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พระธรรมวิสุทธิมงคล

(พระาณสมฺปนฺโน หลวงตามหาบัว)

ชีวประวัติและพระธรรมเทศนา



ท่านอาจารย์พระมหาบัว �าณสัมปันโน หรือองค์หลวงตา
เป็นพระสาวกรูปส�าคัญฝ่ายวิปัสสนาธุระ ผู้ยังประทีปธรรม
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รุ่งเรืองอยู่สมัย 
กึ่งพุทธกาล นิสัยอาชาไนย เทิดทูนพระศาสนา รักใคร่ใน 
ธุดงควัตรตลอดอายุขัย เป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่น  
ภูริทัตตเถระ บุรพาจารย์ใหญ่ของพระฝ่ายอรัญวาสี  
เม่ือท่านพระอาจารย์มั่นได้มรณะล่วงไป องค์หลวงตาได้
สืบทอดอริยวงศ์อริยประเพณีออกมาเผยแผ่ผ่านสายทาง 
แห่งปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน น�ามาซึ่งความศรัทธา
เลือ่มใสของพทุธบริษัททกุหมู่เหล่า ก่อให้เกดิผู้รู้ตามเหน็ตาม 
สืบเน่ืองเป็นล�าดับมา องค์ท่านจึงเป็นสรณะอันเกษมของ
พุทธบริษัท สมดังที่องค์ท่านได้กล่าวไว้ว่า “เราพูดตรงๆ  
ให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่า เราเป็นเสาหลักของชาติ ศาสนา 
ก็ไม่ผิด”
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ชีวประวัติ

พระธรรมวิสุทธิมงคล

(พระาณสมฺปนฺโน หลวงตามหาบัว)

ชาติ สกุล

หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน ถอืก�าเนิดในครอบครัวชาวนาแห่งสกลุ “โลหติด”ี   
เมื่อวันขึ้น ๑๑ ค�่า เดือน ๙ ปีฉลู ตรงกับวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช  
๒๔๕๖ ณ บ้านตาด ต�าบลบ้านตาด อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายทองดี  
เป็นบดิา นางแพง เป็นมารดา ท่านเป็นบตุรคนที ่๒ ในจ�านวนพีน้่องทัง้หมด ๑๖ คน  
ขณะคลอดได้มีสายรกพนัทีค่อ โบราณถอืคตเิป็น ๓ ทาง คอื ๑ สายก�าย�า (นายพราน 
ผู้ก้องไพร) ๒ สายบาตร (ออกบวช) และ ๓ สายโซ่ตรวน (ผู้ร้ายชายโจร) คุณตาได้ 
ท�านายเอาไว้ว่า 

“น่ีสายบาตรๆ เดก็คนน้ีจะได้บวชเป็นพระ แล้วกจ็ะได้เป็นนักปราชญ์ ไอ้เดก็คนน้ี 
ถ้ามันไปทางไหนแล้วขาดสะบั้นไปเลยนะสู”
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บวชเรียน

คร้ังอยู่ในเพศฆราวาส หลวงตามหาบัวเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีนิสัยเด็ดเดี่ยว 
อาจหาญ มสีจัจะ กตญั�ูรู้คณุ เป็นทีไ่ว้เน้ือเช่ือใจของบดิามารดากว่าบตุรธดิาคนอืน่  
ด้วยเหตุนี้ บิดามารดาต่างปรารถนาอยากให้บวชสนองคุณ แต่เมื่อขอร้องหลายต่อ 
หลายครั้ง ท่านกลับนิ่งเฉยเสีย

เยน็วนัหน่ึงขณะล้อมวงรับประทานอาหารเยน็ บดิาได้พดูเร่ืองน้ีขึน้อกีพร้อมกบั 
น�า้ตาร่วงออกมา ท�าให้ท่านสะเทอืนใจและได้น�าเร่ืองน้ีไปขบคดิอยู ่๓ วนั จึงยินยอม
ที่จะอุปสมบท ท่านเล่าว่า 

“ทีบ่วชน่ีกเ็พราะพ่อน�า้ตาร่วง บวชให้พ่อดใีจเฉยๆ ทแีรก คร้ันได้อ่านต�ารับต�ารา  
อ่านไปๆ อ่านตรงไหนๆ กมี็สวรรค์ พรหมโลก จนกระทัง่ถงึนิพพาน เรากเ็ลยอยากจะ 
ไปนิพพานในชาตินี้ อยากจะเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้”

ท่านอุปสมบท ณ วดัโยธานิมติร อ�าเภอเมือง จังหวดัอดุรธานี เมือ่อาย ุ๒๑ ปี ตรงกบั 
วนัองัคารที ่๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ เวลา ๑๔.๔๕ น. พระธรรมเจดย์ี (จูม พนัธโุล)  
เป็นพระอปัุชฌาย์ หลวงตาได้ศึกษาพระปริยตัธิรรมจบเปรียญธรรม ๓ ประโยค และ 
นักธรรมชัน้เอก ตามความตัง้ใจ ณ วดัเจดีย์หลวง อ�าเภอเมือง จังหวดัเชยีงใหม่ จากน้ัน 
จึงได้ออกปฏิบัติภาวนา
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พ่อแม่ครูอาจารย์

ด้วยความสงสัยที่ว่า มรรคผลนิพพานยังมีอยู่เหมือนคร้ังพุทธกาลหรือไม่  
หลวงตามหาบวัจึงเดินทางเข้ากราบนมสัการท่านพระอาจารย์มัน่ เพือ่ให้ช่วยแก้ปัญหา
เรื่องนี้ ดังนี้ 

“ถ้ามีท่านผู้หน่ึงผู้ใดมายืนยันเร่ืองมรรคผลนิพพานว่ามีอยู่น้ี เราจะมอบกาย
ถวายตวัต่อท่านองค์น้ันหรือผู้น้ัน แล้วเราจะเอาตายเข้าว่าเลย มาก็บึง่หาพ่อแม่ครูจารย์ 
มัน่เลย เหมอืนว่าเรดาร์ท่านจับไว้หมดแล้ว ไปกใ็ส่เปร้ียงเลย ท่านมาหาอะไร ท่านมาหา 
มรรคผลนิพพานเหรอ หรือมาหาอะไร ท่านกช็ีไ้ปต้นไม้ภเูขาไม่ใช่กเิลส ไม่ใช่มรรคผล
นิพพาน ไล่ไปหมดจนกระทัง่ครอบโลกธาต ุไม่ใช่บาป ไม่ใช่บญุ ไม่ใช่มรรคผลนิพพาน  
มรรคผลนิพพานแท้ บาปแท้ บุญแท้ อยู่ที่ใจ เอ้า ท�าใจให้ได้นะ มรรคผลนิพพาน 
ไม่ต้องถามละ อยูท่ีใ่จแห่งเดยีวน่ีละ ลงใจป๋ึงเลย ท่านสงเคราะห์เตม็ทีเ่ลยหลวงปูม่ั่น”

“เรากไ็ปพอใจตอนได้ไปอยูกั่บหลวงปูม่ัน่ พอใจทีส่ดุเลย ความเพยีรไม่มีค�าว่าถอย  
จากน้ันมาก็เอากนัใหญ่เลย พดูเร่ืองการท�าความเพยีรแทบล้มแทบตายด้วยนิสยัจริงจัง 
ของเรา ซดักบักเิลสมาตัง้แต่พรรษา ๗ ถงึพรรษา ๑๖ น่ีเอาเตม็เหน่ียวอย่างไม่มวีนัมีคืน  
ไม่มีปีมีเดือน นี่ก็คงจะมีนิสัยอันหนึ่ง เพราะความมุ่งมั่น ความมุ่งมั่นนี้ไม่ใช่มุ่งมั่น
ธรรมดา มุ่งมั่นเพื่อความเป็นพระอรหันต์เท่านั้น เราไม่เป็นอย่างอื่น เราจะขอเป็น 
พระอรหนัต์อย่างเดียว ไม่เป็นพระอรหนัต์เราต้องตายเท่าน้ัน เราไม่ตาย กเิลสต้องตาย  
มีสองอย่าง”



6

ด้วยการปฏบิตัชินิดเอาเป็นเอาตายเข้าว่า ความเพยีรเป็นเลศิ ฉลาดในอบุายธรรม 
ชัน้ต่างๆ ประกอบกบัการมคีรูบาอาจารย์ชัน้เยีย่มคอยช้ีแนะ ส่งผลให้การปฏิบตัธิรรม
ของท่านบรรลภูุมธิรรมมาเป็นล�าดบั จนท่านพระอาจารย์มัน่ได้พดูกบัพระเณรทีว่ดัป่า 
บ้านหนองผือ จังหวัดสกลนคร คราวอาพาธระยะสุดท้ายว่า 

“น่ีเวลาผมตายจะท�าอย่างไร พวกท่านจะพึง่ใคร ให้พึง่ท่านมหานะ ท่านมหาส�าคญั 
อยู่นะ ทั้งภายนอกภายใน”

ท่านพระอาจารย์ม่ันเริม่อาพาธตัง้แต่เดอืน ๔ ถงึเดอืน ๑๒ เป็นเวลา ๘ เดือนเตม็  
จนถงึวนัที ่๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ เวลา ๐๒.๒๓ น. ท่านจึงได้ละขนัธ์นิพพาน  
ณ วัดป่าสุทธาวาส อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
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บรรลุธรรม

หลงัจากงานถวายเพลงิศพท่านพระอาจารย์มัน่ หลวงตามหาบวัได้ปลกีตวัออก 
จากหมู่คณะ หลกีเร้นเร่งความเพยีรเพือ่ปลดวางภาระทางใจอนัเป็นกิเลสช้ันละเอยีด 
คอือวชิชา แล้วทีส่ดุในวันที ่๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุม่ตรง เป็นพรรษา 
ที่ ๑๖ ของการบวช ความปรารถนาของท่านก็ได้บรรลุผลโดยสมบูรณ์ ดังความว่า

“วดัทีเ่ป็นทีร่ะลกึไม่ลมืกค็อืวดัดอยธรรมเจดีย์ บนหลงัเขา กระต๊อบเลก็ๆ อยูท่ี่
หน้าพระยนื พระอยู่ข้างบน กระต๊อบเลก็ๆ หนัหน้ามาทางพระ เรามาอยูท่ีน่ั่น กเิลสขาด 
สะบั้นลงไปเป็นเวลา ๕ ทุ่ม เพราะฉะนั้นจึงเป็นวัดที่ลืมไม่ได้เลย”

“นั่งอยู่ธรรมดานี่ละ ร่างกายของเรานี้มันพุ่งขึ้น มันขึ้นไปได้อย่างไร เราเองก็ 
อศัจรรย์เองนะ พอพุง่ขึน้ไปลงมาแล้วมันสัน่ไปหมดในร่างกาย ตวัสัน่ เหมอืนโลกธาตน้ีุ 
คว�า่หมดเลย สว่างจ้าขึน้มาครอบหลงัวดัดอยธรรมเจดย์ี มองไปทีไ่หนว่างหมด ไม่มอีะไร 
เหลอืเลย โอ้โห เป็นอย่างน้ีเหรอ พระพทุธเจ้าตรัสรู้ ตรัสรู้อย่างน้ีละเหรอๆ พระธรรมแท้ 
เป็นอย่างน้ีละเหรอ พระธรรมแท้กค็อืธรรมชาต ิจิตกบัธรรมเป็นอนัเดยีวกนัแล้ว น่ันละ 
ธรรมแท้เป็นอย่างน้ีละเหรอ พระสงฆ์แท้เป็นอย่างน้ีละเหรอ หอื พระพทุธเจ้า พระธรรม  
พระสงฆ์ มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไร มันเป็นแล้วนะนั่น นั่นละเป็นวาระ
สุดท้าย”
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วัดนี้เป็นวัดของแผ่นดิน ท�าประโยชน์ก็เพื่อแผ่นดิน

(วัดป่าบ้านตาด)

เม่ือโยมมารดาได้บวชเป็นแม่ช ีหลวงตามหาบวัจึงได้ก่อตัง้ส�านักวดัป่าบ้านตาด 
ขึน้ในราวปลายปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เพือ่สะดวกต่อการสงเคราะห์มารดาด้านธรรมะ

ตัง้แต่เร่ิมสร้างวดัมา ท่านให้ความส�าคญักับภาคปฏบิตัภิาวนาเป็นหลกั ด้วยเหตผุล 
ทีว่่า ครูบาอาจารย์เมือ่มหีลกัจิตหลกัใจแล้ว ท่านสามารถท�าประโยชน์ให้กบัโลกได้ตาม 
วาสนาฐานะของตนๆ สร้างความอบอุ่นร่มเย็นแก่โลกเรื่อยมาแต่ครั้งพุทธกาลจนถึง
ปัจจุบนั เทศนาอบุายธรรมของหลวงตาทีก่ว้างขวาง ลกึซึง้ แหลมคม จึงเน้นลงทีภ่าค 
จิตภาวนามากกว่าด้านอื่น เพื่อประโยชน์แก่หัวใจผู้ปฏิบัติ 

ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เป็นเพชรน�้าหนึ่งในอดีตและปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่ได้รับ 
อบุายธรรมจากหลวงตาแทบทัง้สิน้ อาท ิหลวงปูค่�าด ีปภาโส หลวงปูม่หาเขียน ฐติสโีล  
หลวงปูบ่ญุจันทร์ กมโล หลวงปูบ่วั สริิปณุโณ หลวงปูส่วุจัน์ สวุโจ หลวงปูห่ล้า เขมปัตโต  
หลวงปู่ผาง ปริปุณโณ เป็นต้น และลูกศิษย์ที่ได้รับการอบรมจากท่านโดยตรง เช่น 
พระอาจารย์สงิห์ทอง ธมัมวโร พระอาจารย์บญุม ีปริปณุโณ พระอาจารย์เพยีร วริิโย  
พระอาจารย์ลี กุสลธโร พระอาจารย์ค�าตัน ฐิตธัมโม พระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ และ
คุณแม่ชีแก้ว เสียงล�้า เป็นต้น
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ธรรมสงเคราะห์โลก

อุปนิสัยที่โดดเด่นประจ�าองค์หลวงตามหาบัวอีกข้อหนึ่ง คือท่านเป็นผู้มีเมตตา
ธรรม มีน�า้ใจช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ทั้งในด้านวัตถุภายนอกและด้านธรรมะภายใน  
ดังน้ันท่านจึงเป็นสายบุญสายธรรมที่แผ่กระจายไปในทุกสารทิศ แต่ที่ท่านให้ความ
ส�าคัญมากทีส่ดุก็คือธรรมะ ด้วยเหตน้ีุ เมตตาธรรมอนับริสทุธิท์ีท่่านแสดงออกมาผ่าน 
พระธรรมเทศนาและหนังสือธรรมะจึงปรากฏมีเป็นจ�านวนมากกว่าครูบาอาจารย์รูป 
อื่นๆ ที่ส�าคัญธรรมเทศนาทุกกัณฑ์ล้วนเน้นหนักลงภาคจิตภาวนา ท่านกล่าวว่า 

“ผมเทศน์สอนหมู่เพื่อนเป็นหมื่นๆ แสนๆ องค์ พระเณรที่มาเกี่ยวข้องกับเรา 
น่ีละเราเทศน์สอนโลกด้วยความไม่สงสัยในธรรมทั้งหลายของเรา เทศน์เต็มเม็ด 
เต็มหน่วย ออกทางเทปก็มีตั้งแต่ ๒๕๐๕-๒๕๐๖ มาเริ่มมีเทป ก่อนหน้านั้นไม่มี  
หลังจากน้ันก็มีหนังสือที่ถอดจากเทปไปพิมพ์ๆ หนังสือของเราจึงมีมาก แจกทั่ว 
ประเทศไทย เทปกมี็มากมาโดยล�าดบัล�าดา แจกทัว่ประเทศไทยเหมอืนกนั แต่ทีม่ามาก 
ทีส่ดุก็คือคราวน้ี คราวน�าชาตบ้ิานเมืองของเราน้ี ข้ึนเวทบีัน้แก่เทศน์ตลอดเวลา คนเลย 
ได้เห็นได้ยิน ออกทั้งทีวีทั้งวิทยุทั้งหนังสือพิมพ์กระจายไปหมด”

ส�าหรับด้านวัตถุภายนอกที่ท่านได้สงเคราะห์โลกน้ัน หากนับรวมกันแล้วเป็น 
จ�านวนเงินหลายหมื่นล้านบาท
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ช่วยชาติ ราชวงศ์

แสงแห่งพระอาทิตย์แผ่ไปในทิศทั้งสี่ฉันใด เมตตาอันไม่มีประมาณของ 
พระอริยเจ้าทั้งหลายก็แผ่ไปในใจของสรรพสัตว์ฉันนั้น 

ในคราวที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมตกต�่า หลวงตามหาบัวได้ 
ออกมาเป็นผู้น�าในโครงการผ้าป่าช่วยชาต ิเพือ่ช่วยกอบกูส้ถานภาพของประเทศไทยให้ 
ฟ้ืนฟผู่านพ้นไปด้วยด ีโดยเร่ิมต้นเปิดโครงการมาตัง้แต่วนัที ่๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑  
นอกเหนือจากได้รับบริจาคทองค�าและเงินสดในสกุลต่างๆ รวมมูลค่าหลายหม่ืน
ล้านบาทเข้าสูค่ลงัหลวงแล้ว องค์ท่านยงัได้น�าธรรมะเข้าสูจิ่ตใจประชาชนทกุหมูเ่หล่า  
สร้างความสขุต่อใจทกุดวงอนัถือเป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์ต่อชาตบ้ิานเมอืงอย่าง
หาทีส่ดุไม่ได้ โครงการผ้าป่าช่วยชาตคิร้ังน้ี เป็นการร่วมมอืร่วมใจจาก ๓ สถาบนัหลกั 
ม ีชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย์ ประเทศชาตจึิงพ้นวกิฤตในคร้ังน้ันมาได้ ดงัความว่า 

“ในฐานะที่หลวงตาเป็นหัวหน้าได้ประกาศสอนธรรมพี่น้องทั้งหลาย หลวงตา
เน้นหนักทางด้านจิตใจมากกว่าวตัถนุะ เพราะน้ีส�าคญัมากทีส่ดุยิง่กว่าวตัถตุ่างๆ เช่น  
เราน�าวตัถมุาช่วยชาตเิหล่าน้ีกเ็ป็นสริิมงคลแก่ชาตไิทยของเรา แต่ส�าคญักค็อืน�าธรรม 
เข้าสู่จิตใจเพื่อจะให้ใจเป็นรากฐานส�าคัญ แล้วรักษาชาติบ้านเมืองและท�านุบ�ารุงชาติ
บ้านเมอืงของเราให้สมบรูณ์พนูผลขึน้เป็นล�าดบั เพราะอ�านาจแห่งธรรมเกือ้หนุนด้วย
การท�าที่ถูกที่ดี บ้านเมืองของเราจะได้รุ่งเรือง เพราะหัวใจของชาวพุทธแต่ละดวงมี
หลักธรรมเป็นเครื่องประกันตัว”
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อาพาธ - นิพพาน

นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ด้วยวยัชราภาพ สขุภาพธาตขัุนธ์ของหลวงตา 
มหาบวัเร่ิมทรุดลงเป็นล�าดับ จนกระทัง่วนัจันทร์ที ่๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา  
ธาตุขันธ์แสดงอาการอาพาธหนักมากขึ้นเร่ือยๆ อันปรากฏแก่สายตาศิษยานุศิษย์ 
จนกระทั่งท่านได้เข้าสู่นิพพานในเวลา ๓ นาฬิกา ๕๓ นาที ของวันอาทิตย์ที่ ๓๐  
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ กุฏิวัดป่าบ้านตาด สิริรวมอายุ ๙๗ ปี ๕ เดือน ๑๘ วัน  
รวม ๗๗ พรรษา

“เราจะท�าหน้าทีข่องเราอย่างองอาจกล้าหาญอาชาไนย สมกบัเราสอนโลกมาเตม็
เม็ดเต็มหน่วย ๖๑ ปี และสมกับเราที่ตั้งใจขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสมาเป็นเวลา ๙ ปีเต็ม”

“...ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปอีก เราจะไม่กลับมาเกิดอีก
ตลอดอนันตกาล”
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ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าในต�าราที่แสดงไว้ ไม่ม ี
ส่วนใดบกพร่อง ยงัสมบรูณ์บริบรูณ์อยูดั่งทีเ่ราทัง้หลาย 
ได้รู้ได้เหน็อยู่น้ันแล แต่สิง่ทีบ่กพร่องกคื็อความสนใจ
ที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมน้ัน นับวัน
เสือ่มลง เสือ่มลง เมือ่ฝ่ายหน่ึงเสือ่มลง ฝ่ายหน่ึงย่อมมี 
ก�าลงัมากขึน้ และผลติตวัขึน้มาเพิม่ก�าลงัขึน้มาเร่ือยๆ  
จนถึงกับหาขณะเวล�่าเวลาที่ธรรมะจะขยับตัวออก 
ไม่ได้เลย มแีต่โลกล้วนๆ ภายในความสมัผัสสมัพนัธ์ 
และภายในจิตของเราโดยล�าพังก็เป็นอยู่อย่างนั้น
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พระธรรมเทศนา

พระธรรมวิสุทธิมงคล

(พระาณสมฺปนฺโน หลวงตามหาบัว)





15

ปัญญาอบรมสมาธิ

ศีล

ศลี เป็นร้ัวกัน้ความคะนองทางกายวาจา มใีจเป็นผู้รับผิดชอบในงานและผลของ
งานที่กายวาจาท�าขึ้น คนที่ไม่มีศีลเป็นเครื่องป้องกันความคะนอง เป็นผู้ที่สังคมผู้ดี
รังเกียจ ไม่เป็นทีไ่ว้วางใจของสงัคมทัว่ไป แม้จะเป็นสงัคมในวงราชการหรือสงัคมใดๆ  
ก็ตาม ถ้ามีคนทุศีลไม่มียางอายทางความประพฤติ แฝงอยู่ในสังคมและวงงานนั้นๆ 
แม้แต่คนเดียวหรือสองคน แน่ทีเดียวที่สังคมและวงงานนั้นๆ จะตั้งอยู่เป็นปึกแผ่น
แน่นหนาไม่ได้นาน จะต้องถกูท�าลายหรือบัน่ทอนจากคนประเภทน้ัน โดยทางใดกไ็ด้  
ตามแต่เขาจะมีโอกาสท�าได้ในเวลาที่สังคมเผลอตัว เช่นเดียวกับอยู่ใกล้อสรพิษตัว 
ร้ายกาจ คอยแต่จะขบกัดในเวลาพลั้งเผลอ ฉะนั้น

ศีล จึงเป็นธรรมคุ้มครองโลกให้อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากความระแวงสงสัย
อันเกิดแต่ความไม่ไว้ใจกันในทางที่จะให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย นับแต่ส่วน 
เลก็น้อยไปถึงส่วนใหญ่ ซึง่เป็นสิง่ทีใ่ครๆ ไม่พงึปรารถนา ศีลมหีลายประเภท นับแต่ 
ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ถึงศีล ๒๒๗ ตามประเภทของบุคคลที่จะควรรักษาให้เหมาะ
แก่เพศและวยัของตน เฉพาะศีล ๕ เป็นศลีทีจ่�าเป็นทีส่ดุส�าหรับฆราวาสผู้เกีย่วข้องกบั
สังคมหลายชั้น จึงควรมีศีลเป็นเครื่องรับรองความบริสุทธิ์ของตน และรับรองความ
บริสทุธิข์องกันและกนัต่อส่วนรวมทีเ่กีย่วแก่ผลได้เสยี อนัอาจเกดิมไีด้ในวงงานและ
สงัคมทัว่ไป คนมศีลี ๕ ประจ�าตนคนเดียวหรือสองคนเข้าท�างานในวงงานทัว่ไป จะเป็น 
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งานบริษัทห้างร้านหรืองานรัฐบาลซึง่เป็นงานแผ่นดนิกต็าม จะเหน็ได้ว่าคนมีศลี ๕ เพยีง 
คนเดียวหรือสองคนนั้น จะได้รับความนิยมชมชอบ ความไว้วางใจในกิจการต่างๆ  
มีการเงินเป็นต้น จากชมุนุมชนในวงงานน้ันๆ เป็นอย่างดียิง่ตลอดเวลาทีเ่ขายงัอยู ่หรือ 
แม้เขาจะไปอยูห่นใด ก็ต้องได้รับความนิยมนับถอืในทีท่ัว่ไป เพราะคนมีศลีก็แสดงว่า 
ต้องมีธรรมประจ�าใจด้วย เช่นเดียวกับรสของอาหารกับตัวของอาหารจะแยกจากกัน
ไม่ได้

ในขณะเดียวกัน คนมีธรรมก็แสดงว่าเป็นผู้มีศีลด้วย ขณะใดที่เขาล่วงเกินศีล
ข้อใดข้อหน่ึง ขณะน้ันแสดงว่าเขาไม่มธีรรม เพราะธรรมอยูก่บัใจ ศลีอยู่กบักายวาจา 
แล้วแต่กายวาจาจะเคลื่อนไหวไปทางถูกหรือผิด ต้องส่อถึงเรื่องของใจผู้เป็นหัวหน้า
รับผิดชอบด้วย ถ้าใจมีธรรมประจ�ากายวาจาต้องสะอาด ปราศจากโทษในขณะท�า
และพดู ฉะน้ันผู้มีกายวาจาสะอาดจึงเป็นเคร่ืองประกาศให้คนอืน่เขาทราบว่าเป็นคนม ี
ธรรมในใจ คนมีศีลธรรมประจ�ากาย วาจา ใจ จึงเป็นคนมีเสน่ห์ เครื่องดึงดูดใจ
ประชาชนทัว่โลกให้หนัมาสนใจและนิยมรักชอบทกุยคุทกุสมยัไม่มวีนัจืดจาง แม้ผู้ไม่
สามารถกระท�ากายวาจาให้เป็นอย่างเขาได้ กย็งัรู้จักนิยมเลือ่มใสในคนผู้มกีาย วาจา ใจ  
อันเป็นศีลธรรม เช่นเดียวกับที่พวกเราเคารพและเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและสาวก 
ทัง้หลาย ฉะน้ัน จึงชีใ้ห้เหน็ว่าศลีธรรมคอืความดีงามเป็นสิง่ทีโ่ลกต้องการอยูท่กุเวลา  
ไม่เป็นของล้าสมัย ทั้งมีคุณค่าเท่ากับโลกเสมอไป

จะมีอยู่บ้างก็เน่ืองจากศีลธรรมได้ถูกแปรสภาพจากธรรมชาติเดิมออกมาสู่
ระเบยีบลทัธปิระเพณ ีซึง่แยกออกไปตามความนิยมของชาต ิชัน้ วรรณะ จึงเป็นเหตใุห้ 
ศีลธรรมกลายเป็นของชาติ ชั้น วรรณะ ไปตามความนิยมของลัทธินั้นๆ อันเป็นเหตุ 
ให้โลกติชมตลอดมา นอกจากที่ว่านี้ ศีลธรรมย่อมเป็นคุณธรรมที่น�ายุคน�าสมัยไปสู่ 
ความเจริญได้ทกุโอกาส ถ้าโลกยงัสนใจทีจ่ะน�าเอาศลีธรรมไปเป็นเส้นบรรทดัดดักาย 
วาจา ใจ ของตนให้เป็นไปตามอยู่

จะเหน็ได้ง่ายๆ กคื็อ กาลใดทีโ่ลกเกิดความยุง่เหยงิไม่สงบ กาลน้ันพงึทราบว่า
โลกเริ่มขาดความสมบูรณ์ทางศีลธรรม ถ้าไม่รีบปรับปรุงให้ตรงกับทางศีลธรรมแล้ว 
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ไม่นานฤทธิ์ของโลกล้วนๆ จะระเบิดอย่างเต็มที่ แม้ตัวโลกเองผู้ทรงฤทธิ์ก็ต้องแตก
ทลายลงทันทีทนอยู่ไม่ได้

เฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวหน่ึงๆ ถ้าขาดศีลธรรมอันเป็นหลักของความ
ประพฤตแิล้ว แม้คูส่ามภีรรยากไ็ว้ใจกนัไม่ได้ คอยแต่จะเกดิความระแวงแคลงใจว่า  
คู่ครองของตนจะไปคบชู้กับชายอื่นหญิงอื่น อันเป็นเหตุบ่อนท�าลายความมั่นคงของ
ครอบครัวและทรัพย์สนิ เพยีงเท่าน้ีความปวดร้าวภายในใจเร่ิมฟักตวัข้ึนมาแล้ว ไม่เป็น 
อันกินอันนอน แม้การงานอันเป็นหลักอาชีพประจ�าครอบครัวตลอดลูกเล็กเด็กแดง
ก็จะเริ่มแตกแหลกลาญไปตามๆ กัน ในขณะที่ครอบครัวนั้นๆ เริ่มท�าลายศีลธรรม
ของตน ยิ่งได้แตกจากศีลธรรมโดยความประพฤติอย่างที่กล่าวแล้ว แน่ทีเดียวสิ่งที่
มัน่คงทัง้หลายจะกลายเป็นกองเพลงิไปตามๆ กนั เช่นเดยีวกบัหม้อน�า้ทีเ่ตม็ไปด้วยน�า้  
ได้ถูกสิง่อืน่กระทบให้ตกลง น�า้ทัง้หมดทีบ่รรจุอยู่ในหม้อจะต้องแตกกระจายไปทนัที 
ฉะนั้น

ดังน้ัน เม่ือโลกยังต้องการความเจริญอยู่ตราบใด ศีลธรรมจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น
ส�าหรับโลกอยู่ตราบน้ัน ใครจะคัดค้านหลักความจริงคือศีลธรรมอันเป็นสิ่งที่มีอยู่
ประจ�าโลกมาแต่กาลไหนๆ ไม่ได้ ค�าว่าศีลธรรมในหลักธรรมชาตินั้น ไม่ต้องไปขอ 
รับมาจากพระหรือจากใคร ตามวดัหรือตามสถานทีต่่างๆ แล้วจึงจะเกดิเป็นศีลธรรม
ขึ้นมา แม้เพียงแต่ผู้รักความถูก ความดีงามประจ�านิสัย แล้วประพฤติแต่สิ่งถูกและ
ดีงามแก่ตนและผู้อื่น เว้นการประพฤติสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความถูกความดีงามของตน 
เพียงเท่านั้น ก็พอจะทราบได้แล้วว่า ผู้นั้นมีศีลธรรมขึ้นในตัวแล้ว

อน่ึง เหตุที่จะเกิดศีลธรรมขึ้นในใจและความประพฤติ เกิดขึ้นจากหลัก
ธรรมชาติที่กล่าวแล้วอย่างหน่ึง เกิดจากการคบค้าสมาคมกับนักปราชญ์ มีสมณะ
ชีพราหมณ์ เป็นต้น ได้ศึกษาไต่ถามจากท่านแล้วสมาทานน�ามาปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง 
เพียงเท่านี้ก็พอจะยังศีลธรรมให้เกิดขึ้นในตน และกลายเป็นคนมีศีลธรรมได้พอแก่
การทรงตวัและครอบครัวตลอดสงัคมทีต่นเกีย่วข้อง ให้เป็นไปได้โดยปราศจากความ
ระแวงสงสัยในสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจในครอบครัวและส่วนรวม ฆราวาสปฏิบัติตนได้เพียง
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ศลี ๕ ก็สามารถท�าความอุน่ใจให้แก่ตนและครอบครัวโดยประจักษ์ใจตลอดเวลาทีต่น 
มีความประพฤติอยู่ในกรอบของศีลธรรม

 ส่วนศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ นั้น แยกจากศีล ๕ ขึ้นไปสู่ความละเอียดตาม
อธัยาศัยของผู้ใคร่ประพฤตตินในศลีธรรมช้ันสงูข้ึนไป ทัง้ด้านปฏิบตัรัิกษาและความ
เอาใจใส่ ย่อมมกีฎเกณฑ์หรือวธิกีารต่างจากศีล ๕ ขึน้ไปเป็นชัน้ๆ เมือ่สรุปความแล้ว 
ศีลทุกประเภทเป็นคุณสมบัติเพ่ือที่จะรักษาความคะนองทางความประพฤติของกาย
และวาจา เพือ่ความอยูเ่ยน็เป็นสขุสบายใจ ส�าหรับท่านผู้ปฏบิตัถิกู และเป็นสิง่จ�าเป็น
แก่ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการจะท�าตนให้เป็นคนดีทุกรายไป แต่ส�าหรับผู้เลวทรามย่อม 
ไม่เห็นว่าเป็นของจ�าเป็น เพราะไม่ต้องการอยากเป็นคนดีเหมือนโลกเขา แต่คอยจะ
ท�าลายความสขุของผู้อืน่ ก่อความเดอืดร้อนแก่โลกทกุเวลาทีไ่ด้ช่องและโอกาส ศลีธรรม 
บางส่วน แม้แต่สัตว์ดิรัจฉานเขายังพอมีได้ อย่าว่าแต่มนุษย์จะเป็นเจ้าของศีลธรรม
โดยถ่ายเดียวเลย เราพอจะสังเกตได้ว่าสัตว์ดิรัจฉานเขายังมีรัศมีแห่งธรรมแทรกอยู่ 
ในใจและความประพฤติของเขาบ้าง เช่น สัตว์เลี้ยงในบ้านเรา

ผู้ที่มีศีลธรรมเป็นภาคพื้นประจ�านิสัยและความประพฤติตลอดเวลา นอกจาก
จะเป็นผู้ให้ความอบอุ่นเป็นที่ไว้วางใจ และให้ความนิยมแก่ประชาชนตลอดกาลแล้ว  
ยงัเป็นผู้มคีวามอบอุน่ในตนเอง ทัง้วนัน้ี วนัหน้า ชาตน้ีิและชาตหิน้าอกีด้วย ศีลธรรม 
จึงเป็นคุณสมบัติอันจ�าเป็นของโลกตลอดกาล

สมาธิ

ธรรมกรรมฐานทุกบทเป็นรั้วกั้นความคะนองของใจ ใจที่ไม่มีกรรมฐานประจ�า
และควบคุม จึงเกิดความคะนองได้ทุกวัย ทั้งเด็กเล็ก หนุ่มสาว เฒ่าแก่ ชรา คนจน 
คนมี คนฉลาด คนโง่ คนมีฐานะสูง ต�่า ปานกลาง คนตาบอด หูหนวก ตาดี หูดี 
ง่อยเปลี้ยเสียขา พิกลพิการ และอื่นๆ ไม่มีประมาณ ทางศาสนธรรมเรียกว่า ผู้ยัง
ตกอยู่ในวัยความคะนองทางใจ หมดความสง่าราศีทางใจ หาความสุขไม่ได้ อาภัพ
ความสุขทางใจตายแล้วขาดทุนทั้งขึ้นทั้งล่อง เช่นเดียวกับต้นไม้จะมีกิ่งก้านดอกผล 
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ดกหนาหรือไม่ ไม่เป็นประมาณ รากแก้วเสียหรือโค่นลงแล้ว ย่อมเสียความเป็นสง่า
ราศีและผลประโยชน์ ฉะน้ัน แต่ล�าต้นหรือกิง่ก้านของต้นไม้กย็งัอาจจะมาท�าประโยชน์
อย่างอื่นได้บ้าง ไม่เหมือนมนุษย์ตาย

โทษแห่งความคะนองของใจที่ไม่มีธรรมะเป็นเคร่ืองรักษา จะหาจุดความสุข
ไม่พบตลอดกาล แม้ความสุขจะเกิดเพราะความคะนองของใจเป็นผู้แสวงหามาได้  
ก็เป็นความสุขชนิดเป็นบทบาทที่จะเพิ่มความคะนองของใจให้มีความกล้าแข็งไปใน
ทางที่ไม่ถูกมากกว่าจะเป็นความสุขที่พึงพอใจ

ฉะน้ัน สมาธ ิคอื ความสงบหรือความตัง้มัน่ของใจ จึงเป็นข้าศกึต่อความคะนอง 
ของใจที่ไม่อยากรับ “ยา” คือ กรรมฐาน ผู้ต้องการปราบปรามความคะนองของใจ  
ซึง่เคยเป็นข้าศกึต่อสตัว์มาหลายกปันับไม่ถ้วน จึงจ�าเป็นต้องฝืนใจรับ “ยา” คอื กรรมฐาน  
การรับยาหมายถงึการอบรมใจของตนด้วยธรรมะ ไม่ปล่อยตามล�าพงัของใจ ซึง่ชอบ
ความคะนองเป็นมติรตลอดเวลา คอืน้อมธรรมเข้ามาก�ากบัใจ ธรรมก�ากบัใจเรียกว่า
กรรมฐาน ม ี๔๐ ห้อง ตามจริตนิสยัของบรรดาสตัว์ไม่เหมือนกนั ม ีกสณิ ๑๐ อสภุ ๑๐  
อนุสสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑ และอรูป ๔  
จะขอยกมาพอประมาณที่ใช้กันโดยมากและให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติเป็นที่พึงพอใจ คือ

อาการของกาย ๓๒ มี เกสา (ผม) โลมา (ขน) นขา (เล็บ) ทนฺตา (ฟัน) 
ตโจ (หนัง) นี่ท่านเรียกว่า กรรมฐาน ๕ หรือ พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ฯลฯ หรือ 
อานาปานสติ (ระลึกลมหายใจเข้าออก) บทใดก็ได้ตามแต่จริตชอบ เพราะนิสัยไม่ 
เหมือนกัน จะใช้กรรมฐานอย่างเดียวกันย่อมเป็นการขัดต่อจริตไม่ได้ผลเท่าที่ควร 
เม่ือชอบบทใดกต็กลงใจน�าบทน้ันมาบริกรรม เช่น จะบริกรรมเกสา กนึ็กว่าเกสาซ�า้อยู่ 
ในใจ ไม่ออกเสียงเป็นค�าพูดให้ได้ยินออกมาภายนอก (แต่ล�าพังนึกเอาชนะใจไม่ได้  
จะบริกรรมท�านองสวดมนต์เพือ่ให้เสยีงผูกใจไว้จะได้สงบก็ได้ ท�าจนกว่าใจจะสงบได้ 
ด้วยค�าบริกรรมจึงหยุด) พร้อมทั้งใจให้ท�าความรู้สึกไว้กับผมบนศีรษะ จะบริกรรม 
บทใดกใ็ห้ท�าความรู้อยูก่บักรรมฐานบทน้ัน เช่นเดียวกบับริกรรมบทเกสา ซึง่ท�าความรู้ 
อยู่ในผมบนศีรษะ ฉะนั้น
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ส่วนการบริกรรมบท พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ บทใดๆ ให้ท�าความรู้ไว้จ�าเพาะใจ 
ไม่เหมือนบทอื่นๆ คือ ให้ค�าบริกรรมว่า พุทฺโธ เป็นต้น สัมพันธ์กันอยู่กับใจไป
ตลอดจนกว่าจะปรากฏ พุทฺโธ ในค�าบริกรรมกับผู้รู้ คือใจเป็นอันเดียวกัน แม้ผู้จะ 
บริกรรมบท ธมฺโม สงฺโฆ ตามจริต ก็พึงบริกรรมให้สัมพันธ์กันกับใจจนกว่าจะ
ปรากฏ ธมฺโม หรือ สงฺโฆ เป็นอันเดียวกันกับใจ ท�านองเดียวกับบท พุทฺโธ เถิดฯ

อานาปานสติภาวนา ถือลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์ของใจ มีความรู้
และสติอยู่กับลมหายใจเข้าออก เบื้องต้นการตั้งลม ควรตั้งที่ปลายจมูกหรือเพดาน
เพราะเป็นที่กระทบลมหายใจพอถือเอาเป็นเคร่ืองหมายได้ เมื่อท�าจนช�านาญและ 
ลมละเอียดเข้าไปเท่าไร จะค่อยรู้หรือเข้าใจความสัมผัสของลมเข้าไปโดยล�าดับ  
จนปรากฏลมอยูท่ีท่่ามกลางอกหรือลิน้ป่ีแห่งเดยีว ทน้ีีจงก�าหนดลม ณ ทีน้ั่น ไม่ต้อง 
กังวลออกมาก�าหนดหรือตามรู้ลมที่ปลายจมูกหรือเพดานอีกต่อไป การก�าหนดลม
จะตามด้วย พุทฺโธ เป็นค�าบริกรรมก�ากับลมหายใจเข้า-ออกด้วยก็ได้ เพื่อเป็นการ
พยุงผู้รู้ให้เด่น จะได้ปรากฏลมชัดขึ้นกับใจ เมื่อช�านาญในลมแล้ว ต่อไปทุกครั้งที่
ก�าหนด จงก�าหนดลงที่ลมหายใจท่ามกลางอกหรือลิ้นปี่โดยเฉพาะ ทั้งนี้ส�าคัญอยู่ที่
ตัง้สต ิจงตัง้สตกิ�ากบัใจให้มีความรู้สกึในลมทกุขณะทีล่มเข้าและลมออก สัน้หรือยาว  
จนกว่าจะรู้ชัดในลมหายใจ มีความละเอียดเข้าไปทุกที และจนปรากฏความละเอียด
ของลมกับใจเป็นอันเดียวกัน ทีน้ีให้ก�าหนดลมอยู่จ�าเพาะใจ ไม่ต้องกังวลในค�า
บริกรรมใดๆ ทั้งสิ้น เพราะการก�าหนดลมเข้าออกและสั้นยาวตลอดค�าบริกรรมนั้นๆ  
กเ็พือ่จะให้จิตถงึความละเอยีด เมือ่ถงึลมละเอยีดทีส่ดุ จิตจะปรากฏมคีวามสว่างไสว
เยือกเย็นเป็นความสงบสุข และรู้อยู่จ�าเพาะใจ ไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆ แม้ที่สุด
กองลมกล็ดละความเก่ียวข้อง ในขณะน้ันไม่มคีวามกงัวล เพราะจิตวางภาระ มีความรู้ 
อยู่จ�าเพาะใจดวงเดียว คือความเป็นหนึ่ง (เอกัคคตารมณ์) นี่คือผลที่ได้รับจากการ
เจริญอานาปานสติกรรมฐาน ในกรรมฐานบทอื่นพึงทราบว่าผู้ภาวนาจะต้องได้รับผล 
เช่นเดียวกันกับบทนี้
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การบริกรรมภาวนา มีบทกรรมฐานนั้นๆ เป็นเครื่องก�ากับใจด้วยสติ จะระงับ
ความคะนองของใจได้เป็นล�าดับ จะปรากฏความสงบสุขขึ้นที่ใจ มีอารมณ์อันเดียว 
คือรู้อยู่จ�าเพาะใจ ปราศจากความฟุ้งซ่านใดๆ ไม่มีสิ่งมากวนใจให้เอนเอียง เป็น 
ความสขุจ�าเพาะใจ ปราศจากความเสกสรรหรือปรุงแต่งใดๆ ทัง้สิน้ เพยีงเท่าน้ีผู้ปฏบิตั ิ
จะเหน็ความอศัจรรย์ในใจทีไ่ม่เคยประสบมาแต่กาลไหนๆ และเป็นความสขุทีด่ดูด่ืม 
ยิ่งกว่าความสุขอื่นใดที่เคยผ่านมา

อน่ึง พึงทราบ ผู้บริกรรมบทกรรมฐานน้ันๆ บางท่านอาจปรากฏอาการแห่ง
กรรมฐานที่ตนก�าลังบริกรรมนั้นขึ้นที่ใจในขณะที่ก�าลังบริกรรมอยู่ก็ได้ เช่น ปรากฏ
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เป็นต้น อาการใดอาการหนึ่งประจักษ์
กับใจเหมือนมองเห็นด้วยตาเนื้อ เมื่อปรากฏอย่างนี้ พึงก�าหนดดูอาการที่ตนเห็นนั้น 
ให้ชดัเจนตดิใจ และก�าหนดให้ตัง้อยูอ่ย่างน้ันได้นานและตดิใจเท่าไรยิง่ด ีเม่ือตดิใจ
แนบสนิทแล้วจงท�าความแยบคายในใจ ก�าหนดส่วนที่เห็นน้ันโดยเป็นของปฏิกูล
โสโครกทัง้อาการส่วนในและอาการส่วนนอกของกายโดยรอบ และแยกส่วนของกาย
ออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นแผนกๆ ตามอาการนั้นๆ โดยเป็นกองผม กองขน กองเนื้อ 
กองกระดูก ฯลฯ เสร็จแล้วก�าหนดให้เน่าเปื่อยลงบ้าง ก�าหนดไฟเผาบ้าง ก�าหนดให้  
แร้ง กา หมา กนิบ้าง ก�าหนดให้แตกลงสูธ่าตเุดิมของเขา คือ ดนิ น�า้ ลม ไฟ บ้างเป็นต้น 
การท�าอย่างนี้เพื่อความช�านาญคล่องแคล่วของใจในการเห็นกาย เพื่อความเห็นจริง 
ในกายว่ามีอะไรอยู่ในน้ัน เพื่อความบรรเทาและตัดขาดเสียได้ซึ่งความหลงกาย  
อนัเป็นเหตใุห้เกดิราคะตณัหา คอืความคะนองของใจ ท�าอย่างน้ีได้ช�านาญเท่าไรยิง่ดี  
ใจจะสงบละเอียดเข้าทกุท ีข้อส�าคัญเมือ่ปรากฏอาการของกายขึน้ อย่าปล่อยให้ผ่านไป 
โดยไม่สนใจ และอย่ากลวัอาการของกายทีป่รากฏ จงก�าหนดไว้เฉพาะหน้าทนัท ีกายน้ี 
เมือ่ภาวนาได้เหน็จนตดิใจจริงๆ จะเกดิความเบือ่หน่ายสลดสงัเวชตน จนเกดิขนพอง 
สยองเกล้าน�า้ตาไหลลงทนัท ีอน่ึง ผู้ทีป่รากฏกายขึน้เฉพาะหน้าในขณะภาวนา ใจจะเป็น 
สมาธิได้อย่างรวดเร็ว และจะท�าปัญญาให้แจ้งไปพร้อมๆ กันกับความสงบของใจที่
ภาวนาเห็นกาย
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ผู้ที่ไม่เห็นอาการของกาย จงทราบว่าการบริกรรมภาวนาทั้งน้ีก็เป็นการภาวนา
เพื่อจะยังจิตให้เข้าสู่ความสงบสุขเช่นเดียวกัน จึงไม่มีข้อระแวงสงสัยที่ตรงไหนว่า 
จิตจะไม่หยั่งลงสู่ความสงบและเห็นภัยด้วยปัญญาในวาระต่อไป จงท�าความมั่นใจ
ในบทภาวนาและค�าบริกรรมของตนอย่าท้อถอย ผู้ด�าเนินไปโดยวิธีใดพึงทราบว่า 
ด�าเนินไปสู่จุดประสงค์เช่นเดียวกัน และจงทราบว่าบทธรรมทั้งหมดน้ีเป็นบทธรรม
ที่จะน�าใจไปสู่สันติสุข คือพระนิพพาน อันเป็นจุดสุดท้ายของการภาวนาทุกบทไป 
ฉะนั้น จงท�าตามหน้าที่แห่งบทภาวนาของตน อย่าพะวักพะวนในกรรมฐานบทอื่นๆ 
จะเป็นความลังเลสงสัยตัดสินใจลงไปสู่ความจริงไม่ได้ จะเป็นอุปสรรคแก่ความ
จริงใจตลอดกาล จงตั้งใจท�าด้วยความมีสติจริงๆ และอย่าเรียง ศีล สมาธิ ปัญญา 
ให้นอกไปจากใจ เพราะกิเลสคือ ราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น อยู่ที่ใจ ใครไม่ได้ 
เรียงรายเขา เมื่อคิดไปทางผิด มันก็เกิดกิเลสขึ้นมาที่ใจดวงนั้น ไม่ได้ก�าหนดหรือ 
นัดกันว่าใครจะมาก่อนมาหลัง มันเป็นกิเลสมาทีเดียว กิเลสชนิดไหนมา มันก็ท�าให้
เราร้อนได้เช่นเดียวกัน เร่ืองของกิเลสมันจะต้องเป็นกเิลสเร่ือยไปอย่างน้ี กเิลสตวัไหน 
จะมาก่อนมาหลงัเป็นไม่เสยีผล ท�าให้เกดิความร้อนได้ทัง้น้ัน วธิกีารแก้กเิลสกอ็ย่าคอย 
ให้ศีลไปก่อน สมาธมิาทีส่อง ปัญญามาทีส่าม น่ีเรียกว่า ท�าสมาธเิรียงแบบ เป็นอดตี
อนาคตเสมอไป หาความสงบสุขไม่ได้ตลอดกาล 

ปัญญาอบรมสมาธิ

ความจริงการภาวนาเพื่อให้ใจสงบ ถ้าสงบด้วยวิธีปลอบโยนโดยทางบริกรรม
ไม่ได้ ต้องภาวนาด้วยวิธีปราบปรามขู่เข็ญ คือค้นคิดหาเหตุผลในสิ่งที่จิตติดข้อง 
ด้วยปัญญา แล้วแต่ความแยบคายของปัญญาจะหาอบุายทรมานจิตดวงพยศ จนปรากฏ 
ใจยอมจ�านนตามปัญญาว่าเป็นความจริงอย่างน้ันแล้ว ใจจะฟุ้งซ่านไปไหนไม่ได้  
ต้องหย่ังเข้าสู่ความสงบ เช่นเดียวกับสัตว์พาหนะตัวคะนอง ต้องฝึกฝนทรมาน 
อย่างหนักจึงจะยอมจ�านนต่อเจ้าของ ฉะน้ัน ในเร่ืองน้ีจะขอยกอปุมาเป็นหลกัเทยีบเคยีง  
เช่น ต้นไม้บางประเภทตัง้อยูโ่ดดเดีย่วไม่มสีิง่เกีย่วข้อง ผู้ต้องการต้นไม้น้ันกต้็องตดั 
ด้วยมดีหรือขวาน เมือ่ขาดแล้ว ไม้ต้นน้ันกล้็มลงสูจุ่ดทีห่มายแล้วน�าไปได้ตามต้องการ 
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ไม่มีความยากเย็นอะไรนัก แต่ไม้อีกบางประเภทไม่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว ยังเกี่ยวข้องอยู่ 
กับกิ่งแขนงของต้นอื่นๆ อีกมาก ยากที่จะตัดให้ลงสู่ที่หมายได้ ต้องใช้ปัญญาหรือ 
สายตาตรวจดสูิง่เกีย่วข้องของต้นไม้น้ันโดยถีถ้่วน แล้วจึงตดัต้นไม้น้ันให้ขาด พร้อมทัง้ 
ตัดสิ่งเกี่ยวข้องจนหมดสิ้นไป ไม้ย่อมตกหรือล้มลงสู่ที่หมายและน�าไปได้ตามความ
ต้องการฉันใด จริตนิสัยของคนเราก็ฉันนั้น

คนบางประเภทไม่ค่อยมสีิง่แวดล้อมเป็นภาระกดถ่วงใจมาก เพยีงใช้ค�าบริกรรม
ภาวนา พทุโฺธ ธมโฺม สงฺโฆ เป็นต้น บทใดบทหน่ึงเข้าเท่าน้ัน ใจก็ได้รับความสงบเยอืกเยน็ 
เป็นสมาธลิงได้ กลายเป็นต้นทนุหนุนปัญญาให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างสบาย ทีเ่รียกว่า  
สมาธิอบรมปัญญา แต่คนบางประเภทมีสิ่งแวดล้อมเป็นภาระกดถ่วงใจมาก และ 
เป็นนิสัยชอบคิดอะไรมากอย่างน้ี จะอบรมด้วยค�าบริกรรมอย่างที่กล่าวมาแล้วน้ัน  
ไม่สามารถทีจ่ะยงัจิตให้หยัง่ลงสูค่วามสงบเป็นสมาธไิด้ ต้องใช้ปัญญาไตร่ตรองเหตผุล  
ตดัต้นเหตขุองความฟุง้ซ่านด้วยปัญญา เมือ่ปัญญาได้หว่านล้อมในสิง่ทีจิ่ตตดิข้องน้ัน 
ไว้อย่างหนาแน่นแล้ว จิตจะมคีวามรู้เหนือปัญญาไปไม่ได้ และจะหยัง่ลงสูค่วามสงบ
เป็นสมาธไิด้ ฉะน้ัน คนประเภทน้ีจะต้องฝึกฝนจิตให้เป็นสมาธไิด้ด้วยปัญญา ทีเ่รียกว่า  
ปัญญาอบรมสมาธ ิตามชือ่หวัเร่ืองทีใ่ห้ไว้แล้วในเบือ้งต้นน้ัน เมือ่สมาธเิกดิมีข้ึนด้วย 
อ�านาจปัญญา อันดับต่อไปสมาธิก็กลายเป็นต้นทุนหนุนปัญญาให้มีก�าลังก้าวหน้า 
สุดท้ายก็ลงรอยเดียวกันกับหลักเดิมที่ว่า สมาธิอบรมปัญญา

ผู้ต้องการอบรมใจให้เป็นไปเพือ่ความฉลาด รู้เท่าทนักลมายาของกเิลส อย่ายดึ 
ปริยัติจนเกิดกิเลส แต่ก็อย่าปล่อยวางปริยัติจนเลยศาสดา ผิดพระประสงค์ของ
พระพทุธเจ้าทัง้สองนัย คือในขณะทีท่�าสมาธภิาวนา อย่าส่งใจไปยดึปริยตัจินกลายเป็น 
อดีตอนาคตไป ให้ตัง้จิตลงสูปั่จจุบนัคอืเฉพาะหน้า มธีรรมทีต่นเกีย่วข้องเป็นอารมณ์ 
เท่าน้ัน เมื่อมีข้อข้องใจตัดสินใจลงไม่ได้ว่าถูกหรือผิด เวลาออกจากที่ภาวนาแล้ว  
จึงตรวจสอบกบัปริยตั ิแต่จะตรวจสอบทกุขณะไปกผิ็ด เพราะจะกลายเป็นความรู้ในแบบ  
ไม่ใช่ความรู้เกิดจากภาวนา ใช้ไม่ได้
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สรุปความ ถ้าจิตสงบได้ด้วยอารมณ์สมถะ คือค�าบริกรรมด้วยธรรมบทใด  
ก็บริกรรมบทนั้น ถ้าจะสงบได้ด้วยปัญญาสกัดกั้นโดยอุบายต่างๆ ก็ต้องใช้ปัญญา
เป็นพี่เลี้ยงเพื่อความสงบเสมอไป ผลรายได้จากการอบรมทั้งสองวิธีนี้ คือความสงบ 
และปัญญาอันจะมีรัศมีแฝงขึ้นจากความสงบนั้นๆ

สมาธิ

สมาธิ ว่าโดยชื่อและอาการแห่งความสงบ มี ๓ คือ

ขณิกสมาธิ ตั้งมั่นหรือสงบชั่วคราวแล้วถอนขึ้นมา

อุปจารสมาธิ ท่านว่ารวมเฉียดๆ นานกว่าขณิกสมาธิแล้วถอนขึ้นมา จากน้ี 
ขอแทรกทัศนะของ “ธรรมป่า” เข้าบ้างเล็กน้อย อุปจารสมาธิ เมื่อจิตสงบลงไปแล้ว
ไม่อยู่กับที ่ถอยออกมาเลก็น้อย แล้วตามรู้เร่ืองต่างๆ ตามแต่จะมาสมัผัสใจ บางคร้ัง 
ก็เป็นเรื่องเกิดจากตนเองปรากฏเป็นนิมิตขึ้นมา ดีบ้าง ชั่วบ้าง แต่เบื้องต้นเป็นนิมิต
เกิดกับตนมากกว่า ถ้าไม่รอบคอบก็ท�าให้เสียได้ เพราะนิมิตที่จะเกิดขึ้นจากสมาธิ
ประเภทนี้ มีมากเอาประมาณไม่ได้ บางครั้งก็ปรากฏเป็นรูปร่างของตัวเอง นอนตาย
และเน่าพองอยู่ต่อหน้า เป็นผีตายและเน่าพองอยู่ต่อหน้าบ้าง มีแต่โครงกระดูกบ้าง 
เป็นซากศพเขาก�าลังหามผ่านมาต่อหน้าบ้าง เป็นต้น ที่ปรากฏลักษณะน้ี ผู้ฉลาด 
ก็ถือเอาเป็นอุคคหนิมิตเพื่อเป็นปฏิภาคนิมิตได้ เพราะจะยังสมาธิให้แน่นหนาและ
จะยังปัญญาให้คมกล้าได้เป็นล�าดับ ส�าหรับผู้กล้าต่อเหตุผลเพื่อจะยังประโยชน์ตน 
ให้ส�าเร็จ ย่อมได้สตปัิญญาจากนิมิตน้ันๆ เสมอไป แต่ผู้ข้ีขลาดหวาดกลวัอาจจะท�าใจ
ให้เสยีเพราะสมาธปิระเภทน้ีมีจ�านวนมาก เพราะเร่ืองทีน่่ากลวัมมีาก เช่น ปรากฏมีคน  
รูปร่าง สีสัน วรรณะ น่ากลัว ท�าท่าจะฆ่าฟันหรือจะกินเป็นอาหาร อย่างนี้เป็นต้น  
แต่ถ้าเป็นผู้กล้าหาญต่อเหตกุารณ์แล้ว ก็ไม่มคีวามเสยีหายอะไรเกดิขึน้ ยิง่จะได้อบุาย
เพิ่มขึ้นจากนิมิตหรือสมาธิประเภทนี้เสียอีก ส�าหรับผู้มักกลัว ปกติก็แส่หาเรื่องกลัว
อยู่แล้ว ยิ่งปรากฏนิมิตที่น่ากลัวก็ยิ่งไปใหญ่ ดีไม่ดีอาจจะเป็นบ้าขึ้นในขณะนั้นก็ได้
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ส่วนนิมิตนอกที่ผ่านมา จะรู้หรือไม่ว่าเป็นนิมิตนอกหรือนิมิตเกิดกับตัวน้ัน  
ต้องผ่านนิมิตในซึ่งเกิดกับตัวไปจนช�านาญแล้วจึงจะสามารถรู้ได้ นิมิตนอกน้ัน 
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ของคนหรือสัตว์ เปรต ภูตผี เทวบุตร เทวดา 
อินทร์ พรหม ที่มาเกี่ยวข้องกับสมาธิในเวลานั้น เช่นเดียวกับเราสนทนากันกับแขก
ทีม่าเย่ียม เร่ืองปรากฏขึน้จะนานหรือไม่น้ัน แล้วแต่เหตกุารณ์จะยตุลิงเมือ่ใด บางคร้ัง 
เร่ืองหน่ึงจบลง เร่ืองอื่นแฝงเข้ามาต่อกันไปอีกไม่จบสิ้นลงง่ายๆ เรียกว่าสั้นบ้าง 
ยาวบ้าง เมือ่จบลงแล้วจิตกถ็อนขึน้มา บางคร้ังกก็นิเวลาหลายชัว่โมง สมาธปิระเภทน้ี 
แม้รวมนานเท่าใดก็ตาม เมื่อถอนขึ้นมาแล้วก็ไม่มีก�าลังเพิ่มสมาธิให้แน่นหนา และ
ไม่มีก�าลงัหนุนปัญญาได้ด้วย เหมอืนคนนอนหลบัแล้วฝันไป ธาตขัุนธ์ย่อมไม่มกี�าลงั
เต็มที่ ส่วนสมาธิที่รวมลงแล้วอยู่กับที่ พอถอนข้ึนมาปรากฏเป็นก�าลังหนุนสมาธิ
ให้แน่นหนาเช่นเดียวกับคนนอนหลับสนิทดีไม่ฝัน พอตื่นขึ้นธาตุขันธ์รู้สึกมีก�าลังดี  
ฉะน้ัน สมาธิประเภทน้ีถ้ายังไม่ช�านาญและรอบคอบด้วยปัญญา ก็ท�าให้เสียคน  
เช่นเป็นบ้าไปได้ โดยมากนักภาวนาทีเ่ขาเล่าลอืกนัว่า “ธรรมแตก” น้ัน เป็นเพราะสมาธิ 
ประเภทน้ี แต่เมื่อรอบคอบดีแล้วก็เป็นประโยชน์เก่ียวกับเหตุการณ์ได้ดี ส่วน 
อุคคหนิมิตที่ปรากฏขึ้นจากจิตตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นน้ัน เป็นนิมิตที่ควรแก่การ
ปฏภิาคในหลกัภาวนาของผู้ต้องการอบุายแยบคายด้วยปัญญาโดยแท้ เพราะเป็นนิมติ
ที่เกี่ยวกับอริยสัจ นิมิตอันหลังต้องน้อมเข้าหาจึงจะเป็นอริยสัจได้บ้าง แต่ทั้งนิมิต 
เกิดกับตนและนิมิตผ่านมาจากภายนอก ถ้าเป็นคนขลาดก็อาจเสียได้เหมือนกัน 
ส�าคัญอยู่ที่ปัญญาและความกล้าหาญต่อเหตุการณ์ ผู้มีปัญญาจึงไม่ประมาทสมาธิ
ประเภทนี้โดยถ่ายเดียว เช่น งูเป็นตัวอสรพิษ เขาน�ามาเลี้ยงไว้เพื่อถือเอาประโยชน์
จากงูก็ยังได้ วิธีปฏิบัติในนิมิตทั้งสองซึ่งเกิดจากสมาธิประเภทนี้ นิมิตที่เกิดจากจิต
ที่เรียกว่า “นิมิตใน” จงท�าปฏิภาคมีแบ่งแยกเป็นต้น ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว 
นิมิตที่ผ่านมาอันเกี่ยวแก่คนหรือสัตว์ เป็นต้น ถ้าสมาธิยังไม่ช�านาญ จงงดไว้ก่อน
อย่าด่วนสนใจ เมือ่สมาธชิ�านาญแล้วจึงปล่อยจิตออกรู้ตามเหตกุารณ์ทีป่รากฏ จะเป็น 
ประโยชน์ที่เกี่ยวกับเร่ืองราวในอดีตอนาคตไม่น้อยเลย สมาธิประเภทน้ีเป็นสมาธิที่
แปลกมาก อย่าด่วนเพลิดเพลินและเสียใจในสมาธิประเภทนี้โดยถ่ายเดียว จงท�าใจ



26

ให้กล้าหาญขณะทีนิ่มิตนานาประการเกดิข้ึนจากสมาธปิระเภทน้ี เบือ้งต้นให้น้อมลงสู ่
ไตรลักษณ์ ขณะนิมิตปรากฏขึ้นจะไม่ท�าให้เสีย

แต่พงึทราบว่า สมาธปิระเภทมนิีมิตน้ีไม่มทีกุรายไป รายทีไ่ม่มกีคื็อเมือ่จิตสงบ
แล้วรวมอยูกั่บที ่จะรวมนานเท่าไรกไ็ม่ค่อยมนิีมติมาปรากฏ หรือจะเรียกง่ายๆ กค็อื  
รายที่ปัญญาอบรมสมาธิ แม้สงบรวมลงแล้วจะอยู่นานหรือไม่นานก็ตาม ก็ไม่มีนิมิต 
เพราะเกี่ยวกับปัญญาแฝงอยู่ในองค์สมาธินั้น ส่วนรายที่สมาธิอบรมปัญญา มักจะ
ปรากฏนิมติแทบทกุรายไป เพราะจิตประเภทน้ีรวมลงอย่างเร็วทีส่ดุ เหมอืนคนตกบ่อ 
ตกเหวไม่ค่อยระวงัตวั ลงรวดเดียวกถ็งึทีพ่กัของจิต แล้วกถ็อนออกมารู้เหตกุารณ์ต่างๆ  
จึงปรากฏเป็นนิมิตขึ้นมาในขณะนั้น และก็เป็นนิสัยของจิตประเภทนี้แทบทุกรายไป  
แต่จะเป็นสมาธิประเภทใดก็ตาม ปัญญาเป็นสิ่งส�าคัญประจ�าสมาธิประเภทน้ันๆ  
เมือ่ถอนออกมาแล้ว จงไตร่ตรองธาตขุนัธ์ด้วยปัญญา เพราะปัญญากบัสมาธเิป็นธรรม 
คูเ่คียงกนั จะแยกจากกันไม่ได้ ถ้าสมาธไิม่ก้าวหน้า ต้องใช้ปัญญาหนุนหลงั ขอยตุเิร่ือง 
อุปจารสมาธิแต่เพียงเท่านี้

อปัปนาสมาธ ิเป็นสมาธทิีล่ะเอยีดและแน่นหนาม่ันคง ทัง้รวมอยูไ่ด้นาน จะให้ 
รวมอยู่หรือถอนขึ้นมาได้ตามต้องการ สมาธิทุกประเภทพึงทราบว่าเป็นเคร่ืองหนุน
ปัญญาได้ตามก�าลงัของตน คอื สมาธอิย่างหยาบ อย่างกลาง และอย่างละเอยีด กห็นุน 
ปัญญาอย่างหยาบ อย่างกลาง และอย่างละเอียดเป็นชั้นๆ ไป แล้วแต่ผู้มีปัญญาจะ 
น�าออกใช้ แต่โดยมากจะเป็นสมาธปิระเภทใดกต็ามปรากฏข้ึน ผู้ภาวนามักจะตดิเพราะ 
เป็นความสงบสขุในขณะทีจิ่ตรวมลงและพกัอยู ่การทีจ่ะเรียกว่าจิตตดิสมาธ ิหรือตดิ 
ความสงบได้นั้น ไม่เป็นปัญหา ในขณะที่จิตพักรวมอยู่ จะพักอยู่นานเท่าไรก็ได้ตาม 
ขัน้ของสมาธ ิทีส่�าคญักค็อื เมือ่จิตถอนขึน้มาแล้วยงัอาลยัในความพกัของจิต ทัง้ๆ ทีต่น 
มคีวามสงบพอทีจ่ะใช้ปัญญาไตร่ตรองและมคีวามสงบจนพอตวั ซึง่ควรจะใช้ปัญญา
ได้อย่างเตม็ทีแ่ล้ว แต่ยงัพยายามทีจ่ะอยูใ่นความสงบ ไม่สนใจในปัญญาเลย อย่างน้ี 
เรียกว่าติดสมาธิถอนตัวไม่ขึ้น 



27

ปัญญา

ทางที่ถูกและราบร่ืนของผู้ปฏิบัติก็คือ เมื่อจิตได้รับความสงบพอเห็นทางแล้ว 
ต้องฝึกหัดจิตให้คิดค้นในอาการของกาย จะเป็นอาการเดียวหรือมากอาการก็ตาม 
ด้วยปัญญา คลีค่ลายดกูายของตนเร่ิมตัง้แต่ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง เน้ือ เอน็ กระดูก  
เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้น้อย ไส้ใหญ่ อาหารใหม่  
อาหารเก่าๆ ฯลฯ ที่เรียกว่า อาการ ๓๒ ของกาย สิ่งเหล่านี้ตามปกติเต็มไปด้วยของ
ปฏิกูลน่าเกลียดตลอดเวลา ไม่มีอวัยวะส่วนใดจะสวยงามตามโมหนิยม ยังเป็นอยู่ 
กป็ฏกูิล ตายแล้วยิง่เป็นมากขึน้ไม่ว่าสตัว์ บคุคล หญงิ ชาย มีความเป็นอย่างน้ีทัง้น้ัน  
ในโลกน้ีเตม็ไปด้วยของอย่างน้ี หาสิง่ทีแ่ปลกกว่าน้ีไม่ม ีใครอยูใ่นโลกน้ีต้องมอีย่างน้ี  
ต้องเป็นอย่างน้ี ต้องเหน็อย่างน้ี ความเป็น อนิจฺจํ ไม่เทีย่ง กก็ายอนัน้ี ทกุขฺ ํความล�าบาก 
กก็ายอนัน้ี อนตตฺา ปฏเิสธความประสงค์ของสตัว์ทัง้หลาย กก็ายอนัน้ี สิง่ทีไ่ม่สมหวงั
ทัง้หมดกอ็ยูท่ีก่ายอนัน้ี ความหลงสตัว์หลงสงัขารกห็ลงกายอนัน้ี ความถอืสตัว์ถอืสงัขาร 
ก็ถือกายอนัน้ี ความพลดัพรากจากสตัว์และสงัขารกพ็ลดัพรากจากกายอนัน้ี ความหลง 
รักหลงชังก็หลงกายอันน้ี ความไม่อยากตายก็ห่วงกายอันน้ี ตายแล้วร้องไห้หากัน 
ก็เพราะกายอันนี้ ความทุกข์ทรมานแต่วันเกิดจนถึงวันตายก็เพราะกายอันนี้ ทั้งสัตว์ 
และบุคคลวิ่งว่อนไปมาหาอยู่หากินไม่มีวันไม่มีคืน ก็เพราะเร่ืองของกายอันเดียวน้ี 
มหาเหตมุหาเร่ืองใหญ่โตในโลกทีเ่ป็นกงจักรผันมนุษย์และสตัว์ไม่มีวนัลมืตาเตม็ดวง  
ประหน่ึงไฟเผาอยูต่ลอดเวลา กค็อืเร่ืองของกายเป็นเหต ุกเิลสท่วมหวัจนเอาตวัไม่รอด  
ก็เพราะกายอันนี้ สรุปความเรื่องในโลก คือเรื่องเพื่อกายอันเดียวนี้ทั้งนั้น

เมื่อพิจารณากายพร้อมทั้งเร่ืองของกายให้แจ้งประจักษ์กับใจด้วยปัญญาอยู่
อย่างนี้ไม่มีเวลาหยุดยั้ง กิเลสจะยกกองพลมาจากไหนใจจึงจะสงบลงไม่ได้ ปัญญา 
อ่านประกาศความจริงให้ใจฟังอยูอ่ย่างน้ีตลอดเวลา ใจจะฝืนความจริงจากปัญญาไป
ไหน เพราะกเิลสกเ็กิดจากใจ ปัญญาก็เกดิจากใจ เรากคื็อใจ จะแก้กเิลสด้วยปัญญา
ของเราจะไม่ได้อย่างไร เมื่อปัญญาเป็นไปในกายอยู่อย่างน้ี จะไม่เห็นแจ้งในกาย
อย่างไรเล่า? เม่ือเหน็กายแจ้งประจักษ์ใจด้วยปัญญาอย่างน้ี ใจต้องเบือ่หน่ายในกายตน  
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และกายคนอืน่ สตัว์อืน่ ต้องคลายความก�าหนัดยนิดใีนกาย แล้วถอนอปุาทานความ 
ถือมั่นในกาย โดยสมุจเฉทปหาน พร้อมทั้งความรู้เท่ากายทุกส่วน ไม่หลงรักหลงชัง 
ในกายใดๆ อีกต่อไป 

การทีจิ่ตใช้กล้อง คอื ปัญญา ท่องเทีย่วในเมอืง “กายนคร” ย่อมเหน็ “กายนคร”  
ของตน และ “กายนคร” ของคนและสัตว์ทั่วไปได้ชัด ตลอดจนทางสามแพร่ง คือ 
ไตรลักษณ์ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา และทางสี่แพร่ง คือ ธาตุสี่ ดิน น�้า ลม ไฟ ทั่วทั้ง
ตรอกของทางสายต่างๆ คือ อาการของกายทุกส่วน พร้อมทั้งห้องน�้า ครัวไฟ (ส่วน
ข้างในของร่างกาย) แห่งเมืองกายนคร จัดเป็น โลกวิทู ความเห็นแจ้งในกายนครทั่ว 
ทั้งไตรโลกธาตุก็ได้ด้วย ยถาภูตญาณทัสสนะ ความเห็นตามเป็นจริงในกายทุกส่วน  
หมดความสงสัยในเรื่องของกายที่เรียกว่า รูปธรรม

ต่อไปนี้ จะอธิบายวิปัสสนาเกี่ยวกับนามธรรม คือ เวทนา สัญญา สังขาร และ
วญิญาณ นามธรรมทัง้สีน้ี่เป็นส่วนหน่ึงของขนัธ์ห้า แต่ละเอยีดไปกว่ารูปขนัธ์ คือ กาย  
ไม่สามารถมองเหน็ด้วยตา แต่รู้ได้ทางใจ เวทนา คอื สิง่ทีจ่ะต้องเสวยทางใจ สขุบ้าง  
ทกุข์บ้าง เฉยๆ บ้าง สญัญา คอืความจ�า เช่น จ�าชือ่ จ�าเสยีง จ�าวตัถสุิง่ของ จ�าบาลคีาถา  
เป็นต้น สังขาร คือ ความคิด ความปรุง เช่น คิดดี คิดชั่ว คิดกลางๆ ไม่ดี ไม่ชั่ว  
หรือปรุงอดตี อนาคต เป็นต้น และ วญิญาณ ความรับรู้ คอื รับรู้ รูป เสยีง กลิน่ รส  
เครื่องสัมผัส และธรรมารมณ์ ในขณะที่สิ่งเหล่านี้มากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย  
และใจ นามธรรมทั้งสี่นี้เป็นอาการของใจ ออกมาจากใจ รู้ได้ที่ใจ และเป็นมายา 
ของใจด้วย ถ้าใจยังไม่รอบคอบ จึงจัดว่าเป็นเคร่ืองปกปิดก�าบังความจริงได้ด้วย  
การพจิารณานามธรรมทัง้สี ่ต้องพจิารณาด้วยปัญญาโดยทางไตรลกัษณ์ล้วนๆ เพราะ
ขนัธ์เหล่าน้ีมีไตรลกัษณ์ประจ�าตนทกุอาการทีเ่คลือ่นไหว แต่วธิพีจิารณาในขนัธ์ทัง้สีน้ี่  
ตามแต่จริตจะชอบในขันธ์ใด ไตรลักษณ์ใด หรือทั่วไปในขันธ์และไตรลักษณ์นั้นๆ 
จงพจิารณาตามจริตชอบในขนัธ์และไตรลกัษณ์น้ันๆ เพราะขนัธ์และไตรลกัษณ์หน่ึงๆ  
เป็นธรรมเกี่ยวโยงถึงกัน จะพิจารณาเพียงขันธ์หรือไตรลักษณ์เดียวก็เป็นเหตุให้
ความเข้าใจหย่ังทราบไปในขันธ์และไตรลักษณ์อื่นๆ ได้โดยสมบูรณ์ เช่นเดียวกับ
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พจิารณาไปพร้อมๆ กนั เพราะขนัธ์และไตรลกัษณ์เหล่าน้ีมอีริยสจัเป็นรัว้กัน้เขตแดน
รับรองไว้แล้ว เช่นเดยีวกบัการรับประทานอาหารลงในทีแ่ห่งเดยีว ย่อมซมึซาบไปทัว่ 
อวัยวะน้อยใหญ่ของร่างกายซึง่เป็นส่วนใหญ่รับรองไว้แล้วฉะน้ัน เพราะฉะน้ันผู้ปฏิบตั ิ
จงตั้งสติและปัญญาให้เข้าใกล้ชิดต่อนามธรรม คือขันธ์สี่น้ี ทุกขณะที่ขันธ์น้ันๆ  
เคลือ่นไหว คอืปรากฏขึน้ ตัง้อยู ่และดบัไป และไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนัตตาประจ�าตน  
ไม่มีเวลาหยุดยัง้ตามความจริงของเขาซึง่แสดงหรือประกาศตนอยูอ่ย่างน้ี ไม่มีเวลาสงบ 
แม้แต่ขณะเดียวทั้งภายในทั้งภายนอก ทั่วทั้งโลกธาตุประกาศเป็นเสียงเดียวกัน คือ  
ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนัตตา ปฏิเสธความหวงัของสตัว์ พดูง่ายๆ กคื็อ ธรรมทัง้น้ีไม่มี 
เจ้าของ ประกาศตนอยูอ่ย่างอสิระเสรีตลอดกาล ใครหลงไปยดึเข้ากพ็บแต่ความทกุข์ 
ด้วยความเหีย่วแห้งใจ ตรอมใจ หนักเข้ากนิอยู่หลบันอนไม่ได้ น�า้ตาไหลจนจะกลาย 
เป็นแม่น�า้ล�าคลองไหลนองตลอดเวลา และตลอดอนันตกาลทีส่ตัว์ยงัหลงข้องอยู ่ชีใ้ห้ 
เหน็ง่ายๆ ขนัธ์ทัง้ห้าเป็นบ่อหลัง่น�า้ตาของสตัว์ผู้ลุม่หลงน่ันเอง การพจิารณาให้รู้ด้วย 
ปัญญาชอบในขนัธ์และสภาวธรรมทัง้หลาย กเ็พือ่จะประหยดัน�า้ตาและตดัภพชาตใิห้
น้อยลง หรือให้ขาดกระเดน็ออกจากใจผู้เป็นเจ้าทกุข์ ให้ได้รับความสุขอย่างสมบูรณ์
นั่นเอง

สภาวธรรมมขีนัธ์เป็นต้นน้ี จะเป็นพษิส�าหรับผู้ยงัลุม่หลง ส่วนผู้รู้เท่าทนัขนัธ์และ
สภาวธรรมทัง้ปวงแล้ว สิง่ทัง้น้ีจะสามารถท�าพษิอะไรได้ และท่านยงัถอืเอาประโยชน์
จากสิง่เหล่าน้ีได้เท่าทีค่วร เช่นเดียวกบัขวากหนามทีม่อียูท่ัว่ไป ใครไม่รู้ไปโดนเข้ากเ็ป็น
อนัตราย แต่ถ้ารู้ว่าเป็นหนามแล้วน�าไปท�าร้ัวบ้านหรือกัน้สิง่ปลกูสร้างกไ็ด้รับประโยชน์ 
เท่าที่ควรฉะน้ัน เพราะฉะน้ันผู้ปฏิบัติจงท�าความแยบคายในขันธ์และสภาวธรรม
ด้วยดี สิ่งทั้งนี้เกิดดับอยู่กับจิตทุกขณะ จงตามรู้ความเป็นไปของเขาด้วยปัญญาว่า
อย่างไรจะรอบคอบและรู้เท่าทนั จงถอืเป็นภาระส�าคญัประจ�าอริิยาบถ อย่าได้ประมาท
นอนใจ ธรรมเทศนาที่แสดงขึ้นจากขันธ์และสภาวธรรมทั่วไปในระยะนี้ จะปรากฏ
ทางสติปัญญาไม่มีเวลาจบสิ้น และเทศน์ไม่มีจ�านนทางส�านวนโวหาร ประกาศเรื่อง
ไตรลักษณ์ประจ�าตัวตลอดเวลา ทั้งกลางวัน กลางคืน ยืน เดิน นั่ง นอน ทั้งเป็น
ระยะทีปั่ญญาของเราควรแก่การฟังแล้ว เหมือนเราได้ไตร่ตรองตามธรรมเทศนาของ
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พระธรรมกถึกอย่างสุดซึ้งน่ันเอง ขั้นน้ีนักปฏิบัติจะรู้สึกว่าเพลิดเพลินเต็มที่ในการ
ค้นคิดตามความจริงของขันธ์และสภาวธรรมที่ประกาศความจริงประจ�าตนแทบจะ
ไม่มีเวลาหลับนอน เพราะอ�านาจความเพียรในหลักธรรมชาติไม่ขาดวรรคขาดตอน 
โดยทางปัญญาสืบต่อในขันธ์และสภาวธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติเช่นเดียวกัน ก็จะ 
พบความจริงจากขนัธ์และสภาวธรรมประจักษ์ใจข้ึนมาด้วยปัญญาว่า แม้ขันธ์ทัง้มวล 
และสภาวธรรมทั่วไปตลอดไตรโลกธาตุ ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาของเขาอย่างน้ัน  
ไม่ปรากฏว่าสิ่งเหล่าน้ีเป็นกิเลสตัณหาตามโมหนิยมแต่อย่างใด อุปมาเป็นหลัก 
เทยีบเคยีง เช่น ของกลางทีถ่กูโจรลกัไปกพ็ลอยเป็นเร่ืองราวไปตามโจร แต่เมือ่เจ้าหน้าที่ 
ได้สบืสวนสอบสวนดถู้วนถีจ่นได้พยานหลกัฐานเป็นทีพ่อใจแล้ว ของกลางจับได้กส่็ง 
คืนเจ้าของเดิม หรือเก็บไว้ในสถานที่ควรไม่มีโทษแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ก็มิได้ติดใจ
ในของกลาง ปัญหาเร่ืองโทษก็ขึ้นอยู่กับโจร เจ้าหน้าที่จะต้องเกี่ยวข้องกับโจรและ 
จับตวัไปสอบสวนตามกฎหมาย เมือ่ได้ความตามพยานหลกัฐานถกูต้องตามกฎหมาย
ว่าเป็นความจริงแล้ว ก็ลงโทษผู้ต้องหาตามกฎหมาย และปล่อยตวัผู้ไม่มคีวามผิดและ 
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกไปเป็นอิสระเสรีตามเดิมฉันใด เรื่องอวิชชาจิตกับสภาวธรรม 
ทั้งหลายก็ฉันนั้น ขันธ์และสภาวธรรมทั่วทั้งไตรโลกธาตุไม่มีความผิด และเป็นกิเลส 
บาปธรรมแต่อย่างใด แต่พลอยเป็นเร่ืองไปด้วย เพราะจิตผู้ฝังอยูใ่ต้อ�านาจของอวชิชา  
ไม่รู้ตัวว่าอวิชชาคือใคร อวิชชากับจิตจึงกลมกลืนเป็นอันเดียวกัน เป็นจิตหลงไป
ทั้งดวง เที่ยวก่อเรื่องรัก เรื่องชัง ฝังไว้ตามธาตุขันธ์ คือ ตามรูป เสียง กลิ่น รส 
เครื่องสัมผัส ตาม ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ และฝังรักฝังชังไว้ตาม รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ ตลอดไตรโลกธาตุ เป็นสภาวะที่ถูกจับจองและรักชังยึดถือ
จากใจดวงลุ่มหลงนี้ทั้งสิ้น เพราะอ�านาจความจับจองยึดถือเป็นเหตุ ใจอวิชชาดวงนี้
จึงเที่ยวเกิด แก่ เจ็บ ตาย หมุนเวียนไปได้ทุกก�าเนิด ไม่ว่าสูง ต�่า ดี ชั่ว ในภพ 
ทัง้สามน้ี แม้จะแยกก�าเนิดของสตัว์ทีต่่างกนัในภพน้ันๆ ไว้มากเท่าไร ใจดวงอวชิชาน้ี 
สามารถจะไปถือเอาก�าเนิดในภพน้ันๆ ได้ตามแต่ปัจจัยเคร่ืองหนุนของจิตดวงน้ี  
มกี�าลงัมากน้อย และดชีัว่เท่าไร ใจดวงน้ีต้องไปเกดิได้ตามโอกาสทีจ่ะอ�านวยตามสภาวะ 
ทั้งหลายที่ใจดวงน้ีมีความเกี่ยวข้อง จึงกลายเป็นเรื่องผิดจากความจริงของตนไป 
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โดยล�าดบั เพราะอ�านาจอวชิชาอนัเดยีวเท่าน้ี จึงก่อเหตรุ้ายป้ายสไีปทัว่ไตรโลกธาตใุห้ 
แปรสภาพ คอืธาตลุ้วนๆ ของเดมิไป เป็นสตัว์ เป็นบคุคล และเป็นความเกดิ แก่ เจ็บ  
ตาย ตามโมหะ (อวิชชา) นิยม เมื่อทราบชัดด้วยปัญญาว่าขันธ์ห้าและสภาวธรรม 
ทัง้หลายไม่ใช่ตวัเร่ืองและตวัก่อเร่ือง เป็นแต่พลอยมีเร่ือง เพราะอวชิชาเป็นผู้เรืองอ�านาจ  
บันดาลให้สภาวะทั้งหลายเป็นไปได้ตามอย่างน้ีแล้ว ปัญญาจึงตามค้นลงที่ต้นตอ  
คือจิตดวงรู้ อันเป็นบ่อเกิดของเร่ืองทั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้งตลอดอิริยาบถ คือ 
ยืน เดิน นั่ง นอน โดยความไม่วางใจในความรู้อันนี้ เมื่อสติปัญญาที่ได้ฝึกซ้อม 
เป็นเวลานานจนมีความสามารถเตม็ที ่ได้แผ่วงล้อมและฟาดฟันเข้าไปตรงจุดใหญ่ คอื
ผู้รู้ทีเ่ตม็ไปด้วยอวชิชาอย่างไม่รีรอ ต่อยทุธ์กนัทางปัญญา เม่ืออวชิชาทนต่อดาบเพชร  
คือสติปัญญาไม่ไหว ก็ทลายลงจากจิตที่เป็นแท่นบัลลังก์อันประเสริฐของอวิชชา
มาแต่กาลไหนๆ เมื่ออวิชชาได้ถูกท�าลายตายลงไปแล้วด้วยอ�านาจ “มรรคญาณ”  
ซึง่เป็นอาวธุทนัสมยัเพยีงขณะเดยีวเท่าน้ัน ความจริงทัง้หลายทีไ่ด้ถกูอวชิชากดขีบ่งัคบั 
เอาไว้นานเป็นแสนกปันับไม่ถ้วน กไ็ด้ถกูเปิดเผยขึน้มาเป็นของกลาง คอืเป็นความจริง 
ล้วนๆ ทัง้สิน้ ธรรมทีไ่ม่เคยรู้ ได้ปรากฏขึน้มาในวาระสดุท้ายว่า “ยถาภตูญาณทสัสนะ”  
เป็นความรู้เหน็ตามเป็นจริงในสภาวธรรมทัง้หลายอย่างเปิดเผยไม่มอีะไรปิดบงัแม้แต่
น้อย เมื่ออวิชชาเจ้าผู้ครองวัฏฏะตายไปแล้วด้วยอาวุธคือปัญญาญาณ พระนิพพาน 
จะทนต่อความเปิดเผยของผู้ท�าจริงรู้จริงเห็นจริงไปไม่ได้ แม้สภาวธรรมทั้งหลาย  
นับแต่ขันธ์ห้า อายตนะภายใน ภายนอก ทั่วทั้งไตรโลกธาตุ ก็ได้เป็นธรรมเปิดเผย 
ตามความจริงของตน จึงไม่ปรากฏว่าจะมอีะไรทีเ่ป็นข้าศึกแก่ใจต่อไปอกี นอกจากจะ 
ปฏิบตัขินัธ์ห้าพอให้ถงึกาลอนัควรอยูค่วรไปของเขาเท่าน้ัน กไ็ม่เหน็มีอะไร เร่ืองทัง้หมด 
ก็มีอวิชชา คอืความรู้โกหกอนัเดยีวเท่าน้ัน เทีย่วรังแกและกดีขวางต่อสภาวะให้เปลีย่น 
ไปจากความจริงของตน อวชิชาดบัอนัเดยีวเท่าน้ัน โลก คอืสภาวะทัว่ๆ ไปก็กลายเป็น 
ปกตธิรรมดา ไม่มีใครจะไปต�าหนิตชิมให้เขาเป็นอย่างไรต่อไปได้อกีแล้ว เช่นเดียวกบั 
มหาโจรผู้ลอืนาม ได้ถกูเจ้าหน้าทีฆ่่าตายแล้ว ชาวเมืองพากนัอยูส่บายหายความระวงัภัย 
จากโจรฉะนั้น ใจทรงยถาภูตญาณทัสสนะ คือความรู้เห็นตามเป็นจริงในสภาวธรรม 
ทัง้หลายอย่างสมบรูณ์ และเป็นความรูท้ีส่ม�า่เสมอ ไม่ล�าเอยีงตลอดกาล นับแต่วนัอวชิชา 
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ได้ขาดกระเด็นไปจากใจแล้ว ใจย่อมมีอิสระเสรีในการนึกคิดไตร่ตรองรู้เห็นใน 
สภาวธรรมทีเ่ก่ียวกบัใจได้อย่างสมบรูณ์ ตา ห ูจมกู ฯลฯ และรูป เสยีง กลิน่ รส ฯลฯ  
ก็กลายเป็นอสิระเสรีในสภาพของเขาไปตามๆ กนั ไม่ถกูกดขีบ่งัคับหรือส่งเสริมใดๆ 
จากใจอีกเช่นเคยเป็นมา ทั้งนี้เนื่องจากใจเป็นธรรม มีความเสมอภาคและให้ความ
เสมอภาคแก่สิ่งทั้งปวง จึงหมดศัตรูต่อกันเพียงเท่านี้

เป็นอันว่าจิตกับสภาวธรรมทั้งหลายในไตรโลกธาตุได้ประกาศสันติความสงบ
ต่อกันลงในสัจจะความจริงด้วยกันอย่างสมบูรณ์ ภาระของจิตและเรื่องวิปัสสนาของ
นามธรรมที่เกี่ยวกับจิต จึงขอยุติลงเพียงเท่านี้

ฉะนั้น จึงขออภัยโทษเผดียงท่านนักปฏิบัติทั้งหลาย เพื่อก�าจัดกิเลสด้วยธรรม
ของพระพุทธเจ้า จงเห็นธรรมในคัมภีร์ทุกๆ คัมภีร์ชี้ตรงเข้ามาหากิเลสและธรรมใน
ตัวของเรา อย่าเห็นว่ากิเลสและธรรมมีนอกไปจากตัวของเรา โดยไปซุ่มซ่อนอยู่ใน 
ที่ใดที่หนึ่ง ผู้ใดมีโอปนยิกธรรมประจ�าใจ ผู้นั้นจะเอาตัวรอดได้ เพราะศาสนธรรม
สอนผู้ฟังให้เป็น โอปนยิกะ คือน้อมเข้ามาสู่ตัวทั้งนั้น และอย่าพึงเห็นว่าศาสนธรรม
ของพระพทุธเจ้าเป็นอดตี อนาคต โดยไปอยูกั่บคนทีล่่วงลบัไปแล้ว และไปอยู่กบัคน
ทีย่งัไม่เกดิ จงทราบว่าพระพทุธเจ้าไม่ได้สอนคนตายแล้ว และไม่สอนคนทีย่งัไม่เกดิ  
จงเหน็ว่าพระองค์สอนคนเป็นคอืยงัมชีวีติอยู ่เช่นพวกเราทัง้หลาย สมกบัพระพทุธศาสนา 
เป็นปัจจุบันทันสมัยตลอดกาล

ขอความสวัสดีมงคล จงมีแด่ท่านผู้อ่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเถิดฯ
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จิตเป็นของแปลกประหลาดและน่าอัศจรรย์

วันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

การฝึกหัดเบื้องต้นก็ต้องมียากเป็นธรรมดา แม้ว่าท่านผู้ตั้งใจท�าจริงๆ มีหน้าที่ 
แก้ไขกิเลสโดยถ่ายเดยีว เช่นกบันักบวชเป็นต้น การฝึกฝนอบรมเบือ้งต้นรู้สกึล�าบาก 
บางทีถึงกับจะให้เกิดความท้อใจให้สงสัยตัวเองว่าจะไปรอดหรือไม่รอด พร้อมกับ 
สิง่แวดล้อมต่างๆ ซึง่เป็นข้าศกึต่อนิสยัของปถุชุนจะพงึปรารถนา สถานทีบ่างแห่ง เช่น
ในป่าในเขา เวลาเราไปอยู่ในที่เช่นนั้น สิ่งที่ท�าความล�าบากย่อมมีมาก เพราะสถานที่ 
เราอยู่ห่างไกลจากหมูบ้่าน บางแห่งถงึ ๖-๗ กิโลเมตรกม็ ีตืน่เช้าพอสว่าง ออกบณิฑบาต  
กว่าจะกลับไปถึงที่ก็จวนเที่ยง จากนั้นแล้วพยายามฝึกหัดรู้ความเคลื่อนไหวของใจ

ตามธรรมดาของใจย่อมมคีวามเคลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลา มคีวามคดิความเหน็
มากอย่าง ต้องพยายามฝึกหัดติดตามความเคลื่อนไหวของเรา ความช�านาญและ 
ความมีสติจะเร่ิมปรากฏตัวขึ้นมา ตามธรรมดาของใจย่อมเป็นนิสัยชอบกดข่ีบังคับ
เสมอ ถ้าปล่อยตามอ�าเภอใจจะเป็นการล�าบากทเีดยีว เช่น เราอยูใ่นวดั ซึง่เป็นสถานที่ 
ธรรมดา จิตก็ฝึกหัดจิตอบรมยาก จะหยั่งเข้าสู่ความสงบแต่ละคร้ังรู้สึกล�าบาก  
พอแยกย้ายออกจากสถานที่เช่นน้ัน เข้าไปอยู่ที่เปลี่ยวซึ่งเป็นสถานที่น่ากลัว ใจก็ 
ไม่ค่อยจะได้ถูกบังคับเท่าไร ก้าวลงสู่ความสงบได้ง่าย ทั้งวันทั้งคืนเราอยู่ด้วย 
ความมีสติ ใจในเมื่อมีสติเป็นเคร่ืองปกครองรักษาแล้ว ภัยที่จะเกิดขึ้นให้ได้รับ 
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ความเดือดร้อนหรือฟุ้งซ่านร�าคาญก็ไม่ค่อยมี จะมีแต่ความเงียบและความเย็นใจ
ตลอดเวลา

ถ้าเราจะพจิารณาในทางปัญญา ตรองดูสภาวธรรมทีมี่อยู่รอบตวัเรากจ็ะพจิารณา 
ได้สะดวก เพราะจิตอยู่ในกรอบ มีสติเป็นรั้วกั้น ความเยือกเย็นเป็นไปทั้งกลางวัน
กลางคนื เมือ่ใจเรามคีวามสงบมากเท่าไร ความแน่นหนามัน่คงของใจกย็ิง่เพิม่ก�าลงัขึน้  
การรวมสงบจิตกอ็ยูไ่ด้นาน ความสงบของจิตไม่มีเพยีงชัน้เดยีว ยงัมหีลายชัน้ คือจิต
รวมลงไปชั้นหนึ่ง ไม่สู้จะละเอียดเท่าไร ถึงชั้นที่สอง ละเอียดลงไปมาก ถึงชั้นที่สาม  
กายก็ไม่เหลอือยูใ่นความรู้สกึน้ัน ไม่ปรากฏอนัใดทัง้สิน้ เหลอืแต่ธรรมชาตคิวามสขุ 
และมสีตกิบัความรู้เท่าน้ัน ขณะจิตได้รวมลงเช่นน้ัน จะว่าเรารักษาจิตด้วยสตกิไ็ม่ถนัด  
สตกิบัความรู้เลยกลายเป็นอนัเดยีวกนั ไม่ทราบว่าใครจะพยายามรักษาใคร รู้อยูเ่ท่าน้ัน  
แม้อวัยวะจะมีอยู่ก็ไม่ปรากฏ เมื่อรู้สึกว่ากายของเราไม่มีแล้ว เวทนาก็หมดไป ไม่มี
อนัใดเหลอื น้ีเรียกว่าจิตลงอย่างละเอยีดเตม็ที ่และพกัอยูไ่ด้นานๆ บางคร้ังตัง้สามสี ่
ชั่วโมงก็ยังไม่ถอนขึ้นมา เมื่อถอนขึ้นมาแล้ว เราจะก�าหนดย้อนคืนไปในอดีต และ
ความเป็นอยูข่องเราในขณะรวมและพกัสงบอยู ่รู้สกึว่าเป็นของทีแ่ปลกประหลาดและ
น่าอศัจรรย์มาก ความเหน็ภยัในวฏัสงสารกม็กี�าลงัมากข้ึน ความเหน็คณุทีจ่ะยกฐานะ
คอืจิตใจของตนให้ก้าวขึน้ระดับสงูขึน้ไปกว่าน้ันกม็กี�าลงักล้าอกีเช่นเดยีวกนั เวลาจิต 
ถอนออกมาแล้ว ถ้าจิตควรแก่การพจิารณาด้วยปัญญา กต้็องค้นคว้าในความเป็นอยู ่
ของกายจนกระทั่งว่ากายของเราทุกส่วนได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยปัญญาจนเพียงพอ  
ไม่มส่ีวนใดๆ จะยงัเหลอือยูใ่ห้เป็นตวัอปุาทาน คอืความยดึม่ันในส่วนกาย เมือ่ปัญญา 
ได้พิจารณาส่วนร่างกายจนเพียงพอ ถึงกับได้ถอนอุปาทานคือถือมั่นในกายจนไม่มี
อะไรเหลือแล้ว ต่อจากนั้นจะเป็นสภาพที่ว่างเปล่า แม้จะปรุงขึ้นมา สักแต่ว่าปรากฏ
ชั่วขณะเดียว เหมือนอย่างฟ้าแลบก็ดับไป เป็นความว่างประจ�าจิต ค�าว่า “ความว่าง 
ประจําจิต” น้ี เป็นความว่างจากร่างกายอนัน้ี และจะเหลอืภาพอนัหน่ึงขึน้ทีจิ่ต แต่อาศยั 
ภาพของกายอันหยาบน้ีไปปรากฏอยู่ภายใน ก็พิจารณาภาพน้ันให้เป็นไปลักษณะ 
เช่นเดียวกับส่วนแห่งกายทั้งหลาย เม่ือปัญญาพอแล้ว ภาพภายในน้ีก็ดับไปไม่มี 
อะไรเหลือ จะเหลือแต่ความว่างกับจิต แม้เราจะปรุงในส่วนรูปกาย หรือปรุงข้ึน 
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เป็นต้นไม้ ภูเขา ตึกรามบ้านช่อง ก็จะปรากฏคล้ายกับสายฟ้าแลบเท่านั้น ก็ดับไป
พร้อมกัน

ข้อนี้จะเป็นเพราะอ�านาจปัญญาหรือเพราะเหตุไร ก็สันนิษฐานยากอยู่ แต่ก่อน
เราพิจารณาคล่องแคล่วในส่วนร่างกายน้ี จะให้ตั้งอยู่นาน หรือจะขยายแยกส่วน  
แบ่งส่วน ให้เล็ก ให้โตก็ได้ เมื่อถึงปัญญาขั้นนี้ ปรากฏการณ์จึงแปรรูปไปเป็นล�าดับ 
เช่น รูปกายที่เราได้พิจารณาให้ตั้งอยู่ หรือขยายแยกส่วนแบ่งส่วนได้ตามต้องการ  
หรือให้ตั้งอยู่นานเท่าไรก็เท่านั้น มันก็ดับไปหมด เราจะยับยั้งไว้ไม่ได้เหมือนที่เคย
เป็นมา พอตั้งขึน้กด็บัไปพร้อมๆ กนั กลายเปน็อากาศธาตุว่างไปหมด ไม่เพยีงแตว่่า 
ส่วนแห่งกายและจิต แม้สภาวะทั่วๆ ไปทั้งด้านวัตถุ เช่น ต้นไม้ ภูเขา เวลาเรามองดู 
ด้วยสายตาของเรากเ็หน็ชดั แต่เม่ือพลกิสายตากลบัมาเท่าน้ันแล้ว สภาพต้นไม้ ภเูขา  
ปรากฏขึน้ในจิตแทนกบัสายตาของเราทีเ่คยเหน็ จะปรากฏในมโนภาพเพยีงขณะเดยีว 
ก็ดับ สิ่งที่คงเหลืออยู่ก็คือความว่างเท่านั้น ความว่างอันนี้เป็นอารมณ์ของจิต หากว่า
ปัญญาไม่รอบคอบ จะต้องติดในความว่างอันน้ีเหมือนกัน เพราะความว่างน้ีเป็น
อารมณ์ของจิตหรือสิ่งที่จะท�าให้ติดได้

ความว่างกบัจิตคล้ายกบัว่าเป็นอนัเดยีวกนั แต่ไม่ใช่อนัเดียวกนั เมือ่เราพจิารณา
ให้ชดั จะเห็นความว่าง และเวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ ปรากฏเด่นอยูใ่นจิต  
ส่วนร่างกายเมื่อปัญญาพอแล้ว ต้องปล่อยวางจริงๆ เราจะก�าหนดขึ้นมาพิจารณา
แยกส่วนแบ่งส่วนเหมือนอย่างที่ท�ามาน้ันเป็นไปไม่ได้ ยังเหลือแต่เวทนา สัญญา 
สังขาร และวิญญาณ ต้องพิจารณาตามสภาพของส่วนน้ันๆ เช่นเดียวกับร่างกาย  
มีไตรลักษณะเป็นต้น แต่ว่าการพิจารณาในอาการทั้ง ๔ คือ เวทนา สัญญา สังขาร 
และวิญญาณ เรามีความดูดดื่มหรือพอใจในส่วนใดก็ตาม เป็นเหตุที่จะให้เข้าใจใน 
อาการน้ันๆ ชดัเจนเช่นเดยีวกนั การทดสอบ การพสิจูน์ ในความเกิดข้ึนแห่งความคดิ  
ความปรุง หรือความส�าคัญใดๆ ที่เป็นขึ้นในจิต ก็จะเห็นในทุกขณะที่บังเกิดข้ึน  
ตั้งอยู่หรือดับไป ถ้าปัญญาของเรารู้เท่าแล้ว นั่งอยู่ที่ไหน ธรรมกับใจจะสัมผัสกันอยู่ 
ตลอดเวลา ความสัมผัสแห่งธรรมกับใจน้ัน แสดงถึงเร่ืองไตรลักษณะเป็นส่วนๆ  
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แม้ไม่ต้องนึกคดิไปถงึส่วนภายนอกว่าไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนัตตา กต็าม เพราะส่วน
ภายนอกกับส่วนแห่งกายนี้เป็นประเภทเดียวกัน ส่วนที่ละเอียด คือ เวทนา สัญญา 
สังขาร และวิญญาณ ซึ่งเป็นภายในล้วนๆ เราพิจารณาเป็นไตรลักษณะเฉพาะเป็น
ความสัมผัสซึ่งเกิดขึ้นจากใจ พอสัมผัสอะไรรู้ได้ในขณะนั้น เมื่อเราเห็นไตรลักษณะ  
หรือว่าเป็น อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เพราะผ่านมาแล้ว จึงยังเหลืออยู่แต่ไตรลักษณะ
ภายใน คืออาการของจิตกับจิตซึ่งเป็นตัวอุปาทานเท่านั้น ในเรื่องของสติกับปัญญา 
จักก�าหนดก็ตาม ไม่ก�าหนดก็ตาม จะต้องไหวตัวไปตามสิ่งที่มาสัมผัส จะกลายเป็น
สติอัตโนมัติไปในตัว คือไหวตัวอยู่ตลอดเวลาในอิริยาบถทั้งหลาย

ค�าว่า “ปัญญาอัตโนมัติ” นั้น หมายความว่า ปัญญาเป็นไปโดยล�าพังตนเอง 
ไม่มีใครบังคับบัญชา ไม่เหมือนปัญญาในเบื้องต้นซึ่งเป็นไปโดยเชื่องช้า ถ้าจะเทียบ 
กเ็หมอืนเมือ่เราเร่ิมเรียนหนังสอื ทแีรกเรียนสระ เรียนพยญัชนะ แล้วกม็าฝึกหดัการ
ผสมสระพยัญชนะ อ่านเป็นเนื้อความ เช่น เด็กที่ก�าลังฝึกใหม่ จะอ่านค�าว่า “ท่าน” 
ต้องคิดถึงตัว “ท” คิดถึงสระอา คิดถึงตัว “น” คิดถึงไม้เอก แล้วน�ามาผสมกันจึงจะ
อ่านว่า “ท่าน” ปัญญาในเบือ้งต้นต้องเป็นอย่างน้ี พยายามค่อยฝึกหดัค้นคว้าไตร่ตรอง
อย่างน้ัน เรียกว่าปัญญาที่อาศัยความบังคับเป็นพี่เลี้ยง ถ้าไม่อาศัยความบังคับ  
ปัญญาก็เดินไม่ได้ และอาศัยสัญญาหมายไว้ก่อน ปัญญาค่อยตรองตาม ถ้าจะเทียบ 
อปุมาแล้ว ส่วนแห่งร่างกายหรือสภาวธรรมน้ัน เป็นเหมอืนกบัแผ่นกระดาษ สญัญาเป็น
เหมือนเส้นบรรทดัซึง่มีอยูใ่นกระดาษน้ัน ปัญญาเป็นเหมือนผู้เขยีนหนังสอื ตรองไป 
ตามสญัญาทีค่าดเอาไว้ ถ้าปัญญามคีวามช�านาญแล้วในอริิยาบถทัง้ ๔ จะเป็นอริิยาบถ 
ที่เต็มไปด้วยความเพียร มีสติปัญญาเป็นเคร่ืองรักษาตน สิ่งที่มาสัมผัสก็แสดงว่า 
เร่ิมเกดิภูมิรู้ ความสมัผัสจะต้องไปสมัผัสทีผู้่รู้และกระเทอืนถงึผู้รู้ เร่ืองสตปัิญญากจ็ะ
ต้องวิ่งหรือไหวตัวไปตามสิ่งที่มาสัมผัส เช่นเดียวกับแสงสว่างที่ปรากฏขึ้นกับดวงไฟ 
ฉะน้ัน เพราะขณะทีเ่ราพจิารณาอยูใ่นสภาวธรรมหรือตวัของเรา ซึง่เป็นอริยสจัอยูแ่ล้ว  
มรรคคือข้อปฏิบัติ ได้แก่ สติกับปัญญา ที่จะพิจารณาไปตามสภาวธรรมซึ่งมาสัมผัส  
จึงเป็นไปตลอดเวลา จิตจึงกลายเป็นปัจจุบันจิต นี่เรียกอย่างย่อๆ ปัญญาเพียงพอ 
ในการพจิารณากาย ต้องปล่อยในกายฉันใด ปัญญาเพยีงพอในเวทนา สญัญา สงัขาร  
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และวิญญาณ กป็ล่อยได้ฉันน้ัน เบือ้งแรกใจของเราจะต้องเหน็ดเีหน็ชัว่นอกไปจากใจ  
เข้าใจว่าดีกับชั่วนี่อยู่ที่อื่น เช่น เราต�าหนิติชมในรูป เสียง เป็นต้น เข้าใจว่าดีกับชั่ว 
มอียูใ่นรูป เสยีง จึงส�านึกเลยไปว่าความคดิว่าดว่ีาชัว่ หรือพอใจในความชัว่ในสิง่ชัว่น้ัน 
เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเพ่งเล็ง เมื่อปัญญายังไม่สามารถจับจุดความผิดซึ่งเกิดจากตัวเอง
ไปได้ จึงเห็นสิ่งที่มาสัมผัสว่าเป็นของควรยึดถือไปหมด ส่วนรูปหรือเสียงเป็นต้นนั้น  
เป็นสภาพอนัหน่ึงทีจ่ะเป็นเหตใุห้ความรู้สกึไปสมัผัสเข้าไปแล้วก่อตวัข้ึนมา คอืก่อเร่ือง 
ที่น่ารักน่าชังเป็นต้นให้เกิดขึ้น

การพจิารณาในสภาวธรรมทัง้หลายก่อนทีจ่ะปล่อยวางได้ เช่น กาย ต้องเหน็ความ
เป็นจริงของส่วนแห่งร่างกายน้ันจนหมดความต�าหนิติชมในกายจึงจะปล่อยวางได้  
ส่วนเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็เห็นว่าเป็นสภาพความจริงอย่างหน่ึง  
จึงจะปล่อยวางได้ ส่วนส�าคัญที่สุดคือผู้รู้ ซึ่งเป็นรากฐานแห่งอาการทั้ง ๕ รูปกายนี้ 
ปรากฏขึ้นมาได้เพราะเหตุแห่งใจดวงน้ี เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ  
แต่ละอย่างก็เหมือนกบักิง่แขนงของต้นไม้ พจิารณาจนช�านาญประสานกนักบัความรู้  
และสิ่งที่เกิดขึ้นจากความรู้ เม่ือพอแล้วก็จะเห็นความรู้อันน้ันว่าสังสารจักรปฏิเสธ 
สิง่อืน่ว่าเป็นสงัสารจักร เป็นตวักเิลส ตณัหา และอวชิชาใดๆ การพจิารณาต้องรู้รอบ 
และปล่อยวางได้ เพราะถ้ายังไม่เห็นโทษในความรู้ของตนเอง ก็จะยกความรู้ขึ้น 
เหยียบย�า่ในสิง่ทัง้หลายทีต่นเข้าใจว่าตนรู้ แท้จริงความรู้ชนิดน้ีเป็นความรู้ภายใต้ของ
อวชิชาต่างหาก จนกว่าจะรู้รอบความรู้น้ีอกีคร้ังหน่ึง เพราะความรู้น้ีเป็นตวัเหตตุวัการ 
ทีจ่ะก่อความรักความชงั ความดคีวามชัว่ หรือความสขุความทกุข์ทัง้หมด มนัก่อตวัขึน้ 
จากความรู้อันนี้ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญ

ลมืเรยีนให้ทราบตอนว่า เมือ่จิตได้ปรากฏเข้าสูค่วามว่างเปล่าแล้ว ความรู้ทีว่่าน้ี 
เป็นความรู้แปลกมากเหมือนกัน คล้ายๆ กับว่าเป็นความรู้ที่มีรสชาติและอัศจรรย์  
เลยเข้าใจว่านั้นเป็นนิพพาน แล้วติดได้เหมือนกัน ที่จริงควรพิจารณาความว่างเปล่า 
และผู้รู้อนัน้ันกบัอาการทีเ่กดิขึน้จากผู้รู้น้ันแล เป็นอารมณ์พจิารณาทวนไปทวนมาไม่
หยุดยัง้ จนเหน็โทษแห่งความรู้เช่นเดียวกนักบัสภาวะส่วนอืน่ๆ ทัง้หยาบ กลาง ละเอยีด 
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แล้วน่ันแหละ จึงจะมโีอกาสปล่อยวางได้ แต่อาการปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยเอาเฉยๆ ตาม 
ทีเ่ราคาดกนั จะต้องมสีภาพอนัหน่ึง ซึง่จะให้นามก็ล�าบากเหมือนกนั แต่พอเข้าใจได้ว่า  
มันตัดสินขึ้นมาเอง ขณะน้ันเรียกว่าขณะถอดถอนตนเอง หรือกลับเข้ามารู้ตนเอง  
เม่ือเรากลบัเข้ามารู้ตนเอง และปล่อยวางตนเอง จะมขีณะอนัหน่ึงซึง่เป็นขณะทีไ่ม่เคยมี  
และไม่เหมอืนกับขณะจิตทีร่วม ขณะจิตทีส่งบ แต่ขณะจิตทีต่ดัภพ ตดัชาต ิตดัสมมตุิ  
หรือท�าลายความอศัจรรย์ของจิตดวงสมมุตน้ีิน้ัน เป็นขณะอนัหน่ึงซึง่เป็นสิง่ทีอ่ศัจรรย์ 
ทัง้ไม่เคยประสบมาแต่กาลไหนๆ ได้เกดิขึน้มาเอง โดยทีใ่ครๆ ไม่ได้คาดหมายเอาไว้  
เราจะว่าจิตของเรามีความเผลอไปในสิ่งใดก็ไม่ใช่ จะว่าจดจ่ออยู่กับอะไรก็ไม่เชิง 
คล้ายๆ กับว่าขโมยมาสอยเอาสิ่งของเวลาเราเผลอฉะนั้น

ขณะจิตอันหน่ึงซึ่งเป็นธรรมชาติที่แปลกและอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมชาติใดๆ  
มาปรากฏขึน้ในขณะเดยีวเท่าน้ัน เพราะขณะจิตน้ันได้ท�างาน หรือว่าลบล้างความหลง 
ของตนเองสิ้นสุดลงไปแล้วน้ันแล เราจึงจะเห็นโทษแห่งความเป็นมาผ่านมาเอง  
เราจะเหน็โทษแห่งปฏปิทาทีเ่ป็นมาทีลุ่ม่ๆ ดอนๆ คอืมีทัง้ผิดทัง้ถกูสบัสนระคนกนัไป  
เหมอืนข้าวสารกบัแกลบร�าฉะน้ัน และคณุแห่งปฏปิทาของเราทีไ่ด้ปฏบิตัมิาแต่ต้นจน 
ถึงจุดน้ีว่าเป็นสวากขาตธรรมและเป็นนิยยานิกธรรมโดยแท้ ฉะน้ันเมื่อขณะจิตน้ัน 
ได้ท�างานสิน้สดุลงไปแล้ว ไม่เหน็มเีรือ่งอะไรทีจ่ะเป็นปัญหาให้ขบคิดต่อไปอีก นอกจาก
ใจดวงเดียวเท่าน้ันไปก่อเร่ืองราวทั้งหลาย แล้วน�ามาเผาลนตนเองให้เดือดร้อน 
เท่าน้ัน จึงมใีห้นามว่าปัญหาโลกแตก คือปัญหาหวัใจ บาลท่ีานว่า ยถาภูต ํ�าณทสสฺนํ  
รู้เหน็ตามเป็นจริงตามสภาวะน้ันๆ จึงหมดการต�าหนิตชิมในสภาวธรรมทัว่ๆ ไป พร้อมทัง้ 
การต�าหนิตชิมในตวัเอง สมมตุภิายในและภายนอกกย็ตุกินัลงได้ สิง่ทัง้หลายภายใน 
จิตก็ไม่มี จิตนั้นเป็นวิสุทธิจิตจึงพ้นจากสมมุติไป ท่านเรียกชื่ออีกว่า วิมุตติ ที่ให้ชื่อ 
เช่นน้ัน ถ้าจะเปรียบเทยีบแล้วกเ็หมอืนกบัชือ่ของวดั จะเป็นวดัใดกต็าม ยกตวัอย่าง  
เช่น วัดบวรนิเวศ ท่านติดป้ายไว้หน้าวัดบวรฯ ว่า วัดบวรนิเวศ การติดป้ายไว้นั้น  
ตดิไว้เพือ่ใคร พระเณรในวดับวรฯ-รู้แล้ว-ไม่เหน็จ�าเป็นทีจ่ะต้องมาอ่านป้ายวดัน้ีคอื
วัดบวรฯ ก่อนจะเข้าออกจากวัดหรือจะหลับนอน ที่ติดไว้ก็เพื่อคนที่ไม่รู้จักวัดบวรฯ  
เขาจะอ่านทีป้่ายและรู้ว่า อ้อ น้ีคอืวดับวรฯ ท่านให้ช่ือว่าวมิตุต ิกเ็ช่นเดยีวกนั ส�าหรับ 
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ท่านที่หลุดพ้นไปแล้วจะให้ชื่อว่า วิมุตติ หรือนิพพาน ไม่เห็นจ�าเป็นอะไร แต่ก็ตั้งชื่อ 
เป็นกรุยเป็นหมายเพือ่ให้โลกทีมี่สมมุตใิห้รู้กนั และเพือ่ท่านผู้ปฏิบตัทิัง้หลายจะได้เป็น 
เครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจ และเพิ่มก�าลังความเพียรเพื่อนิพพาน แต่เมื่อเข้าถึงธรรมคือ 
นิพพานแล้ว มันก็หมดปัญหาไปตามๆ กัน ความส�าคัญว่าตนโง่ตนฉลาดก็หมดไป  
ความส�าคัญว่าตนเศร้าหมองหรือผ่องใสก็หมดไป เพราะสิ่งเหล่าน้ีเป็นสมมุติทั้งน้ัน  
ธรรมชาตน้ัินไม่ใช่สิง่เหล่าน้ีจึงเข้ากนัไม่ได้ สิง่ใดทีจ่ะมาสมัผัสในทางตา ห ูจมูก ลิน้  
กาย ใจ กส็กัแต่ว่าเท่าน้ัน เพราะจิตหมดเร่ืองแล้ว สิง่ทัง้หลายจึงไม่มเีร่ือง พลอยหมด 
ไปตามๆ กัน เคร่ืองกงัวลและภาระใดๆ ทัง้ทีเ่ป็นส่วนหยาบ ส่วนกลาง และส่วนละเอยีด 
หยุดการรักษา ค�าว่ารักษา หมายถงึจิตโดยเฉพาะ ไม่ได้หมายถงึมรรยาททางกาย วาจา  
เช่น มีแผลอยู่ในอวัยวะของเราส่วนใดส่วนหนึ่ง ซึ่งรักษายังไม่หายสนิท เราจะต้อง
พยายามรักษาและระวงัสิง่ทีม่ากระทบ และพอกยา ทายาอยูเ่สมอ-จนกว่าจะหายสนิท
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บทเตือนสติให้ก�าลังใจ

	 ท่านอย่าเกร็งตวัจนเกนิไป จงปล่อยกายไว้ตามสบายของกาย แต่รักษาจิตให้อยู ่
ในกรรมฐาน คือบทธรรมที่บริกรรมภาวนาฯ

	 ความฟุง้ซ่านของใจไม่เคยท�าคนให้ได้รับประโยชน์ แต่กลบัท�าคนให้เสยีหลกัใจ 
ไปเป็นล�าดับ ถ้าไม่รีบรักษาฯ

	 พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เกดิเป็นสิง่ประเสริฐขึน้มาให้โลกกราบไหว้บชูา  
เพราะใจสงบเยือกเย็นต่างหาก ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะความฟุ้งซ่านอย่างเรา 
เป็นกนัอยู่ในขณะน้ีเลย ฉะน้ัน ท่านจงเหน็ภัยในความฟุง้ซ่านของใจทีไ่ม่สงบว่า 
จะพาเราให้เสียหลักใจไปโดยล�าดับฯ

	 พระพทุธเจ้าผู้เป็นครูสอนโลก เสดจ็ออกบวชแล้ว ไม่เคยกงัวลกบับ้านเกดิ และ
พระญาตพิระวงศ์ ตลอดใครๆ ทัง้น้ัน ซึง่เคยสนิทสนมกนัมา ทรงพยายามแก้ 
ความกังวลจากสิง่เหล่าน้ีเสมอ พระพทุธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกขึน้มาด้วย
เหตุนี้ฯ

	 มีความตั้งสติกับความเพียรเท่าที่จะสามารถสังหารความฟุ้งซ่านของใจได้  
การปล่อยตามใจไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ แต่กลับเป็นทางเข้าหลุมถ่านเพลิงฯ

	 คนทั้งโลกไม่ใช่เป็นผู้มีความสุขอันสมบูรณ์พอจะคิดเร่ืองของคนอื่นเพื่อแบ่ง 
สุขจากเขามาสู่ตัวเรา แท้จริงทั้งโลกเป็นป่าช้าของคนและสัตว์ผู้มีความทุกข์ 
เต็มตัวทั้งนั้น ท่านอย่าสงสัยว่าจะเป็นเพชรเป็นพลอยเลยฯ

	 ถ้าท่านไม่สามารถรบชนะกิเลส แต่จะยอมเอาความแพ้มาเป็นนายครองใจ  
จะคดิหาค�าว่าศิษย์พระตถาคตในตวัเราได้ทีไ่หนม ีฉะน้ัน จงตัง้ใจให้เด็ดเด่ียว 
ต่อสู้ข้าศึกคือความฟุ้งซ่านของตน จะได้ชัยชนะไปสู่บ้านเหมือนพระพุทธเจ้า
ของเราแท้ฯ
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	 การภาวนาขอให้ตัง้สตลิงทีจิ่ต จะก�าหนดลมหายใจเข้า ออก เป็นอารมณ์ของจิต 
ก็ได้ จะก�าหนดพุทโธก็ได้ แต่ขอให้มีสติอยู่กับลมหายใจหรือพุทโธ อย่าให้
เผลอฯ

	 เมื่อท�าอย่างข้อต้น จิตจะมีความสงบและจะเป็นสุขขึ้นมาที่ใจแน่นอนฯ

	 มรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจซึ่งก�าลังฝึกหัดอยู่ขณะนี้ ไม่ต้องสงสัยฯ

	 ความสขุใดๆ ไม่เทยีบเท่าความสขุของใจทีพ้่นจากกเิลสโดยสิน้เชิง คอืพระอรหนัต์ 
อันเป็นผลเกิดจากการฝึกใจด้วยความเพียรฯ

	 มรรคผลนิพพานไม่เคยล้าสมัยต่อผู้มีความเพียรด้วยศีล สมาธิ ปัญญา  
ไม่ท้อถอยฯ

	 เราเป็นลูกพระตถาคตเจ้าไม่ต้องไปก�าหนดป่าช้าอันเป็นที่ตายเอาไว้ จะเป็น
อุปสรรคต่อความเพียรให้ก้าวหน้าไปเต็มที่ไม่ได้ฯ

	 พระพทุธเจ้าและพระสาวกไม่เคยก�าหนดป่าช้าเอาไว้ คอืตายทีไ่หน ทิง้ร่างกายไว้ 
ทีน้ั่น ในเวลาท�าความเพยีรไม่ย่อท้อต่อทกุข์อนัจะเกดิขึน้จากทีอ่ยู ่อาหาร ดิน ฟ้า 
อากาศ เจ็บไข้ได้ป่วย และการได้รับทกุข์ ทกุข์เพราะความเพยีร มคีวามฟุง้ซ่าน 
ต่อแดนพ้นทุกข์ทุกลมหายใจเข้าออกจนพ้นทุกข์ไปเสียจริงๆฯ

		เราจงถอืเอาการปฏิบตัขิองท่านมาเป็นครูของเราเพือ่ความเข้มแข็งในการปฏิบตัิ  
ไม่ต้องท้อถอย ศาสนาไม่ถอืชาต ิชัน้ วรรณะ แต่ถอืการประพฤตเิป็นส�าคัญฯ 
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สติปัฏฐาน ๔

พระธรรมเทศนา ณ วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕

การบ�าเพ็ญเพียรที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าและพระสัทธรรม 
คือความจงใจใคร่ต่อการประพฤติดีจริงๆ ธุระหน้าที่ที่ตนจะพึงท�าทุกอย่าง ควรท�า
ด้วยความจงใจ การประกอบการงานทกุประเภทถ้าขาดความจงใจแล้ว แม้จะเป็นงาน 
เลก็น้อยย่อมไม่ส�าเร็จลงได้ด้วยความเรียบร้อยและน่าดเูลย เพราะความจงใจเป็นเร่ือง 
ของสติและหลักใจที่จะยังงานน้ันๆ ให้ส�าเร็จได้ขาดไปจากตัวและวงงาน ผู้มีสต ิ
และหลกัใจประจ�าตวัและงานจึงชือ่ว่าผู้มคีวามเพยีรไปในตวั ทัง้กจินอกการใน ถ้าขาด 
ความจงใจเป็นเคร่ืองจดจ่องานแล้ว แม้ผู้เป็นนายช่างท�าสิง่ต่างๆ ซึง่มคีวามฉลาดอยูบ้่าง  
ท�าอะไรมีความสวยงามและแน่นหนาม่ันคง แต่ถ้าขาดความจงใจใคร่ต่องานแล้ว  
แม้งานน้ันจะส�าเร็จกย่็อมลดคณุภาพและความสวยงาม ฉะน้ัน ความตัง้ใจจึงเป็นสิง่ 
ส�าคัญ โดยผู้มุ่งต่อผลของงานอันสมบูรณ์จึงไม่ควรมองข้ามไป เราเป็นนักบวชและ 
นักปฏบิตัคิวรเหน็ความตัง้ใจจดจ่อต่อธรุะหน้าทีท่ีต่นจะพงึท�าทกุประเภท โดยมคีวาม 
รู้สึกอยู่กับงานนั้นๆ แม้ที่สุดปัดกวาดลานวัด เช็ดถูกุฎีและศาลา ปูอาสนะ ตั้งน�้าใช้  
น�้าฉัน ตลอดการเคลื่อนไหวไปมา เหลือบซ้ายแลขวา ควรมีสติประจ�าอยู่ทุกๆ ขณะ  
ชื่อว่าผู้มีความเพียรประจ�าตน การฝึกหัดนิสัยเพื่อเป็นคนมีสติอันเคยชิน จ�าต้อง 
อาศัยการงานเป็นเคร่ืองฝึกหัด การประกอบการงานภายนอกแต่ละประเภทเป็น
ธุระชิ้นหน่ึงๆ การเดินจงกรมและน่ังสมาธิภาวนาเป็นธุระช้ินหน่ึงๆ ทั้งน้ีถ้ามีสต ิ
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จดจ่อกับงานทีท่�า ชือ่ว่ามีความเพยีรไม่ขาดวรรคขาดตอน การฝึกหดันิสยัของผู้ใคร่ต่อ 
ธรรมชั้นสูง จึงควรเริ่มและรีบเร่งฝึกหัดสติไปกับงานทุกประเภทแต่ต้นมือเพื่อความ 
แน่นอนและม่ันคงในอนาคตของเรา โปรดฝึกหดัสตนิิสยัตัง้แต่บดัน้ีเป็นต้นไป จนกลาย 
เป็นคนมสีตปิระจ�าตนท้ังขณะทีท่�าและขณะอยูเ่ฉยๆ ถงึเวลาจะท�าความสงบภายในใจ  
สตจิะกลายเป็นธรรมตดิแนบอยูก่บัใจและตัง้ข้ึนพร้อมกบัความเพยีรได้อย่างใจหมาย  
ทัง้มีก�าลงัพอจะบงัคับจิตให้หยัง่ลงสูค่วามสงบได้ตามต้องการ ส่วนมากทีพ่ยายามให้ 
จิตเข้าสู่ความสงบไม่ได้ตามใจหวังน้ัน เน่ืองจากขาดสติที่เป็นแม่แรงไม่มีก�าลังพอ 
จิตจึงมีโอกาสเล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์ได้อย่างง่ายดาย เหมือนเด็กซนซึ่งปราศจาก
พีเ่ลีย้งผู้ตามดูแล เดก็อาจได้รับอนัตรายในเวลาใดกไ็ด้ จิตทีม่คีวามเพลนิประจ�าตน 
โดยปราศจากสตติามรักษา จึงมสีิง่รบกวนตลอดเวลาจนหาความสงบสขุไม่ได้ พีเ่ลีย้ง 
ของจิตคอืสตกัิบปัญญา คอยให้ความปลอดภยัแก่จิตตลอดสายทีจิ่ตคดิไปตามอารมณ์ 
ต่างๆ คอยพยายามปลดเปลือ้งอารมณ์ทีม่าเกีย่วข้องกบัใจ และพยายามแสดงเหตผุล
ให้จิตรับทราบเสมอ ใจที่ได้รับเหตุผลจากปัญญาพร�่าสอนอยู่เป็นนิจ จะฝืนคิดและ 
ติดอารมณ์ที่เคยเป็นข้าศึกต่อไปอีกไม่ได้

การฝึกหดัสตแิละปัญญาเพือ่ให้มกี�าลงัคบืหน้าไม่ล่าถอยเสือ่มโทรม โปรดฝึกหดั 
ตามวิธีที่กล่าวมา แต่อย่าปล่อยตัวเป็นคนสะเพร่ามักง่ายในกิจการทุกอย่างที่มุ่ง
ประโยชน์ แม้ชิน้เลก็ๆ นิสยัมกัง่ายทีเ่คยเป็นเจ้าเรือนน้ียงัจะกลายเป็นโรคเร้ือรังฝังลง 
ในใจอย่างลึก และจะท�าลายความเพียรทุกด้านให้เสียไป จงพยายามฝึกหัดนิสัยให้ 
เป็นคนแน่นอนต่อกิจการที่ชอบทั้งภายนอกภายในเสมอ อย่ายอมปล่อยให้ความ
สะเพร่ามักง่ายเข้าฟักตัวอยู่ในนิสัยได้เลย เพราะผู้เคยฝึกหัดนิสัยให้เป็นคนจริงต่อ
หน้าทีก่ารงานทกุประเภท ต้องเป็นผู้สามารถจะยงักจิการทกุอย่างไม่ว่าภายนอกภายใน 
ให้ส�าเร็จได้โดยไม่มอีปุสรรคใดๆ มากดีขวาง แม้จะอบรมจิตใจซึง่เป็นงานส�าคัญทาง 
ภายใน ก็จ�าต้องประสบความส�าเร็จลงด้วยความรอบคอบหาทางต�าหนิตนเองไม่ได ้ 
เพราะกิจการภายนอกกับภายในส่อถึงใจผู้เป็นประธานดวงเดียวกัน ถ้าใจเป็นนิสัย 
มกัง่าย เมือ่เข้าไปบ่งงานภายใน ต้องท�างานน้ันให้เหลวไปหมดไม่มีชิน้ดีเหลอือยูพ่อเป็น 
ที่อาศัยของใจได้เลย
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เพื่ออนาคตอันแจ่มใสของผู้มีงานเป็นอาชีพและอ�านวยความสุข จึงควรฝึกหัด
นิสัยให้เป็นคนแน่นอนและจริงต่อธุระหน้าที่ที่ตนจะพึงท�า จงท�าจนสุดวิสัยใน 
กจิการน้ันๆ ให้ส�าเร็จลงด้วยหมดความสามารถทกุกรณ ีเมือ่เข้าไปด�าเนินงานภายใน
เพื่อความสงบก็ดี เพื่อทางปัญญาการค้นคว้าก็ดี จะเป็นไปด้วยความละเอียดและ
รอบคอบทั้งสองทาง เพราะหลักนิสัยซึ่งเคยอบรมเป็นคนจริงและรอบคอบมีมาเป็น
ประจ�า การด�าเนินปฏิปทานับแต่ต้นจนถึงชั้นสูงสุดยอดย่อมขึ้นอยู่กับหลักนิสัยเป็น
ส�าคญั ค�าว่าต้นหรือปลาย กห็มายถงึใจดวงเดียวน้ีแล ซึง่จะเปลีย่นสภาพความรู้สกึไป 
ตามธรรมเคร่ืองดัดแปลง ทัง้ฝ่ายเหตคืุอการบ�าเพญ็และผลคอืความสขุ เช่นเดยีวกบั
เด็กค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเด็กขึ้นเป็นผู้ใหญ่ด้วยอาหารเครื่องบ�ารุงนานาชนิด

ดังนั้น ต้นทางจึงหมายถึงการอบรมจิตใจขั้นแรกๆ เพื่อเปลี่ยนนิสัยและความ
รู้สกึให้เป็นไปในทางทีดี่และมเีหตผุล จนมคีวามรู้และทรงตวัอยูก่บัความดีและเหตผุล
ที่ควรแก่ตนเอง ไม่ยอมฝ่าฝืน แต่เมื่อสรุปความแล้ว ต้นกับปลายก็เปรียบเหมือน
ผลไม้ลูกหนึ่งๆ ซึ่งเราไม่อาจเรียกได้ว่าต้นกับปลายของมันอยู่ที่ไหน มองดูแล้วก็คือ
ผลไม้นั่นเอง

ใจกท็�านองเดยีวกนั ทีเ่รียกกนัว่าต้นทางหรือปลายทางน้ัน เน่ืองจากใจทีม่อีารมณ์ 
ชนิดต่างๆ ทัง้หยาบทัง้ละเอียดเคลอืบแฝงอยู ่ตลอดการดดัแปลงแก้ไขจ�าต้องเปลีย่น 
อบุายวิธีแปลกตา่งจากความเปน็อยูเ่ดมิขึน้สูค่วามละเอยีดเป็นขั้นๆ ไป ซึ่งควรจะให้ 
นามไปตามความเหมาะสมว่าต้นทางหรือปลายทาง ท่านผู้ฟังโปรดท�าความเข้าใจกับ 
กิเลสและบาปธรรมทีม่อียูภ่ายในใจ ถงึกบัได้ให้ช่ือให้นามต่างๆ นานา จนอาจจะเลย 
ขอบเขตของการตามรู้และแก้ไขในสมมตุนิิยมของใจดวงเดยีว ไม่เช่นน้ันจะไม่รู้อบุาย 
วิธีแก้ไขตนเองซึ่งก�าลังตกอยู่ในฐานะที่กล่าวมา

หลักประกันผลอันแน่นอนจึงขอย�้าอีกคร้ังว่า โปรดฝึกหัดนิสัยให้เป็นคนจริง
และเข้มแขง็ต่อหน้าทีก่ารงานของตนเสมอ อย่าเป็นคนง่อนแง่นคลอนแคลน อย่าเป็น
คนจับจด อย่าเป็นคนเข้าๆ ออกๆ ขึ้นๆ ลงๆ หาความแน่นอนไม่ได้ ว่าจะไปต้อง
ไป ว่าจะอยูต้่องอยู่ ว่าจะท�าต้องท�า ก�าหนดเวล�า่เวลาหรือกจิการอนัใดไว้แล้ว อย่าท�า 
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ให้เคลื่อนคลาดจากที่ก�าหนดไว้ เราเขียนด้วยมือจงลบด้วยมือ อย่าท�าท�านองที่ว่า
เขียนด้วยมือแต่กลับลบด้วยฝ่าเท้า คือเราตั้งค�าสัตย์ใส่ตัวเอง ไม่มีใครอาจเอื้อมมา
ท�าลายค�าสตัย์น้ัน แต่เป็นเราเสยีเองท�าลายค�าสตัย์ของตน เช่นน้ีเรียกว่าเขียนด้วยมอื
แต่กลบัลบด้วยฝ่าเท้า เป็นการไม่สมควรอย่างยิง่ เราต้องเป็นคนแน่นอนต่อความด�าริ  
และต้องตัดสินใจเสมอ ลงได้ตัดสินใจกับงานใดหรือสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นการถูกต้อง
และเป็นประโยชน์แล้ว จงพลชีพีลงไปเพือ่ค�าสตัย์และเพือ่งานน้ันๆ จะเป็นคนมนิีสยั
แน่นอนและเชื่อใจตัวเองได้ ศีลที่ก�าลังรักษาอยู่ก็จะเป็นศีลที่แน่นอน ไม่กลับกลาย
เป็นศีลลอยลม การท�าสมาธิก็เป็นสมาธิที่แน่นอนทุกขั้นของสมาธิ จะไม่เป็นสมาธิ
ลอยลม คือได้แต่ชือ่ แต่หาความจริงของสมาธไิม่มใีนใจ แม้การบ�าเพญ็ปัญญาทกุขัน้  
ก็จะเป็นปัญญาที่แน่นอนตามหลักนิสัยคนจริง ไม่กลับกลายไปเป็นปัญญาลอยลม 
คอืได้แต่ชือ่ แต่หาความเฉลยีวฉลาดปลดเปลือ้งตนไม่ม ีทีก่ล่าวทัง้น้ีเพือ่ให้เหน็โทษ 
แห่งความเป็นคนหลักลอยท�าอะไรไม่เป็นช้ินเป็นอัน หาความจริงภายในตัวไม่ได้  
เพือ่ผู้มุ่งความเจริญทางโลกและทางธรรมอย่างแท้จริงจะได้หาทางหลกีเว้นให้ห่างไกล

อนัดบัต่อไป กล่าวถงึสตปัิญญา เคร่ืองรักษานิสยัให้มัน่คงและให้มคีวามรอบคอบ 
ยิง่ขึน้ โปรดทราบเสมอว่าปญัญาจะท�าการหุงต้มแกงกนิเหมอืนอาหารหวานคาวย่อม 
ไม่ได้ แต่ปัญญาชอบเกิดจากการคิดอ่านไตร่ตรอง คนไม่มีปัญญาความฉลาดจะ
ประกอบการงานทุกชิ้นให้ส�าเร็จลงด้วยความเรียบร้อยย่อมไม่ได้ และไม่สามารถจะ
รักษาสมบัติอันมีค่าให้ปลอดจากโจรจากมารได้ไม่ว่าทางโลกและทางธรรม ฉะน้ัน  
การรักษาและปฏบิตัพิระศาสนาจึงส�าคญัอยูท่ีส่ตแิละปัญญา เมือ่มเีหตมุากระทบ ไม่ว่า 
เหตุดีหรือชั่ว สติกับปัญญาควรรับช่วงเสมอ จะมีทางทราบสาเหตุดีและชั่วได้ทันกับ
เหตุการณ์ และมีทางหักห้ามใจไม่ให้รวนเรไปตามเหตุที่จะท�าให้เสีย โดยมากเมื่อมี 
เหตเุกิดขึน้ จะเป็นเรือ่งกะทนัหนัหรือเร่ืองธรรมดากต็าม แต่สามารถท�าใจให้เอนเอยีง 
หรือเสียไปตามอารมณ์นั้นๆ ได้ เนื่องจากขาดสติกับปัญญาคอยสังเกตตรวจตราให้
ละเอียดถี่ถ้วนก่อน จึงเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ควรไปเสียทั้งนั้น แล้วปล่อยใจให้คล้อยไป 
ตามโดยเจ้าตัวไม่รู้สึก กว่าจะรู้ทันเวลาจึงเสียไปแล้ว ไม่สามารถจะหักห้ามไว้ได้  
จึงปล่อยเลยตามเลย เร่ืองจึงก้าวไปถงึความเป็นเถ้าถ่านหมดทางแก้ไข ทัง้น้ีอย่าเข้าใจว่า 
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เป็นไปเพราะเหตุใด แต่เป็นเพราะขาดสติกับปัญญาเครื่องน�าออกทั้งนั้น ไม่เช่นนั้น
ใครจะยอมสละตัวอันมีคุณค่าเหนือสิ่งใดในโลกไปแลกเปลี่ยนกับความเหลวแหลก
เช่นน้ัน แต่มนัสดุวสิยั จ�าต้องยอมจ�านนไม่ว่าท่านว่าเรา เม่ือถงึคราวจวนตวัย่อมมีการ 
พลั้งเผลอเป็นธรรมดา หยิบฉวยอะไรไม่ทันก็จ�าต้องเป็นไปตามเหตุอันรุนแรงกว่า
ก�าลังของจิตที่จะต้านทาน ฉะนั้น การเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับเหตุการณ์อันมีอยู่ 
รอบตัวทั้งภายในภายนอก และพร้อมที่จะเข้ามาเผชิญกับทุกคนโดยไม่มีก�าหนด
เขตแดนและเวล�่าเวลา จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะเตรียมตัวไว้แต่บัดนี้ อย่าให้
สายเกินไปทั้งๆ ตะวันยังเช้าอยู่ (ขณะยังมีชีวิตอยู่) การเตรียมพร้อมทั้งน้ีคือการ
บ�าเพ็ญตัวให้มีหลักฐานทั้งภายในภายนอกเพื่อการอยู่การไป ไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยู่
ทีไ่หน ไม่ว่าจะเป็นทีน่ั่นหรือจะเป็นทีโ่น้น ไม่ว่าจะอยูโ่ลกน้ีหรืออยูโ่ลกหน้า และไม่ว่า 
จะไปโลกนี้หรือจะไปโลกหน้า ควรเตรียมตัวไว้แต่บัดนี้ คือปัจจุบันซึ่งๆ หน้านี้แล  
หากชวีติหาไม่แล้วจะเตรียมอะไรไม่ทนั เพราะไม่เคยเหน็ในธรรมของศาสดาพระองค์ใด 
สัง่สอนว่า จงไปเตรียมตวั วนัหน้า เดือนหน้า ปีหน้า ชาตหิน้า และโลกหน้าโน้น ซึง่เป็น 
การส่งเสริมคนให้งมงาย เห็นมีบอกไว้ว่า จงท�าตนให้มีที่พึ่งทั้งภายนอกและภายใน  
ในขณะทีมี่ชวีติอยูน้ี่ทัง้น้ัน แม้วนั คนื เดือน ปี และโลกน้ีโลกหน้า เป็นของมีอยูป่ระจ�าโลก  
ก็มิได้มีไว้เพื่อโมฆบุรุษผู้เกิดและตายเปล่าๆ โดยไม่ได้ท�าประโยชน์ไว้แก่โลกและ
ธรรมเลย

เฉพาะนักบวชและนักปฏิบตัผู้ิมีเพศทีเ่ยน็ และเป็นเพศทีโ่ลกเคารพเลือ่มใสและ
ไว้วางใจ ทั้งเป็นเพศที่มีโอกาสในการบ�าเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านได้มาก
กว่าใครๆ ในโลก เราทกุท่านทีท่รงไว้ซึง่เพศดงักล่าวน้ัน จึงควรเตรียมพร้อมในหน้าที่
ของพระอย่าให้บกพร่อง ความประพฤติของพระจะสามารถทรงความสวยงามเป็นที่
น่ายินดีและเลือ่มใสไว้ได้ ต้องอาศยัสตกิบัปัญญาเป็นพีเ่ลีย้งตามรักษาทกุระยะความ
เคลือ่นไหว ผู้มสีตปัิญญาตามรักษาความประพฤต ิย่อมงามทัง้ภายนอกงามทัง้ภายใน 
และเป็นผู้ทรงความงามไว้ได้ไม่จืดจางตลอดกาล เมื่อน�าสติกับปัญญาเข้าไปแก้ทาง 
ภายใน คือใจกับอารมณ์ที่ท�าให้รกรุงรังก็กลายเป็นใจที่ใสสะอาดและมีคุณค่าขึ้นมา 
ทนัท ีอน่ึง ความจ�าได้จากการศกึษาเล่าเรียนมากบัความจ�าได้จากการฟัง จงน้อมเข้ามา 
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เป็นเคร่ืองสนับสนุนให้กลมกลืนกับการปฏิบัติ สติกับปัญญาให้แนบสนิทอยู่กับใจ 
และความเคลือ่นไหว ตามองไปถงึไหน หไูด้ยนิถงึไหน สตกิบัปัญญาจงตดิตามถงึทีน้ั่น  
จมูก ลิ้น กาย สัมผัสกับสิ่งต่างๆ ดี-ช่ัว-หยาบ-ละเอียดแค่ไหน สติปัญญา 
จงตามรู้และค้นดูสาเหตุของสิ่งที่มากระทบโดยแยบคาย และทุกคร้ังที่ได้สัมผัสกัน  
แม้อารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในใจต้องตามรู้และพิจารณาไม่ขาดตอน เพราะท่านที่ 
หลุดพ้นไปจากโลกแห่งความยุ่งเหยิง ภายในใจท่านท�าอย่างน้ีทั้งน้ัน ท่านไม่ได้ท�า 
แบบไม้ซงุทัง้ท่อนทีท่ิง้อยูบ่นพืน้ดนิให้เดก็ๆ ปีนข้ึนแล้วถ่ายอจุจาระปัสสาวะรดทัง้วนั 
ทั้งคืน ผู้ท�าตัวให้เป็นเช่นไม้ซุงทั้งท่อน กิเลสตัณหามาจากทิศต่างๆ คือมาจากรูป  
จากเสยีง จากกลิน่ จากรส และจากเคร่ืองสมัผัส ล่วงไหลเข้ามาช่องภายใน คอื ตา หู  
จมกู ลิน้ กาย และจะถ่ายอจุจาระปัสสาวะรดลงไปทีห่วัใจดวงทีท่�าตวัเป็นเหมอืนไม้ซงุ 
ทัง้ท่อนน้ัน เพราะไม่มีความฉลาดแยบคาย ไม่มคีวามรอบคอบต่อตวัเองและอารมณ์ 
ทั้งภายนอกและภายใน ยอมตัวให้กิเลสตัณหาถ่ายอุจจาระปัสสาวะรดทั้งวันทั้งคืน  
น่ีไม่สมควรเลยส�าหรับผู้มุง่ด�าเนินเพือ่ววิฏัฏะ คอืพระนิพพาน เพราะพระนิพพานของ 
พระพุทธเจ้าและพระสาวกไม่ใช่พระนิพพานเกียจคร้าน และไม่ใช่พระนิพพานแบบ 
ไม้ซงุทัง้ท่อน ผู้หวงัธรรมเช่นน้ันครองดวงใจกจ็�าต้องพยายามปรับปรุงตวัเองให้เข้ากบั 
ร่องรอยปฏิปทาของพระองค์และพระสาวกท่านด�าเนิน คือพยายามฝึกหัดอบรมสติ
ปัญญา ศรัทธา ความเพยีร ให้ทนักับเหตกุารณ์ทีเ่ป็นไปอยูท่ัง้ภายในภายนอกตลอดเวลา  
อย่าท�าตวัเหมอืนซงุทัง้ท่อน คือเดนิกส็กัแต่ว่าเดิน น่ังกส็กัว่าน่ัง ภาวนากส็กัว่าภาวนา
เท่านั้น แต่แล้วนั่งอยู่เหมือนหัวตอกลางไร่กลางนา หาความรู้สึกรอบคอบประจ�าใจ 
ไม่มีเลย การสักแต่ว่าท�านี้จึงไม่ผิดอะไรกับเขานั่งนอนธรรมดา

เพือ่ความเป็นลกูศษิย์พระตถาคต ผู้มพีระนามกระเด่ืองทัว่ไตรภพ จงพยายาม
ร้ือฟ้ืนสตร้ืิอฟ้ืนปัญญาทีน่อนจมอยูก่บัใจขึน้มา เพือ่เป็นเคร่ืองมอืสนับสนุนความเพยีร  
ถอดถอนกิเลสตัณหาทุกประเภทที่เกิดจากใจซึ่งก�าลังเป็นไม้ซุงทั้งท่อนอยู่ในขณะน้ี  
ที่ท่านให้นามว่า ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ขี้เกียจ ขี้คร้าน ขี้บ่น ขี้โมโห ขี้หึง ขี้หวง  
เหล่าน้ีล้วนแต่ขีแ้ละกองเตม็อยูบ่นหวัใจทัง้น้ัน เมือ่ได้รับการฝึกฝนอบรมดังทีก่ล่าวมา 
สตปัิญญานับวนัจะมกี�าลงัและเคยชนิต่อตนเอง เช่นเดยีวกบัการงานด้านอืน่ๆ เวลาน�า 
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มาประกอบกับความเพียรภายในใจโดยเฉพาะ จะสามารถทราบเรื่องของหัวใจได้ใน
เวลาอันควรไม่เนิ่นนาน และเพื่อความมีหลักเกณฑ์ในการอบรม โปรดบังคับใจไว้ 
ภายในกาย ใช้สตจิดจ่อ และปัญญาท่องเทีย่วขุดค้นอยูใ่นวงของกาย ช่ือว่าได้ด�าเนิน
ตามหลักสติปัฏฐานและอริยสัจ ซึ่งเป็นทางเดินของพระอริยเจ้าทุกๆ ประเภท 

สตปัิฏฐานมสีี ่คือ กาย เวทนา จิต ธรรม กาย ได้แก่อวยัวะทกุส่วนของร่างกาย  
เรียกว่า กายานุปัสสนาสตปัิฏฐาน เวทนา ได้แก่ ความสขุ ความทกุข์ เฉยๆ ไม่สขุไม่ทกุข์  
เรียกว่า เวทนานุปัสสนาสตปัิฏฐาน จิต ได้แก่ สิง่ทีส่มัปยตุด้วยเจตสกิธรรมทีป่รุงขึน้ 
จากจิตและย้อมจิตให้เป็นต่างๆ เรียกว่า จิตตานุปัสสนาสตปัิฏฐาน ธรรม ได้แก่ อารมณ์ 
ที่เป็นเป้าหมายหรือเครื่องเพ่งพิจารณาของใจ เป็นได้ทั้งวัตถุและนามธรรม เรียกว่า 
ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

การพจิารณาสตปัิฏฐานสี ่โปรดท�าความเข้าใจไว้ด้วยดีก่อนพจิารณาโดยท�าความ 
เข้าใจว่า กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นแผนกหน่ึงจากจิตผู้เป็นเจ้าของสตปัิฏฐาน ไม่เช่นน้ัน 
จะเกดิความท้อใจและทกุข์ใจในเวลา กาย เวทนา จิต ธรรม แสดงอาการเปลีย่นแปลง
ตวัเองไปตามธรรมดา หรือถกูเปลีย่นแปลงไปด้วยอ�านาจการพจิารณา ซึง่อาจปรากฏใน 
วงปฏบิตั ิคอืเวลาปกต ิอาการทัง้สีน้ี่กแ็สดงอาการเปลีย่นแปลงให้เกดิความดีใจ และ 
เสียใจ ขณะพิจารณาก็แสดงอาการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ปฏิบัติเกิดความดีใจและเสียใจ 
บางขณะเกิดความท้อใจและระอาต่อการจะทนพิจารณาไป ที่กล่าวทั้งน้ีเพื่อท่าน 
นักปฏบิตัทิราบและท�าความเข้าใจไว้โดยรอบคอบว่า ไม่ใช่ตวัจิตซึง่เป็นเจ้าของสตปัิฏฐาน 
ได้ถกูเปลีย่นแปลงไปด้วย พอจะให้เกิดความเสยีใจว่าตน (ใจ) ได้สญูเสยีไปด้วย เมือ่ท�า 
ความเข้าใจด้วยดแีล้วจะเกิดความมัน่ใจในการพจิารณาสตปัิฏฐาน ไม่ใช่ว่าสตปัิฏฐานสี่  
คอื กาย เวทนา จิต ธรรม จะถกูเปลีย่นแปลงหรือหายไปไหน ใจซึง่เป็นธรรมไม่ตาย 
และเปลีย่นแปลง จะมโีอกาสพจิารณาเตม็ก�าลงั และสามารถจะรู้เร่ืองธรรมทัง้สีน้ั่นอย่าง
ชัดเจนตามล�าดับโดยไม่มีความสะท้านหวั่นเกรงต่อสุขและทุกข์ทั้งภายในกายและ 
ภายในใจ อันเป็นอาการของสติปัฏฐานแสดงตัว
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การพิจารณากาย จะเป็นภายนอกหรือภายในก็ได้ ตามแต่ถนัดใจในโอกาส 
อันควรจะพิจารณากายไหน ค�าว่า กายใน คือ กายของเราทุกส่วน กายนอก ได้แก่
กายของคนและสัตว์อื่น กายในกาย ได้แก่ ส่วนหนึ่งๆ ของอาการแห่งกายทุกส่วน  
สิง่ทัง้น้ีปรากฏตวัเป็นของน่าเบือ่หน่ายและสลดสงัเวชแก่ผู้ใช้ปัญญาพจิารณารู้เหน็ตาม
เป็นจริง ทั้งข้างนอกข้างในและภายนอกภายใน มีความเป็นเช่นเดียวกัน ต้องช�าระ 
ขัดสีเป็นประจ�า ฉะน้ัน ทั่วโลกจ�าต้องปฏิบัติต่อร่างกายและถือเป็นภาระประจ�า 
ตลอดเวลา สิ่งต่างๆ ที่จะน�าปฏิบัติต่อร่างกายให้พออยู่ได้และพอดูได้นั้น ปรากฏว่า 
ทั่วโลกต้องถือเป็นสินค้าอันใหญ่โตและขายดิบขายดียิ่งกว่าวัตถุอื่นใดในโลก  
การพิจารณาให้รู้ฐานที่เกิด ที่อยู่ พร้อมทั้งความเป็นและจ�าเป็นไปของร่างกายด้วย
ปัญญาจนเห็นชัด จึงเป็นการตัดบ่อแห่งความกังวลและกองทุกข์ออกจากใจ เพราะ 
ภูเขาหินแท่งทึบแม้จะใหญ่และสูงจดเมฆ ก็ไม่เคยทับถมตัวเราให้ได้รับความทุกข์
ล�าบากต่อขนัธ์ มรูีปขนัธ์คอืกายเป็นต้น รู้สกึเบยีดเบยีนและทบัถมตวัเราอยู่ตลอดเวลา  
จนหาโอกาสปลงลงไม่ได้เลย เร่ืองความทกุข์ทัง้มวลทีเ่กีย่วกับขนัธ์จึงมารวมอยูก่บัเรา 
ผู้รับผิดชอบในขนัธ์ ดงัน้ัน ผู้เป็นเจ้าของขันธ์จึงควรมคีวามรอบรู้ในขนัธ์ทัง้แง่ดแีง่ร้าย 
จึงจะอยูค่รองขนัธ์ไปด้วยความราบร่ืน ไม่เสยีเปรียบแก่ขันธ์โดยถ่ายเดยีว ตามธรรมดา 
ขันธ์เอาเปรียบเอารัดเราวันยังค�่า ขยับตัวทุกระยะเป็นเรื่องเพื่อขันธ์เสียทั้งนั้น ถ้าจิต 
หาทางออกด้วยความฉลาดรอบคอบต่อขนัธ์ของตน ทัง้ๆ ทีม่คีวามรับผิดชอบในขนัธ์อยู่  
ชือ่ว่ามทีางแบ่งรับแบ่งสูก้นับ้าง ไม่ท�าการรับเหมาทกุข์ในขนัธ์ท่าเดยีว แม้ทกุข์ในขนัธ์ 
ก็คงไม่ตัง้ห้างร้านขายส่งทกุข์ให้เรารับเหมาโดยถ่ายเดียว ผู้พจิารณาขันธ์ให้เหน็ทัง้คุณ 
ทั้งโทษด้วยปัญญา จึงไม่มีแต่ทางรับเหมาทุกข์จากขันธ์ตลอดไป ยังมีทางลดหย่อน 
ผ่อนความตึงเครียดในทางใจได้บ้าง การพิจารณากายต้องพิจารณาซ�้าๆ ซากๆ โดย 
ถอืเอาความเข้าใจเป็นประมาณ แต่มไิด้ถอืเอาความขีเ้กยีจเป็นบรรทดัฐาน จนเหน็ชดั 
จริงๆ ว่า กายน้ีเพยีงสกัว่า หาเป็นสตัว์ บคุคล เรา เขา ทีไ่หนไม่ เรียกว่า กายานุปัสสนา- 
สติปัฏฐาน 

เวทนา จิต ธรรม โปรดทราบว่ามีอยู่ในกายอันเดียวกัน เป็นแต่มีอาการแปลก 
ต่างกันไปบ้าง ท่านจึงให้นามไม่ซ�า้กนั ท่านผู้บ�าเพญ็โปรดท�าความเข้าใจด้วยดี ไม่เช่นน้ัน  
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สติปัฏฐานสี่กับอริยสัจสี่จะกลายเป็นสมุทัย คือบ่อแห่งความสงสัยและกังวลในขณะ 
บ�าเพ็ญ เพราะความสับสนไม่รู้เงื่อนต้นเงื่อนปลายของอาการแห่งธรรมเหล่านี้ 

เวทนา มสีาม คือ สขุบ้าง ทกุข์บ้าง เฉยๆ ไม่สขุไม่ทกุข์บ้าง ทัง้เกดิขึน้จากกายและ 
เกิดขึน้จากใจ จะมีลกัษณะสามเช่นเดียวกนั การพจิารณาโปรดแยกเวทนาออก และ
พิจารณาไปตามลักษณะของเขา แต่อย่าไปคว้าเอากายมาเป็นเวทนา กายให้เป็นกาย  
เวทนาให้เป็นเวทนา ท�านองเหน็เสอืเป็นเสอื และเหน็ช้างเป็นช้าง แต่อย่าไปคว้าเอาเสอื 
มาเป็นช้าง จะเป็นการอ้างพยานไม่ตรงความจริง เรื่องจะลุกลามและลงเอยกันไม่ได้ 
ตลอดกาล คอืแยกเวทนาทีแ่สดงอยูใ่นขณะน้ันออกพจิารณา ให้รู้ทีเ่กดิ ทีต่ัง้อยู ่และ 
ที่ดับไป ฐานที่เกิดของเวทนาทั้งสามเกิดขึ้นและตั้งอยู่ที่กายและที่ใจ แต่ไม่ใช่กาย 
ไม่ใช่ใจ คงเป็นเวทนาอยูเ่ช่นน้ันทัง้การเกดิและการดับไปของเขา อย่าท�าความเข้าใจว่า
เป็นอืน่ จะเป็นความเหน็ผิด สมุทยัจะแสดงตวัออกมาในขณะน้ัน จะหาทางแก้ไขและ
หาทางออกไม่ได้ แทนทีจ่ะพจิารณาให้เป็นปัญญาถอดถอนตวัจากทกุข์ สมทุยั เลยจะ 
กลายเป็นโรงงานผลิตทุกข์และสมุทัยขึ้นมาในขณะน้ันโดยไม่รู้สึกตัว ทางเดินของ
เวทนาทั้งสาม คือ ความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป มีอยู่เพียงเท่านี้ทุกระยะกาล และ 
ไม่มีสตัว์ บคุคล เรา เขา แฝงอยู่เลย ถ้าน�าสตัว์ บคุคล เป็นต้น ไปแฝงเข้าในขณะใด  
เวทนาทัง้สามจะแสดงสตัว์บคุคลอนัเป็นอ�านาจก่อตวัสมทุยัขึน้มาในขณะน้ัน และเป็น 
การเสริมทุกข์ให้มีก�าลังขึ้นมาทันที ผู้ปฏิบัติจึงควรท�าความรอบคอบต่อเวทนาด้วย 
ปัญญา คือไม่คว้าเวทนามาเป็นตนในขณะท�าการพจิารณา เวทนาทัง้สามจะปรากฏเป็น 
ความจริงตามหลักสติปัฏฐานและอริยสัจขึ้นมาประจักษ์ใจ แม้เวทนาจะแสดงอาการ 
เปลีย่นแปลงขึน้ๆ ลงๆ ประการใด จะเป็นทางเสริมสตปัิญญาของผู้บ�าเพญ็ได้ ทกุขณะ 
ที่เวทนาแสดงอาการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลง ความเป็นสัตว์-บุคคล-เรา-เขา  
จะไม่มโีอกาสแทรกเวทนาทัง้สามได้เลย นอกจากจะมีเท่าทีป่รากฏอยูเ่พยีงสกัว่าเวทนา  
เท่านั้น ความเศร้าใจ ทุกข์ใจ และท้อใจ หรือความเห่อเหิมเพลิดเพลินในขณะที่ 
เวทนาทั้งสามแสดงตัว จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะการท�าความเข้าใจกับเวทนาได้ 
โดยถูกต้อง และทุกๆ เวลาที่ผู้บ�าเพ็ญท�าความเห็นกับเวทนาโดยถูกต้อง ชื่อว่าผู้มี 
เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ประจ�าใจ
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จิต ค�าว่าจิตในสตปัิฏฐาน มใิช่จิตพเิศษและแปลกต่างไปจากสตปัิฏฐานทัง้สาม 
ท่านจึงให้นามว่า จิตตานุปัสสนาสตปัิฏฐาน เสมอกบักาย เวทนา ธรรม ถ้าเทยีบกบัไม้ 
ก็เป็นไม้ทั้งต้นซึ่งเต็มไปด้วยกิ่งก้าน เปลือก กระพี้ รากแก้ว รากฝอย ซึ่งผิดกับไม้ 
ที่น�ามาท�าประโยชน์จนปรากฏเป็นบ้านเป็นเรือนแล้ว ผู้พิจารณาจิตตานุปัสสนา- 
สติปัฏฐาน จึงเป็นเหมือนน�าไม้ทั้งต้นมาแปรรูปให้เป็นต่างๆ ตามความต้องการ  
การพิจารณาจิตประเภทนี้ควรถือเอานิมิต คือความปรุงของจิตเป็นเครื่องพิสูจน์และ
พจิารณา เพราะการจะรู้ความเศร้าหมองหรือผ่องใสของจิตได้ ต้องรู้เคร่ืองปรุงจิตเป็น
ส�าคญั ไม่เช่นน้ันแม้จิตจะได้รับความเศร้าหมองและกองทกุข์ตลอดทัง้วนัจะไม่มทีาง
ทราบได้ ถ้าไม่ทราบสิง่ปรุงจิตให้เป็นไปต่างๆ ก่อน เราต้องการทราบจิต จ�าต้องพจิารณา
สังขารเครื่องปรุงจิต ซึ่งเหมือนเครื่องปรุงแกงให้มีรสชาติต่างๆ จิตที่แสดงความเป็น
ต่างๆ ไม่มสีิน้สดุ และท�าให้ผิดจากสภาพเดมิถงึกบัเจ้าตวัเกดิความพศิวงงงงัน ไม่ทราบ 
สาเหตแุละวธิแีก้ไข จ�าต้องยอมจ�านนไปตามเหตกุารณ์จนลมืส�านึกในทางผิดชอบชัว่ด ี
ก็เพราะเรื่องของสังขารเครื่องปรุงจิตนั่นเอง ฉะนั้นค�าว่า จิตในสติปัฏฐาน จึงเป็น 
จติที่คลุกเคลา้กบัอารมณโ์ดยสังขารเป็นผูป้รงุแต่ง การพิจารณาสังขารจงึเกี่ยวถงึจติ 
เพราะเป็นสิง่ทีเ่กีย่วเน่ืองกนั ถ้ารู้เร่ืองของสงัขารกเ็ร่ิมรู้เร่ืองจิต และถ้ารู้เร่ืองจิตกย่็อม 
รู้เร่ืองของสงัขารได้อกี นับแต่สงัขารขัน้หยาบ ขัน้กลาง และขัน้ละเอยีด และจิตขัน้หยาบ  
ขัน้กลาง และขัน้ละเอยีด ค�าว่า สงัขารหยาบละเอยีด และจิตหยาบละเอยีด ทัง้น้ีเน่ืองจาก 
ความเก่ียวข้องของจิตกับอารมณ์มีทั้งหยาบและละเอียด ผู้พิจารณาจิตตานุปัสสนา  
ควรท�าความเข้าใจไว้แต่ต้นมือว่า จิตกับเครื่องปรุงจิตคือสังขาร เป็นคนละประเภท  
ไม่ใช่อนัเดยีวกนั ไม่เช่นน้ันจิตกบัสงัขารจะคละเคล้ากนั ซึง่จะท�าความล�าบากแก่การ 
พจิารณาตามทีอ่ธบิายมาแล้ว โดยก�าหนดความเกดิข้ึนและความเกีย่วข้องของสงัขาร  
สัมผัสกับอารมณ์อะไร พร้อมทั้งความดับไปของสังขารกับอารมณ์ พยายามสังเกต 
และสอดรู้ความเคลือ่นไหวของสงัขาร ซึง่จะเคลือ่นจากใจออกสูอ่ารมณ์ทีเ่ป็นอดตีบ้าง  
อนาคตบ้าง ทั้งหยาบและละเอียด และโปรดทราบเสมอว่าทุกๆ ประเภทของสังขาร 
และอารมณ์ทีเ่กีย่วข้องกันต้องเกดิและดบัพร้อมกนั จะให้เป็นอืน่ไปไม่ได้ ค�าว่า สตัว์  
บุคคล เรา เขา เป็นต้น จึงไม่ควรน�าเข้าไปแทรกในจิต เพราะจะแปรรูปเป็นสมุทัย 
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ขึน้มาทนัท ีจงพยายามสงัเกตให้ทราบว่ามนัเป็นเพยีงจิตสงัขารอยูเ่ท่าน้ัน ทกุๆ ขณะ
ทีป่รุงแต่งขึน้มา ปัญญาต้องมีทางทราบได้ตามล�าดบัแห่งการพจิารณา และต้องทราบ
ตามนัยทีท่่านบอกไว้ว่าสกัว่าจิตเท่าน้ัน ไม่ใช่สตัว์ บคุคล เรา เขา อะไรเลย ผู้พจิารณา 
เห็นตามจิตตานุปัสสนา ใจจะไม่เกิดความเศร้าโศกเสียใจและเพลิดเพลินไปตาม
ความปรุงแต่งและสภาพความเป็นอยู่ สุข-ทุกข์ของจิต และชื่อว่าผู้มีจิตตานุปัสสนา
ประจ�าตน

ธรรม ค�าว่าธรรม คือเป้าหมายทีเ่พ่งเลง็ของใจ ถ้าเป็นธรรมส่วนละเอยีดกห็มายถงึ 
ใจเสยีเอง ธรรมภายนอกมมีากมาย ส่วนภายในถือเอากายทกุส่วน เวทนาทัง้สาม และ 
จิตในจิตตานุปัสสนา มาเป็นธรรมในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน การพิจารณากาย 
เวทนา จิต เข้าประสานกันครบองค์สติปัฏฐานสี่ ตามความเห็นของธรรมป่าว่าเป็น 
ธรรมานุปัสสนาสตปัิฏฐาน หากจะเป็นความผิดพลาดเพราะความฉลาดไม่เพยีงพอใน
ความเข้าใจและการอธิบาย ก็ขออภัยจากท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านทุกท่านด้วย เพราะ
ค�าว่า ธรรมป่า เป็นเร่ืองจนใจส�าหรับผู้แสดงทกุๆ คร้ังทีแ่สดงและน�ามาลงในหนังสอื 
ดังนั้น การฟังและการอ่านหนังสือ ธรรมป่า โปรดเจริญธรรมคือความไม่สีสาไว้บ้าง 
ทุกวรรคทุกตอนจะไม่มีความหนักใจเกิดขึ้นในขณะฟังและอ่าน

การพิจารณาสติปัฏฐานสี่ ให้เชื่อมกันเข้าในองค์ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
จนกลายเป็นธรรมแท่งเดียว รู้สึกเป็นความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ เป็นระยะ
ซึง่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ทัง้น้ีเน่ืองจากการพจิารณาเบือ้งต้น กายกเ็ทยีบกบัไม้ทัง้ดุน้  
เวทนาทั้งดุ้น จิตทั้งดุ้น แม้ธรรมก็ทั้งดุ้น เพราะการพิจารณาก็เป็นลักษณะไม้ทั้งดุ้น  
สิ่งที่ถูกพิจารณาจึงกลายเป็นเช่นเดียวกันไปหมด แต่เพราะความถูไปไสมาด้วย 
ความเพียร ทกุสิง่ทีอ่ยูใ่นวงความเพยีรกค่็อยเปลีย่นสภาพขึน้มาเป็นล�าดบัทีก่ล่าวใน
บทธรรมานุปัสสนาสตปัิฏฐาน ค่อนข้างเป็นธรรมละเอยีดไปบ้างในความรู้สกึ จึงอดจะ
ลมืบญุคณุของการพจิารณาในลกัษณะไม้ทัง้ดุน้ในตอนแรกไม่ได้ เมือ่พจิารณา “ธรรม” 
ในตอนปลายกับตอนต้น รู้สึกแปลกต่างกันมาก แม้จะเป็นสติปัฏฐานสี่อันเดียวกัน 
พอมาถึงตอนปลาย จิตปรากฏว่ากาย เวทนา จิต และ ธรรม ทั้งสี่ในองค์สติปัฏฐาน 
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ได้เชือ่มกนัเข้า จนกลายเป็นธรรมานุปัสสนาสตปัิฏฐานไปเสยีสิน้ และประสานกนัได้
อย่างสนิท โดยไม่นิยมว่าน่ันเป็นกาย น่ีเป็นเวทนา น่ันเป็นจิต น่ีเป็นธรรม ในความรู้สกึ 
ต่างก็รวมลงเป็นธรรมด้วยกัน

ในบท กาย เวทนา จิต ได้อธบิายวธิพีจิารณาเพือ่ความปลดเปลือ้งแก้ไขให้ท่าน 
ผู้ฟังทราบพอสมควร แต่พอมาถึงบทธรรม เลยกลายเป็นเรื่องของผู้แสดงไปเสียสิ้น 
แม้เช่นน้ันก็กรุณาถือเอาตามวิธีที่กล่าวมา และน�าไปปฏิบัติตามจริตนิสัยของตนๆ  
ผลประโยชน์คงจะได้รับเท่ากับที่อธิบายให้ท่านผู้ฟังทราบโดยตรง

สรุปความในสตปัิฏฐาน คอื กาย มีกายใน กายนอก และกายในกาย เวทนาใน  
เวทนานอก และเวทนาในเวทนาทัง้หลาย ส่วนเวทนารู้สกึซบัซ้อนอยูบ้่าง จึงขอแทรก
ความเห็นลงบ้างเล็กน้อย คือ เวทนาใน หมายถึงจิตเวทนา เวทนานอก หมายถึง 
กายเวทนา จิตใน จิตนอก และ จิตในจิต จิตใน หมายถึงจิตกับอารมณ์ที่ปรากฏอยู่ 
ด้วยกันโดยเฉพาะ จิตนอก หมายถึงจิตที่ก�าลังเกี่ยวกับอารมณ์ภายนอก จิตในจิต 
หมายถงึกระแสของจิตอนัหน่ึงๆ ในกระแสจิตทัง้หลายทีคิ่ดออกมาจากใจ และธรรมใน  
ธรรมนอก และธรรมในธรรมทัง้หลาย ธรรมใน ได้แก่ อารมณ์หรือสภาวะทีเ่ป็นส่วน
ละเอยีด ซึง่เป็นอารมณ์ของจิต หรือเป้าหมายเคร่ืองเพ่งเลง็ของจิตด้วย ได้แก่ จิตซึง่ 
เป็นทีช่มุนุมของธรรมทัง้หลายด้วย ธรรมนอก ได้แก่ สภาวะทีเ่ป็นส่วนภายนอกทีค่วร 
เป็นอารมณ์ของใจได้ทุกๆ ประเภท เรียกว่าธรรมนอกทั้งนั้น ธรรมในธรรมทั้งหลาย 
หมายถึง สภาวะอันหนึ่งๆ ในสภาวะทั้งหลายซึ่งเป็นเป้าหมายที่เพ่งเล็งของใจ

อน่ึง ค�าว่า กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม ได้แก่ ส่วนย่อย  
หรือส่วนหน่ึงของส่วนทัง้หลาย เช่น ผมเส้นหน่ึงในผมทัง้หลาย ฟันซีห่น่ึงในบรรดาฟัน
ทีม่อียูท่ัง้หลาย เหล่าน้ีเรียกว่ากายในกาย ผู้พจิารณาส่วนหน่ึงของกายทัว่ไป เรียกว่า  
พจิารณากายในกาย ส่วนเวทนา จิต ธรรม กม็นัียเช่นเดียวกนั จึงมิได้อธบิายไว้มาก 
เกรงเวลาจะไม่พอ ขอไว้ในโอกาสต่อไป
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สตปัิฏฐานทัง้สีน้ี่ ตามความรู้สกึของธรรมป่า เข้าใจว่ามสีมบรูณ์อยูใ่นกายในใจ 
อย่างสมบรูณ์ แต่มไิด้หมายความว่าภายนอกไม่จ�าเป็น จะทราบได้ชดัต่อเมือ่ผู้บ�าเพญ็
สตปัิฏฐานจนสามารถท�าการประสานสงเคราะห์กนัลงได้ ในธรรมานุปัสสนาล้วนๆ แล้ว  
จิตไม่มีความตดิใจทีจ่ะไปเสาะแสวงหาสิง่ภายนอกมาสนับสนุนเลย เพยีงพจิารณาอยู่ 
เฉพาะในวงกาย วงจิต ก็ควรแก่การแก้ไขตนเองได้ด้วยสติปัฏฐานสี่ซึ่งมีอยู่ในกาย
ในจิตอย่างสมบูรณ์

แต่การพจิารณาเบือ้งต้น ทกุๆ สิง่ไม่ว่าภายนอกภายในจะกลายเป็นของจ�าเป็น
ไปเสียสิ้น เพราะความติดข้องของจิตพาให้จ�าเป็น ต่อเมื่อถึงขั้นปล่อยวางเข้ามาเป็น
ล�าดบัแล้ว สภาวะน้ันๆ กค่็อยหมดความจ�าเป็นเข้ามาเช่นเดียวกนั แม้กาย เวทนา จิต  
ธรรม ซึ่งเป็นธรรมจ�าเป็นในองค์สติปัฏฐาน จิตจ�าต้องปล่อยวาง ไม่ควรยึดถือหรือ 
แบกหามเอาไว้ให้เป็นภาระของใจ กลบักลายเป็นสิง่ทีค่วรปล่อยวางทัง้สิน้ เม่ือพจิารณา 
ถงึขัน้ธมัมา อนัตตา เตม็ทีแ่ล้ว แล้วค่อยย้อนกลบัมาพจิารณาประสานกนัในวาระต่อไป  
เพือ่เป็นวิหารธรรมในทฏิฐธรรมปัจจุบนั ขณะทีจิ่ตก้าวผ่านไปแล้วแต่ยงัครองขันธ์อยู่

ท่านผู้บ�าเพญ็ถ้าหนักในสตปัิฏฐานไม่ถอยหลงั นับวนัจะรู้เหน็สิง่ต่างๆ ทีแ่ปลก
ประหลาดและอศัจรรย์ขึน้ภายในใจเป็นระยะๆ ไป ถงึกาลอนัควรจะได้รับ “ผล” ในธรรม 
ขัน้ใดทีเ่คยรับสนอง “เหต”ุ ทีผู้่บ�าเพญ็บ�าเพญ็โดยถกูต้องแล้ว จ�าต้องปรากฏผลขึน้มา 
เป็นขัน้ๆ โดยเป็นพระโสดาบ้าง พระสกทิาคาบ้าง พระอนาคาบ้าง และพระอรหนัต์บ้าง  
โดยไม่ต้องสงสัย

ฉะนั้น การพิจารณาสติปัฏฐานสี่ก็ดี อริยสัจสี่ก็ดี โปรดทราบว่าเป็นเส้นทาง
เพือ่ความพ้นทกุข์อนัเดยีวกนั แม้จะต่างกนัอยูบ้่างกเ็พยีงสกัว่าชือ่เท่าน้ัน แต่ในหลกั
ธรรมชาติแล้วเป็นอันเดียวกัน ผู้บ�าเพ็ญสติปัฏฐานกับผู้บ�าเพ็ญในอริยสัจสี่ก็เท่ากับ
ประกอบการงานแขนงเดียวกัน เพราะทกุข์ สมทุยั นิโรธ มรรค กบักาย เวทนา จิต ธรรม  
เป็นสัจธรรมของจริงอันเดียวกัน เช่นเดียวกับผู้ท�างานต่างๆ ในโรงงานอันเดียวกัน 
ผลรายได้ย่อมเป็นของโรงงานทั้งสิ้นฉะนั้น
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สรุปผลงานตอนสุดท้ายของผู้บ�าเพ็ญสติปัฏฐานและอริยสัจมาโดยล�าดับจาก 
ขั้นต้น คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ทั้งดุ้น ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ทั้งดุ้น ด้วยการ
ปฏิบตัแิบบถูไปไสมาทัง้ดุ้น ไม่ทราบความหนักเบา ลกึตืน้ กว้างแคบในแง่แห่งธรรม 
และความผิด-ถูก-ชั่ว-ดี ในการปฏิบัติ เพราะไม่เคยท�ามา นับแต่ปู่ ย่า ตา ทวด  
ลงมาถงึพ่อ แม่ และวงศาคณาญาต ิกไ็ม่เคยมีใครมาบอกเล่ากล่าวสัง่สอนว่า สตปัิฏฐาน 
และอริยธรรมเป็นลักษณะอย่างน้ันๆ ต้องปฏิบัติอย่างน้ันจะได้รับผลอย่างน้ันๆ  
แม้แต่ท่านเหล่านั้นก็ยังไม่มีโอกาสทราบได้ มิหน�ายังพาสติปัฏฐานและอริยธรรมอัน
ประเสริฐทัง้น้ี ไปทิง้จมน�า้ จมดนิ และเผาไฟทิง้นับจ�านวนมากมาย เพยีงเราเป็นเดก็ 
รุ่นลกูหลานเหลนของท่าน จะอวดตวัว่าเก่งกล้าสามารถฉลาดรู้ได้อย่างไร จ�าต้องยอมโง่ 
อยู่โดยดี แม้สติปัฏฐานและอริยสัจธรรมจะเคยเป็นธรรมอันประเสริฐมาแต่ดั้งเดิม 
ก็จริง แต่พอตกมาถงึมอืเรา จ�าต้องกลายเป็นธรรมทัง้ดุน้ไปก่อน เพราะเราก�าลงัตกอยู่ 
ในภาวะความเป็นคนทัง้ดุ้น แม้การปฏิบตักิป็ฏบิตัแิบบทัง้ดุ้น ต่อเม่ือปฏบิตับิ�าเพญ็ไป 
ด้วยความพากเพียรไม่ถอยหลัง ความเข้าใจในแง่อรรถธรรมและการปฏิบัติก็ค่อย 
ปรากฏไปวนัละเลก็ละน้อย และค่อยๆ กลายเป็นรูปเป็นร่างขึน้มา ศรัทธาความเชือ่มัน่ 
ก็นับวันมีก�าลังและฝังลึกลงในหลักธรรมของพระพุทธเจ้า สิ่งที่เคยลี้ลับมาเป็น
เวลานานก็ค่อยๆ เปิดเผยความจริงออกมา เป็นต้นว่า สติปัฏฐานสี่ และอริยสัจสี่  
ซึง่แต่ก่อนแม้จะมตีดิอยูก่บัตวัเรา กม็อียูแ่บบฝังจมมิดโดยเจ้าตวัไม่รู้ น่ังฟังพระท่าน 
เทศน์กฟั็งไปจนเลยขอบเขตและสดุสายหสูายตา ไม่เคยนึกน้อมเข้ามาสูต่วัเราซึง่เป็น 
ที่ประชุมแห่งธรรมเลย เม่ือพระเทศน์จบแล้ว สรุปผลที่ได้รับจากการฟังก็เพียงว่า  
เราไม่มวีาสนาเอือ้มไม่ถงึธรรมทีท่่านแสดงเพราะลกึแสนลกึ ละเอยีดสดุละเอยีด ธรรมที ่
ท่านแสดงกับเราผู้ฟังอยูห่่างไกลกนัคนละมุมโลก แต่หาได้นึกไม่ว่ามนัโลกสตปัิฏฐาน 
และอริยสัจสี่อันเดียวกันทั้งท่านผู้แสดงกับเราผู้น่ังฟัง และแสดงเร่ืองของเราทั้งน้ัน  
หาได้ผิดเพี้ยนจากเรื่องของเราไปแม้แต่น้อยไม่ นี่เรื่องความคิดผิดมีทางมีได้อย่างนี ้
ไม่ว่าท่านว่าเรา แต่เมื่อความจริงมีสติปัฏฐานเป็นต้น ได้เริ่มเผยตัวออกมาสู่วงความ
เพยีรแล้ว ธรรมเหล่าน้ีกก็ลายเป็นแผนทีท่างเดนิของจิตไปเป็นล�าดบั มองดูกาย เวทนา  
จิต ธรรม แต่ละประเภทคล้ายกับเป็นแผ่นกระดาษทีเ่ตม็ไปด้วยตวัอกัษรชีบ้อกทางเดนิ 
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เพื่อความพ้นทุกข์ทั้งนั้น สติปัฏฐานนอก สติปัฏฐานใน และอริยสัจนอก อริยสัจใน  
กก็ลบักลายมาเป็นตวัอกัษรชีบ้อกทางเดินแก่จิตอยูร่อบด้าน ประหน่ึงว่าท่านจงรีบเดนิ 
ไปตามเข็มที่ชี้บอกให้จะพ้นภัยโดยเร็ว เวลาน้ีพวกข้าศึกก�าลังตามหาท่านวิ่งวุ่น 
ไปมาอยู่ตามแถวนี้ และซุ่มซ่อนเรียงรายกันอยู่ทุกหนทุกแห่ง ท่านไม่ควรนอนใจใน 
สถานทีใ่ดๆ ว่าจะเป็นทีป่ลอดภยั นอกจากท่านจะรีบเดินผ่านดงหนาป่าทบึเหล่าน้ีไปเสยี 
เท่าน้ัน ท่านจะปลอดภัย ความพากเพยีรกย็ิง่มคีวามเข้มแขง็ พร้อมด้วยสตปัิญญาซึง่
ได้สัง่สมมา เพราะอาศยัสตปัิฏฐานและอริยสจัเป็นหนิลบัและทางเดนิ ค�าว่า กาย เวทนา 
จิต ธรรม ที่ได้เคยพิจารณามาแบบลุ่มๆ ดอนๆ ก็ปรากฏว่าเป็นธรรมเสมอภาคกัน  
และสามารถพิจารณาประสานและสงเคราะห์กันลงในธรรมานุปัสสนาทั้งสิ้น

เมื่อจิตพิจารณาธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นอารมณ์จนมีความช�านาญและ
แน่ใจเตม็ทีแ่ล้ว ธรรมานุปัสสนากเ็ชือ่มโยงเข้ามาหาเร่ืองของจิตโดยเฉพาะ ตอนน้ีจะว่า 
ธรรมกลายเป็นจิตหรือจิตกลายเป็นธรรมกพ็อเรียกได้ พอจิตได้ก้าวเข้าสูธ่รรมานุปัสสนา 
ล้วนๆ แล้ว สภาวธรรมภายนอก คอื รูป เสยีง กลิน่ รส เคร่ืองสมัผัส ธรรมารมณ์ กับ ตา หู  
จมูก ลิ้น กาย ใจ อันเป็นส่วนภายในทั้งสองภาค ซึ่งเป็นเหมือนภูเขาหินอันแท่งทึบ  
ปกปิดใจจนหาทางออกมไิด้ กไ็ด้จางหายไปจากมโนภาพ และรูป เวทนา สญัญา สงัขาร  
และวญิญาณ ซึง่เป็นเหมือนเมฆหมอกปกปิดใจ กไ็ด้ถกูพาย ุคอื สต ิปัญญา ศรัทธา  
ความเพียร พัดผันให้แตกจากความเป็นกลุ่มเป็นก้อน คือตัวสมมุตินิยมไปทีละเล็ก 
ละน้อยจนจางหายไปแทบจะไม่มอีะไรเหลอื จะยงัเหลอือยูบ้่างกเ็พยีงเป็นไอระเหยออก 
มาจากใจทีเ่รียกว่าธรรม ซึง่ยงัไม่ถกูท�าลาย แต่ไม่สามารถจะแสดงออกมาอย่างออกหน้า 
ออกตา เพราะถูกสติปัญญาอันมีก�าลังครอบเอาไว้ และตามขุดค้นเพื่อท�าลายอยู ่
ตลอดเวลา สดุท้ายค�าว่า ธรรม หรือจิตอวชิชา กไ็ด้ถกูสตปัิญญาท�าลายลงได้โดยสิน้เชงิ 
ด้วย ธมัมา อนัตตา และด้วยธรรมบทว่า ธรรมทัง้ปวงไม่ควรถอืมัน่ ค�าว่าสตัว์ บคุคล 
ตัว ตน เรา เขา เมื่อไม่มีจุดสมมุติเป็นที่อาศัยก็จ�าต้องหลุดลอยไปเอง

ขณะที่สติปัญญาได้ท�าหน้าที่ต่อสติปัฏฐานที่สิ้นสุดลงแล้ว ธรรมชาติที่แปลก
ประหลาดและอัศจรรย์ได้ปรากฏขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะนั้น ปัญหาทั้งมวลก็สิ้นสุดลง 
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ไม่มีทางสืบต่อ เพราะเหตุกับผลได้ลงเอยกันอย่างสนิทและตายตัวแล้วระหว่างขันธ์ 
กับจิต แม้จะครองกันอยู่ก็ไม่มีทางทะเลาะกันเหมือนที่เคยเป็นมา ต่างก็เป็นอยู่โดย 
อสิระตามความเป็นจริงของตน ค�าว่า ยถาภตู ํ�าณทสสฺนํ ในความเข้าใจของธรรมป่าว่า  
อยู่ด้วยความไม่ระแวงกนัระหว่างขนัธ์กบัจิต โลกกบัธรรม ภายนอกกับภายใน ใจกบั 
สิง่ทัง้ปวงทัว่ดนิแดนไม่เป็นข้าศกึต่อกนัดงัทีเ่คยเป็นมา และสามารถน้อมน�าสิง่ต่างๆ 
มาท�าประโยชน์ได้เท่าที่ควร

ท่านนักบวชและนักปฏิบัติธรรมโปรดฟังให้ถึงใจ หยั่งความเพียรให้ถึงใจ  
ธรรมทั้งน้ีจะปรากฏเป็นสมบัติอันล�้าค่าของท่านผู้สนใจโดยไม่มีอะไรจะสามารถมา
แยกทางกนัได้ ความเพยีรเพือ่ชยัชนะอนัมเีกยีรตดิงัพระองค์ท่าน และเป็นชยัชนะซึง่ 
ไม่มีอะไรเสมอในโลก คอืความเพยีรเพือ่ชนะตน ตามพระบาลว่ีา อตตฺา หเว ชติ ํเสยโฺย  
ความชนะตนเองนั่นแลประเสริฐสุด

การแสดงธรรมกเ็หน็สมควรแก่เวลา ดงัน้ัน ในอวสานแห่งธรรมน้ี ขออ�านาจแห่ง 
พระรัตนตรัยจงตามคุ้มครอง จงรักษา ให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจ และเจริญ
งอกงามด้วยศีล สมาธิ ปัญญา สามารถผ่านอุปสรรคถึงแดนแห่งความเกษมส�าราญ
กล่าวคือ พระนิพพานโดยทั่วหน้ากัน เทอญฯ
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สมาธิหัวตอ

เทศน์ในที่ประชุมสงฆ์ ณ วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๐๕

การฟังเทศน์พงึตัง้ใจไว้เฉพาะหน้า ไม่ต้องไปสนใจข้างนอกให้ยิง่กว่าการก�าหนด 
ไว้ภายในใจของตน เพือ่ให้รู้รสของพระธรรมอย่างแท้จริงภายในใจ เพราะการฟังเทศน์ 
ท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าได้รับอานิสงส์ ๕ ประการ ซึ่งเกิดขึ้นในขณะฟังเทศน์ ส่วน 
ผลประโยชน์ข้างหน้าน้ันเป็นผลพลอยได้ส่วนหน่ึงต่างหาก เพราะเหตน้ัุน ครัง้สมเดจ็
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรม จึงปรากฏว่าพทุธบริษทัผู้สดับธรรมจากพระองค์
แล้ว ได้ตรัสรู้ต่อพระพกัตร์ของพระองค์ท่านมจี�านวนมาก เน่ืองจากการฟังเทศน์โดยจิต 
ตัง้ไว้อย่างถกูต้อง ไม่ได้มุง่อดตีอนาคตไปจากความรู้ปัจจุบนัซึง่ตัง้อยูเ่ฉพาะหน้าเพือ่ 
สดับรับรสพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงในขณะน้ันเท่าน้ัน คร้ังพระองค์เสด็จออก 
ทรงผนวช ได้เสด็จออกด้วยความสนพระทัยในธรรมอย่างยิ่ง และก่อนหน้าจะ 
เสด็จออกก็ทรงสนพระทัยอยู่ก่อนแล้ว เร่ิมแต่ทอดพระเนตรเทวทูตทั้งสี่เป็นล�าดับ 
มาจนถึงวันเสด็จออกไปเสียจริงๆ และทรงประกอบสมณกิจด้วยความเพียร และ 
สนพระทัยต่อหน้าที่ของพระองค์ นับแต่วันเสด็จออกคร้ังแรกจนวันตรัสรู้ ไม่ทรง 
ทอดธรุะให้ขาดวรรคขาดตอนในทางความเพยีร ความเกยีจคร้านความท้อแท้อ่อนแอ
ไม่มโีอกาสท�าหน้าทีบ่นพระทยัของพระพทุธเจ้าอกีต่อไปเหมอืนทีเ่คยท�าต่อบรรดาสตัว์ 
ทั่วๆ ไป แม้สาวกทั้งหลายออกบวชตามเสด็จพระองค์ด้วยความสนใจใคร่ต่อความ
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พ้นทกุข์ ได้สดบัธรรมจากพระองค์ทกุบททกุบาท ล้วนแต่สดบัด้วยความสนใจ น�าไป 
ปฏบิตัด้ิวยความสนใจ อยูด้่วยความสนใจ ไปด้วยความสนใจ ความเพยีรทกุประโยค
เป็นไปด้วยความสนใจใคร่ต่อเหตุต่อผลจริงๆ ผลจะพึงได้รับเครื่องตอบแทนความ
สนใจของสาวกในคร้ังน้ัน จึงรู้สึกแปลกต่างกันกับพวกเราทั้งหลายในสมัยน้ี ทั้งน้ี
เน่ืองจากความรู้สกึในแง่ธรรมและการปฏบิตัมิคีวามหนักเบาต่างกนัอยูม่าก เมือ่เป็น
เช่นนี้ ผลจะให้เหมือนกันได้อย่างไร พระพุทธเจ้านับแต่วันเริ่มประกอบความเพียร 
จนวนัตรัสรู้ ไม่ทรงท้อถอยในธรุกิจทีพ่ระองค์ทรงบ�าเพญ็จนปรากฏเป็นผลประจักษ์
พระทัย คือความเป็นศาสดาขึ้นมาในโลก อันดับต่อไปก็ทรงน�าธรรมที่ออกมาจาก
ศาสดามาประทานพุทธบริษัทโดยการแนะน�าสั่งสอนไปตามแนวแห่งธรรมที่ทรง 
ได้รับผลมาแล้ว บรรดาสัตว์ที่ได้รับการถ่ายทอดพระธรรมจากพระองค์แล้ว ต่างก็มี
ความชื่นบานหรรษาต่อรสพระธรรม น�าไปปฏิบัติได้รับผลจนกลายเป็นสาวกสาวิกา
ขึน้มาเป็นล�าดบั ทัง้ภมูแิห่งธรรมของผู้บรรลแุละจ�านวนของพระพทุธบริษัทผู้มดีวงตา 
เห็นธรรมตามพระองค์ท่าน

พระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับของพุทธบริษัทแต่ต้นมา ดังจะเห็นได้แต่เบื้องแรก 
พระองค์เสด็จออกบวชในป่า บวชแล้วเทีย่วอยูใ่นป่าในเขา ไม่เคยสนพระทยักบัสิง่ใด 
และใครๆ ทั้งนั้น แม้แผ่นดินที่เคยปกครองให้บรรดาไพร่ฟ้าประชาชนได้รับความ
ร่มเยน็ในร่มเงาแห่งพระบารมีของพระองค์ และไม่ทรงเป็นอารมณ์ห่วงใยในความเป็น 
กษัตริย์ของประชากรทั่วทั้งแผ่นดิน ทรงบ�าเพ็ญพระองค์ด้วยความอาจหาญและ
อดทนต่อความเพยีร ไม่มใีครจะท�าให้ยิง่กว่าพระศาสดาของเราไปได้ การกระท�าทกุๆ 
กรณียิ่งกว่าโลก การเสด็จออกบวชก็ผิดแปลกจากโลก เวลาผลปรากฏจึงแปลกต่าง
จากโลกจนกลายเป็นคนละโลกไป เพราะใจกลายเป็นใจของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์
ขึ้นมาทั้งดวง ผลที่ปรากฏจึงต่างจากโลกทั่วๆ ไปอย่างนี้ แม้พระสาวกทั้งหลายที่ได้
ออกบวชตามเสดจ็พระองค์ท่าน พอได้สดบัอนุศาสน์จากพระองค์ว่า รุกขฺมูลเสนาสนํ  
นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ โว ยาวชีวํ อุสฺสาโหกรณีโย เท่านั้น บรรดาสาวกรู้สึกมีความ 
พออกพอใจยิ้มแย้มแจ่มใสในพระโอวาทที่ทรงประทานให้ พูดตามภาษาของเราก็ว่า
โน้นภูเขา โน้นป่ารกชฏั โน้นชายเขา โน้นซอกเขา โน้นซอกห้วย โน้นล�าธาร โน้นเง้ือมผา  
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โน้นหลังเขา โน้นไหล่เขา โน้นท่าน�้าล�าคลองติดชายเขา แสนสบายไม่มีเครื่องกังวล  
จงพากนัไปอยูใ่นสถานทีเ่ช่นน้ัน เราตถาคตตรัสรู้ขึน้มาเป็นพระพทุธเจ้าเพราะทีเ่ช่นน้ัน  
ไม่ได้ตรัสรู้ด้วยความคลกุคล ีไม่ได้ตรัสรู้ด้วยความร่ืนเริงบนัเทงิตามกระแสแห่งตณัหา  
คือความทะเยอทะยานหรือความเสือกคลานของตนเอง ซึ่งเป็นเพราะอ�านาจแห่ง 
กเิลสตณัหาเป็นเคร่ืองฉุดลากไป เราตถาคตได้ตรัสรู้อยูใ่นทีส่งัดเช่นน้ัน ได้ประกอบ 
ความเพียรอยู่ในที่เช่นนั้น ได้ปลีกจากฝูงชนทุกชั้น ปลีกจากปราสาทและบ้านเมือง 
มาสูส่ถานทีเ่ช่นน้ัน ตถาคตทกุข์กท็กุข์เพือ่ความเพยีรอยูใ่นทีเ่งียบสงัดเช่นน้ัน ตถาคต 
ไม่ได้ตรัสรู้อยู่ในห้องหอปราสาท ตถาคตไม่ได้ตรัสรู้ในทางสามแพร่งสีแ่พร่ง ตถาคต 
ไม่ได้ตรัสรู้ในตลาด ตถาคตไม่ได้ตรัสรู้ในท่ามกลางฝูงชน แต่ตถาคตได้ตรัสรู้ในที่ 
อนัเงียบสงัดวิเวกวงัเวงปราศจากสิง่รบกวนใดๆ ตถาคตได้ถึงความบริสทุธิพ์ทุธ เพราะ 
สถานทีส่งัดเช่นน้ัน เพราะเหตน้ัุนขอให้พวกท่านทัง้หลายจงไปในสถานทีท่ีเ่ราตถาคต 
ชีบ้อกเถดิว่า น้ันภเูขา น้ันชายเขา น้ันถ�า้ น้ันร่มไม้ใบหนา น้ันป่าทบึ น้ันทีแ่จ้ง อากาศ 
โปร่งโล่งสบาย น้ันเป็นทีว่เิวกสงัด น้ันเป็นทีไ่ม่วุน่วายไม่กงัวลกบัสิง่ก่อกวนทัง้หลาย 
ทีจ่ะเอือ้มเข้าไปถงึ สถานทีเ่ช่นน้ัน ใครๆ เขาไม่ต้องการ ขอให้พวกท่านทัง้หลายจงไป 
อยูใ่นสถานทีเ่ช่นน้ัน เพราะเราตถาคตได้เป็นพระพทุธเจ้าขึน้มาเพราะทีเ่ช่นน้ัน ถ้าท่าน 
ทัง้หลายต้องการเป็นผู้หมดจนพ้นทกุข์ไปตามเราตถาคตแล้วไซร้ จงพากันไปอยูต่าม
สถานทีท่ีเ่ราตถาคตชีบ้อก จะเป็นผู้สิน้ภพสิน้ชาต ิเกดิๆ ตายๆ อนัเทยีบกบัหลมุถ่านเพลงิ  
ไปตามเราตถาคตได้ในวันนี้วันหน้า ไม่ต้องสงสัย

ทีอ่ธบิายผ่านมาแล้วอนุศาสน์ข้อที ่๒ ข้อต้นว่า ปํสกุลูจีวรํ เป็นต้น ท่านทัง้หลาย 
บวชมาแล้ว พึงแสวงหาผ้าบงัสกุุลทีเ่ขาทอดทิง้ตามป่าช้า ตามถนนหนทาง น�ามาปะตดิ 
ปะต่อปะชุนกันเข้าเป็นผืน สบง จีวร สังฆาฏิ พอได้ครองร่างและชีวิตสืบต่อเพศ 
พรหมจรรย์ให้เป็นไปในวนัหน่ึงๆ สมกบัเพศสมณะซึง่ไม่ใช่นักฟุม่เฟือยโก้เก๋ ครองตวั 
ในปัจจัยสีด้่วยความเป็นผู้มธีรรม คอืความมักน้อยและสนัโดษในปัจจัยสี ่ไม่ฟุง้เฟ้อ 
เห่อเหมิในบริขารของพระเคร่ืองอาศยัชัว่คราว ส่วนคหบดีจีวรทีศ่รัทธาถวายด้วยมือ 
กพ็งึรับเพือ่ความเป็นคนเลีย้งง่าย ทัง้เป็นความเบาใจของศรัทธาผู้อปัุฏฐากดูแล ข้อที ่๓  
ปิณฑิฺยาโลปโภชนํ เป็นต้น เราบวชในพระศาสนาแล้ว อย่าเป็นผู้เกยีจคร้าน จงบณิฑบาต 
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มาฉันด้วยก�าลงัปลแีข้งของตวัโดยความบริสทุธิใ์จ บรรดาศรัทธาญาตโิยมทัง้หลายให้ 
ด้วยความเตม็อกเตม็ใจ ใส่บาตรให้เรามาฉันตามสมประเพณซีึง่ปราศจากการซือ้ขาย  
จากการท�าไร่ท�านาเหมือนอย่างประชาชน การบิณฑบาตมาฉันเป็นกิจวัตร ชื่อว่าเป็น 
ทางแห่งอาชพีทีบ่ริสทุธิข์องนักบวช พงึอตุส่าห์ท�าอย่างน้ันตลอดชวีติเถดิ ลาภเหลอืเฟือ 
คือของพิเศษอันอาจเกิดมีขึ้นในบางกาล พึงเห็นว่าเป็นคราวสมัยจะพึงสงเคราะห์
อนุเคราะห์ประชาชน แต่อย่าท�าตนให้มีความประมาทนอนใจและถือเป็นเกียรติใน 
ความเกดิขึน้แห่งลาภสกัการะทัง้หลายน้ัน จะกลายเป็นว่า สกกฺาโร ปริุส ํหนฺต ิลาภสกัการะ 
สังหารโมฆบุรุษให้ตาย (ปลาตายเพราะเหยื่อล่อ) ข้อ ๔ คิลานเภสัช คือยารักษาโรค  
ค�าว่า โรคหรือไข้ เป็นได้ทั้งพระและฆราวาสไม่เลือกหน้า เมื่อความจ�าเป็นเกิดขึ้น  
เร่ืองจ�าเป็นจะต้องแก้ไขกต้็องมีขึน้เป็นเงาเทยีมตวั แต่พงึรู้จักประมาณในการขอจาก 
ญาตใินพระศาสนา หรือคนให้โอกาสแก่การขอให้เป็นความดทีีส่ดุ ความรู้จักประมาณ 
เป็นธรรมจ�าเป็น นักบวชควรมีประจ�าตนตลอดเวลา แล้วจะเป็น สงฺฆโสภณา คือ  
นักบวชผู้งามและประดับเกียรติพระศาสนาให้เป็นสง่าราศี และเป็นที่นิยมยินดีของ 
พทุธบริษัทและพาหริชนทัว่ๆ ไป ข้อส�าคญัของนักบวช จงระวงัความเลยเถิดทกุกรณี  
คอืกรณขีอทกุประเภท (เว้นบณิฑบาตอนัเป็นกจิวตัรประจ�าวนัของพระเณร) กรณไีปมา 
หาสู ่กรณขีอความร่วมมือจากประชาชน อย่าให้เป็นนิสยัไปทเีดียว พงึบริกรรมความรู้จัก
ประมาณไว้ให้พร้อมมลูเวลาความจ�าเป็นเกิดขึน้ทกุกรณ ีบรรดาพระสาวกเมือ่ได้สดับ
อนุศาสนธรรมจากพระองค์แล้วน้อมรับไปปฏิบัติด้วยความยินดีและสนใจอย่างยิ่ง  
ต่างปลีกออกหาที่วิเวกสงัด อยู่ในป่าในเขาอันเป็นที่เปลี่ยว จะเป็นหรือตายไม่ค�านึง 
ในชวิีต แม้จะออกจากตระกลูต่างๆ มีตระกลูพระยามหากษัตริย์เป็นต้น กไ็ม่น�าเร่ืองของ
ตระกลูและยศศกัด์ิเข้ามาแทรกสงิหวัใจให้เกดิทฐิมิานะพอทีจ่ะต�าหนิตเิตยีนในสถาน
ทีอ่ยูห่รืออาหารปัจจัย ซึง่บรรดาศรัทธาญาตโิยมทัง้หลายให้ด้วยศรัทธาตามก�าลงัความ 
สามารถของเขาซึ่งหามาได้แล้วให้ทานไป สาวกท่านมีความยินดีในอาหารปัจจัย 
ทกุประเภท เว้นแต่จะผิดวนัิย บริโภคใช้สอยไม่ได้ นอกน้ันสาวกทัง้หลายเป็นทีพ่งึพอใจรับ 
เพื่อยังชีวิตและความเพียรให้เป็นไปโดยสม�่าเสมอ มีความสนใจต่อความเพียรและ 
ข้อปฏิบตั ิมคีวามสนใจต่อสถานทีท่ีว่เิวกสงัดซึง่ไม่พลกุพล่านด้วยสิง่รบกวนทัง้หลาย  
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มีความเพียรติดต่อทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน ไม่เห็นสิ่งใดที่มีคุณค่ายิ่งกว่าการ 
บ�าเพญ็ตนให้พ้นจากทกุข์ บรรดาสาวกทัง้หลายเหน็ความพ้นทกุข์เท่าน้ันว่าเป็นธรรม
อนัล้นเหลอืค่ายิง่กว่าการเวยีนเกดิเวยีนตาย ซึง่เป็นผลมาจากการถกูหลอกของอวชิชา 
อันเป็นโรงงานผลิตทุกข์แก่สัตว์ทั้งโลกธาตุไม่มีวันจบสิ้น เมื่อสาวกมีความมุ่งมั่นต่อ 
แดนหลุดพ้นเต็มที่แล้ว เรื่องทิฐิมานะที่ถือว่าออกมาจากตระกูลกษัตริย์ก็ดี ทิฐิมานะ 
อันเกิดจากความมั่งคั่งสมบูรณ์ก็ดี และทิฐิมานะอันเกิดจากความเฉลียวฉลาดเพราะ 
การศึกษาเล่าเรียนมามากก็ดี สาวกทั้งหลายไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้เข้าไปเคลือบแฝงใน 
จิตใจได้ นอกจากความสนใจใคร่ต่อปฏิปทาเคร่ืองด�าเนินเพือ่ยกจิตของตนให้พ้นจาก 
ทกุข์เท่าน้ัน ถงึกบัได้ตรัสรู้ตามพระองค์ท่านนับแต่องค์แรกจนถงึองค์สดุท้ายแห่งสาวก 
อรหันต์

เพราะฉะนั้น ขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายน�าเรื่องของพระพุทธเจ้าและประวัติ
ของสาวกอรหนัต์มาสนใจว่าท่านปฏบิตัอิย่างใดจึงได้รับผลเป็นทีพ่อใจ จนปรากฏเด่น 
แก่โลกทั้งหลายให้ได้สักการบูชา นับแต่เทวดาลงมาถึงมนุษย์ทุกชั้น ไม่มีใครรู้
และฉลาดสามารถอย่างประเสริฐเหนือพระพุทธเจ้ากับพระธรรมและพระสงฆ์ไปได้  
ขอให้เราทุกท่านโปรดทราบไว้อย่างนี้ ความท้อแท้อ่อนแอ ความเห็นแก่ปากแก่ท้อง  
ความเห็นแก่หลับนอนเหล่านี้ ไม่ใช่ทางประเสริฐและพ้นทุกข์พอจะสามารถยังธรรม
อันประเสริฐให้ปรากฏในมโนทวาร คือหัวใจของเราได้ ความเคลื่อนไหวไปมาทุกๆ 
อาการในอริิยาบถทัง้สี ่พงึเป็นผู้สนใจต่อเหตผุลและสนใจในความเคลือ่นไหวของตน
ตลอดเวลา อย่าให้ข้องแวะกับสิ่งใดๆ ที่จะเป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าและเป็นมลทินแก่ 
กาย วาจา ใจ ของตน จงเป็นผู้ยนิดีต่อความวเิวก ยนิดต่ีอการอยูค่นเดยีว ทัง้เร่ืองของ 
กายและจิตใจกบัความเพยีรเท่าน้ัน จงมเีขม็ทศิคอืความมุ่งมัน่ตัง้ไว้เพือ่ความพ้นทกุข์ 
ทุกๆ อิริยาบถหรือทุกๆ ขณะจิตที่เคลื่อนไหว ผลจะพึงได้รับจะเป็นเช่นพระพุทธเจ้า 
และสาวก โดยไม่มอีะไรจะสามารถแยกออกได้เพราะเป็นทางสายเดียวกนั สมัมาทฏิฐิ  
สมัมาสงักัปโป เป็นต้น พระพทุธเจ้าไม่ประทานไว้เพือ่ใคร นอกจากจะเพือ่พวกเราผู้ม ี
ข้อปฏิบตั ิคือ ศลี สมาธ ิปัญญา ประจ�าตนเท่าน้ัน เมือ่ด�าเนินตามร่องรอยทีป่ระทานไว้  
ตลอดสถานที่และวิธีประกอบตามที่อธิบายแล้วว่า รุกฺขมูลเสนาสนํ เป็นต้น  
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ผลที่ได้รับจะไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากความพ้นทุกข์และจากความเป็นสาวกของ
พระพุทธเจ้าข้ึนในหลักธรรมชาติ คือความบริสุทธิ์ภายในใจ ขอให้ส�านึกตัวเสมอ 
ยืน เดิน นั่ง นอน เว้นแต่หลับ ซึ่งเป็นของเหลือวิสัย จงใคร่ต่อสติปัญญาและ
ความเพยีรของตนเสมอไป เร่ืองความหลดุพ้นจะปรากฏข้ึนทีใ่จของตน การฟังธรรม 
ในคร้ังพทุธกาล ฟังด้วยความสนใจจริงๆ ฟังแล้วกฝั็งลงทีจิ่ต ไม่ได้ปล่อยให้เร่ียราด
หรือสกัแต่ว่าฟังพอเป็นพธิ ีตกมาสมัยทกุวนัน้ีไม่ว่าใครๆ แม้เราผู้เป็นนักบวชอยูข่ณะน้ี  
การกระท�าทุกๆ อย่างก็ยังจะกลายเป็นพิธี ถ้าไม่ได้สนใจและมีความมุ่งมั่นต่อความ 
พ้นทกุข์อย่างเตม็ทีแ่ล้ว อาการทกุอย่างมันจะกลายเป็นพธิโีดยไม่รู้สกึตวั เช่น เดนิจงกรม  
ก็พอเป็นพธิตีามเวล�า่เวลาทีก่�าหนดไว้เท่าน้ัน แต่จิตกบัสตจิะสมัปยตุด้วยความเพยีร 
หรือเปล่า ข้อนี้เป็นปัญหาที่น่าสงสัย เมื่อเป็นเช่นนี้ผลที่ปรากฏขึ้นมาให้เราได้รับก็จะ 
กลายเป็นอื่นไปได้ เพราะเหตุใด เพราะทั้งๆ ที่เราว่าเราเดินจงกรม แต่จิตกลายเป็น 
อื่นไปนอกจากหลักธรรม ก็หลักธรรมเป็นอย่างไร หลักธรรมแสดงว่าเป็นผู้มีสติรับรู้ 
ในประโยคความเพยีรของตน เราจะก�าหนดหรือพจิารณาในธรรมบทใด อาการใด ถ้าจิต 
และสติไม่ได้ติดต่อสืบเน่ืองกันโดยล�าดับในบทธรรมหรืออาการน้ันๆ ปล่อยให้จิต 
เพ่นพ่านหรือเร่ร่อนไปสูส่ถานทีแ่ละอารมณ์ต่างๆ ตามอ�านาจของสิง่ยัว่ยวน น่ันแสดงว่า 
กระแสของใจและใจไปสู่ความเป็นอื่นแล้ว ผลที่จะพึงได้รับก็ผิดจากความเป็นธรรม 
กลายเป็นอื่นไปได้ ถ้าไม่ได้สนใจในความเคลื่อนไหวของเราแล้วโดยถือเอาเพียง 
ประโยคเบือ้งต้นว่า “เราทาํความเพยีร” เท่าน้ี เราอาจจะมคีวามเหน็ผิดไปต�าหนิตโิทษ 
พระศาสนาว่า พระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าไม่เป็นนิยยานิกธรรม พอทีจ่ะน�า 
ผู้ปฏิบัติธรรมให้พ้นจากทุกข์ไปได้จริง สมกับที่พระองค์ตรัสไว้ว่าสวากขาตธรรม 
ทีต่รัสไว้ชอบแล้ว แท้จริงทัง้วนัทัง้คืนกระแสแห่งใจของเราเอนเอยีงไปสูโ่ลกตลอดเวลา  
ค�าว่า โลก ทั้งโลกในทั้งโลกนอก พึงทราบว่าเป็นสภาพหนึ่งจากธรรมที่พระองค์ทรง 
มุง่หวงั การปฏบิตัขิองพระพทุธเจ้าและสาวกทัง้หลายมุ่งในหลกัธรรมเพือ่ความพ้นทกุข์  
เพราะเหตุนั้นประโยคแห่งความเพียรทุกๆ ประโยค จึงเป็นไปเพื่อความแก้ไขมลทิน 
จนหมดสิ้นโดยตลอดไม่มีอะไรเหลืออยู่ จากนั้นก็กลายเป็น พุทฺโธ ขึ้นมาให้โลกได้ 
กราบไหว้บชูา ทีท่่านเป็นธรรมทัง้องค์เพราะท่านปฏบิตัถิกูธรรม เหตกุบัผลจึงลงกนัได้ 
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อย่างน้ี ส่วนเราทัง้หลายเดนิจงกรมน่ังสมาธจิริง แต่กลายเป็นสมาธหิวัตอ น่ังหลบัใน 
สมาธิไม่รู้กี่ครั้งกี่หน หรือกลายเป็นเรื่องประจ�าก็อาจเป็นไปได้ในบางราย นี่ผู้เทศน์ 
ไม่รับรองแทนได้ แต่เร่ืองคงเป็นความจริงอย่างน้ัน ผลจึงกลายเป็นอ่ืนเสมอไป ถ้าเหตุ 
เป็นเร่ืองของธรรมแล้ว ผลจะกลายเป็นอืน่ไปไม่ได้ เพราะเหตกุบัผลต้องสวมรอยกนัไป  
เพราะเราท�าไม่ถกูต้องตามหลกัธรรม แทนทีจ่ะเดนิจงกรมน่ังสมาธใิห้สตสิมัปยตุด้วย
ความเพียรติดต่อกันกับบทธรรมหรือสภาวธรรมที่เราพิจารณา แต่จิตกลายเป็นอื่น 
ไปเสยี โดยส่งกระแสใจไปตามรูป เสยีง กลิน่ รส เคร่ืองสมัผัส แม้ธรรมารมณ์ทีป่รุงข้ึน 
กับใจ ก็ปรุงไปเพื่อ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ทั้งที่เป็นอดีตและอนาคต  
ไม่ปรากฏจิตเป็นปัจจุบันแม้แต่ขณะเดียว อย่างนี้ผลก็ต้องเป็นโลกเสมอไป เพราะ
กระแสของจิตกลายเป็นโลกอยู่ตลอดเวลา ส่วนจิตกต้็องเป็นโลกขึน้มา ได้แก่เร่ืองของ 
สมุทยั แดนเกิดขึน้แห่งทกุข์ ท�าหวัใจของเราให้เดือดร้อนแล้วกม็าต�าหนิผลว่าท�าไมจึง 
เกดิความรุ่มร้อน วนัน้ีไม่สบาย แต่ตนก่อเหตคุวามไม่สบายไว้ทัง้วนัทัง้คืนเพือ่ความ
เป็นอื่นจากธรรมโดยไม่รู้สึกตัว ไม่ได้ค�านึงถึงเลย เรื่องจึงเป็นอย่างนั้น

เพราะเหตุนั้น เราทุกท่านซึ่งเป็นนักปฏิบัติจงมีเข็มทิศคือความมั่นใจต่อความ 
พ้นทกุข์ตัง้ไว้เสมอกบัความเคลือ่นไหวแห่ง กาย วาจา ใจ ของตน อย่าให้คลาดเคลือ่น  
พระพุทธเจ้าสอนอย่างไร โน้น ป่ารกชัฏอันเป็นที่สงัดวิเวกควรแก่การประกอบ 
ความเพยีร ท่านไม่สอนว่า น้ันตลาด น้ันถนนสามแพร่งสีแ่พร่ง น้ันชมุนุมชนคนหนาแน่น  
พวกท่านจงไปกางกลดกางมุ้งอยูใ่นทีช่มุนุมชนเช่นน้ัน พวกท่านทัง้หลายจะปลอดภยั 
และถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ได้โดยพลัน อย่างน้ีพระองค์ไม่ได้สอน เราต้อง 
พจิารณาถึงเหตผุลว่า รุกขฺมลูเสนาสนํ มคีวามหมายอย่างไร บรรดาพระพทุธเจ้าทกุๆ  
พระองค์ทรงประทานธรรมข้อไหนไว้ ต้องมีเหตุผลและเป็นหลักความจริงซึ่งจะยัง 
ประโยชน์ให้เกิดขึน้แก่ผู้ปฏบิตัติามเสมอไป ฉะน้ัน ประวตัขิองพระพทุธเจ้ากบัสาวก 
จึงเป็นเร่ืองทีแ่ปลกและอศัจรรย์ ทัง้การบ�าเพญ็เหตทุัง้ผลสดุยอดคอืความเป็นศาสดา 
ของโลกทั่วๆ ไป
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ศาสดาคอืครูของโลกกด็ ีครูอาจารย์ของศษิย์ทัว่ๆ ไปกด็ ีจะสัง่สอนเราในบางสมยั  
ส�าคัญที่สุดเราต้องน้อมเอาธรรมคือหลักเหตุผลอันเป็นองค์ของศาสดาแท้มาเป็นครู
สอนตนเสมอไป การเหลือบซ้ายแลขวาตลอดความเคลื่อนไหวทุกๆ อาการ จะต้อง 
กระเทือนถึงครูคือหัวใจเสมอ เราต้องส�านึกตัวอย่างนี้ อย่าเป็นคนลืมตน ไม่เช่นนั้น 
จะพาตัวไปไม่รอด และจะเสียวันเสียคืนไปเปล่า อย่าพึงเข้าใจว่ามืดกับแจ้งที่ผ่านมา 
เมื่อวานน้ีกับวันน้ีและวันพรุ่งน้ีจะเป็นของแปลกประหลาด เป็นมืดแจ้งอันเดียวกัน  
กิเลสอาสวะไม่ได้เกี่ยวกับมื้อ วัน ปี เดือน แต่เกี่ยวกับหัวใจของเราและสิ่งแวดล้อม 
ที่เคยเกี่ยวข้องกันอยู่เท่านั้นส�าคัญกว่าสิ่งอื่นใด จงพิจารณา จะไปไหนมาไหนให้มี 
ศาสดาสอนตนเสมอไป น่ังกด็ ีนอนกด็ ียนืกดี็ เดินกด็ ีจงเป็นผู้มสีตริะลกึในอาการ 
ของตัว ความสงบใจก็ดี ความรอบคอบของใจก็ดี จะพ้นจากหลักของสติกับปัญญา 
ไปไม่ได้ เพราะสติกับปัญญาและความเพียรเป็นรั้วกั้น หรือเป็นธรรมประกันไว้แล้ว  
ขอแต่ด�าเนินในกรอบแห่งศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยความเพียร จะเห็นแดนพ้นทุกข์ 
ปรากฏขึน้กับใจของเราโดยไม่ต้องไปถามใคร ไม่ว่าสมัยโน้นกบัสมัยน้ีหรือสมัยใดๆ  
เมือ่สวากขาตธรรมมีเป็นคู่เคียงกับโลกด้วย ผู้สดบัและศึกษาเล่าเรียนจากสวากขาตธรรม 
น�ามาปฏิบัติด้วยความสนใจและถูกทางด้วย ผลจะถึงความเป็นอื่นไปไม่ได้ ต้องถึง
ความพ้นทุกข์ประจักษ์กับใจของตนอย่างแน่นอน โปรดทราบไว้และแก้ปัญหาที่ใจ
ของเรา ไม่เช่นนั้นจะเหลวไปทุกวันและหาอะไรมาปรากฏผลไม่มี

ถ้าเป็นนักตัง้สตค้ินคว้าด้วยปัญญาในสภาวธรรม มกีายเป็นต้นเสมอ ความรู้ที ่
แปลกประหลาดจะปรากฏขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าความเพียรได้ขาดวรรคขาดตอน ผลที่จะ 
ปรากฏก็ล่าช้าเช่นเดียวกัน ดังน้ันจงอุตส่าห์บ�ารุงสติและปัญญาให้มีความรอบรู ้
อยูเ่สมอ อย่างไรเสยีต้องเป็นไปเพือ่สมาธคิอืความมัน่คงของใจ และเป็นไปเพือ่ความ
เฉลียวฉลาดในทางปัญญา เพราะเหตุแห่งการพิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม หรือ
อริยสัจสี่ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค โดยแท้ และค�าว่าสติปัฏฐานก็ดี อริยสัจก็ดี  
เป็นปัจจุบันธรรมซึ่งปรากฏอยู่กับกายกับใจของเราตลอดเวลา
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ในมชัฌมิาปฏปิทาทรงตรัสไว้ว่า สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ ค�าว่าเหน็ชอบทัว่ๆ ไปกม็ี  
เห็นชอบในวงจ�ากัดก็มี และเห็นชอบในธรรมส่วนละเอียดยิ่งก็มี ความเห็นชอบของ 
ผู้ถือพระพุทธศาสนาทั่วๆ ไปโดยมีวงจ�ากัด เช่น เห็นว่าบาปมีจริง บุญมีจริง ผู้ท�าดี 
ได้รับผลดี ผู้ท�าชั่วได้รับผลชั่ว เป็นต้น นี่ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิขั้นหนึ่ง ความเห็นใน 
วงจ�ากัดของนักปฏิบัติผู้ประกอบการพิจารณาสติปัฏฐานหรืออริยสัจสี่ โดยก�าหนด 
กาย เวทนา จิต ธรรม เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ คือ อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา ประจ�าตน
ทกุอาการ ด้วยปัญญาปลกูศรัทธาความเชือ่มัน่ลงในพระสจัธรรม เพราะการพจิารณา
ไตรลักษณ์เป็นต้นเหตุและถือไตรลักษณ์ที่มีอยู่ในสภาวธรรมนั้นๆ เป็นทางเดินของ
ปัญญา และพจิารณาในอริยสจัเหน็ทกุข์ทีเ่กดิขึน้จากกายและจากใจทัง้ของตนและของ
คนอ่ืน สตัว์อืน่ ว่าเป็นสิง่ไม่ควรประมาทนอนใจ พร้อมทัง้ความเหน็โทษในสมทุยัคอื
แหล่งผลติทกุข์ให้เกิดขึน้แก่สตัว์เสวยผลไม่มปีระมาณตลอดกาล และเตรียมร้ือถอน 
สมุทยัด้วยปัญญาเพือ่ก้าวขึน้สูนิ่โรธ คือแดนสงัหารทกุข์โดยสิน้เชิง น่ีกเ็รียกว่าสมัมาทฏิฐิ 
ขั้นหนึ่ง

สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบในธรรมส่วนละเอยีดน้ัน ได้แก่ความเหน็ชอบในทกุข์ว่า 
เป็นของจริงอย่างหน่ึง ความเหน็ชอบในสมทุยัว่าเป็นของจริงอย่างหน่ึง ความเหน็ชอบ
ในนิโรธว่าเป็นของจริงอย่างหนึ่ง และความเห็นชอบในมรรค คือ ศีล สมาธิ ปัญญา  
ว่าเป็นของจริงอย่างหน่ึง ซึง่เป็นความเหน็ชอบโดยปราศจากการต�าหนิตชิมในอริยสจั
และสภาวธรรมทั่วๆ ไป จัดเป็นสัมมาทิฏฐิขั้นหนึ่ง

สมัมาทฏิฐมิหีลายขัน้ตามภูมขิองผู้ปฏบิตัใินธรรมข้ันน้ันๆ ถ้าสมัมาทฏิฐมีิเพยีง
ขัน้เดยีว ปัญญาจะมีหลายขัน้ไปไม่ได้ เพราะกเิลสความเศร้าหมองมหีลายขัน้ ปัญญา
จึงต้องมีหลายขัน้ เพราะเหตน้ีุเองสมัมาทฏิฐจึิงมหีลายข้ันตามทีไ่ด้อธบิายผ่านมาแล้ว

ในปฏิปทาข้อ ๒ ตรัสว่า สมัมาสงักัปโป ความด�าริชอบ ม ี๓ ประการ คือ ด�าริใน 
ทางไม่เบียดเบียน ด�าริในทางไม่พยาบาทปองร้าย ด�าริเพื่อออกจากเครื่องผูกพัน ๑
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ด�าริในทางไม่เบยีดเบยีน น้ัน คอื ไม่คดิเบยีดเบยีนคนและสตัว์ ไม่คดิเบยีดเบยีน 
ตนเองด้วย ไม่คิดให้เขาได้รับความทรมานล�าบากเพราะความคิดของเราเป็นต้นเหตุ  
และไม่คิดหาเร่ืองล�าบากฉิบหายใส่ตนเอง เช่น ไม่คดิจะกนิยาเสพตดิ มีสรุา ฝ่ิน และ 
เฮโรอีน เป็นต้น

ด�าริในทางไม่พยาบาท คอื ไม่คดิปองร้ายหมายฆ่าใครๆ ทัง้สตัว์และมนุษย์ ไม่คดิ 
เพื่อความชอกช�้าและฉิบหายแก่ใคร ไม่คิดให้เขาได้รับความเจ็บปวดบอบช�้าหรือ 
ล้มตายลงไป เพราะความคดิของเราเป็นต้นเหต ุและไม่คดิปองร้ายหมายฆ่าตวัเอง เช่น 
คดิฆ่าตวัเองด้วยวธิต่ีางๆ ดงัปรากฏในหน้าหนังสอืพมิพ์เสมอ น่ีคอืผลเกดิจากความ
คิดผิด ตัวเองเคยมีคุณแก่ตัวและเป็นสมบัติอันล้นค่าแก่ตัวเอง เพราะความคิดผิด 
จึงปรากฏว่าตัวกลับเป็นข้าศึกแก่ตัวเอง เรื่องเช่นนี้เคยมีบ่อย พึงทราบว่าเป็นผลเกิด
จากความด�าริผิดทาง ผู้รักษาตวัและสงวนตวัแท้ เพยีงแต่จิตคิดเร่ืองไม่สบายข้ึนภายใน 
ใจเท่านั้น ก็รีบระงับดับความคิดผิดนั้นทันทีด้วย เนกขัมมอุบาย ไหนจะยอมปล่อย
ความคิดที่ผิดให้รุนแรงขึ้นถึงกับฆ่าตัวตาย เป็นตัวอย่างแห่งคนรักตัวที่ไหนมี

ความด�าริเพือ่ออกจากเคร่ืองผูกมดั น่ีถ้าเป็นความด�าริทัว่ๆ ไป ตนคิดอ่านการงาน 
เพื่อเปลื้องตนออกจากความยากจนข้นแค้น เพื่อความสมบูรณ์พูนผลในสมบัติ  
ไม่อดอยากขาดแคลน ก็จัดเข้าในเนกขัมมสังกัปโปของโลกประการหนึ่ง

ผู้ด�าริให้ทานรักษาศลีภาวนา คดิสร้างถนนหนทาง ขุดบ่อน�า้ ก่อพระเจดย์ีทะนุบ�ารุง 
ปชูนียสถานทีช่�ารุดทรุดโทรม สร้างกุฏิ วหิาร ศาลา เรือนโรงต่างๆ โดยมุง่กศุลเพือ่ยกตน 
ให้พ้นจากกองทุกข์ ก็จัดเป็นเนกขัมมสังกัปโปประการหนึ่ง

ผู้ด�าริเหน็ภยัในความ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึง่เกดิในสตัว์และสงัขารทัว่ๆ ไป ทัง้เขา 
ทั้งเราไม่มีเวลาว่างเว้น เห็นเป็นโอกาสอันว่างส�าหรับเพศนักบวชจะบ�าเพ็ญศีล สมาธิ 
ปัญญา ให้เป็นไปได้ตามความหวงั ด�าริจะบวชเป็นชปีะขาว เป็นพระ เป็นเณร น่ีกจั็ด 
เป็นเนกขัมมสังกัปโปประการหนึ่ง
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นักปฏิบัติมีความด�าริพิจารณาอารมณ์แห่งกรรมฐานของตนเพื่อความ
ปลดเปลือ้งจิตออกจากนิวรณ์ธรรมทัง้หลาย โดยอุบายต่างๆ จากความด�าริคดิค้น ไม่มี 
เวลาหยุดยั้งเพื่อเปลื้องกิเลสทุกประเภทด้วยสัมมาสังกัปโปเป็นข้ันๆ จนกลายเป็น 
สมัมาสงักปัโปอตัโนมัต ิก�าจัดกิเลสเป็นขัน้ๆ ด้วยความด�าริคดิค้นตลอดเวลาจนกเิลส 
ทกุประเภทหมดสิน้ไป เพราะความด�าริน้ันๆ น่ีกจั็ดเป็นสมัมาสงักปัโปประการสดุท้าย
แห่งการอธิบายปฏิปทาข้อที่สอง

ปฏิปทาข้อที่ ๓ ตรัสไว้ว่า สัมมาวาจา กล่าววาจาชอบ นี่กล่าวชอบทั่วๆ ไปก็มี  
กล่าวชอบยิง่ในวงแห่งธรรมโดยจ�าเพาะกม็ ีกล่าวชอบตามสภุาษิตไม่เป็นพษิเป็นภยัแก่ 
ผู้ฟัง กล่าวมีเหตผุลน่าฟังจับใจไพเราะเสนาะโสต กล่าวสภุาพอ่อนโยน กล่าวถ่อมตน 
เจียมตวั กล่าวขอบบญุขอบคณุต่อผู้มคุีณทกุชัน้ เหล่าน้ีจัดเป็นสมัมาวาจาประการหน่ึง

สัมมาวาจาที่ชอบยิ่งในวงแห่งธรรมโดยจ�าเพาะน้ัน คือกล่าวในสัลเลขธรรม 
เคร่ืองขดัเกลากเิลสโดยถ่ายเดยีว ได้แก่กล่าวเร่ืองความมกัน้อยในปัจจัยสีเ่คร่ืองอาศัย 
ของพระ กล่าวเร่ืองความสนัโดษ ยนิดีตามมตีามได้แห่งปัจจัยทีเ่กดิขึน้โดยชอบธรรม 
กล่าวเร่ือง อสงัสคัคณกิา ความไม่คลกุคลม่ัีวสมุกบัใครๆ ทัง้น้ัน วเิวกตา กล่าวความสงัด 
วเิวกทางกายและทางใจ วริิยารัมภา กล่าวเร่ืองการประกอบความเพยีร กล่าวเร่ืองการ 
รักษาศีลให้บริสุทธิ์ กล่าวเรื่องท�าสมาธิให้เกิด กล่าวเรื่องการอบรมปัญญาให้เฉลียว 
ฉลาด กล่าวเร่ืองวมิตุตคิอืความหลดุพ้น และกล่าวเร่ืองวมิตุตญิาณทสัสนะ ความรู้เหน็ 
อนัแจ้งชดัในความหลดุพ้น น่ีจัดเป็นสมัมาวาจาส่วนละเอยีด การกล่าวน้ัน ไม่ใช่กล่าว 
เฉยๆ กล่าวร�าพนั กล่าวร�าพงึ กล่าวด้วยความสนใจและความพออกพอใจใคร่ต่อการ 
ปฏิบัติในสัลเลขธรรมจริงๆ

ในปฏิปทาข้อ ๔ ตรัสไว้ว่า สัมมากัมมันโต การงานชอบ การงานชอบทั่วๆ ไป 
ประการ ๑ การงานชอบในธรรมประการ ๑ การงานท�าโดยชอบธรรมไม่ผิดกฎหมาย
บ้านเมือง เช่น การท�านา ท�าสวน การซื้อขายแลกเปลี่ยน เหล่านี้จัดเป็นการงานชอบ 
การปลูกสร้างวัดวาอาราม และการให้ทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา ก็จัดเป็น 
การงานชอบแต่ละอย่างๆ เป็นสัมมากัมมันโตประการ ๑ การเดินจงกรม นั่งสมาธิ  
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กจั็ดเป็นการงานชอบ ความเคลือ่นไหวของกาย วาจา ใจ ทกุอาการ พงึทราบว่าเป็นกรรม 
คือการกระท�า การท�าด้วยกาย พูดด้วยวาจา และคิดด้วยใจ เรียกว่าเป็นกรรม คือ
การกระท�า ท�าถูก พูดคิดถูก เรียกว่า สัมมากัมมันตะ การงานชอบ

ค�าว่า การงานชอบ มคีวามหมายกว้างขวางมาก แล้วแต่ท่านผู้ฟังจะน้อมไปใช้ใน
ทางใด เพราะโลกกบัธรรมเป็นคูเ่คียงกนัมา เหมอืนแขนซ้ายแขนขวาของคนคนเดียว  
จะแยกโลกกบัธรรมจากกนัไปไม่ได้ และโลกกม็งีานท�า ธรรมกม็งีานท�าด้วยกนั ทัง้น้ี  
เน่ืองจากภาวะของคนและการประกอบไม่เหมือนกัน การงานจะให้ถูกรอยพิมพ ์
อนัเดยีวกนัย่อมเป็นไปไม่ได้ ฉะน้ัน ผู้อยูใ่นฆราวาสกข็อให้ประกอบการงานถกูกบัภาวะ
ของตน ผู้อยู่ในธรรมคือนักบวชเป็นต้น ก็ขอให้ประกอบการงานถูกกับภาวะของตน  
อย่าให้การงานและความเห็นก้าวก่ายไขว้เขวกัน ก็จัดว่าต่างคนต่างสัมมากัมมันตะ  
การงานชอบด้วยกนั โลกและธรรมกนั็บวนัจะเจริญรุ่งเรืองข้ึนโดยล�าดบั เพราะต่างท่าน 
ต่างช่วยกันพยุง

ปฏปิทาข้อ ๕ ตรัสไว้ว่า สมัมาอาชโีว เลีย้งชีพชอบ การเลีย้งชีพด้วยการรับประทาน 
ธรรมดาของมนุษย์และสตัว์ทัว่ๆ ไป ประการหน่ึง การหล่อเลีย้งจิตใจด้วยอารมณ์อนั 
เกิดจากเคร่ืองสมัผัส ประการหน่ึง การหล่อเลีย้งจิตใจด้วยธรรมเป็นข้ันๆ ประการหน่ึง

การแสวงหาอาชีพโดยชอบธรรม ปราศจากการปล้นสะดมฉกลักของใครๆ มา
เลี้ยงชีพ หาได้มาอย่างไรก็บริโภคเท่าที่มีพอเลี้ยงอัตภาพไปเป็นวันๆ หรือจะมีมาก
ด้วยความชอบธรรมก็จัดเป็น สัมมาอาชีโว ประการหนึ่ง

ใจได้รับความสมัผัสจากสิง่ภายนอก คือ รูปหญงิชาย เสยีง กลิน่ รส ความสมัผัส 
ของหญงิชาย และสิง่ของทีถ่กูกบัจริตชอบ เกดิเป็นอารมณ์เข้าไปหล่อเลีย้งจิตใจให้มี
ความแช่มชืน่เบกิบานหายความโศกเศร้ากนัแสง มแีต่ความร่ืนเริงบนัเทงิใจ กลายเป็น 
อายวุฒันะขึน้มา แต่ถ้าแสวงผิดทางกก็ลายเป็นพษิเคร่ืองสงัหารใจ น่ีกจั็ดเป็นสมัมาอาชีพ 
ส�าหรับโลกผู้มีมัตตัญ�ุตา รู้จักประมาณและขอบเขตที่ควรหรือไม่ควร
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การบ�ารุงจิตใจด้วยธรรมะ คอืไม่น�าโลกทีเ่ป็นยาพษิเข้ามารังควานใจ ตา ห ูจมกู  
ลิน้ กาย ใจ กระทบ รูป เสยีง กลิน่ รส เคร่ืองสมัผัส ธรรมารมณ์ ให้พงึพจิารณาเป็น
ธรรมเสมอไป อย่าให้เกิดความยินดียินร้าย จะกลายเป็นความฝืดเคืองขึ้นภายในใจ  
การพิจารณาเป็นธรรมจะน�าอาหารคือโอชารสแห่งธรรมเข้ามาหล่อเลี้ยงหัวใจให้มี 
ความชื่นบานด้วยธรรมภายในใจ ให้มีความชุ่มชื่นด้วยความสงบแห่งใจ ให้มีความ 
ชุ่มชื่นด้วยความเฉลียวฉลาดแห่งปัญญา ไม่แสวงหาอารมณ์อันเป็นพิษเข้ามาสังหาร 
ใจของตน พยายามน�าธรรมเข้ามาหล่อเลี้ยงเสมอ อายตนะภายในมี ตา หู เป็นต้น  
กระทบกบัอายตนะภายนอก ม ีรูป เสยีง เป็นต้น ทกุขณะทีส่มัผัส จงพจิารณาเป็นธรรม 
คือความรู้เท่าและปลดเปลื้องด้วยอุบายเสมอไป อย่าพิจารณาให้เป็นเร่ืองของโลก
แบบจับไฟเผาตัวเอง จะกลายเป็นความร้อนขึ้นที่ใจ จงพยายามกลั่นกรองอารมณ์ที่ 
เป็นธรรมเข้าไปหล่อเลีย้งจิตใจอยูต่ลอดเวลา อาหารคอืโอชารสแห่งธรรมจะหล่อเลีย้ง
และรักษาใจให้ปลอดภัยเป็นล�าดับ ที่อธิบายมานี้จัดเป็นสัมมาอาชีวะประการหนึ่ง

ปฏิปทาข้อ ๖ ตรัสไว้ว่า สมัมาวายาโม ความเพยีรชอบ ท่านว่าเพยีรในทีส่ีส่ถาน
คอืเพียรระวงัอย่าใหบ้าปเกดิขึน้ในสันดานหนึง่ เพียรละบาปที่เกดิขึน้แลว้ใหห้มดไป
หน่ึง เพยีรยงักศุลให้เกดิขึน้หน่ึง และเพยีรรักษากศุลทีเ่กดิข้ึนแล้วอย่าให้เสือ่มสญูไป 
หน่ึง โอปนยโิก น้อมเข้าในหลกัธรรมทีต่นก�าลงัปฏบิตัไิด้ทกุขัน้ แต่ทีน่ี่จะน้อมเข้าใน 
หลักสมาธิกับปัญญาตามโอกาสอันควร พยายามระวังรักษาจิตที่เคยฟุ้งซ่านไปตาม
กระแสแห่งตัณหาเพราะความโง่เขลาฉุดลากไป หนึ่ง ความดิ้นรนกวัดแกว่งของจิต 
ที่เคยเป็นมา จงพยายามทรมานให้หายพยศด้วยอ�านาจสติและปัญญาเป็นเครื่องฝึก
ทรมาน หนึ่ง ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นธรรมแก้กิเลสทุกประเภท จงพยายามอบรมให้ 
เกดิขึน้กบัใจของตน ถ้าต้องการไปนิพพาน ดบัไฟกงัวลให้สิน้ซาก จงอย่าเหน็ศลี สมาธิ  
ปัญญา เป็นกรวดเป็นทราย ศีล สมาธ ิปัญญา ทกุๆ ขัน้ได้ปรากฏขึน้กบัตนแล้ว อย่ายอม 
ให้หลดุมอืไปด้วยความประมาท จงพยายามบ�ารุงศลี สมาธ ิปัญญา ทกุๆ ข้ันทีเ่กดิข้ึน 
แล้วให้เจริญเตม็ทีจ่นสามารถแปรรูปเป็นมรรคญาณประหารกเิลสแม้อนุสยัให้สิน้ซาก 
ลงเสยีท ีแดนแห่งวมุิตตพิระนิพพานทีเ่คยเหน็ว่าเป็นธรรมเหลอืวสิยัจะกลายเป็นธรรม 
ประดับใจทันทีที่กิเลสสิ้นซากลงไป
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ในปฏิปทาข้อ ๗ ตรัสไว้ว่า สมัมาสต ิความระลกึชอบ ได้แก่ การตัง้สตริะลกึตาม 
ประโยคความเพยีรของตน ตนก�าหนดธรรมบทใดเป็นอารมณ์ของใจ เช่น พทุโธ หรือ  
อานาปานสติ เป็นต้น ให้มีสติระลึกธรรมบทนั้นๆ หรือตั้งสติก�าหนดในสติปัฏฐานสี่  
คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ทั้งก�าหนดเพื่อสมาธิ ทั้งการพิจารณาเพื่อปัญญา ให้มีสติ 
ความระลึกในประโยคความเพียรของตนทุกๆ ประโยค จัดเป็นสัมมาสติที่ชอบ 
ข้อหนึ่ง

ปฏปิทาข้อ ๘ ตรัสไว้ว่า สมัมาสมาธ ิคอื สมาธทิีช่อบ ได้แก่ สมาธทิีส่มัปยตุปัญญา  
ไม่ใช่สมาธแิบบหวัตอ และไม่ใช่สมาธทิีต่ดิแน่นทัง้วนัทัง้คนื ไม่ยอมพจิารณาทางด้าน 
ปัญญาเลย โดยเหน็ว่าสมาธเิป็นธรรมประเสริฐพอตวั จนเกดิความต�าหนิตโิทษปัญญา
หาว่าเป็นของเก๊ไปเสีย สมาธิประเภทนี้เรียกว่า มิจฉาสมาธิ ไม่จัดเป็นสมาธิที่จะท�า
บุคคลให้พ้นจากทุกข์ไปโดยชอบธรรม ส่วนสมาธิที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์น้ัน  
ต้องก�าหนดลงไปในหลกัธรรมหรือบทธรรมตามจริตชอบ ด้วยความมสีตกิ�ากบัรักษา 
จนจิตรวมลงเป็นสมาธไิด้ และจะเป็นสมาธปิระเภทใดกต็าม เม่ือรู้สกึจิตของตนสงบ
หรือหยุดจากการคิดปรุงต่างๆ รวมอยู่เป็นเอกเทศอันหน่ึงจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย
จนกว่าจะถอนขึน้มา จัดเป็นสมาธทิีช่อบ และไม่เหมอืนสมาธซิึง่รวมลงไปแล้วไม่ทราบ
กลางวนั กลางคนื เป็นตายไม่ทราบทัง้น้ัน เหมอืนคนตายแล้ว พอถอนขึน้มาจึงระลกึ
ย้อนหลงัว่าจิตรวมหรือจิตไปอยูท่ีไ่หนไม่ทราบ น่ีเรียกว่า สมาธหิวัตอ เพราะรวมลงแล้ว 
เหมือนหัวตอไม่มีความรู้สึก สมาธิประเภทนี้จงพยายามละเว้น แม้ที่เกิดขึ้นแล้วรีบ
ดัดแปลงเสียใหม่ สมาธิที่กล่าวนี้เคยมีในวงนักปฏิบัติด้วยกัน วิธีแก้ไข คือหักห้าม
อย่าให้รวมลงตามทีเ่คยเป็นมา จะเคยตวัตลอดกาล จงบงัคบัให้ท่องเทีย่วในสกลกาย
โดยมีสตบิงัคับเข้มแขง็ บงัคบัให้ท่องเทีย่วกลบัไปกลบัมาและข้ึนลงเบือ้งบนเบือ้งล่าง
จนควรแก่ปัญญาและมรรคผลต่อไป

ส่วนสมัมาสมาธ ิเม่ือจิตรวมลงไปแล้ว มสีตรู้ิประจ�าอยูใ่นองค์สมาธน้ัิน เม่ือถอน 
ขึ้นมาแล้ว ควรจะพิจารณาทางปัญญาในสภาวธรรมส่วนต่างๆ ที่มีอยู่ในกาย ในจิต  
ก็พิจารณาในโอกาสอันควร สมาธิกับปัญญาให้เป็นธรรมเกี่ยวเน่ืองกันเสมอไป  
อย่าปล่อยให้สมาธเิดินเหนิไปแบบไม่มองหน้ามองหลงัโดยไม่ค�านึงถงึเร่ืองอะไรทัง้น้ัน



72

สรุปความแล้ว สต ิสมาธ ิปัญญา ทัง้สามน้ีเป็นธรรมเกีย่วเน่ืองกนั โดยจะแยก 
จากกันให้เดินแต่อย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้ สมาธิกับปัญญาต้องผลัดเปลี่ยนกันเดิน 
โดยมีสติเป็นเครื่องตามรักษาทั้งสมาธิและปัญญา

น่ีแลปฏปิทาทัง้ ๘ ทีไ่ด้อธบิายมา โดยองิหลกัธรรมบ้าง โดยอตัโนมัตบ้ิาง ตัง้แต่ 
สมัมาทฏิฐ ิถึงสมัมาสมาธ ิพงึทราบว่าเป็นธรรมหลายชัน้ แล้วแต่ท่านผู้ฟังจะน�าไปปฏบิตั ิ
ตามภูมิแห่งธรรมและความสามารถของตน

ในปฏปิทาทัง้ ๘ ประการน้ี ไม่เลอืกว่านักบวชหรือฆราวาส ใครสนใจปฏบิตัใิห้ 
บริบรูณ์ได้ ผลคอืวมิตุต ิและวมุิตตญิาณทสัสนะ เป็นสมบตัอินัล�า้ค่าของผู้น้ัน เพราะ 
ศลี สมาธ ิปัญญา รวมอยู่ในมรรคน้ี และเป็นเหมอืนกญุแจไขวมุิตตทิัง้สองให้ประจักษ์ 
กับใจอย่างเปิดเผย

อน่ึง ท่านนักปฏบิตัอิย่าพงึเข้าใจว่า วมิตุตกิบัวมิตุตญิาณทสัสนะ ทัง้สองน้ีแยกกนั 
ไปอยูใ่นทีต่่างแดนหรือแยกกนัท�าหน้าทีค่นละขณะ ทีถ่กูไม่ใช่อย่างน้ัน เขาตดัไม้ให้ขาด 
ด้วยขวาน ขณะไม้ขาดจากกัน ตาก็มองเห็น ใจก็รู้ว่าไม้ท่อนน้ีขาดแล้วด้วยขวาน  
เหน็ด้วยตากบัรู้ด้วยใจ เกดิขึน้ในขณะเดยีวกนัฉันใด วมิตุตแิละวมิตุตญิาณทสัสนะ 
ก็ท�าหน้าที่รู้เห็นกิเลสขาดจากใจด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา ในขณะเดียวกันฉันน้ัน  
จากน้ันแล้วกไ็ม่มปัีญหาอะไรให้ยุง่ยากอกีต่อไป เพราะปัญหายุง่ยากกค็อืปัญหากเิลส
กับใจเท่าน้ันทีใ่หญ่ยิง่ในไตรภพ เมือ่ปล่อยใจอนัเป็นปัญหาใหญ่ทีส่ดุแล้ว กเิลสซึง่เป็น 
สิง่อาศยัอยูก่บัใจกห็ลดุลอยไปเอง ศลี สมาธ ิปัญญา และวมิตุต ิวมิตุตญิาณทสัสนะ  
กป็ล่อยวางไว้ตามเป็นจริง เรียกว่าต่างฝ่ายต่างจริงแล้วกห็มดคดีคูค่วามลงเพยีงเท่าน้ี

วันน้ีได้อธิบายธรรมให้แก่นักปฏิบัติทั้งหลาย โดยยกสมเด็จพระผู้มีพระภาค
และพระสาวกทัง้หลายมาเป็นแนวทางให้ท่านทัง้หลายฟัง จะได้ตัง้เข็มทศิคือข้อปฏบิตัิ 
ของตนๆ ให้เป็นไปตามพระองค์ท่านโดยไม่ลดละ เมือ่ ศลี สมาธ ิปัญญา เป็นธรรม 
ที่ท่านทั้งหลายบ�าเพ็ญได้บริบูรณ์แล้ว วิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะอันเป็นองค์ 
พระนิพพานก็จะเป็นของท่านทั้งหลายอย่างไม่มีปัญหา
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เพราะเหตุนั้น ธรรมทั้งหมดที่ได้กล่าวในวันนี้ ท่านผู้ฟังทุกๆ ท่านจงเข้าใจว่า 
มอียูใ่นกายในใจของเราทกุท่าน ขอให้น้อมธรรมเหล่าน้ีเข้ามาเป็นสมบตัขิองตน ทัง้การ 
ด�าเนินเหตทุัง้ผลทีป่รากฏขึน้จากเหตอุนัดีคอืวมุิตตพิระนิพพาน จะเป็นของท่านทัง้หลาย 
ในวันนี้วันหน้าโดยนัยที่ได้แสดงมา

ขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ เอว� ก็มีด้วยประการฉะนี้
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พระจริงพระปลอม

เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๕

พระในครั้งพุทธกาล เป็นพระพุทธเจ้าก็มี พระของพระพุทธเจ้าเป็นพระสาวก
อรหนัต์ก็มี แต่ต่อมาในสมยัพระของพวกเราน้ีจะเป็นพระอะไรกยั็งเรียกตายตวัไม่ได้  
ถ้าเป็นพระชอบบอกบัตรบอกเบอร์ก็ต้องเรียกตามชื่อว่า พระบัตรพระเบอร์ พระ
สะเดาะเคราะห์สะเดาะกรรม พระดฤูกษ์งามยามด ีพระลงเลขลงยนัต์ พระตะกรุดคาถา 
เหล่านี้ก็ล้วนแต่พระทั้งนั้น ไม่ทราบว่าพระองค์ไหนเป็นพระของเขาและพระรูปไหน 
เป็นพระของเรา เพราะพระคละเคล้ากนัด้วยพระ ไม่สามารถจะแยกพระออกจากพระได้  
ส่วนพระของพระพุทธเจ้าก็ดี พระสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดี ท่านปฏิบัติตนของท่าน 
อย่างใดจึงกลายเป็นพระพทุธเจ้าขึน้มา และกลายเป็นพระสาวกอรหนัต์ขึน้มา พระของ 
พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้

มาถึงพระของพวกเราน้ีกลายเป็นพระทนัสมยั เรียกว่าพระสมยัใหม่ มทีกุอย่าง 
ไม่แพ้โลกเขาเลย ตนกไ็ว้ใจตนเองไม่ได้ทัง้ๆ ทีต่นกเ็ป็นนักบวช นุ่งห่มผ้ากาสาวพสัตร์
โกนผมโกนคิว้ ปฏญิาณตนเป็นพระเช่นเดยีวกนักับพระสมัยพทุธกาล การงานของพระ 
ทุกๆ อย่างโดยมากออกจากความรู้สึกและความชอบใจ ส่วนจะเป็นไปตามแถวแนว
แห่งหลกัธรรมน้ัน ยงัเป็นปัญหาทีต่ไีม่แตก เพราะเหตน้ัุน พระในสมยัพทุธกาลกบัพระ
สมยัปัจจุบนัจึงต่างกนัในปฏปิทาเคร่ืองด�าเนิน แม้จะอยูใ่นวงนักบวชและพระโอวาท 
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ของพระพุทธเจ้าอันเดียวกันก็ตาม แต่โอวาทส�าคัญคือโอวาทของกิเลสตัณหาอาสวะ
มนัครอบอยูท่ีห่วัใจของเราทกุๆ ท่าน เมือ่เรามคีวามใคร่ใฝ่ใจต่อโอวาทอนัจอมปลอม
ซึ่งฝังอยู่กับใจของเราแล้ว ความเคลื่อนไหวทางกาย วาจา ใจ ทุกๆ อาการ จะต้อง
กลายเป็นของปลอมจากพระโอวาทของพระพทุธเจ้าไปหมด ไม่มีอนัใดจะปรากฏเป็น
ความจริงขึน้มาทางกาย วาจา ใจ ของพวกเรา ผลอนัจะพงึได้รับต้องเดนิตามรอยแห่ง 
เหตทุีต่นได้ด�าเนินไปแล้ว การด�าเนินเหตขุองพระพทุธเจ้ากด็ ีของพระสาวกกดี็ จนได้ 
มาเป็นสรณะของพวกเราทุกวันน้ี กับพวกเราทั้งหลายที่ได้เปล่งวาจาเป็นพระของ
พระพทุธเจ้า เป็นพระศากยบตุร จะเหมอืนกนัหรือไม่น้ัน ต้องขึน้อยูก่บัพระโอวาทของ 
พระพทุธเจ้ามาปกครองจิตใจของเรา และโอวาทอนัจอมปลอมซึง่ฝังอยูใ่นหวัใจของเรา 
ทั้งวันทั้งคืนนั้น นี่ขอให้เราทั้งหลายพิจารณา ถ้าเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าประเสริฐกว่า 
เทวทตัทีฝั่งอยูใ่นหวัใจของเราแล้ว เรากจ็ะกลายเป็นพระสาวกของพระพทุธเจ้าขึน้มา 
ด้วยความบริสุทธิ์เป็นขั้นๆ ขึ้นไป จนถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงคือสาวกอรหันต์

การทีพ่ระพทุธเจ้าจะปรินิพพานนานหรือไม่นาน จะไม่เป็นปัญหาอันใดกบัท่าน 
ผู้บ�าเพญ็ตนอยู่กับธรรมของท่าน จะปรากฏผลขึน้มาตามล�าดบัแห่งเหตเุสมอไป เหตทุี ่
เราบ�าเพ็ญถูกต้องแล้วกับผลอันชอบธรรมซึ่งผู้ปฏิบัติจะควรได้รับ จะไม่ข้ึนอยู่กับ
พระพทุธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่หรือนิพพานไปแล้ว แต่ข้ึนอยูก่บัหลกัสวากขาตธรรม 
และนิยยานิกธรรมโดยถ่ายเดียว เราทุกท่านจงตัดสินใจว่าจะน้อมตนไปสู่โอวาทใด 
โอวาทอันส�าคัญที่พร�่าสอนตนอยู่ตลอดเวลาคือโอวาทที่เกิดจากวัฏฏะเป็นครูสอน  
ใครจะสอนหรือไม่กต็าม ธรรมชาตน้ีิเป็นครูสอนโดยล�าพงัตนเอง เพราะความช�านาญ
และเชีย่วชาญในทางสายน้ีมานาน จนไม่สามารถจะนับอ่านได้ว่ากีก่ปักีก่ลัป์ การเกดิๆ 
ตายๆ ซึ่งมีประจ�าอยู่ในสัตว์และสังขารทั่วๆ ไป ไม่มีใครจะสามารถคัดค้านกันได้ว่า
มมีากน้อยต่างกันเท่าไร ไม่เหมอืนกบัสมบตัภิายนอกซึง่มองเหน็ด้วยตาเน้ือว่า คนน้ัน 
มีมาก คนนี้มีน้อย พอจะมาเทียบเคียงหรือวัดเหวี่ยงกันได้

ถ้าเราเป็นผู้มุ่งหวังความเป็นสาวกที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าแล้ว จงเป็นผู้หนัก
ในพระโอวาท ซึง่เป็นธรรมทีบ่ริสทุธิห์ลดุจากพระโอษฐ์ของพระองค์ออกมาเป็นธรรม 
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ทัง้แท่ง แล้วน้อมมาปฏบิตัดิดักาย วาจา ใจ ของตนให้เป็นไปตาม อย่างน้ีจึงจะเป็นไปได้ 
ในแถวแห่งธรรมที่พระองค์และสาวกได้ผ่านไปแล้ว ถ้าเรายังจะเห็นเร่ืองความเห็น 
ของเราซึง่เป็นตวัหลอกลวงอยูต่ลอดเวลาว่าเป็นของดด้ีวยแล้ว แม้เราจะเปล่งวาจาว่า 
เป็นศิษย์ของพระตถาคต กส็กัแต่ค�าพดูเท่าน้ัน ไม่ปรากฏผลอนัใดให้เป็นความสมหวงั 
ตามค�ากล่าวอ้างนั่นเลย

ยิง่สมยัทกุวนัน้ี ไปและอยูท่ีไ่หนๆ เตม็ไปด้วยสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นภยั ผู้หนักในธรรม 
ปลีกตนล�าบากเน่ืองจากภาวะต่างๆ เป็นเคร่ืองบังคับไปในตัว แทบจะกล่าวได้ว่า  
“ตกภาวะคับขัน” แต่ตามธรรมดา สิ่งแวดล้อมเป็นของเคยมี ต่างกันที่มีมากมีน้อย 
และน่าสะดุดตาสะดุดใจต่างกันมากน้อยเท่าน้ัน ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่าน้ัน 
เป็นไปอยูต่ลอดเวลา ถ้าเราจะเหน็สิง่แวดล้อมซึง่เปลีย่นแปลงตวัเองอยูต่ลอดเวลาว่า 
เป็นของแปลกและอัศจรรย์แล้ว จิตใจจะมีความคึกคะนองความรักใคร่สนใจฝักใฝ ่
ต่อสิ่งเหล่านั้น แล้วยึดถือมาเป็นอารมณ์เครื่องกดขี่จิตใจให้เพิ่มความกังวลมากขึ้น 
หนักเข้าไม่เป็นอันหลับนอน และยิ่งตัดทอนการศึกษาปฏิบัติธรรมให้น้อยลงจนไม่มี
ความฝักใฝ่ในธรรมเหลอือยูเ่ลย จนลมืพระโอวาทของพระพทุธเจ้าและกลบัเหน็โอวาท 
ทัง้หมดกลายเป็นข้าศึกต่อตนเอง กลายเป็นข้าศึกต่อส่วนรวม และกลายเป็นข้าศกึต่อ 
โลกทัว่ดินแดน แท้ทีจ่ริงโอวาทของพระพทุธเจ้าไม่เคยเป็นข้าศึกต่อผู้ใด แต่กลบัเป็น 
พระโอวาทที่ระงับดับไฟคือความรุ่มร้อนภายในใจของสัตว์ให้ระงับดับไปตามก�าลัง
ความสามารถของผู้ปฏิบตัติามพระโอวาทด้วยความสนใจ ต้องระงับดับได้ซึง่กองเพลงิ 
อันเผาผลาญอยู่ภายในใจอย่างแน่นอน

สิง่ของบางอย่างเป็นคณุส�าหรับโลก แต่กลบัเป็นภยัส�าหรับนักบวช ฉะน้ัน ขอให้ 
ค�านึงถึงตัวของเรากับสิ่งที่กล่าวมา และพึงค�านึงเสมอว่าพระมีความหมายแค่ไหน  
ค�าว่า พระ แปลว่า ประเสริฐ ถ้าเป็นเรื่องของคน ก็แปลว่า คนประเสริฐ ถ้าแยกออก 
ไปสูก่ารงานก็แปลว่า การงานประเสริฐ ทีจ่ะเป็นไปเพือ่ความประเสริฐหรือให้ถงึแดน
แห่งความประเสริฐ เราต้องพิจารณาเสมอ
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พระของพระพทุธเจ้าเป็นพระมาโดยล�าดบั ด้วยปฏิปทาทีด่�าเนินตามสวากขาตธรรม 
ซึง่ตรัสไว้ชอบแล้ว การด�าเนินทกุๆ อาการทีเ่คลือ่นไหวของศษิย์พระตถาคตในคร้ังน้ัน  
ปรากฏว่าด�าเนินไปโดยชอบ สมกบัค�าว่าสวากขาตธรรมทีป่ระทานไว้ ผลทีไ่ด้รับจึงปรากฏ 
แต่ต้นว่า ท่านองค์น้ันส�าเร็จเป็นโสดา ท่านองค์น้ันส�าเร็จเป็นพระสกทิาคา ท่านองค์น้ัน 
ส�าเร็จเป็นพระอนาคา และท่านองค์น้ันส�าเร็จเป็นพระอรหนัต์อยูใ่นทีน้ั่นๆ น่ีคอืผลที่ 
สบืเน่ืองมาจากสวากขาตธรรมกลายเป็นนิยยานิกธรรมต่อตนเอง คอืยงัผู้ปฏบิตัใิห้ถงึ 
ความพ้นทกุข์ได้ด้วยเหตน้ีุ กธ็รรมทีป่ระทานไว้ สาวกทัง้หลายด�าเนินตามปรากฏผล 
อย่างนี้ มาสมัยทุกวันนี้เป็นพระของใคร

เราทกุท่านก่อนบวชต่างกเ็ปล่งวาจาถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยกนั 
ทัง้น้ัน ค�าว่า พทุธฺ ํธมมํฺ สงฺฆ ํสรณ ํคจฺฉามิ แม้แต่สามเณร เถร ชีกไ็ม่เคยละเว้น แต่
เหตุใดเราจึงกลายเป็นเหมือนพระอิฐพระปูนซึ่งไม่มีความส�าคัญในมรรคผลนิพพาน 
ไปเสยีหมด โดยกลายเป็นพระหนังสอืพิมพ์ กลายเป็นพระวทิย ุกลายเป็นพระโทรทศัน์  
กลายเป็นพระบตัรพระเบอร์ พระสะเดาะเคราะห์สะเดาะกรรม ล้างบาปล้างเวรไปเสยี 
อย่างน้ัน พระทีก่ล่าวมาน้ีเป็นพระของพระพทุธเจ้าหรือเป็นพระของใคร ถ้าปลอมด้วย 
ความประพฤติ ปลอมด้วยความรู้ความเห็นและความเข้าใจไม่ถูกหลักธรรมของ 
พระพทุธเจ้าแล้ว จะจัดว่าเราเป็นพระทีช่อบธรรมหรือไม่ และผลทีพ่งึได้รับจะชอบธรรม 
หรือไม่อีกเหมือนกัน สมัยทุกวันนี้เราเป็นพระอย่างนี้กันเสียมาก

ขอให้เราทั้งหลายส�านึกตัวเสมอว่าเราเป็นพระของพระพุทธเจ้า ผู้มีพระนาม
กระเดือ่งเลื่องลอืทัว่ทั้งไตรภพ ดว้ยพระเกยีรติและขอ้ปฏบิตัิพร้อมทั้งพระวิสทุธิคณุ 
ควรทีพ่วกเราจะเทดิทนูพระองค์ท่านด้วยความประพฤตดิแีละข้อปฏิบตัชิอบ สิง่เหล่าน้ี 
โลกเขามีหรือน�าไปใช้ไม่มโีทษและกลบัเป็นประโยชน์ส�าหรับโลก แต่ทางพระ เมือ่น�า 
สิ่งเหล่าน้ีมาประกอบหรือสนใจใช้สอยแบบโลกเขา ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเสีย  
เป็นไปเพือ่ความฟุง้เฟ้อเห่อเหมิ เป็นไปเพ่ือความกงัวล เป็นไปเพือ่อารมณ์ของโลก และ 
เผาลนจิตใจไม่มวีนัสร่างยิง่กว่านักดืม่สรุาเสยีอกี ศลีกด็ ีสมาธกิดี็ ปัญญากด็ ีจะขาด 
จากความสนใจต่อการรักษา และกลายเป็นความมัน่คงและฉลาดไปในทางเสือ่มเสยี
โดยไม่รู้สึกตัว



78

ยกตวัอย่างเช่น วทิย ุได้ฟังแล้วต้องตดิใจ ย่ิงโทรทศัน์ ทัง้ได้เหน็ทัง้ได้ยนิด้วย  
จะต้องเพิม่กิเลสขึน้ในขณะได้เหน็ได้ยนิโดยไม่ต้องสงสยั สิง่เหล่าน้ีโลกเขาดเูขาฟังไม่มี
ความเสยีหายเพราะเขาเป็นโลก มใิช่เป็นพระเป็นนักบวช แต่เร่ืองของธรรมทีเ่กีย่วกบั 
นักบวชแล้ว ต้องมคีวามเสือ่มเสยีทางด้านจิตใจลงเป็นล�าดบั และก่อนทีเ่ขาจะปิดสถานี 
ทกุๆ แห่ง เขาต้องประกาศรายการว่า เวลาเท่าน้ันประกาศเร่ืองน้ัน เวลาเท่าน้ันจะออก 
เร่ืองน้ัน อย่างน้ีทกุๆ วนัไป เราผู้คอยเง่ียหฟัูงและดดู้วยความสนใจใคร่ต่อรายการน้ันๆ  
ยิ่งกว่าพระโอวาทค�าสอนของพระพุทธเจ้า จะต้องฝังลงที่จิตใจแบบถอนไม่ขึ้น หรือ 
แบบไม่ยอมถอยเอาเลย พอจวนถงึเวลาเขาประกาศและออกตามรายการเท่าน้ัน แม้จะ 
มีธุระจ�าเป็นในหน้าที่ของสมณะ เช่น ถึงเวลาท�าวัตรเช้า ท�าวัตรเย็น ศึกษาเล่าเรียน 
ท่องจ�า เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนาอบรมจิตใจ และฟังโอวาทจากครูอาจารย์ ต่างก็ 
ปล่อยวางเสยีสิน้ไม่มอีนัใดเหลอื กลายเป็นเร่ืองของรายการต่างๆ ท�าหน้าทีแ่ทนเป็น 
ประจ�าไปเสยีหมด เพราะฉะน้ัน จิตจึงกลายเป็นโลกโดยตลอด แม้อาการของกาย วาจา  
ใจ ทกุส่วนก็เคลือ่นไหวไปตามเร่ืองเหล่าน้ันเสยีสิน้ แล้วเราจะหาพระ ความประเสริฐ  
ความสงบเยอืกเย็นใจจากธรรมของพระพทุธเจ้าได้ทีต่รงไหน เมือ่เร่ืองเป็นอย่างน้ีแล้ว
เราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนมา เพราะมรรคผลนิพพานไม่ได้เกิดจากสิ่งเหล่านั้น

การบวชหรือการปฏบิตัธิรรมมุ่งเพือ่จะแก้สิง่กังวลและมวัหมองจากจิตใจของตน 
ให้ได้รับความสงบเยือกเย็นเพราะเหตุแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเคร่ืองอบรม
เท่าน้ัน ไม่ใช่เป็นเรือ่งวทิย ุโทรทศัน์ และหนังสอืพมิพ์หนังสอืเพลนิ จะสามารถท�าจิตใจ 
ของนักบวชเราให้ได้รับความสงบเยือกเย็น และกลายเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาด 
สามารถสั่งสอนประชาชนให้มีศีลธรรมอย่างถึงจิตถึงใจ ได้ความเชื่อ ความเลื่อมใส
ฉลาด และเคารพพระศาสนา มาจากสิ่งเหล่าน้ีไม่มีเลย นอกจากจะเป็นที่ดูถูก 
เหยียดหยามของประชาชนพุทธบริษัทและคนต่างชาติถือศาสนาอื่นเท่านั้น

ฉะน้ัน เราทกุท่านผู้เป็นนักบวชและนักปฏิบตั ิจงเทดิทนูตนเองและพระศาสนา
ด้วยข้อปฏิบัติอันถูกต้องตามหลักธรรม จะเป็นความเจริญแก่ตนและชาติบ้านเมือง 
ถ้าไม่เช่นน้ันก็จะกลายไปว่าพระกับฆราวาสไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกัน เพราะล�าพัง
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ผ้าเหลอืงอยูใ่นร้านค้าต่างๆ มถีมเถไป เพยีงผ้าเหลอืงเท่าน้ันเป็นสิง่อ�านวยประโยชน์
ได้แล้ว ร้านค้าไตรจีวรมีทั่วไปจะเอาสักเท่าใดก็ได้ เขาไม่จ�าเป็นจะต้องเข้ามาในวัด  
การที่เขาเข้ามาในวัดเน่ืองจากเขามีความเชื่อความเลื่อมใสในพระสงฆ์องค์น้ันๆ  
ในวดัน้ันๆ เขาไม่มคีวามเชือ่ความเลือ่มใสและก้าวเข้ามาในวดัเพราะพระมีวทิย ุเพราะ
พระมีโทรทัศน์ และเพราะพระมีหนังสือพิมพ์หนังสือเพลิน และเพราะพระมีโรงลิเก
ละครโรงระบ�าทีเ่ต้นร�าต่างๆ และโรงหมดัโรงมวยอยูบ่นกฏิุ คอือยูใ่นโทรทศัน์ มเีคร่ือง 
ประกาศโฆษณาอยู่ในกุฏิคือวิทยุ และมีข่าวอยู่บนกุฏิคือหนังสือพิมพ์ สิ่งเหล่าน้ี 
มีถมไปในร้านค้า เอาเงินใส่รถยนต์ไปซือ้ บรรทกุรถไฟไปกไ็ม่หมด ไม่เป็นสิง่ทีจ่ะให้ 
ประชาชนเป็นทีเ่คารพเลือ่มใสได้จากกิจการของพระทีท่�าไปโดยวธิน้ีี และจะให้เป็นที่ 
ไว้วางพระทัยของพระพุทธเจ้าได้ที่ตรงไหน

เมือ่เราปฏญิาณตนว่าเป็นศษิย์พระตถาคต แต่ท�ากาย วาจา ใจ ของตนให้ล้มละลาย 
ไปตามกระแสแห่งโลกอย่างเตม็ทีเ่ช่นน้ีแล้ว จะให้เขากราบสนิทได้อย่างไร วทิย ุโทรทศัน์  
หนังสอืพมิพ์ โรงลเิก ระบ�า โรงหมัดโรงมวย และการละเล่นต่างๆ ฆราวาสเขามีไม่อด  
ไม่จ�าเป็นที่เขาจะพยายามแบกร่างเข้ามาสู่วัด โดยสละเวล�่าเวลาและกิจการต่างๆ  
ทั้งเงินทองของมีค่าทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในวัด การที่เขาเข้ามาในวัดก็เพื่อจะกราบ 
ไหว้พระซึ่งเป็นเพศที่เย็นและความประพฤติปฏิบัติเป็นที่จับจิตจับใจเป็นที่เคารพ
เลื่อมใส เป็นที่ไว้วางใจ เป็นที่ดับทุกข์ดับร้อนส�าหรับผู้มีความทุกข์ร้อนภายในใจให้ 
จืดจางหายไปได้ เพราะอ�านาจแห่งเพศของพระ ข้อปฏบิตัขิองพระ และโอวาทของพระ 
ทีก่ล่าวออกด้วยหลกัธรรมอนัเยอืกเยน็ซึง่เกดิจากข้อปฏบิตัขิองพระจริงๆ ขอให้ทกุท่าน 
จงตระหนักใจในเรื่องที่กล่าวมา

เวลาน้ีศาสนาก�าลังจะล้มเหลวในตัวของเราเอง ส่วนในคัมภีร์ที่ท่านจารึกหรือ
พิมพ์เก็บรักษาไว้ในตู้หรือที่ต่างๆ ยังมีอยู่อย่างสมบูรณ์ ไม่บกพร่องหรือสูญหายไป 
แม้แต่น้อย แต่มันบกพร่องส�าหรับผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัย  
แม้ตนเองก็ไว้ใจตนเองยงัไม่ได้ แล้วจะให้คนอืน่มาไว้ใจตนได้ทีไ่หน โลกร้อนวิง่เข้ามา 
พึง่เรา เราก็กลายเป็นเพลงิทัง้กองไปเสยี จึงไม่ทราบว่าใครจะเป็นทีพ่ึง่พงิของใครได้
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พระพทุธเจ้าปรากฏว่าเป็นทีพ่ึง่ของโลก และพระสงฆ์สาวกปรากฏว่าเป็นสรณะ
ของโลก เป็นที่ร่มเย็นของโลก แม้โลกเขายังละกิเลสไม่ได้ก็ตาม ขณะที่เขาเข้ามาเฝ้า 
พระพทุธเจ้าและมากราบไหว้พระสงฆ์ เขายงัได้รับความแช่มชืน่เบกิบานจิตใจ โดยมี
ความรู้สกึว่าได้เข้าเฝ้าพระพทุธเจ้าผู้บริสทุธิ ์ทัง้ส่วนพระกาย พระวาจา และส่วนแห่ง
พระทยั และได้เข้ากราบไหว้พระสงฆ์สาวกผู้มศีลีบริสทุธิ ์ทรงไว้ซึง่ศลี สมาธ ิปัญญา 
วมิตุต ิและวมิตุตญิาณทสัสนะ แม้เขาจะไม่ได้สมบตัอินัล้นค่าอย่างพระพทุธเจ้าแลสาวก
ได้ก็ตาม เพียงเขาก้าวเข้ามาพึ่งพิงร่มเงาของพระเท่านั้น ก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข 
อบอุ่นใจไปนาน

แต่เม่ือเขาก้าวเข้ามาสูว่ดัของพวกเราแล้ว เหน็แต่วทิย ุเหน็แต่โทรทศัน์ และเหน็แต่ 
หนังสือพิมพ์หนังสือเพลินเกลื่อนอยู่ในวัด ในกุฏิพระ พูดออกค�าใดเป็นการบ้าน 
การเมอืง พดูเป็นโลกเป็นสงสารไปหมด กริิยาทีท่�าทัง้หมดเป็นอาการของฆราวาส จิตที่ 
คิดออกมา ทุกๆ อาการที่เคลื่อนไหว ล้วนแต่เป็นการบ้านและการเมืองทั้งนั้น ไม่มี 
มารยาทอนัสงบพอเป็นเคร่ืองหมายแห่งสมณะเหลอือยูบ้่างเลย แล้วจะให้โลกไว้ใจและ 
กราบไหว้ใครลงได้อย่างสนิทใจ และจะให้เขาฝากจิตฝากใจ ฝากเป็นฝากตายไว้กบัใคร  
เมื่อนักบวชผู้รักษาศาสนาอันเป็นบ่อแห่งความร่มเย็นได้กลายเป็นกองเพลิงไปหมด 
ทั่วทุกหนทุกแห่งอย่างนี้ แล้วเราจะหาว่าโลกไม่ดีมันไม่ได้ โลกเขายังดีเพราะยังรู้จัก
แสวงหาทีพ่ึง่ ไม่เหมอืนพระเราซึง่ก�าลงัเห่อกนัท�าลายทีพ่ึง่ของตน คือข้อปฏบิตั ิได้แก่ 
ศีล สมาธิ ปัญญา มรรคผลนิพพาน

โลกเคยเป็นโลกมาแต่กปัไหนกลัป์ใด แม้พระพทุธเจ้ากอ็บุตัขิึน้ในโลกและอาศัย
โลกเป็นอยูต่ลอดวนัพระองค์ปรินิพพาน ไม่เคยได้ยนิว่าพระองค์อดอยากขาดแคลน
เพราะโลกเขาไม่สนใจ พระสงฆ์สาวกกเ็ช่นเดยีวกนั ต่างกม็คีวามเป็นอยูโ่ดยสมบรูณ์
บริบรูณ์ ชวิีตจิตใจเป็นอยู่ด้วยอาหารปัจจัยซึง่ออกมาจากโลก คือญาตโิยมทัง้น้ันเป็น
ผู้อปุถมัภ์ดแูลด้วยความสนอกสนใจใคร่ต่อบญุกศุลจริงๆ พระพทุธเจ้าและสาวกท่าน
เป็น ปุ�ฺ�กฺเขตฺ คือเนื้อนาบุญของท่านด้วย เป็นเนื้อนาบุญของโลกให้ได้รับความ 
ร่มเย็นอย่างท่านด้วย
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ส่วนพวกเราจะเป็นเนื้อนาอะไร และจะท�าความร่มเย็นให้โลกอาศัยได้แค่ไหน  
เมื่อตนก็ก�าลังร้อนเพราะการแสวงหาไฟมาเผาตนเองอยู่ตลอดเวลา น่ีแลเร่ือง 
พระศาสนาล่มจมในนักบวชของพวกเราผู้ไม่สนใจในข้อปฏบิตั ิเม่ือโลกเขาจะว่ากล่าว 
ตกัเตอืนก็ล�าบาก เพราะเหน็แก่ผ้าเหลอืงอนัเป็นองค์แทนพระพทุธเจ้าผู้ทรงพระเกยีรต ิ
อันสูงสุด เป็นแต่มองดูพระด้วยความสลดสังเวชใจในลูกศิษย์ของพระตถาคต  
เมื่อเลยตามเลยท�าไปๆ จนเคยชินติดสันดานถึงขั้นไร้ความส�านึกแล้ว เลยกลายเป็น 
ผู้หมดยางอายต่อการต�าหนิตเิตยีนไปเสยีสิน้ ใจจึงกลายเป็นโลกไปเสยีทัง้ดวงในร่มผ้า 
แห่งกาสาวพัสตร์

ทีถู่ก เราควรจะคิดถงึใจของเรา เพยีงเราจะก้าวเข้าสูว่ดัหาครูอาจารย์องค์น้ันๆ 
ในวดัใดกต็าม ก่อนจะก้าวเข้าไป เราต้องคิดจนเตม็ใจเหมือนกนัว่าควรจะก้าวเข้าไปหา 
อาจารย์องค์ไหน อยูว่ดัอะไร เมือ่ก้าวเข้าไปหาท่านแล้ว อาจารย์องค์น้ันๆ เป็นอย่างไร 
พอจะให้ความร่มเย็นและอุบายต่างๆ เป็นก�าลังใจให้ได้รับความเชื่อความเลื่อมใส
มากน้อยเพียงไรหรือไม่ เราต้องค�านึงเหตุผลดี-ชั่วด้วยกันทุกคน คิดอ่านไตร่ตรอง
ดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนแน่วแน่ในใจแล้ว จึงตัดสินใจเข้าไปหาอาจารย์องค์น้ันๆ  
นี่เพียงเราเองก็ยังคิดอย่างนี้

โลกย่อมมคีวามรู้สกึคอืหวัใจอนัเดียวกนั ร้อน ใครๆ ต้องทราบ เมือ่เป็นเช่นน้ี 
สถานที่เย็นและบุคคลเย็นจะไม่ทราบอย่างไร และในขณะเดียวกัน สถานที่ร้อนและ
บุคคลร้อน เขาก็ต้องทราบเช่นเดียวกัน หัวใจของเราร้อนเรายังทราบได้ หัวใจของ
ประชาชนต้องทราบในความรู้สกึของตวัเองด้วยกนัทัง้น้ัน และพยายามเสาะแสวงหาสิง่
ทีจ่ะเป็นคุณแก่ตนเอง แต่ความสขุทีเ่กิดจากโภคทรัพย์ส่วนน้ัน เขาแสวงหาของเขาเอง 
โดยไม่มาเก่ียวข้องกบัพระ แต่การปกครองจิตใจ ปกครองบ้านเรือนครอบครัวสถานที่
การงานและวงสงัคมน้ันๆ ต้องอาศัยธรรมเป็นเคร่ืองปกครอง ยิง่เป็นผู้มุ่งความสขุทาง
ด้านจิตใจโดยเฉพาะด้วยแล้ว ก็ยิ่งเห็นวัดและพระสงฆ์เป็นของส�าคัญและจ�าเป็นยิ่ง
กว่าสิง่เหล่าน้ัน แล้วใครจะสามารถให้ความร่มเยน็แก่ตวัเองและแก่โลกซึง่เป็นอนัดบั
ที่สอง นอกจากท�าตัวให้มีความร่มเย็นภายในใจแล้วให้ความร่มเย็นแก่คนอื่นได้  
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เพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ท�าความร่มเย็นในพระทัยก่อน แล้วจึงท�าความร่มเย็น
แก่โลกด้วยพระเมตตาตลอดวันเสด็จปรินิพพาน สาวกทั้งหลายก็ท�าหน้าที่ให้ความ
ร่มเยน็แก่โลกโดยถ่ายทอดกนัมาเป็นล�าดบั นับแต่วนัส�าเร็จมรรคผลตรัสรู้ธรรมจาก
พระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติของตน

ส่วนพวกเราจะให้ความร่มเย็นแก่ใจตนเองด้วยอะไร นอกจากหลักธรรมที่ 
กล่าวมาน้ีเท่าน้ัน จะไม่มีอะไรเป็นเคร่ืองร่มเยน็ส�าหรับหวัใจของพระเรา และไม่มีอะไร 
จะให้ความร่มเย็นแก่โลกนอกจากธรรม คือความร่มเย็นที่มีอยู่ภายในใจอันเกิดจาก
ข้อปฏิบัติของเรา แล้วถ่ายทอดแก่ท่านผู้ประสงค์ความร่มเย็นมาอาศัยพึ่งพิงกับพระ 
จะเป็นกาลเป็นคราวหรือชั่วระยะหนึ่งก็ตาม จะให้นอกไปจากพระโอวาทค�าสอนของ
พระพุทธเจ้านี้ไม่มี

ค�าว่า มชัฌมิา มคีวามหมายแค่ไหน ธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าเป็นธรรม 
ทีต่ายตวัอยู่เสมอ ไม่มกีารยกัย้ายผันแปรไปจากมัชฌมิาถงึความเป็นอืน่แม้แต่บทเดียว 
บาทเดยีวคาถาเดยีว ในบรรดาพระโอวาททีป่ระทานไว้แล้ว เหตใุดผลจึงไม่ปรากฏเป็น
ที่พงึพอใจส�าหรบัพวกเราเหมอืนครัง้พุทธกาลเลา่ หรอืจะอวดฉลาดหาว่าพระศาสนา 
เรียวแหลม อะไรเรียวแหลมบ้าง ถ้าจะพดูถึงเร่ืองอริยสจัธรรมทัง้สี ่มอียูใ่นกายในใจ 
ของพวกเราหรือไม่ หรือมีอะไรบกพร่องไปบ้าง พระพุทธเจ้าสอนให้ก�าหนดรู้ทุกข์  
พิจารณาเร่ืองทุกข์ จะเป็นหินลับปัญญาให้คมกล้าสามารถตัดกิเลสตัวลุ่มหลงอัน 
สบืเน่ืองมาจากอวชิชาเสยีได้ด้วยอ�านาจของมรรคคือปัญญา จะปรากฏเป็นนิโรธขึน้มา 
ที่ใจดวงนี้

น่ีธรรมที่กล่าวน้ีก็มีอยู่ในกายในจิตน้ีทั้งน้ัน ถ้าเราสนใจตามหลักธรรมของ
พระพทุธเจ้าแล้ว ผลเป็นเคร่ืองตอบแทนจากข้อปฏิบตัชิอบ ใครจะมาบงัคบัหรือกดีกนั 
ไม่ได้ เพราะค�าว่ามัชฌมิาน้ัน ไม่ได้ขึน้อยูก่บัใครๆ เป็นศนูย์กลางแห่งธรรมอยูเ่สมอ  
ศนูย์กลางทัง้ข้อปฏบิตัแิละศนูย์กลางทัง้ผลจะพงึได้รับ ไม่เข้าใครออกใครทัง้น้ัน เมือ่เรา 
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสวากขาตธรรมที่พระองค์ประทานไว้แล้วอย่างตายตัว ฉะน้ัน  
ขอให้ทกุท่านจงอย่าประมาทน่ิงนอนใจ จะเสยีวนัเสยีเวลาและชวีติจิตใจไปวนัละเลก็ 
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ละน้อย ตายแล้วได้ประโยชน์อะไร ประโยชน์จะได้ในขณะทีม่ชีีวติอยูเ่ท่าน้ัน ตายแล้ว 
หมดราคา แม้อวัยวะยังมีอยู่ยังไม่สลายจากกันก็ตาม พอความรู้สึกออกจากร่างแล้ว  
เขาเรียกว่าคนตายกันทั้งน้ัน และจะท�าประโยชน์อะไรได้เล่า เพราะศีล สมาธิ  
ปัญญา พระนิพพาน ไม่เคยปรากฏมีในคนตาย ตลอดปฏิปทาทุกข้อ พระองค์ไม่ได้ 
ทรงประทานให้แก่คนตาย แต่ประทานให้ไว้ส�าหรับคนเป็นทีม่คีวามรู้สกึด-ีช่ัว, สขุ-ทกุข์  
อยู่เท่านั้น

วันนี้ได้อธิบายเรื่องพระของพระพุทธเจ้า และพระในสมัยของพระพุทธเจ้ากับ
พระของพวกเราอยู่ ณ บัดนี้ว่าเป็นพระที่ต่างกันอย่างไรบ้าง เพื่อให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็น
นักปฏิบัติด้วยกันได้วินิจฉัยและสนใจแก้ไขตนเอง เม่ือพระของเราได้บกพร่องไป 
ในส่วนไหน แล้วจะได้ปรับปรุงพระของตนให้สมบรูณ์ขึน้มาตามพระโอวาทค�าสัง่สอน 
ของพระพุทธเจ้า ผลตอบแทนจะกลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยหลัก
ธรรมชาต ิคือความบริสทุธิภ์ายในใจของตน จัดเป็นพระทีแ่ท้จริง และเป็นพระไม่เสยีท ี
ที่ได้ครองผ้ากาสาวพัสตร์ปฏิบัติตามพระโอวาทของพระพุทธเจ้า ได้รับทั้งเหตุที่ชอบ
และผลเป็นที่พึงพอใจ

พระของพระพทุธเจ้ากด็ ีพระของสาวกกดี็ ได้ปรากฏข้ึนจากการทวนกระแสโลก 
ไม่ใช่เกดิขึน้จากการวิง่ตามกระแสโลกเหมอืนอย่างพวกเรา ซึง่ก�าลงัวิง่ตามกระแสของ
โลกอยูใ่นขณะน้ี กระแสของโลกน้ันพงึทราบดังน้ี สิง่ใดทีเ่ป็นข้าศกึต่อใจ แต่ใจชอบคดิ
ชอบใฝ่ฝัน พงึทราบว่าน่ันคอืการวิง่ตามกระแสของโลก ค�าว่า โลก ไม่ได้หมายถงึใคร  
แต่หมายถึงหัวใจของเราโดยเฉพาะ หัวใจย่อมหมุนเวียนต่อตนเองและหลอกลวง
ตนเองเสมอ โดยยึดสิ่งแวดล้อมภายนอกมาเป็นตัวเหตุ แล้วท�าความหมุนตัวเองให้
เป็นไฟเผาตวัอยูต่ลอดเวลา ทีเ่รียกว่าใจหมุนไปตามกระแสของโลก แล้วเกิดความร้อน 
ขึน้มาภายในใจของตน แต่เราอย่าไปเข้าใจเอาเองว่าโลกได้เป็นข้าศกึต่อเรา แท้จริงอะไร 
ทัง้หมดในโลกไม่เคยเป็นข้าศึกต่อใครทัง้น้ัน นอกจากตวัเป็นข้าศกึต่อตวัเองทกุความ 
เคลือ่นของกาย วาจา ใจ ทีห่มุนไปตามกระแสของโลกโดยไม่หยดุยัง้เท่าน้ัน ไม่มอีนัใด 
เป็นข้าศึกต่อเราได้เลย
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เพราะเหตน้ัุน การบวชในพระศาสนานับว่าเป็นผู้มโีอกาสเตม็ทีก่ว่าใครๆ แม้ทาง 
รัฐบาลก็ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้บวชเป็นพระเป็นเณรในพระพุทธศาสนา โดยไม่หวังอะไร
เป็นผลตอบแทนจากการใช้สทิธพิิเศษ นอกจากการหวงับญุกศุลต่อผู้บวช และหวงัให้ 
ช่วยเป็นก�าลงัสัง่สอนศลีธรรมแก่ประชาชนเพือ่ความสงบสขุของประเทศชาตบ้ิานเมอืง 
ทางด้านจิตใจ อันเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลอีกทางหน่ึงในการประกอบ 
คุณงามความดีเพื่อตนและส่วนรวม

ถ้าเราทั้งหลายซึ่งเป็นนักบวชไม่สามารถเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าได้แล้ว  
กไ็ม่ทราบว่าใครจะเดินได้ในโลกมนุษย์น้ี ค�าว่า รุกขฺมลูเสนาสนํ เป็นต้น บรรดาฆราวาส 
ผู้ครองเรือนทั่วๆ ไปจะท�าอย่างนักบวชไม่ได้ ค�าน้ีพระพุทธเจ้าพระองค์สอนพระ 
ของท่านเพื่อให้เข้าถึงแก่นของพระที่แท้จริง ท่านสอนอย่างนี้ ที่ไหนเป็นที่สงัดวิเวก 
เป็นป่าเป็นเขา เป็นที่ควรแก่การเพาะสันติธรรมภายในใจของพระท่านเพื่อเป็น 
ประโยชน์มหาศาลแก่ผู้บ�าเพญ็และแก่โลกทัว่ๆ ไป พระองค์ท่านสอนพระของท่านให้ 
ไปอยู่ให้ไปบ�าเพ็ญในสถานที่เช่นนั้น ท่านสอนให้ไป สอนให้อยู่ด้วยความกล้าหาญ 
ไม่อาลยัในชวิีตจิตใจ เป็นกม็อบไว้กบัพระธรรมคอืคตธิรรมดา ตายกม็อบไว้กบัหลกั 
แห่งสวากขาตธรรม ด�าเนินตามธรรมทีพ่ระองค์ตรัสชอบแล้วเสมอไป เพือ่นิยยานิกธรรม 
น�าตนให้พ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้น

บรรดาสาวกในคร้ังพทุธกาล ท่านเดนิก้าวหน้าด้วย สปุฏิปนฺโน เสมอไปอย่างน้ี  
ไม่ได้เดินแบบถอยหลงัเหมอืนอย่างพวกเราเดินอยูใ่นขณะน้ี การเดนิถอยหลงัเป็นอย่างไร  
ตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับเครื่องสัมผัส ใจกับธรรมารมณ์
เหล่านี้ แม้จะเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบกันเข้า ก็พร้อมที่จะถอยหลังเข้าสู่ความ 
ยินดียินร้ายและติดพันในทางใจ ซึ่งเป็นลักษณะแห่งการยอมจ�านนต่อสิ่งแวดล้อม 
อย่างราบคาบตลอดกาล ไม่มกีารต่อสูพ้อหวงัมีชยัชนะตดิมอืขึน้มาบ้าง ทกุขณะทีอ่ารมณ์ 
มาเฉียดๆ เท่าน้ัน จิตวิง่ถอยหลงัอย่างสิน้ท่าทกุท ีแล้วจะหวงัววิฏัฏะคือพระนิพพาน 
จากการก้าวหน้าของนักถอยหลังมาแต่ที่ไหน เพราะสิ่งใดที่จะเป็นภัยต่อตนเองแล้ว 
ชอบคิดชอบปรงุและชอบเกีย่วข้องกบัสิง่เหล่าน้ัน ทัง้น้ีพงึทราบว่าเดินถอยหลงัทัง้น้ัน
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พระธรรมแปดหมืน่สีพ่นัพระธรรมขนัธ์ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงรู้ทรงเหน็ และประทาน 
ให้พวกเราทั้งหลายได้สดับรับรสอยู่ทุกวันนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการถอยหลัง ไม่ได้ 
เกดิขึน้มาจากการท้อแท้อ่อนแอ ไม่ได้เกดิขึน้มาจากความเหน็แก่ลิน้แก่ปากความอยาก 
หวิโหย ไม่ได้เกดิขึน้มาจากความเหน็แก่หลบัแก่นอน ไม่ได้เกดิขึน้มาจากการหงึหวง
ในชวีติจนเลยขอบเขต แต่ธรรมเกดิขึน้จากความอาจหาญร่าเริงต่อความเพยีร เกดิข้ึน 
จากการสละเป็นสละตายต่อหลักความจริงคือพระธรรมเสมอไป จนกลายเป็น
พระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยความรอดตายให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้พระองค์ท่านผู้ 
รอดตาย และพระธรรมทีเ่กดิขึน้จากความรอดตายของพระพทุธเจ้า พร้อมทัง้พระสาวก 
อรหนัต์ ลกูศิษย์พระตถาคตผู้รอดตาย ซึง่กต้็องสวมรอยพระบาทของพระองค์ท่านมา 
ด้วยความรอดตายเหมือนกัน ก่อนจะปรากฏองค์เป็นสาวกผู้ลือนามแต่ละท่านๆ

ฉะน้ัน ขอให้พวกเราทกุท่านจ�าแนวทางของพระพทุธเจ้าไว้ว่าท่านด�าเนินอย่างไร 
เราต้องด�าเนินตามอย่างถงึจิตถงึใจ จะสมค�าว่า ธมมํฺ สรณ ํคจฺฉาม ิเราขอถงึพระธรรม 
เป็นที่พึ่งจริง และพระสาวกท่านด�าเนินการอย่างไรจึงเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์วิมุตติ
พระนิพพาน พ้นจากแก่งกนัดารน้ีไปได้ ไม่หมนุเวยีนเกดิเวยีนตายเหมอืนอย่างสตัว์โลก 
ทัว่ๆ ไป เราต้องน้อมมาเป็นคตข้ิอเตอืนใจตลอดกาล จะสมค�าว่า สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ  
เราขอถึงพระสงฆ์องค์เลศิเป็นทีพ่ึง่จริง ไม่เช่นน้ันจะเป็นโมฆบรุุษ ถอืเพศนักบวชท�าตน 
เป็นพระอาศัยชาวบ้านเขากนิ แล้วกลายเป็นกาฝากข้ึนในวงแห่งพระศาสนาโดยอาศยั
ผ้ากาสาวพัสตร์เป็นโล่บังหน้าเกาะชาวบ้านเขากิน

เช่น บางคนเขาว่า นักบวชเป็นกาฝากเกาะชาวบ้านกนิ น้ีไม่ใช่เป็นการต�าหนิผิด
เสยีทีเดยีว ยงัมถีกูซึง่ควรรบัไปพจิารณาส�าหรบัทา่นผูม้ธีรรมในใจไม่ล�าเอยีง เพราะ
นักบวชอาศัยเกาะชาวบ้านเขากนิโดยไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากตวัเอง และไม่ได้
ท�าโลกให้เจริญด้วยอบุายใดๆ ทีจ่ะให้เขาเกดิความเฉลยีวฉลาดและเกดิความร่มเยน็ 
เพราะเหตุแห่งการมาคบค้าสมาคมกับพระได้เลยนั้นมีจ�านวนไม่น้อย พระประเภทนี้
เรียกว่าพระกาฝาก เพราะเกาะชาวบ้านเขากินเปล่าๆ
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เรียนวชิาทางโลกด้วยเพศของพระ ความประพฤตทิางกาย วาจา ใจ กลายเป็นโลก 
ไปเสียสิ้น ไม่มีความสนใจใคร่ต่ออรรถธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แต่อาศัย 
ชาวบ้านเขากินโดยไม่ต้องซื้อต้องหา ศาลาในวัด ก็เขาสละทรัพย์สร้างขึ้นให้อยู่ กุฏิ
ทกุหลงั กเ็ป็นภาระของประชาชนช่วยกนัสละทรัพย์ปลกูสร้างขึน้ให้อยู ่ถาด กระโถน 
ถ้วย จาน ฯลฯ เครื่องใช้ภายในวัดในกุฏิ ก็เป็นของประชาชนมีศรัทธาน�ามาถวายไว้  
เพือ่ให้ความสะดวกของพระเณรในวดั แต่แล้วกท็�างานในหน้าทีข่องโลกไปเสยี ให้ผิด 
จากหลักธรรมของสมณะซึ่งควรจะท�าตามหน้าที่ของตนผู้เป็นนักบวชตามแนวทางที ่
องค์สมเด็จพระผู้มพีระภาคเจ้าประทานไว้ กลบักลายเป็นอย่างอืน่ไปเสยี เช่นน้ีเรียกว่า 
พระกาฝาก ท�าบ้านเมืองให้ล่มจมไปได้ และท�าพระศาสนาวดัวาอาราม ตลอดเพือ่นฝูง 
ซึ่งเป็นเพศอันเดียวกันให้ล่มจมไปด้วยโดยไม่มีความผิด แต่อาศัยเพศอันเดียวกัน 
ท�าให้เปื้อน

ถ้าเป็นพระประเภทน้ี แม้เขาจะตเิตยีนว่าเป็นพระกาฝาก พระเกาะชาวบ้านกนิ น้ัน 
จัดเป็นการต�าหนิทีช่อบธรรม เพราะเป็นการต�าหนิเพือ่ให้ผู้ผิดแก้ไขส่วนบกพร่องของตน  
ไม่ใช่ต�าหนิเพือ่เป็นการล้างผลาญพระศาสนาและนักบวชทีด่ทีัว่ๆ ไปให้ล่มจมไปด้วย 
เพราะพระพทุธเจ้าและพระสาวกทัง้หลายไม่ได้ท�าอย่างน้ี ท่านอาศยัชาวบ้านเขามาเสวย 
และมาฉันนับแต่วนัเสดจ็ออกทรงผนวชด้วยกนัทัง้น้ัน แต่พอยงัธาตขุนัธ์และชวีติให้
เป็นไปวันหนึ่งๆ เพื่อความเพียรและความอยู่สบายในทิฏฐธรรมเท่านั้น

อยูท่ีไ่หนก็เพยีร ไปทีไ่หนกเ็พียร อดกเ็พยีร อิม่กเ็พยีร ในอริิยาบถทัง้สีเ่ตม็ไป 
ด้วยความเพียร ไม่ทรงละความเป็นศาสดาของโลกด้วยพระอิริยาบถใดๆ ทรงเป็น 
ศาสดาอยู่ตลอดเวลาและทกุๆ พระอาการทีเ่คลือ่นไหว แม้พระสาวกกท็�าหน้าทีใ่นความ 
เป็นสาวกอย่างสมบรูณ์ ไม่มีบกพร่องในอริิยาบถใดๆ เพือ่ผู้ใคร่ต่อการศกึษาในความ 
เคลื่อนไหวของท่านให้ได้รับประโยชน์ทุกเวลา เพราะพระพุทธเจ้าแลสาวกต้องเป็น 
ครูสอนโลกทุกๆ ความเคลื่อนไหว ไม่เพียงก้าวขึ้นบนธรรมาสน์อาสนะแล้วจึงจะจัด
เป็นศาสดาสอนโลก ทรงเป็นศาสดาและสาวกอยูต่ลอดเวลา เป็น ป�ฺุ�กเฺขต ฺของท่าน 
และของโลกอยู่ตลอดกาล
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พระทีก่ล่าวน้ีไม่ใช่พระกาฝาก เป็น พระป�ุ�ฺกเฺขต ฺของโลกให้ได้รับความร่มเยน็ 
เป็นสุข ใครมีข้อข้องใจไปปรึกษาอรรถธรรม จะเป็นข้อลี้ลับหรือจะเป็นทางโลก คือ 
ทางบ้านเรือนครอบครัวกต็าม เกดิการทะเลาะเบาะแว้งไม่ลงกนัได้ เมือ่น�าเร่ืองข้องใจ
ทีต่นไม่สามารถแก้ไขได้ไปกราบทลูหรือเรียนศกึษากบัท่าน ท่านอาจจะให้อบุายต่างๆ 
มาเป็นเคร่ืองพยงุน�า้ใจ แล้วปฏบิตัติามพระโอวาทของท่าน สามารถจะยงัสิง่ร้าวรานให้
กลบักลายเป็นของดขีึน้มาและกลบัใช้ได้อกีต่อไป ฉะน้ัน จึงควรจะเทดิทนูว่าพระโอวาท 
นั้นเป็นคุณแก่โลก

ผู้เป็นนักบวชประพฤตตินตามพระโอวาท กก็ลายเป็น ป�ฺุ�กเฺขต ฺข้ึนมาให้โลก
ได้กราบไหว้บชูา ให้เป็นเน้ือนาบญุของโลก ให้โลกได้รับความสขุความเจริญ ให้โลก 
ได้บญุได้คุณ ให้โลกได้รับความเฉลยีวฉลาดและมคีวามอบอุ่น เพราะมีพระปฏิบตัเิป็น
ป�ฺุ�กเฺขต ฺไว้เป็นหลกัใจในวดัหรือนอกวดั วดัมีมากเท่าไร โลกกม็คีวามร่มเยน็มาก  
และพระมีมากเท่าไร โลกยิ่งมีความอบอุ่นและร่มเย็นมาก เพราะเหตุใด เหมือนวัตถุ
เคร่ืองใช้สอยและอาหารการบริโภคมมีาก ย่อมท�าความสะดวกสบายให้แก่ประชาชน
และบรรดาสัตว์ทั่วๆ ไปไม่ให้อดอยากขาดแคลน มีความสุขความเจริญทั่วหน้ากัน 
ความเบียดเบียนกันและกันก็น้อยลง

แต่ถ้าตรงกนัข้าม วดัและพระมีมากเท่าไรกย็ิง่เป็นภยัต่อโลกมากขึน้ ไม่ใช่ค�าว่า 
พระคือนักบวชจะเป็นคุณต่อโลกโดยถ่ายเดียวตามที่เข้าใจกันก็หาไม่ พระที่กลาย
เป็นพิษเป็นภัยเป็นข้าศึกต่อโลกก็ยังมี ดังที่เห็นๆ กันอยู่ในสมัยปัจจุบันทุกๆ วันนี้  
ท่านทั้งหลายก็พอจะทราบได้ด้วยหูด้วยตาของตนเอง จากการประกาศในหน้า
หนังสือพิมพ์บ้าง ทั้งทางวิทยุบ้าง (จนถึงกับรัฐบาลก็ยังหวั่นวิตก ไม่ไว้ใจในพระ
ประเภทน้ี) น่ีคือพระทีเ่ป็นข้าศกึต่อโลก อาศยัข้าวของเขามากนิ แล้วยังกลบัเป็นศตัรู 
ต่อชาต ิต่อพระศาสนา ต่อพระมหากษตัริย์ และต่อรัฐธรรมนูญ น่ีคือพระทีเ่ป็นข้าศกึ 
ไม่ใช่เป็น พระปุ�ฺ�กฺเขตฺ ของตน และ ปุ�ฺ�กฺเขตฺ ของโลก

บัดน้ีเราทั้งหลายได้มีโอกาสวาสนาอ�านวยมาบวชในพระพุทธศาสนา มุ่งหน้า 
จะเป็น ปุ�ฺ�กฺเขตฺ ของตน เพื่ออันดับต่อไปจะได้เป็น ปุ�ฺญกฺเขตฺ ของพระศาสนา
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และของชาติบ้านเมือง ตลอดกุลบุตรสุดท้ายภายหลังให้เป็นความรุ่งเรืองได้แล้วไซร้  
จงเป็นผู้มีความสนใจใคร่ต่อข้อปฏิบัติ อย่ามีความเกียจคร้านและสะเพร่ามักง่ายซึ่ง
ไม่ใช่ทางเดนิของนักปราชญ์ พระพทุธเจ้าไม่ทรงพาเดิน และอย่าเหน็สิง่ทีจ่ะเป็นข้าศึก
แก่ตนและส่วนรวมว่าเป็นของด ีการอนัใดถ้าผิดจากความเป็นสมณะ จงงดเว้นทนัที 
จงด�าเนินตนอยูใ่นกรอบแห่งศีล สมาธ ิปัญญา อนัเป็นทางเดนิของนักบวชผู้มุง่แดน
แห่งความพ้นทกุข์ แม้โลกเขาไม่ได้บวช กจ็ะพลอยได้รับความร่มเยน็เหมือนอย่างเรา
ได้รับความสะดวกและร่มเย็นจากโลกอยู่ทุกวันนี้ เช่น กุฎี ศาลา ที่พักอาศัย เป็นมา 
จากโลกให้ความอนุเคราะห์ เครื่องอาศัยทุกอย่างที่ได้ครองตัวมีชีวิตเป็นมาล้วนแล้ว
แต่โลก คือศรัทธาญาติโยมช่วยกันทะนุบ�ารุง น่ีโลกให้ความร่มเย็นแก่พวกเราได้
อย่างนี้

ส่วนเราจะสามารถให้ความร่มเย็นแก่โลกด้วยวิธีใด เพราะเราไม่ได้ท�าไร่ท�านา 
ซื้อขาย แต่นาของเราคือ ปุ�ฺ�กฺเขตฺ อันเกิดจากประพฤติดีปฏิบัติชอบในตัวเราเอง 
โลกเขาไม่ได้บวชในพระศาสนากค็วรจะอาศัยเราได้ เมือ่เราม ีป�ุ�ฺกเฺขต ฺเช่นเดยีวกบั 
เราอาศัยเขาฉะน้ัน จงเทยีบเคยีงดคูณุของโลกกบัคณุของพวกเราจะควรปฏบิตัต่ิอกนั
ให้สม�่าเสมอ อย่ามองดูโลกตัวเท่าหนู มองดูเราตัวเท่าพระ แต่จงมองดูพระกับโลก
คือคนตาด�าๆ ด้วยกัน มีความรู้สึกอันเดียวกัน ต่างฝ่ายต่างมีบุญคุณต่อกัน

คนเราโดยมากมักมีนิสัยชอบดูถูกเหยียดหยามต่ออีกฝ่ายหน่ึง เน่ืองจากมอง
ข้ามตวั โดยเหน็คนอืน่ตวัเท่าหนู เหน็ตวัเราเท่าตวัช้าง จึงเหน็ช้างมรีาคา เหน็หมหูมา
เป็นสัตว์ต�่า ที่ถูกควรให้อภัยต่อสัตว์โลกด้วยกัน ย้อนเข้ามาหาพระกับญาติโยมออก
จากคนๆ เดียวกัน ต่างฝ่ายก็มีคุณค่าด้วยกัน ต่างก็อาศัยกัน โปรดพากันส�านึกใน
ตัวเรากับโลกสม�่าเสมอกันอย่างนี้

ศลี อย่าพึงเข้าใจว่าจะเป็นหน้าทีข่องใครรักษาให้บริสทุธิ ์นอกจากเราผู้มหีน้าที ่
พร้อมอยู่แล้ว สมาธิ คือความมั่นคงของใจ ก็ใจเราเป็นอะไรจึงไม่มั่นคง เพราะใจ
เป็นโลกจึงหาความมัน่คงไม่ได้ ถ้าใจเป็นธรรมแล้วจะหนีความม่ันคงไปไม่ได้ ค�าว่าใจ
เป็นโลกน้ัน เพราะใจกระเพือ่มอยูต่ลอดเวลา ความกระเพือ่มของใจเพราะความเขย่า 
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ตนเอง เช่น น�า้แม้จะใสสะอาด แต่ถกูเขย่าอยูเ่สมอ ย่อมจะขุน่อยูโ่ดยดี น่ีใจของเรา 
ตามธรรมดากข็ุน่มวัอยูแ่ล้ว ยิง่ถกูเขย่าด้วยตากับรูป หกูบัเสยีง จมกูกบักลิน่ ลิน้กบัรส  
กายกบัเคร่ืองสมัผัส ธรรมารมณ์กบัใจ คลกุเคล้ากนัเข้าแล้วกลายเป็นจิตขุน่มวัขึน้มา  
เมื่อใจขุ่นมัวเพราะเรื่องของโลกล้วนๆ จะให้เป็นธรรมคือความใสสะอาด ความสงบ
เยือกเย็น และความสุขความเจริญได้อย่างไร

ถ้าใจเป็นธรรม ท�าตามพระโอวาททีพ่ระองค์ทรงสัง่สอน เช่น ท่านสอนว่าจงฝึกจิต 
ด้วยความเพยีร เรากท็�าตามท่านด้วยความเพยีร บงัคบัจิตด้วยสตเิป็นพีเ่ลีย้งพาด�าเนิน  
มปัีญญาเป็นเคร่ืองส่องทาง จิตด�าเนินตามแถวแห่งธรรมแล้วจะเป็นไปเพือ่ความสงบ 
โดยถ่ายเดยีว จะไม่เป็นโลกขึน้มาในใจดวงน้ัน พระพทุธเจ้าและสาวกท่านเป็นธรรม 
เพราะท่านด�าเนินตามธรรม เรามุง่เป็นธรรม ธรรมน้ันเป็นธรรมของพระพทุธเจ้าและ 
เคยได้ปรากฏผลในพระองค์และสาวกมาแล้ว เม่ือเราน�ามาปฏบิตักิลบักลายเป็นโทษ 
ต่อเรา มีอย่างทีไ่หน ไม่เคยมีในทีไ่หนๆ และไม่เคยมใีนคัมภร์ีใดด้วย และจะไม่มีในกาล 
ต่อไปด้วย

ถ้าเราได้ปฏิบัติตามพระโอวาทซึ่งเป็นธรรมทั้งแท่งแล้ว เราจะกลายเป็นธรรม 
ขึน้มาภายในใจ เร่ิมแต่ความสงบในสมาธเิป็นข้ันๆ ตามอ�านาจแห่งการฝึกฝนทรมาน
ของตน แล้วกลายเป็นสมาธิที่ละเอียด และปัญญาที่พิจารณาไตร่ตรองในความ
เคลื่อนไหวของใจตลอดอวัยวะทุกส่วนแห่งร่างกาย คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ แยกส่วนแบ่งส่วนดูให้ชดัเจน ดูทัง้ภายในภายนอกในส่วนแห่งกายน้ี ส่วนใด 
ทีเ่ป็น อตตฺา แฝงขึน้มาคดิค้านธรรมของพระพทุธเจ้าทีต่รัสไว้ว่า อนตตฺา มไีหม ส่วนใด 
ที่เป็นความสุขฝืนธรรมที่ตรัสไว้ว่า ทุกฺขํ มีไหม และมีธรรมชาติใดที่เที่ยงทนถาวร 
สามารถขดัฝืนธรรมทีต่รัสไว้ว่า อนิจฺจํ มีไหม ในอวยัวะของเราทกุๆ ส่วน เมือ่ค้นดแูล้ว 
ก็เต็มไปด้วยไตรลักษณ์คือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ซึ่งเป็นธรรมล้วนๆ ทั้งนั้น

ใจทีเ่ป็นไปในธรรมขัน้สงูไม่ได้ กเ็พราะฝืนธรรมล้วนๆ จึงกลายเป็นโลกล้วนๆ 
ขึน้มา ผลอนัได้รับคือไฟเผาตวัเองให้รุ่มร้อนทัง้วนัทัง้คืน ไปทีไ่หนกร้็อน อยูท่ีใ่ดกร้็อน  
อยูใ่นบ้านกร้็อน อยู่ในวดัก็ร้อน อยู่ในป่ากร้็อน ขึน้ไปอยูบ่นภเูขากร้็อน อยูร่่มไม้กร้็อน  
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อยูใ่นทีก่ลางแจ้งกร้็อน หาความเยน็ไม่ม ีแม้ทีส่ดุอิม่ก็ร้อน หวิกระหายกร้็อน หนาวกร้็อน  
ร้อนก็ยิ่งร้อนเพิ่มทั้งกายทั้งใจ ร้อนทั้งวันทั้งคืนภายในใจไม่มีเวลาสร่างและบรรเทา
เบาลงได้ เพราะไม่มีน�้าที่ไหนมาดับไฟกองน้ีได้ นอกจากน�้าคือธรรมโอสถเท่าน้ัน 
ที่เกิดจากข้อปฏิบัติอันถูกทางจึงจะสามารถดับไฟได้ กลายเป็นความร่มเย็นข้ึนมาที่
ใจดวงนั้น

การพิจารณาขนัธ์ทกุๆ ขนัธ์ จงถอืไตรลกัษณ์เป็นทางเดนิของปัญญา พจิารณาลง
จุดน้ันเสมอ จะเป็นไตรลกัษณ์ใดไม่ผิดทาง ขอให้ชดัเจนด้วยปัญญาเป็นส�าคญักว่าอืน่  
จะดทูกุข์กใ็ห้ชดัเจน เพราะทกุข์มีอยูภ่ายในกายในใจตลอดเวลา ท�าไมจะไม่เหน็ทกุข์ 
ก็เราเป็นคนทกุข์เอง เราพจิารณาทกุข์ทีเ่กดิข้ึนกบัเราท�าไมจะไม่เหน็ พระพทุธเจ้าและ
สาวกดทูกุข์ของท่านและทกุข์ทัว่ๆ ไป ท�าไมท่านจึงเหน็ เราดูท�าไมจะไม่เหน็ความรู้สกึ 
คือใจเป็นอันเดียวกัน ความแปรสภาพแห่งส่วนต่างๆ ในร่างกายและจิตใจของเรา
กระเทือนถึงกันอยู่ตลอดเวลา ท�าไมจึงไม่รู้

จงดูสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญา เวทนาก็เกิดแล้วดับ ดับแล้วเกิด ทั้งดีทั้งชั่ว ทั้งสุข 
ทัง้ทกุข์ มนัเกดิดบักลบัไปกลบัมาอยูเ่ช่นน้ี จะถอืเอาตวัจริงจากสิง่เหล่าน้ีได้ทีไ่หน เพราะ 
ขนัธ์ทัง้ห้าคือไตรลกัษณ์ ทัง้รูปธรรมและนามธรรมแต่ละอย่างๆ เป็นไตรลกัษณ์อย่าง
สมบูรณ์ จึงไม่อธิบายไปมาก เมื่อปัญญาได้สอดส่องค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา มีสติเป็น 
เครื่องก�ากับรักษา ปัญญาเป็นเครื่องฟาดฟันขุดค้นสิ่งที่มีอยู่ในกายในจิตทั้งภายใน 
ภายนอก ความรู้แจ้งเหน็ชดัจะต้องเปิดเผยข้ึนมาทีใ่จทนัท ีอะไรจะมาปิดบงัลีล้บัปัญญา 
ไม่ได้ เพราะอ�านาจของปัญญาแทงทะลุปรุโปร่งไปหมดทั่วทั้งโลกธาตุ ไม่มีอันใด 
จะอาจเอือ้มปิดบงัปัญญาน้ีได้ และสามารถแทงตลอดไปหมดทกุหนทกุแห่งโดยไม่มี 
ขอบเขตจนเหน็แจ้งขึน้ในตนเอง ฉะน้ัน จงสนใจในปัญญา แม้จะเป็นความราบร่ืนต่อ 
การด�าเนินเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าและสาวก ท่านก็ด�าเนินด้วยสติปัญญาอย่างน้ี 
เหมือนกัน อย่าเข้าใจว่าท่านแหวกแนวไปคว้าเอาอะไรมาด�าเนินให้นอกเหนือจาก 
สติปัญญาและธรรมที่ท่านสอนไว้นี่เลย
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เราด�าเนินตามพระโอวาทที่ประทานไว้แล้วโดยถูกต้อง จะผิดพลาดจากหลัก
ความจริงและผลทีมุ่ง่หวงัไปไม่ได้ ถ้าได้ด�าเนินตาม สวฺากขฺาตธรรม แล้ว ผลยงัจะกลาย 
เป็นอย่างอื่น พระธรรมจะเรียกว่า สฺวากฺขาตธรรม และเป็น นิยยานิกธรรม ไปไม่ได้  
ที่เป็นได้อย่างนี้เพราะธรรมของพระองค์ยืนหลักตายตัวต่อเหตุผล ทนต่อการพิสูจน์
ตลอดกาล เพราะฉะน้ัน ปัญหาข้อน้ีจึงไม่ข้ึนอยูก่บัธรรมว่าจะล�าเอยีงไปมา แต่ข้ึนอยูก่บั 
เราจะต้องพิสูจน์ตัวเองเป็นล�าดับไป

จงเป็นผู้มีสติรู้ตัวเอง และมีปัญญาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของตัวเสมอไป เพราะ
หน้าที่ของเราซึ่งเป็นนักบวชมีเท่านี้ กิจการของโลก เรื่องของโลก ต้องยกให้โลกเขา  
เราอย่าไปเกี่ยวข้องเสียดาย แต่การปฏิบัติถูกต้องตามพระโอวาทเพื่อความหลุดพ้น
จากทุกข์โดยชอบแล้ว จงถือเป็นกิจจ�าเป็นและหน้าที่ของเราโดยเฉพาะ กิเลสตัวใด
อาจเอื้อมเข้ามา จงบังคับก�าจัดออกให้หมดด้วยน�้าใจกล้าหาญของนักบวช อย่ายอม
ให้เข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันกับจิตได้ จงพิจารณาตามที่กล่าวมานี้ กายทั้งท่อนมีเต็มอยู่
ในตวัของเราจะไม่รู้อย่างไรเล่า ความรู้เหน็ทางกายน้ีชดัเจนด้วยปัญญาฉันใด สภาพ
ภายนอกทัว่ๆ ไปซึง่มลีกัษณะเช่นเดยีวกนั ต้องรู้เหน็ชัดเจนด้วยปัญญาฉันน้ัน เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ ประกาศตัวอยู่ตลอดเวลา อกาลิโก ถ้าปัญญาได้หยั่งลง 
สู่กองขันธ์ซึ่งเป็นคลังแห่งไตรลักษณ์แล้วต้องรู้ เมื่อรู้จริงแล้วต้องปล่อยวางทันที  
จะยอมทนทุกข์ ถือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่าเป็นตนต่อไปอีกอย่างไร  
และจะไม่เหน็กระแสของใจซึง่เทีย่วพลกุพล่านในอาการทัง้หลายเหล่าน้ันตลอดทัง้วนั 
ทั้งคืนได้อย่างไร

ก็อะไรเล่าเป็นตัวโจรผู้ก่อเหตุแห่งความไม่สงบอยู่ทุกขณะ และเป็นข้าศึก 
ตวัลอืนามแห่งไตรภพ เร่ิมพจิารณาเบือ้งต้นกเ็หน็ว่ารูป เสยีง กลิน่ รส เคร่ืองสมัผัส ว่า 
เป็นข้าศึก เมื่อรู้แจ้งชัดด้วยปัญญาแล้ว สภาพน้ันก็เป็นสัจจะของจริงตามสภาพ 
ของตนๆ ไม่ปรากฏว่าเป็นข้าศึกต่อผู้ใด น้อมปัญญาย้อนหลังเข้ามาพิจารณารูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่าเป็นข้าศึกแก่ตน แต่แล้วสิ่งเหล่านี้ก็มีลักษณะ 
เช่นเดียวกับสภาวะที่พิจารณาผ่านมาแล้วโดยเป็นสัจจะของจริงอันเดียวกัน ไม่เคย
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ตัง้ตวัเป็นข้าศกึต่อผู้ใด แล้วอะไรเล่าเป็นกงจักรหมนุตวัเองอยูข่ณะน้ี อะไรเป็นผู้คว้า 
น�า้เหลวอยู่ตลอดเวลา อะไรเป็นผู้ฉลาดแต่กลบัโง่ต่อตวัเอง อะไรเป็นผู้ชนะเขาแต่กลบั 
แพ้ตัวเอง อะไรเป็นผู้หมุนไปตามสภาวะทั้งหลาย และถือสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นตนเป็น
สมบัติของตน แต่ตนกลับเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นโดยไม่รู้สึกตัว

เม่ือปัญญาได้พจิารณายอกย้อนจนรวมตวัแล้ว ไม่เหน็มอีะไรแม้แต่สิง่เดยีวจะ
ประกาศตนออกมาว่าเป็นตัวกิเลสตัณหา วัฏฏะพาหมุนเวียนเปลี่ยนตัวเองให้เป็นไป 
ต่างๆ ภายใต้วงล้อของจักรตวัใด มสีิง่เดยีวคอืวฏัจิตทีท่่านให้นามว่า อวชิชา เป็นนัก 
ท่องเที่ยว นักล่าภพล่าชาติความเกิดๆ ตายๆ จนเจ้าตัวหลงความเป็นมาผ่านมาของ
ตัวเอง ไม่ทราบว่าได้เที่ยวล่าภพล่าชาติไปที่ไหนบ้าง รู้และจ�าไม่ได้เลย นี่คือวัฏจิต  
จิตดวงท่องเที่ยว และธรรมชาติน้ีไม่มีเคร่ืองมือใดๆ จะสามารถพิสูจน์ขุดค้นและ
ท�าลายได้ นอกจากสตกิบัปัญญาประกอบกบัองค์ความเพยีรพจิารณาไม่หยดุย้ังเท่าน้ัน  
จึงจะสามารถท�าลายธรรมชาตินี้ได้

ปัญญาท�าการถากถางสิง่ปกคลมุทัง้ภายนอกคอื รูป เสยีง กลิน่ รส เคร่ืองสมัผัส 
ทัง้ภายในคอื รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ออกจนหมดสิน้ ยิง่เหน็กระแสของ
อวชิชาและตวัอวชิชาปรากฏตวัอย่างเตม็ที ่และจะได้ปฏิเสธสภาวะทัง้หลายว่ามนัไม่ใช่
ตวักิเลสตณัหาและไม่ใช่วฏัจักรแต่อย่างใด นอกจากความรู้รู้ทีแ่สดงตวัอยูต่ลอดเวลา 
ผู้เดยีวเท่าน้ัน ปัญญาขดุค้นลงไปว่าผู้รู้น้ีเป็นอะไรอกี พจิารณาลงไปกเ็หน็แต่ไตรลกัษณ์ 
เต็มตัวในวัฏจิตดวงนั้น ฉะนั้น ธรรมชาตินี้จึงเป็นกงจักรและเป็นโลกอย่างเต็มดวง  
เพราะถ้าไม่เป็นไตรลักษณ์ จะเป็นโลกและเป็นสมมุติไปไม่ได้ ต้องเป็นวิมุตติไป  
ความดี ความชัว่ สขุ-ทกุข์ ซึง่เป็นสมมตุเิกดิมาจากไหน นอกจากจะเกดิจากจิตอวชิชา 
ซึง่เป็นตวัสมมตุด้ิวยกนั น่ีเร่ืองของปัญญา มาถงึขัน้น้ีแล้วกลายเป็นปัญญาอตัโนมตัิ
หมุนรอบตวัอยูต่ลอดเวลาไม่มใีครมาบงัคับ เร่ืองของตนมีมากมน้ีอย ผิด-ถกู ด-ีช่ัว 
หยาบ-ละเอียด จะรู้เท่าทันและปล่อยวางไปเป็นล�าดับไม่รีรอ จะทนทานและปิดบัง 
ปัญญาไว้ไม่ได้
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เรื่องดี-ชั่ว, สุข-ทุกข์ เป็นต้น จะปรากฏขึ้นจากจิตอวิชชานั้นทั้งหมด และเห็น
จิตอวิชชาน้ันเป็นตวักเิลสตณัหา ตวักงจักรและตวัสมมตุอิย่างเตม็ดวง ธรรมชาตน้ีิได้ 
ถูกปัญญาสกัดฟาดฟันลงโดยไม่หยุดยั้ง ถึงกับตั้งตัวอยู่ไม่ได้ ที่มั่นของวัฏจิตคือ
อวชิชา กแ็ตกกระจายลงในขณะน้ัน ปัญหาโลกแตกซึง่เคยครองหวัใจมาเป็นเวลานาน 
แสนกปันับไม่ถ้วน กไ็ด้แตกกระจายหายสญูไปพร้อมๆ กนักบัอวชิชาได้ดับไป ธรรม
อศัจรรย์ซึง่มอียูใ่นทีแ่ห่งเดยีวกนัแต่ไม่เคยปรากฏตวัเพราะอ�านาจของอวชิชาปิดบงัไว้
อย่างมดิชดิ ก็ได้ปรากฏขึน้อย่างเตม็ทีใ่นขณะเดยีวกนักบัอวชิชาดบัไป ธรรมชาตทิีรู้่ว่า 
วัฏจักรหรืออวิชชาดับไปนั่นแล ท่านให้นามว่า วิวัฏฏะ หรือ สอุปาทิเสสนิพพาน คือ
นิพพานของพระอรหันต์ผู้ยังครองขันธ์อยู่

เมือ่ถงึธรรมชาตน้ีิแล้ว จะว่าเป็นศษิย์พระตถาคตหรือไม่ว่ากต็าม เพราะไม่ขึน้อยู่
กบัค�าพดูจาหรือด�าริคดิเอาเฉยๆ แต่ขึน้อยูก่บัหลกัธรรมชาต ิเช่น พระพทุธเจ้าตรัสไว้ว่า  
“ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้น้ันชือ่ว่าเหน็เราตถาคต” ต้องเหน็ทางข้อปฏิบตัด้ิวย เหน็ทางความรู้ 
ความฉลาดด้วย ปัญญาด้วย เห็นในหลักธรรมชาตินี้ด้วย เป็นสักขีพยาน ฉะนั้น  
จงพากนัด�าเนินตามอธบิายมาน้ี ค�าว่า วมิตุตพิระนิพพาน ทกุท่านจะได้ถามใครทีไ่หน 
เพราะเป็นธรรมตายตัวอยู่กับข้อปฏิบัติที่พระองค์ประทานไว้อย่างตายตัวแล้ว ขอให้
ด�าเนินแบบตายตวั สละเป็นสละตายเพือ่ปฏบิตั ิสมบตัอินัล�า้ค่าน้ันจะเป็นของเรา เพราะ 
พระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดเฉพาะพระองค์เดียว เป็นส่วนของใครของเราทุกท่าน  
ขอแต่ให้ด�าเนินตาม สฺวากฺขาตธรรม ค�าว่า นิยยานิกธรรม การรื้อถอนตนออกจาก
สังสารจักร จะเป็นเรื่องของเราได้รับผลอย่างแน่นอน

การแสดงธรรมเพื่อบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ได้มารวมกันหลายท่าน และได้
โยกย้ายมาจากสถานที่วิเวกต่างๆ ได้มารวมกันวันนี้ เห็นว่าเป็นโอกาสอันควร จึงได้ 
แสดงธรรมในฐานะเป็นกนัเองให้ฟัง จงน�าไปไตร่ตรองแล้วปฏบิตัต่ิอตนเองเพือ่ความ
เป็น ป�ฺุ�กเฺขต ฺของตน และเป็น ป�ฺุ�กเฺขต ฺของโลกให้ได้รับความร่มเย็น เป็นทีพ่ึง่จิต 
พึง่ใจ พึง่เป็นพึง่ตายแก่ประชาชนทัง้หลาย จงระลกึถงึค�าว่า ป�ฺุ�กเฺขต ฺของตนเป็น 
ข้อทีห่น่ึง และ ป�ุ�ฺกฺเขต ฺของโลกข้อทีส่องจะตามมาเอง เพราะเป็นธรรมเกีย่วโยงกัน  
จงอย่าพากันหลงลืม ปุ�ฺ�กฺเขตฺ ดังกล่าวมา
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ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาน้ี ขอบุญญานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระผู้มี 
พระภาคเจ้า พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายมีความ
สะดวกกายสบายใจ ทั้งปฏิปทาเคร่ืองด�าเนินจงเป็นไปตามพระโอวาทค�าสอนของ
พระพุทธเจ้า จนถึงจุดหมายปลายทางคือแดนแห่งวิมุตติหลุดพ้นไปได้ดังใจหมาย 
โดยเร็วพลันทุกๆ ท่านเทอญ
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หลักของพระศาสนา

เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๗

 

ท่านผู้ก�าลังเริ่มฝึกหัด โปรดได้จดจ�าวิธีที่ท่านอธิบายให้ฟังไว้และน�าไปปฏิบัติ 
ส่วนจะปรากฏผลหรือไม่น้ัน เราอย่าคาดคะเนและอย่าเป็นอารมณ์ ขอให้หลกัปัจจุบนั
คอืระหว่างจิตกบัอารมณ์ทีพ่จิารณาอยู ่มลีมหายใจเป็นต้น ให้มคีวามสมัผัสรับรู้กนัอยู่  
น่ีแลจะเป็นเครือ่งหนุนให้เกดิผลขึน้มา เร่ิมแต่ความสงบเข้าไปเป็นล�าดบั และเมือ่ได้
ปรากฏสิ่งใดขึ้นมาภายในใจ แม้ที่สุดความสงบที่ปรากฏขึ้นในขณะที่นั่งฟังเทศน์ก็ดี 
น่ังภาวนาก็ดี เม่ือถอนออกจากความสงบหรือลกุจากทีน่ั่งน้ันแล้ว ในวาระต่อไปทีเ่ราจะ
บ�าเพญ็อกีเช่นเดยีวกบัคราวทีแ่ล้ว โปรดอย่าได้ไปท�าความส�าคญัในผลทีไ่ด้เคยปรากฏ 
แล้วอย่างใด ซึ่งผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้หรือผ่านมาคราวที่แล้ว

เบือ้งต้นทีจ่ะปรากฏความสงบขึน้มาให้เราได้รับเป็นอารมณ์น้ัน เรายงัไม่มีต้นทนุ
มาจากไหน หรือไม่มีวี่แววที่ไหนเลยว่าเราจะได้รับผลอย่างน้ัน ท�าไมคร้ังแรกที่เรา
ปรากฏผลเช่นน้ันจึงมขีึน้ภายในจิตใจของเราได้ มขีึน้ปรากฏข้ึนได้เพราะเหตใุด กต้็อง 
ปรากฏขึ้นเพราะเหตุที่เราบ�ารุงโดยถูกต้อง คราวต่อมาเราก็ก�าหนดต้นเหตุน้ันไว้  
อย่าให้จิตกลายเป็นเร่ืองสัญญาอดีต คือไปคาดหมายในการกระท�าที่ผ่านมาแล้ว  
จิตจะเคลื่อนจากหลักปัจจุบันซึ่งเป็นฐานที่เกิดขึ้นแห่งผล นี่แหละหลักส�าคัญ
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โดยมากที่วันนี้จิตได้รับความสงบ วันต่อไปไม่สงบนั้น เนื่องจากสัญญาอดีตที่ 
มาหมายในวันน้ีซึง่ล่วงไปแล้ว สิง่ทีเ่ราจะยดึไว้เป็นหลกัใจเพือ่การปฏบิตัต่ิอไปกคื็อจิต
ทีไ่ด้รู้ได้เหน็หรือมคีวามสงบขึน้ในคราวใดกต็าม สงบขึน้เพราะเหตใุด อะไรเป็นเหต ุ
ให้จิตได้รับความสงบหรือมีความรู้เห็นต่างๆ เช่นนั้น ให้เรายึดต้นเหตุอันนั้นมาเป็น 
ต้นเหตใุนปัจจุบนัของเรา ผลจะปรากฏขึน้เช่นน้ันหน่ึง หรือแปลกประหลาดยิง่กว่าน้ัน 
หนึ่ง หรือละเอียดยิ่งกว่านั้นไป หนึ่ง

โดยมากผู้ที่บ�าเพ็ญทางด้านจิตใจที่ได้รับความสงบเยือกเย็นมาแล้ว ขาดความ
ส�ารวมระวงัภายในตวั ความเพยีรก็ด้อย ทน้ีีจิตกม็ทีางเสือ่มลงไปได้ เมือ่จิตเสือ่มลง 
ไปแล้ว จะพยายามปรับปรุงจิตใจของตนให้มรีะดบัเช่นทีเ่คยเป็นมาไม่สามารถท�าได้ 
น่ีเพราะเหตวุ่าจิตไปยดึเอาเร่ืองอดตีเสยี ทัง้ๆ ทีต่นก�าลงัน่ังภาวนา ความมุง่จะให้เป็น
เช่นนั้นๆ ไม่มีผลอันใดเกิดขึ้นนอกจากจะเป็นสัญญาเครื่องรบกวนใจให้ไม่สามารถ
ท�าความสงบให้แก่ตัวเองได้เท่านั้น

เพราะฉะน้ัน อารมณ์เช่นทีว่่ามาน้ีต้องปล่อยวางในขณะทีเ่ราบ�าเพญ็ ถอืหลกัปัจจุบนั  
เราจะก�าหนดจิตกับอารมณ์บทใด กับธรรมบทใด หรืออารมณ์ใดก็ตาม ให้ท�าความ 
รู้สึกไว้กับอารมณ์หรือธรรมบทนั้นเท่านั้น โดยไม่ต้องไปคาดว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไร  
ความสขุทีจ่ะเกิดขึน้น้ีจะมีลกัษณะเช่นไร หรือเหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึน้จะเป็นเหตกุารณ์
เช่นไร ดังนี้เป็นต้น เราไม่ต้องไปสนใจ โปรดท�าหน้าที่ในวงปัจจุบันที่กล่าวนี้

ไม่ว่าจิตของนักบวช ไม่ว่าจิตของฆราวาส ไม่ว่าจิตของผู้หญงิผู้ชาย ต้องท�าความ 
รู้สึกตัวเองอยู่เสมอ และเป็นจิตที่มุ่งต่อความรู้สึกต่างๆ อยู่ด้วยกัน ไม่เคยนอนใจ 
อยูเ่ฉยๆ โดยปราศจากความรู้ แม้จะหลบักย็งัรู้ว่าหลบั หลบัสนิทดกีรู้็ ฝันเร่ืองอะไร 
กรู้็ น่ีกพ็อให้เราทราบได้ว่าจิตน้ีไม่เคยละความรู้จากตนเองไปแม้ขณะเดยีว เมือ่จิตได้ 
รับธรรมเป็นเคร่ืองอบรม เป็นเคร่ืองเกาะเคร่ืองเหน่ียวแล้ว จิตจะต้องมหีลกัฐานมัน่คง 
ขึ้นโดยล�าดับ

เพราะฉะน้ัน นับตัง้แต่คร้ังพทุธกาลมาจนถงึปัจจุบนั เวลาอปัุชฌายะท่านจะบวช 
พระบวชเณร ท่านจึงให้กรรมฐาน ๕ เรียกว่า ตจปัญจกกรรมฐาน คือ เกสา โลมา 
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นขา ทนัตา ตโจ ทัง้ ๕ น้ี เพือ่เป็นหลกัใจของนักบวชจะได้บ�าเพญ็พจิารณา จิตจะได้ 
อาศัยอยูก่บัอาการทัง้ ๕ น้ี อาการใดอาการหน่ึงทีถ่กูจรติของตนพจิารณาด ูเช่น หนัง 
เป็นต้น พิจารณาออกข้างนอก พิจารณาเข้าข้างใน เมื่อความรู้ได้อยู่กับอาการนีแ้ล้ว  
ความรู้อาจจะซมึซาบไปสูอ่าการอืน่ๆ ทัว่สรรพางค์ร่างกายว่ามลีกัษณะเช่นไรบ้าง

หลกัความจริงทีม่อียูใ่นกายน้ีทัง้หมด แม้ท่านจะระบไุว้เพยีง ๕ ประการน้ีกต็าม 
สิ่งที่ไม่ระบุไว้นอกนั้นจะเป็นสภาพเช่นเดียวกันกับสิ่งทั้ง ๕ ที่กล่าวนี้ทั้งนั้น เมื่อจิต
ได้เกาะอยู่กับอาการใด มีสติอยู่กับอาการใด จิตจะค่อยรู้เร่ืองรู้ราวกับอาการน้ัน  
และท�าความเข้าใจตนเองกับอาการน้ันให้ถกูต้อง ต่อจากน้ันจะมคีวามซมึซาบรู้ไปใน
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย บางคร้ังก็ปรากฏขึน้เหมอืนกบัเราเหน็ด้วยตาเน้ือ เหน็ชดัจริงๆ  
จะเหน็ส่วนใดกต็ามในส่วนแห่งร่างกายน้ี เมือ่จิตได้เหน็ชดั ความสนใจซึง่เกดิขึน้ใน 
ขณะน้ันก็มีมาก จิตก็ตั้งเป็นปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ในอาการที่จิตเห็นชัดน้ัน น่ีท่าน
เรียกว่า “เห็นกาย” อย่างหนึ่ง

เมื่อจิตได้จดจ่ออยู่กับอาการที่เห็นน้ันแล้ว จะเป็นเหตุให้ความรู้ของจิตน้ัน
กระจายไปทุกแห่งทุกหนเบื้องบนเบื้องล่างในส่วนแห่งร่างกาย แล้วเกิดความสลด 
สงัเวชภายในร่างกายของเราว่ามสีิง่บางๆ สิง่หน่ึงเท่าน้ันปกปิดหุม้ห่อไว้ ไม่ได้หนาเท่า 
ใบลานเลย นอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่ประสงค์ แต่เพราะเหตุแห่งสติกับ
ปัญญาของเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเสีย จึงเห็นสภาพนี้กลายเป็นตนเป็นตัว เป็นสัตว์ 
เป็นบุคคล เป็นเขาเป็นเรา เป็นหญิงเป็นชายขึ้นมา แล้วกลับเป็นจุดที่ยึดหมายของ
อุปาทานอย่างเต็มที่

เมื่อจิตเราได้ปักปันเขตแดนลงในที่ใด ยกอุปมาภายนอก เช่น เราได้ปักปัน
เขตแดนเอาที่แห่งใดแห่งหนึ่งว่าเป็นของเราขึ้นมา แม้ที่นั้นจะยังไม่มีเครื่องเพาะปลูก
ต่างๆ กต็าม จะมีแต่เพยีงทีด่นิว่างๆ อยูเ่ท่าน้ัน เกดิมผู้ีใดผู้หน่ึงเข้ามาล่วงล�า้เขตแดน
ของเราเข้า อย่างน้อยก็ต้องต่อว่ากัน มากกว่านั้นก็เป็นถ้อยเป็นความหรือฆ่ากันก็ได้
เพราะเหตุแห่งที่ว่างๆ นั้น ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีใครมาเกี่ยวข้องเลย
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ทน้ีีเม่ือเราย้อนเข้ามาสูอ่ปุาทานในขนัธ์ กมี็ลกัษณะเช่นน้ันเหมือนกนั ต่อเม่ือเรา 
ได้พิจารณาเห็นชัดตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปข้างในด้วยอ�านาจของปัญญา เร่ืองอุปาทาน 
ที่จะแทรกสิงอยู่ในอาการใดส่วนใดในร่างกายนี้ จะค่อยถอนตัวออกมาเป็นล�าดับๆ  
ย่ิงได้พจิารณามากเท่าไร กย็ิง่เป็นปากเป็นทางให้ถอนอปุาทานได้มากเท่าน้ัน การปักปัน 
เขตแดนก็เรียกว่าถอดทิ้งไปวันละชิ้นสองชิ้น

เพราะฉะนั้น ค�าว่ากรรมฐาน ๕ ที่พระอุปัชฌายะมอบให้นั้น จึงเป็นหลักใหญ่
ส�าคัญที่สุดในส่วนแห่งกายนี้ ถ้าจะพูดว่าอริยสัจก็มีอยู่ภายในกายนี้ทั้งนั้น คือ ทุกข์
ก็ทุกข์ที่กาย สมุทัยก็หมายถึงความถือกายอันน้ี มรรคจึงหาทางเดินไม่ได้ เพราะ
เกลื่อนไปหมดตั้งแต่เรื่องของสมุทัยปักปันเขตแดนไว้ทั่วทั้งร่างกาย มรรคคือปัญญา
ที่จะถอดถอนอุปาทานนี้จึงไม่มีช่องมีทาง ดังนั้นที่ท่านให้อุบายวิธี ๕ ข้อ คือ เกสา 
โลมา นขา ทนัตา ตโจ แก่นักบวช จึงเปรียบเหมอืนกบัว่าการให้อาวธุเข้าถากถางเพือ่ 
ถอดถอนอุปาทานของตนตามส่วนต่างๆ แห่งร่างกายนี้

นับตัง้แต่การพจิารณาขัน้ต้นจนมคีวามช�านิช�านาญสามารถรู้เท่าทนัในส่วนแห่ง
ร่างกายทัง้ภายนอกภายใน เบือ้งบนเบือ้งล่าง และรอบทัง้ตวั เราจะแยกเป็นส่วนแห่ง
กองทกุข์ เร่ืองของกายน้ีทกุส่วนจะไม่มีส่วนไหนเว้นได้เลยว่าไม่ใช่กองทกุข์ ช้ินเลก็น้อย 
เป็นเรื่องกองทุกข์เสียทั้งนั้น ถ้าลงเอาปลายเข็มจดลงไปสักนิดหนึ่ง เราก็จะทราบว่า
เร่ืองกองทกุข์มันมอียูท่ัว่สรรพางค์ร่างกาย แม้ปลายเข็มหน่ึงเท่าน้ันกไ็ม่มช่ีองว่างพอจะ 
จรดลงได้ จะเต็มไปแต่เรื่องกองทุกข์ภายในกายของบุคคลคนหนึ่ง เมื่อจิตได้อาศัย
อยูก่บัส่วนแห่งกายส่วนใดส่วนหน่ึงแล้ว โดยการบงัคบัไว้ด้วยสตใิห้ท่องเทีย่วอยูต่าม 
สรรพางค์ร่างกายน้ี ใจจะมีโอกาสรู้เร่ืองของตัวเอง เร่ืองของทุกข์ก็จะรู้กันในที่น่ี  
เพราะทุกข์มีอยู่ที่นี่ ไม่ได้นอกเหนือไปจากสัตว์จากบุคคลนี้เลย

ดงัน้ันค�าว่า อริยสจั เป็นธรรมลกึซึง้น้ัน จึงไม่เลยความรู้สกึของเราไปได้ อยูก่บั 
ความรู้สกึของเราด้วยกนั ถ้าว่าสงู กไ็ม่เลยกายกบัใจของสตัว์และบคุคล สมทุยัว่าลกึ 
กไ็ม่ลกึไปไหน จะเกดิขึน้จากความรู้สกึน้ีทัง้น้ัน และการพจิารณาเร่ืองของกายให้เหน็ว่า 
เป็นทุกข์ก็ดี ให้เห็นว่าเป็นสภาพที่แปรอยู่ตลอดเวลาทั้งส่วนแห่งกายและทางด้าน
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จิตใจก็ดี เป็นสภาพที่ปฏิเสธในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลทั่วสรรพางค์ร่างกายและ
จิตใจก็ดี เป็นอุบายวิธีที่จะให้เราได้ถอนอุปาทานที่เรียกว่าเป็นตัวสมุทัยน้ันขึ้นมา  
ให้ธรรมชาตเิหล่าน้ีได้อยูเ่ป็นปกต ิไม่ถกูกดข่ีบงัคบัหรือยดึมัน่ถือมัน่จากใจ และให้ใจ 
ได้อยูเ่ป็นสขุ ไม่ต้องไปกงัวลกบัสิง่ใดว่าเป็นเราเป็นของเรา ต่างอนัต่างอยู ่น่ีท่านเรียกว่า  
“ยถาภตู ํ�าณทสสฺนํ” รู้เหน็ตามเป็นจริงในส่วนแห่งร่างกายทกุส่วนว่าเป็นไตรลกัษณ์
โดยทางปัญญา จนสามารถถอดถอนอุปาทานออกได้จากส่วนแห่งกายนี้ทุกส่วนไม่มี
อันใดเหลือ

อปุาทานของใจทีม่าเกีย่วข้องกบัส่วนแห่งร่างกายน้ีได้ถอนตวัไปแล้วกต้็องเข้าไป
สูจิ่ต แม้พวกเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ทีเ่กีย่วข้องกบักายน้ีกข้ึ็นอยูก่บัเร่ืองหวัใจ 
ดวงเดียว เม่ือปัญญาของเรามกี�าลงัเพราะเหตแุห่งการฝึกฝนอบรมอยู่เสมอ ไม่เพยีงแต่ 
จะรู้เร่ืองของกายซึง่เป็นส่วนหยาบๆ แม้เร่ืองของจิตทีม่องไม่เหน็ด้วยตาเน้ือแต่กรู้็อยู่ 
ด้วยใจของตัวเองน้ัน ก็จะพ้นจากปัญญาน้ีไปไม่ได้ อุบายวิธีที่พิจารณาทั้งหมดที ่
เรียกว่า “มรรค” เป็นอบุายวธิทีีจ่ะถอดถอนเร่ืองความถอืม่ันส�าคญัผิดของตนทีใ่ห้ชือ่ว่า 
สมทุยัทัง้น้ัน เมือ่เป็นเช่นน้ี ทกุข์ สมทุยั นิโรธ มรรค จะละเอยีดหรือสงูไปทีไ่หนไม่ได้  
นอกเหนือไปจากคนคนนี้เลย คือเรา

ทีเ่รามองไม่เหน็เร่ืองความจริงทีมี่อยูก่บัตวัเราน้ัน เน่ืองจากเรามองข้ามเราไปเสยี 
เท่านั้น เรามองข้ามอริยสัจ จึงไม่เห็นอริยสัจที่ประกาศตัวอยู่กับเรา พระพุทธเจ้าก็ดี  
สาวกกดี็ ทีว่่าตรัสรูม้รรคผลนิพพาน ท่านตรัสรู้อะไร นอกจากจะรู้แจ้งเร่ืองอริยสจัทัง้
ฝ่ายทกุข์และสมทุยัด้วยมรรค แล้วกก็ลายเป็นนิโรธ คอืความดบัสนิทแห่งทกุข์ขึน้มา  
ทั้งส่วนจิตใจและกายก็หมดกังวล

ธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงพจิารณาในครัง้น้ันกบัทีเ่ราพจิารณาอยูน้ี่ เป็นเร่ืองของทกุข์ 
สมทุยัอนัเดยีวกนั การพจิารณากพ็จิารณาด้วยมรรค คอืเร่ืองของสตปัิญญาอนัเดียวกัน  
นิโรธะ คอืความดบัทกุข์เป็นล�าดบัๆ ไปน้ัน จะเป็นอืน่มาจากทีไ่หน กต้็องเป็นเร่ืองของ 
อริยสจัอนัเดียวกนัอกี เพราะฉะน้ัน ค�าทีท่่านตรัสไว้ว่า “มชัฌมิาปฏิปทา” จึงไม่เลยจาก 
ศูนย์กลางแห่งขันธ์ของเรานี้ มีความเป็นกลางอยู่เสมอ
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จิตเราพยายามท�าความสงบ เราพยายามเราเอง ความไม่สงบก็คอืเป็นเร่ืองของ
เราเอง ผู้พยายามจะท�าความสงบและดัดแปลงตวัเองกคื็อเรา เหตใุดจึงจะเป็นไปเพือ่ 
ความสงบไม่ได้ จะหนีจากความพยายามของเราไปไม่ได้แน่นอน ต้องหยัง่เข้าสูค่วาม
สงบได้

ความสงบของใจมหีลายชัน้ สงบบางขณะบางเวลาแล้วถอนข้ึนมาเสยี น่ีเรียกว่า 
ความสงบทีเ่รายงัไม่ช�านาญ ความสงบอกีอย่างหน่ึง พอจิตรวมเข้าไปแล้วถอยออกมา 
เล็กน้อยแล้วออกรู้สิ่งต่างๆ จะเป็นเร่ืองภายนอกหรือเป็นเร่ืองภายในของตัวเอง
แสดงออก แต่ตนไม่รู้ก็เป็นได้อย่างนั้นก็มี นี่จะมีเป็นจ�านวนน้อย ในสมัยทุกวันนี้ 
ไม่ค่อยมมีาก แต่จะปฏเิสธว่าไม่มไีม่ได้ น่ีท่านเรียกว่าสมาธปิระเภทหน่ึง อปุจารสมาธิ  
อปุะ แปลว่า เข้าไป เข้าไปแล้ว จาระ กอ็อกเทีย่วออกรู้สิง่ต่างๆ น่ีให้นามตามธรรมะป่า 
ว่าอย่างนั้น

อัปปนา คือ ความแนบสนิทของสมาธิ แม้จะถอนออกจากสมาธิแล้วมาเป็นจิต
ธรรมดา กท็รงไว้ซึง่ความสงบ ไม่ฟุง้เฟ้อเห่อเหมิไปกบัเร่ืองอารมณ์ใดๆ ตัง้อยูใ่นความ 
สงบของตน มีความเยอืกเยน็สบายอยูเ่ช่นน้ัน แม้เราจะคดิปรุงแต่งเร่ืองการงานอะไร
กไ็ด้ แต่ธรรมชาตคิวามสงบทีเ่ป็นภาคพืน้ของสมาธปิระเภทน้ันจะต้องเป็นอยูเ่ช่นน้ัน
โดยปกต ิเมือ่รวมเข้าไปกว็างกิริยา ปล่อยอาการความคิดความปรุงต่างๆ เสยี อยูเ่ป็น 
เอกจิต คือมีความรู้อันเดียวเท่านั้นไม่เกี่ยวกับอารมณ์ใดๆ และรวมได้เป็นเวลานาน 
นี่ท่านเรียกว่า อัปปนาสมาธิ ท่านให้ชื่ออย่างนั้น

เร่ืองของปัญญาก็มีเป็นขั้นๆ เช่นเดียวกับสมาธิ ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ  
อปัปนาสมาธ ิปัญญาก็เป็นปัญญาขัน้หยาบ ขัน้กลาง ขัน้ละเอยีด ทีเ่ราจะควรใช้ตามขัน้ 
ของสมาธิของเราได้ ปัญญาที่เราฝึกหัดใช้เบื้องต้นก็ต้องเป็นปัญญาขั้นหยาบ ต่อเมื่อ 
ฝึกหัดอยู่เสมอแล้วก็จะกลายเป็นปัญญาที่มีก�าลังขึ้นมาเลื่อนเป็นล�าดับๆ ความช�านิ 
ช�านาญคล่องแคล่วก็นับวันคล่องแคล่วและช�านิช�านาญ และมีความรวดเร็วข้ึนไป  
เช่นเดียวกับเร่ืองของสมาธทิีผู้่ฝึกฝนอบรมจนพอตวัแล้ว ต้องการจะให้จิตสงบเมือ่ไร 
ก็ได้ตามความต้องการ นี่คือความช�านาญของสมาธิที่ได้ฝึกฝนอบรมมาเต็มภูมิแล้ว  
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เรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกัน ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมเช่นเดียวกันกับเราฝึกฝน 
อบรมสมาธิ

ไม่ใช่ว่าเม่ือจิตเป็นสมาธแิล้วจะกลายเป็นปัญญาขึน้มา เป็นสมาธขิัน้ไหนจะกลาย 
เป็นปัญญาขัน้น้ันขึน้มาตามๆ กนัอย่างน้ีกห็าไม่ ต้องอาศยัการฝึก ถ้าหากว่าปัญญาจะ
เป็นธรรมชาติที่แฝงขึ้นมาพร้อมๆ กันกับสมาธิแล้ว ผู้บ�าเพ็ญสมาธิจะไม่มีการติดใน 
สมาธขิองตนเลย เพราะปัญญากม็หีน้าทีท่ีจ่ะเคลอืบแฝงข้ึนมา และท�างานได้เช่นเดียว 
กนักบัสมาธ ิหลกัทีถ่กูต้องกค็อืสมาธกิใ็ห้ถอืว่าเป็นสมาธเิสยี ในขณะทีเ่ราน่ังท�าความ 
สงบก็ให้เป็นความสงบ ได้รับความสงบแล้วเราจะคิดอ่านไตร่ตรองเร่ืองธาตุขันธ์  
อายตนะ สภาวธรรมต่างๆ จะแยกขยายแบ่งส่วนออกให้เป็นส่วนใดช้ินใด จะเป็นเร่ือง 
การแตกการสลายการท�าลายอยู่ในวงแห่งไตรลักษณ์แล้ว ท่านเรียกว่า “ปัญญา”

พยายามฝึกหัดเช่นเดียวกันกับฝึกหัดสมาธิจนปัญญามีความช�านิช�านาญ เช่น
เดียวกับสมาธิของเรามีความช�านาญด้วยวิธีฝึกฝนอบรม แล้วปัญญาก็จะรู้หน้าที ่
การงานของตน ไม่ใช่เราจะต้องบงัคบัอยู่ตลอดเวลา เม่ือปัญญามคีวามช�านาญ กก้็าว 
ขึ้นสู่ระดับสูงหรือละเอียดเป็นล�าดับ จนสามารถเป็นมหาปัญญาเป็นมหาสติไปได ้
พร้อมๆ กัน เมื่อได้ก้าวเข้าถึงมหาสติมหาปัญญาแล้ว ก็กลายเป็นปัญญาอัตโนมัติ 
เป็นสตอิตัโนมตั ิเราไม่ต้องบงัคับว่าให้รู้สิง่น้ันให้รูส้ิง่น้ี ให้ก�าหนดสิง่น้ันให้ก�าหนดสิง่น้ี 
ให้พจิารณาสิง่น้ันหรือสิง่น้ี แต่เร่ืองของสตกิบัปัญญาจะกลมเกลยีวกนัไป เช่นเดยีวกับ 
เกลยีวเชอืกท�างานในหน้าทีข่องตนเสมอ สิง่ใดทีม่าสมัผัส จะเป็นทางตา ทางห ูทางจมกู  
ทางลิ้น ทางกาย เรื่องของสติปัญญาจะวิ่งรู้เรื่องสิ่งที่มาสัมผัสได้ทันท่วงที

แต่ปัญญาขั้นที่กล่าวนี้เป็นปัญญาเกี่ยวกับเรื่องนามธรรมล้วนๆ จะไม่เกี่ยวกับ 
เร่ืองของกายเลย เพราะกายน้ีเพยีงสตขิัน้กลางกส็ามารถจะรู้ ปัญญาขัน้กลางกส็ามารถ 
จะถอดถอนอุปาทานได้เพราะความช�านาญในข้ันน้ี แต่เร่ืองนามธรรมที่เป็นส่วน
ละเอียด เช่น ความสุขความทุกข์ที่เป็นส่วนละเอียดปรากฏอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะ 
คอืสญัญาสงัขารทีป่รุงขึน้กบัจิตโดยเฉพาะน้ีเป็นส่วนละเอยีด จะเป็นเรือ่งของปัญญา
ส่วนละเอียดตามรู้ตามเห็นสุขทุกข์ที่ปรากฏขึ้นกับใจ สัญญา สังขารที่ปรุงขึ้นกับใจ 
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วญิญาณทีรั่บรู้สิง่ต่างๆ กระเพือ่มถงึใจ จิตจะยอกย้อนกลบัไปกลบัมาให้รู้ทีเ่กดิทีด่บั
ของอาการทั้ง ๔ นี้ ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนและดับแล้วไปอยู่ที่ไหน นี่เรียกว่าปัญญา
ขั้นละเอียด

ปัญญาขัน้น้ีจะมีความหมุนตวัเองอยู่เสมอ นอกจากเวลาหลบัเท่าน้ัน จะไม่มีการ 
บังคับบัญชาอะไร นอกจากว่าเราจะได้ยับยั้งเอาไว้เท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะไม่มีเวลาพัก 
ตวัเลย มีความเพลนิในการคดิการค้นการแก้ไขตนเอง ทีท่่านกล่าวไว้ในธรรมะขัน้สงูว่า  
อทุธจัจะ ความฟุง้ของใจ น่ีได้แก่การเพลนิในการคดิค้นของตนเองจนลมืตวั เรียกว่า 
เพลินเกินไป ต่อเมื่อจิตได้ผ่านไปแล้วถึงจะย้อนกลับมารู้ได้ว่ากิริยาที่เพลินเกินไปนี้
เรียกว่าเป็นทางผิดทางหน่ึงเหมอืนกนั ท�าให้ไม่มเีวลาจะพกัผ่อนจิตใจให้ได้รับความสงบ  
มีแต่ท�างานอยู่ตลอดเวลา

เวทนา ความสขุ ความทกุข์ ความเฉยๆ ทีป่รากฏอยูก่บัใจ สญัญา สงัขาร วญิญาณ  
ทีป่รากฏออกมาจากใจ จะหมดความหมายกบัสิง่ภายนอก เพราะสิง่ภายนอกเหล่าน้ัน 
เป็นด้านวัตถุและเป็นส่วนหยาบ จะเป็นเพียงปรากฏขึ้นภายในจิตแล้วก็รับรู้กันและ 
ดบัไป เกดิขึน้และดบัไปเท่าน้ัน พยายามสอบสวนทบทวนดเูร่ืองความเกดิความดบัของ 
อาการทั้ง ๔ นี้โดยทางปัญญาที่ท�าหน้าที่ของตนอยู่ทุกเวลาจนสามารถรู้ชัดว่าอาการ 
ทัง้ ๔ น้ี กบัเร่ืองรูปขนัธ์น้ีมีลกัษณะเช่นเดียวกนั แม้จะเป็นด้านวตัถกุบัด้านนามธรรม
ซึ่งไม่เหมือนกันก็ตาม แต่ก็รวมลงในไตรลักษณ์เช่นเดียวกัน

ไม่มีใครจะสามารถไปยึดเอาอาการทั้ง ๔ นี้ว่าเป็นสุข เป็นอัตตา หรือเป็นของ 
เทีย่งได้ มีสภาพแปรเช่นเดยีวกนั และยงัสามารถจะพจิารณาได้อกีว่า อาการทัง้ ๔ น้ี 
เกิดขึน้มาจากไหน ฐานทีต่ัง้ของอาการทัง้ ๔ น้ีมอีะไรเป็นทีต่ัง้ นอกจากจิตแล้ว อาการ
ทั้ง ๔ นี้จะไม่มีที่ตั้ง นี่ที่พระพุทธเจ้าท่านพิจารณาปัจจยาการ คือความเกิดความดับ
ของสิ่งเหล่าน้ี จนสามารถรู้ที่เกิดที่ดับและรู้เท่าทันในจุดน้ันได้อีกด้วย เรียกว่าได้
ปล่อยวางฐานทีเ่กดิแห่งภพแห่งชาต ิฐานทีเ่กดิแห่งกเิลสตณัหาอาสวะได้แก่จิตดวงน้ัน  
ปล่อยวางส่วนแห่งร่างกาย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไปเป็นล�าดับๆ แล้ว
ก็ปล่อยวางธรรมชาติซึ่งเป็นรากฐานของกิเลสตัณหานั้นได้ด้วยปัญญาอีก แล้วกิเลส
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ตณัหาจะมีทีต่ัง้บ้านตัง้เรือนตัง้ภพตัง้ชาตทิีไ่หน ไม่มทีีต่ัง้ น่ีท่านเรียกว่าท�าลายอวชิชา 
อวิชชาได้สิน้สดุลงในจุดน้ี เร่ืองอปุาทานทัง้หมดกไ็ด้ยตุกินัลง ความบริสทุธิน้ั์นจึงจะ
ปรากฏภายในท่านผู้รู้นั้นอย่างเด่นชัดในขณะนั้นนั่นเอง

เร่ืองภพน้อยภพใหญ่ทีเ่คยเป็นมา กท็ราบชดัในขณะน้ันว่าเป็นไปจากธรรมชาติ
อนัเดยีวน้ี เป็นผู้พาให้เกดิให้ตาย พาให้ทกุข์ยากล�าบาก สงูๆ ต�า่ๆ ลุม่ๆ ดอนๆ แห่งภพ 
แห่งชาตแิห่งความสขุความทกุข์ กไ็ปจากจุดเดยีวน้ีทัง้น้ัน น่ีเรียกว่าบ่อแห่งความกงัวล 
มอียูจุ่ดน้ี ถ้าว่าต้นไม้ กค็อืรากแก้วของต้นไม้ ถ้าว่าภพว่าชาต ิกร็ากแก้วของภพของชาติ  
ได้แก่จิตอวิชชาทีพ่วัพนัหรือซมึซาบกนัอยูจ่นไม่ทราบว่าอะไรเป็นจิต อะไรเป็นอวชิชา 
จนกว่าปัญญามีความสามารถแกล้วกล้าถึงข้ันมหาสติมหาปัญญาแล้ว จึงจะทราบ
รากฐานที่เกิดแห่งภพแห่งชาติได้โดยชัดเจน พร้อมทั้งท�าลายด้วยมรรคญาณ ได้แก่
ปัญญาขั้นละเอียด ภพชาติจึงจะสิ้นสุดลงในใจดวงนั้น

น้ันแลทีท่่านว่า วสุติ ํพรฺหมฺจริย,ํ กต ํกรณยี.ํ เสร็จกจิในพระพทุธศาสนา กิจอืน่ 
ทีจ่ะท�าให้ยิง่กว่าน้ีไม่มี คือเราจะท�าการถอดถอนอะไรอกี ไม่มสีิง่ทีจ่ะถอดถอน เพราะ
สมมุตไิด้สลายตวัลงไปหมดแล้วไม่มอีนัใดเหลอื ท่านจึงให้ชือ่อนัหน่ึงขึน้มาว่า “วมุิตต”ิ 
สมมุติน้ันเราตั้งชื่อด้วยมีความติดใจในสิ่งน้ันด้วย เป็นอุปาทานในสมมุติน้ันด้วย  
แต่วมิตุตติัง้ขึน้ด้วยอ�านาจแห่งท่านผู้บริสทุธิต์ัง้ จึงไม่มข้ีอข้องใจอนัใดกบัชือ่ของวมุิตติ  
ตั้งไว้ตามอาการเท่านั้น

ทีนี้อริยสัจธรรมทั้ง ๔ ไปอยู่ที่ไหน เมื่อจิตได้ถึงขั้นนั้นแล้ว ทางเดินก็สุดวิสัย
หรือว่าปล่อยไว้ตามเป็นจริง ทุกข์ก็ได้สลายตัวไปแล้ว เพราะรากฐานคือสมุทัยได้ถูก
ถอดถอนขึ้นด้วยมรรค คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นิโรธะก็แสดงตัวขึ้นมาว่าดับทุกข์  
ผู้ใดที่รู้ว่าทุกข์ดับ ผู้นั้นไม่ใช่ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เพราะฉะนั้น ธรรมชาตินั้น
จึงนอกเหนือไปจากทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค อีกทีหนึ่ง นี่หลักของพระพุทธศาสนา

ผู้ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าสมัยโน้นและสมัยนี้ ไม่ว่าสมัยใด 
ขอแต่ได้ด�าเนินตามหลกัความจริงคอืเหตผุลโดยถกูต้อง ผลอนัเป็นทีพ่งึพอใจจะต้อง
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แสดงขึ้นได้ด้วยกันทุกราย โดยไม่ค�านึงว่าเป็นหญิงเป็นชาย นักบวชหรือฆราวาส 
อ�านาจวาสนาน้ันเราสร้างมาด้วยกันทุกคน เราอย่าได้ประมาทอ�านาจวาสนาของตน 
ทุกคนก็ต้องมีกิเลสด้วยกัน เพราะกิเลสยังไม่สิ้นต้องเป็นผู้มีกิเลส จะว่าตนมีวาสนา
มากน้อยได้อย่างไร ต่อเมื่อมีความรู้ความฉลาดซึ่งเกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมนี้แล  
เราจะทราบว่าสิ่งใดมาเป็นข้อข้องใจ หรือสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคต่อทางเดินของเรา 
จะได้พยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อทางเดินของตนน้ัน เราจะได้ก้าวเข้าไปสู ่
จุดหมายปลายทางเป็นล�าดับๆ กิริยาที่เราก้าวไปน้ันก็แสดงว่าเราเพิ่มอ�านาจวาสนา 
ของเราน่ันเอง เมื่อเต็มที่แล้วก็ผ่านพ้นไปได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวก 
ทั้งหลาย

ฉะน้ัน ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาน้ี จึงขออ�านาจแห่งคุณพระรัตนตรัย  
จงอภบิาลรักษาท่านทัง้หลายให้บ�าเพญ็ตนจนถงึจุดหมายปลายทางคอืวมิตุตหิลดุพ้น
โดยทั่วกันเทอญฯ



105

เรียงล�าดับอริยภูมิ

พระธรรมเทศนา ณ วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๗ 

วันนี้จะแสดงจุดรวมของเรื่องทั้งปวง ทั้งดี ทั้งชั่ว ทั้งสุข ทั้งทุกข์ ให้ท่านผู้ฟัง
ทราบว่ารวมลงที่ไหนกันแน่ โปรดตั้งเครื่องรับไว้โดยถูกต้อง จะทราบเรื่องทั้งมวลว่า 
“รวมลงในจิตแห่งเดียวกัน”

ความมืดก็อยู่ที่นี่ ความสว่างก็อยู่ที่นี่ ความโง่ ความหลง ก็อยู่ในตัวของเรานี้ 
ความรู้ความฉลาดกอ็ยูใ่นใจของเราน้ี ใจดวงน้ีจึงเป็นเหมอืนเก้าอีต้วัเดียว แต่คนรอ
นั่งบนเก้าอี้มีสองคน ถ้าคนหนึ่งเข้านั่ง อีกคนหนึ่งก็ต้องยืน แต่ถ้าแบ่งกันนั่งก็ได้นั่ง
คนละซีก เช่นเดียวกับความโง่ความฉลาดแทรกกันอยู่ในใจดวงเดียว จะว่าโง่จริงๆ 
ก็รู้อยู่ จะว่าหลงจริงๆ ก็ยังรู้อยู่ แต่ถ้าจะว่ารู้จริงๆ ก็ยังมีความโง่ความฉลาดแทรก 
อยู่ด้วย จึงเทียบกับเก้าอี้ตัวเดียวแต่คนน่ังสองคน ใจดวงเดียวแต่มีความโง่กับ 
ความหลงแทรกกันอยู่คนละซีก ถ้าใครมีก�าลังมากกว่า คนนั้นก็ได้นั่งมาก ฉะนั้น 
อุบายวิธีอบรมใจและการประกอบคุณงามความดีทุกประเภท จึงเพื่อก�าจัดปัดเป่า
สิ่งมัวหมองออกจากใจดวงนี้ ท่านพูดเรื่องคนโง่ เราก็ได้ยินและเข้าใจ ท่านพูดเรื่อง 
คนฉลาด เรากไ็ด้ยนิและเข้าใจ ท่านพดูเร่ืองปถุชุนคนหนา เรากรู้็และเข้าใจ ท่านพดู
เรื่องพระอริยเจ้านับแต่ชั้นต้นจนถึงพระอริยเจ้าชั้นสูงสุด เราก็รู้และเข้าใจเป็นล�าดับ 
เฉพาะเราเองยงัไม่สามารถท�าตวัให้เป็นอย่างน้ันได้ แต่มีความสนใจใคร่อยากจะสดบั
เร่ืองราวความดทีีท่่านอบรมมา และทางด�าเนินของท่าน ท่านด�าเนินอย่างไรจึงเป็นไป
เพื่อธรรมเช่นนั้น
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เบือ้งต้น พระพทุธเจ้ากด็ ีพระสาวกอรหนัต์ผู้ปฏิบตัแิละรู้เหน็ตามพระพทุธเจ้า
ก็ดี ท่านเป็นคนมีกเิลสประเภทเดยีวกนักบัพวกเรา แต่อาศัยความพากเพยีรพยายาม
ไม่ลดละการบ�าเพญ็เพือ่ช�าระซกัฟอกสิง่มดืมนของใจ ท่านพยายามบ�าเพญ็โดยความ
สม�่าเสมอ ไม่หยุดชะงักหรือทอดทิ้งความพยายามใจที่ได้รับการบ�ารุงจากปุ๋ยที่ดี คือ
กศุลกรรมกค่็อยๆ เจริญขึน้โดยล�าดับ จนสามารถบรรลธุรรมถงึช้ันอริยภูมอินัสงูสดุ 
คอืพระอรหตัตผล ค�าว่า พระอริยเจ้า น้ัน แปลว่า ผู้ประเสริฐ เพราะธรรมทีท่่านได้บรรล ุ
เป็นธรรมอนัประเสริฐมอียูส่ีช่ัน้ คอื ดงัน้ี ชัน้พระโสดา ชัน้พระสกทิาคา ชัน้พระอนาคา  
และชั้นพระอรหัตต์

ผู้สําเร็จชั้นพระโสดา ท่านกล่าวไว้ว่า ละสังโยชน์ได้สาม คือ สักกายทิฏฐิ หนึ่ง 
วจิิกจิฉา หน่ึง สลีพัพตปรามาส หน่ึง สกักายทฏิฐ ิทีแ่ยกออกตามอาการของขันธ์มยีีส่บิ  
โดยตั้งขันธ์ห้าแต่ละขันธ์ๆ เป็นหลักของอาการน้ันๆ ดังน้ี ความเห็นกายเป็นเรา  
เห็นเราเป็นกาย คือเห็นรูปกายของเรานี้เป็นเรา เห็นเราเป็นรูปกายอันนี้ เห็นรูปกาย
ในอันนี้มีในเรา เห็นเรามีในรูปกายอันนี้ รวมเป็นสี่ เห็นเวทนาเป็นเรา เห็นเราเป็น
เวทนา เห็นเวทนามีในเรา เห็นเรามีในเวทนา น่ีก็รวมเป็นสี่เหมือนกันกับกองรูป  
แม้สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็มีนัยสี่อย่างเดียวกัน โปรดเทียบกันตามวิธีที่กล่าวมา 
คือขันธ์ห้าแต่ละขันธ์มีนัยเป็นสี่ สี่ห้าครั้งเป็นยี่สิบ เป็นสักกายทิฏฐิยี่สิบ มีตามท่าน
กล่าวไว้ว่า พระโสดาบันบุคคลละได้โดยเด็ดขาด แต่ทางด้านปฏิบัติของธรรมะป่า  
รู้สกึจะคลาดเคลือ่นไปบ้าง เฉพาะสกักายทฏิฐยิีส่บิ นอกน้ันไม่มข้ีอข้องใจในด้านปฏิบตัิ  
จึงเรียนตามความเห็นของธรรมะป่าแทรกไว้บ้าง คงไม่เป็นอุปสรรคแก่การฟังและ 
การอ่าน เม่ือเหน็ว่าไม่ใช่ทางปลดเปลือ้งตามนัยของสวากขาตธรรมแล้ว กก็รุณาผ่านไป  
อย่าได้ถือเป็นอารมณ์ขัดข้องใจ ผู้ละสักกายทิฏฐิยี่สิบได้เด็ดขาดน้ัน เมื่อสรุปแล้ว
ก็พอได้ความว่า ผู้มิใช่ผู้เห็นขันธ์ห้าเป็นเรา เห็นเราเป็นขันธ์ห้า เห็นขันธ์ห้ามีในเรา  
เห็นเรามีในขันธ์ห้า คิดว่าคงเป็นบุคคลประเภทไม่ควรแสวงหาครอบครัว ผัว-เมีย 
เพราะครอบครัว (ผัว-เมีย) เป็นเรื่องของขันธ์ห้า ซึ่งเป็นรวงรังของสักกายทิฏฐิที่ยัง 
ละไม่ขาดอยู่โดยด ีส่วนผู้ละสกักายทฏิฐไิด้โดยเด็ดขาดแล้ว รูปกายกห็มดความหมาย 
ในทางกามารมณ์ เวทนาไม่เสวยกามารมณ์ สญัญาไม่จ�าหมายเพือ่กามารมณ์ สงัขาร
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ไม่คิดปรุงแต่งเพือ่กามารมณ์ วญิญาณไม่รับทราบเพือ่กามารมณ์ ขันธ์ทัง้ห้าของผู้น้ัน 
ไม่เป็นไปเพื่อกามารมณ์ คือประเพณีของโลกโดยประการทั้งปวง ขันธ์ห้าจ�าต้อง
เปลี่ยนหน้าที่ไปงานแผนกอื่นที่ตนเห็นว่ายังท�าไม่ส�าเร็จ โดยเลื่อนไปแผนก รูปราคะ 
อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา

ผู้ละสักกายทิฏฐิยี่สิบได้โดยเด็ดขาด คิดว่าเป็นเร่ืองของพระอนาคามีบุคคล
เพราะเป็นผู้หมดความเยื่อใยในทางกามารมณ์ดังกล่าวแล้ว ส่วนพระโสดาบันบุคคล
คิดว่าท่านรู้และละได้โดยข้ออุปมาว่า มีบุรุษผู้หนึ่งเดินทางเข้าไปในป่าลึก ไปพบบึง
แห่งหน่ึงมีน�า้ใสสะอาดและมรีสจืดสนิทดี แต่น�า้น้ันถกูจอกแหนปกคลมุไว้ ไม่สามารถ
จะมองเหน็น�า้โดยชดัเจน เขาคนน้ันจึงแหวกจอกแหนทีป่กคลมุน�า้น้ันออก แล้วกม็อง 
เห็นน�้าภายในบึงน้ันใสสะอาดและเป็นที่น่าด่ืม จึงตักข้ึนมาดื่มทดลองดู ก็รู้ว่าน�้า 
ในบึงน้ันมีรสจืดสนิทดี เขาก็ตั้งหน้าดื่มจนเพียงพอกับความต้องการที่เขากระหาย 
มาเป็นเวลานาน เม่ือด่ืมพอกับความต้องการแล้วกจ็ากไป ส่วนจอกแหนทีถ่กูเขาแหวก
ออกจากน�า้ก็ไหลเข้ามาปกคลมุน�า้ตามเดมิ เขาคนน้ันแม้จากไปแล้ว กย็งัมคีวามตดิใจ  
และคิดถึงน�้าในบึงนั้นอยู่เสมอ และทุกครั้งที่เขาเข้าไปในป่านั้น ต้องตรงไปที่บึงและ 
แหวกจอกแหนออกแล้วตกัขึน้มาอาบดืม่และช�าระล้างตามสบายทกุๆ คร้ังทีเ่ขาต้องการ  
เวลาเขาจากไปแล้ว แม้น�้าในบึงนั้นจะถูกจอกแหนปกคลุมไว้อย่างมิดชิดก็ตาม แต่ 
ความเชื่อที่เคยฝังอยู่ในใจเขาว่าน�้าในบึงนั้นมีอยู่อย่างสมบูรณ์ หนึ่ง น�้าในบึงนั้นใส 
สะอาด หนึ่ง น�้าในบึงนั้นมีรสจืดสนิท หนึ่ง ความเชื่อทั้งนี้ของเขาจะไม่มีวันถอน
ตลอดกาล

ข้อน้ีเทยีบกนัได้กบัโยคาวจรภาวนาพจิารณาส่วนต่างๆ ของร่างกายชดัเจนด้วย 
ปัญญาในขณะน้ันแล้ว จิตปล่อยวางจากรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ หยัง่เข้าสู่ 
ความสงบหมดจดโดยเฉพาะ ไม่มีความสัมพันธ์กับขันธ์ทั้งหลายเลย และขณะนั้น  
ขนัธ์ทัง้ห้าไม่ท�างานประสานกบัจิต คอืต่างอนัต่างอยู ่เพราะถกูความเพยีรแยกจากกนั 
โดยเดด็ขาดแล้ว ขณะน้ันแลเป็นขณะทีเ่กดิความแปลกประหลาดและอศัจรรย์ข้ึนมา 
อย่างไม่มีสมัยใดๆ เสมอเหมือนได้นับแต่วันเกิดและวันปฏิบัติมา แต่ก็ได้เห็นสิ่ง 
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มหศัจรรย์ปรากฏขึน้ในเวลาน้ัน จิตกไ็ด้ทรงตวัอยูใ่นความสงบสขุช่ัวระยะกาล แล้วจึง 
ถอนขึน้มา พอจิตถอนขึน้มาจากทีน้ั่นแล้ว ขันธ์กบัจิตกเ็ข้าประสานกนัตามเดมิ แต่หลกั 
ความเชื่อม่ันว่าจิตได้หยั่งลงถึงแดนแห่งความสงบอย่างเต็มที่ หน่ึง ขันธ์ทั้งห้าคือ  
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ได้แยกจากจิตโดยเด็ดขาดในเวลานั้น หนึ่ง  
ขณะจิตทีท่รงตวัอยูใ่นความสงบเป็นจิตทีอ่ศัจรรย์ยิง่ หน่ึง ความเชือ่ทัง้น้ีไม่มวีนัถอน 
ตลอดกาล เพราะความเชื่อประเภท อจลศรัทธา ความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวโยกคลอน 
ไปตามค�าเล่าลอืโดยหาหลกัฐานและเหตผุลมิได้ และเป็นความเชือ่มัน่ประจ�านิสยัของ 
โยคาวจรผู้น้ันจากประสบการณ์น้ันแล้ว ก็ตั้งหน้าบ�าเพ็ญต่อไปเช่นที่เคยท�ามาด้วย 
ความดดูดืม่และเข้มแขง็ เพราะมีธรรมประเภทแม่เหลก็ซึง่เป็นพลงัของศรัทธาประจ�า 
ภายในใจ จิตก็หยั่งลงสู่ความสงบสุขและพักอยู่ตามกาลอันควรท�านองที่เคยเป็นมา  
แต่ยังไม่สามารถท�าใจให้ขาดจากความซมึซาบของขนัธ์ได้โดยสิน้เชิงเท่าน้ัน แม้เช่นน้ัน 
กไ็ม่มคีวามท้อถอยในทางความเพยีรเพ่ือธรรมข้ันสงูข้ึนไปเป็นล�าดบั ส่วนคุณสมบตั ิ
ประจ�าใจของพระโสดาบนับคุคลน้ัน คอืหลกัความเชือ่มัน่ประเภทอจลศรัทธา เป็นผู้ 
เชือ่มัน่ต่อผลทีรู้่เหน็ประจักษ์ใจแล้ว และเชือ่มัน่ต่อคณุธรรมเบือ้งสงูทีต่นยงัไม่รู้ไม่เหน็  
สมานตตฺตา ความเป็นผู้วางตนเสมอ ไม่ถอืตวัด้วยมานะชนิดใดชนิดหน่ึงกบัคนทกุชัน้  
เป็นผู้มีธรรมครองใจ ไม่ถืออะไรให้ยิ่งกว่าเหตุการณ์ที่เห็นว่าถูกต้องด้วยเหตุผล  
พระโสดาบันบุคคลยอมรับและปฏิบัติตามทันที ไม่ยอมฝ่าฝืนหลักความจริง ไม่ว่า
พระโสดาบันบุคคลจะเป็นคน ชาติ ชั้น วรรณะใด ย่อมให้ความสนิทสนมและความ
สม�่าเสมอกับคนทั่วไปไม่ล�าเอียง แม้คนชั่วที่เคยประพฤติตัวไม่ดีมาแล้ว ตลอดสัตว์
ดรัิจฉาน พระโสดาบนับคุคลกไ็ม่รังเกยีจ โดยเหน็ว่าเขากบัเราตกอยูใ่นวงแห่งกรรม
ดี-ชัว่เหมือนกัน ใครมกีรรมประเภทใด จ�าต้องยอมรับตามหลกักรรมทีต่นท�ามาและ
ยอมรับตามหลกัความจริงทีเ่ขาท�า หรือเขายกเหตผุลขึน้มาอ้างโดยถกูต้องในขณะน้ัน  
โดยไม่ต้องร้ือฟ้ืนอดีตคอืความเป็นมาของเขา ตลอดชาต ิชัน้ วรรณะ มาเป็นอปุสรรคต่อ 
ความจริงทีต่นเหน็ว่าถกูต้อง รีบยดึถอืมาเป็นคตทินัท ีน้ีเป็นหลกัธรรมประจ�าอธัยาศยั
ของพระโสดาบันบุคคล
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ถ้าค�าทีก่ล่าวมาด้วยความจนใจทัง้น้ีเป็นการถกูต้อง พระโสดาบนับคุคลแสวงหา
ครอบครัว ผัว-เมีย ก็ไม่ขัดข้องต่อประเพณีของผู้ละสักกายทิฏฐิยี่สิบอันเป็นรวงรัง
ของกามารมณ์ยังไม่ได้เด็ดขาด สักกายทิฏฐิยี่สิบก็ไม่เป็นอุปสรรคแก่พระโสดาบัน 
ในทางครอบครัว เพราะเป็นคนละชั้น

ท่านนักปฏิบตัโิปรดยึดเอาเขม็ทศิจากสวากขาตธรรม น�าไปปฏบิตัจินเกดิความรู้ 
ความเหน็ขึน้จ�าเพาะตน และกลายเป็นสมบตัขิองตนขึน้มา น่ันแหละจะมทีางทราบได้ว่า 
งานของเราเป็นงานประเภทหนึ่ง งานของท่านเป็นงานประเภทหนึง่ แต่รวมผลรายได้
เป็นตวัเงินอนัเดยีวกัน จะได้ร้อยบาท พนับาท หมืน่บาท หรือมากกว่าน้ัน กท็ราบชัดว่า 
เงินจ�านวนน้ีเกิดจากผลงานที่ตนได้ท�าความอุตส่าห์พยายามแสวงหามา มีมากหรือ 
มน้ีอยจะเป็นทีอุ่น่อกอุ่นใจแก่ตนเอง อาจจะดกีว่าการคาดคะเนทรัพย์ในกระเป๋าของ
คนอืน่ หรือการน�าปริมาณทรัพย์ของคนอืน่มาถกเถยีงกนั โดยคูค่วามทัง้สองไม่ได้รับ 
ประโยชน์อะไรจากความแพ้ความชนะนั้นๆ เลย ทั้งเป็นการตัดทอนสันทิฏฐิโกที่ทรง
มอบให้เป็นสมบัติของผู้บ�าเพ็ญจะรับไปเป็นมรดกให้ลดคุณภาพลง

วจิิกจิฉา คือ ความสงสยั โดยสงสยัว่าตายแล้วเกดิ หรือตายแล้วสญู ถ้าตายแล้วเกดิ  
แต่จะเกิดในภพชาติที่เคยเกิดหรือไม่ หรือจะเกิดเป็นอะไรในภพต่อไป คนตายแล้ว 
เปลี่ยนภพชาติเกิดเป็นสัตว์ หรือสัตว์ตายแล้วเปลี่ยนภพชาติเกิดเป็นคนได้หรือไม่  
คนตายและสตัว์ตายแล้วไปอยูท่ีไ่หนกนั กรรมดีกรรมช่ัวมจีริงไหม? และทีท่�าลงไปแล้ว 
ให้ผลหรือไม่ ภพหน้าชาติหน้ามีจริงไหม? นรกสวรรค์มีจริงไหม? มรรคผลนิพพาน 
มจีริงไหม? ทัง้น้ีอยูใ่นข่ายแห่งความสงสยัทัง้น้ัน พระโสดาบนับคุคลคดิว่าท่านละได้  
เพราะท่านรู้เห็นหลักความจริงประจ�าใจซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งมวลที่กล่าวมา  
และยังเชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างฝังใจแบบถอนไม่ขึ้น ทั้งเชื่อความตรัสรู้ของ
พระพทุธเจ้าและพระธรรมว่าเป็นสวากขาตธรรม และเป็นนิยยานิกธรรม สามารถน�า
ผู้ปฏิบัติตามให้ถึงความพ้นทุกข์ได้โดยล�าดับอย่างฝังใจอีกเช่นเดียวกัน

ตามหลักความจริงของกฎธรรมชาติแล้ว ไม่มีอะไรสูญในโลก มีแต่ความ
เปลี่ยนแปลงของสังขารทุกประเภทซึ่งไม่ใช่ธรรมชาติเดิมเท่านั้น เปลี่ยนแปลงตัวเอง 
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ลงสู่ธรรมชาติ คือธาตุเดิมของเขา และเปลี่ยนแปลงตัวเองจากธรรมชาติเดิมขึ้นมาสู่ 
ธาตแุฝง เช่น เป็นสตัว์ บคุคล เป็นต้น กรรมด ีกรรมช่ัว ซึง่เป็นสิง่ทีม่ปีระจ�าสตัว์ผู้มี 
กิเลสเคร่ืองผลักดันและมีความรู้สึกในแง่ดี-ชั่วต่างกัน จ�าต้องท�ากรรมอยู่โดยดี  
แล้วกรรมดกีรรมชัว่จะสญูไปไม่ได้ แม้ผลดผีลช่ัวซึง่ผู้ท�ากรรมจะรับเสวยเป็นความสขุ 
ความทุกข์ จ�าต้องมีเป็นคู่กันโดยจะเสื่อมสูญไปไม่ได้เหมือนกัน นอกจากผู้ท�าใจให้
หมดเชือ้จากภพชาตแิล้วเท่าน้ัน จะเป็นผู้หมดปัญหาในเร่ืองเกดิ-ตาย เพราะการท�าดี
ท�าชัว่ และได้รับผลด-ีชัว่ ทัง้น้ีเป็นสาเหตมุาจากเชือ้แห่งภพชาตทิีฝั่งอยูภ่ายในใจเป็น
มลูฐาน นอกจากน้ีแล้วจะไม่อยูใ่นอ�านาจค�าปฏเิสธและค�ารับรองของผู้ใด เช่นเดียวกบั 
ความมืด ความสว่าง ตั้งอยู่เหนือโลกธรรมของโลก ฉะนั้น

สีลัพพตปรามาส ท่านแปลว่า การลูบคล�าศีลพรต เป็นสังโยชน์เคร่ืองข้อง 
อนัดบัสาม การลบูคล�าเกิดจากความไม่ไว้ใจ ถ้าเป็นลกูหญงิลกูชาย กเ็ป็นทีไ่ม่ไว้ใจของ
พ่อแม่ อาจจะท�าความหนักใจให้พ่อแม่ได้รับทกุข์อยูเ่ร่ือยๆ เช่น ลกูหญงิประพฤตติวั 
ไม่สมศกัดิศ์รีของหญงิ ท�าคุณค่าของหญงิให้ต�า่ลง เป็นคนชอบเทีย่ว ชอบเกีย้วผู้ชาย 
ชอบท�าตวัในลกัษณะขายก่อนซือ้ ใครชมว่าดี ว่าหญงิคนสวยทีไ่หน เกดิความตดิใจ 
เชือ่ง่าย จ่ายไปโดยไม่คดิมลูค่าเพือ่ความเป็นคูค่รอง ไปทีไ่หนแฟนคอยแอบแฝงและ 
ตดิตามเป็นพวงๆ ประหน่ึงเขาร้อยปนูาปลาทะเลไปขายทีต่ลาด คร้ันแล้วกลายเป็นเขา
ร้อยหญงิปรามาส หญงิประเภทน้ีเรียกว่าหญงิปรามาส เป็นทีล่บูคล�าของชายทัว่ๆ ไปด้วย  
เป็นหญิงปรามาสส�าหรับพ่อแม่จะต้องหนักใจในการว่ากล่าวสั่งสอนซ�้าๆ ซากๆ ด้วย 
เป็นหญิงชอบค้าประเวณีอันเป็นที่อับอายและขายหน้าของวงศ์สกุลด้วย

ถ้าผู้เป็นลกูชาย ก็ท�าความหนักใจให้พ่อแม่อกีทางหน่ึง เช่น ประพฤตติวัเป็นคน 
เกเร ขี้เกียจเรียนหนังสือและไปโรงเรียน เพื่อนชวนไปเที่ยวและเกี้ยวผู้หญิงที่ไหน 
เป็นที่พอใจ ไปโดยไม่บอกลาผู้ปกครองทางบ้านและทางโรงเรียนให้ทราบหัวท้าย
ปลายเท้าเลย ไปแสวงหาความสนุกสนานร่ืนเริงโดยวธิชิีงสกุก่อนห่าม ครูทางโรงเรียน
เห็นท่าไม่ดีเพราะเด็กขาดโรงเรียนไปหลายวัน เข้าใจว่าเด็กขโมยมาที่บ้าน รีบมาหา 
ผู้ปกครองทางบ้านถามเร่ืองราวของเดก็คนเก พ่อแม่ผู้ปกครองทางบ้านเกดิงงงันอัน้ตู้  
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และพูดออกมาด้วยความตืน่เต้นตกใจว่า อ้อ กไ็ด้มอบเด็กให้อยูก่บัครูทีโ่รงเรียนแล้ว  
ทางบ้านกไ็ม่สนใจ เพราะเข้าใจว่าเด็กอยูป่ระจ�าทีโ่รงเรียน เร่ืองกเ็ลยยุง่กนัใหญ่ เพราะ
ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่รู้เรื่องของเด็ก ไฟที่เด็กก่อขึ้นเพื่อประโยชน์เฉพาะตัว  
จึงลุกลามไปไหม้ทั้งครูผู้ปกครองทางโรงเรียนและพ่อแม่ของเด็กทางบ้านให้กลาย 
เป็นเพลิงทั้งกองไปด้วยกัน ทั้งนี้เป็นเรื่องหนักใจแก่พ่อแม่ไม่น้อยเลย เพราะฉะนั้น  
ถ้าเป็นลกูชายประเภททีก่ล่าวน้ีเรยีกว่า ชายปรามาส พ่อแม่ต้องทกุข์แล้วทกุข์เล่า สัง่สอน 
แล้วอบรมเล่า ไม่มีเวลาปิดปากสนิทลงได้เลย ต้องลูบต้องคล�าอยู่เช่นนั้น ไม่เป็นอัน 
กินอยู่หลับนอนให้สนิทได้

ถ้าเป็นสามี ก็คือสามีที่ไม่น่าไว้ใจ กลัวจะไปคบชู้สู่แฟนในสถานที่ต่างๆ เวลา
ลบัหลูบัตาลกูเมีย เทีย่วพ่วงผู้หญงิตามตรอกตามซอก แล้วน�าไฟปรมาณมูาเผาผลาญ 
ลูกเมียและครอบครัว เพราะตามธรรมดาผู้ชายชอบเป็นนักเที่ยว นักเกี้ยวผู้หญิง 
และนักฉวยโอกาส ผู้หญงิคนใดใจลอยพลอยเช่ือง่าย มกัจะถกูต้มจากฝ่ายชายเสมอ  
ผู้ชายที่ไม่ค่อยจะเห็นคู่ครองเป็นของส�าคัญ โดยมากมักเป็นคนเสียหายในทาง
กามารมณ์ เบื้องต้นก็เห็นเหยื่อ (หญิง) ที่ผ่านเข้ามาอย่างลอยๆ นัน้ว่าเป็นอาหารว่าง  
แต่ไม่ได้ค�านึงถึงปลาที่ติดเบ็ดจนถึงตายเพราะเหยื่อล่อ ปล่อยเลยตามเลยจึงต้อง
เสยีคน ผู้มีครอบครัวเป็นหลกัฐานประพฤตใิห้หนักไปทางอารมณ์ จึงเป็นความเสือ่ม
เสยีแก่ตนและครอบครัว หญงิผู้มีสามีประเภทชอบแสวงหาอาหารว่างเป็นนิสยั จึงเป็น 
ทีห่นักใจยิง่กว่าภูเขาทัง้ลกู กนิอยูห่ลบันอนไม่เป็นสขุ ฉะน้ัน สามปีระเภทอาหารว่างน้ี  
จึงควรให้นามว่าสามปีรามาสของภรรยา เพราะต้องรับประทานข้าวกบัน�า้ตา เน่ืองจาก
ความประพฤติระแวงจากสามีเสมอ ปล่อยอารมณ์ให้สบายใจสักนิดไม่ได้เลย

ถ้าเป็นภรรยา กเ็ป็นภรรยาทีไ่ม่น่าไว้ใจของสามีเช่นเดยีวกนั เป็นคนผลาญทรัพย์ 
กลบัใจ มนิีสยัเหมอืนวานร (ลงิ) ทัง้เป็นคู่รัก ทัง้เป็นคูเ่วร ชอบเทีย่วแสวงหาสิง่แปลกๆ  
เป็นอาหารในเวลาวิกาลแบบนกค้างคาว กลับมาถึงบ้านก็ท�าการเคี่ยวเข็ญสามี ท�าท่า 
ตีโพยตีพาย หาโทษร้ายป้ายสีสามี เพื่อหาอุบายหนีจากสามีไปตามชู้ กิจการงาน
ซึ่งเป็นหน้าที่ของแม่บ้านในครอบครัวจะจัดท�าไม่น�าพา สอดหูส่ายตามองไปมองมา 
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ล้วนแต่เป็นเร่ืองมารยามองทางหาแฟน หนักเข้ากน็�าเงินไปมอบให้ชายชูจ้้างคนมาฆ่า 
สามีของตวัเพือ่ครองรักกบัเขา ถ้าเป็นหญงิประเภทน้ี กค็วรให้นามว่าภรรยาปรามาส 
เพราะก่อกรรมท�าเขญ็ให้สามไีด้รับความทกุข์ทรมานและปวดร้าวในหวัใจไม่มวีนัสร่าง 
ทัง้เป็นการเสีย่งภัยต่อชวีติอนัอาจเกดิขึน้จากภรรยาเพชฌฆาตผู้คอยสงัหารอยู่ตลอด
เวลาที่ได้โอกาส

ถ้าเป็นสมบตั ิมีรถราเป็นต้น กเ็ป็นทีไ่ม่น่าไว้ใจ จะขบัขีไ่ปทางไหนกก็ลวัอนัตราย  
ต้องเข้าโรงซ่อมบ่อยๆ ไม่เช่นน้ันก็จะพาเจ้าของไปคว�่าจมดินที่ไหนไม่แน่ทั้งน้ัน  
ต้องตรวจดูเคร่ืองทกุเวลาก่อนจะขบัขีไ่ปไหนมาไหน ลกัษณะทีก่ล่าวมาทัง้น้ี เข้าในข่าย 
ของค�าว่าปรามาส คือการลูบคล�าทั้งนั้น

ถ้าเป็นศีลกเ็ป็นศีลประเภทล้มลกุ คนผู้รักษาศีลก็เป็นบคุคลล้มลกุ เด๋ียวกท็�าศลี 
ให้ขาด เดีย๋วกไ็ปรับศลีใหม่ รับแล้วรับเล่า ขาดแล้วขาดเล่า จนตวัเองกไ็ม่แน่ใจว่าตน 
มีศีลหรือเปล่า ทั้งๆ ที่รับศีลแล้วรับศีลเล่าอยู่นั่นเอง ทั้งนี้หมายถึงศีลของสามัญชน
ทั่วๆ ไปเพราะรับแล้ววันน้ีคราวน้ี แต่วันหน้าคราวหน้าต้องรับอีก เหล่าน้ีเรียกว่า  
สีลัพพตปรามาส เพราะลูบคล�าศีลเหมือนลูบคล�าบาดแผล

พระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบัน แม้จะเป็นฆราวาส ก็เป็นผู้แน่วแน่ในศีลที่ตน
รักษาอยู่ ไม่รับศีลแล้วรับศีลเล่าเหมือนสามัญชน เพราะท่านเชื่อเจตนาของตนและ
รักษาศีลด้วยความระมดัระวงั ไม่ยอมให้ศลีขาดหรือด่างพร้อยด้วยเจตนาล่วงเกนิ แม้
จะเป็นผู้น�าหน้าของหมู่ชน ก็เพียงรับเป็นจารีตของผู้เป็นหัวหน้าเท่านั้น แต่เจตนาจะ
รับเพราะเข้าใจว่าตนเป็นผู้มศีลีขาดหรือด่างพร้อยน้ัน ไม่มใีนพระโสดาบนับคุคลเลย

พระสกิทาคา ท่านว่า ทําราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาลง นี่ทางด้านปฏิบัติไม่มี
ข้อข้องใจ จึงขอยุติไว้เพียงนี้

พระอนาคาม ีละสงัโยชน์ได้ห้า คือสามกบัทีผ่่านมาแล้ว และละเพิม่ได้อกีสองข้อ  
คอื กามราคะ ความยินดใีนประเพณขีองโลก และ ปฏฆิะ ความหงุดหงิดใจ ส่วนกามราคะ  
น้ันอยูใ่นวงของรูปกาย ตามความเหน็ของธรรมะป่าว่าสกักายทฏิฐยิีส่บิน่ันแลเป็นบ่อ
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ของกามราคะแท้ ควรเป็นภาระของพระอนาคามีเป็นผู้ละได้โดยเด็ดขาด เพราะผู้จะ 
ก้าวขึ้นสู่ภูมิอนาคามีโดยสมบูรณ์ จ�าต้องพิจารณาขันธ์ห้าโดยความรอบคอบด้วย
ปัญญาแล้วผ่านไปด้วยความหมดเยือ่ใย คอืสามารถพจิารณาส่วนแห่งร่างกายทกุส่วน  
เหน็ด้วยความเป็นปฏกูิลด้วย โดยความเป็นไตรลกัษณ์ด้วย ประจักษ์กบัใจจนทราบ
ชดัว่าทกุส่วนในร่างกายสะท้อนน้ีมคีวามปฏกิลูเตม็ไปหมด ความปฏกิลูของร่างกายที่
ปรากฏเป็นภาพอยู่ภายนอกกลับย้อนเข้ามาสู่วงของจิตภายในโดยเฉพาะ และทราบ 
ชดัว่าความเป็นสภุะทัง้น้ีเป็นเร่ืองของจิตออกไปวาดภาพข้ึนมา แล้วเกดิความก�าหนัด 
ยินดีก็ดี ความเป็นอสุภะที่จิตออกไปวาดภาพขึ้นแล้ว เกิดความเบื่อหน่ายและ 
อดิหนาระอาใจต่อความเป็นอยูข่องร่างกายทกุส่วนกด็ ีในภาพทัง้สองน้ีจะรวมเข้าสูจิ่ต 
ดวงเดยีว คือมิได้ปรากฏออกภายนอกดงัทีเ่คยเป็นมา จิตได้เหน็โทษแห่งภาพภายนอก 
ทีต่นวาดขึน้อย่างเตม็ใจ พร้อมทัง้การปล่อยวางจากสภุะและอสภุะภายนอกทีเ่กีย่วโยง 
กับส่วนร่างกายทีต่นเคยพจิารณา ถอนอปุาทาน ความถอืกายออกได้โดยสิน้เชิง เร่ืองของ 
กามราคะซึ่งเกี่ยวกับกายก็ยุติลงได้ในขณะที่ถอนจิตถอนอุปาทานจากกาย โดยผ่าน
ออกระหว่างสภุะและอสภุะต่อกนั หมดความเยือ่ใยในสภุะและอสภุะทัง้สองประเภท

ปฏฆิะ ความหงุดหงิดของใจ ข้อน้ีทางด้านปฏิบตัไิม่มแีปลกต่างและข้องใจ จึงขอ 
ยุติไว้เพียงเท่านี้

อนัดับสี ่คือ อรหตัตภูมิ ท่านว่าละสงัโยชน์ได้สบิ คอืสงัโยชน์เบือ้งต�า่ห้า ทีก่ล่าว 
ผ่านมาแล้ว กบัสงัโยชน์เบือ้งบนอกีห้า คอื รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อทุธจัจะ อวชิชา

รูปราคะ ความก�าหนัดยนิดใีนรูป ไม่ได้หมายถงึ รูปหญงิ รูปชาย และรูปพสัดุ
สิง่ของต่างๆ ซึง่เป็นของภายนอกและเป็นส่วนหยาบๆ แต่หมายถงึนิมติทีป่รากฏกับจิต 
อยู่ภายในโดยเฉพาะ คอืภาพทีไ่ด้จากภายนอกตามทีก่ล่าวผ่านมา ซึง่ย้อนกลบัเข้ามา 
อยู่ในวงของจิตโดยเฉพาะ ผู้พิจารณาจ�าต้องถือนิมิตนี้เป็นอารมณ์ของจิต หรือเป็น
เคร่ืองเพ่งเล็งของจิตจะว่าจิตยินดีหรือติดรูปฌานก็ถูก เพราะจิตช้ันน้ีต้องท�าการ 
ฝึกซ้อมความเข้าใจเพื่อความช�านาญอยู่กับนิมิตภายในโดยไม่เกี่ยวกับกายอีกเลย  
จนเกิดความช�านิช�านาญในการปรุงและท�าลายภาพภายในจิตให้มีการปรากฏขึน้และ



114

ดับไปแห่งภาพได้อย่างรวดเร็ว แต่การเกิด-ดับของภาพทั้งน้ี เป็นการเกิด-ดับอยู่
จ�าเพาะใจ มไิด้เกิด-ดับอยู่ภายนอกเหมือนแต่ก่อนซึง่จิตก�าลงัเกีย่วข้องอยูก่บักายเลย  
แม้ความเกิดดบัของภาพภายในเม่ือถกูสตปัิญญาจดจ้องเพ่งเลง็อยูไ่ม่หยดุ ย่อมมกีาร 
เปลี่ยนแปลงตัวเองไปโดยล�าดับ ความเกิดดับของภาพชนิดนี้นับวันและเวลาเร็วเข้า
ทกุท ีจนปรากฏเหมือนฟ้าแลบแล้วดบัไป ผลสดุท้ายกห็มดไป ไม่มนิีมติเหลอือยูภ่ายใน 
ใจเลย พร้อมทัง้ความรู้เท่าทนัว่าภาพน้ีก็มคีวามสลายไปเช่นเดยีวกบัสภาวธรรมอืน่ๆ 
จากน้ันก็เป็นสญุญากาศว่างเปล่า ไม่มีนิมติภายในจิต แม้ร่างกายจะทรงตวัอยู ่แต่ใน
ความรู้สกึน้ันปรากฏเป็นความว่างเปล่าไปหมด ไม่มภีาพใดๆ เหลอือยูภ่ายในจิตเลย

อรูปราคะ คือ ความยินดีในสุขเวทนาหรือรูปฌาน ข้อนี้ทางด้านปฏิบัติไม่มีข้อ
ข้องใจ จึงขอยุติไว้

มานะ ความถือ แยกออกเป็นมานะ ๙ คือความส�าคัญใจ ๙ อย่าง เช่น ตัวมี
ภมูธิรรมต�า่กว่าเขา ส�าคญัว่าต�า่กว่าเขาบ้าง เสมอเขาบ้าง ยิง่กว่าเขาบ้าง ตนมีภมูธิรรม
เสมอเขา ส�าคญัว่าต�า่กว่าเขาบ้าง เสมอเขาบ้าง ยิง่กว่าเขาบ้าง และตนมภูีมธิรรมยิง่กว่าเขา  
แต่ส�าคัญว่าต�่ากว่าเขาบ้าง เสมอเขาบ้าง ยิ่งกว่าเขาบ้าง ความส�าคัญทั้งนี้เป็นการผิด 
ทัง้น้ัน ถ้าพดูตามธรรมชัน้สงู เพราะความส�าคญัเป็นเร่ืองของกเิลส จึงควรแก้ไขจนไม่ม ี
อะไรมาแสดงความส�าคัญภายในใจ จะชือ่ว่าเป็นใจทีบ่ริสทุธิเ์พราะหมดความคะนอง 
ส่วนละเอียด

อทุธจัจะ คอืความฟุง้ของใจ น้ีไม่ได้หมายถึงความฟุง้ซ่านแบบสามญัชนทัว่ๆ ไป  
แต่เป็นกิริยาแห่งความขยนัหมัน่เพยีรและเพลดิเพลนิของพระอริยเจ้าช้ันน้ี ท่านท�าการ
ขดุค้นหาต้นตอของวฏัฏะด้วยสตปัิญญาอนัแหลมคมของท่านต่างหาก แต่การท�าทัง้น้ี
รู้สึกจะมุ่งส�าเร็จให้ทันกับความหวังของใจที่มีก�าลังกล้าต่อแดนพ้นทุกข์ จึงไม่ค่อย
ค�านึงถึงมัชฌิมา คือความพอดี ได้แก่การพักผ่อนจิตให้เข้าสู่ความสงบสุขคือสมาธิ 
เพราะปัญญาชั้นน้ีคิดไปเท่าไรก็ยิ่งเห็นทางถอดถอนกิเลสอาสวะโดยล�าดับ ซึ่งเป็น
โอกาสให้ผู้พจิารณามคีวามเพลนิต่องานของตน จนลมืพกัจิตในความสงบคอืสมาธเิพือ่
เป็นก�าลงัทางด้านปัญญาต่อไป เพราะเหน็ว่าการพกัจิตในสมาธกิดี็ การพกัหลบันอน 
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ก็ดี เป็นการเนิ่นช้าต่อทางด�าเนิน ฉะนั้น จิตจึงมีความเร่งรีบและเพลิดเพลินต่อการ
พจิารณาจนเลยเถดิ ซึง่เป็นทางผิดได้อกีทางหน่ึงทีท่่านให้นามว่า สงัโยชน์ คอืเคร่ือง 
ผูกมัดใจ

อวิชชา ถ้าหมายถึงอวิชชาทั่วๆ ไปในสามัญชนและสามัญสัตว์ ก็ขอแปลแบบ
พระป่าว่า รู้แกมโง่ ฉลาดแกมโกง ทั้งรู้ทั้งหลง จับเอาตัวจริงไม่ได้ เรียกว่าอวิชชา
ชัน้หยาบ ส่วนอวชิชาชัน้ละเอยีดทีท่่านกล่าวไว้ในสงัโยชน์เบือ้งบนน้ัน ตามความรู้สกึ 
ของธรรมะป่าว่าคือความหลงจิตดวงเดียวเท่าน้ัน เพราะสิ่งอื่นๆ สามารถรู้เท่าและ
ปล่อยวางได้ แต่กลับมาหลงตัวเอง ท่านจึงให้นามว่า “อวิชชา” แปลว่า รู้ไม่รอบ  
รู้ไม่ชัดเจน ยังมีเงาปิดบังตัวเองไว้ ต่อเมื่อสติปัญญาเพียงพอเพราะอาศัยการขุดค้น 
ไตร่ตรองเสมอ น่ันแลจิตจึงจะรู้ขึน้มาว่า อวชิชาคือความหลงตวัเองเท่าน้ัน พอปัญญา 
ได้หยัง่ทราบ อวชิชาก็ดบัลงในขณะเดยีว ไม่มอีวชิชาตวัไหนจะยงัเหลอือยูใ่นจิตอกีเลย 
ค�าว่าอุทธัจจะคือความฟุ้งในการพิจารณาก็ดี มานะความถือจิตก็ดี ย่อมหมดปัญหา
ลงในขณะเดียวกนักบัขณะอวชิชาดบัไป เพราะหมดต้นเหตทุีจ่ะท�าให้เพลดิเพลนิและ
ถอืม่ันโดยประการทัง้ปวงแล้ว เรือ่งทัง้หมดกม็อีวชิชาคือสิง่ทีแ่ปลกประหลาดอนัเดยีว
เท่าน้ันเป็นต้นเหตสุ�าคญัในไตรภพ เพราะเป็นสิง่น่ารู้และน่าหลงเคลอืบแฝงอยูใ่นตวั
ของมันอย่างพร้อมมูล ผู้ปฏิบัติถ้าไม่สันทัดทางด้านปัญญาจริงๆ จะหาทางออกจาก
อวิชชาได้โดยยาก เพราะอวชิชาทัว่ๆ ไปกบัตวัอวชิชาจริงๆ รู้สกึผิดแปลกกนัมาก อวชิชา
ทัว่ๆ ไปได้แก่ธรรมชาตทิีร่วมความหลงทัง้ภายนอกและภายในเป็นตวักเิลสไว้ด้วยกนั  
เช่นเดียวกบัไม้ทัง้ต้นซึง่รวมสิง่ต่างๆ ของมนัไว้ ส่วนอวชิชาจริงๆ ได้แก่ธรรมชาตทิีถ่กู 
ตดัต้นโค่นรากจากความเพยีรมาเป็นล�าดบัจนหายพยศจากสิง่ต่างๆ เข้ามาเป็นระยะๆ  
สุดท้ายก็มารวมลงที่จิตแห่งเดียว จุดน้ีแลเป็นจุดตัวจริงของอวิชชาแท้ แต่ขณะน้ี 
อวิชชาไม่มีสมุนเป็นบริวารเหมือนสมัยที่ก�าลังเรืองอ�านาจ ตัวอวิชชาแท้น้ีเป็นที่เก็บ 
รวมสิง่ต่างๆ ทีแ่ปลกประหลาดซ่อนไว้กบัตวัของมนัหลายอย่าง ซึง่เราไม่เคยคาดหมาย 
ไว้ก่อนเลย เช่นเดียวกับยาพิษที่แทรกอยู่กับวัตถุชิ้นเล็กๆ เป็นเครื่องล่อสัตว์ให้ตาย 
ฉะน้ัน สิง่แทรกซมึอยูก่บัตวัอวชิชาแท้น้ัน ทีพ่อจะน�ามาอธบิายให้ท่านผู้ฟังได้กเ็พยีง 
เลก็น้อย เพราะไม่สามารถจะน�ามาเทยีบกบัสมมตุใิห้เหมอืนตวัจริงของสิง่เหล่าน้ันได้ 
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สมความต้องการ สิ่งแทรกซึมนั้นคือความผ่องใสเด่นดวง ประหนึ่งเป็นสิ่งส�าเร็จรูป 
โดยสมบรูณ์แล้ว หน่ึง ความสขุเพราะอ�านาจความผ่องใสครองตวัอยู ่เป็นความสขุที ่
แปลกประหลาดมาก ประหน่ึงเป็นความสขุทีพ้่นจากแดนสมมตุทิัง้ปวง หน่ึง ความองอาจ 
ภายในตัวเองประหนึ่งจะไม่มีสิ่งอาจเอื้อมเข้าไปเกี่ยวข้องได้ หนึ่ง ความติดใจและ 
สงวนธรรมชาตินั้นประหนึ่งทองค�าธรรมชาติ หนึ่ง สิ่งเหล่านี้แลเป็นอุปสรรคต่อการ 
ด�าเนินเพื่อสันติธรรมอันแท้จริงโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกในเวลานั้น ต่อเมื่อได้ผ่านอุปสรรค
เหล่าน้ีไปแล้วจึงจะทราบความผิดถูกของตน เมื่อย้อนกลับคืนมาพิจารณาข้างหลัง 
ทีเ่คยด�าเนินมากท็ราบได้ชดัว่าเราด�าเนินมาถงึทีน้ั่นคดโค้งไปหรือผิดเพีย้นไป ระยะน้ัน 
เราติดความสงบ คือติดสมาธิมากไป ระยะน้ันเราพิจารณาทางด้านปัญญามากไป 
ไม่สม�า่เสมอทัง้ด้านสมาธแิละด้านปัญญา ความเพยีรจึงช้าไปในระยะน้ันๆ ย่อมทราบ 
ย้อนหลงัโดยตลอด สิง่ทีจ่ะให้เกดิ-ตายต่อไปอกีคอือะไร ย่อมทราบชดัจากขณะอวชิชา 
ดับไปแล้ว จากนั้นเป็นผู้หมดกังวลทั้งอดีตที่เคยเป็นมาของตน ทั้งอนาคตที่จะพาให้ 
เป็นไปข้างหน้า เพราะปัจจุบันจิตขาดจากการติดต่อกับเร่ืองทั้งหลายโดยประการ 
ทั้งปวงแล้ว

ธรรมทัง้น้ี ได้อธบิายตามปริยัตบ้ิาง ตามความเหน็ของธรรมะป่าบ้าง เมือ่ผิดบ้าง 
ถูกบ้างก็ขออภัยจากท่านผู้ฟังผู้อ่านทุกท่านด้วย เพราะแสดงไปตามความเข้าใจ 
แบบป่าๆ ทีไ่ด้ปฏบิตัมิา และพร้อมทีจ่ะรับฟังเหตผุล ผิดถกูและตชิมจากท่านผู้มีเมตตา 
เสมอ

วธิปีฏบิตัเิพือ่ความสขุความเจริญเป็นขัน้ๆ และประจักษ์ใจ คอืการอบรมภาวนา
คณุงามความดีอืน่ๆ ย่อมเป็นเคร่ืองอดุหนุนกนัไป ขึน้ชือ่ว่าความดแีล้ว ต้องเป็นเคร่ือง
หนุนกันไปทัง้น้ัน เช่นเดยีวกบัพริก แม้จะเป็นเมด็เลก็ๆ หรือเม็ดไม่ค่อยจะเตม็เท่าไร
ก็ตาม เมือ่น�ามาผสมกนัต�าลงในครกแล้ว คดออกมาใส่ถ้วยหรือจาน ขณะรับประทาน
จะจ้ิมลงไปด้านไหนของถ้วยหรอืจานน้ัน ย่อมมรีสเผ็ดเช่นเดยีวกนัหมด ไม่ได้นิยมว่า 
ด้านน้ันพริกเต็ม ด้านน้ีพริกลีบ ขึ้นชื่อว่าความดีแล้ว ไม่ว่าจะเกิดจากกุศลกรรม 
ประเภทใดรวมกนัแล้ว จะกลายเป็นกองบญุอนัใหญ่โตเช่นเดยีวกนั ดงัน้ัน โปรดท่าน 
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ผู้ฟังทุกท่านซึ่งมีความมุ่งหวังในธรรมอย่างเต็มใจ น�าไปปฏิบัติดัดแปลงตัวเองตาม
ฐานะให้ถูกเข็มทิศทางเดินของธรรมในขณะที่มีชีวิตอยู่ แม้ถึงคราวจ�าเป็นซึ่งทุกคน 
จ�าต้องเผชญิ จิตจะมหีลกัยดึไม่รวนเรไปในทางผิด จะก้าวไปตามทางผิดนิยยานิกธรรม  
น�าตนให้ถึงสุขในคติภพนั้นๆ ขึ้นชื่อว่าความสุขความเจริญที่เราร�าพึงร�าพันถึงอยู่ทุก
ขณะจิตน้ัน จะกลายมาเป็นสมบตัเิคร่ืองครองของใจในภพของตนๆ โดยไม่ต้องสงสยั

ในอวสานแห่งธรรม จึงขออาราธนาคณุพระศรีรัตนตรัยตามคุม้ครองรักษาท่าน 
ทัง้หลาย ให้มแีต่ความสขุกายสบายใจ นึกสิง่ใดจงสมหวงัดังความปรารถนาทกุประการ 
เทอญฯ
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ความว่างของจิต

พระธรรมเทศนา ณ วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗

 

วนัน้ีจะขอโอกาสเล่าความโง่และความสงสยัของตนให้บรรดาท่านผู้ฟังทราบบ้าง 
เป็นบางตอน โดยคิดว่าทุกคนย่อมมาจากแดนแห่งความโง่และความสงสัยด้วยกัน 
เพราะบดิามารดาทีส่บืสายมาจากบรรพบรุุษผู้ให้ก�าเนิดสบืทอดกนัมา คงเป็นคนมกีเิลส 
สิ่งที่พาให้โง่เหมือนกัน แม้บรรดาเราทั้งหลายก็คงไม่มีผู้ใดแหวกมาเกิดถูกแดนแห่ง
ความฉลาด และตดัปัญหาความสงสยัได้แต่ผู้เดยีว เม่ือเป็นเช่นน้ันความสงสยัจ�าต้อง 
มอียูด้่วยกนั ฉะน้ัน วนัน้ีจะขอถือโอกาสแก้ไขปัญหาข้อข้องใจของแต่ละท่าน โดยการ 
แสดงธรรมแทนการตอบปัญหาที่ถามตามแง่แห่งความสงสัยต่างๆ กัน นับแต่ปัญหา 
ขัน้เร่ิมต้นจนถงึปัญหาขัน้สงูสดุ ซึง่ผู้แสดงกไ็ม่แน่ใจว่าจะตอบได้หรือไม่ แต่ปัญหาที่
แต่ละท่านถามรู้สกึว่าเรียงล�าดบักันด ีพอจะเป็นแนวทางของการแสดงธรรมแทนการ 
ตอบปัญหาได้

ก่อนการปฏบิตัแิละก�าลงัปฏิบตัเิบือ้งต้น ความโง่และความสงสยัจ�าต้องมด้ีวยกนั 
ทุกคน เพราะธรรมชาติที่กล่าวน้ีเคยเป็นผู้น�าของภพชาติที่สัตว์จะมาเกิดทุกราย  
การวางรากฐานเบื้องต้นเรายังไม่มีต้นทุนมากมายพอจะมีความฉลาดมาเป็นผู้น�า 
ทกุกรณ ีเมือ่เป็นเช่นน้ัน ความโง่กต้็องมโีอกาสน�าหน้าเราอยูโ่ดยด ีเร่ืองความโง่น้ีน้ัน 
ถ้าเรายังไม่เคยอบรมความฉลาดเป็นเครื่องส่องทาง เขาซึ่งครองอ�านาจอยู่ภายในใจ 
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จ�าต้องฉุดลากไปในทางผิดได้เป็นธรรมดา การฝึกหดัอบรมเบือ้งต้นเท่าทีเ่คยปฏบิตัมิา  
รู้สึกมีความสงสัยในธรรมของพระพุทธเจ้า ทั้งปฏิปทาเครื่องด�าเนินและผลอันจะพึง
ได้รับจะเป็นไปโดยสมบูรณ์ตามธรรมที่ตรัสไว้หรือไม่ น่ีเป็นความสงสัยอย่างฝังใจ 
ในระยะที่มีความสงสัยใคร่จะปฏิบัติอบรมเพื่อธรรมขั้นสูงจริงๆ พูดฟังง่ายๆ ก็คือ 
เพื่อพระนิพพานน่ันเอง ก่อนที่ยังไม่คิดและสนใจจะปฏิบัติเพื่อพระนิพพานน้ัน  
ความสงสยัดงักล่าวกไ็ม่ค่อยปรากฏในใจ คงจะเป็นเพราะเรายงัไม่ได้ตัง้เข็มทศิหมุน 
มาทางน้ี พอบวชในพระศาสนาและได้ศึกษาข้ออรรถข้อธรรม เฉพาะอย่างยิ่งคือ 
พทุธประวตัซิึง่เป็นประวตัขิองพระพทุธเจ้า เสด็จออกบวชจนได้ตรัสรู้ มรรค ผล นิพพาน  
อันดับต่อมาก็เป็นประวัติของพระสาวกที่ได้สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วปลีกตัว 
ออกไปบ�าเพญ็เพยีรในสถานทีต่่างๆ แล้วได้ตรัสรู้ขึน้มาเป็นองค์พยานของพระพทุธเจ้า 
และศาสนธรรม เม่ือได้ศึกษาเล่าเรียนมาถึงระยะน้ีเกิดความเช่ือเลื่อมใสข้ึนมาและ 
คิดอยากบ�าเพญ็ตนให้เป็นเช่นน้ันด้วย แต่วธิบี�าเพญ็เพือ่เป็นเช่นน้ันจะบ�าเพญ็อย่างไร?  
ธรรม คอืปฏปิทาเคร่ืองด�าเนินซึง่จะชกัจูงจิตใจให้เป็นไปเพือ่ธรรมขัน้สงู คอืการตรัสรู้ 
เหมอืนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกทัง้หลายน้ัน บดัน้ีจะสามารถผลติผลให้เป็นเช่นน้ัน 
ได้หรือไม่ หรือจะเป็นโมฆะและกลายเป็นความล�าบากแก่ตนผู้ปฏิบัติไปเปล่าๆ หรือ 
หากจะมผีลเช่นน้ันอยูอ่ย่างสมบรูณ์ตามสวากขาตธรรมทีต่รัสไว้ชอบแล้ว น้ีเป็นความ 
สงสยัเบือ้งต้น แต่ความเชือ่ว่าพระพทุธเจ้าตรัสรู้กด็ ีพระสาวกตรัสรู้เป็นพระอรหนัต์กด็ี  
รู้สกึเชือ่ม่ันอย่างเตม็ใจตามวสิยัของปถุชุน สิง่ทีเ่ป็นอปุสรรคแก่ตนอยูใ่นระยะเร่ิมต้นน้ี  
ก็คือความสงสัยว่า ปฏิปทาที่เราด�าเนินตามท่านจะบรรลุถึงจุดที่ท่านบรรลุหรือไม่  
หรือว่าทางเหล่าน้ีจะกลายเป็นขวากเป็นหนามไปเสียหมด หรือจะกลายเป็นอื่นจาก 
นิยยานิกธรรม ทั้งๆ ที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายด�าเนินไปตามทางสายน้ีแล้ว  
ถงึแดนแห่งความเกษม น่ีเป็นความสงสยัปฏปิทาฝ่ายเหต ุฝ่ายผลกใ็ห้มคีวามสงสยัว่า  
เวลานี้ มรรค ผล นิพพาน จะมีอยู่เหมือนครั้งพุทธกาลหรือไม่? ความสงสัยที่ฝังอยู่ 
ภายในใจทั้งน้ี ไม่สามารถจะระบายให้ผู้หน่ึงผู้ใดฟังได้ เพราะเข้าใจว่าจะไม่มีใคร 
สามารถแก้ไขความสงสัยน้ีให้สิ้นซากไปจากใจได้ จึงเป็นเหตุให้มีความสนใจและ 
มุ่งหวังที่จะพบท่านพระอาจารย์มั่นอยู่เสมอ แม้จะยังไม่เคยพบเห็นท่านมาก่อนเลย 
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กต็าม แต่เคยได้ยินกติตศิพัท์กติตคุิณของท่านฟุง้ขจรมาจากจังหวดัเชยีงใหม่เป็นเวลา 
นานแล้วว่าท่านเป็นพระส�าคญัรูปหน่ึง โดยมากผู้ทีม่าเล่าเร่ืองของท่านให้ฟังน้ัน จะไม่ 
เล่าธรรมขั้นอริยภูมิธรรมดา แต่จะเล่าถึงขั้นพระอรหัตภูมิของท่านทั้งนั้น

จึงเป็นเหตใุห้ม่ันใจว่าเมือ่เราได้ศกึษาเล่าเรียนให้เตม็ภูมิค�าสตัย์ของตนทีต่ัง้ไว้
แล้วอย่างไร เราจะต้องพยายามออกปฏบิตั ิและไปอยูส่�านักของท่าน และศกึษาอบรม 
กับท่านเพื่อจะตัดข้อข้องใจสงสัยที่ฝังใจอยู่ขณะน้ีให้จงได้ ความสัตย์ที่เคยตั้งต่อ 
ตนเองน้ัน คอืฝ่ายบาล ีขอให้จบเพยีงเปรียญ ๓ ประโยคเท่าน้ัน ส่วนนักธรรม แม้จะ 
ไม่จบชั้นก็ไม่ถือเป็นปัญหา พอสอบเปรียญได้ ๓ ประโยคแล้ว จะออกปฏิบัติโดย 
ถ่ายเดยีว จะไม่ยอมศกึษาและสอบประโยคต่อไปเป็นอนัขาด น่ีเป็นค�าสตัย์ทีเ่คยตัง้ไว้  
ฉะน้ัน การศกึษาเล่าเรียนจึงมุ่งเพ่ือเปรียญ ๓ ประโยค แต่จะเป็นกรรมดหีรือกรรมชัว่ 
อย่างไรกไ็ม่ทราบได้ การสอบเปรียญตกอยูถ่งึ ๒ ปี ปีทีส่ามจึงสอบได้ แม้ฝ่ายนักธรรม 
ที่เรียนและสอบยังไม่จบชั้น ก็พลอยได้ตามกันไปจนจบชั้น เพราะเรียนและสอบ 
ควบกนัไป พอเดนิทางไปถงึจังหวดัเชยีงใหม่ กเ็ผอญิท่านพระอาจารย์มัน่ถกูท่านเจ้าคณุ 
ธรรมเจดย์ี จังหวดัอดุรธานี อาราธนานิมนต์ท่านให้ไปพกัจ�าพรรษาอยูท่ีจั่งหวดัอดุรธานี  
ท่านก�าลงัออกเดนิทางออกจากทีว่เิวกมาพกัอยูท่ีว่ดัเจดย์ีหลวง จังหวดัเชยีงใหม่ ไล่เลีย่ 
กันกับทางน้ีไปถงึ พอได้ทราบว่าท่านมาพกัอยูว่ดัเจดย์ีหลวงเท่าน้ัน กเ็กดิความยนิดี 
เป็นล้นพ้น ตอนเช้าไปบิณฑบาตกลับมาได้ทราบจากพระเล่าให้ฟังว่าเช้าน้ีท่านพระ 
อาจารย์มั่นออกบิณฑบาตสายน้ี และกลับมาทางเดิมดังน้ี ก็ยิ่งเป็นเหตุให้มีความ 
สนใจใคร่อยากจะพบเหน็ท่านมากขึน้ จะไม่พบซึง่ๆ หน้ากต็าม แต่ขอให้พบเหน็ท่าน 
จะเป็นที่พอใจก่อนที่ท่านจะออกเดนิทางไปจงัหวัดอดุรธานี พอวันรุ่งขึน้เชา้ก่อนท่าน 
ออกบิณฑบาต เราก็รีบไปบิณฑบาตแต่เช้าก่อนท่าน แล้วกลับมาถึงกุฎีก็คอยสังเกต 
ตามเส้นทางที่ท่านจะผ่านมาตามที่ได้สอบถามกับพระไว้แล้ว ไม่นานก็เห็นท่านมา 
จึงรีบเข้าไปในห้องกฎุแีล้วค่อยสอดส่ายตาออกดูท่านภายในห้องอย่างลบัๆ ด้วยความ 
หิวกระหายอยากพบท่านมาเป็นเวลานาน ก็ได้เห็นท่านมาจริงๆ เกิดความเลื่อมใส 
ในท่านขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะน้ันว่า เราไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งชาติได้เห็น 
พระอรหันต์ในคราวน้ีเสียแล้ว ทั้งๆ ที่ไม่มีใครบอกว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็น 
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พระอรหันต์ แต่ใจเรามันหยั่งเชื่อแน่วแน่ลงไปอย่างนั้น พร้อมทั้งความปีติยินดีจน 
ขนพองสยองเกล้าอย่างบอกไม่ถกูในขณะทีไ่ด้เหน็ท่าน ทัง้ๆ ทีท่่านกไ็ม่ได้มองเหน็เรา 
ด้วยตาเนื้อ

คราวน้ันท่านพักอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงไม่กี่วันก็ออกเดินทางมาจังหวัดอุดรธานี
กับคณะลูกศิษย์ของท่าน ส่วนเราพยายามเรียนหนังสืออยู่ที่วัดเจดีย์หลวง พอสอบ
เปรียญได้ ก็เข้าไปกรุงเทพฯ เพื่อมุ่งหน้าออกปฏิบัติกรรมฐานตามค�าสัตย์ที่ตั้งไว้  
แต่ถูกผู้ใหญ่สั่งให้อยู่ที่น่ันด้วยความเมตตาหวังอนุเคราะห์ทางด้านปริยัติ พยายาม
หาทางหลีกออกเพื่อปฏิบัติตามความตั้งใจและค�าสัตย์ที่ตั้งไว้แล้ว เพราะคิดว่า 
ค�าสัตย์ได้สิ้นสุดแล้วในขณะที่สอบเปรียญได้ เราจะเรียนและสอบประโยคต่อไปอีก
ไม่ได้โดยเด็ดขาด ตามปกตินิสัยรักความสัตย์มาก ถ้าได้ตั้งค�าสัตย์ลงคราวไหนแล้ว 
จะไม่ยอมท�าลายค�าสัตย์น้ัน แม้ชีวิตก็ไม่รักเท่าค�าสัตย์ น่ีอย่างไรจะพยายามออก
ปฏิบัติให้จนได้ เผอิญในระยะน้ันพระผู้ใหญ่ที่เป็นอาจารย์ถูกนิมนต์ไปต่างจังหวัด 
เราก็พอมีโอกาสปลีกตัวออกจากกรุงเทพฯ ได้ในเวลาน้ัน หากว่าท่านยังอยู่ที่น้ัน 
จะหาทางออกยาก เพราะท่านกเ็ป็นเจ้าบญุเจ้าคณุเหนือกระหม่อมเราอยู ่อาจจะเกรงอก 
เกรงใจท่านและหาทางออกได้ยาก พอเห็นเป็นโอกาสดีตอนกลางคืน ก็เข้าน่ังตั้ง 
สัจจาธิษฐานขอบันดาลจากพระธรรมเพื่อเป็นการสนับสนุนความแน่ใจในการออก
คราวนี้ เมื่อท�าวัตรสวดมนต์เสร็จแล้ว ในค�าอธิษฐานนั้นมีความมุ่งหมายว่า ถ้าจะได้ 
ออกปฏิบัติกรรมฐานตามที่ได้ตั้งค�าสัตย์โดยความสะดวกด้วย ออกไปแล้วจะได้สม 
ความปรารถนาด้วย ขอให้นิมิตทีแ่ปลกประหลาดแสดงขึน้ในคนืวนัน้ี จะแสดงขึน้ทาง 
ด้านภาวนาหรือด้านความฝันกไ็ด้ แต่ถ้าจะไม่ได้ออกปฏิบตักิด็ ีออกไปแล้วไม่สมหวงั 
กด็ ีนิมติทีแ่สดงขึน้มาน้ัน ขอจงแสดงเหตทุีไ่ม่สมหวงั และไม่เป็นทีพ่อใจ แต่ถ้าเป็นด้วย 
ความสมหวังเมื่อออกไปแล้ว ขอให้เป็นนิมิตที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์ยิ่งแสดง 
ขึ้นมาในคืนวันนี้

จากน้ันกน่ั็งภาวนาต่อไป ก็ไม่ปรากฏว่ามนิีมติใดๆ มาผ่านในระยะทีน่ั่งอยูเ่ป็น
เวลานาน กห็ยดุและพกัผ่อน ขณะทีห่ลบัลงไปปรากฏว่าได้เหาะขึน้ไปบนอากาศสงู และ



122

ในขณะทีเ่หาะน้ัน ได้เหาะขึน้จากพระนครหลวง แต่ไม่ใช่พระนครหลวงกรุงเทพฯ เรา  
จะเป็นนครหลวงอะไรกไ็ม่ทราบ กว้างสดุสายหสูายตา และเป็นนครหลวงทีส่วยงามมาก  
เหาะรอบพระนครน้ันสามรอบแล้วก็กลบัลงมา พอกลบัลงมาถงึทีก่ต็ืน่ข้ึนมาเป็นเวลา
สีน่าฬิกาพอดี จึงรีบลกุจากทีน่อนด้วยความรู้สกึอิม่เอบิภายในอกในใจ เพราะขณะที่
เหาะไปรอบๆ พระนครหลวงน้ัน ได้เหน็สิง่ทีแ่ปลกประหลาดและอศัจรรย์หลายประการ 
ซึ่งไม่สามารถจะน�ามาพรรณนาให้ฟังโดยทั่วถึงได้ ขณะที่ตื่นข้ึนมาก็ตื่นด้วยความ 
ยิม้แย้มแจ่มใสและยนิดใีนนิมติเป็นอนัมาก ทัง้เกดิความคดิขึน้ในเวลาน้ันว่าอย่างไร
เราต้องสมหวังแน่นอน เพราะนิมิตประเภทอัศจรรย์เช่นน้ีเราไม่เคยปรากฏตั้งแต ่
กาลไหนๆ มา เพิ่งจะมาปรากฏในคืนวันน้ีเท่าน้ัน ทั้งสมกับเจตนาที่เราตั้งไว้ใน 
ค�าอธษิฐานด้วย คนืน้ีรู้สกึเป็นของอศัจรรย์ยิง่ในนิมติของเรา พอฉันจังหนัเสร็จกถ็อื
โอกาสเข้าไปนมัสการกราบลาพระมหาเถระทีเ่ป็นผู้ใหญ่ในวดัน้ัน ท่านกย็นิดอีนุญาต
ให้ไปได้ จากนั้นก็ออกเดินทางมาจังหวัดนครราชสีมา พักจ�าพรรษาที่อ�าเภอจักราช 
เร่ิมท�าสมาธภิาวนา กรู้็สกึแปลกประหลาดทางด้านจิตใจ ได้รับความสงบเยอืกเยน็ขึน้
มาเป็นล�าดับ และรู้เห็นจิตใจหยั่งลงสู่ความสงบประจักษ์ใจ ระยะต่อมาพระผู้ใหญ่
จะให้เข้าไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ อีก และท่านอุตส่าห์เมตตาตามมาสั่ง แล้วก็เลย
ไปต่างจังหวัด ขากลับมาท่านจะให้ไปกรุงเทพฯ ด้วย เรารู้สึกอึดอัดใจ จากนั้นเราก็ 
เดินทางมาจังหวัดอุดรธานีเพื่อตามหาท่านพระอาจารย์มั่น ใจที่มีความเจริญในทาง 
ด้านสมาธก็ิปรากฏว่าเสือ่มลงทีบ้่านตาดซึง่เป็นบ้านเกดิของตน การเสือ่มทัง้น้ีเน่ืองจาก 
การท�ากลดคนัหน่ึงเท่าน้ัน และการมาอยูบ้่านตาดกย็งัไม่ถงึเดอืนเตม็ จิตรู้สกึเข้าสมาธ ิ
ไม่ค่อยสนิทดีเหมือนทีเ่คยเป็นมา บางคร้ังเข้าสงบได้ แต่บางคร้ังเข้าไม่ได้ พอเหน็ท่าไม่ดี 
จะฝืนอยูไ่ปกต้็องขาดทนุ จึงรีบออกจากทีน้ั่นทนัทไีม่ยอมอยู่ การจากนครราชสมีามา 
จังหวัดอดุรคราวน้ี จุดประสงค์กเ็พือ่จะมาให้ทนัท่านพระอาจารย์ม่ัน ซึง่จ�าพรรษาอยูท่ี ่
วัดโนนนิเวศน์ อุดรธานี แต่ก็มาไม่ทันท่าน เพราะท่านถูกนิมนต์ไปจังหวัดสกลนคร
เสยีก่อน จึงเลยไปพกัอยูท่ีว่ดัทุง่สว่าง จังหวดัหนองคาย ประมาณสามเดอืนกว่า พอถงึ 
เดือนพฤษภาคม ๒๔๘๕ กอ็อกเดนิทางจากหนองคายไปจังหวดัสกลนคร และเดนิทาง 
ต่อไปถงึวดัท่านพระอาจารย์ม่ัน ทีต่ัง้อยูบ้่านโคก ต�าบลตองโขบ อ�าเภอเมือง จังหวดั 
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สกลนคร พอไปถงึวดั พบท่านก�าลงัเดนิจงกรมอยูเ่วลาโพล้เพล้ (จวนมดื) ท่านก็ถามว่า  
“ใครมา” ก็กราบเรียนถวายท่าน จากน้ันท่านก็ออกจากทางจงกรมข้ึนไปบนศาลา 
เพราะท่านพกัอยู่ในห้องบนศาลาน้ัน ท่านกท็กัทายปราศรัยด้วยความเมตตาและเอน็ดู 
คนที่แสนโง่ไปหาท่าน และได้แสดงธรรมให้ฟัง ในบทธรรมที่ท่านแสดงให้ฟังในคืน 
วันที่ไปถึงทีแรกน้ัน จะน�าใจความย่อเท่าที่จ�าได้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังทราบ และเป็น 
บทธรรมทีฝั่งลกึอยู่ภายในใจจนบดัน้ีว่า ท่านมหากนั็บว่าเรียนมาพอสมควรจนปรากฏ 
นามเป็นมหา ผมจะพูดธรรมให้ฟังเพื่อเป็นข้อคิด แต่อย่าเข้าใจว่าผมประมาทธรรม 
ของพระพทุธเจ้านะ เวลาน้ีธรรมทีท่่านเรียนมาได้มากได้น้อย ยงัไม่อ�านวยประโยชน์ 
ให้ท่านสมภูมิที่เป็นเปรียญ นอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาของท่านในเวลานี้ 
เท่าน้ัน เพราะท่านจะอดเป็นกังวลและน�าธรรมที่เรียนมาน้ันเข้ามาเทียบเคียงไม่ได ้
ในขณะทีท่�าใจให้สงบ ดงัน้ันเพือ่ความสะดวกในเวลาจะท�าความสงบให้แก่ใจ ขอให้
ท่านทีจ่ะท�าใจให้สงบ ยกบชูาไว้ก่อนในบรรดาธรรมทีท่่านได้เรยีนมา ต่อเม่ือถึงกาลที่
ธรรมซึง่ท่านเรียนมาจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ท่านได้รับประโยชน์มากข้ึนแล้ว ธรรมที ่
เรียนมาทัง้หมดจะวิง่เข้ามาประสานกนักบัทางด้านปฏบิตั ิและกลมกลนืกันได้อย่างสนิท  
ทัง้เป็นธรรมแบบพมิพ์ซึง่เราควรจะพยายามปรับปรุงจิตใจให้เป็นไปตามด้วย แต่เวลาน้ี 
ผมยังไม่อยากจะให้ท่านเป็นอารมณ์กบัธรรมทีท่่านเล่าเรียนมา อย่างไรจิตจะสงบลงได้  
หรือจะใช้ปัญญาคดิค้นในขนัธ์ กข็อให้ท่านท�าอยูใ่นวงกายน้ีก่อน เพราะธรรมในต�ารา
ท่านชีเ้ข้ามาในขนัธ์ทัง้น้ัน แต่หลกัฐานของจิตยงัไม่ม ีจึงไม่สามารถน�าธรรมทีเ่รียนมา 
จากต�าราน้อมเข้ามาเป็นประโยชน์แก่ตนได้ และยังจะกลายเป็นสัญญาอารมณ์ 
คาดคะเนไปทีอ่ืน่จนกลายเป็นคนไม่มีหลกั เพราะจิตตดิปริยตัใินลกัษณะไม่ใช่ทางของ 
พระพุทธเจ้า ขอให้ท่านน�าธรรมทีผ่มพดูให้ฟังไปคดิดู ถ้าท่านตัง้ใจปฏบิตัไิม่ท้อถอย
วันหน่ึงข้างหน้า ธรรมทีก่ล่าวน้ีจะประทบัใจท่านแน่นอน เท่าทีจ่�าได้ในวนัน้ันกน็�ามาเล่า 
ให้ฟังเพียงเท่านี้

เรารู้สึกเกิดความเชื่อเลื่อมใสท่านทันทีที่ได้เห็นองค์ของท่านชัดเจนในคืน 
วนัน้ัน พร้อมทัง้ความเชือ่ในธรรมทีท่่านเมตตาแสดงให้ฟัง และท่านกอ็นุเคราะห์รับไว้ 
ให้อยู่ในส�านักของท่านตลอดมา เรากอ็ยูก่บัท่านด้วยความพอใจจนบอกไม่ถกู แต่อยู่ 
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ด้วยความโง่เง่าอย่างบอกไม่ถกูอกีเหมอืนกนั เฉพาะองค์ท่านรู้สกึมเีมตตาธรรมานุเคราะห์ 
ทกุคร้ังทีเ่ข้าไปหา การบ�าเพญ็อยูก่บัท่านในระยะน้ันกมี็แต่ความเจริญกบัความเสือ่ม
ทางภายในใจ ไม่ค่อยสงบอยูค่งที่เปน็เวลานาน พรรษาแรกที่อยูก่ับทา่น เปน็พรรษา 
ที ่๙ เพราะ ๗ พรรษาศึกษาทางปริยตั ิเร่ิมออกปฏบิตัไิด้ขึน้มาจ�าพรรษาทีน่ครราชสมีา  
๑ พรรษา ในพรรษาแรกทีจ่�าอยูก่บัท่านมีแต่เจรญิกบัเสือ่มทางด้านสมาธ ิออกพรรษาแล้ว 
กข็ึน้บนเขาประมาณสองเดอืนกว่า กลบัลงมาหาท่านอกี จิตกม็เีจริญกบัเสือ่มอยูเ่ช่นน้ัน  
โดยพิจารณาหาสาเหตุก็ไม่ทราบว่าเสื่อมเพราะเหตุใด ทั้งๆ ที่ตั้งใจบ�าเพ็ญอยู่อย่าง
เต็มก�าลัง บางคืนไม่ยอมหลับนอนตลอดรุ่ง เพราะกลัวจิตจะเสื่อม ถึงอย่างนั้นก็ยัง 
เสื่อมได้ เฉพาะอย่างยิ่งเวลาจิตเริ่มก้าวเข้าสู่ความสงบ ความเพียรก็ยิ่งรีบเร่ง เพราะ 
กลัวจิตจะเสื่อมดังที่เคยเป็นมา แม้เช่นน้ันก็ยังฝืนเสื่อมไปได้ ต่อมาก็เจริญข้ึนอีก  
แล้วก็เสื่อมลงอีก ความเจริญของจิตน้ันอยู่คงที่ได้เพียงสามวัน จากน้ันก็เสื่อมลง 
ต่อหน้าต่อตา ท�าให้เกดิข้อข้องใจและสงสยัเร่ืองของความเสือ่มน้ีว่าเสือ่มได้เพราะเหตใุด  
หรือจะเป็นเพราะเราปล่อยค�าบริกรรมภาวนา สตอิาจจะเผลอไปได้ในตอนน้ี จึงตัง้ข้อ 
สงัเกตขึน้ แล้วกต็ัง้ค�าม่ันสญัญาขึน้อกีว่า ถงึอย่างไรเราจะต้องน�าบทบริกรรมมาก�ากบั
จิตทกุเวลา ไม่ว่าเข้าสมาธ ิออกสมาธ ิไม่ว่าจะไปทีไ่หน อยูท่ีใ่ด แม้ทีส่ดุปัดกวาดลานวดั 
หรือท�ากจิวัตรต่างๆ จะไม่ยอมให้สตพิลัง้เผลอจากค�าบริกรรม คือ พทุโธ เพราะชอบน�า 
เอาบท พทุโธ มาเป็นค�าบริกรรมภาวนา คราวน้ีเวลาภาวนาจิตสงบลงไป หากว่าความ 
สงบนั้นยังจะนึกค�าบริกรรมคือ “พุทโธ” ได้อยู่ จะไม่ยอมปล่อยวางค�าบริกรรมนั้น  
แล้วจิตจะเสือ่มไปได้ในทางใด จะต้องรู้กนัในตอนน้ี พอตัง้ข้อสงัเกตและตัง้ค�ามัน่สญัญา 
ไว้แล้ว กเ็ร่ิมบริกรรมภาวนาด้วยบท พทุโธ เม่ือบริกรรมตามน้ัน จิตกล็งสูค่วามสงบได้  
และได้อย่างรวดเร็วต่างจากที่เคยเป็นมา ขณะที่จิตเว้นจากค�าบริกรรม จะเว้นเฉพาะ
ขณะทีจิ่ตเข้าสูค่วามสงบอย่างสนิท ขณะน้ันจะนึก พทุโธ หรือไม่กต็าม แต่ความรู้ทีอ่ยู ่
ในความสงบน้ันปรากฏเป็น พทุโธ ตายตวัอยูแ่ล้ว และไม่มคีวามปรุงแต่งอะไรทัง้น้ัน  
ตอนน้ีหยุดค�าบริกรรม พอจิตจะเร่ิมขยับตัวถอนข้ึนมา คือมีอาการกระเพื่อมนิดๆ  
ก็รีบจับค�าบริกรรมอัดเข้าไปทันทีเพื่อให้จิตติดอยู่กับค�าบริกรรม ท�าเช่นนั้นพร้อมทั้ง 
ตัง้ความสงัเกตว่าจิตจะมคีวามเสือ่มได้ตอนไหน และทอดอาลยัในความเสือ่มกับความ 
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เจริญของจิต จิตจะเสื่อมหรือเจริญไปถึงไหนก็ตาม แต่ค�าบริกรรมในระยะน้ีจะไม ่
ยอมปล่อยวาง แม้จิตจะเสื่อมก็ยอมให้เสื่อมไป เพราะการตั้งความอยากไว้ว่าไม่ให้ 
จิตเสือ่มไป แต่กเ็สือ่มไปได้ทัง้ๆ ทีไ่ม่อยากให้เสือ่ม บดัน้ีความเสือ่มและความเจริญน้ัน 
เราทอดธุระเสียแล้ว จะบังคับจิตให้มีความรู้สึกอยู่กับพุทโธอย่างเดียว เสื่อมกับ 
ความเจริญ เราจะพยายามให้รู้อยู่กับใจที่มีพุทโธก�ากับนี้เท่านั้น ให้รู้กันที่นี่และเห็น
ประจักษ์กันทีน่ี่ จะมัน่ใจอยูท่ีน่ี่แห่งเดียว เสือ่มกบัเจริญไม่ต้องไปสนใจ ในระยะต่อมา 
จิตที่เคยเจริญและเสื่อมเป็นล�าดับมาก็เลยไม่เสื่อม จึงเป็นเหตุให้รู้เรื่องราวของจิตว่า  
อ้อ จิตที่เคยเสื่อมบ่อยๆ นั้น เสื่อมเพราะขาดค�าบริกรรม สติคงจะเผลอจากจิตไป
ในระยะ

แต่น้ันมากต็ัง้ค�าบริกรรมมาเป็นล�าดับ ไปไหน มาไหน อยูท่ีใ่ด ไม่ยอมให้เผลอ  
เป็นกับตายจะไม่ยอมให้เผลอจาก พุทโธ จิตจะเสื่อมไปไหนก็ให้รู้กันที่น่ีเท่าน้ัน  
ไม่ยอมรับรู้ไปทางอื่น จิตก็เลยตั้งหลักลงได้ เพราะค�าบริกรรมคือพุทโธ ต่อมาก็เป็น
พรรษาที่สองที่ไปอยู่กับท่าน ก่อนจะเข้าพรรษา จิตก็รู้สึกสงบดีและแนบสนิทในทาง
สมาธ ิความเสือ่มไม่ปรากฏ แต่ค�าบริกรรมยงัไม่ยอมลดละ จนถงึกบัน่ังภาวนาได้แต่ 
หัวค�่าตลอดรุ่งโดยไม่เปลี่ยนเป็นอิริยาบถอื่น ในพรรษาที่สองของการไปอยู่กับท่าน
พระอาจารย์มั่น รู้สึกว่าการน่ังภาวนาตลอดรุ่งจะถือเป็นส�าคัญมากกว่าอิริยาบถอื่น 
ในการบ�าเพ็ญ ต่อจากนั้นมาก็ค่อยผ่อนลงบ้าง เพราะเห็นว่าธาตุขันธ์เป็นเครื่องมือ
ส�าหรับใช้ ย่อมมีการช�ารุดได้เมื่อไม่รู้จักประมาณ แต่การเร่งความเพียรด้วยวิธีน่ัง
ตลอดรุ่งนี้ รู้สึกว่าใจมีก�าลังมากกว่าวิธีอื่นๆ การรู้เรื่องของทุกขเวทนาที่แสดงขึ้นใน
ขณะน่ังนานๆ เช่นน้ัน กรู้็ได้ชดัในระยะน่ังตลอดรุ่งน้ันเอง เพราะทกุขเวทนาทีป่รากฏ
ในระยะน้ัน เป็นเวทนาแปลกประหลาดหลายประการ ปัญญาทีจ่ะพจิารณาเพือ่ต่อสูก้บั
ทกุขเวทนากท็�างานไม่ลดละ จนสามารถเข้าใจในเร่ืองเวทนาได้ทกุประเภทในร่างกาย  
ซึง่เป็นก้อนทกุข์หมดทัง้ร่าง และสามารถสอดรู้ถงึเวทนาของใจ ทัง้เป็นการเสริมสร้าง 
สติปัญญาและความกล้าหาญทางความเพียรได้อีกมากมาย นอกจากน้ันยังมีความ 
กล้าหาญและม่ันใจในอนาคตว่า ทกุขเวทนาทีจ่ะได้แสดงตวัในคราวจะตายน้ัน จะต้อง 
เป็นเร่ืองของทุกขเวทนาที่ก�าลังปรากฏและพิจารณารับรู้กันอยู่ในขณะน้ีแล จะไม่มี 
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เวทนาตวัไหนจะแปลกประหลาดและต่างหน้าต่างตามาจากทีไ่หน ซึง่จะท�าให้เรามคีวาม 
ลุม่หลงและเผอเรอในเวลาจะตาย จึงเป็นเหตใุห้ได้คตขิึน้มาอกีวาระหน่ึง ทกุขเวทนา 
ทีเ่กดิขึน้ เม่ือปัญญาพิจารณารอบคอบแล้วกด็บัไปในขณะน้ัน จิตกล็งสูค่วามสงบได้ 
อย่างเต็มที่

ในระยะเช่นน้ีจะว่าจิตว่างก็ได้อยู่ แต่ว่างในสมาธ ิพอจิตถอยออกมา ความว่าง
กห็ายไป จากน้ันกพ็จิารณาไปอกี และพจิารณาต่อไปเร่ือยๆ จนจิตมีความช�านาญใน
ด้านสมาธ ิขอสรุปความให้ย่อลงเพือ่ให้พอดกีบัเวลา เมือ่สมาธมิกี�าลงัทางด้านปัญญา 
ก็เร่งพิจารณาตามส่วนต่างๆ ของร่างกายจนรู้เห็นชัดและสามารถถอดถอนอุปาทาน
ของกายได้โดยสิ้นเชิง จากน้ันจิตก็จะเร่ิมว่าง แต่ยังไม่แสดงความว่างอย่างเต็มที่  
ยังมีนิมิตภายในแสดงภาพปรากฏอยู่กับใจ เพราะในระยะนี้ใจว่างจากกายและวัตถุ
ภายนอก แต่ยงัไม่ว่างจากนิมิตภายในของตวัเอง จนกว่าจะมีความช�านาญโดยอาศยั 
การฝึกซ้อมไม่ลดละ นิมติภายในใจกนั็บวนัจางไป สดุท้ายกห็มด ไม่ปรากฏนิมติทัง้ 
ภายนอกภายในใจ น่ันท่านกเ็รียกว่าจิตว่าง ว่างชนิดน้ีเป็นเร่ืองว่างประจ�านิสยัของจิต 
ที่มีภูมิธรรมประจ�าขั้นแห่งความว่างของตน นี่ไม่ใช่ว่างสมาธิ และไม่ใช่ว่างในขณะที่ 
น่ังสมาธ ิขณะทีน่ั่งสมาธเิป็นความว่างของสมาธ ิแต่จิตทีป่ล่อยวางจากร่างกายเพราะ 
ความรู้รอบด้วยนิมติภายในกห็มดสิน้ไป เพราะอ�านาจของสตปัิญญารู้เท่าทนัด้วย น่ีแล 
ชือ่ว่าว่างตามฐานะของจิต เมือ่ถึงขัน้น้ีแล้วจิตว่างจริงๆ แม้กายจะปรากฏตวัอยู ่กส็กัแต่ 
ความรู้สึกว่ากายมีอยู่เท่าน้ัน แต่ภาพแห่งกายหาได้ปรากฏเป็นนิมิตภายในจิตไม่  
ว่างเช่นนี้แล เรียกว่า ว่างตามภูมิของจิต และมีความว่างอย่างนี้เป็นประจ�า ถ้าว่าง 
เช่นน้ีว่าเป็นนิพพาน กเ็ป็นนิพพานของผู้น้ัน หรือของจิตชัน้น้ัน แต่ยงัไม่ใช่นิพพานว่าง 
ของพระพุทธเจ้า ถ้าผู้จะถือสมาธิเป็นความว่างของนิพพานในขณะจิตที่ลงสู่สมาธิ  
กเ็ป็นนิพพานของสมาธแิห่งโยคาวจรผู้ปฏบิตัผู้ิน้ันเสยีเท่าน้ัน ความว่างทัง้สองประเภท 
ทีก่ล่าวมาน้ี ไม่ใช่เป็นนิพพานว่างของพระพทุธเจ้า เพราะเหตใุด? เพราะจิตทีม่คีวามว่าง 
ในสมาธิจ�าต้องพอใจและติดในสมาธิ จิตที่มีความว่างตามภูมิของจิตจ�าต้องมีความ 
ดดูดืม่และตดิใจในความว่างประเภทน้ี จ�าต้องถอืความว่างน้ีเป็นอารมณ์ของใจจนกว่า 
จะผ่านไปได้ ถ้าผู้ถอืความว่างน้ีว่าเป็นนิพพาน กเ็รียกว่าผู้น้ันตดินิพพานในความว่าง 
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ประเภทนี้โดยเจ้าตัวไม่รู้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ความว่างประเภทนี้จะจัดว่าเป็นนิพพานได้
อย่างไร ถ้าไม่ต้องการนิพพานขั้นนี้ ก็ควรกาง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ออกตรวจตราดูให้ชัดเจนและละเอียดถี่ถ้วน เพราะความว่างที่กล่าวนี้เป็นความว่าง 
ของเวทนา คือสุขเวทนามีเต็มอยู่ในความว่างนั้น สัญญาก็หมายว่าง สังขารก็ปรุงแต่ 
เรื่องความว่างเป็นอารมณ์ วิญญาณก็ช่วยรับรู้ทางภายใน ไม่เพียงจะรับรู้ภายนอก  
เลยกลายเป็นนิพพานของอารมณ์ ถ้าพิจารณาสิ่งเหล่าน้ีให้ชัด และความว่างให้ชัด 
โดยเห็นเป็นเรื่องของสังขารธรรม คือสิ่งผสมนั่นแลจะมีช่องทางผ่านไปได้ในวันหนึ่ง 
แน่นอน เมือ่พจิารณาตามทีก่ล่าวน้ี ขนัธ์ทัง้สีแ่ละความว่าง ซึง่เป็นสิง่ปิดบงัความจริงไว้  
ก็จะค่อยเปิดเผยตัวออกมาทีละเล็กละน้อยจนปรากฏได้ชัด จิตย่อมมีทางสลัดตัว 
ออกได้ แม้ฐานที่ตั้งของสังขารธรรมที่เต็มไปด้วยสิ่งผสมนี้ ก็ทนต่อสติปัญญาไม่ได้
เพราะเป็นสิง่เก่ียวโยงกัน สตปัิญญาประเภทค้นแร่แปรธาตจุะฟาดฟันเข้าไป เช่นเดียวกบั 
ไฟได้เชื้อลุกลามไปไม่หยุด จนกว่าจะขุดรากเหง้าของธรรมผสมน้ีขึ้นได้เสียเม่ือใด  
เมือ่น้ันจึงจะหยดุการรุกการรบ เวลาน้ีมอีะไรทีเ่ป็นข้าศกึต่อนิพพาน ว่างตามแบบของ 
พระพุทธเจ้าคือสิ่งที่ติดใจอยู่ในขั้นน้ี และขณะน้ีแลเป็นข้าศึก สิ่งที่ติดใจก็ได้แก่
ความถือว่าใจของเราว่างบ้าง สบายบ้าง ใสสะอาดบ้าง ถ้าจะเห็นว่าใจมันว่างแต่มัน 
อยู่กับความไม่ว่าง ใจมันเป็นสุข แต่มันอาศัยอยู่กับทุกข์ ใจใสสะอาด แต่มันอยู่กับ 
ความเศร้าหมองโดยไม่รู้สึกตัว ความว่าง ความสุข ความใส นั่นแลเป็นธรรมปิดบัง 
ตัวเอง เพราะธรรมทั้งนี้คือเครื่องหมายของภพ-ชาติ ผู้ต้องการตัดภพ-ชาติ จึงควร 
พจิารณาให้รู้เท่าและปล่อยวางสิง่เหล่าน้ี อย่าหวงไว้เพือ่ก่อไฟเผาตวั ถ้าปัญญาขดุค้นลง 
ตรงทีส่ามจอมกษัตริย์แห่งภพปรากฏอยู ่น้ันแลจะถกูองค์การใหญ่ของภพชาต ิและจะ 
ขาดกระเด็นออกจากใจทนัททีีปั่ญญาหยัง่ลงถงึฐานของเขาตัง้อยู ่เมือ่สิง่ทัง้น้ีสิน้ไปแล้ว 
เพราะอ�านาจของปัญญา น้ันแลเป็นความว่างอนัหน่ึง เคร่ืองหมายของสมมุตใิดๆ จะไม่ 
ปรากฏในความว่างนั้นเลย นี่คือความว่างที่ผิดกับความว่างที่ผ่านมาแล้ว ความว่าง
ประเภทน้ี เราจะว่าเป็นความว่างของพระพทุธเจ้าหรือความว่างของใครน้ัน ผู้แสดงไม่ 
สามารถจะเรียนให้ทราบได้ว่าจะควรเป็นความว่างของใคร นอกจากจะเป็นความว่างที ่
รู้เห็นกันอยู่ด้วยสันทิฏฐิโกของผู้บ�าเพ็ญเท่านั้น
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ความว่างอนัน้ีไม่มกีาลสมยั เป็นอกาลโิกอยูต่ลอดกาล ความว่างในสมาธมิคีวาม 
เปลีย่นแปลงไปได้ทัง้ด้านความเจริญและความเสือ่ม ความว่างในขัน้อรูปธรรม ซึง่ก�าลงั 
เป็นทางเดนิกแ็ปรสภาพหรือผ่านไปได้ แต่ความว่างในตนเองโดยเฉพาะน้ี ไม่มคีวาม
เปลี่ยนแปลง เพราะตนไม่มีอยู่ในความว่างน้ัน และไม่ถือความว่างน้ันว่าเป็นตน 
นอกจาก ยถาภูตํ �าณทสฺสนํ เห็นตามเป็นจริงในหลักธรรมชาติแห่งความว่างนั้น 
และเหน็ตามเป็นจริงในสภาวธรรมทีผ่่านมาเป็นล�าดบั และทีม่อียูท่ัว่ไปเท่าน้ัน แม้ศลี 
สมาธ ิปัญญา ซึง่เป็นธรรมเคร่ืองแก้ไข กรู้็เท่าและปล่อยวางไว้ตามเป็นจริง ไม่มสีิง่ใด 
จะเข้าไปแฝงอยู่ในธรรมชาติแห่งความว่างในวาระสุดท้ายนั้นเลย

ท่านนักใจบุญทุกท่าน โปรดน�าความว่างทั้งสามประเภทน้ีไปพิจารณา และ
พยายามบ�าเพญ็ตนให้เข้าถงึความว่างทัง้สามน้ี เฉพาะอย่างยิง่ความว่างในวาระสดุท้าย 
ซึ่งเป็นความว่างในหลักธรรมชาติ ไม่มีผู้ใดและสมมุติใดๆ อาจเอื้อมเข้าไปท�าการ
เกี่ยวข้องได้อีกต่อไป ความสงสัยนับแต่ขั้นต้นแห่งธรรมจนถึงความว่างอย่างยิ่ง 
จะเป็นปัญหาที่ยุติกันลงได้ด้วยความรู้ความเห็นของตนเป็นผู้ตัดสินเอง

ดงัน้ัน ในอวสานแห่งธรรมโดยเร่ิมแสดงเร่ืองความโง่ของตนให้ท่านผู้ฟังทกุท่าน
ทราบเป็นล�าดับ จนเตลิดมาถึงความว่างในวาระสุดท้ายซึ่งเป็นธรรมออกจะสุดวิสัย
ของผู้แสดงที่อธิบายให้ยิ่งไปกว่านั้นอีกไม่ได้ จึงขอยุติลงโดยเห็นว่าสมควรแก่เวลา 
ขอความสุขความส�าราญจงมีแก่ท่านผู้ฟังโดยถ้วนหน้ากัน เทอญฯ
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อวิชชารวมตัว ปกปิดจิตแท้-ธรรมแท้

เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙

พระธรรมเทศนากัณฑ์นี้ แสดงในเชิงตอบปัญหาธรรมแก่พระเถระส�าคัญมาก
องค์หนึ่งในสมัยปัจจุบัน มีเนื้อหาและข้อความดังนี้

น่ีคอืเวลาเร่ิมพจิารณาเข้าสูจุ่ดรวมของกเิลสวฏัฏ์ซึง่ได้แก่อวชิชา ขณะทีพ่จิารณา
ก็ยังไม่ทราบว่าตัวเองพิจารณาอวิชชา เป็นแต่เพียงคิดว่านี้มันอะไรนา เป็นข้อข้องใจ
สงสัยอยู่ตรงนี้ แล้วก็หยั่งจิตลงไปที่นั่น ท�าความสนใจในจุดนั้น พิจารณาว่ามันเป็น
ยงัไงไปยงัไงมายงัไง แต่กไ็ปถกูจุด ทัง้น้ีเพราะเราไม่รู้ช่ือมนัว่าอะไรเป็นอวชิชา อวชิชา
ทีแ่ท้จริงกบัชือ่มนัผิดกนัมาก เหน็แต่กระแสของมนักระจายไปทัว่โลก น้ันมนัเป็นเพยีง 
กิ่งก้าน เหมือนเราไปหาจับโจรผู้ร้าย ไปจับก็จะได้แต่สมุนของมันเท่านั้น จับคนไหน
ก็เป็นสมุนของมันๆ ไม่ทราบว่านายมันอยู่ที่ไหน มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร เพราะ
ไม่เคยเห็นหัวหน้ามัน

จับมากต่อมาก จับเข้าไปๆ ตีตะล่อมเข้าไปๆ ที่เรียกว่า ล้อมโจร คือ เจ้าหน้าที่
มจี�านวนมากและกม็กี�าลงัมาก ต่างคนต่างอาศยักนัรวมกนัเข้าก็มีก�าลงัมาก ล้อมรอบ 
จุดที่โจรอาศัยอยู่ จับคนน้ีมัดคนน้ันเข้าไปๆ เมื่อถูกถาม ตามธรรมดาโจรมันจะ 
ไม่บอกว่าใครเป็นนายของมัน ถ้าใครเป็นโจรก็มัดมันเข้าไปหมดจนไม่ให้มีเหลือ 
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สักคนในวงล้อมนั้น คนสุดท้ายนั้นน่ะเป็นนายโจร คนสุดท้ายมันจะอยู่ในที่ส�าคัญ 
คอืสมนุของโจรจะต้องล้อมรอบขอบชดิรักษาไว้อย่างดทีเีดยีว ไม่ให้พบหวัหน้าของมนั 
อย่างง่ายดาย

ถกูจับเข้าไปเป็นล�าดับๆ จนถึงอโุมงค์ทีห่วัหน้าโจรหลบซ่อน กฆ่็าหมดไม่มเีหลอื
ในที่น้ันแล้ว มันก็ทราบชัดกันละที่น่ีว่าหัวหน้าโจรตัวฉลาดได้ถูกฆ่าให้สูญพันธุ์ไป 
เสยีแล้ว อนัน้ีเป็นแต่เพยีงรูปเปรียบ คอืจิตทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัสิง่ใด มนักเ็ป็นแขนง 
ของความหลง ไม่ว่าจะหลงทางดทีางชัว่ มันเป็นเรือ่งของอวชิชาและกิง่ก้านของอวชิชา
ทั้งนั้น แต่ตัวอวิชชาจริงๆ มันไม่มี เพราะฉะนั้น อุบายวิธีพิจารณาต่างๆ ถ้าจะเทียบ
อปุมา ก็เหมือนอย่างเราวดิน�า้เพือ่จะเอาปลา ถ้าน�า้มมีาก ปลาจะมอียู่จ�านวนมากน้อย
เพยีงไรกไ็ม่ทราบ วดิน�า้ออกจนน�า้แห้งลงไปเป็นล�าดบัๆ ปลากร็วมตวัเข้าไปๆ ตวัไหน 
อยู่ที่ไหนก็วิ่งลงในน�้าๆ น�้าก็ถูกวิดออกเรื่อยๆ ปลาก็รวมตัวเข้าไป ตัวไหนวิ่งไปไหน
กม็องเหน็เพราะน�า้แห้งลงไปเร่ือยๆ ผลสดุท้ายเมือ่น�า้แห้งแล้ว ปลากไ็ม่มทีีห่ลบซ่อน
ก็จับตัวปลาได้

ขึ้นชื่อว่ารูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส กับอาการของจิตที่คละเคล้ากัน  
มันก็เหมือนกับน�้าซึ่งเป็นที่อาศัยของปลา การพิจารณาสิ่งเหล่าน้ีก็ไม่หมายจะเอา 
สิ่งเหล่านี้ แต่จะฆ่ากิเลสต่างหาก เหมือนกับคนวิดน�้าไม่หมายจะเอาน�้า แต่หมายจะ
เอาปลาต่างหาก การพจิารณากไ็ม่หมายจะเอาสิง่เหล่าน้ี แต่ให้รู้สิง่เหล่าน้ีเป็นล�าดบัๆ 
พอรู้ไปถึงไหน จิตก็หายกังวล รู้ทั้งสิ่งที่ไปเกี่ยวข้อง รู้ทั้งตัวเองผู้ไปเกี่ยวข้องว่าเป็น 
ผู้ผิด เป็นความเหน็ผิดของตวัจึงไปหลงรักหลงชังในสิง่เหล่าน้ัน ทน้ีีวงแห่งการพจิารณา 
กแ็คบเข้ามาๆ เหมอืนกับน�า้แห้งลงไปๆ จะพจิารณาในธาตใุนขันธ์อะไร มันกเ็หมอืน
กับสิ่งทั่วไปภายนอก มันไม่มีอะไรแปลกกัน ถ้าเป็นด้านวัตถุ พูดถึงเรื่องธาตุก็เป็น 
ธาตอุนัเดียวกัน มนัมแีปลกอยูท่ีอ่าการของจิตแสดงตวัออก แต่เราไม่รู้กไ็ปหมาย อนัน้ี 
มันก็ยังเป็นกิ่งก้านของอวิชชาอยู่ แต่มันจะซึมซาบเข้าไปหาส่วนใหญ่ พิจารณาเห็น 
สิ่งที่มาเกี่ยวข้องชัดเท่าไร ก็ยิ่งเห็นตัวออกไปเกี่ยวข้องชัดขึ้นทุกที เหมือนกับน�้าแห้ง
ลงไปเท่าไรก็ยิ่งเห็นตัวปลาชัดขึ้นทุกทีๆ
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การพจิารณาเหน็สภาพทัง้หลายทัง้ภายนอกกาย ทัง้ภายในกาย ทัง้ในเจตสกิธรรม 
ของตัวชัดขึ้นเท่าไร มันก็เห็นจุดที่อยู่ที่อาศัยของตัวการส�าคัญชัดขึ้นๆ เมื่อพิจารณา
ตะล่อมเข้าไป ความรู้ของจิตมนัก็แคบเข้าไป ความกงัวลของใจกน้็อยเข้าไป กระแสของ 
ใจที่ส่งออกไปก็แคบ พอกระเพื่อมตัวออกไปเกี่ยวกับสิ่งใด ก็พิจารณาเกี่ยวกับสิ่ง 
น้ันด้วย พจิารณาความกระเพือ่มของจิตทีอ่อกไปแสดงตวัด้วย กเ็หน็ทัง้สองเง่ือน รู้เหตุ 
รู้ผลกันทั้งสองด้าน คือด้านที่ไปเกี่ยวข้องสิ่งที่ถูกเกี่ยวข้องหนึ่ง ผู้ไปเกี่ยวข้องหนึ่ง  
ปัญญาก็ขยับตัวเข้าไปเป็นล�าดับๆ

เมื่อเข้าไปถึงตัวอวิชชาจริงๆ โดยมากนักปฏิบัติถ้าไม่มีครูอาจารย์คอยแนะไว้
ก่อนแล้ว จะต้องไปถือเอาตัวนั้นแลว่าเป็นตัวจริง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างได้พิจารณา
เห็นชัดภายในใจแล้วว่าได้รู้เท่าและปล่อยวางไปหมด ไม่มีสิ่งใดเหลือ แต่ผู้ที่รู้สิ่ง 
ทัง้หลายน้ันคืออะไรน่ัน ทน้ีีกไ็ปสงวนอนัน้ันไว้ น่ีแลทีว่่าอวชิชารวมตวัแล้ว แต่กลบัมา 
เป็นตวัขึน้โดยไม่รู้สกึ จิตกม็าหลงอยูน้ั่น ทีว่่าอวชิชากคื็อหลงตวัเองน่ีแหละ ส่วนทีห่ลง 
สิ่งภายนอกนั้นยังเป็นกิ่งก้าน ไม่ใช่เป็นเรื่องของอวิชชาอันแท้จริง

การมาหลงอันนี้แล มาหลงผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายนี้แล ผู้นี้เป็นอะไร เลยลืมวิพากษ์
พจิารณาเสยี เพราะจิตเมือ่มีวงแคบเข้ามาแล้วจะต้องรวมจุดตวัเอง จุดของจิตทีป่รากฏ
ตัวอยู่เวลาน้ันจะเป็นจิตที่ผ่องใส มีความยิ้มแย้มแจ่มใส มีความองอาจกล้าหาญ  
ความสขุก็รู้สกึว่าจะรวมตวัอยูท่ีน่ั่นหมด สิง่เหล่าน้ีทัง้หมดมนัเป็นผลของอะไร ถ้าจะ
พดูว่าเป็นผลกย็อมรับเป็นผล จะพดูว่าเป็นผลของปฏปิทาเคร่ืองด�าเนินกถ็กู ถ้าหากเรา 
ไม่หลงอันนี้นะ ถ้ายังหลงอยู่ มันก็ยังเป็นสมุทัย นี่ละจุดใหญ่ของสมุทัย

แต่ถ้านักปฏิบัติผู้มีความสนใจพิจารณาในสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอแล้วไม่มอง
ข้ามไป ยังไงก็ทนไม่ได้ ต้องสนใจเข้าพิจารณาจุดนั้น เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เคย
พจิารณาและเคยรู้เร่ืองมาแล้ว ใจกไ็ม่สมัผัส จะแยกจิตออกไปพจิารณาอะไรมนักไ็ม่ 
สัมผัส เพราะพอตัวในสิ่งนั้นๆ แล้ว อาการที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากนั้น จิตที่ปรุงขึ้นมา
มนัก็ปรุงขึน้จากน้ัน สขุทีป่รากฏขึน้กป็รากฏอยูท่ีน่ั่น ความสขุทีป่รากฏขึน้มา มันกมี็
อาการเปลี่ยนแปลงให้เห็นซึ่งเป็นเหตุให้พิจารณาอีก เพราะในขั้นนี้เป็นขั้นที่ใช้ความ 
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สงัเกตมาก เมือ่สงัเกตความสขุมนักไ็ม่แน่นอน เพราะความสขุทีผ่ลติจากอวชิชา มันเป็น 
สมมตุ ิบางทก็ีมีอาการเฉาๆ บ้าง เลก็ๆ น้อยๆ พอให้ทราบว่ามนัแสดงอาการไม่สม�า่เสมอ  
มันค่อยเปลี่ยนตัวเองอยู่อย่างน้ันตามขั้นแห่งธรรมที่ละเอียด น่ีเป็นจุดที่จะนอนใจ 
ตายใจ และยอมเชื่อส�าหรับผู้ที่ปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งด้วยความสนใจอย่างยิ่ง  
แต่จะมานอนใจในจุดนี้ติดในจุดนี้ หากไม่มีผู้อธิบายให้ทราบไว้ล่วงหน้าก่อน

ถึงจะนอนใจก็ทนที่จะทราบไม่ได้เหมือนกันถ้าใช้ความสนใจ เพราะมีเท่าน้ัน
เป็นสิ่งที่ดูดดื่มของใจ เป็นเหตุให้ดูดดื่ม เป็นเหตุให้พอใจในสิ่งที่ปรากฏนั้น เท่าที่
เคยพิจารณามาเป็นอย่างนั้นจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นอวิชชา ก็เลยเข้าใจว่าอันนี้แหละ
ที่จะเป็นนิพพานอันสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตลอดเวลาน้ีแล ค�าว่าตลอดเวลาในที่น่ี 
หมายถึงตลอดเวลาของผู้มคีวามเพยีร มีการช�าระซกัฟอกกนัอยู่เสมอ ไม่นอนใจตดิอยู ่
กบัสิง่น้ันถ่ายเดียว ความสงวนกม็าก อะไรจะมาแตะต้องไม่ได้ ระมดัระวงัอย่างเตม็ที่  
พออะไรมาสัมผัสก็รีบแก้กันทันที

แต่สิ่งที่รักสงวนนั้น ตนหาได้ทราบไม่ว่าคืออะไร ทั้งที่ความรักความสงวนนั้น 
มนักเ็ป็นภาระของจิตอยูโ่ดยด ีแต่ในเวลาน้ันมนัไม่ทราบจนกว่าสมควรแก่กาลทีค่วร 
รู้แล้ว จึงเกดิความสนใจทีจ่ะพจิารณาในจุดน้ี น่ีมนัคืออะไรนา ทกุสิง่ทกุอย่างเรากเ็คย 
พจิารณามา แต่สิง่น้ีมนัคอือะไรนา ทีน่ี่จิตกจ่็อเข้าไปตรงน้ัน ปัญญากส็อดส่องเข้าไป 
นี้มันคืออะไรแน่นะ อันนี้มันเป็นความจริงแล้วหรือยังไม่จริง อันนี้เป็นวิชชาหรือเป็น
อวิชชา มันยังเป็นข้อกังขาสงสัยอยู่นั้นแหละ

แต่อาศยัการพจิารณาทบทวนด้วยปัญญาอยู่ไม่หยุด เพราะเป็นสิง่ไม่เคยรู้ไม่เคย 
ประสบมาก่อน ว่าท�าไมมันจึงรัก ท�าไมมันจึงสงวน ถ้าหากว่าเป็นของจรงิแล้ว ท�าไมจะ 
ต้องรักสงวนกัน ท�าไมจะต้องรักษากัน ความรักษาน่ีมันก็เป็นภาระ ถ้าอย่างน้ัน 
อนัน้ีมนักต้็องเป็นภัยอนัหน่ึงส�าหรับผู้สงวนรักษา หรือเป็นสิง่หน่ึงทีไ่ม่น่าไว้ใจ ทัง้ๆ ที ่
ก็ไม่ทราบนะว่าน่ันคืออะไร จะเป็นอวชิชาจริงหรือไม่ เพราะเราไม่เคยเหน็น่ีว่าวชิชาที่ 
แท้จริงกับอวิชชามันต่างกันอย่างไร วิมุตติกับสมมุติมันต่างกันอย่างไร ปัญญาก็เริ่ม
สนใจพิจารณาละที่นี่
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อนัน้ีรู้สกึว่าพสิดารมาก ถ้าจะพดูตามทีพ่จิารณามาหรือย่นย่อเข้ามาเฉพาะให้ได้ 
ความตามโอกาสอนัควร สรุปกนัทเีดยีวว่าอนัใดทีป่รากฏตวัข้ึนมาให้พจิารณา อนัน้ัน  
สิง่ทีป่รากฏตวัขึน้มาน้ันเป็นเร่ืองสมมตุทิัง้น้ัน น่ีหมายถงึธรรมละเอยีดปรากฏอยูท่ีใ่จ  
แม้ทีส่ดุ จุดทีม่คีวามสว่างไสวอยูน้ั่นแลคอืจุดอวชิชาแท้ ก�าหนดลงไปทีน่ั่นด้วยปัญญา 
สภาวธรรมทัว่ๆ ไป น่ันเป็นสภาพธรรมอนัหน่ึงๆ ฉันใด ธรรมชาตน้ีิกเ็ป็นสภาพธรรม 
อันหนึ่งฉันนั้น เราจะถือว่าเราเป็นของเราไม่ได้ แต่ความสงวนอยู่นี้แสดงว่าเราถือว่า 
เป็นเราเป็นของเรา ซึ่งเป็นความผิด

ปัญญาสอดเข้าไปว่าน่ีมนัเป็นอะไรแน่ๆ นะ เหมอืนกับว่าเราย้อนมาดูตวัของเรา 
เรามองออกไปข้างนอก ดนิฟ้าอากาศเรากเ็หน็ มอีะไรมาผ่านทางสายตาเรากเ็หน็ แต่เมือ่ 
เราไม่มองมาดูตวัของเรา เรากไ็ม่เหน็ตวัของเรา ปัญญาขัน้น้ีรวดเร็วมาก ย้อนกลบัไป 
กลับมาดูจุดสุดท้ายหรือวาระสุดท้าย การพิจารณาก็เหมือนกับพิจารณาสิ่งอื่น  
ไม่พิจารณาเพื่อถือเอา พิจารณาเพื่อให้รู้สิ่งนั้นตามความจริงของมันโดยถ่ายเดียว

เวลาอนัน้ีจะดบั มนัไม่เหมอืนสิง่ทัง้หลายดบั สิง่ทัง้หลายดบั เป็นความรูส้กึของ
เราว่าเข้าใจแล้วในสิ่งนี้ แต่อันนี้ดับมันไม่เป็นอย่างนั้น มันดับแบบสลายลงไปทันที 
เหมอืนฟ้าแลบ คือมันเป็นขณะอนัหน่ึงทีท่�างานของตวัเอง หรือว่ามนัพลกิกไ็ด้ มนัพลกิ 
คว�า่แล้วหายไปเลย พออนัน้ีหายไปแล้วถึงจะทราบว่าน้ีคืออวชิชาแท้ละทีน่ี่ เพราะเหตวุ่า 
อันนี้หายไปแล้วมันไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาให้เป็นข้อสงสัย

สิง่ทีเ่หลอือยูก่ไ็ม่เป็นอย่างน้ี แต่เป็นธรรมชาตทิีบ่ริสทุธิแ์ละไม่เคยเหน็กต็าม แต่
เวลาปรากฏในขณะน้ันมนัก็ไม่มีอะไรเป็นทีน่่าสงสยั น่ันละภาระมนัถึงหมดไป ค�าว่าเรา  
ก็หมายถึงอันนี้เอง หมายถึงอันนี้ยังตั้งอยู่ พิจารณาอะไรก็พิจารณาเพื่ออันนี้ ค�าว่ารู้  
ก็คือเราตวัน้ีรู้ ค�าว่าสว่างกเ็ราสว่าง ค�าว่าเบากว่็าเราเบา ค�าว่าสขุกว่็าเราสขุ ค�าว่าเราๆ  
กห็มายถงึตวัน้ีเอง น่ีละคอืตวัอวชิชาแท้ ท�าอะไรต้องเพือ่มนัทัง้น้ัน พออนัน้ีสลายไปแล้ว 
ไม่มีเพื่ออะไรอีก..หมด

ถ้าจะเทยีบอปุมา กเ็หมอืนก้นหม้อทีถ่กูท�าลายเสยีแล้ว แม้จะเทน�า้ลงไปมากเท่าไร 
ก็ไม่มอีะไรจะขงัอยูไ่ด้ ทกุสิง่ทกุอย่างทีป่รุงขึน้มาตามธรรมชาตขิองขนัธ์ กป็รุงขึน้ได้ 
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แต่ไม่ติด เพราะภาชนะคืออวิชชาตัวส�าคัญมันดับสลายไปแล้ว พอสังขารปรุงพั๊บ 
และดบัไป ผ่านไปตามธรรมดา หายไปๆ เพราะไม่มีทีเ่กบ็ ไม่มใีครเป็นเจ้าของ ธรรมชาต ิ
ที่รู้สึกตัวเองว่าไม่มีอะไรเป็นเจ้าของน้ัน ก็เป็นความพอตัวของธรรมชาติน้ันอยู่แล้ว 
นัน่จงึเป็นธรรมชาติที่บรสิทุธิ์แท้ และหมดภาระที่จะระมัดระวังรกัษาพิษภยัอีกตอ่ไป

อวิชชาน้ีเองที่ปกปิดจิตแท้ธรรมแท้เร่ือยมา จึงไม่เห็นความอัศจรรย์ในหลัก
ธรรมชาตขิองจิตอนัแท้จริง ผู้ปฏบิตัดิ�าเนินมาถงึข้ันหลมุพรางตา จึงหลงยดึว่าเป็นของ 
อศัจรรย์ไปเสยี จึงมารักสงวนหงึหวงไว้ มาเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเรา จิตเราสว่างไสว 
จิตเรามคีวามองอาจกล้าหาญ จิตเราเป็นสขุ จิตเราน้ีรู้ทกุสิง่ทกุอย่าง แต่ธรรมชาตอินัน้ี
ไม่รู้ตวัเอง ท่านเรียกว่าอวชิชาแท้ พอกลบัมารู้อนัน้ีๆ กส็ลายไป พออนัน้ีสลายไปแล้ว
กเ็หมอืนกบัเปิดฝาหม้อขึน้มาน่ันเอง มีอะไรอยูใ่นน้ันกเ็หน็หมด อวชิชาน้ีเท่าน้ันปิดไว้

ความจริงที่เป็นความจริงพิเศษจากสัจจะ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ก็คือ  
ความบริสทุธิ ์น้ีเป็นความจริงทีน่อกจากสจัจะทัง้สี ่สจัจะทัง้สีน้ี่ สองสจัจะหน่ึงเป็นฝ่าย 
ผูกมัด สองสัจจะหนึ่งเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายดับ ดับอะไร ผูกอะไร ก็คือผูกจิตไว้คือมา 
ปกคลมุไว้ แก้กค็อืเปิดออก เปิดสิง่ทีป่กคลมุน้ันให้ได้เหน็ความบริสทุธิต์ามความจริง 
ของตน ความจริงนั้นมีอยู่อย่างนั้นแล้ว แต่สัจจะทั้งสองคือ ทุกข์ สมุทัย นี้มันปิด 
เหมือนกบัฝาหม้อปิดหม้อไว้ มอีะไรอยูใ่นน้ันกไ็ม่เหน็ มรรคคือข้อปฏิบตั.ิ...เปิดมรรค  
นิโรธเปิดขึ้นมาก็เห็นสิ่งที่อยู่ในหม้อน้ันชัดว่าเป็นอะไร ความบริสุทธิ์เป็นของมีอยู่
ก็ตาม แต่ถูกสัจจะทั้งสองนี้ปิด และถูกสัจจะที่เป็นฝ่ายแก้ทั้งสองนั้นเปิดขึ้นมา นี่ละ
เปิดก็เปิดให้อันนี้ ผูกก็ผูกอันนี้ ปิดอันนี้ไว้ พอเปิดขึ้นมาแล้วก็หมดปัญหา

สัจจะทั้งสองนี้เป็นกิริยาอันหนึ่งๆ เป็นสมมุติด้วยกัน มรรคก็เป็นสมมุติ นิโรธ
ก็เป็นสมมุต ิพอท�าหน้าทีเ่สร็จแล้วก็ผ่านไป ทกุข์กบัสมทุยักเ็ป็นสมมตุ ิสมมตุทิัง้สอง 
แก้สมมุตทิัง้สองน้ีได้แล้ว ธรรมชาตน้ัินกเ็ป็นธรรมชาตติายตวั สิง่ทีเ่หน็น้ันเรียกวมิตุติ 
คือเปิดให้เห็นวิมุตติคือความบริสุทธิ์โดยหลักธรรมชาติ นี่ละภาระหมดก็หมดตรงนี้ 
เมื่อบริสุทธิ์แล้วไม่เสกสรรปั้นยอตัวเอง ส่วนภายนอกคือโลกธรรมนอก เกี่ยวกับสิ่ง
ภายนอก มันห่างไกล โลกธรรมในทีเ่คยว่าดี ว่าช่ัว ว่าสขุ ว่าทกุข์ ภายในตวัเองกห็มด 
ปัญหาไปกับจุดนี้สลายไป
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ถ้าพจิารณามาถงึขัน้น้ีแล้วไม่กว้าง ได้อบุายจากครูอาจารย์ผู้ทีท่่านเคยรู้เคยเหน็ 
และผ่านไปอธบิายให้ฟังกไ็ปได้อย่างรวดเร็ว แต่ส�าคญัอย่าไปคาดคะเน ความคาดคะเน 
ไม่ใช่ทาง อะไรปรากฏก็พิจารณาจุดนั้นสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นล�าดับๆ และเข้าใจกันไป
เร่ือยๆ น้ีเป็นทางที่ถูก และอวิชชาก็หมายถึงธรรมชาติที่อธิบายผ่านมาน่ันแลเป็น
อวิชชาแท้ นอกน้ันกเ็ป็นกิง่ก้านสาขา เหมือนเถาวลัย์เกดิขึน้ทีน่ี่แต่เลือ้ยไปทีไ่หนบ้าง 
กไ็ม่ทราบ ยาวเท่าไรกเ็ลือ้ยไปๆ เวลาจับถกูแล้วตามเข้ามาๆ จนถงึล�าต้นของมนั ล�าต้นมนั 
อยู่ที่นี่ รากมันอยู่ที่นี่ พอถอนรากขึ้นแล้วก็ตายไปด้วยกันหมด กิ่งก้านสาขาอวิชชา 
มนัจึงกว้างขวางมากมาย พอถงึอวชิชาจริงๆ จึงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอวชิชา แต่กพ็จิารณา  
เรื่องของปัญญาก็พิจารณาเข้าไป ถึงจะไม่รู้ว่านี้คืออวิชชาก็ตาม แต่การพิจารณานั้น
มันถูกทางแล้วมันก็เปิดขึ้นเอง เช่นเดียวกับเรารับประทาน ความอิ่มก็แสดงขึ้นมาให้
เห็นชัดเป็นล�าดับๆ

สรุปเร่ืองอวชิชาเป็นอปุปัตตภิพหรือกรรมภพ ก่อภพท�ากรรมอยูไ่ม่หยดุไม่ถอย 
มันก็เป็นเรื่องของวัฏจักรอันเดียวนี้ มันหากก่อภพก่อชาติภายในตัวเองอยู่อย่างนั้น
เร่ืองของจิตจะอยูเ่ฉยๆ ไม่ได้ มแีต่เร่ืองก่อภพก่อชาตอิยูเ่ป็นประจ�า ท�างานสัง่สมเพือ่
ตวัเอง แต่โดยมากจะสัง่สมทางกดถ่วงใจให้ดิง่ลงทางต�า่อยูเ่สมอ ทีว่่าท�าลายกงกรรม 
ก็ท�าลายตัวน้ีแล พอท�าลายตัวน้ีแล้วมันก็หมดเคร่ืองสืบต่อก่อภพก่อชาติลงทันที  
ถึงสิง่ภายนอกทีเ่คยมาเกีย่วข้องกบัเรา มนักเ็กีย่วข้องไปตามธรรมดา ผ่านไปผ่านมา 
ไม่ได้ซมึซาบ ไม่ได้เข้าตัง้บ้านตัง้เรือน ไม่ได้เข้ามาอยูม่าอาศยัในจุดน้ีเหมอืนแต่ก่อน  
เพียงแต่ผ่านไปผ่านมาธรรมดา แล้วก็ทราบชัดว่าธรรมชาติน้ีไม่ได้สืบต่อกับอะไร 
ความสืบต่อของธรรมชาตินี้เราทราบมาเป็นล�าดับแล้ว เมื่อมาถึงขั้นไม่สืบต่อกับอะไร 
ก็ทราบ การรู้เรื่องของภพของชาติว่าต่อไปจะเกิดอีกหรือไม่นั้นก็ไม่ต้องไปคาดคะเน  
เพราะปัจจุบันน้ีบอกอยู่แล้วอย่างชัดเจนว่า เม่ือไม่สืบไม่ต่อไม่ก่อภพก่อชาติภายใน 
ตัวเองให้เห็นประจักษ์อยู่แล้ว ก็ไม่มีภพมีชาติอะไรจะสืบต่อไปข้างหน้าอีก เพราะ 
โรงงานนี้ได้ถูกท�าลายไปแล้ว ไม่มีทางก่อตัวขึ้นมาหรือไม่มีทางก่อเหตุขึ้นมาเหมือน
อย่างที่เคยเป็นมา โรงงานผลิตทุกข์ได้ถูกท�าลายโดยสิ้นเชิงแล้ว
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ทีว่่าขนัธ์ล้วนๆ ก็หมายถึงตอนน้ี ขนัธ์กเ็ป็นขนัธ์ล้วนๆ ไม่เป็นกเิลส ถ้าจิตดวงน้ัน 
ไม่เป็นกิเลส ขันธ์ก็ไม่เป็นกิเลส เป็นแต่เพียงเครื่องมือ ถ้าส่วนใหญ่คือจิตเป็นกิเลส 
ขันธ์ทุกขันธ์ก็เป็นกิเลสไปตามๆ กัน รูปก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสให้พอกพูนภายในใจ  
เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณกเ็ป็นเคร่ืองเสริมกเิลสภายในใจทกุอย่าง ถ้าจิตบริสทุธิ ์
ขันธ์ก็บริสุทธิ์ตามส่วนของขันธ์ ไม่มีอะไรเป็นกิเลส ถ้าจิตเป็นกิเลส ขันธ์ก็เป็นกิเลส
วันยังค�่า ความจริงเป็นอย่างนั้น

การก่อภพก่อชาติเป็นเรื่องของจิตผลิตตัวเองอยู่อย่างนั้น มันอยู่เฉยๆ ไม่ได้ 
ลักษณะของจิตที่มีกงจักรเป็นเจ้าของงานหรือเป็นหัวหน้างานมันจะต้องหมุนตัวอยู่
เสมอ หมุนอะไร กเ็พือ่เร่ืองของภพของชาตทิัง้น้ัน พอกงจักรน้ันสลายตวัลงไป กไ็ม่มี
อะไรจะก่อภพก่อชาตอิกีต่อไป จิตทีท่่านรู้แล้วท่านกอ็อกอทุานในใจ หรือประกาศธรรม 
สอนโลกได้เตม็ปากเตม็ใจว่า ต่อไปไม่มภีพให้เกดิอกีแล้ว อย่างพระพทุธเจ้าท่านอทุาน 
ออกมาใน อเนกชาตสิสํารํ เป็นตวัอย่าง เพราะท่านรู้อยูใ่นปัจจุบนัน้ัน ไม่มอีะไรจะมา 
ก่อตัว ดีก็เป็นส่วนดี ไม่มาซึมซาบกัน ไม่มาคละเคล้ากัน ชั่วก็เป็นส่วนชั่วไม่ซึมซาบ 
หรือคละเคล้ากนั มนัไม่วิง่เข้าถึงกัน ค�าว่าไม่วิง่ถงึกนักไ็ม่ได้บงัคับ มนัเป็นธรรมชาติ 
ของมันเอง เวลามนัวิง่เข้าถงึกัน เรากไ็ม่ได้บงัคบั มันหากมสีือ่ของมนัวิง่ต่อถงึกนัเอง  
เมื่อมันหมดสื่อแล้วก็ขาดวรรคขาดตอนของมันเอง

ตามความรู้สกึของกระผมทีพ่จิารณามาน้ี ตอนทีอ่นัน้ีจะดับลงไป มนัมขีณะบอก 
อย่างชดัแจ้งทเีดยีว มนัเป็นขณะ คอืขณะน้ันเราไม่ได้คาดได้ฝัน มันเป็นขณะอนัหน่ึง 
ที่ท�าให้สะดุดใจ ขณะที่อวิชชาดับ มันเป็นขณะอันหน่ึงที่แสดงขึ้นคล้ายกับว่ามัน 
พลกิตวัเองเป็นโลกใหม่ ถ้าว่าโลกนะ มนัเป็นโลกใหม่ มนัพลกิพับ๊เดยีว อวชิชากด็บั 
ไปขณะน้ัน แต่ไม่ได้อยูใ่นการคาดคะเน ไม่ได้อยูใ่นความตัง้ใจว่าจะพลกิ มนัเป็นข้ึน 
มาเอง อนัน้ีเป็นส่วนละเอยีดมาก สดุวสิยัทีจ่ะกราบเรียนให้ถกูต้องกบัความจริงของ
ขณะนั้นได้

การปฏบิตัใินศาสนาน้ี ถ้าปฏบิตัเิพือ่ความพ้นทกุข์จริงๆ มนักม็เีคลด็ลบัอยูส่อง 
คือ ระหว่างอุปาทานของกายกับจิต กายกับจิตเป็นอุปาทานต่อกัน จะแยกจากกันนี้
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เป็นเคล็ดลับอันหน่ึง กับมาเคล็ดลับที่สองอันเป็นจุดสุดท้ายแห่งความสามารถของ
กระผมที่เป็นขึ้นมา นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรที่น่าสงสัย

กระผมเคยไปบ�าเพ็ญอยู่ที่วัดดอยฯ ปัญหาเร่ืองอวิชชาน้ีมันท�าให้งงอยู่นาน
เหมือนกัน คือขณะน้ันจิตมันสว่างจนตัวเองเกิดความอัศจรรย์ในความสว่างไสว  
ทกุสิง่ทกุอย่างทีจ่ะเป็นเหตใุห้อศัจรรย์น้ัน รู้สกึมารวมตวัอยูใ่นจิตน้ันหมด จนเกดิความ 
อศัจรรย์ในตวัเองว่า แหม จิตของเราท�าไมถึงได้อศัจรรย์ถงึขนาดน้ีนะ มองดกูายทัง้กาย 
ไม่เห็น มันเป็นอากาศธาตุเสียหมด ว่างไปหมด จิตมีความสว่างไสวอย่างเต็มที่

แต่เดชะนะ พอเวลาเกิดความอศัจรรย์ตวัเองขึน้มา ถงึกับอทุานในใจในเวลาน้ัน 
ด้วยความหลงไม่รู้สึกตัว ถ้าพูดถึงธรรมะส่วนละเอียด มันเป็นความหลงอันหน่ึง  
มนัอศัจรรย์ตวัเอง ท�าไมจิตของเราถึงได้เป็นขนาดน้ี พอว่าอย่างน้ัน กมี็ธรรมะบนัดาล
ขึ้นมา อันน้ีก็ไม่คาดไม่ฝันเหมือนกัน ผุดข้ึนมาเหมือนกับมีคนพูดอยู่ภายในจิตน้ี  
แต่ไม่ใช่คนพูด ผุดขึน้มาเป็นบทๆ ว่า “ถ้ามจุีดมีต่อมแห่งผู้รู้อยูท่ีไ่หน น้ันแลคอืตวัภพ”  
ว่าอย่างนั้น

ธรรมชาตน้ัินมนัเป็นจุดจริงๆ จุดของความรู้ จุดของความสว่างน้ันมนัมจุีดจริงๆ 
ดงัอบุายผุดขึน้มาบอก ทน้ีีเรากไ็ม่ได้ค�านึงว่าอะไรมนัเป็นจุด เลยงงไปเสยีอกี แทนที่
จะได้อบุายจากค�าเตอืนทีผุ่ดขึน้น้ัน เลยเอาปัญหาน้ันมาขบคดิ จนกว่าได้มาพจิารณา
ถงึตอนน้ี ตอนทีว่่าจุดน้ี ปัญหาอนัน้ีจึงยตุลิงไป ถงึได้ย้อนกลบัคืนไปรู้เร่ืองทีว่่า ถ้ามี 
จุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหน นัน้แลคือตัวภพ ได้อย่างชัดเจน ถึงได้ความ อ๋อ ค�าว่าจุด 
ว่าต่อม หมายถงึอนัน้ีเอง แต่ก่อนไม่เข้าใจ มันเป็นจุดจริงๆ จะอศัจรรย์แค่ไหน มนัก็ 
เป็นจุดของความอัศจรรย์ มันเป็นจุดให้รู้อยู่ พออันนั้นสลายลงไปแล้ว มันไม่มีจุด 
เพราะจุดมันเป็นสมมุติทั้งนั้น จะละเอียดแค่ไหนมันก็เป็นสมมุติ

ถงึได้เทศน์สอนหมูเ่พือ่นเสมอว่า เมือ่เข้าไปถงึจุดน้ันแล้ว อย่าไปสงวนอะไรทัง้น้ัน  
ให้พจิารณาลงไป แม้ทีส่ดุจิตจะฉิบหายลงไปด้วยการพจิารณาจริงๆ กข็อให้ฉิบหายไป  
อะไรจะรับรู้ว่าบริสุทธิ์ก็ให้รับรู้ไป หรือจะฉิบหายไปหมดไม่มีอะไรจะรับรู้ว่าบริสุทธิ์
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ก็ขอให้รู้กัน อย่าได้สงวนอะไรไว้เลย ก็เพื่อกันไว้ว่ากลัวจะมาสงวนอันนี้เอง ถ้าหาก 
ไม่เตอืนถงึขนาดน้ันแล้ว อย่างไรก็ต้องตดิ ขอให้รู้เท่าน้ัน อะไรๆ จะดบัไปกด็บัไปเถดิ  
แม้ทีส่ดุจิตดวงน้ีจะดบัไปด้วยอ�านาจของการพจิารณา กข็อให้ดบัไป ไม่ต้องสงวนเอาไว้  
เวลาพิจารณาต้องลงถึงขนาดนั้น

แต่จะหนีความจริงไปไม่พ้น สิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นก็ต้องดับ สิ่งใดที่จริงเป็นหลัก
ธรรมชาตขิองตวัเองแล้วกจ็ะไม่ดบั คอืจิตทีบ่ริสทุธิน้ั์นจะไม่ดบั ทกุสิง่ทกุอย่างดบัไป  
ผู้ที่รู้ว่าดับน้ันไม่ดับ อันน้ันดับไป อันน้ีดับไป ผู้ที่รู้ว่าสิ่งเหล่าน้ันดับไปน้ันไม่ดับ  
จะว่าเอาไว้ก็ได้ ไม่เอาไว้กไ็ด้ มันกรู้็อยูอ่ย่างน้ัน ถ้าเราสงวนน่ีกเ็ท่ากบัเราสงวนอวชิชาไว้ 
นั่นเอง เพราะอวิชชามันละเอียด มันอยู่กับจิต ถ้าสงวนจิตก็เท่ากับสงวนอวิชชา เอ้า  
ถ้าจิตจะฉิบหายไปด้วยกนักข็อให้ฉิบหายไป อปุมาเหมอืนกบัฟัน กฟั็นลงไปเลยไม่ให้ 
มีอะไรเหลือ ให้มันม้วนเสื่อลงไปด้วยกันหมด ขนาดนั้นพอดี

ถ้าหากจะมีการแบ่งสูแ้บ่งรับกันอยู่ อย่างไรกต้็องตดิในขัน้น้ีแน่ จึงไม่ยอมแบ่งสู้ 
แบ่งรับเลย เอากเิลสออกให้หมด อะไรจะดับกด็บัให้หมด พอดี ส่วนทีไ่ม่อยูใ่นฐานะที่ 
จะดบัยงัไงกไ็ม่ดบั พดูง่ายๆ กเ็หมอืนกบัว่าโจรมนัเข้าไปอยูใ่นบ้านน้ี ถ้าเราจะสงวนบ้าน 
โจรมนักอ็ยูท่ีน่ั่น เดีย๋วโจรมนักย็งิป้างออกมาตาย เอ้า ควรจะเผาบ้านทัง้หลงักเ็ผาเสยี  
หากว่าจะปล่อยโจรน้ีไว้ มนัก็จะท�าลายสิง่ทีมี่คณุค่ามากกว่าบ้านต่อไปอกี ยอมเสยีสละ 
เสยีบ้านหลงัน้ี เอาไฟเผาเข้าไปเลย น่ีแหละทีว่่าเผาอวชิชา เอ้า จิตจะดับจริงๆ กใ็ห้ดบัซิ  
แท้จริงจิตไม่ดับ เมือ่เผาน้ันหมดถงึจะรู้ อ๋อ สิง่ทีมี่คุณค่ามนัอยูใ่ต้อ�านาจอวชิชา มนัครอบ 
ไว้หมด พออวชิชาดบัไปพับ๊ อนัน้ีกเ็ปิด แทนทีจ่ะดบัไปด้วยแต่ไม่ดบั ถ้าสงวนไว้แล้ว 
เป็นอันติดไปไม่รอด

ตอนที่พิจารณาจุดนี้ เป็นตอนที่พ่อแม่ครูจารย์มั่นท่านเสียไปแล้ว กระผมรู้สึก 
จนตรอกจนมมุมาก อยูก่บัหมูเ่พือ่นไม่ตดิ อยูก่บัใครไม่ได้ มนัไม่สะดวก มนัไม่สนุก 
พจิารณาทางความเพยีรภายใน เพราะระยะน้ันจิตมนัหมนุจริงๆ ถงึขัน้หมนุ หมุนไม่ม ี
เวลายับย้ังเลย ให้ชือ่ในขณะน้ันว่าจิตหมนุเป็นธรรมจักร ไม่ใช่เป็นวฏัจักร หมนุเพือ่ 
จะแก้ตวัเอง หมนุตลอดเวลา พอถงึทีพ่อตวัเตม็ทีแ่ล้ว จิตกห็ยดุได้อย่างผิดคาดผิดหมาย 
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ทแีรกจนเกิดความร�าคาญ อือ๋ จิตน้ีพจิารณาไปเท่าไร ละเอยีดเข้าไปเท่าไร แทนที ่
ภาระเราจะลดน้อยถอยลงไป เหตุใดจึงกลับมีภาระมากมายอย่างน้ี และไม่มีวัน 
มคีนืด้วย ท�าไมจึงเป็นอย่างน้ี มนัเกดิความกงัวลร�าคาญเหมือนกนั ทัง้ๆ ทีร่�าคาญอยูน้ั่น 
มันก็ไม่ถอย มันยังหมุนอยู่ต่อหน้าต่อตานั่นแหละ หมุนเพื่อคุ้ยเขี่ยหาสิ่งที่เรายังไม่รู้
ไม่เหน็ หรืออะไรทีข่ดัข้องกนัตรงไหน มนัคุย้เข่ียหาของมนั พอสมัผัสกนัพับ๊ มันกจั็บ
และตดิตามกันทนัท ีพอเข้าใจกนัแล้วกผ่็านไปหายไป เอ้า ค้นอกี น่ีถ้าท่านอาจารย์ใหญ่  
(มั่น) ยังอยู่ ตอนนั้นก็จะรวดเร็วยิ่งขึ้น

จึงได้สอนหมู่เพื่อน เอ้า เป็นยังไงเป็นกัน ถึงไหนถึงกัน ถ้าเราไม่สามารถแก้ 
หมูเ่พือ่นได้แล้ว เราจะพาไปหาครูอาจารย์ทีท่่านสามารถแก้ได้ เอาขนาดน้ันเลยกระผม 
เพือ่ให้หมูเ่พือ่นลงใจ เพราะฉะน้ัน เทศน์บางกณัฑ์จึงไม่ยอมให้อดัเทปเพราะเป็นอย่างน้ี  
เทศน์กนัอย่างเตม็ที ่พอเทศน์แล้วหายไปเลย ฟังกนัเฉพาะๆ ผู้ทีเ่ขาไม่เข้าใจในเร่ืองน้ี 
ก็จะหาว่าอวดดบิอวดดอีะไรไป แท้จริงเราพดูตามความจริง และพดูเพือ่เป็นก�าลงัใจ 
ของลกูศิษย์ว่า เอ้า ต้องเป็นอย่างน้ี เอ้า ฟันเข้าไปอย่างน้ีนะ ว่าอย่างน้ันเลยไม่ผิด กเ็ท่ากบั 
เอาตัวเราเป็นตัวประกันเพื่อให้ลูกศิษย์เป็นที่ลงใจตามน้ันว่าไม่ผิด และมีแก่ใจได ้
หมุนตวัลงในความเพยีรอย่างเข้มแขง็ ทน้ีีผู้อืน่ทีเ่ขาไม่เคยทราบเร่ืองราวอะไรของเรา  
เขากจ็ะหาว่าอวด แทนทีเ่ขาจะเป็นประโยชน์ เขากก็ลบัเป็นโทษไป หากเราไม่เป็นโทษ 
เขาก็อาจจะเป็น ต้องได้ระวัง

ฉะน้ัน บางกาล บางรายทีค่วรจะพดูให้ถงึฐานจริงๆ กพ็ดูให้ถงึฐาน ไม่อย่างน้ัน 
ผู้น้ันจะไม่เป็นทีล่งใจได้ จึงต้องหมุนกนัอย่างเตม็ที ่คล้ายๆ กบัเปิดรับถงึกนั ถงึไหน 
ถึงกัน ไม่มีอะไรเหลือสักสตางค์ อย่างนั้นก็มี แต่ก็มีเป็นบางกาลไม่มีเรื่อยๆ แล้วแต่ 
เหตุการณ์ที่ควรจะเป็นไปแค่ไหน ถ้าลงขนาดน้ันแล้ว คนอื่นมาฟังเขาก็จะหาว่าบ้า  
กระผมเองเวลาฟังเทศน์ท่านอาจารย์ใหญ่ (มั่น) ถ้าท่านเทศน์ขนาดนั้นแล้วมันถึงใจ 
เวลาล่วงไป ๓ วนัน้ี คล้ายๆ กบัใบไม้ไม่ไหวตงิเลยนะในความรู้สกึ ปรากฏว่าบรรยากาศ 
สงบเงียบเชียว อ�านาจของธรรมะท่านครอบหมด เพราะผู้ฟังก็ตั้งใจฟังอย่างเต็มที่  
ผู้เทศน์กต็ัง้ใจเทศน์อย่างเตม็ที ่มันรับกัน พวกเราแม้บอกว่า น่ีน่าๆ มนักย็งัไม่เหน็ กช้ี็ให้ 
คนตาบอดดู น่าสังเวชเหมือนกัน
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ฉะน้ัน กระผมไปอยูท่ีไ่หนถ้าไม่ได้กราบท่านอาจารย์มัน่แล้วนอนไม่ได้ อยูท่ีไ่หน 
ก็เหมือนกัน แม้ทีส่ดุจะเดนิจงกรมกต้็องหนัหน้าไปไหว้ท่านเสยีก่อน ถ้ามรูีปท่านเป็น
ที่หมายของสมมุติก็กราบไหว้รูปของท่าน หากไม่มีอะไรเลยก็เอาคุณธรรมของท่าน
ประกอบเร่ืองของสมมุตน้ิอมนมสัการไป พระคุณของท่านไม่มวีนัจืดจาง ประหน่ึงว่า 
ท่านไม่ได้ล่วงลับไป ธรรมชาติอันหนึ่งเป็นอย่างนั้น เหมือนกับดูเราอยู่ตลอดเวลา

นี่บรรดาสาวกท่านที่เห็นหลักความจริงของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มใจแล้ว จึงได้
ยอมพระพุทธเจ้า คือยอมในหลักความจริงอันเป็นหลักธรรมชาติ ไม่ได้ยอมในรูป 
ในนามอะไร ยอมตามหลกัความจริงว่าเป็นเหมอืนกนัแล้ว ย่อมไม่มวีนัจืดจาง ถงึจะ 
อยู่ใกล้อยู่ไกลกันขนาดไหนก็ไม่มีวันเวลาจืดจาง เพราะความจริงเป็นเหมือนกัน  
อย่างที่ว่าท่านนิพพานไปแล้วสองพันห้าร้อยกว่าปี ก็ไม่มีปัญหากระทบกระเทือนกับ
ความจริงทีป่รากฏอยูใ่นใจเรา นอกจากเป็นกาลของสมมุตนิิยมของเวล�า่เวลาหรือของ
ธาตุขันธ์ไปเท่านั้น แต่หลักความจริงนั้นไม่เคลื่อนที่ เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เช่นนั้น ทั้งที่ 
มีชีวิตอยู่และนิพพานไปก็เป็นผู้บริสุทธิ์ อันนี้เป็นความจริงอันตายตัว ผู้ที่รู้ในหลัก
ความจริงก็ย่อมเชือ่ต่อหลกัความจริงอนัน้ันเหมอืนกนัหมด เพราะพทุธะแท้ ธรรมะแท้  
สงัฆะแท้ อยูท่ีใ่จ ใจทีบ่ริสทุธิแ์ท้ คอื พทุธะ ธรรมะ สงัฆะ โดยสมบรูณ์ ไม่มกีาลสถานที ่
เข้าไปเกี่ยวข้องวุ่นวายเหมือนสมมุติทั่วๆ ไป
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ธุดงควัตร เครื่องห้ามล้อกิเลส

เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๐

ความส�าคญัของพระปฏบิตักิคื็อหลกัใจ ค�าว่าหลกัใจกค็อืสมาธเิป็นข้ันๆ ปัญญา
เป็นภูมิๆ ภายในใจจนถึงอรหัตภูมิ เรียกว่าหลักใจของพระปฏิบัติ ถ้าหลักใจดีแล้ว
หลักการปฏิบัติทุกด้านก็ดีไปตามกันเพราะใจเป็นผู้บงการ เราจึงเห็นใจเป็นส�าคัญ 
คนที่มีหลักใจกับคนไม่มีหลักใจปฏิบัติจึงผิดกันอยู่มาก การลดหย่อนผ่อนผันตาม
เหตุการณ์ในบางกาล สถานที่ บุคคล และการเคร่งครัดในเวลาปกติของผู้มีหลักใจ 
มีเหตุมีผลต่างกันกับผู้ไม่มีหลักใจ ซึ่งมีแต่ความมุ่งมั่นอย่างเดียว ถึงจะเด็ดเดี่ยว
อาจหาญก็จริง แต่มนัแฝงไปด้วยความผิดพลาด และทฐิมิานะไม่สม�า่เสมอเท่าทีค่วร
กับธุดงควัตรอันเป็นเครื่องช�าระกิเลสทิฐิมานะที่หมักดองอยู่ภายใน เพราะธาตุขันธ์
ของเรามนัเป็นโลกเหมอืนโลกทัว่ไป จ�าต้องเกีย่วข้องกบัโลกทีค่วรผ่อนผันสัน้ยาวแก่ 
บางคน บางสถานที ่บางเวลา อยูโ่ดยด ีแต่เวลาจะควรลดหย่อนผ่อนผันกล็ดหย่อนไม่ได้ 
กลวัเสยีความเคร่งครัดหรือเสยีธดุงค์ แต่เมือ่ลดหย่อนลงแล้วกเ็คร่งตงึขึน้ไม่ได้ เพราะ 
มีทิฐแิทรกอยู่ทัง้สองด้าน แล้วกไ็ม่พ้นการกระเทอืนตนและผู้อืน่จนได้ทัง้เวลาเคร่งครัด 
และเวลาหย่อนยานไปตามเหตุการณ์

ผู้มหีลกัใจเหน็สมควรตามเหตผุลแล้ว เวลาจะลดหย่อนผ่อนผันกล็ดหย่อนผ่อน
ผันไปตามทีเ่หน็สมควรแก่กาล สถานที ่บคุคล ซึง่อาจมตีามคราวตามสมยั พอหมดหน้าที ่
ความจ�าเป็นนั้นแล้วก็ดีดขึ้น และคงเส้นคงวาตามเดิมโดยไม่ยากแก่การบงัคบับญัชา  
เพราะเหตุผลอรรถธรรมภายในใจบังคับภายในตัวอยู่แล้วจึงไม่ล�าบาก ทั้งเวลาจะ 
ลดหย่อนผ่อนผันและเวลาจะปฏิบัติตามธุดงควัตรอย่างเคร่งครัดที่เคยด�าเนินมา
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ทั้งน้ีเราเคยปฏิบัติมาแล้วในสมัยอยู่กับท่านอาจารย์ม่ัน ยกตัวอย่างเช่นเรา
สมาทานธดุงค์ข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อเพือ่ปฏบิตัเิป็นวตัรโดยไม่เรียนให้ท่านทราบ  
แต่ท่านก็ทราบได้ดีปิดไม่อยู่ เพราะความเคารพท่านมากที่จ�าต้องอนุโลมทั้งที่ขัดใจ 
(ขัดกิเลสเรา)

ถ้าธรรมดาแล้วจะไม่ยอมลดหย่อนลงเลย....นั่น นี่คือความรู้สึกมันขวางอยู่ใน
จิตเจ้าของเอง เพราะเจตนาเรามุง่เด็ดเดีย่วอย่างน้ันจริงๆ ไม่ให้มอีะไรมาผ่าน เอาให้ 
ทะลุปรุโปร่งไปด้วยความตั้งใจอันนี้

พอไปอยูกั่บท่านปีแรก กเ็หน็ท่านพดูถึงเร่ืองธดุงควตัร เพราะท่านเคร่งครัดใน 
ธดุงควตัรมากมาตามนิสยั มีการรับอาหารเท่าทีบ่ณิฑบาตได้มาเป็นต้น จากน้ันมาเราก ็
สมาทานธดุงค์เป็นประจ�าในหน้าพรรษา ไม่เคยลดละเลย สมาทานธดุงค์ข้อฉันของที่ 
ได้มาในบาตรเท่าน้ัน ใครจะเอาอาหารมาใส่บาตรนอกจากอาหารในบาตรของตวัเเล้ว  
เป็นไม่รับไม่สนใจ ตัง้แต่บดัน้ันมาเร่ือยไม่เคยลดละ คนเดยีวเรากท็�าของเราไม่ให้ขาด  
เมือ่ถึงพรรษาเข้ามาแล้ว เราต้องสมาทานธดุงค์ข้อน้ีเป็นหลกัเกณฑ์ในจิตใจไม่ให้ขาด 
แม้แต่ปีเดียว

ปีจ�าพรรษาบ้านนามน ท่านหดูตีาดท่ีานฉลาด จอมปราชญ์ในสมยัปัจจุบนั ใครจะ 
เก่งไปกว่าท่านอาจารย์มัน่เล่า การสมาทานธดุงค์ท่านกรู้็ว่าเราไม่รับอาหารทีต่ามมาทหีลงั  
แต่บทเวลาท่านจะใส่บาตรเรา ท่านกพ็ดูเป็นเชงิว่า ขอใส่บาตรหน่อยท่านมหา น่ีเป็นสมณ 
บริโภค ท่านว่าอย่างน้ัน น่ีเป็นเคร่ืองบริโภคของสมณะ ขอนิมนต์รับเถอะ กห็มายความ 
ว่าท่านเป็นผู้ใส่เองนั่นแล

บางคร้ังกมี็คณะศรัทธาทางจังหวดัหนองคายบ้างและทีส่กลนครบ้าง ทีอ่ืน่ๆ บ้าง 
ไปใส่บาตรท่านและพระในวดับ้านนามน อ.เมือง จ.สกลนคร นานๆ มีไปทหีน่ึง เพราะ
แต่ก่อนรถราไม่ม ีต้องเดินด้วยเท้า แต่เขาไปด้วยเกวยีน จ้างล้อจ้างเกวยีนไป เขาไปพกั 
เพยีงคืนสองคนืและไม่ได้พกัอยูใ่นวดักบัพระท่าน พากนัไปพกัอยูก่บักระท่อมนาของ 
โยมแพง ตอนเช้าท�าอาหารบณิฑบาต เสร็จแล้วกม็าถวายพระในวดัน้ัน เขาไม่ได้ไปดกั 
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ใส่บาตรนอกวดั เรากไ็ม่กล้ารับกลวัธดุงค์ขาด เดินผ่านหนีมาเลย ส�าหรับท่านกรั็บให้ 
เพราะสงสารเขาเท่าที่สังเกตดู

อาหารกเ็หลอืจากใส่บาตรมากมายน�าขึน้มาบนศาลาอย่างน้ันแล เป็นหมกเป็นห่อ 
และผลไม้ต่างๆ น่ะ เรากไ็ม่รับ ส่งไปไหนกห็ายเงียบๆ ไม่มใีครรับ จะมีรับบ้างกเ็พยีง 
องค์สององค์ ผิดสงัเกตศรัทธาเขาไม่น้อย ส่วนเราไม่กล้ารับเพราะกลวัธดุงค์ข้อน้ีขาด  
หลายวันต่อมาท่านกข็อใส่บาตรเรา โดยบอกว่าน้ีเป็นสมณบริโภค ขอใส่บาตรหน่อย  
แล้วท่านกใ็ส่บาตรเรา ท่านใส่เองนะ ถ้าธรรมดาแล้ว โถ..ใครจะมาใส่เราได้วะ ส�าหรับ 
เราเองกลัวธุดงค์จะขาด หรืออย่างน้อยไม่สมบูรณ์ ความจริงท่านคงเห็นว่านี่มันเป็น
ทฐิแิฝงอยูก่บัธดุงค์ทีต่นสมาทานน้ัน ท่านจึงช่วยดดัเสยีบ้างเพือ่ให้เป็นข้อคดิหลายแง่ 
หลายกระทง ไม่เป็นลกัษณะเถรตรงไปถ่ายเดยีว ท่านจึงหาอบุายต่างๆ สอนเราทัง้ทาง 
อ้อมและทางตรง

เฉพาะเราเถรตรง มคีวามคิดความมุ่งหมายอย่างน้ัน จึงไม่ยอมให้ใครมาใส่บาตร  
อนัเปน็การท�าลายธุดงค์เราได้เลย นอกจากทา่นอาจารย์มัน่ผูท้ี่เราเคารพเลื่อมใสเต็ม
หวัใจเท่าน้ัน จึงยอมลงและยอมให้ใส่บาตรตามกาลอนัควรของท่านเอง เราเองมีความ 
หนักแน่นในใจว่าจะไม่ยอมให้ธุดงค์น้ีบกพร่องแม้นิดหน่ึง ซึ่งเป็นที่ระแคะระคาย 
ภายในใจ ต้องสมบูรณ์ทั้งธุดงค์ที่เราได้ท�าลงไปและจิตใจที่มุ่งมั่นอยู่แล้ว แต่เพราะ 
ความเคารพเลือ่มใสท่านความรักท่านทัง้ๆ ทีไ่ม่สบายใจกย็อมรับ น่ีแลทีว่่าหลกัใจกบั 
หลักปฏิบัติ กย็อมรบัวา่ถูกในความจรงิจงัที่ปฏิบัตินี ่แต่มนัก็ไมถู่กส�าหรับธรรมที่สงู
และละเอยีดกว่าน้ัน เลง็ดเูราเลง็ดทู่าน มองเราและมองท่านน้ัน ผิดกนัอยูม่าก อย่างท่าน
อาจารย์มัน่ ท่านมองอะไรท่านมองตลอดทัว่ถงึและพอเหมาะพอสมทกุอย่างภายในใจ 
ไม่เหมอืนพวกเราทีม่องหน้าเดียวแง่เดยีวแบบโง่ๆ ไม่มองด้วยปัญญาเหมอืนท่าน เราจึง 
ยอมรับตรงนั้น นี้พูดการปฏิบัติธรรมอยู่บ้านนามนกับท่านอาจารย์มั่น

ทีนีพู้ดถึงบ้านหนองผือนาใน เวลามาอยู่บ้านหนองผอื เราก็สมาทานธุดงควัตร
อย่างน้ันอีก อยู่ที่ไหนก็ตาม เร่ืองธุดงควัตรน้ีเราจะต้องเอาหัวชนอย่างไม่ถอยเลย  
ยนืกระต่ายขาเดยีวไม่ยอมให้ขาดได้เลย บณิฑบาตมาแล้วกรี็บจัดปุบ๊ป๊ับ จะเอาอะไร 
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กเ็อาเสยีนิดๆ หน่อยๆ เพราะการฉันไม่เคยฉันให้อิม่ ในพรรษาไม่เคยให้อิม่เลย โดย 
ก�าหนดให้ตัวเองว่าเอาเพียงเท่านั้นๆ สัก ๖๐% หรือ ๗๐% เช่น ๑๐๐% เราหักไว้เสีย  
๓๐% หรือ ๔๐% ซึง่คดิว่าพอด ีเพราะอยูก่บัหมูเ่พือ่นหลายองค์ด้วยกนั ถ้าจะอดกไ็ม่
สะดวก เพราะการงานในวงหมูค่ณะเกีย่วข้องกนัอยูเ่สมอ เราเองกเ็หมอืนเป็นผู้ใหญ่ 
คนหน่ึงอย่างลับๆ ทั้งที่ไม่แสดงตัว ทั้งน้ีเกี่ยวกับการคอยสอดส่องดูแลความสงบ
เรียบร้อยของหมูค่ณะภายในวดั พรรษากไ็ม่มาก สบิกว่าพรรษาเท่าน้ันแหละ แต่รู้สกึว่า 
ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านเมตตาไว้ใจในการช่วยดูแลพระเณรอย่างลับๆ เช่นกัน

เวลาเข้าพรรษากต่็างองค์ต่างสมาทานธดุงค์กนัทัง้วดั คร้ันสมาทานแล้วไม่กีว่นั
มันก็ล้มไปๆ นี่ก็ส่อแสดงให้เห็นความจริงจังหรือความล้มเหลวของหมู่คณะ ก็ยิ่งท�า 
ให้เรามีความระมดัระวงัและขะมกัเขม้นในหน้าทีแ่ละธดุงค์ของเรามากข้ึน เมือ่ได้เหน็
อาการของหมู่เพื่อนเป็นอย่างนี้ ท�าให้เกิดความอิดหนาระอาใจไปหลายแง่หลายทาง 
เกีย่วกบัหมูค่ณะ จิตใจยิง่ฟิตตวัเอง ปลกุใจตวัเองให้แข็งขัน และย้อนมาถามตวัเองบ้าง  
ว่าไงเราจะไม่ล้มไม่เหลวไปละ หรือเม่ือเหตกุารณ์รอบข้างเป็นไปอย่างน้ี กไ็ด้รับค�าตอบ 
อย่างมัน่ใจว่าจะเอาอะไรมาให้ล้มให้เหลวไหลวะ กต็วัใครตวัเราน่ี ประกอบกบันิสยัเรา 
เป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมอยู่แล้ว ท�าอะไรต้องจริงทั้งนั้น ถ้าลงได้ท�าแล้วต้องจริง ท�าเล่น 
ไม่เป็น เราน่ีจะล้มไม่ได้ นอกจากตายเสยีเท่าน้ันกส็ดุวสิยั ใครจะมาใส่บาตรเราไม่ได้เป็น 
อันขาด ฟังซิว่า “เป็นอันขาด” ความรู้สึกเป็นอย่างไรในเวลานั้น

ฉะน้ัน ความเปลีย่นแปลงของหมูเ่พือ่นจึงเป็นราวกบัแสดงธรรมเทศนากณัฑ์หน่ึง 
ให้เราฟังอย่างถงึใจ จ�าไม่ลมืจนบดัน้ี พอบณิฑบาตกลบัมาแล้วมอีะไรกรี็บจัดๆ ใส่บาตร 
เสร็จ แล้วก็รีบไปจัดอาหารเพือ่ใส่บาตรท่านอาจารย์ ห่อน้ันหรือห่อน้ีทีเ่หน็ว่าเคยถกูกบั 
ธาตุขันธ์ท่าน เรารู้และเข้าใจก็รีบจัดๆ อันไหนควรแยกออก อันไหนควรใส่ก็จัดๆ  
เสร็จแล้วถงึจะมาทีน่ั่งของตน ตาคอยด ูหคูอยสงัเกต ฟังท่านจะว่าอะไรบ้างขณะก่อนลง 
มือฉัน

บาตรเราพอจัดเสร็จแล้วกเ็อาตัง้ไว้ลบัๆ ทางด้านหลงัข้างฝาตดิกบัต้นเสา เอาฝา 
ปิดไว้อย่างดีด้วย เอาผ้าอาบน�้าปิดอีกชั้นหนึ่งด้วยเพื่อไม่ให้ใครไปยุ่งไปใส่บาตรเรา  
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เวลาน้ันใครจะมาใส่บาตรเราไม่ได้ ก�าชบัก�าชาไว้อย่างเดด็ขาด แต่เวลาท่านจะใส่บาตรเรา 
ท่านก็มีอุบายของท่าน เวลาเราจัดอะไรของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วมาน่ังประจ�าที่  
ให้พรเสร็จ ตอนท�าความสงบพิจารณาปัจจเวกขณะนั้นแล ท่านจะเอาตอนเริ่มจะฉัน 
ท่านเตรียมของใส่บาตรไว้แต่เมื่อไรก็ไม่รู้แหละ แต่ท่านไม่ใส่ซ�้าๆ ซากๆ นี่ ท่านก็รู้
เหมือนกัน ท่านเห็นใจเรา บทเวลาท่านจะใส่ท่านพูดว่า ท่านมหาขอใส่บาตรหน่อยๆ 
ศรัทธามาสายๆ ท่านว่าอย่างน้ัน พอว่าอย่างน้ัน มอืท่านถงึบาตรเราเลยนะ ตอนเราเอา
บาตรมาวางข้างหน้าแล้ว ก�าลังพิจารณาอาหารนี่แหละ เราเองก็ไม่ทราบจะท�าอย่างไร
เพราะความเคารพ จ�าต้องปล่อยตามความเมตตาของท่าน เราให้ใส่เฉพาะท่านเท่าน้ัน  
นานๆ ท่านจะใส่ทหีน่ึง ในพรรษาหน่ึงๆ จะมเีพยีง ๓ คร้ัง หรือ ๔ คร้ัง เป็นอย่างมาก  
ท่านไม่ใส่ซ�้าๆ ซากๆ เพราะท่านฉลาดมาก ค�าว่า มัชฌิมาในทุกด้าน จึงยกให้ท่าน
โดยหาที่ต้องติไม่ได้

น่ีเรารักษาของเราอย่างน้ันเร่ือยมาจนกระทั่งบัดน้ี ส่วนพระเณรไม่ได้เร่ือง 
ล้มเหลวไปหมด จึงท�าให้คิด คดิอยูไ่ม่หยดุเกีย่วกบัหมู่คณะ เอ....จิตใจมันเป็นยงัไง 
พระเราน่ี จึงหาหลกัเกณฑ์ไม่ได้ ล้มเหลวๆ ไปอย่างน้ัน จะเอาอะไรเป็นหลกัอนัมัน่คง 
ในอนาคต เมื่อปัจจุบันเป็นความล้มเหลวอยู่แล้ว ท�าให้คิดเรื่องเหล่านี้ภายในใจอยู่
ไม่หยุด จนถึงหมู่คณะในปัจจุบันที่อยู่กับเราเวลานี้

ฉะน้ัน หลกัปฏบิตัธิดุงควตัรจึงเป็นสิง่ส�าคญัมาก การฉันในบาตร คนจ�านวนมาก 
ตลอดถึงพระเรายังไม่เห็นคุณค่าของการฉันในบาตร นอกจากไม่เห็นคุณค่าธุดงค์ 
ข้อน้ีแล้ว ยังอาจเห็นไปว่าไม่เหมาะไม่สวยงาม ทั้งในส่วนเฉพาะและสังคมทั่วไป 
เนื่องจากอาหารต้องรวมกันทั้งคาวทั้งหวานในบาตรใบเดียว และยังอาจเห็นเป็นของ
น่าเกลียด สกปรกมูมมามไปก็ได้ ซึ่งเป็นความคิดเห็นของกิเลสลบล้างธรรมของจริง 
ธุดงค์ทั้ง ๑๓ นี้ผู้จะเห็นคุณค่ามีน้อย ทั้งๆ ที่ธุดงค์ทั้ง ๑๓ ข้อเป็นเครื่องช�าระกิเลส
ของพระเราทั้งน้ันน่ันเอง น่ีแลขึ้นชื่อว่ากิเลสกับธรรมย่อมปีนเกลียวและลบล้างกัน
เสมอแต่ไหนแต่ไรมา ผู้จะพลีชีพพลีดวงใจเพื่อบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  
กป็ฏบิตัติามธรรมทีท่รงสอนไว้ ส่วนผู้จะพลชีาตพิลดีวงใจเพือ่บชูากเิลสวฏัฏ์ กป็ฏบิตัิ
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ตามความเหน็ของกเิลส น่ีพวกเราจะบชูาใครเวลาน้ี รีบคดิและตดัสนิใจอย่าเน่ินนาน 
เดีย๋วกิเลสเอาขึน้เขยีงจะว่าไม่บอก ธรรมท่านบอกสอนไว้แล้วรีบก้าวเดิน อย่ามวักลวั
ไม่ทันสมัยจะก้าวไม่ออก

ปํสุกูลจีวรํ การถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ก็เพื่อตัดความมีราค�่าราคาโอ่อ่าชะล่าใจ  
ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม ความสวยงามแบบส่งเสริมกิเลสและเหยียบย�่าธรรม ไม่ให้
พะรุงพะรังภายในใจของนักปฏิบตัผู้ิก�าจัดกเิลสเพือ่ส่งเสริมธรรม บ�ารุงใจให้สง่างาม  
เคร่ืองบริโภคใช้สอยทีไ่ด้จากบงัสกุลุมาใช้ย่อมฆ่ากเิลสตวัโลภโลเล ตวัฟุง้เฟ้อเห่อเหมิ
ตวัรักสวยรักงาม ตวัเผยอเย่อหย่ิงออกได้เป็นอย่างด ีปราชญ์ท่านจึงชมเชยและปฏบิตัิ
กนัเร่ือยมาจนถงึปัจจุบนั ให้พวกเราพอได้เหน็ร่องรอยของท่านทีฆ่่ากเิลสด้วยวธิน้ีีไว้
เป็นขวัญตาขวัญใจ ไม่ตายเปล่าในชีวิตนักบวช

การบณิฑบาตเป็นวตัร ก็ให้ท�าหน้าทีข่องตนตาม ปิณฑฺยิาโลปโภชนํฯ ซึง่พระองค์ 
ประทานให้ตั้งแต่วันบวช อย่าขี้เกียจขี้คร้าน อย่าลืมตัวเพราะมีอติเรกลาภมากน้อย  
ใครๆ จะมาถวายก็ตาม พึงเห็นว่าเป็นของพิเศษหรือเป็นของเหลือเฟือ ไม่เป็นของ 
จ�าเป็นย่ิงกว่าทีเ่ราบณิฑบาตหามาได้ด้วยปลแีข้งของเรา ซึง่เป็นหน้าทีข่องพระ เป็นงาน 
ของพระซึง่ท�างานของตนโดยถกูต้อง ได้มาโดยเหมาะสมจริงๆ สมกบั ปิณฑฺยิาโลปโภชนํฯ  
ในอนุศาสน์ทีท่่านสอนไว้แน่ะ ฟังซ.ิ...น่ีเหมาะสม ท่านจึงสอนให้บณิฑบาตซึง่เป็นงานที ่
บริสุทธิ์อันดับหนึ่งของพระ

พระพทุธเจ้ากท็รงบณิฑบาตตลอด จะทรงพกับ้างกเ็วลาไปอยูใ่นสถานทีไ่ม่เหมาะสม 
ทีจ่ะควรบณิฑบาตได้ เช่น ทรงไปอยูใ่นป่าเลไลยก์กบัช้าง ช้างอปุถมัภ์อปัุฏฐากดแูลท่าน  
เพราะไม่มีบ้านผู้บ้านคน มีงดเว้นบ้างเฉพาะเท่าน้ัน ปพุพฺณเฺห ปิณฑฺปาต�ฺจ ในพทุธกจิห้า  
ตอนเช้าเสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์โลกนั่นฟังซิ 

สายณเฺห ธมมฺเทสนํ ตอนบ่ายสีโ่มง ก็ประทานพระโอวาทแก่พทุธบริษทัฝ่ายฆราวาส  
นับแต่พระราชามหากษตัริย์ เสนาบดี เศรษฐ ีกฎุุมพ ีพ่อค้า ตลอดถงึประชาชนธรรมดา 
ทั่วไป
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ปโทเส ภิกฺขุโอวาทํ มืดไปแล้ว ประทานพระโอวาทแก่พระสงฆ์ นี่เป็นข้อที่สอง
ของพุทธกิจ เรียกว่างานของพระพุทธเจ้า

อฑฺฒรตเฺต เทวป�หฺนํ พอหกทุม่ล่วงไปแล้ว กปั็ญหาเทวดาและแสดงธรรมโปรด 
พวกเทพชั้นต่างๆ นับแต่ภูมิต�่าขึ้นไปจนถึงภูมิสูง นี่เป็นข้อที่สาม

ภพพฺาภพเฺพ วโิลกนํ ตัง้แต่ปัจฉิมยามไปแล้ว ทรงเลง็ญาณดสูตัวโลกผู้ใดจะข้อง 
ตาข่าย คือพระญาณของพระองค์ ซึ่งควรจะเสด็จไปโปรดก่อนว่าผู้นั้นมีนิสัยและจะ
มอีนัตรายแก่ชวีติอย่างรวดเร็ว ซึง่ไม่อาจจะรออยูไ่ด้นาน ควรจะไปโปรดคนน้ันก่อน 
ก็เสด็จไปก่อน นี่เป็นข้อที่สี่

ปุพฺพณฺเห ปิณฺฑปาต�ฺจ พอรุ่งเช้าก็เสด็จออกบิณฑบาตมาเสวยเป็นประจ�า  
น่ีเรียกว่าพทุธกิจห้าของพระองค์ ปกตไิม่ทรงลดละ จะลดละบ้างกเ็ป็นกรณพีเิศษใน
บางข้อ เช่น ปพุพฺณเฺห ปิณฑฺปาต�ฺจ เวลาประทบัอยูใ่นป่าเลไลยก์ เสดจ็บณิฑบาตไม่ได้ 
ก็ทรงงด นอกน้ันทรงถอืเป็นความจ�าเป็นในการบณิฑบาต จึงต้องสอนพระให้ถอืว่าการ
บณิฑบาตมาฉันน้ันเป็นงานทีช่อบ เป็นงานทีเ่หมาะสมอย่างยิง่ ส�าหรับพระไม่มงีานใด 
ในการแสวงหาเลีย้งชพีเหมาะสมยิง่กว่างานบณิฑบาต ใครๆ จะมศีรัทธามาถวายมากน้อย  
ให้ถอืเป็นอตเิรกลาภ สิง่เหลอืเฟือไปเสยี ไม่ถอืเป็นความจ�าเป็นยิง่กว่าอาหารทีไ่ด้มาใน 
บาตร เพื่อกันความลืมตัวมั่วสุมกับสิ่งเหล่านั้น

ท่านสอนพระไม่ให้ลมืตวั ไม่ให้ขีเ้กยีจ เพราะกเิลสตวัขีเ้กยีจมนัส�าคญั ตวัลมืตวัน้ี 
กเ็ลวไม่ย่อย เพราะคนเราชอบเย่อหย่ิงเวลามคีนนับถอืมากๆ ยิง่มีคนชัน้สงูนับถอืมาก 
มีบริษัทบริวารมากยิ่งเบ่ง ผ่ึงผาย ลวดลายไม่มีก็เสมือนจะแต้มลวดลายข้ึนเป็น 
พญาราชสห์ีอวดศักดานุภาพโน่นแน่ มันของเล่นเม่ือไร กเิลสของพระน่ะ ท่านจึงสอน 
ให้ปราบกิเลสตัวน่าเกลียดในสังคมชาวพุทธชาวพระเราไม่ให้ลืมตัว ใครจะมานบัถือ
มากน้อยกเ็ป็นเร่ืองของเขา เร่ืองของเราอย่าลมืหน้าทีข่องเรา อย่าลมืเร่ืองของพระเป็น
เร่ืองของพระ ความลืมตัวไม่ใช่เร่ืองของพระ แม้แต่ฆราวาสผู้มีสติเขายังไม่ลืมตัว 
การวางตวัของเขาสม�า่เสมอ เราเป็นพระและพระปฏบิตัด้ิวยแล้วกย็ิง่ละเอยีดเข้าไปอกี  
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ความมีสติระลึกรู้อยู่กับตัว ปัญญาสอดส่องเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับตัวอยู่เสมอ 
ไม่ให้เผลอและหลวมตัวไปกับสิ่งนั้นๆ นั่นคืองานของพระ นั่นคือลวดลายของพระ
ผู้เห็นภัยในสิ่งที่เป็นภัย

พระผู้ออกจากศากยสกลุ คอืตระกลูของพระพทุธเจ้าผู้ทรงเฉลยีวฉลาดแหลมคม 
ย่ิงกว่าใครๆ ในไตรโลกธาต ุเหตใุดจึงต้องมาโง่ต่อโลกามิสซึง่มเีตม็แผ่นดนิ ไม่ใช่ของ 
หายากเหมือนธรรมเลย การลืมเนื้อลืมตัวผยองพองตัวเพราะอติเรกลาภ หรือความ 
นับถือของประชาชน เป็นเกียรติยศอันชอบธรรมและน่าภูมิใจของพระศากยบุตร 
ดแีล้วหรือ นอกจากจะเหน็ธรรมอนัประเสริฐว่าเป็นของต�า่กว่าสิง่เหล่าน้ีเท่าน้ัน พระเรา 
จึงจะไม่คิดไม่ส�านึกตัวกลัวภัยตามร่องรอยศาสดา

สกฺกาโร ปุริสํ หนฺติ ปลาตายเพราะเหยื่อล่อ พระเราไม่ตายเพราะสิ่งเหล่านี้ 
จะตายเพราะอะไร จงพากนัพิจารณาใหด้ว่ีาธรรมเหลา่นีท้า่นสอนปลาตวัโง่ หรอืทา่น
สอนพระเราผู้ก�าลังขยับตัวเข้าหาเบ็ดอยู่เวลานี้ จงทราบว่าภายนอกนั้นเป็นเหยื่อ แต่
ภายในเหยื่อเข้าไปนั้นคือเบ็ดนะ ถ้าไม่อยากฉิบหายล่มจม จงระวังอย่างับเบ็ด

การฉันในบาตรน่ีเป็นกิจส�าคัญอยู่มาก แต่เราไม่เห็นความส�าคัญของการฉัน
ในบาตร ธรรมดาพระผู้บวชมาในศาสนาแล้ว ไม่มีภาชนะใดที่เหมาะสมยิ่งกว่าบาตร
ส�าหรับใส่อาหาร จะเป็นถ้วยชามนามกรอะไรก็แล้วแต่เถอะ เป็นภาชนะทองค�ามา 
ก็ไม่เหมาะสมย่ิงกว่าบาตร บาตรน้ีเท่าน้ันเป็นภาชนะอนัเหมาะสมส�าหรับขบฉันของพระ  
ไม่มีอันใดที่จะควรยิ่งกว่าน้ี เหมาะสมยิ่งกว่าน้ี ดียิ่งกว่าน้ี มีบาตรใบเดียวเท่าน้ัน  
มีอะไรก็รวมลงที่นั่น พระพุทธเจ้าก็ทรงด�าเนินเป็นตัวอย่างอันแนบแน่นมาก่อนแล้ว

หรือว่าอาหารที่รวมลงไปแล้วจะท�าให้ท้องเสีย ดังที่ส่วนมากว่ากันซึ่งเคยได้ยิน
มาแล้ว ถ้าเช่นน้ันเวลารวมลงในท้องแล้ว มนัไม่ท�าให้ท้องเสยีหรือ ท้องมพีงุอะไรบ้าง 
มีก่ีพงุมีก่ีไส้ มีกีภ่าชนะส�าหรับใส่อาหาร แยกประเภทต่างๆ น้ีหวาน น้ีคาว น้ีแกงเผ็ด  
น้ีแกงร้อน....มไีหม ภาชนะอะไรต่างๆ ทีจ่ะไว้อาหารต่างประเภทเป็นแผนกๆ เพือ่กัน
ท้องเสยีน่ะมไีหม เรามาเหน็กนัแต่รวมในบาตรว่าท้องจะเสยี ส่วนรวมในท้องไม่เหน็ว่า
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ท้องมนัจะเสยี ความคดิกลวัท้องเสยีเป็นต้นน้ัน คอืความคดิเพือ่ส่งเสริมลิน้ ส่งเสริมพงุ  
ไม่ใช่ความคิดที่ส่งเสริมใจส่งเสริมธรรมด้วยข้อปฏิบัติต่างๆ

ถ้าสิง่ทีเ่ป็นพษิมีอยูใ่นอาหารน้ันแล้ว จะรวมหรือไม่รวม เม่ือฉันลงไปรับประทาน 
ลงไปในท้องมันก็ท�าให้ท้องเสียได้ โดยไม่เกี่ยวกับเร่ืองอาหารรวมหรือไม่รวมเลย 
เพราะความเป็นพษิน้ันอยูก่บัสิง่ทีเ่ป็นพษิต่างหาก ไม่ใช่อยูก่บัความรวม เวลาฉันลงไป 
มันก็เป็นพษิ ถ้าอาหารไม่เป็นพษิแล้ว รวมกนักไ็ม่เป็นพษิ จะเอาอะไรมาเป็นพษิ เพราะ 
สิง่เหล่าน้ันเป็นคณุ ไม่มโีทษไม่มีพษิภยัเจือปนอยูใ่นน้ันเลย รวมลงในบาตรกเ็ป็นอาหาร  
ฉันลงไปในท้องก็เป็นประโยชน์แก่ธาตุขันธ์ ฉะนั้น เราซึ่งเป็นนักบวชและนักปฏิบัติ 
จงสงัเกตข้อแตกต่างระหว่างธรรมกบัอธรรมทีค่อยลบล้างกนัอยูเ่สมอ ดงัฉันในบาตร
ท้องเสยี ฉันนอกบาตรท้องด ีกเิลสอ้วนพแีต่ธรรมหมอบเผยอไม่ขึน้ เพราะถกูอธรรม 
เหยียบๆ ในท�านองนี้หลายด้านหลายทางไม่มีประมาณเรื่อยมา

ความจริงในขณะทีอ่าหารรวมในบาตรกเ็ป็นเทศนาได้อย่างด ีก่อนฉันกพ็จิารณา 
ในขณะที่ฉันก็ก�าหนดพิจารณาปัจจเวกขณะโดยความเป็นต่างๆ แห่งอาหาร ย่อมได้ 
อบุายแปลกๆ ขึน้มาจากอาหารผสมน้ัน เพราะเราไม่ได้ฉันเพือ่ความร่ืนเริงบนัเทงิ ไม่ได้ 
ฉันเพื่อความสวยงาม เพื่อความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม เพื่อความคึกคะนองอะไร ฉันพอยัง 
อตัภาพให้เป็นไปเพือ่ได้ประพฤตพิรหมจรรย์ ช�าระกเิลสอาสวะซึง่เป็นตวัพษิรกรุงรัง 
ฝังจมลกึอยู่ภายในใจน้ีให้เตยีนโล่งออกจากใจด้วยการพจิารณาโดยแยบคาย ซึง่อาศยั 
ธุดงควัตรเหล่านี้เป็นเครื่องมือต่างหาก

การห้ามอาหารตามมาน้ัน ก็เพื่อกันความโลภและความลืมตัวอีกเหมือนกัน 
อาหารมีมาก อาหารเหลอืเฟือ ความโลภน่ะมันไม่มเีมืองพอ อนัน้ันกด็อีนัน้ีกด็ ีอาหาร
มากเท่าไร ปากยิ่งกว้าง ลิ้นยิ่งยาว ท้องยิ่งโต แซงหน้าธรรมไม่มีถอย อันนั้นหวาน 
อนัน้ีหอม อนัน้ีมัน และดีไปเร่ือยๆ ไม่มเีบรกคอืสตห้ิามล้อไว้บ้างเลย ความจริงค�าว่าดีน้ัน 
เป็นเร่ืองของกเิลสเสกสรรป้ันยอขึน้ลบล้าง อปัปิจฉตาธรรม สนัโดษธรรมของนักปฏบิตัิ 
โดยเจ้าตวัไม่รู้ จึงมักมวัเพลนิไปกบัเพลงกล่อมของมันจากค�าว่าดตีามกเิลส ส่วนธรรม 
จะดีหรือไม่ดีเป็นอีกแง่หน่ึง หวานก็รู้ หอมก็รู้ มันก็รู้ จิตจะติดรสก็ให้รู้ให้ระวัง 
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และหักห้ามกิเลสตัวอยากได้มากฉันมาก ส่วนธรรมให้เอาแต่พอดี หรือเอาแต่น้อย 
เหมาะกับธรรม และฉันแต่พอดกีบัธาตหุรือฉันแต่น้อย ไม่โลภในอาหาร ปัจจัยบริโภค 
ใช้สอย พอครองตวัไปได้ ไม่อดือาดเนือยนายหมายแต่ทีห่ลบัทีน่อนยิง่กว่าหมายความ 
พากเพียรเพื่อละกิเลส

พระเราเมื่อฉันมากๆ เพราะอติเรกลาภมากๆ ท�าให้ธาตุขันธ์มีก�าลังมากข้ึน  
แต่จิตใจลมืเน้ือลมืตวั ขีเ้กยีจภาวนา ไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลย มแีต่อาหารพอกพนู 
ธาตุขันธ์สกลกาย ไม่ได้พอกพูนจิตใจด้วยอรรถด้วยธรรม ใจหากเคยมีธรรมมาบ้าง
ก็นับวันเหีย่วแห้งแฟบลงไป ถ้ายงัไม่มธีรรมเช่นสมาธธิรรมเป็นต้นกย็ิง่ไปใหญ่ ไม่มี
จุดมีหมายเอาเลย ธดุงค์จึงต้องห้ามความโลเลในอาหารเพือ่ให้ใจมทีางเดนิโดยอรรถ 
โดยธรรม กิเลสจะได้ไม่ต้องพอกพูนมากมาย กายจะได้เบา ใจจะได้สงบเบาในเวลา
ประกอบความเพียร และสงบได้ง่ายกว่าเวลาที่พุงก�าลังบรรจุอาหารเสียเต็มปี๋ นี่มัน
น่าอับอายขายหน้าพระกรรมฐานจะตายไปที่เอาท้องมาอวดโลกแทนที่จะน�าธรรมมา
อวดเขา

การอยู่ป่ากบัอยูบ้่านผิดกันอย่างไร น่ีต้องต่างกนั ท่านจึงสอนให้อยูป่่า และการ
อยูป่่าธรรมดากบัอยูป่่าเปลีย่ว ความรู้สกึของผู้อยูน้ั่นจะเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าผู้มุ่งอรรถ 
มุง่ธรรมอยูแ่ล้ว การอยูใ่นป่าและป่าเปลีย่วมคีวามรู้สกึผิดกนัอยูม่าก ตลอดถงึความ 
พากเพยีรเพือ่ความสงบทางใจ ใจสงบได้ง่ายเพราะความไม่ประมาท ความระมดัระวงัตน  
ความมีสติอยู่ในสถานที่ใดก็เป็นความเพียร กิเลสกลัวคนผู้มีสติ คนระมัดระวังตัว
อยู่เสมอ แต่กิเลสไม่กลัวคนที่ประมาท พระพุทธเจ้าเปิดช่องเปิดทางด้วยธุดงควัตร 
เพือ่ต่อสูเ้อาชยัชนะกบักเิลสให้ ซึง่เป็นทางทีจ่ะระงับดับกเิลสเท่าน้ัน ไม่ใช่เปิดทางให้ 
กิเลสเหยียบย�่าท�าลายจิตใจเราด้วยธุดงค์เหล่านี้ ธุดงค์เหล่านี้เป็นเครื่องปราบปราม
กิเลสส�าหรับผู้ปฏิบตัดิ�าเนินตามทัง้น้ัน เช่น เทีย่วอยู่รุกขมูลร่มไม้ตามป่าตามเขาอนัเป็น 
ที่เหมาะสม พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายอุบัติขึ้นด้วยความบริสุทธิ์จากสิ่งนี้ทั้งนั้น 
เราผู้ปฏิบัติจึงควรค�านึง อย่าลืมเนื้อลืมตัว อะไรจะมีมากน้อยอย่าลืมเนื้อลืมตัวกับ
สิ่งเหล่านั้น ไม่ใช่ทางพระผู้ตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าและสาวกท่าน
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มคีนนับถือมากน้อยน่ันเป็นเร่ืองของเขา ผู้ปฏบิตัธิรรมควรระวงัเพราะเป็นกงัวล 
วุ่นวาย ไม่สะดวกแก่ความเพยีร ไม่ควรยุง่กบัอะไร นอกจากธรรมกบัใจสมัผัสสมัพนัธ์ 
กนัอยูต่ลอดเวลาเท่าน้ันเป็นความเหมาะสม ถ้าจิตกลายเป็นโลกสงสาร มนัจะเลยโลกไป 
จนหาเขตหาแดนหาก�าหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ มคีนนับถอืมากเท่าไร ใจพระ ใจคนมีกเิลส 
คอยรับกันอยูแ่ล้ว มนักย็ิง่ฟุง้เฟ้อเห่อเหมิ ลมืเน้ือลมืตวั เผยอเย่อหยิง่ยิง่กว่าน�า้ล้นฝ่ัง 
น่ันแล เพราะมนัเป็นเร่ืองของกเิลส ไม่ใช่เร่ืองของธรรม เร่ืองของธรรมต้องสม�า่เสมอ 
ต้องมีสตไิม่ลมืตวัอยูเ่สมอ ท่านผู้ปฏิบตัยิกตนพ้นทกุข์มาแล้ว ท่านด�าเนินดงัทีก่ล่าวมา 
นี่แล ผู้ต้องการพ้นทุกข์อย่างท่านก็ต้องปฏิบัติแบบท่าน หรือแบบศิษย์มีครู ไม่ใช่จะ
ปฏิบัติแบบถูลู่ถูกังอวดตนว่าเก่งไม่ยอมฟังเสียงใคร น่ันคือการปฏิบัติเพื่อข้ึนเขียง 
เพื่อหอมกระเทียม ไม่ใช่เพื่อมรรคผลนิพพาน

เร่ืองเหล่าน้ีเราเคยมีความรูส้กึตัง้แต่เป็นพระหนุ่มน้อย จึงยดึมาเป็นคตไิด้อย่างดี  
เราเคยเหน็คนมานับถอืครูบาอาจารย์ มันรู้สกึอะไรๆ ในจิตใจพกิล เป็นความรู้สกึอยาก 
จะให้เขามคีวามเคารพนับถือตนอย่างน้ัน น่ีมันมขีึน้ภายในใจ แต่ตอนน้ันมันมคีวามรู้ 
อย่างน้ัน และรู้ว่าจิตเราหยาบ มคีวามปรารถนาลามกข้ึนมา เป็นแต่ไม่ส่งเสริม คอยสกดั 
เอาไว้และรู้โทษของตัวอยู่เสมอ

เวลามาปฏิบตัเิข้าจริงๆ แล้วกย็ิง่รู้ชดัว่าน่ันเป็นความผิด ความคดิเช่นน้ันไม่ใช่ความ 
ถกูต้องเลย น่ันคอืความคิดอึง่อ่างกบัววั น�าตวัเข้าไปเทยีบกบัท่านโดยมิใช่ฐานะ ฐานะของ 
ท่านเป็นขนาดครูอาจารย์ ฐานะของเราเท่ากับอึ่งอ่างที่นอนจมอยู่ใต้ดิน จะน�าตัวเข้า 
ไปเทียบกับวัวได้อย่างไร ถ้าไม่อยากท้องแตกตายเหมือนอึ่งอ่างกับวัวในนิทานอีสป 
นิทานนี้จึงเป็นคติได้ดีมากส�าหรับพระผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยชอบธรรม

ธดุงค์ข้อเย่ียมป่าช้า การเย่ียมป่าช้าไปเยีย่มท�าไม ความจริงคนเราต้องเหน็สิง่ที่ 
เป็นสกัขพียานมนัถงึจะรู้เน้ือรู้ตวั ถงึจะได้สต ิการเยีย่มป่าช้าก็ไปเหน็ความตายของคน  
ป่าช้าแต่ก่อนไม่เหมือนทุกวันน้ี มีป่าช้าผีดิบทิ้งเกลื่อนกันอยู่ในที่น้ันๆ ทั้งตายเก่า 
ตายใหม่ ทิ้งเกลื่อนกันอยู่เหมือนท่อนไม้ เมื่อไปดูแล้วก็เห็นประจักษ์ชัดเจนเป็น 
สักขีพยาน
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ท่านสอนไว้ในการไปดูป่าช้าเยี่ยมป่าช้า ให้ไปทางเหนือลม ไม่ให้ไปทางใต้ลม  
ถ้าซากอสุภะที่ตายใหม่ก็อย่าด่วนเข้าไป ให้ไปดูซากอสุภะที่ตายเก่าก่อน พิจารณา 
กรรมฐานเร่ือยๆ และค่อยขยบัเข้าไปๆ จนรู้ว่าใจเรามีสตปัิญญาสามารถพอจะพจิารณา
ซากอสุภะที่ตายใหม่ได้ ค่อยขยับเข้าไปพิจารณาอสุภะที่ตายใหม่ เพราะที่ตายใหม่ 
มนัยงัมรูีปร่างลกัษณะปกต ิถ้ารูปร่างทีต่ายใหม่สวยงาม ความสวยงามอาจท�าให้ราคะ 
ก�าเริบได้ และอาจเป็นกรรมฐานแหวกแนวไปได้ จึงต้องระวัง

ท่านสอนให้เป็นระยะๆ การเยีย่มป่าช้ากใ็ห้ไปตามระยะหรือขัน้ตอน และพจิารณา 
ตามระยะทีเ่หมาะกบัภมูขิองตน ไม่ใช่ผลนุผลนักจ็ะเข้าไปเยีย่ม ท�าอย่างน้ันไม่เหมาะ  
ท่านสอนไว้หมด ซากอสภุะอนัใดทียั่งไม่ขาดไม่วิน่ไม่มอีะไรกดักนิ เน้ือยงัไม่เน่าไม่พอง 
ยังใหม่ๆ เอีย่มๆ อยู่ อย่าเพิง่เข้าไป เฉพาะอย่างย่ิงภาพทีเ่ป็นเพศตรงกนัข้ามให้ระวงั.... 
ท่านว่า จนกระทั่งจิตใจมีความสามารถพอจะพิจารณาได้แล้วก็พิจารณาได้หมด

เมือ่พจิารณาความตายข้างนอกเป็นสกัขีพยานแล้ว มันกย้็อนเข้ามาพจิารณาความ
ตายภายในกายของตน จนได้หลกัได้เกณฑ์ขึน้ภายในจิตแล้ว ป่าช้าภายนอกก็ค่อยๆ  
หมดความจ�าเป็นไป เพราะได้หลักขึ้นภายในตัวเราแล้ว ไม่ต้องไปอาศัยภายนอก 
พิจารณาร่างกายของเราให้เป็นป่าช้าเหมือนป่าช้าภายนอกทั้งความเป็นอยู่และความ
ตายไป เทียบกันได้ทุกสัดทุกส่วนกับภายนอกแล้ว ใจก็ค่อยหมดปัญหาไปเอง

เนสัชชิก การไม่นอนเป็นคืนๆ ไป ก็เพื่อการฝึกการทรมานตนประกอบความ
พากเพยีรให้มากน่ันเอง แต่ไม่ได้หมายถงึไม่นอนตลอดไป เราจะอธษิฐานเช่นไม่นอน 
คนืน้ี ก็เป็นเนสชัชกิ ธดุงค์ข้อน้ีเป็นกาลเป็นเวลาเป็นคราวๆ ไป หรือจะไม่นอนสองคนื 
สามคืนก็แล้วแต่ตั้งสัจอธิษฐานในธุดงค์ข้อนี้

เสนาสนะทีท่่านจัดให้อย่างไร ก็อยู่ตามทีท่่านจัดให้ น่ีเป็นธดุงค์ข้อหน่ึง มแีต่เร่ือง 
ปราบกิเลสความลืมตัวของพระทั้งนั้น

ผู้ที่มีธุดงควัตรดี ผู้ที่หนักแน่นในธุดงควัตร ก็คือผู้หนักแน่นในข้อปฏิบัติ คือ 
ผู้ตัง้ใจเพือ่อรรถเพือ่ธรรมเพือ่ปราบปรามกิเลสอย่างแท้จริง ไม่ใช่ผู้บวชเข้ามาอยูเ่ฉยๆ  
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ลมืเน้ือลมืตวั ในธดุงค์ ๑๓ น้ี เป็นเคร่ืองมอืส�าหรับปราบปรามกเิลสของผู้ปฏบิตัติาม
ทัง้น้ัน ไม่มีอะไรเป็นข้อต้องตไิด้เลย นอกจากจ�าพวกเทวทตัเท่าน้ันจะต�าหนิได้ลงคอ

คนไม่มีธดุงควตัรน้ันแลคือคนวตัรร้าง คนลมืเน้ือลมืตวั สกัแต่ว่าเพศของพระ
เฉยๆ เอาผ้าเหลอืงมาห่อตวัแล้วกว่็าตวัเป็นพระแล้วเย่อหยิง่ ยิง่ตัง้ยศถาบรรดาศกัดิใ์ห้
เป็นปลดั ให้เป็นสมุห์ ให้เป็นพระครู ให้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคณุ จนกระทัง่ให้เป็นสมเดจ็ขึน้ไป 
ด้วยแล้ว....เอาเถอะ ถ้าใจก�าลังเห่อๆ ในเรื่องเหล่านั้นอยู่แล้ว มันต้องตื่นเงาตื่นบ้า 
ขึน้มาเลยโดยไม่ต้องมป่ีีมขีลุย่มเีคร่ืองดนตรีแตรวงมาส่งเสริมแหละ ใจมนัหากส่งเสริม 
มนัเองด้วยอ�านาจดินเหนียวติดหวัเข้าใจว่าตนมหีงอนไปทเีดยีวแหละ ขึน้ชือ่ว่ากเิลสน้ี  
มันยอมอ่อนข้อต่อใครเมื่อไร

เร่ืองของพระเลยลมืไปหมด กลายเป็นโลกไปเลย เลยโลกไปอกี ทีท่่านตัง้กเ็พือ่
ให้การส่งเสริมในการประพฤติปฏิบัติดี แต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นจิตใจเลยกลับหยิ่ง 
กลายเป็นการท�าลายตวัเองฆ่าตวัเองไปด้วยความส�าคญัต่างๆ ข้ึนมา ท่านตัง้ช่ือตัง้นาม 
ให้ว่าเป็นน้ันเป็นน้ี เราก็ส�าคัญว่าเป็นหงอนไปเสีย ความจริงมันดินเหนียวติดหัว 
ต่างหาก ไม่ใช่หงอนโดยหลกัธรรมชาต ิอยากให้เป็นหลกัธรรมชาตจิริงๆ กป็ฏบิตัติวั
ให้ดซี ิอะไรจะเลศิยิง่กว่าพระในหลกัธรรมชาตล่ิะ ค�าว่าพระกแ็ปลว่าประเสริฐแล้วน่ัน  
จะหลงไปกับดินเหนียวไปกับตุ๊กตาอะไรอีก

พระไม่ใช่ประเสริฐแต่ชื่อ ต้องประเสริฐด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลัก 
ธรรมวินัย มธีดุงควตัรเป็นต้น มคีวามหนักแน่นในธดุงควตัรจะค่อยเป็นผู้ประเสริฐขึน้
มาโดยหลกัการปฏบิตัขิองตน สดุท้ายก็โดยหลกัธรรมชาต ิประเสริฐโดยหลกัธรรมชาติ 
ของใจทีบ่ริสทุธิห์มดจดแล้ว ไม่ได้ประเสริฐด้วยชือ่ด้วยนามอะไร ตัง้วนัไหนกไ็ด้ โน่น  
ตั้งขึ้นฟากฟ้าก็ได้เป็นไรไป การตั้งชื่อก็ยกยอกันไปอย่างนั้นแหละ นี่แหละโลกธรรม 
เสกสรรป้ันยอกนัไป ผู้เสกสรรป้ันยอขึน้ท่านกม็เีจตนาด ีเรากใ็ห้สนองเจตนาของท่าน 
ด้วยการตัง้ใจประพฤตปิฏบิตัติามหลกัธรรมหลกัวนัิยหน้าทีข่องพระให้สมบรูณ์แบบ 
มันก็สมกับท่านตั้งชื่อตั้งนามเพื่อส่งเสริมพระให้ดี
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อย่าเอาการตัง้ชือ่ตัง้นามเอาชือ่เหล่าน้ันมาท�าลายตวัเองด้วยความเย่อหยิง่จองหอง 
ต่างๆ กแ็ล้วกนั ฉะน้ัน ความสมบรูณ์ทีส่ดุตามหลกัธรรมชาตโิดยไม่ต้องเสกสรรกคื็อ 
การปฏบิตัติวัให้ด ีศีลกรั็กษาให้ด ีอย่าฝ่าฝืนล่วงเกิน การภาวนากท็�าจิตให้มคีวามสงบ 
ร่มเยน็ด้วยจิตภาวนา จะก�าหนดธรรมบทใดกใ็ห้มีความจริงจังต่อธรรมบทน้ันด้วยความ 
มสีต ิเวลาพจิารณากพ็จิารณาลงไปให้เกดิความเฉลยีวฉลาด แยกธาตแุยกขนัธ์อายตนะ 
ออกให้เห็นตามความจริงของมัน ดังที่เคยอธิบายให้ฟังหลายครั้งหลายหนแล้ว

ธาตุคืออะไร ธาตุก็คือธาตุสี่ ดิน น�้า ลม ไฟ ซึ่งเป็นธาตุเดิม เป็นสิ่งดั้งเดิม  
มอียูด่ัง้เดมิมาผสมกนัเข้า มจิีตเป็นตวัการเข้ามายดึเป็นเจ้าของ กเ็ลยเรียกว่าเป็นสตัว์ 
เป็นบคุคลไป ทัง้ๆ ทีส่่วนน้ันๆ เป็นธาตอุยูต่ามหลกัธรรมชาตขิองเขา ใครจะเสกสรร 
ป้ันยอว่าเป็นสตัว์เป็นบคุคลเป็นอะไรก็หาได้เป็นไปตามไม่ คงเป็นธาตน้ัุนๆ อยูต่ามเดิม 
ของเขา เราก็ให้ทราบด้วยปัญญาของเราโดยทางพิจารณา

อายตนะความสบืต่อ อายตนะภายในภายนอก ภายใน คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ  
ภายนอก คอื รูป เสยีง กลิน่ รส เคร่ืองสมัผัส ทีเ่ข้ามาสมัผัสสมัพนัธ์กบัอายตนะภายใน 
เกิดความรู้สึกขึ้นมา แล้วเกิดความส�าคัญไปต่างๆ นานา ส่วนมากไปในทางที่ผิด  
ให้แยกแยะดใูห้ดี น่ีท่านเรียกว่าวปัิสสนา วปัิสสนาแปลว่าความเหน็แจ้ง รู้แจ้งเหน็จริง  
ไม่รู้แบบปลอมๆ หลอกๆ หลอนๆ

จงท�าหน้าทีข่องตวัให้ถกูต้องและสมบรูณ์ จิตใจหวงัพึง่เราอยู่เสมอ เพราะจิตใจ 
ไม่สามารถอยู่โดยอสิระล�าพงัตวัเองได้ ถูกกดข่ีบงัคับจากความโลภ ความโกรธ ความหลง  
ราคะตัณหาประเภทต่างๆ อยู่เร่ือยมา ใจจึงเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราอยู่
ตลอดเวลา เราจะเอาอะไรเข้าช่วยเหลอืจิตใจทีถ่กูกดขีบ่งัคบัอยูต่ลอดเวลาน้ันให้พ้น
จากภยัได้ ถ้าไม่เอาข้อวตัรปฏิบตั ิคอื สมาธ ิปัญญา ศรัทธา ความเพยีร เข้าเป็นเคร่ือง 
บุกเบิกเพิกถอนช่วยจิตให้พ้นภัยจากเครื่องบีบบังคับ

เวลาน้ีเรามาเปลื้องภัยที่มีอยู่ภายในใจ เราต้องพยายามท�าทุกวิถีทางที่จะ
ปลดเปลื้องให้ได้ หลักใหญ่ของการปฏิบัติก็คือ จงมีความหนักแน่นแก่นนักรบ  
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หวงัจบชวีติในสงครามล้างโลกออกจากใจ ถ้าไม่ชนะกต้็องตายถวายชีวติเป็นพทุธบชูา 
ธรรมบูชา สังฆบูชา ไปเลย อย่าถอยหลังด้วยความพ่ายแพ้ จะเสียหน้าและถูกกิเลส
เย้ยหยันไปนาน ทนความต�า่ต้อยน้อยหน้าอบัอายกเิลสวฏัฏ์ไม่ไหว ไปโลกไหนจะมแีต่ 
กิเลสตามชีห้น้าว่า มาเกดิแบกกองทกุข์หาสมบตัอิะไรไอ้คนไม่เป็นท่า รบกนัทไีรแพ้เรา 
หลุดลุ่ยทุกที ไม่เคยมีค�าว่า “ชนะ” บ้างเลย นั่นฟังซิ พวกเราชาวนักรบเพื่ออยู่จบ
พรหมจรรย์ ค�าชีห้น้าด่าทอของกิเลสน่ะมนัเจ็บแสบไหม เราเองเจ็บแสบลงถงึขัว้หวัใจ
แม้ตายก็ไม่มีวันลืม พวกเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้าง พอมีแก่ใจฮึดสู้กับมันด้วยการ
ถวายหัวบ้างไหม

พระพทุธเจ้าของเราเป็นชาตแิห่งนักรบเตม็พระองค์ ทกุพระอาการทีเ่คลือ่นไหว
ล้วนเป็นความห้าวหาญชาญชัยในการต่อสู้กับกิเลสไม่ท้อถอยจนกิเลสบรรลัย กลาย 
เป็นศาสดาขึ้นมาให้โลกได้กราบไหว้บูชามาจนบัดนี้ ร่องรอยที่ทรงด�าเนินมายังสดๆ 
ร้อนๆ ด้วยสวากขาตธรรมทุกบททุกบาทไม่เคลื่อนคลาดเลื่อนลอย จงยึดท่านเป็น
หลักใจหลักปฏิบัติตลอดไปทุกลมหายใจขาดดิ้น อย่าปล่อยวาง

แดนชยัชนะเมือ่มวลกเิลสหงายตงึลงไปแล้ว ไม่ต้องถามหากรู้เองด้วยสนัทฏิฐกิธรรม 
ของผู้ปฏิบตัทิกุๆ รายไป พระองค์มิได้ผูกขาดแต่ผู้เดยีว ทรงมอบไว้กบันักปฏบิตัทิกุท่าน 
ได้ครองทัว่หน้ากนัอย่างสง่างามในท่ามกลางแห่งโลก อนิจฺจํ ทกุขํฺ อนตตฺา เมือ่ขันธ์หมด 
ความสืบต่อแล้ว ก็ครองอนุปาทิเสสนิพพานโดยสมบูรณ์หายห่วง

ธรรมคือธรรมชาติที่เกษมสมบูรณ์ ฝ่ายเหตุเป็นธรรมเหมาะสมกับการแก้การ
ถอดถอนกิเลสทกุประเภท ไม่มีกิเลสตวัใดเหนือธรรมน้ีไปได้เลย พระองค์ตรัสไว้ชอบ 
ทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแล้วในการแก้กิเลสทุกประเภท ไม่มีอะไรเหนือธรรมน้ี  
เฉพาะอย่างยิ่งมัชฌิมาธรรม มีศีล สมาธิ ปัญญา เป็นต้น ที่ย่นย่อเข้ามาแล้ว นี่คือ 
ธรรมฝ่ายเหต ุอบุายวธิกีารทีจ่ะฝึกฝนอบรมอย่างไร พระองค์ทรงสอนไว้อย่างพร้อมมูล  
ส่วนธรรมฝ่ายผลก็เป็นไปตามล�าดับชั้น จิตมีความมั่นคงไม่แส่ส่ายเอนเอียงไปตาม 
อารมณ์ จิตมคีวามสงบร่มเยน็ มีความสม�า่เสมอ คอืจิตเป็นสมาธ ิจิตมคีวามแกล้วกล้า 
สามารถ มีความฉลาดรู้รอบตัวในสิ่งที่มาสัมผัสเกี่ยวข้องทั้งภายนอกภายใน น่ีคือ 
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จิตเป็นปัญญาและมคีวามเฉลยีวฉลาดมากขึน้ ละเอยีดยิง่กว่าน้ันจนฉลาดรอบตวัแล้ว  
กถ็งึความหลดุพ้น เป็นธรรมทัง้ดวง คอืจิตเป็นธรรม ธรรมเป็นจิต เป็นเอกภีาพ ไม่มี 
คู่แข่งแย่งชิงดังแต่ก่อน

ส�าหรับในความรู้สึกของผมเอง จะผิดหรือถูกก็กรุณาพิจารณาเอาเอง แต่เป็น
ความแน่ใจว่าศาสนธรรมทีเ่ป็นค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าน้ัน ท่านพดูไว้ส่วนมากเป็น 
ฝ่ายเหต ุแสดงให้ฟังเร่ืองเหตคุอืการด�าเนินเพือ่แก้หรือถอดถอนกเิลส หรือเพือ่บ�าเพญ็ 
ความดีทั้งหลาย ผลคือความสุข นี้เป็นแต่แนวทางเป็นเครื่องชี้ทางเท่านั้น

ส่วนธรรมอนัแท้จริงทีจ่ะเกดิขึน้จากการปฏิบตัน้ัิน จะให้ช่ือไม่ให้ช่ือกต็าม น้ันเป็น 
ธรรมในหลกัธรรมชาต ิธรรมน้ันเราไม่สามารถอาจเอือ้มเข้าถงึได้อย่างง่ายๆ ธรรมน้ีแล 
ทีว่่ามีอยูก่บัโลกตลอดกาล ส่วนธรรมทีเ่ป็นพระโอวาทมีการเสือ่มสญูอนัตรธานไปใน 
บางกาลบางสมยั ดงัพระพทุธเจ้าทัง้หลายมาตรัสรู้สบืทอดกนัมาโดยล�าดบั น่ีกแ็สดง
ความไม่แน่นอนของศาสนธรรมให้เหน็ชดัอยูแ่ล้ว จึงไม่เหมอืนธรรมในหลกัธรรมชาติ
ที่มีอยู่เป็นอยู่ดั้งเดิม ไม่มี อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เข้าไปยุ่งเกี่ยวให้ธรรมนั้นมีขึ้นและ
ให้ธรรมนั้นสิ้นไป

อบุายทีพ่ระพทุธเจ้ามาประทานแก่โลกแต่ละพระองค์ๆ น้ัน ท่านเรียกว่าศาสนธรรม  
อนัน้ีไม่ใช่ธรรมแท้ เป็นอบุายเป็นแขนงต่างๆ เป็นกริิยาอาการของธรรมแท้ทีแ่สดงออก 
ของวิธกีารทีจ่ะละหรือทีจ่ะบ�าเพญ็ คือสอนให้ละสอนให้บ�าเพญ็ด้วยวธิกีารต่างๆ และ
ผลจะเป็นอย่างนั้นๆ

ส่วนธรรมทีเ่ป็นฝ่ายผลจริงๆ ในหลกัธรรมชาต ิเป็นสิง่จะรู้ข้ึนภายในใจของผู้ปฏบิตั ิ
โดยเฉพาะ ธรรมน้ันพดูไม่ค่อยถกูต้องตามเป็นจริงนัก พอเลยีบๆ เคยีงๆ ไปเท่าน้ัน  
ยิง่เป็นวมุิตตหิลดุพ้นด้วยแล้ว พดูไม่ถูกเลย เพราะพ้นจากสมมุตคิวามคาดหมายไป 
หมดแล้ว พดูไม่ถกู แม้จะรู้อยูอ่ย่างเตม็ใจกพ็ดูไม่ได้พดูไม่ถกู เหมอืนพดูเร่ืองความ 
เอร็ดอร่อย ความอ่ิมจากการรับประทานน่ันแล แม้จะอยูใ่นวงสมมุตพิอจะพดูถกูตาม 
ความจริงได้ และต่างคนต่างลิม้รส ต่างคนต่างอิม่มาด้วยกนั แต่กพ็ดูกนัไม่ถกูกบัความ 
จริงนั้นเลย
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ธรรมทีพ่ดูไม่ได้น้ันแหละคอืธรรมแท้ ไม่มคี�าว่าเสือ่มสญูอนัตรธาน เป็นแต่โลก
ไม่สามารถอาจเอือ้มรู้ธรรมน้ันสมัผัสธรรมน้ันได้เท่าน้ันเอง ส่วนจะให้ธรรมสญูไปน้ัน
สญูไม่ได้ เม่ือประพฤตปิฏิบตัติามอบุายวธิทีีพ่ระพทุธเจ้าแต่ละพระองค์ประทานไว้กจ็ะ
สามารถสมัผัสรับรู้ธรรมน้ันได้ ใจกบัธรรมกก็ลายเป็นความรับทราบ กลายเป็นภาชนะ 
เป็นเคร่ืองรับรองธรรมได้อย่างถกูต้องเหมาะสม และไม่มภีาชนะใดทีจ่ะเหมาะสมใน
การรับธรรมทกุขัน้ได้ยิง่กว่าใจ เมือ่เข้าถงึธรรมเตม็ขดีเตม็แดนแล้ว ธรรมกบัใจกเ็ป็น 
อันเดียวกัน จิตเป็นธรรม ธรรมเป็นจิต เอกภีาโว มคีวามเป็นอนัเดยีวเท่าน้ัน ไม่แยก 
เป็นสองกับสิ่งอื่นใด

ธรรมทีเ่ป็นเอกภีาพน้ี ขึน้อยูก่บัการปฏบิตัขิองแต่ละรายๆ จะสามารถอาจเอือ้ม
รู้เหน็ได้ ไม่ขึน้อยูก่บักาลสถานที ่เวล�า่เวลา และสิง่ใดบคุคลใดเลย ส�าคญัอยูก่บัการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมเท่านั้น จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้จิตสัมผัสรับรู้ธรรมเป็น
ขั้นๆ ไปจนถึงขั้นสูงสุด เราจึงควรตั้งใจและมีความมุ่งมั่นเป็นหลักด�าเนิน

อย่าลมืค�าว่า พทุธฺ ํสรณ ํคจฺฉามิ ดงัทีเ่คยกล่าวมาแล้ว ธมมฺ ํสรณ ํคจฺฉามิ กไ็ด้
เคยอธบิายแล้ว สงฺฆ ํสรณ ํคจฺฉาม ิอย่าลมืวธิดี�าเนินของท่าน ท่านเป็นผู้ได้รับความ
สมบกุสมบนัแทบล้มแทบตายมาแล้วแทบทัง้น้ัน ก่อนทีจ่ะได้เป็น สงฆฺ ํสรณ ํคจฺฉามิ  
ของพวกเรา ไม่ใช่เป็นผู้ล้างมอืเปิบ แต่พวกเราท�าด้วยความยุง่ยากปากหมอง ล�าบาก
ล�าบนแทบเป็นแทบตายถ่ายเดียว.....ไม่ใช่อย่างนัน้ ท่านล�าบากล�าบนเช่นเดียวกับเรา  
หรือยิ่งกว่าพวกเราเป็นไหนๆ ก่อนที่จะได้เป็น สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ เพราะพระสาวก 
ทั้งหลายที่เป็น สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี้ มีชาติชั้นวรรณะต่างกัน บางองค์ก็มาจากสกุล 
พระราชามหากษัตริย์ เจ้าขนุมลูนาย ซึง่มคีวามเป็นอยูล่ะเอยีดสขุมุ มยีศเป็นกษตัริย์ 
ราชอ�ามาตย์ และเป็นเศรษฐีกฎุมพี ลงมาจนถึงพ่อนาตาสีตาสาคนธรรมดาเรา

เมื่อคนมีชาติชั้นวรรณะต่างกัน และเคยได้รับความสะดวกสบายทางบ้านเมือง
เหย้าเรือนมาแล้ว เวลาออกมาปฏิบัติ ต้องฝึกหัดดัดกายวาจาใจให้เป็นแบบเดียวกัน 
ทีเ่รียกว่า “แบบศากยบตุร” ท�าไมท่านจะไม่ขดัข้อง ท�าไมท่านจะไม่ล�าบาก การขบการฉัน 
การรับประทานอยูใ่นบ้านเป็นอย่างหน่ึง เวลาออกมาเป็นพระแล้วอาศัยขอทานเขากนิ 
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แทนที่จะได้ฉันสิ่งนี้ก็ได้ฉันสิ่งนั้น แทนที่จะได้ฉันร้อนกลับได้ฉันเย็น แทนที่จะได้
ฉันมากกลบัได้ฉันน้อย ไม่สมใจทีต้่องการ เหล่าน้ีจะไม่เป็นความล�าบากได้อย่างไร...
ต้องล�าบาก ฉันแล้วสิง่ส�าคัญกค็อืการฝึกฝนทรมานจิตใจปราบกเิลส กเิลสเป็นข้าศึก
เป็นคู่ต่อสู้ธรรมภายในใจอย่างยิ่งเรื่อยมา ไม่มีข้าศึกใดที่จะมีก�าลังวังชาและมีความ
เฉลียวฉลาดแยบยลยิ่งกว่ากิเลสที่เคยครองอ�านาจบนหัวใจสัตว์โลกมานาน

เพราะฉะน้ัน จึงต้องผลติสตปัิญญา ศรัทธา ความเพยีร ขึน้ให้พอกบัการปราบปราม 
กิเลส ไม่เช่นน้ันกจ็ะบกพร่องในการรบ ความบกพร่องในการรบไม่ใช่ของด ีต้องท�าให้ 
บกพร่องในผลทีจ่ะพงึได้รับด้วย การผลติสต ิปัญญา ศรัทธา ความเพยีร ข้ึนให้เหมาะสม 
กบัการปราบกเิลสทกุประเภทโดยล�าดับๆ จึงเป็นทางแห่งชยัชนะของผู้บ�าเพญ็จะพงึได้ 
รับอย่างสมบูรณ์ เป็นอิสระเสรีในวันหนึ่งแน่นอน

บรรดาสาวกทัง้หลาย ท่านกป็ฏบิตัมิาอย่างน้ีแทบทัง้น้ันจนกระทัง่ถงึความหลดุพ้น  
ท่านหลดุพ้นจากทกุข์ไปได้เพราะความตะเกยีกตะกาย แล้วกก็ลายมาเป็น สรณ ํคจฺฉาม ิ 
ของพวกเรา จึงอย่าลมืสรณะ สงฺฆ ํสรณ ํคจฺฉามิ ไม่ใช่ผู้ล้างมอืเปิบ แต่เป็นผู้ตะเกยีก 
ตะกายมาแทบล้มแทบตายเช่นเดยีวกบัเราๆ ท่านๆ น้ีแล ให้คิดและยดึท่านเป็นตวัอย่าง  
อย่าเอาเร่ืองขีห้มรูาขีห้มาแห้งกลางบ้านกลางเมือง ซึง่ไม่มีคณุค่าไม่มีราคา หาหลกัเกณฑ์ 
ไม่ได้มาเป็นหลกัใจ จะกลายเป็นคนเหลวไหลเหลวแหลกแหวกแนว หาความด ีหาความ 
พ้นทกุข์ หาความสขุความเจริญ หาหลกัหาเกณฑ์ไม่เจอตลอดวนัตาย เม่ือเป็นเช่นน้ัน 
ความเอิบอิ่มในงานและผลของงานก็ไม่มีภายในใจ ฉะน้ัน จงพากันตั้งหน้าตั้งตา
ประพฤติปฏิบัติ

พระธรรมของพระพุทธเจ้าน้ันใหม่เอี่ยมอยู่เสมอ อย่าลืมว่าใหม่เอี่ยมเสมอ
มัชฌิมาปฏิปทาคือธรรมใหม่เอี่ยม ไม่อับเฉา ไม่เก่าแก่คร�่าคร่าชราเหมือนวัตถุต่างๆ 
ทีเ่ราใช้มานาน มชัฌมิาคือท่ามกลาง ธรรมเป็นทีเ่หมาะสมแก่การแก้กเิลสทกุประเภท
อยูต่ลอดมา สดุท้ายกเ็ป็นมชัฌมิาในหลกัธรรมชาต ิเพราะการแก้กเิลสหลดุพ้นไปแล้ว 
ภายในจิต กลายเป็นจิตมัชฌิมา คือเสมอตัวภายในใจตลอดไป
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อย่าเอาใครมาเป็นแบบเป็นฉบบัยิง่กว่าพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ส่วนมาก 
จิตมกัจะเอาสิง่ทีต่�า่มาเป็นแบบฉบบั น่ันละจึงต้องพดูว่า อย่าเอาใครมาเป็นแบบฉบบั 
นอกจากพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ทีท่่านพาด�าเนินมาด้วยความดี 
ความชอบด้วยความเหมาะสมอนัเป็นคตติวัอย่างดอียูแ่ล้วส�าหรับเราผู้มุง่หน้าไปศึกษา
กับท่าน ท่านก็เอามาจากวิธีการของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เหมือนกัน

หากเกดิความท้อถอยอ่อนแอขึน้มา ให้ร�าพงึถงึป่าช้าความเกดิตายทีจ่ะเผาเราอยู ่
ตลอดไปว่าน้ีเป็นของดแีล้วหรือ การตะเกยีกตะกายเพือ่ความเพยีรน้ัน แม้จะมคีวาม 
ทกุข์ยากกเ็ป็นการตดัทอนภพชาตใิห้น้อยลง มากกว่าน้ันกต็ดัภพชาตอินัเป็นกองทกุข์ 
ที่ใหญ่หลวงออกได้จากจิตใจ ผ่านพ้นไปได้โดยอิสระเสรี ไม่มีกิเลสประเภทต่างๆ  
แม้ละเอยีดสดุเข้าย�า่ยบีงัคบัจิตใจน้ัน ช่ือว่าเป็นผู้มีอสิระเหนือโลกสงสารอนัเป็นสมมตุิ 
โดยประการทัง้ปวง ด้วยอ�านาจแห่งความพากเพยีร ด้วยอ�านาจแห่งควาตะเกยีกตะกาย  
เพราะฉะน้ัน จงถอืความพากเพยีร ความตะเกยีกตะกาย ความอตุส่าห์พยายาม น้ีเป็น 
หลกัชยัหรือหลกัด�าเนิน เราจะถงึความพ้นทกุข์ในวนัใดวนัหน่ึงแน่นอน ใครไม่มอี�านาจ 
มาบังคับหรือให้คะแนนเรา เราเป็นผู้ให้คะแนนเราเอง

เอาละอธิบายเพียงเท่านี้
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ขันธ์ ๕ ต่างหากจากจิต

เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๑

สิ่งภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสต่างๆ มีอยู่ทั่วไปตลอดเวลา
เมื่อมีสิ่งรับทราบกัน สิ่งเหล่านั้นจะสัมผัสสัมพันธ์ไม่ขาดวรรคขาดตอนกับสิ่งภายใน
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ความมีสติมีปัญญาเครื่องพิสูจน์กลั่นกรองกับสิ่งที่มา 
สมัผัส ย่อมได้อบุายขึน้มาเร่ือยๆ ท่านเรียกว่าฟังเทศน์ เมือ่สิง่เหล่าน้ันมาสมัผัสสมัพนัธ์ 
กับตัวเรา ย่อมเป็นการปลุกความรู้สึกขึ้นมา เมื่อจิตใจมีความตั้งมั่นต่อเหตุผลหรือ 
อรรถธรรมอยูแ่ล้ว ก็ทราบได้ทัง้สิง่ดีและชัว่ทีม่าสมัผัส การพจิารณาตามน้ัน เรียกว่า 
เรียนธรรม ปฏิบัติธรรม การเกิดข้อข้องใจขึ้นมาก็เกิดจากสิ่งเหล่านั้น

การพจิารณาแก้ไขข้อข้องใจจนปลดเปลือ้งตนไปได้ กอ็าศยัปัญญาพจิารณาให้
ถกูทางตามหลกัธรรมทีท่่านสอนไว้ จนผ่านพ้นไปได้เป็นพกัๆ เป็นตอนๆ เร่ือยไป เรียกว่า  
เรียนความจริง ไม่ใช่เรียนให้เป็นความจ�า เรียนเป็นความจ�าก็อย่างเราเรียนเราท่อง 
ต�ารับต�าราต่างๆ เรียกว่า เรียนเพื่อความจ�า นี้เรียนเพื่อความจริง คือเพื่อความรู้จริง
เห็นจริงตามหลักธรรมชาติที่เป็นจริงซึ่งมีอยู่ทั้งภายนอกภายใน

เรียนเพือ่ความจริงย่อมจะไม่มองข้ามสิง่ดแีละชัว่ทีมี่อยูก่บัตวัและสมัผัสสมัพนัธ์ 
กนัอยูเ่สมอ จะเหน็ได้ตอนปัญญาเร่ิมไหวตวัน่ันแหละ สมาธมิคีวามสบาย มคีวามสงบ  
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จิตไม่ค่อยวุน่วาย เป็นความสะดวกสบายภายในใจ คอืจิตไม่รบกวนตวัเองด้วยอารมณ์ 
ต่างๆ ทีไ่ด้รับจาก รูป เสยีง กลิน่ รส เคร่ืองสมัผัส ทีเ่คยเกีย่วข้อง แล้วน�าอารมณ์อดตี 
เข้ามาครุ่นคิดมายุแหย่ก่อกวนจิตใจให้ว้าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมา

เราจะไปต�าหนิว่ารูปไม่ด ีเสยีงไม่ดี กลิน่ไม่ด ีกไ็ม่ได้ ถ้าหากเราพจิารณาให้เป็น 
ธรรม ไม่ล�าเอยีงไปทางฝ่ายกเิลส กท็ราบได้ชัดว่าจิตใจเราไม่ดเีอง เราโง่เอง ใจคะนอง 
ไปรักสิ่งนั้น ไปชังสิ่งนี้ ไปเกลียดสิ่งนัน้ ไปโกรธสิ่งนี้ ความรักความชัง ความเกลียด 
ความโกรธ เป็นเร่ืองของกิเลส ไม่ใช่เร่ืองของธรรม เพราะฉะน้ัน ปัญญาจึงต้องใคร่ครวญ 
ด้วยดีเพือ่ทราบความคดิปรุงต่างๆ กระเพือ่มขึน้จากตวัเอง โดยอาศัยสิง่ทีม่าสมัผัสน้ัน 
เป็นสาเหตุให้กระเพื่อมขึ้นมา เรียนธรรมะจ�าต้องเรียนอยู่ที่ตรงนี้

จิตเมื่อมีความสงบย่อมมีความสบาย เพราะไม่มีอะไรกวนใจเหมือนจิตที่หา 
หลกัเกณฑ์ไม่ได้ จิตไม่เคยสงบเลยคอืจิตไม่มีหลกั ย่อมจะถกูสิง่ก่อกวนราวอียูไ่ม่หยดุ 
และย่อมก่อกวนตนเองอยูเ่สมอ เมือ่ถกูก่อกวนให้ขุ่นมวัอยูเ่สมอ ใจกห็าความสงบสขุ 
ไม่ได้ ปลงที่ไหนก็ปลงไม่ลง

ถ้าจิตปลงตวัเองไม่ได้แล้ว ไม่มทีีไ่หนเป็นทีค่วรปลง จะปลงทีต้่นไม้ ภเูขา ดนิ ฟ้า 
อากาศ ในน�้า บนบก ก็ปลงไม่ลง ถ้าไม่ปลงที่ต้นเหตุซึ่งมันเกิดขึ้นคือใจอันเป็นตัว 
มหาเหตุ

มันเกิดที่ตรงไหนให้พิจารณาลงที่ตรงนั้น มันว้าวุ่นขุ่นมัวที่ตรงไหนให้สนใจดู
และพจิารณาทีต่รงน้ัน ค�าว่าตรงน้ันกค็อืใจเราน่ันเอง ต้องหาสารส้มมาแกว่งลงไป ค�าว่า
สารส้มกห็มายถงึการบริกรรมภาวนา ในขัน้ริเร่ิมเป็นอย่างน้ัน เช่น ก�าหนดอานาปานสติ 
หรือก�าหนดพทุโธเป็นต้น ตามแต่อธัยาศัยชอบ น�าธรรมบทน้ันมาเป็นค�าบริกรรม จิตใน 
ขณะทีบ่ริกรรมอยูด้่วยความไม่พลัง้เผลอ ย่อมเป็นเหมอืนกบักลัน่กรองอารมณ์ให้เข้าสู่ 
จุดเดยีวให้แน่วแน่ลงไป เช่นเดยีวกบัสารส้มทีแ่กว่งลงไปในน�า้ ตะกอนกต้็องนอนก้น
ลงไป น�้าก็ใสสะอาด แน่ะ เบื้องต้นต้องท�าอย่างนี้ก่อน
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พอใจมคีวามสงบ อารมณ์กไ็ม่กวน ถ้าเป็นตะกอนกล็งนอนก้นโอ่ง ขัน้เร่ิมแรก 
ต้องท�าอย่างน้ัน เพยีงเท่าน้ีก็สบาย แต่ยังไม่ค่อยเกดิความฉลาดหรือเกดิความแยบคาย 
ในแง่ต่างๆ เพราะจิตเป็นเพียงความสงบ เมื่อได้ความสงบก็เท่ากับเราได้ความสบาย 
เพราะความสงบเป็นบาทฐานให้เกดิความสขุความสบาย เรียกว่ามทีีพ่กัของจิต มหีลกั 
มเีกณฑ์พอปลงจิตปลงใจลงได้ น่ังอยูก่ส็บาย นอนอยูก่ส็บาย เพยีงข้ันสงบเท่าน้ีกส็บาย  
เห็นผลประจักษ์ใจ

เวลาเจอความสบายจะไม่เจอที่ไหน จะเจอที่จิต เพราะจิตเป็นตัวยุ่งเป็นตัว 
ไม่สบาย เมื่อได้อบรมตนในทางที่ถูกที่ควรตามหลักธรรมแล้ว ก็ปรากฏเป็นจิตสงบ
เป็นจิตสบายขึ้นมาให้เห็นอย่างเด่นชัดภายในใจ ในอิริยาบถต่างๆ เป็นไปด้วยความ
สะดวกสบาย อยู่ที่ไหนก็พออยู่คนเรา เมื่อจิตมีความสบายเสียอย่างเดียว เรื่องอด 
เร่ืองอิม่ ขาดตกบกพร่อง มัง่มศีรีสขุอะไรน้ัน มนัเป็นสิง่ภายนอก ไม่ใช่ของจ�าเป็นยิง่กว่า 
จิตได้หลักยึดได้ธรรมเป็นที่อาศัย ไม่ระเหเร่ร่อนเหมือนแต่ก่อน

สิง่ของปัจจัยเคร่ืองอาศัยภายนอกก็ไม่เป็นภัย เพราะตวัเองฉลาด มคีวามรอบคอบ 
ต่อสิง่ต่างๆ ซึง่มาเกีย่วข้องกบัตน ท่านให้ชือ่ว่าสมาธ ิความสงบ เป็นผลเกดิขึน้จากการ 
อบรมด้วยอารมณ์ของสมถะ คือ บทบริกรรมภาวนา

อารมณ์แห่งธรรม คือ ความคิดความปรงุในค�าบริกรรมนี ้แม้จะเป็นความปรุง 
เหมอืนกนักบัความคดิปรุงต่างๆ ทีเ่กิดขึน้เพราะกเิลสผลกัดนัให้คดิให้ปรุง แต่ความคดิ 
ปรุงประเภทน้ีเป็นความคิดปรุงในแง่ธรรมเพือ่ความสงบ ผิดกบัความคดิปรุงธรรมดา 
ของกเิลสพาให้ปรุงอยูม่าก กเิลสพาให้คดิปรุงน้ัน เหมอืนเราเอามอืหรือเอาไม้ลงกวนน�า้ 
ทีม่ตีะกอนอยูแ่ล้ว แทนทีมั่นจะใส แต่กลบัขุน่มากขึน้ฉะน้ัน แต่ถ้าเอาสารส้มลงกวนน้ัน 
ผิดกัน น�้ากลับใสขึ้นมา

น่ีการน�าอารมณ์เข้ามากวนใจ แทนทีใ่จจะสงบ แต่กลบัไม่สงบและกลบัแสดงผล 
ขึ้นมาให้เป็นความทุกข์ร้อนเสียอีก ถ้าเอาพุทโธเป็นต้น เข้าไปบริกรรมหรือแกว่งลง 
ในจิต โดยบรกิรรมพุทโธๆ แม้จะเป็นความคดิปรุงเหมอืนกนักต็าม แต่ค�าว่าบริกรรมน้ี 
ซึ่งเปรียบเหมือนสารส้ม จึงท�าให้ใจสงบเย็นลงไป
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ท่านผู้สัง่สอนท่านมีเหตมีุผล เพราะท่านได้ด�าเนินมาก่อนพวกเรา และรู้มาก่อนแล้ว 
จึงได้น�ามาสอนพวกเรา จึงไม่ใช่เป็นทางทีผิ่ด ความคดิปรุงเช่นน้ีเรียกว่าเป็นฝ่ายมรรค  
เป็นฝ่ายระงับดับทุกข์ทั้งหลาย ความคิดปรุงตามธรรมดาของสามัญชนเราซึ่งไม่มี 
ข้ออรรถข้อธรรมเข้าไปเก่ียวข้องด้วยน้ัน เป็นความคดิปรงุทีเ่ป็นสมทุยัอนัเป็นแดนผลติ 
ทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆ จนเป็นผลเดือดร้อน

ในขัน้แรกกใ็ห้ได้ทรงสมาธสิมบตัภิายในใจ อย่าให้ใจว่างเปล่าจากสมบตัอินัมค่ีา 
ตามล�าดบั ต่อไปพจิารณาด้านปัญญา ฝึกหดัคดิอ่านไตร่ตรอง อะไรเข้ามาสมัผัสกเ็ทยีบ 
เคยีงหาเหตหุาผล หาต้นหาปลายของมัน ไม่ปล่อยให้อารมณ์น้ันๆ มาคว้าเอาของดไีป 
กินเปล่า ดังที่เคยเป็นอยู่เสมอ อารมณ์นั้นมีอยู่เกิดอยู่เสมอ เดี๋ยวก็มีเรื่องหนึ่งขึ้นมา 
สะดุดใจให้ได้คิดเป็นเง่ือนต่อไปอีก และเข้าใจในเง่ือนน้ัน เข้าใจในเง่ือนน้ี แล้ว
ปล่อยไปๆ นี่เป็นวาระที่จะตัดกิเลส ส่วนสมาธิเป็นเพียงควบคุมกิเลสเข้ามาสู่จุดรวม
คือใจ ปัญญาเป็นผู้คลี่คลายขุดค้นหากิเลสและตัดฟันหรือท�าลายทีละชิ้นละอันโดย
ล�าดับล�าดา

นักปฏิบัติเราไม่สามารถปฏิบัติเพื่อทรงมรรคผลนิพพานได้แล้ว ไม่มีใครจะมี
โอกาสสามารถยิง่กว่าพระทีเ่ป็นเพศอสิระ อยากพดูเตม็ปากอย่างน้ี เพราะพวกเราเป็น 
นักปฏบิตัด้ิวย เป็นเพศนักบวชด้วย ซึง่เป็นเพศทีป่ลดเปลือ้งภาระต่างๆ ออกมาแล้ว  
โลกเขารับรองชวีติจิตใจความเป็นอยูท่กุด้านทกุทาง ปัจจัยสีก่เ็หลอืเฟือครอบโลกธาตุ 
แล้ว ความเป็นอยู่ของเราสมบูรณ์แล้ว ถ้าเป็นน�้าก็ท่วมลิ้นท่วมปากท่วมท้องแทบ
ตลอดเวลา เช่น น�้าอ้อย น�้าตาล น�้าส้ม น�้าหวาน น�้าโกโก้ กาแฟ สารพัดน�้า

ค�าว่าปัจจัยสี่ที่ได้มาจากประชาชนท�าบุญให้ทานด้วยศรัทธาความเช่ือความ
เลื่อมใสในพระศาสนาเรื่อยมามิได้ขาดนั้น คือ

จีวร เครื่องนุ่งห่มใช้สอยต่างๆ เช่น ผ้าสังฆาฏิ สบง จีวร ผ้าอาบน�้า ตลอดผ้า 
เพื่อใช้สอยต่างๆ ที่จ�าเป็น
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บิณฑบาต คือ อาหารการบริโภคทุกประเภท เพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปในการ
ประพฤติพรหมจรรย์

เสนาสนะ ทีอ่ยูท่ีอ่าศัย เช่น กฏิุ กระต๊อบ ร้านเลก็ๆ พอได้อาศยับงัแดดกนัฝน 
และนั่งสมาธิภาวนาหรือพักผ่อนนอนหลับ

คิลานเภสัช ยาแก้โรคชนิดต่างๆ ในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย

สิ่งเหล่านี้มีสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่อง นอกจากผู้รับทานจากศรัทธาทั้งหลาย
จะบกพร่องในหน้าที่ของตนเสียเองจนกลายเป็นนอนใจ ไม่คิดอ่านขวนขวายเท่านั้น

เพศนักบวชผู้ปฏิบัตินี้แลเป็นเพศที่เหมาะสม หรือใกล้ชิดติดกับอรรถกับธรรม
กับมรรคผลนิพพานอย่างยิ่ง ถ้าท�าให้เป็นไปตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า  
เป็นไปตามเจตนาดัง้เดิมทีบ่วชมาเพือ่มรรคผลนิพพาน งานของพระทกุช้ินทกุอนัจะเป็น
ไปเพือ่มรรคผลนิพพานทัง้น้ัน เพราะงานโดยตรงของพระเป็นงานเพือ่ถอดถอนกเิลส  
เช่น เดินจงกรม น่ังสมาธภิาวนา ตัง้สตมิคีวามรู้สกึตวั ระวงัไม่ให้เผลอ ปัญญามคีวาม 
คิดอ่านไตร่ตรองอยู่เสมอในสิ่งที่ควรละควรถอน สิ่งที่ควรบ�าเพ็ญ สิ่งที่ควรจะรู้แจ้ง
เหน็จริง พยายามท�า พยายามพิจารณาด้วยปัญญาอยูท่ัง้วนัทัง้คนื ยนื เดนิ น่ัง นอน  
เว้นแต่หลบัเท่าน้ัน เป็นผู้ท�างานเพือ่ร้ือถอนตนออกจากทกุข์ด้วยอ�านาจของความเพยีร 
มีสติปัญญาเป็นเพื่อนสองอยู่โดยสม�่าเสมอ

กเิลสจะมาจากทีไ่หน จะยกกองพนักองพลมาจากทีไ่หนกย็กมาเถอะ มนัพงัทลาย 
ทัง้น้ันแหละ แต่กเิลสมีอยูท่ีใ่จ เหตทุีก่เิลสมมีากจนให้เกดิทกุข์เป็นไฟทัง้กองภายในใจ 
กเ็พราะความไม่รู้ทนัมัน ความไม่เข้าใจวธิกีารแก้ การถอดถอนมนั และความเกยีจคร้าน 
อ่อนแอ ความสะเพร่ามักง่ายแบบสุกเอาเผากิน อยู่ไปวันๆ ซึ่งมีแต่เร่ืองสั่งสม 
ขึน้มาโดยถ่ายเดยีว กิเลสจะหาทางออกทางสิน้ไปช่องไหนได้ เม่ือมแีต่เปิดประต ูคือ 
ทวารทั้งหกรับมันเข้ามาอยู่ตลอดเวลาดังที่เป็นอยู่น้ี ไม่ยอมปิดและขับไสไล่มัน 
ออกไปบ้าง
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หลักธรรมท่านสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมไม่มีทางต้องติ ฉะน้ัน เราควรท�าหน้าที่ให้ 
เตม็ภูมิ อย่าให้เสยีเวล�า่เวลาในความเป็นนักบวชเพือ่ประพฤตปิฏิบตัธิรรม อยูท่ีไ่หนให้
ถอืว่างานเป็นของส�าคญัประจ�าใจ อย่าเหน็งานใดมีความส�าคัญย่ิงกว่างานถอดถอนตน 
ให้พ้นจากทกุข์ ผู้น้ีแหละผู้ทีใ่กล้ชดิต่อมรรคผลนิพพาน ใกล้ต่อความส�าเร็จ สดุท้าย
ก็ผ่านไปได้อย่างหายห่วง

สิง่ทีปิ่ดบงัลีล้บัไม่ให้รู้ให้เหน็กไ็ม่ใช่สิง่ใดทีไ่หน ได้เคยพดูอยูเ่สมอ มแีต่กเิลส
ทั้งนั้นที่ปิดบังไว้ ไม่ใช่กาล ไม่ใช่สถานที่ ไม่ใช่เวล�่าเวลา ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่สิ่งใด
มาปิดกั้นจิตใจไม่ให้บรรลุมรรคผลนิพพาน มีกิเลสอย่างเดียวเท่าน้ัน จะมีกี่แขนง 
กร็วมชือ่ว่ากเิลส เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะตณัหาอะไร มันเป็นเรือ่ง 
ของกิเลสแตกแขนงออกไป

เหมือนกับต้นไม้ที่แตกกิ่งแตกก้านแตกแขนงออกไป ออกจากไม้ต้นเดียว 
น่ันแหละ กิเลสกอ็อกจากใจดวงเดยีว รากฐานของกเิลสแท้ท่านเรียกว่า อวชิชา มันตัง้ 
รากตั้งฐานอยู่ภายในใจน่ันแลและครอบง�าจิตใจไว้ แล้วก็แตกแขนงออกไปเป็นกิ่ง 
เป็นก้านสาขาดอกใบไม่มีประมาณ ดังธรรมท่านว่า กิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดอะไร 
เหล่านี้ มันเป็นกิ่งก้านสาขาของกิเลสอวิชชานั่นแล

เพราะฉะนั้น การพิจารณาจึงต้องพิจารณาตามกระแสของจิตที่เกี่ยวพันกันกับ
กิเลส ซึ่งท�าให้ลุ่มหลงในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส เครื่องสัมผัสต่างๆ พิจารณา
คลีค่ลายโดยทางปัญญาจะถอดถอนได้ กเิลสผูกมัดจิตใจ กเิลสท�าให้มืด กเิลสท�าให้โง่  
ตัวกิเลสเองมันไม่ได้โง่ มันฉลาด แต่เวลามันมาครอบครองใจเรา เราก็เป็นคนโง่
ไม่ทันกลมายาของมัน เพราะฉะน้ัน จึงต้องอาศัยหลักธรรมมีสติปัญญาเป็นต้น  
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่กิเลสกลัว น�ามาขับไล่ปราบปราม

นักบวชต้องเป็นผู้มคีวามอดทน ตามหลกัของนักบวชเป็นอย่างน้ัน มคีวามขยนั
หมัน่เพยีรกคื็อนักบวช ชอบคดิอ่านไตร่ตรองกคื็อนักบวช ความไม่ลมืเน้ือลมืตวักคื็อ 
นักบวช ความเอาจริงเอาจังในสิ่งที่ชอบธรรมทั้งหลายก็คือนักบวช นักบวชต้อง 
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เอาจริงเอาจังทกุงาน ไม่ว่างานภายนอกงานภายใน มสีตคิอยก�ากบัรักษาใจเป็นประจ�า  
มีปัญญาคอยพิจารณาไตร่ตรองเลือกเฟ้นสอดส่องดูว่าอันใดผิดอันใดถูก ปัญญา
แนบน�าอยู่เสมอ

ทกุข์กท็น ค�าว่าทกุข์ มนัไม่ใช่ทกุข์เพราะความเพยีรเท่าน้ัน มนัทกุข์เพราะการฝืน 
กับกิเลสเป็นส�าคัญ ความขี้เกียจก็คือเรื่องของกิเลส ความอ่อนแอคือเรื่องของกิเลส  
เราฝืนความอ่อนแอเราฝืนความเกียจคร้านซึ่งเป็นเร่ืองของกิเลส ด้วยความขยัน 
หมัน่เพยีร ด้วยความเอาจริงเอาจัง จึงเป็นทกุข์ ความเป็นทกุข์ทีป่รากฏอยูน้ี่ไม่ใช่เป็น 
ทกุข์เพราะอะไร เป็นทกุข์เพราะความต่อสูก้บักเิลส ถ้าเรายงัเหน็ว่าความต่อสูก้บักเิลส
เป็นเรื่องความทุกข์แล้ว ก็ไม่มีทางต่อสู้กับกิเลสได้ และไม่มีวันชนะกิเลสไปได้เลย 
แม้ตัวเดียว

เราต้องหาอุบายวิธีแก้ไขไม่นอนใจ ตราบใดที่กิเลสยังมีอยู่ภายในใจ การท�า 
ความเพียรต้องท�าอย่างเข้มแข็งอยู่ตราบน้ัน ถอยไม่ได้ ถ้าไม่อยากให้กิเลสบดขยี้
แหลกเหลวน่ะ การนั่งนานเกิดความเจ็บปวด นั่นมันเป็นธรรมดา เดินนานก็เหนื่อย 
เราเปลีย่นได้พลกิได้ แต่ส�าคญัทีค่วามทกุข์เพราะการต่อสูก้บักเิลสน้ีมันไม่มีเวล�า่เวลา 
ถ้าเราไม่ต่อสู้มัน มันยิ่งเอาเราหนัก การต่อสู้มันก็เพื่อชัยชนะ จึงไม่ถือว่าเป็นความ
ล�าบากล�าบนเพราะเราต้องการอยูเ่หนือกเิลส เราต้องการชนะกิเลส เรากลวักเิลส เราจะ 
เอาอะไรไปสู้กับมัน

เหมือนนักมวยเขาขึ้นชกกันบนเวที ถ้ากลัวกันอยู่แล้วก็ไม่ได้ต่อยกัน เพราะ 
ต่างคนก็ต่างหวังเอาชนะกันน้ันเอง หวังชนะทุกคน มันพลีชีพด้วยกันในขณะน้ัน  
จะไปขี้เกียจอ่อนแอในขณะชกกันอยู่บนเวทีได้หรือ ขาดก�าลังใจนิดหน่ึงก็ต้องแพ้ 
เผลอนิดเดียวก็ต้องแพ้ ถูกหามลงเปลว่าไง ดีแล้วหรืออย่างนั้นน่ะ

เราเป็นนักรบก็ต้องให้เป็นอย่างน้ัน ให้เป็นเหมือนนักมวยขึ้นต่อยกันบนเวที 
จิตใจอยู่กับความชนะทั้งนั้น ก�าลังใจเป็นรากฐานแห่งความชนะก็มีประจ�าใจ การตั้ง 
ความชนะกิเลสไว้เป็นรากฐานส�าคัญแล้วก้าวเดินเข้าไป ทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เพราะ
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ต่อสูกั้น เราเข้าสงครามระหว่างกิเลสกบัจิต ในธรรมท่านกล่าวไว้ โย สหสสฺ ํสหสเฺสน 
สงฺคาเม มานุเส ชิเน, เอก�ฺจ เชยฺยมตฺตานํ, ส เว สงฺคามชุตฺตโม. การชนะสงคราม
ทีค่ณูด้วยล้าน กห็าได้เป็นความชนะอนัประเสริฐไม่ เพราะการชนะเหล่าน้ันเป็นเคร่ือง
ก่อเวร ผู้แพ้กเ็ป็นทกุข์ ผู้ชนะกต้็องได้ระมดัระวงัตวั และเป็นต้นเหตแุห่งความก่อเวร 
ผูกพันกันไปเรื่อยๆ ไม่มีสิ้นสุด

แต่ผู้ชนะกิเลสภายในใจของตนเพียงคนเดียวนั่นแล เป็นผู้ประเสริฐสุดยิ่งกว่า
การชนะในสงครามที่คูณด้วยล้านนั้นเป็นไหนๆ ความชนะเหล่านั้นสู้ความชนะกิเลส
ของตนไม่ได้ นี่เป็นพุทธภาษิต

พวกเราอยู่ๆ  กจ็ะให้เกดิความชนะขึน้มาโดยไม่มกีารต่อสู ้อย่าหาญคิด กระรอก 
กระแต ที่มันเคยกัดกันต่อสู้กันเพื่อเอาชนะกันจะหัวเราะเอาว่า โอ้โฮ้ พระวัดป่า 
บ้านตาดนี่โง่ชะมัดเชียว พากันวาดมโนภาพนั่งเอาชนะ นอนเอาชนะ สัปหงกงกงัน
เอาชนะ โดยไม่คดิหาทางต่อสูบ้้างเลย พระเหล่าทีน่อนชนะ กนิชนะ น่ีมาจากทีไ่หนกนั 
บ้างวะ ดูว่ามาจากหลายจังหวัด หลายภาค หลายประเทศด้วยนี่ เวลาพากันมาอยู่ 
วัดป่าบ้านตาดแล้ว สอบไล่ได้ระดับปริญญาเอก มีนัยน์ตาข้างเดียวกันหมด พวกเรา 
มองไปไหนเหน็แต่พระปริญญาเอกแบบน้ีเตม็วดั ถามองค์ไหนตอบเป็นเสยีงเดยีวกนั 
อย่างคล่องปากว่า พวกข้า (พระ) มันพวกนอนกิน กิเลสแตกกระเจิงโดยไม่ต้องท�า 
ความเพียรหรือต่อสู้ให้ล�าบากเหมือนพวกแกหรอก

นี่ถ้าไม่อยากให้กระรอกกระแตแตกหนีจากวัดกันหมดละก้อ ต้องเป็นนักต่อสู้ 
ต้องมสีตปัิญญา ไม่ฉลาดไม่ได้ มสีกัแต่ว่าตนท�าความเพยีร เดนิจงกรมไปเร่ือยๆ เฉยๆ  
โดยไม่มีสตสิตงั กไ็ม่จัดว่าเป็นความเพยีร เพราะโลกเขาเดนิได้ทัง้น้ัน แม้แต่เดก็กย็งั 
เดินได้ เดินไม่มีสติรักษาตน ไม่มีความรู้สึกตัวในความเพียรของตัว ไม่จัดว่าเป็น
ความเพยีร สตขิาดระยะใดกช็ือ่ว่าความเพยีรได้ขาดระยะน้ัน ถ้าลงว่าสตไิด้ขาดแล้ว
ความเพียรก็ขาดทันที สติเป็นธรรมจ�าเป็นทุกกาลสถานที่ ปล่อยไม่ได้
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สติเป็นของส�าคัญ เป็นพื้น เราพูดอย่างเต็มปาก เพราะเคยเห็นคุณค่าของสติ
ตอนเร่ิมฝึกหดัมาอย่างน้ันด้วย ล้มลกุคลกุคลาน เราก็เคยเป็นมาเสยีจนพอตวั ไม่กลวั 
ใครจะมาแข่ง จนบางครั้งเกิดความน้อยเนื้อต�่าใจตนเองว่า ตนมีวาสนาน้อย เกิดมา 
รกศาสนา เพื่อนฝูงทั้งหลายท่านมีความสงบเย็นใจมีอรรถมีธรรม ได้เล่าถวาย 
ครูบาอาจารย์ฟังให้ท่านได้แก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นข้ันเป็นตอนไป แต่เราไม่เห็นมีอะไร  
มีแต่ความล้มลุกคลุกคลาน มองดูทีไรมีแต่จิตถูกกิเลสมันเผาอยู่ตลอด เกิดความ 
น้อยเน้ือต�า่ใจ บางทแีทบจะร้องไห้กมี็ แต่น่ีเป็นเพยีงขณะใดขณะหน่ึง ไม่เป็นตลอดไป

แต่อีกขณะหน่ึงจิตก็พลิกกันปั๊บว่า ครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านก็เป็นอย่างน้ี 
เหมือนกัน ท่านกเ็ป็นคนๆ หน่ึง ท่านสอนเราเพือ่ให้เป็นคนอย่างท่าน เพือ่ให้รู้ให้เหน็
อย่างท่าน ท�าไมเวลานี้เราก็มุ่งหน้าและตั้งหน้าตั้งตามาประพฤติปฏิบัติธรรมกับท่าน
ด้วยความเตม็ใจ ท�าไมมาต�าหนิตเิตยีนตนไม่เข้าเร่ืองเข้าราวอย่างน้ี เกดิประโยชน์อะไร 
ขึ้นมาบ้าง เรามาเพื่อความรู้เห็นอรรถธรรมตลอดถึงมรรคผลนิพพาน ท�าไมท�าไม่ได้ 
รู้ไม่ได้ เมือ่เรามคีวามเพยีรอยู่ เอาซ ิเป็นอะไรเป็นกนั คดิยุง่ให้เสยีเวลาท�าไม จิตกเ็กดิ 
ความห้าวหาญขึ้นมาและตะเกียกตะกายต่อไป

จิตเมือ่ได้รับการอบรม การฝึก การปลกุปลอบด้วยอบุายต่างๆ อนัเป็นการช่วยจิต 
อยูต่ลอดเวลา จิตย่อมมีความเพยีร มีก�าลงัใจ และมคีวามสะดวกราบร่ืนสงบเยน็ลงได้  
น่ีแหละหลักการประพฤติปฏิบัติต่อจิตใจที่มีกิเลสครองอ�านาจ ย่อมล�าบากทรมาน 
พอๆ กันนักปฏิบัติเรา

เราพร้อมทุกอย่างแล้วเวลานี้ ว่างที่สุดไม่มีใครว่างเกินพระส�าหรับเมืองไทยเรา 
ผู้นับถอืพทุธศาสนา ถอืพระเป็นสริิมงคลต่อจิตใจ เขาเคารพเลือ่มใส การท�าบญุให้ทาน 
เท่าไรไม่อัดไม่อั้น ไม่เสียดาย อยากได้บุญกับพระผู้ตั้งใจฆ่ากิเลสตัวมหาโจรตัวมหา 
พินาศ ท�าโลกให้พินาศก็คือกิเลสที่เข้าสิงจิตหรือหนุนจิตให้เป็นไป เมื่อท่านผู้ใด 
เป็นผู้ตัง้หน้าตัง้ตาประพฤตปิฏบิตัเิพือ่ก�าจัดสิง่เหล่าน้ีให้หมดไปจากใจแล้ว ธรรมสมบตั ิ
เร่ิมปรากฏขึน้มา ตัง้แต่สมาธสิมบตั ิปัญญาสมบตั ิจนกระทัง่วมิตุตสิมบตั ิท่านผู้น้ัน 
ย่อมเป็นที่พึงใจทั้งตนทั้งผู้สนับสนุน
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เพราะฉะน้ัน เวลาน้ีเราไม่มอีะไรบกพร่อง อาหารการบริโภคกดู็เอา อยากได้น้อย 
เท่าไรก็ยิ่งมีมามาก วันหนึ่งๆ ถ่ายบาตรไม่ทราบกี่ครั้งกี่หน นี่คือน�้าใจของประชาชน
ทีม่คีวามยินดต่ีอผู้ตัง้ใจประพฤตปิฏบิตักิ�าจัดกเิลส เขาอยากได้บญุด้วย เขาท�าอย่าง 
เราไม่ได้ เขากอ็ยากได้บญุ ให้เท่าไรไม่เสยีดาย ให้มากให้น้อยเท่าไรเป็นทีพ่อใจ มคีวาม 
ยิ้มแย้มแจ่มใส ตื้นตันใจ พอใจ อิ่มเอิบ ข้าวยังไม่ตกถึงท้องก็ไม่หิวเพราะอิ่มทาน
การบริจาคด้วยความพอใจ

เราผู้ตัง้หน้ารบกเ็อาให้จริงให้จัง เป็นเจตนาคนละอย่าง เขามเีจตนาอย่างน้ันกบัเรา  
เรามีเจตนาอย่างน้ีกบัตน เพือ่ถอดถอนกเิลสอาสวะให้หมดไปๆ อย่าคุ้นกบัความทกุข์  
ไม่ใช่เป็นของน่าคุน้ ไม่ใช่เป็นของน่าชนิ เหมอืนดอกไฟกระเดน็มาถกูเรา เราชนิไหม  
กระเดน็มาถูกน้อยกเ็จ็บร้อนน้อยทกุข์น้อย ถกูมากกร้็อนมาก ทกุข์ทีเ่กดิขึน้มาจากไฟ 
คอืกิเลสทีท่�าให้เราร้อนกเ็หมือนกนั ไม่ว่าประเภทใดเกดิข้ึนมา มันเป็นธรรมชาตทิีร้่อน 
ทีท่�าให้เกดิความทกุข์ทัง้น้ัน แล้วเราจะมีความเคยชนิกบัมนัได้อย่างไร สิง่ทีเ่คยชนิไม่ได้ 
ก็คือทุกข์ แสดงขึ้นเมื่อไรก็ต้องเดือดร้อนเมื่อนั้น เราจึงไม่ควรนอนใจกับมัน ให้เร่ง
ความพากเพยีรเข้าไป อย่าท้อถอย การเร่งความเพยีรทกุประโยคกค็อืการก้าวหนีทกุข์  
การวิ่งหนีทุกข์ จะเป็นสิ่งที่ขี้เกียจได้อย่างไร

สตเิป็นของส�าคัญ ปัญญาเป็นของส�าคญั น้ีเป็นหลกัส�าคัญมากในการประกอบ
ความเพยีร อย่าปล่อย น่ีสอนเสมอ สอนหมู่เพือ่นเร่ืองสตเิร่ืองปัญญา เพราะไม่เหน็อนัใด 
ที่เด่นมากในการแก้กิเลสอาสวะทุกประเภท จนกระทั่งหมดความสงสัยภายในใจ 
ที่นอกเหนือไปจากสติปัญญาโดยมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนนี้เลย เราเคยเห็น
คณุค่าของสตปัิญญามาอย่างน้ี เราจึงพดูเตม็ปาก สตไิม่ม ีสตล้ิมลกุคลกุคลาน กเ็คย
เป็นมาแล้วอย่างที่เล่าให้ฟัง ปัญญาไม่มี ไม่ทราบจะคิดอะไรให้เป็นอรรถเป็นธรรม
ให้เป็นสติปัญญา ท่านพูดว่าปัญญาๆ ก็ไม่รู้ นี่ก็เคยเป็นมาพอแล้ว เวลาพิจารณาจิต 
อบรมจิตหลายคร้ังหลายหนอย่างเอาจริงเอาจัง ก็ไม่ทนต่อความเอาจริงเอาจังด้วย 
ความมสีตจิดจ่อ ใจสงบลงจนได้ เม่ือสงบลงได้แล้วกป็รากฏเป็นความสขุ ความแปลก 
ประหลาด ยิ่งกว่านั้นก็เป็นความอัศจรรย์ตามขั้นของจิต
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ความเพยีรเร่ิมละทีน่ี่เพราะเหน็ผล เม่ือเหน็ผลของงานแล้วความเพยีรหากเป็น
มาเอง เอ้า ทีนี้พิจารณาแยกแยะทางด้านปัญญาอย่างเอาจริงเอาจัง จดจ่อพิจารณา
หาอบุายพลกิแพลงตนเอง ไม่คอยแต่ครูบาอาจารย์บอกวธิน้ัีนวธิน้ีี น่ันไม่ใช่เป็นเร่ือง
ของตนผลติขึน้มาเอง ไม่ดีไม่เหมาะ ปัญญาทีเ่กดิข้ึนจากความคดิความเหน็ของตวัเอง  
เกิดขึ้นกับตัวเองนั้นกินไม่หมด ยิ่งแตกแขนงออกไปเรื่อยๆ คิดเท่าไรพิจารณาเท่าไร
ย่ิงแตกแขนงออกไปไม่มสีิน้สดุ จนกระทัง่กระจายไปรอบตวัรอบจักรวาล น่ังอยูท่ีไ่หน
มีแต่สติกับปัญญาท�าหน้าที่คุ้ยเขี่ยขุดค้นปราบปรามกิเลส

ถ้ากิเลสเป็นด้านวัตถุ ลงสติปัญญานี้ได้ออกก้าวเดินแล้วด้วยความสง่าผ่าเผย
องอาจกล้าหาญ มีความเฉลยีวฉลาดรอบตวั เราเดนิไปตามทางกด็ ีหรือในทางจงกรมกดี็  
ก็เหมือนว่าเราฆ่ากิเลสเผากิเลสอยู่ตลอดเวลา ฆ่ากิเลสตายระเนระนาด ทั้งการเดิน 
การน่ังมแีต่การฆ่ากิเลส น่ังกน่ั็งฆ่ากเิลส ยนืกฆ่็ากิเลส ยนืทีไ่หนฆ่าแต่กเิลส ด้วยสต ิ
ปัญญา ศรัทธา ความเพียร ทั้งนั้น หากกิเลสเป็นวัตถุแล้ว ซากศพของกิเลสเกลื่อน 
ไปหมด แต่ก่อนล้วนกิเลสมนัสัง่สมตวัมนัไว้กีก่ปักีก่ลัป์ ท�าลายจิตใจ ทน้ีีถกูสตปัิญญา 
ฟาดฟันหัน่แหลกกนัลงไป ตายระเนระนาด ไปทีไ่หนมแีต่เร่ืองกเิลสตาย น่ีสตปัิญญา
ขั้นนี้เป็นอย่างนี้

ต้องให้รู้จักการรู้จักงาน รู้จักวธิรีบ วธิรัีบ วธิต่ีอสู ้วธิหีลบหลกี จึงเรียกว่าปัญญา 
อนัคมกล้า ถ้ามีแต่กเิลสคมกล้า ไอ้เรากมื็ดด�าก�าตาหรือมดืแปดทศิแปดด้าน ถ้าปัญญา 
ได้สว่างจ้าขึ้นมาภายในใจแล้วจะรอบตัว กิเลสมาแง่ไหน คิดขึ้นมาเรื่องใด อะไรมา
สัมผัสสติปัญญาทันทั้งนั้น นอกจากทันกับอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันแล้ว ยังตาม
วินิจฉัยกันจนเป็นที่เข้าใจ ปล่อยวางๆ ไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติ
ขึ้นมา

ทีน่ี่เอาละ เร่ืองความขีเ้กยีจเร่ืองความกลวัทกุข์น้ันหายหน้าไปหมดเลย ไม่มคี�าว่า 
กลวัทกุข์ ไม่มคี�าว่ากลวัตาย มแีต่จะเอาให้รู้ เป็นกใ็ห้รู้ ตายกใ็ห้รู้ หรือว่าเป็นกใ็ห้พ้น 
ตายก็ให้พ้นจากทุกข์ พ้นจากกิเลสไปโดยถ่ายเดียวเป็นสิ่งที่ต้องการ ค�าว่าแพ้น้ี 
ให้ตายเสยีดกีว่า อย่าให้แพ้แบบหมอบราบทัง้ๆ ทีม่ชีวีติอยูน้ี่เลย เป็นไปไม่ได้ ถ้าแพ้ 
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ก็ให้แพ้แบบตายเลย เป็นมวยบนเวทีก็ให้ถูกน็อคล้มลงไป ตายเลย อย่างนี้จึงว่าแพ้ 
อยู่ๆ ก็ไปยกมือไหว้เขาว่ายอมแพ้ไม่ได้

จิตขัน้น้ี สตปัิญญาขัน้น้ี เชือ่ตวัเองขนาดน้ันแล ให้ท่านทัง้หลายพจิารณาเอาเอง 
เมือ่ถงึขัน้เชือ่ตวัเอง เชือ่อย่างน้ัน คอืเชือ่ก�าลงัความสามารถของสตปัิญญา อยากพบเหน็ 
ข้าศกึคอืกเิลสเท่าน้ัน กิเลสตวัไหนทีม่าขวางใจอยูต่รงไหนบ้าง มนัพจิารณาซอกแซก 
ซิกแซ๊ก คุ้ยเขี่ยขุดค้นหาจนแหลก เพราะเมื่อสติปัญญามีก�าลังกล้าขึ้นมาแล้ว ข้าศึก 
มันหลบตัวมันซ่อนตัว จึงต้องขุดค้นคุ้ยเขี่ย พอเจอกันแล้วก็ฟาดกันละที่นี่ เรียกว่า 
ได้งานหรือเจอข้าศึกแล้ว ฟาดลงไป พอเหตผุลพร้อมแล้ว กเิลสขาดสะบัน้ลงไปเหน็ชดั  
น่ีตวัน้ีขาดลงไปแล้ว ทน้ีีคุย้เขีย่หาอกี หางาน พอเจอเข้ากไ็ด้งานและต่อสูข้าดลอยไป 
อย่างนี้เรื่อยๆ จิตก็เพลินในความเพียร

ใจย่ิงเด่นขึน้ๆ เหน็ชดัเจนโดยล�าดบัล�าดา กเิลสมมีากมีน้อยเหน็ชัดว่าเป็นภยัต่อ
จิตอย่างยิ่ง เมื่อเป็นเช่นนั้นจะนอนใจได้อย่างไร เอาด�าเนินไปซิ เมื่อความเพียรมีอยู่ 
ไม่หยดุไม่ถอย จะไม่พ้นจากค�าทีก่ล่าวน้ีไปได้เลย เพราะธรรมะของพระพทุธเจ้าทีท่รง 
แสดงไว้ในทางความเพียรนี้ ต้องเป็นไปอย่างนี้จริงๆ ไม่สงสัย เอาให้จริง

ท�าอะไรอย่าท�าแบบจับๆ จดๆ อย่าหดันิสยัจับๆ จดๆ ให้มีความจดจ่อ ให้มีความ 
จริงใจกับสิง่น้ันจริงๆ ท�าอะไรกเ็พือ่ผลประโยชน์ อย่าสกัแต่ว่าท�าผ่านมอืๆ ไป เป็นนิสยั 
จับจดใช้ไม่ได้ เวลาจะท�าความพากเพยีรถอดถอนกเิลสก็จะท�าแบบจับๆ จดๆ ปล่อยๆ  
วางๆ เป็นคนหลักลอย เลยไม่มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นของตัวได้เลย มีแต่ความ
เหลาะแหละเต็มตัว นั้นหรือเป็นตัว เป็นตัวไม่ได้ เชื่อตัวเองไม่ได้

เอาให้เชือ่ตวัเองได้ซ ิพระพทุธเจ้าสอนให้เชือ่ตวัเอง จาก อตตฺา ห ิอตตฺโน นาโถ  
คอืความหวงัพึง่ตนเองด้วยสตปัิญญาศรัทธาความเพยีรของตวัเอง พระองค์มอบไว้แล้ว 
ทกุอย่าง เคร่ืองมอืถูกต้องหมดแล้ว เอ้า น�ามาประกอบน�ามาฟาดฟันกเิลส กเิลสจะตาย 
ด้วยสติปัญญา กิเลสกลัวสติปัญญา กิเลสประเภทใดก็ตามไม่พ้นจากสติปัญญาน้ี 
ไปได้ น่ีกิเลสกลวัมาก และตายด้วยสตปัิญญาศรัทธาความเพยีรน้ีด้วย ไม่ได้ตายด้วย 
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อย่างอืน่ สิง่ทีพ่อกพนูกิเลสอย่าสนใจน�ามาใช้ สิง่ใดทีก่เิลสจะยบุยอบลงไป หรือจะสลาย 
ลงไปจากจิต ให้น�าสิ่งนั้นมาใช้เสมอ สติปัญญาเอาให้ดี

เราอยากเหน็หมูเ่พือ่น เราอยากได้ยนิหมูเ่พือ่นมีความพากเพยีร ว่าได้รู้อย่างน้ัน 
ว่าได้เหน็อย่างน้ัน มนัมีก�าลงัใจ โอ้ การเทศน์มาน้ีไม่เสยีเวล�า่เวลา ไม่เสยีอรรถเสยีธรรม 
ทีส่อนเตม็เม็ดเตม็หน่วยถอดจากหวัใจออกมาสอนทกุสิง่ทกุอย่าง แล้วได้ปรากฏผล 
ออกมาเป็นสกัขพียาน เหมอืนพระพทุธเจ้าทรงเปล่งอทุานว่า อ��ฺาส ิวต โภ โกณฑฺ�โฺ�,  
อ�ฺ�าสิ วต โภ โกณฺฑ�ฺโ�ติ พระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอๆ นั่นแล

เหตุเบื้องต้นก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้เห็นธรรม บรรลุอริยธรรมขั้นต้น 
คอืพระโสดาบนั แล้วเปล่งอทุานออกมาต่อพระพกัตร์ของพระพทุธเจ้าด้วยความถงึใจ 
ว่า ยงฺก�ิจิฺ สมทุยธมฺมํ สพพฺนฺต ํนิโรธธมฺมนฺต ิทกุสิง่ทกุอย่างเกดิแล้ว ต้องดบัทัง้น้ัน  
ด้วยความรู้ซึง้ถงึใจจริงๆ วาระสดุท้ายพระพทุธเจ้าทรงเปล่งอทุานอนุโมทนาธรรมของ 
พระอญัญาโกณฑญัญะว่า อ��ฺาส ิวต โภ โกณฑฺ�โฺ�, อ��ฺาส ิวต โภ โกณฑฺ�โฺ�ต.ิ  
พระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอๆ อิติหิทํ อายสฺมโต โกณฺฑ�ฺ�สฺส, อ�ฺ�า- 
โกณฑฺ�โฺ�เตวฺว นามํ อโหสตี.ิ อนัน้ีจึงได้เป็นเนมติกนามของพระอญัญาโกณฑัญญะ 
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

น่ีคือพระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นผู้ที่รู้เห็นธรรมคนแรกที่เป็นสักขีพยานของ
พระพทุธเจ้า ไม่เสยีพระทยั ไม่เสยีพระก�าลงั ไม่เสยีเวลาทีท่รงสัง่สอนเป็นปฐมเทศนา
แก่พระเบญจวัคคีย์ทั้งห้า ครั้งแรกแห่งความเริ่มเป็นศาสดาของโลก และทรงแสดง
อนัตตลกัขณสตูรให้แก่พระเบญจวคัคย์ีทัง้ห้าฟัง รูปํ อนิจฺจํ, เวทนา อนิจฺจา, ส��ฺา 
อนิจฺจา, สงฺขารา อนิจฺจา, วิ�ฺ�าณํ อนิจฺจํ, รูปํ อนตฺตา, เวทนา อนตฺตา, ส�ฺ�า 
อนตตฺา, สงฺขารา อนตตฺา, ว�ิ�ฺาณ ํอนตตฺา. ฟังซ ิเอาฟังให้ซึง้ซ ิมันอยูใ่นตวัของเรา 
น้ีน่ะ รูปํ อนิจฺจํ มนัแปรอยูต่ลอดเวลา อย่าชินชากบัค�าว่ามันแปรอยูต่ลอดเวลา ให้ซึง้ 
ด้วยปัญญา จะทราบว่าสิ่งที่เราอาศัยอยู่น้ีแปรอยู่ตลอดเวลา เราอยู่ด้วยความแปร 
ความแปรปรวน อยูด้่วยความทกุข์ทรมาน อยูก่บัของหาหลกัเกณฑ์อนัแน่นอนไม่ได้  
อยู่กับความว่างเปล่าจากสัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา
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รูปํ อนตตฺา ถอืเป็นตวัเป็นตนทีไ่หน คอื ธาตสุี ่ดนิน�า้ลมไฟ เราไปถอืมาเป็นตวั 
เป็นตนได้อย่างไร ดนิกเ็ป็นดิน น�า้กเ็ป็นน�า้ กช็ดัๆ อยูแ่ล้ว ลมกเ็ป็นลม ไฟกเ็ป็นไฟ  
ชัดๆ อยู่แล้ว ไปถือว่าเป็นคนได้อย่างไร ไปถือว่าเป็นเราได้อย่างไร ดินน�้าลมไฟน่ะ 
ไม่ละอายเขาบ้างเหรอ ปัญญาให้ซึ้งลงไปตามนั้นซิ

สญัญา ความจ�าได้หมายรู้ จ�าอะไรกล็มืๆ ไปหมด เม่ือต้องการจ�าอกีกป็รุงข้ึนมา 
อยู่อย่างนั้น

สงัขาร ความปรุง ความคดิ ไม่ว่าคดิดคีดิชัว่ คดิเร่ืองอดีตอนาคต คดิอะไรดบั 
ทัง้น้ัน เอาสาระแก่นสารอะไรกบัมัน อาการเหล่าน้ีมันกเ็หมอืนพยบัแดดน่ันเอง มองดู 
ไกลๆ กเ็หมอืนเป็นเน้ือเป็นหนังเป็นตนเป็นตวั เวลาเข้าไปใกล้ๆ แล้วกไ็ม่เหน็มอีะไร 
นี่พิจารณาค้นเข้าไปจริงๆ แล้ว

ในทีว่่าอตัภาพร่างกายน้ีมนัไม่มีอะไร เตม็ไปด้วย อนิจฺจํ ทกุขฺ ํอนตตฺา ทัง้น้ัน มนัมี 
เราอยูท่ีต่รงไหนพอจะถือว่าเป็นเราเป็นของเรา เราไม่อายความจริงบ้างเหรอ เราไม่อาย 
กิเลสบ้างเหรอ หรือเราก็เป็นกิเลส เป็นตัวเดียวกับกิเลส เป็นตัวหลง ถึงไม่อายกัน 
น่ันก็ย่ิงเพิ่มความโง่เข้าไปอีกซิ เวลาน้ีเราไม่ต้องการความโง่ ต้องการพิจารณาเพื่อ
ความฉลาด

เมือ่ท่านแสดงถงึอนัตตลกัขณสตูรแก่พระเบญจวคัคีย์ วาระสดุท้ายกถ็งึ รูปสมฺปิึ  
นิพพฺนฺิทต ิย่อมเบือ่หน่ายในรูป เวทนายปิ นิพพฺนฺิทต ิย่อมเบือ่หน่ายในเวทนา ส��ฺายปิ  
นิพฺพินฺทติ ย่อมเบื่อหน่ายในสัญญา สงฺขาเรสุปิ นิพฺพินฺทติ ย่อมเบื่อหน่ายในสังขาร 
ทัง้หลาย คอื ความคดิปรุงต่างๆ และทัง้สงัขารอนัหยาบคอืร่างกายน้ีกเ็ป็นกองรูปอยูแ่ล้ว  
สงฺขาเรสปิุ น้ี หมายถงึ ความคดิปรุงล้วนๆ นิพพฺนฺิทต ิย่อมเบือ่หน่ายในสงัขารทัง้หลาย  
ว�ิ�ฺาณสมึฺปิ นิพพฺนฺิทต ิย่อมเบือ่หน่ายในวญิญาณ หมด ขนัธ์ห้ากม็เีท่าน้ัน รูป เวทนา  
สญัญา สงัขาร วญิญาณ นิพพิฺนฺท ํวริชชฺต ิเมือ่เบือ่หน่ายย่อมคลายก�าหนัด เม่ือคลาย 
ก�าหนัด จิตย่อมหลดุพ้น เมือ่จิตหลดุพ้นแล้ว ญาณความรู้แจ้งว่าจิตหลดุพ้นแล้วย่อมมี  
นี่อนัตตลักขณสูตร ท่านแสดงไว้อย่างนี้
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แต่ส�าหรับเราผู้ปฏิบัติ คิดว่าสูตรน้ีท่านผู้จดจารึกจะตัดทอนออกไม่เต็มเม็ด 
เตม็หน่วย ถ้าเตม็เม็ดเตม็หน่วยจะต้องหยัง่เข้าถงึจิต เพยีงรู้เท่ารูป เวทนา สญัญา สงัขาร  
วญิญาณ น้ีเท่าน้ัน จิตหลดุพ้นไปได้อย่างไร เราปฏบิตัมินัไม่ได้เป็นอย่างน้ันน่ี มนัค้าน 
กนัได้อย่างจังๆ คอืค้านกนัด้วยภาคปฏบิตั ิไม่ได้ค้านกนัด้วยความด้นเดาแต่อย่างใด

ท�าไมถงึค้านกนัได้ กย็กอาทติตปริยายสตูรมาซ ิอนัน้ันเรายอมรับร้อยเปอร์เซน็ต์ 
หาทีค้่านไม่ได้ หมอบราบเลย อนัน้ันท่านแสดงถงึ มนสมฺปิึ นิพพฺนฺิทต ิย่อมเบือ่หน่าย 
ในจิต ธมฺเมสุปิ นิพฺพินฺทติ ย่อมเบื่อหน่ายในธรรมารมณ์ทั้งหลาย พูดย่นย่อเอา 
ใจความส�าคญัมาเทยีบกนั เม่ือเบือ่หน่ายในอารมณ์แล้ว สิง่ทีส่มัผัสกเ็บือ่หน่าย เวทนา 
ที่เกิดขึ้นจากความสัมผัสก็เบื่อหน่าย เบื่อหน่ายไปหมด ไม่มีอะไรเหลือภายในนั้น

เข้าถงึจิต....อาทติตปริยายสตูร จกขฺ ุโสต ฆาน ชิวหา กาย มโน เอ้า เราพดูย่อๆ  
เบือ่หน่ายในตา ห ูจมกู ลิน้ กาย น้ีแล้ว เบือ่หน่ายในรูป เสยีง กลิน่ รส เคร่ืองสมัผัส  
ธรรมารมณ์ และเบือ่หน่ายในจิตอกี น่ีซมัินเข้าถงึจิต เมือ่เบือ่หน่ายในจิตแล้ว มนักห็มด  
ค�าว่าเบื่อหน่ายในจิต คือรู้เห็นเหตุผลภายในจิต รู้ว่าสิ่งที่แทรกอยู่ในจิตนั้นมันเป็น
ตัวภัย นั่น ถึงขั้นอวิชชาเต็มตัวทีเดียว ถ้ายังไม่เข้าถึงจิต ก็ยังไม่เข้าถึงอวิชชา

เมือ่พจิารณารูป เสยีง กลิน่ รส เคร่ืองสมัผัส แล้วยงัพจิารณาตา ห ูจมกู ลิน้ กาย  
แล้วยังพิจารณาใจด้วย อารมณ์ที่เกิดจากใจ อะไรพาให้อารมณ์เกิดขึ้นมาในใจนั้น 
ถ้าไม่ใช่อวชิชา อะไรเป็นผู้พาปรุงเป็นผู้ผลกัดนัออกมา เชือ้แห่งความคิดปรุงทัง้หลาย 
มันคืออะไร พิจารณาเข้าไปตรงนั้น ทีนี้มันก็รู้ชัดเหมือนสภาวธรรมทั่วๆ ไป เหมือน 
รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส แล้วก็เหมือนตา หู จมูก ลิ้น กาย เวลาพิจารณาใจ 
พิจารณาเหมือนกันนั้น รู้ก็รู้เหมือนกันนั้น ปล่อยก็ปล่อยเสมอกันไปหมด

เมือ่ถงึจิตแล้วไม่มทีางไป มนสมึฺปิ นิพพฺนฺิทต,ิ ธมเฺมสปิุ นิพพฺนฺิทต ิต่อจากน้ัน
ก็ไป นิพฺพินฺทํ อันเดียวกัน อันนี้เรายอมรับในภาคปฏิบัติ เราปฏิบัติจริงนี่ มันเป็น
อย่างนั้นจริงๆ ในภาคปฏิบัติ ส่วนอนัตตลักขณสูตรนี้ พอไปถึงรูป เวทนา สัญญา 
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สงัขาร วญิญาณ เบือ่หน่ายสิง่เหล่าน้ีแล้ว ยงัไม่ถึงตวัจิตอวชิชากผ่็านไป น่ีเราเข้าใจว่า
ท่านตัดออก นี่เราได้พิจารณาแล้ว พิจารณารูป รู้เท่ารูป ปล่อยรูป ภายในใจก็รู้ชัดๆ 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันรู้เท่าหมด ปล่อยหมด แต่มันยังไปติดอยู่ในใจ 
มันไม่พ้นนี่นะเวลาปฏิบัติ มันก็ไปถือใจอยู่นั้นเสีย ถือใจก็คือ มานะ อวิชชา ซึ่งเป็น
สังโยชน์เบื้องบนนั่นแลจะเป็นอะไรไป ถ้าไม่เป็นตัวใจล้วนๆ กับอวิชชากลมกลืนกัน
อย่างสนิทติดจมน่ะ เราพิจารณาอย่างนั้น

มานะ อุทธัจจะ อวิชชา มันก็อยู่ที่ใจทั้งหมดน่ี เมื่อเข้าถึงใจแล้วมันถึงได้รู ้
ตัวมานะ คือความถือใจ มันเป็นกิเลสประเภทหนึ่ง ท่านเรียกสังโยชน์เบื้องบน คือ  
กิเลสประเภทละเอยีดทีจิ่ตยงัตดิข้องอยู ่ยงัไม่รอบตวั พดูง่ายๆ อวชิชา ฟังดูซ ิจะอยู่ 
ที่ไหนถ้าไม่อยู่ที่จิต ไม่ได้อยู่ที่รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นะ ไล่รูป เวทนา 
สญัญา สงัขาร วญิญาณ อนัเป็นอาการทัง้ห้าน้ีด้วยสตปัิญญา รอบไปหมด ปล่อยไปหมด 
แล้วมันยังไม่เห็นพ้นจากทุกข์นี่ ไม่เห็นพ้นจากกิเลสนี่นะ

พอไล่เข้าไปถงึจิต มันกไ็ปโดนเอาตวั มานะ อทุธจัจะ อวชิชา จนได้ พอหมดอนัน้ัน 
แล้วไม่ต้องบอก บอกท�าไม นิพพานอยู่ทีไ่หนไม่ต้องบอก ไม่ต้องถามใครด้วย พ้นหรือยงั 
จิตที่นี่ ไม่ถามใคร ถามท�าไม สันทิฏฐิโก พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงผูกขาด เมื่อปฏิบัติ 
ให้รู้เหน็ตามหลกัน้ีแล้วมนักรู้็ชดัเจนขึน้มาเอง แม้พระองค์ประทบัอยูข้่างหน้ากไ็ม่ถาม 
ไม่ว่าสาวกองค์ใดจะไม่ถามเลย เพราะความจริงเท่ากัน

น่ีการปฏบิตั ิอนัไหนทีมั่นแย้งกันเรากบ็อกว่าแย้ง ทางภาคปฏบิตัมินัเป็นอย่างน้ัน 
จริงๆ เช่น อาทติตปริยายสตูร น้ี ไม่มทีางแย้งได้เลย เอาน้ันมาเทยีบกบัอนัน้ีถงึแย้งกนั  
ระหว่างอาทติตปริยายสตูรกบัอนัตตลกัขณสตูร แต่เรายงัถอืว่าท่านแสดงเพยีงสรุปเอา  
ถ้าแสดงเตม็ภมิูแล้วจะต้องถงึจิตอนัเป็นตวัการ ไม่ถงึจิตจะหลดุพ้นไปไม่ได้ ขัดต่อหลกั 
ความจริงของการปฏิบัติของปัญญาที่จะเข้าถึงกัน
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น่ีเข้าถงึเพยีงรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ปล่อยน้ีไปแล้ว กไ็ปแบกทกุข์ 
ไว้ทีใ่จ แบกอวิชชาไว้ทีใ่จ ก็เหมอืนตดัต้นไม้ ตดักิง่ตดัก้านตดัอะไรมันออก รากแก้ว 
ไม่ถอนขึน้มา มนักง็อกขึน้มาอกีละซ ิถอนรากแก้วพรวดขึน้มาหมดแล้ว กิง่ก้านไม่ต้อง 
ไปตัด มันก็แหลกหมด มันตายด้วยกันหมดนั่นแหละ อวิชชาเป็นตัวส�าคัญมาก

เราเหน็อย่างน้ันการปฏบิตั ิจริงจังอยู่ภายในจิต รู้ชดั การปฏบิตัธิรรมจึงไม่จ�าเป็น 
ต้องให้ถูกตามปริยตัเิปร๊ียะๆ ไปทเีดยีว ตรงไหนแยกก็ให้ทราบว่าแยกด้วยภาคปฏบิตัิ 
ของตน ตรงไหนเข้าร่วมกันก็ให้รู้โดยภาคปฏิบัติของตัว ไม่ให้คาดไม่ให้เดา

ดงั สมาธ ิปัญญา น่ีกเ็หมอืนกนั ของแต่ละรายๆ แต่ละนิสยั เอ้า สมาธขิองเราเป็น 
อย่างไร ความสงบของเราเป็นแบบไหน ให้รู้ภายในตัวเอง อย่าเอาเรื่องของคนอื่นมา 
คาดหมายเทยีบเคยีงมาเป็นสมบตัขิองตน มันเป็นสิง่หยบิยมื มนัไม่ใช่ของจริง ของจริง 
แล้วเป็นขึน้มาอย่างไร น้ันแลคือของเราแท้ ของเรามคีวามสงบแบบน้ี ปัญญาของเรา 
เดนิแบบน้ี หนักในการพจิารณาทางน้ันๆ องค์น้ันท่านชอบอย่างน้ัน องค์น้ีท่านหนักไป 
ในทางนี้ เป็นเรื่องของแต่ละท่านๆ อย่าเอามาคละเคล้ากัน ปฏิบัติให้จริงจังอย่างนี้
โดยอยู่ในหลักสัจธรรมด้วยกัน

มรรคผลนิพพานจะอยู่ที่ไหนละที่น่ี เมื่อสติปัญญาได้หยั่งเข้าไปถึงจิตซึ่งเป็น 
ทีร่วมของอวิชชาตวัภพตวัชาตแิล้ว และกระจายมนัออก ท�าลายมนัได้โดยสิน้เชิงไม่ม ี
สิง่ใดเหลอือยูแ่ล้ว อะไรจะมาเป็นภพเป็นชาตอิกี มันไม่ม ีแล้วกไ็ม่มีอะไรจะเทยีบด้วย  
ถ้าว่าว่างเสียหมดอย่างนี้ คนก็จะคาดว่าว่าง....อย่างไหนไม่รู้ ความจริงมันเป็นอยู่นี ่
รู้อยู่ชดัๆ เตม็หวัใจแต่พดูไม่ออก ยกเอามาสมมุต ิเพราะอนัน้ันไม่ใช่สมมุต ิจะมาพดู 
แบบสมมตุจิะให้มนัตรงแบบธรรมชาตน้ัิน มนัตรงไม่ได้ เพราะอนัน้ันเป็นวมิตุต ิอนัน้ี 
เป็นสมมุติ เป็นแต่เพียงข้อเทียบเคียงกันไปเท่านั้น

จงพากันตัง้ใจปฏบิตัอิย่าท้อถอยอย่าลดละ อยูท่ีไ่หนอย่าเผลอ อย่าลมืเน้ือลมืตวั  
อย่าหลงกับสิ่งใดๆ ในโลกนี้ เป็นของเก่าแก่เคยมีมาดั้งเดิม วัตถุอารมณ์ต่างๆ มีอยู่ 
เตม็แผ่นดนิ ไปทีไ่หนกม็แีต่อนัน้ี ดนิ ฟ้า อากาศ ต้นไม้ ภเูขา เราเหน็อยูแ่ล้วด้วยตา 
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ตั้งแต่วันเกิดมา ตื่นเต้นกับมันอะไรกัน ฟังแต่ว่าโลกสมมุติเป็นไร อะไรๆ ก็สมมุติ 
สมมตุกินัขึน้มาๆ เม่ือสมมตุกินัขึน้มาแล้วกห็ลงกนั โลกทัง้โลกมีแต่ความหลงสมมตุกินั  
ไม่มีใครรู้สมมุติกันบ้างเลย ความหลงสมมุติ ความติดสมมุติ ก็คือความติดทุกข์  
ความจมอยู่ในทุกข์นั่นแล จึงไม่ใช่ความฉลาด สมมุติก็ให้รู้ว่าสมมุติ เมื่อรู้สมมุติ 
รอบหมดแล้ว ก็เป็นวิมุตติขึ้นมาเองภายในใจดวงที่เคยหลงเคยติดนั่นแล เอาละ
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ตอนปฏิบัติทีแรกก็เอาจริงเอาจัง และนิสัยเรามันจริงด้วยไม่ใช่เล่นๆ หยอกๆ 
ถ้าปักลงตรงไหนแล้วต้องเป็นอย่างน้ัน ทีน้ีพอออกปฏิบัติแล้วมีหนังสือปาฏิโมกข ์
พกอยู่เล่มเดียวเท่านั้นติดย่ามไป คราวนี้จะเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหตุเต็มผล 
เอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลย อย่างอืน่ไม่หวงัทัง้หมด หวงัความพ้นทกุข์อย่างเดยีวเท่าน้ัน 
จะให้พ้นทกุข์ในชาตน้ีิแน่นอน ขอแต่ท่านผู้หน่ึงผู้ใดได้ชีแ้จงให้เราทราบเร่ืองมรรคผล
นิพพานว่ามีอยู่จริงเท่าน้ัน เราจะมอบกายถวายชีวติต่อผู้น้ัน และมอบกายถวายชีวติต่อ
อรรถต่อธรรมด้วยข้อปฏิบตัอิย่างไม่ให้มีอะไรเหลอืหลอเลย ตายกต็ายไปกบัข้อปฏิบตัิ 
ไม่ได้ตายด้วยความถอยหลัง นั่น จิตมันปักลงเหมือนหินหัก
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ออกมาทแีรกกม็าจ�าพรรษาโคราช อ�าเภอจักราช เพราะตามท่านอาจารย์มัน่ไม่ทนั  
ก็เร่งความเพียรตั้งแต่มาถึงทีแรก ไม่นานจิตก็ได้ความสงบ เพราะท�าทั้งวันทั้งคืน 
ไม่ยอมท�างานอะไรทัง้น้ันนอกจากงานสมาธภิาวนาเดินจงกรมอย่างเดยีว ตามประสา 
ของคนล้มลกุคลกุคลานน่ันแหละ จิตมนักส็งบได้ กเ็ร่งใหญ่เลย แต่กด็งัทีเ่คยเล่าให้ 
ฟังแล้ว มนัก็มาเสือ่มตอนท�ากลด ตอนน้ันสมาธไิม่ใช่เล่นเหมอืนกนันะ แน่นป๋ึงเลยเทยีว  
แน่ใจว่ามรรคผลนิพพานมแีล้ว เพราะจิตมันแน่นป๋ึง ไม่สะทกสะท้านกับอะไร แม้ขนาดน้ัน 
ก็ยังเสื่อมได้แค่ท�ากลดหลังเดียวเท่านั้น

พอไปถงึท่านอาจารย์มัน่ ท่านชีแ้จงแสดงอรรถธรรมให้ฟังเหมอืนกบัว่าถอดออก 
มาจากจิตใจ ไม่ได้มคี�าว่า เหน็จะๆ เพราะถอดออกมาจากใจท่านแท้ๆ ทีท่่านรู้ท่านเหน็ 
ท่านปฏิบัติมาอย่างไร เหมือนอย่างว่า นี่น่าๆ อยู่อย่างนั้น เห็นหรือไม่เห็น รู้หรือไม่รู้  
น่ีน่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหน อยู่ที่น่ีๆ จิตมันก็ฝังลึก ฝังจริงๆ จากน้ันมาก็ตั้ง 
สจัจอธษิฐาน หากว่าท่านยงัมีชวีติอยูต่ราบใดแล้ว เราจะไม่หนีจากท่าน จนกระทัง่วนั
ท่านล่วงไปหรือเราล่วงไป แต่การไปเทีย่วเพือ่ประกอบความพากเพยีรตามกาลเวลาน้ัน 
ขอไปตามธรรมดา แต่ถือท่านเป็นหลัก เหมือนกับว่าบ้านเรือนอยู่กับท่าน ไปที่ไหน
ต้องกลับมาหาท่าน เร่งความเพียรจนเต็มเหนี่ยว

ความฝันเรากไ็ม่ลมื ความฝันน้ีก็เคยเล่าให้หมูเ่พือ่นฟังแล้ว แต่กรู้็สกึว่ามนัดดูด่ืม 
พอให้พดูได้อกีเหมอืนกนั ไปอยูก่บัท่าน พอตัง้สจัจอธษิฐานแล้วด้วยความลงใจของเรา  
เชือ่ต่อท่านเตม็เม็ดเตม็หน่วย หาทีแ่ย้งไม่ได้ ไม่ว่าท่านจะแสดงออกมาภายนอกภายใน
ตรงกบัหลกัธรรมวนัิยเป๋งๆ ไม่มอ้ีอมค้อม จึงได้ปลงใจอธษิฐานว่าจะอยูก่บัท่าน หากว่า 
ท่านยงัมีชวีติอยู่จนกระทัง่ป่านน้ี ผมก็ยังไม่หนี ผมต้องอยูก่บัท่าน แต่การไปเทีย่วทีน่ั่น 
ที่นี่ก็เป็นธรรมดาดังที่คิดไว้

ไปอยูก่บัท่านได้ประมาณสกั ๔-๕ คืน เท่าน้ันกระมงั ความฝันน้ีกเ็ป็นความฝัน 
เรื่องอัศจรรย์เหมือนกัน ฝันว่าได้สะพายบาตร แบกกลด ครองผ้าด้วยดีไปตามทาง 
อนัรกชฏั สองฟากทางแยกไปไหนไม่ได้ มแีต่ขวากแต่หนามเตม็ไปหมด นอกจากจะ
พยายามไปตามทางทีเ่ป็นเพยีงด่านๆ ไปอย่างน้ันแหละ รกรุงรัง หากพอรู้เง่ือนพอเป็น 
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แถวทางไป พอไปถงึทีแ่ห่งหน่ึงกมี็กอไผ่หนาๆ ล้มทบัขวางทางไว้ หาทางไปไม่ได้ จะไป 
ทางไหนก็ไปไม่ได้ มองดูสองฟากทางก็ไม่มีทางไป เอ นี่เราจะไปยังไงนา เสาะที่นั่น 
เสาะทีน่ี่ไป กเ็ลยเหน็ช่อง ช่องทีท่างเดินไปตรงน้ันแหละ เป็นช่องนิดหน่อยพอทีจ่ะบกึบนึ 
ไปให้หลวมตัวกับบาตรลูกหนึ่งพอไปได้

เมื่อไม่มีทางไปจริงๆ ก็เปลื้องจีวรออก มันชัดขนาดนั้นนะความฝัน เหมือนเรา 
ไม่ได้ฝัน เปลือ้งจีวรออกพบัเกบ็อย่างทีเ่ราพบัเกบ็เอามาวางน้ีแล เอาบาตรออกจากบ่า
เจ้าของกค็บืคลานไป แล้วก็ดึงสายบาตรไปด้วย กลดกด็งึไปไว้ทีพ่อเอือ้มถงึ พอบนึไปได้ 
ก็ลากบาตรไปด้วยลากกลดไปด้วย แล้วก็ดึงจีวรไปด้วย บึนไปอยู่อย่างน้ันแหละ 
ยากแสนยาก พยายามบกึบนึกนัอยูน้ั่นเป็นเวลานาน พอดเีจ้าของกพ้็นไปได้ เดีย๋วกค่็อย 
ดึงบาตรไป บาตรก็พ้นไปได้ แล้วก็ดึงกลดไป กลดก็พ้นไปได้ พยายามดึงจีวรไป 
จีวรก็พ้นไปได้ พอพ้นไปได้หมดแล้วกค็รองผ้า มนัชัดขนาดน้ันนะความฝัน ครองจีวร 
แล้วกส็ะพายบาตร นึกในใจว่าเราไปได้ละทีน่ี่ กไ็ปตามด่านน้ันแหละ ทางรกมาก พอไป 
ประมาณสัก ๑ เส้นเท่านั้น สะพายบาตร แบกกลด ครองจีวรไป

ตามองไปข้างหน้าเป็นทีเ่วิง้ว้างหมด คือข้างหน้ามันเป็นมหาสมทุร มองไปฝ่ังโน้นไม่มี  
เหน็แต่ฝ่ังทีเ่จ้าของยืนอยู่เท่าน้ัน และมองเหน็เกาะหน่ึงอยูโ่น้นไกลมาก มองสดุสายตา 
พอมองเหน็เป็นเกาะด�าๆ น่ีแหละ น่ีเราจะไปเกาะน้ัน พอเดนิลงไปฝ่ังน้ัน เรือไม่ทราบ 
มาจากไหน เรากไ็ม่ได้ก�าหนดว่าเรือยนต์เรือแจวเรือพายอะไร เรือมาเทยีบฝ่ัง เรากข็ึน้ 
น่ังเรือ คนขับเรือเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับเรา พอลงไปน่ังเรือแล้วก็เอาบาตรเอาอะไร 
ลงวางบนเรือ เรือกบ็ึง่พาไปโน้นเลยนะโดยไม่ต้องบอก มนัอะไรกไ็ม่ทราบ บึง่ๆๆ ไป 
โน้นเลย ไม่รู้สกึว่ามีภยัมีอนัตรายมคีลืน่อะไรทัง้น้ันแหละ ไปแบบเงียบๆ ครูเ่ดียวเท่าน้ัน 
ก็ถึง เพราะเป็นความฝันนี่

พอไปถึงเกาะนั้นแล้ว เราก็ขนของออกจากเรือแล้วขึ้นบนฝั่ง เรือก็หายไปเลย
ไม่ได้พูดกันสักค�าเดียวกับคนขับเรือ เราก็สะพายบาตรขึ้นไปบนเกาะนั้น พอปีนเขา
ขึ้นไปๆ ก็ไปเห็นท่านอาจารย์มั่นก�าลังนั่งอยู่บนเขาบนเตียงเล็กๆ ก�าลังนั่งต�าหมาก
จ๊อกๆ อยู ่พร้อมกบัมองมาดูเราทีก่�าลงัปีนเขาขึน้ไปหาท่าน อ้าว ท่านมหามาได้ยงัไงน่ี  
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ทางสายน้ีใครมาได้เมือ่ไหร่ ท่านมหามาได้ยงัไงกนั กระผมน่ังเรือมา ขึน้เรือมา โอ้โฮ ทางน้ี 
มันมายากนา ใครๆ ไม่กล้าเสี่ยงตายมากันหรอก เอ้า ถ้าอย่างนั้นต�าหมากให้หน่อย  
ท่านกย็ืน่ตะบนัหมากให้ เรากต็�าจ๊อกๆๆ ได้ ๒-๓ จ๊อก เลยรู้สกึตวัตืน่ แหม เสยีใจมาก  
อยากจะฝันต่อไปอีกให้จบเรื่องก่อนค่อยตื่นก็ยังดี

พอตืน่เช้ามาก็เลยไปเล่าความฝันให้ท่านฟัง ท่านพดูท�านายได้ดมีาก เอ้อ ทีฝั่นน้ี 
เป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วนะ นี้เป็นแบบเป็นฉบับในปฏิปทาของท่านไม่เคลื่อนคลาดนะ 
ให้ท่านด�าเนินตามปฏปิทาทีท่่านฝันน้ี เบือ้งต้นจะยากล�าบากทีส่ดุนะ ท่านว่าอย่างน้ัน 
ท่านต้องเอาให้ด ีท่านอย่าท้อถอย เบือ้งต้นน้ีล�าบาก ดทู่านลอดกอไผ่มาทัง้กอ น่ันแหละ 
ล�าบากมากตรงนั้น เอาให้ดี อย่าถอยหลังเป็นอันขาด พอพ้นจากนั้นไปแล้วก็เวิ้งว้าง 
ไปได้สบายจนถึงเกาะ ท่านว่าอย่างนั้น อันนั้นไม่ยาก ตรงนี่ตรงยากนา

เราฟัง เราฟังจริงๆ น่ีมันถึงใจๆ เป็นกบัตายท่านอย่าถอยตรงน้ี คร้ังแรกน้ียากทีส่ดุ  
พอดกีบัตอนจิตเจริญจิตเสือ่ม ตอนน้ันแหละมนัยากจนจะเอาหวัฟาดใส่ภเูขาไปโน้นแน่ะ  
มันโมโห เจริญแล้วก็เสื่อมๆ ท่านก็แนะไว้อย่างนั้น พอพ้นจากนี้แล้วท่านจะไปด้วย 
ความสะดวกสบายไม่มีอุปสรรคอนัใดเลย มเีท่าน้ันแหละ เบือ้งต้นเอาให้ดี อย่าถอยนะ  
ท่านว่าอย่างนี้ ถ้าถอยตรงนี้ไปไม่ได้นะ เอ้า เป็นก็เป็นกัน ตายก็ตาย ฟาดมันให้ได้ 
ตรงนี้น่ะ ในนิมิตบอกแล้วว่าไปได้นี่ มันจะยากแค่ไหนมันก็ไปได้นี่ อย่าถอยนะ

จ�าได้ฝังใจ ดีใจ พอใจ ถึงได้ด�าเนินตามน้ันเร่ือยมา จนถงึเดอืนเมษายน จิตมนั 
ก็เสือ่มมาตัง้แต่ต้นเดือนอ้าย เดอืนยี-่ปีกลาย จนถงึเดอืนอ้าย เดอืนยีข้่างหน้า และถงึ 
เดอืนเมษายน น่ีมันยงัไม่เจริญนะ เจริญข้ึนไปเตม็ทีแ่ล้วเสือ่มลงๆ เป็นปีแน่ะ พอถงึ 
เดือนเมษายน ถงึได้หาอบุายก�าหนดวธิใีหม่เอาอย่างหนักแน่น จากน้ันมากน่ั็งหามรุ่ง 
หามค�า่ได้ จิตกล็งได้เตม็ที ่ถึงได้เร่งตัง้แต่น้ันมา น่ีพดูถงึเร่ืองความยาก มันยากขนาดน้ัน 
จริงๆ ส�าหรับผมเอง

พอจากน้ันจิตเป็นสมาธแิล้ว จิตไม่เสือ่มละ ทน้ีีเร่ืองความเสือ่มน้ันมนัเป็นครูเอก 
ทีเดียว จะเสื่อมไปไม่ได้อีกเป็นอันขาดว่าอย่างนั้นเลย ถ้าเสื่อมเมื่อไร เราต้องตาย  
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เราจะทนอยู่ในโลกแบกกองทุกข์แห่งความเสื่อมนี้ต่อไปอีกไม่ได้ เพราะเราเคยเสื่อม 
มาแล้ว ทุกข์หนักแสนสาหัสเป็นเวลาปีกว่า ไม่มีทุกข์อันใดที่จะแผดเผายิ่งกว่าความ 
ทุกข์เพราะจิตเสื่อม หากยังจะเสื่อมต่อไปอีกได้แล้ว เราต้องตายอย่างเดียวเท่าน้ัน 
เพราะฉะน้ัน การระมัดระวงัเจ้าของจากน้ันไปแล้วจึงเข้มงวดกวดขันทีส่ดุ ไม่ยอมให้ 
เสื่อมได้ จิตก็เจริญเรื่อยๆ

ตอนที่เห็นความอัศจรรย์ก็เห็นตอนน่ังภาวนาตลอดรุ่ง ตั้งแต่เร่ิมคืนแรกเลย
พิจารณาทุกขเวทนา แหม มันทุกข์แสนสาหัสนะ ทีแรกก็ไม่นึกว่าจะนั่งสมาธิภาวนา
ตลอดรุ่ง น่ังไปๆ ทกุขเวทนาเกดิขึน้ๆ พจิารณายงัไงกไ็ม่ได้เรือ่ง เอ๊ะ มันยงัไงกนัน่ีว่ะ  
เอ้า วันนี้ตายก็ตาย เลยตั้งสัจจอธิษฐานในขณะนั้น เริ่มนั่งตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงสว่าง 
ถึงจะลกุ เอ้า เป็นกเ็ป็น ตายกต็าย ฟาดกนัเลยทเีดียว จนกระทัง่จิตซึง่ไม่เคยพจิารณา  
ปัญญายงัไม่เคยออกแบบน้ันนะ แต่พอเวลามนัจนตรอกจนมมุจริงๆ โอ๋ย ปัญญามนั 
ไหวตวัทนัเหตกุารณ์ทกุแง่ทกุมมุ จนกระทัง่รู้เท่าทกุขเวทนา รู้เท่ากาย รู้เร่ืองจิต ต่างอนั 
ต่างจริง มันพรากกนัลงอย่างหายเงียบเลย ทัง้ๆ ทีเ่ราไม่เคยเป็นอย่างน้ันมาก่อนเลย  
กายหายในความรู้สึก ทุกขเวทนาดับหมด เหลือแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้ ไม่ใช่รู้เด่นๆ  
ชนิดคาดๆ หมายๆ ได้นะ คอืสกัแต่ว่ารู้เท่าน้ัน แต่เป็นสิง่ทีล่ะเอยีดอ่อนทีส่ดุ อศัจรรย์ 
ทีส่ดุในขณะน้ัน พอถอนขึน้มาก็พิจารณาอีก แต่การพจิารณา เราจะเอาอบุายต่างๆ ทีเ่คย 
พจิารณามาแล้วมาใช้ในขณะน้ันไม่ได้ผล มนัเป็นสญัญาอดตีไปเสยี ต้องผลติขึน้มาใหม่ 
ให้ทนักบัเหตกุารณ์ในขณะน้ัน จิตกล็งได้อกี คนืน้ันลงได้ถงึ ๓ ครัง้ กส็ว่าง โอ๋ย อศัจรรย์ 
เจ้าของละซิ

รุ่งเช้ามาพอได้โอกาสกข็ึน้ไปกราบเรียนท่านอาจารย์มัน่ ซึง่ตามปกตมิคีวามกลวั 
ท่านมาก แต่วนัน้ันไม่ได้กลวัเลย อยากจะกราบเรียนเร่ืองความจริงให้ท่านทราบ ให้ท่าน 
เห็นผลแห่งความจริงของเราว่าปฏิบัติมาอย่างไรจึงได้ปรากฏเช่นน้ี พูดข้ึนมาอย่าง
อาจหาญเลย ทัง้ๆ ทีเ่ราไม่เคยพูดกับท่านอย่างน้ัน พดูขึงขังตงึตงัใส่เปร้ียงๆ ท่านฟัง  
แล้วก็พูดว่ามันต้องอย่างนั้น ว่าอย่างนั้นเลยเชียว ท่านเอาหนัก อธิบายให้ฟังจนเป็น 
ทีพ่อใจ เรากเ็หมือนหมาตวัหน่ึง พอท่านยอบ้างยบุ้าง หมาเราตวัโง่น้ีกท็ัง้จะกดัทัง้จะเห่า  
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พอเวน้คืนหนึง่สองคนืกน็ัง่ตลอดรุ่งอกี เวน้ ๒-๓ คนื เอาอีก จนกระทั่งจติอัศจรรย์  
เร่ืองความตายน้ีหายหมด เวลามนัรู้จริงๆ แล้ว แยกธาตแุยกขนัธ์ดคูวามเป็นความตาย  
ธาตุสี่ ดิน น�้า ลม ไฟ สลายตัวไปแล้วก็เป็นดิน เป็นน�้า เป็นลม เป็นไฟ ตามเดิม  
อากาศธาตก็ุเป็นอากาศธาตตุามเดมิ ใจทีก่ลวัตายกย็ิง่เด่น มนัเอาอะไรมาตาย รู้เด่น 
ขนาดน้ีมันตายได้ยงัไง ใจกไ็ม่ตาย แล้วมนักลวัอะไร มันโกหกกนั โลกกเิลสมนัโกหก 
กนัต่างหาก (ค�าว่าโกหกกนัน้ัน หมายถงึ กเิลสโกหกสตัว์โลกให้กลวัตายทัง้ทีค่วามจริง 
ไม่มีอะไรตาย)

พจิารณาวนัหน่ึงได้อบุายแบบหน่ึงขึน้มา พจิารณาอกีวนัหน่ึงได้อบุายแบบหน่ึง 
ขึน้มา แต่มนัมอุีบายแบบเผ็ดๆ ร้อนๆ แบบอศัจรรย์ทัง้น้ัน จิตกย็ิง่อศัจรรย์และกล้าหาญ 
จนถึงขนาดทีว่่าเวลาจะตายจริงๆ มันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะ ทกุขเวทนา
ทุกแง่ทุกมุมที่แสดงในวันนี้เป็นเวทนาที่สมบูรณ์แล้ว จากนี้ก็ตายเท่านั้น ทุกขเวทนา
เหล่าน้ีเราเหน็หน้ามนัหมด เข้าใจมนัหมด แก้ไขมนัได้หมด แล้วเวลาจะตายมันจะเอา 
เวทนาหน้าไหนมาหลอกเราให้หลงอกีวะ หลงไปไม่ได้ เวทนาต้องเวทนาหน้าน้ีเอง พดูถงึ 
เร่ืองความตายก็ไม่มอีะไรตาย กลวัอะไรกนั นอกจากกเิลสมนัโกหกเราให้หลงไปตาม 
กลอุบายอันจอมปลอมของมันเท่านั้น แต่บัดนี้ไปเราไม่หลงกลของมันอีกแล้ว

น้ันละจิตเวลามันรู้ และมนัรู้ชดัตัง้แต่คนืแรกนะ ทีว่่าจิตเจริญแล้วเสือ่มๆ ก่อนมา 
ภาวนาจนน่ังตลอดรุ่งคนืแรกมนักไ็ม่เสือ่ม ตัง้แต่เดือนเมษายนมากไ็ม่เสือ่ม แต่มนักย็งั 
ไม่ชัด พอมาถึงคืนวันนั้นแล้วมันชัดเจน เอ้อ มันต้องอย่างนี้ไม่เสื่อม เหมือนกับว่า 
มันปีนขึน้ไปตกลงๆ พอปีนข้ึนไปเกาะตดิป๊ับ ร้อยเปอร์เซน็ต์ไม่เสือ่ม มันรู้แล้ว จึงได้ 
เร่งเตม็ทีเ่ตม็ฐาน ในพรรษาน้ันน่ังภาวนาตลอดรุ่งถงึ ๙ คนื ๑๐ คนืกว่าๆ แต่ไม่ตดิกนั  
โดยเว้น ๒ คืนบ้าง ๓ คืนบ้าง บางทีก็เว้น ๖-๗ คืนก็มี จนเป็นที่แน่ใจในเรื่องของ 
ทุกขเวทนาหนักเบามากน้อย เข้าใจวิธีปฏิบัติต่อกัน หลบหลีกปลีกตัวแก้ไขกันได้ 
ทนัท่วงท ีไม่มีสะทกสะท้าน แม้จะตายกไ็ม่กลวั เพราะได้พจิารณาด้วยอบุายแยบคาย 
เต็มที่แล้ว สติปัญญาทันความตายทุกอย่าง
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ถ้าพูดเร่ืองความเพียรของผม พรรษาที่ ๑๐ คือเร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายนน่ี  
๙ พรรษาไปถึงพรรษาที่ ๑๐ เป็นความเพียรที่หักโหมที่สุดเลย ในชีวิตนี้ไม่มีความ 
เพียรใดเกี่ยวกับเรื่องร่างกายที่จะหักโหมยิ่งกว่าพรรษาที่ ๑๐ ใจก็หักโหม ร่างกายก็ 
หกัโหมเตม็ที ่หลงัจากน้ันมาแล้วกเ็จริญเร่ือยๆ จนจิตน้ีราวกบัเป็นหนิไปเลย คอืความ 
แน่นหนาม่ันคงของสมาธมัินช�านาญพอจนเป็นเหมือนกบัหนิทัง้แท่ง ไม่หวัน่ไหวอะไร
ง่ายๆ เลย ติดสมาธินี้อยู่ถึง ๕ ปีเต็มๆ

พอออกจากสมาธิ ด้วยอ�านาจธรรมอันเผ็ดร้อนของท่านอาจารย์ม่ันเขกเอา 
อย่างหนัก จึงออกพจิารณา พอพจิารณาทางด้านปัญญากไ็ปได้อย่างคล่องตวัรวดเร็ว 
เพราะสมาธิพร้อมแล้ว เหมือนกับเคร่ืองทัพสัมภาระที่จะมาปลูกบ้านสร้างเรือนน้ี 
มีพร้อมแล้ว เป็นแต่เพยีงเราไม่ประกอบให้เป็นบ้านเป็นเรือนเท่าน้ัน มนักเ็ป็นเศษไม้อยู่
เปล่าๆ ไม่เกดิประโยชน์อะไร น่ีสมาธกิเ็ป็นสมาธอิยูอ่ย่างน้ัน เมือ่ไม่น�ามาประกอบให้
เป็นสตปัิญญามันกห็นุนอะไรไม่ได้ จึงต้องพจิารณาตามอย่างทีท่่านอาจารย์ใหญ่ท่าน
เขกเอา พอท่านเขกเท่าน้ันมันกอ็อก พอออกเท่าน้ันมนักรู้็เร่ืองรู้ราว ฆ่ากเิลสตวัน้ันได้  
ตดักเิลสตวัน้ีได้โดยล�าดบัๆ เกดิความตืน่เน้ือตืน่ตวัข้ึนมา โธ่ เราอยูใ่นสมาธ ิเรานอน 
ตายอยูเ่ฉยๆ มากีปี่กีเ่ดอืนแล้ว ไม่เหน็ได้เร่ืองได้ราวอะไร คราวน้ีกเ็ร่งทางปัญญาใหญ่  
หมุนติ้วทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีห้ามล้อบ้างเลย

แต่ผมมนันิสยัโลดโผนน่ะ ถ้าไปแง่ไหนมนัไปแง่เดยีว พอด�าเนินทางปัญญาแล้ว 
มนักม็าต�าหนิสมาธว่ิามานอนตายอยูเ่ปล่าๆ ความจริงสมาธกิเ็ป็นเคร่ืองพกัจิต ถ้าพอดี 
จริงๆ กเ็ป็นอย่างน้ัน น่ีมนักลบัมาต�าหนิสมาธว่ิามานอนตายอยูเ่ปล่าๆ กีปี่ไม่เหน็เกดิ 
ปัญญา กเ็ร่งทางด้านปัญญา เร่งทางกายน้ีก่อน ตอนอสภุะน่ีส�าคญัอยูม่ากนะ ส�าคญัมาก 
จริงๆ พิจารณาอสภุะน่ีมนัคล่องแคล่วแกล้วกล้า มองดอูะไรทะลไุปหมด ไม่ว่าจะหญงิ 
จะชายจะหนุ่มจะสาวขนาดไหน เอ้า พูดให้เต็มตามความจริงที่จิตมันกล้าหาญน่ะ  
(ต้องขออภยัด้วยถ้าพดูตามความจริงน้ีมนัเกิดผิดไป และขออภัยทกุๆ เพศทีเ่กีย่วโยงกนั)  
ไม่ต้องให้มผู้ีหญงิเฒ่าๆ แก่ๆ ละ ให้มีแต่หญงิสาวๆ เตม็อยูใ่นชมุนุมน้ันน่ะ เราสามารถ 
จะเดนิบกุเข้าไปในทีน่ั่นได้โดยไม่ให้มรีาคะตณัหาอนัใดแสดงขึน้มาได้เลย น่ัน ความ
อาจหาญของจิตเพราะอสุภะ



185

มองดคูนมแีต่หนังห่อกระดกู มแีต่เน้ือแต่หนังแดงโร่ไปหมด มนัเหน็ความสวย 
ความงามทีไ่หน เพราะอ�านาจของอสภุะมันแรง มองดรูปูไหนมันกเ็ป็นแบบน้ันหมด แล้ว
มนัจะเอาความสวยงามมาจากไหนพอให้ก�าหนัดยนิด ีเพราะฉะน้ัน มนัจึงกล้าเดนิบกุ  
เอ้า ผู้หญงิสาวๆ สวยๆ น้ันแหละ (ต้องขออภยัไปเร่ือยๆ จนเร่ืองบ้าของป่าจะยตุลิง)  
บกุไปได้อย่างสบายเลย ถึงคราวมันกล้าเพราะเชือ่ก�าลงัของตนเอง แต่ความกล้าน้ีกไ็ม่ 
ถกูกบัจุดทีจิ่ตอิม่ตวัในขัน้กามราคะ จึงได้ต�าหนิตวัเองเมือ่จิตผ่านไปแล้ว ความกล้าน้ี 
มนักบ้็าอนัหน่ึงเหมอืนกัน แต่ตอนทีด่�าเนินกเ็รียกว่าถกูในการด�าเนิน เพราะต้องด�าเนิน 
อย่างน้ัน เหมอืนการต�าหนิอาหารในเวลาอ่ิมแล้วน่ันแล จะผิดหรือถกูกเ็ข้าในท�านองน้ี

การพจิารณาอสภุะอสภุงั พจิารณาไปจนกระทัง่ว่าราคะน้ีไม่ปรากฏเลย ค่อยหมด 
ไปๆ และหมดไปเอาเฉยๆ ไม่ได้บอกเหตุบอกผล บอกกาลบอกเวลา บอกสถานที่  
บอกความแน่ใจเลยว่า ราคะความก�าหนัดยนิดใีนรูปหญงิรูปชายน้ีได้หมดไปแล้วตัง้แต่ 
ขณะน้ันเวลาน้ันสถานทีน้ั่น ไม่บอก จึงต้องมาวนิิจฉัยกนัอกี ความหมดไปๆ เฉยๆ น้ี 
ไม่เอา คือจิตมันไม่ยอมรับ ถ้าหมดตรงไหนก็ต้องบอกว่าหมด ให้รู้ชัดว่าหมดเพราะ 
เหตน้ัุน หมดในขณะน้ัน หมดในสถานทีน้ั่น ต้องบอกเป็นขณะให้รู้ซ ิฉะน้ัน จิตต้องย้อน 
กลบัมาพจิารณาหาอุบายวธิต่ีางๆ เพือ่แก้ไขกนัอกี เมือ่หมดจริงๆ มันท�าไมไม่ปรากฏ 
ชดัว่าหมดไปในขณะน้ันขณะน้ีนะ พอมองเหน็รูปมนัทะลไุปเลย เป็นเน้ือเป็นกระดกู
ไปหมดในร่างกายน่ัน ไม่เป็นหญงิสวยหญงิงาม คนสวยคนงามเลย เพราะอ�านาจของ 
อสภุะมีก�าลงัแรง เหน็เป็นกองกระดกูไปหมด มันจะเอาอะไรไปก�าหนัดยนิดเีล่าในเวลา 
จิตเป็นเช่นนั้น

ทน้ีีกห็าอบุายพลกิใหม่ว่าราคะน้ีมนัสิน้ไปจนไม่มีอะไรเหลอืน้ัน มันสิน้ในขณะใด 
ด้วยอุบายใด ท�าไมไม่แสดงบอกให้ชัดเจน จึงพิจารณาพลิกใหม่ คราวนี้เอาสุภะเข้า
มาบังคับ พลิกอันที่ว่าอสุภะที่มีแต่ร่างกระดูกนั้นออก เอาหนังหุ้มห่อให้สวยให้งาม 
น่ีเราบงัคบันะ ไม่ง้ันมนัทะลไุปทางอสภุะทนัทเีพราะมนัช�านาญน่ี จึงบงัคบัให้หนังหุม้ 
กระดูกให้สวยให้งาม แล้วน�าเข้ามาตดิแนบกตัวัเอง น่ีวธิกีารพจิารณาของเรา เดนิจงกรม 
ก็ให้ความสวยความงามรูปอันนั้นน่ะติดแนบกับตัว ติดกับตัวไปมาอยู่อย่างนั้น เอ้า 
มนัจะกินเวลานานสกัเท่าไร หากยงัมอียูม่นัจะต้องแสดงขึน้มา หากไม่มกีใ็ห้รู้ว่าไม่มี
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เอาวธิกีารน้ีมาปฏบิตัไิด้ ๔ วนัเตม็ๆ ทีมั่นไม่แสดงความก�าหนัดยนิดีข้ึนมาเลย 
ทั้งๆ ที่รูปนี้สวยงามที่สุดมันก็ไม่แสดง มันคอยแต่จะหยั่งเข้าหนังห่อกระดูก แต่เรา
บงัคบัไว้ให้จิตอยูท่ีผิ่วหนังน่ี พอถงึคืนที ่๔ น�า้ตาร่วงออกมา บอกว่ายอมแล้ว ไม่เอา  
คอืมันไม่ยนิดนีะ มนับอกว่ายอมแล้ว ด้านทดสอบกว่็ายอมอะไร ถ้ายอมว่าสิน้กใ็ห้รู้ว่า 
สิน้ซ ิยอมอย่างน้ีไม่เอา ยอมชนิดน้ีย่อมมเีล่ห์เหลีย่ม เราไม่เอา ก�าหนดไป ก�าหนดทกุแง่ 
ทกุมุมนะ แง่ไหนมุมใดทีมั่นจะเกดิความก�าหนัดยนิด ีเพือ่จะรู้ว่าความก�าหนัดยนิดน้ีี 
มนัจะขึน้ขณะใด เราจะจับเอาตวัแสดงออกมาน้ันเป็นเคร่ืองพจิารณาถอดถอนต่อไป 
พอดึกเข้าไปๆ ก�าหนดเข้าไปๆ แต่ไม่ก�าหนดพิจารณาอสุภะนะตอนนั้น พิจารณาแต่ 
สุภะอย่างเดียวเท่านั้น ๔ วันเต็มๆ เพราะจะหาอุบายทดสอบหาความจริงมันให้ได้

พอสัก ๓-๔ ทุ่มล่วงไปแล้ว ในคืนที่ ๔ มันก็มีลักษณะยุบยับ เป็นลักษณะ
เหมอืนจะก�าหนัดในรูปสวยๆ งามๆ ทีเ่ราก�าหนดตดิแนบกบัตวัเป็นประจ�าในระยะน้ัน 
มนัมีลกัษณะยบุยับชอบกล สตทินันะ เพราะสตมิอียูต่ลอดเวลาน่ี พอมอีาการยบุยบั 
กก็�าหนดเสริมขึน้เร่ือยๆ น่ันมนัมีลกัษณะยบุยบั เหน็ไหม จับเจ้าตวัโจรหลบซ่อนได้แล้ว 
ที่นี่ นั่นเห็นไหม มันสิ้นยังไง ถ้าสิ้น ท�าไมจึงต้องเป็นอย่างนี้ ก�าหนดขึ้นๆ คือ ค�าว่า 
ยุบยับนั้น เป็นแต่เพียงอาการของจิตแสดงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ได้ท�าอวัยวะให้ 
ไหวนะ มันเป็นอยูภ่ายในจิต พอเสริมเข้าๆ มนักแ็สดงอาการยบุยบัๆ ให้เป็นทีแ่น่ใจว่า  
เอ้อ นี่มันยังไม่หมด เมื่อยังไม่หมดจะปฏิบัติยังไง

ที่น่ีต้องปฏิบัติด้วยอุบายใหม่โดยวิธีสับเปลี่ยนกัน ทั้งน้ีเพราะทางไม่เคยเดิน  
สิง่ไม่เคยรู้ จึงล�าบากต่อการปฏบิตัอิยูม่าก พอเราก�าหนดไปทางอสภุะน้ี สภุะมนัดบัพบึ
เดยีวนะ มนัดับเร็วทีส่ดุเพราะความช�านาญทางอสภุะมาแล้ว พอก�าหนดอสภุะ มันเป็น 
กองกระดูกไปหมดทันที ต้องก�าหนดสุภะความสวยงามข้ึนมาแทนที่สับเปลี่ยนกัน 
อยูน้ั่น น่ีกเ็ป็นเวลานานเพราะหนทางไม่เคยเดิน มันไม่เข้าใจกต้็องทดสอบด้วยวธิต่ีางๆ  
จนเป็นที่แน่ใจ จึงจะตัดสินใจลงทางใดทางหนึ่งได้

ทน้ีีวาระสดุท้ายนะ เวลาจะได้ความจริงกน่ั็งก�าหนดอสภุะไว้ตรงหน้า จิตก�าหนด 
อสุภะไว้ให้ตั้งอยู่อย่างน้ันไม่ให้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างหน่ึงอย่างใด คือ
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ตั้งให้คงที่ของมันอยู่นั้นละ จะเป็นหนังห่อกระดูกหรือว่าหนังออกหมดเหลือแต่กอง
กระดูก ก็ให้มันรู้อยู่ตรงหน้านั้น แล้วจิตเพ่งดูด้วยความมีสติจดจ่ออยากรู้อยากเห็น
ความจริงจากอสุภะนั้นว่า เอ้า มันจะไปไหนมาไหน กองอสุภะกองนี้จะเคลื่อนหรือ
เปลีย่นตวัไปไหนมาไหน คือเพ่งยงัไงมนักอ็ยูอ่ย่างน้ันละ เพราะความช�านาญของจิต 
ไม่ให้ท�าลาย มันก็ไม่ท�า เราบังคับไม่ให้มันท�าลาย ถ้าก�าหนดท�าลาย มันก็ท�าลายให้ 
พังทลายไปในทันทีนะ เพราะความเร็วของปัญญา แต่น่ีเราไม่ให้ท�าลาย ให้ตั้งอยู ่
ตรงหน้านั้นเพื่อการฝึกซ้อมทดสอบกันหาความจริงอันเป็นที่แน่ใจ

พอก�าหนดเข้าไปๆ อสภุะทีต่ัง้อยูต่รงหน้าน้ัน มันถกูจิตกลนืเข้ามาๆ อมเข้ามาๆ  
หาจิตน้ี สุดท้ายเลยรู้เห็นว่าเป็นจิตเสียเองเป็นตัวอสุภะน้ันน่ะ จิตตัวไปก�าหนดว่า 
อสภุะน้ันน่ะ มนักลนืเข้ามาๆ เลยมาเป็นตวัจิตเสยีเองไปเป็นสภุะและอสภุะหลอกตวัเอง  
จิตก็ปล่อยผลัวะทันที ปล่อยอสุภะข้างนอก ว่าเข้าใจแล้วที่น่ีเพราะมันขาดจากกัน  
มันต้องอย่างนี้ซิ นี่มันเป็นเรื่องของจิตต่างหากไปวาดภาพหลอกตัวเอง ตื่นเงาตัวเอง 
อนัน้ันเขาไม่ใช่ราคะ อนัน้ันไม่ใช่โทสะ ไม่ใช่โมหะ ตวัจิตน้ีต่างหากเป็นตวัราคะ โทสะ 
โมหะ ทีนี้พอจิตรู้เรื่องนี้ชัดเจนแล้ว จิตก็ถอนตัวจากอันนั้นมาสู่ภายใน พอจิตแย็บ
ออกไป มันก็รู้ว่าตัวนี้ออกไปแสดงต่างหาก ทีนี้ภาพอสุภะนั้นมันก็เลยมาปรากฏอยู่
ภายในจิตโดยเฉพาะ

ก�าหนดอยูภ่ายในพจิารณาอยูภ่ายในจิต ทน้ีีมนัไม่เป็นความก�าหนัดอย่างน้ันน่ะซ ิ
มันผิดกันมาก เรื่องความก�าหนัดแบบโลกๆ มันหมดไปแล้ว มันเข้าใจชัดว่ามันต้อง 
ขาดจากกนัอย่างน้ี คอืมนัตดัสนิกนัแล้ว เข้าใจแล้ว ทน้ีีกม็าเป็นภาพปรากฏอยูภ่ายในจิต 
ก็ก�าหนดอยู่ภายในนั้น พอก�าหนดอยู่ภายในมันก็ทราบชัดอีกว่าภาพถ่ายในนี้ก็เกิด
จากจิต มนัดบัมันก็ดบัไปทีน่ี่ มันไม่ดับไปทีไ่หน พอก�าหนดข้ึนมนัดับไป พอก�าหนด 
ไม่นานมันก็ดับไป ต่อไปมันก็เหมือนฟ้าแลบน่ันเอง พอก�าหนดพับข้ึนมาเป็นภาพ 
กด็บัไปพร้อมๆ กนั เลยจะขยายให้เป็นสภุะอสภุะอะไรไม่ได้ เพราะความรวดเร็วของ 
ความเกิดดับ พอปรากฏขึน้พบักด็บัพร้อมๆ ต่อจากน้ันนิมติภายในจิตกห็มดไป จิตก ็
กลายเป็นจิตว่างไปเลย ส่วนอสภุะภายนอกน้ันหมดปัญหาไปก่อนหน้าน้ีแล้ว เข้าใจแล้ว 
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ตัง้แต่ขณะทีมั่นกลนืตวัเข้ามาสูจิ่ต มนักป็ล่อยอสภุะข้างนอกทนัทเีลย รูป เสยีง กลิน่ 
รส อะไรข้างนอกมันปล่อยไปหมด เพราะอนัน้ีไปหลอกต่างหากน่ี เม่ือเข้าใจตวัน้ีชัดแล้ว  
อันนั้นไม่มีปัญหาอะไร มันเข้าใจทันทีและปล่อยวางภายนอกโดยสิ้นเชิง

หลงัจากภาพภายในดับไปหมดแล้ว จิตกว่็าง ว่างหมดทีน่ี่ ก�าหนดดูอะไรกว่็างหมด  
มองดตู้นไม้ภูเขาตกึรามบ้านช่อง เหน็เป็นเพยีงรางๆ เป็นเงาๆ ส่วนใหญ่คอืจิตน้ีมันทะลุ
ไปหมด ว่างไปหมด แม้แต่มองดูร่างกายตัวเอง มันก็เห็นแต่พอเป็นเงาๆ ส่วนจิตแท้ 
มนัทะลไุปหมด ว่างไปหมด ถงึกบัออกอทุานในใจว่า โอ้โฮ จิตน้ีว่างถงึขนาดน้ีเชียวนา  
ว่างตลอดเวลา ไม่มีอะไรเข้าผ่านในจิตเลย ถึงมันจะว่างอย่างนั้น มันก็ปรุงภาพเป็น
เคร่ืองฝึกซ้อมอยูเ่หมอืนกัน เราจะปรุงภาพใดก็แล้วแต่เถอะ เป็นเคร่ืองฝึกซ้อมจิตใจ 
ให้มคีวามว่างช�า่ชองเข้าไป จนกระทัง่แยบ็เดยีวว่างๆ พอปรุงข้ึนแยบ็ มันกว่็างพร้อมๆ 
ไปหมด

ตอนน้ีแหละตอนทีจิ่ตว่างเตม็ที ่ความรู้อนัน้ีจะเด่นเตม็ทีท่ีน่ี่ คือรูปก็ด ีเวทนากด็ี  
สัญญาก็ดี สังขารก็ดี วิญญาณก็ดี มันรู้รอบหมดแล้ว มันปล่อยของมันหมด ไม่มี 
อะไรเหลอื เหลอืแต่ความรู้อนัเดียว มนัมีความปฏพิทัธ์ มนัมคีวามสมัผัสสมัพนัธ์อ้อยอิง่ 
อยูอ่ย่างละเอยีดสขุมุมาก ยากจะอธบิายให้ตรงกบัความจริงได้ มันมคีวามดดูดืม่อยู ่
กบัความรู้อนัน้ีอย่างเดียว พออาการใดๆ เกิดข้ึนพบั มนักดั็บพร้อม มันดอูยูน่ี่ สตปัิญญา 
ขั้นนี้ ถ้าครั้งพุทธกาลท่านก็เรียก มหาสติ มหาปัญญา แต่สมัยทุกวันนี้ เราไม่อาจ 
เอื้อมพูด เราพูดว่า สติปัญญาอัตโนมัติ ก็พอตัวแล้วกับที่เราใช้อยู่ มันเหมาะสมกัน 
อยูแ่ล้ว ไม่จ�าเป็นจะต้องให้ชือ่ให้นามสงูยิง่ไปกว่าน้ัน มนักไ็ม่พ้นจากความจริงซึง่เป็น 
อยู่นี้เลย จิตดวงนี้ถึงได้เด่น ความเด่นอันนี้มันท�าให้สว่างไปหมด

วันหนึ่งเดินจงกรมอยู่ทางด้านตะวันตก วัดดอยธรรมเจดีย์ เราอดอาหารมาได้ 
๓-๔ วัน แล้ว วนัน้ันเขาจะมาใส่บาตรวนัพระในวดั เรากไ็ปเดินจงกรมอยูโ่น้นตัง้แต่สว่าง 
จนกระทั่งถึงเวลาไปบิณฑบาตที่บริเวณหน้าศาลาวัดถึงได้มา ตอนยืนร�าพึงอยู่ทาง
จงกรม มันเกิดความอัศจรรย์พิลึกพิลั่น ถึงกับอุทานออกมาว่า แหม จิตนี้ท�าไมถึง
อัศจรรย์นักหนานะ มองดูอะไรแม้แผ่นดินที่เหยียบไปมาน้ีก็เห็นอยู่ชัดๆ ด้วยตา  
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แต่ท�าไมจิตซึง่เป็นส่วนใหญ่มนัว่างไปเสยีหมด ต้นไม้ ภเูขาไม่มใีนจิต มนัว่างไปหมด
ไม่มีอะไรเหลือเลย เหลือแต่ความว่างอย่างเดียวเต็มหัวใจ ยืนร�าพึงอยู่สักประเดี๋ยว
ความรู้ชนิดหนึ่งเกิดขึ้น “ถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ใด นั้นแลคือตัวภพ” ว่าอย่างนั้น 
เรางงเลย

ความจริงค�าว่า จุด กห็มายถึง จุดผู้รู้ น้ันเอง ถ้าเราเข้าใจปัญหาน้ีตรงตามความจริง
ทีผุ่ดบอกขึน้มา มนักดั็บกนัได้ในขณะน้ันแหละ แต่น้ีมนักลบังงไปเสยี แทนทีจ่ะเข้าใจ 
เพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็น ถ้ามีจุดก็จุดผู้รู้ ถ้ามีต่อมก็หมายถึงต่อมผู้รู้ อยู่สถานที่ใด 
ก็ที่จิตดวงรู้ๆ นั้นแลคือตัวภพ อุบายที่ผุดขึ้นภายในจิตนั้นก็บอกชัดๆ แล้วไม่ผิด 
อะไรเลย แต่เรามนังงไปเอง เอ๊ะ น่ีมนัยงัไงกนันะไปเสยีอกี จึงไม่ได้ประโยชน์จากอบุาย 
ที่ผุดขึ้นบอกนั้นเลยในเวลานั้น ปล่อยให้เวลาผ่านไปเปล่าๆ เป็นเวลา ๓ เดือนกว่า 
ทั้งที่ปัญหานั้นก็แบกอยู่ในจิตนั่นแล ยังปลงวางกันไม่ได้

ทน้ีีถงึเวลามันจะรู้นะ ก็พจิารณาจิตอนัเดยีวไม่ได้กว้างขวางอะไร เพราะสิง่ต่างๆ  
ที่เป็นส่วนหยาบมันรู้หมด รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส ทั่วโลกธาตุมันรู้หมด
เข้าใจหมด และปล่อยวางหมดแล้ว มันไม่สนใจพิจารณา แม้แต่รูป เวทนา สัญญา 
สงัขาร วญิญาณ ยังไม่ยอมสนใจพจิารณาเลย มนัสนใจอยูเ่ฉพาะความรู้ทีเ่ด่นดวงกบั 
เวทนาส่วนละเอยีดภายในจิตเท่าน้ัน สตปัิญญาสมัผัสสมัพนัธ์อยูก่บัอนัน้ี พจิารณาไป 
พจิารณามา แต่กพ็งึทราบว่าจุดทีว่่าน้ีมนัยงัเป็นสมมตุ ิมนัจะสง่าผ่าเผยขนาดไหน กส็ง่า
ผ่าเผยอยูใ่นวงสมมตุ ิจะสว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหน กส็ว่างกระจ่างแจ้งอยูใ่นวงสมมตุิ  
เพราะอวิชชายังมีอยู่ในนั้น

อวิชชานั้นแลคือตัวสมมุติ จุดแห่งความเด่นดวงนั้นก็แสดงอาการลุ่มๆ ดอนๆ 
ตามขั้นแห่งความละเอียดของจิตให้เราเห็นจนได้ บางทีก็มีลักษณะเศร้าหมองบ้าง 
ผ่องใสบ้าง ทุกข์บ้าง สุขบ้าง ตามขั้นละเอียดของจิตภูมินี้ให้ปรากฏพอจับพิรุธได้อยู่
น่ันแล สตปัิญญาขัน้น้ีเป็นองครักษ์รักษาจิตดวงน้ีอย่างเข้มงวดกวดขัน แทนทีม่นัจะ
จ่อกระบอกปืนคอืสตปัิญญาเข้ามาทีน่ี่มันไม่จ่อ มนัส่งไปทีอ่วชิชาหลอกไปโน้น จึงได้ว่า 
อวิชชาน้ีแหลมคมมาก ไม่มอีะไรแหลมคมมากยิง่กว่าอวชิชาซึง่เป็นจุดสดุท้าย ความโลภ 
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มันก็หยาบๆ พอเข้าใจและเห็นโทษได้ง่าย โลกยังพอใจกัน โลภคิดดูซิ ความโกรธ 
กห็ยาบๆ โลกยงัพอใจโกรธ ความหลง ความรัก ความชงั ความเกลยีด ความโกรธอะไร  
เป็นของหยาบๆ พอเข้าใจและเห็นโทษได้ง่าย โลกยังพอใจกัน

อันนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้น มันเลยมาหมด ปล่อยมาได้หมด แต่ท�าไมมันยังมาติด
ความสว่างไสว ความอัศจรรย์อันนี้ ทีนี้อันนี้เมื่อมันมีอยู่ภายในนี้ มันจะแสดงความ
อับเฉาขึ้นมานิดๆ แสดงความทุกข์ขึ้นมานิดๆ ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลง ไม่แน่นอน 
ไม่คงเส้นคงวา ให้จับได้ด้วยสติปัญญาที่จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลา ไม่ลดละ
ความพยายามอยากรู้อยากเหน็ความเป็นต่างๆ ของจิตดวงน้ี สดุท้ายก็หนีไม่พ้น ต้องรู้
กันจนได้ว่าจิตดวงน้ีไม่เป็นทีแ่น่ใจตายใจได้ จึงเกดิความร�าพงึขึน้มาว่า จิตดวงเดยีวน้ี 
ท�าไมจึงเป็นไปได้หลายอย่างนักนะ เด๋ียวเป็นความเศร้าหมอง เด๋ียวเป็นความผ่องใส 
เดี๋ยวเป็นสุข เดี๋ยวเป็นทุกข์ ไม่คงที่ดีงามอยู่ได้ตลอดไป ท�าไมจิตละเอียดถึงขนาดนี้
แล้วจึงยังแสดงอาการต่างๆ อยู่ได้

พอสติปัญญาเร่ิมหันความสนใจเข้ามาพิจารณาจิตดวงน้ี ความรู้ชนิดหน่ึงที่ 
ไม่คาดไม่ฝันกผุ็ดขึน้มาภายในใจว่า ความเศร้าหมองก็ด ีความผ่องใสกด็ ีความสขุกด็ี  
ความทกุข์ก็ดี เหล่าน้ีเป็นสมมตุทิัง้สิน้ และเป็นอนัตตาทัง้มวลนะ เท่าน้ันแล สตปัิญญา 
ก็หย่ังทราบจิตที่ถูกอวิชชาครอบง�าอยู่น้ันว่าเป็นสมมุติที่ควรปล่อยวางโดยถ่ายเดียว
ไม่ควรยึดถอืเอาไว้ หลังจากความรู้ทีผ่ดุขึ้นบอกเตอืนสติปญัญาผูท้�าหน้าที่ตรวจตรา
อยู่ขณะนั้น ผ่านไปครู่เดียว จิตและสติปัญญาเป็นราวกับว่าต่างวางตัวเป็นอุเบกขา
มัธยัสถ์ ไม่กระเพื่อมตัวท�าหน้าที่ใดๆ ในขณะนั้น จิตเป็นกลางๆ ไม่จดจ่อกับอะไร 
ไม่เผลอส่งใจไปไหน ปัญญาก็ไม่ท�างาน สติก็รู้อยู่ธรรมดาของตนไม่จดจ่อกับสิ่งใด

ขณะจิต สต ิปัญญา ทัง้สามเป็นอเุบกขามธัยัสถ์น้ันแล เป็นขณะทีโ่ลกธาตภุายในจิต 
อันมีอวิชชาเป็นผู้เรืองอ�านาจได้กระเทือนและขาดสะบั้นบรรลัยลงจากบัลลังก์ คือใจ  
กลายเป็นวิสุทธิจิตขึ้นมาแทนที่ ในขณะเดียวกันกับอวิชชาขาดสะบั้นหั่นแหลกแตก 
กระจายหายซากลงไปด้วยอ�านาจสติปัญญาที่เกรียงไกร ขณะที่ฟ้าดินถล่มโลกธาต ุ
หวัน่ไหว (โลกธาตภุายใน) แสดงมหศัจรรย์บัน้สดุท้ายปลายแดนระหว่างสมมตุกิบัวมิตุติ  
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ตดัสนิความบนศาลสถิตยุตธิรรม โดยวมิตุตญิาณทสัสนะเป็นผู้ตดัสนิคูค่วาม โดยฝ่าย 
มชัฌมิาปฏปิทา มรรคอริยสจั เป็นฝ่ายชนะโดยสิน้เชิง ฝ่ายสมทุยัอริยสจั เป็นฝ่ายแพ้ 
น็อกแบบหามลงเปล ไม่มีทางฟื้นตัวตลอดอนันตกาลสิ้นสุดลงแล้ว

เจ้าตวัเกดิความอศัจรรย์ล้นโลก อทุานออกมาว่า โอ้โห้ๆ อศัจรรย์หนอๆ แต่ก่อน 
ธรรมน้ีอยู่ทีไ่หนๆ มาบดัน้ีธรรมแท้ ธรรมอศัจรรย์เกนิคาด (เกนิโลก) มาเป็นอยูท่ีจิ่ต  
และเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัจิตได้อย่างไร และแต่ก่อนพระพทุธเจ้า พระสงฆ์สาวก 
อยู่ที่ไหน มาบัดน้ีองค์สรณะที่แสนอัศจรรย์มาเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับจิตดวงน้ีได ้
อย่างไร โอ้โห้ ธรรมแท้ พทุธะแท้ สงัฆะแท้ เป็นอย่างน้ีหรือ ไม่อยูก่บัความคาดหมาย 
ด้นเดาใดๆ ทั้งสิ้น แต่เป็นความจริงล้วนๆ อยู่กับความจริงล้วนๆ อย่างเดียว

หลังจากน้ันก็เกิดร�าพึงเป็นลักษณะท้อใจต่อเพื่อนร่วมโลกร่วมทุกข์เก่ียวกับ
ธรรมทีเ่ป็นอยูใ่นใจว่า เมือ่ธรรมแท้เป็นเช่นน้ี จะน�าออกสอนใครให้รู้ให้เข้าใจได้อย่างไร  
อยูค่นเดียวพอถงึวนัขนัธ์แตกธาตสุลายไป ไม่เหมาะสมกว่าการบอกกล่าวสัง่สอนใคร
ละหรือ พอร�าพึงเช่นนี้ก็มีความรู้ชนิดหนึ่งผุดขึ้นมาว่า พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นธรรม 
อัศจรรย์นี้เพียงคนเดียว แต่เป็นศาสดาสั่งสอนสัตว์ได้ตั้งสามโลกธาตุ ท�าไมเวลาเรา
สอนตนยงัสอนได้ สอนคนอืน่จะท้อใจสอนไม่ได้อย่างไร เพราะแนวทางสอนแนวทางรู้ 
มีอยู่มิได้ปิดบังลี้ลับ พอทราบเช่นน้ี ความรู้สึกท้อใจที่จะพูดกับเพื่อนฝูงจึงค่อยๆ 
คลี่คลายออกมา

เรือ่งทัง้น้ียงัท�าให้ระลกึถงึองค์ศาสดาขณะตรัสรู้ทแีรก ทรงท�าความขวนขวายน้อย  
อดิหนาระอาพระทยัในการทีจ่ะน�าธรรมอันประเสริฐในพระทยัออกสัง่สอนโลก เพราะ
ทรงเห็นว่าเหลือวิสัยที่จะรู้เห็นตามได้ ทั้งที่ทรงปรารถนาเป็นศาสดาเพื่อสั่งสอนโลก
อยู่แล้ว เพราะเห็นว่าธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้น เป็นธรรมสุดเอื้อมหมดหวังที่โลกจะ
ยอมรับนับถือและปฏิบัติเพื่อรู้เห็นตามได้ แต่เมื่อทรงพิจารณาย้อนหลังถึงปฏิปทา 
ทีท่รงด�าเนินมาจนถึงความรู้แจ้ง ก็ทราบได้ว่าไม่เป็นธรรมทีส่ดุเอือ้มหมดหวงั ยงัจะเกดิ 
ประโยชน์แก่โลกอย่างมหาศาลไม่มปีระมาณ เพราะการสัง่สอนตามแนวทางของธรรม
ที่เคยเห็นผลมาแล้วไม่สงสัย จึงปลงพระทัยในการที่จะสั่งสอนสัตว์โลกต่อไป
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เราที่เป็นในลักษณะนี้เพราะเป็นธรรมไม่เคยรู้เคยเห็น และเป็นธรรมอัศจรรย์ 
สดุส่วน เมือ่มองดูเฉพาะผลในปัจจุบนั ไม่มองสาวไปถงึเหตทุีด่�าเนินมา จึงท�าให้ท้อถอย 
ปล่อยวางในการทีจ่ะพดูสนทนากับใครๆ ตลอดการเทศนาว่าการต่างๆ เกีย่วกบัธรรมน้ี  
ต่อเมื่อได้พิจารณาสาวถึงเหตุคือปฏิปทาเครื่องด�าเนินมาแล้ว จึงท�าให้มีแก่ใจในการ 
ทีจ่ะพดูคยุ ตลอดการแสดงออกแห่งธรรมแง่ต่างๆ ตามข้ันภมิูของผู้มาเกีย่วข้องศกึษา 
อบรมด้วยเรื่อยมา จนกลายเป็นอาจารย์แบบปลอมๆ ขึ้นมาด้วยความเสกสรรของ 
ประชาชน พระเณรทัง้หลาย ดงัทีเ่ป็นอยูน้ี่แล เมือ่เป็นเช่นน้ีกจ็�าต้องได้พดูจาปราศรัย 
เทศนาว่าการดุด่าว่ากล่าวกันไปตามความหนักเบาที่ควรแสดง

ต้องขออภัยกับท่านผู้ฟัง ผู้อ่านมากๆ ด้วย ที่จะเรียนแบบเถรตรงเกินไปจน 
น่าเกลยีดน้ี คอืในเวลาพระเศษเดนเทีย่วหวัซกุหวัซนุด้วยความทกุข์แสนสาหสัเพราะ
การฝึกทรมานตนอยู่ในป่าในเขาด้วยความตะเกียกตะกายโดยอาการต่างๆ แทบไป
แทบอยู ่แบบไม่มีกสุลามาตกิาตามส่งเสยีบ้างเลย เพราะความทกุข์ทรมานร้อยแปดพนั
ประการน้ัน ไม่มีใครทราบและสนใจคดิกนับ้าง นอกจากคนในป่าในเขาทีไ่ปอาศยัเขาอยู่ 
พอประทังชีวิตไปในวันหนึ่งๆ ที่เขาอาจพอทราบได้บ้างเป็นบางส่วนบางอาการ

ดงัน้ัน ค�าว่า พระพทุธเจ้าทรงบ�าเพญ็พระองค์ถึงข้ันสลบไสลก่อนตรัสรู้น้ัน จึงเป็น 
ธรรมที่ผู ้ปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยความมุ่งม่ันถึงใจ  
ต้องยอมรับและเชื่ออย่างถึงใจไม่มีความกังขา นอกจากผู้ไม่เคยปฏิบัติและไม่สนใจ
ปฏบิตัเิลย หรือปฏิบตัแิบบเอาเสือ่หมอนมัดตดิหลงัตดิคอรอให้กิเลสตาย และขดุหลมุ 
ฝังศพกเิลสด้วยการนอนคอยตกัตวงเอามรรคผลนิพพานอยูท่่าเดียวเท่าน้ัน จะไม่ยอม 
เชื่อการด�าเนินด้วยความล�าบากของพระพุทธเจ้าแลสาวกทั้งหลายเลย ยิ่งสมัยนี้เป็น
สมัยคนฉลาดมาก อะไรทีข่ดัต่อความเป็นปราชญ์ของตน แม้สิง่น้ันจะถกูจะดวีเิศษวโิส 
เพียงไร ก็ไม่สนใจรับน�าสิ่งที่ดีนั้นเข้ามาเทียบเคียงความเป็นปราชญ์ของตน สุดท้าย
ความเป็นปราชญ์น้ันกไ็ม่พ้นจากความพาลแก่ตนและส่วนรวมจนได้ ฉะน้ัน วถิทีางเดิน 
ของความต�่าทรามแห่งจิตใจกับวิถีทางเดินแห่งความมีธรรมในใจจึงต่างกันมาก
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ท่านนักปฏิบัติ ตามหลักธรรมท่านว่าเป็นนักพิจารณาใคร่ครวญทุกแง่ทุกมุม  
ทัง้ทางธรรมและทางโลกด้วยความไม่ประมาท ไม่ว่าจะอยูใ่นอริิยาบถใด อยูใ่นสถานทีใ่ด  
ควรมีสติปัญญาประคองตัวอยู่เสมอ ไม่สนใจกับความบกพร่องหรือสมบูรณ์ทาง
มรรยาทความประพฤตดิ-ีชัว่ ตลอดการให้คะแนนตดัคะแนนของผู้ใด ยิง่กว่าความ
สนใจกับความบกพร่องหรือสมบูรณ์ทางมรรยาทความประพฤติดี-ชั่ว ตลอดการให้ 
คะแนนหรือตดัคะแนนตวัเราเอง น่ีคอืทางเดนิของธรรมส�าหรับผู้ประพฤตธิรรม มธีรรม 
ประจ�าตวั ถ้าตรงข้ามเป็นทางเดินฝ่ายต�า่ส�าหรับผู้ใจต�า่หาความเป็นธรรมเข้าแทรกมไิด้ 
นี่เป็นค�าเตือนท่านนักปฏิบัติที่มาศึกษาอบรมได้เข้าใจอย่างถึงใจโดยทั่วกัน

ธรรมทีก่ล่าววนัน้ีส่วนมากเป็นเร่ืองส่วนตวั เป็นธรรมไม่สมควรน�าออกแสดงในที ่
สาธารณชน ซึ่งมีความรู้สึกในแง่หนักเบาต่างกัน อาจมีส่วนเสียทางโลกวัชชะส�าหรับ
ผู้แสดง และมีส่วนเสียทางจิตใจของผู้ฟังผู้อ่านได้เมื่อถอดเทปออกพิมพ์เป็นอักษร 
นอกจากฟังในวงเฉพาะทีค่วรฟังและเข้าใจกนัได้ดีเท่าน้ัน กณัฑ์น้ีจึงรู้สกึฝืนใจฝืนนิสยั 
ของผู้แสดงอยูไ่ม่น้อย เท่าทีน่�าออกกด้็วยความเหน็ใจท่านผู้มาศึกษาอบรมด้วยความ 
เป็นธรรมขอร้องให้น�าออก เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะได้ยึดเป็นแนว 
ปฏบิตัต่ิอไปตลอดกาลนาน หากผิดพลาดประการใด จึงขออภัยจากท่านผู้อ่านทัง้หลาย 
โดยทั่วกันด้วย โดยคิดว่าท่านผู้ทรงธรรมทางด้านปฏิบัติจิตตภาวนายังมีอยู่มาก 
ทัง้ปัจจุบนัและอนาคต ซึง่อาจได้รับประโยชน์จากธรรมกณัฑ์แหวกแนวน้ีบ้าง ผู้แสดง
จึงทนอายในการขายความโง่ของตนไว้ในกัณฑ์นี้
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รู้อสุภะ รู้อย่างไร

 เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑

วัดนี้เราไม่ปฏิบัติตามความรู้ความเห็นความต้องการของคน แต่เราปฏิบัติเพื่อ
หลกัธรรมหลกัวนัิย หลกัศาสนาเป็นส่วนใหญ่ เพือ่ประชาชนทัง้แผ่นดนิซึง่อาศยัศาสนา  
อนัเป็นหลกัปกครองทีถ่กูต้องดงีามทีเ่น่ืองมาจากการประพฤตปิฏบิตัทิีถ่กูต้องด้วยดี 
ของพระเณร ซึง่เป็นผู้น�าทางศาสนาของประชาชนชาวพทุธ เพราะฉะน้ัน เราจึงไม่สนใจ 
ทีจ่ะปฏบิตัต่ิอผู้ใดเพราะความเกรงใจเป็นใหญ่ ให้นอกเหนือจากธรรมจากวนัิยอนัเป็น 
หลักศาสนาไป หากใจเกิดโอนเอนไปตามความรู้ความเห็นของผู้หนึ่งผู้ใด หรือของ 
คนหมู่มากซึ่งหาประมาณไม่ได้แล้ว วัดและศาสนาก็จะหาประมาณหรือหลักเกณฑ ์
ไม่ได้ วัดที่เอนเอียงไปตามโลกโดยไม่มีเหตุผลเป็นเครื่องยืนยันรับรอง ก็จะหาเขต 
หาแดนหาประมาณไม่ได้ และจะกลายเป็นวดัไม่มเีขตมแีดนไม่มกีฎเกณฑ์ ไม่มีเน้ือหนัง 
แห่งศาสนาติดอยู่บ้างเลย

ผู้หาของดมีีคณุค่าไว้เทดิทนูสกัการบชูากค็อืคนฉลาด จะหาของดีเน้ือแท้ไว้เป็น
เคร่ืองยดึเหน่ียวน�า้ใจกจ็ะหาไม่ได้เลย เพราะมแีต่สิง่จอมปลอมเหลวไหลเตม็วดัเตม็วา 
เตม็พระเตม็เณรเถรช ีเตม็ไปหมดทกุแห่งทกุหนต�าบลหมูบ้่าน ไม่ว่าวดัไม่ว่าบ้าน ไม่ว่า 
ทางโลกทางธรรม คละเคล้าเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับความจอมปลอมหลอกลวง 
หาสาระส�าคัญไม่ได้
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ด้วยเหตุน้ีจึงต้องแยกแยะออกเป็นสัดเป็นส่วนว่า ศาสนธรรมกับโลกแม้อยู่
ด้วยกันก็ไม่เหมือนกัน พระเณร วัดวาอาวาส ศาสนา ตั้งอยู่ในบ้าน ตั้งอยู่นอกบ้าน  
หรือตัง้อยูใ่นป่า กไ็ม่เหมอืนบ้าน คนมาเกีย่วข้องกไ็ม่เหมือนคน ต้องเป็นวดัเป็นพระ 
เป็นธรรมวนัิยอนัเป็นตวัของตวัอยูเ่สมอ ไม่เป็นน้อย ไม่ขึน้กบัผู้ใดสิง่ใด หลกัน้ีจึงเป็น 
หลกัส�าคัญทีจ่ะสามารถยึดเหน่ียวน�า้ใจของคนทีมี่ความเฉลยีวฉลาด หาหลกัความจริง 
ไว้เป็นทีส่กัการบชูาหรือเป็นขวญัใจได้ เราคดิในแง่น้ีมากกว่าแง่อืน่ๆ แม้พระพทุธเจ้า
ผู้เป็นองค์ศาสดากท็รงคิดในแง่น้ีเหมือนกนั ดังจะเหน็ได้ในเวลาทีพ่ระองค์ประทบัอยู่
โดยเฉพาะกับพระนาคิตะเป็นต้น

เวลามีประชาชนส่งเสยีงเอกิเกริกเฮฮาเข้าไปเฝ้าพระพทุธเจ้า พระองค์ทรงรับสัง่ว่า  
นาคติะ น่ันใครส่งเสยีงอกึทกึวุน่วายกนัมาน้ัน เหมอืนชาวประมงเขาแย่งปลากนั เราไม่ 
ประสงค์สิง่เหล่าน้ีซึง่เป็นการท�าลายศาสนา ศาสนาเป็นสิง่ทีรั่กษาไว้ส�าหรับโลกให้ได้รับ 
ความร่มเย็นเป็นสขุ เหมอืนกบัน�า้ทีใ่สสะอาดทีรั่กษาไว้แล้วด้วยด ีเป็นเคร่ืองอาบดืม่
ใช้สอยแก่ประชาชนทัว่ไปได้ด้วยความสะดวกสบาย ศาสนากเ็ป็นเช่นน�า้อนัใสสะอาดน้ัน  
จึงไม่ต้องการให้ผู้หน่ึงผู้ใดเข้ามารบกวนท�าศาสนาให้ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไป น่ีคือ
พระพุทธพจน์ที่ทรงแสดงกับพระนาคิตะ

จากน้ันกส็ัง่ให้พระนาคติะไปบอกเขาให้กลบัไปเสยี กริิยาการแสดงออกเช่นน้ัน 
กับเวลาค�า่คืนเช่นน้ี ไม่ใช่เวลาทีจ่ะมาเกีย่วข้องกบัพระ ซึง่ท่านอยูด้่วยความวเิวกสงัด  
กิริยาทีส่ภุาพดงีามเป็นสิง่ทีม่นุษย์ผู้ฉลาดคดัเลอืกมาใช้ได้ และเวลาอืน่มถีมไป เวลาน้ี 
ท่านต้องการความสงัด จึงไม่ควรมารบกวนท่านให้เสียเวลาและล�าบากโดยไม่เกิด
ประโยชน์แต่อย่างใด น่ีคือหลักด�าเนินอันเป็นตัวอย่างจากองค์ศาสดาของพวกเรา 
ไม่ใช่จะคลกุคลตีโีมงกบัประชาชนญาตโิยมโดยไม่มขีอบเขตเหตผุล ไม่มีกฎมเีกณฑ์ 
ไม่มีเวล�า่เวลาดงัทีเ่ป็นอยู ่ซึง่ราวกบัศาสนาและพระเณรเราเป็นโรงกลัน่สรุา เป็นเจ้าหน้า 
เจ้าตาจ่ายสรุาให้ประชาชนยดึไปมอมเมากนัไม่มวีนัสร่างซา แต่ศาสนาเป็นยาแก้ความ 
เมามัว พระเณรเป็นหมอรักษาความเมามวัของตนและของโลก ไม่ใช่นักจ่ายสรุาเคร่ือง 
มึนเมาจนหมดความรู้สึกในความนึกกระดากอาย
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ใครก้าวเข้ามาวัดก็ว่าเขาเลื่อมใสศรัทธา อนุโลมผ่อนผันไปจนลืมเน้ือลืมตัว 
ลมืธรรมลมืวนัิย ลมืกฎระเบยีบอนัดงีามของวดัของพระของเณรไปหมด จนกลายเป็น 
การท�าลายตนเองและวัดวาศาสนาให้เสียไปวันละเล็กละน้อย และกลายเป็นตมเป็น
โคลนไปหมดทั้งชาววัดชาวบ้าน หาที่ยึดเป็นหลักเกณฑ์ไม่ได้ พระเต็มไปด้วยมูตร
ด้วยคูถคือสิ่งเหลวไหลภายในวัดในตัวพระเณร

ด้วยเหตน้ีุ เราทกุคนผู้บวชในพระศาสนา จงส�านึกในข้อเหล่าน้ีไว้ให้มาก อย่าเหน็ 
สิง่ใดมีคณุค่าเหนือธรรมเหนือวนัิย อนัเป็นหลกัใหญ่ส�าหรับรวมจิตใจของโลกชาวพทุธ 
ให้ได้รับความมัน่ใจ ศรัทธาและร่มเยน็ ถ้าหลกัธรรมหลกัวนัิยได้ขาดหรือด้อยไปเสยี  
ประโยชน์ของประชาชนชาวพุทธที่จะพึงได้รับก็ต้องด้อยไปตาม จนถึงกับหาที่ 
ยึดเหนี่ยวไม่ได้ ทั้งๆ ที่ศาสนามีเต็มคัมภีร์ใบลาน มีอยู่ทุกแห่งทุกหน พระไตรปิฎก
ไม่อดไม่อัน้ เตม็อยูท่กุวดัทกุวา แต่สาระส�าคัญทีจ่ะน�ามาประพฤตปิฏิบตัใิห้ประชาชน
ทั้งหลายได้รับความเชื่อความเลื่อมใส ยึดเป็นหลักจิตหลักใจไปประพฤติปฏิบัติเพื่อ 
เป็นประโยชน์หรือเป็นสริิมงคลแก่ตนน้ันกลบัไม่มี ทัง้ๆ ทีศ่าสนายงัมีอยู ่เรากเ็หน็อย่าง 
ชัดเจนอยู่แล้วเวลานี้

หลกัใหญ่ทีจ่ะท�าให้ศาสนาเจริญรุ่งเรือง และเป็นสกัขีพยานแก่ประชาชนผู้เข้ามา 
เกี่ยวข้องเพื่อหวังบุญและสิริมงคลทั้งหลายกับวัด ก็คือพระเณร ถ้าพระเณรตั้งใจ
ประพฤตปิฏบิตัติามหลกัธรรมหลกัวนัิยทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนไว้ น้ันแลคอืผู้รักษาไว้ 
ซึง่แบบฉบบัอนัดีงามแห่งพระศาสนาและมรรคผลนิพพานไม่สงสยั เขาจะยดึเป็นหลกั 
เป็นเกณฑ์ได้ เพราะคนในโลกนีค้นฉลาดยงัมอียูม่าก สว่นคนโง่แมม้มีากจนลน้โลก 
กห็าประมาณไม่ได้ เม่ือถกูใจเขาเขากช็มเชย การชมเชยน้ันกช็มเชยแบบความโง่ของเขา  
ไม่เกดิประโยชน์ ถ้าไม่พอใจกต็�าหนิตเิตยีน ความต�าหนิตเิตยีนน้ันกไ็ม่เกดิประโยชน์ 
แก่ทั้งเขาและเราด้วย แต่ผู้เฉลียวฉลาดชมเชยนั้นยึดเป็นหลักจิตใจได้ แก่เขาด้วย 
แก่เราด้วย เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ชมเชยพระสงฆ์ก็ชมเชยด้วยหลักความจริง 
ความฉลาด พระสงฆ์ผู้ตระหนักในเหตุผลก็สามารถท�าตนให้เป็นเนื้อนาบุญของเขา 
ได้ด้วย เขาก็ได้รับประโยชน์ด้วย แม้ต�าหนิกมี็เหตผุลทีค่วรยดึเป็นคตไิด้ ด้วยเหตน้ีุ 
เราผู้ปฏิบัติพึงตระหนักในข้อนี้ให้ดี
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ไปที่ไหนอย่าลืมเนื้อลืมตัวว่าตนเป็นนกัปฏิบัติ เป็นองค์แทนพระศาสดาในการ
ด�าเนินพระศาสนา และประกาศพระศาสนาด้วยการปฏิบตั ิโดยไม่ถงึกบัต้องประกาศ
สัง่สอนประชาชนให้เข้าใจในอรรถในธรรมโดยถ่ายเดยีว แม้เพยีงข้อวตัรปฏิบตัทิีต่น
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน้ัน ก็เป็นทัศนียภาพอันดีงามให้ประชาชนเกิดความเชื่อความ 
เลือ่มใสได้ เพราะการได้เหน็ได้ยนิของตนอยูแ่ล้ว ย่ิงได้มีการแสดงอรรถธรรมให้ถกูต้อง 
ตามหลกัของการปฏบิตัโิดยหลกัธรรมของพระพทุธเจ้าด้วยแล้ว กย็ิง่เป็นการประกาศ
พระศาสนาโดยถกูต้องดงีามให้สาธชุนได้ยดึเป็นหลกัใจ ศาสนากม็คีวามเจริญรุ่งเรือง
ไปโดยล�าดับในหัวใจชาวพุทธ

อยูท่ีใ่ดไปทีใ่ด อย่าลมืหลกัส�าคญัคอื ศีล สมาธ ิปัญญา อนัเป็นหลกังานส�าคญั
ของพระ น้ีแลคอืหลกังานส�าคญัของพระเราทกุรูปทีเ่ป็นศากยบตุรพทุธชโินรสปรากฏ
ในพระพุทธศาสนาว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคต เป็นอยู่ที่ตรงน้ี ไม่ได้เป็นอยู่เพียง 
โกนผม โกนคิ้วนุ่งเหลืองห่มเหลืองเท่านั้น อันนั้นใครท�าเอาก็ได้ไม่ส�าคัญ ส�าคัญที่ 
การประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ศีลพยายามระมัดระวังรักษาอย่าให้ขาด 
ให้ด่างพร้อย มคีวามระเวยีงระวงัอยูท่กุอิริยาบถด้วยสตปัิญญาของเรา อะไรจะขาดตก 
บกพร่องไปกต็าม ศลีอย่าให้ขาดตกบกพร่อง เพราะเป็นสมบตัอินัส�าคญัประจ�ากับเพศ 
ของตน หวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับศีลของตนโดยแท้

สมาธทิียั่งไม่เกิด ก็พยายามฝึกฝนอบรมดดัแปลงจิตใจ ฝ่าฝืนทรมานจิตใจตวัพยศ 
เพราะอ�านาจของกเิลสน้ัน ให้เข้าสูเ่ง้ือมมอืของความเพยีร มีสตปัิญญาเป็นเคร่ืองสกดั 
ลัดกั้นความคะนองของใจให้เข้าสู่ความสงบเย็นใจจนได้ นี่ก็เป็นสมาธิสมบัติส�าหรับ
พระเรา ปัญญาคือความฉลาด ปัญญาจะใช้ได้ในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อไม่ว่า 
กิจการภายนอกภายใน ให้น�าปัญญาออกใช้เสมอ ยิง่เข้าสูภ่ายในคือการพจิารณากเิลส 
อาสวะประเภทต่างๆ ดว้ยแล้ว ปัญญายิ่งเป็นของส�าคญัมาก ปญัญากับสตนิีแ้ยกกัน 
ไม่ออก จะต้องท�าหน้าทีไ่ปพร้อมๆ กัน สตเิป็นผู้ควบคมุงานคือปัญญาทีก่�าลงัท�างาน 
หากสตไิด้เผลอไปเมือ่ไร งานน้ันกไ็ม่ส�าเร็จเตม็เมด็เตม็หน่วย เพราะฉะน้ัน สตจึิงเป็น 
ธรรมจ�าเป็นทีจ่ะต้องแนบน�าในงานของตนอยูเ่สมอ น่ีคอืงานของพระ ให้ท่านทัง้หลาย 



198

จ�าไว้อย่างถึงใจตลอดไป อย่าชนิชา จะกลายเป็นพระหน้าด้านไปโดยทีโ่ลกเขาเคารพ
กราบไหว้ทุกวันเวลา

ออกพรรษาน้ี ต่างองค์ต่างก็จะต้องพลัดพรากจากกันไปตามหน้าที่และความ
จ�าเป็น และกฎ คือ อนิจฺจํ ทกุขฺ ํอนตตฺา ห้ามไม่อยู ่เพราะเป็นคตธิรรมดา เป็นเร่ืองใหญ่  
แม้ตัวผมเองก็ไม่ได้แน่ใจว่าจะอยู่กับท่านทั้งหลายไปนานสักเท่าไร เพราะอยู่ใต้กฎ 
อนิจฺจํ เหมอืนกนั ในขณะทีอ่ยู่ด้วยกัน พงึตัง้ใจส�าเหนียกศึกษาให้ถงึใจสมกบัเรามา 
ศึกษาอบรมและประพฤติปฏิบัติ

ค�าว่าปัญญาดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ คือการพิจารณาคลี่คลายดูส่วนต่างๆ ที่มา
เกีย่วข้องทัง้ภายนอกภายใน (ต้องขออภัยท่านนักธรรมะด้วยกนัทัง้หญงิทัง้ชายทีต่ก
อยูใ่นสภาพอย่างเดียวกัน กรุณาพจิารณาเป็นธรรม) รูป ส่วนมากกเ็ป็นรูปหญงิ-ชาย  
ในหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่า ไม่มีรูปใดที่จะเป็นข้าศึกแก่เพศสมณะเรายิ่งกว่า 
รูปหญงิ-ชาย เสยีงหญงิ-ชาย กลิน่หญงิ-ชาย รสของหญงิ-ชาย เคร่ืองสมัผัสถกูต้อง 
ของหญิง-ชาย นี้เป็นเอกที่จะให้เป็นโทษเป็นภัยแก่สมณะ ให้พึงส�ารวมระวังให้มาก
ยิ่งกว่าการส�ารวมระวังในเรื่องอื่นๆ สติปัญญาก็ให้คลี่คลายจุดที่ส�าคัญนี้มากยิ่งกว่า
คลี่คลายการงานอย่างอื่นๆ

รูปก็แยกแยะดดู้วยปัญญาให้เหน็ชดัเจน ค�าว่ารูปหญงิ-ชาย น้ัน ให้ชือ่ตามสมมตุิ  
ความจริงแล้วไม่ใช่หญิง-ชาย เป็นรูปธรรมดาเหมือนเราๆ ท่านๆ มีหนังหุ้มห่อทั่ว
สรรพางค์ร่างกาย เข้าไปภายในกมี็เน้ือ มหีนัง มเีอน็ มีกระดกู เตม็ไปด้วยของปฏกิลู
โสโครกด้วยกัน ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอาการใดที่ผิดแปลกจากรูปของเราไปเลย เป็นแต่ 
เพยีงว่าความส�าคญัของใจน้ันมันว่าเป็นหญงิ-ชาย ค�าว่าเป็นหญงิ-ชาย น้ัน มนัสลกั 
ลงไปภายในจิตใจอย่างลกึซึง้ด้วยความส�าคญัของใจเอง ทัง้ทีไ่ม่เป็นความจริง เป็นความ 
ส�าคัญต่างหาก

เสียงก็เหมือนกัน เสียงก็เป็นเสียงธรรมดา แต่เราหมายไปว่าเป็นเสียงวิสภาค 
เพราะฉะน้ันจึงทิม่แทงเข้าในหวัใจบรุุษอย่างฝังลกึ เฉพาะอย่างยิง่นักบวชเรา และแทง 
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ทะลเุข้าไปจนลมืเน้ือลมืตวั ขัว้หวัใจขาดสะบัน้ทัง้ทีย่งัมีชวีติอยู ่ขัว้หวัใจขาดเป่ือยเน่าเฟะ 
แต่ไม่ตาย เจ้าตัวกลับเพลินฟังเพลงเสียงขั้วหัวใจขาดอย่างไม่มีวันจืดจางอิ่มพอ

กลิ่นก็กลิ่นธรรมดาเหมือนเรานี่ เพราะเป็นกลิ่นคน ถึงจะเอาน�้าอบน�้าหอมจาก
เมืองเทพเมืองพรหมทีไ่หนมาประมาชโลม กเ็ป็นกลิน่ของอนัน้ันต่างหาก ไม่ใช่กลิน่ของ 
หญิง-ชายแท้ แม้นิดเดียวเลย จงพิจารณาแยกแยะออกดูให้ละเอียดถี่ถ้วน

รสกเ็พยีงความสมัผัสกนั การสมัผัสกไ็ม่เหน็ผิดแปลกอะไรกบัอวยัวะเราสมัผัส
อวัยวะเราเอง อวยัวะน้ันๆ กเ็ป็นดนิ น�า้ ลม ไฟ เหมอืนกนั ไม่เหน็มอีะไรผิดแปลกกนั  
แน่ะ เราต้องพจิารณาให้ชดัเจนอย่างน้ี แล้วกพ็จิารณาตนเทยีบเคยีงกบัรูป เสยีง กลิน่ 
รส เคร่ืองสมัผัส ของค�าว่าหญงิ-ชาย น้ัน เข้ามาเทยีบเคียงกบัรูป เสยีง กลิน่ รส ของเรา  
กไ็ม่มอีะไรผิดแปลกกนัโดยหลกัธรรมชาตโิดยหลกัความจริง นอกจากความเสกสรร
ปั้นยอของใจที่มันคิดไปเสกสรรไปเท่านั้น

ด้วยเหตน้ีุจึงต้องอาศัยปัญญาพจิารณาคลีค่ลาย อย่าให้ความส�าคญัในแง่ใดแง่หน่ึง 
ที่จะเป็นข้าศึกแก่ตนเข้ามาแทรกสิงหรือท�าลายจิตใจของตนได้ ให้สลัดปัดทิ้งด้วย
ปัญญาอันเป็นความจริง ลงสู่ความจริงว่า สักแต่ว่ารูป สักแต่ว่าเสียง สักแต่ว่ากลิ่น  
สักแต่ว่ารส สักแต่ว่าเครื่องสัมผัส ที่ผ่านแล้วหายไปๆ ทั้งมวล เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆ 
น่ีคือการพจิารณาถกูต้อง และสามารถถอดถอนความยดึมัน่ส�าคัญผิดกบัสิง่น้ันๆ ได้ 
โดยล�าดับไม่สงสัย

จะพจิารณาไปในวตัถสุิง่ใดกต็ามในโลกน้ี มนัเตม็อยูด้่วยกอง อนิจฺจํ ทกุขฺ ํอนตตฺา  
หาความจีรังถาวรไม่ได้ อาศัยสิง่ใด สิง่น้ันกจ็ะพงัลงไป วตัถสุิง่ใดกต็ามข้ึนช่ือว่ามีอยูใ่น 
โลกน้ี ล้วนแล้วแต่สิง่ทีจ่ะต้องพงัทลาย เขาไม่พงัเรากพ็งั เขาไม่แตกเรากแ็ตก เขาไม่
พลดัพรากเรากพ็ลดัพราก เขาไม่จากเรากจ็าก เพราะโลกน้ีเตม็ไปด้วยความจากความ
พลดัพรากกนัอยู่แล้วโดยหลกัธรรมชาต ิให้พจิารณาอย่างน้ีด้วยปัญญาให้ชดัเจนก่อน
หน้าทีส่ิง่เหล่าน้ันจะพลดัพรากจากเรา หรือเราจะพลดัพรากจากสิง่เหล่าน้ัน แล้วปล่อย 
วางไว้ตามเป็นจริง เมือ่เป็นเช่นน้ันจิตใจกมี็ความสขุ น่ีพดูถงึขัน้ปัญญาในการพจิารณา 
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รูป เสยีง กลิน่ รส เครือ่งสมัผัสต่างๆ ทัง้ข้างนอกข้างใน ทัง้ส่วนหยาบ ส่วนละเอยีด 
ย่อมพิจารณาในลักษณะเหล่านี้ทั้งสิ้น

สมาธิก็อธิบายบ้างแล้ว ค�าว่า สมาธิ คือความแน่นหนามั่นคงของใจ เริ่มตั้งแต่ 
ความสงบสขุเลก็ๆ น้อยๆ ของใจขึน้ไปจนถงึความสงบสขุละเอยีดมัน่คง ใจถ้าไม่ได้ 
ฝึกหัด ไม่ได้ดัดแปลง ไม่ได้บังคับทรมานด้วยอุบายต่างๆ มี สติ ปัญญา ศรัทธา
ความเพยีร เป็นเคร่ืองหนุนหลงัแล้ว จะหาความสงบไม่ได้จนกระทัง่วนัตาย ตายกต็าย 
ไปเปล่าๆ ตายด้วยความฟุ้งซ่านวุ่นวายส่ายแส่กับอารมณ์ร้อยแปด ไม่มีสติรู้สึกตัว 
ตายด้วยความไม่มีหลักมีเกณฑ์เป็นที่ยึดอาศัย ตายแบบว่าวเชือกขาดอยู่บนอากาศ 
ตามแต่จะถูกลมพาพดัไปไหน แม้ยงัอยูก่อ็ยูด้่วยความไม่มีหลกัมเีกณฑ์ เพราะความ
ลมืตวัประมาทหาเหตผุลเป็นเคร่ืองด�าเนินไม่ได้ อยูแ่บบเลือ่นลอย คนเราทัง้คนถ้าอยู่ 
แบบเลื่อนลอยไม่หาหลักที่ดียึด ก็ต้องไปแบบเลื่อนลอย จะเกิดผลประโยชน์อะไร 
หาความดคีวามแน่ใจในคตขิองตนทีไ่หนได้ เพราะฉะน้ัน เม่ือยงัมชีวีติอยูรู้่ๆ อยูอ่ย่างน้ี  
จงสร้างความแน่นอนขึ้นที่ใจของเรา ด้วยความเป็นผู้หนักแน่นในสารคุณทั้งหลาย 
จะแน่ตัวเองทั้งยังอยู่ทั้งเวลาตายไป ไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวกับความเป็นความตาย 
ความพลัดพรากจากสัตว์แลสังขารที่ใครๆ ต้องเผชิญด้วยกัน เพราะมีอยู่กับทุกคน

ปัญญาไม่ใช่จะเกดิขึน้ในล�าดบัทีส่มาธคิอืความสงบใจเกดิข้ึนแล้ว แต่ต้องอาศยั
ความฝึกหัดคิดค้นคว้าความพินิจพิจารณาปัญญาจึงจะเกิดข้ึน โดยอาศัยสมาธิเป็น
เครื่องหนุนอยู่แล้ว ล�าพังสมาธินั้นจะไม่กลายเป็นปัญญาขึ้นมาได้ ต้องเป็นสมาธิอยู่  
โดยดี ถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาต่างหาก สมาธิเพียงท�าให้จิตมีความเอิบอิ่มมีความ 
สงบตวั มีความพอใจกับอารมณ์คือสมถธรรม ไม่หวิโหยในความคดิโน้นคดิน้ี ไม่วุน่วาย 
ส่ายแส่เท่านั้น เพราะจิตที่มีความสงบย่อมมีความเย็น ย่อมเอิบอิ่มในธรรมตามฐาน 
แห่งความสงบของตน แล้วน�าจิตทีม่คีวามอิม่ในสมถธรรมน้ันออกพจิารณาคลีค่ลาย
ดูสิ่งต่างๆ ด้วยปัญญา ซึ่งในโลกนี้ไม่มีอันใดจะเหนือ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไปได้  
มนัเตม็ไปด้วยสภาพเดยีวกนั จงใช้ปัญญาพนิิจพจิารณา จะเป็นแง่ใดกต็าม ตามแต่จริต
นิสัยที่ชอบพอกับการพิจารณาในแง่นั้นๆ โดยยกสิ่งนั้นขึ้นมาพิจารณาคลี่คลายด้วย
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ความสนใจใคร่รู้ใคร่เหน็ตามความจริงของมันจริงๆ อย่าสกัแต่พจิารณาโดยปราศจาก 
เจตนาปราศจากสติก�ากับ

เฉพาะอย่างยิง่เร่ืองอสภุะกบัจิตทีเ่ตม็ไปด้วยราคะความก�าหนัดยนิด ีน้ีเป็นคูป่รับ 
หรือคูแ่ก้กนัได้ดแีละดีมาก จิตมีราคะมากเพยีงไร ให้พจิารณาอสภุะอสภุงัมากเพยีงน้ัน 
หนักเพยีงน้ัน จนกลายเป็นป่าช้าผีดบิขึน้ให้เหน็ประจักษ์ใจในร่างกายของเขาของเรา 
ทั่วโลกดินแดน ราคะตัณหาน้ันจะก�าเริบข้ึนไม่ได้เมื่อปัญญาหย่ังรู้ว่ามีแต่ปฏิกูล 
เต็มตัว ใครจะไปก�าหนัดยินดีในปฏิกูล ใครจะไปก�าหนัดยินดีในสิ่งที่ไม่สวยไม่งาม  
ในสิง่ทีอ่ดิหนาระอาใจ น่ีเป็นยาระงับอสภุะอสภุงัประการหน่ึง เป็นยาแก้โรคราคะตณัหา 
ขนานเอกขนานหนึ่ง เมื่อพิจารณาสมบูรณ์เต็มที่แล้วให้จิตสงบตัวลงไปในวงแคบ

เม่ือจิตได้พิจารณาอสุภะอสุภังหลายคร้ังหลายหน จนเกิดความช�านิช�านาญ 
พิจารณาคล่องแคล่วว่องไวทั้งรูปภายนอกทั้งรูปภายใน จะพิจารณาให้เป็นอย่างไร 
กเ็ป็นได้อย่างรวดเร็ว แล้วจิตกจ็ะรวมตวัเข้ามาสูอ่สภุะภายใน และจะเหน็โทษแห่งอสภุะ 
ทีต่นวาดภาพไว้น้ันว่าเป็นเร่ืองมายาประเภทหน่ึง แล้วปล่อยวางทัง้สองเง่ือน คอืเง่ือน
อสุภะและเงื่อนสุภะ

ทัง้สภุะทัง้อสภุะสองประเภทน้ี เป็นสญัญาคูเ่คยีงกนักบัเร่ืองของราคะ เม่ือพจิารณา 
เข้าใจทัง้สองเง่ือนน้ีเตม็ทีแ่ล้ว ค�าว่า สภุะ กส็ลายตวัลงไปหาความหมายไม่ได้ ค�าว่า อสภุะ 
กส็ลายตวัลงไปหาความหมายไม่ได้ ผู้ทีใ่ห้ความหมายว่าเป็นสภุะกด็ ีอสภุะก็ด ีกค็อืใจ  
กคื็อสญัญา สญัญากรู้็เท่าแล้วว่าเป็นตวัหมาย เหน็โทษแห่งตวัหมายน้ีแล้ว ตวัหมายน้ี 
ก็ไม่สามารถที่จะหมายออกไปให้ใจติดและยึดถือได้อีก นั่น เมื่อเป็นเช่นนั้น จิตก็ 
ปล่อยวางทัง้สภุะทัง้อสภุะ คอืทัง้สวยงามทัง้ไม่สวยงาม โดยเหน็เป็นเพยีงตุก๊ตา เคร่ือง 
ฝึกซ้อมของใจของปัญญาในขณะทีจิ่ตยงัยดึ และปัญญาพจิารณาเพือ่ถอดถอนยงัไม่ 
ช�านาญเท่านั้น

เมือ่จิตช�านาญ รู้เหตผุลทัง้สองประการคอื สภุะ อสภุะ น้ีแล้ว ยงัสามารถย้อนมา 
ทราบเร่ืองความหมายของตนทีอ่อกไปปรุงแต่งว่า น้ันเป็นสภุะ น่ันเป็นอสภุะ อกีด้วย  
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เม่ือทราบความหมายน้ีอย่างชดัเจนแล้ว ความหมายน้ีกด็บัลงไป และเหน็โทษแห่งความ
หมายน้ีอย่างชดัเจนว่าน้ีคอืตวัโทษ อสภุะไม่ใช่ตวัโทษ สภุะไม่ใช่ตวัโทษ ความส�าคญัว่า 
เป็นสภุะ อสภุะ ต่างหากเป็นตวัโทษ เป็นตวัหลอกลวงเป็นตวัให้ยดึถอื น่ันมนัย่นเข้ามา  
นี่การพิจารณาย่นเข้ามาอย่างนี้และปล่อยวางโดยล�าดับ

เมือ่จิตเป็นเช่นน้ันแล้ว เราจะก�าหนดสภุะหรืออสภุะกป็รากฏขึน้อยูท่ีจิ่ต โดยไม่ 
ต้องไปแสดงภาพภายนอกเป็นเคร่ืองฝึกซ้อมอกีต่อไป เช่นเดียวกบัเราเดินทางและผ่าน 
สายทางไปโดยล�าดบัฉะน้ัน นิมิตเหน็ปรากฏอยูภ่ายในจิต ในขณะทีป่รากฏอยูภ่ายใน
จิตน้ันกท็ราบแล้วว่าสญัญาตวัน้ีหมายขึน้มาได้แค่น้ี ไม่สามารถออกไปหมายข้างนอกได้  
แม้จะปรากฏขึน้มาภายในจิต กท็ราบได้ชดัว่าสภาพทีป่รากฏเป็นสภุะอสภุะน้ีกเ็กดิขึน้ 
จากตวัสญัญาอกีเช่นเดียวกนั รู้ทัง้ภาพทีป่รากฏขึน้อยูภ่ายในใจ รู้ทัง้สญัญาทีห่มายตวั 
ขึน้มาเป็นภาพภายในใจอกีด้วย สดุท้ายภาพภายในใจน้ีกห็ายไป สญัญาคอืความส�าคญั 
ความหมายขึน้มาน้ันกด็บัไป รู้ได้ชดัว่าเมือ่สญัญาตวัเคยหลอกลวงว่าเป็นสภุะ อสภุะ  
และเป็นอะไรต่ออะไรไม่มีประมาณหลอกให้หลง ทัง้สองเง่ือนน้ีดบัไปแล้ว สญัญากด็บั 
ไปด้วย ไม่มอีะไรจะมาหลอกใจอกี น่ีการพจิารณาอสภุะพจิารณาอย่างน้ีตามหลกัปฏบิตัิ  
แต่เราจะไปหาในคัมภีร์หาที่ไหนก็ไม่เจอ นอกจากหาความจริงในหลักธรรมชาติที่มี 
อยู่กับกายกับใจอันเป็นที่สถิตแห่งสัจธรรมและสติปัฏฐานสี่เป็นต้น และสรุปลงใน 
คัมภีร์ที่ใจนี้ จะเจอดังที่อธิบายมานี้

น่ีเป็นรูป รูปกายกท็ราบได้ชดัว่า กายของเราทกุส่วนน้ีกเ็ป็นรูป มอีะไรบ้างในรูปน้ี  
อวยัวะทกุส่วนเป็นรูปทัง้น้ัน ไม่ว่าผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง เน้ือ เอน็ กระดกู เยือ่ในกระดกู  
ม้าม หวัใจ ตบั ปอด พงัผืด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า ล้วนแล้วแต่เป็นรูป  
เป็นสิง่หน่ึงต่างหากจากใจ จะพจิารณาเป็นอสภุะ มันก็ตวัอสภุะอยูแ่ล้วตัง้แต่เรายงัไม่ได้ 
พจิารณา และค�าทีว่่าสิง่น้ีเป็นสภุะ สิง่น้ันเป็นอสภุะ ใครเป็นผู้ไปให้ความหมาย สิง่เหล่าน้ี 
เขาหมายตัวของเขาเองเมื่อไร เขาบอกว่าเขาเป็นสุภะ เขาบอกว่าเขาเป็นอสุภะเมื่อไร 
เขาไม่ได้หมายไม่ได้บอกว่าอย่างไรทัง้สิน้ อนัใดจริงอยูอ่ย่างไร มันกจ็ริงอยูต่ามสภาพ 
ของเขาอย่างน้ันมาดัง้เดิม และเขาเองกไ็ม่ทราบความหมายของเขา ผู้ไปทราบความหมาย 
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ในเขาก็คือสญัญา ผู้หลงความหมายในเขากค็อืสญัญาเอง ซึง่ออกจากใจตวัหลงๆ เมือ่มา 
รู้เท่าสญัญาอนัน้ีแล้ว สิง่เหล่าน้ีกห็ายไปอกี ต่างอนักต่็างจริง น่ีคอืความรู้เท่าหรือการ 
รู้เท่าเป็นอย่างนี้

เวทนา คอื ความสขุ ความทกุข์ เฉยๆ ทีเ่กดิขึน้จากร่างกาย กายกเ็ป็นธรรมชาติ
อนัหน่ึงซึง่มอียูต่ัง้แต่ทกุข์ยงัไม่เกดิ ทกุข์เกดิข้ึน ทกุข์ตัง้อยู ่ทกุข์ดบัไป กายกเ็ป็นกาย  
ทกุข์กเ็ป็นทกุข์ ต่างอนัต่างจริง พจิารณาแยกแยะให้เหน็ตามความจริง สกัแต่ว่าเวทนา  
สกัแต่ว่ากาย ไม่นิยมว่าเป็นสตัว์ เป็นบคุคล เป็นเรา เป็นเขา เป็นของเรา เป็นของเขา  
หรือของใคร เวทนาก็ไม่ใช่เรา ไม่เป็นของเรา ไม่เป็นของเขา ไม่เป็นของใคร เป็นแต่ 
เพียงสิง่ทีป่รากฏขึน้มาชัว่ขณะแล้วดบัไปชัว่กาลเท่าน้ันตามสภาพของเขา ความจริงเป็น 
อย่างนี้

สญัญา คอื ความจ�าได้ จ�าได้เท่าไรไม่ว่า จ�าได้ใกล้ได้ไกล จ�าได้ทัง้อดีต อนาคต 
ปัจจุบนั จ�าได้เท่าไร ความดบักไ็ปพร้อมๆ กนั ดับไปๆ เกิดแล้วดบัๆ จะมาถอืว่าเป็นสตัว์ 
เป็นบคุคลทีไ่หน น่ีหมายถงึปัญญาขัน้ละเอยีดพจิารณาหยัง่ทราบเข้าไปตามความจริง 
ประจักษ์ใจตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใคร

สงัขาร คือ ความคดิความปรุง ปรุงด ีปรุงชัว่ ปรุงกลางๆ ปรุงเร่ืองอะไรกมี็แต่เร่ือง 
เกิดเร่ืองดับๆ หาสาระอะไรจากความปรุงน้ีไม่ได้ ถ้าสญัญาไม่รับช่วงไปให้เกดิเร่ืองเกดิราว  
สัญญาก็ทราบชัดเจนแล้ว อะไรจะไปปรุงไปรับช่วงไปยึดไปถือให้เป็นเร่ืองยืดยาว 
ต่อไปเล่า ก็มีแต่ความเกิดความดับภายในจิตเท่าน้ัน น่ีคือสังขารมันเป็นความจริง 
อนัหน่ึง อนัน้ีท่านเรียกว่าสงัขารขนัธ์ ขนัธ์ แปลว่ากอง แปลว่าหมวด รูปขันธ์ แปลว่า 
กองแห่งรูป สัญญาขันธ์ แปลว่ากองแห่งสัญญา หมวดแห่งสัญญา สังขารขันธ์ คือ 
กองแห่งสังขาร หมวดแห่งสังขาร

วิญญาณขันธ์ คือ หมวดหรือกองแห่งวิญญาณที่รับทราบในขณะสิ่งภายนอก
เข้ามาสัมผัส เช่น ตาสัมผัสรูป เป็นต้น เกิดความรู้ขึ้น พอสิ่งนั้นผ่านไป ความรับรู้นี้ 
ก็ดับไป ไม่ว่าจะรบัรู้สิ่งใด ย่อมพร้อมที่จะดบัด้วยกันทั้งนัน้ จะหาสาระแก่นสารและ
ส�าคัญว่าเป็นเราเป็นของเราที่ไหนได้กับขันธ์ทั้งห้านี้
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เร่ืองของขันธ์ทั้งห้าน้ีเป็นอย่างน้ี มีอย่างน้ีปรากฏอย่างน้ี และเกิดขึ้นดับไปๆ 
สืบต่อกันอยู่เร่ือยๆ อย่างน้ีตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดน้ี หาสาระอะไรจากเขา 
ไม่ได้เลย นอกจากจิตใจไปส�าคัญมั่นหมาย แล้วยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตน 
เป็นของตน แล้วแบกให้หนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกขึ้นมาภายในใจเท่าน้ัน ไม่มีสิ่งใด 
เป็นเคร่ืองตอบรับหรือเป็นเคร่ืองสนอง ความสนองกค็อืสนองความทกุข์น้ันเอง เพราะ
ความหลงของตนพาให้สนอง

เม่ือจิตได้พิจารณาเห็นสิ่งเหล่าน้ีอย่างชัดเจนด้วยปัญญาอันแหลมคมแล้วน้ัน  
รูปกจ็ริงตามรูปโดยหลกัธรรมชาตปิระจักษ์ด้วยปัญญา เวทนา สขุ ทกุข์ เฉยๆ ในส่วน 
ร่างกายกรู้็ชดัตามเป็นจริงของมัน เวทนาทางใจคือความสขุ ความทกุข์ เฉยๆ ทีเ่กดิขึน้ 
ภายในใจน่ันเป็นสาเหตใุห้จิตสนใจพนิิจพจิารณา แม้จะยังไม่รู้เท่าทนัสิง่น้ัน สิง่น้ันกยั็ง 
ต้องเป็นเครื่องเตือนจิตให้พิจารณาอยู่เสมอ เพราะขั้นน้ียังไม่สามารถที่จะรู้เท่าทัน
เวทนาภายในจิตได้ คือ สุข ทุกข์ เฉยๆ ภายในจิตโดยเฉพาะ ไม่เกี่ยวกับเวทนา
ทางกาย

วิญญาณก็สักแต่ว่าต่างอันต่างจริง นี่ชัดแล้วตามความเป็นจริง จิตหายสงสัย 
ที่จะยึดจะถือสิ่งเหล่าน้ีว่าเป็นตนอีกต่อไป เพราะต่างอันต่างจริงแม้จะอยู่ด้วยกัน  
ก็เช่นเดยีวกับผลไม้หรือไข่ เราวางลงในภาชนะ ภาชนะกต้็องเป็นภาชนะ ไข่ทีอ่ยู่ในน้ัน 
กเ็ป็นไข่ ไม่ใช่อันเดียวกัน จิตก็เป็นจิต ซึง่อยูใ่นภาชนะ คอื รูป เวทนา สญัญา สงัขาร  
วิญญาณ อันนี้ แต่ไม่ใช่รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หากเป็นจิตล้วนๆ อยู่
ภายในนั้น นี่เวลาแยกชัดเจนแล้วระหว่างขันธ์กับจิตเป็นอย่างนั้น

ทน้ีีเมือ่จิตได้เข้าใจในรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ อย่างชดัเจนหาทีส่งสยั
ไม่ได้แล้ว ก็จะมีแต่ความกระดิกพลิกแพลงความกระเพื่อมภายในจิตโดยเฉพาะๆ  
ความกระเพื่อมนั้นก็คือสังขารอันละเอียดที่กระเพื่อมอยู่ภายในจิต สุขอันละเอียดที่
ปรากฏขึน้ภายในจิต ทกุข์อนัละเอยีดทีป่รากฏภายในจิต สญัญาอนัละเอียดทีป่รากฏ
ขึน้ภายในจิตมีอยูเ่พยีงเท่าน้ัน จิตจะพจิารณาแยกแยะกันอยูต่ลอดเวลาด้วยสตปัิญญา
อัตโนมัติ คือจิตขั้นนี้เป็นจิตที่ละเอียดมาก ปล่อยวางสิ่งทั้งหลายหมดแล้ว ขึ้นชื่อว่า



205

ขนัธ์ห้าไม่มเีหลอืเลย แต่ยงัไม่ปล่อยวางตวัเองคือความรู้ แต่ความรู้น้ันยงัเคลอืบแฝง 
ด้วยอวิชชา

น่ันแหละ ท่านว่าอวชิชารวมตวั รวมอยูท่ีจิ่ต หาทางออกไม่ได้ ทางเดินของอวชิชา 
กค็อื ตา ห ูจมูก ลิน้ กาย เพือ่ไปสูรู่ป เสยีง กลิน่ รส เคร่ืองสมัผัส เมือ่สตปัิญญาสามารถ
ตดัขาดสิง่เหล่าน้ีเข้าไปได้โดยล�าดบัๆ แล้ว อวชิชาไม่มีทางเดนิ ไม่มีบริษทับริวาร จึงยบุๆ  
ยบิๆ หรือกระดบุกระดบิอยูภ่ายในตวัเอง โดยอาศยัจิตเป็นทีย่ดึทีเ่กาะโดยเฉพาะ เพราะ 
หาทางออกไม่ได้ แสดงออกเป็นสขุเวทนาอย่างละเอยีดบ้าง ทกุขเวทนาอย่างละเอยีดบ้าง  
แสดงเป็นความผ่องใสซึ่งแปลกประหลาดอัศจรรย์อย่างยิ่ง ในเมื่อปัญญายังไม่รอบ
และท�าลายยังไม่ได้บ้าง จิตก็พิจารณาอยู่ที่ตรงนั้น

แม้จะเป็นความผ่องใสและสง่าผ่าเผยเพียงไรก็ตาม ขึ้นชื่อว่าสมมุติจะละเอียด
ขนาดไหน กจ็ะต้องแสดงอาการอนัใดอนัหน่ึงขึน้มาให้เป็นทีส่ะดดุจิต พอจะให้คดิอ่าน 
หาทางแก้ไขจนได้ เพราะฉะน้ัน สขุกด็ ีทกุข์กดี็ อนัเป็นของละเอยีดเกดิขึน้ภายในจิต
โดยเฉพาะ ตลอดความอศัจรรย์ความสว่างไสวซึง่มอีวชิชาเป็นตวัการ แต่เพราะความ
ไม่เคยรู้เคยเห็น เมื่อพิจารณาเข้าไปถึงจุดนั้นจึงหลงยึด และจึงถูกอวิชชากล่อมเอา 
อย่างหลบัสนิท โดยหลงยดึถอืความผ่องใสเป็นต้นน้ันว่าเป็นเรา ความสขุน้ันกเ็ป็นเรา  
ความอศัจรรย์น้ันกเ็ป็นเรา ความสง่าผ่าเผยทีเ่กดิขึน้จากอวชิชาซึง่ฝังอยูภ่ายในจิตน้ัน 
ก็เป็นเรา เลยถือจิตทั้งอวิชชาเป็นเราโดยไม่รู้สึกตัวเสียทั้งดวง

แต่กไ็ม่นาน เพราะอ�านาจของมหาสตมิหาปัญญาอนัเป็นธรรมไม่นอนใจอยูแ่ล้ว  
คอยสอดคอยส่องคอยพินิจพิจารณาแยกแยะไปมาอยู่อย่างน้ันตามนิสัยของสติ
ปัญญาขั้นนี้ กาลหนึ่งเวลาหนึ่งต้องทราบได้แน่นอน โดยทราบถึงเรื่องสุขที่แสดงขึ้น
เลก็ๆ น้อยๆ อนัเป็นเร่ืองผิดปกต ิทกุข์แสดงขึน้นิดๆ หน่อยๆ อย่างละเอยีด ตามขัน้ 
ของจิตกต็าม กพ็อเป็นเคร่ืองสะดดุจิตให้ทราบได้ว่า เอ๊ะ ท�าไมจิตจึงมอีาการเป็นอย่างน้ี  
ไม่คงเส้นคงวา ความสง่าผ่าเผยที่แสดงอยู่ภายในจิต ความอัศจรรย์ที่แสดงอยู่
ภายในจิต ก็แสดงความวิปริตผิดจากปกติขึ้นมาเล็กๆ น้อยๆ พอให้สติปัญญาขั้นนี้ 
จับได้อยู่นั่นเอง
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เมื่อจับได้ก็ไม่ไว้ใจและกลายเป็นจุดที่ควรพิจารณาขึ้นมาในขณะนั้น จึงตั้งจิต
คอืความรู้ประเภทน้ีเป็นเป้าหมายแห่งการพจิารณา เมือ่สตปัิญญาขัน้น้ีได้จ่อลงไปถงึ
จุดนี้ว่านี้คืออะไร สิ่งทั้งหลายได้พิจารณามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจนสามารถถอดถอน
มันได้เป็นขั้นๆ แต่ธรรมชาติที่รู้ๆ ที่สว่างไสวที่อัศจรรย์นี้คืออะไร อันนี้มันคืออะไร
กนัแน่ สตปัิญญาจ่อลงไปพิจารณาลงไป จุดน้ีจึงเป็นเป้าหมายแห่งการพจิารณาอย่าง 
เตม็ที ่และจุดน้ีจึงกลายเป็นสนามรบของสตปัิญญาอตัโนมตัขิึน้มาในขณะน้ัน ไม่นานนัก 
กส็ามารถท�าลายจิตอวชิชาดวงประเสริฐ ดวงอศัจรรย์สง่าผ่าเผยตามหลกัอวชิชาให้แตก 
กระจายออกไปโดยสิ้นเชิง ไม่มีสิ่งใดเหลือค้างอยู่ภายในใจแม้ปรมาณูอีกต่อไป

เมื่อธรรมชาติที่เคยเสกสรรโดยไม่รู้ตัวว่าเป็นของประเสริฐอัศจรรย์เป็นต้น  
ได้สลายตวัลงไปแล้ว สิง่ทีไ่ม่ต้องเสกสรรป้ันยอว่าเป็นของประเสริฐ หรือไม่ประเสริฐ 
ก็ปรากฏขึ้นอย่างเต็มที่ ธรรมชาตินั้นคือความบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์นั้นเมื่อเทียบกับ 
จิตอวิชชา ที่ว่าเป็นของประเสริฐเลิศเลอแล้ว จิตอวิชชานั้นจึงเป็นเหมือนกองขี้ควาย
กองหน่ึงดีๆ น่ีเอง ธรรมชาตทิีอ่ยูใ่ต้อวชิชาซึง่หุม้ห่ออยูน้ั่น เมือ่เปิดเผยตวัข้ึนมาแล้ว 
จึงเป็นเหมอืนทองค�าธรรมชาต ิทองค�าธรรมชาตกิบักองขีค้วายเหลวๆ น้ัน อนัไหนมี 
คณุค่ากว่ากนัเล่า แม้แต่เดก็อมมือกต็อบได้ อย่าว่าแต่จะมามวัเทยีบเคยีงให้เสยีเวลา 
และขายความโง่อยู่เลย

น่ีละการพิจารณาจิต เมื่อถึงขั้นน้ีแล้วเป็นขั้นที่ตัดขาดจากภพจากชาติซึ่งมี 
อยู่กับจิต ตัดขาดจากอวิชชาตัณหาทั้งมวล อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ตัดขาดไปเป็น  
อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนโิรธา สงฺขารนิโรโธ สงฺขารนิโรธา วิ�ฺ�าณนโิรโธ. เป็นต้น 
จนกระทัง่ เอวเมตสสฺ เกวลสสฺ ทกุขฺกขฺนฺธสสฺ, นิโรโธ โหต ิเมือ่อวชิชาดบัแล้ว สงัขาร
สมทุยักด็บัและดับตามๆ กนัไปดงัท่านแสดงไว้น่ันแล สงัขารทีป่รุงประจ�าขนัธ์กก็ลาย
เป็นสงัขารล้วนๆ ไปไม่เป็นสมทุยั วญิญาณทีป่รากฏขึน้ภายในจิตกเ็ป็นวญิญาณล้วนๆ  
ไม่เป็นวิญญาณสมทุยั ว�ฺิ�าณปจฺจยา นามรูปํ, นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ, สฬายตนปจฺจยา  
ผสโฺส อะไรทีเ่ป็นรูปเป็นนาม เป็นสฬายตนะสมัผัสต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นหลกัธรรมชาต ิ
ของมนัเอง ไม่ท�าความก�าเริบให้แก่จิตใจดวงเสร็จสิน้ไปแล้วน้ัน จนกระทัง่ถงึ เอวเมตสสฺ  
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เกวลสสฺ ทกุขฺกขฺนฺธสสฺ, นิโรโธ โหต.ิ ค�าว่า เอวเมตสสฺ เกวลสสฺ สิง่ทัง้มวลทีก่ล่าวมาน้ัน 
ได้ดับลงไปแล้วโดยสิ้นเชิง เรียกว่า นิโรธเต็มภูมิ

การดบักเิลสตณัหาอวชิชา ดบัโลกดบัสงสาร จะดับทีไ่หน ถ้าไม่ดบัทีต่วัจิตซึง่เป็น 
ตวัโลกตวัสงสาร ตวัอวชิชาตวัเกิดแก่เจ็บตาย เชือ้ของความให้เกดิแก่เจ็บตาย กไ็ด้แก่  
ราคะตณัหา มีอวชิชาเป็นตวัส�าคัญ มีอยู่ทีจิ่ตดวงน้ีเท่าน้ัน เมือ่ดับอนัน้ีให้ขาดกระเดน็ 
ออกไปจากจิตใจหมดแล้วก ็นิโรโธ โหต ิเท่าน้ัน น่ีแหละงานแห่งการประพฤตปิฏิบตัิ 
ตามหลกัศาสนาของพระพทุธเจ้า ตัง้แต่คร้ังพทุธกาลมาจนกระทัง่ปัจจุบนัน้ีคงเส้นคงวา  
ไม่มีที่ใดยิ่งหย่อนในบรรดาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้ว ว่าจะไม่ทัน 
กลมายาของกเิลสประเภทต่างๆ เป็นไม่มี จึงเรียกว่าเป็น มชัฌมิาปฏิปทา เป็นธรรมที ่
เหมาะสมกบัการแก้กเิลสทกุประเภทตลอดไป จนกเิลสไม่มเีหลอืหลอด้วยอ�านาจแห่ง
มัชฌิมาปฏิปทานี้ จงพากันเข้าใจอย่างนี้

การปฏิบัติตนให้ถือธรรมข้อนี้ เพราะความพ้นทุกข์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหนือโลก 
ทัง้สาม เราเหน็โลกทัง้สามน้ีว่าอะไรเป็นสิง่วเิศษวโิสกว่าความหลดุพ้นแห่งใจจากทกุข์ 
ทัง้มวลเล่า เมือ่ทราบชดัด้วยเหตผุลแล้ว ความเพยีรกจ็ะได้คบืหน้ากล้าตายต่อสงคราม  
ตายกต็ายไปเถอะ ตายด้วยการรบการพุง่ชิงชัยกบักเิลสอาสวะซึง่เคยครอบง�าหวัใจเรา 
มานาน ไม่มธีรรมบทใดไม่มเีคร่ืองมอืใดทีจ่ะสามารถฟาดฟันหัน่แหลกกเิลสน้ีให้จม 
ลงไปได้ เหมือนมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้เลย

ฉะนั้นค�าว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ จึงเป็นที่อบอุ่นใจ เป็นที่แน่ใจเป็นที่สนิทใจว่า 
ได้ทรงบ�าเพ็ญทั้งเหตุทั้งผล ทุกสิ่งทุกอย่างมาโดยสมบรูณ์ จงึได้น�าธรรมมาสอนโลก  
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ก็ตรัสไว้ชอบแล้วด้วยความรู้ยิ่งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่าง 
คือตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้ว สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ พระสงฆ์สาวกท่านด�าเนินตาม
หลกัธรรมของพระพทุธเจ้าโดยไม่ย่อหย่อนอ่อนก�าลงั จนสามารถคว�า่กเิลสออกจากใจ  
กลายเป็นใจที่เลิศประเสริฐขึ้นมาเป็นสรณะของพวกเรา ก็ไม่พ้นจากการปฏิบัติตาม
หลกัปฏปิทาน้ีเลย ด้วยเหตน้ีุขอให้เราทัง้หลายจงฟังให้ถงึใจ อย่าสนใจใฝ่หาเร่ืองหลอก 
เร่ืองลวง เร่ืองปลอมแปลงทัง้หลายซึง่มเีตม็โลกเตม็สงสาร ให้สนใจใฝ่ธรรมของจริง
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ปฏิบตัขิองจริง เราจะเหน็ของจริงขึน้กับใจไปเร่ือยๆ ในท่ามกลางแห่งของปลอมซึง่มีอยู่ 
ภายในใจและมีอยู่เต็มโลก อย่าพากันสงสัย จะเป็นความอาลัยเสียดายกิเลสไม่มีที่
สิ้นสุด

การปฏบิตัธิรรมให้มุง่ทางด้านนามธรรม คอื ศลี สมาธ ิปัญญา เป็นส�าคญัยิง่กว่า 
ด้านวัตถุ ด้านวตัถน้ัุนพอเป็นพอไปเพยีงได้อาศยักพ็อแล้ว อยูส่ถานทีใ่ด คนเราเกดิมา 
จากมนุษย์ มาเป็นพระก็มาจากคน คนเขามีบ้านมีเรือน พระก็จ�าต้องมีที่พักที่อาศัย 
พอบรรเทาเป็นธรรมดา ควรท�าพอได้อาศัยเท่านั้น อย่าท�าให้หรูหรา อย่าท�าแข่งโลก 
แข่งสงสาร มันเป็นการสัง่สมกเิลสขึน้มาปรากฏช่ือลอืนามไปในทางโลก ไปในทางกิเลส 
หวัเราะเยาะ ให้ปรากฏชือ่ลอืนามด้วยศลี ด้วยสมาธ ิด้วยปัญญา ศรัทธา ความเพยีร  
ให้ปรากฏชื่อลือนามในการบ�าเพ็ญแก้หรือถอดถอนตนให้พ้นจากกิเลสกองทุกข์ใน
วฏัสงสาร น้ีชือ่ว่าเป็นผู้เพิม่อ�านาจวาสนาของตนโดยตรงอย่างแท้จริง อย่าได้ละความ
พากเพยีรของตน จงเอาให้ตลอดรอดฝ่ังแห่งวัฏวนวฏัวุน่ให้ได้ในชวีติอัตภาพน้ี ซึง่เป็น 
ที่แน่ใจกว่ากาลสถานที่และอัตภาพอื่นใด

และอย่าลมืเวลาไปทีไ่หนๆ อย่าเป็นบ้าการก่อสร้าง ไปทีไ่หนก่อสร้างยุง่ไปหมด 
และเป็นบ้าก่อสร้างทัว่ไปหมด น่าอิดหนาระอาใจ พอมองเหน็หน้ากนั เป็นยงัไงศาลา 
เป็นยังไงโรงเรียน จวนเสร็จแล้วยัง สิ้นเงินเท่าไร เวลาจะมีงานทีไรและมีงานอะไรๆ  
กว้านบ้านกว้านเมือง กวนบ้านกวนเมืองเขา ให้ต้องมาสิ้นเปลืองวุ่นวายด้วยอยู่ไม ่
หยุดหย่อน ให้เขาพอมีเงินและผ่อนเงินทองเข้าถุงบ้าง เขาเสาะแสวงหามาแทบล้มแทบตาย  
เพียงได้ห้าได้สิบมาแทนที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย เลี้ยงครอบครัว 
เลี้ยงหลานเลี้ยงเหลน และสิ่งจ�าเป็นอื่นๆ บ้าง และท�าบุญให้ทานตามอัธยาศัยบ้าง  
กลบักลายเก็บกวาดเอามาช่วยพระเพราะการเร่ียไรรบกวนจนหมดไม้หมดมือและยุ่ง 
ไปตามๆ กนั น้ีมนัเป็นศาสนากวนบ้านกวนเมอืง ซึง่พระพทุธเจ้าไม่พาท�าและไม่สัง่สอน 
ให้ท�าอย่างน้ัน ขอให้ท่านทัง้หลายเข้าใจเอาไว้ว่าพระพทุธเจ้าไม่ได้พาท�าอย่างน้ี น่ีมัน 
ศาสนวัตถุ ศาสนเงิน มิใช่ศาสนธรรมตามเยี่ยงอย่างของศาสดา เราดูซิ กุฏิของพระ 
หลงัเท่าภเูขาอนิทนนท์น่ี หลงัหน่ึงมีกีช่ัน้ สงูจรดฟ้าโน่น หรูหราขนาดไหน มนัน่าสลด 
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สงัเวชขนาดไหน แม้แต่กฏิุผมน้ี ผมกย็งัอดละอายไม่ได้เหมอืนกนั ทัง้ๆ ทีผ่มกจ็�าใจอยู่  
ผมต้องทนละอายหน้าด้านเอาบ้าง เพราะเขาส่งเงินมาให้ท�าโดยไม่บอกไว้ล่วงหน้าก่อน 
ละอายตวัเองทีข่อทานเขามากนิประจ�าชวีติ แต่กฏุหิอปราสาทในแดนสวรรค์สูไ้ม่ได้ ทัง้ๆ 
ที่เขาผู้ให้ทานอยู่กระต๊อบหลังเท่าก�าปั้นนี่ ที่ถูกที่เหมาะสมกับพระผู้เห็นภัยเป็นนิสัย  
ทีพั่กทีอ่ยู่ อยูท่ีไ่หนอยูเ่ถอะ พอหลวมตวันอนได้น่ังได้แล้วอยูไ่ปเถอะ แต่เร่ืองการท�า 
ความพากเพียรนั้น ขอให้มีความหนักแน่นมั่นคง มีความขยันหมั่นเพียรบึกบึน

อย่าให้เสียเวลาเพราะงานใดๆ มาเป็นอุปสรรคได้ เพราะงานนอกนั้นส่วนมาก  
มันเป็นงานท�าลายงานจิตตภาวนาเพือ่ฆ่ากเิลสท�าลายกิเลส ซึง่เป็นงานใหญ่โตประจ�าตวั  
ประจ�าใจของพระผู้มุ่งต่อแดนหลดุพ้น ไม่เยือ่ใยในการกลบัมาเกดิมาตายเพือ่แบกหาม 
กองทกุข์น้อยใหญ่ในภพชาตน้ัินๆ อกีต่อไป ภัยใดไม่เท่าภัยทีก่เิลสครอบหวัใจ บงัคับ
ถไูถให้เป็นไปได้ทกุอย่างทีธ่รรมไม่พงึประสงค์ ทกุข์ใดไม่เท่าทกุข์ของคนมีกเิลสกดคอ  
ไม่สูกั้บกิเลสคราวบวชน้ี จะสูเ้วลาตายแล้วได้หรือ ความเป็นอยูข่องชีวติ ธาตขัุนธ์น้ัน 
พออดพอทนได้ แต่ขออย่าทนให้กิเลสกดคอต่อไป เป็นความไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
ส�าหรับพระลูกศิษย์ตถาคต

อะไรๆ จะพอเป็นพอไปหรือขาดแคลนขนาดไหน ขอให้เลง็พระตถาคตเป็นสรณะ 
อยู่เสมอ อย่าให้สิ่งไม่จ�าเป็นส�าหรับพระหรูหรามากเกินเหตุเกินผล เช่น สร้างอะไร 
ก็สร้างเสยีจนแข่งโลกแข่งสงสารเขา จนกลายเป็นบ้าช่ือเสยีงเกยีรตยิศแบบลมๆ แล้งๆ  
แต่ธรรมหากรอกใจพอฟ้ืนจากสลบไสลบ้างไม่สนใจสร้างกนั โลกเขาอยูบ้่านหลงัเลก็ๆ  
เพยีงไอจามก็จะล้ม อยู่กระท่อมห้อมหอ ได้อะไรมากอ็ตุส่าห์แย่งปากแย่งท้อง แย่งลกู 
หลานมาท�าบุญให้ทานกับพระ แต่พระอยู่ตึกอยู่ร้านกี่ชั้น หรูหราโอ่อ่ายิ่งกว่าพระมา 
จากแดนสวรรค์ เหมอืนไม่ใช่คนทีเ่คยอยูบ้่านกบัพ่อ-แม่หลงัเลก็ๆ มาก่อนไปบวชเป็น 
พระเลย ทั้งไม่ทราบว่ามีอะไรเป็นเครื่องประดับประดาตกแต่งแข่งกับโลกเขา มันน่า
ละอายโลกเขาย่ิงกว่าลกูสะใภ้ละอายย่าขณะจาม เผลอผายลมทางทวารล่างหลดุออก
อย่างแรงแทบสลบไป ทัง้ๆ ทีศี่รษะโล้นๆ ไม่ได้คดิถงึศรีษะตนบ้างเลย มใิช่มนัด้านเกนิ
ไปแล้วหรือพวกเราน่ะ น่ันไม่ใช่หลกัของศาสนาทีส่อนให้นักบวชแก้กเิลสเพราะความ
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เหน็ภยัในสิง่ประโลมโลกรกรุงรังแก่ศาสนาและหวัใจพระเรา จึงขออย่าพากนัคดิกนัท�า 
จงท�าความรู้สึกตัวไว้เสมอ นี้ไม่ใช่หลักธรรมเพื่อแก้กิเลสให้เห็นประจักษ์ใจ แต่เป็น 
เครื่องส่งเสริมให้พระลืมตัวเมามัวมั่วสุมกับเรื่องของกิเลส ซึ่งไม่ใช่เรื่องของพระ

หลกัธรรมของพระแท้อนัดบัหน่ึง รุกขฺมลูเสนาสนํ นิสสฺาย ปพพฺชชฺา. ตตถฺ เต ยาวชวีํ  
อสุสฺาโห กรณโีย บรรพชาอปุสมบทในพระพทุธศาสนาแล้ว ให้เธอทัง้หลายเทีย่วอยูต่าม 
รุกขมูล ร่มไม้ ชายป่าชายเขา ตามถ�า้ เง้ือมผา ทีแ่จ้ง ลอมฟาง อนัเป็นสถานทีเ่หมาะสม 
แก่การฆ่ากิเลสท�าลายกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจเถิด จงอุตส่าห์พยายามท�าอย่างนี้จน
ตลอดชวีตินะ นอกน้ันเป็นสิง่เหลอืเฟือ ดังทีว่่า อตเิรกลาโภ เป็นต้น เป็นสิง่นอกจาก
ความจ�าเป็นอันดับแรก

งานที่ทรงให้ท�าก็ เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ตโจ ทนฺตา นขา โลมา เกสา 
นอกจากน้ันกว่็าไปถงึอาการ ๓๒ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง เน้ือ เอน็ กระดูก เยือ่ในกระดกู  
ม้าม หัวใจ ตับ ปอด พังผืด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า ซึ่งมีอยู่กับ 
ตวัเรา ท่านทัง้หลายจงพยายามคลีค่ลายสิง่เหล่าน้ีให้เหน็แจ้งชัดเจนตามหลกัความจริง  
ที่มันมีอยู่เป็นอยู่ด้วยปัญญา ท่านทั้งหลายเมื่อได้ท�างานน้ีให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยสติ
ปัญญาอันเต็มภูมิของวีรบุรุษแล้ว ความหลุดพ้นจากทุกข์อันเป็นสมบัติมหาศาลนั้น 
จะเป็นของท่านทัง้หลายเอง น่ันฟังซ ิมนัห่างไกลกนัไหมกบัพวกเราทีช่อบสะดวกสบาย 
กับของเศษๆ เดนๆ ที่ท่านสอนให้ละให้ทิ้งด้วยธรรมทุกบททุกบาททุกปิฎกน่ะ

พวกเรานี่มันเป็นคู่แข่งศาสนธรรมเสียเอง อะไรที่ธรรมต�าหนิ มันกลับหรูหรา 
ไปหมด ประชาชนญาตโิยมสูไ้ม่ได้ ของดบิของดีเขาเอามาท�าบญุให้ทาน เขากนิอะไร
ใช้อะไรก็พอท�าเนา ขอให้ได้ของดีมาท�าบุญให้ทานพระก็เป็นที่พอใจตามนิสัยของ 
นักแสวงบญุ แต่พระเรากลบัเป็นนักหรูหรา กฏุกิอ็ยู่ดีๆ เคร่ืองใช้ไม้สอยกม็แีต่ของดบิ 
ของดี นอกจากน้ันยังมีวทิยุ ยังมีเทวทตัโทรทศัน์ และยงัมรีถยนต์กลไกแถมเข้าไปอกี  
ดูตามหลักธรรมวินัยของพระเราแล้วน่าสลดสังเวชเหลือประมาณ ท�าไมพากันคิดฆ่า
พระพุทธเจ้าแบบสดๆ ร้อนๆ ได้ลงคอด้วยความโอ่อ่าท่าใหญ่ของพระ อันเป็นความ
ดื้อด้านไม่ยอมรู้สึกตัวเลย มันน่าละอายที่สุด
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ทุกท่านขอให้ค�านึงเร่ืองเหล่าน้ีให้มาก ถ้าเราบวชเพื่ออุทิศต่อพระพุทธเจ้า  
พระธรรม พระสงฆ์ จริงๆ มิใช่บวชมาเพื่อเป็นคู่กรรมคู่เวรต่อศาสนธรรมของ
พระพทุธเจ้า ขอให้ค�านึงถงึอรรถถงึธรรมถงึการด�าเนินของพระพทุธเจ้ายิง่กว่าเร่ืองใดๆ  
สมัยใดกต็ามไม่มีเย่ียมยิง่กว่าพทุธสมัย ธรรมสมยั สงัฆสมยั ทีพ่าด�าเนินมา อนัน้ีเป็น 
หลกัใหญ่โตมาก ให้ท่านทัง้หลายจงประพฤตปิฏิบตัติามหลกัพทุธสมัยเถดิ ผลอันชุ่มเยน็ 
พึงใจจะเป็นที่ยอมรับกับหลักแห่ง สวากขาตธรรม นิยยานิกธรรม ไม่มีทางสงสัย

น่ีก็ได้ปฏบิตัมิาพอสมควร เป็นผู้น้อยผมกเ็คยได้เป็น ไปศกึษาอบรมกบัครูบา-
อาจารย์ เฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์มั่น ฟังจริงๆ ฟังท่านพูด ท่านจะพูดทีเล่นทีจริง  
เป็นธรรมดาของลูกศิษย์กับอาจารย์ เราจะไม่มีฟังเล่น จะมีแต่ฟังจริงอย่างฝังใจ 
ตลอดมา มคีวามเคารพรัก ความเลือ่มใส ความกลวัท่านมากทีส่ดุ ยดึเอาทกุแง่ทกุมมุ  
ที่จะพึงประพฤติปฏิบัติได้ ได้มาสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหานี้ก็เพราะอ�านาจครูบาอาจารย์
ที่ท่านให้การสั่งสอนมา

เพราะฉะน้ันการปฏิบตัใินวดัของเราน้ี แม้จะผิดแผกแตกต่างกบัวดัทัง้หลายบ้าง  
ผมกแ็น่ใจตามหลกัเหตผุลและหลกัธรรมวนัิย จึงไม่สะทกสะท้าน ผมไม่ได้คดิว่าเป็น 
การท�าผิด เพราะมแีบบมฉีบบัทีไ่ด้รับมาจากศาสนธรรม และจากครูบาอาจารย์ทกุสิง่ 
ทุกอย่างอันเป็นแบบฉบับมาดั้งเดิมอยู่แล้ว จึงได้พาหมู่เพื่อนด�าเนินเร่ือยมาอย่างน้ี  
ผิดถูกประการใดจะต้องพดูกันตามหลกัเหตผุล ความเกรงอกเกรงใจกนัน้ันเป็นเร่ือง 
ของโลกเป็นเรื่องของบุคคล ไม่ใช่เรื่องของธรรมของวินัยอันเป็นหลักด�าเนินตายตัว
ด้วยกนั การพดูกนัโดยอรรถโดยธรรมเพือ่ให้เป็นทีเ่ข้าใจและปฏิบตัถิกูน้ันเป็นธรรมแท้  
เพราะฉะน้ัน ค�าว่า ลบูหน้าปะจมกู จึงไม่มใีนธรรมทัง้หลายของผู้มุง่ต่อธรรมด้วยกนั

การแสดงธรรมก็เห็นสมควรขอยุติเพียงแค่นี้
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ความอยากเป็นมรรคก็มี

เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒

ที่น่ีก็ทราบแล้วว่าวัดป่า มีการบ�าเพ็ญทางจิตตภาวนาโดยถ่ายเดียวเท่าน้ัน  
การด�าเนินทางด้านจิตตภาวนาต้องอาศยักายวเิวก เป็นอปุกรณ์แก่จิตวเิวก ความสงัดกาย 
ไม่พลุกพล่านวุ่นวายด้วยหมู่คณะและประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ่อยๆ จิตวิเวก  
เมื่อกายได้รับความสะดวกในการบ�าเพ็ญแล้ว จิตก็เป็นไปเพื่อความสงบสงัดด้วย 
จิตวเิวก แล้วกเ็ป็นอปุกรณ์ให้ถึงอุปธวิเิวก ความสงัดจากกเิลสอนัเป็นธรรมสงูสดุตาม 
แนวทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงด�าเนินและประจักษ์พระทัยมาแล้ว ผู้ต้องการผลดัง 
พระพุทธเจ้า ดังพระสาวกท่าน ก็ต้องด�าเนินตามแนวแถวทางที่ท่านด�าเนินมาแล้ว
อย่างไร ถ้าหลบหลีกปลีกตัวออกจากร่องรอยแห่งการด�าเนินของท่าน ก็เท่ากับการ
หลบหลีกปลีกตัวออกจากผลที่จะพึงได้พึงถึงอย่างท่าน

ต้องคิดเสมอผู้ปฏิบตั ิมหีลกัเหตผุลเป็นเคร่ืองรักษาตนเป็นเคร่ืองบ�าเพญ็ เพราะ
เหตผุลเป็นสิง่ส�าคญัมาก เน่ืองจากเหตผุลน้ันรวมเข้ากนัแล้วเป็นหลกัธรรม ผู้ปฏิบตั ิ
เพื่อความพ้นทุกข์ อย่าปล่อยให้ความอยากเข้าไปเป็นหัวหน้าชักจูงหรือลากถูไป  
ความอยากของสามัญชนนั้นร้อยทั้งร้อยมักเป็นกิเลสเสมอ ส่วนความอยากที่เป็นไป
ด้วยเหตุผลนั้นเป็นมรรค เช่น อยากท�าบุญให้ทาน อยากรักษาศีล อยากท�าสมาธิ
ภาวนา อยากพ้นทุกข์ เหล่านี้จัดเป็นมรรค มุมานะเพื่อรบกับกิเลสหรือต่อสู้กับกิเลส  
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โกรธเคยีดแค้นกบักเิลส เหล่าน้ีจัดเป็นมรรค เราเคยมใีนลกัษณะน้ีมาแล้วเหมอืนกนั  
น่ีก็เรียกว่าเป็นทางมรรค เป็นความคดิทีถ่กู เพราะเป็นเคร่ืองหนุนให้มีก�าลงัใจเพือ่ต่อสู้ 
กับกิเลสจนได้ชัยชนะ ถ้าไม่มีก�าลังใจ ไม่มีการมุมานะ การปฏิบัติก็ไม่มีก�าลังและ 
ไม่ส�าเร็จประโยชน์เท่าที่ควร

ความมุง่มัน่และความมมุานะจึงเป็นสิง่ส�าคญั สดุท้ายกไ็ม่พ้นจากอทิธบิาททัง้สี่
ไปได้ เราพดูแยกเป็นแขนงๆ ไปเฉยๆ ลงท้ายกอ็ทิธบิาททัง้สีน่ั่นแล คือธรรมทีส่อนให้ 
มุมานะเพื่อต่อสู้กับกิเลสทุกด้าน

ฉันทะ ความพอใจ พอใจกบัอะไร เช่น พอใจกับมรรคผลนิพพาน ความมุง่มัน่ 
ก็เป็นไปตามกบัความพอใจน้ัน ถ้าไม่ไป วริยิะ จะไปไหน เร่ืองความพากเพยีรกต้็อง 
เป็นไปตามกัน

จิตตะ ท่านว่าให้เอาใจฝักใฝ่ น่ันหมายถงึจิตใจมีความผูกพนัอยูก่บัหน้าทีก่ารงาน 
ของตนที่จะเป็นไปเพื่อความสมหวังนั่นเอง

วิมังสา ได้แก่ องค์ปัญญา คอืความรอบคอบในงานของตน ได้แก่การประกอบ
ความพากเพียรทั้งภายนอกภายใน

อทิธบิาททัง้สีก่ร็วมลงทีน่ั่น ผู้ปฏิบตัจึิงต้องเลง็ทางด�าเนินทีพ่ระพทุธเจ้าพาสาวก
ด�าเนินอย่างไร หรือพระองค์เองทรงด�าเนินอย่างไร แม้ทรงสัง่สอนสาวกกท็รงสัง่สอน
แบบเดยีวกบัทีพ่ระองค์ทรงด�าเนินและได้ผลมาแล้วน้ัน ไม่มธีรรมะอืน่ทีพ่ระพทุธเจ้า
จะพอลดหย่อนผ่อนผันเพือ่เป็นความสะดวกสบายแก่สตัว์โลกแล้วได้รับผลเป็นทีพ่งึ
พอใจ นอกจากหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้เท่านั้น เพราะเป็นธรรมที่ทรงรับรอง
ในทางเหตุว่าถูกต้อง และในทางผลว่าต้องได้รับตามก�าลังแห่งเหตุไม่สงสัย เมื่อเหตุ 
กท็รงบ�าเพญ็มาแล้ว ผลกท็รงได้รับมาแล้วอย่างน้ัน จึงต้องน�าวธิกีารเหล่าน้ีมาสัง่สอน
สตัว์โลกนับตัง้แต่สาวกลงมาโดยล�าดบั จะปลกีแวะจากน้ีไม่ถกูทางแห่งสวากขาตธรรม

ผู้ปฏิบตัจิงพยายามให้มงีานน้อยทีส่ดุ งานอย่างอืน่ เช่น งานทีเ่กีย่วข้องกบัความ
เป็นอยูอ่าศยั เช่น ท�าโน้นท�าน้ีกพ็ยายามให้มน้ีอยมาก หากมคีวามจ�าเป็นแล้วกท็�า แต่ 



214

แล้วให้ท�าความเข้าใจไว้เสมอ ไม่เผลอตวัเพลนิไปกนัการงานทัง้หลาย โดยถอืว่าเป็น 
ความสะดวกสบายเป็นเคร่ืองแก้ร�าคาญ จนกลายเป็นนิสยัใฝ่ใจกบังานภายนอกทีไ่ม่
จ�าเป็น น่ีคอืความคดิผิด การห่างเหนิจากความเพยีรไปในกจิการภายนอกน้ัน จะเป็น 
การแก้ร�าคาญได้อย่างไร ความร�าคาญเป็นเร่ืองของกเิลส การแก้ความร�าคาญต้องช�าระ 
จิตใจ ต้องบังคับบัญชาจิตใจที่กิเลสมันพาให้อยากท�าอะไร พาให้อยากไปไหน นั่น 
ต้องหกัห้ามกันจึงเป็นทางถอดถอนกเิลส เป็นการแก้กเิลสตวัพาให้ร�าคาญไม่มสีิน้สดุ

ผู้ทีท่่านด�าเนินได้รับผลมาแล้วท่านด�าเนินกนัอย่างน้ัน เฉพาะคร้ังพทุธกาลแล้ว 
รู้สึกว่างานจิตตภาวนาเป็นงานหลักแหล่งของสมณะของใจจริงๆ เป็นแก่นของพระ
ศาสนาจริงๆ ไม่มีงานอื่นใดเข้ามาวุ่นวายทับถมโจมตีกันให้ยุ่งเหมือนอย่างสมัย
ปัจจุบัน งานชิ้นไหนก็เป็นงานเพื่อถอดถอนกิเลสทั้งนั้น ครั้งพุทธกาลท่านด�าเนินกัน
อย่างนั้น ความคิดความนึกปรุงแต่งในเรื่องอะไรต้องอยู่ในความระมัดระวัง อยู่ใน
ความมีสติมีปัญญาเครื่องไตร่ตรองเสมอ ไม่ได้คิดไปตามยถากรรมอันเป็นเรื่องของ
กิเลสฉุดลากพาให้คิดให้ปรุงไป การพูดการกระท�าทุกสิ่งต้องใช้ความพินิจพิจารณา 
อยูเ่สมอ จึงชือ่ว่าเป็นผู้มสีต ิเป็นผู้ระวงัรักษาตน เป็นผู้บ�ารุงรักษาใจให้เจริญในธรรม
ทั้งหลาย ไม่ใช่ปรนปรือใจด้วยปุ๋ยบ�ารุงกิเลสดังพวกเราชาวพุทธเห่อกัน

ใจเมือ่ได้รับการบ�ารุงรักษาด้วยดโีดยอรรถโดยธรรม เฉพาะอย่างยิง่ด้วยสตปัิญญา 
น่ันแลหนีไม่พ้น จิตย่อมจะได้รับความเยอืกเย็นมีความสงบสขุขึน้ไปโดยล�าดบั การทกุข์ 
ยากล�าบากด้วยการประกอบความเพยีรน้ันอย่าถอืเป็นอปุสรรค อย่าถอืเป็นข้อหนักใจ 
ส�าหรับผู้ต้องการจะถอดถอนกิเลส ซึ่งเป็นภัยอันส�าคัญอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไป 
โดยล�าดบั ต้องถอืความเพยีรเป็นส�าคัญกว่า เร่ืองทีว่่าหนักใจสูไ้ม่ไหวไปไม่รอด จอดอยู่ 
แค่กระทะแค่เขียงสับย�าหั่นหอมกระเทียมของกิเลส เพราะเคยถูกมันดัดสันดานมา 
พอแล้ว นักปราชญ์ท่านเดินอย่างนั้น

ดงัทีเ่คยได้พดูให้ฟังหลายคร้ังหลายหนแล้วว่า สาวกท่านประกอบความพากเพยีร  
ได้รับความทุกข์ความล�าบากมีจ�านวนมากทีเดียว ก่อนที่จะได้บรรลุธรรมเป็นขั้นๆ 
จนถึงขั้นธรรมอันสุดยอด ไม่ใช่ท่านผู้ล้างมือเปิบด้วยการถือความล�าบากล�าบน 
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ในการประกอบความเพียรว่าเป็นอุปสรรค แล้วท้อถอยด้อยความพากเพียรไปเสีย 
ดังนั้นหาไม่ เมื่อเราน�าสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นเครื่องสนับสนุน ก็แสดงว่าเป็นการท�าลาย 
ตวัเอง และเป็นการท�าลายวงศ์สกุลของพระศาสนาซึง่ท่านพาด�าเนินมา ท่านส�าเร็จมรรค 
ผลนิพพานด้วยความพากเพยีร ท่านส�าเร็จมรรคผลนิพพานด้วยความอตุส่าห์พยายาม  
ด้วยความหนักก็เอาเบาก็สู ้ขึน้ชือ่ว่าเป็นความเพยีรทีช่อบธรรมแล้วไม่ถอยหลงั แบบน่ัง 
คอยนอนคอยมรรคผลนิพพานให้ลอยมาสวมใส่ให้เองโดยไม่ต้องท�าอะไรให้ล�าบาก 
อันเป็นวิสัยของคนสิ้นท่าบัดซบชอบและปรารถนากัน

นี่คือทางเดินของปราชญ์ท่านที่เดินมาแล้ว ไม่มีทางอื่นให้เลือกเดินได้ หากว่า
มีทางอื่นให้เป็นที่สะดวกสบายในการด�าเนินของสัตว์โลกแล้ว ใครจะฉลาดเหนือ
พระพุทธเจ้าไม่มี จะทรงแยกแยะให้สตัว์โลกทัง้หลายได้รับความสะดวกสบายด้วยกนั  
โดยไม่ต้องได้รับความล�าบากเหมือนพระองค์ เหมือนสาวกทั้งหลายที่พระองค์พา
ด�าเนินมาแล้วน้ันเลย จะต้องแยกแยะหาความสะดวกให้ มนัคดมนัโค้งกพ็ยายามหา 
ทางลดัให้ มันล�าบากล�าบนขรุขระในวธิกีารเดนิกห็าความสะดวกให้โดยล�าดับๆ จนถงึ
ขนาดเอาหมอนมดัตดิคอให้เลย พระองค์กจ็ะท�าให้ไม่ต้องล�าบาก ล้มทีไ่หนกเ็ป็นหมอน 
และหลับที่นั่น เป็นมรรคผลนิพพานที่นั่น ไม่ต้องประกอบความพากเพียรให้ล�าบาก 
ล�าบนอะไรเลย เรียกว่าธรรมสะดวกศาสนาสบาย เอ๊า ตถาคตได้พิจารณาค้นคว้า 
หมดแล้ว เหน็ธรรมสะดวกอย่างยิง่แล้ว จึงได้น�ามาสอนท่านทัง้หลายว่า เอ๊า นอนมนัเลย 
ถ้าอยากนอน มรรคผลรออยู่แล้ว พระองค์จะต้องแสดงอย่างนี้ไม่ให้ขัดใจสัตว์โลก
ผู้ชอบธรรมสะดวกสบาย

แต่น่ีไม่มีทางใดนอกจากมัชฌิมาที่ทรงแสดงไว้แล้วน้ีว่าเป็นการเหมาะสม 
อย่างย่ิงแล้ว จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ เพราะกิเลสทุกประเภทไม่เคย
เปลีย่นแปลงตวัเองเป็นอย่างอืน่ พอทีจ่ะเปลีย่นแปลงมัชฌมิาธรรมให้เป็นไปตามน้ัน
ได้เลย ด้วยเหตน้ีุเม่ือกเิลสแสดงตวัแสดงอาการออกมาอย่างไร มชัฌมิาใดทีเ่หมาะสม
กบักเิลสประเภทใด ซึง่จะปราบปรามมนัให้อยูใ่นเง้ือมมือของมัชฌมิาข้ันน้ันๆ จ�าต้อง 
ทุ่มเทมัชฌิมาขั้นนั้นๆ ลงไปให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆ จนบรรลัยไปจากใจ 
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โดยไม่ต้องลดละท้อถอย เร่ืองเป็นอย่างน้ี ขอให้พากนัเข้าใจเอาไว้และให้ท�าความเข้าใจ 
กบัตนอย่างซึง้ อย่าสกัแต่ว่าฟังเฉยๆ แล้วไม่แน่ใจ หาความแน่นอนในใจไม่ได้ แบบหลกั 
ปักขี้ควายคอยแต่จะล้ม น้ันไม่ใช่ผู้ด�าเนินเพื่อความพ้นทุกข์ จะเกิดความท้อถอย
อ่อนแอและล้มเหลวไปในวันหนึ่งแน่นอน

อย่าเอาเร่ืองอดตีในการประกอบความพากเพยีรทีไ่ด้รับความทกุข์ความล�าบาก 
เข้ามาเป็นอปุสรรคต่อการบ�าเพญ็ในปัจจุบนั ซึง่จะท�าให้เกิดความท้อใจอ่อนแอไปได้  
ให้มุ่งมั่นต่อสู้กับกิเลสที่ยังเหลืออยู่มากน้อยร�่าไป สมมุติว่าจิตใจมีความฟุ้งซ่าน 
กแ็สดงว่า น่ีกเิลสก�าลงัแสดงลวดลายท้าทายเราเตม็ที ่ฉุดลากเราจนถลอกปอกเปิกและ
จะตายทัง้เป็นอยูแ่ล้วเวลาน้ี ถ้าเราไม่ช่วยตวัเองด้วยความพากเพยีร ความอดความทน  
เราจะช่วยตนด้วยวิธีใด พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้อย่างไรบ้าง จงรีบหาศาตรา 
ธรรมาวธุน้ันเข้ามาต่อสูแ้ก้ไขทนัท ีไม่นอนใจให้มันกล่อมได้ น่ีชือ่ว่าเป็นอบุายทีถ่กูต้อง 
อย่าน�าเอาเรื่องอดีตหรืออนาคตซึ่งเป็นความล�าบากผ่านมาแล้วมาเป็นอุปสรรค เช่น  
เคยท�ามาแล้วได้รับความล�าบากอย่างนั้นๆ ไม่เห็นได้อะไร และอนาคตเราก็จะต้อง 
ล�าบากล�าบนอย่างน้ีไป ล้วนแต่สร้างขวากหนามไว้ส�าหรับกัน้ทางเดนิของตน จะไปไหน 
กไ็ปไม่รอด ต้องจอดจมอยู่ในปัจจุบนัน้ันแบบจมปลกั ท่านเรียกว่า จมปลกั หาทางไป 
ไม่ได้ นี่ไม่ใช่ทางนักปราชญ์ และไม่ใช่ทางของผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง 
จงพากันระวังอย่าให้เกิดขึ้นได้จะเป็นภัยแก่ตน

ทางนักปราชญ์ท่านยึดธรรม วริิเยน ทกุขฺมจฺเจต ิการหลดุพ้นจากทกุข์น้ัน ต้อง 
หลุดพ้นด้วยความเพียรเป็นหลักส�าคัญ นี่เป็นธรรมยืนยง จงตั้งหน้าตั้งตาประพฤติ
ปฏิบัติ อย่าไปค�านึงในเร่ืองมรรคผลนิพพานว่าอยู่ที่ไหนมันเสียเวลา และดีไม่ด ี
สร้างความวุ่นวายส่ายแส่ ความสงสัยสนเท่ห์ต่างๆ ให้แก่จิตใจของตนซึ่งไม่เป็น
ประโยชน์อะไร นอกจากเป็นการท�าลายความมุ่งหวังมรรคผลนิพพานที่ตนจะพึงได้
พึงถึงให้ด้อยลงไปจนก้าวไม่ออก

ความคิดใดที่จะเป็นข้าศึกต่อมรรคผลนิพพาน ให้พึงทราบว่าความคิดนั้นเป็น
เรือ่งของกเิลส เพราะกเิลสต้องมแีง่งอนมาก มเีล่ห์เหลีย่มมาก แหลมคมมากอยูเ่สมอ  
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ไม่มีสิ่งใดในโลกทั้งสามนี้จะเหนือกิเลสไปได้นอกจากธรรมเท่านั้น ฟังซิ เรื่องความ
แง่งอนเร่ืองความมีเล่ห์เหลี่ยมอันแหลมคมสลับซับซ้อน จนกระทั่งเราผู้ตั้งหน้าฆ่า 
กเิลสตวัก�าลงักดหวัอยู่ก็เคลิม้หลบัไปตามมนัโดยไม่รู้สกึตวั และไม่เหน็โทษของมนัว่า
กิเลสเคยให้โทษแก่เรามามากและนานเพียงไร แม้บัดนี้ก็ให้โทษแก่เราในปัจจุบันจิต  
และยงัจะให้โทษแก่เราต่อไปอกีไม่มเีวลาสิน้สดุ เหล่าน้ีไม่มคีวามระลกึรู้ได้เลย เพราะ
ความแหลมคม เพราะความกล่อมอันสนิท เพลงของกิเลสนี้ไพเราะเพราะพริ้งมาก 
ทีเดียว ใครฟังแล้วต้องติดใจและหลับจมไปด้วยกิเลส

น่ีพดูถงึเร่ืองอ�านาจความฉลาดแหลมคมของกเิลส ในสามโลกธาตน้ีุเป็นบริษทั
บริวารของกเิลสทัง้น้ันนอกจากธรรมะ มีธรรมะเท่าน้ันมีอานุภาพมากเหนือสิง่เลวร้าย
ทั้งหลายคือกิเลสทุกประเภท ซึ่งจะสามารถน�ามาระงับดับกันได้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทา
ที่พระองค์ท่านประทานไว้แล้วโดยสมบูรณ์ ให้ยึดเอาหลักน้ีเป็นเคร่ืองปกครองตน
และเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจ อย่าเสียดาย ไม่มีกิเลสตัวใดที่ 
น่าเสียดาย เพราะพาให้เกิดให้ตายเวียนว่ายในกองทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้น

ผู้ด�าเนินจะได้เห็นความสว่างกระจ่างแจ้ง เห็นความเบาอกเบาใจของตนไป
โดยล�าดับด้วยความพากเพียรหนักบ้างเบาบ้างไปตามจังหวะในเชิงรบ ถ้าไม่มีความ
พากเพียร จะเอาแต่ความสะดวกเข้าว่า นั้นก็เป็นเชิงของกิเลสต่อยเอาๆ เท่ากับการ
เพิม่พนูกเิลสให้มากขึน้ สดุท้ายเลยก้าวไม่ออก เดนิจงกรมกก้็าวขาไม่ออก จะก�าหนด 
จิตตภาวนาก็เหมือนอกจะแตกคับแน่นในทรวงอก จะท�าอะไรก็ท�าไม่ได้ มีแต่กิเลส
หนีบเอาบงัคับเอา บบีบีส้ไีฟเอาเสยีจนแหลกหาทางเดนิไม่ได้ ตายจมอยูใ่นวฏัสงสาร 
ไม่รู้กีก่ปักีก่ลัป์หาประมาณไม่ได้เลย น่ันเป็นของดแีล้วหรือ เราควรน�ามาพนิิจพจิารณา 
ด้วยดี

ทุกข์ก็ช่างเถอะ ในโลกนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ ขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้ว 
ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐ ีกฎุมพ ีมีเงินสกัก่ีหม่ืนก่ีแสนล้านกต็าม ไม่ว่าใครจะมคีวามรู้ความ
เฉลยีวฉลาดเรียนจบปริญญาไหนมากต็าม ไม่ว่าคนโง่คนฉลาด คนมฐีานะและคนจน 
ขึน้ชือ่ว่าได้ก้าวเขามาตดิคุกในเรือนจ�าทัง้สามชัน้น้ีแล้ว คอื กามโลก รูปโลก อรูปโลก  
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จะต้องอยูใ่นความควบคมุของนายเหนือหวัคือกเิลส มคีวามโลภ ความโกรธ ความหลง  
ราคะตณัหา เป็นตวัการส�าคัญ ไม่พ้นไปได้สกัรายเดียว แล้วเราจะสงสยัทีไ่หนว่าโลกน้ี 
มีความสุขความสบายหายกังวลหม่นหมอง ไม่ต้องนั่งนอนกอดทุกข์กัน

ความทกุข์น้ันได้รับด้วยกันทกุคน ขึน้ชือ่ว่าเป็นนักโทษแห่งความเกดิแก่เจ็บตาย  
กิเลสเป็นผู้รัดรึงตรึงใจไว้ทุกระยะ กิเลสเป็นผู้บังคับบัญชาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา
ภายในใจ แล้วรายไหนจะไม่มทีกุข์ในโลกน้ี เราสงสยัทกุข์กบัผู้ใดว่าไม่ม ีมีแต่ผู้แบก 
กองทุกข์ด้วยกันทั้งน้ัน แบกกองทุกข์โดยปกติของขันธ์ แบกทุกข์ด้วยการวิ่งเต้น 
ขวนขวาย ด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วยงัแบกกองทกุข์เร่ืองเกีย่วกบัความวุน่วาย ความ 
กระทบกระเทือนภายในใจมากน้อยยิ่งเป็นของส�าคัญ ในโลกนี้มีแต่กองไฟเผาหัวใจ 
อยูต่ลอดเวลาไม่ว่ารายไหนๆ เรายงัสงสยัจุดใด ดอนใด เกาะใด ว่าจะเป็นทีม่คีวามสขุ 
ความส�าราญบานใจ ขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นผู้บีบบังคับในหัวใจอยู่แล้ว

เมือ่ได้พจิารณาให้ชดัเจนอย่างน้ีแล้ว ความเพยีรจะหนักมากน้อยเพยีงไรกพ็อสู้
พอฟัดพอเหวีย่งกนัทัง้น้ันแหละคนเรา เมือ่ไม่ได้สงสยัว่าโลกน้ีจะให้ความสขุอะไรบ้าง 
เพราะเต็มไปด้วยกองทุกข์ นอกจากเที่ยวกว้านเอาเครื่องหลอกๆ ลวงๆ มาประดับ
หน้าร้านเท่าน้ัน ภายในมีแต่ไฟไหม้แกลบ คือไหม้อย่างลึกลับอยู่ภายในหัวใจก็มี  
ไหม้แสดงออกมาอย่างเปิดเผยทางกิริยามารยาทผิวพรรณวรรณะก็มี แสดงความ
ร้องห่มร้องไห้พิไรร�าพันเสียอกเสียใจก็มี ที่สุมอยู่ภายในจิตใจแดงโร่ทั้งวันทั้งคืนน่ี 
มีจ�านวนมาก ไม่เว้นชาติชั้นวรรณะเลยที่ไฟกองนี้จะไม่สุมอยู่ภายในจิตใจได้ เพราะ
กเิลสกคื็อไฟ เราสงสยัอะไรทีต่รงไหนบ้าง นอกจากเป็นทะเลไฟเพราะกเิลสไปตามๆ กนั 
เท่านั้น

การประกอบความเพียรที่ว่าเป็นทุกข์น้ัน เป็นทุกข์ด้วยความชอบธรรมเพื่อจะ
หนุนให้หลุดพ้น เพื่อจะถอดถอนตนออกจากไฟทั้งหลายที่ก�าลังไหม้รอบจิตใจอยู่
เวลาน้ี เรายังเหน็ว่าเป็นทกุข์ในความเพยีรอย่างน้ีอยูแ่ล้วกจ็ะหาทางไปไม่ได้ ต้องตาย 
จมกองนรกอเวจีในมนุษย์โลกน้ีอยู่ตลอดกัปตลอดกัลป์ หาก�าหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ 
คอืหาความแน่นอนในก�าเนิดทีเ่กดิในภพชาตน้ัินๆ ไม่ได้ ซึง่ล้วนแต่กองทกุข์ทัง้มวล  
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การประกอบความเพยีรเพือ่จะถอนเชือ้ไฟทีเ่ผาลนภายในจิตใจ และเช้ือทีชั่กจูงฉุดลาก 
เราไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ในใจอันได้แก่กเิลสอวชิชาน้ี เป็นสิง่ทีค่วรใช้ความเพยีร
พยายามอย่างยิ่ง

หนักกห็นัก เบากย็อมรับ ทกุข์ขนาดไหนก็สูกั้น ขึน้ชือ่ว่านักรบแล้วไม่มถีอยหลงั  
เพราะพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราไม่ได้พาให้ถอยหลัง สาวกทั้งหลายไม่ใช่ผู้ 
ถอยหลัง ผู้ก้าวหน้าเดินเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ จนหลุดพ้นไปโดยถ่ายเดียว  
จึงได้ปล่อยวางความพากเพียรในแนวรบ แล้วเสวยวิมุตติสุขภายในใจทั้งที่ขันธ์ยัง
ครองตัวอยู่ และเสวยวิมุตติสุขในพระนิพพาน เพราะความทุกข์เพียงเล็กน้อยทาง
ความเพียรในอัตภาพเดียวหรือเพียงช่วงเวลาไม่กี่เดือนกี่ปี การประกอบความเพียร
ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนได้ตรัสรู้หรือบรรลุธรรม บางองค์ก็นานเป็นปี บางองค์ก็รวดเร็ว 
บางองค์เพยีงครู่เดยีวกมี็ ตามอ�านาจวาสนาบารมทีีส่ร้างมามากน้อยต่างกนั นักปฏบิตัิ
เพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลาย จึงไม่ควรน�าความช้าความเร็วของท่านที่
ปฏิบัติและบรรลุธรรมไปแล้วมาเป็นอารมณ์ฝ่ายกีดขวางตัวเอง จะท�าให้เสียก�าลังใจ 
และก้าวไม่ออก

น่ีเรากเ็กดิในท่ามกลางแห่งวาสนาบารมีอยูแ่ล้ว ดเีรากท็ราบได้อย่างชดัเจน ชัว่ก็
ทราบได้อย่างชดัเจน บญุบาปกท็ราบอยูป่ระจักษ์ใจ ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าเรากไ็ด้
ศกึษาเล่าเรียน ครบูาอาจารยท์ั้งหลายท่านก็แนะน�าสั่งสอนวิธีการด�าเนนิ ทั้งเรือ่งบุญ
เรื่องบาป เรื่องกิเลสตัณหาอาสวะ เรื่องอรรถเรื่องธรรม ให้เราฟังทุกแง่ทุกมุม ก็ควร
จะซึง้ภายในใจด้วยความเชือ่ความเลือ่มใสให้หนักลงไป เพือ่เป็นอปุกรณ์แก่ประโยค
พยายามของเราจะได้ก้าวหน้า ก้าวเข้าสู่สันติธรรมคือความสงบโดยล�าดับ จนถึง 
สนัตธิรรมอนัราบคาบ ด้วยความตะเกยีกตะกายของเราทีเ่ดนิตามครูคอืพระพทุธเจ้า
ซึ่งสลบถึงสามคร้ังก่อนจะได้เป็นศาสดาข้ึนมา เอาน่ันละมาเป็นตัวอย่างมาเป็นแบบ
เป็นฉบับ อย่าหาเอาคนขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอมาเป็นแบบฉบับ จะกลายเป็นคนหมด
คณุค่าหมดราคา หาทางก้าวเดินไม่ได้ เป็นโมฆภกิษ ุอยูไ่ปกนิไปหาความหมายไม่ได้
ภายในจิตใจ ทั้งๆ ที่ธรรมะมีความหมายเต็มตัวภายในใจของผู้ปฏิบัติอย่างเอาจริง 



220

เอาจัง เอ๊า จงพากันตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติแบบตายเอาดาบหน้า อย่าถอยหลัง
ให้กิเลสหัวเราะเยาะ จะทนอายไปตลอดกัปกัลป์ไม่มีวันสร่างซา

การพิจารณา ท่านผู้ใดถนัดในอาการใดในเบื้องต้นแห่งการพิจารณาหรือการ 
สมถกรรมฐานจะมีความสะดวกเหมาะสมกับจริตของตนในธรรมบทใด ซึ่งได้เคย 
อธบิายให้ฟังแล้ว พงึยดึเป็นหลกัเป็นเกณฑ์ เช่น พจิารณา เกสา ก�าหนดเกสาก ็เกสา  
โลมา นขา ทฺนตา ตโจ ก�าหนดบทนั้นๆ ให้จริงจัง อย่าปล่อยใจให้เถลไถลไปที่อื่น 
ถงึวาระทีจ่ะบริกรรมกบ็ริกรรม ถ้าเป็นความถนัดในการบริกรรมกบ็ริกรรม หรือถนัด 
ในระยะต่อไปเป็นความดดูดืม่ทีจ่ะต้องพจิารณาตามเร่ืองของ เกสา โลมา นขา ทนฺตา  
ตโจ จนกระทั่งถึงอาการ ๓๒ ให้ตลอดทั่วถึง ซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายเรานี้ก็พิจารณา  
ให้มีสติติดแนบไปทุกระยะทุกประโยคแห่งความเพียรพยายาม กิเลสจะไม่เข้ามา 
แทรกแซง กิเลสจะไม่เข้ามาฉุดลาก ถ้าสตยิงัก�ากบัอยู่กบัความรู้คอืใจน้ันเม่ือไร ใจจะม ี
ความปลอดภยั และใจจะท�างานตามหน้าที ่ปัญญาเป็นผู้สอดส่องตรองดูความจริงทีม่ ี
อยู่ในร่างกายนี้ ที่ท่านว่าสัจธรรม

เวลาท�าใจให้มีความสงบก็ตั้งหน้าตั้งตาท�า ให้มีสติอยู่นั้น เรื่องของโลกทั้งมวล
มันเป็นไปจากจิตเราดวงเดียวน่ีแหละ เป็นตัวโลกเป็นตัวก่อเร่ืองก่อราวทั้งหลาย  
ถ้าความรู้มารวมตัวเสียอย่างเดียว โลกน้ีก็เหมือนไม่มี เพราะไม่มีผู้ไปปรุงไปแต่ง
ไปหลอกไปหลอนให้ความหมายอย่างน้ันอย่างน้ี ดีชั่วสวยงามหรือกว้างแคบสูงต�่า
ประการใด ออกจากจิตดวงเดยีวน้ีเท่าน้ัน เป็นผู้ไปวาดภาพหลอกตนอยูท่ัง้วนัทัง้คนื 
ยืนเดินนั่งนอน

ในการปฏบิตั ิถ้าได้จดจ่อเข้าไปทีจิ่ตจริงๆ จะเหน็เร่ืองราวของจิตทีแ่สดงตวัอยู่
ตลอดเวลา เกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศ ต้นไม้ ภูเขา บุรุษหญิงชาย เรื่องโลกสงสาร 
มากน้อย มีแต่เร่ืองของจิตเป็นผู้ปรุงผู้แต่งแล้วกต็ืน่เงาตวัเอง เพลนิไปตามเงา เศร้าโศก 
ไปตามเงาของตวัอยูต่ลอดเวลา น่ีขนัธ์มนัหลอก ขันธ์อนัน้ีมาจากจิตทีไ่ม่บริสทุธิ ์คอือวชิชา 
เป็นต้นเหตุ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา มันหมุนกันออกมาเรื่อยๆ ให้ปรุงให้แต่ง ให้เกิด 
ความส�าคัญมั่นหมาย อยู่เฉยๆ อยู่โดดเดี่ยว มีแต่ความรู้ล้วนๆ มันอยู่ไม่ได้ เพราะ 
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ก�าลังของสติปัญญาไม่พอที่จะหักห้ามจิตไม่ให้ปรุงไม่ให้แต่ง ไม่สามารถที่จะก�าจัด 
ความคิดในแง่ต่างๆ ให้สิ้นไปจากใจ เหลือไว้แต่ความสงบราบคาบให้เห็นความจริง
ภายในจิตดวงเดียวคืออะไรได้

จิตดวงเดียวคือความรู้กับความอัศจรรย์อย่างเดียวเท่าน้ัน ไม่มีอันใดเข้ามา
เก่ียวข้องเป็นสองเลย จิตแท้เป็นอย่างน้ัน ในขณะทีเ่ราต้องการความสงบ เรากไ็ม่พงึ
เกี่ยวข้องกับอะไร ให้ดูจุดที่จิตจะกระเพื่อมผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุง มันบอกอยู่
ชัดๆ ถ้ามีสติ เอ๊า จิตแสดงเป็นอะไรให้ถือนั้นเป็นอารมณ์ ถือนั้นเป็นจุดเป็นหมาย 
ถอืน้ันเป็นเป้าหมาย ก�าหนดสตลิงทีจุ่ดน้ัน จะว่าพทุโธกใ็ห้อยูก่บัตรงน้ันให้ถีย่บิเข้าไป 
ดูซิมันเป็นอย่างไร แล้วมันจะมีเรื่องมีราวหลอกเจ้าของไหม

ถ้าลงสตไิด้ก�ากบัจิตด้วยดีแล้ว จิตจะปรุงออกมาเป็นเร่ืองหลอกเจ้าของไม่ได้ เร่ือง
ต่างๆ ทีเ่คยผ่านๆ ไปแล้วกีปี่กีเ่ดือนกีเ่วล�า่เวลา มนัมาสมุอยูภ่ายในหวัใจ และหลอกเรา 
ตลอดเวลาน้ัน มนัมาจากไหน เร่ืองน้ันเป็นแล้วผ่านไปแล้วกีปี่กีเ่ดือน มันหายไปหมดแล้ว  
แต่จิตดวงนี้มันไม่หาย อารมณ์อันนี้มันปรุงขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ หลอกเจ้าของอยู่เรื่อยๆ 
เพลินอยู่กับตุ๊กตาเคร่ืองเล่นของเด็กภายในใจของตัวอยู่อย่างน้ัน จงสังเกตดูให้ด ี
จะเหน็ได้อย่างชดัเจน ไม่นอกเหนือไปจากทีก่ล่าวน้ีเลย เพราะน่ีได้พดูตามเร่ืองความจริง 
ที่เป็นอย่างนั้นจริงๆ ได้พิจารณาอย่างนั้นมาแล้วไม่สงสัย

เอ๊า จะพิจารณา เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ตลอดอาการ ๓๒ ก็ให้รู้ตั้งแต่ 
อาการเหล่าน้ีเท่าน้ัน อย่าเอาความรู้น้ีแยกไปปรุงไปแต่งให้มีภาพน้ันเร่ืองน้ันเข้ามาแทรก  
จนกระทั่งกลบเกลื่อนหรือท�าลายวัตถุที่เราพิจารณา หรืออารมณ์ที่เราพิจารณาน้ี
สญูหายไปเสยี เหลอืตัง้แต่กเิลสเคร่ืองยัว่ยวนกวนใจ ภาวนาวนัไหนกไ็ม่ได้เร่ืองได้ราว 
มแีต่เร่ืองไม่ต้องการ เพราะกเิลสมอี�านาจมาก มนัฉุดมนัลากมนัผลกัมนัดันออกไปได้ 
อย่างง่ายดาย ถ้าเราไม่ฝึกหดัเอาจริงเอาจัง เอาความตัง้ใจเข้าว่าอย่างมัน่เหมาะกนัจริงๆ  
จะไม่เห็นเร่ืองของตัวเอง แล้วก็จะตื่นเงาส�าคัญมั่นหมายไปต่างๆ อยู่ตลอดเวลา  
เพราะฉะน้ันเพือ่ความแน่ใจ จงมสีตเิป็นเคร่ืองก�ากบัรักษาให้ด ีให้เหน็ผลในการปฏบิตัิ 
ภาวนาของตน
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ท่านว่าสมาธิๆ เป็นยังไง คือความมั่นคง ความแน่นหนา ความตั้งมั่นของใจ  
จิตสงบจิตก็มั่นเท่าน้ันเอง ถ้าไม่สงบก็รวนเรเอนเอียงไปที่โน่นที่น่ี หาความเป็นตัว 
ของตวัไม่ได้แม้แต่ขณะเดยีว จิตมคีวามสงบ ค�าว่า สงบ กคื็อสงบความคดิความปรุง 
ต่างๆ ซึง่เคยย่ัวยวนกวนใจมาแต่ก่อนน้ันแล เหลอืแต่ความรู้อนัสงบแน่วอยูน้ั่น ใจก็ 
สบาย ไม่มีอะไรรบกวน น่ันเรียกว่าจิตสงบ สงบหลายคร้ังกเ็ป็นสมาธ ิคอืความแน่วแน่ 
มั่นคงของใจขึ้นมาให้ได้ชมสมาธิสมบัติที่ตนขวนขวายได้มาเอง

วาระต่อไปจะพิจารณาให้เป็นปัญญา ก็พึงพิจารณาดังที่กล่าวมานี้ แยกแยะดู 
ร่างกายส่วนต่างๆ ให้ดี จะเอาข้างนอกมาเป็นปฏิภาคเป็นอคุคหนิมติกไ็ด้ ไม่ว่ารูปหญงิ 
รูปชาย มันติดได้ทั้งนั้นแหละ ไม่ว่าข้างนอกข้างในติดได้ เป็นสมุทัยได้ เมื่อน�ามา 
พจิารณาให้เป็นมรรค ให้เป็นทางเดนิ ให้เป็นธรรม เป็นเคร่ืองแก้เคร่ืองถอดถอนกเิลส  
ท�าไมจะเป็นไม่ได้ พิจารณาแยกแยะออกเป็นเรือ่ง อนิจจฺ ํทุกขฺํ อนตตฺา ก็ได้ หรือจะ 
พจิารณาเป็นอสภุะอสภุงักไ็ด้ ดูมันมแีต่เร่ือง อสภุะอสภัุง อนิจฺจํ ทกุขฺ ํอนตตฺา กองกนั 
อยู่เต็มตัวสัตว์ตัวบุคคล ตัวเขาตัวเราไม่มีบกพร่องแม้แต่รายเดียว ท�าไมจึงไม่เห็น  
ของจริงมอียูเ่ตม็ตวัเตม็ใจ น่ันคอืความจริง ใจเรามันปีนเกลยีวกบัธรรมอยูร่�า่ไป มันถงึ 
ได้เหยียบย�า่แต่ขวากแต่หนามคือกเิลสตณัหายอกหวัใจอยู่ทัง้วนัทัง้คืน ยนื เดนิ น่ัง นอน  
หาความสงบสบายไม่ได้ ก็เพราะจิตใจปีนเกลียวกับความจริงคือธรรม

จงพจิารณาให้เหน็ตามทีท่่านสอนไว้ตัง้แต่ เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ซึง่บอก 
ชดัๆ อยูแ่ล้ว ถลกหนังออกมาดซูเิป็นยงัไง คนทัง้คนดไูด้ไหม มนัมหีญงิมีชายทีไ่หน 
เมือ่ถลกหนังออกมาแล้ว ความสวยความงามปรากฏอยูท่ีไ่หน กม็แีต่หนังบางๆ หลอก 
อยูข้่างนอกเท่าน้ันเอง กท็ราบแล้วว่าหนัง ดูให้ซึง้ซ ิเม่ือถลกหนังออกแล้วเป็นอย่างไร  
สวยงามไหม เอ๊า ดทูัง้หนังด้วย ข้างในข้างนอกของหนังเป็นอย่างไร แล้วดเูน้ือ ดเูอน็  
ดกูระดูก ดูเข้าไปทกุแง่ทกุมุมในอาการต่างๆ จนกระทัง่ถงึอาหารใหม่ อาหารเก่า เตม็ไป 
ด้วยป่าช้าผีดิบของปฏิกูลโสโครกเน่าเหม็นเตม็ตวั ทัง้เขาทัง้เรามันมทีีต่รงไหนทีว่่าสวย 
ว่างาม ว่าน่ารักใคร่ชอบใจน่ะ มนัหาเร่ืองหาราวหลอกตวัเองอย่างสดๆ ร้อนๆ อย่างดือ้ๆ  
ด้านๆ ไม่ฟังเสยีงอรรถเสยีงธรรมบ้างเหรอจิตน่ี ฟาดกนัลงไปให้เหน็เหตเุหน็ผลเป็นไร 
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น่ีแหละคือความดื้อด้านของจิตที่กิเลสยึดเป็นเคร่ืองมือต่อสู้กับความจริงคือ
ธรรม ใจจึงไม่ยอมเป็นไปตามความจริง ฉะน้ัน มนัถงึได้เกดิความทกุข์ความล�าบากแก่
จิตใจอยู่เสมอ ไม่ว่าไปอยูท่ีไ่หนมนัมแีต่ไฟกองน้ีแหละเผาอยูต่ลอด เฉพาะอย่างยิง่ไฟ
ราคะตณัหา เพราะความปีนเกลยีวกบัธรรมคอือสภุะอสภุงั ซึง่มอียูเ่ตม็ในร่างกายของ
ทุกคน กองป่าช้า กองอสุภะอสุภัง กองปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมด ตั้งแต่เบื้องบนลง 
เบื้องล่าง ไม่มีชิ้นใดที่จะพอน่าดูน่าชมบ้างเลย แม้เช่นนั้นมันก็ยังเสกสรรได้ลงคอว่า 
เป็นของสวยของงาม ถงึกบัจิตใจเกิดความก�าเริบอยูไ่ม่เป็นสขุ มีแต่เร่ืองของตวัหลอก
ตัวเองทั้งนั้น ไม่ใช่อะไรจากที่ไหนมาหลอกนะ

รูปกส็กัแต่ว่ารูป มอียูต่ามความจริงของตน เราจะดูกต็ามไม่ดกูต็าม คดิแง่ใดกต็าม 
ไม่คดิก็ตาม เขาไม่มคีวามหมายส�าหรับรูปอนัน้ันๆ ผู้ไปเหน็น่ีแหละมนัมาเกดิปัญหา  
เกิดเร่ืองเกิดราวขึ้นมาในตัวผู้รู้ผู้เห็นน่ีแหละ ไปปรุงแต่งไปส�าคัญมั่นหมายว่าเป็น 
อย่างน้ันอย่างน้ี แล้วกห็ลงความส�าคญัม่ันหมายของตน เคลบิเคลิม้ไปตาม ผลทีป่รากฏ 
ก็คือความทกุข์ ความแน่นในหวัอกแทบจะเป็นจะตาย บางคร้ังกนิไม่ได้ นอนไม่หลบั  
น่ีโทษแห่งความคิดความปรุงของใจ มันแสดงให้เหน็อย่างชดัเจน ขนาดน้ันเรายงัยอม 
เชือ่มันอยูห่รือ ยงัไม่เหน็โทษของมนับ้างหรือ ส�าหรับผู้ปฏบิตัแิท้ๆ น่ะ มนัน่าคดิอยูม่าก 
ในจุดนี้

เอาซิ ขุดค้นลงไปให้เข้าใจความจริงอันน้ี เร่ืองมรรคผลนิพพานไม่ต้องถาม 
สิ่งเหล่าน้ีแหละที่ปกคลุมหุ้มห่ออย่างมิดตัวไม่ให้มองเห็นกระแสของความสว่างไสว 
ของความสงบเย็นใจ พอจะแสดงความอัศจรรย์ขึ้นมาโดยล�าดับๆ จนเป็นมรรคผล
นิพพานน้ันขึน้มาได้ กเ็พราะสิง่สกปรกโสมมทัง้หลายเหล่าน้ีแหละ มันปกคลมุหุม้ห่อ 
เสยีอย่างมดิตวั เพราะฉะน้ันจึงต้องแก้มันด้วยสต ิแก้มนัด้วยปัญญา เพกิถอนมันออก 
เลกิมันออก เปิดเผยมนัออกให้เหน็ความจริง เม่ือเร่ิมเหน็ความจริงบ้างแล้ว ความสงบ 
ไม่ต้องบอก หากค่อยเป็นไปเอง มนัยุง่วุน่วายเพราะอะไร เพราะมันหลง เมือ่เหน็ตาม 
ความจริงแล้ว จิตกถ็อนตวัเข้ามาเท่าน้ัน เดีย๋วน้ียุง่กบัอะไร กย็ุง่กบัสิง่ทีจิ่ตก�าลงัหลง  
จงพจิารณาให้รู้ไปโดยล�าดบัและปล่อยวางไปพร้อมๆ กนั จิตกห็มนุตวัเข้ามา เอ๊า พจิารณา 
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ย�้าเข้าหลายครั้งหลายหน เหมือนเขาคราดนา คราดจนมูลคราดมูลไถแหลกละเอียด
ควรแก่การปักด�า นั่นแหละเป็นส�าคัญ

การพิจารณากี่เที่ยวกี่คร้ังกี่หนไม่ส�าคัญ ส�าคัญอยู่ที่ความช�านิช�านาญ ความ
คล่องแคล่วแกล้วกล้า ซาบซึ้งภายในจิตใจด้วยการพิจารณา และเป็นอย่างนั้นจริงๆ 
ซึ้งอย่างนั้นจริงๆ ว่าอสุภะของปฏิกูลโสโครก ก็ซึ้งถึงใจว่า อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา หรือ
แง่ใดก็ซึ้งถึงใจถึงความจริง เรียกว่าซึ้ง แล้วจิตจะไปหลงของปลอมอยู่ได้หรือ นี่การ
พิจารณา พิจารณาอย่างนั้น

ยืน เดิน น่ัง นอน อย่าให้เผลอ พยายามระมดัระวงัตวัเสมอ การพดูการคุยกนั 
กท็�าให้เผลอได้ จงมาตามกิจตามการในการเกีย่วข้องกนั อย่ามาด้วยความเผอเรอต่างๆ  
อย่ามาด้วยความเซ่อๆ ซ่าๆ ความไม่มสีตสิตงั เป็นความไม่มีท่าทางในเชงิเป็นนักรบ 
ในตวั เป็นความไม่มคีวามหมายในการมาของตวั ในการพดูการคิดการท�าทัง้หลาย ไม่ม ี
ความหมายอะไรเลย ไม่มีสาระ จงท�าให้เป็นสาระแก่เจ้าของด้วยความมีสติรักษาตัว 
อยู่เสมอ

เอ๊า ทกุข์กท็กุข์ ยอมรับว่าทกุข์ ตายกต็าย ตายด้วยความเพยีรเป็นไรไป แม้เขา 
ไม่เคยภาวนา เขาก็จะตายเช่นเดียวกัน โลกนี้คือโลกป่าช้า โลกแห่งความเกิดตาย 
ของสตัว์ มนัจะพ้นไปไหนได้ ต้องตายด้วยกนัทัง้น้ันแน่นอนทีส่ดุ นอกจากเร็วหรือช้า 
ต่างกนัไปเลก็ๆ น้อยๆ เท่าน้ัน เราทกุข์เพราะความพากเพยีรเพือ่ให้เหน็จริงเหน็จังตาม 
หลักธรรม เป็นทุกข์ที่ชอบธรรม ไม่ฝืนธรรม

เม่ือพจิารณาจนมคีวามช�า่ชองแล้วไม่ต้องบอกแหละ จิตต้องถอนต้องปล่อยวาง 
เข้ามาเป็นล�าดับๆ ดังทีเ่คยอธบิายให้ฟังแล้ว จิตก็ยิง่มคีวามผ่องใส มคีวามคล่องแคล่ว 
แกล้วกล้า เบาหววิภายในจิต เพราะเบาจากอปุาทาน ข้างนอกกไ็ม่ยดึ ข้างในกพ็จิารณา 
เข้าไป รู้แจ้งเหน็จริงเข้าไปเป็นล�าดบั จนกระทัง่ปล่อยวางรูปทีว่่ารูปกาย กายเป็นเราเป็น
ของเรา เป็นของสวยของงาม พจิารณาแล้วมแีต่เน้ือแต่หนัง แต่เอน็แต่กระดกู พจิารณา
เข้าไปแล้วมีแต่ของอสุภะอสุภังเต็มไปหมดทั้งร่าง เป็นเราได้อย่างไร เมื่อพิจารณา 



225

หลายคร้ังหลายหนกแ็จ่มแจ้งไปเอง นอกจากน้ันพดูถงึเร่ืองธาตก็ุซึง้ พดูถงึเร่ืองอสภุะ 
อสุภังก็ซึ้ง เห็นชัดเจนตามความจริง แล้วอุปาทานซึ่งเป็นผลของตัวจอมปลอมที่ไป
ส�าคัญมั่นหมาย มันก็ถอนตัวออกมาเองโดยไม่ต้องบังคับขับไสให้ปล่อยวาง

ถ้าลงได้พิจารณาและรู้เห็นขนาดน้ันแล้ว ความเพียรไม่ต้องพูดละ มาเอง  
ความขีเ้กยีจหายหน้าไปหมด ไม่ต้องไปบงัคับบญัชากนัอกี ไม่ต้องได้ถไูด้ไถกนัเหมอืน
แต่ก่อนขัน้เร่ิมแรกซึง่ยงัไม่เคยเหน็ผล กเ็หมอืนเดก็ท�างานน้ันแหละ ผู้ใหญ่ต้องคอย
ก�ากับดูแลหรือควบคุมใกล้ชิด พอผู้ใหญ่เผลอหรือปลีกตัวไปธุระเสียบ้าง เด็กก็ 
หลบหลีกหรือเลิกงานไปเสียไม่ท�างาน กลับหยอกเล่นกันไปเสียเพราะเขาไม่เห็นผล
ของงาน ถ้าเป็นผู้ใหญ่รู้ผลของงานแล้วก็ท�าเอง อยูค่นเดยีวกท็�าได้ อยูก่บัหมูก่บัเพือ่น 
กท็�าได้ ไม่ว่าทีแ่จ้งทีล่บั ใครจะมาควบคมุไม่ควบคุมไม่ส�าคญั เพราะเหน็ผลของงาน 
มีความมุ่งมั่นต่องานให้เป็นผลส�าเร็จเป็นส�าคัญ

น่ีผู้ปฏิบตัธิรรมะในขัน้เร่ิมแรกกต้็องถไูถต้องบงัคบับญัชาตวัเอง เพราะยงัไม่เหน็ 
ผลของธรรมทีเ่กดิขึน้จากการภาวนาอนัจะแสดงข้ึนทีใ่จเป็นผู้รับผล เมือ่ยงัไม่เหน็ผล 
กต้็องถไูถบงัคับบญัชากนัไป ขัน้น้ีเป็นขัน้ทีล่�าบากอยูบ้่าง เอ๊า ล�าบากกท็ราบกนัอยูแ่ล้ว  
ขัน้ต่อไปทีป่รากฏผลบ้างแล้ว ความอตุส่าห์พยายามน่ันค่อยเป็นมาเอง ความพากเพยีร 
กม็าเอง พอถงึขัน้ปัญญาแล้วกเ็ร่ิมหมนุตวัเป็นเกลยีวไปกบัเหตกุารณ์ทีส่มัผัสสมัพนัธ์ 
ไม่ขาดวรรคขาดตอนในวงความเพยีร ความขีเ้กยีจหายหน้าไปหมด เดนิจงกรมไม่เคย 
ค�านึงกับเวล�่าเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็น มีแต่หมุนตัวติ้วๆ อยู่กับกิเลสว่าตัวไหนที่ยังรู้ 
ไม่ชดั หน้ากิเลสตวัไหนทีย่งัรู้ไม่ชดัยงัฆ่าไม่ได้ มนัเกาะอยูก่บัอะไร มนัท�าให้เสยีดแทง 
จิตใจเราอยู่เวลาน้ี ค้นลงไปๆ จนกระทัง่ทราบชดัแล้วถอนออกไปเป็นตอนๆ ฆ่าตาย
เป็นตัวๆ เป็นพักๆ เรื่อยๆ ไป สติปัญญาเข้าใจในอันนั้นเข้าใจในอันนี้ อ้อ เรื่อยๆ 
ก�าหนดพิจารณาเข้าไปเรือ่ยๆ การก�าหนดพิจารณาก็คอืการสูก้นันัน่เอง แล้วท�าไมจะ 
ไม่ทุกข์ล่ะ

แต่มนัไม่สนใจกบัเรือ่งทกุข์ยิง่กว่าการทีจ่ะถอดถอนกเิลส หรือการห�า้หัน่กบักเิลส 
ให้แหลกแตกกระจายเป็นผุยผงไป และเห็นต่อหน้าต่อตาภายในใจเรานั้น มีน�้าหนัก
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มากเกนิกว่าจะมัวเกยีจคร้านอ่อนแออยูไ่ด้ เพราะฉะน้ัน ความข้ีเกยีจจึงหายหน้าไปหมด  
เดนิจงกรมไม่มีเวล�า่เวลา คิดว่าเดินเพยีงครู่เดียว มนัปาเข้าไปสามชัว่โมงสีช่ัว่โมงโน่น  
นั่งอยู่ที่ไหนก็เพลินต่อการพิจารณา ไม่มีเวล�่าเวลาในอิริยาบถทั้งสี่ เว้นเสียแต่หลับ 
เท่าน้ัน พอตืน่ขึน้มากจั็บงานปุบ๊ ได้แก่จิตจับอารมณ์ทีต่นยงัพจิารณาไม่เสร็จไม่สิน้น้ัน  
คลี่คลายออกดูไม่หยุดยั้งจนกระทั่งเข้าใจแล้วปล่อยเองๆ

แต่อย่ามาคาดหมายนะ ไม่ถูก บอกวิธีการให้ทราบเฉยๆ การคาดหมายไม่ถูก 
ให้เป็นขึ้นในตัวเองนั้นแหละ ความจริงต่อความจริงจะเข้ากันได้ทันที ครูบาอาจารย์ 
ทีแ่สดงให้เราฟังน้ีล้วนแต่ความจริง เวลาน้ีเรายงัไม่เหน็ความจริงตามทีท่่านสอน เราก็ 
พยายามด�าเนินไป พอจิตเราถงึความจริงข้ันใดแล้ว มนัยอมรับกนัๆ เข้ากนัได้ทนัทีๆ   
ไปโดยล�าดบั ตัง้แต่ธรรมขัน้ต�า่จนถงึธรรมขัน้สงูและสงูสดุ หาทีค้่านกนัไม่ได้เลย เพราะ 
เป็นความจริงเช่นเดียวกัน

การปฏิบัติ จิตถ้ามีความเป็นไป ครูบาอาจารย์คอยแนะน�าสั่งสอนอยู่เสมอโดย 
ถกูทางไม่เป็นทีส่งสยั ก็น่าจะเขยิบขึน้ไปเร่ือยๆ และรวดเร็วกว่าปกตทิีเ่ราท�าโดยล�าพงั  
เราเห็นโทษแห่งการบ�าเพ็ญเพียรโดยล�าพังมาแล้ว จึงได้ช้ีแจงให้หมู่เพื่อนฟังว่า 
อย่านอนใจ การทีจ่ะแนะน�าตกัเตอืนสัง่สอนกนัทางด้านจิตตภาวนาน่ี จิตต้องสอนจิต 
เท่าน้ัน จะไปยกคมัภีร์น้ันคมัภร์ีน้ีมาสอนกนัสุม่สีสุ่ม่ห้าน้ัน สาธ ุไม่ได้ประมาท เพราะ 
เราก็เคยเรียนมาบ้าง มันก็เหมือนกับยกยาทั้งตู้ทั้งหีบมาทุ่มใส่คนไข้นั่นแล โดยไม่ 
ทราบว่าเป็นไข้อะไร ยากไ็ม่ทราบว่ายาอะไรต่ออะไร ทุม่กนัลงไปแบบสุม่เดากไ็ม่เกดิ
ประโยชน์อะไร ดีไม่ดีท�าให้คนไข้ตายเสียด้วยซ�้าไป

ความรู้ตามต�ารับต�าราและความรู้สุ่มสี่สุ่มห้าในการปฏิบัติ จะมาสอนผู้รู้จริง
เห็นจริงตามขั้นภูมิของจิตของธรรมแห่งผู้ปฏิบัตินี้ มันสอนกันไม่ได้ สอนกันไม่ลง 
ผู้ที่ปฏิบัติที่เข้าใจอรรถธรรมตั้งแต่สมาธิเป็นล�าดับของขั้นสมาธิ และของปัญญาโดย
ล�าดับของขัน้ปัญญาเท่าน้ันทีล่งกันได้หรือสอนได้ เพราะรู้ความจริงตามล�าดับ ผู้สอน
สมาธิจะเอาแบบแผนต�ารับต�ารามาสอนมันไม่ได้ความ เอาปัญญาตามต�ารับต�ารามา 
สอนไม่ได้ความ ถ้าจิตตนไม่เป็นสมาธข้ัินน้ันๆ มาก่อนแล้ว จะสอนไม่เข้าเร่ืองเข้าราว 
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ไม่เข้ากฎเข้าเกณฑ์ ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังด้วยความสนใจน้ันเลย น่ีเป็นของส�าคัญ
อยูม่าก เม่ือต่างมคีวามจริงรับกนัอยู่แล้ว ผู้สอนกส็อนด้วยความจริงซึง่เหน็แล้วรู้แล้ว
มนัจะผิดไปไหน และกร็วดเร็วทนัใจด้วย ตดิข้องทีต่รงไหน ท่านแก้ป๊ับๆ ไปเลย ไม่เสยี 
เวล�า่เวลา กรรมฐานจึงส�าคญัทีค่รูอาจารย์คอยแนะแนวทางให้ ฉะน้ัน พระธดุงคกรรมฐาน 
จึงติดครูอาจารย์ที่มีคุณธรรมทางจิตตภาวนา

คร้ังพทุธกาล สาวกกต้็องอาศัยพระพทุธเจ้า และลกูศษิย์ลกูหาของสาวกแต่ละ 
องค์ๆ กอ็าศัยครูอาจารย์ทีเ่ข้าใจในด้านจิตตภาวนามาแล้วอย่างสมบรูณ์ เป็นผู้สัง่สอน 
มาโดยล�าดับ ถ่ายทอดมาเร่ือยจนมาถงึปัจจุบนัน้ี ฉะน้ัน ขอให้พากนัตัง้อกตัง้ใจพนิิจ
พิจารณาอุตส่าห์พยายามอย่าลดละ

นักรบต้องท�าใจกล้าหาญ อย่าท้อแท้อ่อนแอ อย่าหวงัมอบป่าช้าให้กบัภพใดชาตใิด  
ซึง่เป็นเร่ืองกองทกุข์ทัง้มวลไม่เป็นทีไ่ว้ใจได้เลย ไม่เหมือนมอบร่างกายมอบชวีติจิตใจ 
แม้เป็นความทกุข์ความล�าบากขนาดใดไว้กบัความพากเพยีรไว้กบัธรรมเท่าน้ัน เฉพาะ 
อย่างย่ิงไว้กับความพ้นทกุข์ เอ๊า ตายกต็าย ไม่ต้องกลวัไม่ท้อถอย เราจะเหน็แดนแห่ง 
หนองอ้อทีว่่า อ้อ น้ีหรือทีท่่านว่าความจริงเตม็ส่วน ความบริสทุธิเ์ตม็ภมิู น้ีหรือหนองอ้อ  
อ้อ เราเจอเสียแล้วที่นี่ แต่ก่อนได้ยินแต่ชื่อ คราวนี้เจอเสียแล้วค�าว่า อ้อๆ นี้ ท่านว่า 
ธรรมประเภทฟากตาย นี่หรือหนองอ้อน่ะ

ดงัทีท่่านอาจารย์ม่ันอทุาน ซึง่เราเขยีนไว้ในประวตัท่ิานว่า อ้อๆ น่ีหรือหนองอ้อ 
น่ันแหละ หนองอ้อกค็อืหมดปัญหาทีจ่ะสงสยัโดยประการทัง้ปวงแล้ว มแีต่ความบริสทุธิ์ 
ล้วนๆ จากขณะน้ันแล้วก็หมดปัญหาโดยประการทัง้ปวงตลอดกาล น่ันแหละหนองอ้อ  
จะอยูใ่นหวัใจของผู้ปฏบิตัด้ิวยความเอาจริงเอาจัง หนองอ้ออนัประเสริฐน้ี จะเกดิข้ึน 
ทีใ่จของผู้ปฏบิตัเิท่าน้ัน ไม่อาจเกดิได้ด้วยการวาดภาพ ด้วยการคาดคะเน ด้วยการจดจ�า 
และด้วยความส�าคญัม่ันหมายต่างๆ แต่จะเกดิได้ด้วยภาคปฏบิตัจิิตตภาวนาเป็นส�าคญั

เราอยู่ทีไ่หนเวลาน้ี ทกุข์กเ็หน็กนัอยูชั่ดๆ ทัง้ร่างกายและจิตใจ สมุทยักรู้็กนัอย่าง 
ชดัเจน ทัง้ดีใจเสยีใจ ทัง้รักทัง้ชงั ทัง้เกลยีดทัง้โกรธ เป็นเร่ืองของสมุทยัทัง้มวล คิดใน 
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แง่ใดๆ ส่วนมากเป็นเร่ืองสมุทยัพาให้คิดให้ปรุงทัง้น้ัน ถ้าสตปัิญญาเครือ่งบงัคบับญัชา 
ไม่มี กิเลสต้องบงัคับจิตให้คิดปรุงออกมาเป็นเร่ืองสมทุยัทัง้มวล มรรคกคื็อสต ิปัญญา  
ศรัทธา ความเพียร ประกอบกันเข้าหนุนเต็มก�าลังโดยล�าดับๆ เพื่อก�าจัดกิเลสความ
ฟุ้งซ่านที่มีอยู่ภายในใจ นั่นคือมรรค นิโรธคือความดับ เมื่อมรรคมีก�าลังมากน้อย 
ก็ดับความฟุ้งซ่านร�าคาญเข้าไปโดยล�าดับๆ นี่เรียกว่านิโรธ

นิโรธคือความดับทุกข์ มรรคคือความดับกิเลสเป็นชิ้นเป็นอันไป จนกระทั่งดับ
กเิลสโดยสิน้เชงิ ทกุข์กด็บัอย่างสนิท เรียกว่านิโรธเตม็ภูม ิเพราะกเิลสสิน้ไปแล้ว ท่านว่า  
สจฺฉิกาตพฺพนฺติ เม ภิกฺขเว นิโรธความดับทุกข์ควรท�าให้แจ้ง เราได้ท�าให้แจ้งแล้ว  
ภิกษุทัง้หลาย หลงัจากน้ันแล้วไม่มสีจัธรรมอนัใดจะแสดงตวัออกมาอกีต่อไป ต่างกย็ตุิ  
ทกุข์ทางใจก็หมดปัญหาโดยสิน้เชงิไม่มเีหลอื เรียกว่าทกุข์ทางใจดบัโดยสิน้เชงิ เพราะ
สมุทัยดับไปด้วยอ�านาจของมรรค นิโรธแสดงขึ้นเต็มที่ในขณะที่มรรคประหารกิเลส
เด็ดขาดไปโดยสิ้นเชิง หลังจากนั้นแล้วไม่มีงานอะไรต่อไปอีก เหลือแต่ทุกข์ภายใน
ร่างกายซึง่เป็นทกุข์ประจ�าขนัธ์เท่าน้ัน ทกุข์ภายในใจไม่ม ีเพราะสมุทยัเป็นผู้ผลติทกุข์ 
ประเภทนี้ไม่มี

ค�าว่ามรรคๆ ทีเ่คยใช้ ใช้เฉพาะฆ่ากเิลส เมือ่กเิลสสิน้สดุลงไปแล้ว ค�าว่ามรรค 
ก็หมดหน้าทีไ่ป ท่านไม่เรียกว่ามรรคส�าหรับผู้สิน้กเิลสแล้ว บรรดาพระอรหนัต์ทัง้หลาย 
ท่านไม่เรียก ท่านไม่ส�าคญั ท่านไม่หมายอะไรทัง้มวล เหลอืแต่ความบริสทุธิ ์ความที ่
รู้ว่าทุกข์ดับไป เพราะสมุทัยดับไปด้วยมรรค นั่นคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ไม่ใช่นิโรธ 
ไม่ใช่มรรค และไม่ใช่สจัธรรมทัง้สี ่ธรรมชาตทิีน่อกจากสจัธรรมออกไปคอืผู้บริสทุธิน้ี์  
เพราะสจัธรรมเป็นธรรมคูแ่ละเป็นสมมุต ิคอืกเิลสกบัมรรคเป็นศตัรูต่อกนั เป็นคูศ่ตัรู 
หรือเป็นคู่แข่งกนั ทกุข์กบันิโรธกเ็ป็นคูป่รับกนั ขณะทีท่กุข์ดบัก็คอืนิโรธ จากน้ันแล้ว 
กห็มดปัญหาในวงสมมตุแิห่งสจัธรรมทัง้สีท่ีป่ฏบิตัต่ิอกนั มเีพยีงกริิยาอาการ การประกอบ 
ความพากเพียรในทฏิฐธรรม วหิารธรรม คอืความเป็นอยูร่ะหว่างขนัธ์กบัจิตทรงกนัไป
ด้วยสมาธสิมาบตั ิบ�าเพญ็จิตใจเพือ่พกัผ่อนหย่อนใจระหว่างขนัธ์กบัจิตให้พอเหมาะ
พอสม พอถงึกาลอนัควรแห่งขนัธ์เท่าน้ันทีจ่ะสลายตวัลงไป อนัเป็นของแน่นอนอยูแ่ล้ว 
ว่าต้องแตก
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เพราะฉะน้ันบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายนับแต่พระพุทธเจ้าลงมา จึงประกอบ
ความพากเพียรอยู่โดยสม�่าเสมอจนถึงกาลอายุขัย ดังที่ปรากฏในต�ารับต�าราน่ันแล 
แต่ไม่ได้ประกอบความพากเพยีรเพือ่ละกเิลสถอดถอนกเิลสตวัใด เป็นเพยีงประกอบ
วิหารธรรมระหว่างขนัธ์กบัจิตให้อยูค่รองกนัสะดวกสบายโดยสม�า่เสมอจนถงึอายขุยั 
แล้วก็ปล่อยไปตามกาลอันควร นี่งานของพระศาสนา งานถอดถอนกิเลสเป็นงานที่
เสร็จสิน้ลงได้ งานทางโลกหาความสิน้สดุไม่ได้ ตายกต็ายกบังาน ตายกบัความยุง่เหยงิ 
วุน่วายและความห่วงใย ไม่มีใครท�างานส�าเร็จแล้วค่อยตายไป โลกทัง้โลกเป็นอย่างน้ีกนั 
ทัง้น้ัน ไม่เหมอืนงานคอืการถอดถอนกเิลสให้สิน้สดุลง แล้วนิพพานไปด้วยความหายห่วง  
“อนาลโย” ไม่มีงานใดให้เป็นห่วงอีกแล้ว

เอาละยุติ
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ยึดแบบฉบับของผู้เห็นภัย

เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๒

ผู้ทรงประเพณอีนัเป็นทางด�าเนินเพือ่ความพ้นทกุข์ของพระพทุธเจ้าไว้ได้คงเส้น 
คงวา ไม่อ่อนข้อย่อหย่อน ต้องเป็นผู้เดินตามทางศาสดา ไม่ปลีกไม่แวะออกนอกลู่ 
นอกทาง เฉพาะอย่างย่ิงงานจิตตภาวนาอนัเป็นงานชัน้เอกของศาสดาและสาวกทัง้หลาย  
ต้องถือเป็นงานส�าคัญมากยิ่งกว่างานอื่นใด น่ังก็ให้เห็นโทษของกิเลสภายในตัว 
อยูเ่สมอ ยืน เดิน นอน ขบฉัน ตลอดอาการเคลือ่นไหวทกุสิง่ทกุอย่างให้มคีวามรู้สกึ 
คอืสต ิอนัเป็นลกัษณะของผู้เหน็ภัยอยูเ่สมอ น่ันแหละเป็นความถกูต้อง เพราะฉะน้ัน 
จึงได้พูดกับท่านสิงห์ทองว่า มันเป็นยังไงกันน่ีจึงพากันซดซ้ายซดขวาอย่างสนุก
เพลดิเพลนิ น่ีไม่ใช่พากนัลมืครูอาจารย์และธรรมไปหมดแล้วหรือ มองดถู้วยวางเป็น 
แถวกันอย่างน้ี นับแต่พระเถระเถโรลงมาจนถงึเณรหวัเท่าก�าป้ัน ไม่มเีว้นทีไ่ม่ซดกนัน่ะ  
ไปเอาแบบไหนมาใช้ จึงวางไว้เป็นถ้วยๆ แล้วซดกันเป็นแถวๆ อย่างนี้ อร่อยดีไหม  
รสน�้าแกงพอจะกล่อมลิ้นให้เคลิ้มหลับในขณะก�าลังน่ังฉันน่ังซดเพลินๆ ได้ไหม  
ลิ้นนับว่าเก่งมาก ธรรมตามไม่ทันเลย

เราเคยอยู่กับท่านอาจารย์ม่ันมาแล้วด้วยกนั ท�าไมจึงต้องให้เป็นอย่างน้ี เข้าใจว่า 
ท่านอาจารย์มั่นโง่ ไม่ฉลาดเหมือนเราอย่างนั้นหรือ นั่นมันโง่ต่อรสของตัณหา โง่ต่อ 
ลิ้นต่อปากต่อท้องต่างหากน่ี น่ันคือความเพลินในรส น่ันคือความไม่เห็นภัยตาม 
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ปฏิสงฺขา โยนิโส ปิณฺฑปาตํ ปฏิเสวามิฯ ที่ท่านตีไว้ขนาบไว้นี่ นั่นคือความติดรส
ติดชาติ ความเห็นแก่ความเอร็ดอร่อยอันเป็นข้าศึกต่อธรรมต่างหาก เรื่องธรรมแล้ว
ละเอียดสุขุมมากสุดจะกล่าวได้ถูกต้องกับความจริง น่ีเราอย่าเข้าใจว่าเป็นธรรมดา
ของโลกนิยม นอกจากจะเป็นธรรมดาของผู้ดื้อด้านสันดานเลวไม่ยอมฟังครูอาจารย ์
ผู้มธีรรมนิยมเตม็หวัใจเท่าน้ัน อย่าพากนัเอากเิลสมาแข่งธรรมอวดครูอาจารย์ จะเป็น
พระสันดานดื้อแตกปลอกแหวกแนวแบบสัตว์ไม่มีเจ้าของและขึ้นเขียงได้อย่างง่ายๆ

อย่างท่านอาจารย์มัน่ท่านแสดงออกมา เราซึง้ใจมากและฝังลกึไม่มีวนัถอน ยิง่ซึง้ 
เข้าไปทกุวนั ท่านว่า ผมไม่ทราบเป็นยังไง พอเอาช้อนตกัลงไปในบาตร มนัขวางในจิต 
ทนัทเีลย น่ันฟังซคิ�าว่า “ขวางในจิต” จิตท่านอาจารย์ม่ันกบัจิตเรามนัเป็นยงัไง พจิารณาซ ิ
ถ้าอยากทราบความจริง จิตท่านเป็นจิตไม่มีกิเลส สิ่งที่เป็นกิเลส กิริยาอันเป็นกิเลส
แทรกเข้าไปท่านรู้ทนัท ีการท�าอย่างน้ันมนัไม่ใช่ลกัษณะของความเหน็ภยั ท่านว่า มอีะไร 
กฟ็าดมันลงไปในบาตรใบเดียวน้ัน มีมากมีน้อยไม่สนใจกบัอาหารดไีม่ด ีมีมากมน้ีอย 
เท่าไรกฉั็นไปตามเร่ืองของธาตขุองขนัธ์ พอยงัชวีติให้เป็นไปเท่าน้ัน ไม่ฉันเพราะอ�านาจ 
ปากลิ้นฉุดลากไป นั่นจึงชื่อว่าผู้เห็นภัย

ระหว่างค�าพดูของท่านผู้ไม่มีกิเลสพดู กบัความรู้สกึของเราการกระท�าของเราทีม่ี 
กเิลส มนัขดัแย้งกนัอยูต่ลอดเวลาดังทีรู้่ๆ เหน็ๆ อยูน่ี่แล จงพากันฟังอย่างถงึใจ ถ้าเรา
จะเอา พทุธฺ ํสรณ ํคจฺฉาม ิเป็นหลกัใจ สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉาม ิพระสงฆ์ทีเ่ป็นสรณะในวง 
ปัจจุบนัน้ี กม็ท่ีานอาจารย์มัน่เป็นหลกัส�าคัญ เป็น สรณ ํคจฺฉาม ิได้อย่างตายใจไม่มีสงสยั  
เราไปอยู่กับท่านแล้วหายสงสยั ไม่มีอะไรเลยภายในจิต จึงได้น้อมรับถงึร้อยเปอร์เซน็ต์  
ตายก็มอบถวายท่านเลย กิริยาอาการของท่านที่แสดงออกทุกอย่างเป็นลักษณะของ
ผู้เห็นภัยคือตื่นตัวอยู่เสมอ นั้นแลคือผู้เห็นภัยรู้ภัยและพ้นภัยแท้

การขบการฉันมีอะไรใช้สอยไปตามเร่ืองตามราวทีเ่กดิทีมี่ เม่ือความมุง่มัน่อยู่กบั 
ธรรมแล้ว อะไรกไ็ม่กงัวล การขบการฉันอะไรฉันได้หมด อาหารประเภทใดไม่ขดักบั 
หลักธรรมวินัยกับธาตุขันธ์ ไม่แสลงกับโรคภัยแล้ว ฉันได้หมด น่ันคือผู้เห็นภัย  
ดังพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวช จากความเป็นกษัตริย์ลงถึงขั้นเป็นคนขอทาน 
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ธรรมดาทัว่ๆ ไปเหมอืนโลกเขาซึง่เป็นตวัอย่างอนัยอดเยีย่ม เพราะแต่ก่อนไม่มศีาสนาน่ี  
ท�าไมพระองค์ท�าได้คิดดซู ิเวลาจะฉันเหมอืนกบัว่าล�าไส้จะทะลกัออกมาเพราะมันฝืน 
ท่านกมี็อบุายวธิแีก้ด้วยความฉลาดแหลมคมของท่าน กส็ิง่ของลงในบาตรว่าเป็นของ
ปฏิกลู แล้วอยูใ่นท้องจะไม่เหน็ว่าเป็นปฏกูิลหรือ มันร้ายยิง่กว่าน้ัน น่ัน ท่านแก้ป๊ับทนัท ี
และเสวยได้ในอาหารทั่วๆ ไปไม่ทรงเลือก

อาหารของคนขอทาน เขาจะได้ของดิบของดีแต่ที่ไหนมาให้ทานท่าน เนื่องจาก 
ศาสนาที่สอนว่าท�าบุญให้ทานมีอานิสงส์มากอย่างน้ันอย่างน้ียังไม่มี นักบวชที่ 
เป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่างพุทธศาสนาน้ีในระยะน้ันยังไม่มี มีเพียงเป็นนักบวชอย่าง 
ที่เห็นนัน่แหละ เดียรถีย์นคิรนถ์บ้าง ฤาษีดาบสบ้างอย่างนัน้ หาขอทานกินธรรมดาๆ 
เขาก็ให้แบบธรรมดาๆ นั่นแหละ ไม่ได้ให้ด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสความ
เคารพนับถืออะไร ไม่เหมือนคนให้ทานแก่พระเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่ในพุทธศาสนาดังที่
เป็นอยู่ทุกวันนี้เลย แล้วท่านจะได้ของดีและเหลือเฟือมาจากไหน

เราอย่าให้กิเลสเหยียบย�่าท�าลายจิตใจได้ เป็นนักปฏิบัติต้องเป็นนักค้นคว้า  
เป็นนักเหตผุล เป็นผู้มคีวามรู้สกึเร็วต่อเหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัตน ผู้ท่านพ้นจากทกุข์ 
และเป็น สงฺฆ ํสรณ ํคจฺฉาม ิของพวกเราท่านด�าเนินอย่างน้ัน ในคร้ังพทุธกาล พระสงฆ์ 
สาวกทีอ่อกมาบวชจากสกุลใดบ้างเราก็เหน็กนัทกุคนในต�ารา เป็นพระมหากษัตริย์กเ็ยอะ  
เช้ือพระวงศ์กษัตริย์ก็ไม่น้อย เศรษฐ ีมหาเศรษฐ ีกฎุมพ ีรองกนัลงมา จนกระทัง่พ่อค้า 
ประชาชนคนธรรมดา เมือ่ออกมาบวชแล้ว เข็มทศิทางเดนิของท่านตรงแน่วต่อมรรคผล 
นิพพานเหมอืนกนัหมด ในเม่ือเขม็ทศิทางเดินตรงแน่วอย่างน้ัน ความพากเพยีรทกุสิง่ 
ทกุอย่าง อากัปกริิยาทีแ่สดงออกจะไม่ตรงแน่วได้ยงัไง เพราะเข็มทศิคอืความมุง่มัน่น้ัน 
เป็นเหมือนแม่เหล็กเคร่ืองดึงดูดให้เป็นไปตามน้ัน เคร่ืองสนับสนุนคือความเพียร 
ความพออกพอใจ ความอดความทน เครื่องบุกเบิกคือสติกับปัญญาบุกเบิกไปเรื่อย
ฟาดฟันไปเร่ือย จนทะลดุงหนาป่ากิเลสทัง้มวลถงึแดนพ้นทกุข์ และกลายมาเป็น สงฆฺํ 
สรณ ํคจฺฉาม ิของพวกเรา น้ันแลคร้ังพทุธกาลท่านด�าเนินอย่างน้ัน พวกเราไม่ยดึเอา 
ท่านเป็นสรณะและด�าเนินตามแล้ว จะหวังอะไรเป็นสาระภายในใจของพระ อันรสๆ 
ลิ้นๆ นั้น แม้ในสัตว์เดรัจฉานก็มีเกลื่อนไปไม่เป็นของแปลก อย่าเอามาอวดธรรม
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แบบฉบับของท่านเราต้องค�านึงเสมอ อย่าส่งจิตออกไปคิดไปดูสิ่งที่จอมปลอม
และอย่าน�าเข้ามาเป็นอารมณ์และเป็นแบบฉบับ เพราะสิ่งเหล่าน้ันเคยมีเต็มโลก  
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา มานาน ไม่เคยพาให้ใครพ้นทุกข์ถึงแดนวิเศษได้ นอกจาก 
ผู้ฉลาดน�ามาเป็นหินลับปัญญา สิ่งเหล่าน้ันจึงจะเกิดประโยชน์ตามคุณภาพของตน
และก�าลังสติปัญญาของผู้น�ามาใช้ พระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสดาจอมปลอม ธรรมไม่ใช่
ธรรมจอมปลอม พระสงฆ์ทีเ่รานับถือเป็นสรณะกไ็ม่ใช่พระสงฆ์ทีจ่อมปลอม ท่านเป็น 
หลักใจได้อย่างแน่ใจแม่นย�าไม่มีเคลื่อนคลาด ไม่มีสิ่งใดที่น่าสงสัย ท่านเหล่านี้เป็น
ท่านผู้วิเศษตามหลกัธรรมชาตด้ิวย เป็นผู้วเิศษตามค�าเล่าลอืทีท่่านรู้จากหลกัธรรมชาติ
น้ันด้วย เราจึงยดึท่านน้ันเป็นหลกัใจไว้เสมอ อย่าหนัเหเร่ร่อนจะตายเปล่าไม่มหีลกัยึด

หลักธรรมวินัยน้ันแลคือหลักศาสดา หลักของพระสงฆ์สาวกหรือดวงพระทัย
ของพระพุทธเจ้าและดวงใจของสาวกอรหันต์ทั้งหลายอยู่ที่พระธรรมพระวินัย ไม่อยู่
กับกาลสถานทีห่รือสิง่หน่ึงสิง่ใด ให้ยดึน้ีเป็นหลกั อ่านไปตรงไหนท่านบอกไว้ว่าควร 
หรือไม่ควร ให้ถือเหมอืนพระพุทธเจ้าทรงชีบ้อกอยูต่่อหน้าต่อตาน้ัน หรือพระสงฆ์สาวก 
ท่านชีบ้อกอยูต่่อหน้าต่อตาว่า อนัน้ีควรอนัน้ันไม่ควร อนัน้ันท�าอนัน้ันอย่าท�า เหมอืน
ประทานด้วยพระโอษฐ์อยู่ต่อหน้าเราในขณะนั้น ท่านประทานไว้ว่า “ธรรมวินัยที่เรา
ตถาคตบญัญตัไิว้น้ีแล จะเป็นศาสดาของท่านทัง้หลายแทนเราตถาคตเมือ่เวลาเราผ่าน
ไปแล้ว” พระวาจานี้ไม่มีอะไรเคลื่อนคลาดแม้นิดหนึ่งเลย ซาบซึ้งมาก พระธรรมก็ดี 
พระวินัยก็ดีที่ประทานไว้ เหมือนองค์ศาสดาชี้บอกอยู่ต่อหน้าต่อตาน่ันแล น่ีคือ 
ทางด�าเนินเพื่อความมั่นใจของพวกเรา จึงอย่าถือใครเป็นศาสดาเป็นเนติแบบฉบับ

ดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านสอนไว้ในมุตโตทัย ตอนน้ันท่านได้รับความกระทบ
กระเทือนทางโลกธรรม เพราะท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้เริ่มบุกเบิก ไปที่ไหนจึงมักได้รับ 
ความกระทบกระเทือนเสมอ เพราะทีแรกเขาไม่เคยรู้เคยเห็น ก็ต้องคัดต้องค้านท่าน
ต้องกีดต้องขวาง แต่ท่านเป็นจอมปราชญ์ ท่านมีอุบายสติปัญญาหลบหลีกจนได้  
ท่านไม่ให้กระทบกระเทอืนองค์ท่านเองและผู้หน่ึงผู้ใด บางทจิีตใจกม็ลีกัษณะแปลกๆ 
ขึ้นมาที่ถือว่าเป็นข้าศึกแก่ตัวเอง ท่านก็แก้ปุ๊บปั๊บ ไม่รั้งรอให้อารมณ์นั้นฝังจมในจิต 
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ไปนาน บางครั้งอุบายต่างๆ ก็แสดงขึ้นภายในจิตท่านว่า ให้ถือเราตถาคตผู้บริสุทธิ์
หมดจดจากกิเลสเป็นศาสดา อย่าไปถือปากสกปรกปากที่เต็มไปด้วยกิเลสโสมมเป็น
ศาสดา เรื่องเขาสรรเสริญนินทาเป็นเรื่องของโลกธรรมซึ่งมีมาแต่ดั้งเดิม

ตถาคตก็เกดิในท่ามกลางแห่งโลกธรรม แต่ตถาคตไม่ตืน่โลกธรรม ไม่ตดิโลกธรรม 
อนัเป็นเหมือนก้อนเมฆทีพ่ดัไปผ่านมาเท่าน้ัน เราเป็นลกูศษิย์ตถาคตต้องด�าเนินแบบ
ตถาคต อย่าตื่นอย่าลุ่มหลงกับสิ่งใดที่มาสัมผัสสัมพันธ์ สิ่งเหล่านั้นมันคือโลกธรรม
นั่นแล นี่คืออุบายที่สอนท่านเวลาจ�าเป็นซึ่งเป็นความถูกต้อง เพราะโลกหาประมาณ 
ไม่ได้ ธรรมวนัิยน้ันแลคอืประมาณอนัเหมาะสมอย่างยิง่ ให้ยดึเป็นหลกั อย่าไปยดึสิง่ 
สกปรกโสมมทั้งหลายเหล่านั้น

ที่เขียนไว้ในมุตโตทัยน้ันสั้นนิดเดียว ท่านพูดให้ฟังหลายเร่ืองและยืดยาว 
น่าจับใจมากทุกๆ ตอน เพราะอยู่กับท่านมาเป็นเวลาหลายปี ท�าไมจะไม่ได้ฟังเรื่อง 
ส�าคญัๆ ธรรมอนัส�าคญัๆ เล่า น่ีแหละ หลกัท่านด�าเนินท่านด�าเนินอย่างน้ี ขอให้พากนั 
ยึดหลักเหล่าน้ีให้ดี อย่าไปสนใจกับสิ่งใดในโลกมาเป็นเคร่ืองกีดขวางถ่วงธรรม
ภายในใจให้เน่ินช้า ให้มุ่งต่ออรรถต่อธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างเดียว  
ยดึเป็นหลกัเป็นเกณฑ์ อยูค่นเดยีวเป็นความสขุร่ืนเริง ต่างองค์ทีอ่ยูด้่วยกนัมจี�านวน
มากน้อย มคีวามรู้ความเหน็อย่างเดยีวกนั มคีวามร่ืนเริงในธรรมเป็นเคร่ืองประดับกนั 
ให้มีความสวยงาม และเป็นเคร่ืองค�า้ชหูนุนกนัให้มคีวามอบอุน่ต่อกนั ส�าคญัทีจิ่ตใจ
เป็นอรรถเป็นธรรมแล้วอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกทั้งนั้นแหละคนเรา

อยู่ที่ไหนก็คน อยู่ที่ไหนก็พระ เราเข้าใจเร่ืองคนเรื่องพระด้วยดีแล้วย่อมอยู่ 
ด้วยกันได้ เฉพาะเราไม่ใช่โลก เราเป็นลกูศิษย์ตถาคต เกดิทีไ่หนกค็น เกดิในบ้านกค็น  
เกดิในป่ากค็น เกิดในเมืองก็คน เกดิในกรุงกค็น เกดินอกกรุงกค็น เกดิในป่าในเขากค็น  
เกดิประเทศเขตแดนใดกค็น หลกัแห่งค�าว่าคนน้ีคอืความสมบรูณ์เตม็ทีแ่ห่งความเป็น 
มนุษย์แล้ว ถือเอาตรงนี้ นี่แหละพระพุทธเจ้าพาด�าเนินมาอย่างนั้น ไม่ได้ถือชาติชั้น 
วรรณะใดทัง้น้ัน เพราะฉะน้ัน ลกูศษิย์ตถาคตจึงมทีกุชาตชิัน้วรรณะ เป็นลกูตถาคต 
ทัง้น้ัน ผู้ใดมีความเชือ่ความเลือ่มใสปฏิบตัติามพระองค์ท่านแล้ว ไม่ว่าจะเกดิในทีใ่ด 



235

ชาติชั้นวรรณะใด สามารถที่จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้เช่นเดียวกันหมด และ
ตถาคตก็ทรงโปรดเต็มที่เช่นเดียวกัน ไม่ทรงแยกเป็นสัดเป็นส่วนฝ่ายน้ันฝ่ายน้ี 
แบบคนทะนงตัว แล้วเหยียบคนนั้น ดูถูกคนนี้ เพื่อยกตัวขึ้นให้เหนือมนุษย์ตาด�าๆ 
ด้วยกัน ราวกับตนเป็นเทวดามาจากแดนสวรรค์ชั้นพรหมไหนก็ไม่รู้

นั่นมันแบบอึ่งอ่างพองตัว แบบโลกที่เต็มไปด้วยความหยิ่งยโส ทั้งอยากเด่น
อยากดัง อยากจะมีเกียรติยศชื่อเสียง อยากมีชาติชั้นวรรณะอันสูงส่ง แต่ธรรมชาติ
ทีแ่ท้กคื็อคน ซึง่ต้องท�าดจึีงจะเป็นคนดี ต้องท�าชัว่จึงจะเป็นคนชัว่ได้ มไิด้เป็นได้เพราะ
ความเสกสรรป้ันยอเอาเฉยๆ สิง่เหล่าน้ันเป็นเคร่ืองเสกสรรกนัขึน้มาต่างหาก ไม่ใช่เป็น 
เร่ืองความจริง ความจริงตามสมมตุอินัแท้จริงกค็อืคน ย่อมมีความเสมอภาคแห่งความ 
เป็นมนุษย์ด้วยกันหมด

ค�าว่าคนด้วยกนัแล้ว ถึงจะเป็นภาษาใดกต็าม อยูบ้่านใดเมอืงใดกม็ภีาษาของตน 
เป็นเคร่ืองใช้ต่อกนั เข้าใจกนัได้กเ็ป็นอนัใช้ได้ด้วยกนั แม้แต่นกและสตัว์ต่างๆ เขายงั 
มภีาษาของเขาเอง เขากใ็ช้ต่อกนัอย่างสะดวกสบายและเข้าใจซึง่กนัและกนัได้ เหตใุด 
มนุษย์เราพดูรู้เร่ืองของกนัและกนัดีอยูแ่ล้วจะไม่เข้าใจกนัได้ ฉะน้ันมนุษย์เราจะเกดิมา 
จากสถานทีใ่ดๆ กต็าม เมือ่เข้าสูห่ลกัธรรมวนัิยแล้ว ย่อมสนิทแนบเนียนต่อกนัไปหมด  
เพราะธรรมวนัิยเป็นสิง่ทีก่ลมกล่อมหล่อหลอมจิตใจให้มีความสนิทแนบเนียนต่อกนั

การปฏิบตัเิคยพดูให้ฟังเสมอ นอกจากหลกัการแห่งการปฏบิตัทิีอ่ธบิายมาแล้ว  
เบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านพาด�าเนิน ท่านด�าเนินอย่างน้ัน  
ถือจิตตภาวนาเป็นส�าคัญยิ่งกว่างานใด ส�าหรับที่อยู่อาศัยพอบังแดดบังฝนพักผ่อน
นอนหลบัเท่าน้ัน แม้แต่สตัว์เขายงัท�ารวงท�ารังเพือ่อยูอ่าศยัตามสภาพของเขา มนุษย์เรา 
ที่มาบวชเป็นพระก็มาจากคน คนมีบ้านมีเรือนมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องใช้ไม้สอย พระก็ 
จ�าต้องมีตามสภาพของสมณะ อะไรขาดตกบกพร่องก็จ�าเป็นต้องขวนขวายในกิจที่
สมควรแก่สมณะทีค่วรจัดควรท�า แต่ไม่ถงึกบัเป็นกจิการพร�า่เพร่ือวุน่วายจนถงึกบัเป็น 
อารมณ์ขุ่นมัวม่ัวสุมกับงานน้ันจริงๆ ซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นการเหยียบย�่าท�าลาย
จิตใจของตนลงไป เพราะความกังวลกับงานภายนอกจนกลายมาเป็นข้าศึกต่องาน
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จิตตภาวนา ผู้ปฏบิตัต้ิองระวงัให้มากไว้น่ันแลพอด ีเพราะพระเราส่วนมากชอบเลยเถดิ  
จนกลายเป็นเตลิดเปิดเปิงแหวกแนวซึ่งมีมากต่อมากในวงปฏิบัติ

น่ีจึงได้พยายามระวงัเสมอ ทีค่ดิไว้กแ็น่ใจว่าไม่ผิด เช่น มท่ีานผู้ศรัทธาจะถวายเงิน 
เพือ่สร้างโบสถ์ทัง้หลงั เรายงัไม่อาจรับได้ น่ัน เคยมีบ้างไหมในประเทศไทยและองค์ไหน 
ที่มีผู้ถวายเงินสร้างโบสถ์ทั้งหลังแล้วไม่รับ นอกจากขรัวตาวาสนาน้อยนี้เท่านั้นจึงไม่ 
อาจรับได้ ที่ไม่อาจรับได้นั้นก็มีเหตุผลเหมือนกัน แต่เวลาพูดกับวงภายนอกก็พูดว่า 
ไม่มวีาสนาจึงไม่อาจรับได้ พดูเลีย่งไปเสยีพอให้เร่ืองผ่านไป ความจริงหลกัธรรมทีเ่รา 
เล็งอยู่ยึดถืออยู่ กราบไหว้บูชาเป็นขวัญใจและเทิดทูนสุดจิตสุดใจอยู่ตลอดเวลานั้น 
เป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกธาตุ

สิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้เทิดทูนเหมือนธรรม เพราะเป็นเพียงปัจจัยเครื่องอาศัยไป
เป็นวันๆ เท่านั้น ส่วนธรรมเป็นเรื่องใหญ่โตมากที่ต้องรักสงวน เรื่องการสร้างโบสถ์
ส�าหรับวัดนี้ยังไม่มีความจ�าเป็น สิ่งใดที่จ�าเป็นก็ท�าสิ่งนั้น เช่น จิตตภาวนาเป็นงาน
จ�าเป็นอย่างย่ิงน่ีต้องท�า การท�าอโุบสถสงัฆกรรมท�าทีไ่หนกไ็ด้ ตามร่มไม้ชายเขาทีไ่หน
ก็ได้ไม่ขัดข้องอะไร ตามหลักพระวินัยจริงๆ แล้ว ไม่มีอะไรขัดข้อง การสร้างโบสถ์
สร้างวิหารควรให้เป็นที่เป็นฐานที่เหมาะที่ควร ไม่ใช่จะสร้างดะไปหมด

การสร้างโบสถ์หลงัหน่ึงเป็นยงัไง นับตัง้แต่เร่ิมแรกตกลงกบัช่างในการสร้างโบสถ์ 
เป็นยังไง ถนนหนทางเข้าไปในวัดจนถึงบริเวณที่จะสร้างโบสถ์จะต้องเปิดโล่งตั้งแต่ 
บัดนั้นจนกระทั่งถึงวันสร้างโบสถ์ส�าเร็จ ต้องบุกเบิกไปหมดยิ่งกว่าโรงงาน คนงาน 
ก็ต้องมีทั้งหญิงทั้งชายจ�านวนมากมายที่จะเข้ามานอนกองกันอยู่นี้ ทั้งช่างทั้งคนงาน
ไม่ทราบมาจากแห่งหนต�าบลใด บางรายหรือส่วนมากกไ็ม่เคยรู้เลยว่าศาสนาเป็นยงัไง  
พระเณรในวัดท่านปฏิบัติยังไง แล้วเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพอเป็นความ 
สงบงามตาแก่พระเณรในวัดได้ยังไง มันต้องเหมือนกับเอายักษ์เอาเปรตเอาผีเข้ามา
ท�าลายวัดนั่นเอง

ในขณะทีเ่ปิดโอกาสตกลงกันเรียบร้อยแล้วน้ันน่ะ ไม่ว่าผู้คนหญงิชาย รถราต่างๆ  
ต้องเข้าต้องออกกนัตลอดเวลา ประตวูดัปิดไม่ได้เลย และสถานทีท่ีจ่ะสร้างโบสถ์ขึน้มา 
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ให้เป็นของสง่างามแก่วัดแก่พระสงฆ์ในวัด แต่พระกลับตายกันหมดจากจิตตภาวนา 
จากมรรคจากผลนิพพานทีค่วรจะได้จะถงึจากสมณธรรมคือจิตตภาวนา แล้วจะเอาอะไร 
มาเป็นความสง่างามอร่ามตา ลองพจิารณาดูซ ิน่ีเราคดิอย่างน้ันและพดูอย่างน้ีนะ จะเป็น 
ความคิดผิดพูดผิดหรือถูกประการใดบ้าง

ธรรมเป็นสิง่ส�าคัญมากมาตลอดอนันตกาล พระพทุธเจ้ากด็สีาวกกด็ ีไม่ใช่นักสร้าง 
โบสถ์สร้างวหิาร สร้างสิง่รโหฐานส�าราญตาอะไรเลย แต่เวลาท่านรู้อรรถรู้ธรรมภายในใจ 
ของท่านแล้ว เป็นยงัไงบ้างการประกาศธรรมสอนโลกของท่านน่ะ ยกตวัอย่างสมยัปัจจุบนั  
ท่านอาจารย์มัน่ท่านสร้างอะไร นอกจากท่านสร้างจิตสร้างใจท่านอย่างเตม็เมด็เตม็หน่วย  
เตม็สตกิ�าลงัความสามารถด้วยจิตตภาวนาจนเป็นผู้ฉลาดแหลมคมเตม็ภมู ิแล้วย้อนมา 
สัง่สอนโลกอย่างเตม็ภมู ิเป็นยงัไงเราดเูอา คนนับถอืท่านอาจารย์มัน่ทัว่ประเทศไทยเรา 
จนตลอดถึงเมอืงนอก น่ันผลแห่งการปฏบิตัธิรรม รู้ธรรมเหน็ธรรม มใีจเป็นหลกัเป็น
เกณฑ์ด้วยอรรถด้วยธรรมแล้ว สัง่สอนโลกได้ลกึซึง้กว้างขวางขนาดไหน พจิารณาดูซิ  
นี่ละธรรมภายในใจ สมบัติภายในใจแท้เป็นอย่างนี้ ผิดกับสมบัติกาฝากเป็นไหนๆ

ใจเป็นสิง่ส�าคัญ มีอ�านาจมาก สามารถท�าประโยชน์ได้มากมายเม่ือมคีณุสมบตัอิยู่ 
ภายในใจแลว้ แลว้โบสถ์หลังไหนทีม่อี�านาจวาสนามาก ไปเทีย่วประกาศศาสนาสอน
โลกสงสารให้คนเข้าถึงธรรม ธรรมถึงใจ ซาบซึ้งเป็นคนดีขึ้นมาได้ เราเคยเห็นโบสถ์ 
หลังไหนบ้าง ทั้งนี้เราไม่ได้ประมาท แต่แยกมาเทียบเคียงตามหลักเหตุผล เราไม่ได้
ประมาทและไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้สร้างโบสถ์ สถานทีค่วรสร้างเราไม่ว่า แต่สถานทีท่ีไ่ม่ควร
สร้างก็ไม่ควรมาท�าลาย สถานทีน่ี่เป็นสถานทีส่ร้างจิตใจด้วยจิตตภาวนาให้มหีลกัฐาน 
มั่นคง พระองค์หนึ่งๆ ได้ประโยชน์ทางด้านจิตใจแล้ว จะท�าประโยชน์ให้โลกได้รับ
กว้างขวางมากมายเพียงไร เราคิดหมดแล้วเรื่องเหล่านี้

เพราะฉะน้ันบรรดาท่านทัง้หลายทีม่าสูส่ถานทีน่ี่ มาจากภาคต่างๆ กนั ผมจึงเหน็ใจ 
และอตุส่าห์พยายามอบรมสัง่สอนอยูเ่สมอ ไม่ละไม่ปล่อยไม่วาง แม้จะสอนประชาชน 
ไม่ได้ในบางกาลเพราะเกีย่วแก่สขุภาพไม่อ�านวย ผมกพ็ยายามหาเวล�า่เวลาอบรมพระ  
ทัง้น้ีก็เพ่ือประโยชน์ของพระโดยตรง เวลาพระได้รับประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังแล้ว 
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ปฏิบัติตนเต็มเม็ดเต็มหน่วย จนเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในจิตใจแล้ว การประกาศ
ศาสนาน้ันหากเป็นไปเองตามภูมินิสัยวาสนา เมื่อมีสมบัติแล้วย่อมแจกจ่ายได้อย่าง 
ไม่อดัไม่อัน้ ตามแต่เหตกุารณ์สถานทีจ่ะอ�านวย แต่แบบขายก่อนซือ้ แบบสกุก่อนห่ามน้ัน 
มันจมทั้งนั้นแหละ ตนยังไม่รู้เรื่องอะไร สอนตนก็ยังไม่ได้ แต่อวดฉลาดแหวกแนว 
ไปสอนคนอืน่น้ัน ตนและธรรมเลยกลายเป็นโลก แล้วกร้็ายยิง่กว่าโลกไปอกี จะจัดว่า 
เป็นอบุายวิธทีีน่่าชมเชยได้ยังไง น้ันไม่ใช่ทางของพระพทุธเจ้า ไม่ใช่ทางของสาวกท่าน 
ที่พาด�าเนินมา

ท่านรู้เสยีก่อน องค์ไหนๆ กเ็หมอืนๆ กนั ก่อนทีจ่ะน�าธรรมไปสอนโลก รู้เหน็เสยีก่อน  
ไม่อย่างน้ันเอาอะไรไปสอนเขา เอาแต่ค�าพดูเฉยๆ ไปสอนเขามหีลกัมเีกณฑ์อะไร กไ็ม่ม ี
ทีซ่มึซาบ ไม่มทีีย่ดึทีเ่หน่ียว ไม่เป็นเคร่ืองดงึดูดจิตใจของผู้ฟัง ไม่เหมอืนผู้มีคุณธรรม 
เต็มหัวใจแล้วไปสอนคน นั่งอยู่เฉยๆ ก็เป็นคุณสมบัติอยู่ในตัว ผู้มีธรรมภายในใจ 
อยูไ่หนกม็ธีรรมอยูน้ั่นแหละ การอบรมจิตใจมีคณุค่าอย่างน้ี ฉะน้ันขอให้พากนัตัง้อก 
ตั้งใจ เอาให้จริงให้จัง ฝังใจลงให้ถึงธรรมนับแต่สมาธิธรรมขึ้นไปโดยล�าดับ

มรรคผลนิพพานอย่าไปคาดไปหมายทีใ่ด มอียูใ่นวงกายกบัจิตน้ี อยูใ่นวงขันธ์ห้าน้ี  
เอาให้ดี สิง่ใดมีส่วนเกีย่วข้องกบัใจกพ็จิารณาไป เช่น รูป เสยีง กลิน่ รส เคร่ืองสมัผัส  
เพราะความสัมผัส ความพัวพันความติด ทั้งรักทั้งชัง มันติดได้ทั้งนั้นแหละจิตใจ  
มันติดทั้งรักติดทั้งชัง ติดทั้งโกรธทั้งเกลียด ติดไปหมดติดไม่เลือก กินไม่เลือก 
เพราะฉะน้ัน จึงต้องแยกแยะคลีค่ลายออกให้รู้เร่ืองของมันด้วยสตปัิญญา จนจิตหาย 
สงสัยแล้วถอนตัวเข้ามาที่เรียกว่าปล่อยวาง เพราะความเข้าใจแล้วด้วยการพิจารณา 
ผลสดุท้ายกไ็ม่ไปทีไ่หน ลงมารวมทีใ่จ เม่ือใจไม่กงัวลวุน่วายเพราะปัญญาหว่านล้อม 
ให้ทราบเร่ืองราวหมดแล้ว ใจกห็ายกงัวล ทน้ีีจะท�าสมาธภิาวนาเมือ่ไร ใจกส็งบสะดวก
สบาย ใจมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นเรือนอยู่

เอ้า คลี่คลายทางด้านปัญญา อย่าอยู่เฉยๆ เมื่อถึงกาลเวลาที่ควรพิจารณาต้อง
พจิารณา ปัญญาเป็นสิง่ส�าคญัอยูม่าก สตเิป็นภาคพืน้เป็นเคร่ืองควบคมุงานให้เป็นไป 
ด้วยความเจาะจง เป็นไปด้วยความรู้สกึตวั เป็นไปด้วยเจตนา ปัญญากท็�าหน้าทีเ่ตม็เม็ด
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เตม็หน่วย เมือ่เหน็ผลแห่งการพจิารณามากน้อยแล้ว ปัญญากเ็ขยบิไปเร่ือยๆ เพราะ 
ความมีแก่ใจ เหมือนกับเราค้าขายที่มีก�าไรขึ้นมา นักการค้าก็มีความขยันหมั่นเพียร  
ถ้าค้าอะไรกม็แีต่ลกัษณะซือ้สบิขายห้าๆ ขาดทนุๆ คนเรากข็ีเ้กยีจ เมือ่ซือ้ห้าขายสบิๆ  
ได้ก�าไรก็ขยันไปเอง

ใจก็เหมือนกัน เมื่อพยายามตั้งอกตั้งใจภาวนาแล้ว จะต้องเป็นลักษณะซื้อห้า
ขายสบิ ไม่สงสยั แต่การน่ังอยูเ่ฉยๆ เหมอืนหวัตอ ไม่มคีวามรู้สกึอะไร ใจลอยไม่มสีติ 
กับอรรถกับธรรม แต่ใจไปวุน่วายอยูก่บัโลกภายนอกซึง่เป็นเร่ืองของกเิลสตณัหาล้วนๆ  
นั้นแหละเป็นงานสั่งสมกิเลสมาทับถมจิตใจให้มีความอับเฉายิ่งขึ้นไป แถมยังมัวเมา 
เสยีด้วยซ�า้ คอืมวัคดิมัวอ่านกบัอารมณ์อนัเป็นพษิอยูอ่ย่างน้ัน ไม่รู้อรรถรู้ธรรมว่าเป็น
ยังไง เดินจงกรมก็มีแต่ก้าวขาไป นั่งสมาธิก็สักแต่ว่ากิริยา มีแต่กิริยา ความท�าจริงๆ  
คอืจิต มนัเป็นไปตามโลกตามสงสาร รูป เสยีง กลิน่ รส เคร่ืองสมัผัส อดตี อนาคต วุ่นไป 
หมดภายในใจ จะเอาอะไรมาเป็นก�าไร ก็มีแต่ขาดทุนป่นปี้ละซิ ทีนี้เจ้าของก็ขี้เกียจ  
เพราะเจ้าของหากท�าทางขี้เกียจให้ตัวเอง เจ้าของก็เดินเอง ผลแห่งความข้ีเกียจคือ 
กองทกุข์ถมหวัใจทกุภพทกุชาตไิม่มทีีส่ิน้สดุ เพราะจิตทีข้ี่เกยีจทางหน่ึง ย่อมขยนัใน 
อกีทางหน่ึง เม่ือขีเ้กียจทางความเพียรเพือ่การช�าระกเิลส กต้็องขยนัในการสัง่สมกเิลส 
ไม่มีทางหยุดหย่อนเกียจคร้านเลย ผลคือกองทุกข์ทางใจจึงต้องพอกพูนหนาแน่น  
เพราะฉะน้ันจงเหน็ความขีเ้กยีจเป็นโทษแก่เราเอง แล้วพยายามพลกิแพลงเปลีย่นแปลง 
สตปัิญญา เพือ่ลบล้างความขีเ้กียจด้วยอบุายต่างๆ น้ันแหละจึงจะมวีนัรู้เหน็ธรรมไป 
โดยล�าดับ

การสร้างตวัเราเองน่ีแหละส�าคญัมากยิง่กว่าสร้างสิง่อืน่ใด จะหนักจะเบากช่็างเถอะ  
มันเท่าตัวของเราน่ีแหละ ไม่สุดวิสัยก�าลังของเราไปได้ พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ให้ 
พอเหมาะพอสมกบัเราอยูแ่ล้ว ปริมาณแห่งธรรมทีพ่อประมาณก ็๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์  
สรุปลงแล้วกค็อื ศลี สมาธ ิปัญญา หรือโพธปัิกขิยธรรม ๓๗ ประการ กไ็ม่เหน็มากมาย 
จนเกินความสามารถ และอยู่ในวงกายกับจิตของเราน้ีทั้งน้ัน ท�าไมเราจะท�าไม่ได้ 
รู้ไม่ได้เล่า
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เดินจงกรมกใ็ห้สบืเน่ืองไปโดยล�าดบัด้วยสต ิน่ังสมาธกิใ็ห้สบืเน่ืองไปโดยล�าดบั
ด้วยสติ การบังคับบัญชาตนอยู่เสมอนัน้แลคือผู้มีความเพียร ความเห็นว่าการบังคับ
บญัชาจิตใจเป็นเสีย้นเป็นหนามแล้วไม่อยากท�า อยากอยูเ่ฉยๆ เหมือนคนสิน้ท่า และ 
ปล่อยตามอ�าเภอใจน้ันเป็นคณุงามความด ีน้ันแหละคือกองทพักองแทรกแซงของกเิลส 
มันเข้ากระซิบกระซาบภายในใจ จนหลงเคลิ้มไปตามมันและลืมเน้ือลืมตัวไปแล้ว  
กลับเห็นว่าความเพียรเป็นข้าศึกแก่ตน เห็นว่ากิเลสนั้นเป็นมิตรเป็นสหาย นั้นแหละ 
คือหนทางเกิด-ตาย ไม่มีหยุดมียั้ง เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด วกไปเวียนมา เพราะ 
ถูกมนต์ขลังของกิเลสเข้าเต็มเปา เขลาไม่มีวันสร่าง ธรรมซึ่งเป็นยาแก้แต่กลับเห็นว่า 
เป็นยาพษิ สิง่ทีผิ่ดเหน็ว่าเป็นคณุ น่ีคอืมนต์ขลงัของกเิลสท�าแก่สตัว์โลกเรือ่ยมาอย่าง
ได้ผลเกนิคาด พากนัทราบเสยีถ้าไม่ต้องการให้มันกล่อมอยูเ่ร่ือยไป และนอนจมอยูใ่น 
กองทุกข์ร�่าไป

สถานทีอ่ยูน้ี่ก็รู้สกึว่าพอเหมาะสม แม้ว่าจะไม่เป็นมหาวทิยาลยัดังคร้ังพทุธกาล
ทีท่่านอยูต่ามป่าตามเขาอนัเหมาะสมอย่างยิง่ แต่กเ็ป็นป่าเป็นทีเ่หมาะสมพอประมาณ 
เรากพ็ยายามช่วยเหลอืทกุด้านทกุทาง เพราะเหน็ใจหมู่เพือ่นผู้มาบ�าเพญ็ เราพอพดูได้ 
ไม่ว่าชาตชิัน้วรรณะใดทีเ่ข้ามาเก่ียวข้องทีน่ี่ เหตผุลทีค่วรพดูมอียูเ่ราพดูได้ เราไม่เกรง 
ผู้ใดในโลกอันน้ีให้นอกเหนือธรรมไป เคารพธรรมมากยิง่กว่าเคารพผู้ใดสิง่ใดในโลก  
เม่ือถึงกาลทีจ่ะพดูโดยอรรถโดยธรรมแล้วเราพดูได้ เพือ่ไม่ให้ใครไปรบกวน เวลาน้ี 
ท่านภาวนาอย่าไปกวนท่าน เวลาน้ีท่านก�าลงัท�างานคอืเดนิจงกรมบ้างน่ังสมาธภิาวนาบ้าง  
เวลาแสดงเสยีงเอด็ตะโรโฮเฮไป ท่านได้ยนิเสยีง ท่านกห็ลบหลกีหนีเสยี น่ังภาวนาอยู่ 
กห็ลกีหนีเสยี ก�าลงัเดนิจงกรมกห็ลกีหนีไปเสยี ท�าให้เสยีงานเสยีการของท่าน ไม่ควร 
ไปรบกวนในเวลาเช่นน้ี เวลาไหนทีเ่หมาะสมเรากบ็อกเขาให้เป็นทีเ่ข้าใจ ใครจะโกรธ 
จะเคยีดเราไม่ตดิใจ เพระถอืว่าการพดูลงไปด้วยเหตดุ้วยผลน้ันเป็นความถกูต้องดงีาม 
แล้วทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเรา ไม่มีอะไรเป็นความเสียหาย หากจะเกิดเป็นความเสียหาย 
ภายในใจเขา กเ็พราะเหตขุองเขาคดิขึน้ในทางไม่ดขีองเขาต่างหาก แต่ใครจะไปถอืโกรธ 
ถือเคยีดเล่า แน่ใจว่าไม่ม ีเพราะต่างกม็ามุง่อรรถมุง่ธรรมอยูแ่ล้ว การบอกเตอืนกบ็อก 
เตือนโดยธรรมย่อมเข้ากันได้สนิทไม่สงสัย
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เวลาน่ัง ถ้ารู้สกึร่างกายมนัหนักให้เดินมากๆ ไม่ได้ท�างานกใ็ห้เดินมากๆ เป็นการ 
ท�างาน ตั้งสติให้ดี ความเพียรอยู่กับสติเป็นส�าคัญ การพิจารณาก็ถือร่างกายของเรา 
หรือร่างกายของสัตว์ของคนหญิงชายได้ทั้งสิ้น เป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณา เวลา
พจิารณาให้เหน็ตามความจริงของสิง่น้ันๆ จริงๆ ด้วยสตปัิญญา มรรคมไีด้ทัง้ภายนอก 
ภายใน เพราะสมทุยัคือตวักเิลส มันมไีด้เกดิได้ทัง้ภายนอกภายใน เช่น ตดิรูป ตดิเสยีง  
กลิ่น รส เป็นต้น ก็เป็นสมุทัยแล้ว รูป เสียง กลิ่น รส ทั้งหลายมันอยู่ข้างนอก  
จิตไปตดิสิง่น้ันไปตดิสิง่น้ี ไปตดิคนน้ันไปตดิคนน้ี แก้เหตตุดิข้องน้ันด้วยปัญญา จนเป็น 
ทีเ่ข้าใจกเ็ป็นมรรค เพราะฉะน้ันการพจิารณาจะพจิารณารูปใด หญงิใด ชายใด สตัว์ตวัใด 
ได้ทัง้น้ัน พจิารณาให้เป็นธรรม เช่น พจิารณาให้เป็นอสภุะอสภุงัปฏกิลูโสโครก ป่าช้า
ผีดบิ หรือพจิารณาเป็น อนิจฺจ� ทกุขฺ� อนตตฺา ซึง่เป็นความจริงด้วยกนัได้ทัง้น้ัน ข้างนอก 
ก็ได้ ข้างในก็ได้ ถ้าพิจารณาเป็นมรรค

การพจิารณาต้องขดัต้องขนืกนัฟัดเหวีย่งกนัระหว่างกเิลสกบัธรรม เพราะทัง้สองน้ี 
เป็นข้าศึกกันมาแต่กาลไหนๆ อยู่ในใจดวงเดียวกัน มันก็เป็นข้าศึกกันอยู่อย่างนั้น  
ส่วนมากมีแต่กิเลสเป็นฝ่ายได้เปรียบอยู่เสมอโดยเราไม่รู้สึกตัว ถ้ารู้สึกตัวอยู่บ้างว่า  
เออ..วันน้ีเราแพ้กเิลสประเภทน้ันๆ กจ็ะพอมอีบุายวธิหีรือมแีก่ใจฟิตสตปัิญญา ศรทัธา  
ความเพียร ขึ้นให้กล้าแข็งและต่อสู้กันจนได้ชัยชนะ ย่อมสมนามว่านักรบ

การขึน้เวทไีม่รู้แพ้รู้ชนะ มแีต่ถกูน็อกลงไปๆ สลบลงไปไม่รู้เน้ือรู้ตวั มันดไูด้หรือ 
อย่างน้ัน เอาให้เห็นความแพ้ความชนะบ้าง จึงช่ือว่าผู้มีสติปัญญาทดสอบตัวเอง  
วันไหนเดินจงกรมน่ังสมาธิภาวนาเท่าน้ันๆ แต่ไม่ได้เร่ืองอะไรเป็นเคร่ืองสะดุดใจ 
ความสงบก็ไม่ปรากฏให้เป็นเครื่องสะดุดใจ อุบายสติปัญญาควรที่คิดขึ้นมาก็ไม่พอ
เป็นผลให้เป็นเครื่องสะดุดใจ จะเรียกว่าท�างานได้ผลอย่างไรกัน เพราะมีแต่ขาดทุน
โดยถ่ายเดียว

ต้องฟิตสตปัิญญาขึน้มาใหม่ พลกิอบุายขึน้มาใหม่และพจิารณาต่อไปใหม่จนเหน็ 
ผลประจักษ์ใจ ไม่มีค�าว่าถอยหลงั น่ังเซ่อตาเหม่อมองแบบถกูน็อกจากกเิลส เพราะไม่ใช่ 
วิถีทางของนักรบเพื่อชัยชนะ ถึงกาลเวลาเด็ดก็ต้องเด็ด เวลาธรรมดาก็ธรรมดาบ้าง  
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เม่ือกิเลสมนัโผนออกมา เราก็โผนเข้าใส่กันและรบกนั เอ้า จะตายกต็าย อย่าเสยีดายชีวติ 
ธาตขุนัธ์ย่ิงกว่าธรรมคือแดนพ้นทกุข์ ซึง่รอรับนักรบผู้กล้าหาญชาญชัยอยูแ่ล้ว น่ีเคย 
เป็นมาแล้ว ไม่ได้พูดแบบลมๆ แล้งๆ นะ ถึงเวลาควรจะเอากันอย่างเต็มที่สุดเหวี่ยง
กท็�าอย่างน้ันจริงๆ ถ้าได้ท�าอย่างน้ันแล้วมนัแน่ใจจุใจทกุๆ คร้ังทีท่�า และพดูได้อย่าง
เต็มปากว่าได้ผลคุ้มค่า ไม่เสียทีของการพลีชีพแบบสู้ตาย พร้อมทั้งรู้หน้ากิเลสตัว
ผาดโผนได้อย่างเต็มตาเต็มใจ (สติปัญญา)

ฉะน้ัน อบุายต่างๆ ทีส่อนน้ีจงน�าไปแยกแยะไปพจิารณาเอาเอง ผู้ปฏบิตัมิจีริตนิสยั 
ไม่เหมือนกัน แต่พงึทราบว่ากเิลสมนัชอบความอ่อนแอเสมอนะ ธรรมะชอบความเข้มแขง็  
ความเข้มแข็งเครื่องชนะความอ่อนแอคืออุบายของกิเลส ความฉลาดเป็นเครื่องชนะ
ความโง่ กิเลสพาคนให้โง่ พาจิตใจให้โง่ ตัวกิเลสนั้นไม่ได้โง่ สติปัญญาจึงต้องน�าไป 
ใช้เพื่อปราบปรามความโง่อันเป็นตัวกิเลสฝังใจนั้นให้หมดไปๆ ความสง่างามของใจ 
ไม่ต้องถามไม่ต้องบอกละ จะค่อยปรากฏขึ้นมาเอง

ธรรมสมบัติเป็นสิ่งส�าคัญมาก โลกขาดธรรมสมบัตินี้แลโลกถึงได้ร้อน สมบัติ
ภายนอกไม่เป็นประโยชน์อะไรพอที่จะให้โลกได้รับความร่มเย็น ถ้าไม่มีธรรมสมบัติ
อยู่ภายในใจเป็นคู่เคียงกัน จะรักษาตัวรักษาโลกให้มีความสงบร่มเย็นไปไม่ได ้
มนุษย์เรา ด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงเป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อมนุษย์ทุกเพศทุกวัย

อย่างที่พวกท�าลายโลกท�าลายความเป็นมนุษย์ลงให้เป็นสัตว์เสมอกันหมด  
เขาโจมตน้ัีน ชาวพทุธบางรายกแ็ก้เขาไม่ได้ ทีเ่ขาหาว่าศาสนาเป็นยาเสพตดิ เหมอืนกบั 
ศาสนามีความบกพร่อง ทั้งที่ไม่มีอะไรผู้ใดจะสมบูรณ์เทียมเท่าศาสนาเลย ถ้าคนไม่ 
เคยอ่านไม่เคยปฏบิตัศิาสนาไม่เคยรู้ศาสนา กไ็ม่ทราบความจริงของศาสนาและหาทาง 
แก้เขาไม่ได้ว่า พระกนิแรงงานส่วนเกนิของคนอย่างน้ันอย่างน้ี พระอยูเ่ฉยๆ ไม่ได้ท�า 
ประโยชน์อะไรแก่โลก เขาว่าอย่างนั้น หม้อแกงไปไถนาให้คนเหรอ แต่เวลาได้ข้าว 
ได้อาหารมากม็าหงุต้มทีห่ม้อแกง มันงานคนละหน้าที่ๆ  เช่น ไฟฟ้าเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี 
มนัไปท�างานให้ใคร กระแสไฟทีส่่องสว่างทัว่ดนิแดนน้ันมนัออกจากไหน ถ้าไม่ออกจาก 
ที่ชาร์จหรือโรงไฟฟ้าน่ะ การสั่งสอนอบรมคนให้มีหลักเกณฑ์ให้รู้ความผิดถูกชั่วดี  



243

และเพือ่เป็นก�าลงัใจในการประกอบกจิการต่างๆ เป็นสิง่จ�าเป็นมาแต่ไหนแต่ไร โดยที่ 
ผู้สัง่สอนไม่จ�าต้องไปประกอบกจิการต่างๆ ดงัผู้มาศกึษาอบรม การอบรมสัง่สอนเพือ่ 
ผลของงานอันถูกต้องดีงามไม่ผิดพลาด ซึ่งเหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่ ถ้าไม่ใช่เรื่อง
ศาสนาจะเป็นเรื่องอะไร

คนไข้ไม่ตดิยาไม่ตดิหมอ ไม่เกีย่วข้องกับยาไม่เกีย่วข้องกบัหมอ จะหายจากโรค 
กลับเป็นคนดีได้ยังไง ยิ่งกว่านั้นมันก็เป็นคนตายเท่านั้นเอง พิจารณาดูซิ คนไข้ต้อง
พวัพนักบัยา พวัพนักบัหมอ เพราะเป็นสิง่จ�าเป็นทีต้่องเก่ียวข้องกนั ถ้าคนไข้ถอืว่าการ 
รับประทานยาจากหมอ การติดต่อเกี่ยวข้องกับหมอเป็นยาเสพติดแล้ว คนไข้คนนั้น 
มนัก็ต้องตาย คนมีกเิลสกเ็ป็นคนไข้แต่ละคนแต่ละประเภทๆ เพราะมคีวามผิดเตม็ตวั 
มีโทษเต็มใจ ไม่มียาธรรมโอสถคือศาสนาช่วยบ�าบัดรักษา ไม่มีครูอาจารย์แนะน�า 
สัง่สอนแล้ว มนัจะหาความดงีามมาจากไหนคนเรา โรคคือความโลภมันกรุ็นแรง โรคคอื 
ความโกรธก็รุนแรง โรคคือความหลงไม่มขีอบเขตเหตผุลกรุ็นแรง จนท�าโลกให้แตกได้ 
ถ้าไม่มียาคือธรรมบ�าบัดรักษาเลย

เมื่อน�าศาสนาเข้ามาแก้ไขดัดแปลง หรือชะล้างสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบสุข
ของโลกให้เบาบางลงพอมนุษย์อยู่ด้วยกันได้ด้วยความสงบสขุ มนัเป็นความเสยีหาย 
ที่ตรงไหน คนดีขึ้นทุกวัน อาการทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้น โลกได้รับความร่มเย็น เพราะ
ศาสนธรรมกล่อมเกลาขัดถู แล้วศาสนาเป็นยาเสพติดท�าให้คนเสียคนที่ตรงไหน 
เหมอืนอย่างคนไข้หายจากโรคด้วยยา หายจากโรคด้วยหมอ มันเป็นยาเสพตดิท�าให้ 
คนเสียคนที่ตรงไหน หาที่ต�าหนิว่าไม่ถูกไม่ดีที่ตรงไหน นอกจากค�ากล่าวหาเหล่านั้น 
เป็นการอตุริหาเร่ืองก่อกวน และท�าลายความสงบสขุของโลกให้ฉิบหายโดยถ่ายเดยีว 
ไม่มีสารคุณแม้แต่นิดเลย จะเป็นค�าพูดวิเศษวิโสมาจากเทวดาตนใดจึงจะพอลงใจ
เชื่อถือได้

ยาเสพตดิเป็นสิง่ทีท่�าให้คนเสยีคนต่างหาก ศาสนาไม่ได้ท�าให้คนเสยีคน นอกจาก 
ท�าคนให้ดีและดีเยี่ยมโดยถ่ายเดียวเท่าน้ัน ผู้ไม่ถืออะไรเลยน่ันแหละคือคนตาย
หมดสารคุณ ผู้ไม่ได้ติดอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรเลยคือคนตายไร้คุณค่า เพราะ 
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คนตายไม่รู้สกึสนใจกับอะไรทัง้สิน้ เราเป็นคนดีๆ ยังมชีีวติอยู ่ต้องมคีวามจ�าเป็นใน 
สิ่งที่เห็นว่าจ�าเป็นอยู่ร�่าไปทั่วโลกดินแดน จนชีวิตหาไม่แล้วจึงไม่ถืออะไรไม่สนใจ 
กับอะไรเพราะสุดวิสัย

ร่างกายมีความจ�าเป็นกับวัตถุ เช่น ข้าว อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยปัจจัย
ประเภทต่างๆ ส่วนใจมีความจ�าเป็นกบัศาสนธรรมเป็นอย่างยิง่ทเีดยีว เพราะธรรมเป็น 
เครื่องเสวยของใจโดยตรง วัตถุไม่ใช่วิสัยของใจ ธรรมเป็นทั้งเครื่องส่องทางเป็นทั้ง 
เคร่ืองเสวย เป็นทีอ่บอุน่ของใจ ใจต้องพึง่พงิธรรมตลอดไปจนถงึจุดทีห่มาย ซึง่ไม่ต้อง 
อาศัยอะไรมาส่งเสริมเพิ่มเติม เหมือนคนเดินทาง เมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทาง 
เมื่อไร ทางย่อมมีความจ�าเป็นตลอดไป หรือเช่นเดียวกับคนไข้เมื่อยังไม่หายจากโรค 
ยากบัหมอต้องมคีวามจ�าเป็นทีค่นไข้จะต้องเกีย่วข้องอยูต่ลอดไป จะว่าตดิหรือไม่ตดิ
ความจริงกเ็ป็นอย่างน้ี น้ันมนัเป็นเร่ืองใจสกปรก ปากสกปรก ใจมืดใจบอด ใจไม้ไส้ระก�า  
ใจไม่มีความรู้ไม่มคีวามหมาย จึงไม่รู้จักคดิสนใจในสิง่ทีเ่ป็นสารคณุ จึงพดูเพือ่ท�าลาย 
มนุษย์ผู้มีจิตเป็นกศุลให้ขาดผลขาดประโยชน์ ยิง่กว่าน้ันกท็�าให้คนโง่หลงและเสยีไป 
ด้วยอย่างน่าเสียดาย

จิตคนเราเมื่อยังมีกิเลสตัณหาอาสวะครอบง�าอยู่ เราก�าลังด�าเนินเพื่อการแก้ไข
ถอดถอนยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางตราบใด ธรรมต้องเป็นของจ�าเป็นอยู่ตราบน้ัน  
เพือ่เป็นเคร่ืองชีแ้นวทางอยูเ่รือ่ยไป จนกระทัง่ถงึทีส่ดุจุดหมายปลายทางแล้ว ปญุญปาป  
ปหนิบคุคล น่ัน ใจย่อมปล่อยเอง เพราะเป็นผู้มบีญุและบาปอนัละเสยีแล้ว เหมอืนเรา 
เดนิขึน้มาบนศาลาน้ี เมือ่ขึน้ถึงทีแ่ล้ว บนัไดกห็มดปัญหาไปเอง ใครไปกอดบนัไดไว้ 
มีไหมเมื่อถึงที่แล้ว นี่ศาสนาก็ไม่ได้สอนให้คนกอดแบบนั้นนี่ คนที่หายจากโรคแล้ว 
ก็ไม่ใช่จะมากอดยากอดหมอไว้ เมื่อหายจากโรคแล้วก็ปล่อยวางกันไปเองกับยา 
กบัหมอ น่ีเม่ือธรรมเข้าถึงใจอย่างเตม็ภูมิแล้ว ก็เป็นเหมือนคนไข้กับยากบัหมอน่ันเอง 
หากปล่อยวางกันเอง แล้วศาสนาเป็นยาเสพติดที่ตรงไหน

เวลานี้ศาสนธรรมกับใจเราจงเอาให้เต็มที่ ให้ติดพันกันอยู่อย่างนั้นอย่าลดละ 
สติปัญญาเอาให้ติดพันกับกิเลสตัวแสบ ตัวเป็นยาเสพติดกันทั่วโลกธาตุ กิเลสพาให้ 



245

สตัว์ท�าชัว่มวัหมองถงึกบัมดืบอดไม่มองเหน็บญุเหน็บาปอะไรเลย ไม่อายเดก็ๆ ทีเ่ขา 
มีศาสนาประจ�าใจบ้าง ก็นับว่าเป็นโรคประเภท ไอ.ซี.ยู. หมดหวังทั้งที่ลมหายใจยัง 
ฟอดๆ อยู่ กิเลสมันเป็นยาเสพติดท�าคนให้เป็นสัตว์ไปมากต่อมากไม่เห็นพูดกัน 
ส่วนธรรมะทีน่�ามาแก้กเิลสจะกลบัเป็นยาเสพตดิทีต่รงไหน ตวักเิลสมนัเป็นยาเสพตดิ 
ต่างหาก มันติดมาตั้งกัปตั้งกัลป์แล้วจนนับภพนับชาติไม่ได้ ผู้หน่ึงมันกี่กัปกี่กัลป์ 
เร่ืองเกดิเร่ืองตาย เพราะอ�านาจของกเิลสพาให้เป็นไป น่ันมนัเป็นยาเสพตดิหรือไม่ตดิ  
ใครปล่อยกิเลสได้สักคน เบื่อหน่ายในกิเลสได้สักคน หลุดพ้นจากกิเลสได้สักกี่คน 
ไม่เหน็ม ีกิเลสมนัตดิอยูใ่นหวัใจน่ีจนมองดใูจไม่เหน็เลย ท�าไมไม่พดูตรงน้ีไม่ต�าหนิ
ตรงน้ีไม่แก้ตรงน้ี ถ้าเป็นนักกฬีาจริงต้องพดูต้องยอมรับความจริงกนั โลกเขาโลกเรา 
จะได้มีวนัสงบเยน็บ้างสมกบัมมีนุษย์ครองโลก ไม่ปล่อยให้ความชัว่ครอบหวัใจมนุษย์
โดยถ่ายเดียวดังที่เป็นอยู่ทั่วดินแดน

สติเป็นของส�าคัญ พูดเสมอ สติปล่อยไม่ได้เพราะเป็นธรรมจ�าเป็นอย่างยิ่งกับ
ตัวเราผู้ประกอบความเพียรเพื่อความหลุดพ้น ไม่ใช่เพียรเพื่ออยู่ในวัฏวน จงมีสติ 
ประจ�าตัว อุบายวิธีเปลี่ยนแปลงของการภาวนานั้น มันแล้วแต่จะปลุกใจตนเองด้วย 
อบุายวิธใีดทีจิ่ตจะมคีวามสนใจจดจ่อและสตจิะสบืเน่ืองกนั ต้องพลกิแพลงเปลีย่นแปลง 
หลายท่าหลายทาง แม้ค�าบรกิรรมก็มใิช่จะเป็นค�าเดยีวแต่ต้นจนตลอดไป ผู้ฉลาดต้อง 
หาอบุายเปลีย่นแปลงไปตามทีเ่หน็ควรในจังหวะน้ันๆ ทัง้น้ีแล้วแต่อบุายของสตปัิญญา  
น่ีก็เคยท�ามาอย่างน้ันเหมือนกันไม่ใช่ไม่เคยท�า สิ่งที่น�ามาสอนมีแต่สิ่งที่เคยปฏิบัติ 
ด�าเนินและเหน็ผลมาแล้วทัง้สิน้ จึงกล้าสอนตามความเป็นจรงิ ไม่คดิกลวัว่าจะผิดไป

การพจิารณาทางด้านปัญญา กไ็ม่ว่าภายนอกภายในในสตปัิฏฐานสี ่กาเยกายานุปสสฺี  
วิหรติ, อชฺฌตฺตา วา กาเยกายานุปสฺสี วิหรติ, พหิทฺธา วา กาเยกายานุปสฺสี วิหรติ, 
อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ. พิจารณาทั้งกายนอกกายใน พิจารณา
กายนอกบ้างกายในบ้าง พิจารณาทั้งกายนอกกายใน ย่อมเป็นมรรคทั้งนั้น ถูกต้อง 
ทั้งนั้นแหละ เวทนาก็เหมือนกัน เวทนานอกเวทนาใน เวทนานอกที่เขาเป็นทุกข์กัน 
แต่เวทนานอกของคนอื่น เวลาเป็นทุกข์เป็นสุขถ้าเขาไม่แสดงอาการออกมา เราก็ไม่รู้  
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แต่ส�าหรับการปฏิบัติแล้ว เราถือกายเวทนาเป็นเวทนานอก จิตเวทนาเป็นเวทนาใน 
ส�าหรับการปฏิบัติเรามีความรู้สึกแน่ใจอย่างนี้

ก็ไม่ปฏิเสธเร่ืองเวทนานอก เช่น เขาร้องห่มร้องไห้แสดงทุกขเวทนาข้ึนมา  
แต่อันนั้นมันห่างไกลมากต่อสติปัฏฐาน ๔ ที่มีอยู่กับตัวของเราอย่างสมบูรณ์อยู่แล้ว  
ถ้าเวทนาในเวทนานอกไม่มีอยูใ่นกายในจิตน้ีจะมีอยูท่ีไ่หน สตปัิฏฐาน ๔ กไ็ม่สมบรูณ์ละซิ  
นี่สติปัฏฐาน ๔ มีสมบูรณ์แต่ละคนๆ นอกจากไม่ฟื้นขึ้นมาพิจารณาให้เห็นเด่นชัด 
เท่านั้น เช่น ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ก็มีอยู่ในกายในจิตอันเดียวกันนี้ มีสมบูรณ์ 
อยูแ่ล้ว สตปัิฏฐาน ๔ ก็มีอยู่ในกายในจิตสมบรูณ์อยู่แล้ว ถ้าลงเป็นทีแ่น่ใจว่าสมบรูณ์
อยูแ่ล้วน้ี แม้จะพจิารณาเร่ืองนอกเข้ามาประกอบกนัดงัทีเ่คยได้อธบิายไว้แล้ว กไ็ม่มี
อะไรขดัข้อง แต่ให้เหน็อย่างน้ัน อย่าไปเหน็ขัดแย้งต่อธรรม ใครจะพจิารณาไปทางไหน 
ได้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับความฉลาด พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้โง่

เอาให้จริงให้จังซิ ให้เห็นกิเลสหลุดลอยไปด้วยสติปัญญาของเราจริงๆ เพราะ
เป็นไปได้จริงๆ เช่น พิจารณาอสุภะก็เอาจริงๆ จนเกิดความสลดสังเวชน�้าตาร่วง 
อสุภะเป็นอย่างนี้เหรอๆ เห็นกายเห็นอย่างนี้เหรอ มันออกอุทานภายในใจขึ้นมาเอง  
เพราะมันเป็นจริงๆ รู้เห็นจริงๆ และสลดสังเวชขึ้นมาภายในใจ แล้วร่างกายก็เปื่อย
พังทลายลงไปๆ สติปัญญาจ่อลงไปตรงไหน เหมือนกับเอาไฟเผาพร้อมๆ กันไป 
กระจายลงไป เป่ือยลงไปให้เหน็อย่างชดัเจน จากอสภุะกแ็ปรลงไปเป็นธาต ุมแีต่ธาตุ 
กับจิตเท่านั้นเมื่อร่างกายสลายลงไปหมดแล้ว

แต่อย่าไปคิดคาดคิดหมายกับการอธิบายน้ีนะ ไม่ถูก จะเป็นสัญญาอารมณ์ 
พิจารณาจนมันลงถึงที่สุดของมันในขั้นนี้แล้ว จิตจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนพร้อมด้วย
ความอศัจรรย์เกนิคาดว่า โธ่มแีต่ของปฏกิลูเตม็ร่างกายทกุส่วน จากน้ันกแ็ปรเป็นธาตุ
ดิน น�้า ลม ไฟ มันหลงอะไรเมื่อเป็นอย่างนี้ ไปเสกสรรปั้นยอมันหาอะไร ความจริง
มันมิได้เป็นไปตามความเสกสรรน่ันเลย มันเป็นดงัทีพ่จิารณารู้เหน็อยูเ่ดีย๋วน้ีต่างหาก 
ความเสกสรรน้ันมันคือของปลอมจากกิเลสล้วนๆ เพราะกเิลสมอี�านาจมากแหลมคม
มากทเีดยีว ของไม่สวยไม่งามมันก็เสกสรรว่าสวยว่างาม เรากเ็ช่ือมนั ของ อนิจฺจํ เป็นของ 
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ไม่เทีย่ง แปรสภาพอยูต่ลอดเวลา มนักเ็สกเป่าว่าเป็นของจีรังถาวร เป็นสตัว์ เป็นบคุคล  
เป็นเราเป็นเขาไปได้อย่างไม่อายความจริงคือธรรมบ้างเลย ทกุขฺ ํอนตตฺา พระพทุธเจ้า 
สอนไว้ว่าเป็นทกุข์ ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขา ไม่ใช่ของใคร กเิลสกไ็ป 
ลบล้างให้เป็นตามมันเสียสิ้น

เหมือนเทวทัตที่ลบล้างศาสดาลบล้างศาสนาน่ันแล ทุกวันน้ีมันก�าลังลบล้าง 
อย่างนั้นแหละ เช่น หาว่าศาสนาเป็นยาเสพติดเป็นต้น มันลบล้างแบบกิเลสลบล้าง
ธรรมน่ันแล ปากว่า อนิจฺจํ ทกุขฺ ํอนตตฺา แต่จิตไม่ได้รู้เหน็ไปตาม อนิจฺจํ ทกุขฺ ํอนตตฺา  
แต่มันไปตามแบบกิเลสกันทั้งน้ัน และลบล้างธรรมของตัวเองให้งอกเงยข้ึนไม่ได้ 
อสภุะอสภุงั ความจริงกเ็หน็กันอย่างชดัๆ ไม่ปิดบงัเลย มีอยูท่กุตวัสตัว์บคุคล แต่ใจ 
ก็ไม่เห็นว่าเป็นอสุภะอสุภัง มันเห็นเป็นของสวยของงามไปเสีย จึงเป็นเรื่องของกิเลส
ลบล้างธรรมทัง้น้ัน ถ้าได้รู้ตามเร่ืองของธรรมจริงๆ ทีท่่านสอนไว้ ใครจะมาฝืนแบกหาม 
อุปาทานให้มันกดถ่วงจิตใจให้ทุกข์ร้อนแทบล้มแทบตายทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างน้ีล่ะ  
มนัต้องสลดัปัดทิง้ด้วยกนัทัง้น้ันแหละคนเรา ถ้าเหน็โทษเหน็ภยัจากการพจิารณาจริงๆ  
ตามหลักธรรมไม่สงสัยแล้ว เมื่อไม่มีกิเลสตัวจอมปลอมร้ายแรงขัดแย้งหลักธรรม 
ภายในใจแล้ว จะเหน็ความจริงโดยล�าดบัๆ ใจจะปล่อยวางว่างเปล่าไปเร่ือยๆ มีความสบาย  
หววิ ปัญญากพ็ุง่ตวัได้สะดวก เอ้า มันขดัทีต่รงไหน มนัข้องทีต่รงไหน ตามแก้ตามปลด 
มันจนได้

รูป กายทัง้กายกคื็อกองรูปอยูแ่ล้ว แยกแยะออกดูทัง้เร่ืองอสภุะอสภุงัตลอดเส้น
เอ็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ต่อกันเป็นร่างกาย มันก็เห็นทุกชิ้นทุกอันน่ะซิ อวัยวะส่วนต่างๆ  
ที่ติดต่อกันเป็นก้อนเป็นกลุ่มจนเป็นร่างเป็นกายอยู่เวลาน้ี ก็อาศัยเส้นเอ็นรัดรึงไว้ 
หนังหุ้มห่อไว้เท่านั้น มันเหมือนผ้าคลุมศพนั้นแล ผ้าคลุมศพมันเป็นของดิบของดี
อะไรบ้าง ฟังว่าศพๆ อันนี้มันก็หนังหุ้มกระดูก หุ้มเนื้อ หุ้มของสกปรกโสโครกไว้ 
มันจึงเหมือนผ้าห่อศพไว้น้ันแหละ ผิดอะไรกับผ้าหุ้มห่อศพ พิจารณาหย่ังปัญญา 
ลงให้ถึงความจริงให้เหน็ความจริงอย่างน้ีซ ิใจกถ็อนของมนัเอง อปุาทานจะหนาแน่น 
ขนาดไหน มันก็เหมือนกับความมืดนี่แหละ จะมืดขนาดไหน มืดมานานกี่กัปกี่กัลป์
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กต็าม พอเปิดไฟจ้าขึน้เท่าน้ัน ความมืดแตกกระจายไปหมด น่ีเมือ่ปัญญาความสว่าง
ได้หยั่งลงตรงไหนแล้ว ความมืดคือกิเลสมันแตกกระจายไปหมด นตฺถิ ป�ฺ�าสมา  
อาภา ท่านว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาน้ีไม่มี ไม่มีอะไรสว่างเสมอด้วยปัญญา 
พระอาทติย์ก็ส่องมาแต่ทีแ่จ้งเท่าน้ัน แต่ทีมื่ดพระอาทติย์ไม่ตามส่องได้ ส่วนปัญญาน้ี 
ส่องได้ตลอดทะลุปรุโปร่งไปหมด จึงเรียกว่า โลกวิทู รู้แจ้งเห็นจริงโลกทั้งสาม

เราพิจารณารู้เห็นในขันธ์ในใจเราแจ้งชัดฉันใด สิ่งภายนอกเหล่าน้ันก็ฉันน้ัน
เหมือนกันไปหมด แทงทะลุไปหมดด้วยปัญญาที่ซึ้งภายในใจ การพิจารณากาย
พจิารณาอย่างทีว่่าน้ี กายในกายนอกเหมือนๆ กนั รู้ในรู้นอกทะลถุงึกนัหมด เราถนัด 
ทางไหน ถนัดทางอสภุะ ก็ฟาดลงไปให้เหน็เป็นกองอสภุะอสภัุงปฏกิลูโสโครกเตม็เน้ือ
เต็มตัวไปหมด มีแต่กองอสุภะทั้งนั้น ถ้าเราไม่นอนใจถูกกล่อมจากกิเลสให้หลับอยู่ 
ตลอดเวลาเท่าน้ันมนัต้องรู้ เวลาพจิารณาเข้าใจแล้วกป็ล่อย มนัไม่ฝืนถอืต่อไปได้หรอก  
ที่ยึดถือก็เพราะความไม่รู้ เพราะความส�าคัญมั่นหมายไปตามกิเลสให้มันมัดแน่น  
โดยส�าคัญว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคล เป็นเราเป็นของเราเสียทุกชิ้นทุกอัน อะไรก็เหมาว่า
เป็นเราเป็นของเรา อปุาทานเข้าไปแทรกไปสงิอยูห่มดทกุสรรพางค์ร่างกาย ธรรมเลย
หาที่แทรกไม่ได้ ใจทั้งดวง กายทั้งร่าง สิ่งเกี่ยวข้องทั้งมวล มีแต่กิเลสตัวเป็นเราเป็น 
ของเราเข้ามัดไว้หมด ไม่มองเห็นของจริงแม้นิดบ้างเลย

เม่ือปัญญาสอดแทรกเข้าไปตามที่ท่านสอนไว้แล้ว สิ่งเหล่าน้ันก็ค่อยกระจาย 
ออกไปๆ สดุท้ายก็เข้าใจได้อย่างเตม็เมด็เตม็หน่วย รู้รอบขอบชดิ สละคนื ปฏนิิสสฺคฺโค  
ตามของเดิมเขาเสยี อนาลโย หมดความห่วงใยอาลยัเสยีดาย เพยีงขัน้น้ีกเ็ป็นความสขุ 
มากแล้ว ใจเบาแล้ว ใจเบาแสนเบา ถ้าพดูถงึการค้าขายกม็กี�าไรมาก ตัง้ตนเป็นเศรษฐี 
ได้แล้วในขั้นนี้

ทีน่ี่ขัน้มหาเศรษฐ ีเอ้า สต ิปัญญา ศรัทธา ความเพยีร ฟาดลงไป ความสขุ ความทกุข์ 
มนัมอียูใ่นขนัธ์ มันกส็กัแต่เวทนา ฟังซท่ิานพดู เวทนา คอืความเสวย มันแสดงข้ึนมา 
ให้เราผู้ยังหลงยังยึดเสวย สุขเกิดขึ้นก็ดับไป แน่ะ เอาสาระอะไรกับมัน ทุกข์เกิดขึ้น 
ตั้งอยู่ ดับไป อุเบกขาเฉยๆ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทั้งทางกายและจิตใจ เอาเป็นสัตว์ 
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เป็นบคุคล เอาเป็นเราเป็นของเราทีไ่หนได้ ถ้าหยัง่ลงด้วยปัญญาแล้ว มนัต้องเหน็เป็น 
ความจริงแต่ละอย่างๆ ไปโดยล�าดับไม่สงสัย

สญัญา สญัญาน้ีเป็นของละเอยีดมาก ในวงขนัธ์ห้ารู้สกึสญัญาละเอยีดมากทเีดยีว  
ในวงผู้ปฏบัิตทิัง้หลายต้องได้พจิารณาอย่างละเอยีดลออกว่าจะเข้าใจและปล่อยวางได้  
มนัค่อยซมึซาบออกไปวาดภาพหลอกเจ้าของได้อย่างแยบยลมาก สงัขารยงัมกีระเพือ่ม  
ขณะทีจ่ะปรุง มนัรู้สกึมอีะไรๆ ภายในจิต แล้วกระเพือ่มตวัออกมาเป็นความปรุง แต่ 
สญัญาน้ีไม่กระเพือ่มเลย ค่อยๆ ซมึซาบออกไปด้วยความละเอยีด เวลาก�าหนดลงไป 
จะปรากฏเป็นภาพหลอกเจ้าของอยู่แล้ว

จิตใจกอ็ยูก่บัขนัธ์ห้าน้ีแหละ เอาขนัธ์ห้าน่ีเป็นเคร่ืองหลอกตวัเอง หลอกเรือ่งน้ัน 
หลอกเร่ืองน้ี หลอกเร่ืองสตัว์เร่ืองบคุคล เร่ืองอะไรต่ออะไร สญัญาน่ีหมายวาดภาพไว้  
สงัขาร กค็ดิไปปรุงไปตามมัน โน่นเวลาถึงขัน้ทีค่วรรู้ได้มนัรู้เองเพราะอ�านาจของปัญญา
น่ันแล สญัญาจะวาดภาพไปไหน พอก�าหนดรู้ทนัด้วยปัญญามนักถ็อยตวัเข้ามา เข้ามา 
อยู่ที่จิตนี้ ภาพก็หายไป ภาพอะไรขึ้นมาปรากฏ เวลาตามก�าหนดพิจารณาเข้าจริงๆ 
ภาพเหล่าน้ันจะย่นเข้ามาๆ สูจิ่ต จึงเป็นความจริงว่าภาพเหล่าน้ีออกไปจากจิต เหน็ได้ 
อย่างชัดเจน จะภาพอะไรๆ ก็ตาม มันออกไปจากใจ ใจเป็นผู้ไปปรุงหลอกตัวเอง 
ต่างหาก ภาพอนัแท้จริงน้ันไม่มี มันมอียูก่บัสญัญา สงัขารทีป่รุงหลอกตวัเองต่างหาก  
ภาพที่เราวาดขึ้นน้ันมันเป็นขึ้นจากใจ แล้วก็หลงและตื่นเงาจากภาพที่เกิดข้ึนกับตน 
ไม่มีวันเบื่อหน่ายอิ่มพอ ใจถือเอาอาการของขันธ์ห้าที่แสดงอยู่น้ีมาเป็นเคร่ือง
เพลิดเพลินลุ่มหลง เศร้าโศกเสียใจ เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกัปตลอดกัลป์

วิญญาณ กรู้็แยบ็ๆ ขณะทีส่มัผัสกบัสิง่ภายนอก พอรับรู้แล้วกด็บัไป ขณะทีส่ิง่
ภายนอกดบัไป และดับไปพร้อมๆ เหมือนแสงหิง่ห้อยหรือแสงฟ้าแลบ คดิไปพจิารณาไป 
ทวนไปทวนมา ทวนกระแส พลกิหน้าย้อนหลงัด้วยอบุายของปัญญาเพราะความไม่ไว้ใจ 
ในสิ่งเหล่าน้ี เพื่อทราบความจริงของสิ่งเหล่าน้ีด้วยความสนใจ พิจารณาไม่หยุด 
กรู้็จนได้ เมือ่รู้แล้วกเ็ป็นขนัธ์ห้าอยูอ่ย่างน้ันแหละ เราไม่รู้ มนักเ็ป็นของมนัอยูน้ั่น แต่มนั 
เป็นเรื่องของสมุทัย ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจ เพราะมันออกมาจากใจสมุทัยโน่น สมุทัยแท้ๆ 
กิเลสแท้ๆ อยู่ที่ใจ
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การพจิารณาธรรมขัน้น้ีเป็นความเพยีรอตัโนมตั ิคอืหมนุตวัไปเองไม่ต้องบงัคบั
เหมือนขั้นเริ่มแรกที่ก�าลังล้มลุกคลุกคลาน เพราะกิเลสมีก�าลังมาก มันฉุดลากเอาไว้ 
ไม่ให้พากเพียร พอมาถึงขั้นกิเลสตาย ที่ยังเหลือก็หมอบและซ่อนตัว สติปัญญา 
มกี�าลงัมาก จึงหมนุตวัไปเองโดยไม่มกีเิลสตวัใดมาคัดค้านต้านทาน สตปัิญญาพจิารณา 
เข้าไปตตีะล่อมเข้าไป เข้มงวดกวดขนัเข้าไปโดยล�าดับๆ จนเข้าใจเป็นระยะๆ เป็นวรรค 
เป็นตอน กิเลสก็แคบ งานก็มีวงแคบเข้าไปตามๆ กันและแคบเข้าไปๆ สุดท้ายกิเลส 
ทีเ่หลอื กร็วมตวัเข้าไปกองอยูใ่นหวัใจดวงเดยีว แยบ็ออกมาก็รู้ว่ามนัออกจากใจน้ันเสยี  
ออกไปทางด้านสัญญาก็ไปไม่ได้ ออกไปทางด้านสังขารเป็นเร่ืองเป็นราวก็ไปไม่ได้  
เพราะสตปัิญญาทนัอยูท่กุระยะ พอปรุงแยบ็ออกมาเหมอืนแสงหิง่ห้อยมันกด็บัไปพร้อม  
เม่ือสตทินัแล้ว เร่ืองราวกไ็ม่สบืต่อกนัไปยดืยาว สตรู้ิทนักดั็บของมันรู้ทนักบัรู้เท่าพร้อม 
อยู่ด้วย สติปัญญาก็ฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปตรงนั้น สุดท้ายก็เหลือแต่ อวิชชา

อวิชชากับจิตมันเป็นอนัเดยีวกนั ถ้าสงวนจิตกส็งวนอวชิชาด้วยน่ันแล เพราะก�าลงั
กลมกลืนเป็นอันเดียวกัน รักจิตสงวนจิตก็รักอวิชชาสงวนอวิชชา ติดจิตก็ติดอวิชชา  
หลงจิตกห็ลงอวชิชา เพราะมนัอยู่ด้วยกนั ถงึข้ันน้ีแล้วสตปัิญญาท�างานไม่ต้องบงัคบั  
นอกจากร้ังเอาไว้ให้อยู่ในความพอดแีละให้เข้าพกัสงบในสมาธติามเวลาทีค่วร ไม่ให้ 
บกุงานจนเกนิไป จิตขัน้น้ีมแีต่จะไปท่าเดยีว มีแต่จะเอาให้ทะลทุ่าเดยีว ทีจ่ะถอยย้อนไป 
ข้างหลงัไม่มีเลย เป็น อกปุปฺฯๆ มาโดยล�าดบั จนกระทัง่ถงึจุดพอตวัแล้ว กล็งนิวเคลยีร์ 
หรือปรมาณูซิ ปัญญาขั้นนิวเคลียร์ขั้นปรมาณูตูมลงไปตรงนั้น อวิชชาก็แหลกแตก
กระจายไปหมดราวกบัโลกธาตหุวัน่ไหว (ความจริงโลกธาตภุายในจิตถนัดกว่าทีอ่ืน่ๆ)

ทน้ีีหมดละ เชือ้ทีเ่คยเกดิเคยตายมากีภ่พกีช่าตกิีก่ปักีก่ลัป์ กเ็หน็ได้อย่างประจักษ์  
ว่าบดัน้ีไม่มอีกีแล้วเร่ืองความเกดิความตายต่อไป เพราะเชือ้ทีจ่ะพาให้เกดิให้ตาย คือ 
อวชิชาน้ีได้ถูกท�าลายโดยสิน้เชงิแล้ว น่ันแลทีท่่านว่า วสุติ ํพรฺหมฺจริย,ํ วมิตุตฺสมึฺ วมุิตตฺมติิ  
�าณ ํโหต.ิ เสร็จงานทีแ่สนล�าบากแสนตะเกียกตะกาย แทบจะไปจะอยู ่สิน้เสร็จในขณะ 
อวชิชาตกบลัลงัก์จากใจ เม่ือจิตหลดุพ้นแล้ว ญาณความรู้แจ้งชัดว่า จิตหลดุพ้นแล้ว 
ย่อมปรากฏขึ้นในขณะน้ัน น่ีงานของพระเราสิ้นสุดลงที่ตรงน้ี ไม่สิ้นสุดที่ตรงไหน  
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สิน้สดุตรงน้ีเอง อวชิชาแตกกระจายลงไปแล้ว กเ็รียกว่าข้าศึกทีร่บกนัน้ันหมดฤทธิแ์ละ
ตายเกลีย้งไม่มีเหลอืแล้ว สตปัิญญาทีห่มนุตวัเป็นเกลยีวกห็มดภาระไปเอง หมดปัญหา 
ไปเอง เพราะไม่ได้ฆ่ากิเลสตวัใดอกีแล้ว กเิลสตวัไหนจะมาให้ฆ่าอกี เพราะมันฉิบหาย
หมดแล้ว จอมวัฏจักรสิ้นสุดลงไปแล้วก็หมดเท่านั้น

ผลแห่งงานของเราทีท่�ามามากน้อยหนักเบาขนาดไหน เป็นธรรมเกนิค่า เม่ือมาถงึ 
ตรงนี้แล้วหมดอดีต อนาคต ไม่ส�าคัญมั่นหมาย ปัจจุบันก็รู้เท่าชัดเจนทุกอย่างแล้ว 
หมดทั้งอดีต ทั้งอนาคต ทั้งปัจจุบัน ปัญหาไม่มี แม้ยังมีชีวิตอยู่ ท่านก็ไม่มีปัญหา  
ตาย ท่านกไ็ม่มีปัญหาส�าหรับท่านทีรู้่อย่างน้ันแล้ว จะตายด้วยเหตผุลกลไกอะไรกต็าม 
ไม่มีปัญหา เมื่อถึงขั้นหมดปัญหาแล้วไม่มีปัญหาทั้งนั้น ส�าหรับพระอรหันต์ท่านตาย 
ด้วยเหตน้ีุเอง ท่านจะยืนนิพพานก็ได้ เดินนิพพานกไ็ด้ น่ังนิพพานกไ็ด้ นอนนิพพานกไ็ด้  
ตามอธัยาศัยแห่งความถนัดใจของท่านแต่ละองค์ๆ ทีท่่านจะท�าในวาระสดุท้ายแห่งขนัธ์ 
จะแตกสลาย

ดงัท่านอาจารย์มัน่ท่านแสดงทีเ่ราเขยีนไว้ในประวตัท่ิานน้ัน เพราะเหตไุร เพราะ
ทกุขเวทนาอนัเป็นสมมตุภิายนอกน้ี ไม่สามารถเข้าไปเหยยีบย�า่ท�าลายจิตใจของท่าน
ให้ก�าเริบให้หวัน่ไหวได้ แล้วท�าไมท่านจะท�านิพพานตามอธัยาศัยของท่านไม่ได้ เพราะ
จิตท่านอยู่เหนือสมมุติแล้วนี่ เวทนาก็เป็นสมมุติ ทุกขเวทนามันมีอยู่เพียงร่างกายนี้
เท่าน้ัน ไม่สามารถเข้าไปทบัถมจิตใจของท่านให้หวัน่ไหวไปได้เลย ท่านท�าไมจะท�าตาม 
อธัยาศยัของท่านไม่ได้ล่ะ นิพพานท่าไรกเ็อาซ ิในวาระสดุท้าย กเิลสตวัใดจะมาขัดขวาง 
ท่านได้อกี เมือ่มนัตายด้วย กุสลา ท่านปราบเรียบแล้ว พวกเรามนัพวกตาบอด หหูนวก  
ใจห้องน�้าห้องส้วมที่แสนสกปรกโสมม ยังไปกล้าให้คะแนนท่านตัดคะแนนท่านว่า
เป็นไปไม่ได้ ที่ถูกควรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่อายตาบอดของตัวบ้างหรือที่กล้าไปจูง 
คนตาดีน่ะ

ที่ได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อนนี้ ผมเคยเป็นมาแล้ว ตอนที่จิตมันยัง
ไม่ได้เรื่องได้ราว มันฝืนเราอย่างหนัก ทั้งๆ ที่จิตเราตั้งอกตั้งใจขนาดนั้นยังเป็นได้  
กิเลสมันถอยใครเมื่อไร พอจากท่านอาจารย์มั่นไปได้ ๒-๓ วัน จิตมันดีดมันดิ้น
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หาเขียงสับย�าเพื่อเป็นอาหารกิเลสอย่างเห็นได้ชัด ถึงทราบได้ชัดว่า อ๋อ...นี่มันกาจับ 
ภูเขาทอง...ว่าเจ้าของอยู่กับครูบาอาจารย์จิตสงบร่มเย็น พอออกจากท่านมาแล้ว 
ไม่ได้เร่ืองได้ราว ท�าความเพยีรกเ็ดนิไปเฉยๆ ไม่มอีบุายอะไรทีจ่ะแก้กเิลสได้สกัตวัเดยีว  
มีแต่ความฟุง้ซ่านภายในใจ นับวนัรุนแรงขึน้ทกุวนัๆ อยูห่่างท่านไม่ได้ ถ้าเป็นอย่างน้ี  
เรารู้แล้ว นี่หนีจากครูบาอาจารย์ไม่ได้เมื่อเป็นแบบนี้ เรารีบกลับคืนไปหาท่านทันที  
แต่เดชะบุญ เวลากลับคืนไปท่านไม่เคยต�าหนิติเตียน ท่านไม่เคยขับไล่ไสส่งเลย  
ความจริงเราก็ไปภาวนา คิดว่าประมาณเดือนนั้นเดือนนี้ก็จะกลับมา แต่มันไม่ทันถึง
เดอืนน้ันเดอืนน้ีน่ีนา ไฟนรกในใจมันเผาขึน้มาก่อนน่ี กต้็องรีบกลบัมา น่ีกไ็ด้เอาเร่ือง
ที่เคยผ่านมาแล้วนี้แหละมาสอนหมู่เพื่อน เพราะจิตใจเราเหมือนๆ กัน

เร่ืองของกเิลสแล้ว จะไม่เดนินอกลูน่อกทางของกิเลสไป จะต้องไปตามทางของ
กิเลสโดยตรง ใครอบุายทนักไ็ด้ ใครอบุายไม่ทนักจ็มไป เพราะมนั อาจริโย เม ภนฺเต โหห,ิ  
อายสมฺโต นิสสฺาย วจฺฉาม.ิ ท่านถงึได้ว่า...พึง่ตวัเองยงัไม่ได้ ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ 
เป็นทีพ่ึง่ไปก่อน ๕ พรรษาน้ัน ท่านพดูไว้พอประมาณ ถ้า ๕ พรรษาล่วงแล้ว ยงัเป็นไป 
ไม่ได้ กต้็องอยูเ่พือ่ศกึษาอบรมกบัท่านผู้ดกีว่าตนต่อไป คดิดซู ิพระ ๖๐ พรรษา ทีย่งัไม่มี 
หลกัเกณฑ์ กย็งัต้องมาขอนิสยัจากผู้ ๑๐ พรรษา แต่มหีลกัจิตหลกัธรรมวนัิย ท่านบอก 
ไว้แล้วในพระวินัย เพราะมันไม่ส�าคัญอยู่กับพรรษา แต่ส�าคัญที่ความทรงตัวได้หรือ 
ไม่ได้ ส�าคัญตรงนี้ต่างหาก

อย่าเชือ่มนัง่ายๆ กิเลส เราเคยเชือ่มันมานาน แล้วได้ผลอะไรจากการเชือ่กเิลสน้ี 
เราตัง้ใจจะมาเชือ่ธรรม การเชือ่ธรรมต้องฝืนกเิลสถงึจะจัดว่าเชือ่ธรรมและปฏบิตัติาม 
ธรรมได้ ถ้ายังไม่ฝืนกิเลสก็แสดงว่าเราเชื่อกิเลส ยอมจ�านนต่อกิเลสร�่าไป ทั้งๆ ที่ว่า 
เราปฏิบตัธิรรมน้ันแล เม่ือจิตยงัตัง้หลกัไม่ได้ ต้องเป็นอย่างน้ันด้วยกนั นักปฏบิตัเิรา  
แม้ตัง้หลกัได้แล้ว กย็งัมคีวามจ�าเป็นโดยล�าดับเกีย่วกบัครูบาอาจารย์ทีต่นจะต้องศกึษา
ต่อไป ไม่ใช่ว่าตัง้หลกัได้แล้วจะไม่มคีวามจ�าเป็นกบัครูอาจารย์ มนัจ�าเป็นตามข้ันของจิต 
ของธรรมนั่นแล
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เมือ่พดูตามความจริงแล้ว มันหนีจากท่านไม่ได้ ยิง่จ�าเป็นมากขึน้ตามขัน้ของจิต
ของธรรมภายในใจ นี่ผมก็เคยเป็นมาแล้ว ในขั้นที่พอตั้งตัวได้ เช่น จิตมีความสงบ
เป็นสมาธเิป็นหลกัเป็นเกณฑ์ในจิตใจ ไม่วุน่วายส่ายแส่กบัสิง่ภายนอก แต่เราหวงัจะ
ก้าวหน้าละซ ิจะท�ายงัไงจึงจะก้าวหน้า เพราะอบุายวธิต่ีางๆ จะพจิารณามันไม่ค่อยได้
ความอะไร ล�าพังตนท�าเองไม่มีผู้บอกแนะ มันต้องมาอาศัยท่านอีกนั่นแหละ บางที
พจิารณาทางด้านปัญญา มันตดิขดัอะไรต่ออะไร อบุายวธิเีจ้าของทีจ่ะแก้ความตดิขัด
ซึง่เป็นเร่ืองของกเิลสน้ัน มนัไม่ทนั มนัไม่พอ มนักแ็ก้ไม่ได้ เมือ่เวลามาเล่าถวายท่าน  
ท่านใส่ปุ๊บเดียวเท่าน่ัน ปัญหาข้อข้องใจน้ันๆ แตกกระจายไปในทันทีทันใดเลย  
น่ีก็กิเลสหลุดลอยไปเพราะท่าน เม่ือเป็นเช่นน้ันก็เห็นคุณค่าในการอยู่กับท่านน่ะซ ิ
จึงเป็นความจ�าเป็นไปเรื่อยๆ

ดงัทีว่่ากเิลสมนัมารวมตวัอยูใ่นจิตดวงเดยีวน้ันถงึ ๘ เดอืน น่ีถ้าสมมตุว่ิาพ่อแม่
ครูจารย์ยังมีชีวิตอยู่ มันจะไม่ติดอยู่นานขนาดนั้นเลย โน่น มันจะพังทลายลงตั้งแต่
ขณะทีเ่ร่ิมปรากฏอยูท่ีว่ดัดอยฯ โน่น วนัเดือนสามแรม พอถวายเพลงิท่านเรียบร้อยแล้ว 
กข็ึน้ไปวัดดอยฯ ไปภาวนาอยูน่ั่น ตอนน้ันจิตของเรามนัสว่างไสว กอ็ย่างว่าน่ันแหละ  
คนเป็นบ้าอัศจรรย์ตัวเอง ไม่มีใครอัศจรรย์เท่าเจ้าของอัศจรรย์บ้าในตัวเอง ไม่ใช่
อศัจรรย์ธรรม แต่อศัจรรย์บ้า ความหลงความยดึจิตเป็นอวชิชา มันจึงอศัจรรย์ตวัเอง  
เวลาเดินจงกรมอุทานออกมาในใจว่า แหม...จิตเราท�าไมมนัสว่างเอานักหนานะ ร่างกาย 
เรามองดมัูนเหน็พอเป็นรางๆ เป็นเงาๆ เพราะความรู้ทะลไุปหมด สว่างไปหมด กอ็ศัจรรย์ 
ล่ะซิ เราถึงว่าอัศจรรย์บ้า วันนั้นเป็นวันจะฉันจังหัน

ระยะนั้นไม่ได้อดอาหารมากนะ เพราะท้องไม่ดีมาแล้ว อดเพียง ๓ วัน มาฉัน 
มนักถ่็ายแล้ว น่ันกอ็ด ๓ วนั ตอนน้ันพรรษา ๑๖ เพราะเร่ืองอดอาหารเราเร่ิมสมบกุ 
สมบันมาตั้งแต่เร่ิมปฏิบัติอยู่แล้ว นิสัยของเราเองมันถูกกับการทรมานด้วยการ 
อดอาหาร วันนั้นไม่ได้บิณฑบาต ท่านอาจารย์...ท่านอนุญาตให้ชาวบ้านมาใส่บาตร
วันพระในวัดทุกๆ วันพระที่วัด วันน้ันพอดีเป็นวันที่จะฉัน พอได้อรุณแล้วก็ออก
จากกุฏิไปเดินจงกรมทางด้านตะวันตก เดินอยู่จนกระทั่งถึงเวลาบิณฑบาต เดินไป 
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เดินมาและร�าพึงขึ้นมาว่า เอ...จิตน่ีท�าไมอัศจรรย์นักหนานะ มันสว่างไสวเอามาก  
น่ีถ้าพ่อแม่ครูจารย์ยังอยู่ จิตอวิชชาดวงสว่างไสวมันจะพังทลายลงไปตั้งแต่ระยะ 
นั้นแหละ มันจะขาดสะบั้นไปเลย นี่ก็เพราะอุบายเราไม่ทัน มิหน�ายังติดยังยึดมันเข้า 
เสียอีก

พอนึกว่าจิตอัศจรรย์นักหนาอย่างน้ัน ขณะจิตหน่ึงผุดข้ึนมาอย่างไม่คาด 
ไม่ฝันว่า “ถ้ามจุีดมต่ีอมแห่งผู้รู้อยูท่ีไ่หน น้ันแลคอืตวัภพ” เพยีงเท่าน้ัน เราเลยงงเป็น 
ไก่ตาแตกไปเลย แทนทีจ่ะได้อบุายจากอบุายน้ันเลยไม่ได้ ยงักลบัเพิม่ความสงสยัเข้า 
ไปอกี แหม...เม่ือเรามาพจิารณาทหีลงั อบุายน้ีถกูต้องจริงๆ แต่ปัญญาเรามนัโง่ต่างหาก 
จึงไม่ทนักบัอบุายทีผุ่ดขึน้มาบอกน้ัน เมือ่ร�าพงึถงึเร่ืองความอศัจรรย์ของจิต พอหยดุลง 
เท่านั้น อุบายก็ผุดขึ้นมาเป็นค�าๆ เป็นประโยคๆ ทีเดียวนะ (นี่ถ้าเป็นท่านผู้รู้ผู้ฉลาด 
ท่านกว่็า “ธรรมเกิด” แต่เรามันโง่ จึงไม่อาจคดิขึน้ได้) จากน้ันมาไม่ลมืเลยว่า “ถ้ามีจุด 
มีต่อมแห่งผู้รู้อยูต่รงไหน น้ันแลคือตวัภพ” ว่าอย่างน้ี เรางงเหมอืนไก่ตาแตก แทนทีจ่ะ
เข้าใจ ก็จุดสว่างไสวน่ะซ ิมันมจุีดอยูน้ั่นน่ะ น่ันแหละคอืจุดคอืต่อมแห่งผู้รู้ กมั็นอยูท่ี ่
ผู้รู้นั่นเอง

ถ้ามีจุดมต่ีอมแห่งผู้รู้อยูต่รงไหน น้ันแลคอืตวัภพ น้ันบอกชดัๆ เลยนะ แต่เรา 
มนังงเป็นไก่ตาแตกไปได้ เอ...จุดทีไ่หน ต่อมทีไ่หน เอาอกีแหละ กม็องเหน็ชัดๆ อยูแ่ล้ว 
เพราะจุดสว่างมันเห็นเป็นดวงอยู่ในจิต สว่างจ้าอยู่ภายในจิตนี้ พูดง่ายๆ ก็เหมือน
ตะเกยีงเจ้าพายุ มันสว่างจากไส้ตะเกียง น่ันตวัไส้มนัละคือจุดทีส่ว่าง มนักเ็หน็อยูแ่ล้ว  
น้ีกเ็ป็นอย่างน้ัน มันสว่างจ้าอยูก่บัจิต จุดแห่งความสว่างมนักเ็หน็ได้อย่างชดัๆ แต่มัน 
ไม่จ้ีเข้าตรงน้ีซ ิกลบัลบูคล�าไปทีไ่หนตามประสาความโง่น่ันแล อบุายผุดข้ึนมาขนาดน้ัน 
แล้วน่าจะยึดได้ มันยังไม่เห็นยึดได้ โง่ขนาดไหนพระเราน่ะ

กแ็บกปัญหาน้ีไปคนเดยีวทางอ�าเภอบ้านผือ ท่าบ่อ ในป่าในเขา ทแีรกท่านเจ้าคณุ 
ธรรมเจดย์ีท่านไปด้วย เรากจ็�าเป็นให้ท่านไปด้วย แต่เวลาอยูด้่วยกนั เรากค็อยหลกีเลีย่ง 
ท่านอยูเ่ร่ือย เพราะกลวัขาดการสบืต่อทางความเพยีร ไม่ค่อยมาสนทนาธรรมกบัท่าน 
บ่อยนัก ท่านจึงได้ใส่ปัญหาเราว่า “เธอเอ๊ย เรากลบัไปแล้วเธอกจ็ะสบายหรอก เธอยุง่ 
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เพราะเรา” ท่านว่าอย่างน้ัน คอืเรามันไม่สะดวกจะอยูด้่วยใครๆ เวลาน้ัน ท่านกม็เีร่ือง 
จะพูดจะคุยอะไรกับเราอยู่เร่ือย ส่วนเรามันขาดความเพียร ไม่อยากให้เสียเวลา  
เวลาพูดคุยกับท่านมันก็ชะงักไปบ้างในทางความเพียร

 พอออกจากท่านไป มนัดีดผึงๆ จึงต้องกลบัมาทีว่ดัดอยๆ อกี เดอืนเมษายน  
มาบวชหลวงตาเริญ พอบวชแล้วก็ขึ้นวัดดอยฯ อีก จุดต่อมนี้มันถึงได้ไปเข้าใจกัน 
ตรงน้ันแหละ ทีว่ดัเก่า วดัทีเ่กิดปัญหาน่ันแล เป็นแต่เพยีงคนละกฎีุเท่าน้ัน พอเข้าใจ 
อนัน้ีแล้ว โฮ้ย...ค�าว่าจุดว่าต่อม มนัไม่มปัีญหาอะไรเล๊ย ถ้าสมมตุว่ิามาเล่าถวายท่าน 
อาจารย์มั่นตรงนี้ปั๊บ ถ้าพ่อแม่ครูจารย์ยังอยู่นะ ท่านจะใส่ผางมาทันที ทีนี้จะเข้าใจ 
ปุ๊บเดียว จุดนั้นก็พังทลายไปเลย นี่มันไม่เข้าใจ ปัญหาก็บอกชัดอยู่แล้ว นี่ซิถึงได้ว่า 
ความจ�าเป็นมอียูท่กุระยะนา ยิง่ละเอยีดลออเข้าไป ถ้าจะพดูตามแบบโลก ผมมนัทฐิสิงู 
น่ีนะ ใครจะมาสอนสุม่สีสุ่ม่ห้าได้เหรอ สมมตุว่ิาเราเล่าให้ท่านผู้น้ันฟังตามความจริงแห่ง
จิตของเราน้ี ถ้าผู้ไม่เข้าใจกจ็ะมาสอนเราสุม่สีสุ่ม่ห้า แล้วประกาศภูมใิห้เราเหน็ หอื...ภูมิ
ขนาดน้ีมาสอนเราได้อย่างไร น่ันมนับอกในตวั ถ้าผู้สงูกว่าน้ันท่านจ้ีป๊ับ เราเข้าใจทนัท ี
ยอมๆ ราบเลย เร่ืองจิตน่ีจึงส�าคัญทีค่รูทีอ่าจารย์ผู้ให้การอบรมสัง่สอน ผู้ทีท่่านรู้แล้ว
ไม่ต้องพูดมากเลย ท่านใส่ปั๊บเดียวได้ความ ใครจะมาสุ่มครอบทั้งหนองทั้งบึงไม่ได้  
จะโยนยาใส่กันทั้งตู้ทั้งหีบมันไม่ได้ เรื่องความจ�าเป็นกับครูอาจารย์มันจ�าเป็นอย่างนี้ 
ไม่ว่าขั้นไหนๆ 

แต่มันต่างกันที่เราจะออกไปอยู่คนเดียวที่หนึง่ที่ใดตามระยะกาล เมื่อมีข้อข้อง 
ใจอะไรจึงค่อยมาถามท่านน่ีกไ็ด้ มนัไม่ยุง่วุน่วายเกีย่วกบัเร่ืองโลกเมือ่จิตมีหลกัแล้ว  
เป็นแต่เพียงว่าความก้าวหน้าของเรามันช้า...ผิดกัน ปัญหาบางอย่างแก้กันอยู่ ๒ วัน  
๓ วัน แก้กันยังไม่ตก นั่นซิ มันจะตาย ไม่ตกมันก็ไม่ถอย จะต้องแก้ให้ตกจนได้  
นี่ซิมันจะตาย เพราะความว่าแพ้นั้นมีไม่ได้ ถ้าจะแพ้ให้ตายเสียดีกว่า นอกจากต้อง 
ทะลโุดยถ่ายเดยีว ถ้าไม่ทะล ุกต้็องเจาะกนัอยูอ่ย่างน้ัน หมนุติว้ๆ อยูน้ั่น ปัญหาเหล่าน้ี 
พอเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟัง ท่านจ้ีปั๊บเท่าน้ัน ทะลุไปเลย ผมเคยได้อุบายจากท่าน 
มาแล้ว
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กม็ท่ีานอาจารย์...องค์หน่ึง สามารถแก้ได้ตลอดทัว่ถงึทางด้านจิตใจ เดีย๋วน้ีท่าน 
ก็ไม่เอาเรื่องกับใครแล้ว ประการหนึ่ง ก็ไม่มีใครไปเล่าให้ท่านฟัง ท่านขี้เกียจยุ่งกับ
เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้ง ท่านก็อยู่สบายๆ ลองมีผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมมีความรู้ความเห็น 
ต่างๆ ทางด้านปฏบิตัไิปเล่าให้ท่านฟังดซู ิไม่ต้องสงสยัว่าเสยีงท่านจะไม่ขึน้ป๋ึงป๋ังๆ เพราะ 
ท่านอยูก่บัธรรมเท่าน้ัน ถ้าไม่ตดิธรรม ท่านกอ็ยูก่บัธรรมเป็นเคร่ืองร่ืนเริงระหว่างขันธ์ 
กับจิตที่ครองตัวอยู่

อย่างคราวที่แล้วผมเอาปัญหาไปแหย่หลวงปู่....พอเราสอดปั๊บ ท่านก็ตอบผึง 
มาเลย เพราะปัญหาน้ีไปหาในพระไตรปิฎกกไ็ม่ม ีเพราะเป็นปัญหาป่า ถ้าผู้ไม่รู้ ตอบไม่ได้  
พอถามท่านปั๊บ ท่านตอบผึงมาเลย โฮ้ย...ท่านคึกคักตึงตังนะ ประมาณ ๑๐ นาทีจบ  
พอจบ กถ็ามท่านเข้าอกี คราวน้ีท่านก็ไปใหญ่เลย นานประมาณ ๔๕ นาท ีพอจบลงแล้ว 
ท่านพดูว่า “เอ้า...ท่านมหาค้านนะ ถ้าผิดตรงไหนค้านนะ” “กระผมไม่ค้าน กระผมหาฟัง 
อย่างน้ีแหละ” ในขณะเดยีวกัน ปัญหาน้ีท่านกท็ราบ ถ้าไม่รู้ปัญหาป่า เอามาถามไม่ได้  
เพราะฉะนั้น ท่านจึงไม่จ�าเป็นต้องมาถามเราอีก

น่ีจึงท�าให้เราเชือ่ในหนังสอืทีม่อียูใ่นธรรมบททีก่ล่าวแล้ว กลัยาณชนไม่สามารถ
ตอบปัญหาของพระโสดาบนัได้ พระโสดาฯ ไม่สามารถตอบปัญหาของพระสกทิาคามีได้  
พระสกิทาคามไีม่สามารถตอบปัญหาของพระอนาคามไีด้ พระอนาคามีไม่สามารถตอบ
ปัญหาของพระอรหันต์ได้ แม้พระอรหันต์ก็ไม่สามารถตอบปัญหาของพระโมคคัลลา 
สารีบุตรได้ ถึงพระสารีบุตร โมคคัลลา ก็ไม่สามารถตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าได้ 
คือความสามารถต่างกัน พอถึงขั้นอรหัตก็พอแล้ว ส่วนที่ว่าพระสารีบุตร โมคคัลลา 
ไม่สามารถตอบปัญหาพระพทุธเจ้าได้น้ัน หมายถงึความกว้างแคบลกึตืน้แห่งความรู้น้ัน 
ต่างกนั นอกจากความบริสทุธิไ์ปแล้ว ยงัมคีวามลกึตืน้ต่างกนั กว้างแคบต่างกนั ภมิูของ 
พระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัย ภูมิของพระสารีบุตร โมคคัลลา เป็นสาวกวิสัย จึงต่างกัน 
สามัญวิสัยกับอริยวิสัยก็ผิดกัน แต่ละขั้นละภูมิมีเคล็ดลับประจ�าขั้นภูมินั้นๆ

แต่ก่อนเรากไ็ม่รูไ้ม่เข้าใจว่ามเีคลด็ ถามเคลด็ป๊ับกต็ดิ ดงัพระเรียนจบพระไตรปิฎก 
ครั้งพุทธกาล แต่ลืมเนื้อลืมตัว ดูถูกเหยียดหยามพระปฏิบัติ หาว่านั่งหลับหูหลับตา 
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ไม่ท�าประโยชน์อะไรให้แก่โลก เลยจะเอาปัญหามาถามพระปฏบิตัท่ิาน หาอบุายไล่พระ 
ปฏิบตัน่ัินเอง พระพทุธเจ้าทรงทราบ จึงเสด็จมาท่ามกลางสงฆ์ทีก่�าลงัสนันิบาตน้ันว่า 
พวกน้ีก�าลงัจะมาท�าลายลกูศษิย์เราตถาคต แล้วมนัจะไปตกนรกกนัทัง้หมด ท่านไม่ได้ว่า 
กลัวพระปฏิบัติจะเสีย ท่านว่าพวกนี้จะตกนรกกันทั้งหมด พอเสด็จถึง พระองค์ทรง 
ตัง้ปัญหาขึน้ป๊ับ ถามพวกใบลานเปล่า ตอบไม่ได้ รับสัง่ถามพระปฏิบตัปิุบ๊ ตอบได้ผึง  
ยกปัญหาขึ้นปั๊บ ถามพวกนั้น นิ่ง เหมือนคนตายแล้ว ตอบไม่ได้ วกกลับมาถาม 
พระปฏิบัติ ตอบได้ปุ๊บๆ ตลอด

จากน้ันพระพทุธเจ้ากแ็สดงธรรมขนาบเสยีอย่างเตม็ทีว่่า “พวกเธอน้ันน่ะเหมือน
กบัลกูจ้างเลีย้งโคให้เขา ได้ค่าจ้างเพยีงรายวนัๆ เท่าน้ัน ไม่เหมอืนลกูของเรา หมายถงึ 
พระปฏิบตั ิซึง่เป็นเจ้าของโค โคกเ็ป็นสมบตัขิองตวั น�า้นมโคกไ็ด้ดืม่เตม็เมด็เตม็หน่วย 
ตามความต้องการ พดูถงึเร่ืองธรรม กเ็ป็นเจ้าของธรรม เป็นธรรมสมบตั ิเป็นมหาสมบตัิ  
พวกเธอน้ีเพียงแต่เรียนและจดจ�ามาเฉยๆ ธรรมสมบัติอันแท้จริงยังไม่เคยได้ดื่ม 
บ้างเลย ส่วนลูกเราตถาคต ทั้งได้ปฏิบัติ ทั้งได้ดื่มธรรมรสโดยสมบูรณ์ จึงไม่ควร
ประมาท”

ปัญหาทีพ่ระพทุธเจ้าทรงรับสัง่ถาม เป็นปัญหาทางด้านจิต ถามพวกปริยตัไิม่ได้เร่ือง  
พอมาถามพวกปฏบิตั ิตอบได้ผึงๆ เลย ปัญหาเราถามหลวงปู.่...เป็นปัญหาป่าต่างหาก  
ท่านไม่รู้ท่านไม่เคยอยู่ในป่าท่านจะตอบได้ยังไง เพราะพูดอย่างตรงไปตรงมาแบบ 
คนโง่ๆ ก็ไปอ่านหัวใจกันน้ันเอง เราไปหลายหนแล้วพลาดมาทุกที เพราะคนมาก  
ไปคราวน้ีจึงจะให้พลาดไม่ได้ ท่านเองกอ็ยากทราบภมูจิิตภูมธิรรมของพระปฏบิตัขิอง
ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหมือนกัน จึงมีการถามถึงครูอาจารย์ทั้งหลายบ้าง

เราอยากให้หมู่เพื่อนปฏิบัติให้รู้ภายในใจแล้วมาเล่าให้ฟังนา ผลเป็นยังไง  
เราอยากรู้ผลแห่งการอบรมสัง่สอนหมูเ่พือ่นและการปฏิบตัขิองหมูเ่พือ่น มแีต่ผ้าเหลอืง  
มีแต่รูปพระเฉยๆ ไม่มีอรรถมีธรรมในหัวใจไว้เป็นสมบัติของตนออกโชว์กันบ้าง  
มันน่าร่ืนเริงน่าอนุโมทนาสาธุการที่ไหน ถ้าเอาจริงเอาจัง มันต้องรู้ ไม่ต้องสงสัย  
อย่างทกุวันน้ีพดูจริงๆ ตามความรู้สกึโง่ๆ น่ีแหละ มนัไม่เคยไปหนักในอดตี อนาคต 
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อะไรเลย เช่นคร้ังพทุธกาลท่านเป็นอย่างน้ันๆ คร้ังน้ีเป็นอย่างน้ีๆ ไม่เลย เพราะแน่ใจว่า 
มชัฌมิาปฏปิทาน้ีคงเส้นคงวาตลอดมา กเิลสกเ็ป็นตวัคงเส้นคงวาในหวัใจสตัว์น่ันเอง 
ถ้าไม่แก้ไม่ถอดถอนออกจากใจให้เบาบางและสิ้นไป

มชัฌมิาปฏิปทา เป็นเคร่ืองปราบกเิลสทกุประเภทได้อย่างไม่มปัีญหา ถอืเอาตรงน้ี 
เช่ือตรงน้ี เชือ่จริงๆ ๑๐๐% เพราะฉะน้ัน คร้ังน้ันคร้ังน้ีจึงไม่มปัีญหา ขอให้มีความเพยีรเถอะ  
กเิลสจะต้องพงัทลายไม่สงสยั ไม่ว่าคร้ังไหน ไม่มีกเิลสตวัใดทีจ่ะแปลกปลอมมาจาก 
ครั้งพุทธกาลพอจะมาเป็นตัวใหม่ที่จะแก้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้ไม่ได้ นี่เราเชื่อตรงนี้  
ฉะน้ัน จงเอาให้จริงให้จัง ดูจิตกับกิเลสทีป่กคลมุใจไม่มกีาลโน้นกาลน้ี การแก้การถอด 
ถอนกเิลสจึงไม่ควรคิดให้นอกเหนือจากวงมัชฌมิา และน�ามาปราบกเิลสทีม่อียูใ่นจิตน้ี 
ให้สิ้นซากไป นั่นแลที่สมหมายอยู่ตรงนั้นแต่ไหนแต่ไรมาจนถึงปัจจุบัน 

เอาละ หยุดแค่นี้
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ความเพียรเราต้องฝืน

เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

มนุษย์และสตัว์เกดิมาในท่ามกลางแห่งความวุน่วาย เพราะธาตขุนัธ์เป็นต้นเหต ุ
ส�าคญัทีจ่ะให้อยู่ตามความสะดวกสบายไม่ได้ ปากท้องมีจ�าต้องขวนขวายหามาเยยีวยา
รักษา ไม่ว่ามนุษย์และสตัว์เหมอืนกนัทัว่โลก การงานต่างๆ เกดิข้ึนเพราะปากท้องเป็น 
ส�าคญั คนและสตัว์จึงต้องมงีานประจ�าหน้าทีแ่ละเพศของตน ไม่มใีครอยูเ่ฉยๆ ได้ใน 
แดนมนุษย์ รวมทัง้สตัว์ด้วย มงีานประจ�าตวัอยูต่ลอดเวลา เพราะการเลีย้งปากเลีย้งท้อง  
บรรดาสัตว์ก็มีอย่างนั้น

ส่วนมนุษย์น้ียงัมอีะไรๆ อกีมาก และทีเ่ด่นขึน้ไปกว่าสตัว์เกีย่วกบัความโลภความ
ไม่รู้จักประมาณไม่มีเมืองพอ มนุษย์มีความโลภมากกว่าสัตว์เป็นพิเศษ จะว่ามนุษย์ 
ฉลาดหรือมนุษย์โง่ก็แล้วแต่จะพิจารณาเอา ถ้าพูดตามขอบเขตเหตุผลความพอด ี
ของมนุษย์มันก็มี ที่ว่ามนุษย์มีภาระมากกว่าสัตว์นั้น ความจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ  
เพราะความโลภมีมากจนน่าเกลียดน่ากลัว เพราะฉะน้ัน สัตว์ทั้งหลายจึงกลัวกัน 
แม้แต่มนุษย์ด้วยกันยังอดกลัวมนุษย์ประเภทโลภมากไม่ได้

ถ้าล�าพังปากท้องการบริโภคใช้สอย ส�าหรับความจ�าเป็นในเรื่องของมนุษย์เรา 
กไ็ม่มากนัก บรรดาภาระกจ็ะไม่ท�าให้หมนุตวัเป็นเกลยีวไปตลอดเวลา ย่อมจะมีโอกาส 
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พอพักผ่อนได้บ้าง แต่นี้เป็นเรื่องพิเศษที่ท�าให้หมุนคือกิเลส ความไม่เคยมีเมืองพอ
ติดตัวบ้างเลย

ค�าว่า กเิลส กม็หีลายชนิดและมหีลายเร่ืองหลายราวผสมกนัเข้า ซึง่ล้วนแต่เป็น 
ก่ิงเป็นแขนงและเป็นรากเหง้าของกเิลสทัง้น้ัน มาท�าให้มนุษย์เราต้องหมนุตวัเป็นเกลยีว  
รวมแล้วเรียกว่า งาน มนุษย์ไม่มีวันที่จะอยู่ได้เฉยๆ ว่างๆ โดยไม่มีงานและห่วงงาน 
ต้องวิ่งเต้นขวนขวายอยู่เช่นนั้นเป็นประจ�า

เราเป็นมนุษย์เหมือนกบัโลกวุน่วายทัว่ไปกจ็ริง แต่เราเป็นเพศนักบวช มีความรู้ 
ความเหน็ เจตนาและความมุง่หมายผิดจากโลกทัง้หลายไปคนละแง่ละทาง เพราะฉะน้ัน 
หน้าทีข่องพระ ตลอดกริิยามารยาทการแสดงออกต่างๆ จึงมแีตกต่างจากโลกอยูไ่ม่น้อย  
การแสดงออกของนักบวชคือพระเรา ย่อมแสดงออกด้วยความมสีต ิด้วยความคดิอ่าน 
ไตร่ตรองเรียบร้อยพอประมาณ ก่อนแสดงออกมาทางกาย วาจา ตลอดความประพฤติ  
แม้อยูภ่ายใน กย็งัตอ้งพินจิพิจารณากนัวา่สิ่งใดที่เปน็ความคดิผดิถกูประการใดบา้ง 
แล้วค่อยแสดงออกมาเป็นความประพฤต ิเป็นกจิการงานของพระทีจ่ะต้องท�าอย่างน้ัน 
เสมอไป

งานประจ�าอนัเป็นงานส�าคญัหรือหน้าทีข่องพระโดยตรงกค็อื การบ�าเพญ็ภาวนา
รักษาสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ให้สมบูรณ์ตามเพศของตนไม่ให้ด่างพร้อยและขาด 
ทะลไุด้ นอกจากน้ันกบ็�าเพญ็ความพากเพยีรในด้านจิตตภาวนา เดินจงกรมเพือ่ช�าระ 
จิตใจให้มคีวามสะอาดผ่องใส มคีวามสงบเยอืกเยน็ น่ังสมาธภิาวนาให้จิตได้รับความ 
สงบเย็นใจ เพราะงานของจิตมีอยู่ตลอดเวลา ไม่เลือกกาลสถานที่อิริยาบถ แต่มี 
ความคิดปรุงอยู่เช่นนั้น เรียกว่า งานประจ�าไม่มีว่าง ไม่มีวันเสาร์ วันอาทิตย์ มีแต่ 
ความคิดปรุงอยู่เสมอ นี้คืองานประจ�าจิต

เราต้องการจะเลือกเฟ้นงานซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตให้เป็นงานที่เหมาะสมเป็น 
สารคุณหรือเป็นประโยชน์แก่เรา จึงต้องระงับดับความคิดปรุงทั้งหลายที่เป็นเคร่ือง
ก่อกวนจิตใจลงไปโดยล�าดับ โดยท�างานทางจิตตภาวนาเข้าแทนที ่เพือ่ใจได้รับความ
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สงบ เยอืกเยน็ ปล่อยวางภาระทัง้หลายคอืความคดิปรุงต่างๆ เสยีได้ แม้ทีส่ดุเม่ือจิต 
ได้รับความสงบตามภมูขิองตนแล้ว ยงัปล่อยวางค�าบริกรรมภาวนาหรือบทธรรมต่างๆ 
อกีวาระหน่ึง เข้าพกัจิตอยู่ด้วยความสงบเยน็ใจ จนถงึวาระทีจิ่ตถอยตวัออกมาเป็นปกติ  
น่ีก็เป็นคุณสมบัติอันหน่ึงที่ควรพยายามสั่งสมให้เกิดให้มีข้ึนภายในใจ เพราะเป็น 
อัตสมบัติโดยแท้

ปัญญา คอื ความคิดอ่านไตร่ตรองในทกุแง่ทกุมุมทัง้ภายนอกทัง้ภายใน ทัง้ใกล้
ทั้งไกล อดีต อนาคต ที่มาสัมผัสสัมพันธ์กับใจ ให้สติปัญญาได้พิจารณาไตร่ตรอง
เลือกเฟ้นด้วยดี สิ่งที่ควรปล่อยก็ปล่อย สิ่งที่ควรยึดไว้เป็นหลักใจเป็นสารคุณต่อ
จิตใจต่อไปก็ยึดไว้ สิ่งใดที่ไม่เป็นสาระก็เลือกเฟ้นตัดออกโดยล�าดับ แม้จะเสียดาย
เพียงไร ก็ทราบแล้วว่าสิ่งนั้นไม่เป็นสารคุณอันใด นอกจากเป็นพิษภัยต่อจิตใจโดย
ถ่ายเดียว

เพราะฉะนั้น งานของนักบวชจึงเป็นงานที่หนัก เพราะความฝืนกระแสของจิต 
ซึง่เคยคิดมาด้ังเดมิด้วยอ�านาจของกเิลสตณัหา ถ้าเป็นทาง กเ็ป็นทางเตยีนโล่งราวกบัมี
ผู้คอยปัดกวาดอยู่ตลอดเวลา เพราะคดิทัง้วนัทัง้คืน คิดกลบัไปกลบัมา วกเวยีนอยูใ่น
เร่ืองของเก่าน่ันแหละจนราบร่ืนไปเอง น่ีแล กระแสแห่งความคิดทีเ่ป็นไปเพราะอ�านาจ 
กิเลสพาให้คิด ย่อมคิดได้อย่างสะดวกสบาย จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ก็คิดได้ใช้คล่อง
ทั้งน้ัน เพราะกิเลสเคร่ืองหมุนจิตน้ันมันคล่องแคล่วช�านาญในตัวของมันอยู่แล้ว  
เหมือนน�้าไหลลงสู่ที่ต�่านั่นแล

แต่การหกัห้ามสิง่เหล่าน้ีด้วยประโยคพยายามทีเ่รียกว่าความเพยีรน้ัน จึงต้องมี
ความจงใจ มเีจตนา และฝืนกนัไม่เบาเลยในขัน้เร่ิมแรก ความคิดใดกต็าม ค�าพดูใด 
กต็าม การกระท�าใดกต็าม ในงานใดกต็าม จ�าต้องใช้ความพจิารณาและหกัห้ามในสิง่ 
ไม่ควรอยู่เสมอ จะถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ส�าคัญไม่ได้ จะเป็นการส่งเสริมความ
ประมาทให้มากขึน้ และกลายเป็นคนไม่มีอะไรส�าคัญในตวัเลย จนกลายเป็นโมฆภกิษุ 
ไปได้ไม่สงสัย ฉะนั้น จงพากันระมัดระวังให้มากตลอดไป ไม่ว่ากิจนอกการภายใน
ให้ถือว่าเป็นงานและผลของงานเพื่อเราทั้งสิ้นตลอดไป
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การต้องการความสะดวกสบายโดยไม่ต้องฝืนน้ันเป็นไปไม่ได้ ต้องฝืน ถ้าไม่ฝืน 
กเ็รียกว่า น่ันคอืการปล่อยใจไปตามกระแสของกเิลสให้ผลกัดนัไปอย่างคล่องตวัโดย
ไม่สงสัย ฉะนั้น ผู้บ�าเพ็ญทุกๆ รายจึงต้องฝืนกิเลสประกอบความเพียรและความดี 
ทั้งหลาย ไม่ฝืนไม่ได้ ยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติก็เหมือนเป็นนักต่อสู้ เราต้องฝืน อยู่ด้วย
ความฝืน ยนื เดนิ น่ัง นอน ด้วยความฝืนกเิลส ต่อสูก้เิลสทกุอาการไม่มถีอย ไม่มีการ 
ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกระแสกิเลส

การอยู่ด้วยความสะดวกสบายตามนิสัยเดิมนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องของความเพียร
ไม่ใช่เป็นเร่ืองของการต่อสู ้มันเป็นเร่ืองของกเิลสท�างานบนหวัใจทัง้สิน้ การปล่อยตวั 
ปล่อยใจไปตามอ�านาจของกิเลสดังที่เคยเป็นมาน้ัน ไม่สมควรอย่างยิ่งส�าหรับพระ
ปฏบิตัเิรา นอกจากจะมคีวามหนักแน่นมัน่คงในหน้าทีก่ารงานของตนเป็นพืน้ฐานของ 
ใจประจ�าอริิยาบถโดยล�าดบัเท่าน้ัน และจงถอืว่ากจิน้ีงานน้ีเป็นสาระเหนือชวีติของเรา 
เพราะชวิีตน้ีลงเอยกนัแค่ตาย ส่วนผลทีเ่กดิข้ึนจากการกระท�าของเราน้ีเป็นคุณสมบตัิ
ประจ�าใจ เกี่ยวพันกับใจไปในอนาคตไม่มีสิ้นสุดเหมือนร่างกาย

ถ้าได้พยายามบ�าเพญ็ตวัเราเตม็สตกิ�าลงัความสามารถแล้ว คุณสมบตัน้ีิจะสนิท 
ตดิแนบกับใจตลอดไป ในขณะเดยีวกันกจ็ะตดักระแสแห่งการท่องเทีย่วในวฏัสงสาร 
ซึง่เคยเป็นมาอย่างยดืยาวนาน และจะเป็นไปอย่างยดืยาวนานให้สัน้ลงโดยล�าดบั จนถงึ 
ขัน้ตดัขาดโดยสิน้เชงิ ปรากฏแต่ความบริสทุธิล้์วนๆ ภายในใจโดยถ่ายเดยีว ผู้น้ันช่ือว่า 
เป็นผู้ทรงไว้ซึง่คณุธรรมอนัสงูส่ง ไม่มคีณุธรรมใดจะสงูส่งยิง่กว่าและนอกเหนือไปจาก 
ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆ แล้วนั้นเลย นี่แหละการประพฤติปฏิบัติธรรม เมื่อมาถึงจุดนี้แล้ว 
เป็นธรรมสมบัติอันสว่างกระจ่างแจ้งอยู่กับใจและหายห่วงโดยประการทั้งปวง

เพราะฉะน้ัน การประกอบความเพยีรทกุประโยคจึงต้องฝืน ฝืนทกุระยะ อย่าหา 
ความสะดวกสบายตามนิสยั เพราะน้ันเป็นทางเดนิของกเิลสผลกัดนัให้ไปตามอ�านาจ
ของมนัต่างหาก เราต้องการความผาสกุเพราะการปราบปรามกเิลสให้ลดน้อยลง และ
ดบัไปเป็นขัน้ๆ ตอนๆ จนกเิลสหมดสิน้ไปจากใจต่างหาก ซึง่เป็นจุดมุง่หมายของธรรม 
และความมุ่งหมายของเราด้วยใจจริง
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งานน้ีเป็นงานช�าระสะสางกิเลส ไม่ใช่งานสั่งสมกิเลสอาสวะ จึงต้องค�านึงถึง
ความพ้นทกุข์จากกิเลสเสมอ อย่าคิดสิง่ใดให้มากนอกเหนือไปจากความจดจ่อดคูวาม
เคลื่อนไหวของใจที่กิเลสพาให้เป็นไป ต้องใช้ความสนใจอย่างมาก สติและปัญญา 
จดจ้องและพนิิจพจิารณาอยูโ่ดยสม�า่เสมอ จิตทีมี่การอารักขาน้ัน เทยีบกบัเด็กมพีีเ่ลีย้ง 
คอยดูแลรักษาอยู่เสมอย่อมปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายได้อย่างง่ายดาย

จิตใจที่มีสติปัญญาคอยเข้มงวดกวดขัน คอยระมัดระวังสิ่งที่เป็นภัยอยู่โดย
สม�่าเสมอ ย่อมได้รับความปลอดภัยและสงบเย็น มีสติปัญญาเป็นเครื่องระลึกรู้และ
พิจารณาฟาดฟันหั่นแหลกสิ่งที่มาเกี่ยวข้องและกีดขวางลวงใจน้ันให้ขาดลงไปโดย 
ล�าดบัๆ ใจย่อมปลดเปลือ้งภาระลงได้เป็นพกัๆ ตอนๆ ภาระกค็อืของหนักทีก่ดถ่วงจิตใจ 
นั้นแล

เมื่อปัญญาตัดขาดภาระเหล่านัน้ไปเปน็ขัน้ๆ ตอนๆ จติใจย่อมมคีวามสงบเย็น 
มคีวามผ่องใส มคีวามสง่าผ่าเผยองอาจกล้าหาญ จากน้ันกก็ล้าหาญชาญชัย ไม่มหีวัน่ 
ต่อกิเลสตัวใดทั้งสิ้น ขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้ว ไม่ว่าประเภทใดเป็นสู้ไม่ถอย ใจกล้าหาญ
เต็มภูมิเพราะเชื่อก�าลังสติปัญญาศรัทธาความเพียรของตน

เมื่อยังเชื่อตนไม่ได้ก็ต้องล้มลุกคลุกคลานไปก่อน เหมือนฟุตบอลที่ถูกเตะ 
น่ันแหละ กลิง้ไปโน้นกลิง้ไปน้ี เด๋ียวถูกเตะออกไปข้างนอก เดีย๋วถกูเตะเข้ามาข้างใน  
เตะวกไปเวียนมา ถูกขยี้ขย�าด้วยฝ่าเท้าอยู่ท�านองนั้น โดยไม่มีจุดหมายปลายทางว่า 
จะยตุเิมือ่ไร จนแหลกแตกกระจายไปในทีส่ดุ น่ีแหละการท่องเทีย่วในวฏัสงสาร เหมอืน 
ฟุตบอลที่ถูกฝ่าเท้าเขาเตะกลิ้งไปกลิ้งมาในสนามกีฬานั่นแล

น่ีก็คือกเิลสมันถบีมนัเตะจิตใจของเราให้เข้าสูภ่พน้ันให้เข้าสูภ่พน้ี แม้ในวงปัจจุบนั 
คือในอัตภาพน้ี ก็ยังถูกมันเตะกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ด้วยความไม่มีสติ ด้วยความไม่ม ี
ปัญญา เครื่องคัดค้านต้านทานหรือต่อสู้กันพอให้มีความสงบสุขต่อจิตใจได้บ้างเลย  
น่าทุเรศเวทนาเอานักหนาที่นักปฏิบัติภาวนาเราเสียเปรียบให้กิเลสในสนามรบน่ะ  
ฉะน้ัน จงท�าความเข้าใจกบัตนอยู่เสมอ อย่าปล่อยวางหน้าทีก่ารงานอนัส�าคญัของตน 
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ให้กเิลสคว้าเอาอาวธุเรากลบัมาท�าลายเราบนเวทแีห่งความเพยีร ครูอาจารย์ทนดไูม่ได้
จะกระอกัเลอืดตายต่อหน้าเวทน่ัีนแล เพราะอบัอายขายหน้าเกนิกว่าจะทนดตู่อไปได้

อย่าเหน็งานใดเป็นสิง่ทีป่ระเสริฐเลศิเลอย่ิงกว่างานแก้กเิลสงานปราบกเิลสทีท่�า 
ด้วยความเพียรเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งธรรมทั้งหลายภายในใจ พระพุทธเจ้าจะ
ประเสริฐเลิศโลกขึ้นมาเพราะงานประเภทที่เราก�าลังท�าอยู่เวลาน้ี ท่านทรงท�ามาแล้ว 
ทัง้ฝ่ายเหตคืุอการต่อสู ้วธิต่ีอสู ้และผลเป็นทีพ่อพระทยัแล้ว จึงได้น�าอบุายวธิต่ีางๆ น้ี 
มาสอนพวกเราให้ด�าเนินตาม จงด�าเนินตามหลักของศาสดาสมกับค�าอุทิศต่อท่านว่า  
พทุธฺ ํสรณ ํคจฺฉาม ิจงถอืพระองค์เป็นทีฝ่ากเป็นฝากตายในแนวรบ ให้บรรจบลงด้วย 
ชัยชนะ ธรรมมากน้อยตั้งแต่สมาธิธรรม ปัญญาธรรมเป็นขั้นๆ ขึ้นไป จะปรากฏขึ้น 
จากใจของผู้ปฏิบัติโดยล�าดับ ตลอดถึงวิมุตติธรรม แยกกันไม่ออก เมื่อการปฏิบัติ 
ด�าเนินเป็นไปตามคลองธรรมทีป่ระทานไว้ จะต้องได้รับผลอย่างน้ันแน่นอน ไม่มอีะไร 
มากีดกั้นได้

จงนึกน้อมถึงพระพุทธเจ้าย่ิงกว่าสิ่งใด และนึกถึงธรรมเป็นหลักใจอยู่โดย
สม�่าเสมอในอิริยาบถต่างๆ ไม่เลือกกาลสถานที่ เวลาเกิดความท้อถอยอ่อนแอขึ้นมา 
ในขณะใดให้พงึทราบว่า น้ันคอืกเิลสเข้าเหยยีบย�า่ท�าลายจิตใจแล้ว ไม่ใช่อะไรทีไ่หน
มาท�าให้อ่อนแอท้อแท้ คือตัวกิเลสโดยแท้นั่นเอง

จงระลกึถงึพระสงฆ์ทีท่่านอตุส่าห์พยายามตะเกยีกตะกายมาก่อนพวกเราจนได้ 
เป็นสาวกของพระพทุธเจ้า การเป็นอรหนัตสาวกของพระพทุธเจ้าขึน้มาแต่ละองค์น้ัน  
ไม่ใช่เป็นของหาได้อย่างง่ายดาย ต้องเอาชวีติจิตใจเข้าแลกเสยีเป็นส่วนมากดังในต�ารับ 
ต�าราท่านแสดงไว้ ส่วนเราจะมาล้างมอืเปิบเอาเฉยๆ มันกข็ดัต่อสรณะทีท่่านด�าเนินมา  
และขดัต่อธรรมของพระพทุธเจ้าด้วย จึงไม่ควรอตุริคดิท�ากนั จะเป็นปฏปิทาแหวกแนว 
ศาสนธรรมของศาสดา ผู้มีความเพียรน้ันแลจะเป็นผู้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้อย่าง 
แน่นอน ความไม่เพียร ความขี้เกียจอ่อนแอ แต่ขยันกินขยันนอน หมูสู้ไม่ได้ แต่จะ 
หลดุพ้นกิเลสกองทกุข์น้ัน ไม่เคยมใีนแบบแผนต�ารับต�าราฉบบัใดเลย จึงอย่าหาธรรม 
นอกต�ารา (คลังกิเลส) มาแข่งศาสดา
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ด้วยเหตน้ีุจึงไม่ควรน�าความอ่อนแอท้อถอยซึง่เป็นข้าศกึต่อความเพยีรเข้ามาใช้ 
ในวงการปฏบิตัเิพือ่ก�าจัดกเิลส จะเป็นการขดัแย้งต่อศาสนธรรมและหลกัของศาสดา 
ที่ทรงสอนไว้โดยถูกต้องทุกแง่ทุกมุม ตลอดการด�าเนินของท่านและสาวกทั้งหลาย 
ที่เป็นตัวอย่างอันดีเยี่ยมแก่พุทธบริษัท จะเป็นการขัดแย้งไปหมด จะเป็นข้าศึกต่อ 
ท่านด้วย เป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมด้วย จงพากันยึดหลักนี้ไว้ภายในใจอย่าได้ลดละ
ปล่อยวาง ความพยายามตะเกียกตะกายทั้งหลายจะเป็นมงคลแก่ตัวเราเองและวง
พระศาสนาไม่มีประมาณ

จงคดิให้ถงึใจกบัตนเองว่า เราเป็นศษิย์ตถาคตองค์ลอืนามในหมูส่ตัว์ จะไม่ยอม 
ถอืความล�าบากล�าบนในการประกอบความพากเพยีรเข้ามากดีขวางลวงใจ เพราะเป็น
อบุายของกเิลสหลอกเรามานาน ท�าอย่างไรจะมคีวามเข้มแขง็ มคีวามกล้าหาญชาญชยั  
อบุายใดทีจ่ะเป็นไปเพือ่การส่งเสริมเราให้มกีารก้าวหน้าทางด้านธรรมะเป็นข้ันๆ ไปน้ัน  
เราจะพยายามคิดหาอบุายน้ัน มาต่อต้านกนักับความท้อถอยอ่อนแอตลอดไป ไม่ยอม 
ให้กิเลสทีเ่คยหลอกใช้เรามานานน�ามาหลอกใช้ และบงัคับทรมานเราอกีต่อไป เมือ่ชีวติ 
สตปัิญญาเรายงัพอผลติพอคดิค้นขึน้มาต่อสูก้บักเิลสมอียู ่น่ีคอืการปลกุใจตวัเองเพือ่ 
ความกล้าหาญในการรบการต่อสู้กับศัตรูหมู่ปัจจามิตรทั้งหลาย และเพื่อมีก�าลังใจ 
อยูเ่สมอ ไม่หลงกลของกเิลสทีค่อยกระซบิหลอกหลอนอยูต่ลอดเวลา ส่วนสตปัิญญา 
อนัเป็นอาวธุส�าคญั เราพอคิดค้นขึน้มาใช้ได้กบัทกุคนทีส่นใจคิดและเปลือ้งตน ไม่เป็น 
ธรรมที่เหลือวิสัยอะไรเลย

การนั่งสมาธิที่จะให้มีความสงบด้วยอารมณ์ของสมถะ ก็ให้ท�าอย่างจริงจังตาม
หลกัของสมถะ เวลาจะพจิารณาทางด้านปัญญา กอ็ย่าหวงสมถะอย่าห่วงสมถะ คอือย่า
ไปห่วงสมถะคือความสงบใจ ให้ท�างานเตม็เมด็เตม็หน่วยทางด้านปัญญาจริงๆ อย่าให้ 
งานสมถะและวิปัสสนาก้าวก่ายกัน จะรู้เห็นสิ่งใดก็ให้รู้เห็นด้วยปัญญาที่จดจ่อต่อ
แขนงกันจริงๆ จะเห็นได้ชัดโดยล�าดับว่ากิเลสลดน้อยลงไปเพียงไร ตลอดถึงกิเลส
ขาดเป็นวรรคเป็นตอนไปก็ทราบด้วยปัญญา เพราะปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนกิเลส
ทกุประเภท ไม่มอีนัใดจะนอกเหนือสตปัิญญาน้ีไปได้เลยในวงแห่งเคร่ืองมอืการช�าระ
ซักฟอกกิเลสออกจากจิตใจ
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สมาธเิป็นต้นทนุให้จิตใจได้รับความสงบ ไม่หวิโหย ไม่ดิน้รนกวดัแกว่ง เป็นจิต 
ที่อิ่มตัวกับอารมณ์ทั้งหลาย เวลาน�าไปใช้ทางด้านปัญญา จิตก็ตั้งหน้าตั้งตาท�าหน้าที่ 
ของตนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะจิตมีความอิ่มตัวด้วยความสงบ ผิดกับจิตที ่
ไม่สงบ และแสดงความหวิโหยโรยแรงยุง่เหยงิวุน่วายส่ายแส่ทกุแง่ทกุมุมด้วยสญัญา 
อารมณ์ต่างๆ อยู่มาก การบังคับจิตประเภทน้ีเข้ามาสู่ด้านปัญญาก็เถลไถลไปตาม
สัญญาอารมณ์นั้นเสีย ไม่เป็นปัญญาความแยบคายให้ตามต้องการ

ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงสอนว่า สมาธิปริภาวิตา ป�ฺ�า มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา  
สมาธน้ัินแหละเป็นต้นทนุของปัญญา หรือเป็นเคร่ืองหนุนปัญญาให้ท�างานด้วยความ
สะดวก ให้ท�างานตามหน้าที่ของตนด้วยความคล่องแคล่ว ไม่อืดอาดเนือยนาย นั่น  
แม้ท่านสอนไว้อย่างน้ีก็จริง เมื่อถึงคราวที่เราจะใช้ปัญญามาปฏิบัติต่อจิตดวงที่
ผาดโผนโลดเต้นไปด้วยอารมณ์ต่างๆ อันเป็นเรื่องของกิเลส ก็ให้น�าสติปัญญามาใช้
ให้ทันกับเหตุการณ์ดังที่เคยกล่าวไว้แล้วในปัญญาอบรมสมาธิ

จิตคดิไปในแง่ใดมมุใดอนัเป็นเร่ืองของกเิลส ตามต้อนมาด้วยสตปัิญญาจนกระทัง่ 
จิตหรือกเิลสมันจนตรอกจนมุม ยอมรับความจริงจากปัญญาแล้วสงบตวัลงไป น่ันแล 
เรียกว่าการทรมานจิตทันกับเหตุการณ์

ความสงบประเภทนี้มีความแกล้วกล้ามาก มีความอาจหาญมาก ทั้งขณะที่สงบ
ตวัลง กล็งได้อย่างอาจหาญรู้เหตรูุ้ผลทีเ่ป็นมาโดยล�าดบั เวลาถอนข้ึนมาแล้วกม็คีวาม 
กล้าหาญชาญชัย มีความกระหยิ่มต่องานของตนที่ท�ามาแล้ว และยึดไว้เป็นหลักใจ 
ไม่มีวันลืมกระทั่งวันตาย นี่เป็นอุบายหนึ่งที่เรียกว่า ปัญญาอบรมสมาธิ

อบุายทีส่มาธอิบรมปัญญากค็อืเร่ืองสมถะ อบุายของปัญญาน้ีใช้ปัญญาอบรมจิต 
ให้เป็นสมาธิ โดยไล่ตีต้อนจิตที่ก�าลังผาดโผนโจนทะยานน้ันให้เข้าสู่ความสงบได้ 
ด้วยการยอมจ�านนต่อปัญญา กาลใดขณะใดทีค่วรจะน�ามาใช้ในธรรมแง่ใด เราก็น�ามา 
ใช้เพื่อประโยชน์ของเราเอง ไม่มีอะไรผิดและขัดข้องในวงความเพียรของผู้ปฏิบัติที่
ต้องการความแยบคายให้ทันกับกลมายาของกิเลสที่เคยฉลาดแหลมคมบนหัวใจมา
แต่กาลไหนๆ
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การเกิดตายไม่ควรสงสัยแล้ว เพราะเราเป็นตัวเกิดตัวตายมาตลอดอยู่แล้ว  
ความทุกข์ความล�าบากที่ติดตามมากับความเกิดต่อเน่ืองกันมาจนกระทั่งถึงวาระ
สดุท้ายคือตาย ไม่มีระยะห่างกนัเลยกบัตวัเรา ชาตปิิ ทกุขฺา เวลาเร่ิมเกดิอยูใ่นท้องแม่ 
มันก็ทุกข์ทรมานแสนสาหัสอยู่แล้ว เป็นแต่จ�าไม่ได้เท่าน้ัน เวลาตกคลอดออกมา 
กอ็อกมาจากช่องแคบ ซึง่เป็นความทกุข์ความทรมานอย่างมากมาย เรียกว่า เดนตาย  
ถึงได้เป็นมนุษย์ขึ้นมา แต่พากันมองข้ามเหตุการณ์อันรุนแรงนี้ไปเสีย เพราะคนใด 
ที่เกิดขึ้นมาเป็นลูกเป็นหลานของตน ใจพุ่งไปทางความดีอกดีใจไปเสีย ความทุกข์ 
ความล�าบากทีเ่ดก็เผชญิและตกคลอดมาน้ันไม่ได้ค�านึงกนั จิตเพลนิมองข้ามความจริง 
ไปเสยี ชาตปิิ ทกุขฺา เลยไม่เหน็โทษแห่งความเกดิเร่ือยมา และยงัจะมองข้ามเร่ือยไป 
ไม่มกีารย้อนจิตกลบัมาคิดกันบ้างพอได้เหน็โทษของความเกดิอนัเป็นเคร่ืองหมายของ 
ผู้นับถือพุทธศาสนาและผู้ปฏิบัติธรรม

ต่อจากน้ันกไ็ปต�าหนิความตาย ไม่อยากตายกนั มแีต่อยากเกดิท่าเดียว เมือ่ผิด 
แต่ต้นมาแล้ว ตอนปลายมันก็ผิดเร่ือยไป ถ้าพิจารณาให้เห็นความจริงตามหลัก
ธรรมชาติอันเป็นหลักธรรมแล้วว่าการเกิดน้ีมีความทุกข์มากน้อยเพียงไร ได้เห็น
ประจักษ์ตาประจักษ์ใจแล้ว การแก่ชราคร�า่คร่าลงไป มนักมี็ทกุข์ตดิแนบไปโดยล�าดบัๆ  
ไม่ขาดวรรคขาดตอนเลยเรื่อยมา จนถึงวาระสุดท้ายนั่นแหละถึงตายไป ก่อนจะตาย 
ก็มีความทุกข์แสนสาหัสจนทนไม่ได้จึงต้องตายนั่นเอง

น่ีเป็นไปอยูกั่บสตัว์กบับคุคลทกุภพทกุชาต ิทกุอตัภาพร่างกาย ไม่มอีตัภาพใด
ที่จะเดินข้ามความทุกข์นี้ไปได้ นับแต่วันเกิดจนถึงวันตาย ต้องเป็นไปกับความทุกข์
อย่างแนบสนิทติดกันแยกไม่ออก นี่ความจริงที่มีอยู่กับสัตว์โลก มีอยู่กับเราทุกคน

เราเป็นนักคดินักพนิิจพจิารณา มีสตปัิญญาเป็นเคร่ืองมอืบกุเบกิให้เหน็ความจริง 
ของสิ่งเหล่านี้ ท�าไมจะไม่รู้ไม่เห็นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับตัวเราเอง เราก็เคยผ่านมา 
อยูแ่ล้ว ปัจจุบนัน้ีก็มอียูก่บัอตัภาพร่างกายน้ี ขึน้ชือ่ว่าทกุข์ ไม่ทกุข์ทีไ่หน นอกจากเบญจขนัธ์ 
กับจิตใจที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่น่ีเท่าน้ัน จึงควรพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามหลัก 
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ความจริง ไม่ควรสงสัยเร่ืองความเกิดว่าจะมีความสุขความสบายส�าราญบานใจใน 
ภพนั้นภพนี้ มันเต็มไปด้วยทุกข์ดังกล่าวนี้ทั้งนั้นแหละ

สิ่งที่เป็นสาเหตุของเรื่องนี้คืออะไร ท่านกล่าวไว้แล้วว่า อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา  
สงฺขารปจฺจยา ว�ฺิ�าณ,ํ จนกระทัง่ถงึ ชาตปิจฺจยา ชรามรณ ํโสกปริเทวทกุขฺโทมนส-ฺ 
สุปายาสา สมฺภวนฺติ. เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส, สมุทโย โหติ. นั่นแหละ
ปลายของมนั ผลของมนัเป็นไปจากอวชิชา น่ีแหละตวัผลติทกุข์ทัง้หลาย จับสตัว์ไสเข้า 
ไปในภพในชาติ ไสเข้าไปในกองทุกข์ ก็คือกิเลสตัณหาอวิชชาน่ันแลเป็นตัวการ 
จะเป็นอะไรไป

ถ้าเห็นสิ่งเหล่าน้ีว่าเป็นภัยต่อตนเองอยู่แล้ว ท�าไมความเพียรจะไม่แก่กล้า
สามารถจะไม่บากบั่นภายในตน จะเป็นไปได้เหรอมนุษย์เราทั้งคนน่ะ นอกจากจะ
พิจารณาแบบเผินๆ ความขี้เกียจเต็มตัว หัวใจเป็นคลังกิเลสอยู่เต็มล้นเหลือบัญชีไป 
เสียอีก

มองอะไรดูอะไร ก็ให้กิเลสพาดู ให้กิเลสพามอง ให้กิเลสพาท�า ให้กิเลสพาคิด  
มันก็เป็นไปตามเร่ืองของกิเลสเป็นผู้คิดบัญชีเอาเสียหมดละซิ เร่ืองของธรรมที่ 
บ่นเพ้อกันอยากรู้อยากเห็น จึงไม่ปรากฏแม้แต่เงาภายในใจและกิริยาที่แสดงออก  
ถ้าธรรมพาคิด ธรรมพามอง ธรรมพาพนิิจพจิารณาแล้ว จะไม่ข้ามความจริง จะตรงเป๋ง 
กบัความจริงทกุระยะ และทราบความจริงอย่างซึง้ใจไปโดยล�าดับ ไม่ต้องไปถามใคร 
เพราะสัจธรรมมีอยู่กับทุกคน

ค�าว่า ทกุขฺ ํอริยสจฺจํ มีอยูท่ีไ่หน ถ้าไม่มอียูใ่นธาตขุนัธ์ในจิตใจของเราน้ี สมทุย- 
อริยสจฺจํ ถ้าไม่มีอยูใ่นใจจะมอียูท่ีไ่หน มนัสมัผัสสมัพนัธ์และบบีบงัคับใจเราอยูต่ลอด
เวลา ท�าไมจะไม่เหน็ ถ้าใช้สตปัิญญาพจิารณาแบบนักธรรมะ มรรคปฏปิทา หมายถงึอะไร  
ถ้าไม่หมายถึง สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาสมาธิ เป็นที่สุด ซึ่งมีอยู่ภายในกาย 
ในใจของคนๆ เดยีวน้ี จะหมายถงึอะไร น้ีแหละเป็นเคร่ืองบกุเบกิ เป็นเคร่ืองสอดส่อง 
มองดูทกุขสจั สมทุยัสจั ให้เหน็ทะลปุรุโปร่งไปหมดด้วยมรรคสจั มสีตปัิญญาเป็นส�าคัญ 
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เม่ือมองทะลไุปแล้ว สมทุยัมนักข็าดลงไปโดยล�าดบัๆ นิโรธ คือความดบัทกุข์น้ัน 
เป็นผลของมรรคที่ท�าหน้าที่ได้มากน้อยเพียงไร กิเลสตายไปมากน้อย ทุกข์ก็ดับไป
เรือ่ยๆ นโิรธก็แสดงตัวขึ้นมาเรื่อยๆ นโิรธไม่ได้ท�างานแก้กิเลส นโิรธเกิดขึ้นจากการ 
ทีก่เิลสดับไปเพราะอ�านาจของมรรค ทกุข์จึงดับไปพร้อมในระยะเดยีวกนัน้ัน จนวาระ 
สดุท้าย ทกุข์ก็สิน้ไปหมดจากใจ ท่านเรียกว่า เรียนสจัธรรมจบ เพราะสจัธรรมทัง้มวล 
มีอยู่ที่ตัวของเรานี้ ในต�ารับต�าราจะมีมากน้อยเพียงไร ท่านไม่ได้ชี้ไปไหนนี่ ไปดูซิ 
ในต�ารา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ ชีเ้ข้ามาทีก่ายทีจิ่ตของสตัว์ของเราของท่านน้ีทัง้น้ัน  
จงพิจารณาเข้ามาจุดนี้ นี้คือจุดแห่งความจริง อย่ามองข้ามความจริงนี้ไป จะไม่เจอ
ความจริงตลอดไป ถ้ามองข้ามนี้แล้ว

ฉะนั้น ท่านจึงสอนให้มองเข้ามาสู่ความจริง คืออริยสัจที่มีอยู่ภายในกายในใจ
ของเราน้ีเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลา ใครจะวนิิจฉัยใคร่ครวญหรือจะนอนหมกจมกนั 
อยู่ที่นัน่ มันก็เป็นสัจธรรมอยู่โดยตรง ถ้าพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงก็รู้สัจธรรม เมื่อรู้ 
สัจธรรมแล้วก็ละสัจธรรมทั้งหมดเพราะอันนี้เป็นทางก้าวเดิน ผู้ที่หลุดพ้นหรือผู้ที่จะ 
ก้าวข้ามหรือรู้เท่าในสจัธรรมทัง้สี ่รู้รอบสจัธรรมทัง้สีน้ี่แล้ว หมดห่วง กคื็อจิตทีบ่ริสทุธิ ์
เต็มที่แล้วนั่นแล นั่นไม่ใช่สัจธรรม

สัจธรรม มีทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ทั้งสองฝ่ายนี้เป็นคู่ปรับกัน เป็นคู่อริกัน 
หรือเป็นเคร่ืองแก้กัน ทุกข์กับสมุทัยเป็นฝ่ายผูกมัด นิโรธกับมรรคเป็นฝ่ายแก้ 
ฝ่ายถอดถอน ฝ่ายระงับดบัลงไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ดบัลงโดยสิน้เชงิ หลงัจากความดับ 
แห่งกิเลสทัง้หลายโดยสิน้เชงิแล้วน้ันแล คือความหลดุพ้นของจิต จากน้ันจิตกไ็ม่เป็น 
สัจธรรมต่อไปอีก

ในขณะทีจิ่ตยังมีกิเลสหุม้ห่ออยู่น้ัน เป็นสจัธรรมทัง้ดวงทเีดียว พอช�าระซกัฟอก
กิเลสอันเป็นสมุทัยสัจออกจากใจหมดแล้ว ใจก็กลายเป็นความจริงอันประเสริฐ แต่ 
ไม่ใช่ความจริงในอริยสจั เป็นความหลดุพ้นของตวัเอง อนัน้ีไม่ใช่สจัธรรม การพจิารณา 
จึงเป็นกริิยาทัง้น้ัน เม่ือถึงขัน้ทีห่มดกิริยาแล้ว สจัธรรมทัง้สีน้ี่กเ็ป็นอนัว่าหมดหน้าทีไ่ป  
เช่น มรรคเป็นเครื่องด�าเนินแก้กิเลสก็หมดหน้าที่ไป เหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆ
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น้ีแหละคือการตัดภพตัดชาติตัดกิเลสตัณหาไม่ให้มีเกี่ยวข้องภายในจิตใจได ้
อกีเลยตลอดอนันตกาล ไม่มีกาลใดสมัยใดทีท่กุข์จะเข้ามาสมัผัสสมัพนัธ์ใจได้อกี หรือ
ตนจะไปโดนทกุข์ทีต่รงไหนภายในใจอกี ภพน้ันภพน้ีไม่มใีนจิตแล้ว ทกุข์จะมีทีไ่หนได้  
ก็มีแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเท่าน้ัน นอกจากทุกข์ประจ�าขันธ์ซึ่งพระพุทธเจ้าแลสาวก 
ก็ยอมรับรู้แต่ไม่ยึดเท่านั้นเอง

น่ีคือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติก�าจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในใจ ด้วยความ 
พากเพยีร อย่าลดละท้อถอย ให้เอาให้จริงให้จังต่องานของตนอย่างยิง่ อย่าเหน็งานใด 
เป็นสิง่ทีว่เิศษวโิสย่ิงกว่างานของพระเรา น่ีแหละ พระเรามีงานอย่างน้ี น่ีแลงานของพระ 
ในครั้งพุทธกาลท่านมีอย่างนี้กันทั้งนั้น องค์ใดออกจากสกุลต่างๆ มาบวชในส�านัก
ของพระพุทธเจ้าหรือส�านักใดก็ตาม เมื่อได้สดับตรับฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้า
ให้เต็มที่เต็มฐานแล้ว ก็ออกประกอบความพากเพียรที่เรียกว่าท�างาน เดินจงกรม  
น่ังสมาธภิาวนา ช�าระจิตใจประจ�าตนไม่ลดละ จนบรรลผุลส�าเร็จดงัใจหวงั น่ีละงานคอื 
การช�าระจิตใจ

ช�าระมันท�าไมจิตใจน่ะ ก็มันเต็มไปด้วยของสกปรกรกรุงรังอยู่ภายในน้ันมา
ตั้งกัปตั้งกัลป์นับไม่ถ้วนแล้วจึงต้องช�าระสะสาง และสิ่งนี้แลเป็นตัวเหตุที่พาให้ได้รับ 
ความทุกข์ความทรมานในภพน้อยภพใหญ่เรื่อยมา จึงต้องช�าระมันออกให้หมดด้วย 
กิจการงานเหมาะสมของเราที่ด�าเนินอยู่น้ี เมื่อช�าระเสร็จสิ้นลงไปแล้ว อดีตก็หมด  
อนาคตก็หมดความหมายไปโดยประการทั้งปวง เพราะจิตน้ันบริสุทธิ์เต็มตัวแล้ว  
แม้ปัจจุบนักรู้็เท่า ไม่ยดึทัง้อดตีทัง้อนาคตทัง้ปัจจุบนั รู้ตามความจริงโดยตลอดทัว่ถงึ  
ไม่มีจุดมต่ีอมทีไ่หนอกีแล้ว น่ันแลคือการเสร็จงานอนัวเิศษ กลายเป็นคนวเิศษขึน้มา 
ภายในตัวเอง ซึ่งแต่ก่อนหาคุณค่าไม่ได้

จงสนใจพนิิจพจิารณาอย่างเอาจรงิเอาจัง เอาร่างกายน้ีเป็นตวัเหต ุเป็นสนามรบ 
เป็นสถานทีค่ลีค่ลายดูความจริง เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ จนกระทัง่อาการสามสบิสอง  
มแีต่ความจริงล้วนๆ ภายในตวัเรา จงมองลงไปตามจุดความจริงดงัทีท่่านสอนไว้น้ัน 
จะเห็นความจริงเต็มกายเต็มหัวใจ ตลอดถึงกระแสของใจที่ไปคิดส�าคัญมั่นหมาย
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ว่านั้นเป็นเรา นี้เป็นของเรา รูปเป็นเรา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นเรา 
เป็นของเรา

ความส�าคญัมัน่หมายเหล่าน้ันมนัจะหมดความหมายไปทนัท ีเพราะความเสกสรร 
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวล เมื่อปัญญาได้ชะล้างเข้าไปตรงไหนแล้ว จะมีแต่
ความจริงล้วนๆ ปรากฏขึน้มา ความจอมปลอมทัง้หลายทีเ่คยเสกสรรป้ันยอต่างๆ น้ัน 
จะหายหน้าไปหมด ปรากฏแต่ความบริสทุธิท์ีไ่ม่ยึดไม่ถอืสิง่ใด เพราะรู้เหน็ตามความจริง 
เตม็ส่วนแล้ว น่ีคอืการปล่อยวางอปุาทานในขนัธ์ ปล่อยวางอปุาทานในจิต ปล่อยด้วย 
อุบายดังกล่าวมา

เม่ือปล่อยวางหมดแล้วกไ็ม่ได้บอกว่าเลศิ หากรู้ภายในตวัเอง ไม่มกีารเสกสรร
ปั้นยออีกแล้วที่นี่ อยู่ตามความจริง อยู่ตามหลักธรรมชาติ ไม่ส�าคัญตนว่าสูงยิ่งกว่า
ผู้อื่นผู้ใด ไม่ส�าคัญตนว่าต�่าต้อยน้อยหน้ากว่าผู้ใด ไม่ยกตนข่มผู้หนึ่งผู้ใด แล้วไม่
นึกคิดน�าเร่ืองของผู้ใดเข้ามาเป็นอารมณ์เหยยีบย�า่ท�าลายตน ต่างอนัต่างจริง ข้างนอก 
กจ็ริง ข้างในก็จริง ใจก็จริง จริงทกุสิง่ทกุอย่างแล้วไม่กระทบกระเทอืนกัน น่ันคอืความ
อยู่สบายในระหว่างขนัธ์กบัจิต อยูส่บายในระหว่างโลกกบัเรา เพราะรู้เท่าทนัหมดแล้ว 
ไม่ไปเกาะไม่ไปยึด ก็ไม่มีอะไรมากระทบกระเทือน

พอสิน้วาระของธาตขุนัธ์ทีส่บืต่อกนั มนักส็ลายตวัลงไปตามหลกัธรรมชาตขิอง
ขนัธสมมตุ ิซึง่เรากไ็ด้พจิารณารอบตวัไว้หมดแล้ว ย่อมไปอย่างสคุโต ไปอย่างเป็นสขุ 
สุขอนันีไ้ม่ใช่สุขธรรมดาในวงสมมตุิ เปน็บรมสุขทีเ่รยีกว่า ปรม ํสุขํ-ปรม ํสุข ํได้แก่
ท่านผู้ที่ไปจากธาตุจากขันธ์จากอุปาทานโดยประการทั้งปวง ไม่มีอะไรห่วงใยเลย  
เป็น อนาลโย ค�าว่า อนาลโย คือความหมดอาลัย ก็หมดที่ใจนี้เอง ไม่ใช่หมดที่ไหน 
อย่าเที่ยวตะครุบเงากัน

ฉะน้ัน ผู้ปฏบิตัเิพือ่รู้ธรรมของจรงิ จงอย่าไปคาดไปหมายเร่ืองมรรคผลนิพพาน
ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด นอกจากจะอยู่ในท่ามกลางแห่งสัจธรรมทั้งสี่นี้เท่านั้น ไม่นอก
เหนือไปจากน้ีเลย พงึทราบว่าสจัธรรมทัง้สี ่สตปัิฏฐานสี ่ซึง่มอียูก่บักายกับใจเราน่ีแล 
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คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพาน ให้ดูตรงน้ีให้ดี แล้วจะเป็นที่ยอมรับภายในตัวเอง 
ยิ่งกว่าผู้หนึ่งผู้ใดมาบอกมาสอนเป็นไหนๆ ปจฺจตฺตํ รู้จ�าเพาะตน สนฺทิฏฺ€โิก เห็นเอง 
ประจักษ์ใจหายสงสัย

ธรรมเหล่าน้ีเป็นธรรมส�าคัญที่จะได้น�าไปประพฤติปฏิบัติให้ปรากฏผลขึ้นกับ 
ตวัเอง ด้วยความเข้มแขง็ทางด้านความเพยีรและเข้มแข็งทกุด้านทกุทาง ข้อวตัรปฏบิตัิ
ภายนอกภายในมคีวามกลมกลนืกนั เพราะภายนอกกเ็กีย่วกับเร่ืองภายใน คอืใจเราเอง  
ข้างนอกเหลวไหลข้างในก็โลเล ถ้าข้างนอกดีข้างในกด็ ีแน่นหนามัน่คงไปทกุสดัทกุส่วน  
เพราะเราท�าเพื่อเรา ไม่ได้ท�าเพื่อผู้หนึ่งผู้ใด

จงเอาให้จริงให้จัง ให้เหน็ธรรมวเิศษทีม่อียูใ่นท่ามกลางแห่งขนัธ์น้ีคอือะไร คอื 
จิตที่บริสุทธิ์จากการช�าระซักฟอกด้วยตปธรรม เมื่อจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้ว
ไม่ต้องเสกสรร หากรู้ชดัๆ ว่าแตกต่างกบัสิง่ทัง้ปวงในแดนสมมตุ ิแตกต่างจากทกุสิง่ 
ทุกอย่างในโลก ไม่มีอะไรเหมือนจิตเหมือนธรรมที่บริสุทธิ์เป็นอันเดียวกัน คือธรรม
เป็นจิต จิตเป็นธรรม จิตกับธรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ ไม่เหมือนสิ่งใด จะรู้ 
ภายในตัวของผู้ปฏิบัติเอง จงพากันประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นอัตสมบัติของตนให้ได้ 
เพราะนักบวชเราพร้อมทุกอย่างแล้วทางการรบเพื่อจบพรหมจรรย์ในพุทธศาสนา  
อันเป็นศาสนาที่เลิศในหัวใจของผู้เรียน ผู้ปฏิบัติและรู้เห็น

หยุดแค่นี้แล
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โอวาทปาฏิโมกข์

เทศน์อบรมพระและฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๔

วนัน้ีเป็นวนัทีเ่ราทัง้หลายระลกึถงึธรรมดวงประเสริฐ พระพทุธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐ  
พระธรรมเป็นธรรมทีป่ระเสริฐ พระสงฆ์สาวกของพระพทุธเจ้าทีพ่ร้อมกนัมาสนันิบาต 
ในส�านักของพระพุทธเจ้าซึง่คล้ายวนัน้ีน้ันจ�านวน ๑,๒๕๐ องค์ ล้วนแต่เป็นองค์ประเสริฐ 
ทัง้สิน้ หาทีต้่องตไิม่ได้ ใจของเราได้ทุม่เทลงไปในธรรมชาตทิีป่ระเสริฐวนัน้ี นับว่าเป็น 
สริิมงคลแก่จิตใจของเราอย่างย่ิง เพราะชุม่ชืน่ด้วยพระธรรมดวงเลศิ คอื พระพทุธเจ้า 
พระธรรม พระสงฆ์

การท�าประทกัษิณสามรอบน้ัน คอืการท�าความเคารพต่อพระพทุธเจ้า พระธรรม 
พระสงฆ์ มีองค์พระประธานเป็นสักขีพยานว่าคือองค์แทนศาสดา ในครั้งพุทธกาล
ท่านถือการเดินท�าประทักษิณ คือเดินเวียนขวาสามรอบเป็นการเคารพ ถือการยืน 
เป็นการเคารพ เพราะฉะน้ัน เวลาพระยืนอยู ่แต่พวกญาตโิยมน่ังอยู ่จึงห้ามแสดงธรรม  
ถ้ายืนต้องยืนด้วยกัน นั่งต้องนั่งด้วยกัน เพราะฉะนั้น การท�าประทักษิณสามรอบ 
ซึง่บางท่านอาจจะไม่เข้าใจ น่ันคือแสดงกริิยาความเคารพด้วยการท�าประทกัษิณ น่ีคอื 
ความเคารพ เป็นอาการแห่งความเคารพอาการหน่ึงซึ่งแสดงในวันเช่นน้ีเพื่อท่าน 
ทั้งหลายได้ทราบเอาไว้
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พระทีเ่ราทัง้หลายระลกึถงึท่านน้ี เป็นพระทีป่ระเสริฐ ประเสริฐกว่าทกุสิง่ทกุอย่าง 
ในสามโลกธาตุนี้ ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน ผู้ที่ก้าวเข้าถึงธรรมอันประเสริฐ จึงเรียกว่า 
เป็นผู้ประเสริฐ จิตใจเข้าถึงธรรมอันประเสริฐได้โดยสมบูรณ์ ธรรมอันประเสริฐนั้น
ย่อมปรากฏที่ดวงใจ ใจกับธรรมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เพราะฉะน้ัน เวลาท่าน
ปรินิพพานแล้ว จึงไม่อาจจะพูดได้ว่าจิตของท่านบริสุทธิ์หรือพูดได้ว่าจิต เพราะผ่าน
จากสมมุติไปแล้ว

สมมตุคิอืธาตขุนัธ์ ได้แก่สกลกาย เมือ่มสีกลกายอนัเป็นสมมตุทิีอ่าศัยกนัอยูกั่บ
จิตทีเ่ป็นวมิตุตหิลดุพ้นไปแล้วน้ัน จึงเรียกว่าจิตบริสทุธิ ์เรียกท่านว่าเป็นพระอรหนัต์ 
พอผ่านจากขันธ์นี้ไปแล้ว ไม่มีสมมุติใดๆ เข้าเจือปนกับจิตดวงนั้น จิตดวงนั้นเป็น
ธรรมทัง้แท่ง เป็นธรรมทัง้ดวง จึงไม่เรียกว่าจิตอกี และค�าว่าปรินิพพานน้ัน กห็มายถงึ 
เร่ืองสมมตุไิด้ดบัสนิทไปหมดแล้วไม่มชีิน้เหลอื ไม่เหมือนท่านทีย่งัครองขันธ์อยูท่ัง้ที่ 
จิตบริสุทธิ์ แต่ก่อนดับเฉพาะกิเลสภายในใจ พอธาตุขันธ์สลายลงไปสู่สภาพเดิม 
ของตนแล้ว น้ันเรียกว่าปรินิพพาน คือดบัหมด กเิลสกเ็ป็นอนัว่าดับไปแล้วตัง้แต่ขณะ
ตรัสรู้และขณะบรรลุธรรม ถึงขั้นสุดยอดแห่งธรรมแล้ว วาระสุดท้ายขันธ์ก็สลายไป 
หมดความรับผิดชอบกันเพียงเท่านั้น

สภาพของขันธ์ก็มีธาตุสี่ ดิน น�้า ลม ไฟ เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ชัด สลายตัว 
ลงไปสูส่ภาพเดมิของตน จิตทีบ่ริสทุธิผ่์านออกไปแล้วจึงไม่เรียกว่าจิตได้อกี ธรรมชาติ
ที่เรียกไม่ได้นี้แลที่เราทั้งหลายได้กราบระลึกอยู่ทุกวันว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ คือ 
ธรรมชาตินี้ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี้พูดตามอาการ จึงมีสามรัตนะ  
เมือ่เข้าถงึความบริสทุธิเ์ตม็ทีแ่ล้ว กลมกลนืเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัแล้ว ทัง้พระพทุธเจ้า  
พระธรรม พระสงฆ์ ที่เป็นอาการรวมเข้าสู่ธรรมดวงเดียว

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อโลกสมมุติยังมีอยู่ ธาตุขันธ์ของเรายังมีอยู่ ต้องระลึกถึง
ทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ สิ่งที่ระลึกนั้นแลเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐ มีอยู่
ตลอดกาลเวลาไม่ได้สญูสิน้ไปไหน แต่มิได้มอียูแ่บบสมมตุทิัง้หลาย และมไิด้สญูแบบ
สมมุติทั้งหลาย แต่ทรงอยู่แบบนอกสมมุติ คือแบบวิมุตติล้วนๆ สมมุติเอื้อมไม่ถึง
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วันที่ท่านประทานพระโอวาทปาฏิโมกข์นั้นเรียกว่า วิสุทธิอุโบสถ คือ ประทาน
พระโอวาทแก่พระอรหนัต์ ๑,๒๕๐ องค์ ซึง่เป็นผู้บริสทุธิล้์วนๆ จึงเรียกว่าวสิทุธอิโุบสถ 
แสดงแก่ท่านผู้บริสทุธิล้์วนๆ ในเน้ือความแห่งพระโอวาททีแ่สดงน้ัน ท่านแสดงไว้ว่า  
สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ท�าความชั่วทั้งปวงหนึ่ง กุสลสฺสูปสมฺปทา การยังความ
ฉลาดให้ถึงพร้อมหน่ึง สจิตฺตปริโยทปนํ การท�าจิตของตนให้ผ่องใสจนกระทั่ง 
ถึงความบริสุทธิ์หนึ่ง เอตํ พุทฺธาน สาสนํ นี้คือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ซึ่งสอนเป็นแบบเดียวกันอย่างนี้

จากนั้นท่านก็บรรยายขยายความออกไปว่า อนูปวาโท อย่าไปกล่าวร้ายคนอื่น 
อนูปฆาโต อย่าท�าความเบียดเบียนและท�าลายผู้อื่น ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร ให้ส�ารวม
อยู่ในหลักพระวินัยอย่างเรียบร้อยสวยงามในเพศของพระ มตฺต�ฺ�ุตา จ ภตฺตสฺมึ 
ความรู้จักประมาณในการขบการฉัน การใช้สอยในทกุสิง่ทกุอย่าง ไม่ให้ลมืเน้ือลมืตวั 
ปนฺต�ฺจ สยนาสนํ ให้มีที่นั่งที่นอนที่พักผ่อนเพื่อการบ�าเพ็ญสมณธรรม เป็นที่สงบ
สงัดงบเงียบ อธิจิตฺเต จ อาโยโค การท�าจิตของตนให้ยิ่งขึ้นไปโดยล�าดับ จนกระทั่ง
สุดขีดแห่งความยิ่ง ถึงขั้นแห่งความประเสริฐของจิต เอตํ พุทฺธาน สาสนนฺติ นี่ก็เป็น 
ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ๆ เช่นเดียวกันและสอนแบบเดียวกัน

ปัจจัยทัง้สีเ่ป็นเคร่ืองอาศยั เป็นเคร่ืองสนับสนุนส�าหรับนักบวชผู้มาบวชในศาสนา  
ขนัธ์ห้าน้ีเป็นเหมอืนโลกทัว่ๆ ไป เวลาออกมาบวชแล้วกต้็องมทีีอ่ยู่ทีพ่กัทีอ่าศยั มเีคร่ือง 
นุ่งห่มใช้สอยเป็นธรรมดาเช่นเดยีวกบัโลก เป็นแต่ปัจจัยเคร่ืองอาศัยต่างกนัเกีย่วกบั 
เพศของนักบวชผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยเท่านั้น ส่วนใหญ่เหมือนกัน เช่น จีวร  
กห็มายถงึ ผ้านุ่ง ผ้าห่ม สบง สงัฆาฏ ิถ้าเป็นฆราวาส กเ็รียกว่าเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นพระ 
ก็เรียกว่าเครื่องนุ่งห่มเหมือนกัน แต่แยกไปเป็นจีวร เป็นสบง เป็นสังฆาฏิ หรือเป็น 
บริขารเครื่องอาศัยเป็นอยู่ใช้สอย

สรุปความแล้ว สิง่เหล่าน้ีเป็นปัจจัยเคร่ืองอาศัยของสมณะเพือ่บ�าเพญ็หรือเพือ่อยู ่
ด้วยความสะดวกสบาย และเพือ่บ�าเพญ็ตนด้วยความราบร่ืนในธรรมวนัิย ไม่ขดัข้อง 
กับสิ่งเหล่านี้ว่าไม่มี
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บณิฑบาต ได้แก่ การขบการฉัน มตตฺ��ฺตุา จ ภตตฺสมึฺ ให้รู้จักประมาณในการ 
บริโภคขบฉัน นี่อยู่ในโอวาทปาฏิโมกข์ที่ท่านแสดงเป็นวิสุทธิอุโบสถแก่พระอรหันต์ 
๑,๒๕๐ องค์ วันน้ีได้ยกธรรมเหล่าน้ีมาแสดงให้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นนักบวชฟัง  
ตลอดถึงประชาชนซึง่จะต้องเป็นผู้มขีอบมเีขตมีความพอดบิพอดีเช่นเดียวกนั ต่างกนั 
แต่เพียงสูงต�่าหยาบละเอียดเท่านั้น นอกนั้นเหมือนๆ กัน

การนุ่งห่มใช้สอยก็ไม่ฟุม่เฟือยจนกลายเป็นความฟุง้เฟ้อ โก้เก๋ เกนิเหตเุกนิผล  
เกนิเน้ือเกนิตวั เกินความพอดทีีค่วรจะเป็นสขุ เพราะสิง่เหล่าน้ีเมือ่ไม่รู้ประมาณย่อม
ท�าลายตวัเองได้ ท�าไมถงึว่ามาท�าลายตวัเอง เพราะทกุสิง่ทกุอย่างต้องหามาด้วยทรัพย์ 
สมบตัเิงินทอง ไม่ใช่จะเกดิมขีึน้มาเฉยๆ ลอยๆ ตามความต้องการ ต้องได้แลกเปลีย่น 
กนัมา เช่น เอาเงินไปซือ้ เป็นต้น การนุ่งห่มใช้สอยให้พอเหมาะพอสมกบัตน ความสขุ 
ก็มีขึ้น

ถ้าเลยจากความพอดแีล้ว ไม่ว่าอะไรเป็นความยุง่เหยงิวุน่วาย น�าความทกุข์มาให้ 
ทั้งนั้น การขบการฉันการรับประทาน โภชเน มตฺต�ฺ�ุตา ก็ให้รู้จักประมาณในการ
บริโภคการขบฉัน ถ้าการรับประทานเลยเหตุเลยผลเลยความพอดีไปแล้ว ก็ท�าความ
สิน้เปลอืงและท�าความเสยีหายแก่ตวัเอง และกลายเป็นนิสยัได้ อะไรกต็ามถ้ากลายเป็น
นิสยัแล้ว ย่อมจะแก้ไขได้ยาก ท่านจึงสอนให้รู้จักประมาณในทกุสิง่ทีเ่กีย่วข้องกบัตน  
จะมีส่วนได้ส่วนเสียด้วย

เฉพาะอย่างยิง่พระเรา มตตฺ��ฺตุา จ ภตตฺสมฺ ึน้ี ท่านแสดงไว้หลายบทหลายบาท 
หลายสตูรหลายคัมภีร์ทเีดียว พระพทุธเจ้าทรงย�า้แล้วย�า้เล่า กลวัพระจะลมืตวั กลวัว่า 
ลิน้จะแซงธรรม ปากท้องจะแซงอรรถแซงธรรมไปเสยี ไปทีไ่หนกม็แีต่ลิน้แต่ปากแต่ท้อง 
ออกหน้าออกตาแซงหน้าธรรมไปเสยี ธรรมเลยโผล่ขึน้ไม่ได้ เกดิข้ึนไม่ได้ เพราะความ 
เห็นแก่ลิ้นแก่ปากแก่ท้องเหนือความเห็นแก่อรรถแก่ธรรม ท่านจึงสอนไว้อย่างน้ัน 
ธรรมเหล่านี้ไม่ใช่เป็นธรรมเล็กน้อย เป็นธรรมส�าคัญมาก

การปฏบิตัต้ิองได้สงัเกตสอดรู้ตนอยู่เสมอ ผู้ต้องการความเจริญรุ่งเรอืงด้วยธรรม  
ไม่ต้องการความเจริญด้วยปัจจัยสี่อันเป็นด้านวัตถุ พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนให้เสาะ
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แสวงหาสิง่เหล่าน้ีเลยขอบเขตแห่งความดงีามของสมณะ และไม่ให้ใช้สอยและขบฉัน
ให้เลยขอบเขตแห่งความพอดีของสมณะ เพราะจะเป็นการท�าลายอรรถธรรมซึ่งควร
จะเกดิขึน้ หรือเกดิขึน้แล้วให้เสือ่มสญูอนัตรธานไป เพราะสิง่เหล่าน้ีเหยยีบย�า่ท�าลาย  
ท่านจึงสอนแล้วสอนเล่าอยู่เสมอหลายบทหลายบาทหลายสตูรหลายคมัภร์ีเพือ่ผู้ศึกษา 
อบรมจะได้สะดุดใจเห็นโทษในสิ่งที่ทรงต�าหนิแล้วระมัดระวังตัว

เสนาสนะ คือที่อยู่ที่อาศัย ท่านว่า ปนฺต�ฺจ สยนาสนํ ที่นอนที่นั่งอันสงบสงัด
น่ัน ฟังซ ิทีไ่หนเป็นทีส่งัด ตัง้แต่วนับวชมาทแีรกพระพทุธเจ้ากไ็ด้ประทานพระโอวาท
ไว้แล้วเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย จนมาถึงอุปัชฌายะทุกวันนี้ บวชกุลบุตรสุดท้ายภายหลัง
ก็จะต้องบอกนิสสัย ๔ นี้ให้ เว้นไม่ได้ อุปัชฌายะองค์ใดเว้นเป็นต้องปลดออกจาก
ความเป็นอุปัชฌายะทันที เพราะท�าให้ขาดสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นแก่ความเป็นพระและ
หน้าที่ของพระไป

รุกขฺมลูเสนาสนํ นิสสฺาย ปพพฺชชฺา, ตตถฺ เต ยาวชวี ํอสุสฺาโห กรณโีย. บรรพชา
อปุสมบทแล้ว ให้ท่านทัง้หลายไปเทีย่วเสาะแสวงหาอยูต่ามร่มไม้ ชายป่า ชายเขา ตามถ�า้  
เงื้อมผา ป่ารกชัฏ อันเป็นสถานที่สงบสงัดสะดวกแก่การบ�าเพ็ญสมณธรรม เพราะ
ปราศจากสิง่พลกุพล่านรบกวนต่างๆ จงพยายามท�าอย่างน้ีตลอดชวีติเถิด น่ีคอืโอวาท 
ส�าคญัทีอ่ปัุชฌายะทกุๆ องค์บวชกลุบตุรสดุท้ายภายหลงัเสร็จแล้ว ต้องได้ให้โอวาทข้อน้ี  
และงานของพระทีจ่ะเป็นไปเพือ่ความวเิศษศกัดิส์ทิธิภ์ายในจิตใจของตนคืออะไร กค็อื 
กรรมฐาน ๕ เป็นพื้นฐานไปก่อน

เวลาน้ันเป็นระยะทีส่ัน้มาก ท่านจึงสอนมอบงานให้เพยีงสัน้ๆ ว่า เกสา โลมา นขา 
ทนฺตา ตโจ เพยีงเท่าน้ีก่อน น่ีหมายถงึอะไร หมายถงึ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง ให้เอาน้ี 
ไปพจิารณาคลีค่ลายดตูามหลกัความจริงของมนัในสถานทีส่งัดงบเงียบอนัเป็นความ
สะดวกแก่การพจิารณาคลีค่ลายงานเหล่าน้ีให้รู้แจ้งแทงทะล ุตลอดถงึอาการสามสบิสอง 
ภายในร่างกายของตน ทั้งข้างนอกข้างใน อชฺฌตฺตา วา พหิทฺธา วา เทียบกันได้ 
ทกุสดัทกุส่วน ด้วยความเป็น อนิจฺจํ ทกุขํฺ อนตตฺา ด้วยความเป็นของปฏกิลูโสโครก
เต็มไปหมดในร่างกายของสัตว์ของบุคคล แต่ละสัตว์แต่ละบุคคลไม่มีใครยิ่งหย่อน
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กว่าใคร เตม็ไปด้วยสิง่เหล่าน้ีด้วยกนั น่ีแหละคอืงานทีท่่านให้ท�าให้พจิารณา ท่านสอน 
เพื่อความรู้แจ้งเห็นจริง ปัญญาแทงทะลุแล้วปล่อยวางอุปาทาน

ที่สอนให้พิจารณาคลี่คลายร่างกายมี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น ก็เพื่อ
ชะล้างของปลอมที่แทรกอยู่ในกายนั้นออกเพื่อความจริงคือธรรมจะได้ปรากฏ กิเลส
คือของปลอม ของเทียม เมื่อแทรกจิตจึงท�าให้จิตปลอมไปด้วยกิเลสไม่อาจทรง 
ความจริงไว้ได้ จึงถูกหลอกมาตลอด ถูกฉุดลากมาเป็นประจ�า พาเทีย่วปักปันเขตแดน
เอาไว้หมด ว่าสิ่งนั้นสวยสิ่งนี้งาม สิ่งนี้เป็น นิจฺจํ ของเที่ยง สิ่งนี้เป็น สุขํ คือความสุข 
สิง่น้ีเป็น อตตฺา เป็นเราเป็นของเรา แม้ก�าลงัจะเป็นจะตายอยู ่มนักว่็าเป็นเราเป็นของเรา  
นี่คือเรื่องของกิเลสต้องขัดขวางธรรมอยู่อย่างนี้

ทีท่่านให้พจิารณาตามความจริงน้ัน คอืความจริงเป็นอย่างไร ท่านกส็อนให้รู้ให้
เห็นอย่างนั้น เช่น อนิจฺจํ เป็นของไม่เที่ยง ร่างกายเราทุกส่วนหาความเที่ยงแท้ถาวร 
ไม่ได้ มีแต่ความแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาทุกอาการ จนถึงวาระสุดท้ายสลายลงไปสู่
ความจริงของตน ทกุขฺ ํกเ็คยได้ยนิแต่ทกุข์ขงัเรา เราไม่เคยได้ขงัทกุข์เอาไว้พอให้สบาย 
ขยายอ�านาจบงัคับบญัชากิเลสบ้าง ทัง้น้ีเพราะเราไม่ทราบความจริง พอทราบความจริง 
แล้วทุกข์จะมาขังเราไม่ได้ ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลาย ไม่มีทุกข์ตัวใดที่จะไป
ขงัจิตขงัใจของท่านให้เป็นนักโทษเหมอืนอย่างแต่ก่อนเลย ท่านอยูเ่หนือทกุข์ทัง้มวล

ดังที่ท ่านอาจารย์ม่ันเคยพูดให้ฟังและได้เขียนไว้ในประวัติของท่านว่า  
พระอรหนัต์บางองค์ท่านยนืนิพพาน บางองค์ท่านน่ังนิพพาน บางองค์ท่านเดนินิพพาน 
บางองค์ท่านนอนนิพพาน ท�าไมท่านจึงท�าผิดแปลกจากมนุษย์ทั่วๆ ไปในโลกนี้เล่า  
ก็เพราะความรู้ความเห็นความสัตย์ความจริงที่มีอยู่ในใจของท่านไม่ได้เหมือนกับ
โลกทั่วๆ ไป ธรรมนั้นเป็นสมบัติของท่านโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับโลก ท่านจึงไม่ท�า 
เหมอืนโลก และโลกกท็�าเหมอืนท่านไม่ได้ การทีจ่ะขดัแย้งท่านว่าท่านท�าไม่ได้ ท่านเป็น 
อย่างน้ันไม่ได้ จึงเป็นโมฆะทั้งสิ้น หาความจริงไม่ได้ เพราะผู้น้ันไม่มีความจริง 
เหมอืนท่าน จะให้ท่านมาเป็นอย่างตวัเองได้อย่างไร ท่านเป็นท่านเตม็ตวั เรากเ็ป็นเรา 
แบบนี้อย่างเต็มยศ (ของปุถุชน ผู้ชอบชนดะ)
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ทกุขเวทนาในขนัธ์กส็กัแต่ว่าสมมตุอินัหน่ึงๆ เท่าน้ัน เช่น รูปํ คือกองรูป น่ีกเ็ป็น 
สมมุติอนัหนึง่ เวทนา สุข ทุกข์ เฉยๆ นีก่เ็ปน็อาการอันหนึง่ๆ ของขันธแ์ต่ละอยา่งๆ  
สิง่เหล่าน้ีเป็นสมมุตทิัง้มวล แต่จิตของท่านหลดุพ้นแล้วจากสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ี จิตจึง
เหนือสิ่งเหล่านี้ ทุกข์ภายในร่างกาย วาระสุดท้ายจะหนักมากขนาดไหนก็ไม่สามารถ
ท�าใจของท่านให้กระทบกระเทอืนให้หวัน่ให้ไหวเอนเอยีงไปได้เลย ด้วยเหตน้ีุท่านจึง 
สามารถปรินิพพานตามอัธยาศัยในท่าที่ตนถนัดในวาระสุดท้ายได้ตามความสะดวก
และอธัยาศยั โดยไม่มีเวทนาตวัใดทีจ่ะสามารถเข้าไปเหยยีบย�า่ท�าลายจิตใจของท่าน  
ให้เอนเอยีงไปได้เหมือนอย่างสามญัชนทัว่ๆ ไปเลย ด้วยเหตน้ีุ ท่านจึงปรินิพพานได้ใน 
ท่าต่างๆ ตามอธัยาศยัของท่าน เช่น ยนืนิพพานบ้าง เดินนิพพานบ้าง น่ังนิพพานบ้าง  
นอนนิพพานบ้าง ด้วยความเป็นอิสระเสรีภายในใจ เพราะท่านไม่มีเวทนาทางใจ

ค�าว่า เวทนา น้ี หมายถงึ เวทนาภายในจิต เวทนาในร่างกายน้ันม ีท่านรับทราบ 
เพราะท่านรู้ จะไม่รับทราบอย่างไร แม้แต่เรามกีเิลสอยูภ่ายในจิตใจเรายงัรู้ เจ็บตรงไหน 
ในส่วนร่างกาย เจ็บท้อง ปวดศีรษะ เรายงัทราบ ท�าไมท่านจะไม่ทราบ แต่ความทราบ 
ของเรากบัความทราบของท่านมันต่างกนั ความทราบของเราทราบไปตามยถากรรมของ 
คนมีกิเลส ไม่ได้หยั่งทราบด้วยความรู้จริงเห็นจริงเหมือนพระขีณาสพท่าน จึงต้อง
ยึดต้องถือ จึงต้องเกิดความทุกข์ทรมานภายในจิตใจไม่มีประมาณ เวลาร่างกาย 
ไม่สมประกอบหรือมีความทุกข์ความล�าบากข้ึนในอวัยวะส่วนใด ใจเลยกลายเป็น 
โรคกังวล โรควุ่นวาย โรคเสียอกเสียใจขึ้นมาด้วย

แต่พระขณีาสพท่านไม่ม ีเพยีงแต่รับทราบทกุขเวทนาทีเ่กดิขึน้ภายในขนัธ์เท่าน้ัน  
ขนัธ์กเ็ป็นขนัธ์ จิตเป็นจิต เวทนาจะไปแทรกจิตท่านได้อย่างไร เม่ือต่างอนัต่างจริงแล้ว 
ไม่กระทบกัน ขนัธ์แสดงตวัจนวาระสดุท้าย คือทกุขเวทนาแสดงตวั กแ็สดงตวัอยูใ่นวง
ขนัธ์โดยเฉพาะ ไม่สามารถไปแสดงตวัในวงจิตของท่านได้ น่ีแหละ ระหว่างพระอรหนัต์ 
กับเราต่างกันมากราวฟ้ากับดินหินกับเพชรนั่นแล

พระอรหันต์ท่านไม่มีเวทนาทางใจ เวทนามีอยู่เฉพาะภายในขันธ์นี้เท่านั้น ไม่มี
อยู่ภายในจิตของพระอรหนัต์ เม่ือเป็นเช่นน้ัน ท่านจะไม่ปรินิพพานในท่าต่างๆ ได้ตาม 
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ความต้องการของท่านหรือตามอัธยาศัยของท่านได้อย่างไร ท่านต้องเป็นท่านโดย 
สมบรูณ์ตลอดไป ไม่มีสมมุตใิดๆ อาจเอ้ือมลบล้างความจริงของท่านได้ตลอดอนันตกาล  
ความจริงเป็นอย่างน้ี เราจึงยอมในค�าพดูของท่านอาจารย์ม่ันทีว่่า พระอรหนัต์นิพพาน 
ในท่าต่างๆ กนั อย่างหมอบราบตามประสาคนโง่ ใครๆ อย่าเอาอย่าง จะกลายเป็นคนโง่  
พระโง่ไปหลายคนหลายองค์

ค�าว่า เวทนา น่ีเป็นสมมตุ ิจะเป็นสขุเวทนากต็าม ทกุขเวทนากต็าม อเุบกขาเวทนา 
ก็ตาม จะมีได้ภายในร่างกาย เกิดขึ้นภายในกาย สุขเกิดขึ้นภายในกาย ทุกข์เกิดขึ้น 
ภายในกาย เฉยๆ เกิดขึ้นภายในกายนี้เท่านั้น ไม่สามารถจะไปเกิดภายในจิตของ 
พระอรหนัต์ได้เลย เพราะจิตน้ันเป็นวสิทุธจิิต เป็นวมิตุตจิิตทีพ้่นจากสมมุตแิล้ว ท่านจึง 
ไม่มีเวทนาใดที่จะให้เสวย

ตามหลกัความจริง เวทนาทัง้ปวงเป็นสมมตุ ิแต่จิตของท่านเป็นวมุิตตจิิต จะเข้ากนั 
ได้อย่างไร ฉะน้ัน จึงไม่มีเวทนาใดทีจ่ะเข้าเหยยีบย�า่ท�าลายจิตใจของท่านได้ นอกจากสขุ 
ในหลกัธรรมชาต ิดงัทีท่่านว่า นิพพฺานํ ปรม ํสขุ ํนิพพานเป็นสขุอย่างยิง่ สขุในนิพพาน 
หรือสขุของท่านผู้บริสทุธิจิ์ตบริสทุธิน้ั์น ไม่ใช่สขุเวทนา เป็นสขุของวมิตุตจิิต เหนือสมมตุิ 
นี้ไปแล้ว สุขนั้นจึงไม่มีค�าว่า อนิจฺจ� เวทนา อนิจฺจา อย่างนี้ก็ไม่มี สุขก็เป็น อนิจฺจา 
ทุกข์ก็เป็น อนิจฺจา อุเบกขาเฉยๆ ก็เป็น อนิจฺจา หรือเป็น อนิจฺจ� ถ้าเป็นเวทนาแล้ว
ต้องมี อนิจฺจ� เป็นคู่กันเสมอไป

แต่สขุของพระอรหนัต์ สขุของวสิทุธจิิต น้ัน ไม่ใช่เวทนา จึงไม่ม ีอนจิจฺ ํทกุขฺ ํอนตตฺา  
เข้าไปแทรกได้เลย น่ีผิดกับสขุของโลก เวทนาของโลก ท่านจึงเรียก นพิพฺาน ํปรม ํสขุํ  
นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สุขน้ันเป็นสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์ ไม่ใช่สุข 
เสกสรรปั้นยอขึ้นมา สุขแล้วดับ ดับแล้วเกิดอยู่อย่างนั้น นี่แหละจิตของพระอรหันต์ 
ต่างกันอย่างน้ี เราควรทราบเอาไว้ เม่ือเราถงึขัน้ของท่านทีถ่งึแล้ว ถ้ายงัเขีย้วแหลมคม
และกัดเก่งอยู่ ค่อยไปชวนท่านต่อยก็ได้ไม่ห้าม กลัวเป็นบาป
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การทีท่ราบจากการได้ยนิได้ฟังน้ี ไม่ได้เป็นความแน่ใจนัก ยงัต้องมีความสงสยั
อยู่เป็นธรรมดา เพื่อจะทราบตามหลักความจริงในสิ่งที่เป็นจริงน้ัน ต้องทราบด้วย
ภาคปฏิบัติที่เรียกว่า ปฏิเวธธรรม พระพุทธเจ้าได้ธรรมมาสั่งสอนโลกก็ได้จากภาค
ปฏิบัติ ได้เป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาก็ได้จากภาคปฏิบัติ คือการประพฤติปฏิบัติ
ทางจิตตภาวนา เช่น เดนิจงกรม น่ังสมาธภิาวนา ผลจึงเกดิขึน้เตม็ภูมแิละเป็นศาสดา
ของโลก พระสาวกทั้งหลายท่านก็ประพฤติปฏิบัติเป็นอรหันต์ข้ึนมาด้วยภาคปฏิบัติ 
ไม่ได้เป็นขึ้นมาด้วยภาคจดจ�าเฉยๆ หรือภาคจดจ�าล้วนๆ

ความจ�าเป็นความจ�า ความจริงเป็นความจริง เราน�าความจ�าทีไ่ด้ศกึษาเล่าเรียนมา  
ไปประพฤตปิฏบิตัิตามที่เราเข้าอกเข้าใจจากการเลา่เรยีนมานัน้ กลายเปน็ภาคปฏบิัติ
ขึน้มา เมือ่ปฏิบตัติามทีเ่รียนมาแล้ว ผลคอืปฏิเวธ ความรู้แจ้งเหน็จริงย่อมรู้แจ้งเหน็จริง 
ไปโดยล�าดบัๆ จนกระทัง่รู้แจ้งแทงทะลเุป็นความจริงขึน้มาเตม็ภมูภิายในใจ เมือ่เป็น 
เช่นนั้น จะไม่ถามในสิ่งที่กล่าวมานี้ เช่น พระอรหันต์ท่านไม่มีเวทนาในจิตอย่างนี้  
จะปรากฏในจิตของเราเสียเอง จิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของเราน้ันไม่มีอะไรผิด
แปลกกัน เมื่อเข้าถึงความจริงเต็มสัดเต็มส่วนเหมือนกันแล้ว ไม่มีอะไรจะสงสัยกัน  
ไม่มอีะไรจะมาคดัค้านกนั ไม่มอีะไรมาลบล้างกนัได้ เพราะเป็นเหมอืนกนั จริงเท่ากนั  
เนื่องจากรู้แบบเดียวกัน

ดงัทีก่ล่าวว่าเวทนาในจิตของพระอรหนัต์ไม่มอีย่างน้ี ดูซว่ิาใจเราเป็นยงัไง เข้าใจ
ทนัท ีอ้อ เป็นอย่างน้ีเอง น่ีแหละทีว่่า ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้น้ันเหน็เราตถาคต เหน็ความจริงอนัน้ี 
ซึง่เป็นเหมอืนกนั ของเราฉันใด ของท่านฉันน้ัน ของท่านฉันใด ของเราฉันน้ัน นิพพานเทีย่ง 
หรือไม่เทีย่ง ดูจิตของเราก็รู้ ถามนิพพานว่าเทีย่งไม่เทีย่งไปท�าไม ตวักรู้็ นิพพานหรือ 
ไม่นิพพานอยู่ที่จิตนี้ นั่นเป็นชื่อต่างหาก ค�าว่านิพพานนั้นเป็นเงา หรือเป็นชื่อของ 
ธรรมชาติที่เราทรงอยู่เวลาน้ีรู้อยู่เวลาน้ี ได้แก่จิตที่บริสุทธิ์น้ี น่ีคือตัวประธานแท้  
ดตูวัประธานแล้ว รู้ตวัประธานแล้ว สงสยัเงาไปหาอะไร น่ีแหละหลกัความจริง ใครอยาก 
เป็นเจ้าของก็ปฏิบตัเิอา อย่าขีเ้กยีจ ความข้ีเกยีจคอืตวัสงัหารท�าลายมรรคผลนิพพาน 
ความขยันหมั่นเพียรต่างหากเป็นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพาน
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ธรรมะค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาท เป็นมัชฌิมาปฏิปทาอยู่เสมอ 
ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปไหน เพราะเหตุใด  
เพราะกิเลสทุกประเภทซึ่งเกิดภายในจิตใจหรือมีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลก ไม่มี
กเิลสตวัใดเปลีย่นหน้าเปลีย่นตาไปเป็นอย่างอืน่ พอทีจ่ะเปลีย่นแปลงมชัฌมิาปฏปิทา
ให้เป็นอย่างอืน่ เพือ่ให้ทนักบักเิลสประเภทน้ันๆ กเิลสเหล่าน้ีไม่เหนืออ�านาจแห่งธรรม 
จึงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงธรรมที่ทรงสอนแล้วน้ี เพราะทรงได้ผลมาแล้วจากปฏิปทา 
เหล่านี้ จึงต้องน�าปฏิปทาเหล่านี้มาปราบกิเลสตามที่พระพุทธเจ้าพาด�าเนินมา

ถ้าเราด�าเนินตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้น้ี ศาสนธรรมหรือ 
มัชฌิมาปฏิปทาน้ี คือตลาดแห่งมรรคผนิพพานของเราอย่างเต็มสัดเต็มส่วนน่ันเอง  
หาที่สงสัยไม่ได้เลย นอกจากจิตใจหรือการประพฤติปฏิบัติจะเป็นลุ่มๆ ดอนๆ สูงๆ 
ต�า่ๆ ไม่เป็นไปตามหลกัธรรมทีท่รงสอนไว้เท่าน้ัน จึงไม่สมหวงั ถ้าตัง้ใจปฏบิตัติามน้ี  
ค�าว่ามัชฌมิา คือธรรมเหมาะสมเพือ่มรรคผลนิพพานตลอดเวลาอยู่แล้ว การประพฤติ
ปฏิบัติก็เหมาะสมกับเหตุ ผลท�าไมจะไม่สมดุลกันเล่า ต้องสมดุล ผู้ปฏิบัติเช่นนี้แล
จะเป็นผู้รับมรดกที่พระพุทธเจ้าประทานให้

พระพทุธเจ้าไม่ได้เกดิขึน้จากไหน เกดิขึน้จากมชัฌมิาปฏปิทาน้ี สาวกทกุๆ องค์
อย่าว่าแต่ ๑,๒๕๐ องค์น้ีเลย เป็นหม่ืนๆ แสนๆ ล้านๆ องค์ ท่านกส็�าเร็จจากมัชฌมิาน้ี 
ทัง้น้ัน ไม่มทีีอ่ืน่เป็นทีส่�าเร็จมรรคผลนิพพานได้ นอกจากมชัฌมิาเป็นทางเดนิ เป็นเคร่ือง 
ช�าระซกัฟอก เป็นเคร่ืองหล่อหลอมให้จิตแต่ละดวงกลายเป็นจิตบริสทุธิข์ึน้มา ขอให้ 
เป็นที่ม่ันใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมและสถานที่ดังกล่าวมาน้ีเถิด เพราะเป็นที่ 
ที่เหมาะสมตลอดมาไม่เคยล้าสมัย คือในป่า ในเขา ในที่สงัดวิเวก ดังที่ท่านพาอยู่
พาด�าเนินมา

การขบการฉัน ดงัได้กล่าวมาแต่เบือ้งต้นว่า เป็นปัจจัยเคร่ืองอาศัยของวบิากขันธ์ 
เท่านั้น ไม่ใช่เป็นสิ่งส�าคัญดังวิสุทธิธรรมที่เรามุ่งมั่นอยู่เวลานี้ สิ่งที่เรามุ่งมั่นนั้นคือ 
วสิทุธธิรรม ซึง่เป็นธรรมส�าคัญมาก ส่วนปัจจัยเคร่ืองอาศยัต่างๆ เป็นเพยีงเคร่ืองบ�ารุง 
เยยีวยาธาตขุนัธ์พอให้อยู่ได้เป็นไปได้วนัหน่ึงๆ เท่าน้ัน อย่าได้ลมืเน้ือลมืตวักบัสิง่อาศยั 
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ว่าเป็นเน้ือเป็นหนัง เป็นตวัของตวัขึน้มา จะลมือรรถลมืธรรม สิง่เหล่าน้ีจะกลายเป็นภัย 
เหยยีบย�า่ท�าลายจิตใจลงไปโดยไม่รู้สกึตวั การเหยยีบย�า่ท�าลายจิตใจ กค็อืการเหยยีบย�า่ 
ธรรมซึง่จะเกดิขึน้ภายในใจน้ันแล ให้พากนัระมดัระวงัเสมอ ค�าว่า สกกฺาโร ปริุส ํหนฺติ  
ลาภสกัการะฆ่าบรุุษผู้โง่ให้ฉิบหายจากธรรม ก็คอืความลมืตวักบัสิง่เหล่าน้ีแล จะเป็น 
อะไรมาจากที่ไหน

การประพฤติปฏิบัติให้เล็งดูจิต อย่าดูที่อื่น กิเลสอยู่กับจิต แสดงออกที่จิต  
ไม่ว่าดี ว่าชัว่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะตณัหา คิดมากคดิน้อยคดิข้ึนทีจิ่ต  
เกิดขึ้นที่จิต เผาลนที่จิต ไม่ได้เผาที่ไหน มัชฌิมาปฏิปทา มีสติปัญญาเป็นส�าคัญ  
ให้สอดส่องมองดูจิตตลอดระยะเวลา เพราะเรามีหน้าที่อันเดียวเท่านี้

พระบวชมาปล่อยหมดแล้วกจิบ้านการเรือนอะไรๆ ทีโ่ลกจัดท�ากนั มแีต่ปฏบิตัิ
ศลีธรรมอย่างเดยีว ไม่เกาะเกีย่วกบัสิง่ภายนอก ส่วนอาหารปัจจัยสีท่ีก่ล่าวมา ไม่ต้อง 
เป็นกังวล ผิดวิสัยพระศิษย์ตถาคต เป็นหน้าที่ของประชาชนศรัทธาญาติโยมเขา 
ซึ่งพร้อมและบริบูรณ์อยู่แล้วอยากจะสนับสนุนผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติก�าจัดกิเลส  
เพ่ือได้บุญได้กุศลกับท่านเหล่าน้ัน เอ้า ปฏิบัติลงไป ถ้าเป็นลูกศิษย์ตถาคตเข้าสู่ 
สงครามแล้วไม่ต้องกลวัตาย ผู้ปฏิบตัไิม่ได้ตายเพราะการต่อสูก้บักเิลส ดงัพระพทุธเจ้า 
เพยีงสลบ แต่กเิลสตายเรียบ ดเูอาในต�ารามใีห้ด ูไม่โกหก ส่วนมากคนเรามแีต่กเิลส
ย�่ายีตีแหลกให้ตายทั้งนั้นแหละ

จงเหน็โทษแห่งการย�า่ยตีแีหลกของกิเลสจนถงึขัน้ตายแล้วเกดิ เกดิแล้วตายอยูน้ี่  
ในภพน้อยภพใหญ่ไม่หยดุไม่ถอยมาจนบดัน้ี ควรจะเหน็โทษในสิง่เหล่าน้ีมากกว่าการ
กลวัทกุข์กลวัตายทีจ่ะต่อสูก้บักเิลสเป็นไหนๆ เราเป็นนักธรรมะต้องเลง็เหตผุลยิง่กว่า
ความกลัวทุกข์กลัวตายโดยไม่มีเหตุผล จึงถูกหลักของธรรมที่จะท�าให้พ้นทุกข์ และ 
ผู้เช่นน้ันจะพ้นทกุข์ได้ไม่สงสยั ไม่ต้องกลวั ขึน้บนเวทแีล้วกลวัตายท�าไม ถ้ากลวัตาย
อยูบ่นเวทต่ีอยไม่ออก ต่อยไม่เตม็เมด็เตม็หน่วย ก�าลงัตก เพราะขาดก�าลงัใจ เดีย๋วถกู 
เขาน็อกเอา ให้มแีต่ความหวงัชนะกบัความชนะเท่าน้ันอยูใ่นหวัใจขณะต่อสู ้นักต่อสู้ 
ขึน้บนเวทแีล้วมแีต่ความหวงัชนะ ไม่มคี�าว่ากลวัคู่ต่อสู ้น่ีเราก้าวขึน้บนเวทแีล้ว เพศของ 
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เราเป็นเพศนักรบ ไม่ใช่เพศนักหลบ นักหลอกตวัเอง และหลอกประชาชนทีเ่ขาศรัทธาใน 
พทุธศาสนา ศรัทธาในพระ ต้องสูส้ดุก�าลงั สูจ้นสดุขดีสดุแดน สูจ้นได้ชยัชนะมาสูส่งัคม 
พุทธศาสนาอย่างสง่าผ่าเผยและภาคภูมิในตัวเอง

ทกุสิง่ทกุอย่างเคร่ืองสนับสนุนมพีร้อมแล้ว อาหารปัจจัยจะกนิให้ตายกไ็ด้ถ้าเรา
ไม่เสยีดายธรรม ถ้าเหน็ขีด้กีว่าไส้ กพ็งุทะลพุงุระเบดิไม่รู้ตวั ลิน้แซงอยูเ่ร่ือย แซงอรรถ 
แซงธรรมน่ะ ท้องปากแซงอยู่เรื่อยๆ หาเวลาว่างไม่มี หาเวลาบกพร่องบ้างไม่มี มีแต่ 
เร่ืองกนิๆ แบบกเิลสตณัหาอาสวะบรรจุเข้าเตม็ เตม็เท่าไรยิง่บรรจุเข้าไปๆ สดุท้ายกต็าย 
เพราะกเิลสไม่มเีมืองพอ ท่านจึงน�าธรรมมาสกดัลดักัน้ไว้เพือ่รักษาชวีติพระไม่ให้ตาย 
เพราะท้องแตกว่า โภชเน มตฺต�ฺ�ุตา ให้รู้จักประมาณในการบริโภคขบฉัน

อย่าลมืเน้ือลมืตวัในปัจจัยสีซ่ึง่เป็นเคร่ืองอาศัยเท่าน้ัน สิง่ทีมุ่ง่หวงัอย่างแรงกล้า  
คืออรรถคือธรรม ความประเสริฐเลศิเลออยู่ทีธ่รรมในใจ เอา สูล้งไป จะตายด้วยการต่อสู ้
กับกิเลสก็ให้เหน็เสยีท ีไม่เคยมีในศาสนาของพระพทุธเจ้าน้ี นักต่อสูสู้ก้บักเิลสจนตาย  
ที่เห็นมามีแต่กิเลสน่ันแหละตายเวลาต่อสู้เข้าไปๆ ดังพระพุทธเจ้าก็สลบสามหน 
พระองค์กไ็ม่ตาย สดุท้ายกเิลสตายไม่มเีหลอื น่ัน สาวกทัง้หลายได้รับความทกุข์ทรมาน 
เพราะการต่อสูกั้บกเิลสมามากเท่าไร กไ็ม่ได้ยนิว่าท่านตาย สดุท้ายกเิลสตายๆ จึงได้ 
ปรากฏเป็นผู้วเิศษวโิสขึน้มาเพราะการต่อสู ้น่ีแหละคณุค่าแห่งการต่อสู ้ท�าให้คนบริสทุธิ ์
พุทโธขึ้นมาในใจได้อย่างเด่นชัด

เราเป็นลูกศิษย์ของตถาคต ต้องถือเอาเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้ามาด�าเนิน 
อย่าสักแต่ว่ากล่าว พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ใจลอยเมฆไปไหนหรือลงนรกอเวจีที่ไหน 
ก็ไม่รู้ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ว่าแต่ปากคิดแต่ใจแย็บเดียว ถูกกิเลสฉุดลากไปต้มตุ๋น
ที่ไหนก็ไม่รู้ วันหนึ่งๆ หาเวลาคิดตามคลองอรรถคลองธรรมเพียงแย็บๆ แทบไม่มี 
และด�าเนินไปนิดๆ หน่อยๆ ก็หาว่าทุกข์ว่าล�าบากไปเสีย ซึ่งล้วนแต่เป็นกลมายาของ
กเิลสมนัหลอกมนัลวงไม่ให้เข้าช่องอรรถช่องธรรม เพราะกลวัจะผ่านอ�านาจมันไปเสยี  
มันจึงไม่ยอมให้ไป มัดไว้กับความขี้เกียจอ่อนแอ มัดไว้กับความหนุ่มน้อยก�าลัง
เพลดิเพลนิ มัดไว้กบัความเฒ่าแก่ชราจ�าศลีภาวนาไม่ได้ มดัไว้กบัความยุง่ยากจิปาถะ
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จนประมาณไม่ได้ และอยู่ในเงื้อมมือของมันเรื่อยมา นี่แหละค�าว่า มารๆ คืออะไร  
กเิลสมารเป็นเบอร์หน่ึงในหวัใจของคนและสตัว์ เฉพาะอย่างยิง่ในหวัใจของเรา ซึง่เป็น 
นักปฏบิตั ิให้ทราบว่ามารคอือะไร กค็อืกเิลสทกุประเภท ไม่มอีะไรทีเ่ป็นมารเท่ากเิลส 
ให้เห็นมารรู้มารที่ตรงนี้ และปราบมารที่ตรงนี้

การต่อสู้กับกิเลสก็อย่าออมก�าลังอย่าออมแรง เพราะเราไม่เคยเห็นกิเลสตัวใด 
ตั้งแต่ประพฤติปฏิบัติมาอย่างเต็มสติก�าลังความสามารถจนถึงปัจจุบันน้ีว่าเป็นตัว
สุภาพเรียบร้อยอ่อนโยน (เวลาดัดสันดานเรา มันท�าเบาๆ ออมแรงไว้ กลัวเราทุกข์
มาก) พอทีจ่ะต่อสูม้นัด้วยความสภุาพอ่อนโยนน่ิมนวล นอนราวกบัตาย หลบัครอกๆ 
แทบจะได้ กุสลา มาติกา ไม่รู้จักตื่นท�าก็ได้ เดินเซ่อๆ ท�าก็ได้ จิตเถ่อไปไหนมองไป
ไหนกไ็ด้ อยู่สะดวกสบาย กนิให้มากนอนให้มากเหมอืนกับหมูตวัหน่ึง กเิลสกต็ายไป 
อย่างเรียบวุธด้วยวิธีการเหล่าน้ี เราไม่เคยเห็น เคยเห็นแต่ฟัดกันเต็มเหน่ียว เอ้า  
มันไม่ตายให้เราตาย เราไม่ตายให้มันตายเท่านั้น สู้กันอย่างไม่ถอย

นอกจากน้ันยังทรมานทางกายช่วยจิตตภาวนาอกีด้วย เพราะกิเลสมันมทีางกาย
เป็นก�าลงัเคร่ืองส่งเสริมมนัด้วย กนิมากๆ เข้าไป ร่างกายอ้วนพขีึน้มา กเิลสมันกต็วัดี 
ตวัเด่นขึน้มา แล้วเหยยีบย�า่ท�าลายจิตใจลงไป การภาวนาโงหวัไม่ขึน้ เมือ่เป็นเช่นน้ัน 
ต้องตดัทอนก�าลงัทางร่างกาย นอนมากมันท�าให้มกี�าลงัมากและท�าให้ทบัถมจิตใจมาก  
กนิมากมกี�าลงัมาก มนัทบัถมจิตใจมาก การภาวนาก้าวไม่ออก ตดัอาหารลงไป ตดัเร่ือง 
การหลบัการนอนลงไป ตดัก�าลงัทางกายในแง่ต่างๆ ลงไปโดยล�าดบั จิตใจจะได้ภาวนา 
สะดวกขึ้น ความจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ

เวลาร่างกายมกี�าลงัน้อยลงไป ลดลงไปๆ จิตใจมีก�าลงักล้าแขง็ขึน้ทกุระยะ เวลาที่ 
เราประกอบความเพยีรอยูเ่หน็ได้ชดั เมือ่เป็นเช่นน้ัน ถงึจะยากล�าบากก็ต้องทนเพราะ 
ทางไปสายนี้ยากก็ไป ง่ายก็ไป ขรุขระก็ไป เพราะทางไปอยู่นี้ ทางเดินอยู่นี้ ทางเดิน 
เพือ่ความพ้นทกุข์อยูต่รงน้ี อบุายวธิเีพือ่ฆ่ากิเลสอยูท่ีต่รงน้ีๆ กต้็องได้ทนทกุข์ทรมาน
ตนท�าไปเพราะเคยเห็นผลอย่างน้ี น่ีละการประพฤติปฏิบัติจึงต้องใช้อุบายหลายแง่ 
หลายทาง ไม่สักแต่ว่าเดินจงกรมแล้วก็เดินไปเฉยๆ ไม่ได้ค�านึงถึงเหตุถึงผลว่าได้ 
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ผลมากน้อยเพียงไร เดินสักแต่เป็นกิริยาใช้ไม่ได้ ต้องเอาให้จริงให้จัง มีสติปัญญา
ก�ากับงานและคอยทดสอบผลได้ผลเสียของตนอยู่เสมอ

สตแินบอยู่กับจิต น้ีแลคือผู้รักษาจิต สตเิป็นส�าคัญ ปัญญาเป็นผู้ใคร่ครวญเหตผุล 
ดีชั่วประการต่างๆ ธรรมสองอย่างนี้เป็นส�าคัญ วิริยะ คือความเพียร นี่เป็นเครื่อง
สนับสนุนเป็นก�าลังใจเพื่อความเพียร ความจดจ่อต่อเนื่องกันเพื่อท�าลายกิเลส แล้ว 
สติปัญญาเป็นส�าคัญมาก เราไม่เห็นอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าสติปัญญาในการปราบ
ปรามกิเลส แม้แต่ขั้นต้นๆ สติปัญญาก็มีความจ�าเป็นอยู่เช่นนั้น จนกระทั่งถึงวาระ
สดุท้าย เอ้า ลงไป ค�าว่าวาระสดุท้ายคอือะไร ถงึข้ันกเิลสละเอยีด ถงึข้ันธรรมละเอยีด 
สติปัญญาต้องละเอียดไปตามกิเลสไม่อย่างนั้นไม่ทันกัน

ใครจะว่ากเิลสมันโง่เมือ่ไร กเิลสจอมฉลาดจึงได้ครองไตรภพ สตัว์โลกเกดิตาย
อยู่นี้เพราะอ�านาจของกิเลสทั้งนั้น ไม่ใช่เพราะอ�านาจของอะไร ถ้ากิเลสไม่แหลมคม
เหนือกว่าสตัว์โลก ใครจะไปเชือ่ ใครจะไปยอมจ�านนกบักเิลส เพราะกท็ราบแล้วว่ากเิลส
เป็นภัย เหตใุดจึงไม่ทราบในขณะทีมั่นกล่อม กเ็พราะอบุายของเรา สตปัิญญาของเรา 
ไม่ทันมันนั่นเอง จึงจ�าต้องยอมจ�านนมันไปโดยไม่รู้สึกตัว นี่เวลาสติปัญญาเราผลิต 
ขึน้มาๆ ทนักเิลสประเภทน้ีแล้ว ต่อไปก็ทนักเิลสประเภทน้ัน เหน็โทษของกเิลสประเภทน้ี  
เหน็เล่ห์เหลีย่มของกเิลสประเภทน้ัน แก้เล่ห์เหลีย่มของกิเลสน้ีไปได้ แล้วแก้เล่ห์เหลีย่ม 
ของกิเลสประเภทน้ันได้โดยล�าดับ และฆ่าได้โดยล�าดับด้วยเร่ือยไปๆ จนกระทั่ง  
เอ้า พูดกันให้ถึงเหตุถึงผลถึงอรรถถึงธรรม ฟาดกันไปถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้ว 
เอาละที่นี่

ค�าว่า มหาสตมิหาปัญญา หมายถึง สตปัิญญาอตัโนมตั ิหมนุตวักับเหตกุารณ์ต่างๆ  
อยู่ตลอดเวลา ไม่มีค�าว่ายืน ว่าเดิน ว่านั่ง ว่านอน จะเผลอตัวขณะใด เว้นแต่ขณะ 
หลับเท่านั้น นอกนั้นสติปัญญาจะต้องท�างานอยู่ตลอดเวลา จนถึงกับได้ยับยั้งเอาไว้ 
ไม่เช่นนั้นจะเลยเถิด ดังท่านกล่าวไว้ในธรรมสังโยชน์เบื้องบนว่า อุทธัจจะ ความฟุ้ง  
ความฟุง้ซ่านร�าคาญ อทุธจัจะ น้ี หมายถงึความเพลนิในงานของตน ไม่ใช่อทุธจัจกกุกจุจะ  
แบบนิวรณ์ห้า ซึ่งมีอยู่ในสามัญชนทั่วไป
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อทุธจัจะ น้ี เป็นสงัโยชน์เบือ้งบน จะตดัได้ด้วยอรหตัตมรรคเท่าน้ัน ท่านผู้ทีด่�าเนิน
อรหตัตมรรค จะเป็นผู้เพลดิเพลนิในธรรมข้อน้ี จึงเรียกว่า อทุธจัจะ ความเพลนิเกนิตวั 
กไ็ม่ถูกนะ ถ้าจะพดูเป็นการเตอืนกบ็อกว่าความเพลดิเพลนิเกนิไปไม่ถกูนะ งานแม้จะได้ 
เพราะการกระท�าก็จริง แต่การกระท�างานทั้งหลายนั้นย่อมมีการพักผ่อนเป็นธรรมดา 
พกัผ่อนนอนหลบั พกัผ่อนรับประทานอาหาร แม้แต่รถวิง่ไปตามถนนยงัต้องเตมิน�า้มัน 
ยังต้องพักเครื่อง

ผลจะได้เพราะการท�างานก็จริง แต่เมือ่ท�าไปจนหมดก�าลงัแล้ว ผลของงานจะได้ 
มาจากไหน น่ีสติปัญญาเม่ือหมุนตัวไม่หยุด ไม่พักผ่อนหย่อนตัวบ้างเลยก็เหน่ือย  
จิตเหน่ือยเมื่อยล้าจึงต้องพักในวงสมาธิ ท่านบอกให้เข้าพักในสมาธิเสียให้จิตม ี
ความสงบ พอได้รับความสงบเป็นก�าลงัแล้ว จิตมกี�าลงัออกพจิารณา เช่นเดียวกบัคนที ่
ท�างานจนก�าลงักายและจิตเหน่ือยเมือ่ยล้า แล้วกม็าพกัผ่อนนอนหลบั มารับประทาน 
อาหารให้สะดวกสบาย ถงึเวลาจะเสยีไป อาหารการบริโภคเหล่าน้ันจะเสยีไปกต็าม แต่ได้ 
ก�าลังขึ้นมาชดเชยกันเพื่อการงานต่อไปอีกและเพื่อเพิ่มผลแห่งงานขึ้นไปโดยล�าดับ 
เพราะก�าลังเกิดจากการพักผ่อนและการรับประทานนั้น

น่ีการพกัผ่อนในสมาธจิะเสยีเวล�า่เวลาบ้างไม่เป็นไร เพราะก�าลงัชาร์จ พดูง่ายๆ 
ชาร์จแบตเตอร่ีทางด้านจิตใจ ให้จิตมีความสงบ มกี�าลงัทางสมาธ ิในขณะทีพ่กัต้องพกั 
จริงๆ ไม่ยุ่งกับสติปัญญาใดๆ ทั้งสิ้น พอออกจากการพักแล้ว จิตจะมีก�าลังวังชา  
สติปัญญาแหลมคม กิเลสตัวนั้นแล สติปัญญาประเภทที่เคยแก้กิเลสนี้แล ใส่เข้าไป
ขาดสะบัน้ๆ เพราะก�าลงัสตปัิญญามมีาก เน่ืองจากได้พกัผ่อนอย่างสะดวกสบายแล้ว 
นี่วิธีการด�าเนินวิปัสสนาโดยสม�่าเสมอ

เมือ่ถงึขัน้น้ีแล้วความขีเ้กยีจขีค้ร้านหายหน้าไปหมด นอกจากได้ร้ังเอาไว้เท่าน้ัน  
ความเห็นโทษก็ถึงใจ นอนใจได้ยังไง ความเห็นคุณก็ถึงใจ เห็นโทษแห่งกิเลส 
ทุกประเภท เห็นอย่างถึงใจ เห็นอย่างซึ้ง เห็นอย่างน่าเข็ดน่าหลาบ เห็นอย่างน่ากลัว 
คนเราเม่ือกลวัแล้วอยูไ่ด้ยังไง ทีไ่หนจะเอาตวัรอดได้ต้องเผ่น ทีไ่หนเหน็ว่าจะพ้นภัย 
ต้องเผ่นไปทีน่ั่น น่ีจิตเหน็ว่าจะพ้นภยัด้วยวธิไีหนกต้็องโดดออก จะพ้นภัยด้วยวธิต่ีอสู้
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กับกิเลสก็ต้องต่อสู ้เหมอืนทีต่่อสูด้้วยปัญญา เพราะความเหน็คณุแห่งความพ้นทกุข์  
และเพราะธรรมอัศจรรย์ตามขั้นที่ปรากฏอยู่ในใจพาให้ฮึกหาญ

แม้จะไม่ถึงขั้นอัศจรรย์เต็มภูมิก็ตาม ขึ้นชื่อว่าธรรมแล้ว ย่อมเป็นของแปลก  
ของอศัจรรย์อยู่ภายในจิตใจของผู้รู้ผู้เหน็น้ันแล้ว น้ันแลเป็นสิง่ทีมี่คุณค่าอยูภ่ายในใจ 
อยูแ่ล้ว และเป็นเคร่ืองสนับสนุนให้มีก�าลงัใจเพิม่ข้ึนทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัธิรรมเบือ้งสงู 
ขึ้นไปไม่หยุดหย่อน ว่าให้พ้นเท่านั้น ไม่พ้นก็ให้ตายเท่านั้น ค�าว่าถอยมีไม่ได้แล้ว นี่ 
สตปัิญญาอตัโนมตัเิป็นอย่างน้ัน ในคร้ังพทุธกาลท่านว่า มหาสตมิหาปัญญา คอื หมนุตวั 
เป็นเกลยีวอยูต่ลอดเวลา อตัโนมตั ิไม่มคี�าทีว่่าบงัคบับญัชา นอกจากต้องได้ร้ังเอาไว้  
เพราะจะเป็นอุทธัจจะคือฟุ้งเกินไป เพลินกับการกับงานการพิจารณาค้นคว้าจนเกิน
ความพอดีไป แต่ไม่ได้ผลเท่าที่ควร จึงต้องให้พักผ่อนในสมาธิเสีย เมื่อมีก�าลังแล้ว
จึงพิจารณาค้นคว้าต่อไปจนกระทั่งทะลุปรุโปร่งไปหมด

อุทธัจจะ คือ ความฟุ้ง ความเพลิดเพลินในงานของจิต มานะ ความถือความรู้
ทีเ่ตม็ไปด้วยอวชิชาน่ันเอง จะเป็นอะไรเอาให้มันถงึน่ันซ ิทีก่ล่าวมาทัง้หมดน้ีเป็นของ
ปลอมเม่ือไร มอียูก่บันักปฏิบตั ิฝึกให้ได้ จิตเป็นสิง่ทีฝึ่กได้ ฝึกไม่ได้ พระพทุธเจ้าดี 
ไม่ได้ เป็นศาสดาของโลกไม่ได้ พระธรรมกระเทอืนโลกธาตอุยูเ่วลาน้ี ออกจากจิตท่าน 
ทีไ่ด้ฝึกมาทัง้น้ัน จิตเป็นสมบตัขิองเรา ไม่ใช่สมบตัขิองใคร เราเป็นผู้รับผิดชอบภายใน 
จิตของเรา เป็นก็เรา ตายก็เรา สุขก็เรา ทุกข์ก็เรา รับทั้งนั้น เมื่อเป็นเช่นนั้น เราจะ 
ปล่อยให้กิเลสเหยียบย�่าท�าลายอยู่ตลอดไปสมควรแล้วเหรอ ต้องเอาให้จริงให้จัง 
นักปฏิบัติ

อย่ามองอะไรยิง่กว่าใจซึง่เป็นสถานทีเ่กดิเหต ุมหาเหตอุยูท่ีน่ั่น โรงผลติงานของ
กิเลสประเภทต่างๆ อยู่ที่นั่น ในขณะเดียวกันโรงผลิตอรรถผลิตธรรมก็อยู่ที่นั่น เอ้า 
แยกแยะกันเข้าไป จิตน้ีเป็นตวัส�าคญัมาก เอาให้ถงึเหตถุงึผล จิตน้ีเป็นเหมอืนนักโทษ
เวลานี้ ธรรมเป็นเครื่องแก้เครื่องปลดเปลื้อง กิเลสเป็นเจ้าอ�านาจบังคับบัญชาจิตใจ 
แก้ลงไปๆ เมื่อแก้ลงไปได้มากน้อยจิตจะดีดขึ้นมาๆ โดยล�าดับล�าดา จนกระทั่งแก้
ได้หมดโดยสิ้นเชิง ไม่มีสิ่งใดเหลือแล้ว นั้นแลความหมุนตัวของสติปัญญาที่เป็นไป
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กับเหตุการณ์ต่างๆ ในวงความเพียรย่อมยุติลงเอง เหมือนกับนักรบ เมื่อได้ชัยชนะ
เต็มที่แล้ว การรบพุ่งชิงชัยที่เป็นไปทั้งวันทั้งคืนนั้นก็ยุติกันลง

สติปัญญากับกิเลสเมื่อได้ฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไป จนไม่มีกิเลสตัวใดมา 
ต่อกรแล้ว เรื่องความหมุนติ้วๆ อยู่ด้วยสติปัญญานี้ก็หมดหน้าที่ไป เหลือแต่ความ
บริสทุธิล้์วนๆ เอ้า อยูไ่หนอยูเ่ถอะทีน่ี่ ไม่มีกาลไม่มสีถานที ่ไม่ยุง่กบัอดีตว่าเคยเป็นมา
อย่างไร ไม่ยุ่งกบัอนาคตว่าจะไปเกดิเป็นอะไรต่อไปอกี ปัจจุบนักรู้็เท่า ไม่ยดึมัน่ถอืมัน่ 
ในความรู้ความเป็นของตน ต่างอันต่างจริงทุกสัดทุกส่วน จิตก็จริงตามจิต จริงตาม 
หลักธรรมชาติ จริงในความประเสริฐของตน เมืองพออยู่ที่น่ี พอจิตหมดภัยแล้ว 
ทุกสิ่งทุกอย่างได้คลายไปตามๆ กัน น้ันแลคือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติอันเป็น 
ที่พึงใจ

พระพทุธเจ้ากดี็ สาวกทัง้หลายกด็ ีได้น�าจิตดวงน้ีขึน้มาประกาศธรรมสอนโลกน้ัน  
ได้มาด้วยภาคประพฤติปฏิบัติ และได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความเป็น 
นักต่อสู ้ไม่ใช่ได้มาด้วยความขีเ้กียจขีค้ร้าน ความเหน็แก่ปากแก่ท้อง ความเหน็แก่หลบั 
แก่นอน ขีเ้กยีจอ่อนแอ น่ันไม่ใช่ทางของผู้จะด�าเนินตนเพือ่ความพ้นทกุข์ แต่เป็นทาง 
อันเตียนโล่งของกิเลสที่จะสั่งสมฟืนไฟขึ้นมาภายในใจโดยถ่ายเดียว

น่ีท่านทัง้หลายมาจากทีต่่างๆ ได้มาอบรมศกึษาอยูใ่นส�านักน้ี ผมมคีวามเมตตา
สงสาร ถึงจะอยู่ด้วยกันมากบ้างก็ทนเอา ท่านองค์นั้นก็มีหัวใจองค์นี้ก็มีหัวใจ เป็นผู้
มุ่งมาเพือ่อรรถเพือ่ธรรม ผมเองกไ็ด้คิดเทยีบเคียงทกุสดัทกุส่วนแล้วกบัหมูก่บัเพือ่น 
เพราะเราเคยเป็นผู้น้อยมาแล้ว ไปเสาะแสวงหาครูอาจารย์ที่ไหนที่ต้องจิตต้องใจ  
เป็นผู้ที่น่าเคารพกราบไหว้เป็นที่ลงใจของเราน้ัน มันหายากนักยากหนากว่าจะพบ 
เห็นท่าน

เมื่อไปถึงครูบาอาจารย์องค์ใดที่เป็นที่สนิทติดใจกับท่าน ด้วยความเช่ือความ
เลือ่มใสจริงๆ แล้ว เราพอใจทีจ่ะอยู ่อยากให้ท่านเมตตาสงสารรับไว้สัง่สอน ใจจะขาด 
ออกจากหทยัของเรา ถึงขนาดน้ันทเีดียวส�าหรับผม น้ีหมูเ่พือ่นมาศกึษาอบรมก็เหน็ใจ
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อย่างนั้นเหมือนกัน ถึงจะไม่ได้อยู่ แต่ได้รับการอบรมชั่วกาลชั่วเวลาก็ยังดี นี่แหละ
ขอให้คิดเห็นอรรถธรรมที่กล่าวมาเหล่าน้ีน�าไปประพฤติปฏิบัติ อย่าท้อถอยอ่อนแอ 
สิ่งเหล่าน้ีเคยมีอยู่ในหัวใจเราอยู่แล้ว ไม่เห็นเป็นของประเสริฐของอัศจรรย์จากมัน 
นอกจากธรรมอันประเสริฐที่จะเกิดขึ้นจากความเพียร ความหนักเอาเบาสู้เท่านั้น

น่ีวันน้ีได้อธิบายธรรมภาคปฏิบัติให้ท่านทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจ ทางพระเป็น
ส�าคัญ เพราะเป็นจุดศูนย์กลางแห่งจิตใจของประชาชน และเป็นผู้รักษาศาสนาใน
วงภายใน และมีหน้าที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพศก็ประกาศอย่างเด่นชัดแล้วว่า เพศนี้ 
เป็นเพศสมณะ เป็นเพศทีบ่�าเพญ็อรรถธรรมโดยถ่ายเดยีว จึงได้แสดงให้ท่านทัง้หลาย 
ได้เข้าอกเข้าใจเพื่อน�าไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนตลอดผู้เกี่ยวข้อง 
มากน้อย

บรรดาศรทัธาญาติโยมทั้งหลาย จติใจก็เหมือนกันกับพระ ต่างกันก็สักแต่เพศ 
เท่าน้ัน จิตใจไม่มีค�าว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย มีความรักใคร่ชอบใจศรัทธาในศาสนา 
เช่นเดียวกัน การประพฤติปฏิบัติตนในคุณงามความดีทั้งหลายเป็นสิริมงคลแก่เรา  
เช่นเดยีวกบัพระท่านประกอบหน้าทีก่ารงานทางด้านธรรมะของท่าน เป็นสริิมงคลแก่ใจ 
ของท่าน เรามาประกอบบ�าเพญ็คุณงามความดีทัง้หลาย มีทาน ศีล ภาวนา เป็นส�าคญั  
กเ็ป็นสริิมงคลแก่จิตใจของเรา ใจเป็นส�าคญัมาก ขอให้พยายามบ�ารุงใจ ใจเป็นหลกัใหญ่  
ใจเป็นนักท่องเที่ยว ดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพูด หาข้อแย้งไม่ได้

จะท่องเที่ยวไปไหนก็ตาม ขอให้ท่องเที่ยวไปด้วยบุญด้วยกุศล ด้วยคุณงาม
ความดีเป็นเคร่ืองสนับสนุนเถดิ จะเป็นทีเ่บาอกเบาใจ เป็นทีส่ะดวกสบาย เป็น สคุโต  
ไปก็ดี อยู่ก็เป็นสขุ เกดิในภพใดชาตใิดถ้ามคีณุงามความดีเป็นเคร่ืองหล่อเลีย้งจิตใจ 
เป็นเครื่องบ�ารุงจิตใจสนับสนุนจิตใจ เป็นเครื่องเสวยของใจอยู่แล้ว อยู่สบายทั้งนั้น 
ความดีจึงไม่ล้าสมัย ให้พากันพยายามบ�าเพ็ญ

วาระน้ีเป็นวาระที่เหมาะสมมากส�าหรับเราทุกท่าน หากชีวิตหาไม่แล้วก็ต้อง 
หยุดชะงักในงานทั้งหลาย ก้าวไม่ออก เพราะคนตายแล้วไม่มีงาน ท�าไม่เป็น ขณะนี้
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ยงัมชีวีติอยู ่จะรีบเร่งขวนขวายสิง่ใดกรี็บเร่งเสยี สมบตัภิายในกใ็ห้ม ีสมบตัภิายนอก
ก็ให้มี อยู่ก็เป็นสุข ไปก็เป็นสุข ไม่ขาดทุนสูญดอกทั้งอยู่ทั้งไปส�าหรับคนมีธรรม 
มีบุญกุศลอยู่ที่ใดไปที่ใด ไม่อดไม่จนในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อ

การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควร จึงขอยุติเพียงแค่นี้
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โอชารสแห่งธรรม

เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

ใจที่ถูกบังคับบีบคั้นหรือกดถ่วงอยู่ตลอดเวลา กับใจที่หลุดพ้นจากสิ่งบังคับ
บีบคั้นกดถ่วงนี้ไปโดยสิ้นเชิงแล้ว ต่างกันมาก โดยไม่มีสมมุติใดจะเทียบได้ เพราะ
จิตประเภทน้ันไม่ได้อยู่ในวงสมมุติพอจะมาเทียบให้ถูกต้องตามหลักความจริงของ
ธรรมชาตน้ัินได้ แม้จะมข้ีอเปรียบเทยีบ ก็เทยีบกนัไปอย่างน้ันเอง ไม่ตรงตามความจริง 
ที่เป็นอยู่ของธรรมชาติน้ัน เมื่อโลกมีสมมุติ มีข้อเปรียบเทียบ ก็จ�าต้องน�ามา 
เปรียบเทียบกัน

เราดนัูกโทษในเรือนจ�าทีถ่กูกดขีบ่งัคบั เสยีความอสิระอยูต่ลอดเวลา ตัง้แต่วนั 
ก้าวเข้าสู่ความเป็นนักโทษหรือต้องโทษ จนกระทั่งวันออกหรือวันพ้นโทษ เขาจะมี
ความสขุอย่างไรบ้าง แม้จะมกีารหวัเราะกนับ้างด้วยเร่ืองราวต่างๆ ทีท่�าให้หวัเราะ กค็อื 
นักโทษหวัเราะอยูน่ั่นเอง ฟังแต่ว่านักโทษ ไม่ใช่คณุพาหวัเราะ โทษพาหวัเราะ มันกดขี ่
บังคับอยู่ในนั้น หาความสุขความสบายที่ไหนมี

เทียบเข้ามาสู่ภายในระหว่างจิตกับกิเลส สิ่งกดข่ีบังคับภายในจิตใจของเรา  
มันกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิต แม้จะไม่ปรุงไม่แต่ง ก็ถูกกดขี่บังคับอยู่ 
อย่างน้ันตามหลกัธรรมชาตขิองมนัเอง เม่ือเป็นเช่นน้ันจะหาความสขุอนัแท้จริงทีไ่หนมี  
ความสุขก็เป็นความสุขเหมือนกับอาหารที่เขาน�าไปเลี้ยงนักโทษในเรือนจ�าน่ันแล  
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จะเป็นอาหารประเภทใดเล่า เพราะอาหารของนักโทษเราย่อมทราบด ีแม้จะไม่เคยเป็น 
นักโทษ เรากท็ราบได้ว่าเป็นอาหารประเภทใด เป็นทีพ่งึพอใจไหม อาหารทีเ่ขาน�าไปเลีย้ง 
นักโทษนั้น

อาหารคือเคร่ืองล่อทีก่เิลสน�ามาเลีย้งจิตใจเรา ถ้าพดูตามภาษาโลกกว่็าพอไม่ให้ตาย 
เหมอืนนักโทษในเรือนจ�า เพือ่จะเอาการเอางานจากจิตดวงน้ี เช่นเดยีวกบัเขาต้องการ
การงานจากนักโทษ ผลของงานจากนักโทษน้ันแล อาหารของจิตทีก่เิลสน�ามาเยยีวยา
หรือพอมาประทงัชวีติเรา จึงเป็นอาหารประเภทเดยีวกนักบัอาหารของนักโทษ ไม่ได้ผิด 
อะไรกัน ถ้าเทียบแล้วเป็นเช่นนั้น

แต่นักโทษถ้าจะพูดในอีกแง่หน่ึงยังดีกว่าเรา คือเขายังรู้ว่าอาหารน้ีกินไปด้วย
จ�าเป็นจ�าใจเท่าน้ัน ไม่ได้กินด้วยความชอบพอในอาหารรสอาหารอะไรเลย เพราะ 
ไม่เป็นสิ่งที่น่าชอบใจเลยในอาหารประเภทต่างๆ ที่เขาน�ามาให้กิน ส�าหรับเราผู้เป็น
นักปฏบิตั ิยงัตดิรสของโลกามสิด้วยความพอใจ จึงเรียกว่าตดิ ตดิรูปกม็รีสอยูใ่นรูป 
น้ันแล ตดิเสยีง ตดิกลิน่ ตดิรส เคร่ืองสมัผัสต่างๆ ล้วนแล้วแต่มรีสอยูภ่ายในสิง่น้ันๆ  
ด้วยกันทัง้น้ัน ไม่ใช่จะมแีต่รสทีว่่าลิน้ลิม้รสอย่างเดียวเท่าน้ัน รสทีเ่กิดจากการสมัผัส
ทางห ูทางตา ทางจมกู ทางลิน้ ทางกาย ทางใจ มด้ีวยกนั และตดิกนัชนิดไม่รู้เน้ือรู้ตวั 
ว่าติดเรื่อยมาตั้งกัปตั้งกัลป์

จิตใจมคีวามตดิมคีวามผูกพนัรักชอบในสิง่เหล่าน้ีโดยเจ้าตวัไม่รู้สกึว่าสิง่เหล่าน้ี 
เป็นรสทีท่�าความผูกมดั มนัเป็นเร่ืองของกเิลส เป็นรสของกเิลสทัง้มวล เราจึงตดิไม่มี 
วันที่จะทราบโทษของรสเหล่านี้ได้เลย ถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาโดยแยบคาย 
ไปตามล�าดับ จะกีก่ปันับกลัป์ไม่ได้กต็าม จะต้องเป็นผู้ตดิรสเพลดิเพลนิในรสโดยไม่ 
รู้เน้ือรู้ตวัตลอดไป น่ีแหละความแยบคายความแหลมคมของกเิลส แยบคายแหลมคม 
ขนาดไหน

ถ้าอยากทราบ กจ็งตัง้ใจประพฤตปิฏิบตั ิและอย่าลมืค�าทีพ่ดูน้ี หากจะประจักษ์
ภายในใจในวันหน่ึงแน่นอนจากการปฏิบัติจริงของเรา จะไม่พ้นไปได้ ค�าที่ท่านว่า  
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“รสแห่งธรรม ชาํนะซึง่รสทัง้ปวง” น้ัน ฟังให้ด ีรสแห่งธรรมเป็นอย่างไร จึงต้องช�านะ 
ซึง่รสทัง้ปวง กร็สเหล่าน้ันเป็นรสอาหารของนักโทษในเรือนจ�าทีถ่กูคุมขังอยูใ่นวฏัจักร
ด้วยอ�านาจของกิเลสทัง้น้ัน ไม่ใช่อาหาร ไม่ใช่รสทีพ่งึใจเป็นล�าดบั ไม่ใช่รสทีแ่ท้จริง ไม่ใช่
รสแห่งความจริง มันรสแห่งความปลอมของกิเลสเสกสรรปั้นยอหรือปรุงแต่งข้ึนมา 
ให้เราได้สัมผัสสัมพันธ์หรือให้เราได้รับได้กินต่างหาก ไม่ใช่รสแห่งธรรมแท้

ส่วนรสแห่งธรรมจะเร่ิมปรากฏตัง้แต่จิตเป็นสมาธ ิพอจิตเร่ิมสงบ ความสขุเร่ิมเป็น 
รสขึน้มาแล้วตามความสงบมากน้อยในขัน้สมถะ ค�าว่า ขัน้สมถะ น้ี อย่าไปคดิว่าเป็นขัน้ 
เหมอืนบนัได ท่านพดูไว้อย่างน้ันเอง ความจริงย่อมเชือ่มโยงไปตัง้แต่ความสขุของสมาธ ิ
ขั้นพื้นๆ ไปโดยล�าดับ จนถึงขั้นของสมาธิอันละเอียด ความสุขก็มีความละเอียดไป 
ตามๆ กัน น่ีก็จัดว่าเป็นรสแห่งธรรม คือ สมาธธิรรม สนัตธิรรม ในขัน้แห่งความสงบ 
ของจิต

พอจิตมีอาหารคือความสงบเป็นเคร่ืองดื่มเท่าน้ัน จิตก็ปล่อยวางความกังวล 
เกีย่วกบัรสต่างๆ ทางรูป ทางเสยีง ทางกลิน่ ทางรส ทางกายสมัผัส มาโดยล�าดบัล�าดา  
เพราะรสน้ีเร่ิมเหนือกว่าแล้ว เพยีงเท่าน้ีก็เร่ิมเหนือรสทัง้หลายอยูแ่ล้ว ยิง่จิตได้พจิารณา 
แยกแยะโดยทางปัญญา กระจายออกตามหลักไตรลักษณ์ หรือหลักอสุภะอสุภัง 
ปฏกิลูโสโครกแห่งกรรมฐานกต็าม เพราะในเบือ้งต้นมกัจะเดินทางด้านอสภุกรรมฐาน  
คลีค่ลายดสูกลกายทกุสดัทกุส่วนทัง้ภายในภายนอกของตน และของบคุคลอืน่ สตัว์อืน่ 
ตามแต่ความถนัดและเหมาะสมของการพิจารณาเพราะเป็นสภาพเหมือนกัน ให้เห็น 
อย่างแจ่มแจ้งชดัเจนไปโดยล�าดับ รสแห่งธรรมกจ็ะเพิม่ขึน้อกีเป็นรสแยบคาย นอกจาก 
เป็นรสแยบคายแล้ว ยังเป็นรสที่เกิดขึ้นจากการปล่อยวางได้ด้วย

ตามธรรมดาของจิต เม่ือพิจารณารู้แจ้งเห็นชัดในสิ่งใดแล้ว ย่อมปล่อยวาง  
การไม่ปล่อยวาง การยดึถอืไว้น้ัน เป็นโซ่เป็นตรวนของกเิลสมนัมดัไว้ มนัเสกสรรป้ันยอ 
ว่าสิง่น้ันดี สิง่น้ีสวย สิง่น้ันงาม มนัไม่ได้บอกว่าสิง่น้ันเป็นของปฏกิลู เป็นของโสโครก 
เป็นของน่าเกลียด เป็น อนจิจฺํ ของไม่เที่ยง เป็น ทุกฺขํ ความกดขี่บังคับหรือเป็นทุกข์  
เป็น อนตฺตา ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา ไม่ใช่ของเขาของใคร กิเลสมันไม่พูด มันไม่บอก  
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ไม่เสีย้มสอนตามหลกัความจริงน้ี แต่มนัจะน�าหลกัวชิาของมนัเข้ามาแทรกซ้อนกบัธรรม  
หรือแทรกแซงกับธรรมเข้าไปว่าเป็นสิง่ทีต่รงกนัข้าม คอืว่าเป็นของสวยของงาม เป็นของ 
จีรังถาวร เป็นของมคีณุค่า ลบล้างของจริงไปโดยล�าดบัเพราะมนัมอี�านาจมาก ด้วยเหตน้ีุ 
จึงติดตามแก้ไขและถอดถอนกลมายาของมันด้วยธรรม มีสติธรรม ปัญญาธรรม
เป็นต้น

โลกของเราเป็นโลกทีต่ดิอยูใ่นกลมายาของกเิลสน้ีทัง้มวล เมือ่ปัญญาได้พจิารณา 
เข้าไปตามหลักความจริงโดยทางอสุภะดังที่กล่าวแล้วนี้ และโดยทางไตรลักษณ์ คือ 
อนิจฺจํ ทกุขฺ ํอนตตฺา แยกแยะขดุค้น ย้อนหน้าย้อนหลงั ตลบทบทวนหลายคร้ังหลายหน 
ด้วยสตด้ิวยปัญญาเพือ่หาความจริงทีถ่กูกเิลสปิดบงัไว้ เปิดเผยขึน้มาตามหลกัความจริง  
เพราะสิง่เหล่าน้ีเป็นความจริงล้วนๆ ไม่ใช่เป็นของปลอม เร่ืองของปลอม ความเหน็ที ่
ปลอมนั้นเป็นเรื่องของกิเลสต่างหาก ไม่ใช่เรื่องของธรรม

เราจะเห็นตามความจริงโดยไม่ต้องสงสัยเม่ือเปิดของปลอมที่ปกคลุมหุ้มห่อไว ้
ออกได้ เช่น ความสวยงาม เป็นต้น ความจริงแล้วสวยงามทีไ่หน เอาอะไรมาสวยงาม  
คนทัง้คนดไูด้เมือ่ไร ถ้าพดูตามหลกัธรรมชาตแิห่งความจริงแล้ว มนัมีตัง้แต่ของสกปรก 
เตม็ไปหมดทัง้ร่างไม่ว่าภายนอกภายใน จึงต้องชะล้างอยูต่ลอดเวลา แม้เคร่ืองนุ่งห่ม 
ใช้สอย สิ่งที่ร่างกายนี้อาศัย ต้องสกปรกรกรุงรังไปตามกันหมด เนื่องจากส่วนใหญ่ 
คอืร่างกายน้ี เป็นบ่อเกดิแห่งความปฏิกลูอยูแ่ล้วทัง้ภายนอกภายใน เมือ่สมัผัสสมัพนัธ์
หรือคลกุเคล้ากบัสิง่ใด สิง่น้ันจึงกลายเป็นของสกปรกโสโครกไปตาม เช่น สบง จีวร  
เสือ้ผ้า สถานทีบ้่านเรือนทีอ่ยูอ่าศยั ทีห่ลบัทีน่อนหมอนมุง้มนุษย์ ไปอยูท่ีไ่หนสกปรก
ที่นั่น แต่ไม่มองเห็นความจริง เพราะความไม่สนใจมองนั่นแลเป็นหลักใหญ่

นักปฏบิตัค้ินให้เหน็ตามความจริงน้ี อย่าหนีจากหลกัความจริง น่ีคือความจริงแท้  
สิ่งเหล่านั้นปลอม มันหลอกว่าสวยว่างาม เอ๊า ดูซิในตัวของเรานี้ เอาชิ้นไหนมาเป็น 
ของสวยของงามมาแข่งกับธรรมคือของจริง ลองดูซิ จะมีชิ้นใดบ้างมากล้าแข่งว่า 
เหนือธรรมและจริงยิ่งกว่าธรรม นอกจากปลอมยิ่งกว่าธรรมเท่านั้น



296

ทีธ่รรมไม่ปรากฏภายในจิตใจเรา เพราะเวลาน้ีความปลอมมนัมอี�านาจเหนือกว่า  
มันหนาแน่นกว่าและปิดบังไว้อย่างมิดชิด แม้เป็นของปฏิกูลทั่วสรรพางค์ร่างกายทั้ง 
ภายนอกภายใน ก็ยังเข้าใจว่าเป็นของสดสวยงดงาม เป็นของจีรังถาวรไปได้ ระหว่าง
ความจริงกับความปลอมมันมอียูใ่นตวัของเรา มอียูใ่นจิตของเราน้ีแล เพราะกเิลสแท้
อยูกั่บจิต กระจายอ�านาจออกมาสูอ่วยัวะส่วนต่างๆ นอกจากน้ันยงัระบาดสาดกระจาย 
ไปทัว่โลกสงสาร น่ันเป็นเรา น่ีเป็นของเรา อะไรๆ เป็นเราเป็นของเราไปหมด กลายเป็น 
ของสวยของงาม เป็นของแน่นหนาถาวร น่ากระหยิ่มยิ้มย่องไปหมด ล้วนแล้วแต่ 
เพลงของกิเลสตัวจอมปลอมมันหลอกลวงจิตใจเราให้วิ่งเต้นเผ่นกระโดดหมุนติ้ว 
ยิง่กว่าฟตุบอลเป็นไหนๆ หาความสขุความเจริญใจทีไ่หนจากการวิง่เต้นเผ่นกระโดด
กับสิ่งหลอกลวงทั้งหลายดังกล่าวมา

จนกระทัง่ถงึบดัน้ียงัไม่ตืน่ตวัตืน่ใจ แล้วจะตืน่เวลาไหน สถานทีใ่ด ถ้าธรรมของ 
พระพุทธเจ้าปลุกสัตว์โลก เช่น เรา ซึ่งเป็นนักปฏิบัตินี้ยังตื่นไม่ได้แล้ว ใครจะตื่นได ้
ในโลกน้ี ค�าว่า สวฺากขฺาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอนัพระผู้มพีระภาคตรัสไว้ชอบแล้ว  
ชอบอย่างเห็นประจักษ์ ไม่มีปิดบังลี้ลับ ลี้ลับที่ไหน ดูที่ตาก็เห็น ดังที่กล่าวมา 
แล้วนี้

เอ้า ดเูข้าไปซ ิตัง้แต่ผิวหนังเข้าไป ขีเ้หง่ือ ขีไ้คล เป็นของดแีล้วเหรอ เป็นของสวย
ของงามของสะอาดเหรอ ถ้าเป็นของสะอาด จะเรียกขีย้งัไง น่ัน และดเูข้าไปจนกระทัง่ 
ถงึภายใน ภายในทัง้หมดน้ีมันมชีิน้ไหนทีจ่ะมาแข่งธรรมว่าเป็นของสวยของงาม ทัง้ๆ ที่ 
ธรรมบอกว่าไม่ได้สวยได้งาม เป็นของปฏิกูล แล้วมีชิ้นไหนที่จะมาแข่งธรรมของ
พระพทุธเจ้าได้ ถ้าธรรมไม่เป็นของจริง ธรรมของพระพทุธเจ้าไม่ตรัสไว้ชอบ เอาอะไร 
มาแข่งมาลบล้างซิ สิ่งที่ธรรมต�าหนิทั้งมวล เมื่อได้หยั่งลงด้วยปัญญาแล้วเป็นจริง
อย่างนั้น หาที่ค้านไม่ได้

สิ่งทั้งปวงน้ันมันจริงอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่ได้พิจารณา เป็นแต่ว่าเราถูกกิเลส 
ปิดตาใจของเราไว้ ทัง้ๆ ทีม่องเหน็อยู ่มนักไ็ม่เหน็ไปตามความเป็นจริง ปฏกิลูเตม็เน้ือ
เต็มตัวมันก็มาลบล้างไปหมด กลายเป็นว่าเป็นของสวยของงามไปเสีย แล้วก็เชื่อมัน 
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โดยไม่มองดูธรรมทีโ่บกมือคอยช่วยเหลอือยูเ่ร่ือยมา ประหน่ึงตะโกนเรียกว่า เกาะซ ิ
เกาะธรรม รีบเกาะจะพ้นภัย รีบปล่อยกิเลส มันเป็นไฟเผาอยู่นั่นน่ะ

จงฟาดฟันให้มนัแตกกระจายไปน้ีเป็นอย่างไร สูจ้นหมดลมหายใจ น้ันแลธรรม
จะแสดงอย่างเปิดเผยทุกสัดทุกส่วนให้เห็นได้อย่างชัดเจน น่ีวิธีขุดค้นสิ่งปิดบังเพื่อ
เหน็ความจริงคือธรรมแท้ ถ้าเหน็ความจริงกเ็ร่ิมเหน็ธรรมแท้ไปโดยล�าดบั เพยีงแต่ขัน้ 
ความสงบกไ็ม่ยุง่กบัอะไรแล้ว เพราะเป็นโอชารสแห่งธรรม ใจได้ด่ืมธรรมคอืความสงบ 
เย็นใจ ใจย่อมไม่วิง่เต้นเผ่นกระโดด ไม่ฟุง้เฟ้อเห่อเหมิ ไม่ด้ินรนกวดัแกว่งไปสูอ่ารมณ์ 
ต่างๆ เพราะได้อาหารอันพึงใจเป็นเครื่องดื่มเครื่องเสวย

เม่ือได้ใช้ปัญญาพนิิจพจิารณา ทีเ่รียกว่าปรุงอาหารให้ละเอยีดเข้าไปยิง่กว่าอาหาร 
ทางสมถะน้ี เป็นอาหารทางด้านปัญญาน่ัน ยิง่เป็นรสเป็นชาตทิีล่ะเอยีดลออเข้าไปไม่มี 
สิน้สดุ โดยพจิารณาแยกแยะดูสกลกายทีใ่ห้นามว่ากรรมฐาน หลกัใหญ่ของการแก้การ 
ถอดถอนกิเลสอยู่ตรงนี ้ท่านจึงสอนลงตรงนี ้สอนไปอื่นไม่ได้ เพราะสัตว์โลกติดอยู่ 
ตรงน้ีเป็นพืน้ฐานเสยีก่อน แล้วจึงไปตดิภายนอก เมือ่พจิารณาให้เหน็ตามความจริงน้ี 
เป็นล�าดบัล�าดาไม่หยุดไม่ถอยการพจิารณา จนกระทัง่เข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว ความอิม่พอ 
แห่งการพิจารณาและความปล่อยวางแห่งความยดึมัน่ถอืม่ันจะกระเด็นออกไปเองด้วย 
อ�านาจของปัญญา เป็นผู้เพกิผู้ถอนสิง่ปิดบงัทัง้หลาย หรือตดัฟันร้ือถอนสิง่ทัง้หลายที่ 
จอมปลอมนั้นออก เห็นความจริงอย่างประจักษ์ใจ ปัญญาขั้นนี้ก็หยุดไปเอง

เร่ืองอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องบอก เพราะน้ันเป็นผลแห่งความหลง
ต่างหาก เมื่อความรู้หยั่งไปถึงไหน ความหลงจะถอนตัวออกทันที อุปาทานจะทนได้
อย่างไร ต้องถอนตวัออกมาโดยไม่ต้องสงสยั น่ีการพจิารณาปรุงอาหาร คือธรรมารส 
ขึน้ด้วยอ�านาจของสตอิ�านาจของปัญญา พจิารณาคลีค่ลายเหน็สิง่เหล่าน้ันชัดเจนตาม 
ความจริงเท่าไร จิตย่ิงมีความเบาหวิวๆ เกิดความสลดสังเวช โอ้โฮ น่ีเคยติดมา 
ตัง้แต่เม่ือไร ท�าไมจึงกล้ามาเสกสรรป้ันยอเอาอย่างหน้าด้านๆ เช่นน้ี น่ันคอืค�าอทุานว่า 
เจ้าของเอง เพราะความจริงไม่ได้เป็นอย่างน้ันเลย ท�าไมจึงเสกสรรป้ันยอเอาได้อย่างน้ัน  
เป็นเพราะเหตุไร มันก็รู้เร่ืองจอมปลอมที่พาให้เป็นได้ในทันทีทันใดน้ันเอง เพราะ 
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ปัญญาเป็นผู้หยัง่ลงและเลอืกเฟ้น จะไม่ทราบของจริงของปลอมได้อย่างไร เอ้า ถ้าจะ 
แยกออกให้แตกกระจัดกระจาย กเ็หน็ได้อย่างชดัเจนว่าคอืกองป่าช้าผีดบิ ตายลงไป
ก็เป็นกองป่าช้าผีตาย ดไูด้ทีไ่หน เอ้า ดไูปทัว่โลกธาตน่ีุ ทีไ่หนไม่มีป่าช้า สตัว์ บคุคล 
อยู่ที่ไหนมีป่าช้าผีดิบผีตายอยู่ที่นั่น

พจิารณาให้ลงถงึความจริงซ ิปัญญามไีว้ต้มแกงกนิได้เหรอ ส�าหรับมาใช้เพือ่ร้ือ 
เพื่อถอนความล่มจมของตัวให้หลุดลอยออกมาจากความเป็นนักโทษที่ถูกกิเลส
ควบคุมต่างหาก ท�าไมจะท�าไม่ได้ ธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับ 
มนุษย์เรา จึงประทานพระโอวาทไว้กบัแดนแห่งมนุษย์ เหน็ว่าเป็นจุดศูนย์กลางอย่างยิง่  
เหมาะสมอย่างยิง่ ไม่มใีครฉลาดยิง่กว่าพระพทุธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาประทานธรรมะไว้ 
ในจุดที่เหมาะสมอย่างยิ่งคือมนุษย์เรา

เวลานี้เราเป็นอะไร เราเป็นมนุษย์ เราแน่ใจอยู่แล้วว่าเป็นมนุษย์ นอกจากนั้น
ยงัเป็นพระ ยงัเป็นผู้ปฏิบตัอิกี ท�าไมจะไม่สามารถคว้าเอาของประเสริฐแห่งธรรมารส 
ขึ้นมาชม ขึ้นมาเป็นสมบัติของตนได้ด้วยข้อปฏิบัติของตน ถ้าเราไม่สามารถ ใครจะ
สามารถในโลกนี ้มอบความสามารถนีใ้หก้ับใคร เวลานีทุ้กขบ์ีบบังคับอยู่ในหัวใจใด  
ไม่ใช่บบีอยู่ในหวัใจเราน้ีเหรอ เราจะมอบความสามารถเป็นต้นน้ีไว้กบัใคร ภาระธรัุง
ทั้งหมดเพื่อความปลดเปลื้องจะมอบให้ใคร มอบให้ทุกข์เหรอ ทุกข์ก็มีอยู่กับหัวใจ 
นี้แล้ว นอกจากจะถอนทุกข์ออกด้วยความเพียรเท่านั้น

เราเป็นนักต่อสู้ ต้องเป็นนักท้าทาย ไม่มีค�าว่าถอย เอ๊า ทุกข์เถอะ ทุกข์ถึงไหน 
ถึงกัน ทกุข์ด้วยความเพยีรไม่ล่มจม ดียิง่กว่าทกุข์ทีบ่บีคัน้ตวัเราอยูต่ลอดเวลา ซึง่หา 
ผลประโยชน์อะไรไม่ได้เป็นไหนๆ ขุดลงไปนักปฏิบัติ นี่ขั้นหนึ่งของการพิจารณา

ท่านสอนให้ไปดปู่าช้า กเ็พราะยงัไม่เหน็ป่าช้าภายใน ให้ไปดูป่าช้าภายนอกก่อน 
เพื่อเป็นบาทเป็นฐานเป็นแนวทาง แล้วได้ย้อนจิตเข้ามาสู่ป่าช้าภายในของตน มันมี 
มนัเตม็ไปหมด นอกจากร่างกายของเราเป็นป่าช้าผีดบิแล้ว สตัว์สาราสงิชนิดต่างๆ ยงัเตม็ 
อยู่ภายในท้องเรานี้อีกด้วย มีอะไรบ้าง บรรจุกันมานานเท่าไร ป่าช้าตรงนี้ท�าไมไม่ดู  
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ดใูห้เหน็ชดัเจน ความเป็นอสภุะอสภุงั ความเป็น อนิจฺจํ ทกุขํฺ อนตตฺา กองอยูใ่นน้ีหมด  
ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลย

แยกไปทางความแปรปรวน คือเป็น อนิจฺจํ มันก็เห็นอยู่ชัดๆ แปรสภาพอยู่ 
ตลอดเวลาตัง้แต่วนัเกดิจนกระทัง่วนัตาย แม้แต่เวทนา มนักย็งัแปรของมนั มีสขุ มทีกุข์  
มเีฉยๆ ทัง้ร่างกายและจิตใจ หมุนตวัอยู่อย่างน้ัน มเีวลาหยุดยัง้ทีไ่หน ถ้ามีสตปัิญญา
ท�าไมจะไม่เหน็สิง่เหล่าน้ีท�างานของตวัโดยหลกัธรรมชาตขิองเขา ด้วยสตปัิญญาของเรา  
ต้องรู้ต้องเห็น ปิดไม่อยู่ ปิดสติปัญญาไม่อยู่ ต้องทะลุโดยไม่สงสัย

ทุกฺขํ อวัยวะส่วนไหนพาให้มีความสุขความสบายบ้าง นอกจากทุกข์เต็มตัว 
ต้องบ�าบัดรักษาอยู่เร่ือยมาจึงพอรอดมาได้ถึงวันน้ี ยังพากันเพลิดเพลินกับกองไฟ
อยู่หรือ

อนตฺตา ท่านประกาศไว้ชัดเจนแล้ว อย่ายุ่ง อนตฺตา เหมือนกับว่าจะตีข้อมือ 
พวกเราน่ันแหละ อย่าไปเอือ้ม อย่าไปจับ อนัน้ันเป็นพษิเป็นภยั อย่าไปเข้าใจว่าเป็นตน 
เป็นของตน เป็นเราเป็นของเรา น่ันคือพิษคือภัย เมื่อว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อไร 
ความยึดม่ันถอืมัน่กเ็หมอืนการจับไฟน่ันแล จงถอนตวัออกมาด้วยปัญญา ให้เหน็ว่า 
สิง่น้ีเป็น อนิจฺจํ ทกุขฺ ํอนตตฺา โดยแท้ จิตจะไม่ไปอาจไปเอือ้มไปจับ ไม่ไปแตะไปต้อง 
จะปล่อยวางภาระธรัุง คอือปุาทานความยดึมัน่ถอืมัน่อนัเป็นภาระอนัหนักน้ันออกมา 
โดยล�าดับ

เมือ่จิตถอนตวัออกจากอปุาทานความยดึมัน่ถอืมัน่ จิตกเ็บาขึน้ตามๆ กนั สบายขึน้ 
ตามๆ กัน โอชารสของธรรมจะแสดงขึน้โดยล�าดบั ละเอยีดย่ิงกว่าข้ันสมาธ ิเมือ่รสแห่ง 
ธรรมเหนือรสของกิเลสประเภทนั้นๆ ก็ต้องเหยียบย�่ากันไป ปล่อยกันไปเรื่อยๆ

รูปขันธ์เป็นส�าคัญ ท�าจิตให้กระทบกระเทือนมากทีเดียว รักก็เป็นทุกข์ ชังก็ 
เป็นทุกข์ เกลียดเป็นทุกข์ โกรธเป็นทุกข์ เกี่ยวกับเรื่องรูปขันธ์นี่ส�าคัญมากกว่าเพื่อน 
ถ้าจิตไม่สงบ กจ็ะไม่มสีถานทีบ่รรเทา ไม่มีสถานทีห่ลบซ่อนตวัพอมคีวามสขุบ้างเลย
พระเราจึงต้องพยายามท�าจิตให้สงบ น�าธรรมเข้ามาฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไป
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อย่าเสยีดายเวล�า่เวลา อย่าเสยีดายวฏัสงสาร อย่าเสยีดายเรือนจ�า อย่าเสยีดาย
ตะราง อย่าเสยีดายผู้คุมขงัผู้ทรมาน ผู้บบีบงัคับเราคือตวักเิลสแต่ละประเภทๆ น้ีคอื
ตวัทรมานเราอย่างใหญ่หลวงมาแต่ไหนแต่ไร นับไม่ได้กต็าม ให้ถอืเอาหลกัปัจจุบนัน้ี 
เป็นตัวการส�าคัญแล้วจะกระจายไปหมด อดีตมีมานานเท่าไร ก็คือธรรมชาติแห่ง 
กองทุกข์ดังที่เป็นอยู่นี้ หากปลดเปลื้องกันไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไป

อย่าไปสนใจกบัเร่ืองอืน่ ให้ดเูร่ืองความเป็นจริงซึง่มอียูใ่นตวัของเรา และประกาศ 
อยู่ตลอดเวลานี้ด้วยสติ ปัญญา ศรัทธา ความเพียร อย่าลดละถอยหลัง อย่าเห็น 
สิง่ใดมคีณุค่ายิง่กว่าความเพยีรทีจ่ะร้ือถอนตนออกจากสิง่บบีบงัคบัน้ี ให้กลายเป็นตน 
ผู้วเิศษขึน้มา ตนน้ีจะเสกสรรกต็าม ไม่เสกสรรกต็าม ไม่ตดิไม่เป็นภาระ ไม่เป็นอปุาทาน  
เอาตรงน้ีให้ได้ น่ันแหละท่านว่า โอชารสอันสูงสุดอยู่ตรงน้ัน ให้ถอดให้ถอนสิ่งที่
เก่ียวข้องพวัพนักนัออกไปโดยล�าดบั ถากถางเข้าไปตัง้แต่กองรูปซึง่เป็นก�าแพงอนัหน่ึง  
หรือเป็นสิ่งหุ้มห่อหนาแน่นอันหนึ่ง

พอผ่านกองรูป ท�าลายกองรูปน้ีไปได้ไม่มีเยื่อใย รู้ชัดแจ้งด้วยปัญญาแล้ว  
เหมือนกับเรามีต้นทุนก้อนใหญ่ประจักษ์ใจแน่ใจในการที่จะก้าวให้หลุดพ้นได้ใน 
ชาติปัจจุบันนี้ และในวันใดวันหนึ่ง ไม่ได้คาดว่าปีโน้นปีนี้ ถ้าลงจิตได้ถึงขั้นนี้แล้ว 
เป็นที่แน่ใจ ความเพียรมาเอง ความทุกข์ความยากความล�าบากเพราะการประกอบ
ความเพยีรน้ัน มนัลบล้างกันไปเอง เพราะอ�านาจรสแห่งธรรมทีไ่ด้ปรากฏ คือเป็นผล 
ปรากฏประจักษ์ใจเหนือกว่าความทกุข์เพราะความพากเพยีรเป็นไหนๆ ใจมคีวามพอใจ 
โดยหลักธรรมชาติขึ้นมา ความเพียรหมุนตัวเป็นเกลียวในบุคคลที่เคยเกียจคร้าน

ความเกยีจคร้านเป็นเร่ืองของกเิลสต้านทานธรรม ต่อสูธ้รรม เราจะประกอบความ 
พากเพยีร ความขีเ้กียจขีค้ร้าน ความอ่อนแอ ความท้อแท้เหลวไหล ความทกุข์ความล�าบาก  
จึงประดังกันเข้ามาบีบบังคับให้ก้าวไปไม่ได้ สุดท้ายก็ล้มตูม แสดงว่าถูกยิงแล้ว  
ไม่ต้องซ�้าหลายนัด ตูมเดียวก็ล้ม ล้มลงเสื่อลงหมอน หลับครอกๆ แครกๆ ล้วนแต่ 
ถูกกิเลสมันยิงเอาๆ ฟันเอาแหลกแตกกระจาย ความเพียรไม่เป็นท่า ถ้าอย่างนี้แล้ว 
กค็อืผู้ทีจ่ะจมอยู่ในวฏัสงสาร จมอยู่ในเรือนจ�าคอืวฏัจักรน้ีตลอดไป หาวนัหลดุพ้นไป 
ไม่ได้ หาวันเป็นอิสระไม่ได้
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เพราะฉะน้ัน จงฟาดฟันลงไปตามหลกัธรรมทีท่่านสอนไว้น้ีไม่เป็นอืน่ จะต้องพ้น
จากสิง่ทีบ่บีบงัคบัน้ีโดยไม่ต้องสงสยั ส�าคญัอยูท่ีค่วามเพยีร ทีส่ต ิทีปั่ญญา ความอด 
ความทน เอ้า ทนลงไป ทนเพือ่บกึบนึเป็นอะไรไป อย่างอืน่เรายงัทนได้ ทกุข์แทบล้ม 
แทบตายในร่างกาย ไม่มใีครมาอดมาทนให้เรา เราจ�าต้องอดต้องทนมา เคยทนมาแล้ว 
ไม่ใช่เหรอ ส่วนความอดความทนทุกข์เพราะการประกอบความเพียรนี้ ท�าไมจะไม่
พออดพอทนได้ เพราะทนเพือ่จะประกอบความเพยีรร้ือถอนตนให้พ้นจากทกุข์ ท�าไม
เราจะทนไม่ได้ว่ะ เอาให้หนักแน่นซิหัวใจของพระ หัวใจนักปฏิบัติ ถ้าลงเห็นภัยตาม
หลักธรรมแล้ว เห็นคุณก็จะเห็นขึ้นในล�าดับต่อไปด้วยความเพียรของเรานั้นแล

เบือ้งต้นให้ฟาดฟันในเร่ืองกรรมฐานน้ีให้มาก พอเป็นปากเป็นทางได้ น้ีเป็นเหตุ 
เป็นผลเป็นต้นทนุแล้ว เร่ืองขนัธ์สี ่เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ มันกเ็ป็นอนัท�างาน 
ด้วยกันอยู่แล้ว เวทนากายก็มี เวทนาจิตก็มี เวลาพิจารณาร่างกายนี้ ท�าไมจะไม่วิ่ง 
ประสานกันเพราะธรรมเหล่านี้เกี่ยวเนื่องกัน ไม่ใช่พิจารณาร่างกายเสร็จแล้ว จึงไป 
พิจารณา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อย่าไปคาดอย่างนั้น ผิด ในหลักปฏิบัติ 
หลักความจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้น ท�างานจ่อลงจุดใดแล้ว มันจะกระเทือนกันไปหมด 
แต่เวลาเด่น มนัไปเด่นตอนทีร่่างกายหมดความหมายไร้ค่าไปแล้วจากธรรม แต่ก่อนเรา 
เหน็ว่าสิง่น้ีมคีวามหมายมีคุณค่ามาก พอธรรมความจริงเข้าไปท�าลายความจอมปลอม 
ของกเิลสตณัหาประเภทน้ีแล้ว สิง่เหล่าน้ันกห็มดความหมายไร้ค่าไป ธรรมเป็นของมี 
คุณค่าเหนือนั้นแล้วอย่างเด่นชัด ทีนี้พวกเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้จะเด่น
เพราะได้เป็นปากเป็นทางมาแต่ขั้นรูปกายแล้ว

เวทนามีอะไร ส่วนมากจะเข้าสู่จิตเวทนา เวทนาส่วนร่างกายก็เคยได้อธิบายให้ 
ฟังแล้ว แยกดูในขณะทีเ่จ็บไข้ได้ป่วย ในขณะทีน่ั่งนานๆ กรู้็ ถ้าอยากรู้เอาวนัน้ี กรู้็เร่ือง 
ทกุขเวทนาด้วยสตปัิญญา จะต้องรู้เหน็กนัชัดเจนถ้าใช้ปัญญา อย่าอดทนเฉยๆ การต่อสู ้
กับทุกข์ต้องต่อสู้ด้วยปัญญา ต่อสู้เฉยๆ อดทนเฉยๆ ไม่จัดว่าเป็นมรรค มรรค คือ 
สตปัิญญา ทกุข์มีมากเพยีงไรย่ิงหมุนติว้ สตปัิญญาจะออกจากจุดน้ันไม่ได้ เอาให้เหน็ 
ความจริงภายในน้ัน เร่ืองร่างกายแต่ละช้ินละส่วนน้ันจะเป็นความจริงตามหลัก 
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ธรรมชาติของตนอย่างชัดเจนภายในจิต เพราะตามหลักธรรมชาติเขาก็เป็นความจริง
ของเขาอย่างนั้นอยู่แล้ว

เวทนาจะเกดิขึน้มากน้อยเพยีงไรภายในร่างกาย มนักเ็ป็นความจริงอนัหน่ึงของ
ตัวเอง มีจิตเท่านั้นเป็นผู้ไปส�าคัญมั่นหมาย เมื่อจิตได้พิจารณารู้เท่าด้วยปัญญาแล้ว  
จิตกถ็อนตวัเข้ามาสูค่วามจริงของตนในขัน้น้ี แล้วกต่็างอนัต่างจริง เมือ่ต่างอนัต่างจริง
แล้ว เป็นโทษต่อกันทีต่รงไหน กระทบกระเทอืนกนัได้อย่างไร ไม่กระทบกระเทอืนกัน 
กายกเ็ป็นกาย ทกุข์ก็เป็นทกุข์ ใจก็เป็นใจ คอื จิตเป็นจิต ต่างอนัต่างจริงไม่กระทบกนั  
แม้ทุกขเวทนาจะไม่ระงับดับไปก็ตามก็ไม่กระทบกระเทือนกัน ไม่ท�าความกระทบ
กระเทอืนแก่จิตให้หวัน่ไหวได้เลย น่ันคือเหน็ความจริง หลายครัง้หลายหนกส็ามารถ
ถอดถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายนี้ได้ เวทนาทางกายมันก็ผ่านไป
ด้วยกัน เหลือแต่เวทนาทางจิต

สัญญา สังขาร เป็นส�าคัญ เวลาผ่านจากกายนี้ไปแล้ว รูปขันธ์นี้ไปแล้ว มันจะ 
เด่นเร่ืองสญัญา สงัขาร ความคดิความปรุง เพราะมันหมดปัญหาทางร่างกายแล้ว จิตใจ 
ก็ไม่ยอมพิจารณา เหมือนกับเรารับประทานอิ่มแล้ว อาหารประเภทนี้อิ่มแล้วก็ปล่อย  
อันใดที่ยังสัมผัสสัมพันธ์ยังดูดดื่มก็รับประทานสิ่งนั้นๆ เรื่อยไป จนกระทั่งอิ่มโดย 
ประการทัง้ปวงแล้วปล่อยหมด ไม่ว่าอาหารหวานคาวประเภทใด การพจิารณากเ็หมอืนกนั  
มนัหากบอกอยูใ่นตวัน้ันแล เม่ือใจอิม่พอกบัสิง่ใด ย่อมปล่อยวางสิง่น้ัน แล้วหยุดการ 
พิจารณาในสิ่งนั้น พิจารณาสิ่งอื่นต่อไป เช่นเดียวกับเรารับประทานอาหารประเภทนี้  
เม่ือพอแล้ว ก็รับอาหารประเภทอืน่ไปเร่ือยๆ จนกระทัง่อิม่พอตวัหมดแล้ว ปล่อยหมด 
ทุกประเภทของอาหาร การพิจารณานี้ก็เพื่อความอิ่มพอ แล้วปล่อยวางนั่นแล

สังขาร คือความคิดปรุงอยู่ภายในจิต ปรุงดีปรุงชั่ว เรื่องนั้นเรื่องนี้ ปรุงอยู่ 
ตลอดเวลา เราทกุคนหลงเร่ืองของตวั ไม่มคีนอ่ืนมาเกีย่วข้องกต็าม จิตจะต้องวาดภาพ  
ความคิดความปรุงทั้งอดีตทั้งอนาคตยุ่งไปหมดภายในจิตใจ หลงเพลินอยู่กับ 
อารมณ์นั้น โศกเศร้าอยู่กับเรื่องนั้น เรื่องผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนก็น�ามาอุ่น น�ามาปรุง
มาแต่งให้กวนใจ บีบบังคับใจอยู่นั้นแล เพราะความหลงไม่ทันกับกลมายาของกิเลส
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ประเภทน้ี จึงต้องพจิารณา จิตปรุงขึน้มาเร่ืองอะไร ดีกดั็บ ชัว่กด็บั เอาสาระอะไรจาก 
สิ่งเหล่านี้ มันเกิดขึ้นมาที่ตรงไหนก็ค้นลงไปตรงนั้น

สญัญา ความส�าคัญม่ันหมาย มันก็หมายออกมาจากจิต จิตน้ีเม่ือเข้าถงึข้ันละเอยีด 
เป็นอย่างน้ัน หากเป็นหลกัธรรมชาตขิองการพจิารณาเองเป็นเช่นน้ัน ใครไม่บอกกเ็ข้าใจ 
ไปเอง สัมผัสสัมพันธ์ที่ไหน สติปัญญาจะหมุนติ้วๆ อยู่ตรงนั้น จนกระทั่งเข้าใจแล้ว 
ปล่อย

เมื่อปัญญาได้ตัดสะพานทางรูปขันธ์ ก็เท่ากับตัดสะพานทางรูป เสียง กลิ่น รส  
ภายนอกเข้ามาเช่นเดียวกัน จะเหลอือยู่ภายในจิตกเ็พยีง เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ  
อนัน้ีมีอยูก่บัจิตล้วนๆ พจิารณาอยูใ่นจุดน้ันด้วยปัญญา ไม่ท�าความคุ้นเคยกบัอาการใด 
ในสีอ่าการ คือ เวทนา สขุเกดิขึน้มากด็บั ทกุข์เกดิขึน้มากด็บัภายในจิตน้ัน ท่านจึงเรียกว่า  
อนิจฺจาๆ หรือ อนตตฺาๆ มันเป็นสิง่เกดิดับ สญัญาก ็อนิจฺจํ  ทกุขฺ ํอนตตฺา เหมอืนกัน  
จะยดึอะไร มนักเ็ป็นเหมือนกบัรูปขนัธ์น้ีแหละ คอืเป็นกองแห่งไตรลกัษณ์เหมอืนกนั 
ทั้งสิ้น

เมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหน อาการทั้งสี่นีก้็หดตัวตะล่อมเข้าสู่จติ นีแ่ลการ 
ไล่กิเลสตต้ีอนกเิลส ตเีข้าไปอย่างน้ี มนัไปหลบไปซ่อนอยูท่ีไ่หน คลีค่ลายขุดค้นตามไป 
ด้วยปัญญาจนกระทัง่รู้ชดัเหน็ชดัแล้ว กเิลสหาทีห่ลบซ่อนไม่ได้ วิง่เข้ามาสูจิ่ต จากน้ัน 
สตปัิญญากห็มุนติว้เข้าสูจิ่ต มโน ท่านก็ไม่ให้ยดึ ฟังซ ิมโนกเ็ป็น อนิจฺจํ ทกุขฺ ํอนตตฺา  
นั่น ฟังซิ มโนไม่เป็นไตรลักษณ์ได้ยังไง ก็กิเลสอยู่ในนั้น เราจะถือว่าใจเป็นเราเป็น 
ของเราได้อย่างไร เม่ือกเิลสทัง้กองทพัมนัอยูภ่ายในจิตใจ ถ้าเราไปถอืว่าจิตเป็นเราเป็น
ของเราแล้ว กเ็ท่ากับถอืกเิลสเป็นเราเป็นของเราเข้าอกี แล้วจะพ้นไปได้ยงัไง ลกึซึง้มาก 
ธรรมะข้อนี้ นี่ในขั้นพิจารณา

จิตกเ็ป็น อนิจฺจํ ทกุขฺ ํอนตตฺา ด้วยกนั เพราะกเิลสมีอยูภ่ายในน้ัน เอ๊า ฟาดลงไป 
ด้วยการพจิารณา อะไรจะแหลกแตกกระจาย แม้ทีส่ดุจิตจะฉิบหายไปกบัสิง่ทัง้หลาย  
ก็ให้เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาของเราเถอะ
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ตอนกิเลสเป็นยอดวัฏจักร ที่ท่านว่า อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา นั่นละเชื้อแห่งภพ 
แห่งชาตมินัฝังจมอยู่ภายในจิตดวงน้ี เม่ือถกูตดัสะพานออกหมดไม่มีทีห่ากนิ ออกทาง 
ตา ก็ถูกตัดออกแล้ว ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ถูกตัดหมดด้วยปัญญา 
กิเลสหาทางออกไม่ได้ จะไปรักรูป รักเสียง รักกลิ่น รักรส เครื่องสัมผัส ก็ถูกตัด
สะพานหมดแล้ว รู้เท่าความเป็นจริงหมดแล้ว มนักว็ิง่เข้าสูภ่ายใน จะไปตดิรูปขนัธ์น้ี 
กพ็จิารณารู้แล้วด้วยปัญญา ปล่อยวางไปแล้ว เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ กพ็จิารณา 
ไล่ตะล่อมเข้าไปโดยความเป็นไตรลักษณ์ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไปหมดแล้ว มันอยู่
จุดไหนกิเลส มันก็ต้องไปหลบซ่อนอยู่ในอุโมงค์ใหญ่คือจิต ปัญญาก็ฟาดฟันลงไป

ทีน่ี่ จิตเป็นเราเหรอ จิตเป็นของเราเหรอ ฟันลงไป เอ๊า อะไรจะฉิบหายกใ็ห้ฉิบหายไป  
ไม่อาลัยเสียดาย เราต้องการความจริงเท่านั้น แม้จิตจะฉิบหายกระจายไปหมดกับ 
สิ่งทั้งหลายที่แตกกระจายไป ก็ให้รู้เห็นกับการปฏิบัตินี้ ฟาดฟันลงไป สุดท้ายสิ่งที่ 
จอมปลอมทัง้หลายกแ็ตกกระจาย ธรรมชาติของจรงิลว้นๆ ของจรงิอนัประเสรฐิ คอื 
จิตทีบ่ริสทุธิน้ั์นไม่ตาย ไม่ถกูท�าลาย น่ันเหน็ไหม ทีน่ี่จะว่า อนิจฺจ� ทกุขฺ� อนตตฺา หรอืไม่ว่า 
กต็ามเถอะ ขอให้จิตบริสทุธิเ์สยีอย่างเดยีวเท่าน้ัน กพ้็นจากสมมตุไิปหมดแล้ว อนจิจฺํ  
ทกุขฺ ํอนตตฺา น้ีอยูใ่นวงสมมุต ิพอจิตได้หลดุพ้นจากน้ันไปแล้ว หมดค�าทีจ่ะพดูอะไร 
ต่อไปอีกแล้ว ทั้งๆ ที่รู้ๆ อยู่นั้นแล สงสัยอะไรที่นี่

นี้แลคือการพ้นจากที่คุมขัง พ้นจากวัฏจักร คือที่คุมขังของสัตว์ทั้งหลาย มีเรา
เป็นส�าคญั มีใจเราเป็นส�าคญั ร้ือถอนออกทีต่รงน้ี ปลดเปลือ้งออกทีต่รงน้ี เม่ือกเิลส
หลดุลอยออกไปจากใจโดยสิน้เชงิเสยีเท่าน้ัน จะไม่มีอะไรเป็นปัญหาต่อจิตใจอกีเลย 
ท่านจึงเรียกว่า อกาลิกจิต อกาลิกธรรม หากาลหาเวลาไม่ได้ คือไม่มีกาลไม่มีเวลา 
เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ พุทโธ เต็มดวงอยู่เช่นนั้น

ทน้ีีเราจะไม่เหน็โทษของกเิลสชดัเจนได้อย่างไร เมือ่สตปัิญญาเป็นต้น ขึน้เหยยีบ 
หวักเิลสให้แหลกแตกกระจายออกไปหมดแล้ว ท�าไมจะไม่เหน็โทษของมนัอย่างเตม็ใจ  
ความสุขที่กิเลสน�ามาป้อนเวลาเราจะตาย มันเอามาเยียวยาเราบ้างพอประทังชีวิต  
ท�าไมจะไม่รู้ น่ีความสุขเคลือบน�้าตาลที่เกิดขึ้นจากกิเลสปรุง และน�ามาเยียวยาเรา 
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พอประทงัชวิีต มันเป็นอย่างน้ี น่ีแลรสของกเิลส แต่รสของธรรมกลบัตรงข้ามเป็นอย่างน้ี  
ท�าไมจะไม่รู้

เม่ือสรุปความลงแล้ว จิตทีอ่ยูใ่นอ�านาจของวฏัจักรคอืกเิลสเป็นเคร่ืองบบีบงัคบั 
จึงไม่ผิดอะไรกบันักโทษทีถ่กูคมุขงัอยูใ่นเรือนจ�า เม่ือได้พ้นจากสิง่คุมขงัคือกเิลสน้ัน
โดยสิ้นเชิงแล้ว จึงหาอะไรเทียบไม่ได้ แม้เช่นนั้นท่านก็ยังยกว่าประเสริฐๆ ซึ่งเป็น 
สมมุตอินัหน่ึงขึน้มา ทีไ่ม่ตรงกับความจริงอนัน้ันนักเลย ถงึไม่ตรงกใ็ห้เป็นทีแ่น่ใจเถอะ  
ความต่างกันเป็นดังที่ว่าน้ีแล ระหว่างจิตที่มีสิ่งควบคุมกับจิตที่หลุดพ้นแล้วจากสิ่ง 
บังคับทั้งหลาย เป็นอิสระเสรีเต็มที่ของตัวแล้ว ต่างกันดังที่กล่าวมาแล้วนี้แล

ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจ ต่างมุ่งมาศึกษาหาสาระใส่ตน พิจารณาให้เห็นชัดตาม
หลกั อนิจฺจํ ทกุขฺ ํอนตตฺา ดังทีก่ล่าวมาแล้วน้ี เพราะทัว่ไตรโลกธาตเุป็นอย่างน้ีทัง้น้ัน  
ไม่มอีะไรจะเป็นของวเิศษพอให้อาลยัอาวรณ์กบัมนั นอกจากการหลดุพ้นเสยีเท่าน้ัน
เป็นของวิเศษ เป็นธรรมชาติที่วิเศษแท้ ไม่ต้องเสกสรรปั้นยอก็เป็นธรรมชาติของตน 
พอกบัทกุสิง่ทกุอย่าง น้ีแลทีว่่า รสแห่งธรรม ช�านะซึง่รสทัง้ปวง รสทีเ่ราเคยผ่านมาจะ
เป็นรสชนิดใดก็ตาม รสแห่งธรรมชนะทัง้หมด ปล่อยทัง้หมด เพราะไม่มรีสอะไรเสมอ 
แม้รสนี้ก็ไม่ติด รสที่ว่าประเสริฐนี้ก็ไม่ติดตัวเอง เป็นหลักความจริงอันหนึ่งเท่านั้น

เอ๊า เอาให้จริงนักปฏิบตั ิอย่าท้อถอย เอ้า พลชีพีต่อพระพทุธเจ้าเถอะ การพลชีพี 
ต่อกิเลสนี้เราไม่ว่าพลีก็ตาม เราเคยพลีมามากและนานแสนนานแล้ว จนนับไม่ได้ใน 
ภพชาตหิน่ึงๆ ของแต่ละสตัว์ แต่ละบคุคล นับไม่ได้แล้ว เอาวงปัจจุบนัทีเ่หน็ๆ เป็นๆ  
อยู่เวลาน้ี ย้อนหลงัไปจนหาประมาณไม่ได้ เป็นมาจาก อวชิชฺาปจฺจยา สงฺขารา ทีฝั่งอยู ่
ภายในใจน้ีแลเป็นภพๆ ชาติๆ  สิง่อืน่ๆ ทัว่ไตรภพ ไม่มสีิง่ใดชิน้ใดพาให้เป็นภพเป็นชาติ  
และพาให้แบกกองทุกข์ทั้งมวล มี อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา นี้เท่านั้น

เพราะฉะน้ัน จิตเวลาคนตายแล้วว่าสญู มนัสญูไปไหน เอาภาคปฏิบตัเิข้าไปจับซิ 
อย่าพดูตามกลมายาของกเิลสปิดหปิูดตาซ ิกเิลสมนับอกว่าตายแล้วสญู น่ัน มนัปิดไว้ 
อย่างมดิชดิแล้ว กเิลสตวัพาให้สตัว์เกดิตายน้ันสญูไปไหน ท�าไมไม่ย้อนศรแทงมนับ้าง 
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ถ้าอยากรู้กลหลอกของมัน มันพาสัตว์โลกให้จมอยู่ในวัฏสงสารน้ี มันสูญไปไหน 
กเิลสน่ะ และกิเลสบงัคับอะไรถ้าไม่บงัคบัจิต จิตเมือ่มนัสญูไปแล้ว กเิลสบงัคับได้ยังไง  
มนัไม่สญูน่ะซ ิมนัถงึบงัคับให้เกดิแก่เจ็บตายได้เร่ือยมาเร่ือยไปไม่หยดุไม่ถอย ท�าไมเรา
จะไปหลงกลมายาของกเิลสว่าตายแล้วสญูๆ ไม่สะดุดใจเหน็โทษกลหลอกของมนับ้าง  
กิเลสตัวแสบนี้เคยหลอกสัตว์โลกให้หลงและงมทุกข์มานานแสนนานแล้ว

พจิารณาให้ถงึความจริงซ ิอะไรสญูไม่สญูกใ็ห้รู้ น่ีจึงเรียกว่านักธรรมะ นักค้นคว้า 
พิจารณาให้ถึงความจริง ดังพระพุทธเจ้าที่ประกาศสอนธรรม ท่านประกาศสอนด้วย
ความจริง ท่านทรงปฏบิตัแิล้ว ทัง้เหตก็ุสมบรูณ์เตม็ที ่จึงได้ผลเป็นทีพ่อพระทยั แล้วน�า 
ธรรมน้ีออกสอนโลก ท่านสอนไว้ทีต่รงไหนว่าสตัว์ทัง้หลายตายแล้วสญู อยูท่ีต่รงไหน  
มแีต่ว่าเกดิแก่เจ็บตายๆ อยูอ่ย่างน้ัน ท่านสอนไว้เป็นอย่างน้ีทัง้น้ัน พระพทุธเจ้าทัง้หลาย 
ไม่ค้านกัน เพราะรู้อย่างเดยีวกนัเหน็จริงอย่างเดยีวกนัตามหลกัความจริงน้ันๆ จะลบ 
ให้สูญได้อย่างไรเมื่อเป็นความจริงเต็มส่วนอยู่แล้ว

การเกิด การตาย เกิดตายไม่หยุดไม่ถอยเพราะอะไรเป็นสาเหตุ ท่านก็สอนไว้ 
แล้วว่า อวิชชฺาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา ว�ิ�ฺาณํ เป็นต้น น่ีเป็นสาเหต ุมนัฝังอยู่ 
ภายในจิต จึงพาให้เกดิอยูไ่ม่หยดุไม่ถอย พอท�าลาย อวชิชฺาปจฺจยา สงฺขารา ลงไปแล้ว 
เป็นอย่างไร อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ นั่น พออวิชชาดับจากใจ 
เสียเท่านั้น ไม่ว่าอะไรๆ ดับไปหมด นิโรโธ โหติ นั่นจะว่าไง หรือว่า เอวเมตสฺส  
เกวลลฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ นั่น พออวิชชาดับไปเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่าง 
ดับไปหมด แล้วผู้ที่รู้ว่าอวิชชาดับนั่นคือผู้บริสุทธิ์ ผู้บริสุทธิ์นั้นดับสูญไปได้อย่างไร 
ความจริงสุดส่วนเป็นอย่างนี้ ดูเอาฟังเอา ผู้ถือ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ น่ะ 
ก็พวกเราชาวพุทธ มิได้ถือ กิเลสํ สรณํ คจฺฉามิ นี่วะ

เราเป็นนักปฏบิตั ิต้องค้นให้เหน็ความจริงซ ิใครจะยกสามแดนโลกธาตมุาหลอก 
มาค้านกไ็ม่หวัน่ ถ้าลงได้รู้เหน็ความจริงเตม็หวัใจแล้วค้านได้ยงัไง เราคิดด ูพระพทุธเจ้า 
เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ท�าไมจึงสามารถเป็นครูเป็นศาสดาของโลกได้ทั้งสามโลก  
ถ้าไม่เอาความจริงทีท่รงรู้ทรงเหน็เตม็พระทยัมาสอน เอาอะไรมาสอน การสอนกส็อน 
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ด้วยความอาจหาญ ไม่มีใครเกนิพระพทุธเจ้าผู้เป็นอาชาไนย ผู้น�าความจริงล้วนๆ มา 
สอนโลก ไม่ได้เอาความปลอมความด้นเดามาสอนน่ี การพดูออกมาด้วยความด้นเดา 
เกาหมดัน้ันเป็นวชิาของอวชิชา เป็นหลกัวิชาของอวชิชาทีก่ล่อมโลกให้ล่มจมไปตามมนั 
ต่างหาก หลักธรรมแท้ๆ ไม่ได้สอนให้ล่มจม ถึงเรียกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของปลอม 
ธรรมเป็นของจริงที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ไม่สงสัย

กเิลสมนัปลอมทัง้เพ ร้อยทัง้ร้อยปลอม ธรรมจริงร้อยทัง้ร้อยจริงหมด มนัเดนิ
สวนทางกันระหว่างกิเลสกับธรรม จึงต้องเป็นข้าศึกกัน การปฏิบัติความพากเพียร 
ไม่รบกับกิเลสจะรบกบัอะไร น่ีคือข้าศึก ไม่รบกบัอนัน้ีจะรบกบัอะไร เวลาน้ีกเิลสเป็น 
ข้าศึกต่อธรรม เป็นข้าศกึต่อเรา เราไม่รบกับกเิลสทีเ่ป็นข้าศึกต่อเราและต่อธรรม จะรบ 
กบัอะไร เมือ่รู้เร่ืองของกเิลสเสยีทัง้มวลแล้ว จะสงสยัธรรมไปทีไ่หนกนัอกี เฉพาะอย่างยิง่ 
จิตสงสยัอะไร เร่ืองตายเกดิตายสญู สญูทีไ่หนกใ็ห้รู้ซนัิกปฏบิตั ิฟังอะไร เสยีงลมปากที่
อมกเิลสตวัสกปรกพ่นออกมา ไม่ขีเ้กยีจล้างหหูรือ จงฟังเสยีงธรรมของศาสดาองค์เอก 
นั่นซิ หูจะได้สะอาด ใจจะได้บริสุทธิ์

เอาให้จริงให้จัง ท�าลุม่ๆ ดอนๆ เหลาะๆ แหละๆ เหน็แก่หลบัแก่นอน เหน็แก่ปาก 
แก่ท้องเหล่าน้ีเคยฝังใจมานานแล้ว เป็นเร่ืองของกเิลสทัง้มวล จงพลกิแพลงเปลีย่นแปลง 
ให้เป็นเร่ืองของธรรมขึน้มา จะสมชือ่สมนามว่าเป็นลกูศษิย์ตถาคต ได้พลตีนออกมา
บวชในพระพทุธศาสนา และด�าเนินตามหลกัธรรมของพระพทุธเจ้า จะได้มหาสมบตัอินั 
ล้นค่ามาครองใจ เมือ่ธรรมครองใจกบักเิลสครองใจน้ันต่างกนัอย่างไร น่ีกด็งัทีพ่ดูแล้ว  
ธรรมครองใจประเสริฐเลศิเลอ สง่าผ่าเผย มีอสิระเตม็ตวัเตม็ใจ ไม่ไขว่คว้า ไม่หวิโหย  
ไม่เสาะแสวง ไม่หวังพึ่งอะไร เพราะธรรมเต็มใจแล้วอิ่มพอ
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พูดต่อตอนท้ายแห่งการแสดงธรรม

ระหว่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทีจ่ะมาตรัสรู้เรียก พทุธนัดร ระหว่างพทุธนัดร 
ทีว่่างจากศาสนาน้ัน ไม่ได้ยนิค�าว่า บาป บญุ นรก สวรรค์ นิพพาน เลย เพราะไม่มีใคร 
บอกว่าธรรมเป็นยังไง กเิลสเป็นยงัไง แล้วจะมทีางเดนิได้ยงัไง กห็วัสมุกนัอยูใ่นเรือนจ�า 
น้ันน่ะซิจะว่าไง ในเรือนจ�าน้ันยังท�าโทษต่อกันในเรือนจ�าได้อีก ไม่เพียงแต่ว่าเป็น 
นักโทษแล้วมันท�าโทษอะไรไม่ได้นะ เป็นนักโทษแล้วมนักย็งัท�าโทษได้อกี อย่างนักโทษ 
ในเรือนจ�าฆ่ากันเก่งอยู่ในเรือนจ�านั้น

น่ีก็เหมือนกัน เม่ือไม่มีอรรถมีธรรมอะไรมาชี้แจงแสดงบอกเหตุบอกผลดีชั่ว 
ต่างๆ แล้ว กม็แีต่ความชัว่เตม็หวัใจสตัว์ แล้วจะไปเอาความดทีีไ่หนมาท�า เพราะมแีต่ 
ความชัว่ ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มาตรัสรู้แต่ละพระองค์ๆ และสัง่สอน กจ็มอยูใ่นโลกนัตสตัว์ 
น้ันตลอด พอพระพทุธเจ้ามาตรัสรู้ จึงได้ยกอนัน้ีขึน้มา ยกอนัน้ันขึน้มา ให้รู้ให้เหน็กนั 
ทัง้บญุทัง้บาป ทัง้นรกทัง้สวรรค์และนิพพาน ทัง้ๆ ทีส่ิง่เหล่าน้ันมีอยู่ตดิกบัตวัเราน่ันแหละ  
แต่เจอไม่ได้เห็นไม่ได้เพราะไม่มีผู้บอก เจอตั้งแต่ทุกข์ที่กิเลสบีบบังคับให้แสดงผล 
ออกมา ตวัสาเหตคืุอกเิลสทีผ่ลติทกุข์ให้เรา บบีบงัคบัเราให้เป็นทกุข์น้ัน เรากไ็ม่เหน็ 
ทางทีจ่ะออกจากกเิลส เรากไ็ม่รู้ไม่เหน็ เพราะไม่มธีรรมแสดงทางออกพอได้ขวนขวาย

น่ีเราพร้อมแล้ว ถงึพระพทุธเจ้าจะปรินิพพานไปนานสกัเท่าไร ก ็สวากขาตธรรม
น้ันแลคอืองค์ศาสดา ดังทีพ่ระองค์ตรัสกบัพระอานนท์น่ัน แหมซึง้มากนะ “พระธรรม
และวินัยทีเ่ราแสดงไว้แล้วน้ีแลอานนท์ จะเป็นครเูป็นศาสดาของเธอทัง้หลายแทนเรา
ในกาลทีเ่ราล่วงไปแล้ว” หมายถึงพระสรีระพระองค์ล่วงไปเป็นธรรมดาของ อนจิจฺ ํทกุขฺํ  
อนตตฺา ส่วนธรรมของจริงน้ันเป็นศาสดาไปโดยตลอด ผู้เคารพธรรมวนัิยจึงช่ือว่าเคารพ 
ศาสดา และเดินตามน้ีจะไม่ไปไหน จะไปตรงทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสอนแล้วน้ันแล เหมอืน 
พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ไม่ผิดอะไรกันเลย

สวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้วๆ ขอให้เดนิตามหลกัธรรมทีช่อบน้ันเถอะ จะเป็น 
ผู้ปฏบิตัชิอบปฏบิตัดีิตรงกอ็ยูท่ีน่ั่น สปุฏปินฺโน กอ็ยูท่ีน่ั่น อชุฯุ กอ็ยูท่ีน่ั่น ญายฯ อยูท่ีน่ัน่  
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สามีจิฯ อยู่ที่นั่น สุดท้ายก็ เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ เมื่อบรรลุธรรมเป็นขั้นๆ จนถึง
ความหลุดพ้นแล้ว นั้นแลคือสาวกของพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่น

ผู้ทรงหลกัความจริงน้ันแหละ จะเป็นผู้ไม่หวัน่ไหว จะเป็นผู้เป็นหลกัของตวัและ
ของโลกไปได้ คอืทรงความจริงไว้ไม่หวัน่ ถ้ามคีวามจริงอยูภ่ายในใจแล้ว ไม่หวัน่การ
ประพฤติปฏิบัติ ทุกอย่างสม�่าเสมอ ไม่เป็นลุ่มๆ ดอนๆ ส�าคัญอยู่ที่จิต เพราะฉะนั้น 
จึงต้องสอนเน้นลงที่จิต ให้หมู่เพื่อนได้หลักได้เกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติทางด้าน
จิตใจ ข้อวัตรปฏบิตั ิสกิขาบทวนัิยอะไร จะเป็นไปตามหลกัของจิต เมือ่จิตได้น้อมลง 
สู่ธรรมแล้ว การด�าเนินท�าไมจะไม่เป็นไปโดยความเป็นธรรมเป็นวินัย ต้องเป็น

ถ้าเพยีงแต่ความจ�าเฉยๆ มนัไม่ได้เร่ืองนา ผมไม่ได้ประมาทธรรมของพระพทุธเจ้า  
เรียนก็เรียนเพื่อความจ�า มีแต่ความจ�าเฉยๆ ความจ�าอันไหนมาแก้กิเลสได้มีเหรอ  
จ�าได้หมดพระไตรปิฎก กิเลสก็เต็มตัวอยู่นั้น ไม่มีกิเลสตัวไหนที่หนังบางเอานักหนา 
พอผิวมันถลอกบ้าง หนังมันถลกบ้าง นอกจากจะเพิ่มกิเลสขึ้นมาให้หนังหนาเท่านั้น 
ด้วยความส�าคัญว่าเราเรียนมากรู้มาก เคลือ่นทีไ่ปไหนไม่ได้ มนัหนักความรู้ความฉลาด 
ของตนทีเ่รียนมามาก ความจริงมนัหนัก กิเลสความถอืเน้ือถอืตวั ความส�าคญัมัน่หมายว่า 
ตัวรู้ตัวฉลาดต่างหาก นั้นแลกิเลสมันแทรกอย่างนั้น จงเข้าใจไว้ด้วยดี อย่าลืมตัวว่า 
เรียนมาก รู้มาก ฉลาดมาก กิเลสน้อยลง ถ้าไม่ได้ลงมอืปฏบิตัเิพือ่ความจริงแห่งธรรม 
ทั้งหลาย จะไม่มีหวังเห็นธรรมของจริงประจักษ์ใจตลอดไป

เอ้า ภาคปฏิบตัฟิาดลงไป เราจะเหน็เร่ืองเหล่าน้ีแตกกระจายออกไปภายในจิตใจ
ของเราที่เคยแบกเคยหามความรู้ความฉลาดอันเป็นกิเลสส�าคัญน้ันอย่างประจักษ ์
ไม่สงสยั เพราะความจ�ากบัความจริงน้ันต่างกนั ความจริงน้ีลงได้เข้าถงึไหน กเิลสหลดุลอย 
ไปถงึน้ัน ความจ�า จ�าไปถงึไหน กเิลสพองตวัขึน้ถึงน้ันแหละ น่ีเป็นความจริง พดูตาม 
ความจริง เราก็เคยเรียนมา นี่ถ้าหากว่าเราไม่เรียนมา ใครๆ เขาจะว่าเรานี้ประมาท 
เอาเสียจนสิ้นดี เราไม่ได้ประมาท ในความรู้สึกของเราไม่เคยมีความประมาทธรรม
พระพทุธเจ้าเลย เรียน เรากไ็ด้เรียน จ�า เรากไ็ด้จ�า เรียนนักธรรมตรี ได้ความรู้นักธรรมตรี  
ทีน่ี่มันหมายออกไปแล้วนะ โอ...เราน่ีมคีวามรู้มากนะ ได้ถงึนักธรรมตรี พอได้นักธรรมโท 
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ขยายออกไปอีกแล้ว แหม...เรามีความรู้มากถึงนักธรรมชั้นโทนะ เป็นนักธรรมเอก 
ขึ้นเป็นมหาเปรียญ โอ๋ย ยิ่งจะก้าวไม่ออก มันหนักความรู้ มันหนักความรู้ตายอะไร  
มนัหนักกเิลสทฐิมิานะว่าตวัรู้ตวัฉลาดต่างหาก น้ันละตวัโง่ทีส่ดุ มันไม่ได้เรียนเพือ่ฉลาด  
มันเรียนเพื่อโง่ถ้าเป็นอย่างนั้น

ถ้าเรียนเพือ่รู้หลกัข้อปฏิบติัแล้วจะได้ด�าเนินตามน้ัน น่ันละเรียนเพือ่ความฉลาด 
การเรียนนั้นจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าการเรียนแล้วมาส�าคัญตัว และยึดเอาสมบัติของ
พระพุทธเจ้าจากที่เรียนมาจ�าได้มาน้ันมาเป็นสมบัติของตนเป็นไหนๆ ความจ�าเป็น
สมบัติได้ยังไง ความจริงต่างหากเป็นสมบัติ เมื่อเรียนแล้วก็ปฏิบัติ ท่านจึงว่า ปริยัติ 
ปฏิบัติ ปฏิเวธ ฟังซิ ธรรมทั้งสามเป็นธรรมเกี่ยวเนื่องกันแยกกันไม่ออก ถ้าผู้มุ่งผล
ตามหลักความจริงที่ทรงสอนไว้แล้ว ต้องด�าเนินตามธรรมทั้งสามประเภทนี้ ปริยัติ
เรียนรู้แล้ว เอ้า ปฏิบัติ ท่านสอนว่ายังไง เช่น เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ เป็นต้น 
เป็นเรื่องเล็กน้อยหรือ ครอบโลกธาตุอยู่แล้วนี่

ดงัทีพ่ดูตะกีน้ี้อะไร ร่างกายมนัเป็นยงัไง เกสา ดซู ิโลมา ผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง  
แน่ะ คนเรามนัดกูนัได้เพยีงหนังหุม้ห่ออยูเ่ท่าน้ันแหละ ผิวบางๆ หลอกตาคนโง่ให้หลง
กันเสียจนทั่วดินแดน ท่านจึงสอนไว้ตรงนั้น ตจปริยนฺโต มีหนังหุ้มห่ออยู่เท่านั้นนะ 
จึงพอดูได้ กเิลสมันละเอยีดแหลมคมมาก มันฉลาดมาก มนัเอาหนังบางๆ มาหลอกสตัว์  
หุม้ไว้ในร่างว่าเป็นสตัว์ เป็นบคุคล ว่าเป็นหญงิเป็นชาย ว่าเป็นของสวยของงาม ท�าให้ 
สัตว์โลกฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมดิ้นรนกวัดแกว่งยิ่งกว่าสุนัขเดือนเก้า เดือนสิบ เสียงเห่า
เสียงหอนอกึทึกเพราะอ�านาจแหง่ราคะตัณหามนัก�าเรบิมนัดิน้รน นัน้อ�านาจของหนงั 
ห่อกระดูกมีอทิธพิลมากไหม พจิารณาดซู ิมนัดิน้รนอะไร พจิารณาให้เหน็ตามเป็นจริง 
แล้วมันจะไปดิน้อะไร เพราะเหน็ชดัๆ อยูแ่ล้วน่ี ตากเ็หน็อยูน่ี่ ชะล้างอยูท่กุวนั ชะล้าง 
ของสกปรกนั่นเอง สะอาดแล้วไปชะล้างกันท�าไม ท่านสอนมาถึงนี้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่
แล้วท่านก็หยุด เพราะเวลามีน้อย ยังไม่ได้สอนให้มากกว่านี้

ผู้พิจารณาก็พิจารณากระจายออกไปถึงอาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง 
เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย  
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อาหารใหม่ อาหารเก่า น่ัน หมดแล้วธาตดุนิภายในร่างกาย ทีน่ี่เรากพ็จิารณากระจายให้
แหลกด้วยปัญญาเป็นไร มันจะหลงไปไหน กเิลสมันหลบมนัซ่อนอยูต่ามอาการเหล่าน้ี  
มันเสกสรรปั้นยออยู่ตามนี้ ฟาดฟันลงไปให้ถึงหลักความจริงด้วยสติปัญญา มันจะ
ไปไหนกิเลส จะหาที่หลบซ่อนได้ที่ไหนดังที่พูดแล้ว

ใครมาสอนอย่างน้ี ไม่ใช่พระพทุธเจ้าใครจะมาสอนอย่างน้ีได้ เพราะไม่มีใครเหน็ 
ใครรู้นี่ กิเลสปิดหูปิดตาโลกไว้อย่างมิดชิดทีเดียว เมื่อสติปัญญาอันเป็นธรรมเครื่อง 
ประหารฟาดฟันเข้าไปตรงไหน มันแตกกระจายไปตรงน้ัน เหน็ความจริงตรงน้ันๆ ทน้ีี 
มนักถ็อนตวัเข้ามาๆ ละซ ิน่ีคือความจริง เข้าถงึไหนแตกกระจายไปถงึน้ัน จิตเบาขึน้ๆ  
นั่นคือการถอดถอนกิเลสด้วยความจ�าเพื่อการปฏิบัติเป็นอย่างนั้น

เมือ่รู้แล้วกใ็ห้ปฏิบตัดิงัทีรู้่มา เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ เป็นต้น น่ีเราจ�าได้แล้ว 
ในภาคปริยัติ ที่ท่านสอนกรรมฐานทีแรกนั้นคือปริยัติ เราได้เรียนแล้วจากอุปัชฌาย์
อาจารย์ของเรา จากน้ันก็เป็นภาคปฏิบัติ น�าไปคลี่คลายกระจายดูให้เห็นตามหลัก 
ความจริงน้ีคือภาคปฏบิตั ิเมือ่เหน็ตามความจริงมากน้อย ย่อมถอดถอนตนออกมาๆ 
กเิลสค่อยหลดุลอยไปๆ ท่านจึงว่า ปฏิเวธๆ ความรู้แจ้งแทงตลอด คอืแทงทะลไุปเร่ือยๆ  
จนแทงทะลปุรุโปร่งไม่มอีะไรเหลอืเลย พ้นจากโลกพ้นทีไ่หน ถ้าไม่พ้นทีใ่จซึง่เคยถกูบบี
บงัคับอยู่น้ีจะไปพ้นกนัทีไ่หน ใครจะมจีรวดดาวเทยีมมาให้ขบัขีใ่ห้ขึน้ไปเพือ่พ้นโลก  
พ้นโลกอะไรอย่างน้ัน มนัไปตายอยูบ่นอวกาศกย็งัม ีมนัพ้นทีไ่หนถงึได้ตาย แต่กเิลส 
ทีไ่ม่ตายยงัฝังอยูใ่นจิต มนักพ็ามาเกดิอกีน่ันแล ให้พ้นทีจิ่ตน้ีซ ิเพราะกเิลสตวับบีบงัคับ 
อยู่ที่จิตนี้ มิได้อยู่ที่อวกาศ

ความเกิด ความตาย จิตเป็นตัวการส�าคัญที่ยาพิษคือกิเลสแทรกเข้าไปให ้
หมนุติว้ๆ ทัง้วนัทัง้คนื ยนื เดนิ น่ัง นอน และในภพน้ันภพน้ี ภพน้อยภพใหญ่ ภพไหน
มันก็กองอยู่กับใจดวงนี้ นักปฏิบัติธรรมสงสัยที่ตรงไหน สงสัยอะไรกัน เอาให้จริงซิ  
ถ้าลงได้รู้วิวัฏจิตนี้แล้ว ไม่ต้องบอกความพ้นทุกข์หรือพระนิพพาน จิตรู้เองเห็นเอง 
พ้นทกุข์ถึงพระนิพพานเอง โดยไม่สนใจกบัใครจะมาบอกหรือตามส่งเสยีแหละ เหมอืนกบั 
นักโทษน่ันแล พอถูกปล่อยออกจากเรือนจ�าเท่าน้ัน เขาไม่ถามว่าบ้านของข้าอยูท่ีไ่หน  
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ข้าตดิตะรางมาหลายปีแล้ว ข้าจ�าบ้านไม่ได้ ไปส่งข้าด้วย ดงัน้ีไม่ม ีมแีต่เผ่นถงึบ้านทเีดยีว  
อยากให้มีสัก ๕ ขา หรือ ๑๐ ขาโน่น จะได้เผ่นพร้อมๆ กันให้ถึงเร็วทันใจ เพราะ
ความอยากกลบับ้านกลบัเรือนเพือ่เหน็หน้าลกูหน้าเมยีญาตมิติรเพือ่นฝูง และกลบัไป 
สู่ความเป็นอิสระ อะไรจะมีก�าลังมากยิ่งกว่าหัวใจที่พองตัวเวลาพ้นจากโทษแล้ววะ

น่ีกเ็หมือนกนั เม่ือจิตหลดุลอยออกจากกิเลสแล้ว ไม่ต้องถามหาละนิพพาน ถามหา 
ท�าไม ขอให้รู้นิพพานประจักษ์ใจเถอะ จะไม่ต้องถามใครทั้งสิ้น ที่ไม่รู้นิพพานนั่นซิ  
ถงึถามกนัให้ยุง่ในชาวพทุธเรา ดไีม่ดยีงัทะเลาะกนัด้วยมวยฝีปากไม่ยอมลงเวท ีซึง่ม ี
อยู่เยอะ

นิพพานคืออะไร ขอจงท�าใจให้บริสุทธิ์เถอะ จะหมดปัญหาโดยประการทั้งปวง 
ขึน้ชือ่ว่าสมมุต ิจะไม่มเีข้าไปเกีย่วข้องขดัแย้งได้เลย น่ีละธรรมะพระพทุธเจ้า เป็นธรรม 
สดๆ ร้อนๆ อยูอ่ย่างน้ี มรรคผลนิพพานท�าไมจะไม่สดๆ ร้อนๆ กบัผู้ปฏบิตัเิล่า เราไป 
คว้าหาอะไรลมๆ แล้งๆ ตะครุบเงา ตะครุบไปท�าไม เอาตัวจริงนั่นซิ จับตัวได้แล้ว 
ก็จับเงาได้เท่านั้นแหละ เพราะเงานี้ออกไปจากตัว จับตัวได้แล้ว ท�าไมจะจับเงาไม่ได้ 
ไม่ถูก การตะครุบเงา เงามันวิง่เรากว็ิง่ ทนัเมือ่ไร ความส�าคญัมัน่หมายหลอกเราไปเร่ือยๆ  
นี้แลคือเงา จงจ�าไว้ให้ถึงใจ จะถึงธรรมคือตัวจริง

ไม่มอีะไรทีจ่ะมากัน้กางมรรคผลนิพพาน มีสจัธรรม ๒ ประการเท่าน้ัน คือ ทกุข์ 
กับสมทุยั เป็นเคร่ืองปิดบงัจิตใจไม่ให้ก้าวเข้าสูม่รรคผลนิพพานได้ แล้วอะไรจะเป็น 
เครื่องบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังหุ้มห่อทั้งสองประเภทนี้ ก็มรรคสัจ นิโรธสัจ นั่นแล มีเท่านี้ 
เคร่ืองบกุเบกิทีจ่ะให้ถงึมรรคผลนิพพาน มีมรรคสจั ได้แก่ ข้อปฏบิตั ิคอื ศลี สมาธ ิปัญญา  
หรือสมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักัปโป จนกระทัง่สมัมาสมาธเิป็นทีส่ดุ น่ีคือเคร่ืองมอืบกุเบกิ 
ทีจ่ะให้เข้าสูม่รรคผลนิพพาน ปราบให้เตยีนโล่ง กเิลสไม่มีเหลอื เพราะมัชฌมิาปฏิปทา 
นี้แล มันเพราะกาลสถานที่ที่ไหน มันเพราะบุคคลผู้ใดมีอ�านาจมากีดกันบังคับจิตใจ 
ของเราไม่ให้พ้นจากกิเลส มันไม่มีกาลสถานที่และสิ่งใดหรือบุคคลผู้ใดมากีดกัน
มรรคผลนิพพาน นอกจากเราเองที่ถูกกิเลสกล่อมเอาเท่าน้ัน มันถึงไปไม่รอดและ 
หลับครอกๆ อยู่ด้วยความประมาทนอนใจเท่าน้ัน มันเป็นเร่ืองของกิเลสคือทุกข์  
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สมุทัยทั้งมวลที่ขับกล่อมและกีดกันสัตว์โลกไม่ให้ถึงมรรคผลนิพพานน่ะ มรรคผล
นิพพานจะไปล้าสมยัทีไ่หน ถ้าไม่ใช่เราเป็นคนล้าสมยัเสยีเอง ถ้าอยากให้ทนัสมยักเ็อาซิ  
ปฏบิตัติามหลกัธรรมพระพทุธเจ้าอย่างแท้จริงและถงึใจซ ิค�าว่าล้าสมยัอนัเป็นกลมายา 
กดถ่วงของกิเลสจะสิ้นซากไปเอง

ธรรมะของพระพุทธเจ้าล้าสมัยที่ตรงไหน มัชฌิมาๆ ฟังซิ พอเหมาะพอดีอยู่ 
ตลอดเวลากบัการปราบกเิลสทกุประเภท อะไรจะเหมาะยิง่กว่ามชัฌมิา ความพอเหมาะ 
พอดกัีบการปราบกิเลสทกุประเภท กเิลสประเภทไหนเก่งกล้าให้ผาดโผนออกมา ถ้าไม่
อยากพงัทลายตายเกลือ่นน่ะ กเิลสประเภทน้ีเก่งให้ออกมา มัชฌมิาปฏปิทา เคร่ืองมอื 
ชนิดนี้ฟาดฟันขาดสะบั้นไปหมด เอ้า กิเลสประเภทไหนเก่งให้ออกมา ถ้าสามารถให้ 
ออกมา มชัฌมิาน้ีเป็นไม่ถอย ถ้าเราได้ยดึหลกัมัชฌมิาให้ดแีล้ว กเิลสต้องพงัทลายๆ  
เป็นล�าดับล�าดาจนถึงวาระสุดท้าย กิเลสละเอียดก็พังทลายด้วยมัชฌิมาขั้นละเอียด 
แหลมคม ไม่มีเหลอืซากอกีต่อไป น่ีอยูต่รงน้ีมรรคผลนิพพาน อย่าสงสยั สงสยัไปท�าไม  
ธรรมคอืความจริงมอียู ่อย่าถกูหลอกไปเร่ือยๆ เชือ่กเิลสเชือ่มานานและล่มจมเพราะมนั 
มานานแล้ว ให้เชือ่ธรรมคือทางหลดุพ้นและความหลดุพ้น พระองค์ประทานไว้หมดแล้ว  
รีบน�ามาใช้ปราบกิเลส อย่าจดๆ จ้องๆ เลื่อนๆ ลอยๆ จะเสียการณ์และตายเปล่า

มชัฌมิาปฏิปทา น้ันแล ธรรมเคร่ืองบกุเบกิ นิโรธ ความดบัทกุข์ น่ันเป็นผลของ 
มัชฌิมาปฏิปทาต่างหาก มัชฌิมาท�าหน้าที่ได้มากน้อยเพียงไร ความดับทุกข์ก็ดับไป 
เรื่อยๆ จนกระทั่งมัชฌิมาปฏิปทามีก�าลังเต็มที่ ท�าหน้าที่โดยสมบูรณ์ นิโรธคือความ 
ดับสนิทแห่งกองทุกข์ทั้งหลายก็แสดงผลเต็มที่ ทุกข์หมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือ 
แล้วจะถามหามรรคผลนิพพานที่ไหน ไม่ถาม เพราะรู้สดๆ ร้อนๆ อยู่กับตัวของเรา 
อยู่กับใจของเราโดยสมบูรณ์แล้ว

จงดูกลมายาของกิเลสให้ด ีตวัปิดตวักัน้ กัน้ด้วยวธิใีด อาการความคดิความปรุง 
ของจิตในแง่ต่างๆ ล้วนเป็นอาการของกเิลสแสดงตวันะ ถ้าสตไิม่ทนั เมือ่สตทินั กเ็หน็ 
ความเคลือ่นไหวของกเิลส โน่น เข้าถงึขัน้สตปัิญญาอตัโนมตั ิหรือมหาสตมิหาปัญญา 
โน่นละ ถึงจะรู้ชัดเร่ืองความเคลื่อนไหวของกิเลสว่ามันรวดเร็วขนาดไหน แต่ก็สู ้
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สตปัิญญาอตัโนมตั ิหรือมหาสตมิหาปัญญาไปไม่ได้ พอกเิลสเคลือ่นพบั สตปัิญญาตืน่แล้ว  
ปัญญาตามต้อนแล้ว เมือ่ถึงขัน้น้ีกเิลสต้องหมอบ ความหมอบของกเิลสไม่ใช่กเิลสกลวั 
ธรรมนะ น่ันเป็นความฉลาดของกเิลสต่างหากทีม่นัหมอบหลบซ่อนน่ะ สตปัิญญาต้อง 
คุ้ยเขี่ยขุดค้นกันขึ้นมาท�าลายเอาจนกิเลสแหลกแตกกระจายไปหมด ตลอดลูกเต้า
หลานเหลนของกิเลสก็ดับ และดับเชื้อไม่มีเหลือภายในใจแล้ว นิจฺฉาโต ปรินิพฺพุโต 
ท่านว่าดับความหิวกระหาย ไม่มีอะไรดับสนิทยิ่งกว่ากิเลสดับจากใจ แล้วมีอะไรที่นี่ 
โลกสามโลกก็เหมือนไม่มีนั่นแล

มแีต่กิเลสเท่าน้ันรบรวนกวนใจ บบีคัน้จิตใจ เมือ่กเิลสหมดไปแล้ว ไม่มอีะไรมา 
บีบบงัคับอีก ตน้ไม้เป็นตน้ไม้ ภเูขาเป็นภูเขา ดินฟ้าอากาศเป็นดนิฟา้อากาศ เขามมีา 
ตัง้แต่ไหนแต่ไร ไม่เหน็มาบบีบงัคบัเรา ภเูขาทัง้ลกูกไ็ม่ได้มาบบีบงัคบั กเิลสต่างหาก
บีบบังคับหัวใจ ฟาดฟันกิเลสให้แหลกตรงนี้แล้ว อะไรไม่มาบีบบังคับเเหละ

เอาให้รู้ให้เหน็ซนัิกปฏบิตั ิให้เหน็กบัตวัน่ี อย่าให้เหน็กบัผู้ใดว่าดียิง่กว่าเหน็กบั 
ตวัของเรา ด้วยการปฏบิตัขิองเรา เอาให้จริง จะรู้จริงเหน็จริงตามหลกัแห่งสวากขาตธรรม 
ไม่สงสยั เพราะเป็นธรรมค�า้ประกนัโลกและมรรคผลนิพพานมานานแสนนาน ไม่เป็นอืน่ 
เรื่อยมา

น่ีก็ได้พยายามสอนหมูส่อนเพือ่นจนเตม็เหน่ียว ผมไม่ได้สงสาร ผมไม่ได้ห่วงใยผม 
ยิง่กว่าห่วงหมู่ห่วงเพือ่นนะ จงเหน็ใจ หมู่เพือ่นน่ีผมเอาใจใส่จริงๆ ในจิตของเราปฏพิทัธ์ 
และรักสงวนหมู่เพื่อนมาก ตาก็แหลม หูก็กาง รับหมู่เพื่อนตลอดเวลา ไม่ใช่อวดนะ  
พดูตามเจตนาความรู้สกึของจิตพาให้ตาแหลมตาสอดส่อง หกูแ็หลมไปตามกนั อะไรๆ 
ว่าแล้วดเุล่าๆ เพราะอนัน้ันมันผิดน่ี จะเปิดโอกาสให้กเิลสมนัเหยยีบย�า่ท�าลายลกูศษิย์ 
เราอยู่ได้ยังไง เราเป็นอาจารย์ก็บอกละซิ นั่นเหมือนกับว่าช่วยตบออก ช่วยตีออก 
ปิดป้องให้ดซี ิอย่าเปิดตรงน้ัน กเิลสจะต่อยตรงน้ัน อย่าเปิดตรงน้ี น่ันเหมือนนักมวย 
เขาฝึกซ้อมมวยกนั ครูกบัลกูศษิย์ฝึกซ้อมมวยกนั ครูต้องเตอืนเสมอว่า อย่าเปิดตรงน้ันๆ  
พอครั้งที่สาม ครูก็เตะตูม พอเตะก็เตะ พอศอกก็ศอกเข้าไป พอหมัดก็หมัดเข้าไป
พร้อมกับค�าเตือนว่าอย่าเปิดตรงนั้น ในเวลาฝึกซ้อมกัน
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ครูมวยต ีครมูวยต่อย ครูมวยเตะ มนัไม่ได้เจ็บเท่าคู่ต่อสูต้บหรือต่อย คูต่่อสูต่้อย 
ดไีม่ดีตาย ครูน้ันตบีอกตสีอน เตะบอกเตะสอน แต่ถงึอย่างน้ันกย็งัต้องเตอืนต้องบอก  
ฝึกซ้อมกนัไปๆ เตอืนบอกกนัไปว่าอย่าเปิดตรงน้ัน และเตะต่อยทีเ่ผลอ พร้อมบอกว่า  
แน่ะ บอกแล้วนะ ฝึกซ้อมกันไปๆ อย่าเปิดตรงนั้น แล้วฝึกซ้อมกันไป พอครั้งที่สาม 
ก็ตูมเข้าไป อย่าเปิดตรงนั้น

นี้มันก็ท�านองนั้นแหละ ดุตรงนั้น ดุตรงนี้ ดุองค์นั้น ดุองค์นี้ ก็เหมือนกับ
อย่าเปิดตรงนั้นๆ นั่นเอง เพราะไหวพริบปัญญาของเรามันไม่ทันกิเลส เห็นแต่กิเลส 
มนัเหยยีบหวั เตะโน้นเตะน้ี ทัง้ศอกทัง้เข่า เรากลิง้ไปกลิง้มายงัเพลนิหลบัครอกๆ อยูไ่ด้  
ถกูกเิลสเตะเอาขนาดน้ัน มนักน่็าโมโหละซผู้ิเป็นครูอาจารย์ฝึกอบรมน่ะ อย่าเปิดตรง
น้ันๆ กต้็องว่าละซ ิท�าไมองค์น้ันเป็นอย่างน้ัน ท�าไมองค์น้ีเป็นอย่างน้ี แน่ะ กเ็หมอืนกบัว่า 
อย่าเปิดตรงนั้นๆ นั่นแล

เมือ่สตปัิญญาเหนือกเิลสอยูแ่ล้ว มนัจะอยูใ่นหวัใจดวงใด จะแสดงออกมาด้วย
ท่าทางหรอือาการใด จะไม่พ้นจากสตปัิญญาทีเ่หนือมนัไปได้ ต้องรู้เหน็หมดทัง้ๆ ทีผู้่น้ัน 
ไม่รู้ ถ้าลงได้เหนือกเิลสแล้วเป็นอย่างน้ัน กเิลสมนัเคยอยูใ่นหวัใจเรามานานเท่าไรแล้ว  
และเคยต่อสูก้บัมนัด้วยวธิกีารต่างๆ มาแล้ว เอ้า สมมตุว่ิากเิลสพนิาศฉิบหายไปจาก 
หวัใจน้ีแล้ว แม้กเิลสอยูห่วัใจอืน่ ท�าไมจะไม่รู้ เพราะมันเป็นเพลงเดียวกนั วชิาเดยีวกนั 
ที่มันไปเสี้ยมสอนสัตว์โลก กล่อมสัตว์โลก ท�าไมจะไม่รู้กลมายาของมันเล่า พูดไป  
เตอืนไป ดุด่าไป ซึง่เป็นเหมอืนคลงักเิลสส�าหรับผู้ฟัง ฟังเสยีงเปร้ียงๆ ขณะพดูอรรถ 
พดูธรรมให้หมูเ่พ่ือนฟัง ทัง้น้ีก็เพราะพดูด้วยความตัง้ใจ บอกสอนให้เหน็จุดบกพร่อง
จริงๆ ผู้ฟังจะได้ถึงใจ ไม่ผิดพลาดบ่อยๆ

เอาละพอวันนี้ เหนื่อยแล้ว
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พระกรรมฐานติดครูอาจารย์

เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

 

การปฏิบัติจิตตภาวนา ต้องอาศัยครูอาจารย์ที่มีความช�านิช�านาญทางนี้มาแล้ว 
จึงจะสอนถูกต้องแม่นย�าและเป็นไปเพื่อความราบร่ืนดีงาม ไม่ให้เกิดความสงสัย
ขัดข้องในปฏิปทาเครื่องด�าเนินของตน ภาคปฏิบัติจึงเป็นส�าคัญมาก ทางด้านปริยัติ
เราเรียนโดยล�าพังก็ได้อ่านก็เข้าใจ แต่ภาคปฏิบัตินี้แม้เราเรียนมาแล้วทางด้านปริยัติ  
จะน�ามาเป็นเคร่ืองด�าเนินด้วยความสนิทใจหายสงสยัไปโดยล�าดบัอย่างน้ันไม่ได้ เพราะ 
การเรียนมาน้ันเป็นการจดจ�า ย่อมไม่พ้นจากความวาดภาพคิดคาดคะเนด้นเดา 
ไปสุ่มสี่สุ่มห้า ซึ่งไม่ใช่หลักความจริงไปได้ แต่การปฏิบัติน้ีเพื่อหลักความจริงโดย 
ถ่ายเดียว

พอเร่ิมปฏบิตักิจ็ะเร่ิมเหน็ความจริงเข้าไป เพยีงจ่อสตเิข้าสูจิ่ตซึง่เป็นบ่อเกดิแห่ง
เร่ืองราวทั้งหลายก็จะทราบเร่ืองราวทั้งหลาย แม้จะไม่สามารถบังคับหรือถอดถอน 
เร่ืองราวอนัเป็นส่วนกเิลสน้ันได้ก็ตาม แต่กท็ราบว่าน่ีคือความจริงอนัหน่ึงทีแ่สดงออก
มาอยู่ไม่หยดุหย่อนด้วยความคิดปรุงเร่ืองราวต่างๆ ทัง้อดตี อนาคต ปัจจุบนั ยุง่ไปหมด  
เมื่อมีสติก็ทราบความจริงของสัจธรรมประเภทสมุทัยที่แสดงออกทางด้านจิตใจได้ 
แม้ยังละไม่ได้

แต่เมื่อไม่มีสติ ไม่เป็นภาคภาวนา ย่อมไม่ทราบได้ว่าจิตมีอะไรบังคับให้ท�างาน 
ในวนัหน่ึงๆ น้ัน มงีานอะไรบ้างทีจิ่ตต้องหมุนตวัราวกบักงจักรอยูต่ลอดเวลา โดยไม่
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เป็นตวัของตวัเลย มีแต่ถูกบงัคบัจากสิง่ทีมี่อ�านาจอยูเ่ป็นประจ�าจนมองไม่เหน็จิต ทัง้ๆ 
ที่รู้ๆ  อยูน่ีค้อืจติ แตส่ิ่งที่แฝงความรูรู้ค้อืจตินัน้ จติไม่สามารถมองเห็นได้เลย เพราะ
ถกูสิง่น้ันครอบง�าหรือปิดบงัอย่างมิดชดิ เมือ่จ่อสตเิข้าไป ก็ทราบการแสดงออกของสิง่
น้ันๆ โดยล�าดบั และปฏบิตัติามอบุายวธิทีีค่รูอาจารย์แนะน�าสัง่สอน เช่น พยายามท�าจิต 
ให้สงบด้วยจิตตภาวนาในภาคสมถะเป็นต้น น�าธรรมทีท่่านสอนน้ันมาปฏบิตับิงัคับจิต 
ให้อยู่ในงานทีท่�า คอืบทธรรมทีบ่ริกรรมน้ันโดยเฉพาะ จิตจะเร่ิมปรากฏเป็นความสงบ 
เย็นใจขึ้นมา นี่ก็เรียกว่าเป็นความจริงอันหนึ่งที่จิตได้ท�าหน้าที่เอง และได้เห็นผลที่ 
ปรากฏขึ้นจากงานประจักษ์ใจโดยล�าดับ เม่ือปรากฏผลข้ึนมา ถ้ายังไม่เป็นที่แน่ใจ  
ก็จ�าต้องศึกษาไต่ถามครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นที่แน่ใจ เพราะท่านเคยผ่านมาแล้วอย่าง
ช�า่ชอง การแนะน�าสัง่สอนด้วยอบุายต่างๆ กถ็กูต้องแม่นย�าไม่ผิดพลาด ไม่เสยีเวล�า่เวลา  
และไม่ท�าผู้มาศึกษาไต่ถามและอบรมนั้นๆ ให้ผิดและเสียไป

ดงัน้ัน ภาคปฏิบตัจึิงเป็นภาคจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรับผู้มาศกึษาและปฏบิตั ิจ�าต้อง 
เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ทีม่คีวามสามารถและช�านิช�านาญในด้านปฏบิตัทิัง้เหตแุละผล  
ไม่เหมือนด้านปริยัติ

การสัง่สอนด้วยความไม่ม่ันใจ กค็อืผู้สัง่สอนน้ันไม่มัน่ใจในความรู้ความเข้าใจ
ซึ่งสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติของตน ก�าลังยังไม่เพียงพอที่จะรู้จะเห็นผลอันเป็นสิ่งที่
ยนืยนัได้ จึงไม่สามารถแนะน�าสัง่สอนคนอืน่ด้วยความแน่ใจของตน เมือ่เป็นเช่นน้ัน 
ผู้ฟังก็ไม่อาจแน่ใจได้หรือไม่แน่ใจได้ ผลที่จะพึงเกิดก็มีน้อย หรืออาจท�าผู้มาศึกษา 
อบรมให้ผิดไปด้วยได้ ด้วยเหตุน้ี การปฏิบัติจึงต้องอาศัยการศึกษาการอบรมจาก 
ครูจากอาจารย์ทีต่นเหน็ว่าแน่ใจ ด้วยการแนะน�าพร�า่สอน หรือด้วยการศกึษาไต่ถาม 
การเทศนาว่าการอยูโ่ดยสม�า่เสมอ ซึง่เทยีบได้กบัการรดน�า้พรวนดนิต้นไม้ทีป่ลกูใหม่ 
นั่นแล

การทีผู้่แนะน�าสัง่สอนได้รู้ได้เหน็มาประจักษ์ใจทกุข้ันทกุภมูขิองธรรมน้ัน จึงไม่มี 
ปัญหาในการแนะน�าสัง่สอนบรรดาผู้มาศึกษา ผู้สัง่สอนไม่มอีดัมอีัน้ ไม่มสีงสยั สอนได้ 
เต็มเม็ดเต็มหน่วย พูดได้เต็มอรรถเต็มธรรม เต็มขั้นเต็มภูมิของธรรมขั้นนั้นๆ ทะลุ
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ปรุโปร่งไปหมด ผู้ฟังก็ฟังได้อย่างเต็มใจโล่งใจ หายสงสัย แม้ตนจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจ 
กห็ายสงสยัในธรรมทีท่่านสัง่สอนน้ันๆ เป็นทีแ่น่ใจ เพราะเข้าใจไปโดยล�าดับจากการ
ได้ยินได้ฟังท่านอธิบายในธรรมขั้นต่างๆ

พระกรรมฐานจึงต้องตดิครูตดิอาจารย์ เพราะการอบรมสัง่สอนเป็นลกัษณะถอด 
ออกจากใจดวงหน่ึงสูใ่จอกีดวงหน่ึงโดยเฉพาะ ไม่ได้น�าบทน้ันบาทน้ีมาพร�า่มาสอนกนั 
แบบสุม่สีสุ่ม่ห้า สอนเฉพาะจุดส�าคัญๆ ของผู้มาศกึษาอบรมทีค่วรจะได้รับในเวลาน้ัน 
เท่านั้น ครั้งพุทธกาลท่านสอนกันอย่างนั้น ๑. พระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทด้วย 
พระองค์เอง ๒. พระสาวกที่เป็นครูเป็นอาจารย์ของพุทธบริษัท ท่านสอนด้วยความ 
แน่ใจของท่าน ออกมาจากใจจริง การสอนกเ็ป็นทีม่ั่นใจเป็นทีแ่น่ใจส�าหรับพทุธบริษัท
ผู้มาศึกษา เพราะฉะนั้น ผลจึงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือได้ผลมาก ต่างกันกับสมัย
ปัจจุบันนี้จนเทียบกันไม่ได้

เทศน์ถึงโทษก็ให้เห็นอย่างถึงใจตามหลักความจริงไม่ผิดเพี้ยน เพราะท่านได้ 
รู้โทษเห็นโทษมาอย่างประจักษ์ใจจริงๆ เทศน์เรื่องคุณ ท่านก็เทศน์ได้อย่างเต็มเม็ด
เตม็หน่วย ถงึบญุถงึคุณจริงๆ อย่างถงึใจทัง้ผู้เทศน์และผู้ฟัง เพราะท่านได้เหน็คุณมา 
อย่างถึงใจ การเทศน์ให้เห็นทั้งโทษทั้งคุณอย่างถึงใจนี้ จึงเป็นการเพิ่มก�าลังใจของ 
ผู้มาศกึษาให้มแีก่ใจและความก้าวหน้าในทางความเพยีร เม่ือมกี�าลงัใจเพราะความเชือ่ 
ในโทษในคณุน้ันๆ แล้ว ความอตุส่าห์พยายาม ความพากความเพยีร ความอดความทน 
นั้นมันเกี่ยวโยงกันย่อมเป็นไปเอง หนุนกันไปเอง

คนเราเม่ือมคีวามเชือ่ทัง้โทษทัง้คุณอย่างเตม็ใจแล้ว ความมุง่มัน่ทีจ่ะสลดัทัง้โทษ 
ทีเ่หน็ว่าไม่ด ีและการก้าวเข้าถึงคุณ ย่อมมกี�าลงัเตม็หวัใจด้วยกนั เม่ือมกี�าลงัใจแล้ว 
ย่อมสามารถประกอบความพากเพยีรด้วยความเตม็ใจ ไม่ว่าหนักว่าเบา เพราะใจเป็น 
ส�าคัญ ก�าลงัอยูท่ีใ่จ จึงไม่มีอ�านาจหรือก�าลงัใดเสมอเหมือนก�าลงัใจน้ีเลย สิง่ใดกต็าม 
เม่ือได้ถงึใจแล้ว ย่อมสามารถท�าได้ด้วยกนัทัง้ฝ่ายดีฝ่ายช่ัว ใจจึงเป็นสิง่ส�าคญัมากใน 
ตัวคน ท่านจึงสอนให้อบรมใจในทางที่ถูกต้องดีงาม ใจจะมีก�าลังท�าประโยชน์อย่าง
มหาศาลไม่มีประมาณ
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การเทศน์ จะเทศน์ไปทีใ่ดกไ็ม่พ้นเร่ืองจิตไปได้ เพราะจิตมอียูก่บัทกุรูปทกุนาม 
อย่าว่าแต่พระแต่เณรและฆราวาสญาตโิยมเลย แม้แต่สตัว์เดรัจฉานกย็งัมีจิต จิตแต่ละ 
ดวงๆ ทีเ่ป็นไปอยู่ในสตัว์ในสงัขารน้ัน ต้นเหตทุีใ่ห้เป็นเช่นน้ันเป็นมาจากอะไร เป็นมา 
จากสิง่มดืมดิปิดตาคอื อวชิชา น่ันแลเป็นตวัการ จะมอีะไรพาให้มืดให้บอดเล่า สิง่น้ี 
ไม่มใีครหยัง่ทราบสาเหตขุองมนัได้เลย แม้จะพาให้สตัว์เกดิตายในภพต่างๆ สงูๆ ต�า่ๆ  
ลุ่มๆ ดอนๆ และเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติให้เป็นอย่างไรก็ไม่มีใครทราบได้ เพราะจิต 
เป็นสิ่งที่ละเอียดมากอยู่แล้วโดยปกติ สิ่งที่แทรกสิงอยู่ภายในจิตก็เป็นสิ่งที่ละเอียด
มากพอๆ กนั จึงอยูด้่วยกันได้บงัคับกนัได้ และยงัมอี�านาจเหนือจิตอกี จึงสามารถบงัคับ 
จิตให้เป็นต่างๆ ได้ตามความต้องการของมัน แม้จิตก็ไม่สามารถทราบโทษทราบคุณ
แห่งสิ่งบังคับน้ันได้เลย จึงต้องยอมจ�านนและยอมท�าตามสิ่งที่มีอ�านาจเหนือจิตน้ัน
เร่ือยมาจนปัจจุบนัน้ี สตัว์โลกจึงยอมเกดิ แก่ เจ็บ ตาย ยอมรับทกุข์ทัง้มวลทีม่นัผลติขึน้  
และยอมเป็นไปตามอ�านาจของสิ่งลึกลับนั้น

ท่านกล่าวไว้ชดัๆ ส�าหรับผู้รู้แล้วด้วยกนัย่อมเข้าใจทนัท ีผู้กล่าวกก็ล่าวอย่างชดัเจน  
ผู้ฟังกเ็ข้าใจอย่างชดัเจน ไม่มข้ีอสงสยั ไม่มข้ีอโต้แย้ง ไม่มทีีคั่ดค้าน คือ อวชิชฺาปจฺจยา  
สงฺขารา เป็นต้น น่ีท่านพดูอย่างเปิดเผยด้วยความรู้อนัเปิดเผยของท่าน ผู้ทีรู้่อย่างเดยีว 
กับท่านก็ฟังอย่างแจ่มแจ้งหาที่สงสัยไม่ได้ สิ่งน้ีแลคือสิ่งที่มีอ�านาจมาก ครอบจิต 
สตัว์โลกไว้อย่างสนิทตดิจม ไม่อาจรู้โทษของมนัได้แม้แต่นิดเลย จะแสดงออกมาด้วย 
อาการใดก็ตาม ไม่เคยสะดดุใจว่าสิง่น้ีเป็นภยัและมอี�านาจบงัคบัจิตใจเรา เราต้องต่อสู้ 
ขัดขวางมันดังนี้ นอกจากยอมจ�านนไปโดยถ่ายเดียว

ไม่ว่าจะบงัคบัให้คดิให้ท�า ถ้าพดูถงึจิตแล้ว กเ็รียกว่าเจ้าอ�านาจเหนือหวัน้ันบงัคับ 
ให้ท�า คือบังคับให้คิดตามความต้องการของตน จิตจึงต้องคิดแล้วคิดเล่า หมุนไป 
เวยีนมา ของเก่าของใหม่ ไม่มีค�าว่าน่ีเป็นเดนไปแล้ว เพราะเป็นความคิดเก่า ค�าพดูเก่า  
การกระท�าเก่า ไม่มคี�าว่าเออืมระอา ไม่มคี�าว่าคดิซ�า้ๆ ซากๆ ไม่มคี�าว่าอดิหนาระอาใจ 
ต่อความคิดนั้นๆ แม้จะวกไปวนมากี่ตลบทบทวนก็ไม่มีเบื่อหน่ายอิ่มพอ ไม่มีความ 
รู้สึกตัว เพราะอ�านาจอันน้ันลึกลับเกินกว่าจิตจะเห็นโทษในการแสดงออกของมัน  
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นี่สัตว์โลกที่เป็นมามีสิ่งนี้ครอบอยู่ที่หัวใจ ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะรู้
โทษของมันได้โดยล�าพังตัวเอง

มีพระพุทธเจ้าเท่าน้ันเป็นพระองค์แรก ทรงพินิจพิจารณาค้นหาเหตุหาผล 
หาต้นหาปลายของความเกดิความตาย ดงัทีม่ใีนพระประวตัท่ิานว่า เม่ือมมีดืแล้ว กต้็อง 
มีแจ้งเป็นคู่กัน มีเกดิกมี็ตายเป็นคู่กนั เม่ือมเีกดิมตีาย ความไม่เกดิไม่ตายกค็งม ีเป็นเหตุ 
ให้พระองค์สนพระทัยพินิจพิจารณา สรุปความวาระสุดท้ายก็พ้นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็น 
นักค้นคว้าหาเหตหุาผลไปไม่ได้ จนได้ตรัสรู้ธรรมอศัจรรย์ข้ึนมาให้โลกได้กราบไหว้บชูา 
เป็นขวัญตาขวัญใจมาจนบัดนี้ ดังนั้นจึงเป็นพระพุทธเจ้าองค์อัศจรรย์เหนือโลกแห่ง
ไตรภพไม่มีใครเสมอเหมือน

ค�าว่า ตรัสรู้ธรรม กค็อืการท�าลายกองแห่งวฏัฏะซึง่ครอบหวัใจน้ันออกโดยสิน้เชิง 
น่ันแล เม่ือทรงทราบชดัว่าได้ท�าลาย อวชิชฺาปจฺจยา สงฺขารา น้ีออกจากพระทยัจนหมดสิน้ไป 
ไม่มีเหลือแล้ว จึงประกาศพระองค์ว่าได้ตรัสรู้แล้ว ได้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้ว  
ดังธรรมในปฐมโพธิกาลท่านแสดงไว้ว่า อเนกชาติสํสารํ สนฺธาวิสฺสํ อนิพฺพิสํ เป็นต้น  
ทีเ่ราได้เคยท่องเทีย่วเกดิตายในภพน้อยภพใหญ่อยูใ่นห้วงแห่งสงัสารจักรน้ีมาจ�านวน
มากจนไม่สามารถจะนับอ่านภพชาติได้เลย ก็เพราะอวิชชานี้ ท่านเทียบไว้ว่าตัณหา 
เป็นนายช่างเรือน อะไรๆ ท่านก็ว่าไปตามต�ารับต�ารา อวิชชาเป็นรากฐานส�าคัญ  
พอถอดถอนรากฐานอันส�าคัญแล้ว เร่ืองที่จะพาให้เกิดให้ตายในภพน้อยภพใหญ่ 
อันเป็นกิ่งก้านสาขาแผ่ไปตามแขนงต่างๆ ของกองทุกข์นั้นก็หมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิง

น่ีคอืพระพทุธเจ้าองค์สยมัภ ูทรงรู้เองเหน็เอง ไม่มีครูไม่มอีาจารย์ ไม่มใีครมาบอก 
มาสอน แต่ทรงค้นคว้ารู้เหน็ได้โดยล�าพงัพระองค์ จึงเรียกว่า สยมัภู ทรงรู้เอง จากน้ัน 
ก็ได้น�าอุบายวิธีการที่ทรงปราบปรามสิ่งที่มีอ�านาจเหนือหัวใจนี้ให้แก่ผู้อื่น เช่น สาวก 
มีเบญจวัคคีย์เป็นต้น จนท่านเหล่านี้ได้เข้าอกเข้าใจวิธีการด�าเนิน และได้บรรลุธรรม 
ตามพระพทุธเจ้าขึน้มา นอกจากน้ันไม่มีใคร ถ้าไม่ได้รับการอบรมสัง่สอนเสยีก่อนจะรู้ 
ไม่ได้ เพราะธรรมชาตน้ีิลกึลบัมาก ละเอยีดมาก เกนิกว่าความรู้ทีไ่ม่มสีตปัิญญาอนัเป็น 
ทางปลดเปลื้องจะรู้ได้
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ล�าพงัสตปัิญญาของโลกทัว่ๆ ไป กเ็ป็นเคร่ืองมือของมนัเสยี เรียนรู้มคีวามฉลาด 
มากเพยีงไร ยิง่ท�าความชัว่ได้อย่างคล่องตวั ปัญญาของสามญัชนทีไ่ม่มีธรรมเคลอืบแฝง  
มกัเป็นเครือ่งมือของกเิลส ความโลภ โกรธ หลง ราคะตณัหา ได้เป็นอย่างด ีเจ้าของเอง 
ก็ภูมิใจว่าตนฉลาด แต่ไม่สะดุดใจว่าตนคือบ๋อยคนโปรดของกิเลสประเภทต่างๆ

การพสิจูน์ความรู้น้ีให้เหน็ประจักษ์ไปโดยล�าดบั จึงต้องอาศยัภาคปฏิบตัเิป็นส�าคญั  
ดงัในต�าราท่านว่า ปริยตั ิปฏิบตั ิปฏเิวธ เกีย่วโยงกนัอย่างแยกไม่ออก ถ้าไม่ปล่อยให้ 
กเิลสช่วยแยก โดยเหน็ว่าเพยีงอย่างใดอย่างหน่ึงกพ็อแล้ว ดถีมไป ดังน้ี ปริยตั ิคอืเรา 
ศึกษาเล่าเรียนจากต�ารับต�าราแล้วประพฤติปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่ฝึกหัดภาวนา ในขณะที่ 
จิตมคีวามฟุง้เฟ้อเห่อเหมิไม่รู้เน้ือรู้ตวั ร่ืนเริงบนัเทงิ และเศร้าโศกเสยีใจไปตามอ�านาจ 
ของกิเลส แต่ไม่ทราบว่ากเิลสเป็นผู้ท�าพษิ เป็นผู้บงัคบับญัชาให้เป็นเช่นน้ัน ดงัน้ัน ท่านจึง 
สอนให้ภาวนาอบรมจิตให้มีความสงบเย็นเพื่อเห็นผลเป็นความสุข

เม่ือได้อบรมทางด้านจิตตภาวนาเข้าไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ ย่อมจะ
ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมา เพียงความสงบข้ึนมาเท่าน้ัน ก็เห็นเป็นของแปลกแล้ว
ส�าหรับจิตใจของคนทีไ่ม่เคยภาวนาและไม่เคยสงบมาเลย เพราะใจเราเคยคลกุเคล้ากบั 
ความสุขที่กิเลสมันป้อนพอประทังชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งๆ จนจ�าเจแล้ว ไม่เห็นได้
ความวเิศษวโิสอะไร สขุเลยจากน้ันไปไม่ได้ มันไม่ให้เลยไปกว่าน้ัน พอประทงัไว้เพยีง 
ให้มีชวีติลมหายใจสบืต่อภพต่อชาตไิปในภพหน่ึงๆ เท่าน้ัน แต่เมือ่ความสขุทีเ่กดิขึน้ 
จากความสงบปรากฏขึ้นน้ี เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดกว่าความสุขทั้งหลายที่เคยได้
สมัผัสสมัพนัธ์มาอยู่มาก ด้วยเหตน้ีุ จึงท�าให้ผู้ได้รับผลแห่งความสงบน้ันมคีวามสนใจ 
ใฝ่ธรรมเพือ่ความสงบยิง่ๆ ขึน้ไป ด้วยความเข้มงวดกวดขนั และพยายามท�าจิตของตน 
ให้มีความสงบละเอยีดยิง่ขึน้ เมือ่จิตมคีวามสงบสมควรพอเป็นบาทเป็นฐานหรือเป็น
ปากเป็นทางแล้ว กมี็อบุายอกีแง่หน่ึงทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนไว้ว่า ให้ใช้ปัญญาพนิิจ
พิจารณาเพื่อความรู้ความฉลาดในสภาวธรรมให้กว้างขวางออกไป

ค�าว่า ปัญญา ได้แก่ความแยบคายของจิต อาการอนัแยบคายของจิต ความคิด 
ความปรุงอนัแยบคาย เพือ่แก้กเิลสของจิตน่ันแล หากเป็นความแยบคายประเภทหน่ึง
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ทีเ่กดิขึน้จากจิต ท่านเรียกว่า ปัญญา เป็นอาการทีเ่กดิขึน้จากจิต สตกิเ็ป็นอาการอนัหน่ึง 
ทีเ่กิดขึน้จากจิต แต่ไม่ใช่จิต หากน�าไปใช้เป็นประโยชน์แก่จิตได้ และได้เตม็เม็ดเตม็หน่วย  
ได้เต็มขั้นเต็มภูมิจากการใช้ปัญญาพินิจพิจารณา

การพิจารณาก็ไม่ได้พิจารณาที่ไหน พิจารณาตรงที่กองทัพกิเลสมันสุมอยู่ 
น้ันแหละ รูปปูาทานกขฺนฺโธ เวทนูปาทานกขฺนฺโธ ส�ฺ�ปูาทานกขฺนฺโธ สงฺขารูปาทานกขฺนฺโธ  
วิ�ฺ�าณูปาทานกฺขนฺโธ ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี่ละเป็นส�าคัญ ท่านจึงสอนให้ 
พิจารณาขันธ์ห้าขันธ์ใดก็ได้ตามแต่ถนัด ในกองรูปคือร่างกายของเราและของสัตว์
บคุคลทัว่ๆ ไป ในเวทนา สขุ ทกุข์ เฉยๆ ทัง้ทางกายและทัง้ทางใจ ในสญัญา ในสงัขาร  
ในวญิญาณ โดยพจิารณาเป็น อสภุะอสภัุง ทกุขฺ ํอนิจฺจํ อนตตฺา ทบไปทวนมาจนเข้าใจ 
ตามธรรมที่ท่านสอนไว้

เบือ้งต้น ท่านให้คุย้เขีย่ขดุค้นทางรูป คอืรูปกายน้ีให้มาก เพราะกเิลสมนัหนาแน่น 
อยูต่รงน้ี ถือเด่นออกหน้าออกตาอยูต่รงน้ี ฉากในลกึๆ น้ัน เรายงัมองไม่เหน็ เพราะ
กิเลสประเภทน้ันฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าประเภทที่มาจับจองมายึดมาถือมาก�าอ�านาจ 
ในสกลกายน้ีอยูม่าก เพยีงแต่กเิลสประเภททีม่ากมุอ�านาจอยูภ่ายในร่างกายของเราน้ี 
เรายังไม่สามารถมองเหน็ได้ ทัง้ๆ ทีเ่หน็ได้ด้วยตาเน้ือน้ีแหละ แต่ตาใจตาปัญญาไม่ม ี
จึงไม่สามารถมองเห็น เช่น เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ เป็นต้น มีใครบ้างที่เห็นผม 
อย่างถึงที่ถึงฐานตามหลักความจริงของมันและของธรรม นอกจากเห็นไปตามกิเลส
ล้วนๆ ร้อยเปอร์เซน็ต์เท่าน้ัน ขน เลบ็ กเ็ป็นเหมือนกนั ฟัน กก็ระดกู ตามหลกัความจริง 
แล้วมันยังไม่เห็น คือไม่เห็นตามอรรถตามธรรม

รวมร่างกายทัง้ก้อนหรือทัง้ท่อน มอีะไรบ้างอยูภ่ายในน้ี ล้วนแต่กเิลสกมุอ�านาจ
ไว้หมดไม่ให้เห็น และเปิดทางของมันไว้ว่านั่นสวยนี่งาม นั่นน่ารักใคร่ นี่น่าชอบใจ  
นั่นน่าก�าหนัดยินดี นั่นเป็นสิ่งจีรังถาวร หรือไม่ได้คิดถึงความจีรังถาวรหรือไม่ถาวร 
บ้างเลย มีแต่ติดมีแต่รักใคร่ชอบใจถ่ายเดียว อันนี้จะแปรสภาพไปอย่างไรไม่ค�านึง  
เพยีงความชอบใจความพอใจน้ีกพ็อตวัแล้ว กเิลสมนัหลอกเพยีงแค่น้ีกไ็ด้การและอยู่
มอืมนัแล้ว นักปฏบิตัเิราไม่สามารถจะคดิให้ถงึความจีรังถาวรหรือไม่จีรังถาวรของมนั
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ได้เลย เพราะถูกกล่อมเสียอ่อนปวกเปียก เรียกหากุสลา มาติกา เสียก่อนแล้ว แต่ 
ไม่ยอมเรียกกสุลาธรรม คอืสตปัิญญาทีต่ดิแนบอยูก่บัใจซึง่พร้อมทีจ่ะช่วยน่ันบ้างเลย  
ถ้าคดิถึงเร่ืองความไม่จีรังถาวร มนัจะมอีนัหน่ึงแทรกข้ึนมาว่าจีรังถาวร มนัปิดประตไูว้ 
ไม่ให้คิดในทางที่ถูกเสีย

ทกุขฺ ํบบีอยูท่กุคนทัง้ร่างกายและจิตใจ อย่างมากกบ่็นเอา เหมอืนกับว่าเป็นทาง 
ระบายออกแห่งทกุข์ ความจริงไม่ใช่เป็นทางระบายออก เป็นทางเสริมสร้างของกเิลส  
เป็นทางของกิเลสเดินต่างหาก ที่บ่นเรื่องนั้นบ่นเรื่องนี้ มันไม่ใช่เป็นการระบายทุกข์ 
มนัเป็นทางเดินเสริมทกุข์เสริมสมุทยัต่างหาก น่ีตามความจริง ท่านจึงสอนให้พจิารณา
ที่นี่

อนตตฺา กเ็หมอืนกนั ว่าเป็นก้อนเราทัง้ก้อน กค็อืกเิลสน่ันแหละหลอกน่ะ มนัก้อน 
ของกเิลสน่ันแหละ อ�านาจของกเิลสน่ันแหละทีเ่ป็นทางออก มนัปิดไว้หมด บงัคับอย่าง
ไม่รู้สกึตัวเลยว่า น้ีเป็นเราเป็นของเรา เป็น อตตฺา ตวัตนทัง้น้ัน จึงต้องใช้ปัญญาอนัเป็น 
หลกัความจริงทีจ่ะลบล้างความจอมปลอมทัง้หลายน้ีด้วยวธิกีารต่างๆ นับตัง้แต่ เกสา  
โลมา ไปโดยล�าดบั จนกระทัง่สกลกายทัง้ร่าง แยกแยะดูทัง้ภายในภายนอก คลีค่ลายด ู
ซ�้าๆ ซากๆ ถือนี้เป็นงานส�าคัญประจ�าชีวิตจิตใจและอิริยาบถไม่ละไม่ถอย

จงใช้ปัญญาพจิารณาคลีค่ลายดูด้วยด ีเป็นงานประจ�าตวัของพระ ประจ�าตวัของ 
ผู้ปฏบิตั ิเป็นงานประจ�าจิตของผู้จะร้ือถอนตนออกจากทกุข์เพราะความยดึมัน่ถอืม่ัน 
ส�าคญัผิดในสิง่เหล่าน้ี ด้วยอ�านาจของกิเลสหลอกลวงกเิลสบงัคับให้เป็นไป เพือ่จะได้ 
ถอนตนออกจากสิง่เหล่าน้ี จึงต้องท�าทัง้กลางวนักลางคืน ยนื เดนิ น่ัง นอน ทกุอริิยาบถ  
ทกุอาการของจิตเคลือ่นไหว มสีตปัิญญาพจิารณาสอดส่องอยูเ่สมอ ช่ือว่าท�างานตาม
หลักธรรมโดยชอบธรรม

เมื่อพิจารณาตามหลักความจริงแล้ว หาที่ค้านที่ไหนได้ มันเป็นเรื่องของกิเลส 
ต่างหากมาเสกสรรความรู้ความเหน็ความเข้าใจของเราให้ว่า น้ันเป็นน้ัน น้ีเป็นน้ี น้ันเป็น 
ของสวย นี้เป็นของงาม นั้นเป็นสัตว์ นี้เป็นบุคคล นั้นเป็นหญิง นี้เป็นชาย
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ความจริงแล้ว ถ้าจะพดูถงึเร่ืองหนัง หรือพดูถงึเร่ืองผม-ขน ดซู ิผม-ขน เป็นเส้นๆ  
เพยีงตกลงในภาชนะเท่าน้ัน กข็ยะแขยงไม่อยากรับประทานแล้ว ยิง่ตกเข้าไปในอาหาร 
ด้วยแล้ว จะอาเจียนไปเสียด้วยซ�้า เล็บของผู้ใดก็ตาม ปล่อยให้หลุดลงไปในภาชนะ
อาหารดซู ิดไูด้ไหม ฟันอย่างน้ีเหมือนกนั ร่วงลงไปในภาชนะดไูด้ไหม รับประทานได้ไหม  
นอกจากขยะแขยงกัน ดไีม่ดใีนวงส�ารับแตกฮอืเลย ร่วมวงกนัอยูม่ากน้อย ต้องแตก 
ศึกกัน

เร่ืองความจริงเป็นอย่างน้ัน แต่ท�าไมจึงต้องเสกสรรป้ันยอเอานักหนาจนตดิแน่นว่า 
นี้เป็นเรา นี้เป็นของเรา นี้เป็นของสวย นี้เป็นของงาม ทั้งนี้เพราะกิเลสมันแหลมคม
น่ันแล ใจจึงไม่สามารถมองดูหน้ามนัได้ มันไม่ยอมให้มองดหูน้ามัน ให้ก้มหน้าลงไป 
เหมือนเขาปล้นบ้านปล้นเรือน จับเจ้าของมัดไว้ให้นอนคว�่าหน้า ไม่ให้มองดูหน้าของ 
โจรผู้ร้ายน้ันเลย เพราะเขามีอ�านาจ มองดูเขากฆ่็า กเิลสมีอ�านาจกเ็ช่นเดยีวกนั ไม่ให้ 
มองย้อนหลงัไปหามนัเลย ให้มองส่งไปทางอืน่ตามความต้องการของมนั ถกูมันผลกั 
มันไสให้เป็นไปตามอ�านาจของมันอยู่ตลอดมา

เพราะฉะน้ัน เมือ่มีโอกาสมวีาสนาได้มาประพฤตปิฏบิตัธิรรม ได้ศกึษาเล่าเรียน 
หรือได้ยินได้ฟังธรรมจากครูจากอาจารย์ และเกดิความเชือ่ความเลือ่มใส ได้ประพฤติ
ปฏบิตัตินในทางทีก่เิลสจะถอยทพักลบัแพ้ด้วยจิตตภาวนาเป็นส�าคญัเช่นน้ี จงตัง้หน้า 
ฆ่ากิเลสให้สิ้นซากไป

อธิบายเข้าสู่ปัญญา ซึ่งอธิบายยังไม่จบเวลาน้ี ส่วนสมาธิก็ได้เร่ิมไปบ้างแล้ว  
ให้พิจารณาอย่างที่ว่าน้ี กิเลสจับจองไว้ที่ไหนบ้าง จงแทงทะลุเข้าไปด้วยปัญญา  
แทงเข้าไปในหนัง แทงเข้าไปถึงเนื้อ ถึงเอ็น ถึงกระดูกทุกท่อน ที่มีอยู่ในร่างกายนี้ 
เน้ือ เราดูไหมเป็นยังไง เน้ือสตัว์เป็นยังไง ทิง้กองอยูต่ามตลาด มนัผิดอะไรกบัเน้ือคน 
ท�าไมจึงเหน็ว่าน้ีเป็นคน อนัน้ันเป็นเน้ือ น้ีกเ็น้ือ น้ันกเ็น้ือ เอน็ กระดกู เหมอืนกนั แล้วด ู
เส้นเอน็ ดูกระดกูทกุท่อน ทัง้ของเราของสตัว์ทีท่ิง้เกลือ่นอยูต่ามถนนหนทางมคีณุค่า
อะไรบ้าง ท�าไมกระดกูอนัน้ีจึงเสกสรรป้ันยอว่ามคีณุค่าจนทบัหวัใจเจ้าของแทบจะตาย 
ไม่มีวันฟื้นอยู่แล้ว
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เมือ่พจิารณาสิง่เหล่าน้ีเหน็ชดัตามเป็นจริงโดยล�าดบั จิตจะมคีวามดดูดืม่ จิตจะ 
มคีวามยิม้แย้มแจ่มใส ความพากเพยีรความอดทนจะมาเอง หมุนตวัไปตามอาการต่างๆ  
ของร่างกาย พิจารณาเท่าไรยิ่งแจ้งยิ่งชัดซาบซึ้งในโอวาทค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  
พูดถึงเรื่อง อนิจฺจํ ก็ซึ้ง อ๋อ เป็นอย่างนั้นจริงๆ มีทุกอาการของร่างกายและจิตใจที่ 
แสดงออก แต่ละอาการๆ ล้วนแต่เป็นเรื่อง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา บีบบังคับอยู่ทุกสัด 
ทกุส่วน หาช่องว่างไม่ได้เลย แม้แต่นอนหลบัอยูก่ย็งัต้องบบีบงัคบั บางคร้ังถงึต้องสะดุง้ 
ตื่นขึ้นมาเพราะความทุกข์มันบีบบังคับอย่างเต็มที่ จะทนนอนหลับครอกๆ อยู่ไม่ได้

ถ้าพูดถึงเรื่องอสุภะ ความปฏิกูลโสโครก ก็ไม่มีอะไรเกินร่างมนุษย์ ดูให้เห็น 
ชดัเจนอย่างน้ันตามความจริงทีเ่ป็นอย่างน้ันจริงๆ เมือ่เข้าใจน้ีชัดเจน จิตจะฝังแน่นด้วย 
อปุาทานขนาดไหนกต็าม เพราะอ�านาจของกเิลสเป็นผู้หลอกลวงให้ยดึให้ถือน้ัน จะถอนตวั 
ออกมาอย่างทีไ่ม่เคยพบเคยเหน็และประจักษ์กบัใจไม่สงสยั จิตถอนอปุาทานจากรูปขันธ์  
เพราะความเห็นแจ้งด้วยปัญญาเป็นอย่างนี้

ทน้ีีมแีต่หลกัธรรมชาตแิห่งธรรมล้วนๆ เตม็ดวงใจ เพราะเหน็ตามเป็นจริง หาที่ 
ค้านไม่ได้ ทีส่�าคญัมัน่หมายอย่างน้ันๆ มาแต่ก่อนน้ัน เป็นเร่ืองของความจอมปลอมที ่
กิเลสมนัปักเสยีบเอาไว้ตามท�าลายหมด ตามร้ือถอนออกหมด ปล่อยวางลงสูค่วามจริง 
ล้วนๆ อนาลโย หายห่วง หายความยดึถอืในร่างอนัน้ี เพราะรู้ตามความจริงเตม็ส่วน 
ของมัน

ในขณะเดียวกันเวลาพิจารณากายนี้ เวทนาปรากฏขึ้นมาก็ก�าหนดเช่นเดียวกัน 
เวทนากาย เวทนาจิต เมือ่เวทนาทางจิตเป็นของละเอยีด ยงัไม่สามารถทราบได้ในวาระน้ี  
เราก็พิจารณาเวทนาทางกายดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้ว

ทีก่ล่าวมาแล้วทัง้หมดน้ี เป็นการคลีค่ลายสิง่ทีหุ่ม้ห่อจิตใจ อปุาทานในกายกคื็อ 
กเิลสทีหุ่ม้ห่อจิตใจ เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ทีจิ่ตไปหลงว่าเป็นเราเป็นของเรา 
กค็อืกเิลสเคร่ืองหุม้ห่อจิตใจ เม่ือพจิารณารูปขนัธ์เหน็แจ่มแจ้งชดัเจนแล้ว เคร่ืองหุม้ห่อ 
เหล่าน้ีก็ขาดลงไป ยงัเหลอืแต่เคร่ืองหุม้ห่ออนัละเอยีด คอื เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ  
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นี่เราเปิดสิ่งลี้ลับด้วยปัญญาให้เห็นตามเป็นจริงในสภาวธรรมอันเป็นส่วนขันธ์ว่าเป็น 
อย่างไรกนั แต่ก่อนไม่รู้ว่าอะไรเป็นจิต รู้ก็รู้ทัง้ร่าง รู้ไปหมดทัว่สรรพางค์ร่างกาย แต่จะยดึ 
จะจับเอาจุดที่ว่าจิตนี้จับไม่ได้ เพราะถูกสิ่งเหล่านี้หุ้มห่อไว้หมด แตะเข้าตรงไหนเจอ 
กิง่ก้านสาขาของ อวชิชฺาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา ว�ิ�ฺาณํ เตม็ไปหมด แตะตรงน้ัน 
ถูกกิ่งของอวิชชา แตะตรงนั้นถูกก้านของอวิชชา ถูกรากฝอยของอวิชชา ถูกเปลือก 
ถูกกระพี้ของอวิชชา

เมื่อใช้ปัญญาถากถางเข้าไป กิ่งก็ฟันเข้าไป ก้านฟันเข้าไป รากฝอยฟันเข้าไป 
เปลอืกฟันเข้าไป กระพีฟั้นเข้าไป ตัง้แต่รูปกายจนถงึ เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ 
เป็นชั้นๆ ของกิเลสที่แทรกสิงยึดครองด้วยอ�านาจของอวิชชาเป็นหลักใหญ่พาให้แผ่ 
กิง่ก้านออกไปจนเข้าใจอย่างชดัเจน จิตเปิดเผยตวัข้ึนมาโดยล�าดบัล�าดา ความจริงกเ็ร่ิม 
เห็นจิตมาตั้งแต่ขั้นสมาธิแล้ว แต่ยังไม่กระจ่างและขาดจากกันกับสิ่งเหล่านี้ เมื่อใช้
ปัญญาเป็นเคร่ืองตดัฟัน ย่อมขาดไปโดยล�าดับล�าดา จนเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ  
อนัเป็นส่วนละเอยีดกข็าดไปด้วยกนั หมดจากความเป็นเราเป็นของเรา รูปกด็ ีเวทนา
ทัง้สามกดี็ สญัญากดี็ สงัขารกด็ ีวญิญาณกด็ ีขาดจากความเป็นเราเป็นของเราอย่างเหน็ 
ได้ชัดด้วยปัญญา

น่ีแลวธิเีปิดเคร่ืองหุม้ห่อของจิตให้เหน็อย่างชัดเจน เปิดด้วยภาคปฏบิตั ิจิตตภาวนา 
เปิดเข้าไป ฟันเข้าไป กิเลสขาดสะบั้นเข้าไปโดยล�าดับ ตัดสะพานของ อวิชฺชาปจฺจยา  
ซึง่ออกเทีย่วหากนิ จนไม่มทีางออก ทางรูปกต็ดั ทางเวทนากต็ดั สญัญา สงัขาร วญิญาณ 
ก็ตัด ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ที่จะออกสู่รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส นั้น 
ยิ่งห่างไกล ก็ถูกตัดเข้ามาจนขาดสะบั้นไปหมดแล้ว ยังเหลือเกาะเดียวดอนเดียว 
อุโมงค์เดียวคือจิต ซึ่งเป็นที่ซุ่มซ่อนหมกตัวอยู่ของอวิชชาอันเป็นกษัตริย์วัฏจักร

สติปญัญาเมือ่ถงึขัน้นีแ้ลว้ย่อมเกรยีงไกรและฉลาดสามารถมาก เกนิกว่าจะน�า 
อะไรมาเทียบมาเสมอเหมือนได้ อย่างไรก็ไม่ทนอยู่ได้ถ้าลงสติปัญญาประเภทที่ฟัน 
สะบั้นหั่นแหลกเข้าไปจนถึงจุดเดียวแล้ว จุดน้ันจะไม่ถูกท�าลายย่อมเป็นไปไม่ได้
เพราะฉะน้ัน บรรดาพระอนาคามท่ีานเมือ่ถงึขัน้น้ีแล้ว จึงไม่กลบัมาเกดิอกี เพราะเป็น 
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อตัโนมตัขิองสตปัิญญาขัน้น้ันแล้ว ท่านก้าวขึน้สูส่ทุธาวาส ๕ ชัน้ ตัง้แต่ชัน้ต้น อวหิา  
อตปัปา สทุสัสา สทุสัส ีอกนิฏฐา แล้วเลือ่นข้ึนไปโดยล�าดบั ไม่กลบัมาอกีเลย จากอกนิฏฐา 
แล้วก็นิพพาน น่ีกเ็พราะอ�านาจของจิตเป็นอตัโนมตั ิท�างานในตวัเองโดยหลกัธรรมชาติ 
ไม่มีอะไรมาบังคับ หากหมุนไปโดยหลักธรรมชาติของตัวเอง

น่ีจิตขัน้น้ีกเ็หมอืนกนั ทัง้ๆ ทีย่งัมชีวีติอยู ่ไม่ต้องไปกล่าวถงึสทุธาวาส ๕ ชัน้ แหละ  
กล่าวถึงจิตกับสติปัญญาที่รักษาตนและประหัตประหารสิ่งที่เป็นข้าศึก สิ่งที่เป็นเชื้อ 
จะพาให้เกิด แก่ เจ็บ ตาย ต่อไปอกี สดุท้ายกข็าดสะบัน้ลงไปจากจิต น่ันแล อวชิชฺาปจฺจยา  
สงฺขารา อยู่ทีจุ่ดน้ัน ตวัน้ีแลทีพ่าสตัว์ทัง้หลายไปเกดิ ไม่ใช่อะไรอืน่ เหน็ได้ชดัเม่ืออะไรๆ  
ขาดไปหมด ยงัเหลอืแต่จิตทีก่ลมกลนืกบัอวชิชา เพราะฉะน้ัน จิตจึงต้องมภีพ แต่ไม่ใช่ 
ภพเหมือนภพทั้งหลาย เป็นภพในสุทธาวาส ๕ ชั้น จิตดวงนี้บอกได้ชัดๆ อยู่ภายใน
จิตเอง จากนั้นก็ก้าวเข้าสู่นิพพาน

ทีนี้เพื่อให้ถึงนิพพานทั้งเป็นสดๆ ร้อนๆ นี้ เอ๊า สติปัญญาฟาดลงไปในจุดนั้น
ให้ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ซึ่งฝังอยู่ภายในจิตนั้นแตกกระจายลงไปไม่มีเหลือแล้ว 
นัน้แลจะว่าแดนแห่งนพิพานก็แล้วแต่จะพูด ไม่มีหิวโหยกับอะไรอีกแล้ว ไม่ต้องการ
อะไรอกีแล้ว พอตวัแล้ว เอ๊า เน้นลงไปว่าจิตเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยทีน่ี่ เมือ่สิง่ทีค่รอบ 
หวัใจมาเป็นเวลานานได้ขาดกระเด็นลงไปหมดแล้ว ทีน่ี่จิตจะไปเกดิทีไ่หนอกี แต่ก่อน 
เกดิตายๆ เพราะเหตไุร เกดิตายๆ มากีภ่พก่ีชาต ิเรากไ็ม่รู้ เพราะอะไรพาให้เกดิให้ตาย  
เพราะอันนี้แลเห็นได้ชัด

พออวิชชาถูกท�าลายลงไปแล้วด้วยสติปัญญาอันแหลมคมก็หมดปัญหา อดีตที่ 
เคยเป็นมามากน้อยไม่ต้องไปนับไปอ่านให้เสียเวลา เป็นมาเพราะสาเหตุอะไรก็บอก 
ชัดๆ อยู่แล้วภายในจิต อนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าถ้าอันน้ียังครอบหัวใจอยู่แล้ว  
จะต้องเป็นไปท�านองเดียวกันกับอดีตที่เคยเป็นมาแล้วไม่สงสัย แต่บัดนี้เชื้อแห่งภพ
ได้ขาดกระเด็นลงไปแล้ว ปัจจุบันก็รู้เท่าแล้ว ระหว่างสมมุติกับวิมุตติขาดสะบั้นออก
จากกนัทัง้ๆ ทีย่งัไม่ตาย ได้รู้ได้เหน็ชดัเจนแล้ว ถ้าคดิเป็นเปอร์เซน็ต์ ร้อยเปอร์เซน็ต์
ก็รู้ร้อยเต็มร้อย พันก็รู้พันเต็มพัน ผู้น้ีได้เปิดเผยตัวเต็มที่แล้ว น่ีแหละคือจิตแท้  
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ในขณะเดยีวกนัก็น้ีแลคือธรรมแท้อยู่ทีต่รงน้ี น้ีแลคือบรมสขุ น้ีแลคอืนิพพาน การใส่ช่ือ 
กใ็ส่เพือ่เป็นเคร่ืองหมายให้ทราบทางสมมุตเิท่าน้ันเอง ล�าพงัท่านผู้รู้ผู้เหน็แล้ว ท่านไม่ 
จ�าเป็น รู้เหน็ประจักษ์ใจแล้วกพ็อ น่ีแลกเิลสอวชิชาและจิตจะละเอยีดลกึลบัขนาดไหน 
ก็เถอะ ถ้าลงได้น�าธรรม มีสติธรรม ปัญญาธรรม เป็นต้น เข้าไปถากถางฟาดฟันกัน 
จริงๆ แล้ว จะต้องถึงรากแก้วของกิเลสอวชิชา และถอนพรวดขึน้มาอย่างไม่ต้องสงสยั  
ข้อส�าคญั ขออย่าได้เชือ่อะไรย่ิงกว่าเชือ่ธรรมของพระพทุธเจ้า กเ็ป็นทีม่ัน่ใจและแน่ใจ

ขอให้ทกุๆ ท่านน�าไปปฏิบตัด้ิวยความเอาจริงเอาจังด้วยความเหน็โทษแห่งความ 
เป็นมาของตนทีถ่กูกเิลสย�า่ยมีาตลอดเถดิ ไม่ต้องไปเชือ่ผู้อืน่ผู้ใดใครทีไ่หนกไ็ด้ เพราะ 
ธรรมทุกแขนง พระพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้ว ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส ทุกข์ย่อมไม่มีแก่ 
ผู้ไม่เกิด นีค่ือการตัดขาดจาก อวิชฺชาปจจฺยา สงขฺารา ถึง ชาติปิ ทุกฺขา, ชราปิ ทุกฺขา,  
มรณมฺปิ ทุกฺขํ ซึ่งเป็นกองทุกข์ทั้งมวล เมื่อเกิดมาก็ต้องเป็นอย่างนี้ นอกจากไม่เกิด
ก็ไม่มีทุกข์มาเกี่ยวข้อง

พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไม่มีผิดเพี้ยน ไม่มีทางสงสัย อวิชฺชาปจฺจยา นี้แล 
พาสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับความทุกข์ความล�าบาก เพราะไม่รู้โทษของมัน เนื่องจากมัน 
ไม่ยอมให้รู้ เพราะมนัอยูเ่หนือสตัว์ เมือ่สตปัิญญาทนัแล้วกรู้็หมด เคยเป็นมายงัไงๆ  
รู้หมด กิเลสประเภทต่างๆ มันจะไปเป็นอยู่กับหัวใจใด กิริยาอาการของสัตว์ตัวใด 
บคุคลผู้ใดรู้หมด เพราะมันเคยอยูใ่นหวัใจเราแล้วน่ี เราเคยปราบมนัอย่างราบจนแหลก
ละเอยีดไปแล้ว ไม่สามารถมาครอบง�าหวัใจเราได้อกีเหมอืนแต่ก่อน หรือเหมือนหวัใจ
ใดๆ แล้ว เพราะฉะน้ัน มนัมอียูใ่นหวัใจใด แสดงอากปักิริยาออกมาอย่างใด จึงทราบ 
ได้หมด เมือ่ได้ทราบมันหมดแล้ว ปราบมนัหมดแล้ว จะว่าเป็น โลกวทิ ูตามหลกัธรรมชาต ิ
กไ็ม่ผิด ถงึจะไม่เป็นโลกวทิ ูรู้แจ้งแทงทะลเุมด็หนิเมด็ทราย กระทัง่สตัว์ตวัน้ีตายแล้ว 
ไปเกิดที่ไหน ตัวนั้นตายแล้วไปเกิดที่ไหนก็ตาม แต่ก็รู้แจ้งโดยหลักธรรมชาติ กิเลส 
ขาดสะบั้นจากใจอย่างนี้แล โลกวิทู อย่างนี้เป็นคุณสมบัติของสาวก ท่านได้โลกวิทู 
ในลักษณะนี้ตามนิสัยวาสนากว้างแคบต่างกัน ไม่เหมือนโลกวิทูของพระพุทธเจ้าซึ่ง 
เป็นพุทธวิสัย
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นี่แหละ การปฏิบัติธรรมเพื่อรื้อถอนจิตซึ่งเป็นตัวมหันตโทษมหันตทุกข์ ที่ถูก 
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เป็นนายเหนือหัวครอบง�าบังคับบัญชากดขี่ข่มเหงมาเป็นเวลา
นานแสนนาน ท่านปฏบิตักินัดังทีก่ล่าวมาน่ีแล เราสงสยัอะไร ไม่มีทีจ่ะสงสยั ขอให้ยก 
หลกัธรรมปัจจุบนั คอื ศลี สมาธ ิปัญญา คู่ปราบปรามกเิลสขึน้ประพฤตปิฏบิตักิ�าจัดมนั 
ให้ได้เถอะ พระพทุธเจ้านิพพานกีร้่อยกีพ่นัองค์ นิพพานไปนานแสนนานเท่าไร จะไม่มี 
ปัญหาโดยประการทัง้ปวง จะรวมกนัอยูท่ีปั่จจุบนัจิตปัจจุบนัธรรม ซึง่เป็นธรรมชาตทิี ่
บริสุทธิ์ล้วนๆ นี้แห่งเดียวเท่านั้น ไม่มีทางอื่นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ ไม่มีทางอื่นเป็น 
เคร่ืองยืนยัน มอีนัน้ีเท่าน้ันเป็นเคร่ืองยนืยนั ดังธรรมท่านว่า “ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้น้ันเหน็ 
ตถาคต” กห็มายเอาธรรมชาตทิีบ่ริสทุธิน้ี์แลเป็นเคร่ืองยนืยนั เพราะพระพทุธเจ้าและ 
สาวกทัง้หลายบรสิทุธิอ์ย่างน้ีเหมอืนกนัหมด เมือ่ยอมรับอนัน้ีแล้ว กย็อมรับพระพทุธเจ้า 
ทั้งหลายในขณะเดียวกัน หาที่ค้านกันไม่ได้

แต่การทีจ่ะปฏบิตัใิห้เป็นไปตามธรรมดังทีว่่าน้ี ต้องอาศยัความพากเพยีร เพราะ
กเิลสแต่ละประเภทน้ันมีเล่ห์เหลีย่มแหลมคมมากทเีดียว อย่าเข้าใจว่ามนัโง่ เราฉลาด 
ความจริงเราโง่มาก กิเลสฉลาดมาก และไม่มีอะไรฉลาดเหนือกิเลส นอกจากธรรม
เท่าน้ัน วธิกีารต่อสูก้บักเิลสน้ันจึงต้องอาศยัความฉลาดแหลมคม มสีตปัิญญาเป็นส�าคญั  
อาศยัความบกึบนึ อาศยัความอดความทน ความเอาจริงเอาจัง ท�าเล่นๆ เหลาะๆ แหละๆ  
ไม่ได้  ถ้าเราอยากจะพ้นจากทกุข์ แต่ถ้าอยากจะเป็นนักโทษมหนัตทกุข์อยูน้ี่ มนัก็เคย 
เป็นมาแล้วน่ี จะอยากไปอะไรอกีเพราะเคยเป็นมาแล้ว เราสงสยัทีต่รงไหน มทีางเดยีว 
คอืการร้ือถอนตนออกจากเปลวไฟอนัใหญ่หลวงน้ีให้ถงึความสวสัดเีป็นบรมสขุตลอด
อนันตกาลเท่านั้น

จึงขอให้ทุกท่านฟังให้ถึงใจ ปฏิบัติให้ถึงธรรม ด้วยความพากเพียรของตนเอง  
การแนะน�าสัง่สอนก็ได้แนะน�าสัง่สอนเตม็ขัน้เตม็ภมูขิองผมเอง ไม่มีสิง่ใดลีล้บัแก่ท่าน
ผู้มาศึกษา เคยปฏบิตัไิด้รู้อย่างไรเหน็อย่างไร กพ็ดูให้ฟังหมดเปลอืกแล้ว ยอมรับว่า
ไม่มคีวามรู้มากกว่าน้ี ขอให้ฟังให้ถงึใจและปฏบิตัใิห้ถงึธรรม จะพ้นจากทกุข์อย่างถงึใจ 
ในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้แล
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พูดต่อตอนท้ายแห่งการแสดงธรรม

พระอยู่ด้วยกันมากๆ มันก็เหมือนรถบรรทุกของหนักน่ันน่ะ มันอืดอาด 
มนัเนือยนาย มนัชกัช้าล้าหลงัอยูน่ั่นแหละ อะไรๆ ก็ต้องช้า เพราะความเป็นอยูท่กุด้าน 
มันเกี่ยวโยงกันทั้งวัด ถ้าจะไปหาอยู่สะดวกสบายในการภาวนาน้ี ก็ต้องเป็นตาม
อธัยาศยัและก�าลงัใจของแต่ละรายทีแ่น่ใจตวัเอง เพราะผมเคยเป็นมาแล้ว เวลาอยูก่บั
ครูบาอาจารย์ มันเป็นเหมือนแม่เหลก็เคร่ืองดงึดูดและพยงุจิตใจได้ดี แม้จะยังไม่ได้
หลกัได้เกณฑ์ทางด้านธรรมภายในใจ แต่กไ็ด้อาศยัครบูาอาจารย์เป็นหลกัเป็นเกณฑ์  
ให้ท่านเป็นเหมอืนแม่เหลก็เคร่ืองดงึดดูให้มคีวามชุ่มใจ เพราะความหวงัน้ันเป็นส�าคญั

พอออกจากท่านไป ทัง้ทีจิ่ตยงัหาหลกัยดึอะไรไม่ได้ มันอะไรบอกไม่ถกู ผมน่ีเคย 
เป็นมาแล้วนะ เราก็ตั้งหน้าตั้งตาท�าความเพียรอยู่เช่นกัน แต่มันไม่ได้เรื่องอะไร นี่
หมายถงึใจยงัไม่ได้หลกัทางสมาธนิะ ภาวนาน่ีมันไม่ได้เร่ืองอะไรเลย จนงงในตวัเองว่า  
เอ๊ะ ท�าไมเป็นอย่างนี้ จิตใจเราถ้าฝืนอยู่อย่างนี้ไม่นานจะจมแน่ๆ ต้องกลับเข้าไปหา
ครูบาอาจารย์ อยูกั่บท่านความรู้สกึก็เป็นอกีอย่างหน่ึง แน่ะ มนัอยูไ่ด้สบาย ทัง้ๆ ทีก่็
ไม่ได้หลกัได้เกณฑ์อะไรขณะอยูก่บัครูบาอาจารย์ แต่มนัไม่เดือดร้อนวุน่วายเหมือนอยู่ 
คนเดยีว อาศยัยึดท่านเป็นหลกัในทางจิตใจ กพ็ออยูไ่ด้สบายๆ น่ีผมเคยเป็นมาแล้ว  
ท�ายงัไงมนักไ็ม่ได้เร่ือง ภาวนาอย่างไรกไ็ม่ได้เร่ือง ใจเวลามันด้ือมนัดือ้ต่อหน้าต่อตา 
น่ันแหละ จนกว่ามันได้หลกัได้เกณฑ์แล้ว ทน้ีีไปไหนก็พอไป อย่างน้อยจิตเป็นสมาธ ิ
เป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้ว มันก็พอไปของมันพอสู้ของมัน คือต้นทุนมันมี ถึงความ 
แยบคายทางด้านปัญญาไม่เกดิ ก็อาศัยสมาธเิป็นหลกัเป็นเกณฑ์ อยูไ่ด้ด้วยสมาธคิอื
ความสงบใจ ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเหมือนแต่ก่อนที่มันไม่มีหลักมีเกณฑ์

น่ีเหตหุน่ึงทีไ่ม่อาจขบัไล่ไสส่งให้หมูเ่พือ่นไปอยูท่ีน่ั่นทีน่ี่คนเดียว โดยเหน็ว่าสบาย 
ดกีว่าอยูก่นัหลายๆ องค์ แต่กไ็ม่แน่ใจในจิตใจของหมู่เพือ่นว่าจะมคีวามฉลาดแยบคาย 
รักษาตัวได้เพียงไร แม้แต่อยู่ด้วยกันนี้ ก็ยังต้องได้ดุได้ด่ากันอยู่เสมอ เพราะความ
บกพร่องอนัเป็นช่องโหว่ให้กเิลสท�าลาย ต้องได้ช่วยปิดช่วยกัน้อยูไ่ม่หยดุ เพราะความ 
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ผิดพลาด เพราะความไม่คิดไม่อ่านมอียูม่าก น่ีเหตหุน่ึง การไปอยูค่นเดียวจะฉลาดและ
จริงจังแค่ไหน เรากไ็ม่แน่ใจนัก สดุท้ายกต้็องพะรุงพะรังกนัอยูอ่ย่างน้ีจะว่าไง เพราะมนั 
แก้ไม่ตก ถ้าไม่ช่วยกันแก้ที่ตัวเองซึ่งแสดงความบกพร่องให้เห็นอยู่ตลอดเวลา 
ด้วยสติ ปัญญา ศรัทธา ความเพียร ที่ครูอาจารย์หยิบยื่นให้ในเวลาอยู่ศึกษาอบรม
กับท่าน

ตอนจิตได้หลักได้เกณฑ์พอเป็นบาทฐานแห่งวิปัสสนาแล้ว การก้าวทางปัญญา 
มนัเป็นอกีอย่างหน่ึงนะ ทแีรกกบ็งัคบัจิตออกพจิารณาทางด้านปัญญา พอจิตเหน็คุณค่า 
ทางปัญญาแล้วเป็นอีกอย่างหน่ึง จากน้ันจิตจะหมุนของมันไปเองโดยไม่ต้องบังคับ
เหมือนขั้นเริ่มแรกพิจารณา เมื่อเกิดข้อข้องใจขึ้นมา เจ้าของแก้ไม่ได้ ก็มาหาครูบา-
อาจารย์เพือ่ช่วยแก้ให้ไม่ให้เสยีเวลาไปนาน วิง่มาหาท่าน เล่าถวายท่านจบ ท่านใส่เปร้ียง 
เดียวเท่าน้ัน สิ่งที่เคยขัดข้องน้ันขาดสะบั้นไปเลยนะ เพราะท่านรู้ตลอดทั่วถึงแล้ว  
เราไม่รู้ ไม่รู้ทางออกทางเข้า ไม่รู้วิธีปลดเปลื้องจะปลดเปลื้องได้ยังไง เพราะปัญหา
แต่ละอย่างๆ ที่เกิดขึ้นมากน้อยนั้นก็คือสมุทัยเข้ามาขวางธรรมนั่นเอง ปัญญาเราไม่ 
สามารถแก้ได้ มนักต้็องพจิารณาวกเวยีนพลกิไปพลกิมาท�าให้เสยีเวลา พอมาเล่าถวาย 
ท่านแล้ว ท่านใส่เปร้ียงเดียวเท่าน้ันกข็าดสะบัน้ไปเลย น่ัน มันต่างกนัอย่างน้ัน ระหว่าง 
ครูอาจารย์ผู้รู้ผ่านไปแล้วกบัเราทีย่งัไม่รู้ไม่ผ่าน ผู้ปฏบิตัจึิงต้องอาศยัครูอาจารย์ช่วย
บอกแนะตลอดไปจนถงึจุดทีห่มาย เมือ่ถงึทีแ่ล้ว ปัญหาทัง้มวลกส็ิน้ซากไปพร้อมกบั
กิเลส

ถ้าหากไม่มคีรูมีอาจารย์ช่วยแนะจริงๆ เรากพ็ยายามตะเกยีกตะกายไปเองด้วย
สตปัิญญาของตน แต่มันช้าน่ะซ ิเราเหน็ได้ชดัเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่ท่านล่วงลบัไป 
แล้วน่ัน ต้องเตอืนตวัเองให้ตืน่ตวัในการหวงัพึง่ตวัเอง เอ๊า ไม่มใีครละทีน่ี่ เราคนเดยีว 
เป็นก็เป็น ตายก็ตาย มันก็หมุนช่วยตัวเองไปได้เหมือนกัน เป็นแต่ช้าบ้างเท่าน้ัน  
ขัน้น้ีกเ็ป็นความช่วยตวัเองได้ เช่นเดยีวกบัเวลาทีเ่ราจนตรอกจนมมุดงัทีเ่คยเล่าให้ฟัง  
มนักช่็วยตวัเองเตม็ทีไ่ม่ยอมถอยหลงั เป็นแต่มนัช้าเท่าน้ันแหละ แต่สตปัิญญาดิน้ดดี 
อยูไ่ม่หยดุไม่ถอยน่ะซ ิเพราะปัญญาขัน้น้ีไม่ถอยแหละ ช้าหรือเร็วมนักส็ูก้นัอยูอ่ย่างน้ัน  
ก็ทะลุของมันไปได้
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แต่อย่างไรกต็าม เรือ่งครบูาอาจารย์เป็นส�าคญัมาก ท�าให้กะทดัรัดเข้าไปเร่ือยๆ 
รวดเร็วราบร่ืนดีกว่าท�าโดยล�าพังอยู่มาก น่ีแลทางด้านจิตตภาวนาจึงส�าคญัมากส�าหรับ 
ครูอาจารย์ผู้คอยให้อุบาย จะเอาธรรมสุ่มสี่สุ ่มห้ามาสอนกันไม่ได้นะ เรียนจบ 
พระไตรปิฎกกเ็ถอะ น่ีมิได้ประมาทการเรียน พดูตามความจริง ถ้าลงจิตน้ีไม่ได้ทรงอรรถ 
ทรงธรรมประจักษ์ใจจากการปฏิบัติแล้ว จะสอนไม่ถูกจุดที่จ�าเป็น แม้ยกมาสอนทั้ง 
พระไตรปิฎกก็ไม่ถูกจุดที่ต้องการ ถ้าไม่รู้ทางจิตตภาวนามาก่อน ถ้าเป็นยา ก็ยกกัน 
ทั้งหีบน่ันแล ไม่สามารถหยิบยาขนานเฉพาะมารักษาคนไข้ได้ หากเป็นหมอเถื่อน 
ซึ่งผิดกับหมอจริงอยู่มาก คนไข้รายใดมาก็จะยกยาทั้งหีบทุ่มใส่ มันก็ตายเท่านั้นละ
คนไข้

ไม่ได้เหมือนหมอที่แท้จริงนี่ หมอเขาไม่จ�าเป็นต้องไปยกกันมาทั้งหีบทั้งตู้อะไร 
เพยีงถามอาการและตรวจดรูู้แล้วว่าเป็นยงัไงแล้ว ควรฉีดกฉี็ด ควรให้ยารับประทาน
ก็ให้ เท่าทีเ่หน็ว่าเหมาะสมกบัโรคประเภทน้ันๆ ครูบาอาจารย์ผู้เชีย่วชาญจิตตภาวนา
ที่คอยให้อุบายเรา ก็สอนลงตรงจุดส�าคัญทันทีๆ เลย การสั่งสอนจึงต่างกันอย่างนี้  
ก็จิตสอนจิตน่ี พออาราธนาด้วยการเรียนถามปัญหาต่างๆ ป๊ับ ท่านรู้แล้ว ท่านเคยผ่าน 
มาเท่าไรเป็นมาเท่าไรแล้ว ท่านใส่ป๊ับเดยีวเท่าน้ันเป็นกระจ่างไปทนัททีนัใด น่ีซทิีต่่างกนั 
มากกับทั่วๆ ไป

อยากให้หมู่เพือ่นได้ก�าลงัทางด้านจิตใจ ให้ได้เหน็เร่ืองโทษของกเิลส มันท�าให้
แสนทุกข์แสนทรมาน ไม่มีอะไรเกินกิเลสในโลกทั้งสามนี้ หากแต่มันไม่ให้เห็นโทษ
ของมัน มันปิดเอาไว้หมด อันนี้ซิมันล�าบากนะ แม้อยู่กับครูบาอาจารย์ท่านช่วยเปิด
ช่วยถอนให้ ก็ยังสู้กิเลสรุมปิดรุมล้อมไม่ได้อยู่นั่นแหละ การรื้อขนกิเลสออกจากใจ 
จึงเหมือนกบัขนจอกแหนขึน้จากน�า้ พอแหวกออกมันกห็บุเข้ามา แหวกออกกไ็หลเข้ามา  
หุบเข้ามาอยู่อย่างนั้น เวลาก�าลังปัญญายังไม่พอกับมัน เมื่อถึงขั้นปัญญาที่ควรต่อสู้ 
กบัมันได้แล้ว ไม่เพยีงแหวกออกเท่าน้ัน ยงัจับโยนขึน้บนฝ่ังเสยีเลย จับโยนขึน้ๆ มันจะ 
มจีอกมีแหนอยูเ่ท่าไร คว้าปาขึน้ฝ่ังให้หมด เหลอืแต่น�า้ใสสะอาดอาบดืม่ใช้สอยสบาย  
น่ีเมือ่ขนกเิลสโยนทิง้หมดแล้ว อยู่ไหนก็อยู่สบาย หายทกุข์กงัวล ไม่มีปัญหาอะไรอกีแล้ว 
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ปัญหาทั้งมวลเกิดจากกิเลสอย่างเดียวเท่าน้ัน เม่ือกิเลสสิ้นซากไปจากใจแล้ว 
อะไรจะมาเป็นปัญหาให้ยุ่งยากไม่มี โลกทั้งสามโลกธาตุนี้ก็เหมือนไม่มี เพราะจิตไม่ 
ไปยุ่ง แม้จิตเองกพ็อตวัอยูแ่ล้ว จะไปยุง่กบัอะไร แน่ะ ฟังซ ิมันพอตวัอยูต่ลอดเวลา 
ไม่ว่ากาลนั้น สถานที่นี้ อิริยาบถนั้น อิริยาบถนี้ กระทบนั้นเป็นอย่างนั้น กระทบนี้ 
เป็นอย่างน้ีๆ ไม่ม ีกระทบอะไรกมี็เพยีงสมัผัสกันแยบ็ๆ แล้วดับไปๆ เท่าน้ัน จิตรู้เร่ือง 
ของมันอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติ

เมือ่ไม่มผู้ีเป็นเจ้าของเข้าไปยดึ ไม่มเีจ้าอ�านาจเข้าไปยดึเสยีอย่างเดยีว ขันธ์กเ็ป็น 
ขนัธ์ล้วนๆ แสดงอยูอ่ย่างน้ันตามหลกัธรรมชาตขิองมัน แม้ตวัมันเองกไ็ม่มีความหมาย 
ในตัวมัน ใจรู้ชัดๆ ว่าเป็นอย่างนั้น ดังร่างกายของเราที่นั่งอยู่นี่ มันก็เหมือนกับวัตถุ 
ทั้งหลายดีๆ นั่นเอง ไม่ได้ผิดกันเลย เป็นแต่เพียงว่าความรู้ไปเป็นเจ้าของ เป็นผู้ 
รับผิดชอบขนัธ์ใช้มนัอยูเ่ท่าน้ัน ให้มนัรู้อย่างน้ัน ตามหีน้าทีเ่หน็รูป หน้ัูนมีหน้าทีฟั่งเสยีง 
เป็นต้น ทางออกน้ีไปเจอน้ัน ทางออกน้ันไปเจอน้ัน ทางออกทางตาไปเจอรูป ทางออกห ู
ไปเจอเสยีง เป็นต้น มนัเป็นทางออกของจิตไปเจอสิง่ต่างๆ เคร่ืองมอือนัน้ีส�าหรับอนัน้ัน  
เคร่ืองมอือนัน้ันส�าหรับน้ันๆ เท่าน้ัน กเ็หมอืนเคร่ืองมอืท�างานสร้างบ้านสร้างเรือนน่ันแล  
สิว่ส�าหรับน้ัน ขวานส�าหรับน้ัน สว่านส�าหรับน้ัน เลือ่ยส�าหรับน้ัน น�าไปใช้ตามทีเ่หน็ควร 
และความต้องการของช่าง พอทิง้ไว้เคร่ืองมอืกเ็ป็นเหลก็อยูอ่ย่างน้ันเอง ไม่วเิศษอะไร 
ไปกว่านั้น

ขันธ์ห้าก็เหมือนกัน ถ้าลงความรู้เป็นความรู้ ไม่ไปสับสนวุ่นวายกับสิ่งใด ไม่มี
อะไรมาสบัสนวุน่วายกับความรู้น้ี เป็นความรู้ล้วนๆ มนักเ็ป็นเหมือนเคร่ืองมอืท�างาน
น่ันเอง จะผิดอะไรกนั ร่างกายน้ีกบัท่อนไม้ท่อนฟืนมนัผิดกนัอะไร ไม่ได้ผิดกนั เป็นแต่ 
เพยีงว่าความรู้น้ีครอบครองขนัธ์อยู ่รับผิดชอบอยู ่จึงมกีารเคลือ่นไหวไปมาได้ มีต่างกนั 
เท่าน้ัน เคร่ืองมอืทีย่งัใช้ได้กใ็ช้ไป มเีท่าน้ัน พอความรูอ้นัน้ีไม่เกีย่วกบัเร่ืองอะไรแล้ว  
กเ็หมือนไม่มโีลก เพราะไม่มอียูภ่ายในใจ ค�าว่า เย ธมมฺา เหตปุปฺภวา เตส ํเหตํ ุตถาคโต  
น้ีซึง้มากนะ กพ็ระอรหนัต์พดูน่ี พระอสัสชิเป็นพระอรหนัต์ทัง้องค์ เย ธมฺมา เหตปุปฺภวา  
เตสํ เหตุํ ตถาคโต เตส�ฺจ โย นิโรโธ จ เอวํ วาที มหาสมโณ ธรรมทั้งหลาย 
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เกิดจากเหตุ เมื่อจะดับก็ต้องดับเหตุก่อน พระมหาสมณะพูดอย่างนี้ อะไรเป็นเหตุ  
กจิ็ตเป็นมหาเหต ุตวัทีอ่ยูฉ่ากหลงัของจิตคอือะไร กพ็ดูแล้วตะกีน้ี้ คอืสมทุยั ท่านสอน 
ให้ดับเหตุก่อน มหาสมณะคือศาสดาของเราสอนอย่างนี้ ซึ้งมากทีเดียว

การต่อสู้กิเลส การถอดถอนกิเลส ต้องถือเป็นงานส�าคัญจ�าเป็นต่อเราสุดชีวิต 
พดูอย่างอืน่ผมไม่สนิทใจ ถ้าว่าเอาชวีติเข้าแลกน้ันถงึใจนะ เพราะเคยเอาชวีติเข้าแลก 
มาแล้วนี่ แม้ทุกข์ก็ยอมทุกข์ แต่ทุกข์นี้มันคุ้มค่านี่ ไม่เหมือนทุกข์ที่ค้นหาหัวหาท้าย 
ไม่ได้ หาต้นหาปลายไม่ได้ เหมือนทกุข์ทีกิ่เลสบบีบงัคบัให้เกดิทกุข์ น่ันมนัหาต้นหาปลาย 
หาที่ยุติไม่ได้ ทุกข์อยู่ตลอด ทุกข์นี้มีต้นมีปลายมีที่ยุติ เวลาข้าศึกยังมีอยู่ก็ฟาดฟัน 
กนัลงไป แม้ทกุข์กไ็ม่ถอยการสู ้พอข้าศึกเกลีย้งไปแล้วจะมทีกุข์มาจากไหน ทกุข์เพราะ 
ความเพียร มันมีที่ยุติ ไม่เหมือนทุกข์ที่ตายกองกันอยู่ในวัฏฏะ หาทางออกไม่ได้ 
ทกุข์อนัน้ีพลิกึ ไม่มเีง่ือนต้นเงือ่นปลายเลย ทกุข์เพราะความเพยีรน้ีมทีีย่ตุ ิจึงผิดกนั 
อยู่มาก

เวลาถึงคราวถึงระยะของมนัทีจ่ะทุม่ จิตหากเป็นของมนัเอง ทุม่ลงๆ ชีวติ กไ็ม่ได้ 
อาลยัเสยีดาย มันทุม่กนัแบบถงึเป็นถึงตายมาไม่รู้กีค่ร้ัง เวลาเข้าไปเจอข้าศกึกท็ุม่ทนัท ี
ไม่ยอมถอย ถ้าไม่ตายกใ็ห้ชนะเท่าน้ัน ถอยไม่ได้ น่ันซ ิมนัฟัดกนัตรงน้ันซ ิเขารบข้าศึก  
เขาก็ต้องเอาชีวิตเข้าแลก นี่เรารบกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกอันใหญ่หลวง เราก็ต้องเอาชีวิต 
เข้าแลก ถงึวาระพอเจอกันเข้าก็ใส่กันเลย จะตายกใ็ห้รู้ ไม่ตายกใ็ห้รู้ สดุท้ายอยากพดู 
เต็มปาก กิเลสมันตาย เราไม่เห็นตายว่ะ แน่ะ

พระพทุธเจ้ากก็เิลสตาย พระองค์เพยีงสลบเท่าน้ัน สดุท้ายกเิลสตาย ทีท่่านยก 
องค์เด่นๆ ในทางความเพียรมาให้เป็นตัวอย่างแก่พวกเราได้เห็นได้ยินก็เพื่อเป็นคติ 
น่ันเอง เช่น พระโสณะ ท่านก็เพยีงฝ่าเท้าแตก ท่านไม่ตาย แต่กเิลสทัง้มวลตายเรียบ  
ท่านเตะกับกิเลสฝ่าเท้าแตกแต่กิเลสตาย ท่านเองไม่ตาย เราจะกลัวตายท�าไม  
พระจักขุบาลก็ฟัดกันกับกิเลส จักษุแตก แต่กิเลสตาย ท่านเองไม่ตาย แต่กลายเป็น 
ผู้วิเศษขึ้นมา เป็นสรณะของพวกเรา ไม่ได้ยินว่าท่านเหล่านี้ตาย อย่างมากก็เพียง 
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ฝ่าเท้าแตกเพราะความเพยีรกล้า กเ็พยีงจักษุแตกเพราะความเพยีรกล้า พระพทุธเจ้า 
ก็เพียงสลบ แต่กิเลสมันเลยสลบคือตายเรียบ พระจักขุบาลก็เตะกิเลส จักษุแตก 
กิเลสตาย พระโสณะเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตก กิเลสตาย

การเดนิจงกรมจนฝ่าเท้าแตกน้ี ถ้าเราคดิทัว่ๆ ไปคงคดิว่าความเพยีรของท่านเก่ง 
ด้วยความพยายาม เดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตก เก่งจริงเร่ืองความเพยีรของท่าน แต่เป็น 
ความเพยีรทีส่มัปยตุไปด้วยสตปัิญญาอตัโนมตั ิไม่ใช่บงัคับกนัเดินเสยีจนฝ่าเท้าแตกนะ 
ตามความแน่ใจของผม เพราะเม่ือถงึขัน้น้ีแล้ว ความเพยีรย่อมไม่มกีลางวนักลางคนื  
ไม่มีอะไรเข้ามาเกีย่วข้อง มแีต่กเิลสกบัจิตมนัหมนุมนัฟัดกนัอยูเ่ช่นน้ัน จะมเีวล�า่เวลา
และไปสนใจกับเวล�า่เวลาความเจ็บปวดแสบร้อนอะไรทีไ่หนกนั เพราะใจไม่คดิอย่างอืน่ 
นอกวงความเพียรภายในไปนี่

เรากเ็คยเป็นเช่นน้ันมาแล้วเหมือนกนั จึงกล้าพดูและพดูอย่างอาจหาญ แน่ใจว่า 
ไม่ผิดด้วย ฟังซ ิฉันจังหนัเสร็จแล้วไปเดินจงกรม น�า้ไม่ได้ฉันเลยในเวลาจงกรมอยูน้ั่น  
มันยังอยู่ได้ ไม่หิวโหยกับอะไรทั้งสิ้น ฟังซิ มันไปสนใจอะไรกับหมากพลูบุหรี่กับ
น�้ากับท่า มันไม่ได้สนใจเลย ฟัดกันกับกิเลสอยู่นั้น เรื่องอะไรๆ มันลืมคิดไปหมด  
กลางวันแสกๆ เดินจงกรมตากแดดได้อย่างสบาย เดินจงกรมตากแดดอยู่นั้นแหละ
โดยไม่รู้สึกร้อนเลย ทางจงกรมไม่มีร่มไม้ด้วยนะ ฟัดกันอยู่นั้น มันลืมหมด อิดหิว
เมือ่ยล้าลมืหมด น�า้ท่ามันไม่ได้สนใจเลย เพราะไม่มีเวลาจะออกมาสูภ่ายนอก จิตน่ะ
มันหมุนของมันติ้วๆ อยู่ภายใน

เดนิจงกรมน้ี ถ้าสมมตุมิคีนมาด้อมดูเรา เขาจะว่าพระองค์น้ีเป็นบ้าหรือไง จึงเดิน 
สะเปะสะปะราวกบัคนตาบอด ชนโน้น โดนน้ี ไม่ไปตามทาง ทัง้น้ีเพราะจิตมันไม่ออก 
จากกายจากใจน่ันเอง มนัหมนุอยูข้่างในติว้ๆ ฉะน้ัน มนัจึงเดินโซซดัโซเซเข้าป่าเข้ารก
เร่ือยๆ เดีย๋วโครมครามเข้าป่า เอ๊า รู้สกึตวัว่าเข้าป่า ถอยออกมาเดินไปอกี จิตหมนุกนัอยูน้ี่  
เด๋ียวเข้าป่าโน้นอกีอยู่อย่างน้ัน มันก็เดินได้ทัง้วนันะ เพราะเดนิคนเดียวน่ี ใครจะมาว่า 
เป็นบ้าเป็นอะไร มันไม่สนใจนี่วะ มันโครมครามๆ ของมันอยู่อย่างนั้น แต่มันก็เดิน 
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ของมนัได้ บางทก็ีหยดุยนืเสยี ยนืเสยีเป็นชัว่โมงกย็นืได้ ถงึระยะทีจ่ะยนื มนัหากเป็น 
ของมันเอง ยืนก�าหนดพิจารณาจนได้ถ้อยได้ความชัดเจนแล้ว มันถึงจะก้าวเดิน 
ต่อไปอีก เวลาก้าวเดินก็อย่างนั้นแหละ ชนป่าชนหนามไป มันไม่ทราบว่าได้ก้าวไป
ทางไหน ขากด็ ีมันไม่สนใจกบัขา สนใจอะไรเร่ืองมันอยูกั่บจิตน่ี มันจึงหมนุอยูต่รงน้ี

ฉันจังหนัอยู่ จิตก็ไม่ได้อยู่กับอาหารนะ มันอยู่กบัการพจิารณาต่างหาก เมือ่เวลาถงึ 
ขัน้ตะลมุบอน มนัเป็นอย่างน้ันนะ แล้วจิตจะเผลอไปไหน น่ันฟังซ ิจัดอาหารจัดอะไรๆ  
กจั็ดซ ิแต่จิตไม่ลดละการพจิารณา มนัหากหมุนของมันอยูอ่ย่างน้ัน ขัน้น้ีเป็นความเพยีร 
อตัโนมตั ิเช่นเดยีวกบักเิลสเวลามันหนาแน่นอยูภ่ายในจิตใจเรา ท�าอะไรอยูก่ต็าม มนัก ็
คิดเป็นเรื่องของกิเลสโดยอัตโนมัติ มันเป็นอัตโนมัติของมันเอง พอถึงขั้นอัตโนมัติ 
ของธรรมก็เป็นอย่างเดียวกัน ไม่งั้นไม่ทันกัน

จึงกล้าพูดได้ว่า ตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับ มันเผลอไปขณะไหน 
ไม่มเีลย จะมีได้ยงัไง กส็ตปัิญญาสบืต่อด้วยความเป็นนักต่อสูอ้ย่างน้ันอยูต่ลอดเวลา 
โดยอัตโนมัติของมันเอง ไม่ต้องบังคับ เมื่อถึงขั้นมันเป็นของมันแล้ว ตายก็ไม่ถอย  
ค�าว่าแพ้มีได้ยังไง มีไม่ได้ ตายเสยีเท่าน้ัน ไม่ตายกใ็ห้รู้ท่าเดียว สตปัิญญาแขง็แกร่ง
เกนิกว่าจะน�ามาพดูให้ถกูต้องกบัความจริงได้ สตปัิญญาเมือ่ถงึขัน้สละตายแล้ว ค�าว่า 
ถอยค�าว่าแพ้ไม่มี มีไม่ได้ นอกจากตายกับรู้ท่าเดียว

ทกุสิง่มันขึน้อยูก่บัจิต อะไรกต็าม มันหวิมันโหย มันอะไรๆ มนัอยูก่บัจิต พอจิต 
เป็นนักต่อสูแ้ละเข้าตะลมุบอนกนัแล้ว มันลมืไปหมดนะ ทน้ีีเวลากลบัมาทีพ่กั พอมอง 
เหน็กาน�า้ ผมยงัไม่ลมืนะเร่ืองท�านองน้ี โอ้โฮ มนัจะโดดใส่กาน�า้เลย กมั็นจะตาย รินน�า้ 
ใส่กระป๋องนมเปล่า เพราะใช้กระป๋องนมเปล่าเป็นประจ�าแทนแก้วน�า้แทบไม่ทนั น่ันน่ะ  
พอใส่เข้าไป ดืม่ส�าลกักัก๊ๆๆ จะตาย โอ้โฮ มนัหวิขนาดน้ันนะ บทเวลามาเหน็กาน�า้เข้า 
มนัหวิน�า้จะตาย แต่เวลาไปท�าความเพยีรอยูค่นเดยีวไม่เหน็สนใจอะไร พอมาถงึทีพ่กั 
มองเหน็กาน�า้เท่าน้ัน มันจะโดดเข้าใส่เลย กม็นัหวิน�า้จะตายน่ะ พอดืม่น�า้เข้าไป มนักลนื 
ด้วยความอยาก ความหวิมากเลยส�าลกัจะตาย กลนืลงไปแทบไม่ทนัน่ะซ ิส�าลกัดงักัก๊ๆๆ  
จะตาย ไม่ลืมนะนี่นะ
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เวลาความเพยีรเป็นไปเตม็ที ่พจิารณาไม่หยดุ มนักว็ติกวจิารณ์ เอ๊ เราคิดไว้ว่า 
จิตมีความละเอยีดเข้าไปเท่าไร ความพากเพยีรกจ็ะค่อยสะดวกสบาย งานการกจ็ะแคบ 
เข้าไปๆ สะดวกสบายเข้าไปเร่ือยๆ แต่ท�าไมมันจึงเป็นอย่างน้ี ดซูคิวามคาดความหมาย 
ไว้แต่ก่อนกบัความจริงทีเ่ป็นขึน้กับจิตมันเข้ากนัได้เมือ่ไร เราคาดว่าอย่างน้ัน เราคดิว่า 
อย่างน้ัน จิตมีความละเอยีดเข้าไปเท่าไรย่ิงจะมีความสะดวกสบายเร่ือยไปเลย แต่คร้ันแล้ว 
ไม่เป็นอย่างน้ันน่ี จิตละเอยีดเข้าไปเท่าไร มันยิง่หมุนในงานของมนั หมุนติว้ๆๆ จนได้ 
คิดว่าเมื่อไรมันจึงจะยุติกันลงเสียที สะดวกสบายเสียทีนา ท�าไมตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจน
กระทั่งหลับ มันหมุนกันติ้วๆ ไม่ยอมหยุดบ้างพอได้หายใจเต็มปอด

บางคืนนอนไม่หลับเสียด้วยซ�้าเพราะการพิจารณาไม่หยุด ทั้งที่นอนเพื่อจะให้ 
หลบัน่ันแล มนัท�าไมจึงเป็นอย่างน้ี เมือ่ไรถงึจะมคีวามสะดวกสบายเสยีทนีา จิตร�าพงึขึน้ 
ชัว่ขณะเท่าน้ัน พอหยุดร�าพงึ มนักห็มนุติว้อีกแล้วๆ น่ัน จนกระทัง่ถบีตวัไปหมดก�าลงั 
ของมันแล้ว ไม่ต้องบอกไม่ต้องบงัคบั ทีห่มนุติว้ๆ น้ัน มนัหยดุของมนัเอง เร่ืองความ 
เพียรอัตโนมัติเมื่อถึงขั้นควรเป็นแล้ว มันเป็นไปของมันเองดังที่เล่ามานี้แล

จากน้ันกอ็ยูแ่บบเซ่อๆ ซ่าๆ ละทีน่ี่ เอ๊ ท�าไมเป็นอย่างน้ี หอื เป็นอย่างน้ีเหรอ ทีน่ี่ 
สตปัิญญาทีเ่คยหมนุติว้ๆ หายไปไหนหมด หายหมด หายทัง้สองอย่างน้ันแหละ สิง่ที ่
ต่อสูกั้นก็ไม่ทราบว่าหายไปไหน คูต่่อสูก้ไ็ม่ทราบหายไปไหน ไปด้วยกนั ไปไหนกช่็าง
มันเถอะ เราเคยทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้แหละ ข้าศึกก็ท�าให้ทุกข์ การต่อสู้ก็ทุกข์ เพราะ
ข้าศึกมาท�าให้ทกุข์ เดินจงกรมกเ็ซ่อๆ ซ่าๆ ไป ไปเหน็กิง้ก่ากเ็ล่นกบักิง้ก่าเสยี เหน็นก 
กเ็ล่นกบันกเสยี เหน็สตัว์ตวัไหนกเ็ล่นกบัมนัไปเสยี เป็นอย่างน้ันไปเสยี ไม่ใช่เดนิจงกรม 
อย่างจริงจังเหมือนแต่ก่อน

ไป ก็ไปยนืดสูตัว์ พจิารณาสตัว์ มนัหากมีเร่ืองของมนันะ ไม่ใช่ไปแบบเซ่อๆ เสยี 
จรงิๆ มนัดจิูตดวงน้ี มนัหยัง่เข้าจิตโน่นน่ะ จิตน้ีเป็นได้ทกุอย่าง อ�านาจของธรรมชาติ
อนัน้ีไปฝังไว้หมด ไปก�าอ�านาจไว้หมด ไม่ว่าจิตสตัว์ จิตบคุคล สตัว์น�า้ สตัว์บก บนฟ้า 
อากาศ กายทิพย์ กายหยาบ กายละเอียด จิตมันละเอียดกว่านั้น กิเลสมันละเอียด 
กว่านั้น มันติดพันกันไปได้ แน่ะ มันหากคิดของมันเองนะ
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มเีท่าน้ี ตวัมหาเหตใุนไตรภพ พอน้ีบรรลยัไปแล้ว ไม่มอีะไรมาก่อกวน กอ็ยูไ่ป
อย่างน้ัน จะได้อะไรกบัการอยู ่มดืแจ้งกมี็อยูต่ัง้แต่เรายงัไม่เกดิ ใครจะเอามืดเอาแจ้ง 
ไปเป็นสมบัติของตนได้ ใครจะเอาดินฟ้าอากาศ แผ่นฟ้าแผ่นดินนี้ไปเป็นสมบัติของ 
ตนได้ วตัถทุัง้หลายทีม่องเหน็เกลือ่นอยูเ่ตม็โลกเตม็สงสารน้ี ใครจะเอาไปเป็นสมบตัิ 
ของตนได้ มันต่างอันต่างมี ต่างอันต่างจริงอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันอย่างน้ัน 
มาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เรายังไม่เกิด เกิดมาก็มีแต่กิเลสน้ีมันบังคับให้อันน้ีเป็นเรา  
น้ันเป็นของเรา กวาดต้อนเข้ามา จะตายยังไม่ว่านะ ถ้าเป็นแบกกห็ลงัหกัแล้ว ยงัจะแบก 
ตะพดึตะพอืไม่ยอมว่าหนัก กเิลสไม่ยอมให้ว่าหนัก มนับงัคบัเอา เพราะฉะน้ัน มนุษย์เรา 
ถึงโลภมาก ไม่รู้จักตายก็คือมนุษย์นี่แล

ถ้าพดูตามโลกสมมตุนิิยมทัว่ๆ ไป เขาว่ามนุษย์น้ีฉลาดกว่าสตัว์ ถ้าพดูตามหลกั 
ธรรมพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพื่อจะปราบกิเลสแล้วไม่เป็นอย่างน้ัน มนุษย์น้ีใช้ได้
คล่องตวัทีส่ดุ กเิลสใช้ได้คล่องตวัทีส่ดุ กเิลสเสีย้มสอนได้ง่ายกว่าสตัว์ทัง้หลาย มนุษย์น้ี 
โง่กว่าสตัว์ทัง้หลายมาก พลกิไปอย่างน้ันเสยี ควรจะฉลาดแล้วยงักลบัให้มันเอาความ 
ฉลาดไปใช้เป็นทาสของมันเสียสิ้น ควรจะเอาความฉลาดของธรรมเข้าไปแทรกใน 
มนุษย์น้ี แต่ยงัไม่ได้เร่ือง ตายทิง้เปล่าราวกบัสตัว์ทีเ่ขาไม่ฉลาด สูส้ตัว์กไ็ม่ได้ สตัว์เขา 
ก็อยู่ประสีประสาเขาก็เป็นอย่างหน่ึง มนุษย์น้ีควรจะมีความฉลาดเพราะตามหลัก 
ธรรมชาตมินุษย์กฉ็ลาดอยูแ่ล้ว ควรจะหาความฉลาดอนัแท้จริงอนัถกูต้องอนัเป็นสารคณุ 
เข้ามาแทรกหวัใจบ้าง อย่างน้ีกลบัไม่แทรก กลบัเอาความฉลาดของกเิลสเข้ามาครอบง�า 
เสียหมด เออ มนุษย์นี้เลยจะตายจมอยู่กับความส�าคัญว่าตนฉลาด ทั้งที่โง่ ถูกกิเลส
จูงจมูกจนไม่โงหัวขึ้นดูเดือนดาวบ้างเลย

โลภก็โลภไม่มีใครเกนิมนุษย์ โลภจนเจ้าของจะตายยงัไม่รู้ ตายแล้วกไ็ม่ทราบว่า 
เอาอะไรไป พิจารณาซิ แม้แต่ร่างกายน้ีเวลาหมดลมหายใจแล้ว เขาจะเผาไม่เผา  
ฝังไม่ฝัง ทิง้ไว้อย่างน้ัน มีแต่แมลงวนัจะมาไต่มาตอมเท่าน้ัน ไม่มทีางทีจ่ะได้ตดิตวัไป  
เมื่อพิจารณาให้ถึงฐานแห่งความจริงของมันแล้ว โอ้โฮ ธรรมชาตินี้มัันละเอียดจริงๆ  
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ไม่อาจรู้มนัได้เลย ถ้าไม่ใช่วชิาธรรม ไม่เหน็มันแน่ๆ แม้ตายเกดิกีก่ปักไ็ม่มทีางทราบได้เลย  
มีวิชาธรรมเท่าน้ันที่จะมองเข้าไปเห็นมันได้ และท�าลายมันได้โดยล�าดับจนกระทั่ง 
สิ้นซากไป มีธรรมเท่านั้น

การภาวนา มนัก็มเีร่ืองเกีย่วข้องหลายประการ ทีใ่ห้ความสะดวกกม็ ีทีใ่ห้ความ
ขลกุขลกัก้าวไม่ออกกม็ ีจึงต้องใช้หลายสนัหลายคมในทางอบุายเกีย่วกบัหมูก่บัเพือ่น 
ไม่เช่นน้ันก็จะไม่รู้เร่ืองรู้ราวอะไร เช่น วัดป่าบ้านตาดน้ี รู้สึกจะอุดมสมบูรณ์ด้วย 
ปัจจัยทัง้สี ่เราจะว่าอดุมสมบรูณ์น้ันไม่ผิด เราพดูได้เตม็ปาก เพราะเคยไปทีต่่างๆ มา
แล้วน่ี ถ้าไม่เคย เรามาเจอแต่น้ีเสยีทเีดยีว เรากย็งัไม่กล้าพดูว่ามนัสมบรูณ์ น่ีเรากเ็ป็น 
นักท่องเทีย่ว เกอืบพดูได้ว่าทัว่ประเทศไทย และเคยอยู่กบัครูบาอาจารย์ทีท่่านพาปฏบิตัิ 
มาแล้ว

ยิ่งพ่อแม่ครูจารย์มั่น ท่านชอบอยู่ในป่าในเขา โอ้โฮ เวลาท่านเล่าให้ฟัง มันไป 
สมัผัสท่านถงึเล่านะ ไม่ใช่ท่านตัง้ใจมาเล่าเฉยๆ เวลาพดูไปสมัผัส ท่านกพ็ดูให้ฟัง แต่เรา 
ก็เกิดความสลดสังเวช ไปบางแห่งฉันจังหันด้วยข้าวเปล่าๆ ไม่มีกับเลยเป็นเดือนนะ  
ท่านว่า เพราะเขาเข้าใจว่าพระกรรมฐานน้ีฉันแต่ถัว่กบังา ไม่ฉันเน้ือฉันปลา เขาไม่มถีัว่ 
มงีา เขากเ็อาข้าวเปล่าๆ ใส่บาตรให้ฉัน เรากฉั็นอย่างน้ันเพราะเราหาอย่างน้ันน่ี ท่านว่า  
แต่ภาวนาดี ตวัเบา มันจะกินได้มากอะไรมีแต่ข้าวเปล่าๆ ท่านว่าอย่างน้ัน การเดนิธดุงค์ 
ก็ล�าบาก บางทีเดินจากน้ีไปบ้านน้ันไปหมู่บ้านน้ันก็ไม่ถึงเพราะหลงทาง โดนป่าลึก 
เข้าไปอีก แต่ก่อนหมู่บ้านไม่ได้เป็นอย่างนี้ เดินตั้งวันก็ไม่เจอหมู่บ้าน หลงทางบ่อย  
เพราะทางโขลงช้างมีแยะ โอ๊ย นอนจมอยู่ในป่า ท่านว่าบางทีไม่ได้กินข้าวก็มี  
เรากเ็คยอดอยูแ่ล้วจะวติกวจิารณ์อะไร เพราะเราไปหาภาวนาน่ีนะ เราไม่ไปหากงัวลน่ี  
ท่านว่าความกงัวลเป็นเร่ืองของกเิลส เราจะฆ่ากเิลสจะกงัวลมนัอะไร ไปอยูใ่นป่าในเขา  
อดๆ อยากๆ ทัง้น้ันแหละ ท่านพดู ทน้ีีธรรมท่านซสิมบรูณ์ภายในใจไม่มเีวลาบกพร่อง  
ท่านภาวนาของท่านด้วยความสะดวกสบาย ไม่เกลือ่นกล่นวุน่วายกบัใครๆ จิตใจสง่า 
ผ่าเผย ธรรมชอบเจริญในที่อดอยากขาดแคลน ไม่ได้เจริญในที่สมบูรณ์พูนผลด้วย
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ปัจจัยเครื่องบ�ารุงบ�าเรอ ซึ่งดีไม่ดีติดปัจจัยสี่ซึ่งเป็นเพียงเครื่องอาศัยก็ได้ ถ้าลืมตัว 
เลยกลายเป็นเนือ้เปน็หนงัเปน็ตวัเปน็ตนขึน้มาแบบกาฝากและท�าลายจติใจใหแ้หลก
เหลวไปได้

เพราะฉะน้ัน การฝึกฝนอบรมเจ้าของจึงต้องมีความล�าบากล�าบนด้วยที่อยู่ 
ทีอ่าศัยบ้าง ด้วยปัจจัยต่างๆ เคร่ืองบรรเทาบ้าง ด้วยความเพยีรบ้าง บวกกนัเข้ากต้็องทกุข์ 
เพราะจะหนีจากทกุข์ ต้องเอาทกุข์แก้ทกุข์ซ ิทกุข์อนัหน่ึงเป็นทกุข์เพราะกเิลสสร้างขึน้มา  
ทกุข์อนัหน่ึงเป็นทกุข์เพราะการบ�าเพญ็ธรรม ฝ่ายหลงัน้ีเป็นผลด ีเป็นทางให้ประเสริฐ 
เป็นทางให้หลดุพ้น ยอมรบัทกุข์ทางน้ีมากกว่าจะยอมรับทกุข์ทางน้ัน อย่างน้ันซผู้ิปฏบิตัิ  
ต้องคิดแยกคดิแยะหลายสนัหลายคมจึงเรียกว่าปัญญา ไม่อย่างน้ันหาทางออกไม่ได้นะ  
ปัญญาเป็นส�าคญั พลกิแพลงเปลีย่นแปลงหลายตลบทบทวนจนคล่องตวัจึงจะทนักบั 
กลของกิเลส ไม่งั้นตายจมอยู่ในเงื้อมมือมัน

น่ีกย็ิง่ร่อยหรอเข้าไปๆ ทกุวนั พระกรรมฐานเราก�าลงัจะกลายเป็นปลาเน่าไปขาย 
อยูใ่นตลาดลาดเลในเมืองใหญ่เมอืงหลวงไปแล้วนะ เร่ืองของกเิลสถ้ามอียูใ่นจิตแล้ว 
มันลมืตวัได้ง่ายนะ เหน็คนมานับหน้าถอืตาเคารพเลือ่มใสก็ลมืตวัเสยีละซ ิเหตทุีเ่ป็น 
ปลาเน่ากระจายเข้าตลาดน่ะ เพียงดินเหนียวติดหัวก็ว่าตัวมีหงอนไปแล้วน่ัน น่ีละ
กรรมฐานตาย ผู้เห็นธรรมเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในจิตใจอยู่แล้ว  
ท่านไม่หลง ท่านไม่ตืน่ดนิเหนียว ท่านรู้ มแีต่หาวธิหีลบหลกีปลกีตวัเท่าน้ัน จนผ่านพ้น 
ไปได้แล้วนั้นก็ยิ่งรอบคอบ ควรจะสงเคราะห์ใครมากน้อยเพียงไร ท่านก็รู้ประมาณ 
ของท่านเอง ท่านไม่หลงท่านไม่ตืน่ ผู้เช่นน้ันแล้วท่านเป็นผู้รอบคอบ ท่านรู้จักประมาณ 
ความพอดีในการปฏิบัติต่อประชาชน หนักเบามากน้อยเพียงไรท่านรู้ของท่านเอง 
ท่านไม่ถือใครเป็นประมาณ ท่านถือธรรมเป็นประมาณ ก�าลังวังชาของท่านเหมาะสม 
เพยีงไร ท่านกรู้็ของท่านเอง เพราะท่านไม่ถอืโลกามิสมาเป็นเจ้าอ�านาจบงัคบัจิตใจท่าน  
ท่านไม่มีโลกามิสติดหัวใจ ท่านมีแต่ความเมตตาสงสารที่จะสงเคราะห์สงหาได ้
มากน้อยเท่าไร ท่านก็ท�าไป ความรู้จักประมาณท่านมีอยู่ประจ�าใจ ท่านไม่ลืมตัว  
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ไม่ลืมธรรม จะไปลืมตัวอะไร คนลืมธรรมต่างหากจึงลืมตัวมั่วสุมแบบไม่มีสถานี
จอดแวะ

หาอุบายสังเกตดูเจ้าของให้ดีนะ สิ่งเกี่ยวข้องกับเรามีอะไรบ้างที่ท�าให้อืดอาด
เนือยนาย ท�าให้ล่าช้า ท�าให้ไม่สะดวกสบาย ในจิตตภาวนามอีะไรบ้างต้องสงัเกตเสมอ 
ถึงจะทกุข์ก็ทนเอา เมือ่เจ้าของรู้ว่าสะดวกทางด้านจิตตภาวนาในแง่ใด แม้ทกุข์กต้็อง
ยอมทนเอา ไม่อย่างน้ันก้าวไปไม่ได้ เพราะกเิลสมนัรึงรัดรอบด้านในหวัใจเรา ขยบัออก 
ช่องไหน ส่วนมากมแีต่กเิลสทัง้น้ันแหละ เมือ่สตปัิญญายงัไม่ทนั มีแต่กเิลสยดึอ�านาจ 
เอาเราเป็นเครื่องมือของมันทั้งนั้น แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสน่ะซิ ต่อเมื่อสติปัญญา 
ทนัมันถงึจะรู้ และรู้แย็บมาตรงไหนรู้ ฟันกนัแหลกๆ ไปเลย เมือ่ถงึขัน้รู้แล้วปิดไม่อยู่ 
จริงๆ นะ มันจะออกมาแง่ไหน มนัรู้กนัทนัทีๆ  ฟัดกนัฟันกนัแหลกๆ จนกระทัง่มนัหมอบ 
อย่างทีว่่าน่ันแหละ หมอบแล้วยงัไม่แล้ว ยงัต้องคุ้ยเขีย่หาอกีไม่หยดุไม่ถอย กเิลสมนั 
หมอบ การหมอบของกิเลสอย่าเข้าใจว่ามันกลวัเรา มนัหมอบหลบฉากต่างหาก อย่าเข้าใจ 
ว่ามนักลวัเราเลย มนัหมอบหลบฉากด้วยลวดลายแห่งความฉลาดของมนั ความฉลาด 
ของกิเลสเป็นอย่างนั้น

ฉากของธรรมะ ความฉลาดของธรรมเป็นยังไง ก็ตามขุดค้นจนเจอกันฟัดกัน
เรื่อยๆ หลายครั้งหลายหน สุดท้ายก็เจอปู่ย่าตายายของมันจนได้ คือ อวิชฺชาปจฺจยา 
สงฺขารา นี่ก็เอาแหลก เมื่อเจ้าโคตรมันหมดแล้ว สงครามก็หยุดรบลงทันที ฉะนั้น 
จงฟาดฟันจนหมดเจ้าโคตร ถ้าโคตรยงัอยู ่มนัก็แตกลกูแตกหลานมาเร่ือย เพราะมนั
มโีคตรมแีซ่น่ีวะ เอาจนแหลกทัง้โคตรทัง้แซ่แล้วหมดปัญหาลงทนัท ีสบายแสนสบาย

สนุกดกูเิลสทีน่ี่ สมมุตว่ิามนัไม่มใีนหวัใจเรา มนักม็ใีนสตัว์ในบคุคล ไปไหนมนัก็ 
เหน็หมด เกลือ่นอยูน่ั่น มันแสดงกริิยาท่าทางอะไรออกมาปิดไม่อยู ่เหน็หมด รู้หมด  
นอกจากจะพดูหรือไม่พดูเท่าน้ัน ทน้ีีความสงสารมนักเ็ป็นขึน้มาพร้อมกนั อกีคนหน่ึง 
ไม่รู้ คนหน่ึงรู้ มนัดูกนัง่าย คนไม่รู้กเ็หมือนคนไปนอนอยูใ่นถ�า้เสอืน่ันแล ได้ยนิเสยีง 
เสือค�าราม ฮึ่มๆ ยังนึกว่าคนร้องเพลงให้ฟัง ยังฟังเพลินอยู่ได้ ไม่รู้จักตาย พวกเรา 
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มันพวกไปนอนอยู่ในถ�้าเสือ เสือค�ารามจะกลืนหมดทั้งตัว ยัง อ้อ เพลงนี้ไพเราะ 
เพราะพริ้งมากนะ แหม เพลงนี้มาจากไหน เพลงอะไร เพลงลูกทุ่งหรือลูกกรุงกันนะ  
ถงึได้ไพเราะเสนาะโสตเอานักหนา ไม่คดิว่าเสอืมนัก�าลงัหัน่หอมหัน่กระเทยีมอยูแ่ล้ว  
เสยีงกระหึม่ๆ ของมนั หัน่หอมกระเทยีมก�าลงัจะขย�าคลกุเคล้ากบัเน้ือมนุษย์ผู้แสนโง่ 
อยู่ประเดี๋ยว ใจยังไม่รู้ ยังเข้าใจว่าเขาร้องเพลงให้ฟัง กิเลสมันกล่อมคน กล่อม
อย่างนั้นละ จงฟังให้ถึงใจ บทเพลงของกิเลสกล่อมพวกเรา และปฏิบัติให้ถึงธรรม  
ถ้าไม่อยากถูกขย�ากับหอมกระเทียมของมัน 

เอาละ เลิกกันละที่นี่
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หลักแห่งการอยู่ร่วมกัน-ชัยชนะบนเวทีธรรม

เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕

ความรู้สกึของพระ ท่านเปรียบไว้เหมอืนแม่เน้ือระวงันายพราน หรือสตัว์ร้าย มเีสอื 
เป็นต้น จะหาอยูห่ากนิหลบันอน เทีย่วไปไหนมาไหน ไม่ว่ากลางวนักลางคนืในอริิยาบถ 
ต่างๆ ของแม่เนื้อ เต็มไปด้วยความระมัดระวังรักษาตัวอยู่เสมอ แม้เช่นนั้นยังโดน 
สัตว์ร้ายกัดหรือนายพรานยิงเอาได้ นักปฏิบัติเราเมื่อเทียบกับแม่เนื้อแล้ว ความรู้สึก 
ของผู้ที่ว่าเห็นภัยจะมีส่วนคล้ายคลึงกับแม่เนื้อบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ การปฏิบัติเพื่อจะ 
ถอดถอนตนหรือร้ือถอนตนออกจากมหาอ�านาจคือกเิลสทัง้มวลซึง่ครอบง�าอยูใ่นหวัใจ
หรือบงัคบัจิตใจอยูต่ลอดเวลา จ�าต้องใช้ความพยายามความระมดัระวงัอยูต่ลอดเวลา 
จึงจัดว่าเป็นภาระอนัหนัก หนักด้วยการระมดัระวงั หนักด้วยการพจิารณาหาช่องหาทาง 
ที่จะแก้ไขถอดถอนสิ่งที่ฝังจมอยู่ภายในใจ

ท่านผู้เหน็โทษท่านเหน็จริงๆ ดังพระพทุธเจ้าและสาวกท่าน และสอนให้เหน็โทษ
จริงๆ ด้วย ให้เหน็คณุแห่งความพากเพยีรและความหลดุพ้นจากกเิลสประเภทต่างๆ 
จนกระทั่งหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงด้วย ด้วยเหตุนี้การปฏิบัติของพวกเรากับการด�าเนิน
ของท่าน และโอวาทค�าสัง่สอนของท่านทีแ่สดงไว้แล้วทกุแง่ทกุมุม มคีวามกลมกลนืกนั 
ตรงไหน หรือหนัหลงัให้พระโอวาทของพระพทุธจ้า และหนัหลงัให้การด�าเนินของท่าน 
ที่เป็นคติตัวอย่างอันดีเลิศ และให้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจมาแล้ว เป็นสิ่งที่เรา 
ทั้งหลายจะคิดค�านึงเสมอ
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ความระวังตัวคือความมีสติคอยดูความเคลื่อนไหวของใจ ซึ่งปกติแล้วจะ
เคลื่อนไหวออกไปตามอ�านาจของกิเลสอยู่เสมอ จะหาความเคลื่อนไหวออกสู่อรรถ
สู่ธรรมเพื่ออรรถเพื่อธรรมนั้นมีน้อยมาก เมื่อก�าลังของธรรมยังไม่พอหรือก�าลังของ 
สติปัญญายังไม่พอ จึงต้องได้ถูไถ จึงต้องได้บังคับบัญชากันอยู่ทุกความเคลื่อนไหว
ของจิตและอริิยาบถต่างๆ แม้ทีส่ดุไปบณิฑบาต กจ็�าต้องท�าความระมัดระวงัอยูท่กุขณะ 
ที่เคลื่อนไหวไปมา ท่านกล่าวไว้ว่าบิณฑบาตเป็นวัตร หมายความว่าอย่างไร ก็คือมี 
ข้อวัตรปฏิบตั ิมีการระมดัระวงัตวัอยู่เสมอ อยูป่กตกิม็กีารระวงั มสีตปิระจ�าตวั ก้าวออก 
จากวัดไปไม่สนใจกับเร่ืองอะไรนอกจากเร่ืองของอรรถของธรรม เฉพาะอย่างยิ่ง 
เร่ืองของใจที่แสดงออกอยู่เสมอ เดินบิณฑบาตก็เท่ากับเดินจงกรมไปมาโดยล�าดับ 
เขาใส่บาตรรับบาตรกมี็สตอิยูก่บัความเพยีรของตนตัง้แต่เร่ิมแรกไปจนกระทัง่กลบัมา  
ประคองความเพยีรไปโดยสม�า่เสมอไม่ให้ขาดวรรคขาดตอน น่ีคืองานของพระทีเ่รียกว่า 
บิณฑบาตเป็นวัตร หรือบิณฑบาตเป็นกิจวัตรเป็นอย่างนี้

การบณิฑบาต ก็เป็นอริยประเพณขีองพระพทุธเจ้าและพระสาวกท่านด�าเนินมา  
ใครจะออกมาจากสกลุใดกต็าม ปิณฑฺยิาโลปโภชนํ นิสสฺาย ปพพฺชชฺา, ตตถฺ เต ยาวชวีํ  
อสุสฺาโห กรณโีย. ต้องเป็นกจิประจ�าองค์ประจ�าตวัของพระ คอืบณิฑบาตมาครองชีวติ 
พอได้ประกอบความพากเพียร และให้ท�าความพยายามอย่างนั้นตลอดชีวิตของพระ  
เวลาไปกไ็ม่ได้สนใจกบัอาหารการบริโภคจะได้ประณตีบรรจงหรือไม่อย่างไร กไ็ปตาม 
กิจวัตร น้ีเรียกว่าไปด้วยความเป็นธรรม ถ้าไปด้วยความคดิความรู้สกึโลเลในอาหาร 
ประเภทต่างๆ ชนิดต่างๆ นั้น เป็นเรื่องของโลกของกิเลสซึ่งมีความหิวโหยหาความ 
อิม่พอไม่ได้ ไปด้วยความกวดัแกว่งของจิต ไปด้วยความหวิโหยของจิต ไม่ใช่กจิวตัร
ของพระผู้จะฆ่ากิเลส มันเป็นเรื่องของกิเลสไปเสีย จึงไม่ควรให้เป็นเช่นนั้นตลอดไป
ในชวีติของพระ จะกลายเป็นชวีติสกปรก ไม่สจุริตสะอาดตามจารีตประเพณีของการ
บิณฑบาตเป็นวัตร

การเดินไปบณิฑบาต จะมกีีรู่ปก่ีองค์กต็าม ต่างองค์ต่างรักษากจิวตัรของตนไป
โดยล�าดบั ไม่พดูไม่คยุเร่ืองอะไรกบัผู้ใดทัง้สิน้ ต่างรักษากจิจ�าเป็นของตวัโดยเฉพาะๆ  
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ทัง้ไปทัง้กลบั น่ีคือหลกัประเพณขีองท่านบณิฑบาตท่านเป็นอย่างน้ัน เรียกว่าบณิฑบาต 
เป็นวัตร

ในขณะทีข่บฉันหรือได้อาหารมา กพ็งึพจิารณาว่าอาหารสกัแต่ว่าเคร่ืองเยยีวยา
ธาตขุนัธ์ให้เป็นไปเท่าน้ัน ไม่ได้คดิว่าประณีตเลวทรามประการใด เพราะน้ันเป็นเร่ือง
ของกิเลสต�าหนิธรรมและท�าลายธรรมในใจ อาหารประเภทใดที่ไม่ขัดต่อหลักธรรม
หลกัวินัย และธาตขุนัธ์โรคภยัไม่แสลงกนัแล้ว ก็รับได้ทัง้น้ัน พระเป็นผู้เลีย้งง่าย สภุโรๆ  
ผู้เลี้ยงง่ายๆ อยู่ง่าย กินง่ายไม่กังวล ลูกศิษย์ตถาคตเป็นเช่นนั้น

เวลาจะฉัน กพ็จิารณาอาหารทีอ่ยูค่นละแห่งละหน อยูต่ามถ้วยตามชาม อยูต่าม 
ถาดตามจานเป็นอีกอย่างหน่ึง เวลาตักเข้ามารวมกันในบาตรแล้วเป็นอีกอย่างหน่ึง  
ในความรู้สกึต้องเปลีย่นแปลงไป เพือ่จะตดัความโลภโลเลในอาหารอนัเป็นเร่ืองของ
กเิลสตณัหา จึงต้องให้พจิารณาความปฏกิลู อยูข้่างนอกสเีป็นอกีอย่างหน่ึง กลิน่เป็นอกี 
อย่างหน่ึง รสเป็นอกีอย่างหน่ึง ตกเข้าไปในบาตรเป็นอกีอย่างหน่ึง พอเข้าไปคลกุเคล้ากนั 
กบัอวัยวะซึง่เป็นรังแห่งความปฏกิลูทัง้หลาย เร่ิมแรกตัง้แต่ไปคลกุเคล้ากบัน�า้ลายซึง่
อยูใ่นปากของเราน้ีแหละ เพียงเท่าน้ันกเ็ร่ิมเป็นของปฏิกลูไปแล้ว น่ีเป็นอกีอย่างหน่ึง  
แล้วกลนืลงไปสูภ่ายในอนัเป็นกองแห่งปฏกิลูเตม็ไปหมดในภายในน้ันด้วยแล้ว ไม่ว่า 
กลิ่นไม่ว่ารสชาติลักษณะอะไรต่างๆ กลายเป็นของปฏิกูลไปตามกันหมด นี่ก็เป็นอีก
อย่างหนึ่ง

ท่านให้พิจารณาโดยแยบคายก่อน ไม่บริโภคด้วยตัณหาความโลภในอาหาร 
เพือ่ไม่ให้มคีวามโลภ ตดัความโลภความโลเลในอาหาร ขบฉันพอได้ยงัชีวติอตัภาพให้
เป็นไปเท่าน้ัน เพราะอตัภาพน้ีไม่ต้องการของสดสวยงดงาม มนัเป็นของปฏิกลูอยูแ่ล้ว  
เมื่อเข้าไปนั้นแล้วจึงต้องกลายเป็นของปฏิกูลไปตามๆ กัน จะเอาเพชรนิลจินดาให้ 
ธาตขุนัธ์น้ีรับ มนัไม่ยอมรบั มนัรับแต่ของปฏิกลูด้วยกนั อยูด้่วยกนัได้ ใจกพ็จิารณา 
สิง่เหล่าน้ีเพือ่ถอนความยดึมัน่ถอืมัน่ในอาหารและรสอาหารชนิดต่างๆ ตลอดอตัภาพ
ร่างกายทีส่�าคญัว่าเป็นเราเป็นของเราออกได้ด้วยการพจิารณา เพราะความส�าคัญเช่นน้ัน 
เป็นการเห็นผิดไปตามกิเลส ไม่ใช่ถูกต้องตามหลักธรรม
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เมือ่พจิารณาแล้วกล็งมอืฉัน ฉันไปจะพจิารณาอาหารไปเร่ือยๆ กไ็ด้ หรือจะท�างาน 
อนัใดทีเ่ป็นอรรถเป็นธรรมซึง่เคยปฏบิตัมิาอยูแ่ล้วกไ็ด้ เช่น ภาวนา มคีวามรู้สกึจดจ่อ 
อยู่ในบาตร ตาส�ารวมอยู่ในบาตร ไม่ให้เถ่อให้มองที่โน่นที่น่ี เวลาขบฉันก็ไม่ให้ 
เถ่อมองในลกัษณะสตลิอย จิตใจเลือ่นลอย ไม่ได้ตัง้หน้าตัง้ตาฉันด้วยความมีสต ิซึง่เป็น 
เร่ืองของธรรม ท่านจึงสอนให้ฉันด้วยความส�ารวม ปตตฺส��ฺ ีให้มคีวามส�ารวมอยูใ่น
บาตร ในเสขิยวัตรท่านก็บอกแล้ว ปตฺตส�ฺ�ี ปิณฺฑปาตํ แน่ะ ให้ท�าความส�าคัญอยู่ 
ในบาตร อย่าไปส�าคัญอย่างอื่น ฝึกหัดจนช�านิช�านาญ

น่ีก็รู้สกึว่าเป็นนิสยั ในขณะทีฉั่น ไม่ค่อยได้เถ่อมองโน้นมองน้ีโดยความไม่มสีติ  
ตัง้แต่ได้เร่ิมฝึกหดัปฏบิตั ิตากด็ ีจิตใจก็ด ีให้อยูใ่นน้ัน มันเลยกลายเป็นนิสยั ถ้าจะ 
มองไปข้างนอกมองไปที่ไหน ก็เป็นเรื่องความจงใจที่มองด้วยความมีเหตุมีผล ไม่ใช่ 
มองด้วยความเผอเรอไปต่างๆ นานา หรือเหม่อลอยไปอย่างนั้น ไม่เป็น นี่เวลาฉัน 
กใ็ห้มสีต ิไม่ว่าจะท�ากจิใดงานใดนอกจากการขบฉันไปแล้ว ให้มสีตกิบัทกุสิง่ทกุอย่าง

งานของพระจึงเป็นงานทีล่ะเอยีดมาก ผิดกบังานทางโลกอยูไ่ม่น้อย ผู้ได้ก้าวเข้าสู ่
ธรรมะและได้บวชได้ปฏิบตัติามหลกัศาสนธรรมของพระพทุธเจ้าแล้ว จะเหน็ได้ว่างาน 
ทีเ่คยผ่านมาก็ดี ความคดิความอ่านทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่คยผ่านมาแล้วกด็ ีผิดกนักบังาน
ของพระ ซึง่ท�าด้วยความมสีตคิวามละเอยีดลอออยูม่าก นอกจากจะปล่อยให้กเิลสเข้า
มาเหยียบย�่าท�าลายความเคลื่อนไหวไปมาการกระท�าของเราเสีย มันก็ไม่ผิดอะไรกับ 
งานของโลกเขา และเลวยิ่งกว่างานของโลกเขาอีก เพราะตัวประธานคือเรานี้เป็นพระ 
ไปท�าแบบโลกเขา มันก็เลยโลกเขาไป เลวยิ่งกว่าโลกเขา

การอยู่ด้วยกันมีจ�านวนมาก อย่าสนใจกับผู้หน่ึงผู้ใดในแง่ความไม่เป็นธรรม 
ความรู้สกึนึกคดิของแต่ละคน จริตนิสยัของแต่ละรูปละนามน้ันไม่เหมอืนกนั ต้องพร้อม 
อยู่เสมอภายในใจ และท�าให้เป็นพื้นฐานของใจว่าให้อภัยกัน นี่คือความเป็นธรรม
ระหว่างทีอ่ยู่ด้วยกนั อย่าได้ไปยกโทษยกกรณ์ว่าองค์น้ันเป็นอย่างน้ัน องค์น้ีเป็นอย่างน้ี  
ความคดิเช่นน้ันมนักวนตวัเองด้วย นอกจากน้ันกร็ะบายออกไปสูเ่พือ่นฝูงหรือผู้ทีต่น 
เหน็ว่าไม่ด ีแล้วทางโน้นกเ็ป็นความรู้สกึประเภทเดียวกนัขึน้มา กเิลสต่อกเิลสมันเผากนั 



347

ได้ง่ายๆ เมือ่มองกนัด้วยแง่แห่งความเป็นธรรม คือมองในความให้อภัย มองด้วยความ 
เมตตาสงสาร หรือมองด้วยหลักความจริงที่จะพิจารณาให้เป็นสติปัญญาของตนนั้น
เป็นธรรม ถ้ามองไปในทางอื่นนอกจากนี้ไปแล้วก็เป็นการขาดทุน

แม้คนน้ันผิด องค์น้ันผิด เราผู้ทีคิ่ดเพ่งเลง็ไปว่าองค์น้ันผิดด้วยความไม่สบายใจ 
ไม่สะดวกใจ ด้วยความรู้สกึไม่พอใจอย่างน้ี ก็กลายเป็นความผิดข้ึนมาในใจของเราเอง  
เพราะความไม่พอใจน้ันคอืเร่ืองของกเิลส สตปัิญญาต้องตามต้อนทนัท ีหากมีโอกาส
เม่ือไรซึง่จะแนะน�าตกัเตอืนซึง่กนัและกนัในสิง่ทีต่นเหน็ว่าผิดน้ัน เรากต็กัเตอืนกนัได้ 
ด้วยความเมตตาสงสาร ด้วยความจงรักภกัดต่ีอกนัจรงิๆ ผู้น้ันซึง่มาปฏิบตัเิพือ่อรรถ 
เพื่อธรรมด้วยกัน ก็ยอมรับกันด้วยเหตุด้วยผลจริงๆ ย่อมเป็นมงคลทั้งสองฝ่าย  
อยู่ด้วยกันเท่าไรกอ็ยูไ่ด้ เตอืนกนัมากน้อยหรือหนักเบาเพยีงไรกเ็ตอืนได้ เพราะต่าง
องค์ต่างพร้อมแล้วเพื่อธรรม ไม่ได้พร้อมเพื่อกิเลส

องค์น้ันก็มหีวัใจ องค์น้ีกม็หีวัใจ เราเป็นหวัหน้ากเ็หน็ใจทกุรูปทกุนามว่ามีคณุค่า 
ด้วยกัน จึงต้องรับไว้ มากบ้างน้อยบ้างก็ทนเอา ทีนี้เมื่อเราอยู่ร่วมกันแล้วก็ต้องมาก  
เพราะน้ันองค์หน่ึง น้ีองค์หน่ึง บวกกนัเข้ากเ็ป็นสองแล้ว แล้วน้ันองค์หน่ึง น้ีองค์หน่ึงเข้า 
กเ็ป็นสีเ่ป็นหกเป็นสบิ เป็นจ�านวนดงัทีอ่ยูด้่วยกนัน้ี ต่างองค์กต่็างมุง่มา จึงให้เหน็คณุค่า 
แห่งการมุง่มาของตนแต่ละรายๆ แล้วปฏิบตัหิน้าทีข่องตนด้วยความสนใจ ด้วยความ
อุตส่าห์พยายาม ใช้ความอดความทนนั่นแหละ

จอมศาสดาคือจอมอดทน เพียรก็จอมศาสดา ไม่ว่าในแง่ใด พระพุทธเจ้าเป็น
พระองค์แรกๆ เป็นผู้ออกหน้าออกตา โลกไม่มีใครเสมอ ธรรมประเภทนี้แลท�าให้
พระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาขึ้นมา ความอดทนก็ทนจริงๆ ความเพียรก็เพียรจริงๆ 
ความอตุส่าห์พยายามทกุแง่ทกุทางทีจ่ะเป็นไปเพือ่อรรถเพือ่ธรรมทีจ่ะยงัพระองค์ให้มี 
ความเจริญรุ่งเรืองจนถงึขัน้ส�าเร็จเตม็ภมู ิพระองค์ทรงทุม่เทลงทกุสิง่ทกุอย่าง อดกอ็ด  
ทนก็ทนอย่างถึงใจๆ นี่แหละศาสดาของพวกเราเป็นมาอย่างนี้

พวกเราอยู่ด้วยกันน้ีเพียงไม่กี่องค์ คร้ังพุทธกาลอยู่ด้วยกันเป็นจ�านวนร้อยๆ  
สีร้่อยห้าร้อยท่าน ท�าไมอยูด้่วยกนัได้ อยูก่นัด้วยความเป็นธรรม อยูม่ากน้อยเพยีงไร 
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ก็เป็นธรรมทัง้น้ัน ดทีัง้น้ัน เพราะน้ันกด็น้ีีกด็ ีต่างอนัต่างด ีต่างองค์ต่างดี บวกกนัเข้า 
คละเคล้ากันเข้ามแีต่ของด ีจะเสยีไปทีต่รงไหน นอกจากมสีิง่ไม่ดเีข้าไปท�าลายเสยีเพยีง
รายหนึ่งเท่านั้น ก็กระเทือนกันทั้งวัด อย่าว่าถึงสี่ร้อยห้าร้อยองค์เลย เพียงสององค์ 
เท่าน้ัน กท็ะเลาะกนัได้ถ้าใจไม่เป็นธรรม น่ีหลกัแห่งการอยู่ร่วมกนักเ็ป็นความจ�าเป็น 
อนัหน่ึง เหน็อกเหน็ใจซึง่กนัและกนั ให้อภัยซึง่กนัและกนั ไม่ถอืสถืีอสากัน เมตตาสงสาร 
ซึง่กนัและกนั มปัีจจัยไทยทานเกดิขึน้กเ็ฉลีย่เผ่ือแผ่กนัให้ทัว่ถงึตามหลกัสาราณิยธรรม 
อันเป็นธรรมผูกรักและระลึกถึงกัน

ทีก่ล่าวทัง้น้ี ไม่ได้หมายความว่าท่านทัง้หลายเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกนัข้ึนใน
วดัน้ี แต่กล่าวเพือ่ความตกัเตอืนในการอยูร่่วมกนัซึง่เคยมเีสมอ ไม่ว่าคร้ังพทุธกาล ไม่ว่า 
สมัยปัจจุบัน มีได้ด้วยกันทั้งนั้น การที่จะปฏิบัติเพื่อความราบรื่นต่อกันจึงต้องได้รับ 
การแนะน�าตกัเตอืนสัง่สอน เฉพาะอย่างยิง่ผู้เป็นหวัหน้า ไม่คิดเร่ืองเหล่าน้ีไม่ได้ ต้องคดิ 
มันอดคิดไม่ได้เพราะแบกเพราะหามอยู่ทั้งวัดทั้งวาทุกรูปทุกนาม ด้วยความจงใจ 
ด้วยเจตนา รับมาแต่ละองค์ๆ รับด้วยเจตนาทีจ่ะแนะน�าสัง่สอนให้เตม็สตกิ�าลงัความ
สามารถของตนที่จะรับและสั่งสอนได้

ด้วยเหตุน้ีจึงอดคิดไม่ได้ ไม่ว่าครูบาอาจารย์องค์ใดจ�าต้องคิด เพื่อความอยู่ 
ร่วมกันเป็นความสงบสุข และเป็นสังฆโสภณาในสังฆมณฑล พระสงฆ์งามตาเย็นใจ 
แก่กนัและกนั ย่อมท�าความเยน็ตาเป็นสขุใจแก่บริษัทผู้คอยสนับสนุน เพราะประชาชน 
กับพระน้ันแยกกันไม่ออกแต่ไหนแต่ไรมา เขาย่อมมีความภาคภูมิใจหัวใจพองขึ้น
เพราะความเป็นสุขใจกับพระของเขาที่อยู่ด้วยกันเป็นผาสุก

การประกอบความพากเพียร แม้จิตจะยังไม่เป็นไปเพียงไรก็ไม่เกิดความ 
เดอืดร้อนวุน่วาย เพราะความไม่ลงรอยและความร้าวรานซึง่กันและกนั การอยูก่นัด้วย
ความสงบสุข การประกอบความพากเพียรก็ราบรื่นดีงามสงบเย็นใจ ไม่ต้องไปเป็น 
อารมณ์กบัเร่ืองใดกบัผู้ใดบรรดาทีอ่ยูด้่วยกนั ท่านจึงเรียกว่า ปคุคฺลสปปฺาย เพือ่นฝูง 
และบุคคลเป็นที่สบาย บุคคลก็คือเพื่อนฝูงน่ันแหละ บุคคลอยู่ภายนอกเขาจะมา
เกี่ยวข้องอะไรกบัเรา ก็พวกที่อยู่ด้วยกันนี่แหละที่เรียก ปุคคฺลสปฺปาย เพื่อนฝงูทีอ่ยู่ 
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ร่วมกนัเป็นทีส่บาย ต่างองค์กต่็างมอีรรถมีธรรม ธรรมต่อธรรมเข้ากนัได้สนิท ถ้าธรรม 
กับโลกหมายถงึตวักเิลสแล้ว เป็นข้าศึกกนัทนัท ีอย่าได้น�ามาใช้ เวลาน้ีเรามาแก้กเิลส 
อาสวะประเภทต่างๆ ซึง่เป็นข้าศกึต่อเราและเป็นข้าศกึต่อผู้ใดไม่มีสิน้สดุ จึงต้องระงับ
ดับมันด้วยความพากเพียรและระมัดระวังเสมอ

การท�าความเพียร ไม่ได้หมายแต่เพียงว่าการเดินจงกรม การนั่งสมาธิภาวนา 
หมายถึงสตอิยูก่บัตวั ทกุข์กใ็ห้มสีต ิสขุกใ็ห้มีสต ิกายใจได้รับสมัผัสเยน็ร้อนอ่อนแข็ง 
ประการใดก็ให้มีสติ ให้ถือเป็นพื้นของจิตอยู่เสมอ นี่ละงานของพระ จึงเป็นงานที่ 
ละเอยีดลออและเป็นงานทีห่นักอยูม่าก ซึง่ต้องใช้ความพนิิจพจิารณา ใช้ความระมดัระวงั 
บงัคับบญัชาใจอยูเ่สมอ งานของใจเป็นงานทีห่นักอยูล่กึๆ ซึง่โลกมองไม่เหน็ งานภายนอก  
เช่น หามไม้หามเสา แบกนั้นหามนี้ ก็มองเห็นกันว่าสิ่งที่แบกที่หามมานั้นคาดกันได้
ประมาณกันถูกว่าหนักอย่างน้ันๆ ผู้แบกผู้หามมาและผู้อื่นก็ทราบได้ว่าหนักเพราะ 
สิง่น้ันๆ แต่งานภายในใจน้ีมองไม่เหน็ มันแบกอยูล่กึๆ ภายในใจ โลกจึงมองไม่เหน็
และรู้ได้ยากถ้าไม่เคยผ่านมาบ้าง งานความเพยีรน้ีเป็นเช่นน้ัน จึงต้องได้ใช้ความพนิิจ
พจิารณาความพยายามอยูเ่สมอ ผู้ตัง้ใจประพฤตปิฏบิตัเิพือ่ความหลดุพ้น เจตนาให้
ฝังลึก อย่าเป็นโยกๆ คลอนๆ ใช้ไม่ได้ ให้มีความจริงใจมีความหนักแน่นมั่นคงเป็น 
หลักใจอยู่เสมอ

เวลาท�าภาวนากใ็ห้มีแต่งานของการภาวนาเท่าน้ัน อย่าเสยีดายความคิดความปรุง 
กบัเร่ืองใดทัง้สิน้ ไม่ว่าเป็นเร่ืองอดตี อนาคต เร่ืองบคุคลหญงิชาย เร่ืองหน้าทีก่ารงาน 
เรือ่งได้เร่ืองเสยี เร่ืองมเีร่ืองจน อย่าน�าเข้ามาเกีย่วข้อง จะมาท�าลายงานของเราทีก่�าลงั
ท�าอยู่น้ันให้ล้มเหลวไป ไม่ปรากฏผลเท่าทีค่วรและไม่ปรากฏผลเป็นทีพ่อใจ จงถอืงาน 
ทีท่�าน้ันเป็นงานส�าคญั และถอืว่ามีงานอนัเดยีวน้ีเท่าน้ันในขณะน้ีทีเ่กีย่วข้องกบัจิต คอื 
ความรู้สึกสัมผัสสัมพันธ์กันกับงานที่ท�าไม่ขาดวรรคขาดตอน อย่างอื่นไม่คิดไม่ปรุง 
ออกไปสัมผัสสัมพันธ์

ทีว่่าสิง่น้ันเข้ามายุง่ สิง่น้ีเข้ามายุง่ เร่ืองน้ันเข้ามายุง่ เร่ืองน้ีเข้ามากวนน้ัน มนัเป็น 
ค�าพูดที่หาความจริงและหลักเกณฑ์ไม่ได้ พูดต�าหนิภายนอกไปเสียมากกว่าที่จะมา 
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ต�าหนิตัวเหตุอันส�าคัญซึ่งคิดปรุงอยู่ภายในใจ ตัวน้ีแลเป็นผู้แย็บออกไปเร่ืองน้ัน  
ปรุงออกไปเรื่องนี้ เรื่องอดีต อนาคต เรื่องหญิง เรื่องชาย เรื่องหน้าที่การงาน หรือ
เร่ืองราวใดๆ มีแต่ผู้น้ีปรุงออกไป ไม่ใช่สิง่เหล่าน้ันเข้ามาแทรกมาแซงเข้ามายุง่กวนใจ  
ความจริงก็ใจนั่นแลเป็นตัวโจร ขโมยออกไปคิดออกไปปรุงออกไปเป็นเรื่องเป็นราว
ต่างๆ จิตที่ก�าลังท�างานอยู่น้ีแลเล็ดลอดออกไปในขณะที่จิตเผลอไม่มีสติควบคุม  
แล้วปรุงภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมา จึงเป็นเหมือนกับเรื่องนั้นเข้ามายุ่งตัวเอง

ความจริงกค็อืภาพของตวัเองทีป่รุงขึน้จากใจน้ีแลออกไปหลอกตวัเอง กวนตวัเอง  
ความปรุงน้ีไปเป็นภาพในสิ่งที่ตนเคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังเคยสัมผัสสัมพันธ์มา  
แล้วก็ปรากฏเป็นภาพของเร่ืองน้ันขึน้มา จึงเป็นเหมอืนว่าเรือ่งน้ันเข้ามายุง่ ความจริง 
เร่ืองน้ันไม่ได้มากวน มนัออกจากจิตทีป่รุงอยูน้ี่แหละ จงเข้าใจกลของกเิลส จะไม่ถกู 
หลอกอยู่เรื่อยไปไม่มีวันรู้สึกตัว

เอาซิ ผู้ต้องการความหลุดพ้นจริงๆ จะไม่นอกเหนือจากความเพียรนี้ไปได้เลย 
จะต้องปรากฏเหน็ผล อยมัภทนัตา เพราะศาสนธรรมของพระพทุธเจ้าคงเส้นคงวาอยู่
ตลอดเวลา อกาลโิก พระองค์จะปรินิพพานนานเพยีงไรกต็าม ขอให้ถอืหลกัความจริง
เป็นทีต่ัง้เป็นทีย่ดึ เป็นข้อปฏบิตั ิเป็นทีล่งใจ ท่านสอนไว้ว่าอย่างไร ทีว่่า สวากขาตธรรม  
ก็คือองค์ศาสดาเป็นผู้ตรัสไว้ ตรัสไว้ชอบ น่ันฟังซ ิมทีีค้่านตรงไหน ชอบต่อความจริง 
ชอบต่อความถกูต้อง ไม่ผิดพลาดคลาดเคลือ่นไหวไปไหน พระองค์จะปรินิพพานนาน
เท่าไรไม่ส�าคัญ หลักที่ประทานไว้เป็นเครื่องยืนยันก็คือธรรมและวินัยนั้นแล จะเป็น
ศาสดาของเธอทั้งหลายแทนตถาคต เมื่อตถาคตผ่านไปแล้ว

ค�าว่าเป็นศาสดาแทนพระองค์กค็อื ศาสนธรรมน้ีแลเป็นผู้ช้ีบอกแนวทาง เหมอืนกบั 
เราตถาคตชีบ้อกอยู่เวลาน้ี ทรงชีบ้อกเร่ืองอะไร เร่ืองน้ันกม็อียูก่บัตวัของเรา เช่น ทกุขฺํ  
อริยสจฺจํ ทุกข์มีอยู่ภายในกายในใจของเรานี้ นี่เป็นปัจจุบัน เป็นความจริงอยู่กับตัว 
ของเราอยู่แล้ว บกพร่องไปที่ตรงไหน สมุทยฺ อริยสจฺจํ สมุทัยก็หมายถึงตัวกิเลส 
ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา เป็นต้น ก็อยู่ที่ใจของเรานี้ นิโรธ อริยสจฺจํ 
มคฺค อริยสจฺจํ ก็มีอยู่ที่กายที่ใจของเราทุกคนเวลานี้ ประหนึ่งทรงชี้พระหัตถ์บอกว่า 
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น่ีน่าๆ อยู่ทีก่ายทีใ่จของเธอทัง้หลายน่ีน่า สจัธรรมคือความจริงเป็นพืน้ฐานรับรองไว้
ทีต่รงน้ี และศาสนธรรมกแ็สดงลงทีจุ่ดน้ี เท่ากบัว่าพระพทุธเจ้าแสดงชีแ้จงบอกเราอยู ่
ต่อหน้าต่อตาเวลานี้ เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับเราปรากฏอยู่กับเราทุกๆ รายไป

นิโรธ คอื ความดับทกุข์ ดบัทีต่รงไหน ทกุข์จะดับไปได้เพราะอะไร ทกุข์จะดบัไปได้ 
เพราะสมทุยัดบั สมทุยัคืออะไร คอืกเิลสประเภทต่างๆ มี กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา  
เป็นต้น ดบัสนิทลงไป นิโรธปรากฏขึน้มาเตม็ที ่ดบัเพราะอะไรท�าให้ดบั เพราะมรรค
ท�าให้ดับ

มรรค คอือะไร ท่านกล่าวไว้พอประมาณกค็อื สมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักปัโป สมัมาสติ  
และถ้าจะพดูไปให้สดุในองค์แปดก ็สมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักปัโป สมัมาวาจา สมัมากมัมนัโต  
สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นั่น มรรคก็อยู่ที่ใจ การกระท�า 
ก็อยู่ที่กายของเราจะเป็นผู้กระท�า สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป หมายถึง ปัญญา คือ 
ความฉลาดแหลมคม ใครจะเป็นคนที่ขุดค้นปัญญาขึ้นมาใช้ ก็ต้องขุดค้นขึ้นมาที่ใจ  
สมัมาวาจา ใครจะเป็นผู้พดู ก็ปากของเราเองเป็นผู้พดู น่ีอยูก่บัเราทัง้น้ัน สมัมากมัมนัโต  
ท�าการงานชอบท�าอย่างไร เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา เป็นหลักส�าคัญแห่งงานชอบ 
ทัง้หลาย เรากเ็อากายของเราน้ีเดนิ น่ังสมาธกิเ็อากายของเราน่ัง ท�าความเพยีรภายในใจ 
ก็เอาใจของเราท�า คิดค้น สติปัญญาก็เอาใจของเราเป็นผู้คิดผู้ค้น นี่อยู่กับตัวของเรา  
สัมมาวายาโม สัมมาอาชีโว ก็อยู่ในนี้ทั้งนั้นเป็นผู้จะท�า ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดสิ่งใดจะมาท�า  
สมบรูณ์อยูท่ีก่ายทีใ่จทีว่าจาของเราเอง จึงเป็นปัจจุบนั สิง่ทีก่ล่าวมาเหล่าน้ีเป็นปัจจุบนั
คอืตวัของเราเป็นทีต่ัง้ ไม่ได้เป็นอดีต ไม่ได้เป็นอนาคต เป็นตวัของเราโดยตรงทีจ่ะน�ามา 
ใช้ให้เหมาะสมกับสัจธรรมทั้งสี่

ตู้แห่งสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่ที่กายที่ใจของเราอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าทรงแสดงลงที่นี่  
กเ็หมอืนกบัพระพุทธเจ้าชีบ้อกว่าน่ีน่าๆ อยูอ่ย่างน้ัน ให้ใช้ความพจิารณาอย่างน้ีๆ ให้ใช้ 
สตริะมดัระวังตวัอย่างน้ีๆ ซึง่มอียูก่บัเราทัง้น้ัน ให้ใช้วาจาอย่างน้ีๆ จึงเรียกว่าเป็นวาจา 
ทีช่อบ ให้เลีย้งชพีอย่างน้ี จึงเรียกว่าเลีย้งชพีชอบ เช่น ปิณฺฑยิาโลปโภชนํ ให้บณิฑบาต 
มาฉันด้วยน�า้พกัน�า้แรงด้วยก�าลงัปลแีข้งของตน อย่าข้ีเกยีจข้ีคร้าน อย่าลมืตวัม่ัวสมุ  
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เลีย้งชพีชอบกเ็อากายน้ีแหละไป แต่จะไม่อธบิายถงึการเลีย้งชีพชอบภายในจิต เพราะ
เป็นความเพียรที่จะให้โอชารสแก่จิตอยู่แล้วในมรรคแปดนี้

สมัมาวายาโม เพยีรชอบ กเ็พยีรอยูใ่นทีส่ีส่ถาน กาย เวทนา จิต ธรรม หรืออริยสจัสีน้ี่  
แน่ะ หรือเพียรอยู่ในสัมมัปปธานสี่ซึ่งเกี่ยวโยงกัน

สมัมาสต ิระลกึชอบ ระลกึอยูใ่นกายในจิตน้ี ระลกึออกไปข้างนอกกไ็ม่ให้หนีจาก
หลักสัจธรรม ระลึกเพื่อความเห็นโทษเห็นภัย เพื่อการถอดถอนกิเลส ไม่ว่าข้างนอก 
ไม่ว่าข้างใน เป็นธรรมทั้งนั้น ก็มีอยู่ที่นี่

สัมมาสมาธิ จิตมีความสงบโดยชอบธรรม ไม่เป็นสมาธิหัวตอ ซึ่งรวมลงแล้ว
เหมือนหัวตอ เหมือนคนนอนหลับ ไม่ปรากฏคุณค่าในขณะจิตรวมตัวสงบลง

น่ีแหละ ท่านว่ามรรคอยู่ทีไ่หนเวลาน้ี หรือร่วงโรยไปตามพระสรีระของพระพทุธเจ้า 
แล้วเหรอ ก็พระพุทธเจ้ากับเรามันคนละคน ไม่ใช่คนเดียวกัน อริยสัจอันเดียวกัน 
จะร่วงโรยไปตามท่านอย่างไรกัน แยกให้ถูกซิ แยกอริยสัจ อริยสัจท่าน อริยสัจเรา  
มนัคนละอย่าง คนละอริยสจัน่ี การปรินิพพานน้ัน หมายถงึพระสรีระของพระพทุธเจ้า 
สลายจากส่วนผสมลงไปเท่าน้ัน หลักธรรมหลักวินัยที่เป็นทางเดินอันถูกต้องดีงาม 
เพ่ือถึงจุดมุ่งหมายปลายทางน้ัน ประทานไว้แล้วทีก่ายทีจิ่ตของเรา ทกุคนจะบกพร่อง 
ทีต่รงไหน พจิารณาให้ดี น่ีเหมือนองค์ศาสดาประทานอยูต่ลอดเวลา เป็นค�าพดูทีส่ดๆ  
ร้อนๆ เพราะเป็น สวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบ และตรัสลงที่กายที่ใจของเรานี้ แม้ 
พระพทุธองค์จะมาประทานพระโอวาทเสยีเอง กไ็ม่ประทานนอกเหนือไปจากหลกัธรรม 
หลกัวนัิยทีท่รงประทานไว้แล้วน้ีเลย จึงว่าเป็นศาสดาแทนองค์ตถาคต ท่านถงึได้รับสัง่ 
อย่างนั้น

กาย ใจ ของเราเป็นปัจจุบนั อริยสจั คือ ทกุข์ สมุทยั นิโรธ มรรค เป็นหลกัแห่ง 
สจัธรรมซึง่มกีายมใีจเป็นทีอ่ยูเ่ป็นทีต่ัง้ของสจัธรรม ประทานพระโอวาทกป็ระทานลงทีน่ี่  
ร่วงโรยไปไหน เวลานี้มีอยู่กับตัวของเราทุกคน นอกจากตายเสียเท่านั้น ก็เรียกว่า 
สจัธรรมของเราร่วงโรยไปแล้ว ท�างานอะไรไม่ได้แล้ว น่ีเราท�าได้อยู ่พจิารณาลงไปทีว่่า 
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มรรค ม ีสมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักัปโป เป็นต้น สมัมาสมาธ ิเป็นทีส่ดุ รวมลงแล้วเรียกว่า 
เคร่ืองประหารปราบปรามกิเลสทกุประเภท ไม่นอกเหนือไปจากมรรคทีก่ล่าวน้ีไปได้เลย  
สดๆ ร้อนๆ อยูมิ่ใช่เหรอ ทีไ่ม่สดไม่ร้อนกค็อืคนตายแล้ว อริยสจักร่็วงโรยไปด้วย ผู้ยงัอยู่ 
อริยสจักยั็งสดๆ ร้อนๆ อยูน่ั่นเอง รีบขดุค้นขึน้มาท�าประโยชน์ซ ินอนเฝ้ากนัอยูท่�าไม

ปัญญาพินิจพิจารณาไตร่ตรองดูตามหลักความจริง อย่าฝืนความจริง การฝืน
ความจริงนั้นเป็นเรื่องสัญญาอารมณ์ ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสตัวหลอกลวงและลบล้าง
ความจริงคอืธรรมไม่ให้ปรากฏภายในตวั เอาแต่ความรุ่มร้อนขึน้มาเผาใจเพราะความ 
เสกสรรป้ันยอในสิง่จอมปลอมทัง้หลาย และเอายาพษิเข้ามาเผาลนจิตใจอยูต่ลอดเวลา  
น่ันคือเร่ืองของกเิลส เร่ืองของธรรมต้องใช้ปัญญาพนิิจพจิารณาให้เหน็ตามหลกัความจริง  
แม้สกลกายนี้ก็เปิดเผยอยู่ด้วยความจริงของมัน ท�าไมจะไม่เห็น

ดลูงไปซติัง้แต่ศรีษะจนถงึพืน้เท้า มตีรงไหนสะอาดสะอ้าน มตีรงไหนน่ารักใคร่ 
ชอบใจ มตีรงไหนเป็นสิง่ประเสริฐอศัจรรย์ มนัเตม็ไปด้วยเน้ือด้วยหนัง ด้วยของปฏกิลู 
โสโครกทั้งภายนอกทั้งภายใน มันคือป่าช้าผีดิบอยู่ดีๆ น้ีแล มันวิเศษที่ตรงไหน  
มนัน่ารักใคร่ชอบใจ น่าก�าหนัดยินดทีีต่รงไหน ดูลงไปด้วยปัญญาให้เหน็ตามความจริง 
ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ เร่ืองที่น่ารักน่าชังเป็นของสดสวยงดงามซึ่งเป็นความ 
จอมปลอมน้ัน มนัจะพงัทลายลงไปเพราะอ�านาจของปัญญาทีห่ยัง่ทราบความจริงตลอด 
ทั่วถึงแล้วโดยไม่ต้องสงสัย

น่ีแล สถานทีพ่จิารณา พจิารณาทีต่รงน้ี ให้เหน็ทีต่รงน้ีตามหลกัธรรมทีส่อนลง 
ทีจุ่ดน้ี พระพทุธเจ้าจึงเหมอืนไม่ได้ปรินิพพาน เมือ่รู้ความจริงเตม็ส่วนแล้ว องค์ศาสดา 
ทีแ่ท้จริงจะคอือะไร หรือองค์ผู้รู้ทีแ่ท้จริง ธรรมชาตบิริสทุธิอ์นัแท้จริงจะคืออะไร ถ้าไม่ใช่ 
คือจิตดวงที่ก�าลังเป็นนักโทษอยู่เวลาน้ี เมื่อได้ถูกถอดถอนปราบปรามสิ่งที่ปกคลุม 
หุ้มห่อหรือสิ่งที่บังคับบัญชากดขี่อยู่ภายในใจน้ีออกหมดแล้ว เราจะถามหาพุทธะ
ทีไ่หนอกี พทุธะน้ันเป็นฉันใด พทุธะน้ีจะแปลกปลอมไปไหน น่ีละทีว่่าตรงกนัๆ เป็น 
ปัจจุบนัอยูต่ลอดเวลาอยู่ภายในใจน้ี จึงให้พจิารณาทีต่รงน้ี อย่าหนีจากหลกัความจริง  
คือจิตคือธรรมนี้
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กิเลสเคยฉุดเคยลากมากี่ภพกี่ชาติแล้วยังไม่เข็ดไม่หลาบอยู่เหรอ ธรรมเป็น
เคร่ืองฉุดเคร่ืองลากให้พ้นจากหล่มลกึ ท�าไมจึงไม่สนใจ ยิง่กว่าการสนใจกเิลสเคร่ือง
หลอกลวงจอมปลอมและฉุดลากไปกีภ่พกีช่าตกิีก่ปักีก่ลัป์ซึง่เตม็ไปด้วยความหาบหาม 
ทุกข์ไปด้วยกันทั้งนั้น ท�าไมจึงไม่เข็ดไม่หลาบ สติปัญญามีเท่าไรทุ่มลงไปซิ ไม่เชื่อ 
พระพทุธเจ้าจะเชือ่ใคร เชือ่กเิลสกเ็ชือ่มานานแล้ว ได้ผลได้ประโยชน์อะไรบ้าง ต้องเอา 
มาเทยีบเคียงชัง่ความหนักเบาลกึตืน้หยาบละเอยีด ความจริงความปลอมของกนัและกนั  
คุณและโทษเป็นยังไง เอามาเทียบให้เห็นประจักษ์ใจ เพราะเป็นของมีอยู่ด้วยกันทั้ง
ของจริงทั้งของปลอม จะมีทางออกได้ไม่จมปลักอยู่ร�่าไป

ปัญญามีพจิารณาลงไป สอดส่องลงไปให้ท่องเทีย่วอยูท่ัง้ข้างบนข้างล่าง ทัง้ข้างใน 
ข้างนอกในสกลกาย ท่านเรียกว่า กรรมฐาน ฐานแปลว่าทีต่ัง้ กรรมแปลว่าการกระท�า  
รวมกันเข้าเรียกว่าที่ตั้งแห่งงานซึ่งเป็นความชอบธรรม ที่ตั้งแห่งงานน้ีเป็นงานที่จะ
ถอดถอนกองทกุข์ทัง้มวลออกจากใจ และเป็นงานทีจ่ะถอนใจออกจากหล่มลกึให้พ้น 
ไปเสยีได้เพราะงานน้ี ท่านจึงเรียกว่ากรรมฐานๆ ดงัทีท่่านว่ากรรมฐาน ๕ คอื สอนย่อๆ  
ให้พอเหมาะสมกบักลุบตุรทีบ่วชในเวลาเช่นน้ัน ซึง่ไม่มเีวลามากมายนัก ท่านสอน เกสา  
โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ไปถึงหนังแล้วก็หุ้มห่อไปหมด หนังเป็นประโยคใหญ่โตมาก 
โลกทั้งโลกหลงกันเพราะหนังเท่านั้นเป็นส�าคัญ ถ้าถลกหนังออกหมดแล้วจะหลงกัน 
ที่ตรงไหน รักที่ตรงไหน สวยงามที่ตรงไหน หนังนั้นแหละเป็นเครื่องหลอกประดับ 
หน้าร้าน ข้างในมีอะไร มูลสดมูลแห้งเต็มไปหมด ดูให้ชัดเจนดูให้ทั่วถึง ดูให้ลึกซึ้ง 
จะเห็นความจริงเป็นล�าดับล�าดา

จิตน้ีแม้จะถูกกิเลสตตีะปไูว้อย่างเหนียวแน่นกต็ามเถอะ เมือ่ปัญญาได้สอดแทรก 
เข้าไปตรงไหนแล้ว จะดีดผึงๆ ขึน้มาโดยไม่ต้องสงสยั ดดีข้ึนมาจนหลดุลอยไปไม่มเีหลอื  
น่ีละงานของพระ งานน้ีเป็นงานส�าคัญมาก เพราะงานถอนตะปทูีถู่กกเิลสตตีดิแน่นไว้ 
ทีจิ่ต ใส่ของจอมปลอมให้ตดิแนบเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัไว้ อะไรกว่็าเป็นเรา อะไรกว่็า 
เป็นของเรา มนัจะพงัทลายอยูก่ว่็าเป็นเราเป็นของเรา เหมน็คลุง้หมดทัง้ตวักว่็าเป็นเรา 
เป็นของเรา ยงัจะจมอยู่กับป่าช้ากิเลสทีข่ดุหลมุพรางไว้ฝังผู้ยดึม่ันส�าคญัว่า น่ันเป็นเรา 
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น่ันเป็นของเราอยูเ่หรอ ของจริงมอียูท่�าไมไม่ยดึ ของจริงมอียูท่�าไมไม่ค้นหา ของปลอม 
ไปเชื่อไปติดมันหาสาระอะไร เมื่อไรจะตื่นพวกเราน่ะ ลงธรรมปลุกยังไม่ยอมตื่นอยู่
แล้วจะเอาอะไรมาปลกุ กเิลสทัง้มวลล้วนแต่กล่อมให้หลบัสนิทตดิจมทัง้น้ันนะ จะว่า 
ไม่บอกว่าธรรมไม่ปลุก

พจิารณาคุย้เขีย่ขดุค้นหลายคร้ังหลายหนหลายตลบทบทวน และบงัคบับญัชาจิต 
พิจารณาลงที่น่ี สิ่งอื่นเร่ืองอื่นเร่ืองใดเคยคิดเคยอ่านเคยปรุงเคยแต่งมาเสียมาก 
ต่อมากแล้ว และกห็าบกองทกุข์เข้ามาเผาหวัใจให้ใจแบกหามทกุข์และมหนัตทกุข์มา 
มากต่อมากแล้ว ควรจะยตุ ิควรจะบงัคบัจิตให้งดงานน้ันแล้วหนัเข้าสูง่านน้ี พจิารณา 
หลายคร้ังหลายหนจนงานน้ีเด่นขึน้มาตามหลกัความจริง งานเหล่าน้ันจะค่อยล้มเหลวไป  
ค่อยจางไปๆ โดยล�าดับ สดุท้ายจิตก็หมุนติว้เข้าสูค่วามจริง จะเรียกว่าได้การกไ็ด้ พอเหน็ 
ร่องรอยละที่นี่ จิตใจเริ่มสว่างไสว สิ่งที่บีบบังคับอยู่ก็จะคลี่คลายตัวออกไปๆ เพราะ 
อ�านาจของสติปัญญาหยั่งทราบถอดถอนขึ้นมาๆ ที่สุดก็รู้เท่าทันอย่างละเอียดทั่วถึง  
อุปาทานความยึดม่ันถือมั่นซึ่งเป็นเหมือนตะปูตีจิตติดกับสิ่งจอมปลอมทั้งหลายไว ้
ก็ถอนผึงขึน้มาไม่ต้องสงสยั แล้วท�าไมจะไม่เบา เหมือนเราแบกทพัสมัภาระทีห่นักอยู่ 
บนบ่าแทบหลังจะหักบ่าจะฉีก พอทิ้งภาระตูมลงไปแล้ว ท�าไมตัวจะไม่เบา จะไม่ดีด 
ไม่ลอยขึ้นมา จะไม่สบายเล่า ต้องสบายและแสนสบายตามล�าดับที่ถอดถอนได้

การพิจารณากเ็พือ่ถอดถอนสิง่ทีฝั่งจมอยูภ่ายในจิตออกน้ันเอง ไม่ใช่เพือ่ความ 
ล่มจมฉิบหาย เพราะธรรมไม่เคยพาคนให้ล่มจมฉิบหาย กเิลสต่างหากพาสตัว์โลกให้ 
ล่มจมฉิบหาย ท�าไมจะไม่มีแก่ใจถอดถอนมันเล่า เอาให้จริงนักปฏิบัติ ถ้าอยากเห็น 
คณุค่าของธรรมกบัโทษของกเิลสประจักษ์ใจลงได้พจิารณาอย่างทีว่่าจริงๆ แล้ว การเหน็ 
คุณค่าของธรรมมากเท่าไร กย็ิง่เหน็โทษแห่งความจอมปลอมของกเิลสมากเท่าเทยีมกนั  
สดุท้ายความเหน็โทษกถ็งึใจ ความเหน็คณุแห่งธรรมกถ็งึใจ น่ันเป็นเคร่ืองเสริมก�าลงัใจ  
ซึ่งเนื่องมาจากความเห็นโทษและความเห็นคุณเป็นพลังอย่างยิ่ง และพุ่งเลยเทียว

ความเพยีรจะไม่มกีลางวนักลางคนื เพราะความเหน็โทษอย่างถงึใจ ความเหน็คุณ 
อย่างถึงใจเป็นพลงัเคร่ืองเสริมจิต ความเพยีรหมนุตวัไปเอง สตปัิญญาทีเ่คยนอนจม
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อยูเ่หมือนหมแูต่ก่อนๆ ก็ดีดขึน้มา ทกุสิง่ทกุอย่างคล่องตวัไปตามกนั ความพากเพยีร
หมนุไปตามสตปัิญญา หมนุไปตามความมุง่ม่ัน หมุนไปตามความเหน็โทษเหน็คณุอย่าง 
ถึงใจและก้าวไปไม่หยุดยั้ง ใจนับวันเพลิดเพลินในความเพียร

เพลินทางธรรมผิดกับเพลินทางโลก เพลินทางธรรมเพลินไปด้วยความเบาบาง 
ความสว่างไสว ความสขุความสบาย เพลนิเร่ืองของกเิลส เพลนิเท่าไรยิง่ท�าให้จมลงไปๆ  
ผิดกันมาก ค�าว่าจมลงไปเป็นยงัไง กท็กุข์บบีบงัคบัน่ะซ ิเราเคยเป็นมาแล้ว สิง่เหล่าน้ี 
เราเคยสมัผัสสมัพนัธ์ เราเคยรู้เคยเหน็เคยเป็นมาแล้ว แต่เร่ืองของธรรมเรายงัไม่เคยรู้ 
เคยเห็นยังไม่เคยเป็น ดังน้ัน จงยึดศาสดาองค์เอกที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นมาแล้ว  
ทรงปล่อยวางมาหมดแล้ว เป็นเกาะยึดของใจอย่าลดละปล่อยวาง

ถ้าพดูถึงรส ท่านกก็ล่าวไว้แล้วในธรรม รสแห่งธรรมชนะซึง่รสทัง้ปวง น่ัน ฟังซิ 
พระพุทธเจ้าท�าไมจะไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์รสของโลก เกิดมากี่กัปกี่กัลป์เช่นเดียวกับ
เราน้ีท�าไมจะไม่เคย เหตใุดจึงสลดัปัดทิง้รสเหล่าน้ันไปเสยีโดยสิน้เชงิ ถ้าไม่เหนือกว่า
จะปล่อยกนัได้ยงัไง รสแห่งธรรมไม่เหนือกว่ารสกเิลสจะปล่อยกเิลสได้อย่างไร รสแห่ง 
ธรรมต้องเหนือรสของกเิลส จึงปล่อยรสของกเิลสได้ นอกจากการปล่อยแล้ว ยงัปล่อย 
ด้วยความเห็นโทษในรสของโลกามิสอีกด้วย นี่แลศาสดาองค์เอกได้รู้ได้เห็นทั้งโทษ
ทั้งคุณทุกสิ่งทุกอย่างอย่างถึงใจแล้วจึงน�าธรรมมาสั่งสอนโลก

เราเป็นลกูศิษย์มีครู สิง่เหล่าน้ันเรากผ่็านมาแล้ว ส่วนธรรมยงัไม่เคยสมัผัส การถอื  
พทุธฺ ํสรณ ํคจฺฉามิ น้ัน จงยดึเป็นหลกัพึง่เป็นพึง่ตาย ธมมฺ ํสรณํ คจฺฉาม ิล้วนแต่เป็น 
ธรรมชาตทิีป่ระเสริฐเลศิโลก จงยดึเป็นหลกัใจและเป็นเคร่ืองด�าเนิน เป็นเคร่ืองฝากเป็น 
ฝากตายในทางความเพยีรอย่าลดละปล่อยวาง ให้ได้เหน็ธรรมของจริงดงัทีศ่าสดาสอน 
ไว้ประจักษ์ใจ ธรรมนีเ้ป็นธรรมที่ท้าทายทั้งเหตุทั้งผล ไม่มีอะไรบกพร่อง สนทฺิฏฺ€โิก  
เป็นเคร่ืองตดัสนิ จะรู้เองเหน็เองเม่ือปฏิบตัติามหลกัธรรมโดยถูกต้องไม่เป็นอืน่ เพราะ 
ธรรมไม่เคยเป็นอื่นมาแต่กาลไหนๆ อยู่แล้ว

อย่าท�าใจให้จืดๆ จางๆ ว่างๆ เปล่าๆ จากคณุค่าสารธรรมทัง้หลาย แต่ให้ใจมรีส 
มชีาตกิบัคุณค่าแห่งธรรมประจ�าใจอยูเ่สมอ อย่ามัวแต่คอยฟังกเิลสมันกระซบิกระซาบ 
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อยู่น่ันไม่ตื่นตัว เดินจงกรมน่ังสมาธิภาวนาในอิริยาบถใดท่าใด ก็ไม่พ้นถูกกล่อม 
ถูกกระซิบกระซาบจากกิเลสจนได้ ปกติกิเลสจะแทรกอยู่ตลอดเวลา แต่เราไม่ทราบ  
เพราะสติปัญญายังไม่ทันมัน ต่อเม่ือสติปัญญาทันแล้วถึงจะทราบได้ชัดโดยล�าดับ  
ในการแทรกการแซงของกิเลส จนกระทั่งกิเลสพังทลายไปหมดเพราะอ�านาจของสติ
ปัญญาแล้ว น้ันแลเราจะรู้ได้ชดัทีว่่าจิตเป็นจิตนิรโทษแล้ว มี สนฺทฏฺิ€โิก เตม็ภมู ิหรือ 
ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิ�ฺ�ูหิ เต็มภูมิ ไม่มีอะไรมาเกาะมาเกี่ยวมายุ่งมากวนภายในใจ

แต่ก่อนอยูใ่ต้กฎใต้ข้อบงัคบัอ�านาจของกเิลสถ่ายเดยีว หาเวลาจะดดีตวัโผล่หน้า 
ขึน้มาสกันิดหน่ึงกไ็ม่ได้ ถกูมนัตจีมลงไปๆ อย่างน้ีกีก่ปักีก่ลัป์มานับไม่ได้ ทน้ีีได้พ้น 
จากกเิลสโดยสิน้เชงิแล้วเป็นยงัไง อะไรจะมากวนใจอกีมไีหม ไม่มี อริิยาบถทัง้สีก่อ็ยู ่
ด้วยธาตุด้วยขันธ์ ด้วยความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณเท่านั้น ไม่มีอะไรจะมายุ่ง
มากวนจิตใจให้ได้รับความเดอืดร้อนขุน่มัวเหมอืนแต่ก่อนอกีเลย เพราะกเิลสจอมยุง่ 
สิน้ซากไปแล้ว เป็น อกุปปธรรม ล้วนๆ คอืไม่ก�าเริบแล้ว ไม่มีอะไรทีจ่ะมาท�าให้ก�าเริบ  
เพราะกิเลสตายสนิทแล้ว จิตก็ทรงธรรมชาติวิมุตติธรรมเต็มภูมิหาอะไรเทียบไม่ได้ 
นอกจาก ปรมํ สุขํ เท่านั้น เข้ากับธรรมนี้ได้อย่างสนิท

การครองธาตขุนัธ์กค็รองไป มอีะไรกอ็ยูไ่ป กนิไป หลบัไป นอนไป เปลีย่นไปตาม 
สภาพรับผิดชอบกันไปอย่างนั้น ขันธ์นี่ก็เป็นเพียง ภารา หเว ป�ฺจกฺขนฺธา ส่วนย่อย 
เท่านั้นด้วยความรับผิดชอบ เพราะไม่ใช่ ภารา หเว ป�ฺจกฺขนฺธา ด้วยการยึดมั่น 
ถอืมัน่ในขนัธ์ดังเมือ่อปุาทานขนัธ์ยงัอยู ่เป็นเพยีงความรับผิดชอบต่อกนัไปพอถงึกาล 
ของขนัธ์เท่าน้ัน เม่ือถงึกาลทีค่วรปล่อยแล้ว ขันธ์ทนไม่ไหวกเ็ช่นเดียวกบัรถ ซ่อมน้ัน 
ซ่อมนี้ ซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้ ซ่อมจนหาที่ซ่อมไม่ได้ มีแต่จะพังๆ ก็ปล่อยเสีย หรือ 
โยนลงคลองไปเสีย การปล่อยวางความรับผิดชอบในขันธ์ก็ท�านองเดียวกันเมื่อถึง
วาระแล้ว

การซ่อมขนัธ์ ซ่อมตรงน้ันซ่อมตรงน้ี เยยีวยาด้วยการอยูก่ารกนิการหลบัการนอน 
การเปลีย่นอริิยาบถ สดุท้ายไปไม่รอดกป็ล่อยเสยี ทน้ีี อนาลโย ถอนความรับผิดชอบ  
ไม่ต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องมารับผิดชอบกันอีกแล้ว น่ันท่านว่า อนุปาทิเสสนิพพาน  
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หมดสมมุติโดยประการทั้งปวง ในขณะที่บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมซึ่งยังมีขันธ์อยู่  
ขนัธสมมตุยิงัมกีารเก่ียวข้อง ยังมีความรับผิดชอบซึง่กนัและกันอยู ่เรียกว่า สอปุาทเิสส- 
นิพพาน จิตถึงนิพพานแล้วแต่ยังมีสมมุติเจือปนอยู่คือขันธ์ อนุปาทิเสสนิพพาน  
ปล่อยวางโดยประการทั้งปวงแล้ว หมดความรับผิดชอบ ขันธ์สลายลงไปตามสภาพ 
ของมัน ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็เป็น อนาลโย หมดความรับผิดชอบ ถ้าจะว่าเป็นห่วงก็ 
ไม่ถูก ท่านห่วงอะไร หมดความรับผิดชอบนั้นสนิทดี

น่ีแลผลของการปฏิบัติด้วยความยุ่งยากวุ่นวาย ด้วยความหนักหน่วงถ่วงใจ 
ด้วยความพากเพียรทั้งหลาย ด้วยการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นตัวเหนียวแน่นแก่นฉลาด
แหลมคมมาก ย่อมได้รับผลเป็นทีพ่งึใจ ไม่มอีะไรเสมอเหมือน ดงัน้ัน จงใช้ความพนิิจ
พจิารณา ความพยายามให้มาก วนัหน่ึงๆ อย่าให้เวล�า่เวลาเสยีไปเพราะกจิการงานใดๆ  
นอกจากเสียเวล�่าเวลาไปกับการประกอบความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสเท่าน้ัน  
เหมาะสมอยา่งยิ่งส�าหรบัผูจ้ะสลัดปัดทิ้งทุกขท์ั้งหลายออกจากใจโดยสิ้นเชิงทั้งๆ ที่มี 
ชีวิตอยู่นี้

พระพทุธเจ้าเป็นศาสดาปลอมเม่ือไร องค์เอก จริงเตม็ที ่เลศิเตม็ภมูกิคื็อศาสดา 
ธรรมะทีต่รัสไว้ชอบ กช็อบยิง่จนกระทัง่ถงึวมิตุตหิลดุพ้น ทรงชีบ้อกโดยตลอดทัว่ถงึ
ไม่มีอะไรสงสยั ไม่มบีกพร่องตรงไหน สจัธรรมทัง้สีก่ม็ใีนกายในใจของเรา นอกจาก
บกพร่องทางมรรคสัจ คอื สต ิปญัญา ศรทัธา ความเพยีรของเรายงัอ่อน จงผลติขึน้ 
ให้มกี�าลงัเตม็ทีเ่พราะเป็นสิง่ทีจ่ะเตม็ได้ เมือ่สตปัิญญามกี�าลงั นิโรธคอืความดบักเิลส 
กบักองทกุข์ซึง่เกีย่วโยงกนักจ็ะดบัไปโดยล�าดบัของมรรคสจัทีม่กี�าลงั จนถงึวาระสดุท้าย 
ถอดพรวดขึน้หมด อวชิชฺาปจฺจยา สงฺขารา ไม่มอีะไรเหลอืภายในใจเลย น่ันแหละ นิโรธะ  
หรือว่า นิโรธ ความดบัสนิทแห่งทกุข์ ดบัเตม็ทีต่อนน้ัน มรรคทีท่�าหน้าทีถ่อดถอนกเิลส  
ซึ่งหมุนตัวเป็นธรรมจักรก็หมดปัญหาภาระไปเอง

ค�าว่า มหาสตมิหาปัญญา น้ี จะพดูได้เตม็ปากกเ็ฉพาะเวลาประกอบความเพยีร 
ต่อสู้กับกิเลสประเภทละเอียดสุดจนถึงข้ันกิเลสบรรลัยไปโดยสิ้นเชิงแล้วเท่าน้ัน  
พอผ่านจากน้ันไปแล้ว มหาสตมิหาปัญญากผ่็านไปโดยหลกัธรรมชาต ิเพราะเป็นสมมตุ ิ
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ด้วยกนั เป็นความจริงในวงสมมุตด้ิวยกนั สตปัิญญากเ็ป็นสมมตุ ิแต่เป็นสมมุตฝ่ิายแก้ 
ฝ่ายถอดถอน เวลาจะใช้กน็�ามาใช้ตามกจิตามกาลทีค่วร กน็�ามาใช้ตามหน้าทีก่ารงาน  
แต่ไม่ได้ใช้เพือ่แก้กิเลสตณัหาอาสวะแต่ประการใด เพราะฉะน้ันค�าว่า มหาสตมิหาปัญญา  
จึงหมดหน้าที่ไปในเวลาที่กิเลสสิ้นสุดลง ทีน้ีจะว่ามีสติหรือไม่มีสติ ท่านไม่ส�าคัญ 
ท่านไม่นิยมในใจ ขาดสติก็คือสมมุติ มีสติก็คือสมมุติ ท่านไม่ได้อยู่ในความมีสติ  
ในความขาดสติ ถ้าว่าอยู่ ท่านก็อยู่กับความบริสุทธิ์ล้วนๆ ซึ่งไม่ใช่สมมุติเท่านั้น

ธรรมทีก่ล่าวมาน้ี เราท�าไม่ได้ใครจะท�าได้ พระเราน่ีเตม็ภมูแิล้ว ทกุสิง่ทกุอย่าง 
พร้อมมลูแล้ว ถ้าไม่งอมอืงอเท้าอยู่เฉยๆ ผู้ทรงมรรคทรงผลจะเป็นใครถ้าไม่ใช่นักบวช
และนักปฏบิตัน้ีิ ใครจะออกหน้าออกตาในการปฏิบตัธิรรมและการทรงมรรคทรงผล 
พระเราเท่านั้นเป็นแนวหน้าอย่างเปิดเผย นอกนั้นส่วนมากก็เดินตามหลัง แต่วาสนา 
เรายอมรับ ไม่ว่าจะเป็นฆราวาส ไม่ว่าจะเป็นพระ เป็นผู้จะทรงมรรคทรงผลได้ด้วยกนั  
แต่เพศน้ีเป็นเพศที่ออกหน้าออกตา เป็นเพศที่เด่นชัดในการเข้าสู่สงครามเพื่อปราบ 
กิเลสให้แหลกแตกกระจายไปจากจิตใจได้ยิ่งกว่าเพศใดๆ จึงขอให้ทุกๆ ท่านตั้งอก 
ตั้งใจปฏิบัติพินิจพิจารณาธรรมทั้งหลายเต็มสติก�าลังความสามารถของตน

อย่าได้เสยีดายอะไร มันมแีต่เร่ืองเกดิเร่ืองตาย เร่ืองสมมุตนิิยมครอบอยูบ่นหวัใจ  
เพราะกเิลสไปกว้านเอามา ไม่มอีะไรจะวเิศษยิง่กว่าทีรู้่ๆ เหน็ๆ ทีส่มัผัสสมัพนัธ์กนัอยู ่
ทุกเวลานี่เลย ทุกสิ่งทุกอย่าง ดิน น�้า ลม ไฟ ฟ้า อากาศ สิ่งนั้นเป็นนั้น สิ่งนี้เป็นนี้  
มนัเป็นเร่ืองของกเิลสทัง้น้ันไปเทีย่วเสกสรรป้ันยอขึน้มา แล้วหลอกเราให้ยดึมัน่ถอืมัน่ 
ส�าคญัผิดไปตามเท่าน้ัน ความโลภกม็ากขึน้มาๆ จนทบัหวัใจ กระดกิไม่ได้ ความโกรธ 
กม็าด้วยกนั ความหลงเป็นพืน้เพาะหรือผลติกเิลสทัง้หลายอยูภ่ายใน เราเสยีดายอะไร  
ดนิกเ็หยยีบอยูแ่ล้ว ตวัของเราน้ีกค็อืธาตดุนิ เสยีดายอะไร น�า้ ลม ไฟ เสยีดายอะไร  
มนัมีเตม็ไปด้วยธาตตุ่างๆ ทัง้น้ัน เหล่าน้ีวเิศษอะไร ถ้าวเิศษ โลกน้ีเกดิมากบัสิง่เหล่าน้ี  
อยู่กับสิ่งเหล่านี้ มันวิเศษไปด้วยกันหมดแล้ว แม้แต่สัตว์เดรัจฉานไม่ว่าในน�้าบนบก 
ต้องวเิศษไปด้วยกันทัง้น้ัน เพราะมธีาตเุหล่าน้ีประจ�าตวัของเขาอยูแ่ล้ว และเขากอ็ยู่กบั 
สิ่งเหล่านี้ ก็วิเศษด้วยกันหมดนั่นแล
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อะไรทีว่เิศษทีเ่หนือจากน้ี คอื ธมโฺม ปทโีป ความสว่างแห่งธรรม ธรรมดวงสว่างไสว 
กคื็อจิตดวงน้ีแหละ กลัน่กรองให้บริสทุธิห์มดจดแล้ว ธรรมชาตน้ีิแล ท่านว่า โลกตุระๆ  
หมายถึงอะไร ถ้าไม่หมายถงึจิตทีเ่หนือสมมตุทิัง้ปวงแล้ว อนัน้ีละวเิศษ อนัน้ีเลศิ ไม่ใช่ 
กิเลสราคะตัณหาทั้งปวงเลิศ จงฟังให้ถึงใจ

เอ๊า เอาให้ได้สมบตัอินัมหาศาล กนิไม่มวีนัหมดวนัสิน้ เป็น อกาลโิก อกาลกิจิต 
อกาลิกธรรม มาครองใจ ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติและใช้ความพินิจพิจารณา
งานของพระทุกกรณีในความรับผิดชอบถอดถอน อย่าอืดอาดเนือยนายให้เห็นนะ 
เม่ือมีสิง่เกีย่วข้องอะไรกับศาลา มีธรุะหน้าทีอ่ะไรให้ท�ากนั แล้วให้รีบไปประกอบความ 
พากเพยีร แม้มาประกอบการงานอนัเป็นกจิวตัรอยู่ตามสถานทีต่่างๆ กอ็ย่าให้เผลอสติ  
ให้มีท่าแห่งนักรบอยูเ่สมอ อย่าเป็นท่านอนแผ่สองสลงึให้กเิลสเหยยีบเอาๆ ดไูม่ได้เลย 
นักปฏิบัติเรา

เอาละ ขอยุติเพียงเท่านี้

พูดท้ายเทศน์

ท่านอาจารย์..ด้านอบรมประชาชนพระเณร ท่านปล่อยวางหมดทกุอย่างแล้วเวลาน้ี  
ผู้ที่จะเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรก็ร่อยหรอไปค่อยหมดไปๆ จะท�ายังไง ต้นโพธิ์ที่ปลูกใหม่ 
กไ็ม่ขึน้ ถกูตวัแมลงเอาไปกนิหมด กดัห ูกดัตา กดัจมกู กดัลิน้ กดักาย กดัใจ เข้าไป 
ทุกวันๆ มันเจริญได้ยังไง นอกจากกุดด้วนลงโดยล�าดับ นับวันจะจมไปเรื่อยๆ จน 
ไม่มอีะไรให้จม ดกูารปฏบิตั ิความสนใจ ตลอดสตปัิญญากพ็อทราบได้ถงึผลได้เสยี  
ความเจริญ ความเสื่อม

พวกเรามาอยูก่นัมากๆ เข้า จะอดือาดนะ ดูมนัขวางตาอยูน่ะ ผมทนเอาเฉยๆ นะน่ี  
ไม่อยากรับพระมากกเ็พราะเหตน้ีุเอง มนัจะไม่ผิดกบัทีค่ดิไว้นะ ดอูดือาดเวลามากนั 
มากต่อมาก ยั้วเยี้ยๆ ไม่ได้เรื่อง งานนอกอย่าเอามายุ่งและถือเป็นส�าคัญยิ่งกว่างาน 
ภายใน คอืงานภาวนาฆ่ากเิลสนะ เราไม่เหน็งานใดเป็นส�าคญัยิง่กว่างานภาวนาฆ่ากเิลส 
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ส�าหรับวดัน้ี แม้ท�างานภายนอกทีเ่หน็ว่าจ�าเป็น กท็�าช่ัวระยะกาลแล้วให้หยดุ เพือ่ประกอบ 
งานภาวนา เราเหน็คุณค่าของงานน้ีมากกว่างานใดๆ ส�าหรับพระกรรมฐานเรา เป็นงาน
ไม่กระทบกระเทอืนใคร นอกจากกระเทอืนหวักเิลสตวัเป็นภยัต่อเราอย่างเดียว งานน้ี
เป็นงานเลิศ ผลก็เลิศ งานนี้ไม่มีใครมาแย่งชิงแซงหน้าแซงหลัง สนุกท�าถ้าไม่ขี้เกียจ

น่ีเราเคยท�ามาแล้ว เวลาออกปฏิบัติเพื่อเอาจริงเอาจังหลังจากหยุดเรียนแล้ว 
ไม่ยุง่กบังานอะไรเลย มแีต่การภาวนาอย่างเดียว เดชะนะ ผมไม่มีงานอะไรภายนอก 
มายุง่ ยุง่ผม กไ็ม่ยุง่ด้วยน่ี เพราะงานน้ีมนัหนักมนัหนา ต้องฟัดกนัทัง้วนัทัง้คืน ยิง่เวลา 
จิตเดินทางปัญญาด้วยแล้ว โอ้โฮ ใครจะมายุง่กบัผมได้เหรอ แม้แต่เราน่ังอยูบ่นกฏุ ิเช่น 
เวลาอยู่วดัหนองผือ พอได้ยินเสยีงบันไดก๊อกแก๊ก ใครมาน่ัน ว่าง้ันเลย พอว่าองค์น้ัน 
องค์น้ีมาเท่าน้ัน ไม่ต้อง ไม่จ�าเป็น ไม่ให้ใครมาเกีย่วข้องให้เสยีเวลาเลย โน่นน่ะฟังซิ  
น่ันหมายถงึเวลาปัญญาออกก้าวเดนิ มนัไม่มีวนัมคืีนน่ี คิดดซู ิเร่ืองของกิเลสเป็นยงัไง 
เหนียวแน่นไหม ต้องต่อสูกั้นขนาดน้ันน่ะ กเิลสเหนียวไหม แก้ง่ายหรือแก้ยาก ฆ่าง่าย 
หรือฆ่ายาก ฟังดูคิดดูก็แล้วกัน

เดนิจงกรมจนออกร้อนฝ่าเท้าไม่รู้ว่ากีช่ัว่โมง เพราะจิตเพลนิอยูภ่ายใน ฟัดกนัอยู ่
น้ันน่ะ จิตไม่ออกไปไหน เดนิไปๆ ร่างกายมนัโซซดัโซเซ ตามันไม่เหน็เพราะสตปัิญญา 
ท�างานอยู่ข้างใน ไม่ได้ส่งออกข้างนอก เดินไปๆ โน่น เข้าป่าโน่น โครมครามเข้าป่า  
ออกมาอยู่อย่างนั้น เพราะฉะนั้น ผมถึงไปหาอยู่ป่าลึกๆ เวลาคนไปเจอเข้าเวลานั้น 
เขาจะหาว่าผมเป็นบ้าเป็นไรไป เพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องของเรา เนื่องจากเขาไม่เคยท�า
ไม่เคยเป็นดังที่เราเป็นอยู่ขณะเดินจงกรมนั้น

น่ันละ เวลามนัขดุกนัมนัขดุขนาดน้ันนะ ตามนัไม่เหน็อะไร ถ้าลงจิตเข้าภายในแล้ว 
มันจะเห็นอะไร ก็ตามันเป็นเครื่องมือ เหมือนประตูเปิดไว้ก็เปิดซิ คนไม่ออกไม่เข้า 
กเ็ปิดอ้าอยูน้ั่นแหละ น้ีตามันก็ใสของมันอยูอ่ย่างน้ัน แต่มนัไม่เหน็น่ี เพราะสตปัิญญา 
ท�างานชลุมุนวุน่วายกบักิเลสอยูข้่างใน มันเป็นในตวัเราเองอย่างเหน็ประจักษ์ พดูได้ 
อย่างอาจหาญว่ามันเป็นอย่างน้ันจริงๆ ถึงเวลามันเข้าข้างใน มันไม่ออกข้างนอก  
มันหมุนกันอยู่ภายในนั้นน่ะ ระหว่างกิเลสกับสติปัญญาสู้กันอยู่ภายใน ไม่สนใจกับ
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อะไรภายนอก ราวกับตาหูไม่มีเพราะไม่ได้ใช้ ไม่สนใจกับร้อนและหนาว นอกจาก
จะเกินประมาณไปเท่านั้น

ปัญญาประเภทเกีย่วกบัเร่ืองร่างกายน้ีมนัผาดโผนมากนะ เหมอืนว่ากายจะไหว
ไปตาม มนัรนุแรงมาก พอปัญญาเข้าส่วนนามธรรมล้วนๆ แล้วกเ็ป็นเหมอืนน�า้ซบัน�า้ซมึ  
หมุนของมันอยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่ถอยทั้งวันทั้งคืน นอนไม่หลับ คิดดูซิ ตลอดรุ่ง 
เอาเฉยๆ บางคืนน่ังภาวนาเหน่ือยละ พอแล้วละ นอนให้หลบัเสยีหน่อย แต่ใจมันไม่หลบั  
หมุนติว้ๆ อยู่กบังานจนเหน่ือย นอนกเ็หน่ือย เลยลกุข้ึนมาอกี เอ๊า ลงทางจงกรมโน่น 
ต่อไม่ต่อเลยสว่าง กลางวันมันยังจะไม่นอนอีก คนจะตายมันยังไม่ถอย

น่ีแหละก�าลงัของจิต เวลาสูม้นัสูจ้ริงๆ เวลาหมอบมันกห็มอบจริงๆ อ�านาจของ
กเิลสเหยยีบให้มันหมอบ มนัเคยรู้เคยเหน็มาแล้ว ตอนกเิลสเหยยีบหมอบกเ็หน็แล้ว
ราวกับจะไม่มีวนัโงหวัได้เลย เอ๊า เวลาสตปัิญญาเหยยีบกเิลสจนหมอบกเ็หน็แล้วทีน่ี่  
พอกิเลสชนิดน้ีขาดไปป๊ับ กข็ดุค้นหาอกี คุ้ยเขีย่หาอยูน่ั่นน่ะ การคุย้เขีย่หากเิลสกเ็ป็น 
งานอนัหน่ึง พอเจอแล้วก็เอาละทีน่ี่ น่ันได้งานแล้ว ฟัดกันอกีแหละ บางอย่างพอเข้าใจ 
แล้วหลุดลอยไปเร็วก็มี ช้าก็มี ที่มันช้านั่นซิเราจะตาย เพราะเราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ 
ครูบาอาจารย์ตลอดไปน่ี เราอยูโ่ดยล�าพงักมี็ เวลาออกเทีย่วภาวนา เวลาปัญหาต่างๆ  
เกิดขึ้นก็เป็น อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ น่ะซิ ถ้าปัญหาหนัก มันทุกข์เหลือก�าลัง 
จะตายจริงๆ ยังแก้ไม่หลดุ กว็ิง่มาหาท่านเสยีทหีน่ึง ถ้าไม่จ�าเป็นจริงๆ กไ็ม่มา เพราะ
มนัไกล ล�าบากการไปการมา ต้องสละเวลาเป็นวนัๆ ถ้าอยูไ่กลกห็ลายวนั มาแล้วกต้็อง 
ศึกษาจนเป็นที่เข้าใจแล้วค่อยไป ถ้าอยู่ไกลก็จ�าต้องค้างคืนกลางทาง ทั้งเวลาพักอยู่
ศึกษากับท่าน

เดินตั้งแต่ออกจากที่พักมาหาท่าน จิตไม่ไปไหน อยู่กับตัว เดินจงกรมมาเลย  
พอออกจากท่านไปก็เดนิจงกรมไปเลย ไม่ได้สนใจกบัความกล้าความกลวัว่ามดืว่าสว่าง  
ค�า่ๆ จนเร่ิมมดืแล้วค่อยออกจากวดัท่านไปกม็ ีทางตัง้ ๑๓-๑๔ ก.ม. ไกลกว่าน้ันก็มี  
ต้องมาค้างคนืกม็ ีแน่ะ มนัไปของมนัได้สบาย เฉย ไม่สนใจกบัอะไร ดเูผินๆ กเ็หมือน 
บ้าน่ันแหละ เวลาเดนิมาเดนิกลบัไปน้ัน แต่มนัไม่ได้บ้า สตปัิญญาท�างานอยูข้่างในน่ี  
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ใครไม่เห็นไม่รู้เรื่องก็ช่างเขาซิ เรารู้อยู่เห็นอยู่ พอไปถึงที่พักก็เป็นความเพียรอยู่แล้ว  
ไม่ทราบว่าอะไรเป็นความเพยีร อะไรไม่เป็นความเพยีร เพราะมนัเป็นความเพยีรตลอด 
อยูแ่ล้ว ถงึระยะมันเป็นของมนั เวลาหมอบมนักห็มอบจริงๆ อ�านาจของกเิลส แหมๆ 
เลยนะพูดไม่ถูก พอเวลามันได้ที่ ถึงได้ฟัดกันเสียอย่างไม่มีปรานีปราศรัย

วัดบ้านนามน จึงเป็นวัดที่ระลึกในชีวิตและความเพียรส�าหรับผม เพราะตั้งแต่ 
เราบวชมา การหกัโหมทัง้ร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆ กนั กมี็พรรษาน้ัน ในชวีติของเรา 
คือพรรษาที่ ๑๐ ความเพียรและความหักโหมมันเริ่มมาตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษา เดือน 
เมษายนและพฤษภาคมน่ะ มาจากพระธาตุพนมกับพ่อแม่ครูอาจารย์ ท่านไปเผาศพ 
พ่อแม่ครูอาจารย์เสาร์กลบัมา กไ็ปรับท่านมาด้วยกนั กเ็ข้ามาอยูบ้่านนามน จ�าพรรษา 
ทีน่ั่น มันหมุนติว้ๆ เร่ิมแต่โน่นแล้ว สมาธเิร่ิมแน่นไม่เสือ่มอกีมาตัง้แต่เดือนเมษายน  
แต่น้ีไม่เกี่ยวกับสมาธิ แต่เป็นปัญญาในเวลาจนตรอก มันเป็นปัญญาสายฟ้าแลบ  
สตปัิญญากับกเิลสราวกบัมดัคอตดิกนั ไม่ใช้ปัญญาได้ยงัไงเวลามนัจะตาย มนัจนตรอก 
จนมุมก็ต้องใช้ปัญญาซิ เวลารู้ขึ้นมา มันก็รู้ด้วยปัญญา

ทีว่่าเกดิความอาจหาญในเร่ืองความเป็นความตาย อะไรมนัตาย พจิารณาจนกระทัง่ 
หาสิง่ทีต่ายไม่ได้เลย น้ีมนักลวัอะไร มนักลวัตาย หอื โกหกกนั น่ัน เวลาพจิารณาลงไป  
ดินก็เป็นดิน น�้าเป็นน�้า ลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ ใจที่กลัวตาย มันก็ไม่ตาย มันยิ่งเด่น  
ยิง่เหน็ชดั มันตายได้ยังไง มันสง่าผ่าเผย รู้เด่น น่ีมันตายได้ยงัไง โกหกกนั น่ีละพรรษาน้ี 
เอากันอย่างเตม็เหน่ียวเลย หกัโหมร่างกายหกัโหมมากจริงๆ กลางวนัไม่นอนเลย เว้นแต่ 
วันไหนเรานั่งสมาธิตลอดรุ่ง วันนั้นจะยอมพักกลางวันให้ ถ้าวันไหนท�าความเพียร
ธรรมดา กลางวันไม่พักให้เลย ไม่นอนกลางวันในพรรษานั้น ถึงว่ามันหักโหมมาก

เวลาทีเ่ราไม่คิดจะต่อสูม้นั น่ังฉันจังหนัต้องได้พลกิ น่ังขัดสมาธฉัินไม่ได้ เพราะ
เจ็บก้นมาก น่ีมนัไม่ลมื คอืเราน่ังขดัสมาธกิลางคนืเหมอืนกับมันพองหมดก้นเรา กระดกู
เหมอืนจะแตกทกุข้อทกุท่อน กระดกูมนัต่อกนัตรงไหน แม้แต่ข้อมอืกเ็หมือนมันจะขาด 
จากกัน ทกุขเวทนาเวลาขึน้ มนัขึน้หมดทกุสิง่ทกุอย่างทกุแง่ทกุมมุในร่างกาย ปัญญา 
ฟัดกนัลงแหลกไปได้น่ีนะ มันอศัจรรย์ มนัล้างกนัได้ เวทนาเงียบเลย หายจนกระทัง่
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ร่างกายไม่มีเหลือเลยในความรู้สึก เหลือแต่ความอัศจรรย์ของจิตดวงนั้นที่สักแต่ว่า
ปรากฏ แม้จิตนั้นจะมีอวิชชา มันหากเป็นของอัศจรรย์ของมัน เพราะมันพรากอะไร
ออกหมด เหลือแต่ความรู้

ความรู้น้ันกเ็ป็นความรู้อวชิชาน่ันแหละ แต่ตอนน้ันมนัไม่รู้อวชิชาหรือไม่อวชิชา 
แหละ หากแต่เห็นความอัศจรรย์ อ๋อ ธรรมชาตินี้เมื่ออะไรก็สิ้นไปหมดๆ ในความ 
รู้สึกแล้ว เหลือแต่สักแต่ว่ารู้อันเดียวเท่านั้น ธรรมที่สักแต่ว่ารู้นี้ ท�าไมจึงอัศจรรย์
นักหนานะ

จิตเมือ่เข้าถงึขัน้น้ีแล้ว มันแยกได้สองอย่าง อย่างหน่ึงเวลาจิตรอบแล้ว เวทนาก็
เป็นเวทนา ต่างอนัต่างจริง กายกส็กัแต่ว่ากาย เวทนาสกัแต่ว่าเวทนา จิตกเ็ป็นความจริง 
ของจิต ต่างอนัต่างจริงไม่กระทบกนั น่ีอนัหน่ึง อนัหน่ึงพอจิตรอบของมันแล้ว เวทนา
ก็ดับวูบลงไม่มีเหลือเลย กายก็หายพร้อมกันเลยในความรู้สึก มันเห็นเป็นสองอย่าง
ส�าหรับเรา แต่จะเป็นอย่างไหนกต็าม เราไม่ได้ปรุงได้แต่ง มนัเป็นผลอย่างน้ันของมนัเอง  
เป็นความรู้สึกอัศจรรย์บอกไม่ถูก และเป็นสักขีพยานซิ เพราะมันเป็นความจริง 
ด้วยกันน่ี มันดับหมดก็เป็นความจริงอันหน่ึง มันยังคงอยู่แต่ต่างอันต่างจริงก็เป็น
ความจริงอันหนึ่ง

พรรษาทีห่นักมากในชวีติของนักบวช ผมหนักมากพรรษาน้ัน แต่ไม่ได้สนใจว่า 
เป็นภาระหนักมากนะ เพราะความมุง่ม่ันมาก มนัจ�าไม่ลมื กลางวนัไม่นอน เดินจงกรม  
หมากพลไูม่แตะเลยในสามเดือน ทิง้เลย พอหลงัออกพรรษาแล้วไปทีไ่หน แต่ก่อนมนั
มีหมากพลูเต็มไปหมดนี่ เขาเอามาถวายก็ฉันไปอย่างนั้นเอง เลยฉันมาเรื่อยๆ ปีนั้น 
มนัหกัโหมเตม็ที ่ทิง้หมด เร่ืองหมากเร่ืองอะไรไม่เอา มนัเป็นกงัวล ไม่เอา ทิง้หมดเลย  
จิตเป็นเหมือนหนิ สมาธแิน่นป๋ึงเหมอืนหนิ แต่มนัไม่ใช้ปัญญาน่ะซ ิถ้าใช้ปัญญามนัก ็
จะไปรวดเร็วกว่านั้น มันเพลินกินเพลินนอนอยู่กับสมาธินั้นเสีย มันขี้เกียจมันสบาย 
ไม่ยุง่กบัอะไร จิตมันอิม่ตวัของมัน อิม่ตวัในข้ันสมาธนิะ ไม่ใช่อิม่ตวัด้วยการหลดุพ้น 
โดยประการทัง้ปวงแล้ว มันอิม่ตวัในสมาธ ิไม่ยุง่กบัอารมณ์อะไร รูปเสยีงอะไรๆ ไม่ยุง่  
สบายอยู่นั้นแบบหมูได้เขียง ไม่ได้คิดว่าเขียงคือที่รองสับย�าหมูเลย
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พอมาค้นทางปัญญาถงึได้มีงานมาก โอ้โฮ งานทางปัญญาน่ี งานมาก งานหนัก 
งานหยดุไม่ได้ร้ังไม่อยู ่ตอนพจิารณาร่างกายเป็น อสภุะอสภัุง มนัผาดโผนมาก กว่าจะ 
ปล่อยกันได้ มันผาดโผนมากและคล่องตัวมาก มองเห็นอะไรในร่างกายใครก็ตาม 
เป็นอสุภะไปหมด ในความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นพื้นอสุภะอยู่เลยเทียว ขนาดนั้น 
มนัถงึปล่อยของมนัได้ พอรู้เตม็สดัเตม็ส่วนหาทีส่งสยัไม่ได้แล้ว มนักถ็อนของมันเอง 
ไม่ต้องบงัคบั น่ีกรู้็ จากน้ันมาการพจิารณาร่างกายน่ีไม่เอาเลยนะ มันรู้ชัดๆ ว่าอิม่แล้ว  
อิม่ตวัแล้วมนักรู้็ เวลาพจิารณาอสภุะเพลนิๆ น้ัน กเ็ป็นรสของธรรมอนัหน่ึงเหมือนกนั  
กเิลสยงัมอียู่ กเ็หมอืนกบัไฟตามเชือ้ของมัน ไหม้กนัไปเร่ือยๆ ตามทีส่มัผัส พอมนัหมด 
เกีย่วกบัเร่ืองของร่างกายแล้ว มนักถ็อยกรูดเลยนะ ไม่เอา จิตมแีต่สมัผัสสมัพนัธ์กบั 
พวกนามธรรม

เวทนา เวทนาเกีย่วกบัร่างกาย เวทนาเกีย่วกบัจิต สญัญาละส�าคญั สญัญา สงัขาร  
ส�าคัญมาก ละเอยีดมากนะ มนัพจิารณากนัอยูน้ั่นแหละ เปาะแปะๆ กนัอยูน้ั่น เพราะ
ไม่กว้างขวางอะไรน่ี กม็นัรู้หมดแล้ว ปล่อยหมดแล้ว มนัไม่สนใจ รูป เสยีง กลิน่ รส  
เคร่ืองสมัผัส มันเหมอืนอยู่กนัคนละทวปีโน่น บทเวลามนัปล่อย มนัย้อนกลบัมาเหมาว่า 
มีแต่จิตตัวเดียวน้ีเป็นตัวโทษ มันมาเหมาตรงน้ีที่น่ี น่ีตัวโทษมันแสดงยิบแย็บๆ  
จิตก็หมุนอยู่ตรงน้ีเสยี สิง่เหล่าน้ันเขาไม่ใช่โทษ รูป เสยีง กลิน่ รส ไม่ใช่โทษ อะไรๆ 
ไม่ใช่โทษ ตัวนี้เป็นโทษ ตัวนี้เป็นตัวเหตุ มันเหมาลงจุดเดียว จนกระทั่งพร้อมแล้ว
มันถึงหมดปัญหาบนเวทีที่ต่อยุทธกัน ไม่รบกันแล้ว

ทแีรกกใ็ส่เวทกีาย ออกเวทกีายกใ็ส่เวทขีองนามธรรมทัง้สี ่เวทนา สญัญา สงัขาร  
วิญญาณ แล้วเข้าตวัจิตๆ หมนุกนัอยู่กบัจิตน้ัน เพราะเร่ืองราวยงัมเีหลอื แต่จิตแยบ็
ออกมาก็จิต ทีน่ี่ไม่ได้ไปเกีย่วกบัว่าแยบ็ไปอะไร เร่ืองอะไร มนัไม่ไปตามแล้ว แต่ก่อน 
มนัตามพจิารณา รู้แล้วก็ดบัไปๆ พอมันรู้จริงๆ แล้วมันปล่อย มนัยบิแยบ็ๆ มนัดแูต่ 
ยิบแย็บๆ กับธรรมชาตทิีเ่ป็นฐานคอืฐานหลอกลวงใหญ่ ฐานอวชิชากบัจิตมันกลมกลนื 
เป็นอันเดียวกันในขณะน้ัน สติปัญญาจึงหมุนอยู่น้ัน พอเวทีน้ันพังลงไปเท่าน้ัน 
ก็เลิกเวทีกันเลย ไม่ทราบจะรบกับอะไรต่อไปอีก การชนะบนเวทีธรรมนี้ สนฺทิฏฺ€โิก  
ตัดสินเอง ไม่มีกรรมการอื่นใดมาตัดสินให้ เพราะไม่ใช่ฐานะไม่ใช่วิสัย
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พดูให้หมูเ่พือ่นฟังก็หมดไส้หมดพุงนะผมน่ะ ขอให้เหน็ใจเถอะ ผมพยายามทีส่ดุ
กับหมู่กับเพื่อน ทุกข์ยากขนาดไหนผมก็ทนเอาเพราะความสงสาร นี่พูดให้เต็มเม็ด 
เตม็หน่วย สงสารจริงๆ ไม่ใช่สงสารเพยีงเสกสรรป้ันยอนะ มนัเป็นอยูภ่ายในจิตจริงๆ  
เพราะฉะน้ัน มองดอูะไรจึงมองดจูริงๆ มองหมูเ่พือ่นไม่ได้มองเพือ่จะยกโทษยกกรณ์
กนัแบบโลกๆ ดุตรงไหนว่าตรงไหน เป็นความบกพร่องอยูต่รงน้ัน เตอืนตรงน้ัน ดตุรงน้ัน  
แก้ตรงน้ันซ ิพดูง่ายๆ เหมอืนนักมวยฝึกซ้อมกนักว่็า อย่าเปิดตรงน้ัน ปิดป้องตรงน้ันซิ  
เดี๋ยวตายนะ คู่ต่อสู้เขาใส่ผางเข้าไปตรงที่เปิดไว้นั้นเสร็จนะ ความหมายว่าอย่างนั้น

งานใดจะยิง่กว่างานของจิตตภาวนา แม้จะล�าบากขีเ้กยีจขนาดไหน อย่าไปถอยมนั  
ความขีเ้กียจคอืตวักเิลสน้ันมันรบความเพยีรนะ ให้ถอืเป็นจุดขึน้มา ให้ถอืเป็นเหตขุึน้มา 
มนัขีเ้กยีจ มันร�าคาญ ตวัร�าคาญตวัขีเ้กยีจน้ันคือตวักเิลส ฟัดมนัลงไป อนัน้ีมนัจะเลกิ
จะถอนตวัของมนัไปเองเมือ่ถกูฟัดถกูต ีเราจะเหน็คุณค่าของความเพยีรตรงน้ันแหละ 
พอขีเ้กยีจร�าคาญอะไรๆ อย่างน้ี เรากล้็มไปตามมนัเสยี น่ันละมนัได้ก�าลงั เพิม่ก�าลงัให้ 
ตวัขีเ้กยีจให้ตวัร�าคาญมากขึน้ น่ันแหละตวักิเลส มนัร�าคาญตรงไหน เอาความร�าคาญ 
น่ันเป็นเหตแุละเป็นเป้าหมายแห่งความเพยีร ฟัดกนัลงตรงน้ัน เวลามนัรู้กนัแล้ว อ๋อ  
นี่แหละเป็นกิเลส นั่น

เอาละเลิกกัน เหนื่อยแล้ว
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แบบแปลนของศาสนธรรม

เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๕

แบบแปลนแผนผังทีเ่ขาสร้างบ้านสร้างเรือนกด็ ีต�ารับต�าราทางโลกกด็ ีต�ารับต�ารา
ทางศาสนากด็ ีถ้ายงัไม่ได้ลงมือท�าตามแบบแปลนแผนผังน้ันก่อนแล้ว จะไม่ทราบความ 
ลึกตื้นหยาบละเอียดของตัวตึกและของธรรมได้เลย เพียงแต่จ�าได้เฉยๆ ถ้ายังไม่ได้ 
ท�าหน้าทีภ่าคปฏบิตัติามแปลนและต�าราน้ันๆ ก่อน กย็งัไม่ส�าเร็จประโยชน์อนัใด ทัง้ยงั 
ไม่ทราบความลึกตื้นหยาบละเอียดแห่งแบบแปลนและต�ารับต�าราน้ันๆ อย่างมั่นใจ
ได้ด้วย

ศาสนธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าประกาศสอนโลก เทยีบกนัได้กบัแบบแปลนทีส่ร้างตกึ 
สร้างร้านน่ันแล พดูอย่างพืน้ๆ ธรรมดา กเ็รียกว่าแบบแปลนเพือ่ความเป็นคนด ีท่านให้ 
สร้างตนตามแบบแปลนคือแนวทางแห่งธรรมทีส่ัง่สอนไว้ และสร้างตนให้เป็นคนดตีาม 
ล�าดับชั้น เพราะแปลนคือศาสนธรรม มีตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นละเอียด และละเอียด
เข้าไปเป็นล�าดับจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้น เหมือนเขาสร้างบ้านสร้างเรือนจนส�าเร็จตาม
ขนาดที่แปลนก�าหนดไว้

แปลนทีเ่รามองเหน็หยาบๆ แต่ภายนอกน้ันเป็นอย่างหน่ึง กฎเกณฑ์ของแปลน
ซึง่อยู่ภายในห้องในหบัในทีต่่างๆ ทัว่ทัง้ตกึน้ันเป็นอีกอย่างหน่ึง นับว่าเป็นความสลบั 
ซับซ้อนมาก ต�าราแหง่ศาสนธรรมซึ่งเทียบกับแปลนบา้นที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ 
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เป็นพื้นๆ นั้นอย่างหนึ่ง ที่ละเอียดสุขุมคัมภีรภาพมากเกินกว่าความรู้ธรรมดาจะรู้ได้
เป็นอย่างหน่ึง รวมแล้วก็คอืแบบแปลนเพือ่ความเป็นคนดตีามล�าดบัภูมิของสตัว์ของ 
จิตของธรรม

ท่านให้ปฏิบตัตินตามแบบแปลนแห่งศาสนธรรมทีส่ัง่สอนไว้น้ันตามขัน้แห่งธรรม  
ตามก�าลังแห่งความสามารถเป็นล�าดับไป เร่ิมตั้งแต่ความสนใจในอรรถในธรรม  
เร่ิมได้ยินได้ฟังค�าสั่งสอนในแง่ต่างๆ และเร่ิมปฏิบัติตาม นับแต่การให้ทานด้วย
ความเช่ือว่ามีผลอย่างน้ัน การรักษาศีลมีผลอย่างน้ัน และก้าวข้ึนสู่ข้ันภาวนามีผล 
อย่างน้ันเร่ือยๆ ไป ซึง่ล้วนแต่แปลนคอืแนวทางทีจ่ะสร้างคนให้เป็นคนดด้ีวยกนัทัง้น้ัน  
และดีเป็นชั้นๆ ขึ้นไปตามแบบแปลน คือศาสนธรรมที่สั่งสอนไว้หลายขั้นหลายภูมิ

เร่ิมต้นตัง้แต่ผู้เร่ิมมีความเชือ่ความเลือ่มใสศาสนาและนับถอืศาสนา กราบพระ
สวดมนต์เป็นกิจวัตรประจ�าตน จากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้มีศีล แม้จะไม่ได้มาก
เพยีงศลี ๕ เป็นกาลเป็นเวลากย็งัด ีหรือไม่ได้ทกุองค์แห่งศีล เพยีงได้ในองค์ใด หรือ 
ข้อใดข้อหน่ึงก็ยงัดกีว่าผู้ไม่มศีีลเสยีเลย และก้าวเข้าสูศ่ลีทีเ่ป็นความละเอยีดทางความ 
รู้สึกและการปฏิบัติสูงขึ้นไปเป็นล�าดับล�าดา นี่คือภาคปฏิบัติได้แก่การกระท�าตาม

การนับถอืน้ันเป็นอย่างหน่ึง คอื นับถอืพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นหลกั 
ยดึของใจ ไม่นับถอืสิง่ใดยิง่กว่าพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ น่ีเรียกว่าการนับถอื 
ศาสนา มีความเคารพกราบไหว้บชูาด้วยความเชือ่ความเลือ่มใส จะเรียกว่ามกีารปฏบิตัิ 
แฝงไปด้วยเพราะการกราบไหว้นั้นก็ถูก

การปฏบิตัติามพระโอวาททีท่รงสัง่สอนไว้เป็นขัน้ๆ ตอนๆ น้ันเรียกว่าภาคปฏิบตัิ  
คอื ปฏิบตัติามแบบแปลนทีไ่ด้ยนิได้ฟังมาจากโอวาทน้ันแล แต่แยกออกมาเป็นเหมอืน 
แบบแปลนทีเ่ขาสร้างบ้านสร้างเรือน พระโอวาททีท่รงสัง่สอนไว้เหล่าน้ี จะถอืเป็นมรรค 
เป็นผลทเีดียวโดยทีย่งัไม่มีการปฏบิตัน้ัินยงัไม่ได้ เช่นเดยีวกบัการถอืตวับ้านตวัเรือน
จากแปลนโดยทียั่งไม่ได้ลงมอืสร้างไม่ได้น่ันแล เพราะเป็นเพยีงแปลนเท่าน้ัน ไม่ใช่เป็น 
ตัวบ้านตัวเรือนเป็นตัวตึกตัวร้านอะไรที่จะให้ส�าเร็จเป็นตัวบ้านตัวเรือนอย่างแท้จริง  
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ต้องสร้างตามแปลนที่ชี้ที่แนะที่บอกไว้ กว้าง แคบ สั้น ยาว ลึก ตื้น หยาบ ละเอียด 
ขนาดไหน ต้องท�าตามแปลนน้ัน บ้านหลงัน้ันจะส�าเร็จข้ึนมาโดยสมบรูณ์ เพราะนายช่าง 
ทีเ่ขาท�าแปลน เขาศกึษาเล่าเรียนและค�านวณมาอย่างถกูต้องทกุสดัทกุส่วนแล้วจึงน�า 
ออกมาใช้

ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ทรงค้นคว้าทดสอบทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผล
เป็นทีพ่อพระทยั ไม่มแีง่ใดแห่งธรรมเป็นทีส่งสยัแล้ว จึงได้น�าออกมาสัง่สอนสตัว์โลก  
แน่ะ การสัง่สอนสตัว์โลกจึงเป็นเหมอืนกบัการมอบแปลนให้โลกชาวพทุธผู้ทีนั่บถอืได้
ประพฤติปฏิบัติตนตามพระโอวาทขั้นนั้นๆ เป็นล�าดับไป ผลที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติ 
น้ันแล จะเร่ิมเป็นรูปเป็นร่างแห่งความดขีึน้มา เช่นเดียวกบัผู้สร้างบ้านสร้างเรือนตาม 
แปลนน้ัน จะเร่ิมเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาโดยล�าดับจนถึงข้ันสมบูรณ์เต็มที่แห่งตึกราม
บ้านช่องนั้นๆ

การประพฤตติวัการปฏบิตัติวัให้เป็นไปตามสวากขาตธรรมทีเ่รียกว่า แปลนอนั 
พระองค์ตรัสไว้ชอบแล้วนั้น ก็ย่อมจะส�าเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาภายในของผู้ปฏิบัติ  
คือเป็นคนดีขึ้นมาเป็นล�าดับล�าดา ความประพฤติทางกายที่ออกมาจากใจซึ่งได้รับ
การอบรมมาพอสมควรแล้วกย่็อมด ีไม่แสลงแทงตากระเทอืนใจผู้อืน่ การแสดงออก 
ทางวาจาก็ถูกต้องตามเหตุผลที่โลกยอมรับกัน เพราะจิตเป็นผู้ยอมรับเหตุผลจาก
ศาสนธรรม เน่ืองจากศาสนธรรมทกุขัน้เตม็ไปด้วยเหตผุลคือความถกูต้องดงีามทัง้สิน้  
ผู้ต้องการความเป็นคนดแีละดเียีย่ม ย่อมปฏบิตัติวัตามศาสนธรรม นับแต่ข้ันให้ทาน  
รักษาศีล แล้วก้าวขึน้สูด้่านจิตตภาวนาซึง่เป็นธรรมละเอยีดและงานละเอยีดโดยล�าดบั

เฉพาะอย่างยิง่นักบวช เป็นผู้ตัง้หน้าตัง้ตาจะสร้างตวัเป็นคนดแีละดเียีย่มอยูแ่ล้ว  
จ�าต้องสนใจต่อหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นแบบแปลน คือแนวทางอันถูกต้องดีงาม 
ไม่ผิดพลาดได้ มีการระมัดระวงัประจ�าตวัประจ�าจิตประจ�าอริิยาบถไม่ให้ผิดคลาดเคลือ่น 
ไปได้ ยิ่งฝ่ายพระวินัยซึ่งเกี่ยวกับโทษหนักเบาด้วยแล้ว ก็ยิ่งเข้มงวดกวดขันไม่ให ้
ผิดพลาด ไม่ให้ต�าหนิตนได้ ค�าว่าเจตนาล่วงเกนิศลีน้ัน ไม่ให้มเีลย นอกจากความเผลอ  
ความผิดพลาดโดยไม่มีเจตนาในโทษที่เยียวยาได้หรือแก้ไขได้เท่านั้น
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ธรรมของผู้ปฏิบัติก็เริ่มแต่สมถธรรมขึ้นไป สมถธรรมคือธรรมที่ท�าให้ผู้ปฏิบัติ 
ได้รับความสงบเยน็ใจ ท่านจึงเรียกว่า สมถกรรมฐาน วปัิสสนากรรมฐาน สมถกรรมฐาน  
แปลว่า ทีต่ัง้แห่งงานเพือ่ความสงบ ได้แก่ผู้เร่ิมภาวนาบริกรรมธรรมบทใดกต็ามทีเ่หมาะ 
กบัจริตนิสยัของตนด้วยความจดจ่อต่อเน่ือง ด้วยความสนใจจริงๆ มสีตเิป็นผู้ควบคุม 
จนปรากฏผลขึ้นมาเป็นความสงบภายในใจโดยไม่ต้องไปถามผู้หน่ึงผู้ใดเลย รู้ข้ึน
จ�าเพาะใจของตนว่าเวลาน้ีได้รับความสงบเยน็ใจเพราะการภาวนาอย่างน้ันๆ น่ีคือผล 
เร่ิมปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึน้มาแล้วจากแปลนคอืสมถธรรมทีท่่านแนะไว้ และพยายาม
อบรม พยายามบ�ารุง พยายามรักษาจิต อยู่โดยสม�่าเสมอ

เพราะปกติจิตมีสิ่งจอมปลอมและปลิ้นปล้อนหลอกลวงแทรกอยู่ภายในเป็น 
จ�านวนมากจนคณนาไม่ได้ อย่าให้เป็นไปตามสิง่เหล่าน้ี ให้ระงับดบักนัด้วยสมถธรรม 
และวปัิสสนาธรรม มสีตเิป็นส�าคญัในการควบคมุจิต ระวงัจิตใจของตนด้วยดี ไม่ให้ 
ส่ายแส่ไปตามสิ่งผลักดันที่ออกไปสู่ทางตา ทางหูฯ และสู่ทางรูป ทางเสียง ทางกลิ่น 
ทางรส เคร่ืองสมัผัสต่างๆ ตลอดถงึธรรมารมณ์ทีค่รุ่นคดิอยูภ่ายในจิตใจ อนัเน่ืองมา 
จากการได้เห็นได้ยินเหล่าน้ัน แล้วกลับมาเป็นข้าศึกแก่ตนจนใจหาความสงบไม่ได้  
เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาเพราะการก่อไฟเผาตนด้วยเหตุแห่งความส่ายแส่ 
ของจิต เพราะไม่มีสติตามรักษา

สติ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอยู่มากที่จะอบรมหรือบ�ารุงจิตใจให้เป็นไปเพื่อสมถธรรม  
ดงัทีก่ล่าวแล้ว น่ีเรียกว่า ภาคสมถกรรมฐาน เป็นข้ันเร่ิมแรกแห่งการก่อตัง้จิตใจของตน  
เริ่มอย่างนี้แล

เมื่อจิตมีความสงบเย็นใจพอสมควร พอยับยั้งตนได้ ไม่กวัดแกว่ง ไม่ไขว่คว้า 
ไม่หิวไม่กระหาย ไม่วุ่นวายกับอารมณ์ต่างๆ มีสมถธรรมคือความสงบเป็นอาหาร
เคร่ืองดืม่ เป็นเคร่ืองยดึเคร่ืองอาศยัเป็นทีเ่ยน็อกเยน็ใจแล้ว ท่านสอนให้ใช้ วปัิสสนา
กรรมฐาน ในวาระจากความสงบนี้ไป และผลัดเปลี่ยนกันท�างานคนละเวลา ระหว่าง
สมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐาน ไม่ใช่ท�าในเวลาเดียวกัน นอกจากมีเหตุการณ์
ที่ควรจะท�า อันนั้นเป็นกรณีพิเศษของแต่ละรายๆ ที่จะปรากฏการณ์ขึ้นมาให้ควรท�า
วิปัสสนา พิจารณาก็ท�าได้ไม่ขัดกัน
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ค�าว่า วปัิสสนากรรมฐาน คือ ฐานทีต่ัง้แห่งการงานเพือ่ความรู้แจ้ง วปัิสสนา แปลว่า  
ความรู้แจ้งเหน็จริงด้วยปัญญาน่ันแล เวลาน้ีจิตไม่รู้แจ้งเพราะอะไร มอีะไรเป็นเคร่ือง 
ปกปิดก�าบังไว้ ปกติใจซึ่งเป็นนกัรู้อยู่แล้วตลอดมาตั้งแต่กาลไหนๆ ไม่เคยปราศจาก 
ความรู้น้ีเลยแม้แต่ขณะเดียว แต่เหตใุดจึงไม่รู้แจ้งเหน็จริง กเ็พราะสิง่ทีปิ่ดบงั คือกเิลส 
ประเภทต่างๆ มนัปกคลมุหุม้ห่ออยูภ่ายในใจให้เป็นใจฝ้าฟาง รู้กใ็ห้รู้ไปตามแถวแห่ง
ความฝ้าฟาง แถวมดืบอด ไม่ให้รู้ตามความจริง ให้รู้ไปแบบปลอมๆ แฝงๆ เพราะกเิลส 
มันท�าให้เป็นเช่นนั้น ไม่ใช่ธรรมพาให้เป็น

เน่ืองจากกเิลสไม่ใช่ของจริง เป็นของปลอม หากแทรกอยูภ่ายในจิตน้ัน ธรรมเป็น 
ของจริง จึงต้องอาศัยธรรมเป็นเคร่ืองชะล้าง เป็นเคร่ืองสอดส่องมองดูสิ่งที่ปลอม 
ทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในใจน้ันให้เห็นกระจ่างแจ้งออกไปโดยล�าดับ เช่น ท่านสอน
กรรมฐาน ๕ ในเวลาบวชเบื้องต้นว่า เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ตโจ ทนฺตา นขา 
โลมา เกสา เป็นต้น นี้แลคือตัวปิดบังจิตใจ

ไม่ใช่ภูเขาทัง้ลกู ไม่ใช่แผ่นดนิทัง้แผ่น ไม่ใช่สิง่ใดทัง้มวล ไม่ใช่ความมดืเพราะ
อากาศมาปิดบงัจิตใจ แต่เพราะอวชิชาคอืกิเลสตวัส�าคญัเป็นพืน้ฐานเป็นรากเหง้าเค้ามูล 
ของกิเลส มันขยายอ�านาจออกมาทั่วสรรพางค์ร่างกายนี้ให้เป็นสิ่งปิดบังความจริงไว้ 
ทัง้มวล จิตจึงเหน็ด้วยความฝ้าฟาง เหน็ด้วยความจอมปลอม ส�าคญัผิดไปด้วยความเหน็ 
น้ันๆ เพราะกเิลสพาให้ส�าคญั กเิลสพาให้มัน่หมาย กเิลสพาให้ตดิ กเิลสพาให้พวัพนั 
กิเลสพาให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้

เพราะฉะน้ัน ธรรมท่านจึงสอนลงในจุดที่กิเลสผูกมัดหรือกิเลสปิดบังไว้เพื่อ 
เพิกถอนความจอมปลอมของกิเลสที่ส�าคัญว่า นี้เป็นเรา นี้เป็นของเรา นี้เป็นหญิง  
นีเ้ปน็ชาย นัน้เปน็สตัว์เปน็บคุคล ออกไปโดยล�าดบัด้วยการพจิารณา มกีรรมฐาน ๕  
เป็นส�าคญั เพราะเป็นพืน้ฐานแห่งการพจิารณาในเบือ้งต้น ท่านจึงมอบอาวธุอนัส�าคญัให้  
๕ ประการ มีเกสา โลมา เป็นต้น เราจะพจิารณาอาการใดกไ็ด้ใน ๕ อาการน้ี เพือ่เพกิถอน 
สิง่จอมปลอมทัง้หลายทีแ่ทรกอยูใ่นอาการ ๕ เป็นต้นน้ัน น่ีเรียกว่า วปัิสสนา เพือ่ความ 
เห็นแจ้งตามความจริงของสภาพนั้นๆ ในส่วนร่างกาย
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เกสา ดูเป็นยังไง ผมอยู่บนศีรษะมันสวยตรงไหน มันงามตรงไหน มันน่ารัก 
น่าชอบใจทีต่รงไหน เพยีงเป็นเส้นด�าๆ ขาวๆ อยูบ่นศีรษะเท่าน้ัน มนัหาความสวยงาม 
มาจากไหน ถ้าตามหลกัความจริงของมนัแล้ว หาความสวยงามไม่ได้ เพยีงผมเส้นหน่ึง 
เท่าน้ัน เอาความสวยงามเอาความเลศิเลอมาจากไหน เอาความเป็นหญงิเป็นชาย เป็นสิง่ 
ทีน่่ารักน่าชอบใจมาจากไหน ผมเส้นหน่ึงน้ันมันมอี�านาจวาสนามาจากไหนจึงมากล่อม 
จิตใจของสัตว์โลกให้ลุ่มหลงและยึดถือว่าเป็นของสวยของงาม เป็นของน่ารักใคร่
ชอบใจเอานักหนา

พจิารณาลงไปตัง้แต่ปลายเส้นผมลงถงึทีเ่กดิทีอ่ยูข่องมนั มันเกดิทีไ่หน สถานที ่
มนัเกิดวิเศษไหม ตวัของมันเองคือเส้นผมน้ันน่ะวเิศษไหม สถานทีม่นัเกดิวเิศษไหม 
สถานทีม่นัอยูวิ่เศษไหม ถงึได้ยกได้ยอ ถึงได้ยดึได้ถอื ได้ส�าคญัมัน่หมาย ได้เคารพ
ยกย่องมันเอานักหนา จนลมืเน้ือลมืตวัว่าเป็นของสวยของงาม ว่าเป็นสตัว์เป็นบคุคล  
ว่าเป็นเราเป็นเขา เป็นหญงิเป็นชาย ไปทัว่แดนโลกธาตดุ้วยผมเพยีงเท่าน้ัน โง่ขนาดไหน 
มนุษย์เรา เฉพาะอย่างย่ิงพระกรรมฐานเราน่ะโง่ขนาดไหน จงดคูวามโง่ของตนตรงน้ีดซูิ

ดผูมให้ชดัเจน แล้วดสูถานทีอ่ยูส่ถานทีเ่กดิ มนัเกดิขึน้มาจากหนัง หนังวเิศษอะไร  
ดูให้ดีซหินัง มันวเิศษอะไร ข้างนอกมนักเ็ตม็ไปด้วยมูล มลูคือข้ีเหง่ือข้ีไคลเตม็ไปหมด 
รอบตวัมว่ีางเว้นทีต่รงไหน ไม่ว่าหนังรอบศรีษะ หนัง ตจปริยนฺโต คอืหนังทีหุ่ม้อยูร่อบ 
สกลกายนี้ เต็มไปด้วยขี้เหงื่อขี้ไคล ต้องชะต้องล้างกัน ต้องอาบต้องถูกันตลอดเวลา  
หนังบนศรีษะมนัเป็นหนังวเิศษมาจากไหน ทีผ่มเกดิและอยูท่ีน่ั่น มนัได้ความวเิศษมา 
จากไหนถงึได้หลงมนัชนิดไม่ลมืหลูมืตาบ้างเลย ความจริงมนักเ็ป็นหนังเหมอืนกนัหมด 
และเย้ิมไปด้วยปพุโฺพโลหติ เหมอืนสิง่ทีอ่ยูภ่ายใน มันอาศยัสิง่สกปรกหล่อเลีย้งกนัอยู่ 
เท่านั้น ตามสภาพของมันก็เป็นของสกปรกโสโครกด้วยกัน นี่ ดูผม

ขนก็เหมือนกนั มันมีอยูท่ัว่สรรพางค์ร่างกาย มันว่ามนัวเิศษไหม มันว่ามนัสวย
มนังามไหม เราต่างหากเป็นผู้ไปส�าคญัมัน่หมาย และเราต่างหากเป็นผู้น�าเอาสิง่เหล่าน้ี 
มาเป็นฟืนเป็นไฟเผาจิตใจตัวเอง ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมาเป็นฟืนเป็นไฟ เป็นความหลง
ของเราต่างหากพาให้เป็นไฟเผาตน
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ความหลงน้ีคอือะไร ถ้าไม่ใช่เร่ืองของกเิลสตวัจอมปลอมเป็นตวัพาให้หลง น้ีละ 
อ�านาจของกิเลสมันเก่งกาจสามารถฉลาดแหลมคมอย่างทีเ่หน็อยูส่ดๆ ร้อนๆ น้ีแหละ  
เรายงัเชือ่มนัได้อย่างสนิทตดิจม ไม่สะดุดในโทษของมนับ้างเลย เพราะฉะน้ัน จึงต้อง 
อาศยักรรมฐาน ๕ เป็นต้นน้ี เป็นเป้าหมายแห่งการพจิารณาทางสตปัิญญาเพือ่บกุเบกิ 
เพิกถอนออกให้เห็น ผมเป็นยังไง ขนเป็นยังไง เล็บเป็นยังไง สวยงามที่ไหน เล็บ  
มันวิเศษวิโสสวยงามที่ตรงไหน ก็เล็บรู้ๆ กันอยู่แล้ว ฟัน ก็คือกระดูกเราดีๆ นั้นแล  
เพราะมันเหมือนกระดูกทั้งหลายในร่างกายส่วนต่างๆ ท่านให้ชื่อว่าฟัน แล้วมันสวย
มันงามที่ตรงไหน ก็กระดูกรู้กันอยู่ชัดๆ

ตามหลกัความจริงของธรรมเป็นเช่นน้ี แต่ตามความจอมปลอมของกเิลสเสกสรร 
ป้ันยอไปแล้วได้ร้อยแปดพนัประการ แล้วแต่สตัว์จะตดิจะพนัยงัไง จะหลงไปตามมนัใน 
แง่ใด มนัหลอกได้ทกุแง่ทกุมมุตลอดเวลาทกุอาการของร่างกายทีม่อียูน้ี่ นอกจากน้ีแล้ว 
มนัยงัหลอกไปทัว่โลกทัว่สงสาร สตัว์โลกดังพวกเราซึง่ตาบอดหหูนวกจึงถกูมันจูงจมูก 
มาตัง้กปัตัง้กลัป์ก็ไม่รู้ว่าถกูจูง น้ีแหละผู้น�าของวฏัฏะให้สตัว์ทัง้หลายได้เกดิแก่เจ็บตาย  
หาบความทกุข์ทรมานต่างๆ ไปทกุภพทกุชาต ิเพราะความเกดิเป็นตวัการส�าคญั เน่ืองมา 
จากอวชิชา ได้แก่จอมกษัตริย์วฏัจักรของกเิลส ตวัพาให้ลุม่หลงเป็นตวัเหตอุนัเร่ิมแรก

สตัว์ทัง้หลายจึงพากันแบกแต่กองทกุข์ หาเวลาปล่อยวางไม่ได้เลยจนกระทัง่บดัน้ี  
แล้วยังจะแบกต่อจากน้ีไปจนตลอดอนันตกาล หาเวล�า่เวลาปล่อยวางไม่ได้ ถ้าไม่ปลด 
เปลือ้งตวัจอมปลอมทีผู่กมดัรัดรึงจิตใจน้ีออกด้วยธรรมะของพระพทุธเจ้าเสยีเมือ่ใดแล้ว  
จะไม่มีวนัหลดุพ้นจากทกุข์น้ีไปได้เลย จะบ่นขนาดไหนกบ่็นเถอะ บ่นเร่ืองทกุข์ บ่นเท่าไร 
กห็มดลมไปเปล่าๆ ถ้าไม่แก้ต้นเหตแุห่งความทกุข์ทีใ่ห้เกดิทกุข์น้ันออกไปได้ด้วยอรรถ 
ด้วยธรรม

เพราะฉะน้ัน ธรรมจึงเป็นธรรมชาตจิ�าเป็นและส�าคญัมากทีจ่ะชะล้างหรือลบล้าง
ปราบปรามกิเลสทั้งหลายให้ราบไปจากใจ เป็นใจอิสระ เป็นใจที่วิเศษวิโสขึ้นมา

น่ีแหละ ขัน้เร่ิมแรกท่านจึงสอนกรรมฐานให้ จากน้ันก ็ทนฺตา ฟัน ตโจ หนัง ดซูิ  
สวยที่ตรงไหน งามที่ตรงไหน วิเศษที่ตรงไหนหนัง หนังสัตว์ก็มี อย่าว่ามีแต่หนังคน
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หนังเราเลย แล้วเขาวิเศษอะไรกัน สัตว์เขามีหนังเหมือนมนุษย์เรานั่นแล ท�าไมเขา 
ไม่วิเศษ เหตุใดมนุษย์เราจึงถือว่าตัววิเศษด้วยหนังบางๆ ห่อกระดูกเพียงเท่านี้

จงเปิดเข้าไปด้วยปัญญา พิจารณาดูซิ ข้างนอกก็เต็มไปด้วยขี้เหง่ือขี้ไคล  
ต้องชะต้องล้างอยู่เป็นประจ�า ไม่ชะไม่ล้างไม่อาบไม่สรงไม่ได้ จะส่งกลิ่นเหม็นคลุ้ง 
ไปหมด ต่างคนก็ต่างหาบมูลสดมูลแห้งเต็มตัวมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงมนุษย์ ถ้าไม่ชะ 
ไม่ล้างไม่อาบไม่สรงให้พอดไูด้บ้าง กไ็ม่ผิดอะไรกบัสกุรทีน่อนจมมตูรจมคถูอยูด้่วยกนั  
เรายงัจะเสกสรรป้ันยอให้มนัเป็นของวเิศษวโิสได้ทีต่รงไหน ดจูากผิวหนังน่ีกรู้็อยูแ่ล้ว  
ถ้าดูด้วยอรรถด้วยธรรมคือดูด้วยสติปัญญา ถ้าไม่ดูด้วยอ�านาจแห่งกิเลสตัวมืดมิด
ปิดตา ตวัโลกันตรนรกมนัปิดเราให้ร้อนอยูท่ัง้วนัทัง้คนื เพราะความมองหาอะไรไม่รู้ 
ไม่เห็น ขึ้นชื่อว่าของจริง แต่จะเจอแต่ของปลอมซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟเผาลนเราเท่านั้น

ด้วยเหตน้ีุ ท่านจึงสอนบทธรรมย่อๆ ให้เวลาบวช ซึง่เป็นเวลาเพยีงเลก็น้อยเพือ่
ให้น�าอันนี้ไปพิจารณา เอ้า เราจะบริกรรมเป็นสมถกรรมฐานก็ได้ บริกรรมในอาการ
ทัง้ห้าน้ี บทใดกเ็ป็นสมถะได้ บริกรรมไปแล้วยงัไม่แล้ว ยงัพจิารณาไปตามอาการทีต่น 
บริกรรมน้ันอีก จนกลายเป็นวิปัสสนาไปด้วยกันน้ันได้ จากน้ันก็พิจารณาเข้าไป  
หนังข้างนอกกบัหนังข้างใน มนัต่างกันอยูม่าก แม้ข้างนอกจะเป็นของสกปรก แต่กย็งัสู้ 
ข้างในไม่ได้ พลิกออกมาดูซิ เต็มไปด้วยเลือด ด้วย ปุพฺโพโลหิต ลึกเข้าไปข้างในมี
ตั้งแต่กองอสุภะกองสกปรกโสโครกทั้งนั้น

ร่างกายมนุษย์ทัง้ร่าง อะไรจะสกปรกยิง่กว่าน้ีล่ะดูซ ิท�าไมไม่พจิารณาให้เหน็ตาม 
ความจริง ให้กิเลสมันหลอกอยู่ท�าไมว่าสวย สวยได้ยังไง ตาก็เห็นกันอยู่นี้ มันสวย
ที่ตรงไหน ตาเราก็เห็นอยู่ ตามนุษย์แท้ๆ ยิ่งเป็นตาอรรถตาธรรมตาลูกศิษย์ตถาคต 
ทีจ่ะสอดแทรกปัญญาซึง่เป็นกล้องอนัส�าคญัส่องเข้าไปตามหลกัความจริง ท�าไมจะไม่รู้
ไม่เหน็ พระพทุธเจ้าสอนไว้มแีต่กล้องทีท่นัสมยัทัง้น้ัน มีปัญญาเป็นต้น สตคิรอบลงไป 
บังคับกันไป พิจารณาให้เห็นตามความจริงของอาการทุกส่วนภายในร่างกายหรือ
อาการใดก็ตาม หากจะกระจายไปหมดทัว่สรรพางค์ร่างกาย เพราะเป็นสิง่เหมอืนๆ กนั  
ถ้าพดูว่าอสภุะอสภุงัของปฏกิลูโสโครก มันกเ็ตม็ไปหมดทัง้เน้ือทัง้ตวัเราตวัเขาอยูแ่ล้ว
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ไม่มอีะไรทีน่่าสงสยั และไม่มีอะไรปฏิกลูเกนิร่างกายของมนุษย์หญงิชายน้ีเลย เหตใุด 
จึงไปเสกสรรปั้นยอว่าเป็นของสวยของงาม เป็นของน่ารักใคร่ชอบใจ

เร่ืองของกิเลสมันแยบยลบนหวัใจสตัว์โลกอย่างน้ีแหละ มนัจึงสามารถเอาความ
จอมปลอมไปครอบในของจริงทัง้หลายจนมองไม่เหน็ความจริง ทัง้ๆ ทีค่วามจริงกเ็ป็น 
ดัง่ทีว่่ามาน้ี กม็องไม่เหน็ เชือ่ไม่ได้ว่าเป็นของจริง ไม่ลงใจว่าเป็นของจริง แต่มันลงใจ 
ว่าเป็นของจริงตามกเิลสทีม่นัหลอกไปเสยี เลยเข้าใจว่าเป็นของจริง ทัง้ๆ ทีส่ิง่น้ันเป็น 
ของปลอม ความจริงแท้มันไม่ยอมเชือ่ กเ็หมือนว่าธรรมเป็นของปลอมไปเสยี เพราะ
ถกูกเิลสกล่อม กเิลสมันปิดบงัไม่ให้เหน็ความจริง โลกทัง้หลายจึงลุม่หลงกนั ใครไม่ 
อยากหลง แต่สิ่งที่ท�าให้หลงมันมีอ�านาจเหนือกว่าครอบอยู่ที่ใจนั้น

ด้วยเหตน้ีุจึงต้องพจิารณาด้วยปัญญาธรรม แยกแยะเข้าไปตามสดัส่วนต่างๆ ซึง่ม ี
อยู่ในร่างกายนี้ นับแต่เบื้องบนเบื้องล่าง ดูไปตลอดทั่วถึงที่เรียกว่าเที่ยวกรรมฐาน
ภายในร่างกายน้ี อย่าพดู อย่าเทีย่ว อย่าดแูต่เพยีงกรรมฐาน ๕ เท่าน้ัน ปัญญากระจาย
ไปได้ทั้งนั้นเพราะเป็นกรรมฐานด้วยกัน จงดูให้ชัดเจนด้วยปัญญา และดูเข้าไปลึก 
และละเอียดเท่าไร ก็ยิ่งจะเห็นความจริงขึ้นมาโดยล�าดับ และเห็นสิ่งสกปรกโสมม 
เต็มไปหมดในร่างกายนี้ เพราะตามหลักความจริงแล้ว ไม่มีของสะอาดสวยงามใน
ร่างกายนี้ มีแต่ของสกปรกทั้งสิ้น

ต่อจากน้ันกเ็ป็นเน้ือ เน้ือเป็นยงัไง สวยงามไหม อะไรมนัวเิศษวโิส กเ็น้ือมันวเิศษ 
วิโสที่ตรงไหน น่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหน เนื้อก็รู้กันอยู่แล้ว เอ็นสวยงามที่ตรงไหน  
วิเศษวิโสทีต่รงไหน น่ารักใคร่ชอบใจทีต่รงไหน กเ็อน็ กระดกู กระดกูกเ็ป็นท่อนๆ เหมอืน 
กระดกูสตัว์ทัง้หลายน้ันแล มนัมสีาระอะไรพอทีจ่ะยกยอปอป้ันขึน้ว่าเป็นของวิเศษวโิส  
ว่าเป็นเราเป็นของเรา ถงึได้รักชอบเทดิทนูมนันักหนา จนกระทัง่มนัสร้างกองทกุข์เผาจิตใจ  
เพราะความยึดความถือความหลงงมงายในมันโดยไม่รู้สึกตัว หนักเท่าไรก็ทนเอา

แบกอะไรทกุวนัน้ี แบกแต่ร่างกายเท่าน้ีกย็งัไม่พอ ยงัแบกความส�าคญัม่ันหมาย
ในร่างกายน้ีว่า เป็นเราเป็นของเรา ว่าเป็นเขาเป็นของเขา รักน้ันชอบน้ี เกลยีดน้ันชังน้ี 
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เข้าไปอีก ซึ่งล้วนแต่เป็นเร่ืองของกิเลสที่จะโยนทุกข์เข้ามาให้เราแบกเราหามอยู ่
ตลอดเวลา น่ีเรายงัไม่เหน็โทษของมนัแล้วจะเหน็อะไรเป็นคุณค่า ถ้าลงไม่เหน็โทษใน 
สิ่งนี้เสียก่อน คุณค่าแห่งธรรมก็ยังไม่ปรากฏขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องอาศัยสติ
ปัญญาพิจารณาคลี่คลายลงไป นอกจากนั้นก็ก�าหนดให้มันตายมันแตกสลาย ในตัว 
ของเรากต็าม ของเขาก็ตาม คนตายแล้วเป็นยงัไง เราตายกต็าม เขาตายกต็าม เรายงั 
ไม่ตายก็ตาม ดูคนตายกเ็คยดูกนัมาแล้วเป็นยงัไง น่าพงึใจไหม ดอูะไรทกุส่วนมนัน่า 
สะอดิสะเอียน น่าเกลยีดน่ากลวัเอาเสยีอย่างถงึใจไม่มวีนัหลงลมื ตดิหตูดิตา นอกจากน้ัน 
ยงักลวัผีมนัอกี อะไรจะน่าขยะแขยงน่าหวาดน่ากลวัยิง่กว่ามนุษย์ตาย แล้วเหตใุดจึงไป 
หน้าด้านเสกสรรป้ันยอว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจ แบกหามอปุาทานแทบ 
จะเป็นจะตายเรื่อยมาดังที่รู้ๆ เห็นๆ อยู่นี้

ถ้าใจน้ีเป็นสิง่ทีส่ลายไปได้เหมือนสิง่ทัง้หลายละ กต้็องแหลกไปนานแล้ว เพราะ
ความบอบช�า้ไม่มอีะไรเกนิจิตน้ีเลย กเิลสไม่ว่าตวัไหนกเ็ผาเข้าทีต่รงน้ัน ทกุข์น้อยใหญ่ 
เผาทีต่รงน้ัน เผาทีต่รงจิตซึง่เป็นตวัเกิดตวัรับทกุข์ทัง้มวล เพราะอวชิชาเป็นเช้ือน�าพา 
ให้เกดิ ทกุข์น้อยใหญ่จึงเผาลงทีจิ่ต หากว่าจิตเป็นสิง่ทีส่ลายตวัได้เหมอืนสิง่ทัง้หลายแล้ว  
ต้องแหลกเป็นผุยผงไปนานไม่มีเหลอืเลยในจิตของบคุคลและสตัว์ดวงหน่ึงๆ ผู้หน่ึงๆ  
รายหนึ่งๆ

แต่น้ีจิตไม่ได้เป็นตวัฉิบหาย ไม่ได้ตาย ทกุข์ขนาดไหนกย็อมรับว่าทกุข์แต่ไม่ฉิบหาย  
จึงทนมาได้ถึงขนาดน้ี แล้วเรายงัจะทนทกุข์ทรมานเพราะอ�านาจแห่งความหลงทีก่เิลส 
กล่อมน้ีไปเรือ่ยๆ โดยไม่สนใจกบัอรรถกบัธรรมกบัการพนิิจพจิารณาเพือ่ปลดเปลือ้ง 
ใจออกจากความหลงความทุกข์เพราะกิเลสสร้างขึ้นมาน้ัน มันสมควรแล้วเหรอกับ 
นักปฏิบตัเิรา เราต้องสอนเราอย่างน้ี พจิารณาเราอย่างน้ี หาอบุายยอกย้อนเราอย่างน้ี 
ด้วยปัญญา ไม่เช่นน้ันจะเกดิอบุายขึน้มาไม่ได้ อยูเ่ฉยๆ กเ็ฉยๆ อย่างน้ันแหละ แต่กเิลส 
มันไม่ได้อยู่เฉยๆ มันสร้างกองทุกข์ให้เราอยู่ตลอดเวลา

ผู้ทีจ่ะแก้กเิลสอยูเ่ฉยๆ ได้ยงัไง ต้องพนิิจพจิารณา เช่น การพจิารณาร่างกายกด็งั 
ที่ว่ามานี้ เอ๊า ตายแล้วเป็นยังไง มันพองมันขึ้นอืดและเน่าเหม็นไปทั่วจักรวาลและ 
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แตกกระจายลงไปอย่างน่าสลดสงัเวชเป็นไหนๆ เหล่าน้ีก�าหนดดูให้เหน็ชดัซ ิเม่ือแตกลง 
ไปแล้วเป็นยงัไง กลิน่เป็นยังไง รูปลกัษณะมนัเป็นยงัไง น่าพงึใจไหม จนกระจายตวั 
ลงไปจากสภาพเดิมโดยสิน้เชงิ เม่ือกระจายลงไปเตม็ทีแ่ล้ว ส่วนดินกล็งไปเป็นดินตาม 
ธาตเุดมิของมนั ส่วนน�า้กก็ลายเป็นน�า้ตามธาตนุ�า้ของตน ลม ไฟ ไปตามธาตเุดมิของตน  
แล้วไหนค�าว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่ที่ตรงไหน

ดินน่ันหรือเป็นเรา ดินน่ันหรือเป็นของเรา ดินก็เรียกว่าดินอยู่แล้ว เป็นเรา 
เป็นของเราได้อย่างไร แม้เวลาอยูใ่นร่างกายน้ีมนักค็อืดนิ คอืน�า้ คอืลม คือไฟ ไปเสกสรร
ป้ันยอว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไร การใช้ปัญญาต้องท�าอย่างน้ีซ ิซกัฟอกกนัอย่างน้ี 
ให้เหน็ถงึความจริงทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนไว้จนเหน็ได้ชัดเจนประจักษ์ใจว่า อ๋อ น้ีคอื 
ธาตดุนิ ออกจากความเป็นปฏิกูลโสโครกไปแล้ว เลือ่นไปเป็นธาต ุพจิารณาเป็นธาต ุกส็กั 
แต่ว่าธาตเุท่าน้ัน ธาตดุนิ ธาตนุ�า้ ธาตลุม ธาตไุฟ มใีจเป็นผู้ครองเพราะใจเป็นผู้หลง  
เน่ืองจากสิง่ทีท่�าให้หลงครอบหวัใจ ใจจึงต้องหลง จึงต้องอยูใ่ต้อ�านาจสิง่เหล่าน้ีพาให้ 
เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายในภพน้อยภพใหญ่ สูงๆ ต�่าๆ ลุ่มๆ ดอนๆ ตามอ�านาจแห่ง
วิบากกรรมที่ท�ามาทั้งดีและชั่ว

ใจเป็นผู้ท�า เมื่อท�าลงไปแล้วสัตว์ทั้งหลายจึงต้องได้รับทั้งผลดีผลชั่ว จะจ�าได้ 
จ�าไม่ได้ในการกระท�าของตนเองทัง้ดแีละช่ัวก็ตาม ผลจะปฏเิสธไม่ได้ เพราะใจเป็นผู้ท�า  
ใจตีตราไว้แล้ว ผลดีและชั่ว สุขแลทุกข์ จะต้องมาที่ตรงนี้ เพราะผู้นั้นเป็นผู้เกิดและ 
เป็นผู้รับผลทั้งมวล ภพน้อยภพใหญ่ก็คือผู้นี้เป็นตัวภพตัวชาติ เที่ยวเกิดแก่เจ็บตาย 
อยูไ่ม่หยดุไม่ถอย เพราะ อวชิชฺาปจฺจยา สงฺขารา น้ัน เป็นส�าคัญมากทเีดยีว น่ีการพจิารณา  
พจิารณาให้เหน็ชดัลงไปอย่างน้ี ถ้าอยากทราบความจริงและหลดุพ้นไปด้วยธรรมของ
พระพุทธเจ้า ไม่ต้องมาแบกกองทุกข์อีกต่อไป

น้ีแหละการเดนิตามแบบแปลนแผนผัง คอืศาสนธรรมทีพ่ระองค์ทรงสอนไว้ให้ 
ด�าเนินอย่างน้ี เอ้า พจิารณาให้หลายตลบทบทวน ซ�า้ๆ ซากๆ ให้ถอืน้ีเป็นงานประจ�าจิต 
ของตนเอง เรียกว่าความเพยีรหรืองาน หมายถงึการพจิารณาดงัทีก่ล่าวมา ท่านเรียกว่า 
ปัญญาน่ีละ วปัิสสนา ความเหน็แจ้งตามความจริง พดูถงึอสภุะอสภุงักเ็ป็นจริง ประจักษ์ 
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ด้วยปัญญา พดูถงึธาตกุเ็หน็ประจักษ์ด้วยปัญญา เหน็ความแตกสลายกเ็หน็ประจักษ์
ด้วยปัญญา เหน็ ทกุขฺ ํกเ็หน็ประจักษ์ด้วยปัญญา อนิจฺจํ ความแปรสภาพกป็ระจักษ์
ด้วยปัญญา อนตตฺา หาสาระหาความเป็นตวัเป็นตนไม่ได้ในอตัภาพร่างกายน้ีหรือใน 
ขันธ์ทั้งห้านี้ก็ประจักษ์ด้วยปัญญา

การพิจารณาอย่างน้ีเรียกว่าปัญญา สอดแทรกลงไปให้เห็นตามความจริงของ
สภาวธรรมส่วนต่างๆ แล้ว อปุาทานความยึดมัน่ถอืมัน่แม้จะหนาแน่นยิง่กว่าภเูขาทัง้ลกู 
กเ็ถอะ ทนปัญญาความรู้แจ้งเหน็จริงไปไม่ได้ พอรู้แจ้งเหน็จริงทีต่รงไหน ต้องปล่อย 
ทนัทีๆ  เม่ือรู้แจ้งเหน็จริงตลอดทัว่ถงึกป็ล่อยหมด ความหลงทีว่่าสตัว์ ว่าบคุคล ว่าเขา 
ว่าเรา กห็มด เหลอืแต่ความจริงล้วนๆ คือสกัแต่ว่าธาต ุสกัแต่ว่าขนัธ์ สกัแต่ว่าเราว่าเขา 
ตามชื่อเขาสมมุติเท่านั้น แต่จิตไม่ได้ยึดไม่ได้ถือ เพียงแต่ปฏิบัติตามขั้นของสมมุติ  
เราก็รู้ว่าเรา เขาก็รู้ว่าเขา ตามขั้นของสมมุติ นั้นหญิงนี้ชาย ก็รู้ตามขั้นของสมมุติ 
แต่ไม่ติด แต่ไม่รักไม่ชัง ไม่เกลียดไม่โกรธให้สิ่งเหล่าน้ัน ไม่ยึดไม่ถือสิ่งเหล่าน้ัน  
นี่เรียกว่าปัญญา ถ้ารู้แล้วไม่ยึดจึงเรียกว่าปัญญา

รู้อะไรเหน็อะไรยดึน้ัน น้ันคอืกเิลส ตากระทบรูปกเ็ป็นไฟเข้ามาเผาหวัใจ เพราะ
ความรักความชงัในรูปน้ันๆ หกูระทบเสยีงกก็ว้านเอาไฟเข้ามาเผาใจ เพราะความพอใจ 
ไม่พอใจในเสยีงน้ันๆ กลิน่ รส สมัผัส เช่นเดยีวกนั กระทบสมัผัสอะไร กว้านเอาไฟ
เข้ามาเผาลนใจๆ ทัง้น้ัน เพราะกระแสทีอ่อกไปน้ีล้วนแต่เป็นกระแสของกเิลส ออกไป 
ทางตาสู่รูป ออกไปทางหูสู่เสียง ออกไปทางจมูกสู่กลิ่น ออกไปทางลิ้นสู่รส ออกไป
ทางกายสูเ่คร่ืองสมัผัสเยน็ร้อนอ่อนแขง็ แล้วกว้านความลุม่หลงทีเ่กดิขึน้จากความรัก 
ความชงั ความเกลยีด ความโกรธ ความไม่พอใจในสิง่ทัง้หลายเข้ามาเผาหวัใจ ทัง้น้ีล้วน 
เป็นวิธีการของอวิชชาหากิน ของอวิชชาสั่งสมความทุกข์ใส่หัวใจของสัตว์เต็มอ�านาจ
ของมัน มันเรืองอ�านาจเต็มที่เมื่อสติปัญญายังแทรกเข้าไม่ถึง

การพจิารณาดงัทีก่ล่าวมาน้ี คือการเปิดความจริงออกมาจากความจอมปลอมของ 
กิเลสตัณหาอวิชชาที่เสกสรรปั้นยอเอาไว้ปักเสียบเอาไว้ เปิดเผยออกมาให้เห็นตาม 
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ความจริง แล้วปล่อย เหน็ก็รู้ว่าเหน็ แต่ไม่ตดิ ได้ยนิ กลิน่ รส เคร่ืองสมัผัส อะไรมา 
สมัผัสสมัพนัธ์ก็รู้เหมือนกันกับคนทัว่ๆ ไป เหน็เหมอืนกนักบัคนทัว่ๆ ไป แต่ไม่ยดึไม่ถอื  
เพราะความรอบคอบของสตปัิญญาพอตวัแล้ว ปล่อยวางโดยสิน้เชงิแล้ว น้ีแลความเหน็ 
ของใจทีเ่ป็นธรรมแล้วกบัความเหน็ของใจทีเ่ป็นกเิลสทัง้ดวง ต่างกนัอย่างน้ี การได้เหน็ 
การได้ยินเป็นต้น จึงไม่เหมือนกัน ผลที่เกิดขึ้นก็ไม่เหมือนกันเลย ผลของกิเลสต้อง 
เป็นฟืนเป็นไฟ ผลของธรรมต้องเป็นสขุร่มเยน็ตลอดเวลา ไม่มอีะไรมากระทบกระเทอืน  
ไม่มีอะไรเอื้อมเข้าถึงได้เลย เพราะสติปัญญาพอตัว

ยิ่งจิตถึงขั้นบริสุทธิ์ด้วยแล้ว สมมุติทั้งมวลไม่มี สมมุติแม้ชิ้นหนึ่งหรือแม้เท่า 
เม็ดหินเม็ดทรายที่จะเข้าแทรกในจิตตวิมุตตินั้นได้เลย เพราะตัดออกหมด ขึ้นชื่อว่า
สมมตุ ิไม่มสีิง่ใดเหลอือยูภ่ายในใจน้ันเลย เหลอืแต่วมุิตต ิความบริสทุธิล้์วนๆ ของใจ  
น้ันแล จิตทีบ่ริสทุธิล้์วนๆ แล้วเป็นจิตทีว่เิศษ อนัน้ันต่างหากวเิศษ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง 
เน้ือ เอน็ กระดูก อวยัวะในส่วนร่างกายทกุส่วนทีเ่ราแบกเราหามอยูน้ี่ ไม่ใช่ของวเิศษ  
มันกองป่าช้าผีดิบต่างหาก มาเสกสรรปั้นยอว่าวิเศษอะไรกัน สิ่งที่วิเศษอย่างแท้จริง
คือใจที่บริสุทธิ์ต่างหาก

ทางทีจ่ะก้าวเข้าสูค่วามบริสทุธิว์เิศษน้ันคอือะไร กคื็อ สมถธรรม วปัิสสนาธรรม 
ดังที่กล่าวมานี้ เพราะฉะนั้น จงพากันด�าเนินเดินตามแบบแปลน คือสวากขาตธรรม 
ที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้ทั้งสมถะและวิปัสสนา อย่าลดหย่อนอ่อนก�าลัง อย่าท้อถอย

กิเลสไม่เคยอ่อนก�าลังโดยล�าพังตนเอง นอกจากจะอ่อนก�าลังลงด้วยการต่อสู้  
การรบฟันหัน่แหลกกนัด้วยสตธิรรม ปัญญาธรรม เป็นต้นเท่าน้ัน ให้มนัอ่อนก�าลงัลง 
โดยธรรมชาติของมันน้ันไม่มีทาง และทุกข์ที่จะหมดไปจากใจของสัตว์โลกเพราะ 
การอยู่เฉยๆ ไม่สนใจปลดเปลื้องแก้ไขถอดถอนชะล้าง ตลอดกัปตลอดกัลป์ไหน 
กแ็บกทกุข์อยูเ่ช่นน้ัน ไม่มีค�าว่าต้น ไม่มีค�าว่าปลาย กค็อืจิตกบัทกุข์ทีแ่บกหามกนัอยู ่
น้ีแล ทีจ่ะสิน้สดุหลดุพ้นไปได้กเ็พราะอ�านาจของความเพยีร ตัง้แต่ ทาน ศลี ภาวนา ขึน้ไป 
โดยล�าดับ นี้คือสิ่งชะล้าง
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เฉพาะอย่างยิง่จิตตภาวนาเป็นงานส�าคัญทีจ่ะล้างโลก โลกคืออะไร โลกคอืหมู่สตัว์  
ค�าว่าหมู่สตัว์ได้แก่อะไร ได้แก่หวัใจทีต่ดิพนักบัสิง่ทัง้หลาย ยดึมัน่ถอืม่ันสิง่ทัง้หลาย 
ไม่ว่าหัวใจใด ท่านเรียกว่าหมู่สัตว์ด้วยกัน สตฺต แปลว่า ผู้ข้องผู้ติด

การข้ามโลกข้ามกนัทีต่รงน้ี ล้างโลกล้างทีต่รงน้ี โลกทีส่กปรกทีส่ดุกค็อืโลกทีเ่ตม็ 
ไปด้วยกเิลสตณัหาอาสวะ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะตณัหา น้ีคอืตวัสกปรก 
ครอบหัวใจสัตว์โลกอยู ่ใจจงึหาความวิเศษไม่ได้ เมือ่สติปัญญา ศรทัธา ความเพียร  
ชะล้างเข้าไปหรือปราบปรามเข้าไป สิ่งเหล่านี้จะพังลงๆ แตกกระจายลงไปโดยล�าดับ
ล�าดาจนไม่มีอะไรเหลอืแล้ว น้ันแลความวเิศษคอืจิตดวงทีบ่ริสทุธิล้์วนๆ เหนือสิง่ใดๆ  
ในสามแดนโลกธาตไุม่มอีะไรเหมือน น้ันแลคอืจิตแท้ น้ันแลคอืธรรมแท้ ทีเ่ป็นผลข้ึน 
มาจากแบบแปลนคือต�ารับต�าราทีท่่านสอนไว้ สอนให้เข้าสูจุ่ดน้ีต่างหาก ไม่ใช่มรรคผล
นิพพานจะอยูก่บัค�าสอนน้ันเท่าน้ัน อนัน้ันเป็นแปลน อนัน้ันเป็นต�ารับต�ารา สอนเข้ามา
เพือ่ถึงความจริงอนัน้ี น้ีแลเป็นตวัมรรค น้ีแลเป็นตวัผล น้ีแลเป็นผู้บริสทุธิ ์เป็นผู้หลดุพ้น 
คือผู้นี้ นี้ละถ้าพูดว่าบ้าน ก็นี้คือบ้าน นั้นเป็นแปลน นี้เป็นบ้านส�าเร็จอยู่ที่ตรงนี้

ขอให้พากนัประพฤตปิฏบิตัอิย่าท้อถอย อย่าชนิชากบัความทกุข์ทัง้หลาย มนัเคย 
ทุกข์มานานแล้วน่าเข็ดหลาบ พระพุทธเจ้าองค์ศาสดาของเราทรงเข็ดหลาบมาเต็ม
พระทยัแล้ว ได้ตรัสรู้ธรรมขึน้มากระเทอืนสามแดนโลกธาต ุเพราะความหลดุพ้นจาก
ความกดขีบ่งัคบัของวฏัจักรวฏัจิต สงัสารจักรกไ็ด้แก่กเิลส กษตัริย์วฏัจักรกไ็ด้แก่กิเลส 
ตวัครอบหวัใจไว้ไม่ให้มีทางออกได้เลยน่ีแล เม่ือพระองค์ถงึขัน้วเิศษสมบรูณ์แล้ว จึงมี 
พระเมตตาต่อสตัว์โลกจนหาประมาณไม่ได้ ไม่มใีครจะมคีวามรู้ความฉลาดแหลมคม 
น�าอบุายความหลดุพ้นแห่งการเปลือ้งทกุข์ออกจากใจของมวลสตัว์ได้ยิง่กว่าพระพทุธเจ้า  
มพีระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่าน้ันทีท่รงค้นพบ โดยไม่มีครูมีอาจารย์ มใีครมาแนะน�า 
สัง่สอนเลย แต่ทรงเป็นสยมัภ ูทรงค้นพบเอง รู้เองเหน็เอง บริสทุธิเ์อง แล้วน�าพระโอวาท 
เหล่าน้ีออกมาสั่งสอนสัตว์โลก ตั้งแต่หลังจากตรัสรู้แล้วจนกระทั่งวันปรินิพพาน 
พระองค์ไม่เคยลดละในการสงเคราะห์โลก ไม่ว่าจะเป็นโลกใด ควรสงเคราะห์ด้วยอรรถ 
ด้วยธรรมด้วยวิธีการใด เป็นสงเคราะห์ทั้งนั้น ไม่มีใครเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้า
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ถ้าพูดถึงหลักวิชาธรรมที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลก ก็ไม่มีสัตว์ตัวใดรายใดจะมีวิชา
ประเภทน้ีเป็นคู่แข่งกับพระพุทธเจ้า อุบายในการแนะน�าสั่งสอนสัตว์โลกก็ไม่มีใคร
ฉลาดแหลมคมย่ิงกว่าพระพุทธเจ้า ถ้าพดูถงึเร่ืองความบริสทุธิว์เิศษ ใจทีบ่ริสทุธิว์เิศษ
กไ็ม่มใีครเป็นคู่แข่งพระพทุธเจ้า มพีระองค์เดยีวเท่าน้ันในขัน้เร่ิมแรกทีไ่ด้ตรัสรู้ขึน้มา

การท�าประโยชน์ให้โลกจงึไม่มีใครเสมอพระพุทธเจ้า ทรงท�าไดท้ัง้สามโลกธาตุ 
อบุายวิธกีารสัง่สอนทกุอย่างไม่ต้องหามาจากไหน ไม่ต้องศกึษาเล่าเรียนมาจากทีไ่หน 
คัมภีร์ใด จากครูใด อาจารย์ใด ทรงขวนขวายโดยล�าพังพระองค์เอง ด้วยหลักของ
สัพพัญ�ู อันเป็นหลักประจ�าองค์ของศาสดาแต่ละพระองค์ๆ เป็นอย่างนั้น และการ
สัง่สอนสตัว์โลก พระพทุธเจ้ามเีวลาเมือ่ไรนับแต่ตรัสรู้แล้ว ในหลกัพทุธกจิ ๕ กบ็อก 
ไว้แล้ว นี้หมายถึงเป็นกาลเวลานะ

ตอนบ่าย ๓ โมง ๔ โมงเย็น ประทานพระโอวาทแก่ไพร่ฟ้าประชาชน นับแต่ 
พระมหากษัตริย์ลงมาโดยล�าดับถึงประชาชนคนธรรมดา

ตอนค�่า ก็ประทานพระโอวาทแก่พระสงฆ์เป็นประจ�า

พอเทีย่งคนื กป็ระทานพระโอวาทและแก้ปัญหาเทวดาตามข้ันภมิูต่างๆ ทีเ่ข้าเฝ้า 
และทลูถามปัญหากบัพระพทุธเจ้า ตัง้แต่พรหมโลกลงมาถงึภุมมเทวดา คอืรุกขเทวดา 
อากาสาเทวดา

พอปัจฉิมยาม ทรงเลง็ญาณดสูตัวโลก ญาณคอืความละเอยีดแหลมคมแห่งความรู้ 
ทีไ่ม่มใีครเป็นคูแ่ข่ง ทรงเลง็ดสูตัวโลกว่าผู้ใดมอีปุนิสยัสามารถทีจ่ะบรรลธุรรมหลดุพ้น 
จากทกุข์ได้ในกาลรวดเร็ว แต่จะเป็นอนัตรายต่อชวีติเสยีก่อน จะไม่สมหวงั ผลทีพ่งึจะ 
ได้รับเตม็หวัใจน้ันจะขาดสะบัน้ลงไปเพราะอนัตรายแห่งชวีติจะมาถงึก่อน พระองค์ก ็
เสด็จไปโปรดผู้นั้นก่อนใคร แน่ะ

ตอนเช้า กเ็สดจ็ออกบณิฑบาตโปรดสตัว์โลกด้วยพระเมตตาจริงๆ ไม่ได้ไปด้วย 
ความโลเลโลกเลกในเร่ืองอาหารโลกามสิทัง้หลาย แต่ไปด้วยหลกัของศาสดา ไปด้วย
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พระเมตตา ไปด้วยความสงสารสตัว์โลกจริงๆ ใครได้เหน็ ใครได้ยนิได้ฟังเวลารับสัง่
แม้เพยีงประโยคเดยีวเท่าน้ัน กเ็ป็นสริิมงคล มหามงคลเตม็ทีแ่ล้ว วตัถไุทยทานทีเ่ขา 
มาบริจาคท่านผู้บริสทุธิว์เิศษดังพระพทุธเจ้า จะประมาณได้ยงัไงว่ามีผลอานิสงส์มาก
ขนาดไหน จึงเรียกว่าโปรดสตัว์โลก เหน็กเ็ป็นการโปรด ได้ยนิกเ็ป็นการโปรด เขาท�าบญุ 
มากน้อยเป็นการโปรดทั้งนั้น

หากจะว่างบ้างกห็ลงัเสวยพระกระยาหารแล้ว ได้พกับ้างเลก็ๆ น้อยๆ เป็นบางกาล 
บางเวลา แล้วประชาชนเมือ่มคีวามเคารพเลือ่มใสพระพทุธเจ้าอยูแ่ล้ว ท�าไมเขาจะไม่มา 
กลางวัน แม้แต่เพียงวัดป่าบ้านตาดเรานี่ อย่างผมซึ่งเท่ากับหนูตัวหนึ่งเท่านั้น ก็ยังมี 
ประชาชนมาหา กลางวีก่ลางวนัเขากม็า เวลาไหนเขากม็า เขาไม่เหน็มกี�าหนดกฎเกณฑ์อะไร  
น่ีเขามาเฝ้าพระพทุธเจ้าเพือ่อรรถเพือ่ธรรม เพือ่เคารพกราบไหว้ศาสดาองค์เอก ท�าไม
จะมเีวล�า่เวลาจ�ากดัจ�าเขีย่ถงึขนาดไม่มคีนมาเฝ้าพระพทุธเจ้าในเวลาทีน่อกจากพทุธกิจ 
แสดงไว้ ชาวพุทธเราเชื่อแน่ว่าต้องมีคนมาเฝ้านอกเวลาไม่สงสัย

น่ันหมายถงึหลกัใหญ่ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงท�าตามพระวสิยัของพระองค์ ทีเ่รียกว่า 
พทุธกิจ ๕ คืองานของพระพทุธเจ้า ส่วนปลกีย่อยกลางวีก่ลางวนัน้ีกต้็องม ีล้วนแล้วแต่ 
การสงเคราะห์โลกทั้งนั้น เราพิจารณาซิ

แล้วใครในโลกน้ีทีจ่ะท�าประโยชน์ให้โลกได้ยิง่กว่าพระพทุธเจ้า สอนโลกกส็อน
ได้ถึงสามแดนโลกธาต ุมนุษย์สอนกนัไม่เหน็ได้เร่ืองได้ราว มนุษย์ตาด�าๆ มองเหน็กนั 
อยู่ด้วยกันนี้ ยังสอนกันไม่ลง สอนกันไม่ได้ จะอวดตัวว่าท�าประโยชน์ได้กว้างขวาง
อย่างไร ใครจะเชือ่ได้ลงคอ แม้ตวัเองยงัสอนตวัเองไม่ได้ บางคร้ังมันเถลไถลยิง่กว่า
ช้างตกมนั พระพทุธเจ้าทรงสอนได้ทัง้เทวบตุรเทวดา แล้วใครจะท�าประโยชน์ได้ยิง่กว่า 
พระพุทธเจ้า ลองพิจารณาซิ

นี้ละอ�านาจของธรรม อ�านาจแห่งความดี อ�านาจแห่งความศักดิ์สิทธิ์วิเศษของ 
ใจที่บริสุทธิ์แล้ว อ�านาจของธรรมที่เกิดขึ้นจากพระทัยที่บริสุทธิ์แล้วนั้นมีอ�านาจมาก 
เป็นความจริงเต็มสัดเต็มส่วน
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การแนะน�าสัง่สอนผู้ใดรายใดก็ตาม ทรงทราบทัง้พระญาณภายในจิตใจ ถ้าเป็นหมอ 
ก็เป็นหมอปริญญาเอก พอมองเหน็คนไข้ยงัไม่ทนัถามด้วยซ�า้ รู้แล้วและวางยาถกูป๊ับๆ  
ไม่ได้เหมอืนหมอเถือ่น หมอเถือ่นน้ันผิดกนัอยูม่ากท�าให้คนตายเยอะ ถ้าหมอปริญญา 
ทีเ่รียนมาด้วยความถูกต้องแม่นย�าแล้วจะได้ผลประโยชน์มาก น่ัน น่ีองค์ศาสดากคื็อ
องค์ปริญญาธรรมอนัเอกไม่มใีครเสมอแล้ว เอกคอืธรรมแท่งเดยีว ใจบริสทุธิด์วงเดียว  
วเิศษอยูใ่นน้ัน น�าธรรมออกมาจากตรงน้ันมาสัง่สอนโลกจะผิดไปทีไ่หน ใครจะสัง่สอน 
โลกได้ถกูต้องแม่นย�าและถงึใจยิง่กว่าพระพทุธเจ้าไม่มี น่ีถงึว่าพระองค์ได้ท�าประโยชน์ 
ให้โลกได้กว้างขวางมากมายจนไม่มีประมาณ

รองล�าดบัลงมากคื็อสาวก เพราะเป็นผู้รู้จริงเหน็จริง สิง่ทีรู้่จริงเหน็จริงน้ันน�ามา 
สัง่สอนหรือน�ามาพดูให้ใครฟังกต็าม จะมคีวามสะทกสะท้านทีไ่หน เมือ่ได้เหน็ประจักษ์  
ได้รู้ประจักษ์ใจแล้ว แม้แต่เราเหน็ด้วยตา ได้ยนิด้วยหตู่อกนั เรายงัไม่เหน็สะทกสะท้าน  
กเ็ราไปเหน็สิง่น้ันเอง เราได้ยนิเองเร่ืองน้ัน เราพดูได้ แม้แต่เดก็กย็งัพดูได้ น่ีพระพทุธเจ้า 
ทรงรู้ประจักษ์พระทยัแล้ว ท�าไมจะสัง่สอนโลกผิดๆ พลาดๆ ไปได้ จึงเชือ่แน่ว่าไม่ผิด 
ไม่พลาด และตรงตามหลักแห่งสวากขาตธรรมนั่นแล นี่เรื่องความวิเศษของจิตเป็น
เช่นนั้น

พลงัของจิตของธรรมไม่มอีะไรเสมอ เม่ือกเิลสมีพลงัมาก พลงัของจิตของธรรม
เกิดไม่ได้ มีไม่ได้ มีแต่พลังของกิเลส การแสดงออกทางหู ทางตา ทางจมูก ทางลิ้น  
ทางกาย ตลอดถึงอวยัวะทกุส่วนทีแ่สดงออกเพราะอ�านาจของกเิลส ใครก็รู้กนัเหน็กนั 
ทัง้น้ัน เป็นยงัไง เช่น ความกร้ิวความโกรธ ความไม่พอใจ แสดงออกมาเป็นยังไงเร่ือง 
ของกิเลส ความพอใจกเ็ป็นเร่ืองของกเิลส แสดงออกมาเป็นยงัไง ใครๆ กรู้็ เพราะต่างคน 
ต่างก็เป็นคลังกิเลสด้วยกัน

แต่ส่วนธรรมะที่บรรจุอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าและใจของพระสาวก หรือ
ครูอาจารย์ใดก็ตามที่ท่านถึงความบริสุทธิ์แล้ว พลังใจของท่านที่บริสุทธิ์แล้วนั้นเป็น
อย่างไร ไม่มีใครทราบ ไม่มีใครรู้ เพราะฉะน้ัน ในเวลาท่านแสดงออกด้วยกริิยาท่าทาง
ต่างๆ เช่น ในลกัษณะขงึขงัตงึตงัดดุ่าว่ากล่าวซึง่เป็นพลงัของธรรมล้วนๆ เขากเ็หน็ว่า
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ท่านโมโหโทโส เขากว่็าท่านเป็นคลงักเิลส มแีต่ความโกรธ ความโมโหโทโสสัง่สอนโลก  
สัง่สอนมนุษย์มนา ท�าไมจึงดวุ่าอย่างน้ันให้เขา เขาหาได้ทราบไม่ว่าน้ันคอืพลงัของธรรม 
ทีแ่สดงออกมาด้วยความบรสิทุธิใ์จล้วนๆ เพราะเขาไม่เคยรู้ เขาไม่เคยเหน็ เขาจึงคดิว่า 
ท่านโกรธท่านโมโห

ทั้งน้ีเน่ืองจากธรรมไม่มีเคร่ืองมือแสดงออกเป็นของตน ร่างกายเหล่าน้ีเป็น
เครื่องมือของกิเลส เป็นวิบากของกิเลสต่างหาก วิบากได้แก่ผลที่เกิดขึ้นมาจากกิเลส
พาให้เกิด จึงเป็นเครื่องมือของกิเลส เมื่อกิเลสได้ถูกปราบแหลกละเอียดลงไปไม่มี
เหลอืแล้ว ขนัธ์อนัน้ีจึงกลายมาเป็นเคร่ืองมอืของธรรมโดยปริยาย ธรรมจึงอาศยัขนัธ์ 
อนัน้ีเป็นเคร่ืองแสดงออก ดังพระพุทธเจ้าประกาศธรรมสอนโลก กต้็องอาศยัธาตขุนัธ์ 
อนัน้ีแล เสด็จไปทีน่ั่นทีน่ี่ การแสดงอรรถแสดงธรรม ล้วนแต่ใช้ขนัธ์น้ีเป็นเคร่ืองแสดง 
ออกทัง้น้ัน ส่วนธรรมอยูใ่นพระทยั ธรรมทีอ่ยูใ่นพระทยัระบายออกมาทางขนัธ์ให้โลก 
ได้เข้าอกเข้าใจการแนะน�าสั่งสอน

หากว่าธรรมมเีคร่ืองมือเป็นของตนแล้ว จะไม่มอีะไรสวยงามและวเิศษวโิสยิง่กว่า 
ลวดลายของท่านผู้มีธรรมและพลงัของธรรมแสดงออกมาให้โลกเหน็น้ันเลย และไม่มี 
อะไรเป็นคู่แข่งได้ แต่นี้ธรรมไม่มีเครื่องมือเป็นของตน การแสดงออก โลกจึงเข้าใจ 
ได้ยาก และมกัเข้าใจว่าเป็นเร่ืองของกเิลส ความโมโหโทโสกนัไปเสยี เมือ่พลงัของธรรม 
แสดงออกมาในลักษณะเช่นน้ัน เพราะเคร่ืองมือน้ีเป็นเคร่ืองมือของกิเลส กิริยาที่ 
แสดงออกจึงคล้ายคลงึกัน ทัง้ๆ ทีอ่นัหน่ึงเป็นพลงัของธรรม อนัหน่ึงเป็นพลงัของกเิลส  
แต่ก็เป็นเครื่องมืออันเดียวกัน จึงท�าให้ผู้ได้เห็นได้ยินเข้าใจและตีความหมายว่าท่าน
เป็นคลังกิเลสไปเสีย ทั้งที่ใจท่านเป็นคลังแห่งวิสุทธิธรรมล้วนๆ

ขอพูดยอกย้อนกลับมาถึงเร่ืองสมถวิปัสสนาอีก น้ีล่ะทางเพื่อความพ้นทุกข์  
พ้นที่ใจ เราอย่าเข้าใจอย่าส�าคัญว่าจะไปพ้นที่โน่น ไปพ้นที่นี่ ไปพ้นบนดินฟ้าอากาศ
ทีไ่หน พ้นทีใ่จ เพราะทกุข์อยูท่ีใ่จ เครือ่งผูกมดัอยูท่ีใ่จ ปลดเปลือ้งด้วยธรรม ปลดเปลือ้ง 
ทีใ่จ แก้กนัทีใ่จ พจิารณาให้เหน็ตามความเป็นจริงดงัทีอ่ธบิายมาน้ี แล้วความสงบของใจ 
ทีเ่ราเคยได้ยนิแต่ชือ่ว่า สมาธิๆ  ในต�ารับต�ารา กจ็ะปรากฏเป็นตวับ้านตวัเรือน คอืเป็น 
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องค์ธรรมขึน้มา คอืสมาธธิรรมขึน้ภายในใจของเรา ค�าว่าวปัิสสนากเ็หมอืนกนั จะปรากฏ 
ความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาประจักษ์ใจ

สิ่งที่เคยยึดเคยถือเคยส�าคัญมั่นหมายพังทลายลงไปหมด เพราะอ�านาจแห่ง
วปิสัสนา ความรูแ้จ้งเห็นจรงิ ปลอ่ยวางไวต้ามเปน็จรงิ กจ็ะปรากฏเป็นร่างแห่งธรรม
ประเภทต่างๆ ขึน้มา คอืธรรมแสดงขึน้มาทีใ่จ ช�าระลงไปๆ จนกระทัง่ไม่มอีะไรเหลอื
มันเกาะอยู่ที่ตรงไหนกิเลสน่ะ ปัญญาฟาดฟันเข้าที่ตรงนั้น เผากันที่ตรงนั้น เกาะอยู่ 
ในรูป พจิารณาทางรูปจนเข้าใจแจ่มแจ้งเหน็จริงแล้ว กเ็หมือนกบัเผากเิลสไปในตวัเสร็จ  
ความยดึมัน่ถือม่ันพังทลายลงไปเพราะกิเลสพงั ความยดึมัน่ถอืมัน่กต้็องพงั เพราะเป็น 
บริษัทบริวารของกันและกัน

เอ้า จิตไปติดอยู่ที่ เวทนา ความสุข ความทุกข์ เฉยๆ ปัญญาหยั่งลงไป เพราะ 
สิง่เหล่าน้ีเป็นความจริงแต่ละอย่างๆ เท่าน้ัน ไม่ใช่เป็นสตัว์เป็นบคุคล ปัญญาหยัง่ทราบ 
ลงไป อนัน้ีกพ็งั สญัญา สงัขาร วญิญาณ ทีก่เิลสเข้าไปถอืว่าเป็นเจ้าของ กเิลสพงัลงไปๆ  
ไม่มทีีอ่ยู ่ไม่มทีีเ่กาะ ไม่มทีีอ่าศยั ถกูอาวธุคอืสตปัิญญาฟาดฟันหัน่แหลกเข้าไป กเิลสวิง่ 
เข้าสู่อุโมงค์ได้แก่จิต ที่นี่อวิชชาล้วนๆ อยู่ที่นั่น

กิ่งก้านสาขาของอวิชชา บริษัทบริวารของอวิชชาที่แผ่กระจายออกมาภายนอก  
ถูกสติปัญญาตีต้อนเข้าไปจนกระทั่งไม่มีที่อยู่ ก็วิ่งเข้าสู่จิต พิจารณาที่จิตอีกด้วย 
สติปัญญาอัตโนมัติ ในคร้ังพุทธกาลท่านว่า มหาสติมหาปัญญา เมื่อพินิจพิจารณา 
ฝึกซ้อมอยูไ่ม่หยุดไม่ถอย ไอ้เร่ืองความล้มลกุคลกุคลานน้ัน มนัลกุได้ตัง้ได้จะว่ายงัไง 
สตปัิญญาประเภทน้ีกก็ลายเป็นสตปัิญญาทีเ่กรียงไกรขึน้มา ทนัต่อเหตกุารณ์ ทนัต่อ 
กลมายาของกิเลสทุกประเภท จนกระทั่งตีตะล่อมเข้าไปสู่จิตดวงเดียว แล้วฟาดฟัน 
หั่นแหลกกันเข้าไปที่นั่นอีก

การพจิารณาอวชิชาอยูท่ีจิ่ต กพ็จิารณาเช่นเดยีวกบัสภาวธรรมภายนอก เป็นแต่
เพยีงว่าไม่มีอสภุะอสภัุง แต่เป็นเร่ืองของ อนิจฺจํ ทกุขํฺ อนตตฺา เพราะกเิลสน้ันเป็นสมมตุิ  
อนิจฺจํ ทกฺุข ํอนตตฺา กค็รอบกนักบัสมมุตน้ัิน พจิารณาซ ิมันเป็นเราทีไ่หน จนกระทัง่ 
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แยกแยะกนัได้แตกกระจายลงไปไม่มอีะไรเหลอืแล้ว ทน้ีี อนิจฺจํ ทกุขฺ ํอนตตฺา กห็มด 
ปัญหาไป มหาสติมหาปัญญากห็มดหน้าทีไ่ปเมือ่กเิลสดับไปหมดแล้ว อะไรทีรู้่ว่ากเิลส 
ดบัไป อนัน้ันแลคือธรรมชาตทิีบ่ริสทุธิ ์จิตทีบ่ริสทุธิอ์นัน้ันแล คอืธรรมวเิศษ จิตกบัธรรม 
เป็นอันเดียวกัน น่ีละการสัมผัสธรรม ตาไม่สามารถสัมผัสธรรมได้ หูไม่สามารถ 
สัมผัสธรรมได้ จมูก ลิ้น กาย ไม่สามารถสัมผัสธรรมได้ เพราะธรรมไม่ใช่วิสัยของ  
ตา หู จมูก ลิ้น กาย จะสัมผัสสัมพันธ์ได้ แต่เป็นวิสัยของใจอย่างเดียวเท่านั้น

จงเริ่มปฏิบัติกันเพื่อความสัมผัสธรรมตั้งแต่ สมถธรรม วิปัสสนาธรรม ขึ้นไป 
จนกระทัง่ถึงวิมตุตธิรรม จะนอกเหนือจากจิตน้ีไปไม่ได้เลย เอาลงตรงน้ีซ ิพจิารณาตรงน้ี  
ให้ได้เหน็ซว่ิาความหลดุพ้นเป็นยงัไง และให้ได้เหน็ชัดๆ ประจักษ์ใจซว่ิา มนุษย์เรากด็ี  
สตัว์ทัง้หลายกด็ ีเกดิแล้วตาย หรือตายแล้วสญู หรือตายแล้วไม่สญู มนัเป็นยงัไง จะไม่ 
นอกเหนือจากการพจิารณาน้ีไปได้ จะรู้กนัโดยตลอดทัว่ถงึ เคยเกดิ แก่ เจ็บ ตาย มากีภ่พ 
กีช่าต ิจะประมวลมาสูจิ่ตดวงเดียวน้ีว่า อวชิชฺาปจฺจยา ตวัเดยีวน้ีเท่าน้ัน พาให้สตัว์เกดิ 
แก่ เจ็บ ตาย เพราะมนัเป็นเชือ้อนัส�าคญัฝังอยู่ภายในใจ พอพงัอนัน้ีลงหมดแล้ว ทน้ีีจิต 
ตายไหมและสญูไหม น่ัน จิตตายและจิตสญูจะบริสทุธิไ์ด้ยงัไง พระพทุธเจ้าทรงปราบ
กเิลสพงัลงไปหมดแล้ว พระองค์สัง่สอนสตัว์โลกได้เพราะจิตบริสทุธิ ์ถ้าจิตบริสทุธิน้ั์น 
ตายและสูญไปแล้ว จะเอาอะไรไปสอนโลก เอาให้เห็นชัดๆ ซิ

สนฺทฏฺิ€โิก ความเหน็เอง ปจฺจตตฺ ํเวทติพโฺพ ว�ิ�ฺูห ิรู้ทีน่ี่ ไม่ได้รู้ทีไ่หน ปฏบิตัทิี่ 
ตรงน้ี แก้กนัทีต่รงน้ี ไม่มคี�าว่ากาลน้ัน สถานทีน่ั่น ทีน่ี่เป็นมรรคผลนิพพาน หรือสิน้สดุ 
มรรคผลนิพพาน แต่มอียูท่ีใ่จของเราน้ีแล กเิลสกห้็อมล้อมอยูท่ีน่ี่ จึงท�าให้สตัว์โลกโง่ 
หลงงมงายไปตามมนัว่า มรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้ว ปฏบิตัเิท่าไรๆ กไ็ม่รู้ 
ไม่เหน็ กจ็ะเหน็ยังไงเม่ือกิเลสปิดหวัมันอยู ่กเิลสหลอกมันอยูเ่วลาน้ัน ค�าพดูเช่นน้ัน 
กเ็ป็นค�าพดูทีถ่กูกเิลสหลอกต่างหากน่ี เมือ่เวลาบกุเบกิเพกิถอนออกไป ทน้ีีตวัจอมปลอม 
ทีว่่ามรรคผลนิพพานไม่ม ีก็แตกกระจายออกไป อะไรคอืมรรคผลนิพพาน กคื็อการปราบ 
กิเลสเรียบนั้นแลคือมรรคผลนิพพาน จะเป็นที่ไหนไป
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เอาให้จริงจังซินักปฏิบัติ ให้รู้ให้เห็นซิ ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตา 
เครื่องเล่นของเด็กนี่วะ พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอก ท�าไมธรรมไม่เป็นธรรมเอก  
เราปฏบิตัแิบบลุม่ๆ ดอนๆ จะให้เหน็ของจริงได้ยงัไง จงเอาให้เหน็ของจริงซ ิอยูท่ีจิ่ต 
ไม่ได้อยูท่ีไ่หน อย่าไปหลงงมงายกับมนต์คนว่า กาลน้ันสถานทีน่ั่นเป็นเวลาทีม่รรคผล
นิพพาน ม ีไม่มี หรือสญูสิน้ไป ใครปฏิบตัยิงัไงกไ็ม่มีมรรคผลนิพพาน มรรคผลนิพพาน 
สิ้นสุดไปแล้ว นัน่มันโมฆบุรษุ บุรษุตาฟาง บุรุษตาบอด อย่าไปเชื่อถ้าไม่อยากจมไป 
กับมันน่ะ

พุทธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ให้เชื่อตรงนี้ ไปเชื่ออะไรคนหูหนวกตาบอด  
มันพูดออกมาด้วยความโง่หลงงมงาย เพราะกิเลสครอบหัวมันต่างหาก พระพุทธเจ้า 
พระธรรม พระสงฆ์ กิเลสไม่ได้ครอบท่านนี่นะ นี้ละเป็นสาระของพวกเรา เอาตรงนี้
เป็นหลกั ตายกต็ายเถอะ เราเคยเกดิเคยตายมากีภ่พกีช่าตแิล้ว ทกุข์เท่าไร เอ้า ทกุข์  
ทุกข์เพราะการต่อสู้กับกิเลสเพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนยอดเรา เราไม่เคยทุกข์หรือ  
เราเคยทกุข์มาแล้ว ท�าไมเราไปกลวัอะไรกบัทกุข์ในการต่อสูก้บักเิลส เอาให้จริงให้จังซิ

รู้สกึเหน่ือย เอาละเพยีงเท่าน้ี ยงัไม่ถงึไหนเลย โรคหวัใจเป็นอย่างน้ีแล มนัไม่ฟัง 
เทศน์ฟังธรรมกับใครทั้งสิ้น
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ภาวนามยปัญญา กาฝากในวงพุทธศาสนาจริงหรือ?

เทศน์อบรม ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒

ขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ทราบเอาไว้เร่ืองระหว่างธรรมกับอธรรม หรือ
ความชัว่กบัความดทีีม่นัผลกัมนัดนัมนัต่อสูกั้นน้ี เราไม่ทราบได้ง่ายๆ นะ คอืเร่ืองของ
กิเลสน้ีเราไม่ได้สงัเกตว่ามันเป็นเหมอืนกบัถนนเป็นคลืน่ มสีงูมตี�า่ เป็นหลมุเป็นบ่อกม็ี  
เป็นเรียบๆ ธรรมดากม็ ีเป็นเหมอืนเราขึน้เขากม็ ีแต่ยงัไงกต็ามเถอะ ถ้าเป็นเร่ืองของ 
กเิลสแล้ว ขึน้เขากพ็อใจปีน ไม่ถอยง่ายๆ หรอกนะ ค�าว่าขีเ้กยีจ เพราะเหน็โทษของกเิลส 
มาหลอกต้มเราให้ขึน้เขาน้ีไม่มี มแีต่ปีนตะพดึตะพอืถ้าลงว่ากเิลสมาบอก ให้ลงหลมุ 
ก็ลง ลงบ่อก็ลง ให้ปีนก็ปีน ให้ล้มก็ล้ม แล้วลุกใหม่ นั่นเรื่องของกิเลสมันแหลมคม 
เอามากๆ เราเคยพดูเสมอ น้ีถอดออกมาจากพระทยัของพระพทุธเจ้านะ ถงึเราไม่รู้กต็าม  
เรากเ็รียนธรรมะพระพทุธเจ้า แล้วถอดออกมาจากดวงพระทยัพระพทุธเจ้ามาสอนท่าน 
ทั้งหลาย ถึงบอกว่ากิเลสนี้ละเอียดมากจริงๆ นะ

จึงได้พูดว่าอัศจรรย์ พระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นมาได้โดยล�าพัง ไม่มีใครบอกใคร 
แนะเลย น้ีอศัจรรย์จริงๆ ไม่ใช่ธรรมดานะ เราอศัจรรย์อย่างถงึใจจริงๆ โดยไม่มใีครบอก 
ไม่มีใครแนะพระองค์เลย สามารถผุดขึ้นมาได้ท่ามกลางแห่งความหนาของกิเลสใน 
สามไตรโลกธาต ุสามไตรโลกธาตหุนาขนาดไหนทีปิ่ดสตัว์ทัง้หลายไว้ สามแดนโลกธาต ุ
คอื กามโลก รูปโลก อรูปโลก หรือกามภพ รูปภพ อรูปภพ น้ีเป็นทีอ่ยูข่องสตัว์ทัง้หลาย 
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ทีก่เิลสครอบเอาไว้ หนาขนาดน้ันละ พอพ้นจากน้ีกต็ดิอนัน้ี พ้นจากชัน้น้ีกไ็ปตดิชัน้น้ี  
พ้นจากน้ีก็ไปติดชั้นน้ี พ้นจากภพน้ีก็ไปติดภพน้ัน พ้นจากภพน้ันก็ไปติดภพน้ี 
อยู่อย่างนี้ตลอดมา นับไม่ได้นะว่าเท่านั้นกัปเท่านี้กัลป์ นานขนาดไหนฟังซิ สัตวโลก
เคยเป็นมาอย่างนี้

จิตดวงนี้ก็ผิดก็พลาดของมันอยู่ตลอดมาอย่างนี้แหละ ผิดพลาดๆ อยู่เรื่อยๆ 
แล้วก็ไม่มีทางที่จะเห็นโทษได้ เพราะวิชาปิดบังที่ไม่ให้เห็นโทษของกิเลสมีอีก มันมี 
ทุกอย่าง วิชาของมันรอบตัวๆ แล้วอยู่ๆ ไม่คาดไม่ฝัน พระพุทธเจ้าก็ผุดขึ้นมาถึงได้
ประกาศธรรมให้เหน็โทษของมนัว่าเป็นยงัไงๆ พดูง่ายๆ กคื็อเอาพระองค์เป็นตวัประกนั 
ว่าความล่มจมในวัฏสงสาร เราเป็นมามากและนานแสนนานแล้ว เหมือนกับว่าเอา
พระองค์เป็นตัวประกันเลยทีเดียวว่า เชื่อตถาคตเถิด ตถาคตจะไม่พาท่านทั้งหลาย 
ให้ล่มจมนะ ตถาคตได้ตรัสรู้สิ้นจากกิเลสด้วย ได้เป็นพระพุทธเจ้าด้วย ความเป็น
พระพทุธเจ้าน้ี ได้ท�าความปรารถนามานานสกัเท่าไร บารมีจนเตม็ภมูแิล้ว จึงได้ผุดข้ึน 
มาเป็นพระพุทธเจ้า ความเป็นพระพุทธเจ้าก็ดี ต้นเหตุที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าคือ 
ความปรารถนาของเราตถาคตกด็ ีไม่ใช่ความปรารถนาเป็นพระพทุธเจ้าด้วยบารมทีีจ่ะ
มาหลอกลวงโลกนะ พดูง่ายๆ ว่าอย่างน้ัน ให้เช่ือเถดิ ตถาคตเจอเองทกุอย่าง ทัง้ดีทัง้ช่ัว
ทัง้ผิดทัง้ถกู ทัง้ความทกุข์มากทกุข์น้อย ตถาคตเป็นตวัประกนัให้เหน็ทกุอย่างบรรดา
สิ่งที่มีในโลกสมมุติทั้งหลาย เอ้า เชื่อเถิด เหมือนอย่างนั้นนะ ธรรมพระพุทธเจ้าเป็น 
การท้าทายอย่างน้ีว่า เชือ่เถดิ ธรรมน้ีไม่ผิด ให้เดนิตามน้ีเถดิไม่ผิด บอกอย่างน้ันเลย  
ล�าดบัต่อมากค็อืว่าพระสาวก กพ็ระองค์แนะแล้วจึงค่อยรู้ นอกน้ันไม่รู้นะ เมือ่พระองค์ 
ได้แนะแล้วก็ค่อยรู้ๆ ค่อยรู้ตาม เรื่อยๆๆ มา

ทน้ีีทีว่่ากเิลสมคีวามละเอยีดแหลมคมมีร้อยสนัพนัคมน้ัน กคื็อว่ามนัมีทกุอย่าง
ที่จะปิดๆ ไม่ให้เราเห็นโทษๆๆ คิดดูอย่างที่ว่าข้างต้นนั้น ถ้ากิเลสบอกให้ขึ้นเขาแล้ว
ขึ้นเลย ไม่มีถอย ถ้าลงกิเลสได้บอกแล้วขึ้นได้เลย ขึ้นเขาก็ขึ้นได้ ตกลงมาแม้ตาย
ก็ยอมตาย คนนั้นตกเขา คนนี้ตกบ่อ คือความฉิบหายล่มจมและความทุกข์ทรมาน 
การตกบ่อมีสาเหตุอะไรถึงต้องไปตกบ่อ มันก็มีสาเหตุอันหน่ึงซึ่งขึ้นอยู่กับกิเลส 
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ตวัแสนเล่ห์แสนกลอกีเหมอืนกนั กเิลสมส่ีวนจนได้ๆๆ อย่างขึน้บนภเูขา กข้ึ็นด้วยความ 
เพลิดเพลิน น่ัน ก็กิเลสพาไปให้ลืมเน้ือลืมตัวเพลิดเพลินเกินไปจนตกภูเขาลงมา  
ตกเหวตกหน้าผาจริงๆ ลงมาก็มี ตกเพราะกลกิเลสอื่นๆ ก็มี มีอยู่ทุกแง่ทุกมุม
บรรดากลกิเลสจะท�าคนให้เสยีและล่มจม ทน้ีีเราไม่รู้เร่ืองกลมายาของมัน จึงจมเอาๆ  
มพีระพทุธเจ้าเท่าน้ันทีรู้่ รองล�าดบัลงมากพ็ระสาวกอรหนัต์ ท่านเหล่าน้ีร้อยเปอร์เซน็ต์ๆ  
รู้หมด ความรู้กลมายาของกิเลสนี้รู้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้า ไม่มีแง่ที่น่าสงสัยเลย

นี่แล เราถึงได้พูดเรื่องภาวนามยปัญญาไว้พอประมาณ กลัวว่าต่อไปนี้ปัญญา 
อันที่สามที่ส�าคัญมากที่สุดนี่ ซึ่งเป็นรากแก้วของศาสนาในการบุกเบิกเพิกถอนกิเลส
ทกุประเภท คอื ภาวนามยปัญญา จะถกูลบล้างไปเสยี เพราะไม่มผู้ีปฏิบตัใิห้รู้ให้เหน็
ภาวนามยปัญญา ให้รู้ให้เจอภาวนามยปัญญา ซึง่เป็นสิง่ทีค่าดไม่ถกูเลย ถ้าไม่เป็นขึน้ 
ในหวัใจเจ้าของแล้วคาดไม่ถูก ทีค่าดไม่ถูกเพราะความไม่เป็น ความไม่เป็นอาจจะเป็น
เพราะความไม่ได้ปฏบิตัใิห้ได้ให้ถึงปัญญาขัน้น้ีกไ็ด้ ทน้ีีเมือ่เป็นเช่นน้ันแล้ว ภาวนามย- 
ปัญญา ซึง่เป็นรากแก้วของพทุธศาสนาเราน้ี อาจจะเหน็เป็นของไม่มคีวามส�าคญัอะไรกไ็ด้  
เพราะคนไม่ได้สนใจปฏบิตัจึิงไม่รู้ เมือ่ไม่รู้แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าภาวนามยปัญญา  
มีความส�าคัญอย่างไรในวงศาสนา ตลอดถึงการปราบปรามกิเลสเอาปัญญาชนิดใด 
มาปราบ เมือ่ไม่รู้ไม่เหน็แล้ว กอ็าจจะมกีารแก้ไขดดัแแปลงหรือลบล้างปัญญาประเภทน้ี 
ออกจากวงพระพทุธศาสนาไม่ให้มีกไ็ด้ เพราะสมัยทกุวนัน้ีนักปราชญ์มีมาก จึงขอให้ 
ท่านผู้ฟังทัง้หลายจ�าเอาไว้เพือ่เหตกุารณ์ดงักล่าวมาทีอ่าจเป็นได้ บางทหีลวงตาบวัตายแล้ว 
จะได้น�าไปเป็นข้อคิดและทบทวนต่อไป ธรรมะข้อนี้จะไม่สิ้นไม่สุดไปกับลมปากของ
ผู้ตายไปโดยถ่ายเดียวเสีย

ภาวนามยปัญญาน้ี ตามหลักธรรมชาติแล้วเป็นแก่นของศาสนาอันหน่ึงใน 
องค์มรรค ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ภาวนามยปัญญานี้อยู่ในองค์นี้ คือเป็น 
มรรค เป็นมรรคอนัส�าคัญด้วย ทน้ีีเมือ่เวลาไม่ได้ปฏบิตักิไ็ม่รู้ ดไีม่ดอีาจคิดว่าปัญญา 
ประเภทนีจ้ะเกิดขึ้นธรรมดาเหมือนสุตมยปัญญา ที่ได้ยินได้ฟังจากเรือ่งต่างๆ นีเ้ป็น 
สุตมยปัญญา ปัญญานั้นไม่ใช่อย่างนี้ ส�าหรับจินตามยปัญญา คิดอ่านไตร่ตรองไป 
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ธรรมดาๆ เป็นปัญญาของสามญัชนเราธรรมด๊าธรรมดา เรากคิ็ดได้ตรองได้ พอเป็นปาก 
เป็นทางเป็นปัญญาได้ สองอย่างน้ีเราพอคาดได้ ถ้าจะว่าเดากพ็อเดาได้ แต่ภาวนามย- 
ปัญญาน้ี ถ้าไม่เป็นขึน้กบัผู้ปฏบิตัแิล้ว เดาเท่าไรกเ็ดาเถอะ จะไม่ถกูต้องกบัความจริงเลย 
ถ้าจิตไม่เป็นเสียเอง

เดาไม่ถกูด้วย ความไม่สนใจทีจ่ะปฏบิตัใิห้เป็นอย่างน้ันด้วย แล้วกไ็ม่รู้สิง่น้ันด้วย  
เมื่อเป็นเช่นน้ัน ค�าว่าภาวนามยปัญญาที่เป็นองค์มรรคอันส�าคัญของพุทธศาสนาน้ี 
จะกลายเป็นกาฝากแห่งพทุธศาสนาไปเสยี ด้วยความเหน็ความส�าคญัของชาวพทุธเรา
ว่า ภาวนามยปัญญาน้ีไม่จ�าเป็นเลย น้ีส�าคญัมาก เพราะวสิยัของคนมกีเิลสต้องไม่พ้น 
กิเลสที่จะแฝงเข้ามาท�าลายจนได้ว่า ภาวนามยปัญญาน้ีไม่ใช่ธรรมจ�าเป็นในวงพุทธ
ศาสนา เป็นธรรมส่วนเกิน เป็นธรรมเคลือบแฝงต่างหาก เหล่านี้มีทางเป็นได้ และ
มีทางจะปัดปัญญาน้ีที่จะฆ่ามันที่จะสังหารมันออกไม่ให้มีอยู่ในวงพุทธศาสนา แล้ว
กิเลสจะสนุกเพ่นพ่านตั้งตลาดตเลบนหัวใจและความประพฤติของชาวพุทธเราโดย 
ไม่อาจสงสยั เพราะพทุธศาสนาขาดอาวธุทีค่รบองค์แห่งมรรคซึง่จะท�าลายสงัหารกเิลส 
บนหัวใจสัตว์

ตลาดของกิเลสน้ันไม่เหมือนตลาดค้าขายเรานะ ให้ท่านทัง้หลายน�าไปพจิารณา
กิเลสตัง้ตลาดบนหวัใจคนเป็นอย่างไร ตลาดความโลภ ความโกรธ ความหลง น้ีตลาด
ของกิเลสราคะตณัหาเป็นอย่างไร อยูท่ีไ่หน ถ้าไม่อยูท่ี่ห่วัใจคนน่ะ ทกุวนัน้ีเป็นอย่างไร
กเิลสเข้าไปตัง้ร้านค้ามากไหม แต่ก่อนกเิลสอย่างน้ีกเ็คยมอียู่ แต่ไม่ได้ออกหน้าออกตา 
ดื้อด้านเหมือนอย่างทุกวันนี้ เพราะไม่มีใครเสริมมันมาก เหตุใดจึงไม่มีใครเสริมมัน 
มากเหมอืนสมัยปัจจุบนัน้ี เพราะธรรมครอบหวัมนัไว้ พอธรรมจางไปๆ จากหวัใจคน 
มันโผล่ขึ้นมาได้ๆ ออกเพ่นพ่านทั่วดินแดนแบบกินไม่เลือก อันใดที่เป็นของส�าคัญ 
ในหลกัธรรมทีจ่ะปราบปรามมนั มนับอกว่าอนัน้ันไม่ส�าคัญ อนัใดทีเ่ป็นเคร่ืองส่งเสริม 
มันให้มีก�าลังให้ดีให้เด่นเพื่อมันทั้งนั้นแหละ อันนั้นส�าคัญมาก ถึงจะเลวขนาดไหน 
กถ็อืว่าส�าคัญมาก ดีมากไปตามๆ กัน ถ้าลงกเิลสได้ชมว่าดีแล้ว เป็นบ้าไปหมดละพวกเรา  
ยิ่งลูกศิษย์หลวงตาบัวน้ีด้วยแล้ว เป็นบ้ากันทั้งน้ันนะ พากันจ�าเอาค�าน้ีไปคิดอ่าน 
ไตร่ตรองให้เกิดประโยชน์แก่ตน
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จะขอย้อนมาเร่ืองภาวนามยปัญญาอกี คอืภาวนามยปัญญาน้ีเป็นปัญญาทีอ่อก 
จากสตุมยปัญญาและจินตามยปัญญา เป็นเคร่ืองหนุนให้เกดิปัญญาน้ีขึน้มา โดยมสีมาธิ 
เป็นพืน้ฐาน ปัญญาทีจ่ะพาให้เกิดทแีรกต้องอาศัยการบงัคบับญัชา เพราะปัญญายงัไม่ 
รู้ผลของตัวเอง ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเพราะยังไม่เกิด เนื่องจากยังไม่ได้พิจารณา 
พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหติ มหานิสํโส สมาธิที่มี 
ศลีอบรมแล้วจิตใจย่อมอบอุน่ ไม่มอีารมณ์ฟุง้ซ่านวุน่วายไปในแง่ต่างๆ ให้เป็นอารมณ์ 
กวนใจ ท�าภาวนา จิตย่อมสงบได้ง่าย นี่เป็นภาษาทางภาคปฏิบัติ

ทางภาคปริยตั ิเรากเ็รียนมาเหมือนกนั ท่านมหากเ็รียน ค้านกค้็านกนัซ ิมหาต่อมหา  
(นี่มีพระมหาท่านฟังอยู่ด้วย) แปลตามศัพท์นั้นแปลว่าอย่างไร แปลตามความจริงนี้ 
แปลว่าอย่างไร เวลาปฏบิตัไิปเจอเหตผุลเข้าเป็นอย่างไรกบัความจ�าทีเ่รียนมา น่ีเอาตรงน้ี 
ตรงที่กิเลสจะหมอบ เราแปลมาธรรมดาน้ี ดีไม่ดีไม่พ้นเป็นหนอนแทะกระดาษนะ  
เรากเ็คยเป็นมา เวลาเอาภาคความจ�าออกมาปฏบิตัทิีน่ี่ กเิลสจะหลงทศิหลงทางตรงน้ี  
เพราะไปโดนหวักเิลสเข้าอย่างจังๆ สมาธปิริภาวติา ป��ฺา มหปผฺลา โหต ิมหานิสสํา  
ปัญญาทีม่สีมาธเิป็นเคร่ืองหนุนเป็นเคร่ืองอบรมแล้ว ย่อมคล่องตวัไม่เถลไถล น่ันฟังซิ  
น่ีภาคปฏบิตั ิคอืเม่ือมีสมาธแิล้ว จิตไม่หวิโหยไม่คิดไปโน้นคดิไปน้ี เพราะความพอตวั 
ของจิต อิม่อยู่ในอารมณ์แห่งสมาธคืิอความสงบใจ ความสงบใจน้ีมีรสชาตพิอทีจ่ะตดิได้  
เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติจึงติดสมาธิได้

จิตอยูใ่นอารมณ์แห่งสมาธน้ีิไม่วุน่วายส่ายแส่ไปกบัอารมณ์ต่างๆ ทน้ีีกพ็าท�างาน  
คอืพาใช้ทางด้านปัญญา ม ีอนิจฺจํ ทกุขฺ ํอนตตฺา อสภุะอสภุงั เป็นฐานแห่งการท�างาน 
เวลาพิจารณาไปๆ ก็ค่อยรู้ไปๆ และค่อยก้าวไปๆ เพราะสมาธิหนุน ไม่ได้คิดนอกลู่ 
นอกทาง ให้ท�างานอะไร จิตกท็�าอย่างน้ันจริงๆ ไม่หวิโหย ไม่เป็นสญัญาอารมณ์ กเ็ป็น 
ปัญญาขึน้มาได้ และพอใจในการพจิารณาทางปัญญา ขัน้ทีส่ามน่ีส�าคญัมาก พอปัญญา 
ขัน้น้ีเกดิขึน้แล้ว จะเหน็คุณค่าแห่งปัญญาของตน เมือ่เหน็คณุค่าแล้วเกดิความสนใจ  
พอเกิดความสนใจแล้ว ความขยนัหมัน่เพยีรจะหนักเข้า ความสนใจจะหนักเข้า ความรู้ 
จะปรากฏแปลกๆ ต่างๆ ขึน้มาเร่ือย สิง่ทีไ่ม่เคยรู้-รู้ สิง่ทีไ่ม่เคยเหน็-เหน็ เหน็ข้ึนมา 
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รู้ขึน้มาโดยล�าดับล�าดา ท่านจึงเรียกว่าปัญญาทางจิตตภาวนาเป็นอย่างน้ัน จากน้ันกก้็าว 
เข้าสู่ภาวนามยปัญญา 

พอจิตก้าวเข้าสู่ภาวนามยปัญญา น่ันคือปัญญาที่หมุนตัวไปเองโดยอัตโนมัติ  
ถ้าเทีียบแล้วก็เช่นเดียวกับกิเลสที่หมุนตัวของมันอยู่บนหัวใจเราเป็นวัฏจักรวัฏจิต 
ตลอดเวลาน่ันแล ไม่ว่าจะหมุนตวัหรือกระดกิพลกิแพลงออกทางด้านไหนแง่ใดมมุใด 
มีแต่กิเลสสร้างเหตุสร้างผลของมันเพื่อวัฏวนเพื่อวัฏจักรวัฏจิตขึ้นในหัวใจของ
สัตวโลกโดยอัตโนมัติของมัน ทีน้ีพอภาวนามยปัญญาเร่ิมเกิดขึ้น ก็ท�างานเช่นน้ัน
เหมือนกัน นี่เรียกว่าจิตเริ่มงานคืองานอัตโนมัติ อยู่อย่างไรก็ตาม อิริยาบถใดก็ตาม 
ปัญญาน้ีจะหมุนตัวเหมือนธรรมจักรเร่ือยๆ ไป น่ีปัญญาของพระพุทธเจ้าและ 
ภาวนามยปัญญาแท้ในวงพระพุทธศาสนา

ท่านทั้งหลายจ�าเอานะ อย่าให้เห็นอยู่แต่ในต�ารับต�ารา ให้เห็นอยู่ในหัวใจตน
หวัใจเราบ้างซว่ิาเป็นยังไงปัญญาอนัน้ี พระพทุธเจ้าเลศิ-เลศิเพราะอะไร จากน้ันกย้็อน 
ตลบทบทวนไปได้หมดว่า กเิลสประเภทใดกต็าม ถ้าลงปัญญาประเภทน้ีได้เกดิข้ึนแล้ว 
ต้องเสร็จ ว่าง้ีเลย พดูอย่างอืน่ไม่ถงึใจ บอกว่าเสร็จอย่างน้ันเลย เอ้า กเิลสจะหนาแน่น 
ขนาดไหนก็ตาม เจอปัญญาประเภทน้ีเข้า เป็นพงัทนัทเีลย สมมตุว่ิาเชือ้ไฟมอียูก่ว้างแคบ 
ขนาดไหน ถ้าลงไฟได้จ่อเข้าไปแล้ว ไม่ต้องถามไม่ต้องบอก ไฟจะไหม้ตามเชื้อไปได้
หมด จนกระทั่งเป็นเถ้าเป็นถ่านแล้วถึงจะหยุด นี่กิเลสซึ่งเป็นเหมือนเชื้อไฟ ไฟ คือ 
ตปธรรม ได้แก่ภาวนามยปัญญา จะหมนุตวัไปอย่างน้ัน จะลกุลามไปเร่ือยๆ เป็นอตัโนมตัิ  
หมุนตัวไปเอง ไม่ต้องถูกบังคับเหมือนแต่ก่อน

ทน้ีีกท็ราบได้ว่าอะไรเป็นธรรมชาตทิีฆ่่ากเิลส และค�าว่า ปัญญา-ปัญญา ประเภทใด 
ฆ่ากิเลสสังหารกิเลส พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ด้วยปัญญาประเภทใด พระอรหันต์เป็น 
พระอรหนัต์ได้เพราะปัญญาประเภทใด จะบอกอยูใ่นหวัใจของผู้เป็นๆ น่ันเอง จนกเิลส 
ก็ม้วนเสื่อไม่มีอะไรเหลือเลย ท�าไมจะไม่รู้ว่าปัญญาน้ีเป็นยังไง ปัญญาน้ีฆ่ากิเลส 
หรืออะไรฆ่ากิเลส ก็รู้อย่างแจ้งชัดไม่มีที่สงสัย
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ปัญญาประเภทน้ี ถ้าไม่ได้ประพฤตปิฏบิตักินั มีแต่เรียนจดจ�าตามคมัภีร์ใบลาน 
เฉยๆ กจ็ะไม่พ้นเป็นหนอนแทะกระดาษแหละ และยงัมีทางคิดไปได้ว่าปัญญาประเภทน้ี 
ซึง่เป็นปัญญาส�าคญัมากในวงพทุธศาสนา จะแปรเปลีย่นและกลายเป็นของไม่ส�าคญั 
ไม่มีคุณค่าอะไร ดีไม่ดีนักปราชญ์แผนปัจจุบันจะเกิดขึ้นและต�าหนิว่าปัญญาชนิดน้ี 
ไม่ส�าคัญอะไรเลย เป็นธรรมส่วนเกิน เป็นปัญญาประเภทกาฝากาแฝงอยู่ในวง 
พทุธศาสนา ผู้แต่งกเ็ขยีนกนัแต่งกนัไว้อย่างน้ันแหละ ไม่เหน็จ�าเป็นอะไร น่ัน กค็ดิด ู
ตัง้แต่เทวบตุรเทวดาอินทร์พรหมทัง้หลายก็กว้านเข้ามาว่า กเ็ราๆ ท่านๆ น่ีเอง จะมีจะเป็น 
เทวบตุรเทวดามาจากไหน น่ีเร่ิมเป็นแล้ว เวลาน้ีนักปราชญ์แผนปัจจุบนั เทวบตุรเทวดา 
อินทร์พรหมจะมีมาจากที่ไหน ก็พวกเราๆ ท่านๆ นี้แหละ นรกก็อยู่กับเราๆ นี่แหละ 
ว่างั้น กว้านเข้ามานี้หมดเลย

คนประเภทเรียนลดัน้ีเหรอจะไปรู้เร่ืองของเทวบตุรเทวดาอนิทร์พรหม คนทีค่ยุโม้ 
อยู่เวลานี้เหรอ หลอกโลกอยู่เวลานี้เหรอจะเป็นเทวบุตรเทวดาน่ะ นี่ล่ะปราชญ์สมัย
ปัจจุบนั แปดสมัยปัจจุบนั เข้าใจไหม ปราชญ์กบัแปด มนัแปดมนัแลดอยูนิ่ดๆ เรียกว่า 
แปด แล้วก็ว่าตัวรู้ตัวฉลาด เดินไปไหนก้าวไม่ออก มันหนักความรู้ จะหนักความรู้
อะไรกัน มันหนักกิเลสทับหัวใจรู้ไหม พูดแล้วโมโหจริงๆ นะ ก็พูดด้วยความจริงนี่ 
ถึงโมโห โมโหอย่างน่ีไม่เป็นไรแหละ โมโหอนัน้ี ไม่อยากตคีนฆ่าคนน่ี โมโหธรรมดา 
ที่โมโหก็เพราะถึงใจนั่นเอง

เร่ืองภาวนามยปัญญาน่ี เป็นปัญญาทีล่กึลบัมากทเีดยีว ถ้าไม่ใช่ทางภาคปฏบิตัแิล้ว 
จะไม่รู้จะไม่เหน็ น่ีละทีก่ลวัจะถกูตดัออกจากวงศาสนธรรมของพระพทุธเจ้า จึงท�าให้ 
วิตกวิจารอยู่ไม่วายถึงกับได้น�ามาพูดอยู่เวลาน้ี กลัวปราชญ์แผนปัจจุบันจะตัดออก 
โดยเหน็ว่าไม่ส�าคญั ปัญญาประเภทน้ีเอามาจากศาสนาใดกไ็ม่รู้ ลทัธใิดกไ็ม่รู้ จะอตุริไป 
อย่างนั้นนะ เพราะตัวเองไม่เคยปฏิบัติ ตัวเองไม่เคยเห็น ตัวเองไม่เคยรู้ ก็ไม่เห็น 
ความส�าคญัของศาสนาว่าอนัใดทีเ่ป็นความส�าคญัในศาสนาพทุธเราคืออะไร ท่านบอก 
ว่า อริยสจั อริยสจัประเภทไหนทีส่�าคญัมาก อริยสจักคื็อมรรคสจัน่ันเอง ได้แก่ สมัมาทฏิฐิ  
สมัมาสงักปัโป รวมกนัเข้าในภาวนามยปัญญาน้ีอย่างแยกไม่ออก ถ้าไม่จงใจแยกเพือ่
ท�าลายพทุธศาสนาให้ฉิบหายล่มจมไปถ่ายเดยีวเท่าน้ัน
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เพราะเวลาภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างที่ว่าจริงๆ คือหมุนตัวเพื่อ
เหตกุารณ์อยูต่ลอด ไม่ว่าจะยนื จะเดนิ จะน่ัง จะนอน ถ้าลงกเิลสไม่สิน้จากใจเสยีจริงๆ  
จนไม่มอีะไรเหลอืแล้ว ยงัไงปัญญาประเภทน้ีจะไม่หยดุท�างานเลย แม้แต่นอน ยงัต้อง 
ได้ร้ังเอาไว้ ร้ังคืออย่างไร คอืหกัห้ามไว้เพือ่ไม่ให้พจิารณาเลยเถดิด้วยความเพลนิใน
งานทีท่�า ท่านจึงว่า อทุธจัจะ ปัญญาฟุง้เกนิไปในสงัโยชน์เบือ้งบน สงัโยชน์เบือ้งต�า่ ๕  
ได้แก่ สกักายทฏิฐ ิวจิิกจิฉา สลีพัพตปรามาส กามราคะ ปฏฆิะ ส่วนรูปราคะ อรูปราคะ  
มานะ อุทธัจจะ อวิชชา น่ีเป็นสังโยชน์เบื้องบน สังโยชน์เบื้องบนน้ีจะละด้วย 
อรหัตตมรรค

อทุธจัจะ น่ีหมายความว่าอย่างไร น่ันละจะวิง่เข้ากนัตรงน้ี อทุธจัจะ คอื จิตเวลา 
ฆ่าหรือถอดถอนกิเลส จะเพลนิในการฆ่าในการถอดถอน เพลนิในการคุย้เข่ียขดุค้น 
หากิเลสเพื่อฆ่าเพื่อสังหารมัน นี่ต้องได้รั้งเอาไว้ ค�าว่า รั้ง เอาไว้ คือถึงเวลาที่จะพัก 
เข้าสูส่มาธใิห้สงบอารมณ์เป็นพักๆ ไป กิริยาของจิตทีท่�างานน้ันให้พกั เรียกว่า พกังาน  
ต้องพกั เหมอืนกับการพักผ่อนนอนหลบั แต่จิตจะไม่อยากพกั มนัจะหมนุของมันเร่ือย 
เหมือนเศรษฐีเพลินในรายได้นั่นแหละ อันนี้ราคาเท่าไร อันนั้นราคาเท่าไร ลูกค้านั้น 
เข้ามาช่องน้ัน ลกูค้าน้ีเข้ามาช่องน้ี อนัน้ันราคาเท่าน้ัน อันน้ีราคาเท่าน้ี เศรษฐเีลยจะตาย 
เพราะไม่ได้กินข้าว อันนี้ก็เหมือนกัน เศรษฐีธรรมเป็นอย่างนั้นแหละ

พระพุทธเจ้าท่านถงึบอกว่า อทุธจัจะๆ แต่เราไม่รู้ว่าอทุธจัจะหมายความว่าอย่างไร  
เวลาไปเจอเข้า อุทธัจจะนี้ไม่ได้เหมือนอุทธัจจะในนิวรณ์ ๕ นะ ในนิวรณ์ ๕ มีอยู่ 
ในสามญัชนทัว่ๆ ไป อทุธจัจกกุกจุจะ ในนิวรณ์ ๕ น่ันคือทัง้ฟุง้ซ่านทัง้ร�าคาญ อนัน้ี 
อทุธจัจะ คอืเพลนิ-เพลนิในการค้นการพนิิจพจิารณา ถงึปัญญาข้ันน้ีแล้วเป็นอย่างน้ัน  
อุทธัจจะนี้ต้องเพลินในงาน ไม่อยากจะเข้าพักในเรือนคือสมาธิ จนกระทั่งกิเลสไม่มี 
อะไรเหลอืถงึจะหยดุ หากกเิลสยงัมอียู ่จะต้องหมนุอยูอ่ย่างน้ีตลอดไป ไม่ว่าจะเดนิเหนิ 
ไปไหนก็ตาม นั่งก็ตาม นอนก็ตาม แม้ที่สุดสมมุติว่าเรารับประทานอาหารอยู่ก็ตาม  
อาหารจะสัมผัสเพียงลิ้นเพียงปากเท่าน้ัน แต่ระหว่างธรรมกับกิเลสฟัดกันน้ี จะไม ่
เก่ียวข้องกับรสอาหารน้ีเลย ไม่ได้สนใจกบัอาหารน้ี หมุนติว้ๆ น่ันแลงานของธรรมทีฆ่่า 
กิเลสเป็นอย่างนั้น งานของภาวนามยปัญญาเป็นอย่างนั้น หมุนติ้วๆ อยู่โดยล�าพัง
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จนกระทั่งกิเลสได้ม้วนเสื่อหมดไม่มีอะไรเหลือเลย เรียกว่ากิเลสขาดสะบั้นลง 
ไปหมด ปัญญาน้ีไม่ต้องบอกก็ยุตเิอง อทุธจัจะ ผ่านไปแล้วไม่ฟุง้อกี คอืไม่เพลนิเกนิไป  
ถึงความพอด ีน่ีละภาวนามยปัญญา เป็นปัญญาทีฆ่่ากเิลสไม่มีกเิลสตวัใดเหลอื อนุสยั 
กอ็นุสยัเถอะ ไม่พ้นจากภาวนามยปัญญาน้ีไปได้ เพยีงล�าพงัปัญญาเราธรรมดาทีค่ดิอ่าน 
ไตร่ตรองจะไปฆ่ากเิลสให้สิน้ไปจากใจน้ัน อย่าหวงั ว่าง้ีเลย แม้เราตวัเท่าหนูน้ีกต็าม  
ไม่ได้อวด แต่กล้าพดูว่าอย่าหวงั ว่าง้ีเลย ต้องขึน้เวทเีองซถีงึจะรู้กนั ไม่ขึน้เวท ีมีแต่เฮๆๆ  
อยูเ่ฉยๆ รอบเวทไีด้เร่ืองอะไร อยากให้ได้อย่างใจเจ้าของ แต่ผู้เขาต่อย เขาจะตายน่ะ น่ีให้ 
ระหว่างกเิลสกบัธรรมต่อยกนับนเวทขีองผู้ปฏบิตัดิซูเีป็นยงัไง ให้มนัรู้เองซ ีอนัน้ีมแีต่ 
เฮๆๆ อยูน่อกวงความเพยีรและหลบัครอกๆๆ ภาวนาไม่ได้เร่ือง มสีารประโยชน์อะไร

ให้จ�าเรื่องเหล่านี้ไว้นะ แม้หลวงตาบัวตายแล้วก็ตาม นี้พูดอย่างอาจหาญว่างั้น
เลยนะ พดูตามความจริง ไม่ได้พดูด้วยความโอ้อวด พดูตามหลกัความจริงเป็นยงัไง 
ก็ว่าอย่างน้ัน ดึงออกมาให้เหน็เลย ศาสนาพระพทุธเจ้าเป็นยงัไง เหมอืนอย่างน้ีแหละ
ดเูอา ปัญญาประเภทน้ีเป็นปัญญาทีล่กึลบัมากทีส่ดุเกนิกว่าจะคาดคะเนด้นเดาได้ถกู
ถ้าไม่เป็นขึ้นกับตน ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้ว่าอย่างนี้เลย บอกว่าเท่านั้น ถ้าธรรมดาเรา 
จะเรียนจดๆ จ�าๆ มาธรรมดา ไม่มหีวงัทีจ่ะรู้ปัญญาขัน้น้ี จะให้ปัญญาข้ันน้ีเกดิไม่มหีวงั  
น่ีซพิวกเราไม่ได้สนใจทางทีจ่ะให้ปัญญาประเภทน้ีเกดิ สดุท้ายกม็าคดัปัญญาหรือตดั
ปัญญานี้ออกโดยเห็นว่านอกจากศาสนาพุทธไป และว่าปัญญาประเภทนี้เป็นปัญญา
ปลอม ปัญญาแฝง มันจะออกแบบนี้นะให้ระวังให้ดี

เพราะฉะนั้นถึงได้เตือนเอาไว้ว่า หลวงตาบัวไม่ได้อยู่นานนะ ไม่ได้อยู่ค�้าฟ้านะ  
น้ีเกิดมาเพ่ือตายเหมอืนกนั ให้จ�าค�าพดูอนัน้ีไว้ เวลาหลวงตาตายแล้ว จะได้จ�าเร่ืองน้ีไว้  
จะมไีด้จริงๆ นะ สาเหตทุีจ่ะให้มใีห้เป็นได้กเ็พราะคนไม่สนใจปฏบิตั ิแต่จะตัง้ตวัเป็น 
นักปราชญ์อาจารย์สมยัเรียนลดั นักปราชญ์จรวดดาวเทยีมน่ันซ ิจะตดัเข้าไปๆ เดีย๋วก ็
ตดัคอเจ้าของ นอกจากตดัคอคนอืน่ทีเ่ป็นชาวพทุธจ�านวนมากมายให้เหน็ผิด ขาดผล 
ขาดประโยชน์มหาศาล แล้วก็ตัดคอเจ้าของเข้าไปอีกเป็นการแถมท้ายให้ฉิบหายไป
ตามๆ กัน เอาละพอ
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พูดท้ายเทศน์

ภาวนามยปัญญา น่ีเป็นธรรมทีส่�าคญัมาก เป็นปัญญาทีส่�าคัญมาก เป็นรากแก้ว
ของอริยสัจเลย แต่กลัวจะถูกลบล้างไป ได้เห็นแล้วทุกวันนี้เริ่มลบล้างไป-ลบล้างไป  
ทัง้นรกและสวรรค์กจ็ะถกูลบล้างไปด้วยความรู้ความเหน็อนัจอมปลอมว่าไม่ม ีมเีฉพาะ 
สวรรค์อยู่ในหัวอก นรกอยู่ในใจนี้เท่านั้น หลักธรรมท่านสอนไว้ว่า อย่าท�าความชั่ว  
ถ้าท�าความชัว่แล้ว ความชัว่น้ีจะพาให้ไปเสวยทกุข์ในแดนนรก ให้สร้างความดี อนัน้ี 
ไม่ให้ละเว้น ให้บ�าเพญ็ความด ีน้ีคือทางเข้าไปสูส่วรรค์ และเม่ือไปถงึสวรรค์แล้ว กจ็ะได้ 
เสวยกุศลของเจ้าของน่ันแหละ เม่ือไปตกนรกก็จะไปเสวยกรรมของเจ้าของน่ันเอง 
จึงต้องบอกให้ละ อย่าท�าบาปหยาบช้า

พวกเทวบตุรเทวดาอนิทร์พรหมอะไรท่านสอนไว้หมด ท่านสอนด้วยความลมืตา
เห็นจริงๆ คือ ตาญาณ ส่วนพวกเรามันคลังกิเลสมืดบอด พากันหลับตาลบล้างว่า 
เทวบุตรเทวดาก็พวกเราๆ ท่านๆ นี่แหละ จะมีเทวบุตรเทวดามาจากที่ไหน ทั้งๆ ที่
พระพทุธเจ้า ถ้าหากว่าภาษาปัจจุบนัน้ีเขาเรียกว่า แสดงไว้บอกไว้ในตารางสอนอยูแ่ล้ว 
สตถฺา เทวมนุสสฺานํ เป็นครูทัง้เทวดาและมนุษย์ทัง้หลาย ฟังซ ิไม่ใช่ตารางสอนจะว่า 
ยงัไง อฑฒฺรตเฺต เทวป�หฺนํ ตอนเทีย่งคนืล่วงไปแล้ว ทรงแก้ปัญหาเทวดาและประทาน 
พระโอวาทแก่เทวดาทัง้หลาย ตัง้แต่ชัน้ท้าวมหาพรหมลงมา น่ีตารางสอนพระพทุธเจ้า  
น้ีพระโอวาทพระพทุธเจ้า ผู้ทีห่แูจ้งตาสว่าง ทกุสิง่ทกุอย่างสว่าง บอกมาตามความสตัย์
ความจริงอย่างน้ีต่อพวกเราให้สมบรูณ์เตม็ที ่พดูง่ายๆ ว่าอะไรมอียู ่พระองค์น�ามาแสดง 
ให้เห็นเต็มที่เต็มภูมิของศาสดา

แต่พวกเรานี้เป็นพวกตัดเข้าไป-ตัดเข้าไป ตัดเข้าไปด้วยความหูหนวกตาบอด
เวลาน้ีทเุรศมากทีส่ดุนะ อนัใดทีเ่จ้าของไม่รู้ไม่เหน็ กว่็าอนัน้ันไม่มแีล้วตดัออกเสยี สิง่ใด 
ทีเ่จ้าของไม่เจอ กว่็าสิง่น้ันไม่มแีล้ว ตดัออกๆ น่ีซ ิทเุรศนะ เพราะฉะน้ัน เราถงึได้รีบ 
เตอืนเอาไว้ว่า ภาวนามยปัญญาน้ีจะถกูตดันะ เพราะไม่ได้ท�าน่ี คดิดูซ ิเทวบตุรเทวดา 
เดี๋ยวนี้ก็เริ่มตัดแล้ว เริ่มลบล้างแล้วว่าไม่มี มีก็พวกเราๆ ท่านๆ นี่แหละเทวบุตร
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เทวดาอนิทร์พรหมทีป่ระทานไว้ในศาสนธรรม กจ็ะถกูตดัออกจากบญัชีแห่งความมอียู ่
ของตนๆ ไม่อาจสงสัย

สิง่ทีเ่ป็นอยูใ่นมนุษย์เราน้ี เป็นเทพโดยสมมุตใินเมอืงมนุษย์เรา ท่านกบ็อกไว้แล้ว  
เช่น พระราชามหากษัตริย์เป็นต้น เป็น สมมุติเทพ ที่โลกทั้งหลายได้สมมุติเป็นที่
ยอมรับกัน อปุปัตตเิทพ เทวดาโดยหลกัธรรมชาตจิริงๆ เป็นเทวบตุรเทวดาโดยก�าเนิด 
ที่เกิดอยู่ตามหลักธรรมชาติบุญกรรมของตัวเอง ส่งไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอินทร์
พรหม ท่านกบ็อกไว้แล้ว ตลอดถงึ วสิทุธเิทพ เทวดาโดยความบริสทุธิ ์ภพชาตต่ิางๆ  
ขาดสะบั้นออกจากพระทัยหรือใจ กลายเป็นพระทัยหรือใจที่บริสุทธิ์ข้ึนมา ได้แก่ 
พระพทุธเจ้า พระปัจเจกพทุธเจ้า และบรรดาสาวกอรหตัอรหนัต์ พระพทุธเจ้ากน็�ามา 
แสดงอย่างไม่บกพร่องว่าอะไรมีอย่างไร ก็ทรงแสดงบอกไว้ไม่ได้บกพร่องเลย

คิดดูซ ีมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ใครจะไปค้านพระพทุธเจ้าได้ ถ้าไม่ใช่พระอรหนัต์  
ส�าหรับพระอรหนัต์แล้ว ท่านต้องรู้ นิพพาน ๑ ถ้าธรรมดาจะพดูไว้ท�าไม น่ันละเอยีด 
ขนาดน้ันแลพระพทุธเจ้าของพวกเรา เม่ือเวลาพระอรหนัต์ก้าวเข้าไป-ก้าวเข้าไปน้ี เพราะ 
พระอรหนัต์ท่านกเ็หน็อยูเ่หมือนกนั ค้านกนัได้ยงัไง พอก้าวเข้าไปๆ มรรค ๔ ผล ๔  
ก้าวกันมาเป็นธรรมคู่ๆ นี้ ยังเป็นสมมุติๆ โสดาปัตติมรรค-โสดาปัตติผล ตลอดถึง 
อรหัตตมรรค-อรหัตตผล น่ียังเป็นธรรมคู่ๆ ยังเป็นสมมุติน่ี พอก้าวเข้าเต็มภูมิ 
เหมือนอย่างเราก้าวขึ้นบันได พอเท้าน้ีขึ้นถึงพื้นบ้านแล้ว ก้าวน้ียังไม่ละจากบันได 
ขัน้สดุท้าย น่ีแลมรรคกบัผลก�าลงัก้าวกันอยู ่ยงัท�างานอยู ่พอเท้าข้างซ้ายน้ีก้าวข้ึนไป 
ถงึพืน้บ้านด้วยกนักบัเท้าข้างขวาแล้ว หยดุกึก๊ตรงน้ัน น่ันคอืนิพพาน ๑ น่ีคือธรรมส�าคัญ  
ถ้าไม่ทรงแสดงไว้ให้สมบรูณ์ตามน้ี พระพทุธเจ้าจะทรงถกูตงิจากสาวกอรหนัต์ทัง้หลาย 
โดยไม่อาจสงสัย 

เอ้า ทน้ีีถ้าหากพระอรหนัต์ท่านไป ท่านกจ็ะไปแบบน้ันน่ี เพราะเป็นหลกัธรรมชาติ
จะต้องเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ พอกึ๊กเข้าไปอย่างนั้นแล้ว เรื่องอันหนึ่ง 
จะถกูตงิจากพระสาวกทัง้หลายนะ อนัหน่ึงพระองค์ไม่เหน็ทรงแสดงไว้ อนัทีเ่ลยจาก
ธรรมคู่ๆ  น้ีไปแล้ว น่ีอย่างน้อยกถ็กูตงิถกูค้านอยูน่ั่นแหละว่า อนัหน่ึงไม่เหน็แสดงไว้  
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น่ีแลเพือ่ให้สมภมูขิองศาสดาเอกไม่ให้มีความบกพร่อง กว่็า มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑  
น่ัน พอพระอรหนัต์ก้าวเข้าน่ีป๊ับ เหน็แล้วยอมรับเลยว่าพระพทุธเจ้าละเอยีดจริง น่ีละ 
เชือ่พระพทุธเจ้าเชือ่อย่างน้ีซ ิพระอรหนัต์รู้ฉันใด พระพทุธเจ้าทรงรู้ไว้แล้วๆ หาทีค้่าน 
ไม่ได้แล้วๆ เมือ่เป็นเช่นน้ีจะไปทะนงตนอยูไ่ด้ยงัไงคนเรา เพราะหาความจริงอยูแ่ล้วน่ี  
จะเอาอะไรมาทะนง นี่ซิที่ส�าคัญ
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ธรรมสถิตที่ใจ

เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๒ 

ธรรมของพระพุทธเจ้าตั้งแต่พื้นๆ แห่งธรรม จนถึงวิสุทธิธรรม ธรรมเหล่านี้ 
เราจะไปหาไปค้นที่ไหนไม่พบไม่เจอไม่มีทางสัมผัสได้ นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้น 
เพราะฉะน้ัน ธรรมกบัใจจึงเป็นของคูเ่คียงกนัเป็นล�าดบัล�าดาแห่งการปรับใจของตวัเอง 
ให้เหมาะกับธรรมขัน้น้ันๆ แล้วเราจะได้เหน็ความแปลกประหลาดของธรรมทีส่มัผัสใจ 
และสถิตอยูกั่บใจ เมือ่มาเป็นสมบตัขิองตนไปโดยล�าดบัล�าดาแล้ว ธรรมท่านสอนลง 
ที่ใจ ไม่สอนลงที่ไหน

โลก ก็ดังที่พวกเราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอยู่น้ีแลว่ากว้างแสนกว้างหรือกว้าง 
ขนาดไหน ไม่มีใครค�านวณได้ แต่ธรรมน้ันแม้จะกว้างจะละเอยีดขนาดไหน กไ็ม่มทีี่ 
ไหลลง ไม่มีที่จอดที่แวะ ไม่มีที่สถิต นอกจากใจเท่านั้นที่ธรรมจะเข้าสัมผัสสัมพันธ์ 
จะสถติอยูไ่ด้ มใีจอนัเดยีว ใจท่านใจเรา ใจสตัว์ใจบคุคล ตามขัน้ตามภมูขิองใจของ
อปุนิสยั ธรรมจึงลงสูจุ่ดเดียวน้ี และมธีรรมชาตคิอืความรู้ ได้แก่ใจดวงเดยีวน้ีเท่าน้ัน 
ทีจ่ะรับทราบธรรมทัง้หลายได้ เพราะฉะน้ัน ท่านจึงสอนลงทีใ่จๆ ในธรรมท่านกบ็อกแล้ว 
เป็นบาลว่ีา มโนปพุพฺงฺคมา ธมมฺา มโนเสฏฺ€า มโนมยา คอื สิง่ทัง้หลายมใีจเป็นใหญ่  
มีใจเป็นประธาน ส�าเร็จแล้วด้วยใจ แม้ธรรมทั้งหลายก็รวมลงอยู่ที่ใจนี้ ท่านจึงสอน
ให้ช�าระ

แต่เวลาน้ีท�าไมใจจึงไม่รู้ ทัง้ๆ ทีธ่รรมมอียูต่ัง้แต่กาลไหนๆ มา จนก�าหนดกฎเกณฑ์ 
ไม่ได้ว่าธรรมนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไร เช่นเดียวกับโลกมีมาแต่เมื่อไรนั่นเอง เราก็ยังทราบ
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ไม่ได้ เพราะจิตนี้รู้มันไม่ได้ รู้เข้าสู่จุดแห่งธรรม จึงไม่ได้สัมผัสธรรม ไม่ได้รู้เพื่อจะ 
สั่งสมธรรมให้เป็นคลังของธรรมให้เป็นที่สถิตของธรรม กลับตรงกันข้าม มันเสาะ
มันแสวงหาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาสู่จิตใจ สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยก็คือสิ่งที่เป็นข้าศึก
กับธรรม ในศัพท์ของศาสนาท่านให้ชื่อว่า กิเลส ค�าว่ากิเลสเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
ก็กระเทือนไปหมดในความเป็นภัยแห่งธรรม หรือความเป็นภัยกับธรรมทั้งหลาย

ใจที่ไม่สามารถจะรับทราบธรรมตั้งแต่ขั้นพื้นๆ จนกระทั่งถึงวิสุทธิธรรมที่เป็น
ธรรมเหนือโลก สุดขีดสุดแดนของโลกไม่มีประมาณ ก็เพราะจิตของเราไม่ได้ไปใน
แนวทาง หรือไม่ได้ปรับตัวไปในแนวทางแห่งธรรมข้ันน้ันๆ มีแต่สิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่ง 
ฝังแน่นอยู่ภายในจิตของเรามากกว่าธรรมที่จะซึมซาบเข้ามาได้เป็นผู้บงการ กระดิก
ออกมาแง่ใด ความกระดิกออกมาก็ถูกผลักดันออกมาจากธรรมชาติที่มีก�าลังฝังอยู่
ภายในจิตใจนั้น

เพราะฉะนั้น ความรู้ของใจจะรู้มาตั้งกัปใดกัลป์ใดก็ตาม จนกระทั่งปัจจุบันนี้ 
ตั้งแต่วันเกิดมาถึงเด๋ียวน้ี ก็มีแต่การเสาะการแสวงการสั่งสมสิ่งที่เป็นภัยโดยหลัก
ธรรมชาติหรือโดยอัตโนมัติ มากกว่าที่จะเสาะที่จะแสวงหาอรรถหาธรรมทั้งหลาย  
แม้การเสาะแสวงหาธรรมมีอยู่ ก็เป็นกาลเป็นเวลาในขณะที่ถูกบังคับด้วยความจงใจ 
ปฏิบตัธิรรมบ�าเพญ็ธรรมท�าบญุให้ทานไปเท่าน้ัน พอสิน้จากขณะน้ันไปแล้ว สิง่ทีเ่ป็น
ภัยน้ันมันก็ท�างานของมันตามอัตโนมัติไปโดยล�าดับ เช่นดังที่เคยเป็นมาแล้วตั้งกัป 
ตั้งกัลป์ และจะเป็นไปอีกเช่นนั้นถ้าอ�านาจแห่งธรรมไม่เหนือกว่า

จงึเป็นสิ่งที่ล�าบากส�าหรับสัตว์ทั้งหลายถ้าไม่มีผู้แนะแนวทางให้รู้ให้เข้าใจในวิธี
เสาะแสวงหาธรรม ในวิธีบ�าเพ็ญธรรมเข้าสู่ใจ ใจจะไม่มีช่องมีทางได้สัมผัสสัมพันธ์
กบัธรรม และไม่เป็นช่องไหลมาแห่งธรรมเพราะความประพฤตเิพือ่กศุลธรรมน้ันเลย 
จะมตีัง้แต่ทางไหลเข้าและบรรจุเตม็ไปหมดภายในใจดวงน้ีด้วยพษิภัยทัง้หลายน่ันแล  
โลกจึงได้รับความทุกข์เพราะเหตุนี้เอง

ค�าว่า โลก กห็มายถึง จิตวญิญาณของแต่ละดวงๆ น้ีเป็นของส�าคญัมากยิง่กว่า 
วัตถุอืน่ใด ทีจ่ะให้ชือ่เขาว่าเป็นโลกเป็นสงสาร เพราะสิง่เหล่าน้ันเขาไม่มคีวามหมายใน



402

ตวัของเขาเลย ดนิ เรากใ็ห้ชือ่ให้นามแก่เขาว่าเขาเป็นดิน ว่าเขาเป็นน�า้ เป็นลม เป็นไฟ  
เป็นอากาศธาต ุหรือเป็นแร่ธาตตุ่างๆ มแีต่มนุษย์เราน้ีไปให้ชือ่ให้นาม ไปส�าคญัมัน่หมาย 
เขาว่าเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี แล้วว่าเป็นโลก ความจริงเขาไม่ทราบความหมายของเขาเลย
ว่าเขาเป็นอะไร จึงไม่เป็นข้อหนักแน่นทีเ่ราจะน�ามาพดูว่าโลก ยิง่กว่าจิตวญิญาณของ
แต่ละดวงๆ แห่งสตัว์ทัง้หลายเตม็อยูใ่นโลกธาตน้ีุ ผู้ได้รับความสขุกด็ ีได้รับความทกุข์ 
ก็ดี ได้รับบาปรับบุญก็ดี คือจิตนี้เป็นส�าคัญ

เพราะฉะน้ัน ค�าว่า ทกุข์ จึงหมายถึงจิตแต่ละดวงๆ มกีีล้่านๆ ดวง กไ็ม่พ้นทีท่กุข์ 
จะเข้าไปปลกูบ้านปลกูเรือนอยู่ในจิตดวงน้ันๆ ต้องมีด้วยกนัทกุดวง ขึน้ชือ่ว่ากเิลส มอียู่ 
ในนั้นแล้ว ทุกข์ต้องมีอยู่ในนั้นตามส่วนของกิเลสที่มีมากมีน้อย แม้เป็นผู้มีอุปนิสัย 
สามารถทีจ่ะบรรลธุรรมได้อยู ่แต่กไ็ม่พ้นทีก่เิลสจะฝังอยูใ่นใจดวงน้ัน ซึง่ยงัไม่ได้บรรลุ 
ธรรมถึงขั้นสูงสุดแล้ว ก็จะต้องได้รับความทุกข์อยู่โดยดี นี่แลธรรมของพระพุทธเจ้า
ท่านสอนโลก ให้พึงทราบว่าสอนหัวใจสัตว์ สั่งสอนหัวใจสัตว์ ปลดเปลื้องหัวใจสัตว์ 
ช�าระล้างหัวใจสัตว์ที่สกปรกโสมมไปด้วยสิ่งที่จะให้ได้รับความทุกข์ความทรมาน

เพราะใจสกปรกไม่ได้เหมือนสิ่งทั้งหลายสกปรก น้ันเขาไม่มีความหมายอะไร  
สกปรกไม่สกปรก เขาก็ไม่เป็นทกุข์ แต่ใจทีส่กปรกด้วยอ�านาจของกเิลสตณัหาฝังจม 
อยูภ่ายในน้ีเป็นทกุข์มากน้อยตามส่วนของกเิลสน้ันแล ท่านจึงเรียกว่า กองทกุข์ โลกน้ี 
เป็นทุกข์ ก็ต้องหมายถึงจิตใจของแต่ละดวงๆ เป็นทุกข์ การตรัสรู้ธรรมก็ตรัสรู้ที่ 
ดวงใจของพระพทุธเจ้าในเบือ้งต้น แล้วกน็�ามาประกาศสอนโลกซึง่เตม็ไปด้วยกองทกุข์  
หรือสอนโลกอนัเป็นแหล่งแห่งความทกุข์ทัง้หลายตัง้อยู ่ได้แก่จิตใจของสตัว์โลกแต่ละ 
ดวงๆ ผู้มีความสามารถทีจ่ะรับทราบได้ในธรรมทัง้หลาย พระองค์กแ็นะน�าสัง่สอนตาม 
ขั้นตามภูมิของตนๆ เป็นล�าดับมา ตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งปรินิพพาน

เฉพาะพระพทุธเจ้าของเราน้ี ยงัประทานพระโอวาทค�าสัง่สอนคอืแนวทาง หรือน�า้
ส�าหรับชะล้างสิง่ทีส่กปรกอยูภ่ายในจิตใจของสตัว์ไว้ตัง้ ๕,๐๐๐ ปี ยงัไม่ได้สิน้สดุยตุิ 
ไปตามการปรินิพพานของพระองค์เลย ก็เพราะพระเมตตาน่ันเอง เหตุที่จะเมตตา
เพราะอะไร เพราะความทุกข์ความทรมานที่สัตว์ทั้งหลายได้รับกันอยู่เร่ือยมาตั้งแต่
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กปัไหนกลัป์ใดน้ัน พระองค์เป็นพระองค์หน่ึงทีไ่ด้เคยสมัผัสสมัพนัธ์ ได้รับความทกุข์ 
ความทรมานมาเช่นเดยีวกับสตัว์ทัง้หลายเหล่าน้ันโดยไม่มทีางสงสยั ความทกุข์น้ันเป็น 
เครื่องบีบบังคับสัตว์ในภพนั้นๆ มามากน้อยเพียงไร ความทุกข์ของพระองค์ที่ก�าลัง
ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสาร ก็ย่อมสัมผัสสัมพันธ์ความทุกข์มากน้อยเช่นเดียวกับสัตว์
ทั้งหลายนั้น

เมื่อพระองค์ได้หลุดพ้นออกไปแล้ว โทษแห่งความเป็นมาของพระองค์มีมาก
ขนาดไหน โทษแห่งความเป็นมาของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นฉันนั้น จึงมีพระเมตตาอย่าง
เต็มสัดเต็มส่วน เพราะความเห็นโทษในสิ่งเหล่านั้น แล้วสั่งสอนสัตว์โลกเต็มพระทัย
ซึง่เตม็ไปด้วยพระเมตตาล้วนๆ ไม่ได้สัง่สอนธรรมดาๆ เหมอืนเราทัง้หลายสัง่สอนกัน  
เหมือนโลกทั้งหลายสั่งสอนกัน เหมือนคนมีกิเลสทั้งหลายสั่งสอนกัน

เพราะผู้สิน้กเิลสอนัเป็นตวัภัยส�าคญัน้ัน ย่อมผ่านภยัจากกเิลสมาแล้ว พระพทุธเจ้า 
ของเราก็เรียกว่าประจักษ์พระทัย พระสาวกอรหัตอรหันต์ทั้งหลายก็ประจักษ์ใจ คือ
ประสบมาแล้วอย่างเต็มหัวใจ จึงต้องเห็นโทษเต็มหัวใจเช่นเดียวกัน แม้ทุกข์เหล่านี้
เพราะกิเลสเป็นเครื่องสั่งสมทุกข์ขึ้นมานั้นอยู่ในหัวใจดวงใดๆ ย่อมจะต้องเป็นทุกข์
เหมือนกนัน้ี พระองค์เคยทรมานฉันใด ทรมานมาเพราะกเิลสบบีบงัคบัหรือบบีบีส้ไีฟ
มาฉันใด สตัว์ทัง้หลายกเ็ป็นฉันน้ัน สตัว์ทัง้หลายเป็นฉันใด พระองค์กเ็คยเป็นฉันน้ัน 
มาด้วยกัน

ค�าว่า พ้นทกุข์ น้ี ไม่เพยีงแต่ว่าพ้นมาเฉยๆ ดงัทีเ่ขาพ้นจากคุกจากตะรางมา ซึง่เขา 
กไ็ม่เหน็วเิศษวโิสอะไรถ้าพ้นธรรมดาอย่างน้ี พ้นมากม็าเป็นคนสามัญทัว่ไปเหมอืนโลก 
ทัง้หลาย เป็นแต่เพยีงว่าสงัคมยอมรับว่าเป็นคนธรรมดาสามัญ ไม่ได้เป็นคนขีค้กุขีต้ะราง 
ที่สังคมรังเกียจเหมือนอยู่ในเรือนจ�านั้นเท่านั้น เวลาออกมาแล้วก็ไม่เห็นมีดีกรีอะไร 
ความสขุเพราะการออกมาจากเรือนจ�า กเ็พยีงไม่ถกูกดขีบ่งัคบัทัง้ทางร่างกายและจิตใจ 
เท่าน้ัน และความรู้สกึทีว่่าตนเป็นนักโทษน่ีกจ็างหายไป แต่ทีเ่ป็นแผลเป็นอยูใ่นน้ันว่า
เคยเป็นนักโทษน้ันย่อมฝังใจอย่างลกึอยู ่เม่ือเป็นเช่นน้ัน แม้ออกมาจากเรือนจ�าแล้ว 
ก็จะมีความสขุความวเิศษวโิสต่างจากคนทัง้หลายไปอย่างไรบ้าง ไม่ได้มอีะไรต่างกนั
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ส่วนพระพทุธเจ้าได้หลดุพ้นจากทกุข์น้ี เมือ่หลดุพ้นจากทกุข์แล้ว ยงัมบีรมสขุเป็น 
เครื่องรับรองพระทัยของพระพุทธเจ้าด้วยพระทัยที่บริสุทธิ์ ความสุขอันนี้เป็นเครื่อง 
รับรอง เป็นเคร่ืองยืนยัน เป็นเคร่ืองเสริมให้เด่นที่สุดเหนือโลกสงสาร ที่ว่ายอด 
โลกุตรธรรม กค็อืใจทีบ่ริสทุธิ ์ธรรมทีบ่ริสทุธิค์รองกนัเป็นบรมสขุดังทีท่่านว่า นิพพฺานํ  
ปรมํ สุขํ นั่นละ ค�าว่า ปรมํๆ นั้น อยู่กับใจของท่านผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสโดย 
ประการทัง้ปวงแล้ว ท่านทรงความสขุอนัน้ีอย่างสมบรูณ์ ทีโ่ลกทัง้หลายมกีเิลสไม่สามารถ 
ทีจ่ะครองได้เลย ไม่สามารถทีจ่ะเสวยได้เลย เพราะฉะน้ัน เมือ่พระองค์ทรงหลดุพ้นแล้ว  
เวลาประกาศธรรมสอนโลกจึงสอนลงอย่างเน้นหนักในเร่ืองโทษทัง้หลาย กถ็งึพระทยั
เพราะพระองค์เคยผ่านมาแล้วไม่มทีีส่งสยั ความหลดุพ้นจากทกุข์ทัง้หลายอนัเป็นธรรม 
ประเสริฐ พระองค์กค็รองอยู่แล้ว จึงทรงสัง่สอนอย่างเตม็อรรถเตม็ธรรมจนสะเทอืน
โลกธาตุ ไม่มีใครสามารถเป็นคู่แข่งได้เลย

สิง่ทีรั่บรองยนืยนัในความหลดุพ้นน้ัน กค็อื ปรม ํสขํุ น่ีพระองค์กท็รงไว้อย่างเตม็
พระทัยแล้ว เหตุใดการสั่งสอนสัตว์โลกจะสั่งสอนธรรมดาสามัญเรานั้นเป็นไปไม่ได้  
ถ้าเป็นภาษาตลาด ก็เรียกว่าเป็นไปอย่างสดุเหวีย่งสดุความสามารถทีจ่ะสัง่สอนสตัว์โลก 
ได้มากน้อยเพยีงไร ให้เหน็โทษจริงๆ เพราะโทษมจีริงๆ อย่างน้ัน พระองค์ได้ผ่านมาแล้ว  
พระองค์เป็นสักขีพยานแห่งความทุกข์ทั้งหลายแห่งนรกทั้งหลาย เพราะพระพุทธเจ้า
เมื่อเป็นสามัญชนธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆ ไป ความรู้สึกก็ย่อมเป็นความรู้สึกสามัญ 
ส�านึกธรรมดา ย่อมท�าได้ทัง้บาปทัง้บญุทัง้คุณทัง้โทษมากน้อยเช่นเดยีวกบัสตัว์ทัว่ๆ ไป  
เมื่อเป็นเช่นนั้น ธรรมไม่ล�าเอียง วิบากกรรมไม่ล�าเอียง ต้องได้เสวยทุกข์มากน้อย 
ตามกรรมของตนทีท่�ามาแล้วเหมือนกับสามญัชนทัว่ๆ ไป แล้วเหตใุดท่านจะไม่ตกนรก
หมกไหม้ไม่ว่าหลมุใดแห่งนรก เพราะเกดิแล้วตาย ตายแล้วเกดิ ด้วยอ�านาจแห่งวฏัจักร 
วัฏจิตนี้พาให้หมุนให้เวียน และกิเลสนี้ยังไม่เพียงหมุนเวียนแค่นี้ ยังเป็นสาเหตุให้
ท�ากรรมและให้เสวยความทกุข์ความทรมานมาเป็นล�าดบัล�าดาอกีด้วย นานขนาดไหน
นับไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้น ท�าไมพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยเป็นคนสามัญธรรมดาเหมือน 
สตัว์โลกทัว่ๆ ไปจะไม่ตกนรกหลมุไหน จะเว้นได้ยงัไง เพราะเกดิแล้วตายเล่านับไม่ได้  
มากต่อมาก ก็คอืจิตวญิญาณทีเ่ตม็ไปด้วยความเกิดความตายของสตัว์โลก เอาอะไร
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ไปแข่ง ในโลกนี้เอาวัตถุอะไรไปแข่งจิตวิญญาณ แม้ดวงเดียวนั้น เพราะมีเรื่องมาก
ต่อมาก

การเกดิการตายของจิตวญิญาณดวงน้ันมากขนาดไหน ยงัไม่มอีะไรสามารถไป 
นับไปแข่งได้เลยว่ามีมากกว่านั้น คือมากยิ่งกว่าการเกิดการตายของจิตวิญญาณดวง
หน่ึงๆ น้ัน เพราะอนัน้ีมมีานานแสนนานแล้ว พระพทุธเจ้าเวลาเป็นสามญัชนธรรมดา  
สามัญชนเขาเป็นฉันใด พระองค์ก็เป็นฉันนั้น จึงจ�าต้องตกนรกเช่นสัตว์โลกทั่วๆ ไป  
ขึ้นชื่อว่าบาปแล้ว ไม่ล�าเอียง ขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้ว ไม่ท�าใจดวงใดให้เป็นอิสระ ต้องให้ 
ท�ากรรมโดยไม่อาจสงสัย แล้วก็เป็นผลของกรรมมาเช่นเดียวกัน ในนรกหลุมต่างๆ  
มกีีห่ลมุ กไ็ม่มเีว้นทีจ่ะไม่ตกนรก ในสตัว์รายหน่ึงๆ ตกด้วยกนัทัง้น้ัน สวรรค์ช้ันพรหม 
กเ็หมอืนกนั เว้นแต่พรหมโลกทีก้่าวขึน้ไปแล้วผ่านไปเลย ดังสทุธาวาส ๕ ช้ัน นอกจากน้ัน  
อายุจะกี่หมื่นปีดังที่ท่านกล่าวไว้ในต�ารับต�าราว่า ๗ หมื่นปี ๘ หมื่นปี วินาทีกินไป 
นาทีกินไป ชั่วโมงกินไป ก็หมดก็สิ้นเช่นเดียวกัน

น่ีพูดถึงเร่ืองความมากแห่งการเกิดการตาย มากแห่งความทุกข์ความทรมาน 
ของสัตว์ที่ติดแนบอยู่กับใจกับภพชาติน้ันๆ ไม่มีประมาณเลย น่ีพระพุทธเจ้าทรง
ประมวลมาเหน็หมดรู้หมด แล้วเหตใุดการสัง่สอนโลกจะสัง่สอนธรรมดา ต้องสัง่สอน
อย่างเตม็ทีเ่ตม็ฐานเตม็พระก�าลงัความสามารถของพระพทุธเจ้าแต่ละพระองค์ๆ น่ันแล  
นอกจากน้ันยงัหยบิยกสิง่ทีว่เิศษวโิสเพราะการพ้นจากทกุข์โดยประการทัง้ปวง พ้นจาก 
กิเลสโดยประการทัง้ปวง ขึน้สูว่มิตุตธิรรม ให้เหน็ธรรมทีเ่ลศิเลอน้ีอกี ส�าหรับผู้ทีห่ลดุพ้น 
จากทกุข์โดยประการทัง้ปวงแล้ว กเิลสสิน้ซากไปแล้ว เป็นผู้ครองวมุิตตธิรรม วสิทุธธิรรม 
อนัเป็นบรมสขุเสมอกัน และหมดปัญหาการเกดิตายสิน้เชงิแล้ว ผู้ทีจ่ะต้องแหวกว่าย 
ต่อไปไม่มวัีนสิน้สดุยตุ ิก็คือผู้กเิลสยงัครองใจอยูน่ั่นแล ฉะน้ัน จงตัง้ปัญหาถามตวัเองว่า  
จะยอมจมอยู่หรือจะไปให้พ้นภัย

เพราะฉะน้ัน พระองค์จึงได้น�ามาแสดง มาท้าทายทัง้สองอย่าง คอืทกุข์เพราะอะไร  
เพราะกิเลส ก็ทรงแสดงให้สัตว์ทั้งหลายทราบอย่างถึงใจ สุขเพราะอะไร ที่ว่าบรมสุข
เพราะอะไร เพราะกเิลสสิน้ซากไป ไม่มสีิง่ใดมาก่อกวน ไม่มสีิง่ใดมายแุหย่ ไม่มสีิง่ใด 
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มาท�าลาย ไม่มีสิง่ใดมาบบีบงัคบัจิตใจน้ีให้เป็นเหมอืนอย่างทีแ่ล้วๆ มา ทีก่เิลสยงัเป็น 
เจ้าอ�านาจครองหวัใจอยู ่ธรรมเป็นเจ้าอ�านาจ ท่านไม่ได้บบีบงัคบัใคร จึงเป็นบรมสขุ 
ได้ด้วยธรรมครองใจ ธรรมที่บริสุทธิ์ครองใจ

การแนะน�าสัง่สอนสตัว์โลก พระองค์สอนลงทีใ่จ เพราะใจน้ีเป็นแหล่งแห่งทกุข์ 
ใจน้ีเป็นคลงัแห่งทกุข์ ไม่มสีิง่ใดในโลกน้ีจะกว้างแสนกว้างขนาดไหนกต็าม ไม่มทีีส่ถติ 
ของทกุข์ ไม่มีทีเ่กดิของกเิลส ทีอ่ยูข่องกิเลส อนัเป็นสิง่บบีบงัคบัสตัว์ทัง้หลายให้ต้อง 
ท�าบาปกรรมต่างๆ และได้รับความทุกข์ความทรมานอย่างนี้ มีใจนี้เท่านั้นๆ แล้วใน 
สามแดนโลกธาตุนี้ จิตวิญญาณมีมากขนาดไหน หากว่าเรามีญาณพอหยั่งทราบแล้ว 
จะหาทางก้าวเดินไปไม่ได้ ถ้าจิตวิญญาณแต่ละดวงๆ เป็นวัตถุแล้ว เราก้าวไปที่ไหน 
จะไม่โดนจิตวิญญาณของสัตว์โลกที่หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายด้วยการเสวยวิบาก
กรรมต่างๆ กันเป็นไม่มี เพราะกิเลสเป็นเจ้าอ�านาจบีบบังคับไม่ให้หลุดให้พ้นไปได้  
จิตวิญญาณของสตัว์จึงมีเตม็อยู่ในสามแดนโลกธาตน้ีุ ถ้ามญีาณหยัง่ทราบบ้าง มนัไม่น่า 
สลดสังเวชจนหัวใจจะพังโน้นเหรอ พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็น...ท่านเห็นอย่างนั้น

รองลงมาก็คือพระอรหันต์ท่านเห็น แต่ท่านไม่หิวไม่โหยว่าท่านรู้ท่านเห็น  
ท่านอยากประกาศอวดโลกอวดสงสาร เหมือนดังกิเลสทีเ่ป็นนักโอ้นักอวด ท่านจึงอยู่ 
อย่างสงบเสง่ียมด้วยความพอดิบพอดไีม่หวิไม่โหย คือความอิม่ธรรมภายในใจ เมือ่ถงึ 
กาลถงึเวลาทีค่วรจะพดูเพือ่เป็นประโยชน์หนักเบามากน้อยเพยีงไร ท่านกน็�าออกแสดง  
โดยยกพระพทุธเจ้าเทดิทนูไว้ข้างหน้า ท่านไม่อาจเอือ้มและแสดงดงัพระพทุธเจ้าของ
เราสัง่สอนโลกน่ันแล โลกไหน แม้แต่บคุคลกเ็หมอืนกนั บคุคลใด ภมิูใด สถานทีใ่ด 
ที่ควรจะเทศนาว่าการประการใดแบบใดกับบุคคลใดบ้าง พระองค์ทรงน�าออกมาให้
พอเหมาะพอดกีบัจริตนิสยัของผู้น้ันๆ จะได้รับประโยชน์เป็นคณะเป็นรายๆ ไป ไม่ได้ 
น�าออกมาแบบพล่ามๆ สุ่มสี่สุ่มห้าเหมือนอย่างผู้ที่มืดด�าก�าตาด้วยกิเลสเลย

น่ีพดูถงึเร่ืองความมมีากของกองทกุข์ เมือ่พระพทุธเจ้าทรงทราบอย่างชดัเจนแล้ว  
จึงต้องสอนโลกให้เตม็เม็ดเตม็หน่วยอย่างน้ี แล้วยกวสิทุธธิรรมขึน้เป็นเคร่ืองประกาศ
ยืนยันว่า นี่น่ะ ความหลุดพ้นแล้วเป็นอย่างนี้ๆ ประการหนึ่ง ทรงหยิบยกขึ้นมาให้
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เหน็ต่อหน้าต่อตาของเรา ความทกุข์ความทรมานมากน้อยเพยีงไร กท็รงประมวลมาว่า  
น่ีน่ะ อย่าสงสยัว่าเราตถาคตเป็นเจ้าของแห่งทกุข์ หรือเป็นท�านบใหญ่ทีร่องรับความทกุข์ 
แต่ผู้เดยีว จิตวญิญาณดวงใดก็เหมือนกันน้ีแล ประหน่ึงว่าอย่าสงสยั อย่าพากนัสงสยั
เรือ่งการเกดิการตาย มแีตเ่รือ่งการหาบการหามกองทุกข์มากน้อยอยูโ่ดยล�าดบัล�าดา
นั่นแล เพราะวิบากกรรมมีอยู่ที่หัวใจสัตว์

ออกจากภพนี้ วิบากกรรมมันไม่ได้ออกจากจิต ติดแนบไปกับใจ ต้องไปเกิด
ได้เสวยความทกุข์ความทรมาน มสีขุมากน้อยกเ็คยม ีมีบญุมากน้อยกไ็ด้รับความสขุ 
สบัปนกนัไป สตัว์โลกจึงมทีัง้สขุทัง้ทกุข์เจือปนกนัไป เพราะไม่ได้ท�าแต่บาปอย่างเดยีว  
บญุกท็�า บาปกท็�า เป็นแต่เพยีงว่าเปลีย่นวาระกนัให้ความสขุบ้าง ให้ความทกุข์บ้าง ในจิต 
ดวงเดียวซึง่เป็นเจ้าของแห่งกรรมน้ันๆ เท่าน้ัน น่ีเป็นหลกัธรรมชาตแิห่งความจริงทีล่บ 
ไม่สูญ

เพราะฉะนั้น จิตวิญญาณนี้จึงเป็นธรรมชาติที่ลี้ลับมาก ธรรมดาสามัญเรานี้จะ
ไม่ทราบได้เลย และไม่ทราบความจรงิของจติวญิญาณดวงนีว่้าเดนิแถวไหน ไปยงัไง 
มายงัไง ความเป็นไปของจิตวญิญาณน้ีไปยังไงมายงัไง ทัง้ๆ ทีม่อียูก่บัทกุสตัว์ทกุบคุคล 
แต่ถูกปิดถูกกั้นเรื่อยมา อย่างที่เรามาถึงภพนี้เวลานี้ เราก็ทราบได้แต่เพียงว่าเราเป็น 
มนุษย์ ซึ่งเป็นชื่อหนึ่งนามหนึ่งในสมมุติของสัตว์ทั่วโลกเท่านั้นว่าเราเป็นสัตว์มนุษย์ 
แล้วก่อนน้ีเราเคยเป็นอะไรเราก็ไม่ทราบ เพยีงอนัดบัทีต่ดิต่อกนัมาสองชาตเิท่าน้ีแหละ 
ชาตปัิจจุบนัน้ีกับชาตทิีผ่่านมาอย่างเม่ือวานน้ี ตายเมือ่วานน้ีมาเกดิวนัน้ี แล้วเม่ือวานน้ี 
เป็นภพใด เกดิเป็นสตัว์ประเภทใด หรือเทวบตุรเทวดาตนใดไม่ทราบ น่ีละมนัปิดมันกัน้ 
มาพร้อมๆ

เร่ืองของกเิลสจึงเป็นสิง่ทีล่ะเอยีดแหลมคมมาก ไม่ให้รู้เร่ืองของมนัเลย มนัจึงได้ 
ครองโลกครองสงสารมาตลอดกาล บรรดาจิตวิญญาณดวงใดๆ เว้นแต่พระพุทธเจ้า 
พระปัจเจกพทุธเจ้าและพระอรหนัต์เท่าน้ัน ทีเ่หนือเง้ือมมอืของมนัไป มนัไม่อาจเอือ้มได้  
นอกจากน้ัน มันเป็นเจ้าอ�านาจครอบง�าไว้หมด และครอบง�าด้วยวธิน้ีีเอง ไม่ว่าจะอากปั 
กริิยาใดทีแ่สดงออก กลมายาของมนัเป็นสิง่ทีบ่บีบงัคับ หรือเป็นสิง่ทีปิ่ดกัน้จิตวญิญาณ 
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ไม่ให้เหน็โทษหรือกลอบุายของมนัได้เลย จนกระทัง่ภพชาตทิีเ่กดิอย่างเปิดเผยอย่างที ่
เราเห็นอยู่นี่ จึงรู้ว่าเราเกิด ภพชาติต่อไปจะเกิดเป็นอะไรก็ไม่ทราบได้อีก

แต่ทีล่ีล้บั กเ็พราะทีผ่่านมาแล้วกเิลสมนัไม่ให้เหน็ไม่ให้รู้ ตลอดถงึสาเหตทุีจ่ะพา
ให้เกดิมาเป็นน้ันเป็นน้ี มันกไ็ม่ให้รู้ เราจึงไม่รู้ เราจึงนอนใจ ทกุข์ขนาดไหนกไ็ม่ทราบว่า 
เป็นมาจากความนอนใจหรือนอนจม มันหากจมมาอย่างน้ีๆ เร่ือยไป ถ้าไม่มธีรรมเป็น 
เคร่ืองสอดส่องมองทะลใุห้เหน็โทษของมันและเหน็คุณค่าของธรรมแล้ว จะก้าวไม่ออก 
หรือไม่ก้าว ไม่สนใจจะก้าว กเ็หมอืนอย่างสตัว์ทีถ่กูขังอยูใ่นหม้อในอะไรกต็าม มนักอ็ยู ่
อย่างน้ันตามประสาของมนั ถงึเวลากโ็ยนลงในหม้อน�า้ร้อน ต่างตวัต่างดิน้แล้วกต็าย
เท่าน้ัน

น่ีละทีพ่ดูถงึเร่ืองจิตวญิญาณมคีวามสลบัซบัซ้อน เราเป็นนักเกิดนักตาย แต่เรา
ไม่ทราบความเกิดความตายของเรา เราเป็นนักท่องเทีย่ว แต่เราไม่สามารถอาจเอือ้มที่
จะทราบความเป็นมาของเราว่าเป็นมาอย่างไร ทัง้ดีทัง้ชัว่ ทัง้สขุทัง้ทกุข์ ซึง่เจือปนกนัมา  
ทัง้มหนัตทกุข์ เรากย็งัไม่ทราบ เท่าทีอ่ธบิายมาน้ีสลบัซบัซ้อนไหม จิตวญิญาณลีล้บัไหม  
เพราะฉะนั้นจึงต้องมีศาสนามีธรรม มีศาสนาก็ตาม ถ้าไม่น�ามาเปิดไม่น�ามาใช้ ไม่น�า 
มาแก้มาถอดมาถอน ก็ไม่มีทางทราบได้เหมือนกัน ท่านจึงสอนให้ปฏิบัติตามหลัก 
ศาสนธรรมที่ได้ศึกษามา

อย่างปริยตั ิท่านสอนไว้เป็นยังไง อวชิชฺาปจฺจยา สงฺขารา ท่านกบ็อกไว้อย่างเปิดเผย  
ส�าหรับท่านผู้รู้เต็มพระทัยแล้วคือพระพุทธเจ้า ท่านไม่สงสัยว่าเรื่องการเกิด เกิดมา 
เพราะอะไร ก็เกิดมาเพราะ อวิชฺชาปจฺจยา นี่เมื่อท่านเห็นแล้วท่านก็พูดได้ ตามภาษา 
ของเราว่าพูดได้อย่างเต็มปาก ทีนี้สัตว์โลก ใครพูดได้สิ่งเหล่านี้ ทั้งๆ ที่สิ่งเหล่านี้ 
มอียูก่บัทกุคน แต่ก็ไม่รู้ว่าสิง่เหล่าน้ีเป็นอะไร มหิน�ายงัไปเหมาอกีว่าสิง่เหล่าน้ีกเ็ป็นเรา 
เป็นของเรา เรากบัสิง่เหล่าน้ีกแ็ยกกนัไม่ออก และไม่สนใจทีจ่ะแก้กนัแยกกนั สดุท้าย
เรากับธรรมชาติที่เป็นพิษเป็นภัยก็อยู่ด้วยกันเร่ือยมาอย่างที่เป็นมาน้ีแล และจะอยู่
ด้วยกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัตลอดไปกีภ่พกีช่าตไิม่มีประมาณ เช่นเดยีวกบัทีผ่่านมา 
แล้วน่ันแล ถ้าไม่มธีรรมเป็นเคร่ืองแก้เคร่ืองถอดถอน ท่านจึงสอนให้มีการปฏบิตัเิป็น 
คู่เคียงกันไป
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ปริยตั ิได้แก่ การศกึษาเล่าเรียนเขม็ทศิทางเดนิ หรือแบบแปลนแผนผังมาอย่าง
เรียบร้อยแล้ว ปฏบิตั ิคอื ตัง้หน้าท�าหน้าทีด่�าเนินกจิการของตนทีไ่ด้วาดเข็มทศิทางเดนิ 
ไว้เรียบร้อยแล้วน้ันให้ถูกต้องตามเขม็ทศิทางเดนิ หรือตามแบบแปลนแผนผัง แล้วจะ 
ส�าเร็จขึน้มาเร่ือยๆ เช่น สมาธธิรรม ซึง่เราเคยได้ยนิแต่ช่ือในต�ารับต�ารา องค์ของสมาธ ิ
จริงๆ เราไม่เคยเห็น ก็จะเห็นและเห็นรู้ที่ใจของเราผู้ปฏิบัติ

เช่น ท่านสอนให้ภาวนาเพือ่สมถธรรม สอนอย่างไร ในกรรมฐาน ๔๐ ล้วนแล้ว 
ตัง้แต่เป็นธรรมเคร่ืองกล่อมเกลาจิตใจให้เข้าสูค่วามสงบ เพือ่เป็นสมถธรรม สมถกจิ 
ทัง้น้ัน เมือ่เราได้ท�าตามน้ันแล้วกต้็องปรากฏผลข้ึนมาจนได้ จิตไม่เคยสงบกส็งบ เมือ่ท�า 
ตามแบบแปลนแผนผัง ให้ระมดัระวงัรักษาใจ ระวงัด้วยอะไร กร็ะวงัด้วยสต ิสตจึิงเป็น 
ของส�าคัญ น่ีกเ็ป็นเขม็ทศิเป็นแบบแปลนอนัหน่ึง น่ีบบีบงัคับเอาไว้อย่าเผลอ ให้ตัง้หน้า 
ตัง้ตาประพฤตปิฏิบตักิ�าจัดความฟุง้ซ่านร�าคาญด้วยสตอิยูก่บัตวั ค�าบริกรรมเป็นเคร่ือง 
เกาะของจิต อย่าปล่อยอย่าวาง นั่นภาคปฏิบัติ

เมื่อเราด�าเนินไปอย่างที่กล่าวหรือที่ได้เรียนรู้มานั้น ใจยังไงก็ไม่พ้นความสงบ 
จะสงบจนได้ จนกระทัง่ปรากฏเป็นความสงบขึน้มา อ๋อ น่ีความสงบเป็นอย่างน้ี สมาธิ
เป็นอย่างนี้ นั่น รู้แล้ว รู้ที่ใจนี่ ชื่ออยู่ที่ต�ารับต�ารา เพราะท่านผู้ที่รู้ท่านน�าออกจากใจ  
น�าออกจากพระทยัของท่านมาแสดงไว้ แล้วกจ็ดจารึกกนัใส่คมัภร์ีใบลานเอาไว้ เราจึง 
ต้องไปอ่านต�าราซึ่งมีแต่ชื่อเท่านั้น ไม่ได้มีตัว ถ้าต้องการองค์จริงตัวจริงจริงๆ ก็ต้อง
ปฏิบัติตามนั้น แล้วจะพ้นใจของเราผู้เป็นตัวจริงที่จะทรงอรรถทรงธรรมทุกประเภท
ไปได้อย่างไร ต้องปรากฏที่ใจของเรานี่เอง

เมื่อได้อบรมจิตของเราตามแปลนที่ท่านสอนนี้ จิตไม่เคยสงบก็สงบ เอ้า สงบ
ขนาดไหน เม่ือท�าไม่หยดุไม่ยัง้ ท�าอยูไ่ม่หยดุไม่ถอย เสริมสมถะคอืความสงบใจเข้าไป 
มากๆ แล้ว กเ็ด่นดวง เป็นสมาธเิตม็ภูม ิเหน็แล้วชัดเจนไม่สงสยั ถ้าพดูถงึเร่ืองปัญญา 
ท่านว่ายงัไง ท่านสอนให้พจิารณาทางด้านปัญญา ปัญญามีอะไรเป็นทางเดิน กม็ ีอนจิจฺํ  
ทุกฺขํ อนตฺตา มี อสุภะอสุภัง เป็นทางเดิน สิ่งเหล่านี้มีอยู่ที่ไหน ก่อนอื่นก็มีอยู่ที่ตัว 
ของเรา
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อสุภะอสุภัง ร่างกายอันน้ีเป็นทองทั้งแท่งมาจากไหน มันก็เป็นเน้ือเป็นหนัง
เป็นอสุภะอสุภังป่าช้าผีดิบเราดีๆ เต็มอยู่ในร่างกายของเรานี้ เป็นแต่เพียงหนังบางๆ 
เท่านั้นปิดเอาไว้ เราก็หลง เมื่อเรายังโง่อยู่ เราก็ไม่เห็นของจริงที่ท่านว่าอสุภะอสุภัง 
เป็นยังไง มันเตม็อยูใ่นตวัของเราน้ีแหละ แต่เราไม่เหน็ ปฏเิสธได้ยงัไงว่าสิง่เหล่าน้ีไม่มี  
แต่มันไม่เหน็จะว่ายงัไง จึงต้องได้ใช้ปัญญาพนิิจพจิารณาอสภุะอสภุงั กใ็ห้เหน็ มนัก็ 
ต้องเห็นแน่ๆ ไม่สงสัย ถ้าพิจารณาตามพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้ว ตามหลักธรรมตาม 
ต�ารับต�าราสิง่เหล่าน้ีมอียู ่มนัไม่เหน็กข็ึน้อยูก่บัใจของเรา ขึน้อยูก่บัปัญญาของเรา หรือ 
ขึน้อยูก่บัตาใจของเรามนัไม่เหน็ สิง่น้ันมอียู ่เอ้า ด ูถ้าไม่ใช่คนตาบอดแล้วยงัไงกจ็ะเจอ  
จะเจอจนได้

ปัญญาต้องพนิิจพจิารณาหลายคร้ังหลายหนหลายตลบทบทวนเข้าสูค่วามจริงๆ  
พจิารณาเมือ่ไรกเ็ข้าสูค่วามจริงคอืร่างกายของเราน้ี เข้าสูภ่ายในออกมาภายนอก น้ีล้วน 
แล้วตั้งแต่เดินกรรมฐานในวงปฏิกูลป่าช้าผีดิบ เย่ียมป่าช้าอยู่ภายในตัวของเราน้ี  
นานเข้าๆ กแ็จ่มแจ้งออกมาๆ ชดัออกมาๆ ทน้ีีกรู้็เตม็ทีใ่นตวัของเรา ความรู้อนัน้ีอยูใ่น 
ท่ามกลางแห่งป่าช้าผีดบิ น่ัน ชดัแล้วทีน่ี่ อ๋อ ความรู้อนัน้ีเป็นอย่างน้ี เด่นดวง แต่กอ็ยู่ 
ในท่ามกลางแห่งป่าช้าผีดบิคอืร่างกายของเราน้ี อยูใ่นท่ามกลางแห่งป่าช้าผีดิบทีย่งัไม่ 
ตายนี้ เรียกว่าป่าช้าผีดิบ มันก็เห็นชัดเจนหายสงสัย จากนั้นจะพิจารณาเป็น อนิจฺจํ  
เอ้า ไปในแง่ใดก็ไม่พ้นจากธรรมชาติป่าช้าผีดิบนี้ จะแปรสภาพให้เห็นอย่างชัดเจน  
ทุกฺขํ ก็บีบบังคับกันอยู่ที่นี่ อนตฺตา ถือเอาสาระอะไรได้ ป่าช้าผีดิบก็รู้กันอยู่แล้ว  
ปัญญาหยัง่ลงไปถงึแล้ว น่ันเรียกว่าปัญญา สอดแทรกลงไปๆ อ๋อ ปัญญาเป็นอย่างน้ี  
เมือ่ปัญญาได้เข้าถงึไหนๆ อปุาทานความยดึมัน่ถือมัน่ ความส�าคญัว่า น้ันเป็นเรา น้ีเป็น 
ของเรา นั้นเป็นของสวยของงาม มันจะจางลงไปๆ ความจริงนี้จะเด่นขึ้นๆ

ความจริงคืออะไร ก็ตามความเป็นจริงแล้วไม่ได้งามอะไรนี่ กิเลสมันหลอกเรา
ต่างหาก เราโง่เรากต็ดิ เพราะเรายงัไม่มเีคร่ืองต่อสูห้รือเคร่ืองชะล้างกไ็ม่เหน็ความจริง  
เมื่อเราชะเราล้างด้วยปัญญาหลายคร้ังหลายหนก็เห็นเป็นความจริงข้ึนมา น่ีปัญญา
ปรากฏขึ้นแล้วที่นี่ อ๋อ ปัญญาในต�ารานั้นคือชื่อ ส่วนองค์ของปัญญาแท้เป็นอย่างนี้ 
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เอ้า ปัญญาขัน้ใดปรากฏขึน้ในตวัของเราน้ีเป็น สนฺทฏฺิ€โิก ประกาศกงัวานอยูภ่ายใน
ตัวนี้ ปัญญาขั้นนี้สามารถแก้กิเลสประเภทนั้นได้ ปัญญาขั้นนั้นแก้กิเลสประเภทนั้น 
ปัญญาขั้นนั้นแก้ประเภทนั้น เพราะมันแก้ไปโดยล�าดับ

ทน้ีีก็มาค�านวณย้อนหลงั อ๋อ ปัญญาขัน้น้ีแก้อย่างน้ันๆ ปัญญาขัน้น้ันแก้อย่างน้ัน  
ไปข้างหน้ามีแต่ชุลมุนวุ่นวายฟัดกันไปไม่หยุดยั้ง จนกระทั่งกิเลสพังลงไปๆ ปัญญา
แจ่มขึน้มาๆ น่ัน ปัญญากเ็หน็ทีใ่จของเราน่ี จนกระทัง่ปัญญามคีวามเกรียงไกร ก้าวเข้า 
สูม่หาสตมิหาปัญญา ก้าวเข้าสูภ่าวนามยปัญญา ซึง่เป็นธรรมชาตทิีห่มุนตวัโดยอตัโนมัติ  
เช่นเดยีวกบักเิลสทีม่นัมีอ�านาจมาแต่ก่อน มันเคยหมนุตวัของมนั ท�างานของมนั สัง่สม 
ตัวของมันอยู่บนหัวใจของเรานั้นแล

เมือ่สตปัิญญาขัน้น้ีมกี�าลงัสามารถแล้ว กเ็ป็นสตปัิญญาอตัโนมตั ิหมุนตวัเพือ่แก้ 
เพื่อถอดถอนกิเลสอยู่บนหัวใจนี้ออกไปโดยล�าดับล�าดา ไม่มีค�าว่าหยุดยั้ง ไม่มีค�าว่า 
บังคับ เพราะเป็นอัตโนมัติแล้ว นอกจากจะได้รั้งเอาไว้เพราะจะเลยความพอดี เช่น 
เพลนิในการพนิิจพจิารณาจนลมืหลบัลมืนอนเหน็ดเหน่ือยเมือ่ยล้า มแีต่จะเอาๆ จนเลย 
ความพอดีไป ให้พักเสียบ้าง

ตามหลักปริยัติท่านก็มี พักคืออะไร พักเข้าสมาธิ สงบใจ นั่นเรียกว่าพักงาน 
ประการหน่ึง ประการทีส่อง พกัหลบันอน พอจิตมกี�าลงัแล้วถอยออกมาท�างาน ได้แก่
การพนิิจพจิารณา ปัญญาประเภทน้ีจะหมนุตวัติว้ๆ เป็นอตัโนมัตบินหวัใจ ทน้ีีปัญญา 
ประเภทน้ีท�างานบนหัวใจโดยโดยอัตโนมัติแทนกิเลสที่เคยท�างานมาแต่ก่อน กิเลส 
อบัเฉาลงไปหมอบราบลงไปๆ เร่ือยๆ ปัญญาน้ีเกรียงไกรขึน้เร่ือย ครองอ�านาจขึน้เร่ือย

เอ้า ทน้ีีต่อจากน้ันไป กเิลสตวัไหนเก่งกล้ากใ็ห้ออกมา ถ้าจะพดูเป็นภาษาของเรา 
เป็นอย่างน้ัน แต่ในขณะน้ันไม่ได้พดู มแีต่เร่ืองขยบัตวัทีจ่ะฟัดจะฟันกนั ค�าว่ามหาสต ิ
มหาปัญญา กค็อืสตปัิญญาอตัโนมตัน้ีิเอง มีความช�านิช�านาญแกล้วกล้าสามารถ กก็ลาย 
เป็นมหาสตมิหาปัญญา จากน้ันไปเราอยากจะพดูตามความละเอยีดลอออย่างมากของ
สติปัญญานี้ เราก็พูดไม่ได้ เพราะเป็นความละเอียดลออมากที่สุด เกินกว่าจะน�ามา 
พูดให้เป็นถ้อยเป็นค�าเหมือนสิ่งทั้งหลายได้ เป็นเหมือนกระดาษซึม เหมือนน�้าซับ 
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น�า้ซมึอะไรท�านองน้ัน เอามหาสตมิหาปัญญาน้ีครอบเสยีกห็มดปัญหาไป เมือ่เข้าถงึแล้ว 
ใครเป็นใครกรู้็เองในธรรมขัน้น้ีสตปัิญญาข้ันน้ี ถ้าจะว่าญาณ กเ็หมือนกบัว่าอาจเอือ้ม 
เกนิไป รู้สกึไม่สะดวกใจ เพราะละเอยีดเอามาก เกนิคาดเกนิหมายไปเสยีทกุอย่างใน 
ความรู้สึกกับธรรมชาตินั้น

ก้าวจากสตปัิญญาอตัโนมตัเิข้าสูม่หาสตมิหาปัญญา ขัน้มหาสตมิหาปัญญากรู้็ว่า 
ไม่มีเผลอทั้งวันทั้งคืน ตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับ เผลอเมื่อใดขณะใด 
ไม่เคยมี นี่ก็ทราบได้ชัดว่าเป็นมหาสติมหาปัญญา แต่ที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นที่ตามเก็บ 
ตามกวาดกิเลสประเภทอนุสยัต่างๆ ทีมี่อยู ่ละเอยีดลออขนาดไหน สตปัิญญาประเภท
ละเอยีดลออน้ีตามล้างตามผลาญกันชะกันจนเกลีย้งไปๆ หมดไปๆ น้ีไม่ทราบว่าเป็น
ปัญญาประเภทใด ขอให้ผู้ปฏบิตัพิจิารณาให้รู้ให้เหน็ให้เป็นในตวัเองน่ันแหละ จะเข้าถงึ 
หนองอ้อ อ้อ อย่างน้ีเอง อ๋อ อย่างน้ีเอง ท่านว่าปัญญาทีว่่าละเอยีดลงไปน้ัน แต่พดูไม่ได้  
มันคือปัญญาประเภทใด อ๋อ อย่างนี้เอง พูดไม่ได้แต่รู้ได้ รู้ได้เต็มหัวใจแต่พูดไม่ได้

ทีนี้กิเลสตัวไหนมันจะละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าปัญญาประเภทนี้ เพราะปัญญา 
ประเภทน้ีคอยจะชะจะล้างตลอดเวลาจนกระทัง่เกลีย้งหมดไม่มอีะไรเหลอื อวชิชฺาปจฺจยา  
สงฺขารา พังทลายลงไปแล้ว สติปัญญาประเภทนี้ก็ยุติลงเองโดยหลักธรรมชาติโดย 
อัตโนมัติของตน ไม่ต้องถูกบีบถูกบังคับให้หยุดให้ยั้งเหมือนแต่ก่อน น่ีเป็นยังไง  
ว่าปัญญาประเภทใดก็ตามมาปรากฏในหัวใจเราน้ีแล้ว จนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้น 
ก็ปรากฏในหัวใจแล้ว สงสัยอะไรอีก ทีนี้ค�าว่า บรมสุข เป็นยังไง ก็เต็มอยู่ในหัวใจ
ดวงที่บริสุทธิ์นี้แล้ว สงสัยอะไร

น่ีแลเป็นเคร่ืองยืนยันของพระพุทธเจ้าที่ประกาศธรรมสอนโลกให้รู้โทษจริงๆ 
ประหน่ึงว่าตถาคตได้ผ่านมาอย่างน้ัน พร้อมกับธรรมที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลส 
ทัง้หลาย วเิศษอย่างน้ีๆ ดงัตถาคตทรงอยูใ่นหวัใจเวลาน้ี ดงัน้ัน การสอนโลกจึงสอน 
ด้วยความอาจหาญท้าทาย ผู้ต้องการความจริงอยู่แล้ว ท�าไมจะไม่รู้ไม่เห็นความจริง 
เพราะมอียูก่บัหวัใจของทกุคน อริยสจัมอียูท่ีต่รงไหน มรรคสจัมอียูท่ีต่รงน้ัน สิง่ทีจ่ะ
หลดุพ้นเพราะอ�านาจแห่งมรรคสจัเป็นเคร่ืองกลัน่กรองคอือะไร คือจิตทีบ่ริสทุธิ ์จะหลดุ 
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ออกมาจากตรงน้ัน จะอยู่ที่ไหน ก็อยู่ในวงอริยสัจ เมื่อรู้ตรงน้ันโดยสมบูรณ์แล้ว 
หายสงสัย

จิตวิญญาณดวงน้ีเอง ดวงทีเ่คยเกดิ แก่ เจ็บ ตาย หมนุมากีภ่พกีช่าตนัิบกีก่ปักีก่ลัป์ 
นับไม่ได้เลย มาถึงจุดน้ีแล้วขาดสะบัน้ลงไป เหมือนกบัว่าหยดุกึก๊เลย ไม่มอีะไรจะมา 
ท�าให้หมุนต่อไปอีกแล้ว เรียกว่าวัฏจิตวัฏจักรหมดการหมุนแล้ว เพราะสิ่งเหล่าน้ี 
คอือวิชชาเป็นเคร่ืองหมุน อวชิชาพงัลงไปแล้วกเ็ป็นววิฏัจิตเท่าน้ันเอง ไม่หมนุ ทรงตวั 
อยู่ด้วย ปรมํ สุขํ เท่านั้น นี่การปฏิบัติธรรม

ธรรมเหล่านี้สดๆ ร้อนๆ อยู่ในท่ามกลางร่างกายกับจิตใจของเรา ในท่ามกลาง
ขันธ์ ๕ นี้แล ขันธ์ ๕ นี้ ยังไม่แตกสลาย ก็นี้แลคือคลังแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่นี่  
มชัฌมิาปฏิปทา พอดบิพอดกัีบความเป็นอยูข่องเรา และเราเป็นผู้ปฏบิตัอิยูเ่วลาน้ี คอื 
ความพอดี กาลสถานที่เวล�่าเวลามืดกับแจ้ง มันเคยผ่านมากี่กัปกี่กัลป์ มันเคยเอา
มรรคผลนิพพานมาให้ใคร เคยเอากิเลสตณัหาอนัใดมาเสยีดมาแทงหวัใจของคน มแีต่ 
กเิลสเท่าน้ันเป็นเคร่ืองเสยีดแทงหวัใจ เมือ่พงักเิลสลงไปหมดโดยสิน้เชิงแล้ว อะไรจะมา 
เสยีดแทงอยูใ่นท่ามกลางแห่งอริยสจัน้ีด้วยวสิทุธจิิต วสิทุธธิรรม น่ันท่านว่า ปรมํ สขุ ํ 
ของผู้ครอง สอุปาทิเสสนิพพาน ทั้งเป็น

ทกุขสจัเป็นผลมาจากสมุทยัสจั มรรคสจัเป็นเคร่ืองสงัหารสมทุยัสจั คอือวชิชาเป็น
สมทุยัอย่างเอก ยอดสมทุยัคอือวชิชา ยอดของมรรคได้แก่มหาสตมิหาปัญญา พงักนั 
ลงที่นั่นแล้ว ไม่ต้องถามหาวิมุตติ จะหลุดพ้นขึ้นมาในท่ามกลางแห่งอริยสัจทั้งสอง 
ประเภทน้ี คอื ทกุข์-สมุทยั หน่ึง นิโรธ-มรรค หน่ึง ความบริสทุธิจ์ะหลดุจะพ้นข้ึนมา 
หรือผ่านขึน้มาจากอริยสจัน้ัน น้ันไม่ใช่อริยสจั อริยสจัเป็นเคร่ืองกลัน่กรอง น้ันไม่ใช่ 
อริยสัจ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีค�าว่า อนิจจํ ทุกฺขํ อนตฺตา สิ่งเหล่านั้นยังมีไตรลักษณ์ 
ทุกข์ก็มี สมุทัยก็มี นิโรธก็มี มรรคก็มี อนิจจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เพราะเป็นมรรคปฏิปทา 
และเป็นสมุทัย เป็นอริยสัจ จึงมี อนิจจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อยู่ในธรรมเหล่านั้น เพราะ 
ยงัเป็นสมมตุ ิเมือ่สมมุตยิงัมมีากน้อยเพยีงใด ไตรลกัษณ์จะต้องมอียูใ่นน้ัน เพราะเป็น 
สมมุติเช่นเดียวกัน
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เมือ่ได้หลดุพ้นจากสมมุตโิดยประการทัง้ปวงถงึข้ันวมิตุตเิตม็หวัใจแล้ว พ้นแล้ว 
จากวิสัยของสมมุติทั้งหลายที่จะเอื้อมถึง จิตของผู้ที่หลุดพ้นแล้วน้ัน จึงไม่มีค�าว่า
ไตรลักษณ์ ไม่มีค�าว่า อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา สุข ทุกข์ เวทนาทั้งหลาย จึงเข้าไม่ถึง 
เพราะอันนี้เป็นสมมุติ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา เหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่
เป็นสมมุติทั้งนั้น จิตนั่นเป็นจิตวิมุตติ เข้ากันได้ยังไง เข้าไม่ได้ รู้เอง อ๋อ เป็นอย่างนี้  
เวทนาในจติของพระอรหันต์ไม่มีก็รู้เอง ก็มีแต่ในธาตุในขันธ์เจบ็นัน้ปวดนี้ก็รู้ แต่ไม่
สามารถเข้าไปซึมซาบถึงใจได้ เพราะใจเป็นอฐานะที่สิ่งเหล่านี้จะซึมซาบได้แล้ว

น่ีพวกเราทั้งหลายฟังอยู่เวลาน้ี ฟังธรรมประเภทใด ฟังธรรมพระพุทธเจ้า
ปรินิพพานในอนิเดียได้ ๒,๕๐๐ ปี น้ันเหรอ แล้วอริยสจัอยูท่ีไ่หน อยูโ่น้นหรืออยูท่ีไ่หน 
เวลานีอ้ริยสัจน่ะ อยู่เมืองอินเดียโน้นเหรอ อยู่ที่ปรินพิพานของพระพุทธเจ้านัน้เหรอ  
อยูท่ีป่รินิพพานของพระสาวกทัง้หลายทีผ่่านไปแล้วหลายๆ พนัปีน้ันเหรอ น่ันเป็นเร่ือง 
ของท่าน เร่ืองของเราทรงตวัอยู่ด้วยความเป็นมชัฌมิา คอืพอเหมาะพอดอียูก่บัความ
เป็นอยู่ของเราเวลานี้ เราพิจารณาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ประกาศกังวานขึ้นมาจาก สมุทัย อริยสจฺจํ รู้อยู่ภายในจิตใจ 
จะเป็นทีไ่หนไป นนฺทริาคสหคตา ตตรฺ ตตรฺาภินนฺทนีิ เสยยฺถที ํกามตณหฺา ภวตณหฺา  
วิภวตณฺหา อยู่ที่ไหนนี่ละสมุทัย ก็อยู่ที่หัวใจของเรา แล้วก็ เสยฺยถีทํ อีก เป็นเครื่อง
รับกัน สมฺมาทิฏฺ€ิ สมฺมาสงฺกปฺโป จนกระทั่ง สมฺมาสมาธิ อยู่ที่ไหน อยู่ที่ใจของเรา 
ใครเป็นผู้ปฏิบตั ิใครจะน�ามาสงัหารกิเลส กเิลสอยูท่ีต่รงไหน กน็�ามรรคเข้ามาสงัหาร 
ทีต่รงน้ัน หลดุพ้นกันทีต่รงน้ัน ไม่ได้หลดุพ้นทีเ่มอืงอนิเดยี น่ีมชัฌมิาปฏิปทาอยูก่บัเรา 
ผู้ปฏิบัติอยู่เวลานี้ จะพากันหลงไปไหน

ผู้ทีว่่ามรรคผลนิพพานสิน้สดุไปแล้ว พระพทุธเจ้าปรินิพพานไปนานแสนนานแล้ว  
มรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมยัไปแล้ว น่ันคอืคนตาบอดพดู มนัหลบัตาพดู ไม่เคย 
ภาวนา เอ้า ภาวนาให้เห็นดูซิน่ะ พระพุทธเจ้าเวลาปรินิพพาน ท่านบอกว่า เราจะขน 
มรรคผลนิพพานของท่านทัง้หลายไปหมดเหรอ ท่านบอกอย่างน้ันเหรอ กเิลสของท่าน 
ทั้งหลายก็ไม่ให้มี จะขนไปด้วยกันหมดเรียบวุธเลยอย่างนั้นเหรอ ไม่เห็นมี ไม่มีใน 
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คมัภร์ีใด ทกุขฺ ํอริยสจฺจํ กม็อียูเ่ตม็ในหวัใจเรา เม่ือ สมทุยั อริยสจฺจํ ยงัม ีเม่ือมรรคมีก�าลงั  
นิโรธดบักเิลสจนได้ไม่สงสยั น่ีมอียูภ่ายในจิตใจของเรา จึงว่ามชัฌมิา ท่านว่ามัชฌมิา 
พอเหมาะพอดี นั่นเป็นเรื่องของท่าน นี่เป็นเรื่องของเรา

สวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้ว ชอบที่ไหน ให้ด�าเนินตามที่ท่านสอนน่ันซี  
สวากขาตธรรมไม่ได้ว่า ตถาคตไปแล้ว สวากขาตธรรมเหลวไหลนะ ท่านไม่ได้ว่าน่ีนะ  
ตรัสไว้อย่างไรแล้วก็ต้องเป็นอย่างน้ัน จึงเรียกว่าสวากขาตธรรม ดังที่ท่านรับสั่ง 
พระอานนท์ถึงการทีพ่ระอานนท์มคีวามโศกเศร้าโศกาอาลยักบัพระองค์ กจ็ะให้เราสอน 
อะไรอกีอานนท์ อะไรๆ เรากส็อนหมดแล้ว กค็อืว่าลงในสวากขาตธรรมหมด ไปกไ็ป 
เฉพาะพระองค์เท่านัน้ ท่านไม่ได้กอบโกยเอามรรคผลนิพพานของผู้บ�าเพ็ญทั้งหลาย
ไปด้วยนี่นะ

เราปฏบิตัติวัของเราอยูน่ี่ กเ็รียกว่า ธมัมานุธมัมะปฏิปันโน ผู้ปฏิบตัธิรรมสมควร 
แก่ธรรม ผู้น้ันแลชือ่ว่าเป็นผู้บชูาตถาคต เอาลงตรงน้ันซ ีแล้วผู้ใดเหน็ธรรม ผู้น้ันเหน็
เราตถาคต ก็ให้เห็นซิว่า ตั้งแต่ขั้นสมาธิไป สมาธิเป็นยังไงก็เห็น อ๋อ นี่พระพุทธเจ้า 
เคยเหน็มาแล้ว เคยรู้มาแล้ว น่ีก็เหน็ สมาธทิกุข้ัน พระพทุธเจ้ารู้ฉันใด เรากรู้็แล้ว ปัญญา  
เอ้า ถงึขัน้ไหน จนถึงขัน้พงักเิลสลงหมด พระพทุธเจ้าพงัได้ฉันใด เรากพ็งัฉันน้ัน น่ีละ 
เหน็พระพทุธเจ้า เหน็ตถาคต ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้น้ันเหน็เราตถาคต เหน็เป็นล�าดบัล�าดา  
จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้น อ๋อ เป็นอย่างนี้

สนฺทฏฺิ€โิก ประกาศกงัวานเป็นวาระสดุท้ายเตม็หวัใจ ถามใคร แม้พระพทุธเจ้า
ประทบัอยูต่รงหน้าเราน้ีกไ็ม่ทลูถาม ถามท่านท�าไม สนฺทฏฺิ€โิก เป็นธรรมทีมี่ฤทธิม์เีดช  
ประทานไว้แล้วทุกหัวใจของผู้ปฏิบัตินี่ ถ้าอย่างนั้น พระพุทธเจ้าก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ละซี  
พระพุทธเจ้านิพพานแล้ว สนฺทิฏฺ€โิก พังทลายไปแล้ว ทั้งๆ ผู้ปฏิบัติดีมีอยู่ ควรที่จะ 
ได้รับทราบความจริงของตวั กลบัไม่รับทราบ น่ีไม่ได้เป็นอย่างน้ัน สนฺทฏฺิ€โิก ตดิแนบ 
อยู่กับการปฏิบัติ เอ้า ปฏิบัติไปเถอะ มากน้อยเพียงไรจะรู้ขึ้นกับตัวๆ แล้วจะสงสัย
ถามพระพุทธเจ้าหาอะไร พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติ



416

น่ีวิตกวิจารณ์ถึงเร่ืองการประพฤติปฏิบัติของหมู่ของคณะ ค่อยเรียวลงไป 
แหลมลงไป กดุลงไป ด้วนลงไป อนัไหนทีใ่ห้ระมดัระวงั อนัไหนให้กลวั มนักลบักล้า  
อันไหนให้กล้า กลับกลัวไปอย่างนั้น ไม่สนใจ นี่ละ ศาสนาเสื่อม ให้ดูหัวใจเรานะ  
เราอย่าไปดวู่าพระพทุธเจ้าปรินิพพานแล้วศาสนาเสือ่ม มนัเสือ่มอยูท่ีห่วัใจน้ี คนลงนรก 
ทั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ก็มากต่อมาก สัตว์ทั้งหลายตกนรกได้สบายๆ  
มันไม่เสื่อม ตกนรกได้ยังไง ไม่มีความชั่ว ตกนรกได้ยังไง ผู้ไปสวรรค์ก็เหมือนกัน  
พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็ยังไปได้ อย่าว่าแต่ไปในขณะที่พระพุทธเจ้ายังทรง
พระชนม์อยูน้ั่นเลย พระองค์ปรินิพพานไปแล้ว ผู้มีความดกีย่็อมไปสวรรค์ไปนิพพานได้  
เช่นเดยีวกับพระองค์ยงัทรงพระชนม์อยูน้ั่นแล ให้ท�าความเข้าใจกบัตนอย่างน้ีซ ิจะสม 
กับว่าธรรมน้ันท่านสอนลงที่หัวใจของเรา ผู้มุ่งต่ออรรถต่อธรรมมุ่งต่อมรรคต่อผล  
จะได้รู้ได้เห็นประจักษ์ใจของตัวเองด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่สงสัย

อยูใ่ห้ได้ภมิูใจในตวัเองในความเพยีรของเรา น่ัง ยนื เดนิ นอน ให้ได้ภาคภูมใิจ 
กบัความเพยีรของเจ้าของ ความเพยีรดี สตดิ ีปัญญาด ีระมดัระวงัเจ้าของดีอยูต่ลอดเวลา  
น่ันละเป็นทีภู่มใิจของผู้น้ัน ไม่ว่าอริิยาบถใด อะไรจะมคีณุค่ามากยิง่กว่าหวัใจน้ี และ 
โทษมากทีส่ดุ กเ็พราะหวัใจน้ีขาดความเอาใจใส่ ขาดความดแูลรักษา ทอดทิง้กก็ลายเป็น 
ของหาคุณค่าราคาไม่ได้ จมอยู่ในนรกอเวจี ก็เพราะความปล่อยใจปล่อยตัวนั่นแล

ไปอยู่ทีไ่หนกต็าม ขึน้ชือ่ว่าหวัใจทีท่รงไว้ซึง่ความลามกจกเปรตแล้ว จะมตีัง้แต่
ฟืนแต่ไฟเผาไหม้อยูต่ลอดเวลาน่ันแล อย่าไปถามหานรกหลมุไหนๆ ให้ดูหวัใจเจ้าของ 
กบัไฟกเิลสตณัหาอาสวะ กบัไฟความชัว่ช้าลามกทีเ่ผาอยูใ่นหวัใจน่ัน มนักรู้็เอง ไฟอนัน้ี 
จะไม่เผาทีไ่หน จะเผาทีห่วัใจ และใจดวงถกูเผาด้วยความชัว่ช้าน้ีแล จะไปนรกเมืองผีน่ะ  
ถ้าใจของเรามคีวามสงบร่มเยน็ น่ีเอาแล้ว เร่ิมแล้วเหน็แล้วความสขุอยูต่รงน้ี ระมัดระวงั 
อย่างนั้นซิผู้ปฏิบัติ

เหลวไป เลวไปๆ กดุลงไป ด้วนลงไป จนจะไม่มีอะไรเหลอืแหละ กไ็ม่ทราบจะ
อยู่เพื่ออะไร อยู่ไม่มีความหมาย ไปไม่มีความหมาย เป็นไม่มีความหมาย ตายไม่มี
ความหมาย หมดคณุค่าหมดสาระทีจ่ะเป็นทีภ่มูใิจของตวัเอง ถ้าเป็นอย่างน้ันแล้วยงั
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ไม่ตายก็ตามเถอะ มันก็คือคนตายแล้วนั่นแล หาสาระไม่ได้ พ้นจากอัตภาพนี้แล้ว 
ก็หาสาระไม่ได้ เช่นเดียวกบัทีม่สีภาพอยู่น้ี มันยงัหาสาระไม่ได้น่ันเอง เวลาตายกเ็ป็น 
แบบเดียวกัน

ธรรมะของพระพทุธเจ้าน้ีประกาศกงัวานอยูใ่นผู้ปฏบิตั ิผู้ไม่ปฏบิตัไิม่ต้องไปพดู  
พดูท�าไม สตัว์เดรัจฉานเขาไม่ได้ปฏบิตั ิเขาสนใจอะไรกบัมรรคผลนิพพาน ผู้ไม่ปฏบิตั ิ
ก็ท�านองเดียวกนัน้ัน อย่าไปสนใจ อย่าฟังไอ้ปากสกปรก ฟังปากเป็นอรรถเป็นธรรม
ฟังปากทีส่ะอาดแหลมคมเหมอืนพระพทุธเจ้าซ ิเสยีงอรรถเสยีงธรรมเป็นเสยีงทีส่ว่าง
กระจ่างแจ้ง น�าคนโง่ให้ฉลาด น�าคนทุกข์ให้ได้รับความสุขความสบาย คือธรรมของ
พระพุทธเจ้า ฟังเสียงธรรม ตรองตามธรรม ปฏิบัติตามธรรม

อย่าไปฟังเสยีงปากลมปากแล้ง ปากสกปรกโสมม ปากอมขีม้าพดู พ่นไปทีไ่หน
มีแต่เหม็นคลุ้งไปหมด นั่นปากอมขี้ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง มันออกมาจากหัวใจแล้วก็
ไหลออกมาทางปาก เจ้าของไม่เคยรู้เคยเหน็มรรคผลนิพพาน แล้วไปอวดรู้อวดฉลาด 
มรรคผลนิพพานหมดแล้วๆ มันไปได้ความรู้ความฉลาดมาจากไหนถึงว่ามรรคผล
นิพพานหมด กต็วัของมันเองไม่ได้ปฏิบตั ิจะเอามรรคผลนิพพานมาจากไหน กพ็ดูออก 
มาจากความโง่ของเจ้าของ ประกาศขายความโง่ของเจ้าของน่ันเอง ถ้าเกบ็ไว้เฉยๆ คนอืน่ 
จะไม่รูว่้าคนน้ีโง่ขนาดไหน เมือ่ประกาศออกมาอย่างน้ัน คนอืน่เขากจ็ะรู ้เพราะคนใน 
โลกน้ีไม่ใช่เป็นคนโง่แบบเดยีวกนั คนฉลาดกว่าน้ันยงัมี ว่าเราจน คนม่ังมี ยงัม ีแน่ะ  
เราอย่าเข้าใจว่าเขาจะจนกับเราทัง้โลก อย่าเข้าใจว่าเขาจะโง่กบัเราทัง้โลก ผู้ฉลาดกว่าน้ัน 
ยังมี ให้เอาค�าพูดเหล่านี้ไปเป็นคติเครื่องเตือนใจเจ้าของ

หมูกีใ็ห้เลอืกฟังในสิง่ทีค่วรฟัง ตามใีห้เลอืกดใูนสิง่ทีค่วรดู จมกู ลิน้ กาย อะไร 
สัมผัสสัมพันธ์ ให้เลือกคิดเลือกอ่านในสิ่งที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์ สิ่งใดที่ไม่เป็น 
ผลเป็นประโยชน์ ปัดออกๆ เพราะสิง่เหล่าน้ีเคยท�าความเดอืดร้อนหรือล่มจมให้แก่เรา 
และผู้เกี่ยวข้องมามากต่อมากแล้ว ให้ปัดออกๆ อย่าไปเคยชินถ้าไม่อยากจม

เอาละ การเทศน์เห็นว่าสมควร
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ธรรมนี้เป็นสวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้ว  

ให้พากันก้าวเดิน  

ก้าวเดินไปตามธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ว  

จะใกล้ชิดติดพันกับมรรคผลนิพพานเข้าโดยล�าดับ 

สุดท้ายพ้นทุกข์ได้  

จ�าค�าว่า สวากขาตธรรม ให้ดี  

ตรัสไว้ชอบแล้ว คือทางเดินราบรื่นถึงนิพพาน  

ที่ว่าตรัสไว้ชอบแล้ว คือทางเดินเรียบถึงนิพพาน 

อย่าปลีก อย่าแวะ  

เอาละ เอาเท่านั้นละพอ



หนังสืออ้างอิง

ท่านอาจารย์พระมหาบวั ญาณสมัปันโน, จิตเป็นของแปลกประหลาดและน่าอศัจรรย์, 
๒๕๓๖, บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จ�ากัด.

อาคารพพิธิภัณฑ์อฐับริขาร หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโน, ค�าครู ค�าว่าเลก็น้อยไม่มี,  
๒๕๖๐, บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ�ากัด.



ตั้งนะโม ๓ จบ พร้อมกัน

มหากศุลผลบญุทัง้หมด ทีป่วงข้าฯ ทัง้หลาย ได้อตุส่าห์บ�าเพญ็เพยีรมาแล้ว ด้วยกาย  
วาจา ใจ ได้สร้างพุทธสถานทรัพยากร วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม สร้างศาลาที่ประชุม
เจริญพระพุทธมงคล สร้างพุทธปฏิมากรพระประธาน พระนาคปรกไว้บนศาลา และสร้าง
พระปางน่ังขัดสมาธไิว้ทีพ่พิธิภณัฑ์ ได้น้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาต ุวตัถมุงคลมหามงคล  
พร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก สร้างถนนลาดยางเข้าถึงประตูวัด สร้างแหล่งน�้า  
สร้างก�าแพงรอบพืน้ทีว่ดั พร้อมด้วยสร้างเสนาสนะ น้อมถวายจตปัุจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์ 
มาจากทศิทัง้สี ่สร้างคลงัพสัดแุละโรงครัว สร้างอาคารพพิธิภณัฑ์ สร้างหนังสอืโอวาทธรรม 
ของวสิทุธบิคุคล ถวายไว้ในบวรพทุธศาสนา พร้อมด้วยอานิสงส์รักษาศลี ๕ ทอดผ้าบงัสกุลุ  
รวมมหากุศลผลบุญทั้งหมด และที่ได้บ�าเพ็ญมาแต่ปางก่อน อันเกิดจากน�้าใจใสศรัทธา 
ของปวงข้าฯ ทั้งหลาย

ณ โอกาสน้ี ปวงข้าฯ ทัง้หลาย ขอน้อมจิตแผ่อทุศิให้บดิามารดา ผู้มพีระคุณหาประมาณ 
มไิด้ พระอปัุชฌาย์ผู้เลศิคณุ พระอาจารย์ผู้เกือ้หนุน และพระมหากษัตริยาธริาชเจ้า ผู้ทรงม ี
พระคุณแก่แผ่นดนิไทยทกุพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอนัประเสริฐ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ 
ทีล่่วงลบัไปแล้ว ตลอดท่านผู้มบีญุมีพระคณุทัง้หลาย จงได้รับมหากศุลผลบญุของปวงข้าฯ  
ทัง้หลาย ทีไ่ด้พร้อมใจกนัอทุศิในกาลน้ี โดยเจตนาตัง้ใจในวนัน้ี แผ่อทุศิมหากศุลผลบญุ 
ให้แก่สรรพสัตว์ และเปรตญาติทั้งหลาย นับแต่บรรพบุรุษในสมัยโบราณกาล ตลอดมา
จนถงึปัจจุบนั ณ วนัน้ี และดวงวญิญาณของเหล่านักรบผู้พลชีีพ เพือ่ปกป้องแผ่นดนิไทย  
รวมทัง้ญาตมิิตรหรือมใิช่ญาตมิใิช่มติร และสตัว์เหล่าอืน่ทีเ่ป็นกลางๆ พร้อมทัง้เทพทัง้ปวง 
ใน ๑๐ แดนโลกธาตุ จงได้รับและอนุโมทนา ส่วนมหากุศลผลบุญ ที่ปวงข้าฯ ทั้งหลาย 
ได้ท�าการอุทิศให้ในกาลครั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขไม่มีประมาณ

อน่ึง สตัว์เหล่าใดยงัไม่รับรู้ ส่วนมหากศุลผลบญุ ของปวงข้าฯ ทัง้หลายท�าการอทุศิให้  
ขอเชญิเทพทัง้ปวงทกุชัน้ภมิู จงน�ามหากุศลผลบญุไปแจ้งแก่สรรพสตัว์ทัง้หลาย ให้ได้รับ 
และอนุโมทนา ที่ปวงข้าฯ ทั้งหลายตั้งใจอุทิศให้ เมื่อตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ เมื่อมีสุข
ขอให้มีสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ตราบก้าวเข้าสู่แดนบรมสุขเกษมส�าราญ โดยทั่วกันเทอญ...

สาธุ  สาธุ  สาธุ

ค�าแผ่กุศลแก่สรรพสัตว์ทั่วแดนแห่งไตรภพ

ณ วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ตรงกับวันขึ้น ๖ ค�่า เดือน ๑ เช้าท�าภัตกิจเสร็จ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.






