปนที่พึงใจได 
นอกจากความเพียรเพื่อความหลุดพน สมกับเราเปนนักบวชและนักปฏิบัติ ความ
ประเสริฐอยูตรงน้ี ความเปนขาศึกและเคยเปนขาศึกก็อยูตรงนี้ แกก็แกลงตรงนี้ใหถูก
จุดของหลักสัจธรรม 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๗๙ 
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ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ทุกขเปนของจริงเต็มสวนอยูแลว พระพุทธเจาตรัสวาเปนของ
จริง แตทําไมโลกจึงกลัวกันนักหนาเรื่องทุกข ก็เพราะหัวใจปลอม จากความผสมคละ
เคลากับกิเลสตัวจอมปลอม ใจถึงไดกลัว เพราะมีสิ่งพาใหกลัว ความกลัวน้ันคือตัว
สมุทัย จึงทําใหผูที่กลัวนั้นเกิดทุกขเปนลําดับ กลัวมากยิ่งทุกขมาก สัตวโลกก็ไมทราบ
วาความกลัวน้ันเปนภัยแกตัวเอง จึงทุกขหลายช้ันหลายเชิง  

ทุกขตามหลักธรรมชาติแหงธาตุแหงขันธก็เปนทุกขอันหนึ่งอยูแลว ความกลัว
ทุกขจนเสียอกเสียใจวุนวายไปตาง ๆ ยอมสรางความทุกขขึ้นที่ใจอีกชั้นหนึ่ง เลยเปน
ทุกขทั้งทางกายทุกขทั้งทางใจ จนหาที่ปลงวางไมได เปนไฟไปทั้งกายทั้งใจ เพราะจิตใจ
ปลอมจึงหาความจริงจากทุกขไมได และปลงใจเชื่อธรรมวาตางอันตางจริงไมได ฉะนั้น
จึงหาความสุขจากสัจธรรมไมได 

สัจธรรมเปนแดนแหงความพนทกุข แดนพนทุกขมีอยูในสัจธรรมนี้ไมมีอยูใน
สถานที่อื่น ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ไดกลาวแลวเมื่อกี้นี้ คือความทุกขทางกายทางใจ ทุกขทางใจ
เปนผลเกิดขึ้นจากสมุทัยแดนผลิตทุกข ทานกลาวไวเปนหลักใหญวา กามตัณหา 
ภวตัณหา วิภวตัณหา ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ความทะเยอทะยานอยากในกามคือ 
สิ่งที่ชอบใจ ความอยากมีอยากเปนในแงตาง ๆ จนหาประมาณไมได ความอยากใน
ของไมมี อยากเทาไรก็ไมสําเร็จ อยากลมๆ แลงๆ ใหเกิดทุกขเปลาๆ เชน เกิดแลวจะ
ไมใหตาย ความแปรสภาพอยูตลอดเวลาก็อยากใหยืนยงคงถาวร มันจะยืนยงคงถาวร
ไดอยางไร ธาตุขันธทั้งหมดนี้เปนกอง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อยูแลว จะบังคับใหมันเปน
ไปตามความอยากไดอยางไร น่ีวิภวตัณหา คือ ความทะเยอทะยานอยากในของไมม ีถึง
เวลาจะตายก็ยังไมอยากตาย ด้ินรนกระวนกระวาย ดิ้นเทาไรก็ยิ่งเปนทุกข เพราะหัวใจ
พาใหด้ินหัวใจพาใหเปนทุกข น่ีแหละทานเรียกสมุทัย แลวจะเอาอะไรมาระงับดับมัน  

ทานวามรรคเปนเครื่องมือดับสัจธรรมทั้งสองประเภทนี้ได ทุกขทานบอกวา พึง
กําหนดรูเทาน้ัน ไมเปนสิ่งสําคัญอะไรมากนักเลย แตการกําจัดนี้เปนของสําคัญ คือ
กําจัดสมุทัยดวยมรรค เอา เรียนใหถึงกัน พระพุทธเจาสอนธรรมใหถึงความจริง เรา
เรียนธรรม ฟงธรรม ปฏิบัติธรรมตองทําใหถึงความจริง เมื่อถึงความจริงแลวจะหา
ความปลอมไมไดเลย 

สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป หมายถึงองคปญญา ถาเปนดาบก็เปนดาบอันคม
กลา ไมมีสิ่งใดที่ดาบนี้จะตัดไมขาด กิเลสประเภทใดเปนขาดสะบ้ันไปเลย เพราะ 
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ที่เรียกวาองคปญญา 

สัมมาวาจา ก็กลาวชอบในทางความพากเพียร ในสมณวาจา ไมกลาวนอกลู
นอกทางของผูปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพน 
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สัมมากัมมันตะ การงานชอบ ก็ดังท่ีเราทํากันอยูน้ี การปดกวาดลานวัด การทํา
ขอวัตรปฏิบัติ การเดินจงกรมน่ังสมาธิภาวนา นี้คือการงานชอบ แตขอใหสติกับจิต สติ
กับปญญามาควบคุมงานนี้จึงจะชอบ ทําไปเฉย ๆ สักแตวาทําก็ไมจัดวางานชอบ นอก
จากจะจัดเขาประเภทงานเผลอ งานรวนเร งานเรรอน เพราะจิตไมมีที่ยึด ท่ีหมาย 
กลายเปนงานลอยลมไปเทาน้ันเพราะทําดวยโมหะ ฉะนั้นสติจึงเปนของสําคัญใน 
สัมมากัมมันตะ 

สัมมาอาชีวะ อยางหยาบ ๆ ก็บิณฑบาตมาเล้ียงชีพ ซึ่งเปนงานที่ชอบธรรมของ
นักบวช ปณฺฑิยาโลปโภชน ํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา. ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย. 
บรรพชาอุปสมบทแลว ใหพวกเธอท้ังหลายไปเท่ียวบิณฑบาตมาฉันดวยกําลังปลีแขง
ของตนเถิด น้ีเปนงานท่ีชอบธรรมท่ีสุดกับเพศแหงความเปนนักบวช จงทําความ
อุตสาหพยายามอยางนี้ตลอดชีวิต อยาขี้เกียจนะพูดงาย ๆ อยางภาษาพระภาษาธรรมะ
ที่ตรงไปตรงมาก็วา ถาไมขี้เกียจกินก็อยาขี้เกียจไปบิณฑบาตมาฉันนะ ข้ีเกียจบิณฑบาต
แตขยันกินก็เขากันไมได นี่พูดอยางภาษาของพระเรา เรียกสัมมาอาชีโวข้ันหน่ึง 

สัมมาอาชีโวอีกขั้นหนึ่งก็คือ ดูแลบํารุงรักษาจิตใหชอบธรรม นําธรรมอันเปน
ความชุมเย็นเขามาหลอเล้ียงจิต นําสติปญญา ศรัทธา ความเพียรเขามาหลอเล้ียงจิต 
อยาใหจิตหิวโหยในอาหารที่ถูกกับมโนธาต ุ อยานําอารมณอันเปนยาพิษเขามาทําลาย
จิตใจ เชน อารมณอันเปนวิสภาค คือเปนขาศึกตอธรรมหรือตอใจเขามาทําลายใจ 
เรียกวาเล้ียงจิตชอบธรรม ชีวะ ความเปนอยู จิตพาใหเปนอยู ใหเล้ียงอาหารคือธรรม
แกจิตโดยชอบธรรม เพื่อจิตจะไดมีความรื่นเริงบันเทิงกระปรี้กระเปราขึ้นมา เพราะได
อาหารเปนที่ถูกกับธาตุของตน คือ มโนธาตุ เม่ือจิตไดอาหารคือธรรมเขาหลอเล้ียง
ยอมมีกําลัง สมาธิ ปญญา ยอมจะเกิด ยอมจะเจริญทุกขั้นของสมาธิทุกขั้นของปญญา 
จนกลายเปนวิมุตติขึ้นมาได 

สัมมาวายาโม ทานบอกวาเพียรในท่ีส่ีสถาน ก็เขาใจอยูแลว เพียรละบาปท่ีเกิด
ขึ้นแลวไมใหเกิดขึ้น เพียรส่ังสมกุศลคือความฉลาดใหเกิดข้ึนภายในจิตใจ เอากันยอ ๆ 
อยางน้ี เพียรอยูในกาย เวทนา จิต ธรรม น่ีเรียกวาเพียรชอบ พิจารณากรรมฐาน เกสา 
โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ดูใหตลอดทั่วถึง เพียรอยูที่ตรงนี ้หนังกําหนดถลกออกมาดูซิ 
ขางนอกมีแตผิวบาง ๆ โลกตื่นกันที่ผิวนี้ เขาขางในเย้ิมไปดวย ปุพฺโพ โลหิต นํ้าเนานํ้า
หนอง เต็มไปดวยของปฏิกูลทั้งสิ้น นาเกลียดนากลัว ปาชาผีดิบมันอยูในตัวของเราแต
ละคน ๆ นี่คือความเพียรชอบ ดูใหเห็นเหตุเห็นผลในความจริงอันน้ี ทําไมจึงเสกสรร
ปนยอกันวาดีวาสวยวางามเอานักเอาหนา เหมือนกับจะเหาะบินไปได ทั้ง ๆ ที่ไมมีปก 
เสกสรรกันไปหาสมบัตพิระแสงอะไรมนัขัดตอความจริง จนถึงกับธรรมกาวไมออก เขา
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ทางจงกรมไมได น่ังภาวนาไมได เพราะกลัวของดิบของดีของสวยของงามนั้นจะถูก
ทําลาย จะบอบช้ํา จะทุกขลําบาก จะตายจากไป จะไมไดรักสงวนและกอดรัดอยูนาน ๆ 
เปนทุกขไปนาน ๆ 

จงดูใหเห็นตามความจริงของมัน สถานที่เกิดที่อยูมันเปนยังไงสิ่งเหลานี ้มันเกิด
มาจากที่สกปรกโสมมทั้งนั้น เวลาเปนอยูก็อยูดวยความสกปรกโสมม สิ่งที่นําเขาไป
บํารุงรักษาก็ลวนแตเปนของสกปรกโสมมทั้งสิ้น ของสะอาดสะอานนําเขาไปบํารุงรักษา
ไมได เพราะไมใชวิสัยของกายอันเปนของสกปรกจะรับไวได ความจริงเปนดังนี ้ หา
ความสะอาดที่ตรงไหนมี พิจารณาอยางน้ีซิ เรียกวา สัมมาวายาโม 

สัมมาสติ ก็ตั้งสติไวในสติปฏฐานสี ่ การพิจารณานี้ก็ตั้งสติไวชอบ พิจารณาไป
ตรงไหนในอาการ ๓๒ อาการใดก็ตาม หรือทั้งหมดทุกอาการก็ตาม ใหมีสติเปนผูควบ
คุมงานไปเสมอ ทานเรียกวา สัมมาสติในองคมรรค 

สัมมาสมาธิ เม่ือพิจารณาชอบธรรมแลว ความสงบก็สงบโดยชอบ คือสงบอยู
ภายในจิตดวงท่ีเคยฟุงซานน้ีแล เรียกวา สัมมาสมาธิ ไมหลงโลกหลงสงสารไปไหน 
แบบพอสงบแลวความรูก็หลุดออกจากตัว เหาะเหินเดินฟาไปเห็นนรก ไปเห็นสวรรค 
ไปเห็นโนนไปเห็นน้ี ทั้ง ๆ ที่จิตยังไมสงบตัวถึงไหนเลย มันขายกอนซื้อไปแลว ที่ถูก
และไมลอแหลมตอความผิด คือใหเห็นนรกสวรรคอยูภายในจิตใจน้ีเสียกอน ภายนอก
ไมเปนปญหาอะไรนักเลย ใหสงบอยูภายในใจน้ี เพราะใจเปนผูฟุงซาน ใจเปนผูกอทุกข 
ใจเปนผูกอความวุนวายใหแกตัวเอง ใหสงบลงดวยธรรม ดวยการภาวนาอยูภายในกาย
ในใจน้ี เมื่อจิตสงบลงดวยวิธีนี ้ ไมสงกระแสใจออกไปสูอารมณภายนอก อันเปนการยุ
แหยกอกวนตนเอง น้ันเรียกวา สัมมาสมาธิ 

น่ีแล มรรคทั้งแปด สรุปเขามาแลวเรียก ศีล สมาธิ ปญญา รวมอยูท่ีน่ี นี่คือ 
เคร่ืองแกกิเลสและเปนสัจธรรม คือความจริงประเภทหน่ึง 

นิโรธ ไมคอยมีปญหาอะไรมากนัก ขอใหดําเนินมรรคปฏิปทาน้ีใหพอตัวเถอะ 
นิโรธคือความดับทุกข จะเปนข้ึนเพราะอํานาจของมรรคน่ันแล เชนเดียวกับเรารับ
ประทานอาหาร รับประทานลงไป ๆ ความอ่ิมหนําสําราญก็ปรากฏข้ึนโดยลําดับ ๆ 
ความหิวโหยก็ดับลงไป ๆ มันเปนเรื่องของมันเอง เราไมจําเปนตองไปสรางนิโรธขึ้นมา 
ใหสรางมรรคน้ีใหพอเพียง นิโรธพึงทําใหแจง พึงทําใหแจงดวยอะไร ถาไมทําใหแจง
ดวยมรรค คือศีล สมาธิ ปญญา หรือดวยมรรคแปดน้ีเทาน้ัน ไมมีอยางอื่นที่จะทํานิโรธ
ใหแจงได เพียรจะไปสรางนิโรธใหแจงวันยังคํ่าคืนยังรุงก็ตายท้ิงเปลา ๆ ไมเกิด
ประโยชนอะไร ถาไมสรางมรรคใหมีกําลัง อบรมมรรคใหมีกําลังข้ึนมาปราบกิเลสให
เรียบราบไป นิโรธความดับทุกขก็เปนขึ้นเอง โดยไมตองไปทําหนาที่เหมือนมรรค 
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มรรคน่ีเปนของสําคัญ สมุทัยเปนของสําคัญเพียงไรมรรคมีความสําคัญเพียงนั้น 
สัจธรรมทั้งสี่นี้มีสําคัญที่จะตองทําจริง ๆ ก็คือสมุทัยกับมรรค สวนทุกขมันเปนผลที่
เกิดขึ้นจากสมุทัย เชน ทุกขทางใจ สวนทุกขทางกายนั้นพระพุทธเจา พระสาวกก็มี 
เพราะทานไมใชคนตายก็ยอมมีความทุกขทางกายเหมือนโลกทั่วไป แตทุกขเหลานี้ไม
สามารถกระทบกระเทือนพระจิตของทานได ใจของพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกัน ทาน
รูตามเปนจริงของมันอยูโดยหลักธรรมชาต ิตามคติธรรมดาธรรมนิยม  

น่ีคือการปฏิบัติเพ่ือมรรคผลนิพพาน เพื่อฆากิเลส ถาดําเนินอยูเชนน้ีเราอยูท่ี
ไหนก็เปนการตอสูกับกิเลสอยูตลอดเวลา จะไดเห็นกิเลสหมอบราบใหดูสักท ี สวนมาก
มีแตเราหมอบราบใหกิเลสดู เดินจงกรมก็ยังหมอบราบใหกิเลส นั่งสมาธิ ก็หมอบราบ
ใหกิเลส เพราะความเผลอสติเปนของสําคัญ อาการแหงความเพียรทุกทา มีแตทา
หมอบราบกราบกิเลสท้ังน้ัน เพราะความเผลอสต ิ ความใจลอย ความไมตั้งอยูในหลัก
ธรรมแหงการชําระกิเลส แหงการแกกิเลส แหงการปราบปรามกิเลส กิเลสจึงมีอํานาจ
กดคอลงไดทุกอาการแหงความเพียร ใหพึงเขาใจอยางนี้ ถาไมใชสติปญญาสอดแทรก
ใหรูเรื่องของกิเลสแลวจะไมรู กิเลสมันสวมรอยตลอดเวลา 

เอา เรียนใหจบสัจธรรม สัจธรรมมีอยูท่ีกายท่ีใจน้ีเทาน้ัน เรียนจบท่ีน่ีแลว ไม
ตองหาเร่ืองวาประเสริฐเลิศเลออะไรกันละ นิพพานไมตองไปหา หาทําไม นิพพาน คือ
อะไร นิพพานก็เปนชื่ออันหนึ่ง ธรรมชาติที่ใหชื่อวานิพพานนั้นคืออะไร ก็ไมตองหา ไม
ตองถาม เพราะรูและละไดเต็มภูมิภายในใจน้ีแลว กิเลสก็เปนชื่ออันหนึ่ง ธรรมชาติท่ี
เราใหชื่อวากิเลสนั้นมันคืออะไร มันก็อยูที่หัวใจเรานี้ดวยกันทั้งสองอยาง คือกิเลสก็อยู
ที่ใจ นิพพานก็คือใจที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแลวเทานั้น สอุปาทิเสสนิพพาน ก็ได
นิพพานแลวทั้ง ๆ ที่ธาตุขันธยังครองตัวอยูนี้ อนุปาทิเสสนิพพาน เมื่อปลอยขันธหมด
ความรับผิดชอบโดยประการทั้งปวงแลว น่ันคือ อนุปาทิเสสนิพพาน น้ีเปนผลสืบเน่ือง
มาจากความเพียรที่พยายามตะเกียกตะกาย ความเพียรน้ีมีคุณคาถึงขนาดน้ัน 

ฉะนั้นจงฟงและปฏิบัติใหถึงใจ อยาเสียดายกิเลสท่ีฉุดลากลง ทั้งที่ธรรมทาน
ลากดึงขึ้นทุกประโยคแหงธรรม เอา จงตัดสินบรรดานักบวชนักปฏิบัติเรา วาจะรักกิเลส
หรือจะรักพระพุทธเจาในหัวใจดวงเดียวกันน้ี แตระวังสิ่งหนึ่งจะกระซิบขึ้นมาในขณะ
น้ันนะวา “ขอรักกิเลสเถิด เพราะยังรักความไมเอาไหนอยูเต็มใจ” 
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ 

รูอสุภะ รูอยางไร 
 

วัดน้ีเราไมปฏิบัติตามความรูความเห็นความตองการของคน แตเราปฏิบัติเพ่ือ
หลักธรรมหลักวินัย หลักศาสนาเปนสวนใหญ เพื่อประชาชนทั้งแผนดินซึ่งอาศัยศาสนา 
อันเปนหลักปกครองที่ถูกตองดีงาม ที่เนื่องมาจากการประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองดวยดี
ของพระเณร ซ่ึงเปนผูนําทางศาสนาของประชาชนชาวพุทธ เพราะฉะน้ันเราจึงไมสนใจ
ที่จะปฏิบัติตอผูใดเพราะความเกรงใจเปนใหญ ใหนอกเหนือจากธรรมจากวินัยอันเปน
หลักศาสนาไป หากใจเกิดโอนเอนไปตามความรูความเห็นของผูหน่ึงผูใด หรือของคน
หมูมากซึ่งหาประมาณไมไดแลว วัดและศาสนาก็จะหาประมาณหรือหลักเกณฑไมได 
วัดที่เอนเอียงไปตามโลกโดยไมมีเหตุผลเปนเครื่องยืนยันรับรอง ก็จะหาเขตหาแดนหา
ประมาณไมได และจะกลายเปนวัดไมมีเขตมีแดนไมมีกฎเกณฑ ไมมีเนื้อหนังแหง
ศาสนาติดอยูบางเลย 

ผูหาของดีมีคุณคาไวเทิดทูนสักการบูชาก็คือคนฉลาด จะหาของดี เน้ือแทไวเปน
เคร่ืองยึดเหน่ียวนํ้าใจก็จะหาไมไดเลย เพราะมีแตสิ่งจอมปลอมเหลวไหล เต็มวัดเต็ม
วาเต็มพระเต็มเณรเถรชี เต็มไปหมดทุกแหงทุกหนตําบลหมูบาน ไมวาวัดไมวาบาน ไม
วาทางโลกทางธรรม คละเคลาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับความจอมปลอมหลอกลวงหา
สาระสําคัญไมได 

ดวยเหตุนี้จึงตองแยกแยะออกเปนสัดเปนสวนวา ศาสนธรรมกับโลกแมอยูดวย
กันก็ไมเหมือนกัน พระเณรวัดวาอาวาสศาสนา ตั้งอยูในบานตั้งอยูนอกบาน หรือตั้งอยู
ในปาก็ไมเหมือนบาน คนมาเกี่ยวของก็ไมเหมือนคน ตองเปนวัดเปนพระ เปนธรรม
วินัยอันเปนตัวของตัวอยูเสมอ ไมเปนนอย ไมขึ้นกับผูใดสิ่งใด หลักน้ีจึงเปนหลักสําคัญ
ท่ีจะสามารถยึดเหน่ียวนํ้าใจของคนท่ีมีความเฉลียวฉลาด หาหลักความจริงไวเปนท่ีสัก
การบูชาหรือเปนขวัญใจได เราคิดในแงนี้มากกวาแงอื่น ๆ แมพระพุทธเจาผูเปนองค
ศาสดาก็ทรงคิดในแงนี้เหมือนกัน ดังจะเห็นไดในเวลาที่พระองคประทับอยูโดยเฉพาะ
กับพระนาคิตะเปนตน 

เวลามีประชาชนสงเสียงเอิกเกริกเฮฮาเขาไปเฝาพระพุทธเจา พระองคทรงรับสั่ง
วา นาคิตะ น่ันใครสงเสียงอึกทึกวุนวายกันมาน้ัน เหมือนชาวประมงเขาแยงปลากัน เรา
ไมประสงคส่ิงเหลาน้ีซ่ึงเปนการทําลายศาสนา ศาสนาเปนส่ิงท่ีรักษาไวสําหรับโลกใหได
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รับความรมเย็นเปนสุข เหมือนกับน้ําที่ใสสะอาดที่รักษาไวแลวดวยด ีเปนเคร่ืองอาบด่ืม
ใชสอยแกประชาชนท่ัวไปไดดวยความสะดวกสบาย ศาสนาก็เปนเชนนํ้าอันใสสะอาด
น้ัน จึงไมตองการใหผูหนึ่งผูใดเขามารบกวน ทําศาสนาใหขุนเปนตมเปนโคลนไป นี่คือ
พระพุทธพจนที่ทรงแสดงกับพระนาคิตะ 

จากนั้นก็สั่งใหพระนาคิตะไปบอกเขาใหกลับไปเสีย กิริยาการแสดงออกเชนนั้น
กับเวลาคํ่าคืนเชนน้ี ไมใชเวลาที่จะมาเกี่ยวของกับพระ ซึ่งทานอยูดวยความวิเวกสงัด 
กิริยาที่สุภาพดีงามเปนสิ่งที่มนุษยผูฉลาดคัดเลือกมาใชได และเวลาอื่นมีถมไป เวลานี้
ทานตองการความสงัด จึงไมควรมารบกวนทานใหเสียเวลาและลําบาก โดยไมเกิด
ประโยชนแตอยางใด นี่คือหลักดําเนินอันเปนตัวอยางจากองคศาสดาของพวกเรา ไมใช
จะคลุกคลีตีโมงกับประชาชนญาติโยมโดยไมมีขอบเขตเหตุผล ไมมีกฎมีเกณฑ ไมมีเว
ลํ่าเวลาดังท่ีเปนอยู ซ่ึงราวกับศาสนาและพระเณรเราเปนโรงกล่ันสุรา เปนเจาหนาเจา
ตาจายสุราใหประชาชนยึดไปมอมเมากันไมมีวันสรางซา แตศาสนาเปนยาแกความเมา
มัว พระเณรเปนหมอรักษาความเมามัวของตนและของโลก ไมใชนักจายสุราเคร่ืองมึน
เมาจนหมดความรูสึกในความนึกกระดากอาย 

ใครกาวเขามาวัดก็วาเขาเล่ือมใสศรัทธา อนุโลมผอนผันไปจนลืมเนื้อลืมตัวลืม
ธรรมลืมวินัย ลืมกฎระเบียบอันดีงามของวัดของพระของเณรไปหมด จนกลายเปนการ
ทําลายตนเองและวัดวาศาสนาใหเสียไปวันละเล็กละนอย และกลายเปนตมเปนโคลน
ไปหมด ทั้งชาววัดชาวบานหาที่ยึดเปนหลักเกณฑไมได พระเต็มไปดวยมูตรดวยคูถคือ
ส่ิงเหลวไหลภายในวัดในตัวพระเณร 

ดวยเหตุน้ีเราทุกคนผูบวชในพระศาสนา จงสํานึกในขอเหลาน้ีไวใหมาก อยา
เห็นส่ิงใดมีคุณคาเหนือธรรมเหนือวินัย อันเปนหลักใหญสําหรับรวมจิตใจของโลกชาว
พุทธใหไดรับความมั่นใจ ศรัทธาและรมเย็น ถาหลักธรรมหลักวินัยไดขาดหรือดอยไป
เสีย ประโยชนของประชาชนชาวพุทธที่จะพึงไดรับก็ตองดอยไปตาม จนถึงกับหาที่ยึด
เหน่ียวไมได ทั้ง ๆ ท่ีศาสนามีเต็มคัมภีรใบลาน มีอยูทุกแหงทุกหน พระไตรปฎกไมอด
ไมอั้น เต็มอยูทุกวัดทุกวา แตสาระสําคัญที่จะนํามาประพฤติปฏิบัต ิ ใหประชาชนทั้ง
หลายไดรับความเช่ือความเล่ือมใส ยึดเปนหลักจิตหลักใจไปประพฤติปฏิบัต ิ เพื่อเปน
ประโยชนหรือเปนสิริมงคลแกตนนั้นกลับไมมี ทั้ง ๆ ที่ศาสนายังมีอยู เรากเ็ห็นอยาง
ชัดเจนอยูแลวเวลาน้ี 

หลักใหญท่ีจะทําใหศาสนาเจริญรุงเรือง และเปนสักขีพยานแกประชาชนผูเขามา
เกี่ยวของ เพ่ือหวังบุญและสิริมงคลท้ังหลายกับวัด ก็คือพระเณร ถาพระเณรตัง้ใจ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว น้ันแลคือ ผูรักษา
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ไวซ่ึงแบบฉบับอันดีงามแหงพระศาสนาและมรรคผลนิพพานไมสงสัย เขาจะยึดเปน
หลักเปนเกณฑได เพราะคนในโลกน้ีคนฉลาดยังมีอยูมาก สวนคนโงแมมีมากจนลน
โลกก็หาประมาณไมได เมื่อถูกใจเขาเขาก็ชมเชย การชมเชยนั้นก็ชมเชยแบบความโง
ของเขา ไมเกิดประโยชน ถาไมพอใจก็ตําหนิติเตียน ความตําหนิติเตียนน้ัน ก็ไมเกิด
ประโยชนแกท้ังเขาและเราดวย แตผูเฉลียวฉลาดชมเชยน้ันยึดเปนหลักจิตใจได แกเขา
ดวยแกเราดวย เปนประโยชนทั้งสองฝาย ชมเชยพระสงฆก็ชมเชยดวยหลักความจริง
ความฉลาด พระสงฆผูตระหนักในเหตุผลก็สามารถทําตนใหเปนเนื้อนาบุญของเขาได
ดวย เขาก็ไดรับประโยชนดวย แมตําหนิก็มีเหตุผลที่ควรยึดเปนคติได ดวยเหตุน้ีเราผู
ปฏิบัติพึงตระหนักในขอนี้ใหดี  

ไปที่ไหนอยาลืมเนื้อลืมตัววาตนเปนนักปฏิบัต ิ เปนองคแทนพระศาสดาในการ
ดําเนินพระศาสนา และประกาศพระศาสนาดวยการปฏิบัติ โดยไมถึงกับตองประกาศ
ส่ังสอนประชาชนใหเขาใจในอรรถในธรรมโดยถายเดียว แมเพียงขอวัตรปฏิบัติที่ตน
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้น ก็เปนทัศนียภาพอันดีงามใหประชาชนเกิดความเช่ือความ
เลื่อมใสได เพราะการไดเห็นไดยินของตนอยูแลว ยิ่งไดมีการแสดงอรรถธรรม ใหถูก
ตองตามหลักของการปฏิบัติโดยหลักธรรมของพระพุทธเจาดวยแลว ก็ยิ่งเปนการ
ประกาศพระศาสนาโดยถูกตองดีงาม ใหสาธุชนไดยึดเปนหลักใจ ศาสนาก็มีความเจริญ
รุงเรืองไปโดยลําดับในหัวใจชาวพุทธ 

อยูที่ใดไปที่ใดอยาลืมหลักสําคัญคือศีล สมาธิ ปญญา อันเปนหลักงานสําคัญ
ของพระ น้ีแลคือหลักงานสําคัญของพระเราทุกรูป ท่ีเปนศากยบุตรพุทธชิโนรสปรากฏ
ในพระพุทธศาสนาวาเปนลูกศิษยพระตถาคต เปนอยูท่ีตรงน้ี ไมไดเปนอยูเพียงโกนผม 
โกนคิ้วนุงเหลืองหมเหลืองเทานั้น อันนั้นใครทําเอาก็ไดไมสําคัญ สําคัญที่การประพฤติ
ปฏิบัติตามหนาที่ของตน ศีลพยายามระมัดระวังรักษาอยาใหขาดใหดางพรอย มีความ
ระเวียงระวังอยูทุกอิริยาบถดวยสติปญญาของเรา อะไรจะขาดตกบกพรองไปก็ตาม ศีล
อยาใหขาดตกบกพรอง เพราะเปนสมบัติอันสําคัญประจํากับเพศของตน หวังพึ่งเปน
พึ่งตายกับศีลของตนโดยแท 

สมาธิที่ยังไมเกิดก็พยายามฝกฝนอบรมดัดแปลงจิตใจ ฝาฝนทรมานจิตใจตัว
พยศเพราะอํานาจของกิเลสนั้น ใหเขาสูเงื้อมมือของความเพียร มีสติปญญาเปนเครื่อง
สกัดลัดกั้นความคะนองของใจ ใหเขาสูความสงบเย็นใจจนได นี่ก็เปนสมาธิสมบัติ
สําหรับพระเรา ปญญาคือความฉลาด ปญญาจะใชไดในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อ 
ไมวากิจการภายนอกภายในใหนําปญญาออกใชเสมอ ย่ิงเขาสูภายในคือการพิจารณา
กิเลสอาสวะประเภทตาง ๆ ดวยแลว ปญญาย่ิงเปนของสําคัญมาก ปญญากับสตินี้แยก
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กันไมออก จะตองทําหนาที่ไปพรอม ๆ กัน สติเปนผูควบคุมงานคือปญญาที่กําลัง
ทํางาน หากสติไดเผลอไปเม่ือไรงานน้ันก็ไมสําเร็จเต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะฉะน้ันสติ
จึงเปนธรรมจําเปนที่จะตองแนบนําในงานของตนอยูเสมอ นี่คืองานของพระ ใหทานท้ัง
หลายจําไวอยางถึงใจตลอดไป อยาชินชา จะกลายเปนพระหนาดานไปโดยท่ีโลกเขา
เคารพกราบไหวทุกวันเวลา 

ออกพรรษานี้ตางองคตางก็จะตองพลัดพรากจากกันไป ตามหนาท่ีและความจํา
เปน และกฎคอื อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา หามไมอยู เพราะเปนคติธรรมดา เปนเร่ืองใหญ 
แมตัวผมเองก็ไมไดแนใจวาจะอยูกับทานทั้งหลายไปนานสักเทาไร เพราะอยูใตกฎอนิจฺ
จํเหมือนกัน ในขณะที่อยูดวยกัน พึงตั้งใจสําเหนียกศึกษาใหถึงใจ สมกับเรามาศึกษา
อบรมและประพฤติปฏิบัต ิ

คําวาปญญาดังท่ีกลาวเม่ือสักครูน้ี คือการพิจารณาคล่ีคลายดูสวนตาง ๆ ที่มา
เกี่ยวของทั้งภายนอกภายใน (ตองขออภัยทานนักธรรมะดวยกันทั้งหญิงทั้งชายที่ตกอยู
ในสภาพอยางเดียวกัน กรุณาพิจารณาเปนธรรม) รูป สวนมากก็เปนรูปหญิง-ชาย ใน
หลักธรรมทานกลาวไววา ไมมีรูปใดที่จะเปนขาศึกแกเพศสมณะเรายิ่งกวารูปหญิง-ชาย 
เสียงหญิง-ชาย กล่ินหญิง-ชาย รสของหญงิ-ชาย เครื่องสัมผัสถูกตองของหญิง-ชาย นี้
เปนเอกที่จะใหเปนโทษเปนภัยแกสมณะ ใหพึงสํารวมระวังใหมากย่ิงกวาการสํารวม
ระวังในเรื่องอื่น ๆ สติปญญาก็ใหคล่ีคลายจุดท่ีสําคัญน้ีมากย่ิงกวาคล่ีคลายการงาน
อยางอื่น ๆ  

รูป ก็แยกแยะดูดวยปญญาใหเห็นชัดเจน คําวารูปหญิง-ชายน้ันใหช่ือตาม
สมมุต ิความจริงแลวไมใชหญิง-ชาย เปนรูปธรรมดาเหมือนเรา ๆ ทาน ๆ มีหนังหุม
หอท่ัวสรรพางครางกาย เขาไปภายในก็มีเนื้อมีหนังมีเอ็นมีกระดูก เต็มไปดวยของ
ปฏิกูลโสโครกดวยกัน ไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอาการใดที่ผิดแปลกจากรูปของเราไปเลย เปน
แตเพียงวาความสําคัญของใจน้ันมันวาเปนหญิง-ชาย คําวาเปนหญิง-ชายนั้น มันสลัก
ลงไปภายในจิตใจอยางลึกซึ้งดวยความสําคัญของใจเอง ทั้งที่ไมเปนความจริง เปน
ความสําคัญตางหาก 

เสียงก็เหมือนกัน เสียงก็เปนเสียงธรรมดา แตเราหมายไปวาเปนเสียงวิสภาค 
เพราะฉะนั้นจึงทิ่มแทงเขาในหัวใจบุรุษอยางฝงลึก เฉพาะอยางย่ิงนักบวชเรา และแทง
ทะลุเขาไปจนลืมเนื้อลืมตัว ขั้วหัวใจขาดสะบั้นทั้งที่ยังมีชีวิตอยู ข้ัวหัวใจขาดเปอยเนา
เฟะแตไมตาย เจาตัวกลับเพลินฟงเพลงเสียงขั้วหัวใจขาดอยางไมมีวันจืดจางอิ่มพอ 
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กลิ่น ก็กล่ินธรรมดาเหมือนเราน่ีเพราะเปนกล่ินคน ถึงจะเอาน้ําอบน้ําหอมจาก
เมืองเทพเมืองพรหมที่ไหนมาประมาชโลม ก็เปนกลิ่นของอันนั้นตางหาก ไมใชกลิ่น
ของหญิง-ชายแทแมนิดเดียวเลย จงพิจารณาแยกแยะออกดูใหละเอียดถี่ถวน 

รสก็เพียงความสัมผัสกัน การสัมผัสก็ไมเห็นผิดแปลกอะไรกับอวัยวะเราสัมผัส
อวัยวะเราเอง อวัยวะน้ัน ๆ ก็เปนดิน นํ้า ลม ไฟ เหมือนกัน ไมเห็นมีอะไรผิดแปลกกัน 
แนะ เราตองพจิารณาใหชัดเจนอยางน้ี แลวก็พิจารณาตนเทียบเคียงกับรูป, เสียง, 
กลิ่น, รส, เครื่องสัมผัส ของคําวาหญิง-ชายนั้น เขามาเทียบเคียงกับรูปเสียงกล่ินรส 
ของเรา ก็ไมมีอะไรผิดแปลกกันโดยหลักธรรมชาติโดยหลักความจริง นอกจากความ
เสกสรรปนยอของใจที่มันคิดไปเสกสรรไปเทานั้น 

ดวยเหตุน้ีจึงตองอาศัยปญญาพิจารณาคล่ีคลาย อยาใหความสําคัญในแงใดแง
หนึ่งที่จะเปนขาศึกแกตนเขามาแทรกสิงหรือทําลายจิตใจของตนได ใหสลัดปดท้ิง ดวย
ปญญาอันเปนความจริง ลงสูความจริงวา สักแตวารูป สักแตวาเสียง สักแตวากล่ิน สัก
แตวารส สักแตวาเคร่ืองสัมผัส ท่ีผานแลวหายไป ๆ ทั้งมวล เชนเดียวกับส่ิงอ่ืน ๆ นี่คือ
การพิจารณาถูกตอง และสามารถถอดถอนความยึดมั่นสําคัญผิดกับสิ่งนั้น ๆ ไดโดย
ลําดับไมสงสัย 

จะพิจารณาไปในวัตถุสิ่งใดก็ตามในโลกนี้ มันเต็มอยูดวยกองอนิจฺจํ ทุกฺข ํอนตฺ
ตา หาความจีรังถาวรไมได อาศัยสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะพังลงไป วัตถุสิ่งใดก็ตาม ขึ้นชื่อวามี
อยูในโลกน้ีลวนแลวแตส่ิงท่ีจะตองพังทลาย เขาไมพังเราก็พัง เขาไมแตกเราก็แตก เขา
ไมพลัดพรากเราก็พลัดพราก เขาไมจากเราก็จาก เพราะโลกน้ีเต็มไปดวยความจาก
ความพลัดพรากกันอยูแลวโดยหลักธรรมชาต ิ ใหพิจารณาอยางน้ีดวยปญญาใหชัดเจน
กอนหนาท่ีส่ิงเหลาน้ันจะพลัดพรากจากเรา หรือเราจะพลัดพรากจากส่ิงเหลาน้ัน แลว
ปลอยวางไวตามเปนจริง เม่ือเปนเชนน้ันจิตใจก็มีความสุข นี่พูดถึงขั้นปญญาในการ
พิจารณารูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสตาง ๆ ทั้งขางนอกขางใน ท้ังสวนหยาบ สวน
ละเอียด ยอมพิจารณาในลักษณะเหลาน้ีท้ังส้ิน  

สมาธิก็อธิบายบางแลว คําวาสมาธิคือความแนนหนาม่ันคงของใจ เริ่มตั้งแต
ความสงบสุขเล็ก ๆ นอย ๆ ของใจขึ้นไปจนถึงความสงบสุขละเอียดมั่นคง ใจถาไมได
ฝกหัด ไมไดดัดแปลง ไมไดบังคับทรมานดวยอุบายตาง ๆ ม ี สติ, ปญญา, ศรัทธา, 
ความเพียร เปนเคร่ืองหนุนหลังแลว จะหาความสงบไมไดจนกระท่ังวันตาย ตายก็ตาย
ไปเปลา ๆ ตายดวยความฟุงซานวุนวายสายแสกับอารมณรอยแปด ไมมีสติรูสึกตัว 
ตายดวยความไมมีหลักมีเกณฑเปนที่ยึดอาศัย ตายแบบวาวเชือกขาดอยูบนอากาศ 
ตามแตจะถูกลมพาพัดไปไหน แมยังอยูก็อยูดวยความไมมีหลักมีเกณฑ เพราะความ
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ลืมตัวประมาทหาเหตุผลเปนเคร่ืองดําเนินไมได อยูแบบเลื่อนลอย คนเราทั้งคนถาอยู
แบบเลื่อนลอยไมหาหลักที่ดียึด ก็ตองไปแบบเลื่อนลอย จะเกิดผลประโยชนอะไร หา
ความดีความแนใจในคติของตนที่ไหนได เพราะฉะนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยูรู ๆ อยูอยางนี้ 
จงสรางความแนนอนข้ึนท่ีใจของเรา ดวยความเปนผูหนักแนนในสารคุณท้ังหลาย จะ
แนตัวเองทั้งยังอยูทั้งเวลาตายไป ไมสะทกสะทานหว่ันไหวกับความเปนความตาย 
ความพลัดพรากจากสัตวแลสังขารท่ีใคร ๆ ตองเผชิญดวยกัน เพราะมีอยูกับทุกคน  

ปญญาไมใชจะเกิดขึ้นในลําดับที่สมาธิคือความสงบใจเกิดขึ้นแลว แตตองอาศัย
ความฝกหัดคิดคนควาความพินิจพิจารณา ปญญาจึงจะเกิดขึ้น โดยอาศัยสมาธิเปน
เคร่ืองหนุนอยูแลว ลําพังสมาธินั้นจะไมกลายเปนปญญาขึ้นมาได ตองเปนสมาธิอยู 
โดยดี ถาไมใชปญญาพิจารณาตางหาก สมาธิเพียงทําใหจิตมีความเอิบอิ่มมีความสงบ
ตัว มีความพอใจกับอารมณคือสมถธรรม ไมหิวโหยในความคิดโนนคิดน้ี ไมวุนวาย
สายแสเทาน้ัน เพราะจิตท่ีมีความสงบยอมมีความเย็น ยอมเอิบอ่ิมในธรรมตามฐาน
แหงความสงบของตน แลวนําจิตที่มีความอิ่มในสมถธรรมนั้นออกพิจารณา คล่ีคลายดู
สิ่งตาง ๆ ดวยปญญา ซึ่งในโลกนี้ไมมีอันใดจะเหนือ อนิจฺจํ ทุกฺข ํอนตฺตา ไปได มัน
เต็มไปดวยสภาพเดียวกัน จงใชปญญาพินิจพิจารณา จะเปนแงใดก็ตาม ตามแตจริต
นิสัยทีช่อบพอกับการพิจารณาในแงน้ัน ๆ โดยยกส่ิงน้ันข้ึนมาพิจารณาคล่ีคลายดวย
ความสนใจ ใครรูใครเห็นตามความจริงของมันจริง ๆ อยาสักแตพิจารณาโดย
ปราศจากเจตนาปราศจากสติกํากับ 

เฉพาะอยางยิ่งเรื่องอสุภะกับจิตที่เต็มไปดวยราคะความกําหนัดยินด ี น้ีเปนคู
ปรับหรือคูแกกันไดดีและดีมาก จิตมีราคะมากเพียงไรใหพิจารณาอสุภะอสุภังมาก
เพียงน้ันหนักเพียงน้ัน จนกลายเปนปาชาผีดิบข้ึนใหเห็นประจักษใจในรางกายของเขา
ของเราทั่วโลกดินแดน ราคะตัณหานั้นจะกําเริบขึ้นไมไดเมื่อปญญาหยั่งรูวามีแตปฏิกูล
เต็มตัว ใครจะไปกําหนัดยินดีในปฏิกูล ใครจะไปกําหนัดยินดีในสิ่งที่ไมสวยไมงาม ใน
ส่ิงท่ีอิดหนาระอาใจ น่ีเปนยาระงับอสุภะอสุภังประการหน่ึง เปนยาแกโรคราคะตณัหา
ขนานเอกขนานหน่ึง เม่ือพิจารณาสมบูรณเต็มท่ีแลวใหจิตสงบตัวลงไปในวงแคบ 

เม่ือจิตไดพิจารณาอสุภะอสุภังหลายคร้ังหลายหน จนเกิดความชํานิชํานาญ 
พิจารณาคลองแคลววองไวทั้งรูปภายนอกทั้งรูปภายใน จะพิจารณาใหเปนอยางไรก็เปน
ไดอยางรวดเร็ว แลวจิตก็จะรวมตัวเขามาสูอสุภะภายใน และจะเห็นโทษแหงอสุภะที่ตน
วาดภาพไวน้ันวา เปนเร่ืองมายาประเภทหน่ึง แลวปลอยวางทั้งสองเงื่อน คือเง่ือนอสุภะ
และเงื่อนสุภะ 
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ทั้งสุภะทั้งอสุภะสองประเภทนี้ เปนสัญญาคูเคียงกันกับเร่ืองของราคะ เมื่อ
พิจารณาเขาใจทั้งสองเงื่อนนี้เต็มที่แลว คําวาสุภะก็สลายตัวลงไปหาความหมายไมได 
คําวาอสุภะก็สลายตัวลงไปหาความหมายไมได ผูที่ใหความหมายวาเปนสุภะก็ดีอสุภะก็
ดีก็คือใจ ก็คือสัญญา สัญญาก็รูเทาแลววาเปนตัวหมาย เห็นโทษแหงตัวหมายน้ีแลว ตัว
หมายนี้ก็ไมสามารถที่จะหมายออกไปใหใจติดและยึดถือไดอีก น่ัน เม่ือเปนเชนน้ันจิต
ก็ปลอยวางทั้งสุภะทั้งอสุภะคือทั้งสวยงามทั้งไมสวยงาม โดยเห็นเปนเพียงตุกตา เคร่ือง
ฝกซอมของใจของปญญาในขณะที่จิตยังยึด และปญญาพิจารณาเพื่อถอดถอนยังไม
ชํานาญเทาน้ัน 

เม่ือจิตชํานาญ รูเหตุผลทั้งสองประการคือ สุภะอสุภะนี้แลว ยังสามารถยอน
มาทราบเรื่องความหมายของตนที่ออกไปปรุงแตงวา น้ันเปนสุภะน่ันเปนอสุภะอีกดวย 
เม่ือทราบความหมายน้ีอยางชัดเจนแลว ความหมายน้ีก็ดับลงไป และเห็นโทษแหง
ความหมายน้ีอยางชัดเจนวาน้ีคือตัวโทษ อสุภะไมใชตัวโทษ สุภะไมใชตัวโทษ ความ
สําคัญวาเปนสุภะอสุภะตางหากเปนตัวโทษ เปนตัวหลอกลวงเปนตัวใหยึดถือ น่ันมัน
ยนเขามา น่ีการพิจารณายนเขามาอยางน้ีและปลอยวางโดยลําดับ 

เม่ือจิตเปนเชนน้ันแลว เราจะกําหนดสุภะหรืออสุภะก็ปรากฏข้ึนอยูท่ีจิต โดยไม
ตองไปแสดงภาพภายนอกเปนเครื่องฝกซอมอีกตอไป เชนเดียวกับเราเดินทางและผาน
สายทางไปโดยลําดับฉะน้ัน นิมิตเห็นปรากฏอยูภายในจิต ในขณะท่ีปรากฏอยูภายใน
จิตน้ันก็ทราบแลววา สัญญาตัวนี้หมายขึ้นมาไดแคนี ้ ไมสามารถออกไปหมายขางนอก
ได แมจะปรากฏขึ้นมาภายในจิตก็ทราบไดชัดวา สภาพท่ีปรากฏเปนสุภะอสุภะน้ีก็เกิด
ขึ้นจากตัวสัญญาอีกเชนเดียวกัน รูทั้งภาพที่ปรากฏขึ้นอยูภายในใจ รูทั้งสัญญาที่หมาย
ตัวข้ึนมาเปนภาพภายในใจอีกดวย สุดทายภาพภายในใจน้ีก็หายไป สัญญาคือความ
สําคัญความหมายข้ึนมาน้ันก็ดับไป รูไดชัดวาเม่ือสัญญาตัวเคยหลอกลวงวาเปนสุภะ
อสุภะ และเปนอะไรตออะไรไมมีประมาณ หลอกใหหลงทั้งสองเงื่อนนี้ ดับไปแลว 
สัญญาก็ดับไปดวย ไมมีอะไรจะมาหลอกใจอีก น่ีการพิจารณาอสุภะ พิจารณาอยางน้ี
ตามหลักปฏิบัต ิแตเราจะไปหาในคัมภีรหาท่ีไหนก็ไมเจอ นอกจากหาความจริงในหลัก
ธรรมชาติที่มีอยูกับกายกับใจ อันเปนที่สถิตแหงสัจธรรมและสติปฏฐานสี่เปนตน และ
สรุปลงในคัมภีรท่ีใจน้ี จะเจอดังที่อธิบายมานี้ 

น่ีเปนรูป รูปกายก็ทราบไดชัดวา กายของเราทุกสวนน้ีก็เปนรูป มีอะไรบางในรูป
น้ี อวัยวะทุกสวนเปนรูปทั้งนั้น ไมวาผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เย่ือใน
กระดูก มาม หัวใจ ตับ ปอด พังผืด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ลวนแลว
แตเปนรูป เปนสิ่งหนึ่งตางหากจากใจ จะพิจารณาเปนอสุภะ มันก็ตัวอสุภะอยูแลวตั้ง
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แตเรายังไมไดพิจารณา และคําท่ีวาส่ิงน้ีเปนสุภะส่ิงน้ันเปนอสุภะ ใครเปนผูไปใหความ
หมาย ส่ิงเหลาน้ีเขาหมายตัวของเขาเองเม่ือไร เขาบอกวาเขาเปนสุภะ เขาบอกวาเขา
เปนอสุภะเมื่อไร เขาไมไดหมายไมไดบอกวาอยางไรทั้งสิ้น อันใดจริงอยูอยางไรมันก็
จริงอยูตามสภาพของเขาอยางนั้นมาดั้งเดิม และเขาเองก็ไมทราบความหมายของเขา ผู
ไปทราบความหมายในเขาก็คือสัญญา ผูหลงความหมายในเขาก็คือสัญญาเอง ซึ่งออก
จากใจตัวหลง ๆ เม่ือมารูเทาสัญญาอันน้ีแลว ส่ิงเหลาน้ีก็หายไปอีก ตางอันก็ตางจริง นี่
คือความรูเทาหรือการรูเทาเปนอยางน้ี 

เวทนาคือความสุข ความทุกข เฉย ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากรางกาย กายก็เปนธรรมชาติ
อันหนึ่งซึ่งมีอยูตั้งแตทุกขยังไมเกิด ทุกขเกิดขึ้น ทุกขตั้งอยู ทุกขดับไป กายก็เปนกาย 
ทุกขก็เปนทุกข ตางอันตางจริง พิจารณาแยกแยะใหเห็นตามความจริง สักแตวาเวทนา 
สักแตวากาย ไมนิยมวาเปนสัตว เปนบุคคล เปนเรา เปนเขา เปนของเราเปนของเขา 
หรือของใคร เวทนาก็ไมใชเรา ไมเปนของเรา ไมเปนของเขา ไมเปนของใคร เปนแต
เพียงสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาชั่วขณะแลวดับไปชั่วกาลเทานั้นตามสภาพของเขา ความจริงเปน
อยางน้ี 

สัญญาคือความจําได จําไดเทาไรไมวาจําไดใกลไดไกล จําไดทั้งอดีตอนาคต 
ปจจุบัน จําไดเทาไรความดับก็ไปพรอม ๆ กัน ดับไป ๆ เกิดแลวดับ ๆ จะมาถือวาเปน
สัตวเปนบุคคลท่ีไหน น่ีหมายถึงปญญาข้ันละเอียดพิจารณาหย่ังทราบเขาไปตามความ
จริง ประจักษใจตัวเองโดยไมตองไปถามใคร 

สังขารคือความคิดความปรุง ปรุงดีปรุงชั่วปรุงกลาง ๆ ปรุงเรื่องอะไรก็มีแต
เรื่องเกิดเรื่องดับ ๆ หาสาระอะไรจากความปรุงนี้ไมได ถาสัญญาไมรับชวงไปใหเกิด
เร่ืองเกิดราว สัญญาก็ทราบชัดเจนแลว อะไรจะไปปรุงไปรับชวงไปยึดไปถือใหเปนเรื่อง
ยืดยาวตอไปเลา ก็มีแตความเกิดความดับภายในจิตเทาน้ัน น่ีคือสังขารมันเปนความ
จริงอันหน่ึง อันน้ีทานเรียกวาสังขารขันธ ขันธ แปลวากอง แปลวาหมวด รูปขันธ แปล
วากองแหงรูป สัญญาขันธ แปลวากองแหงสัญญา หมวดแหงสัญญา สังขารขันธ คือ
กองแหงสังขาร หมวดแหงสังขาร 

วิญญาณขันธ คือหมวดหรือกองแหงวิญญาณที่รับทราบในขณะสิ่งภายนอกเขา
มาสัมผัส เชน ตาสัมผัสรูป เปนตน เกิดความรูข้ึน พอสิ่งนั้นผานไปความรับรูนี้ก็ดับไป 
ไมวาจะรับรูสิ่งใดยอมพรอมที่จะดับดวยกันทั้งนั้น จะหาสาระแกนสารและสําคัญวาเปน
เราเปนของเราท่ีไหนไดกับขันธท้ังหาน้ี 

เรื่องของขันธทั้งหานี้เปนอยางนี ้ มีอยางนี้ปรากฏอยางนี้ และเกิดขึ้นดับไป ๆ 
สืบตอกันอยูเรื่อย ๆ อยางนี้ตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ หาสาระอะไรจากเขาไมได
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เลย นอกจากจิตใจไปสําคัญม่ันหมาย แลวยึดม่ันถือม่ันในส่ิงเหลาน้ีวาเปนตนเปนของ
ตน แลวแบกใหหนักย่ิงกวาภูเขาท้ังลูกข้ึนมาภายในใจเทาน้ัน ไมมีสิ่งใดเปนเครื่องตอบ
รับหรือเปนเคร่ืองสนอง ความสนองก็คือสนองความทุกขนั้นเอง เพราะความหลงของ
ตนพาใหสนอง 

เม่ือจิตไดพิจารณาเห็นส่ิงเหลาน้ีอยางชัดเจน ดวยปญญาอันแหลมคมแลวน้ัน 
รูปก็จริงตามรูปโดยหลักธรรมชาติประจักษดวยปญญา เวทนา สุข ทุกข เฉย ๆ ในสวน
รางกายก็รูชัดตามเปนจริงของมัน เวทนาทางใจคอืความสุข ความทกุข เฉย ๆ ที่เกิดขึ้น 
ภายในใจ น่ันเปนสาเหตุใหจิตสนใจพินิจพิจารณา แมจะยังไมรูเทาทันส่ิงน้ัน สิ่งนั้นก็ยัง
ตองเปนเครื่องเตือนจิตใหพิจารณาอยูเสมอ เพราะข้ันน้ียังไมสามารถท่ีจะรูเทาทัน
เวทนาภายในจติได คือ สุข ทุกข เฉย ๆ ภายในจิตโดยเฉพาะ ไมเก่ียวกับเวทนาทาง
กาย 

วิญญาณก็สักแตวาตางอันตางจริง น่ีชัดแลวตามความเปนจริง จิตหายสงสัยท่ีจะ
ยึดจะถือสิ่งเหลานี้วาเปนตนอีกตอไป เพราะตางอันตางจริงแมจะอยูดวยกัน ก็เชนเดียว
กับผลไมหรือไขเราวางลงในภาชนะ ภาชนะก็ตองเปนภาชนะ ไขที่อยูในนั้นก็เปนไข ไม
ใชอันเดียวกัน จิตก็เปนจิตซ่ึงอยูในภาชนะ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอันน้ี 
แตไมใชรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หากเปนจิตลวน ๆ อยูภายในน้ัน น่ีเวลา
แยกชัดเจนแลวระหวางขันธกับจิตเปนอยางน้ัน 

ทีนี้เมื่อจิตไดเขาใจในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อยางชัดเจนหาที่สงสัย
ไมไดแลว ก็จะมีแตความกระดิกพลิกแพลงความกระเพ่ือมภายในจิตโดยเฉพาะ ๆ 
ความกระเพื่อมนั้นก็คือสังขารอันละเอียดที่กระเพื่อมอยูภายในจิต สุขอันละเอียดที่
ปรากฏข้ึนภายในจิต ทุกขอันละเอียดที่ปรากฏภายในจิต สัญญาอันละเอียดที่ปรากฏขึ้น
ภายในจิตมีอยูเพียงเทาน้ัน จิตจะพิจารณาแยกแยะกันอยูตลอดเวลาดวยสติปญญา
อัตโนมัต ิคือจิตขั้นนี้เปนจิตที่ละเอียดมาก ปลอยวางส่ิงท้ังหลายหมดแลว ขึ้นชื่อวาขันธ
หาไมมีเหลือเลย แตยังไมปลอยวางตัวเองคือความรู แตความรูน้ันยังเคลือบแฝงดวย
อวิชชา 

น่ันแหละทานวาอวิชชารวมตัว รวมอยูที่จิต หาทางออกไมได ทางเดินของ
อวิชชาก็คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย เพื่อไปสูรูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสัมผัส เมื่อสติ
ปญญาสามารถตัดขาดสิ่งเหลานี้เขาไปไดโดยลําดับ ๆ แลว อวิชชาไมมีทางเดิน ไมมี
บริษัทบริวาร จึงยุบ ๆ ยิบ ๆ หรือกระดุบกระดิบอยูภายในตัวเอง โดยอาศัยจิตเปนที่
ยึดที่เกาะโดยเฉพาะ เพราะหาทางออกไมได แสดงออกเปนสุขเวทนาอยางละเอียดบาง 
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ทุกขเวทนาอยางละเอียดบาง แสดงเปนความผองใสซึ่งแปลกประหลาดอัศจรรยอยาง
ยิ่งในเมื่อปญญายังไมรอบและทําลายยังไมไดบาง จิตก็พิจารณาอยูที่ตรงนั้น 

แมจะเปนความผองใสและสงาผาเผยเพียงไรก็ตาม ขึ้นชื่อวาสมมุติจะละเอียด
ขนาดไหนก็จะตองแสดงอาการอันใดอันหนึ่งขึ้นมาใหเปนที่สะดุดจิต พอจะใหคิดอาน 
หาทางแกไขจนได เพราะฉะนั้น สุขก็ดีทุกขก็ดีอันเปนของละเอียดเกิดขึ้นภายในจิตโดย
เฉพาะ ตลอดความอัศจรรย ความสวางไสวซ่ึงมีอวิชชาเปนตัวการ แตเพราะความไม
เคยรูเคยเห็น เมื่อพิจารณาเขาไปถึงจุดนั้นจึงหลงยึด และจึงถูกอวิชชากลอมเอาอยาง
หลับสนิท โดยหลงยึดถือความผองใสเปนตนน้ันวาเปนเรา ความสุขน้ันก็เปนเรา ความ
อัศจรรยน้ันก็เปนเรา ความสงาผาเผยที่เกิดขึ้นจากอวิชชาซึ่งฝงอยูภายในจิตนั้นก็เปน
เรา เลยถือจิตทั้งอวิชชาเปนเราโดยไมรูสึกตัวเสียทั้งดวง  

แตก็ไมนาน เพราะอํานาจของมหาสติมหาปญญาอันเปนธรรมไมนอนใจอยูแลว 
คอยสอดคอยสองคอยพินิจพิจารณาแยกแยะไปมาอยูอยางนั้น ตามนิสัยของสติปญญา
ขั้นนี้ กาลหน่ึงเวลาหน่ึงตองทราบไดแนนอน โดยทราบถึงเรื่องสุขที่แสดงขึ้นเล็ก ๆ 
นอย ๆ อันเปนเรื่องผิดปกต ิทุกขแสดงขึ้นนิด ๆ หนอย ๆ อยางละเอียด ตามขั้นของ
จิตก็ตาม ก็พอเปนเครื่องสะดุดจิตใหทราบไดวา เอะ ทําไมจิตจึงมีอาการเปนอยางนี้ 
ไมคงเสนคงวา ความสงาผาเผยท่ีแสดงอยูภายในจิต ความอัศจรรยท่ีแสดงอยูภายใน
จิต ก็แสดงความวิปริตผิดจากปกติขึ้นมาเล็ก ๆ นอย ๆ พอใหสติปญญาขั้นนี้จับไดอยู
น่ันเอง 

เม่ือจับไดก็ไมไวใจและกลายเปนจุดท่ีควรพิจารณาข้ึนมาในขณะน้ัน จึงตั้งจิตคือ
ความรูประเภทน้ีเปนเปาหมายแหงการพิจารณา เมื่อสติปญญาขั้นนี้ไดจอลงไปถึงจุดนี้
วานี้คืออะไร สิ่งทั้งหลายไดพิจารณามาแลวทุกสิ่งทุกอยางจนสามารถถอดถอนมันได
เปนขั้น ๆ แตธรรมชาติที่รู ๆ ที่สวางไสวที่อัศจรรยนี้คืออะไร อันนี้มันคืออะไรกันแน 
สติปญญาจอลงไปพิจารณาลงไป จุดน้ีจึงเปนเปาหมายแหงการพิจารณาอยางเต็มท่ี 
และจุดนี้จึงกลายเปนสนามรบของสติปญญาอัตโนมัติขึ้นมาในขณะนั้น ไมนานนักก็
สามารถทําลายจิตอวิชชาดวงประเสริฐ ดวงอัศจรรยสงาผาเผยตามหลักอวิชชาใหแตก
กระจายออกไปโดยสิ้นเชิง ไมมีสิ่งใดเหลือคางอยูภายในใจแมปรมาณูอีกตอไป 

เม่ือธรรมชาติท่ีเคยเสกสรรโดยไมรูตัววาเปนของประเสริฐอัศจรรยเปนตน ได
สลายตัวลงไปแลว สิ่งที่ไมตองเสกสรรปนยอวาเปนของประเสริฐ หรือไมประเสริฐ ก็
ปรากฏขึ้นอยางเต็มที ่ ธรรมชาตน้ัินคือความบริสุทธ์ิ ความบริสุทธ์ิน้ันเม่ือเทียบกับ จิต
อวิชชาท่ีวาเปนของประเสริฐเลิศเลอแลว จิตอวิชชานั้นจึงเปนเหมือนกองขี้ควายกอง
หนึ่งดี ๆ น่ีเอง ธรรมชาติที่อยูใตอวิชชาซึ่งหุมหออยูนั้น เม่ือเปดเผยตัวข้ึนมาแลว จึง
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เปนเหมือนทองคําธรรมชาต ิทองคําธรรมชาติกับกองขี้ควายเหลว ๆ น้ัน อันไหนมีคุณ
คากวากันเลา แมแตเด็กอมมือก็ตอบได อยาวาแตจะมามัวเทียบเคียงใหเสียเวลาและ
ขายความโงอยูเลย 

น่ีละการพิจารณาจิต เมื่อถึงขั้นนี้แลวเปนขั้นที่ตัดขาดจากภพจากชาติซึ่งมีอยูกับ
จิต ตัดขาดจากอวิชชาตัณหาทั้งมวล อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ตัดขาดไปเปนอวิชฺชาย
เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ สงฺขารนิโรธา วิฺญาณนิโรโธ….  เปนตน จน
กระทั่ง เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส, นิโรโธ โหต ิ เมื่ออวิชชาดับแลว สังขาร
สมุทัยก็ดับและดับตาม ๆ กันไปดังทานแสดงไวนั่นแล สังขารท่ีปรุงประจําขันธก็กลาย
เปนสังขารลวน ๆ ไปไมเปนสมุทัย วิญญาณท่ีปรากฏข้ึนภายในจิตก็เปนวิญญาณลวน 
ๆ ไมเปนวิญญาณสมุทัย วิฺญาณปจฺจยา นามรูป, นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ, 
สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส อะไรท่ีเปนรูปเปนนาม เปนสฬายตนะสัมผัสตาง ๆ ลวนแลว
แตเปนหลักธรรมชาตขิองมนัเอง ไมทําความกําเริบใหแกจิตใจดวงเสร็จส้ินไปแลวน้ัน 
จนกระทั่งถึง เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส, นิโรโธ โหต.ิ คําวา เอวเมตสฺส 
เกวลสฺส สิ่งทั้งมวลที่กลาวมานั้นไดดับลงไปแลวโดยสิ้นเชิง เรียกวา นิโรธเต็มภูมิ 

การดับกิเลสตัณหาอวิชชา ดับโลกดับสงสารจะดับที่ไหน ถาไมดับที่ตัวจิตซึ่ง
เปนตัวโลกตัวสงสาร ตัวอวิชชาตัวเกิดแกเจ็บตาย เชื้อของความใหเกิดแกเจ็บตายก็ได
แก ราคะตัณหามีอวิชชาเปนตัวสําคัญ มีอยูที่จิตดวงนี้เทานั้น เมื่อดับอันนี้ใหขาด
กระเด็นออกไปจากจิตใจหมดแลวก็ นิโรโธ โหต ิเทาน้ัน นี่แหละงานแหงการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักศาสนาของพระพุทธเจา ตั้งแตครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปจจุบันนี้คง
เสนคงวา ไมมีที่ใดยิ่งหยอนในบรรดาหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลว วาจะ
ไมทันกลมายาของกิเลสประเภทตาง ๆ เปนไมมี จึงเรียกวาเปน มัชฌิมาปฏิปทา เปน
ธรรมที่เหมาะสมกับการแกกิเลสทุกประเภทตลอดไป จนกิเลสไมมีเหลือหลอดวย
อํานาจแหงมัชฌิมาปฏิปทานี ้จงพากันเขาใจอยางนี้ 

การปฏิบัติตนใหถือธรรมขอนี ้ เพราะความพนทุกขเปนสิ่งที่มีคุณคาเหนือโลก
ท้ังสาม เราเห็นโลกท้ังสามน้ีวาอะไรเปนส่ิงวิเศษวิโสกวาความหลุดพนแหงใจจากทุกข
ท้ังมวลเลา เม่ือทราบชัดดวยเหตุผลแลว ความเพียรก็จะไดคืบหนากลาตายตอสงคราม 
ตายก็ตายไปเถอะ ตายดวยการรบการพุงชิงชัยกับกิเลสอาสวะ ซ่ึงเคยครอบงําหัวใจเรา
มานาน ไมมีธรรมบทใด ไมมีเคร่ืองมือใดท่ีจะสามารถฟาดฟนห่ันแหลกกิเลสน้ีใหจม
ลงไปได เหมือนมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลวนี้เลย 

ฉะน้ันคําวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ จึงเปนที่อบอุนใจ เปนท่ีแนใจเปนท่ีสนิทใจวา
ไดทรงบําเพ็ญทั้งเหตุทั้งผล  ทุกสิ่งทุกอยางมาโดยสมบูรณ   จึงไดนําธรรมมาสอนโลก 
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สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ก็ตรัสไวชอบแลวดวยความรูย่ิงเห็นจริงทุกส่ิงทุกอยาง คือ
ตรัสไวชอบทุกแงทุกมุมแลว สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ พระสงฆสาวกทานดําเนินตามหลัก
ธรรมของพระพุทธเจาโดยไมยอหยอนออนกําลัง จนสามารถควํ่ากิเลสออกจากใจ 
กลายเปนใจท่ีเลิศประเสริฐข้ึนมาเปนสรณะของพวกเรา ก็ไมพนจากการปฏิบัติตาม
หลักปฏิปทาน้ีเลย ดวยเหตุนี้ขอใหเราทั้งหลายจงฟงใหถึงใจ อยาสนใจใฝหาเร่ือง
หลอกเร่ืองลวง เรื่องปลอมแปลงทั้งหลายซึ่งมีเต็มโลกเต็มสงสาร ใหสนใจใฝธรรมของ
จริงปฏิบัติของจริง เราจะเห็นของจริงข้ึนกับใจไปเร่ือย ๆ ในทามกลางแหงของปลอม
ซึ่งมีอยูภายในใจและมีอยูเต็มโลก อยาพากันสงสัยจะเปนความอาลัยเสียดายกิเลสไมมี
ที่สิ้นสุด 

การปฏิบัติธรรมใหมุงทางดานนามธรรม คือ ศีล สมาธิ ปญญา เปนสําคัญย่ิง
กวาดานวัตถุ ดานวัตถุนั้นพอเปนพอไปเพียงไดอาศัยก็พอแลว อยูสถานที่ใด คนเรา
เกิดมาจากมนุษย มาเปนพระก็มาจากคน คนเขามีบานมีเรือน พระก็จําตองมีที่พักที่
อาศัยพอบรรเทาเปนธรรมดา ควรทําพอไดอาศัยเทานั้น อยาทําใหหรูหรา อยาทําแขง
โลกแขงสงสารมันเปนการส่ังสมกิเลสข้ึนมา ปรากฏช่ือลือนามไปในทางโลก ไปในทาง
กิเลสหัวเราะเยาะ ใหปรากฏช่ือลือนามดวยศีล ดวยสมาธิ ดวยปญญา ศรัทธา ความ
เพียร ใหปรากฏชื่อลือนามในการบําเพ็ญแกหรือถอดถอนตน ใหพนจากกิเลสกองทุกข
ในวัฏสงสาร น้ีช่ือวาเปนผูเพ่ิมอํานาจวาสนาของตนโดยตรงอยางแทจริง อยาไดละ
ความพากเพียรของตน จงเอาใหตลอดรอดฝงแหงวัฏวนวัฏวุนใหไดในชีวิตอัตภาพนี้ 
ซึ่งเปนที่แนใจกวากาลสถานที่และอัตภาพอื่นใด 

และอยาลืมเวลาไปท่ีไหน ๆ อยาเปนบาการกอสราง ไปที่ไหนกอสรางยุงไป
หมด และเปนบากอสรางทั่วไปหมดนาอิดหนาระอาใจ พอมองเห็นหนากัน เปนยังไง
ศาลา เปนยังไงโรงเรียนจวนเสร็จแลวยัง สิ้นเงินเทาไร เวลาจะมีงานทีไรและมีงานอะไร 
ๆ กวานบานกวานเมืองกวนบานกวนเมืองเขา ใหตองมาสิ้นเปลืองวุนวายดวยอยูไม
หยุดหยอน ใหเขาพอมีเงินและผอนเงินทองเขาถุงบาง เขาเสาะแสวงหามาแทบลมแทบ
ตาย เพียงไดหาไดสิบมาแทนที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงทอง เลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย เล้ียงครอบครัว 
เล้ียงหลานเล้ียงเหลนและส่ิงจําเปนอ่ืน ๆ บาง และทําบุญใหทานตามอัธยาศัยบาง 
กลับกลายเก็บกวาดเอามาชวยพระเพราะการเร่ียไรรบกวน จนหมดไมหมดมือและยุง
ไปตาม ๆ กัน น้ีมันเปนศาสนากวนบานกวนเมือง ซึ่งพระพุทธเจาไมพาทําและไมสั่ง
สอนใหทําอยางน้ัน ขอใหทานท้ังหลายเขาใจเอาไววา พระพุทธเจาไมไดพาทําอยางนี้ นี่
มันศาสนวัตถ ุศาสนเงิน มิใชศาสนธรรมตามเยี่ยงอยางของศาสดา 
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เราดูซ ิ กุฏิของพระหลังเทาภูเขาอินทนนทนี ่ หลังหนึ่งมีกี่ชั้น สูงจรดฟาโนน 
หรูหราขนาดไหน มันนาสลดสังเวชขนาดไหน แมแตกุฏิผมนี้ผมก็ยังอดละอายไมได
เหมือนกันทั้ง ๆ ที่ผมก็จําใจอยู ผมตองทนละอายหนาดานเอาบาง เพราะเขาสงเงินมา
ใหทําโดยไมบอกไวลวงหนากอน ละอายตัวเองที่ขอทานเขามากินประจําชีวิต แตกุฏิหอ
ปราสาทในแดนสวรรคสูไมได ทั้ง ๆ ท่ีเขาผูใหทานอยูกระตอบหลังเทากําปนน่ี ที่ถูกที่
เหมาะสมกับพระผูเห็นภัยเปนนิสัย ที่พักที่อยู อยูที่ไหนอยูเถอะ พอหลวมตัวนอนได
นั่งไดแลวอยูไปเถอะ แตเร่ืองการทําความพากเพียรน้ันขอใหมีความหนักแนนม่ันคง มี
ความขยันหม่ันเพียรบึกบึน 

อยาใหเสียเวลาเพราะงานใด ๆ มาเปนอุปสรรคได เพราะงานนอกน้ันสวนมาก 
มันเปนงานทําลายงานจิตตภาวนาเพ่ือฆากิเลสทําลายกิเลส ซึ่งเปนงานใหญโตประจําตัว 
ประจําใจของพระผูมุงตอแดนหลุดพน ไมเย่ือใยในการกลับมาเกิดมาตายเพ่ือแบกหาม
กองทุกขนอยใหญในภพชาตินั้น ๆ อีกตอไป ภัยใดไมเทาภัยท่ีกิเลสครอบหัวใจ บังคับ
ถูไถใหเปนไปไดทุกอยางที่ธรรมไมพึงประสงค ทุกขใดไมเทาทุกขของคนมีกิเลสกดคอ 
ไมสูกับกิเลสคราวบวชน้ีจะสูเวลาตายแลวไดหรือ ความเปนอยูของชีวิต ธาตุขันธนั้นพอ
อดพอทนได แตขออยาทนใหกิเลสกดคอตอไป เปนความไมเหมาะสมอยางย่ิงสําหรับ
พระลูกศิษยตถาคต 

อะไร ๆ จะพอเปนพอไปหรือขาดแคลนขนาดไหน ขอใหเล็งพระตถาคตเปน
สรณะอยูเสมอ อยาใหส่ิงไมจําเปนสําหรับพระหรูหรามากเกินเหตุเกินผล เชน สราง
อะไรก็สรางเสียจนแขงโลกแขงสงสารเขา จนกลายเปนบาช่ือเสียงเกียรติยศแบบลม ๆ 
แลง ๆ แตธรรมหากรอกใจพอฟนจากสลบไสลบางไมสนใจสรางกัน โลกเขาอยูบาน
หลังเล็ก ๆ เพียงไอจามก็จะลม อยูกระทอมหอมหอ ไดอะไรมาก็อุตสาหแยงปากแยง
ทองแยงลูกหลานมาทําบุญใหทานกับพระ แตพระอยูตึกอยูรานกี่ชั้น หรูหราโออาย่ิง
กวาพระมาจากแดนสวรรค เหมือนไมใชคนที่เคยอยูบานกับพอ-แมหลังเล็ก ๆ มากอน
ไปบวชเปนพระเลย ทั้งไมทราบวามีอะไรเปนเครื่องประดับประดาตกแตงแขงกับโลก
เขา มันนาละอายโลกเขาย่ิงกวาลูกสะใภละอายยาขณะจาม เผลอผายลมทางทวารลาง
หลุดออกอยางแรงแทบสลบไป ทั้ง ๆ ที่ศีรษะโลน ๆ ไมไดคิดถึงศีรษะตนบางเลย มิใช
มันดานเกินไปแลวหรือพวกเรานะ นั่นไมใชหลักของศาสนาที่สอนใหนักบวชแกกิเลส
เพราะความเห็นภัยในส่ิงประโลมโลก รกรุงรังแกศาสนาและหัวใจพระเรา จึงขออยาพา
กันคิดกันทํา จงทาํความรูสึกตัวไวเสมอ นี้ไมใชหลักธรรมเพื่อแกกิเลสใหเห็นประจักษ
ใจ แตเปนเคร่ืองสงเสริมใหพระลืมตัวเมามัวม่ัวสุมกับเร่ืองของกิเลส ซึ่งไมใชเรื่องของ
พระ 
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หลักธรรมของพระแทอันดับหนึ่ง รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา. ตตฺถ 
เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแลวใหเธอท้ังหลาย 
เที่ยวอยูตามรุกขมูล รมไม ชายปาชายเขา ตามถ้ํา เงื้อมผา ท่ีแจง ลอมฟาง อันเปน
สถานท่ีเหมาะสมแกการฆากิเลสทําลายกิเลสใหส้ินซากไปจากใจเถิด จงอุตสาห
พยายามทําอยางนี้จนตลอดชีวิตนะ นอกน้ันเปนส่ิงเหลือเฟอ ดังที่วา อติเรกลาโภ 
เปนตน เปนส่ิงนอกจากความจําเปนอันดับแรก 

งานที่ทรงใหทําก ็เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ตโจ ทนฺตา นขา โลมา เกสา 
นอกจากนั้นก็วาไปถึงอาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เย่ือใน
กระดูก มาม หัวใจ ตับ ปอด พังผืด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ซึ่งมีอยูกับ
ตัวเรา ทานท้ังหลายจงพยายามคล่ีคลายส่ิงเหลาน้ีใหเห็นแจงชัดเจนตามหลักความจริง 
ที่มันมีอยูเปนอยูดวยปญญา ทานท้ังหลายเม่ือไดทํางานน้ีใหสําเร็จลุลวงไปดวยสติ
ปญญาอันเต็มภูมิของวีรบุรุษแลว ความหลุดพนจากทุกขอันเปนสมบัติมหาศาลน้ัน  จะ
เปนของทานทั้งหลายเอง นั่นฟงซ ิมันหางไกลกันไหมกับพวกเราที่ชอบสะดวกสบายกับ
ของเศษ ๆ เดน ๆ ที่ทานสอนใหละใหทิ้งดวยธรรมทุกบททุกบาททุกปฎกนะ 

พวกเราน่ีมันเปนคูแขงศาสนธรรมเสียเอง อะไรท่ีธรรมตําหนิมนักลับหรูหราไป
หมด ประชาชนญาติโยมสูไมได ของดิบของดีเขาเอามาทําบุญใหทาน เขากินอะไรใช
อะไรก็พอทําเนา ขอใหไดของดีมาทําบุญใหทานพระก็เปนที่พอใจตามนิสัยของนัก
แสวงบุญ แตพระเรากลับเปนนักหรูหรา กุฏิก็อยูดี ๆ เครื่องใชไมสอยก็มีแตของดิบ
ของด ี นอกจากนั้นยังมีวิทยุ ยังมีเทวทัตโทรทัศน และยังมีรถยนตกลไกแถมเขาไปอีก 
ดูตามหลักธรรมวินัยของพระเราแลวนาสลดสังเวชเหลือประมาณ ทําไมพากันคิดฆา
พระพทุธเจาแบบสด ๆ รอน ๆ ไดลงคอ ดวยความโออาทาใหญของพระ อันเปนความ
ดื้อดานไมยอมรูสึกตัวเลย มันนาละอายท่ีสุด 

ทุกทานขอใหคํานึงเร่ืองเหลาน้ีใหมาก ถาเราบวชเพื่ออุทิศตอพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ จริง ๆ มิใชบวชมาเพื่อเปนคูกรรมคูเวรตอศาสนธรรมของพระพุทธเจา 
ขอใหคํานึงถึงอรรถถึงธรรม ถึงการดําเนินของพระพุทธเจายิ่งกวาเรื่องใด ๆ สมัยใดก็
ตามไมมีเยี่ยมยิ่งกวาพุทธสมัย ธรรมสมัย สังฆสมัย ที่พาดําเนินมา อันนี้เปนหลักใหญ
โตมาก ใหทานทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธสมัยเถิด ผลอันชุมเย็นพึงใจจะ
เปนท่ียอมรับกับหลักแหงสวากขาตธรรม นิยยานิกธรรม ไมมีทางสงสัย 

นี่ก็ไดปฏิบัติมาพอสมควร เปนผูนอยผมก็เคยไดเปน ไปศึกษาอบรมกับครูบา
อาจารย เฉพาะอยางยิ่งทานอาจารยมั่น ฟงจริง ๆ ฟงทานพูด ทานจะพูดทีเลนทีจริง 
เปนธรรมดาของลูกศิษยกับอาจารย เราจะไมมีฟงเลน จะมีแตฟงจริงอยางฝงใจตลอด
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มา มีความเคารพรักความเล่ือมใส ความกลัวทานมากท่ีสุด ยึดเอาทุกแงทุกมุม  ท่ีจะ
พึงประพฤติปฏิบัติได ไดมาส่ังสอนลูกศิษยลูกหาน้ีก็เพราะอํานาจครูบาอาจารยท่ีทาน
ใหการส่ังสอนมา 

เพราะฉะน้ันการปฏิบัตใินวัดของเราน้ี แมจะผิดแผกแตกตางกับวัดทั้งหลายบาง 
ผมก็แนใจตามหลักเหตุผลและหลักธรรมวินัย จึงไมสะทกสะทาน ผมไมไดคิดวาเปน
การทําผิด เพราะมีแบบมฉีบับทีไ่ดรับมาจากศาสนธรรม และจากครูบาอาจารยทุกส่ิง
ทุกอยาง อันเปนแบบฉบับมาด้ังเดิมอยูแลว จึงไดพาหมูเพื่อนดําเนินเรื่อยมาอยางนี้ 
ผิดถูกประการใดจะตองพูดกันตามหลักเหตุผล ความเกรงอกเกรงใจกันน้ันเปนเร่ือง
ของโลกเปนเรื่องของบุคคล ไมใชเรื่องของธรรมของวินัยอันเปนหลักดําเนินตายตัวดวย
กัน การพูดกันโดยอรรถโดยธรรมเพื่อใหเปนที่เขาใจและปฏิบัติถูกนั้นเปนธรรมแท 
เพราะฉะน้ัน คําวา ลูบหนาปะจมูกจึงไมมีในธรรมทั้งหลายของผูมุงตอธรรมดวยกัน 

การแสดงธรรมก็เห็นสมควรขอยุติเพียงแคนี ้

aspire4935
Text Box
<<สารบัญ



 

เขาสูแดนนิพพาน ๙๘ 

๙๘

เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๒ 

ยาแกกิเลส 
 
ผูใครในธรรมปฏิบัติเพื่อความรูแจงเห็นจริงดังครั้งพุทธกาล สมัยน้ีมีนอยรอย

หรอเต็มท ี ดังที่เห็นกันอยูนี้แล แตผูใครในการปฏิบัติความสงบสุขจะมีมากกวากัน 
เพราะศาสนธรรมเปนธรรมที่สอนโลกเพื่อความสงบสุขโดยถูกตอง พระพุทธเจากอน
จะสั่งสอนโลก ก็ทรงทําพระองคใหมีความสงบสุขอยางเต็มภูมิมากอน แลวจึงได
ประกาศสอนธรรมทั้งเหตุที่ทรงดําเนินมา ทั้งผลที่ทรงไดรับคือความสงบสุขเต็มภูมินั้น 
วาเปนส่ิงท่ีพึงปรารถนาสําหรับสัตวโลกมากมายเพียงไร พระองคไดนําทั้งเหตุทั้งผล
ออกแสดงโดยพระองคเปนผูรับประกันในคุณธรรมทั้งหลาย 

เมือ่เร่ิมประกาศสอนธรรม ผูไดรับความเชื่อความนับถือตามหลักความจริงที่
พระองคทรงดําเนินและทรงรูเห็นมาแลว ก็ไดประพฤติปฏิบัติตามในทันทีทันใด เชน 
พระเบญจวัคคียทั้งหา น่ันคือการปฏิบัติตามทางดานจิตใจ ในขณะท่ีกําลังสดับธรรม
ของพระพุทธเจาที่ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และแสดงอนัตตลักขณสูตรใหฟง 
จิตคลอยตามหลักความจริงของธรรม และไดบรรลุธรรมเปนข้ัน ๆ ไป จนถึงขั้นอรหัต
ภูมิซึ่งเปนขั้นที่สงบอยางเต็มภูมิ  

จากนั้นตางองคก็ตางประกาศศาสนาแกโลก ดวยความเมตตาสุดสวนไมมี
โลกามิสแมนอยเจือปน ทั้งนี้มีพระพุทธเจาผูทรงพระเมตตาองคเอกในโลกไมมีใคร
เสมอเหมือน เปนผูนําพระศาสนา และมีพระสาวกเปนผูสนองกตัญูกตเวทิตาคุณ 
ชวยพุทธภาระในการประกาศพระศาสนาแกหมูชน ใหกวางขวางออกไปอยางรวดเร็ว 
ศาสนาจึงไดกระจายไปสูจิตใจของประชาชนอยางกวางขวางไมมีประมาณ 

กิริยาอาการแหงการเสาะแสวงของประชาชน ซึ่งกําลังไขวควาหาหลักเกณฑ หา
ท่ียึดเหน่ียวอยูเเลวอยางเต็มใจ เมื่อไดทราบของจริงที่เขาสัมผัสใจเชนนั้นตางก็นอมรับ
และยึดถือ พรอมทั้งการปฏิบัติตามเปนลําดับไมทอถอยปลอยวาง และไดสําเร็จมรรค
ผลเปนที่พอใจตามลําดับภูมิความสามารถวาสนาของตน ในเวลาท่ีพระองคทรงพระ
ชนมอยูส่ีสิบหาพระพรรษา ทรงประกาศพระศาสนาแผกระจายออกไปอยางกวางขวาง 
ประชาชนไดรับความสงบสุขมากมาย 
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ศาสนธรรมท่ีทรงส่ังสอนโลกลวนแตเปนสันติธรรม ผูนําธรรมออกประกาศ 
สอนโลกก็เปนผูทรงไวซึ่งสันติธรรมโดยสมบูรณในพระทัย คือ พระพุทธเจา ธรรมท่ีส่ัง
สอนโลกก็เพื่อสันต ิคือความสงบเย็นเปนท่ีต้ัง 

โรคในกายถากําเริบยอมทําใหคนไขระสํ่าระสายกระวนกระวาย ในอิริยาบถทั้งสี่
ไมมีเวลาตั้งตัวสงบได เต็มไปดวยความทุกขทรมาน ราวกับโลกสงสารมารวมเปนไฟท้ัง
กองเผาลนเราคนเดยีว หาท่ีผอนคลายไมไดเลย 

เมือ่โรคสงบลงเพราะถูกยา คนไขก็ไดหลับนอน ไดพักผอนตัวสะดวกสบายเทา
ที่ควร เมื่อหมอหรือผูมาเยี่ยมคนไขถามวาเปนอยางไร เมื่อคืนนี้ไดพักบางหรือเปลา 
บอกวาเม่ือคืนน้ีไดพักสบายบาง ไดพักเปนคร้ังคราวบาง บางรายไมไดพักเลย น่ัน
หมายวาโรคไมสงบ คนก็ไมสงบ เมื่อโรคสงบคนไขก็สงบ สงบมากนอยคนไขก็มีความ
สงบสบาย ถึงกับหายจากโรคไปเพราะอํานาจแหงยาถูกกับโรค 

โรคของจิตแหงสัตวโลกก็ยอมเปนเชนนั้นเหมือนกัน โรคอันน้ีปราชญทานเรียก
วา “โรคเร้ือรัง” เคยฝงใจมาเปนเวลานาน ไมอาจนับตนสายปลายเหตุได วาเปนมาแต
เมื่อไร ถาเปนรากแกวก็ทะลุดินท่ีหนาแสนหนาไปแลว เพราะฝงลึกแสนลึก หยั่งลงพื้น
พิภพ ฝงรากฝงฐานภายในจิตใจสัตวโลกใหเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร ไมทราบวา
ภพนอยภพใหญ ภพไหนตอภพไหนแลว เพราะความเกิดตายซํ้า ๆ ซาก ๆ เชนเดียว
กับตามรอยโคในคอก ไมอาจทราบไดเลยวารอยโคในคอกไปยังไงมายังไง เพราะ
เหยียบยํ่าวนไปเวียนมาแหลกไปหมด น่ีเพราะความเปนมาแหงภพชาติ ซ่ึงเน่ืองมาจาก
กิเลสตัวกอเหตุตัวผลักดันใหเปนไปเปนมาอยูอยางน้ันไมมีคําวาจบส้ิน ถาไมชําระหรือ
ฆาเชื้อวัฏวนออกจากใจเสีย ตองทําจิตใจของสัตวโลกใหทุกขรอนนอนครางหาเวลาวาง
จากทุกขไมได เมื่อตั้งภพตั้งชาติขึ้นมาแลว เพราะอํานาจของกิเลสประเภทหน่ึง ๆ สวน
ประเภทที่ฝงอยูภายในจิตใจนั้นก็กอกวนวุนวายอยูเสมอ จึงทําใหสัตวโลกทั้งหลายได
รับความวุนวายเดือดรอน หาความสงบเย็นใจไมได เพราะกิเลสกอกวน ไมมีสิ่งใดกอ
กวนทําลายนอกจากกิเลสอยางเดียว 

กิเลสมีหลายประเภท ถาเรียกวาโรคก็โรคหลายชนิดภายในใจของคนแตละคน 
ไมเหมือนคนไขที่ไปรักษาตามโรงพยาบาลตาง ๆ ซ่ึงบางคนก็มีโรคเดียว บางคนก็มี
หลายโรค แตภายในจิตใจของสัตวโลกมีโรคหลายชนิดมากทีเดียว 

โรคใหญ ๆ ที่ตั้งรากตั้งฐานใหเห็นอยางชัดเจนก็คือ โรคแหงความโลภ โรคแหง
ความโกรธ โรคแหงความหลง โรคแหงราคะตัณหา สามสี่ประเภทนี้เปนเเมทัพใหญ 
และมีใจเปนสถานที่อยู มีใจเปนสถานท่ีทํางาน มีใจเปนพื้นฐานของโรคคือกิเลสชนิด
น้ัน ๆ อยูตลอดเวลา 
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เมื่อจิตใจมีแตโรคชนิดที่จะทําความกําเริบแกใจอยูเสมอ โดยเจาของไมนําพา 
ไมเหลียวแลเยียวยารักษาบาง หรือไมรูวิธีรักษาเลยน้ัน ใจดวงใดก็ตามจะหาความสงบ
สุขไมไดเพราะโรคชนิดนี้เสียดแทงอยูตลอดเวลา และผูใดที่จะมีความสามารถฉลาดรู 
หาโอสถอันสําคัญมาแกโรคชนิดน้ีใหเบาบางและหมดส้ินไปจากใจได ในสามโลกธาตุนี้
จึงมีพระพุทธเจาพระองคเดียวเทานั้น ท่ีทรงสามารถฉลาดแหลมคม ทันกลมายาของ
โรคคือกิเลสประเภทตาง ๆ และปราบใหหายซากจากพระทัยได แตขณะที่พระองคทรง
บําเพ็ญเพ่ือวิชาปราบกิเลสตัวขาศึกอยูน้ัน ไมมีครูมีอาจารยแนะนําส่ังสอน พยายาม
ดําเนินตะเกียกตะกายไปตามพระกําลังความสามารถ จนไดตรัสรูธรรมท้ังหลายแลว จึง
ไดนําธรรมนี้ออกมาสั่งสอนโลกใหกวางขวางออกไปโดยลําดับลําดา 

ผูที่ไดประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจา ก็ไดระงับดับโรคชนิดตาง ๆ ไปโดย
ลําดับ ๆ จนกระทั่งเปนใจที่บริสุทธิ ์หลุดพนจากโรคชนิดนี้โดยประการทั้งปวง เมื่อตัว
เหตุอันจะพาใหเกิดแกเจ็บตายและสั่งสมกองทุกขขึ้นมามาก ๆ สิ้นไปจากใจแลว ใจก็
หมดทุกขหมดความลําบากทรมานตาง ๆ หมดการจบัจองปาชา ตายสถานท่ีน่ัน เกิด
สถานท่ีน่ี วกเวียนไปมาจนหาตนหาปลายไมไดก็ลบลางไปหมด เพราะลบลางตัวสําคัญ
คือกิเลส อันเปนตัวพาใหเกิดแกเจ็บตายภายในจิตใจไดโดยส้ินเชิง 

ธรรมโอสถเหลาน้ีพระพุทธเจาเปนผูทรงคนพบดวยสยัมภู ทรงรูเองเห็นเองทั้ง
ฝายเหตุฝายผล นอกน้ันไมมีใครสามารถจึงเรียกวาสาวก สาวะกะ แปลวา ผูสดับ
ตรับฟงเสียกอน กอนที่จะไดประพฤติปฏิบัติตนใหถึงธรรมขั้นตาง ๆ จนถึงความ
บริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพาน ตองอาศัยการไดยินไดฟงมาทั้งนั้น ไมจากพระโอษฐของ
พระพุทธเจาโดยตรง ก็จากครูจากอาจารยที่เปนพระสาวกองคใดองคหนึ่งเรื่อยมาเปน
ลําดับลําดา ดังท่ีเราท้ังหลายไดยินไดฟงจากครูจากอาจารยมาโดยลําดับเชนน้ี 

ธรรมนี้คือโอสถเครื่องแกกิเลส เคร่ืองระงับหรือเคร่ืองปราบปรามกิเลสท้ังมวล 
จึงเปนสิ่งที่หาไดยาก และยากท่ีบุคคลจะสามารถคนความาทําประโยชนเต็มภูมิได ทั้งนี้
เพราะกิเลสอยางเดียวน่ันแลขัดขวางนะ จะมีอะไรที่ไหนมาขัดขวาง 

เมือ่ใจไดรับการเหลียวแลดวยอรรถธรรม ประพฤติปฏิบัติมีธรรมเปนหลัก
เกณฑ คือ มีเหตุมีผลเปนเครื่องประพฤติเปนเครื่องดําเนินอยูโดยสม่ําเสมอ ชื่อวาผูมี
ศาสนา ความมีศาสนาน้ันคือความมีส่ิงอารักขาภายในจิตใจ มีเคร่ืองประกันตัวอยูภาย
ในใจ จิตใจยอมมีความสงบ แมกิเลสยังมีอยูก็ยังมีขอบเขต ไมผาดโผนโลดเตนเสียจน
เลยเหตุเลยผล ถึงขนาดที่วาดูไมได 

ดังสมัยทุกวันนี้เห็นไหม ความเคล่ือนไหวของคนยุคปจจุบันเปนอยางไร ดูเอา 
ไมตองเดาก็พูดถูก ท้ังน้ีเพราะความหางเหินยา คือธรรม กิเลสจึงไดกําเริบเสิบสาน พา
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คนใหเสียคนอยางสด ๆ รอน ๆ ไมกระดากอาย ดังเขาออกทางหนังสือพิมพแทบไม
เวนแตละฉบับแตละวัน เพราะภาพชนิดน้ัน เร่ืองราวชนิดน้ัน สัตวโลกท่ีมีโรคชนิดเหลา
นี้เปนเชื้ออยูแลว มันติดไดงายกําเริบไดเร็ว เหมือนกับไฟที่มีเชื้อไฟอยูภายในเตา แลว
โยนฟนเขาไปมันก็ติดและสงเปลวขึ้นทันทีไมชักชา 

มันมีมากมายอยางท่ีเราไมเคยพบเคยเห็นก็มีข้ึนแลวเวลาน้ี กําลังเรียนวิชาสัตว
กันมากมาย วิชามนุษยก็เคยเรียนมา วิชาธรรมก็เคยเรียนมา แตเวลานี้มักจะเปนวิชา
สัตวเสียมาก ถือเปนแฟชั่นแฟเชิ่น ถือเปนศิลโปะศิลปะไป พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงพูด
เอาตามเพลงของกิเลสเจาราคะตัณหา เจาตาหัน ตามองไมเบื่อและอิ่มพอ มันแตงให
ขับรองตามเนื้อเพลงของมัน ถาเปนศิลปะก็คือวิชาและเนื้อเพลงของกิเลสนั่นแล เนื้อ
เพลงนั้นมันจะผิดอะไรกับเนื้อเพลงของ…….ท่ีเขาหอน “เอย” เขารองในฤดูที่เขาคึก
คะนอง เดก็ ๆ ดู-ฟงก็ยังเขาใจ ทําไมโลกและธรรมจะไมเขาใจ 

ตาดูก็รู หูฟงก็ชัด เพราะหูน้ีเปนหูมนุษย ตาเปนตามนุษย มันแสลงหูแสลงตา
มนุษย มนุษยทําไมจะไมทราบ แสลงใจมนุษย มนุษยทําไมจะไมทราบ ถาไมเปนเร่ือง
หยาบโลนของผูมีกิเลสอันหนาแนนหรืออันหยาบทรามน้ัน คุยเข่ียขุดคนข้ึนมาประจาน
ตัวเอง และทําใหโลกเสียหายไปตาม ๆ กันเปนจํานวนมากนับประมาณไมไดเทาน้ัน ไม
เห็นมีอะไรที่จะเปนขอยกเวน วาเปนศิลปะบาง เปนแฟช่ันแฟเช่ินอะไรบาง น้ีเราเห็น
กันทุกวัน น้ีเปนส่ิงท่ีทําโลกใหเสียหายเส่ือมทรามไดมากมาย เสียทางดานจิตใจเสียดวย 
ถาเปนตนไมก็โคนรากแกวของมันเลย ไมตองไปตัดกิ่งตัดกานของมัน เมื่อตนไมที่ถูก
โคนรากแกวแลว มันจะทนไดเหรอ ตองลมครืนลงไปโดยไมตองสงสัย 

คนเราสําคัญอยูท่ีจิตใจ อะไรจะเอนเอียงไปบาง ขาดตกบกพรองไปบาง เจริญ
บางเส่ือมบางภายนอก ไมสําคัญเทาจิตใจที่เสื่อมไป ถาจิตใจมีหลักธรรมเปนที่ยึด
เหน่ียวบาง โลกจะไมแสดงกิริยาอาการท่ีนาทุเรศแบบน้ัน และใจก็มีหลักยึด คือ เบญจ
ศีล เบญจธรรม เปนตน สําหรับโลกท่ีมีกิเลส การแสดงออกก็พองามตาไมแสลงแทงใจ
จนเลยขอบเขตเหตุผลของมนุษย ใจที่มีหลักธรรมยึดยอมทรงตัวได ไมเสื่อมโทรมจน
นาเวทนา สิ่งใดขาดตกบกพรองไปบาง ไดบางเสียบาง สุขบางทุกขบางก็พออดพอทน 

ถาใจหาหลักไมไดแลวลมเหลว เหมือนกับรากแกวที่ถูกถอนพรวดขึ้นมาแลว 
ตนไมนั้นก็มีแตตายทาเดียว จิตใจถาลงสิ่งเหลานี้ไดขุดรากแกวขึ้นมาแลว ก็มีแตวันจะ
แหลกลาญไปเทาน้ันเอง เพราะเหตุใด เพราะความหางเหินศีลธรรมจึงเปนอยางน้ัน มี
แตกิเลสตัณหาอาสวะลอมรุมสุมใจอยูตลอดเวลา หลับตื่นลืมตามีแตเรื่องอันเดียว 
กลุมรุมอยูทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน ทุกรูปทุกนามทุกเพศทุกวัย สับสนปนเปคละ
เคลากันอยูดวยเรื่องอยางนี้ มีแตเอาเรื่องนี้มาโปะกันเขา ๆ แลวมันจะทนไดอยางไร 
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นัดหนึ่งไมตายนัดที่สองมันก็ตายได เพราะมันเปนยาพิษอยูแลว น่ีเราพูดภายนอกเพ่ือ
เปนเครื่องเทียบเคียงภายในของผูปฏิบัต ิ น่ีโลก ๆ เปนอยางน้ันใหเราดูเอา และดูตาม
สภาพความจริงเพื่อปลงตก อยาดูอยาฟงเพื่อพกมาเผาหัวใจ จะกลายเปนไฟทั้งกองขึ้น
มาที่หัวอก ตกเปนทาสของมันตลอดไปไมมีวันฟนตัว 

ภายในจิตจะคิดออกไปในแงใดจะเปนการทําลายสังหารตน แมจะไมแสดงออก
มาทางกิริยาอาการก็ตาม แตพึงทราบวา นั้นกําลังพยายามโคนรากแกวของตนอยูแลว
โดยไมตองสงสัย ตองพยายามระมัดระวัง ความคิดเปนส่ิงสําคัญมาก และใจเปนสมบัติ
อันลํ้าคาเสียดวย ถาไมใชสติปญญาระมัดระวังพินิจพิจารณาจริง ๆ แลว เราจะไมได
ครองจิตท่ีเปนสมบัติอันลํ้าคาน้ีดวยอรรถดวยธรรมเลย แตจะเปนเรื่องความพินาศฉิบ
หาย รายกาจท่ีสุด เลวทรามท่ีสุด เพราะใจดวงถูกทําลายจากกิเลสท้ังหลายเหลาน้ี ขอ
ใหพากันพิจารณาใหด ี ระมัดระวังใหมากตลอดเวลาอิริยาบถ อยาไดชินชาชะลาใจกับ
กิเลสตัวใดวาไมเปนภัยตอจิตใจ แตมันคือขาศึกทั้งมวล นับแตลูกเตาหลานเหลนข้ึนไป
ถึงปูยาตาทวดของกิเลส 

ความสงบสุขของใจเปนสิ่งสําคัญที่จะตองเสาะแสวง ตองรักตองสงวน เชนเดียว
กับความไมสงบ เปนภัยอันหน่ึงท่ีเราจะตองระมัดระวัง เพราะมีนํ้าหนักเทากัน ความ
เห็นภัยกับความเห็นคุณ ใหเห็นอยางถึงใจเทา ๆ กัน จงละจงถอดถอนดวยความเห็น
โทษอยางถึงใจ ขณะเดียวกันจงพยายามเพือ่สมาธิธรรม ปญญาธรรม วิมุตตธิรรม ดวย
ความเห็นคุณอยางถึงใจเชนเดียวกัน 

พระพุทธเจาสอนไวทุกแงทุกมุมตามหลักธรรมหลักวินัย ลวนแลวแตเปนอุบาย
วิธีปองกันตัวและรักษาตัว วิธีหลบหลีกปลีกตัวจากส่ิงช่ัวชาลามกท้ังหลาย ดวยพระ
ปญญาสามารถทั้งสิ้นไมมีที่ตองติ เพราะพระองคเคยไดรบราฆาฟนกับกิเลสมาแลว
อยางโชกโชน ไมมีใครที่จะเกินพระองคไปไดถาพูดถึงเรื่องความสมบุกสมบัน ความ
ทุกขความทรมานดวยการประกอบความเพียร เพ่ือหํ้าห่ันกับกิเลสท้ังหลายใหพังพินาศ
ไปจากพระทัย  

โลกรํ่าลือกันท่ัวดินแดนวา พระพุทธเจาเปนพระองคหนึ่งที่ทรหดอดทนไมมีใคร
เสมอเหมือน จึงทรงทราบทุกอุบายวิธีที่เคยตอสูกับกิเลสประเภทตาง ๆ ดวยกลเม็ด
เดด็พรายใด หรือดวยธรรมาวุธประเภทใดวาเปนธรรมเหมาะสม จึงทรงนําธรรมเหลา
น้ันมาส่ังสอนพวกเรา ทานทรงสอนไวแงใดมุมใด ขอใหยึดมาเปนหลักเกณฑเปน
เครื่องปองกันตัวรักษาตัว และตอสูกับกิเลสเพ่ือชัยชนะในอวสานสุดทาย 

ในอิริยาบถตาง ๆ อยาใหเผลอสติเปนความชอบธรรม สมกับเปนนักปฏิบัติ
เพ่ือธรรมท้ังหลาย และสมกับเปนนักปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสออกจากใจจนไมมีเหลือ ใจ
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กลายเปนสันติธรรมอยางเต็มภูมิข้ึนมาดวยความพากเพียร ตนเองจะเปนที่ชมเชยตน
เอง โดยไมตองหาผูอื่นใดมาชมเชย 

การไดรับความชมเชยจากลมปากของคนน้ัน มันไมผิดอะไรกับลมโชยไมพัดไป
พัดมา ไมวาจะเปนความนินทา ความสรรเสริญ มันก็เหมือนกับลมพัดผานหูไปครูเดียว
ยามเดียวเทาน้ันก็หายไป ไมเหมอืนเราตําหนิติเตยีนเราและชมเชยเราดวยความสนใจ
ใครตอเหตุตอผล การตําหนิก็ตําหนิดวยเหตุผล แลวชําระแกไขดัดแปลงตนเองดวย
เหตผุล การชมก็ชมดวยเหตุผลอรรถธรรมไมลําเอียงไปทางกิเลส อันเปนการเขากับตัว 
ผูเชนน้ีเปนผูมีเจตนาเปนธรรมอยางเต็มภูมิ ที่จะกําจัดกิเลสเพื่ออรรถเพื่อธรรมทั้ง
หลาย และมีวันท่ีจะผานพนจากทุกขภายในใจไปไดเพราะกิเลสราบคาบลงไป ดวยการ
ปราบปรามของผูมีความเพียรกลา สติไมลดละในอิริยาบถตาง ๆ 

ฉะน้ันจงเปนผูหนักแนนสมกับเราเปนนักปฏิบัติ พึงเปนผูหนักแนนทุกแงทุก
มุม อยาไดออนแอทอถอย ทํากิจนอกการในใด ๆ ก็ตามใหพึงทราบวาเรากําลังทํา คํา
วาเราน้ีเปนตัวต้ังเปนตัวประธานแลว ทําเพ่ือใครก็คือทําเพ่ือเรา ทําไมดีเราดีไหม ถาทํา
ไมดีเราก็ไมด ี แสดงไปจากเรานี่ไมดีจึงทําไมด ีทําแบบขอไปที เราก็เปนคนเพียงขอไป
ท ี เปนเศษคนเศษพระเศษเณร ไมไดเปนคนเปนพระเปนเณรเต็มเม็ดเต็มหนวย เปน
แบบเพียงขอไปที เรียกวาเปนเหมือนกับเศษพระเศษเณรเคล่ือนท่ีเทาน้ัน  

ดวยเหตุน้ีจึงสําคัญท่ีวา ทําอะไรก็ตามใหถือคําวาเราเปนหลักใจไวเสมอ ทํา
อะไรก็เราเปนผูทํา เพื่ออะไร ก็ทําเพ่ือเรา เม่ือทําเพ่ือเราแลวส่ิงใด ๆ ก็เพ่ือเรา เราตอง
เปนผูจดจอตอเนื่องดวยเหตุดวยผลดวยสติปญญา ต้ังจิตต้ังใจทําส่ิงน้ันใหสําเร็จลุลวง
ไปไดดวยความมีเหตุผล ดวยความมีเจตนา ดวยความเรียบรอยสมบูรณจากส่ิงน้ันจริง 
ๆ เม่ือยอนเขามาสูภายในใจ คือ การประกอบความพากเพียรภายในใจ ก็ส่ิงเหลาน้ัน
แหละซ่ึงเปนนิสัยของเรา ที่เคยฝกหัดดัดแปลงดวยดีมาแลวกับหนาที่การงานภายนอก 
ประมวลเขามาสูงานภายในก็เอาจริงเอาจัง มีเหตุมีผลมีสติสตัง ปญญาใครครวญจน
ทะลุปรุโปรงไปได ดวยคําวาเราทําเพ่ือเรา 

หลักนิสัยเปนสําคัญมาก ขอใหพยายามฝกหัดนิสัยใหเปนคนจริงจัง อยาออน
แอเหลาะแหละ ส่ิงเหลาน้ีเปนเร่ืองของกิเลส เปนเศษเปนเดนของกิเลส เราไมใชพระ
เศษพระเดนอยานําเขามาดืม่มาคละเคลาใจ ใหจิตใจดื่มหรือคลุกเคลากับความออนแอ
ทอแท เพราะน่ีเปนเศษเปนเดนของกิเลสประเภทตาง ๆ เราไมใชเปนคน เปนพระเปน
เณรเศษเดน ตองกําจัดสิ่งเหลานี้ออกไปใหพน อยาสนิทติดจมกับมันถาไมอยากจมดิ่ง
ไมมีวันโผลหัวนะ 
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สมาธิภาวนาทานเขียนไวตามตํารับตําราเกล่ือนไปหมด อธิบายไวเสียจนเปนคุง
เปนแคว สมาธิเปนอยางน้ันสมาธิเปนอยางน้ี เรามาปฏิบัติใหเห็นองคของสมาธิจริง ๆ 
จะอยูที่ไหนแน พระพุทธเจาทรงช้ีเขามาในหัวใจน่ีเเล สมาธิคือความสงบเย็นใจ ความ
ตั้งมั่นของใจ ถาใจไมมีสมาธิทําอะไรอันเปนฝายเหตุก็ไมจริงไมจัง ผลท่ีจะเปนความต้ัง
มั่นขึ้นมาใหมีความสงบเย็นใจก็เปนไปไมได เม่ือมีความสนใจใครตอสมาธิจริง ๆ หรือ
ทําใหถึงเหตุถึงผลตามหลักที่ทานสอนไวจริง ๆ แลว คําวาสมาธิซ่ึงเราเคยไดยินแตช่ือ
ไดอานแตในตํารับตํารา ก็จะมาเห็นภายในจิตใจของเราเอง เพราะสมาธิแทอยูที่ใจผูตั้ง
มั่น 

อยาเขาใจวามรรคผลนิพพานอยูท่ีไหน นอกไปจากใจดวงที่กําลังไฟโลภโกรธ
หลงครอบงําอยูน้ีเผาอยูเวลาน้ี จงแกเสียใหได ดับไฟเหลานี้ลงไดดวยตปธรรม เอาไฟ
ดับไฟ ตปธรรมคือความแผดเผากิเลส กิเลสเปนส่ิงท่ีทําใหจิตใจรอน ตปธรรมก็คือ
ความแผดเผากิเลส รอนตอรอนเผากัน เปนขาศึกกัน เม่ือกิเลสดับแลวก็กลายเปน
ความเย็นข้ึนมา คําวา ตปะ คือความแผดเผากิเลสดวยอํานาจแหงความเพียรน่ันแล 

วิริยะ เพียรเสมอ เพียรไมถอยจนกระทั่งกิเลสมันราบไป 
ขันติ อดทน ฟงดูซ ิ ขันติคือความอดความทนตอหนาที่การงานของตน ไมได

อดทนตออะไรละ ทนตอสูกับกิเลสท่ีเปนขาศึกตอหัวใจเราตางหาก 
จิตตะ มีความรักใครใฝใจในความเพียรอยูเสมอ ไมหางเหินจากงานของตน 
วิมังสา ความใครครวญ เปนเรื่องของปญญา อยาลดละ ใหนํามาใชเสมอในกิจ

นอกการในไมละเวน 
นี่คือผูที่จะทรงสมาธ ิ จะเปนเจาของของสมาธิภายในใจ จะเปนเจาของของ

ปญญาภายในใจ จะเปนเจาของของวิมุตติหลุดพนจากกิเลสทั้งหลายภายในใจตัวเอง 
จะเปนเจาของแหงมหาสมบัติ คือ นิพพานสมบัติภายในใจโดยไมตองไปถามผูอื่นผูใด
เลย ขอแตไดเปดสิ่งที่ปดบังหุมหอจิตใจนี้ออกใหหมด ความเตียนโลงของใจที่ไมมี
อะไรเขามาเกี่ยวของยุงกวนไดเลย จะแสดงตัวอยางเต็มที่ในขณะนั้น 

เทาที่จิตแสดงตัวไมไดก็เพราะถูกสิ่งเหลานี้ครอบงําไวหมด จนมืดมิดปดตาหา
ทางออกไมได ฉายแสงออกมานิดหนึ่งก็ไมได แสงเบื้องตนก็คือสมาธิความสงบใจ แสง
ที่สองก็คือปญญา เริ่มแสดงออกมาเรื่อย ๆ ตามขั้นของปญญา ฉายแสงไปเร่ือยจน
กระทั่งรอบจิต ชําระกิเลสออกหมดเพราะอํานาจของปญญาที่ทันสมัยแลว จิตก็สวาง
กระจางแจงออกมาโดยหลักธรรมชาต ิ เพราะโดยปกติจิตเปนอยางนั้นอยูแลว เปนแต
เพียงสิ่งที่มืดมิดปดตานั้นมันไปครอบจิต ก็เลยกลายเปนจิตมืดจิตดําไปเสีย จิตโงเขลา
เบาปญญา เลยกลายเปนจิตตํ่าทรามไปเสีย ทั้ง ๆ ที่จิตแทไมไดต่ําทรามอยางนั้น ไมได
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ต่ําไมไดเลว ซึ่งที่เลวนั้นแหละเขาไปเกี่ยวของพัวพันกับจิตเลยกลายเปนจิตเลวไปได 
เมื่อชําระออกดวยความพากเพียรแลว ส่ิงเหลาน้ีก็คอยจางหายไป ๆ ใจมีความสวาง
กระจางแจงขึ้นมาโดยลําดับ จนรอบตัวในท่ีสุด กลายเปนวิมุตติหลุดพนขึ้นมาที่ตรงนั้น 

น่ันแหละคือผูทรงคุณสมบัติท่ีทานเขียนไวแตช่ือในตํารับตํารา วาศีล วาสมาธ ิ
วาปญญา วานิพพาน วิมุตติหลุดพน เขียนไวน้ันมีแตช่ือในคัมภีร ตําราตาง ๆ อันแท
จริงตัวจริงแลวก็คืออยูที่จิต สมาธิก็อยูที่จิต ปญญาก็อยูที่จิต วิมุตติหลุดพนก็หลุดพนที่
จิต พนไปที่จิต ไมพนไปจากจิตนี้ได 

จิตจึงเปนจุดรวม รวมทั้งกิเลสทุกประเภทในเมื่อแกยังไมได รวมท้ังมรรคผล
นิพพานทุกประเภท เมื่อแกหรือถอดถอนไดแลวดวยอํานาจของความเพียร มรรคผล
นิพพานจึงมีอยูที่ตรงนี้เทานั้น ไมมีอยูกับกาลเวลาชานานกาลใด ๆ ไมมีอยูกับสถานที่
โนนท่ีน่ี มีอยูกับใจนี้ จึงตองใหจอสติลงไปที่ใจ ความเพียรลงสูใจตามท่ีทานสอนไวจะ
ไมผิดหวัง เอาใหจริงใหจังก็แลวกัน อยาพากันมาเปนผีหลอกเพศของตนและหลอก
ศาสนาใหบอบชํ้ามัวหมอง เพราะโลกชาวพุทธท่ีหวังพึง่ศาสนธรรมของพระพุทธเจา
อยางถึงใจฝากเปนฝากตายยังมีอยูมาก 

จงพยายามฝกหัดสติใหดีอยาใหเผลอ เคยพิจารณาอยางไรก็ใหมีสติติดตาม 
อยางนอยก็ใหเปนสัมปชัญญะ มีความรูสึกตัวอยูในขณะทํางาน คือรูสึกอยูในตัว ไมได
จําเพาะเจาะจงในจุดใดจุดหน่ึงแหงรางกาย หรือแหงอวัยวะสวนใดสวนหน่ึง มีความรู
สึกตัวประจําอยู ทานเรียกวาสัมปชัญญะ เมื่อจอเขาไปตรงจุดใดจุดหนึ่งเรียกวาสต ิ

ทีนี้เมื่อสติมีความชํานิชํานาญขึ้นไป ก็กลายเปนสัมปชัญญะอีกทีหนึ่ง แลวกลาย
เปนมหาสติกลายเปนมหาปญญา ข้ึนจากสติข้ึนจากปญญาท่ีเคยลมลุกคลุกคลานน่ัน
แหละไมไปจากไหน เม่ือฝกหลายคร้ังหลายหน ฝกจนเกรียงไกรแลวก็ชํานิชํานาญ
คลองแคลวแกลวกลา สามารถปราบปรามกิเลสไดทุกประเภท ไมวากิเลสประเภทไหน
เหนือสติปญญานี้ไปไมได เพราะสตปิญญาเปนตนน้ี พระพุทธเจาแลพระสาวกท้ังหลาย
เคยใชปราบกิเลสใหหมอบราบคาบ ไดผลเปนที่พอพระทัยและใจมาแลวจนสะเทือน
โลกธาตุ จึงไมประสงคใหทานนักปฏิบัติทั้งหลายมานอนขึ้นเขียง คอยใหกิเลสประเภท
ตาง ๆ สับยําแบบไมเปนทาหาทางตอสูไมไดดังที่เปนอยู โดยลักษณะแพมัน ในทางสติ
ปญญา ศรัทธา ความเพียร ไมมีอะไรเขมแข็งพอ จึงขอไดพยายามฟต สติธรรม 
ปญญาธรรม วิริยธรรม ขันติธรรม เปนตน ขึ้นใหพอกับความจําเปน ผลที่พึงหวังจะ
ไดครองในวันหนึ่งแนนอนไมสงสัย  

จึงขอยุต ิ
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ 
คนจริงยอมถึงธรรมของจริง 

นี้พูดถึงสาเหตุที่เราจะออกบวชซึ่งไมเคยคาดฝนมากอนคือ เย็นวันหน่ึง ครอบ
ครัวเรามีพอแมและลูกชายหญิงหลายคนรวมรับประทานกันอยูอยางเงียบๆ ขณะนั้น
พอพูดขึ้นชนิดไมมีอะไรเปนตนเหตุเลยวา เรามีลูกหลายคนท้ังหญิงท้ังชาย แตก็ไมพน
ความวิตกกังวลในเวลาเราจะตาย เพราะจะไมมีลูกคนใดใจเปนผูชาย คิดบวชใหพอเรา
ไดเห็นผาเหลืองกอนตาย ไดคลายความกังวลใจในเวลาน้ัน แลวตายไปอยางเปนสุข
หายหวง 

“ลูกเหลาน้ันกูก็ไมวามันแหละ หมายถึงลูกผูชาย สวนลูกผูหญิงกูก็ไมเกี่ยวของ
มัน ลูกผูชายกูก็มีหลายคน แตนอกนั้นกูก็ไมสนใจอะไรพอจะอาศัยมันได แตไอบัว 
(หมายถึงเรา) นี่ซ ิที่กูอาศัยมันไดนะ” ปกตพิอไมเคยชมเรา อะไรๆ ก็ไมเคยชมมีแต
กดลงเรื่อยๆ นิสัยพอกับแมเราเปนอยางน้ัน “ไอนี่ลงมันไดทําการทํางานอะไรแลว กูไว
ใจมันไดทุกอยาง กูทํายังสูมันไมได ลูกคนนี้กูไวใจที่สุด วาอยางนั้น ถาลงมันไดทํา
อะไรแลวตองเรียบไปหมด ไมมีที่นาตําหนิติเตียน กูยังสูมันไมได ถาพูดถึงเรื่องหนาที่
การงานแลวมันเกงจริง กูยกให ลูกกูทั้งหมดก็มีไอนี่แหละเปนคนสําคัญ เร่ืองการงาน
ตางๆ นั้นกูไวใจมันได 

แตที่สําคัญตอนกูขอใหมันบวชใหทีไร มันไมเคยตอบไมเคยพูดเลยเหมือนไมมี
หู ไมมีปากนั่นเอง บทเวลากูตายแลว จะไมมีใครลากกูขึ้นจากหมอนรกเลยแมคนเดียว 
เลี้ยงลูกไวหลายคนเทาไรกูพอจะไดอาศัยมันก็ไมไดเรื่อง ถากูอาศัยไอบัวนี้ไมไดแลว กู
ก็หมดหวังเพราะลูกชายหลายคนกูหวังใจอาศัยไอน่ีเทาน้ัน” 

พอวาอยางนั้น โฮย นํ้าตาพอรวงปุบปบๆ เรามองไปเห็น แมเองพอมองไปเห็น
พอนํ้าตารวง แมก็เลยนํ้าตารวงเขาอีกคน เราเห็นอาการสะเทือนใจทนดูอยูไมได ก็โดด
ออกจากที่รับประทาน ปุบปบหนีไปเลย น่ันแหละเปนตนเหตุใหเราตัดสินใจบวช มันมี
เหตุอยางนั้น 

นําไปคิดอยูตั้งสามวัน ไมหยุด ไมยอมมารับประทานรวมพอแมอีกเลยในสาม
วันน้ัน แตก็คิดไมหยุดไมถอย คิดเทียบเคียงถึงเพื่อนฝูงที่เขาบวชกัน ตลอดถึงครูบา
อาจารยท่ีบวชเปนจํานวนมาก ทานยังบวชกันไดทั่วโลกเมืองไทย 
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การบวชนี่ก็ไมเหมือนการติดคุกติดตะราง แมเขาติดคุกติดตะราง เชนติด
ตลอดชีวิต เขาก็ยังพนโทษออกมาได เราไมใชติดคุกติดตะรางนี่ หมูเพ่ือนบวชเขายัง
บวชได เขาเปนคนเหมือนกัน และครูบาอาจารยท้ังหลายท่ีทานบวชจนเปนสมภารเจา
วัด ทานยังอยูได เหตุใดเราเปนคนท้ังคน พอแมเล้ียงมาเหมือนคนท้ังหลาย อยางอื่นๆ 
เรายังอดไดทนได แตการบวชน่ีมันเหมือนติดคุกติดตะรางเชียวเหรอ เราถึงจะบวชไม
ไดทนไมได เราทําไมถึงจะดอยเอาเสียนักหนา ตํ่าชาเอานักหนา กวาเพ่ือนฝูงท้ังหลาย 
ถึงขนาดพอแมตองน้ําตารวงเพราะเรานี่ ไมสมควรอยางยิ่ง 

คิดวกไปเวียนมาอยูน้ันไดสามวัน เอาละท่ีน่ี ตัดสินใจปุบ เอา ทําไม จะบวชไม
ได ตายก็ตายไปซิ เขาบวชกันมาไมเห็นตาย พอแมก็ไมไดบอกใหบวชจนถึงวันตาย 
หรือบอกใหบวชถึงปสองป พอแมก็ไมเห็นวานี่ แลวทําไมถึงจะบวชไมไดละ เราก ็
คนๆ หน่ึงแทๆ  เอา ตองบวช 

เม่ือพิจารณาเปนท่ีลงใจแลว จึงไดมาบอกกับแมวา เร่ืองการบวชจะบวชให 
แตวาใครจะมาบังคับไมใหสึกไมไดนะ บวชแลวจะสึกเม่ือไรก็สึก ใครจะมาบังคับวา
ตองเทานั้นปเทานี้เดือน ไมไดนะ มันหาทางออกไวแลวนั่น ดูซิ ทิฐิมานะของมันนะ แต
แมฉลาดกวาลูกน่ี “โถ แมไมวาหรอก ขอใหลูกไปบวชใหแมเห็นตอหนาตอตาแมที
เถอะ แลวสึกออกมาทั้งๆ ที่คนที่ไปบวชยังไมกลับบานก็ตาม สึกตอหนาตอตาคน
มากๆ นั้นแมก็ไมวา” แมใสเขาไปอยางน้ีเลย ก็ใครจะเปนพระหนาดานมาสึกตอหนา
ตอตาคนมากๆ ท่ีไปบวชเราได ไมบวชเสียมันดีกวา เมื่อบวชแลวมาสึกตอหนาตอตา
คน มันย่ิงขายข้ีหนากวาอะไรเสียอีก น่ัน เม่ือติดปญหาแมแลวก็เลยไปบวช 

แตวาเรามันนิสัยจริงจังแตเปนฆราวาสมาแลว เวลาบวชก็ต้ังใจบวชเอาบุญเอา
กุศลจริงๆ และพรํ่าสอนตัวเองวา บัดน้ีเราบวชแลว พอแมไมไดมาคอยติดสอยหอย
ตาม คอยตักคอยเตือนเราอีกเหมือนแตกอนแลวนะ แมเวลานอนหลับก็ไมมีใครมา
ปลุกนะ แตบัดน้ันมาก็ทําความเขาใจกับตัวเองราวกับวา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ นะ 
อยางน้ันแหละ 

แตกอนเราจะไปไหนแตเชาๆ สวนมากมีแตบอกแมใหปลุกวา พรุงนี้เชาจะออก
ไปธุระแตเชา แมก็ปลุกแตเชาแลวก็ไป แลวก็ลมนอนตูมเหมือนตาย ทอดอาลัยหมด 
เพราะคิดแลววาแมจะปลุก ไมสนใจเรื่องการตื่นนอน พอถึงเวลาแมก็ปลุกเอง ทีนี้แม
คงจะเห็นอยางน้ันจึงเปนหวงในเวลาไปบวช เพราะผิดกันกับพี่ชาย สําหรับพ่ีชายวา
พรุงน้ีเชาใหแมปลุก แตแมยังไมไดปลุกเขากลับตื่นเสียกอน ไปกอนแลว 

แมวา “ไอลูกกูคนนั้นมันก็ดีแบบหนึ่ง แตลูกกูคนนี้เรื่องการงานอะไรแลวยกให
ไมมีใครสูในลูกท้ังหลาย แตเวลานอนมันเหมือนตายน่ีซิ จึงคิดหนักอกหนักใจกับมัน 
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เวลาไปเปนพระใครจะไปปลุกมันนา นี่แหละกูหนักใจตรงนี้ ไมมีทีไรละวามันจะตื่นขึ้น
มากอนแลวไปเลยโดยเราไมไดปลุก ถาลงมันไดบอกวาจะไปงานโนนงานน้ี ตองได
ปลุกทุกทีลูกคนนี้ นี่ซิเปนขอหนักใจ” แมเอาไปวิพากษวิจารณกับคนอื่น แตเราก็ไมพูด 
เราไดยินคนอ่ืนเลาใหฟง เราไมคาน แมวา “เราอยากใหมันเปนผูหญิงเสียเองแมจะได
เบามือ น่ีพอแสนสบายเพราะมีคนชวยใหเบามือ สวนเราทุกขจะตาย” 

พอกาวออกจากบานเขาวัด ก็เตือนตัวเองทันท ี เอาละนะท่ีน่ี ไมมีใครจะตาม
แนะนําตักเตือนเรา ตลอดถึงการหลับการตื่นไมมีใครปลุกละนะ เราตองเปนเราเต็มตวั
ตั้งแตบัดนี้ไป ไมหวังพึ่งพอแมดังแตกอนอีกแลว เรียนหนังสือตีสองบาง ตีสามบาง 
เปนประจํา ตีหาบางเปนบางคืน ตีหาก็สวาง เดือนมิถุนายน กรกฎาคม พอสวางก็ลงทํา
วัตรแตเชากอนแลวจึงคอยออกบิณฑบาต มันตื่นทัน ดูซิ ผมก็แปลกเหมือนกันนะ มัน
ตั้งทาของมันอยางจริงจังไมเคยพลาดเลย จะนอนตีสองตีสามตีสี่ เร่ืองทําวัตรน้ันใน
เวลาพรรษาน้ีต้ังสัจอธิษฐานไวเลย วาจะไมใหขาดทั้งเชาทั้งเย็นการทําวัตร และกราบ
เรียนทานพระครูไวดวย หากวาทานส่ังใหเราไปในท่ีนิมนต วาใหทานรอจนเรากลับมา
ถึงคอยทําวัตร เราขอทานไวอยางน้ัน น่ีหมายถึงทําวัตรสวนรวม สวนที่กุฏิเราทําอีกที
หน่ึง น่ีเราอธิษฐานไวเปนสวนรวม ทําวัตรสวนรวมไมใหขาดท้ังเชาและเย็นในพรรษา 

เวลาบวชแลวก็ต้ังหนาต้ังตาปฏิบัติ ต้ังหนาต้ังตาเรียนหนังสือ น่ีเลาเปนคติให
หมูเพื่อนฟงเรื่องความจริงจัง เรียนๆ จริงๆ ไมถอย แตสําคัญท่ีเรียนธรรมะไปตรง
ไหนมันสะดุดใจ เอะๆ ชอบกลๆ เขาไปเร่ือยๆ ธรรมก็เขากับเราซ่ึงเปนคนจริงอยูแลว
ไดงาย ธรรมะเปนของจริงอยูแลว กับนิสัยจริงก็เลยเขากันไดสนิท เอะ ชอบกลๆ  

เวลาอานพุทธประวัติและอานสาวกประวัติเขาไปอีก โอโฮ ทีน้ีใจหมุนต้ิวๆ น่ัน
แลเรื่องที่จะอยูไปได เรื่องภายนอกก็คอยจืดไปจางไปๆ เรื่องธรรมะก็หมุนติ้วๆ ดูดดื่ม
เขาไปเรื่อยๆ จนกระท่ังไดต้ังสัจอธิษฐานเวลาเรียนหนังสือวาจบเปรียญสามประโยค
แลว เราจะออกปฏิบัติโดยถายเดียวเทาน้ัน ไมมีขอแมไมมีเงื่อนไข เพราะอยากพน
ทุกขเหลือกําลัง พูดงายๆ อยากเปนพระอรหันตนั่นเอง เห็นพระพุทธเจาก็เปนพระ
อรหันต สาวกทั้งหลายออกมาจากสกุลตางๆ สกุลพระราชา มหาเศรษฐี กุฎมพี พอคา 
ประชาชน ตลอดคนธรรมดา องคไหนออกมาจากสกุลใดก็ไปบําเพ็ญในปาในเขา หลัง
จากไดรับพระโอวาทจากพระพุทธเจาแลว เด๋ียวองคน้ันสําเร็จพระอรหันตอยูท่ีน่ัน องค
น้ันสําเร็จอยูปาน้ัน อยูในเขาลูกน้ัน อยูในทําเลน้ี มีแตที่สงบสงัด 

การประกอบความพากเพียรของทานทําอยางเอาจริงเอาจัง เปนเน้ือเปนหนัง 
เอาเปนเอาตายเขาวาจริงๆ ทานไมทําเหลาะๆ แหละๆ เลนๆ ลูบๆ คลําๆ เหมอืน
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อยางเราท้ังหลายทํากัน ผลของทานแสดงออกมาเปนความอัศจรรย เปนพระอรหันต
วิเศษๆ น่ีละมันถึงใจ 

ทีนี้จิตเลยมุงมั่นถึงอรหัตบุคคล อยากเปนพระอรหันตองคหนึ่งในสมัยปจจุบัน
น้ี คิดย้ําลงอีกวา เอา ขอใหแนใจเถอะวาในธรรมนี้มรรคผลนิพพานยังมีอยู แลวเราจะ
เอาใหได ไมไดเอาตาย มีเทานั้นไมมีอยางอื่น ขอใหมีผูหนึ่งผูใด ครูบาอาจารยองคใด 
หรือผูใดก็ตามมาช้ีแจงแสดงใหเราทราบ วามรรคผลนิพพานยังมีอยูเปนท่ีถึงใจเรา
แลว น้ันละการปฏิบัตเิพ่ือมรรคผลนิพพานจะทําใหถึงใจ เอา ใหตายไมตายใหรู มีเทา
น้ัน 

พอออกจากเรียนแลวจึงโดดผึงเลย อยูตอไปไมได ก็เรียนประโยคสามจบแลวน่ี 
เรียนประโยคส่ีก็ผิดละซิจะวาไง เรียนไปสอบไปก็ยิ่งผิด มันผิด ฝนเรียนตอไปไมได ถา
ลงคําสัตยไดตั้งขนาดนั้นแลว ไมมีอะไรใหญยิ่งกวาคําสัตย ใหตายเสียดีกวาถาลงคํา
สัตยไดขาดไป นิสัยของเราเปนอยางน้ันมาด้ังเดิม 

จึงตองขโมยหนีจากสมเด็จพระมหาวีรวงศองคที่อยูวัดพระศรีมหาธาต ุ มุงหนา
ตอพอแมครูอาจารยมั่น พอถึงทานเทานั้น ทานชี้แจงแสดงเรื่องอะไร ไมวาดูทานทาง
ตา ฟงทานทางหู อะไรไมมีคลาดมีเคลื่อนจากหลักธรรมหลักวินัย พูดอะไรตรงไปตรง
มา เปงๆ ใจออกอุทานวา โอโห น่ีละอาจารยของเรา น่ันลงละ แสดงเร่ืองมรรคผล
นิพพาน ไมรูเอามาจากไหน ถอดออกมาจากหัวใจเหมือนวา นี่นะๆ มรรคผลนิพพาน
เห็นไหม เหมือนกับทาทายอยูตลอดเวลาในการแสดงดวย ทาทายความจริงจังของทาน 
ทาทายดวยความจริงของธรรม 

ความจริงจังของทานก็หมายถึงทานเปนผูรูผูเห็นเอง ไมใชผูอื่นผูใดเปนผูเห็น
แลวทานหยิบยืมมาพูดมาเทศนใหเราฟงน่ี ทานเปนผูรูเองเห็นเองในธรรมท้ังหลาย 
เวลามาแสดงใหเราฟงจึงถึงใจ พอเขาถึงใจแลวทีน้ีเราจะจริงไหม มรรคผลนิพพานจะ
สงสัยอีกไหมที่นี่ ไมมีทางสงสัย หมดแลวเร่ืองมรรคผลนิพพาน ยังมีอยูหรือไมนั้น 
เปนอันวาหมดปญหาแลวโดยประการท้ังปวง ไมมีเหลืออยูแมเปอรเซ็นตเดียวเลย เชื่อ
แนวามรรคผลนิพพานมีอยูรอยเปอรเซ็นต เอาละทีน้ีเราจะจริงไหม จริงซิ ไมจริงให
ตายเสีย อยาอยูหนักศาสนาและหนักแผนดินตอไป ตั้งแตบัดนั้นมาก็ฟดกันใหญเลย 

ฉะนั้น จึงสมบุกสมบันมากในการประกอบความพากเพียรของผม ทั้งมีนิสัย
อยางนี้ดวย ไปไหนไมเอาหมูเอาเพื่อนไปดวย อยูคนเดียวดีดผึงๆ จนกระทั่งไดมาเปน
ครูเปนอาจารยสอนหมูเพ่ือน เพราะนิสัยของเรามันนิสัยคนเดียวแทๆ  ไมปรารถนา
เรื่องมักใหญใฝสูง มนัไมเคยปรากฏภายในจิตใจวาอยากเปนใหญเปนโต อยากเปนน้ัน
เปนน้ี มีแตสบายๆ ไปตามประสาปาอยางนั้นเอง 
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การเดินจงกรมถาอยูในวงหมูเพื่อน เชน มาอยูบานหนองผืออยางน้ี ผมจะเดิน
จงกรมใหหมูเพื่อนเห็นไมได โนน ตองเวลาสงัดสี่ทุมหาทุมลวงไปแลว หมูเพื่อนเงียบ
หมดแลวถึงจะลงเดินจงกรม กลางวันก็เขาไปอยูในปาโนน ถาวันไหนออกมาแตวัน 
เชน หาโมงเย็นออกมาอยางนี้ ก็เขานั่งสมาธิเสียในกุฎี จนกระทั่งหมูเพื่อนเงียบไปหมด
แลวถึงจะลงทางจงกรม เปนนิสัยอยางนั้นมาดั้งเดิม ไมใหใครมาเห็นการประกอบ
ความเพียรของเราวามากนอยขนาดไหน แตธรรมดาใครก็รู ทางจงกรมจนเปนขุมเปน
เหวไปใครจะไมรู เดินจงกรมกี่ชั่วโมงมันถึงจะเปนขนาดนั้น อยูในปาก็ดีอยูภายในวัดก็
ดีมองดูก็รู แตหากนิสัยเปนอยางน้ัน ถาภาษาอีสานเขาวานิสัย คนหลักความ ลักๆ 
ลอบๆ ทําอยูคนเดียว แตเรามันไมสนิทใจท่ีจะทําความเพียรใหใครๆ เห็นอยาง
โจงแจง 

แตอะไรจะบังคับบัญชายากยิ่งกวาจิตไมม ี ถึงยังไงก็ตามไมหนีความมุงมั่น ไม
หนีความฝกความทรมานไปได ตองเอาจริงเอาจังกับจิต กิเลสมันเอาเรามันเอาจริงเอา
จัง ทําไมเราเวลาจะแกกิเลสไมจริงไมจัง มันจะทันกันเหรอ ตองคิดขอนี้เสมอผูปฏิบัติ
ธรรมะ นี่ก็ไดทํามาแลวจึงไดมาสอนหมูเพื่อน ความเขมแข็งนั้นแหละเปนสิ่งที่จะให
กิเลสคอยหลุดลอยไปโดยลําดับ แตความทอถอยออนแอนี้ไมมีทาง นอกจากเปนการ
เพ่ิมกิเลสเทาน้ัน จงจําไวอยางถึงใจ 

อยาไปสงสัยวากิเลสจะหมดไปตามอัธยาศัย ประกอบความเพียรก็ตามอัธยาศัย 
ตามอัธยาศัยน้ันเปนอัธยาศัยกิเลส กิเลสลากไวดึงไวไมใหเดิน ไมใหน่ัง ไมใหมีสติสตัง 
เผอเรออยูตลอดเวลา นั่นเรื่องของกิเลสเปนอยางนั้น เรื่องของธรรมตองเปนผูเขมแข็ง 

อยูที่ไหนใหมีสติเสมอ นี้พูดอยูเสมอ เราเห็นคุณคาของสติมากทีเดียว สติเปน
ธรรมสําคัญมากในการท่ีจะใหงานไหนจักรตัวใดว่ิงหมุนต้ิว ก็ตองใหจักรตัวสตินี้หมุน
ไปกอน สติตองเปนผูควบคุมงาน งานมีกี่มากนอยที่จะทํา หนกัเบาขนาดไหน มีคน
งานกี่คน ตองมีคนคุมคนหนึ่งจนไดเปนอยางนอย น่ีตองมีสติเปนเคร่ืองควบคุมงาน
ของตน อยาทอถอยออนแอ 

ไปไหนก็ตามอยาไปหวังอะไรๆ กับโลกอันนี้ โลกน้ีเราทราบอยางถึงใจวา โลก 
อนิจฺจํ รอบโลกธาต ุเต็มไปหมด ไมมีสิ่งใดที่จะเวนจากความเปนอนิจฺจํ ทุกฺขํ  อนตฺตา 
ไปได เมื่อความเปนอนิจฺจํ ทุกฺข ํอนตฺตา มีอยูในสถานที่ใด สถานท่ีน้ันไมเปนฟนเปน
ไฟจะเปนอะไร ไวใจกันไดที่ไหน ส่ิงท่ีเปนนํ้าใหความรมเย็นแกเรา คือนํ้าอรรถนํ้า
ธรรม ใหเรงเขาไปความพากเพียร ใหจริงใหจัง ใหมีสติอยูกับงานตลอดไป อยาเสีย
ดายความพล้ังเผลอวาจะใหเราวิเศษวิโส นอกจากพาใหจมงมทุกข 
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เดินจงกรมก็ใหมีสต ิ อยาไปสนใจกับเรื่องอื่นใดวาจะมีคุณคามีราคา อยาไป
เพลินกับความคิดความปรุงในเร่ืองตางๆ เชน เร่ืองโลกเร่ืองสงสารท่ีเคยเปนมาแลวใน
อดีตก็ด ี ที่จะเปนไปในอนาคตก็ดี หรือมันเอาเรื่องอดีตมายุงอยูในวงปจจุบันนี้ก็ด ี มี
แตเรื่องของกิเลสทั้งมวล ทั้งๆ ท่ีเราเดินจงกรมอยูน้ันแหละ น่ังสมาธิภาวนาน้ันแหละ 
แตกิเลสมันทํางานอยูบนหัวใจเรา ตัวสมุทัยไดแกความคิดความปรุงแตง เรื่องอดีต
อนาคตวุนไปหมด ถาคิดไปเพื่อความวุนเชนนั้นไมใชทาง เปนเร่ืองการสงเสริมกิเลส
หรือสั่งสมกิเลสขึ้นอีก 

ตองอาศัยหลักปจจุบัน คือ สติ ตัดความเสียดาย ความหวงใยอาลัยท้ังหมดใน
เรื่องอดีตซึ่งเปนโลกลวนๆ เร่ืองอนาคตถาเปนโลกลวนๆ เมื่ออดีตเปนโลกลวนๆ 
อนาคตมันก็ตองเปนโลกลวนๆ เหมือนกัน ขาดสติเปนไปไดทั้งอดีตอนาคต หมุนติ้ว
อยูภายในหัวใจน่ันแหละ ใหไดรับความทุกขความลําบาก ถาสตจิอลงตรงไหนปจจุบัน
มีอยูตรงนั้น เราหักหามกันไดท่ีตรงน้ัน เคยหักหามมาแลวนี่ไมใชมาสอนหมูเพื่อน
เฉยๆ เคยฟาดกันลงบางครั้งถึงน้ําตารวงก็ม ี จนกิเลสมันทวงติงเราวา เฮอ เอาถึง
ขนาดน้ีเชียวเหรอ ถาไมถึงขนาดนี้กิเลสมันจะหลุดลอยไปเหรอ วาอะไรเพียงนํ้าตารวง
เทาน้ีวะ ตายก็ยังไมถอยนี่ อยามาพูดเลยเพียงนํ้าตารวง เพียงกินเผ็ดน้ําตามันก็รวงไม
เห็นไดเรื่องอะไร ถูกควันไฟมันก็รวง หัวเราะมันก็รวง รองไหมันก็รวง มันไดเรื่องอะไร 
ประสานํ้าตา น้ําไมเปนทาเปนทางก็คือน้ําตานั่นเอง ผูจะฆากิเลสไปสนใจเสียดายน้ําตา
อะไรกัน เรื่องจริงเรื่องจังที่จะเปนสาระแกนสารแกตัวคืออะไร มันเหนือเร่ืองเหลาน้ี
เปนไหนๆ ฟาดกันลงไปใหหนักมือผูปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดนะ อยาฟงเสียงกิเลสยิ่งกวา
เสียงธรรม 

เราเห็นโทษเร่ืองความเกล่ือนกลนวุนวายกับหมูคณะ ในเวลาอยูศึกษาอบรมกับ
ครูบาอาจารย มาทําเหลาะๆ แหละๆ ใหเห็นตอหนาตอตา เคยเห็นมาแลวอยาใหเห็น
อีกนะ น่ีไดเห็นมาแลวตอหนาตอตา ถึงขนาดที่เคยพูดกันอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยกับ
หมูคณะในเวลาน้ัน มันก็เปนอยางที่พูดไมเห็นผิดไปนี่ เวลาอยูกับครูบาอาจารยมัน
ซอนเล็บนะ มันไมกางเล็บออกมา แตก็เห็นเล็บท่ีซอนอยูจนไดน่ันแหละ 

เวลาปราศจากครูบาอาจารยหรือหางเหินจากครูบาอาจารยไปแลว มันจะกาง
เล็บออกเลนเต็มเพลงน่ันแหละ “เพลงของกิเลส” นะ ใครมีของดิบของดีอยูในอุงเล็บที่
เขาใจวาวิเศษวิโสยังไง ก็จะนําออกแสดงใหเต็มภูมินั่นแหละ ทั้งๆ ท่ีมันไมวิเศษ คอยดู
ก็รูกัน แลวมันก็เปนแลวอยางทุกวันน้ี นี่ถึงวาไมอยากพบไมอยากเห็นอีก กลัวอกแตก
ตาย 
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มีจํานวนมากจํานวนนอย ใครอยาถือใครเปนตัวอยางนอกเหนือไปจากหลัก
ธรรม ธรรมเทาน้ันท่ีจะทําใหไดรับความรมเย็นเปนสุข สันติสุขในหมูคณะดวยกัน อยา
เขาใจวาเรียนมากรูมาก อยาเขาใจวามีฐานะด ี อยาเขาใจวาเปนคนช้ันน้ันช้ันน้ีนาเกรง
ขาม มีสงาราศี ซึ่งเปนเรื่องของโลกเสกสรรกันตามอํานาจของวัฏวน อยานําเขามาเก่ียว
ของในวงของพระซึ่งมีแตธรรม คือ ความถูกตองดีงามลวนๆ เอาตรงน้ันเปนแบบฉบับ
ของผูจะหนีทุกขคือวัฏวน 

อยูดวยกันใครพูดใหฟงโดยเหตุโดยผล ผูพูดก็ใหพูดโดยเหตุโดยผล ผูฟงฟง
หาความจริง อยาฟงหาเอาเร่ืองความมาทะเลาะกัน อยาฟงเอาทิฐิมานะ เม่ือทิฐิมานะ
มันเกิดข้ึนภายในใจแลว มันอัดอั้นตันใจในหัวใจตัวเอง เดี๋ยวมันก็กระเด็นออกมา 
ระบาดออกมา ทะลักออกมาใหไดรับความกระทบกระเทือนตอเพื่อนฝูงดวยกันจํานวน
มากนอยจนได 

วงปฏิบัตินี้ตองเปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน มันถึงอยูกันไดดวยความผาสุก ถา
ไมเหมือนอวัยวะเดียวกันแลวอยูดวยกันไมได ธรรมนั้นแหละที่จะทําจิตใจของแตละ
ทานแตละองคที่อยูจํานวนมากนี้ ใหรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได ดวยความสัตย
ความจริง ดวยความมุงอรรถมุงธรรม ไมใชอะไรจะพาใหรวม อยางอื่นอยาเอาเขามา
เกี่ยวของ  

แมแตผมเองผูปกครองหมูเพื่อนอยูที่นี ่ ท่ีหมูเพ่ือนเสกสรรปนยอวาเปนครูเปน
อาจารย เขามาอาศัยใหแนะนําตักเตือนส่ังสอน ผมก็ไมเคยถืออํานาจวาสนาใหนอก
เหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยน้ีเลย ผมประกาศตัวตอหมูเพื่อนอยูเสมอ ถาผมผิด
แลว ใหวาไดเลยไมตองเกรงอกเกรงใจ เพราะธรรมเหนือผมน่ี ทานผูนําธรรมมา
ตักเตือนสั่งสอนผม ผมจะไปขัดของหาสมบัติอะไร ถาขัดของก็ไมเปนธรรม ก็ไมควร
จะอยูกับหมูกับเพื่อนตอไปละซ ิ สอนหมูเพื่อนเพื่อประโยชนอะไรเจาของไมเปนธรรม 
ถือทิฐิมานะ เอาทิฐิมานะมาเหยียบยํ่าทําลายธรรม แลวจะสอนหมูเพ่ือนใหเปนสิริ
มงคลไดยังไง น่ีเราตระหนักเสมอในใจของเรา เราจะใหส่ิงเหลาน้ีเกิดข้ึนมาไมไดท้ังใน
ตัวเราและในวงคณะท่ีอยูรวมกัน ฉะนั้นการสอนหมูเพื่อนที่อยูดวยกัน ตนเองก็พึง
ปฏิบัติอยางนั้น โดยถือหลักธรรมเปนสําคัญ และใหอภัยกันเสมอ เมตตากันเปนพื้น
ฐาน 

อยามองกันในแงราย ใหมองกันในแงเหตุผลและเมตตาตอกันเสมอ เพราะคน
เราความรูและอัธยาศัยใจคอไมเหมือนกัน ผูมีความรูมากก็ม ี ความรูนอยก็มี ผูโงผู
ฉลาดมีสับปนกันไป ผูหยาบผูละเอียดม ี ใหตางคนตางระมัดระวัง สิ่งใดที่มีอยูในตัว
เรา ยิ่งสิ่งใดที่เปนภัยตอหมูเพื่อนดวยแลว ใหระมัดระวังและกําจัดใหได อยาหวงไว
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เผาตวัเองและวงคณะ และอยาแสดงออกมาเปนอันขาด ซึ่งเปนการขายตัวอยางเลว
รายท่ีสุดใหอภัยไมไดเลย นี่แหละคือหลักของการปกครอง ของการอยูรวมกันเปน
อยางน้ี จึงตองไดระมัดระวังเสมอ ประมาทไมไดตลอดไป 

และเคยพูดเสมอวาการปกครองเปนของสําคัญ ไมใชมีเทาไรมาเทาไรก็เออๆ 
อยูไปๆ มันไมใชอยางนั้น ตางคนตางหามตางคนตางหาบกิเลสเต็มหัวใจมาดวยกันทุก
คน เพราะเปนปุถุชนคนมีกิเลส ทําไมจะไมหาบกิเลสหามกิเลสมาเต็มหัวใจละ และ
กิเลสมันเคยลงกับอะไรที่ไหนเมื่อไหร กับธรรมมันยังตอสู แมจะแพธรรมมันยังไม
ยอมถอยงายๆ สูจนมันตายทลายลงไปหมดทุกตัว เรื่องของมันกับธรรมจึงยุต ิ แม
ขนาดมันตายตอหนาตอตาของธรรม มีสติปญญาเปนตน มันยังไมยอมออกปากพูดวา
ยอมแพเลย ฟงซิ 

กิเลสมันไมกลัวอะไรนอกเหนือไปจากธรรม เพราะฉะน้ันจึงตองอาศัยธรรม คือ
สติเปนสําคัญ ปญญาเปนเครื่องไตรตรองทดสอบพิจารณา เบิกทางเดินไปเพ่ือความ
สงบเย็นใจแกตนเอง 

ทางการปฏิบัติก็เอาใหจริงจัง อยาเหลาะๆ แหละๆ อยาเลน อยาสําคัญวาวัน
คืนเดือนปเปนของมีคามีราคา มันมีคามีราคาท่ีไหน มืดกับแจงเอาราคํ่าราคามาจาก
ไหน สถานที่โลกอันนี้ก็มีแตแผนดิน ไปที่ไหนอยูที่ไหนก็อยูแผนดิน ใครสูงใครต่ําที่
ไหนก็อยูกับแผนดินดวยกันนี ้ ใครจะวิเศษวิโสไปท่ีไหนถาไมทําจิตใจใหวิเศษวิโสดวย
ธรรม ซึ่งเปนของประเสริฐอยูแลว และเปนของคูควรกับใจ นอกนั้นไมมีสิ่งใดคูควรกัน 
ใจเปนภาชนะอันเหมาะสมอยางย่ิงกับธรรม มีเทาน้ี ใหพากันสนใจตั้งหลักตั้งเกณฑลง
ใหดี 

จิตใจอยางนอยใหไดรับความสงบ ทําไมจะสงบไมได เราฝกฝนอบรมใจดวย
ธรรมเพ่ือความสงบ พระพุทธเจาสงบไดดวยธรรม ระงับไดดวยธรรม ปราบกิเลสให
ฉิบหายวายปวงไปไดดวยธรรม พระสงฆสาวกทีเ่ราถือเปนสรณะ ทานก็ทุกขลําบาก
เพราะการปราบกิเลส ดวยอรรถดวยธรรมเหมือนกัน การเขาสูสงครามจะไมทุกขได
อยางไร ตองทุกขดวยกัน จนไดเปนพระอรหันตขึ้นมา ใจบริสุทธิ์พุทโธเหมือนพระ
พุทธเจา เปนแตเพียงไมเรียกศาสดา สวนความบริสุทธ์ิน้ันเสมอกัน เหมือนกันหมด 
แตอํานาจวาสนาความลึกต้ืนหนาบางน้ัน ตางกันกับพระพุทธเจา แตอยางไรก็ตาม นตฺ
ถ ิ เสยฺโยว ปาปโย หาความย่ิงความหยอนตางกันไมมีในความบริสุทธ์ิ นั่นแลครูของ
พวกเรา สรณะของพวกเราทานดําเนินอยางน้ัน ตองยอมรับ คือรับมาเปนคติเตือนใจ
ตัวเอง อยาใหลดละทอถอย 
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จิตอยาใหดิ้นไปไหนได เราเปนผูฝกจิต จะยอมใหจิตด้ินเหยียบหัวเราไปตอ
หนาตอตามีเหรอ ถาเปนอยางนั้นก็ไมใชนักปฏิบัต ิกิเลสรุนแรงขนาดไหน เราก็รุนแรง
ขนาดน้ัน เอา เปนก็เปนตายก็ตาย กิเลสมันดื้อขนาดไหนไมกินก็ไดขาวนี่วะ มีแตทาจะ
ฝกทรมานมัน เอาจนอยูหมัดน่ันแหละสมใจ 

พระพุทธเจาทานยกอุปมาเรื่องนายสารถีฝกหัดมา มามีถึงสี่ประเภท ประเภท 
ท่ีหน่ึง เย่ียม เกือบจะพูดไดวาเปนประเภทอาชาไนย ฝกไดงาย ใชไดประโยชนมากมาย 
รวดเร็วทันใจ ประเภทที่สอง ลดกันลงมา ประเภทท่ีสาม ฝกยากพอประมาณ แตไมได
หนักหนานัก พอฝกไดทําประโยชนได ประเภทที่สี่ ไมไดเรื่องเลย ตองฆา นายสารถีวา
เพราะไมเกิดประโยชน 

เราตถาคตก็เหมือนกัน พอถึงตอนสุดทายก็บอกเราตถาคตก็ฆา เอะ พระพุทธ
เจาฆาไดยังไง พระพุทธเจาเปนศาสดาไมไดไปฆาสัตว ก็ชักสะพานยังไงละ ทานวา 
ปทปรมะ มืดแปดทิศแปดดานเหมือนไมมีหูมีตา ใจก็มีแตความมืดบอดอยูภายในน้ัน 
จะสอนใหเปนอรรถเปนธรรม รูอรรถรูธรรม รูบาปบุญคุณโทษไดอยางไร ก็เหมือนกับ
คนตายแลวท้ังๆ ที่มีชีวิตอยูนั้นแล น้ันจึงชักสะพานไมสอนใหเสียเวลาและอรรถธรรม
ไปเปลาๆ ออ ฆาอยางน้ัน เทียบกันกับสารถีฝกหัดมาส่ีประเภท 

เราไมใชประเภทปทปรมะน่ีนา เปนประเภทที่ฝกฝนอบรมได แตเอาใหหนัก
หนอย ใหมันได ฝกเรา เราฝกคนอื่นวาคนอื่นยังมีเหตุมีอะไรๆ ภายในใจ ตวัเราเองผู
วาก็ยังมีความเกรงอกเกรงใจกันบาง เราเองฝกทรมานเราน้ี เอาใหไดเต็มเม็ดเต็ม
หนวยอยางใจหวังน้ันเลย ไมไดเกรงอกเกรงใจตวัเอง เพราะเห็นวากิเลสคือตัวแสบที่
ขวางตัวเองตางหาก ไมใชเราขวางเรา กิเลสขวางเรา เราตองสู เอาใหจริงใหจังใหพัง
ทลาย จะไดชมตัวเองวาเกงจริง สมนามวานักบวชคือนักรบ 

ถาลงไดตั้งทาสูกันขนาดนั้นแลว ยังไงกิเลสก็ตองหมอบใหเห็น ใจสงบจนได 
เห็นไหมเขาอยูในโลก เคยพูดใหฟงเสมอ โลกนี้หมุนไปตามสิ่งที่ชอบใจทั้งนั้นแหละ 
รูป เสียง กลิ่น รส เคร่ืองสัมผัส เปนสิ่งที่โลกตองการและรักชอบที่สุดไมมีวันอิ่มพอ 
และโลกก็ไดรับความฉิบหายลมจม และบนเพอละเมอกันอยูทุกหยอมหญา เพราะส่ิง
เหลานี้เองทําพิษนะ แลวเราจะเอาคุณคาอะไรจากส่ิงเหลาน้ี 

สวนผูเห็นธรรมแลวไมมีใครที่จะบนนอกจากออกอุทานเทาน้ัน อยางพระมหา
กัปปนทานวา สุขํ วต สุขํ วต สุขหนอๆ น่ีทานเคยเปนพระมหากษัตริยมาแตกอน
เสด็จออกบวชจนไดเปนพระอรหันตข้ึนมาแลวทานเปลงอุทานวา สุขํ วต สุขํ วต สุข
หนอๆ น่ัน แตกอนทานอยูในพระราชวังไมเคยเห็นออกอุทานวา สุขหนอๆ เวลาเสด็จ
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ออกจากสิ่งพัวพันทั้งหลายและสลัดภายในใจออกอีก จนกลายเปนใจท่ีบริสุทธ์ิแลว อยู
ไหนก็สุขหนอๆ สุขํ วต สุขํ วต 

เราก็เอาใหไดซิ อยูที่ไหนก ็ สุขํ วต ซิ ทานมหากัปปนมิไดผูกขาดนี่ นี่อยูกับผู
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดวยสติปญญาอยานอนใจ น่ีแลทางแหง สุขํ 
วต อยูตรงนี้ กิเลสจะตายไปดวยความเพียร หรือกิเลสจะคอยหมดไปดวยความเพียร
ไมไดหมดไปดวยสิ่งใด ใหทําความเขาใจกับตนไวเสมอ อยาออนแอในการปฏิบัติ 

สมาธิที่เคยไดยินแตชื่อก็จะปรากฏขึ้นที่ใจ มีความสงบเย็นภายในใจ มีความ
แนนหนาม่ันคงข้ึนท่ีใจ ปญญาเม่ือมีความสงบพอเปนปากเปนทางเปนบาทเปนฐาน
แลว ใหพิจารณาอยาข้ีเกียจ อยาติดสุขในสมาธิ อยาเขาใจวาสมาธิจะทรงคุณคาใหเปน
ของเลอเลิศประเสริฐ เพียงแตความสงบตะลอมกิเลสเขามาสูจุดรวม เพ่ืองายแกการ
ถอดถอนดวยปญญาเทานั้นเอง ถาไมฆามันก็เพนพานไปไดอีก เมื่อตะลอมเขามาสม
ควรแลวก็คลี่คลายออกไปฆาทีละตัวสองตัว เหมือนกับเราไลสัตวเขาคอก แลวจะฆามัน
ทีละตัวสองตัว ฆาเร่ือยๆ ฆาจนหมดคอกก็ไดเมื่อไลเขาคอกแลว นี่สมาธิเหมือนกับไล
สัตวเขาคอก คือ ไลกิเลสเขามาสูความสงบ แลวคลี่คลายออกไปดวยปญญา แยกนั้น
แยกนี้ออกพิจารณา 

ดูใหเห็นอนิจฺจํเต็มรางกายเต็มจิตใจทําไมจะไมรู รูปทั้งรูปนี้มีอาการใดที่ไมเปน 
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เห็นเปนพ้ืนอยูชัดๆ อยางน้ี จะคานความจริงไปไหน อนิจฺจํ แปร
สภาพอยูตลอดเวลา ทุกขํ ใครเปนทุกข ก็คือผูแบกผูหามอยูนี้แหละ เวลาน้ีมันเปน
ทุกข อะไรจะเปนทุกข นอกจากผูแบกผูหามเปนทุกข คือ หัวใจเราเอง เห็นโทษแหง
ความหลงของตัวเองที่ไปแบกไปหามแลวเกิดทุกขขึ้นมา อนตฺตา ปราศจากคําวาเปน
สัตวเปนบุคคล เปนเราเปนเขา เปนของเราของเขาไปหมดแลว ภายในรางกายก็ดี ภาย
ในจิตเจตสิกธรรมที่แสดงออกมาก็ด ีลวนแลวแตตัว อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา หากหลงไป
ตามมัน เจตสิกธรรมที่แสดงมานี้ก็เปนตัวสมุทัย กอตัวเปนพิษเปนภัยข้ึนมาแกเราน่ัน
แหละ 

ถาใชปญญาพิจารณาใครครวญเขาไป ใหเห็นเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ชัดแลว 
สิ่งเหลานี้ก็ระงับดับไปๆ ดับไปเร่ือยๆ ไมพนจากความจริง ขอใหพิจารณาหยั่งสติ
ปญญาลงไปถึงพื้นฐานแหงความจริง คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เถิด น้ีเปนความจริงซ่ึง
เปนพ้ืนฐานอยูภายในรางกายจิตใจของเรา ในขันธทั้งหานี้มีอันนี้เปนพื้นฐานอยูตลอด
กาล ที่จะตองพิจารณาใหเห็นตามความจริงของมัน เรียกวา ปญญา 

หรือจะพิจารณาเร่ืองอสุภะ ก็เอาใหมันเห็นชัดๆ ซิ ในตัวของเราน้ี มันมีชิ้นไหน
เปนของดีที่หอมหวนชวนใหดม มีที่ตรงไหน แมแตผิวหนังมันก็เหม็นจะวาไง แลวเย้ิม
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เขาไปขางในมีอะไรอีก หนังมันบางยิ่งกวากระดาษ กระดาษยังหนากวาผิวหนังที่หลอก
ตาเสียอีก พิจารณาเขาไปซิ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา แลวยังไมแลว ดูความอสุภะอสุภัง ปา
ชาผีดิบ ไมทราบวาเปด วาไก วาหมู วาวัว วาควาย วาอะไร เต็มอยูในน้ีหมดน่ันแหละ 
ในปาชาผีดิบน้ี มันรวมอยูตรงปาชาผีดิบน้ี เรายังไมตาย เอา พวกนั้นตายแลว เขามา
ฝงอยูในนี้ เม่ือเราตายแลวก็เปนปาชาผีตาย ดูใหชัดซิ สติปญญามียอมอับจนอยูทําไม 

แยกสวนแบงสวนดูใหมันชัด จิตหมุนต้ิวๆ อยูกับงานที่ทํา อยาใหออกไป
เพนพาน บังคับใหได ตายก็ตาย ในขณะที่จะประกอบความเพียรก็เหมือนกับขึ้นเวท ี
เผลอไมไดเดี๋ยวถูกน็อก ชักหรือตายไปเลยไมเพียงแตสลบ อันนี้ก็ทําอยางนั้นนัก
ปฏิบัต ิอนิจฺจํ ก็ใหเห็นอยางถึงใจ ดูขางนอกก็เหมือนกัน ทุกฺขํ อนตฺตา ดูอันน้ีกับขาง
นอกก็เหมือนกัน ไมเห็นมีอะไรผิดกัน เพราะโลกน้ีเปนโลก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา คําวา
อสุภะอสุภัง พิจารณาดเูราแลวก็เหมือนกันอีก 

โลกวิทูเปนคุณสมบัติของสาวกดวย โลกวิท ู คือ รูแจงเห็นจริงภายในภายนอก 
เพราะเปนสภาพเหมือนกันหมด อยางน้ีเรียกวา โลกวิทู มีไดท่ัวไปในสาวกท้ังหลาย 
คือ เปนคุณสมบัติของสาวกดวย สวนคุณสมบัติของพระพุทธเจาไมมีแตเพียงเทานี้ ยัง
หยั่งทราบความจริงของสิ่งทั้งหลายและสัตวทั้งหลายทั่วโลกธาตุอีกดวย โลกวิท ู มี
หลายข้ันหลายตอน 

เราไมตองคิดไปโนนไปน้ีกวางขวางใหเสียเวลํ่าเวลา หนาที่ของเรามีแตจะให
เปนโลกวิทู รูแจงเห็นจริงในธาตุขันธท่ีมีอยูภายในตัว ที่ถูกกิเลสผูกมัดรัดรึงอยูดวย
อุปาทาน เพราะความลุมหลงน้ีเทาน้ัน โดยไปสําคัญมั่นหมายเอาเอง ทางทานบอกไว
ไมยอมไป ชอบปลีกชอบแวะ ชอบปนสองขางทาง หกลมกมกราบขนาดไหนก็ยังไม
ยอมถอย ไมยอมไปตามทาง น่ันแหละท่ีเรียกวา เปนขาศึกตอมัชฌิมาปฏิปทา ฉะนั้น
ตองฝนมัน ตอสูมันลงไปซิ ถอยเอาประโยชนอะไร 

เม่ือรูแจงเห็นจริงในเร่ืองธาตุเร่ืองขันธแลว กิเลสมันจะไปไหน กิเลสเกิดข้ึนจาก
ความสําคัญ เม่ือแกความสําคัญดวยความจริงแลว มันก็ถอนตัวไปๆ ฟาดกันใหสะบ้ัน
ห่ันแหลกลงไป กิเลสถอนเขาไปไหน ก็เขาไปหาจิตดวงเดียวเทาน้ันแหละ เมื่อมันหมด
ที่ยึดที่เกาะเขาไปโดยลําดับแลว เพราะอํานาจของสติปญญาตีตะลอมเขาไปๆ วงแคบ
เขาไปๆ สุดทายมันก็ไปกองอยูในจิต ปลอยนิวเคลียรหยอนลงในจิตอีกซ ิ สติปญญา
อัตโนมัติอยางไรละ ธรรมนิวเคลียร 

นิวเคลียร หมายถึงอะไร ปรมาณู หมายถึงอะไร จะทาํลายขาศกึวาระสุดทายเอา
ชัยชนะ ก็คือ มหาสติ มหาปญญา ละซิ หยั่งลงไปตรงนั้นใหกิเลสขาดสะบั้นแตก
กระจายไปหมด ทีนี้ภพชาติอยูที่ไหน เมื่อกิเลสซึ่งเปนตัวภพ เปนตัวใหกอภพกอชาต ิ
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ถูกทําลายลงไปหมดดวยอํานาจของอาวุธที่ทันสมัยไดแก มหาสต ิ มหาปญญา แลว 
ขาศึกก็หมดเทาน้ันแหละ นี่ละงานของพระ 

งานของผูตองการพนจากกองทุกขในวัฏสงสาร ไมตองมาเกิดแกเจ็บตายอีก 
คือ งานการประกอบความพากเพียร นับแต เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ท่ีพระ
อุปชฌายะมอบใหแตเบื้องตนจนถึงวาระสุดทาย ตีแตกกระจายไปหมด งานน้ันแตก
แขนงไปเรื่อยๆ ตามความฉลาดความสามารถของตัวเอง จะทํางานใหไดมากและกวาง
ขวางขนาดไหนไดทั้งนั้นเมื่อสติปญญามีแลว เอาจนกระทั่งไมมีอะไรเหลือเลย ส้ินสุด
วิมุตติพระนิพพานภายในจิตใจ น่ันแหละเรียกวาเสร็จงาน งานไดทําสําเร็จแลว ไมตอง
ทําเพื่อการถอดถอนกิเลสตัวใดอีก นี่แลงานของพระ ใหพากันจําใหถึงใจ วางานน้ีคือ
งานแทของพระเรา 

อยาไปคิดวาบวชมาแลวไดไปกอน้ันสรางน้ีไวเปนท่ีระลึก สรางวัดสรางวาแลว
ยังไมแลว สรางพระพทุธรูปปฏิมากร สรางโบสถ สรางวิหาร สรางศาลาโรงธรรม สราง
เจดียมหาเจดียยุงไปหมด กอกวนบานเมืองยุงไปหมดดวยเงินดวยทอง วาเปนงานเน้ือ
งานหนังของพระ วาเปนสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป นั่นมันเปนงานของประชาชนเปน
สวนใหญจะขวนขวายกัน น่ันเปนมรรคข้ันหยาบสําหรับประชาชนท่ีอยูในฐานะจะทําได 
เพราะเกี่ยวกับสมบัติเงินทอง สวน สัมมาสังกัปโป ข้ันละเอียดท่ีจะฆากิเลสภายในจิต
ใจ เลยกลายเปน มิจฉาสังกัปปะ ในมรรคสวนละเอียดไปเสียโดยไมรูสึกตัว เพราะ
ความกังวลวุนวาย ขยายกิเลสใหออกวิ่งเพนพานเขาบานเขาเมือง กนไมติดพื้นกุฎีแต
ละวันเวลาท่ีผานไป ยนเขามาซิ ถาอยากทราบท่ีหลบซอนของกิเลสดวยความฉลาดตาม
องคมรรคจริงๆ  

สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เห็นอะไรเห็นชอบ ใหเห็นชอบตามงานท่ีทานสอน
ไวซิวา เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ มันคืออะไร หยั่งลงไปทั้ง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา 
หยั่งลงไปทั้งอสุภะอสุภัง ใหเห็นชอบตามที่ทานสอนไวนี้ซ ิ งานเพ่ือความเห็นชอบ
อยางแทจริงอยูตรงนี้กอนอื่น 

สัมมาสังกปัปะ ความดําริเพื่อออกจากเครื่องผูกพัน อะไรเปนเครื่องผูกพัน ก็
ความหลงส่ิงเหลาน้ีแหละเปนเคร่ืองผูกพัน พิจารณาใหเขาใจดวยปญญาแลวมันถอน
ตัวเองโดยไมตองบังคับขับไสแหละ 

สัมมากัมมันตะ เดินจงกรมบาง น่ังสมาธิภาวนาบาง อยูในทาใดอิริยาบถใด มี
แตการทํางานดวยความมีสติ เพื่อการถอดถอนกิเลสโดยถายเดียว น่ันแหละ
สัมมากัมมันตะ  
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สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ดวยอารมณอันเปนธรรมของจิต อยาไปคิดอารมณ
ที่เปนพิษเปนภัยขึ้นมาเผาลนตนเอง มีแตอารมณแหงอรรถแหงธรรมเปนเครื่องถอด
ถอนกิเลส เปนเคร่ืองเล้ียงจิตใจใหมีความร่ืนเริงบันเทิง มีความสงบเย็นใจ มีความสงา
ผาเผย มีความฉลาดรอบตัว ไมนําอารมณอันเปนพิษเขาสูใจ น่ันแลสัมมาอาชีวะแท 

สัมมาวายามะ เพียรชอบ ทานก็บอกวาเพียรในท่ีส่ีสถาน เพียรละบาป บําเพ็ญ
บุญ เพียรปองกันบาปที่ยังไมเกิดไมใหเกิดขึ้น เพียรละกิเลสท่ีมันเกิดข้ึนแลวใหมันดับ
ไป แลวอบรมธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวใหเจริญย่ิงข้ึนโดยลําดับลํา
ดา ไมใหเสื่อมเสียไป ปธาน ความเพียรส่ีอยาง ทานก็พูดไวแลว 

สัมมาสติ ระลึกอยูที่ไหน ทานบอก ถาจะไปทางสติปฏฐานสี่ก็ระลึกอยูในกาย 
กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ. อิธ ภิกฺขุ อชฺฌตฺตํ วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรต,ิ พหิทฺธา 
วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ. อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรต,ิ 
สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรต,ิ วยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรต,ิ
สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรต.ิ พิจารณากายในกายไปเร่ือย กายนอกก็ม ี
กายในก็ม ีพิจารณาใหเห็นกายนอกก็ด ี เห็นกายในก็ดี พิจารณาเห็นกายในกายของตัว
เองก็ดี ไลลงไปโดยลําดับๆ เม่ือเห็นแลวก็อยู อยูดวยความสงบสุขๆ น่ีเรียกวา
พิจารณากายในกาย 

ในบทสุดทายทานยนเขามาวา อตฺถิ กาโยติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏฐิตา โหต,ิ 
ยาวเทว ญาณมตฺตาย ปติสฺสติมตฺตาย. อนิสฺสิโต จ วิหรต ิน จ กิฺจ ิโลเก อุปาทิ
ยต.ิ เอว ํ โข ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรต.ิ ทานพูดถึงเรื่องสติหยั่งลงไหน หย่ังลง
กาย ถาจะพิจารณากายพิจารณาจริงๆ ใหมีสติรูอยูกับกายเทาน้ัน สติควบคุมอยูกับ
กายน้ีเทาน้ัน จะแยกไปสวนใดอวัยวะใดแงใดของกาย ใหมีสติสืบเนื่องไปโดยลําดับ 

แลวพิจารณาเวทนาก็เหมือนกัน ใหสติติดแนบไปกับงานเลย ใหมีความรูอยู
จําเพาะกับเวทนาเทาน้ัน ไมใหแยกใหแยะไปไหน 

เรื่องธรรมเรื่องจิตก็เหมือนกันกับกาย เวทนา ไมผิดกันอะไรเลย ลงอันเดียวกัน 
อตฺถิ กาโยติ, อตฺถิ เวทนาติ, อตฺถิ จิตฺตนฺติ, อตฺถิ ธมฺมาติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏฐิ
ตา โหต.ิ เหมือนกันน่ันแหละ ลงอันเดียวๆ กันหมด คือ สติใหระลึกอยูในสถานที่นี้ 
สถานใดสถานหน่ึงก็ตาม ใหจริงจังในสถานที่พึงเปนที่ระลึกของสติ น่ีเรียกวาระลึก
ชอบและถูกตองดวย หาความผิดเพ้ียนไปไมไดเลย 

หรือจะพิจารณาถึงเร่ือง ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค มันก็อยูในวงสติปฏฐานสี่อัน
เดียวกัน พูดอะไรก็เหมือนกัน เหมือนกับดูขางหนาขางหลังของคนๆ เดียวน่ันแหละ 
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ขางหลังก็ของคนๆ น้ันเสีย ขางหนาก็ของคนๆ น้ันเสีย ขางซายขางขวาก็ของคนๆ น้ัน
เสีย คนๆ เดียวน่ันแหละ วงสัจธรรมเหมือนกัน พิจารณาใหจริงจัง สําคัญอยูที่สติผู
ตามรับรูงานน้ันๆ นี่แตกอนก็ไมเหมือนทุกวันนี ้ มาพิจารณามันยอนไปทุกแหงทุกหน
น่ันแหละตามประสีประสาของเรา น่ีอานดู สติปฏฐาน น่ีแลวกําหนดตาม แหมจิตมัน
คลอยตาม 

ตามความรูสึกของผม ผมพูดตามความจริงทางการปฏิบัติมา อนัตตลักขณสูตร 
จิตใจยังขัดกัน มนัเปนจริงๆ ผมจึงทําความเขาใจเอาวา ผูรจนานี้อาจตัดออกเสียตอน
ใดตอนหนึ่ง หรือจะวาเทศนซํ้าๆ ซากๆ ปกิณกะอะไรอยางที่ทานวาซ้ําๆ ซากๆ เลยข้ี
เกียจ ทานยนเอายอๆ เสียบาง 

จะพูดไปตามแถว เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มนัก็ไมเหนือจิต ตองไปเขา
จิตจนไดอยูโดยด ีรูปสฺสมึป นิพฺพินฺทติ, เวทนายป นิพฺพินฺทติ, สญฺายป นิพฺพินฺทติ
, สงฺขาเรสุป นิพฺพินฺทติ, วิฺญาณสฺมึป นิพฺพินฺทต.ิ เบ่ือหนายในรูป ในเวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ นิพฺพินฺท ํ วิรชฺชติ. ยอมคลายกําหนัด เม่ือคลายกําหนัด จิต
ยอมหลุดพน เมื่อจิตหลุดพนแลว ญาณความรูแจงวาจิตหลุดพนแลวยอมมี 

เวลาเรามาเทียบมาพิจารณาตามน้ี มันไปไมได เมื่อไปถึงแคขันธหา คือรูเทา
ขันธหาพูดงายๆ รูเทาในขันธหา คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือเบ่ือหนาย 
ก็หมายถึงความเห็นโทษของมันอยางชัดเจนนั้นเอง จะวาการพิจารณาน้ันเห็นชัด จาก
เห็นโทษแลวก็เห็นเปนความจริงแตละอยางๆ แลว มันยังไมแลว 

การพิจารณาเห็นความจริงแตละอยางๆ ไมยึดถือแลว มันวิ่งเขาไปถึงใจ ไปยึด
อยูในใจจนได เมื่อกิเลสวิ่งเขาไปอยูที่ใจ ความยึดมั่นถือมั่นมันยังมีอยูที่ใจนั่นอีก จึง
ตองพิจารณาฟาดฟนลงในจิตอีกทีหนึ่ง จนกิเลสในจิตพงัทลายลงไปแลวมันถึงหมด
ปญหา นี่ละการปฏิบัติของเรามันขัดตรงนี ้เราเคยแยมๆ ถามพวกปฏิบัติทั้งหลาย พูด
ไปแบบสุมๆ เดาๆ เราข้ีเกียจพูดและฟงเลยหยุดเสีย 

ที่หาที่คานไมไดก็คือ อาทิตตปริยายสูตร น่ีเราคานไมไดเลย การปฏิบัติเวลา
เอาสูตรน้ีมาเทียบเคียงกันแลว กราบสนิท คือมันลงไดอยางสนิท อะไรๆ ทานก็วาไป
อยางละเอียด จกฺขุสมึป นิพฺพินฺทติ, รูเปสุป นิพฺพินฺทต,ิ จกฺขุวิฺญาเณป นิพฺพินฺทต,ิ 
จกฺขุสมฺผสฺเสป นิพฺพินฺทติ, ยมฺปทํ จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชต ิ เวทยิตํ,  สุขํ วา 
ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ วา, ตสฺมึป นิพฺพินฺทติ. คือเบ่ือหนายในตา แลวก็เบ่ือหนายใน
รูป เบ่ือหนายในวิญญาณท่ีเกิดจากน้ี เบ่ือหนายในสัมผัส ในเวทนา สุขก็ด ีทุกขก็ด ีไม
สุข ไมทุกขก็ดี น่ีเราจะสรุปไปเลย คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ กับ รูป เสียง กลิ่น รส 
เคร่ืองสัมผัส ธรรมารมณ เปนคูๆ กันไป 
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เม่ือเบ่ือหนายในตาก็เบ่ือหนายในรูป เบ่ือหนายในหูก็เบ่ือหนายในเสียง ออก
ไปอยางนี้เลย ตลอดถึงความสัมผัสที่เกิดเวทนา เปนสุข เปนทุกข เปนเฉยๆ เบ่ือหนาย
เปนลําดับๆ สุดทาย มนสฺสมึป นิพฺพินฺทติ น่ันตรงน้ีแหละเบ่ือหนายในจิต  ธมฺเมสุป 
นิพฺพินฺทติ เบ่ือหนายในธรรมารมณท่ีเกิดภายในจิต ออกจากนั้นก็เบื่อหนายทั้งเวทนา
สุขทุกขไปเรื่อยๆ จนไมมีอะไรเหลือเลย 

เบ่ือหนายในจิตแลวยังเบ่ือหนายส่ิงท่ีเขามาเก่ียวของกับจิต ทั้งจิตแสดงออกมา
เปนผล คือเปนสุข เปนทุกข เปนเฉยๆ ออกจากนั้นพอเสร็จแลวก็ นิพฺพินฺท ํ วิรชฺชติ 
แลวก็เรื่อยไปจนตลอดสาย วิราคา วิมุจฺจติ, วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ ญาณํ โหติ, ขีณา 
ชาต,ิ วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, ไปเรื่อย อันน้ันเหมือนกัน แตสําคัญไปลงที่จิตนะ
ซิ 

จิตเปนของสําคัญ เปนที่รวมของกิเลสทุกประเภท จะพิจารณาประเภทใดก็ตาม 
ลงไปอยูที่นั่นหมด หลักปฏิบัติเปนอยางนี้ น่ีเราพูดจริงๆ เราพูดอยางอาจหาญ เพราะ
เราปฏิบัติมาอยางน้ัน เวลาปฏิบัติมันคานกันท่ีตรงไหน มันแยกกันที่ตรงไหน เราพูด
ไดตามความแยก สวนถูกหรือผิดแลวแตใครจะนําไปพิจารณา 

แตสําหรับ อนัตตลักขณสูตร เราเปนความไมสนิทใจอยางน้ันแหละตามความรู
สึกของเรา เรายกไวเสีย ก็ไมเห็นจะไดเรื่องไดราวอะไร อันไหนที่มันลงกันอยูแลวก็
ยอมรับกันไป เชน อาทิตตปริยายสูตร นี้ลงกันรอยเปอรเซ็นตหาที่คานกันไมได ตั้งแต
ตนจนอวสาน มนสฺสมึป นิพฺพินฺทติ, ธมฺเมสุป นิพฺพินฺทติ เรื่อย…..มโนวิฺญาเณป 
นิพฺพินฺทต,ิ มโนสมฺผสฺเสป นิพฺพินฺทติ, ยมฺปทํ มโนสมฺผสฺสปจฺจยา อุปฺปชฺชติ เวทยิ
ต,ํ สุขํ วา ทุกฺขํ วา อทุกฺขมสุขํ วา, ตสฺมึป นิพฺพินฺทต.ิ น่ัน รวมยอดมาก็เบ่ือหนาย
เหลาน้ีหมด 

คําวา ตสฺมึ น้ีหมายถึง โยคเอาตัวท่ีพูดมาแลวน้ันมาเปนสรรพนาม โยคเอาวา
เขา คําเดียวน้ัน เชน นาย ก, นาย ข, นาย ค, นาย ง, พอสุดทายก็เขาเหลาน้ันหรือเขา
เทาน้ัน นี่ก็เหมือนกัน รวมปุบปบ ตสฺมึป นิพฺพินฺทติ ลงหมด นิพฺพินฺท ํ วิรชฺชต,ิ วิ
ราคา วิมุจฺจติ, ตลอดสายเลย 

น่ีเวลาปฏิบัติของเราเปนอยางน้ันจริงๆ ก็เคยพูดใหหมูเพื่อนฟงแลวนี ่ ตอมา 
พิจารณาอะไรก็พิจารณาไมไดเรื่อง รูปพิจารณาก็ไมไดเรื่อง อสุภะอสุภังเคยพิจารณา
เสียจนแหลกกระจัดกระจาย ชํานิชํานาญคลองแคลวแกลวกลา พิจารณาไปๆ เลยหมด 
อสุภะก็เลยหมดไมมีเหลือที่จะพิจารณา ทีแรกมันไมหมด พอยอนเขามาถึงภาพภายใน
น้ีแลว อสุภะภายนอกมันก็หมด ภายในมันก็หมด มันเลยวาง จะพิจารณาอะไรมันก็ไม
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ทัน มันดับไปเสียกอน ถึงทันมันก็ไมสนใจที่จะพิจารณา มันเปนอยางน้ัน อะไรๆ มันก็
วางไปหมดในรางกาย และหมดความสนใจที่จะพิจารณารางกายอีกตอไป 

สุดทายกิเลสก็ไปอยูที่จิต ก็ไปหลงอยูที่จิต งงอยูที่จิต สงวนอยูที่จิต จะวาแบกก็
แบกหามอยูที่จิตไมรูตัว รักสงวนจิต มีอะไรมาแตะตองไมได ความสงาผาเผยก็ตัวน้ัน
แหละ ตัวรักสงวนก็อยูน้ันแหละ อยางอื่นมันพิจารณาหมดแลว ปลอยไปหมดไมสนใจ
กับอะไร แตตรงจิตนั้นมันไมปลอย มันยึดที่จิต 

ปลอยนอกแลวก็มายึดใน ปลอยนอก รูป เสียง กลิ่น รส เคร่ืองสัมผัส เปนนอก
อันหน่ึง ปลอยนอก คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี่เปนนอกอันหนึ่ง แลวมา
ยึดภายในซ่ึงเปนตัวการสําคัญ คือยึดใจ น่ันกิเลสเขาไปรวมอยูในน้ัน หลอกใหยึดอีก
แลว ใครจะวาอวิชชาไมละเอียดเหรอพิจารณาดซิู ละเอียดขนาดไหนอวิชชา นั้นละตัว
การสําคัญจริงๆ ทําใหหลงไมวาสติปญญาขนาดไหน มันจะตองงงไปเสียกอน แตหลง
ไมนานเทาน้ันแหละ เมื่อฟาดฟนลงไปตรงจุดนั้นพังทลายลงไปแลว ทีน้ีไมเห็นวาอะไร
มีอะไรที่จะใหพิจารณา มีอะไรที่ตกคาง มีอะไรที่ใหสงสัย ไมมีเลย 

จะแยกไปถึงพระพุทธเจา พระพุทธเจานิพพานกี่ปกี่เดือนแลวคืออะไร นิพพาน
อยูที่ไหน ตัวนิพพานนั้นคืออะไร มันก็หมดปญหาโดยประการทั้งปวง พระสงฆสาวกจะ
กี่หมื่นกี่ลานองคก็ไมมีปญหาอะไร พอเขาถึงตรงน้ันแลวเทาน้ัน เปนอันวาลบไปหมด 
เร่ืองความสําคัญม่ันหมายตางๆ ไมมีอะไรเหลือ ข้ึนช่ือวาสมมุติในโลกน้ีเขาครอบจิต
นั้นไมได นอกจากความจริงลวนๆ ท่ีเปนความจริงอันวิเศษเทาน้ัน 

จะวาอยูก็อยู จะวาไปก็ไป ไมคานใคร นี่แลผลของงานที่ปฏิบัติอยางเอาจริงเอา
จัง ไปไหนไมไดตองมาลงตรงนี้ ฉะน้ันจงเช่ือธรรม อยาเชื่อกิเลส เราเคยเช่ือกิเลสมาก่ี
กัปกี่กัลปแลว ไมเฉพาะอัตภาพน้ีเราก็เคยเช่ือมันมาแลว ความโลภมันเคยพาใครด ี
ความโกรธ ความหลงมันเคยพาเราไดดิบไดดีอะไรบาง ราคะตัณหามันพาเราไดดิบได
ดีอะไรบาง การแกสิ่งเหลานี้ถึงจะยากลําบากขนาดไหนก็ไมถึงตายหรอกนะ พระพุทธ
เจาไมเห็นตาย สาวกไมเห็นตาย ทําไมเราจะตายคนเดียว มีปาชาแตเราคนเดียวใน
เวลาประกอบความเพยีรน้ีหรือ มนัเปนเพราะเหตุไร ซักเจาของเขาไปซิถาเปนนัก
ปฏิบัต ิ นักสติปญญาท่ีจะคนควาหาความจริง ตองขุดตองคนเขาไป ใหเปนอุบายวิธี
ของแตละทาน ๆ ที่พูดนี้เพียงแตหยิบยกไมชิ้นใหญหรือไมทั้งดุนไมทั้งทอนใหไป
เจียระไนเอง ใหไปเลื่อย ไปไสกบลบเหล่ียมกันเอง น่ียกใหเทาน้ัน 

เอาใหจริงใหจัง มรรคผลนิพพานคอยอยูกับหัวใจทุกคนน่ันแหละ ไมไดอยูที่
ไหน อยูที่ใจ เปนแตเพียงตัวสมุทัยนี่มันครอบไวหมด มนัไมใหเห็นตัวมรรคผล
นิพพานท่ีอยูภายในน้ัน มันปดมานไวหมดเสีย หุมหอไวหมดเสียไมใหเห็น หลอกเรา
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เร่ือยมา อันไหนจะเปนไปตามมัน มันหลอกเราไปลากจูงเราไป จงเขาใจใหดีนะ อยา
เสียกลใหกิเลสอีก 

เอาเทาน้ีกอน 
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๒ 
ยึดแบบฉบับของผูเห็นภัย 

 
ผูทรงประเพณี อันเปนทางดําเนินเพื่อความพนทุกขของพระพุทธเจาไวไดคง

เสนคงวาไมออนขอยอหยอน ตองเปนผูเดินตามทางศาสดา ไมปลีกไมแวะออกนอกลู
นอกทาง เฉพาะอยางยิ่งงานจิตตภาวนาอันเปนงานชั้นเอกของศาสดาและสาวกทั้ง
หลาย ตองถือเปนงานสําคัญมากยิ่งกวางานอื่นใด นั่งก็ใหเห็นโทษของกิเลสภายในตัว
อยูเสมอ ยืน เดนิ นอน ขบฉัน ตลอดอาการเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอยางใหมีความรูสึก
คือสต ิอันเปนลักษณะของผูเห็นภัยอยูเสมอ น่ันแหละเปนความถูกตอง เพราะฉะน้ัน
จึงไดพูดกับทานสิงหทองวา มันเปนยังไงกันนี่ จึงพากันซดซายซดขวาอยางสนุก
เพลิดเพลิน น่ีไมใชพากันลืมครูอาจารยและธรรมไปหมดแลวหรือ มองดูถวยวางเปน
แถวกันอยางนี ้ นับแตพระเถระเถโรลงมาจนถึงเณรหัวเทากําปน ไมมีเวนที่ไมซดกัน
นะ ไปเอาแบบไหนมาใช จึงวางไวเปนถวยๆ แลวซดกันเปนแถวๆ อยางน้ี อรอยดี
ไหม รสน้ําแกงพอจะกลอมลิ้นใหเคลิ้มหลับในขณะกําลังนั่งฉันนั่งซดเพลินๆ ไดไหม 
ล้ินนับวาเกงมากธรรมตามไมทันเลย 

เราเคยอยูกับทานอาจารยม่ันมาแลวดวยกัน ทําไมจึงตองใหเปนอยางนี ้เขาใจ
วาทานอาจารยม่ันโงไมฉลาดเหมือนเราอยางน้ันหรือ นั่นมันโงตอรสของตัณหา โงตอ
ลิ้นตอปากตอทองตางหากนี ่ น่ันคือความเพลินในรส น่ันคือความไมเห็นภัยตาม 
ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฺฑปาต ํปฏิเสวามิฯ ท่ีทานตีไวขนาบไวน่ี น่ันคือความติดรสติด
ชาต ิ ความเห็นแกความเอร็ดอรอยอันเปนขาศึกตอธรรมตางหาก เรื่องธรรมแลว
ละเอียดสุขุมมากสุดจะกลาวไดถูกตองกับความจริง น่ีเราอยาเขาใจวาเปนธรรมดา
ของโลกนิยม นอกจากจะเปนธรรมดาของผูดื้อดานสันดานเลวไมยอมฟงครูอาจารยผู
มีธรรมนิยมเต็มหัวใจเทาน้ัน อยาพากันเอากิเลสมาแขงธรรมอวดครูอาจารย จะเปน
พระสันดานดื้อแตกปลอกแหวกแนวแบบสัตวไมมีเจาของและขึ้นเขียงไดอยางงายๆ 

อยางทานอาจารยมั่นทานแสดงออกมา เราซึ้งใจมากและฝงลึกไมมีวันถอน ย่ิง
ซึ้งเขาไปทุกวัน ทานวา ผมไมทราบเปนยังไง พอเอาชอนตักลงไปในบาตรมนัขวางใน
จิตทันทีเลย น่ันฟงซิคําวา “ขวางในจิต” จิตทานอาจารยม่ันกับจิตเรามันเปนยังไง
พิจารณาซิถาอยากทราบความจริง จิตทานเปนจิตไมมีกิเลส ส่ิงท่ีเปนกิเลสกิริยาอัน
เปนกิเลสแทรกเขาไปทานรูทันที การทําอยางนั้นมันไมใชลักษณะของความเห็นภัย 
ทานวา มีอะไรก็ฟาดมันลงไปในบาตรใบเดียวนั้น มีมากมีนอยไมสนใจกับอาหารดีไม
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ดี มีมากมีนอยเทาไรก็ฉันไปตามเรื่องของธาตุของขันธ พอยังชีวิตใหเปนไปเทานั้น 
ไมฉันเพราะอํานาจปากลิ้นฉุดลากไป น่ันจึงช่ือวาผูเห็นภัย 

ระหวางคําพูดของทานผูไมมีกิเลสพูด กับความรูสึกของเราการกระทําของเรา
ที่มีกิเลส มันขัดแยงกันอยูตลอดเวลาดังที่รูๆ เห็นๆ อยูนี่แล จงพากันฟงอยางถึงใจ 
ถาเราจะเอา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เปนหลักใจ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ พระสงฆที่เปน
สรณะในวงปจจุบันน้ี ก็มีทานอาจารยม่ันเปนหลักสําคัญ เปน สรณํ คจฺฉามิ ไดอยาง
ตายใจไมมีสงสัย เราไปอยูกับทานแลวหายสงสัย ไมมีอะไรเลยภายในจิต จึงไดนอม
รับถึงรอยเปอรเซ็นต ตายก็มอบถวายทานเลย กิริยาอาการของทานที่แสดงออกทุก
อยาง เปนลักษณะของผูเห็นภัยคือตื่นตัวอยูเสมอ น้ันแลคือผูเห็นภัยรูภัยและพนภัย
แท 

การขบการฉันมีอะไรใชสอยไปตามเรื่องตามราวที่เกิดที่ม ี เมื่อความมุงมั่นอยู
กับธรรมแลวอะไรก็ไมกังวล การขบการฉันอะไรฉันไดหมด อาหารประเภทใดไมขัด
กับหลักธรรมวินัยกับธาตุขันธ ไมแสลงกับโรคภัยแลวฉันไดหมด น่ันคือผูเห็นภัย ดัง
พระพุทธเจาเสด็จออกทรงผนวช จากความเปนกษัตริยลงถึงขั้นเปนคนขอทาน
ธรรมดาท่ัวๆ ไปเหมือนโลกเขาซึ่งเปนตัวอยางอันยอดเยี่ยม เพราะแตกอนไมมี
ศาสนาน่ี ทําไมพระองคทําไดคิดดูซิ เวลาจะฉันเหมือนกับวาลําไสจะทะลักออกมา
เพราะมันฝน ทานก็มีอุบายวิธีแกดวยความฉลาดแหลมคมของทาน ก็สิ่งของลงใน
บาตรวาเปนของปฏิกูล แลวอยูในทองจะไมเห็นวาเปนปฏิกูลหรือ มันรายย่ิงกวาน้ัน 
น่ัน ทานแกปบทันทีและเสวยไดในอาหารท่ัวๆ ไปไมทรงเลือก 

อาหารของคนขอทาน เขาจะไดของดิบของดีแตที่ไหนมาใหทานทาน เน่ือง
จากศาสนาท่ีสอนวาทําบุญใหทานมีอานิสงสมากอยางน้ันอยางน้ียังไมมี นักบวชท่ีเปน
หลักเปนเกณฑอยางพุทธศาสนานี้ในระยะนั้นยังไมม ี มีเพียงเปนนักบวชอยางที่เห็น
น่ันแหละ เดียรถีรนิครนถบาง ฤาษีดาบสบาง อยางน้ัน หาขอทานกินธรรมดาๆ เขาก็
ใหแบบธรรมดาๆ น่ันแหละ ไมไดใหดวยศรัทธาความเช่ือความเล่ือมใสความเคารพ
นับถืออะไร ไมเหมือนคนใหทานแกพระเจาพระสงฆที่อยูในพุทธศาสนาดังที่เปนอยู
ทุกวันน้ีเลย แลวทานจะไดของดีและเหลือเฟอมาจากไหน 

เราอยาใหกิเลสเหยียบยํ่าทําลายจิตใจได เปนนักปฏิบัติตองเปนนักคนควา 
เปนนักเหตุผล เปนผูมีความรูสึกเร็วตอเหตุการณตางๆ ท่ีเก่ียวกับตน ผูทานพนจาก
ทุกขและเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราทานดําเนินอยางน้ัน ในครั้งพุทธกาล
พระสงฆสาวกที่ออกมาบวชจากสกุลใดบางเราก็เห็นกันทุกคนในตํารา เปนพระมหา
กษัตริยก็เยอะ เชื้อพระวงศกษัตริยก็ไมนอย เศรษฐี มหาเศรษฐี กุฎมพี รองกันลงมา 
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จนกระทั่งพอคาประชาชนคนธรรมดา เมื่อออกมาบวชแลว เข็มทิศทางเดินของทาน
ตรงแนวตอมรรคผลนิพพานเหมือนกันหมด ในเม่ือเข็มทิศทางเดินตรงแนวอยางน้ัน 
ความพากเพียรทุกสิ่งทุกอยาง อากัปกิริยาที่แสดงออกจะไมตรงแนวไดยังไง เพราะ
เข็มทิศคือความมุงมั่นนั้นเปนเหมือนแมเหล็กเครื่องดึงดูดใหเปนไปตามนั้น เคร่ือง
สนับสนุนคือความเพยีร ความพออกพอใจ ความอดความทน เครื่องบุกเบิกคือสติ
กับปญญาบุกเบิกไปเรื่อยฟาดฟนไปเรื่อย จนทะลุดงหนาปากิเลสทั้งมวลถึงแดนพน
ทุกข และกลายมาเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา น้ันแลคร้ังพุทธกาลทาน
ดําเนินอยางน้ัน พวกเราไมยึดเอาทานเปนสรณะและดําเนินตามแลว จะหวังอะไรเปน
สาระภายในใจของพระ อันรสๆ ล้ินๆ น้ันแมในสัตวเดรัจฉานก็มีเกล่ือนไปไมเปน
ของแปลก อยาเอามาอวดธรรม 

แบบฉบับของทานเราตองคํานึงเสมอ อยาสงจิตออกไปคิดไปดู สิ่งที่
จอมปลอมและอยานําเขามาเปนอารมณและเปนแบบฉบับ เพราะส่ิงเหลาน้ันเคยมี
เต็มโลก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา มานาน ไมเคยพาใหใครพนทุกขถึงแดนวิเศษได นอก
จากผูฉลาดนํามาเปนหินลับปญญา สิ่งเหลานั้นจึงจะเกิดประโยชนตามคุณภาพของ
ตนและกําลังสติปญญาของผูนํามาใช พระพุทธเจาไมใชศาสดาจอมปลอม ธรรมไมใช
ธรรมจอมปลอม พระสงฆที่เรานับถือเปนสรณะก็ไมใชพระสงฆที่จอมปลอม ทานเปน
หลักใจไดอยางแนใจแมนยําไมมีเคล่ือนคลาด ไมมีสิ่งใดที่นาสงสัย ทานเหลาน้ีเปน
ทานผูวิเศษตามหลักธรรมชาติดวย เปนผูวิเศษตามคําเลาลือท่ีทานรูจากหลักธรรม
ชาติน้ันดวย เราจึงยึดทานน้ันเปนหลักใจไวเสมอ อยาหันเหเรรอนจะตายเปลาไมมี
หลักยึด 

หลักธรรมวินัยนั้นแลคือหลักศาสดา หลักของพระสงฆสาวกหรือดวงพระทัย
ของพระพุทธเจาและดวงใจของสาวกอรหันตทั้งหลาย อยูที่พระธรรมพระวินัย ไมอยู
กับกาลสถานที่หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด ใหยึดน้ีเปนหลัก อานไปตรงไหนทานบอกไววาควร
หรือไมควร ใหถือเหมือนพระพุทธเจาทรงชี้บอกอยูตอหนาตอตานั้น หรือพระสงฆ
สาวกทานชี้บอกอยูตอหนาตอตา วาอันน้ีควรอันน้ันไมควร อันนั้นทําอันนั้นอยาทํา 
เหมือนประทานดวยพระโอษฐอยูตอหนาเราในขณะน้ัน ทานประทานไววา “ธรรม
วินัยท่ีเราตถาคตบัญญัติไวน้ีแล จะเปนศาสดาของทานท้ังหลายแทนเราตถาคต
เม่ือเวลาเราผานไปแลว” พระวาจาน้ีไมมีอะไรเคล่ือนคลาดแมนิดหน่ึงเลย ซาบซ้ึง
มาก พระธรรมก็ดีพระวินัยก็ดีที่ประทานไว เหมือนองคศาสดาชี้บอกอยูตอหนาตอตา
น่ันแล น่ีคือทางดําเนินเพ่ือความม่ันใจของพวกเรา จึงอยาถือใครเปนศาสดาเปนเนติ
แบบฉบับ  
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ดังที่ทานอาจารยมั่นทานสอนไวในมุตโตทัย ตอนน้ันทานไดรับความกระทบ
กระเทือนทางโลกธรรม เพราะทานอาจารยม่ันเปนผูเร่ิมบุกเบิก ไปที่ไหนจึงมักไดรับ
ความกระทบกระเทือนเสมอ เพราะทแีรกเขาไมเคยรูเคยเห็น ก็ตองคัดตองคานทาน
ตองกีดตองขวาง แตทานเปนจอมปราชญ ทานมีอุบายสติปญญาหลบหลีกจนได ทาน
ไมใหกระทบกระเทือนองคทานเองและผูหนึ่งผูใด บางทีจิตใจก็มีลักษณะแปลกๆ ข้ึน
มาที่ถือวาเปนขาศึกแกตัวเอง ทานก็แกปุบปบไมรั้งรอใหอารมณนั้นฝงจมในจิตไป
นาน บางครั้งอุบายตางๆ ก็แสดงข้ึนภายในจิตทานวา ใหถือเราตถาคตผูบริสุทธ์ิหมด
จดจากกิเลสเปนศาสดา อยาไปถือปากสกปรกปากที่เต็มไปดวยกิเลสโสมมเปน
ศาสดา เร่ืองเขาสรรเสริญนินทาเปนเร่ืองของโลกธรรมซ่ึงมีมาแตด้ังเดิม 

ตถาคตก็เกิดในทามกลางแหงโลกธรรม แตตถาคตไมตื่นโลกธรรมไมติดโลก
ธรรมอันเปนเหมือนกอนเมฆที่พัดไปผานมาเทานั้น เราเปนลูกศิษยตถาคตตอง
ดําเนินแบบตถาคต อยาตื่นอยาลุมหลงกับสิ่งใดที่มาสัมผัสสัมพันธ ส่ิงเหลาน้ันมันคือ
โลกธรรมน่ันแล น่ีคืออุบายท่ีสอนทานเวลาจําเปน ซึ่งเปนความถูกตอง เพราะโลกหา
ประมาณไมได ธรรมวินัยน้ันแลคือประมาณอันเหมาะสมอยางย่ิง ใหยึดเปนหลัก อยา
ไปยึดสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายเหลานั้น 

ท่ีเขียนไวในมุตโตทัยน้ันส้ันนิดเดียว ทานพูดใหฟงหลายเร่ืองและยืดยาวนา
จับใจมากทุกๆ ตอน เพราะอยูกับทานมาเปนเวลาหลายป ทําไมจะไมไดฟงเรื่อง
สําคัญๆ ธรรมอันสําคัญๆ เลา น่ีแหละหลักทานดําเนินทานดําเนินอยางน้ี ขอใหพา
กันยึดหลักเหลานี้ใหด ี อยาไปสนใจกับสิ่งใดในโลกมาเปนเครื่องกีดขวางถวงธรรม
ภายในใจใหเน่ินชา ใหมุงตออรรถตอธรรมที่พระองคทรงแสดงไวแลวอยางเดียว ยึด
เปนหลักเปนเกณฑ อยูคนเดียวเปนความสุขร่ืนเริง ตางองคที่อยูดวยกันมีจํานวนมาก
นอย มีความรูความเห็นอยางเดียวกัน มคีวามร่ืนเริงในธรรมเปนเคร่ืองประดบักันให
มีความสวยงาม และเปนเครื่องค้ําชูหนุนกันใหมีความอบอุนตอกัน สําคัญที่จิตใจเปน
อรรถเปนธรรมแลวอยูดวยกันเปนผาสุกท้ังน้ันแหละคนเรา 

อยูที่ไหนก็คนอยูที่ไหนก็พระ เราเขาใจเร่ืองคนเร่ืองพระดวยดีแลวยอมอยู
ดวยกันได เฉพาะเราไมใชโลก เราเปนลูกศิษยตถาคต เกิดที่ไหนก็คน เกิดในบานก็
คน เกิดในปาก็คน เกิดในเมืองก็คน เกิดในกรุงก็คน เกิดนอกกรุงก็คน เกิดในปาใน
เขาก็คน เกิดประเทศเขตแดนใดก็คน หลักแหงคําวาคนน้ีคือความสมบูรณเต็มท่ีแหง
ความเปนมนุษยแลว ถือเอาตรงนี้ น่ีแหละพระพุทธเจาพาดําเนินมาอยางน้ัน ไมได
ถือชาติชั้นวรรณะใดทั้งนั้น เพราะฉะนั้นลูกศิษยตถาคตจึงมีทุกชาติชั้นวรรณะ เปนลูก
ตถาคตทั้งนั้น ผูใดมีความเชื่อความเลื่อมใสปฏิบัติตามพระองคทานแลว ไมวาจะเกิด
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ในท่ีใดชาติช้ันวรรณะใด สามารถท่ีจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางไดเชนเดียวกันหมด 
และตถาคตก็ทรงโปรดเต็มที่เชนเดียวกัน ไมทรงแยกเปนสัดเปนสวนฝายน้ันฝายน้ี
แบบคนทะนงตัว แลวเหยียบคนน้ันดูถูกคนน้ี เพื่อยกตัวขึ้นใหเหนือมนุษยตาดําๆ 
ดวยกัน ราวกับตนเปนเทวดามาจากแดนสวรรคช้ันพรหมไหนก็ไมรู 

นั่นมันแบบอึ่งอางพองตัว แบบโลกท่ีเต็มไปดวยความหย่ิงยโส ทั้งอยากเดน
อยากดัง อยากจะมีเกียรติยศชื่อเสียง อยากมีชาติช้ันวรรณะอันสูงสง แตธรรมชาติที่
แทก็คือคนซึ่งตองทําดีจึงจะเปนคนด ี ตองทําชั่วจึงจะเปนคนชั่วได มิไดเปนไดเพราะ
ความเสกสรรปนยอเอาเฉยๆ ส่ิงเหลาน้ันเปนเคร่ืองเสกสรรกันข้ึนมาตางหาก ไมใช
เปนเร่ืองความจริง ความจริงตามสมมุติอันแทจริงก็คือคน ยอมมคีวามเสมอภาคแหง
ความเปนมนุษยดวยกันหมด 

คําวาคนดวยกันแลว ถึงจะเปนภาษาใด ก็ตาม อยูบานใดเมืองใดก็มีภาษาของ
ตนเปนเครื่องใชตอกัน เขาใจกันไดก็เปนอันใชไดดวยกัน แมแตนกและสัตวตางๆ 
เขายังมีภาษาของเขาเอง เขาก็ใชตอกันอยางสะดวกสบายและเขาใจซึ่งกันและกันได 
เหตุใดมนุษยเราพูดรูเรื่องของกันและกันดีอยูแลวจะไมเขาใจกันได ฉะน้ันมนุษยเรา
จะเกิดมาจากสถานที่ใดๆ ก็ตาม เม่ือเขาสูหลักธรรมวินัยแลว ยอมสนิทแนบเนียนตอ
กันไปหมด เพราะธรรมวินัยเปนสิ่งที่กลมกลอมหลอหลอมจิตใจใหมีความสนิทแนบ
เนียนตอกัน 

การปฏิบัติเคยพูดใหฟงเสมอ นอกจากหลักการแหงการปฏิบัติที่อธิบายมา
แลว เบื้องตนที่พระพุทธเจาและพระสงฆสาวกทานพาดําเนิน ทานดําเนินอยางน้ัน 
ถือจิตตภาวนาเปนสําคัญย่ิงกวางานใด สําหรับที่อยูอาศัยพอบังแดดบังฝนพักผอน
นอนหลับเทาน้ัน แมแตสัตวเขายังทํารวงทํารังเพื่ออยูอาศัยตามสภาพของเขา มนุษย
เราท่ีมาบวชเปนพระก็มาจากคน คนมีบานมีเรือนมีที่อยูอาศัยมีเครื่องใชไมสอย พระ
ก็จําตองมีตามสภาพของสมณะ อะไรขาดตกบกพรองก็จําเปนตองขวนขวายในกิจที่
สมควรแกสมณะท่ีควรจัดควรทํา แตไมถึงกับเปนกิจการพร่ําเพรื่อวุนวาย จนถึงกบั
เปนอารมณขุนมัวม่ัวสุมกับงานน้ันจริงๆ ซ่ึงในขณะเดียวกันก็เปนการเหยียบยํ่า
ทําลายจิตใจของตนลงไป เพราะความกังวลกับงานภายนอก จนกลายมาเปนขาศึกตอ
งานจิตตภาวนา ผูปฏิบัติตองระวังใหมากไวนั่นแลพอด ี เพราะพระเราสวนมากชอบ
เลยเถิด จนกลายเปนเตลิดเปดเปงแหวกแนวซึ่งมีมากตอมากในวงปฏิบัต ิ

นี่จึงไดพยายามระวังเสมอ ท่ีคิดไวก็แนใจวาไมผิด เชน มีทานผูศรัทธาจะ
ถวายเงินเพ่ือสรางโบสถท้ังหลัง เรายังไมอาจรับได น่ัน เคยมีบางไหมในประเทศไทย
และองคไหนที่มีผูถวายเงินสรางโบสถทั้งหลังแลวไมรับ นอกจากขรัวตาวาสนานอยน้ี
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เทาน้ัน จึงไมอาจรับได ที่ไมอาจรับไดนั้นก็มีเหตุผลเหมือนกัน แตเวลาพูดกับวงภาย
นอก ก็พูดวาไมมีวาสนาจึงไมอาจรับได พูดเลี่ยงไปเสียพอใหเรื่องผานไป ความจริง
หลักธรรมที่เราเล็งอยูยึดถืออยู กราบไหวบูชาเปนขวัญใจและเทิดทูนสุดจิตสุดใจอยู
ตลอดเวลาน้ัน เปนสิ่งที่ใหญโตมากยิ่งกวาสิ่งใดในโลกธาตุ 

ส่ิงเหลาน้ันเราไมไดเทิดทูนเหมือนธรรม เพราะเปนเพียงปจจัยเครื่องอาศัยไป
เปนวันๆ เทาน้ัน สวนธรรมเปนเรื่องใหญโตมากที่ตองรักสงวน เร่ืองการสรางโบสถ
สําหรับวัดน้ียังไมมีความจําเปน สิ่งใดที่จําเปนก็ทําสิ่งนั้น เชน จิตตภาวนาเปนงานจํา
เปนอยางยิ่ง นี่ตองทํา การทําอุโบสถสังฆกรรมทําที่ไหนก็ได ตามรมไมชายเขาท่ีไหน
ก็ไดไมขัดของอะไร ตามหลักพระวินัยจริงๆ แลว ไมมีอะไรขัดของ การสรางโบสถ
สรางวิหารควรใหเปนท่ีเปนฐานท่ีเหมาะท่ีควร ไมใชจะสรางดะไปหมด 

การสรางโบสถหลังหน่ึงเปนยังไง นับต้ังแตเร่ิมแรกตกลงกับชางในการสราง
โบสถเปนยังไง ถนนหนทางเขาไปในวัดจนถึงบริเวณท่ีจะสรางโบสถ จะตองเปดโลง
ต้ังแตบัดน้ันจนกระท่ังถึงวันสรางโบสถสําเร็จ ตองบุกเบิกไปหมดยิ่งกวาโรงงาน คน
งานก็ตองมีทั้งหญิงทั้งชายจํานวนมากมายที่จะเขามานอนกองกันอยูนี ้ ทั้งชางทั้งคน
งานไมทราบมาจากแหงหนตําบลใด บางรายหรือสวนมากก็ไมเคยรูเลยวาศาสนาเปน
ยังไง พระเณรในวัดทานปฏิบัติยังไง แลวเขาจะมีความเปนระเบียบเรียบรอย พอเปน
ความสงบงามตาแกพระเณรในวัดไดยังไง มันตองเหมือนกับเอายักษเอาเปรตเอาผี
เขามาทําลายวัดน่ันเอง 

ในขณะท่ีเปดโอกาสตกลงกันเรียบรอยแลวน้ันนะ ไมวาผูคนหญิงชาย รถรา
ตางๆ ตองเขาตองออกกันตลอดเวลา ประตูวัดปดไมไดเลย และสถานท่ีท่ีจะสราง
โบสถขึ้นมาใหเปนของสงางามแกวัดแกพระสงฆในวัด แตพระกลับตายกันหมดจาก
จิตตภาวนา จากมรรคจากผลนิพพานที่ควรจะไดจะถึงจากสมณธรรมคือจิตตภาวนา 
แลวจะเอาอะไรมาเปนความสงางามอรามตา ลองพจิารณาดูซิ น่ีเราคิดอยางน้ันและ
พูดอยางนี้นะ จะเปนความคิดผิดพูดผิดหรือถูกประการใดบาง 

ธรรมเปนสิ่งสําคัญมากมาตลอดอนันตกาล พระพุทธเจาก็ดีสาวกก็ดี ไมใชนัก
สรางโบสถสรางวิหาร สรางส่ิงรโหฐานสําราญตาอะไรเลย แตเวลาทานรูอรรถรูธรรม
ภายในใจของทานแลว เปนยังไงบางการประกาศธรรมสอนโลกของทานนะ ยกตัว
อยางสมัยปจจุบัน ทานอาจารยม่ันทานสรางอะไร นอกจากทานสรางจิตสรางใจทาน
อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มสติกําลังความสามารถดวยจิตตภาวนา จนเปนผูฉลาด
แหลมคมเต็มภูมิแลวยอนมาสั่งสอนโลกอยางเต็มภูมิ เปนยังไงเราดเูอา คนนับถือ
ทานอาจารยมั่นทั่วประเทศไทยเราจนตลอดถึงเมืองนอก น่ันผลแหงการปฏิบัติธรรม 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๑๒๙ 

๑๒๙

รูธรรมเห็นธรรม มีใจเปนหลักเปนเกณฑดวยอรรถดวยธรรมแลว สั่งสอนโลกไดลึก
ซึ้งกวางขวางขนาดไหน พิจารณาดูซิ น่ีละธรรมภายในใจ สมบัติภายในใจแทเปน
อยางน้ี ผิดกับสมบัติกาฝากเปนไหนๆ 

ใจเปนส่ิงสําคัญ มีอํานาจมาก สามารถทําประโยชนไดมากมายเม่ือมีคุณ
สมบัติอยูภายในใจแลว แลวโบสถหลังไหนท่ีมีอํานาจวาสนามากไปเท่ียวประกาศ
ศาสนาสอนโลกสงสารใหคนเขาถึงธรรม ธรรมถึงใจซาบซึ้งเปนคนดีขึ้นมาได เราเคย
เห็นโบสถหลังไหนบาง ทั้งนี้เราไมไดประมาท แตแยกมาเทียบเคียงตามหลักเหตุผล 
เราไมไดประมาทและไมไดหามวาไมใหสรางโบสถ สถานท่ีควรสรางเราไมวา แต
สถานท่ีท่ีไมควรสรางก็ไมควรมาทําลาย สถานท่ีน่ีเปนสถานท่ีสรางจิตใจ ดวยจิตต
ภาวนาใหมีหลักฐานม่ันคง พระองคหนึ่งๆ ไดประโยชนทางดานจิตใจแลว จะทํา
ประโยชนใหโลกไดรับกวางขวางมากมายเพียงไร เราคิดหมดแลวเร่ืองเหลาน้ี 

เพราะฉะน้ันบรรดาทานท้ังหลายท่ีมาสูสถานท่ีน่ี มาจากภาคตางๆ กัน ผมจึง
เห็นใจและอุตสาหพยายามอบรมส่ังสอนอยูเสมอ ไมละไมปลอยไมวาง แมจะสอน
ประชาชนไมไดในบางกาลเพราะเกี่ยวแกสุขภาพไมอํานวย ผมก็พยายามหาเวลํ่าเวลา
อบรมพระ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนของพระโดยตรง เวลาพระไดรับประโยชนจากการได
ยินไดฟงแลวปฏิบัติตนเต็มเม็ดเต็มหนวย จนเปนหลักเปนเกณฑภายในจิตใจแลว 
การประกาศศาสนาน้ันหากเปนไปเองตามภูมินิสัยวาสนา เมื่อมีสมบัติแลวยอมแจก
จายไดอยางไมอัดไมอั้น ตามแตเหตุการณสถานท่ีจะอํานวย แตแบบขายกอนซ้ือ 
แบบสุกกอนหามน้ันมันจมท้ังน้ันแหละ ตนยังไมรูเรื่องอะไร สอนตนก็ยังไมได แต
อวดฉลาดแหวกแนวไปสอนคนอ่ืนน้ัน ตนและธรรมเลยกลายเปนโลก แลวก็รายย่ิง
กวาโลกไปอีก จะจัดวาเปนอุบายวิธีที่นาชมเชยไดยังไง นั้นไมใชทางของพระพุทธเจา 
ไมใชทางของสาวกทานที่พาดําเนินมา 

ทานรูเสียกอน องคไหนๆ ก็เหมือนๆ กัน กอนที่จะนําธรรมไปสอนโลก รูเห็น
เสียกอน ไมอยางนั้นเอาอะไรไปสอนเขา เอาแตคําพูดเฉยๆ ไปสอนเขามีหลักมี
เกณฑอะไร ก็ไมมีที่ซึมซาบ ไมมีที่ยึดที่เหนี่ยว ไมเปนเครื่องดึงดูดจิตใจของผูฟง ไม
เหมือนผูมีคุณธรรมเต็มหัวใจแลวไปสอนคน นั่งอยูเฉยๆ ก็เปนคุณสมบัติอยูในตัว ผู
มีธรรมภายในใจอยูไหนก็มีธรรมอยูน้ันแหละ การอบรมจิตใจมีคุณคาอยางน้ี ฉะนั้น
ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจ เอาใหจริงใหจัง ฝงใจลงใหถึงธรรม นับแตสมาธิธรรมขึ้นไป
โดยลําดับ 

มรรคผลนิพพานอยาไปคาดไปหมายที่ใด มีอยูในวงกายกับจิตนี้ อยูในวงขันธ
หาน้ี เอาใหดี สิ่งใดมีสวนเกี่ยวของกับใจก็พิจารณาไป เชน รูป เสียง กล่ิน รส เคร่ือง
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สัมผัส เพราะความสัมผัสความพัวพันความติด ทั้งรักทั้งชัง มันติดไดทั้งนั้นแหละจิต
ใจ มันติดทั้งรักติดทั้งชัง ติดทั้งโกรธทั้งเกลียด ติดไปหมดติดไมเลือก กินไมเลือก 
เพราะฉะนั้นจึงตองแยกแยะคลี่คลายออกใหรูเรื่องของมันดวยสติปญญา จนจิตหาย
สงสัยแลวถอนตัวเขามาท่ีเรียกวาปลอยวาง เพราะความเขาใจแลวดวยการพิจารณา 
ผลสุดทายก็ไมไปที่ไหน ลงมารวมที่ใจ เม่ือใจไมกังวลวุนวายเพราะปญญาหวานลอม
ใหทราบเร่ืองราวหมดแลว ใจก็หายกังวล ทีน้ีจะทําสมาธิภาวนาเม่ือไร ใจก็สงบ
สะดวกสบาย ใจมีแตความสงบรมเย็นเปนเรือนอยู 

เอา คล่ีคลายทางดานปญญา อยาอยูเฉยๆ เม่ือถึงกาลเวลาท่ีควรพิจารณาตอง
พิจารณา ปญญาเปนสิ่งสําคัญอยูมาก สติเปนภาคพ้ืนเปนเคร่ืองควบคุมงานใหเปน
ไปดวยความเจาะจง เปนไปดวยความรูสึกตัว เปนไปดวยเจตนา ปญญาก็ทําหนาที่
เต็มเม็ดเต็มหนวย เม่ือเห็นผลแหงการพิจารณามากนอยแลว ปญญาก็เขยิบไป
เร่ือยๆ เพราะความมีแกใจ เหมือนกับเราคาขายที่มีกําไรขึ้นมา นักการคาก็มีความ
ขยันหมั่นเพียร ถาคาอะไรก็มีแตลักษณะซื้อสิบขายหาๆ ขาดทุนๆ คนเราก็ข้ีเกียจ 
เม่ือซ้ือหาขายสิบๆ ไดกําไรก็ขยันไปเอง 

ใจก็เหมือนกัน เมื่อพยายามตั้งอกตั้งใจภาวนาแลว จะตองเปนลักษณะซื้อหา
ขายสิบไมสงสัย แตการน่ังอยูเฉยๆ เหมือนหัวตอ ไมมีความรูสึกอะไร ใจลอยไมมีสติ
กับอรรถกับธรรม แตใจไปวุนวายอยูกับโลกภายนอกซึ่งเปนเรื่องของกิเลสตัณหา 
ลวนๆ น้ันแหละเปนงานส่ังสมกิเลสมาทับถมจิตใจใหมีความอับเฉาย่ิงข้ึนไป แถมยัง
มัวเมาเสียดวยซํ้า คือมัวคิดมัวอานกับอารมณอันเปนพิษอยูอยางนั้น ไมรูอรรถรู
ธรรมวาเปนยังไง เดินจงกรมก็มีแตกาวขาไป น่ังสมาธิก็สักแตวากิริยา มีแตกิริยา 
ความทําจริงๆ คือจิต มันเปนไปตามโลกตามสงสาร รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส 
อดีต อนาคตวุนไปหมดภายในใจ จะเอาอะไรมาเปนกําไร ก็มีแตขาดทุนปนปละซ ิ

ทีนี้เจาของก็ขี้เกียจ เพราะเจาของหากทําทางขี้เกียจใหตัวเองเจาของก็เดินเอง 
ผลแหงความขี้เกียจคือกองทุกขถมหัวใจทุกภพทุกชาติไมมีที่สิ้นสุด เพราะจิตที่ขี้
เกียจทางหนึ่งยอมขยันในอีกทางหนึ่ง เม่ือข้ีเกียจทางความเพียรเพ่ือการชําระกิเลส ก็
ตองขยันในการสั่งสมกิเลสไมมีทางหยุดหยอนเกียจครานเลย ผลคือกองทุกขทางใจ
จึงตองพอกพูนหนาแนน เพราะฉะน้ันจงเห็นความข้ีเกียจเปนโทษแกเราเอง แลว
พยายามพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงสติปญญา เพื่อลบลางความขี้เกียจดวยอุบายตางๆ 
น้ันแหละจึงจะมีวันรูเห็นธรรมไปโดยลําดับ 

การสรางตัวเราเองน่ีแหละสําคัญมากย่ิงกวาสรางส่ิงอ่ืนใด จะหนักจะเบาก็ชาง
เถอะ มันเทาตัวของเราน่ีแหละ ไมสุดวิสัยกําลังของเราไปได พระพุทธเจาทรงสอนไว
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ใหพอเหมาะพอสมกับเราอยูแลว ปริมาณแหงธรรมที่พอประมาณก็ ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ สรุปลงแลวก็คือ ศีล สมาธิ ปญญา หรือ โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ ก็
ไมเห็นมากมายจนเกินความสามารถ และอยูในวงกายกับจิตของเรานี้ทั้งนั้น ทําไมเรา
จะทําไมไดรูไมไดเลา 

เดินจงกรมก็ใหสืบเนื่องไปโดยลําดับดวยสต ิ นั่งสมาธิก็ใหสืบเนื่องไปโดย
ลําดับดวยสติ การบังคับบัญชาตนอยูเสมอน้ันแลคือผูมีความเพียร ความเห็นวาการ
บังคับบัญชาจิตใจเปนเส้ียนเปนหนามแลวไมอยากทํา อยากอยูเฉยๆ เหมือนคนส้ิน
ทาและปลอยตามอําเภอใจนั้นเปนคุณงามความด ีนั้นแหละคือกองทัพกองแทรกแซง
ของกิเลสมันเขากระซิบกระซาบภายในใจ จนหลงเคลิ้มไปตามมันและลืมเนื้อลืมตัว
ไปแลว กลับเห็นวาความเพียรเปนขาศึกแกตน เห็นวากิเลสน้ันเปนมิตรเปนสหาย 
น้ันแหละคือหนทางเกิด-ตายไมมีหยุดมียั้ง เกิดแลวตาย ตายแลวเกิด วกไปเวียนมา
เพราะถูกมนตขลังของกิเลสเขาเต็มเปา เขลาไมมีวันสราง ธรรมซึ่งเปนยาแกแตกลับ
เห็นวาเปนยาพิษ ส่ิงท่ีผิดเห็นวาเปนคุณ นี่คือมนตขลังของกิเลสทําแกสัตวโลกเรื่อย
มาอยางไดผลเกินคาด พากันทราบเสียถาไมตองการใหมันกลอมอยูเรื่อยไป และ
นอนจมอยูในกองทุกขร่ําไป 

สถานที่อยูนี้ก็รูสึกวาพอเหมาะสม แมวาจะไมเปนมหาวิทยาลัยดังคร้ัง
พุทธกาลที่ทานอยูตามปาตามเขาอันเหมาะสมอยางยิ่ง แตก็เปนปาเปนท่ีเหมาะสม
พอประมาณ เราก็พยายามชวยเหลือทุกดานทุกทาง เพราะเห็นใจหมูเพ่ือนผูมา
บําเพ็ญ เราพอพูดไดไมวาชาติชั้นวรรณะใดที่เขามาเกี่ยวของที่นี่ เหตุผลที่ควรพูดมี
อยูเราพูดได เราไมเกรงผูใดในโลกอันนี้ใหนอกเหนือธรรมไป เคารพธรรมมากย่ิง
กวาเคารพผูใดส่ิงใดในโลก เมื่อถึงกาลที่จะพูดโดยอรรถโดยธรรมแลวเราพูดได เพื่อ
ไมใหใครไปรบกวน เวลาน้ีทานภาวนาอยาไปกวนทาน เวลาน้ีทานกําลังทํางานคือเดิน
จงกรมบางน่ังสมาธิภาวนาบาง เวลาแสดงเสียงเอ็ดตะโรโฮเฮไป ทานไดยินเสียงทาน
ก็หลบหลีกหนีเสีย น่ังภาวนาอยูก็หลีกหนีเสีย กําลังเดินจงกรมก็หลีกหนีไปเสีย ทําให
เสียงานเสียการของทาน ไมควรไปรบกวนในเวลาเชนน้ี 

เวลาไหนท่ีเหมาะสมเราก็บอกเขาใหเปนท่ีเขาใจ ใครจะโกรธจะเคียดเราไมติด
ใจ เพระถือวาการพูดลงไปดวยเหตุดวยผลนั้นเปนความถูกตองดีงามแลวทั้งฝายเขา
ฝายเรา ไมมีอะไรเปนความเสียหาย หากจะเกิดเปนความเสียหายภายในใจเขา ก็
เพราะเหตุของเขาคิดขึ้นในทางไมดีของเขาตางหาก แตใครจะไปถือโกรธถือเคียดเลา 
แนใจวาไมมี เพราะตางก็มามุงอรรถมุงธรรมอยูแลว การบอกเตอืนก็บอกเตอืนโดย
ธรรมยอมเขากันไดสนิทไมสงสัย 
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เวลาน่ังถารูสึกรางกายมันหนักใหเดินมากๆ ไมไดทํางานก็ใหเดินมากๆ เปน
การทํางาน ตั้งสติใหด ี ความเพียรอยูกับสติเปนสําคัญ การพิจารณาก็ถือรางกายของ
เราหรือรางกายของสัตวของคนหญิงชายไดทั้งสิ้น เปนเปาหมายแหงการพิจารณา 
เวลาพิจารณาใหเห็นตามความจริงของส่ิงน้ันๆ จริงๆ ดวยสติปญญา มรรคมีไดทั้ง
ภายนอกภายใน เพราะสมุทัยคือตัวกิเลสมันมีไดเกิดไดทั้งภายนอกภายใน เชน ติด
รูป ติดเสียง กลิ่น รส เปนตน ก็เปนสมุทัยแลว รูป เสียง กลิ่น รส ทั้งหลายมันอยูขาง
นอก จิตไปติดสิ่งนั้นไปติดสิ่งนี ้ ไปติดคนนั้นไปติดคนนี้ แกเหตุติดของนั้นดวย
ปญญาจนเปนท่ีเขาใจก็เปนมรรค เพราะฉะน้ันการพิจารณาจะพิจารณารูปใด หญิงใด 
ชายใด สัตวตัวใดไดทั้งนั้น พิจารณาใหเปนธรรม เชน พิจารณาใหเปนอสุภะอสุภัง
ปฏิกูลโสโครกปาชาผีดิบ หรือพิจารณาเปนอนิจฺจํ ทุกฺข ํอนตฺตา ซึ่งเปนความจริงดวย
กันไดทั้งนั้น ขางนอกก็ไดขางในก็ไดถาพิจารณาเปนมรรค 

การพิจารณาตองขัดตองขืนกันฟดเหวี่ยงกันระหวางกิเลสกับธรรม เพราะท้ัง
สองนี้เปนขาศึกกันมาแตกาลไหนๆ อยูในใจดวงเดียวกันมันก็เปนขาศึกกันอยูอยาง
น้ัน สวนมากมีแตกิเลสเปนฝายไดเปรียบอยูเสมอโดยเราไมรูสึกตัว ถารูสึกตัวอยูบาง
วา เออ..วันน้ีเราแพกิเลสประเภทน้ันๆ ก็จะพอมีอุบายวิธีหรือมีแกใจฟตสติปญญา 
ศรัทธา ความเพียรขึ้นใหกลาแข็งและตอสูกันจนไดชัยชนะ ยอมสมนามวานักรบ 

การขึ้นเวทีไมรูแพรูชนะ มีแตถูกน็อกลงไปๆ สลบลงไปไมรูเน้ือรูตัว มันดูได
หรืออยางน้ัน เอาใหเห็นความแพความชนะบาง จึงชื่อวาผูมีสติปญญาทดสอบตัวเอง 
วันไหนเดินจงกรมน่ังสมาธิภาวนาเทาน้ันๆ แตไมไดเรื่องอะไรเปนเครื่องสะดุดใจ 
ความสงบก็ไมปรากฏใหเปนเคร่ืองสะดุดใจ อุบายสติปญญาควรที่คิดขึ้นมาก็ไมพอ
เปนผลใหเปนเครื่องสะดุดใจ จะเรียกวาทํางานไดผลอยางไรกัน เพราะมีแตขาดทุน
โดยถายเดียว 

ตองฟตสติปญญาขึ้นมาใหม พลิกอุบายขึ้นมาใหมและพิจารณาตอไปใหมจน
เห็นผลประจักษใจ ไมมีคําวาถอยหลังนั่งเซอตาเหมอมองแบบถูกน็อกจากกิเลส 
เพราะไมใชวิถีทางของนักรบเพื่อชัยชนะ ถึงกาลเวลาเด็ดก็ตองเด็ด เวลาธรรมดาก็
ธรรมดาบาง เม่ือกิเลสมันโผนออกมาเราก็โผนเขาใสกันและรบกัน เอา จะตายก็ตาย
อยาเสียดายชีวิตธาตุขันธยิ่งกวาธรรมคือแดนพนทุกข ซ่ึงรอรับนักรบผูกลาหาญชาญ
ชัยอยูแลว น่ีเคยเปนมาแลว ไมไดพูดแบบลมๆ แลงๆ นะ ถึงเวลาควรจะเอากันอยาง
เต็มที่สุดเหวี่ยงก็ทําอยางนั้นจริงๆ ถาไดทําอยางน้ันแลวมันแนใจจุใจทุกๆ ครั้งที่ทํา 
และพูดไดอยางเต็มปากวาไดผลคุมคา ไมเสียทีของการพลีชีพแบบสูตาย พรอมทั้งรู
หนากิเลสตัวผาดโผนไดอยางเต็มตาเต็มใจ (สติปญญา) 
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ฉะนั้นอุบายตางๆ ท่ีสอนน้ีจงนําไปแยกแยะไปพิจารณาเอาเอง ผูปฏิบัติมีจริต
นิสัยไมเหมือนกัน แตพึงทราบวากิเลสมันชอบความออนแอเสมอนะ ธรรมะชอบ
ความเขมแข็ง ความเขมแข็งเครื่องชนะความออนแอคืออุบายของกิเลส ความฉลาด
เปนเคร่ืองชนะความโง กิเลสพาคนใหโงพาจิตใจใหโง ตัวกิเลสนั้นไมไดโง สติปญญา
จึงตองนําไปใชเพื่อปราบปรามความโงอันเปนตัวกิเลสฝงใจนั้นใหหมดไปๆ ความ
สงางามของใจไมตองถามไมตองบอกละ จะคอยปรากฏขึ้นมาเอง  

ธรรมสมบัติเปนส่ิงสําคัญมาก โลกขาดธรรมสมบัตินี้แลโลกถึงไดรอน สมบัติ
ภายนอกไมเปนประโยชนอะไรพอที่จะใหโลกไดรับความรมเย็น ถาไมมีธรรมสมบัติ
อยูภายในใจเปนคูเคียงกัน จะรักษาตัวรักษาโลกใหมีความสงบรมเย็นไปไมไดมนุษย
เรา ดวยเหตุนี้ศาสนาจึงเปนความจําเปนอยางยิ่งตอมนุษยทุกเพศทุกวัย 

อยางที่พวกทําลายโลกทําลายความเปนมนุษยลงใหเปนสัตวเสมอกันหมด เขา
โจมตีนั้น ชาวพุทธบางรายก็แกเขาไมได ท่ีเขาหาวาศาสนาเปนยาเสพติด เหมือนกับ
ศาสนามีความบกพรอง ทั้งที่ไมมีอะไรผูใดจะสมบูรณเทียมเทาศาสนาเลย ถาคนไม
เคยอานไมเคยปฏิบัติศาสนาไมเคยรูศาสนา ก็ไมทราบความจริงของศาสนาและหา
ทางแกเขาไมได วาพระกินแรงงานสวนเกินของคนอยางนั้นอยางนี ้ พระอยูเฉยๆ ไม
ไดทําประโยชนอะไรแกโลกเขาวาอยางนั้น หมอแกงไปไถนาใหคนเหรอ แตเวลาได
ขาวไดอาหารมาก็มาหุงตมที่หมอแกง มันงานคนละหนาท่ีๆ เชน ไฟฟาเครื่องชารจ
แบตเตอรี่มันไปทํางานใหใคร กระแสไฟที่สองสวางทั่วดินแดนนั้นมันออกจากไหนถา
ไมออกจากที่ชารจหรือโรงไฟฟานะ การส่ังสอนอบรมคนใหมีหลักเกณฑใหรูความผิด
ถูกชั่วดี และเพ่ือเปนกําลังใจในการประกอบกิจการตางๆ เปนสิ่งจําเปนมาแตไหนแต
ไร โดยที่ผูสั่งสอนไมจําตองไปประกอบกิจการตาง ๆ  ดังผูมาศึกษาอบรม การอบรม
สั่งสอนเพื่อผลของงานอันถูกตองดีงามไมผิดพลาดซึ่งเหมือนกับชารจแบตเตอรี่ ถา
ไมใชเรื่องศาสนาจะเปนเรื่องอะไร 

คนไขไมติดยาไมติดหมอ ไมเกี่ยวของกับยาไมเกี่ยวของกับหมอ จะหายจาก
โรคกลับเปนคนดีไดยังไง ย่ิงกวาน้ันมันก็เปนคนตายเทาน้ันเอง พิจารณาดูซิ คนไข
ตองพัวพันกับยาพัวพันกับหมอ เพราะเปนสิ่งจําเปนที่ตองเกี่ยวของกัน ถาคนไขถือ
วา การรับประทานยาจากหมอการติดตอเกี่ยวของกับหมอเปนยาเสพติดแลว คนไข
คนนั้นมันก็ตองตาย คนมีกิเลสก็เปนคนไขแตละคนแตละประเภทๆ เพราะมีความ
ผิดเต็มตัวมีโทษเต็มใจ ไมมียาธรรมโอสถคือศาสนาชวยบําบัดรักษา ไมมีครูอาจารย
แนะนําส่ังสอนแลว มันจะหาความดีงามมาจากไหนคนเรา โรคคือความโลภมันก็รุน
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แรง โรคคือความโกรธก็รุนแรง โรคคือความหลงไมมีขอบเขตเหตผุลก็รุนแรง จนทํา
โลกใหแตกไดถาไมมียาคือธรรมบําบัดรักษาเลย 

เม่ือนําศาสนาเขามาแกไขดัดแปลง หรือชะลางสิ่งที่เปนขาศึกตอความสงบสุข
ของโลกใหเบาบางลงพอมนุษยอยูดวยกันไดดวยความสงบสุข มันเปนความเสียหาย
ที่ตรงไหน คนดีขึ้นทุกวัน  อาการทุกสิ่งทุกอยางดีขึ้น โลกไดรับความรมเย็น เพราะ
ศาสนธรรมกลอมเกลาขัดถู แลวศาสนาเปนยาเสพติดทําใหคนเสียคนท่ีตรงไหน 
เหมือนอยางคนไขหายจากโรคดวยยา หายจากโรคดวยหมอ มันเปนยาเสพติดทําให
คนเสียคนที่ตรงไหน หาที่ตําหนิวาไมถูกไมดีที่ตรงไหน นอกจากคํากลาวหาเหลาน้ัน
เปนการอุตริหาเรื่องกอกวน และทําลายความสงบสุขของโลกใหฉิบหายโดยถายเดียว 
ไมมีสารคุณแมแตนิดเลย จะเปนคําพูดวิเศษวิโสมาจากเทวดาตนใด จึงจะพอลงใจ
เชื่อถือได 

ยาเสพติดเปนส่ิงท่ีทําใหคนเสียคนตางหาก ศาสนาไมไดทําใหคนเสียคน นอก
จากทําคนใหดีและดีเย่ียมโดยถายเดียวเทาน้ัน ผูไมถืออะไรเลยนั่นแหละคือคนตาย
หมดสารคุณ ผูไมไดติดอะไรไมไดเกี่ยวของกับอะไรเลยคือคนตายไรคุณคา เพราะ
คนตายไมรูสึกสนใจกับอะไรทั้งสิ้น เราเปนคนดีๆ  ยังมีชีวิตอยู ตองมีความจําเปนใน
ส่ิงท่ีเห็นวาจําเปนอยูรํ่าไปท่ัวโลกดินแดน จนชีวิตหาไมแลวจึงไมถืออะไรไมสนใจกับ
อะไรเพราะสุดวิสัย 

รางกายมีความจําเปนกับวัตถ ุเชน ขาว อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัยปจจัย
ประเภทตางๆ สวนใจมีความจําเปนกับศาสนธรรมเปนอยางย่ิงทีเดียว เพราะธรรม
เปนเคร่ืองเสวยของใจโดยตรง วัตถุไมใชวิสัยของใจ ธรรมเปนทั้งเครื่องสองทางเปน
ทั้งเครื่องเสวย เปนที่อบอุนของใจ ใจตองพึ่งพิงธรรมตลอดไปจนถึงจุดที่หมายซึ่งไม
ตองอาศัยอะไรมาสงเสริมเพ่ิมเตมิ เหมือนคนเดนิทาง เมื่อยังไมถึงจุดหมายปลาย
ทางเมื่อไร ทางยอมมีความจําเปนตลอดไป หรือเชนเดียวกับคนไขเม่ือยังไมหายจาก
โรค ยากับหมอตองมีความจําเปนที่คนไขจะตองเกี่ยวของอยูตลอดไป จะวาติดหรือ
ไมติดความจริงก็เปนอยางนี้ น้ันมันเปนเร่ืองใจสกปรก ปากสกปรก ใจมืดใจบอดใจ
ไมไสระกํา ใจไมมีความรูไมมีความหมาย จึงไมรูจักคิดสนใจในสิ่งที่เปนสารคุณ จึง
พูดเพื่อทําลายมนุษยผูมีจิตเปนกุศลใหขาดผลขาดประโยชน ยิ่งกวานั้นก็ทําใหคนโง
หลงและเสียไปดวยอยางนาเสียดาย  

จิตคนเราเม่ือยังมีกิเลสตัณหาอาสวะครอบงําอยู เรากําลังดําเนินเพื่อการแกไข
ถอดถอนยังไมถึงจุดหมายปลายทางตราบใด ธรรมตองเปนของจําเปนอยูตราบนั้น  
เพื่อเปนเครื่องชี้แนวทางอยูเรื่อยไป จนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแลว ปุญญ
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ปาป ปหินบุคคล นั่น ใจยอมปลอยเอง เพราะเปนผูมีบุญและบาปอันละเสียแลว 
เหมือนเราเดินข้ึนมาบนศาลาน้ี เมื่อขึ้นถึงที่แลวบันไดก็หมดปญหาไปเอง ใครไปกอด
บันไดไวมีไหมเมื่อถึงที่แลว น่ีศาสนาก็ไมไดสอนใหคนกอดแบบน้ันน่ี คนท่ีหายจาก
โรคแลวก็ไมใชจะมากอดยากอดหมอไว เมื่อหายจากโรคแลวก็ปลอยวางกันไปเองกับ
ยากับหมอ นี่เมื่อธรรมเขาถึงใจอยางเต็มภูมิแลว ก็เปนเหมือนคนไขกับยากับหมอ
น่ันเอง หากปลอยวางกันเอง แลวศาสนาเปนยาเสพติดท่ีตรงไหน 

เวลาน้ีศาสนธรรมกับใจเรา จงเอาใหเตม็ท่ี ใหติดพันกันอยูอยางนั้นอยาลดละ 
สติปญญาเอาใหติดพันกับกิเลสตัวแสบ ตัวเปนยาเสพติดกันทั่วโลกธาตุ กิเลสพาให
สัตวทําชั่วมัวหมองถึงกับมืดบอดไมมองเห็นบุญเห็นบาปอะไรเลย ไมอายเด็กๆ ที่เขา
มีศาสนาประจําใจบางก็นับวาเปนโรคประเภทไอ.ซ.ียู. หมดหวังทั้งที่ลมหายใจยัง
ฟอดๆ อยู กิเลสมันเปนยาเสพติดทําคนใหเปนสัตวไปมากตอมากไมเห็นพูดกัน 
สวนธรรมะท่ีนํามาแกกิเลสจะกลับเปนยาเสพติดท่ีตรงไหน ตัวกิเลสมันเปนยาเสพติด
ตางหาก มันติดมาตั้งกัปตั้งกัลปแลวจนนับภพนับชาติไมได ผูหนึ่งมันกี่กัปกี่กัลป 
เร่ืองเกิดเร่ืองตาย เพราะอํานาจของกิเลสพาใหเปนไป นั่นมันเปนยาเสพติดหรือไม
ติด ใครปลอยกิเลสไดสักคน เบ่ือหนายในกิเลสไดสักคน หลุดพนจากกิเลสไดสักกี่
คน ไมเห็นมี กิเลสมันติดอยูในหัวใจน่ีจนมองดูใจไมเห็นเลย ทําไมไมพูดตรงน้ีไม
ตําหนิตรงนี้ไมแกตรงนี ้ ถาเปนนักกีฬาจริงตองพูดตองยอมรับความจริงกัน โลกเขา
โลกเราจะไดมีวันสงบเย็นบางสมกับมีมนุษยครองโลก ไมปลอยใหความช่ัวครอบหัว
ใจมนุษยโดยถายเดียวดังที่เปนอยูทั่วดินแดน 

สติเปนของสําคัญ พูดเสมอสติ ปลอยไมไดเพราะเปนธรรมจําเปนอยางยิ่งกับ
ตัวเราผูประกอบความเพียรเพ่ือความหลุดพน ไมใชเพียรเพ่ืออยูในวัฏวน จงมีสติ
ประจําตัว อุบายวิธีเปล่ียนแปลงของการภาวนาน้ัน มันแลวแตจะปลุกใจตนเองดวย
อุบายวิธีใด ที่จิตจะมีความสนใจจดจอและสติจะสืบเนื่องกัน ตองพลิกแพลงเปลี่ยน
แปลงหลายทาหลายทาง แมคําบริกรรมก็มิใชจะเปนคําเดียวแตตนจนตลอดไป ผู
ฉลาดตองหาอุบายเปล่ียนแปลงไปตามท่ีเห็นควรในจังหวะน้ันๆ ท้ังน้ีแลวแตอุบาย
ของสติปญญา นี่ก็เคยทํามาอยางนั้นเหมือนกันไมใชไมเคยทํา สิ่งที่นํามาสอนมีแตสิ่ง
ท่ีเคยปฏิบัติดําเนินและเห็นผลมาแลวท้ังส้ิน จึงกลาสอนตามความเปนจริง ไมคิดกลัว
วาจะผิดไป 

การพิจารณาทางดานปญญาก็ไมวาภายนอกภายในในสติปฏฐานส่ี กาเยกายา
นุปสฺสี วิหรติ. อชฺฌตฺตา วา กาเยกายานุปสฺสี วิหรติ, พหิทฺธา วา กาเยกายานุปสฺ
สี วิหรต.ิ อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรต.ิ พิจารณาทั้งกายนอกกาย
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ใน พิจารณากายนอกบางกายในบาง พิจารณาทั้งกายนอกกายใน ยอมเปนมรรคท้ัง
นั้นถูกตองทั้งนั้นแหละ เวทนาก็เหมือนกัน เวทนานอกเวทนาใน เวทนานอกท่ีเขาเปน
ทุกขกัน แตเวทนานอกของคนอื่น เวลาเปนทุกขเปนสุขถาเขา  ไมแสดงอาการออกมา
เราก็ไมรู แตสําหรับการปฏิบัติแลวเราถือกายเวทนาเปนเวทนานอก จิตเวทนาเปน
เวทนาใน สําหรับการปฏิบัติเรามีความรูสึกแนใจอยางน้ี 

ก็ไมปฏิเสธเรื่องเวทนานอก เชน เขารองหมรองไหแสดงทุกขเวทนาขึ้นมา แต
อันนั้นมันหางไกลมากตอสติปฏฐาน ๔ ที่มีอยูกับตัวของเราอยางสมบูรณอยูแลว ถา
เวทนาในเวทนานอกไมมีอยูในกายในจิตน้ี จะมีอยูที่ไหน สติปฏฐาน ๔ ก็ไมสมบูรณ
ละซิ นี่สติปฏฐาน ๔ มีสมบูรณแตละคนๆ นอกจากไมฟนข้ึนมาพิจารณาใหเห็นเดน
ชัดเทาน้ัน เชน ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ก็มีอยูในกายในจิตอันเดียวกันนี้มีสมบูรณ
อยูแลว สติปฏฐาน ๔ ก็มีอยูในกายในจิตสมบูรณอยูแลว ถาลงเปนท่ีแนใจวาสมบูรณ
อยูแลวน้ี แมจะพิจารณาเรื่องนอกเขามาประกอบกันดังที่เคยไดอธิบายไวแลวก็ไมมี
อะไรขัดของ แตใหเห็นอยางน้ัน อยาไปเห็นขัดแยงตอธรรม ใครจะพิจารณาไปทาง
ไหนไดทั้งนั้นขึ้นอยูกับความฉลาด พระพุทธเจาไมไดสอนคนใหโง 

เอาใหจริงใหจังซ ิ ใหเห็นกิเลสหลุดลอยไปดวยสติปญญาของเราจริงๆ เพราะ
เปนไปไดจริงๆ เชน พจิารณาอสุภะก็เอาจริงๆ จนเกิดความสลดสังเวชนํ้าตารวง 
อสุภะเปนอยางนี้เหรอๆ เห็นกายเห็นอยางน้ีเหรอ มันออกอุทานภายในใจขึ้นมาเอง 
เพราะมันเปนจริงๆ รูเห็นจริงๆ และสลดสังเวชข้ึนมาภายในใจ แลวรางกายก็เปอย
พังทลายลงไปๆ สติปญญาจอลงไปตรงไหนเหมือนกับเอาไฟเผาพรอมๆ กันไป 
กระจายลงไปเปอยลงไปใหเห็นอยางชัดเจน จากอสุภะก็แปรลงไปเปนธาต ุ มีแตธาตุ
กับจิตเทาน้ัน เมื่อรางกายสลายลงไปหมดแลว 

แตอยาไปคิดคาดคิดหมายกับการอธิบายนี้นะไมถูก จะเปนสัญญาอารมณ 
พิจารณาจนมันลงถึงที่สุดของมันในขั้นนี้แลว จิตจะเขาใจไดอยางชัดเจนพรอมดวย
ความอัศจรรยเกินคาด วา.โธมีแตของปฏิกูลเต็มรางกายทุกสวน จากน้ันก็แปรเปน
ธาตุดิน นํ้า ลม ไฟ มันหลงอะไรเมื่อเปนอยางนี้ ไปเสกสรรปนยอมันหาอะไร ความ
จริงมันมิไดเปนไปตามความเสกสรรน่ันเลย มันเปนดังท่ีพิจารณารูเห็นอยูเด๋ียวน้ีตาง
หาก ความเสกสรรนั้นมันคือของปลอมจากกิเลสลวนๆ เพราะกิเลสมีอํานาจมาก
แหลมคมมากทีเดียว ของไมสวยไมงามมันก็เสกสรรวาสวยวางาม เราก็เชื่อมัน ของ 
อนิจฺจํ เปนของไมเที่ยงแปรสภาพอยูตลอดเวลา มันก็เสกเปาวาเปนของจีรังถาวร 
เปนสัตว เปนบุคคล เปนเราเปนเขาไปไดอยางไมอายความจริงคือธรรมบางเลย ทุกฺข ํ
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อนตฺตา พระพุทธเจาสอนไววาเปนทุกข ไมใชเราไมใชของเรา ไมใชเขาไมใชของเขา
ไมใชของใคร กิเลสก็ไปลบลางใหเปนตามมันเสียส้ิน 

เหมือนเทวทัตท่ีลบลางศาสดาลบลางศาสนาน่ันแล ทุกวันน้ีมันกําลังลบลาง
อยางน้ันแหละ เชน หาวาศาสนาเปนยาเสพติดเปนตน มันลบลางแบบกิเลสลบลาง
ธรรมน่ันแล ปากวา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา แตจิตไมไดรูเห็นไปตามอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา แตมันไปตามแบบกิเลสกันทั้งนั้น และลบลางธรรมของตัวเองใหงอกเงยขึ้นไมได 
อสุภะอสุภังความจริงก็เห็นกันอยางชัดๆ ไมปดบังเลย มีอยูทุกตัวสัตวบุคคล แตใจก็
ไมเห็นวาเปนอสุภะอสุภัง มันเห็นเปนของสวยของงามไปเสีย จึงเปนเรื่องของกิเลส
ลบลางธรรมท้ังน้ัน ถาไดรูตามเรื่องของธรรมจริงๆ ท่ีทานสอนไว ใครจะมาฝนแบก
หามอุปาทานใหมันกดถวงจิตใจ ใหทุกขรอนแทบลมแทบตายทั้งวันทั้งคืนอยูอยางนี้
ละ มันตองสลัดปดทิ้งดวยกันทั้งนั้นแหละคนเรา ถาเห็นโทษเห็นภัยจากการพิจารณา
จริงๆ ตามหลักธรรมไมสงสัยแลว เมื่อไมมีกิเลสตัวจอมปลอมรายแรงขัดแยงหลัก
ธรรมภายในใจแลว จะเห็นความจริงโดยลําดับๆ ใจจะปลอยวางวางเปลาไปเร่ือยๆ มี
ความสบาย หวิว ปญญาก็พุงตัวไดสะดวก เอา มันขัดที่ตรงไหน มันของที่ตรงไหน 
ตามแกตามปลดมันจนได 

รูป กายทั้งกายก็คือกองรูปอยูแลว แยกแยะออกดูทั้งเรื่องอสุภะอสุภังตลอด
เสนเอ็นช้ินเล็กช้ินนอยท่ีตอกันเปนรางกาย มันก็เห็นทุกชิ้นทุกอันนะซ ิ อวัยวะสวน
ตางๆ ที่ติดตอกันเปนกอนเปนกลุมจนเปนรางเปนกายอยูเวลานี ้ ก็อาศัยเสนเอ็นรัด
รึงไว หนังหุมหอไวเทาน้ัน มันเหมือนผาคลุมศพน้ันแล ผาคลุมศพมันเปนของดิบ
ของดีอะไรบาง ฟงวาศพๆ อันนี้มันก็หนังหุมกระดูก หุมเน้ือ หุมของสกปรกโสโครก
ไว มันจึงเหมือนผาหอศพไวน้ันแหละ ผิดอะไรกับผาหุมหอศพ พิจารณาหยั่งปญญา
ลงใหถึงความจริงใหเห็นความจริงอยางน้ีซิ ใจก็ถอนของมันเอง อุปาทานจะหนาแนน
ขนาดไหน มันก็เหมือนกับความมืดนี่แหละ จะมืดขนาดไหน มืดมานานกี่กัปกี่กัลปก็
ตาม พอเปดไฟจาขึ้นเทานั้นความมืดแตกกระจายไปหมด นี่เมื่อปญญาความสวางได
หยั่งลงตรงไหนแลว ความมืดคือกิเลสมันแตกกระจายไปหมด นตฺถิ ปฺญาสมา 
อาภา ทานวา แสงสวางเสมอดวยปญญานี้ไมมี ไมมีอะไรสวางเสมอดวยปญญา พระ
อาทิตยก็สองมาแตที่แจงเทานั้น แตที่มืดพระอาทิตยไมตามสองได สวนปญญาน้ีสอง
ไดตลอดทะลุปรุโปรงไปหมด จึงเรียกวา โลกวิทู รูแจงเห็นจริงโลกท้ังสาม 

เราพิจารณารูเห็นในขันธในใจเราแจงชัดฉันใด ส่ิงภายนอกเหลาน้ันก็ฉันน้ัน
เหมือนกันไปหมด แทงทะลุไปหมดดวยปญญาที่ซึ้งภายในใจ การพิจารณากาย
พิจารณาอยางท่ีวาน้ี กายในกายนอกเหมือนๆ กัน รูในรูนอกทะลุถึงกันหมด เราถนัด
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ทางไหน ถนัดทางอสุภะก็ฟาดลงไปใหเห็นเปนกองอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกเต็มเนื้อ
เตม็ตัวไปหมด มีแตกองอสุภะทั้งนั้น ถาเราไมนอนใจถูกกลอมจากกิเลสใหหลับอยู
ตลอดเวลาเทาน้ันมันตองรู เวลาพิจารณาเขาใจแลวก็ปลอย มันไมฝนถือตอไปได
หรอก ที่ยึดถือก็เพราะความไมรู เพราะความสําคัญม่ันหมายไปตามกิเลสใหมันมัด
แนน โดยสําคัญวาเปนสัตวเปนบุคคล เปนเราเปนของเราเสียทุกช้ินทุกอัน อะไรก็
เหมาวาเปนเราเปนของเรา อุปาทานเขาไปแทรกไปสิงอยูหมดทุกสรรพางครางกาย 
ธรรมเลยหาท่ีแทรกไมได ใจทั้งดวงกายทั้งราง สิ่งเกี่ยวของทั้งมวลมีแตกิเลสตัวเปน
เราเปนของเราเขามดัไวหมด ไมมองเห็นของจริงแมนิดบางเลย 

เมื่อปญญาสอดแทรกเขาไปตามที่ทานสอนไวแลว ส่ิงเหลาน้ันก็คอยกระจาย
ออกไปๆ สุดทายก็เขาใจไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย รูรอบขอบชิด สละคืน ปฏินิสฺสคฺ
โค ตามของเดมิเขาเสีย อนาลโย หมดความหวงใยอาลัยเสียดาย เพียงขั้นนี้ก็เปน
ความสุขมากแลว ใจเบาแลว ใจเบาแสนเบา ถาพูดถึงการคาขายก็มีกําไรมาก ตั้งตน
เปนเศรษฐีไดแลวในข้ันน้ี 

ที่นี่ขั้นมหาเศรษฐ ี เอา สต ิ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ฟาดลงไป ความสุข
ความทุกขมันมีอยูในขันธ มันก็สักแตเวทนา ฟงซิทานพูด เวทนาคือความเสวย มัน
แสดงข้ึนมาใหเราผูยังหลงยังยึดเสวย สุขเกิดขึ้นก็ดับไป แนะ เอาสาระอะไรกับมัน 
ทุกขเกิดขึ้นตั้งอยูดับไป อุเบกขาเฉยๆ เกิดขึ้นตั้งอยูดับไป ทั้งทางกายและจิตใจ เอา
เปนสัตวเปนบุคคล เอาเปนเราเปนของเราท่ีไหนได ถาหยัง่ลงดวยปญญาแลว มัน
ตองเห็นเปนความจริงแตละอยางๆ ไปโดยลําดับไมสงสัย  

สัญญา สัญญาน้ีเปนของละเอียดมาก ในวงขันธหารูสึกสัญญาละเอียดมากที
เดียว ในวงผูปฏิบัติทั้งหลายตองไดพิจารณาอยางละเอียดลออกวาจะเขาใจและปลอย
วางได มันคอยซึมซาบออกไปวาดภาพหลอกเจาของไดอยางแยบยลมาก สังขารยังมี
กระเพื่อม ขณะที่จะปรุงมันรูสึกมีอะไรๆ ภายในจิต แลวกระเพื่อมตัวออกมาเปน
ความปรุง แตสัญญานี้ไมกระเพื่อมเลย คอยๆ ซึมซาบออกไปดวยความละเอียด 
เวลากําหนดลงไปจะปรากฏเปนภาพหลอกเจาของอยูแลว 

จิตใจก็อยูกับขันธหานี้แหละ เอาขันธหานี่เปนเครื่องหลอกตัวเอง หลอกเร่ือง
นั้นหลอกเรื่องนี้ หลอกเรื่องสัตวเรื่องบุคคล เรื่องอะไรตออะไร สัญญานีห่มายวาด
ภาพไว สังขารก็คิดไปปรุงไปตามมัน โนนเวลาถึงข้ันท่ีควรรูไดมันรูเองเพราะอํานาจ
ของปญญานั่นแล สัญญาจะวาดภาพไปไหน พอกําหนดรูทันดวยปญญามันก็ถอยตัว
เขามา เขามาอยูท่ีจิตน้ี ภาพก็หายไป ภาพอะไรขึ้นมาปรากฏ เวลาตามกําหนด
พิจารณาเขาจริงๆ ภาพเหลาน้ันจะยนเขามาๆ สูจิต จึงเปนความจริงวาภาพเหลาน้ี
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ออกไปจากจิต เห็นไดอยางชัดเจน จะภาพอะไรๆ ก็ตามมันออกไปจากใจ ใจเปนผู
ไปปรุงหลอกตัวเองตางหาก ภาพอันแทจริงนั้นไมม ี มันมีอยูกับสัญญา สังขารท่ีปรุง
หลอกตัวเองตางหาก ภาพท่ีเราวาดข้ึนน้ันมันเปนข้ึนจากใจ แลวก็หลงและต่ืนเงาจาก
ภาพที่เกิดขึ้นกับตนไมมีวันเบื่อหนายอิ่มพอ ใจถือเอาอาการของขันธหาที่แสดงอยูนี้
มาเปนเคร่ืองเพลิดเพลินลุมหลงเศราโศกเสียใจ เปนอยูอยางนี้ตลอดกัปตลอดกัลป 

วิญญาณก็รูแย็บๆ ขณะที่สัมผัสกับสิ่งภายนอก พอรับรูแลวก็ดับไปขณะที่สิ่ง
ภายนอกดับไป และดับไปพรอมๆ เหมือนแสงห่ิงหอยหรือแสงฟาแลบ คิดไป
พิจารณาไปทวนไปทวนมา ทวนกระแส พลิกหนายอนหลังดวยอุบายของปญญา
เพราะความไมไวใจในส่ิงเหลาน้ี เพ่ือทราบความจริงของส่ิงเหลาน้ีดวยความสนใจ 
พิจารณาไมหยุดก็รูจนได เม่ือรูแลวก็เปนขันธหาอยูอยางน้ันแหละ เราไมรูมันก็เปน
ของมันอยูนั้น แตมันเปนเรื่องของสมุทัยถาไมรูไมเขาใจ เพราะมันออกมาจากใจ
สมุทัยโนน สมุทัยแทๆ  กิเลสแทๆ  อยูที่ใจ  

การพิจารณาธรรมข้ันน้ีเปนความเพียรอัตโนมัติ คือหมุนตัวไปเองไมตอง
บังคับเหมือนขั้นเริ่มแรกที่กําลังลมลุกคลุกคลาน เพราะกิเลสมีกําลังมากมันฉุดลาก
เอาไวไมใหพากเพียร พอมาถึงขั้นกิเลสตาย ที่ยังเหลือก็หมอบและซอนตัว สติปญญา
มีกําลังมากจึงหมุนตัวไปเองโดยไมมีกิเลสตัวใดมาคัดคานตานทาน สติปญญา
พิจารณาเขาไปตีตะลอมเขาไป เขมงวดกวดขันเขาไปโดยลําดับๆ จนเขาใจเปน
ระยะๆ เปนวรรคเปนตอน กิเลสก็แคบ งานก็มีวงแคบเขาไปตามๆ กันและแคบเขา
ไปๆ สุดทายกิเลสที่เหลือก็รวมตัวเขาไปกองอยูในหัวใจดวงเดียว แย็บออกมาก็รูวา
มันออกจากใจนั้นเสีย ออกไปทางดานสัญญาก็ไปไมได ออกไปทางดานสังขารเปน
เรื่องเปนราวก็ไปไมได เพราะสติปญญาทันอยูทุกระยะ พอปรุงแย็บออกมาเหมือน
แสงหิ่งหอยมันก็ดับไปพรอม เมื่อสติทันแลวเรื่องราวก็ไมสืบตอกันไปยืดยาว สติรูทัน
ก็ดับของมันรูทันกับรูเทาพรอมอยูดวย สติปญญาก็ฟาดฟนหั่นแหลกกันลงไปตรงนั้น 
สุดทายก็เหลือแตอวิชชา 

อวิชชากับจิตมันเปนอันเดียวกัน ถาสงวนจิตก็สงวนอวิชชาดวยนั่นแล เพราะ
กําลังกลมกลืนเปนอันเดียวกัน รักจิตสงวนจิตก็รักอวิชชาสงวนอวิชชา ติดจิตก็ติด
อวิชชา หลงจิตก็หลงอวิชชาเพราะมันอยูดวยกัน ถึงขั้นนี้แลวสติปญญาทํางานไมตอง
บังคับ นอกจากร้ังเอาไวใหอยูในความพอดีและใหเขาพักสงบในสมาธิตามเวลาท่ีควร
ไมใหบุกงานจนเกินไป จิตขั้นนี้มีแตจะไปทาเดียว มีแตจะเอาใหทะลุทาเดียว ท่ีจะ
ถอยยอนไปขางหลังไมมีเลย เปน อกุปฺปฯๆ มาโดยลําดับ จนกระทั่งถึงจุดพอตัวแลว
ก็ลงนิวเคลียรหรือปรมาณูซิ ปญญาขั้นนิวเคลียรขั้นปรมาณูตูมลงไปตรงนั้น อวิชชาก็
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แหลกแตกกระจายไปหมดราวกับโลกธาตุหว่ันไหว (ความจริงโลกธาตุภายในจิตถนัด
กวาที่อื่นๆ) 

ทีนี้หมดละ เชื้อที่เคยเกิดเคยตายมากี่ภพกี่ชาติกี่กัปกี่กัลป ก็เห็นไดอยาง
ประจักษ วาบัดนี้ไมมีอีกแลวเรื่องความเกิดความตายตอไป เพราะเชื้อที่จะพาใหเกิด
ใหตายคือ อวิชชานี้ไดถูกทําลายโดยสิ้นเชิงแลว  น่ันแลท่ีทานวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, วิ
มุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ ญาณํ โหต,ิ เสร็จงานทีแ่สนลําบากแสนตะเกียกตะกาย แทบจะ
ไปจะอยู ส้ินเสร็จในขณะอวิชชาตกบัลลังกจากใจ เมื่อจิตหลุดพนแลว ญาณความรู
แจงชัดวา จิตหลุดพนแลวยอมปรากฏขึ้นในขณะนั้น น่ีงานของพระเราส้ินสุดลงท่ีตรง
น้ี ไมสิ้นสุดที่ตรงไหน ส้ินสุดตรงน้ีเอง อวิชชาแตกกระจายลงไปแลวก็เรียกวาขาศึกที่
รบกันนั้นหมดฤทธิ์และตายเกลี้ยงไมมีเหลือแลว สติปญญาที่หมุนตัวเปนเกลียวก็
หมดภาระไปเอง หมดปญหาไปเองเพราะไมไดฆากิเลสตัวใดอีกแลว กิเลสตัวไหนจะ
มาใหฆาอีก เพราะมันฉิบหายหมดแลว จอมวัฏจักรสิ้นสุดลงไปแลวก็หมดเทานั้น 

ผลแหงงานของเราท่ีทํามามากนอยหนักเบาขนาดไหนเปนธรรมเกินคา เมื่อ
มาถึงตรงนี้แลวหมดอดีตอนาคตไมสําคัญมั่นหมาย ปจจุบันก็รูเทาชัดเจนทุกอยาง
แลว หมดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปจจุบัน ปญหาไมม ี แมยังมีชีวิตอยูทานก็ไมมีปญหา 
ตายทานก็ไมมีปญหาสําหรับทานท่ีรูอยางน้ันแลว จะตายดวยเหตุผลกลไกอะไรก็ตาม
ไมมีปญหา เม่ือถึงข้ันหมดปญหาแลวไมมีปญหาท้ังน้ันสําหรับพระอรหันตทานตาย 
ดวยเหตุนี้เองทานจะยืนนิพพานก็ได เดินนิพพานก็ได นั่งนิพพานก็ได นอนนิพพานก็
ได ตามอัธยาศัยแหงความถนัดใจของทานแตละองคๆ ท่ีทานจะทําในวาระสุดทาย
แหงขันธจะแตกสลาย 

ดังทานอาจารยม่ันทานแสดงท่ีเราเขียนไวในประวัติทานน้ัน เพราะเหตไุร 
เพราะทุกขเวทนาอันเปนสมมุติภายนอกนี ้ ไมสามารถเขาไปเหยียบยํ่าทําลายจิตใจ
ของทานใหกําเริบใหหว่ันไหวได แลวทําไมทานจะทํานิพพานตามอัธยาศัยของทานไม
ได เพราะจิตทานอยูเหนือสมมุติแลวน่ี เวทนาก็เปนสมมุต ิ ทุกขเวทนามันมีอยูเพียง
รางกายน้ีเทาน้ัน ไมสามารถเขาไปทับถมจิตใจของทานใหหวั่นไหวไปไดเลย ทาน
ทําไมจะทําตามอัธยาศัยของทานไมไดละ นิพพานทาไรก็เอาซิ ในวาระสุดทายกิเลส
ตัวใดจะมาขัดขวางทานไดอีก เม่ือมันตายดวย กุสลา ทานปราบเรียบแลว พวกเรามัน
พวกตาบอดหูหนวก ใจหองน้ําหองสวมที่แสนสกปรกโสมม ยังไปกลาใหคะแนนทาน
ตัดคะแนนทานวาเปนไปไมได ที่ถูกควรเปนอยางนั้นอยางนี ้ ไมอายตาบอดของตัว
บางหรือที่กลาไปจูงคนตาดีนะ 
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ท่ีไดมาเปนครูเปนอาจารยสอนหมูเพ่ือนน้ี ผมเคยเปนมาแลว ตอนที่จิตมันยัง
ไมไดเรื่องไดราว มันฝนเราอยางหนักท้ังๆ ที่จิตเราตั้งอกตั้งใจขนาดนั้นยังเปนได 
กิเลสมันถอยใครเมื่อไร พอจากทานอาจารยมั่นไปได ๒-๓ วัน จิตมันดีดมันดิ้นหา
เขียงสับยําเพ่ือเปนอาหารกิเลสอยางเห็นไดชัด ถึงทราบไดชัดวา ออ…น่ีมันกาจับภู
เขาทอง….วาเจาของ อยูกับครูบาอาจารยจิตสงบรมเย็น พอออกจากทานมาแลวไม
ไดเรื่องไดราว ทําความเพียรก็เดินไปเฉยๆ ไมมีอุบายอะไรที่จะแกกิเลสไดสักตัว
เดียว มีแตความฟุงซานภายในใจ นับวันรุนแรงข้ึนทุกวันๆ อยูหางทานไมได ถาเปน
อยางน้ี เรารูแลว น่ีหนีจากครูบาอาจารยไมไดเม่ือเปนแบบน้ี เรารีบกลับคืนไปหาทาน
ทันท ีแตเดชะบุญเวลากลับคืนไป ทานไมเคยตําหนิติเตียน ทานไมเคยขับไลไสสงเลย 
ความจริงเราก็ไปภาวนา คิดวาประมาณเดือนนั้นเดือนนี้ก็จะกลับมา แตมันไมทันถึง
เดือนน้ันเดือนน้ีน่ีนา ไฟนรกในใจมนัเผาข้ึนมากอนน่ี ก็ตองรีบกลับมา นี่ก็ไดเอา
เร่ืองท่ีเคยผานมาแลวน้ีแหละมาสอนหมูเพ่ือน เพราะจิตใจเราเหมือนๆ กัน  

เรื่องของกิเลสแลวจะไมเดินนอกลูนอกทางของกิเลสไป จะตองไปตามทาง
ของกิเลสโดยตรง ใครอุบายทันก็ได ใครอุบายไมทันก็จมไปเพราะมัน อาจริโย เม 
ภนฺเต โหหิ, อายสฺมโต นิสฺสาย วจฺฉามิ. ทานถึงไดวา…พึ่งตัวเองยังไมไดตองอาศัย
ครูบาอาจารยเปนที่พึ่งไปกอน ๕ พรรษาน้ันทานพูดไวพอประมาณ ถา ๕ พรรษา 
ลวงแลวยังเปนไปไมไดก็ตองอยูเพื่อศึกษาอบรมกับทานผูดีกวาตนตอไป คิดดูซิ พระ 
๖๐ พรรษาที่ยังไมมีหลักเกณฑก็ยังตองมาขอนิสัยจากผู ๑๐ พรรษา แตมีหลักจิต
หลักธรรมวินัย ทานบอกไวแลวในพระวินัยเพราะมันไมสําคัญอยูกับพรรษา แตสําคัญ
ที่ความทรงตัวไดหรือไมได สําคัญตรงน้ีตางหาก  

อยาเชื่อมันงายๆ กิเลส เราเคยเช่ือมันมานานแลวไดผลอะไรจากการเช่ือกิเลส 
น้ีเราต้ังใจจะมาเช่ือธรรม การเชื่อธรรมตองฝนกิเลสถึงจะจัดวาเชื่อธรรมและปฏิบัติ
ตามธรรมได ถายังไมฝนกิเลสก็แสดงวาเราเช่ือกิเลส ยอมจํานนตอกิเลสร่ําไป ทั้งๆ ที่
วาเราปฏิบัติธรรมน้ันแล เมื่อจิตยังตั้งหลักไมไดตองเปนอยางนั้นดวยกันนักปฏิบัติ
เรา แมต้ังหลักไดแลวก็ยังมีความจําเปนโดยลําดับเก่ียวกับครูบาอาจารยท่ีตนจะตอง
ศึกษาตอไป ไมใชวาต้ังหลักไดแลวจะไมมีความจําเปนกับครูอาจารย มันจําเปนตาม
ขั้นของจิตของธรรมนั่นแล  

เมื่อพูดตามความจริงแลวมันหนีจากทานไมได ยิ่งจําเปนมากขึ้นตามขั้นของ
จิตของธรรมภายในใจ น่ีผมก็เคยเปนมาแลว ในขั้นที่พอตั้งตัวได เชน จิตมีความสงบ
เปนสมาธิเปนหลักเปนเกณฑในจิตใจ ไมวุนวายสายแสกับส่ิงภายนอก แตเราหวังจะ
กาวหนาละซิจะทํายังไงจึงจะกาวหนา เพราะอุบายวิธีตางๆ จะพิจารณามันไมคอยได
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ความอะไร ลําพังตนทําเองไมมีผูบอกแนะ มันตองมาอาศัยทานอีกน่ันแหละ บางที
พิจารณาทางดานปญญามันติดขัดอะไรตออะไร อุบายวิธีเจาของที่จะแกความติดขัด
ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสนั้น มันไมทันมันไมพอมันก็แกไมได เม่ือเวลามาเลาถวายทาน 
ทานใสปุบเดียวเทาน่ัน ปญหาขอของใจนั้นๆ แตกกระจายไปในทันทีทันใดเลย นี่ก็
กิเลสหลุดลอยไปเพราะทาน เม่ือเปนเชนน้ันก็เห็นคุณคาในการอยูกับทานนะซิ จึง
เปนความจําเปนไปเรื่อยๆ  

ดังท่ีวากิเลสมันมารวมตัวอยูในจิตดวงเดียวน้ันถึง ๘ เดือน นี่ถาสมมุติวาพอ
แมครูจารยยังมีชีวิตอยูมันจะไมติดอยูนานขนาดนั้นเลย โนน มันจะพังทลายลงตั้งแต
ขณะที่เริ่มปรากฏอยูที่วัดดอยฯ โนน วันเดือนสามแรม พอถวายเพลิงทานเรียบรอย
แลวก็ขึ้นไปวัดดอยฯ ไปภาวนาอยูน่ัน ตอนน้ันจิตของเรามันสวางไสว ก็อยางวาน่ัน
แหละ คนเปนบาอัศจรรยตัวเอง ไมมีใครอัศจรรยเทาเจาของอัศจรรยบาในตัวเอง ไม
ใชอัศจรรยธรรมแตเปนอัศจรรยบา ความหลงความยึดจิตอวิชชา มันจึงอัศจรรยตัว
เอง เวลาเดินจงกรมอุทานออกมาในใจวา แหม…จิตเราทําไมสวางเอานักหนานะ ราง
กายเรามองดูมันเห็นพอเปนรางๆ เปนเงาๆ เพราะความรูทะลุไปหมด สวางไปหมด
เลยก็อัศจรรยละซิ เราถึงวาอัศจรรยบา วันน้ันเปนวันจะฉันจังหัน 

ระยะนั้นไมไดอดอาหารมากนะเพราะทองไมดีมาแลว อดเพียง ๓ วันมาฉัน
มันก็ถายแลว นั่นก็อด ๓ วัน ตอนนั้นพรรษา ๑๖ เพราะเร่ืองอดอาหารเราเร่ิม
สมบุกสมบันมาตั้งแตเริ่มปฏิบัติอยูแลว    นิสัยของเราเองมนัถูกกับการทรมานดวย
การอดอาหาร วันน้ันไมไดบิณฑบาต ทานอาจารยกงมาทานอนุญาตใหชาวบานมาใส
บาตรวันพระในวัดทกุๆ วันพระท่ีวัด วันนั้นพอดีเปนวันที่จะฉัน พอไดอรุณแลวก็
ออกจากกุฏิไปเดินจงกรมทางดานตะวันตก เดินอยูจนกระท่ังถึงเวลาบิณฑบาต เดิน
ไปเดินมาและรําพึงขึ้นมาวา เอ….จิตน่ีทําไมอัศจรรยนักหนานะ มันสวางไสวเอามาก 
นี่ถาพอแมครูจารยยังอยู จิตอวิชชาดวงสวางไสวมันจะพังทลายลงไปตั้งแตระยะนั้น
แหละ มันจะขาดสะบ้ันไปเลย น่ีก็เพราะอุบายเราไมทัน มิหนํายังติดยังยึดมันเขาเสีย
อีก 

พอนึกวาจิตอัศจรรยนักหนาอยางนั้น ขณะจิตหนึ่งผุดขึ้นมาอยางไมคาดไมฝน
วา “ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหน น้ันแลคือตัวภพ” เพียงเทาน้ีเราเลยงงเปนไกตา
แตกไปเลย แทนที่จะไดอุบายจากอุบายนั้นเลยไมได ยังกลับเพิม่ความสงสัยเขาไปอีก 
แหม…เม่ือเรามาพิจารณาทีหลัง อุบายนี้ถูกตองจริงๆ แตปญญาเรามันโงตางหากจึง
ไมทันกับอุบายที่ผุดขึ้นมาบอกนั้น เมื่อรําพึงถึงเรื่องความอัศจรรยของจิตพอหยุดลง
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เทาน้ัน อุบายก็ผุดขึ้นมาเปนคําๆ เปนประโยคๆ ทีเดียวนะ (น่ีถาเปนทานผูรูผูฉลาด 
ทานก็วา “ธรรมเกิด” แตเรามันโงจึงไมอาจคิดขึ้นได) จากน้ันมาไมลืมเลยวา “ถามีจุด
มีตอมแหงผูรูอยูตรงไหน น้ันแลคือตัวภพ” วาอยางน้ีเรางงเหมือนไกตาแตก แทนที่
จะเขาใจ ก็จุดสวางไสวนะซ ิ มันมีจุดอยูนั้นนะ นั่นแหละคือจุดคือตอมแหงผูรู ก็มัน
อยูที่ผูรูนั่นเอง 

ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูตรงไหน น้ันแลคือตัวภพ น่ันบอกชัดๆ เลยนะ แต
เรามันงงเปนไกตาแตกไปได เอ…จุดที่ไหน ตอมที่ไหน เอาอีกแหละ ก็มองเห็นชัดๆ 
อยูแลวเพราะจุดสวางมันเห็นเปนดวงอยูในจิต สวางจาอยูภายในจิตน้ี พูดงายๆ ก็
เหมือนตะเกียงเจาพายุ มันสวางจากไสตะเกียง นั่นตัวไสมันละคือที่จุดที่สวาง มันก็
เห็นอยูแลว น้ีก็เปนอยางน้ันมันสวางจาอยูกับจิต จุดแหงความสวางมันก็เห็นไดอยาง
ชัดๆ แตมันไมจี้เขาตรงนี้ซ ิกลับลูบคลําไปท่ีไหนตามประสาความโงน่ันแล อุบายผุด
ข้ึนมาขนาดน้ันแลวนาจะยึดได มันยังไมเห็นยึดได โงขนาดไหนพระเรานะ 

ก็แบกปญหาน้ีไปคนเดียวทางอําเภอบานผือ ทาบอ ในปาในเขา ทีแรกทาน
เจาคุณธรรมเจดียทานไปดวย เราก็จําเปนใหทานไปดวย แตเวลาอยูดวยกันเราก็คอย
หลีกเลี่ยงทานอยูเรื่อย เพราะกลัวขาดการสืบตอทางความเพียร ไมคอยมาสนทนา
ธรรมกับทานบอยนัก ทานจึงไดใสปญหาเราวา “เธอเอย เรากลับไปแลวเธอก็จะสบาย
หรอก เธอยุงเพราะเรา” ทานวาอยางนัน้ คือเรามันไมสะดวกจะอยูดวยใครๆ เวลา
น้ัน ทานก็มีเรื่องจะพูดจะคุยอะไรกับเราอยูเรื่อย สวนเรามันขาดความเพียรไมอยาก
ใหเสียเวลา เวลาพูดคุยกับทานมันก็ชะงักไปบางในทางความเพียร พอออกจากทาน
ไปมันดีดผึงๆ 

จึงตองกลับมาที่วัดดอยฯ อีก เดือนเมษายนมาบวชหลวงตาเริญ พอบวชแลว
ก็ขึ้นวัดดอยฯ อีก จุดตอมนี้มันถึงไดไปเขาใจกันที่ตรงนั้นแหละ ที่วัดเกาวัดที่เกิด
ปญหาน่ันแล เปนแตเพียงคนละกุฎีเทาน้ัน พอเขาใจอันนี้แลว โฮย คําวาจุดวาตอม
มันไมมีปญหาอะไรเลย ถาสมมุติวามาเลาถวายทานอาจารยม่ันตรงน้ีปบ ถาพอแมครู
จารยยังอยูนะทานจะใสผางมาทันที ทีนี้จะเขาใจปุบเดียวจุดนั้นก็พังทลายไปเลย นี่
มันไมเขาใจ ปญหาก็บอกชัดอยูแลว นี่ซิถึงไดวาความจําเปนมีอยูทุกระยะนา ย่ิง
ละเอียดลออเขาไปถาจะพูดตามแบบโลกผมมันทิฐิสูงนี่นะ ใครจะมาสอนสุมส่ีสุมหา
ไดเหรอ สมมุติวาเราเลาใหทานผูน้ันฟงตามความจริงแหงจิตของเราน้ี ถาผูไมเขาใจก็
จะมาสอนเราสุมส่ีสุมหา แลวประกาศภูมิใหเราเห็น หือ.ภูมิขนาดน้ีมาสอนเราได
อยางไร น่ันมนับอกในตัว ถาผูสูงกวาน้ันทานจ้ีปบเราเขาใจทันที ยอมๆ ราบเลย 
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เร่ืองจิตน่ีจึงสําคัญท่ีครูท่ีอาจารยผูใหการอบรมส่ังสอน ผูที่ทานรูแลวไมตองพูดมาก
เลย ทานใสปบเดียวไดความ ใครจะมาสุมครอบทั้งหนองทั้งบึงไมได จะโยนยาใสกัน
ทั้งตูทั้งหีบมันไมได เร่ืองความจําเปนกับครูอาจารยมันจําเปนอยางน้ีไมวาข้ันไหนๆ  

แตมันตางกันที่เราจะออกไปอยูคนเดียวที่หนึ่งที่ใดตามระยะกาล เมื่อมีขอ
ของใจอะไรจึงคอยมาถามทาน นี่ก็ได มันไมยุงวุนวายเกี่ยวกับเรื่องโลกเมื่อจิตมีหลัก
แลว เปนแตเพียงวาความกาวหนาของเรามันชา.ผิดกัน ปญหาบางอยางแกกันอยู ๒ 
วัน ๓ วันแกกันยังไมตก นั่นซิมันจะตาย ไมตกมันก็ไมถอย จะตองแกใหตกจนได นี่
ซิ มันจะตาย เพราะคําวาแพน้ันมีไมได ถาจะแพใหตายเสียดีกวา นอกจากตองทะลุ
โดยถายเดียว ถาไมทะลุก็ตองเจาะกันอยูอยางนั้น หมุนต้ิวๆ อยูนั้น ปญหาเหลาน้ีพอ
เลาใหครูบาอาจารยฟงทานจ้ีปบเดียวเทาน้ันทะลุไปเลย ผมเคยไดอุบายจากทานมา
แลว  

ก็มีทานอาจารยขาวองคหนึ่งสามารถแกไดตลอดทั่วถึงทางดานจิตใจ เด๋ียวน้ี
ทานก็ไมเอาเร่ืองกับใครแลว ประการหนึ่งก็ไมมีใครไปเลาใหทานฟง ทานข้ีเกียจยุง
กับเร่ืองข้ีหมูราข้ีหมาแหง ทานก็อยูสบายๆ ลองมีผูมีภูมิจิตภูมิธรรมมีความรูความ
เห็นตางๆ ทางดานปฏิบัติไปเลาใหทานฟงดูซิ ไมตองสงสัยวาเสียงทานจะไมขึ้นปง
ปงๆ เพราะทานอยูกับธรรมเทาน้ัน ถึงไมติดธรรมทานก็อยูกับธรรม เปนเคร่ืองร่ืน
เริงระหวางขันธกับจิตที่ครองตัวอยู  

อยางคราวท่ีแลวผมเอาปญหาไปแหยหลวงปูแหวน พอเราสอดปบทานก็ตอบ
ผึงมาเลย เพราะปญหานี้ไปหาในพระไตรปฎกก็ไมมีเพราะเปนปญหาปา ถาผูไมรู
ตอบไมได พอถามทานปบ ทานตอบผึงมาเลย โฮย….ทานคึกคักตึงตังนะ ประมาณ 
๑๐ นาทีจบ พอจบก็ถามทานเขาอีก คราวน้ีทานก็ไปใหญเลยนานประมาณ ๔๕ นาท ี
พอจบลงแลวทานพูดวา “เอา..ทานมหาคานนะ ถาผิดตรงไหนคานนะ” “กระผมไม
คาน กระผมหาฟงอยางนี้แหละ” ในขณะเดียวกันปญหาน้ีทานก็ทราบถาไมรูปญหาปา
เอามาถามไมได เพราะฉะนั้นทานจึงไมจําเปนตองมาถามเราอีก  

น่ีจึงทําใหเราเช่ือในหนังสือท่ีมีอยูในธรรมบทท่ีกลาววา กัลยาณชนไมสามารถ
ตอบปญหาของพระโสดาบันได พระโสดาฯ ไมสามารถตอบปญหาของพระสกิทาคามี
ได พระสกิทาคามีไมสามารถตอบปญหาของพระอนาคามีได พระอนาคามีไมสามารถ
ตอบปญหาของพระอรหันตได แมพระอรหันตก็ไมสามารถตอบปญหาของพระโมค
คัลลาน, สารีบุตรได ถึงพระสารีบุตร, โมคคัลลานก็ไมสามารถตอบปญหาของพระ
พุทธเจาได คือความสามารถตางกัน พอถึงขั้นอรหัตก็พอแลว สวนท่ีวาพระสารีบุตร, 
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โมคคัลลานไมสามารถตอบปญหาพระพุทธเจาไดนั้นหมายถึง ความกวางแคบลึกต้ืน
แหงความรูน้ันตางกัน นอกจากความบริสุทธิ์ไปแลวยังมีความลึกตื้นตางกัน กวาง
แคบตางกัน ภูมิของพระพุทธเจาเปนพุทธวิสัย ภูมิของพระสารีบุตร, โมคคัลลานเปน
สาวกวิสัย จึงตางกัน สามัญวิสัยกับอริยวิสัยก็ผิดกัน แตละขั้นละภูมิมีเคล็ดลับประจํา
ข้ันภูมิน้ันๆ  

แตกอนเราก็ไมรูไมเขาใจวามีเคล็ด ถามเคล็ดปบก็ติด ดังพระเรียนจบพระ
ไตรปฎกครั้งพุทธกาล แตลืมเนื้อลืมตัวดูถูกเหยียดหยามพระปฏิบัต ิ หาวาน่ังหลับหู
หลับตาไมทําประโยชนอะไรใหแกโลก เลยจะเอาปญหามาถามพระปฏิบัติทาน หา
อุบายไลพระปฏิบัติน่ันเอง พระพุทธเจาทรงทราบจึงเสด็จมาทามกลางสงฆที่กําลัง
สันนิบาตน้ัน วาพวกน้ีกําลังจะมาทําลายลูกศิษยเราตถาคต แลวมันจะไปตกนรกกัน
ทั้งหมด ทานไมไดวากลัวพระปฏิบัติจะเสีย ทานวาพวกนี้จะตกนรกกันทั้งหมด พอ
เสดจ็ถึง พระองคทรงตั้งปญหาขึ้นปบถามพวกใบลานเปลา ตอบไมได รับส่ังถามพระ
ปฏิบัติปุบ ตอบไดผึง ยกปญหาขึ้นปบถามพวกนั้น น่ิงเหมือนคนตายแลว ตอบไมได 
วกกลับมาถามพระปฏิบัต ิตอบไดปุบๆ ตลอด 

จากนั้นพระพุทธเจาก็แสดงธรรมขนาบเสียอยางเต็มที่วา “พวกเธอน้ันนะ
เหมือนกับลูกจางเล้ียงโคใหเขา ไดคาจางเพียงรายวันๆ เทาน้ัน ไมเหมือนลูกของเรา 
หมายถึงพระปฏิบัติซึ่งเปนเจาของโค โคก็เปนสมบัติของตัว น้ํานมโคก็ไดดื่มเต็มเม็ด
เต็มหนวยตามความตองการ พูดถึงเรื่องธรรมก็เปนเจาของธรรม เปนธรรมสมบัต ิ
เปนมหาสมบัติ พวกเธอน้ีเพียงแตเรียนและจดจํามาเฉยๆ ธรรมสมบัติอันแทจริงยัง
ไมเคยไดดื่มบางเลย สวนลูกเราตถาคตทั้งไดปฏิบัติทั้งไดดื่มธรรมรสโดยสมบูรณ จึง
ไมควรประมาท” 

ปญหาที่พระพุทธเจาทรงรับสั่งถามเปนปญหาทางดานจิต ถามพวกปริยัติไม
ไดเรื่อง พอมาถามพวกปฏิบัติตอบไดผึงๆ เลย ปญหาเราถามหลวงปูแหวนเปน
ปญหาปาตางหาก ทานไมรูทานไมเคยอยูในปาทานจะตอบไดยังไง เพราะพูดอยาง
ตรงไปตรงมาแบบคนโงๆ  ก็ไปอานหัวใจกันนั่นเอง เราไปหลายหนแลวพลาดมาทุกที
เพราะคนมาก ไปคราวนี้จึงจะใหพลาดไมได ทานเองก็อยากทราบภูมิจิตภูมิธรรมของ
พระปฏิบัติของครูบาอาจารยท้ังหลายเหมือนกัน จึงมีการถามถึงครูอาจารยท้ังหลาย
บาง 

เราอยากใหหมูเพ่ือนปฏิบัติใหรูภายในจิตใจแลวมาเลาใหฟงนา ผลเปนยังไง 
เราอยากรูผลแหงการอบรมสั่งสอนหมูเพื่อนและการปฏิบัติของหมูเพื่อน มีแตผา
เหลือง มีแตรูปพระเฉยๆ ไมมีอรรถมีธรรมในหัวใจไวเปนสมบัติของตนออกโชวกัน
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บาง มันนาร่ืนเริงนาอนุโมทนาสาธุการท่ีไหน ถาเอาจริงเอาจังมันตองรูไมตองสงสัย 
อยางทุกวันนี้พูดจริงๆ ตามความรูสึกโงๆ  น่ีแหละ มันไมเคยไปหนักในอดีตอนาคต
อะไรเลย เชนครั้งพุทธกาลทานเปนอยางนั้นๆ คร้ังน้ีเปนอยางน้ีๆ ไมเลย เพราะแน
ใจวามัชฌิมาปฏิปทานี้คงเสนคงวาตลอดมา กิเลสก็เปนตัวคงเสนคงวาในหัวใจสัตว
น่ันเอง ถาไมแกไมถอดถอนออกจากใจใหเบาบางและสิ้นไป 

มัชฌิมาปฏิปทาเปนเครื่องปราบกิเลสทุกประเภทไดอยางไมมีปญหา ถือเอา
ตรงนี้เชื่อตรงนี้เชื่อจริงๆ รอยเปอรเซ็นต เพราะฉะนั้นครั้งนั้นครั้งนี้จึงไมมีปญหา ขอ
ใหมีความเพียรเถอะ กิเลสจะตองพังทลายไมสงสัย ไมวาครั้งไหนไมมีกิเลสตัวใดที่จะ
แปลกปลอมมาจากครั้งพุทธกาล พอจะมาเปนตัวใหมที่จะแกดวยมัชฌิมาปฏิปทานี้
ไมได น่ีเราเช่ือตรงน้ี ฉะน้ันจงเอาใหจริงใหจัง ดูจิตกับกิเลสที่ปกคลุมใจไมมีกาลโนน
กาลน้ี การแกการถอดถอนกิเลสจึงไมควรคิดใหนอกเหนือจากวงมัชฌิมา และนํามา
ปราบกิเลสท่ีมีอยูในจิตน้ีใหส้ินซากไป น่ันแลท่ีสมหมายอยูตรงน้ันแตไหนแตไรมาจน
ถึงปจจุบัน 

เอาละหยุดแคน้ี 
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๒ 

อุบายแกความกลัว 
 
ศาสนาคือนํ้าดับไฟ ไฟราคะ ไฟตัณหา หรือวาไฟโลภ ไฟโกรธ ไฟหลง ไหมหัว

ใจสัตวโลก ถาไมมีน้ํา คือ ธรรมะเปนเคร่ืองระงับดับกันบางเลย หัวใจดวงน้ันๆ จะเปน
เหมือนไฟทั้งกองเผาลนอยูตลอดเวลาหาความสงบสุขไมได ไมวาจะอยูในสถานที่ใดๆ 
ไมสําคัญที่สถานที่ แตสําคัญท่ีความรุมรอนเผาลนจิตใจเพราะอํานาจแหงกิเลสตัณหา
อาสวะประเภทตางๆ มันเผาลนอยูภายใน ไมมีเวลํ่าเวลา ไมมีอิริยาบถใดพอที่จะวาง
เวน นอกจากมีธรรมเขาไประงบัดับกันเทาน้ัน ดวยเหตุน้ีศาสนาจึงเปนธรรมจําเปนตอ
มวลสัตวอยูมากทีเดียว 

ผูตองการหวังความสุขความเจริญ หวังหนีรอนพ่ึงเย็น ก็ตองเห็นโทษแหงไฟทั้ง
หลายท่ีสุมอยูภายในจิตใจ และเห็นคุณแหงธรรมซ่ึงเปนเสมือนนํ้าสําหรับดับไฟเหลาน้ี 
ใหพอลดหยอนผอนคลายพอหายใจไดบาง หรือพอบรรเทาไมรุมรอนจนเกินเหตุเกิน
ผล เกินประมาณที่จะทนได เกินสติกําลังความสามารถที่จะแกไขได บางรายถึงกับเปน
บาไป เพราะไฟเหลาน้ีมีจํานวนไมนอย ในโลกเราท่ีปราศจากธรรมเปนเคร่ืองเยียวยา
รักษา เพราะฉะน้ันธรรมจึงเปนธรรมชาตท่ีิจําเปนอยูมากจะขาดธรรมเสียมิได ถาไม
อยากเห็นโลกเปนไฟท้ังกองแผดเผามวลสัตวไมมีเวลาวางเวน 

ราคะดับดวยนํ้าอันใด พระพุทธเจาทรงสอนใหดับดวยธรรมซึ่งเปนคูปรับของ
กันและกัน เชน ใหดับดวยการพิจารณาอสุภะ ปฏิกูลโสโครก และ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา 
ซึ่งมีประจําอยูกับสิ่งที่จิตใจไปพัวพันหรือรักชอบ เฉพาะอยางยิ่งเรื่องอสุภะ เรื่องปฏิกูล 
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอไฟประเภทนี้ 

โทสะเกิดขึ้น พึงระงับดวยความเมตตาหนึ่ง ระงับดวยการมองคนอื่นในแงเหตุ
ผลหน่ึง มองกันในแงใหอภัยหน่ึง มองกันในสมานัตตตา ไมถือตัวหนึ่ง พิจารณาเร่ือง
ราวท่ีใหเกิดโทสะน้ันดวยเหตุผลหน่ึง และยอนเขามาดูตัวที่กําลังโกรธกําลังโมโหโทโส
อยูนั้น คือ ตัวพิษตัวภัยตัวไฟเผาลนจิตใจอยูในขณะน้ัน กอนอื่นที่จะลุกลามไปไหมผู
อื่น ตองไหมผูโกรธผูโมโหโทโสกอนผูอื่น น่ีเปนจุดสําคัญ ใหดูที่จุดนี้ซึ่งเปนจุดเกิดขึ้น
แหงภัย คือโทสะหรือความโกรธ เม่ือเห็นส่ิงเหลาน้ีเปนภัยก็ระงับดับกันท่ีตรงน้ีดวย
อุบายวิธีการตางๆ ที่จะระงับดับมันได 

เชนเดียวกับเราคิดในทางผิดมันเกิดโทสะขึ้นมา ก็ใหเห็นวาโทสะเปนภัยแกตัว
เราเอง แลวรีบระงับดับท่ีตรงมันเกิด คือ เกิดที่จิตนั้น ไมใหกระจายออกไปสูผูอื่น 
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บางคราวคนอ่ืนไมมีความผิด แตเราไปเขาใจเสียเองวาผูน้ันมีความผิด หรือผู
นั้นมีอะไรแกตนทั้งๆ ที่เขาไมมีอะไรเลย ก็เพราะความสําคัญของใจหลอกลวงตนเอง
ใหเกิดโทสะขึ้นมา เกิดความโกรธความแคนขึ้นมาก็ได แมจะมีผูแสดงปฏิกิริยาอันเปน
ความกระทบกระเทือน ใหเกิดความโกรธความไมพอใจขึ้นมาก็ตาม ผูปฏิบัติธรรมไม
ควรไปมองในแงนั้น มองดูคนนั้น มองเรื่องนั้น คิดเร่ืองน้ัน ใหมากยิ่งกวาการยอนเขา
มาสูจุดแหงเหต ุคือ ตัวโทสะซึ่งเกิดขึ้นที่ใจ 

คนควาหาเหตุหาผลแหงความโกรธ ถือความโกรธเปนจุดหมายหรือเปนเปา
หมายแหงการพิจารณา ถือตัวโกรธนั้นเปนตัวโทษตัวภัยที่ทําลายตนเองอยูในขณะนั้น 
แลวระงับกันดวยอุบายวิธีการตางๆ ไมยอมเคลื่อนคลาดจากจุดนั้นไปเลย ความโมโห
โทโสหรือความโกรธจะลุกลามไปไมได เมื่อสติความระลึกรูยอนเขาสูจุดแหงเหตุนั้น ซึ่ง
เปนจุดที่ถูกตอง ดวยการพิจารณาโดยทางปญญาจนความโมโหโทโสระงับลงดวยอุบาย
น้ันๆ คราวตอไปก็จับจุดที่เคยปฏิบัติไดผลมาแลว และพิจารณาระงับลงไดเรื่อยไป 

สวนความหลงนั้นเปนสิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดมาก มีแทรกอยูกับกิเลสประเภทตางๆ 
เตม็ไปหมดไมมีเวน เพราะเปนประเภทซมึซาบละเอียดลออ สามารถเขาแทรกซึมไดใน
กิเลสทุกประเภท เพราะฉะน้ัน เราจะยกออกมาพูดเฉพาะโมหะเสียทีเดียวก็ไมได เชน 
ความโลภก็มีความหลงมาแทรก ความโกรธก็มีความหลงมาแทรก ความรักก็มีความ
หลงมาแทรก ความชังก็มีความหลงมาแทรกทั้งนั้น มันแทรกไดหมด จึงระงับดับกัน
ดวยสติปญญาอันแหลมคมเทานั้นที่จะใหโมหะนี้สิ้นสุดลงไปได อวิชชาไดสิ้นสุดลงไป
จากจิตเมื่อใด พึงทราบวาเม่ือน้ันแหละ โมหะอันสําคัญซึ่งเปนรากเหงาของกิเลสทั้ง
หลายจึงจะส้ินลงไป หากอวิชชายังไมสิ้นเมื่อไรโมหะก็ยังตองมีอยูนั่นแหละ รากแกว
จริงๆ ออกมาจากโมหะอวิชชา 

เราเปนนักปฏิบัติทําหนาท่ีของการบวชเต็มภูมิของเราทุกวันเวลาทุกอิริยาบถ ดวย
การชําระสะสางกิเลสประเภทตางๆ ซึ่งมีอยูกับใจและเกิดขึ้นที่ใจ และลุกลามไปสูภาย
นอก ตองถือเปนกิจเปนงานสําคัญ อยาเห็นงานอ่ืนๆ วาเปนงานจําเปนหรือหนักแนนมี
คุณคาย่ิงกวางาน คือ การชําระกิเลสประเภทตางๆ ภายในใจ ดวยความเพียรทาตางๆ 
อุบายวิธีตางๆ อยูโดยสม่ําเสมอ อยาเสียดายเวลํ่าเวลา อยาเสียดายอารมณแหงความคิด
ความปรุงของใจ ซ่ึงเคยเปนมาและเคยหลอกหลอนมาเปนเวลานานแลว ท่ีวา สังขารขันธ 
หรือ สัญญาขันธ นี้ออกหนาออกตาอยูตลอดเวลา ผูมีสติเทานั้นถึงจะทราบเรื่องของ
สังขารและเรื่องของสัญญาที่ออกหนาออกตาอยู ทั้งๆ ที่ไมไดมีอะไรมากระทบใหคิดให
ปรุงใหเกิดความสําคัญมั่นหมายก็ตาม แตมันเกิดขึ้นมาโดยลําพังของมันไดอยางคลอง
ตัว ไมเหมือนกับวิญญาณที่คอยรับทราบสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสจึงจะปรากฏขึ้นมา 
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การพิจารณาจึงตองถือใจเปนสําคัญ มีสติคอยระมัดระวังเสมอ อยาไปคุนเคยกับ
ความเพียรแบบโลกๆ ซึ่งเปนพิธีการของกิเลสแตงกลอนแตงบทเพลงใหเดินตามจังหวะ
ของมัน เชน เคยเดินจงกรมแลวก็เดนิไปเฉยๆ นั่งไปเฉยๆ ไมมีความจดจอตอเนื่องดวย
สติสัมปชัญญะกํากับใจในประโยคแหงความเพียร ไมเกิดประโยชนอันใด เพราะส่ิงท่ีจะ
ใหเกิดประโยชนตามหลักแหงความเพียรน้ัน ตองมีสติเปนเครื่องจดจอตอเนื่องกันกับ
งานที่ทํา เชน ผูบริกรรมก็มีสติกํากับการบริกรรมของตนสืบเนื่องกันไปโดยลําดับ 

ผูพิจารณาทางดานปญญา สติเปนของสําคัญไปตลอดสาย ไมมีท่ีจะละเวนสติเลย 
การยืน การเดินไปที่ไหนสติใหมีอยูกับตัว ความมีสติอยูกับตัวน้ันเหมือนกับมีเคร่ืองรับ
ทราบ สติปญญาทาทางตางๆ ที่จะระมัดระวังหรือตอสูตานทานกับสิ่งที่มาเกี่ยวของนั้น 
ยอมทําหนาท่ีไดรวดเร็วกวาคนไมมีสติ ฉะนั้นจึงตองฝกสติ 

ตั้งแตพื้นๆ ภาวนา การอบรมเบื้องตนก็อาศัยสต ิ จะเห็นได เชน เวลาไปอยูใน
สถานท่ีนากลัวมาก ซึ่งไดเคยไปอยูแลวและไดเห็นเหตุเห็นผลกันกับเรื่องของสติไดด ีพอ
เปนหลักฐานพยานยืนยัน และนํามาพูดใหหมูเพื่อนฟงไดโดยไมสงสัย คือ เราไปอยูใน
สถานที่นากลัว สติยอมตั้งตัวอยูเสมอ 

การตั้งสติอยูโดยสม่ําเสมอเพราะความระวังตัว ทั้งกลัวตายก็กลัว ทั้งกลัวจิตจะ
สงออกไปสูสิ่งที่กลัวนั้นก็กลัว จึงตองระมัดระวังทั้งดานอันตรายเกี่ยวกับสิ่งภายนอก 
เชนเสือเปนตน ท้ังภายในกลัวสติจะเผลอตัวจากความเพียรน้ีก็ระวัง บังคับจิตไมให
เสียดายในอารมณท่ีนากลัว เชน คิดไปเรื่องเสือ เร่ืองอันตรายตางๆ ไมยอมใหจิตเล็ด
ลอดออกไปคิดเปนอันขาด บังคับใหคิดปรุงอยูกับคําบริกรรมโดยเฉพาะเทาน้ัน จิต
ปรุง พุทโธ ก็ใหอยูกับ พุทโธ สืบเน่ืองกันเปนลําดับ สละทุกสิ่งทุกอยางในความคิด
ภายนอก ใหสติกับจิตกลมกลืนกันเปนอันเดียว 

ทีนี้เมื่อสติมีความสืบตอ งานของจิตที่กําลังภาวนาก็เปนชิ้นเปนอันเปนเนื้อเปน
หนังขึ้นมา สามารถส่ังสมพลังข้ึนมาไดในขณะน้ัน กลายเปนจิตท่ีมีความสงบตัวแนน
หนามั่นคงขึ้น ทั้งๆ ที่เดินก็เดินไดอยู เดินจงกรมกลับไปกลับมาก็เดินได แตจิตมี
ความเหนียวแนนม่ันคงอยูภายในตัวเอง ดวยความมีสติเปนเครื่องระวังรักษาอยูตลอด
เวลา อารมณที่เคยกลัวก็หายเงียบไป ไมอยากคิด ไมเสียดายในความคิดเก่ียวกับ
อารมณประเภทน้ันๆ แมจะคิดออกไปถึงอารมณที่นากลัว จิตก็เลยไมกลัว พอคิดออก
ไป ขณะเดียวก็ถอยกลับเขามาทันทีอยูดวยความมั่นคงของใจ ใจเลยกลายเปนใจท่ีกลา
หาญข้ึนมาในขณะน้ัน 

ทั้งๆ ที่ในเบื้องตนเริ่มเดินจงกรมจิตกลัวมาก แตพอไดหลักเลยกลายเปนจิตที่
กลาหาญข้ึนมาในขณะน้ัน จะเดินนานสักเทาไรก็ได ไมมีความสะทานหว่ันไหวตอเร่ือง
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ความกลัวใดๆ ท้ังส้ิน เวลาจิตมีความแนนหนาม่ันคงเต็มกําลังของตัวในภูมิน้ันแลว 
อยาวาแตไมกลัวเฉยๆ เลย แมเสือจะเดินเขามาผานทางจงกรม ก็สามารถจะเดินเขา
ไปลูบคลําหลังเสือไดอยางมิตรสหายเพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน ดวยจิตที่มี
ความออนโยน ไมคิดเลยวาเสือน้ันจะทําอันตรายอะไรแกตนไดเลย 

แตความจริงนั้นเสือจะทําไดหรือไมไดเปนอีกแงหนึ่ง แตความรูสึกในขณะน้ันไม
มีกลัวอะไรทั้งสิ้น ขึ้นชื่อวาอันตรายไมมีความสะทกสะทาน เพราะจิตมีความแนนหนา
มั่นคงเต็มตัว เกินกวาที่จะไปหมอบไปกลัวไปออนนอมตอสิ่งนั้นวาเปนของนากลัว
กลายเปนจิตท่ีสงาผาเผยองอาจกลาหาญเต็มตัวข้ึนในเวลาน้ัน นี่ไดเห็นประจักษใจกับ
ตัวเองมาแลว 

เพราะฉะนั้นการประกอบความพากเพียร แมจะเปนนิสัยขี้ขลาดหวาดกลัวของ
มนุษยเราที่มีชีวิตอยูเชนสัตวทั้งหลายกลัวกันก็ตาม แตก็ตองบังคับตนใหเขาไปสูสถาน
ท่ีนากลัวน้ัน เพื่อการประคองความเพียรไดดีเสมอมา ที่พระพุทธเจาทรงสอนใหไปอยู
ตามรุกขมูลรมไม ชายปา ชายเขา ท่ีเปล่ียวๆ อันเปนท่ีนากลัว พระองคทรงเห็นเหตุ
เห็นผลโดยสมบูรณแลว 

เวลาไปอยูสถานท่ีนากลัว ทานก็แสดงใหเราไดเห็นไดอานอยูแลว เชน ธชัคค
สูตร วาหากไปอยูในสถานท่ีนากลัว เกิดความเปล่ียวเปลาข้ึนภายในจิตใจ ใจวาเหว ให
ระลึกถึงพระพุทธเจา ความกลัวน้ันจะหายไป หากระลึกถึงพระพุทธเจาความกลัวยังไม
หาย พึงระลึกถึงพระธรรมอันเปนนิยยานิกธรรม แลวความกลัวจะหายไป หากระลึก
ถึงพระธรรมความกลัวยังไมหาย ใหระลึกถึงพระสงฆ ความกลัวจะหายไป นี้แหละคือ
หลักประกันจิตไมใหกลัว คือหลักธรรม จะเปนพุทธ ธรรม สงฆ บทใดก็ตามเปนธรรม
ดวยกันทั้งนั้น และเปนหลักยึดของใจไดเปนอยางดีหายหวง 

เวลาเรานํามาประพฤติปฏิบัติตามท่ีทานส่ังสอนไว โดยไมใหจิตเล็ดลอดออกไป
สูสิ่งอื่นๆ ที่เปนของนากลัวหรือไมกลัวก็ตาม ใหจิตมีความกลมกลืนกันอยูกับธรรมบท
น้ันๆ จิตจะมีความแนนหนาม่ันคงข้ึนภายในตนโดยลําดับจนแนชัดภายในจิตใจ วาจิต
น้ีหาความสะทกสะทานหว่ันไหวไมไดแลว เกี่ยวกับเรื่องความกลัวใดๆ ทั้งสิ้น ทีน้ีเดิน
นานเทาไรก็เดิน จะไปไหนก็ไปได ไมมีความรูสึกกลัว 

ท่ีกลาวน้ีเปนตามเวลา ไมใชจะเปนอยูเสมอไป เมื่อจิตถอยออกมาจากนั้นแลว
มันก็มีความกลัวไดอีก แตอยางไรก็ตาม เราพอมีหลักฐานพยานเปนเคร่ืองยืนยันไดวา
เราเคยทําดวยอุบายวิธีน้ันๆ จิตของเราไดรับความสงบรมเย็น ไดรับความกลาหาญ 
เราจะตองทําอยางนั้นไมทําอยางอื่น เรียกวา ไดหลักเกณฑ ไปไหนก็ใชอุบายอยางนั้น
จริงๆ เปนประจํา เปนก็เปนตายก็ตาย จิตจะไมยอมปลอยวางจากหลักธรรมที่นําเขา
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มากํากับใจน้ีเลย เมื่อเปนเชนนั้นผลก็ตองปรากฏขึ้นมาดังที่เคยปรากฏแลว นี่ไดเคย
ปฏิบัติมาแลว 

ตั้งแตสมัยกอนที่สัตวเสือชุกชุมโนน ผิดกับสมัยนี้อยูมาก กาลเวลาผานกันมาไม
กี่ป ความเปล่ียนแปลงของโลกเปล่ียนไปมาก เชน ในปา ในเขา แตกอนมีแตสัตวแต
เสือมีแตอันตราย ทุกวันนี้ปาก็ถูกทําลายไปหมด ไปที่ไหนก็มีแตผูแตคน หาคําวาสัตว
วาเสือชักจะไมมี นานไปกวาน้ีพูดเร่ืองสัตวเร่ืองเสือ คนอาจจะไมเชื่อก็ได ทั้งๆ ที่มันก็
เคยมีเคยเปนอยูแลว 

ทานนักปฏิบัติทั้งหลาย พึงถือสติเปนสําคัญ ใหกํากับตัว ถือเปนภาระหนาท่ีของ
ตัว อยาเสียดายความคิดความปรุงเก่ียวกับโลกสงสารใดๆ เราเคยคิดเคยปรุงเคย
สัมผัสสัมพันธมาแลวไดผลดีชั่วประการใด พอที่จะนํามาเทียบเคียงเลือกเฟนไดแลว 
ไมควรจะเสียดายในอารมณที่เคยเปนมา 

แตพึงทราบวาข้ึนช่ือวาเร่ืองกิเลสแลว ไมวาประเภทใดๆ ตองเปนเครื่องกลอม
ใจสัตวใหเคลิบเคล้ิมหลับไหลไดเปนอยางดี อยาลืมน้ีเปนสําคัญ เราผูปฏิบัติก็พนไป
จากความเปนสัตวโลกที่ถูกกลอมจากกิเลสประเภทตางๆ ไมไดเหมือนกัน จึงพึงตั้งสติ
รอรับไวเสมอ วากิเลสทุกประเภทจะตองมากลอมที่ใจ ใจจะตองตอสูกับกิเลสดวย
ธรรมมีสตธิรรม ปญญาธรรม วิริยธรรม ขันติธรรม เปนสําคัญ 

ขึ้นชื่อวาธรรมตองฝนตองตานทานกับกิเลสเพราะการตอสูกัน อันใดฝนอันนั้น
มักเปนธรรม อันใดที่ไมฝนและเปนความชอบพอ มักเปนกิเลสเสมอในข้ันเร่ิมแรก
ปฏิบัต ิ เวนเสียแตธรรมะข้ันกลางถึงข้ันละเอียดแลวน้ันเปนอีกแงหน่ึง ผิดกัน นับต้ัง
แตธรรมขั้นกลางขึ้นไปแลว จิตใจมีความดูดดื่มในธรรม คลายโลกามิสทั้งหลายออก
ไปเปนลําดับ สิ่งเหลานั้นจึงไมมีกําลังดึงดูดจิตใจใหอยูใตอํานาจได ใจดูดดื่มและหนัก
แนนในธรรม เพราะธรรมมีกําลังและมีรสชาติเหนือกวาไปเปนลําดับ 

เฉพาะอยางยิ่ง สติปญญา ศรัทธา ความเพียร นับวันมีกําลังกลาไปโดยลําดับ จน
ถึงธรรมขั้นละเอียดเพียงไร จิตย่ิงมคีวามเพลิดเพลินร่ืนเริงในธรรมจนเกินความพอดี
ไปก็มีในบางครั้ง ทานจึงเรียกอุทธัจจะในสังโยชนเบ้ืองบนวา ความฟุง ความเพลินใน
การพิจารณา จนลืมเวลํ่าเวลา ลืมความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา ซึ่งเปนสังโยชนเครื่องติด
ของประเภทหนึ่ง เพราะขัดตอความพอดี คือ มัชฌิมา ความพอดีเหมาะสม 

ดังที่มีในตําราที่พระทานเดินจงกรมจนฝาเทาแตกนั้น ถาความรูสึกนึกคิด
ธรรมดาท่ัวๆ ไปแลว ตองวาทานฝกทานทรมานตนเอง บังคับตนเองใหเดินเสียจนฝา
เทาแตก ซึ่งทําใหผูเริ่มฝกหัดปฏิบัติเกิดความทอใจ อิดหนาระอาใจวายากเกินไปหนัก
เกินไป ไมสามารถทําตามนั้นได แลวหมดกําลังใจท่ีจะอุตสาหขวนขวาย 
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แตถาคิดตามหลักปฏิบัติแลว ความเพียรข้ันน้ันหากเปนอยางน้ันเอง คือ เปน
ความเพียรอยูทุกอิริยาบถ ไมวาจะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน เวนแตเวลาหลับอยาง
เดียว นอกน้ันเปนความเพียรท้ังส้ิน เชน เดินจงกรมจิตใจหมุนต้ิวอยูกับธรรม ระหวาง
ธรรมกับกิเลสที่ตอสูกัน พัวพันฟดเหวี่ยงกันอยูตลอดเวลา ไมคิดถึง เดือน ป นาท ี
โมง เชาสายบายเย็น หิวกระหายใดๆ ท้ังส้ิน ระหวางสติปญญา ศรัทธา ความเพียร
อัตโนมัติกับกิเลสเขาตะลุมบอนกัน จะไปเผลอตัวไดอยางไร น่ันแหละความเพียรท่ีทํา
ใหเพลิน เดินจงกรมจนกระทั่งฝาเทาแตกไมรูสึกตัว เพราะไมสนใจกับฝาเทายิ่งกวา
ธรรม และเพราะพลังของจิตที่มีกําลังมาก เรงตอความพากเพียรเพื่อความหลุดพน
ฟาดฟนหั่นแหลกกับกิเลสไมมีคําวาทอถอยปลอยวาง นอกจากใหไดชัยชนะหรือกิเลส
หมอบราบไปหมด จนไมมีกิเลสตัวใดเหลืออยูภายในใจเลย รอบๆ ตัวกลายเปนซาก
กิเลสไปหมด น้ันแลเปนท่ีพอใจของความเพียรประเภทน้ัน 

ฉะน้ันการประกอบความเพียรจนฝาเทาแตกน้ัน จึงเปนฐานะที่เปนไปไดไมสงสัย
ในธรรมข้ันน้ี นี่พูดทางภาคปฏิบัต ิตองเอาความจริงมาพูดกันใหถึงใจผูปฏิบัติบาง จะ
ไดเปนกําลังใจตอสูกับกิเลสตัวโลกทั้งหลายเกรงขาม 

ท้ังน้ีเพราะความเพลินในธรรมและความพากเพียร ไมใชเปนไปเพราะบังคับจิต
เดินจงกรมจนฝาเทาแตก ทั้งๆ ท่ีจิตก็เรรอนวุนน่ันวุนน่ีหาสาระอะไรยังไมได แลวก็
เดินจงกรมจนฝาเทาแตกนี้ คิดวาจะเปนไปไดยากหรือเปนไปไมไดพอๆ กัน แตถา
เพราะความเพียรเปนเคร่ืองดงึดดู ทําความเพียรทาตางๆ จนลืมเวลํ่าเวลาลืมเหน็ด
เหน่ือยเม่ือยลาจนฝาเทาแตกน้ัน เปนไปไดโดยไมสงสัย ในหลักปฏิบัติที่เคยผานมา
เปนอยางนั้น 

นับแตธรรมขั้นกลางไปถึงขั้นนั้น ซึ่งเปนขั้นละเอียดไปโดยลําดับแลว กําลังของ
โลกภายในใจออนลงโดยลําดับแทบไมปรากฏ แตกําลังของธรรมมีมากขึ้นๆ จึงทําให
ความเพียรหรือการบําเพญ็ทุกๆ ประโยค หมุนเปนธรรมจักรไปไดโดยไมรูสึกฝนเลย 

เมื่อถึงขั้นละเอียดยิ่งกวานั้น ตองไดคุยเขี่ยขุดคนหาตัวกิเลส เพราะกิเลสหมอบ
กิเลสหลบซอนตามแบบฉลาดที่เคยครองไตรภพของมัน สติปญญาทันสมัยเกรียงไกร
เต็มที่ มีแตทาจะฟาดฟนห่ันแหลกถายเดียว หาคําวาแพไมมี คําวาทอถอยไมมี มีแต
ทาจะเอาใหแหลกแตกกระจายไปจากใจ ไมใหมีเหลือเลยแมแตนิดหนึ่งขึ้นชื่อวาสมมุต ิ
เพราะฉะนั้นจิตขั้นนี้จึงหาความทอถอยไมได หาความข้ีเกียจไมมี มีแตความขยันหม่ัน
เพียรและเปนนักตอสูโดยถายเดียว ตองรั้งเอาไว คําวาร้ัง คือ ร้ังใจเขาสูความสงบใน
สมาธิ เพ่ือพักจากงานท่ีชุลมุนวุนวายกันไมมีเวลํ่าเวลา ระหวางธรรมกับกิเลสตอสูกัน 
ใหเขาสูสมาธิคือความสงบ เปนกาลเปนเวลาเพ่ือส่ังสมกําลัง น่ีเปนความเหมาะสม
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สําหรับผูปฏิบัติท้ังหลาย ควรถือเปนแบบฉบับในการดําเนินสมถะและวิปสสนาจนถึง
จุดหมายปลายทาง 

เมื่อพักงาน ตามธรรมดาของจิตขั้นนี้ตองเสียดายงาน เสียดายการทํางาน ไม
อยากพักตัว แตจําเปนตองบังคับท่ีเรียกวาร้ังเอาไว เพื่อพักสงบในสมาธิ เมื่อพักสงบ
ใจก็มีกําลัง หยุดปรุงแตงโดยทางปญญาที่เคยนําไปใชกับกิเลสเสียในขณะนั้น เหลือ
แตความรูลวนๆ ทรงตัวอยูในความสงบพอสมควร เมื่อรูสึกมีกําลังแลวก็ถอยจิตออก
เพื่อทํางานทางดานปญญาตอไป 

จิตนั้นพอถอยออกเทานั้นจะวิ่งถึงงานทันท ี ไมมีอะไรรวดเร็วย่ิงกวาจิตข้ันน้ีจาก
น้ันก็หมุนต้ิวกับงานโดยลําดับๆ น่ัน เมื่อถึงขั้นนี้แลวไมมีคําวาขี้เกียจ นอกจากจะพูดวา
ข้ันขยันเกินคาดเทาน้ัน ซึ่งเปนคําเหมาะสมกับจิตขั้นนี ้ กิเลสหมอบ ตองคุยเขี่ยขุดคน
กันเสียจนเต็มที่เต็มฐาน ซึ่งก็เปนงานอันหนึ่ง พอเจอกิเลสก็ตอสูกับกิเลส นี้ก็เปนงาน
อันหน่ึง 

การคุยเข่ียหากิเลสก็เปนงานประเภทหน่ึง เวลาเจอกันแลวตอสูกัน ก็เปนงานอัน
หน่ึง จิตข้ันน้ีจึงไมมีเวลาวางงาน ดังที่โลกพูดกันวา คนวางงาน นั่นคือคนขี้เกียจทํางาน
น่ันเอง จนไดชัยชนะ หมายความวาเขาใจเร่ืองกิเลสแตละชนิด หลุดลอยออกไปจากใจ 
แนใจ เห็นประจักษไปเปนพักๆ แลวคุยเขี่ยไปอีก ขุดคนอีก เจออีกสูอีกอยูอยางนั้น น่ี
คือปญญาขั้นอัตโนมัติ หมุนตัวไปเอง ผูปฏิบัติถาลงปฏิบัติถึงขั้นนี้แลว  ใจจะไมมีเวลา
วางงาน งานจะเปนไปอยูตลอดอิริยาบถ เวนเสียแตหลับ แมแตหลับก็ยังไมอยากจะ
หลับ บางคืนตลอดรุงเอาเฉยๆ ไมยอมหลับเลย เพราะจิตยังทํางานอยางเพลินตัวกลัว
ไมหลุดพน 

ดวยเหตุนี้จึงตองไดรั้งจิตยับยั้งจิตเขาสูสมาธิ เพื่อใหจิตมีความสงบ ขั้นนี้พูด
ตามธรรมะปาเราเรียกวาเพลินในความเพียร และเขากันไดกับคําวาทีอุ่ทธัจจะ ใน
สังโยชนเบ้ืองบน คือ ความฟุง ความเพลินในความเพียร วุนอยูกับกิเลส ตอสูกับกิเลส 
พุงตัวออกไปตอสูกับกิเลสอยูตลอดเวลา ไมใชฟุงซานแบบโลกๆ แลวเกดิความรําคาญ
แบบโลกๆ อยางนั้น ผิดกันคนละโลก นํามาเทียบกันไมได 

ฟุงในสถานที่นี้หมายถึงการออกตอสูกับกิเลสนั่นเอง จนลืมเนื้อลืมตัว ลืมเวลํ่า
เวลาความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลาไปหมด ลักษณะน้ีทานวาอุทธัจจะ เมื่อจิตผานไปแลวถึง
จะรูไดวา ออ ตรงน้ันคือจุดน้ัน ถายังไมผานก็ยังไมรู เชน การพักจิตในเรือนสมาธิ เม่ือ
มันจะตายจริงๆ ก็มาพักเสียทีหนึ่ง ทั้งๆ ที่ไมอยากพักก็ตองจําใจพัก เพราะจิตมัน
เหน่ือยมากจริงๆ แตถึงจะเหนื่อยก็ไมถอยนี ่ ถาเปนสิ่งที่ตายไปไดมันก็ตายไดจริงๆ 
เพราะความเหน็ดเหน่ือยเต็มประดาเกินกวาจะทนได แตจิตไมใชเปนของตาย มีแต



 

เขาสูแดนนิพพาน ๑๕๔ 

๑๕๔

ความเหน็ดเหน่ือยความเพลียภายในจิตเทาน้ัน จิตไมไดตาย จึงตองพาเขาสูสมาธิเพื่อ
พักสงบอารมณวิปสสนา ใหมีกําลังดานสมาธ ิ

พอถอนออกจากสมาธิแลว จิตใจจะรูสึกมีกําลังขึงขังตึงตัง น่ีเห็นคุณคาของ
สมาธิเปนเคร่ืองสนับสนุนปญญาไดเปนอยางดี ทานจึงกลาวไวในอนุศาสนน้ันวาสมาธิ
ปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหต ิ มหานิสํสา ปญญาอันสมาธิอบรม อันสมาธิหนุน
หลัง พูดงายๆ มีสมาธิเปนเคร่ืองหนุนแลว ยอมทํางานไดผลเปนที่พอใจไปโดยลําดับ น่ี
พูดเอาความเปนอยางน้ี  

สมาธิจึงมีความจําเปนตลอดสาย จนกระท่ังถึงวาระสุดทาย สมาธิจะละไปไมได 
ถึงกาลพักตองพัก เชนเดียวกับเราทํางาน เวลาทํางานก็ตั้งหนาตั้งตาทําเต็มเม็ดเต็ม
หนวย ถึงเวลาพักก็ตองพัก รับประทานอาหารพักผอนนอนหลับพักเอากําลังวังชา ถึงไม
ไดงานไดการอะไรจากการพัก แตก็ไดกําลังสําหรับดําเนินงานในกาลตอไปไดโดย
สะดวก สมาธิกับปญญาจึงมีความเกี่ยวโยงกันอยางแยกไมออก  

ทีนี ้ปฺญาปริภาวิต ํจิตฺต ํสมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ นั่น จิตอันปญญาอบรม
แลว จิตอันปญญาซักฟอกแลว พูดตามความถนัดใจทางภาคปฏิบัต ิ ยอมหลุดพนจาก
กิเลสทั้งปวงโดยชอบ เพราะฉะน้ัน ศีล สมาธิ ปญญา จึงแยกกันไมออก พระพุทธเจา
ทรงเปนผูบัญญัติเองเพ่ือสวนรวมเปนสาธารณะ คําวา ศีล สมาธิ ปญญา มีความเกี่ยว
โยงกันอยางนี ้ 

จะใชแบบสมัยจรวดดาวเทียมตัดทอนเอาตามความตองการ (ของกิเลส มิใช
ของธรรม) ยอมไมได ตองใหเปนไปตามหลักความจริงที่ทรงบัญญัติไวแลว 

แตสมาธิของใครจะเดนขนาดไหนนั้น เปนไปตามจริตนิสัย เรื่องความสงบเพื่อ
จะเปนบาทฐานแหงปญญาน้ันมีความจําเปนเสมอกัน ไมใหมีสมาธิเลยแตจะใหเปน
ปญญาลวนๆ ไปเลยน้ัน เปนไปไดยาก หรืออาจเปนไปไมได แมแตขิปปาภิญญา ก็ยังมี
ความสงบแฝงอยูในระยะเดียวกัน 

อยางนอยตองใหมีจิตสงบ เมื่อจิตสงบแลวก็เรียกวาจิตอิ่มตัวพอประมาณ หรือ
จิตอิ่มตัว เหมือนกับเราไดรับประทานแลว แลวต้ังหนาทํางานใหอยางเต็มเม็ดเต็ม
หนวยไมเถลไถล ไมควาโนนควาน้ีเหมือนจิตท่ีไมมีความสงบ เต็มไปดวยความฟุงซาน
รําคาญ พิจารณาใหเปนปญญาก็กลายเปนสัญญาอารมณไปเสีย เพราะจิตไมอิ่มตัว 
ฉะน้ันการอบรมสมาธิจึงมีความจําเปนในข้ันเร่ิมแรก 

สมาธิขั้นใดก็ตามมีความจําเปนตอปญญาขั้นนั้นๆ อยาไปคิดวาไดสมาธิเต็มที่
แลวจึงจะพิจารณาปญญา น้ันเปนความคิดผิด ความสงบขนาดใดก็ควรแกปญญาขนาด
น้ัน บางครั้งปญญายังตองมาอบรมจิตใหเปนสมาธิก็ยังม ี ดังท่ีเขียนไวแลวน้ัน น้ันเปน
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ช่ัวระยะกาลท่ีเราจะนํามาใช ไมใชเปนธรรมพ้ืนเพเสมอไป เปนธรรมเสมอไป เฉพาะ
สมาธิอบรมปญญา ดังท่ีทานกลาวไวแลวน้ัน 

ท่ีกลาวมาเหลาน้ี ไดเริ่มกลาวตั้งแตเรื่องความหนักใจ ความทอถอยออนแอ
เก่ียวกับเร่ืองการงาน ในเบ้ืองตนเปนการลําบาก ทําใหเกิดความทอถอยนอยใจ อาจคิด
ไปวาตนไมมีวาสนาบาง ตนมีวาสนานอยบาง ซ่ึงเปนเร่ืองใหเกิดอุปสรรคตอการดําเนิน
ไมเต็มเม็ดเต็มหนวย 

ความจริงเรามีอุปนิสัยวาสนามาดวยกันทุกคน เวลาน้ีเราก็ไดเปนพระต้ังหนามา
บวชในพระพุทธศาสนาดวยศรัทธาความเช่ือความเล่ือมใส กิเลสก็มปีระเภทเดยีวกันกับ
ครั้งพุทธกาล ไมไดนอกเหนือไปจากนั้นเลย ธรรมะท่ีเปนเคร่ืองปราบกิเลส คือ ศีล 
สมาธิ ปญญา เปนตน ก็เปนธรรมะท่ีเคยปราบปรามกิเลสใหส้ินซากมาแลว ตั้งแตครั้ง
พุทธกาลจนถึงสมัยนี ้ ไมมีคําวาลาสมัย ธรรมเหลาน้ีแลเปนธรรมท่ีทันกับกิเลสทุก
ประเภท ขอใหนํามาใช เฉพาะอยางยิ่งสติกับปญญา ใหถือเปนธรรมจําเปนอยางยิ่ง มี
ความเพียรเปนเคร่ืองหนุนหลัง เราจะเห็นแดนแหงความพนทุกขขึ้นที่ใจโดยไมสงสัย
เพราะความพากเพียร 

ใจท่ีเคยอัดอ้ันภายในตัวเองเพราะอํานาจแหงกิเลสบีบบังคับ เม่ือไดรับการบุก
เบิกดวยความเพียร มีสติปญญาเปนเครื่องมือแลว จิตใจจะคอยเบิกกวางและสิ่งเหลา
นั้นจะเพิกถอนออกไป จิตใจจะเกิดความโลงโถงสวางไสวภายในตน มีความสะดวก
สบาย อยูที่ไหนก็สบาย เพียงแตข้ันสงบเทาน้ันเราก็สบาย มีตนทุนพอไดอาศัยบางแลว 

จงพิจารณาทางดานปญญาดังท่ีเคยอธิบายใหฟงแลว อุบายวิธีแหงการพิจารณา
ทางดานปญญาน้ัน ขึ้นอยูกับจริตนิสัยของทานผูใดจะควรคิดคนขึ้นมา ใหเปนความ
ถนัดเหมาะสมกับจริตจิตใจของทานผูนั้น และเปนสิ่งที่จะทําใหกิเลสหลุดลอยออกไปได 
นั้นเปนอุบายที่ถูกตองดวยกัน อยาคอยกวาดตอนเอาตามแบบตามแผน ตามตํารับตํา
รามาแกกิเลสโดยถายเดียว จะไมทันกาลไมทันกับกิเลสที่นอกจากคัมภีรมีเยอะแยะ ไม
ใชวากิเลสจะโง ไปนอนคอยตายกองกันอยูในคัมภีร ใหเราไปฟาดไปฟนมันดวยมรรค
ซ่ึงอยูในคัมภีรเดียวกันน้ัน ใหกิเลสฉิบหายตายไปหาไดไม 

กิเลสมันอยูนอกคัมภีร เขามาอยูในหัวใจเราน้ีท้ังส้ิน เพราะฉะน้ันปญญาจึงผลิต
ขึ้นใหทันกัน เราไดเง่ือนไดหลักฐานมาจากการศึกษาเลาเรียนพอประมาณแลว จงนํา
มาตีแผออกแตละแขนงๆ ใหเปนอุบายวิธีการของตนเอง นํามาใชฆากิเลส ปราบกิเลส
ภายในใจ น่ีช่ือวาเปนผูมีความแยบคายไปตามจริตนิสัยของแตละรายๆ ที่ควรนํามาใช
สําหรับตน ซึ่งถูกตองดวยกันทั้งนั้น 
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อิริยาบถทั้งสี่ ยืน เดิน นั่ง นอน ขอใหมีสติอยูโดยสม่ําเสมอ แมจะไมได
พิจารณาอะไร ความรูสึกตัวใหเปนสัมปชัญญะ พยายามฝกใหดี เม่ือสติมีความสืบเน่ือง
อยูกับตัว ทานเรียก สัมปชัญญะ ถานึกรูเปนขณะๆ ไปเรียกวา สติ ถาละเอียดเขาไปจน
ถึงกับเปนอัตโนมัติของสติของปญญาแลว ทานก็เรียก มหาสติ มหาปญญา เพราะเปน
ไปไดอยางนั้นจริงๆ  

สติเมื่อถึงขั้นแกกลาสามารถ ปญญาเมื่อถึงขั้นฉลาดแหลมคมแลว คนเราไมได
โงอยูตลอดเวลา มันฉลาดไดดวยกันทั้งนั้น ยิ่งถึงคราวจนตรอกจนมุมดวยแลว สติ
ปญญาจะหมุนรอบตัว ใครจะไปยอมจนตรอก ใครจะไปยอมตายเฉยๆ ทั้งๆ ที่สติ
ปญญาพอที่จะคิดคนหามาแกไข พอเล็ดลอดไปได ยังมีอยูภายในหัวใจ ใครจะไปยอม
ตายเปลาๆ แบบโงๆ  ตอนนั้นละตอนสติปญญาเกิดและพลิกแพลงแกไขเอาตัวเล็ดลอด
ไปได และไดหลักฐานพยานยืนยันอยางองอาจกลาหาญในวาระตอไป ขอใหพากันตั้ง
อกตั้งใจใชหัวคิดปญญาใหเกิดความฉลาด 

ใหมีความหาวหาญตอแดนพนทุกข สิ่งอื่นๆ ก็เคยไดพบไดเห็นไดสัมผัส
สัมพันธมาแลวดังที่ไดพูดแลวนั้นแล เรื่องของโลกไมมีใครโกหกใครได เพราะตางคน
ตางเคยสัมผัสสัมพันธมาดวยกัน โทษคุณขนาดไหนก็เห็นแลวดวยใจของเรา สวนธรรม
น้ีเรายังไมเคยรูเคยเห็น ทานผูวิเศษเสียดวยเปนผูแสดงไว แตเราก็ยังไมเคยรูเคยเห็น
อยางทาน 

ผูวิเศษคือใคร ก็คือ พระพุทธเจา เปนผูทรงคนพบธรรมอัศจรรย ธรรมอัศจรรย
น้ีผูจะรับทราบ ผูจะรับรอง ผูจะยืนยัน ผูจะทรงรสชาติธรรมอัศจรรยน้ันก็คือใจ คําวา
ตรัสรูธรรมหรือบรรลุธรรมก็ตรัสรูท่ีใจบรรลุท่ีใจ ฆากิเลสหมอบราบไปหมดแลว เหลือ
แตธรรมลวนๆ เต็มพระทัยเต็มหัวใจ น่ันแหละท่ีเรียกวา ศาสดาองควิเศษ สาวกองค
วิเศษ 

ธรรมะท่ีกลาวไววา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธน้ันมีพอประมาณเทาน้ัน ไมไดมาก
มายอะไรเลย ถาตามภูมิของศาสดาแลว ทรงสั่งสอนโลกมากตอมาก สอนอยูถึง ๔๕ 
พระพรรษาจึงเสด็จปรินิพพาน ธรรมจะมีเพียง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธเทานั้น จะทัน
กับโรคกิเลสตัณหาของสัตวทั้งสามโลกธาตุนี้ไดอยางไร ถาธรรมไมมากมายยิ่งกวานั้น
เปนไหนๆ ธรรมตองมีมากตอมากสมภูมิศาสดานั่นแล จึงจะทันกับกิเลสของสัตวซึ่งมี
มากตอมากดวยกัน คือ มีมากทั้งมวลสัตว มีมากท้ังกิเลสบนหัวใจสัตวโลก การสั่งสอน
ของพระพุทธเจาก็ไมซ้ํารอยกัน นอกจากจริตนิสัยของสัตวโลกจะซ้ํารอย อุบายวิธีการ
แหงธรรมที่ทรงแสดงออกจึงจะซ้ํากัน  
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วันคืนหนึ่งสัตวโลกมาเกี่ยวของกับพระองคมีมากตอมากถึงสามโลกธาต ุ นับแต
วันตรัสรูแลวทรงส่ังสอนโลกจนถึงวันเสด็จปรินิพพาน มีสัตวโลกมาเก่ียวของอยาง
มหาศาล ธรรมตองเปนธรรมมหาศาลจึงจะสมดุลกัน การสั่งสอนก็สอนไปตามจริตนิสัย
ของนานาจิตตัง ธรรมจึงไมอาจซ้ํากันไดถาจริตไมเหมือนกัน 

ลงเปนศาสดาสอนโลกแลวตองเปนคลังแหงธรรม สอนโลกอยางไมอัดไมอั้น 
เต็มภูมิศาสดา สัตวโลกจึงสนุกตักตวงผลประโยชนจากคลังแหงธรรมของศาสดา โดย
สําเร็จเปนพระโสดาบาง ไมเปนโสดนโสเดาดังเราๆ ทานๆ ที่เปนกันอยู สําเร็จเปน
พระสกิทาคาบาง เปนพระอนาคาบาง เปนพระอรหันตบาง ไมขาดวรรคขาดตอนตลอด
วันนิพพาน ธรรมเพื่อสัตวโลกจําตองมากพอแกเหตุการณ 

พวกเราเพียงตัวเทาหนูน้ีก็ลองใหรูซิ รูอรรถรูธรรมข้ึนภายในใจ ตองพูดไดอยาง
เตม็ปากและอาจหาญ ควรท่ีจะนําธรรมมาอบรมส่ังสอนลึกต้ืนกวางแคบ หยาบละเอียด 
ตองพูดไดเต็มปากไมกระดากอาย เพราะไดรูไดเห็นทั้งเหตุทั้งผลเต็มภูมิของตนมาแลว
ดวยกัน ทําไมจะพูดจะแนะนําสั่งสอนกันไมได ตองไดโดยไมสงสัย ธรรมจริงภายในใจ
กับธรรมจดจํามาจากตํารา ความรวดเร็วทันเหตุการณตางกันอยูมาก พูดก็สาธุ มิได
ประมาทการเรียนเพราะเราก็เคยเรียนมา พอดนเดาไดบาง แตจะยกภาษิตแตละบท
ออกแสดง กลับว่ิงเขาตําราหมด สุดทายก็ควาธรรมะปา ออกมาดนเดาตามประสีประสา 
พอผานรอดตัวไปเปนคราวๆ น่ันแล 

เพียงเทาน้ีก็พอใหทราบไดวา พระพุทธเจาซึ่งเปนจอมศาสดานั้น ทรงแสดง
ธรรมแกโลกมีธรรมประมาณเทาไร ตองมีขนาดครอบโลกธาตุนะซ ิ ไมอยางนั้นก็ไมทัน
กับกิเลสของสัตว กิเลสก็จะหาเร่ืองตําหนิเอาวา ภูมิธรรมของศาสดาสูภูมิกิเลสของมาร
ไมได เปนศาสดาองคบกพรองในธรรมนโยบายการส่ังสอน แตกิเลสหมอบราบท้ังส้ิน
เพราะนโยบายแหงธรรมของพระองค จึงแนใจวา พระธรรมมีมากเต็มภูมิของศาสดาซึ่ง
นอกจาก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธออกไป 

นี่ก็พยายามอบรมสั่งสอนหมูเพื่อนเพื่อใหไดหลักไดเกณฑ ผูมาใหมก็มีผูอยูเกา
ก็มี จงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ อยามาแบบเถลไถล มาสักแตมา อยูสักแตอยู ไปสักแตไปไม
ไดเรื่องไดราว และมาเอาช่ือเอานามเอาเกียรติยศช่ือเสียง วาเคยไปอยูกับอาจารยน้ัน
เคยไปอยูกับอาจารยนี ้ ไปจับจายขายกิน อยางนั้นก็ยิ่งเลวไปใหญ ไมตรงกับความมุง
หมายของผูรับและใหการอบรมเพ่ืออรรถเพ่ือธรรมดวยความบริสุทธ์ิใจ แกบรรดาทาน
ผูมาอาศัย เพราะฉะน้ันจงเห็นใจ ไดพยายามแนะนําสั่งสอนเพื่อนฝูงมาเต็มสติปญญา
กําลังความสามารถ ไมวาธรรมะขั้นใดภูมิใด ไมเคยมีการปดบังลี้ลับไวแมแตนอยเลย 
เปดเผยใหฟงทุกแงทุกมุมเพื่อเปนคติเพื่อเปนอุบายเพื่อเปนกําลังใจ และดําเนินตาม
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หลักธรรมที่สอนดวยความแนใจวาไดสอนโดยถูกตองแลวทุกขั้นแหงธรรม คําวา พุทธ
บูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา น้ันจงพลีชีพดวยการปฏิบัติบูชาทานจริงๆ ผลแหงการพลีชีพ
น้ันจะเปนธรรมอัศจรรยข้ึนท่ีใจแทนศาสดา ประหนึ่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 
ประทับอยูตรงหนาเราขณะน้ีแล 

จึงขอยุติเพียงเทานี้ 
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เทศนอบรมพระ ณ  วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒ 
การบวชเปนของยาก 

 
การบวชทานกลาวไววาบวชไดยาก บวชแลวการประพฤติตามธรรมวินัย ก็เปน

ของยาก การจะดําเนินทางดานจิตใจของนักบวช เพ่ือรูแจงเห็นจริงตามหลักธรรมของ
พระพุทธเจาก็เปนของยาก ทําไมจึงเปนของยาก เพราะกิเลสไมใชของงายดาย กิเลส
เปนส่ิงท่ีเหนียวแนนม่ันคงมาก การประพฤติปฏิบัติเพื่อถอดถอนหรือตอสูกับกิเลสจึง
เปนของยากทุกๆ ประโยคไป ความเปนนักบวชก็คือความเปนนักรบ เปนนักตอสูกับสิ่ง
ที่เปนขาศึกแกจิตใจของตน ไมวาจะเปนครั้งใดสมัยใดก็ตาม หลักความจริงมีมาอยาง
น้ัน 

กิเลสไมเคยมีความออนแอทอถอย พอที่จะชําระมันไดอยางงายดาย กิเลสมี
ความขยัน มีความเขมแข็ง มีความฉลาดแหลมคมมาก เวลาครอบหัวใจสัตว จึงทําให
สัตวขยันขันแข็ง และฉลาดไปตามเพลงขับกลอมของมัน แตขี้เกียจออนแอทอแทเหลว
ไหลและโงเขลาในส่ิงท่ีเปนธรรมเปนสารประโยชนท้ังหลาย เพราะกิเลสเปนขาศึก เปน
คูแขงกับธรรม คือความดีงามทั้งหลายมาแตกาลไหนๆ ไมเคยลงรอยกันเลย กําลังทุก
ดานของกิเลสมีมากไมมีเวลาบกบาง จึงสามารถครองหัวใจสัตวโลกเร่ือยมา 

เรามุงหนามาบวชในพระพุทธศาสนา กวาจะไดบวชก็เปนของยาก บวชแลวจะ
รักษาสิกขาบทวินัยซึ่งเปนการขัดตอนิสัยเดิมอันเปนนิสัยของกิเลส ก็ตองเปนของยาก 
เพราะตองตอสูกับกิเลสที่ฝงจมภายในใจ จนกลายเปนนิสัยมานานแสนนาน ตอง
ระมัดระวังรักษากายวาจาใจท่ีเคล่ือนไหวไปมาอยูเปนนิจศีลนิจธรรม ใจจึงจะเปนธรรม
ขึ้นมาไดตามใจหวัง แตจะเพราะเหตุผลกลไกอะไรก็ตาม มักมีกิเลสแทรกอยูเสมอ ภาย
ในอาการของจิตอาการของกายที่แสดงออกมา เมื่อเปนเชนนี้การประพฤติปฏิบัติจึง
เปนของยาก และมักเปดชองใหฝายต่ําย่ํายีตีตอยอยูเสมอ 

โลกที่ไมรูพิษภัยของกิเลสหรือไมรูกลไกของกิเลสที่ฝงอยูภายในใจ และยอม
จํานนตอส่ิงเหลาน้ีโดยไมรูสึกตัวอยูแลว จึงประพฤติปฏิบัติกันยาก เกือบรอยทั้งรอย
มักทอถอยออนแอ การที่จะบึกบึนหรือตะเกียกตะกายเพื่อแกและถอดถอนกิเลส เพื่อ
ความหลุดพนน้ัน เราพอทราบกันทุกองค เพราะไดเริ่มปฏิบัติมาดวยกัน วาระหวาง
กิเลสกับธรรมซึ่งมีอยูในใจดวงเดียวนี้ แกและถอดถอนกันยากยิ่งกวาถอดถอนหัว
หนามออกจากฝาเทาเสียอีก การฝกฝนอบรมและทรมานตนก็คือการตอสูกับกิเลส ซึ่ง
เปนผูเคยเส้ียมสอนใจใหเช่ือมันอยางฝงจมมาเปนเวลานาน จึงเปนของยากลําบาก แต
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อยาลืมวา ความเลิศแหงธรรมมีคุณคาและนํ้าหนักมากกวาความลําบากทางความเพียร
เปนไหนๆ  

การอุตสาหพยายามประพฤติปฏิบัติธรรมทางดานจิตใจ ทีเ่รียกวาการแหวกวาย
จากกิเลสไปแตละขั้นละตอนนั้น ตองเปนของยากลําบากไปตามจังหวะแหงการตอสู 
เพราะกิเลสไมวาประเภทใด ตองเปนสิ่งที่เหนียวแนนแกนนักสูดวยกัน มันเกาะอยูกับ
จิตไมยอมปลอยวางเอางายๆ ถาอุบายวิธีและการปราบปรามมีกําลังไมพอ ตองยอม
แพมันโดยไมตองสงสัย น่ีทานวาการบวชก็ยาก บวชแลวการประพฤตพิรตพรหมจรรย
ใหเปนไปตามสิกขาบทวินัยก็ยาก การจะตะเกียกตะกายตนใหหลุดพนไปตามทางสันติ
ธรรมท่ีทานทรงสอนไว กอนที่จะหลุดพนไปไดก็ตองตอสูกับกิเลสอยางเต็มสติกําลัง
ความสามารถ ซึ่งก็พนจากความยากลําบากไปไมได เม่ือรวมความแลวยากดวยกันท้ัง
น้ัน  

แตการยากของผูเชื่อธรรมวินัยของพระพุทธเจาก็ไมยากจนสุดวิสัย เพราะทานผู
ไดชัยชนะที่ผานไปแลว สวนมากลวนผานไปดวยความยากลําบากน่ันแล เพราะการ
ปราบกิเลสทุกประเภทซ่ึงเปนส่ิงท่ีปราบยาก ทานก็เคยไดปราบปรามมาแลว ทุกขขนาด
ไหนทานก็เคยทุกขมากอนแลว ทําใหเห็นประจักษพยานเปนอยางดี 

ไมวากิเลสประเภทใด เกาะอยูในหัวใจใด จะตองมีความเหนียวแนนม่ันคง มี
ความฉลาดแหลมคมเกินกวาจิตจะระลึกรูไดวาผิดหรือถูก วาเปนโทษเปนคุณประการ
ใดบาง ถาไมใชธรรมมีสติและปญญาธรรมเปนตนเขาพิสูจนทดสอบกัน ซึ่งทานก็พา
ดําเนินวิธีการเหลาน้ีมาแลว 

ขั้นจะทําจิตใหมีความสงบเปนสมาธิก็ยาก ไมใชเรื่องเล็กนอย แตเม่ือพยายาม
ตามหลักธรรมจริงๆ แลวก็ไมยากจนเกินกําลัง เพราะความตองการ ความอยาก ความ
หวัง ความมุงมั่นแตละอยางซึ่งเปนกําลังใจมีอยูภายในใจเราแลว ก็พอฟดพอเหวี่ยงกัน
ไปไดทุกขั้นทุกภูมิของอรรถของธรรมและทุกประเภทของกิเลส ไมนอกเหนือไปจากสติ
ปญญา ศรัทธา ความเพียรซ่ึงเปนอาวุธอันสําคัญน้ีไปไดเลย 

ดวยเหตุนี้จึงตองพยายามเพื่อแหวกวายตนใหออกจากวัฏวน คือหมุนไปเวียน
มาดวยการเกิดแกเจ็บตาย ซึ่งลวนเปนเรื่องของกองทุกข โปรยไปตามระยะทางไมขาด
วรรคขาดตอน เหมือนเขาโปรยขาวตอกตามทางน่ันแล นี่แลเรื่องทุกขที่มันติดสอยหอย
ตามไปในชาติความเกิด ชราความแก มรณะความตาย เปนเชนน้ี 

การฝกฝนอบรมการทรมานนั้น ไมมีการฝกฝนการทรมานสัตวตัวใด ยากยิ่งกวา
การฝกฝนทรมานมนุษยคือเราแตละรายๆ น่ีเลย พระพุทธเจาก็ทรงเปนมนุษยคนหนึ่ง 
ถาใหนามตามขั้นมนุษยตามศักดิ์ศรีของมนุษยตามเกียรติของมนุษย ก็ใหนามวาพระ
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องคเปนกษัตริย แตกิเลสมันไมไดนิยมวาเปนคนชั้นใด มันคงเปนกิเลสและเหยียบยํ่า
ทําลายหัวใจของคนของสัตว ทุกขั้นทุกภูมิทุกชาติชั้นวรรณะ โดยไมสะทกสะทานเลย 
เมื่อเปนเชนนั้นจะไมยากไมลําบากไดอยางไร ในการปลดเปล้ืองกิเลสหรือสลัดกิเลส
ออกจากใจ เพราะมันเคยเกาะกินหัวใจมานานจนไมอาจประมาณได 

ทั้งเบื้องตนเบื้องปลายแหงความเปนมาของสัตวของบุคคลแตละราย เพราะ
ความยืดยาวดวยทุกขเปนสายยาวเหยียดมาดวยกันกับชาติความเกิด ชราความแก 
พยาธิความเจ็บไขไดปวย ตลอดถึงความตาย นี่เรื่องของทุกขก็ติดสอยหอยตามกันมา 
ไมอาจกําหนดไดวาเปนทุกขมาแตเมื่อไหร เคยเกิดเคยตายมาแตเม่ือไหรจนถึงปจจุบัน
น้ี 

ที่ยืดยาวที่สุดไมมีอะไรเปนคูแขงได ก็คือความหมุนเวียนเกิดตายที่เต็มไปดวย
ความทุกขทรมานของสัตวผูมีกิเลสเปนเจาอํานาจครอบงําใจน่ันแล เปนเพียงเจาของไม
อาจจดจําความเปนมาของตนไดเทานั้น จึงไมนึกขยะแขยงและกลัวกัน แมความระลึก
ไมไดนั้นก็คือกิเลสนั่นแลทําใหหลงลืมในความเปนมาของตน มีความทุกขความลําบาก
ยากจนเข็ญใจขนาดไหน กิเลสก็ปดบังซอนไวไมใหเจาตัวรูเห็น ตางจึงทนทุกขทรมาน
กันมาดวยความมืดบอดสุมเดา ไมอาจมองเห็นจุดหมายปลายทางได  

ถาคนเราแตละรายๆ ทราบวิถีความเปนมาของตนในเรื่องการทองเที่ยว ไดแก
ความเกิดที่นั่นตายที่นี ่ ซึ่งกลมกลืนไปกับความทุกขไดบาง ความทราบนั้นก็จะกระจาย
ไปถึงเรื่องความทุกขความลําบากทั้งหลายที่ตนไดเคยประสบเคยรู เคยเห็นมา ก็พอจะ
มีแกใจอุตสาหพยายามแหวกวาย ใหหลุดพนจากแหลงแหงวัฏวนอันนี้ไปไดเปนรายๆ 
เปนคณะๆ อันเปนความรวดเร็วกวาท่ีเปนมาและเปนอยูน้ีไมนอยเลย เพราะความต่ืน
ตัวกลัวทุกขกลัวภัยเปนสาเหตุใหตะเกียกตะกายกัน 

น่ีถึงเราไมทราบก็ตาม ผูที่เปนสักขีพยานของเราก็คือองคศาสดา ธรรมที่
ประกาศสอนไวก็ออกมาจากศาสดาองคเอก ที่ทรงรูทรงเห็นตามความจริงทุกอยางมา
แลว วาสัตวท้ังหลายเวียนวายตายเกิดอยูในวัฏสงสารไมมีประมาณ ไมนอกเหนือไป
จากวัฏวนน้ีไปได เพราะเปนที่อยูที่รวมของสัตวที่มีกิเลสพาใหเกิด-ตาย บรรดาสัตวท่ีมี
กิเลสจะตองเปนอยางนี้ดวยกัน สิ่งตายตัวที่จะพาใหสัตวเกิดและตาย ตลอดถึงไดรับ
ความทุกขความลําบากตางๆ ก็คือเร่ืองอวิชชากิเลสประเภทละเอียด พาใหเปนมาโดย
ลําดับลําดาไมขาดวรรคขาดตอนแหงภพชาติ จนถึงปจจุบันชาติที่กําลังเปนอยูเวลานี ้

เราถือองคศาสดาและศาสนธรรมท่ีทานตรัสไวน้ันมาเปนสักขีพยาน ตาเราไม
สามารถมองเห็นเร่ืองความเปนมาของเรา หู ใจเราไมสามารถรูเร่ืองรูราวความเปนมา
ของตน ก็พึงยึดเอาหลักธรรมของทานมาเปนหูเปนตา เปนเคร่ืองประดบัใจ เครื่องสอง
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ใจเพื่อกาวไปตามนั้น ยอมจะเห็นทางออกจากวัฏทุกขโดยลําดับไมอับจน เร่ืองเกิดตาย
ก็จะไมสงสัยเพราะเปนความจริงอยางตายตัว ไมมีอะไรมาลบลางได นอกจากธรรมคือ
วิวัฏธรรมเปนตน 

การเกิดในภพนอยภพใหญ เปล่ียนภพเปล่ียนชาติเปนสัตวเปนบุคคล เปนเปรต 
เปนผ ี เปนยักษเปนมาร เปนเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม ก็อยูในวงแหงวัฏจักรของคน
และสัตวที่มีกิเลสดวยกัน ไมนอกเหนือจากธรรมที่พระพุทธเจาทรงตรัสไวไปไดเลย 
ฉะนั้นจงยึดธรรมมาเปนหลักใจ เปนเคร่ืองสองทาง เปนสักขีพยาน เปนหูเปนตาเปน
ความรูความฉลาด เปนหลักดําเนินอยาไดลดละปลอยวาง 

ทานวาอวิชชาคือความมืดบอดนั้นเองเปนตัวการใหญ รูก็รูแบบอวิชชาเห็นแบบ
อวิชชา อะไรๆ เปนแบบของมันท้ังส้ินไมไดเปนแบบธรรม พอที่จะใหเกิดความสวาง
กระจางแจงแกจิตใจไดเลย มันจึงลําบากสําหรับมวลสัตวผูมืดบอดดวยอวิชชา ตัณหา 
อุปาทานฝงใจ 

ดวยเหตุนี้จึงตองยึดเอาหลักธรรมมาเปนสักขีพยาน มาเปนเครื่องฝากเปนฝาก
ตายไวกับใจ พยายามตะเกยีกตะกายไปตามนี้ ทุกขก็พอทนไดเพราะเคยทนมาแลว 
ทุกขดวยความพากเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจ ไมใชทุกขเพื่อความลมจม 
พระพุทธเจาเปนที่ยอมรับของพุทธบริษัททั่วโลกดินแดนแลววา พระองคเปนทุกข
อันดับหนึ่งในวงพุทธศาสนา ในวงพุทธบริษัท เพราะการฝกทรมานพระองคกอนได
ตรัสรูธรรมมาแจกจายสัตวโลก เราเปนศิษยตถาคตจําตองเดินตามคร ู ครูพาเดินผาน
ทุกขดวยความพากเพียร ศิษยตองเดินตามนั้นไมยอมถอย 

ไดกลาวเม่ือสักครูน้ีวาการฝกฝนทรมานหรืออบรมตนน้ัน ไมมีอะไรยากยิ่งกวา
การฝกฝนอบรมหรือทรมานมนุษย เพราะกิเลสพาใหยาก กิเลสเปนส่ิงท่ีเหนียวแนน
มากยากที่จะถอดถอน ยากที่จะตัดจะฟนหรือปราบปรามใหหมดสิ้นไปไดงายๆ จึงตอง
ใชกําลังเต็มความสามารถ เพียงขั้นสมาธิเทานั้นก็ตองใชกําลังใหเหมาะสมกับสมาธิที่
ควรจะเกิดขึ้นได 

เอา….วันนี้ทําสมาธิไมเกิดเพราะกําลังไมพอ กําลังสติก็ไมพอ กําลังความเพียร
ก็ไมพอ จิตใจมีความทอแทออนแอ ความสงบของใจเกิดไมได ตองเพิ่มกําลังใหม 
พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงใหม ตองพลิกกันอยูอยางนี้จึงเรียกวาปญญา ความฉลาดใน
การตอสู เอาจนสงบได ทําไมจะสงบไมได ธรรมทานสอนเพ่ือความสงบท้ังน้ัน ไมได
สอนเพ่ือความฟุงซานรําคาญ ไมไดสอนเพื่อความสายแสไปตามกระแสของโลกสงสาร 
น่ันเปนเร่ืองของกิเลสพาใหเปนไปตางหาก ไมใชธรรมพาใหเปน กิเลสพาใจใหฟุงซาน
ขุนมัว ธรรมพาใหใจสงบผองใส กิเลสกับธรรมเดนิสวนทางกันไปคนละจุด 
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จิตใจที่เปนไปตามกระแสของโลกเหมือนน้ําซับน้ําซึม โดยไมมีสติเปนเครื่องกั้น
กางหวงหามตานทานกันบางเลยน้ัน ไมใชเปนการบําเพ็ญธรรม แตเปนการเสือกคลาน
ตามกิเลสท่ีฉุดลากไปตางหาก เราควรจะทราบในแงเหลาน้ีไว เพ่ือความรูสึกตัวและเขม
แข็งทางความพากเพียรขึ้นอีก ชวยจิตไดมีความสงบ น่ีก็ยากข้ันหน่ึง 

ในการฝกมนุษยคือเราผูหน่ึง ดูเอา…ยากหรือไมยาก การฝกมนุษยการฝกพระ
ใหเปนพระที่สมบูรณแบบตามทางศาสดา เพื่อเปนหลักยึดของใจอันมั่นคง จงยึดเอา
พระพทุธเจาพระสาวกมาเปนตัวอยาง ทานฝกทานยากลําบากขนาดไหน สวนเราจะฝก
แบบงายย่ิงกวาทานก็จะเกงกวาครูไปเพราะเหตุไมเหมือนครู เหตุไมมีความหนักแนน
มั่นคงเหมือนครู แตจะใหกิเลสหลุดลอยไปเร็วย่ิงกวาครู การเกงกวาครูแบบน้ี มันเปน
ไปไมได เราเดนิตามครูลําบากอยางครู เพ่ือความรูแจงเห็นจริงอยางครู ผลท่ีไดรับจะ
เหมือนครู 

อยาหาความสะดวกสบายนอกครูนอกอาจารย จะเปนจะตายก็ขอใหเปนใหตาย
แบบครู พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ จงยึดใหฝงลึกภายในใจ อยาปลอยใหกิเลสปด
มือให พุทธ ธรรม สงฆ หลุดลอยไปได พระพุทธเจาแลสาวกทั้งหลาย สวนมากมีแต
ลําบากกันท้ังน้ัน เพราะกิเลสไมเคยเปนผูงายดายและสอนงายแกผูประพฤติธรรมและ
แกผูใด สัตวตัวใด เพราะไมเคยเปนลูกศิษยและเปนทาสเปนบอยของใครๆ ในโลกท้ัง
สาม มีแตเปนศาสดาผูทรงอํานาจโดยถายเดียวเร่ือยมา เม่ือมีผูบําเพ็ญธรรม ปฏิบัติ
ธรรม มันตองตอสูขัดขวางอยูตลอดเวลา จึงเรียกวาขาศึกของธรรมก็คือกิเลสนั่นเอง 
แมขาศึกของเราก็คือกิเลสนี้เชนกัน 

เมื่อพยายามทําจิตใหสงบวันนี้ไมได ก็ใหทราบวาความบกพรองและกําลังของ
เราไมพอ สติไมพอ สติต้ังไวกับงานท่ีตนทําขาดวรรคขาดตอน จึงถูกกิเลสฉุดลากไป
ตามกระแสของมันตอหนาตอตาในวงความเพียร จนเขาสูความสงบไมได แมน่ังภาวนา
ก็นั่งอยูเฉยๆ เหมือนหัวตอ แตจิตเรรอนไปดวยอํานาจของกิเลสเสียส้ิน ทั้งนี้เพราะสติ
ไมพอหรือสติไมมี ถูกกิเลสขับไลออกหมด เมื่อทราบวากําลังของสติไมพอ ความเผลอ
ตัวมีมาก ก็เรงตัวใหมตั้งสติใหม ไมทอถอยปลอยวางความเพียรใหกิเลสไดใจ พลิก
แพลงเปลี่ยนแปลงใหมเอาจนจิตมีความสงบได จึงช่ือวาภาวนาหรือบําเพ็ญธรรมให
เหนือกิเลส ถาสติออนกวากิเลส ใจก็ไมรูธรรมไมเห็นธรรม มีความสงบเปนตน กิเลสก็
แข็งขอไมยอมธรรม ฉะนั้นสติปญญาจึงตองใหเหนือกิเลสอยูเสมอ เสียทาใหกิเลสตรง
ไหนตองฟตตัวยิ่งขึ้น และถือวากิเลสสอนเราใหฉลาดในจุดบกพรองไปในตัวดวย ฟต
จนทันเพลงมวยของกิเลสไปเปนระยะๆ จึงเรียกวานักตอสูเพื่อชัยชนะ 
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ความฟุงซานเปนกิเลสประเภทหน่ึง การฝนใจหรือการฝกฝนอบรมใจดวยวิธี
ตางๆ ซ่ึงเปนการตอสูกับกิเลสใหเกิดความสงบ ตองทุมเทกําลังความเพียรทุกดานลง
ใหเหนือกิเลสท่ีทําใหฟุงซานน้ัน จิตยอมสงบได ไมเหลือวิสัยของนักภาวนาไปได 
เพราะศาสดาซึ่งเปนครูเอกของพวกเราพาทําและพาไดชัยชนะมาแลวไมสงสัย 

ขั้นปญญาก็เหมือนกัน ตองพิจารณาแลวพิจารณาเลาไมหยุดไมถอย คล่ีคลายดู
สิ่งที่มีอยูภายในตน คือขันธท่ีทานเรียกวาความจริง เชน กายคตาสต ิเปนตน ในสติปฏ
ฐานสี ่ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม หรืออริยสัจสี่ก็เหมือนกัน อยูในกายในจิตน้ีท้ังส้ิน 
เมื่อพิจารณาตรงไหนใหมีสติจดจอตอเนื่องกันไปกับงานแหงการพิจารณา อยาลดละ
สติ สติเปนส่ิงสําคัญมากทีเดียว สติขาดวรรคขาดตอนตรงไหน งานก็ขาดวรรคขาด
ตอนตรงนั้น ผลที่ควรจะสืบเนื่องกันไปก็ตองขาดวรรคขาดตอนตามเหตุที่ขาดไป น่ีควร
สํานึกเสมอผูปฏิบัต ิถาไมอยากเน่ินชาหรือเหลวไหล 

อันความเหลวไหลนั้นไมไดขึ้นอยูกับอะไร แตข้ึนอยูกับผูทําตัวใหเหลวไหลตาง
หาก เชน วันน้ีกับวันน้ัน วันผานมาแลวกับวันน้ี วันน้ีวันพรุงน้ี ปนี้ปหนาก็เหมือนกัน 
น่ันไมสําคัญ ท่ีสําคัญคือตัวเราผูเหลวไหล การแกตองแกที่ตัวเรา ไมมีวันไหนเปนวันด ี
ทั้งอดีต อนาคต ปจจุบัน มันเปนเพียงมืดกับแจงเทานั้น ถาตัวเราไมดีเพราะสูกิเลสไม
ได เน่ืองจากความเพียรท่ีจะทําใหปรากฏส่ิงท่ีภาคภูมิใจข้ึนภายในใจไมมี ตองเปนผู
รุงรังกีดขวาง วัน คืน เดือน ป อดีต อนาคตและปจจุบันอยูตลอดไปนั่นเอง 

คําวา สมาธิ ก็อยาไปคาดไปหมาย วาสมาธิเปนอยางน้ันสมาธิเปนอยางน้ี หลัก
สําคัญก็คืองานของเราที่ทําเพื่อความสงบนั้น เปนเคร่ืองยันยัน เปนเคร่ืองรับรอง ท่ีจะ
ใหเกิดความสงบและเปนสมาธ ิ คือความแนนหนาม่ันคงข้ึนท่ีใจ ไมใชเกิดขึ้นเปนขึ้น 
เพราะความคาดหมายดนเดา แตเกิดมีข้ึนเพราะการภาวนาในหลักปจจุบันเปนสําคัญ
กวาที่อื่น การคาดการหมายไมเกิดประโยชน อยาไปคาดหมายใหเสียเวลํ่าเวลาและ
เปลาประโยชนเลย 

เมือ่กําหนดธรรมบทใด เชน กําหนดอานาปานสติก็ใหรูอยูท่ีลม เปนกับตายก็ให
รูอยูท่ีน้ันอยาใหเผลอ สุดทายความรูท้ังมวลก็รวมกระแสเขามาสูจุดเดียว มีลมหายใจ
เปนหลักเปนที่ยึด ลมก็คอยละเอียดลงไปๆ ละเอียดลงไปจนกระทั่งหายเงียบเลยก็มี
แตไมตาย อยาไปกลัวเวลาลมหายไปในความรูสึกขณะน้ัน นี่เคยเปนมาแลวถึงพูดได 
ไมเคยเปนพูดไมถูกหรอก นอกจากนักโกหกอาจพูดดนเดาและหลอกคนอื่นไดซึ่งมักมี
แฝงกันไปเสมอ แตเราไมใชคนประเภทน้ัน จึงดนเดาไมเปนถาไมรูไมเห็นขึ้นกับตน 

ลมละเอียดลงไปๆ จนหายเงียบไปเลย ทีนี้จะมีวิตกอันหนึ่งขึ้นมาเปนขาศึกใน
ขณะนั้น วาน่ีลมหายใจหมดไปแลวจะไมตายหรือ นั่นมันกระตุกเจาของใหเสียหลักแลว
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ก็มาควาลมหายใจตั้งเสียใหม เลยไดแคกลัวตายเพราะลมหมดไป ภาวนาทีหลังพอมา
ถึงจุดลมหายใจหมดก็เปนอีก ๆ เลยไมไปถึงไหน พอถูกกระตุกดวยความคิดเชนนั้น 
ลมหายใจก็มีขึ้นมา จิตก็มาสูความหยาบตามปกติของจิตเสีย ความถูกความจริง ลม
หายใจที่หายไปนั้นไมตองไปกังวลกับมันหรอก เมื่อมันหายไปก็ใหอยูกับตัวรู ผูรูน้ัน 
โดยไมกังวลกับลมหรือสิ่งใด ใจก็อยูดวยความสงบเย็นเทาน้ันเอง พอจิตขยับตัวออก
จากความสงบลมหายใจก็มีมาเอง โดยไมตองไปควาไปหามันใหยุงไป  

ผูมีปญญารักษาตัว มันตองมีอุบายแกความเผลอของตัวที่คิดจากเลหเหลี่ยม
ของกิเลส คือความสงสัยกลัววาจะตายน้ันแหละ มนัเปนเลหเหล่ียมของกิเลส ก็พึง
ทราบเสียในขณะน้ันวา เม่ือความรูยังครองรางอยูน้ีแลว อยางไรก็ไมตาย เอา ลมหายใจ
จะหมดก็หมดไปเถอะ ถาลงความรูน้ียังมีอยูในรางน้ีแลวจะไมตาย เพียงเทานี้ใจก็พุง
ทะลุ หายเงียบไปจากความกลัวตาย และดํารงตัวอยูในความสงบอยางหายหวงเทาน้ัน
แล 

อุบายวิธีแก เราตองคิดคนข้ึนมาภายในตนน้ันแหละ เปนความเหมาะสมท่ีสุด 
ย่ิงกวาครูบาอาจารยหยิบย่ืนใหเปนไหนๆ ซึ่งสุดทายก็หลุดไมหลุดมือไปเสีย ไมเหมือน
เจาของคิดขึ้นมาโดยลําพังตัวเองและประจักษกับใจตัวเอง ทั้งไดผลเปนที่พึงพอใจจาก
อุบายน้ันดวย ทั้งนับวันเวลาแตกแขนงออกไปอยางกวางขวางดวย ใชแกกิเลสทันควัน
ไมมีวันหมดสิ้นดวย เปนสมบัติของตนจากภาคปฏิบัติอยางภาคภูมใิจดวย 

การพิจารณาทางดานปญญาเปนสําคัญมาก อยาสักแตวาพิจารณาเปนเพียง
อาการหรือเปนพธีิ พิจารณาเพ่ือความรูจริงเห็นจริงกับอาการน้ันๆ จริงๆ ดวยความมี
สติสืบเนื่องกันไปโดยลําดับ จะแยกจะแยะอาการใดก็ใหมีความรูกับอาการน้ันเทาน้ัน 
สองอยางใหรูกันอยูเพียงเทานั้น เหมือนกับโลกนี้ไมมีอะไรเลย มีแตความรูกับอาการท่ี
พิจารณาสัมผัสสัมพันธกันอยูสองอยางเทานั้น แลวก็จะกระจายไปหมด 

ความรูอันน้ีจะสวางกระจางแจงซึมซาบไปท่ัวอวัยวะสวนอ่ืนๆ ที่เราไมได
พิจารณา ก็เขาใจตลอดทั่วถึงเพราะเปนเหมือนๆ กัน บางครั้งจิตก็ซานไปเอง เท่ียวรู
รอบขอบชิดไปหมด มันเหมือนกับกระดาษซึมมันซึมซาบไปๆ เพราะความซึง้ภายในใจ
วาอันนี้เปนอยางนี้จริงๆ เชน เปนของปฏิกูล เปนทุกข หรือเปน อนตฺตา มันซึ้งถึงใจ 
กําหนดไปทางไหนจิตมันซานไปตามนั้นและซานไปตามๆ กันหมด เพราะส่ิงเหลาน้ี
เหมือนกัน 

อุบายปญญาไมพอผลิตขึ้นมา หาอุบายคิด ตั้งหนาตั้งตาคิด ตั้งหนาตั้งตาพินิจ
พิจารณา ต้ังหนาต้ังตาสังเกตดวยความสนใจ เต็มไปดวยเจตนา เต็มไปดวยความมุง
มั่น อยากรูอยากเห็นความจริงที่มีอยูนี ้ สติตองติดแนบเสมอ ไมวาขั้นสมาธิ ไมวาข้ัน
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ปญญา สติมีความจําเปนตลอด จะเวนขั้นใดขั้นหนึ่งที่สติจะไมเขาไปเกี่ยวของไมได 
การบําเพ็ญดวยความมีสติเปนเคร่ืองสนับสนุนงานใหรวดเร็ว 

สต ิ เปนธรรมสําคัญมากทีเดียว ไมวาขั้นสมาธิไมวาขั้นปญญา จนกระทั่งสติ
ปญญากลมกลืนเปนอันเดียวกัน ทีนี้จะวาสติก็ได จะวาปญญาก็ถูก พอกระเพื่อมพับก็รู
ทันท ี ปญญาวิ่งทันท ี สอดสองดูเหตุดูผลระหวางจิตกับอารมณสัมผัสสัมพันธกันตลอด
ไปไมมีเวลาวาง ตอน้ีไปจะทราบวาสติปญญาทํางานมากไปโดยลําดับจนไมมีคําวาจิต
วางงาน นอกจากเห็นวาจิตออนเพลียเพราะทํางานมาก ก็ร้ังเขาสูสมาธิความสงบเปน
คราวๆ ไป เพ่ือเปนกําลังในการพิจารณาทางดานปญญา และปฏิบัติอยางนี้ไปโดย
สม่ําเสมอทั้งสมถะและวิปสสนา ซึ่งมีความจําเปนไปคนละทางเทาๆ กัน 

นี่ละการฝกการทรมานตน คือการตอสูกับกิเลสประเภทตางๆ ภาษาธรรมะทาน
เรียกวากิเลส ความเศราหมองมืดตื้ออยูภายในใจของคนและสัตวทั่วไป ความมืดมน
อันน้ันแหละ มันกระจายออกมาทางกิริยามรรยาท ทําใหรูสึกไปทางไมดีในแงตางๆ แม
ที่สุดมาบําเพ็ญธรรมมันก็ทําใหมืด ทําใหหลง ทําใหลืมตัว ทําใหข้ีเกียจ ทําใหออนแอ
ทอถอย คอยขัดขวางอยูร่ําไป 

เพราะใจทั้งดวงมีแตกิเลสความมืดตื้อหุมหอ จนไมสามารถมองเห็นมโนธาตุที่
แทจริงไดเลย จะไมใหสัตวโลกงมงายไดอยางไร เพราะมแีตธรรมชาติงมงายเปนหัว
หนารับเหมาจิตท้ังดวงเสียส้ิน ดวยเหตุนี้จึงตองยากแกการแกการถอดถอน เพราะ
ธรรมชาตินี้ทั้งมวลลวนเปนขาศึกกับธรรมทั้งสิ้น เมื่อสิ่งนี้ขวางอยู จึงปฏิบัติธรรมยาก รู
ธรรมไดยาก เน่ืองจากมันไมใหรูไมใหเห็นธรรม มันแทรกอยูทุกแงทุกมุมทุกขณะจิตที่
คิดปรุงออกมา ผูตอสูมันจําตองฝกสติผลิตปญญา หาวหาญทางความเพียร เปนนักอด
ทน เผลอตัวไมได มันเขาแทรกและทํางานแทนทันท ีถาไมเผลอมันก็ไมทํา แตมันจอง
หาโอกาสกับเราอยูตลอดเวลา ถามันมีอํานาจมากกวามันก็ฉุดลากเอาไปตอหนาตอตา 
เราตองผลิตสติปญญาใหมีกําลังกลาสามารถขึ้นโดยลําดับ เอามันใหอยูในเงื้อมมือจน
ได นี่อุบายวิธีฝกตน ยอมมียากมีงายเปนธรรมดาของการสูรบ 

ยากก็ยากเถอะยากอยางนี้ นับแตเกิดมาเรายังไมเคยยาก พอแม ปูยา ตายาย
ของเราก็ไมเคยยาก รอยทั้งรอยมักยุงยากกับกิเลสทั้งนั้น ยากกับธรรม ทุกขเพราะการ
ฆากิเลสตอสูกับกิเลสไมมีใครไดทําเหมือนเรา เราไดยากเราไดทุกขเพราะเราไดสูกับ
กิเลสตัวเปนภัย จงทุกขจงยากเถิด ความทุกขยากในงานฆากิเลสน้ี เปนสิริมงคลเปน
เกียรติแกเราอยางย่ิง เอา…ทุกขเถิด ตายเถิด ชีวิตจิตใจบูชาพระพุทธ พระธรรม พระ
สงฆไปเลย อยาเสียดาย กิเลสจะพามาตายอีก เอาจนไดชัยชนะมาครอง 
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เราเปนลูกศิษยตถาคต เราจะเอาความประเสริฐเลิศโลกเพราะความทอแทออน
แอ ความขี้เกียจมักงาย ความออนกําลังอันเปนสมบัติของกิเลสลวนๆ มาประดับตัว
ประดับใจทําไมกัน ตองเปนความเขมแข็งในการประพฤติปฏิบัติ ใหเห็นสัจธรรม ที่
ทานประกาศกังวานอยูได ๒๕๐๐ กวาปแลวเขามาสูความจริงเต็มหัวใจใหได อยาให
หลุดมือไป คําวาสัจธรรมน้ัน เปนธรรมท่ีทานเขียนไวตามตํารับตําราท่ีเราท้ังหลายเรียน
ทองบนสาธยาย น่ันเปนช่ือเปนความจํา ยังเปนธรรมนอกใจ ถาเปนอาหารก็ยังอยูใน
ภาชนะ ยังไมเขามาถึงปากถึงทอง ใหนอมเขามาสูตัวจริงของสัจธรรมอันแทจริงคือใจ
ของเราน้ีใหได 

สติปฏฐานสี่อันเปนความจริงแทคืออะไร อยูที่ไหน วากาย ก็รางกายของเราทุก
สวนก็เปนกายคตาสติ หรือเปนกายานุปสสนาสติปฏฐาน เวทนาเหมือนกัน สุข ทุกข 
เฉยๆ ก็เปนเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน จิตความคิดปรุงในเร่ืองราวตางๆ ก็เปนจิตตานุ
ปสสนา ตามรูตามเห็นความคิดความปรุงของตน อารมณอะไรที่เกิดขึ้นตอสายกับเรื่อง
ราวอะไรท่ีเรียกวาธรรมารมณ อันน้ันก็เปนธัมมานุปสสนา ก็อยูกับใจเรา เพราะเกิด
และสัมผัสท่ีใจเราเอง 

วาทุกขคือทุกขกายก็ดีทุกขใจก็ด ีก็คือทุกขสัจซึ่งเปนความจริงอยูตามหลักธรรม
ชาติของตน เวลามีก็มีอยูที่กายที่ใจของเรานี ้ ทุกขทั้งทางกายทุกขทั้งทางใจ ก็มีอยูที่นี่ 
สมุทัยก็มีอยูที่ใจ ช่ือธรรมเหลาน้ีมีอยูท่ีตํารา แตทานช้ีเขามาหาใจ ตองมาคนดูที่ใจของ
เราน้ี ถึงจะเห็นสมุทัยรูเรื่องของสมุทัย และละสมุทัยไดดวยมรรคสัจ 

ทานกลาวไวยอๆ วา กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา…แนะ คาํวาตัณหาคอื
ความบกพรอง คือความอยากและรบกวนเจาของอยูตลอดเวลาน่ันแล อยากไมหยุดไม
ถอย อยากไมมีวันอิ่มพอ ทานเรียกวาตัณหา มันรบกวนอยูตลอดเวลานาที ไมมีวันมี
คืนมีปมีเดือน รบกวนสัตวบุคคลเราเขาต้ังแตเล็กจนโตจนเฒาจนแกจนตาย มันกวนอยู
อยางน้ันจึงเรียกวาตัณหา มันเคยมีความสงบตัวเมื่อไรถาไมทําใหมันสงบ ภวตัณหาก็
อยากมีนั่นอยากเปนนี่ อยากมีส่ิงน้ันอยากเปนส่ิงน้ี อยากอยูตลอดเวลา สามความ
อยากนี้มันเกี่ยวโยงกัน 

วิภวตัณหา ถาพูดทางภาคปฏิบัติแลวมันอยากในของไมมีนั่นเอง เกิดแลวอยาก
อยูอยางนี้ตลอดไปไมใหตาย มันมีไดที่ไหน สิ่งสัมผัสสัมพันธที่ถูกใจไมใหพลัดพราก
จากไปมีไดที่ไหน มันตองพลัดพรากจากไป เกิดแลวตองตาย แตวิภวตัณหาน่ี มันไป
อยากในสิ่งที่เปนไปไมได ในสิ่งที่เปนอฐานะคือเปนไปไมไดนั้นแล จึงเรียกวา 
วิภวตัณหา อยากในของไมมี อยากเทาไรมันก็ไมอิ่มไมพอ สัตวโลกอยากเหมือนกัน
หมด อยากในของมีอยูเชน ภวตัณหา มันก็เปนตัณหา ไมมีความอิ่มพอเหมือนกัน นี่
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ทานเรียกวาสมุทัย มันเปนอยูภายในใจของสัตวโลกหรือของพวกเราทุกๆ คนตลอด
เวลา 

ความใคร ความอยาก ความทะเยอทะยาน มันดิ้นมันกวัดมันแกวงอยูภายในใจ
หาความสงบไมได ถาเปนนํ้าก็ขุนเปนตมเปนโคลนไปหมด หาความสงบนิ่งใสไมได
เพราะถูกกวนดวยอํานาจของกิเลส ใจทําไมจะไมขุนมัวจะไมมืดดําทําใหเกิดทุกข จิตใจ
ขุนมัวจิตใจมืดดํา เพราะอํานาจของกิเลสบีบบังคับอยูตลอดกาลสถานท่ีอิริยาบถ ผล
ของมันก็คือความทุกขความลําบากลําบนมากนอย ตามกําลังของกิเลสท่ีบีบค้ันในระยะ
น้ันๆ น่ันเอง 

การแกสมุทัยก็คือการทําสมาธิภาวนา การพิจารณา เชน พิจารณากายคตาสต ิ
เปนตน พิจารณาดวยมรรค มรรคคือสตปิญญาเปนของสําคัญ สติเปนพื้นฐานใชไป
ทุกๆ ขั้นทุกแขนงของงานที่ทําและขั้นของธรรมที่พิจารณา ปราศจากสติไมได สัมมา
ทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป คือองคปญญาที่จะนํามาคลี่คลายดูเรื่องของกิเลส ฟาดฟนห่ัน
แหลกกับกิเลส ใจรักชอบกับสิ่งใด ไปหลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงโกรธกับอะไร เสก
สรรปนแตงเอามาแขงธรรมของพระพทุธเจาเพ่ือความวิเศษวิโสอะไร คนหาความ
จอมปลอมของมันใหเจอ จะไดเจอธรรมของจริงที่กิเลสตัวจอมปลอมปกปดไว 

พึงทราบเสมอวากิเลสเปนคูแขงกับธรรม ธรรมไมใหรัก กิเลสมันฝนไปรัก 
ธรรมทานวาไมใหชังไมใหเกลียดไมใหโกรธ กิเลสมันฝนตอหนาตอตา ไปรักไปชัง ไป
เกลียดไปโกรธอยูไดภายในหัวใจท่ีกําลังบําเพ็ญธรรมเขาสูใจอยูน้ันแล.น่ันระหวางกิเลส
กับธรรมตองตอสูกันอยูอยางนี้ทุกระยะ เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติธรรมตองใหรูกลมายา
ของกิเลสท่ีเขยาเปาหูกระซิบใจอยูตลอดเวลาภายในใจเราเองดวยสติปญญา เอาใหรู 
กลั่นกรองหรือคลี่คลายผลักดันมันออกไป หรือฟาดฟนมันออกไปดวยปญญา ทีแรกก็
ใชสมาธิกอน พอใหมีชองทางดําเนินได นอกจากเปนกรณีพิเศษที่เราจะใชปญญาฟาด
ฟนหั่นแหลกกันไป จนกระทั่งถึงกิเลสมันหมอบ จิตหมอบเปนสมาธิขึ้นมาได น่ันเปน
กรณีพิเศษ ดังเขียนไวแลวในปญญาอบรมสมาธิซ่ึงเปนภาคปฏิบัติ 

มรรคคืออะไร คือทางดําเนินเพ่ือความรูแจงสัจธรรมท้ังส่ี ทุกฺเข ญาณํ ญาณ
หย่ังทราบในทุกข ทุกฺขสมุทเย ญาณํ ญาณหย่ังทราบในสมุทัย ทุกฺขนิโรเธ ญาณํ ญาณ
หย่ังทราบในนิโรธ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาย ญาณํ ญาณหย่ังทราบในมรรคเคร่ือง
ทําลายกิเลสแลกองทุกขทั้งมวล อยํ วุจฺจติ สมฺมาทิฏฐิ ญาณหย่ังทราบเชนน้ีปราชญ
ทานเรียกวา สัมมาทิฏฐ ิ ละเอียดสุดยอด เพราะการหลุดพนดวยความชอบธรรม ยอม
เห็นทุกขเปนของจริง เห็นสมุทัยเปนของจริง เห็นนิโรธก็เปนของจริง เห็นมรรคเปน
ของจริงแตละอยางๆ ดวยปญญาอันละเอียดแหลมคม นั้นแลคือสัมมาทิฏฐ ิทานวา อย ํ
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วุจฺจติ สมฺมาทิฏฐิ แปลวา ความเห็นชอบ ความเห็นไมปนเกลียวกับธรรม ไมปนเกลียว
กับหลักธรรมชาติ ไมปนเกลียวกับหลักคติธรรมดาที่เปนไปตามหลักธรรมชาติของตน 
ที่กลาวทั้งหมดนี้อยูที่ไหน ก็บรรจุอยูท่ีหัวใจของเราน้ีท้ังน้ัน 

สวนทุกขกับนิโรธเปนกิริยาอันหน่ึงเทาน้ัน เราไมไปขวนขวายกับเรื่องของทุกข
และเรื่องของนิโรธ ทํางานไมไปเกี่ยวกับทุกขและนิโรธเลย เชนทานวาทุกขพึงกําหนดรู 
นิโรธพึงทําใหแจง ใครจะไปทําทุกขใหดับโดยไมดับตนเหตุคือสมุทัย และใครจะไปทํา
นิโรธใหแจงโดยไมบําเพ็ญเหตุ คือ มรรคเลา ความจริงทุกขก็เพียงกําหนดทราบกันเทา
น้ัน แตใหทําหนาท่ี ตองทําหนาที่ถอดถอนสมุทัยดวยมรรคมีสติปญญาเปนสําคัญเทา
น้ัน งานท่ีทําจริง ๆ มีระหวางสมุทัยกับมรรคทําหนาท่ีตอกันเทาน้ัน ก็กระเทือนไปถึง
ทุกขกับนิโรธไปเอง เพราะเปนธรรมเก่ียวโยงกัน 

ทุกขพึงทราบ ทานวา ปริฺญาตนฺต ิ เม ภิกฺขเว น้ัน พระองคทรงประกาศให
เบญจวัคคียทั้งหาฟง วาทุกขท่ีควรกําหนดรู เราไดกาํหนดรูแลว สมุทัยท่ีควรละเราละ
ไดแลว นิโรธควรทําใหแจง เราไดทําใหแจงแลว มรรคท่ีควรบําเพ็ญใหเกิดใหมี เราได
บําเพ็ญใหเกิดใหมีสมบูรณเต็มท่ีแลว 

การจะทําทุกขใหดับและการจะทํานิโรธใหแจง ก็หมายถึงเร่ืองของมรรคโดยตรง 
ผลิตสติปญญาขึ้นมาทุกระยะจนมีกําลังแกกลาสามารถแลว ก็จะทําใหแจงท้ังเร่ืองธรรม
ทั้งเรื่องกิเลสไปดวยกันไมสงสัย ทานวานิโรธคือความดับทุกข ควรทําใหแจง ก็การดับ
ทุกขถาไมดับสมุทัยทุกขจะดับไดอยางไร ฉะน้ันตองรูแจงเห็นจริงในสมุทัย ละสมุทัยได
ดวยปญญา จะไปละเอาเฉยๆ ไมได น่ีละงานช้ินสําคัญ ก็คือระหวางสมุทัยกับมรรค
ทํางานตอกัน 

นี้แหละกระจายไปถึงเรื่องทุกขดวย เร่ืองนิโรธดวย ซึ่งเปนผลดวยกันทั้งสอง
อยางทั้งเบื้องตนเบื้องปลาย เบื้องตนคือทุกขเปนผลเกิดจากกิเลสคือสมุทัย ทีเ่รียกวา 
สมุทัย ๆ นิโรธดับทุกขดวยอํานาจของมรรคท่ีปราบกิเลสใหส้ินไป ความทุกขจะไมมี
ทางเกิดขึ้นภายในใจอีกเลย เวนแตทุกขในเบญจขันธที่เปนธรรมชาติของมันมาดั้งเดิม 
แมพระพุทธเจาก็ทรงมี พระสาวกก็มีเหมือนกัน 

เรื่องธาตุเรื่องขันธมันเปนธรรมชาติอันหนึ่งไมใชตัวกิเลส เพราะฉะนั้นมันจึงไม
ดับไปกับกิเลส กิเลสดับไป ทุกขที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสผลิตขึ้นมานั้นก็ดับไป แตทุกขใน
ขันธไมดับ มันอยากเกิดมันก็เกิดของมัน อยากดับก็ดับของมัน ถาจะแยกออกมาเปน
สมุทัยของธาตุก็แยกได แตไมจําเปนเพราะไมใชกิเลส แมสาเหตุก็เปนสาเหตุของธาตุ
ตางหาก เชน เราฉันอะไร รับประทานอะไรไปแสลงตอธาตุขันธ มันเกิดความทุกขขึ้น
มา เชน ถายทอง เปนตน เพราะอาหารประเภทน้ันๆ เปนเหตุอยางน้ี จะวาอาหาร
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ประเภทน้ันเปนสมุทัย คือเปนเหตุใหถายทอง เกิดความทุกขขึ้นมาก็ถูก แตถูกไปตาม
ประเภทของธาตุขันธ ไมเกี่ยวกับกิเลส เพราะน่ีมันไมใชกิเลส ทานจึงไมนํามาเกี่ยวของ 

สวนท่ีเปนกิเลสอันเปนส่ิงสําคัญซ่ึงมีอยูภายในจิต แสดงกิริยาอาการออกมาจาก
จิตน้ันทานเรียก สมุทัย คือแสดงออกมาในฝายผูกพันใหติดอยู แลวก็เกิดทุกขขึ้นมา 
เพราะความผูกพันและความติดอยูน้ัน ทานจึงสอนใหแกดวยมรรค คือปญญาอัน
แหลมคม เมื่อแกอันนี้ไดแลวสมุทัยก็หมด เมื่อสมุทัยหมดทุกขก็ดับ ทุกขก็หมดในจิต 
ไมมีทุกขในจิตอีกตอไปตลอดอนันตกาล  

จะไปทํานิโรธใหแจงดวยวิธีการใด ทานบอกไวเพียงเทานั้น นิโรธพึงทําใหแจง 
คือความดับทุกขพึงทําใหแจงดวยปญญา ความหมายวาอยางน้ัน ทุกขพึงกําหนดรูและ
ทําลายดวยมรรค ทุกขถึงจะดับไปอยางสนิท การแกทุกขดับทุกขตองมาแกตนเหตุคือ
สมุทัยซ่ึงเก่ียวโยงกันกับมรรค 

ในเร่ืองเหลาน้ีผูปฏิบัติเทาน้ัน จะรูแงหนักเบาของธรรมท้ังหลาย ที่จะมา
ประยุกตกันกับกิเลสใหไดเหตุไดผลทันกับเหตุการณ จนไดชัยชนะไปโดยลําดับๆ ผู
ปฏิบัติเทาน้ันจะเปนผูชํ่าชองชํานิชํานาญ และรูแงหนักเบาระหวางกิเลสประเภทใด กับ
ธรรมประเภทใด ที่จะแกหรือถอดถอนกันดวยวิธีการตางๆ ตามแตอุบายสติปญญา ผู
ปฏิบัติจะเปนผูทราบไดด ีเพราะไดผานสิ่งเหลานี้อยางโชกโชนภายในใจของตน 

ที่กลาวทั้งหมดนี้มีอะไรเปนเครื่องรับรองอยูเวลานี ้ ก็คือความรู คือใจ กิเลสก็
อยูท่ีความรูน้ันแหละ สัจธรรมก็อยูที่นี ้ ทุกขเกิดขึ้นมาจากใจเพราะสมุทัยเปนตนเหตุ 
นิโรธคือความดับทุกข ดับเพราะอํานาจของมรรคท่ีทําลายกิเลสเคร่ืองผลิตทุกขใหฉิบ
หายลงไปไมมีเหลือแลว ทุกขภายในใจของผูสิ้นกิเลสแลวก็ไมม ี สวนทุกขทางธาตุทาง
ขันธมีดวยกัน พระพุทธเจาก็มี สาวกก็มี เจ็บทอง ปวดหัว หิวกระหาย อยากหลับอยาก
นอนดังที่เปนอยูนี ้เปนธรรมดาของธาตุของขันธที่ยังครองกันอยู 

แตสําคัญที่จิตไมไดรับความกระทบกระเทือนจากทุกขภายในรางกาย ที่เกิดขึ้น
มากนอย ทุกขในขันธมีมากขนาดถึงตาย ก็ไมสามารถเขาไปทําลายจิตใจอันบริสุทธิ ์ ซึ่ง
เปนวิมุตติธรรมนั้นใหเอนเอียงไดเลย เพราะวิมุตติเปนอันหน่ึง สมมุติเปนอันหนึ่ง ถา
เปนโลก ทั้งสองก็อยูคนละโลกแลว แตธรรมนี้เปนโลกุตรธรรมอันสุดยอดแลว 
ทุกขเวทนาทั้งหลายจะเอื้อมถึงไดอยางไร ทุกขจะเปนมากเปนนอยเพียงไร ก็แสดงอยู
ภายในรางกายคือรูปขันธน้ีเทาน้ัน ไมสามารถเขาไปทําลายจิตใจใหโยกคลอนหรือเอน
เอียงไปดวยเลย น่ันการเรียนสัจธรรมจบ จบตรงน้ี สติปฏฐานสี่ก็จบตรงนี้ไมจบที่ไหน 
พระพุทธเจา พระสาวกท้ังหลายทานสําเร็จท่ีตรงน้ี รูแจงเห็นจริงท่ีตรงน้ี 
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ฉะน้ันการปราบกิเลสจึงปราบท่ีใจอันเปนคลังของกิเลสมากอน สถานท่ีน่ีจึงเปน
ท่ีปราบกิเลส เพราะดั้งเดิมเปนสถานที่ผลิตกิเลส เมื่อกิเลสตัวรกรุงรังสิ้นไป ใจจึง
บริสุทธิ์ขึ้นกับตนและหายสงสัยในสมมุติทั้งมวล 

เรามาศึกษาอรรถธรรม จงนําธรรมเขาไปเปนเคร่ืองมือปราบกิเลสใหหมดจาก
ใจ ใจจะไดวาง คือวางจากกิเลสและวางไปหมดในวงสมมุต ิ ทั้งวางจากตัวเอง ท้ังวาง
จากกิเลส แตกอนเต็มไปดวยกิเลส ใจหาความวางไมได ชําระกิเลสหมดไมมีเหลือแลว
ใจก็วาง ไมยึดไมถือไมสําคัญมั่นหมาย วางที่ตรงนั้น 

ความวางน้ันแลคือความบริสุทธ์ิ ความบริสุทธ์ิน้ันกับความวางกลายเปนอัน
เดียวกันแลว จะกลายเปนสูญไดอยางไร ฟงซิ ถาสูญไปจะเรียกวาบริสุทธ์ิเหรอ จะเรียก
วาวางเหรอ สูญก็เปนสูญ วางก็เปนวาง เปนคนละอยางนี ่ สูญของโลกยกใหโลกสมมุติ
เขาไป สูญของพระนิพพาน วางของพระนิพพาน เปนธรรมนิพพาน ไมใชโลกสมมุต ิ
พระนิพพานจึงไมสูญแบบโลกสมมุต ิ และไมมีอยูแบบโลกสมมุติ ความมีอยูและความ
สูญสิ้นของโลกสมมุติ จึงมิใชวิสัยกันกับความมีความสูญของนิพพานธรรม เพราะเปน
ธรรมเหนือสมมุติ 

ดังที่โลกวาสูญ สูญแบบฉิบหายปนปไมมีอะไรเหลือเลย เชน ไฟไหมบานทรัพย
สินเงินทองสูญไปหมด ไมมีช้ินเหลือเลย แตธาตุเดิมของมันก็ไมสูญ เพียงสูญจากความ
เปนสมบัติท่ีโลกเสกสรรปนยอหรือผลิตข้ึนมาเทาน้ัน เชน ถวยชามนามกร บานเรือน 
เครื่องนุงหมใชสอยตางๆ เมื่อถูกไฟไหมลงไปแลวก็กลายเปนธาตุเดิมไป ธาตุเดิมของ
มันจึงไมสูญ สูญแตความเปนบานเปนเรือน เปนสมบัติเงินทองที่สมมุติขึ้นเทานั้น 

ทีนี้พูดถึงจิต ธาตุเดิมแทก็คือธาตุรู อะไรสูญไปหมดก็ยังเหลือธาตุรูคือจิต จิตน้ี
ไมสูญ จิตจะสูญไปไหน ก็รูอยูเห็นอยูอยางนั้น ถาสูญไปหมดไมมีอะไรเหลือ จะเอา
อะไรมาเปนความบริสุทธิ ์จะเอาอะไรมาเปนความวาง จะเอาอะไรมาเปน ปรมํ สุขํ 

ความไมเคยสัมผัสทางดานปฏิบัติธรรม ปฏิบัติจิต แตคาดคะเนเดาเอาดวย
อํานาจของกิเลสความงมงายพาใหสําคัญไปตางหาก มิใชความจริงพาใหรูจริงเห็นจริง 
ดังพระพุทธเจาแลสาวกทานที่ทานเปนนักพิสูจนทางดานจิตตภาวนา คนท่ีสําคัญวาตาย
แลวสูญน้ี จิตใจมักดิ่งลงทางต่ํา เวลามีชีวิตอยูอยากทําอะไรก็ทําตามใจชอบ ไมคํานึงถึง
บุญถึงบาปดีชั่วประการใดทั้งสิ้น ขอใหไดทําอยางสมใจขณะที่มีชีวิตอยูก็พอ เพราะ
เวลาตายแลวหมดความหมาย สิ่งตางๆ สูญโดยประการทั้งปวงไมมีความสืบตอ นี่คือ
เรื่องของกิเลสครอบงําจิตใหจมมิดจนไมรูสึกตัว ทําอะไรก็ทําแบบสุดๆ ส้ินๆ เพราะตน
ไดกลายเปนคนสุดๆ ส้ินๆ ไปแลว อะไรๆ จึงหมดความหมายไปตามๆ กัน 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๑๗๒ 

๑๗๒

นี่แหละเรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมครอบงําใจสัตวโลก     มันจึงสนุกโกหก
หลอกลวงสัตวโลกตอหนาตอตา ถาเปนคนก็ประเภทหนาดานสันดานหยาบคาย เกิน
กวาจะอยูรวมกับมนุษยทั้งหลายไดนั่นแล กิเลสกับธรรมเดนิสวนทางกัน กิเลสคือตัว
จอมปลอม ของไมปลอม คนไมปลอมเขากับกิเลสไมได สวนธรรมคือยอดแหงความ
จริง สิ่งจอมปลอม คนจอมปลอมจึงเขากับธรรมไมได กิเลสกับธรรมจึงเปนคูอริกัน คู
แขงกันแตไหนแตไรมา ผูสนใจในธรรม ประพฤติธรรม จําตองรบกับกิเลส ส่ิง
จอมปลอมภายในใจตัวเองตลอดไป จนกิเลสตัวแสนปล้ินปลอนหลอกลวงหมดอํานาจ
ไปจากใจแลว ก็ไมมีอะไรพาใหฝน พาใหจม ฉะน้ันในสามโลกธาตุน้ีจึงมีกิเลสอยาง
เดียวเทาน้ัน เปนเจาอํานาจครองหัวใจสัตวโลก และเปนคูตอสูธรรม กิเลสกลัวธรรม
อยางเดียวในสามโลก นอกนั้นกิเลสไมเคยกลัวอะไรเลย  

ความรูความเห็นท่ีวาตายแลวสูญ ก็คือความบงการของกิเลสโดยแท ท่ีผิดความ
จริงไปรอยเปอรเซ็นตทีเดียว ความจริงท่ีธรรมบงบอกวา สัตวบุคคลตายแลวตองเกิด
อีก ถากิเลสที่เปนเชื้อแหงภพชาติยังมีอยูในใจ จะเปนอื่นไปไมได ความจริงความถูก
ตองแหงธรรมรอยเปอรเซ็นต เดินสวนทางกันกับกิเลสตัวเสกสรรปล้ินปลอนหลอก
หลอนสัตวไมมีประมาณ 

ทั้งนี้ตองทราบขอเท็จจริงดวยการพิสูจนตามหลักจิตตภาวนา ดังองคศาสดา
และสาวกทรงพสูิจนและพิสูจน จนเห็นความจริงเต็มสวนมาแลว จะมาดนเดาเกาหมัด
เอาเฉยๆ นั้นไมถูกไมควร กลัวจะวกกลับมาเกิดเสวยผลกรรมช่ัวตางๆ ไมหวาดไหว
น่ันซิ ท่ีนากลัวมากนะ 

เพราะความจริงจะเปนไปตามความจริง จะไมเปนไปตามความนึกเดาความ
สําคัญ การกลับมาเกิดก็คือความจริงตามธรรมอยูแลว การตายแลวสูญน้ันมันเปนหลุม
พรางของกิเลสตางหากนี่ ไมใชความจริงพอจะนํามาแขงธรรม ลบลางธรรมไดน่ี คนที่
สําคัญวาตายแลวสูญ จะตองสรางกรรมช่ัวมากกวาคนธรรมดา เวลาผิดหวังกลับมาเกิด
อยางไมคาดคิด ก็จะตองรับเสวยกรรมที่เปนมหันตทุกขมากตอมากจนสูไมไหว นั่นซิที่
นาใจหาย เพราะการกระทําดีชั่วทั้งมวล เปนเครื่องประกาศถึงผลสุขทุกขอยางตายตัว
อยูแลว ลบไมสูญ 

เรื่องศาสนาลึกซึ้งมากเพราะใจเปนสิ่งที่ละเอียดมาก ศาสนาก็คือความรู ความ
เปนของใจที่ออกมาเปนศาสนา จึงตองสอนเขาไปที่ใจ มีความละเอียดแหลมคมเทาๆ 
กัน จึงจะเขาใจเรื่องของกันและกันได ระหวางธรรมกับใจก็อยูดวยกัน เขาใจกันได 
กิเลสที่เปนสิ่งเคลือบแฝงละเอียดขนาดไหนก็เหนือธรรมไปไมได เพราะกิเลสเปน
สมมุต ิธรรมเปนไดทั้งขั้นสมมุติและขั้นวิมุตติ จึงตองเหนือกิเลสอยูเสมอ 
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ความเลวของกิเลสกับความเลิศของธรรม ก็เดินสวนทางกันชนิดรอยเปอรเซ็นต
เชนเดียวกัน ความฉลาดในอุบายปล้ินปลอนหลอกลวง และเสกสรรปนยอตบตาสัตว
โลกใหเช่ือถือและคลอยตาม จนหลับไหลใฝฝนไมมีวันต่ืนก็ยกใหกิเลส ความจริงความ
แท ธาตุแทไมมีคําวาปลอมนั้นคือธรรม กิเลสไมอาจเอื้อมทําลายได เม่ือฝายหน่ึง
ปลอม ฝายหนึ่งจริง ความจริงตองเหนือความปลอมอยูโดยด ี

ผูปฏิบัติธรรม ทําใจใหสงบ เปนสมถธรรม วิปสสนาธรรม ยอมมีธรรมในใจและ
เหนือกิเลสไปเร่ือยๆ จนปราบกันไดอยางเรียบราบไมมีอะไรเหลือ ใจก็อยูเหนือโลก
เหนือกิเลสทั้งปวง เหนือขันธ เปน นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่นใดไมเหมือนสุขที่เกิดจาก
การปราบกิเลสส้ินไปจากใจ 

น่ีความยากความลําบากท้ังมวลท่ีเราทํามาน้ันก็หายไปหมดแลว มันไมไดมากอ
กวนทําลายเราอยูในเวลาท่ีบริสุทธ์ิแลวน้ันเลย ทั้งเปนเครื่องหนุนใหหลุดพนจากทุกข
อยางดีเยี่ยมดวย หากเราไมทําอยางน้ัน ก็ไมรูอยางนี ้ เมื่อพิจารณายอนหลังก็ภูมิใจ 
ตอนน้ันความเพียรของเราเปนอยางน้ันๆ ความทุกขความลําบากเพราะการตอสูกับ
กิเลสเปนอยางน้ันๆ ขามมาเปนลําดับลําดา 

ถึงขั้นที่จะมอบเปนมอบตายกัน เพราะความแกกลาสามารถแหงสติ ปญญา 
ศรัทธา ความเพียร ก็หมุนกันเขาไปเลย ตายก็ไมเสียดายชีวิต นอกจากใหรูใหหลุดพน
อยางเดียวเทาน้ัน ไมรูเอาตายก็ตาย นี่ถึงขั้นมันเด็ดมันก็เด็ด ถึงขั้นมันสูมันก็สูเอาตาย
เปนเดิมพัน ถึงข้ันมันเสียสละเปนสละตายมันเสียสละจริงๆ เพื่อธรรมดวงนั้น สูจน
ผานพนไปไดอยางใจหวัง แลวก็ไมเห็นตาย ความทุกขทั้งมวลในการประกอบความ
เพียรมาทุกประโยคน้ันมันก็หายหนาไปหมด แนะ ยังเหลือแตผลเทานั้น คือความ
สมบูรณภายในใจ เพราะความเพียรเหลาน้ันเปนเคร่ืองสนับสนุน 

เพราะฉะน้ันขอใหยึดอุบายเหลาน้ีไปเปนหลักเปนเกณฑ เปนคติเคร่ืองดําเนิน 
ทุกขยากลําบากก็พยายามผลิตสติปญญาขึ้น ใหทันกับกลมายาของกิเลสอยูเสมอๆ อยา
ไดทอถอยออนแอ ซึ่งไมใชทางของพระพุทธเจา ไมใชทางของธรรมพาดําเนินใหถึง
ความพนทุกข นอกจากจะพอกพูนกิเลสและกองทุกขขึ้นใหมากยิ่งกวาที่มีอยูแลวนี้เทา
น้ัน จึงไมควรเสียดายความไมเปนทาของตน 

เอาละยุติ 
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ 

นอนใจ นอนจม 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ฉะน้ันการตอสูกับกิเลสทุกประเภท ใหพึงพากันทราบอยางถึงใจไวเสมอ อยา
ตอสูแบบความทอถอยออนแอ ไมใชทางที่จะชนะกิเลสได ตองห้ําหั่นกันเขาไป 

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

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

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

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

วิธีกําจัดมันโดยถูกตองและไดผลไปโดยลําดับคือ ดวยความมีสติระมัดระวังอยู
เสมอ นี่แลคืออุบายวิธีการอันหนึ่งที่จะทราบกลมายาของกิเลสไปโดยลําดับ และปญญา
ความสอดสองมองทะลุกิเลสที่มีอยูภายในใจมากนอย 

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

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

เพราะฉะน้ันจึงตองใชความเพียรพยายาม เอาใหเต็มเม็ดเต็มหนวย เราสละ
ชีวิตแลวเพ่ือศาสนธรรม ซึ่งจะยังตนใหพนจากทุกข ไมมีการลมจม การประกอบความ
พากเพียรไมวาจะวิธีใดอิริยาบถใด เปนสิ่งที่จะปลดเปลื้องกิเลสอาสวะทั้งนั้น ถาดําเนิน
ตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวจะไมเปนอยางอื่น 

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

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

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

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

ผูกําหนดอานาปานสติก็ใหรูแตลมเขาลมออก สูงต่ําก็ชางไมสําคัญ สําคัญที่
ความรูความสัมผัสของลมเขาลมออกรูกันอยูทุกๆ ระยะ จะสูงจะต่ําหยาบละเอียดให
กําหนดรูที่ลมเขาออกนี้เทานั้น อยาไปคาดหมายใหเกิดความลังเลสงสัยและต้ังลม
บอยๆ ไมถูก 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การพิจารณาดวยปญญาข้ันน้ีรุนแรงไปโดยลําดับๆ ต้ังแตข้ันเก่ียวกับราคะอสุภะ
ลงมา เปนขั้นของปญญาที่รุนแรงมาก แตมันรุนแรงดวยความอาจหาญน่ี จึงเรียกวา
ผาดโผน มันอาจหาญมากทีเดียว พอผานขั้นรางกายซึ่งเปนรูปธรรมนี้ไปแลว ปญญา
น้ันเหมือนกับนํ้าซับนํ้าซึม ซึ่งไหลรินอยูทั้งแลงทั้งฝนนั่นแล ไมมากแตไมหยุด เปน
ปญญาขั้นละเอียด เพราะกิเลสมันละเอียดเขาไปมีแตนามธรรม พวกเวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ทั้งสุขทั้งทุกขเฉยๆ มันมีอยูภายในรางกายและเขาไปสูจิตใจ มันแยก
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มันแยะไปทั้งภายนอกคือรางกาย ทั้งภายในคือจิตใจ เวทนาอยูไดทั้งสองแหง จึง
พิจารณาแยกแยะ สวนมากก็พิจารณาเวทนาสวนรางกายมันก็เขาไปถึงใจเอง เพราะมัน
ออกมาจากใจนี ่จะไปไหนพน เมื่อละเอียดลออเขาไปแลว อะไรมันก็เปนธรรมไปหมด 
รางกายก็สักแตวาเทาน้ัน เมือ่ไมเสกสรรปนยอเพราะอํานาจของกิเลส เน่ืองจากธรรม
ปราบลงสูความจริงแลว 

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

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

น่ันแลการคนหาธรรมของจริง จงคนใหเจอ เรื่องเกิดแกเจ็บตายจะไมเจอที่ไหน 
จะเจอที่จิต เปนตัวการท่ีใหเท่ียวหาท่ีพาใหเกิด แก เจ็บ ตาย ที่จิตนั้นมีอะไร ก็มี อวิชฺ
ชาปจฺจยา สงฺขารา นั้นแหละตัวกอตอแขนงออกไปโดยลําดับ ฟาดฟนหั่นแหลกลงไป
ถึงรากแกวคืออวิชชา ถอนพรวดขึ้นมาแลวเปนอันวาหมดปญหาโดยสิ้นเชิงไมมีสิ่งใด
เหลือ น่ันแหละสงครามชนะอยางสุดยอด ตั้งแตบัดนั้นแลวไมมีกิเลสตัวใดที่จะโผลจาก
ที่หลบซอนปรากฏตัวขึ้นมาอีก เพราะสติปญญารูไมทันแลวมาเปนขาศึกตอเราอีกนะ 
เปนอันวาหมดเทาน้ัน กิเลสอวิชชาดับเชื้อหมดแลวที่นี่นะ 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๑๘๖ 

๑๘๖

ต้ังแตบัดน้ันแลวจะอยู จะนั่ง จะนอน จะเดิน จะดอูะไรฟงอะไรก็เปนอิสรเสรี
เต็มตัว ไมกลัวอะไรอีกแลว เพราะไมมีนายเหนือหัวคอยควบคุมนักโทษคือจิตใหเปน
อยางนั้นอยางนี้อีก ดูไดเต็มตา ฟงไดเต็มหู มีกี่ตากี่หูกี่จมูกกี่ลิ้นกี่กายกี่ใจของผูนั้นได
ทั้งนั้น เพราะดูดวยความจริง ฟงดวยความจริง ทุกสิ่งทุกอยางดวยความจริง ดวยความ
เปนอิสระในหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์แลว นี่ผลแหงการปฏิบัติธรรมของพระพุทธ
เจาซ่ึงเปนปจจุบันธรรมอยูตลอดเวลา เหมาะสมกับคําวามัชฌิมา คือเปนปจจุบันทัน
สมัยกับกิเลสทุกประเภทตลอดมา ขอใหนํามาประพฤติปฏิบัติเถอะ ความที่ไดยินไดฟง
อยางไดฟงวันนี้ จะปรากฏภายในใจของนักปฏิบัติโดยไมตองสงสัย ถาเอาจริงเอาจังนะ 
เพราะสวากขาตธรรมนั้นไมมีปญหาอะไรอยูแลว นอกจากหัวใจที่เต็มไปดวยกิเลสตัว
แสนปล้ินปลอนซอนเล็บเหน็บแนมหัวใจเราเทาน้ันแหละ พาใหเปนเจาปญหา ฆาหรือ
ทําลายตัวเราอยูเร่ือยมา 

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

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

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

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกเวลาขอยุติ  
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๓ 

อยาประมาทนอนใจ 
 

ทานนักปฏิบัติทั้งหลาย จงคํานึงถึงพระโอวาทของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอน
พระสาวกในครั้งพุทธกาล หรือสั่งสอนภิกษุทั้งหลายในครั้งนั้น ทรงเนนหนักลงในงานที่
จะรื้อถอนสิ่งที่รกรุงรังฝงอยูภายในใจ ซึ่งทําใหสัตวทั้งหลายไดรับความทุกขความเดือด
รอนตลอดมา ดวยความเกิดแกเจ็บตายอันเปนผลของส่ิงท่ีรกรุงรังน้ัน คือกิเลสประเภท
ตางๆ  

พระพุทธเจาทรงสั่งสอนวิธีการ งานที่จะรื้อถอนสิ่งเหลานี้แกภิกษุทั้งหลายใน
คร้ังน้ัน ไมมีงานใดพระโอวาทใดที่ทรงเนนหนักลง ยิ่งกวาการสั่งสอนพระสงฆเพื่อให
เห็นโทษเห็นภัย ในส่ิงท่ีเปนพิษเปนภัยอยูภายในใจเรา ซึ่งมุงมาประพฤติปฏิบัติเพื่อ
ความพนจากทุกขอยูแลว ใหเห็นอยางเต็มใจ นี่เปนหลักใหญของพระโอวาทคําสั่งสอน
ที่ทรงมุงหวังอยางยิ่งแกบรรดาสัตว เฉพาะอยางยิ่งภิกษุบริษัทซึ่งพรอมแลวที่จะออก
แนวรบเพื่อชัยชนะในสิ่งที่เปนขาศึกตอตนเอง ไดแกกิเลสประเภทตางๆ ซึ่งลอมหนา
ลอมหลังอยูเวลานี้ ไมมีขยับขยายบางเลย ถาไมถูกขับไลดวยความเพียรของนักตอสู
เพื่อชัยชนะ  

น่ีเปนการเปนงานอันสําคัญมาก แมพระองคเองกท็รงถือเปนภาระอันใหญ
หลวงมากทีเดียว ไมปรากฏนับแตขณะที่พระองคเสด็จออกทรงผนวชวา ไดทรงทํากิจ
การงานใดๆ นอกเหนือไปจากงานปราบปรามสิ่งที่เปนขาศึกอยูภายในพระทัย การหวัง
ความตรัสรูก็คือหวังความพนทุกข การหวังความพนทุกขก็ตองฝาฟนสิ่งที่เปนขาศึกปก
คลุมอยูภายในพระองคใหขาดไปโดยลําดับ เปนสายทางท่ีราบร่ืนดีงามตอความพน
ทุกขดวยการประพฤติปฏิบัต ิ

แตเพราะพระองคทรงเปนสยัมภู จะพึงรูเองเห็นเอง จึงไมมีครูมีอาจารยท่ีแนะ
นําหรือถวายพระโอวาทแกพระองค ทรงบําเพ็ญโดยลําพังพระองคเอง รูสึกวาลําบาก
มากอยูไมนอย ผิดบางถูกบางเปนธรรมดางานที่ไมเคยทําหรือทางไมเคยเดิน แตอยาง
ไรก็ตามความมุงมั่นของพระองคมีอยูกับงานทุกระยะ เพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเปน
เชื้อแหงวัฏจักร เคร่ืองพาสัตวใหหมุนเวียนเกิดแกเจ็บตายอยูน้ี ทรงถือเปนงานสําคัญ
ย่ิงกวางานอ่ืนใด 
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นับแตวันทรงผนวชจนกระท่ังถึงวันตรัสรู มีแตงานนี้ลวนๆ สําหรับพระพุทธเจา
ที่ทรงดําเนินมา จนไดตรัสรูเปนศาสดาเอกของโลกข้ึนมาก็เพราะงานช้ินน้ีสําเร็จ กิเลส
ขาดสะบั้นไปจากพระทัยไมมีเหลือหลออยูแมนิดเดียว การท่ีกิเลสแตละประเภทจะขาด
หรือหลุดลอยไปนั้น ลวนเกิดจากการรื้อถอนการฟาดฟนหั่นแหลกดวยงานคือการตอสู
กับกิเลสทุกประเภท นี่พระองคถือเปนงานใหญโตมาก เหนือชีวิตของพระองคเอง หาก
จะทรงส้ินพระชนมในเวลาบําเพ็ญก็ไมทรงเสียดาย เพราะความมุงม่ันในความหลุดพน
มีกําลังกลา อันดับตอไปคือความเปนศาสดาของโลก เปนสิ่งที่มีน้ําหนักมากยิ่งกวา
ความมุงมั่นอื่นใดในสกลโลก 

การบําเพ็ญของพระองคจึงเปนไปดวยการปฏิบัติ เพื่อถอดถอนกิเลสโดย
ถายเดียวเทาน้ัน หลังจากไดตรัสรูแลว ทรงนําพระโอวาทมาสั่งสอนบรรดาสัตวมีภิกษุ
เปนตน ก็ทรงเนนหนักลงในงานที่พระองคทรงบําเพ็ญ และไดเห็นผลเปนที่พอพระทัย
มาแลวทั้งนั้น 

พระองคไมทรงชมเชยกิจการงานใดสําหรับสมณะผูเปนนักบวชอยูแลว วาใหทํา
ส่ิงน้ันใหทําส่ิงน้ี หรือส่ิงน้ันดีงานน้ันดี นอกจากความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะ
โดยถายเดียวเทาน้ัน ไมวาจะอยูในอิริยาบถใด พระองคไมใหทอถอยในการบําเพ็ญ ใน
การตอสู นั่งอยูก็ตอสู ยิน เดิน นอน เวนเสียแตหลับ เปนทาตอสูของนักรบ ดวยความ
มีสติมีปญญาเครื่องรักษาตัว มีสติเปนเครื่องระมัดระวังสิ่งที่จะเปนขาศึกเพิ่มขึ้นอีกภาย
ในจิตใจ เพราะตามลําพังก็มีอยูแลวบรรดาส่ิงท่ีไมพึงปรารถนาท้ังหลาย มีเต็มหัวใจ จึง
ไมประสงคที่จะใหสั่งสมใหมากมูนขึ้นไป ยิ่งกวาการถอดถอนใหหมดไปโดยลําดับเทา
น้ัน ผูปฏิบัติจงถือเปนกิจจําเปนอยางยิ่งในงานเพื่อถอดถอนโดยถายเดียว และจงระวัง
คําวาส่ังสมในขณะเดียวกัน เพราะเปนสิ่งที่เกิดไดงายมากในทุกหัวใจ ไมขึ้นอยูกับพิธีรี
ตองใดๆ เม่ือเกิดแลวเปนส่ิงท่ีชําระยากมาก ทั้งไมพอใจชําระนอกจากพอใจสั่งสมมาก
กวา โดยทั่วไปเปนอยางนั้น  

ทานพูดเปนสวนใหญไววา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหา เหลาน้ี
ลวนแตประเภทใหญๆ  ของขาศึกและเปนจอมทัพดวยกันทั้งนั้น ถาไมมีจอมธรรมเขาสู
จอมทัพคือกิเลสประเภทตางๆ แลวก็ไมมีหวังชัยชนะไดเลย เพราะฉะน้ันคําวากองทัพ
ก็คือขาศึกกองใหญหลวงมากมายนั่นเอง กองธรรมก็คือการประกอบความเพียรดวย
อุบายวิธีตางๆ มีสติปญญาเปนเครื่องกํากับรักษาจิตใจอยูโดยสม่ําเสมอนั่นแล มีทาทาง
แหงการตอสูตานทานกับขาศึกคือกิเลสอยูไมหยุดหยอน ไมวาอิริยาบถใดทาใด เปนผูมี
สติหมุนอยูกับงานของตนที่ตอสูกับขาศึกเทานั้น 
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ไมเห็นงานใดที่จะวิเศษวิโสยิ่งกวางานถอดถอนกิเลสอาสวะ เพื่อความหลุดพน
ถึงแดนเกษม ดังพระพุทธเจาทรงเปนมาแลว และประทานพระโอวาทไวเพ่ือบรรดา
สัตวไดพบเห็นดวยตัวเอง จากการตะเกียกตะกายของตัวเอง เฉพาะอยางยิ่งพระปฏิบัติ
เราเปนสําคัญมาก ใหพึงคํานึงและตระหนักในงานของตนอยาใหยืดเยื้อไปนาน เร่ือง
การเกิดแกเจ็บตายน้ัน ไมมีสิ่งใดเปนสาเหตุ อยาพากันสงสัยใหเสียเวลาและเสียทาให
กิเลสไปเร่ือยๆ นอกจากกิเลสสามส่ีประเภทซ่ึงเปนจอมทัพน้ีเทาน้ันเปนตัวเหตุ จอม
ทัพจอมศัตรูก็คือกิเลสแตละประเภทนี้แล ยํ่ายีตีแหลกจิตใจใหไดรับความทุกขทรมาน
อยูเรื่อยมา หากเปนของไมทนทานก็แหลกละเอียดเปนผุยผงไปนานแลว 

แตนี้เพราะจิตเปนของทนทานมาก ทุกขขนาดไหนก็ยอมรับวาทุกขแตไมฉิบ
หาย ไมสลาย ไมทําลายเหมือนส่ิงท้ังหลาย จึงพอทนสืบตอภพชาติมาไดจนถึงปจจุบัน
น้ี เราไมควรสงสัยเร่ืองภพเร่ืองชาติ เพราะจิตน้ีเปนตัวประกันแหงภพชาติอยูแลว โดย
หลักธรรมชาติของมันที่มีเชื้อพาใหเกิดอยูภายใน เช้ือภายในจิตเปนเคร่ืองยืนยันเร่ือง
ความเกิดแกเจ็บตายในภพนอยภพใหญ จึงไมควรสงสัยในเร่ืองเคยเกิดแกเจ็บตายหรือ
ไม เพราะธรรมชาติน้ีเคยเปนมาแลวย่ิงกวาเคยเสียอีก เนื่องจากไมเปนอยางอื่น นอก
จากจะพาสัตวใหเกิดแกเจ็บตายและบีบบังคับจิตใจของสัตว ใหไดรับความทุกขความ
ลําบากในภพนอยภพใหญอยูตลอดมาเทานั้น จึงไมควรสงสัย 

การแกกิเลสประเภทตางๆ ออกจากจิตใจ ดวยงานที่พระพุทธเจาทรงมอบให
แลวน้ัน เปนภาระสําคัญเฉพาะหนาของเรา ไมมีผูหนึ่งผูใดแมทั้งสามแดนโลกธาต ุ จะ
มาชวยภาระธุรังของเราใหเบาลงหรือใหหมดส้ินไปได โดยที่เราไมตองประกอบงานซึ่ง
เปนความจําเปนเฉพาะเราน้ีเลย ตองเปนหนาท่ีของเราอยางเดียวเทาน้ัน หนักหรือเบา
ก็เปนหนาที่ของเราจะตองตอสูแบกหามแตผูเดียว ไมมีใครสามารถทําหนาท่ีแทนเราได 
ฉะน้ันจงต้ังหนาทําหนาท่ีของเราใหสําเร็จลุลวงไปดวยความภาคภูมิใจ ตามพระโอวาท
วา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเปนที่พึ่งของตน 

อยาลืมพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนพวกเราซึ่งเคยไดพูดใหฟงเสมอ เบ้ืองตนทาน
มอบงานไมกี่ชิ้นใหพวกเราพอเหมาะแกกําลัง พอใหเปนปากเปนทาง เมื่อยึดนั้นเปน
งานหลักแลวจะกระจายไปอีกไมมีสิ้นสุดยุติ เม่ือสติปญญาไดปรากฏข้ึนมาแลวเพราะ
การประกอบความพากเพียรไมลดละทอถอย งานเหลานี้ก็จะชัดแจงดวยกําลังสติ
ปญญา ศรัทธา ความเพียร น่ันแลเปนธรรมเคร่ืองบุกเบิกเพิกถอน 

เบ้ืองตนขณะท่ีบวชทานทรงสอนวา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ,ตโจ ทันตา 
นขา โลมา เกสา. ทําไมทานจึงสอนอยางนี้ทุกรูปทุกนามไป เวนเสียไมไดจนกระท่ัง
ปจจุบันน้ี ไมวาอุปชฌายะองคใดจะชอบกรรมฐานไมชอบกรรมฐานก็ตาม เวลาบวช
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กุลบุตรจําตองสอนกรรมฐานหาน้ีให เพ่ือเปนงานหรือเปนศาสตราวุธฟาดฟนห่ันแหลก
กับความรักความชอบ ความหลงใหลใฝฝนในส่ิงท่ีกลาวน้ี กรรมฐานน้ีจึงไมใชเปนเร่ือง
เล็กนอย ถาจะเทียบแลวก็หนาย่ิงกวาภูเขาท้ังลูก ใหญย่ิงกวาภูเขาท้ังลูก หนักอึ้งยิ่งกวา
ภูเขาทั้งลูกเสียอีก เพราะส่ิงเหลาน้ันสามารถจะทําลายได ดวยเครื่องมือเครื่องจักร
เครื่องยนตตางๆ จนราบเปนหนากลองก็ไดไมนานนักเลย 

แตจะทําลายกอนภูเขาภูเรา ซึ่งยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิดมาเปนเวลาตั้งกัปตั้งกัลป
น้ีทําลายไดยากมาก มีผูใดบางท่ีสามารถทําลายส่ิงเหลาน้ีลงไดโดยไมตองยากลําบาก
อะไรเลย และไมมีผูใดแนะนําตักเตือนสั่งสอนวิธีการทําลายเลยก็ทําไดนั้น ยอมเปนไป
ไมได เพราะฉะน้ันจึงไดนามวาสาวก ไดแกผูสดับตรับฟงจากพระพุทธเจา จนทราบ
อุบายวิธีการตางๆ แลวนํามาประพฤติปฏิบัติตอตนเองตามอุบายวิธีที่ทานสอนนั้น จึง
เขาใจไปโดยลําดับในกิจการงานน้ันๆ  

ผมเสนเล็กๆ ก็จริง แตมันใหญโตอยูกับความมืดตื้อหนาแนนของกิเลสครอบงํา
ความจริงเอาไว ดวยการเสกสรรปนยอหองนํ้าหองสวมวา เปนของสวยของงามนารัก
ใครชอบใจ ส่ิงเหลาน้ันจึงใหญโตหนาแนนในความรูสึกของสามัญท่ัวไป นั่นเปนของ
ปลอมตามหลักธรรม ไมใชเปนความจริง น่ีเพียง เกสา โลมา เทาน้ีก็หนาแนนขนาด
ไหน กําเเพงเจ็ดช้ันเขายังทําลายไดครูเดียวยามเดียว อันน้ีมันหนาย่ิงกวาน้ันอีก  จึงไม
สามารถทําลายลงใหถึงความจริงไดอยางงายดาย นขา ทันตา ตโจวาระสุดทายแหง
กรรมฐานหา 

ตามความจริงแหงธรรมแลว หนังเปนสิ่งที่หนาเมื่อไร จะไมพิจารณายากลําบาก
อะไรนักเลย เพียงผิวๆ ของมันก็เต็มไปดวยของปฏิกูลโสโครกอยูแลวโดยหลักธรรม
ชาต ิ ตามธรรมที่ทรงสอนไวแลวนี้ น้ีคือความจริงโดยแท ไมมีการเสกสรรใดๆ ท้ังส้ิน 
แตจิตใจของเรามันบิดเบือนความจริงไปตางๆ เพราะกิเลสพาใหบิดเบือน กิเลสพาให
เสกสรรกิเลสพาใหพลิกแพลง กิเลสพาใหตอสู กิเลสพาใหกําบังของจริงทั้งหลายไว 
เอาแตของปลอมมาหลอกลอหลอกลวงสัตวโลก ซ่ึงหลงอยูแลวดวยอํานาจของกิเลส ก็
ยิ่งทําใหหลงเพิ่มขึ้นอีก ไมมีเขตมีแดนแหงความพอดีติดจิตติดใจบางเลย 

เพราะฉะน้ันกอนภูเขาภูเรากอนเล็กๆ เพียงกอนรูปขันธเทานี ้ ทั้งที่สติปญญามี
อยู แตไมสนใจนํามาใชนํามาคล่ีคลายนํามาฟาดฟนห่ันแหลก สิ่งที่ปกคลุมหุมหออยู
ดวยความสําคัญวาสวยวางาม วาเราวาของเรา วาตวัตนเราเขา ใหแตกกระจายลงไปสู
หลักความจริง คือเปนของปฏิกูลบาง เปนอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา บางประจักษใจ ตาม
หลักธรรมชาติท่ีธรรมสอนไวบางเลย เพียงเทานี้ก็ไมสามารถทําได จึงเรียกวา เพียงรูป
ขันธของเราแตละทานละคนน้ีเทาน้ัน มันก็ใหญโตยิ่งกวาภูเขาทั้งลูกอยูแลว จึงไม
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สามารถทําลายได เพราะเหตุน้ันทานจึงสอนในจุดน้ีอันเปนจุดสําคัญวา เกสา โลมา 
นขา ทันตา ตโจ เปนตน เพื่อใหสนใจดูมัน ไมมองขามกันไปเสียแบบบุรุษตาบอดตา
ฝาฟาง 

กิเลสก็เกิดขึ้นจากจุดนี้แล เกิดขึ้นจากความรักความชอบใจ ความเกลียด ความ
ชังก็เปนกิเลส เพราะความเกลียดความชังไมใชเรื่องของธรรม ความเกลียด ความโกรธ 
ความรักความชอบ เปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล หอมลอมอยูภายในรางกายและจิตใจนี้
จนหาทางออกไมได เม่ือเปนเชนน้ันจึงตองสอนวิธีการพิจารณาอนุโลมปฏิโลม ยอน
หนาถอยกลับไปมาอยูดวยความมีสติ เพ่ือความชํานิชํานาญในงานของตน 

การบริกรรมธรรมบทใด ก็ใหจิตจดจอตอเนื่องกับคําบริกรรมและวัตถุที่ตน
บริกรรมน้ันจริงๆ เชน เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ อาการใดก็ตามใหมีความรูสึกอยู
กับสิ่งนั้นๆ หรือจะแยกพิจารณาออกเปนสัดเปนสวนตามความจริงของมันที่มีหลาย
อาการดวยสติปญญา ก็ไมพนที่จะทราบไปได ถาความพอใจความเชื่อตามหลักธรรม
ของพระพุทธเจามีอยูภายในใจ ไมถูกกิเลสฉุดลากใหแตกกระเจิงไปหมด เหลือแต
ความจอมปลอมซึ่งเปนหลักเปนแกนอยูภายในใจอยางเดียว เวลาแสดงออกมามีแต
ความรักความชอบใจ ความนากําหนัดยินดี ความเกลียด ความโกรธไปเสียหมด แลว
จะเห็นของจริงเจอของจริงไดที่ไหน เพราะความรูความเห็นอันเปนเร่ืองของกิเลสท้ัง
มวลนี ้ เปนเคร่ืองปดก้ันกําบังความจริงในหลักธรรมชาติอันเปนธรรมแท ไวอยางมิด
ชิดติดอยูกับใจตลอดเวลา ไมมีการพิจารณาแยกแยะพอใหมองเห็นยิบๆ แย็บๆ 
เหมือนฟาแลบบางเลย 

น่ีละหลักใหญ จึงเปนส่ิงท่ีควรเนนหนักทางความเพียรลงสูจุดน้ีใหมาก ใหเปนที่
เขาใจ ตามหลักแหงสวากขาตธรรมวาตรัสไวชอบแลวน้ัน ชอบจริงๆ ความไมชอบเปน
เรื่องของกิเลส ใหพึงทราบวากิเลสเปนผูฉุดลากจิตใจของเราไป ทั้งที่กําลังประกอบ
ความเพียรในทาตางๆ ฉุดลากออกนอกลูนอกทางใหปนเกลียวกับธรรม และเปนขาศึก
ตอธรรม เปนขาศึกตอตนเองในขณะเดียวกัน จึงไมเห็นเหตุเห็นผลอันเปนความจริงข้ึน
มาจากการพิจารณาหรือภาวนาน้ันบางเลย ดวยเหตุน้ีจงพากันพิจารณาในจุดท่ีกลาวน้ี
ซํ้าๆ ซากๆ มีสติอยูกับตัว พิจารณาอยูโดยสมํ่าเสมอ อยาเขาใจวาพิจารณาแลวหลาย
คร้ังหลายหน ไมเปนของสําคัญ ไมมีความหมายในส่ิงน้ัน 

ความหมายอันแทจริงคือพิจารณาจนรูแจงเห็นจริง ตามหลักความจริงท้ังหลาย
ที่มีอยูในรางกายนี ้งานนี้แลเปนงานชิ้นเอกของนักปฏิบัติเรา ใหถืองานน้ีเปนสําคัญ ถือ
งานน้ีเปนชีวิตจิตใจ ทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวไปมาอยาไดลืมงานของตนนี้ ซ่ึงเปน
งานถอดถอนกิเลสตัวขาศึกทั้งหลายซึ่งมีอยูภายในใจ อันเกิดขึ้นจากความรักใครชอบ
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ใจ อุปาทานความยึดมั่นถือมั่น ซึ่งลวนแตเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล จงถอดถอนออก
ดวยการพิจารณาโดยทางสติปญญา จงถือหลักความจริงที่ทานวา อนิจฺจํ ทุกฺขํ  อนตฺตา 
หรือปฏิกูลโสโครก ใหเห็นตามความจริงอยางน้ีทุกระยะท่ีเปนอยูและเวลาพิจารณา 

การพิจารณาตามท่ีทานสอนไวแลว จะไมเปนอยางอื่น นอกจากจะรูแจงเห็นจริง
ตามสิ่งที่มีอยู โดยหลักธรรมชาติของตนเทานั้น งานน้ีเปนงานสําคัญ อยาใหจิตเถลไถล
ไปรักใครชอบใจกับงานอื่นใด นอกจากงานเครื่องถอดถอนกิเลสเทานั้น น่ีเปนหลัก
ใหญของผูปฏิบัติทั้งหลายจะพึงยึดเปนหลักใจหลักงานตลอดไป 

การกําหนดที่จะใหจิตมีความสงบก็ตองใชการบังคับบัญชาดวยสติ ไมมีสติงาน
ใดก็ตามจะเปนงานที่ราบรื่นดีงามไดผลเปนที่พึงพอใจไปไมได สติจึงเปนส่ิงจําเปนมาก
สําหรับกํากับงานท้ังหลายท้ังภายในภายนอก จะละเวนเสียมิได  

การพิจารณาทางดานปญญา ก็ถือเอาเรื่องธาตุเรื่องขันธไมวาภายนอกภายใน 
เทียบเคียงกันใหไดทุกสัดทุกสวน เพราะส่ิงเหลาน้ีมีสภาพเหมือนกัน รูปเขารูปเราเปน
เหมือนกัน มีหนังหอกระดูกอันเดียวกัน หนังเทานั้นแหละเปนเครื่องปกปดกําบังใหฝา
ฟางอยูเวลาน้ี คลี่คลายขางในออกมาขางนอก พลิกดูใหเห็นชัดเจนมีอะไรบางในน้ี ทาน
จึงสอนวา ตโจ แลวยอนกลับทันที เพราะหนังเปนส่ิงจําเปนมาก หุมหอไวบางๆ เทา
น้ันก็หลง เมื่อพลิกขางในออกมาขางนอกแลวก็จะทราบความจริงของมัน ลึกเขาไปเทา
ไรยิ่งเต็มไปดวยสิ่งไมพึงปรารถนา เปนของปฏิกูลโสโครกไปหมด เหตุใดจึงกลาจึง
หาญเอานักหนาวาเปนท่ีรักใครชอบใจ วาเปนเราเปนของเรา หนังก็เปนเรา ผมก็เปน
เรา กระดูกทุกชิ้นของปฏิกูลโสโครกขนาดไหนจนมองดูไมได ยังมาถือเปนเราเปนของ
เราไดอยู ไมอายตัวเองมั่งเหรอ 

นี่กลของกิเลสมันหลอกลวงคน มันหลอกถึงขนาดนี้และเคยหลอกมานานแลว 
เราจะรื้อถอนสิ่งหลอกลวงปดบังความจริงทั้งหลายไวนี้ ใหเปดเผยออกมาดวยสติ 
ปญญา ศรัทธา ความเพียร ใหเห็นความจริงไปโดยลําดับลําดา ความหลอกลวงตมตุน
ความสําคัญม่ันหมายตางๆ จะคอยหมดไป ถานําสวากขาตธรรมของพระพุทธเจาเขา
ไปแยกแยะไปคลี่คลาย จะไมพนจากหลักความจริงนี้ไปไดเลย 

บรรดาพระสาวกท้ังหลายท่ีทานบรรลุถึงแดนแหงความพนทุกข ลวนแลวแต
เปนผูไดพิจารณาคล่ีคลายภูเขาภูเรา อันหนาแนนไปดวยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลาย แต
ถูกเสกสรรวาเปนของสวยของงาม แลวยึดมั่นถือมั่นดวยอํานาจของกิเลสและผานไป
ดวยกันทั้งสิ้น ถาไมพิจารณาคล่ีคลายผานน้ีเสียกอน จะพนไปไมได เพราะความยึดม่ัน
ถือมั่นอยูที่นี่ ทานจงึเรียกวาอปุาทาน ไมหลงเสียกอนไมยึด เราจะถอดถอนความหลง
ใหเปนความรูตามหลักความจริงข้ึนมา แลวก็ปลอยวางเองโดยไมตองบังคับ เม่ือเห็น
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ตามเปนจริงแลวไมวาส่ิงใด ยอมหายสงสัยทั้งภายนอกภายใน งานน้ีเปนงานสําคัญมาก
ในชีวิตความมุงมั่นเพื่อความหลุดพนของพระ อยาสนใจกับงานอ่ืนใด 

ผมเปนหวงหมูเพื่อนมากในเรื่องเกี่ยวกับงานตางๆ สวนมากมักจะเถลไถลออก
นอกลูนอกทางของงานที่จําเปน ไปเท่ียวลูบเท่ียวคลําในงานท่ีไมจําเปนจนกลายเปน
เร่ืองวุนวายข้ึนมา แลวก็เปนเครื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยไมรูสึกตัว แลวยังเถลไถลคิด
ไปอีกหลายแงหลายทาง อันเปนเครื่องสั่งสมกิเลสใหหนักมากเขาไปอีก โดยหาวาสราง
บารมีบาง หาวาทําประโยชนใหโลกบาง  

อันโลกน้ันนะ ประโยชนไหนท่ีจะดีย่ิงกวาการชําระจิตใจ การอบรมจิตใจใหมี
ความแนนหนาม่ันคง รูขออรรถขอธรรมทั้งหลาย จนกลายเปนรูแจงแทงตลอด แลวนํา
ความจริงอันถูกตองดีงามและรมเย็นเปนสุขภายในใจของตนนี้ไปสอนโลก อันไหนจะมี
คุณคามีราคามีนํ้าหนักมากกวากัน กับเรื่องภายนอกที่ทําลงไปนั้น วาเพื่อประโยชนแก
โลก อะไรจะสําคัญเทาใจท่ีไดรับการอบรมดวยดี การงานทุกแผนกก็ขึ้นอยูกับใจซึ่งเปน
แรงงานและหัวหนางาน ใจไมไดรับการอบรมบางเลยผลจะเปนอยางไร ใหคิดเอาก็รู
เอง  

แมแตทําประโยชนใหตนยังไมเห็นไดเรื่องไดราว ยังจะคุยอวดวาทําเพื่อ
ประโยชนแกโลกแบบลมๆ แลงๆ ใหเขาหัวเราะเยยหยัน ไมอายโลกบางหรือ การกอ
สรางส่ิงตางๆ อันเปนที่นํามาแหงความกังวลหมนหมองทั้งตนและชาวบานใหนอนตา
หลับไมได เพราะกวนกันไมหยุด เหลานี้จงพากันระมัดระวังจดจําใหถึงใจเรื่องอยางนี้ 
นี่เปนขาศึกตองานแกงานถอดถอนกิเลส จนกลายเปนงานส่ังสมกิเลสข้ึนมา สําหรับผู
มุงความพนทุกขจะไปไมรอด มีแตความกังวลวุนวายกับอิฐกับปูนกับหินกับทรายกับ
เหล็กกับไม นานเขาก็กลายเปนศาสนาอิฐ ปูน หิน ทราย เหล็ก ไม ไปเสียหมด ไม
ปรากฏศาสนธรรมอยางแทจริงหลงเหลืออยูบางเลย ซ่ึงเวลาน้ีกําลังคืบคลานเขามาตาม
วัดวาอาวาสสถานที่อยูตางๆ  

ส่ิงเหลาน้ีมีอยูในโลก เจริญหรือเส่ือมเราก็เห็นอยูแลว นี่คือวัตถุ หิน ปูน ทราย 
เหล็ก ไม ไปที่ไหนก็ไมอดไมอยากขาดแคลนในโลกอันนี ้ ถาเจริญก็เจริญกันมาแลว
เพราะส่ิงเหลาน้ีมีอยูในโลกมานาน แมจะไมเสกสรรปนยอหรือปรุงแตงข้ึนมาใหเปน
บานเปนเรือนเปนตึกเปนหางก็ตาม สิ่งเหลานี้เปนของมีอยูกับพื้นแผนดินนี้อยูแลว 
ควรจะทํามนุษยและพระเราใหมีความเจริญรุงเรืองไปดวยส่ิงเหลาน้ีมานานแลว ไมควร
จะไดมาดัดแปลงแตงจิตใจของตนใหมีอะไรที่ยิ่งกวานั้นตอไปอีก เพราะส่ิงเหลาน้ันเปน
เคร่ืองสงเสริมใหเปนของวิเศษวิโสไดแลว น่ีไมเห็นเจริญรุงเรืองท่ีตรงไหน วัตถุเจริญ
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มากเพียงไร จิตใจย่ิงนับวันแหงแลงความสงบสุขมากข้ึนจนนาใจหายเวลาน้ี จึงอยาพา
กันตื่นในสิ่งที่ไมควรตื่น เพราะเรามิใชกระตายต่ืนตมูน่ี 

พระพุทธเจานําพระศาสนาออกมาส่ังสอนโลก ไมไดนําเปนอิฐ เปนปูน เปนหิน 
เปนทราย เปนไม เปนเหล็ก ออกมาสั่งสอนโลก โลกเขาไมไดกราบพระพุทธเจาดวย
พระองคเกงกลาสามารถในเรื่องผลิตหรือเปนชางกอสรางในเรื่องอิฐ เรื่องปูน เร่ืองหิน 
เร่ืองทราย เร่ืองเหล็ก เรื่องไม เรื่องวัตถ ุเคร่ืองกอสรางเหลาน้ันน่ี  

คําวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เขากราบไหวดวงพระทัยท่ีบริสุทธ์ิวิมุตติหลุดพนเปน
ธรรมแทงเดียวกัน กับพระทัยที่บริสุทธิ์ตางหาก ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ เขากราบไหว
ความสวางกระจางแจงแหงพระธรรมที่เต็มอยูในพระทัยของพระพุทธเจาตางหาก สงฺฆํ 
สรณํ คจฺฉามิ เขากราบพระสาวกทั้งหลายที่ใจของทานบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพน อันเปน
ของวิเศษไมมีอยูในแดนสมมุตินี้แมนอย ซึ่งไมอาจเทียบเคียงความบริสุทธิ์วิเศษนั้นได
เลย เขากราบทาน ธรรมของทาน ดวงธรรมของทานที่บริสุทธิ์นั้นตางหาก  เขาไมได
มากราบอิฐ กราบปูน กราบหิน กราบทราย กราบเหล็กหลา อะไรเหลานี้ซึ่งเปนของมี
อยูกับโลก  

ทั้งนี้เราไมไดปฏิเสธวาไมใหทํา แตใหทราบวาปจจัยส่ีน้ันคืออะไร ปจจัยแปลวา
อะไร แปลวาเคร่ืองอุดหนุน เครื่องบํารุงเยียวยาพอใหชีวิตรางกายเปนไปได และ
อนุเคราะหพรหมจรรยใหเจริญดวยธรรมภายในใจ ปจจัยน้ันมีอะไรบาง เปนของวิเศษ
แลวเหรอ ฟงวาปจจัยๆ เปนแตเพียงเครื่องอุดหนุนพอใหเปนไปในวันหนึ่งๆ เทาน้ัน 

จีวร เคร่ืองนุงหม ก็พอไดอาศัยปกปดสกลกาย กันรอนกันหนาวเหลือบยุง
ตางๆ ใหเปนไปวันหน่ึงๆ ไมถือวาเปนของจําเปนและวิเศษเกินความจําเปนของมัน 
การมาบวชในศาสนามาปฏิบัติธรรม ก็ไมไดถือวาจีวรเปนของวิเศษยิ่งกวาอรรถกวา
ธรรม ซ่ึงเปนแดนมุงหมายของการบวชและการปฏิบัติธรรม 

บิณฑบาต ก็พอยังอัตภาพใหเปนไป นี่คือปจจัยเครื่องอาศัยแตละอยางๆ 
อาหารการบริโภคพอยังชีวิตอัตภาพใหเปนไปในวันหน่ึง เพ่ือการบําเพ็ญสมณธรรม ให
ถึงแดนแหงความหลุดพน ซ่ึงเปนธรรมวิเศษ ยังผูบรรลุใหถึงความวิเศษเทาน้ัน ไมฉัน
เพ่ือบํารุงรางกายใหสวยงามเปลงปล่ัง ดวยรสอันเอร็ดอรอยแหงอาหารคาวหวานแต
อยางใด ฉันพอพยุงชีวิตรางกายไวเพื่อความเพียร จึงเรียกวาปจจัยส่ิงอาศัยของสมณะ 

เสนาสนะ ที่อยูที่อาศัย เชน กระตอบ กุฎี เปนตน นี้ก็เปนปจจัยสิ่งอาศัยเพื่อบัง
ลมกันแดดกันฝนแตละอยางเทานั้น ไมถือเปนสําคัญยิ่งกวาธรรมแดนหลุดพน 

คิลานเภสัช ยาแกโรคแกภัย ก็เพียงเปนปจจัยเคร่ืองกําจัดปดเปาโรคภัยไขเจ็บ
ซึ่งเกิดมีขึ้นในรางกาย เพื่อบรรเทาหรือแกไขกันไปตามสมควรแกเหตุที่พอเปนไปได
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เทาน้ัน ไมถึงกับตองเปนกังวลในหยูกยาจนเกินไป เพราะความกลัวตายมีมากกวา
ความหวังพนทุกข 

ไมถือปจจัยทั้งสี่นี้เปนของวิเศษวิโสจนลืมธรรม เราเปนนักปฏิบัติเหตุใดจึงมา
ถือส่ิงเหลาน้ี วาเปนของจําเปนและวิเศษวิโสไปเสียหมด ยิ่งกวาแดนแหงความพนทุกข
ที่พระพุทธเจาทรงสอนไว มันขัดกันมากนอยเพียงไร พากันพิจารณาใหถึงใจ ปจจัยสี่นี้
เราเปนมนุษยมาจากบานจากเรือน แตสัตวเขาก็ยังมีรวงมีรัง พระมาจากมนุษยมาจาก
คน ก็ยอมมีที่อยูที่อาศัยเปนธรรมดาเชนสัตวและมนุษยทั่วไป จึงเรียกวาปจจัยพอได
อาศัยเทาน้ัน ไมใชเปนเนื้อเปนหนังเปนชิ้นเปนอัน เปนของวิเศษวิโสไปเสีย พอจะตั้ง
หนาต้ังตาฮึกเหิมกันจนลืมเน้ือลืมตัวลืมอรรถลืมธรรม ลืมการแกกิเลส ลืมงานของตน
ในการแกกิเลส เพื่อความหลุดพนเพื่อความประเสริฐไปเสียหมด น่ีมันกาวกายหลัก
ธรรมของพระพุทธเจาขนาดไหน จงพากันพิจารณาใหดีอยานอนใจ 

น่ีเปนหวงหมูเพ่ือนมาก จึงยํ้าแลวยํ้าเลาอยูอยางน้ัน เพราะเล็งเห็นจุดน้ีเปนจุด
สําคัญท่ีพากันยุงไมเขาเร่ืองเขาราวท่ัวดินแดน ราวกับมรรคผลนิพพานอยูตรงน้ัน แต
จุดสําคัญท่ีจะใหวิเศษวิโสภายในจิตใจ มีความรมเย็น มีความสงบ มีความผองใส มี
ความสงางามภายในตน จนถึงความสวางกระจางแจงแทงทะลุกิเลสไมมีเหลือ เพราะ
อํานาจแหงความเพียร คือการเดินจงกรม น่ังสมาธิภาวนา เหลาน้ีเปนความบกพรอง 
เหลาน้ีเปนความไมสนใจ แลวเราจะหาแดนพนทุกขมาจากท่ีไหน เม่ือจุดแหงความ
วิเศษท่ีควรดําเนินมีขวางหนาอยู แตไมมีใครสนใจใฝฝน 

งานน้ีเปนงานเพ่ือความวิเศษจริงๆ งานปราบปรามส่ิงท่ีเลวรายท้ังหลายใหหมด
สิ้นไปดวยความเพียร และถึงแดนแหงความพนทุกขจริงๆ ดังพระพุทธเจา พระสงฆ
สาวกทานเปนไปแลว จงถือเปนขอหนักแนนประจําใจ อยาไปสนใจอะไรกับสิ่งภายนอก
มากนัก นี่เพียงไดอาศัยเรียกวาปจจัยๆ เทาน้ัน ใหเขาใจ ไมใชเปนของวิเศษ สวนของ
วิเศษดังที่กลาวมานี ้ใหพากันตั้งหนาตั้งตาขวนขวายดวยความพากเพียรจริงๆ  

เอา หนักก็หนัก กิเลสมันเหยียบยํ่าทําลายเรามาหนักขนาดไหน กี่ภพกี่ชาติ ถึง
ขนาดลมหายตายจากกันไปอยูตลอดเวลาในภพชาตินั้นๆ เกิดมาก็ทุกขลําบากลําบน
แสนสาหัสกอนที่จะเกิดมาแตละภพละชาติ การทรงตัวอยูในภพชาตินั้นๆ ก็ไดรับความ
ทุกขความลําบาก เพราะอํานาจของกิเลสเปนสาเหตุเปนตัวบงการท้ังน้ัน การตายก็ได
รับความทุกขความทรมาน จนถึงวาระสิ้นสุดกันในความสืบตอของธาตุของขันธจึงตาย
ไป แตเชื้อภายในใจยังมีอยู พอตายที่นี่ก็ไปเกิดที่นั่น ตายที่นั่นก็ไปเกิดที่นี่ สูงๆ ต่ําๆ 
ลุมๆ ดอนๆ เพราะอํานาจแหงกุศลและอกุศลที่เคลือบแฝงกันไป เปนมาอยางนี้ตลอด
กาล 
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เราสงสัยอะไรเร่ืองภพเร่ืองชาติเร่ืองการเกิดแกเจ็บตาย มันจะวิเศษวิโสอะไรไป
ยิ่งกวาความเกิดก็เปนทุกข แกก็เปนทุกข ชราก็เปนทุกข ตายก็เปนทุกขเทานั้น มีอะไร
ประจําความเกิดเราจึงไมตื่นเตนหรือไมตกใจ ไมหวาดเสียว ไมหวาดกลัวพิษภัยเหลาน้ี
ที่บีบบังคับขยี้ขยําเรามาทุกภพทุกชาต ิ ซ่ึงนาจะเกิดความหวาดเสียว เกิดความเข็ด
หลาบ แลวประกอบความพากเพียรใหเนนหนักลงไปทกุวันทุกเวลา ดวยความเห็นภัย
ในส่ิงเหลาน้ัน และดวยความเห็นคุณในความหลุดพนจากส่ิงเหลาน้ันดวยความ
พากเพียร เทานี้ทําไมเราจะทําไมได หนักขนาดไหนมันไมเลยตายน่ี 

เราเกิดแกเจ็บตายในโลกมาน้ีหนักขนาดไหน การเกิดแกเจ็บตายไมใชเปนเร่ือง
เล็กนอย เปนเรื่องทุกขทั้งนั้น ไมปรากฏวาเปนความสุขเลย เวลาประกอบความ
พากเพียรเทาน้ี ทําไมจะเห็นวาเปนความทุกขเปนความลําบาก เราจะหาแดนพนทุกขได
ที่ตรงไหน จุดใดเปนจุดที่เราจะเกิดความอบอุนมั่นใจ ถาไมเกิดขึ้นจากความเพียร
ความพยายาม หนักก็เอาเบาก็สู เปนก็สูตายก็สูไมถอยหลัง ตายเอาดาบหนาน้ีเทาน้ัน 
ทําแบบนี้แลคือลูกศิษยตถาคต ใหถือกิจน้ีเปนสําคัญ นี่แหละแดนแหงความพนทุกขอยู
ที่ตรงนี้ 

พิจารณาลงไป สติปญญามีไดดวยกันทั้งนั้น ถาเปนผูสนใจใครตอการพิจารณา
ตามอุบายวิธีท่ีครูบาอาจารยส่ังสอนมาแลว อยาถอยหลัง ตองเปนนักตอสูเสมอ กิเลส
ชอบที่สุดกับคนออนแอคนขี้เกียจขี้คราน ชอบกับสัตวประเภทน้ีเพราะไดอยูบนหัวสัตว
ประเภทน้ี แตไมชอบผูที่ฝาฝนกิเลส เพราะความฝาฝนน้ันเปนเร่ืองของธรรม เปน
ขาศึกตอกิเลส กิเลสจึงไมชอบ  

สิ่งใดที่กิเลสไมชอบ เรามักจะไมชอบดวย น่ัน ถาส่ิงใดกิเลสชอบเราก็ชอบตาม
มัน น่ีจะเรียกวาเราทวนกระแสกิเลสไดอยางไร ก็เรียกกวาเราหมอบราบใหกิเลสทุก
อิริยาบถทุกอาการที่เคลื่อนไหวละซิ แลวจะหาทางพนทุกขไดที่ไหน เมื่อไมมีการตอสู 
ไมมีการตานทาน ไมมีการฝาฝนกันบางพอเปนเครื่องหมายแหงธรรม พอเปนเครื่อง
หมายแหงความเพียร พอเปนเครื่องหมายของนักรบ เราจะหวังแดนแหงความพนทุกข
ไดที่ไหน ตองพิจารณาตองบวกลบคูณหารใหตัวเอง  

อยูวันหนึ่งๆ เสียเวลํ่าเวลาไปเปลาๆ ทําไม สติปญญาซึ่งเปนของมีอยูควรจะคิด
คนขึ้นมาไดทําไมไมคิดไมคน ปลอยใหกิเลสเหยียบยํ่าทําลายนอนจมอยูในปลักสมควร
แลวเหรอกับเราเปนนักปฏิบัติวามากําจัดกิเลส กลายเปนกิเลสกําจัดเราอยูตลอดเวลา 
มันเขากันไดหรือกับหลักธรรมของพระพุทธเจา จงนํามาคิดมาคนมาเทียบเคียงใหเขา
ใจ ตัดสินใจลงโดยถูกตองตามหลักธรรม กิเลสจะคอยหมอบราบลงโดยลําดับๆ ไมมี
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อะไรที่จะเหนือกิเลสไปไดนอกจากธรรม จงพากันตั้งอกตั้งใจผลิตสติธรรม ปญญา
ธรรม วิริยธรรม ขันติธรรมขึ้นใหเต็มภูม ิปราบกิเลสใหเรียบราบลงไป 

การพิจารณาทางดานปญญาไมมีขอบเขต เปนแตเพียงอธิบายใหฟงเปนกลางๆ 
แลวแตอุบายของแตละรายๆ จะนําไปพิจารณาแยกแยะเอาเอง พลิกหนาพลิกหลัง 
ยอนหนายอนหลังพิจารณาหลายตลบทบทวน หากเกิดอุบายอันใดอันหนึ่งขึ้นมา เวลา
จะทําความสงบก็ใหจริงจังกับความสงบ เวลาจะพิจารณาทางดานปญญาก็ใหจริงจังกับ
ดานปญญาจริงๆ อยาทําเหลาะๆ แหละๆ เหลวๆ ไหลๆ ใชไมได ผิดกับทางของผูที่จะ
รื้อถอนตนออกจากทุกขในวัฏสงสารดวยความเพียร 

ความเพียรคือความมีสติเปนสําคัญ คําวาสตินี้ปลอยวางไมได ไมวาจะเปนงาน
ประเภทใด ภายนอกภายใน สติเปนสิ่งสําคัญมาก ย่ิงเก่ียวกับจิตตภาวนาดวยแลว ไมวา
จะเปนสมถะไมวาจะเปนวิปสสนา สติเปนธรรมสําคัญมาก เราเห็นคุณคาของสตเิต็มหัว
ใจ จึงไดนํามาอธิบายใหหมูเพื่อนฟงอยางไมสะทกสะทาน เพราะไดเคยปฏิบัตมิาแลว 
ขาดสติลมลุกคลุกคลานก็เคยเปนมาแลว ตั้งสติอยูตลอดเวลาจนกระทั่งไมมีเวลาเผลอ
และไมไดคิดวาตนไดตั้งสติ แตกลายเปนสติอยูตลอดเวลานับแตขณะที่ตื่นนอนจนถึง
เวลาหลับ จนไมอาจจะจับไดวาตั้งแตขณะตื่นนอนขึ้นมาจนถึงบัดนี้ที่ยังไมหลับ เราได
เผลอตรงไหนบางไมมีเลย อยางน้ีก็ไดเปนมาแลว 

ทําไมจึงเปนไดอยางนั้น เวลาลมลุกคลุกคลานมันก็เปนของมันอยางนั้น เมื่อ
อาศัยการฝกฝนอบรมอยูโดยสม่ําเสมอ ดวยความเขมแข็งในความพากเพียร เพราะ
ความมุงมั่นเปนเครื่องฉุดเครื่องลากไป สติก็มีความแกกลาสามารถขึ้นมา จนถึงขนาด
วาหาชองวางไมได วาสติไดขาดไปตรงนั้นตรงนี ้ 

นี่จึงไดเชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจาที่กลาวไวในครั้งพุทธกาล แลวติดมา
ตามตํารับตําราจนกระท่ังปจจุบันน้ีวา มหาสต-ิมหาปญญา หมายความวาอยางไร การ
อานการเรียนการจดจํามาน้ีไมใชความจริง การประสบพบเห็นดวยความพากเพียรของ
ตนจริงๆ ทางภาคปฏิบัติน้ันเรียกวาความจริง เพียงความจําเทาน้ันตองคาดตองหมาย
ไปตางๆ นานา แตหาความจริงที่ลงใจไมได แตความจริงเขาถึงไหน หายสงสัยไปโดย
ลําดับๆ จนถึงขั้นมหาสติ-มหาปญญาจริงๆ ก็หมดปญหาโดยประการทั้งปวงไปเลย 

เปนอยางไร มหาสติ-มหาปญญา ก็เปนดังที่รูๆ อยูน้ีแล ไมเผลอไผลไปไหน ต้ัง
ไมตั้งก็รูรอบตัวอยูอยางนั้น จะใหสงสัยไปเท่ียวลูบเท่ียวคลําท่ีไหนกันอีก ติดแนบกัน
อยูตลอดเวลาเปนสติปญญาอัตโนมัติ หมุนตัวเปนเกลียวไปดวยหลักธรรมชาติของตน 
เพราะกิเลสประเภทตางๆ เปนเชื้อที่จะใหสติปญญาลุกลามตามติดไปโดยลําดับ จน
กระทั่งถึงกิเลสสิ้นสุดมุดตัวลงไป สติปญญาก็ตามติดลงไป ถึงขั้น อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขา
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รา แตกกระจายไปจากใจหมดแลว น้ันแลคําวา มหาสต-ิมหาปญญาก็หมดหนาที่ไป
โดยไมตองบังคับ 

เพราะเหตุใดจึงหมดหนาที่ เพราะคําวา มหาสต-ิมหาปญญา นั้นก็เปนสมมุติ
เชนเดียวกับกิเลส กิเลสละเอียดสติปญญาก็ละเอียด เพราะเปนเครื่องตอสูกัน เปน
เครื่องฟาดฟนหั่นแหลก เปนคูปรับกัน พอกิเลสสมมุติอันเปนฝายผูกมัดสิ้นสุดลงไป 
ฝายแกก็สิ้นสุดลงไปดวยกัน และทราบชัดภายในตนเอง น่ันทานเรียกวาความจริงเต็ม
ภูมิ  

มหาสติ-มหาปญญา เมื่อยุติลงแลวไปอยูที่ไหน ก็เมื่อมหาสติมหาปญญาเกิด
เลาเกิดท่ีไหนก็ดับลงไปท่ีน่ันน่ันแล จะหลงอะไรกันอีกจึงตองถาม เหมือนเครื่องมือ
ทํางานชนิดตางๆ น่ันแล เม่ืองานสําเร็จลงไปแลว เครื่องมือก็หมดหนาที่เก็บรักษากัน
ไปเอง เจาของเปนผูปลอยเองวางเองเพราะงานน้ันสําเร็จเสร็จส้ินลงแลว วิมุตติญาณ
ทัสสนะ ความรูแจงในวิมุตติก็รูแจงอยูกับตัวเองคือวิมุตติหลุดพน เวลาตองการจะคิด
คนพินิจพิจารณาอรรถธรรมแงตางๆ แตละขั้นละตอนก็คิดไดตามธรรมดา แลวก็ดับ
ไปๆ เพราะส่ิงเหลาน้ีเปนสมมุติดวยกัน  

ธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิท่ีเรียกวารูแทรูจริง น้ันเปนอันหน่ึงตางหากจากอาการท้ัง
หลายเหลาน้ี เพราะฉะน้ัน ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค จึงเปนเพียงสมมุติดวยกัน ท้ังฝาย
ผูกฝายมัด ทั้งฝายแกฝายถอดถอน ธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยางแทจริงนั้นไมใชสัจธรรมทั้ง
ส่ี ทุกขใหกําหนดรู เปนกิริยาอันหน่ึง สมุทัย แดนผลิตทุกขก็เปนอาการอันหนึ่ง นิโรธ 
ความดับสมุทัยและทุกขก็เปนกิริยาอันหนึ่ง มรรคมีสติปญญาเปนตนเครื่องดับสมุทัย
และทุกขก็เปนกิริยาอันหนึ่ง แตละอยางๆ เปนสมมุต ิ

ผูที่รูวาทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ทํางานเสร็จส้ินลงไปแลวคืออะไร นั่นไมใชสัจ
ธรรมแตเปนวิมุตติธรรม ธรรมนอกสมมุติ ฉะนั้น จงพากันปฏิบัติใหเห็นจริงอยางน้ัน 
แลวจะสงสัยไปไหน พระพุทธเจาทานตรัสรูอยางไร สงสัยอะไร พระสาวกทานบรรลุ
ธรรมหรือตรัสรูธรรมทานตรัสรูอยางไร สงสัยอะไร ทานฆากิเลสตาย ทานฆาแบบไหน
ทานฆาดวยอะไร สงสัยอะไร เพราะเราก็ทําอยางน้ันรูอยางน้ันเห็นอยางน้ันอยูแลว เปน
ความจริงเสมอกันแลวสงสัยทานหาอะไร น่ันจึงเรียกวาความจริงเต็มสัดเต็มสวน ความ
บริสุทธิ์ของพระพุทธเจากับของสาวก กับธรรมชาตท่ีิเรารูๆ  เห็นๆ อยูเต็มหัวใจน้ีผิด
กันอยางไร สงสัยอะไร น่ันจึงเรียกวารูจริงเห็นจริง เมื่อทําจริงๆ ยอมรูจริงเห็นจริงไม
เปนอื่น 

ขอใหทุกๆ ทาน ตั้งอกตั้งใจฟาดฟนหั่นแหลกลงไปอยาเสียดายชีวิต อยางไรก็
ตองตาย กอนตายใหไดฟาดฟนหั่นแหลกกิเลสใหไดชัยชนะเสียกอน รางมันจะไปเมื่อ
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ไร พญามัจจุราชอันเปนเสนาใหญจะมาเอารางกายน้ีไป ใหมันไดแตกากเมืองไป ตัว
จริงสมบัติอันลนคาถอนตัวออกมาแลว ไดแตกากเมืองไปเทานั้น ความพไิรรําพนัอาลัย
เสียดายไมมี เพราะรูแจงเห็นจริงเต็มภูมิจิตภูมิธรรมแลวต้ังแตยังไมตาย น่ัน นักปฏิบัติ
เราจึงนาชมเชยวาเปนคนฉลาด ศาสดาเปนครูสอนในวิชานักรบ อยูจบพรหมจรรย
อยางสงางามเปน สังฆโสภณา 

นี่พูดเรื่องงานอันจําเปนของสมณะเรา คือ เดินจงกรมน่ังสมาธิภาวนาหาความ
สงบทางจิตใจ หาความสวางกระจางแจงดวยสติปญญาภายในจิตใจ ประจําเพศของผู
เห็นภัยในวัฏสงสาร ไมลดละปลอยวาง จนผลงานสําเร็จเต็มหัวใจแลว การทําประโยชน
ใหโลกนั้นจะไมมีผูใดที่ทําไดมาก ย่ิงกวาผูรูแจงเห็นจริงเปนผูทําผูสงเคราะห เพราะไม
ใชทางไหลมาแหงความเสียหาย นอกจากเปนท่ีไหลมาแหงประโยชนมหาศาลโดย
ถายเดียว 

อันการทําในลักษณะขายกอนซื้อ สุกกอนหาม สําหรับวงปฏิบัติเราอยาพากันคิด
ดําริทํา จะไมเกิดประโยชนดังที่หมายเทาที่ควร อยางนอยพาใหเนิ่นชาตอการปฏิบัติ
เพื่อมรรคผลของตน มากกวาน้ันก็พาใหเสียได ทําใหเสื่อมทางจิตใจที่มีอยูแลว และไม
อาจคืบหนาในธรรมข้ันสูงข้ึนไป    เพราะเปนภาระในการอบรมส่ังสอนผูอ่ืน   ยิ่งกวา
การอบรมสั่งสอนตัวเอง สุดทายก็กาวไมออก นอกจากนั้นก็ไมสนใจจะกาว เพราะใจทอ
ถอยใจหมดกําลังที่จะปฏิบัติ จิตเสื่อมธรรมเสื่อม กิเลสเจริญทุกขกาวหนา นั่นคือผล
ของความสุกกอนหาม ขายกอนซื้อ 

การท่ีนิยมกันวาการทําอยางน้ีอยางน้ันเปนการชวยโลก การกอน้ันสรางน้ีการไป
ชวยแนะนําส่ังสอนคนน้ันคนน้ีเปนการชวยโลกน้ัน ไมปฏิเสธวาไรผลโดยถายเดียว แต
การมีเหตุผลในการสอนตนและสอนคนอ่ืนน้ันเปนความรอบคอบ การทาํไปโดยทีเ่รา
ไมสนใจจะสรางหัวใจเราใหดีหรือวิเศษวิโสข้ึนมา โดยที่เราไมสนใจที่จะสั่งสอนตัวของ
เราใหเปนพระดีจิตใจดีขึ้นมา แลวจะไปสอนคนอื่นใหดิบใหดีใหวิเศษวิโสไดอยางไร  

ฉะนั้น จึงขอใหทําใจของตนใหดีเถอะ ทําจิตใจของตนใหมีหลักมีแหลงหรือถึง
ขั้นเต็มภูมิแลว การทําประโยชนใหโลกจะเปนประโยชนมหาศาล โดยไมเส่ียงตอความ
เสียหายใดๆ ที่จะตามมาสูตนและผูอื่น 

ไมมีผูใดจะทําประโยชนใหแกโลกได ยิ่งกวาผูมีจิตกระจางแจงดวยอรรถดวย
ธรรม เต็มไปดวยมรรคดวยผล เต็มไปดวยมหาสมบัติน้ีเลย มหาสมบัติน้ีแลนําไปแจก
สัตวโลกไดรับความรมเย็นตลอดมา ดังพระพุทธเจาประทานแกสัตวโลกจนกระทั่ง
ปจจุบันน้ี ธรรมสอนโลกออกมาจากไหน ถาไมออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์หมดจดของ
พระพุทธเจา จงพิจารณาใหดี เอาใหจริงใหจัง 
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อยาหลงใหลไปตามเรื่องโลกสมมุตินิยม พระพุทธเจาไมพาหลง ทรงสอนใหรู
ทุกแงทุกมุม บรรดากลมายารอยสันพันคมของกิเลสตัณหาภายในหัวใจเรา เอาใหรูกล
มายาของกิเลสในจิตใจ จึงช่ือวาเปนผูฉลาด ฉลาดใดก็ตามถาไมฉลาดในกลมายาของ
กิเลสที่มีอยูภายในจิตนี้ ไมเรียกวาฉลาด ถาฉลาดตรงน้ีแลวอยูไหนก็ฉลาด ไมมีใครมี
อะไรมาเสกสรรก็พอตัว ใครชมเชยสรรเสริญติฉินนินทาก็พอตัว ไมเอื้อมไมจับ ไมลูบ
ไมคลํา ไมควาโนนควาน้ี เพราะพอตัวแลวดวยความฉลาดแหลมคม พอตัวแลวดวย
ความสมบูรณพูนผลในมรรคในผลมีเต็มอยูภายในใจน้ีแลว ดวยการประพฤติปฏิบัติ
อยางเอาจริงเอาจังตามทางศาสดา 

เราเปนลูกศิษยตถาคตไมใชจะมาแสดงความออนแอ มาสั่งสมความออนแอทอ
แท กลัวกิเลสตัณหาอาสวะหมอบยอมกิเลสอาสวะ ทั้งที่รูพิษของกิเลสตามหลักธรรม
อยูแลว…ไมถูก ตองเอาใหจริงใหจัง หนักเบาก็เปนเรื่องของเราจะตองเปนผูตอสูและ
รับเอง กิเลสตัวไหนมันพาใหหนักและหนักอยูท่ีไหนเวลาน้ี ถาไมใชกิเลสทุกๆ ตัวเปน
ภัยครอบอยูในหัวใจน้ี จงแกกันลงตรงนี้ มันจะหนักขนาดไหน ทีแบกกิเลสทําไมไม
หนัก จะสลัดกิเลสออกจากหัวใจดวยความเพียร ทําไมวาหนัก ทําไมไปสําคัญผิด นี่คือ
เร่ืองกิเลสหลอกเรายํ้าเขาไปอีก รูกันหรือยัง ใหรูเสียวากิเลสมันหลอกอยางน้ีหลอกคน
นะ จงเอาใหจริงใหจัง เราเปนนักปฏิบัติไมถอยหลังจะเห็นแดนแหงความพนทุกขขึ้น
มาท่ีใจเราเอง 

การพิจารณาทางดานปญญา เอาใหจริงใหจัง พิจารณาขางนอกขางในเทียบเคียง
กันไดทุกสัดทุกสวน รูปกายเปนของสําคัญมากสําหรับจิตข้ันหยาบ ตองพิจารณาคลี่
คลายจนรูแจงเห็นจริงในรูปดวยปญญา สวนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เครื่องมือ
แกและถอดถอนคือสติปญญาจะมาเอง พอเหมาะพอสมกับนามธรรมเหลาน้ี จนกระทั่ง
ถึงกิเลสที่รวมตัวอยูภายในจิต สติปญญาขั้นนั้นก็จะมีมาพรอมๆ กัน จนกระทั่งกิเลส
หลุดลอยไปหมดไมมีเหลือภายในใจเลย น้ันแลเปนแดนแหงความพนทุกข น้ันแลผลท่ี
ตองการ น้ันแลผลอันประเสริฐ ที่เรามุงหวังหรือมุงมั่นอยูตลอดเวลา จะเห็นมหาสมบัติ
อันลนคาอยูภายในใจ แลวปลอยวางโลกามิสโดยประการท้ังปวง ไมสงสัยในส่ิงใด
บรรดาโลกสมมุติ เม่ือไดเห็นธรรมชาติอันประเสริฐภายในใจน้ีแลว ขอใหพากันตั้งอก
ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเต็มสติปญญาความสามารถทุกดานที่มีอยู 

อยาสนใจอยาเขาใจวาส่ิงใดดีในโลกธาตุน้ี นอกจากดวงธรรม คือความพนทุกข
น้ีเทาน้ันเปนของวิเศษ ใหขะมักเขมนเขนฆาลงที่ตรงนี้ พระพุทธเจาประเสริฐท่ีตรงน้ี 
ประเสริฐดวยความเพียรแกส่ิงท่ีหยาบโลนท้ังหลายภายในจิตใจน้ีออกแลว กลายเปนผู
ประเสริฐขึ้นมา ประเสริฐดวยงานดังที่กลาวมา จงยึดเปนหลักจิตหลักใจ ยึดเปนหลัก
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เปนหลักตายกับที่ตรงนี ้ จะเห็นแดนแหงความพนทุกขขึ้นมาในวันหนึ่งโดยไมตอง
สงสัย 

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร เอาละแคน้ี  
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ 

กิเลสเปนภัย 
 
ผมนะเปนหวงใยหมูเพื่อนเต็มหัวใจ ไมไดหวงธรรมดาเหมือนที่โลกหวงกัน จิต

ผมไมเปนอยางนั้น รับแลวรับถึงเปนถึงตายทุกอยาง การอบรมส่ังสอนในดานใดท่ีจะ
เปนคุณเปนประโยชน เปนอุบายวิธีการแกสิ่งไมดีทั้งหลายในจิตใจของผูมาอาศัยอยู
ดวย เราทุมเทลงเต็มกําลังความสามารถทุกแงทุกมุม เราไมไดทําเลนๆ ทําจริงทําจังสั่ง
สอนจริงๆ เพราะกิเลสมีหลายประเภทที่ควรแกและถอดถอน ประเภทท่ีรุนแรงทําให
จิตหว่ันไหวอยูตลอดเวลาก็มี ประเภทที่หมักหมมอยูลึกๆ ก็มี ประเภทที่แสดงอยาง
ออกหนาออกตาเห็นไดอยางชัดเจน จนถึงทําใหจิตใหกายไหวไปตามก็ม ี

ผูปฏิบัติซึ่งเปนนักบวชมุงตออรรถตอธรรมดวยการแกกิเลสอยูแลว จึงไมควร
เห็นกิเลสประเภทตางๆ วาเปนของไมสําคัญ พอที่จะนอนใจ ไมคิดอานเรื่องสติปญญา
ท่ีจะนํามาแกส่ิงเหลาน้ี ซึ่งเปนภัยตอตนมาแตกาลไหนๆ อยูแลว  

ในพระโอวาทของพระพุทธเจา เทาที่นับไดพอประมาณ ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ พระองคไมเคยแสดงวากิเลสตัวใดไมเปนภัยตอจิตใจของสัตวโลกเลย เปน
ภัยทั้งนั้น เปนแตเพียงหนักเบาตางกัน สิ่งที่เปนภัยถึงจะหนักเบาตางกันก็ตาม ก็คือ
ความเปนภัยตอเราอยูน่ันแล เส้ียนปกหนามปก ถูกหอกแหลนหลาวตางๆ มีความเจ็บ
ปวดทนทุกขทรมานไปตามลําดับลําดาของสิ่งนั้นๆ ที่มีพิษภัยตางกัน แลวใครจะกลานํา
สิ่งนั้นมาทิ่มแทงตนเอง แมแตเส้ียนแตหนามเล็กๆ ก็ทราบแลววาทําความเจ็บปวดได
ตามกําลังของมัน กิเลสประเภทตางๆ ที่ฝงจมอยูภายในก็มีหลายประเภท ก็ลวนแตนํา
ความทกุขทรมานใจเราไดมากนอยตามสวนของมันเชนเดียวกัน 

ผูปฏิบัติจึงควรสําเหนียกศึกษา ใครครวญจากโอวาทครูบาอาจารยส่ังสอนและ
สังเกตพิจารณาความเคล่ือนไหวของจิต ที่เปนมาเพราะอํานาจของกิเลสผลักดันออก
ทุกระยะๆ ผูปฏิบัติเพื่อจะแกพิษภัยออกจากใจ ไมใชมานอนอยูเฉยๆ จึงเปนผูควรคิด
คํานึง เพราะเพศน้ีเปนเคร่ืองประกาศใหโลกและตัวเองทราบวา เปนเพศของนักบวช 
เพียงมาเปนนักบวชและรับทราบวาตนเปนนักบวชเทาน้ัน กิเลสก็ยังไมหลุดลอยไป 
เพราะกิเลสมิไดบวชดวยใครท้ังส้ิน ตองไดทําหนาที่แกกิเลสประเภทตางๆ ตามหนาที่
และเพศของตนอีกดวย  

เพราะฉะนั้นเพศของนักบวช จึงมีแตการฆากิเลสโดยถายเดียว ไมมีคําวาส่ังสม
กิเลส จะเปนกิเลสประเภทใด ตองชําระสะสางออกใหหมด ดวยความพากเพียรเต็มสติ
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กําลังความสามารถ จึงถูกตองตามเพศ ตามหนาท่ีและเจตนาของการบวชเขามาในพระ
พุทธศาสนา อันเปนสถาบันแกกิเลสโดยถายเดียว และถูกตองตามนโยบายแหงธรรมที่
สอนไวแลว ทั้งถูกตามพระประสงคของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนสัตวโลก เพื่อแกกิเลส
ตัณหาทุกประเภท 

หากขัดตอพระโอวาทที่ทรงแสดงไวแลวแมแตนอย นั่นแหละพิษภัยตองเกิดขึ้น
ตรงน้ัน การขัดแยงธรรมและขัดแยงวินัยในแงใดก็ตามไมใชชองดี ตองเปนขาศึก ตอ
ธรรมตอวินัย และเปนขาศึกตอตัวเองซึ่งไมใชของดี พระพุทธเจาไมไดมารับโทษรับคุณ
อะไรจากพวกเรา เพราะพระองคพรอมทุกสิ่งทุกอยางแลว สวนพวกเราท่ีมีกิเลสมักจะ
สั่งสมไดทั้งความชั่วและความด ีจึงควรสําเหนียกตนอยูเสมอ รูสึกตัวอยูเสมอวาจะชําระ
สิ่งไมดีทั้งหลายดวยหลักธรรมอันเปนเครื่องชําระซักฟอก เพื่อความเปนคนดีพระดีมี
หลักเกณฑภายในใจ 

อยามองสิ่งอื่นใดหรือเรื่องใด ใหมากไปกวาหลักธรรมของพระพุทธเจา แมมอง
สิ่งภายนอกก็ใหมองเพื่อเทียบเคียงเหตุผลเพื่ออรรถเพื่อธรรม นอมเขามาเปนธรรม
เพื่อพร่ําสอนตนอยูเสมอ นั่นเปนความถูกตอง เพราะธรรมมีอยูท้ังภายนอกภายใน 
พิจารณาไดดวยกันทั้งนั้น ถาพิจารณาเปนธรรมยอมเปนเครื่องแกกิเลสไดดวยกัน แต
ถามองแบบตรงกันขาม ก็ขัดแยงตอธรรม กีดขวางธรรม แลวก็ยอนเขามากีดขวางและ
เปนภัยตอตัวเอง 

ผมพยายามที่สุด ท่ีจะใหทานท่ีมาอบรมศึกษาท้ังหลายไดรับความรูความฉลาด 
ความเขาอกเขาใจในวิธีการประพฤติปฏิบัต ิความเคลื่อนไหวไปมาทุกแงทุกมุม ถาเห็น
วาผิดพลาดจากหลักธรรมวินัยแลว ผมรีบแนะนําส่ังสอนหรือดุดาวากลาวทันที เพราะ
ถือวาส่ิงน้ันคือความเปนภัย การดุดาวากลาวจะหนักเบาขนาดไหน ไมปรากฏวามีภัยใน
การสอน การใหอุบายแกส่ิงท่ีผิดน่ันเลย เปนคุณเปนประโยชนโดยถายเดียว นอกจากผู
ฟงซึ่งเคยเชื่อกิเลสจนฝงนิสัยอยูแลว อาจจะหลงกลอุบายของกิเลส พลิกแพลงความรู
สึกใหผิดจากความมุงหมายของธรรมและการแสดงไปอยางอื่นเสีย อันเปนขาศึกตอ
ธรรม และเปนฝายกิเลสเขาโจมตีธรรมภายในตน วาทานดุดาวากลาวดวยเจตนาไมดี
เปนตน ก็ชวยไมได 

กลมายาของกิเลสนั้น เคยฉุดลากจิตใจของสัตวโลกใหคิดในแงอันเปนฝายของ
มันอยูเสมอมา ไมเคยลดละเลยแมชั่วระยะพักแรง เพราะฉะนั้นขณะที่ฟงธรรมก็อยา
เขาใจวากิเลสจะไมแฝงอยูภายในการฟงนั้น อุบายวิธีคิดออกแตละแงละมุมแตละขณะ
ของจิต ก็อยาเขาใจวาจะเปนอรรถเปนธรรมเสมอไป เพราะกิเลสนั้นแหลมคมมากทั้งๆ 
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ท่ีเรามาปฏิบัติธรรมะ กิเลสก็เคลือบแฝงอยูในนั้นดวยไมลดละฝกาว คอยตบคอยตอย 
คอยฉุดคอยลากออกนอกลูนอกทางในขณะที่เราเผลออยูเสมอ 

ดวยเหตุนี้เองที่เปนอุปสรรคตอการบําเพ็ญของผูปฏิบัติ ที่ไมคอยปรากฏผล
แหงธรรมเทาท่ีควร นับแตธรรมขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพาน ก็เพราะกิเลส
เขากีดเขาขวาง เขาทําลายธรรมที่ตนกําลังดําเนินอยูไมใหงอกเงยขึ้นได และคอยปดกั้น
ทางเดินเพื่อสันติธรรมอยูเสมอ แตเราไมทราบไดก็เขาใจวาตนบําเพ็ญธรรม นั่งสมาธิ
ภาวนา ความจริงมีแตเรื่องของกิเลสกลุมรุมทํางานของมันอยูภายในใจตลอดเวลา 
เพราะสติปญญาตามไมทัน ในข้ันเร่ิมแรกฝกหัดอบรม 

ความเผลอคืออะไร ถาไมใชเร่ืองของกิเลสจะเปนอะไรไป กิเลสพาใหเผลอ
ธรรมไมไดพาใหเผลอ กิเลสพาใหเราโงเพราะกิเลสมันฉลาด มันทําสัตวใหโงเต็มเปาจึง
หาความฉลาดไมได เมื่อความฉลาดไมมี จะวาเราไดธรรมท่ีตรงไหน คิดในแงฉลาดก็
คิดไมได มีแตความโงปดกั้นไวเสีย เพราะอุบายความฉลาดแหลมคมของกิเลสมัน
เหนือเราอยูทุกระยะๆ อยางน้ี 

หากจะทราบเองถาผูปฏิบัติไดยึดหลักธรรม ท่ีพระพุทธเจาหรือครูบาอาจารยส่ัง
สอน เราไดยินไดฟงอยูโดยสม่ําเสมอเชนนี้แลวนําไปปฏิบัต ิ พิจารณาไตรตรองเทียบ
เคียงกับความเปนอยูภายในใจ และความเคล่ือนไหวของใจ วาเปนไปตามที่ทานเทศน
นั้นหรือไม หากจิตใจไดประหวัดเขามาสูตัวเรา และคิดอานไตรตรองเทียบเคียงตาม
หลักธรรมที่ทานสอน หรือทานตําหนิกิเลสประเภทใด เราจะทราบโดยลําดับ การจะ
ทราบไดก็เพราะความมีสติ 

สติเปนธรรมประเภทหน่ึงท่ีมีความสําคัญอยูมาก ปญญาก็เปนธรรมประเภท
หนึ่งซึ่งเปนคูเคียงกันกับสติ ธรรมทั้งสองประเภทนี้ตองทํางานหนัก ไมวาอิริยาบถใด
แหงการประกอบความพากเพียร ธรรมทั้งสองประเภทนี้มีความจําเปนอยูตลอด อันดับ
แรกก็คือสติตองมี แมกําลังเริ่มบําเพ็ญก็ตาม สติเปนของสําคัญที่จะรักษาจิตใจใหคง
เสนคงวาอยูกับตัวไดนานหรือตลอดไปได ไมถูกกิเลสฉุดลากเถลไถลไปเขาตรอกเขา
ซอย เขาบานเขาเมือง ตกหลุมตกบอ ดังที่เคยเปนมา การท่ีจิตเปนเชนน้ันคือความ
เผลอและแฝงไปดวยความนอนใจ ความเผลอในขณะน้ันเปนเร่ืองของกิเลสพาใหเผลอ 
ไมใชเรื่องของธรรม มีสติเปนตน พาใหเผลอ 

ใหทราบเสียวากิเลสกับธรรม เปนคูแขงกันอยูภายในใจของเราทุกระยะ ถาไม
คิดไมแยกแยะจะไมทราบได วามีกิเลสประเภทใดบางซ่ึงเปนขาศึกตอใจเราอยูเร่ือยมา 
เฉพาะอยางยิ่งขณะกําลังประกอบความพากเพียรอยูนั่นเอง ก็ไมไดรับผลเปนที่พอใจ
แมธรรมข้ันตํ่าคือความสงบเย็นใจ ก็เพราะสิ่งเหลานี้กีดขวางอยูทุกขณะจิต เน่ืองจาก
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มันมีกําลังมาก สติของเรายังไมพอที่จะตอตานกับมันได ปญญายังไมเกิดจึงไมรูกล
อุบายตางๆ ของกิเลสแทรกธรรม สติปญญาแยกแยะคลี่คลายไมทั่วถึง สิ่งเหลานี้ก็ออก
เพนพานบนหัวใจ ผลของมันก็คือกอความเดือดรอนวุนวาย ใหไดรับความทุกขความ
ลําบากอยูตลอดเวลาไมเลือกอิริยาบถ เพราะกิเลสผลิตตัวขึ้นมาทุกขณะ ไมไดนิยมวา
เปนอิริยาบถใดที่กิเลสไมไดทํางาน นอกจากเวลาหลับสนิทเทาน้ัน  

นี่ทางของกิเลส หนาที่ของกิเลสทํางานโดยหลักธรรมชาติ เพราะฉะนั้นการแก
กิเลส ถาไมมีธรรมในหลักธรรมชาติ การดําเนินในหลักธรรมชาติ สติปญญาในหลัก
ธรรมชาติ ความเพียรในหลักธรรมชาติ จะตามไมทันกิเลสเหลาน้ีและกิเลสอันละเอียด
ไดเลย เพราะกิเลสไมวาประเภทใด เปนความคลองตัวในการทํางานของตน โดยหลัก
ธรรมชาติเชนเดียวกันหมด สติปญญาเราจึงตองผลิตขึ้นมา เสกสรรปนแตงขึ้นมา 
กําหนดบังคับบัญชาใหมีขึ้นมาเพื่อรักษาใจมันถึงจะมีขึ้น 

ในข้ันเร่ิมแรก ปญญาก็ตองพยายามหาอุบายคิดในแงตางๆ แมจะขี้เกียจไม
อยากคิดก็ตองหาอุบายคิด เพื่อปญญาจะไดเคลื่อนไหวปรากฏตัวขึ้นมา และรูเรื่องของ
กิเลสเปนระยะๆ ไป หากยังแกไมไดก็รูชองทาง เมื่อรูชองทางแลววันหนึ่งแนนอนที่
ปญญาจะทําลายกิเลสไดโดยไมสงสัย เพราะความผลิตสติบํารุงปญญาอยูโดยลําดับแหง
ความพากเพียรไมขาดวรรคขาดตอน นี่แหละทางของทานผูพนทุกขทานทําอยางนี้  

ผูดําเนินความพากเพียรข้ันตน แกกิเลสข้ันหยาบๆ ปรากฏธรรมข้ึนมาข้ัน
หยาบๆ และคอยละเอียดขึ้นไปไมหยุดยั้ง จนกระทั่งกิเลสหลุดลอยไปจากใจโดยสิ้นเชิง 
เหลือแตวิมุตติธรรมลวนๆ ประจําใจ กอนจะถึงวิมุตติหลุดพน ทานตองผานความทุกข
ความลําบาก และผานกลมายาของกิเลสทุกประเภท ถึงจะนํามาพูดไดถูกตองแมนยํา
ตามความจริงของมัน น่ีเราเรียนวิชาในตัวเอง ก็คือใหรูเรื่องกลมายาของกิเลสที่เกิด
และมีอยูกับตน ดวยอุบายของสติปญญาเปนขั้นๆ ถึงจะตามกันทัน หากไมรูตามกันไม
ทัน มีแตกิเลสเหยียบยํ่าทําลายอยูทุกแหงหน ไมเลือกกาลสถานที ่ จะหาอรรถหาธรรม
คือความสงบเย็นใจมาจากไหน 

ความข้ีเกียจข้ีครานออนแอเหลาน้ี เปนเรื่องของกิเลสทั้งมวลจงพากันทราบไว 
ความมักงาย ความโยกคลอนเอนเอียง มีแตกิเลสตบตอยใหเอนใหเอียง ใหลมลุก
คลุกคลานท้ังน้ัน ไมใชธรรมเปนผูพาใหเปนเชนน้ัน จงพากันทราบวาเวลาน้ีกิเลสกําลัง
ทํางานในตัวเราอยางออกหนาออกตา ซึ่งๆ หนานักปฏิบัต ิ คือเราแตละรายๆ จงทราบ
ไวเสียแตบัดน้ี อยาเขาใจวากิเลสไมไดทํางานบนหัวใจเรา ในขณะที่กําลังประกอบความ
เพียรจะฆามัน ในขณะเดียวกันน้ันกิเลสก็ฆาธรรมและฆาตัวเราไปดวยในตัวโดยไมรูสึก 
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อุบายของธรรมที่จะใหทราบกลอุบายของกิเลส จึงตองใชความพยายามอยางยิ่ง 
ในข้ันเร่ิมแรกสําคัญมาก เพราะงานยังไมเคยเห็นผลพอจะเพิ่มกําลังใจใหเขมแข็งใน
ความเพียร อยาหวงอยาหวงอยาเสียดาย กิเลสไมไดใหสารคุณอันใดแกเรา ความขี้
เกียจความออนแอไมใหสารประโยชนอันใด เราเคยข้ีเกียจเคยออนแอมามากและนาน
เพียงไรแลว จงเอามาบวกลบคูณหารกันเพื่อทดสอบผลไดผลเสียของตัวกับกิเลส นัก
ปฏิบัติไมคิดไมเทียบเคียงเหตุผลตนปลายใหรูดีรูช่ัว รูหนักรูเบาในส่ิงเหลาน้ีแลว จะ
ดําเนินธรรมเพ่ือความสงบเย็นใจไปไมได จึงควรคิดแตบัดนี้ อยาใหเสียเวลํ่าเวลา ตาย
เปลาๆ ไมเกิดประโยชน ผาเหลืองอยูที่ไหนก็มี ตลาดรานคายิ่งไมอด น้ันเปนเคร่ือง
หมายของเพศนักบวช ไมใชเปนผูฆากิเลส นอกจากความเพียรของเราเอง จงเปนผู
หนักแนนในความพากเพียร เพื่อหักกงกรรมของวัฏจักรใหขาดสะบั้นลงจากใจจะหาย
หวง 

เราไดดําเนินมาเต็มสติกําลังความสามารถแลว จึงกลาพูดไดอยางเต็มปากวา ไม
มีงานใดที่จะลําบากยากเย็นเข็ญใจถึงเปนถึงตาย ยิ่งกวางานตอสูกับกิเลสเพื่อชัยชนะ 
งานน้ีเปนงานหนักอยูมากสําหรับเราผูเปนคนหยาบ แตใครจะหยาบก็ตามละเอียดก็
ตามพึงทราบวา ความขี้เกียจความมักงายออนแอไมใชธรรม ไมใชทางแกกิเลสอยาหวง
เอาไว มันเปนเรื่องของกิเลสลวนๆ เพื่อพอกพูนทุกขไมสงสัย  

ใครจะหยาบละเอียดแคไหน นิสัยวาสนามีมากมีนอยเพียงไร จงยกตนใหเหนือ
กิเลสประเภทตางๆ ดวยความเพียร จะจัดวาเปนผูมีวาสนาบารมีเต็มหัวใจดวยกัน หาก
ไมมีความเพียรเปนเครื่องแก อยางไรก็นอนกอดวาสนาที่เต็มไปดวยกิเลสตัวหยิ่งๆ อยู
น่ันแล บางก็ฟาดมันลงไปใหแหลกละเอียด หนาก็ฟาดมันลงไปใหแหลกเหมือนกัน
หมด จะสมนามวาเปนนักรบนักปฏิบัติเพื่อกําจัดสิ่งที่เปนขาศึกออกจากใจโดยแท  

การแกกิเลสนี่เปนหลักใหญของนักบวชผูปฏิบัต ิ เอาใหหนักแนนมั่นคงตอทุก
สิ่งทุกอยาง จริงทุกอยางไมวาการถอดการถอน ไมวาการบําเพ็ญ มันเปนเกลียวเดียว
กันไปดวยกัน พยายามถอดถอนก็คือการพยายามบําเพ็ญกําลังความดีเพื่อแกกิเลสนั่น
เอง อันเดียวกัน อยูในขณะจิตอันเดียวกัน นี่เพียงสมาธิคือความสงบก็จะเปนไปไมได 
เราจะหวังมรรคผลนิพพานท่ีไหนกัน พระเรามีหนาท่ีอันเดียวน้ีแทๆ  ทํางานอันน้ีไมเห็น
ผล งานหยาบๆ เพียงเพื่อจิตสงบบางเทานี้ยังไมเห็นผล เราจะหวังเอาอะไรทีวิ่เศษวิโส
ยิ่งกวานี้ได มันเปนไปไมไดนะ ถาไมตั้งหนาตั้งตาเขมแข็งเสียแตบัดนี ้ เอาใหเห็นคําวา
สมาธิเกิดขึ้นที่ใจ อันเปนความจริงประจักษตน 

สมาธิท่ีทานกลาวไวในตํารับตําราน้ัน คือชื่อของสมาธ ิ สมาธิท่ีแทจริงน้ันจะเกิด
ข้ึนภายในจิตดวงกําลังฟุงซานวุนวายอยูดวยอํานาจของกิเลสท้ังหลายเวลาน้ีน่ีแล เพราะ
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อํานาจแหงความเพียร มีสติเปนเครื่องยืนยันรับรองที่จะยังความสงบทุกขั้นใหเกิดขึ้น
ได เพราะเปนธรรมเคร่ืองยืนยันรับรองมาแตไหนแตไรอยูแลว ไมมีคําวาลาหลังกิเลส 
ลาสมัยตอกิเลส ถานํามาใชใหเต็มเม็ดเต็มหนวยสมกับเปนนักปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลส
อยางแทจริง นอกจากอยูเฉยๆ อยางไมมีสาระภายในตัวเทาน้ัน สติปญญาก็ไมเกิดและ
ไมเปนประโยชนอะไรสําหรับรายเชนน้ัน 

จงทราบเสมอวากลอุบายของกิเลสทุกประเภทแหลมคมดวยกันทั้งนั้น ไมมี
กิเลสตัวใดที่ทื่อๆ ทาๆ เซอๆ ซาๆ เซอะๆ ซะๆ งกๆ งันๆ อืดอาดเนือยนายเหมือน
เรา เราน่ีเม่ือถูกกิเลสครอบแลวมันเซอมันซา มันเปนทุกสิ่งทุกอยางแบบ กุสลา ธมฺมา 
ออกระอาถอยหลังนั่นแล กิริยาที่แสดงออก มันเปนลวดลายของกิเลสทั้งมวล จะไมให 
กุสลา ธมฺมา กลัวไดอยางไร ก็ประเภทบอกบุญไมรับนี่ นักปฏิบัติเราดีแตเที่ยว กุสลา 
ธมฺมา ใหคนตายน่ันแล แตไมสนใจ กุสลาใหตัวเอง มันจะฉลาดทันกิเลสไดอยางไร มี
แตกิเลสตามเหยียบยํ่าทําลายเอาๆ จนข้ีเกียจทําลาย เพราะกิเลสแหลมคมมาก แตทํา
มนุษยทําสัตวใหโงมาก ทํามนุษยและสัตวใหออนแอมาก ใหเกียจครานมาก นอนแลว
ไมสนใจตื่น เหมือนวานอนคอยกิเลสไป กุสลา ธมฺมา ให 

คิดดูซิวาเรารักธรรมนะ รักตรงไหนกันแน ดูๆ มีแตเรื่องของกิเลสลอมหนา
ลอมหลังจนแทบมองไมเห็นตัว กิเลสทําใหเราเกียจครานออนแอ สวนกิเลสไมไดออน
แอไมไดขี้เกียจขี้คราน ทํางานอยูบนหัวใจสัตวโลกไดตลอดเวลา ตัวกิเลสไมมีอะไรจะ
เทียบมันแหละ ความเฉลียวฉลาดความรอบตัวของมัน เพื่อกุมอํานาจใหสัตวโลกอยูใน
เงื้อมมือของมัน มนัเองอยูบนหัวใจสัตว หัวใจเรา และทําสัตวทําเราใหโงตอเพลงของ
มัน ฉะน้ันการเกิดการตายจึงมิใชสาเหตุมาจากความฉลาด แตมาจากความโงตอเพลง 
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา พาใหมาเกิดมาตาย  

เวลาน้ีเปนอยางไร จิตของเราโงหรือฉลาด ถาจิตโง เราจะวาอะไรพาใหโงถาไม
ใชกิเลสพาใหโง แลวเรายังตองการอยากโงอยูใตอํานาจของมันอยูอีกหรือ อํานาจของ
มันท่ีพาใหเปนมาน้ัน เราก็ทราบไดพอควรจากความจําในตํารา ยังแตความจริงทีเ่รายัง
เขาไมถึงเทานั้น ปาชานับไมไดในตัวของเราคนเดียวน้ี เรื่องตายเกิดๆ ติดตอกันมาโดย
ลําดับลําดา ที่ผานมาแลวจะนับไดหรือไมไดก็ตาม ขอใหประมวลมาพิสูจนในตัวเอง
ดวยการปฏิบัตเิถิด ความเคยเปนมากี่กัปกี่กัลป จะมารวมอยูในวงปจจุบันธรรม คือจิต
ดวงนี้ทั้งนั้น ไมมีที่อื่นเปนที่พิสูจน ไมมีที่อื่นเปนที่ยืนยันเรื่องความเกิดตายของสัตว
โลกวาเปนมาเพราะเหตุใด จะทราบไดในวงปจจุบันแหงจิตตภาวนา วาเปนมาเพราะ
อํานาจแหงกิเลสตัณหาอาสวะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนตน ที่ฝงอยูในปจจุบันจิตนี้
ไมสงสัย  
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น่ีคือตัวเหตุตัวการสําคัญ พระพุทธเจาทานขุดคนคล่ีคลายส่ิงเหลาน้ีดวยภาค
ปฏิบัต ิ โดยทางสติปญญาไมหยุดหยอนทอถอยลดละ จึงสามารถรูความจริงทั้งกิเลส
ประเภทตางๆ ท้ังความบริสุทธ์ิท่ีขาดจากกิเลสอาสวะ และขาดจากภพจากชาติแลวโดย
ประการทั้งปวง ดังทานกลาวไวใน ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว บัดนี้
ความเปนอีกเกิดอีกของเราไมมีแลว แตกอนทานไดมาประกาศเมื่อไร ก็เพราะไมทราบ
เงือ่นสายปลายเหตุเหมือนเราๆ ทานๆ น้ี แลวจะเอาความจริงมาพูดใหถูกตองไดอยาง
ไร 

เพราะฉะนั้นการพิสูจนเรื่องกิเลสประเภทตางๆ ท่ีพาใหสัตวเกิด-ตายซึ่งรวมอยู
ในจิต ตองพิสูจนที่จิตดวยการปฏิบัติ จะรูชัดเห็นชัดวาที่เคยเกิดเคยตายมาตั้งกัปตั้ง
กัลปนั้น ลวนเปนสาเหตุไปจากกิเลสอวิชชาน้ีท้ังส้ิน ดังท่ีทานสอนไวในธรรมน้ัน เราฟง
เพียงงูๆ ปลาๆ จิตใจนั้นไมอยากเชื่อหรือไมเชื่อ เพราะกิเลสไมใหเช่ือ กิเลสมันกุม
อํานาจไวหมด ส่ิงท่ีเคยเปนมาอยางไรท่ีควรจะเห็นโทษของส่ิงเหลาน้ัน ก็จะเปนเหตใุห
หางเหินจากกิเลส จากอํานาจของกิเลสไป กิเลสไมยินยอมตองครอบเอาไวหมด 

ความจริงสัตวเคยเกิด-ตายมากี่ภพกี่ชาติ เกิดมาเพราะอํานาจของกิเลสตณัหา 
และรับความทุกขความทรมานหนักเบามากนอยเพียงไร ก็จิตน้ีเปนตัวสําคัญและเคย
แบกเคยหามทุกขหาประมาณไมไดมานานแลว แตกิเลสไมยอมใหรูใหเห็นส่ิงเหลาน้ี 
พอจะเห็นโทษแหงความเปนมาของตน และพยายามถอดถอนตนออกดวยอุบายตางๆ 
สุดทายก็มายอมจํานนตอกิเลสอยางสนิทใจและเปดเผย อยางหนาดานไมอายความจริง
ก็มี วาตายแลวสูญ เปนเรื่องของใครที่พูดนี ้ออกมาจากอะไรถึงมาพูดไดอยางนี้ ถาไม
ออกมาจากกิเลสตัวปดบังอยางมืดมิดปดทวารนั้นจะมาจากที่ไหนกัน  

ความเคยเกิดเคยตายชนิดไมมีอะไรหามใหหยุดได เพราะกระแสวัฏฏะภายใน
ใจมีกําลังมากเกินกวาอะไรจะหามได จึงตองมาเกิดเพราะเชื้อและวิบากตางๆ ผลักไส
มา ถึงขนาดนั้นยังวาตัวสูญตายสูญเขาไปอีก น่ีเกงไหมกิเลสเหยียบยํ่าหัวใจคน จนพลิก
ฝามือเปนหลังมือไปได ตัวเคยเกิดเคยตายมาหยกๆ ยังวาตัวสูญตายสูญทั้งๆ ท่ีตัวเกิด
ตัวตายก็อยูกับตัว ตัวไมสูญก็อยูกับตัวนี ้ กิเลสมันยังกลับตาลปตรธรรมของจริงไปได 
ไมใหรูเหตุรูผลตนปลายท่ีเคยเปนมาของตนบางเลย มันยังพรํ่าสอนละเอียดแยบคาย
ตอไปอีกวา เกิดมาชาติเดียวจะทําอะไรก็ทําไดตามใจชอบ บุญไมมีบาปไมม ี นรกไมมี
สวรรคไมมี นี่แหละคือตัวเทวทัตใหญ มันตั้งฐานทัพทําลายอยูในจิตของเรานี ้ เราไป
กลัวอะไรนักเรื่องเทวทัตโนน เร่ืองของทานตางหากพระเทวทัต เรื่องของเราที่เปนเทว
ทัตตอตัวเอง ทําลายตัวเองอยูตลอดเวลา ทําไมไมคิด ทําไมไมดู ทําไมไมแกไมทําลาย
มัน ใหปญหาโลกแตกธรรมบรรลัยหมดไปจากใจ จะไมมีศัตรูคูอริอีกตอไป 
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เอาซิ ฟาดฟนกันลงไปในภาคปฏิบัติ พระพุทธเจาทรงรูดวยเหตุผลกลไกใด
ประทานไวหมดแลวทางฝายเหตุ คือวิธีดําเนินขุดคนดวยภาคปฏิบัต ิ ขุดคนลงไป เร่ิม
ตนต้ังแตสมาธิภาวนา วาสมาธิก็ใหเห็นตัวจริงของสมาธิภายในใจ ไมอยูที่ไหนไมอยูใน
ตํารา ไมอยูที่ดินฟาอากาศ ไมอยูที่ดินน้ําลมไฟ แตอยูท่ีใจสงบลงท่ีใจดวยอํานาจแหง
การอบรมหรือการฝกฝนทรมาน คือการภาวนาน่ีเปนสําคัญ 

เมื่อสติตั้งตัวไดไมพลั้งเผลอ มีความจดจอตอเนื่องกันอยูเสมอ ไมยอมใหขณะ
จิตใดที่จะเพนพานออกไป ดวยอํานาจของกิเลสผลักดันใหออก มีเฉพาะอารมณที่เปน
ธรรมบทบริกรรมเครื่องยึดของจิตเทานั้น ใหจิตไดยึดอารมณนั้นเปนที่พักพิงเพื่อสั่งสม
กําลังความสงบ 

ถากําหนดอานาปานสติ ก็ใหรูลมเขาลมออกจริงๆ ดวยสติ ไมจําตองตามลมเขา
ไปตามลมออกมา เพียงแตมีสติรูอยูกับลมที่สัมผัสเขา-ออก ขณะที่ลมเขาก็รูลมออกก็รู 
มีสติบังคับอยูที่ประตูแหงลมออกลมเขานั้นเทานั้น จิตจะฝนไปไหนไดเมื่อถูกบังคับ
ดวยความเอาจริงเอาจัง ไมใหจิตคิดเถลไถลไปกับอารมณตางๆ ใหอยูกับที่ตั้งลมอันจะ
ใหเกิดความสงบ คือคําบริกรรมหรือลมหายใจเทาน้ัน จิตจะตองหยั่งเขาสูความสงบ 
เห็นองคของสมาธิไดอยางแทจริงภายในใจ ดวงที่เคยวุนวายมานักตอนักนี้โดยไมตอง
สงสัย 

น่ีคือวิธีการพิสูจนหาความจริงภายในตัวเรา จงพากันพิสูจนจะทราบความจริง
ไปโดยลําดับ ธรรมพระพุทธเจาไมเคยโกหกผูใด นอกจากกิเลสจอมโกหก มันจึงโกหก
ไมหยุดไมถอย จงเห็นโทษของมันดวยการพิจารณาเห็นความจริง เรากําลังปฏิบัติเพ่ือ
สมาธิเพื่อปญญาเพื่อวิมุตติหลุดพน กิเลสมันโกหกอยูในรองรอยอันเดียวกันนั่นแล 
ฉากเดียวกันนั่นแล วาสมาธิจะไมมี สมาธิจะไมเกิดบาง ปญญาไมม ีปญญาไมเกิดบาง 
มรรคผลนิพพานหมดสมัยไปนานแลว อยาพากันทําใหลําบากเปลาบาง หมดความ
สามารถอํานาจวาสนาไมมีบางเปนตน กิเลสมันลบลางอยางน้ี โกหกอยางนี้ จงพากัน
ระวังอยาใหเสียเปรียบมันอีก 

เอาใหเห็น ลบลางกิเลสเหลานี้ออกใหไดดวยความพากเพียรอยางเขมแข็ง 
บังคับบัญชาดวยสติใหด ี ทําไมจะไมรู พระพุทธเจารูมาแทๆ สาวกท้ังหลายรูมาแทๆ  
เปนมาแทๆ  ดวยสมาธิเปนพื้นฐานเบื้องตน ทําไมเราจะไมรู จิตแทๆ เปนผูจะรับรอง
ธรรมท้ังหลาย ไมวาสมาธิธรรม ปญญาธรรม วิมุตติธรรม นอกเหนือไปจากจิตจากสตินี้
ไปไมไดเลย 

การบําเพ็ญของเราก็บําเพ็ญโดยถูกทางอยูแลว ทําไมจะรูไมได เมื่อสมาธิปรากฏ
เปนความสงบขึ้นมาใหเห็นอยางประจักษ ตองหายสงสัยทันที วาสมาธิอยูที่ไหนแน อยู
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ในตํารับตําราหรืออยูดินฟาอากาศแบบลมๆ แลงๆ ที่ไหน จะหมดปญหาไปทันที 
เพราะความสงบประจักษอยูกับใจดวงสงบสุขน้ีแลวเวลาน้ี 

ความสงบมีหลายข้ันหลายภูมิ เมื่อทําลงไปโดยสม่ําเสมอ ความสงบน้ีจะ
ละเอียดลงไปโดยลําดับๆ จนกระทั่งแนบแนน ทานใหชื่อวา ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ 
อัปปนาสมาธิ น่ันเปนช่ือ ขอใหเปนข้ึนภายในใจเถิด จะไมมีขั้นใดภูมิใดก็ตามเจาของ
จะรูเอง เชนเดียวกับการรับประทานอาหาร พอเร่ิมรับประทานก็จะรูรสเปร้ียว หวาน 
เผ็ด เค็มตางๆ ภายในชิวหาประสาทของผูรับประทานโดยไมตองไปถามใคร ความอิ่ม
หนําสําราญก็คอยติดตามกันมา ปรากฏข้ึนมาภายในตัวเอง จะไมมีขั้นมีภูมิก็ตาม หากรู
ภายในตัว เผ็ดก็รู เค็มก็รู เปร้ียวหวานก็รู ความอ่ิมหนําสําราญในธาตุขันธเพราะการรับ
ประทานมากนอยเพยีงไรก็รู รูไปตลอดจนถึงความพอตัวแลวในอาหารทั้งหลายก็หยุด
เอง จําเปนอะไรจะตองไปตั้งชื่อตั้งนามวา อิ่มขนาดนี้เปนขั้นนั้น อิ่มขนาดนั้นเปนขั้น
น้ันๆ จําเปนอะไรจะตองไปตั้งชื่อตั้งนาม เพราะความจริงอยูกับความจริงของผูสัมผัส
รับรูตางหาก หลักธรรมชาติมีอยู อยูกับหลักธรรมชาต ิ รูตามหลักธรรมชาติก็พอกัน
แลว นี่ก็เหมือนกัน เรื่องของสมาธ ิ ใหรูตามหลักธรรมชาติของสมาธิที่เกิดขึ้นภายในใจ
ของตนดวยวิธีการที่ถูกตอง 

เมื่อสมาธิความสงบตัวปรากฏขึ้นมา น้ันแลเปนพ้ืนฐานหรือเปนเสบียงเคร่ือง
สนับสนุนปญญา ใหทํางานไดอยางคลองตัวหายกังวล เวลาท่ีจิตไมมีความสงบเลย จะ
พาพิจารณาทางดานปญญามันกลายเปนสัญญาไปเสีย เพราะอํานาจของกิเลสฉุดลากไป 
ใครจะไปรูรอบเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมยิ่งกวาพระพุทธเจา เพราะฉะน้ันจึงสอน
ใหอบรมสมาธิใหเกิดใหมี จิตใจจะไดสงบ จิตใจสงบแลวยอมอิ่มตัวในขั้นนี ้ แลวพา
ทํางานดวยการคิดคนในส่ิงตางๆ ใจก็ตั้งหนาตั้งตาทําใหไมฝาฝนปนไปตามกิเลส
ถายเดียว ดังที่เคยเปนมาเมื่อคราวที่จิตยังไมสงบ และเห็นเหตุเห็นผลไปตามปญญา
โดยลําดับลําดา นั่นคือการกาวออกทางดานปญญาดวยสมาธิขั้นนั้นๆ เปนพลังหนุน
เพื่อปญญาขั้นนั้นๆ  

เมื่อจิตละเอียดเขาไป  ปญญากาวไปเห็นเหตุเห็นผลของสภาวธรรมคือ อนิจฺจํ 
ทุกฺขํ อนตฺตา ซ่ึงเต็มอยูภายในรางกายและขันธหาของเราเอง และกระจายไปทั่ว
โลกธาตุ เต็มไปดวย อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไมมีเกาะไมมีดอนไมมีที่ยกเวน ขึ้นชื่อวา
แดนสมมุติแลวตองเปนแดน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตาเต็มไปหมด เห็นประจักษหรือซ้ึง
ดวยปญญาของเราแลว จะสงสัยอะไรอีก แมจิตจะยึดมั่นหนาแนนกวาภูเขาทั้งลูกมันก็
ถอนตัวออกมาได อันอุปาทานความยึดม่ันมันเกิดข้ึนจากความเสกสรรปนแตงตาม
ความสําคัญผิดของกิเลสตางหาก 
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เมื่อปญญาไดหยั่งลงไปถึงไหน ก็ถือวาการทําลายกิเลสไปถึงนั่น และทําลาย
อุปาทานในขณะเดียวกัน จนถอนตัวออกมาได เอา เมื่อจะพูดถึงเรื่องอสุภะอสุภังความ
ปฏิกูลโสโครก ก็ดูซิรางกายนี้มีตรงไหนที่สดสวยงดงาม มีแตความเสกสรรปนยอตาม
กลมายาของกิเลสทั้งมวล ความจริงไมปรากฏ แยกแยะถอยหนาถอยหลัง ตลบทบทวน
ดวยความสนใจอยากรูอยากเห็นความจริง ไมสนใจกับสิ่งใดนอกไปจากงานของตนที่
กําลังทําอยูเวลาน้ัน ในโลกมีงานอันเดียวน้ี ยนจิตเขามาตรงน้ีใหรู พิจารณาจุดไหนใหมี
เจตนาจดจอ มีสติควบคุม ไตรตรองเทียบเคียงกับหลักความจริงในจุดน้ัน อยาใหสติ
เคล่ือนคลาด เชน อสุภะอสุภัง มันเปนอสุภะจริงไหม เทียบลงไปใหซ้ึงเพราะความจริง
ก็เปนเชนน้ันอยูแลว เปนแตกิเลสตัวจอมปลอมมันเปล่ียนแปลงเสียใหมวาเปนของสวย
ของงาม วาเปนของจีรังยั่งยืน วาเปนตนเปนของตนไปเสียหมด เม่ือพิจารณาตามธรรม
ดวยปญญาชอบแลว มันไมมีคําวาสวยงาม ไมมีคําวาจีรังยั่งยืน ไมมีคําวาเปนตนเปน
ของตน มันเหลวไหลท้ังเพ หาความจริงไมมี  

กลมายาของกิเลสมันไปแถวนี ้ ความจริงของธรรมไปแถวนั้น เดินสวนทางกัน 
จงนําสติปญญาไตรตรองใหถึงความจริงของธรรม ปญญาเทาน้ันจะสามารถคล่ีคลายส่ิง
จอมปลอมทั้งหลายเหลานี้ ใหลงสูความจริงอันดั้งเดิมได เชน ธาตุสี่ ดิน น้ํา ลม ไฟ 
เปนของดั้งเดิม คนลงไปๆ จากอสุภะอสุภังนี้แลว จะกลายลงไปเปนธาตุ เมื่อกลายลง
ไปเปนธาตุอยางชัดเจน ไมวาภายนอกภายในเปนธาตุไปหมด เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตาไปหมด จะไปยึดไปถือสิ่งใดที่นี่ กาวเดินอยางนี้ เดินปญญา ตามอุบายท่ีอธิบายผาน
มาแลวน้ัน 

ปญญาขั้นใดก็ตาม สติตองติดแนบไปดวยกัน สติกับปญญาเปนคูเคียงกันอยาง
สนิท แยกกันไมออก เบื้องตนสติตองไปกอน พอพยายามผลิตปญญาขึ้นมาแลวสติเปน
พี่เลี้ยงปญญาตามกันไป พอถึงขั้นเต็มกําลังทั้งสติทั้งปญญายอมกลาหาญชาญชัยตอ
การทําหนาที่ของตน ปราบกิเลสตัณหาอาสวะประเภทตางๆ ไมมีคําวากลัววาถอย นอก
จากรุดหนาทาเดียว สติปญญาเปนเหมือนเชือกที่ฟนกันเปนเกลียวเดียว กลมกลืนกัน
ไปเลย ไมมีแยกกันเหมือนแตกอน 

เอา ทีน้ีกิเลสตัวไหนจะมาเพนพานอวดอํานาจวาสนาเหมือนแตกอน คําวาสมาธิ
ก็สลัดปดทิ้งหรือปราบปรามความฟุงซานรําคาญออกไป ความโงเขลาเบาปญญา ท่ีเคย
สําคัญม่ันหมายวาธาตุขันธน้ี เปนแทงแหงทอง เปนทองทั้งแทง ก็แยกจากกันไปหมด
แลว ตามความจริงมันจะเปนทองทั้งแทงไปไดอยางไร เปนของสวยของงาม เปนของมี
คุณคามีราคาไดอยางไร ปญญากําหนดจดจอลงไป คลี่คลายลงไปจนถึงความจริงเต็ม
สวนของรูปกาย อันไหนมีราคาเลา มีแตกองอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เต็มขันธเต็มหัวใจ
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เต็มโลกธาตุ อันไหนเปนส่ิงท่ีนายึดนาถือนาเกาะ นารักใครชอบใจ นาอาลัยเสียดาย มี
ที่ตรงไหน 

ปญญาคลี่คลายดูหมดแลว มันหมด ไมมีที่อาลัยเสียดาย ใจก็ถอนตัวเขามา รูป
รางกายของเราที่เคยยึดมั่นถือมั่นหนักยิ่งกวาภูเขา มันก็ถอนตัวออกมา จากนั้นก็
พิจารณาเวทนา เมื่อกายนี้พิจารณาไดอยางชัดเจนช่ําชองคลองแคลวทุกอยางแลว มันก็
ปลอยของมันเองไมตองบอก ขอใหปญญาไดหยั่งถึงความจริงเต็มที่เถิด ในขั้นใดก็ตาม 
ขั้นรูปธรรมมันก็ปลอยของมันไดอยางเต็มที ่ ปลอยไดเต็มสติกําลังของปญญาที่รูนั่นแล 
น่ีเปนข้ันหยาบคือรูปขันธ ขอสรุปเพียงเทาน้ี 

ขั้นละเอียด คือ เวทนา สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา มีไดทั้งทางราง
กายและจิตใจ แตสําคัญใจเปนผูหลงเปนผูไปยึด พิจารณาใหเห็นตามความจริงของมัน 
เวทนาปรากฏข้ึนมาก็เปนความจริงอันหน่ึงของมันเทาน้ัน ตามหลักธรรมชาติแลว ถา
ไมใชกิเลสเขาไปเคลือบแฝงไปบังคับบัญชาใหวาเวทนาคือ สุขเปนเรา ทุกขเปนเรา 
อุเบกขาเปนเราเปนของเรา และสรางกองทุกขขึ้นมาภายในจิตใจอีกเทานั้นก็ไมมีทุกข
ทางใจ ปญญาจะตองหยั่งลงถึงความจริงเปนลําดับ 

เม่ือสติปญญาหย่ังทราบความจริงแลว เวทนาก็สักแตวาเวทนา ดังที่ทานอธิบาย
ไวแลวในสติปฏฐานส่ีไมผิดไปไหนเลย เปนความจริงลวนๆ แตเราไปฝนความจริงทัง้
หลาย เพราะกิเลสพาใหฝนพาใหเหยียบยํ่าทําลายความจริง เพราะกิเลสเคยเหนือ
อํานาจของใจ จึงตองฉุดลากจิตใจไปในทางผิด และเหยียบยํ่าทําลายความจริงน้ันๆ 
โดยไมรูตัววาเหยียบยํ่าทําลาย นี่คือตัวจอมปลอมที่จิตเคยเชื่อมัน ดวยเหตุนี ้ ผูปฏิบัติ
จําตองใชสติปญญาพิจารณาอยางละเอียดแยบคาย จึงจะพบความจริงตามหลักธรรม
ทาน  

การคล่ีคลาย การพิจารณาทางดานปญญาก็เพื่อแกสิ่งจอมปลอมทั้งหลาย สิ่งปน
เกลียวกับธรรมคือความจริงลวนๆ ออกโดยลําดับ จิตจะเปดเผยตัวเองขึ้นอยางชัดเจน 
ความยึดม่ันถือม่ันภายในรางกาย เมื่อพิจารณาจนถึงขั้น อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อยางซึ้ง
ภายในใจแลว จะยึดถือไวไมได จะสลัดอุปาทานความยึดม่ันถือม่ันภายในรางกายน้ี
ออกโดยสิ้นเชิง รูประจักษกับจิต กาย เวทนา ก็สักแตวาเกิดขึ้นตั้งอยูตามธรรมชาติของ
มัน เปนความจริงแตละอยางๆ กายก็ไมทราบความหมายของทุกขเวทนาหรือสุขเวทนา 
อุเบกขาเวทนา เวทนาน้ันจะเปนสุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา  ก็ไมทราบความ
หมายของตนและไมทราบความหมายของกายของใจ เปนแตธรรมชาติท่ีปรากฏข้ึนตาม
หลักความจริงของตน แลวก็ดับไปตามธรรมชาติของมัน 
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 ถาจิตมีสติปญญารอบตัวอยูแลว จะพิจารณารูแจงเห็นจริงในความจริงทั้งหลาย 
ท้ังสวนกายท้ังสวนเวทนาท้ังสาม แยกตัวออกโดยลําดับๆ สวนสัญญา สังขารไมตองพูด
มันก็เปนอาการเหมือนกันน่ันแล เกิดขึ้นแลวดับไป มันเปนกองไตรลักษณทั้งหมด คือ 
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา และเบิกออกๆ จิตถอยตัวเขามา การพิจารณาก็แคบเขาไปๆ 
เพราะส่ิงไรท่ีพิจารณารูแจงเห็นจริงแลวมันปลอยเอง จะพิจารณาเพื่ออะไรอีก ก็รูแลว
เห็นแลวน่ี 

มันตองชัดอยางนั้นจึงชื่อวาผูปฏิบัติเพื่อรูจริงเห็นจริง ตองรูภายในตัวเองจริงๆ 
ไมอยางนั้นไมเรียกวา สนฺทิฏฐิโก เห็นเอง เมื่อไดคุยเขี่ยขุดคนเต็มสติปญญา ผลจะ
ปรากฏขึ้นมาอยางเต็มภูมิ เต็มภูมิของสติปญญาหนีไมพน น่ีแหละการพิสูจนเร่ืองการ
เกิดการตายของจิต 

จิตเปนส่ิงลึกลับมากเพราะกิเลสพาใหลึกลับ กิเลสมันเอาจิตเขาไปหมกไปซอน
ไวในสถานที่ที่เราไมอาจเอื้อมรูไดเห็นได ถูกกิเลสตัวจอมปลอมปดบังไวหมด ตัวมัน
ออกหนาออกตา หลอกไวตลอดเวลาจึงไมเห็นโทษของตน ไมเห็นโทษของกิเลสที่พาให
เกิดใหตาย 

เมื่อใชสติปญญาพิจารณาลงไปดังที่กลาวมาแลวนี้ กิเลสประเภทตางๆ ท่ีเคยหุม
หอจิตใจ หลอกลวงจิตใจ ปดบังจิตใจนั้นจะขยายตัวออกไป เปดตัวออกไปๆ จน
กระทั่งไมมีเหลือ เมื่อกิเลสหมดสิ้นไปจากใจไมมีเหลือเพราะสติปญญารูเทาทัน และ
ตัดขาดกระเด็นออกจากความสืบตอกันระหวางขันธกับจิต รูป เสียง กลิ่น รส ท้ังหลาย
ไมตองพูด เพราะมันหางไกลมากไป เอาในระหวางขันธกับจิต รูปขันธ เวทนาขันธ 
สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ทราบตามอาการของมันซ่ึงเปนความจริงแตละ
อยางๆ และทราบภายในจิตคือตัวอวิชชา ตัดสะพานทางเดินของมันหมดแลว ก็เหลือ
แตจิตกับอวิชชาที่พัวพันกันอยูอยางลึกลับ แตจะพนมหาสต ิมหาปญญาอัตโนมัติไปไม
ได 

นี่กําลังของสต ิ กําลังของปญญา เมื่อฝกใหเปนยอมเปนไดอยางนี้ รูไดอยางนี้ 
เห็นไดอยางน้ี และสามารถทําลายจิตอวิชชาออกเหมือนระเบิดทําลายทีเดียว อวิชชา
แหลกแตกกระจายไปหมดไมมีเหลือ ทีนี้ทําไมจะไมรู ที่เคยเกิดมากี่กัปกี่กัลป ไมตอง
ไปนับก็ได ความจริงบอกอยูในจิตที่บริสุทธิ์ดวงนี้อยางประจักษ และเริ่มรูมาตั้งแตจิตที่
มีเชื้อสืบตอเกี่ยวเนื่องกันมากนอยโดยลําดับมา คอยรูเขามา เพราะตัดเขามาเรื่อยๆ 
ดวยปญญา รูเขามาๆ ส้ันเขามาๆ จนกระทั่งขาดสะบั้นไปหมด ไมมีอะไรสืบตอกัน
ระหวางจิตกับกิเลสอาสวะตางๆ ที่จะพาใหเกิดภพเกิดชาติ เพราะขาดออกไปจากจิต
หมดแลว ไมมีสิ่งใดเหลือ เปนจิตที่ยืนยันปฏิญาณตนไดอยางอาจหาญไมสะทกสะทาน
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ใดๆ ทั้งสิ้น ไมตองหาสักขีพยานมาจากไหนอีก สักขีพยานพอตัวอยูกับความบริสุทธิ์ที่
รูๆ  เห็นๆ อยูจําเพาะตนหมดแลว  

โทษเราก็เคยเห็นมาประจักษใจ พนโทษก็เห็นประจักษใจแลวที่นี่ ความเปนนัก
โทษก็เพราะถูกคุมขังของกิเลส ความพนโทษก็เพราะกิเลสบรรลัยไปจากใจแลว เพราะ
อํานาจแหงสติปญญา ศรัทธา ความเพียร เร่ืองความเกิด-ตายแตกอนเปนมาจากไหน 
จะไปสงสัยที่ไหนวาไมเปนมาจากกิเลสประเภทตางๆ จนถึง อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา 
ส่ิงเหลาน้ีก็ไดบรรลัยลงไปหมดแลว ที่นี่จิตจะไปเกิดที่ไหนอีกไหม จิตดวงนี้ก็รูชัดๆ วา
ไมเกิดที่ไหนอีกแลว เพราะเปนอฐานะแหงการเกิดอีกตอไป 

น่ันแลจึงเรียกวาผูปฏิบัติเพ่ือเห็นความจริงแหงธรรมท้ังหลาย รูท่ีใจ อยาไปคาด
ไปคิดกาลโนน สถานท่ีน่ีใหเสียเวลา และถูกกิเลสมันหลอกไปโนนหลอกไปนี่อยูไมหยุด 
ดูจุดที่กิเลสซองสุมกันอยูที่หัวใจนี ่ ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา เปนเรื่องของกิเลสทั้ง
น้ัน ออกไปจากดวงใจเปนเชื้ออันสําคัญใหเกิดภพนั่นภพนี่ คือ อวิชฺชาปจฺจยา นี้เอง 
เมื่อถูกทําลายขาดสะบั้นลงไปหมดแลว นั้นแลคือความบริสุทธิ์พุทโธแท ไมมีแลวขึ้นชื่อ
วาสมมุติซึ่งเปนคูเคียงกับกิเลสประเภทตางๆ ภายในใจ ยืนยันไดภายในตัวเองวา นตฺถิ
ทานิ ปุนพฺภโว ความเกิดไมมีอีกแลว จะมีไดอยางไร เพราะเชื้อใหเกิดมันดับไปหมด
แลว 

ผูท่ีรูวาส่ิงท้ังหลายน้ันดับไปหมดแลว อันน้ันดับไหมท่ีน่ี และนั่นสูญไหมที่นี่ 
เรียนใหถึงซิ เรียนใหถึงจิตซิ ลึกลับที่สุดก็คือจิต เพราะกิเลสพาใหลึก ต้ืนท่ีสุดจน
ประจักษใจก็คือจิต เพราะธรรมพาใหต้ืน สติปญญาพาใหตื้น น่ีแหละหลักรับรองมรรค
ผลนิพพาน รับรองความพนทุกข และรับรองเร่ืองความเกิดความตาย เกิด-ตายมา
อยางไรตออยางไร ตายเกิดหรือตายสูญรับรองกันที่ตรงนี้ ยืนยันกันท่ีตรงน้ี หายสงสัย
ที่ตรงนี้ ใครจะสงสัยอยางไรไมสนใจ ใครจะวาเปนอยางน้ันเปนอยางน้ีก่ีรอยก่ีพันเร่ือง
ก็วาไป ตามความคิดความเห็นของนานาจิตตัง ถาอยากฟงก็ฟงไป ไมอยากฟงก็อยูตาม
ความไมหิวโหย ขอใหรูความจริงประจักษใจเสียเทาน้ัน อันเร่ืองความหิวโหย ความโยก
คลอนตางๆ มันหมดไปเอง เพราะส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงเคลือบแฝง เปนความหลอกลวง 
เมื่อถึงความจริงเต็มสวนแลวจะหลงไปไหน สามโลกธาตุมาหลอกก็ไมหลง 

เอาใหจริงใหจังนักปฏิบัติ อยูท่ีไหนใหถือความเพียรเปนสําคัญ ใหถือวากิเลส
เปนขาศึกตอเราอยูเสมอ ผูนั้นแหละจะพนจากแหลงแหงทุกขนี้ไปไดโดยไมสงสัย สติ
ปญญามีหุงตมแกงกินไมได นํามาฆากิเลสแกกิเลสเทาน้ัน หนาที่ของสติปญญานะ เอา
ใหจริงจัง อยาลดละความพากเพียร คําวากิเลสเปนภัย ธรรมะเปนคุณแกสัตวโลก น่ัน
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คือศาสดาองคเอกเปนผูสอนไว มิใชคนหูหนาตาฝาฝาดเปนผูสอนไวพอจะไมสะดุดใจ
คิดกัน 

ผมมีความหวงใยหมูเพื่อนเห็นอยางยิ่ง ไมสบายก็ตองลงมา เพราะการเทศนา
วาการเม่ือคืนท่ีผานมาน้ัน มันมีหลายอยาง อุปสรรคยุงไปหมด หาความสงบสงัดไมได 
เทศนไมสนิทใจจึงตองหยุด เสียงกระรอกกระแตก็โกกๆ กากๆ กัดอะไรอยูบนศาลานี้ 
เสียงน่ันเสียงน่ีคึกๆ คักๆ กระทบกระเทือนตลอดเวลา เทศนไมสนิทใจ วันน้ีเห็นวา
อากาศก็เปดเผยด ี เรื่องราวอะไรๆ ก็ไมม ี จึงประชุมและใหการอบรมสั่งสอนหมูเพื่อน
ซ้ําอีก เทศนดวยเจตนาเพ่ือความเปนคติและเปนสิริมงคลแกทานผูฟงท้ังหลายเปน
อยางยิ่ง เพื่อใหมีความจริงจังตอความพากเพียรของตน ซึ่งเปนงานแทของพระ จงเอา
ใหจริงจัง ขอใหงานน้ีสําเร็จเถิด ไมมีใครมาเสกสรรปนยอวาวิเศษวิโสก็รูอยูกับตัวเอง 
อิ่มพออยูกับตัวเอง สมกับการปฏิบัติเพื่อถึงเมืองพอ ไมหวังพึ่งอะไรดังที่เคยเปนมา 
นอกจากความบริสุทธ์ิอันเปนความสมบูรณพอตัวแลวเทาน้ัน 

เทาน้ีพอ 
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ 

อยาฝนความจริง 
 
ผูที่จะสามารถสืบมรดกทั้งดานการประพฤติปฏิบัติไปโดยถูกตองดีงาม และผล

เปนที่พึงพอใจในธรรมปฏิบัติ ดังที่ทานกลาวไวในครั้งพุทธกาลวามรรคผลนิพพาน ก็
คือผูที่ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ทานสั่งสอนไวนี้เทานั้น เฉพาะอยางยิ่งคือนักบวชแลว ยัง
ยนเขามาถึงนักปฏิบัติอีกดวย เพราะคําวานักบวชมีอยูท่ัวไปในดินแดนแหงชาวพุทธเรา 
ไมกําหนดกฎเกณฑวาเมืองนั้นเมืองนี้ เมืองนอกเมืองใน เต็มไปหมดดวยนักบวชใน
พุทธศาสนา 

แตจะเอากฎเกณฑตามความเปนนักบวชน้ันวา จะเปนผูไดรับมรดกคือธรรม
ทายาทของพระพุทธเจาจริงๆ น้ัน ไมสนิทใจ เหมือนผูตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลัก
ศาสนธรรม ทั้งทางดานพระวินัยและดานธรรมะโดยถูกตองดีงาม ทานเหลาน้ีจะเปนผู
ทรงไวซึ่งธรรมทายาท ทั้งฝายเหตุและฝายผลไดโดยลําดับ จนถึงขั้นสมบูรณโดยไม
สงสัย เพราะธรรมประกาศหรือทาทายความจริงไวอยูแลว ตั้งแตครั้งพุทธกาลมาจน
กระทั่งปจจุบัน ไมปรากฏวามีธรรมบทใดบาทใดไดรอยหรอลงไปจากหลักความจริงที่
พระองคทรงตรัสไว มีความสมบูรณพูนผลอยูดวยความสัตยความจริง ความถูกตองดี
งามทุกแงทุกมุม ในการที่จะบุกเบิกใหถึงจุดหมายปลายทางไดโดยสมบูรณ 

ฉะน้ันเราเปนนักปฏิบัติ จงคํานึงถึงความรูสึกของตนที่มุงเจตนา และความมุง
มั่นที่ตั้งไวแลวอยางใด และประสานกับความประพฤติปฏิบัติ อยาใหพรากจากกัน การ
ปฏิบัติศีลก็อยาไดประมาท สิ่งใดที่ขัดของตอศีลก็คือการขัดของตอธรรมที่จะเปน
ประโยชนแกเรา และเปนการขัดของทําลายตัวของเราไปดวย การขัดของตอธรรมหรือ
กีดขวางธรรม ก็เปนการกีดขวางตนเองดวยใหหาทางกาวไปไมได 

ดวยเหตุน้ีทานจึงกลาวไววา สุปฏิปนฺโน เปนผูปฏิบัติตรงตอหลักธรรมหลักวินัย
โดยสมํ่าเสมอ ตั้งแตตนจนสุดยอดแหงธรรมวินัย อุชุฯ ตรงไปตรงมา อันเปนแนวทาง
ที่จะใหเกิดความสะอาดในศีลในธรรมของตน ญายฯ ความรูแจงแทงตลอดอยาไดหาง
เหินจากจิตใจ คือมีความสนใจจดจอตอความรูจริงเห็นจริงในธรรม ท่ีทานไดเคยรูเคย
เห็นและไดประทานไวแลว คําวา สามีจิฯ ก็รวมลงไปวา การปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง เปน
การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๒๑๘ 

๒๑๘

คําวาธรรมน้ันเปนของกลาง เชนเดียวกับสมบัติในโลก แลวแตผูมีความขยัน
หม่ันเพียรและความเฉลียวฉลาดท่ีจะแสวงหามาได มากนอยตามกําลังความสามารถ
และฉลาดของตน ตามปกติวัตถุในโลกนี้ไมขาดแคลน มีสมบูรณ เปนแตเพียงวา ความ
อุตสาหพยายาม หรือความขยันหม่ันเพียรและความฉลาด ท่ีจะสามารถนําวัตถุน้ันๆ 
เขามาเปนของตนไดเปนสําคัญกวาอื่น 

คําวาธรรมก็ไมเคยบกพรอง ตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนไวแลวคง
เสนคงวา ดังที่ทานกลาวไววา พระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา พระอรหัต ธรรมทั้ง
ส่ีประเภทน้ี กลมกลืนกันกับหลักมัชฌิมาปฏิปทาอันเปนสายทางเดินเขาไปสูธรรมขั้น
เหลาน้ี จนกระทั่งทะลุปรุโปรงไปได ไมนอกเหนือจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปไดเลย 

เราพึงคํานึงตนเสมอวา เวลานี้เราปฏิบัติถูกตองตามหลักมัชฌิมาหรือไม 
มัชฌิมาคือเหมาะสมอยูตลอด การรักษาศีลก็เปนความเหมาะสมของตน หาที่ตําหนิติ
เตียนตนไมไดวา ไดทําศีลใหดางพรอยไปดวยเจตนา หรือความเผอเรอประการใดบาง 
เพราะความระมัดระวังรักษาอยูเสมอ ศีลก็งามสําหรับตัวของเรา เปนผูทรงศีล เปนผู
เหมาะสมกับความเปนผูมีศีล จึงเรียกวามัชฌิมา คือความเหมาะสม 

ทางดานธรรมนับแตสมาธ ิ คําวาสมาธิท่ีทานแสดงไวในตํารา เคยไดอธิบายให
ฟงแลวหลายคร้ังหลายหนน้ัน คือเข็มทิศทางเดินที่ทานเขียนไวตามคัมภีรใบลาน ไมใช
องคของสมาธิแท แตสมาธิแทน้ันจะเกิดข้ึนกับใจท่ีสืบเน่ืองมาจากการศึกษาเลาเรียน 
วิธีการท่ีทานแสดงไวแลวในตํารับตําราน้ัน เขามาประยุกตกับความประพฤติของตน 
เพ่ือใหเกิดความสงบเย็นใจข้ึนมาไดดวยจิตตภาวนา 

สมาธิมีความสําคัญไปทางหนึ่ง ปญญามีความสําคัญไปทางหนึ่ง ตางก็มีความ
สําคัญตามหนาที่หรือคุณภาพของตน เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาเสียเองจึงไดตรัสไววา 
สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหต ิมหานิสํสา สมาธิอันเปนความอิ่มตัว ไมหิว
โหยโรยแรง ฟุงเฟอเหอเหิม กระสับกระสาย เปนจิตที่อิ่มตัวตามขั้นแหงความสงบของ
ตน น่ีทานเรียกสมาธิ สมาธิน้ีแลท่ีมีความอ่ิมตัวน้ี นําไปใชทางดานปญญา ยอมจะเปน
เครื่องหนุนปญญาใหทําหนาที่ของตนไดอยางราบรื่นดีงาม เพราะไมเถลไถล ไมกระวน
กระวายหิวโหยกับส่ิงน้ันส่ิงน้ีเหมือนคนไมมีความสงบอยูภายในตัว จิตที่สงบยอมไมหิว
โหยกับส่ิงตางๆ พาทํางานใดก็ทํา พิจารณาทางดานปญญามีสติเปนเครื่องกํากับรักษา
หรือเปนผูควบคุมงาน จิตก็ทํางานตามนั้น 

เมื่อมีสมาธิแลว ควรจะแยกออกทางดานปญญา พิจารณาแยบคายไปกวาทาง
ดานสมาธิก็ตองทํา เพราะฉะน้ัน คําวาสมาธิกับปญญานี้จึงแยกกันไมออกโดยจะถือวา
พิจารณาทางดานปญญาอยางเดียวเปนความรวดเร็ว การทําสมาธิ มัวทําสมาธิใหเกิด 
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ใหมีความสงบแลวคอยพิจารณาทางดานปญญาน้ัน เปนทางลาชาหรือลาสมัย การพูด
เชนน้ันหรือความเห็นเชนน้ัน เปนความเห็นที่ขัดตอหลักธรรมของพระพุทธเจา ท่ีทรง
รับรองมาแลวโดยสมบูรณท้ังทางเหตุและทางผล 

ดังนั้น ธรรมทั้งสองประการนี้จึงแยกกันไมออกแตไหนแตไรมา จะแตกตางกัน
อยูบางก็แตอาการของสมาธ ิ มีอาการตางกัน แตพูดถึงเรื่องความสงบนั้น สงบเหมือน
กัน แตอาการแหงความสงบน้ันมีตางกันบาง ถึงอยางไรก็ตามความสงบของจิตนั้น 
ยอมเปนความอิ่มตัวไดดวยกัน ควรแกการพิจารณาทางดานวิปสสนา คือปญญาไดเชน
เดียวกัน จึงไมสามารถที่จะแยกสมาธิหรือสลัดตัดทิ้งสมาธิไปเสีย ใหดําเนินแตทางดาน
ปญญาอยางเดียว แลวควาเอามรรคผลนิพพานอยางภาคภูมิใจมาแขงศาสดาผูแสดงไว
ทั้งสมาธิและปญญา อยางนี้เปนไปไมได 

น่ีเราเคยปฏิบัติมาแลว ไดทราบอยางชัดเจนในทางดานสมาธ ิ คือการทําสมาธิ
ตั้งแตขั้นลมลุกคลุกคลาน มาจนกระทั่งถึงขั้นสมาธิเต็มตัว คําวาข้ันสมาธิเต็มตัวน้ัน คือ
เราทําใหสงบไดตามความตองการของเราเวลาใดก็ได แมจิตจะถอนออกมาจากสมาธิ
น้ันแลว คิดอานไตรตรองกิจการงานอื่นๆ ได แตฐานของสมาธิน้ันเปนความแนนหนา
มั่นคงอยูเสมอ ท่ีเรียกวา สมาธิเต็มภูมิ คือทําใหสงบเมื่อไรก็ได แตก็เปนสมาธิอยูเพียง
เทาน้ัน ไมสามารถกลายตัวไปเปนปญญาได โดยที่เราไมนําออกพิจารณาแตอยางใดให
เปนปญญาขึ้นมา  

เม่ือจิตมีความสงบเปนพ้ืนฐานแลว นําจิตที่มีดวงความสงบและอิ่มตัว ไมหิว
โหยกับอารมณตางๆ น้ัน เขาพิจารณาทางดานปญญา เราจะพิจารณารางกายสวนใดก็
ตาม คําวารางกายน้ีท่ัวไปหมดในรูปขันธน้ี แลวแตจะถูกกับจริตในอาการใดภายในราง
กายน้ี แยกแยะดูตั้งแตตน ดังที่ทานมอบงานใหแกพวกเรามาตั้งแตดึกดําบรรพจน
ปจจุบันน้ี และยังจะเปนไปอีกอยางนี้ไมลดละ วางานของนักบวชนั้นคืออะไร 
อุปชฌายะทานมอบใหวา เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ น่ีคืออนุโลมพิจารณาโดยลําดับ
ไป ตโจ ทนฺตา นขา โลมา เกสา น่ีใหพิจารณาปฏิโลม ยอนกลับหนากลับหลัง ถอย
หนาถอยหลัง 

ส่ิงท่ีกลาวเหลาน้ีเปนส่ิงท่ีประกาศตนอยูแลว ดวยความปฏิกูลโสโครกตามหลัก
ธรรมชาติที่เปนความถูกตอง เปนแตเพียงวาจิตของเราน้ัน ไปรับความเส้ียมสอนมา
จากสิ่งจอมปลอมคือกิเลส จึงตองมาเปล่ียนแปลงความจริงจากธรรม หรือลบลางธรรม
นี้ใหเปนสภาพอื่นไปเสียจากความเปนของปฏิกูล ใหเปนของสวยของงาม เปนของจีรัง
ถาวร เปนเราเปนเขา เปนของเราของทานไปเรื่อยๆ ส่ิงเหลาน้ีนอกจากความเปนอสุภะ
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อสุภังเต็มไปท้ังรางกายภายนอกภายใน อยูโดยหลักธรรมชาติของมันตามธรรมที่กลาว
ไวแลว ยังมีความแปรสภาพอยูภายในตัวทุกระยะๆ ไมมีเวนแมแตขณะหนึ่ง 

การพิจารณาเชนน้ีทานเรียกวาวิปสสนา เพ่ือความเห็นแจงตามความจริง ความ
จริงน้ันเปนอยางไรในรางกายน้ี คําวาอสุภะจริงหรือไมจริง เราปฏิเสธไดไหม ต้ังแตภาย
นอกก็มีขี้เหงื่อขี้ไคลเต็มไปหมดทั้งราง ไมวาขางบนขางลางตองชะตองลางกันอยูตลอด
เวลา รางกายนี้ไปสัมผัสสัมพันธกับสิ่งใด แมจะเปนของสะอาดสวยงามเพียงใดก็ตาม 
จะตองกลายเปนของสกปรกโสมมสงกลิ่นฟุงไปหมด 

เพราะรางกายน้ีเปนตัวปฏิกูล สิ่งที่เขามาเกี่ยวของกับรางกายนี้จึงกลายเปนของ
สกปรก ตองชะตองลางตองฟอกเช็ดถู ไมเชนนั้นก็อยูไมได น่ีเห็นอยางชัดๆ อยูแลว
ตามหลักความจริง ผูปฏิบัติจะฝนหลักความจริงนี้ไปไหน ความฝนหลักความจริงเหลา
นี้มีแตเรื่องของกิเลสทั้งสิ้นซึ่งเปนขาศึกตอธรรม เคยฝนธรรมอยางน้ีมาเปนลําดับลําดา 
คือเสกสรรปนยอข้ึนมาเฉยๆ ทั้งๆ ที่หาความจริงไมได วาสวยงาม วานารักใครชอบใจ 
วาเปนส่ิงจีรังถาวร วาเปนส่ิงใหเกิดสุขนาร่ืนเริงบันเทิง วาเปน อตฺตา เปนเราเปนของ
เราเปนของเขา 

จิตที่ไมมีที่ยึด มีแตกิเลสเปนผูพร่ําสอนอยูตลอดเวลา จะไมใหยึดไมใหถือไมให
เชื่อตามกิเลสจะเชื่อถืออะไร เพราะมีของอยางเดียวเทานั้นติดแนบอยูกับใจนับแตกัป
ใดกัลปใดมา จนกระทั่งไดพบไดยินโอวาทคําสั่งสอน ซึ่งเปนคูแขงกับธรรมชาติที่เสก
สรรปนยอดวยความจอมปลอมนั้น คูแขงน้ันเรียกวาธรรม จึงไดนําธรรมของจริงนี ้ เขา
มาเทียบเคียงของปลอม 

แยกแยะกันดูทุกสัดทุกสวน ความเสกสรรท่ีฝงอยูในขันธน้ีเปนคําเส้ียมสอนของ
กิเลส มันเส้ียมสอนวาเปนของสวยงาม ทําใหจิตคิดวาเปนของสวยของงามของดีของ
แนนหนาม่ันคงไปดวย ทีนี้นําธรรมเขามาลบลางของปลอมนั้น วาสวยงามทีต่รงไหน ดู
หาความสวยงามไมได ท้ังภายนอกภายในของรางน้ี หาความสวยงามไมไดแมแตช้ิน
เดียว มันเต็มไปดวยของปฏิกูลโสโครกหมดทั้งรางนี้ ทั้งในตัวของเราและสัตวอื่นบุคคล
อื่น ทั้งหญิงทั้งชายเหมือนๆ กันหมด เทียบกันไดทุกสัดทุกสวนไมมีอะไรแปลกตางกัน 
น่ีคือความจริง เราฝกวิปสสนาคือปญญา ฝกเพื่อจะสลัดสิ่งที่เคยยึดถืออันจอมปลอม 
เขาสูหลักความจริงคือของไมปลอม นี่เปนขั้นหนึ่งของจิตของธรรม 

ขั้นตอไปยังแยกแยะเปนเรื่องอนิจฺจํ ทุกฺข ํ อนตฺตา ซ่ึงเปนธรรมของจริงเชน
เดียวกันเขาไปอีก เปนทางเดินเพื่อความสลัดปดทิ้งสิ่งจอมปลอมทั้งหลาย คือกิเลสตัว
พาเสกสรรปนยอมาเปนเวลานาน ผลของมันทําใหเกิดความกดถวงลวงใจอยูเสมอ ให
มีแตความทุกขความเดือดรอนเพราะส่ิงเหลาน้ี เม่ือพิจารณาตามหลักความจริงแลว จิต
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ยอมจะคอยปลอยวางไปโดยลําดับ ตามความซึมซาบแหงปญญาท่ีเขาสูหลักความจริง
ของธรรมไปโดยลําดับลําดา 

จนกลายเปนวากายท้ังกายน้ี ถาพูดถึงกองอสุภะก็คือปาชาผีดิบ ที่เต็มไปดวย
ซากศพตางๆ ซึ่งรวมอยูในรางกายของแตละบุคคลๆ น่ันแล ไมใชซากหนึ่งซากเดียว มี
หลายซาก หลายศพ หลายประเภท หลายชนิดของสัตวที่มาตายกองกันอยูภายในราง
กายของเรานี ้ พิจารณาอยูเชนน้ีซํ้าๆ ซากๆ เชนเดยีวกับเราถากไม หลายคร้ังหลายหน
ก็ถึงแกน ถึงที่พอเหมาะพอดี พอเอา ยิ่งชะลางลงไปหลายครั้งหลายหนก็ถึงที่สะอาด 
พนจากสิ่งจอมปลอมเห็นไดชัดเจน จิตยอมปลอยวางเองโดยไมตองสงสัย 

น่ีเปนข้ันหน่ึงของการพิจารณาท่ีเรียกวาปญญา เราแยกจากสมาธิคือจิตท่ีสงบ
น้ัน ใหแสดงกิริยาออกมาทางความแยบคาย เรียกวา วิปสสนาปญญา แปลวา ความ
เห็นแจงเห็นจริง ไมใชเห็นปลอมเห็นแบบมืดๆ ดําๆ กําดํากําขาวอยางท่ีอวิชชาพาเห็น 
ปญญาธรรมพาเห็น เห็นแจงเห็นชัดและรื้อถอนตนออกจากความยึดมั่นถือมั่นสําคัญ
ผิดตางๆ ไปไดโดยลําดับ น่ีแหละการดําเนินเพ่ือมรรคผลนิพพาน ดําเนินไปตามส่ิง
เหลาน้ี โดยถือส่ิงเหลาน้ีเปนหินลับปญญาในการดําเนินวิปสสนา 

ที่จิตไมสามารถกาวไปไดตามความมุงหมาย ก็เพราะจิตติดส่ิงเหลาน้ี ทานจึง
สอนใหพิจารณาบุกเบิกส่ิงเหลาน้ี ซ่ึงเปนเสมือนขวากหนามแทงจิตใจอยูทุกเวลํ่าเวลา 
รักก็ทําใหเกิดทุกข ชังก็ทําใหเกิดทุกข เกลียดโกรธทําใหเกิดทุกขทั้งนั้น เพราะกิเลส
เปนสาเหตุจะไมเกิดทุกขอยางไร ไมใชเปนสาเหตมุาจากธรรม สาเหตุท่ีมาจากธรรมน้ัน 
แมจะมีทุกขบางเพราะการตอสูกับขาศึก แตจิตก็คํานึงเพื่อชัยชนะหรือเพื่อความรูแจง
เห็นจริง ความทุกขนั้นก็ไมถือเปนอารมณกับผูปฏิบัติ 

เพราะฉะน้ัน ผูปฏิบัติธรรมแมทุกขแทบเปนแทบตาย ก็ไมถือเปนอารมณยิ่งกวา
เพื่อความรูแจงเห็นจริงในสิ่งที่ตนตองการที่ตนมุงหมายไว พระพุทธเจาของเรา ทานมี
ความมุงหวังอยางแรงกลา เพราะฉะน้ันแมจะสลบถึงสามคร้ังสามหน แตยังไมถูกทาง
เพ่ือความตรัสรูก็ตาม พระองคก็ไมทรงทอถอย เพราะอํานาจแหงความมุงม่ันตอธรรม
ของจริง มีกําลังมากกวาที่จะทอถอยเพียงความสลบเทานั้น 

การพิจารณารางกายเปนส่ิงสําคัญมาก เฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับราคะตัณหาขึ้นอยู
กับรางกายน้ี จิตสงบก็สงบจากความคิดในเร่ืองราคะตัณหา เก่ียวกับรูป เสียง กลิ่น รส 
ในชาดกทานกลาวไวซึ่งเปนสิ่งที่สะดุดใจมากวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตไมเคย
เห็นรูปใด ที่เปนขาศึก เปนเคร่ืองเสียดแทงจิตใจอยางเจ็บปวดแสบรอน ยิ่งกวารูปของ
เพศตรงขาม เสียงใดก็ตามไมสามารถที่จะเสียดแทงเขาถึงขั้วหัวใจ ถึงกับจิตใจจะพัง
ทลายลงไดเหมือนเสียงของเพศตรงขาม กลิ่นใดก็ตามไมสามารถทะลวงเขาถึงขั้วหัวใจ
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ยิ่งกวากลิ่นของเพศตรงขาม รสใดก็ตามไมสามารถทําลายหัวใจใหกระทบกระเทือน
หว่ันไหวและเปนบาแบบสดๆ รอนๆ พรอมทั้งการรับความทุกขทรมานไดมากยิ่งกวา
รสของเพศตรงขาม การสัมผัสใดก็ไมสามารถทําใจใหละเมอเพอฝน จนตัวไมเปนตัว
ของตัวยิ่งกวาการสัมผัสเพศตรงขาม ใหเธอทั้งหลายจําไวอยางถึงใจ อยาประมาท” 

“วิธีที่จะแกรูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส อันเปนบอเกิดแหงราคะตัณหานั้น ตองใช
วิธีการอันถูกตองเหมาะสมกัน คือการพิจารณา อสุภกรรมฐาน เปนภาคพ้ืน ใหเกิดมี
ความชํานิชํานาญ นอมกายวิสภาคเขามาสูกายของเรา หนังของวิสภาคเขามาเทียบกับ
หนังของเรา เสียงของวิสภาคเขามาเทียบกับเสียงของเรา กล่ินของวิสภาคเขามาเทียบ
กับกลิ่นของเรา ความสัมผัสของวิสภาคเขามาเทียบความสัมผัสตัวเราเอง ส่ิงเหลาน้ีมัน
ก็เปนเน้ือเปนหนังเปนอวัยวะอันเดียวกัน ไมเห็นมีผิดแปลกกันอะไรเลย ถาพูดถึงเรื่อง
ความเปนปฏิกูล คนทั้งหญิงทั้งชายเปนเทวดามาจากไหน รางกายจึงจะไมมีความปฏิกูล
โสโครก ภิกษุท้ังหลาย ทั้งหญิงทั้งชายก็คือคนทรงธาตุทรงขันธ ทรงอสุภะอสุภัง มีหนัง
มีเนื้อ มีกระดูก มีตับไตไสพุง มีของอสุภะอสุภังเต็มตัวเชนเดียวกันนั่นแล จะไปหลงหา
สาระอะไร ถาไมใชเราเปนบุรุษตาฟาง เพราะฉะน้ันเธอท้ังหลายจงพิจารณาในส่ิงเหลาน้ี
ใหมาก ยาแกพิษภัยอันสําคัญ คือ อสุภะ เปนยาอันประเสริฐ” 

นี่คือพุทธพจนที่ทรงแสดงไวแกภิกษุทั้งหลาย      เพ่ือความเห็นภัยในส่ิงท่ีเปน
วิสภาคกัน เพื่อจิตไดพิจารณาตามหลักอสุภธรรมไมขาดวรรคขาดตอน ใจจะไดสงบ ใจ
หายกังวลหมนหมอง เพราะทุกสวนแหงรางกายน้ันๆ เปนลักษณะเหมือนๆ กัน 

“กายทั้งกาย ทั้งหนัง ท้ังเน้ือ ทั้งเอ็น ทั้งกระดูก ทุกสัดทุกสวนแหงอวัยวะทั้งของ
หญิงและของชาย กับทุกสัดทุกสวนแหงอวัยวะของเรานั้น ไมมีอะไรผิดแปลกกันเลย 
นอกจากถูกหลอกลวงจากกิเลสเทานั้น วาน้ันวิเศษน้ีวิโส จนผูหญิงผูชายธรรมดาๆ 
กลายเปนเทวดาข้ึนมา ตนเปนเสมือนบอยหรือสุนัขตัวหน่ึง ที่คอยกัดคอยแทะแบบ
ลมๆ แลงๆ อยูภายในใจ ไมมีวันเวลาสรางซาลงได นับวาโงเกินไป ไมสมกับความเปน
ภิกษุ ใหเธอทั้งหลายจงจําไวใหถึงใจ” 

นั่นฟงดูซ ิน่ีแหละการพิจารณา   จงทําตามที่ทานสอนไวนั้น   คําวาโงเกินไปจะ
ถูกลบลงดวยวิปสสนาปญญาไมสงสัย ถาลงไดพิจารณาใหชัดเจน เทียบทุกสัดทุกสวน
ท้ังภายนอกภายในใหเห็นชัดเจนแลว จะมีอะไรแตกตางกัน จะหลงอะไรกัน ดวยเหตุนี้
จึงตองใชการพิจารณาใหมาก โรคหนักตองวางยาใหหนัก เพ่ือทันกับโรคสุนัขบาตาฝา
ฟางที่มองเห็นใบไมแหงกลายเปนผัก 
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นอกจากนั้นทานยังสอนใหไปเยี่ยมปาชา การไปเย่ียม ปาชาแตกอนเปนปาชาผี
ดิบ ตายเกาตายใหมเอาไปทิ้งเกลื่อนไปหมด การไปพิจารณาปาชาน้ัน ทานสอนใหไป
ทางเหนือลม และสอนใหไปทางตายเกาเสียกอน เพราะกําลังสตปิญญายังไมเพียงพอ 
ใหไปดูผูที่ตายเกาเสียกอน อวัยวะเกล่ือนกลาดเร่ียราด กระดูกกระจัดกระจายเปนอะไร
ไปแลว แลวขยับเขาไปเปนลําดับจนถึงผูตายใหม ท้ังน้ีเพราะอาจจะเกิดความกําหนัด
ยินดีขึ้นมาได 

เม่ือไดพิจารณาเปนลําดับลําดาเขาไปแลวเชนน้ัน ยอมจะมีกําลังทางสติปญญา
พอพิจารณากันไปได ศพนั้นๆ แมตายใหมก็ไมผิดอะไรกับรางกายของเราที่ยังไมตายนี้ 
ถากล่ินเหม็นคลุงมันก็เปนเชนเดียวกันน้ีแล เพราะเปนปาชาผีดิบผีตายเชนเดียวกัน 
เมื่อพิจารณาเทียบเคียงไดทุกสัดทุกสวนของซากศพในปาชา กับรางกายเราท่ียังไมตาย 
วาเปนลักษณะเดียวกันจนหายสงสัยแลว จะไมไปเยี่ยมปาชาอีกก็ได 

เย่ียมปาชาภายในรางกายของเราน้ีก็เปนท่ีเขาใจ เพราะการไปเย่ียมปาชานอก ก็
เพ่ือจะหาหลักยึดเทียบเขามาสูหลักภายในคือตัวเราเอง เม่ือไดหลักภายในเปนเคร่ือง
ยึดแลว ก็มีหลักมีเกณฑในการพิจารณาตนและหายกังวลในการไปเยี่ยมปาชานอก นี่
เปนปญญาขั้นหนึ่ง 

ปญญาขั้นนี้ตองใชความพยายามใหมากกอนจะมีความชํานาญ เมื่อชํานาญแลว 
ปญญาขั้นนี้ยอมผาดโผนมาก ตามท่ีเคยพิจารณามาแลวเปนอยางน้ัน พิจารณาจนหมุน
ต้ิวๆ ทันกับเหตุการณที่มีอยูรอบตัว เมื่อปญญามีความชํานาญจวนถึงขั้นที่จะสลัดปด
ทิ้งรางกายนี ้ยิ่งหมุนตัวเปนเกลียวตลอดอิริยาบถไมมีวางงาน 

มองดูตัวทั้งตัวนี้กลายเปนเนื้อก็เปนไปหมดทั้งตัว มองดูหนังไมเห็น ทะลุเขาไป
ถึงเนื้อ ถึงเอ็น ถึงกระดูก จนกระทั่งกลายเปนรางกระดูกไปหมดในคนทั้งคน เราท้ังคน
เปนกอนเนื้อไปหมดทั้งตัว มองดูหญิงดูชายเปนสภาพเดียวกันไปหมด เพราะความ
ชํานาญในการพิจารณาวิปสสนาข้ันรูปกาย รางกายหาความสวยความงามไมได มองดู
เปนรางกระดูกหนึ่ง มองดูเปนคนที่หนังถูกถลกออกเหลือแตเนื้อแดงฉานไปหมดทั้ง
ตัวหนึ่ง ใจจะมีความกําหนัดยินดีที่ตรงไหน คนเราท่ีจะกําหนัดยินดีกันก็เพราะหนังน้ี
เทาน้ัน เพราะฉะน้ันทานจึงสอนกรรมฐานเพียง ตโจ แลวหยุด เพราะหนังมนัครอบไป
หมดแลวในรางกายคนรางกายสัตว 

น่ีคือความชํานาญของการพิจารณา ถัดจากน้ันไปเพียงกําหนดแย็บเดียวเทาน้ัน 
ไมถึงสามวินาทีจะทะลุไปหมดตั้งสองรอบสามรอบในรางกายรางเดียวนั้น กลายเปน
กระดูกเปนทอนกระดูกไปหมด เพียงเสนเอ็นติดตอรัดรึงกันไวเทาน้ัน เชนเดียวกับซาก
ผีท่ีเอามาไวตามวัดตามวา อวัยวะสวนอ่ืนๆ ไมมี เหลือแตกระดูกที่มัดติดกันไวเทานั้น 
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เมื่อเปนเชนนั้นจะรักอะไรกําหนัดอะไร มีแตกระดูกเทานั้น น่ันแหละคือความ
จริงของธรรมเปนขั้นๆ และตัดความจอมปลอมออกเสียได ที่วาผมก็งาม หนังก็งาม 
เนื้อก็งาม เอ็นก็งาม งามไปหมด กระดูกก็งาม แมท่ีสุดอาหารเกาอาหารใหมท่ีเปนมูตร
เปนคูถก็งามไปดวย เพราะถูกกิเลสมันตมมันตุน มันเสกสรรปนยอใหกินของสกปรก
มาเปนเวลานาน เพราะความโงเขลาของตน ใหกิเลสปรุงอาหารเปนพิษท้ังน้ันใหกิน
และกินไมมีวันอิ่มพอ กินเทาไรย่ิงหิวโหย กินเทาไรยิ่งติดยิ่งจมลงลึก คิดใหละเอียด
แลวไมสลดสังเวชบางหรือ 

เราเปนนักปฏิบัติ จงพิจารณาใหเห็นตามความจริงน้ี เม่ือพิจารณารูเต็มท่ีแลว 
ไมตองบอกเรื่องความสลัดปดทิ้งรูปขันธ วาไมใชเราไมใชของเรา ความปฏิกูลโสโครกนี้
ก็หายไป เพราะผานไปแลว หายสงสัยแลว เหลือแตเพียงรางกระดูก สงสัยอะไรกัน น่ัน
เปนกอง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เปนความจริงอันหน่ึงเทาน้ัน นี่ปญญาขั้นนี้ตองผาดโผน
เต็มท่ีเพราะแกกิเลสสวนหยาบ ตอสูกับกิเลสสวนหยาบ ปญญาตองเปนปญญาที่ผาด
โผน ไมงั้นไมทันกัน ไมเรียกวามัชฌิมา คือเหมาะสมกัน 

พอหมดขั้นนี้แลวสติปญญาก็กาวเขานามธรรมทั้งสี่ พิจารณานามธรรมท้ังส่ี 
เวทนา ความสุข ความทุกข ความเฉยๆ ภายในรางกายและจิตใจ สวนเวทนาภายในจิต
ทั้งสามนั้นแยกไวกอน พิจารณาเวทนาท่ีเก่ียวของกับกายเวลาเกิดความทุกขเวทนาข้ึน
มา จะเกิดข้ึนดวยการเจ็บไขไดปวยเจ็บหัวตัวรอนก็ตาม ใหพิจารณาแยกแยะดู
ทุกขเวทนา เฉพาะอยางย่ิงทุกขเวทนาน้ันแหละ เปนผูออกหนาออกตาในขณะที่เจ็บไข
ไดปวย สุขหาทางแทรกเกิดขึ้นไมได 

จึงตองพิจารณาแยกดูทุกขใหเห็นทุกขเปนอยางไร ทุกขใหโทษใหรายแกผูใดเรา
จึงเหมาเขาวาเปนทุกข เหมาเขาวาเปนภัยตอเรา เหมาเขาวาเปนขาศึกตอเรา พิจารณา
ใหเปนอรรถเปนธรรมตามความเปนจริง อยาลําเอียงเพื่อเขาขางตัว จะเปนการกอบ
โกยกิเลสเขามาเผาตนย่ิงกวาการไมพจิารณาเสียอีก เพราะผิดทาง 

เพราะฉะน้ัน การพิจารณาทุกขเวทนาจึงพิจารณาใหเปนธรรม  วาทุกขเวทนาน้ี
เหรอท่ีวาเปนภัยแกเรา ดูใหชัดเจนถึงสภาพของทุกขที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นวา เปนภัย
แกผูใด สติปญญาจดจอลงในจุดที่เกิดทุกขมากกวาเพื่อน คลี่คลายดูดวยปญญา เมื่อ
ชัดเจนแลว ทุกขก็สักแตวาปรากฏตัวอยูตามหลักธรรมชาติของตนเทานั้น แมตัวทุกข
เองก็ไมทราบความหมายของตนวาเปนทุกข และไมมีความหมายวาไดใหความทุกขแก
ผูหน่ึงผูใดเลย 

พิจารณาดูรางกายก็สักแตวากาย ที่มีอยูแลวตั้งแตทุกขเหลานี้ยังไมเกิดขึ้น แม
ทุกขเหลาน้ีดับลงไปแลว กายก็ยังเปนกายอยูตามสภาพของตน ตางอันตางจริงอยูโดย
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หลักธรรมชาติของตนเชนนี้ ไปเหมาเอาวาเขามาเปนทกุขมาเปนภัยแกเราไดอยางไร 
ถาไมใชใจเปนตัวไปหมายเขาตางหาก แลวยอนเขามาดูใจ  เทียบเคียงกายน้ันเปนเรา
เหรอ กายน้ันมาเปนใจหรือใจไปเปนกาย หรือทุกขเวทนาน้ันมาเปนใจ หรือใจน้ีไปเปน
ทุกขเวทนา 

แยกแยะทุกสัดทุกสวน ยิ่งทุกขมีความรุนแรงมากเพียงไร สติปญญาขั้นนี้ยิ่ง
หมุนติ้ว เร็วย่ิงกวานํ้าไหลไฟสวาง ไมอยางนั้นไมทันกัน แยกแยะทุกสัดทุกสวน เวทนา
ก็กลายเปนความจริงขึ้นมาอยางประจักษใจหายสงสัย วามีจิตเทาน้ันไปสําคัญ
ทุกขเวทนาวาเปนขาศึกตอตนเอง และวาเปนตนเปนของตน ตลอดถึงเร่ืองรางกายเขาก็
เปนสภาพแหงความจริงของเขาอยูเชนน้ัน แตใจเสียเองเปนผูไปยึดไปถือ วากายของ
เราเปนทกุข ทุกขก็มาเปนกาย ทั้งทุกขทางกายทั้งทุกขทางใจก็กลายเปนเราและเปน
ทุกขขึ้นมาอีก เพราะความสําคัญผิด 

เมื่อแยกแยะทั้งสามสภาพคือ ดูกาย ดูเวทนา ดูจิต เทียบเคียงกันไดทุกสัดทุก
สวนวาไมใชอันเดียวกัน ความสําคัญม่ันหมายของจิตท่ีไปหมายเขาวาเปนเราเปนของ
เรา ก็ถอนตัวเขามาสูจิต เม่ือความสําคัญถอนตัวเขามาสูจิตแลว จิตก็เปนปกต ิ เปน
ความจริงของจิต เวทนาก็เปนความจริงของเวทนา กายก็เปนความจริงของกายแตละ
อยางๆ แลวก็ไมกระทบกัน หน่ึง ทุกขเวทนาที่กําเริบมากๆ น้ันดับไปอยางรวดเร็ว สอง 
ทุกขเวทนาแมไมดับ แตก็เปนความจริงของตนอยูเปนสัดเปนสวน ไมเขามากระทบกัน
กับจิตใจนี้ไดเลย 

ใจนั้นแมจะอยูในทามกลางแหงความทุกขความลําบาก ในขณะที่เปนโรคภัยไข
เจ็บหรือขณะน่ังนานๆ ก็ไมมีความกระวนกระวาย มีแตความกระหยิ่มยิ้มยองอยูโดย
หลักธรรมชาติแหงความจริงของใจ น้ีคือการพิจารณาเวทนา นอกจากนั้นยังทราบชัดวา 
ทุกขเวทนาก็ด ี สุขเวทนาก็ด ี อุเบกขาเวทนาก็ด ี เปนอาการอันหน่ึงๆ เทาน้ัน รวมแลว
ยอมไหลลงสูภาชนะคือ ไตรลักษณ ไดแก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตาทั้งมวล นี่ปญญาขั้น
หน่ึง 

สัญญา ความจําไดหมายรู จนเกิดเร่ืองเกิดราวข้ึนมา สังขารปรุงแย็บ สัญญา
หมายไปใหเปนเร่ืองเปนราวหลอกตนเหมือนกับภาพในหนากระจก ภาพของเราเองนี้
แหละไปปรากฏอยูในหนากระจก เราก็ไปต่ืนภาพในหนากระจกน้ัน เม่ือทราบชัดเจน
แลววา ภาพท่ีปรากฏในหนากระจกน้ันมันเปนภาพไปจากกายของเราฉันใด อาการทุก
อยางท่ีปรากฏข้ึนจากสังขารจากสัญญาท่ีหมายเร่ืองน้ันเร่ืองน้ี ก็เปนภาพออกจากใจฉัน
น้ัน ถาใจไมรูเทาทันก็ไปหลงภาพนั้น เมื่อใจรูเทาทันแลวก็ปลอยวางตามสภาพของเขา 
สิ่งเหลานี้ก็เกิดๆ ดับๆ ไมยึดมั่นถือมั่นในสัญญา สังขารอันเปนสิ่งเกิดดับ 
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แมวิญญาณท่ีรับภาพจากภาพนอก เชน รูป เสียง กลิ่น รส เวลาเขามากระทบตา 
หู จมูก ล้ิน กาย เปนตน ก็มีแตเพียงแย็บเดียวๆ ท่ีรับทราบ ในขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัส 
เม่ือส่ิงน้ันดับไปความรับทราบก็ดับไป เปนอาการหน่ึงๆ ของจิตเทานั้น จะถือเปนเรา
เปนของเราไดอยางไร ถาไมใชบากองรับเหมานะ 

พิจารณาซํ้าๆ ซากๆ เปนการฝกซอมดวยความสัมผัสสัมพันธระหวางจิตกับ
สัญญา สังขารที่คิดปรุงอยูภายใน และระหวางขางนอกกับขางในใหเปนไปโดย
สมํ่าเสมอ จิตยอมมีความชํานิชํานาญ สามารถสลัดตัดทิ้งขันธหานี้ไดทั้งๆ ที่ยังไม
บริสุทธ์ิ อุปาทานในรูปขันธก็ปลอยไดอยางชัดเจนเห็นประจักษ จิตพักจากการพิจารณา
รางกายวาเปนอสุภะอสุภังตางๆ เพราะอิ่มตัวแลว รูแลว ปลอยวางแลว พิจารณาเพ่ือ
อะไรอีก การพิจารณาเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ถือเอาความเกิดดับเปนสําคัญ 
คือ เกิดขึ้นก็รูไดชัด ดับไปก็รูไดชัด ขาดจากกันก็รูไดชัด  

ขันธทั้งหานี่แหละเปนทางเดินของกิเลส อวิชชาสงสมุนออกมาทางนี้แหละ ออก
มาทางตา ทางหู เปนตน คอยจับจองเอารูป เอาเสียง เอากลิ่น เอารส เครื่องสัมผัส
ตางๆ ทั้งดีทั้งชั่วกวานมาหมด กวานเขามาเปนฟนเปนไฟเผาลนสัตวผูโงเขลาตาฝาฟาง 
พระที่โงๆ ตาฟางๆ ยอมตัวเปนฟนใหมันเผาลนอยูทั้งวันทั้งคืนไมยอมหาทางออก 
นอกจากชมเชยไฟวาดีขยันไหมเทานั้น ถามีความฉลาดก็พิจารณาเพ่ือหาทางปลด
เปลื้องไปได ตามสติปญญาขั้นดังกลาวนี ้

ตา หู จมูก ล้ิน กายก็สักแตวาตา หู จมกู ล้ิน กาย รูป เสียง กล่ิน รส เคร่ือง
สัมผัสก็สักแตวาเทานั้น เพราะไดพจิารณาตัดขาดมาโดยลําดับ อายตนะภายใน เชน รูป
กายของเรามีทั้งตา ทั้งหู ทั้งจมูก ทั้งลิ้น ทั้งกาย ก็รูเทาทันและปลอยวางไดแลว เรียกวา
ตัดขาดจากทางเดินของกิเลส มีอวิชชาเปนตัวการสงสมุนออกมาตามทางสายนี ้และตัด
สะพานนี้ขาดเขาไปโดยลําดับ กิเลสออกมาทางเวทนาก็ตัดขาดดวยปญญา ออกมาทาง
สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ตัดขาดไปโดยลําดับ เมื่ออวิชชาไมมีสมุน ถูกตัดสะพานขาด
ไปหมด คือฆาทั้งสมุนของมันดวย ความสําคัญม่ันหมายตางๆ ฆาไปดวย อาการตางๆ 
ทั้งหานี้ก็ตัดขาดไปดวย กิเลสก็รวมตัวเขาไปสูจิตดวงเดียวเพราะไมมีที่หลบซอน 

น่ีแหละวิธีการดําเนินเพ่ือมรรคผลนิพพานดังคร้ังพุทธกาลทานดําเนิน ทาน
ดําเนินอยางน้ี ทานพิจารณาอยางน้ี กิเลสมันมีอยูที่ไหน สติปญญาจะเปนเหมือนกับไฟ 
กิเลสเปนเหมือนกับเชื้อไฟ กิเลสอยูที่ตรงไหนปญญาจะหมุนติ้วเขาไปตรงที่เชื้อมีอยู
น้ัน เช้ือมีอยูทางกายเราก็พิจารณาทางกาย จนกระทั่งไหมไปหมดดวยความรูเทาทัน 
อยูทางเวทนาก็ไหมไปหมด คือรูเทาทันหมด สัญญา สังขาร วิญญาณก็ไหมไปหมด 
ปลอยวางไปหมด กิเลสเขาไปสูใจ กําหนดเขาไปท่ีใจ 
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ปญญาข้ันพิจารณาอวิชชาน้ี เปนปญญาขั้นอัตโนมัติโดยแท เพราะเร่ิมเปน
อัตโนมัติมาแตความชํานาญขั้นรูปขันธอยูแลว ตามครั้งพุทธกาลทานวา มหาสติมหา
ปญญา ซึ่งเริ่มเปนมหาสต ิ มหาปญญามาโดยลําดับจากการพิจารณาขันธหาอยูแลว 
เมื่อถึงขั้นกิเลสรวมตัวมาเปนจิตอวิชชาแลว จึงเปน มหาสต ิมหาปญญา อยางเต็มเม็ด
เต็มหนวย หมุนตัวเปนเกลียวทั้งวันทั้งคืนอยางละเอียดลออ เหมือนนํ้าซับนํ้าซึม 

ไมมีอะไรเปนที่พิจารณาเพราะรูปก็ผานไปแลว ไมยอมพิจารณา รูแลวปลอย
แลว ละวางแลว เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท่ีเปนสวนเก่ียวกับเร่ืองรางกายน้ีก็ดับ
ไปหมด ขาดไปหมดแลว มีแตความยิบแย็บๆ กระเพื่อมอยูภายในจิต ความกระเพื่อม
แตละขณะๆ ที่แสดงออกมาจากจิต ก็ทราบวาเปนการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของโลก
สมมุต ิของโลก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ภายในจิต รูไดอยางชัดเจน ยึดม่ันถือม่ันในความ
กระเพื่อมวาดีวาชั่ววาเกิดวาดับนี้ไดอยางไร 

ฐานของอวิชชาจริงๆ คืออะไร น่ีแหละตัวสําคัญ เราก็ไมอยากจะพูดตรงนี้ 
เพราะเหตุไร เพราะเปนธรรมที่ละเอียดมาก กิเลสประเภทน้ีละเอียดมาก มักจะสวม
รอยใหผูปฏิบัติหลงกลลืมตัว แตก็ทนไมไดที่ตองพูด เมื่อเขาถึงขั้นนั้นแลว น่ันแหละ
ข้ันท่ีสําคัญวาตัววิเศษ วาตัวประเสริฐเลิศโลกท้ังๆ ที่กําลังเปนอวิชชาเต็มตัว ไปยกตัว
อวิชชาน้ันแหละวาประเสริฐ วาเลิศ มหาสติ มหาปญญาที่เคยฝกมาอยางเกรียงไกร ก็
กลายเปนองครักษไปรักษาอวิชชาดวงที่วาเลิศประเสริฐ ดวงมีความสงาผาเผย มีความ
สวางกระจางแจง องอาจกลาหาญแพรวพราว ไมมีอะไรเสมอเหมือนไปเสียโดยไมรูสึก
ตัว จึงมีทั้งรักทั้งชอบใจ ทั้งออยอิ่งทั้งสงวนอยูในนั้นหมด 

น่ันเห็นไหม กิเลสละเอียดขนาดไหน ตั้งแตขั้นกายก็ละเอียดพอตัวของมัน ซึ่ง
แทบลมแทบตายที่ผูปฏิบัติจะผานไปได กิเลสท่ีแทรกอยูกับเวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ก็เต็มตัวแหงความละเอียดของมัน ยิ่งเขาไปถึงองคกษัตริยวัฏจักร ที่พาจิตให
หมุนเวียนเปล่ียนแปลงในการเกิดการตาย คือตัวอวิชชานี้แทๆ จะไมละเอียดครอบ
โลกธาตุไดอยางไร แมขั้นมหาสติ มหาปญญา ยังลืมตัวหลงกลไปเปนองครักษรักษาจิต
ดวงนี้จนได 

คําวารักษาจิตดวงนี้คืออะไร คือมีความรัก ความสงวน ความออยอิ่ง ความติด
ความพันอยูภายในน้ัน ไมยอมใหอะไรมาแตะตองได เพราะรักมากสงวนมาก แตคําวา
สมมุต ิ อวิชชาก็คือสมมุต ิ มหาสติมหาปญญาซึ่งเปนสิ่งที่ควรแกกัน และหมุนตัวอยู
ตลอดเวลา ทําไมจะไมทราบความเคล่ือนไหว ความเปล่ียนแปลง ความผิดปกติของจิต
ประเภทท่ีวา อัศจรรยและเปนจอมกษัตริยนั้นไดในขณะใดขณะหนึ่งเลา เพราะจดจอ 
เพราะพจิารณา ทั้งๆ ท่ีกําลังรักสงวนและกําลังรักษาอยูน้ันแหละ หากมีการพินิจ
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พิจารณา มีการสังเกตสอดรูกันอยูทุกระยะๆ ตามนิสัยของสติปญญาขั้นไมนอนใจ ไม
นานก็ทราบกลมายาของอวิชชาจนได น่ีแหละตรงน้ี ตรงท่ีจะทําลาย 

คําวาอวิชชาหรือคําวาใสสะอาดน้ันนะ ใสจริง สะอาดจริง ผองใสจริง คําวาผอง
ใสกับความเศราหมองซ่ึงเปนสวนละเอียดน้ัน ตองเปนของคูกัน ผองใสขนาดไหนจะ
ตองเห็นความเศราหมองแทรกขึ้นมาในขณะใดขณะหนึ่งจนได องอาจหรืออับเฉาก็เปน
ของคูกัน แสดงขึ้นมาแมนิดหนึ่งสติปญญาขั้นนี้ก็จับได 

ธรรมชาติสมมุตินี้ละเอียดขนาดไหน สิ่งที่เปนคูเคียงกันก็ตองละเอียดใหเห็นได
อยางชัดเจนวานี่คืออะไร มีความสวางกระจางแจงขนาดน้ีแลว ทําไมจึงตองมีลักษณะไม
ไววางใจ ใหตองระมัดระวังกัน ธรรมของจริงแททําไมจะตองระวังกัน ความระวังน้ีเปน
ท่ีแนใจแลวหรือ ธรรมชาตินี้คืออะไร ทุกสิ่งทุกอยางที่เคยพิจารณาผานไปแลว ก็วา
เปนอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตาทั้งมวล แตนี้เปนอะไรที่ปรากฏเดนๆ อยูนี้ น้ันแลเปนจุดหรือ
เปาหมายแหงการพิจารณาละ ทีน้ีสติปญญาเร่ิมพิจารณาอยางเอาจริงเอาจัง 

ลงสติปญญาขั้นนี้ไดทุมตัวเขาไปแลว อยางไรก็ไมมีอะไรที่จะตานทานไวได ตอง
พังทลาย มหาสติมหาปญญาจอเขาไปตรงนั้น พิจารณาจุดน้ัน เหมือนกับการพิจารณา
สภาวธรรมท้ังหลาย เมื่อสติปญญาขั้นอัตโนมัติไดจอเขาไปจุดนั้น อวิชชาทนไมไดตอง
พังทลาย อวิชชาตาย ตายตรงนั้น นั้นแหละบอเกิดของสัตว เชื้ออันนี้เอง บอเกิดของ
สัตว สถานท่ีตาย-เกิด พาใหสัตวเกิดสัตวตายไมใชที่ไหน ธรรมชาติน้ีเองทําใหสัตวเกิด
สัตวตาย เราเปนผูแบกหามอันน้ีอยูประจักษใจ สงสัยอะไรวาโลกน้ี ตายแลวสูญ มันสูญ
ที่ไหน นอกจากคนตาบอดมองไมเห็นอะไรเทานั้นจึงจะกลาพูด แตก็พนการโดนเอาๆ 
ในสิ่งที่ตนไมเห็นไปไมได ที่ปฏิเสธไมไดก็คือคนตาบอดนั่นแล โดนอะไรเกงกวาใครๆ  

นี่พูดตามที่พิจารณาทางภาคปฏิบัติ เมื่อธรรมชาตินี้หายไปหมดไมมีสิ่งใดเหลือ
แลว อันใดที่รูวาอวิชชาดับไปแลว ภพชาติที่เปนเชื้อใหเกิดเปนตางๆ ดับไปแลวจากใจ 
สวนใจน้ันดับไปดวยไหมท่ีน่ี ถาใจดับไปดวย อะไรท่ีรูวาบริสุทธ์ิ รูวาวิเศษ รูวาอัศจรรย
เหมือนโลกธาตุกระเทือนไปดวย ผูรูวิสามัญน้ีสูญไปไหนท่ีน่ี พระพุทธเจาทรงสั่งสอน
โลก ทานนําพระจิตบริสุทธิ์ นําธรรมบริสุทธ์ิน้ีมาส่ังสอน ไมไดนําสิ่งที่สูญ สิ่งไมมีมา
สอนโลก 

น่ีแหละการเรียนภพชาติ ความเกิด แก เจ็บ ตายของสัตวโลก อยาไปเรียนที่
ไหน ใหเรียนเร่ืองของเราน้ีกอน เม่ือเรียนเร่ืองของเราใหเต็มภูมิ เต็มอรรถเต็มธรรม
แลว จะรูอยางนี้ดวยกันทั้งนั้น ปฏิเสธไมไดเพราะนี้เปนของจริง ลบลางไมสูญ ลบลาง
ไมได นี่คือหลักใหญ เหตุใหญที่ทําใหเกิด พอเรียนถึงธรรมชาติที่ทําใหเกิดพังทลายลง
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ไปแลว ทําไมจะไมสามารถอุทานขึ้นมาไดวา หมดแลวเร่ืองราวท้ังหลาย ที่เกิดตายๆ 
จับจองปาชาอยูไมหยุดไมถอยเพราะตัวนี้เอง ตัวน้ีไดส้ินซากไปแลวบัดน้ี หมดเรื่อง 

เหลือแตความบริสุทธ์ิลวนๆ มีอะไรอีกที่นี่ นั่นไมใชตัวอนิจฺจํ นั่นไมใชตัวทุกฺข ํ
นั่นไมใชตัวอนตฺตา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตาเปนเรื่องของสมมุติทั้งมวล นับแตอวิชชา
กระจายออกไปทั่วโลกธาตุ เปนไตรลักษณ เปนอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตาทั้งสิ้น เพราะเปน
สมมุติดวยกัน ธรรมชาติที่รูวาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปนอนิจฺจํ ทุกฺข ํอนตฺตา นั่นไมใชไตร
ลักษณ ไมใชอนิจฺจํ ไมใชทุกฺขํ ไมใชอนตฺตา ไมขัดแยงตนเองดวยและไมขัดแยงสิ่งอื่น
ใดดวย พอตัว หมดเรื่อง 

พระพุทธเจาทานปฏิบัติทาน พระสาวกทานปฏิบัติทานจนเปนคลังแหงมรรคผล
นิพพาน ทานดําเนินอยางไร พวกเราน้ีดําเนินกันอยางไร จึงไดแตชื่อมรรคผลนิพพาน
มาอวดกันตลอดเวลา ทั้งๆ ท่ีกิเลสเต็มหัวใจ ถาเปนภาชนะแลวลน ทั้งแบก ทั้งสะพาย
ท้ังหาบ ท้ังหาม มันลนเหลือหัวใจออกมา เรายังไมทราบอยูหรือวาส่ิงน้ันมันลนหัวใจ
เรา เรายังจะหาพอกหาพูน เสาะแสวงหามาใสท่ีไหนกันอีก จะเอากําลังอะไรมาแบก
กองทุกข เพราะอํานาจแหงกิเลสตัณหาท่ีขนมาทับถมโจมตีเราจนมองหาตัวไมเห็น เรา
ยังไมตื่นเนื้อตื่นตัวในเวลาปฏิบัติดวยทั้งเพศของพระ ซึ่งเปนเพศของนักรบนี้แลว เรา
จะไปตื่นตัวจะไปเห็นโทษตอนไหนที่ไหนกัน หรือตอนตายแลวนิมนตพระมา กุสลา 
ธมฺมา กุสลา ธมฺมา กุสลา หาประโยชนอะไร เมื่อตัวเราผูปฏิบัติธรรมแทๆ ยังโง
เหมือนหมาตายตวัหน่ึง จะมา กุสลา ธมฺมา ใหเกิดความฉลาดมาจากลมปากไดอยาง
ไร ถาไมรีบทําใจเราใหฉลาดเสียแตบัดน้ี ซ่ึงเปนการสวด กุสลา ธมฺมา โดยถูกตอง
ชอบธรรมตามทางศาสดา 

กุสลา แปลวาความฉลาด ฉลาดอะไร ฉลาดแกพิษแกภัยภายในใจใหบริสุทธ์ิข้ึน
มา น้ีซิท่ีเรียกวาความฉลาด ตายแลวจึงจะมาสวด กุสลา ธมฺมา กุสลา ธมฺมา เกาหาที่
ไมคันอะไรกัน ไมอายไอขี้เรื้อนบางหรือที่มันเกาถูกที่คันกวาพวกเรานะ เกาตรงที่มัน
คันซ ิ มันจึงจะหายคัน จอลงไปตรงนั้น กิเลสตัวคันที่สุดตัวคันสุดยอด คือ ตัวอวิชชา 
ฟาดมันลงไปใหหายคัน ตายแลวไมตองมา กุสลา ธมฺมา ใหยุงไปเปลาๆ  

มา กุสลา ธมฺมา ดวยจิตตภาวนาใหความฉลาดรอบใจเถอะ อยูท่ีไหนสบาย
หมด ตัดสินตัวไดเอง ส่ิงใดก็ตามถาลงไดเห็นดวยตาแลว กลาหาญที่จะพูด ไดยินดวย
หูชัดๆ แลว ใครมาโกหกไมได พูดไดอยางเต็มปาก รูดวยใจอยางชัดๆ ในกิเลสทั้งมวล 
และรูธรรมอยางเต็มใจแลวพูดไดอยางเต็มปาก อาจหาญอยางเต็มใจ เต็มภูมิท่ีรูท่ีเห็น 

น่ีแหละธรรมของพระพุทธเจา ไมใชธรรมอับเฉา ไมใชธรรมลี้ลับ ไมใชธรรม
แอบๆ แฝงๆ ดอมๆ มองๆ กลัวๆ ขี้ๆ ขลาดๆ ไมมี เปนธรรมที่องอาจกลาหาญ ผู
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ปฏิบัติพิสูจนไดภายในใจของตัวเอง เรียนก็เรียนมา เราไมไดประมาทในการเรียน 
เรียนแตชื่ออรรถชื่อธรรมชื่อกิเลสตัณหา แตไมเคยไปแตะตองกิเลสอาสวะพอใหมัน
หนังถลอก พอใหมันต่ืนนอนบางเลย นอกจากเปนบอยพัดวีใหมันสนุกหลับเพลินไป
เทาน้ัน 

ตองเอามาปฏิบัตซิิ ทานจึงเรียกวา ปริยัติ ไดแกการศึกษาเลาเรียนแนวทาง นับ
แตเกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ เปนตนไป แลวนําไปปฏิบัติแยกแยะตามวิธีทานสอน
น้ี ทานสอนจนถึงวิธีการตามฆากิเลสไดดวยวิธีการปฏิบัต ิโคตรแซกิเลส ลูกหลานเหลน
ของกิเลสทุกๆ ตัว ลวนเปนเสือรายท้ังน้ัน เปนพิษเปนภัยทั้งนั้น ฟาดฟนใหมันแตกแม
แตกลูก แตกบาน แตกเมือง บานแตกสาแหรกขาดออกจากใจใหเห็นเปนไรนักปฏิบัติ 

ถานักปฏิบัติทําไมได ใครจะทําไดในโลก นักปฏิบัติไมสามารถทรงมรรคผล
นิพพานดวยขอปฏิบัติอันดีงามน้ีแลว ใครจะสามารถในโลกน้ี เราแนใจวาไมมีใคร
สามารถ เพราะโลกตางมภีาระภารังเตม็ไปหมด โลกอยูดวยความยุงเหยิงวุนวาย เพราะ
ธาตเุพราะขันธ เก่ียวกับการบานการเมือง ครอบครัวเหยาเรือน 

เราน้ีมีผูสนับสนุนทุกส่ิงทุกอยาง คนใจบุญเต็มแผนดิน อาหารการกินก็เหลือ
เฟอ ทวมปากจนมองไมเห็นปากพระ เพราะอาหารปจจัยของศรัทธาญาติโยมปดหมด 
เครื่องนุงหมใชสอยมาจากผูใจบุญ พรอมเสมอที่จะสงเสริมคนดีพระดีที่ทําตนและผูอื่น
ใหมีความรมเย็นเปนสุข จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช ไมมีอะไรบกพรอง มี
เต็มทุกสิ่งทุกอยาง มาทุกทิศทุกทาง ทั้งใกลทั้งไกล มีแตผูสนับสนุนสงเสริมยินดี แต
เราทําไมจึงนอนใจ หลับครอกๆ อยูทั้งเปนทั้งๆ ที่ยังไมนอน สติสตังไปไหนหมด เอา
มาพิจารณาเอามาขุดคนซ ิ 

พระพุทธเจาทานขุดคนฆากิเลสตัณหาดวยสติปญญา หรือดวยความนอนใจ 
หรือดวยความข้ีเกียจข้ีคราน นํามาพิจารณาใหเห็นชัด เราเปนนักปฏิบัติ ลูกศิษยมีครู
ไมเดินตามครูจะเดินตามใคร ทําใหจริงใหจัง จะไดเห็นความอัศจรรยภายในใจ 

พวกเราชาวพุทธหรือชาวพูดพลามก็ไมรู พูดกันอยูอยางนั้นเรื่องอรรถเรื่อง
ธรรม แตธรรมไมทราบวาอยูท่ีไหน พูดเรื่องกิเลสก็พูดเสียจนน้ําลายฟุง แตกิเลสอยูที่
ไหนไมทราบ เอาแตชื่อมาพูด เอาแตชื่อมาคุยกัน มันจะเกิดประโยชนอะไร เอาตัว
กิเลสมาฆาซิมันเกิดประโยชน เอาธรรมมาปฏิบัติกําจัดกิเลสมันจึงจะเกิดประโยชน เปน
ผลเห็น อยัมภทันตา พระพุทธเจาและสาวกทานทําอยางนั้น จงเดินตามแบบตามฉบับ
ของทาน อยาใหผิดรองรอยของทาน  

งานที่ทําของพระเปนประจํา เปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะปลีกแวะไปไหนไมได 
เอางานอื่นมาแทนไมไดก็คือ งานถอดถอนกิเลสอาสวะ ดังท่ีทานประทานให หรือ
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อุปชฌายะมอบใหเวลาบวช เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ เปนตน นี่คืองานของพระ
เอาใหจริงใหจัง คล่ีคลายสับยําลงไปใหมันแหลกแตกกระจายลงไป เห็นแจงชัดเจนดวย
สติปญญา ศรัทธา ความเพยีรของเรา 

สถานท่ีท่ีเหมาะสมทานก็ประทานใหแลวต้ังแตวันบวชก็ รุกฺขมูลเสนาสนํ  นิสฺ
สาย ปพฺพชฺชา.ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย. บรรพชาอุปสมบทแลวใหไปเท่ียว
อยูตามรุกขมูลรมไม ชายปา ชายเขา ในถ้ํา เงื้อมผา อันเปนสถานท่ีสะดวกสบาย ไม
พลุกพลานดวยสิ่งรบกวนตางๆ น่ันเปนท่ีเหมาะสมกับงานเพ่ือฆากิเลส เพื่อรื้อถอน
วัฏฏะออกจากใจ ซ่ึงเปนภัยอยางใหญหลวงมานานแลวภายในหัวใจเรา เพราะฉะน้ัน 
จึงวาไมมีงานใดที่จะหนักหนายิ่งกวางานถอดถอนกิเลสวัฏจักรออกจากหัวใจ จึงตอง
ทุมเทกําลังลงใหเต็มที ่ แมชีวิตก็มอบบูชาพระรัตนตรัยไปดวยการปฏิบัติจิตตภาวนา 
เพ่ือความรูแจงเห็นจริงและหลุดพนอยางเดียว ขอใหนําไปพินิจพิจารณา  

มาอยูนี่ก็นาน ไมทราบวาองคละกี่ปกี่เดือน ผลเปนอยางไร สอนก็สอนแทบลม
แทบตาย สอนไมมีอัดมีอั้น มีเทาไรควักออกมาสอนเต็มสติกําลังความสามารถ ไมเคย
ปดบังลี้ลับไวแตนอยเลย และพูดทุกอยางตรงไปตรงมาตามความจริง ทั้งเหตุที่ได
ปฏิบัติมาอยางไร ก็นํามาสอนหมูเพ่ือนเต็มสติกําลังความสามารถ ไมไดโกหก ตลอด
จนถึงผลเปนอยางไร ถารูถาเห็นก็พูดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย จะเชื่อหรือไมเชื่อ ก็สุด
แตกิเลสสุดแตธรรมที่อยูในหัวใจของผูฟงทั้งหลายจะขัดแยงหรือตอสูกันเอง ทางใด
ชนะทางใดแพ ถาธรรมชนะ เราก็ปฏิบัติตัวใหเปนธรรมข้ึนไปโดยลําดับ แลวครอง
ความอัศจรรยภายในใจ ถาแพกิเลสแลว เราก็จะถูกกิเลสเหยียบยํ่าทําลายอยูอยางน้ี ต้ัง
กัปตั้งกัลปนับไมถวน ไมมีตนมีปลายอยูภายในหัวใจน่ันแหละ เปนทุกขทรมานยิ่งอยู
ตลอดไป 

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร รูสึกเหน่ือย เอาละพอ  
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เทศนอบรมพระและฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๒๔ 

โอวาทปาฏิโมกข 

วันน้ีเปนวันท่ีเราท้ังหลายระลึกถึงธรรมดวงประเสริฐ พระพุทธเจาเปนผู
ประเสริฐ พระธรรมเปนธรรมท่ีประเสริฐ พระสงฆสาวกของพระพุทธเจาที่พรอมกันมา
สันนิบาตในสํานักของพระพุทธเจาซ่ึงคลายวันน้ีน้ันจํานวน ๑,๒๕๐ องค ลวนแตเปน
องคประเสริฐทั้งสิ้น หาที่ตองติไมได ใจของเราไดทุมเทลงไปในธรรมชาติท่ีประเสริฐวัน
น้ี นับวาเปนสิริมงคลแกจิตใจของเราอยางย่ิง เพราะชุมช่ืนดวยพระธรรมดวงเลิศ คือ 
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 

การทําประทักษิณสามรอบน้ัน คือการทําความเคารพตอพระพุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆ มีองคพระประธานเปนสักขีพยานวา คือองคแทนศาสดา ในครั้งพุทธกาลทาน
ถือการเดินทําประทักษิณ คือเดินเวียนขวาสามรอบเปนการเคารพ ถือการยืนเปนการ
เคารพ เพราะฉะน้ันเวลาพระยืนอยู แตพวกญาติโยมนั่งอยู จึงหามแสดงธรรม ถายืน
ตองยืนดวยกัน นั่งตองนั่งดวยกัน เพราะฉะน้ันการทําประทักษิณสามรอบซ่ึงบางทาน
อาจจะไมเขาใจ น่ันคือแสดงกิริยาความเคารพดวยการทําประทักษิณ น่ีคือความเคารพ 
เปนอาการแหงความเคารพอาการหน่ึงซ่ึงแสดงในวันเชนน้ี เพื่อทานทั้งหลายไดทราบ
เอาไว 

พระที่เราทั้งหลายระลึกถึงทานนี ้ เปนพระทีป่ระเสริฐ ประเสริฐกวาทุกสิ่งทุก
อยางในสามโลกธาตุน้ี ไมมีสิ่งใดเสมอเหมือน ผูท่ีกาวเขาถึงธรรมอันประเสริฐ จึงเรียก
วาเปนผูประเสริฐ จิตใจเขาถึงธรรมอันประเสริฐไดโดยสมบูรณ ธรรมอันประเสริฐน้ัน
ยอมปรากฏที่ดวงใจ ใจกับธรรมเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน เพราะฉะน้ัน เวลาทาน
ปรินิพพานแลว จึงไมอาจจะพูดไดวาจิตของทานบริสุทธิ์หรือพูดไดวาจิต เพราะผาน
จากสมมุติไปแลว 

สมมุติคือธาตุขันธ ไดแกสกลกาย เมื่อมีสกลกายอันเปนสมมุติที่อาศัยกันอยูกับ
จิตที่เปนวิมุตติหลุดพนไปแลวนั้น จึงเรียกวาจิตบริสุทธ์ิ เรียกทานวาเปนพระอรหันต 
พอผานจากขันธนี้ไปแลว ไมมีสมมุติใดๆ เขาเจือปนกับจิตดวงนั้น จิตดวงน้ันเปนธรรม
ทั้งแทง เปนธรรมทั้งดวง จึงไมเรียกวาจิตอีก และคําวาปรินิพพานน้ันก็หมายถึงเร่ือง
สมมุติไดดับสนิทไปหมดแลวไมมีชิ้นเหลือ ไมเหมือนทานที่ยังครองขันธอยูทั้งที่จิต
บริสุทธ์ิ แตกอนดับเฉพาะกิเลสภายในใจ พอธาตุขันธสลายลงไปสูสภาพเดิมของตน
แลว น้ันเรียกวาปรินิพพานคือดับหมด กิเลสก็เปนอันวาดับไปแลวต้ังแตขณะตรัสรูและ
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ขณะบรรลุธรรม ถึงขั้นสุดยอดแหงธรรมแลว วาระสุดทายขันธก็สลายไป หมดความรับ
ผิดชอบกันเพียงเทานั้น  

สภาพของขันธก็มีธาตุสี ่ดิน นํ้า ลม ไฟ เปนสิ่งที่มองเห็นไดชัด สลายตัวลงไปสู
สภาพเดิมของตน จิตที่บริสุทธิ์ผานออกไปแลวจึงไมเรียกวาจิตไดอีก ธรรมชาติท่ีเรียก
ไมไดนี้แลที่เราทั้งหลายไดกราบระลึกอยูทุกวันวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ คือ ธรรมชาตินี้ 
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี้พูดตามอาการจึงมีสามรัตนะ เมื่อเขาถึง
ความบริสุทธ์ิเต็มท่ีแลว กลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลว ทั้งพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ ที่เปนอาการ รวมเขาสูธรรมดวงเดียว 

แตอยางไรก็ตามเมื่อโลกสมมุติยังมีอยู ธาตุขันธของเรายังมีอยู ตองระลึกถึงทั้ง
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ส่ิงท่ีระลึกน้ันแลเปนธรรมชาติท่ีประเสริฐ มีอยูตลอด
กาลเวลาไมไดสูญสิ้นไปไหน แตมิไดมีอยูแบบสมมุติทั้งหลาย และมิไดสูญแบบสมมุติ
ท้ังหลาย แตทรงอยูแบบนอกสมมุติ คือ แบบวิมุตติลวนๆ สมมุติเอื้อมไมถึง  

วันท่ีทานประทานพระโอวาทปาฏิโมกขน้ันเรียกวา วิสุทธิอุโบสถ คือ ประทาน
พระโอวาทแกพระอรหันต ๑,๒๕๐ องคซ่ึงเปนผูบริสุทธ์ิลวนๆ จึงเรียกวาวิสุทธิอุโบสถ 
แสดงแกทานผูบริสุทธ์ิลวนๆ ในเน้ือความแหงพระโอวาทท่ีแสดงน้ัน ทานแสดงไววา 
สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไมทําความช่ัวท้ังปวงหน่ึง กุสลสฺสูปสมฺปทา การยังความ
ฉลาดใหถึงพรอมหนึ่ง สจิตฺตปริโยทปน ํการทําจิตของตนใหผองใสจนกระทั่งถึงความ
บริสุทธ์ิหน่ึง เอตํ พุทฺธาน สาสนํ นี้คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายซึ่งสอนเปน
แบบเดียวกันอยางน้ี  

จากนั้นทานก็บรรยายขยายความออกไปวา อนูปวาโท อยาไปกลาวรายคนอ่ืน 
อนูปฆาโต อยาทําความเบียดเบียนและทําลายผูอ่ืน ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร ใหสํารวมอยู
ในหลักพระวินัยอยางเรียบรอยสวยงามในเพศของพระ มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ ความ
รูจักประมาณในการขบการฉัน   การใชสอยในทุกสิ่งทุกอยาง  ไมใหลืมเนื้อลืมตัว  
ปนฺตฺจ สยนาสนํ ใหมีที่นั่งที่นอนที่พักผอนเพื่อการบําเพ็ญสมณธรรม เปนท่ีสงบสงัด
งบเงียบ อธิจิตฺเต จ อาโยโค การทําจิตของตนใหยิ่งขึ้นไปโดยลําดับ จนกระทั่งสุดขีด
แหงความย่ิง ถึงขั้นแหงความประเสริฐของจิต  เอตํ พุทฺธาน สาสนนฺติ น่ีก็เปนคําส่ัง
สอนของพระพุทธเจาแตละพระองคๆ เชนเดียวกันและสอนแบบเดียวกัน 

ปจจัยทั้งสี่เปนเครื่องอาศัย เปนเคร่ืองสนับสนุนสําหรับนักบวชผูมาบวชใน
ศาสนา ขันธหาน้ีเปนเหมือนโลกท่ัวๆ ไป เวลาออกมาบวชแลวก็ตองมีที่อยูที่พักที่อาศัย 
มีเคร่ืองนุงหมใชสอยเปนธรรมดาเชนเดียวกับโลก เปนแตปจจัยเครื่องอาศัยตางกัน 
เกี่ยวกับเพศของนักบวชผูปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยเทานั้น สวนใหญเหมือนกัน เชน 
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จีวร ก็หมายถึง ผานุง ผาหม สบง สังฆาฏิ ถาเปนฆราวาสก็เรียกวาเคร่ืองนุงหม เปน
พระก็เรียกวาเครื่องนุงหมเหมือนกัน แตแยกไปเปนจีวร เปนสบง เปนสังฆาฏิหรือเปน
บริขารเคร่ืองอาศัยเปนอยูใชสอย  

สรุปความแลว สิ่งเหลานี้เปนปจจัยเครื่องอาศัยของสมณะ เพื่อบําเพ็ญหรือเพื่อ
อยูดวยความสะดวกสบาย และเพ่ือบําเพ็ญตนดวยความราบร่ืนในธรรมวินัย ไมขัดของ
กับส่ิงเหลาน้ีวาไมมี 

บิณฑบาต ไดแก การขบการฉัน มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ ใหรูจักประมาณใน
การบริโภคขบฉัน นี่อยูในโอวาทปาฏิโมกข ที่ทานแสดงเปนวิสุทธิอุโบสถแกพระ
อรหันต ๑,๒๕๐ องค วันน้ีไดยกธรรมเหลาน้ีมาแสดงใหทานท้ังหลายซ่ึงเปนนักบวชฟง 
ตลอดถึงประชาชนซึ่งจะตองเปนผูมีขอบมีเขตมีความพอดิบพอดีเชนเดียวกัน ตางกัน
แตเพียงสูงตํ่าหยาบละเอียดเทาน้ัน นอกน้ันเหมือนๆ กัน  

การนุงหมใชสอยก็ไมฟุมเฟอยจนกลายเปนความฟุงเฟอ โกเก เกินเหตุเกินผล 
เกินเน้ือเกินตัวเกินความพอดีท่ีควรจะเปนสุข เพราะส่ิงเหลาน้ีเม่ือไมรูประมาณยอม
ทําลายตัวเองได ทําไมถึงวามาทําลายตัวเอง เพราะทุกสิ่งทุกอยางตองหามาดวยทรัพย
สมบัติเงินทอง ไมใชจะเกิดมีขึ้นมาเฉยๆ ลอยๆ ตามความตองการ ตองไดแลกเปลี่ยน
กันมา เชนเอาเงินไปซื้อเปนตน การนุงหมใชสอยใหพอเหมาะพอสมกับตนความสุขก็มี
ขึ้น 

ถาเลยจากความพอดีแลวไมวาอะไรเปนความยุงเหยิงวุนวาย นําความทุกขมาให
ทั้งนั้น การขบการฉันการรับประทาน โภชเน มตฺตฺุตา ก็ใหรูจักประมาณในการ
บริโภคการขบฉัน ถาการรับประทานเลยเหตุเลยผลเลยความพอดีไปแลว ก็ทําความส้ิน
เปลืองและทาํความเสียหายแกตวัเอง และกลายเปนนิสัยได อะไรก็ตามถากลายเปน
นิสัยแลวยอมจะแกไขไดยาก ทานจึงสอนใหรูจักประมาณในทุกสิ่งที่เกี่ยวของกับตน จะ
มีสวนไดสวนเสียดวย 

เฉพาะอยางย่ิงพระเรา มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ น้ีทานแสดงไวหลายบทหลาย
บาทหลายสูตรหลายคัมภีรทีเดียว พระพุทธเจาทรงยํ้าแลวยํ้าเลากลัวพระจะลืมตัว กลัว
วาล้ินจะแซงธรรม ปากทองจะแซงอรรถแซงธรรมไปเสีย ไปที่ไหนก็มีแตลิ้นแตปากแต
ทองออกหนาออกตา แซงหนาธรรมไปเสีย ธรรมเลยโผลขึ้นไมไดเกิดขึ้นไมได เพราะ
ความเห็นแกล้ินแกปากแกทองเหนือความเห็นแกอรรถแกธรรม ทานจึงสอนไวอยาง
น้ัน ธรรมเหลาน้ีไมใชเปนธรรมเล็กนอย เปนธรรมสําคัญมาก 

การปฏิบัติตองไดสังเกตสอดรูตนอยูเสมอ ผูตองการความเจริญรุงเรืองดวย
ธรรม ไมตองการความเจริญดวยปจจัยสี่อันเปนดานวัตถุ พระพุทธเจาไมทรงสอนให
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เสาะแสวงหาส่ิงเหลาน้ีเลยขอบเขตแหงความดีงามของสมณะ และไมใหใชสอยและขบ
ฉันใหเลยขอบเขตแหงความพอดีของสมณะ เพราะจะเปนการทําลายอรรถธรรมซ่ึงควร
จะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแลวใหเสื่อมสูญอันตรธานไป เพราะส่ิงเหลาน้ีเหยียบยํ่าทําลาย 
ทานจึงสอนแลวสอนเลาอยูเสมอหลายบทหลายบาทหลายสูตรหลายคัมภีร เพื่อผูศึกษา
อบรมจะไดสะดุดใจ เห็นโทษในส่ิงท่ีทรงตําหนิแลวระมัดระวังตัว 

เสนาสนะ คือที่อยูที่อาศัย ทานวา ปนฺตฺจ สยนาสนํ ที่นอนที่นั่งอันสงบสงัด
น่ัน ฟงซิ ที่ไหนเปนที่สงัด ตั้งแตวันบวชมาทีแรกพระพุทธเจาก็ไดประทานพระโอวาท
ไวแลวเกี่ยวกับที่อยูอาศัย จนมาถึงอุปชฌายะทุกวันนี้ บวชกุลบุตรสุดทายภายหลังก็จะ
ตองบอกนิสสัย ๔ น้ีให เวนไมได อุปชฌายะองคใดเวน เปนตองปลดออกจากความ
เปนอุปชฌายะทันท ี เพราะทําใหขาดส่ิงสําคัญและจําเปนแกความเปนพระและหนาท่ี
ของพระไป 

รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา. ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย. 
บรรพชาอุปสมบทแลวใหทานท้ังหลายไปเท่ียวเสาะแสวงหาอยูตามรมไม ชายปา ชาย
เขา ตามถ้ํา เง้ือมผา ปารกชัฏอันเปนสถานที่สงบสงัด สะดวกแกการบําเพ็ญสมณธรรม 
เพราะปราศจากส่ิงพลุกพลานรบกวนตางๆ จงพยายามทําอยางนี้ตลอดชีวิตเถิด นี่คือ
โอวาทสําคัญที่อุปชฌายะทุกๆ องคบวชกุลบุตรสุดทายภายหลังเสร็จแลว ตองไดให
โอวาทขอนี้ และงานของพระที่จะเปนไปเพื่อความวิเศษศักดิ์สิทธิ์ภายในจิตใจของตน
คืออะไร ก็คือกรรมฐาน ๕ เปนพื้นฐานไปกอน 

เวลาน้ันเปนระยะท่ีส้ันมาก ทานจึงสอนมอบงานใหเพียงสั้นๆ วา เกสา โลมา 
นขา ทนฺตา ตโจ เพียงเทานี้กอน นี่หมายถึงอะไร หมายถึง ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ให
เอานี้ไปพิจารณาคลี่คลายดูตามหลักความจริงของมัน ในสถานท่ีสงัดงบเงียบอันเปน
ความสะดวกแกการพิจารณาคล่ีคลายงานเหลาน้ีใหรูแจงแทงทะลุ ตลอดถึงอาการ ๓๒ 
ภายในรางกายของตนทั้งขางนอกขางใน อชฺฌตฺตา วา พหิทฺธา วา เทียบกันไดทุกสัด
ทุกสวน ดวยความเปนอนิจฺจํ ทุกฺข ํ อนตฺตา ดวยความเปนของปฏิกูลโสโครกเต็มไป
หมดในรางกายของสัตวของบุคคล แตละสัตวแตละบุคคลไมมีใครย่ิงหยอนกวาใคร 
เต็มไปดวยส่ิงเหลาน้ีดวยกัน น่ีแหละคืองานท่ีทานใหทําใหพิจารณา ทานสอนเพ่ือความ
รูแจงเห็นจริง ปญญาแทงทะลุแลวปลอยวางอุปาทาน 

ท่ีสอนใหพิจารณาคล่ีคลายรางกายมี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เปนตน ก็เพื่อชะ
ลางของปลอมที่แทรกอยูในกายนั้นออก เพื่อความจริงคือธรรมจะไดปรากฏ กิเลสคือ
ของปลอม ของเทียม เมื่อแทรกจิตจึงทําใหจิตปลอมไปดวยกิเลส ไมอาจทรงความจริง
ไวได จึงถูกหลอกมาตลอด ถูกฉุดลากมาเปนประจํา พาเท่ียวปกปนเขตแดนเอาไวหมด 
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วาส่ิงน้ันสวยส่ิงน้ีงาม สิ่งนี้เปนนิจฺจํ ของเที่ยง ส่ิงน้ีเปนสุขํ คือความสุข สิ่งนี้เปนอตฺตา 
เปนเราเปนของเรา แมกําลังจะเปนจะตายอยู มันก็วาเปนเราเปนของเรา นี่คือเรื่องของ
กิเลสตองขัดขวางธรรมอยูอยางนี ้

ท่ีทานใหพิจารณาตามความจริงน้ัน คือความจริงเปนอยางไรทานก็สอนใหรูให
เห็นอยางน้ัน เชน อนิจฺจํ เปนของไมเที่ยง รางกายเราทุกสวนหาความเท่ียงแทถาวรไม
ได มีแตความแปรสภาพอยูตลอดเวลาทุกอาการ จนถึงวาระสุดทายสลายลงไปสูความ
จริงของตน ทุกฺขํ ก็เคยไดยินแตทุกขขังเรา เราไมเคยไดขังทุกขเอาไวพอใหสบายขยาย
อํานาจบังคับบัญชากิเลสบาง ท้ังน้ีเพราะเราไมทราบความจริง พอทราบความจริงแลว
ทุกขจะมาขังเราไมได ดังพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลาย ไมมีทุกขตัวใดที่จะไปขังจิตขัง
ใจของทานใหเปนนักโทษเหมือนอยางแตกอนเลย ทานอยูเหนือทุกขทั้งมวล 

ดังที่ทานอาจารยมั่นเคยพูดใหฟงและไดเขียนไวในประวัติของทานวา พระ
อรหันตบางองคทานยืนนิพพาน บางองคทานนั่งนิพพาน บางองคทานเดินนิพพาน 
บางองคทานนอนนิพพาน ทําไมทานจึงทําผิดแปลกจากมนุษยทั่วๆ ไปในโลกน้ีเลา ก็
เพราะความรูความเห็นความสัตยความจริงท่ีมีอยูในใจของทาน ไมไดเหมือนกับโลก
ท่ัวๆ ไป ธรรมนั้นเปนสมบัติของทานโดยเฉพาะไมเกี่ยวกับโลก ทานจึงไมทําเหมือน
โลก และโลกก็ทําเหมือนทานไมได การท่ีจะขัดแยงทานวา ทานทําไมได ทานเปนอยาง
นั้นไมได จึงเปนโมฆะทั้งสิ้น หาความจริงไมได เพราะผูน้ันไมมีความจริงเหมือนทาน 
จะใหทานมาเปนอยางตัวเองไดอยางไร ทานเปนทานเต็มตัว เราก็เปนเราแบบน้ีอยาง
เตม็ยศ (ของปุถุชน ผูชอบชนดะ) 

ทุกขเวทนาในขันธก็สักแตวาสมมุติอันหนึ่งๆ เทาน้ัน เชน รูป คือกองรูป นี่ก็
เปนสมมุติอันหนึ่ง เวทนาสุข ทุกข เฉยๆ น่ีก็เปนอาการอันหน่ึงๆ ของขันธแตละ
อยางๆ ส่ิงเหลาน้ีเปนสมมุติท้ังมวล แตจิตของทานหลุดพนแลวจากสิ่งทั้งหลายเหลานี ้
จิตจึงเหนือส่ิงเหลาน้ี ทุกขภายในรางกายวาระสุดทายจะหนักมากขนาดไหน ก็ไม
สามารถทําใจของทานใหกระทบกระเทือน ใหหว่ันใหไหวเอนเอียงไปไดเลย ดวยเหตุนี้
ทานจึงสามารถปรินิพพานตามอัธยาศัย ในทาท่ีตนถนัดในวาระสุดทาย ไดตามความ
สะดวกและอัธยาศัย โดยไมมีเวทนาตัวใดที่จะสามารถเขาไปเหยียบย่ําทําลายจิตใจของ
ทาน ใหเอนเอียงไปไดเหมือนอยางสามัญชนทั่วๆ ไปเลย ดวยเหตุน้ีทานจึงปรินิพพาน
ไดในทาตางๆ ตามอัธยาศัยของทาน เชน ยืนนิพพานบาง เดินนิพพานบาง น่ังนิพพาน
บาง นอนนิพพานบาง ดวยความเปนอิสรเสรีภายในใจ เพราะทานไมมีเวทนาทางใจ 

คําวาเวทนาน้ีหมายถึงเวทนาภายในจิต เวทนาในรางกายน้ันมี ทานรับทราบ
เพราะทานรู จะไมรับทราบอยางไร แมแตเรามีกิเลสอยูภายในจิตใจเรายังรู เจ็บตรง
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ไหนในสวนรางกาย เจ็บทอง ปวดศีรษะ เรายังทราบ ทําไมทานจะไมทราบ แตความ
ทราบของเรากับความทราบของทานมันตางกัน ความทราบของเราทราบไปตาม
ยถากรรมของคนมีกิเลส ไมไดหย่ังทราบดวยความรูจริงเห็นจริงเหมือนพระขีณาสพ
ทาน จึงตองยึดตองถือ จึงตองเกิดความทุกขทรมานภายในจิตใจไมมีประมาณ เวลาราง
กายไมสมประกอบหรือมีความทุกขความลําบากข้ึนในอวัยวะสวนใด ใจเลยกลายเปน
โรคกังวล โรควุนวาย โรคเสียอกเสียใจข้ึนมาดวย  

แตพระขีณาสพทานไมมี เพียงแตรับทราบทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนภายในขันธเทา
น้ัน ขันธก็เปนขันธ จิตเปนจิต เวทนาจะไปแทรกจิตทานไดอยางไร เมื่อตางอันตางจริง
แลวไมกระทบกัน ขันธแสดงตัวจนวาระสุดทาย คือ ทุกขเวทนาแสดงตัวก็แสดงตัวอยู
ในวงขันธโดยเฉพาะ ไมสามารถไปแสดงตัวในวงจิตของทานได น่ีแหละระหวางพระ
อรหันตกับเราตางกันมากราวฟากับดินหินกับเพชรน่ันแล 

พระอรหันตทานไมมีเวทนาทางใจ เวทนามีอยูเฉพาะภายในขันธน้ีเทาน้ัน ไมมี
อยูภายในจิตของพระอรหันต เม่ือเปนเชนน้ันทานจะไมปรินิพพานในทาตางๆ ไดตาม
ความตองการของทาน หรือตามอัธยาศัยของทานไดอยางไร ทานตองเปนทานโดย
สมบูรณตลอดไป ไมมีสมมุติใดๆ อาจเอื้อมลบลางความจริงของทานไดตลอดอนันต
กาล ความจริงเปนอยางน้ี เราจึงยอมในคําพูดของทานอาจารยมั่นที่วา พระอรหันต
นิพพานในทาตางๆ กัน อยางหมอบราบตามประสาคนโง ใครๆ อยาเอาอยาง จะกลาย
เปนคนโง พระโงไปหลายคนหลายองค 

คําวาเวทนาน่ีเปนสมมุติ จะเปนสุขเวทนาก็ตาม ทุกขเวทนาก็ตาม อุเบกขา
เวทนากต็าม จะมีไดภายในรางกาย เกิดข้ึนภายในกาย สุขเกิดข้ึนภายในกาย ทุกขเกิด
ข้ึนภายในกาย เฉยๆ เกิดข้ึนภายในกายน้ีเทาน้ัน ไมสามารถจะไปเกิดภายในจิตของ
พระอรหันตไดเลย เพราะจิตน้ันเปนวิสุทธิจิต เปนวิมุตติจิตที่พนจากสมมุติแลว ทานจึง
ไมมีเวทนาใดท่ีจะใหเสวย 

ตามหลักความจริง เวทนาทั้งปวงเปนสมมุต ิแตจิตของทานเปนวิมุตติจิต จะเขา
กันไดอยางไร ฉะนั้นจึงไมมีเวทนาใดที่จะเขาเหยียบย่ําทําลายจิตใจของทานได นอก
จากสุขในหลักธรรมชาต ิดังที่ทานวา นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ นิพพานเปนสุขอยางย่ิง สุขใน
นิพพานหรือสุขของทานผูบริสุทธิ ์ จิตบริสุทธ์ิน้ัน ไมใชสุขเวทนา เปนสุขของวิมุตติจิต 
เหนือสมมุตินี้ไปแลว สุขนั้นจึงไมมีคําวา อนิจฺจํ เวทนา อนิจฺจา อยางนี้ก็ไมมี สุขก็เปน 
อนิจฺจา ทุกขก็เปน อนิจฺจา อุเบกขาเฉยๆ ก็เปน อนิจฺจา หรือเปน อนิจฺจํ ถาเปนเวทนา
แลวตองมี อนิจฺจํ เปนคูกันเสมอไป  
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แตสุขของพระอรหันต สุขของวิสุทธิจิตนั้นไมใชเวทนา จึงไมมี อนิจฺจํ  ทุกฺข ํ 
อนตฺตา เขาไปแทรกไดเลย นี่ผิดกับสุขของโลก เวทนาของโลก ทานจึงเรียก นิพฺพาน ํ
ปรมํ สุขํ นิพพานเปนสุขอยางย่ิง สุขนั้นเปนสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ ์ ไม
ใชสุขเสกสรรปนยอขึ้นมา สุขแลวดับ ดับแลวเกิดอยูอยางนั้น นี่แหละจิตของพระ
อรหันตตางกันอยางนี่ เราควรทราบเอาไว เมื่อเราถึงขั้นของทานที่ถึงแลว ถายังเขี้ยว
แหลมคมและกัดเกงอยู คอยไปชวนทานตอยก็ไดไมหาม กลัวเปนบาป 

การท่ีทราบจากการไดยินไดฟงน้ีไมไดเปนความแนใจนัก ยังตองมีความสงสัย
อยูเปนธรรมดา เพ่ือจะทราบตามหลักความจริงในส่ิงท่ีเปนจริงน้ัน ตองทราบดวยภาค
ปฏิบัติท่ีเรียกวาปฏิเวธธรรม พระพุทธเจาไดธรรมมาสั่งสอนโลกก็ไดจากภาคปฏิบัต ิ
ไดเปนศาสดาเอกของโลกขึ้นมาก็ไดจากภาคปฏิบัติ คือการประพฤติปฏิบัติทางจิตต
ภาวนา เชน เดินจงกรม น่ังสมาธิภาวนา ผลจึงเกิดขึ้นเต็มภูมิและเปนศาสดาของโลก 
พระสาวกทั้งหลายทานก็ประพฤติปฏิบัติเปนอรหันตขึ้นมาดวยภาคปฏิบัต ิไมไดเปนขึ้น
มาดวยภาคจดจําเฉยๆ หรือภาคจดจําลวนๆ  

ความจําเปนความจํา ความจริงเปนความจริง เรานําความจําท่ีไดศึกษาเลาเรียน
มา ไปประพฤติปฏิบัติตามท่ีเราเขาอกเขาใจจากการเลาเรียนมาน้ัน กลายเปนภาค
ปฏิบัติขึ้นมา เม่ือปฏิบัติตามท่ีเรียนมาแลว ผลคือปฏิเวธ ความรูแจงเห็นจริงยอมรูแจง
เห็นจริงไปโดยลําดับๆ จนกระท่ังรูแจงแทงทะลุเปนความจริงข้ึนมาเต็มภูมิภายในใจ 
เมื่อเปนเชนนั้นจะไมถามในสิ่งที่กลาวมานี ้ เชน พระอรหันตทานไมมีเวทนาในจิตอยาง
น้ี จะปรากฏในจิตของเราเสียเอง จิตของพระพุทธเจากับจิตของเรานั้นไมมีอะไรผิด
แปลกกัน เม่ือเขาถึงความจริงเต็มสัดเต็มสวนเหมือนกันแลว ไมมีอะไรจะสงสัยกัน ไม
มีอะไรจะมาคัดคานกัน ไมมีอะไรมาลบลางกันได เพราะเปนเหมือนกัน จริงเทากัน 
เน่ืองจากรูแบบเดียวกัน  

ดังที่กลาววาเวทนาในจิตของพระอรหันตไมมีอยางนี ้ ดูซิวาใจเราเปนยังไง เขา
ใจทันที ออ เปนอยางนี้เอง นี่แหละที่วา ผูใดเห็นธรรมผูน้ันเห็นเราตถาคต เห็นความ
จริงอันนี้ซึ่งเปนเหมือนกัน ของเราฉันใดของทานฉันนั้น ของทานฉันใดของเราฉันนั้น 
นิพพานเที่ยงหรือไมเที่ยง ดูจิตของเราก็รู ถามนิพพานวาเที่ยงไมเที่ยงไปทําไม ตัวก็รู 
นิพพานหรือไมนิพพานอยูที่จิตนี้ น่ันเปนช่ือตางหาก คําวานิพพานน้ันเปนเงา หรือเปน
ชื่อของธรรมชาติที่เราทรงอยูเวลานี ้รูอยูเวลาน้ี ไดแกจิตที่บริสุทธิ์นี ้นี่คือตัวประธานแท 
ดูตัวประธานแลว รูตัวประธานแลว สงสัยเงาไปหาอะไร น่ีแหละหลักความจริง ใคร
อยากเปนเจาของก็ปฏิบัติเอา อยาขี้เกียจ ความข้ีเกียจคือตัวสังหารทําลายมรรคผล
นิพพาน ความขยันหม่ันเพียรตางหากเปนทางเดินเพ่ือมรรคผลนิพพาน 
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ธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทุกบททุกบาท เปนมัชฌิมาปฏิปทาอยูเสมอ 
ตั้งแตครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ไมมีการเปลี่ยนแปลงไปไหน เพราะเหตุใด 
เพราะกิเลสทุกประเภทซึ่งเกิดภายในจิตใจหรือมีอยูภายในจิตใจของสัตวโลก ไมมีกิเลส
ตัวใดเปล่ียนหนาเปล่ียนตาไปเปนอยางอ่ืน พอที่จะเปลี่ยนแปลงมัชฌิมาปฏิปทาใหเปน
อยางอื่น เพ่ือใหทันกับกิเลสประเภทน้ันๆ กิเลสเหลาน้ีไมเหนืออํานาจแหงธรรม จึงไม
ตองเปลี่ยนแปลงธรรมที่ทรงสอนแลวนี ้ เพราะทรงไดผลมาแลวจากปฏิปทาเหลาน้ี จึง
ตองนําปฏิปทาเหลาน้ีมาปราบกิเลสตามท่ีพระพุทธเจาพาดําเนินมา 

ถาเราดําเนินตามหลักธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงสอนไวน้ี ศาสนธรรมหรือ
มัชฌิมาปฏิปทานี้ คือตลาดแหงมรรคผลนิพพานของเราอยางเต็มสัดเต็มสวนน่ันเอง 
หาที่สงสัยไมไดเลย นอกจากจิตใจหรือการประพฤติปฏิบัติจะเปนลุมๆ ดอนๆ สูงๆ 
ตํ่าๆ ไมเปนไปตามหลักธรรมที่ทรงสอนไวเทานั้น จึงไมสมหวัง ถาตั้งใจปฏิบัติตามนี้ 
คําวามัชฌิมา คือธรรมเหมาะสมเพือ่มรรคผลนิพพานตลอดเวลาอยูแลว การประพฤติ
ปฏิบัติก็เหมาะสมกับเหตุ ผลทําไมจะไมสมดุลกันเลา ตองสมดุล ผูปฏิบัติเชนน้ีแลจะ
เปนผูรับมรดกที่พระพุทธเจาประทานให 

พระพุทธเจาไมไดเกิดขึ้นจากไหน เกิดขึ้นจากมัชฌิมาปฏิปทานี ้สาวกทุกๆ องค
อยาวาแต ๑,๒๕๐ องคน้ีเลย เปนหม่ืนๆ แสนๆ ลานๆ องคทานก็สําเร็จจากมัชฌิมานี้
ทั้งนั้น ไมมีที่อื่นเปนที่สําเร็จมรรคผลนิพพานได นอกจากมัชฌิมาเปนทางเดิน เปน
เครื่องชําระซักฟอก เปนเครื่องหลอหลอมใหจิตแตละดวงกลายเปนจิตบริสุทธิ์ขึ้นมา 
ขอใหเปนที่มั่นใจในการประพฤติปฏิบัติธรรม และสถานท่ีดังกลาวมาน้ีเถิด เพราะเปน
ที่ที่เหมาะสมตลอดมาไมเคยลาสมัย คือ ในปา ในเขา ในท่ีสงัดวิเวก ดังที่ทานพาอยูพา
ดําเนินมา 

การขบการฉัน ดังไดกลาวมาแตเบื้องตนวา เปนปจจัยเครื่องอาศัยของวิบาก
ขันธเทานั้น ไมใชเปนสิ่งสําคัญดังวิสุทธิธรรมที่เรามุงมั่นอยูเวลานี ้ส่ิงท่ีเรามุงม่ันน้ัน คือ
วิสุทธิธรรมซ่ึงเปนธรรมสําคัญมาก สวนปจจัยเครื่องอาศัยตางๆ เปนเพียงเคร่ืองบํารุง
เยียวยาธาตุขันธพอใหอยูได เปนไปไดวันหนึ่งๆ เทาน้ัน อยาไดลืมเนื้อลืมตัวกับสิ่ง
อาศัยวาเปนเน้ือเปนหนัง เปนตวัของตวัข้ึนมาจะลืมอรรถลืมธรรม ส่ิงเหลาน้ีจะกลาย
เปนภัยเหยียบยํ่าทําลายจิตใจลงไปโดยไมรูสึกตัว การเหยียบยํ่าทําลายจิตใจ ก็คือการ
เหยียบยํ่าธรรมซ่ึงจะเกิดข้ึนภายในใจน้ันแล ใหพากันระมัดระวังเสมอ คําวา สกฺกาโร 
ปุริสํ หนฺติ ลาภสักการะฆาบุรุษผูโงใหฉิบหายจากธรรม ก็คือความลืมตัวกับสิ่งเหลานี้
แล จะเปนอะไรมาจากที่ไหน  
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การประพฤติปฏิบัติใหเล็งดูจิตอยาดูที่อื่น กิเลสอยูกับจิต แสดงออกที่จิต ไมวา
ดี วาช่ัว ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหา คิดมากคิดนอยคิดขึ้นที่จิต เกิด
ขึ้นที่จิต เผาลนที่จิตไมไดเผาที่ไหน มัชฌิมาปฏิปทามีสติปญญาเปนสําคัญ ใหสอดสอง
มองดูจิตตลอดระยะเวลา เพราะเรามีหนาท่ีอันเดียวเทาน้ี 

พระบวชมาปลอยหมดแลวกิจบานการเรือนอะไรๆ ที่โลกจัดทํากัน มีแตปฏิบัติ
ศีลธรรมอยางเดียว ไมเกาะเกี่ยวกับสิ่งภายนอก สวนอาหารปจจัยส่ีท่ีกลาวมาไมตอง
เปนกังวล ผิดวิสัยพระศิษยตถาคต เปนหนาที่ของประชาชนศรัทธาญาติโยมเขาซึ่ง
พรอมและบริบูรณอยูแลว อยากจะสนับสนุนผูตั้งใจประพฤติปฏิบัติกําจัดกิเลส เพื่อได
บุญไดกุศลกับทานเหลาน้ัน เอา ปฏิบัติลงไป ถาเปนลูกศิษยตถาคตเขาสูสงครามแลว
ไมตองกลัวตาย ผูปฏิบัติไมไดตายเพราะการตอสูกับกิเลส ดังพระพุทธเจาเพียงสลบ 
แตกิเลสตายเรียบ ดูเอาในตํารามีใหดู ไมโกหก สวนมากคนเรามีแตกิเลสยํ่ายีตีแหลก 
ใหตายท้ังน้ันแหละ 

จงเห็นโทษแหงการย่ํายีตีแหลกของกิเลสจนถึงขั้นตายแลวเกิด เกิดแลวตายอยู
น้ี ในภพนอยภพใหญไมหยุดไมถอยมาจนบัดนี้ ควรจะเห็นโทษในส่ิงเหลาน้ีมากกวา
การกลัวทุกขกลัวตายที่จะตอสูกับกิเลสเปนไหนๆ เราเปนนักธรรมะตองเล็งเหตุผล ย่ิง
กวาความกลัวทุกขกลัวตายโดยไมมีเหตุผล จึงถูกหลักของธรรมที่จะทําใหพนทุกข และ
ผูเชนนั้นจะพนทุกขไดไมสงสัย ไมตองกลัว ข้ึนบนเวทีแลวกลัวตายทําไม ถากลัวตายอยู
บนเวทีตอยไมออก ตอยไมเต็มเม็ดเต็มหนวย กําลังตกเพราะขาดกําลังใจ เดี๋ยวถูกเขา
น็อกเอา ใหมีแตความหวังชนะกับความชนะเทานั้นอยูในหัวใจขณะตอสู นักตอสูข้ึนบน
เวทีแลวมีแตความหวังชนะ ไมมีคําวากลัวคูตอสู น่ีเรากาวข้ึนบนเวทีแลว เพศของเรา
เปนเพศนักรบไมใชเพศนักหลบ นักหลอกตัวเอง และหลอกประชาชนท่ีเขาศรัทธาใน
พุทธศาสนา ศรัทธาในพระ ตองสูสุดกําลัง สูจนสุดขีดสุดแดน สูจนไดชัยชนะมาสูสังคม
พุทธศาสนาอยางสงาผาเผยและภาคภูมิในตัวเอง 

ทุกสิ่งทุกอยางเครื่องสนับสนุนมีพรอมแลว อาหารปจจัยจะกินใหตายก็ไดถาเรา
ไมเสียดายธรรม ถาเห็นขี้ดีกวาไสก็พุงทะลุพุงระเบิดไมรูตัว ล้ินแซงอยูเร่ือย แซงอรรถ
แซงธรรมนะ ทองปากแซงอยูเรื่อยๆ หาเวลาวางไมมี หาเวลาบกพรองบางไมม ี มีแต
เรื่องกินๆ แบบกิเลสตัณหาอาสวะบรรจุเขาเต็ม เต็มเทาไรย่ิงบรรจุเขาไปๆ สุดทายก็
ตายเพราะกิเลสไมมีเมืองพอ ทานจึงนําธรรมมาสกัดลัดกั้นไวเพื่อรักษาชีวิตพระไมให
ตายเพราะทองแตกวา โภชเน มตฺตฺุตา ใหรูจักประมาณ ในการบริโภคขบฉัน 

อยาลืมเน้ือลืมตัวในปจจัยส่ีซ่ึงเปนเคร่ืองอาศัยเทาน้ัน สิ่งที่มุงหวังอยางแรงกลา 
คืออรรถคือธรรม ความประเสริฐเลิศเลออยูท่ีธรรมในใจ เอา สูลงไป จะตายดวยการ
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ตอสูกับกิเลสก็ใหเห็นเสียท ี ไมเคยมีในศาสนาของพระพุทธเจานี ้นักตอสูสูกับกิเลสจน
ตาย ท่ีเห็นมามีแตกิเลสน่ันแหละตายเวลาตอสูเขาไปๆ ดังพระพุทธเจาก็สลบสามหน
พระองคก็ไมตาย สุดทายกิเลสตายไมมีเหลือ นั่น สาวกท้ังหลายไดรับความทุกขทรมาน
เพราะการตอสูกับกิเลสมามากเทาไร ก็ไมไดยินวาทานตาย สุดทายกิเลสตายๆ จึงได
ปรากฏเปนผูวิเศษวิโสข้ึนมาเพราะการตอสู น่ีแหละคุณคาแหงการตอสู ทําใหคน
บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาในใจไดอยางเดนชัด 

เราเปนลูกศิษยของตถาคต ตองถือเอาเยี่ยงอยางของพระพุทธเจามาดําเนิน 
อยาสักแตวากลาว พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ใจลอยเมฆไปไหนหรือลงนรกอเวจีที่ไหนก็ไมรู 
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ วาแตปากคิดแตใจแย็บเดียว ถูกกิเลสฉุดลากไปตมตุนที่ไหนก็ไมรู 
วันหน่ึงๆ หาเวลาคิดตามคลองอรรถคลองธรรมเพียงแย็บๆ แทบไมม ี และดําเนินไป
นิดๆ หนอยๆ ก็หาวาทุกขวาลําบากไปเสีย ซึ่งลวนแตเปนกลมายาของกิเลสมันหลอก
มันลวงไมใหเขาชองอรรถชองธรรม เพราะกลัวจะผานอํานาจมันไปเสีย มันจึงไมยอม
ใหไป มัดไวกับความขี้เกียจออนแอ มัดไวกับความหนุมนอยกําลังเพลิดเพลิน มัดไวกับ
ความเฒาแกชราจําศีลภาวนาไมได มัดไวกับความยุงยากจิปาถะจนประมาณไมไดและ
อยูในเงื้อมมือของมันเรื่อยมา น่ีแหละคําวา มารๆ คืออะไร กิเลสมารเปนเบอรหน่ึงใน
หัวใจของคนและสัตว เฉพาะอยางยิ่งในหัวใจของเราซึ่งเปนนักปฏิบัติ ใหทราบวามาร
คืออะไร ก็คือกิเลสทุกประเภท ไมมีอะไรที่เปนมารเทากิเลส ใหเห็นมารรูมารท่ีตรงน้ี 
และปราบมารท่ีตรงน้ี 

การตอสูกับกิเลสก็อยาออมกําลังอยาออมแรง เพราะเราไมเคยเห็นกิเลสตัวใด 
ตั้งแตประพฤติปฏิบัติมาอยางเต็มสติกําลังความสามารถจนถึงปจจุบันนี ้ วาเปนตัว
สุภาพเรียบรอยออนโยน (เวลาดัดสันดานเรามันทาํเบาๆ ออมแรงไว กลัวเราทุกข
มาก) พอที่จะตอสูมันดวยความสุภาพออนโยนนิ่มนวล นอนราวกับตาย หลับครอกๆ 
แทบจะได กุสลา มาติกาไมรูจักตื่นทําก็ได เดินเซอๆ ทําก็ได จิตเถอไปไหนมองไปไหน
ก็ได อยูสะดวกสบาย กินใหมากนอนใหมากเหมือนกับหมูตัวหนึ่ง กิเลสก็ตายไปอยาง
เรียบวุธดวยวิธีการเหลาน้ี เราไมเคยเห็น เคยเห็นแตฟดกันเต็มเหน่ียว เอา มันไมตาย
ใหเราตาย เราไมตายใหมันตายเทาน้ัน สูกันอยางไมถอย 

นอกจากนั้นยังทรมานทางกายชวยจิตตภาวนาอีกดวย เพราะกิเลสมันมีทางกาย
เปนกําลังเคร่ืองสงเสริมมันดวย กินมากๆ เขาไปรางกายอวนพีขึ้นมา กิเลสมันก็ตัวดีตัว
เดนข้ึนมาแลวเหยียบยํ่าทําลายจิตใจลงไป การภาวนาโงหัวไมข้ึน เมื่อเปนเชนนั้นตอง
ตัดทอนกําลังทางรางกาย นอนมากมันทําใหมีกําลังมากและทําใหทับถมจิตใจมาก กิน
มากมีกําลังมาก มันทับถมจิตใจมากการภาวนากาวไมออก ตัดอาหารลงไป ตัดเรื่อง
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การหลับการนอนลงไป ตัดกําลังทางกายในแงตางๆ ลงไปโดยลําดับ จิตใจจะไดภาวนา
สะดวกขึ้น ความจริงก็เปนอยางน้ันจริงๆ  

เวลารางกายมีกําลังนอยลงไป ลดลงไปๆ จิตใจมีกําลังกลาแข็งขึ้นทุกระยะ เวลา
ท่ีเราประกอบความเพียรอยู เห็นไดชัด เม่ือเปนเชนน้ันถึงจะยากลําบากก็ตองทนเพราะ
ทางไปสายนี้ ยากก็ไปงายก็ไป ขุรขระก็ไป เพราะทางไปอยูนี้ ทางเดินอยูนี้ ทางเดินเพื่อ
ความพนทุกขอยูตรงนี ้ อุบายวิธีเพื่อฆากิเลสอยูที่ตรงนี้ๆ ก็ตองไดทนทุกขทรมานตน
ทําไป เพราะเคยเห็นผลอยางน้ี น่ีละการประพฤติปฏิบัติจึงตองใชอุบายหลายแงหลาย
ทาง ไมสักแตวาเดินจงกรมแลวก็เดินไปเฉยๆ ไมไดคํานึงถึงเหตุถึงผลวาไดผลมาก
นอยเพียงไร เดินสักแตเปนกิริยา ใชไมได ตองเอาใหจริงใหจัง มีสติปญญากํากับงาน
และคอยทดสอบผลไดผลเสียของตนอยูเสมอ 

สติแนบอยูกับจิต นี้แลคือผูรักษาจิต สติเปนสําคัญ ปญญาเปนผูใครครวญเหตุ
ผลดีชั่วประการตางๆ ธรรมสองอยางน้ีเปนสําคัญ วิริยะ คือความเพียร น่ีเปนเคร่ือง
สนับสนุน เปนกําลังใจเพ่ือความเพียร ความจดจอตอเนื่องกันเพื่อทําลายกิเลส แลวสติ
ปญญาเปนสําคัญมาก เราไมเห็นอันใดท่ีจะมีคุณคาย่ิงกวาสติปญญาในการปราบปราม
กิเลส แมแตข้ันตนๆ สติปญญาก็มีความจําเปนอยูเชนนั้น จนกระท่ังถึงวาระสุดทาย 
เอา ลงไป คําวาวาระสุดทายคืออะไร ถึงขั้นกิเลสละเอียด ถึงขั้นธรรมละเอียด สติ
ปญญาตองละเอียดไปตามกิเลสไมอยางนั้นไมทันกัน 

ใครจะวากิเลสมันโงเม่ือไร กิเลสจอมฉลาดจึงไดครองไตรภพ สัตวโลกเกิดตาย
อยูนี้เพราะอํานาจของกิเลสทั้งนั้น ไมใชเพราะอํานาจของอะไร ถากิเลสไมแหลมคม
เหนือกวาสัตวโลก ใครจะไปเช่ือ ใครจะไปยอมจํานนกับกิเลส เพราะก็ทราบแลววา
กิเลสเปนภัย เหตุใดจึงไมทราบในขณะที่มันกลอม ก็เพราะอุบายของเรา สติปญญาของ
เราไมทันมันน่ันเอง จึงจําตองยอมจํานนมันไปโดยไมรูสึกตัว น่ีเวลาสติปญญาเราผลิต
ขึ้นมาๆ ทันกิเลสประเภทน้ีแลว ตอไปก็ทันกิเลสประเภทนั้น เห็นโทษของกิเลส
ประเภทน้ี เห็นเลหเหล่ียมของกิเลสประเภทน้ัน แกเลหเหลี่ยมของกิเลสนี้ไปได แลวแก
เลหเหล่ียมของกิเลสประเภทน้ันไดโดยลําดับและฆาไดโดยลําดับดวย เรื่อยไปๆ จน
กระทั่ง เอาพูดกันใหถึงเหตุถึงผลถึงอรรถถึงธรรม ฟาดกันไปถึงขั้น มหาสต ิ มหา
ปญญาแลว เอาละที่นี่ 

คําวา มหาสต ิ มหาปญญา หมายถึงสติปญญาอัตโนมัติ หมุนตัวกับเหตุการณ
ตางๆ อยูตลอดเวลา ไมมีคําวายืน วาเดิน วาน่ัง วานอน จะเผลอตัวขณะใด เวนแต
ขณะหลับเทาน้ัน นอกนั้นสติปญญาจะตองทํางานอยูตลอดเวลา จนถึงกับไดยับยั้งเอา
ไวไมเชนน้ันจะเลยเถิด ดังทานกลาวไวในธรรมสังโยชนเบ้ืองบนวา อุทธัจจะ ความฟุง 
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ความฟุงซานรําคาญ อุทธัจจะนี้หมายถึงความเพลินในงานของตน ไมใชอุทธัจจกุกกุจ
จะ แบบนิวรณหาซ่ึงมีอยูในสามัญชนทัว่ไป 

อุทธัจจะน้ีเปนสังโยชนเบ้ืองบน จะตัดไดดวยอรหัตมรรคเทาน้ัน ทานผูท่ีดําเนิน
อรหัตมรรคจะเปนผูเพลิดเพลินในธรรมขอน้ี จึงเรียกวา อุทธัจจะ ความเพลินเกินตัวก็
ไมถูกนะ ถาจะพูดเปนการเตือนก็บอกวา ความเพลิดเพลินเกินไปไมถูกนะ งานแมจะ
ไดเพราะการกระทาํก็จริง แตการกระทํางานทั้งหลายนั้นยอมมีการพักผอนเปนธรรมดา 
พักผอนนอนหลับ พักผอนรับประทานอาหาร แมแตรถวิ่งไปตามถนนยังตองเติมน้ํามัน
ยังตองพักเครื่อง 

ผลจะไดเพราะการทํางานก็จริง แตเมื่อทําไปจนหมดกําลังแลว ผลของงานจะได
มาจากไหน นี่สติปญญาเมื่อหมุนตัวไมหยุด ไมพักผอนหยอนตัวบางเลยก็เหนื่อย จิต
เหนื่อยเมื่อยลาจึงตองพักในวงสมาธ ิทานบอกใหเขาพกัในสมาธิเสีย ใหจิตมีความสงบ 
พอไดรับความสงบเปนกําลังแลว จิตมีกําลังออกพิจารณา เชนเดียวกับคนท่ีทํางานจน
กําลังกายและจิตเหนื่อยเมื่อยลา แลวก็มาพกัผอนนอนหลับ มารับประทานอาหารให
สะดวกสบาย ถึงเวลาจะเสียไป อาหารการบริโภคเหลาน้ันจะเสียไปก็ตาม แตไดกําลัง
ขึ้นมาชดเชยกันเพื่อการงานตอไปอีก และเพื่อเพิ่มผลแหงงานขึ้นไปโดยลําดับ เพราะ
กําลังเกิดจากการพักผอนและการรับประทานนั้น 

น่ีการพักผอนในสมาธิจะเสียเวลํ่าเวลาบางไมเปนไรเพราะกําลังชารจ พูดงายๆ 
ชารจแบตเตอร่ีทางดานจิตใจ ใหจิตมีความสงบมีกําลังทางสมาธ ิ ในขณะที่พักตองพัก
จริงๆ ไมยุงกับสติปญญาใดๆ ทั้งสิ้น พอออกจากการพักแลวจิตจะมีกําลังวังชา สติ
ปญญาแหลมคม กิเลสตัวน้ันแล สติปญญาประเภทที่เคยแกกิเลสนี้แล ใสเขาไปขาด
สะบั้นๆ เพราะกําลังสติปญญามีมากเนื่องจากไดพักผอนอยางสะดวกสบายแลว นี่วิธี
การดําเนินวิปสสนาโดยสมํ่าเสมอ  

เม่ือถึงข้ันน้ีแลวความข้ีเกียจข้ีครานหายหนาไปหมด นอกจากไดร้ังเอาไวเทาน้ัน 
ความเห็นโทษก็ถึงใจนอนใจไดยังไง ความเห็นคุณก็ถึงใจ เห็นโทษแหงกิเลสทุก
ประเภท เห็นอยางถึงใจเห็นอยางซ้ึง เห็นอยางนาเข็ดนาหลาบ เห็นอยางนากลัว คนเรา
เมื่อกลัวแลวอยูไดยังไง ที่ไหนจะเอาตัวรอดไดตองเผน ท่ีไหนเห็นวาจะพนภัยตองเผน
ไปที่นั่น นี่จิตเห็นวาจะพนภัยดวยวิธีไหนก็ตองโดดออก จะพนภัยดวยวิธีตอสูกับกิเลสก็
ตองตอสู เหมือนที่ตอสูดวยปญญา เพราะความเห็นคุณแหงความพนทุกข และเพราะ
ธรรมอัศจรรยตามข้ันท่ีปรากฏอยูในใจพาใหฮึกหาญ 

แมจะไมถึงขั้นอัศจรรยเต็มภูมิก็ตาม ขึ้นชื่อวาธรรมแลวยอมเปนของแปลก ของ
อัศจรรยอยูภายในจิตใจของผูรูผูเห็นน้ันแลว น้ันแลเปนส่ิงท่ีมีคุณคาอยูภายในใจอยู
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แลว และเปนเครื่องสนับสนุนใหมีกําลังใจเพิ่มขึ้นที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเบื้องสูงขึ้น
ไปไมหยุดหยอน วาใหพนเทาน้ัน ไมพนก็ใหตายเทานั้น คําวาถอยมีไมไดแลว นี่สติ
ปญญาอัตโนมัติเปนอยางนั้น ในครั้งพุทธกาลทานวา มหาสติ มหาปญญา คือ หมุนตัว
เปนเกลียวอยูตลอดเวลา อัตโนมัต ิ ไมคําที่วาบังคับบัญชานอกจากตองไดรั้งเอาไว 
เพราะจะเปนอุทธัจจะ คือฟุงเกินไป เพลินกับการกับงานการพิจารณาคนควาจนเกิน
ความพอดีไป แตไมไดผลเทาที่ควร จึงตองใหพักผอนในสมาธิเสีย เมื่อมีกําลังแลวจึง
พิจารณาคนควาตอไป จนกระทั่งทะลุปรุโปรงไปหมด 

อุทธัจจะ คือ ความฟุง ความเพลิดเพลินในงานของจิต มานะ ความถือความรูที่
เต็มไปดวยอวิชชานั่นเอง จะเปนอะไร เอาใหมันถึงน่ันซิ ที่กลาวมาทั้งหมดนี้เปนของ
ปลอมเมื่อไร มีอยูกับนักปฏิบัต ิฝกใหได จิตเปนสิ่งที่ฝกได ฝกไมไดพระพุทธเจาดีไม
ได เปนศาสดาของโลกไมได พระธรรมกระเทือนโลกธาตุอยูเวลานี้ ออกจากจิตทานที่
ไดฝกมาทั้งนั้น จิตเปนสมบัติของเราไมใชสมบัติของใคร เราเปนผูรับผิดชอบภายในจิต
ของเรา เปนก็เราตายก็เรา สุขก็เราทุกขก็เรารับท้ังน้ัน เม่ือเปนเชนน้ันเราจะปลอยให
กิเลสเหยียบยํ่าทําลายอยูตลอดไปสมควรแลวเหรอ ตองเอาใหจริงใหจังนักปฏิบัต ิ

อยามองอะไรยิ่งกวาใจซึ่งเปนสถานที่เกิดเหตุ มหาเหตุอยูที่นั่น โรงผลิตงานของ
กิเลสประเภทตางๆ อยูที่นั่น ในขณะเดียวกันโรงผลิตอรรถผลิตธรรมก็อยูที่นั่น เอา 
แยกแยะกันเขาไป จิตน้ีเปนตัวสําคัญมาก เอาใหถึงเหตุถึงผล จิตนี้เปนเหมือนนักโทษ
เวลาน้ี ธรรมเปนเคร่ืองแกเคร่ืองปลดเปล้ือง กิเลสเปนเจาอํานาจบังคับบัญชาจิตใจ แก
ลงไปๆ เมื่อแกลงไปไดมากนอยจิตจะดีดขึ้นมาๆ โดยลําดับลําดา จนกระทั่งแกไดหมด
โดยสิ้นเชิงไมมีสิ่งใดเหลือแลว นั้นแลความหมุนตัวของสติปญญาที่เปนไปกับเหตุการณ
ตางๆ ในวงความเพียรยอมยุติลงเอง เหมือนกับนักรบเมื่อไดชัยชนะเต็มที่แลว การรบ
พุงชิงชัยที่เปนไปทั้งวันทั้งคืนนั้นก็ยุติกันลง 

สติปญญากับกิเลสเมื่อไดฟาดฟนหั่นแหลกกันลงไป จนไมมีกิเลสตัวใดมาตอกร
แลว เรื่องความหมุนติ้วๆ อยูดวยสติปญญานี้ก็หมดหนาที่ไป เหลือแตความบริสุทธ์ิ
ลวนๆ เอาอยูไหนอยูเถอะที่นี ่ ไมมีกาลไมมีสถานที่ ไมยุงกับอดีตวาเคยเปนมาอยางไร 
ไมยุงกับอนาคตวาจะไปเกิดเปนอะไรตอไปอีก ปจจุบันก็รูเทา ไมยึดม่ันถือม่ันในความ
รูความเปนของตน ตางอันตางจริงทุกสัดทุกสวน จิตก็จริงตามจิต จริงตามหลักธรรม
ชาต ิจริงในความประเสริฐของตน เมืองพออยูที่นี ่พอจิตหมดภัยแลวทุกสิ่งทุกอยางได
คลายไปตามๆ กัน นั้นแลคือผลแหงการประพฤติปฏิบัติอันเปนที่พึงใจ 

พระพุทธเจาก็ดี สาวกทั้งหลายก็ดีไดนําจิตดวงนี้ขึ้นมาประกาศธรรมสอนโลก
น้ัน ไดมาดวยภาคประพฤติปฏิบัติและไดมาดวยความขยันหมั่นเพียร ดวยความเปน
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นักตอสู ไมใชไดมาดวยความขี้เกียจขี้คราน ความเห็นแกปากแกทอง ความเห็นแก
หลับแกนอน ขี้เกียจออนแอ นั่นไมใชทางของผูจะดําเนินตนเพื่อความพนทุกข แตเปน
ทางอันเตียนโลงของกิเลสที่จะสั่งสมฟนไฟขึ้นมาภายในใจโดยถายเดียว 

นี่ทานทั้งหลายมาจากที่ตางๆ ไดมาอบรมศึกษาอยูในสํานักนี้ ผมมีความเมตตา
สงสาร ถึงจะอยูดวยกันมากบางก็ทนเอา ทานองคนั้นก็มีหัวใจองคนี้ก็มีหัวใจ เปนผูมุง
มาเพื่ออรรถเพื่อธรรม ผมเองก็ไดคิดเทียบเคียงทุกสัดทุกสวนแลวกับหมูกับเพื่อน 
เพราะเราเคยเปนผูนอยมาแลว ไปเสาะแสวงหาครูอาจารยที่ไหนที่ตองจิตตองใจ เปนผู
ท่ีนาเคารพกราบไหวเปนท่ีลงใจของเราน้ัน  มันหายากนักยากหนากวาจะพบเห็นทาน 

เมื่อไปถึงครูบาอาจารยองคใดที่เปนที่สนิทติดใจกับทาน ดวยความเช่ือความ
เล่ือมใสจริงๆ แลว เราพอใจที่จะอยู อยากใหทานเมตตาสงสารรับไวส่ังสอน ใจจะขาด
ออกจากหทัยของเรา ถึงขนาดน้ันทีเดียวสําหรับผม น้ีหมูเพ่ือนมาศึกษาอบรมก็เห็นใจ
อยางนั้นเหมือนกัน ถึงจะไมไดอยู แตไดรับการอบรมช่ัวกาลช่ัวเวลาก็ยังดี นี่แหละขอ
ใหคิดเห็นอรรถธรรมท่ีกลาวมาเหลาน้ี นําไปประพฤติปฏิบัติ อยาทอถอยออนแอ ส่ิง
เหลาน้ีเคยมีอยูในหัวใจเราอยูแลว ไมเห็นเปนของประเสริฐของอัศจรรยจากมัน นอก
จากธรรมอันประเสริฐท่ีจะเกิดข้ึนจากความเพียร ความหนักเอาเบาสูเทาน้ัน 

น่ีวันน้ีไดอธิบายธรรมภาคปฏิบัติใหทานท้ังหลายไดเขาอกเขาใจ ทางพระเปน
สําคัญ เพราะเปนจุดศูนยกลางแหงจิตใจของประชาชน และเปนผูรักษาศาสนาในวง
ภายใน และมีหนาท่ีเต็มเม็ดเต็มหนวย เพศก็ประกาศอยางเดนชัดแลววา เพศน้ีเปน
เพศสมณะ เปนเพศท่ีบําเพ็ญอรรถธรรมโดยถายเดียว จึงไดแสดงใหทานทั้งหลายได
เขาอกเขาใจ เพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกตนตลอดผูเกี่ยวของมาก
นอย 

บรรดาศรัทธาญาตโิยมท้ังหลาย จิตใจก็เหมือนกันกับพระ ตางกันก็สักแตเพศ
เทาน้ัน จิตใจไมมีคําวาเปนผูหญิงผูชาย มีความรักใครชอบใจศรัทธาในศาสนาเชน
เดียวกัน การประพฤติปฏิบัติตนในคุณงามความดีท้ังหลายเปนสิริมงคลแกเรา เชน
เดียวกับพระทานประกอบหนาท่ีการงานทางดานธรรมะของทาน เปนสิริมงคลแกใจ
ของทาน เรามาประกอบบําเพ็ญคุณงามความดีท้ังหลายมีทาน ศีล ภาวนา เปนสําคัญ ก็
เปนสิริมงคลแกจิตใจของเรา ใจเปนสําคัญมาก ขอใหพยายามบํารุงใจ ใจเปนหลักใหญ 
ใจเปนนักทองเที่ยวดังที่ทานอาจารยมั่นทานพูด หาขอแยงไมได 

จะทองเที่ยวไปไหนก็ตาม ขอใหทองเที่ยวไปดวยบุญดวยกุศล ดวยคุณงาม
ความดีเปนเคร่ืองสนับสนุนเถิด จะเปนท่ีเบาอกเบาใจ เปนท่ีสะดวกสบาย เปนสุคโต 
ไปก็ดีอยูก็เปนสุข เกิดในภพใดชาติใดถามีคุณงามความดีเปนเครื่องหลอเลี้ยงจิตใจ 
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เปนเคร่ืองบํารุงจิตใจ สนับสนุนจิตใจ เปนเคร่ืองเสวยของใจอยูแลว อยูสบายท้ังน้ัน 
ความดีจึงไมลาสมัย ใหพากันพยายามบําเพ็ญ 

วาระน้ีเปนวาระท่ีเหมาะสมมากสําหรับเราทุกทาน หากชีวิตหาไมแลวก็ตองหยุด
ชะงักในงานทั้งหลาย กาวไมออก เพราะคนตายแลวไมมีงาน ทําไมเปน ขณะนี้ยังมีชีวิต
อยูจะรีบเรงขวนขวายส่ิงใดก็รีบเรงเสีย สมบัติภายในก็ใหมีสมบัติภายนอกก็ใหมี อยูก็
เปนสุข ไปก็เปนสุข ไมขาดทุนสูญดอกทั้งอยูทั้งไป สําหรับคนมีธรรมมีบุญกุศล อยูที่ใด
ไปที่ใด ไมอดไมจนในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อ 

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรจึงขอยุติเพียงแคน้ี 
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔ 

ความเห็นแกตัว 
 

ไมมีเพศใดยิ่งไปกวาเพศของนักบวชนี้ ในการพิจารณาไตรตรองเพ่ือหาทาง
ออกจากทุกข เมื่อเพศนี้ไมคิดเพศไหนจะคิด เพศนี้ไมพิจารณาเพศไหนจะมีแกใจ
พิจารณา เพื่อปลดเปลื้องทุกขออกจากตนโดยชอบธรรมเลา น่ีเคยคิดมาแลว ถาไมคิด
ก็ไมกลานําสิ่งเหลานี้ออกมาพูดตอผูเกี่ยวของ เชน พระเณรและประชาชนผูใกลชิด 
เปนตน เราเคยคิดและแนใจวาไมผิด เม่ือพิจารณาตามเหตุตามผลดวยดีแลว ถาเปน
สิ่งที่จะทําใหคนอื่นคานได เราตองคานเราได เพราะไมไดพิจารณาเพื่อความเห็นแกตัว
หรือเพื่อเขาขางตัว ความผิดถูกชั่วดีทั้งหลายจะนอกเหนือเหตุผลไปไหนได มันตอง
เปนไปตามเหตุผลน่ันแล วาถูกก็ตองถูก วาผิดก็ตองผิด เพราะเหตุผลเปนเคร่ืองบังคับ
อยูแลว 

อันความเห็นแกตัวน้ันเปนเร่ืองของกิเลสพาใหเปนไปท้ังส้ิน อยาคิดวาเปนของ
วิเศษมาจากโลกทิพยที่ไหนเลย ที่สวนมากทะนงตัววาเจาของถูกเจาของดี กิริยาอาการ
ทุกสิ่งทุกอยางที่แสดงออก เจาของตองคิดวาถูกวาดีทั้งสิ้น น้ันเปนการทะนงเพราะ
อํานาจของกิเลสตัวสกปรกทั้งมวล หาศักดิ์ศรีดีงามอะไรไมไดเลย นี่แลถาเปนเรื่องของ
กิเลสพาเดิน เดินอยางน้ี เพราะเคยเปนมาอยางนี้ตั้งแตกัปไหนกัลปใดแลว ไมมีอะไร
มาคัดคานมันไดเลย นอกจากธรรมอยางเดียวที่เปนขาศึกกับมันถานํามาใช เพื่อเปลื้อง
ตนออกจากทุกข กิเลสจึงกลัวธรรมอยางเดียว นอกนั้นมันไมกลัวอะไรทั้งสิ้น 

กิเลสตัวใดจะไมเห็นแกตัวมีเหรอ ความเห็นแกตัวก็คือเรื่องของกิเลส คือตัว
กิเลสที่พาใหใจของสัตวโลกสกปรกและทําสกปรกไมหยุดหยอนนั่นแล เมื่อมีอยูในจิต
ใจของสัตวของบุคคล ทําไมสัตวบุคคลจะไมเห็นแกตัว ความเห็นแกตัวทําไมจะไมปด
ใจใหมืดมิด เพราะกิเลสมันปดและพาแสดงออกเปนความเห็นแกตัว มองเห็นแตผล
ประโยชนของตัวทั้งสิ้น เหมือนคนและสัตวในโลกน้ีไมมีหัวใจ ไมมีคุณคาสาระใดๆ คน
ดวยกันเห็นเขาเปนเศษเดนมนุษย หรือเห็นเปนคนประเภทหน่ึงจากเราไปได เห็นเรา
เปนคนพิเศษไปทั้งที่จิตใจและการแสดงออกเลวกวาสัตว ถาเปนพระก็เปนพระพิเศษ
ไปกวาพระของศาสดาองคผูประเสริฐ ชอบยกตนขมทานเปนสันดาน 

งานของพระประเภทนี้คือการยกตนอวดตัวโดยวิธีปฏิบัติแบบแผลงๆ ขลังๆ 
เพราะกิเลสตัวรอยเลหรอยเหล่ียมรอยสันพันกลน้ีเองถลุงใจใหเปนความเห็นแกตัว คน
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เห็นแกตัว พระเห็นแกตัว จนเขากับใครไมไดเปนตน การแสดงออกก็คือความเห็นแก
ตัวในที่ทุกสถานตลอดกาลทั่วไป จึงมองหาความผิดของเจาของไมเจอ เพราะไมมอง 
ถูกสิ่งนี้มันผลักดันออกไปใหมองแตขางนอก ไมใหมองยอนเขามาหาตัว แลวจะใหรูผิด
ถูกไดยังไง ทั้งๆ ที่มีอยูเต็มหัวใจก็ไมรู เพราะไมดู ถาเปนเรื่องของธรรมแลว ตองดู
และพิจารณารอบไปหมด ไมไดยกตนขึ้นวาเปนผูพิเศษยิ่งกวาผูหนึ่งผูใดและสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใด ตองมองดูและพิจารณาตามทางเหตุผลลวนๆ  

เอา ฟาดลงไปซิ ใหถึงขั้นจิตบริสุทธิ์ ถาจิตลงไดบริสุทธิ์แลวจะมีอะไรแบบปาๆ 
เถื่อนๆ ดังกลาวมาอยูที่นั่นไหม เฉพาะอยางยิ่งจะมีความเห็นแกตัวอยูที่นั่นอีกไหม ยืน
ยันไดอยางอาจหาญและพูดไดอยางเต็มปากไมกระดากอายเลยวาไมมี นอกจากธรรม
เสมอภาคลวนๆ อันเปนธรรมอัศจรรยสงางามครองใจดวงน้ันเทาน้ัน จึงเห็นไดชัดวา
กิเลสเทาน้ัน ที่สอแสดงออกมาทุกอากัปกิริยาใหเปนการกระทบกระเทือนทั้งแกตนเอง
และแกผูเกี่ยวของมากนอย หนาที่การงานที่เกี่ยวของกวางแคบกระเทือนไปหมด 
เพราะความเห็นแกตัว มันเปนเร่ืองเล็กนอยเหรอเร่ืองกิเลสนะ จงพากันพิจารณาใหรู
เห็นแงหนักเบาดีกับช่ัว ระหวางกิเลสกับธรรมวาตางกันอยางไร ประจักษใจหายสงสัย 

ถาจิตยังไมเหนือ สติปญญายังไมเหนือ ธรรมยังไมเหนือมันก็ยังไมรูเห็นมัน ที่
สลับซับซอนและละเอียดสุขุมมากยิ่งกวาสิ่งใดในโลกนี้ ก็คือกิเลสนี่เอง มันถึงไดครอง
โลก ความรูความเห็นความคิดตางๆ ที่กิเลสผลิตขึ้นมาถือวาถูกหมดดีหมด ใครจะเปน
เทวดามาจากไหนก็ไมดี สูเจาของไมได แมแตครูบาอาจารยท่ีนาเคารพนับถือและเช่ือ
ฟง กิเลสมันยังมีแงตอสูของมันอยูอยางลึกลับภายในใจ บางทียังกลาหาญแสดงออก
มาภายนอกได ดูซ ิ มันเคยลงกับธรรมเมื่อไร พระพุทธเจามันยังคัดคานตานทานจะวา
ไง กิเลสมันเปนขาศึกกับทุกสิ่งทุกอยางไป ขึ้นชื่อวาธรรมคือความถูกตองดีงามแลว มัน
ถือเปนขาศึกทั้งนั้น น่ีละจึงลําบากสําหรับผูปฏิบัติธรรมเพ่ือสังหารทําลายมัน 

ฉะนั้น จงยกศาสดาขึ้นมาเปนหลักดําเนินทุกดานอยางฝงใจ พระองคทรงหาม
และทรงอนุญาตสิ่งใด มีเหตุผลพรอมแลว ทรงบวกลบคูณหารโดยสมบูรณดวยพระ
ปรีชาญาณแลว สวนไดมากไดนอย เสียมากเสียนอย ทรงเทียบเคียงทุกสัดทุกสวนแลว 
ควรจะออกชองไหนที่มีสวนไดมากกวากัน ก็ทรงสอนใหออกชองนั้น สมมุติวาหลีกไม
ได ก็เลือกเอาที่มีผลไดมากกวาแลวดําเนินไปทางนั้น ใหไปเฉพาะทางได แตทางเสียไม
ยอมใหไป ไมทรงอนุญาตถาเปนทางเสีย น่ีละศาสดาทรงดําเนินตามเหตุผลอรรถธรรม
ลวนๆ มีเรามีเขาที่ไหนพอจะสอนใหคนเห็นแกตัว เห็นแกพวกพองของตัวและเหยียด
คนอ่ืน เพราะมีแตธรรมลวนๆ ในพระทัย 
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เราไมเคยเห็น เราไมเคยรูจิตประเภทน้ันเปนยังไง เราเคยประสบเคยพบเคย
เห็นเคยคลุกเคลาแตกับส่ิงสกปรกโสมม อันเปนมูตรเปนคูถเต็มหัวใจเทาน้ัน คําวา
มูตรคูถถาไมใชกิเลสจะไดแกอะไร แลวเราจะไปเห็นอะไรท่ีแปลกประหลาดและ
อัศจรรยย่ิงกวาน้ี ก็เห็นแตอันน้ี ไมมีอะไรดีกวานี้ จึงตองคลุกเคลากับอันนี้เรื่อยมาไมมี
วันเบ่ือหนายอ่ิมพอบางเลยน่ันแล เพราะความพออกพอใจกับมันทุกทา แสดงออกมา
ทาไหนพอใจทั้งนั้น เพราะการแสดงออกนั้นเปนทางเดินของกิเลสอยูแลว เราอยูใต
อํานาจของมันจะไมพอใจมันยังไงได เพราะเราไมฉลาดเหนือกิเลสน่ี ถามีความฉลาด
เหนือกิเลสก็ทราบกันทันทีๆ  

จึงไดกลาวเสมอวา จงทําจิตของตนใหบริสุทธิ ์ เพราะการปราบกิเลสซ่ึงเปนตัว
รอยเลหรอยเหลี่ยมรอยสันพันคมออกใหหมดจากจิตใจซิ มันอยูในจิตใจของบุคคลแม
แตอยูกับสัตวก็รู ปดไมอยู วากิริยาท่ีแสดงออกมาน้ันคือกิเลสประเภทน้ันๆ ซึ่งเคย
ครอบหัวใจเรา เหยียบยํ่าหัวใจเรามาพอแลว แตถูกขับออกไปจนไมมีอะไรเหลือ แลว
ทําไมจะไมรูเมื่อมันยังอยูกับหัวใจของใคร เพราะมันเหมอืนๆ กันน่ี การแสดงออกมา
จะไมรูไดยังไง ตองรูไดอยางชัดๆ ซิเมื่อเหนือมันแลวตองรู ถาไมเหนือก็ไมรู จะอยูดวย
กันกี่กัปกี่กัลปก็ไมมีทางรูได ตองถูกหลอกถูกตมจากมันเรื่อยไปดังที่เปนมานี่เอง 

พระพุทธเจาทรงอนุโลมผอนผันสงเคราะหโลกสงสารไปตามขั้นภูมิอุปนิสัย ก็
เพราะทรงเห็นวาโลกคือ คนมีหัวใจ สัตวมีหัวใจ ที่จะทรงสงเคราะหไดขนาดใดก็
สงเคราะหไป เฉพาะอยางยิ่งภิกษุบริษัทของพระองค จึงตองทรงกลั่นกรองดวยหลัก
ธรรมหลักวินัยใหมีขอบมีเขตเปนเครื่องปกครองบังคับบัญชา คําวาบังคับบัญชาก็คือ
บังคับบัญชาความชั่วที่จะออกทางทวารชองตางๆ น้ันแหละ ท่ีกิเลสจะออกหากินหาราย
ไดของมันมาเก็บสั่งสมไวภายในใจ เม่ือกิเลสหารายไดเพ่ิมเขามาแลวก็มาเหยียบหัวใจ
เราน่ันแล เพราะฉะนั้น จึงตองใชหลักธรรมหลักวินัยอันเปนเคร่ืองปราบปรามบังคับไว 
เพ่ือไมใหกิเลสประเภทตางๆ ออกเที่ยวหากิน หรือออกกวานยาพิษมาเผาใจเรา เมื่อ
ส่ิงเหลาน้ีอยูกับเรามันตองบังคับเรา ไมบังคับเราจะบังคับอะไร มันตองบังคับเราอยู
ตลอดเวลาน่ันแล ผูจะฆากิเลสจึงเปนผูหนักแนนในธรรมในวินัย ท่ีประทานใหโดย
สมบูรณแลว จงฟงใหถึงใจ ปฏิบัติใหถึงกิเลส แลวจะถึงธรรมไปเอง 

ผูปฏิบัติจึงตองใชความละเอียดลออใหมาก อยาสักแตวาอยู อยูเฉยๆ ไมคิดไม
อาน น่ีสอนหมูเพ่ือนมาอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยเต็มสติกําลังความสามารถ ไมใชมา
สอนแบบปาวๆ สอนไปแบบเฉยๆ เมยๆ รับหมูเพ่ือนไวรายใดก็รับไวเพ่ืออบรมส่ัง
สอนจริงๆ ดวยความเห็นใจซ่ึงกันและกัน ดวยความเมตตาสงสาร ดวยความเห็นใจ
ทานใจเรา เพราะเจตนาทีเ่สาะแสวงหาครูหาอาจารย หาอรรถหาธรรมเปนประเภท
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เดียวกัน หรือเปนชนิดเดียวกัน เปนเจตนาอันเดียวกันกับเราท่ีเคยเปนมาแลว ควาเอา
หัวใจเราน้ันแหละออกเทียบกับหัวใจหมูเพ่ือน จึงพยายามถูไถกันไป หนักบางเบาบาง 
แบกหามกันไปอยางน้ันตามความจําเปน 

การสั่งสอนทุกแงทุกมุมจะดุดาวากลาวหนักเบาขนาดไหน ก็คือการตีการฆา
กิเลสของพระทั้งนั้น ไมใชตีพระฆาพระนี่ ถามาหาความดีงามมาหาธรรมอยางใจจริง
แลว ก็ทราบเองวาครูอาจารยทานตีทานฆาอะไร ก็ตีกิเลส ฆากิเลสที่มันทําลายพระนะซิ 
บกพรองตรงไหนกิเลสตอยเอาๆ ครูอาจารยทานมองเห็นอยูไดยินอยูน่ี กิริยาท่ีแสดง
ออกทางหูทางตา คําพูดจา กิริยาอาการที่เคลื่อนไหวออกมา ออกมาจากอะไร ออกมา
จากความผิด ความผิดนั้นมันเปนอะไร มันดีละหรือ ถาไมเปนกิเลสมันจะเปนอะไร 
เพราะมันฝงลึกภายในใจในกายจนเปนอันหน่ึงอันเดียวกันมานานแลว มันจึงเปนนิสัย
สันดานและแสดงออกมาจากอันนั้น จึงตีเขาไปตรงนั้นใหถูกกิเลสตรงนั้น ผูตั้งใจหา
อรรถหาธรรมก็รูผิดถูกของตัวเอง และรูชองทางที่จะแกกันไปโดยลําดับนะซ ิ

ใครมานิมนตพระวัดน้ีไปไหน เราก็ไดพูดเหตุพูดผลใหเขาฟง เพราะเรารักเรา
สงวนพระผูมุงอรรถมุงธรรม ซึ่งมาอาศัยและอยูกับเราเพื่อการศึกษาอบรมความดีทั้ง
หลาย เราไมไดรักสงวนอะไรบรรดาวัตถุย่ิงกวาพระในวัดเรา จตุปจจัยไทยทานเปน
เคร่ืองอาศัยเพียงเล็กนอยไปวันหน่ึงคืนหน่ึง พอยังชีวิตใหเปนไปเพื่อการบําเพ็ญสมณ
ธรรมดวยความสะดวกเทาน้ัน จึงวาเครื่องอาศัยๆ นิสสัย ๔ ฟงซิ ทานสอนไวแลวต้ังแต
วันบวช ส่ิงอาศัยคือปจจัยเคร่ืองอุดหนุนเเกการบําเพ็ญสมณธรรม ความสงบเย็นใจ 
เครื่องอุดหนุนเครื่องสืบตอกันไปแหงชีวิตธาตุขันธในวันหนึ่งๆ เทาน้ัน 

ธรรมเปนเร่ืองใหญเปนหลักเปนเกณฑ เปนแกนอันสําคัญที่เราตองการ สวน
ปจจัยส่ีพอเปนความสะดวกในการบําเพ็ญธรรมเทาน้ัน ถาไมฉลาดส่ิงเหลาน้ันก็เหยียบ
ยํ่าทําลายได เพราะตัวเราท่ีพาใหไดใหเสีย พาใหเปนไป พาใหขวนขวาย พาใหยินด ีพา
ใหติดอันเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล จึงตองระวัง ไมใชเรื่องของธรรม ถาธรรมแลวไม
ติด ติดอะไรธรรม ทานสอนใหแกใหละใหถอดใหถอนทั้งนั้น ติดอะไร แตกิเลสมันเปน
เรื่องใหติดอยูแลวโดยปกติ อยูโดยปกติมันก็ติด แสดงออกมันก็ติด กิริยาอาการทุกสิ่ง
ทุกอยางติดทั้งนั้นถาเปนเรื่องของกิเลส จึงตองใชความพินิจพิจารณาอยูทุกระยะที่
เคลื่อนไหวของใจ กาย วาจา เพื่อสลัดปดทิ้งออกจากใจ ไหนจะสนใจเกี่ยวของพัวพัน
และเสาะแสวงจตุปจจัยใหเพ่ิมการทําลายตัวเขาไปอีก นั่นไมใชทาง จึงไมควรสนใจใฝ
หา 

ความตามสบายๆ อันใดก็ตามใหพึงทราบวา นี่แหละหลักใหญของกิเลสที่ฝงจม
อยูในนิสัยสันดานลึกมากทีเดียว อยาเขาใจวาอยูต้ืนๆ ผิวเผินดังที่คนประมาทคิดกัน 
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ฉะนั้นจึงตองไดฝน ฝนทุกระยะ ผูปฏิบัติธรรมจะหาความอยูสบายแบบโลกๆ ไมได 
เพราะตองตอสูกับกิเลส ฝนกับกิเลสอยูตลอด กิเลสหยาบฝนกันอยางหนัก ตอสูกัน
อยางหนัก กิเลสละเอียดเขาไปก็ตอสูกันไปโดยลําดับๆ ประมาทนอนใจไมได แลวจะ
หาความสบายมาจากไหนเม่ือความจําเปนบังคับอยูเชนน้ี 

นักมวยเม่ืออยูบนเวทีจะหาความสบายมาจากไหน แมแตขณะใหนํ้าก็หาความ
สบายไมได น่ีเราข้ึนเวทีแลว เปนผูตั้งใจประพฤติปฏิบัติอรรถธรรม การสละตนออกมา
บวชในพุทธศาสนา ก็คือเพศนักรบอยางเต็มตัวเต็มใจทุกอาการนั่นแล ยังจะหาความ
สะดวกสบายไปตามกลมายาของกิเลส เราก็ไมตองมาบวชกัน ไมตองมาฝนกันละซิ 
ปลอยใหกิเลสเหยียบย่ําถูไถไปมาจนถลอกปอกเปก แขนขาขาดกระจุยกระจายไป 
เหลือเทาไรคอยเอา สุดทายก็ไมมีอะไรเหลือ แหลกไปหมดทั้งรางจะวาไง กิเลสมันเคย
เห็นใจไวหนาเมตตาใครท่ีไหน พอจะตายใจกับมันได 

การฝน คือ การฉุดการลากตัวออกใหพนภัยจากกิเลสตางหาก เพราะฉะน้ันจึง
ตองฝนกัน การประกอบความเพียรตองตั้งสติใหด ี พินิจพิจารณาทางดานปญญา เพื่อ
ความเกรียงไกรรอบคอบ ทุกอาการมีแตทาตอสู มีแตทาปลดเปลื้อง กิริยาอาการแหง
การปลดเปลื้อง กิริยาอาการแหงการตอสูท้ังปวง ก็ยอมรับกันวาตองทุกข แตผลที่ได
จากนี้ก็คือสันติธรรม อันจะพาใหจิตใจสงบสบายไปโดยลําดบั เพียงแตขั้นเริ่มการตอสู
กับความฟุงซานรําคาญของจิต ท่ีเปนมาจากกิเลสเปนเจาเรือนและบงการ ก็ยังตอง
ลําบากตามลําดับของการตอสู กวาจะไดรับความสงบเย็นใจแตละคร้ังละคราวในข้ันเร่ิม
แรกของการฝกจิตใจนั้น มันตองลําบากไมนอย 

เพราะกิเลสมันอยูเปนสุขไมได มันตองดิ้นตองดีดของมัน และมันอยูในจิตจะ
ไมใหจิตดิ้นไปดวยยังไง จิตมีอะไรเกี่ยวโยงกันในตัวเราก็คือตา หู จมกู ล้ิน กาย นั่นแล 
เมื่อแสดงออกขางนอกก็ไปสัมผัสสัมพันธกับรูป เสียง กล่ิน รส เคร่ืองสัมผัสและพัวพัน
กันไปเรื่อยๆ มันดิ้นมันดีดมันติดมันพันกันอยูอยางนั้น แลวผลที่ไดมามีอะไร ก็มีแต
ความทุกขความรอนภายในใจโดยถายเดียว นอกนั้นยังระบาดไปถึงกาย ใหตองรับ
เคราะหกรรมจากจิตไปดวย 

การตอสูเพื่อใหไดชัยชนะมีความสงบเย็นไปโดยลําดับ ตองเขมขนทางความ
เพียรโดยสม่ําเสมอไมลดละ ธรรมถาเขาสูใจมากนอย ยอมแสดงผลคือความสงบเย็น
ใหเห็นประจักษใจ ความสงบ ความเย็นใจ สบายใจ น้ีคือธรรม การตอสูกับความฟุง
ซานวุนวายไดมากนอย ผลก็แสดงความสงบเย็นซึ่งเปนธรรมอันพึงหวังขึ้นมา ผลแหง
การตอสูเปนอยางน้ี จากนั้นก็ขยับและขยายงานออกไปดวยปญญาเปนขั้นๆ ไลตีตอน
กิเลสใหเขามาสูจุดรวม จิตสงบ กิเลสมันก็สงบตัว แตไมใชกิเลสตายนะ มันเพียงกมหัว
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หมอบหลบหมัดคือสต ิปญญา ศรัทธา ความเพียรเทาน้ัน ที่กลาวนี้เพียงขั้นสมาธิสงบ
ตัวเขามา กิเลสสงบเพราะถูกตีถูกตอนเขามาดวยการตอสูกัน จากนั้นก็คลี่คลายออก
โดยทางปญญา กิเลสตัวไหนมันเกงไปทางไหน ทีนี้ปญญาตามคลี่คลายไลตอนกันไป 

เอา จิตมันติดอะไรที่เดนที่สุดภายในจิตนี ้เชน ราคะตัณหา เปนตน มันติดอะไร 
อันนั้นคืออะไร แยกแยะออกไป ดูที่มันติดเสียกอน มันติดอะไร มันรักชอบอะไร สิ่งที่
มันรักชอบนั้นคืออะไร คลี่คลายออกดูใหเห็นชัดเจนดวยปญญาเครื่องกลั่นกรองตัดสิน
กัน และพิจารณายอนเขามาดูกายอันน้ัน ดูรูปอันนั้น ดูรูปอันนี้โดยทางอสุภะหรือไตร
ลักษณไดทั้งสิ้น เพราะตามหลักความจริงมันเหมือนกัน เมื่อรูชัดดวยปญญาจิตก็ถอย
ตัวเขามา จนสติปญญาพอตัวแลวกับกิเลสประเภทนั้นๆ ก็สลัดกันไดโดยลําดับ อยางนี้
เปนตนที่เกี่ยวกับปญญา 

ราคะตัณหาสวนหยาบน้ีเก่ียวกับเร่ืองกาย กายนอกกายใน เม่ือพิจารณาแยก
แยะใหเห็นความจริงของมัน ทั้งดานนอกดานในไดเทาเทียมกันเสมอกันแลว มันจะยึด
จะถือจะรักจะชอบขามเมฆขามหมอกไปไหน มันก็หายสงสัยไปเอง นี่แหละปญญา
พิจารณาไปตรงไหนกิเลสจึงขาดไปเร่ือยๆ ปญญามีเต็มที่ ตัดฟนกันขาดสะบั้นลงไปไม
มีเหลือ และขาดไปเปนขั้นๆ เปนตอนๆ จนขาดไปโดยสิ้นเชิง ไมนอกเหนือสติปญญา
ไปได ฉะน้ันจงบํารุงสติปญญาใหแกกลาสามารถไปโดยลําดับ อยาทอถอยปลอยวาง 

นี่ก็ไมไดประชุมมานานเพราะสุขภาพไมคอยดี เพียงจะรักษาเจาของอยูโดย
ลําพังในวันหน่ึงๆ ก็ลําบาก บางวันอยูเฉยๆ โรคหัวใจมันก็กําเริบ โดยเฉพาะอากาศ
รอนๆ มักเปนเสมอ ตองไดระมัดระวัง แตกอนที่สุขภาพยังดีก็ประชุมอยูเสมอๆ นี่
แหละการเปลี่ยนแปลงของธาตุขันธ เครื่องใชมันไมแนนอนเสมอไป เม่ือมันชํารุดทรุด
โทรมก็ตองไดอนุโลมไปตาม หมูเพื่อนมาพึ่งพาอาศัยก็ทราบทําไมจะไมทราบ เพราะ
เคยอยูกับหมูกับเพ่ือนมาเปนเวลานานแลวน่ี ที่ออกมาจากปาจากเขามาสูสังคมพระ
เณรและประชาชนก็เกือบ ๓๐ ปแลว ทําไมจะไมทราบ เคยอบรมหมูเพื่อนมามากเพียง
ไรก็รูกันอยูแลว แตเวลาธาตุขันธชํารุดทรุดโทรม ก็จําตองพักผอนไปตามความจําเปน 
ทั้งที่หวงใยหมูเพื่อน แมแตงานภายนอกถาไมจําเปนจริงๆ ก็ไมอาจรับได ทั้งที่เห็นใจผู
มาเกี่ยวของมากนอย 

เพราะฉะนั้นหมูเพื่อนที่มาอบรมศึกษาจงพากันตั้งใจดวยดี ศึกษาอบรมอยาง
จริงจัง อยาพากันนอนใจ จะไรคุณคาที่นาพึงใจทั้งปจจุบันและอนาคต อยูแบบหดตัว
เหมือนคนส้ินทามันนาทุเรศนะ ทั้งนี้เพราะกลมายาของกิเลสทุกอาการแหลมคมมาก 
ดังท่ีกลาวมาน้ันแหละ คอยแตจะถูกหลอกและลมจมไปกับมันอยูเรื่อยๆ โดยไมรูสึกตัว
นะ ทําอะไรพอไมสะดวกสบายบาง เชน ประกอบความเพียรบังคับจิตใจ ฝนกันบาง ก็
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เห็นวาเปนทุกขไมอยากฝน สูนอนจมอยูกับกิเลสเปนกัปเปนกัลปไปดีกวา แลวแตมัน
จะเอาขึ้นเขียงไหน จะสับจะฟนลงไปก็ใหเปนหนาที่ของมัน น้ันเห็นวาสบายดี 

แตนั่นมันเพลงกลอมของกิเลสที่เคยฟงจมหูจมจิตใจมานานแสนนานแลว ถา
สบายจริงดังที่ถูกหลอก ใครๆ ก็ตองการความสบายและก็เคยทําตามกิเลสมาแลวดวย
กันทั้งนั้นโลกอันนี้ แตไมเห็นไดรับความสบายตามใจท่ีนึกฝนกัน อยูที่ใดไปที่ใดเห็นแต
คนและสัตวตองโทษโดนทุกขทรมานเพราะกิเลสดัดสันดานทั่วหนากัน แตไมรูจักเข็ด
หลาบและแสวงหาทางออกกันบาง 

พระพุทธเจาเสด็จออกทรงผนวชก็เพื่อความสุขอันไพบูลย โดยทรงเห็นวาส่ิง
เหลาน้ีใหความสุขไดเพียงแคน้ัน มีความทุกขมาก ใหความสุขเพียงเล็กนอยพอเปน
เคร่ืองหลอกผิวเผินเทาน้ัน จึงตองทรงเสาะแสวงหาสิ่งที่จริงจังไมหลอกลวง ไมมีพิษภัย
เคลือบแฝง สิ่งที่ทรงแสวงหาอยางเต็มพระสติปญญา ถึงกับเอาพระชีวาเขาแลกน้ันคือ 
โมกขธรรม ไดแกธรรมแดนหลุดพน จนสมพระทัยหวังและนําธรรมน้ันมาสอนโลกท่ี
ชาวพุทธเราไดกราบไหวบูชา และปฏิบัติตามอยูน่ีแล ทั้งนี้เพราะทานยอมรับทุกขโดย
ชอบธรรมทางการบําเพ็ญ 

ถาไมใชสติปญญาใหมากๆ จะไมทันกิเลสนะ แมแตเพียงใหจิตสงบก็สงบได
ยากหรือสงบไมได ถาปราศจากความต้ังใจความจดจอดวยสติแลวตองเหลวไหลไมเปน
ทา เพราะกิเลสมันไมมีเวลาออนขอยอหยอน แข็งปงอยูอยางน้ันตลอดเวลาในตัวเราจะ
วาไง ยิ่งเราออนเทาไรมันยิ่งแข็ง ถาเราแข็งมันก็เร่ิมออนลง น่ีแหละหลักใหญอันเปน
ความจริงอยูตรงน้ี จงพากันพิจารณาใหดี 

ขั้นเริ่มตน ขั้นถูไถ ลมลุกคลุกคลานน่ีแหละ สวนมากผูปฏิบัติมักไปไมคอยรอด 
จอดอยูกลางมหาสมมุติมหานิยมไปเสีย โลกเขานิยมวาอะไรดีก็วาดีไปตามเสีย ลืมตัว
ไปเสีย แตธรรมที่ปราชญทานวาดีไมยอมฟง ความพนทุกขนักปราชญผูบริสุทธิ์ทานวาดี
ไมยอมฟง วาเปนสุขไมยอมฟงไมยอมเชื่อ มันหากเปนอยูในหัวใจน่ันแหละ ไมใชเรา
ตั้งใจไมเชื่อ ไมใชเราต้ังใจคัดคาน แตมันมีธรรมชาติที่เปนตัวขาศึกตอธรรมชนิดหนึ่ง 
ที่กลอมหัวใจอยูนั้นพาไมใหเชื่อ และใหฝนธรรม คัดคานธรรม ตอสูธรรม ดวยวิธี
ตางๆ แลวจะเจอความเกษมในธรรมที่ปราชญทานแสดงไวไดยังไง เพราะทานทําอยาง
นั้นทานถึงไดรูอยางนั้น จึงไดพูดไดสอนอยางนั้น ทานไมไดทําแบบเรา รูแบบเรา ทาน
จึงไมเปนอยางเรา 

รูแบบเรากับรูแบบทานมันผิดกัน สุขแบบเรากับสุขของทานมันผิดกัน สุขแบบ
เรามันอยูปลายเบ็ดน้ันนะ สุขของเราเปนความสุขอยูปลายเบ็ดวาไง ปลาตัวโงพองับ
เหยื่อที่ปลายเบ็ดเขาไปก็ติดเบ็ดพรอมกันเลย งับไปตรงไหนก็ติดเบ็ดตรงนั้น ขึ้นชื่อวา
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โลกามิสที่เปนสิ่งเคลือบแฝงของกิเลสแลว มันก็เปนอยางเบ็ดที่ติดเหยื่อลอปลานั่นแล 
เหย่ือน้ีไมใชอาหารอันแทจริง แตเหย่ือน้ีเปนเหย่ือลอสําหรับหลอกคนโงโลเลใน
โลกามิส ผูปฏิบัติเพื่อความฉลาดและหลุดพนจึงตองระวังกัน ผูปฏิบัติอยางแทจริงใน
ธรรมทั้งหลายเทานั้นจึงจะระวังได และละไดไมติดเบ็ดคือโลกามิสซึ่งเปรียบเหมือน
เหยื่อลอปลา ที่พออาศัยไปในวันหนึ่งๆ เทานั้น ไมถือเปนจริงเปนจังเหมือนธรรมที่
กําลังบําเพ็ญ 

กําลังวังชาของเราเคยทุมเทในงานอื่นๆ เราทุมมามากพอแลว ความคิดความ
ปรุงอะไรก็เคยคิดเคยปรุงมาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งบัดนี ้ ก็นาจะเบ่ือหนายและนํามา
พินิจพิจารณาทบทวนแยกแยะเทียบเคียงกัน ในแงหนักเบา ดีช่ัว ไดเสีย ซึ่งพอจะหา
ชองทางออกในแงใดไดบางแลวในการปฏิบัตธิรรมเพ่ือตัวเอง จะมัวเสียดายอะไรกันอยู
อีกนักหนา เร่ืองความเกิดตายน้ีมันอยูบนเขียงของกิเลสมาเปนประจําซ่ึงควรเข็ดหลาบ
ไดแลว เพราะเคยโดนกันมาแบบน้ีทุกรายไมนาสงสัย แตใจเราจะใหนอกจากเขียงน้ีมัน
ไมอยากไป จึงถูกกลอมอยูนั้นแล เพราะเพลงลูกทุงลูกกรุงมันเพราะพริ้ง เกินกวาสติ
ธรรม ปญญาธรรม วิริยธรรมเปนตน จะเขาไปสอดแทรกได  

เจาของนั่นแหละเปนผูจะฉุดลากเจาของ ครูบาอาจารยเปนแตผูใหอุบายแนะนํา
ส่ังสอนเทาน้ัน ตองหาอุบายพลิกแพลงในแงตางๆ เอาเอง ถาจิตออนแอตองพลิกหา
อุบายใหมๆ  มาใชใหทันกับกลมายาของกิเลสตัวปลิ้นปลอนหลอกลวงเกงๆ การปฏิบัติ
ตัวเองจะคิดวาวันน้ีไดผลอยางน้ี วันวานไดผลอยางน้ัน แลวจะเอาอุบายเกาน้ันมาใช
ทั้งๆ ที่มันจืดชืดไปแลวนั้นไมไดผลนะ จงพลิกหาอุบายใหมมาใช นั้นมันเปนอดีตไป
แลวจะไมทันกับกลลวงของกิเลสตัวปจจุบัน อุบายใดที่จะฟตตัวเองใหขึงขังตึงตังขึ้นมา
ควรแกการฆากิเลสชนิดนั้นๆ ตองพลิกหาอุบายน้ันมาใชนะ ไมงั้นไมทันกลมายาของ
กิเลส ใจก็ไมสงบ อุบายปญญาแหละสําคัญ น่ีเคยทํามาอยางน้ัน 

อยางนอยตองใหมีความสงบถึงจะมีโลกอยูพูดงายๆ ถาใจสงบเย็นพออยูได
มนุษยเราพระเรา ถาใจไมสงบเลยนี่รอนเปนฟนเปนไฟ ราวกับจะหาโลกอยูไมไดน่ันแล 
เห็นอะไรก็เปนไฟไปดวยเพราะกิเลสพาเปนไฟ ใจจึงเปนไฟ หาที่ปลงจิตปลงใจไมได
เลยขณะน้ัน แมท่ีสุดครูบาอาจารยท่ีเคารพเล่ือมใสก็หมดความเคารพเล่ือมใส ใจเฉื่อย
ชาไปหมด น่ันเห็นไหมละ เวลากิเลสมันทรยศนะใจมันรูจักเจาของเม่ือไร พอมีความ
สงบขึ้นภายในจิตซึ่งมีคุณคามากนอยตามขั้นของธรรม ทีนี้พอเปนที่ยับยั้งตั้งตัวได พอ
เปนที่อาศัยหายใจเต็มปอดไดบางละที่นี ่มองดูขางนอกก็เปนลักษณะเย็นตา เย็นใจเชน
เดียวกัน เห็นหมูเพ่ือนเปนหมูเพ่ือน เห็นครูเห็นอาจารยก็เปนท่ีเคารพเล่ือมใสข้ึนไป
โดยลําดับๆ 
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จิตละเอียดเขาเทาไร ความเคารพเช่ือถือครูบาอาจารยย่ิงหนักข้ึนๆ ความหวัง
พึ่งพิงทานยิ่งมีกําลังมากขึ้นทุกที หายใจเขาหายใจออกเปนครูเปนอาจารย เปนอรรถ
เปนธรรมไปตลอดกาลสถานท่ี ไมจืดจางเหมือนแตกอนท่ีโรคบากิเลสกําเริบรังควาน 
แมที่สุดพระพุทธเจาปรินิพพานไปกี่พระองคและนานเทาไร จิตสามารถประมวลเขามา
สูจุดเดียวคือใจของตนไดหมด ใจยอมรับความจริงอยางหมอบราบเลย น่ัน ใจถาไมมี
อะไรมาฝนมากั้นไวก็ลงสูความจริงไดอยางราบคาบ จึงทราบไดวาที่เปนทั้งนี้มีแตกิเลส
ท้ังน้ันฝนธรรม กีดกันธรรม ไมมีอะไรมาฝน 

ฉะน้ันจงพยายามทําใจใหสงบใหได ตองบังคับซิถาอยากเปนคนดีใจวิเศษนะ 
เมื่อมีความสงบไดแลวก็จงพิจารณาทางดานปญญา สงบแคใดก็เปนบาทเปนฐานของ
ปญญาข้ันน้ันๆ ได พอไดตนทุนคือสมาธิแลวก็เริ่มปญญา ใหเปนตนทุนทางดาน
ปญญาตอไปอีก ทีนี้ผลของจิตจะผิดกันไปโดยลําดับ ความดูดดื่มทางสมาธิเปนอยางนี้ 
ความดูดดื่มทางดานปญญาเปนอยางนั้น ผิดแปลกกันไปเรื่อยๆ เพราะปญญานี้กาว
ออกไปเรื่อย กวางขวางออกไปเรื่อย ชํานิชํานาญไปเร่ือยๆ คลองตัวไปเรื่อยๆ จิตใจก็
ดีดขึ้นๆ รูเห็นไดอยางชัดเจนวากิเลสตัวใดไดขาดไปดวยปญญาประเภทใด เปนวรรค
เปนตอน กิเลสขาดไปเปนลําดับๆ รู 

ทีนี้พอจิตปรากฏไดผลขึ้นมาวาเปนสิ่งที่มีคุณคาโดยลําดับแลว ทําไมจะไมขยับ
ขยัน ทําไมจะไมมีแกใจคนเรา ตองมีแกใจโดยไมตองสงสัยเลย ความขยันหม่ันเพียร
เปนมาเอง ความคิดวาลําบากลําบนแตกอนไมมีละท่ีน่ี มีแตความหมุนตัวติ้วๆ เรื่อยไป 
พินิจพิจารณาเพื่อแกเพื่อถอดถอนกิเลสเรื่อยไป ไมมีคําวาทอถอยออนแอ สิ่งที่ไดแลว
มากนอยเพียงไรนั้นเปนเครื่องดูดดื่ม เปนที่ไวใจ เปนที่อบอุนใจ ไมเหมือนสิ่งที่อยูดวย
กันแตกอน ซึ่งเปนพิษเปนภัยมากนอยตามความมีอยูของมัน จากนั้นสติปญญาก็หมุน
ไปเลย เอาจนกระท่ังไดร้ังเอาไว 

นั่นแหละถึงขั้นธรรมมีอํานาจมากกวากิเลสตองไดรั้งเอาไว ไมงั้นสติปญญาจะ
ทํางานเลยเถิด เพราะความเพลิดเพลินในความเพียรเกินไป ซึ่งไมใชมัชฌิมาความพอดี
เหมาะสม กิเลสที่เคยเพนพานตองหมอบเหมือนกับหายหนาไปหมด ความจริงไมหมด 
ใครจะฉลาดย่ิงกวากิเลสเลา มันตองหมอบหลบฉากละซิ เพราะถูกสติธรรม ปญญา
ธรรมฟาดกันลงไปไมยับยั้งนี ่ น่ีเปนธรรมฝายเหตุ สติปญญาแกกันลงไปๆ คุยเข่ียขุด
คนกิเลสขึ้นมาอยูที่ไหน สติปญญาก็เปนอัตโนมัติ ความเพียรเปนอัตโนมัติ ความ
อุตสาหพยายามทุกดานกลายเปนอัตโนมัติไปตามกันหมด เหมอืนกับเราไมมีเจตนานํา
มาใชนะคําวาอุตสาหพยายาม เพราะเปนไปเองเม่ือถึงข้ันเปนเองแลว 
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คําวาอุตสาหท่ัวๆ ไปนี้ไดแกการฝน เชน อุตสาหทําไปเถอะ อุตสาหฝนไปเถอะ 
แลวจะเห็นผล ดังนี้ มีแต ฉันทะ วิริยะน้ีว่ิงตามกัน ความพอใจในความเพียรน้ีก็
ละเอียดเขาไป มีกําลังมากเขาไปโดยลําดับ แลวจะนอนใจอยูไดยังไงเมื่อเปนอยางนั้น 
ถาไมพุงใหทะลุเสียอยางเดียวแลวไมมีที่อยู ไมมีที่ปลงใจ ถอยไมได ก็ฟนไฟอันเปนผล
ของกิเลสชนิดตางๆ ไดเคยเผาเรามาแลวต้ังแตกัปไหนกัลปใด สุมอยูที่หัวใจนี ่ทําไมจะ
ไมเห็นโทษของมันอยางถึงใจเลา เวลาน้ีเราจะออกจากฟนจากไฟ ดับฟนดับไฟ กิเลส
เปนตัวไฟ ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา เปนไฟทั้งนั้น น้ําดับไฟไดแกสติปญญา 
ศรัทธา ความเพียร น้ีเปนนํ้าดับไฟ ดับลงไปๆ ใครจะโดดเขาไปกองไฟอีก นอกจากดับ
ลงใหมันมอดไมมีเหลือ โลงไปหมดเทานั้น แลวอะไรละท่ีน่ีจะมายุแหยกอกวนยิบๆ 
แย็บๆ เหมือนแตกอน ไมมี เพราะไฟหมดหรือดับโดยส้ินเชิงแลว  

ทีนี้ก็เห็นไดชัดวา มีกิเลสน้ีเทาน้ันกอกวนภายในจิตใจ บีบค้ันจิตใจ พออันนี้
หมดไปแลว ไมเห็นมีอะไร วัตถุสิ่งของทั่วโลกธาตุก็ไมเห็นวามาเปนภัยอะไรกับเรา มี
แตกิเลสที่ทําใหคิดใหปรุงใหยึดใหถือและผูกมัดอยูภายในใจ บีบค้ันอยูภายในใจน้ีเทา
น้ันเปนตัวพิษเปนตัวภัย พออันนี้หมดไปแลว ไมมีอะไรเปนตัวพิษ ภัยไมม ีหมด น่ีการ
ประกอบความเพียร ตองทําใหไดผลพึงใจดังนี้ซินักปฏิบัติเรานะ ทําเหยาะๆ แหยะๆ 
พอใหกิเลสรําคาญหั่นหอมกระเทียมอยูทําไม ฟาดลงไปจนกิเลสแตกวงกินเลี้ยงกัน
โนนซิ จะสมใจ สะใจที่เคยถูกมันดัดสันดานมานาน 

ธรรมน้ีจะเดนอยูท่ีใจนะ ไมเดนอยูที่อื่น กิเลสอยูตรงไหนธรรมน้ีเหมือนกับจม
มิด แตอยูใตกิเลส น่ันแหละกิเลสครอบอยูน้ัน เพราะฉะนั้นจึงตองเปดออก เปดออก
ดวยความเพียร เปดออกดวยอุบายวิธีของตน ใจที่เคยเปนฟุตบอลใหกิเลสมันเตะไป
โนนไปน้ีก็สงบตัวเขามาได พอสงบไดก็เย็น พอเย็นแลว เอา ปญญาพิจารณาลงไป ขาง
นอกก็ตาม ขางในก็ตาม ติดตรงไหน สัมผัสสัมพันธกับอะไร พอใจกับส่ิงใด เอาน้ันมา
พิจารณาใหเปนท่ีแนใจ แนใจแลวปลอยเอง ลงปญญาไดเขาถึงแลวไมมีอะไรจะทนอยู
ได ปลอยทั้งนั้น ไมยึด 

คิดดูตั้งแตธรรมยังไมเกิด ใจยึดแนนแกะไมออก พอธรรมเกิดเต็มท่ีแลวปลอย
เอง ไมยึดอะไรทั้งสิ้น เชนผูทานบริสุทธ์ิแลวทานเอาอะไรไปยึด ทานไมยึดอะไรนี่ แม
ความบริสุทธ์ิก็เปนความบริสุทธ์ิลวนๆ จริงลวนๆ ทานไมยึด เรื่องยึดเปนเรื่องของ
กิเลสตางหาก ธรรมไมยึด รูตามเปนจริงแลวตางอันตางจริงเทาน้ัน จะยกข้ึนวาเราวิเศษ
วิโสก็วากันไปอยางน้ันแหละ โลกมีสมมุติก็วากันไป วาไปทานก็ไมติด ไมติดคําวาวิเศษ
วิโส ไมติดคําวาบริสุทธิ์ ไมติดคําวาพนทุกข ทานไมติดทั้งนั้น ถาจะใหชื่อวาพอก็พอ 
อิ่มตัวแลวที่นี ่
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จิตอิ่มตัวเต็มที่แลว ดีกับชั่วเขามาสัมผัสก็มีน้ําหนักเทากัน เพราะนี้เปนสมมุติดี
ช่ัว ปฺุญปาป ปหิน บุญบาป ดีชั่ว สุขทุกข ละหมดแลวไมมีเหลือ บรรดาสมมุติจะ
ละเอียดแคไหนก็ละหมด สบายเต็มอัตราแหงใจท่ีบริสุทธ์ิและเปนอิสรเสรีละท่ีน่ี ความ
เพียรท่ีเคยตะเกียกตะกายมาแทบลมแทบตาย แบบสลบไสลเสือกคลาน มาแสดงคุณ
คาใหเห็นอยางชัดเจนอยูกับผลแหงธรรมท่ีปรากฏกับใจน้ันแล คุมคา ลนคาดวย ถาไม
ทําอยางน้ัน ไมตะเกียกตะกายอยางนั้น ไมยอมเสียสละชีวิตจิตใจเพือ่ธรรมจริงๆ ก็ไม
ปรากฏธรรมอยางนี ้เวลาพิจารณายอนหลังก็ภูมิใจ 

แตน่ีพิจารณายอนหนายอนหลังไปไหนใกลหรือไกลในหรือนอก ก็เห็นแตกิเลส
มัดคอพระนะซ ิมันนาโมโห นั่งอยูมันก็มัด นอนอยูมันก็มัด ขบฉันอยูมันก็มัด กิริยาทา
ทางไหนเห็นแตกิเลสมัด กิเลสตอยพระธุดงคกรรมฐานลมลุกคลุกคลาน น่ีซิมันทุเรศ
นะ ย่ิงผูเปนหัวหนาพาปราบกิเลสดวยแลวบางทีทําใหหนักใจนะ ทําใหเกิดความระอา
ใจเหมือนกัน เอะ นี่มันยังไงกัน คือเวลาสอน สอนจริงๆ กิเลสอยูจุดไหนสอนเขาไป
ตรงน้ัน ตีชวยเขาไปตรงนั้น ผูฟงยังไมรู เอา ตอยอยางนั้นซ ิ ยังไมยอมตอย ใหกิเลส
ตอยเอาๆ น่ันซิ มันนาโมโหนะ 

มองที่ไหน ไมวาทางหู ทางตา เห็นแตเร่ืองของกิเลสมันเอารัดเอาเปรียบหัวใจ
พระอยูตลอด กิริยาอาการที่แสดงออกมานั้นเปนกิริยาอาการของกิเลสไดเปรียบเราอยู
เสมอ เราไมรูรอบมัน มีแตมันมัดเราอยูทาเดียว อันน้ีซิทําใหเกิดความทอใจในบางคร้ัง
เก่ียวกับการอบรมส่ังสอนนะ เพราะเอาสมมุติมารับสมมุตินี่จะทํายังไง เพียงเทานี้ก็ไม
ไดความ เทาน้ีก็ไมเขาใจ สิ่งละเอียดยิ่งไปกวานี้มีอยูมากมายจะเขาใจไดยังไง เร่ือง
ความละเอียดของกิเลสแลวจะเอาอะไรไปรูมันได เพียงหยาบๆ น่ียังไมรูทันมันอยูแลว 

จงพากันต้ังใจเอาจริงเอาจัง อยาหวังอะไรในโลกนี้ จงหวังธรรมเปนหลักยึดของ
ใจ ผูใดเปนผูครองธรรมอันเลิศเลา พระพุทธเจา พระสาวกอรหันตทานทุกๆ พระองค
เปนผูครองธรรมน้ีโดยสมบูรณดวยการปฏิบัติมาอยางน้ันๆ เราจงยึดทานเปนหลักใจ
ใหเหนียวแนนม่ันคง ทั้งวิธีการปฏิบัติของทานเปนมาอยางนั้นๆ ยึดทั้งผลที่ทานไดรับ
เพ่ือเปนความภาคภูมิใจเรา และเปนกําลังใจ เพ่ิมกําลังใจเราในการบําเพญ็เพียรอยาง
เขมแข็งแทงทะลุตอไป 

อยายึดอะไรมาเปนแบบเปนฉบับ คนที่มีกิเลสเต็มหัวใจเหมือนน้ําทวมปอด จะ
ยึดมาเปนแบบฉบับไดยังไง เขาก็จะเอากิเลสมาโปะเอาจนมองไมเห็นตัวนะซิ เมื่อไปยึด
ก็เทากับเอากิเลสมาโปะเอาๆ และจมดิ่งไปเลยนั่นแล ถาเอาทานผูบริสุทธ์ิมาเปนคติตัว
อยาง มายึดมาฝากเปนฝากตาย ความยึดความพึ่งพิงทุกสิ่งทุกอยางกับทานซึ่งเปน
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ธรรมอยูแลว ยอมเปนธรรมตามทานไปในตัว จนกลายเปนธรรมท้ังดวงข้ึนท่ีใจเราโดย
สมบูรณไมสงสัย 

ถาพูดตามความคาดหมายของสมมุติที่ธรรมไมเคยสัมผัสใจ แมแตความสนใจ
ในธรรมก็ไมกระดิกนั้น เหมือนอยูไกลแสนไกลนะมรรคผลนิพพาน เหมือนสุดเอื้อม
หมดหวัง ราวกับอานแตชื่อของมรรคผลนิพพาน ตัวจริงไมม ี หากคิดวามีก็อยูคนละ
โลกคนละทวีป ไมคิดวาจะมีอยูกับตัวกับใจของผูอานผูนับถือศาสนานั่นเลย จิตคาดไป
เหมือนสุดเอ้ือมจริงๆ เหมือนหมดวาสนาบารมีอะไรทํานองน้ัน หมดความสามารถท่ีจะ
เอื้อมถึง ท้ังท่ีมรรคผลนิพพานมีอยูท่ีหัวใจเราน่ีแทๆ  อุบายวิธีก็อยูกับเราอีก ตามความ
จริงของหลักธรรมแลวไกลที่ไหน ก็กิเลสเอาเราเปนทาสเปนบอยใชอยูตลอดกาล กดขี่
เราอยูทุกอิริยาบถ เราไมเห็นคิดกันบางวามันไกลมันใกลท่ีไหนบาง สวนกิเลสตัวเอารัด
เอาเปรียบเราอยูตลอดเวลาอกาลิโกน่ัน ไมเห็นคิดคํานึงถึงมันบาง ลองเอามาเปรียบ
เทียบกันบางเพื่อหาทางออก จะไมพอมีชองทางคิดกันไดบางหรือ 

เวลานี้กิเลสมันอยูที่ไหนถึงแบกเอาจนหลังหักหลังโกงจนเงยหัวไมขึ้น ไมมีเวลา
ปลงวางลงบาง มันอยูที่ไหน มันอยูท่ีหัวใจน้ี จงสลัดอันนี้ออกดวยการปฏิบัต ิมันอยูกับ
ตัวแทๆ สลัดออกไมไดหรือดวยขอปฏิบัติของเรานะ พระนิพพานจะสุดเอื้อมไปไหน 
พระนิพพานอยูที่ไหน เปดกิเลสตัวมืดตื้อทั้งกลางวันกลางคืนออกจากใจใหหมดดูซ ิจะ
รูเองเห็นเองพระนิพพานนะ จะไมตองถามใครละ เหมือนสถานที่รกรุงรังอยูตรงไหน 
ถากถางมันออก อะไรปกคลุมอยูมันจึงรกรุงรัง ถากถางสิ่งที่ปกคลุมนั้นออก ถาเปนตน
ไมใบหญาก็ถากถางออก เอาไฟเผาเขาไป ความเตียนโลงจะไปหาที่ไหน มันสุดเอื้อม
หรือความเตียนโลงนะ มันก็อยูใตความรกรุงรังนั้นเอง พอเปดสิ่งปกปดออกหมดแลว 
ความเตียนโลงก็อยูที่นั้นเองโดยไมทราบวามีอยูตั้งแตเมื่อไร 

จิตที่เตียนโลงก็เหมือนกัน เวลานี้ถูกปกคลุมหุมหอดวยความรกรุงรังของกิเลส
ท้ังหลายประเภทตางๆ ตองใชความพยายาม เหมือนกับการถากถางสิ่งที่รกรุงรังออก
จากท่ีรกรุงรังน้ันแล  อุบายวิธีการแหงความเพียรทุกประเภท  เปนอุบายถากถาง  เพื่อ
จิตจะไดเตียนโลงขึ้นมา จนกระทั่งจิตเตียนเต็มที่แลวมันจะสุดเอื้อมที่ไหน มันก็อยูที่
ตรงน้ันเอง จะมีอยูที่ไหนกันอีก 

อยาไปคิดเร่ืองกาลโนนสถานท่ีน่ันใหเสียเวลํ่าเวลาและเหน่ือยใจเปลาๆ น่ันคือ
การถูกหลอกถูกตมจากกิเลสใหมันลากออกจากความจริง ของจริง ของประเสริฐท่ีมอียู
ภายในใจของเราตางหาก วามรรคผลนิพพานมีอยูท่ีโนนบาง มีอยูท่ีน่ีบาง มรรคผล
นิพพานหมดเขตหมดสมัยบาง มันหลอกไป มรรคผลนิพพานหมดสําหรับโมฆบุรุษท่ี
ไมมีความสนใจ ไมมีความสามารถ มันหมดอยูทุกสมัยนั่นแหละ อยาวาสมัยโนนสมัยน้ี
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เลย ปจจุบันมันก็หมดถาเจาของไมสนใจปฏิบัติเพื่อรื้อฟนเจาของ ใครจะมาร้ือฟนให
มันทันสมัยได กิเลสมันทันสมัยอยูตลอดเวลาไมเห็นมันลาสมัย ไมเห็นใครคิดทําลาย
กิเลสใหมันหมดสมัยเสียบาง ใจจะไดหมดขาศึก มีแตใหกิเลสหลอกเพื่อทําลายธรรมที่
มีอยูกับตนตลอดกาล น่ีจะวาเราโงหรือฉลาดรีบพากันคิดเสียบัดน้ี ธรรมเคร่ืองสังหาร
กิเลสใหมวนเส่ือกลับบานมันก็มี ทําไมจะลาสมัยไป ถาเราไมเปนคนลาสมัยเสียเอง เอา
ลงตรงนี้ซ ิ

อุบายวิธีที่จะแกกิเลส การพลิกแพลงสติปญญาเพื่อตอสูกิเลสนั้น มันตองใชรอย
สันพันคมเหมือนกันนะ ไมงั้นไมทันกัน น่ีเคยเปนมาแลว ความเช่ือความเล่ือมใส
ศาสนา พอไดอานอรรถธรรมตามตําราก็เชื่อลงเปนลําดับๆ สุดทายเวลาจะปฏิบัติอยาง
เอาจริงเอาจังมันยังตองสงสัยจนได ตองไดคิดถึงครูถึงอาจารยองคที่ทานมีความรูความ
สามารถทางดานปฏิบัติแนะนํา หรือบอกความจริงใหอยางถึงใจ จะกราบไหว ยอมตัว
ถวายตนเปนลูกศิษยของทานตลอดวันตายเลย และจะเอาใหเต็มที ่

พอไปฟงทานอาจารยมั่นอธิบายแลว แหม มันถึงใจ จุใจที่เราคิดไวทั้งหมด จิต
ของทานเปนเหมือนเรดารน่ี จับเอาเร่ืองความคิดตางๆ ของเราไวหมดเลย แลวนําเร่ือง
ของเราออกมาแสดงใหเราฟงใหเรารู วาน่ีนะๆ สงสัยไปไหนมรรคผลนิพพานนะ มรรค
ผลนิพพานอยูที่ไหน อยูที่นี่ๆ ย้ําลงๆ ก็หมดละซิความสงสัยทั้งหลาย จะฝนแบกหาม
ไปถึงไหนกันอีกเมื่อถึงเหตุผลที่ควรปลงวางไดแลว 

นี่การไดยินไดฟงจากผูรูจริงเห็นจริงมีผลมากมีกําลังใจมากนะ ผิดจากพูดแบบ
ดนๆ เดาๆ เกาหมดัเปนไหนๆ เปนกําลังทางจิตใจมาก และตัดความสงสัยไดอยางไม
มีปญหาใดๆ ตกคางเลย ดังทานพระอาจารยม่ันเปนตัวอยาง เราจึงกลาพูดอยางไม
สะทกสะทานวา ทานพระอาจารยม่ันเปนปรมาจารยช้ันเย่ียมทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนา
ในสมัยปจจุบัน ดังน้ันการแสวงหาครูอาจารยท่ีแมนยําท้ังภาคปฏิบัติและความรูภายใน
ใจ จึงเปนส่ิงจําเปนมากสําหรับผูปฏิบัติเพ่ือมรรคผลนิพพานในปจจุบันื ไมเน่ินชาหนา
ดาน ทนใหกิเลสทุบตีอยูตลอดภพชาต ิไมสนใจหาทางออกจากมันบางเลย 

พวกเรามันเปนพวกหนาดาน แมถูกกิเลสดัดสันดานเทาไรก็ไมยอมเห็นโทษของ
มัน ยังซุกหัวอยูใตอํานาจความเลวรายของมันเร่ือยมา แลวยังจะเร่ือยไปไมมีกําหนด
ปลดปลอยเลย เอา ถาจะไมสมัครตัวเปนพระหนาดานสันดานบอยของกิเลส ก็จงตั้งทา
ฝาฟนกับมันใหเห็นฤทธิ์ของพระลูกศิษยตถาคตจนปรากฏเดน และอัศจรรยในดวงใจ
ที่ควาไดชัยชนะจากกิเลสมาครองซิ คําวา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ท่ีเคยเรียกรองหาทาน
เร่ือยมาน้ัน จะรวมองคลงที่ใจบริสุทธิ์ดวงนี้ และหายสงสัยในทันทีทันใด คําวาศาสนา
อยูที่ไหน ธรรมอยูที่ไหน มรรคผลนิพพานอยูที่ไหน พระพุทธเจาทั้งหลาย ตลอดพระ
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สาวกทั้งหลายของพระพุทธเจาแตละพระองคปรินิพพานแลวไปอยูกันที่ไหน เหลาน้ีจะ
หมดปญหาโดยส้ินเชิงลงในใจดวงเปนคลังแหงธรรมลวนๆ แลวน้ัน คําท่ีกลาวเหลาน้ี
จริงหรือเท็จ นิมนตทุกทานนําไปพิสูจนดวยการปฏิบัติจิตตภาวนาอยางเอาจริงเอาจัง 
ธรรมทั้งมวลนี้จะโผลขึ้นกับใจดวงบริสุทธิ์นั้นโดยไมตองสงสัย เพราะเปนความจริง
เสมอกัน 

จึงขอยุติการแสดงเพียงเทานี ้
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔ 

ความดีท่ีตองฝน 
 
จงพยายามดัดแปลงนิสัยของตน ซ่ึงเคยหมักหมมอยูต้ังแตคราวเปนฆราวาส 

ดวยสิ่งไมดีไมงามทั้งหลาย ใหเปนของดีขึ้นมาทางกายทางวาจาทางใจ การดัดแปลงสิ่ง
ใดไมเหมือนการดัดแปลงมนุษย คือตัวของเราแตละรายๆ ดวยความถูกตองดีงาม คือ
อรรถธรรมน้ีเลย เพราะคุณคาของมนุษยซึ่งดัดแปลงใหเต็มภูมิหรือพอดูไดสมภูมิ
มนุษยนั้น สูงมากกวาทุกสิ่งทุกอยางตลอดสัตวทั้งหลาย สิ่งไมมีวิญญาณเขาก็ดัดแปลง
เอามาใชเปนประโยชน เชน ปลูกบานปลูกเรือนทําภาชนะเครื่องใชไมสอยตางๆ ไมมี
ประมาณ เกิดขึ้นจากการดัดแปลงเอาตามความตองการที่เห็นวาด ี นอกจากนั้นยังตอง
เก่ียวกับชางผูมีความฉลาดในงานน้ันๆ อีกดวย 

หลักความถูกตองดีงามทั้งหลาย ท่ีจะนํามาเปนประโยชนสําหรับมนุษยเราน้ันมี
มาก แตสิ่งที่กลาวมาทั้งมวลตลอดถึงสัตวดิรัจฉานประเภทตางๆ คุณคาไมมีมาก
เหมือนมนุษย เมื่อดัดแปลงดีแลวคุณคาของมนุษยเยี่ยมกวาคุณคาของสิ่งตางๆ ที่ดัด
แปลงแลว และหลักวิชาธรรมที่จะนํามาดัดแปลงมนุษยใหมีคุณคาสมภูมิของมนุษย 
และใหมีคุณคาเยี่ยมยิ่งกวามนุษยสามัญธรรมดา ที่วาดีงามดวยศีลดวยธรรมนี้ขึ้นไปอีก
น้ัน ไมมีในท่ีใดและไมมีผูใดจะสามารถรูและนํามาแนะนําไดเลย มีพระพุทธเจาเพียง
พระองคเดียวเทาน้ันในข้ันเร่ิมแรก ที่ตั้งรากตั้งฐานศาสนธรรมลงในแดนมนุษย ตอจาก
นั้นมาก็มีพระสาวกที่ไดสดับฟงจากพระพุทธเจา แลวนําไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดผล
เปนที่พอใจขึ้นมาเต็มภูมิของสาวก แลวนํามาช้ีแจงแนะนําส่ังสอนประชาชนพระเณรให
ไดเขาอกเขาใจเปนลําดับ จนศาสนธรรมแผกระจายกวางขวางออกไป 

แตเริ่มแรกวิชาธรรมนี้ออกจากพระพุทธเจาเพียงพระองคเดียว นอกนั้นไมมี
ใครสามารถรูไดในหลักธรรมท่ีศาสดาทรงรูเห็นมา ธรรมน้ันเหมาะสมอยางย่ิงในการนํา
มาดัดแปลงมนุษยใหเปนมนุษยสมบูรณแบบ แตไมมีผูใดสามารถคนพบ แมวิธีการขุด
คนธรรมน้ันก็ไมมีใครรูและสนใจท่ีจะคน มีเฉพาะพระสิทธัตถราชกุมารพระองคเดียว 
สละตนออกบวชและทรงคนเต็มพระสติกําลังความสามารถ จนไดตรัสรูกลายเปน
ปราชญกระเทือนโลกทั้งสามขึ้นมาแตพระองคเดียว ดังน้ันคําวาพระพุทธเจาอุบัติและ
พระธรรมอุบัติขึ้นในโลก เพื่อรื้อขนสัตวโลกแตละครั้งแตละพระองค จึงเปนเร่ือง
อัศจรรยหาไมไดงายๆ เลย ส่ิงท้ังหลายในสากลโลกหาไมยาก แตความอุบัติของพระ
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พุทธเจาและความอุบัติของพระธรรมนี้หาไดยากมาก เพราะเปนมหาสมบัตินอกโลก
สมมุต ิ

พระพุทธเจาของเราที่ปรินิพพานไปก ็๒,๕๐๐ กวาปน้ี นี่คือจอมศาสดาผูมีหลัก
วิชาธรรมช้ันเอกมาส่ังสอนบรรดาสัตว สัตวโลกผูควรรับธรรมของพระพุทธเจาก็มีนอย
มากถาเทียบกับสัตวมนุษยท่ัวโลก พวกเราท่ีไดมาบวชในพระพุทธศาสนาน้ี นับวาเปนผู
หน่ึงในจํานวนสัตวโลกผูควรแกธรรมของพระองค จึงควรภาคภูมิใจในวาสนาและเพศ
ของตน วาเปนผูพรอมแลวที่จะติดตาขายคือธรรม นับแตสมถธรรมวิปสสนาธรรมจน
ถึงวิมุตติธรรม ดวยการปฏิบัติของตนแตละรายที่ไมทอถอยปลอยวาง เพราะธรรมดัง
กลาวเหลาน้ี อยูในเงื้อมมือของพระผูมีศรัทธา ผูมีวิริยะ ผูมีสติ ผูมีสมาธิ ผูมีปญญา
ประจําตน และพรอมในการรบอยูตลอดกาลสถานท่ีอิริยาบถ ไมลดละธรรมดังกลาวที่
เปนเคร่ืองมือรบ มรรคนิพพานจะพนเงื้อมมือแหงการปฏิบัติของพระผูถืออาวุธ คือพล
ธรรมดังกลาวนี้ไปไมได 

ตามปกตธิรรมดาการบวชไมใชเปนของงาย โลกจึงไมคอยบวชและไมบวชกัน 
เพราะการบวชน้ันยาก กอนที่จะไดบวชก็ยาก ไมไดเหมือนบวชกลวย กอนจะบวชก็ตอง
เปนที่ลงใจของผูบวชและทําการฝกซอมกอน บวชดวยความสมัครใจ ไมมีส่ิงใดเกาะ
เก่ียว แมมีก็พยายามปลดเปลื้องจนหมดปญหาไปกอนบวช จากน้ันมาก็เก่ียวกับเร่ือง
อุปชฌายอาจารยในสถานท่ีท่ีตนจะไปบวช เกี่ยวกับพระสงฆที่มานั่งหัตถบาส ประชุม
ปรึกษาจนเปนที่ลงรอยกันแลวถึงจะบวชได และเปนพระเต็มภูมิที่สังคมสงฆยอมรับ 

เวลาบวชแลวก็ต้ังใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย ไมฝาฝนลวงเกิน
สิกขาบทเล็กๆ นอยๆ ซึ่งเปนองคแทนศาสดา มีความเคารพทุกๆ สิกขาบทอันเปน
องคแทนพระพุทธเจา ปฏิบัติใหถูกตองดีงามตอหลักธรรมหลักวินัยขอนั้นๆ ก็ชื่อวา
เปนผูปฏิบัติถูกตองดีงามและบูชาตอองคศาสดา ช่ือวาผูเคารพพระศาสดา แม
ปรินิพพานไปแลวก็สักแตวาพระสรีระรางกายสลายไป อันเปนเหมือนกับโลกทั่วๆ ไป
เทาน้ัน สวนความเปนศาสดาแทน้ันไดแกวิสุทธิจิต วิสุทธิคุณ วิสุทธิธรรม นี่คือองคพระ
ศาสดาแท ไมไดลวงลับดับไปดวยสิ่งใดๆ และไมมีสิ่งใดและผูใดมาทําลายไดเลย 

พระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไวจึงเปนองคแทนศาสดาอยางเต็มภูมิอรรถภูมิธรรม ผู
เคารพพึงปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยสิกขาบทนอยใหญ ชื่อวาเปนผูเคารพพระพุทธ
เจา ผลอันเกิดข้ึนจากการเคารพดวยการปฏิบัติตามน้ัน ยอมปรากฏขึ้นกับผูปฏิบัติกับผู
เคารพ พระพุทธเจาไมทรงแบงสันปนสวนเอาอรรถเอาธรรม เอาคุณงามความดีเอา
ความสุขความเจริญใดๆ แมแตนอยจากผูปฏิบัติดวยความเคารพพระองคน้ันเลย ดัง
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น้ัน การเคารพในศาสดาและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัย จึงเปนผลที่
ตนจะพึงรับแตผูเดียว 

การบวช บวชเขามาแลวจะทําเปนแบบฆราวาสหรือตามนิสัยท่ีเคยทํามาแลวน้ัน
ไมได ขัดตอหลักธรรมหลักวินัย ขัดตอความถูกตองดีงามอันเปนทางดําเนินเพื่อความ
ราบร่ืนช่ืนใจ เพื่อความสุขความเจริญแกตน จึงช่ือวาเปนการลําบากประการหน่ึง ตอง
ฝนอยูเสมอ ฝนอะไร ฝนส่ิงท่ีเคยเปนใหญเปนโตเปนเจาอํานาจวาสนาครอบงําหัวใจ
เราอยูไดแกกิเลสน่ันแล ในศัพทของธรรมะทานวา กิเลส คือ เคร่ืองเศราหมอง มืดตื้อ
หรือยาพิษของใจ ยังผลใหเกิดทุกขแกผูเปนไปตามอํานาจของมัน เราตองการความสุข 
จึงตองฝาฝนหรือตอสูกับสิ่งที่มีอํานาจนั้น อยางนอยก็พอใหอยูเปนสุขได พอมีที่ปลง
วางใจไดบาง ดีกวาแบกไฟทั้งกองอยูบนหัวใจ 

นักบวชเกี่ยวกับเรื่องพระวินัย ตองปฏิบัติตามแบบฉบับของพระวินัยอยางคง
เสนคงวา ไมมีที่แจงที่ลับ มีความเคารพในสิกขาบทน้ันๆ อยูเสมอ อยาไดลวงเกินฝา
ฝนเปนอันขาดถาไมอยากเปนพระหนาดานสันดานเลว น่ีก็ยาก ตองฝนปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัยเพราะเราอยากเปนคนดี ถาศาสนาสอนคนและผูปฏิบัติตามใหดีไมไดแลว ก็
ไมมีอะไรในโลกนี้จะทํามนุษยใหดี จะทําตัวของเราใหดีได เพราะศาสนาเปนเคร่ือง
หลอหลอมคนใหเปนคนดีไปตามขั้นภูมิของการปฏิบัติจนหาที่ตองติไมได  จึงเรียกวา 
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวชอบแลว น่ัน คําวา
ธรรมเปนคํารวมๆ ทั้งพระวินัย ทั้งพระธรรม รวมกันเรียกวาศาสนธรรม ท้ังพระ
สุตตันตปฎก ทั้งพระอภิธรรมปฎก และพระวินัยปฎก รวมกันเรียกวาศาสนธรรม  

นี่เรามาฝนสิ่งไมดีที่เคยหมักหมมจมอยูภายในใจ ตองฝน ไมฝนไมได ถาไมฝน
จะหาความดีไมได ตองอดตองทน ขาวเราเคยรับประทานวันหน่ึงก่ีม้ือหาประมาณไมได 
ปกตินิสัยฆราวาสเปนอยางน้ัน เพราะไมดัดไมฝนกันบาง ทานจ๊ิบๆ จั๊บๆ นอกจากรับ
ประทานเปนมื้อๆ แลวยังมีจ๊ิบๆ จั๊บๆ อยูอยางนั้น ปากหาเวลาวางไมได ควาน้ันควาน้ี
มารับประทานจนเปนนิสัย ทองก็เล็กๆ นิดเดียว แตความอยากความโลภภายในใจ 
ความทะเยอทะยานภายในใจมีมาก จึงทําใหหาความสงบสุขไมได ส่ิงเหลาน้ีเปนนิสัย
ของเราท่ีเคยเปนฆราวาสมา ไมวาใครๆ มกัเปนเหมือนกัน เพราะไมมีขอบังคับ ไมมี
กฎเกณฑ ไมมีเหตุมีผล เนื่องจากไมสนใจสอนตนหักหามตนมาแตออนแตออก ปลอย
ใหเปนอยางนี้ทั่วดินแดน ปลอยใหเปนไปตามความอยากความตองการ มากกวานั้นก็
เปนไปตามความทะเยอทะยาน ไมเพียงแตเปนไปดวยความจําเปนคือธาตุขันธตองการ
เทาน้ัน ยังแถมไปดวยความทะเยอทะยาน กลายเปนเรื่องของกิเลสไมมีความอิ่มพอ
โดยไมรูสึกตัวทั้งเขาทั้งเรา 
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น่ีการมาบวช เราฉันม้ือเดียว เคยฉันสองมื้อสามมื้อ จิ๊บๆ จั๊บๆ อาหารโวง
อาหารวาง ไมมีเวลาวางในปากเลย ปากตองทํางานไมไดหยุด หากเปนงานอื่นๆ ตอง
บนใหญเชียว แตงานปากไมบนแมเหนื่อยขากรรไกรก็ทนเอา ปากทองไมวาง  ตอง
ทํางานเปนประจําอยูอยางน้ัน เร่ืองของฆราวาสเราก็เคยเปนและเคยจ๊ิบๆ จั๊บๆ เสียย่ิง
กวาเคย เวลาบวชแลวก็งดงานปากจ๊ิบๆ จั๊บๆ น้ันเสีย ฉันเพียงมื้อเดียว นี่ก็ยอมขัดของ
และฝนเปนธรรมดา ฝนก็ฝนเพราะเราเคยทานเคยกินมากี่วันกี่มื้อกี่ปกี่เดือน กี่ครั้งกี่
คราวนับไมถวนมาแลว ผลประโยชนถาจะไดเพราะการกินเหลาน้ัน คนเราก็คงวิเศษวิ
โสไปท่ัวหนากัน ตลอดถึงสัตวดิรัจฉานซึ่งหาเวล่ําเวลาในการกินไมได น่ีก็เทาน้ันเอง 
กินเขาไปมากนอยก็ถายเทออกไปหมด ไมเห็นมีอะไรเหลือคางวาเปนความดีอยูเลย 

แตการอดนี่คือความดี การอดใหกินเปนกฎเปนเกณฑเปนเวลํ่าเวลาน้ีดี ไดทํา
มาแลวและไดทําเปนประจําเพศอยูแลว หิวก็ทราบวาหิว ไมถึงกับจะทําใหลมใหตาย ถึง
เวลาก็ไดฉัน แนะ เม่ือฝนไปนาน อดทนไปหลายวันก็เคยชินกันไป ความหิวโหยเหลาน้ี
เมื่อไมไดตามความตองการมันก็คอยระงับดับตัวลงไป ความหิวโหยก็ไมมี ความอยาก
ความตองการภายในจิตใจก็ไมมีไมรบกวน พอฉันเสร็จแลวก็หายหวงในทันทีทันใด ไม
ไดคิดถึงเพลไมไดคิดถึงค่ํา อาหารคํ่าอาหารเพลอาหารวางท่ีไหน หายเงียบไปเลยไมมี
กังวล นี่เพราะความฝกหัดดัดแปลงตนไดยอมหายกังวล เห็นไดอยางชัดๆ นี่ก็เปน
กิเลสประเภทหน่ึงเหมอืนกัน ที่รับประทานตามตองการ ตามความอยาก ความ
ทะเยอทะยาน แตมาฝกหัดดัดแปลงเสียใหม ใหรับประทานเทาที่จําเปนตอธาตุขันธ 
และถูกตองเหมาะสมกับหลักธรรมหลักวินัยเทานั้น กายก็เบา ใจก็ไมกังวล 

หลักวินัยก็ตั้งแตเที่ยงไปแลวหามฉันอามิสอาหาร ถาหลักธรรมก ็ มตฺตฺุตา 
สทา สาธุ หรือ โภชเน มตฺตฺุตา รูจักประมาณในการฉัน แมแตฉันอยูในกาลเวลา 
ในกาลท่ีควร ก็ยังตองรูจักเวลํ่าเวลา รูจักความพอดีกับธาตุขันธ เหมาะสมกับการ
ประกอบหรือประพฤติปฏิบัติธรรม ไมใชวาตอนเชาเปนเวลาฉันไดแลวก็จะฉันลงไป 
จนกระทั่งพุงมันทะลุทะลักออกมาอยางนั้น เหลาน้ีเปนเร่ืองกังวลวุนวายผิดความพอดี 
แตในขณะเดียวกันก็ทราบแลววา เราตั้งใจมาฝกฝนอบรมตน การทําอยางน้ีจึงเรียกวา 
การฝกฝนการอบรม 

คุณคาที่เกิดขึ้นจากการฝกฝนอบรมนี้ยอมเปนคนด ี เปนพระดีไดไมสงสัย แม
จะสึกออกไปเปนฆราวาส เพราะทนกิเลสตณัหาฉุดลากไมไหว สิ่งที่อยูในวิสัยของเรา
ควรจะทําตนใหเปนคนดีเหมือนพลเมืองดีทั้งหลาย เราก็ทําได ดวยความเคยประพฤติ
ปฏิบัต ิ เคยฝกฝนอบรมมาแลว นี่ชื่อวาเปนพุทธบริษัทหรือเปนลูกศิษยที่มีครู ไมเตลิด
เปดเปงแหวกแนวไปเสียเพราะอํานาจของกิเลสฉุดลากไป 
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การอบรมพึงทราบวา ใจมีความคึกคะนองประจําตัวอยูตลอดเวลา ไมมีอิริยาบถ
ใดที่จิตจะพักสงบตัวได นอกจากเวลาหลับสนิทเทาน้ัน ธาตุขันธก็ระงับตัวลงไป จิตใจก็
ไดพักสงบตัว กิเลสก็ไมออกเพนพานในเวลาน้ัน น่ันละเปนเวลาท่ีมนุษยเรามีความสุข 
ไมวาจะเปนชาติช้ันวรรณะฐานะมีจน ความรูความฉลาดมากนอยเพียงไร มีความสุข
เสมอกันในขณะที่หลับสนิท เพราะส่ิงรบกวนคือกิเลสไมแสดงตัว ความโลภก็ไมแสดง
เวลาน้ัน เหมือนไมมีความโลภ ความโกรธก็ไมแสดงตัว ความหลงก็ไมแสดงตัว เหมอืน
ความโลภ โกรธ หลง ราคะตัณหาไมมีเม่ือหลับสนิทแลว นอกจากไมสนิทนั้นอาจ
ละเมอเพอฝนไปตามอุปาทาน สัญญาความสําคัญม่ันหมายในเร่ืองตางๆ สวนมากใน
เรื่องชั่วที่เคยฝงจมอยูภายในใจ หลับไปแลวก็ละเมอเพอฝนไปตามสัญญาอารมณอดีต
ของตน ถาหลับสนิทแลวเปนเหมือนกับความโลภก็ไมมี เหมือนไมเคยโลภมาแตกัป
ไหนกัลปใดเลย ความโกรธก็ไมม ีความหลงอะไรๆ ก็ไมม ีไมแสดงตัว เพราะขณะหลับ
กิเลสจิตพักตัว 

เมื่อกิเลสทั้งสามสี่ประเภทนี้พักตัวเราก็มีความสุขในขณะที่หลับ จะหลับไปตั้ง
กัปตั้งกัลปก็พอใจหลับทั้งนั้น ไมวาสัตวไมวาบุคคล เพราะเปนความสงบสุขไมมีอะไรๆ 
กวนใจ กวนธาตุกวนขันธในเวลาหลับสนิท จะเรียกวาพวกเราไดชมนิพพานทั้งเปนทั้งๆ 
ที่มีกิเลสอยู ก็พอจะพูดได เทียบได วาผูนี้ไดชมนิพพานทั้งๆ ที่มีกิเลสอยู ไดชมในขณะ
ท่ีหลับสนิท เพราะเวลาน้ันไมมีส่ิงใดกวนใจเลย ความรักความชังก็ไมมี ความโกรธ
ความเกลียดก็ไมมี สมบัติบริวารขาวของเงินทองสมมุติตางๆ กวางแคบ ลึกต้ืนหยาบ
ละเอียดไมมีรบกวน ใจสงบอยางสนิท น่ีเราจะเรียกวา นิพพานของคนมีกิเลสและได
เสวยนิพพานทั้งๆ ที่มีกิเลส ก็พอจะพูดไดในขณะที่หลับสนิท 

การหลับสนิทน้ีเปนเพียงกิเลสสงบตัวเทาน้ัน แตจะพูดวาเปนนิพพานจริงๆ น้ัน
ไมได เพราะนิพพานจริงๆ นั้นไมมีกิเลส แมนิดหนึ่งก็ไมมี แมเปนตะกอนก็ไมมี แต
การหลับสนิทน้ียังมีกิเลสนอนเน่ืองอยูภายใน เปนแตเพียงสงบตัว กิเลสสงบ ไมทํางาน
เราก็มีความสุขขณะน้ี ลองพิจารณาซิทานผูปฏิบัติเพ่ือความหลุดพนจากกิเลส อันเปน
ส่ิงกอทุกขท้ังหลายใหเราไดรับความทุกขทรมาน เพยีงกิเลสสงบลงไปในขณะท่ีหลับเทา
น้ันเราก็มีความสุข จะหลับไปตั้งกัปตั้งกัลปก็พอใจหลับ ไมมีใครหวงใยถึงกาลสถานที ่
สมบัติเงินทอง ผัวเมีย ลูกเตาหลานเหลนอะไรๆ ไมมีในเวลาน้ัน แมแตธาตุขันธของ
เจาของเอง รางกายเจาของเองก็หมดความหวงความหวงความรับทราบท้ังส้ิน ไมมี
อะไรติดใจเลยเวลาท่ีหลับสนิทน้ัน เพียงกิเลสสงบตัวลงไปคนเรายังมีความสุข น่ีตาง
คนตางเปนจึงไมมีใครสงสัยและถามกัน 
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ความสุขท้ังโลกอันน้ีท่ีเราเคยผานมา ไมมีความสุขใดเสมอกับเวลาหลับสนิท ถา
เทียบแลวไมมีอะไรเสมอความสุขในการหลับสนิทแตละรายๆ ที่ผานมา ยิ่งฟาดฟน
กิเลสใหส้ินซากไปจากใจเสียเลยแลวจะเปนอยางไร เราพอทราบไดอยางชัดเจนวา 
กิเลสเปนตัวภัย เชน พอตื่นขึ้นมากิเลสก็ออกทํางาน ทีนี้ยุงตลอด ไมวาความโลภแสดง 
ความโกรธแสดง ความเกลียดแสดง ความรักความชังจะแสดงและกวนใจ มันกวนท้ัง
น้ัน ไมวาเกลียดวาโกรธวารักวาชัง เปนเรื่องทําจิตใจใหกระเพื่อมขุนมัวไปตามๆ กัน ใจ
หาความสงบเย็นไมได เหมือนกับฟุตบอลที่ถูกเตะกลิ้งไปกลิ้งมาอยูนั้นแล 

การท่ีเรามาบวชเพ่ือฝกฝนอบรมจิตใจก็หมายความวา จะชําระสะสางสิ่งที่กอ
กวนจิตใจนี้ใหคอยหมดไปทีละเล็กละนอย พอมีความสงบเย็นใจ อยางนอยใหมีสมาธิ
คือความสงบใจ จงบังคับจิตใจของตนดวยสติ ยากบางลําบากบางเปนธรรมดาของการ
ประกอบการงาน คือ ความเพียรทางดานธรรมะเพื่อความสงบเย็นของใจ 

ผูกําหนดอานาปานสติ ลมหายใจเขาออก ก็ใหพึงทําความรูไวกับลมของตน ลม
เขาก็รูอยูที่ลมสัมผัสมาก เชน ปลายจมูก ดั้งจมูก สัมผัสเขาก็รู ออกก็รู รูอยูเทาน้ัน ไม
ตองคาดผลวาจะเกิดขึ้นมากนอย ความรูความฉลาดจะเกิดข้ึนในลักษณะใดแงใด จะ
พบจะเห็นจะเจอส่ิงใดในขณะภาวนา ไมตองไปคิดไปคาดอันเปนการดนเดา เขยาความ
เพียรของเราซ่ึงมีอยูในปจจุบันใหลมละลายไป สติก็กลายเปนของเหลวไหลไปเสีย ใหรู
อยูกับลมดวยสตินั้นเปนการถูกตอง 

ผูกําหนดบริกรรมธรรมบทใด ก็ใหรูอยูกับธรรมบทนั้น สืบเนื่องกันเปนลําดับ 
เม่ือความรูไดสืบเน่ืองกันเปนลําดับอยูแลว จิตยอมไมมีโอกาสเล็ดลอดไปสูอารมณ
ตางๆ อันเปนพิษเปนภัยซ่ึงเคยเผาลนจิตใจมานานใหเปนพิษภัยข้ึนในขณะน้ัน จิตยอม
สงบตัวได 

ตองฝนบาง ไมฝนไมได กิเลสมันสําคัญอยูมากทีเดียว งานอะไรจะยากยิ่งกวา
งานแกกิเลส หนักมากยิ่งกวางานแกกิเลสไมมีในโลกนี ้ งานน้ีเปนงานท่ีหนักมากท่ีสุด 
เพราะกิเลสฉลาดมากท่ีสุด ทําทุกขใหสัตวโลกมากที่สุดไมมีอะไรเกินกิเลส เพราะฉะน้ัน
ผูตองการปราบสิ่งที่เปนขาศึกภายในใจนี้ออก จําตองฝน จําตองทนทุกขหนักบางเบา
บาง ใหถือเปนธรรมดา ไมถือมาเปนอุปสรรคเครื่องกีดขวางความพากเพียรไมให
ดําเนินเต็มเม็ดเต็มหนวย เอาใหจริงใหจังตอหนาที่ของตน ฝกฝนอบรมจิตใหไดรับ
ความสงบเย็น ทําไมศาสนธรรมซ่ึงเปนอุบายวิธีการแกการปราบกิเลสทานสอนไวแลว 
เราก็เห็นในตํารับตํารา นอกจากนั้นยังมีครูมีอาจารยมาชี้แจงแนะแนวทางใหโดยถูก
ตองแมนยําอีกดวย เราเพียงจะลางมือเปบเทานั้นทําไมจะเปนไปไมได จะประกอบ
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ความพากเพียรตามท่ีทานแนะแนวใหไมได ก็จะตกหลุมพรางกิเลสลึกเขาไปอีกละซิ 
เทาที่ตกอยูเวลานี้ก็ทุกขหนักพอแลวนี่  

ทุกขยากลําบากอยาไปคํานึงคํานวณถึงมัน นั่นเปนอุบายของกิเลสกระซิบ
กระซาบใหทอถอยปลอยวางความเพียร อันเปนการบังคับและปราบมนั เพราะความ
เพียรเปนเคร่ืองเผาผลาญกิเลสน่ี เมื่อประกอบความพากเพียรไดรับความทุกขความ
ลําบากบาง กิเลสกระซิบแลว ทุกขยากลําบากหนา ความเพียรนะ แมแตยังไมประกอบ
มันก็ขี้เกียจไปกอนแลว ในขณะที่ประกอบความพากเพียร มันก็คอยจะหาเหตุหาเร่ือง
ใหความเพียรลมละลาย หาวามีความทุกขความลําบากบาง ในการฝกฝนทรมานใจ  
การเจ็บปวดสกลกายเพราะการน่ังนาน ยืนนาน เดินนานบาง มันหาเร่ืองหาราวอยู
ตลอดเวลาเพ่ือทําลายความเพียรของเรา จงพากันทําความเขาใจไว อยาใหมีชองโหว 
กิเลสจะตอยเขาชองน้ันนะ จะวาไมบอก 

เรื่องของกิเลสยอมเปนภัยตอธรรมเสมอ ในขณะเดียวกันธรรมก็เปนภัยตอ
กิเลส จึงตองตอสูกันในขันธในจิตเรานี้แล เราจําตองยอมรับทุกขเพราะการประกอบ
ความเพียร แตเรายอมรับความทุกขเพราะอํานาจของกิเลสตัณหาประเภทตางๆ สราง
ขึ้นมา เรายังรับมานมนาน ไมเห็นวาพอแลวๆ กิเลสผลิตไฟข้ึนมาเผาเราน้ีเปนเวลา
นานแลว พอกันเสียทีกับกิเลสนี ่ กับทุกขของกิเลสนี่ เราไมเคยเห็นลงใจเพราะการ
พิจารณาแยบคายของเราเลย มีแตยอมรับๆ ไมคํานึงถึงเวลํ่าเวลาวาจะแบกหามกอง
ทุกขเพราะอํานาจของกิเลสเปนผูสรางขึ้นนี้ไปอีกนานเทาไร ท่ีแบกมาแลวนานเทาไร 
ไมเห็นนํามาบวกลบคูณหารกันบางพอหาทางออกได 

การมาประกอบความพากเพียรเพ่ือความสงบเย็นใจ เวลากิเลสมันกระซิบ
กระซาบข้ึนมาวาทุกขลําบากยากเย็นเข็ญใจ อยูในบานในเรือนเราสะดวกสบายดี อุบาย
ฝายธรรมก็สําทับเอาบางวา แมอยูในบานในเรือนมีใครสะดวกสบายเพราะตางก็เคยอยู
กันมานานแลว มันมีแตไฟนรกเผากันน้ันแหละ แตละครอบครัวแตละบุคคล นอกจาก
ไมพูดเฉยๆ สิ่งที่มันอัดอั้นตันใจอยูภายในใจนั้นเหมือนกับไฟไหมกองแกลบ มีอยู
แทบทุกหัวใจ เราจะนํามาระบายกันไดเฉพาะส่ิงท่ีควรระบาย ที่มันไมอับอายขายหนา
ตัวเกินไปเทาน้ัน แตสิ่งที่เปนความจริงมันฝงอยูภายในจิตใจ สุมอยูภายในจิตใจนั้นมี
มากดวยกันทุกคน หากพูดไมไดนี่ กิเลสจะไปควาของเกาท่ีเปนเดนเนาเฟะไปแลวมา
หลอกเราทําไมวาสบายอยางโนนอยางน้ี อุบายหลอกใหมๆ เอี่ยมๆ กวาน้ีไมมีหรือ พอ
เราจะไดถูกตมตุนจากกิเลสอีกตอไป เพราะอุบายใหมเอ่ียมใหเราหลงเช่ือ น่ีอุบาย
ปญญามีใหไดทาทายมันบางซินักธรรมะนะ 
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จงคิดใหถึงความจริงอยางนั้นซิผูปฏิบัติธรรมะ เพราะธรรมะเปนส่ิงท่ีแหลมคม
มาก ความจริงมีอยูที่ไหนจะหยั่งเขาไปถึง อยางท่ีกลาวเหลาน้ีเปนความจริงของสัตว
โลกที่เผชิญมาดวยกันทั้งนั้น มีอยูดวยกันไมวาคนมั่งคนม ีไมวาคนโงคนฉลาด ในฐานะ
ใดๆ ชาติช้ันวรรณะใด มีดวยกันทั้งนั้นสิ่งที่กลาวนี้ สิ่งที่วาสุมๆ อยูภายในจิตใจ ถาเปน
ไฟก็มีแตถานแดงโรอยูภายใน จากนั้นก็แสดงเปลวออกมาเพื่อการระบายทุกข ซ่ึงเปน
การเพิ่มทุกขเขาไปอีก มีอยูทุกหัวใจ น่ีมันเคยเปนมานานเทาไรเราไมไดคํานึงคํานวณ
บวกลบคูณหารกันบางเหรอ พอจะมีทางดับไฟกองนี้ใหมีความสงบเย็นลงไปโดยลําดับ
ดวยความพากเพียรของเรา 

เม่ือเกิดความทุกขความลําบาก ก็พึงระลึกถึงองคศาสดาผูเปนแบบฉบับทุกดาน 
ท้ังปฏิปทาเคร่ืองดําเนินก็เปนแบบฉบับ ท้ังความรูความฉลาดสามารถปราบกิเลสท่ีเปน
ตัวขาศึกอันใหญหลวง พระองคก็เปนครูมาหมดแลว เปนแบบเปนฉบับเต็มภูมิของ
ศาสดาแลว เราผูเปนลูกศิษยของพระพุทธเจามาบวชในศาสนา ก็ควรจะเอาเย่ียงอยาง
ของทานมาดําเนินมาประพฤติปฏิบัต ิ แมทุกขก็เดินตามรองรอยของพระพุทธเจาที่พา
ทุกขมาแลว สาวกทานพาทุกขมาแลว เดินตามรองรอยของทานไปเพื่อเปนอรรถเปน
ธรรม เพื่อบุญเพื่อกุศลผลประโยชนอันดีงามแกตน ทําไมเราจะเดินไมได เราจะทนไม
ได ยอมรับความทุกขเพราะความเพียรนี้ไมได ถาเราเปนบุรุษเปนพระองคหน่ึงๆ ตาม
ภูมิของพระที่เปนศากยบุตรของพระพุทธเจาแลว เราตองอดได ตองทนได ตองฝนได 
พระพุทธเจาฝนได สาวกท้ังหลายทานฝนได ทานมีธาตุขันธและจิตใจเหมือนกัน มีทุกข
เหมือนกันกับพวกเรา ทานทําไมทานฝนได พวกเราทําไมฝนไมได ไมตํ่าชาเลวทราม
มากไปแลวเหรอ พิจารณาซิ ธาตุขันธก็มีเหมือนกัน ทําไมใจออนเปยกเหมือนมะเขือ
เผา ไมเขาขายธรรมเลย 

ตองสู ตองอด ตองทน พยายามฝกหัด ฝกหัดจนมีความชํานิชํานาญ ฝกหัดจน
เปนนิสัยทางดานธรรมะ อยาใหเปนดานกิเลส เวลาน้ีเปนนิสัยของกิเลสเต็มตัวและนํา
นิสัยของกิเลสออกแสดง ไมวาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะคิด กิริยาอาการทุก
อยาง มีแตกิเลสออกหนาออกตาทั้งนั้น เราเองไมรูเพราะกิเลสเหนือเราจะรูมันไดอยาง
ไร ตอเม่ือไดเรียนอรรถเรียนธรรม ประพฤติปฏิบัติอรรถธรรมข้ึนไปเร่ือยๆ สติปญญา
มีภูมิขนาดไหน ควรจะทราบควรจะละ ควรจะฟาดฟนกับกิเลสประเภทใดได ตองรู 
ตองทราบ ตองตอสูกัน ตองฟาดฟนกันไมถอย รูเรื่องของกันไปไดเปนลําดับ สติ
ปญญามีความสามารถมากนอย จะทราบเร่ืองของกิเลสต้ังแตข้ันหยาบๆ จนถึงขั้น
ละเอียดแหลมคมที่สุดของมัน และปราบใหเรียบราบไปจากจิตใจไดโดยไมตองสงสัย 
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เพราะอํานาจแหงความเพียรเปนเคร่ืองหนุนสติปญญา อันเปนผูรบผูฟาดฟนกิเลสท้ัง
หลาย 

กิริยาอาการใดท่ีเปนฝายธรรม มักจะถูกคาน มักจะถูกขัดขวางจากกิเลสอยู
เสมอ ใหทราบอยางน้ันทุกระยะ ถาเปนฝายที่ชอบใจนั้นมักเปนเรื่องของกิเลส ถาเปน
ฝายที่ขัดใจไมอยากทํา น่ันเปนเร่ืองของธรรม แตกิเลสขัดขวางไมใหชอบฝายธรรม 
เน่ืองจากเวลาน้ีกิเลสมีกําลังมาก จึงขัดขวางธรรมไดอยางงายดาย สวนมากมักลม
ละลายไปตามมันแทบทุกครั้ง แมแตนั่งสมาธิภาวนาก็ไมไดหนาไดหลังอะไร ถูกกิเลส
ทําลายจนได ลมทั้งหงายไปเลย หาสติสตังไมได เหลือแตลมหายใจ น่ีไมเรียกวากิเลส
มันเกงไดยังไง มันขัดมันขวางอยูตลอดเวลา เพราะมันมีกําลังมากในขณะทีเ่รายังไมมี
กําลังของธรรมมากเทามัน จึงรูไมทันมัน และถูกมันทําลายทุกครั้งใหลมเหลวไปหมด 
จึงตองพยายามฝกฝนอบรมตัว ใหหนักแนนแมนยําเขาไปโดยลําดับ วันน้ีเคล่ือนคลาด
ยังไง วันน้ีแพอะไรกับกิเลสบาง และวันน้ีจะเอาชนะกับกิเลสอยางไรบาง 

เราตองมีกฎมีเกณฑมีความเขมแข็ง มีความหาวหาญ มีความพินิจพิจารณา
ทดสอบระหวางกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยูในใจวา วันน้ีเปนอยางไร วันที่ผานมาเปนอยางไร 
ระหวางธรรมกับกิเลสซ่ึงอยูในใจดวงเดียวน้ี ใครไดเปรียบใครเสียเปรียบ ถาหาก
พิจารณาทดสอบกันอยูอยางนี้แลว อยางไรก็ตองทันกันดวยอุบายสติปญญาอยางใด
อยางหนึ่งแนนอน กิเลสก็คอยหลุดลอยไปเปนลําดับ เพราะเราบกพรองตรงไหน เรา
ฟตเราซอมข้ึนเร่ือยๆ ฝกซอมไปเรื่อยๆ จนมีความเกรียงไกรชํานิชํานาญแลวก็ตอสูกัน
ได ผลสุดทายกิเลสตัวไหนโผลหนาออกมาไมไดเปนแหลกเชียว 

นั่นถึงขั้นธรรมมีกําลัง กิเลสขัดขวางไมได ยิ่งอยากจะพบตัวกิเลสเมื่อถึงขั้น
ปญญาที่อยากพบแลว อยากพบกิเลสคือตัวขาศึก คนหาเพื่อจะพบ เพื่อจะฟาดฟนกัน
ใหแหลกแตกกระจายในขณะน้ัน สติปญญาขั้นนี้กิเลสจะมาขัดมาขวางไมได มีแตความ
ดูดดื่มในธรรมทั้งหลาย ความดูดดื่มในธรรมกับความเพียรยอมกลมกลืนเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน อิริยาบถท้ังส่ีเวนแตหลับเปนเร่ืองความดูดด่ืมในธรรม เปนเร่ืองการขุดคน
หากิเลส เพื่อจะทําลายใหแหลกแตกกระจายจากใจไปโดยถายเดียว นี่ขณะที่ธรรมมี
กําลังมากยอมเห็นไดชัดภายในใจเราเอง 

ขณะท่ีกิเลสมีกําลังมาก โอย มันออนเปยกไปหมดนะ ข้ึนช่ือวาดานธรรมะมีวิริย
ธรรม สติธรรม เปนตน ออนเปยกไปหมด เผยอตัวไมขึ้น โงหัวไมขึ้น มีแตกิเลสเหยียบ
เอาๆ แตเราก็ฟตไมถอย พยายามอบรมและปลุกใจเราใหดี ใหมีกําลังเขมแข็งขึ้นไมลด
ละ กิเลสก็คอยออนกําลังไปเอง จนกระท่ังกิเลสไมกลาโผลหนาข้ึนมาใหเห็น สุดทายก็
ไมพนปญญาขั้นฉลาดแหลมคมสังหารจนไดไมมีเหลือ เกลี้ยงไปภายในใจ เอาทีน้ีความ
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สุขเราจะหาท่ีไหน ไมหาละที่นี่ อยูไหนก็ไมหา ความสุขพออยูกับใจดวงกิเลสหมดไป
แลวน้ัน 

ความบกพรองหิวโหยก็คือตัวกิเลสนั่นเอง พอกิเลสหลุดลอยไปหมดเทานั้น 
ความสมบูรณของจิต ความสมบูรณของธรรมไมตองไปหาที่ไหน ความสมบูรณของ
ความสุขก็มีขึ้นมาที่นั่นเอง เม่ือธรรมเหลาน้ีสมบูรณเต็มท่ีภายในใจแลว จะเสาะแสวง
หาอะไรอีก คําวาเร่ืองๆ ก็กิเลสเทานั้นกอขึ้น เม่ือกิเลสส้ินซากไปแลว เรื่องก็หมดเทา
น้ันเอง 

น่ันแหละท่ีวาทานไมหมายปาชา ทานไมหา หาอะไร พอแลวไมหา ไมมีอะไร
กวนใจอีก น่ันแลท่ีทานวา นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ นั่นแลหลักเกณฑของ ปรมํ สุขํ แท หลัก
ของนิพพานแท คือ วิสุทธิจิตน่ันแล เอาอะไรมาเปนตัวตั้งตัวต ี เอาอะไรมาเปนหลัก
เปนเกณฑถาไมเอาใจดวงบริสุทธ์ิน้ี เอานํ้าเปนนํ้า เอาลมเปนลม เอาไฟเปนไฟ เอาดิน
เปนดิน เอาอากาศธาตุเปนอากาศธาตุ ไมใชนิพพาน เอาจิตดวงกิเลสเคยยํ่ายีตีแหลก
อยูเวลาน้ี ฟาดฟนกิเลสใหแหลกแตกกระจายลงไปแลวน่ีแลเปนนิพพาน ไมถามหา
นิพพาน ถามหาทําไม ปรมํ สุขํ เย่ียมหรือไมเย่ียม อยูที่นั่นเอง สนฺทิฏฐิโก รูเองเห็น
เอง 

คําวา นิพพานเท่ียงน้ัน ก็จิตตายเมื่อไร แมแตกิเลสครอบหัวอยูจิตยังไมตาย 
เท่ียวกอกําเนิดเกิดท่ีน่ันเขารางน่ี ออกรางนั่น สูงๆ ตํ่าๆ ลุมๆ ดอนๆ เพราะอํานาจ
ของวิบาก จิตยังไมยอมตายนี่ คําวา วิบากมาจาก อวิชฺชาปจฺจยา กิเลสเปนเหตุใหทํา
กรรม เมื่อทํากรรมแลวยอมเกิดผลของกรรม น่ีทานเรียกวา กิเลสวัฏฏ สาม มันก็อยูที่
หัวใจน่ีแล เมื่อกิเลสวัฏฏแตกกระจายไปหมดแลวก็ไมมีอะไรมากวน วัฏฏะ คือ หมุนก็
ไมม ี 

น่ีผลแหงการปฏิบัติ ตองผานความยากความลําบาก ความบึกบึน ความอุตสาห
พยายามมาดวยกันทั้งนั้น ไมใชอยูๆ ก็จะไปควาเอานิพพานมาเต็มไมเต็มมือทีเดียว ถา
อยางนั้นธรรมของพระพุทธเจาก็ไมเปนของแปลกจากโลกเขา กิเลสก็ไมเปนของแกยาก 
เพียงความือเดียวก็พังเลย คําวากิเลสแหลมคม กิเลสแกยากก็เปนโมฆะโกหกกันเลน
เปลาๆ ความจริงแลวเปนยังไง กิเลสแกยากดังธรรมบอกไวไหม แกดวยหนังสะติ๊ก ยิง
ปบเดยีวรองเอง เหมือนสุนัขแลวเผนแนบเลยหรือกิเลสนะ มีรายใดปราบกิเลสดวย
หนังสะติ๊กนะ ท่ีพระพุทธเจาสลบถึงสามหนก็เพราะการตอสูกับกิเลสตัวเหนียวแนน
แกนฉลาดมิใชหรือ อะไรในโลกจะปราบกิเลสไดนอกจากธรรมอยางเดียว ทานวามรรค
ปฏิปทา เทาน้ันท่ีกิเลสยอมหมอบราบ ไมใชหนังสะติ๊ก ดังน้ันการประกอบความเพียร
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จงเอาจริงเอาจัง อยาทําแบบหนังสะต๊ิกยิงสุนัข เดี๋ยวจะถูกกิเลสยิงเอารองเอง จะวาไม
บอกไมเตือน เหลาน้ีคือคําบอกคําเตือนท้ังส้ิน 

อยาออนของอมืออยูเฉยๆ เราไมไดบวชเขามาออนของอมือหมอบราบตอกิเลส 
เราเขามาตอสูกับกิเลส ความโลภก็เปนกิเลส ความโกรธเปนกิเลส ความหลงเปนกิเลส 
ความข้ีเกียจข้ีคราน ความออนแอเปนกิเลส ความไมเอาไหนเปนกิเลส ส่ิงเหลาน้ีเปน
กิเลสทั้งมวลเต็มอยูที่หัวใจ เต็มอยูกับอาการที่แสดงออกทุกอาการ กิเลสเปนผูจับจอง
เปนเจาของของอาการนั้นๆ ทุกอาการ 

เรียนใหรูอาการของกิเลสท่ีนํากิริยาของกายวาจาใจเราออกมาใช ออกมาแสดง 
ไมวาจะแสดงภายในจิต ไมวาจะแสดงทางวาจา ไมวาจะแสดงทางกายทางความ
ประพฤติ มันมีแตเรื่องของกิเลสทั้งนั้น เมื่อเรียนรูกิเลสแลวมันตองรูกลของกิเลส ถา
เรียนยังไมถึงก็ไมรูวาอะไรเปนอะไร เราเองก็เขากับกิเลสไปหมด กิเลสก็เปนเรา เปน
อันเดียวกันแยกกันไมออก เพราะถูกมันกลืน เม่ือแยกไดแลวก็รูวากิเลสกับเราน้ันตาง
กัน กิเลสกับธรรมจึงตางกัน เอาใหรูใหเห็นชัดเจนซิ ส่ิงเหลาน้ีอยูกับใจเราแทๆ  บวชมา
ในศาสนาแลวยังแบกความแพถอยหลังกลับไปบานใหเขาโหกันดูไดเหรอ 

อะไรๆ ก็ไดเทศนสอนมาเต็มสติกําลังความสามารถ ไมมีอะไรเหลือแลวในพุงนี่ 
เทศนสอนหมูสอนคณะก็สอนดวยความเมตตาสงสาร ถึงจิตถึงใจทุกแงทุกมุม จนไมมี
อะไรเหลือแลว ผูปฏิบัติตามถายังไมไดเรื่องไดราวอยูแลวก็หมดทาง จะทํายังไง เทศน
ดีก็เทศน เทศนดุก็เทศน ตามประเภทของกิเลสที่มีอยูภายในใจ และแสดงออกมาใหได
เทศนอยางน้ันๆ  

อยาคิดไปทางอื่น ความอยากใหตัวดีใหดูใจของตัว กิริยามารยาทอาการเคล่ือน
ไหวของตัว ฝกกันที่นี่ แกกันที่นี่ จะดีที่ตรงนี้ ไมไดดีอยูดินฟาอากาศ ตนไม ภูเขาที่
ไหน จะดีอยูที่ตัวคน เพราะความช่ัวอยูท่ีใจ ชั่วอยูที่กายวาจาตน ชั่วอยูที่ความประพฤติ
ของตน แกตรงน้ีใหเห็นความดีท่ีน่ี พยายามแกทําไมจะไมดี ของดีมีอยูกับเรา  

จิตฝกไมไดพระพุทธเจาไมสอน พระพุทธเจาไมฝกและไมสอนใหคนฝก และ
คนก็ไมดีดวย นี่พระพุทธเจาก็เอก สาวกท้ังหลายก็เอก เอกจากการฝกฝนอบรมจิตใจ
เทาน้ัน กิเลสเปนของแกได ถาแกไมไดทานไมสอนใหแก ธรรมเปนของเกิดไดมีไดภาย
ในใจเรา ใจเทานั้นเปนภาชนะที่เหมาะสมอยางยิ่งตอธรรมทั้งหลาย ไมมีสิ่งใดในโลกจะ
เหมาะสมในความเปนภาชนะของธรรมได มีใจดวงเดียวเปนภาชนะอันเหมาะสมอยาง
ย่ิง ในขณะเดียวกันก็เปนภาชนะอันเหมาะสมของกิเลสมาแลว เพราะฉะนั้นกิเลสจึงอยู
ภายในใจได ธรรมเกิดขึ้นภายในใจไดเมื่อทําใหเกิด จะแกกิเลสใหหมดก็หมดไปได 
เอาตรงน้ี อยาไปคิดนอกจากจุดน้ีใหเสียเวลํ่าเวลา 
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การอยูดวยกันหมูมากก็ใหพึงเล็งดูใจทานใจเรา ใจมีคุณคาเทากัน มีความรูสึก
เหมือนกัน ใหระมัดระวังอยาใหกระทบกระเทือนซึ่งกันและกัน ความกระทบกระเทือน
นั้นเปนเรื่องของกิเลสไมใชเรื่องของธรรม เรามาปฏิบัติธรรมไมใชมาส่ังสมสงเสริม
กิเลส อยาใหมีเพราะอันน้ีเปนของหยาบโลนมากทีเดียว ไมสมควรจะใหมีอยูในตัวของ
สมณะ ตวัของพระของเณรในวัดเรา ใหเห็นวาเปนของท่ีหยาบโลนท่ีสุด ไมควรเผลอตวั
ปลอยใหกิเลสตัวหยาบโลนออกแสดงในสังคมของพระธุดงคกรรมฐาน เปนเร่ืองขาย
หนาท่ีสุด ไมมีแงท่ีนาเห็นใจและใหอภัยไดเลย 

มองกันใหมองในแงแหงความเมตตาและใหอภัยกันเสมอ อยาถือสีถือสาอยา
ถือทานถือเรา วาน่ันสูงน่ีตํ่า วาน่ันโงน่ีฉลาด น่ันฐานะสูง นี่ฐานะต่ํา จงถือโดยความเปน
ธรรม นั่นคือพระนี่คือพระดวยกัน ผูไดรับการตักเตือนส่ังสอนจากหมูเพ่ือนดวยความ
เมตตาสงสาร ก็พึงรับดวยความเต็มอกเต็มใจ นําไปแกไขสิ่งที่ผิดของตน นั่นชื่อวาถูก
ทั้งสองฝาย ผูสอนก็สอนโดยธรรม ผูรับก็รับโดยธรรม นําไปปฏิบัติก็เปนสิริมงคลแก
ตน การอยูดวยกันเปนสําคัญมาก ใหระมัดระวังเสมอ 

ขอวัตรปฏิบัติอยาใหบกพรอง ใหถือวาเปนงานจําเปนของเราแตละองคๆ  
เพราะเหลาน้ีเปนกิจวัตร เพื่อความสมบูรณพูนผลของเราดวยกัน ไมใชทําเพื่อผูหนึ่งผู
ใด ผลประโยชนเกิดขึ้นเพื่อผูหนึ่งผูใด ใหทําทุกคน ผลดีเกิดข้ึนกับทุกคนน่ันแหละ 
เปน สงฺฆโสภณา รวมกลุมรวมคณะกันเปนพระเปนสงฆที่อยูดวยความสวยงามนาด ู
นาเคารพเล่ือมใสภาคภูมิใจ มีความรมเย็นตอกันเหมือนอวัยวะเดียวกัน ไมมีคําวา
ทะเลาะเบาะแวงระแคะระคายซ่ึงกันและกัน เพราะส่ิงเหลาน้ีเปนเร่ืองของกิเลสตัว
ทําลาย อยาใหเขามาแทรกในวงของพระผูปฏิบัติ จงปราบทันที อยามองดูแตภายนอก 
คือ มองดูคนอื่นมากกวามองดูตัว ในขณะเดียวกันเมื่อมองดูคนอื่นใหมองดูตัวดวย 
ยอนหนายอนหลังเทียบใหไดสัดไดสวนเพ่ืออรรถเพ่ือธรรม แลวเฉล่ียเผ่ือแผความ
เหมาะสม คือความเปนธรรมใหแกกันและกัน เพื่อความผาสุกเย็นใจแกกัน หลักของ
การปฏิบัติที่อยูรวมกันเปนอยางนั้น 

ผูมีธรรมในใจยอมไมมีการทะเลาะเบาะแวงซึ่งกันและกัน ไมมีระแคะระคายซ่ึง
กันและกัน นอกจากมีความจงรักภักด ี มีความเมตตาสงสารใหอภัยซึ่งกันและกัน อัน
เปนเรื่องของธรรมโดยถายเดียว สมกับผูมาประพฤติปฏิบัติธรรม ความเย็นอกเย็นใจ
จะมีไดทั้งผูใหญผูนอยในระหวางที่อยูรวมกัน จงพากันนําไปปฏิบัติ ทานเรียกวา สงฺฆ
โสภณา เปนพระสงฆที่งามเปนสงาราศีแกวงคณะ เปนสงาราศีแกประชาชนญาติโยมที่
ไดเห็นไดฟง 
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พูดกันมีเหตุมีผล อยาพูดพลามๆ แบบหาเหตุหาผลไมได น่ันเปนนิสัยสันดาน 
จะพูดอะไรออกมาใหคิดเรียบรอย จะทําอะไรใหคิด ความคิดไดแกการใชปญญา
ไตรตรอง นิสมฺม กรณํ เสยฺโย ใครครวญพินิจพิจารณากอนจะทํากอนจะพูด การแสดง
ออกจะไมคอยผิด ทั้งจะเปนนิสัยรอบคอบติดตัว  

นักธรรมะตองดูตัวมากกวาดูคนอื่น ดูคนอื่นก็ดูโดยเหตุผลเพื่อเปนอรรถเปน
ธรรม ดูตัวเองเพื่อแกเพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนสิ่งไมดี เพ่ือสงเสริมในส่ิงท่ีเห็นวาถูก
ตองแลว ปราบปรามแกไขในสิ่งที่ไมดีใหดีขึ้น นักธรรมะตองยอนความคิดอานเสมอ 
โอปนยิโก นอมเขามา ไดเห็นไดยินไดฟงขางนอก ก็เทียบเขามาภายในเพ่ือใหเปนเหตุ
เปนผล เปนอรรถเปนธรรมเปนประโยชนแกตน ไมใหขาดทุนสูญดอก 

ใหตั้งใจปฏิบัต ิ อยางไรก็อยาขี้เกียจ เร่ืองภาวนา ผูยังไมสงบก็เอาใหสงบใหได 
น่ันแลสมบัติของพระเราตองภาวนา ผลคือความสงบเย็นใจ อยางนอยใหใจสงบเย็น 
มากกวาน้ันมีความเฉลียวฉลาด ฉลาดทางดานธรรมะ ปญญาทางดานธรรมะกับปญญา
ทางโลกนั้นตางกัน จิตสงบ ผลิตปญญาขึ้นมา เกิดความเฉลียวฉลาดภายในใจ จิตสงบ
ยอมทําใจใหโลงในการพิจารณา ถาไมสงบหาความโลงไมได เพราะฉะน้ันทานจึงวา 
สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปผฺลา โหต ิมหานิสํสา ปญญาท่ีสมาธิหนุนแลว ยอมได
ผลเปนที่พอใจ นี่แปลตามความจริงไปเลย เพราะฉะน้ันทานจึงสอนใหทําจิตใหสงบ
เพื่อเปนที่พักพิงของใจและเจริญปญญาไดสะดวกคลองตัว 

เมื่อจิตสงบ จิตก็ไมหิวโหย พิจารณาอะไรก็คลองตัว ผิดกับจิตท่ีฟุงซานรําคาญ
เปนไหนๆ ปญญาทางดานธรรมะจึงมีความฉลาดแหลมคมมากกวาทางโลกเปนไหนๆ 
เปนปญญาที่สุขุมลุมลึกไปตามเหตุผลอรรถธรรม เพื่อถอดถอนสิ่งรกรุงรังภายในใจ
ตามกําลังปญญา นอกนั้นยังพิจารณาเหตุการณรอบตัวไดอยางถูกตอง ผิดกับปญญา
ธรรมดาอยูมาก ตามหลักธรรมทานกลาวไว ปญญาเกิดไดสามทาง คือ สุตมยปญญา 
ปญญาเกิดดวยการไดยินไดฟง จินตามยปญญา ปญญาเกิดจากการคิดอานธรรมดา
ท่ัวๆ ไป ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจากสมาธิภาวนาลวนๆ  

ภาวนามยปญญา คือการพิจารณาอะไรเปนปญญาความแยบคายข้ึนมา ทาน
เรียกวา ภาวนามยปญญา เกิดปญญาดวยการภาวนา จินตามยปญญา พิจารณาคิดอาน
ตามเร่ืองคนน้ันคนน้ีหรือครูอาจารยน่ันเปนปญญาประเภทหน่ึง ปญญาทางดานภาวนา
นี้เปนสําคัญมากกวาสุตมยปญญาและจินตามยปญญา ภาวนามยปญญาน้ีสามารถ
พิจารณาละเอียดไดถึงขั้นปญญาอัตโนมัติซึ่งเปนปญญาลวนๆ เห็นไดอยางประจักษชัด
เจนภายในจิตใจ ไหลรินเหมือนนํ้าซับนํ้าซึม  
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ปฺญาปริภาวิต ํ จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ จิตที่ปญญาเปนเครื่องซัก
ฟอกแกไขถอดถอนแลว ยอมหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ คําวาโดยชอบก็คือไม
ผิด ปญญาทางดานธรรมะเปนเคร่ืองปราบกิเลสท้ังน้ัน ตรงกันขามกับปญญาทางโลกซึ่ง
มักสั่งสมกิเลส ปญญาทางดานธรรมะจากผูปฏิบัติภาวนาลวนๆ เปนเครื่องฆากิเลส
ทําลายกิเลสโดยถายเดียว ไมมีคําวาสั่งสมกิเลส ทานจึงเรียกวา โลกิยปญญา โลกุตร
ปญญา ตางกัน  

เอาละเทานี้พอ 
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔ 
ภูมิใจทุกขเพราะความเพียร 

 
การเร่ิมปฏิบัติฝกหัดภาวนาเบ้ืองตน ยอมเต็มไปดวยความลําบากลมลุก

คลุกคลาน จะเรียกวามันมืดมิดปดตาจนหาทางออกทางเขาหาทางเดินไมไดก็ถูก 
เพราะเปนงานท่ีเราไมเคยทํา ไมวาซอกใดมมุใดรอบกายรอบใจของเรา มีแตสิ่งเปน
พิษเปนภัยซึ่งคอยทําลายใจและธรรมของเราทั้งสิ้น และมีอํานาจมากดวย ถาเปนวัวก็
วัวที่อยูปากคอกตลอดเวลา พอแยมประตูออกนิดมันก็ออกกอนเพื่อนๆ เลย หลวม
ตัวมันก็ออกทันทีไมรีรอชักชา พอแยมปบมันก็ออกไดปุบเพราะมันคลองตัว น่ีเปน
หลักธรรมชาติของสิ่งที่เปนขาศึกตอใจตอธรรมที่ฝงอยูภายในใจ ทานเรียกวากิเลส
มาร คือส่ิงท่ีรังควานอรรถธรรมทาํลายอรรถธรรม มันมีอยูภายในจิตใจของสัตวของ
เราดวยกัน 

เพราะฉะน้ัน เราจึงไมเคยคิดเคยคาดฝนกันวาธรรมจะมีอยูภายในใจ เพราะ
ใจทั้งดวงในขณะที่ยังไมไดเรื่องไดราวเกี่ยวกับธรรมมันเปนกิเลสเสียทั้งสิ้น จึงลําบาก
ในการประพฤติปฏิบัติในเบื้องตน เชน จะทําใหจิตสงบรมเย็นบาง โดยปราศจาก
ความคิดความยุงเหยิงอันเกิดจากความคิดของตนเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ซ่ึงก็เปนเร่ือง
ของใจเปนผูปรุงขึ้นมาแตงขึ้นมา ก็ทั้งยากลําบากทรมาน เพราะมีส่ิงบังคับใหปรุง ให
คิดเรื่องนั้นๆ ไมใชเปนขันธลวนๆ ดังขันธของพระอรหันตผูมีใจบริสุทธิ์ลวนๆ แลวท่ี
คิดปรุงเปนธรรมดาของตน ไมเกิดเรื่องเกิดราวอะไรกับเจาของ แตจิตสามัญชนเรา
มันเต็มไปดวยพิษดวยภัยในขณะที่คิดออกแตละเรื่องละราว เพราะตวัพิษบังคับให
คิดใหปรุง มันจึงลําบากแกการดัดแปลงแกไขและถอดถอน 

การปฏิบัติเบื้องตนจึงตองถอยหนาถอยหลังตั้งตัวไมติด เพราะยังไมมีหลักยึด
ทางใจ การถอยหนาถอยหลังก็คืออํานาจของสิ่งเหลานี้แลพาใหเปนไป คําวาถอยน้ัน
คือดอยทางความพากเพียรลงไป มีความสงสัยเปนกําลัง ความดอยกําลังทางความ
เพียรลงก็ดี ความสงสัยทําใหเกิดความดอยกําลังลงไปก็ดี มันเปนเรื่องของกิเลสมาร
รังควานอยูภายในใจท้ังน้ัน จะคิดแยกออกตรงไหนที่สิ่งนี้ไมแทรกไมแซงไมเจอสิ่งนี้ 
อยากจะพูดวารอยทั้งรอยเปอรเซ็นตเจอแตสิ่งเหลานี ้ มันปดมันลอมมันอุดมันตันอยู
ทุกแงทุกมุม ไมวาจะเปนความคิดปรุงในแงใดมุมใด ในเบื้องตนเปนอยางนี้ดวยกัน
เพราะเรายังหาทางออกไมได หาทางสูมันไมได เน่ืองจากสติปญญาอันเปนฝายธรรม
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เพื่อตอสูยังไมมีหรือมีไมพอ ความเพียรก็ไมทราบวาจะเพียรอยางไรถึงจะถูก จิตซึ่ง
เปนเหมือนกังหันก็หมุนไมหยุดเพราะผูบังคับใหหมุนมีอยู มันยากท่ีตรงน้ีในข้ันเร่ิม
แรกฝกอบรม 

แตอยางไรก็ตามการกลาวทั้งนี้ ไมไดกลาวใหผูฟงและผูปฏิบัติธรรมทั้งหลาย
เกิดความทอถอยนอยเนื้อต่ําใจ เราพูดถึงเรื่องกลอุบายของสิ่งเปนมารที่เกิดหรือ
ปรากฏอยูภายในใจ มันปดมันกั้นมันอุดมันตันไวหมด ทานจึงเรียกวากเิลสมาร เพ่ือ
ทานผูฟงท้ังหลายไดทราบไว พรอมทั้งอุบายตางๆ ในการตอสูปราบปราม ซึ่งได
อธิบายไปพรอมๆ กันน้ี เพ่ือรูวิธีรับวิธีรบวิธีลุกวิธีหลบวิธีปราบปรามมันอยางคลอง
แคลวแกลวกลาหนานักรบแบบมีลวดลาย 

ความเพียรพยายามนั่นแลเปนทางที่จะบุกเบิกสิ่งที่เปนขาศึกทั้งหลายออกไดที
ละเล็กละนอย เชน ใจไมเคยสงบ เมื่อพยายามหลายครั้งหลายหนตอสูกันไมหยุดไม
ถอยดวยจิตตภาวนา ก็ตองปรากฏเปนความสงบขึ้นมาในขณะหรือเวลาหนึ่งจนไดพอ
ใหเห็นชองทาง หรือพอเปนเคร่ืองสงเสริมใจใหมีกําลังข้ึนเร่ือยๆ  

ในเบ้ืองตนเราไมทราบจริงๆ วาอาการของจิตแตละอาการที่แสดงออกนั้น มี
อะไรเปนฉากหลังบังคับอยู ไมมีทางทราบได จึงถือเอาความคิดความปรุงท้ังหลาย
เหลาน้ันวาเปนของจริง เปนความเชื่อความดูดดื่มไปเสียทั้งมวล โดยไมไดคํานึงวา
เปนสิ่งที่ผิดหรือถูกประการใดบาง เพราะใจกลมกลืนกันไปดวยธรรมชาติน้ัน จนมอง
หาส่ิงท่ีจะแทรก สิ่งที่จะแขง สิ่งที่จะวัดตวงสิ่งที่จะตานทานกันไมเจอ ตอเมื่อไดฝกฝน
อบรมอยูไมหยุดไมถอย จิตใจท่ีไดรับการบํารุงรักษาก็คอยเปดเผยตัวออกใหเห็นเปน
ความสงบบางเล็กนอย และความสงบละเอียดเขาไป เพราะเวลาจิตสงบน้ันส่ิงกวนใจ
ทั้งหลายไดแกความคิดปรุงตางๆ มันสงบตัวลง จิตก็สงบเย็นสบาย ยิ่งผูไมเคยพบ
เคยเห็นไมเคยปรากฏมาเลยดวยแลว ก็ย่ิงเห็นเปนความอัศจรรยภายในใจอยางย่ิงใน
ขณะที่จิตสงบนั้น ราวกับจะเหาะจะบินเพราะความต่ืนเตนเพราะความปติมีกําลังมาก 

ฉะนั้น การภาวนาข้ันเร่ิมแรก ทานจึงสอนใหมีธรรมเปนเครื่องยึด เชน คํา
บริกรรม พุทโธเปนตน บทใดก็ไดตามแตจริตชอบ ถาไมมีธรรมเปนเครื่องยึดจิตก็
ควาอะไรไมติด เพราะมีแตเรื่องของกิเลสทั้งมวลอยูภายในใจ จึงตองอาศัยธรรมบท
ใดก็ตามเปนที่ยึดของจิตในขั้นเริ่มตน เชน ทานสอนใหบริกรรมภาวนาธรรมท่ีตน
ชอบกับจริตนิสัยเปนเคร่ืองกํากับใจ มีสติคอยกํากับอยูกับคําบริกรรมนั้นๆ ใหสืบตอ
เน่ืองกันเปนลําดับๆ ไมใหเผลอ แตไมถึงกับตองเกร็งเนื้อเกร็งตัวจนเกินไปซึ่งเลย
ความปกต ิใหมีความรูสึกอยูกับคําบริกรรมภาวนาเทาน้ัน 
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ในขณะท่ีทําบริกรรมภาวนา ภาระทั้งหลายที่จิตมันคิดมันซานแผรัศมีออกไป
กวางแคบดวยความหลอกลวงตางๆ นั้นใหปลดเปลื้องทั้งมวลอยายุงเกี่ยว ประหน่ึง
วาโลกธาตุนี้ไมมีอะไรเลย ในจิตใหมีเฉพาะคําบริกรรมกับความรูที่กลมกลืนกันอยู
เทาน้ัน ไมตองคาดตองหมายถึงมรรคถึงผล จะเปนผลของสมาธิขั้นใดภูมิใด จะเปน
ความรูแปลกประหลาดเห็นเปรตเห็นผีเห็นนรกอเวจี เห็นเทวบุตรเทวธิดาใดๆ ก็ตาม
ไมสนใจ คิดคาดทั้งมวล นอกจากคําบริกรรมท่ีกําลังทําอยูในเวลาน้ันเทาน้ัน นี่วิธี
ภาวนาที่จะใหจิตสงบ ตองปลอยอารมณภายนอกใหหมด โลกธาตุเหมือนไมมีใน
เวลาน้ัน ไมเอนความรูสึกนี้ไปเกี่ยวของกับสิ่งใด นอกจากคําบริกรรมที่กําลังทําอยูเทา
น้ัน ใหรูกันอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยดวยเจตนา นี่แหละอุบายที่จะทําจิตใหสงบตอง
สงบไดไมสงสัย 

ผูกําหนดลมก็ตาม สติเปนของสําคัญมาก ใครจะภาวนาธรรมบทใดหรือวิธี
การใดก็ตาม สติน้ีเปนพ้ืนฐานท่ีจะยึดเหน่ียวจิตใจใหติดแนบสนิทกับธรรมท่ีตน
พิจารณาน้ันไดเปนอยางดี ถาปราศจากสติเสียเมื่อไรงานก็ขาดวรรคขาดตอน ผลก็
ยอมเปนไปตามนั้น แลวไมคอยไดผลเทาที่ควรหรือไมไดผล เพราะความพล้ังเผลอ
เขาทาํลาย เราจะเอาแตผลอยางเดียวโดยไมคํานึงถึงเหตุ คือการกระทําวาสืบตอกัน
มากนอยเพียงไรหรือไมยอมไมถูก เพราะฉะน้ัน นักภาวนาที่ไมคอยไดผลหรือไมได
ผลในการภาวนาน้ัน สวนมากมุงแตผลที่ตองการอยางเดียว ไมคํานึงเหตุอันเปนแดน
เกิดแหงผลทุกขั้นทุกภูมิ จึงไมสมหวัง 

เร่ืองจะรูจะเห็นส่ิงใดน้ันไมตองไปคาด นั่นเปนเรื่องกอกวนจิตใจใหทํางานไม
สะดวกและไมเห็นผลเทาที่ตนตองการ ใหมีความรูอยูกับงานท่ีทําเทาน้ัน ไมมีสิ่งใด
เขามาเก่ียวของในเวลาน้ัน เร่ืองความอยากรูอยากเห็นไมมีประมาณน้ันมันผลักดันข้ึน
มาตลอด ตองระวังดวยสติอยูเสมอ และจงทราบวาความอยากน้ันคือตัวกิเลส ตัวฉุด
ลากจิตออกนอกลูนอกทางโดยแท อยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวโยงไป
ครอบโลกธาตุ ลวนแลวแตเรื่องของกิเลสมันผลักดันความคิดออกมาวาดภาพหลอก
ตัวเราเองใหต่ืนเงา ตื่นมโนภาพที่มันหลอกออกมาไมมีวันจืดจางอิ่มพอเลย น่ีเปน
นิสัยหรืองานของกิเลสที่หลอกลวงสัตวโลกเฉพาะอยางยิ่งผูภาวนา มันเอาใหเขวจาก
หลักของภาวนาจนได จึงไมเกิดผลอะไรขึ้นมาดังที่หวัง 

เพราะฉะน้ัน เราจึงควรทราบเลหเหล่ียมแงงอนของมัน ดังที่กลาวมาโดยยน
ยอนี้ไวตั้งแตบัดนี้เปนตนไป การภาวนาจะเปนไปเพ่ือความสงบรมเย็น วิธีการท่ีกลาว
มาน้ีทานเรียกวา สมถะ เพื่อความสงบ สมถภาวนาตองเปนไปตามนี้ไมสงสัย ถา
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ดําเนินดังที่ไดอธิบายมานี้จะเขาสูความสงบได จิตจะไมเหนือกําลังความพากเพียร
ของเราไปไดเลย จงเอาใหจิตไดรับความสงบเย็นดวยอุบายดังกลาวมาจนได  

อิริยาบถตางๆ ซ่ึงเหมาะสมกับตนในกาลใดเวลาใดก็ใหทราบภายในตัวเอง
และปฏิบัติตอตัวเองใหเหมาะ เชน นั่งภาวนาสัปหงกงกงันก็ลงเดินจงกรมเปลี่ยนทา
ทีเสียใหม อุบายที่จะแกสิ่งขัดของตอธรรมนั้นแลเรียกวาธรรม หรือเรียกวามรรค 
กิเลสเกิดขึ้นจากใจ มรรคคือธรรมที่เกิดขึ้นจากใจ ผลิตขึ้นมาได สังขารประเภทหน่ึง
เปนสมุทัยคือเครื่องผูกมัดจิตใจ สังขารประเภทหน่ึงเปนมรรคเปนฝายแกสมุทัย เปน
สังขารเหมือนกันแตแยกความหมายตางกัน ความรูสึกตางกันไป ความรูสึกของความ
คิดปรุงอันหนึ่งเปนกิเลส ความรูสึกอันหนึ่งที่คิดปรุงขึ้นมาเปนฝายแกกิเลส เกิดขึ้น
มาจากใจอันเดียวกันตามแตจะคิดจะปรุงฝายใดขึ้นมา 

เบ้ืองตนการจะต้ังหลักจิตใจใหมีความสงบแนวแน ใหเปนพ้ืนเปนฐานหรือ
เปนตนทุน เปนส่ิงท่ีลําบากอยูเปนธรรมดา แตอยาเอาความลําบากเขามาเปน
อุปสรรคกีดขวางทางดําเนินของตน น่ันไมใชทาง นั่นเปนเรื่องของกิเลสสมุทัยฝายผูก
มัด ความอุตสาหพยายามจะเอาใหไดใหถึงตามที่ตนตองการ นั่นเปนความตองการ
หรือเปนความอยากท่ีเปนฝายมรรคซ่ึงเปนฝายแก ที่จะใหถึงจุดหมายปลายทางได 
เพราะฉะน้ัน ความอยากจึงมีทั้งเปนฝายกิเลส มีทั้งเปนฝายมรรค ถาเปนความอยาก
ที่จะสั่งสมกองทุกขขึ้นมาดวยอํานาจของกิเลส ความอยากประเภทน้ันเปนกิเลสเปน
สมุทัย เชน อยากไดเห็น ไดฟง ดมกลิ่น ล้ิมรส แบบโลกท่ัวๆ ไป เปนเรื่องของกิเลส
สมุทัยฝายผูกมัด แตความอยากรูเทาทันอยากถอดอยากถอนสิ่งเหลานี้ออกจากใจ 
ความอยากนี้เปนมรรคเปนฝายแกฝายปราบปรามถอดถอนกิเลสสมุทัย 

การพิจารณาคล่ีคลายใหเห็นเหตุเห็นผลดวยสติปญญา เพื่อจิตจะถอดถอน
ตนออกมาจากความยึดม่ันถือม่ันส่ิงท่ีกิเลสเสกสรรปนยอน้ันเรียกวามรรค ผลิตขึ้นได
ภายในใจของเรา เพราะธรรมมีอยูที่ใจเกิดขึ้นไดที่ใจสถิตอยูที่ใจ ไมมีที่อื่นใดเปนที่
เกิดขึ้นของธรรม เปนที่สถิตอยูของธรรม นับแตธรรมข้ันหยาบจนถึงข้ันสูงสุดคือ
วิมุตติพระนิพพาน ไมนอกเหนือไปจากใจดวงที่รับสัมผัสสัมพันธ และเปนภาชนะอัน
เหมาะสมแหงธรรมข้ันน้ัน ๆ ไดเลย  มีจิตดวงเดียวเทาน้ันเปนธรรมชาติท่ีเหมาะ
สมอยางยิ่งกับธรรมทั้งหลาย 

ธรรมจึงเกิดไดท้ังฝายมรรคทัง้ฝายผลถาเราทําใหเกิด ถาไมทําใหเกิดจิตดวงนี้
ก็เปนภาชนะใสมูตรใสคูถไปดังที่เคยเปนมา คําวามูตรคูถไดแกอะไร ก็ไดแกขี้โลภ ขี้
โกรธ ขี้หลง ของต่ําชาเลวทรามอะไรจะไปเกินกิเลสไมม ีสิ่งที่สะอาดหมดจดอัศจรรย
อยางยิ่งเกินโลกเกินสงสารก็ไมมีอะไรยิ่งกวาธรรม เพราะฉะน้ัน ทั้งสองประเภทนี้จึง
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เปนขาศึกขัดแยงกันอยูเสมอ ไมเคยลงรอยกันเลยแตกาลไหนมาจะตลอดไปดวย 
และสิ่งทั้งสองนี้มีอะไรเปนสถานที่อยูเปนสนามรบกัน ก็คือใจ ถาไมมีธรรมมาขัดมา
แยงมาตานทาน กิเลสซ่ึงกําอํานาจภายในใจมานาน ก็อยูอยางเรืองอํานาจสนุก
เพลิดเพลิน ดังคนท่ีไมเคยสนใจอรรถธรรมเลยน้ัน จิตดวงนั้นก็คือคลังของกิเลสเต็ม
ดวงน่ันแล  

ผูมีความสนใจในอรรถในธรรม หวังบุญหวังกุศล มีความรักใครใฝอรรถใฝ
ธรรมใฝบุญใฝกุศลอยู ก็ยังพอมีการขัดการแยงกัน ยังมีการตอสูกันระหวางกิเลสกับ
ธรรม กิเลสก็ไมไดอยูอยางสะดวกสบายเต็มรอยเปอรเซ็นตเพราะถูกขัดถูกแยง ถูก
ทําลายจากธรรมอยูเสมอ ดังท่ีเราเปนนักปฏิบัติน้ีเรียกวาข้ึนเวทีแลว เพื่อตอกรกับ
กิเลส ไมวากิเลสประเภทใดจะตองแสดงออกเต็มลวดลายของมัน เรามีเครื่องตอสู
มากนอยเพียงไรก็จะตองแสดงออกอยางเต็มลวดลายของตน ไมเชนนั้นก็แพมันจน
ได แลวจะมีใครประสงคอยากแพกิเลสเพราะการตอสูกัน นอกจากหวังเอาชนะ
ถายเดียว ฉะน้ันจําตองฝกเชิงรบใหเกรียงไกรเพ่ือหวังตายเอาดาบหนา 

ในเบื้องตนยอมแพไปกอน แตไมใชยอมแพแบบถอยหลังกรูดๆ ไปอยางนั้น 
แตยอมแพเพราะยังสูมันไมได ยอมตามเหตุการณที่กําลังยังไมพอกับมัน ดวยความ
เคียดแคนแสนอาฆาตแบบนักธรรมะ (อาฆาตชนิดน้ีจัดเปนมรรค) สวนกําลังทุกดาน
จะตองผลิตขึ้นมาเรื่อยๆ ไมมีถอย ใหพอกับกิเลสประเภทนั้นๆ ไปโดยลําดับ จนถึง
กิเลสประเภทละเอียดสุดยอด ธรรมเคร่ืองลบลางถากถางกิเลสก็ผลิตข้ึนมาเปนธรรม
สุดยอดเหมือนกัน ดังที่กลาวไววา มหาสต-ิมหาปญญา น่ันแหละยอดเคร่ืองมือธรรม
ฝายเหตุก็คือยอดธรรม ผานจากน้ันไปแลวก็เปนผลเต็มตัว 

ที่กลาวมาทั้งมวลนี้อยูที่ใจดวงเดียวนี ้ อยาเขาใจวาธรรมก็ดี กิเลสก็ดี อยูใน
สถานที่อื่นใดนอกจากใจดวงนี ้ นํ้าเปนนํ้า ลมเปนลม ไฟเปนไฟ ดินเปนดิน อากาศ
ธาตุเปนอากาศธาตุ ทุกสิ่งทุกอยางที่นอกจากใจไปแลวยอมเปนดานวัตถุหรือ
นามธรรมไปตามธรรมชาตขิองตนๆ ไมใชกิเลสไมใชมรรคไมใชผลไมใชสถานที่อยู
ของกิเลสและมรรคผลนิพพาน มีใจนี้เทานั้นเปนที่เกิดที่อยูอันเหมาะสมของทั้งสอง
อยางคือฝายกิเลสและฝายธรรม กิเลสทุกประเภทอยูกับใจไดสนิท ธรรมทุกประเภท
เกิดกับใจและอยูกับใจไดอยางสนิท เพราะฉะนั้นจึงตองไดแกกันที่ตรงนี้ เอาใหดี ตอ
สูอยางมีเลหเหล่ียมแบบรอยเลหพันนัย ไมงั้นไมทันมันและปราบมันไมอยู ตรงขาม
มันจะปราบเราใหอยูหมัดบนหมอน นอนแบบขี้เกียจไมยอมตื่น 

สตปิญญาพิจารณาอยางไรเปนธรรม พิจารณาอยางไรเปนเครื่องถอดถอนก็
เคยไดอธิบายใหฟงแลวหลายคร้ังหลายหนจนนับไมถวน ขณะจะทําสมาธิภาวนาให
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ตั้งหนาตั้งตาทําเพื่อความสงบที่เรียกวาสมถะ ถามันหาความสงบไมไดดวยอารมณ
ของสมถะ จะพิจารณาทางดานปญญาเพ่ือสกัดลัดตอนกันอยางรุนแรงแหลกเหลว ก็
ทุมกันลงดวยกําลังปญญา ตั้งใจทําหนาที่ปญญากันอยางเผ็ดรอนจริงๆ ก็ตองทํา 
ตามแตจังหวะของการตอสูที่จะใหใชแบบใดวิธีใดที่กิเลสจะหมอบลงไป จนเห็นความ
สงบเย็นหรือความสวางกระจางแจงดวยอํานาจของปญญา อันเปนผลเกิดขึ้นจาก
อุบายวิธีเชนน้ัน…เราก็ทํา อยาไปเลือกกาลเลือกเวลํ่าเวลา ใหสังเกตดูความเหมาะสม
ที่จะตอสูกันดวยวิธีการใด นี้เปนอุบายของผูฉลาดเพื่อแกความโงของตนออกจากใจ
ไปไดโดยลําดับ 

จิตที่หาความสงบไมไดไมมีโลกอยูนะ จะวาไมบอกไมเตือน เพราะเราอยูดวย
จิตหวังพึ่งเปนพึ่งตายกับจิตกับธรรม ไมไดหวังเอาความสุขจากสิ่งใด รูป เสียง กล่ิน 
รส เคร่ืองสัมผัส วัตถุสิ่งของตางๆ นั้นเปนเพียงเครื่องอาศัย ทานเรียกวาปจจัย เปน
เคร่ืองสนับสนุนใหเปนไปในวันหน่ึงคืนหน่ึงเดือนหน่ึงปหน่ึงเปนระยะๆ ไปเทาน้ัน 
สวนจะเอาดีเอาความวิเศษวิโสจากส่ิงเหลาน้ีน้ันจริงๆ ไมมีทางเปนไปไดตามใจหวัง 
เพราะเปนเพียงเคร่ืองอาศัยเทาน้ัน ไมใชเปนของจริงจังอะไรพอที่จะไววางใจได ฝาก
เปนฝากตายไดกับส่ิงเหลาน้ัน แตสิ่งที่เราจะฝากเปนฝากตายไดตลอดไปนั้นไดแก
ธรรม จึงตองอาศัยกุศลธรรม ไดแก ความฉลาด ฝกฝนอบรม เร่ิมต้ังแตวิริยธรรมคือ
ความพากเพียร ขันตธิรรม ตองอดตองทนนักปฏิบัติ 

ไมมีใครเกินพระพุทธเจา ขึ้นชื่อวาความอดความทนความพากเพียร ศาสดา
ของเราทานเดินอยางไร เราพยายามเดินตามรองรอยของทาน อยาใหกิเลสมายั่วมายุ
มาหลอกมาหลอนใหทอถอยนอยใจ ในการตามเสด็จพระพุทธเจาดวยความ
พากเพียรอันจะเกิดผลแกตน แลวใหกิเลสเอาไปกินเล้ียงกันเสีย อยางนั้นใชไมได นัก
ปฏิบัติท่ีเสียเลหเหล่ียมใหกิเลส นาอับอายขายหนาตลอดอนันตกาล ไมมีวันกิเลสจะ
ใหอภัย และปลดปลอยจากที่คุมขังคือวัฏจักรนั่นเลย  

ความฉลาดพระพุทธเจาทรงสอนแลวทุกแงทุกมุม ซึ่งเปนผลเกิดจากพระองค
ทรงปราบกิเลสจนอยูหมัดมาแลัวจึงไดนํามาสอนโลก ทําไมธรรมเปลาน้ันในเม่ือเรา
นํามาปราบกิเลส จะกลายเปนเร่ืองของกิเลสปราบเราและปราบธรรมไปเสียละ มันก็
ขัดกับการดําเนินเพื่อตามเสด็จพระพุทธเจาโดยไมตองสงสัย เพราะฉะน้ัน อุบายวิธีที่
จะเปนไปเพื่อการถอดถอนกิเลส จงนํามาใชเต็มความสามารถ ใหจิตเราไดมีความ
ผาสุกเย็นใจเพราะมีธรรมะอารักขา สติอารักขา ปญญาเปนเคร่ืองรักษาเปนเคร่ือง
ทําลายสิ่งที่เปนขาศึกตอจิตใจ การเพยีรก็เพียรเพ่ือรักษาใจ เพียรเพื่อถอดถอนกิเลส 
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อดทนก็อดทนเพื่อการตอสูกับกิเลสซึ่งเปนความถูกตองชอบธรรมดวยกัน ไมมีความ
เสียหายอะไร 

ทุกขเราก็เคยทุกขมาแลวตั้งแตวันเกิดจนถึงบัดนี้ ทําไมเวลาทุกขเพราะการ
ประกอบความเพียร เราจะถือวาเปนการกระเทือนกายกระเทือนใจ และเกิดความทอ
ถอย นั่นไมถูก ทุกขอยางอื่นเรายังยอมรับได ทุกขเพราะความเพียรอันเปนประโยค
พยายามที่ยอดเยี่ยม และเปนยอดแหงการตอสู ทําไมเราจะไมยอมรับ ทําไมจะเห็น
วาเปนทุกขแปลกประหลาด และเปนพิษภัยยิ่งกวาทุกขทั้งหลายที่เคยไดรับสัมผัส
สัมพันธมา ความทุกขเพราะความเพียรน่ีแล ท่ีจะเปนเคร่ืองหนุนใหเกิดความสงบสุข
เย็นใจ จนกระทั่งถึงความสุขสุดยอด ไมพนจากความทุกขอันนี้เปนเครื่องสนับสนุน
ไปไดเลย 

ความทุกขอยางอื่นจะหวังเอาความดิบความดีกับมันไมได แตความทุกข
เพราะการพยายามตอสูกับกิเลสประเภทตางๆ น้ี เปนความทุกขที่จะยังผลอันเปนที่
พึงใจใหเกิดขึ้นแกจิตใจของเราโดยลําดับ จนเปนที่พึงใจอยางเต็มที่ได จึงควรภูมิใจ
กับทุกขประเภทนี้ แมทุกขก็ยอมรับวาทุกขไปตามเหตุการณ ผูปฏิบัติเพื่อจะกาวให
พนจากทุกขตองผานทุกขในการตอสูไปดวยกัน ไมมีใครไดเปรียบเสียเปรียบกัน 
เพราะธรรมไมมีการเอารัดเอาเปรียบ นอกจากกิเลสอยางเดียวท่ีคอยเอาเปรียบเราอยู
เสมอ เผลอไมไดตองเสียเปรียบใหมนั 

โลกสมมุตินี้ไมมีสิ่งใดที่จะนาสงสัยแลว การเกิดก็เคยเกิดมานาน อยูกับโลก
อันน้ีมานาน ทุกขก็เคยทุกขมานาน ส่ิงท่ีเราเคยสัมผัสสัมพันธน้ีเราเคยสัมผัสสัมพันธ
มามากตอมากแลว มีอะไรเปนสารคุณพอใหเปนที่ระลึกเปนที่วางจิตวางใจ มอบชีวิต
จิตใจไดดวยความตายใจ ไมเห็นมีพอจะใหไดรับความสุขแบบตายใจไดเลย นอกจาก
ทุกขมีมาก สุขมีนอยประจําความสัมผัสและภพชาติน้ันๆ เปนเจาเรือน มีธรรมเทาน้ัน
จะนําสัตวออกนอกทุกข นอกสมมุต ิ ถึงวิมุตติหลุดพนอยางภาคภูมิใจและตายใจได
ไมสงสัยถาปฏิบัติตาม 

พระพุทธเจาก็เคยผานโลกมาเชนเดียวกับพวกเรา ผานวัฏวน วนเวียนเกิดตาย
แบกหามกองทุกขมากนอยมาดวยกันกับสัตวโลก พระองคไมเคยประกาศพระองควา
เปนผูวิเศษ และไมปรากฏวาพระองควิเศษเพราะทุกขหนักเบาขนาดใด เพราะภพใด
ชาติใดในการทองเที่ยว แตพอจิตหลุดพนจากกิเลสอันเปนสาเหตุใหเกิดแกเจ็บตาย
เสียไดเทาน้ัน พระองคก็ทรงเปลงอุทานขึ้นมาทันทีวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ 
เสร็จแลวกิจการงานท่ีหนักหนวงท้ังหลายซ่ึงเปนงานใหญโตมากในไตรภพ ไดแกการ
ตอสูกับกิเลสทุกประเภท งานช้ันยอดเย่ียมงานใหญโตคืองานปราบไตรภพภายในใจ
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ไดจบสิ้นลงแลว เพราะกิเลสตายเรียบ ไมมีกิเลสตัวใดเหลืออยูแลว กตํ กรณียํ กิจที่
ควรไดทําเสร็จแลว ที่ควรจะทําใหยิ่งกวานี้ไปอีกไมมีแลว นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว บัดนี้
ความเกิดความตายซํ้าๆ ซากๆ วกเวียนเปลี่ยนแปลงอยูไมหยุดไมถอย จนหาท่ีส้ิน
สุดยุติไมไดนั้นไดสิ้นสุดลงแลวในขณะที่กิเลสสิ้นไปจากใจ อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เรา
เปนผูประเสริฐเหนือโลกแลวบัดน้ี นี่พระองคประเสริฐตอนที่กิเลสหลุดลอยออกไป
จากใจ หลังจากปราบกิเลสใหเรียบราบไปหมดแลว จึงไดทรงอุทานขึ้นมาวาวิเศษ แต
กอนไมเห็นพระองคประกาศวาพระองควิเศษ 

เราท้ังหลายก็ไดเคยสัมผัสสัมพันธ คลุกเคลากับเรื่องดังกลาวมามากมายอยู
แลว ไมอาจสงสัยจนไมมีใครจะนํามาแขงใครได ในเร่ืองการเวียนวายตายเกิดท่ีเต็ม
ไปดวยกองทุกขนั้นๆ แลวยังจะสงสัยอะไรกันอยูอีกไมเลิกแลวสักที ถาไมใชถูกกิเลส
กลอมเสียจนหลับสนิท ดวยบทเพลงอันนุมนวลชวนใหเคลิบเคล้ิมและหลับสนิท วา
ส่ิงน้ันดี อันนี้วิเศษ สิ่งนั้นหยดยอยไปตางๆ นานาเร่ือยมา มีแตกิเลสมันพาเหอ พา
เหอเสียจนลืมเน้ือลืมตัวลืมตาย ตายไปแลวยังต้ังความหวังวาจะไดรับความสุขความ
สบายในท่ีน้ันๆ อีก ทั้งๆ ที่หัวใจรอนเหมือนฟนเหมือนไฟหาสิ่งพึงใจไมมีในนั้นเลย 
แลวจะเอาอะไรมาเปนความสุขในภพน้ีภพหนา 

ถาใจดวงเปนตัวเหตุตัวการตัวแกนอันสําคัญน้ีหาความสุขไมได มีแตฟนแต
ไฟอยูแลว เราจะไปเอาความสุขมาจากอะไร จะเอาความสุขมาจากดินมันก็เปนดิน 
มันเปนความสุขที่ไหน จากนํ้าก็เปนนํ้า จากลมเปนลม จากไฟเปนไฟ จากวัตถุหรือแร
ธาตุตางๆ ตลอดดินฟาอากาศ มันก็เปนธรรมธาต ุธรรมฐิติของมันอยูอยางนั้นๆ มา
ดั้งเดิม จะเอาความสุขความเจริญอะไรมาใหเราไดช่ืนชมบางพอหวานใจ 

ฉะนั้น ความถูกตองเพื่อสมหวังจึงตองแกลงที่จิตอันเต็มไปดวยยาพิษ ท่ีเผา
ผลาญใจใหหมดไปโดยลําดับ  จนหมดไปโดยส้ินเชิงภายในใจแลวน้ันแล จะไมตอง
ถามหาความสุข สถานที่ใด กาลใด เวลาใดไมถาม ภพใดชาติใดภพหนาชาติหลัง
อะไรไมถามตอไปใหเพิ่มความรําคาญ หมดปญหาที่จะถามเพราะพอตัวแลวทุกอยาง 
ภายในจิตไมมีความหิวโหยโวยวายแลว จะไปถามหาอะไร จะไปสงสัยอะไรวาอันนั้น
นาจะดีอันน้ีนาจะดี เพราะมีเต็มหัวใจแลวในบรรดาความดีความสุขอันพึงใจ พอกับ
ความตองการ ไมบกพรองที่จะตองการตอไปอีกแลว นั่นแหละคือความพอของจิต
ของธรรม พออยูที่จิตอิ่มตัวอิ่มธรรมนั่นแล 

ขอแตกิเลสตัวหิวโหยโวยวาย กระเด็นออกไปจากใจเสียอยางเดียวเทาน้ัน 
ความหิวโหยยุงกวนจะไมมีเลย อยูไหนอยูได ตายไหนตายได เพราะความสลายของ
ธาตุขันธที่เคยสลายมาแลวตั้งแตเรายังมืดมนอนธการ มันก็เคยสลายเคยตายมาแลว 
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เราก็รูแจงเห็นจริงประจักษใจแลววามันเปนเพียงธาตุขันธ เชน ธาตุสี ่ดิน นํ้า ลม ไฟ
ผสมกัน มีจิตตัวหลงเขาไปสอดแทรกเปนตัวการใหกอกําเนิดเกิดขึ้นมา แลวก็แบก
หามส่ิงเหลาน้ีวาเปนตนเปนของตน เปนเราเปนของเราของเขาอยางไมละอาย เพราะ
กิเลสมันพาใหหนาดานเทาน้ัน เราจึงไมรูวาจะทนอายหรือไมทนอายอยางไรดี เพราะ
ความยอมจํานนตอมันโดยไมมีทางหลีกเลี่ยงนั่นแล พาใหทนอายเอา อะไรๆ ก็จําทน
เอา 

เมื่อสติปญญาทําไดเพียงพอและทําลายสิ่งเหลานี้ลงแลว เราจึงไดเห็นความ
ลามกของมัน ความหยาบชาความรอยเลหพันเหลี่ยมรอยสันพันคมของมันประจักษ
ใจไมตองถามใครแมศาสดายังทรงพระชนมอยู ทีนี้แมจะยกเอาสามโลกธาตุมา
เปรียบเทียบมาเปนคูแขงกับจิตดวงท่ีบริสุทธ์ิลวนๆ น้ี ส่ิงเหลาน้ันก็สักแตวาแรธาตุ
สมมุติอันหนึ่งๆ เทาน้ัน หาเปนวิมุตติดังจิตและธรรมที่บริสุทธิ์นั้นไม เพราะส่ิงเหลา
น้ันมันเปนโลกท่ีเราเคยเกิดเคยตาย เคยทุกขทรมานมามากตอมากนานแสนนานมา
แลว จะมีสงสัยอะไรอยูอีกเลา ฉะนั้นระหวางแหงรสของธรรมกับรสของโลกามิสใน
โลกสมมุต ิจึงมีคุณคาและน้ําหนักตางกันอยูมาก จนเทียบกันไมไดดังธรรมทานกลาว
ไวน่ันแล จะมีผิดพลาดที่ตรงไหนในธรรมที่วา รสแหงธรรมชํานะซ่ึงรสท้ังปวงนะ 
ฉะนั้นจงฟงใหถึงใจปฏิบัติใหถึงธรรม คําวารสแหงธรรมน้ันใจจะเปนผูสัมผัสรับ
ทราบเอง ไมมีสิ่งใดในโลกจะมาสัมผัสแทนได 

น่ีละศาสนธรรมของพระพุทธเจา สอนลงถึงเหตุถึงผลถึงความสัตยความจริง
ไมมีปลอมแมแตนิดหนึ่ง คําวาปลอมใหพึงทราบวาเปนกิเลสท้ังมวล เพราะกิเลสมี
แตปลอมลวนๆ หาความจริงไมได ปลอมตลอดมาและเปนคูแขงกับความจริงคือ
ธรรมเร่ือยมา ไมมีคําวาเปนมิตร เพราะฉะนั้นเรื่องของกิเลสจึงปลอมมาเรื่อยๆ 
ปลอมมาแตลูกแตหลานแตเหลนแตปูยาตายายของมัน ปลอมมาหมด อาการใด
แสดงออกมาตองขัดกับธรรมทั้งนั้น การแกกิเลสจึงตองแกของปลอม เมื่อแกของ
ปลอมออกไดมากนอยก็เริ่มเห็นของจริงขึ้นมาที่ใจมากนอยตามลําดับ จนกระทั่งจริง
เตม็สวน  

เมื่อจิตถึงธรรมของจริงเต็มสวนเพราะกิเลสตัวปลุกเสกเกงๆ ส้ินไปแลว ส่ิง
ภายนอกก็จริง ดิน นํ้า ลม ไฟ ฟาอากาศ ทุกสิ่งทุกอยางไมวาวัตถุไมวานามธรรม 
เปนของจริงตามธรรมชาติของตน เมื่อกิเลสไมมีมาหลอกวานั้นเปนอยางนั้น วาน้ีเปน
อยางน้ีเสียอยางเดียว ใจท่ีรูรอบขอบชิดแลวใจก็จริงเต็มสวน เมื่อตางอันตางจริงแลว
ก็ไมกระทบกระเทือนกัน ถึงจะรอนจะหนาวจะหิวจะกระหายก็เปนธรรมดาของธาตุ
ของขันธ ใจจะรับทราบและรับผิดชอบกันอยูเพียงเทาน้ัน ท่ีจะใหความหิวความ
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กระหายความทุกขความลําบากทางกาย แทรกเขาสูภายในใหใจเกิดทุกขเวทนาข้ึนมา
นั้นไมม ี เปนอันวาเวทนาท้ังสามขาดสะบ้ันไปจากใจ นับแตขณะกิเลสแตกกระจาย
ออกจากใจ 

เพราะฉะน้ัน พระอรหันตจึงไมมีเวทนาภายในจิต นับแตขณะบรรลุอรหัตผล
จนกระทั่งวันนิพพาน ตลอดอนันตกาล เพราะสุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเปกขาเวทนา 
เหลาน้ีเปนสมมุติท้ังมวล จิตวิมุตติกับสิ่งสมมุติจึงเขากันไมได ตางอันตางจริงไปตาม
ธรรมชาติของตน คําท่ีวา นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ น้ันเปนสุขตามหลักธรรมชาติของความ
บริสุทธ์ิตางหาก ไมใชสุขเวทนา เพราะฉะนั้นจึงไมมีคําวา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา  เขา
ไปแทรกจิตที่บริสุทธิ์แลวไดเลยตลอดไป ฉะนั้น พระอรหันตทานจึงจะมีอิสระทางใจ
อยางเต็มตัว ไมกลัวไมกลากับสิ่งตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของสัมผัส เพียงรับทราบแลวก็
ผานไปๆ ตามหลักธรรมชาติไมบังคับเสกสรร  

ท้ังน้ีเหตุ คือ ความอุตสาหพยายามเปนสําคัญ ทุกข พระพุทธเจาก็ทรงเปน
พยานมาแลว ทรงเดินไปทามกลางกองทุกขกอนพวกเราใหเห็นประจักษอยูแลว พระ
องคทรงสลบสามหน…ฟงดูซิ ไปอานคัมภีรกี่ครั้งๆ ก็วาทรงสลบสามหนอยูน่ันแล จะ
ไมเจอคําวาพระองคลางมือคอยเปบ การดําเนินและคําสั่งสอนของพระองคที่
ประทานไวแกพวกเรา เปนธรรมสดๆ รอนๆ เหมือนวาเด๋ียวน้ีๆ จะไมชัดแจงยังไง 
พระสาวกทั้งหลายก็ทุกขลําบากเชนเดียวกัน เพราะไมใชมีเพียงสกุลหนึ่งสกุลเดียว มี
หลายสกุล มีหลายชาติช้ันวรรณะ ที่สละความสุขทางโลกออกมาเพื่ออรรถเพื่อธรรม 
ทานไมเห็นแกความยากลําบาก 

แมจะเคยอยูในสกุลที่ละเอียดออนเชนสกุลกษัตริยมาแลว แตเวลาเสด็จออก
มาบวชในพระพุทธศาสนา ทานปฏิบัติตนแบบลูกศิษยมีคร ู ตามรอยพระบาทของ
พระพุทธเจา ยอมเปนทุกขดวยกัน ทานยอมรับ ไมไดคํานึง ไมไดคิดถึงไมวุนวายกับ
สมบัติเงินทองที่มีมากนอยในสกุล สกุลสูงสกุลต่ําสกุลใดเหมือนกัน ทานยอมรับตาม
หลักธรรม ทานจึงเพียรจึงอดทนจึงตองมีความทุกขความลําบากพอๆ กัน การแสวง
หาธรรมวิเศษ ถาจะไปยุงเกี่ยวกับสิ่งภายนอกตามสมมุตินิยมซึ่งมีคุณคาต่ํากวาธรรม
อยูแลว จะหาความวิเศษเหนือสิ่งเหลานั้นไปไมได ตองเปนผูปฏิบัติดวยความไมเกาะ
เกี่ยวของแวะกับสิ่งใดนอกจากธรรม ตั้งหนาบึกบึนฝนกระแสของโลกที่มีอยูภายในใจ
ของตนตลอดเวลาและอิริยาบถไมลดละทอถอย ใจจึงจะมีกําลังผานไปได 

การประพฤติปฏิบัติ เม่ือใจมีกําลังมีศรัทธาความเช่ือม่ันในมรรคในผลแลว 
ความเพียรก็มีมาตามๆ กัน ความอดความทนก็พออดพอทนไดคนเรา มันขึ้นอยูกับ
ใจดวงเดียวน้ีเปนสําคัญ ถาใจทอถอยออนแอเสียอยางเดียว อยูที่ไหนก็อยูไมได ทํา
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อะไรก็ไมสําเร็จเพราะทนไมได คอยแตจะตาย ออนเปยกไปหมด กระทั่งกระดูกที่
เปนอวัยวะแข็งๆ ภายในรางกาย ถากําลังใจมี กําลังศรัทธามี มันพออดพอทน ทําไม
จะอดทนไมได โลกเขาทําการทํางานเชนเดยีวกับเราเขาก็ทุกขเหมือนกัน เขายังทนได 
เราทําความพากเพียรเพื่อถอดถอนกิเลส ซ่ึงเปนเส้ียนเปนหนามเปนหอกเปนหลาว
ทิ่มแทงอยูภายในใจใหหมดสิ้นไปซึ่งเปนงานอันหนึ่ง ทําไมจะไมยอมรับทุกขประเภท
ที่จะใหถึงธรรมอันวิเศษ เราตองยอมรับถาเชื่อธรรม ไมเชื่อกิเลส 

นักปฏิบัติตองมีความเขมแข็งและมีความจริงจังตอทุกสิ่งทุกอยาง ดวยความมี
สติจดจอตอเนื่องกัน มเีจตนาประจํางานของตนไมเหลาะแหละ ความเหลาะแหละไม
ใชนิสัยของผูจะครองธรรมสมบัติได จะกลายเปนเร่ืองกิเลสตัววิบัติไปหมด กิเลสมัน
จะพาใหเปนสมบัติไดยังไง คําวาสมบัติก็แปลวาถึงพรอมหรือสมบูรณในส่ิงพึงหวัง 
กิเลสมันเปนที่พึงหวังเมื่อไร และจะเปนสมบัติอันพึงใจไดยังไง นอกจากมันเปน
ขาศึกและพาใหวิบัติไปโดยลําดับเทาน้ัน 

อยาลืมคําวาสติ ผมเห็นคุณคาของสติมาก ปญญา สติเปนสําคัญ เพียรอยู
เสมอ ผูมีสติอยูกับตัวชื่อวาผูมีความเพียร ยืน เดนิ นั่ง นอน ขบฉัน ทําหนาท่ีการงาน
ตางๆ อยางนอยใหมีสัมปชัญญะรูสึกตัว ถาไมมีสติจดจออยูกับคําภาวนาก็ใหมีความ
รูสึกตัวอยูภายในตัวเสมอ…ไมผิด เวลาจะนําเขาสูการสูงานจริงๆ ยอมงาย เหมอืน
กับสัตวที่รักษาเลี้ยงดูมันอยู จะไลตอนเขาคอกเมื่อไรก็ได ไมเหมือนที่ปลอยไปตาม
ยถากรรมกวาจะตระเวนหาพบตัวก็ถูกเขานําข้ึนเขียงแลว จิตที่ระมัดระวังรักษาอยู
โดยสมํ่าเสมอ เวลาจะใหเขาสูความสงบในองคภาวนาก็ไดตามความตองการ ไมดื้อ
ดึงเหมือนที่ปลอยใหเปนไปตามยถากรรม 

การระมัดระวังสติก็ตองฝน ฝนกิเลสน่ันแหละ เพราะกิเลสเปนผูทําลายสติ 
เปนผูทําลายปญญา เปนผูทําลายธรรมะทุกขั้น กิเลสจะตองกีดตองขวางตองทําลาย
เสมอ เพราะฉะนั้น การประกอบความเพียรทุกทาจึงเปนการฝนกิเลสการตอสูกิเลส
ไปในตัว ถาไมฝนก็เทากับยอมตามกิเลส ยอมจํานนกิเลส ก็หาทางออกทางพนจาก
กิเลสไมได ตองมัดกิเลสเขาไปตามวิธีดังกลาวนี ่ จึงเรียกวานักรบดวยสติปญญา สติ
ปญญาตองใหแหลมคมยิ่งกวากิเลสจึงจะปราบกิเลสได ถากิเลสยังแหลมคมกวาก็ไม
มีทางเอาชนะและหลุดพนจากอํานาจของมันไปได จึงตองบํารุงสติปญญาอยูเสมอไม
ลดละ 

นักบวชเรานับวาสะดวกมากในการประกอบสมณกิจสมณธรรม เพื่อความสงบ
เย็นใจ เราทําไดสะดวกทกุเวลาเพราะไมมีงานอ่ืนๆ มายุงกวนเหมือนทางโลก มี
ศรัทธาญาติโยมมากมายที่คอยสนับสนุนดวยปจจัยสี ่ และคอยอนุโมทนากับทานผูตั้ง
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ใจประพฤติปฏิบัต ิไมตายไมอด นอกจากเราจะอดเพ่ือฆากิเลส ที่จะอดตายเพราะไม
มีผูมาทําบุญใหทานนั้นเปนไปไมได เพราะคนบุญยังมีอยูมาก ในเมืองไทยเราเปน
เมืองพุทธดวย คอยสนับสนุนและอนุโมทนาอยูเสมอ อยากไดบุญไดกุศลดวย เราผู
จะเสาะแสวงหาบุญเพื่อตนและเพื่อผูอื่นในอันดับตอไปนั้น ตองตั้งหนาตั้งตา
ประพฤติปฏิบัติอยาลดละทอถอย เพื่อใหเห็นสมบัติอันพึงใจเกิดขึ้นที่ใจ 

ใจเปนมหาสมบัติ ธรรมสมบัติอยูท่ีใจ มหาสมบัติทั้งมวลอยูที่ใจ ลงใจกับ
ธรรมไดกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลว น้ันแหละคือมหาสมบัติ เวลานี้มีแต
กิเลสมันพันหัวใจ จึงตองไดแกไดถอนฟดเหวี่ยงกันอยูตลอดเวลา จะยากลําบากก็ทน
เอา จึงจะสมนามศิษยมีครูคือศาสดาองคเอกเปนครูสอน 

อะไรจะฝกฝนอบรมยาก ยิ่งกวาฝกฝนอบรมพระใหเปนพระอยางสมบูรณ
แบบใหเปนคนอยางสมบูรณแบบไมมี และไมมีการฝกอะไรยากยิ่งกวาฝกคนใหดีสม
ภูมิของคน คําวาคนก็ตองหมายเอาตัวของเราเปนอันดับแรก และการสอนก็ไมมีอะไร
สอนยากยิ่งกวาสอนคน น่ีก็หมายถึงเราเปนคนแรก เราสอนเราน่ันแหละคือสอนคน 
เราฝกเราน่ันแลคือฝกคน จึงตองยากทุกระยะๆ ไมมีอะไรที่จะยากยิ่งกวาการฝกคน 
การทรมานคน การทําคนใหเปนคนดีจนถึงข้ันวิเศษวิโส หมายเอาตัวของเราเปนคนๆ 
หน่ึง คนอื่นนั้นไมมีปญหายุงยากยิ่งกวาเราฝกเราใหเปนคนอยางเต็มภูม ิ เมื่อคนนี้
สมบูรณแลวเรื่องประโยชนทางโลกนั้นแยกกันไมออก เพราะโลกกับธรรมอาศัยกันอยู 
ชาวบานกับชาววัดก็แยกกันไมออก ตองอาศัยซึ่งกันและกัน มันหากเปนไปเอง ดัง
พระพุทธเจา พระสาวก ตลอดครูอาจารยท้ังหลายเปนตัวอยางในการทําประโยชนแก
โลก เพราะโลกกับธรรมเปนสิ่งเกี่ยงโยงกันแตไหนแตไรมาแยกกันไมออก 

พระพุทธเจาเมื่อตรัสรูแลวเรื่องประโยชนของโลกก็ตามมาเอง ในขณะท่ีทรง
บําเพ็ญไมสนพระทัยกับผูหน่ึงผูใดเลย มีแตตั้งหนาประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่มืดมน
อนธการอยูภายในจิต ซึ่งไมมีอะไรที่จะมืดยิ่งกวากิเลสครอบหัวใจ สิ่งที่มีอยูมันก็ไม
เห็นก็ไมรู เพราะกิเลสไมใหเห็นกิเลสไมใหรู กิเลสไมใหเช่ือ กิเลสไมใหทํา น่ีแหละ
มันจึงลําบาก กิเลสเปนผูคัดผูคานผูขัดผูขวางอยูในหัวใจน้ีแหละ จึงรูไมไดเห็นไมได
ในสิ่งที่มี ซึ่งพระพุทธเจาทรงแสดงไวแลวทุกแงทุกมุม บาปก็ไมทราบวาเปนยังไง บุญ
ก็ไมทราบวาเปนยังไง นรกไมทราบวาเปนยังไง สวรรคไมทราบวาเปนยังไง พรหม
โลกไมทราบเปนยังไง นิพพานไมทราบเปนยังไง ทั้งๆ ท่ีใจน้ีแหละจะเปนผูรู แตมันรู
ไมไดในขณะที่ถูกกิเลสปดไวอยางมิดตัว 

การประพฤติปฏิบัติดวยความพากเพียร เปนการเปดการเพิกถอนสิ่งที่หุมหอ
ใหมืดมิดปดตาภายในใจนี้ออกไปเปนลําดับ ใหไดเห็นสิ่งที่มีอยูทั้งหลายดังกลาวแลว
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ตามเปนจริง ความสงบก็ใหเห็น สมาธิก็จะไดรูไดเห็นขึ้นที่ใจ เม่ือความวุนวายอันเปน
ตัวกิเลสจางลงไปๆ ปญญาความสอดสองก็มีทางออกและกาวเดินได เพราะกิเลสไม
กีดขวางปดกั้นไวเต็มที่เหมือนแตกอนที่ยังไมไดปฏิบัต ิปญญาก็พอจะกาวเดินไดหรือ
กาวเดินได และกาวเดินไดอยางเต็มภูมิเมื่อจิตมีความสงบพอเปนบาทเปนฐานแลว 
ฉะนั้น คําวาสมาธิคือความสงบใจจึงเปนธรรมจําเปน ที่จะหนุนปญญาใหกาวเดินได
อยางสะดวกคลองตัว ทั้งขั้นเริ่มแรกและขั้นตอไปของปญญา ผูปฏิบัติจึงไมควรมอง
ขามสมาธิ อันเปนธรรมสั่งสมกําลังเพื่อปญญาทุกขั้นไป จนถึงความบริสุทธ์ิหลุดพน
โดยชอบธรรม ดังทานกลาวไวในอนุศาสนตอนปลายวา ปญญาท่ีไดรับการหนุนจาก
สมาธิแลวยอมหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบดังนี ้ 

เมื่อปญญาไดเริ่มไหวตัวออกพิจารณาแลว ความรูความเห็นความเปนตางๆ 
ท่ีไมเคยปรากฏข้ึนภายในใจ ยอมปรากฏข้ึนเร่ือยๆ อุบายวิธีการตางๆ ปรากฏขึ้น
เร่ือยๆ ความจริงที่เคยมีอยูที่ไหนๆ มาด้ังเดิมแตเราไมรูไมเห็น ก็กลับใหรูใหเห็นข้ึน
มาชัดข้ึนมาภายในใจ สุดทายใจก็เปดตัวเองขึ้นมาอยางเต็มที่เพราะไมมีอะไรปด 
เนื่องจากกิเลสสลายตัวลงไปหมดแลว เหลือแตความรูอันเปนธรรมลวนๆ ทําไมจะ
มองไมเห็นสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง 

โลกวิท ูรูแจงโลกก็รูแจงที่ใจนี้กอนซิ เมื่อรูแจงที่ใจแลวสิ่งตางๆ ก็รูแจงไปเอง 
ปดใจนี้ปดไมอยู มีแตกิเลสเทาน้ันแหละปดใจ พอกิเลสส้ินซากลงไปแลว อะไรจะปด
ใจไมอยูเลย จะรูอยางประจักษ เรารูประจักษเพียงคนเดียวเทานั้นสามารถพูดได
อยางเต็มปาก เพราะพูดดวยความรูจริงเห็นจริงในส่ิงท่ีมีอยูเปนอยูกับตนและเก่ียว
โยงกันทั่วไตรภพ ไมไดพูดดวยความดนเดาเกาหมัด คําวาโลกวิทู รูแจงโลกอันเปน
คุณสมบัติของสาวก ก็คือรูแจงในธาตุขันธและจิตใจของตนนี้กอนอื่น จากนั้นก็
กระจายออกไปสูโลกและธาตุขันธภายนอกไมมีประมาณ และประมวลมาเปนความ
จริงอยางเดียวกัน 

เราทราบแลววาพระพุทธเจาเพียงพระองคเดียวเทาน้ัน สามารถเปนศาสดา
สอนโลกทั้งสามได สตฺถา เทวมนุสฺสานํ ฟงซิ..ธรรมบทยอทานแสดงไว ไมเพียงแต
เปนครูของมนุษยเทานั้น ยังเปนครูของอินทรพรหมเทวดาทั้งหลายอีกดวย น่ันแหละ
ความรูจริงสามารถพูดไดสอนไดไมมีอัดมีอั้น นําออกมาพูดไดทั้งนั้นเพราะออกมา
จากความรูจริงเห็นจริง ไมงกๆงันๆ ไมลูบไมคลํา น่ีเราพยายามสอนเราเพียงคน
เดียว ทั้งที่มีเครื่องมือหรือแนวทางคือโอวาทของพระพุทธเจา ตลอดอุบายตางๆ ทรง
สอนไวหมดแลวก็ยังเปนไปไมได แลวจะหวังเอาผลเอาประโยชนจากอะไร 
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ตายเกิดตายทุกขตายยากตายลําบากวกเวียนกันอยูไมหยุดไมถอย มันไดผล
ประโยชนอะไร ไดความวิเศษวิโสที่ตรงไหน ภพใดภพนั้นกับภพนี้มันตางกันตรงไหน 
ก็คือภพแหงความเกิดความตายความทุกขความทรมานเหมือนกัน ถาจะเอาความ
วิเศษวิโสจากการเกิดการตายน้ีไดจริง โลกวิเศษวิโสกันไปหมดแลวในโลกธาตุนี้ไมมี
ใครย่ิงหยอนกวากัน ความหลุดพนจากส่ิงเหลาน้ีเพราะทําลายเช้ือมันหมดแลวเทาน้ัน 
เปนความประเสริฐเปนผูประเสริฐ หมดกังวลกันเพราะกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลว นตฺ
ถิทานิ ปุนพฺภโว บัดน้ีความเกิดความตายซํ้าๆ ซากๆ ดังที่เคยเปนมาของเราไมมี
แลว หมดแลว  

น่ีแหละการปฏิบัติ ถาลงไดจริงจังกับธรรมปฏิบัติแลว ผลจะตองปรากฏขึ้นไป
ตั้งแตขั้นของความสงบเย็นใจ ปญญาก็จะกาวออกเรื่อยๆ สิ่งที่ไมเคยรูก็จะรูขึ้นมา
ภายในจิตใจ สิ่งที่ไมเคยละไดก็ละไดเปนลําดับ กิเลสประเภทตางๆ ขาดหลุดลอยไป
และขาดท่ีหัวใจอยาเขาใจวาขาดท่ีไหนนะ เม่ือรูแจงชัดเจนแลวกิเลสก็ขาดไปๆ เปน
ลําดับลําดา ไมใชขาดไปทีเดียวเรียบวุธไปเลยนะ นอกจาก ขิปปาภิญญา ท่ีบรรลุ
ธรรมไดอยางรวดเร็วเทาน้ัน จําพวก เนยยะ ซึ่งตองฝกทรมานตนดวยวิธีการตางๆ 
กิเลสตองขาดไปโดยลําดับลําดาตั้งแตขั้นหยาบ ขั้นกลาง ขั้นละเอียด คอยขาดไปๆ 
บทสุดทายที่อวิชชาขาดจากใจนั้นจึงเปนขาดสะบั้น จุดน้ันขาดสะบ้ันเหมือนกันหมด 
พอถึงจุดนั้นแลวก็เหมือนกับถอนรากแกวพรวดขึ้นมาพรวดเดียวเทานั้นก็หมด 

น่ันแหละการถอนรากแกวของอวิชชาพรวดข้ึนจากใจหนเดียวเทาน้ัน ไมตอง
ไดถอนอีกแลวที่นี ่ น้ีเปน อกุปปธรรมขั้นสุดยอด อกุปปธรรมขั้นโสดาฯ น้ันเปนข้ัน
หน่ึง ขั้นสกิทาคาฯ เปนข้ันหน่ึง ขั้นพระอนาคาฯ เปนข้ันหน่ึง ข้ันอรหัตอรหันตเปน
ข้ันหน่ึง คําวาโสดาฯ เปนอกุปปธรรมหมายความวา ไมเสื่อมจากขั้นโสดาฯ นี้ลงไป
อีกแลว แตยังมีความเจริญความเสื่อมในขั้นที่ตนกําลังกาวกําลังปนขึ้นไปอยูยังไมได
ที่ยึดที่เกาะอยางเต็มที ่ ปนขึ้นตกลงๆ อันน้ันยังมีการกําเริบ สวนข้ันภูมิท่ีไดแลวน้ัน
เปนอกุปปธรรมไมกําเริบ คือหมายความวาไมเปนอื่น พอกาวขึ้นอีกพักหนึ่งเปนที่แน
ใจแลว นั่นเปนอกุปปะและกาวตอไป เชน พระสกิทาคาฯ จะกาวสูข้ันพระอนาคาฯ ก็
ตองกาวแลวตกลงๆ เรียกวา เจริญแลวเส่ือมๆ เพราะยังไมชํานาญ จนกระท่ังชํานาญ
ถึงขั้นที่วาเกาะติดปบแลวก็เปนอกุปปะในขั้นนั้นๆ พอถึงขั้นอรหัตภูมิเต็มตัวแลว 
หมดละที่นี่ ไมมีกาวไปไหนอีก จึงไมมีคําวาตกลง ไมมีคําวาเจริญแลวเส่ือมเพราะ
เจริญเต็มท่ีถาวาเจริญ เจริญเต็มท่ีแลว ถึงหลักธรรมชาติเปนอกุปปะขั้นสุดยอดแลว 

ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ไมใชอันใดสิ่งใดจะเปนผูสัมผัส จะเปนผูรับรูจะเปนเจา
ของสมบัติดังกลาว นอกจากใจดวงเดียวนี้ ธรรมท้ังมวลมีใจดวงเดียวน้ีเทาน้ันจะเปน
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ผูรับสัมผัสสัมพันธ จะเปนผูรับและบรรจุไวในตนเปนมหาสมบัติ ขอใหทุกทาน
พยายามใหเห็นของวิเศษภายในใจของตน จะหายกังวลในสิ่งทั้งหลายโดยไมตอง
สงสัย ขอแตการปฏิบัติเอาจริงเอาจังตามแนวสวากขาตธรรมเถิด ผูน้ีแลจะเปนเจา
ของมหาสมบัติคือมรรคผลนิพพาน โดยไมมีกาลสถานที่หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดผูหนึ่งผูใด
มามีอํานาจกีดขวางไดเลย มีทุกขกับสมุทัยเทานั้นทําการกีดขวาง และมนิีโรธกับมรรค
เทาน้ันเปนธรรมบุกเบิกเพิกถอนใหเตียนโลงภายในใจของผูปฏิบัติ 

ฉะนั้น จงเปนท่ีแนใจในสัจธรรมท้ังฝายละและฝายบําเพ็ญ และปฏิบัติใหเต็ม
ตามหนาที่ทั้งสองฝาย คําวามรรคผลนิพพานจะเปนหนองออข้ึนท่ีใจดวงเปนภาชนะ
อันเหมาะสมแหงธรรมทุกขั้นไมสงสัย จะปรากฏหนองออวา ออ ธรรม…อยูที่นี่เอง
หรืออยูท่ีใจน้ีเองเหรอ ในวันเวลาหน่ึงแนนอนไมสงสัย 

จึงขอยุติ 
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔ 

มหาวิทยาลัยสงฆ 

สถานที่บําเพ็ญในครั้งพุทธกาล ถาจะเทียบกับมหาวิทยาลัยสงฆอยางสมัย
ปจจุบันน้ี มหาวิทยาลัยของทานคือที่ปา ท่ีเขา ที่ถ้ํา เงื้อมผา ซอกเขา ไหลเขา ปาชา ปา
รกชัฏ ซ่ึงลวนแตเปนสถานท่ีสงัดวิเวกวังเวง อันเปนการสัมผัสในหลักธรรมชาติและ
ปลุกสติปญญา ศรัทธา ความเพียรใหตื่นอยูตลอดเวลาไมประมาทนอนใจ และ
ปราศจากสิ่งพลุกพลานกอกวนตางๆ เปนสถานที่ที่ใหความสงัดวิเวกทางกาย และเปน
เครื่องหนุนความวิเวกทางใจไดเปนอยางด ี ทุกกาลสถานท่ีและอิริยาบถในการบําเพ็ญ
สมณธรรม นักศึกษาในครั้งพุทธกาลที่เขาสูมหาวิทยาลัยเชนนั้นยอมเปนผูพรอมทุก
อยาง ศรัทธาความเชื่อตอมรรคตอผลก็พรอม วิริยะคือความพากเพียรก็พรอม สติก็
พรอม สมาธิก็เตรียมพรอม ปญญาก็กลมกลืนกันไปที่เรียกวาอินทรีย ๕ หรือพละ ๕ 
ซึ่งเปนหลักวิชาและเครื่องมือของนักศึกษาและนักปฏิบัติในครั้งพุทธกาล ทานดําเนิน
กันอยางนั้น 

หลักวิชาที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนในเบื้องตน เพ่ือนําไปบําเพ็ญในสถานท่ีเชน
นั้นก็คือ อาการ ๓๒ ซึ่งเปนหลักวิชาอันใหญโตมากที่พระผูมารับการอบรมศึกษาจะรับ
ไปประพฤติปฏิบัติจากพระพุทธเจา ซ่ึงเปนศาสดาจารยองคเลิศ การปฏิบัติทุกแงทุก
มุมตลอดความเคลื่อนไหวในอาการตางๆ ลวนแตเปนทาของนักรบผูเอาจริงเอาจังท้ัง
น้ัน เพื่อใหจบพรหมจรรยคือความสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพาน สังหารกิเลสใหขาดลอยไป
จากจิตใจ กลายเปนผูสําเร็จปริญญาเอกข้ึนมา ปริญญาเอกคร้ังน้ันไดแกการสําเร็จ
อรหัตบุคคล ปริญญาตรี ปริญญาโทก็ไดแกสําเร็จพระโสดา พระสกิทาคา พระอนาคา 
สวนปริญญาเอกไดแกพระอรหัตบุคคล 

ผูสําเร็จปริญญาเอกแลวช่ือวา เปนผูเรียนจบพรหมจรรยโดยสมบูรณแลวใน
มหาวิทยาลัยสงฆน้ันๆ ไมมีคําวาใบประกาศนียบัตรใดๆ มสีนฺทิฏฐิโกตามขั้นภูมิของ
จิตของธรรมที่รูเห็นเปนใบประกาศของทานแตละองคๆ คือความรูเองเห็นเองจากการ
ปฏิบัติของตนที่ไดศึกษามาดวยดีแลวจากพระพุทธเจา เพราะคําวาสนฺทิฏฐิโกพระองค
ทรงมอบไวกับผูปฏิบัติทุกๆ รายไป ไมทรงผูกขาด ทรงมอบใหผูน้ันเปนผูรูผูเห็นและผู
ยืนยันความจริงขึ้นมากับตนเอง เพราะความจริงมีอยูกับทุกคน นอกจากจิตที่ยังปลอม
อยูดวยกิเลสของจอมปลอมทั้งหลายเทานั้น จึงไมสามารถจะทราบความจริง ซึ่งมีอยูกับ
ตนไดท้ังสวนหยาบสวนกลางสวนละเอียด ไมมีใครมาใหใบรับรอง สันทิฏฐิกธรรมเปน
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เครื่องรับรองประจักษใจ หรือ ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ ทานผูรูท้ังหลายพึงรูจําเพาะ
โดยการปฏิบัติของตน น่ีเปนใบประกาศของทานท่ีคนควาและเสาะแสวงหาเองดวย
ความชอบธรรม ไดแก สุปฏิปนฺโน อุชุฯ ญายฯ สามีจิปฏปินฺโน ผลที่ตกออกจากการ
ปฏิบัตินี้ก็ไดแกอริยบุคคล คือ โสดา สกิทาคา อนาคา อรหัตบุคคล 

ในครั้งพุทธกาลทานเรียนอยางนั้น เรียนเพื่อประพฤติปฏิบัต ิ หาสถานท่ีเหมาะ
สมเปนที่ฝกหัดอบรม เรียนเพ่ือความรูความเขาใจในสัจธรรมคือความจริงท้ังหลาย ทั้ง
ฝายสมุทัย ทุกข ทั้งฝายนิโรธ มรรค แจงประจักษกับใจตัวเอง เพราะสัจธรรมท้ังส่ีน้ีมี
อยูดวยกันทุกคน ไมไดนอกเหนือไปจากกายกับใจนี้เลย ทานจึงเปนสงฺฆโสภณาเปน
ความงามแหงสงฆท่ีบริสุทธ์ิลวนๆ ดวยความตั้งใจปฏิบัติอยางแทจริง ธรรมที่ทาน
บรรลุเปนข้ันๆ เหลาน้ันก็เปนธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติ ใจเทาน้ันเปนผูจะรับสัมผัส
สัมพันธธรรมทั้งหลายทุกขั้นทุกภูมิไปจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุด ไมมีอวัยวะสวนใดในราง
กายของเรานี้ที่จะสัมผัสสัมพันธธรรมทุกๆ ขั้นไดอยางประจักษชัดเจนเหมือนใจ 

ใจจึงเปนสิ่งสําคัญมากที่ตองไดรับการศึกษาอบรมดวยด ี เพ่ือความสัมผัสธรรม
ทุกขั้น ดวยการปฏิบัติอันถูกตองดีงามของตน คร้ังพุทธกาลทานดําเนินอยางน้ัน เมื่อ
เขาสมาคมกันมีแตเรื่องอรรถเรื่องธรรมเรื่องขอวัตรปฏิบัต ิ สถานท่ีเปนท่ีบําเพ็ญวามา
จากปาไหน เขาลูกไหน ถํ้าใด เงื้อมผาใด ไปอยูสถานท่ีเชนน้ันการบําเพ็ญเปนอยางไร 
จิตใจไดรับความสงบไดรับความแยบคาย มีความรูความฉลาดอยางไรบาง ผูใดไดรู
ธรรมในแงใดข้ันใด ภูมิใด นําอรรถธรรมแงตาง ๆ ซ่ึงตนรูตนเห็นมาสัมโมทนียกถาซ่ึง
กันและกัน ใหเปนเครื่องรื่นเริงและยึดเปนคติตัวอยางจากกันและกันไปเปนสิริมงคล
แกตน 

ไมมีคําวาการบานการเมือง การไดการเสีย การซื้อการขาย เร่ืองหญิงเร่ืองชาย 
เรื่องรักเรื่องชอบ เรื่องการนั้นกิจนี้อันเปนเรื่องของโลกสงสาร ทานไมนําเขามาเก่ียว
ของกับวงของการปฏิบัติธรรม ราวกับวาอยูคนละโลก ทั้งๆ ที่ทานก็อาศัยอยูในโลกเรา
ดวยกันกับมนุษยทั้งหลายนั่นแล แตจิตใจและการประพฤติปฏิบัติของทานหมุนไปใน
ธรรมลวนๆ กิริยาที่แสดงออกจึงแสดงออกดวยความเปนธรรมทั้งนั้น ไมมีสิ่ง
จอมปลอมทั้งหลายเขาเคลือบแฝงเลย สรณะของพวกเราทานดําเนินอยางน้ี 

พระพทุธเจาเราก็เคยเห็นพระประวัตขิองทานมาดวยดีดวยกัน จะวาเราไดศึกษา
มาแลวทุกรูปก็ได เพราะตางองคตางก็ไดศึกษามาดวยกันแลวทั้งนั้น เราสังเกตตาม
พระประวัติการดําเนินของพระองค แมจะไมมีครูมีอาจารยแนะนําพรํ่าสอน แตวิธีการ
ดําเนินของทานก็เปนสรณะของพวกเราไดอยางสมบูรณ ในความสละทุกสิ่งทุกอยางซึ่ง
เปนความสุขของโลก ที่พระองคก็เปนผูหนึ่ง เน่ืองจากเคยเปนกษัตริยมาแลว จะตอง
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ไดครอบครองความสุขเหลาน้ี เก่ียวของกับส่ิงเหลาน้ี บริษัทบริวารสมบัติเงินทองขาว
ของ ไพรฟาประชาชีมากนอยอยูในพระราชอาณาจักรของพระองค สิ่งเหลานี้โลกถือวา
เปนสมบัติอันมีคุณคา เปนสิ่งที่โลกปรารถนากันทั้งนั้น แตพระองคทําไมจึงทรงเสียสละ
ไดเหมือนหน่ึงวาไมมีความอาลัยเสียดาย 

ท้ังน้ีเพราะความมุงม่ันในพระทัยน้ันหนักแนนในธรรมท้ังหลาย เฉพาะอยางยิ่ง
ความพนทุกขและความเปนศาสดาของโลกเต็มพระทัย ส่ิงเหลาน้ันจึงไมมีนํ้าหนักมาก
ยิ่งกวาความมุงมั่นของพระองค ท่ีจะใหสําเร็จตามพระประสงค อันนี้เปนตนเหตุที่จะให
ทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอยางตอไปไมลดละ แมสิ่งเหลานั้นจะมีคุณคาตามโลกนิยมสมมุติ
ก็ตาม แตถาเทียบกับธรรมแลวส่ิงเหลาน้ันมีคุณคานอยนิดเดียว ไมเปนสิ่งที่มีคุณคา
มหาศาลดังธรรมท่ีไดตรัสรูและความเปนศาสดาสอนโลก เพื่อประโยชนแกโลกอยาง
มากมายน้ันเลย จึงไดตัดพระทัยออกไป 

การออกไปของพระองคนั้น มีความลําบากยากเย็นเข็ญใจอยางไมมีใครเสมอ 
และไมมีใครเหมือน ไมมีใครเทียบ ไมมีใครเปนคูแขงพระองคไดในการเสียสละก็ดี ใน
การประกอบความพากเพียรก็ด ี ในความทุกขยากความลําบากเพราะความเปนอยูใช
สอยตางๆ ก็ดี มีแตความทุกขบีบคั้นทั้งนั้น หาความสะดวกสบายไมไดเลย เพราะ
ความเปนกษัตริย ทรงเสียสละพระองคลงมาสูความเปนคนอนาถา เท่ียวเสาะแสวง
อาหารปจจัยมาเสวยจากชาวบานชาวเมืองธรรมดาท่ัวๆ ไป ซึ่งแตกอนพระองคไมทรง
เคยพบเคยเห็นเลย แตก็ไดทรงพบทรงเห็นในขณะที่ทรงเสียสละราชสมบัติออกทรง
ผนวชทีเดียว 

ความทุกขในการประกอบความพากเพียร พระองคก็ไมเคยไดรับทุกขถึงขนาด
น้ัน ความเปนอยูอยางทนทุกขทรมานทุกดานพระองคก็ไมเคยมากอน ประหน่ึงวา
สวรรคของมนุษยพระองคไดอยูมาแลวตั้งแตวันประสูติ จนกระทั่งวันเสด็จออกทรง
ผนวช แลวไดทรงตกนรกทั้งเปนในแดนมนุษยแหงความเปนคนขอทานเขากิน ก็ใน
ขณะท่ีพระองคทรงเสียสละจากปราสาทราชบริษัทบริวาร ออกไปสูที่ซึ่งไมมีใคร
ปรารถนากัน โลกเขาเรียกวาสถานท่ีดัดสันดาน แตความจริงพระองคไปเพื่อดัดสันดาน
กิเลสตางหาก 

ความทุกขความทรมานทั้งหลายรวมลงในสิทธัตถราชกุมาร ซึ่งยังไมไดเปนพระ
พุทธเจาในขณะนั้นทั้งสิ้น แลวการประกอบความพากเพียร ก็ทรงตะเกียกตะกายเต็ม
พระสติกําลังความสามารถ ถึงขนาดสลบไสลไปถึงสามครั้ง ทุกขมากนอยเพียงไร เหลา
นี้ลวนแลวแตเปนคติตัวอยางของชาวพุทธเราไดเปนอยางด ี สมความเปนศาสดาตั้งแต
ขั้นเริ่มแรกที่เสด็จออกทรงผนวชและบําเพ็ญตลอดมา จนกระท่ังไดตรัสรูและประทาน
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พระโอวาทสั่งสอนมวลสัตวเรื่อยมา เปนศาสดามาโดยลําดับลําดา ควรยึดเปนหลักเปน
เกณฑ ควรยึดเปนคติตัวอยางไดอยางถึงใจไมมีขอสงสัยแมแงใดแงหนึ่งเลย  

อันเรื่องที่พระองคทรงบําเพ็ญผิดพลาดไปบางนั้น เปนธรรมดาของผูไมมีครูมี
อาจารยแนะนําส่ังสอนในทางท่ีถูก ก็ยอมมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเปนธรรมดา แต
พระวิริยะคือความพากเพียร และความอดทนทุกแงทุกมุมในการบําเพ็ญทั้งหลายนั้น 
ยกใหเปนคติตัวอยางอันเลิศสําหรับชาวพุทธเราท้ังหลาย จนกระท่ังไดตรัสรูมีความ
ลําบากมากนอยเพยีงไร เราจึงควรนอมเอาเร่ืองราวของพระองคมาเปนคติตัวอยาง 
เปนเครื่องยึดตอการประพฤติปฏิบัติของเรา เพ่ือเปนกําลังใจในการบําเพ็ญวา พระ
พุทธเจามใิชเพชฌฆาตจะนําพวกเราไปตาย เพราะความลําบากดวยความเพียรพยายาม 
จึงไมควรกลัววาจะตายเพราะความเพียรเพ่ือฆากิเลสตัวปลนหัวใจอยูตลอดมา  

บรรดาสาวกก็ไมตองกลาวถึง บางองคก็ลําบากลําบนเชนเดียวกัน เพราะเคย
เปนกษัตริยมาดวยกัน มีมากมายและเปนลําดับลําดา เมื่อสรุปลงแลวไมวาจะออกมา
จากชาติช้ันวรรณะใด ตองแบกหามกิเลสมาเต็มหัวใจดวยกัน กิเลสมีอยูในหัวใจใด จะ
ไมยังหัวใจน้ันใหมีความสุขความสบายเปนอิสรเสรีไดเลย จะตองบีบบังคับทรมานจิต
ใจ ใหเกิดความทุกขความเดือดรอนอยูเรื่อยมา การประกอบความพากเพียร เพื่อแก
เพื่อถอดถอนสิ่งที่เหนียวแนนแกนของวัฏวนนี้ออกจากใจ ตั้งแตขั้นเริ่มแรกถึงขั้นที่สุด
จุดหมายปลายทางน้ัน แตละองคๆ นั้นจะมีความยากความลําบากเพียงไร 

ใหพึงทราบวากิเลสไมมีกิเลสตัวใดท่ีจะขบเปราะๆ ฟนงายๆ ขาดงายๆ มีแตตัว
ท่ีเหนียวแนนม่ันคง ตัวเฉลียวฉลาด ตัวละเอียดลออ กลอมมนุษยกลอมสัตวโลกให
เคลิ้มหลับไมมีวันตื่นไดเหมือนกันหมด การปราบปรามถอดถอนมันจะเอาความ
สะดวกสบายมาจากท่ีไหน ตองทุกขตองลําบากดวยกันทั้งนั้นแหละ อยาพากันสงสัย
หรือต้ังความหวังกับกิเลสวา จะพาใหเราสบายในการเขนฆามัน แมแตสัตวมันยังตอสู
เวลาเราจะฆามัน กิเลสย่ิงตัวฉลาดแหลมคมดวยแลว มนัจะข้ึนบนเขียงคอยใหเราสับยํา
อยางงายดายเทียวหรือ จงอยาพากันฝนลมๆ แลงๆ   

เพราะฉะน้ัน การที่จะแกกิเลสซึ่งเปนธรรมชาติออยอิ่ง สําหรับสัตวท่ีโงเขลาท้ัง
หลายน้ัน จึงเปนเร่ืองท่ียากเร่ืองท่ีลําบากมากมายมาแตกาลไหนๆ ไมใชเปนส่ิงด้ือดาน
และแกยากฆายากเฉพาะกิเลสของเราคนเดียว เราประมวลเขามาพิจารณาอยางน้ี ใน
บรรดาสาวกท้ังหลายท่ีทานผานพนนรกกิเลสตัวเคยเผาผลาญไปแลว อยาเขาใจวาหัวใจ
เราดวงน้ีกับกิเลสท่ีฝงใจเราน้ีเปนส่ิงท่ีแกยากเพียงเราคนเดียว มันเปนสิ่งแกยากมา
ดวยกันทั้งนั้น ตองสุดฝมือเต็มสติกําลังความสามารถ ถึงขนาดสละชีวิตเลือดเนื้อจิตใจ
ตอการตอสูกับกิเลสนี ้ มีจํานวนไมนอยในบรรดาพระสาวก นับแตพระพุทธเจาลงมา 
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ทรงสลบถึงสามครั้ง น่ันคือการเสียสละ หากจะตายไปเลยพระองคก็ยอม จะไมเรียกวา
เสียสละยังไง 

ใหเราคิดอยางนี้ในการประพฤติปฏิบัต ิ จิตใจจะไดมีความหาวหาญมีกําลังใจใน
การตอสู วาพระพุทธเจาก็ดี  พระสาวกทั้งหลายที่ไดเปนสรณะของพวกเราก็ดี ไมใช
ทานท่ีลางมือเปบมาเลย แตทานเปนผูเคยเดนตายมาดวยกันแทบท้ังน้ัน หรือจะพูดวา 
๙๘% ก็ไมผิดในบรรดาท่ีไดรับความลําบากลําบนมาแลว สวน ๒% น้ันก็ยกใหพวก 
สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺญา ปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็ว อันน้ีมีจํานวนนอยมาก แต
จํานวนที่ถูไถกลิ้งไปกลิ้งมา ตะเกียกตะกายหกลมกมกราบนี้มีจํานวนมาก เชนเราๆ 
ทานๆ น่ีแล เพราะกิเลสเปนจอมขาศึกอยางสําคัญ การกลิ้งไปกลิ้งมาดวยความเพียร
ทาตางๆ ก็คือวิธีการอันหนึ่งที่ตอสูกับกิเลส แทบสลบไสลก็เปนวิธีการอันหนึ่งที่ตอสู
กับกิเลส 

ทุกขยากลําบากในการประกอบความเพียรทาใด ก็เปนความทุกขแตละอยางๆ 
ที่เกิดจากการตอสูกับกิเลสทั้งมวลทําไมจะไมทุกข ตองทุกข เพราะกิเลสทุกประเภทมี
แตตัวเหนียวแนนม่ันคง ตัวฉลาดละเอียดลออสุขุมมากทั้งสิ้น ในสามโลกธาตุนี้ไมมี
อะไรเกินกิเลสที่มีความสุขุมมาก ถาเปนเหย่ือก็เปนเหย่ือท่ีสัตวตายใจอยางสนิท ไมคิด
และไมทราบวาเปนเหย่ือลอเลย เขาใจวาเปนอาหารอันโอชาซึ่งไมเคยไดรับไดพบได
เห็นตั้งแตวันเกิดมา เมื่อเจอเขาทําไมจะไมงับเอาๆ ใหสมใจ และทําไมเบ็ดจะไมติด
เอาๆ เพราะเหย่ือลอก็ลอเพ่ือใหติดเบ็ด กิเลสลอสัตวทั้งหลายก็เพื่อใหติดจมอยูในกอง
ทุกขนั่นแล 

การที่จะแกกิเลสจึงตองใชอุบายวิธีตางๆ พรอมทั้งกําลังวังชาความอุตสาห
พยายาม นอกจากอุบายของสติปญญาแลว ยังตองอาศัยพลังคือกําลังแหงความ
พากเพียร กําลังแหงความอดทน กําลังแหงความอุตสาหพยายามบึกบึนกันไป เคร่ือง
มือก็ใชกันไปเรื่อยๆ สติปญญาซึ่งเปนเครื่องมืออันสําคัญ เราจะใชแบบนิสัยเดิมซ่ึงเคย
มีมาแตฆราวาส จะนํามาใชแกกิเลสตัณหาอาสวะในเพศของพระ ในกิริยาอาการตางๆ 
ของพระ จะไมมีกิเลสตัวใดหลุดลอยไปเลย เพราะนิสัยน้ันเปนเร่ืองของกิเลสโดยตรง
อยูแลว ไมใชเรื่องของธรรม 

ความมักงาย ความสุขเอาเผากิน นี้เปนนิสัยของกิเลสทั้งมวล ความเบ่ือตอความ
พากเพียร ความเข็ดหลาบตอความทุกขในการประกอบความด ี ลวนแลวแตเปนกล
อุบายของกิเลสทั้งมวล ความหนักก็เอาเบาก็สูไมลดละทอถอยเพราะไดเช่ือธรรมแลววา 
กิเลสน้ีไดเคยทาํพิษแกเรามาเปนเวลานานแลว ทานผูรูคือศาสดาไดสอนไวแลวโดยถูก
ตองแมนยํา วากิเลสเปนภัยตอสัตวโลก เมื่อเชื่ออยางนี้แลว ถึงเราจะยังไมรูฤทธิ์ของมัน
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ดวยปรีชาความสามารถของเราก็ตาม แตเราก็รูดวยใจของปุถุชนเราน่ีแล อาศัยศรัทธา
ความเชื่อตอพระโอวาทที่พระศาสดาสอนไว ทําใหเกิดกําลังใจที่จะตอสูกับกิเลสมากขึ้น
โดยลําดับๆ จนไดเห็นโทษของมันอยางแทจริงภายในจิตใจของตัวที่เรียกวา  สนฺทิฏฐิ
โก และเห็นคุณคาของธรรมในขณะเดียวกันดวยสนฺทิฏฐิโกเหมือนกัน 

เมื่อไดเห็นทั้งโทษทั้งคุณประจักษกับใจตัวเอง คือ ระหวางกิเลสกับธรรมมีโทษ
และมีคุณตางกันอยางไรบางแลว เรื่องความพากเพียรหากหนุนกันมาเอง เพราะความ
เชื่อที่เกิดจากความเห็นประจักษใจเปนสิ่งที่มีกําลังมาก และจะหนุนกันมาเปนลูกโซ 
ความอดความทนความอุตสาหพยายามทุกแงทุกมุมไมตองบังคับ หมุนกันมาเองเพราะ
ความเห็นโทษและความเห็นคุณประจักษกับใจน้ันมีกําลังมาก ถึงขนาดที่สละชีวิตจิตใจ
เพื่อความพากเพียรเพื่อการตอสู เพื่อการถอดถอนกิเลสซึ่งเปนตัวภัยนั้นออกไดโดยไม
ตองสงสัย นี่คือหลักของการปฏิบัติของผูจะพนจากคุกบางขวาง บางจนมองไมเห็น แต
ขวางใจอยูตลอดเวลา คือกิเลสบางขวางน่ันแล 

อยางไรอยาลืมหลักของศาสดาที่พาดําเนินมา ตลอดสถานที่อยูที่อาศัย ปจจัย
เครื่องใชไมสอยตางๆ พระองคและสาวกมีความฟุงเฟอเหอเหิมกับสิ่งใดบาง ไมมีสิ่ง
ใดที่จะแซงพระองคและสาวกทั้งหลายไปได บรรดาโลกามิสถือเปนเพียงเครื่องอาศัยชั่ว
กาลช่ัวระยะเวลาเทาน้ัน ไมถือสิ่งเหลานี้เปนเรื่องใหญโตพอจะเปนอุปสรรคขัดของกีด
ขวางตอความพากความเพยีรไดเลย ส่ิงดังกลาวกิเลสมันเสกสรรข้ึนตางหากเพ่ือลุม
หลงไปตามมัน โดยเห็นวาส่ิงน้ันบกพรองส่ิงน้ีไมสะดวกสบาย จตุปจจัยไทยทานที่โลก
ใหมานั้นไมเพียงพอแกความตองการ เปนเหตุใหขาดความเพียรเพราะปจจัยเคร่ือง
อุดหนุนไมเพียงพอ อยางนี้พึงทราบวาคือกลมายาแหงเพลงของจอมกษัตริยวัฏจักรทั้ง
มวล จงทําความเขาใจไวดวยดีอยาหลงกลมนั เพราะไมเคยมีในปฏิปทาพระพุทธเจา
และสาวกองคใด ที่สอนใหมีขึ้นมาโดยสม่ําเสมอหนุนกันไปโดยสม่ําเสมอ ก็คือความ
พากเพียรเพื่ออรรถเพื่อธรรมดังทานพาดําเนินมา 

ทานเพยีรเพ่ืออรรถเพ่ือธรรม ทานไมไดเพียรเพื่อของแวะกับโลกามิสใดๆ นี่
ศาสดาและสาวกทานดําเนิน ทานดําเนินอยางน้ี เพราะฉะนั้นจึงตองระมัดระวังกัน ไม
ประมาทนอนใจกับส่ิงใดบรรดาโลกามิส และไดพยายามส่ังสอนและใหอุบายหมูเพ่ือน
อยูเสมอเก่ียวกับเร่ืองเหลาน้ี ซึ่งเปนเครื่องอาศัยไปเปนวันๆ เทาน้ัน แตอาจกลายเปน
เร่ืองใหญโตข้ึนมาไดสําหรับผูโงเขลา ปฏิบัติตอส่ิงเหลาน้ีไมรอบคอบ ตองกลับกลายมา
เปนขาศึกเครื่องกีดขวางธรรม ที่จะควรไดควรถึงของตนไดโดยไมตองสงสัย จึงตองได
ระมัดระวัง วาศาสดาทานสอนใหดําเนินอยางน้ี ไมใหดําเนินอยางอื่น อันจะผิดพลาด
จากแนวทางของความพนทุกขทั้งมวล 
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เราผูเปนลูกศิษยตถาคต ลูกศิษยมีครู ธรรมะออกมาจากพระพุทธเจาที่สอนไว
แลวทุกแงทุกมุม เปน สวากขาตธรรม หาที่สงสัยไมไดแลว นิยยานิกธรรม พรอมที่จะ
รอรับอยูเสมอ คือ ธรรมนี้เมื่อปฏิบัติแลวยอมเปนเครื่องนําออกทั้งนั้น ไมใชเครื่องนํา
เขา นําออกจากความทุกขความยุงเหยิงวุนวาย นําออกจากวัฏจักรซึ่งเปนเหมือนคุก
เหมือนตะราง ที่เราติดกันมากี่กัปกี่กัลปนับไมถวนแลวจนกระทั่งปจจุบันนี้ เพราะเหตุ
แหงเช้ือคือกิเลสน้ันแลเปนสาเหตุเปนตัวการ ที่พาใหเราติดคุกติดตะราง เพราะเราอยู
ใตอํานาจของกิเลส 

การอยูการบําเพ็ญธรรม ถึงจะไมไดอยูดังที่ไดวาไวขางตนนั้น ก็ขอใหไดอยู
อยางสถานที่นี่ก็ยังพอเปนไป เพราะไมจุนจานจนเกินไป ความเพียรเปนส่ิงสําคัญอยา
ลดละ อยามีความทอถอย อยาระอา ถาระอาตอความเพียรแลวก็เทากับระอาตอธรรม 
ระอาตอความสุข ระอาตอความหลุดพนจากบวงมารท้ังหลาย เพราะความระอาน้ีเปน
เรื่องของกิเลสทั้งมวล ไมใชเรื่องของธรรม ความเปนนักตอสู ความกลาหาญ ความอด
ความทน ความพินิจพิจารณาน้ีคือธรรม จงนํามาใช จะเปนเคร่ืองสังหารกิเลสไมสงสัย 
สมกับเปนความเพียรแท 

ถาไมพิจารณาจริงๆ จะไมทันกลมายาของกิเลส ทั้งๆ ที่ปฏิบัติอยูนั้นแล มัน
สวมรอยไปโดยลําดับลําดา ทุกอากัปกิริยาที่แสดงออก มันเปนผูบงการใหแสดงออกมา
โดยท่ีเราก็ไมรู น่ีแหละจึงวามันแหลมคมมาก ในเม่ือสติปญญาในดานธรรมะของเรา
ทื่อ มันตองแหลมคมอยางนั้น ตอเมื่อสติปญญาของเราแหลมคมขึ้นไป เราก็เห็นกล
อุบายตางๆ ของมัน และสามารถแกและถอดถอนกันไปไดโดยลําดับ ไมนอกเหนือจาก
ธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนนี้ไปไดเลย 

ไดกลาวเบ้ืองตนวาหลักวิชาในมหาวิทยาลัยน้ันคืออะไร คือ อาการ ๓๒ น้ีเปน
หลักใหญ อาการ ๓๒ คืออะไร ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก 
มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกาฯ น่ีเรียกวา
อาการ ๓๒ ซ่ึงเปนหลักใหญสวนใหญของหลักวิชาท่ีผูปฏิบัติจะพึงคล่ีคลายใหเห็น
ละเอียดทั่วถึงในสิ่งเหลานี้ ที่กิเลสพาสมมุติใหเปนไปตามความตองการของมันมาเปน
เวลานาน วาเปนสัตวเปนบุคคล เปนเราเปนเขา เปนหญิงเปนชาย เปนของสดสวย
งดงาม เปนของจีรังยั่งยืน เปนของท่ีนาเพลิดเพลินร่ืนเริง เหลาน้ีเปนความเสกสรรปน
ยอของกิเลสทั้งมวล 

การพิจารณาคล่ีคลายอาการ ๓๒ ท่ีกิเลสปกปนเขตแดนเอาไวน้ีออกใหรูตาม
หลักความจริงของมันนั้นไดแกธรรม ผูพิจารณาเห็นแจงเห็นชัดตามหลักความจริง ถา
จะพูดถึงหลักของความเปนอสุภะอสุภัง รางกายของเรานี้ก็คือกองอสุภะ กองมูตร กอง
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คูถ ของเราโดยดี หรือซากผีดิบของแตละกองของแตละรายอยูโดยด ีถาจะพูดถึงความ
แปรก็แปรสภาพรอบตัวทุกอาการ ไมมีอาการใดที่จะคงเสนคงวาอยูได ทุกฺขํ บีบบังคับ
ไดทั้งนั้นทั่วทั้งสกลกาย บีบบังคับตัวเราใหไดรับความทุกขความลําบากท้ังมวล อนตฺตา 
จะถือเปนเราเปนของเรา เปนสัตวเปนบุคคลอันแทจริง หรือถือตามความเสกสรรของ
สมมุติแหงกิเลสปนยอเอาไวไดอยางไร เพราะกิเลสเปนตัวจอมปลอม ของจริงตรงไหน 
กิเลสจะเสกสรรปนยอขึ้นมาใหมใหกลายเปนของปลอมไปเสียทั้งสิ้น เราซ่ึงมีกิเลส
ครอบงําจึงตองเชื่อความจอมปลอมของมัน ไมเช่ือธรรม  เช่ือธรรมไดยาก  

ดวยเหตุนี้จึงตองอาศัยการขุดคน การพินิจพิจารณาตามหลักธรรมใหเขาสูความ
จริง นับตั้งแตอสุภะอสุภังหมดทั้งเนื้อทั้งตัว เบ้ืองบนเบ้ืองลาง ขางในขางนอก ไมมีเวน
วาไมมีอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกไมแทรกอยูไมมีเลย มีเต็มไปหมดบรรดาของปฏิกูล
โสโครก ใหเห็นชัดเจนอยางน้ัน คําวาสัตววาบุคคล วาสวยวางาม ก็จางไปๆ คําวา จาง
ไปๆ นั่นคือเรื่องจอมปลอมมันจางไป เพราะความจริงแทรกเขาถึง ถึงมากถึงนอยจาง
ไปมากไปนอยตามสวนของมัน เมื่อความจริงเขาถึงอยางเต็มที่แลวก็สลายไปหมด 
ความจอมปลอมนั้นไมมี ทานจึงสอนใหพิจารณา 

นี่ไมใชเรื่องเล็กนอย งานน้ีเปนงานใหญโตมาก เพราะจิตใจติดอยูในส่ิงเหลาน้ี
อยางฝงลึก ติดอันนี้แลวก็ไปติดอันนั้น ติดภายในแลวก็ไปติดภายนอก ถารูภายในตัว
เองแลวก็รูภายนอก เพราะเปนเหมือนกันในเร่ืองอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครก อนิจฺจํ 
ความแปรสภาพ อนตฺตา ความไรสาระท่ีวาเปนเราเปนของเราไมมี เปนสภาพเหมือน
กันหมด เมื่อสติปญญาไดคุยเขี่ยขุดคนกลับไปกลับมา พลิกแพลงเปล่ียนแปลงตาม
อุบายของสติปญญาที่ควรจะคิดไดในแงใด จนรูแจงเห็นชัดในส่ิงเหลาน้ีแลว ความ
จอมปลอมท่ีเคยเสกสรรปนยอและเคยฝงใจมาเปนเวลานานน้ัน จะถอดถอนตัวเอง
ออกโดยไมตองสงสัย เพราะอํานาจของสติปญญาหยั่งเขาถึงตรงไหน ยอมทําลายความ
จอมปลอมตรงนั้นออกไปๆ จนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงในสวนนี้ 

คําวา เวทนา ความสุขความทุกข มีไดทั้งทางรางกายและจิตใจ การเจ็บไขได
ปวยเปนความทุกขทางรางกาย ความกระวนกระวายไมอยากใหเปนและอยากใหหาย 
ด้ินรนอยูภายในจิตใจน้ันเปนความทุกขทางใจ โดยอาศัยกายวิกลวิการหรือกายเปน
ทุกขขึ้นมา ใจก็มาหลงที่ตรงนี้ แลวก็กอบโกยทุกขเขามาสูตนเพราะความสําคัญมั่น
หมาย และความตองการอยากใหหาย เมื่อไมหายหรือไมหายอยางทันใจหวังก็เปนทุกข 
น่ันเปนเวทนาทางใจ 

ผูปฏิบัติในเร่ืองกายวิภาค จะตองซึมซาบเขาสูเวทนาซึ่งเกี่ยวกับกายนี้โดยไม
ตองสงสัย แยกแยะกันออกโดยธรรมชาติของสติปญญาในขณะนั้นแล เพราะอยูดวยกัน 
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สวนจิตเวทนาน้ันเปนสวนละเอียดเขาไปอีก นี่เปนขั้นหนึ่งของการพิจารณา อธิบายให
ฟงเพียงเปนหัวขอๆ ใหทานผูปฏิบัตินําไปคลี่คลายขยายออกดวยสติปญญาของตนเอง 
เปนอุบายของตนเอง นั้นแหละชื่อวาเปนสมบัติของตน ครูบาอาจารยหยิบย่ืนใหน้ัน
เพียงเปนตนทุน ใหเราไดน้ีไวเปนหลักยึด แลวคล่ีคลายขยายออกไปใหเห็นประโยชน
เกิดขึ้นจากความแยบคายของเรา น้ันเปนความชอบธรรมแท และเปนสมบัติแทของเรา
ดวย 

สัญญา ความจํา ฟงซิความจํา ความสําคญัตางๆ ออกมาจากจิต เปนอาการของ
จิต ถาจิตมีกิเลสก็เปนเครื่องหลอกมาพรอมเพราะกิเลสเปนตัวหลอก ผลักออกมาเปน
สัญญาก็หลอก เปนสังขารก็หลอก รับทราบทางวิญญาณก็หลอก เพราะกิเลสเปนตวั
หลอกอยูภายในจิตใจ จะใหจริงไมไดตองหลอกเสมอไป ขึ้นชื่อวากิเลสเปนของปลอม
ตองปลอมเสมอ มีอยูภายในจิตก็ทําใหจิตปลอม จิตจริงเต็มสวนไมไดแสดงออกมาก็
ปลอม จึงตองใชปญญาพินิจพิจารณาแยกใหเห็นตามอาการของมัน 

สัญญาหมายไปใกลไปไกล หมายไปแลวมันก็เปนเงาของจิต เพราะมีอวิชชาเปน
ตัวหนุน หมายไปไหนมันก็ดับ เกิดขึ้นก็ดับ เหมือนเงาของเราน้ีมันเกิดจากตัว แตก็ตื่น
เงาตวัเอง นี่สัญญาก็เกิดจากใจแตก็ตื่นเงาของตัวเอง จนกลายเปนเร่ืองเปนราวจริงๆ 
วันหน่ึงคืนหน่ึงในอิริยาบถตางๆ มีแตเร่ืองแตราวเต็มหัวใจ ก็เพราะเร่ืองสัญญาเร่ือง
สังขารน้ีแล มันวาดภาพข้ึนเหมือนเขาดูภาพยนตรน้ันแล เร่ืองเกาผานไปแลว เรื่องใหม
ผานมา แลวกลับเอาเร่ืองเกามาครุนมาคิดมาพินิจพิจารณา ดวยความเพลิดเพลินร่ืน
เริง ดวยความเสียอกเสียใจ ไมใชเพื่อความถอดความถอน ไมใชเพ่ือความรูแจงเห็น
จริงในส่ิงเหลาน้ี แตเพื่อความหลงสนิทติดจมกับมันเรื่อยๆ ไป น่ีเปนอยางน้ี เพราะ
เร่ืองมันอยูกับสัญญากับสังขารความปรุงความสําคัญ 

อดีตท่ีเคยผานมาแลวไดเคยรูเคยเห็น ไดเคยสัมผัสสัมพันธกับสิ่งใดกี่ปกี่เดือน
กี่วัน มันนํามาปรุงไดอยางสดๆ รอนๆ เจาของไมรูสึกตัววาส่ิงเหลาน้ีไดผานไปแลว คิด
ขึ้นมาทําไม มันบูดมันเสียมันเนาเฟะไปหมดแลวเอามาอุนกินทําไม ไมมีสติพอที่จะคิด
ไดอยางนี้เลย กลายเปนของสดๆ รอนๆ ขึ้นมาในขณะนั้น แมเรื่องนั้นจะผานไปกี่ปกี่
เดือนแลวก็ตาม เม่ือสัญญา สังขารไดปรุงขึ้นมาแลว ตองกลายเปนของสดๆ รอนๆ 
โกหกไดตอหนาตอตานั้นแล น่ีจึงเรียกวาสัญญาเปนตัวสําคัญ สังขารเปนตัวสําคัญท่ีทํา
ใหเกิดเร่ืองเกิดราวอยูวันยังคํ่าคืนยังรุง ภายในจิตใจของเราของทานทุกๆ คน ถาเราไม
ใชปญญาเขาไปพินิจพิจารณาแลว อยางไรจะรูมันไมไดวาเร่ืองเหลาน้ีมันเปนเร่ืองโกหก 
มันเปนเร่ืองลมๆ แลงๆ ที่ออกมาจากจิตใจของตัวเอง แตกลายเปนเร่ืองจริงข้ึนมาดวย
ความเสกสรรปนยอของกิเลสและความเชื่อของตัวเอง 
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ถาตามหลักความจริงแลวมันมีอะไร ก็เรื่องที่สัมผัสสัมพันธมาแลวมันก็ผานไป
แลว มันหายไปไหนก็ไมรู ก็คือเรื่องสัญญา สังขารน่ีเอง มันเปนเร่ืองข้ึนมาจากผูน้ีตาง
หาก ไมไดเปนเรื่องขึ้นมาจากสิ่งนั้น ส่ิงน้ันผานไปแลวหายไปแลว เรื่องอันแทจริงที่จะ
ทําใหลุมหลง มันเปนขึ้นมาจากตัวเองปรุงขึ้นมา ปรุงเร่ืองน้ันเร่ืองน้ี เร่ืองหญิงน้ันชายน้ี 
เรื่องราวอดีตอนาคต เรื่องอะไรตออะไร เร่ืองไดเร่ืองเสีย เรื่องดีใจเสียใจ เร่ืองร่ืนเริง
บันเทิง เร่ืองเศราโศกเสียใจมันปรุงข้ึนมาในขณะน้ันเปนเร่ืองสดๆ รอนๆ ข้ึนมา ก็ตื่น
มันอยูอยางนั้น นี่เรียกวาความหลงตามมันไมมีวันอิ่มพอ ไมรูจักจืดจาง ไมไดคํานึงวานี้
เปนอดีตผานไปแลวเทาน้ันปเทาน้ีเดือน ไมไดสนใจ มีแตติดจมไปกับเรื่องนี้ทั้งนั้น ซึ่ง
เปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล 

สัญญาเม่ือกิเลสยังมีอยูภายในใจ สัญญาน้ีก็เปนเคร่ืองมือของกิเลสและกลาย
เปนกิเลสไปดวยกัน เพราะฉะนั้นปญญาจึงตองหยั่งลงไปใหทราบอาการเหลานี ้มันเกิด
ขึ้นมันดับไป ดีเกิดขึ้นดับ ชั่วเกิดขึ้นดับ เร่ืองราวใดๆ เกิดขึ้นๆ ดับไปๆ ใจเปนผูปรุง
แตงข้ึนมาเปนเร่ืองเปนราว ใจเปนผูรับทราบ ใจเปนผูหลง สติปญญาเปนผูตามตอน 
เปนผูพินิจพิจารณาวินิจฉัยใครครวญโดยละเอียดชัดเจนแลว มันเปนเพียงเงาเทาน้ัน 
เมื่อรูไดอยางชัดเจนแลวก็ปลอยวาง นี่แหละถาเปนปญญา 

ตื่นอะไรตื่นเงาเจาของ เดินไปไหนเงาก็ติดตัวไปนั้น ก็รูอยูวาเปนเงาแลวต่ืนหา
อะไร เร่ืองปญญาเม่ือทราบชัดแลวก็เหมือนกับเราไมต่ืนเงาเราน่ันแล เราเดินไปไหน
เงาตดิตวัเราไป เราก็ไมต่ืนมันเพราะทราบแลววาเปนเงา นี่เมื่อสติปญญามีกําลังพอตัว
แลวก็ทราบอาการของจิต เชน สัญญา สังขารเปนตน วาเปนเงาเหมือนกันไมตื่น และ
ปลอยไดอยางสะดวกสบายไมไปกังวล เชนเดียวกับเราไมไปกังวลกับเงาของเราน่ันแล 

วิญญาณ คือ ความรับทราบก็เหมือนกัน ความกระเพื่อมของจิตในขณะที่สิ่งภาย
นอกเขามาสัมผัส เชนรูปสัมผัสตา ก็รูแย็บ เสียงสัมผัสหูไดยิน รูแย็บๆ ไปตามสัมผัส 
พออาการที่มาสัมผัสนั้นดับไป ความรูอันนี้ก็ดับไปพรอมๆ กัน แตอารมณที่นํามา
ครุนคิดนั้นซิมันไมดับ มันสุมอยูภายในใจเพราะกิเลสมันไมดับ มันมีอยูภายในใจ จึง
ตองไดแยกไดแยะลงไป นับตั้งแตขั้นกายที่ไดอธิบายมาแลว เม่ือรูชัดตามความเปนจริง
แลวเทาน้ันมันก็ปลอย เรื่องอุปาทานความถือกายไมตองบอก ขอใหปญญาไดหยั่ง
ทราบโดยตลอดทั่วถึงแลวเถิด อุปาทานเปนผลของความหลงตางหาก เมื่อความรู
ปรากฏชัดเจนดวยปญญาของตนแลว ความยึดมั่นถือมั่นก็ปลอยก็ถอนตัวเขามา จะไป
ยึดมันอะไร เหมือนต่ืนเงาน่ัน เมื่อรูแลวจะไปตื่นอะไรเงา 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็อธิบายเรียงๆ ไปอยางน้ันแหละ ในขณะ
พิจารณาเราไมไดเรียงนะ ใครจะพจิารณารูปแลวจึงจะพิจารณาเวทนา สัญญา สังขาร 
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วิญญาณ น้ันผิดท้ังเพ ไปเรียงลําดับลําดา มันกลายเปนปริยัติไปเสีย การพิจารณาจึงไม
ไดคํานึงคํานวณ ไมวาอะไรจะมากอนมาหลัง มันเหมาะสมกับกาลเวลาหรือสถานการณ
ในเวลาน้ันประการใดก็ตาม พิจารณาทันที แลวมันจะวิ่งถึงกันหมด เพราะอาการท้ังหา
นี้อยูดวยกัน ไมไดเรียงรายไปไหน และเวลากิเลสเกิดข้ึน ราคะก็ดี โทสะก็ดี โมหะก็ดี 
ดังท่ีกลาวมาน้ีมันเรียงรายกันไหม อันนี้เกิดเสียกอนอันนั้นจึงเกิดทีหลัง อันนั้นจึงเกิด
ตามกันมา 

มันเปนกิเลสดวยกันท้ังราคะ ทั้งโทสะ ทั้งโมหะ ความรัก ความชัง ความเกลียด 
ความโกรธเปนกิเลสท้ังน้ัน เกิดไดทุกขณะทุกเวล่ําเวลาโดยไมเลือกเกิดกอนหรือหลังซึ่ง
กันและกันเลย มันเปนกิเลสดวยกันทั้งนั้นและมันผูกมัดบีบคั้นจิตใจเราไดดวยกัน การ
พิจารณาแกกิเลสประเภทตางๆ จึงไมจําเปนจะตองไปเรียงขันธหาดังที่อธิบายใหฟงนี ้
ไมใชเปนทางที่ถูก มันเหมาะสมเมื่อไรมันอยูดวยกัน เอาแยกแยะพิจารณา 

ในขณะท่ีพิจารณากายน้ัน เวทนาเกิดข้ึน เอา แยกแยะดูทุกขเวทนาแยกดูกาย
มันเปนอันเดียวกันไหมและแยกดูใจ ท้ังเวทนาสุข ทุกข เฉยๆ ทั้งใจมันเปนอันเดียวกัน
ไหม แยกตรงไหนจิตจอลงไป สติจอลงไป ปญญาคอยสอดแทรกดูตลอดจนกระทั่งหยั่ง
รูไดอยางชัดเจน วากายก็เปนกายเฉยๆ ตั้งแตทุกขยังไมเกิด ทุกขก็เพิ่งเกิดขึ้นมาใน
ขณะนี้ มันจะเปนอันเดียวกันไดยังไง ถาเปนอันเดียวกันแลว ทุกขดับไป กายตองดับไป
ดวยซ ิ ถากายกับทุกขเปนอันเดียวกัน กายเกิดมาตั้งแตวันเกิด ทุกขประเภทนี้ทําไมจึง
เพิ่งมาเกิดเดี๋ยวนี้ และเกิดแลวก็จะดับไปไมชานี้ แตกายไมดับไปดวย ถาเปนอันเดียว
กันทําไมจึงเปนเชนน้ัน น่ีมันไมใชอันเดียวกันน่ันแล 

กายก็สักวากายเปนความจริงอันหนึ่งของกาย เวทนา สุข ทุกข เฉยๆ ก็เปน
อาการอันหนึ่งๆ ของมัน เปนความจริงของมัน ไมใชอันเดียวกัน จิตก็เปนแตผูรับทราบ
เทาน้ัน ทุกขเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากจิต แตก็ไมใชจิต เวลาทุกขดับไปจิตก็ไมดับ ทุกขยังไม
เกิดจิตก็รูอยูนั่น เวลาทุกขเกิดจิตก็รูอยู ทุกขดับไปจิตไมไดดับไปดวย ถาเปนอันเดียว
กันมันตองดับไปดวยกัน มันเปนอาการอันหนึ่งๆ เทาน้ัน น่ีแหละท่ีวาเวทนา 

เวลาพิจารณา แยกแยะจนกระทั่งรูตามความเปนจริงทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิต ตาง
อันตางจริงแลวอยูไมกระทบกระเทือนกัน น่ีจึงเรียกวารูสัจธรรมรูอยางน้ี คือจริงอยางนี ้
จริงประจักษใจ ถึงกับอุทานขึ้นมา โถอยางน้ีเหรอ วาสัจธรรมเปนของจริง จริงอยางนี้
เหรอๆ คือมันเห็นประจักษหาที่คานไมได หาที่แยงไมไดเพราะตางอันตางจริงจริงๆ 
แตตัวหลงน่ันไปเหมาเอาหมดวากายก็เปนเรา เวทนาก็เปนเรา สุข ทุกข เฉยๆ อะไรก็
เปนเรา เรากลายเปนเวทนาอะไรตออะไรยุงไปหมด น่ันแหละมันนํามาคละเคลากัน 
และนํามาเผาตัวเองดวยความลุมหลงตัวเอง เม่ือแยกแยะดูอาการเหลาน้ีใหเห็นตาม
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ความจริงดวยสติปญญาโดยชอบธรรมแลว ๑. ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมากนอยดับไปใน
ขณะนั้น ๒. ทุกขเวทนาไมดับแตตางอันตางจริงไมกระเทือนกันเราทราบไดเปนระยะๆ  

การพิจารณาไตรตรองในขันธทั้งสี ่ เมื่อถึงขั้นละเอียดที่จิตใจปลอยวางรางกาย
แลว จะมีแตอาการนี้แหละที่เดนอยู สัญญากับสังขารน้ีเดนมากตามการพิจารณา ตาม
แตจริตนะอยามายึดทีเดียว ใหจับน้ันพิจารณาแลวจะกระเทือนกันไปหมด เมื่อ
พิจารณาหลายคร้ังหลายหน ทดสอบกันอยูไมหยุดไมถอยเพื่อความรูจริงเห็นจริง ทําไม
จะเห็นปลอมไปได ตองเห็นจริงไมเปนอยางอื่น และรูไดชัดวาอาการท้ังหาน้ีไมใชเรา 
ไมใชของเรา ไมใชจิต น่ันมันรูชัด 

รูปกายก็สักแตวารูปกายเปนเราไดอยางไร มันรูถึงขนาดวาปลอยไดแลวนะไม
สงสัย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอาการๆ ฟงแตวาอาการ มันเปนสิ่งที่เกิด
ดับๆ มันคงเสนคงวาท่ีตรงไหน จิตเปนสิ่งที่คงเสนคงวา แมจะมีกิเลสหุมหออยูจนมิด
ตัวก็ตาม มันก็คงเสนคงวาแหงความเปนจิต ไมมีคําวาตาย รูอยูตลอด จิตนั้นรูอยู
ตลอด จะถูกกิเลสบีบคั้นขนาดไหนก็รู ปดไมอยู น่ันคือตัวจิต แตอาการเปนสิ่งที่เกิดที่
ดับ     อันนั้นไมไดดับ     น่ีเวลาพิจารณายอนหนายอนหลังพลิกไปพลิกมา    หลาย
ตลบทบทวน น่ีการพูดน้ีเรายนยอเขามาเฉยๆ แตการพิจารณาน้ันยากนะ ซํ้าๆ ซากๆ 
ถือเอาอันนี้เปนงานเปนชีวิตจิตใจของตัวเอง ของผูบําเพ็ญจริงๆ จนกระทั่งมันพอตัว 
เชนเดียวกับเรารับประทานอาหาร จะนานหรือไมนานไมสําคัญ ขอใหพอกับความ
ตองการของธาตุเทานั้น นั้นแหละทีนี้อิ่ม อิ่มตัว 

การพิจารณาเม่ือพอแกความตองการ รูแจงเห็นชัดในทุกส่ิงทุกอยางหายสงสัย
แลว มันปลอยวางของมันเอง และไมไดกําหนดกฎเกณฑวาปลอยนั้นกอนปลอยนี้หลัง 
เราจะทราบไดในภาคปฏิบัติข้ัน ทันธาภิญญา อยางพวกเราน้ีนะ ทราบไดวารางกายน้ี
ปลอยเปนอันดับหนึ่ง สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมทราบวามันปลอยอันดับสอง อันดับ
สาม แตทราบไดชัดวาเหลาน้ีมีแตอาการท้ังน้ันไมใชจิต ถาจะวาปลอยพรอมกันก็ถูก จะ
วาปลอยอะไรกอนอะไรหลังนี้พูดไมได สําหรับผมเองก็พูดไมไดทั้งๆ ที่ไดพิจารณาดังที่
ไดพูดมานี้ แลวปลอยอยางนี้เหมือนกัน ไมใชมาพูดเฉยๆ แตก็ไมทราบวาปลอยอะไร
กอนอะไรหลัง แตทราบไดชัดวาเหลาน้ีเปนอาการของจิตท้ังน้ัน รูไดอยางชัดเจนแลว
ปลอย ไมหลงมันพูดงายๆ รูเทามัน แย็บข้ึนมาก็รูวามันแย็บข้ึนมา ดับไปก็รูวาดับ เกิด
ดับเปนของคูกันกับอาการเหลาน้ี นี่คืออาการของขันธแตละขันธ 

น่ีแหละการพิจารณาทางภาคปฏิบัติตามความจริงเปนอยางน้ี ทีนี้เมื่อรูชัดเจน
แลวทําไมวงจะไมแคบเขามาละ แตกอนกิเลสมันแผอํานาจไปทั่วขอบเขตจักรวาล มีแต
สายของกิเลสยาวเหยียดไปหมดครอบฟาดินแดน จนไมทราบวาใกลวาไกลขนาดไหน 
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แตคร้ันเวลาตีเขามาๆ แลว มันก็ปลอยเขามาดังที่วา พอรูเขามาๆ รูเขามาถึงไหนก็ตอง
ปลอยเขามาถึงนั้น จนกระทั่งถึงวงขันธหา 

รูปขันธก็ปลอยดวยความรูเทาทัน ดวยการพิจารณารูรอบขอบชิดเต็มท่ีแลว 
สัญญา สังขาร วิญญาณก็ไมทราบวาพิจารณาก่ีตลบทบทวนอยูอยางน้ัน เอาน้ันเปนงาน 
เกิดก็รูดับก็รู มันเอาเรื่องอะไรขึ้นมาปรุงมาแตงดีชั่ว อดีตอนาคตอยางไรบาง ตามรู
ตามเห็นอยูตลอด น่ีเรียกวาการพิจารณา จนกระท่ังเปนท่ีแนใจวาเหลาน้ีท้ังมวลมันเปน
อาการทั้งนั้น ออกจากจิตทั้งสิ้น เมื่อมันออกจากจิต มันมีอะไรอยูในจิตจึงออกมาเปน
เร่ืองราวอยางน้ี จึงทําใหหลงอยูเสมอ เม่ือส่ิงเหลาน้ีเปนเพียงเงาแลวมันก็ปลอย คอยดู
คอยจับในขณะที่จิตมันปรุง จากนั้นก็ยอนเขาไปดูตัวจิต มันมีอะไรอยูในนี ้มันถึงไดเกิด
ไดดับทําใหหลงอยูเรื่อย ๆ 

น่ันแหละปญญา เปนเหมือนไฟไดเชื้อ เชื้อมีอยูที่ไหนไฟจะลุกลามเขาไปๆ ทีนี้
เชื้อกิเลสมีอยูที่จิต ปญญาจะเปนเหมือนไฟลุกลามเขาไปๆ หาตัวจิตพิจารณาตัวจิต จน
กระทั่งไหมหมด อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ท่ีเคยเปนอันหน่ึงอันเดียวกับใจมานานแสน
นานน้ัน ไดถูกตปธรรมมีปญญาเปนสําคัญเผาเกลี้ยงไมมีเหลือ เอา ทีนี้จิตดับไปไหม 
ถาอาการท้ังหาน้ีเปนเราและกิเลสเปนเราจริงๆ แลว กิเลสดับไปโดยสิ้นเชิงไมมีเหลือ 
แมภายในจิตแทๆ  ซึ่งเคยเปนคลังของกิเลสมาแตกอน เวลากิเลสดับไปหมด ขาดพัง
ทลายไปหมดแลว แลวจิตดับไปดวยไหม น่ัน ออ ส่ิงเหลาน้ีเปนอยางน้ีๆ ๆ มันก็รูได
ชัดซ ิ ทีนี้ความรูอันนี้เปนยังไง แตกอนความรูประเภทน้ันเปนอยางน้ัน ความรูข้ันน้ัน
เปนอยางนั้น มาถึงความรูขั้นอวิชชาเปนอยางนี ้

ทีนี้พออวิชชาแตกกระจายออกไปหมดดวยอํานาจของปญญา ตปธรรมเผาลงไป
แลว ความรูประเภทน้ันเปนอยางไร น่ัน ความรูประเภทน้ีเปนความรูประเภทท่ีอัศจรรย 
พูดไมถูกพูดไมได เพราะไมมีอะไรเหมือนในโลกทั้งสามนี้ เนื่องจากในโลกทั้งสามนี้
เปนสมมุติทั้งมวล ธรรมชาติที่รูๆ ดวยความบริสุทธิ์ของตนนั้นไมใชสมมุติ จะมาพูดให
เปนสมมุติ ใหเหมือนสมมุติไดยังไง แตปฏิเสธไมไดในความรูในความบริสุทธ์ิ ในความ
เดนอิสระของตนโดยลําพัง ไมเจือปนกับสมมุติใดๆ ทั้งสิ้นนั้น อันนี้ดับไหมที่นี่ หาย
สงสัย แมจะออกอุทานก็อุทานไดเต็มปากเต็มใจ ไมมีกิเลสตัวใดมาตานทานขัดแยง
แลว 

น่ีแหละท่ีทานเรียกวาเรียนจบปริญญาเอก เอโก ธมฺโม ธรรมแทงเดียว จิตคือ
ธรรม ธรรมคือจิตเปนอันเดียวกัน อกาลิกจิต อกาลิกธรรม คือธรรมชาติน้ีแล นี่คือ
ปริญญาเอกในคร้ังพุทธกาลทานเรียนจบปริญญาเอก ไมเหมือนพวกเราปริญญาเอก 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๓๐๓ 

๓๐๓

เอกมีนัยนตาขางเดียวไมเปนทา ถาลงนัยนตาขางหนึ่งบอดไปอีกแลว เสร็จมันเลยเอก
เปนอะไร มืดมิดปดทวาร 

เอา นักปฏิบัติยึดใหด ีหลักฐาน สถานที่ หลักวิชา การดําเนินท่ีพระพุทธเจาทรง
พาดําเนินมาและทรงสอนดวยวิธีการใด ใหยึดหลักน้ีใหดีใหเหนียวแนนม่ันคง เรื่องติด
พันกับกิเลส กิเลสติดพันกับเราน้ัน มันเคยเหนียวแนนม่ันคงมาเปนเวลานานแลว ควร
จะจืดจางหรือควรจะชินชาตอกันบางแลว ธรรมทีก่ลาวเหลาน้ีเรายังไมเคย เราเพิ่งจะมา
เคยในเวลาท่ีบวชประพฤติปฏิบัติ เอาใหจริงใหจัง ใหเห็นความจริงวาเปนยังไง แลวจะ
เสียดายกิเลสตัวใดอีกไหม 

เอาลงใหจิตไดบริสุทธิ์เต็มที่แลวซ ิ เราจะยอนกลับมาเสียดายกิเลสตัวใดบาง
ไหม เราจะเสียดายโลกธาตุน้ีโลกไหนบางไหม กามโลก รูปโลก อรูปโลก สามโลก 
กามภพ รูปภพ อรูปภพ สมบัติทั้งหลายที่เกิดอยูในแดนโลกธาตุนี้ เราจะยอนกลับมา
เสียดายมันอีกไหมเมื่อจิตไดผานพนไปแลว เอาซิเอาใหจริงนักปฏิบัติ ถาธรรมไมวิเศษ
จะเหนือสิ่งเหลานี้ไปไดอยางไร แลวใจท่ีหลุดพนไปแลวจะยอนมาเสียดายความเดน
ตายเสียดายปาชาอะไรกันอีก ความท่ีเราเสียดายเหลาน้ีเปนเร่ืองของกิเลสท้ังมวล จง
ทราบไวใหถึงใจ เอาใหจริงใหจัง 

น่ีแหละการปฏิบัติ ถาจริงตองเปนอยางนี้ไมเปนอยางอื่น สวากขาตธรรมน้ีสดๆ 
รอนๆ ประหน่ึงวาพระพุทธเจาประทานอยูปจจุบันน้ี อานบทใดบาทใดคาถาใดเหมอืน
พระพุทธเจาประทานพระโอวาทในขณะนั้นๆ ดวยพระองคเอง ไมมีคําวาอดีตอนาคต 
เพราะเปนความจริงลวนๆ ความถูกตองลวนๆ ในธรรมท่ีแสดงไวแลวน้ัน จะเปนอดีต
ไกลๆ ที่ไหนกัน ธรรมของจริงตองเปนปจจุบันทันสมัยอยูเสมอ ผูนํามาประพฤติ
ปฏิบัติใหถูกตองจะไมมีขอของใจสงสัยใดๆ ผูปฏิบัติทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจดังที่ได
กลาวมาเม่ือสักครูน้ี จิตจะกลับมาเสียดายอะไร เอา ใหรูเห็นกับตัวเราเอง ธรรมของ
พระพุทธเจาเคยหลอกลวงโลกเมื่อไร รอยทัง้รอยมีแตเราหลอกเรา หรือกิเลสหลอกเรา
ตางหาก 

ฉะนั้น จงเอาใหจริง ถาอยากรูเห็นธรรมของจริงประจักษใจ ของจริงของวิเศษมี
อยูกับใจน้ี ใหกิเลสมันเอาไปครองอยูทําไม ใหกิเลสมันเหยียบยํ่าทําลายเค้ียวใหแหลก
อยูตลอดเวลา และทนรับความทุกขความลําบากอยูทําไม ธรรมมอียู เคร่ืองสังหารกิเลส
มีอยู เครื่องซักฟอกมีอยูนํามาใชซิ เราเปนมนุษยท้ังคนดวย เปนพระทั้งองคดวย ทําไม
จะไมมีความสามารถ เมื่อไดรับพระโอวาทจากพระพุทธเจาอยางเต็มหัวใจแลว ตองเรา
เทานั้นจะปฏิบัติใหพนทุกขได คนอื่นเปนเรื่องของคนอื่นอยานํามากวนใจ 

เอาละเห็นวาสมควร รูสึกเหน่ือยภายใน 
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๔ 

งานของสมณะ 
 

การสรางกินมีทําเลท่ีทํางานเปนประจําทุกสัตวทุกบุคคล จะอยูเฉยๆ ไมได
เพราะธาตุขันธน้ีมันรบกวนวุนวายอยูตลอดเวลา ท้ังความหิวความกระหาย ท้ังโรคภัย
ไขเจ็บมีอยูเปนประจําในขันธ จะเรียกวาขันธนี้หาความสงบพอตัวไมไดก็ไมผิด เพราะ
ขันธนี้เกิดขึ้นมาในทามกลางแหงโลก อนิจฺจํ ทุกฺข ํ อนตฺตา จึงตองมีความบกพรอง
ตองการและแปรปรวนภายในตัวอยูเสมอ โลกจึงตองทํางานกันไมวาสัตววาบุคคล ตอง
ทํางานเพื่อปากเพื่อทองเพื่อความเปนอยู เพื่อชีวิตรอดไปเปนวันๆ จนถึงอวสานของ
ชีวิตน้ันๆ โลกจึงเปนปกติสุขโดยไมตองขวนขวายอะไรไมได เมื่อเปนเชนนั้นโลกจึงมี
งานประจําตน นอกจากมงีานประจําตนแลว ยังตองมีสถานที่ทําเลแหงการทํางานนั้นๆ  

มนุษยเราอยูสถานที่ใดก็มีที่ทํางานเปนของตน และมีโรงงานเปนท่ีผลิตเคร่ือง
อุปกรณตางๆ เพื่อธาตุเพื่อขันธ เพื่อความเปนอยูของมนุษยทั่วๆ ไป และงานที่โลกทํา
น้ัน ผลที่ถูกผลิตออกมาเปนความสําเร็จแกความตองการและธาตุขันธ ใหโลกเห็นอยู
อยางชัดเจน เชน โรงงานผลิตสิ่งนั้น สิ่งนั้นปรากฏขึ้นมา โรงงานน้ันผลิตส่ิงน้ัน ส่ิงน้ัน
ปรากฏข้ึนมาจากโรงงานน้ันๆ น่ีเปนขอเปรียบเทียบ 

ที่นี่ทางพระพุทธศาสนาก็มีงานประจําตน มีความจําเปนสําหรับผูท่ีตองการ
เยียวยารักษาจิตใจของตนใหมีความสงบรมเย็น ไมรอนเปนฟนเปนไฟเพราะขาดธรรม
อันเปนอาหารทางใจ เฉพาะอยางยิ่งนักบวชยอมมีโรงงานเปนเนื้อเปนหนังเปน
กิจจะลักษณะ เปนหลักฐานมั่นคง เปนกฎเปนเกณฑยิ่งกวางานอื่นใดเพศอื่นใด ดวย
เหตุนี้พระพุทธเจาจึงทรงสั่งสอน สถานที่ทํางานและงานอันเปนความจําเปนที่จะไดผล
เปนที่พอใจ และความประสงคของผูตองการผลอันเปนที่พึงหวัง เชน ทรงสั่งสอน
สถานที่ที่อยูอาศัย ทรงสั่งสอนงานที่ทําไมใหผิดพลาด ทรงส่ังสอนวาใหแสวงหาอยูใน
สถานท่ีสงัด เชน ในปา รมไม ชายเขา ตามถ้ํา เงื้อมผา ปาชา ปาชัฏ อันเปนที่สงัดไม
เปนท่ีพลุกพลานดวยส่ิงรบกวนตางๆ เพื่องานที่ทํานั้นจะไดเปนไปเพื่อความราบรื่นดี
งามสมความมุงหมายไมลาชาเน่ินนาน 

งานท่ีทําก็คือการภาวนา พิจารณาตั้งแตขั้นสมถะคือความสงบเย็นใจ ดวยวิธี
การตางๆ เชน สมถธรรม ๔๐ หองที่ทรงแสดงไว เพื่อความสงบระงับของจิตซึ่งเปนตัว
ฟุงซานวุนวาย ดวยอํานาจแหงโรคภายใน ไดแกกิเลสตัณหาอาสวะเครื่องหมักดองอยู
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ภายในจิตใจ ใหสงบตัวลงไปดวยอุบายวิธีแหงธรรมน้ันๆ เชน อานาปานสติเปนตน นี่
คืองานขั้นหนึ่งเปนขั้นเปนตอนซึ่งพูดในภาคทั่วๆ ไป ในขณะท่ีจะสับงานหรือเปล่ียน
งานในเวลาเชนน้ันก็มี เชน วิปสสนาการพิจารณาแยกแยะอาการของกายสวนตางๆ 
ดวยอุบายของสติปญญาอันเปนความฉลาดแหลมคม ใหรูตามความเปนจริงในธาตุใน
ขันธทั้งภายนอกภายใน ตลอดสิ่งทั่วๆ ไปซึ่งอยูในวงแหงการพิจารณาของปญญา จะพึง
รูรอบขอบชิดตามกําลังของตน 

เฉพาะอยางย่ิงวัดปาบานตาดก็เปรียบเหมือนกับโรงงานอันหน่ึง ท่ีเราท้ังหลาย
เปนผูมุงตองานและผลของงานคืออรรถธรรม ไดมาสูสถานท่ีน้ี หัวหนางานก็ไดแกผู
เปนหัวหนาวัด ผูทํางานเพ่ือเปนเน้ือเปนหนังเปนสารคุณจริงๆ ก็คือตัวของเราแตละ
องคๆ ที่มาประพฤติปฏิบัติเพื่อกําจัดสิ่งไมดีทั้งหลายที่ฝงจมอยูภายในใจ วันหน่ึงๆ 
เราทํางานจากอุบายการแนะนําส่ังสอนของหัวหนางานอยางไรบาง อันน้ีเปนส่ิงท่ีควรคิด
อยางย่ิงสําหรับนักบวชเราท่ีมุงหนามาศึกษาอบรม 

งานทางโลกเขาทุกโรงงาน เมื่อตั้งโรงงานและผลิตงานนั้นๆ ข้ึนมา ผลของงาน
ยอมปรากฏขึ้นมาเปนชิ้นเปนอันอยางประจักษ แตโรงงานของเราท่ีเต็มไปดวยคนงาน
คือสมณเพศสมณกิจ ทํางานอยูภายในวัดน้ี มีผลงานอยางไรบางที่ปรากฏขึ้นมา พอ
เปนความอบอุนภายในใจ ผลงาน เชน สมถธรรม คือความสงบเย็นใจเปนอยางไรบาง 
วิปสสนาธรรม คือความรูแจงเปนลําดับในสภาวธรรมท้ังหลายดวยปญญาของตน
ปรากฏข้ึนอยางไรบาง นี่เปนสิ่งที่เราจะตองคิดใหถึงใจทุกๆ รูปทุกๆ องค 

สถานที่ทํางานก็คือสถานที่เดินจงกรม น่ังสมาธิภาวนา งานก็คือ สมถกิจ 
วิปสสนากิจ โลกเขาทํางานเขามีผลของงานปรากฏขึ้นมา นักบวชเราทํางานมีผลปรากฏ
อยางไรบาง ขอใหพากันคิดอยางถึงใจ ถางานน้ีไมปรากฏแกจิตใจบางเลยก็แสดงวาเรา
นี้เจงไปทุกวัน ทํางานไมเห็นผลมีประโยชนอะไร ขายหนาเปลาๆ โลกเขาตั้งโรงงานขึ้น
มาสิ้นเปลืองเงินไปกี่ลาน แตทํางานลงไปไมเห็นผลของงานเลย ทําไมโรงงานน้ันๆ จะ
ไมลมจม ตองลมจมโดยไมตองสงสัย งานของพระปฏิบัติเราก็ตองลมจมแบบเดียวกัน
น้ี ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีนาใจหายนาเสียดายย่ิงกวาส่ิงใดในโลก 

ท่ีน่ีก็เปนสถานท่ีอบรมท่ีเรียกวาโรงงาน เราท้ังหลายแตละทานๆ เปนผูมุง
ทํางานในหนาท่ีของพระ มีศาสดาองคเอกเปนผูวางโครงการไวโดยถูกตองแมนยําดัง
ธรรมทานวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวทุกสิ่งทุกอยาง นิยยานิกธรรม พรอมอยู
เสมอที่จะยังผลใหผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสวากขาตธรรม ไดรับผลเปนที่พอใจ 

งานท้ังสองประเภทคือเหตุ ไดแกการดําเนิน และผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนิน
ของเราในทางสมณกิจสมณธรรมน้ีเปนอยางไรบาง หากยังไมปรากฏผลก็แสดงวา น่ีเรา
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เร่ิมเหลวไหลไปโดยลําดับทุกรูปทุกนาม ดีไมดีเหลวไหลจนกระท่ังหัวหนางานวาการส่ัง
สอนธรรมะน้ันเปนโมฆธรรม หาสาระไมได หากวาการสั่งสอนนั้นถูกตองตามแนวสมถ
วิปสสนาเปนธรรมสาระ ผูปฏิบัติตามทําไมจึงไมเห็นผล มันตองสอแสดงมาถึงหัวหนา
จนได แตนี้ไดแนะนําสั่งสอนหมูเพื่อนอยางเต็มกําลังสติปญญาความสามารถที่มีอยู 
และดวยความแนใจวาไมผิดจากวิธีการสั่งสอนทุกแงทุกมุมทั้งเหตุและผล เพราะได
ดําเนินมาแลวอยางโชกโชนไมสงสัย ทั้งการปฏิบัติก็ไดตะเกียกตะกายลมลุกคลุกคลาน
มาแลว ตั้งแตภาคปฏิบัติทุกขั้นทั้งถูกทั้งผิด อันเปนครูเปนอาจารยสอนตนท้ังส้ิน 

อันดับตอมาก็ไดมาแนะนําสั่งสอนหมูเพื่อนและประชาชน ตามวิธีท่ีตนดําเนิน
มาแลว ผิดหรือถูกประการใดก็ถือเปนครูเปนอาจารยของตนมาทุกระยะแลว จึงนําการ
ปฏิบัติทั้งเหตุและผลนั้นมาสั่งสอนหมูเพื่อน เพราะฉะนั้นจึงไมสงสัยทั้งเหตุและผลที่
ตนไดดําเนินมา ดวยเหตุน้ีหมูเพ่ือนควรพิจารณาดวยดีและม่ันใจในแนวทางท่ีส่ังสอน
วาจะไมทําใหผิดหวัง ถาตั้งใจปฏิบัติตามจริงๆ ไมเถลไถลไปทางอื่น 

อยาสงสัยเร่ืองอะไรในโลก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อันเต็มไปดวยปาชาความเกิด
ตาย และเต็มไปดวยกองทุกขคลุกเคลากันอยูนี้ ไมมีอะไรพิเศษนอกเหนือไปจากนี้ มี
เฉพาะอมตธรรมที่จะเกิดขึ้นจากผลของงานที่เราผูปฏิบัติอยูเวลานี้เปนสําคัญ ตองเอา
ใหงานน้ีสําเร็จจนไดแมข้ันใดข้ันหน่ึง ถางานน้ีไมสําเร็จเลยตองถือวาเหลวไหลนัก
ปฏิบัติเรา 

เราพรอมทุกส่ิงทุกอยางแลวเวลาน้ี เพศก็พรอมคือเปนวัตถุสมบัติภายในตวัเรา 
หากจะวิบัติในตัวเราเวลาน้ีก็คือสติวิบัติ ปญญาวิบัติสําหรับการแกกิเลสประเภทตางๆ 
เทาน้ัน แตเปนสิ่งที่ฟนไดอบรมใหเกิดใหมีได ดัดแปลงได ทําใหฉลาดไดไมสุดวิสัย 
พระพุทธเจาจึงสอนใหอบรมใหเห็นผลงานท่ีปฏิบัติ การปฏิบัติงานไมเห็นผลงานเลย
เรียกวาเหลวไหลท่ีสุด นักบวชเหลวไหลน้ีดูไมไดนะ เราแตละรายๆ เหลวไหลดูไดอยาง
ไร ไมอับอายเจาของเหรอ และไมอายศรัทธาผูสนับสนุนดวยปจจัยส่ีมาแตวันเร่ิมบวช
ละเหรอ โลกเขายังรูจักอายกัน เราเปนพระแทๆ  ทําไมจะไมรูจักอายเขา 

เราปฏิบัติเพื่อความพนทุกขแทๆ ท่ีกาวเขามาสูวงพระศาสนาดวยความเปนพระ
ศากยบุตรองคอาชาไนยผูชนะเลิศในไตรภพแทๆ ถอยไดอยางไร หนาท่ีการงานของเรา
น้ีเปนงานท่ีเลิศประเสริฐตามทางศาสดาโดยแทแลว ทําไมจึงจะกลายเปนงานเหลวไหล 
พระเหลวไหล ผลไมปรากฏ ขัดกันกับธรรมขัดกันกับหลักศาสนา นอกจากขัดกับหลัก
ศาสนาแลว ยังจะเปนขาศึกตอศาสนาและเปนขาศึกตอเราดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได 
ฉะนั้น จงพากันคิดใหดี ตีกิเลสใหแตกพาย คลายกิเลสใหหลุด ถึงวิมุตติธรรมภายใน
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ปจจุบันชาติน้ี อยาลังเลเลื่อนลอยถอยทัพกลับแพ จะแยไปตลอดกัปกัลปหาสิ่งประกัน
ตัวไมได  

อันใดท่ีถือวาเปนสิริมงคลแกเราเวลาน้ี ก็คือการดําเนินตามหลักธรรมของ
ศาสดา เอา หํ้าห่ันกิเลสตัวมหาภัยลงไป อยาออมแรง เปนก็เปนตายก็ตาย ในโลกนี้มี
ปาชาเต็มไปหมดอยาวาแตเราอยางเดียวเลย โลกทั้งโลกขึ้นชื่อวาสัตวสังขารแลว ตองมี
การเกิดการดับการลมการตายเหมือนกันไมมีทางสงสัย ไปสถานที่ใดมีแตปาชาของ
สัตวของบุคคล กอนจะตายก็ด้ินรนกระวนกระวาย จนกระทั่งไปไมไดแลวคอยยอมตาย 
นี่ไมใชกองทุกขบีบบังคับจะเปนอะไร สงสัยหาอะไรกันอีก 

เราสงสัยอะไรในโลกแหงกระทะท่ีครอบศีรษะเรา หรือทอดเราเหมือนกับเน้ือ
กับปลาอยูเวลาน้ี ดวยความทกุขทรมานตางๆ เราสงสัยอะไรอยูอีก ก็มีทางเดียวที่จะ
กระโดดใหรอดพนไปไดจากกองฟนกองไฟคือ ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา 
เปนตน ดวยการปฏิบัติเพ่ือเอาตัวรอดเปนยอดเรา ยอดธรรมนี้เทานั้น ซึ่งเปนทางอัน
เอกเปนสถานที่เกษม เปนธรรมเลิศภายในใจท่ีพาใหขามพนไปได ดวยความปลอดภัย
ไรทุกขโดยประการทั้งปวง  

ฉะนั้นจงพากันทําใหถึงใจ ในการประพฤติปฏิบัติอยาทอถอยออนแอนะ ไมมี
ผลประโยชนอะไรเกิดขึ้นจากความทอถอยออนแอ ความทอแทเหลวไหลเลย ผลจะเกิด
ข้ึนเพราะความขยันหม่ันเพียร ความอตุสาหพยายามตางหาก เฉพาะอยางย่ิงอิทธิบาท
ทั้ง ๔ คือ ฉันทะ พอใจในอรรถในธรรมเพ่ือความพนทุกขน้ีอยางเดียวเทาน้ัน ไมพอใจ
กับสิ่งอื่นใด วิริยะ เพียรเพื่อความพนทุกขถายเดียว เพราะเราเคยจมอยูในทุกขมานาน 
ไมเปนที่สงสัยและประจักษใจทุกคน จิตตะ มีความรักความใฝใจในงานของตนอยู
เสมอไมจืดจาง วิมังสา ทําอะไรๆ ใหคิดอานไตรตรอง อยาสักแตวาทํา ใหมีความจงใจ
คือสติติดแนบไปดวย ปญญาพจิารณาใครครวญเสมอ นี่คืองานเพื่อความหลุดพน อิทธิ
บาท แปลยอวาแดนแหงความสําเร็จ ไมมีงานใดที่จะถูกตองและเหมาะสมยิ่งกวาอิทธิ
บาทท้ัง ๔ อันเปนแดนสําเร็จน้ีไปไดเลย 

จงปลงใจลงในธรรมเหลาน้ี ถาอยากหนีทุกขไมจมอยูกับมันตลอดไปนะ และจง
ทราบโดยท่ัวกันดวยวา กิเลสทุกประเภทไมเคยสอนใหสัตวโลกเบื่อทุกขและหนีทุกข 
นอกจากกลอมใหหลงเพลินลืมตัวและจมอยูในทุกขถายเดียว ไมหยิบยื่นอะไรมาผลัด
เปล่ียนพอไดหายใจคลายทุกขบางเลย มีธรรมเทาน้ันสอนสัตวโลกใหเบ่ือหนายคลาย
ทุกข จนบรรลุถึงบรมสุขไมมีอะไรเปนคูแขงได 

เม่ือทราบตามความจริงน้ีแลว จงดูใจตัวเองและถามใจตัวเองวา จะยึดเอากิเลส
เปนศาสดา สรณํ คจฺฉามิ หรือจะยึดเอาศาสดาและธรรมเปน สรณํ คจฺฉามิ และถาม
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ผลของการยึดน้ันดวยวา สัตวโลกทุกขเพราะกิเลสหรือทกุขเพราะธรรมอยางจริงใจ 
อยาถามเลนๆ ทําเลนๆ กิเลสจะหัวเราะเอาจะวาไมบอก เพราะเพลงของกิเลสไพเราะ
เพราะพริ้งและออยอิ่งสุดประมาณที่จะตามรูทัน ถาไมใชวิสัยของธรรมและผูมีธรรม จะ
ไมมีวันคนพบตนสายปลายเพลงของมันไดเลย ถาอยากคนใหพบเพลงอันออยอิ่ง แต
แสนจอมปลอมของมัน ก็จงผลิตสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรเขาใหพอตัว จะตอง
เจอรางยักษรางผีของมันที่ฝงจมอยูภายในใจชนิดใจหายใจคว่ํา เพราะความเห็นโทษ
ของมันประจักษในวันหนึ่งแนนอน  
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๔ 

อุบายพนทุกข 

หลักธรรมของพระพุทธเจามีหลายขั้นหลายตอน นับแตข้ันพ้ืนๆ จนถึงขั้นสูงสุด
แหงธรรม ถาเปนรานคาก็เปนรานสรรพสินคา ไมมีอัดมีอั้นในการจําหนายตอลูกคา หา
เลือกไดตามความชอบใจ ผูมีทุนทรัพยมากนอยเลือกซื้อไดในหางสรรพสินคานั้น เพราะ
มีพรอมสมบูรณทุกสิ่งทุกอยาง ตั้งแตเครื่องเลนของเด็กจนกระทั่งสินคาที่มีคาอันสูงสง 
ศาสนธรรมก็เปนเชนน้ันเหมือนกัน ไมวาจะเปนเด็กเปนผูใหญ ฆราวาส นักบวชที่จะนํา
ธรรมะประเภทตางๆ มาประพฤติปฏิบัติตอตัวเอง มีอยางพรอมมูลอยูแลวในศาสน
ธรรมของพระพุทธเจา  

ธรรมะพรอมจะเปนสิริมงคล และเปนประโยชนแกผูสนใจใครธรรมนําไปปฏิบัติ
อยูตลอดเวลา ธรรมะมีหลากรสเก่ียวกับคนหลายเพศหลายวัยไมบกพรอง เพราะฉะน้ัน 
ธรรมจึงเปนหลักปกครองโลกไดเปนอยางดีไมมีที่ตองติ นับแตเด็กขึ้นไปถึงผูใหญ นับ
แตรายบุคคลไปถึงสวนรวมและท่ัวโลกดินแดน ถาตางคนตางมีความสนใจดังที่ตางคน
ตางมีความมุงหวังความสุขความเจริญอยูแลวน้ัน ธรรมะจะเปนเคร่ืองสนองความสม
หวังของคนใหสมความมุงหมายโดยไมมีทางสงสัย เพราะธรรมะเคยเปนที่ฝากจิตฝากใจ
พ่ึงเปนพ่ึงตายของโลกมานานแสนนานแลว จึงไมสงสัยวาผูนับถือธรรมปฏิบัติธรรมจะ
เปนผูหงอยเหงาเศราใจและฉิบหายลมจม จนกระทั่งไมมีใครนับหนาถือตาและสมาคม
ดวย แตธรรมะเปนจุดรวมแหงความดีและคนดีท้ังหลาย ใหสนิทติดใจกันอยางจีรังถาวร 

โลกท่ีหาความสงบรมเย็นไมได เพราะอํานาจแหงฝายตํ่าซ่ึงเปนขาศึกกับธรรม
เขายํ่ายีตีแหลกภายในจิตใจ โลกจึงมีความโลภมากเปนภัยมาก มีความโกรธมากเปนภัย
มาก มีความหลงมากเปนภัยมากตอตนและผูเกี่ยวของไมมีประมาณ ย่ิงเปนผูมีอํานาจ
ราชศักดิ์มากและนําขาศึกทั้งสามอยางนี้ออกใชดวยแลว ก็ยิ่งจะเพิ่มความเปนฟนเปนไฟ
ใหแกสวนรวมไดมาก อันสมบัติตางๆ ในแผนดินน้ัน ยังมีอยูมากพอกับความจําเปน
ของมนุษย เชนเมืองไทยเรานับวายังอุดมสมบูรณ ท่ีคนไทยเราเดือดรอนน้ันเพราะความ
โลภมาก ความเห็นแกตัวมาก ความเอารัดเอาเปรียบมากเพราะความกอบโกยมากของ
คนสวนยอยเปนผูทําลาย ความจําเปนจึงหายหนาไปเพราะความโลภมากเปนตน เขา
ทําลาย เนื่องจากความโลภมากไมมีคําวาอะไรจําเปนอะไรไมจําเปน แตจะถือวาจําเปน
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ท้ังส้ินถาความโลภจะมีสวนดวย ดังนั้นความโลภมากจึงพาไปในทางทุจริต เอารัดเอา
เปรียบผูอื่นไมมีประมาณ  

เวลานี้มีแตสิ่งที่เปนขาศึกตอความสงบสุขของบานเมืองออกเพนพาน และแผ
อํานาจทําหนาที่ทุกแหงทุกหน ไมหยุดหยอนผอนคลายลงบางเลย ดูนับวันจะหางเหิน
จากศีลธรรมอันเปนความรมเย็นออกไปทุกวัน ถาขืนเปนอยางนี้ไปเรื่อยๆ ตัวบุคคลและ
สวนรวมก็นับวันจะเดือดรอนจนไมอาจคํานวณได ไมวาสถานที่ใดดูรุมรอนกันไปหมด
ทั่วโลกดินแดน นับแตคนมั่งม ีคนฉลาด ลงมาถึงคนจน คนโง ตาสีตาสา ความรุมรอน
ภายในน้ันรูสึกจะพอๆ กัน ดีไมดีคนที่สังคมยกยองวามั่งมีวาฉลาด วามีอํานาจราชศักด์ิ 
ยังอาจจะมีทุกขทางใจมากกวานายสานายมาอยูตามกระทอมนา ใครก็ไมอาจทราบได 
ถาคนน้ันไมสนใจทราบตัวเอง ท้ังน้ีเพราะความหลงตัวเองต่ืนตัวเองและความโลภ
เปนตนไมเคยทําผูใดใหรมเย็นเปนสุข จะสามารถทําโลกใหเปนสุขรมเย็นไดอยางไร โลก
จําตองยอมรับกันในเร่ืองความทุกขความลําบาก ทั้งๆ ท่ีมีความรูและสมบัติบริวารมาก 
แตก็หาความสุขไมได เพราะความรูความฉลาดน้ัน ไดกลายไปเปนเครื่องมือของสิ่งที่
เปนขาศึกตอความสงบสุขของโลกไปเสีย 

นี่แลการสงเสริมสิ่งที่เปนขาศึกแกตัวและสังคมทั่วๆ ไป จึงเปนเหมือนกับการสง
เสริมไฟใหลุกลามใหญโตมากขึ้นโดยลําดับ จนหาขอบเขตหาประมาณไมได ถายังฝนให
เปนอยางนั้นโดยไมเห็นโทษของมัน วาเปนขาศึกตอความสงบสุขของโลกอยูแลว โลก
ยอมจะบรรลัยเพราะส่ิงเหลาน้ีโดยไมตองสงสัย 

นี่เราพูดถึงภาคทั่วไปแหงธรรมที่เปนเครื่องปกครองโลกไดเปนอยางด ี ถานําไป
ปฏิบัติ แตถาไมสนใจในธรรมเคร่ืองปกครองใหเกิดความสงบรมเย็นน้ีแลว ก็ไมพนที่จะ
เจอฟนเจอไฟ เจอความเดือดรอนอยูร่ําไป ทุกชาติช้ันวรรณะแหงมนุษยเราฐานะใดไม
สําคัญ อันน้ีสําคัญกวา มีอํานาจกวาทุกอยาง เมื่อสิ่งนี้บงการลงไปแลวยอมเปนไปตาม
ความบงการของสิ่งนี้ โดยหาทางคัดคานตานทานไมได เพราะความรูความฉลาด ส่ิงน้ี
เหนือกวาอยูแลว 

ท่ีน่ียนเขามาจากสวนใหญคือโลก เขามาสูสังคม เขามาสูครอบครัว เขามาสูตัว
ของเรา เมื่อโลกเปนเรื่องใหญโต ธรรมไมสามารถจะเขาถึง และไมมีผูสามารถแนะนําส่ัง
สอนโลกใหเห็นคุณคาแหงธรรม ย่ิงกวาคุณคาแหงฟนไฟท่ีเปนอยูภายในจิตใจแลว ก็
ตองยอนเขามาสูวงแคบโดยลําดับจนกระทั่งถึงตัวเรา โลกไมสามารถที่จะปกครองตนปก
ครองกันไดดวยความเปนธรรม แตเราตองพยายามใหผิดแปลกจากโลกท่ีเขาไมสามารถ 
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กลายเปนผูสามารถข้ึนมาปกครองตนดวยธรรม เพ่ือความหลบซอนผอนคลายความ
ทุกขรอนไดพอประมาณ ไมรุมรอนไปทั้งเขาทั้งเราโดยถายเดียว 

เฉพาะอยางยิ่งคือนักบวช เปนผูพรอมแลวในการปฏิบัติธรรม ทุกอาการที่
เคล่ือนไหวไปมาและทุกอิริยาบถ ทุกสถานที่ เปนสถานท่ีอิริยาบถท่ีเหมาะสมตลอดเวลา
อยูแลว วันหน่ึงคืนหน่ึง เจตนาของเราเองก็ทราบชัดภายในตัววาเรามีความมุงหวังตอส่ิง
ใด เราจึงไดยอมตนเขามาบวชในพระพุทธศาสนา คือเรามุงตอธรรมแดนแหงความสงบ
สุขภายในจิตใจดวยการปฏิบัติธรรม จึงไดสละตนออกมาบวช ไมใชสักแตวาบวชโดยไม
คิดสารคุณใดๆ ในการบวช 

การบวชเปนการประกาศเพศของตนใหโลกทราบท่ัวๆ ไป วาเปนผูพรอมแลวท่ี
จะเปนคนด ี ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมอันเปนของดีใหดียิ่งขึ้นโดยลําดับ จนถึงขั้นดีเลิศ 
เปนบุคคลดีเลิศ เปนพระดีเลิศ โดยไมตองอาศัยผูหนึ่งผูใดมาเสกสรรปนยอวาดี แต
เปนความดีและเปนความดีเลิศอยูดวยการกระทําของตน น่ีเราทราบอยูแลว เพราะ
ฉะนั้น จงนําความท่ีตนทราบน้ีออกทําหนาท่ีใหเต็มเม็ดเต็มหนวย อยาไดลดละทอถอย 
คุณงามความดีอันจะพึงไดจากศาสนธรรมของพระพุทธเจา ขอใหเปนสมบัติหรือมหา
สมบัติของเรา ไมใหหลุดมือของพระปฏิบัติคือเราไปได จะเปนที่ภาคภูมิใจตัวเองตลอด
กาลสถานที่ไมเคลือบแคลงสงสัย 

ธรรมทุกขั้นทุกภูมิไมมีขอสงสัยแลว วาจะนําผูปฏิบัติตามใหตกทุกขไดยาก
ลําบากเข็ญใจ หรือตกนรกหมกไหมไดรับความทุกขทรมานลมจม เพราะการประพฤติ
ปฏิบัติธรรม ไมมีขอสงสัยแมนิดหนึ่งเพราะเปน สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบทุกแงทุกมุม
แลว ในบรรดาธรรมท้ังหลายท่ีพระองคนํามาส่ังสอนโลก ทรงคนอยูถึงหกพระพรรษาจึง
ไดตรัสรู เม่ือไดผลเปนท่ีแนพระทัยสุดสวนแลว จึงนําธรรมนั้นออกมาสั่งสอนโลก ธรรม
น้ันจึงเรียกวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวไมมีขอบกพรอง และเปน นิยยานิกธรรม 
นําผูประพฤติปฏิบัติใหหลุดพนจากสิ่งที่กีดขวางปดบัง สิ่งที่เปนพิษเปนภัยออกไดโดย
ลําดับ ตามกําลังความสามารถของตน นี่ธรรมเปนอยางนี้ไมเปนอยางอื่น พระองคทรง
รับรองยืนยันเต็มพระทัยแลว โดยถือพระองคเปนองคประกันในคุณภาพแหงธรรมทั้ง
หลาย ที่นํามาประกาศสอนโลกนี้วาไมเปนอื่น นอกเหนือจากเปนธรรมลวนๆ และเปน
ของประเสริฐเลิศยิ่งกวาโลกใดๆ สิ่งใดๆ  

เราจึงไมตองกลัววาจะเกิดความลมจม เพราะการทุมเทกําลังความสามารถลงใน
การประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อการตอสูกิเลสอันเปนตัวพิษตัวภัยหรือเปนขาศึกอยูภาย
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ในจิตใจมานาน ดวยอรรถธรรมของพระพุทธเจาเปนเคร่ืองกําราบปราบปราม เพราะ
ธรรมเปนท่ีรับรองผลมาแลวจากพระพุทธเจาและสาวกท้ังหลาย ถาเปนยาก็เรียกวาไดทํา
การทดลองมาเต็มที่แลว เห็นผลเปนท่ีพอใจแลว จึงนํามารักษาโรคแตละประเภทๆ โรค
เม่ือตานทานยาชนิดน้ี หมอตองไดพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหายาขนานใหมมาแก จน
กระท่ังโรคไมสามารถตานทานยาไดแลวคนไขก็หายจากโรค โรคภายในจิตยอมมีการ
ตานทานยาคือธรรมเหมือนกัน ถาเราทําดวยอุบายน้ีเปนความชินชา ก็แสดงวากิเลสน้ัน
มีความตานทานธรรม ตองพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงอุบายวิธีตางๆ จนสามารถระงับดับ
กิเลสประเภทน้ันๆ ลงไดดวยวิธีการน้ันๆ เชนเดียวกับหมอพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหา
ยาขนานใหม มาแกโรคท่ีตานทานยาจนหายไปไดฉะน้ัน 

อุบายวิธีประพฤติปฏิบัติตน จึงขึ้นอยูกับความฉลาดแหลมคมของผูจะปราบ
กิเลสตัวฉลาดจอมไตรภพเชนเดียวกัน ไมเชนนั้นแกกันไมลง แกกันไมตก ตองไดใช
อุบายพลิกแพลงอยูเสมอ อยาติดความสุขความสบายอันเปนนิสัยนอนเนื่องของกิเลสฝง
อยูอยางลึกลับ เราไมอาจทราบไดวาความนอนใจหรือความสบายอันน้ีเปนภัยตอตัวเรา
เอง เราเห็นวาความทุกขเพราะการประกอบความพากเพียรเพ่ือจะแกกิเลสเหลาน้ีวาเปน
ภัยเสียอีก จึงไมอยากทําดวยความสนิทติดใจในความเพียร ถาอยางนั้นก็หาทางรอดไม
ได เพราะขัดจากความมุงหมายของธรรมวา วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนจะหลุดพนจากทุกข
ไปไดเพราะอํานาจแหงความเพียร ธรรมทานวาอยางน้ี แตกิเลสวาข้ีเกียจน่ันแลดี มันไม
วาคนจะจมอยูในกองทุกขเพราะความขี้เกียจนี ่

ในระหวางการประกอบความเพียรอยูน้ัน ความทุกขก็ตองเปนไปตามๆ กัน เปน
เกลียวเดียวกันเหมือนเชือกน่ันเอง จะไมไดรับทุกขไดอยางไร ผูมุงตออรรถตอธรรม
ยอมไมคํานึงถึงความทุกขที่เปนไปดวยการประกอบความพากเพียร ย่ิงกวาการเห็นภัย
ของกิเลสซึ่งเปนขาศึกอันใหญหลวงภายในจิตใจ น่ีเปนส่ิงสําคัญมากท่ีจะควรคํานึง
สําหรับผูปฏิบัติเรา เผลอตัวเมื่อไรเปนถูกความขี้เกียจออนแอลากลงใหกิเลสสับยําไม
สงสัย 

เขาเขารํ่าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือโรงรํ่าโรงเรียนตางๆ ไดความรูวิชาออกมา
แจก แบงกระจัดกระจายไปทุกแหงทุกหน จนกลายเปนผูมีความรูท่ัวๆ ไป เพราะความรู
ท่ีเขาเรียนมาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยน้ันๆ เราเปนผูมาศึกษาหาอรรถธรรมจากครู
จากอาจารยในสํานักตางๆ ก็เชนเดียวกับเขาศึกษาเลาเรียนหาความรูวิชาจากโรงเรียน
ตางๆ ของเด็กและของคนทั้งหลายนั่นแล เขาไดประพฤติปฏิบัต ิ เขาไดความรูวิชาไป



 

เขาสูแดนนิพพาน ๓๑๓ 

๓๑๓

แจกจายตลอดทั่วถึง เราทําไมแมจะแจกเรายังไมได มันไมเลวไปมากแลวเหรอ ถามตัว
เองซิถาอยากทราบ 

วิชาน้ีเปนวิชาท่ีสําคัญ ซ่ึงเรามุงสละฆราวาสเหยาเรือนชีวิตจิตใจสมบัติเงินทอง
ทุกสิ่งทุกอยาง บรรดาท่ีโลกเห็นวาเปนของมีคุณคานาชอบใจ ออกมาสูความเปนพระ
เพื่ออรรถเพื่อธรรม ซ่ึงเปนส่ิงท่ีมีคุณคามากย่ิงกวาน้ันเปนไหนๆ ทําไมจะไมมีกําลังใจที่
จะประพฤติปฏิบัติ ทําไมจะฝาฝนความทุกขความยากความลําบากดวยความพากเพียรน้ี
ไปไมได พระพุทธเจาเปนคนเชนไร ก็เปนคนเหมือนกันกับเรา สาวกเปนคนเชนเดียวกับ
เรา ทานผูผานไปแลวไมมีภัยมีเวรไมมีทุกขทั้งหลายติดตัวติดองคทานไปเลย ทานก็เคย
ผานทุกขมาแลวดวยความพากเพียรเชนเดียวกัน เหตุใดเราจะผานความทุกขเหลาน้ีไป
กับความเพียรไมได ทําไมเราจะสนิทสนมกับความทุกขที่เคยทุกขเพื่อความเพียรไมได 
ทําไมเราจะเห็นวาความทุกขเหลาน้ีเปนพิษภัยตอเราย่ิงกวากิเลสเปนภัยตอเรา เราตอง
ยอนหนายอนหลังพินิจพิจารณาและถามตัวเองเสมอ อันเปนการฝกซอมปญญาใหกาว
เดินไปในตัว 

ผูปฏิบัติเพื่อแกกิเลส ตองแทรกตองซอนอุบายวิธีการตางๆ อยูเสมอ เพื่อจะ
ปลดเปลื้องตนใหหลุดพนจากกิเลสไปโดยลําดับ จึงจัดวาเปนผูหาความรูความฉลาดจาก
ครูจากอาจารยจากอรรถจากธรรม ไมเชนนั้นจะไมมีวันฉลาดผิดกับที่เปนอยูนี้เลย การ
คิดใหเปนอรรถเปนธรรมเพื่อเปลื้องตน คนเรายอมมีทางคิดไดถาสนใจคิด ทานวาธรรม
มีอยูทั่วไปตลอดกาลสถานที่ อะไรเลาจะสัมผัสธรรมเหลานั้นถาไมใชจิตไมใชสติปญญา 
กิเลสมันยังคิดใหเปนกิเลสขึ้นมาจากใจของเราได เราคิดธรรมขึ้นมาในใจทําไมจะไมได
เลา อุบายวิธีตางๆ ตองผลิตขึ้นมาเรื่อยๆ อยารอใหเสียเวลํ่าเวลา 

ในขณะท่ีจะทําความสงบแกจิตใจดวยสมถธรรม ก็ใหเปนความจริงความจังตอ
งานน้ันจริงๆ อยาทําเหลาะแหละ ถือเปนกิจเปนการเปนงานอันเดียวเทาน้ันในโลกน้ี ไม
มีงานใดเขามาเจือปน ไมมีความคิดไมมีอารมณใดเขามาเจือปน มีแตอารมณที่เกี่ยวกับ
ธรรมซ่ึงทําอยูโดยเฉพาะในวงปจจุบันน้ีเทาน้ันเปนอารมณของจิต โลกเปนเหมือนไมม ี
น่ันแหละช่ือวาเปนผูต้ังหนาต้ังตาเพ่ือความสงบใจดวยสมถธรรมน้ันจริงๆ ผลจะเปนขึ้น
มาไดโดยไมตองสงสัย เพราะทานท่ีเปนสรณะของพวกเราน้ัน ทานไดผานไปแลวดวย
อุบายวิธีน้ี จึงไดสอนพวกเราไวโดยถูกตอง 

ในขณะท่ีจะพิจารณาแยกแยะดูสภาวธรรมท้ังหลาย นับแตขันธทั้งหาคือกองรูป 
ไดแกรางกายของเรา เวทนา สุข ทุกข เฉยๆ ซึ่งมีอยูทั้งทางรางกายและจิตใจ สัญญา 
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สังขาร วิญญาณ แตละอยางๆ ก็แยกแยะพินิจพิจารณาประสับประสานกันดวยปญญา 
เพ่ือความแจมแจงชัดเจนภายในใจ ความจริงซึ่งเปนของมีอยูแลวในขันธนี้จะไมประกาศ 
จะไมเปดเผยขึ้นมาใหสติปญญาของเรารับทราบกันอยางถึงใจไดอยางไร เพราะเปนส่ิงท่ี
รอรับกันอยูแลว สิ่งเหลานี้เปนของจริงเปดเผยอยูดวยความจริงของตนไมไดมีอะไรลี้ลับ 
นอกจากกิเลสเปนผูปดบังจึงกลายเปนของลี้ลับไปเทานั้น  

ท่ีเราไมเห็นวาส่ิงเหลาน้ีเปนภัย วาส่ิงเหลาน้ีเปนอนิจฺจํ เปนทุกฺขํ เปนอนตฺตา 
เปนอสุภะอสุภัง เปนของปฏิกูลโสโครก ก็เพราะกิเลสตัวเดียวเทาน้ันเปนผูปดบังความ
จริงน้ีไว เอาความจอมปลอมเขามาฉาบทา และเสกสรรปนยอหลอกลวงใจใหหลงตาม
เทาน้ัน เราจึงไดหลงงุมงามตวมเตี้ยมไปกับมัน และเคยหลงกลหลอกลวงของมันมามาก
นอยเพียงไรแลว 

อุบายวิธีท่ีกลาวมาเหลาน้ี ก็เพื่อจะใหเห็นเรื่องความจอมปลอมของกิเลสที่ปดหู
ปดตาปดจมูกปดลิ้นปดกายของเราอยูทุกเวล่ําเวลา มีแตมันเปนผูเดินหนาอยางกลา
หาญชาญชัย ไมสะทกสะทานใครโดยถายเดียว ตาสัมผัสรูป จะเปนรูปชนิดใดก็ตาม มี
แตกิเลสเปนผูทําการทํางานเสียเอง เสียงกระทบหูจะเปนเสียงประเภทใดก็มีแตกิเลส
ออกทํางานเสียเอง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสเขามาสัมผัสสัมพันธทางตา หู จมูก ล้ิน กาย 
ใจ ก็มีแตเรื่องของกิเลสเปนผูทํางานกอนหนาเราทั้งสิ้น ธรรมออกหนาออกตาไมได 
แสดงตัวไมได ถูกกิเลสเหยียบยํ่าทําลายหรือปดบังหุมหอไวหมด เม่ือเปนเชนน้ันความ
จริงจะเห็นไดที่ไหน มันก็มีแตของปลอมทั้งนั้นรุมลอมจิตใจเรา เพราะกิเลสตัว
จอมปลอมเปนผูทําหนาที่ของตนโดยตลอด ผลรายไดก็ตองเปนเรื่องของกิเลส คือให
ความรุมรอนแกจิตใจอยูโดยด ี

เพื่อเปดของจอมปลอมนี้ออกดวยสติปญญา จึงตองพินิจพิจารณาใหเห็นตาม
ความจริงดวยธรรม โดยความตั้งสติใหดีในจุดที่ตนพิจารณา เพราะส่ิงเหลาน้ีไมไดปดบัง
ตัวเอง เปนของเปดเผยความมีอยูดวยความจริงของตน สติปญญาก็เปนความจริง
ประเภทหน่ึง ท่ีมีอยูแลวภายในใจของผูชอบการคนควาการพินิจพิจารณา สติปญญาจะ
เกิดเฉพาะบุคคลท่ีชอบใครครวญพินิจพิจารณา แตไมเกิดสําหรับคนขี้เกียจไมชอบคิด
อานไตรตรองอะไร  

เวลาจะพิจารณาทางดานปญญาก็ใหพิจารณาอยางท่ีกลาวน้ี รางกายไมวาขางนอก
ขางใน พิจารณาใหเปนมรรค เพื่อความราบรื่นเพื่อความปลดเปลื้องไดเหมือนกันหมด 
เพราะจิตติดไดทั้งขางนอกขางใน รักได ชังได เกลียดได โกรธไดทั้งภายนอกภายใน 
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เปนกิเลสไดทั้งขางนอกขางใน จึงพิจารณาไดท้ังภายนอกภายใน ดังนั้นพระพุทธเจาจึง
สอนสาวกใหไปเย่ียมปาชา เพราะยังไมสามารถมองเห็นปาชาซึ่งมีอยูกับตัวทุกคนได ขั้น
เริ่มแรกการประพฤติปฏิบัติ จึงทรงสอนใหไปเยี่ยมปาชา ไปดูศพหญิงชายทั้งตายเกา
ตายใหมในปาชาผีดิบ เพราะสมัยกอนไมมีการเผาการฝงกัน ใครตายก็นําไปทิ้งเกลื่อน
อยูตามปาชาที่เปนแดนปา ใหพระทานไปพิจารณากรรมฐานใหเห็นเปนเร่ืองสลดสังเวช 
เพ่ือลบลางคําวาสวยวางาม เพราะคนตายแลวสวนมากไมนาจะมีความกําหนัดยินดี ไม
นาเพลิดเพลินร่ืนเริงพอจะใหเกิดความรักชอบกําหนัดยินดี ทานจึงสอนใหไปเยี่ยมปาชา 

ทานสอนกําชับในการปฏิบัติตอซากศพประเภทนั้น เชนศพหญิงที่ตายใหมอยา
ดวนเขาไปเกี่ยวของ ใหไปพิจารณาดูผูตายเกาไปโดยลําดับท่ีเปนอสุภะอสุภัง ซึ่งเวลาพบ
แลวเห็นแลวใหเกิดความสลดสังเวชเกิดความเบ่ือหนาย อันเปนการปลดเปลื้องความผูก
พันในรูปและหายความรักใครกังวล การพิจารณาซากศพก็เพื่อนอมเขามาเทียบเคียงกับ
ตัวและโลกทั่วไป วามีสภาพเปนเชนน้ีดวยกัน ไมมีอะไรวิเศษวิโสในแดนปาชา นอกจาก
เปนสถานท่ีท่ีเต็มไปดวยความสลดสังเวชหาคุณคามิได และปลงอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา
โดยถายเดียว แมตัวเองที่กําลังพิจารณาซากศพอยูในขณะนี ้ ก็จะมีสภาพเปนอยางเดียว
กันตลอดโลกสงสาร ไมมีใครจะลวงพนไปได มัวเพลินอะไรอยูกับกองหนังหอกระดูก
เพียงเทาน้ี ถาไมโงจนเกินไป 

เมื่อสติปญญามีกําลังพอที่จะกาวเขาพิจารณาอสุภะอสุภังในซากศพที่ตายใหม ก็
ใหพิจารณาคล่ีคลายเชนเดียวกับศพท่ีตายเกา เพราะเปนสภาพเหมือนกัน เปนแตเพียง
ยังไมแตกไมสลายยังไมเนาไมพองขึ้นเต็มตัวของมันในขณะนั้นเทานั้น แตมันก็ทํางาน
ของมันไปดวยความเนาพองหนองไหลและเปอยแตกกระจัดกระจายไป เชนเดียวกับ
ซากศพท้ังหลายท่ีแตกเร่ียราดกระจัดกระจายตามบริเวณปาชาน้ันอยูแลว ทานสอนให
พิจารณาเพ่ือใหเห็นส่ิงเหลาน้ันวาเปนของไมจีรังย่ังยืน แลวนอมเขามาสูตัวของเราเองซ่ึง
จะตองเปนเชนนั้น แมปกติภายในตัวก็เปนอยูแลว คือเปนของปฏิกูลโสโครกอยูแลว จิต
ยอมไดคติเครื่องเตือนใจจากการเยี่ยมปาชานั้น 

ทานจึงสอนใหไปเยี่ยมปาชา ในข้ันเร่ิมแรกท่ียังไมไดหลักเกณฑในการพิจารณา
กายตัวเอง เมื่อไดหลักเกณฑแลว การไปเยี่ยมปาชาก็คอยหมดปญหาไป เพราะฉะน้ันจึง
มีในธุดงคขอหนึ่งวาดวยธุดงคขอเยี่ยมปาชา ปาชานอกแลวก็เทียบเขามาสูปาชาในคือตัว
เราเอง พอไดหลักไดเกณฑจากปาชาภายนอกแลวก็ยอนเขามาสูภายใน พิจารณาปาชา
ภายในน้ีไดหลักไดเกณฑแลว เปนอันวาหายสงสัยท้ังปาชานอกท้ังปาชาใน วิธีที่กลาวมา
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นี้เปนวิธีสอน เปนวิธีปฏิบัติเพื่อเปดของจริงขึ้นมาใหเห็นความจริงตามสภาพของสิ่ง
น้ันๆ ที่เปนอยู จนลงถึงธาต ุธาตุกลายเปนธาตุส่ี ดิน นํ้า ลม ไฟ ไป คําวา อสุภะอสุภังก็
หมดไป อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ก็คอยๆ หมดไปตามขั้นของจิตของธรรมที่ไดรูไดเห็น คํา
วา  อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ก็ละเอียดไปตามปญญาตามขั้นภูมิของสติปญญาที่พิจารณาได 
และกลายเปนข้ันธรรมละเอียดเขาไปโดยลําดับ จนถึงวิมุตติหลุดพนแลว คําวา อนิจฺจํ   
ทุกฺขํ อนตฺตา ก็หมดปญหาไปเชนเดียวกับทางเดินของเราที่ไปสูจุดตางๆ เมื่อไปถึงที่
แลว ทางก็หมดปญหาไปในขณะที่กาวเขาถึงสถานที่ที่ตนตองการ 

จิตใจเม่ือกาวเขาสูแดนแหงความหลุดพนโดยประการท้ังปวงแลว คําวา อนิจฺจํ  
ทุกฺขํ อนตฺตา ซึ่งเปนทางเดินเพื่อความหลุดพน ก็หมดปญหากันไปเองโดยไมตองสลัด
ตองปดตองทิ้ง หากเปนไปดวยความเหมาะสมของจิตดวงนั้นเอง เชนเดียวกับเราเดิน
ทางเขามาสูจุดที่ตองการแลว ทางกับเราก็ไมตองไปปลดไปเปลื้องซึ่งกันและกัน หาก
หมดปญหากันไปในตัวน่ันแล 

การพิจารณาไมเพียงคร้ังหน่ึงคร้ังเดียว อยาเอาเวลํ่าเวลาเอาการกําหนดนับเทา
น้ันเทาน้ีไปเปนกฎเปนเกณฑ ย่ิงกวาการพิจารณาเห็นแจงเห็นจริงในส่ิงน้ันๆ พิจารณา
หลายคร้ังหลายหนหากคอยเขาใจไปเองและชัดข้ึนโดยลําดับจนพอตัว เมื่อพอแลวการ
ปลอยวางก็ไมตองบอก อุปาทานความยึดมั่นนั้นเปนผลของความลุมหลงของจิต เม่ือ
พิจารณารูแจงเห็นจริงตามความเปนจริงแลว ความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนตัวเขามาเอง ไม
ตองไปแยกไปถอนมันแหละ มันถอนของมันเอง การถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นอัน
เปนเรื่องของกิเลสปกปนเขตแดน หรือตีหัวตะปูยํ้าเอาไวน้ัน ยอมถอนตัวเปนอิสระขึ้น
มาโดยลําดับ พนจากความกดขี่บังคับของกิเลสมาเปนขั้นเปนตอน จนกระทั่งพนไปโดย
ส้ินเชิง 

ความอยูใตอํานาจบังคับบัญชากดขี่ขมเหงของใครก็ตามมันดีเมื่อไร จะเปนผูใด
ก็ตามถูกกดขี่บังคับทรมาน ทั้งการอยูการกินการไปการมา การหลับการนอน การใชการ
สอย ตลอดอิริยาบถตางๆ อยูใตอํานาจแหงความบังคับบัญชา ความทรมานท้ังน้ัน จะ
หาอิสระหาความสุขไดท่ีไหน เชน เขาติดคุกติดตะราง เปนคนท่ีเสียอิสระ หมดสงาราศี 
และถูกกดขี่บังคับตลอดกาลสถานที่ หาความสุขสบายไดท่ีไหน คนธรรมดาท่ัวๆ ไปจึง
ไมมีใครตองการอยากเปนคนคุกคนตะราง เพราะไมอยากอยูในความกดขี่บังคับทรมาน
จากผูหน่ึงผูใดน่ันเอง เพียงเทานี้ก็พอทราบโทษแหงการอยูใตอํานาจของใครหรืออะไรก็
ตาม วาเปนสิ่งไมพึงปรารถนากัน 
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จิตใจที่ถูกกิเลสอาสวะประเภทตางๆ กดขี่บังคับอยูตลอดเวลาทําไมเรากลับยินด ี
ทั้งๆ ท่ีเรายึดธรรม ประพฤติปฏิบัติธรรม วาเปนของเลิศของประเสริฐกวาการกดขี่
บังคับของนายคุมนักโทษ คือกิเลสเปนไหนๆ อยูแลว แตเหตุใดเราจึงกลับยินดีใน
นโยบายของกิเลสมากยิ่งกวาเรื่องของธรรม ถาไมใชถูกกลอมจากกิเลสอยางแนบเนียน
ละเอียดลออออยอิ่งแลวจะเปนอะไรไป ตองเปนเพราะเพลงของกิเลสมันหอมหวนชวน
ใหชม ชวนใหดูดใหด่ืม ชวนใหคิดชวนใหสัมผัสสัมพันธไมมีวันอิ่มพอนั่นแล สัตวโลกทั้ง
หลายจึงติดกัน เมื่อไมมีวันอิ่มพอกับกิเลส ก็เทากับไมอยากจากกิเลสไป เพราะความ
อาลัยเสียดายกิเลสประเภทออยอ่ิงเคลิบเคล้ิมหลับท้ังท่ีลืมตาน่ันแล 

เรามีเครื่องพิสูจนที่ยอดเยี่ยมไดแกอรรถธรรมแลว ควรจะนํามาพิสูจนใหเห็น
จริงเห็นจังกันดวยการประพฤติปฏิบัติของเรา การปฏิบัติจิตตภาวนาคือวิธีการจะพิสูจน
ใหเห็นดําเห็นแดง ใหเห็นเปนความสัตยความจริง ระหวางธรรมกับกิเลสวาตางกันอยาง
ไร ถาพูดถึงโทษกับคุณทั้งสองอยางนี้ตางกันอยางไร พูดถึงเรื่องความวิเศษกับความเลว
รายระหวางธรรมกับกิเลสตางกันอยางไร จะทราบในวงปฏิบัติจิตตภาวนา และจะทราบ
ภายในจิตภายในขันธของเราผูปฏิบัติน่ีแล ผูไมปฏิบัติจะไมทราบได สนฺทิฏฐิโก มอบให
เปนสิทธิ์ของผูปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเอง ระหวางกิเลสกับธรรมท่ีกําลังตอสูกันเวลาน้ีเปน
อยางไร เรามีชัยชนะตรงไหนบาง หรือมีแตความแพอยางราบตลอดเวลา หากเปนเชน
นั้นก็ไมพนถูกกดขี่บังคับจากกิเลสตลอดไป ความแพเปนของดีแลวหรือ ตองคิดเพื่อแก
จุดบกพรองใหสมบูรณ ไมคิดไมไดนักปฏิบัตินะ 

อุบายวิธีสั่งสอนตนตองพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายตลบทบทวน รอยสันพัน
คม จึงจะทันกับกลมายาของกิเลสซ่ึงแหลมคมและรวดเร็วมาก ผูไมเคยตอสูกับมันไมมี
ทางทราบไดตลอดไป ขณะพิจารณาทางดานปญญาเอาใหจริงใหจังอยางน้ี ปญญาน่ันแล
ที่จะพาใหจิตสงบเขามาอยางไมมีเยื่อใยกับสิ่งใดและตัดขาดไปดวย เม่ือพิจารณาเห็นชัด
เจนแลวก็ตัดขาดจากส่ิงน้ันเปนลําดับ แมจะยังไมขาดสะบั้นลงโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวก็
ตาม แตก็ไมพนความเพียร พนสติปญญาท่ีพยายามพิจารณาแยกแยะใหเห็นเปนวรรค
เปนตอน ขาดเปนวรรคเปนตอนไปได 

ธรรมท่ีทานกลาวไวไมใชกลาวแบบโมฆะ มีแตชื่อแตเสียงมีแตตัวหนังสือ แตมี
ความจริงเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มอรรถเต็มธรรมตามที่สอนไวไมมีบกพรองเลย ความบก
พรองจึงอยูที่เราผูนับถือศาสนา แตไมไดปฏิบัติตามหลักศาสนาอยางแทจริงเทานั้น จะ
พูดวาเราชาวพุทธเรานักปฏิบัติธรรม คือตัวการบกพรองก็ไมผิด 
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ถาหากปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมอยางแทจริงเต็มเม็ดเต็มหนวยแลว ผลที่ทาน
เคยไดเคยเห็นและประกาศสอนพวกเราไวแลวน้ัน จะมารวมอยูที่ใจของเราผูปฏิบัตินี้ไม
สงสัย เพราะไมมีภาชนะใดสิ่งใดที่จะเหมาะสมยิ่งกวาจิตใจ ดวงท่ีคอยรับทราบรับรูเห็น
ธรรมท้ังหลายอยูแลว และเปนภาชนะอันเหมาะสมอยางยิ่งกับธรรมทุกขั้นทุกภูมิอยูแลว 
ดังธรรมทานกลาวไววา มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา ธรรมท้ังหลายมีใจ
ถึงกอน รูกอน สําเร็จแลวดวยใจ อยูที่ใจ ดีชั่วเกิดขึ้นที่ใจ อยูที่ใจ ใจเปนผูรับทราบ ใจ
เปนผูสัมผัสสัมพันธ ใจเปนผูรับเสวยท้ังฝายดีฝายช่ัว อยูที่ใจนี้ ทานไมไดบอกวาธรรม
ทั้งหลายอยูที่อื่นใด นอกจากจิตดวงเหมาะสมกับธรรมท้ังหลายน้ีเทาน้ัน 

เม่ือปฏิบัติเห็นตามความจริงไปโดยลําดับ เราจะปฏิเสธไดอยางไรวาใจไมเปนผู
รับอรรถรับธรรมท้ังหลาย แตกลายเปนส่ิงอ่ืนไปรับอรรถรับธรรมแทนอยางน้ี ตองเปน
ใจเทาน้ันเปนผูรับธรรมท้ังหลาย ตา หู จมูก ล้ิน กาย เปนทางเดินเปนเคร่ืองมือสําหรับ
ประพฤติปฏิบัติธรรม และยังผลแหงธรรมท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองมือเหลาน้ีเขามาสูใจดวง
เดียว 

สติเปนสําคัญ อยาทอถอยอยาออนแอ อยาอิดหนาระอาใจตอการตั้งสติ ถาไม
อิดหนาระอาใจตอมรรคผลนิพพาน ตอความสุขอันประเสริฐเลิศกวาโลกท้ังหลายแลว
อยาอิดหนาระอาใจตอการตั้งสติ การพิจารณาดวยปญญาและตอความเพียรทุกดานทุก
แงทุกมุม ใหสติปญญาตั้งตัวอยูเสมอ เพราะเราเปนนักตอสู เราเขาสูแนวรบกับกิเลส
แลวเวลาน้ี ความทอแทออนแอเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวลทํางานอยูบนหัวใจเรา จึงไม
ควรใหมันมาแยงชิงเอาจิตดวงเลิศดวงประเสริฐน้ีไปขย้ีขยําใหแหลกเหลว ดังที่เคยเปน
มาแตสมัยท่ีเรายังไมเคยรูเร่ืองรูราวอะไรกับศาสนธรรม และไมเคยปฏิบัติธรรม เวลาน้ี
เราไดออกปฏิบัติธรรมแลว และเขาสูแนวรบตอกรบนเวทีคือความเพียรกับกิเลสแลว จง
เอาใหจริงใหจังตอการปฏิบัติของตน เพื่อชัยชนะอันเลิศที่โลกไมเคยมีในหัวใจ ชัยชนะนี้
ขอใหไดใหมีในหัวใจเรา อยาใหพลาดไปไดจากเพศนี้ จากความเพียรน้ี 

ทุกขก็ยอมรับ พระพุทธเจาก็พาทุกขมาแลว สาวกก็พาทุกขมาแลว ประกาศทั้ง
ทุกขทั้งสุขใหพวกเราไดรูไดเห็นประจักษในตํารับตํารา ครูอาจารยองคไหนท่ีวาเปนท่ีนับ
ถือเคารพเลื่อมใสของประชาชนทั้งหลาย องคไหนก็องคนั้น อยากพูดวารอยทั้งรอยไมมี
องคที่ลางมือคอยเปบเลย นอกจากเปนผูเดนตายมาแลวจากความทุกขเพราะความเพียร
กลา จึงไดเห็นธรรมอันเลิศอันประเสริฐมาสอนพวกเรา แลวจะใหทานสอนเราแบบอ่ืน
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ทานจะสอนไดยังไง ทานเคยดําเนินมาอยางไรไดเห็นผลมาเพราะวิธีการใด ตองนําวิธี
การน้ันมาส่ังสอน 

ดังศาสนธรรมที่พระพุทธเจาประกาศไวนี้ ลวนแลวแตทรงประกาศจากการท่ีเคย
ทรงดําเนินมาแลว ท้ังเหตุท้ังผลน้ันแลใหเราท้ังหลายทราบ ใครจะไปฉลาดแหลมคมยิ่ง
กวาพระพุทธเจาในโลกธาตุนี้ หากควรจะเปนไปไดดวยวิธีการใดแลว พระพุทธเจาไมมี
ใครย่ิงกวาในเร่ืองพระเมตตาสงสารสัตวโลก จะตองหาวิธีการที่สะดวกสบายที่สุด ให
สัตวโลกไดประพฤติปฏิบัติแลวหลุดพนไปจากทุกขอยางรวดเร็ว ไมใหสัตวโลกไดรับ
ทุกขยากเหมือนพระองคในคราวบําเพ็ญ แตนี่มันเปนไปไมได จึงเห็นวาเหมาะสมเฉพาะ
มัชฌิมาปฏิปทาน้ีเทาน้ัน ที่เปนทางดําเนินราบรื่นปลอดภัยของพุทธบริษัท ยากลําบากก็
อยูในความเหมาะสมกับธรรมน้ี ธรรมน้ีเปนธรรมท่ีออกหนาออกตาในการปราบปราม
กิเลสทั้งหลายใหสิ้นซากไปมากตอมากแลว ไมมีธรรมใดนอกเหนือไปจาก
มัชฌิมาปฏิปทานี้เลย ทานจึงไดประกาศธรรมน้ีไวใหพวกเราท้ังหลาย ปฏิบัติกันเรื่อยมา
จนถึงปจจุบัน 

มัชฌิมาคือความเหมาะสมกับการปราบกิเลส สรุปลงแลวคือ ศีล สมาธิ ปญญา 
ศีลเราก็ไดรักษาอยูแลวโดยปกต ิ ไมมีความระแคะระคายในศีลวาดางพรอยไดทะลุขาด
ไปที่ไหน สมาธิที่ยังไมมีเพราะอะไร เพราะกิเลสมันขยี้ขยําจิตใจใหขุนมัวมั่วสุมกับมันอยู
ตลอดเวลา จึงหาความสวางกระจางแจง หรือหาความสงบรมเย็นไมได เราก็รูอยูแลว จะ
ทําวิธีใดจึงจะทําใหจิตใจมีความสงบผองใสได เราก็ตองพยายามเอาวิธีน้ันมาใช ซึ่งเคย
อธิบายไวมากแลว ยากลําบากก็ตองสูตองทนตองทํา ปญญายังไมเฉลียวฉลาดก็พยายาม
ทํา พยายามคิดพินิจพิจารณา 

สัจธรรมหรือรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธเหลาน้ีแล
เปนหินลับของปญญาใหคมกลาขึ้น ถาพิจารณาส่ิงเหลาน้ีตองเปนหินลับปญญาไดเปน
อยางด ีทุกขก็เปนหินลับปญญา สมุทัยมันสอดแทรกขึ้นมาตรงไหน ปญญาก็สอดแทรก
เขาไปทําลายลงไป ไดอุบายไปเรื่อยๆ มีความฉลาดแหลมคมไปเรื่อยๆ เรียกวา สมุทัย
เปนหินลับปญญาก็ได เพราะกลมายาของสมุทัยที่แสดงออกมาแตละอยางๆ น้ัน เปน
เรื่องที่จะใหปญญาไดพลิกตัวเองใหฉลาดแหลมคมยิ่งกวามันเขาไปโดยลําดับๆ มันมา
ไมนี้ก็สูไมนี้ มาไมนั้นสูไมนั้น สูเร่ือย มันมาหลายเหล่ียมหลายสันหลายคมก็สูกันแบบ
นั้นก็ทันกันและทําลายมันได 
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ปญญาไมไดคมกลาเพราะการอยูเฉยๆ ไมไดเกิดขึ้นเพราะการอยูเฉยๆ แตเกิด
ข้ึนเพราะการพิจารณา      และคมกลาดวยการพิจารณายอนหนายอนหลัง       หลาย
ตลบทบทวน เกิดขึ้นเพราะผูชอบคิดและบํารุงสติปญญา ดวยการพินิจพิจารณาอยูโดย
สมํ่าเสมอ ยอมมีสติปญญาแกกลาขึ้นโดยลําดับ สุดทายกิเลสก็ออนลงไปๆ จนกระทั่ง
สิ้นไปโดยสิ้นเชิงไมมีสิ่งใดเหลือ น่ันแหละท่ีน่ีเรียกวา อิสรเสรีเต็มท่ีแลว จิตที่ไมมีอะไร
กดถวงเลย อยูตามหลักธรรมชาติของตน ไมมีสมมุติแมนิดเขาไปขัดไปแยงไปกีดไป
ขวาง จะไมเปนจิตที่มีความสุขเกษมเต็มที่ยังไง  

จิตที่อยูใตความกดขี่บังคับอยูตลอดเวลา ก็เชนเดียวกับนักโทษที่ถูกกดขี่บังคับ
อยูในที่คุมขังตลอดเวลานั่นแล แมแตนอนก็ยังตองถูกบังคับ จะหาความสุขท่ีไหนจาก
ความเปนนักโทษน้ัน จิตที่กําลังเปนนักโทษเพราะอํานาจแหงกิเลสบังคับบัญชาอยูตลอด
เวลา จะหาความสุขความสบายท่ีไหน ความสงบรมเย็นบางก็ไมมี เพราะกิเลสไมใหสงบ
มันกวนตลอดเวลา ความเฉลียวฉลาดพอมีที่จะปลดเปลื้องกิเลส กิเลสก็ไมใหมีเสีย มัน
ปดกั้นไวหมด ไมใหคิดใหอานไตรตรองอะไรได พอเปนเหตุเปนผลท่ีจะแกหรือปราบ
ปรามกิเลสได แลวจะหาความสุขความสบายความหลุดพนความเปนอิสระไดยังไง 

เพราะฉะน้ัน นักปฏิบัติจึงตองคนควาจึงตองพินิจพิจารณาจึงตองฝน การตอสู
กันตองฝน ไมฝนไมเรียกวาการตอสู อยูเฉยๆ จะเรียกวาตอสูไดยังไง การทําหนาท่ีตอสู
กันนั้นตองฝนทั้งนั้นแหละ ลําบากก็ฝน ทุกขก็ฝน ขัดของขนาดไหนก็ฝน โงก็ฝนความโง
ใหเปนความฉลาด แกความโงดวยความฝน เม่ือคิดคนหาความฉลาด มันก็ฉลาดไดคน
เรา สุดทายก็ไมพนความพยายามไปได 

จึงขอใหทุกๆ ทานนําไปประพฤติปฏิบัต ิ ใหเห็นท่ีทานวาแดนแหงความเกษม
และแดนน้ันอยูท่ีไหน เราอานมาเสียพอตามตํารับตํารา สมาธิก็อานเสียจนนํ้าลายจะไมมี
ในปากแลว วาปญญาก็อานเสียพอ วิมุตติหลุดพนก็อานก็เห็นแตตัวหนังสือที่เขียนเปน
ตัวๆ ออกชื่อออกเสียงของบาปของบุญ ของนรกของสวรรค ของกิเลสตัณหาประเภท
ตางๆ ของมรรคผลนิพพาน แตกิเลสจริงๆ ไมวาประเภทไหนไมมีตัวมีตนอยูในหนังสือ
น้ัน มีแตชื่อ สมาธิ ปญญา มรรคผลนิพพานก็ไมมีตัวจริงในหนังสือนั้น มีแตชื่อ ตัวจริง
ไมมี มีอยูที่ใจ อยากรูอยากเห็นธรรมดังกลาวนี้จงปฏิบัติเอง จะรูเองเห็นเอง ท่ีใจเราผู
ปฏิบัติน่ันแล ใจดวงอื่นๆ ถาไมไดปฏิบัติก็ไมอาจรูเห็น ใครปฏิบัติก็มีทางรูเห็นไดเพราะ
ธรรมไมลําเอียง 
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ทานสอนใหยอนเขามาดูท่ีใจ เขียนไวในตําราก็สอนเขามาท่ีน่ี กิเลสอยูที่นี่ บาป
ธรรมอยูที่นี่ ศีลอยูที่นี่ สมาธิอยูที่นี่ ปญญาอยูที่นี ่ กิเลสทุกประเภทรวมอยูท่ีหัวใจน้ี 
มรรคผลทุกประเภทรวมอยูท่ีหัวใจ ปราบปรามกิเลสก็ปราบปรามกันท่ีหัวใจ กิเลส
หมอบราบไปหมดไมมีอะไรเหลือแลว ความหลุดพนก็คือใจดวงนี้แล น่ีสรุปลงแลวอยูท่ี
นี่ทั้งหมดไมอยูที่อื่นที่ใด ขอใหพากันลงใจในการประพฤติปฏิบัติ อยาไปคาดไปหมาย
มรรคผลนิพพานวาอยูท่ีน่ันท่ีน่ี น่ันเหลวไหลตะครุบเงา หาความจริงไมได จะเหลวไหล
ตลอดไป 

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรขอยุติเพียงแคน้ี 

aspire4935
Text Box
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔ 

โอชารสแหงธรรม 
 

ใจที่ถูกบังคับบีบคั้นหรือกดถวงอยูตลอดเวลา กับใจที่หลุดพนจากสิ่งบังคับ
บีบคั้นกดถวงนี้ไปโดยสิ้นเชิงแลว ตางกันมาก โดยไมมีสมมุติใดจะเทียบได เพราะจิต
ประเภทนั้นไมไดอยูในวงสมมุติ พอจะมาเทียบใหถูกตองตามหลักความจริงของ
ธรรมชาติน้ันได แมจะมีขอเปรียบเทียบก็เทียบกันไปอยางนั้นเอง ไมตรงตามความ
จริงที่เปนอยูของธรรมชาตินั้น เมื่อโลกมีสมมุติ มีขอเปรียบเทียบ ก็จําตองนํามา
เปรียบเทียบกัน 

เราดูนักโทษในเรือนจําที่ถูกกดขี่บังคับ เสียความอิสระอยูตลอดเวลา ตั้งแต
วันกาวเขาสูความเปนนักโทษหรือตองโทษ จนกระทั่งวันออกหรือวันพนโทษ เขาจะมี
ความสุขอยางไรบาง แมจะมีการหัวเราะกันบางดวยเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีทําใหหัวเราะ ก็
คือนักโทษหัวเราะอยูน่ันเอง ฟงแตวานักโทษ ไมใชคุณพาหัวเราะ โทษพาหัวเราะ มัน
กดขี่บังคับอยูในนั้น หาความสุขความสบายท่ีไหนมี 

เทียบเขามาสูภายในระหวางจิตกับกิเลส ส่ิงกดข่ีบังคับภายในจิตใจของเรา มัน
กดขี่บังคับอยูตลอดเวลาทุกขณะจิต แมจะไมปรุงไมแตงก็ถูกกดขี่บังคับอยูอยางนั้น
ตามหลักธรรมชาติของมันเอง เมื่อเปนเชนนั้นจะหาความสุขอันแทจริงที่ไหนม ีความ
สุขก็เปนความสุขเหมือนกับอาหารท่ีเขานําไปเล้ียงนักโทษในเรือนจําน่ันแล จะเปน
อาหารประเภทใดเลา เพราะอาหารของนักโทษเรายอมทราบดี แมจะไมเคยเปนนัก
โทษเราก็ทราบไดวาเปนอาหารประเภทใด เปนที่พึงพอใจไหม อาหารท่ีเขานําไปเล้ียง
นักโทษนั้น 

อาหารคือเคร่ืองลอท่ีกิเลสนํามาเล้ียงจิตใจเรา ถาพูดตามภาษาโลกก็วา พอไม
ใหตายเหมือนนักโทษในเรือนจํา เพื่อจะเอาการเอางานจากจิตดวงนี ้ เชนเดียวกับเขา
ตองการการงานจากนักโทษ ผลของงานจากนักโทษน้ันแล อาหารของจิตที่กิเลสนํามา
เยียวยาหรือพอมาประทงัชีวิตเรา จึงเปนอาหารประเภทเดียวกันกับอาหารของนัก
โทษ ไมไดผิดอะไรกัน ถาเทียบแลวเปนเชนน้ัน 

แตนักโทษถาจะพูดในอีกแงหนึ่งยังดีกวาเรา คือเขายังรูวา อาหารน้ีกินไปดวย
จําเปนจําใจเทาน้ัน ไมไดกินดวยความชอบพอในอาหาร รสอาหารอะไรเลย เพราะไม
เปนส่ิงท่ีนาชอบใจเลยในอาหารประเภทตางๆ ท่ีเขานํามาใหกิน สําหรับเราผูเปนนัก
ปฏิบัต ิ ยังติดรสของโลกามิสดวยความพอใจ จึงเรียกวาติด ติดรูปก็มีรสอยูในรูปนั้น
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แล ติดเสียง ติดกลิ่น ติดรส เครื่องสัมผัสตางๆ ลวนแลวแตมีรสอยูภายในส่ิงน้ันๆ 
ดวยกันทั้งนั้น ไมใชจะมีแตรสท่ีวาล้ินล้ิมรสอยางเดียวเทาน้ัน รสที่เกิดจากการสัมผัส
ทางหู ทางตา ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย ทางใจ มีดวยกัน และติดกันชนิดไมรูเนื้อรูตัว
วาติด เรื่อยมาตั้งกัปตั้งกัลป 

จิตใจมีความติด มีความผูกพันรักชอบในส่ิงเหลาน้ี โดยเจาตัวไมรูสึกวาส่ิง
เหลาน้ีเปนรสท่ีทําความผูกมัด มันเปนเรื่องของกิเลส เปนรสของกิเลสทั้งมวล เราจึง
ติดไมมีวันที่จะทราบโทษของรสเหลานี้ไดเลย ถาไมใชสติปญญาพินิจพิจารณาโดย
แยบคายไปตามลําดับ จะกี่กัปนับกัลปไมไดก็ตาม จะตองเปนผูติดรส เพลิดเพลินใน
รสโดยไมรูเนื้อรูตัวตลอดไป น่ีแหละความแยบคาย ความแหลมคมของกิเลส แยบ
คายแหลมคมขนาดไหน 

ถาอยากทราบก็จงตั้งใจประพฤติปฏิบัติ และอยาลืมคําที่พูดนี้ หากจะ
ประจักษภายในใจในวันหน่ึงแนนอนจากการปฏิบัติจริงของเรา จะไมพนไปได คําที่
ทานวา “รสแหงธรรม ชํานะซึ่งรสทั้งปวง” นั้นฟงใหดี รสแหงธรรมเปนอยางไรจึงตอง
ชํานะซึ่งรสทั้งปวง ก็รสเหลาน้ันเปนรสอาหารของนักโทษในเรือนจํา ที่ถูกคุมขังอยูใน
วัฏจักรดวยอํานาจของกิเลสท้ังน้ัน ไมใชอาหาร ไมใชรสที่พึงใจเปนลําดับ ไมใชรสที่
แทจริง ไมใชรสแหงความจริง มันรสแหงความปลอมของกิเลสเสกสรรปนยอหรือ
ปรุงแตงขึ้นมา ใหเราไดสัมผัสสัมพันธ หรือใหเราไดรับไดกินตางหาก ไมใชรสแหง
ธรรมแท 

สวนรสแหงธรรมจะเร่ิมปรากฏต้ังแตจิตเปนสมาธิ พอจิตเริ่มสงบ ความสุข
เร่ิมเปนรสข้ึนมาแลว ตามความสงบมากนอยในขั้นสมถะ คําวาข้ันสมถะน้ี อยาไปคิด
วาเปนข้ันเหมือนบันได ทานพูดไวอยางนั้นเอง ความจริงยอมเชื่อมโยงไปตั้งแตความ
สุขของสมาธิขั้นพื้น ๆ ไปโดยลําดับ จนถึงขั้นของสมาธิอันละเอียด ความสุขก็มีความ
ละเอียดไปตาม ๆ กัน น่ีก็จัดวาเปนรสแหงธรรม คือ สมาธิธรรม สันติธรรม ในข้ัน
แหงความสงบของจิต 

พอจิตมีอาหารคือความสงบเปนเครื่องดื่มเทานั้น จิตก็ปลอยวางความกังวล
เก่ียวกับรสตาง ๆ ทางรูป ทางเสียง ทางกลิ่น ทางรส ทางกายสัมผัส มาโดยลําดับลํา
ดา เพราะรสน้ีเร่ิมเหนือกวาแลว เพียงเทาน้ีก็เร่ิมเหนือรสท้ังหลายอยูแลว ยิ่งจิตได
พิจารณาแยกแยะโดยทางปญญา กระจายออกตามหลักไตรลักษณ หรือหลักอสุภะอสุ
ภังปฏิกูลโสโครกแหงกรรมฐานก็ตาม เพราะในเบื้องตนมักจะเดินทางดานอสุภ
กรรมฐาน คลี่คลายดูสกลกายทุกสัดทุกสวนทั้งภายในภายนอกของตน และของ
บุคคลอื่นสัตวอื่นตามแตความถนัดและเหมาะสมของการพิจารณา เพราะเปนสภาพ
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เหมือนกันใหเห็นอยางแจมแจงชัดเจนไปโดยลําดับ รสแหงธรรมก็จะเพิ่มขึ้นอีกเปน
รสแยบคาย นอกจากเปนรสแยบคายแลว ยังเปนรสที่เกิดขึ้นจากการปลอยวางไดดวย 

ตามธรรมดาของจิต เม่ือพิจารณารูแจงเห็นชัดในส่ิงใดแลวยอมปลอยวาง การ
ไมปลอยวาง การยึดถือไวนั้น เปนโซเปนตรวนของกิเลสมันมัดไว มันเสกสรรปนยอ
วาส่ิงน้ันดีส่ิงน้ีสวยส่ิงน้ันงาม มันไมไดบอกวาสิ่งนั้นเปนของปฏิกูลเปนของโสโครก 
เปนของนาเกลียด เปน อนิจฺจํ ของไมเที่ยง เปน ทุกฺขํ ความกดขี่บังคับหรือเปนทุกข 
เปน อนตฺตา ไมใชเราไมใชเขา ไมใชของเขาของใคร กิเลสมันไมพูด มันไมบอก ไม
เส้ียมสอนตามหลักความจริงน้ี แตมันจะนําหลักวิชาของมันเขามาแทรกซอนกับธรรม 
หรือแทรกแซงกับธรรมเขาไปวา เปนสิ่งที่ตรงกันขาม คือวาเปนของสวยของงาม เปน
ของจีรังถาวร เปนของมีคุณคา ลบลางของจริงไปโดยลําดับ เพราะมันมีอํานาจมาก 
ดวยเหตุนี้จึงติดตามแกไข และถอดถอนกลมายาของมันดวยธรรม มีสติธรรม ปญญา
ธรรมเปนตน 

โลกของเราเปนโลกที่ติดอยูในกลมายาของกิเลสนี้ทั้งมวล เมื่อปญญาได
พิจารณาเขาไปตามหลักความจริงโดยทางอสุภะดังท่ีกลาวแลวน้ี และโดยทางไตร
ลักษณ คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา แยกแยะขุดคน ยอนหนายอนหลัง ตลบทบทวน
หลายคร้ังหลายหนดวยสติดวยปญญา เพื่อหาความจริงที่ถูกกิเลสปดบังไว เปดเผย
ข้ึนมาตามหลักความจริง เพราะส่ิงเหลาน้ีเปนความจริงลวน ๆ ไมใชเปนของปลอม 
เรื่องของปลอม ความเห็นท่ีปลอมน้ัน เปนเรื่องของกิเลสตางหาก ไมใชเรื่องของ
ธรรม  

เราจะเห็นตามความจริงโดยไมตองสงสัย เมื่อเปดของปลอมที่ปกคลุมหุมหอ
ไวออกได เชน ความสวยงามเปนตน ความจริงแลวสวยงามท่ีไหน เอาอะไรมาสวย
งาม คนทั้งคนดูไดเมื่อไรถาพูดตามหลักธรรมชาติแหงความจริงแลว มันมีตั้งแตของ
สกปรกเต็มไปหมดทั้งราง ไมวาภายนอกภายใน จึงตองชะลางอยูตลอดเวลา แม
เครื่องนุงหมใชสอยสิ่งที่รางกายนี้อาศัย ตองสกปรกรกรุงรังไปตามกันหมด เน่ืองจาก
สวนใหญคือรางกายน้ีเปนบอเกิดแหงความปฏิกูลอยูแลวท้ังภายนอกภายใน เมื่อ
สัมผัสสัมพันธหรือคลุกเคลากับสิ่งใด สิ่งนั้นจึงกลายเปนของสกปรกโสโครกไปตาม 
เชน สบง จีวร เสื้อผา สถานท่ีบานเรือนท่ีอยูอาศัย ที่หลับที่นอนหมอนมุง มนุษยไป
อยูที่ไหนสกปรกที่นั่น แตไมมองเห็นความจริง เพราะความไมสนใจมองน่ันแลเปน
หลักใหญ 

นักปฏิบัติคนใหเห็นตามความจริงน้ี อยาหนีจากหลักความจริง น่ีคือความจริง
แท ส่ิงเหลาน้ันปลอมมันหลอกวาสวยวางาม เอา ดูซิในตัวของเราน้ี เอาชิ้นไหนมา
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เปนของสวยของงาม มาแขงกับธรรมคือของจริง ลองดูซิ จะมีชิ้นใดบางมากลาแขงวา
เหนือธรรมและจริงย่ิงกวาธรรม นอกจากปลอมยิ่งกวาธรรมเทานั้น 

ท่ีธรรมไมปรากฏภายในจิตใจเรา เพราะเวลาน้ีความปลอมมันมีอํานาจเหนือ
กวา มันหนาแนนกวาและปดบังไวอยางมิดชิด แมเปนของปฏิกูลท่ัวสรรพางครางกาย
ท้ังภายนอกภายใน ก็ยังเขาใจวาเปนของสดสวยงดงามเปนของจีรังถาวรไปได 
ระหวางความจริงกับความปลอมมันมีอยูในตัวของเรา มีอยูในจิตของเราน้ีแล เพราะ
กิเลสแทอยูกับจิต กระจายอํานาจออกมาสูอวัยวะสวนตาง ๆ นอกจากน้ันยังระบาด
สาดกระจายไปท่ัวโลกสงสาร น่ันเปนเรา นี่เปนของเรา อะไร ๆ เปนเราเปนของเราไป
หมด กลายเปนของสวยของงามเปนของแนนหนาถาวร นากระหยิ่มยิ้มยองไปหมด 
ลวนแลวแตเพลงของกิเลสตัวจอมปลอม มันหลอกลวงจิตใจเราใหว่ิงเตนเผน
กระโดด หมุนติ้วยิ่งกวาฟุตบอลเปนไหน ๆ หาความสุขความเจริญใจท่ีไหนจากการ
วิ่งเตนเผนกระโดดกับสิ่งหลอกลวงทั้งหลายดังกลาวมา 

จนกระทั่งถึงบัดนี้ยังไมตื่นตัวตื่นใจ แลวจะต่ืนเวลาไหน สถานที่ใด ถาธรรม
ของพระพุทธเจาปลุกสัตวโลก เชน เราซึ่งเปนนักปฏิบัตินี้ยังตื่นไมไดแลว ใครจะต่ืน
ไดในโลกนี้ คําวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสไว
ชอบแลว ชอบอยางเห็นประจักษ ไมมีปดบังลี้ลับ ล้ีลับท่ีไหนดูท่ีตาก็เห็น ดังที่กลาว
มาแลวน้ี 

เอา ดูเขาไปซิ ตั้งแตผิวหนังเขาไป ขี้เหงื่อ ข้ีไคลเปนของดีแลวเหรอ เปนของ
สวยของงามของสะอาดเหรอ ถาเปนของสะอาดจะเรียกขี้ยังไง นั่น และดูเขาไปจน
กระทั่งถึงภายใน ภายในทั้งหมดนี้มันมีชิ้นไหนที่จะมาแขงธรรมวาเปนของสวยของ
งาม ทั้ง ๆ ท่ีธรรมบอกวาไมไดสวยไดงาม เปนของปฏิกูล แลวมีชิ้นไหนที่จะมาแขง
ธรรมของพระพุทธเจาได ถาธรรมไมเปนของจริง ธรรมของพระพุทธเจาไมตรัสไว
ชอบ เอาอะไรมาแขงมาลบลางซิ สิ่งที่ธรรมตําหนิทั้งมวล เมื่อไดหยั่งลงดวยปญญา
แลวเปนจริงอยางน้ัน หาที่คานไมได 

สิ่งทั้งปวงนั้นมันจริงอยูแลวตั้งแตเรายังไมไดพิจารณา เปนแตวาเราถูกกิเลส
ปดตาใจของเราไว ทั้ง ๆ ที่มองเห็นอยูมันก็ไมเห็นไปตามความเปนจริง ปฏิกูลเต็ม
เนื้อเต็มตัวมันก็มาลบลางไปหมด กลายเปนวาเปนของสวยของงามไปเสีย แลวก็เช่ือ
มัน โดยไมมองดูธรรมที่โบกมือคอยชวยเหลืออยูเรื่อยมา ประหนึ่งตะโกนเรียกวา 
เกาะซิเกาะธรรม รีบเกาะจะพนภัย รีบปลอยกิเลส มันเปนไฟเผาอยูน่ันนะ  

จงฟาดฟนใหมันแตกกระจายไปนี้เปนอยางไร สูจนหมดลมหายใจ นั้นแล
ธรรมจะแสดงอยางเปดเผยทุกสัดทุกสวนใหเห็นไดอยางชัดเจน นี่วิธีขุดคนสิ่งปดบัง
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เพ่ือเห็นความจริงคือธรรมแท ถาเห็นความจริงก็เร่ิมเห็นธรรมแทไปโดยลําดับ เพียง
แตขั้นความสงบก็ไมยุงกับอะไรแลว เพราะเปนโอชารสแหงธรรม ใจไดดื่มธรรมคือ
ความสงบเย็นใจ ใจยอมไมวิ่งเตนเผนกระโดด ไมฟุงเฟอเหอเหิม ไมดิ้นรนกวัดแกวง
ไปสูอารมณตางๆ เพราะไดอาหารอันพึงใจเปนเครื่องดื่มเครื่องเสวย 

เม่ือไดใชปญญาพินิจพิจารณาท่ีเรียกวาปรุงอาหาร ใหละเอียดเขาไปยิ่งกวา
อาหารทางสมถะนี้ เปนอาหารทางดานปญญา นั่นยิ่งเปนรสเปนชาติที่ละเอียดลออเขา
ไปไมมีสิ้นสุด โดยพิจารณาแยกแยะดูสกลกายท่ีใหนามวากรรมฐาน หลักใหญของ
การแกการถอดถอนกิเลสอยูตรงนี้ ทานจึงสอนลงตรงนี้ สอนไปอื่นไมได เพราะสัตว
โลกติดอยูตรงนี้เปนพื้นฐานเสียกอน แลวจึงไปติดภายนอก เม่ือพิจารณาใหเห็นตาม
ความจริงน้ีเปนลําดับลําดาไมหยุดไมถอยการพิจารณา จนกระทั่งเขาใจแจมแจงแลว 
ความอิ่มพอแหงการพิจารณาและความปลอยวางแหงความยึดมั่นถือมั่น จะกระเด็น
ออกไปเองดวยอํานาจของปญญา เปนผูเพิกผูถอนสิ่งปดบังทั้งหลาย หรือตัดฟนรื้อ
ถอนสิ่งทั้งหลายที่จอมปลอมนั้นออก เห็นความจริงอยางประจักษใจ ปญญาขั้นนี้ก็
หยุดไปเอง 

เรื่องอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไมตองบอก เพราะน้ันเปนผลแหงความหลง
ตางหาก เมื่อความรูหยั่งไปถึงไหน ความหลงจะถอนตัวออกทันท ี อุปาทานจะทนได
อยางไร ตองถอนตัวออกมาโดยไมตองสงสัย น่ีการพิจารณาปรุงอาหาร คือธรรมารส
ขึ้นดวยอํานาจของสติอํานาจของปญญา พิจารณาคล่ีคลายเห็นส่ิงเหลาน้ันชัดเจนตาม
ความจริงเทาไร จิตย่ิงมีความเบาหวิวๆ เกิดความสลดสังเวช โอโฮ นี่เคยติดมาตั้งแต
เมื่อไร ทําไมจึงกลามาเสกสรรปนยอเอาอยางหนาดานๆ เชนน้ี น่ันคือคําอุทานวาเจา
ของเอง เพราะความจริงไมไดเปนอยางน้ันเลย ทําไมจึงเสกสรรปนยอเอาไดอยางนั้น 
เปนเพราะเหตุไร มันก็รูเรื่องจอมปลอมที่พาใหเปนไดในทันทีทันใดนั้นเอง เพราะ
ปญญาเปนผูหยั่งลงและเลือกเฟน จะไมทราบของจริงของปลอมไดอยางไร เอา ถาจะ
แยกออกใหแตกกระจัดกระจายก็เห็นไดอยางชัดเจนวา คือกองปาชาผีดิบ ตายลงไปก็
เปนกองปาชาผีตาย ดูไดที่ไหน เอา ดูไปทั่วโลกธาตุนี่ ที่ไหนไมมีปาชา สัตวบุคคลอยู
ที่ไหนมีปาชาผีดิบผีตายอยูที่นั่น 

พิจารณาใหลงถึงความจริงซิ ปญญามีไวตมแกงกินไดเหรอ สาํหรับมาใชเพ่ือ
รื้อเพื่อถอนความลมจมของตัว ใหหลุดลอยออกมาจากความเปนนักโทษที่ถูกกิเลส
ควบคุมตางหาก ทําไมจะทําไมได ธรรมะของพระพุทธเจาเหมาะสมอยางยิ่งแลวกับ
มนุษยเรา จึงประทานพระโอวาทไวกับแดนแหงมนุษย เห็นวาเปนจุดศูนยกลางอยาง
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ย่ิง เหมาะสมอยางยิ่ง ไมมีใครฉลาดยิ่งกวาพระพุทธเจาผูเปนบรมศาสดา ประทาน
ธรรมะไวในจุดที่เหมาะสมอยางยิ่งคือมนุษยเรา 

เวลาน้ีเราเปนอะไร เราเปนมนุษย เราแนใจอยูแลววาเปนมนุษย นอกจากนั้น
ยังเปนพระ ยังเปนผูปฏิบัติอีก ทําไมจะไมสามารถควาเอาของประเสริฐแหงธรรมารส
ขึ้นมาชม ขึ้นมาเปนสมบัติของตนไดดวยขอปฏิบัติของตน ถาเราไมสามารถใครจะ
สามารถในโลกน้ี มอบความสามารถน้ีใหกับใคร เวลาน้ีทุกขบีบบังคับอยูในหัวใจใด 
ไมใชบีบอยูในหัวใจเราน้ีเหรอ เราจะมอบความสามารถเปนตนน้ีไวกับใคร ภาระธุรัง
ทั้งหมดเพื่อความปลดเปลื้องจะมอบใหใคร มอบใหทุกขเหรอ ทุกขก็มีอยูกับหัวใจนี้
แลว นอกจากจะถอนทุกขออกดวยความเพียรเทานั้น 

เราเปนนักตอสู ตองเปนนักทาทาย ไมมีคําวาถอย เอา ทุกขเถอะ ทุกขถึงไหน
ถึงกัน ทุกขดวยความเพียรไมลมจม ดีย่ิงกวาทุกขท่ีบีบค้ันตัวเราอยูตลอดเวลา ซึ่งหา
ผลประโยชนอะไรไมไดเปนไหนๆ ขุดลงไปนักปฏิบัติ น่ีข้ันหน่ึงของการพิจารณา 

ทานสอนใหไปดูปาชา ก็เพราะยังไมเห็นปาชาภายใน ใหไปดูปาชาภายนอก
กอน เพ่ือเปนบาทเปนฐานเปนแนวทาง แลวไดยอนจิตเขามาสูปาชาภายในของตน 
มันมีมันเต็มไปหมด นอกจากรางกายของเราเปนปาชาผีดิบแลว สัตวสาราสิงชนิด
ตางๆ ยังเต็มอยูภายในทองเรานี้อีกดวย มีอะไรบาง บรรจุกันมานานเทาไร ปาชาตรง
นี้ทําไมไมดู ดูใหเห็นชัดเจน ความเปนอสุภะอสุภัง ความเปนอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา 
กองอยูในนี้หมด ไมนอกเหนือไปจากนี้เลย 

แยกไปทางความแปรปรวนคือเปน อนิจฺจํ มันก็เห็นอยูชัดๆ แปรสภาพอยู
ตลอดเวลาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งวันตาย แมแตเวทนามันก็ยังแปรของมัน มีสุข มี
ทุกข มีเฉยๆ ทั้งรางกายและจิตใจ หมุนตัวอยูอยางน้ันมีเวลาหยุดย้ังท่ีไหน ถามีสติ
ปญญาทําไมจะไมเห็นสิ่งเหลานี้ทํางานของตัวโดยหลักธรรมชาติของเขา ดวยสติ
ปญญาของเรา ตองรูตองเห็น ปดไมอยู ปดสติปญญาไมอยู ตองทะลุโดยไมสงสัย 

ทุกฺขํ อวัยวะสวนไหนพาใหมีความสุขความสบายบาง นอกจากทุกขเต็มตัว
ตองบําบัดรักษาอยูเรื่อยมา จึงพอรอดมาไดถึงวันนี้ ยังพากันเพลิดเพลินกับกองไฟ
อยูหรือ  

อนตฺตา ทานประกาศไวชัดเจนแลว อยายุง อนตฺตา เหมือนกับวาจะตีขอมือ
พวกเราน่ันแหละ อยาไปเอื้อมอยาไปจับ อันน้ันเปนพิษเปนภัย อยาไปเขาใจวาเปน
ตนเปนของตน เปนเราเปนของเรา นั่นคือพิษคือภัย เมื่อวาเปนเราเปนของเราเมื่อไร 
ความยึดมั่นถือมั่นก็เหมือนการจับไฟนั่นแล จงถอนตัวออกมาดวยปญญา ใหเห็นวา
สิ่งนี้เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา โดยแท จิตจะไมไปอาจไปเอื้อมไปจับ ไมไปแตะไป
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ตองจะปลอยวางภาระธุรังคือ อุปาทานความยึดมั่นถือมั่น อันเปนภาระอันหนักน้ัน
ออกมาโดยลําดับ  

เมื่อจิตถอนตัวออกจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น จิตก็เบาขึ้นตามๆ กัน
สบายข้ึนตามๆ กัน โอชารสของธรรมจะแสดงขึ้นโดยลําดับ ละเอียดยิ่งกวาขั้นสมาธิ 
เม่ือรสแหงธรรมเหนือรสของกิเลสประเภทน้ันๆ ก็ตองเหยียบย่ํากันไป ปลอยกันไป
เร่ือยๆ  

รูปขันธเปนสําคัญ ทําจิตใหกระทบกระเทือนมากทีเดียว รักก็เปนทุกข ชังก็
เปนทุกข เกลียดเปนทุกข โกรธเปนทุกข เก่ียวกับเร่ืองรูปขันธน่ีสําคัญมากกวาเพ่ือน 
ถาจิตไมสงบก็จะไมมีสถานท่ีบรรเทา ไมมีสถานที่หลบซอนตัวพอมีความสุขบางเลย
พระเรา จึงตองพยายามทําจิตใหสงบ นําธรรมเขามาฟาดฟนห่ันแหลกกันลงไป 

อยาเสียดายเวลํ่าเวลา อยาเสียดายวัฏสงสาร อยาเสียดายเรือนจํา อยาเสียดาย
ตะราง อยาเสียดายผูคุมขังผูทรมาน ผูบีบบังคับเราคือตัวกิเลสแตละประเภทๆ นี้คือ
ตัวทรมานเราอยางใหญหลวงมาแตไหนแตไรนับไมไดก็ตาม ใหถือเอาหลักปจจุบันนี้
เปนตัวการสําคัญ แลวจะกระจายไปหมด อดีตมีมานานเทาไรก็คือธรรมชาติแหงกอง
ทุกขดังที่เปนอยูนี้ หากปลดเปลื้องกันไมไดก็จะเปนอยางนี้ตลอดไป 

อยาไปสนใจกับเรื่องอื่น ใหดูเร่ืองความเปนจริงซ่ึงมีอยูในตัวของเรา และ
ประกาศอยูตลอดเวลานี้ดวยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร อยาลดละถอยหลัง อยา
เห็นสิ่งใดมีคุณคายิ่งกวาความเพียรที่จะรื้อถอนตนออกจากสิ่งบีบบังคับนี ้ ใหกลาย
เปนตนผูวิเศษขึ้นมา ตนน้ีจะเสกสรรก็ตาม ไมเสกสรรก็ตาม ไมติดไมเปนภาระ ไม
เปนอุปาทาน เอาตรงน้ีใหได น่ันแหละทานวาโอชารสอันสูงสุดอยูตรงน้ัน ใหถอดให
ถอนสิ่งที่เกี่ยวของพัวพันกันออกไปโดยลําดับ ถากถางเขาไปตั้งแตกองรูป ซ่ึงเปน
กําแพงอันหนึ่ง หรือเปนส่ิงหุมหอหนาแนนอันหน่ึง 

พอผานกองรูป ทําลายกองรูปนี้ไปไดไมมีเยื่อใย รูชัดแจงดวยปญญาแลว 
เหมือนกับเรามีตนทุนกอนใหญประจักษใจ แนใจในการที่จะกาวใหหลุดพนไดในชาติ
ปจจุบันน้ี และในวันใดวันหน่ึง ไมไดคาดวาปโนนปนี้ ถาลงจิตไดถึงขั้นนี้แลวเปนที่
แนใจ ความเพียรมาเอง ความทุกขความยากความลําบากเพราะการประกอบความ
เพียรน้ัน มันลบลางกันไปเองเพราะอํานาจรสแหงธรรมท่ีไดปรากฏ คือเปนผล
ปรากฏประจักษใจ เหนือกวาความทุกขเพราะความพากเพียรเปนไหนๆ ใจมีความ
พอใจโดยหลักธรรมชาติขึ้นมา ความเพียรหมุนตัวเปนเกลียวในบุคคลท่ีเคยเกียจ
คราน 
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ความเกียจครานเปนเร่ืองของกิเลสตานทานธรรมตอสูธรรม เราจะประกอบ
ความพากเพียรความข้ีเกียจข้ีคราน ความออนแอความทอแทเหลวไหล ความทุกข
ความลําบากจึงประดังกันเขามา บีบบังคับใหกาวไปไมได สุดทายก็ลมตูม แสดงวาถกู
ยิงแลว ไมตองซ้ําหลายนัด ตูมเดียวก็ลม ลมลงเสื่อลงหมอน หลับครอกๆ แครกๆ 
ลวนแตถูกกิเลสมันยิงเอาๆ ฟนเอาแหลกแตกกระจาย ความเพียรไมเปนทา ถาอยาง
นี้แลวก็คือผูที่จะจมอยูในวัฏสงสาร จมอยูในเรือนจําคือวัฏจักรนี้ตลอดไป หาวันหลุด
พนไปไมได หาวันเปนอิสระไมได 

เพราะฉะน้ัน  จงฟาดฟนลงไปตามหลักธรรมที่ทานสอนไวนี้ไมเปนอื่น จะตอง
พนจากสิ่งที่บีบบังคับนี้โดยไมตองสงสัย สําคัญอยูท่ีความเพียร ที่สต ิที่ปญญา ความ
อดความทน เอา ทนลงไป ทนเพื่อบึกบึนเปนอะไรไป อยางอื่นเรายังทนได ทุกขแทบ
ลมแทบตายในรางกาย ไมมีใครมาอดมาทนใหเรา เราจําตองอดตองทนมา เคยทนมา
แลวไมใชเหรอ สวนความอดความทนทุกขเพราะการประกอบความเพียรนี้ ทําไมจะ
ไมพออดพอทนได เพราะทนเพือ่จะประกอบความเพยีรร้ือถอนตนใหพนจากทุกข 
ทําไมเราจะทนไมไดวะ เอาใหหนักแนนซิหัวใจของพระ หัวใจนักปฏิบัติ ถาลงเห็นภัย
ตามหลักธรรมแลว เห็นคุณก็จะเห็นข้ึนในลําดับตอไปดวยความเพียรของเราน้ันแล 

เบ้ืองตนใหฟาดฟนในเร่ืองกรรมฐานน้ีใหมาก พอเปนปากเปนทาง ไดน้ีเปน
เหตุเปนผลเปนตนทุนแลว เร่ืองขันธส่ี เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็เปนอัน
ทํางานดวยกันอยูแลว เวทนากายก็มี เวทนาจิตก็ม ี เวลาพิจารณารางกายน้ีทําไมจะไม
วิ่งประสานกัน เพราะธรรมเหลาน้ีเก่ียวเน่ืองกัน ไมใชพิจารณารางกายเสร็จแลว จึงไป
พิจารณา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อยาไปคาด อยางนั้นผิด ในหลักปฏิบัติหลัก
ความจริงแลวไมเปนเชนน้ัน ทํางานจอลงจุดใดแลวมันจะกระเทือนกันไปหมด แต
เวลาเดนมันไปเดนตอนท่ีรางกายหมดความหมายไรคาไปแลวจากธรรม แตกอนเรา
เห็นวาส่ิงน้ีมีความหมายมีคุณคามาก พอธรรมความจริงเขาไปทําลายความ
จอมปลอมของกิเลสตัณหาประเภทนี้แลว ส่ิงเหลาน้ันก็หมดความหมายไรคาไป 
ธรรมเปนของมีคุณคาเหนือน้ันแลวอยางเดนชัด ทีนี้พวกเวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ น้ีจะเดน เพราะไดเปนปากเปนทางมาแตขั้นรูปกายแลว 

เวทนามีอะไร สวนมากจะเขาสูจิตเวทนา เวทนาสวนรางกายก็เคยไดอธิบายให
ฟงแลว แยกดูในขณะที่เจ็บไขไดปวย ในขณะที่นั่งนานๆ ก็รู ถาอยากรูเอาวันน้ีก็รู
เรื่องทุกขเวทนาดวยสติปญญา จะตองรูเห็นกันชัดเจน ถาใชปญญา อยาอดทนเฉยๆ 
การตอสูกับทุกขตองตอสูดวยปญญา ตอสูเฉยๆ อดทนเฉยๆ ไมจัดวาเปนมรรค 
มรรค คือ สติปญญา ทุกขมีมากเพียงไรยิ่งหมุนติ้ว สติปญญาจะออกจากจุดนั้นไมได 
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เอาใหเห็นความจริงภายในน้ัน เร่ืองรางกายแตละช้ินละสวนน้ันจะเปนความจริง ตาม
หลักธรรมชาติของตนอยางชัดเจนภายในจิต เพราะตามหลักธรรมชาติ เขาก็เปน
ความจริงของเขาอยางนั้นอยูแลว 

เวทนาจะเกิดข้ึนมากนอยเพียงไรภายในรางกาย มันก็เปนความจริงอันหน่ึง
ของตัวเอง มีจิตเทาน้ันเปนผูไปสําคัญม่ันหมาย เม่ือจิตไดพิจารณารูเทาดวยปญญา
แลว จิตก็ถอนตัวเขามาสูความจริงของตนในขั้นนี ้ แลวก็ตางอันตางจริง เมื่อตางอัน
ตางจริงแลวเปนโทษตอกันที่ตรงไหน กระทบกระเทือนกันไดอยางไร ไมกระทบ
กระเทือนกัน กายก็เปนกาย ทุกขก็เปนทุกข ใจก็เปนใจ คือ จิตเปนจิต ตางอันตาง
จริงไมกระทบกัน แมทุกขเวทนาจะไมระงับดับไปก็ตามก็ไมกระทบกระเทือนกัน ไม
ทําความกระทบกระเทือนแกจิตใหหว่ันไหวไดเลย น่ันคือเห็นความจริง หลายคร้ัง
หลายหนก็สามารถถอดถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในสวนรางกายนี้ได เวทนา
ทางกายมันก็ผานไปดวยกัน เหลือแตเวทนาทางจิต 

สัญญา สังขาร เปนสําคัญ เวลาผานจากกายน้ีไปแลว รูปขันธน้ีไปแลว มันจะ
เดนเร่ือง สัญญา สังขารความคิดความปรุง เพราะมันหมดปญหาทางรางกายแลวจิต
ใจก็ไมยอมพิจารณา เหมอืนกับเรารับประทานอ่ิมแลว อาหารประเภทนี้อิ่มแลวก็
ปลอย อันใดที่ยังสัมผัสสัมพันธยังดูดดื่มก็รับประทานสิ่งนั้นๆ เร่ือยไป จนกระทั่งอิ่ม
โดยประการทั้งปวงแลว ปลอยหมด ไมวาอาหารหวานคาวประเภทใด การพิจารณาก็
เหมือนกัน มันหากบอกอยูในตัวนั้นแล เมื่อใจอิ่มพอกับสิ่งใดยอมปลอยวางสิ่งนั้น 
แลวหยุดการพิจารณาในส่ิงน้ัน พิจารณาสิ่งอื่นตอไป เชนเดียวกับเรารับประทาน
อาหารประเภทน้ี เม่ือพอแลวก็รับอาหารประเภทอ่ืนไปเร่ือยๆ จนกระทั่งอิ่มพอตัว
หมดแลว ปลอยหมดทุกประเภทของอาหาร การพิจารณานี้ก็เพื่อความอิ่มพอ แลว
ปลอยวางน่ันแล 

สังขารคือความคิดปรุงอยูภายในจิต ปรุงดีปรุงชั่ว เร่ืองน้ันเร่ืองน้ี ปรุงอยู
ตลอดเวลา เราทุกคนหลงเร่ืองของตัว ไมมีคนอื่นมาเกี่ยวของก็ตาม จิตจะตองวาด
ภาพ ความคิดความปรุง ทั้งอดีตทั้งอนาคตยุงไปหมดภายในจิตใจ หลงเพลินอยูกับ
อารมณน้ัน โศกเศราอยูกับเร่ืองน้ัน เรื่องผานไปแลวกี่ปกี่เดือนก็นํามาอุน นํามาปรุง
มาแตงใหกวนใจ บีบบังคับใจอยูน้ันแล เพราะความหลง ไมทันกับกลมายาของกิเลส
ประเภทนี้จึงตองพิจารณา จิตปรุงขึ้นมาเรื่องอะไร ดีก็ดับ ชั่วก็ดับ เอาสาระอะไรจาก
ส่ิงเหลาน้ี มันเกิดขึ้นมาที่ตรงไหนก็คนลงไปตรงนั้น 

สัญญาความสําคัญม่ันหมาย มันก็หมายออกมาจากจิต จิตนี้เมื่อเขาถึงขั้น
ละเอียดเปนอยางนั้น หากเปนหลักธรรมชาติของการพิจารณาเองเปนเชนน้ัน ใครไม
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บอกก็เขาใจไปเอง สัมผัสสัมพันธที่ไหน สติปญญาจะหมุนติ้วๆ อยูตรงนั้น จนกระทั่ง
เขาใจแลวปลอย 

เมื่อปญญาไดตัดสะพานทางรูปขันธ ก็เทากับตัดสะพานทางรูป เสียง กลิ่น รส 
ภายนอกเขามาเชนเดียวกัน จะเหลืออยูภายในจิตก็เพียง เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ อันน้ีมีอยูกับจิตลวนๆ พิจารณาอยูในจุดน้ันดวยปญญา ไมทําความคุนเคย
กับอาการใดในส่ีอาการ คือ เวทนา สุขเกิดขึ้นมาก็ดับ ทุกขเกิดขึ้นมาก็ดับภายในจิต
น้ัน ทานจึงเรียกวา อนิจฺจา ๆ หรือ อนตฺตา ๆ มันเปนส่ิงเกิดดับ สัญญาก็ อนิจฺจํ    
ทุกฺขํ อนตฺตา เหมือนกัน จะยึดอะไร มันก็เปนเหมือนกับรูปขันธนี้แหละ คือเปนกอง
แหงไตรลักษณเหมือนกันทั้งสิ้น 

เม่ือพิจารณาหลายคร้ังหลายหน อาการทั้งสี่นี้ก็หดตัวตะลอมเขาสูจิต น่ีแล
การไลกิเลส ตีตอนกิเลสตีเขาไปอยางนี ้ มันไปหลบไปซอนอยูที่ไหน คล่ีคลายขุดคน
ตามไปดวยปญญา จนกระทั่งรูชัดเห็นชัดแลว กิเลสหาท่ีหลบซอนไมไดว่ิงเขามาสูจิต 
จากนั้นสติปญญาก็หมุนติ้วเขาสูจิต มโน ทานก็ไมใหยึด ฟงซิ มโนก็เปน อนิจฺจํ ทุกฺข ํ
อนตฺตา นั่นฟงซ ิมโนไมเปนไตรลักษณไดยังไงก็กิเลสอยูในนั้น เราจะถือวาใจเปนเรา
เปนของเราไดอยางไร เมื่อกิเลสทั้งกองทัพมันอยูภายในจิตใจ ถาเราไปถือวาจิตเปน
เราเปนของเราแลว ก็เทากับถือกิเลสเปนเราเปนของเราเขาอีก แลวจะพนไปไดยังไง 
ลึกซึ้งมากธรรมะขอนี้ น่ีในข้ันพิจารณา 

จิตก็เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ดวยกัน เพราะกิเลสมีอยูภายในน้ัน เอา ฟาด
ลงไปดวยการพิจารณา อะไรจะแหลกแตกกระจาย แมที่สุดจิตจะฉิบหายไปกับสิ่งทั้ง
หลาย ก็ใหเห็นประจักษดวยปญญาของเราเถอะ 

ตอนกิเลสเปนยอดวัฏจักร ท่ีทานวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา น่ันละเช้ือแหง
ภพแหงชาติมันฝงจมอยูภายในจิตดวงนี้ เมื่อถูกตัดสะพานออกหมดไมมีที่หากิน 
ออกทางตาก็ถูกตัดออกแลว ทางห ูทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย ถูกตัดหมดดวยปญญา 
กิเลสหาทางออกไมได จะไปรักรูป รักเสียง รักกลิ่น รักรส เครื่องสัมผัส ก็ถูกตัด
สะพานหมดแลว รูเทาความเปนจริงหมดแลว มันก็ว่ิงเขาสูภายใน จะไปติดรูปขันธ นี้
ก็พิจารณารูแลวดวยปญญา ปลอยวางไปแลว เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็
พิจารณาไลตะลอมเขาไปโดยความเปนไตรลักษณ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไปหมดแลว 
มันอยูจุดไหนกิเลส มันก็ตองไปหลบซอนอยูในอุโมงคใหญคือจิต ปญญาก็ฟาดฟน
ลงไป  

ท่ีน่ีจิตเปนเราเหรอ จิตเปนของเราเหรอ ฟนลงไป เอา อะไรจะฉิบหายก็ใหฉิบ
หายไปไมอาลัยเสียดาย เราตองการความจริงเทาน้ัน แมจิตจะฉิบหายกระจายไปหมด
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กับสิ่งทั้งหลายที่แตกกระจายไป ก็ใหรูเห็นกับการปฏิบัติน้ี ฟาดฟนลงไป สุดทายสิ่งที่
จอมปลอมทั้งหลายก็แตกกระจาย ธรรมชาติของจริงลวนๆ ของจริงอันประเสริฐคือ
จิตที่บริสุทธิ์นั้นไมตาย ไมถูกทําลาย น่ันเห็นไหม ที่นี่จะวา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา หรือ
ไมวาก็ตามเถอะ ขอใหจิตบริสุทธิ์เสียอยางเดียวเทานั้นก็พนจากสมมุติไปหมดแลว 
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา นี้อยูในวงสมมุติ พอจิตไดหลุดพนจากนั้นไปแลว หมดคําที่จะ
พูดอะไรตอไปอีกแลว ทั้งๆ ท่ีรูๆ  อยูนั้นแล สงสัยอะไรที่นี ่

นี้แลคือการพนจากที่คุมขัง พนจากวัฏจักร คือที่คุมขังของสัตวทั้งหลายมีเรา
เปนสําคัญ มใีจเราเปนสําคัญ รื้อถอนออกที่ตรงนี้ ปลดเปลื้องออกที่ตรงนี้ เมื่อกิเลส
หลุดลอยออกไปจากใจโดยสิ้นเชิงเสียเทานั้น จะไมมีอะไรเปนปญหาตอจิตใจอีกเลย 
ทานจึงเรียกวา อกาลิกจิต อกาลิกธรรม หากาลหาเวลาไมได คือไมมีกาลไมมีเวลา 
เปนธรรมชาตท่ีิบริสุทธ์ิ พุทโธ เต็มดวงอยูเชนนั้น 

ทีนี้เราจะไมเห็นโทษของกิเลสชัดเจนไดอยางไร เมื่อสติปญญาเปนตนขึ้น
เหยียบหัวกิเลสใหแหลกแตกกระจายออกไปหมดแลว ทําไมจะไมเห็นโทษของมัน
อยางเต็มใจ ความสุขท่ีกิเลสนํามาปอนเวลาเราจะตาย มันเอามาเยียวยาเราบางพอ
ประทังชีวิตทําไมจะไมรู น่ีความสุขเคลือบนํ้าตาลท่ีเกิดข้ึนจากกิเลสปรุง และนํามา
เยียวยาเราพอประทังชีวิต มันเปนอยางน้ีน่ีแลรสของกิเลส แตรสของธรรมกลับตรง
ขามเปนอยางนี้ ทําไมจะไมรู 

เม่ือสรุปความลงแลว จิตที่อยูในอํานาจของวัฏจักรคือกิเลสเปนเครื่องบีบ
บังคับ จึงไมผิดอะไรกับนักโทษที่ถูกคุมขังอยูในเรือนจํา เมื่อไดพนจากสิ่งคุมขังคือ
กิเลสน้ันโดยส้ินเชิงแลว จึงหาอะไรเทียบไมได แมเชนน้ันทานก็ยังยกวา ประเสริฐๆ 
ซึ่งเปนสมมุติอันหนึ่งขึ้นมา ที่ไมตรงกับความจริงอันนั้นนักเลย ถึงไมตรงก็ใหเปนที่
แนใจเถอะ ความตางกันเปนดังท่ีวาน้ีแล ระหวางจิตที่มีสิ่งควบคุมกับจิตที่หลุดพน
แลวจากส่ิงบังคับท้ังหลาย เปนอิสรเสรีเต็มท่ีของตัวแลว ตางกันดังที่กลาวมาแลวนี้
แล 

ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจ ตางมุงมาศึกษาหาสาระใสตน พิจารณาใหเห็นชัดตาม
หลักอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ดังท่ีกลาวมาแลวน้ี เพราะทั่วไตรโลกธาตุเปนอยางนี้ทั้งนั้น 
ไมมีอะไรจะเปนของวิเศษพอใหอาลัยอาวรณกับมัน นอกจากการหลุดพนเสียเทาน้ัน
เปนของวิเศษ เปนธรรมชาติท่ีวิเศษแท ไมตองเสกสรรปนยอก็เปนธรรมชาติของตน 
พอกับทุกสิ่งทุกอยาง น้ีแลท่ีวารสแหงธรรมชํานะซ่ึงรสท้ังปวง รสท่ีเราเคยผานมาจะ
เปนรสชนิดใดก็ตาม รสแหงธรรมชนะทั้งหมด ปลอยทั้งหมด เพราะไมมีรสอะไร
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เสมอ แมรสนี้ก็ไมติด รสที่วาประเสริฐนี้ก็ไมติดตัวเอง เปนหลักความจริงอันหน่ึงเทา
น้ัน 

เอา เอาใหจริงนักปฏิบัต ิ อยาทอถอย เอา พลีชีพตอพระพุทธเจาเถอะ การ
พลีชีพตอกิเลสนี้เราไมวาพลีก็ตาม เราเคยพลีมามากและนานแสนนานแลว จนนับไม
ไดในภพชาติหนึ่งๆ ของแตละสัตวแตละบุคคล นับไมไดแลว เอาวงปจจุบันท่ีเห็นๆ 
เปนๆ อยูเวลาน้ี ยอนหลังไปจนหาประมาณไมได เปนมาจากอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา 
ท่ีฝงอยูภายในใจน้ีแลเปนภพๆ ชาติๆ สิ่งอื่นๆ ทั่วไตรภพ ไมมีสิ่งใดชิ้นใดพาใหเปน
ภพเปนชาติ และพาใหแบกกองทุกขทั้งมวล มอีวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราน้ีเทาน้ัน 

เพราะฉะน้ัน จิตเวลาคนตายแลววาสูญ มันสูญไปไหน เอาภาคปฏิบัติเขาไป
จับซิ อยาพูดตามกลมายาของกิเลสปดหูปดตาซ ิกิเลสมันบอกวาตายแลวสูญ น่ัน มัน
ปดไวอยางมิดชิดแลว กิเลสตัวพาใหสัตวเกิดตายน้ันสูญไปไหน ทําไมไมยอนศรแทง
มันบางถาอยากรูกลหลอกของมัน มันพาสัตวโลกใหจมอยูในวัฏสงสารน้ี มันสูญไป
ไหนกิเลสนะ และกิเลสบังคับอะไรถาไมบังคับจิต จิตเมื่อมันสูญไปแลวกิเลสบังคับได
ยังไง มันไมสูญนะซิมันถึงบังคับใหเกิดแกเจ็บตายไดเรื่อยมาเรื่อยไปไมหยุดไมถอย 
ทําไมเราจะไปหลงกลมายาของกิเลสวาตายแลวสูญๆ ไมสะดุดใจเห็นโทษกลหลอก
ของมันบาง กิเลสตัวแสบน้ีเคยหลอกสัตวโลกใหหลงและงมทุกขมานานแสนนานแลว 

พิจารณาใหถึงความจริงซิ อะไรสูญไมสูญก็ใหรู น่ีจึงเรียกวานักธรรมะ นักคน
ควาพิจารณาใหถึงความจริง ดังพระพุทธเจาทีป่ระกาศสอนธรรม ทานประกาศสอน
ดวยความจริง ทานทรงปฏิบัติแลว ทั้งเหตุก็สมบูรณเต็มที่ จึงไดผลเปนที่พอพระทัย
แลวนําธรรมน้ีออกสอนโลก ทานสอนไวท่ีตรงไหนวาสัตวท้ังหลายตายแลวสูญ อยูที่
ตรงไหน มีแตวาเกิดแกเจ็บตายๆ อยูอยางนั้น ทานสอนไวเปนอยางนี้ทั้งนั้น พระ
พุทธเจาทั้งหลายไมคานกัน เพราะรูอยางเดียวกันเห็นจริงอยางเดียวกันตามหลัก
ความจริงน้ันๆ จะลบใหสูญไดอยางไรเม่ือเปนความจริงเต็มสวนอยูแลว  

การเกิดการตาย เกิดตายไมหยุดไมถอยเพราะอะไรเปนสาเหตุ ทานก็สอนไว
แลววา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺญาณํ เปนตน น่ีเปนสาเหตุ มัน
ฝงอยูภายในจิต จึงพาใหเกิดอยูไมหยุดไมถอย พอทําลายอวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ลง
ไปแลวเปนอยางไร อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนโิรธา สงฺขารนิโรโธ น่ัน พออวิชชา
ดับจากใจเสียเทาน้ันไมวาอะไรๆ ดับไปหมด นิโรโธ โหต ิ น่ัน จะวาไง หรือวา เอว
เมตสฺส เกวลลฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหต ิ น่ัน พออวิชชาดับไปเทานั้น ทุกสิ่งทุก
อยางดับไปหมด แลวผูท่ีรูวาอวิชชาดับ นั่นคือผูบริสุทธิ ์ ผูบริสุทธิ์นั้นดับสูญไปได
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อยางไร ความจริงสุดสวนเปนอยางน้ี ดูเอา ฟงเอา ผูถือ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺ
ฉามิ นะ ก็พวกเราชาวพุทธมิไดถือ กิเลสํ สรณํ คจฺฉามิ น่ีวะ 

เราเปนนักปฏิบัติตองคนใหเห็นความจริงซิ ใครจะยกสามแดนโลกธาตมุา
หลอกมาคานก็ไมหวั่น ถาลงไดรูเห็นความจริงเต็มหัวใจแลวคานไดยังไง เราคิดด ู
พระพุทธเจาเพียงพระองคเดียวเทานั้น ทําไมจึงสามารถเปนครูเปนศาสดาของโลกได
ท้ังสามโลก ถาไมเอาความจริงทีท่รงรูทรงเห็นเต็มพระทัยมาสอนเอาอะไรมาสอน 
การสอนก็สอนดวยความอาจหาญไมมีใครเกินพระพุทธเจาผูเปนอาชาไนย ผูนําความ
จริงลวนๆ มาสอนโลก ไมไดเอาความปลอมความดนเดามาสอนนี่ การพูดออกมา
ดวยความดนเดาเกาหมัดนั้นเปนวิชาของอวิชชา เปนหลักวิชาของอวิชชาที่กลอมโลก
ใหลมจมไปตามมันตางหาก หลักธรรมแทๆ  ไมไดสอนใหลมจม ถึงเรียกวาส่ิงเหลา
นั้นเปนของปลอม ธรรมเปนของจริงที่พึ่งเปนพึ่งตายไดไมสงสัย 

กิเลสมันปลอมทั้งเพ รอยทั้งรอยปลอม ธรรมจริงรอยทั้งรอยจริงหมด มัน
เดนิสวนทางกันระหวางกิเลสกับธรรม จึงตองเปนขาศึกกัน การปฏิบัติความ
พากเพียรไมรบกับกิเลสจะรบกับอะไร นี่คือขาศึก ไมรบกับอันนี้จะรบกับอะไร เวลานี้
กิเลสเปนขาศึกตอธรรม เปนขาศึกตอเรา เราไมรบกับกิเลสท่ีเปนขาศึกตอเราและตอ
ธรรมจะรบกับอะไร เมื่อรูเรื่องของกิเลสเสียทั้งมวลแลว จะสงสัยธรรมไปที่ไหนกันอีก 
เฉพาะอยางยิ่งจิตสงสัยอะไร เร่ืองตายเกิดตายสูญ สูญที่ไหนก็ใหรูซินักปฏิบัติ ฟง
อะไรเสียงลมปากที่อมกิเลสตัวสกปรกพนออกมา ไมข้ีเกียจลางหูหรือ จงฟงเสียง
ธรรมของศาสดาองคเอกนั่นซ ิหูจะไดสะอาด ใจจะไดบริสุทธ์ิ 

เอาใหจริงใหจัง ทําลุมๆ ดอนๆ เหลาะๆ แหละๆ เห็นแกหลับแกนอน เห็น
แกปากแกทองเหลาน้ีเคยฝงใจมานานแลว เปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล จงพลิกแพลง
เปลี่ยนแปลงใหเปนเรื่องของธรรมขึ้นมา จะสมชื่อสมนามวาเปนลูกศิษยตถาคต ได
พลีตนออกมาบวชในพระพุทธศาสนา และดําเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจา จะ
ไดมหาสมบัติอันลนคามาครองใจ เมื่อธรรมครองใจกับกิเลสครองใจนั้นตางกันอยาง
ไร นี่ก็ดังที่พูดแลว ธรรมครองใจประเสริฐเลิศเลอ สงาผาเผย มีอิสระเต็มตัวเต็มใจ 
ไมไขวควา ไมหิวโหย ไมเสาะแสวง ไมหวังพึ่งอะไรเพราะธรรมเต็มใจแลวอิ่มพอ 
 
พูดตอตอนทายแหงการแสดงธรรม 

ระหวางพระพุทธเจาแตละพระองคท่ีจะมาตรัสรูเรียก พุทธันดร ระหวาง
พุทธันดรท่ีวางจากศาสนาน้ัน ไมไดยินคําวา บาป บุญ นรก สวรรค นิพพานเลย 
เพราะไมมีใครบอกวาธรรมเปนยังไง กิเลสเปนยังไง แลวจะมีทางเดินไดยังไง ก็หัวสุม
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กันอยูในเรือนจําน้ันนะซิ จะวาไง ในเรือนจํานั้นยังทําโทษตอกันในเรือนจําไดอีก ไม
เพียงแตวาเปนนักโทษแลวมันทําโทษอะไรไมไดนะ เปนนักโทษแลวมันก็ยังทําโทษได
อีก อยางนักโทษในเรือนจํา ฆากันเกงอยูในเรือนจําน้ัน 

นี่ก็เหมือนกัน เมื่อไมมีอรรถมีธรรมอะไรมาชี้แจงแสดงบอกเหตุบอกผลดีชั่ว 
ตางๆ แลว ก็มีแตความช่ัวเต็มหัวใจสัตว แลวจะไปเอาความดีที่ไหนมาทํา เพราะมี
แตความชั่ว  ถาพระพุทธเจาไมไดมาตรัสรูแตละพระองค ๆ และสั่งสอน ก็จมอยูใน
โลกันตสัตวนั้นตลอด พอพระพุทธเจามาตรัสรู จึงไดยกอันนี้ขึ้นมา ยกอันนั้นขึ้นมา 
ใหรูใหเห็นกันท้ังบุญท้ังบาป ท้ังนรกท้ังสวรรคและนิพพาน ทั้งๆ ท่ีส่ิงเหลาน้ันมีอยู
ติดกับตัวเราน่ันแหละ แตเจอไมได เห็นไมได เพราะไมมีผูบอก เจอตั้งแตทุกขที่
กิเลสบีบบังคับใหแสดงผลออกมา ตัวสาเหตุคือกิเลสที่ผลิตทุกขใหเรา บีบบังคับเรา
ใหเปนทุกขนั้น เราก็ไมเห็น ทางที่จะออกจากกิเลสเราก็ไมรูไมเห็น เพราะไมมีธรรม
แสดงทางออกพอไดขวนขวาย 

น่ีเราพรอมแลว ถึงพระพุทธเจาจะปรินิพพานไปนานสักเทาไร กส็วากขาต
ธรรมนั้นแลคือองคศาสดา ดังที่พระองคตรัสกับพระอานนทนั่น แหมซึ้งมากนะ 
“พระธรรมและวินัยท่ีเราแสดงไวแลวน้ีแล อานนท จะเปนครู เปนศาสดาของเธอทั้ง
หลายแทนเราในกาลท่ีเราลวงไปแลว” หมายถึงพระสรีระพระองคลวงไปเปนธรรมดา
ของ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา สวนธรรมของจริงน้ัน เปนศาสดาไปโดยตลอด ผูเคารพ
ธรรมวินัย จึงช่ือวาเคารพศาสดา และเดินตามนี้จะไมไปไหน จะไปตรงที่พระพุทธเจา
ทรงสอนแลวน้ันแล เหมือนพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยูไมผิดอะไรกันเลย 

สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ ขอใหเดินตามหลักธรรมที่ชอบนั้นเถอะ จะ
เปนผูปฏิบัติชอบ ปฏิบัติดี ตรงก็อยูที่นั่น สุปฏิปนฺโน ก็อยูที่นั่น อุชุฯ ก็อยูที่นั่น
ญายฯ อยูที่นั่น สามีจิฯ อยูที่นั่น สุดทายก็ เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ เม่ือบรรลุธรรม
เปนข้ันๆ จนถึงความหลุดพนแลว นั้นแลคือสาวกของพระพุทธเจาอยูที่นั่น 

ผูทรงหลักความจริงน้ันแหละจะเปนผูไมหว่ันไหว จะเปนผูเปนหลักของตัว
และของโลกไปได คือทรงความจริงไวไมหวั่น ถามีความจริงอยูภายในใจแลวไมหว่ัน
การประพฤติปฏิบัติทุกอยางสม่ําเสมอ ไมเปนลุมๆ ดอนๆ สําคัญอยูที่จิต เพราะ
ฉะนั้น จึงตองสอนเนนลงที่จิต ใหหมูเพื่อนไดหลักไดเกณฑในการประพฤติปฏิบัติ
ทางดานจิตใจ ขอวัตรปฏิบัติ สิกขาบทวินัยอะไรจะเปนไปตามหลักของจิต เมื่อจิตได
นอมลงสูธรรมแลว การดาํเนินทําไมจะไมเปนไปโดยความเปนธรรมเปนวินัย ตอง
เปน 
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ถาเพียงแตความจําเฉยๆ มันไมไดเรื่องนา ผมไมไดประมาทธรรมของพระ
พุทธเจา เรียนก็เรียนเพ่ือความจํา มีแตความจําเฉยๆ ความจาํอนัไหนมาแกกเิลสไดมี
เหรอ จําไดหมดพระไตรปฎก กิเลสก็เต็มตัวอยูนั้น ไมมีกิเลสตัวไหนที่หนังบางเอา
นักหนาพอผิวมันถลอกบาง หนังมันถลกบาง นอกจากจะเพ่ิมกิเลสข้ึนมาใหหนังหนา
เทาน้ัน ดวยความสําคัญวาเราเรียนมากรูมาก เคลื่อนที่ไปไหนไมได มันหนักความรู
ความฉลาดของตนที่เรียนมามาก ความจริงมันหนักกิเลสความถือเนื้อถือตัว ความ
สําคัญม่ันหมายวาตัวรูตัวฉลาดตางหาก น้ันแลกิเลสมันแทรกอยางน้ัน จงเขาใจไว
ดวยดี อยาลืมตัววาเรียนมาก รูมาก ฉลาดมาก กิเลสนอยลง ถาไมไดลงมือปฏิบัติ
เพ่ือความจริงแหงธรรมท้ังหลาย จะไมมีหวังเห็นธรรมของจริงประจักษใจตลอดไป 

เอา ภาคปฏิบัติฟาดลงไป เราจะเห็นเร่ืองเหลาน้ีแตกกระจายออกไปภายใน
จิตใจของเรา ท่ีเคยแบกเคยหามความรูความฉลาดอันเปนกิเลสสําคัญน้ันอยาง
ประจักษไมสงสัย เพราะความจํากับความจริงน้ันตางกัน ความจริงน้ีลงไดเขาถึงไหน 
กิเลสหลุดลอยไปถึงนั้น ความจํา จําไปถึงไหน กิเลสพองตัวขึ้นถึงนั้นแหละ น่ีเปน
ความจริงพูดตามความจริง เราก็เคยเรียนมา น่ีถาหากวาเราไมเรียนมา ใครๆ เขาจะ
วาเราน้ีประมาทเอาเสียจนส้ินดี เราไมไดประมาท ในความรูสึกของเราไมเคยมีความ
ประมาทธรรมพระพุทธเจาเลย 

เรียนเราก็ไดเรียน จําเราก็ไดจํา เรียนนักธรรมตรี ไดความรูนักธรรมตรี ที่นี่
มันหมายออกไปแลวนะ โอ เราน่ีมีความรูมากนะ ไดถึงนักธรรมตร ีพอไดนักธรรมโท 
ขยายออกไปอีกแลว แหม.เรามีความรูมากถึงนักธรรมช้ันโทนะ เปนนักธรรมเอกขึ้น
เปนมหาเปรียญ โอย ยิ่งจะกาวไมออก มนัหนักความรู มันหนักความรูตายอะไร มัน
หนักกิเลสทิฐิมานะ วาตัวรูตัวฉลาดตางหาก นั้นละตัวโงที่สุด มันไมไดเรียนเพื่อฉลาด 
มันเรียนเพ่ือโงถาเปนอยางน้ัน 

ถาเรียนเพ่ือรูหลักขอปฏิบัติแลวจะไดดําเนินตามน้ัน น่ันละเรียนเพ่ือความ
ฉลาด การเรียนน้ันจะเปนประโยชนย่ิงกวาการเรียนแลวมาสําคัญตัว และยึดเอา
สมบัติของพระพุทธเจาจากที่เรียนมาจําไดมานั้น มาเปนสมบัติของตนเปนไหนๆ 
ความจําเปนสมบัติไดยังไง ความจริงตางหากเปนสมบัต ิ เม่ือเรียนแลวก็ปฏิบัติ ทาน
จึงวา ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ฟงซิ ธรรมทั้งสามเปนธรรมเกี่ยวเนื่องกันแยกกันไมออก 
ถาผูมุงผลตามหลักความจริงที่ทรงสอนไวแลว ตองดาํเนินตามธรรมท้ังสามประเภทน้ี 
ปริยัติเรียนรูแลว เอา ปฏิบัติ ทานสอนวายังไง เชน เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ 
เปนตน เปนเร่ืองเล็กนอยหรือ ครอบโลกธาตุอยูแลวน่ี 
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ดังที่พูดตะกี้นี้อะไรรางกายมันเปนยังไง เกสา ดูซิ โลมา ผม ขน เล็บ ฟน หนัง 
แนะ คนเรามันดูกันไดเพียงหนังหุมหออยูเทานั้นแหละ ผิวบางๆ หลอกตาคนโงให
หลงกันเสียจนท่ัวดินแดน ทานจึงสอนไวตรงน้ัน ตจปริยนฺโต มีหนังหุมหออยูเทาน้ัน
นะจึงพอดูได กิเลสมันละเอียดแหลมคมมาก มันฉลาดมาก มันเอาหนังบางๆ มา
หลอกสัตว หุมไวในรางวาเปนสัตวเปนบุคคล วาเปนหญิงเปนชาย วาเปนของสวย
ของงาม ทําใหสัตวโลกฟุงเฟอเหอเหิม ดิ้นรนกวัดแกวงยิ่งกวาสุนัขเดือนเกา เดือน
สิบ เสียงเหาเสียงหอนอึกทึก เพราะอํานาจแหงราคะตัณหามันกําเริบมันด้ินรน น้ัน
อํานาจของหนังหอกระดูกมีอิทธิพลมากไหม พิจารณาดูซิ มันดิ้นรนอะไร พิจารณาให
เห็นตามเปนจริงแลว มันจะไปดิ้นอะไร เพราะเห็นชัดๆ อยูแลวน่ี ตาก็เห็นอยูนี่ ชะ
ลางอยูทุกวัน ชะลางของสกปรกนั่นเอง สะอาดแลวไปชะลางกันทําไม ทานสอนมาถงึ
น้ีซ่ึงเปนสวนใหญแลวทานก็หยุด เพราะเวลามีนอย ยังไมไดสอนใหมากกวานี้ 

ผูพิจารณาก็พิจารณากระจายออกไปถึงอาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ 
เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหาร
ใหม อาหารเกา น่ัน หมดแลวธาตุดินภายในรางกาย ท่ีน่ีเราก็พิจารณากระจายให
แหลกดวยปญญาเปนไร มันจะหลงไปไหน กิเลสมันหลบมันซอนอยูตามอาการเหลา
น้ี มันเสกสรรปนยออยูตามน้ี ฟาดฟนลงไปใหถึงหลักความจริงดวยสติปญญา มันจะ
ไปไหนกิเลส จะหาที่หลบซอนไดที่ไหนดังที่พูดแลว 

ใครมาสอนอยางนี้ ไมใชพระพุทธเจาใครจะมาสอนอยางนี้ได เพราะไมมีใคร
เห็นใครรูน่ี กิเลสปดหูปดตาโลกไวอยางมิดชิดทีเดียว เม่ือสติปญญาอันเปนธรรม
เคร่ืองประหารฟาดฟนเขาไปตรงไหน มันแตกกระจายไปตรงนั้น เห็นความจริงตรง
น้ันๆ ทีนี้มันก็ถอนตัวเขามาๆ ละซิ น่ีคือความจริง เขาถึงไหนแตกกระจายไปถึงนั้น 
จิตเบาข้ึนๆ นั่นคือการถอดถอนกิเลสดวยความจําเพื่อการปฏิบัติเปนอยางนั้น  

เมื่อรูแลวก็ใหปฏิบัติดังที่รูมา เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ เปนตน น่ีเราจํา
ไดแลวในภาคปริยัติ ท่ีทานสอนกรรมฐานทีแรก น้ันคือปริยัติ เราไดเรียนแลวจาก
อปุชฌายอาจารยของเรา จากน้ันก็เปนภาคปฏิบัติ นําไปคล่ีคลายกระจายดูใหเห็น
ตามหลักความจริง น้ีคือภาคปฏิบัติ เมื่อเห็นตามความจริงมากนอย ยอมถอดถอน
ตนออกมาๆ กิเลสคอยหลุดลอยไปๆ ทานจึงวา ปฏิเวธๆ ความรูแจงแทงตลอด คือ
แทงทะลุไปเรื่อยๆ จนแทงทะลุปรุโปรงไมมอีะไรเหลือเลย พนจากโลกพนที่ไหน ถา
ไมพนที่ใจซึ่งเคยถูกบีบบังคับอยูนี้จะไปพนกันที่ไหน ใครจะมีจรวดดาวเทียมมาให
ขับขี่ใหขึ้นไปเพื่อพนโลก พนโลกอะไรอยางนั้น มันไปตายอยูบนอวกาศก็ยังมี มันพน
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ที่ไหนถึงไดตาย แตกิเลสที่ไมตายยังฝงอยูในจิตมันก็พามาเกิดอีกนั่นแล ใหพนที่จิต
น้ีซิ เพราะกิเลสตัวบีบบังคับอยูท่ีจิตน้ี มิไดอยูที่อวกาศ 

ความเกิดความตาย จิตเปนตัวการสําคัญ ที่ยาพิษคือกิเลสแทรกเขาไปใหหมุน
ต้ิวๆ ทั้งวันทั้งคืน ยืนเดินนั่งนอน และในภพน้ันภพน้ี ภพนอยภพใหญ ภพไหนมันก็
กองอยูกับใจดวงนี ้นักปฏิบัติธรรมสงสัยที่ตรงไหน สงสัยอะไรกัน เอาใหจริงซิ ถาลง
ไดรูวิวัฏจิตน้ีแลว ไมตองบอกความพนทุกขหรือพระนิพพาน จิตรูเองเห็นเองพนทุกข
ถึงพระนิพพานเอง โดยไมสนใจกับใครจะมาบอกหรือตามสงเสียแหละ เหมือนกับ
นักโทษนั่นแล พอถูกปลอยออกจากเรือนจําเทานั้น เขาไมถามวา บานของขาอยูที่
ไหน ขาติดตะรางมาหลายปแลว ขาจําบานไมได ไปสงขาดวย ดังนี้ไมมี มีแตเผนถึง
บานทีเดียว อยากใหมีสัก ๕ ขา หรือ ๑๐ ขาโนน จะไดเผนพรอมๆ กันใหถึงเร็วทัน
ใจ เพราะความอยากกลับบานกลับเรือน เพ่ือเห็นหนาลูกหนาเมียญาติมิตรเพ่ือนฝูง 
และกลับไปสูความเปนอิสระ อะไรจะมีกําลังมากยิ่งกวาหัวใจที่พองตัวเวลาพนจาก
โทษแลววะ 

นี่ก็เหมือนกัน เมื่อจิตหลุดลอยออกจากกิเลสแลว ไมตองถามหาละนิพพาน
ถามหาทําไม ขอใหรูนิพพานประจักษใจเถอะจะไมตองถามใครทั้งสิ้น ที่ไมรูนิพพาน
น่ันซิ ถึงถามกันใหยุงในชาวพุทธเรา ดีไมดียังทะเลาะกันดวยมวยฝปากไมยอมลงเวที
ซึ่งมีอยูเยอะ 

นิพพานคืออะไร ขอจงทําใจใหบริสุทธิ์เถอะ จะหมดปญหาโดยประการทั้งปวง 
ขึ้นชื่อวาสมมุติจะไมมีเขาไปเกี่ยวของขัดแยงไดเลย น่ีละธรรมะพระพุทธเจา เปน
ธรรมสดๆ รอนๆ อยูอยางนี้ มรรคผลนิพพานทาํไมจะไมสดๆ รอนๆ กับผูปฏิบัติ
เลา เราไปควาหาอะไรลมๆ แลงๆ ตะครุบเงา ตะครุบไปทําไม เอาตัวจริงน่ันซิ จับตวั
ไดแลวก็จับเงาไดเทาน้ันแหละ เพราะเงานี้ออกไปจากตัว จับตัวไดแลวทําไมจะจับเงา
ไมไดไมถูก การตะครุบเงา เงามันว่ิงเราก็ว่ิง ทันเมื่อไร ความสําคัญม่ันหมายหลอก
เราไปเร่ือยๆ นี้แลคือเงา จงจําไวใหถึงใจจะถึงธรรมคือตัวจริง 

ไมมีอะไรที่จะมากั้นกางมรรคผลนิพพาน มีสัจธรรม ๒ ประการเทาน้ัน คือ 
ทุกขกับสมุทัย เปนเครื่องปดบังจิตใจไมใหกาวเขาสูมรรคผลนิพพานได แลวอะไรจะ
เปนเครื่องบุกเบิกสิ่งที่ปดบังหุมหอทั้งสองประเภทนี ้ก็มรรคสัจ นิโรธสัจน่ันแล มีเทา
นี้เครื่องบุกเบิกที่จะใหถึงมรรคผลนิพพานม ีมรรคสัจ ไดแกขอปฏิบัต ิคือ ศีล สมาธิ 
ปญญา หรือสัมมาทิฏฐ ิสัมมาสังกัปโป จนกระทั่งสัมมาสมาธิเปนที่สุด นี่คือเครื่องมือ
บุกเบิกท่ีจะใหเขาสูมรรคผลนิพพาน ปราบใหเตียนโลง กิเลสไมมีเหลือเพราะ
มัชฌิมาปฏิปทานี้แล มันเพราะกาลสถานท่ีท่ีไหน มันเพราะบุคคลผูใดมีอํานาจมากีด
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กันบังคับคับจิตใจของเราไมใหพนจากกิเลส มันไมมีกาลสถานที่และสิ่งใดหรือบุคคล
ผูใดมากีดกันมรรคผลนิพพาน นอกจากเราเองที่ถูกกิเลสกลอมเอาเทานั้น มันถึงไป
ไมรอดและหลับครอกๆ อยูดวยความประมาทนอนใจเทาน้ัน มันเปนเรื่องของกิเลส
คือทุกขสมุทัยทั้งมวลที่ขับกลอม และกีดกันสัตวโลกไมใหถึงมรรคผลนิพพานนะ 
มรรคผลนิพพานจะไปลาสมัยท่ีไหน ถาไมใชเราเปนคนลาสมัยเสียเอง ถาอยากใหทัน
สมัยก็เอาซิ ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจาอยางแทจริงและถึงใจซิ คําวาลาสมัย 
อันเปนกลมายากดถวงของกิเลสจะสิ้นซากไปเอง 

ธรรมะของพระพุทธเจาลาสมัยที่ตรงไหน มัชฌิมาๆ ฟงซิ พอเหมาะพอดีอยู
ตลอดเวลากับการปราบกิเลสทุกประเภท อะไรจะเหมาะยิ่งกวามัชฌิมา ความพอ
เหมาะพอดีกับการปราบกิเลสทุกประเภท กิเลสประเภทไหน เกงกลาใหผาดโผนออก
มาถาไมอยากพังทลายตายเกลื่อนนะ กิเลสประเภทนี้เกงใหออกมา มัชฌิมาปฏิปทา 
เครื่องมือชนิดนี้ฟาดฟนขาดสะบั้นไปหมด เอา กิเลสประเภทไหนเกงใหออกมา ถา
สามารถใหออกมา มัชฌิมานี้เปนไมถอย ถาเราไดยึดหลักมัชฌิมาใหดีแลว กิเลสตอง
พังทลายๆ เปนลําดับลําดา จนถึงวาระสุดทาย กิเลสละเอียดก็พังทลายดวยมัชฌิมา
ขั้นละเอียดแหลมคมไมมีเหลือซากอีกตอไป นี่อยูตรงนี้มรรคผลนิพพาน อยาสงสัย 
สงสัยไปทําไม ธรรมคือความจริงมีอยู อยาถูกหลอกไปเรื่อยๆ เช่ือกิเลสเช่ือมานาน
และลมจมเพราะมันมานานแลว ใหเชื่อธรรมคือทางหลุดพนและความหลุดพน พระ
องคประทานไวหมดแลว รีบนํามาใชปราบกิเลส อยาจดๆ จองๆ เล่ือน ๆ ลอย ๆ จะ
เสียการณและตายเปลา 

มัชฌิมาปฏิปทานั้นแล ธรรมเคร่ืองบุกเบิก นิโรธ ความดับทุกข นั่นเปนผล
ของมัชฌิมาปฏิปทาตางหาก มัชฌิมาทําหนาที่ไดมากนอยเพียงไร ความดับทุกขก็ดับ
ไปเร่ือยๆ จนกระทั่งมัชฌิมาปฏิปทามีกําลังเต็มที่ ทําหนาท่ีโดยสมบูรณ นิโรธคือ
ความดับสนิทแหงกองทุกขทั้งหลายก็แสดงผลเต็มที่ ทุกขหมดไปโดยสิ้นเชิงไมมี
เหลือแลวจะถามหามรรคผลนิพพานท่ีไหน ไมถาม เพราะรูสดๆ รอนๆ อยูกับตัว
ของเรา อยูกับใจของเราโดยสมบูรณแลว 

จงดูกลมายาของกิเลสใหดี ตัวปดตัวกั้น กั้นดวยวิธีใด อาการความคิดความ
ปรุงของจิตในแงตางๆ ลวนเปนอาการของกิเลสแสดงตัวนะถาสติไมทัน เมื่อสติทันก็
เห็นความเคล่ือนไหวของกิเลส โนนเขาถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัติ หรือมหาสติ มหา
ปญญาโนนละถึงจะรูชัดเร่ืองความเคล่ือนไหวของกิเลสวามันรวดเร็วขนาดไหน แตก็สู
สติปญญาอัตโนมัต ิ หรือมหาสติมหาปญญาไปไมได พอกิเลสเคลื่อนพับ สติปญญา
ตื่นแลว ปญญาตามตอนแลว เมื่อถึงขั้นนี้กิเลสตองหมอบ ความหมอบของกิเลสไมใช
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กิเลสกลัวธรรมนะ นั่นเปนความฉลาดของกิเลสตางหากที่มันหมอบหลบซอนนะ สติ
ปญญาตองคุยเขี่ยขุดคนกันขึ้นมาทําลาย เอาจนกิเลสแหลกแตกกระจายไปหมด 
ตลอดลูกเตาหลานเหลนของกิเลสก็ดับ และดับเช้ือไมมีเหลือภายในใจแลว นิจฺฉาโต 
ปรินิพฺพุโต ทานวา ดับความหิวกระหาย ไมมีอะไรดับสนิทยิ่งกวากิเลสดับจากใจ 
แลวมีอะไรที่นี่ โลกสามโลกก็เหมือนไมมีนั่นแล 

มีแตกิเลสเทาน้ันรบรวนกวนใจ บีบค้ันจิตใจ เมื่อกิเลสหมดไปแลว ไมมีอะไร
มาบีบบังคับอีก ตนไมเปนตนไม ภูเขาเปนภูเขา ดินฟาอากาศเปนดินฟาอากาศ เขามี
มาตั้งแตไหนแตไร ไมเห็นมาบีบบังคับเรา ภูเขาทั้งลูกก็ไมไดมาบีบบังคับ กิเลสตาง
หากบีบบังคับหัวใจ ฟาดฟนกิเลสใหแหลกตรงน้ีแลว อะไรไมมาบีบบังคับเเหละ 

เอาใหรูใหเห็นซินักปฏิบัติ ใหเห็นกับตัวน่ี อยาใหเห็นกับผูใดวาดีย่ิงกวาเห็น
กับตัวของเรา ดวยการปฏิบัติของเรา เอาใหจริง จะรูจริงเห็นจริงตามหลักแหงสวาก
ขาตธรรมไมสงสัย เพราะเปนธรรมคํ้าประกันโลกและมรรคผลนิพพานมานานแสน
นานไมเปนอ่ืนเร่ือยมา 

นี่ก็ไดพยายามสอนหมูสอนเพื่อนจนเต็มเหนี่ยว ผมไมไดสงสาร ผมไมไดหวง
ใยผม ยิ่งกวาหวงหมูหวงเพื่อนนะ จงเห็นใจ หมูเพื่อนนี่ผมเอาใจใสจริงๆ ในจิตของ
เราปฏิพัทธและรักสงวนหมูเพื่อนมาก ตาก็แหลมหูก็กางรับหมูเพื่อนตลอดเวลา ไม
ใชอวดนะ พูดตามเจตนาความรูสึกของจิต พาใหตาแหลมตาสอดสอง หูก็แหลมไป
ตามกัน อะไรๆ วาแลวดุเลาๆ เพราะอันน้ันมันผิดน่ี จะเปดโอกาสใหกิเลสมันเหยียบ
ย่ําทําลายลูกศิษยเราอยูไดยังไง เราเปนอาจารยก็บอกละซิ นั่นเหมือนกับวาชวยตบ
ออก ชวยตีออกปดปองใหดีซิ อยาเปดตรงนั้น กิเลสจะตอยตรงนั้น อยาเปดตรงนี้ 
นั่นเหมือนนักมวยเขาฝกซอมมวยกัน ครูกับลูกศิษยฝกซอมมวยกัน ครูตองเตือน
เสมอวา อยาเปดตรงนั้นๆ พอครั้งที่สามครูก็เตะตูม พอเตะก็เตะ พอศอกก็ศอกเขา
ไป พอหมัดก็หมัดเขาไปพรอมกับคําเตือนวา อยาเปดตรงนั้น ในเวลาฝกซอมกัน 

ครูมวยตี ครูมวยตอย ครูมวยเตะ มันไมไดเจ็บเทาคูตอสูตบหรือตอย คูตอสู
ตอยดีไมดีตาย ครูนั้นตีบอกตีสอน เตะบอกเตะสอน แตถึงอยางนั้นก็ยังตองเตือน
ตองบอกฝกซอมกันไปๆ เตือนบอกกันไปวาอยาเปดตรงนั้น และเตะตอยที่เผลอ 
พรอมบอกวา แนะ บอกแลวนะ ฝกซอมกันไปๆ อยาเปดตรงนั้น แลวฝกซอมกันไป 
พอครั้งที่สามก็ตูมเขาไป อยาเปดตรงนั้น 

น้ีมันก็ทํานองน้ันแหละ ดุตรงนั้นดุตรงนี้ ดุองคนั้นดุองคนี ้ ก็เหมือนกับอยา
เปดตรงนั้นๆ นั่นเอง เพราะไหวพริบปญญาของเรามันไมทันกิเลส เห็นแตกิเลสมัน
เหยียบหัว เตะโนนเตะนี้ ทั้งศอกทั้งเขา เรากลิ้งไปกลิ้งมา ยังเพลินหลับครอกๆ อยู
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ได ถูกกิเลสเตะเอาขนาดนั้น มันก็นาโมโหละซิผูเปนครูอาจารยฝกอบรมนะ อยาเปด
ตรงน้ันๆ ก็ตองวาละซิ ทําไมองคนั้นเปนอยางนั้น ทําไมองคนี้เปนอยางนี้ แนะ ก็
เหมือนกับวาอยาเปดตรงน้ันๆ นั่นแล 

เมื่อสติปญญาเหนือกิเลสอยูแลว มันจะอยูในหัวใจดวงใด จะแสดงออกมา
ดวยทาทางหรืออาการใด จะไมพนจากสติปญญาที่เหนือมันไปได ตองรูเห็นหมด
ทั้งๆ ที่ผูนั้นไมรู ถาลงไดเหนือกิเลสแลวเปนอยางน้ัน กิเลสมันเคยอยูในหัวใจเรามา
นานเทาไรแลว และเคยตอสูกับมันดวยวิธีการตางๆ มาแลว เอา สมมุติวากิเลสพินาศ
ฉิบหายไปจากหัวใจน้ีแลว แมกิเลสอยูหัวใจอื่นทําไมจะไมรู เพราะมนัเปนเพลงเดียว
กัน วิชาเดียวกันท่ีมันไปเส้ียมสอนสัตวโลก กลอมสัตวโลก ทําไมจะไมรูกลมายาของ
มันเลา พูดไป เตือนไป ดุดาไป ซ่ึงเปนเหมือนคลังกิเลสสําหรับผูฟง ฟงเสียงเปรี้ยงๆ 
ขณะพูดอรรถพูดธรรมใหหมูเพื่อนฟง ทั้งนี้ก็เพราะพูดดวยความตั้งใจ บอกสอนให
เห็นจุดบกพรองจริงๆ ผูฟงจะไดถึงใจไมผิดพลาดบอยๆ  

เอาละพอวันน้ี เหน่ือยแลว 
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔ 
พระกรรมฐานติดครูอาจารย 

 
การปฏิบัติจิตตภาวนา ตองอาศัยครูอาจารยท่ีมีความชํานิชํานาญทางน้ีมา

แลว จึงจะสอนถูกตองแมนยําและเปนไปเพื่อความราบรื่นดีงาม ไมใหเกิดความสงสัย
ขัดของในปฏิปทาเครื่องดําเนินของตน ภาคปฏิบัติจึงเปนสําคัญมาก ทางดานปริยัติ
เราเรียนโดยลําพังก็ได อานก็เขาใจ แตภาคปฏิบัติน้ี แมเราเรียนมาแลวทางดาน
ปริยัติ จะนํามาเปนเคร่ืองดําเนินดวยความสนิทใจหายสงสัยไปโดยลําดับอยางน้ันไม
ได เพราะการเรียนมาน้ันเปนการจดจํา ยอมไมพนจากความวาดภาพคิดคาดคะเนดน
เดาไปสุมสี่สุมหาซึ่งไมใชหลักความจริงไปได แตการปฏิบัตินี้เพื่อหลักความจริงโดย
ถายเดียว 

พอเร่ิมปฏิบัติก็จะเร่ิมเห็นความจริงเขาไป เพียงจอสติเขาสูจิตซึ่งเปนบอเกิด
แหงเร่ืองราวท้ังหลาย ก็จะทราบเร่ืองราวท้ังหลาย แมจะไมสามารถบังคับหรือถอด
ถอนเร่ืองราวอันเปนสวนกิเลสน้ันไดก็ตาม แตก็ทราบวา นี่คือความจริงอันหนึ่งที่
แสดงออกมาอยูไมหยุดหยอน ดวยความคิดปรุงเร่ืองราวตาง ๆ ทั้งอดีตอนาคต
ปจจุบันยุงไปหมด เมื่อมีสติก็ทราบความจริงของสัจธรรมประเภทสมุทัยที่แสดงออก
ทางดานจิตใจได แมยังละไมได 

แตเมื่อไมมีสต ิ ไมเปนภาคภาวนา ยอมไมทราบไดวาจิตมีอะไรบังคับให
ทํางาน ในวันหน่ึง ๆ น้ันมีงานอะไรบาง ที่จิตตองหมุนตัวราวกับกงจักรอยูตลอดเวลา 
โดยไมเปนตัวของตัวเลย มีแตถูกบังคับจากสิ่งที่มีอํานาจอยูเปนประจํา จนมองไม
เห็นจิต ทั้ง ๆ ท่ีรู ๆ อยูนี้คือจิต แตสิ่งที่แฝงความรูรูคือจิตนั้น จิตไมสามารถมอง
เห็นไดเลย เพราะถูกสิ่งนั้นครอบงําหรือปดบังอยางมิดชิด เมื่อจอสติเขาไปก็ทราบ
การแสดงออกของสิ่งนั้น ๆ โดยลําดับ และปฏิบัติตามอุบายวิธีท่ีครูอาจารยแนะนําส่ัง
สอน เชน พยายามทําจิตใหสงบดวยจิตตภาวนาในภาคสมถะเปนตน นําธรรมท่ีทาน
สอนน้ันมาปฏิบัติบังคับจิตใหอยูในงานท่ีทํา คือบทธรรมท่ีบริกรรมน้ันโดยเฉพาะ จิต
จะเร่ิมปรากฏเปนความสงบเย็นใจข้ึนมา นี่ก็เรียกวาเปนความจริงอันหนึ่งที่จิตไดทํา
หนาที่เอง และไดเห็นผลที่ปรากฏขึ้นจากงานประจักษใจโดยลําดับ เมื่อปรากฏผลขึ้น
มาถายังไมเปนที่แนใจ ก็จําตองศึกษาไตถามครูบาอาจารยซึ่งเปนที่แนใจ เพราะทาน
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เคยผานมาแลวอยางชํ่าชอง การแนะนําส่ังสอนดวยอุบายตาง ๆ ก็ถูกตองแมนยําไม
ผิดพลาด ไมเสียเวลํ่าเวลา และไมทําผูมาศึกษาไตถามและอบรมนั้น ๆ ใหผิดและ
เสียไป 

ดังน้ันภาคปฏิบัติจึงเปนภาคจําเปนอยางย่ิงสําหรับผูมาศึกษาและปฏิบัติ จํา
ตองเสาะแสวงหาครูหาอาจารยท่ีมีความสามารถ และชํานิชํานาญในดานปฏิบัติท้ัง
เหตุและผล ไมเหมือนดานปริยัต ิ

การส่ังสอนดวยความไมม่ันใจ ก็คือผูส่ังสอนน้ันไมม่ันใจในความรูความเขา
ใจซึ่งสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติของตน กําลังยังไมเพียงพอที่จะรูจะเห็นผลอันเปนสิ่ง
ที่ยืนยันได จึงไมสามารถแนะนําสั่งสอนคนอื่นดวยความแนใจของตน เมื่อเปนเชน
นั้นผูฟงก็ไมอาจแนใจไดหรือไมแนใจได ผลที่จะพึงเกิดก็มีนอย หรืออาจทําผูมา
ศึกษาอบรมใหผิดไปดวยได ดวยเหตุน้ีการปฏิบัติจึงตองอาศัยการศึกษาการอบรม
จากครูจากอาจารยท่ีตนเห็นวาแนใจ ดวยการแนะนําพรํ่าสอนหรือดวยการศึกษาไต
ถามการเทศนาวาการอยูโดยสมํ่าเสมอ ซึ่งเทียบไดกับการรดน้ําพรวนดินตนไมที่ปลูก
ใหมน่ันแล 

การที่ผูแนะนําสั่งสอนไดรูไดเห็นมาประจักษใจทุกขั้นทุกภูมิของธรรมนั้น จึง
ไมมีปญหาในการแนะนําส่ังสอนบรรดาผูมาศึกษา ผูสั่งสอนไมมีอัดมีอั้น ไมมีสงสัย 
สอนไดเต็มเม็ดเต็มหนวย พูดไดพูดไดเต็มอรรถเต็มธรรมเต็มขั้นเต็มภูมิของธรรม
ข้ันน้ัน ๆ ทะลุปรุโปรงไปหมด ผูฟงก็ฟงไดอยางเต็มใจ โลงใจหายสงสัย แมตนจะยัง
ไมรูไมเขาใจก็หายสงสัยในธรรมท่ีทานส่ังสอนน้ัน ๆ เปนท่ีแนใจ เพราะเขาใจไปโดย
ลําดับจากการไดยินไดฟงทานอธิบายในธรรมข้ันตาง ๆ  

พระกรรมฐานจึงตองติดครูติดอาจารย เพราะการอบรมส่ังสอนเปนลักษณะ
ถอดออกจากใจดวงหนึ่งสูใจอีกดวงหนึ่งโดยเฉพาะ ไมไดนําบทน้ันบาทน้ีมาพรํ่ามา
สอนกันแบบสุมส่ีสุมหา สอนเฉพาะจุดสําคัญ ๆ ของผูมาศึกษาอบรม ท่ีควรจะไดรับ
ในเวลาน้ันเทาน้ัน ครั้งพุทธกาลทานสอนกันอยางนั้น ๑.พระพุทธเจาประทานพระ
โอวาทดวยพระองคเอง ๒.พระสาวกที่เปนครูเปนอาจารยของพุทธบริษัท ทานสอน
ดวยความแนใจของทาน ออกมาจากใจจริง การสอนก็เปนที่มั่นใจ เปนท่ีแนใจสําหรับ
พุทธบริษัทผูมาศึกษา เพราะฉะน้ัน ผลจึงไดเต็มเม็ดเต็มหนวย หรือไดผลมากตางกัน
กับสมัยปจจุบันนี้จนเทียบกันไมได 
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เทศนถึงโทษก็ใหเห็นอยางถึงใจตามหลักความจริงไมผิดเพี้ยน เพราะทาน
ไดรูโทษเห็นโทษมาอยางประจักษใจจริง ๆ เทศนเร่ืองคุณ ทานก็เทศนไดอยางเต็ม
เม็ดเต็มหนวย ถึงบุญถึงคุณจริง ๆ อยางถึงใจทั้งผูเทศนและผูฟง เพราะทานไดเห็น
คุณมาอยางถึงใจ การเทศนใหเห็นทั้งโทษทั้งคุณอยางถึงใจนี้ จึงเปนการเพิ่มกําลังใจ
ของผูมาศึกษาใหมีแกใจ และความกาวหนาในทางความเพียร เมื่อมีกําลังใจเพราะ
ความเช่ือในโทษในคุณน้ัน ๆ แลว ความอุตสาหพยายาม ความพากความเพียร 
ความอดความทนนั้นมันเกี่ยวโยงกัน ยอมเปนไปเอง หนุนกันไปเอง 

คนเราเมื่อมีความเชื่อทั้งโทษทั้งคุณอยางเต็มใจแลว ความมุงมั่นที่จะสลัดทั้ง
โทษที่เห็นวาไมดี และการกาวเขาถึงคุณ ยอมมีกําลังเต็มหัวใจดวยกัน เมื่อมีกําลังใจ
แลวยอมสามารถประกอบความพากเพียรดวยความเต็มใจ ไมวาหนักวาเบา เพราะใจ
เปนสําคัญ กําลังอยูที่ใจ จึงไมมีอํานาจหรือกําลังใดเสมอเหมือนกําลังใจนี้เลย สิ่งใดก็
ตามเมื่อไดถึงใจแลว ยอมสามารถทําไดดวยกันทั้งฝายดีฝายชั่ว ใจจึงเปนส่ิงสําคัญ
มากในตัวคน ทานจึงสอนใหอบรมใจในทางที่ถูกตองดีงาม ใจจะมีกําลังทําประโยชน
อยางมหาศาลไมมีประมาณ 

การเทศนจะเทศนไปที่ใดก็ไมพนเรื่องจิตไปได เพราะจิตมีอยูกับทุกรูปทุก
นามอยาวาแตพระแตเณร และฆราวาสญาติโยมเลย แมแตสัตวเดรัจฉานก็ยังมีจิต จิต
แตละดวง ๆ ท่ีเปนไปอยูในสัตวในสังขารน้ัน ตนเหตุท่ีใหเปนเชนน้ันเปนมาจากอะไร 
เปนมาจากสิ่งมืดมิดปดตาคือ อวิชชาน่ันแลเปนตัวการ จะมีอะไรพาใหมืดใหบอดเลา 
ส่ิงน้ีไมมีใครหย่ังทราบสาเหตุของมันไดเลย แมจะพาใหสัตวเกิดตายในภพตาง ๆ สูง 
ๆ ต่ํา ๆ ลุม ๆ ดอน ๆ และเปล่ียนภพเปล่ียนชาติใหเปนอยางไรก็ไมมีใครทราบได 
เพราะจิตเปนสิ่งที่ละเอียดมากอยูแลวโดยปกติ สิ่งที่แทรกสิงอยูภายในจิตก็เปนสิ่งที่
ละเอียดมากพอ ๆ กัน จึงอยูดวยกันได บังคับกันไดและยังมีอํานาจเหนือจิตอีก จึง
สามารถบังคับจิตใหเปนตาง ๆ ไดตามความตองการของมัน แมจิตก็ไมสามารถ
ทราบโทษทราบคุณแหงส่ิงบังคับน้ันไดเลย จึงตองยอมจํานนและยอมทําตามสิ่งที่มี
อํานาจเหนือจิตน้ันเร่ือยมาจนปจจุบันน้ี สัตวโลกจึงยอมเกิดแกเจ็บตาย ยอมรับทุกข
ทั้งมวลที่มันผลิตขึ้น และยอมเปนไปตามอํานาจของสิ่งลึกลับนั้น 

ทานกลาวไวชัด ๆ สําหรับผูรูแลวดวยกันยอมเขาใจทันที ผูกลาวก็กลาว
อยางชัดเจน ผูฟงก็เขาใจอยางชัดเจนไมมีขอสงสัย ไมมีขอโตแยง ไมมีที่คัดคาน คือ 
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนตน นี่ทานพูดอยางเปดเผยดวยความรูอันเปดเผยของ
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ทาน ผูที่รูอยางเดียวกับทานก็ฟงอยางแจมแจงหาที่สงสัยไมได สิ่งนี้แลคือสิ่งที่มี
อํานาจมากครอบจิตสัตวโลกไวอยางสนิทติดจม ไมอาจรูโทษของมันไดแมแตนิดเลย 
จะแสดงออกมาดวยอาการใดก็ตาม ไมเคยสะดุดใจวาส่ิงน้ีเปนภัยและมีอํานาจบังคับ
จิตใจเรา เราตองตอสูขัดขวางมันดังนี ้นอกจากยอมจํานนไปโดยถายเดียว 

ไมวาจะบังคับใหคิดใหทํา ถาพูดถึงจิตแลวก็เรียกวา เจาอํานาจเหนือหัวน้ัน
บังคับใหทํา คือบังคับใหคิดตามความตองการของตน จิตจึงตองคิดแลวคิดเลา หมุน
ไปเวียนมา ของเกาของใหม ไมมีคําวาน่ีเปนเดนไปแลว เพราะเปนความคิดเกา คํา
พูดเกา การกระทําเกา ไมมีคําวาเอือมระอา ไมมีคําวาคิดซํ้าๆ ซากๆ ไมมีคําวาอิด
หนาระอาใจตอความคิดน้ันๆ แมจะวกไปวนมากี่ตลบทบทวนก็ไมมีเบื่อหนายอิ่มพอ 
ไมมีความรูสึกตัว เพราะอํานาจอันน้ันลึกลับเกินกวาจิตจะเห็นโทษในการแสดงออก
ของมัน นี่สัตวโลกที่เปนมา มีสิ่งนี้ครอบอยูที่หัวใจ ไมมีผูหนึ่งผูใดในสามแดน
โลกธาตุนี้ จะรูโทษของมันไดโดยลําพังตัวเอง 

มีพระพุทธเจาเทาน้ันเปนพระองคแรก ทรงพินิจพิจารณาคนหาเหตุหาผลหา
ตนหาปลายของความเกิดความตาย ดังที่มีในพระประวัติทานวา เมื่อมีมืดแลวก็ตองมี
แจงเปนคูกัน มีเกิดก็มีตายเปนคูกัน เมื่อมีเกิดมีตายความไมเกิดไมตายก็คงม ี เปน
เหตุใหพระองคสนพระทัยพินิจพิจารณา สรุปความวาระสุดทายก็พนพระพุทธเจาซ่ึง
เปนนักคนควาหาเหตุหาผลไปไมได จนไดตรัสรูธรรมอัศจรรยข้ึนมา ใหโลกไดกราบ
ไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจมาจนบัดน้ี ดังนั้นจึงเปนพระพุทธเจาองคอัศจรรยเหนือ
โลกแหงไตรภพไมมีใครเสมอเหมือน 

คําวาตรัสรูธรรมก็คือการทําลายกองแหงวัฏฏะ ซึ่งครอบหัวใจนั้นออกโดย
ส้ินเชิงน่ันแล เม่ือทรงทราบชัดวาไดทําลาย อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา นี้ออกจากพระ
ทัยจนหมดสิ้นไปไมมีเหลือแลว จึงประกาศพระองควาไดตรัสรูแลว ไดถึงแดนแหง
ความพนทุกขแลว ดังธรรมในปฐมโพธิกาลทานแสดงไววา อเนกชาติสํสารํ สนฺธาวิสฺ
สํ อนิพฺพิสํ เปนตน ที่เราไดเคยทองเที่ยวเกิดตายในภพนอยภพใหญ อยูในหวงแหง
สังสารจักรน้ีมาจํานวนมาก จนไมสามารถจะนับอานภพชาติไดเลยก็เพราะอวิชชาน้ี 
ทานเทียบไววาตัณหาเปนนายชางเรือน อะไรๆ ทานก็วาไปตามตํารับตํารา อวิชชา
เปนรากฐานสําคัญ พอถอดถอนรากฐานอันสําคัญแลว เรื่องที่จะพาใหเกิดใหตายใน
ภพนอยภพใหญ อันเปนกิ่งกานสาขาแผไปตามแขนงตางๆ ของกองทุกขนั้นก็หมด
ส้ินไปโดยส้ินเชิง 
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นี่คือพระพุทธเจาองคสยัมภู ทรงรูเองเห็นเอง ไมมีครูไมมีอาจารยไมมีใคร
มาบอกมาสอน แตทรงคนควารูเห็นไดโดยลําพังพระองค จึงเรียกวา สยัมภู ทรงรูเอง 
จากน้ันก็ไดนําอุบายวิธีการท่ีทรงปราบปรามส่ิงท่ีมีอํานาจเหนือหัวใจน้ีใหแกผูอ่ืน เชน 
สาวกมีเบญจวัคคียเปนตน จนทานเหลาน้ีไดเขาอกเขาใจวิธีการดําเนิน และไดบรรลุ
ธรรมตามพระพุทธเจาขึ้นมา นอกจากนั้นไมมีใครถาไมไดรับการอบรมสั่งสอนเสีย
กอนจะรูไมได เพราะธรรมชาติน้ีลึกลับมากละเอียดมาก เกินกวาความรูที่ไมมีสติ
ปญญาอันเปนทางปลดเปลื้องจะรูได 

ลําพังสติปญญาของโลกทั่วๆ ไปก็เปนเครื่องมือของมันเสีย เรียนรูมีความ
ฉลาดมากเพียงไร ยิ่งทําความชั่วไดอยางคลองตัว ปญญาของสามัญชนที่ไมมีธรรม
เคลือบแฝง มักเปนเครื่องมือของกิเลส ความโลภ โกรธ หลง ราคะตัณหา ไดเปน
อยางดี เจาของเองก็ภูมิใจวาตนฉลาด แตไมสะดุดใจวาตนคือ บอยคนโปรดของ
กิเลสประเภทตาง ๆ  

การพิสูจนความรูน้ีใหเห็นประจักษไปโดยลําดับ จึงตองอาศัยภาคปฏิบัติเปน
สําคัญ ดังในตําราทานวา ปริยัติ ปฏิบัต ิปฏิเวธ เกี่ยวโยงกันอยางแยกไมออก ถาไม
ปลอยใหกิเลสชวยแยก โดยเห็นวาเพียงอยางใดอยางหนึ่งก็พอแลว ดีถมไปดังนี้ 
ปริยัติคือเราศึกษาเลาเรียนจากตํารับตําราแลวประพฤติปฏิบัติ เริ่มตั้งแตฝกหัด
ภาวนา ในขณะที่จิตมีความฟุงเฟอเหอเหิมไมรูเนื้อรูตัว ร่ืนเริงบันเทิงและเศราโศก
เสียใจไปตามอํานาจของกิเลส แตไมทราบวากิเลสเปนผูทําพิษ เปนผูบังคับบัญชาให
เปนเชนน้ัน ดังน้ันทานจึงสอนใหภาวนาอบรมจิตใหมีความสงบเย็น เพ่ือเห็นผลเปน
ความสุข 

เมื่อไดอบรมทางดานจิตตภาวนาเขาไปตามหลักธรรมที่ทานสอนไว ยอมจะ
ปรากฏเปนความสงบข้ึนมา เพียงความสงบข้ึนมาเทาน้ัน ก็เห็นเปนของแปลกแลว
สําหรับจิตใจของคนท่ีไมเคยภาวนา และไมเคยสงบมาเลย เพราะใจเราเคยคลุกเคลา
กับความสุขที่กิเลสมันปอนพอประทังชีวิตใหเปนไปในวันหนึ่ง ๆ จนจําเจแลว ไมเห็น
ไดความวิเศษวิโสอะไร สุขเลยจากนั้นไปไมได มันไมใหเลยไปกวาน้ัน พอประทังไว
เพียงใหมีชีวิตลมหายใจสืบตอภพตอชาติไปในภพหนึ่ง ๆ เทาน้ัน แตเมื่อความสุขที่
เกิดข้ึนจากความสงบปรากฏข้ึนน้ี เปนสิ่งที่แปลกประหลาดกวาความสุขทั้งหลายที่
เคยไดสัมผัสสัมพันธมาอยูมาก ดวยเหตุน้ีจึงทําใหผูไดรับผลแหงความสงบน้ัน มี
ความสนใจใฝธรรมเพ่ือความสงบย่ิง ๆ ขึ้นไป ดวยความเขมงวดกวดขัน และ



 

เขาสูแดนนิพพาน ๓๔๗ 

๓๔๗

พยายามทําจิตของตนใหมีความสงบละเอียดยิ่งขึ้น เมื่อจิตมีความสงบสมควรพอเปน
บาทเปนฐานหรือเปนปากเปนทางแลว ก็มีอุบายอีกแงหนึ่งที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน
ไว วาใหใชปญญาพินิจพิจารณา เพ่ือความรูความฉลาดในสภาวธรรมใหกวางขวาง
ออกไป 

คําวาปญญา ไดแกความแยบคายของจิต อาการอันแยบคายของจิต ความ
คิดความปรุงอันแยบคาย เพื่อแกกิเลสของจิตนั่นแล หากเปนความแยบคายประเภท
หนึ่งที่เกิดขึ้นจากจิต ทานเรียกวา ปญญา เปนอาการที่เกิดขึ้นจากจิต สติก็เปนอาการ
อันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากจิต แตไมใชจิต หากนําไปใชเปนประโยชนแกจิตได และไดเต็ม
เม็ดเต็มหนวย ไดเต็มขั้นเต็มภูมิจากการใชปญญาพินิจพิจารณา  

การพิจารณาก็ไมไดพิจารณาท่ีไหน พิจารณาตรงที่กองทัพกิเลสมันสุมอยูนั้น
แหละ รูปูปาทานกฺขนฺโธ เวทนูปาทานกฺขนฺโธ  สฺูปาทานกฺขนฺโธ  สงฺขารู
ปาทานกฺขนฺโธ วิญญาูปาทานกฺขนฺโธ ความยึดม่ันถือม่ันในขันธหาน่ีละเปนสําคัญ 
ทานจึงสอนใหพิจารณาขันธหาขันธใดก็ไดตามแตถนัด ในกองรูปคือรางกายของเรา
และของสัตวบุคคลทั่ว ๆ ไป ในเวทนา สุข ทุกข เฉย ๆ ทั้งทางกายและทั้งทางใจ ใน
สัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ โดยพิจารณาเปน อสุภะอสุภัง ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา 
ทบไปทวนมาจนเขาใจตามธรรมท่ีทานสอนไว 

เบ้ืองตนทานใหคุยเข่ียขุดคนทางรูป คือ รูปกายน้ีใหมาก เพราะกิเลสมัน
หนาแนนอยูตรงน้ี ถือเดนออกหนาออกตาอยูตรงนี้ ฉากในลึก ๆ นั้นเรายังมองไม
เห็น เพราะกิเลสประเภทน้ันฉลาดแหลมคมย่ิงกวาประเภทท่ีมาจับจอง มายึดมาถือ
มากําอํานาจในสกลกายน้ีอยูมาก เพียงแตกิเลสประเภทท่ีมากุมอํานาจอยูภายในราง
กายของเรานี้เรายังไมสามารถมองเห็นได ทั้ง ๆ ท่ีเห็นไดดวยตาเน้ือน้ีแหละ แตตาใจ
ตาปญญาไมมีจึงไมสามารถมองเห็น เชน เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ เปนตน มี
ใครบางที่เห็นผมอยางถึงที่ถึงฐานตามหลักความจริงของมันและของธรรม นอกจาก
เห็นไปตามกิเลสลวน ๆ รอยเปอรเซ็นตเทาน้ัน ขน เล็บ ก็เปนเหมือนกัน ฟน ก็
กระดูกตามหลักความจริงแลว มันยังไมเห็น คือไมเห็นตามอรรถตามธรรม 

รวมรางกายทั้งกอนหรือทั้งทอนมีอะไรบางอยูภายในนี้ ลวนแตกิเลสกุม
อํานาจไวหมดไมใหเห็นและเปดทางของมันไว วาน่ันสวยน่ีงาม น่ันนารักใครน่ีนาชอบ
ใจ น่ันนากําหนัดยินดี น่ันเปนส่ิงจีรังถาวร หรือไมไดคิดถึงความจีรังถาวรหรือไม
ถาวรบางเลย มีแตติดมีแตรักใครชอบใจถายเดียว อันนี้จะแปรสภาพไปอยางไรไม
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คํานึง เพียงความชอบใจความพอใจนี้ก็พอตัวแลว กิเลสมันหลอกเพียงแคนี้ก็ไดการ
และอยูมือมันแลวนักปฏิบัติเรา ไมสามารถจะคิดใหถึงความจีรังถาวร หรือไมจีรัง
ถาวรของมันไดเลย เพราะถูกกลอมเสียออนปวกเปยกเรียกหากุสลา มาติกา เสียกอน
แลว แตไมยอมเรียกกุสลาธรรม คือ สติปญญาที่ติดแนบอยูกับใจซึ่งพรอมที่จะชวย
น่ันบางเลย ถาคิดถึงเรื่องความไมจีรังถาวร มันจะมีอันหน่ึงแทรกข้ึนมาวาจีรังถาวร 
มันปดประตูไวไมใหคิดในทางที่ถูกเสีย 

ทุกฺขํ บีบอยูทุกคนทั้งรางกายและจิตใจ อยางมากก็บนเอา เหมือนกับวาเปน
ทางระบายออกแหงทุกข ความจริงไมใชเปนทางระบายออก เปนทางเสริมสรางของ
กิเลส เปนทางของกิเลสเดินตางหาก ท่ีบนเร่ืองน้ันบนเร่ืองน้ี มันไมใชเปนการระบาย
ทุกข มันเปนทางเดินเสริมทุกขเสริมสมุทัยตางหาก น่ีตามความจริง ทานจึงสอนให
พิจารณาท่ีน่ี 

อนตฺตา ก็เหมือนกัน วาเปนกอนเราทั้งกอน ก็คือกิเลสนั่นแหละหลอกนะ 
มันกอนของกิเลสนั่นแหละ อํานาจของกิเลสน่ันแหละ ที่เปนทางออกมันปดไวหมด 
บังคับอยางไมรูสึกตัวเลยวา น้ีเปนเราเปนของเรา เปน อตฺตาตัวตนทั้งนั้น จึงตองใช
ปญญาอันเปนหลักความจริง ท่ีจะลบลางความจอมปลอมท้ังหลายน้ีดวยวิธีการตาง ๆ 
นับตั้งแตเกสา โลมา ไปโดยลําดับ จนกระทั่งสกลกายทั้งราง แยกแยะดูท้ังภายในภาย
นอก คล่ีคลายดูซํ้า ๆ ซาก ๆ ถือน้ีเปนงานสําคัญประจําชีวิตจิตใจและอิริยาบถไมละ
ไมถอย 

จงใชปญญาพิจารณาคล่ีคลายดูดวยดี เปนงานประจําตัวของพระ ประจําตัว
ของผูปฏิบัต ิ เปนงานประจําจิต ของผูจะรื้อถอนตนออกจากทุกขเพราะความยึดมั่น
ถือม่ันสําคัญผิดในส่ิงเหลาน้ี ดวยอํานาจของกิเลสหลอกลวง กิเลสบังคับใหเปนไป
เพื่อจะไดถอนตนออกจากสิ่งเหลานี้ จึงตองทําทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุก
อิริยาบถ ทุกอาการของจิตเคลื่อนไหว มีสติปญญาพิจารณาสอดสองอยูเสมอ ชื่อวา
ทํางานตามหลักธรรมโดยชอบธรรม 

เม่ือพิจารณาตามหลักความจริงแลวหาท่ีคานท่ีไหนได มันเปนเรื่องของกิเลส
ตางหาก มาเสกสรรความรูความเห็นความเขาใจของเรา ใหวาน้ันเปนน้ันน้ีเปนน้ี น้ัน
เปนของสวย นี้เปนของงาม น้ันเปนสัตว น้ีเปนบุคคล น้ันเปนหญิง น้ีเปนชาย 

ความจริงแลวถาจะพูดถึงเรื่องหนัง หรือพูดถึงเรื่องผม-ขน ดูซิผม-ขนเปน
เสน ๆ เพียงตกลงในภาชนะเทานั้นก็ขยะแขยงไมอยากรับประทานแลว ยิ่งตกเขาไป
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ในอาหารดวยแลวจะอาเจียนไปเสียดวยซํ้า เล็บของผูใดก็ตามปลอยใหหลุดลงไปใน
ภาชนะอาหารดูซิดูไดไหม ฟนอยางนี้เหมือนกัน รวงลงไปในภาชนะดูไดไหม รับ
ประทานไดไหม นอกจากขยะแขยงกัน ดีไมดีในวงสํารับแตกฮือเลย รวมวงกันอยู
มากนอยตองแตกศึกกัน 

เร่ืองความจริงเปนอยางน้ัน แตทําไมจึงตองเสกสรรปนยอเอานักหนา จนติด
แนนวาน้ีเปนเราน้ีเปนของเรา นี้เปนของสวย นี้เปนของงาม ทั้งนี้เพราะกิเลสมัน
แหลมคมน่ันแล ใจจึงไมสามารถมองดูหนามันได มันไมยอมใหมองดูหนามัน ใหกม
หนาลงไปเหมือนเขาปลนบานปลนเรือน จับเจาของมัดไวใหนอนควํ่าหนา ไมใหมอง
ดูหนาของโจรผูรายน้ันเลย เพราะเขามีอํานาจ มองดูเขาก็ฆา กิเลสมีอํานาจก็เชนเดียว
กันไมใหมองยอนหลังไปหามันเลย ใหมองสงไปทางอื่นตามความตองการของมัน ถูก
มันผลักมันไส ใหเปนไปตามอํานาจของมันอยูตลอดมา 

เพราะฉะน้ัน เมื่อมีโอกาสมีวาสนาไดมาประพฤติปฏิบัติธรรม ไดศึกษาเลา
เรียนหรือไดยินไดฟงธรรมจากครูจากอาจารย และเกิดความเชื่อความเลื่อมใส ได
ประพฤติปฏิบัติตน ในทางท่ีกิเลสจะถอยทัพกลับแพดวยจิตตภาวนาเปนสําคัญเชนน้ี 
จงต้ังหนาฆากิเลสใหส้ินซากไป 

อธิบายเขาสูปญญาซ่ึงอธิบายยังไมจบเวลาน้ี สวนสมาธิก็ไดเร่ิมไปบางแลว 
ใหพิจารณาอยางท่ีวาน้ี กิเลสจับจองไวท่ีไหนบาง จงแทงทะลุเขาไปดวยปญญา แทง
เขาไปในหนัง แทงเขาไปถึงเนื้อ ถึงเอ็น ถึงกระดูกทุกทอนที่มีอยูในรางกายนี้เนื้อเราดู
ไหมเปนยังไง เนื้อสัตวเปนยังไง ทิ้งกองอยูตามตลาดมันผิดอะไรกับเนื้อคนทําไมจึง
เห็นวาน้ีเปนคน อันน้ันเปนเน้ือ น้ีก็เน้ือน้ันก็เน้ือ เอ็น กระดูกเหมือนกัน แลวดูเสน
เอ็น ดูกระดูกทุกทอน ทั้งของเราของสัตวที่ทิ้งเกลื่อนอยูตามถนนหนทางมีคุณคา
อะไรบาง ทําไมกระดูกอันนี้จึงเสกสรรปนยอวามีคุณคา จนทับหัวใจเจาของแทบจะ
ตายไมมีวันฟนอยูแลว 

เม่ือพิจารณาส่ิงเหลาน้ีเห็นชัดตามเปนจริงโดยลําดับ   จิตจะมีความดูดดื่ม  
จิตจะมีความยิ้มแยมแจมใสความพากเพียรความอดทนจะมาเอง หมุนตัวไปตาม
อาการตาง ๆ ของรางกาย พิจารณาเทาไรย่ิงแจงย่ิงชัด ซาบซึ้งในโอวาทคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา พูดถึงเรื่อง อนิจฺจํ ก็ซึ้ง ออ เปนอยางน้ันจริง ๆ มีทุกอาการของรางกาย
และจิตใจที่แสดงออกแตละอาการ ๆ ลวนแตเปนเร่ือง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา บีบ
บังคับอยูทุกสัดทุกสวนหาชองวางไมไดเลย แมแตนอนหลับอยูก็ยังตองบีบบังคับ 
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บางครั้งถึงตองสะดุงตื่นขึ้นมา เพราะความทุกขมันบีบบังคับอยางเต็มที ่ จะทนนอน
หลับครอก ๆ อยูไมได 

ถาพูดถึงเรื่องอสุภะความปฏิกูลโสโครก ก็ไมมีอะไรเกินรางมนุษย ดูใหเห็น
ชัดเจนอยางนั้น ตามความจริงท่ีเปนอยางน้ันจริง ๆ เม่ือเขาใจน้ีชัดเจน จิตจะฝงแนน
ดวยอุปาทานขนาดไหนก็ตาม เพราะอํานาจของกิเลสเปนผูหลอกลวงใหยึดใหถือนั้น 
จะถอนตัวออกมาอยางที่ไมเคยพบเคยเห็น และประจักษกับใจไมสงสัย จิตถอน
อุปาทานจากรูปขันธ เพราะความเห็นแจงดวยปญญาเปนอยางน้ี 

ทีน้ีมีแตหลักธรรมชาติแหงธรรมลวน ๆ เต็มดวงใจ เพราะเห็นตามเปนจริง
หาที่คานไมได ท่ีสําคัญม่ันหมายอยางน้ัน ๆ มาแตกอนนั้น เปนเร่ืองของความ
จอมปลอมที่กิเลสมันปกเสียบเอาไว ตามทําลายหมด ตามรื้อถอนออกหมด ปลอย
วางลงสูความจริงลวน ๆ อนาลโย หายหวง หายความยึดถือในรางอันน้ี เพราะรูตาม
ความจริงเต็มสวนของมัน 

ในขณะเดียวกันเวลาพิจารณากายน้ี เวทนาปรากฏข้ึนมาก็กําหนดเชนเดียว
กัน เวทนากาย เวทนาจิต เมื่อเวทนาทางจิตเปนของละเอียด ยังไมสามารถทราบได
ในวาระน้ี เราก็พิจารณาเวทนาทางกายดังท่ีเคยอธิบายใหฟงแลว 

ท่ีกลาวมาแลวท้ังหมดน้ีเปนการคล่ีคลายส่ิงท่ีหุมหอจิตใจ อุปาทานในกายก็
คือกิเลสที่หุมหอจิตใจ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท่ีจิตไปหลงวาเปนเราเปนของ
เรา ก็คือกิเลสเครื่องหุมหอจิตใจ เม่ือพิจารณารูปขันธเห็นแจมแจงชัดเจนแลว เคร่ือง
หุมหอเหลานี้ก็ขาดลงไป ยังเหลือแตเครื่องหุมหออันละเอียด คือ เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ น่ีเราเปดส่ิงล้ีลับดวยปญญาใหเห็นตามเปนจริงในสภาวธรรมอันเปน
สวนขันธวาเปนอยางไรกัน แตกอนไมรูวาอะไรเปนจิต รูก็รูท้ังราง รูไปหมดทั่ว
สรรพางครางกาย แตจะยึดจะจับเอาจุดท่ีวาจิตน้ี จับไมได เพราะถูกส่ิงเหลาน้ีหุมหอ
ไวหมด แตะเขาตรงไหนเจอกิ่งกานสาขาของ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา,สงฺขารปจฺจยา 
วิฺญาณํ เต็มไปหมด แตะตรงนั้นถูกกิ่งของอวิชชา แตะตรงนั้นถูกกานของอวิชชา 
ถูกรากฝอยของอวิชชา ถูกเปลือกถูกกระพี้ของอวิชชา 

เมื่อใชปญญาถากถางเขาไป กิ่งก็ฟนเขาไป กานฟนเขาไป รากฝอยฟนเขาไป 
เปลือกฟนเขาไป กระพี้ฟนเขาไป ตั้งแตรูปกายจนถึง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
เปนช้ัน ๆ ของกิเลส ที่แทรกสิงยึดครองดวยอํานาจของอวิชชาเปนหลักใหญพาใหแผ
กิ่งกานออกไป จนเขาใจอยางชัดเจน จิตเปดเผยตัวข้ึนมาโดยลําดับลําดา ความจริงก็
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เร่ิมเห็นจิตมาต้ังแตข้ันสมาธิแลว แตยังไมกระจางและขาดจากกันกับสิ่งเหลานี้ เม่ือ
ใชปญญาเปนเครื่องตัดฟนยอมขาดไปโดยลําดับลําดา จนเวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ อันเปนสวนละเอียดก็ขาดไปดวยกัน หมดจากความเปนเราเปนของเรา รูปก็
ดี เวทนาทั้งสามก็ดี สัญญาก็ด ีสังขารก็ด ีวิญญาณก็ดี ขาดจากความเปนเราเปนของ
เราอยางเห็นไดชัดดวยปญญา 

นี่แลวิธีเปดเครื่องหุมหอของจิตใหเห็นอยางชัดเจน เปดดวยภาคปฏิบัติจิตต
ภาวนาเปดเขาไป ฟนเขาไปกิเลสขาดสะบ้ันเขาไปโดยลําดับ  ตัดสะพานของ อวิชฺ
ชาปจฺจยา ซึ่งออกเที่ยวหากิน จนไมมีทางออก ทางรูปก็ตัด ทางเวทนาก็ตัด สัญญา 
สังขาร วิญญาณก็ตัด ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ที่จะออกสูรูป เสียง กลิ่น รส เคร่ือง
สัมผัสนั้นยิ่งหางไกล ก็ถูกตัดเขามาจนขาดสะบั้นไปหมดแลว ยังเหลือเกาะเดียวดอน
เดียว อุโมงคเดียวคือจิต ซึ่งเปนที่ซุมซอนหมกตัวอยูของอวิชชาอันเปนกษัตริยวัฏ
จักร 

สติปญญาเมื่อถึงขั้นนี้แลวยอมเกรียงไกร และฉลาดสามารถมากเกินกวาจะ
นําอะไรมาเทียบมาเสมอเหมือนได อยางไรก็ไมทนอยูได ถาลงสติปญญาประเภทที่
ฟนสะบ้ันห่ันแหลกเขาไปจนถึงจุดเดียวแลว จุดนั้นจะไมถูกทําลายยอมเปนไปไมได
เพราะฉะน้ัน บรรดาพระอนาคามีทานเมื่อถึงขั้นนี้แลว จึงไมกลับมาเกิดอีก เพราะ
เปนอัตโนมัติของสติปญญาขั้นนั้นแลว ทานกาวข้ึนสูสุทธาวาส ๕ ชั้น ตั้งแตชั้นตน อวิ
หา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐา แลวเล่ือนข้ึนไปโดยลําดับ   ไมกลับมาอีกเลย 
จากอกนิฏฐาแลวก็นิพพาน นี่ก็เพราะอํานาจของจิตเปนอัตโนมัติ ทํางานในตัวเอง
โดยหลักธรรมชาติไมมีอะไรมาบังคับ หากหมุนไปโดยหลักธรรมชาติของตัวเอง 

นี่จิตขั้นนี้ก็เหมือนกัน ทั้ง ๆ ที่ยังมีชีวิตอยู ไมตองไปกลาวถึงสุทธาวาส ๕ 
ช้ันแหละ กลาวถึงจิตกับสติปญญาที่รักษาตน และประหัตประหารส่ิงท่ีเปนขาศึก สิ่งที่
เปนเชื้อจะพาใหเกิด แก เจ็บ ตายตอไปอีก สุดทายก็ขาดสะบั้นลงไปจากจิต น่ันแล 
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อยูที่จุดนั้น ตัวนี้แลที่พาสัตวทั้งหลายไปเกิด ไมใชอะไรอื่น 
เห็นไดชัดเมื่ออะไร ๆ ขาดไปหมดยังเหลือแตจิตที่กลมกลืนกับอวิชชา เพราะฉะน้ัน 
จิตจึงตองมีภพ แตไมใชภพเหมือนภพทั้งหลาย เปนภพในสุทธาวาส ๕ ชั้น จิตดวงนี้ 
บอกไดชัด ๆ อยูภายในจิตเอง จากน้ันก็กาวเขาสูนิพพาน 

ทีนี้เพื่อใหถึงนิพพานทั้งเปนสด ๆ รอน ๆ น้ี เอา สติปญญาฟาดลงไปในจุด
น้ันให อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ซึ่งฝงอยูภายในจิตนั้นแตกกระจายลงไปไมมีเหลือ
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แลว น้ันแลจะวาแดนแหงนิพพานก็แลวแตจะพูด ไมมีหิวโหยกับอะไรอีกแลว ไม
ตองการอะไรอีกแลว พอตัวแลว เอา เนนลงไปวา จิตเปดเผยหรือไมเปดเผยที่นี่ เม่ือ
ส่ิงท่ีครอบหัวใจมาเปนเวลานานไดขาดกระเด็นลงไปหมดแลว ที่นี่จิตจะไปเกิดที่ไหน
อีก แตกอนเกิดตาย ๆ เพราะเหตุไร เกิดตาย ๆ มากี่ภพกี่ชาติ เราก็ไมรูเพราะอะไร
พาใหเกิดใหตาย เพราะอันน้ีแล เห็นไดชัด 

พออวิชชาถูกทําลายลงไปแลวดวยสติปญญาอันแหลมคมก็หมดปญญา อดีต
ที่เคยเปนมามากนอยไมตองไปนับไปอานใหเสียเวลา เปนมาเพราะสาเหตุอะไรก็
บอกชัด ๆ อยูแลวภายในจิต อนาคตที่จะเปนไปขางหนาถาอันนี้ยังครอบหัวใจอยู
แลว จะตองเปนไปทํานองเดียวกันกับอดีตที่เคยเปนมาแลวไมสงสัย แตบัดน้ีเช้ือแหง
ภพไดขาดกระเด็นลงไปแลว ปจจุบันก็รูเทาแลว ระหวางสมมุติกับวิมุตติขาดสะบั้น
ออกจากกันทั้ง ๆ ที่ยังไมตาย ไดรูไดเห็นชัดเจนแลวถาคิดเปนเปอรเซ็นต รอย
เปอรเซ็นตก็รูรอยเต็มรอย พันก็รูพันเต็มพัน ผูนี้ไดเปดเผยตัวเต็มที่แลว น่ีแหละคือ
จิตแท ในขณะเดียวกันก็นี้แลคือธรรมแทอยูที่ตรงนี้ น้ีแลคือบรมสุข น้ีแลคือนิพพาน 
การใสช่ือก็ใสเพ่ือเปนเคร่ืองหมายใหทราบทางสมมุติเทาน้ันเอง ลําพังทานผูรูผูเห็น
แลวทานไมจําเปน รูเห็นประจักษใจแลวก็พอ น่ีแลกิเลสอวิชชาและจิตจะละเอียดลึก
ลับขนาดไหนก็เถอะ ถาลงไดนําธรรม มีสติธรรม ปญญาธรรมเปนตน เขาไปถากถาง
ฟาดฟนกันจริง ๆ แลวจะตองถึงรากแกวของกิเลสอวิชชา และถอนพรวดขึ้นมาอยาง
ไมตองสงสัย ขอสําคัญขออยาไดเชื่ออะไรยิ่งกวาเชื่อธรรมของพระพุทธเจา ก็เปนที่
ม่ันใจและแนใจ 

ขอใหทุก ๆ ทานนําไปปฏิบัติดวยความเอาจริงเอาจัง ดวยความเห็นโทษ
แหงความเปนมาของตนที่ถูกกิเลสย่ํายีมาตลอดเถิด ไมตองไปเชื่อผูอื่นผูใดใครที่
ไหนก็ได เพราะธรรมทุกแขนงพระพุทธเจาสอนไวหมดแลว ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส 
ทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิด น่ีคือการตัดขาดจาก อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา ถึง  ชาติป 
ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา,มรณมฺป ทุกฺขํ ซึ่งเปนกองทุกขทั้งมวล เมื่อเกิดมาก็ตองเปน
อยางนี้ นอกจากไมเกิดก็ไมมีทุกขมาเกี่ยวของ 

พระพุทธเจาสอนไวอยางไมมีผิดเพี้ยนไมมีทางสงสัย อวิชฺชาปจฺจยา น้ีแล
พาสัตวท้ังหลายใหไดรับความทุกขความลําบาก เพราะไมรูโทษของมัน เนื่องจากมัน
ไมยอมใหรู เพราะมันอยูเหนือสัตว เมื่อสติปญญาทันแลวก็รูหมด เคยเปนมายังไง ๆ 
รูหมด กิเลสประเภทตาง ๆ มันจะไปเปนอยูกับหัวใจใด กิริยาอาการของสัตวตัวใด



 

เขาสูแดนนิพพาน ๓๕๓ 

๓๕๓

บุคคลผูใดรูหมด เพราะมันเคยอยูในหัวใจเราแลวน่ี เราเคยปราบมันอยางราบจน
แหลกละเอียดไปแลว ไมสามารถมาครอบงําหัวใจเราไดอีกเหมือนแตกอน หรือ
เหมือนหัวใจใด ๆ แลว เพราะฉะน้ัน มันมีอยูในหัวใจใด แสดงอากัปกิริยาออกมา
อยางใดจึงทราบไดหมด เมื่อไดทราบมันหมดแลว ปราบมันหมดแลว จะวาเปน 
โลกวิท ู ตามหลักธรรมชาติก็ไมผิด ถึงจะไมเปนโลกวิท ู รูแจงแทงทะลุเม็ดหินเม็ด
ทรายกระทั่งสัตวตัวนี้ตายแลวไปเกิดที่ไหน ตัวนั้นตายแลวไปเกิดที่ไหนก็ตาม แตก็รู
แจงโดยหลักธรรมชาติกิเลสขาดสะบ้ันจากใจอยางน้ีแล โลกวิทู อยางนี้เปนคุณสมบัติ
ของสาวก ทานไดโลกวิทูในลักษณะนี ้ ตามนิสัยวาสนากวางแคบตางกัน ไมเหมือน
โลกวิทูของพระพุทธเจาซึ่งเปนพุทธวิสัย 

น่ีแหละการปฏิบัติธรรม เพื่อรื้อถอนจิตซึ่งเปนตัวมหันตโทษมหันตทุกข ที่
ถูก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนนายเหนือหัวครอบงําบังคับบัญชากดข่ีขมเหงมาเปน
เวลานานแสนนาน ทานปฏิบัติกันดังที่กลาวมานี่แล เราสงสัยอะไรไมมีที่จะสงสัย ขอ
ใหยกหลักธรรมปจจุบัน คือ ศีล สมาธิ ปญญา คูปราบปรามกิเลสขึ้นประพฤติปฏิบัติ
กําจัดมันใหไดเถอะ พระพุทธเจานิพพานกี่รอยกี่พันองค นิพพานไปนานแสนนาน
เทาไร จะไมมีปญหาโดยประการทั้งปวง จะรวมกันอยูที่ปจจุบันจิตปจจุบันธรรมซึ่ง
เปนธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิลวน ๆ น้ีแหงเดียวเทาน้ัน ไมมีทางอื่นจะเปนเครื่องพิสูจนไม
มีทางอื่นเปนเครื่องยืนยัน มีอันน้ีเทาน้ันเปนเคร่ืองยืนยัน ดังธรรมทานวา “ผูใดเห็น
ธรรม ผูน้ันเห็นตถาคต” ก็หมายเอาธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิน้ีแลเปนเคร่ืองยืนยัน เพราะ
พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายบริสุทธิ์อยางนี้เหมือนกันหมด เม่ือยอมรับอันน้ีแลว ก็
ยอมรับพระพุทธเจาทั้งหลายในขณะเดียวกัน หาที่คานกันไมได 

แตการที่จะปฏิบัติใหเปนไปตามธรรมดังที่วานี้ ตองอาศัยความพากเพียร  
เพราะกิเลสแตละประเภทน้ันมีเลหเหล่ียมแหลมคมมากทีเดียว อยาเขาใจวามันโงเรา
ฉลาด ความจริงเราโงมาก กิเลสฉลาดมากและไมมีอะไรฉลาดเหนือกิเลส นอกจาก
ธรรมเทาน้ัน วิธีการตอสูกับกิเลสนั้นจึงตองอาศัยความฉลาดแหลมคม มีสติปญญา
เปนสําคัญ อาศัยความบึกบึน อาศัยความอดความทน ความเอาจริงเอาจัง ทําเลน ๆ 
เหลาะ ๆ แหละ ๆ ไมได     ถาเราอยากจะพนจากทุกข     แตถาอยากจะเปนนัก
โทษมหันตทุกขอยูนี้ มันก็เคยเปนมาแลวนี่จะอยากไปอะไรอีก เพราะเคยเปนมาแลว 
เราสงสัยท่ีตรงไหน มีทางเดียวคือการรื้อถอนตนออกจากเปลวไฟอันใหญหลวงนี้ ให
ถึงความสวัสดีเปนบรมสุขตลอดอนันตกาลเทาน้ัน 
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จึงขอใหทุกทานฟงใหถึงใจ ปฏิบัติใหถึงธรรมดวยความพากเพียรของตน
เอง การแนะนําสั่งสอนก็ไดแนะนําสั่งสอนเต็มขั้นเต็มภูมิของผมเอง ไมมีสิ่งใดลี้ลับ
แกทานผูมาศึกษา เคยปฏิบัติไดรูอยางไรเห็นอยางไรก็พูดใหฟงหมดเปลือกแลว 
ยอมรับวาไมมีความรูมากกวาน้ี ขอใหฟงใหถึงใจและปฏิบัติใหถึงธรรม จะพนจาก
ทุกขอยางถึงใจในขณะที่มีชีวิตอยูนี้แล 

 
พูดทายเทศน 

พระอยูดวยกันมาก ๆ มันก็เหมือนรถบรรทุกของหนักนั่นนะ มันอืดอาดมัน
เนือยนายมันชักชาลาหลังอยูน่ันแหละ อะไร ๆ ก็ตองชา เพราะความเปนอยูทุกดาน
มันเกี่ยวโยงกันทั้งวัด ถาจะไปหาอยูสะดวกสบายในการภาวนาน้ี ก็ตองเปนตาม
อัธยาศัยและกําลังใจของแตละรายที่แนใจตัวเอง เพราะผมเคยเปนมาแลว เวลาอยู
กับครูบาอาจารย มันเปนเหมือนแมเหล็กเครื่องดึงดูดและพยุงจิตใจไดดี แมจะยังไม
ไดหลักไดเกณฑทางดานธรรมภายในใจ แตก็ไดอาศัยครูบาอาจารยเปนหลักเปน
เกณฑ ใหทานเปนเหมือนแมเหล็กเครื่องดึงดูดใหมีความชุมใจ เพราะความหวังน้ัน
เปนสําคัญ 

พอออกจากทานไปทั้งที่จิตยังหาหลักยึดอะไรไมได มันอะไรบอกไมถูกผมนี่
เคยเปนมาแลวนะ เราก็ต้ังหนาต้ังตาทําความเพียรอยูเชนกัน แตมันไมไดเรื่องอะไร 
นี่หมายถึงใจยังไมไดหลักทางสมาธินะ ภาวนาน่ีมันไมไดเร่ืองอะไรเลย จนงงในตัว
เองวา เอะ ทําไมเปนอยางนี้ จิตใจเราถาฝนอยูอยางน้ีไมนานจะจมแน ๆ ตองกลับ
เขาไปหาครูบาอาจารย อยูกับทานความรูสึกก็เปนอีกอยางหนึ่ง แนะ มันอยูไดสบาย 
ทั้ง ๆ ที่ก็ไมไดหลักไดเกณฑอะไรขณะอยูกับครูบาอาจารย แตมันไมเดือดรอนวุนวาย
เหมือนอยูคนเดียว อาศัยยึดทานเปนหลักในทางจิตใจ ก็พออยูไดสบาย ๆ น่ีผมเคย
เปนมาแลว ทํายังไงมันก็ไมไดเรื่อง ภาวนาอยางไรก็ไมไดเรื่อง ใจเวลามันด้ือมันด้ือ
ตอหนาตอตาน่ันแหละ จนกวามันไดหลักไดเกณฑแลว ทีนี้ไปไหนก็พอไป อยางนอย
จิตเปนสมาธิเปนหลักเปนเกณฑแลว มันก็พอไปของมันพอสูของมัน คือตนทุนมันม ี
ถึงความแยบคายทางดานปญญาไมเกิด ก็อาศัยสมาธิเปนหลักเปนเกณฑ อยูไดดวย
สมาธิคือความสงบใจ ไมฟุงเฟอเหอเหิมเหมือนแตกอนที่มันไมมีหลักมีเกณฑ 

น่ีเหตุหน่ึง ที่ไมอาจขับไลไสสงใหหมูเพื่อนไปอยูที่นั่นที่นี่คนเดียว โดยเห็น
วาสบายดีกวาอยูกันหลาย ๆ องค แตก็ไมแนใจในจิตใจของหมูเพื่อนวา จะมีความ
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ฉลาดแยบคายรักษาตัวไดเพียงไร แมแตอยูดวยกันนี้ก็ยังตองไดดุไดดากันอยูเสมอ 
เพราะความบกพรองอันเปนชองโหวใหกิเลสทําลาย ตองไดชวยปดชวยกั้นอยูไมหยุด 
เพราะความผิดพลาด เพราะความไมคิดไมอานมีอยูมาก น่ีเหตุหน่ึง การไปอยูคน
เดียวจะฉลาดและจริงจังแคไหนเราก็ไมแนใจนัก สุดทายก็ตองพะรุงพะรังกันอยูอยาง
น้ีจะวาไง เพราะมันแกไมตก ถาไมชวยกันแกที่ตัวเอง ซึ่งแสดงความบกพรองใหเห็น
อยูตลอดเวลา ดวยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ท่ีครูอาจารยหยิบย่ืนใหในเวลาอยู
ศึกษาอบรมกับทาน 

ตอนจิตไดหลักไดเกณฑพอเปนบาทฐานแหงวิปสสนาแลว การกาวทาง
ปญญามันเปนอีกอยางหนึ่งนะ ทีแรกก็บังคับจิตออกพิจารณาทางดานปญญา พอจิต
เห็นคุณคาทางปญญาแลวเปนอีกอยางหน่ึง จากนั้นจิตจะหมุนของมันไปเอง โดยไม
ตองบังคับเหมือนข้ันเร่ิมแรกพิจารณา เมื่อเกิดขอของใจขึ้นมา เจาของแกไมไดก็มา
หาครูบาอาจารยเพ่ือชวยแกให ไมใหเสียเวลาไปนาน ว่ิงมาหาทาน เลาถวายทานจบ 
ทานใสเปร้ียงเดียวเทาน้ัน สิ่งที่เคยขัดของนั้นขาดสะบั้นไปเลยนะ เพราะทานรูตลอด
ทั่วถึงแลว เราไมรู ไมรูทางออกทางเขา ไมรูวิธีปลดเปลื้อง จะปลดเปลื้องไดยังไง 
เพราะปญหาแตอยาง ๆ ที่เกิดขึ้นมากนอย น้ันก็คือสมุทัยเขามาขวางธรรมน่ันเอง 
ปญญาเราไมสามารถแกได มันก็ตองพิจารณาวกเวียนพลิกไปพลิกมาทําใหเสียเวลา 
พอมาเลาถวายทานแลวทานใสเปร้ียงเดียวเทาน้ันก็ขาดสะบ้ันไปเลย น่ัน มันตางกัน
อยางนั้น ระหวางครูอาจารยผูรูผานไปแลว กับเราท่ียังไมรูไมผาน ผูปฏิบัติจึงตอง
อาศัยครูอาจารยชวยบอกแนะตลอดไปจนถึงจุดที่หมาย เมื่อถึงที่แลวปญหาทั้งมวลก็
สิ้นซากไปพรอมกับกิเลส  

ถาหากไมมีครูมีอาจารยชวยแนะจริงๆ เราก็พยายามตะเกียกตะกายไปเอง
ดวยสติปญญาของตน แตมันชานะซิ เราเห็นไดชัดเวลาพอแมครูอาจารยม่ันทานลวง
ลับไปแลวน่ัน ตองเตือนตัวเองใหตื่นตัวในการหวังพึ่งตัวเอง เอา ไมมีใครละที่นี่ เรา
คนเดียวเปนก็เปนตายก็ตาย มันก็หมุนชวยตัวเองไปไดเหมือนกัน เปนแตชาบางเทา
น้ัน ขั้นนี้ก็เปนความชวยตัวเองได เชนเดียวกับเวลาท่ีเราจนตรอกจนมุมดังท่ีเคยเลา
ใหฟง มันก็ชวยตัวเองเต็มที่ไมยอมถอยหลัง เปนแตมันชาเทาน้ันแหละ แตสติปญญา
ดิ้นดีดอยูไมหยุดไมถอยนะซ ิ เพราะปญญาขั้นนี้ไมถอยแหละ ชาหรือเร็วมันก็สูกันอยู
อยางนั้น ก็ทะลุของมันไปได 
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แตอยางไรก็ตาม เร่ืองครูบาอาจารยเปนสําคัญมาก ทําใหกะทัดรัดเขาไป
เร่ือย ๆ รวดเร็วราบร่ืนดีกวาทําโดยลําพังอยูมาก น่ีแลทางดานจิตตภาวนาจึงสําคัญ
มากสําหรับครูอาจารยผูคอยใหอุบาย จะเอาธรรมสุมสี่สุมหามาสอนกันไมไดนะ 
เรียนจนพระไตรปฎกก็เถอะ น่ีมิไดประมาทการเรียน พูดตามความจริง ถาลงจิตนี้ไม
ไดทรงอรรถทรงธรรมประจักษใจจากการปฏิบัติแลว จะสอนไมถูกจุดที่จําเปน แมยก
มาสอนทั้งพระไตรปฎกก็ไมถูกจุดที่ตองการ ถาไมรูทางจิตตภาวนามากอน ถาเปนยา
ก็ยกกันทั้งหีบนั่นแล ไมสามารถหยิบยาขนานเฉพาะมารักษาคนไขได หากเปนหมอ
เถื่อนซึ่งผิดกับหมอจริงอยูมาก คนไขรายใดมาก็จะยกยาทั้งหีบทุมใส มันก็ตายเทา
นั้นละคนไข 

ไมไดเหมือนหมอที่แทจริงนี่ หมอเขาไมจําเปนตองไปยกกันมาทั้งหีบทั้งตู
อะไร เพียงถามอาการและตรวจดูรูแลววาเปนยังไง แลวควรฉีดก็ฉีด ควรใหยารับ
ประทานก็ให เทาท่ีเห็นวาเหมาะสมกับโรคประเภทน้ัน ๆ ครูบาอาจารยผูเช่ียวชาญ
จิตตภาวนาท่ีคอยใหอุบายเราก็สอนลงตรงจุดสําคัญทันที ๆ เลย การส่ังสอนจึงตาง
กันอยางนี้ ก็จิตสอนจิตนี ่พออาราธนาดวยการเรียนถามปญหาตาง ๆ ปบ ทานรูแลว 
ทานเคยผานมาเทาไรเปนมาเทาไรแลว ทานใสปบเดียวเทาน้ันเปนกระจางไปทันที
ทันใด นี่ซิที่ตางกันมากกับทั่ว ๆ ไป  

อยากใหหมูเพื่อนไดกําลังทางดานจิตใจ ใหไดเห็นเรื่องโทษของกิเลส มันทํา
ใหแสนทุกขแสนทรมาน ไมมีอะไรเกินกิเลสในโลกทั้งสามนี ้หากแตมันไมใหเห็นโทษ
ของมัน มันปดเอาไวหมด อันน้ีซิมันลําบากนะ แมอยูกับครูบาอาจารยทานชวยเปด
ชวยถอนให ก็ยังสูกิเลสรุมปดรุมลอมไมไดอยูนั่นแหละ การรื้อขนกิเลสออกจากใจจึง
เหมือนกับขนจอกแหนขึ้นจากน้ํา พอแหวกออกมันก็หุบเขามา แหวกออกก็ไหลเขา
มา หุบเขามาอยูอยางน้ัน เวลากําลังปญญายังไมพอกับมัน เมื่อถึงขั้นปญญาที่ควรตอ
สูกับมันไดแลว ไมเพียงแหวกออกเทานั้น ยังจับโยนข้ึนบนฝงเสียเลย จับโยนข้ึน ๆ 
มันจะมีจอกมีแหนอยูเทาไร ควาปาขึ้นฝงใหหมด เหลือแตนํ้าใสสะอาดอาบด่ืมใช
สอยสบาย นี่เมื่อขนกิเลสโยนทิ้งหมดแลว อยูไหนก็อยูสบายหายทุกขกังวล ไมมี
ปญหาอะไรอีกแลว  

ปญหาท้ังมวลเกิดจากกิเลสอยางเดียวเทาน้ัน เม่ือกิเลสส้ินซากไปจากใจแลว 
อะไรจะมาเปนปญหาใหยุงยากไมมี โลกทั้งสามโลกธาตุนี้ก็เหมือนไมมี เพราะจิตไม
ไปยุง แมจิตเองก็พอตัวอยูแลวจะไปยุงกับอะไร แนะ ฟงซ ิมันพอตัวอยูตลอดเวลาไม
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วากาลน้ัน สถานท่ีน้ี อิริยาบถน้ันอิริยาบถน้ี กระทบน้ันเปนอยางน้ัน กระทบน้ีเปน
อยางนี้ ๆ ไมมี กระทบอะไรก็มีเพียงสัมผัสกันแย็บ ๆ แลวดับไป ๆ เทาน้ัน จิตรู
เรื่องของมันอยูแลวโดยหลักธรรมชาต ิ

เมื่อไมมีผูเปนเจาของเขาไปยึด ไมมีเจาอํานาจเขาไปยึดเสียอยางเดียว ขันธ
ก็เปนขันธลวน ๆ แสดงอยูอยางนั้นตามหลักธรรมชาติของมัน แมตัวมันเองก็ไมมี
ความหมายในตัวมัน ใจรูชัด ๆ วาเปนอยางน้ัน ดังรางกายของเราที่นั่งอยูนี ่ มันก็
เหมือนกับวัตถุทั้งหลายด ี ๆ น่ันเอง ไมไดผิดกันเลย เปนแตเพียงวาความรูไปเปน
เจาของเปนผูรับผิดชอบขันธใชมันอยูเทานั้น ใหมันรูอยางน้ัน ตามีหนาท่ีเห็นรูป หู
น้ันมีหนาท่ีฟงเสียงเปนตน ทางออกนี้ไปเจอนั้น ทางออกนั้นไปเจอนั้น ทางออกทาง
ตาไปเจอรูป ทางออกหูไปเจอเสียงเปนตน มันเปนทางออกของจิตไปเจอสิ่งตาง ๆ 
เคร่ืองมืออันน้ีสําหรับอันน้ัน เคร่ืองมืออันน้ันสําหรับน้ัน ๆ เทาน้ัน ก็เหมือนเครื่อง
มือทํางานสรางบานสรางเรือนน่ันแล ส่ิวสําหรับน้ัน ขวานสําหรับน้ัน สวานสําหรับน้ัน 
เล่ือยสําหรับน้ัน นําไปใชตามที่เห็นควรและความตองการของชาง พอทิ้งไวเครื่องมือ
ก็เปนเหล็กอยูอยางนั้นเอง ไมวิเศษอะไรไปกวานั้น 

ขันธหาก็เหมือนกัน ถาลงความรูเปนความรู ไมไปสับสนวุนวายกับส่ิงใด ไม
มีอะไรมาสับสนวุนวายกับความรูน้ี เปนความรูลวน ๆ มันก็เปนเหมือนเครื่องมือ
ทํางานน่ันเอง จะผิดอะไรกัน รางกายนี้กับทอนไมทอนฟนมันผิดกันอะไร ไมไดผิด
กัน เปนแตเพียงวาความรูน้ีครอบครองขันธอยู รับผิดชอบอยู จึงมีการเคลื่อนไหวไป
มาได มีตางกันเทานั้น เครื่องมือที่ยังใชไดก็ใชไป มีเทาน้ัน พอความรูอันนี้ไมเกี่ยว
กับเรื่องอะไรแลว  ก็เหมือนไมมีโลก  เพราะไมมีอยูภายในใจ   คําวา  เย  ธมฺมา  เห
ตุปฺปภวา เตสํ เหตุ! ตถาคโต นี้ซึ้งมากนะ ก็พระอรหันตพูดนี่ พระอัสสชิเปนพระ
อรหันตทั้งองค เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตุ! ตถาคโต เตสฺจ โย นิโรโธ จ เอวํ 
วาท ี มหาสมโณ ธรรมท้ังหลายเกิดจากเหตุ เมื่อจะดับก็ตองดับเหตุกอน พระมหา
สมณะพูดอยางนี ้อะไรเปนเหตุ ก็จิตเปนมหาเหต ุตัวที่อยูฉากหลังของจิตคืออะไร ก็
พูดแลวตะกี้นี้ คือ สมุทัย ทานสอนใหดับเหตุกอน มหาสมณะคือศาสดาของเราสอน
อยางนี้ ซึ้งมากทีเดียว  

การตอสูกิเลสการถอดถอนกิเลส ตองถือเปนงานสําคัญจําเปนตอเราสุดชีวิต 
พูดอยางอื่นผมไมสนิทใจ ถาวาเอาชีวิตเขาแลกน้ันถึงใจนะ เพราะเคยเอาชีวิตเขาแลก
มาแลวน่ี แมทุกขก็ยอมทุกข แตทุกขนี้มันคุมคานี ่ ไมเหมือนทุกขท่ีคนหาหัวหาทาย
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ไมได หาตนหาปลายไมได เหมือนทุกขที่กิเลสบีบบังคับใหเกิดทุกข น่ันมันหาตนหา
ปลายหาที่ยุติไมได ทุกขอยูตลอด ทุกขนี้มีตนมีปลายมีที่ยุติ เวลาขาศึกยังมีอยูก็ฟาด
ฟนกันลงไป แมทุกขก็ไมถอยการสู พอขาศึกเกลี้ยงไปแลวจะมีทุกขมาจากไหน ทุกข
เพราะความเพียรมันมีท่ียุติ ไมเหมือนทุกขที่ตายกองกันอยูในวัฏฏะ หาทางออกไม
ได ทุกขอันนี้พิลึก ไมมีเงื่อนตนเงื่อนปลายเลย ทุกขเพราะความเพียรนี้มีที่ยุติ จึงผิด
กันอยูมาก 

เวลาถึงคราวถึงระยะของมันที่จะทุม จิตหากเปนของมันเอง ทุมลง ๆ ชีวิตก็
ไมไดอาลัยเสียดาย มันทุมกันแบบถึงเปนถึงตายมาไมรูกี่ครั้ง เวลาเขาไปเจอขาศึกก็
ทุมทันทีไมยอมถอย ถาไมตายก็ใหชนะเทานั้น ถอยไมได น่ันซิ มันฟดกันตรงนั้นซ ิ
เขารบขาศึกเขาก็ตองเอาชีวิตเขาแลก น่ีเรารบกิเลสซ่ึงเปนขาศึกอันใหญหลวงเราก็
ตองเอาชีวิตเขาแลก ถึงวาระพอเจอกันเขาก็ใสกันเลย จะตายก็ใหรู ไมตายก็ใหรู สุด
ทายอยากพูดเต็มปาก กิเลสมันตาย เราไมเห็นตายวะ แนะ  

พระพุทธเจาก็กิเลสตาย พระองคเพียงสลบเทานั้น สุดทายกิเลสตาย ที่ทาน
ยกองคเดน ๆ ในทางความเพียรมาใหเปนตัวอยางแกพวกเราไดเห็นไดยิน ก็เพื่อเปน
คติน่ันเอง เชน พระโสณะ ทานก็เพียงฝาเทาแตก ทานไมตายแตกิเลสท้ังมวลตาย
เรียบ ทานเตะกับกิเลสฝาเทาแตกแตกิเลสตาย ทานเองไมตาย เราจะกลัวตายทําไม 
พระจักขุบาลก็ฟดกันกับกิเลส จักษุแตก แตกิเลสตาย ทานเองไมตาย แตกลายเปนผู
วิเศษข้ึนมาเปนสรณะของพวกเรา ไมไดยินวาทานเหลาน้ีตาย อยางมากก็เพียงฝาเทา
แตกเพราะความเพียรกลา ก็เพียงจักษุแตกเพราะความเพียรกลา พระพุทธเจาก็เพียง
สลบ แตกิเลสมันเลยสลบคือตายเรียบ พระจักขุบาลก็เตะกิเลส จักษุแตกกิเลสตาย 
พระโสณะเดินจงกรมจนฝาเทาแตก กิเลสตาย 

การเดินจงกรมจนฝาเทาแตกน้ี ถาเราคิดท่ัว ๆ ไปคงคิดวา ความเพียรของ
ทานเกงดวยความพยายาม เดินจงกรมจนฝาเทาแตก เกงจริงเรื่องความเพียรของ
ทาน แตเปนความเพียรที่สัมปยุตไปดวยสติปญญาอัตโนมัติ ไมใชบังคับกันเดินเสีย
จนฝาเทาแตกนะตามความแนใจของผม เพราะเมื่อถึงขั้นนี้แลวความเพียรยอมไมมี
กลางวันกลางคืน ไมมีอะไรเขามาเกี่ยวของ มีแตกิเลสกับจิตมันหมุนมันฟดกันอยูเชน
น้ัน จะมีเวลํ่าเวลาและไปสนใจกับเวลํ่าเวลาความเจ็บปวดแสบรอนอะไรท่ีไหนกัน 
เพราะใจไมคิดอยางอื่นนอกวงความเพียรภายในไปนี ่
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เราก็เคยเปนเชนน้ันมาแลวเหมือนกัน จึงกลาพูดและพูดอยางอาจหาญ แน
ใจวาไมผิดดวย ฟงซ ิ ฉันจังหันเสร็จแลวไปเดินจงกรม นํ้าไมไดฉันเลยในเวลาจงกรม
อยูนั้น มันยังอยูไดไมหิวโหยกับอะไรทั้งสิ้น ฟงซ ิ มันไปสนใจอะไรกับหมากพลูบุหรี่
กับนํ้ากับทา มันไมไดสนใจเลย ฟดกันกับกิเลสอยูนั้น เรื่องอะไร ๆ มันลืมคิดไปหมด 
กลางวันแสก ๆ เดินจงกรมตากแดดไดอยางสบาย เดินจงกรมตากแดดอยูนั้นแหละ
โดยไมรูสึกรอนเลย ทางจงกรมไมมีรมไมดวยนะ ฟดกันอยูนั้น มันลืมหมด อิดหิว
เมื่อยลาลืมหมด นํ้าทามันไมไดสนใจเลย เพราะไมมีเวลาจะออกมาสูภายนอก จิตนะ
มันหมุนของมันติ้ว ๆ อยูภายใน 

เดินจงกรมนี้ถาสมมุติมีคนมาดอมดูเรา เขาจะวาพระองคน้ีเปนบาหรือไง จึง
เดินสะเปะสะปะราวกับคนตาบอด ชนโนน โดนน้ี ไมไปตามทาง ทั้งนี้เพราะจิตมันไม
ออกจากกายจากใจนั่นเอง มันหมุนอยูขางในติ้ว ๆ ฉะนั้นมันจึงเดินโซซัดโซเซเขาปา
เขารกเร่ือย ๆ เด๋ียวโครมครามเขาปา เอา รูสึกตัววาเขาปา ถอยออกมาเดินไปอีก จิต
หมุนกันอยูนี้ เดี๋ยวเขาปาโนนอีกอยูอยางนั้น มันก็เดินไดทั้งวันนะ เพราะเดินคนเดียว
น่ี ใครจะมาวาเปนบาเปนอะไรมันไมสนใจน่ีวะ มันโครมคราม ๆ ของมันอยูอยางนั้น 
แตมันก็เดินของมันได บางทีก็หยุดยืนเสีย ยืนเสียเปนชั่วโมงก็ยืนได ถึงระยะที่จะยืน 
มันหากเปนของมันเอง ยืนกําหนดพิจารณาจนไดถอยไดความชัดเจนแลว มันถึงจะ
กาวเดินตอไปอีก เวลากาวเดินก็อยางน้ันแหละ ชนปาชนหนามไป มันไมทราบวาได
กาวไปทางไหน   ขาก็ด ีมันไมสนใจกับขา สนใจอะไรเรื่องมันอยูกับจิตนี่ มันจึงหมุน
อยูตรงนี้ 

ฉันจังหันอยู จิตก็ไมไดอยูกับอาหารนะ มันอยูกับการพิจารณาตางหาก เม่ือ
เวลาถึงข้ันตะลุมบอนมันเปนอยางน้ันนะ แลวจิตจะเผลอไปไหน นั่นฟงซ ิ จัดอาหาร
จัดอะไร ๆ ก็จัดซิ แตจิตไมลดละการพิจารณา มันหากหมุนของมันอยูอยางนั้น ข้ันน้ี
เปนความเพียรอัตโนมัต ิ เชนเดียวกับกิเลสเวลามันหนาแนนอยูภายในจิตใจเรา ทํา
อะไรอยูก็ตาม มันก็คิดเปนเรื่องของกิเลสโดยอัตโนมัติ มันเปนอัตโนมัติของมันเอง 
พอถึงขั้นอัตโนมัติของธรรมก็เปนอยางเดียวกัน ไมงั้นไมทันกัน 

จึงกลาพูดไดวาตั้งแตตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับ มันเผลอไปขณะไหน
ไมมีเลย จะมีไดยังไงก็สติปญญาสืบตอดวยความเปนนักตอสูอยางนั้นอยูตลอดเวลา
โดยอัตโนมัติของมันเองไมตองบังคับ เมื่อถึงขั้นมันเปนของมันแลวตายก็ไมถอย คํา
วาแพมีไดยังไง มีไมได ตายเสียเทาน้ัน ไมตายก็ใหรูทาเดียว สติปญญาแข็งแกรงเกิน
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กวาจะนํามาพูดใหถูกตองกับความจริงได สติปญญาเมื่อถึงขั้นสละตายแลว คําวาถอย
คําวาแพไมม ีมีไมได นอกจากตายกับรูทาเดียว  

ทุกสิ่งมันขึ้นอยูกับจิตอะไรก็ตาม มันหิวมันโหยมันอะไร ๆ มันอยูกับจิต พอ
จิตเปนนักตอสูและเขาตะลุมบอนกันแลว มันลืมไปหมดนะ ทีนี้เวลากลับมาที่พักพอ
มองเห็นกาน้ํา ผมยังไมลืมนะเรื่องทํานองนี ้โอโฮ มันจะโดดใสกานํ้าเลย ก็มันจะตาย 
รินนํ้าใสกระปองนมเปลา เพราะใชกระปองนมเปลาเปนประจําแทนแกวนํ้า แทบไม
ทันน่ันนะ พอใสเขาไป ดื่มสําลักกั๊ก ๆ ๆ จะตาย โอโฮ มันหิวขนาดน้ันนะ บทเวลามา
เห็นกานํ้าเขามันหิวนํ้าจะตาย แตเวลาไปทําความเพียรอยูคนเดียวไมเห็นสนใจอะไร 
พอมาถึงที่พักมองเห็นกาน้ําเทานั้น มันจะโดดเขาใสเลย ก็มันหิวนํ้าจะตายนะ พอดื่ม
นํ้าเขาไป มันกลืนดวยความอยาก ความหิวมาก เลยสําลักจะตาย กลืนลงไปแทบไม
ทันนะซ ิสําลักดังกั๊ก ๆ ๆ จะตาย ไมลืมนะนี่นะ 

เวลาความเพียรเปนไปเต็มท่ี พิจารณาไมหยุด มันก็วิตกวิจารณ เอ เราคิดไว
วาจิตมีความละเอียดเขาไปเทาไร ความพากเพียรก็จะคอยสะดวกสบาย งานการก็จะ
แคบเขาไป ๆ สะดวกสบายเขาไปเร่ือย ๆ แตทําไมมันจึงเปนอยางนี ้ ดูซิความคาด
ความหมายไวแตกอน กับความจริงท่ีเปนข้ึนกับจิต มันเขากันไดเมื่อไร เราคาดวา
อยางนั้น เราคิดวาอยางน้ัน จิตมีความละเอียดเขาไปเทาไรยิ่งจะมีความสะดวกสบาย
เร่ือยไปเลย แตคร้ันแลวไมเปนอยางน้ันน่ี จิตละเอียดเขาไปเทาไรมันยิ่งหมุนในงาน
ของมัน หมุนติ้ว ๆ ๆ จนไดคิดวา เมื่อไรมันจึงจะยุติกันลงเสียที สะดวกสบายเสียที
นา ทําไมตั้งแตตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหลับ มันหมุนกันติ้ว ๆ ไมยอมหยุดบางพอได
หายใจเต็มปอด 

บางคืนนอนไมหลับเสียดวยซํ้า เพราะการพิจารณาไมหยุด ทั้งที่นอนเพื่อจะ
ใหหลับน่ันแล มันทําไมจึงเปนอยางนี ้ เมื่อไรถึงจะมีความสะดวกสบายเสียทีนา จิต
รําพึงข้ึนช่ัวขณะเทาน้ัน พอหยุดรําพึงมันก็หมุนติ้วอีกแลว ๆ น่ัน จนกระทั่งถีบตัวไป
หมดกําลังของมันแลว ไมตองบอกไมตองบังคับ ที่หมุนติ้ว ๆ นั้นมันหยุดของมันเอง 
เรื่องความเพียรอัตโนมัติเมื่อถึงขั้นควรเปนแลว มันเปนไปของมันเองดังที่เลามานี้แล 

จากน้ันก็อยูแบบเซอ ๆ ซา ๆ ละที่นี่ เอ ทําไมเปนอยางนี้ หือ  เปนอยางน้ี
เหรอ ที่นี่สติปญญาที่เคยหมุนติ้ว ๆ หายไปไหนหมด หายหมด หายทั้งสองอยางนั้น
แหละ สิ่งที่ตอสูกันก็ไมทราบวาหายไปไหน คูตอสูก็ไมทราบหายไปไหน ไปดวยกัน 
ไปไหนก็ชางมันเถอะ เราเคยทุกขเพราะส่ิงเหลาน้ีแหละ ขาศึกก็ทําใหทุกข การตอสูก็
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ทุกข เพราะขาศึกมาทําใหทุกข เดินจงกรมก็เซอ ๆ ซา ๆ ไป ไปเห็นกิ้งกาก็เลนกับ
กิ้งกาเสีย เห็นนกก็เลนกับนกเสีย เห็นสัตวตัวไหนก็เลนกับมันไปเสีย เปนอยางนั้นไป
เสีย ไมใชเดินจงกรมอยางจริงจังเหมือนแตกอน 

ไปก็ไปยืนดูสัตว พิจารณาสัตว มันหากมีเรื่องของมันนะ ไมใชไปแบบเซอ ๆ 
เสียจริง ๆ มันดูจิตดวงนี้ มันหย่ังเขาจิตโนนนะ จิตนี้เปนไดทุกอยาง อํานาจของธรรม
ชาติอันนี้ไปฝงไวหมด ไปกําอํานาจไวหมดไมวาจิตสัตว จิตบุคคล สัตวนํ้า สัตวบก 
บนฟาอากาศ กายทิพย กายหยาบ กายละเอียด จิตมันละเอียดกวานั้น กิเลสมัน
ละเอียดกวาน้ัน มันติดพันกันไปได แนะ มันหากคิดของมันเองนะ  

มีเทาน้ีตัวมหาเหตุในไตรภพ พอนี้บรรลัยไปแลวไมมีอะไรมากอกวน ก็อยู
ไปอยางนั้น จะไดอะไรกับการอยู มืดแจงก็มีอยูตั้งแตเรายังไมเกิด ใครจะเอามืดเอา
แจงไปเปนสมบัติของตนได ใครจะเอาดินฟาอากาศ แผนฟาแผนดินน้ีไปเปนสมบัติ
ของตนได วัตถุทั้งหลายที่มองเห็นเกลื่อนอยูเต็มโลกเต็มสงสารนี้ ใครจะเอาไปเปน
สมบัติของตนได มันตางอันตางม ี ตางอันตางจริงอยูตามหลักธรรมชาติของมันอยาง
น้ันมาแตไหนแตไร ตั้งแตเรายังไมเกิด เกิดมาก็มีแตกิเลสน้ีมันบังคับใหอันน้ีเปนเรา 
น้ันเปนของเรา กวาดตอนเขามา จะตายยังไมวานะ ถาเปนแบกก็หลังหักแลว ยังจะ
แบกตะพึดตะพือไมยอมวาหนัก กิเลสไมยอมใหวาหนัก มันบังคับเอา เพราะฉะน้ัน
มนุษยเราถึงโลภมากไมรูจักตายก็คือมนุษยนี่แล 

ถาพูดตามโลกสมมุตินิยมทั่ว ๆ ไปเขาวา มนุษยน้ีฉลาดกวาสัตว ถาพูดตาม
หลักธรรมพระพุทธเจาอยางแทจริง เพ่ือจะปราบกิเลสแลวไมเปนอยางน้ัน มนุษยนี้
ใชไดคลองตัวที่สุด กิเลสใชไดคลองตัวที่สุด กิเลสเส้ียมสอนไดงายกวาสัตวท้ังหลาย 
มนุษยน้ีโงกวาสัตวท้ังหลายมาก พลิกไปอยางนั้นเสีย  ควรจะฉลาดแลวยังกลับใหมัน
เอาความฉลาดไปใชเปนทาสของมันเสียส้ิน ควรจะเอาความฉลาดของธรรมเขาไป
แทรกในมนุษยน้ี แตยังไมไดเรื่อง ตายท้ิงเปลาราวกับสัตวท่ีเขาไมฉลาด สูสัตวก็ไมได 
สัตวเขาก็อยูตามประสีประสาเขาก็เปนอยางหน่ึง มนุษยน้ีควรจะมีความฉลาด เพราะ
ตามหลักธรรมชาติมนุษยก็ฉลาดอยูแลว ควรจะหาความฉลาดอันแทจริงอันถูกตอง
อันเปนสารคุณเขามาแทรกหัวใจบาง อยางน้ีกลับไมแทรก กลับเอาความฉลาดของ
กิเลสเขามาครอบงําเสียหมด เออ มนุษยน้ีเลยจะตายจมอยูกับความสําคัญวาตน
ฉลาด ทั้งที่โง ถูกกิเลสจูงจมูกจนไมโงหัวขึ้นดูเดือนดาวบางเลย 
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โลภก็โลภไมมีใครเกินมนุษย โลภจนเจาของจะตายยังไมรู ตายแลวก็ไม
ทราบวาเอาอะไรไป พิจารณาซิ แมแตรางกายน้ีเวลาหมดลมหายใจแลว เขาจะเผาไม
เผาฝงไมฝง ทิ้งไวอยางนั้น มีแตแมลงวันจะมาไตมาตอมเทานั้น ไมมีทางที่จะไดติด
ตัวไป เมื่อพิจารณาใหถึงฐานแหงความจริงของมันแลว โอโฮ ธรรมชาติน้ีมันละเอียด
จริง ๆ ไมอาจรูมันไดเลย ถาไมใชวิชาธรรม ไมเห็นมันแน ๆ แมตายเกิดกี่กัปก็ไมมี
ทางทราบไดเลย มีวิชาธรรมเทานั้นที่จะมองเขาไปเห็นมันได และทําลายมันไดโดย
ลําดับจนกระทั่งสิ้นซากไป มีธรรมเทาน้ัน 

การภาวนามันก็มีเร่ืองเก่ียวของหลายประการ ที่ใหความสะดวกก็ม ี ท่ีให
ความขลุกขลักกาวไมออกก็ม ี จึงตองใชหลายสันหลายคมในทางอุบายเก่ียวกับหมูกับ
เพื่อน ไมเชนนั้นก็จะไมรูเรื่องรูราวอะไร เชน วัดปาบานตาดน้ี รูสึกจะอุดมสมบูรณ
ดวยปจจัยทั้งสี ่ เราจะวาอุดมสมบูรณน้ันไมผิด เราพูดไดเต็มปากเพราะเคยไปที่ตาง 
ๆ มาแลวน่ี ถาไมเคย เรามาเจอแตน้ีเสียทีเดียว เราก็ยังไมกลาพูดวามันสมบูรณ น่ี
เราก็เปนนักทองเที่ยว เกือบพูดไดวาทั่วประเทศไทย และเคยอยูกับครูบาอาจารยท่ี
ทานพาปฏิบัติมาแลว 

ยิ่งพอแมครูอาจารยมั่น ทานชอบอยูในปาในเขา โอโฮ เวลาทานเลาใหฟง 
มันไปสัมผัสทานถึงเลานะ ไมใชทานต้ังใจมาเลาเฉย ๆ เวลาพูดไปสัมผัสทานก็พูดให
ฟง แตเรามันเกิดความสลดสังเวช ไปบางแหงฉันจังหันดวยขาวเปลา ๆ ไมมีกับเลย 
เปนเดือนนะ ทานวา เพราะเขาเขาใจวาพระกรรมฐานน้ีฉันแตถ่ัวแตงา ไมฉันเนื้อฉัน
ปลา เขาไมมีถั่วมีงาเขาก็เอาขาวเปลา ๆ ใสบาตรใหฉัน เราก็ฉันอยางน้ันเพราะเราหา
อยางน้ันน่ี ทานวา แตภาวนาดี ตัวเบา มันจะกินไดมากอะไรมีแตขาวเปลา ๆ ทานวา
อยางนั้น การเดินธุดงคก็ลําบาก บางทีเดินจากน้ีไปบานน้ัน ไปหมูบานนั้นก็ไมถึง 
เพราะหลงทาง โดนปาลึกเขาไปอีก 

แตกอนหมูบานไมไดเปนอยางนี ้ เดินตั้งวันก็ไมเจอหมูบาน หลงทางบอย 
เพราะทางโขลงขางมีแยะ โอย นอนจมอยูในปา ทานวาบางทีไมไดกินขาวก็มี เราก็
เคยอดอยูแลวจะวิตกวิจารณอะไร เพราะเราไปหาภาวนาน่ีนะ เราไมไปหากังวลน่ี 
ทานวา ความกังวลเปนเรื่องของกิเลส เราจะฆากิเลส จะกังวลมันอะไร ไปอยูในปาใน
เขา อด ๆ อยาก ๆ ท้ังน้ันแหละ ทานพูด ทีน้ีธรรมทานซิสมบูรณภายในใจไมมีเวลา
บกพรอง ทานภาวนาของทานดวยความสะดวกสบาย ไมเกล่ือนกลนวุนวายกับใคร ๆ 
จิตใจสงาผาเผย ธรรมชอบเจริญในที่อดอยากขาดแคลน ไมไดเจริญในที่สมบูรณพูน
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ผลดวยปจจัยเคร่ืองบํารุงบําเรอ ซึ่งดีไมดีติดปจจัยสี่ ซึ่งเปนเพียงเครื่องอาศัยก็ไดถา
ลืมตัว เลยกลายเปนเน้ือเปนหนังเปนตัวเปนตนข้ึนมาแบบกาฝาก และทําลายจิตใจ
ใหแหลกเหลวไปได  

เพราะฉะนั้นการฝกฝนอบรมเจาของ จึงตองมีความลําบากลําบน ดวยที่อยูที่
อาศัยบาง ดวยปจจัยตางๆ เคร่ืองบรรเทาบาง ดวยความเพียรบาง บวกกันเขาก็ตอง
ทุกข เพราะจะหนีจากทุกข ตองเอาทุกขแกทุกขซิ ทุกขอันหนึ่งเปนทุกขเพราะกิเลส
สรางขึ้นมา ทุกขอันหน่ึงเปนทุกขเพราะการบําเพ็ญธรรม ฝายหลังน้ีเปนผลดี เปนทาง
ใหประเสริฐ เปนทางใหหลุดพน ยอมรับทุกขทางนี้มากกวาจะยอมรับทุกขทางนั้น 
อยางนั้นซิผูปฏิบัต ิตองคิดแยกคิดแยะหลายสันหลายคม จึงเรียกวา ปญญา ไมอยาง
นั้นหาทางออกไมไดนะ ปญญาเปนสําคัญ พลิกแพลงเปล่ียนแปลงหลายตลบทบทวน
จนคลองตัว จึงจะทันกับกลของกิเลส ไมงั้นตายจมอยูในเงื้อมมือมัน 

นี่ก็ยิ่งรอยหรอเขาไปๆ ทุกวันพระกรรมฐานเรา กําลังจะกลายเปนปลาเนา 
ไปขายอยูในตลาดลาดเลในเมืองใหญเมืองหลวงไปแลวนะ เรื่องของกิเลสถามีอยูใน
จิตแลว มันลืมตัวไดงายนะ เห็นคนมานับหนาถือตาเคารพเล่ือมใสก็ลืมตัวเสียละซิ 
เหตุท่ีเปนปลาเนากระจายเขาตลาดนะ เพียงดินเหนียวติดหัวก็วาตัวมีหงอนไปแลว
น่ัน น่ีละกรรมฐานตาย ผูเห็นธรรมเปนของแปลกประหลาดอัศจรรยภายในจิตอยู
แลว ทานไมหลงทานไมต่ืนดินเหนียว ทานรู มีแตหาวิธีหลบหลีกปลีกตัวเทาน้ัน จน
ผานพนไปไดแลว นั้นก็ยิ่งรอบคอบ ควรจะสงเคราะหใครมากนอยเพียงไร ทานก็รู
ประมาณของทานเอง ทานไมหลงทานไมตื่น 

ผูเชนน้ันแลวทานเปนผูรอบคอบ ทานรูจักประมาณความพอดีในการปฏิบัติ
ตอประชาชน หนักเบามากนอยเพียงไรทานรูของทานเอง ทานไมถือใครเปนประมาณ 
ทานถือธรรมเปนประมาณ กําลังวังชาของทานเหมาะสมเพียงไรทานก็รูของทานเอง 
เพราะทานไมถือโลกามิสมาเปนเจาอํานาจบังคับจิตใจทาน ทานไมมีโลกามิสติดหัวใจ 
ทานมีแตความเมตตาสงสารท่ีจะสงเคราะหสงหาไดมากนอยเทาไร ทานก็ทําไป ความ
รูจักประมาณทานมีอยูประจําใจ ทานไมลืมตัวไมลืมธรรมจะไปลืมตัวอะไร คนลืม
ธรรมตางหากจึงลืมตัวมั่วสุมแบบไมมีสถานีจอดแวะ 

หาอุบายสังเกตดูเจาของใหดีนะ สิ่งเกี่ยวของกับเรามีอะไรบางที่ทําใหอืดอาด
เนือยนาย ทําใหลาชา ทําใหไมสะดวกสบายในจิตตภาวนามีอะไรบาง ตองสังเกต
เสมอ ถึงจะทุกขก็ทนเอา เม่ือเจาของรูวาสะดวกทางดานจิตตภาวนาในแงใด แมทุกข
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ก็ตองยอมทนเอา ไมอยางนั้นกาวไปไมได เพราะกิเลสมันรึงรัดรอบดานในหัวใจเรา 
ขยับออกชองไหน สวนมากมีแตกิเลสท้ังน้ันแหละ เมื่อสติปญญายังไมทัน มีแตกิเลส
ยึดอํานาจเอาเราเปนเครื่องมือของมันทั้งนั้น แตเราไมรูวามันเปนกิเลสนะซิ ตอเมื่อ
สติปญญาทันมันถึงจะรูและรู แย็บมาตรงไหนรู ฟนกันแหลกๆ ไปเลย เมื่อถึงขั้นรู
แลวปดไมอยูจริงๆ นะ มันจะออกมาแงไหนมันรูกันทันทีๆ ฟดกันฟนกันแหลกๆ จน
กระทั่งมันหมอบอยางที่วานั่นแหละ หมอบแลวยังไมแลว ยังตองคุยเขี่ยหาอีกไมหยุด
ไมถอย กิเลสมันหมอบ การหมอบของกิเลสอยาเขาใจวามันกลัวเรา มันหมอบหลบ
ฉากตางหาก อยาเขาใจวามันกลัวเราเลย มันหมอบหลบฉากดวยลวดลายแหงความ
ฉลาดของมัน ความฉลาดของกิเลสเปนอยางนั้น 

ฉากของธรรมะความฉลาดของธรรมเปนยังไง ก็ตามขุดคนจนเจอกัน ฟดกัน
เร่ือยๆ หลายคร้ังหลายหน สุดทายก็เจอปูยาตายายของมันจนได คือ อวิชฺชาปจฺจยา 
สงฺขารา น่ีก็เอาแหลก เม่ือเจาโคตรมันหมดแลว สงครามก็หยุดรบลงทันที ฉะน้ันจง
ฟาดฟนจนหมดเจาโคตร ถาโคตรยังอยูมันก็แตกลูกแตกหลานมาเรื่อย เพราะมันมี
โคตรมีแซน่ีวะ เอาจนแหลกทั้งโคตรทั้งแซแลวหมดปญหาลงทันที สบายแสนสบาย  

สนุกดูกิเลสที่นี่ สมมุติวามันไมมีในหัวใจเรา มันก็มีในสัตวในบุคคล ไปไหน 
มันก็เห็นหมด เกลื่อนอยูนั่น มันแสดงกิริยาทาทางอะไรออกมา ปดไมอยู เห็นหมดรู
หมด นอกจากจะพูดหรือไมพูดเทานั้น ทีนี้ความสงสารมันก็เปนขึ้นมาพรอมกัน อีก
คนหน่ึงไมรู คนหน่ึงรูมันดูกันงาย คนไมรูก็เหมือนคนไปนอนอยูในถ้ําเสือนั่นแล ได
ยินเสียงเสือคําราม ฮึ่มๆ ยังนึกวาคนรองเพลงใหฟง ยังฟงเพลินอยูได ไมรูจักตาย 
พวกเรามันพวกไปนอนอยูในถ้ําเสือ เสือคํารามจะกลืนหมดทั้งตัว ยัง ออ เพลงนี้
ไพเราะเพราะพร้ิงมากนะ แหม เพลงน้ีมาจากไหนนา เพลงอะไร เพลงลูกทุงหรือลูก
กรุงกันนะ ถึงไดไพเราะเสนาะโสตเอานักหนา ไมคิดวาเสือมันกําลังหั่นหอมหั่น
กระเทียมอยูแลว เสียงกระหึ่มๆ ของมันหั่นหอมกระเทียม กําลังจะขยําคลุกเคลากับ
เนื้อมนุษยผูแสนโงอยูประเดี๋ยวใจยังไมรู ยังเขาใจวาเขารองเพลงใหฟง กิเลสมัน
กลอมคน กลอมอยางนั้นละ จงฟงใหถึงใจ บทเพลงของกิเลสกลอมพวกเรา และ
ปฏิบัติใหถึงธรรม ถาไมอยากถูกขยํากับหอมกระเทียมของมัน 

เอาละ เลิกกันละที่นี่ 
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ 

พัฒนาจิตใหพนพลังดึงดูดของกิเลส 
 

ในสามแดนโลกธาตุนี้ไมมีอะไรมีกําลังมากกวากิเลสไปได ดังที่กลาวเมื่อสัก
ครูน้ีวา มันมีอํานาจดึงดูดตลอดเวลา เชนเดียวกับวัตถุตาง ๆ ที่ถูกโลกดึงดูดตลอด
เวลาน่ันแล คําวาโลกดึงดูดนี้ วัตถุเล็กก็ดึงดูดตามความเล็ก วัตถุใหญก็ดึงดูดตาม
ความใหญของวัตถุนั้น ๆ วัตถุใหญเทาไรยิ่งดึงดูดมาก เรายกไมข้ึนเพราะหนักมาก 
เกี่ยวกับความดึงดูดของโลก แมเข็มเลมหนึ่งมันก็ยังตองดึงดูด วัตถุตาง ๆ จึงเต็ม
อยูกับพ้ืนโลก จะเหาะลอยอยูบนอากาศไมไดเพราะถูกโลกดึงดูดลงมา  

กิเลสสรางพ้ืนฐาน สรางอํานาจ สรางความดึงดูดไวภายในใจของสัตวโลกก็
เหมือนกัน ใจสัตวโลกจึงเปนฐานแหงความดึงดูด ฐานแหงกําลังของกิเลสที่คอยดึง
ดูดสัตวโลกไมใหเผยอตัวขึ้นไดเลย ไมวาจะคิดอานไตรตรองทางใดขึ้นชื่อวาความดี
แลว ถูกมันดึงดูดหรือเหนี่ยวรั้งเอาไวจนได อํานาจของมันรุนแรงมาก แตเราไม
ทราบวาส่ิงเหลาน้ีมีอํานาจ เพราะยังไมมีคูแขง มันมีอันเดียว เกิดมาก็เพราะอํานาจ
ของกิเลสพาใหเกิด ความเปนอยู ความเคล่ือนไหวทุกอยางอยูดวยอํานาจแหงความ
ดึงดูดของกิเลสทั้งมวล ไมมีสิ่งใดมามีอํานาจดึงดูดและแฝงเขามาเปนคูแขงกับสิ่งที่
กลาวน้ี ส่ิงน้ีจึงมีอํานาจทําหนาท่ีแตผูเดียวอยูในหัวใจสัตวโลก ทั้งที่สัตวโลกก็ไม
ทราบเลยวาอะไรเปนเคร่ืองดึงดูด เปนเครื่องกดถวง หรือกดขี่บังคับอยูเวลานี้ ไมมี
ทางทราบได ไมวาจะเปนสัตวโลกรายใดหรือผูใดภูมิใด รวมหมดท้ังสามแดน
โลกธาตุนี้ ไมมีผูหน่ึงรายใดท่ีจะสามารถทราบความดึงดูด หรือกําลังของกิเลสซึ่งฝง
อยูภายในจิตใจของตนนี้ได เพราะเปนสิ่งที่ละเอียดออนมากเกินกวาสามัญชนเราจะ
ทราบไดในความเปนของมัน 

ดวยเหตุน้ีเราจึงเห็นความประเสริฐและอัศจรรยของพระพทุธเจา ท่ีแหวก
วายมาตรัสรูในแดนแหงมหาอํานาจของวัฏจักรน้ี ไดเปนพระพุทธเจาขึ้นมา และ
ปราบธรรมชาติที่มีอํานาจกดถวงจิตใจ หรือดึงดูดจิตใจนี้ ใหหมดสิ้นไปจากพระทัย
ได นําอุบายวิธีตาง ๆ ทั้งฝายโทษเพราะความกดขี่บังคับของกิเลส ทั้งฝายคุณคือ
ธรรมเครื่องชําระซักฟอก หรือปราบปรามกิเลสใหสัตวโลกท้ังหลายไดทราบโดย
ลําดับมา ตั้งแตปฐมสาวกจนกระทั่งพุทธบริษัท หรือสัตวโลกทั่ว ๆ ไป อยางกวาง
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ขวาง ไมมีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจา ดวยเหตุน้ีคําวาพระพุทธเจาเกิดข้ึนแลวใน
โลก จึงเปนสิ่งที่สะเทือนใจสัตวโลกผูกําลังตกทุกข และแสวงหาทางออกอยางมาก
มาย เพราะเปนธรรมชาติท่ีหายาก นานแสนนานจะมีสักคร้ังหน่ึง 

เราคิดดูวา สัตวโลกท้ังสามภพน้ี ไมมีผูหน่ึงผูใดรายใดจะแหวกวายโดย
ลําพังตนเอง ใหหลุดพนจากมหาอํานาจแหงวัฏจักรน้ีไปไดแมแตรายเดียว มีพระ
พุทธเจาเทาน้ันเปนพระองคแรก ที่ไดทรงพยายามมาโดยลําดับเต็มพระสติปญญาไม
ลดละทอถอยจนไดตรัสรู ดังพระพุทธเจาของเราองคปจจุบันเปนตัวอยาง เพยีงพระ
ชาติปจจุบันน้ี พระองคทรงตะเกียกตะกายไดรับความทุกขทรมานมากเพียงไร มีใคร
จะเปนคูแขงพระพุทธเจาไดไมปรากฏ เพราะการทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอยาง ลวน
เปนส่ิงท่ีเจามหาอํานาจน้ียึดครองไวแลวอยางเหนียวแนนท้ังส้ิน ไพรฟาประชาช ี
บริษัทบริวาร สมบัติพัสถาน ผูอยูในความปกครองที่ทรงรับผิดชอบ ลวนแตมหา
สมบัติ น้ีถือวาเปนส่ิงท่ีมีคุณคามหาศาลท้ังน้ัน เฉพาะอยางย่ิงพระชายากับพระราช
โอรสซึ่งเปนสมบัติที่ใกลชิดติดพระองคยิ่งกวาสิ่งใด ๆ พระองคเสด็จพรากจากไปได
อยางไร ถาธรรมดาแลวยอมเปนไปไมได ไมมีใครกลาทําได แมแตสมบัติสิ่งของ
ธรรมดา ๆ ซึ่งมีคุณคานอยนิดเดียวยังไมอาจสละได 

เวลาเสด็จออกทรงผนวช นับแตขณะที่เสด็จออกไป ไดรับความทุกขความ
ทรมานแสนสาหัสท้ังทางพระกายแลพระจิต เพราะการทรงฝกทรงฝนทรงทรมาน
พระองค จนถึงข้ันสลบไสล จะเปนแหลจะตายแหล แลวก็ฟนพระองคกลับคืนได จน
ปราบมหาอํานาจท่ีบีบบังคับและกดถวงอยูภายในพระทัยใหส้ินซากลงไป กลายเปน
พระพุทธเจาขึ้นมาทั้งองค น่ียากขนาดใด เพียงพระชาติปจจุบันนี้ก็ไมมีใครจะกลา
แขงไดแลว พูดถึงเรื่องความพากเพียรความอดทน ความทุกขทรมานในการ
ตะเกียกตะกายทุกประโยค นับแตสถานท่ีอยู อาหารปจจัยเคร่ืองอาศัย ทีเ่รียกวา
ปจจัยส่ี ไมมีความสะดวกสบายในพระกายและพระทัยเลย เหตุใดจึงทรงฝาฝนมาได 

การรบ รบอะไร การแกการตอสู สูอะไรท่ีเปนภาระหนัก เปนของยากที่สุด
ย่ิงกวาการสูรบการรบฟนห่ันแหลกกับกิเลสน้ีไมมีในสามแดนโลกธาตุน้ี นี่พระพุทธ
เจาก็ไดทรงสละพระชนมชีพจนไดตรัสรูขึ้นมา ในการตอสูก็ถึงขั้นสลบ พระองคไม
ตายแตกิเลสตายเกล้ียงไมมีเหลือภายในพระทัย ไดอุบัติขึ้นมาเปนศาสดาเอกในโลก 
ทามกลางแหงวัฏจักรซึ่งหมุนอยูรอบตัว 

น่ีเราไมเห็นพระพุทธเจาเปนผูประเสริฐ เปนผูอัศจรรยเหนือโลกแลว เราจะ
เห็นอะไรวาประเสริฐย่ิงกวาน้ี หากไมมีพระพุทธเจามาตรัสรูและทรงแสดงธรรมดวย
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วิธีการตาง ๆ ท้ังการละและการบําเพ็ญ ท้ังฝายโทษและฝายคุณใหทราบแลว แมจะ
มีหูกี่รอยกี่พันหูก็ไมเกิดผลเกิดประโยชนอันใด มีตากี่รอยกี่พันดวง มีจมูก มีลิ้น มี
กายกี่รอยกี่พันจมูกกี่พันลิ้นก็ไมเกิดประโยชนอะไร เพราะไมทราบจะเอานําไปใชกับ
ส่ิงใดจึงจะเหมาะสม เมื่อไมมีผูชี้แจงแสดงบอกใหรูในทางผิดทางถูกแลว กาย วาจา 
ใจหรือตา หู จมูก เหลาน้ีก็ไมมีความหมายอันใด นี่พระพุทธเจาทรงชี้แจงไวหมด ให
รูการใชประโยชนทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ ไมปลอยให
ตายและเนาเฟะท้ิงเปลา ๆ ดังท่ีเคยเปนมาแลวท่ัวดินแดน 

ไมมีผูใดจะมีความฉลาดแหลมคมยิ่งกวาพระพุทธเจา ในการช้ีแจงแสดง
บอกเครื่องใชเครื่องมือใหเกิดประโยชน สิ่งใดที่จะเปนโทษก็ทรงสั่งสอนใหหักหาม
ตัวเอง และทรงสั่งสอนหามไมใหทํา ส่ิงใดท่ีเปนผลเปนประโยชนนับต้ังแตข้ันเร่ิม
แรกแหงประโยชนหรือประโยชนเปนพ้ืน ๆ จนกระทั่งถึงประโยชนมหาศาล มีพระ
พุทธเจาพระองคเดียวเทานั้นเปนผูชี้แจงแสดงทุกแงทุกมุม โดย สวากขาตธรรม 
ตรัสไวชอบ ไมมีผิดมีพลาดคลาดเคล่ือนแมแตนอยเลยในบรรดาศาสนธรรมท้ังมวล 
และเปน นิยยานิกธรรม เครื่องนําออกแกผูประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทที่ทรงสั่ง
สอนไวแลวน้ัน จนผานพนจากทุกขไปไดโดยสิ้นเชิง ไมมีใครเหนือพระพุทธเจาที่ทรง
แสดงไวแลวโดยถูกตองนี้ไดเลย 

น่ีเราจะเห็นไดอยางชัดเจนวา พระพุทธเจาทรงมีความฉลาดเหนือโลกขนาด
ใด โดยลําพังเราท่ีเกิดข้ึนมาจะสมบูรณดวยตา หู จมกู ล้ิน กาย ใจ ก็ตาม มันก็
สมบูรณอยูดวยวัฏจักร อยูดวยความโงเขลามืดบอด ใหกิเลสครอบงําจนมืดมิดปด
ตา ทั้ง ๆ ที่มีตาก็นําไปใชประโยชนอะไรไมได มีหูก็ฟงเพื่อกิเลส มีตาก็ดูเพื่อกิเลส 
จมกู ล้ิน กาย ใจก็เพื่อกิเลสทั้งมวล ไมใชมีเพื่ออรรถเพื่อธรรม ถาพระพุทธเจาไม
ทรงส่ังสอนใหรูวิธีใชอายตนะหรือเคร่ืองมือเหลาน้ี เพื่อเปนประโยชนในทางที่ถูกที่
ควร 

ทีน้ีเราท้ังหลายไดยินไดฟงมาแลว ในตํารับตําราก็เคยไดเรียนไดอาน จดจํา
มาไดมากมาย แลวจะควรทําอยางไรท่ีควรจะเปนประโยชนแกเรา หากพระพุทธเจา
ไมทรงสอนไวแลว เราจะไมมีทางออกเลย นี่ความอัศจรรยของพระพุทธเจาเปนอยาง
น้ี ทั้ง ๆ ท่ีเราไดยินไดฟงมาแลว ยังไมสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามรองรอยไดแลว 
เราจะเห็นวาผูใดเปนผูสามารถ ใครเปนผูสามารถผูน้ันก็เปนผูหลุดพนไปได ถาเรา
ไมสามารถเราก็หลุดพนไปไมได ตายจมอยูในวัฏวนน้ีโดยไมมีกาลมีเวลามานับอาน
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เลย เรียกวา อนันตกาล หาระหวางไมได หาความส้ินสุดยุติไมได ถาปลอยใหเปนไป
ตามวัฏจักรซ่ึงหมุนอยูภายในจิตน้ี 

เฉพาะอยางย่ิงเราเปนนักบวช มีหนาท่ีใดเปนสําคัญของนักบวช ก็คือหนาที่
ปฏิบัติ ปริยัติไดศึกษามาแลวพอสมควรจากอุปชฌายอาจารย เรียนมาตามตาํรับ
ตํารา ทานชี้ชองบอกทางใหทุกแงทุกมุม แลวนํามาประพฤติปฏิบัติ กําจัดสิ่งที่เปน
ขาศึกอยูภายในใจของตนดวยความอุตสาหพยายาม ความขยันหม่ันเพียร จึงจะเปน
การถูกตองตามเพศ และทางดําเนินของพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายที่ดําเนินมา 
เพราะนี้คือทางเบิกทางถากถางกิเลส ซ่ึงเปนตัวภัยภายในจิตใจใหหมดส้ินไปจากใจ 

ศัพทสมัยปจจุบันน้ีเขาเรียกวา พฒันาชุมชน,พัฒนาการ อะไรเปนส่ิงท่ีควร
พัฒนากอนอื่นและเปนสิ่งที่ควรพัฒนาอยางยิ่ง ก็คือใจ การพัฒนาจิตเปนส่ิงสําคัญ
ยิ่งกวาการพัฒนาสิ่งใด ๆ ท้ังส้ิน หากไมไดพัฒนาจิตแลว ส่ิงภายนอกจะหรูหราสงา
งามขนาดใดก็ตาม มันก็สักวาเปนแรธาตุ เปนอิฐ เปนปูน เปนหิน เปนทราย เปน
ถนนหนทาง ไปเพียงเทานั้น ผูครองส่ิงเหลาน้ีก็คือผูท่ีมีไฟเผาผลาญอยูภายในหัวใจ
ตลอดเวลา จะหาความสุขความเจริญ และความสงบรมเย็นมาจากท่ีไหน 

ความสุขความเจริญตองหมายถึงจิตใจเปนอันดับแรก ความไมมีโรคภัยไข
เจ็บ การไปมาหาสูดวยความสะดวกสบายเปนอันดับตอไป การพัฒนาจิตใจเปนของ
สําคัญมาก ดังพระพุทธเจาทรงสั่งสอนโลกทั้งหลายมาก็คือการพัฒนาจิตใจ เมื่อ
พัฒนาจิตใจใหดีแลว สิ่งภายนอกยอมกลายเปนของดีงามไปตาม ๆ กัน มีคุณคา
เปนประโยชนแกผูพัฒนาโดยสมบูรณ หากปราศจากการพัฒนาจิตแลวไซร จะไมมี
อะไรมีคุณคาเลยในโลกน้ี เพราะจิตเปนตัวหมุน เปนตัวรับสุขรับทุกขรับความเส่ือม
ความเจริญ รับสัมผัสทุกสิ่งทุกอยางที่มากระทบกระเทือนอยูตลอดเวลา ถาความ
รอบคอบของจิตไมมี ส่ิงเหลาน้ันจะกลายเปนภัยตอจิตไมอาจสงสัย  

หากจิตไดรับการพัฒนาตนพอสมควร และพัฒนาใหมีหลักมีเกณฑ จนถึง
พัฒนาขั้นสุดยอด ถึงความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพนภายในใจแลว อยูท่ีไหนก็เปนการ
พัฒนา คือเจริญรุงเรืองอยูในตัวเอง แนะนําส่ังสอนใครก็เปนอรรถเปนธรรม เปน
เหตุเปนผล เปนความถูกตองลวน ๆ เพราะออกมาจากใจซึ่งพัฒนาดีแลว ฉะนั้น 
การพัฒนาจิตจึงเปนของสําคัญดังศาสนาสอนไว 

จิตถูกอะไรหุมหอ ถูกอะไรเหยียบย่ําทําลายอยูทุกขณะจิต คิดปรุงออกเรื่อง
ใดมีแตเรื่องฟนเรื่องไฟ เร่ืองกิเลสตัณหา ความโกรธ ความหลง ลวนแตเปนฟนเปน
ไฟอันออกมาจากเรื่องของกิเลสทั้งมวล หากไมแกไขดัดแปลง ไมชําระลางส่ิงเหลาน้ี 
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จะจัดวาเปนการพัฒนาจิตใจไดอยางไร ก็เปนการพัฒนากิเลสใหมากมูนขึ้นโดย
ลําดับเทาน้ัน แลวหาผลประโยชนอะไรพอใหเปนความอบอุนช่ืนใจภายในตัวเราเอง 
ท้ังเวลาเปนอยูและตายไป เวลาน้ีจึงควรสรางหลักเกณฑคือศีลธรรมใหม่ันคงภายใน
ใจเสียแตบัดน้ี 

เฉพาะอยางย่ิงนักบวช เปนผูที่ตั้งหนาตั้งตาสรางหลักฐานมั่นคงใหแกจิตใจ
ท่ีเรียกวา เรือนใจ แตขณะบวชแลวเปนตนไป เร่ิมต้ังแตศีลใหบริสุทธ์ิ อยาไดให
ตําหนิวาศีลดางพรอย ศีลไมบริสุทธ์ิดวยเจตนา และมีความระมัดระวังเสมอ อยาให
ศีลดางพรอยหรือขาดทะลุไป เพราะความเผลอความไมมีสติสตัง และเริ่มทางสมาธ ิ
จิตไมมีความตั้งมั่น จิตวอกแวกคลอนแคลนเพราะอะไร ก็เพราะกิเลสหลอกหลอน
ย่ัวยุทําใหวอกแวกคลอนแคลนในธรรม กิเลสเขยาจิตใหตั้งตัวไมได เราก็ทราบอยู
แลววา ที่จิตเขาสูความสงบไมได เพราะความอยากหาประมาณไมได มันกวนอยู
ตลอดเวลา ใหคิดใหปรุงอยูไมหยุด ซ่ึงแตละเร่ืองละราวลวนแตเปนฟนเปนไฟ ออก
มาจากสมุทัยแดนผลิตทุกขมาเผาลนตัวเอง แลวจะหาความสุขความสบายมาจากท่ี
ไหน จึงตองตอสูกัน หนักก็ตาม เบาก็ตาม การตอสูตองไมคํานึงถึงความหนักเบา
นอกจากความชนะ ใหสมความมุงม่ันมุงหมายตายเอาดาบหนาโดยถายเดียว 

หนักก็ตองตอสูในขณะนั้น เชนเดียวกับนักมวยเขาตอยกันบนเวที ไมไดมา
คํานึงถึงเรื่องความหนักไปเบาไป ความเมื่อยหิวออนเพลีย มุงแตจะใหชนะโดย
ถายเดียว ผูปฏิบัติกําจัดกิเลสซ่ึงเปนตัวขาศึกภายในใจ ก็ตองมีความมุงมั่นเพื่อชัย
ชนะอยางแรงกลา ความทุกขความยากความลําบากในการตอสู ตองถือเชนเดียวกับ
นักมวยเขาตอสูกันบนเวที เวลาเสร็จส้ินลงไปแลว เมื่อยหิวออนเพลียอะไรคอย
ปฏิบัติบํารุงหรือรักษากัน พักผอนหยอนตัวกันในภายหลัง ในขณะที่ตอสูตองเอาจริง
เอาจังหวังชัยชนะทาเดียว 

ขณะนี้ขาศึกอยูรอบดาน ฝงจมอยูภายในจิต แสดงออกมาทาใดจึงเปนลวด
ลายของขาศึก ลวดลายแหงธรรมไมปรากฏเลย เราจะหวังพึ่งอะไร พระพุทธเจาสั่ง
สอนสัตวโลก สั่งสอนลงที่จุดไหน เพราะคําวาโลกน้ันกวางขวางมากจนหาประมาณ
ไมได พระองคสอนลงที่จุดไหนเปนจุดสําคัญ ก็ลงที่ใจ เพราะใจเปนจุดสําคัญท่ีรอง
รับส่ิงตาง ๆ ทั้งดีและชั่ว สุขแลทุกข และเปนท่ีรวมแหง ราคคฺคินา ไฟคือความ
กําหนัดยินด ี โทสคฺคินา ไฟคือความโกรธความโมโหโทโส โมหคฺคินา ไฟคือความ
ลุมหลงงมงายแบบนอนไมรูจักตื่น ฝงจมภายในใจแหงเดียวไมไดอยูที่อื่นใด ใจรอน
ก็รอนเพราะส่ิงเหลาน้ี ไมไดรอนเพราะธรรม รอนเพราะกิเลสตางหาก 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๓๗๐ 

๓๗๐

เพราะฉะน้ัน จึงตองอาศัยวิริยธรรม ขันติธรรม ความพากความเพียร ความ
อดความทน สติธรรมความระลึกรูตัวอยูเสมอ ปญญาธรรม ความฉลาดรอบคอบใน
กิจนอกการใน ตลอดความคิดความปรุงของใจ ความคิดใดที่เปนภัย ความคิดใดที่
เปนคุณ พินิจพิจารณาไตรตรอง และตัดฟนคัดเลือกอยูโดยสม่ําเสมอ เรียกวาเปน
ทาแหงความเพียรของผูมีสติมีปญญาประจําตัวทุกอิริยาบถ การเคล่ือนไหวทางดาน
จิตใจตองคอยระวังและคอยทราบเสมอ ในอิริยาบถตาง ๆ ยืน เดิน น่ัง นอน เวนแต
หลับ เรียกวาเปนความเพียร ทาตอสูของนักปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดเปนอยางนี้ 

จิตเปนสิ่งที่ฝกหัดหรือทรมานได พระพุทธเจาจึงทรงสอน ศีล สมาธิ ปญญา 
เปนสิ่งที่ทําใหเกิดใหมีได ทานจึงสอนใหบําเพ็ญใหเกิดใหมีจนถึงข้ันสมบูรณ และทํา
ใหสมบูรณไดทานจึงสอน ความพากเพียรเพื่อยังธรรมเหลานี้ใหเกิดใหเจริญยอมอยู
ในฐานะท่ีควรเปนไปได ไมเชนน้ันทานไมสอน ใน สวากขาตธรรม ท้ังมวลเปนฐานะ 
คือเปนไปไดทั้งนั้น ไมใชเปนอฐานะคือเปนไปไมได ทานเปนไปไดแลว สาวกทุก
องคเปนไปไดแลวทั้งนั้น ธรรมนี้จึงเปนธรรมที่ออกมาจากฐานะที่เปนไปไดโดย
สมบูรณทั้งฝายเหตุฝายผล เหตุใดเรานํามาประพฤติปฏิบัติจึงเปนของไมมีน้ํายา 
ธรรมก็สักแตวาธรรม เม่ือเขามาสูตัวเราแลวก็กลายเปนธรรมไมมีนํ้ายา เพราะอะไร 
เพราะถูกกิเลสตีเอาแหลก กลายเปนคนไมมีนํ้ายา ความเพียรก็เซอ ๆ ซา ๆ ไมมี
สติสตังเปนเครื่องระมัดระวังจิตใจเลย ใจจะหาความสงบไดที่ไหน  

ถาหากสงบเปนสมาธิไดดวยอํานาจของกิเลส แมสัตวทุกประเภทในนํ้าบน
บกบนอากาศ ใตดิน เพราะสัตวก็มีกิเลส ตองได สมาธิ ปญญา วิมุตต ิ กันไปนาน
แลว อยาวาแตมนุษยเราจะทรงธรรมเหลาน้ีจําพวกเดียวเลย แตน่ีก็เพราะกิเลสน่ัน
เองมันทําลาย มันยุแหยกอกวน มันมิไดสราง สมาธิ ปญญา วิมุตต ิใหใคร ๆ น่ี ใจ
เราถาเปนนํ้าก็หาเวลาสงบใสไมได ยังไมทราบวากิเลสเปนตัวมารคอยลางผลาญอยู 
หรือยังนอนเพลินคอยเอา สมาธิ ปญญา วิมุตต ิจากมันอยูหรือ ไมนานจะถูกมันจับ
โยนลงกนเหวเลยเทวทัต จะวาไมบอกไมเตือนนะ 

ทานผูใดเคยใชธรรมบทใดในข้ันเร่ิมแรกแหงการปฏิบัติ เห็นวาถูกจริตนิสัย
ของตน ก็พึงนําธรรมบทน้ันมาใชมาบริกรรมอยางเอาจริงเอาจัง ดวยความมีสติ ให
ถือวาโลกน้ีไมมีและไมมีในความรูสึกเวลาน้ัน มีเฉพาะงานที่กําลังทําและรับรูกันอยูนี้
เทาน้ัน บริกรรมธรรมบทใดก็ตาม เชน พุทโธ ๆ ในโลกน้ีไมมีอันใดภายในใจ ใหมี
แตพุทโธที่สัมผัสสัมพันธกันกับใจอยูนี้เทานั้น ไมสนใจกับสิ่งใด ความคิดวาสิ่งนั้นมี
สิ่งนี้ม ีกาลน้ันเปนอยางน้ัน กาลน้ีเปนอยางน้ี สถานท่ีน้ันเปนอยางน้ี อยางน้ีลวนแลว
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แตจิตแสดงตัวออกไปดวยความคึกคะนอง ไมคํานึงกับงานของตน ไมสนใจกับงาน
ของตน จึงทําใหเร่ืองราวมันยุงเหยิงวุนวายไปตลอด ทั้ง ๆ ที่จะทําจิตใหเปนสมาธ ิ
เลยไมเปนสมาธิได กลายเปนความลอยลมไป ก็เพราะความปรุงความคิดของจิตที่
ไปคิดวาดภาพอันน้ันภาพอันน้ี เร่ืองน้ันเร่ืองน้ี กอกวนตัวเองน่ันแล ฉะนั้นจึงใหมี
งานเดียวคือคําบริกรรมภาวนาเทาน้ัน เปนความถูกตองเหมาะสม ที่จะยังจิตใหสงบ
เย็นเปนสมาธิไดไมสงสัย 

เรากําหนดอานาปานสติคือลมหายใจเขาออก ก็กําหนดตั้งแตไตรโลกธาตุ
เขามาสูวงแหงกายเรา วาไมมีอะไร ปรากฏแตลมกับความรูที่สัมผัสกันเทานั้น ใหมี
เทาน้ันในความรูสึก นั้นแลคือผูตั้งหนาตั้งตาทํางานในวงปจจุบัน ลมจะละเอียดลงไป 
ๆ โดยลําดับ เมื่อมีสติคอยจดจอตอเนื่องกันอยูไมขาดวรรคขาดตอน เพราะไดรับ
การควบคุม จิตยอมจะหยั่งตัวเขาสูความสงบได 

ปกติของจิตอยากสงบตัวอยูแลว แตเพราะอํานาจของกิเลสมันฉุดมันลาก
มันถากมันฟนใหหาความสงบตัวไมได ใจเรียกรองขอความชวยเหลือจากเจาของอยู
แลว เจาของคืออะไร คือสติ คือปญญา ศรัทธา ความเพียร แตลมเหลวไปหมด จิต
ไดรับความทุกขรอนแทบเปนแทบตาย เรียกรองหาความชวยเหลือจากเจาของก็ไม
เจอ เจอแตกิเลสตัวทําลายถายเดียว เพราะฉะน้ัน จึงหาความสงบไมไดภายในจิต นี่
ใหทราบไวเสียแตบัดน้ี แลวพยายามทําดังที่กลาวมา จิตจะเหนืออํานาจของสติไปไม
ได ตองหยั่งเขาสูความสงบได 

เมื่อจิตมีความสงบแลว เราจะเห็นทั้งคุณแหงความสงบของจิต และเห็นท้ัง
โทษแหงความวุนวายที่ยังไมสงบแตกอนพรอม ๆ กันไปในขณะน้ัน จะหย่ังความเช่ือ
ลงในผลท่ีปรากฏอยูแลวน้ัน และจะหยั่งความเชื่อลงในผลที่ปรากฏผานไปแลว และ
ความเพียรก็จะหนักแนนขึ้นโดยลําดับไมอาภัพเหมือนแตกอน สมาธิที่เคยไดยินแต
ช่ือในตํารับตํารา ก็จะมาปรากฏขึ้นที่ใจดวงสงบตัว ดวยอํานาจแหงสมาธิภาวนาของ
เราท่ีรักษาดวยดีน้ีแล 

ฐานที่เกิดที่อยูที่เปนสมาธิคือใจ ไมใชที่ไหน ฐานที่เกิดแหงมรรคผล
นิพพานก็คือจิต สถานท่ีอยูแหงกิเลสตัณหาอาสวะ แหงวัฏจักรวัฏจิตก็อยูที่จิต ชําระ
สิ่งที่เปนภัยที่พาใหหมุนเวียนเกิดแกเจ็บตายออกหมดโดยสิ้นเชิงแลว ไมตองถามหา
พระนิพพาน ถามหาทําไม เวลาทุกขเกิดขึ้นเรายังไมเห็นถามใคร เรายังรู ทุกขเกิด
ขึ้นมากนอยเพราะอํานาจของกิเลสประเภทตาง ๆ ยังประจักษกับใจเรา อะไรจะไปรู
ย่ิงกวาใจ ในโลกธาตุนี้ไมมีอะไรรูนอกจากจิตเทานั้น ซ่ึงเปนผูรูรับทราบตลอดเวลา ที
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นี้เมื่อทุกขเกิดขึ้นใครจะไปถามวานี้คืออะไร แมแตสัตวก็ยังรอนลั่นกระเทือนปาไป
หมด เพราะทุกขเบียดเบียนบีบค้ันเจ็บปวด ทนอยูไมไดจึงตองรอง รองจนหมดลม
หายใจและตายไป นี่เขาไมเห็นถามวาทุกขเปนยังไง แลวทุกขที่เกิดภายในหัวใจของ
เราเพราะอํานาจกิเลสมันสรางข้ึนมา ทําไมเราจะไมรู เพราะมีอยูประจํากายประจําจิต
อยูแลวแตวันเกิดมาในชาติปจจุบันน้ี ตางก็รูกันทั้งนั้น 

จิตเปนธรรมชาติท่ีรูเทาน้ัน มีหนาที่ที่รูโดยถายเดียว ทําไมจะไมรู ทีนี้เมื่อ
ชําระกิเลสออกจากจิตโดยสิ้นเชิงแลว ทําไมจะไมรูวากิเลสหมดไปแลวสิ้นไปแลว 
ทุกขสิ้นไปแลว หมดไปแลวโดยประการทั้งปวง คําวา นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ ถามหาที่
ไหนเมื่อจิตไดหลุดพนจากทุกขทั้งมวลแลว บรมสุขก็ไมตองถาม เปนข้ึนภายในตัว
เองน้ันแล เพราะจิตพรอมที่จะเปนความสุขอยูแลว ถาหากไดรับความชวยเหลือจาก
เจาของพอประมาณ และไดรับความชวยเหลือจากเจาของอยางเต็มที่เต็มฐาน จิตจะ
แสดงความแปลกประหลาดอัศจรรยข้ึนมาใหเห็นประจักษ โดยไมมีสิ่งใดเสมอ
เหมือนเลยในโลกท้ังสามน้ี 

พระพุทธเจาก็วิเศษเพราะจิตบริสุทธิ์ ดวยการชําระ พระสงฆสาวกวิเศษและ
เปนสรณะของพวกเราก็วิเศษ เพราะไดรับการชําระดวยอรรถดวยธรรมโดยถูกตอง 
สิ่งที่เปนสมมุติทั้งมวลอันกอใหเกิดเปนขาศึกอยูไมแลวไมเลา ไดกระจายฉิบหายไป
หมดภายในใจ ทานเหลาน้ีองคไหนทานหานิพพาน ทานถามหานิพพานมีองคไหน 
นับตั้งแตพระพุทธเจาลงมาถึงสาวกองคสุดทาย ปรากฏในตํารับตําราวาองคไหนเม่ือ
ถึงวิมุตติหลุดพนไปแลว ยังตองถามหานิพพานอยูอีก มีองคไหน ไมเคยปรากฏ มี
แตบรรลุอรหัตผล ๆ แลวเทาน้ัน ๆ ทานไมไปถามหาเรื่องมรรคผลนิพพานที่ไหน 
มรรคผลนิพพานเปนยังไงอีก ก็มีกิเลสตัวเดียวเทานั้นที่เปนขาศึกตอบรมสุขอันเปน
ที่พึงใจ พอกิเลสส้ินไปจากใจแลวเทาน้ัน ความสุขเปนท่ีพ่ึงหวังหรือ นิพฺพานํ ปรมํ 
สุขํ ก็ปรากฏขึ้นในหลักธรรมชาติของตัวเอง ท่ีใจดวงบริสุทธ์ิน้ันเทาน้ัน เอาลงตรงนี้ซิ
นักปฏิบัติ จนถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แลว หากยังมีปญหาที่ตองถามหาพระนิพพานอยู
อีก ผมจะพาเดินขบวนไปทลูขอรองความเปนธรรม คือ นิพพานธรรม กับพระพุทธ
เจาเอง เอา จงแนใจและพากันประกอบความเพียร จนถึงขั้นวิมุตติหลุดพนอยางหาย
หวง 

ทําใหไดสมาธ ิ ถาจิตหาความสงบไมไดแลว อยาเขาใจวาเราจะมีหวังอะไร
เปนความสุขนะในโลกน้ี ดินเปนดิน นํ้าเปนนํ้า ลมเปนลม ไฟเปนไฟ แรธาตุตาง ๆ 
เปนแรธาตุตาง ๆ นั้นไมใชความสุข ไมใชสิ่งพึงหวัง ไมใชส่ิงจะมาใหความสุขความ
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สบายความสมหวังแกเรา นอกจากจะแกสิ่งที่เปนขาศึกอยูภายในใจเรา และฝงจมอยู
ภายในใจเราน้ีออกใหหมด ดวยอรรถดวยธรรมเทาน้ัน เราจะเปนที่พึงพอใจโดย
ลําดับไปตั้งแตขั้นสมาธิ 

สมาธิก็มีความละเอียดโดยลําดับลําดา ตั้งแตพื้น ๆ ของสมาธ ิ จนกระทั่ง
เปนสมาธิอันละเอียด ปญญาก็เชนเดียวกัน คําวาปญญา ๆ เปนอยางไร คือความ
เฉลียวฉลาดความรอบรู ทานบอกวาความรอบรูในกองสังขาร เรียกวาปญญา น่ีทาน
กลาวไวในปริยัติ สังขารมีสังขารประเภทใดบาง สังขารภายนอก สังขารภายใน คือ
สังขารท่ีปรุงกับใจอยูตลอดเวลาน้ีก็เรียกวาสังขาร อันน้ีเปนสังขารท่ีสําคัญมาก 
สังขารน้ีเปนสมุทัย สังขารภายนอกที่มีปจจัยปรุงแตงขึ้น เชน ตนไม ภูเขา อะไรเหลา
น้ี ไมใชเปนสมุทัย ถาเราไมไปหมายไปยึดไปถือใหเปนความเขาใจผิดของจิตที่เปน
ตัวสมุทัยนี้มา ส่ิงเหลาน้ันจะไมเปนสมุทัย ส่ิงเหลาน้ันจะนํามาซ่ึงทุกขแกเรา นอก
จากใจดวงเดียวน้ีเทาน้ัน เปนผูอุตริคิดไปในแงตาง ๆ สําคัญม่ันหมายผิดวาถูก ถูก
วาผิดไป แลวก็ลูบคลําไปสุมส่ีสุมหา ยึดเอาทั้งขวากทั้งหนามทั้งฟนทั้งไฟมาเผาลน
ตนเองนี้เทานั้นไมมีอะไร มีใจดวงเดียวนี ้ ปญญาจึงตองใหเขาใจในสังขารความคิด
ความปรุงของตน ตัวน้ีละเปนเจาเร่ือง 

สัญญากับสังขารน้ีสําคัญมาก อยูโดยลําพังก็เปนได สวนวิญญาณยังอาศัย
การรับทราบทางรูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ที่เขามาสัมผัสกับตา หู จมูก ล้ิน 
กาย จิตก็รับทราบเปนระยะ ๆ แลวสรางมโนภาพเปนสังขาร เปนสัญญาขึ้นมา 
ปญญาจึงใหรูรอบในกองสังขาร มันคิดมันปรุงอะไรตีกระจายใหแตกซ ิพระพุทธเจา
ทานตีแตกหมดดวยปญญา เอาปญญามาแบกมาหามไวทําไม หุงตมกินก็ไมได 
ปญญาไมใชฐานะที่จะไปหุงตมแกงกิน เปนฐานะในการใช เพ่ือความพินิจพิจารณา
ใหรูเรื่องของตัว เฉพาะอยางยิ่งเรื่องของจิต คิดเรื่องอะไรบาง ตา หู จมกู ล้ิน กาย 
สัมผัสสัมพันธกับสิ่งใด ดีหรือช่ัว ผิดหรือถูกประการใด ปญญาพินิจพิจารณาใหเห็น
ชัดเจน เฉพาะอยางยิ่งภายในรางกายของเราดูใหด ี ภูเขาท้ังลูกเรายังดูรอบเดินรอบ 
ทําไมรางกายช้ินเล็ก ๆ เทานี้ดูไมรอบ เดินไมรอบดวยปญญา เราจะแทงทะลุปรุ
โปรงสิ่งที่ผูกพัน สิ่งที่สรางวัฏจักรวัฏจิตนี้ใหรูรอบขอบชิดไดอยางไร ปญญาตอง
พิจารณา 

ทานวา รูป อนิจฺจํ อะไรที่คงเสนคงวาอยูภายในรางกายอันนี ้ และนอกไป
จากน้ียังสรางความเปล่ียนแปลงประจําตัวเองอยูตลอดเวลา ไมวาสิ่งใดขึ้นชื่อวา
สมมุติแลวตองมีความเปลี่ยนแปลง เปนแตเพียงวาชาหรือเร็วตางกันเทาน้ัน แต
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ความเปลี่ยนแปลงยอมเปนไปตามหลักธรรมชาติของมันเสมอ ทุกฺขํ ท่ีเปนอยูในกาย
และในใจของเราน้ีเปนยังไง เปนของที่นาชอบใจไหม นาพึงหวังไหม เราดูซิ อนตฺตา 
มีอะไรท่ีวาเปนเราเปนของเรา เราจึงไปยึดไปถือ ความยึดความถือ อะไรพาใหยึดให
ถือ ถาไมใชตัวกิเลสซึ่งเปนตัวฉลาดแหลมคมมาก หลอกเราใหยึดใหถือ อะไรเปน
ของจริงกิเลสไมใหแตะ  แตอะไรเปนของปลอม   กิเลสชอบเสกสรรปนยอข้ึนมา
หลอกลวงพวกเราใหหลงไปตาม วาอันน้ันสวยอันน้ีงาม อันน้ันจีรังถาวร อันน้ันเปน
สุข อันนั้นดี อันน้ันเลิศ อะไรมันเลิศ ดินเปนดิน นํ้าเปนนํ้า ลมเปนลม ไฟเปนไฟ มา
ตั้งแตดั้งเดิม มันเอาความเลิศมาจากท่ีไหน นอกจากความเสกสรรปนยอของจิตที่
ออกมาจากกิเลสตัวหลอกลวงนี้บังคับเทานั้น หลอกใหเปนอยางนั้น หลอกใหเปน
อยางน้ี 

ธรรมเปนของจริงแท ๆ นํามาแทรกลงไปซิปญญา มันจีรังถาวรท่ีตรงไหน
นาสวยนางามนากําหนัดยินดีท่ีตรงไหน แทรกลงไปตั้งแตผิวหนังเขาไปถึงเนื้อ ถึง
เอ็น ถึงกระดูก ถึงภายในเทาไร ยิ่งเต็มไปดวยของปฏิกูลโสโครก เต็มไปดวยปาชาผี
ดิบ อะไรมันสวยมันงาม มีแตกิเลสมันหลอกเราเฉย ๆ ความจริงมันไมไดเปนอยาง
น้ัน เอาปญญาแทรกลงไป ๆ จะเห็นความจริงไปโดยลําดับ เม่ือเห็นแลวเห็นเลา
หลายคร้ังหลายหนมันจะทนไดเหรอ ฟนแลวฟนเลาฟนหลายคร้ังหลายหนมันก็ขาด
กระจายออกไปจากกันเทานั้นเอง ทีนี้ความยึดมั่นถือมั่นไมตองบอก เมื่อสติปญญา
ไดหยั่งทราบลงไปถึงฐานแหงความจริงของสิ่งเหลานี้แลว อุปาทานถอนตัว ๆ ไป
ตามลําดับที่ปญญาเขาถึง  

การที่ยึดมั่นถือมั่นเพราะไมเขาใจ  เพราะไมรู เพราะสําคัญผิด ถูกกิเลส
หลอกลวงใหยึดใหถือมันก็ยึดก็ถือ เมื่อเขาใจแลวดวยปญญาซึ่งเปนของจริง ก็ถอน
ตัวออกมาได น่ีทานเรียกวาปญญา พิจารณาซิ มีอยูกับทุกคนไมวาหญิงวาชาย นัก
บวชหรือฆราวาส พระพุทธเจาสอนธรรมเปนกลาง ๆ เราเปนเจาของสมบัติเหลาน้ีได
ดวยกันทั้งนั้น นําไปพินิจพิจารณา น่ีทานวาปญญา 

ปญญาข้ันหยาบก็พิจารณาส่ิงท่ีกลาวมาเหลาน้ี มีรูปกาย เปนตน ปญญาข้ัน
กลางขั้นละเอียดลงไปก็พิจารณานามขันธ พวกเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตยัง
ไงก็ตาม ตองพิจารณาสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันไปในขณะเดียวกันนั้นแหละ เมื่อถึงขั้นที่
มีเฉพาะนามขันธ คือ พวกเวทนาภายในจิต สัญญา สังขาร วิญญาณ มันหากรูของ
มันไปเอง จนกระท่ังรูรอบขอบชิดเชนเดียวกับรูเร่ืองสวนรางกายน้ี แลวอุปาทาน
ความยึดมั่นถือมั่นในขันธทั้งสี่นี้จะมีไดอยางไร เพราะปญญาตีแตกกระจายไปหมด
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แลว คําวาสัตววาบุคคล วาเราวาเขา วาของเราของเขา ถูกปญญาทําลายไปหมดแลว 
ก็มีสักแตวาเปนความจริง ๆ แตละอยาง รูปก็สักแตวาเปนความจริง เวทนาสักแตวา
เปนความจริง สัญญา สังขาร วิญญาณ แตละอยาง ๆ สักวาเปนความจริงประจําตน
อยูเทาน้ัน เมื่อความสําคัญมั่นหมายที่จะใหยึดใหถือ ถูกปญญาทําลายแตกกระจาย
ไปหมดแลว จะสําคัญอะไรก็ไมมีอะไรจะสําคัญนี่ 

ในการพิจารณา พิจารณาซํ้าๆ ซากๆ หลายคร้ังหลายหนหลายตลบทบทวน
จนเปนท่ีเขาใจท่ีแนใจแลว ยอมปลอยเองวางเอง เราจะไปบังคับใหปลอยใหวางน้ี
เปนไปไมไดเมื่อไมพอ เชนเดียวกับเรารับประทานอาหาร เมื่อไมถึงกาลจะควรอิ่มก็
ไมอิ่ม รับประทานชอนหนึ่งสองชอนจะใหอิ่มเปนไปไมได ตองรับประทานเร่ือย ๆ 
ไป เมื่อถึงขั้นอิ่มแลวหยุดเอง พอเอง น่ีการพิจารณาก็เหมือนกัน เม่ือถึงข้ันรูรอบ
ขอบชิดแลวปลอยวางเอง ทั้งอุปทานในรูปขันธ ทัง้อุปาทานในเวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณขันธ เขาไปโดยลําดับ จนกระทั่งแทงทะลุเขาไปถึงจิต อันเปนตัววัฏจักรวัฏ
จิตโดยแทนั้นดวยปญญา จนขาดกระเด็นไปหมดไมมีอะไรเหลือแลว น่ันละท่ีน่ี หมด
ปญหาในเร่ืองการสูการรบฟนห่ันแหลกกับกิเลส ไปยุติกันที่ตรงนั้น ทีน้ีคําวาอยาก
ไปนิพพาน ๆ ก็หมดความอยากที่ตรงนั้น 

ความอยากไปนิพพานน้ันเปนมรรค ไมใชเปนตัณหา อยากพนทุกขเปน
มรรคไมใชเปนตณัหา ความอยากมีสองประเภท อยากเปนโลก อยากเปนธรรม 
อยากเปนตัณหา อยากเปนธรรมอยากเปนมรรค ทีนี้ความอยากหลุดพนจากทุกข 
ความอยากไปนิพพาน สรางกําลังทางดานอรรถดานธรรมใหมากข้ึนภายในตนเอง 
ความอุตสาหก็เปนมรรค ความเพียรเปนมรรค ความอดความทนเปนมรรค ความ
บึกบึนทุกแงทุกมุมเพื่อความพนทุกขเปนมรรคทั้งมวล เมื่อถึงที่ถึงฐานเต็มที่แลว
ความอยากก็หายไป นั่น ใครจะไปถามหานิพพานที่ไหนอีก 

ทําลายตัววัฏจักรวัฏจิตน้ันออกโดยส้ินเชิงแลว ไมมีองคใดบรรดาผูท่ีทําลาย
วัฏจักรวัฏจิตนี้ใหขาดกระเด็นออกไปจากใจ แลวจะอยากไปนิพพาน และถามหา
พระนิพพานวาอยูที่ไหน คําวา นิพพาน ๆ ก็คือชื่ออันหนึ่งเทานั้น หลักธรรมชาติที่
แทจริงก็ไดเห็นอยูรูอยูภายในตัวเอง ครองอยูแลวสงสัยไปไหน 

น่ีละการพัฒนาจิต พัฒนาตั้งแตตนจนกระทั่งถึงขั้นสุดยอดแหงการพัฒนา
จิต เอา ทีนี้อยูไหนก็อยูเถอะอยูอยางพอตัว จิตสรางความพอตัวใหตัวเองโดย
สมบูรณแลวอยูไหนสบายท้ังน้ัน เรื่องธาตุเรื่องขันธจะเจ็บไขไดปวย เจ็บหัวตัวรอน 
หิวกระหาย ก็ทราบตามเรื่องของธาตุของขันธ ซึ่งอยูในกฎแหง อนิจฺจํ ทุกฺข ํอนตฺตา 
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ยอมมีความพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมันอยูเสมอ แตไมหลง ขันธ
เปนขันธ จิตที่บริสุทธิ์เปนจิตที่บริสุทธิ์โดยหลักธรรมชาต ิ ไมตองบังคับบัญชาใหรูให
หลง เมื่อถึงขั้นเปนจริงโดยสมบูรณทุกแงแลว อะไรก็เปนจริงทั้งนั้น ไมตําหนิไมติไม
ชมเพราะตางอันตางจริง เอามากระทบกันทําไม ที่อันหนึ่งจริงอันหนึ่งไมจริงนั่นซิได
กระทบกันและรบกันอยูตลอดเวลา เพราะอันหนึ่งปลอมอันหนึ่งจริง เมื่อตางอันตาง
จริงแลวก็ไมมีปญหา 

พิจารณาจิตใหถึงข้ันน้ันซิ ใหถึงขั้นตางอันตางจริง ยถาภูตํ ญาณทสฺสนํ จิต
รูเห็นตามเปนจริงท้ังภายนอกภายในตลอดท่ัวถึงแลวอยู อยูดวยความบริสุทธ์ิ จะวา
อยูก็อยูดวยความบริสุทธิ ์ คิดอะไรก็สักแตวาความคิดความปรุงเทานั้น เรียกวาเปน
ขันธลวน ๆ ไมมีกิเลสตัวใดมาเปนเจาของบงการเร่ืองความคิดความปรุงความสําคัญ
ม่ันหมายตาง ๆ อีก มีแตขันธลวน ๆ ขันธไมมีกิเลสก็คือขันธของพระอรหันตนั่นเอง 
หรือผูท่ีส้ินกิเลสแลวน้ันแล ดังพระพุทธเจาและสาวกท้ังหลาย รูปก็สักแตวารูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็สักแตอาการแตละอยาง ๆ ใชไปพอถึงกาลถึงเวลา
ของมันเทานั้น เมื่อหมดกําลังที่จะเปนไปไดแลว ก็ปลอยวางลงตามความจริงของมัน 
ธรรมชาติที่จริงเต็มสวนแหงความบริสุทธิ์ของตัวแลวก็ไมมีอะไรเปนปญหา ทานจึง
เรียกวาตางอันตางจริง น่ีการพัฒนาจริง เอาใหจริงใหจัง จะเห็นความจริงเต็มใจ
ประจักษใจ 

เวลาน้ีถูกกิเลสมันดึงมันดูด มันกดมันถวงอยูตลอดเวลาอิริยาบถ นอนก็จม
ไปดวยกิเลสมันดึงดูด ลุกไมขึ้น น่ัน ศีรษะติดกับหมอน กิเลสดูดใหติดกับหมอน 
ภาวนาก็ลุกขึ้นมานั่งไมได กิเลสมันดูดไวใหลุกขึ้นนั่งไมได ถาน่ังก็สัปหงกงกงัน มัน
จับหัวฟดหัวแฟง ตีโนนตีนี้ มีแตกิเลสมันดัดมันแปลงเอาตามความตองการของมัน
ท้ังน้ันแหละ เรายังไมทราบอยูเหรอวาเราเสียเปรียบกิเลส เดินจงกรมก็เดินไปเดินมา
เหมือนกับเศษพระเศษกรรมฐาน หาสติสตังประคองความเพียร รักษาตัวไมให
แสดงตัวขึ้นมาตอสูเทานั้นก็ไมได เราจะหวังเอาความสุขความเจริญทีไ่หนกัน 

อาการใดที่ประกอบความพากเพียรมีแตกิริยา ผูทํางานจริง ๆ มีแตเร่ือง
ของกิเลส ความเผอเรอ ความไมเอาไหน ความไมฉลาด ความโงเขลาตอความคิด
ความปรุงของตน ใหกิเลสมันฉุดลากไปไมทราบวาก่ีทวีป สามแดนโลกธาตุซึ่งไมเคย
เห็น จิตก็ถูกมันหลอกไปใหเห็นใหรูไปหมด รูดวยอารมณวาดภาพหลอกตัวเองไป 
เรายังยอมเชื่อมันไดสนิทติดจมอยูเหรอ 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๓๗๗ 

๓๗๗

กิเลสหลอกคน หลอกขนาดไหน หลอกงายนิดเดียว ธรรมเปนของจริงควร
จะเชื่อทําไมไมเชื่อ ถาเชื่อก็เชื่อความเพียรซ ิ ถาเชื่อธรรมพระพุทธเจาความเพียร
ยอมเขมแข็งคนเรา สติสตังยอมดี ปญญายอมเกิด ถาเช่ือธรรม ถาเชื่อกิเลสมันไมได
เร่ืองท้ังน้ันแหละ นั่งภาวนาก็สัปหงกงกงัน ไดนาทีสองนาทีก็เหมือนจะลมจะตายใน
หัวใจครวญครางไปแลว ใหจมอยูกับหมอนนั้นถาไมหิวขาวแลวไมตื่น น่ันเห็นไหม 
กิเลสมันดึงมันดูดมันกดมันถวงมันบีบบังคับ จนกระทั่งกระดิกตัวหาความเพียรไม
ได เรายังวาเราดีอยูเหรอ 

นักปฏิบัติไมคิดเรื่องเหลานี้จะคิดเรื่องอะไร ตอสูกับกิเลสตองตอสูอยางนี้ซิ 
อุบายหลอกลวงดังกลาวมา เหลานี้เปนอุบายของกิเลสทั้งมวล เอา ถาทานท้ังหลาย
อยากทราบ ใหเรงลงไป สติมี เอา ผลิตขึ้นมาตั้งขึ้นมาบํารุงใหด ี ปญญามีหลายข้ัน
หลายภูมิท่ีทานแสดงไวในอรรถในธรรม จนกระท่ังมหาสติ มหาปญญา จะไมพนจาก
จิตดวงท่ีไดรับการบํารุงอยูน้ีเลย จะไมพนจากปญญาดวงที่คิดที่คนที่พินิจพิจารณา
อยูนี้ จนมีความช่ําชองไปไดเลย จะปรากฏขึ้นมาทั้งสติปญญาธรรมดา ทั้งมหาสติ
มหาปญญา จนถึงขั้นวิมุตติหลุดพน ไมนอกเหนือไปจากจิตดวงนี้เลย เอาใหจริงนัก
ปฏิบัติ 

เราจมอยูในวัฏสงสารน้ี ไมมีอะไรมีแตความเกิดแกเจ็บตาย ที่แบกหามทุกข
ไปทุกภพทุกชาติทุกขณะที่ไปเกิดที่ใดตายที่นั้น หาความสุขไดท่ีไหน ไวใจไดเมื่อไร 
ความหวังเราจะสรางท่ีไหนถาไมสรางข้ึนท่ีน่ี เอาตรงน้ีซิ สรางความหวังใหไดเต็มภูมิ
ภายในใจ ความหลุดพนจากกิเลสอาสวะโดยประการท้ังปวงน้ีเทาน้ัน เปนความ
ประเสริฐเลิศโลกโดยหลักธรรมชาตเิอง ไมตองมาเสกสรรกัน 

เร่ืองความประเสริฐเพราะกิเลสมันเสกสรรน้ัน มันไมไดวิเศษอะไรแหละ วา
กันไปอยางนั้นทั้งเขาทั้งเรา เพราะมันมีแตความรูประเภทเดียวกัน มีแตความรู
ประเภทหลอกตนเอง แลวก็ไปหลอกคนอื่น หลอกคนนั้นหลอกคนนี ้คนโงมันหลอก
ไดงาย ๆ จะวาไง มนุษยเราสัตวเรามันโงจะตายไป กิเลสจะไมหลอกไดงาย ๆ ยังไง 
มันหลอกยังไงก็เชื่อมันทั้งนั้น เชื่อมันมาตั้งกัปตั้งกัลปยังไมเห็นโทษของมันเลย 

ฉะนั้นถาอยากจะเห็นโทษของมัน ใหสรางสติปญญา ศรัทธา ความเพียร ข้ึน
ใหดี แลวจะตามเห็นแงงอนของกิเลสที่มันเคยหลอกลวงเรามา จะเขาใจโดยลําดับ 
และแกกันไดปลดเปลื้องกันได ฆากันไดเปนวรรคเปนตอน จนถึงขั้นละเอียดสุดก็
ตามฆากันจนไมมีอะไรเหลือภายในใจแลว เอา ทีนี้มันอยูในหัวใจดวงใดทําไมจะไมรู 
กิเลสเหลาน้ีมันเคยครองหัวใจเรามานานแลว ไดถูกทําลายออกไปจากใจนี้แลว มัน
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อยูในหัวใจใดทําไมจะไมรู น่ันละเพลงของธรรม ที่นี่กิเลสอยูไหนรูหมด เพราะได
ทําลายลงไปแลวดวยอํานาจแหงธรรม 

จงสรางจิตน้ีใหดี พัฒนาจิตใหบริสุทธ์ิ น่ีละความเลิศความประเสริฐอยูตรง
น้ี กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา ทานสอนใหคนฉลาด สอนใหพระฉลาดในเวลาท่ี
ประพฤติปฏิบัติตัวอยูนี้ เวลาท่ีมีชีวิตอยูน้ี ไมได กุสลา ธมฺมา เวลาตายแลว จะไป
หวังผลประโยชนอะไรใน กุสลา ธมฺมา สําหรับบุคคลท่ีตายแลวน้ัน ในเวลามีชีวิตอยู
น้ียังไมฉลาด แลวเราจะเอาความฉลาดไปจาก กุสลา ธมฺมา ที่สวดนั้นไดยังไง กุสลา 
ธมฺมา ท่ีทานสวดนะ พระพุทธเจาทรงสอนใหฉลาดที่ตรงนี้ เอาใหจริงใหจังซินัก
ปฏิบัติ 

ที่พูดเมื่อกี้นี ้ สมาธิ ปญญา ไมตองพูดวิมุตติก็ได ถาลงปญญาเกรียงไกร
เต็มที ่ คําวา มหาสติ มหาปญญา นั้นก็คือสติปญญาอัตโนมัตินั่นเอง หมุนตัวเปน
เกลียวทั้งวันทั้งคืน ยืนเดินนั่งนอน เวนแตหลับเทาน้ัน เปนในหลักธรรมชาติของตน
เอง เพราะความสามารถความแกกลาของสติปญญา ที่ไดฝกมาอยางเกรียงไกรแลว 
น่ันทานวา มหาสติมหาปญญา กิเลสละเอียดขนาดไหนตามทันหมด จนกระทั่งไมมี
เชื้อของกิเลสเหลืออยูเลย น้ันแหละสติปญญาน้ีจึงจะหมดหนาท่ีไป จากน้ันแลวจะวา
ทานเปนมหาสติทานเปนมหาปญญา ทานก็ไมไดวา 

ทานผูถึงที่ถึงฐานพนจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแลว ทานไมไดสําคัญ
ทานวาทานวิเศษ หรือทานเลวกวาผูหน่ึงผูใด เพราะฉะน้ันแมสัตวเดรัจฉานจะตัวเล็ก
ขนาดไหนก็ตาม ทานไมประมาท ทานถือเปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกันทั้ง
น้ัน เพราะธรรมเปนของออนโยน เมื่ออยูในจิตดวงใดจิตดวงนั้นยอมออนนิ่มไปหมด 
เขาไดทุกเม็ดหินเม็ดทราย เขาไดกับสัตวทุกประเภท ไมมีคําวาแข็งกระดาง นอกจาก
กิเลสเทาน้ันมันเปนตัวแข็งกระดาง ตัวทิฐิมานะ ตัวเยอหยิ่งจองหอง ถาธรรมแลวไม
ม ีมีแตความออนนุมนิ่มนวลดวยเมตตามหาคุณแกโลกอยูตลอดเวลาโดยถายเดียว 

รูสึกเหน่ือยแลว เอาละแคน้ี 
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 

เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ 

สนามรบของนักบวช 
 

พระพุทธเจาท่ีทรงพระนามการเทิดทูนอยางสูงจากบรรดาสัตววา มหาการุ
ณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ เปนตน ทรงเปนผูมีมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญแก
มวลสัตวน้ัน ออกมาจากความจริงสุดสวนที่เต็มเปยมในพระทัยของพระพุทธเจาทุก 
ๆ พระองค บรรดาท่ีเคยไดรับความทุกขทรมานอยูในโลกันตวัฏฏ คือวัฏวนที่เต็มไป
ดวยความมืดบอด จากส่ิงปกคลุมอันหนาแนนท้ังหลาย คือกิเลสประเภทตาง ๆ แต
ละพระองคทรงผานพนจากนี้ขึ้นมาได ความทุกขความทรมานทั้งหลายจากสิ่งมืดดํา
ทั้งหลายปกปดกําบังนี้ พระองคไดเห็นโทษเต็มพระทัย เม่ือไดแหวกวายจากส่ิงเหลา
นี้ออกมาไดโดยสิ้นเชิงแลว ทรงเห็นโทษอยางเต็มพระทัย และเห็นคุณคาแหงธรรม
แดนแหงความหลุดพนเต็มพระทัยเชนเดียวกัน เมื่อโทษกับคุณก็ไดเห็นเต็มพระทัย
แลว การมองดูสรรพสัตวที่เหมือนนักโทษถูกคุมขังในเรือนจํา จึงทําใหเกิดความ
เมตตาสงสารอยางมากประทับพระทัยดวยกันทุกพระองค จึงทรงนิ่งนอนอยูโดย
ลําพังพระองคไมได 

นับตั้งแตวันตรัสรูทีแรกก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกทันท ี ดวยพระจักษุญาณ
อันสวางครอบแดนโลกธาต ุ เพราะความทุกขน้ีเปนส่ิงท่ีบีบบังคับและทรมานมานาน
แกบรรดาสัตวไมเวนแตละรายท่ีอยูในแหลงแหงไตรภพน้ี เพราะแหลงน้ีเปนแหลงท่ี
ควบคุมของกิเลสซึ่งเปนมหาอํานาจ ทําใหสัตวโลกมืดมิดปดตา ไมใหมองเห็นโทษ
ทุกขที่กิเลสผลิตขึ้นแกตนแมชั่วระยะแสงฟาแลบเลย 

โทษทั้งมวลที่กิเลสผลิตขึ้นมา มีความปดบังสัตวโลกไปพรอม ๆ กัน ไมให
เห็นโทษแหงความทุกขทั้งหลาย ไมใหเห็นโทษแหงการด้ินรนกวัดแกวงท่ีเปนไปตาม
อํานาจแหงกิเลสท้ังหลาย คือไมใหเห็นโทษทั้งเหตุอันเปนแดนเกิดแหงทุกข คือ
กิเลสประเภทตาง ๆ ทั้งผลคือความทุกขความลําบากทรมานตาง ๆ ในภพชาติน้ัน 
ๆ และไมเคยมีคําวา กิเลสเปดชองเปดทางชวยหนุน ชวยผลักชวยดันใหสัตวโลกได
เล็ดลอดออกไปจากอํานาจของมัน นอกจากปดบังหุมหอและกีดกันไวโดยถายเดียว
เทาน้ัน ทุกฉากทุกแงทุกมุม ทุกอากัปกิริยาแหงความเคลื่อนไหวนับแตจิตออกมา มี
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แตถูกบังคับและปกปดกําบังไวตลอด ความปกปดกําบังนั้นก็เต็มไปดวยเพลงกลอม
ใหสัตวโลกหลงเคลิ้มไปตาม จนมองไมเห็นทิศทางออกจากอํานาจของมันเลย 

คําวา กิเลส ๆ จึงไมปรากฏแมนิดในคุณคา ที่จะเปดชองเปดทางใหสัตว
โลกไดอยูสบายหายหวง นอกจากน้ันมันตีตะปูใหติดแนบไวอยางเหนียวแนนลึกลับ 
จนมองไมเห็นเงื่อนตนเงื่อนปลาย 

พระพุทธเจาเพียงพระองคเดียว ท่ีสามารถผลุบโผลข้ึนมาไดจากความมืด
บอดท้ังหลาย แลวจึงทรงมองยอนหลังดูความมืดดําทั้งหลาย ที่เต็มไปดวยมหาภัย
นานาประการ ดวยพระทัยที่บริสุทธิ์อันเปนสิ่งที่มีคุณคาหาประมาณไมได ไมมีสิ่งใด
เปรียบเทยีบไดในโลกท้ังสาม เพราะเปนโลกุตรธรรม เปนธรรมเหนือโลก จึงทําให
เกิดพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณตอสัตวโลก ราวทองฟามหาสมุทรสุดสาคร นี้แลที่
วา มหาการุณิโก นาโถ พระองคจึงไมทรงสั่งสอนโลกโดยถือวาเปนหนาที่และกิจจํา
เปนธรรมดา ๆ แตทรงสั่งสอนชวยเหลือดวยพระทัยที่เต็มเปยมดวยพระเมตตา
กรุณาอยางแทจริง ทุกพระอาการที่เคลื่อนไหวจึงเปนไปดวยพระเมตตาเต็มองค
ศาสดา ที่สัตวโลกควรยึดถือเปนคติตัวอยางอันดีเลิศจากพระองค 

คําวาศาสดาส่ังสอนโลกน้ัน เปนศาสดาไดทุกพระอาการที่เคลื่อนไหว ไม
เพียงแตประทานพระโอวาทส่ังสอนสัตวโลกแลวเรียกวาศาสดา ผูแนะนํา แตพระ
อาการทุกสวนที่แสดงออกตอผูไปเกี่ยวของ ทุกขั้นทุกภูม ิ ทุกเพศทุกวัย ทุกชาติชั้น
วรรณะ ยอมเปนศาสดา คือครูผูส่ังสอนโลกโดยสมบูรณ ทรงเปนศาสดาเต็มภูมิทุก
พระอาการ กิริยาของโลกที่เคยใชแตกอนทรงปลอยไปตามโลกหมด มีเฉพาะพระ
นิสัยประจําองคศาสดาลวน ๆ เทาน้ัน ทรงละไดท้ังนิสัยและวาสนา จึงมีเพียงพระ
พุทธเจาพระองคเดียว สวนสาวกท้ังหลายยังมีกิริยาของโลก เคยเปนนิสัยติดมา ยัง
ละไมได แตก็ไมเปนโทษเปนกรรมอะไร เปนเพียงนิสัยความเคยชินมาด้ังเดิมแตเปน
ฆราวาสเทาน้ัน 

น่ีแลศาสดาของพวกเรา ไดทุมเทพระกําลังความสามารถลงอยางเต็มที่ นับ
ต้ังแตเร่ิมแรกปรารถนาพระโพธิญาณ ทรงบําเพ็ญดวยความเหน่ือยยากมาโดยลําดับ 
จนเสด็จออกทรงผนวช บําเพ็ญพรตเพื่อรื้อถอนกิเลสความมืดบอดอยูภายในพระ
ทัยใหหมดส้ินโดยส้ินเชิง แลวนําธรรมอันสวางกระจางแจงมาส่ังสอนสัตวโลก จึงไม
ใชเปนเรื่องเล็กนอย ความกระเทือนเหมือนฟาดินถลม พระทัยจะหลุดลอยออกจาก
พระกาย เพราะความหว่ันไหวความสะเทือนไปท่ัวโลกธาตุ ท้ังการบําเพ็ญและการ
ตรัสรูธรรม 
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กิริยาที่ทรงบําเพ็ญก็ไมมีอาการใดที่ทําดวยความทอถอยยอหยอน ทําเต็ม
พระสติกําลังความสามารถ ทุกพระอาการทุกประโยคพยายาม แมประโยคแหงความ
เพียรทีไ่มสําเร็จผลอันใด เชนการทรมานพระองคโดยวิธีการตาง ๆ มีการอดกระยา
หารเปนตน ก็เปนความพากเพียรของผูอยากพนทุกข และเปนศาสดาของโลกอยาง
แทจริง ควรนํามาเปนคติตัวอยางสําหรับเรา ผูยึดถือพระองควา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ 
ถือพระองคเปนศาสดา เปนสรณะ เปนที่ยึดที่พึ่งของใจ และยึดปฏิปทามาเปนเคร่ือง
ดําเนิน จะไมมีสิ่งบกพรองมาทําลายตัวเองดังที่เปนอยูเวลานี้ 

ศาสดาเห็นโทษแหงส่ิงท่ีเปนโทษ ทรงเห็นจริง ๆ ละส่ิงท่ีเปนภัย ทรงละได
จริง ๆ ตัดวัฏจักรวัฏจิต ท่ีพาใหหมุนเวียนเกิดแกเจ็บตายอยูในโลกสงสาร พระองค
ทรงถอดถอนและทรงละทรงตัดขาดจริง ๆ เปนศาสดาอยางเต็มภูมิ การส่ังสอนสัตว
โลกจึงไมมีแขนงใดใหเกิดขอของใจสงสัยสําหรับสัตวโลกทั่ว ๆ ไป 

เราท้ังหลายเปนผูลางมือเปบ จากพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนแลว จึงควรเห็น
พระทัยพระพุทธเจาที่นาสงสารพระองคยิ่งนักในการตะเกียกตะกาย เพื่อธรรมทั้ง
หลายทุก ๆ ประโยคพยายาม การท่ีเราพยายามดําเนินตามหลักธรรมท่ีทรงสอนไว
แลวโดยถูกตองนั้น จึงไมใชเปนเรื่องหนักหนาอะไรนักเลย ไมหนักเหมือนพระพุทธ
เจาผูนําสัตวโลกทุกกรณี ครูอาจารยผูแนะนําส่ังสอนก็มี แบบแผนตํารับตําราก็มี มี
พรอมแลวไมบกพรอง พวกเรามีเพียงการลงมือบําเพ็ญอยางเดียว ยังเห็นวาหนัก
มากยากมาก ลําบากมากอยูหรือ จะนอนรอคอยใหพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
และครูอาจารยนําธรรมมาปอนเหมือนปอนขาวเด็กน่ันหรือ ถาลงถึงขนาดนั้นแลว ก็
ควรเตรียมโลงผีไวเลยจะรวดเร็วกวาทานนําธรรมมาปอนใหถึงปาก 

ความรูสึกของนักบวชเรากับความรูสึกของชาวพุทธทั่ว ๆ ไป และโลกท่ัว ๆ 
ไปนั้น ตามหลักความจริงแลวตางกันอยางมากมาย เพราะโลกเขามีความรูสึก
ธรรมดาแบบโลกและทําอะไรแบบโลก สวนพระเราผูบวชมาน้ันเพ่ือเห็นภัย เพื่อสลัด
ปดทิ้งสิ่งที่เปนฟนเปนไฟภายในใจ ไฟที่ฝงจมอยูภายในใจนี้ ไมเหมือนไฟทั้งหลาย
ภายนอก แตเปนไฟที่สุมอยูตลอดเวลา ถาไมมีวิธีการ ไมมีอุบาย ไมมีแนวทางเปน
เครื่องมือดับแลว ไฟนี้จะไมดับเองเลยตลอดกัปกัลป และไมมีเบื้องตนเบื้องปลาย 
เปนอยูอยางนั้นตลอดไป จึงตองไดใชอุบายวิธีการตาง ๆ ตามหลักธรรมที่ทาน
ดําเนินไดผลมาแลวและชี้แจงไวแลวโดยถูกตอง ซึ่งผูเห็นภัยจะนํามาประพฤติปฏิบัติ 
เพื่อกําจัดไฟคือกิเลสทั้งมวล 
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การมาปฏิบัติตัวในความเปนนักบวชเชนน้ี จึงเปนเหมือนเขาสูสงครามและ
รบแบบตะลุมบอน จะมานอนใจเอานิสัยของกิเลสจากฆราวาสมาใชไมเปนผล นอก
จากจะเปนการเพ่ิมกิเลสใหพอกพูนหนาแนนข้ึนภายในใจเทาน้ัน ไมมีอะไรเปน
เคร่ืองหมายของนักรบแหงนักบวชของเราเลย จึงตองใชความพยายามเต็มที ่ ใน
อิริยาบถตาง ๆ ใหถือวาเราอยูในแนวรบ อยูในวงลอมของกิเลสทั้งมวล การ
พิจารณาแกไขถอดถอนทุกวิธีการจึงเปนการตอสู เปนการแหวกวายหาท่ีเล็ดลอด
ปลอดภัยจากกิเลสประเภทตาง ๆ ดวยความไมนอนใจ 

ไมมีสิ่งใดที่จะใหความภาคภูมิใจตลอดไปไดในโลกอันนี ้ ไมวาวัตถุไมวา
อารมณมันเปนเหยื่อลอของกิเลสทั้งมวล ไมใชเปนโอชารสที่ควรจะติดจะพัน จะ
เคลิบเคล้ิมหลงใหลไปตาม นอกจากรสแหงธรรมเทาน้ันจะเปนท่ีแนใจตายใจแกผู
บําเพ็ญท้ังหลาย นับแตความสงบเย็นใจไปโดยลําดับแตพืน้ ๆ แหงธรรม จนกระทั่ง
ถึงที่สุดวิมุตติหลุดพนไปโดยสิ้นเชิง มีธรรมทุกขั้นเปนที่ไวใจได เปนธรรมชาติท่ีตาย
ใจและฝากเปนฝากตายไดโดยลําดับ ไมมีฉากหนาฉากหลังเหมือนกลมายาของกิเลส
ที่หลอกลวงสัตวโลกเรื่อยมา 

การปฏิบัติตนตองใชสติปญญา พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงอยูเสมออยานอนใจ 
กิเลสเปนส่ิงท่ีละเอียดแหลมคมมากเกินกวาความรูธรรมดาเราจะทันมัน จะรูเทากล
ของมันได จึงตองฝกสต ิฝกปญญา ที่พอจะตามทันไดและตามทัน พรอมทั้งการแก
ไขถอดถอนไดเปนขั้นเปนตอน 

ไมมีสิ่งใดเปนที่ภาคภูมิใจในโลกพอจะตั้งความหวังกับมัน หากเปนสิ่งที่
ภาคภูมิใจไดแลว พระพุทธเจาศาสดาองคเอกก็ไมสั่งสอนใหละ ใหปลอยวางใหหลุด
พนไปจากส่ิงเหลาน้ี ใครเกิดมาก็ไดประสบพบเห็น ก็ไดสัมผัสสัมพันธเหมือน ๆ กัน
มีอะไรเปนเคร่ืองสงเสริมใหไดรับความสุขความเจริญ และเปนความสุขอันไพบูลย
ไมมี นอกจากเปนสิ่งเกลี้ยกลอมจิตใจใหติดจมอยูกับมัน และนอนจมอยูในวัฏวนน้ี
ไมมีเวลาเล็ดลอดออกไปได นอกจากการปฏิบัติธรรมใหผานพนไปถายเดียว ซ่ึงเปน
ความถูกตองชอบธรรมอยางยิ่ง 

และคําวาความมืดบอดน้ัน อยาพึงเขาใจวาเปนดินฟา อากาศ พระอาทิตย 
พระจันทร พาใหมืดบอดหรือพาใหสวาง แตพึงทราบวาความมืดบอดทั้งมวลนี้คือ
กิเลส เปนเครื่องปกปดกําบังจิตใจไวอยางแนบสนิทติดจม จนไมทราบวาอะไรเปน
กิเลส อะไรเปนจิต มันคลุกเคลาเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในเวลาท่ีแยกหรือกําจัดยัง
ไมได คําวาความสวางก็คือสติปญญาท่ีเรียกวาธรรม ท่ีจะสามารถรูเทาทัน และ



 

เขาสูแดนนิพพาน ๓๘๓ 

๓๘๓

สามารถสอดสองมองเห็นทั้งโทษและคุณภายในใจที่เคยมืดบอดมา ใหกลายเปนใจท่ี
สวางไสวข้ึนมา 

การเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสารน้ี พอตัวทุกราย พอตัวทุกคน ไมมีใครยิ่ง
หยอนกวาใคร พอจะมาแขงขันกันวาเปนของดีของวิเศษเลิศโลก ความเกิดความตาย
เปนเรื่องกองทุกขทั้งมวล ไมใชของดีมีสุขพอจะอยากมาเกิด กอนที่จะหลุดหรือเล็ด
ลอดออกมาจากชองแคบคือทองของแม ก็ผานความสลบไสลมาแลวดวยกัน ออกมา
แลวแทนท่ีจะไดรับความสะดวกสบาย ก็ตองทนทุกขทรมานดวยธาตุดวยขันธ ดวย
เย็นรอนออนแข็งความหิวความกระหาย โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ย่ํายีบีฑามาตลอด จน
กระทั่งถึงวาระสุดทายไปไมรอดจริง ๆ ก็ตาย 

ลวนแตกองทุกขที่วางสายยาวเหยียดไปกับการเกิดตาย นับแตเริ่มตกคลอด
จนถึงวาระสุดทาย คือหมดลมหายใจท่ีเรียกวาตาย มีตรงไหนท่ีดีเดนวาไดรับความ
สุขความสบาย นอกจากเดนชัดดวยความทุกขนานาประการ ท่ีประสับประสานกัน
เร่ือยมา มีตรงไหนพอจะติดจะพัน พอจะเคลิบเคลิ้มหลงใหลไปกับเรื่องความเกิด
เปนน้ัน เกิดเปนน้ีในภพตาง ๆ เลา ตองพิจารณาดวยดีนักปฏิบัต ิ

ท่ีกลาวมาน้ีเปนผลของกิเลสท่ีแนบแนน ละเอียดแหลมคมเกินสามัญ
ธรรมดาจะคาดคิด ซึ่งฝงจมอยูภายในจิตเปนเชื้อพาใหเกิด การแกจึงแกลงที่นั่น ไม
ใชแกที่อื่น 

ผูยังไมเคยสงบก็พยายามทําใจของตนใหสงบ ดวยบทธรรมใดก็ตามที่เห็น
วาถูกจริต เชนบริกรรม พุทฺโธ ธมฺโม หรือ สงฺโฆ หรือ อฏฐิ ทนฺตา อะไรก็ได ผม 
ขน เล็บ ฟน หนัง เหลาน้ีเปนคําบริกรรมไดท้ังน้ัน มีลมหายใจเปนสําคัญบทหน่ึง 
ตามแตความถนัด จับจําเพาะวงปจจุบัน เชนการกําหนดบริกรรมคําใด ก็ใหรูอยูกับ
คําบริกรรมน่ันเทาน้ัน ไมตองไปวาดภาพหอปราสาทวิมานท่ีไหน นอกจากเหตุที่ทํา
ถูกตองอยูในขณะนั้นเทานั้น การกําหนดลมก็ใหรูอยูที่ลม ลมเขาใหรู ลมออกใหรู รู
อยูกับลมโดยเฉพาะ ใหความรูน้ันจดจออยูกับลม ไมตองเกร็งตัวใหมาก บังคับให
มากนัก เปนแตทําความรูใหอยูกับลมท่ีหายใจเขาหายใจออก ไมตองไปคาดอดีต
อนาคตใหนอกไปจากวงปจจุบัน คือการกําหนดรูลมอยูโดยตลอด ลมน้ันแลเปน
เครื่องเกาะเครื่องยึดของจิตเพื่อสงบตัวลงได 

เวลาจะต้ังรากต้ังฐานทีแรก จิตหาที่ยึดไมได จึงตองอาศัยธรรมบทตาง ๆ 
เปนเคร่ืองยึดท่ีเรียกวาบริกรรม บริกรรมธรรมบทใดก็ใหอยูกับธรรมบทน้ัน ใหรูอยู
กับธรรมบทน้ัน ผูกําหนดอานาปานสติก็ใหรูอยูกับลม ซึ่งเปนเครื่องยึดของใจ ใจ
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เมื่อมีความจดจอตอเนื่องอยูกับเครื่องยึดอยูแลว จะตะลอมตัวเขามาสูความสงบ ผู
กําหนดลม ลมก็จะละเอียดลงไป ลมที่ละเอียดนั้นก็เนื่องจากใจละเอียด ใจคอยสงบ
ตัวเขามาจนละเอียดสุด ถึงวาระสุดทายลมไดหายไปตอหนาตอตา ทั้ง ๆ ท่ีรูอยูวาลม
หยาบ ลมละเอียด ละเอียดสุด แลวหายเงียบไปก็มี จะอยางไรก็ตาม แมลมหายเงียบ
ไปก็อยาวิตกวิจารณและกลัวลมกลัวตาย 

นักภาวนาสวนมากมักกลัวตายอยางน้ันอยางน้ี ไมตองไปกลัว ความรูท่ีรูวา
ลมหายไปนั้นไมไดหายไปไหน ความรูนั้นแลเปนผูครองรางอยูจะไมตาย ก็เราไมได
ภาวนาเอาลม เปนแตเพียงยึดลมเปนหลักในขณะที่จิตยังยึดตัวของตัวเปนหลักไมได 
ตองอาศัยลม ลมละเอียดลงไปก็แสดงวาจิตนี้ละเอียด พอที่จะพึ่งตนเองไดแลวตาม
หลักภาวนา แมลมหายใจน้ันไดหายไป แตความรูน้ันไมหาย ใหอยูกับความรูที่ไม
หายน้ัน ไมตองไปกังวลกับลม จิตจะเขาสูความละเอียดแนบแนน และแสดงความ
แปลกประหลาดอัศจรรยข้ึนมาใหเจาตัวรูเห็นในเวลาน้ัน น้ีคือการเร่ิมแรกแหงการ
ภาวนา อยาไดวิตกวิจารณกับลมวาหายไปแลวตนจะตาย มันไมตาย วิธีการของการ
ภาวนาเปนอยางน้ี ไมใชวิธีการฆาตนเอง เปนวิธีการของการภาวนาเพ่ือความเจริญ
แหงธรรมภายในใจตางหาก 

เบ้ืองตนจะมีความอึดอัดบางสําหรับผูเจริญอานาปานสติ อึดอัดก็ใหรูวาอึด
อัด อยาปลอยลม จะอึดอัดไปไหนก็ใหรู ใจจะขาดในขณะภาวนาก็ใหรู เพราะเราไม
ไดภาวนาเพ่ือฆาตัวเอง น่ันเปนเร่ืองของกิเลส เปนกลมายาของกิเลสหลอกลวงให
ถอยหนาถอยหลัง ใหเกิดความสงสัยกลัวจะเปนจะตาย แลวทอถอยปลอยวางการ
ภาวนาไปเสียตางหาก น่ันแสดงวากิเลสทํางานไดผลแลว เวลาจะทําก็กลัวแตจะลมจะ
ตาย ทั้ง ๆ ท่ีความลมความตายมันไมไดมีในการภาวนา กิเลสมันก็หลอกใหมีจนได 
นี่ก็กลมายาของกิเลสประเภทหนึ่ง ใหพึงทราบไวดวยกัน 

นี่หลักของสมาธิของสมถะ สอนใหทราบ ผูที่บวชใหมก็มี มาประพฤติ
ปฏิบัติใหมก็ม ี ใหมกับเกาก็อันเดียวกันน่ันแหละ อยาเขาใจวาตนใหมตนเกา มันจะ
เปนเรื่องของกิเลสแฝงขึ้นมา ถาเกาก็ใหชํานิชํานาญในเร่ืองภาวนาซิ ถาไมชํานิ
ชํานาญมันก็ ก.ไก. ก.กา อยูน้ันแหละ ไมเกิดประโยชนอะไรกับคําวาบวชเกาบวช
ใหม สวนกิเลสน้ันไมมีคําวาเกาหรือใหม แตมันอยูในจิตเราดวยกัน เพียงคํา
บริกรรมก็ไมไดเร่ืองไดราวจะเอาผลประโยชนมาจากท่ีไหน 

ฝกใหดี ทําใหจริงใหจัง ผูกําหนดหรือบริกรรมธรรมบทใดก็ใหอยูกับธรรม
บทน้ัน ใหรูอยูจําเพาะ อยาคาดผลวาจะเกิดข้ึนหรือแสดงอาการอยางไรบาง อยาไป
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คาดจะเขวจากหลักปจจุบันคืองานที่กําลังทําอยู ผลจะไมเกิดขึ้นใหไดชม การภาวนา
สําคัญอยูท่ีปจจุบัน การไมคาดไมหมายสิ่งใดนอกไปจากเหตุที่กําลังดําเนินอยูนั้น 
เปนความถูกตองดีงามสําหรับผูปฏิบัติ จะตองปรากฏผลเปนท่ีแนใจวันใดวาระหน่ึง
จนไดไมสงสัย 

การปฏิบัติกิจการงานใดก็ไมยากเหมือนการปฏิบัติเพื่อฆากิเลส เพราะกิเลส
เปนผูแยงผูชิงผูกีดผูขวาง ผูคอยทําลายงานและผลงานของตัวอยูเสมอ งานน้ีจึงเปน
เหมือนวายาก เพราะกิเลสพาใหยาก กิเลสหลอกวายากและกิเลสตอสู กิเลสขัดขวาง
ไมใหทํา ซ่ึงเทากับการทําลายมัน เราที่โงตอเพลงกลอมของกิเลสก็เชื่อและกลับไป
ตําหนิธรรม ท้ิงใหธรรมเสีย วาการบําเพ็ญธรรมน้ันยาก ความจริงกิเลสมันหลอก 
กิเลสพาใหยากตางหาก ธรรมไมไดพาใหยาก จงพากันเขาใจจุดนี้ไวใหดีนักปฏิบัต ิ
ความทอแทออนแอเหลวไหลลวนแตเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล อยาเขาใจวาเปน
เรื่องของธรรม เวลาน้ีเราเสาะแสวงหาธรรม ตองมีจริงมีจัง มีสติมีสตังและปญญา
เคลือบแฝง มีความพากความเพียร มีความอุตสาหพยายาม นี่คือเรื่องของธรรม 
เรื่องใดก็ตามอาการใดก็ตาม ท่ีจะมาทําลายมากีดขวางความพากความเพียร ความ
อุตสาหพยายาม ความเขมแข็งความอดทนเพือ่อรรถเพ่ือธรรม ใหดอยและขาดไป
น้ัน ลวนแตเปนเรื่องของกิเลส คือตัวมารทั้งนั้น อยาเขาใจวาเปนส่ิงอ่ืนส่ิงใด 

นี่แหละเรื่องความละเอียดของกิเลสจงพากันจําไว เอาใหเหนือกิเลสไปโดย
ลําดับ แลวจะทราบกลมายาของมันทุกแงทุกมุม ท้ังหยาบ ท้ังกลาง ทั้งละเอียดและ
ละเอียดสุด ไมนอกเหนือไปจากธรรมคือ สติธรรม ปญญาธรรม เปนตนน้ีได เพราะ
กิเลสไมเหนือธรรม เม่ือไดนําธรรมมาใช นําธรรมมาปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสมกับ
การปราบปรามกิเลสแลว จะไมมีกิเลสตัวใดตกคางอยูภายในใจไดเลย พระพุทธเจา
ชนะกิเลสก็เพราะธรรม มีสตธิรรม ปญญาธรรมเปนสําคัญ ท่ีแพก็เพราะไมมธีรรม
เหลาน้ี ถูกกิเลสเหยียบยํ่าทําลายถายเดียว มรรคผลนิพพานจะมีเต็มหัวใจอยูก็เขาไม
ถึง เพราะกิเลสมันกีดมันกัน มันปดประตูไวทุกแงทุกมุมทุกดานทุกทางใหทําไมได
เขาไมถึง 

เดินจงกรมมันก็ลากสติหนีไปที่อื่นเสีย ลากจิตเขาปาเขารกไปเสีย ลากไป
ทางรูป ทางเสียง ทางกลิ่น ทางรสไปเสีย เพราะเครื่องหลอกลวงของมันมีเยอะ ทาง
รูปก็เต็มโลกธาตุ เสียงก็เต็มโลกธาตุ กลิ่น รส เครื่องสัมผัสก็เต็มโลกธาตุ ลวนเปน
เหยื่อที่มันปกเสียบไวทั้งนั้น ทําเปนเหย่ือลอปลาไวหมด แตเราไมทราบวาเปนเหย่ือ
ลอ เพราะอุบายของมันแหลมคมมาก อุบายของเราไมทัน กระดิกออกไปตรงไหนมี
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แตกิเลสรุมลอมเอาหมด ไมมีธรรมเปนเคร่ืองรักษาบางเลย ใจจึงหาความสงบไมได 
หาความแยบคายไมได หาความเฉลียวฉลาดเพ่ือแกกิเลสไมได มีแตกิเลสผูกเอามัด
เอา แมเดินจงกรมอยูก็ถูกมันมัดแขงมัดขามัดหูมัดตาไวหมด ราวกับคนหูหนวกตา
บอด ใจวิกลวิการ งอยเปลี้ยอวัยวะในวงความเพียรไปเสีย เหลือแตคลังกิเลสเต็มหัว
ใจ คลังสติธรรม ปญญาธรรม วิริยธรรม ขันติธรรม สมาธิธรรม ไมปรากฏ 

นั่งสมาธิก็ไมมีสต ิ ไมมีปญญาที่จะพินิจพิจารณาธรรมของจริงซึ่งมีอยูกับใจ 
ไมวาความเพียรในทาใดอาการใด มีแตกิเลสเขาทํางานแทนเสียส้ิน แลวก็มาทวงผล
วาทําไมน่ังภาวนาต้ังนานไมเห็นเกิดผลอะไร ก็จะเกิดผลอะไร เพราะเหตุกิเลสเอาไป
กินหมดแลว พาสงพาสายพาแสหาแตเรื่องกิเลสไปหมด แมตาไมเห็นมันก็เปน
ธรรมารมณในส่ิงท่ีเคยรูเคยเห็นเคยไดยินมาแลว เอามาครุนมาคิดมาอุนกินอยูอยาง
น้ัน ไมเคยคิดวาอารมณเหลาน้ีเปนของเกา ลวงกาลผานสมัยลาสมัยไปแลว เคยคิด
มาแลวกี่ครั้งกี่คราวกี่รอยกี่พันครั้ง กิเลสไมใหคิดวาเปนของเกาของเดนเลย ใหคิด
วาเปนของใหมเอี่ยมทั้งนั้น จึงไดติดอารมณของมันเรื่อยมา 

นี่แลเครื่องหลอกลวงของมัน ลึกซึ้งละเอียดขนาดนั้น จิตเราจึงไมทราบจึง
ตองติดของเกาอารมณเกาที่เคยคิดมาแลว อตีตารมณ คืออารมณที่ผานมาแลว ไม
วาทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย เคยสัมผัสสัมพันธมาแลว ผานมาแลว ก็
ไมเห็นวาเปนของเกาเปนเดนไปแลว ไมตองคิดซ้ํา ๆ ซาก ๆ เพราะสิ่งนี้เคยคิดมา
แลว เคยใหทุกขเรามาแลว มันไมใหคิดอยางนั้น มีแตทําใหติดพันไปหมด เปนของ
ใหมเอี่ยมไปหมด ถาเปนเรื่องของกิเลสตองใหมเอี่ยม ลื่นไปเลย ถาเปนธรรมแลว
มันขลุกขลัก ๆ กาวไมออก เพราะกิเลสดนัเอาไว กันเอาไว กีดขวางเอาไว ไมใหเปน
ความสะดวก ถาเปนถนนมันก็ตัดไมมากั้นทางไวเสีย เต็มไปดวยกอนหิน ทอนไม รถ
วิ่งไมได ติด 

เวลาเราจะดําเนินเพ่ือความราบร่ืนในธรรม จึงตองถูกกิเลสกีดขวางลอลวง
ไวไมใหดําเนินดวยความสะดวก ใหพึงทราบวากิเลสเคยเปนอยางน้ันมาตลอด จึง
ตองไดใชความพยายามเต็มท่ี การพยายามตอสูก็ตอสูกับสิ่งที่เปนขาศึก สิ่งที่กีด
ขวางน้ันแลไมใชธรรมมากีดขวาง กิเลสตางหากมากีดขวาง กิเลสตางหากทําใหทอ
แทออนแอ กิเลสตางหากทําใหข้ีเกียจข้ีคราน กิเลสตางหากทําใหทอถอยออนแอ 
และหยุดการงานที่จะเปนประโยชนทั้งมวล เพราะอํานาจของกิเลสมันเหนือของธรรม
ในข้ันเร่ิมแรกแหงการบําเพ็ญ 
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ตอไปเมื่อเราทําความพยายามตอสูอยูเสมอไมลดละความเพียร กิเลสก็คอย
ออนกําลังลงไป สติไมมีพยายามตั้งขึ้นใหมี ปญญาไมมีพยายามคนคิดใหมี ธรรม
สอนไวแลวทุกอยาง สัจธรรมมีอยูอยางสมบูรณภายในกายในใจเรา นํามาใชไดทั้งนั้น
ถาไมขี้เกียจเสียอยางเดียว ถาลงไดเห็นวากิเลสเปนภัยแลว ความเพียรจะเปนมาเอง 
สติปญญาก็จะมาพรอม ๆ กัน ท่ีไมเห็นกิเลสเปนภัยเพราะกิเลสกลอมน่ันซิสําคัญ 
เดินจงกรมก็บังคับกันไปแทบลมแทบตาย บังคับไปแลวก็ใหกิเลสมันถลุงเอาหมด 
ไมมีอะไรเปนเนื้อเปนหนังเปนของตัวเลย เปนอาหารกิเลสเสียท้ังมวล ในอิริยาบถท้ัง
ส่ีแหงการประกอบความเพียรน้ัน คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ทําภาวนาก็กลายเปนเร่ือง
ของกิเลสพาวกพาวนไปหมด เปนเรื่องของกิเลสตอมหึ่ง ๆ ไปเสียหมด แลวธรรมจะ
แทรกขึ้นไดที่ไหน ก็มีแตกิเลสพาแหไปแหมาจนไมมองเห็นตัวพระธุดงคกรรมฐาน 
มองเห็นแตกิเลสลอมหนาลอมหลังอยูทํานองน้ันในอิริยาบถตาง ๆ  

เอา ถาอยากทราบเร่ืองกิเลสดังท่ีกลาวมาน้ี จงฟาดฟนกันลงไปอยาทอถอย
ออนแอ ความทอถอยออนแอไมใชธรรม ไมใชทางจะใหเห็นธรรม ไมใชอุบายวิธีจะ
ใหเห็นธรรม ไมใชการดําเนินเพ่ือความเปนธรรม นั่นคือการเดินตามกนกิเลสจูงจมูก
ตางหาก ทางถูกตองตามธรรมตองขุดคนขึ้นมาตอสูกัน จิตไมเคยสงบก็จะสงบไดไม
สงสัย ถาดําเนินตามวิธีท่ีกลาวมา ปญญาพยายามคนคิด อะไรสัมผัสสัมพันธทางตา 
หู จมูก ล้ิน กาย นํามาคิดพิจารณาไตรตรอง แยกแยะยอนหนายอนหลังกลับไปกลับ
มา ทบทวนใหไดสัดไดสวนตามเหตุตามผลจนเปนท่ีเขาใจ สิ่งที่เคยสงสัยก็จะคอย
หลุดลอยไป ๆ ดวยอํานาจของปญญาหนีไมพน 

เฉพาะอยางยิ่ง จงถือสกลกายเปนสนามรบเปนสถานที่คลี่คลาย เพราะจิต
ติดกายน้ีมากกวาอ่ืนบรรดาความติดข้ันหยาบ สวนลึกลับภายในใจน้ันยกไวกอน 
กายนี้ปดอยูชั้นนอกอยางเปดเผย พยายามคล่ีคลายออกมา รูปกายนี้มีอะไร ดูตั้งแต
ผิวหนังเขาไปตามความจริง ความจริงลวน ๆ ก็คือสิ่งปฏิกูลโสโครกเต็มอยูภายใน
รางกาย น้ีคือความจริง ความวาสวยวางามนารักใครชอบใจนัน้ เปนเรื่องของกิเลส
หลอกลวง มันเอามาฉาบทาไวท้ัง ๆ ที่ไมจริง จงแยกแยะเขาไปถึงความแปรสภาพ 
มันแปรอยูตลอดเวลา คิดดูตั้งแตวันเกิดมาจนถึงปานนี้เปนยังไงตัวของเรา แตกตาง
แตเปนเด็กไหม กายน้ีแปรสภาพมาเร่ือย ๆ อยางนี้ หมดท้ังรางน้ีแปรสภาพท้ังน้ัน 
แมแตจิตใจก็ยังแปรสภาพไปตามขันธและความผลักดันของกิเลส 

พิจารณาเขาไป พยายามดูใหเห็นตามความจริง ฝนกิเลสเขาไป ตรงไหนมัน
วางาม เอา แยกตรงนั้นออกมาดูใหเห็นประจักษตามันงามที่ตรงไหน กิเลสทําไมถึง
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หลอกลวงวาสวยวางามเอานักหนา อะไรมันงามดูใหดีดวยปญญาของเรา เพราะสติ
ปญญาเรามีอยูกับตัวดวยกัน ทําไมจะยอมตีบตันอั้นตูใหกิเลสหลอกไดหลอกไปนัก
หนา คล่ีคลายดู หนังก็เห็นชัด ๆ อยูแลวมันสวยมันงามที่ไหน ขี้เหงื่อขี้ไคลก็เปนขี้
ทั้งนั้นเต็มอยูภายนอกผิวหนัง ย่ิงเขาไปภายในดวยแลวดูไมไดเลย เยิ้มไปดวย ปุพ
โพโลหิต นํ้าเนานํ้าหนอง และยิ่งลึกเขาไปก็ยิ่งดูไมได คนเราถาไมมีหนังหุมหอไวนี้ดู
กันไดเมื่อไร ดูไดแตพวกแมลงวันเทานั้นพากันตอมหึ่ง ๆ เวลาสัตวตายเห็นไหม 
แมลงวันมันชอบ 

น่ีจิตของเราเวลาน้ีเปนเหมือนแมลงวัน เที่ยวหาตอมสิ่งที่ปฏิกูลโสโครก
สกปรกน้ันแหละ เสกเปาลม ๆ แลงวาเปนของสวยของงาม ใจชนิดนี้ไมผิดอะไรกับ
แมลงวัน จิตของปุถุชนเรามันชอบตอมของสกปรกโสมม ของสะอาดคือศีลธรรมมัน
ไมชอบไมตอม เรื่องของกิเลสมันชอบอยางนั้น และเสกสรรข้ึนมาปดตาบุรุษตาฟาง
เอาไววาเปนของสวยของงาม เปนของจีรังถาวร เปนของนาเพลิดเพลินเจริญหูเจริญ
ตาเจริญใจ ไมมีวันเบื่อหนายอิ่มพอ 

จงเอาปญญาหย่ังลงไปใหเห็นชัดเจน ดูเขาไปจนกระทั่งถึงกระดูกทุกทอน 
อวัยวะทุกสวน ตับไตไสพุง อาหารใหมอาหารเกา เต็มอยูนี้ มีอะไรเปนที่พึง
ปรารถนา ท้ังเขาท้ังเราเปนเหมือนกันท่ัวโลกดินแดน สงสัยท่ีตรงไหน นายึดท่ีตรง
ไหนวาเปนของสวยของงาม จากน้ันก็พิจารณากําหนดใหกายน้ีตายเนาเฟะไปหมด
ท้ังราง แตกระเบิดออกไปถึงไหนอยูไดเมื่อไร คนมีจมูกอยูไมไดแตกฮือ ๆ ไปเลย 
น่ันเหรอของสวยของงาม คนแตกฮือ ๆ น่ันเหรอ พิจารณาใหเห็นชัดซิ มันไปเสกไว
ท่ีไหนกิเลสนะ สวยท่ีตรงไหน สวยที่คนแตกฮือ ๆ น่ันเหรอ แมแตยังไมตายก็ยัง
ตองปฏิบัติรักษาความนาเกลียดของกายอยางเขมงวดกวดขันดวยกันเรื่อยมา นับวา
เปนบอกังวลกับรางกายน้ีไมเบาเลย ยังจะหลับหูหลับตาเสกสรรปนยอไปถึงไหนกัน 

เวลาตายมันเนามันพอง แตกกระจัดกระจายลงไป แรงกาหมากิน ถาไมมี
คนรักษาแมลงวันเต็มโลกธาตุมานี้หมดตอมหึ่ง ๆ ดูไดไหม นั่นหรือของสวยของงาม 
จากน้ันก็สลายลงไป ๆ จนกลายลงไปเปนธาตุดินตามเดิม สวนนํ้าก็ไปเปนนํ้าตาม
เดิม สวนธาตุไฟก็ไปเปนไฟตามเดิม สวนธาตุลมก็ไปเปนลมตามเดิม ไหนสัตว
บุคคลสวยงามมีอยูที่ตรงไหน อยูที่ดินที่น้ําที่ลมที่ไฟนั่นเหรอ ดินก็เปนดินสวยงามที่
ไหน นํ้าเปนนํ้าสวยงามท่ีไหน เปนสัตวเปนบุคคลท่ีไหน ลมเปนลม ไฟเปนไฟ เปน
สัตวเปนบุคคลเปนของสวยของงามที่ไหนกัน มามัวตื่นลมตื่นแลงกันอยูกับปาชาผี
ดิบผีตายไมมีวันต่ืนหรือพระปฏิบัติเรานะ 
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จงพิจารณาใหถึงสภาพความจริงของมันดวยหลักธรรมคือปญญา ถาอยาก
จะเห็นของจริง จิตมาพัวมาพันมาติดมาของอยูกับสิ่งเหลานี้ เพราะกิเลสมันจับไส 
กิเลสมันหลอกใหจิตหลงแลวก็ยึดมั่นถือมั่น มันตีตะปูไวอยางเหนียวแนน ดวย
อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ คือในธาตุสี่ ดิน นํ้า ลม ไฟ วาเปนตัวเปน
ตนอยางสนิทติดจม กิเลสมันหลอกมากี่กัปกี่กัลปแลวยังไมเบื่อไมอิ่มไมพอเหรอ เขา
กินขาวยังรูจักเวลาอิ่มพอ ทําไมใจเรากับอารมณท่ีกิเลสหลอกลวงน้ีจึงไมเห็นมีวันอ่ิม
พอกัน มีแตใหมเอ่ียมเร่ือย กินเทาไรไมหายอยาก นอนมากไมรูตื่น นอนมากก็คือ
ความลุมหลงงมงายน่ันเอง ไมรูวันไหนจะตื่น ถาไมเอาสติปญญาปลุกเขาไปตีเขาไป 
กินหลายไมหายอยาก ตามโบราณทานวาไว กินเทาไรมันย่ิงหิวย่ิงโหย คิดไปตาม
อารมณของกิเลสเทาไรย่ิงหิวย่ิงโหย ไมมีคําวาอิ่มพอ น่ีแลคือความกินหลายไมหาย
อยาก ฉะน้ันทานจึงวาตัณหาความหิวโหย ใหกินเทาไรย่ิงหิวจัด สัตวโลกจึงตายจึงลม
จมเพราะความหิว ความกิน 

ความอิ่มพอมีอยูในธรรมะเทานั้น กิเลสไมเคยทําความอิ่มพอใหแกผูใด ไม
วาความโลภ ไมวาความโกรธ ไมวาความหลง ไมวาราคะตัณหาประเภทใด ถาเปน
เรื่องของกิเลสแลว จะไมใหมีความอิ่มพอแกสัตวเลย จะกินจะดื่มจะคิดจะพูดจะทํา
จะสัมผัสสัมพันธเทาไร ก็ย่ิงหิวย่ิงโหยย่ิงกระวนกระวาย จนกระทั่งวันตายก็ไมมี
ความอิ่มพอ เรายังจะหลงเพลินอยูกับความหิวโหยไมมีความอิ่มพอซึ่งเปนกองทุกข
น้ีอยูเหรอ ความอิ่มพอของกิเลสไมเคยม ี ไมเคยใหผูใดอิ่มพอและสมหวัง ยังจะ
บึกบึนไปกับมันอะไรอยูอีกเลา ความอิ่มพออยูกับธรรมตางหากมิใชอยูกับกิเลส 

จงพิจารณาแยกแยะหลายสันหลายคมใหรูรอบขอบชิด โดยถือเอารางกายนี้
เปนสนามรบ เปนเปาหมายแหงการพิจารณาในข้ันแรก ใหเห็นอสุภะอสุภังประจักษ
ใจ เร่ืองความแตกความสลายความแปรสภาพ ก็ใหเห็นชัดดวยปญญาของเรา จิตจะ
ยึดมั่นถือมั่นไปไหน เมื่อรูเห็นตามเปนจริงแลวตองถอยตัวเขามา หดตัวเขามาตาม
ลําดับแหงความเขาใจ 

จิตนี้พรอมที่จะปลอยวางอยูแลว เปนแตเพียงวาไมรูอุบายแหงการปลอย
วาง จิตจะปลอยวางไดยังไง เพราะถูกกิเลสตัณหาอาสวะมันบีบบังคับใหยึดใหถือไป
ตามอํานาจของมัน มันสลับซับซอนมากเรื่องของกิเลสนี ่พิจารณาแลวพิจารณาเลาให
เห็นแจมแจงชัดเจนลงไป นี่คือวิธีการถอดถอนกิเลสอันเสียบแทงอยูภายในจิตใจ 

รูปนอกรูปในมันเหมือนกัน เสียงนอกเสียงในเหมือนกัน เปนลม ๆ ไป
อยางน้ันแหละ ตื่นอะไรตื่นลม เสียงหญิงเสียงชายมีแตเสียงลมเทานั้นออกจากปาก 
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ตื่นไปอะไรตื่นลม เคยไดเห็นไดยินมาแตวันเกิด ตื่นอะไรอยูอีก น่ีคือการพิจารณา 
จนแตกกระจายหายหวงทุกอยาง 

การพิจารณาคล่ีคลายน้ีถือเปนงานเปนการจริง ๆ พิจารณาแลวพิจารณาเลา
จนกระทั่งอิ่มพอ ถาเปนธรรมแลวอ่ิม ถาเปนเรื่องของโลกของกิเลสไมมีวันอิ่มพอ 
คิดไปเทาไรก็ยิ่งติดยิ่งพัน ย่ิงเคลิบเคล้ิมหลงใหลไปเร่ือย ๆ หนักเขาไปเร่ือย ๆ จม
เสียจนได แตถาเปนธรรมแลวมีความอิ่มพอ การพิจารณาสวนรางกายใหเห็นตามที่
กลาวมาแลวนี้จิตตองอิ่มตัว ความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนตัว การพิจารณาอยางท่ีเคย
พิจารณามาน้ันก็หยุดเอง พจิารณาไปอะไรเพราะรูหมดแลว ปลอยวางหมดแลว 
พิจารณาหาอะไร รูเอง เหมือนกับเรารับประทานอาหาร จะมีรสเอร็ดอรอยขนาดไหน
ก็ตามเถอะ ถาลงวาธาตุขันธเพียงพอกับความตองการแลวเปนไมรับอีก นี่ก็เหมือน
กัน เมื่อพิจารณาพอแลวก็ปลอยวาง อิ่มตัวเปนขั้น ๆ ไป 

อาการของจิตคิดไปในเรื่องใด เมื่อปญญาสวางกระจางแจงขึ้นมา เห็นเร่ือง
ธาตุเรื่องขันธของตนจนถึงขั้นปลอยวางกันได ผานกันไปไดแลว สิ่งใดที่จะนอกเหนือ
ปญญาไปมีเหรอ ไมมี ตองพิจารณาจนกระทั่งรูชัดทุกสิ่งทุกอยางโดยลําดับ เพราะ
สติปญญานี้พรอมที่จะรู พรอมที่จะพิจารณาทุกสัดทุกสวนทุกสิ่งทุกอยางที่ควรแก
การพิจารณา และรูไปโดยลําดับไมอับจน ที่สุดก็ยอนกลับมาเห็นอาการของจิตเทา
น้ันเปนตัวหลอกลวง สวนหยาบนอกนั้นถูกตัดออกหมดดวยปญญาแลว จะติดอะไร
ก็รูเสีย รูป เสียง กลิ่น รส อะไรก็รูเสีย ดวยการประมวลเขามาสูสภาพเดียวกันกับตน 
เทียบเคียงกันไดทุกสัดทุกสวน และปลอยวางลงสูความจริงแลวจะไปติดที่ไหน ไม
ติด เพียงเทาน้ีจิตก็สบายแลว  

เม่ือจิตสบายแลวเปนยังไง บัดน้ีคุณคาแหงธรรมไดปรากฏเดนข้ึนแลว 
ความเห็นโทษแหงกิเลสท้ังหลายไดเห็นมาโดยลําดับแลว ทีนี้ความเพียรไมตองบอก 
คอยหมุนตัวไปเองโดยไมตองบังคับขับไสเหมือนแตกอน น่ีคือความเห็นคุณคาของ
ธรรม ผลก็ประจักษอยูภายในใจวาเปนความสวางกระจางแจง ความเบาบางภายใน
จิตใจ กิเลสหลุดลอยออกไปมากเทาไร จิตยิ่งดีดตัวขึ้นละเอียดขึ้น สุขก็เบา เบาเขา
ไปละเอียดเขาไป ยิ่งเห็นโทษของกิเลสมากขึ้น ปญญาแยกแยะจนเห็นเรื่องของมัน 
ถาไมเห็นโทษก็ไปไมรอด ไปไมพน จมอยูกับมันตลอดไป 

น่ีแลทางดําเนินเพ่ือความพนทุกข ทุกขอยูที่ไหน ทุกขก็อยูที่ใจซึ่งถูกกิเลส
ปกเสียบเอาไวอยางแนนหนาม่ันคง ปดบังหุมหอเอาไวจนมองหาอะไรไมเจอขึ้นชื่อ
วาของจริง เห็นแตของปลอมๆ และเขาใจวาเปนของจริง จึงติดมั่นพัวพันอยูในสิ่ง
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เหลาน้ัน แลวก็สรางแตความทุกขความทรมานใหแกตนหาทางออกไมได เมื่อสติ
ปญญาไดคลี่คลายออกดูอยางชัดเจนแลว สิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายคอยหลุดลอยออก
ไป จิตก็มีความสวางกระจางแจงขึ้นมาเรื่อย ๆ พรอมทั้งความเห็นโทษของกิเลส
ประเภทตาง ๆ และเห็นคุณคาแหงธรรมไปโดยลําดับ 

ความเพียรกาวหนาละท่ีน่ี ความเพียรกาวและความเพียรกลา สละตายได 
ถาลงยังติดคางอยูกับกิเลสตัวใด กิเลสตัวใดยังจะมาบีบบังคับเราอยูได เปนไมถอย 
เปนไมยอมเด็ดขาด เอาใหตายดวยกันเลย กิเลสไมตายก็เราตายเทาน้ัน คําวาแพ
กิเลสนี้จะมีไมได หรือเปนไปไมได หนักเขาๆ คําวาแพไมมี น่ันละท่ีน่ีความเพียรเกง
ไหม คุณคาของธรรมเดนขึ้นแลวภายในจิตใจจะถอยไดอยางไร มีแตบุกและบุกใหญ
ทาเดียวไมมีกลางวันกลางคืน รบตลอด ฟาดฟนกิเลสตลอด 

คุณคาของกิเลสมีตรงไหน มีอะไรบาง นี่เห็นแตคุณคาของธรรมเดน ๆ ใน
หัวใจ ทีนี้รสของธรรมกับรสของกิเลสที่ไดเคยสัมผัสสัมพันธกันมา ทั้งสองอยางนี้รส
อะไรเปนอยางไร ดีเลิศตางกันอยางไรบาง ก็เดนชัดในทางรสของธรรม รสของกิเลส
สูไมได เม่ือรสแหงธรรมชนะรสกิเลสประเภทใดแลว รสกิเลสนั้นยอมหลุดลอยออก
ไป ๆ รสของธรรมก็แซงหนาข้ึนเร่ือย ๆ น่ีละการเห็นโทษกับเห็นคุณ เห็นไปพรอม 
ๆ กันอยางนี้ในวงปฏิบัติของทานผูรูผูเห็น ทานรูทานเห็นอยางน้ี จนกระทั่งกิเลส
หลุดลอยไปจากใจไมมีสิ่งใดเหลือเลย น้ันแลท่ีน่ีรสอมตธรรมเต็มดวงใจ 

การพิสูจนเร่ืองความเกิดความตาย ไมตองไปพิสูจนท่ีไหนใหเสียเวลํ่าเวลา 
มันพรอมอยูที่จิตดวงบริสุทธิ์นั้น แมแตยังไมบริสุทธิ์ จิตมีความสัมผัสสัมพันธกับ
อารมณใดท่ีเปนสวนละเอียด กับกิเลสประเภทใดท่ีเปนสวนละเอียด มันก็รูและ
พยายามตัดพยายามฟน พยายามแกพยายามถอดถอน ดวยสติปญญาไมลดละความ
พากเพียร สติปญญาแกขาดจากนั้นแกขาดจากนี้แลว ก็รูอยูภายในจิตไมสงสัย จน
กระทั่งขาดไปโดยสิ้นเชิงไมมีสิ่งใดเหลือเลยขึ้นชื่อวาสมมุต ิ กิเลสที่เคยพัวพันพาให
เกิดใหตาย รูไดชัดวาหมดแลว ที่นี่เรื่องเกิดเรื่องตายหมดเทานั้น หมดปญหาโดย
ประการทั้งปวงแลวเพราะไมมีเงื่อนตอ เห็นสักแตวาเห็น ไดยินสักแตวาไดยิน ธาตุ
ขันธที่อยูดวยกันนี้ก็สักแตวาอยูดวยกัน แตขาดวรรคขาดตอนกันแลวในความสืบตอ
ระหวางจิตกับขันธเหลาน้ี ระหวางจิตกับรูป เสียง กล่ิน รส ระหวางจิตกับสภาวธรรม
ท้ังหลาย ไดขาดจากกันโดยส้ินเชิงเห็นประจักษภายในใจ เหลือแตความบริสุทธ์ิลวน 
ๆ  
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ความบริสุทธ์ิลวน ๆ นี้เหมือนอะไร เหมือนรูป เหมือนเสียง เหมือนกลิ่น 
เหมือนรส เหมือนเครื่องสัมผัสพันธ เหมือนธาตเุหมือนขันธไหม ไมไดเหมือน ไมได
เปนอันเดียวกัน อันหนึ่งสมมุต ิอันหนึ่งวิมุตต ิตางอันตางมี ตางอันตางจริง ไมคละ
เคลากัน 

เหตุท่ีพาใหเกิดแกเจ็บตายเพราะอะไร ก็รูชัด เพราะ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขา
รา มันแทรกมันฝงอยูภายในจิต พอนี้ถูกทําลายแตกกระจายออกไปจากใจไมมีอะไร
เหลือแลว เหลือแตความบริสุทธ์ิลวน ๆ ปญหาแหงการเกิดตายก็ดับสนิทไมมีเหลือ
แลวภายในใจ เหลือแตวิบากของกิเลส ผลของกิเลสที่เปนธาตุเปนขันธอยูในปจจุบัน
น้ี ก็รับผิดชอบกันไปเพียงเทานั้น พาอยู พาไป พาหลับ พานอน พากิน พาขับ พา
ถาย ไปเทาน้ัน และไมเกิดโทษเกิดภัยตอจิตใจอีก เพราะไดขาดจากกันโดยส้ินเชิง
แลว เปนหลักธรรมชาติแลว เปนอัตโนมัติแลว ไมตองเสกสรรปนยอ ไมตอง
ระมัดระวังวาสิ่งเหลานี้จะเปนภัยตอจิตใจอีกตอไป 

กิเลสประเภทตาง ๆ จะเปนภัยตอจิตใจอีกไมม ี เพราะกิเลสทุกประเภทได
ถูกทําลายหมดแลว กิเลสจะมาจากไหน เหาะลอยมาจากไหนจะเขามาแทรกจิตใจได
อีก ไมมีกิเลสตัวใด นอกจากกิเลสที่มันเปนสนิมเกิดอยูกับเหล็กและกัดเหล็กให
กรอนไปจนกระทั่งเหล็กเสียหายไปตามเทานั้น กิเลสตัวน้ีเทาน้ันคือตัว อวิชฺชาปจฺจ
ยา น่ี เมื่อไดทําลายลงไปเสียจนแหลกละเอียดแลว ทําไมจะไมรู 

คําวา พระอรหันตท้ังหลายเปนแบบเดียวกัน เปนธรรมแทงเดียวกัน ไม
สงสัยกัน แมทานจะนิพพานไปกี่กัปแลวโดยทางสมมุต ิ พระพุทธเจาทรงรูอยางไร
ทรงสอนอยางนั้น และประกาศธรรมกังวานมาได ๒๕๐๐ กวาปน้ีแลว ในพระพุทธ
เจาองคปจจุบันของเราวา สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะพึงเห็นเองในความจริงท้ังหลาย 
แนะ ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ ผูรูจะรูจําเพาะตนเทาน้ัน ผูรูก็คือผูปฏิบัติน่ันแลจะ
รูจําเพาะตน จะเปนใครที่ไหนกัน   

น่ีการทําลายวัฏจักรวัฏจิตทําลายท่ีตรงน้ี เมื่อขาดออกไปจากใจโดยสิ้นเชิง
แลวหมดปญหาโดยประการทั้งปวง โลกจะวามีก็มี ไมวาก็ไมมีอะไรเปนปญหา 
เพราะจิตหมดปญหาแลวจากส่ิงท้ังหลาย ไมไดเปนปญหาอีกแลว คือไมเปนเรื่องติด
ตอพัวพันกันเหมือนอยางแตกอนมา เพราะเปนจิตท่ีบริสุทธ์ิลวน ๆ แลว 

เมื่อรูอยูชัด ๆ วาบริสุทธ์ิลวน ๆ จะสูญไปไหน ถาสูญแลวบริสุทธ์ิไดยังไง 
เห็นประจักษ เมื่อกิเลสจอมหลอกลวงหมดไปแลว จิตก็สนุกรูสนุกเห็นนะซิ ไมมี
อะไรจะมาทําใหมัวหมองมาปดมากั้น จิตจึงไมเปนลุม ๆ ดอน ๆ เหมือนแตกอน 
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กิเลสถูกเปดออกหมดแลว เมื่อเปนเชนนั้นทําไมจะไมเห็นโทษของกิเลส คือความมืด
บอดท่ีปดหัวใจน้ีไวไมใหรูไมใหเห็นในส่ิงท่ีควรรูควรเห็น พอกิเลสทลายไปแลว สิ่งที่
ควรรูก็ตองรู สิ่งที่ควรเห็นก็ตองเห็น เปนวิสัยของใจลวน ๆ แลว ตองรูเต็มภูมิของ
ตน น่ีแหละ โลกวิท ู เมื่อทําลายกําแพงอันหนาแนนออกจากใจแลว ตาใจสวาง
กระจางแจงมองทะลุปรุโปรงไปหมด นี่ผลของการปฏิบัติเปนอยางนี้ เหลาน้ีมิใชผล
แหงความเกียจครานเผอเรอนะ จงจําไวอยางถึงใจ นี้คือผลแหงความเปนนักตอสู
ตางหาก 

เราอยานําความข้ีเกียจข้ีครานออนแอทอแทเหลวไหล อันเปนเรื่องของกิเลส
เขามาบีบคั้นหัวใจจะไปไมรอดนักปฏิบัต ิใหเล็งถึง พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เสมอ พุทฺธํ 
สรณํ คจฺฉามิ ไมใชผูลางมือเปบ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ไมไดเกิดขึ้นจากการลางมือ
เปบ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ทานแทบตายมาดวยกันทั้งนั้น เหตุใดเราจะมาลางมือเปบ 
มันก็เกงกวาครูไปละซิ ถาเกงกวาครูแบบน้ีก็ตองเลวลงโดยลําดับ ใหเกงในทางความ
พากความเพียร เดินตามครูน้ันแหละ 

ไมควรจะสงสัยแลว โลกธาตุนี้มีเกิดกับตาย ๆ หาบหามกองทุกขในภพนอย
ภพใหญไมมีเวลาปลงวางเลย ภพมนุษยเรายังดียังเปนอิสรเสรี แตภพของสัตวเรา
มองดูแลวมันนาอยูนาอาศัยที่ไหน มีแตบีบบี้สีไฟกัดฉีกกันกิน ดูซิตัวไหนมีอํานาจ
มากไลกัดไลฉีกกัน สัตวตอสัตว สัตวกินสัตว ทําลายสัตว เบียดเบียนสัตว เรายังดีนะ
ภพละเอียดยิ่งไปกวานั้น ซึ่งเปนของมีอยูตามหลักความจริงจะเปนยังไง มันผิดอะไร
กับมหันตทุกขอยูในเรือนจํา มันไมไดผิดอะไรกัน หัวเราะก็เหมือนนักโทษในเรือนจํา
น่ันแล ถึงจะขับลําทําเพลงก็นักโทษขับลําทําเพลงอยูในเรือนจํา มันเอาดีกรีมาจาก
ไหน เอาความสุขความสบายมาจากไหน เอาใหไดขับกลอมอยูกับวิมุตติดูซิ ใหธรรม
วิมุตติไดกลอมดูซิจะเปนอยางไร ตางกันอยางไรบางระหวางเพลงกลอมของกิเลสกับ
เพลงกลอมของวิมุตติธรรม เอาใหเห็นซินักปฏิบัติ 

ผูปฏิบัติน้ีเทาน้ันจะเห็นความจริงท้ังหลายท่ีกลาวมา นอกนั้นไมมีทาง จง
เอาใหจริงใหจัง คุณคาราคาของเราน้ีมาก มีบุญวาสนาแลวจึงไดมาบวช ท้ังเปน
มนุษยดวย แลวยังไดมาบวชเปนพระไดประพฤติปฏิบัติธรรม อยาใหแคลวคลาด
จากธรรมท่ีกลาวน้ี เอาใหไดมหาสมบัติมาครองหัวใจเรา เราครองมหาสมบัติน้ันจะ
เปนที่ตายใจตลอดไป เรื่องอดีต อนาคต สถานท่ีตาง ๆ ตัดออกหมด ขาดสะบั้นไป
หมดแลว เพราะส่ิงเหลาน้ีเปนเร่ืองของโลก ธรรมชาตินั้นไมใชโลก ทานจึงเรียกวา 
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โลกุตรธรรม แปลวา ธรรมเหนือโลก ไมเหมือนโลกจึงเรียกวาธรรมเหนือโลก จะเอา
อะไรไปเหมือน 

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร ขอยุติเพียงเทานี ้
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕ 

ของจริงลบลางของปลอม 
 

คําวาพระพุทธเจา คือทานผูปราบไตรภพ เรียนจบในสมมุติท้ังปวงโดยสมบูรณ 
พระสาวกที่ดําเนินรอยตามพระพุทธเจา ก็เปนผูเรียนจบปราบไตรภพภายในจิตใหส้ินซาก
ไปเชนเดียวกันกับพระศาสดา คําท่ีวาพระพุทธเจาอุบัติข้ึนแลวในโลก กับคําท่ีวาพระธรรม
ไดอุบัติขึ้นแลวในโลกนั้น อุบัติขึ้นมาในขณะเดียวกัน จากนั้นก็พระสงฆไดปรากฏขึ้นแลว
ในโลก น่ีกลาวถึงผลแหงความปรากฏของธรรม ที่มีพระพุทธเจาแลสาวกทรงนําออกมายืน
ยัน 

เมื่อกลาวถึงเหตุ พระพุทธเจาทานทรงดําเนินอยางไร มีความยากเย็นเข็ญใจ
ขนาดไหน พระสาวกท่ีวา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ น้ัน ทานลําบากหรือไดรับความทุกขทรมาน
หนักเบามากนอยเพียงไร สวนมากมีแตแทบเปนแทบตายดวยกัน มีจํานวนนอยมากท่ีเปน 
สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺญา ทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็ว น้ีมีจํานวนนอยมาก ทุกฺขา 
ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺญา ปฏิบัติลําบากแตรูไดเร็ว น่ีก็มีจํานวนมากข้ึนพอประมาณในคร้ัง
พระพุทธเจา สวน ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺญา นี้รูสึกจะมาก คือทั้งปฏิบัติลําบากทั้งรูได
ชา น่ีมีจํานวนมาก ทานกลาวไวส่ีประเภทดวยกัน สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺญา ทั้งปฏิบัติ
สะดวกทั้งรูไดเร็ว ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺญา ปฏิบัติลําบากแตรูไดเร็ว มีตางกันเปน
ลําดับลําดา สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺญา ปฏิบัติสะดวกแตรูไดชาก็รูสึกมีนอยมาก สวนมาก
มักจะปฏิบัติลําบากกวาจะรูจะเห็นธรรม 

เพราะฉะน้ัน ทานผูเปนนักปฏิบัต ิ พึงดูใจของตัวเอง อยาไปดูผูอื่นที่ทานปฏิบัติ
สะดวกหรือปฏิบัติลําบาก และรูเร็วหรือชามากย่ิงกวาดูตัวเรา ท่ียกมาน้ีเพ่ือเปนแบบฉบับ 
เพื่อไมใหจิตคิดออกนอกลูนอกทางโดยเห็นวาลําบากบางเล็กนอย แลวก็เถลไถลไปในทาง
เสียหายและลมจมไปเสีย โดยไมรูวาน้ันคือความลําบากอยางมหันต 

การปฏิบัติเราพอทราบไดในนิสัยของเรา เราฝกทรมานจิตใจเราหนักแนนขนาด
ไหน ไดรับผลปรากฏข้ึนมาอยางไรบาง ก็เปน ทุกฺขา ปฏิปทา อยูในน้ัน ถาปฏิบัติแบบลม
หมอนนอนเสื่อไมมีวันลุกไมมีวันตื่นเลยนั้น น่ันมันเลย สุขา ปฏิปทา จนกลายเปนปฏิปทา
ที่เนาเฟะหมดทั้งตัวหมดทั้งใจ อันนี้ไมมีทางที่วาเปน สุขา และทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺ
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ญา และ ขิปฺปาภิฺญา ไดเลย คือรูไดเร็วก็ตาม รูไดชาก็ตาม จะไมมีวันรูไดทั้งสองอยาง 
นอกจากหลงไปเลยจมไปเลย อันนี้เปนผลของปฏิปทาแบบนอนจม 

จงดูจิตของตัวเองวาฝาฝนธรรมมากนอยเพียงไร น่ันแหละวิธีการปฏิบัติตนจะ
ตองปฏิบัติใหพอ ๆ กันกับความฝนของจิต ตามธรรมดาจิตยอมฝนธรรม และไหลไปตาม
โลกคือกิเลสโดยลําดับ ไมมีคําวายับยั้งชั่งตวงประการใดเลย เพราะทางของกิเลสมันราบ
ร่ืนมาก เน่ืองจากทางน้ีเปนทางท่ีเคยเปนมาประจําภพประจําชาติจนนับไมถวน แตการที่
จะฝนจิตใจจากภพจากชาติน้ี มันตองไดฉุดไดลาก 

เพราะฉะน้ัน จิตใจจึงไมชอบธรรม เพราะกิเลสไมพาใหชอบ นอกจากพาให
เกลียดอยูเปนประจํา ถาธรรมอยูจุดใด ใจไมชอบในจุดน้ัน ธรรมบอกสอนวาอยางไรใจมัก
ฝนอยูเสมอหรือฝนเสมอ เพราะใจน้ันเปนใจท่ีกิเลสเปนเจาของ ไมใชธรรมเปนเจาของ 
กิเลสเคยเปนเจาของมากอนแลว และมีกําลังรอบตัวคือรอบจิตอยูตลอดเวลา นาน ๆ เรา
ถึงจะฝนสักนิดหนึ่ง ๆ จึงไมพอกับกําลังของกิเลส ที่มันฝกซอมบนหัวใจเราอยูตลอดเวลา 

ดวยเหตุนี้จึงตองคํานึงถึงพระพุทธเจาและสาวกที่ทานดําเนินมา ทุกขขนาดไหน
สําหรับพระพุทธเจาจะทรงเปนสยัมภู คือ รูเองเห็นเองน้ัน ยอมเปนความยากความลําบาก
อยูโดยดี เพราะไมมีผูหน่ึงผูใดช้ีแนะแนวทางให สวนสาวกไดรับการช้ีแจงแนะนําจากพระ
พุทธเจามาดวยดีแลว จึงเรียกวา สาวก แปลวาผูสดับ ผูฟง ผูไดรับการแนะนําจากพระ
พุทธเจา แมเชนน้ันเวลามาปฏิบัติ ทานยังตองลําบากลําบน ก็เพราะความฝนของกิเลส 
ความตอสูของกิเลส ความขัดขวางของกิเลส ไมใหเปนไปตามรองรอยของธรรมนั่นเอง จิต
จึงไดเปนเชนน้ัน เปนแตเพียงวาผูไดทราบการแนะแนวทางมาแลว แมจะยากลําบาก การ
ฝนก็ฝนไปในทางที่ถูกที่ดีตามหลักธรรมที่ไดรับจากพระพุทธเจามาแลว 

จึงกลาพูดวา กิจการงานการใด ๆ ก็ตาม ใครจะวายากวาลําบากทุกขทรมานเพียง
ไร เมื่อมาเทียบกับงานถอดถอนหรือรื้อถอนกิเลส ทําลายกิเลสออกจากจิตใจแลว งานน้ีจึง
เปนงานหนักเหนืองานใด ๆ ทั้งนั้น ผูไมทราบ ผูไมเคยดําเนิน ผูไมเคยทํางานประเภทนี้
อยางเอาจริงเอาจังเพื่อผลประโยชนอันยิ่งใหญ จะไมมีทางทราบไดเลยวางานน้ีเปนงานท่ี
หนักมาก ความหนักก็หนัก ความใชความพินิจพิจารณาละเอียดลออ ก็ตองพิจารณา
ละเอียดลออมากเกินกวากิเลสจะตามทัน เกินกวากําลังของกิเลสตอสูไดกิเลสจึงจะยอม
หมอบราบลง ตามปกติส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงท่ีมีอํานาจ เปนส่ิงท่ีกลอมจิตใจใหเคลิบเคล้ิมหลง
ใหลมาเปนประจําอยูแลว ทําไมจะไมแกไมถอดถอนยาก ตองเปนของยาก 

เราก็พึงทราบนิสัยของเรา เมื่อการตอสูยาก ไดผลมากนอยเพียงไรเปนเครื่อง
ตอบแทน เราพึงจับเอาผลน้ันแลเปนเคร่ืองพิสูจนในการดําเนินเหตุใหหนักมือเขาไป หาก
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ไมเชนน้ันจะไมเขาอกเขาใจในธรรมท้ังหลายเลย และจิตนี้ก็จะไมพนเปนที่อยูที่ฝงจมและ
ที่ขับถายของกิเลสตลอดไป ไมมีเวลาที่ธรรมจะแทรกเขาไปได หากไมใชความพยายาม
และพินิจพิจารณาอยางเอาจริงเอาจัง และละเอียดลออใหเต็มภูมิของสติปญญาที่มีอยู 

นี่ดูการประกอบความพากเพียรของหมูเพื่อน รูสึกทําใหหนักใจอยูมาก เปนแต
เพียงไมพูดเทานั้น ดูอากัปกิริยาความเคลื่อนไหวไปมา มันบงบอกอยูเสมอวาเปนความบก
พรองตลอดอิริยาบถ แตกิเลสไมเคยมีคําวาบกพรอง มันพอกพูนตัวของมันอยูตลอดเวลา 
กับการประกอบความเพียรแบบบก ๆ พรอง ๆ จะเขากันไดอยางไร จะเอากําลังที่ไหนมา
ตอสูกับกิเลสใหยอมจํานนตอธรรมทั้งหลายได ถาไมใชความพยายามใหหนักมือขึ้นไปโดย
ลําดับ 

อยานําความทุกขความลําบากที่เคยประกอบความพากเพียรมาแลวในอดีต ไมวา
จะเปนอดีตปอดีตเดือนวันก็ตาม อดีตเวลํ่าเวลาเชนวันน้ีก็ตาม ความทุกขความลําบาก
เหลานั้นมักจะเปนขอแกตัวของกิเลสเสมอ การประกอบความพากเพียรเพื่อแกกิเลส กิเลส
จะหลอกวาเปนความลําบากลําบน คร้ังน้ันลําบากมาแลว ปน้ันลําบากมาแลว เดือนนั้นได
รับความลําบากมาแลว มาเดือนน้ีปน้ีวันน้ีก็เปนความลําบาก แลวจะพยายามถูไถไปได
อยางไร ทําใหจิตใจทอถอยออนแอลงในขณะที่จิตคิดเชนนี ้นั้นแลคือเพลงของกิเลสกลอม
ใจใหหลงไปตามมัน พึงทราบไวทุก ๆ ทาน อยาเขาใจวาเปนความคิดท่ีถูกตอง เปนความ
คิดที่บริสุทธิ์และถูกธรรม แตเปนความคิดท่ีกิเลสแทรกข้ึนมาโดยท่ีเจาตัวไมรู น่ีแหละ
อุบายของกิเลสฉุดลากหัวใจใหออนตอความพากเพียร และทอถอยปลอยวางในความดีทั้ง
หลาย และลมจมไปกับมันจนได 

กิเลสนั้นไมเคยมีความออนขอยอหยอนตอความเคลื่อนไหว ที่จะสั่งสมตัวใหมี
กําลังมากขึ้น โดยอางกาลสถานท่ีเวลํ่าเวลาตลอดความลําบากลําบน แตความพากเพียร
ของเรามักจะอางกาลอางเวลา อางความทุกขความลําบาก อางความโงความฉลาด อาง
อาํนาจวาสนา อางสถานท่ีกาลเวลา อางไปกี่ประเภทลวนแลวแตเปนขอแกตัวของกิเลสทั้ง
มวล เมื่อเปนเชนนั้นจะมีชองทางออกที่ตรงไหน เมื่อผูปฏิบัติมาอางเชนนี้ ก็คือถูกกิเลสถือ
ยึดเอาความคิดความปรุงนี้เปนเครื่องมือไปใชเสียหมดนั่นแล ความคิดในแงธรรมท่ีเคย
คิดไวแลวน้ันเลยลมจมฉิบหายไปไหนก็ไมรู นี่ละการประกอบความพากเพียรที่เปนไปไม
ไดภายในจิตใจเปนอยางน้ี ขอใหทุกทานทราบไวแตบัดนี้ซึ่งยังไมสายเกินไป 

ครั้งพุทธกาลทานประกอบความพากเพียร ทานทําเต็มเม็ดเต็มหนวย ทําเปนจริง
เปนจังเปนเน้ือเปนหนังจริง ๆ เพ่ือชําระสะสางกิเลสใหวอดวายไปจากจิตใจจริง ๆ ทานไม
ทําเพียงลุม ๆ ดอน ๆ พอเปนกิริยาใหกิเลสหัวเราะรําคาญเปลา ๆ  
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อยางท่ีเปนไปอยูกับพวกเราเวลาน้ี กิริยาใด ๆ ที่แสดงออกมา มีตั้งแตกิเลสออก
หนาออกตาเสียท้ังน้ัน โดยท่ีเราก็ไมรูเลยวา กิริยาเหลานี้เปนเรื่องของกิเลสชักจูงหรือผลัก
ดันใหเปนไป ถาอยากทราบก็เวลาน้ีไดสอนอยูแลวบรรดาอุบายวิธีท่ีจะทราบ ความเพียรที่
สําคัญก็คือสต ิ อยางไรสตินี้ปลอยวางไมได จากน้ันก็ปญญาข้ึนเปนวรรคเปนตอนสอด
แทรกกันไปในโอกาสหรือเหตุการณท่ีเหมาะสม ซึ่งจะควรใชปญญาตองใชไปอยูโดย
สมํ่าเสมอ อยาคอยใหสมาธิเปนอยางนี้อยางนั้นแลวจึงจะใชปญญา สมาธิถึงภูมิน้ีแลวจึงจะ
ใชปญญา มีแตวาดภาพแบบลม ๆ แลง ๆ ไป หาเหตุผลไมไดตามหลักธรรม แตเปนเร่ือง
ของกิเลสพาใหวาดภาพหลอกไปเรื่อย ๆ เราก็ไมรูสึกวาไดถูกหลอกถูกตมตุนจากมันอยู
ตลอดมา 

การฝกทรมานจิตใจ พึงทราบวาใจน้ีเปนยังไง ใจนี้คือผูตองหาถูกควบคุมจาก
กิเลสอยูตลอดเวลา บัดน้ีเราจะตอสูแยงชิงใจมาเปนสมบัติของธรรม ใหธรรมไดครองใจ 
จึงมีการตอสูซึ่งกันและกัน หลักแหงการตอสูก็คือความเพียรความอดทน คือสมาธิความ
หนักแนนมั่นคง คือสติ คือปญญา ธรรมเหลาน้ีมีท้ังเคร่ืองหนุน มีทั้งเครื่องตอสูฟาดฟน
อยางครบถวน จําไวใหดี กิเลสจะหลุดลอยไปดวยวิธีการเหลาน้ี 

ใครพิจารณาธรรมบทใด ข้ันเร่ิมแรกก็เคยพูดเคยสอนมาแลว  ทําอะไรใหจริงให
จัง จะบริกรรมก็ใหจริงจัง เราบริกรรมธรรมบทใด ใหมีแตธรรมบทน้ัน กับความรูสึกที่
สัมผัสสัมพันธกันอยูเทานั้น สิ่งทั้งหลายที่นอกไปจากงานของเราที่ทํานั้น ปลอยวางเสียโดย
ส้ินเชิง เหมือนวาโลกนี้ไมมี  มีเฉพาะคําบริกรรมกับความรูท่ีสัมผัสสัมพันธกันอยูใน
ปจจุบันน้ีเทาน้ัน นั่นคือความเพียรอันถูกตองซึ่งจะนําผลอันพึงใจมาสูตัว 

อยาไปเสียดายเวลํ่าเวลา อยาไปเสียดายความคิดปรุงส่ิงน้ันส่ิงน้ี ที่จะมาแยงเอา
ความคิดปรุงอันเปนอรรถเปนธรรมน้ี ใหกลายเปนเรื่องความคิดปรุงของกิเลสไปเสีย ใหมี
ความรักความสงวน ความหึงหวงในความคิดปรุงอันเปนอรรถเปนธรรมน้ีไวประจําตน 
อยาใหกิเลสมาแยงชิงความคิดความปรุงหรือคําบริกรรมน้ี ไปทําหนาท่ีของกิเลสแทนธรรม
ไปเสีย จะหาความสงบเย็นไมได ผูกําหนดธรรมบทใดใหพึงทําแบบน้ีดวยกัน 

แมจะกําหนดอานาปานสติตามความถนัดของตัวแตละรายๆ ก็พึงกําหนดดูเฉพาะ
ลมเทาน้ัน ลมเขาก็รูลมออกก็รู ไมตองเกร็งเนื้อเกร็งตัวบังคับบัญชาสวนใดของรางกายจน
เกินไป ใหทําความรูไวโดยเฉพาะ ๆ กับลมเทาน้ัน และไมหวังผลใดที่จะแสดงขึ้นมาในรูป
น้ันรูปน้ี ไมตองไปหมาย การบําเพ็ญเหตุอยูเวลาน้ันน่ันแล คือการสรางผลใหปรากฏข้ึนมา
โดยลําดับ ตามกําลังแหงความเพียรหรือแหงสติที่กํากับจิตใจดวยดีอยูนั้น ใหรูอยูกับลม 
ลมเขาก็รู ลมออกก็รู ไมตองตามลมเขาไป ไมตองตามลมออกมา ในข้ันเร่ิมแรกน้ีเราจะทํา
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ใหกวางขวางไมได จะเปนการสรางภาระใหมากแกตน สุดทายก็เลยไปไมรอด ไมไดเรื่อง
ราวดวยกันท้ังน้ัน จึงตองกําหนดจุดเฉพาะจุดที่ตองการ ลมหายใจเขาก็รู ลมหายใจออกก็รู 
ใหรูอยูเพียงเทาน้ีอยาคาดอยาหมาย ความคาดความหมายไมยังผลอะไรใหเกิดขึ้น นอก
จากวงปจจุบันท่ีรูกันอยูระหวางลมกับสติท่ีรับรูกันอยูเทาน้ัน นั่นคือความถูกตอง ใหจริงจัง
ลงตรงน้ัน น่ีเปนข้ันหน่ึงแหงการทําจิตใหสงบ 

อยาเสียดายอารมณใดในขณะท่ีทํางานอยูเวลาน้ัน ความคิดความปรุงเคยคิดเคย
ปรุงมามากตอมากแลวพรรณนาไมได แมภายในช่ัวโมงหน่ึง อยาพูดถึงเดือนถึงปที่ผานมา
เลย แลวไดผลไดประโยชนอะไรจากความคิดปรุงลม ๆ แลง ๆ ดังท่ีเคยเปนมาน้ัน มัน
เปนเรื่องของกิเลสทํางานตางหาก ไมใชเรื่องของธรรมทํางานจึงไมไดผลที่ตองการ บัดน้ีจะ
ใหจิตทํางานในดานธรรมะ เชน คําบริกรรม ถามันยังคิดออกไปได เอา คําบริกรรมตองให
ถ่ียิบเขาไป อยาใหมีชองวางเลย ใหทําความเขมงวดกวดขันกันอยางน้ันจริง ๆ อยาสักแต
ทํา แตบริกรรมแบบเซอ ๆ ซา ๆ อาปากหลับในใจฝนลม ๆ แลง ๆ ดังที่มักเปนกันสวน
มาก แลวก็มาทวงเอาคะแนนจากธรรมวาภาวนาไมไดเร่ือง น่ันทานเรียกภาวนาบัดซบ จบ
ลงแคหมอน 

การกําหนดลมก็เชนเดียวกัน เมื่อความรูอยูกับลมโดยสม่ําเสมอ ไมปลอยไมวาง
ซึ่งกันและกันแลว ลมก็จะปรากฏเปนความละเอียดเขาไป เพราะใจพาใหละเอียด นี่ก็ได
อธิบายถึงที่สุดของลมมาไมรูกี่ครั้ง จนถึงกับวาลมไดหายไปจากความรูสึกเหลือแตความรู
ลวน ๆ เปนอยางน้ันจริง ๆ ในภาคปฏิบัต ิเม่ือยังเหลือแตความรูลวน ๆ เราก็ไมตองวิตก
วิจารณกับลมวาหายไปไหน กลัวจะเปนจะตาย เราไมไดภาวนาเอาลม หายไปไหนก็หายไป
ซิลม เราภาวนาเอาความรูคือจิตน้ีตางหาก เชนเดียวกับเราตามรอยโค เมื่อตามรอยโคไป
ถึงตัวโคแลว รอยของโคก็หมดปญหาไปเอง 

การกําหนดลม เมื่อถึงตัวจริงคือผูรูแลว ลมก็หมดปญหาไป ความรูมีอยูใหอยูกับ
ความรูน้ัน ไมตาย แมลมจะหายไปในความรูสึกแตจิตยังครองรางอยูแลวไมตาย ไมตองไป
กังวล ใหอยูกับความรูนั้น จะละเอียดขนาดไหนก็ใหอยูตามความจริงของความรูนั้น อยา
ไปปรุงไปแตงไปหมาย วาหยาบไปละเอียดไป ใหรูอยูจําเพาะน้ัน จึงช่ือวาภาวนาในวง
ปจจุบัน น่ีการพิจารณาเพ่ือความสงบ ทานทํากันอยางน้ี 

ถึงเวลาหรือระยะท่ีจะพิจารณาใหเปนวิปสสนา วิปสสนาก็แปลวา ความเห็นแจง 
ความเห็นธรรมดาเรามนัเห็นดวยความมืดบอด เห็นดวยสัญญาอารมณ เห็นดวยความ
จอมปลอม เห็นรูปเห็นกายมองดูดวยตาเน้ือ เมื่อใจมันปลอมเมื่อใจมันมืดแลว มันก็ไม
เห็นความจริง 
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ดูรางกายน้ีก็หนัง ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ดูมันก็ไมเห็นมีอะไร หนังใคร ๆ ก็มีทั้ง
หญิงทั้งชาย ท้ังเฒาแกชราครํ่าครามันมีดวยกัน ตลอดถึงสัตวก็ม ี มันวิเศษวิโสอะไรกับ
หนัง ความท่ีวามันสวยมันงามนารักใครชอบใจ มันเปนเรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมหลอก
ตางหาก มันไมใชความจริง ความจริงแทมันหาความสวยความงามไมได ถาจะเอาความ
จริงนี้ไปลบลางความจอมปลอมนั้นก็พิจารณาลงไปซ ิ หลักความจริงคืออสุภะอสุภังปฏิกูล
โสโครกมีเต็มหมดทั้งรางกายนี้ แลวความท่ีวาสวยงามมันเอามาจากไหน หาแลวมันไมเจอ 
มันมีแตของปฏิกูลโสโครกทั้งภายนอกภายใน ตองชะตองลางตองอาบตองสรงอยูตลอด
เวลา ไมเชนนั้นอยูไมได น่ีความจริงเปนอยางน้ี จงดูใหเห็น พิจารณาใหแจงซิ 

ทําไมจึงเชื่อเอานักหนาเชื่อกิเลส วามันสวยมันงามมันจีรังถาวร วาใหความสุขกาย
นี้ใหความสุขที่ตรงไหน ไมเห็นปรากฏวากายมีความสุขเลย นอกจากเวลาไมเปนโรคอะไร
เลยมันก็อยูเฉย ๆ ธรรมดา แตเร่ืองความทุกขน้ันเดนมาก ความสุขมีนิด ๆ เชน หิวขาว 
พอรับประทานอ่ิมแลวก็มีความสบายข้ึนมาพักหน่ึง จากนั้นก็เสมอตัว น่ีพิจารณารางกายก็
ใหเห็นเปนอยางน้ัน 

บังคับจิตใหทองเท่ียวอยูในกรรมฐานน้ี น่ีละทานวาเท่ียวกรรมฐาน เที่ยว
กรรมฐานภายนอกตามปาตามเขาลําเนาไพรก็เท่ียวไป แตจิตไมละกรรมฐานภายในคือ 
ทองเที่ยวอยูในสกลกายอันนี้เปนหลักใหญของสัจธรรม และสิ่งนี้แลเปนเครื่องปกปดกําบัง
บุรุษตาฟางใจโงเขลา ไมสามารถมองเห็นความจริงได 

พระพุทธเจาทานจึงสอนธรรมใหลงสูความจริงน้ี มอบ เกสา โลมา นขา ทนฺตา 
ตโจ เปนตน ใหพิจารณาคล่ีคลายดูส่ิงเหลาน้ี ทําไมจึงหลงเอานักหนา ตาก็มีอยูไมใชคนตา
บอด หูก็มีอยู จมูกก็มีอยู ควรจะเห็นควรจะรูควรจะไดยิน ควรจะสัมผัสสัมพันธทั้งกลิ่นทั้ง
อะไรของมัน แตทําไมจึงไมรูไมเห็น ทําไมจึงไปเชื่อแบบดน ๆ เดา ๆ เกาหมัดไปเชนนั้น 
ซ่ึงหาความจริงไมไดเลย พิจารณาลงไป ยึดหาอะไร 

ถาพูดถึงเรื่องธาตุในรางกาย ดินยึดมันอะไร ดินก็รูวาดินอยูแลว นํ้าก็รูวานํ้า แลว
ยึดใหมันเปนสัตวเปนบุคคลเปนเราเปนเขาไดอยางไร ดินเปนสัตวเปนบุคคลเปนเราเปน
เขาเปนหญิงเปนชายไดอยางไร ลมก็รูอยูแลววาลม จะใหเปนสัตวเปนบุคคลเปนเขาเปน
เราเปนของสวยของงามไดอยางไร ไฟก็คือไฟรูอยูชัด ๆ จะวาเปนสัตวเปนบุคคลเปนเรา
เปนเขาเปนของสวยของงามไดอยางไร มีแตสิ่งรูอยูเห็นอยูชัด ๆ น้ี แลวไปหลงกลของมัน
ไดอยางไร หลงกลของกิเลสวานี้คือสัตว ดินน้ีคือสัตว น้ํานี้คือสัตวคือบุคคล ลม ไฟคือ
สัตวคือบุคคล คือเขาคือเรา คือหญิงคือชาย คือของสวยของงามนารักใครชอบใจ รักใคร
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ชอบใจอะไรกับดิน นํ้า ลม ไฟ แยกแยะดูใหเห็นชัดเจนซิ มัวตื่นลมตื่นแลงไปกับกิเลสอยู
ทําไม ธรรมมีอยู ของจริงมีอยู  

ถาพูดถึงเรื่องปฏิกูล รางกายไหนจะเปนปฏิกูลมากย่ิงกวารางมนุษยเรา ดูลงไปซิ 
ทุกสิ่งทุกอยางมันเดนกวาเขาทั้งนั้นถาเปนเรื่องปฏิกูล แลวทําไมจึงรักจึงชอบจึงกําหนัดยิน
ดีเอานักหนา นี่แลคือเรื่องของกิเลสกลอมใจหลอกใจ แมอยางนี้เรายังเชื่ออยูเหรอ เอา
ธรรมเขาไปเปนคูแขงมองทะลุเขาไปหาความจริงซิ ตอจากนั้นก็มองใหทะลุปรุโปรงลงไป 
จนกระทั่งอายตัวเองขึ้นมาในขณะนั้น วาท่ีมายึดมาถือมาสําคัญม่ันหมายวาส่ิงน้ีวาเปนน้ัน
เปนน้ี เวลาพิจารณาเขาสูความจริงแลว หาความเปนน้ันเปนน้ีดังท่ีเคยสําคัญมาน้ันไมมีเลย 
มันก็ละอายตัวเองนะซ ิ

พอปญญาหยั่งทราบตรงไหน มันรูแจงเห็นจริงข้ึนมาและปลอยวางไปโดยลําดับ 
ถาปญญายังไมเขาถึงความจริงเมื่อไร มันยังไมปลอย เพราะยังไมรูจริงเห็นจริงก็ยังไม
ปลอย เมือ่ถึงความจริง มัดไวเทาไรก็เถอะ ยังไงก็กระเด็นผึงไปเลยไมมีเหลือ ขาดกระจาย
ไปเลย อะไรมามัดไมไดมัดจิต ขอใหปญญาไดฟนขาดกระจายไปเถอะ จิตจะดีดตัวขึ้นมา
ทันที 

การพิจารณาใหถือเปนการเปนงาน ทบทวนขางบนขางลางภายในภายนอกตลอด
ทั่วถึง ถือเปนการเปนงานจริง ๆ อยาไปกําหนดเท่ียวแหงการพิจารณา อยาไปนับวา
พิจารณาเทาน้ันคร้ังเทาน้ีคร้ัง ไมสําคัญย่ิงกวาการพิจารณาใหรูจริงเห็นจริง น่ีคือความจริง
แท เอาใหเห็นเอาใหรู พิจารณาจนชํานาญ หลายคร้ังหลายหนเขาก็เดนไปเอง ๆ ความ
จอมปลอมทั้งหลายที่เคยเสกสรรปนยอเอาไวก็จางไป ๆ สุดทายก็หมดไป ไมกลาเขามา
แทรกความจริงน้ีไดเลย น่ันทานวารูจริง รูอยางนั้น 

นี่ละพระพุทธเจาทานตัดภพตัดชาติทานตัดเขาที่ตรงนี้ ทานสอนทานก็สอนอยาง
น้ีอันไหนท่ีหยาบจะควรพิจารณาไดงาย เหมาะแกกําลังสติปญญาของเราทานก็สอนตอนนี้
กอน เชน รางกายเปนของหยาบ แมเชนน้ันมันก็ยังหลง จึงตองสอนสวนรางกายนี้กอน 
อยางทานมอบกรรมฐานหาเปนตนให เมื่อพิจารณานี้มันก็กระจายไปเองอาการ ๓๒ ไม
ตองบอก ลุกลามไปหมด ซึมซาบไปหมด เขาใจหมด ปลอยวางไดทั้งนั้น เมื่อปญญาได
แทรกลงไปจนตลอดทั่วถึงแลว 

เวทนาซ่ึงมีอยูในกายน้ีมันก็เปนความจริงอันหน่ึง กายก็เปนความจริงอันหน่ึง 
เวทนาก็เปนความจริงอันหน่ึง แตเม่ือเราไมทราบวาท้ังสองอยางน้ีตางอันตางเปนความจริง
ของตัวเอง เราก็ไปควาทั้งสองอยางนี้มามัดเขาดวยกัน แลวยึดมาเปนเราเปนของเรา 
เวทนาคือความทุกขเปนตนก็เปนความจริงของมัน และเวทนาเองก็ไมทราบวาตนเปนทุกข
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ดวย และไมทราบวาตนไดใหความทุกขแกผูใดดวย ไมทราบความหมายในตัวเองดวย กาย
ก็มีลักษณะเหมือนกัน การพิจารณาเวทนากับกายตองแยกแยะกันอยางนั้น 

หนัง เนื้อ เอ็น กระดูกก็เปนชิ้นเปนอันเปนของจริงตามสภาพของตัว เวทนา มี
ทุกขเวทนา เปนตน ที่ปรากฏขึ้นจากรางกายก็เปนความจริงของมันอันหนึ่ง ถาจะเทียบแลว
ก็เหมือนฟนกับไฟที่เผาไหมกันนั่นแล ถาอยากรูเห็นประจักษตาประจักษใจก็ลองเผากอไผ
ดูซิ เสียงระเบิดตูมตาม ๆ เหมือนกับไมไผนั้นมีจิตมีวิญญาณ เสียงระเบิดตูมตาม ๆ น้ัน
เหมือนเสียงรองเสียงครางขอความชวยเหลือน่ันแล ที่นี่จงพิสูจนดูวาฟนมันรูไฟไหม ความ
จริงแลว ฟนก็ไมรูไฟ ไฟก็ไมรูฟน เมื่อทั้งสองอยางมาประกอบกันเขาก็ไหมของมันไป
อยางน้ันเอง เสียงระเบิดตูมตาม ๆ ดูแลวเหมือนกับมีวิญญาณ แตมันไมมี ฟนก็ไมทราบ
ความหมายของตนและไมทราบเรื่องของไฟ ไฟก็ไมทราบความหมายของตน ความรอนก็
ไมทราบความหมายของตน และไมทราบเรื่องของฟน ผูทราบก็คือเราผูดูไฟมันกําลังไหม
ฟนอยูน้ัน น่ีผูทราบก็คือจิต ระหวางรางกายกับทุกขเวทนามันเผาไหมกัน เชนเดียวกับฟน
และไฟเผาไหมกันน่ันแล มันไมทราบความหมายของกันและกันทั้งสองอยาง จิตตางหาก
เปนผูไปทราบ และจิตตางหากเปนผูไปหลงยึดส่ิงเหลาน้ันเขาไปอีก  

เพราะฉะน้ัน ความรอนระหวางรางกายกับทุกขเวทนาเผากัน ซึ่งเปนความจริงอัน
หน่ึงอยูแลว แทนที่จะรูตามความจริงนั้นยังไมพอ ยังเอาความทุกขรอนภายในใจเพราะ
ความลุมหลงทุมลงไปอีก แบกหามเอาท้ังรางกาย ทั้งความทุกขนั้นมาวาเปนตนเปนของ
ตนเขาอีก จึงเปนการกระทบกระเทือนจิตใจอยางหนักมาก ยิ่งกวาทุกขเวทนาทางรางกาย
เสียอีก น่ีแลความลุมหลง มันทําใหเปนพิษเปนภัยถึงขนาดน้ันแล 

ทานจึงสอนใหพิจารณา แยกแยะใหเห็นตามความจริงของส่ิงเหลาน้ี ย่ิงเวลา
ทุกขเวทนากลาสาหัสมากเทาไร นั่นแลเปนเวลาที่สติปญญาจะทํางานอยางเต็มที่เพื่อเอาตัว
รอด คนเรายอมจนตรอกเมื่อไร เม่ือถึงคราวจนตรอกแลว ความฉลาดเพราะความด้ินรน
ของสติปญญา หากชวยตัวเองเล็ดลอดไปได การรูแจงความจริงท้ังหลายก็รูไดในเวลาจน
ตรอกน้ันแล 

จึงขอใหทราบไวทุก ๆ องคดวยวา คนเรานั้นไมไดโงอยูตลอดเวลา เมื่อถึงคราว
จนตรอกจนมุมแลว อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ความพึ่งตนเองนั้นจะปรากฏขึ้นมาเอง เพราะ
ตอนน้ันเวลาน้ัน เราจะไปรองครางใหใครมาชวยเราได เราเปนผูแบกทุกขเต็มตัวเรา อุบาย
วิธีสติปญญามีมากนอย ที่จะพยายามตะเกียกตะกายใหเล็ดลอดออกไป มันเปนหนาที่ของ
เราโดยเฉพาะในเวลาน้ัน นั่นแหละเมื่อถึงขั้นนั้นแลว อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ก็เดนขึ้นมา
เอง รูไดชัดดวยวา ออ คําวา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ น้ันเปนอยางน้ีเองเหรอ เปนอยางนี้
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เองแหละ จงทราบจากความเพียรความสามารถของตน จะอาจหาญชาญชัยยิ่งกวาหวังพึ่ง
ใครในเวลาเชนน้ัน  

พระพุทธเจาทานก็สอนไวแลววา ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺป อกฺขาตโร ตถาคตา การ
ประกอบความพากเพียร เพื่อถอนตนจากกิเลสทั้งหลายนั้น เปนหนาที่ของทานทั้งหลายพึง
ทําเอง  พระพุทธเจาท้ังหลายเปนแตผูช้ีบอกแนวทางใหเทาน้ัน  น่ันทานบอกแลว  หูไมมี
เหรอ หูหนวกเหรอ เอาหูไปไวที่ไหนกันจึงไมไดยิน จึงไมคิด ธรรมนี้กระเทือนโลกคือหมู
สัตวมานานแสนนาน เมื่อไรจะตื่น เมื่อไรจะความายึดมาชวยตัวเอง จะพากันนอนจมแบบ
ไมมีหูมีตาอยูอยางนี้ละเหรอ 

คําวา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ เปนธรรมเล็กนอยเมื่อไร เคยรื้อขนสัตวมามากตอ
มากแลว ยังไมพากันคิดอานอยูเหรอ จะพากันประมาทไปถึงไหนอีก มีรสอรอยเลิศเลอนัก
หรือความประมาทนะ ถึงไดพากันรักสงวนเอานักหนา เคยไดยินจากธรรมบทใดบางวา 
ความประมาทพาคนใหถึงบรมสุขนะ เรามันเรียนนอยไมเคยเห็นไมเคยไดยิน เคยทราบ
แตวา ความไมประมาทพาคนใหพนทุกขถึงบรมสุข 

เราหวงอะไรเวลาน้ี เราหวงอะไร ส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงพลัดพรากผันแปรประจําตัวของ
มันอยูแลวตลอดเวลา ถาพูดถึงเรื่องความพลัดพรากผันแปร มันก็เปนทุกขณะอยูแลว เรา
ยังหึงหวงอะไรอีก  จะเอาอะไรมาเปนสารคุณสําหรับเรา เพราะการคิดการหึงการหวงการ
หวงการใยเหลาน้ัน มันไมมีอะไรเปนผลดี มีแตลม ๆ แลง ๆ ดวยอํานาจของกิเลสมัน
กลอมใหหลับอยูเทาน้ัน ไมมีอะไรเปนสารคุณพอใหภาคภูมิใจไดเลย มีอยางเดียวสําหรับ
นักบวชและนักปฏิบัติเรา คือตองหนักแนนในธรรม เพื่อเปนเครื่องฉุดลากออกจากความ
ลุมหลงเพลิดเพลินของกิเลส เอาใหจริงใหจัง อยาทําเหลาะ ๆ แหละ ๆ เห็นกองทุกขเปน
ตุกตาเครื่องเลนไปได ทุกขมันเปนตุกตาเมื่อไร ใครเคยชินตอไฟ จ้ีเขาท่ีไหนเม่ือไรโดด
เม่ือน้ัน ทุกขก็เหมือนกัน เจอเขาเมื่อไรก็เอาเถอะ ไมวาจะเจอทางรางกายและจิตใจ มัน
เปนสิ่งที่เคยชินตอกันไมไดทั้งนั้น   เรายังจะนอนใจอยูเหรอ 

พระพุทธเจาก็สอนไวแลวทุกสิ่งทุกอยาง สอนดวยความรูจริงเห็นจริง วาทุกขนี้
เปนทุกขจริง ๆ สุขน้ีเปนสุขจริง ๆ ความติดอยูในกิเลสเปนความทุกขมากมายขนาดไหน
พระองคก็เคยผานมาแลว เคยรูมาแลวเคยถูกมาแลว การผานพนกับส่ิงเหลาน้ีเปนคุณ
ขนาดไหน พระองคก็ประกาศธรรมใหเราท้ังหลายไดทราบอยูแลว เฉพาะพระพุทธเจาองค
ปจจุบันก ็ ๒,๕๐๐ กวาป ยังไมถึงใจของพวกเราอยูเหรอ การจมอยูในกองทุกขเพราะ
อํานาจของกิเลสมันกดมันถวงใหลมใหจมนั้น เรายังไมคิดเห็นโทษของมันบางหรือ แลวจะ
เห็นคุณคาของธรรมไดที่ตรงไหน 
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ธรรมทั้งหมดนี้เปนเครื่องปลุกใจสัตวโลกใหตื่นจากหลับ คือกิเลสพาใหหลับ พา
ใหงมงาย แตกิเลสเองไมไดงมงาย ตัวเราผูถูกกิเลสกดขี่บังคับ กิเลสกลอมน้ันแลมันงม
งาย ธรรมทานปลุกใหตื่นอยูตลอดเวลา สต ิ ๆ ไมเปนเครื่องตื่นจะเปนอะไร ปญญา
พิจารณาสอดสองหาชองแกชองปลดตนเอง เพื่อความเล็ดลอดไปไดเปนลําดับ จงนาํมาใช
อยานอนใจกับปาชาอันเปนความเกิดตายซํ้า ๆ ซาก ๆ ไมมีเงื่อนตนเงื่อนปลายนี้นักเลย 
การหลุดพนไปเสียเทาน้ันเปนเร่ืองวิเศษ 

จิตที่อยูใตอํานาจของกิเลส กับจิตที่พนอํานาจของกิเลส เหนือกิเลสแลว มีความรู
สึกตางกันอยางไรนั่น เพราะฉะน้ัน ความรูสึกของพระพุทธเจาผูพนกิเลสแลว และความรู
สึกของพระสาวกอรหันตทั้งหลายผูพนกิเลสแลว จึงไมมีอะไรจะเทียบจะเปรียบ จิตที่จมอยู
ในกิเลสนี้เปนอยางไร คิดดูอยางนักโทษ แมแตนอนหลับอยูก็ยังตองมีผูควบคุม อยาวา
เวลาต่ืนเลย ประกอบหนาท่ีการงานรับประทานอาหารเคล่ือนยายไปมาท่ีไหน ตองมีผูควบ
คุมอยูตลอดเวลา มันเปนความสุขแลวเหรอ การอยูใตอํานาจแหงการกดขี่บังคับของการ
ควบคุมน้ัน มันเปนที่พึงใจละหรือ นี่เด็ก ๆ ก็รูไดทราบได ก็นี่กิเลสมันควบคุมกดขี่บังคับ
อยูตลอดเวลา หาความเปนอิสระท่ีไหนได ทั้ง ๆ ท่ีรู ๆ อยูน้ันแหละ เหมือนนักโทษเขาก็
ไมใชคนตาย เขาก็รู ๆ อยูน้ันแหละ แตความรูนั้นก็รูอยูเฉย ๆ ไมมีอํานาจที่จะพนจาก
ความเปนนักโทษไปได 

ความรูของของคนที่มีกิเลสก็เหมือนกัน จะรูขนาดไหนก็อยูใตอํานาจของกิเลส 
มันเปนความสุขความอิสระท่ีไหน เปนความสะดวกสบายไดท่ีไหน การหลุดพนไปเสียเทา
น้ัน และการปราบปรามส่ิงท่ีมีอํานาจมากภายในจิตใจลงดวยธรรมเทาน้ัน จึงจะเปนความรู
ที่เดน เปนความรูท่ีอิสระ เปนความรูที่องอาจกลาหาญ เลยสมมุติทั้งปวง น่ันทานจึงเรียก
วา ปรมํ สุขํ ตรงกันขามกับ ปรมํ ทุกฺขํ การอยูใตอํานาจของกิเลสเปน ปรมํ ทุกฺขํ ของใจ 

การปราบกิเลสใหเรียบราบไปหมดโดยประการท้ังปวงน้ัน คือ ปรมํ สุขํ ปรมํ ทุกฺ
ขํ น้ีใคร ๆ ก็เคยแบกเคยหามมาแลว เคยโดนมาแลว สวน ปรมํ สุขํ นี้ไมเคยสัมผัสแม
กระแสบางเลย ทําไมจึงไมอยาก ปรมํ สุขํ บาง ปรมํ ทุกฺข ํมีรสมีชาติอยางไร มีความสุข
ความสบายอยางไร ก็ฟงแตวา ปรมํ ทุกฺขํ เราสงสัยท่ีตรงไหน เราจมอยูกับความทุกขมาไม
มีเวลํ่าเวลาจนกระท่ังปานน้ี ยังไมเข็ดหลาบ แลวเราจะเอาความเข็ดหลาบมาจากอะไร ใน
สามแดนโลกธาตุมีกิเลสอยางเดียวสรางทุกขใหสัตวโลกท่ีควรจะเข็ดหลาบ ธรรมมิไดสราง
ทุกขใหสัตวโลก ถาไมเชื่อพระพุทธเจาและดําเนินตามหลักที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว จะ
เช่ือใครและดําเนินตามอะไรจึงจะเปนทีแ่นใจ พระพุทธเจาหลุดพนแลวนําธรรมน้ันมาสอน
โลก จงนอมธรรมนั้นมาดําเนินเพื่อหลุดพน ใจจะไดเปนอิสระ 
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ความเปนอิสระของจิต ไมมีอะไรมาเกี่ยวของเลย หาอะไรเทียบไมได ทานพูด
เพียงวา ปรมํ สุขํ แมยังทรงธาตุทรงขันธอยู ใจนั้นก็อยูเหนือสมมุติทั้งมวลตลอดเวลา 
อกาลิโก ไมมีทุกขตัวไหนจะเขาไปแทรกได เพราะคําวาทุกขก็คือสมมุตินั่นเอง นอกจาก
ขันธซึ่งเปนตัวสมมุต ิก็ยังมีสุขมีทุกขไปตามสภาพของมัน ดังพระพุทธเจาประชวร นั่นก็คือ
ทุกขในธาตุขันธ ทรงกระหายนํ้า รับส่ังใหพระอานนทไปตักนํ้ามาใหเสวย นั่นก็คือเรื่องของ
ธาตุของขันธบกพรอง ตองการความเยียวยา ไมใชเรื่องของวิสุทธิจิตทาน 

อานนท ไปตักน้ํามาใหตถาคตดื่มหนอย เวลาน้ีธาตุขันธตถาคตเพียบเต็มท่ีแลว 
ตถาคตออนเพลียมากตองการพักผอน ลาดสังฆาฏิตรงน้ี ตถาคตจะพักผอนพอบรรเทา
ขันธ คําวาตถาคตนี้ก็หมายถึงธาตุถึงขันธ ราวกับวาอานนท ไปตักนํ้ามาเติมรถน้ีหนอย รถ
น้ีจะหมดนํ้าแลว ไปเอานํ้ามาเติม แลวพักเครื่องมันหนอย สวนผูขับรถไมไดเปนอะไร รถ
ตางหากเปน 

คําวา ตถาคตที่แทจริงก็คือพระจิตที่บริสุทธิ์ น่ันเหมอืนกับคนขับรถ ประคองราง
นี้ไปพอถึงที่ ๆ จะปลงมัน คือ เมืองกุสินารา ยังไมถึงนั่น มันจะบรรลัยไปเสียกอนแลว จะ
แตกจะพังเสียกอนแลวสรีระนี้ จึงตองเยียวยากันไป พอถึงกาลถึงสถานที่ที่ปลงวาง ท่ีวาเรา
กระหายก็หมายถึงวา ความบกพรองของธาตุขันธตองการน้ํา ทุกขก็คือขันธเวทนา มันอยู
ในขันธตางหาก ไมอยูในวิสุทธิจิต ไมอยูในความบริสุทธิ์ของใจ จะเอาอะไรไปทุกขตรงนั้น 

คําวา ตถาคตหิว ตถาคตกระหาย หมายถึงรางของตถาคตตางหาก ไมไดหมายถึง
พระจิตของตถาคตอันเปนองคศาสดา หรือเปนธรรมดวงเลิศอยางแทจริงน้ันเลย น่ีเร่ือง
ธาตุเรื่องขันธเปนอยางนี ้มันเปนไดดวยกัน ไมวาพระอรหันตไมวาคนมีกิเลสมันเหมือน ๆ 
กัน มีความทุกข ความสุข เจ็บไขไดปวย เจ็บหัวตวัรอนเปนธรรมดา อันน้ียอมรับ เพราะ
ธาตุขันธเปนสมมุต ิ เรื่องความทุกขความลําบากซึ่งเปนสมมุติดวยกันก็เขากันไดสนิท แต
จิตท่ีบริสุทธ์ิแลวน้ัน ไมไดมาเกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้เลย ก็หมายถึงความเปนอิสระของจิต
อยูตลอดเวลาน่ันแล 

นั่งอยูที่ไหนก็ใหมีสติ อิริยาบถตาง ๆ อยาไดเผลอ อยางนอยใหมีสัมปชัญญะคือ
ความรูสึกอยูในตัว จะรูเปนวงกวางหมดทั้งกาย ก็คือสติที่เปนสัมปชัญญะ ถาจดจอ
พิจารณาอะไร รูอยูจําเพาะ ๆ เรียกวาสติ สัมปชัญญะ คือความรูในวงกวางประจําตน เรียก
วาสัมปชัญญะ น้ีแลเปนเคร่ืองบํารุงใหมีกําลัง สติเม่ือไดรับการบํารุงอยูเสมอจะมีกําลัง 
ปญญาเมื่อไดใชการพินิจพิจารณาอยูโดยสม่ําเสมอ ก็จะมีกําลังและคลองตัวไปเชนเดียว
กัน สุดทายก็กลายเปนสติปญญาอัตโนมัติไปไดโดยไมตองสงสัย 
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ดังครั้งพุทธกาลทานวา มหาสติ มหาปญญา คือหมุนตัวไปเองโดยไมตองบังคับ
บัญชา ไมตองถูตองไถเหมือนขั้นเริ่มแรกที่กําลังตะเกียกตะกาย เนื่องจากเวลานั้นจิตยังไม
เห็นผลแหงธรรมปรากฏข้ึนบางเลย เชน สมาธิก็ยังไมปรากฏ ผลของการตัดกิเลสประเภท
ตาง ๆ ดวยอํานาจของปญญาภายในใจก็ยังไมปรากฏ จึงไมมีแกจิตแกใจที่จะประกอบ
ความพากเพียรไปโดยลําพังที่ไมตองบังคับ 

ผูบําเพ็ญจําตองบังคับอยูโดยดีในข้ันเร่ิมแรก แตพอเห็นผลขึ้นไปโดยลําดับแลวก็
มีแกใจ มีกําลังใจ ความเชื่อก็ปรากฏเดนชัดประจักษตน ความพากเพียรและธรรมอ่ืน ๆ 
จะไปไหน ก็หมุนกันมาเอง สติปญญาเมื่อนําออกไปใชหลายครั้งหลายหน ก็เห็นเหตุเห็น
ผล เห็นตนเห็นปลายของกิเลสอาสวะ ตลอดผลของธรรมก็รูเห็นไปพรอม ๆ กัน น่ันแหละ
ทําใหมีแกใจ เกิดความรักใครชอบใจในความพากเพียร ฉันทะคือความพอใจโดยหลัก
ธรรมชาติก็มาเอง เพราะผลเปนเครื่องดึงดูด จิตก็คอยหมุนตัวไปเอง 

คําวา ปญญาพิจารณารางกายน้ี เปนปญญาที่ผาดโผน เม่ือถึงข้ันผาดโผนแลวผาด
โผนมากทีเดียว พิจารณาทางรางกาย ถึงจะรวดเร็วก็รวดเร็วดวยความผาดโผน เพราะกาย
เปนสวนหยาบ ปญญาท่ีพิจารณาสวนรางกายน้ี แมจะเปนปญญาท่ีรวดเร็วทันใจก็ผาดโผน
ผิดกัน พอผานน้ีไปแลวก็เขาสูความละเอียด คําวาผานน้ีไปแลวหมายถึง การพิจารณาราง
กายน้ีรูรอบขอบชิดหมดแลว หยั่งทราบดวยปญญาไมสงสัย ปลอยวางอุปาทานความยึดม่ัน
ถือมั่นในกายเสียไดโดยธรรมชาติที่รูรอบแลว 

จากน้ันก็หมุนเขาสูนามธรรมโดยเฉพาะ ไมเก่ียวกับรูปธรรมเลย ไมวาภายนอกไม
วาภายใน ทั้งรางกายของตัวและของคนอื่นก็ไมสนใจพิจารณา สติปญญาหมุนเขาสู
นามธรรม ไดแกพวกเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตามแตถนัดในขันธใด เวลาใด การ
พิจารณาเวทนาก็หมุนเขาไปสูใจ การพิจารณาขันธใดยอมเชื่อมโยงถึงใจเสมอ สัญญา 
สังขาร ความคิดความปรุงของใจ ความหมายของใจ ซ่ึงแสดงยิบแย็บ ๆ หรือกระเพื่อม ๆ 
อยูภายในใจ เหลานี้เปนสนามรบของสติปญญา 

สนามรบทางรางกายก็ทราบกันแลว ไดชัยชนะมาเปนตอน ๆ แลว เลิกแลวสนาม
น้ี กาวเขาสูสนามอันละเอียด สติปญญาอันละเอียดพอ ๆ กัน พิจารณาเขาไป ขันธไหนมัน
ก็เหมือนกัน เร่ือง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ตามกันไปทุกระยะ ๆ เวนแตคําวาอสุภะเทาน้ัน 
เพราะขันธส่ีน้ีเปนนามธรรม ไมเกี่ยวกับเรื่องสุภะ อสุภะ มีแตความรูกับความกระเพื่อม
ของใจ กระเพื่อมไปทางไหน กระเพื่อมไปทางรูป ทางเสียง มาข้ันน้ีรูปเสียงเลยไมถือเปน
สําคัญยิ่งกวาความกระเพื่อมของใจ ถือวาความกระเพื่อมนี้แลคือตัวกอเหต ุ มันจะรูทันท ี
ๆ พอรูทันทีก็ดับกันทันที ไมมีเงื่อนสืบตอกับอะไร รูอะไรก็ดับ 
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สัญญาความหมายตาง ๆ จะซานออกไปไหนก็รู แตกอนไมรู จนกระทั่งไปเปน
ภาพเปนเร่ืองเปนราวข้ึนแลว ก็หลงภาพอันนั้นเหมือนตุกตาหลอกตัวเอง ทั้ง ๆ ที่ออกไป
จากใจน่ีแล   สติปญญาไมทันไมรู  แตพอทันแลวรูหมด  น่ีเราจะเอาสาระอะไรกับภาพ
หลอกลวงนั้น ๆ จะพิจารณาหาความจริงตางหาก ความคิด คิดดี คิดชั่วมันดับดวยกันทั้ง
น้ัน ไมวาจะคิดประเภทใด ความจํา จําอะไรมันก็ดับ สัญญา สังขาร เกิดดับ ๆ ประจําตน 

วิญญาณความรับทราบ มีแตเรื่องเกิดเรื่องดับ มันเรื่องสาระอะไรที่จะมาถือวาเปน
เราเปนของเรา มันใครครวญมันพินิจพิจารณา มันรูของมัน ก็มีแตเรื่องของจิตที่แสดง
อาการยิบแย็บ ๆ มันออกมาจากจิต ตามเขาไป นี่แหละที่วา เชื้ออยูที่ไหนไฟจะไหมเขาไป
ท่ีน่ัน เชื้อคือกิเลสมันอยูที่ไหน สติปญญาจะหมุนตัวเขาไปที่นั่น เอาใหเขาใจ ๆ แลวปลอย
วาง หรือวาเขาใจตรงไหนประหารกันท่ีน่ันก็ถูก 

สุดทายคําวากิเลสทั้งมวลนั้นมันอยูที่ไหนก็รูไดชัด มันไมไดอยูในรูป ในเสียง ใน
กลิ่น ในรส มันอยูกับจิตท่ีไปเก่ียวโยงกับส่ิงเหลาน้ันเพราะความไมรูตางหาก เม่ือพิจารณา
คล่ีคลายส่ิงเหลาน้ันจนเขาใจ จิตหายสงสัยแลว ปลอยเขามา ๆ จนถึงรางกายของเจาของ 
พอพิจารณาน้ีก็หายสงสัยแลวปลอยเขาไป แนะ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ พิจารณา
เขาไปปลอยเขาไป ๆ เร่ือย ๆ คือรูเทาแลวปลอยวาง ไมยึดม่ันถือม่ันในอาการท้ังหลาย
เหลาน้ี 

ขันธหาคืออะไร รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี่คือขันธหา รูเทาปลอยวาง 
อะไรเปนตัวการสําคัญของขันธหา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อยูที่ไหน ก็อยูที่จิต น่ัน ที่นี่
กิเลสรวมตัวเขาไปจุดเดียวแลว น่ีแลการพิจารณาทางดานปญญา หมุนเขาไปจนกระทั่งถึง
จิต 

แตจิตประเภทที่มีอวิชชานี้เปนจิตที่สงาผาเผยองอาจกลาหาญ ท้ังความผองใส ทั้ง
ความองอาจกลาหาญ ท้ังความคึกคะนองดวยความอาจหาญวาตัวเกงน้ันแล มิไดคะนอง
แบบท่ัว ๆ ไป เปนวิสัยของจิตประเภทนี ้ เพราะฉะนั้น ทานจึงวา มานะ ๙ มานะ ๙ อยู
ตรงน้ี ทานอธิบายไวในสังโยชนเบ้ืองบนวา รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา 
มานะนั่นคือความถือ ก็ถืออวิชชากับจิตที่กลมกลืนเปนอันเดียวกันนั้นแล วาเปนตน วา
เปนเราเปนของเรา แลวยกอันน้ีข้ึนมาเทียบเคียง วาองคนั้นเปนยังไง ผูนั้นเปนยังไง จิต
เสมอเราหรือย่ิงกวาเรา หรือหยอนกวาเรา น่ัน ทานจึงเรียกวา มานะ ๙ ๓ คูณ ๓ เปน ๙ 
เชน จิตเราตํ่ากวาเขา สําคัญวาตํ่ากวาเขา เสมอเขาหรือย่ิงกวาเขา จิตเราเสมอเขาสําคัญวา
ตํ่ากวาเขา หรือเสมอเขาหรือย่ิงกวาเขา จิตเราย่ิงกวาเขา สําคัญวาตํ่ากวาเขา เสมอเขาหรือ
ยิ่งกวาเขา 
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กิเลสสวนละเอียดเอาอันน้ีแหละออกเทียบเคียง เพราะกําลังเปนเข้ียวน่ี เขี้ยว
กําลังแหลมคม เข้ียวอวิชชา ทานวามานะ ความถืออันนี้เอง พออันนี้สลายลงไปแลวเอา
อะไรมาถือ เอาอะไรมาเปนผองใส เอาอะไรมาเปนเศราหมอง เอาอะไรมาเปนความองอาจ
กลาหาญ เอาอะไรมาเปนความกลัว มันไมม ี พอธรรมชาติอันน้ีสลายตัวลงไปดวยอํานาจ
ของการพิจารณา สิ่งเหลานี้แลเปนธรรมชาติที่สรางปญหาตามภูมิของตน คือภูมิละเอียดก็
สรางปญหาอันละเอียดจนไดแหละ กิเลสหยาบก็สรางปญหาอันหยาบข้ึนมา กิเลสละเอียด
ก็สรางปญหาละเอียดขึ้นมา กิเลสหมดไปแลวไมมีอะไรสรางปญหา หมดปญหาโดย
ประการท้ังปวง หมดเหตุหมดปจจัยของสมมุติที่จะสืบตอกันแลว เหลือแตความบริสุทธ์ิ
ลวน ๆ จึงไมมีปญหาใด ๆ อีกตอไป 

ความบริสุทธ์ิลวน ๆ เปนเหตุเปนปจจัยกับอะไร สรางปญหาอะไร ทานวาหมด
ปญหา หมดตรงน้ัน ภพชาติที่เคยเปนอยูกับจิตมากนอยมันรูมาโดยลําดับลําดา จนกระทั่ง
เขาจุดรวม เหลือแตเชื้อของมันที่จะไปเพาะที่นั่นที่นี่ คือ เกิด ก็เผากันลงที่นั่นดวยตป
ธรรม จนแหลกแตกกระจายหมดแลว ภพชาติจะสืบตอไปไหนอีกมีไหม จะไปถามใครเลา 
แมพระพุทธเจาประทับอยูตรงหนาก็ไมทูลถาม เพราะเปนความจริงเหมือนกัน ไมมีอะไร
แปลกตางกันพอจะถามกัน ทานจึงวา สนฺทิฏฐิโก เห็นเอง รูเอง ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺู
หิ ทานผูรูท้ังหลายรูจําเพาะตน น่ันคือทานผูรูจากการปฏิบัติรูจําเพาะ ไมเปนสาธารณะแก
ผูหน่ึงผูใด นี่ที่ทานวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ เสร็จแลวงานฟาดินถลม ไดเสร็จส้ินลงไปแลว ดิน
ฟาถลม ก็คือภพคือชาต ิกอตัวขึ้นมาดวยธาตุสี่ ดิน นํ้า ลม ไฟ หรือภพชาติประการใด ๆ 
มันก็เปนเรื่องของสมมุติ จึงวาดินฟาถลมคว่ําลงไปหมด ทีนี้อะไรจะมามีอยูในจิตนั้น 

น่ันแลท่ีน่ี เอาดู ๆ กิเลส เมื่อไดฆาตายสนิทจากจิตดวงนี้แลว เอา มันอยูกับจิตใด 
กับรางใดกายใด กิริยาของใคร แสดงทาไหนออกมาปดไดยังไง มันรูหมด นี่ละที่วากิเลส
ครอบหัวเราอยูตลอดเวลาแตเราไมรู ถาเปนพระพุทธเจา พระอรหันตทานดูแลวดูยากที่
ไหน แย็บเดียวทานก็ขยะไปแลว ทานรู ๆ จนขยะจะวาไง แตพวกเรามันตาบอดตอตาบอด
อยูดวยกัน ไมรูทั้งเรื่องของเรา ไมรูทั้งเรื่องของเขา ไมรูทั้งเรื่องคนอื่น ๆ ตางคนตางไมรู 
แตก็เขาใจวาตัวรู สําคัญวาตัวรู สําคัญวาตัวดีแลวก็ทะเลาะกัน กัดกันเหมือนหมา เพราะตา
ในไมเห็น ตาปญญาเหมือนพระพุทธเจา พระสาวกทานมันไมม ีนี่แลเรื่องของกิเลสมันตอง
สําคัญตัว ยกยอตัวเสมอ เลวเทาไรย่ิงสําคัญตัววาดี กิเลสเปนเชนน้ัน ไมเคยลงกับความ
จริงคือธรรมมาแตกาลไหน ๆ  
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เพราะฉะน้ัน เรามาปฏิบัติเพ่ือปราบส่ิงเหลาน้ี จงอยาใหมีภายในจิตใจไปนาน 
ปราบใหแหลกแตกกระจายไปหมดแลวอยูสบาย ใจเว้ิงวาง แตเปนอางเก็บวิสุทธิธรรมไมมี
ว่ีแววสมมุติผานเลย ถาเทียบกับสมมุติก็เปนใจอวกาศ เทียบไปอยางนั้นเอง 

เอาละการแสดงธรรมก็เห็นวาพอสมควร 

พูดทายเทศน 

พวกเรามันพวกสวดกิน ธรรมะเลยเปนเคร่ืองมือหากินไปเสียหมด หากินขาวตม
ขนม วา กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา คนตายท่ีไหนละไปแลว ความ
ฉลาดเอาไปสวดหากินขาวตมขนมเสีย ความฉลาด กุสลา ธมฺมา ธรรมยังคนใหฉลาด มัน
ฉลาดหากินขาวตมขนมไปเสียพวกเรา มันไมฉลาดนํามาแกกิเลส มาฟนกิเลส อกุสลา ธมฺ
มา ธรรมพาคนใหโง สิ่งที่พาคนใหโง จงกุสลาเจาของใหพอตัวซิ เมื่อพอตัวแลวอยูที่ไหนก็
อยู รูชัดแลวสงสัยไปไหน รูพอตัวแลว ฟงแตวาพอตัวซ ิไมไดสําคัญม่ันหมายกับเวลํ่าเวลา
ดินฟาอากาศ กับการเปนการตาย ไปสูงไปต่ํา เกิดที่ไหน อยูที่ไหน สุขทุกขประการใด คิด
ไปใหเสียเวลาทําไม เม่ือเห็นความจริงเต็มใจแลว ก็อยูตามความจริงนั้น แสนสบายย่ิงกวา
ไปเท่ียวควาโนนควาน้ี ควาลม ๆ แลง ๆ  

พระพุทธเจาทานสอนจริงขนาดนั้น แตมันไมชอบจริงมนุษยเรา เฉพาะอยางยิ่ง
พระกรรมฐานเราสอนอยางน้ี ๆ ไปงมอยางโนน ควาโนนควาน้ี อวิชชาสําคัญมากตัวเชื้อ
พาใหเกิด ละเอียดมากทีเดียว ถาไมเคยดําเนินมันไมรู ธรรมเคร่ืองดําเนินก็ตองเปนธรรม
ปฏิบัติ รูเขาไป ๆ ตามเขาไป ๆ จนถึงตัวมันเลย 

นี่ก็ไดอธิบายใหหมูเพื่อนฟงไมรูวากี่ครั้งกี่หน ทําไมมันไมถึงใจ การอธิบายนี้ไม
ไดสงสัยนะ อธิบายตามความจริงแท ๆ ทั้งฝายเหตุฝายผล ไมไดอธิบายดวยความสงสัย 
อธิบายใหหมูเพื่อนฟง มันนาจะจับเอาเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งเขาไปจริงจังกับตัวเอง อยูไปนาน
ไปมันชินชานะ ความชินชาเปนอะไรถาไมใชกิเลส ถาธรรมจะราบร่ืน จะคลองตัวไปเรื่อย
ในการแกการปลดความไมดีในตัว ใจจะเดนข้ึน ๆ ความระมัดระวังสํารวมตัวก็จะเดนข้ึน 
ๆ น่ันคือธรรม ถาเปนเร่ืองความชินชาแลวมันจะไปไหน ถาไมไปหนาดานมันจะไปที่ไหน 
ถาชินชาแลวหนาก็ดาน ภาษาภาคอีสานเขาเรียกเหล็กกนเตาหรือทองกนเบา นายชางเหล็ก
จะทุบจะตียังไงมันก็ไมไดเรื่อง จะเอาไปทําอะไรก็ไมเปนประโยชน ถาลงมันไดเปนเหล็ก
กนเตา ทองกนเบาแลว ฉะน้ันจงพากันระวังใหมาก พระกรรมฐานทั้งองคอยาลืมตัว จะ
เปนเหล็กกนเตา ทองกนเบาไปเปลา ๆ  
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ในคร้ังพุทธกาลทานเอาจริงเอาจังนะ ทานถือการภาวนาเปนการเปนงานเปนเนื้อ
เปนหนังเปนจิตเปนใจจริง ๆ ทานไมใหอะไรมายุงนะ จงทราบรากฐานหรือแกนของการ
ปฏิบัติธรรม แกนของศาสนา แกนของผูพาดําเนิน ทานดาํเนนิอยางน้ันหนา พวกเราก็เห็น
ในตํารับตํารา แตเมื่อความจริงไมถึงใจแลว มันไมกระจายมันไมซึ้ง ในธรรมท้ังหลายท่ี
ทานดําเนินมาและพาดําเนินมา มันก็ไมซึ้ง 

ถาเปนเรื่องของกิเลสแลวมันซึ้ง ไมวามันจะแย็บมาหมัดไหนละ เปนเปดคางย่ืน
คางใหมันเลย ปกตินิสัยก็เปดใหมันอยูแลวตั้งแตมันยังไมตอยโนนแนะ แลวอะไรจะไปคิด
ปดปองมันวะ ถาเปนกิเลสแลวเหมือนกับวากวักมือเรียกมัน มาเขามา ๆ เอาตรงคางตรง
ขากรรไกรน่ีนะ ใหมันหงายหมาลงไปเลย หงายไมมีทาก็เหมือนหงายหมาละซิ หงายมีทา
มันหงายตอสู หงายหลบหลีก หงายหลบหมัด พวกเรามันหงายแบบไมมีทา เหมือนถูก
น็อกนะ พวกเรามันพวกถูกน็อก พวกหงายไมเปนทา 

พูดอยูขณะนี้เรายังโมโหวะ โมโหแทนหมูแทนเพื่อนนะซิ เพราะเราเคยฟดกับมัน
มาพอแลว โถ บางครั้งขณะฟดกันเหมือนจะไปทั้งชีวิตนี่เลย เอาไป ไมอาลัยเสียดาย น่ัน
จิต เวลามันแข็งแกรง แข็งแกรงขนาดน้ันนะ เอาไปเถอะ ยังไงก็ไมถอย จิตพุงเลยนะเวลา
เชนน้ัน เราถึงไดเห็นเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทา เห็นไดชัดอยางนี้เอง ไมไดคุย เอาความจริง
มาพูดกันซิ 

พระพุทธเจาวา มัชฌิมาปฏิปทา พวกเราเอามาแปลกัน แปลไมไดปฏิบัติวา 
มัชฌิมาปฏิปทา เดินทางสายกลาง ไมยิ่งนักไมหยอนนัก ไมยิ่งนักมันเปนยังไง ไมหยอน
นักมันเปนยังไง สายกลางนั้นคือยังไง ก็เห็นแตเสื่อกับหมอน สายกลางน่ันเห็นไหม น่ันมัน
คือมัชฌิมาของกิเลสตางหาก ไมใชมัชฌิมาของธรรมปฏิบัต ิ กิเลสมันมีมัชฌิมาของมัน
อยางม่ันเหมาะ โลกถึงไดติดมัน เดินทางสายกลางน้ีหนา เอาลงเสื่อกับหมอนตรงกลางนี้
หนา น่ัน ถาจะทําความพากเพียรใหแข็งขอบาง โอย ไมไดนะ จะเครงเกินไปนะ ทําพอดีให
สบายซิ ทําไป หลับไป สัปหงกไปซิ ถาชักงวงบางก็รีบหงายทองลงกลางเสื่อกลางหมอนนั้น
ซิ มัชฌิมาอยูที่นั่น น่ันเห็นไหม นั่นกิเลสมันกลอม ลมระนาวเลย 

ถาเปนมัชฌิมาของธรรมแลว เอา กิเลสโผนมา ๆ ซิ วาง้ันเลย มัชฌิมาตองโผนไป
ถึงไหนถึงกัน เหมือนกับขาศึกยกกองทัพใหญมา เครื่องมือของเขาเปนยังไง เราตอง
เตรียมเครื่องมือของเราใหพรอม ฟดกันเลย ถากําลังและอาวุธตลอดอุบายวิธีการรบไม
เหนือมัน ชนะมันไดยังไง ขาศึกนะ สติปญญาซึ่งเปนอาวุธทันสมัยที่เรียกวามัชฌิมา ไม
เหมาะสมกับกิเลสจะปราบกิเลสไดยังไง เวลากิเลสโผนมาก็ตองโผนไปซิ น่ันละเรียกวา 
มัชฌิมา คือ เหมาะสมกับการปราบกิเลสประเภทน้ัน ๆ  
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การบอกใหเดินทางสายกลาง แตไมทราบวาสายกลางเปนยังไง น่ันจะตรงเปา
หมายแหงมัชฌิมาปฏิปทาไดอยางไร สุดทายความอยากไปนิพพานก็เลยกลายเปนตัณหา
ไปเสีย นั่นฟงดูซิ อยากไปนิพพานก็เปนตัณหา ก็เห็นแตคนตายเทาน้ันท่ีไมอยากอะไรเลย 
แลวมันไปนิพพานไดไหมคนตายนะ เห็นแตมันขึ้นกองฟอนกองไฟนั่นแหละ มันจะไป
นิพพานไดยังไงก็คนตาย อยากดวยอํานาจของกิเลสและพันกันอยูวันยังค่ําเปนอยางไรไม
เห็นคิด พอจะอยากไปนิพพาน เพียงจะหันหนาออกจากกิเลสมองดูทางไปนิพพาน อุย นี่
เปนตัณหานะ วาอีกแหละ มันอะไรกัน จะไมเปนบากันหมดแลวหรือปราชญชาวพุทธเรา
นะ ถึงไดฆาตัวดวยความอยากไปนิพพานวาเปนตัณหาขนาดนั้น 

ความอยากเปนมรรคก็มี ความอยากเปนกิเลสก็มี ทําไมความอยากเปนมรรคมีไม
ไดวะ ถามีไมไดมันจะแกกันไดอยางไร เอาตรงน้ันซิ ถาไมพลิกอยางนี้ไมทันกลของกิเลส
นะ กิเลสมันแหลมคมขนาดไหน ธรรม มีสติปญญาเปนตน ไมแหลมคมไมได มันตอง
พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมซิถึงจะทันกัน เผ็ดมาเผ็ดไป รอนมารอนไป เอาให
ทันกัน แกไมมวยเขาใหได แกไมไดตายจริง ๆ นะ น่ีเราเสียทาเขาดวยวิธีน้ี เราจะแกเขา
ดวยวิธีใดตองแกซ ิไมแกก็ถูกน็อกจริง ๆ  

น่ีเคยเห็นคุณคาของการเด็ดเด่ียวในเวลาจําเปนจนตรอกจนมุม เห็นคุณคาจริง ๆ 
ประจักษใจ จําไมลืมตลอดไป จึงไดนํามาพูดใหหมูเพื่อนฟง พูดดวยความกลาหาญดวย 
มันไมไดจนตรอกหนาสติปญญา วาอยางน้ีเลย ทุกขหนาแนนเขาเทาไร เหมือนจะมัดเราให
ตายในปจจุบันน้ี สติปญญาก็หมุนติ้วเขาไปตรงนั้น ออกไปไหนไมได เหมือนกับ
ตะลุมบอนกัน เผลอไดยังไงเวลานั้น ราวกับนักมวยเขาวงในกัน เผลอไดยังไง นี่ก็สติ
ปญญาหมุนติ้ว ๆ ถอยไมได ทุกขหนักเทาไรมันยิ่งหมุนเขาไปเรื่อย ๆ ตอไปมันก็เขาใจ ๆ 
ๆ เดี๋ยวขาศึกก็พังทลาย 

ผมนะมันนิสัยหยาบ เพราะฉะน้ัน เวลามาพูดกับหมูเพ่ือนจึงวาหยาบ คือเราเคย
ปฏิบัติมายังไง ไดผลมายังไง ก็ไมพนที่จะนํานิสัยนั้นมาพูดมาใช ไมวาครูบาอาจารยองคใด
ก็เถอะ เราวาอยางน้ีนะ เพราะเคยสมาคมกับทานมาแลว  อยางหลวงปูขาวลองไปฟงภาย
ในทานซิ โอโห เสียงกังวานไปถึงสามแดนโลกธาตุแนะ ทานเด็ดไมใชเลนนะหลวงปูขาวน่ี 
เวลาทานพูดเปร้ียง ๆ หลวงปูแหวนโนนก็เหมือนกัน ผมไดเคยไปคุยธรรมะกับทานแลว 
เพราะทานก็รํ่าลือมานาน เราเขาถึงทาน ไปคุยธรรมะกับทาน โอย ธรรมะทานบรรจุไวใน
ใจเต็มเปยม ถาเปนตุมเปนถังก็เต็มถังขนาดใหญ ไมเคยไดเปดออกใชเลย อะไรสมควร
หรือไมสมควรแกนํ้าน้ีทานก็รู นํ้าน่ีเปนนํ้าท่ีสะอาด นํ้าท่ีมีคุณคามาก จะไปเปดทิ้งเฉย ๆ ก็
ไมเกิดประโยชน เหมือนเขาตํานํ้าพริกละลายแมนํ้าน่ันเอง ทานก็ไมพูดนะซิ ทานอยูไป
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อยางน้ันแหละ จะมีพระมีเณรเต็มวัดเต็มวาก็ตาม ก็เหมือนกับหัวไมหัวตอน่ันแหละ ทาน
ไปสนใจอะไร ก็มันไมเกิดประโยชน เพราะพวกน้ีมันไมสนใจ แลวทานจะไปพูดอะไร 

พอเราไปแหยทานปบ ทานเปดผางออกมาเทียว ผมยังไมลืมนะ ก็เรามันคนขี้ดื้อ
น่ี ใสปบเขาไปเลย ไมเอาหลายหมัดนะ สองหมัดเทาน้ันแหละ ใสปบเขาไป ทานก็ปดผึง
เลย พูดเปรี้ยง ๆ เราไมลืม ๑๐ นาที เขมขนไปถึง ๑๐ นาท ีแลวหยุด เราเขาใจแลว หมด
ที่สงสัยแลวในจุดนี้วางั้นเถอะ ใสแย็บเขาไปอีก ทานผางออกมาเลย คราวน้ี ๔๕ นาที ไหล
ออกมาเลย ทานไมทราบไดเสียงมาจากไหน ขึงขังตึงตังคึกคัก โอยพูดไมถูก เสียงล่ันเทียว 
ถามีคนเดินไปบริเวณน้ันเขาจะวา อะไรน่ีพระทะเลาะกันหรือไง พอจบลง อาว ทานมหา
เห็นวาไมถูกตรงไหน เอา คานข้ึนมา ๆ กระผมไมคาน กระผมหาธรรมอยางน้ีแหละ ก็เรา
ลงทานแลวน่ี 

ตอจากน้ันทานก็ถาม องคนั้นละไดคุยกันแลวหรือยัง กับองคน้ันละ ไดคุยกันแลว
หรือยัง ทานถามไปเร่ือย ก็หมายความวา ธรรมะขี้ดื้อ ปญหาขี้ดื้อนี้ไปเที่ยวตีที่ไหนบาง 
ความหมายก็คงวาง้ัน โอย ทานย้ิมแยมแจมใส ดูสีหนาสีตาดูทุกสิ่งทุกอยางเหมือนขึ้น
พรอม ๆ กันเลย พลังของธรรมทานออกเต็มที่ ถาเปนโลกก็เปนพลังของกิเลส ถาเปนพลัง
จิตผูบริสุทธิ์ก็เปนพลังของธรรมออกมา เพราะธรรมไมมีเคร่ืองมือสําหรับตนมาใช ก็เอา
เครื่องมือของกิเลสมาใช 

อวัยวะทุกสวนเปนเครื่องมือของกิเลส เปนวิบากของกิเลส เมื่อธรรมไมมีเครื่อง
มือเปนของตัวแลว ก็ตองนําส่ิงเหลาน้ีมาใช เพราะฉะน้ัน กิริยาทาทางของธรรมที่นําเครื่อง
มือของกิเลสมาใชจึงเปนเหมือนกับกิเลส เวลาแสดงอาการเขมขนออกมาเขาก็วาทานด ุ
ทานโกรธ น่ีละท่ีคนท้ังหลายวา ทานอาจารยองคนั้นด ุ ทานอาจารยองคน้ีดุ ก็อยางนั้นแล 
เพราะเขาไมเคยเห็น เห็นแตพลังของกิเลส ถากิริยาแสดงออกมาอยางนั้นก็คือกิเลสดี ๆ ที
นี้เขาไมเคยเห็นเรื่องของธรรมเปนยังไง จะไปตําหนิเขาก็ไมได เพราะเขาไมเคยรูเคยเห็น
วาธรรมมีพลัง มีอํานาจ สามารถแสดงออกมาอยางเปดเผยไดเหมือนกิเลส เปนแตตอง
อาศัยรางกาย วาจา กิริยา ซึ่งเปนสมบัติของกิเลสออกแสดงเทานั้น จึงคลายคลึงกันเวลา
แสดงออก 

อยางทานอาจารยม่ัน ทานแสดงผึง ๆ ทานแสดงทั้งไมทั้งมือดวย เวลาเอากัน
อยางถึงพริกถึงขิง ทีนี้มือก็ปดถูกกระโถนกลิ้งตกไปพักหนึ่ง เรายังไมลืมนะ ทานก็เลยหยุด 
เมื่อมือโดนกระโถนกลิ้งผานพระไปลงโนน ตกเปะ ลงพักหนึ่ง เทศนเลยเงียบพระก็รีบจับ
กระโถนมาวาง ทานน่ิงเงียบไปนิดหน่ึง โอะ เทศนเอาจนกระโถนตกเทียวนะ จากนั้นก็ยอน
ปบ เปนอยางไรละ กิเลสของพระตกไปบางไหมละ หรือตกแตกระโถน แนะ  
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เทศนวันไหนๆ ก็มีแตพนลมใหหมูเพื่อนฟง หาเน้ือหาหนังไมเจอ จะทํายังไงนี่
พระเราก็มีมากเขา ๆ แลวนะ มันจะเหลว ๆ ไหล ๆ ไปนะ เราเข็ดเร่ืองเหลาน้ี กิเลสพาให
ลืมตัวไดงาย ๆ หนา น่ีมาแกกิเลสจะกลายเปนกิเลสมัดคอนะ สวนมากวามาแกกิเลส 
ความจริงแลวจะมีแตช่ือเทาน้ัน บทกิเลสมัดคอไมไดพูด ทั้ง ๆ ที่มันมัดอยูตลอดเวลา 

หูของพระทั้งหลายกับหูของเรานี่มันยังไงกัน ชอบกลอยูนะ หูเราก็ไมเห็นหูดีอะไร 
ตาเราก็ฝา ๆ ฟาง ๆ แตทําไมเห็นอะไรกอนเพื่อนวะ เวลาเราอยูกุฏิน้ีหมูเพ่ือนคุยกันอะไร
ไดยินหมด เวลาจําเปน เราเคาะไมปอก ๆ หายเงียบเหมือนตายกันท้ังวัด บางทีเคาะถึง ๓ 
พัก เคาะแลวก็หยุดไป เห็นไมไดเรื่องก็เลยเคาะอีก แลวก็เงียบไปอีก พอเคาะอีกก็เงียบไป
อีก เอ   เปนยังไง ก็ดอม ๆ มาดู ก็มีพระอยูนี่ พระก็ยืน เดนิ เกง ๆ กาง ๆ อยูแถว
บริเวณศาลาน้ีแหละ ดูมันจะท้ังหลับหูหลับตา ทั้งปดหูปดตาเขาอีกดวยก็ไมรู มันถึงไมได
ยิน นี่แสดงวาจิตไมไดอยูกับตัว ถาสติอยูกับตัวมันก็เหมือนคนอยูในบานในเรือน อะไรมา
ผานก็รู แตนี้ไมรู นอกจากโกโก กาแฟ เทาน้ันมันจะรู โกโก กาแฟ เคยผานมันก็รูไดเร็ว 
นํ้าสม นํ้าหวาน โกโก กาแฟ มันรูเร็วแตเสียงน้ันมันไมรูเพราะไมมีหวัง เสียงมันไมมีหวัง
รายได จะไปสนใจกับมันทําไม สิ่งมีหวังมีอยูถมไปนี่วะ 

พระพุทธเจาอุบัติขึ้นมาแตละพระองคกระเทือนโลก ในสามภพมีองคเดียวเทาน้ัน
ผูรูเร่ือง ผูละ ผูปราบขาศึกแหงภพได เพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจาอุบัติขึ้นในโลกจึงเปน
มหาอุตมมงคลอยางยิ่งแกโลก ใหไดเห็นผิดถูก ดีชั่ว บาปบุญ นรกสวรรค สักทีหนึ่ง พอ
ศาสนาน้ีส้ินไปเพราะกิเลสครอบงําหัวใจของสัตว ไมใหมีความเช่ือความสนใจตอศาสนา 
ศาสนาก็หมดไป ทีน้ีก็มีแตอันเดียวน้ีแหละครอบสัตวโลกไว พุทธันดรหนึ่งพระพุทธเจามา
อุบัติพระองคหนึ่ง โผลข้ึนมาทีหน่ึง พอรูอะไร ๆ บาง จะทํายังไง 

พวกเราก็เหมือนกันนะ พุทธันดรหนึ่ง ๆ สติถึงโผลขึ้นมาทีหนึ่ง ปญญาแย็บบางก็
ไมไดเทาแสงหิ่งหอย มืดมิดปดตาไปอีก จนเลยพุทธันดรก็ไมรูแหละ วันหน่ึง ๆ จะระลึก
แคไหน ไดแคไหนก็ไมรู สองพุทธันดร สามพุทธันดร ระลึกสติไดทีหนึ่งก็ไมรู สวนปญญา
นาจะสี่หาพุทธันดรกวาจะแย็บออกมาไดเทาแสงหิ่งหอย นอกนั้นจมน้ําอยูในสุญญกัปเสีย
ทั้งนั้น 

เราก็สอนจนหมดภูมิหมดสติปญญาจะมาสอนแลว จะเอาแบบศาสนาเซ็นเขาเรอะ 
เราก็ไมใชเซ็นน่ีวะ เซ็นเขาทํายังไง ใครนั่งสัปหงกงกงัน อาจารยก็เอาคอนตีเอานะซิ นี่ถา
เปนอยางน้ันแลว พระเณรเหลาน้ีคงไมมีหนังติดตัวเลยแหละ ถูกคอนตีแตกกระจายไป
หมดเลย พวกนี้พวกหนังไมติดตัว ดีไมดีไมวัดปาบานตาดจะไมมีเหลือนะ ขนมาทําเปน
คอนตีพระ ถาจะเอาแบบศาสนาเซ็นนะ นี่เรากลัวไมในวัดจะหมดเกลี้ยงทั้งวัด จึงไมนํา
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ศาสนาเซ็นมาใช ทุก ๆ องคขอใหเห็นใจและสงสารไมในวัด แลวพากันต่ืนตัวระวังใจ 
รักษาสติ บํารุงปญญาเอาเองเถอะ 
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕ 

มหาภัทรกัป 

ความมืดถาไมมีความสวาง เปนที่ผอนคลายของผูมีอวัยวะเพื่อรับทราบดินฟา
อากาศความมืดความสวาง คนเราก็เปนทุกข สัตวก็เปนทุกข จึงตองมีทั้งมืดทั้งสวางไว
สําหรับประสาทของสัตวและการทองเที่ยวของสัตว ซึ่งนิยมความมืดความสวางตางกัน ใจ
ถามีแตความมืดปดบังหุมหอไวแตถายเดียว หาความสวางไมไดก็ยอมเปนทุกข คือไมมีที่
ออกไมมีที่ระบาย ถามีแตทุกขถายเดียวไมมีความสุขแทรกบางเลย โลกนี้ก็อยูกันไมได ส่ิง
เหลาน้ีเปนของคูเคียงกันเสมอ จากนั้นก็แยกออกไปเปนโลก เปนธรรม 

โลกถามีแตโลกลวน ๆ ไมมีธรรมเขาเคลือบแฝง โลกก็หาประมาณไมได หา
ขอบเขตเหตุผล หาเคร่ืองยึดเหน่ียวไมได เม่ือหาเคร่ืองยึดเหน่ียว หาหลักหาเกณฑ หา
เหตุหาผลไมไดก็เทากับหาความสุขไมได หาที่ปลงใจไมได เพราะตามปกตขิองใจยอมหาที่
ปลงที่วางที่ยุติเพื่อความสุขความสบายอยูเสมอ เพ่ือปลอยภาระไปเปนคร้ังคราวหรือเปน
วรรคเปนตอน หากไมมีที่ปลอยวางเลยก็เทากับแบกทุกขอยูตลอดเวลา เพราะฉะน้ันธรรม
จึงเปนของจําเปนสําหรับโลก เพื่อเปนที่ยึดของใจซึ่งเปนของคูเคียงกันมาแตกาลไหน ๆ 

คําวาพระพุทธเจามาตรัสรูในโลกน้ัน ไมใชมีเพียงองคเดียวสององค นับเปน
จํานวนลาน ๆ เพราะโลกน้ีมีมาเปนเวลานาน โลกกับธรรมจึงเปนของคูเคียงกันเรื่อยมา 
ดวยเหตุน้ีศาสนากับโลกจึงมีคูเคียงกัน จะขาดไปบางก็เปนบางกาลบางสมยั เชน ทาน
กลาวไวในธรรมวา พุทธันดรหรือสุญญกัป ก็หมายถึงความวางเปลาจากศาสนา พุทธันดร
หมายถึงระหวางแหงพระพุทธเจาแตละองคที่จะมาตรัสรู น่ันก็วางจากศาสนา ทานยังพูด
ไปถึงภัทรกัป แตละภัทรกัปที่จะมาปรากฏขึ้นมานั้นก็วางจากศาสนา ทานเรียกวาสุญญกปั 

การวางศาสนาแตละคร้ังแตละสมัยน้ัน เปนการวางจากความสุขความพึงหวัง ใน
ขณะเดียวกันก็เต็มไปดวยความทุกขของสัตวโลก เพราะหมดบุญหมดบาปในใจ คําวาบุญ
วาบาปไมมีเลยในความรูสึก เพราะไมมีใครกลาวถึง ไมมีใครรู ไมมีใครมาแนะนําส่ังสอน 
สัตวโลกจึงชุลมุนวุนวายกันอยูในหองมืดแหงโมหะ คือ ความมดืบอดทางจิตใจ จะวา โล
กันตนรกในสมัยนั้นของมนุษยก็ไดไมผิด 

ศาสนาจึงไมใชเรื่องเล็กนอย เปนสิ่งที่พยุงจิตใจ ชโลมจิตใจของสัตวโลก เปนที่
รวมหัวใจของโลก เพื่อความแคลวคลาดปลอดภัยจากความมืดบอดแลมหันตทุกขเปน
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อยางมาก เชนเดียวกับคนไขที่มียามีหมอรักษา ถามีแตคนไขเต็มบานเต็มเมืองหาหมอไม
ได เราวาดภาพข้ึนมาดูก็ได จะเปนท่ีสลดสังเวช นาอิดหนาระอาใจ นาเบ่ือนาหนายเปน
ไหน ๆ โลกน้ีจะไมมีใครปรารถนามาอยูกันเลย หรือเมื่ออยูแลวก็ไมมีใครที่จะติดใจใคร
อยากอยูตอไป มีแตความขยะแขยง มีแตความทุกขความทรมานระทมใจอยูเปนประจําเทา
น้ัน นี่โรคไมมียา โรคไมมีความรูสึกวายามีหรือหมอม ี จึงเปนโรคท่ีรายแรงมาก สัตวโลกที่
ไมมีศาสนาเปนเคร่ืองยึดเปนเคร่ืองผอนคลายก็เชนเดียวกัน เปนโลกที่หมดความหมายไร
คาหาที่เกาะที่ยึดทางจิตใจไมได 

สัตวโลกที่ไมมีธรรม ไมมีคําวาบุญวาบาปพอที่จะใหขยะแขยง เพื่อการละการถอน 
และเพื่อมีความกระหยิ่มมุงหวังตอบุญคือความดีทั้งหลาย ก็เปนโลกที่เปนโมฆะ แตใน
ขณะเดียวกันสิ่งที่รุมรอนอยูภายในใจของสัตวโลกนั้น ไมมีกาลไมมีสมัย ความมีกาลมีสมัย
ก็คือศาสนธรรมที่พระพุทธเจาแตละพระองคมาอุบัติ ตรัสรูแลวส่ังสอนโลกเทาน้ัน สวน
กิเลสท่ีทําความรุมรอนใหแกสัตวโลกน้ัน ไมเคยมีคําวากาลวาสมัย ยิ่งเปนสมัยที่ไมมี
ศาสนาดวยแลว ยิ่งเปนสมัยที่กิเลสประเภทตาง ๆ แสดงอิทธิพลเรืองอํานาจเต็มหัวใจของ
สัตวโลก ฤทธิ์เดชที่ไมพึงปรารถนาคือทุกขและมหันตทุกขในวงสัตว จะแสดงเต็มที่เต็ม
ฐานเต็มกําลัง เพราะไมมีส่ิงคัดคานตานทาน ถาเปนโรคก็ไมมียารักษาบางเลย จึงตอง
แสดงเต็มที่เต็มฐานแกคนไข สวนจิตใจที่ไมมีธรรมไมมีศาสนา มีแตกิเลสอยางเดียวเปน
เจาอํานาจบีบบังคับในหัวใจน้ัน จึงหาความสุขแมนิดหนึ่งไมไดเลย มีแตความรุมรอนแผด
เผาเต็มหัวใจสัตว เรียกวา โลกันตะ ก็ไมผิด ในสมัยท่ีเปนสุญญกัปวางจากศาสนา สัตวโลก
ก็จมอยูในกองทุกข หาทางออก หาทางหลีกเรน หาทางผอนคลายไมได เพราะไมมีศาสน
ธรรมเยียวยาผอนคลาย น่ีกลาวท่ัว ๆ ไปตามหลักคติธรรม คติโลก หากเปนของคูเคียงกัน
มาเชนน้ัน 

ที่นี่ยอนเขามาถึงตัวของเราซึ่งเกิดในแดนแหงพระพุทธศาสนา อันอุดมสมบูรณ
ไปดวยเคร่ืองช้ีแนะแนวทาง ใหรูท้ังความเส่ือมความเจริญ ใหรูท้ังบาปท้ังบุญ ทั้งคุณทั้ง
โทษ นรกสวรรค จนถึงวิมุตติหลุดพนไดแกพระนิพพาน มีสมบูรณอยูแลวในหลักธรรม
ของพระพุทธเจา และเปนธรรมที่ถูกตองแมนยําทุกสัดทุกสวนทุกสิ่งทุกอยางที่ประทานไว
แลวน้ี คําวาบาปมี บุญมี นรกมี สวรรคมี พรหมโลกมี นิพพานมี เปนส่ิงท่ีคงเสนคงวา 
เปนธรรมชาติท่ีตายตัว คือ มีมาแลวแตกาลไหน ๆ เปนแตผูสามารถคนพบส่ิงท้ังหลาย
เหลาน้ีมีข้ึนมาเปนบางคร้ังบางคราวในเวลาท่ีพระพุทธเจาตรัสรูเทาน้ัน 

เม่ือเราท้ังหลายไดทราบหลักศาสนธรรม ที่ประกาศสอนไวแลวโดยถูกตองแมน
ยําเชนน้ี จึงเรียกวาเราท้ังหลายมีวาสนา เหมาะกับกาลสมัยแหงความเปนมนุษยโดย
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สมบูรณ ที่มีธรรมเปนเครื่องประดับ หรือมีศาสนธรรมเปนเคร่ืองยึดเปนเคร่ืองเทิดทูน มี
ธรรมทําความอบอุนม่ันคงใหแกจิตใจ หรือวาบอแหงการสรางความหวังใหสมบูรณ คือ 
ศาสนธรรมก็ไมผิด 

เราสรางความหวัง เราตองสรางตามหลักของธรรม หรือสรางใหเปนไปตามธรรม
อันเปนความถูกตองแมนยําอยูแลว ความหวังน้ันจึงจะบรรลุผลดังใจหมาย เพราะความ
หวังของโลกทั่ว ๆ ไปไมเคยมีใครจะหวังความทุกขความลําบาก ความจนความทรมาน 
ความโงเขลาเบาปญญา ความข้ีร้ิวข้ีเหรในรูปพรรณสัณฐานแมรายเดียวเลย ตลอดสิ่งที่มา
เกี่ยวของ บริษัทบริวารสมบัติเงินทอง ลวนตองการแตของดีเปนที่พึงหวังดวยกันทั้งนั้น 

เมื่อเราตางตองการของดีมีคุณคาทั้งหลาย แนวทางที่จะใหบรรลุสิ่งที่พึงหวังดังใจ
หมายน้ันก็คือ ศาสนธรรมทานช้ีบอกไวโดยสมบูรณแลว เชน อยากเปนคนดีก็ตอง
ประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่ชั่ว ซึ่งแสดงออกอยูทุกระยะ หรือทุกเวลาภายในกาย วาจา ใจ 
ของเราน้ี ทานสอนวิธีระงับ วิธีดับ วิธีกําจัด วิธีหักหามไวหมด เม่ือเราพยายามทําตามทาน 
ไมฝาฝนทางเดินที่ถูกตองแมนยําเพื่อความหวังอันสมบูรณ เราก็จําตองดําเนินตามน้ัน 
ทุกขยากลําบากเพียงไรก็จําตองดําเนินตามสายทางที่ถูกตองนั้น ยอมจะถึงจุดที่มุงหมายไม
พนวิสัยไปได 

คุณงามความดีทุกประเภททุกขั้นทุกภูมิ  ยอมไมพนจาการทําความดี  ตามหลัก
ศาสนธรรมไปได แตจะทําแบบสุมเดาหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑไมได ทําเอาตามความ
อยากความตองการของตนนั้น สวนมากมักเปนสิ่งสังหารทําลายความหวังของตน ใหกลาย
เปนความเลวรายและความทุกขไปเสียมากตอมาก 

ดวยเหตุน้ีศาสนธรรมจึงเปนส่ิงจําเปน สําหรับบังคับจิตใจใหกาวเดิน หรือ
ประพฤติปฏิบัติไปตาม อยาใหผิดพลาดคลาดเคล่ือนจากหลักธรรม ผลจะพึงสมหวังโดย
ลําดับ นี้คือสายทางของมนุษยจะพึงกาวเดิน ใหสมความมุงหมายดังใจหวังไมมีทางอื่น 

นี่เราทั้งหลายก็ไดนอมธรรมเขามาปกปกรักษายึดเหนี่ยวอยางเปนจิตเปนใจ ฝาก
เปนฝากตายอยูแลวภายในใจเวลาน้ี เรามีวาสนาบารมีจึงไดเกิดมาประจวบเหมาะกับกาล
สมัยที่มีพระพุทธศาสนา แมพระพุทธเจาจะปรินิพพานไปแลว เราไมไดเห็นองคทานก็ตาม 
ธรรมคือความจริงและความรมเย็นคงเสนคงวาน้ี เปนองคแทนศาสดาโดยสมบูรณอยูแลว 
ดังที่ทานตรัสกับพระอานนทวา ดูกอน อานนท ธรรมและวินัยที่ตถาคตแสดงไวแลวนี้
แล จะเปนศาสดาแทนเราตถาคตเม่ือเราผานไปแลว น่ัน องคศาสดาก็คือพระธรรมวินัย
โดยตรง ไมมีคําวาออมคอม จึงไมมีคําวาอดีตอนาคต เปน สวากขาตธรรมท่ีตรัสไวชอบ
แทนพระองค ยังมีอยูโดยสมบูรณ 
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ยิ่งไดประพฤติปฏิบัติตนทางจิตตภาวนาใหเห็นประจักษใจ ต้ังแตสมถธรรม 
วิปสสนาธรรมข้ึนไปเปนลําดับ ก็ยิ่งจะไดเห็นตถาคตองคแทจริงภายในใจ และเปนสักขี
พยานไปโดยลําดับ จนเปนสักขีพยานเต็มสวน ดวยการรูธรรมเห็นธรรมเตม็ภูมิภายในใจ 
น่ีแหละท่ีวา ผูใดเห็นธรรม ผูน้ันเห็นเราตถาคต ต้ังแตข้ันเร่ิมแรกแหงการเห็นธรรม นับ
แตสมาธิธรรม ปญญาธรรม ถึงวิมุตติธรรม  เรียกวาเร่ิมเห็นตถาคตไปเร่ือย ๆ  เมื่อถึงขั้น
วิสุทธิธรรมแลว เรียกวาเห็นศาสดาเตม็องครอยเปอรเซ็นต เพราะธรรมชาติน้ีเปนอยาง
เดียวกันกับตถาคตไมมีที่สงสัย 

เมื่อไดกาวเขาสูธรรมะที่บริสุทธิ์นี้แลว ยอมหายสงสัยในพระพุทธเจาท้ังหลายวามี
หรือไมมีโดยสิ้นเชิง เพราะธรรมชาติท่ีรูท่ีเห็นน้ีเปนเคร่ืองยืนยันกับพระพุทธเจาท้ังหลาย
อยางประจักษใจแลว เม่ือเราก็ไมสงสัยในความรูความเปนของเรา แลวเราจะสงสัยพระ
พุทธเจาทั้งหลายที่ไหนกัน เพราะความจริงเปนอันเดยีวกัน น่ีคือการเห็นศาสดาหรือเห็น
ตถาคตดวยความเห็นธรรม คือความเห็นธรรมท่ีบริสุทธ์ิ ใจที่บริสุทธิ์กับธรรมที่บริสุทธิ์
กลมกลืนเปนอันเดียวกัน 

ศาสดาทุกองค พระสาวกทุกองค ไมวาจะเปนพระสาวกของพระพุทธเจาพระองค
ใด เปนธรรมชาติเหมือนกันนี้ทั้งสิ้น ธรรมน้ีเปนเคร่ืองยืนยันวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ทีเ่รา
ทั้งหลายกลาวอางระลึกถึงพระพุทธเจาทั้งหลายก็ดี ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ท่ีเราระลึกถึงพระ
ธรรมก็ดี สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ที่เราระลึกถึงพระสงฆทั้งหลายก็ด ี รวมอยูในธรรมชาติท่ีจิต
บริสุทธ์ิ ธรรมบริสุทธิ์ก็ปรากฏอยูกับใจของผูบริสุทธิ์นั้นอยางประจักษแลว จึงหาที่สงสัยไม
ได ใครรูใครเห็นธรรมท่ีกลาวน้ียอมช่ือวา เห็นตถาคตเชนเดียวกันหมด โดยไมนิยมวาเพศ
หญิงเพศชาย เพศนักบวชและฆราวาส ตลอดชาติช้ันวรรณะใด ๆ ทั้งสิ้น 

น่ีแลคําวาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มีอยู แตไมไดมีอยูแบบโลกทั้งหลายมี
อยู สมมุติทั้งหลายมีอยูกัน ทั้งความมีอยูเหมือนโลกทั่ว ๆ ไป ทั้งความสูญไปดังที่โลกทั้ง
หลายเขาใจกัน หรือในคําวาสูญ ทั้งสองเงื่อนนี้ไมไดเกี่ยวของกับคําวาพุทธ ธรรม สงฆที่มี
อยูน้ันเลย แตมีอยูแบบธรรมชาติของธรรมที่บริสุทธิ์ลวน ๆ หรือจิตท่ีบริสุทธ์ิลวน ๆ ซึ่งไม
เหมือนกับโลกใดในไตรภพ จึงไมไดมีอยูแบบโลกและสูญไปแบบโลกไตรภพ นี่แลที่ชาว
พุทธทั้งหลายกลาวอางถึงทาน จึงไมไดเปนโมฆะ การกลาวอางนั้นเรียกวาถูกตองตามจุด
ตามหมายตามความจริงแหง พุทธ ธรรม สงฆ 

ที่แยกออกมาเปนพุทธ เปนธรรม เปนสงฆนี้ แยกออกเปนสมมุติอันหนึ่ง เปน
กิริยาอันหน่ึงแตละอยาง ๆ ตามสมมุต ิ เพื่อเปนกรุยหมายปายทางบอกของผูกําลังดําเนิน
เพื่อวิสุทธิธรรมนั้น เมื่อจิตเขาถึงธรรมะบริสุทธิ์ จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แลว จะทราบไดทันทีใน
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ธรรมชาติน้ันไมสงสัย เมื่อจิตไดกาวเขาถึงความบริสุทธิ์เต็มภูมิแลว ก็เทากับไดกาวเขาสู
ธรรมที่บริสุทธิ์เต็มภูม ิ เพราะธรรมบริสุทธ์ิกับใจท่ีบริสุทธ์ิเปนอันเดียวกัน คําวา พุทธ 
ธรรม สงฆ ที่แยกเปนอาการนั้น จึงรวมอยูในคําวา ธมฺโม ปทีโป อันเดียวกันน้ัน 

ธรรมชาติน้ีไมมีคําวากาล สมัย สถานที่ ไมมีอะไรเขามาทําลาย เขามาเก่ียวของ 
เขามาลบลางได เพราะพนวิสัยของสมมุติทั้งปวงดังกลาวเหลานี้ไปแลว เปนธรรมทีบ่ริสุทธ์ิ
อยูโดยหลักธรรมชาต ิ ธรรมชาตินั้นไมใชสมมุติทั้งมวลที่มีอยูในสามแดนโลกธาตุนี้ เปน
ธรรมชาติอันหนึ่งตางหากจากสมมุติทั้งมวล และมีจิตเทานั้นที่จะเปนผูสัมผัสสัมพันธรับ
ทราบธรรมชาติน้ัน ตา หู จมูก ล้ิน กาย ไมใชวิสัยแหงการรับทราบธรรมน้ัน มีใจเทาน้ัน
สามารถรับทราบ และเปนภาชนะอันเหมาะสมอยางย่ิงกับธรรมะบริสุทธ์ิน้ัน เพราะฉะน้ัน 
ทานจึงสอนใหปรับปรุงจิตใจใหดี การปรับปรุงจิตใจไดในข้ันใดภูมิใด จะไดสัมผัสสัมพันธ
กับธรรมข้ันน้ันภูมิน้ันท่ีมีอยูเชนเดียวกับธรรมะบริสุทธ์ิ 

คําวา สมถธรรมหรือสมาธิธรรม ถายังไมรูดวยภาคปฏิบัติ กจ็ะมแีตการคาดการ
หมายกันเทาน้ัน การคาดการหมายก็ไมผิดอะไรกับโลกเขา แมจะเรียนธรรมความจําก็
เหมือนโลกนั่นเอง ไมไดมีผลเปนสมถะและวิปสสนาอะไรถาไมไดปฏิบัติ เมื่อไมไดสัมผัส
สัมพันธกับคําวาสมาธิข้ึนท่ีใจแลว จะไมทราบวาสมาธิน้ันเปนอยางไร เชน ความสงบน้ีสงบ
อยางไร เปนแตเพียงคาด คาดดวยทั้งที่จิตไมเคยสงบ แลวจะไปถูกความสงบไดอยางไร 
จิตคาดสมาธิดวยทั้งจิตที่ไมเปนสมาธิ จิตคาดปญญาดวยทั้งที่จิตไมไดเปนปญญา จิตคาด
วิมุตติความหลุดพนดวยทั้งที่จิตไมไดหลุดพน แตเต็มไปดวยกิเลส จะไปถูกความจริงแหง
ธรรมน้ัน ๆ ไดอยางไร 

เพราะฉะน้ัน ทานจึงสอนใหปฏิบัติ มีทางเดียวน้ีเทาน้ันท่ีจะทราบความจริงแหง
ธรรมเหลาน้ันเปนข้ัน ๆ ตอน ๆ ขึ้นไปจนถึงขั้นพอตัว เพราะการบําเพ็ญธรรมมีความพอ
ตัว ถึงจุดอิ่มตัวไดทั้งขั้นสมถะและวิปสสนา ไมเหมือนโลก ไมเหมือนกิเลสที่หาความพอ
ตัวและอิ่มพอไมไดตลอดไป ผูวิ่งตามโลกคือกิเลสจึงหิวเรื่อยไป ทุกขเรื่อยไป ไมมีจุดมี
หมายแหงความส้ินสุดยุติ 

กิเลสนี้ไมมีคําวาอิ่มตัว นอกจากมีความหิวกระหายอยูตลอดเวลา เพราะฉะน้ันจิต
จึงมีความกระวนกระวาย อยากรูอยากเห็น อยากไดนั้นอยากสัมผัสนี้ เปนอยูอยางนั้นหา
ความอิ่มพอ พอสงบตัวบางไมไดเลย กิเลสทําจิตใจของสัตวโลกใหระสํ่าระสายกระวน
กระวายไปดวยความอยาก ความหิวโหย ความทะเยอทะยานไมมีประมาณ สําคัญท่ีความ
หิวความตองการอยากรูอยากเห็น อยากเปนอยางนั้นอยางนี ้มันเต็มอยูในหัวใจตลอดเวลา 
คําวาเต็มน้ีน้ันเต็มไปดวยความหิวโหย เต็มไปดวยความทุกขทรมานกายใจ ไมไดเต็มไป
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ดวยความสมบูรณพูนผลท่ีพึงปรารถนาแตอยางใด ไมเหมือนธรรม ฉะน้ันกิเลสกับธรรม
จึงเดินสวนทางกันและเปนขาศึกตอกันเรื่อยมา คนมีธรรมครองใจกับคนที่เปนคลังกิเลส
ไมสนใจในธรรมก็เดินสวนกันเชนน้ัน และมักเปนขาศึกกันเสมอ ผูกอเหตุมักเปนฝายคลัง
กิเลสตัวยุแหยกอกวนน่ันแล 

ธรรมน้ันมีคําวาเต็มวาพอ สมาธิก็เต็ม คือความสงบเต็มหัวใจรูไดชัด ความสงบ
ในสมาธิยอมอิ่มตัวในสมาธ ิ ไมเหมือนกิเลสวาจะมีความอิ่มพอในตัวเองไมเคยม ี ขัดแยง
กันอยางนี้ ระหวางกิเลสกับธรรมจึงเดินสวนทางกัน กิเลสครองใจเต็มที่ใจก็หิวเต็มที ่ ผูมี
ธรรมครองใจโดยสมบูรณ ใจอิ่มพอเต็มตัว ความหิวกับความอ่ิมวัดผลของมันแลวเปน
อยางไร ความหิวก็คือความทุกขความลําบากทรมาน หิวมากเทาไรยิ่งทุกขมาก เชนเราหิว
ขาว อยาวาแตหิวภายในจิตใจดวยอํานาจของกิเลสเลย เพียงหิวขาวเทาน้ันก็เปนทุกข หิว
หลับหิวนอนเปนทุกขทั้งนั้น ยิ่งหิวเพราะอํานาจของกิเลสดวยแลวก็เปนมหันตทุกข ผูไมหิว
คือผูอิ่มธรรมจะเปนทุกขอะไรกัน ตองเปนสุขเต็มหัวใจในทามกลางของผูมีทุกขเต็มหัวใจ 
เพราะอํานาจกิเลสพาใหหิวโหยและเกิดทุกขอยูน่ันแล น่ีดูเอาผลระหวางกิเลสกับธรรมดัง
ท่ีกลาวมาน่ีแล 

ธรรมมีความอิ่มพอไดเปนขั้น ๆ นับแตขั้นสมาธิไป สมาธิที่พอตัวก็อิ่มตัวในสมาธ ิ
ไมใชจะหิวโหยในสมาธิเร่ือยไป มีความอิ่มตัว มีความผาสุกเย็นใจ อิ่มตออารมณตาง ๆ ที่
เปนเร่ืองของกิเลส อยูดวยความสงบเย็นใจ เชนเดียวกับเรารับประทานอ่ิมแลวนอนสบาย
เชนน้ัน ปญญาก็มีความอิ่มตัวเมื่อถึงขั้นอิ่ม ข้ึนช่ือวาธรรมไมมีคําวาเตลิดเปดเปง มี
ประมาณมีความพอตัวตามขั้นตามภูมิของธรรม จนกระทั่งเต็มภูมิของจิตเต็มภูมิของธรรม
แลวใจก็อิ่มตัวเต็มที ่ที่เรียกวาเมืองพอ 

คําวา นิพพาน ๆ ถาพูดตามหลักธรรมชาติเก่ียวกับเร่ืองความหิวโหยแลว ก็คือ
ความพอตัวอิ่มตัวเต็มที่นั่นแล นอกจากอิ่มตัวเต็มที่แลวยังคงเสนคงวาตลอดอนันตกาล
อีกดวย ไมมีสมมุติใด ๆ เขาไปเกี่ยวของวุนวายหรือสัมผัสสัมพันธในธรรมชาตินั้นตลอด
ไป ท่ีทานวานิพพานเท่ียง ก็หมายถึงจิตที่อิ่มตัวเต็มที่แลว หรือพนแลวจากความหิวโหย
โดยประการท้ังปวง ทานจึงเรียกวาเท่ียง ถายังจะมีแปรผันกันอยู นั่นก็เปนสมมุติธรรมดานี่
แล แมจะมีอายุยืนนานถึงกี่ลานปก็ตาม ถาหากมีการเปลี่ยนแปลงอยูแลวก็ยังตกอยูในไตร
ลักษณคือ อนิจฺจ ํ หาความแนนอนไมไดอยูน่ันเอง 

ดวยเหตุน้ี คําวาจิตท่ีบริสุทธ์ิกับคําวานิพพานน้ัน จึงไมไดอยูในกฎของไตรลักษณ
ที่จะเอื้อมเขาถึง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา นี้เปนรังแหงสมมุติทั้งมวล ไมวาจะเปนสวนหยาบ
สวนกลางสวนละเอียดขนาดไหน ก็เปนเรื่องของสมมุติทั้งมวล สวนจิตท่ีบริสุทธ์ิลวน ๆ 
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หรือนิพพานนั้นไมไดอยูในกฎอันนี้ นอกเหนือจากกฎนี้ไปแลว เพราะฉะน้ัน การพิจารณา
เพื่อนิพพานจึงตองกาวเดินไปตามทางสาย อนิจฺจํ ทุกขํ อนตฺตา อันเปนทางเดินเพ่ือความ
หลุดพน เมื่อหลุดพนไปแลว ธรรมทั้งสามประเภทนี้ก็ปลอยวางไวตามความจริง หมดส่ิง
เกี่ยวของกันตอไป 

ธรรมท่ีกลาวมาน้ีมีผูใดสามารถนํามาส่ังสอนโลกได ก็มีพระพุทธเจาเพียงพระองค
เดียวเทาน้ัน เปนผูฉลาดสามารถเหนือมนุษยมนาเทวดาและสัตวโลกท้ังหลาย เกินกวาท่ีจะ
นํามาเทียบเคียงได และไมทรงศึกษาอบรมกับผูหนึ่งผูใดดวย ทรงเปนสยัมภู รูดวยความ
สามารถของพระองคเพียงผูเดียวเทานั้น แลวนําธรรมน้ันมาส่ังสอนสัตวโลกใหรูบุญรูบาปรู
นรกรูสวรรค รูจนถึงความหลุดพนคือพระนิพพาน ไมบกพรองในอุบายวิธีการสั่งสอน 

สิ่งที่กลาวมาทั้งนี้เปนความมีความจริงมาดั้งเดิมอยูแลว แตไมมีใครรูใครเห็น จึง
หาทางหลีกเลี่ยงทางเพื่อบําเพ็ญไมได เมื่อหาทางไมไดก็ตองติดอยูทางฝายต่ําเสมอ ฝาย
ต่ําก็คือเรื่องของกิเลส ผลก็คือความทุกขทรมาน สัตวโลกโดนเอา ๆ ในส่ิงท่ีไมรูไมเห็นน้ัน
แหละโดนไดงาย ถาส่ิงท่ีเห็นใครจะไปกลาโดน เพราะคําวาโดน โดนมากโดนนอยโดนหนัก
โดนเบาขนาดไหน ก็ตองเจ็บมากนอยไปตามสวนแหงการโดน การเตะการชนการเหยียบ
ยํ่าน่ันแล สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่มีอยูกับสัตวโลกทั่ว ๆ ไป สัตวโลกไมนอกเหนือไปจากสิ่งที่มี
อยูท้ังหลายน้ีไดเลยแมรายเดียว จําตองโดนดวยกันโดยไมสงสัย เห็นไมเห็น รูไมรู ไมเปน
สิ่งลบลางความมีอยูนั้นได 

นอกจากผูที่หลุดพนไปแลวจากแดนแหงสมมุตินี้เทานั้น คือพระพุทธเจาและ
สาวกท้ังหลาย ทานไมมาเจอไมมาโดนบรรดาสมมุติทั้งมวล ไมวาจะเปนสวนหยาบสวน
กลางสวนละเอียด ความสุขของโลกก็ไมวาจะสุขอยางหยาบอยางกลางอยางละเอียดขนาด
ไหน ทานปลอยไปหมดแลว ความทุกขเพราะอํานาจของกิเลส อํานาจของวัฏวนที่เปนมา
ตั้งแตทุกขเล็กนอยจนกระทั่งมหันตทุกข เพราะฤทธ์ิอํานาจของกิเลสผลิตข้ึนมาบีบบังคับ
สัตวโลก ทานก็พนไปหมดแลว ไมมีทานผูสิ้นกิเลสพระองคใดรายใดเขามาเกี่ยวของและ
ตองโดนเหมือนสัตวโลกทั่ว ๆ ไป ทานพนไปหมดเพราะความรูความเห็นความสลัดปดท้ิง 
มีแตสัตวโลกเทานั้นที่คลุกเคลากันอยูกับกิเลสแลกองทุกขทั้งมวล เชนเดียวกับโยนสัตวลง
ในหมอน้ํารอนซึ่งกําลังเดือดพลาน ๆ อยูน่ันแล ผูตาดีหูดีทานไมมา ทานสลัดออกไดแลว 
พนไปไดแลว 

เพราะฉะน้ัน คําวาบาปก็ดี บุญก็ดี นรกก็ดี สวรรคก็ดี พรหมโลกก็ดี จึงอยูในวิสัย
ของสัตวโลกนี้จะพบไดเห็นไดเจอไดดวยกัน ผูปฏิเสธวาไมมีก็ตาม ผูยอมรับวามีก็ตาม จะ
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ไมนอกเหนือไปจากผลของกรรมที่ตนทําทั้งรูและไมรู ทั้งดีทั้งชั่วนั้นไปไดเลย เพราะกฎน้ี
เปนกฎตายตัว และขึ้นอยูกับการกระทําของสัตวโลก 

ใครก็ตามไมวาสัตวไมวาบุคคล จะนอกเหนือไปจากการกระทํานี้ไมได มีการ
กระดิกพลิกแพลงตองเปนอาการของการกระทําทั้งนั้น คิดข้ึนภายในใจก็เปนมโนกรรม 
คิดดีคิดชั่วก็เปนความคิดที่ผิดที่ถูก จะยังผลความสุขความทุกขใหเกิดขึ้นไดเชนเดียวกัน 
เพราะสัตวโลกเกิดอยูในแดนแหงกรรมที่จําตองกระทํา เมื่อทําลงไปแลวผลจะตองเปนไป
ตามน้ัน ไมมีใครจะลบลางได จะไปโดนอะไรยอมขึ้นอยูกับกรรมดีและชั่วเปนผูชี้ทาง ถา
เปนความช่ัวท่ีตนทําข้ึนมาแลว จะปฏิเสธจะลบลางผลนั้นไดอยางไร 

การกระทําก็ทําดวยความมืดบอด ไมไดรูวาดีหรือชั่ว หรือรูก็ทําท้ังรู ๆ ย่ิงเปน
ความหนาดานของผูทํา สันดานหยาบของผูทําเขาไปอีก แลวจะเอาอํานาจแหงความหนา
ดานสันดานหยาบน้ีไปลบลางกองทุกข ลบลางนรกอเวจีซ่ึงเปนท่ีแผดเผาของสัตวหนาดาน
ของสัตวหยาบโลนนี้ไดอยางไร หากเปนส่ิงท่ีลบลางได ไมมีใครจะมาตกอยูในกองทุกขกัน
เลย อยาพูดถึงขั้นนรกซึ่งเปนสิ่งที่สุดวิสัยของจําพวกตาบอดหูหนวกเหมือนอยางเราจะ
โดนกันเลย แมแตกองทุกขอยูในโลกนี้ มนุษยเราก็มีหูมีตาดวยกัน ไมเห็นใครผานพน
ความทุกขซึ่งควรจะไดรับอยูในโลกนี้ไปได 

ไมวาคนโงคนฉลาดคนมั่งมีดีเดนหรือคนทุกขจนขนาดไหน เรื่องความทุกขซึ่ง
เปนไปอยูกับธาตุกับขันธ เปนไปอยูกับความคิดการกระทําผิดถูกดีชั่วของตนนี ้ ตนจําตอง
ยอมรับตลอดวันตลอดคืนตลอดอิริยาบถไปอยูเชนนี ้ ไมมีรายใดที่จะหลบหลีกปลีกตัวจาก
ทุกขนั้นไปได น่ีเราเห็นกันไดอยางชัด ๆ เพียงอยูในมนุษยนี้ทั้ง ๆ ท่ีเราก็ยังตาดีหูดี ยังไม
เห็นผานพนความทุกขทั้งหลายซึ่งเปนของมีอยูในโลกนี้ไปได เหตุใดจะไปลบลางบาปและ
นรกอันเปนที่หมกไหมของสัตวจําพวกหยาบโลนทั้งหลายได 

สวากขาตธรรม ทานตรัสไวชอบแลวทุกสิ่งทุกอยาง ผูเชื่อตามพระพุทธเจาจะเปน
ผูระมัดระวัง ความชั่วทั้งหลายไมกระทําและพยายามบําเพ็ญในทางที่ด ี แมจะทุกขยาก
ลําบาก ยอมจะมีแกใจฝาฝนความยากลําบาก ดวยการกระทําตามนิสัยของผูเช่ือธรรม 

เราชาวพุทธ เฉพาะอยางยิ่งเปนพระดวยเปนนักปฏิบัติดวย ก็ย่ิงจะไดนําธรรม
เหลาน้ีเขามาพินิจพิจารณาใหถึงความจริงแหงธรรมท้ังหลาย ความจริงน้ันจะสะทอนยอน
กลับมาเปนสมบัติอันพึงใจของเราผูปฏิบัติแตความดีงาม ผลจะไมเปนอื่นนอกจากความด ี
เปนความสุขความเจริญ เปนที่พึงใจในผลที่ไดรับโดยถายเดียว เพราะความดขีองตน 
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ตอนตนไดพูดถึงเรื่องศาสนาที่เปนคราวเปนสมัย เชน กลาวถึงพุทธันดรและ
สุญญกัป ที่นี่ยอนเขามาถึงตัวของเราเองผูทรงศาสนา เฉพาะอยางยิ่งคําวาพุทธศาสนา 
ศาสนาคือคําสอนของทานผูรู เราก็ไดปฏิบัติ เราไดนับถือเปนหัวจิตหัวใจเปนเน้ือเปนหนัง 
ฝากเปนฝากตายอยูแลว ที่นี่ยอนเขามาเพื่อใหผลประจักษกับใจเรา และเปนคติเคร่ือง
เตือนใจเราใหมีสติสตัง ใหมีความรอบคอบ ใหมีกําลังใจยิ่ง ๆ ขึ้นไปนั้น เราควรจะคิดถึง
ตัวเราในอิริยาบถตาง ๆ ยืน เดิน นั่ง นอน วาเวลาน้ีจิตใจของเราเปนสุญญกัปหรือเปนยัง
ไง ถาจิตใจไมมีสติประคองความเพียร ไมมีปญญาเปนเครื่องพินิจพิจารณาแกไข ถอด
ถอนสิ่งที่พัวพันขัดของเสียดแทงใจแลว นั่นก็คือสุญญกัป เปนกัปที่ถูกกิเลสย่ํายีตีแหลก
ภายในใจเราไมเลือกอิริยาบถ ทั้ง ๆ ท่ีเรานับถือศาสนาและเปนพระปฏิบัติน่ันแล เพราะ
คําวาสุญญกัป มันเปนกัปของกิเลสโดยตรง สุญญกัปนี้ไมกลัวผูนับถือพุทธศาสนาและพระ
ธุดงคกรรมฐาน จงอยาเอาอํานาจของคําวาเราเปนพระธุดงคกรรมฐานไปอวดกับสุญญกัป
เปนอันขาด ถาไมอยากใหจีวรปลิววอนเจาตัวตกแครน่ังสมาธิภาวนา จะวาไมบอก 

อยาเขาใจวากิเลสจะกลัวผูถือศาสนาท้ัง ๆ ที่หาสติสตังหรือปญญา ศรัทธา ความ
เพียรไมได อยาหาญคิดวากิเลสจะกลัวคําวาพระกรรมฐาน เพราะกิเลสไมไดมาเกี่ยวของ
กับคําวาพระกรรมฐานหรือไมกรรมฐาน แตกิเลสจะแทรกเขาไปในจุดที่พระกรรมฐาน
กําลังเลินเลอเผลอสติ เซอ ๆ ซา ๆ น้ันแหละ เพราะขณะนั้นเปนจังหวะที่ปลอยโอกาสให
กิเลสตอยไดดีที่สุด ตองพิสูจนเรา สังเกตเราตลอดเวลาอิริยาบถ จึงชื่อวานักปฏิบัติ 

โอปนยิโก นอมเขามาเพื่อเปนคติ เพ่ือเสริมสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร ของ
เราใหมีความเขมงวดกวดขันเขาไป กิเลสจะไดถอยตัวหางจากเรา กิเลสกลัวตรงน้ีตางหาก 
นักปฏิบัติจงรูจุดที่กิเลสกลัว มันไมไดกลัวคําวาพระ ไมไดกลัวคําวาเดินจงกรมหย็อก ๆ 
หาสติไมได ไมไดกลัวการน่ังสมาธิภาวนาท้ังอาปาก ท้ังหลับเคลิบเคล้ิมหลงใหลไปในขณะ
ท่ีภาวนาน้ัน กิเลสไมกลัว จงรีบแกไขจุดที่กิเลสไมกลัว แตกิเลสกลัวที่มีสติ มีความเพียร
ดวยสติ มีความอุตสาหพยายาม มีความบึกบึน ไมทอแทออนแอ มีปญญาสอดสองรอบตัว
และเหตุการณ น้ีส่ิงเลวรายท้ังหลายกลัว เรียกวาเรามีศาสนา พระมีศาสนา กิเลสก็กลัว 

ขณะใดไมมีศาสนา คือ สตธิรรม ปญญาธรรม วิริยธรรม ขันติธรรม กิเลสหัวเราะ 
แลววันหน่ึง ๆ ในอิริยาบถหน่ึง ๆ คืนหน่ึง ๆ ขาดศาสนาไปช่ัวระยะส้ันยาวขนาดไหน ที่
เปนระหวางพุทธันดร คือระยะนั้นระลึกสติปญญาไดเหมือนกับเปนพุทธะขึ้นมาขณะหนึ่ง 
ระยะนั้นมีปญญาขอคิดตาง ๆ ไดอุบายแปลก ๆ ตาง ๆ ข้ึนมาเปนเคร่ืองบรรเทาเบาทุกข 
เปนเคร่ืองพยุงจิตใจใหมีความสงาผาเผยข้ึนมา สงบรมเย็นข้ึนมา ระยะนี้ขาดสติ จิตใจ
เศราหมองขุนมัว จิตใจเกิดความเดือดรอนเผาตัวอยูภายในใจ ระยะน้ีไมมีศาสนา มีแต
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ความคิดท่ีเปนสัตวนรกเผาตัวอยูภายในจิตใจ น่ีแหละกิเลสเผา เผาพระเราเผาตรงน้ี เผา
ตอนไมมีศาสนา เผาตอนสติปญญาเปนสุญญกัป 

เราอยาไปคิดคาดไกล ๆ โนน โดยวาภัทรกัปนั้นภัทรกัปนี ้พุทธันดรนั้นพุทธันดร
น้ี สุญญกัปโนน สุญญกัปนี้ น่ันทานกลาวมาตามลําดับลําดาท่ีเคยเปนเคยมีมาอยูแลว และ
เราผูปฏิบัติเพ่ือจะยังผลใหเกิดข้ึนแกเราเวลาน้ี จง โอปนยิโก นอมธรรมเหลาน้ันเขามา
เปนเคร่ืองพรํ่าสอนตน ในระยะนี้ใจเรากําลังอยูในภัทรกัปหรืออยูในสุญญกัป ภัทรกัป 
แปลวากัปท่ีเจริญ เวลาท่ีเจริญ ขณะที่เจริญ อิริยาบถท่ีเจริญ ความเพียรในทาตาง ๆ เจริญ 
เจริญดวยสติเจริญดวยปญญา จิตมีความยิ้มแยมแจมใส จิตมคีวามเบิกบาน จิตมีความ
สงาผาเผยดวยอรรถดวยธรรม มีสติมีปญญาเปนเครื่องประดับใหสงางาม เปนเครื่องสอง
ทางใหสงาผาเผย จิตเจริญดวยสมาธิ สมาบัติ มรรคผลนิพพาน น่ีเปนภัทรกัป ใหยนเขามา
ตรงน้ี เม่ือพยายามอยูเสมอ ๆ เรื่องภัทรกัปนี้ก็จะมีกําลังมากขึ้นโดยลําดับภายในใจของ
เราผูกําลังถือพุทธหรือถือเทวทัตนี้แล ในระหวางภัทรกัปและสุญญกัปทั้งสองนี ้

เทวทัตก็คือกิเลสตัวคอยจองมอง คอยปราบปรามธรรมและเราอยูเสมอ คอยกีด
ขวางกดถวง คอยเสียดคอยแทง คอยเหยียบยํ่าทําลายเรา นี่คือตัวยักษตัวผ ี น่ีเรียกวา
สุญญกัป ธรรมมีสติธรรม ปญญาธรรม สูญไป แตกิเลสตัณหาอาสวะประเภทตาง ๆ ซึ่ง
เปนฟนเปนไฟน้ันเจริญ ความเจริญของกิเลสแลกองทุกขทั้งหลาย ทานไมเรียกวาภัทรกัป 
มันเจริญดวยฟนดวยไฟจะเรียกวาความเจริญเพ่ือความผาสุกเย็นใจไดอยางไร มีแตความ
พินาศฉิบหายลมจมโดยถายเดียว จะเรียกวาความเจริญไดลงคอละหรือ นี่แลสุญญกัปของ
ชาวพุทธ ของพระธุดงคกรรมฐานที่ประมาทขณะไมมีสติปญญารักษาตน จะไปหาสุญญกัป
ที่ไหนกัน ถาไมอยากเปนแบบนิทานกระตายตื่นตูม เพราะภัทรกัป สุญญกัปที่ทานแสดงไว
เวลาน้ียังหางไกลจากตัวเรามาก เวลาตายแลวไมทราบจะไปเจอกัปใด จึงควร โอปนยิโก 
เพ่ือประโยชนในปจจุบันน้ี 

ผูเจริญก็คือผูมีสต ิ มีปญญา ศรัทธา ความเพียร บํารุงจิตใจ ใจไดรับการบํารุง
รักษาอยูเสมอ ยอมมีความเจริญรุงเรืองข้ึนโดยลําดับ ท่ีเรียกวาภัทรกัป เจริญภายในจิต
ของผูถือศาสนาพุทธ จนกระท่ังสวางจารอบตัว เอา ทีนี้พระอาทิตยรอยดวงก็ไมสนใจจะไป
คิดกับมันละ วามันมีความสวางขนาดไหน ความสวางท่ีเต็มอยูภายในจิตใจ ซึ่งหลุดพน
แลวจากความมืดบอดคือกิเลสทั้งหลายนี้เต็มภูมิแลว ไมสนใจกับพระอาทิตย แมจะมีรอย
ดวงพันดวงก็ไมมีอะไรสวาง ไมมีอะไรเปนเครื่องอบอุน ไมมีอะไรเปนมหาสมบัติ ไมมี
อะไรเลิศประเสริฐย่ิงกวาความสวางของใจท่ีบริสุทธ์ิ และดวยธรรมท่ีบริสุทธ์ิเต็มหัวใจน้ีเลย 
น่ีละมหาภัทรกัป 
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ศาสนธรรมของพระพุทธเจา สอนจิตใจของสัตวโลกใหเขาสูภัทรกัปโดยลําดับ จน
กระทั่งถึงมหาภัทรกัป ดับกิเลสโดยสิ้นเชิงไมมีซากเหลืออยูแมแตนอย นี้แลคือมหา
ภัทรกัป เต็มภูมิของศาสนธรรมที่สอนเขาจุดนี ้ ผูปฏิบัติตามก็เขาถึงธรรมนี้อยางเต็มภูม ิ
สมพระทัยท่ีพระพุทธเจาทรงอุตสาหพยายามแนะนําพรํ่าสอนสัตวโลก ดวยความลําบากลํา
บน ต้ังแตเวลาบําเพ็ญก็ยากลําบากแสนสาหัส เอาพระชนมเขาแลกธรรมท้ังหลายเพ่ือสัตว
โลก เวลาไดตรัสรูธรรมแลวก็ทรงอุตสาหพยายามส่ังสอน ภาระของพระพทุธเจาหนัก
ตลอดตั้งแตทรงบําเพ็ญเรื่อยมา จนกระทั่งไดตรัสรูแลว เปล่ียนภาระไปตามแงตามแขนง
ของเหตุการณ แตรวมแลวเรียกวาเปนภาระท้ังมวล ไมมีใครจะรับภาระหนักย่ิงกวาพระ
พุทธเจาเพื่อสัตวโลกทั้งหลายเลย 

น่ีเราไดเกิดในแดนแหงความเหมาะสมแลว ขอใหภูมิใจในการประพฤติปฏิบัติตัว
เอง และโอกาสน้ีเวลาน้ี เปนโอกาสและเปนเวลาวาง วางทั้งการทั้งงานเกี่ยวกับโลกทั้ง
หลาย ไมมีอะไรมาเกี่ยวของยุงกวน มีแตงานทางธรรมอยางเดียว ท่ีเราจะตองพยายามตกั
ตวงใหเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มสติกําลังความสามารถ เมื่อพนโอกาสนี้ไปแลวยอมเปน
ความลําบากท่ีจะไดบําเพ็ญความดีท้ังหลาย พยายามใหเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวเราจะเปนท่ี
ภูมิใจในวาระตอไป 

ใจเปนพ้ืนฐานแหงการเกิดแกเจ็บตายแหงภพแหงชาติท้ังหลาย ไมมีอะไรเกินดวง
ใจน้ี ดังนั้นทานอาจารยมั่นทานจึงพูดวา ใจนี้คือนักทองเที่ยว น่ัน จะเที่ยวไปไหนก็ตาม ขอ
ใหมีความดีเปนที่พยุงใจเถิด ยอมมีความสุขความสบาย พอมีที่ปลงที่วางไมรอนเปนฟน
เปนไฟไปเสียทุกภพทุกชาติ แตตนจนอวสานแหงชีวิตของภพชาตินั้น ๆ โดยถายเดียว มี
ความสุขเปนเคร่ืองพยุง เปนเคร่ืองบํารุงรักษา เพราะอํานาจแหงบุญแหงกุศลท่ีเราสรางไว
น้ี เราก็ไมเสียที สมกับวามนุษยฉลาด ตองฉลาดหาความสุขใสตน ฉลาดแกความช่ัวท่ีเปน
พิษเปนภัยแกตนเต็มกําลังความสามารถ ไมคุนไมชินกับสิ่งไมดีทั้งหลาย พยายามสลัดปด
ออกจากตัวเสมอ ไมประมาทนอนใจ 

วันนี้ไดกลาวถึงเรื่องพุทธศาสนาทั้งภายนอกภายใน ใหทานผูฟงทั้งหลายไดพินิจ
พิจารณา โอปนยิโก ยอนหนายอนหลังเทียบเคียงเพ่ือเปนประโยชนแกตน สมกับเปนผู
ศึกษาและปฏิบัติเพื่อสารคุณทั้งหลายแกตน ใหพากันนําไปพินิจพิจารณา ประพฤติปฏิบัติ
ตนเองในเวลาท่ีโอกาสอํานาย สุขภาพก็อํานวยเวลานี้ ธาตุขันธก็ปกติดีงามทุกรูปทุกนาม 
ความเพียรก็ใหกาวเดินดวยความมีสติ มีความสนใจมีศรัทธาเชื่อมั่นในธรรมของจริง 

ไมมีใครที่จะพูดจะตรัสไดอยางจริงจังถูกตองแมนยําเหมือนพระพุทธเจา ท่ีทรง
พระนามวาศาสดาองคเอกน้ีเลย เอกนามก ึ หนึ่งไมมีสอง ก็มีแลวคือพระพุทธเจาที่มาตรัส
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รูแตละคร้ัง ๆ มีเพียงพระองคเดียวเทานั้น ไมมีสอง พระญาณท่ีหย่ังทราบในส่ิงท้ังหลาย
แมนยําไมมีสอง พระวาจาที่ตรัสออกมาแตละประโยค ไมมีความยักยายผันแปรเคล่ือน
คลาด เต็มไปดวยความจริงลวน ๆ ตรัสวาอยางไรเปนอยางน้ัน วาอะไรมอีะไรเปน อะไรดี
อะไรชั่ว สิ่งนั้นก็เปนดีเปนชั่วตามที่ตรัสไวทุกอยาง จึงเรียกวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบ
แลวโดย เอกนามกึ หนึ่งไมมีสอง 

ผูปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นจะไปไหน ถาไมไปตามสิ่งที่ดีงาม สูสถานที่ที่พึงหวังไม
เปนอื่น การเช่ือธรรมกับการเช่ือฝายมารคือกิเลส มีผลผิดกันอยูมาก ฝายมารก็คือสิ่งที่
กระซิบกระซาบซ่ึงฝงใจมาเปนเวลานาน ทานเรียกวากิเลสมาร คอยฉุดลากลงทางต่ํา ฝาย
ธรรมแนะนําใหตอสูแยงชิงเอาตัวเราซ่ึงเปนสมบัติอันมีคาน้ี ใหพนจากปากมารคือกิเลสทั้ง
หลาย ดวยการทําด ี ดวยการฝาฝนส่ิงท่ีตํ่าชาเลวทรามท้ังหลาย ดวยการตะเกียกตะกาย 
หนักก็เอาเบาก็ทนเพื่อความดีสิริมงคลทั้งหลาย ความเจริญยอมเปนของเราผูบําเพ็ญ ไมมี
ใครมาแยงชิงไดเหมือนสมบัติภายนอก  

ฉะนั้น การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร จึงขอยุติเพียงเทานี ้
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕ 

ศาสนาเจริญ ศาสนาเส่ือม 

คําวาศาสนาเจริญ เชนเจริญในคร้ังพุทธกาลหรือศาสนาเจริญ ณ ที่ใดก็ตาม ตาม
ความจริงแหงการเจริญของศาสนาแลว เจริญที่จิตใจของคน จิตใจของพระ ของพุทธบริษัท 
มีความเช่ือความเคารพ ความเล่ือมใส ความสนใจ ความอุตสาหพยายามปฏิบัติตออรรถ
ตอธรรมตามเพศและวัยของตน มหีิริโอตตัปปะ ฝงใจ ซึ่งเนื่องมาจากความเชื่อบุญเชื่อ
กรรมตามหลักศาสนธรรม น่ีเปนความเจริญของศาสนาตามความมุงหมายของธรรมและ
ศาสดาโดยแท ความเจริญสวนปลีกยอยออกไปก็คือ การศึกษาเลาเรียนเพ่ือรูขอวัตรปฏิบัติ
วิธีดําเนิน ไมใชเรียนเพ่ือจดจําเอาช้ันเอาภูมิแบบโลกเขาทํากัน แตเรียนดวยความเปน
ธรรม เจตนาความมุงหมายอยูท่ีการเรียนเพ่ือการปฏิบัต ิ เพื่อกําจัดสิ่งไมดีทั้งหลายออก
จากใจ 

ในครั้งพุทธกาล สวนมากพุทธบริษัทฟงจากพระโอษฐของพระพุทธเจาเปนสวน
มาก จากนั้นศาสนาก็คอยขยายออกไป เพราะพระสาวกทั้งหลายไดรูตามเห็นตามพระพุทธ
เจามีจํานวนมากข้ึน ศาสนาเจริญภายในใจของทานอยางสมบูรณ แลวก็เท่ียวแนะนําส่ัง
สอนพุทธบริษัททั้งหลายแทนพระพุทธเจาไปในตัว พระองคก็ทรงทําหนาที่ประกาศสอน
ธรรม พระสาวกก็ทําหนาท่ีประกาศศาสนธรรม เพื่อความเขาใจแกผูสนใจโดยถูกตองเชน
เดียวกับพระศาสดา 

เบ้ืองตนศาสนาเจริญรุงเรืองเต็มท่ีในพระพุทธเจา นับแตตรัสรูแลวเปนลําดับ 
จากนั้นกระแสแหงธรรมก็กระจายออกไปสูบรรดาสัตว ที่ใหชื่อวาพุทธบริษัทในลําดับตอ
มา มีภิกษุบริษัทเปนตน เม่ือกระแสแหงธรรมกระจายสูจิตใจ ก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใส 
เห็นจริงตามความจริงท่ีศาสนธรรมประกาศสอน มีความสนใจใครตอการปฏิบัติ ผลก็
ปรากฏข้ึนโดยลําดับ นับแตข้ันเร่ิมแรกในการประกาศสอนธรรม มีพระเบญจวัคคียทั้งหา
เปนปฐมสาวก อันดับตอไปก็ปรากฏผลขึ้นเรื่อย ๆ วา ผูน้ันสําเร็จพระโสดาฯ องคน้ันผูน้ัน
สําเร็จพระสกิทาคาฯ องคน้ันผูน้ันสําเร็จพระอนาคาฯ องคน้ันหรือผูน้ันสําเร็จพระอรหัต
อรหันต ท้ังน้ีเพราะฆราวาสก็มีทางสําเร็จไดเชนเดียวกับพระ ดังตําราทานบอกไว เชน 
สันตติมหาอํามาตย พระนางเขมาฯ เปนตน น่ีคือศาสนาเจริญเต็มดวงใจของพระสาวกใน
ครั้งพุทธกาล จากนั้นก็มีพระสาวิกาคือนักบวชฝายหญิงปรากฏขึ้นตาม ๆ กัน น่ีคือศาสนา
เจริญเต็มดวงใจของฝายภิกษุและฝายภิกษุณี กลายเปนสาวกสาวิกาข้ึนมา 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๔๒๘ 

๔๒๘

ทานเหลาน้ีเม่ือธรรมไดเจริญเต็มภูมิภายในใจ หมดภาระในการขวนขวายสําหรับ
ตนแลว ความเมตตายอมมีมาพรอมความบริสุทธิ์อยางเต็มใจ เต็มภูมิเต็มนิสัยของตนแต
ละราย ๆ แตละทาน ๆ แลวแนะนําส่ังสอนประชาชนท้ังหลายใหไดรับความเขาอกเขาใจ 
แผกระจายกวางขวางออกไปไมมีประมาณ ความเจริญทางดานจิตใจจากการสดับธรรมของ
พระพุทธเจาก็ขยายออกไปอยางมากมาย 

น่ีแหละท่ีทานวาศาสนาเจริญ เจริญดวยการประพฤติปฏิบัต ิ เนื่องมาจากการได
ยินไดฟง เจริญดวยมรรคคือการปฏิบัติ เจริญดวยผลคือสิ่งที่พึงไดรับจากการปฏิบัติเปน
ลําดับลําดา ตั้งแตขั้นกัลยาณปุถุชนจนถึงขั้นสูงสุดคืออรหัตธรรม เรียกวาศาสนาเจริญ 
เพราะเจริญจริง ๆ เหมือนกับเงินในธนาคารมีตามบัญชี ไมคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง 
ไมสักแตวามีอยูเพียงบัญชีแตเงินหามิไดในธนาคาร แตมีทั้งบัญชีเงิน มีท้ังเงินตามจํานวน
ในบัญชี บัญชีเงินกับตัวเงินถูกตองไมเคลื่อนคลาด บัญชีวาอยางไรมีเทาไร เงินก็มีเทาน้ัน
ในธนาคาร 

ครั้งพุทธกาล ศาสนธรรมพระองคแนะนําส่ังสอนวาอยางไร ตั้งแตขั้นพื้น ๆ แหง
ธรรมจนถึงข้ันสูงสุดแหงธรรม การประกาศสอนธรรมซึ่งเปนเหมือนกับบัญชีเงิน ผู
ประพฤติปฏิบัติก็สามารถดําเนินตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนนั้น เต็มสติกําลังความ
สามารถของตน จนไดบรรลุมรรคผลเปนข้ัน ๆ ขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพาน ที่
เรียกวาเงินหรือธรรมเตม็ใจ บัญชีกับเงินตรงกัน สวากขาตธรรมก็ชี้บอกเรื่องมรรคผล
นิพพาน ผูปฏิบัติตามก็ไดสําเร็จมรรคผลนิพพานตามธรรมที่ชี้บอก เหตุกับผลตรงกัน
เหมือนบัญชีเงินกับตัวเงินตรงกันฉะนั้น 

เมื่อตกมาสมัยของพวกเรานี้ มักจะกลายเปนวามีแตบัญชีแตตัวเงินไมมี มิหนําซํ้า
ยังสรางความรกรุงรังไวในธนาคารรอยแปดชนิดอกีดวย จนสะสางไมหวาดไมไหว ไมเพียง
แตไมมีเงินในธนาคารเทาน้ัน ยังสรางปญหาไวอีกมากมาย 

น่ีการเรียนรูจดจําตาง ๆ ในขออรรถขอธรรม มักจะเรียนไดแตบัญชีของธรรม 
บาปก็เรียนและรู บุญก็รู นรก สวรรคก็รู กิเลสตัณหาอาสวะประเภทตาง ๆ ก็รู มรรคผล
นิพพานก็รู แตไมอาจแกหรือไมสนใจแกกิเลสตัณหาอาสวะ ไมอาจละหรือไมสนใจละบาป
บําเพ็ญบุญดวยความเต็มอกเต็มใจ ดวยความเชื่อบุญเชื่อกรรมตามหลักธรรมที่ตนจดจํา
มาน้ัน สุดทายก็มีแตบัญชีดี-ช่ัว กิเลสตณัหาอาสวะอรรถธรรมมรรคผลนิพพานอยูใน
ความทรงจํา สวนกิเลสตัณหาอาสวะประเภทตาง ๆ ก็สนุกสรางปญหาข้ึนภายในจิตใจ ให
เกิดความยุงยากวุนวาย เชนเดียวกับคนท่ีไมไดศึกษาเลาเรียนศาสนาอรรถธรรมอะไรมา
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เลย ย่ิงกวาน้ันยังสรางทิฐิมานะ เขาใจวาตนรูตนฉลาดตามอรรถตามธรรม ก็ยิ่งเปนปญหา
ที่มากมูนหมุนติ้วยิ่งกวาคนที่ไมไดศึกษาอรรถธรรมเปนไหน ๆ เสียอีก 

ดวยเหตุน้ีคําวาศาสนาเจริญ ใหพึงนึกนอมเขาสูใจท่ีเวลาน้ีกําลังอาภัพ พูดถึง
อรรถถึงธรรมในขอใดขั้นใดภูมิใดยังไมปรากฏผล จําไดแตชื่อโสดาฯ สกิทาคาฯ อนาคาฯ 
อรหัตอรหันต ไดยินแตชื่อ แตใจซ่ึงเทียบกับธนาคารยังวางจากธรรมท้ังหลายท่ีจําไดน้ัน ๆ  
นอกจากนั้นยังกลับกลายเปนเรือนของกิเลสไปเสีย กิเลสเปนพ้ืนอยูภายในใจน้ัน ใจจึง
กลายเปนเรือนท่ีส่ังสมกิเลส รังของกิเลส รังของภพรังของชาต ิ รังของความทุกขความ
ทรมานประการตาง ท่ีกิเลสสนุกสรางข้ึนมาไมมีบกบางลงบางเลย เพราะไมมีส่ิงท่ีชําระ
สะสางหรือปราบปราม กิเลสจึงสนุกสรางความรกรุงรังข้ึนมาอยางไมสะทกสะทานหว่ัน
เกรงส่ิงใด ๆ เพราะชาวพุทธเราเปดทางใหมัน 

ดังนั้น เพ่ือใหส่ิงรกรุงรังภายในจิตใจน้ีเบาบางลงไปโดยลําดับจนหมดส้ินไป เพื่อ
ทรงอรรถทรงธรรมข้ันตาง ๆ ตามที่ทานแสดงไวนั้น จึงตองอุตสาหพยายามประพฤติ
ปฏิบัติดวยอุบายตาง ๆ เต็มสติกําลังความสามารถ เพ่ือใจน้ีไดกลายเปนเรือนอรรถเรือน
ธรรม เรือนมรรคผลนิพพานข้ึนมาตามความมุงหมายของธรรมและศาสดาผูประกาศสอน
ธรรม 

ไดยินแตช่ือทานสําเร็จพระโสดาฯ ก็ใหไดยินตัวเรา ใหทราบตัวเราไดสําเร็จ ทาน
สําเร็จสกิทาฯ ก็ใหเราไดสําเร็จดวยการปฏิบัติของเรา ทานสําเร็จอนาคาฯ ก็ใหเราไดสําเร็จ
หรือไดมีสวนกับทาน ทานสําเร็จอรหัตอรหันตก็ใหเราไดสําเร็จใหไดมีสวนกับทาน ใหเรา
ไดเปนผูหน่ึงในวงมรรคผลนิพพานดวยการปฏิบัติของเรา อยาใหเสียช่ือ อยาใหเสียคนท้ัง
คน เพราะคน ๆ นี้ไดมาจากสมมุติในทางที่ด ีคือไดมาจากบุญวาสนาที่เคยกอสรางมา จึง
ไดเกิดในชองแหงความเปนมนุษย ซึ่งเปนภพกําเนิดที่เกิดไดยากยิ่งกวากําเนิดใด ๆ ที่ต่ํา
ทรามย่ิงกวาน้ี เราไดผานภพตํ่าทรามเหลาน้ันข้ึนมาเปนภพเปนภูมิแหงมนุษย ซึ่งเปนภูมิที่
เหมาะสมกับศาสนธรรม และเปนภาชนะท่ีเหมาะสมอยางย่ิงแลว อยาใหเสียทาเสียที ขอ
ใหศาสนาไดเจริญข้ึนภายในใจของเราดวยการบําเพ็ญเต็มสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร
ของตน  

คําวาสมาธิจะไมมีท่ีใดเปนท่ีเจริญ จะเจริญข้ึนท่ีใจ สมาธิทุกขั้นจะเจริญขึ้นที่ใจ
ของผูปฏิบัติจิตตภาวนา ปญญาทุกขั้นจะเจริญขึ้นที่ใจของผูชอบคิดอานไตรตรองพินิจ
พิจารณา จนถึงปญญาอันละเอียดแหลมคม ดังท่ีทานกลาวไวในตําราวา มหาสติมหา
ปญญา ก็จะเกิดและเจริญรุงเรืองขึ้นที่ใจของผูพยายามพินิจพิจารณาอยูไมหยุดไมถอย จน
มีความชํานิชํานาญคลองแคลว กลายเปนสติปญญาที่แกลวกลา และสามารถฟาดฟนกิเลส
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ประเภทที่ไมเคยคาดเคยคิดเคยฝนวาจะไดเจอกัน ไดสูรบกันและรูเรื่องของกันและกัน 
และปราบปรามกันลงได ก็ไดปราบปรามกันลงได เพราะสติปญญาท่ีเราไมเคยคาดคิดวา
จะมีขึ้นเปนขึ้น แตไดเปนขึ้นแลว กิเลสท่ีไมเคยคาดคิดวาจะรูจะเห็นกัน จะละเอียดแหลม
คมขนาดไหน ซึ่งแตกอนไดยินแตชื่อ ก็ไดปรากฏขึ้นแลวกับสติปญญาประเภทนี้ และได
ฟาดฟนหั่นแหลกกันลงประจักษใจ ทั้งนี้ใหไดประจักษกับใจเราเหมือนครั้งพุทธกาล อยา
ไดยินแตลมแตแลงที่หาตัวจริงไมได 

จงทําใหศาสนาเจริญท่ีใจเราใหได เม่ือศาสนาเจริญตรงน้ีแลว จะถูกตองเหมาะสม
ตามความมุงหมายของธรรม และศาสดาผูมีเมตตามหาคุณแกสัตวโลกดวย จะสมความมุง
มาดปรารถนาของเราทัง้หลาย ผูตองการความสุขความเจริญอยางแทจริงตามหลักธรรม
ดวย 

แมไมถึงขั้นที่กลาวมาเหลานี้ก็ตาม ทานก็เรียกศาสนาเจริญ คือเจริญไปตามขั้น
ตามภูมิ และเจริญตามความเคารพเล่ือมใสของผูเช่ือบุญเช่ือกรรม ตามหลักธรรมของพระ
พุทธเจา เชน เชื่อวาบาปม ี พยายามระวังบาปไมใหเกิดข้ึนในตน แมที่เกิดขึ้นแลวก็
พยายามละ ไมสั่งสมบาปตอไปอีก กุศลธรรมคือความดีงามที่ยังไมเกิด ก็พยายามทําให
เกิด ดวยความเช่ือบุญเช่ือกรรม ท่ีเกิดแลวก็พยายามบํารุงรักษาใหเจริญคงเสนคงวา และ
เจริญย่ิง ๆ ข้ึนไป 

ผูเชื่ออรรถเชื่อธรรมยอมเชื่อบุญเชื่อบาป ยอมเช่ือนรกสวรรค เพราะเปนเร่ือง
เปนไปจากกรรม คือเชื่อกรรมไดแกกระทําของตน พระพุทธเจาตรัสศาสนาไวถือหลัก
ธรรมเปนสําคัญของสัตวโลก เพราะตางก็ทําอยูดวยกัน ไมวามนุษยไมวาสัตวเดรัจฉานใด 
ๆ มีการทํากรรมอยูดวยกันทั้งนั้น เปนแตเพียงสัตวเหลาน้ันไมทราบวาตนทํากรรม ผลน้ัน
จะทราบหรือไมทราบก็ตาม ตองเปนผลดีผลชั่วตามการกระทําอยูโดยด ี ไมมีอะไรมาลบ
ลางได 

น่ีเราเปนผูเช่ือกรรม พุทธบริษัทเปนผูเชื่อบุญเชื่อกรรม ยอมจะเช่ือในบาปในบุญ 
เช่ือในนรกสวรรคจนกระท่ังนิพพาน แลวพยายามละเวนส่ิงท่ีเห็นวาเปนภัยตามหลักธรรม
นั้นดวยความเชื่อของตน และพยายามบําเพ็ญส่ิงท่ีเปนคุณเปนประโยชนใหเจริญมากมูน
ข้ึนภายในใจ น่ีก็เรียกวาศาสนาเจริญ คือเจริญในใจของผูนับถือเคารพเลื่อมใสและปฏิบัติ
น่ันแล 

คนทีมี่ใจไดรับการอบรมจากอรรถจากธรรม ดวยความเชื่อความเลื่อมใสอยางแท
จริงตามธรรมแลว ยอมระบายออกในสิ่งที่งามหูงามตา ไมแสลงใจทั้งแกตนและผูอื่น 
แสดงอากัปกิริยาใดยอมเปนไปเพื่อสิริมงคล เปนไปเพื่อความยึดถือจากคนอื่น เปนคติตัว
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อยางแกคนอื่นเรื่อยไป ตั้งแตวงแคบจนกระทั่งถึงวงกวางไมมีสิ้นสุด เรียกวาศาสนเจริญ 
เจริญที่ใจแลวยอมแสดงออกมาทางกายทางวาจา คือความประพฤติ การพูดจาปราศรัยมี
เหตุมีผล มีกฎมีเกณฑ มีหลักความถูกตองดีงามเปนที่ยึดเปนเครื่องดําเนิน น่ีเรียกวา
ศาสนาเจริญ 

เม่ือตางคนตางเปนผูไดรับการอบรม และอบรมดวยความเช่ือความเล่ือมใสใน
ศาสนาแลว ยอมระบายออกทางกายวาจาดวยความมีเหตุมีผล และเปนความหนักแนนม่ัน
คงในกิจการท้ังหลาย ตลอดกิริยาแหงการพูดการทําทุกสิ่งทุกอยาง ไมเหลาะแหละเหลว
ไหลไรสาระ เพราะเชื่อกรรม 

อาการแสดงออกตาง ๆ ของคนของสัตวนั้นเปนเรื่องของกรรมคือการกระทํา ซึ่ง
พรอมที่จะใหผลทั้งดีและชั่วอยูเสมอ ผูเชื่ออรรถเชื่อธรรมจึงตองระมัดระวัง และมีความจง
ใจในการระบายออก และการกระทําทุกแงทุกมุมใหเปนไปตามคลองอรรถคลองธรรม ที่
จะเปนสิริมงคลและเปนความสงบสุขแกตนและสวนรวม ตลอดประเทศชาติบานเมือง  นี่
เรียกวาศาสนาเจริญ ศาสนาเจริญคนไดรับประโยชนและความสุขรมเย็น 

ทีน้ีศาสนาเส่ือมเปนอยางไร เราก็ทราบอยูแลว เมื่อสักครูนี้ก็ไดอธิบายถึงเรื่องมี
แตบัญชีในธนาคาร เงินไมม ี ศาสนธรรมก็มีแตความจดจําได มีแตการศึกษาไดยินไดฟง
จากผูน้ันผูน้ี จากตํารับตํารา แตจิตใจไมซึมซาบถึงอรรถถึงธรรม ไมเชื่อไมเคารพไม
เลื่อมใส สักแตวาเรียนวาจดจําวาฟงเฉย ๆ การนับถือก็สักแตวานับถือตามประเพณี หรือ
นับถือเพ่ือกันความครหานินทา วาคนไมมีศาสนาประจําชาติประจําตนเพียงเทาน้ัน ไมสน
ใจทําตนใหดีตามศาสนา 

ความนับถือศาสนากับการปฏิบัติศาสนาน้ันตางกัน สวนมากชาวพุทธเรามักมีแต
การนับถือ ไมคอยสนใจปฏิบัติตาม เวลาถามกันก็เปนความชินปากชินใจตามสวนมากที่พา
เรียกกันมาวา คุณถือศาสนาอะไร ถือศาสนาพุทธ ทั้ง ๆ ที่ความจริงของพุทธนั้นทานสอน
วาอยางไรบางก็ไมรู เพราะไมไดสนใจอยากรูอยากเขาใจศาสนาเทาท่ีควร เนื่องจากจิตใจ
ถูกทุมเทไปทางอื่นเสียมากตอมาก น่ีเรียกวานับถือเฉย ๆ เห็นพระพุทธเจาก็เคารพกราบ
ไหวเสียที กิริยาเชนน้ีแมแตนักโทษในเรือนจําเขาก็ทํา แตการกระทําของเขาเปนอีกอยาง
หน่ึง น่ีผูนับถือศาสนาเฉย ๆ เปนเชนน้ีแล 

การเคารพ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ น่ันทําตามนิสัยท่ีพอแมปูยาตายาย
พานับถือมา แตการกระทําเปนอีกอยางหนึ่ง คือ กลับเปนขาศึกตอการนับถือศาสนา เน่ือง
จากไมไดปฏิบัติตามศาสนา การกระทําน้ันจึงไมเรียกวาเปนการปฏิบัติตามศาสนา เพราะ
การกระทําน้ันเปนขาศึกตอศาสนา แลวก็เปนขาศึกตอตนเองผูนับถือศาสนา เชน ศาสนา
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สอนไมใหดื่มสุราของมึนเมาเปนตน แตก็ผูนับถือศาสนาน่ันแล เปนนักเลงหรือคอสุราเสีย
เอง ดังนี้เปนตัวอยาง ไมสังเกตก็รูเพราะมีดาษดื่นในชาวพุทธเรา 

ดวยเหตุน้ีการนับถือศาสนากับการปฏิบัติตามศาสนาน้ันจึงตางกัน การปฏิบัติ
ตามจะเปนเพศใดวัยใดก็ตาม ควรจะปฏิบัติตนตามศีลตามธรรมในแงใดขอใดก็ปฏิบัติ
ตามเพศของตน เชน ฆราวาสควรมีศีลหา หากไมไดหมดก็ควรใหไดในขอใดขอหนึ่งเปน
ความสัตยความจริงประจําตน สวนมากคนเราถาลงไดเช่ือตามหลักศาสนาอยางจริงใจแลว 
ทําไดทั้งนั้น เชน ศีลหาขอไหนที่สุดวิสัยความเชื่อและความสามารถของเราไป ปาณาฯ 
อทินนาฯ กาเมฯ มุสาฯ สุราฯ ศีลเหลาน้ีเปนคุณสมบัติเคร่ืองรักษาเราใหเปนคนดีมีหลัก
เกณฑตางหาก ไมใชเปนขาศึกตอเราที่จะทําไมได การทําไมไดก็เพราะอํานาจฝายตํ่ามัน
หนักแนน หรือรุนแรงมากกวาฝายศีลธรรมท่ีจะแทรกเขาสูใจไดเทาน้ัน ชาวพุทธเราจึงไม
อาจรักษาไดปฏิบัติได แมแตศีลหาก็ไมได ยังฝาฝนตอหนาตอตาไมนึกกระดากอายบาง
เลย ทั้ง ๆ ที่ตนก็เปนชาวพุทธ ประกาศอยางออกเนื้อออกตัว คนท้ังหลายรูเห็นอยูวาเรา
เปนชาวพุทธ แตครั้นแลวการกระทําก็เปนขาศึกตอตัวเองและเปนขาศึกตอชาวพุทธดวย
กัน และเปนขาศึกตอพระพุทธศาสนาโดยเจาตัวไมไดสนใจคิดประการใดบางเลย เมื่อเปน
เชนน้ี แมจะเรียกวาชาวพุทธทําลายพุทธก็ไมนาจะผิด เพราะความจริงเปนเชนน้ัน ไมอาจ
สงสัย 

ถามกีารนับถือและปฏิบัติดวยแลว ศาสนาเปนเคร่ืองส่ังสอนคนใหมีความสงบรม
เย็นโดยแท ตามหลักความจริงของศาสนาก็เปนเชนน้ัน ไมเคยใหโทษใหภัยแกผูหน่ึงผูใด 
และไมเคยทําผูหน่ึงผูใดใหราวรานหรือสังคมใดใหราวราน นับแตสวนยอยถึงสวนใหญ จะ
สมัครสมานไดดวยอรรถดวยธรรมทั้งนั้น เพราะศาสนธรรมไมใชเคร่ืองสังหาร ที่จะทําสิ่ง
ตาง ๆ ใหแตกแยก หรือบุคคลผูหวังดีตอศาสนาใหกลายเปนผูช่ัวชาลามกเสียหายไปตาง 
ๆ เพราะการนับถือและการปฏิบัติตามศาสนธรรมน้ีเลย เมื่อเปนเชนนี้ ผูนับถือและปฏิบัติ
ตนตามศาสนาทําไมจะไมมีความสงบรมเย็น ตองมีตามขั้นตอนแหงการปฏิบัติได 

นี่แลที่โลกเกิดความรุมรอนไปทุกหยอมหญาเวลานี ้ ก็เพราะจิตใจมนุษยเราเหิน
หางจากศีลธรรม คือธรรมท่ียังบุคคลใหรมเย็นน่ันแล นอกจากจิตใจไมนําพากับศาสนา
แลว ยังใกลชิดสนิทกับส่ิงเปนภัยไรสารคุณเขาอีก อยางหาประมาณความพอดีไมได จะ
โลกไหนก็โลกเถอะ ตองเปนโลกที่รุมรอนเปนไฟไปดวยกันนั่นแลไมมีการยกเวน 

ศีลธรรม คือ การใหความเสมอภาคแกกันและกันตลอดสัตวเดรัจฉาน ไมใหเบียด
เบียนทําลายซ่ึงกันและกัน อันเปนการทําลายจิตใจและสมมุติของกันและกันใหกําเริบ เชน 
ทานสอนปาณาฯ ไมใหฆาไมใหทําลายซึ่งกันและกัน นอกจากน้ันยังมีเมตตาสนับสนุนอีก
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ดวย เรียกวา เบญจศีล เบญจธรรม เปนเคร่ืองสนับสนุนขอหามคือปาณาฯ ใหเดนข้ึน และ
เพ่ือใหศีลขอน้ีสมบูรณข้ึนเพราะความเมตตาเปนเคร่ืองสนับสนุน แตผูไมมีศีลธรรมภาย
ในใจกลับกลายเปนผูโหดรายทารุณไปเสีย โลกจึงทําความพินาศฉิบหายแกกันไดอยาง
หนาตาเฉย เพราะหมดคุณสมบัติในธรรมขอน้ีภายในใจ ขออื่น ๆ ก็เชนเดียวกัน 

อทินนาทาน ก็เพราะความโลภ ความอยากได อันเปนเรื่องของกิเลสตัวไมมีเมือง
พอ พาใหทําลายสมบัติของคนอื่นจิตใจของคนอื่นไมมีประมาณ ทั้งนี้เพราะความโลภมันมี
กําลังรุนแรงมาก จึงตองฉกตองลักตองปลนตองสะดมเขา ไมเพียงแตวาไมมีอยูมีกินอด
อยากขาดแคลน หาที่กินที่ใชสอยอะไรไมได เปนความจนตรอกจนมุมจริง ๆ เชนน้ัน แต
มันเปนนิสัยสันดานของคนท่ีมีจิตใจตํ่าทราม ดวยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายเขาครอบงํา 
และมีอํานาจเหนือจิตใจอยางบอกไมถูกตางหาก จึงทํากันไดโดยไมคํานึงถึงความเสียหาย
ทั้งสมบัติและจิตใจของผูอื่น ขอใหไดอยางเดียวเปนพอ น่ัน 

ไมวาขออื่น ๆ เชน กาเมสุ มิจฉาจาร ก็เหมือนกัน ถาลงไมมีธรรมในใจแลวมนุษย
เราเลวย่ิงกวาสัตว มันทําไดทั้งนั้น ถาพูดเร่ืองความหนาดาน ใครจะหนาดานยิ่งกวามนุษย
ที่ไรศีลธรรมเปนไมมี มันดานย่ิงกวาสัตวเสียอีก เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง 
ราคะตัณหา พาใหคนหนาดานไมมยีางอายติดตัว 

มีศีลธรรมเทาน้ันเปนเคร่ืองประดบั และประคับประคองมนุษยไวใหตางจากสัตว 
ใหมีความละอาย รูจักสูงต่ํา รูจักของเขาของเรา รูจักทานรูจักเรา ถาใจไมไดมาคิดในแง
อรรถแงธรรมแลว มันก็ตองคิดไปในแงความสนุกสนานร่ืนเริงบันเทิง ชนิดไมมีเบรกหาม
ลอเลยน่ันแล มิหนํายังอวดดิบอวดดีไปในทางราคะตัณหา สงเสริมในส่ิงท่ีตํ่าทรามวาเปน
ของดีมีคาและอํานาจมากขึ้น โดยไมคํานึงถึงความเสียหาย ความกระทบกระเทือน และ
ทําลายจิตใจของผูใดทั้งนั้น โลกจะไมรอนไดอยางไร เมื่อศีลธรรมไมมีภายในใจของชาว
พุทธเราแลว โลกตองรอน เพราะกิเลสตัณหามีอํานาจบนหัวใจของผูสงเสริมมัน โลกไม
เคยรมเย็นเพราะตัณหาตาเปนไฟแตไหนแตไรมา โลกรมเย็นเพราะธรรมตางหาก 

การโกหกก็เหมือนกัน โกหกไดคลองปากไมกระดากอาย ไมคิดวาการพูดโกหก
น้ันจะเกิดความเสียหายแกผูใด โกหกไดอยางหนาตาเฉย และโกหกคนอ่ืนใหเกิดความเสีย
หายขนาดลมจมก็มีมาก เชน พวกนักตมตุน นักกลมายาหาอุบายโกหกตมตุนดวยวิธีการ
ตาง ๆ ที่จะทําคนอื่นใหฉิบหายวายปวงทั้งทรัพยสมบัติและจิตใจ จนกลายเปนคนวิกล
วิการใบบาไปได เพราะกลมายาแหงความตมตุนหลอกลวงนี้มีมากทีเดียว โทษแหงความ
ไมมีศีลธรรมทําความเดือดรอนเสียหายใหแกโลกไมมีประมาณดังที่รู ๆ เห็น ๆ กันอยูทุก
แหงหนน่ันแล การโกหกพกลมเปนของดีนาชมเชยที่ไหนกัน 
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ถาพูดถึงสุรา สุราใคร ๆ ก็ทราบ แมแตเด็กก็ยังทราบวาเปนของมึนเมาและทําให
คนเสีย มันเปนของดีมีเกียรติและศักดิ์ศรีที่ไหนกันพอจะสงเสริมมันใหทําลายมนุษย เหตุ
ใดมนุษยเราจึงตองสงเสริมเอานักหนาจนเปนเน้ือเปนหนัง อยางออกหนาออกตา ไมวา
สถานที่ใดสังคมใด ถาไมมีสุราไปออกหนาออกตาแลว สังคมนั้นเหมือนกับไมใชสังคม
มนุษย ไมใชสังคมที่มีเกียรต ิเลยเห็นไปวาสังคมที่มีสุรานั้นเปนสังคมที่มีเกียรต ิเปนสังคม
ที่มีหนามีตานาชมเชยและยอมรับกันทั่วดินแดน น่ีคือการลบลางศาสนธรรมอันเปนความ
ดีงามของมนุษยมากนอยเพียงไหน 

หากสังคมไดยอมตัวลงยอมรับสุรายาเมาหรือนํ้าบาน้ีแลว สังคมนั้นก็คือสังคม
แหงนํ้าบา สังคมนํ้าลาย สังคมไมรูจักอาย สังคมหนาดาน สังคมกลาหาญดวยนํ้าบาน่ันแล 
ถาสังคมท่ีไมมีสุรายาเมาเขาไปแทรกเขาไปเปนเจาหนาเจาตา มันไมเปนสังคมที่มีเกียรต ิ
ทําอะไรไมสําเร็จเหรอ พิจารณาซิ อํานาจฝายตํ่ามันเปนเชนน้ี มันครอบหัวใจมนุษย เสก
สรรปนยอสิ่งที่ไมดีวาดีขึ้นมา ลบลางสิ่งที่ดีออกจากตัวมนุษย สังคมมนุษย แลวจะหาคนดี
ไดที่ไหน ถามนุษยเราไมยอมรับความจริงกัน มนุษยผูดีมีศีลธรรมก็นับวันจะสูญไปจาก
สังคมโดยไมตองสงสัย 

ท่ีกลาวมาใครจะไมรูในศีลหาขอน้ีชาวพุทธเรา ก็ชาวพุทธเราเองเปนผูทําเปนผูฝา
ฝน เปนผูเปนมาร เปนผูสังหารศาสนธรรมและตน ตลอดสวนรวมทั่ว ๆ ไปใหฉิบหายวาย
ปวงไปดวยความรูรูอยูน้ีแล น่ีละท่ีวาการนับถือศาสนาเฉย ๆ กับการปฏิบัติมันตางกัน 
เพราะธรรมไมเขาถึงใจ สักแตวานับถือ ไมไดถือเปนจริงเปนจัง ไมหวังพึ่งเปนพึ่งตาย ไม
หวังความสุขความเจริญอันใดจากศาสนา ย่ิงกวาความอยากความทะเยอทะยานเอาตาม
ความชอบใจของตน ซึ่งเปนอํานาจของฝายต่ําคือกิเลสลวน ๆ ฉุดลากไปเทานั้น โลกจึงหา
ความเจริญไมได 

ถาลงไมมีธรรมเขาแทรกจิตใจ เปนเคร่ืองก้ันกางหวงหามส่ิงตํ่าชาเลวทรามท้ัง
หลายไว คนทั้งคนจะเหลือแตรางกระดูก หนังหอกระดูกเทานั้น แมจะเสกสรรปนยอกันวา
มีความสุขความเจริญ มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็ตาม ก็สักแตวาลมปากเปากันไปเปากันมา
เทาน้ัน ตื่นเงากันอยูนั้นโดยหาความจริงไมได หากมีศาสนธรรมเขาแทรกภายในจิตใจใน
การประพฤติปฏิบัติ การระบายออก จะเห็นเปนความชุมเย็นข้ึนมาทันที ไมจําเปนตองมี
เงินมีทองขาวของเปนจํานวนลาน ๆ ก็ตาม 

คนท่ีมีศีลมีธรรมน้ันแล เปนคนท่ีเสาะแสวงหาความสุขความเจริญไดโดยถูกตอง
และสมหวัง ผูน้ันแลเปนผูมีความสุขมากย่ิงกวาผูท่ีไมมีศาสนาเลย ทั้ง ๆ ที่มีสมบัติเงิน
ทองขาวของมากมาย สิ่งเหลานั้นไมใชสิ่งปลดเปลื้อง สิ่งแกทุกขทางหัวใจของโลกใหสงบ
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รมเย็น นอกจากศีลธรรมเทานั้น เพราะส่ิงเหลาน้ันเปนเพียงเคร่ืองชวยสงเสริมความ
สะดวก และความตองการสําหรับคนฉลาดโดยธรรมนํามาใชตามความจําเปนของตน แลว
เกิดความสุขขึ้นตามฐานะของสมบัตินั้น ๆ จะพึงมีใหเทานั้น แตไมสามารถซึมซาบเขาถึง
จิตใจใหเกิดความชุมเย็นไปได ถาไมมีธรรมเขาเคลือบแฝง 

ถายิ่งไมมีอรรถมีธรรมเขาแฝงอยูภายในจิตใจดวยแลว สมบัติเงินทองขาวของจะ
มีมากมายเพียงไร ก็กลายมาเปนยาพิษสังหารตนใหฉิบหายปนปได ทั้ง ๆ ท่ีภูมิใจวาตนม่ัง
มีศรีสุขอยูน่ันแล แตกิเลสความลืมตนควาเอาสมบัติมาเปนดาบฟาดฟนตนใหลมเหลวทาง
ความสงบรมเย็นภายในใจ หาไดคิดสะดุดใจไม ถาไมมีธรรมคอยสะกิดบาง 

เม่ือเปนเชนน้ันอะไรเจริญ จะพูดถึงวัตถุเจริญ วัตถุมาจากอะไร วัตถุเหลานี้ก็ออก
มาจากธาตุส่ี ดิน น้ํา ลม ไฟ เปนแรธาตุตาง ๆ เชน ปลูกบานปลูกเรือนขึ้นกี่ชั้นกี่หองกี่หับ 
ถนนหนทางจะใหกวางใหแคบ ลาดยางลื่นไปหมดก็ตาม สิ่งเหลานี้คืออะไรมาจากอะไร ก็
มาจากเหล็กจากปูนจากอิฐจากทราย จากธาตุสี่ดิน นํ้า ลม ไฟ หากวาส่ิงเหลาน้ีจะทําคนให
เจริญไดจริง ไดรับความสุขสมกับคําท่ีวาโลกเจริญจริงแลว เราทุกคนเหยียบย่ําไปที่ไหนก็มี
แตธาตุตางๆ ดินนํ้าลมไฟในบานเราก็มี ในที่อยูเราก็ม ี พวกเหล็กพวกปูนพวกอิฐพวก
ทราย ซึ่งเปนแรธาตุตางๆ เต็มไปหมด ทําไมพวกเราจึงไมเจริญดวยความสงบสุขกันบาง 
มัวบนกันวาทุกข ๆ อยูทําไม 

ถาจิตใจหาความเจริญดวยธรรมเคร่ืองดําเนินไมมีแลว อะไรจะเจริญก็เจริญเถอะ 
แตหัวใจนั้นจะเปนไฟทั้งกองเผาลนอยูตลอดเวลา หาความสุขความเจริญไมได และหาท่ี
ปลงที่วางไมไดจนกระทั่งวันตาย แลวอะไรเจริญท่ีน่ี เม่ือเปนเชนน้ีศาสนาไมจําเปนจะเอา
อะไรมาจําเปน เพราะโลกตองการความสุขความเจริญโดยทางที่ถูกตองดีงามอยูแลว จะ
หนีจากหลักธรรมไปไมได 

อันเรื่องของกิเลสนั้นมันไมทําใครใหมีความสุขความสบายไดหรอก มีแตเปน
เครื่องลอนิด ๆ เหมือนเหย่ือเสียบอยูปลายเบ็ดเปนเคร่ืองลอปลาตัวโงเทาน้ัน เมื่อติดเบ็ด
เขาแลวเปนยังไง ปลาตัวน้ันติดเบ็ดเขาแลวเปนยังไง มันมีความสุขความเจริญอะไร แต
กอนที่มันหิวอาหารอยูมันก็ยังไมทุกขมาก พอมาติดเบ็ดเขาแลวเปนยังไง ความหิวน้ันยัง
ไมมีอํานาจไมมีความทุกขมากยิ่งกวาเวลาติดเบ็ด 

จิตใจของคนผูไมมีศาสนาก็เชนเดียวกัน เมื่อฝายต่ําซึ่งตางคนก็ตางมีเต็มหัวใจ 
นําส่ิงเหลาน้ีมาหลอกมาประโลมกัน โฆษณาชวนเชื่อกันทั้ง ๆ ที่หาความจริงไมได ยิ่งเปนผู
ท่ีโงอยูแลวเพราะกิเลสพาใหคนโง ทําไมจะไมเชื่องายในทางฝายต่ําเลา น่ีละท่ีทําใหติดเบ็ด
ของกิเลส ไดรับความทุกขทรมานไมมีสิ้นสุดยุติลงได เพราะเหตุดังกลาวมาน่ีแล เคร่ือง
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หลอกมันเขามาทุกแงทุกมุม เขามาทางไหนก็เย้ิมรับ ๆ รับกันไปหมด รับกันมากนอย
เพียงไร ก็เผากันมากนอยเพียงนั้น 

ถือวาโลกเจริญ ๆ ทั้งที่แตละคนกําลังจะตายอยูแลว ดวยความรุมรอนแผดเผา
ภายในจิตใจ จนหาที่ปลงที่วางไมได ยังโฆษณาอยูวาโลกเจริญ ๆ พิจารณาซิคนกําลังจะ
ตาย โลกมันเจริญแบบไหนกัน ถาไมใชกิเลสกําลังเจริญดวยความโลภมาก โกรธมาก ราคะ
ตัณหามากเหยียบยํ่าหัวใจคน จะใหวาอยางไรจึงจะตรงตามความเปนจริงที่กําลังเปนไปอยู 
เม่ือเปนเชนน้ี เราจะวาโลกเจริญหรือโลกเส่ือม โลกหมายถึงอะไร ถาไมหมายถึงจิตใจของ
แตละราย ๆ ที่ครองโลกอยูนี ้

การทําโลกใหเจริญน้ันก็เพ่ือจะใหจิตใจเจริญ เพื่อจิตใจจะไดอยูสะดวกสบาย เชน 
สวนรางกายก็ปลูกบานปลูกเรือนหลังใหญ ๆ โต ๆ รโหฐาน มีที่กั้นแดดกั้นฝน มีอาหาร
การบริโภคเปนเคร่ืองบรรเทาเยียวยาก็เปนความสุข ทางใจมีอะไรเปนเครื่องเยียวยา มี
อะไรเปนเครื่องรักษา พอท่ีจะบรรเทาเบาบางทุกขท้ังหลายลงบาง ใหมีความสุขความสบาย 
หรือจะเอาส่ิงเหลาน้ันมาเปนเคร่ืองบรรเทา ก็นั่นมันวัตถุเครื่องอาศัยของกายตางหาก ไม
ใชวิสัยของใจที่จะอาศัยได นอกจากกุศลธรรมอันเปนของคูควรกับใจเทานั้น ใจจึงจะอาศัย
ได ดวยเหตุน้ีศาสนธรรมจึงเปนธรรมชาติท่ีจําเปนมากตอจิตใจของสัตวโลก เพ่ือความ
เหมาะสมกับคําวาโลกเจริญ 

โลกเจริญตองหมายถึงจิตใจของผูครองโลกเปนจิตใจที่เจริญ มีขอบมีเขตมีเหตุมี
ผล การสรางอะไรข้ึนมาก็สรางดวยความฉลาดดวยธรรม มิใชฉลาดดวยอํานาจกิเลส เพื่อ
ใหตนไดรับความสุขจริงๆ และผูอื่นที่เกี่ยวของก็ใหไดรับความสุขเชนเดียวกับตน สมกับผู
มีอรรถมีธรรมอยางแทจริง ไมโกหกตัวเอง โลกเจริญจึงหมายถึงตรงน้ีเปนหลักสําคัญ 
ศาสนาจึงมีความจําเปนตอโลกเร่ือยมา น่ันแลศาสนาเจริญ เจริญท่ีใจเปนพ้ืนฐานสําคัญ ที่
จะแผกระจายออกไปสูสิ่งตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องการกอสรางวัตถุตาง ๆ ท่ัวบานท่ัวเมือง ถา
จิตใจเจริญแลวเพราะการพัฒนาจิตดวยธรรม ส่ิงเหลาน้ันก็ยอมรับวาเจริญ เพราะใหความ
สุขจริง เนื่องจากใจเปนผูไดรับการอบรมมาดวยด ี ทําอะไรลงไปก็มีเหตุมีผลเพื่อความสุข
ความเจริญโดยแทจริง สมบัติตาง ๆ ก็สนองความตองการใหเปนสุขได ไมเปนพิษภัยแก
ตัวเองผูเปนเจาของ 

ท่ีน่ียอนเขามาสูภายในของวงปฏิบัติเรา วาศาสนาเจริญ เจริญยังไง เจริญเพราะ
การเดินจงกรมเฉย ๆ หาสติสตังไมไดอยางน้ันเหรอ ศาสนาไมไดเจริญเพราะการเดิน
จงกรมหาสติสตังไมได การน่ังสมาธิภาวนาหาสติสตังไมได การเคล่ือนไหวไปมาหาสติสตัง
ไมได แตศาสนาเจริญเพราะความมีสติ ความพินิจพิจารณาทุกสิ่งทุกอยางที่เขามาสัมผัส
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สัมพันธกับอวัยวะหรือกับอายตนะของตน แมไมมีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ เรื่องของจิตก็
ตองเปนจิต เรื่องสติตองเปนสติที่จําตองใช เรื่องปญญาก็เปนเรื่องปญญาซึ่งเปนธรรมจํา
เปนที่ตองใชรักษาตัว หรือแกไขถอดถอนสิ่งที่เปนภัยซึ่งมีอยูกับตัวอยูตลอดเวลา เพื่อ
ศาสนาจะไดเจริญท่ีจิตใจ 

เวลาน้ีจิตใจถูกฝายตํ่าเหยียบยํ่าทําลายท้ังวันท้ังคืนยืนเดินน่ังนอน มาแตภพชาติ
ใดไมตองนับ เอาหลักปจจุบันของผูมาปฏิบัติธรรมดวยเพศของพระเวลานี ้ ไปชั่งตวงกับ
เพศฆราวาสของตนมีแปลกตางกันอยางไรบาง ต้ังแตเปนฆราวาสกับมาเปนพระ ผลที่ได
ในความเปนพระซ่ึงแตกอนทานถือวาเปนการประเสริฐ เมื่อไดบวชในศาสนาแลวประพฤติ
ตนตามหลักศีลธรรมของพระพุทธเจา แลวทรงมรรคทรงผลข้ึนมา ทานถือเปนความ
ประเสริฐ ทีนี้เราทรงอะไร หรือทรงแตความขี้เกียจขี้ครานความทอแทออนแอ ทรงตั้งแต
กิเลส 

กิเลสมันเต็มอยูแลว ความขี้เกียจขี้ครานก็เพิ่มขึ้นอีก ความเห็นแกความเหน็ด
เหน่ือยเม่ือยลา ความทอถอยออนแอ มันมีแตเรื่องของกิเลส ก็ยิ่งหนักเขาไป ๆ เพิ่มขึ้นไป 
ๆ การที่จะถอดถอนกิเลสมีสิ่งเหลานี้เปนตน ออกจากภายในจิตใจ ใหเกิดความหาวหาญ
ในการประพฤติปฏิบัต ิ กําจัดสิ่งชั่วชาลามกทั้งหลายใหหมดไปจากใจ ทําไมมันจะเปนการ
กลับเพ่ิมข้ึนมาเชนน้ี ตองคิดตองอานนักปฏิบัต ิไมคิดไมอานไมได ยังไงจะตองตายจมอยู
น้ี ตายจมเกิดจม เอาใหดีดผึงซิ ถาไมอยากเกิดจมตายจมอีกตอไป 

จิตใจถูกกดถวงเชนเดียวกับวัตถุตาง ๆ ที่มีอยูในโลกนี้ที่ถูกโลกดึงดูด ทีนี้จิตใจ
ของเราก็ถูกโลกคือกิเลสมันดึงดูดใหจม ดีดขึ้นไมได พระพุทธเจา พระสงฆสาวกท้ังหลาย
ทานดีดพระองคขึ้น และดีดองคของทานขึ้น จนถึงขั้นอวกาศนอกสมมุต ิ วัตถุตาง ๆ ถา
พนจากความดึงดดูของโลกแลว มีน้ําหนักขนาดไหนมันก็เทากันเพราะไมมีอะไรดึงดูด จิต
ใจของทานผูใดก็ตามถาไดหลุดพนจากความดึงดูดของโลก คือกิเลสประเภทตาง ๆ โดย
ส้ินเชิงแลวก็เปนเชนน้ัน ไมนิยมวาผูใหญผูนอย ไมนิยมวาเปนหญิงเปนชาย ไมนิยมวาพระ
พุทธเจาและสาวก ถาไดดีดตัวขึ้นถึงขั้นอวกาศไดแกโลกุตรธรรม แดนแหงพระนิพพาน
หรือแดนแหงธรรมท่ีบริสุทธ์ิแลว นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ความยิ่งหยอนไมมีอะไรตางกัน
เลย 

เราผูปฏิบัติก็เปนโอกาสอันดีอันเหมาะสมเวลาน้ี อุตสาหพยายามประพฤติปฏิบัติ 
หนักก็ไมถอย เบาก็ไมถอย พินิจพิจารณาเสมอ ระวังการสวมรอยของกิเลส การแทรกซึม
ของกิเลสจะแทรกอยูทุกระยะที่เราเผลอเมื่อไร ตองสับยําเราเม่ือน้ัน สวนหมัดเราเม่ือน้ัน 
จึงตองระมัดระวัง สติเปนของสําคัญ จงพยายามเอาจริงเอาจัง ใหเห็นศาสนาเจริญในใจเรา 
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ในคร้ังพุทธกาลศาสนาเจริญ มีพระอริยบุคคลทุกประเภท หรือมีสมณะ ๔ 
ประเภท สมณะที่หนึ่ง โสดาปตติมรรค สมณะที่สอง สกิทาคามรรค สมณะท่ีสาม 
อนาคามิมรรค สมณะที่สี่ อรหัตมรรค อรหัตผล การประพฤติปฏิบัติเพื่อทรงสมณะตั้งแต
ขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด ศาสนาจึงไมผิดอะไรกับคําวาตลาดแหงมรรคผลนิพพาน สําหรับผู
ปฏิบัติตองไดตองถึง เพราะความจริงอยูกับใจของเราทุกคน ถาแยกออกมาก็อยูกับกายกับ
ใจ สรุปแลวก็อยูกับใจ เพราะใจเปนผูจะรับผลทุกสิ่งทุกอยางในการกระทําของตน เน่ือง
จากส่ิงเหลาน้ีเปนเคร่ืองมือหรือเปนทางผานเขาไป ๆ ผานเขาทางกาย ผานเขาทางวาจา 
หรือผานเขาทางอายตนะภายใน ทุกขก็เปนสัจธรรม สมุทัยก็เปนสัจธรรม น่ีผานเขาทางใจ 
เกิดขึ้นมาที่ใจ ผลิตทุกขขึ้นมาที่ใจ และแกไขกันที่ใจนี ้

เมื่อจิตนี้ไดถายเทสิ่งสกปรกทั้งหลายออกเสีย แลวบรรจุอรรถธรรมอันสะอาดงาม
ของใจ สงบเย็นใจ สวางไสวภายในใจ และเลิศเลอภายในใจข้ึนมาแทนท่ีเปนลําดับ จน
กลายเปนวาใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลว จะพูดวาธรรมก็ได พูดวาใจก็ได เปนธรรม
ชาติท่ีประเสริฐ รูอยางชัดเจนภายในใจ ไมจําเปนตองใหผูหนึ่งผูใดมาบอกมาแนะวา เวลา
น้ีทานรูแลว ทานเห็นแลวธรรมประเภทน้ัน เพราะธรรมประเภทน้ันเปน สนฺทิฏฐิโก ผู
ปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเองดวยกัน ไมวาคร้ังพระพุทธเจาหรือสมัยปจจุบันน้ี ธรรมเปนธรรม
ท่ีคงเสนคงวา ไมมีการเปลี่ยนแปลงยักยายไปเปนอื่น มีจริงอยูทั้งฝายเหตุฝายผล ขอให
ดําเนินทางเหตุใหเปนหลักเปนเกณฑเปนเน้ือเปนหนังเถิด ผลที่จะพึงไดรับนั้นจะไมมีผูใด
มารับแทนใจผูกําลังบําเพ็ญเหตุเต็มสติกําลังความสามารถ และเต็มภูมิแหงเหตุอยูแลว
เวลาน้ี จะพึงไดรับผลโดยสมบูรณข้ึนท่ีตัวเราเอง พรอมกับคําที่วา สนฺทิฏฐิโก จะเกิดขึ้นใน
ขณะเดียวกัน ไมมีบกพรองที่จะตองไปถามใครอีก 

วันน้ีไดอธิบายถึงเร่ืองศาสนาเส่ือมศาสนาเจริญ อธิบายไปไหนก็ตามเถอะ เราเปน
ผูฟงเพื่อเราทุกรูปทุกนาม ขอให โอปนยิโก นอมเขามาสูตัวเรา ศาสนาใดจะเจริญกับผูใด
ก็ตาม จะเสื่อมกับผูใดก็ตามไมสําคัญ เพราะเส่ือมหรือเจริญท่ีใจของเรา ศาสนาเส่ือมท่ีเรา 
เราก็เปนผูยอมรับทุกข ศาสนาเจริญข้ึนท่ีใจเรา เราก็เปนผูเสวยผลแหงความสุขความเจริญ
ของศาสนามากนอยภายในใจของตน 

เราเปนผูรับผิดชอบตัวเราเอง ใจเราเอง ไมมีผูหนึ่งผูใดมารับผิดชอบ ไมมีกาล
สถานที่ใด ๆ มารับผิดชอบ เฉพาะอยางยิ่งความขี้เกียจขี้ครานความทอแทออนแอนั้น ไม
ใชผูมาชวยรับผิดชอบเรานะ ประเภทเหลาน้ีมีแตเหยียบยํ่าทําลายใหเราลมจมไปโดย
ถายเดียว จึงควรเห็นภัยอยางย่ิงกับส่ิงเหลาน้ีประจําใจ 
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จงมีสติอยางเขมงวดกวดขัน ระมดัระวังเสมอ สติน้ันแลจะเปนเคร่ืองพยุง สติน้ัน
แลจะเปนเคร่ืองรักษาเราใหปลอดภัย ปญญาแลเปนธรรมชาติที่จะฟาดฟนหั่นแหลกสิ่งที่
เปนภัยท้ังหลายซ่ึงมีอยูรอบใจ และคอยแทรกแซง คอยเหยียบยํ่าทําลายเราอยูเสมอ ให
แตกกระจายไปดวยปญญาของเรานั้นแล จงเอาใหจริง อวกาศเหนือโลกเปนยังไง อวกาศ
ของโลกเราก็ทราบแลว อวกาศของธรรมเปนอยางไร พูดงาย ๆ อวกาศของจิตเปนอยางไร 
ใหรูท่ีน่ี 

การปฏิบัติและวิธีการทั้งหมดที่ไดอธิบายมานี้ ที่ผานไปแลวก็ด ี ปจจุบันนี้ก็ด ี ก็
แสดงถึงเรื่องวิธีการดําเนินจิตใจ ใหพนสูอวกาศจากสมมุติโดยประการทั้งปวงอยาง
ประจักษใจ ทั้ง ๆ ที่มีชีวิตอยูนี้แล เอาใหเห็นใหจริงใหจัง อยาลดละความเพียร 

การอดนอนผอนอาหาร ทานผูใดเห็นเหมาะสมกับจริตจิตใจของตนอยางไร หรือ
วิธีการตางๆ แหงการประกอบความพากเพียร ใหพึงสังเกต ไมอยางนั้นไมไดผลเทาที่ควร 
ไมไดผลคุมคา เห็นวาวิธีการใดเปนท่ียังผลประโยชนใหเกิดคลองตัวกวาการกระทําท้ัง
หลายวิธีการท้ังหลาย ก็ใหพึงสังเกตและพึงทําตามวิธีการนั้น การทําอะไรไมสังเกตจะไมได
ผลเทาท่ีควร 

สวนมากผูปฏิบัติมักจะดีทางอดอาหารผอนอาหาร แตถารายไมถูกก็ไมควรฝน 
เพราะการอดอาหารไมใชเปนการทําลายกิเลส แตเปนอุบายวิธีชวยการทําลายกิเลสโดย
ทางความเพียร ดวยจิตตภาวนา ศรัทธา ความเพียรตางหาก นี่เปนอุปกรณ เมื่อเห็นวาไม
เหมาะวิธีการน้ี หรืออุปกรณอันนี้ไมเกิดประโยชน ก็ไมเอา หาวิธีใหม ถาถูกแลว เอา 
เหมาะ นํามาใชเพ่ือเปนเคร่ืองสนับสนุนความเพียรใหไดผลรวดเร็วดงัใจหมาย น่ีละการ
ประกอบความเพียร จึงตองไดพิจารณาสังเกต อุบายแหงความเพียรทุกแงทุกมุมสังเกต
เสมอ ไมอยางนั้นไมเขาใจ ดําเนินไปสุมส่ีสุมหา ไมไดเรื่อง ตองสังเกตตัวเองเสมอ 

อดอาหารไมควรอดไปนานนัก จะทําใหเสียทางดานธาตุขันธ เราเปนผูรับผิดชอบ
ทั้งฝายธาตุขันธและจิตใจ เราจึงควรพิจารณาตัวเรา ปฏิบัติตอตัวเองใหเหมาะสม เพราะ
กิเลสอยางแทจริงนั้นไมไดอยูกับกาย มันอยูกับใจ แตอาศัยกายเปนเคร่ืองสนับสนุน เชน 
กายมีกําลังมาก การภาวนาไมคลองตัว อืดอาดเนือยนาย ดีไมดีจิตหาความสงบไมได ผูที่มี
ความสงบแลวกําลังดําเนินทางดานปญญา ปญญาก็ไมคลองตัว พออดอาหารผอนอาหาร
ลงไป จิตก็สงบไดงาย ปญญาก็คลองตัว เปนเคร่ืองสนับสนุนกันอยางน้ี แตไมใชเปนธรรม
ชาติท่ีฆากิเลสเพราะการอดอาหาร น้ันเปนเคร่ืองสนับสนุนตางหาก ผูที่จะฆากิเลสก็คือสติ
กับปญญา ศรัทธา ความเพียร น่ีเปนวิธีการโดยตรง ใหพึงสังเกตตัวเอง 

การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร เอาละยุติ 
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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ 
ธรรมแทปรากฏท่ีใจ 

คําวาธรรมมีอยู บาปมีอยู บุญมีอยู นรกมีอยู สวรรคมีอยู พรหมโลกมีอยู 
นิพพานมอียู และสัตวโลกท่ีอยูในแหลงแหงสถานท่ี หรือส่ิงท่ีกลาวมาเหลาน้ีท้ังมวล ไมใช
คนธรรมดารู ไมใชคนธรรมดาท่ีมีกิเลสท้ังหลายเห็นกัน หู ตา จมูก ล้ิน กาย ใจ ของคน
ธรรมดาหรือสัตวท่ัวโลก ไมมีใครจะอาจเอื้อมรูเห็นไดยิน และสัมผัสสัมพันธกับส่ิงท่ีกลาว
มาเหลาน้ีไดเลย มีพระพุทธเจา และสาวกอรหันตทานซ่ึงเปนผูวิเศษ จิตสวางกระจางแจง
เพราะความเหนือส่ิงเหลาน้ีแลว จึงสามารถเห็นส่ิงท่ีกลาวมาเหลาน้ีได ถาพูดถึงนิพพาน 
จิตของทานเปนนิพพานโดยสมบูรณแลว จึงไดนํามากลาวมาแนะนําส่ังสอน 

ธรรมทั้งมวลที่พระพุทธเจาทรงรูทรงเห็น และสิ่งทั้งปวง สถานที่ทั้งมวลดังกลาว
มาน้ี ซึ่งเปนสิ่งที่พระพุทธเจาทรงรูทรงเห็น สัตวทั้งหลายไมสามารถจะรูจะเห็นจะเชื่อถือได
ในข้ันเร่ิมแรก ตองไดเริ่มชี้แจงไปตามภูมิตามฐานแหงอุปนิสัยของสัตวโลกไปกอน จนกวา
จะมีเครื่องมือพอสามารถทราบไดเปนขั้นเปนตอน แตละสิ่งละอยางได  

เพราะฉะนั้นสิ่งที่กลาวมาทั้งมวลนี ้จึงเปนสิ่งที่สุดวิสัยของโลกจะรูจะเห็นจะเชื่อถือ
ได เพราะไมมีรายใดไปพบไปเจอไปรูไปเห็นมา พอจะนําส่ิงท่ีตนรูตนเห็นน้ันมาพูดมาเลา
ใหเพื่อนฝูงฟงกัน จะเปนรายใดก็ตามในแหลงแหงโลกธาตุน้ี ไมมีแมแตรายเดียว มีพระ
พุทธเจาเทาน้ันเปนพระองคแรกท่ีทรงรูทรงเห็น ทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกทั้งสวรรคเปรตผีตาง 
ๆ ในภพนอยภพใหญ ซึ่งเปนไปตามวิบากของตน ๆ ตลอดถึงขั้นสูงขึ้นไป เทวบุตร 
เทวดา สวรรคช้ันพรหมโลก มีพระพุทธเจาเทาน้ันเปนผูทรงรูทรงเห็น และเปนผูแนะนําส่ัง
สอนใหเขาใจตามกําลังความสามารถของตนจะพึงเขาใจได 

ดวยเหตุน้ี ธรรมะจึงเขาสูจิตใจของสัตวโลกไดยาก เพราะไมเคยรูเคยเห็นจะให
เชื่อกันงายดายอยางไรได สิ่งที่รูที่เห็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธหรือคลุกเคลากันอยูตลอดเวลา 
ในภพชาติตาง ๆ มาตั้งกัปตั้งกัลปก็คือความมืดบอด และสิ่งที่รูที่เห็นที่สัมผัสสัมพันธได 
อยูในวิสัยของตนจะพึงรูพึงสัมผัสเทานั้น สัตวโลกจึงจะเชื่อไดสนิทใจ เชน ตาก็สามารถจะ
มองเห็นไดในรูปหรือสีแสงตาง ๆ วิสัยของตาก็มีเพียงเทานั้น หูก็เพียงฟงเสียง อยางมาก
ก็มีเครื่องมือชวย ตาอยางมากก็มีเครื่องมือชวยไปเพียงเล็ก ๆ นอย ๆ เคร่ืองมือเหลาน้ัน
ก็อยูในวิสัยของสมมุตินี้ จมูก ล้ิน กายมีแตสัมผัสสัมพันธกับสิ่งที่อยูในวิสัยของตน ไมนอก
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เหนือไปจากนี้ได ใจแมจะเปนความรู เรียกวาเปนพ้ืนฐานแหงตัวรูอยูแลวก็ตาม แตใจดวง
นี้ก็ถูกปดบังหุมหออยูกับสิ่งมืดมิดปดตาทั้งหลาย จึงรูแบบท่ีทานวา อวิชฺชาปจฺจยา หรือวา 
อวิชชา รูก็รูแบบฝา ๆ ฟาง ๆ ไมรูเต็มหูเต็มตาเต็มดวงใจจริง ๆ รูแบบฝาแบบฟาง ไมรู
เต็มเม็ดเต็มหนวยเต็มอัตราแหงความรูจริง ๆ ธรรมจึงเขาสูจิตใจของโลกไดยากเพราะ
เหตุเหลาน้ีแล 

ผูที่มาประกาศสั่งสอนโลกก็มีพระพุทธเจาเพียงพระองคเดียวในขั้นเริ่มแรก คน
ทั้งโลกสัตวทั้งโลก เคยเช่ือส่ิงท่ีสัมผัสสัมพันธกันมาแลวและนมนาน ตางคนตางสัมผัส
สัมพันธในสิ่งที่อยูในวิสัยของตนดวยกัน เมื่อพูดสิ่งเหลานี้สูกันฟง โลกทั้งหลายก็เชื่อกันได
งาย เพราะอยูในวิสัยของตนที่รูที่เห็นที่ควรจะเชื่อไดหรือเชื่อได ยอมเชื่อไดอยางงายดาย 
แตสิ่งที่มีอยูนอกเหนือจากนี้ซึ่งเปนสิ่งที่ตนไมเคยรูเคยเห็น แมจะมีผูมาชี้แจงบอกสอน
อยางชัดเจนหรือแจมแจงอยางไร จิตใจก็ยังเปดรับไมไดสนิท เพราะสิ่งที่ปดบังจิตใจไมให
เปดรับความจริงคือธรรมท้ังหลายน้ัน มันปดสนิทอยูภายในใจ ไมมีกาลสถานท่ีเวลํ่าเวลา
เลย จึงเปนส่ิงท่ียากมากสําหรับสัตวโลก ที่จะเปดสิ่งปดบังหุมหอกีดขวางรัดรึงอยูภายในใจ
นี้ออกไดทีละเปลาะสองเปลาะ ทีละกาวสองกาว จึงเปนความลําบากมาก เพราะส่ิงเหลาน้ี
เปนประหน่ึงวาอวัยวะเดียวกัน กับทั้งรางกายและจิตใจของสัตวแตละรายๆ ทั้ง ๆ ท่ีส่ิง
เหลานี้เปนของปลอมไมใชของจริง เพียงแฝงของจริงอยูเหมือนกาฝากเทานั้น 

ใจแทน้ันจริง แตสิ่งที่เคลือบแฝงอยูกับใจนั้นปลอม ตาน้ันเห็นไดจริง แตสิ่งที่
เคลือบแฝงใหพาหลงทางตา ทางห ู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย เมื่อสัมผัสสัมพันธนั้นมัน
ปลอม และอยูอีกฉากหนึ่ง คืออยูฉากหลัง จึงมองเห็นอะไรไปในทางบิดเบือนความจริง 
โดยใหเปนไปดวยความรักความชัง ความเกลียด ความโกรธ ไมไดเปนไปตามหลักธรรม
ชาติแหงความจริง ในสิ่งที่ตนไดเห็นไดยินไดฟงอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย และเต็มตาม
ความจริงเลย  

คําวาธรรม ๆ แมจะอยูตลอดอนันตกาลและมีอยูในที่ทั่วไปก็ตาม สัตวโลกก็ไม
สามารถปรับเคร่ืองรับธรรมท้ังหลาย คือใจใหเขาสูธรรมข้ันตาง ๆ ได ธรรมจึงเปนของ
ลําบากสําหรับโลกท่ีจะสัมผัสสัมพันธได ตอเมื่อไดยินไดฟงจากพระพุทธเจา ซ่ึงทรงรูทรง
เห็นเต็มพระทัยไมสงสัย ทรงแสดงหลายคร้ังหลายหน ส่ิงท่ีรับทราบคือใจ และปรับปรุงตัว
ไปในขณะที่ไดยินไดฟงโดยสม่ําเสมอ สิ่งที่ปดบังทั้งหลายก็ยอมเบาบางลงและจางออกไป 
ๆ ถาเปนเมฆหนา ๆ มืด ๆ ทึบ ๆ ก็คอยจางออกไป กระจายออกไป มองเห็นทิศเห็นทาง
ไดพอประมาณ นี่แลการไดยินไดฟง แมจะเปนกระแสแหงธรรมที่แสดงออกจากพระพุทธ
เจาก็ตาม จากพระสาวกทั้งหลายก็ตาม ซึ่งเปนอาการแหงธรรมทั้งนั้นก็จริง แตเมื่อไดฟง
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อาการแหงธรรม กระแสแหงธรรม ซึ่งเต็มไปดวยเหตุดวยผล ที่จะยังสัตวทั้งหลายใหเขาสู
ความจริงได ใจของสัตวโลกยอมจะเขาสูความจริงไดเปนลําดับ เพราะการไดยินไดฟงอยู
โดยสมํ่าเสมอ 

หากเราจะพิจารณาธรรมดา โดยเอาสิ่งเลวทรามที่ฝงใจ และเปนเจาอํานาจนี้ออก
มาคิดมาปรุงกัน ก็ดังท่ีเคยคิดเคยปรุงมาแลวก็งาย จะคิดวาธรรมมีอยูท่ัวไปตามคัมภีรใบ
ลาน ตามวัดตามวา ครูบาอาจารยแนะนําส่ังสอนมีเต็มไปหมด อยางนี้ก็งาย แตวาธรรมท่ี
จะใหเปนประโยชนใหสัมผัสสัมพันธกับใจ ใหต่ืนเตน ใหสะดุดใจ ใหเกิดความเช่ือความ
เลื่อมใส ใหเกิดความกระหยิ่มอิ่มเอิบ ใหเกิดความพอใจ ใหเกิดความสุขเปนข้ันเปนตอน
ไป เปนสิ่งที่สัมผัสสัมพันธไดยาก ถาไมไดประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจา
จริง ๆ แลว ธรรมแทดังท่ีกลาวมาเหลาน้ี จะไมสัมผัสสัมพันธจิตใจเลยตั้งแตวันเกิดจน
กระทั่งวันตาย จะเกิดเปลา ๆ เหมือนตนไมใบหญาเกิดขึ้นมา และตายทิ้งเปลา ๆ เหมอืน
ตนไมใบหญาตายน้ันแล คุณสมบัติที่จะนํามาทําประโยชนอะไรไมปรากฏ 

รางกายและตัวของเราทั้งรางทั้งตัวนี ้ ก็จะเปนเชนนั้น เกิดแลวตายเลา ตายแลว
เกิดเลา ก็ไมผิดอะไรกับวัตถุตาง ๆ ที่เกิดที่ตายกันเกลื่อนโลกอันนี้ ถาไมเสาะแสวงหาสาร
ธรรมเขาสูจิตซ่ึงเปนสาระสําคัญ คือการปรับปรุงจิตของตนใหเขาสูระดับอันควรสัมผัส
สัมพันธธรรมแทได ดวยการปฏิบัติเสียแตบัดน้ี เราจะไมมีทางรูเห็น ไมมีความเปนสาระ
แกตน ไมเปนที่อบอุนภายในใจของตนไดเลยตลอดไป 

พวกเราไดมาบวชในพระพุทธศาสนา ไมเพียงแตไดนับถือศาสนา ยังไดบวชและ
ไดปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมดวย ไดเปนนักบวชและนักปฏิบัติดวย ซึ่งเปนเพศที่ควรกาว
เขาสูแดนสัมผัสสัมพันธธรรมไดตามขั้นตามภูมิของธรรม ตามกําลังความสามารถของตน 
จึงควรกระตือรือรนในการประพฤติปฏิบัติตน ตามเพศและโอกาสอํานวย อยาประมาท
นอนใจ 

คําวาธรรม เร่ิมตนแตสมาธิธรรม น่ีแลธรรมท่ีจะสัมผัสสัมพันธใหเห็นชัดเจนภาย
ในใจ การใหทาน การรักษาศีลก็เปนผลปรากฏในใจ แตยังไมเดนชัดในความรูความสะดุด
ใจเหมอืนสมาธิธรรม ปญญาธรรม ตามขั้นของธรรมนั้น ๆ จนถึงขั้นวิมุตติธรรม ธรรมนี้
เปนธรรมแทซึ่งจะสัมผัสรับรูที่ใจแหงเดียว ชื่อของสมาธิก็ไมใชธรรมแท ชื่อของปญญาก็
ไมใชธรรมแท ชื่อของวิมุตติหลุดพนหรือพระนิพพานก็ไมใชธรรมแท ธรรมแทคือสิ่งที่
สัมผัสกับใจของผูปฏิบัติ วาใจสงบเปนสมาธิเปนตน ช่ือวาใจไดเร่ิมสัมผัสสัมพันธธรรม
แลว สมาธิขั้นใด มีความสงบเย็นใจขนาดไหนก็ทราบไดชัดภายในใจ น่ีคือธรรมแท แมจะ
เปนข้ันแหงธรรมท่ียังตํ่ายังหยาบอยู แตก็เปนธรรมแทในขั้นนี้และขั้นตอไปเปนลําดับ เชน
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เดียวกับธนบัตรใบละสิบบาท ย่ีสิบบาท ใบละรอยบาท หารอยบาท เปนธนบัตรจริงไปตาม 
ๆ กัน มีคุณภาพตามลําดับลําดาของธนบัตรชนิดน้ัน ๆ  

ธรรมแทก็เปนเชนน้ันเหมือนกัน คําวา สมาธิธรรม เร่ิมแรกต้ังแตจิตไดรับความ
สงบ เพราะการภาวนา การอบรมจิตใจ การรักษาจิตใจ บํารุงจิตใจดวยสติ คลี่คลายสิ่งที่
ปดบังหุมหอภายในจิตใจดวยปญญาโดยสมํ่าเสมอ สมาธิธรรมก็เริ่มปรากฏขึ้น คําวาสมาธิ
เร่ิมปรากฏก็คือความสงบเย็นใจ ความมั่นคงของใจ ความมีหลักฐานของใจ เร่ิมปรากฏข้ึน
เปนลําดับน่ันแล 

การพิจารณาทางดานปญญา คือการคล่ีคลายส่ิงท่ีรัดรึงภายในจิตใจดวยอํานาจ
แหงอุปาทาน เพราะเปนสาเหตุท่ีมาจากความลุมหลง พงึคล่ีคลายลงไปตามหลักความจริง
ใหเห็นชัดดวยปญญาโดยลําดับ อุปาทานซึ่งเปนสิ่งที่หนักมากยิ่งกวาภูเขาทั้งลูกทับใจอยู
ตลอดเวลาน้ัน จะคอยคลายตัวออกไปตามปญญาที่หยั่งเขาถึง เพราะความรูความเขาใจ
ดวยปญญาท่ีเกิดข้ึนจากการพิจารณาน้ันแล จะเปนส่ิงท่ีคล่ีคลาย และแกสิ่งที่มัดตรึงจิตใจ
ไวออกไปได เมื่อปญญาปรากฏขึ้น ยังผลใหจิตไดรับความเบาบางมากนอย ก็ทราบไดชัด
วาธรรมแทที่เกิดขึ้นจากดานปญญา ไดปรากฏขึ้นแลวอยางนี ้

ปญญามีหลายขั้น การพิจารณาในข้ันเร่ิมแรกจะไมสะดวก ฝด ๆ เคือง ๆ ขัด ๆ 
ของ ๆ เพราะเปนงานท่ีไมเคยทําและไมเคยเห็นผล การเร่ิมแรกพิจารณายอมแฝงไปดวย
ความข้ีเกียจ แตพิจารณาหลายคร้ังหลายหน  ปญญาก็ยอมมีความราบรื่น  มคีวามคลอง
แคลวแกลวกลาฉลาดแหลมคมข้ึนไปเร่ือย ๆ ผลที่จิตไดรับจากปญญาเปนผูถอดผูถอน ผู
เบิกทางอันรุกรังดวยกิเลสอุปาทานทั้งหลายออกไดนั้น ยอมกระจางแจงขึ้น แสดงผลให
เห็นอยางชัดเจนภายในใจ สมาธิธรรมก็ปรากฏข้ึนแลวท่ีใจ ปญญาธรรมก็เร่ิมปรากฏข้ึน
แลวท่ีใจไมปรากฏท่ีไหน ๆ ในอวัยวะทั้งมวลนี้ไมใชภาชนะของธรรม มีจิตดวงเดียวเทาน้ัน
เปนภาชนะของธรรม และเปนภาชนะที่เหมาะสมอยางยิ่ง ไมมีอะไรเสมอเหมือน 

เพราะฉะน้ัน ทานจึงสอนใหอบรมจิตใจโดยทางที่ถูก มีจิตตภาวนาเปนตน จนสติ
ปญญาซึ่งไดรับการอบรมมาไมหยุดไมถอย และฝกหัดคนควาจนมีความคลองแคลวภาย
ในตัวแลว สิ่งที่ปดบังหุมหอภายในจิตใจมากนอยนั้นเกี่ยวโยงมากับอะไร สติปญญาจะ
สามารถคนตลบทบทวนในสาเหตุท่ีเก่ียวโยงน้ันเขาไป และตัดขาดไปไดเปนวรรคเปนตอน 
ผลของปญญาก็คือจิตเปนผูรับ ผลน้ันจะเกิดความสวางไสวข้ึนภายในใจ 

สรุปความลงในขอสุดทายแหงยอดธรรมเครื่องกําจัด ก็คือสติปญญานั้นแล เปน
เคร่ืองกําจัดฟาดฟนห่ันแหลกส่ิงรกรุงรังท้ังหลายภายในใจอันเปนสวนละเอียด ใหแตก
กระจายหายสูญไปหมดไมมีเงื่อนตอ ไมเกี่ยวโยงกับสิ่งใดอีก คือไมเกี่ยวโยงกับรูป กับ
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เสียง กับกล่ิน กับรส กับเคร่ืองสัมผัสตาง ๆ อันเปนสวนภายนอก และไมเกี่ยวโยงไมผูก
พันกับรูปคือกายของตน ไมผูกพันกับนามธรรมคือ เวทนา สุข ทุกข เฉย ๆ สัญญา ความ
จําไดหมายรู สังขาร ความคิดความปรุง วิญญาณ ความรับทราบ ในเม่ือส่ิงตาง ๆ เขามา
สัมผัสสัมพันธทางอายตนะ ไมมีความเกี่ยวโยง ไมมีการประสาน ตัดขาดจากกันไมมีเงื่อน
สืบตอกอแขนง ทั้งอายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ตัดขาดทั้ง
อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย แมจิตก็รูเทาตัวเอง คือตัดขาดภายในจิตอีกดวย 
ไมมีเงื่อนตอใดเลย น่ันแลทานเรียกวาธรรมเลิศ 

ธรรมแทเกิดขึ้นที่ใจ สถิตอยูที่ใจ อยูที่ไหนก็ไมมีคําวา กาล สถานที่ ที่จะไมอยูกับ
ธรรมเลิศประเภทน้ี เพราะใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลว น่ีแลทานเรียกวาธรรมประเสริฐ 
ปรากฏข้ึนท่ีใจ และไมวาธรรมขั้นใดจะปรากฏขึ้นที่ใจทั้งนั้น ที่อยูภายนอกใจมีแตชื่อของ
ธรรม ชื่อของกิเลส ดังในตําราในคัมภีรทานจารึกไว เชน สมาธิธรรม ปญญาธรรม วิมุตติ
ธรรม และกิเลสประเภทตาง ๆ เปนตน เหลาน้ีเปนช่ือของกิเลสบาปธรรมท้ังหลาย ไมใช
ธรรมแทดังที่อยูในจิต ธรรมที่กลาวมาทั้งมวลนี้ก็มีพระพุทธเจาพระองคเดียวเปนผูทรงคน
พบ รูเห็นทุกแงทุกมุม แลวนํามาสอนโลกใหรูตามเห็นตาม 

ใจเปนความรูสึกประจําตน และเคยเกี่ยวของพัวพันกับสมมุตินิยมทั้งหลาย เน่ือง
จากใจยังเปนสมมติุ เนื่องจากใจยังเปนกิเลสเต็มตัว สัมผัสสัมพันธกับสิ่งใดจึงเปนเรื่อง
ของกิเลสไปทั้งมวล คือเปนเรื่องผูกมัดรัดรึงตัวเองทั้งสิ้น ไมวาจะสัมผัสสัมพันธทางตา 
ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย อารมณภายในใจ เกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคต แมกับ
ปจจุบันก็ติด ติดไปหมด พัวพันไปหมด จึงไมสามารถรูธรรมท้ังหลาย ของจริงทั้งหลายได 
เพราะส่ิงเหลาน้ีมีอํานาจปกคลุมหุมหอรอบดวงจิต ทั้งขณะไดเห็นไดยินไดสัมผัสสัมพันธ
ตาง ๆ จนกระท่ังอารมณท่ีคิดข้ึนภายในจิตใจ ก็เต็มไปดวยสิ่งผูกพันรัดรึงทั้งนั้น จิตใจจึง
หาอิสระไมได 

เมื่อจิตเต็มไปดวยสิ่งกดขี่บังคับอยูแลว จะมองเห็นความจริงไดอยางไร ใจสัมผสั
สัมพันธอยูกับสิ่งเหลานี้ตลอดเวลา คําวาธรรมจะปรากฏข้ึนภายในใจไดอยางไร ธรรมไม
ใชประเภทเหลาน้ี ประเภทเหลานี้เปนเรื่องของสมมุตินิยมของกิเลสทั้งมวล ประเภทเหลา
นี้เปนเครื่องปดจิตปดใจตางหาก ไมใชประเภทที่เปดเผยหรือถอดถอนจิตใจออกจากกิเลส
แลกองทุกข จงฉุดลากสิ่งเหลานี้ออกใหได จะมองเห็นใจเห็นธรรมไดอยางชัดเจน 

ธรรมเปนธรรม เม่ือนํามาปฏิบัติจึงปรากฏข้ึนภายในจิตใจ ดังพระพุทธเจาทรง
แสดงเรื่องบาปมีอยู ใครไมทราบและไมเชื่อก็ตาม บาปนี้ก็เปนของมีอยูดั้งเดิม บุญเปน
ของมีอยูดั้งเดิม บาปก็คือความทุกขของสัตว บุญก็คือความสุขของสัตวของคนนั้นแล นรก
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เปนสถานที่อยูแหงผูมีวิบากกรรมอันชั่ว สวรรคเปนสถานท่ีอยูแหงผูมีวิบากกรรมอันดี 
พรหมโลกก็เหมือนกันเปนชั้น ๆ ขึ้นไป เปนที่อยูของผูมีวิบากกรรมอันด ีนิพพานเปนทีอ่ยู
ของทานผูบริสุทธิ ์ ส่ิงเหลาน้ีใครจะรูใครจะเห็นไดเลา เพราะไมมเีคร่ืองมอื ใจไมสวาง
กระจางแจง ใจไมพนสิ่งปกปดกําบังทั้งหลาย มองก็มองไปดวยความมืดบอดที่กิเลสปดบัง
ตาใจไว บุญจะม ีบาปจะมีอยูตั้งกัปตั้งกัลปก็หาไดรูไดเห็นไม หาไดพบไม ทั้ง ๆ ที่บุญบาป
ก็สัมผัสสัมพันธอยูกับใจนั้นแล ใจก็ไมทราบไดวาส่ิงเหลาน้ีมี ทานจึงเรียกวา โลกันตสัตว 
สัตวที่อยูดวยความมืดบอดไมมีหลักประกันตัว ไมมีธรรมเครื่องประกันใจ อยูหรือไปแบบ
ยถากรรม ราวกับปลาที่ถูกขังอยูในหมอฉะนั้น 

พระพุทธเจาเปนผูสามารถทราบหลักความจริง การตรัสรูธรรม ตรัสรูตามหลัก
ความจริง ไมใชตรัสรูดวยความจอมปลอม สิ่งใดที่มีอยูเปนอยู จึงทรงยอมรับตามความมี
อยูเปนอยูของสิ่งเหลานั้น และสั่งสอนโลกตามสิ่งที่มีที่จริงนั้น ๆ ดวยเหตุน้ีคําวา บาปมีอยู 
บุญมีอยู นรกมีอยู สวรรคมีอยู พรหมโลกมีอยู จึงทรงแสดงตามสิ่งที่มีอยูทั้งหลาย ไมมี
ศาสดาองคใดจะไปลบลางส่ิงมีอยูท้ังหลายเหลาน้ี ใหสูญหายไปจากความมีอยูของตนได 
นอกจากจะแนะนําส่ังสอนสัตวโลกในส่ิงท่ีควรละท่ีเห็นวาเปนภัย ในส่ิงท่ีควรบําเพ็ญท่ีเห็น
วาเปนคุณ เพื่อสิ่งและสถานที่ที่พึงหวังจะไดเปนสมบัติของตนเทานั้น มีแตการแนะนําส่ัง
สอนอยางน้ีเปนแบบเดียวกัน ในบรรดาพระพุทธเจาท้ังหลายท่ีมาตรัสรูในแดนโลกธาตุน้ี
แตละพระองค ๆ พระโอวาทจึงไมขัดแยงกันแตกาลไหน ๆ มา 

ยกตัวอยางในพระโอวาทยอ ๆ วา สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไมทําบาปหยาบชาท้ัง
ปวงหน่ึง กุสลสฺสูปสมฺปทา การยังกุศลคือความฉลาดใหถึงพรอมที่ใจหนึ่ง สจิตฺตปริ
โยทปนํ การชําระจิตใจของตนใหผองแผวจนถึงความบริสุทธิ์หนึ่ง เอต ํพุทฺธาน สาสนํ น่ัน 
คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายทรงสอนไวเปนแบบเดียวกันอยางนี ้ เพราะการตรัส
รูธรรมน้ัน ตรัสรูส่ิงท่ีมีอยูเห็นอยู ไมไดอุตริไปตรัสรูในสิ่งที่ไมมีไมเปน การสั่งสอนจึงสั่ง
สอนตามสิ่งที่มีที่เปน ท่ีน่ียนเขามา เพราะธรรมใกลก็มีไกลก็มี เหมือนสมมุติในโลกมีทั้ง
ใกลทั้งไกล มีทั้งในทั้งนอก 

ท่ีน่ียนเขามาถึงเร่ืองท่ีวาบาปมีอยู สําหรับผูปฏิบัติมีอยูท่ีไหนบาปนะ สิ่งที่เปนพื้น
ฐานเปนที่บรรจุของบาปคืออะไร อะไรเปนสถานท่ีหรือเปนท่ีบรรจุของบาปผูสรางบาปคือ
อะไร ก็ใจน่ันแลเปนสถานท่ีเปนโรงงานสรางบาปผลิตบาปข้ึนมา เพราะกิเลสอยูท่ีใจและ
เปนผูบังคับใหสรางบาปข้ึนมา ทานบอกวากิเลสเปนสาเหตุใหทํากรรม เมื่อทํากรรมแลว
ยอมไดรับผลของกรรม ทานจึงใหช่ือวากิเลสวัฏฏ กัมมวัฏฏ วิปากวัฏฏ เรียกวาวัฏวนสาม 
สัตวโลกตองวกเวียนกันไปมาอยูเชนนี้ไมมีสิ้นสุด ไมมีตนไมมีปลาย เหมือนมดแดงไตขอบ
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ดง ไตกลับไปวนไปเวียนมาอยูขอบดงขอบเดียว สําคัญวาเปนของใหมอยูเรื่อยไป หาทาง
ออกไมได 

การสรางบาปก็คือใจ เมื่อสรางบาปแลวความทุกขก็เกิดขึ้นที่ใจ ที่สรางบุญก็คือใจ 
เมื่อสรางบุญไดมากนอยความสุขก็ปรากฏขึ้นที่ใจ จิตใจมีความละเอียดมากนอยเพียงไร 
การเลื่อนชั้นภูมิของตน ก็ยอมเลื่อนไปตามลําดับแหงคุณสมบัติของใจ ที่ควรกาวขึ้นสูภูมิ
น้ัน ๆ เมื่อจะยายจากภพชาติที่เปนอยูนั้นไปสูภพชาติ หรือสถานท่ีอ่ืนเรียกวาปรโลก ก็
ตองกาวออกไปดวยกําลังแหงบุญแหงบาปที่บรรจุไวภายในจิตใจ เมื่อกําลังทางชั่วมีมากก็
ผลักดันใหไปเกิดในสถานท่ีตํ่าชาเลวทราม เชน นรก ตลอดถึงโลกันตนรกเปนตน นี่อะไร
พาใหไป 

ก็ใจน้ีแหละ ผูที่บรรจุความชั่วชาลามกใหมีพลังเต็มที่ ผลักไสจิตใจใหไปสูแดน
นรกที่ไมพึงปรารถนานั้น ไมใชผูหนึ่งผูใดเปนผูไปบังคับกดขี่ขมเหงใหไปสูนรกขุมนั้นขุมนี ้
แตเปนเพราะความคึกความคะนอง ความอยากความทะเยอทะยานของใจเอง อันเปนเร่ือง
ของกิเลสตัณหาทั้งมวล เปนผูผลักดันพาใหสรางบาปสรางกรรม โดยไมคํานึงถึงผิดถึงถูกดี
ช่ัวประการใด บทเวลาไดรับผล กิเลสมันไมมารับ เราผูทําตามอํานาจของกิเลสน้ันแลเปนผู
รับผล 

ทีนี้จะลบลางไดอยางไร เมื่อเขาถึงตัวผลแลวลบลางไมได  สุขทุกขมากนอยจนถึง
ขั้นมหันตทุกข เราก็จําตองยอมรับตามกําลังของวิบากกรรมนั้น จะตายก็ไมตายเพราะจิต
ไมเคยตาย หากทุกขเต็มที่แสนจะทนได เพราะอํานาจของกรรมที่พาใหทุกขอยูนั้นแล จน
กวาจะผานพนวิบากกรรมน้ันไปได เพราะคําวาบาปก็เปนของไมเที่ยง บุญก็ยังเปนของไม
เที่ยงเหมือนกัน ยอมมีทางสิ้นสุดไปได มีหมดไปได มีเบาบางไปได เหมือนคนพนโทษจาก
เรือนจํา นอกจากกาวเขาสูนิพพานเสียอยางเดียว น้ันคําวา อนิจฺจํ ทุกฺข ํอนตฺตา เขาไมถึง 

ทีน้ีการสรางบุญก็เทียบกันไดกับการสรางบาป สรางบุญน้ีคือธรรมเปนผูบงการ 
ธรรมเปนผูผลักดันใหสรางบุญสรางกุศล ไมใชกิเลสพาใหสราง เพราะฉะนั้นผลจึงตางกัน 
ถากิเลสพาใหสราง จะสรางตั้งแตสิ่งที่กิเลสตองการ แตเปนส่ิงท่ีขัดขวางธรรม เปนสิ่งที่
เปนขาศึกตอธรรม แลวก็ยอนเขามาเปนขาศึกตอตนนั่นแล กิเลสพาใหสรางกรรมเปน
อยางน้ี แตธรรมพาใหสรางกรรม ใหสรางแตคุณงามความดี สรางบุญสรางกุศล เชน การ
ใหทาน การรักษาศีล การภาวนา กิริยาอะไรก็ตามที่แสดงออกจากการกระทําเปนผลเปน
ประโยชนแกตนและผูอื่น ไมมีการกระทบกระเทือนใหเกิดความเสียหายเดือดรอนอันเกี่ยว
กับกิเลสแทรกแซงเลย น่ีเรียกวา ธรรมพาใหสรางบุญ สรางความดี ผลที่เกิดขึ้นจากการ
สรางความดีเพราะธรรมยอมเปนความสุข 
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บุญคือความสุขอันเปนผลเกิดข้ึนจากการสรางความดีท้ังมวล น้ีใครเปนผูสราง ก็
คือใจเปนผูบงการ   ใจเปนโรงงานอันใหญโต   ผูบัญชางานออกมาจากใจ   เมื่อใจไดรับ
การอบรมในทางที่ถูกที่ดีแลว ยอมจะระบายออกมาในทางที่ถูกที่ดี ผลก็สะทอนยอนกลับ
เขาไปเปนความพึงใจของจิตนั่นเอง เพราะใจเปนผูทํา ผลยอมเกิดขึ้นกับใจ เมือ่มีภูมิอรรถ
ภูมิอรรถภูมิธรรมควรจะกาวเขาสูข้ันภูมิอันสูงสง ก็พลังแหงธรรมแหงบุญกุศลที่เกิดขึ้น
จากธรรมเปนผูพาใหสรางน้ันแล จะเปนผูสงเสริมใหไปเกิดในภพน้ัน ๆ คือ ภพอื่น ภพ
หนา เชน สวรรค พรหมโลก ดังทานกลาวไวสวรรค ๖ ชั้น พรหมโลก ๑๖ ช้ัน และนิพพาน 
เหลานี้เปนสถานที่ที่อยูของผูมีบุญ เพราะการสรางบุญสรางกุศล 

บุญไมอยูที่ไหน บาปไมอยูที่ไหน บุญ-บาปเปนของกลาง ๆ เชนเดียวกับอากาศ
รอนและหนาว แตกายเปนผูรับทราบอากาศรอนและหนาวน้ัน ไมสัมผัสที่ไหน แตใจเปนผู
รับสัมผัสบุญและบาปน้ัน บุญก็ดี บาปก็ดี ไมอยูกับดิน นํ้า ลม ไฟ  ฟาอากาศท่ีไหน ๆ ไม
มีที่สถิตอยูของบุญ ไมมีที่ปรากฏอยูของบาปและบุญเหมือนใจ ใจแตผูเดียวจะรองรับบุญ
และบาป ใจจึงเปนภาชนะสําคัญท่ีจะรับท้ังบาปและบุญ แมตนจะไมทราบวาบาปมีบุญมีก็
ตาม บุญและบาปน้ีแล จะเปนพลังผลักดันอันสําคัญใหสัตวโลกไดหมุนตัวเขาไปสูกําเนิด
เกิดเปนภพชาติตาง ๆ จนกระทั่งตกนรกหมกไหม จะนอกเหนือไปจากกิเลสอันเปนผูบง
การใหทํากรรมช่ัวน้ีไมไดเลย ผูที่ไปในสถานที่ดี คติที่เหมาะสมหรือที่พึงหวัง ก็ไมนอก
เหนือจากบุญเปนพลังท่ีไดสรางความดีมาแลวน้ันเชนกัน 

สัตวโลกทองเท่ียวอยูตามท่ีกลาวเหลาน้ีแล ท่ีวาอบายภูมิ นรก เปรต อสุรกาย 
สัตวเดรัจฉาน ทานกลาวไว สัตวเดรัจฉานเราก็เห็นดวยตาเน้ือของเราวามหีรือไมมี เรา
สงสัยที่ไหน เมื่อสิ่งรับสัมผัสสัมพันธกันมีอยู ก็ยอมเชื่อตามสิ่งที่มีอยู เพราะการไดรับ
สัมผัสพันธทางตา ทางหูของเรา น่ีเรียกวาสัตวเดรัจฉาน สวนเปรตเราไมสามารถเพราะภูมิ
ของเราไมม ีความรูของเราไมม ีญาณหยั่งทราบอันละเอียดลออทางดานธรรมะของเราไมมี 
นรกเราก็ไมสามารถที่จะมองเห็นทั้ง ๆ ที่มีอยู พวกเปรต พวกผี มีอยู นรกมีอยู สัตว
เดรัจฉานมอียู แตเราจะทราบสามารถทราบไดในบางส่ิงบางอยาง แมแตสัตวเราจะทราบ
ไดเฉพาะสัตวท่ีมีอวัยวะหยาบเทาน้ัน สวนละเอียดสุดวิสัยท่ีจะมองเห็นดวยตาเน้ือแลว เรา
ก็ไมสามารถทราบไดนอกจากมีเครื่องชวย เชน กลองสองดูเชื้อโรคก็พอเห็นได ส่ิงท่ีเหนือ
วิสัย สุดวิสัยของเราที่จะเห็นไดตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวนั้น มีมากมายจน
ไมอาจพรรณนาได 

เราจะเห็นไดวา พุทธวิสัย คือวิสัยความสามารถของพระพุทธเจา กับสามัญวิสัย 
คือความสามารถอาจรูของสัตวโลกนั้นตางกันอยูมาก สิ่งที่มีอยู ทานเห็นแตเราไมเห็นมี
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เยอะ ทานรูแตเราไมรูมีมากมาย ท้ังสวนหยาบ สวนกลาง สวนละเอียด ทานรูทานเห็นทุก
สิ่งทุกอยาง แตเรารูไมไดหมดทุกสิ่งทุกอยาง ถาคิดรอยส่ิงแลวเราจะเห็นเพียงส่ิงเดียวสอง
ส่ิง ทานรอยท้ังรอยก็เห็นหมด 

นี่แลศาสดาองคเอก ทรงส่ังสอนสัตวโลกดวยความรูความสามารถ ตามหลักความ
จริงที่มีอยูไมทรงลบลาง วาบาปมีก็บอกวามี และสอนวิธีใหละบาป หากเคยมีอยูแลวในตัว
ของสัตวโลกก็สอนใหละ อยาพากันกําเริบเสิบสานยินดีในการสรางบาปจะเปนบาป แลวจะ
หาบกองทุกขทั้งมวลไวที่ตัวเราเองนั้นแล ไมมีท่ีใดเปนท่ีบรรจุบาปไว ไมมีตูไมมีหีบ ไมมี
หวยหนองคลองบึง จะบรรจุบาปของแตละบุคคลคนหน่ึง ๆ สรางเอาไว แตสถานที่อยูของ
บาปท้ังหลายคือใจ ใจของผูสรางนั้นแลไมใชใจของผูอื่นผูใด และทรงสอนใหสรางบุญ
บําเพ็ญ บุญก็ไมมีที่เก็บไมมีที่รักษา ไมมีตูไมมีหีบ ไมมีหวยหนองคลองบึง ที่จะเก็บบุญ
และบุญเทลงไว เปนภาชนะสําหรับรับบุญไว มีใจดวงเดียวเทานั้นเปนที่เก็บที่รักษา และ
เปนท่ีจะสนับสนุนตนใหมีความสุขความสบายตามอํานาจแหงบุญท่ีมีมากนอย ทานสอนลง
ท่ีน่ีตามหลักความจริง ไมสอนไปที่ไหน เพราะผิดทางธรรมและทางศาสดา 

นรก เราจะเห็นไมเห็น เจอไมเจอก็ตามเถอะ ในแดนมนุษยท่ีเราไมเห็นเวลาน้ี แต
จะลบลางสิ่งที่มีอยูตามหลักธรรมที่กลาวไวนั้นลบลางไมได สัตวโลกจะตองไปตามแถวแนว
แหงวิบากกรรมของตนเขาสูจุดน้ัน ๆ จนไดไมสงสัย เพราะไมเคยไดยินวานรกแตละหลุม 
ๆ น้ันไดวางจากสัตวนรก ไมมีใครไปตกเพราะสัตวโลกไมตองการ สัตวโลกไมอยาก
ทรมาน นรกแตละขุม ๆ หรือแตละหลุม ๆ น้ันจึงวางเปลาจากสัตวนรกท่ีจะไปตก ไมเคย
ม ีเต็มแนนแออัดอยูในแดนนรกมีจํานวนไมนอยเลย เปนแตเพียงเราไมทราบ แลวก็ทําให
จิตใจดานหาญสูบาปสูกรรม ดวยความยิ้มแยมแจมใสพออกพอใจ แตขยะแขยงในกุศล
ธรรมท้ังหลาย ท่ีจะเปนผลเปนประโยชนอันจะนําตนใหไปสูความสุขความเจริญท้ังภพน้ีแล
ภพหนา นับแตสวรรคข้ึนไปถึงนิพพาน 

เหตุใดจิตใจจึงรักชอบในความชั่ว ไมพอใจในความดี ก็เพราะกิเลสเปนสิ่งที่ชั่วชา
ลามกอยูแลว มันจะไปตองการของดิบของดีมาจากไหน พอมาเปนเครื่องประดับใจของ
พวกเราท่ีเปนคลังกิเลส ใหสวยงามและสงบเย็น เรื่องของกิเลสซึ่งเปนสิ่งที่ชั่วชาลามก ตอง
สรางแตความตํ่าชาลามกอยูตลอดเวลา ใครไมมีธรรม ใครไมมีเคร่ืองหาม ใครไมมีเบรก
หามลอตัวเองจากความช่ัวท้ังหลาย ผูนั้นจะจมไปดวยอํานาจแหงกิเลสจนไดไมสงสัย แตผู
มีธรรมเปนเคร่ืองหามลอ เปนเบรก และมีคันเรงที่จะฉุดลากตนออกจากสิ่งชั่วชาลามกนั้น 
ผูนั้นมีหวังที่จะไปสูจุดหมายปลายทางอันเปนที่พึงใจได 
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ธรรมเหลาน้ีทานสอนใคร ถาไมสอนพวกหูหนวกตาบอดทั้งรู ๆ เห็น ๆ อยาง
พวกเรา หูหนังตาเนื้อมันก็เห็นแตสิ่งที่อยูในวิสัยของมัน แตธรรมท่ีกลาวส่ิงท่ีกลาวเหลาน้ี
พวกเราไมสามารถมองเห็น เพราะใจเราบอด เราจะวาเราฉลาดไดยังไง เมื่อจิตใจก็เปน
อยางน้ี มันบอดอยูทั้งวันทั้งคืน ไมไดมีหูแจงตาสวางภายในใจบางเลย จึงตองยอมเชื่อพระ
พุทธเจาวา  พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ยอมกราบไหว ยอมเคารพนับถือ ยอมฝากเปนฝากตาย
กับทาน และนําพระโอวาทของทานมาปฏิบัติเพื่อฉุดลาก เพื่อประดับประดาตน หรือ
ประคับประคองตนใหเปนมนุษยที่มีคุณธรรมคุณสมบัติ สมภูมิแหงความเปนมนุษย มี
อรรถมีธรรม มีความดีงามประจําใจ จิตใจก็ไดรับความเย็นสบาย เพราะอํานาจแหงธรรม
เปนเครื่องหลอเลี้ยงรักษา เนื่องจากการปฏิบัติของเราดวยความพออกพอใจ เชื่ออรรถเชื่อ
ธรรมของพระพุทธเจา 

ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ธรรมที่สวางจาภายในพระทัยของพระพุทธเจา และธรรมที่มี
อยูทั่วไป ยอมเปนมหาอุดมมงคลแกเราผูระลึกถึงทาน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ก็เหมือนกัน 
ทานเปนผูวิเศษโดยคุณธรรม ธรรมทั้งสามนี้คือ ธรรมชาติที่วิเศษ และธรรมน้ีเคยโปรด
สัตวโลกใหพนทุกขมานานแสนนานแลวพรอมแตโลกเกิด เร่ิมมีโลกข้ึนมาโนนจนกระท่ัง
ปจจุบันน้ี สัตวโลกเคยเกาะเคยอาศัยฝากเปนฝากตายกับธรรมเหลาน้ีมานานแสนนานแลว 
ไมเปนท่ีนาสงสัย เชนเดียวกับกิเลสวัฏฏเคยเปนภัยแกโลกมานานแสนนานฉะน้ัน 

น่ีพวกเราผูเปนนักปฏิบัติ ใหพึงดูใจซึ่งเปนเตาไฟ กองฟนกองไฟอยูในปจจุบันนี้ 
ดวยความเขมงวดกวดขันสมกับเพศของผูเห็นภัย ก็ไฟราคะ ไฟตัณหา ไฟความโลภ ไฟ
ความโกรธ ไฟความหลง มันเผาผลาญอยูภายในจิตใจ มีกาลสถานที่อิริยาบถเมื่อไร ใหแก
มันดวยศรัทธา ความเช่ือความเล่ือมใส วิริยะ ความพากเพียร สติ ความระมัดระวัง รักษา
ตน สมาธิ คือความสงบเย็นใจดวยอํานาจแหงความพากเพียร ปญญา ความสอดสองมอง
ทะลุเหตุผลดีช่ัววาเปนโทษเปนคุณประการใดบาง ใหเลือกเฟนดวยดีอยูโดยสม่ําเสมอ จะ
ชื่อวากําจัดไฟ และไฟที่มีอยูแลวก็จะลดนอยลงไป ที่ยังไมเกิดก็จะไมเกิด จะไมลุกลามภาย
ในใจเราใหรอนมากไป สุดทายไฟเหลาน้ีก็จะดับดวยอํานาจแหง ตปธรรม เปนเคร่ืองแผด
เผาไฟราคะตัณหาใหเบาบางและส้ินไปจากใจ ไมมีน้ําใดที่จะดับไฟกิเลสประเภทตาง ๆ ได 
นอกจากนํ้าอรรถนํ้าธรรมน้ีเปนนํ้าสําคัญกวาส่ิงอ่ืนใด 

ใหดู ผูที่จะเหมานรกก็คือใจดวงนี ้ จะเหมากองทุกขทั้งมวลก็คือใจดวงนี้ เพราะ
สรางแตทุกขอยูเสมอเผลอไมได เน่ืองจากกิเลสไมมีคําวาเผลอ แตฝายธรรมเราเผลอเสมอ 
เผลอเมื่อไรกิเลสตอยเอา ๆ เพราะกิเลสมันราบร่ืนคลองแคลวภายในตัวของมันพอแลว 
เน่ืองจากไดเปนเจามหาอํานาจปกครองใจของสัตวโลกมาเปนประจําวัฏจักรน้ี จึงไมมีอะไร
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จะมีอํานาจเหนือกิเลส และไมมีอะไรจะคลองตัวยิ่งกวากิเลสออกทํางานบนหัวใจสัตว มี
ธรรมเทาน้ันจะเปนเคร่ืองกําจัดปดเปา และรูเพลงของกิเลสประเภทตาง ๆ ได และไดโดย
ตลอดทั่วถึง จนปราบใหราบจากจิตใจได มีธรรมเทาน้ันจงฟงและจดจําอยางถึงใจ 

เม่ือธรรมไดปราบกิเลสใหราบจากใจแลว ไมตองบอกใหกราบพระพุทธเจาอยาง
ราบคาบก็เปนเอง ไมตองบอกใหกราบพระธรรมอยางราบคาบก็เปนเอง เปนอยูภายในจิต
ใจ ประทับใจ ซึ้งใจทุกอยางบอกไมถูก บาปมีไหม นรกมีไหม สวรรคมีไหม พรหมโลกมี
ไหม นิพพานมีไหม ประจักษหัวใจของผูรูผูเห็นนั้นหาที่สงสัยไมได กราบพระพุทธเจาอีกที
หนึ่งและกราบไมอิ่มพอ เพราะความอัศจรรยพระองค ท่ีทรงคนพบธรรมและรูเห็นส่ิงเหลา
น้ี 

น่ีละความรูจริงเห็นจริงของบุคคลเพียงผูเดียว ก็สามารถเปนหลักใจของโลกได
สําหรับโลกท่ีมีความสนใจใฝธรรม เปนหลักใจของโลกไดโดยไมมีอะไรเคลือบแคลงสงสัย 
ผิดกับโลกท้ังหลายท่ีอยูดวยกันเปนจํานวนไมทราบก่ีลาน ๆ แตหาสรณะหาท่ียึด หาท่ีเกาะ 
หาที่พึ่งพาซึ่งกันและกันในธรรมดังกลาวนี้ไมได เพราะตางคนก็ตางมีแตกองฟนกองไฟ มี
แตความลุมความหลง มืดมิดปดตา เปนคนตาบอดดวยกัน สัตวตาบอดดวยกัน หาความ
สวางกระจางแจงพอจะจูงกันออก สูแดนแหงความสวางไสวสวัสดีปลอดภัยไมมีเลย 

หากพระพุทธเจาไมไดมาตรัสรูแลว โลกอันนี้ก็ไมผิดอะไรกับโลกันตนรก จะหมุน
กันไปด้ินกันมาอยูเชนเดียวกับปลาท่ีถูกโยนลงในหมอนํ้ารอนน้ันแล ไมมีทางออก น่ีเรานับ
วามีวาสนาท่ีไดเกิดมาในทามกลางแหงศาสนธรรม ไดยินไดฟงพระโอวาทอันเปนบันไดฉุด
ลากเราท้ังหลายข้ึนจากหลมลึก ออกจากที่มืดดวยศีลดวยธรรม ออกจากกองทุกขดวย
ความด ีดวยพระโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เรียกวา ภัทรกัป เรากําลังเจริญ คําวา 
ภัทร หมายถึงความเจริญ เจริญดวยศีลดวยธรรม เจริญดวยความอุตสาหพยายามในความ
ดีทั้งหลาย ใจจะเปนผูเจริญ ทรงอรรถทรงธรรม ทรงความสุขความสบาย ความร่ืนเริง
บันเทิงภายในใจ ซ่ึงเปนความร่ืนเริงบันเทิงและความสุขท่ีแปลกจากกิเลสเอามาแฝงเอามา
หลอกเปนไหน ๆ  

ทําอยางไรธรรมจึงจะปรากฏในใจ การแกปญหาขอนี้ก็คือ เราตองปฏิบัติธรรมซ ิ
บนอยูทําไมกัน เพราะธรรมท่ีสอนไวท้ังหมดน้ี เปนทางเบิกกวางเพ่ืออรรถเพ่ือธรรมโดย
ตรง ไมใชทางตีบตันอั้นตูปดบังทางที่จะเขาสูความสงบรมเย็น เปนทางที่เบิกกวางไวตลอด 
นอกจากกิเลสถายเดียวฝายเดียวที่ปดกั้นไว ไมใหเราเสาะเราแสวง ไมใหเห็นอรรถเห็น
ธรรม ไมใหเห็นความจริง ใหเห็นแตสิ่งจอมปลอมของมัน เพราะกิเลสเปนของปลอมเต็ม
ตัว มันจะผลิตสิ่งที่จริงมาใหเราไดยึดไดถือไดเปนสิริมงคล ไดรับความสุขความเจริญได
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อยางไร เพราะมันปลอมรอยเปอรเซ็นต มีพันมีหมื่นมีแสนเปอรเซ็นต มันปลอมถึงพันถึง
หม่ืนถึงแสนถึงลานเปอรเซ็นต 

ไมวาปูยาตายายของกิเลส ไมวาลูกวาเตา หลานเหลนของกิเลสมันปลอมดวยกัน
ทั้งนั้น และหลอกโลกใหหลงเชื่อความจอมปลอมของมัน ไมมีวันเจอของจริงถาไมเอื้อม
มือเขาเกาะธรรมเสียเมื่อไร จะไมเจอของจริงตลอดไป จะตายกองกันอยูในความ
จอมปลอม และเต็มไปดวยความทุกขความทรมานอยูในภพใหญดังที่เปนมานี้ตลอดไป 
หาที่สิ้นสุดยุติไมไดเลย ความสุข ความสมหวัง และความส้ินสุดยุติแหงภพแหงชาติอันเปน
กองทุกขจากกิเลสจะพาใหเปนไปนั้น อยาพึงหวังกันใหเหน่ือยใจเปลา ๆ  

สิ่งที่จะทําใหสิ้นสุดยุติไดก็คือธรรม ธรรมมีประมาณ ธรรมมีขอบเขต เพราะวา 
ธรรมเปนของจริง   สอนโลกสอนดวยความจริง  อันใดจริงธรรมสอนอยางน้ัน  ไมเคย
หลอกลวงไมเคยตมตุนเหมือนกิเลส กิเลสมันหลอกลวงตมตุนสัตวโลกใหรับความทุกข
ความทรมาน ผูคนสวนมากไดรับความลมจมจนเสียเน้ือเสียตัวฉิบหายวายปวง ไมใชเพราะ
ธรรมพาใหฉิบหาย พาใหเสียตัว มันเปนเรื่องของกิเลสทั้งมวล แตใคร ๆ ก็ไมไดสนใจใน
สาเหตุของมันท่ีทําใหเราลมจม 

เหตุนี้แลจึงกลาพูดวามันกลอมไดอยางสนิทใจ เพลงปลอม ๆ กลอมสัตวโลกได
สนิทใจ แตธรรมของจริงกลอมยาก สัตวโลกไมอยากฟงกัน เพราะกิเลสมันมีอํานาจมาก
กวาในหัวใจของสัตวโลก นอกจากพยายามส่ังสมธรรมใหมีอํานาจมากข้ึนไปโดยลําดับจน
เหนือกิเลส และปราบกิเลสท้ังหลายใหราบไมมีอะไรเหลือแลว เอาเถอะที่นี่ เพลงกิเลสมัน
จะหลอกวิธีใด มันอยูในหัวใจใด แสดงออกมาดวยอากัปกิริยาใด ธรรมจะทราบทันที ๆ 
เพราะธรรมไดปราบมนัเรียบวุธไปหมดแลวจากหัวใจของตน กิเลสจะหลอกอยางไรจึง
ทราบหมด 

มีธรรมเทาน้ันท่ีเหนือกิเลสและปราบกิเลสใหอยูในเง้ือมมือได นอกนั้นไมมีอะไร
ท่ีจะปราบมันได จะนํากิเลสไปปราบกิเลส เชน เอาความโกรธไปแกความโกรธ ก็เทากับให
มันเปนมิตรเปนสหายกัน และเพ่ิมกําลังเสริมกําลังข้ึนและปราบเราใหอยูหมัดน่ันแล น้ัน
เปนคนหน่ึง นี้เปนสองคน บวกกันเขาไปก็เปนสามเขาไปแลว น่ันกําลังของกิเลสเปนสาม 
ถาเราจะเอาเร่ืองของกิเลสไปเสริมกิเลส เพ่ือความดิบความดีความสุขความเจริญ มันก็คือ
เพื่อฟนเพื่อไฟ เพ่ือกําลังของกิเลสตัณหาใหรุนแรงข้ึนภายในตัวเรา กลายเปนไฟทั้งกอง
เผาหัวใจจนหาท่ีปลงท่ีวางไมไดน้ันแล 

เราเปนนักธรรมะ จึงควรทดสอบแยกแยะชั่งตวงระหวางกิเลสกับธรรมตางกัน
อยางไร ทั้งเหตุทั้งผล ทั้งการสัมผัสสัมพันธสิ่งดีชั่วตาง ๆ กิเลสจะหลอกไปโดยลําดับลําดา 
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ดีก็หลอกวาไมดี สิ่งที่จริงหลอกวาปลอม สิ่งที่ปลอมมันหลอกวาจริงทั้งนั้น นี่คือเรื่องของ
กิเลส กิเลสไมเคยอยูตามปกติสุข ไมเคยอยูดวยความเปนธรรมเหมือนธรรม กิเลสไมเคย
มีคําวายุติธรรม จะอยูดวยความปล้ินปลอนหลอกลวง แสดงออกดวยความปลิ้นปลอน
หลอกลวง ดวยความตมความตุน เอาฟนเอาไฟเผาสัตวโลกตลอดเวลาทุกอาการท่ีเคล่ือน
ไหวของมัน 

กิเลสมีอยูที่ไหนมากนอย โลกจะหาความสงบรมเย็นไมได จะมีแตความรอน
ความระสํ่าระสาย ไมวาในสังคมมนุษยเรา ไมวาแตตัวของเราครอบครัวของเรา ถาผูใด
ครอบครัวใดมีความสนใจใฝตํ่า ผูน้ันครอบครัวน้ันจะหาความรมเย็นเปนสุขไมได แมแต
สามีภรรยาก็ตองแตกจากกัน เพราะกิเลสไมเคยสรางความพอด ี ไมเคยสรางเมืองพอให
หัวใจของสัตวโลก มีหนึ่งแลวอยากมีสอง มีสองแลวอยากมีสาม ความโลภไมมีใครเกิน
กิเลส คําวาโลภ คําวาหลง ไมมีใครเกินกิเลส คําวารักก็ดี ชังก็ด ีไมมีอะไรเกินกิเลส จึงหา
ความพอดีไมได ถาลงกิเลสไดเขาแทรกตรงไหน ย่ิงเสริมกิเลสดวยแลวตองแหลกไปเลย
ไมตองสงสัย 

มีธรรมเทาน้ันเปนเคร่ืองหามลอ เปนเบรกใหพอเหมาะพอดี ถึงจะละไมไดก็ใหมี
ธรรมเปนเครื่องกํากับรักษา เหมือนอยางโรคชนิดตาง ๆ ท่ีเราไมอาจจะรักษาใหมันหายได 
ยาพอประทังมีก็ยังดี นี่ก็เหมือนกัน เม่ือเรายังไมมีความสามารถท่ีจะปราบมันใหหมดจาก
ใจได เราก็ใหมีธรรมความพอดี ความมีประมาณเขาไปรักษา เขาไปเปนขื่อเปนแป มีธรรม
บังคับตนเอง เชนคูสามีภรรยา ก็มีกันเพียงสามีกับภรรยาสองคนเทาน้ันก็สบาย ไมตอง
อุตริคิดไปหาหญิงหาชายที่ไหนใหเลยขอบเขตแหงธรรมคือความพอดีมา เพ่ือเปนความ
บํารุงบําเรอใหมีความสุขความสบายมากข้ึน มีเมียมีผัวมากมายเทาไร มีลูกเตาหลานเหลน
มากเทาไร ย่ิงเปนความสุขความสบาย นั่นคือเรื่องของกิเลส กลอุบายของกิเลสหลอกตม
ตุนคนท้ังครอบครัวใหแตกราวและจมไปเลย 

ความจริงตามหลักธรรมแลว ไมเคยมีใครมาออกประกาศตนเองวา ขามีความสุข
ความสบายมากเพราะความเลยเถิด เพราะความโลภมากไมมีเมืองพอ เพราะความรักไมมี
เมืองพอ เพราะความมีสามีภรรยาหลายคน เคยไดยินแตความทะเลาะ ความแตกราวและ
ฆากันเพราะความมเีมียมาก มีผัวมากเทานั้น เรื่องพรรคนี้เกลื่อนไปทุกแหงทุกหน ดังนั้น
การไขวควาหาความสุขท่ีนอกขอบเขตแหงธรรม จึงมักเจอแตทุกข มีธรรมเทาน้ันท่ีพาให
โลกไดรับความสงบรมเย็น 

พูดอะไรก็ฟงกันรูเรื่องถาตางคนตางมีธรรม ใครผิดยอมรับกัน ไมไดดันทุรังกัน
ความดันทุรังก็คือกิเลส ไมยอมใครงาย ๆ คําวากิเลสไมยอมใครงาย ๆ มีแตเพื่อเขาตัว
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และเขาฝายของตัวถายเดียว ถาธรรมแลวยอมรับความจริง ยอมรับกันโดยทางเหตุผล โลก
ที่ยอมรับความจริงยอมอยูดวยกันได สังคมใดก็ตามถาใหกิเลสออกหนาออกตา ความโลภ 
ความมักใหญใฝสูง ความเห็นแกตัวเขาไปเปนเจาหนาเจาตาอยูในสังคมน้ันแลว สังคมนั้น
ก็คือสังคมลมเหลว สังคมของเด็กยังดีกวา เพราะสังคมของเด็กๆ ไมกอความเสียหายได
เหมือนสังคมแหงคลังกิเลสของผูใหญ นี่ก็เห็นไดอยางชัด ๆ ระหวางกิเลสกับธรรม ถา
หากจะสนใจพิจารณาไมลําเอียง ไมเอากิเลสเปน สรณํ คจฺฉามิ เสียโดยถายเดียว โลกยอม
มีทางปรับปรุงแกไขเพ่ือความสงบสุขและความราบร่ืนดีงามได 

ทีน้ียนเขามาถึงหัวใจของเราซ่ึงเปนนักปฏิบัติ ดูมันซ ิ วันหน่ึงเปนยังไง มันแสดง
ความรักขึ้นมา รักอะไร ความรักก็กระเพื่อม ความรักก็เปนสิ่งยุแหยกอกวน ความชังก็เปน
สิ่งยุแหยกอกวน ความโกรธก็เปนสิ่งยุแหยกอกวน ความโลภเปนส่ิงยุแหยกอกวน การถูก
ยุแหยกอกวนนั้นมีความสงบสุขที่ไหน ความไมมีสิ่งยุแหยกอกวนตางหากจึงเปนความสงบ
สุขคนเรา น่ีก็พยายามดูใจเจาของ มีอะไรยุแหยอยูเวลาน้ี มันเกิดข้ึนท่ีใจน้ันแหละ อยาเขา
ใจวามาจากทางโนนทางน้ี ตัวการสําคัญมันอยูที่ใจ ฝงอยูที่ใจ แสดงออกมาจากใจ แตมัน
ไมใหเรามองเห็นตัวของมัน ถาเปนหอกเปนแหลนเปนหลาวมันก็ใหเห็นแตหอกแตแหลน
แตหลาว มันไมใหเห็นตัวของมันผูทิ่มผูแทง ถาปนก็ใหเห็นเฉพาะลูกกระสุนที่มันยิงฝงใน
แลวน้ัน มันไมใหเห็นตัวของมันผูยิง ถึงวามันฉลาดมันถึงไดปกครองหัวใจของสัตวโลก 

กิเลสน่ีเราตองการนักหรือ อยากใหกิเลสปกครองหัวใจเรานักหรือ ไมไดคิดถึง
หอกแหลนหลาวท่ีมันท่ิมแทงบางหรือ มันเคยปกครองหัวใจเรามาเทาไร เวลาน้ีอะไรปก
ครองหัวใจเราถาไมใชกิเลสปกครอง ธรรมทั้งหลายไดปกครองเมื่อไร มีนิด ๆ หนอย ๆ 
แลวก็คอยแตจะลมไป ๆ เพราะถูกกิเลสทําลายธรรมภายในใจ สมาธิธรรม สมถธรรมก็ถูก
มันทําลาย ตั้งไมไดถูกมันทําลาย ปญญาธรรมก็ตั้งไมไดถูกมันทําลาย มีแตความขี้เกียจขี้
คราน ความโงเงาเตาตุน หาความคิดความอานไตรตรองอะไรไมได เหลาน้ีจะเปนอะไรถา
ไมใชเรื่องของกิเลส ความฉลาดแหลมคมจะเอามาจากไหน ความสะอาดผองใสภายในใจ 
ตลอดความบริสุทธิ์ของใจจะไดมาจากไหน ไดมาจากกิเลสเปนไปไดหรือ เคยมีหรือ กิเลส
มันตัวมืดดํา มันตัวสกปรกรกรุงรังที่สุด ทําไมจะทําใจของเราใหสะอาดได ถาไมใชธรรม 
ซึ่งเปนธรรมชาติที่สะอาดเยี่ยมและบริสุทธิ์เหนือแดนโลกธาต ุ จึงตองอาศัยธรรมเหลานี้
เปนเครื่องประคับประคอง 

ใหไดชมซิท่ีทานวาไวน้ัน ไมใชโมฆศาสดา ไมใชศาสดาองคดนเดา เปนศาสดา
องคเอกไมมีอะไรเสมอเหมือนแลวในสามแดนโลกธาตุนี ้พูดจริงทุกสิ่งทุกอยาง รูจริง เห็น
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จริง สอนจริง ผูปฏิบัติจริงตามนั้นจะไมไปไหน จะตองเจอความจริง ธรรมจริงโดยหลัก
ธรรมชาติ จะจริงอยูที่ใจนี้แล 

เอาละ การแสดงธรรมก็เห็นสมควร รูสึกเหน่ือย 
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