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คําวาพระพุทธเจา คือทานผูปราบไตรภพ เรียนจบในสมมุติท้ังปวงโดยสมบูรณ 
พระสาวกที่ดําเนินรอยตามพระพุทธเจา ก็เปนผูเรียนจบปราบไตรภพภายในจิตใหส้ินซาก
ไปเชนเดียวกันกับพระศาสดา คําท่ีวาพระพุทธเจาอุบัติข้ึนแลวในโลก กับคําท่ีวาพระธรรม
ไดอุบัติขึ้นแลวในโลกนั้น อุบัติขึ้นมาในขณะเดียวกัน จากนั้นก็พระสงฆไดปรากฏขึ้นแลว
ในโลก น่ีกลาวถึงผลแหงความปรากฏของธรรม ที่มีพระพุทธเจาแลสาวกทรงนําออกมายืน
ยัน 

เมื่อกลาวถึงเหตุ พระพุทธเจาทานทรงดําเนินอยางไร มีความยากเย็นเข็ญใจ
ขนาดไหน พระสาวกท่ีวา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ น้ัน ทานลําบากหรือไดรับความทุกขทรมาน
หนักเบามากนอยเพียงไร สวนมากมีแตแทบเปนแทบตายดวยกัน มีจํานวนนอยมากท่ีเปน 
สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺญา ทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็ว น้ีมีจํานวนนอยมาก ทุกฺขา 
ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺญา ปฏิบัติลําบากแตรูไดเร็ว น่ีก็มีจํานวนมากข้ึนพอประมาณในคร้ัง
พระพุทธเจา สวน ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺญา นี้รูสึกจะมาก คือทั้งปฏิบัติลําบากทั้งรูได
ชา น่ีมีจํานวนมาก ทานกลาวไวส่ีประเภทดวยกัน สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺญา ทั้งปฏิบัติ
สะดวกทั้งรูไดเร็ว ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺญา ปฏิบัติลําบากแตรูไดเร็ว มีตางกันเปน
ลําดับลําดา สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺญา ปฏิบัติสะดวกแตรูไดชาก็รูสึกมีนอยมาก สวนมาก
มักจะปฏิบัติลําบากกวาจะรูจะเห็นธรรม 

เพราะฉะน้ัน ทานผูเปนนักปฏิบัต ิ พึงดูใจของตัวเอง อยาไปดูผูอื่นที่ทานปฏิบัติ
สะดวกหรือปฏิบัติลําบาก และรูเร็วหรือชามากย่ิงกวาดูตัวเรา ท่ียกมาน้ีเพ่ือเปนแบบฉบับ 
เพื่อไมใหจิตคิดออกนอกลูนอกทางโดยเห็นวาลําบากบางเล็กนอย แลวก็เถลไถลไปในทาง
เสียหายและลมจมไปเสีย โดยไมรูวาน้ันคือความลําบากอยางมหันต 

การปฏิบัติเราพอทราบไดในนิสัยของเรา เราฝกทรมานจิตใจเราหนักแนนขนาด
ไหน ไดรับผลปรากฏข้ึนมาอยางไรบาง ก็เปน ทุกฺขา ปฏิปทา อยูในน้ัน ถาปฏิบัติแบบลม
หมอนนอนเสื่อไมมีวันลุกไมมีวันตื่นเลยนั้น น่ันมันเลย สุขา ปฏิปทา จนกลายเปนปฏิปทา
ที่เนาเฟะหมดทั้งตัวหมดทั้งใจ อันนี้ไมมีทางที่วาเปน สุขา และทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺ
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ญา และ ขิปฺปาภิฺญา ไดเลย คือรูไดเร็วก็ตาม รูไดชาก็ตาม จะไมมีวันรูไดทั้งสองอยาง 
นอกจากหลงไปเลยจมไปเลย อันนี้เปนผลของปฏิปทาแบบนอนจม 

จงดูจิตของตัวเองวาฝาฝนธรรมมากนอยเพียงไร น่ันแหละวิธีการปฏิบัติตนจะ
ตองปฏิบัติใหพอ ๆ กันกับความฝนของจิต ตามธรรมดาจิตยอมฝนธรรม และไหลไปตาม
โลกคือกิเลสโดยลําดับ ไมมีคําวายับยั้งชั่งตวงประการใดเลย เพราะทางของกิเลสมันราบ
ร่ืนมาก เน่ืองจากทางน้ีเปนทางท่ีเคยเปนมาประจําภพประจําชาติจนนับไมถวน แตการที่
จะฝนจิตใจจากภพจากชาติน้ี มันตองไดฉุดไดลาก 

เพราะฉะน้ัน จิตใจจึงไมชอบธรรม เพราะกิเลสไมพาใหชอบ นอกจากพาให
เกลียดอยูเปนประจํา ถาธรรมอยูจุดใด ใจไมชอบในจุดน้ัน ธรรมบอกสอนวาอยางไรใจมัก
ฝนอยูเสมอหรือฝนเสมอ เพราะใจน้ันเปนใจท่ีกิเลสเปนเจาของ ไมใชธรรมเปนเจาของ 
กิเลสเคยเปนเจาของมากอนแลว และมีกําลังรอบตัวคือรอบจิตอยูตลอดเวลา นาน ๆ เรา
ถึงจะฝนสักนิดหนึ่ง ๆ จึงไมพอกับกําลังของกิเลส ที่มันฝกซอมบนหัวใจเราอยูตลอดเวลา 

ดวยเหตุนี้จึงตองคํานึงถึงพระพุทธเจาและสาวกที่ทานดําเนินมา ทุกขขนาดไหน
สําหรับพระพุทธเจาจะทรงเปนสยัมภู คือ รูเองเห็นเองน้ัน ยอมเปนความยากความลําบาก
อยูโดยดี เพราะไมมีผูหน่ึงผูใดช้ีแนะแนวทางให สวนสาวกไดรับการช้ีแจงแนะนําจากพระ
พุทธเจามาดวยดีแลว จึงเรียกวา สาวก แปลวาผูสดับ ผูฟง ผูไดรับการแนะนําจากพระ
พุทธเจา แมเชนน้ันเวลามาปฏิบัติ ทานยังตองลําบากลําบน ก็เพราะความฝนของกิเลส 
ความตอสูของกิเลส ความขัดขวางของกิเลส ไมใหเปนไปตามรองรอยของธรรมนั่นเอง จิต
จึงไดเปนเชนน้ัน เปนแตเพียงวาผูไดทราบการแนะแนวทางมาแลว แมจะยากลําบาก การ
ฝนก็ฝนไปในทางที่ถูกที่ดีตามหลักธรรมที่ไดรับจากพระพุทธเจามาแลว 

จึงกลาพูดวา กิจการงานการใด ๆ ก็ตาม ใครจะวายากวาลําบากทุกขทรมานเพียง
ไร เมื่อมาเทียบกับงานถอดถอนหรือรื้อถอนกิเลส ทําลายกิเลสออกจากจิตใจแลว งานน้ีจึง
เปนงานหนักเหนืองานใด ๆ ทั้งนั้น ผูไมทราบ ผูไมเคยดําเนิน ผูไมเคยทํางานประเภทนี้
อยางเอาจริงเอาจังเพื่อผลประโยชนอันยิ่งใหญ จะไมมีทางทราบไดเลยวางานน้ีเปนงานท่ี
หนักมาก ความหนักก็หนัก ความใชความพินิจพิจารณาละเอียดลออ ก็ตองพิจารณา
ละเอียดลออมากเกินกวากิเลสจะตามทัน เกินกวากําลังของกิเลสตอสูไดกิเลสจึงจะยอม
หมอบราบลง ตามปกติส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงท่ีมีอํานาจ เปนส่ิงท่ีกลอมจิตใจใหเคลิบเคล้ิมหลง
ใหลมาเปนประจําอยูแลว ทําไมจะไมแกไมถอดถอนยาก ตองเปนของยาก 

เราก็พึงทราบนิสัยของเรา เมื่อการตอสูยาก ไดผลมากนอยเพียงไรเปนเครื่อง
ตอบแทน เราพึงจับเอาผลน้ันแลเปนเคร่ืองพิสูจนในการดําเนินเหตุใหหนักมือเขาไป หาก
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ไมเชนน้ันจะไมเขาอกเขาใจในธรรมท้ังหลายเลย และจิตนี้ก็จะไมพนเปนที่อยูที่ฝงจมและ
ที่ขับถายของกิเลสตลอดไป ไมมีเวลาที่ธรรมจะแทรกเขาไปได หากไมใชความพยายาม
และพินิจพิจารณาอยางเอาจริงเอาจัง และละเอียดลออใหเต็มภูมิของสติปญญาที่มีอยู 

นี่ดูการประกอบความพากเพียรของหมูเพื่อน รูสึกทําใหหนักใจอยูมาก เปนแต
เพียงไมพูดเทานั้น ดูอากัปกิริยาความเคลื่อนไหวไปมา มันบงบอกอยูเสมอวาเปนความบก
พรองตลอดอิริยาบถ แตกิเลสไมเคยมีคําวาบกพรอง มันพอกพูนตัวของมันอยูตลอดเวลา 
กับการประกอบความเพียรแบบบก ๆ พรอง ๆ จะเขากันไดอยางไร จะเอากําลังที่ไหนมา
ตอสูกับกิเลสใหยอมจํานนตอธรรมทั้งหลายได ถาไมใชความพยายามใหหนักมือขึ้นไปโดย
ลําดับ 

อยานําความทุกขความลําบากที่เคยประกอบความพากเพียรมาแลวในอดีต ไมวา
จะเปนอดีตปอดีตเดือนวันก็ตาม อดีตเวลํ่าเวลาเชนวันน้ีก็ตาม ความทุกขความลําบาก
เหลานั้นมักจะเปนขอแกตัวของกิเลสเสมอ การประกอบความพากเพียรเพื่อแกกิเลส กิเลส
จะหลอกวาเปนความลําบากลําบน คร้ังน้ันลําบากมาแลว ปน้ันลําบากมาแลว เดือนนั้นได
รับความลําบากมาแลว มาเดือนน้ีปน้ีวันน้ีก็เปนความลําบาก แลวจะพยายามถูไถไปได
อยางไร ทําใหจิตใจทอถอยออนแอลงในขณะที่จิตคิดเชนนี ้นั้นแลคือเพลงของกิเลสกลอม
ใจใหหลงไปตามมัน พึงทราบไวทุก ๆ ทาน อยาเขาใจวาเปนความคิดท่ีถูกตอง เปนความ
คิดที่บริสุทธิ์และถูกธรรม แตเปนความคิดท่ีกิเลสแทรกข้ึนมาโดยท่ีเจาตัวไมรู น่ีแหละ
อุบายของกิเลสฉุดลากหัวใจใหออนตอความพากเพียร และทอถอยปลอยวางในความดีทั้ง
หลาย และลมจมไปกับมันจนได 

กิเลสนั้นไมเคยมีความออนขอยอหยอนตอความเคลื่อนไหว ที่จะสั่งสมตัวใหมี
กําลังมากขึ้น โดยอางกาลสถานท่ีเวลํ่าเวลาตลอดความลําบากลําบน แตความพากเพียร
ของเรามักจะอางกาลอางเวลา อางความทุกขความลําบาก อางความโงความฉลาด อาง
อํานาจวาสนา อางสถานท่ีกาลเวลา อางไปกี่ประเภทลวนแลวแตเปนขอแกตัวของกิเลสทั้ง
มวล เมื่อเปนเชนนั้นจะมีชองทางออกที่ตรงไหน เมื่อผูปฏิบัติมาอางเชนนี้ ก็คือถูกกิเลสถือ
ยึดเอาความคิดความปรุงนี้เปนเครื่องมือไปใชเสียหมดนั่นแล ความคิดในแงธรรมท่ีเคย
คิดไวแลวน้ันเลยลมจมฉิบหายไปไหนก็ไมรู นี่ละการประกอบความพากเพียรที่เปนไปไม
ไดภายในจิตใจเปนอยางน้ี ขอใหทุกทานทราบไวแตบัดนี้ซึ่งยังไมสายเกินไป 

ครั้งพุทธกาลทานประกอบความพากเพียร ทานทําเต็มเม็ดเต็มหนวย ทําเปนจริง
เปนจังเปนเน้ือเปนหนังจริง ๆ เพ่ือชําระสะสางกิเลสใหวอดวายไปจากจิตใจจริง ๆ ทานไม
ทําเพียงลุม ๆ ดอน ๆ พอเปนกิริยาใหกิเลสหัวเราะรําคาญเปลา ๆ  
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อยางท่ีเปนไปอยูกับพวกเราเวลาน้ี กิริยาใด ๆ ที่แสดงออกมา มีตั้งแตกิเลสออก
หนาออกตาเสียท้ังน้ัน โดยท่ีเราก็ไมรูเลยวา กิริยาเหลานี้เปนเรื่องของกิเลสชักจูงหรือผลัก
ดันใหเปนไป ถาอยากทราบก็เวลาน้ีไดสอนอยูแลวบรรดาอุบายวิธีท่ีจะทราบ ความเพียรที่
สําคัญก็คือสต ิ อยางไรสตินี้ปลอยวางไมได จากน้ันก็ปญญาข้ึนเปนวรรคเปนตอนสอด
แทรกกันไปในโอกาสหรือเหตุการณท่ีเหมาะสม ซึ่งจะควรใชปญญาตองใชไปอยูโดย
สมํ่าเสมอ อยาคอยใหสมาธิเปนอยางนี้อยางนั้นแลวจึงจะใชปญญา สมาธิถึงภูมิน้ีแลวจึงจะ
ใชปญญา มีแตวาดภาพแบบลม ๆ แลง ๆ ไป หาเหตุผลไมไดตามหลักธรรม แตเปนเร่ือง
ของกิเลสพาใหวาดภาพหลอกไปเรื่อย ๆ เราก็ไมรูสึกวาไดถูกหลอกถูกตมตุนจากมันอยู
ตลอดมา 

การฝกทรมานจิตใจ พึงทราบวาใจน้ีเปนยังไง ใจนี้คือผูตองหาถูกควบคุมจาก
กิเลสอยูตลอดเวลา บัดน้ีเราจะตอสูแยงชิงใจมาเปนสมบัติของธรรม ใหธรรมไดครองใจ 
จึงมีการตอสูซึ่งกันและกัน หลักแหงการตอสูก็คือความเพียรความอดทน คือสมาธิความ
หนักแนนมั่นคง คือสติ คือปญญา ธรรมเหลาน้ีมีท้ังเคร่ืองหนุน มีทั้งเครื่องตอสูฟาดฟน
อยางครบถวน จําไวใหดี กิเลสจะหลุดลอยไปดวยวิธีการเหลาน้ี 

ใครพิจารณาธรรมบทใด ข้ันเร่ิมแรกก็เคยพูดเคยสอนมาแลว  ทําอะไรใหจริงให
จัง จะบริกรรมก็ใหจริงจัง เราบริกรรมธรรมบทใด ใหมีแตธรรมบทน้ัน กับความรูสึกที่
สัมผัสสัมพันธกันอยูเทานั้น สิ่งทั้งหลายที่นอกไปจากงานของเราที่ทํานั้น ปลอยวางเสียโดย
ส้ินเชิง เหมือนวาโลกนี้ไมมี  มีเฉพาะคําบริกรรมกับความรูท่ีสัมผัสสัมพันธกันอยูใน
ปจจุบันน้ีเทาน้ัน นั่นคือความเพียรอันถูกตองซึ่งจะนําผลอันพึงใจมาสูตัว 

อยาไปเสียดายเวลํ่าเวลา อยาไปเสียดายความคิดปรุงส่ิงน้ันส่ิงน้ี ที่จะมาแยงเอา
ความคิดปรุงอันเปนอรรถเปนธรรมน้ี ใหกลายเปนเรื่องความคิดปรุงของกิเลสไปเสีย ใหมี
ความรักความสงวน ความหึงหวงในความคิดปรุงอันเปนอรรถเปนธรรมน้ีไวประจําตน 
อยาใหกิเลสมาแยงชิงความคิดความปรุงหรือคําบริกรรมน้ี ไปทําหนาท่ีของกิเลสแทนธรรม
ไปเสีย จะหาความสงบเย็นไมได ผูกําหนดธรรมบทใดใหพึงทําแบบน้ีดวยกัน 

แมจะกําหนดอานาปานสติตามความถนัดของตัวแตละรายๆ ก็พึงกําหนดดูเฉพาะ
ลมเทาน้ัน ลมเขาก็รูลมออกก็รู ไมตองเกร็งเนื้อเกร็งตัวบังคับบัญชาสวนใดของรางกายจน
เกินไป ใหทําความรูไวโดยเฉพาะ ๆ กับลมเทาน้ัน และไมหวังผลใดที่จะแสดงขึ้นมาในรูป
น้ันรูปน้ี ไมตองไปหมาย การบําเพ็ญเหตุอยูเวลาน้ันน่ันแล คือการสรางผลใหปรากฏข้ึนมา
โดยลําดับ ตามกําลังแหงความเพียรหรือแหงสติที่กํากับจิตใจดวยดีอยูนั้น ใหรูอยูกับลม 
ลมเขาก็รู ลมออกก็รู ไมตองตามลมเขาไป ไมตองตามลมออกมา ในข้ันเร่ิมแรกน้ีเราจะทํา
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ใหกวางขวางไมได จะเปนการสรางภาระใหมากแกตน สุดทายก็เลยไปไมรอด ไมไดเรื่อง
ราวดวยกันท้ังน้ัน จึงตองกําหนดจุดเฉพาะจุดที่ตองการ ลมหายใจเขาก็รู ลมหายใจออกก็รู 
ใหรูอยูเพียงเทาน้ีอยาคาดอยาหมาย ความคาดความหมายไมยังผลอะไรใหเกิดขึ้น นอก
จากวงปจจุบันท่ีรูกันอยูระหวางลมกับสติท่ีรับรูกันอยูเทาน้ัน นั่นคือความถูกตอง ใหจริงจัง
ลงตรงน้ัน น่ีเปนข้ันหน่ึงแหงการทําจิตใหสงบ 

อยาเสียดายอารมณใดในขณะท่ีทํางานอยูเวลาน้ัน ความคิดความปรุงเคยคิดเคย
ปรุงมามากตอมากแลวพรรณนาไมได แมภายในช่ัวโมงหน่ึง อยาพูดถึงเดือนถึงปที่ผานมา
เลย แลวไดผลไดประโยชนอะไรจากความคิดปรุงลม ๆ แลง ๆ ดังท่ีเคยเปนมาน้ัน มัน
เปนเรื่องของกิเลสทํางานตางหาก ไมใชเรื่องของธรรมทํางานจึงไมไดผลที่ตองการ บัดน้ีจะ
ใหจิตทํางานในดานธรรมะ เชน คําบริกรรม ถามันยังคิดออกไปได เอา คําบริกรรมตองให
ถ่ียิบเขาไป อยาใหมีชองวางเลย ใหทําความเขมงวดกวดขันกันอยางน้ันจริง ๆ อยาสักแต
ทํา แตบริกรรมแบบเซอ ๆ ซา ๆ อาปากหลับในใจฝนลม ๆ แลง ๆ ดังที่มักเปนกันสวน
มาก แลวก็มาทวงเอาคะแนนจากธรรมวาภาวนาไมไดเร่ือง น่ันทานเรียกภาวนาบัดซบ จบ
ลงแคหมอน 

การกําหนดลมก็เชนเดียวกัน เมื่อความรูอยูกับลมโดยสม่ําเสมอ ไมปลอยไมวาง
ซึ่งกันและกันแลว ลมก็จะปรากฏเปนความละเอียดเขาไป เพราะใจพาใหละเอียด นี่ก็ได
อธิบายถึงที่สุดของลมมาไมรูกี่ครั้ง จนถึงกับวาลมไดหายไปจากความรูสึกเหลือแตความรู
ลวน ๆ เปนอยางน้ันจริง ๆ ในภาคปฏิบัต ิเม่ือยังเหลือแตความรูลวน ๆ เราก็ไมตองวิตก
วิจารณกับลมวาหายไปไหน กลัวจะเปนจะตาย เราไมไดภาวนาเอาลม หายไปไหนก็หายไป
ซิลม เราภาวนาเอาความรูคือจิตน้ีตางหาก เชนเดียวกับเราตามรอยโค เมื่อตามรอยโคไป
ถึงตัวโคแลว รอยของโคก็หมดปญหาไปเอง 

การกําหนดลม เมื่อถึงตัวจริงคือผูรูแลว ลมก็หมดปญหาไป ความรูมีอยูใหอยูกับ
ความรูน้ัน ไมตาย แมลมจะหายไปในความรูสึกแตจิตยังครองรางอยูแลวไมตาย ไมตองไป
กังวล ใหอยูกับความรูนั้น จะละเอียดขนาดไหนก็ใหอยูตามความจริงของความรูนั้น อยา
ไปปรุงไปแตงไปหมาย วาหยาบไปละเอียดไป ใหรูอยูจําเพาะน้ัน จึงช่ือวาภาวนาในวง
ปจจุบัน น่ีการพิจารณาเพ่ือความสงบ ทานทํากันอยางน้ี 

ถึงเวลาหรือระยะท่ีจะพิจารณาใหเปนวิปสสนา วิปสสนาก็แปลวา ความเห็นแจง 
ความเห็นธรรมดาเรามนัเห็นดวยความมืดบอด เห็นดวยสัญญาอารมณ เห็นดวยความ
จอมปลอม เห็นรูปเห็นกายมองดูดวยตาเน้ือ เมื่อใจมันปลอมเมื่อใจมันมืดแลว มันก็ไม
เห็นความจริง 
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ดูรางกายน้ีก็หนัง ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ดูมันก็ไมเห็นมีอะไร หนังใคร ๆ ก็มีทั้ง
หญิงทั้งชาย ท้ังเฒาแกชราครํ่าครามันมีดวยกัน ตลอดถึงสัตวก็ม ี มันวิเศษวิโสอะไรกับ
หนัง ความท่ีวามันสวยมันงามนารักใครชอบใจ มันเปนเรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมหลอก
ตางหาก มันไมใชความจริง ความจริงแทมันหาความสวยความงามไมได ถาจะเอาความ
จริงนี้ไปลบลางความจอมปลอมนั้นก็พิจารณาลงไปซ ิ หลักความจริงคืออสุภะอสุภังปฏิกูล
โสโครกมีเต็มหมดทั้งรางกายนี้ แลวความท่ีวาสวยงามมันเอามาจากไหน หาแลวมันไมเจอ 
มันมีแตของปฏิกูลโสโครกทั้งภายนอกภายใน ตองชะตองลางตองอาบตองสรงอยูตลอด
เวลา ไมเชนนั้นอยูไมได น่ีความจริงเปนอยางน้ี จงดูใหเห็น พิจารณาใหแจงซิ 

ทําไมจึงเชื่อเอานักหนาเชื่อกิเลส วามันสวยมันงามมันจีรังถาวร วาใหความสุขกาย
นี้ใหความสุขที่ตรงไหน ไมเห็นปรากฏวากายมีความสุขเลย นอกจากเวลาไมเปนโรคอะไร
เลยมันก็อยูเฉย ๆ ธรรมดา แตเร่ืองความทุกขน้ันเดนมาก ความสุขมีนิด ๆ เชน หิวขาว 
พอรับประทานอ่ิมแลวก็มีความสบายข้ึนมาพักหน่ึง จากนั้นก็เสมอตัว น่ีพิจารณารางกายก็
ใหเห็นเปนอยางน้ัน 

บังคับจิตใหทองเท่ียวอยูในกรรมฐานน้ี น่ีละทานวาเท่ียวกรรมฐาน เที่ยว
กรรมฐานภายนอกตามปาตามเขาลําเนาไพรก็เท่ียวไป แตจิตไมละกรรมฐานภายในคือ 
ทองเที่ยวอยูในสกลกายอันนี้เปนหลักใหญของสัจธรรม และสิ่งนี้แลเปนเครื่องปกปดกําบัง
บุรุษตาฟางใจโงเขลา ไมสามารถมองเห็นความจริงได 

พระพุทธเจาทานจึงสอนธรรมใหลงสูความจริงน้ี มอบ เกสา โลมา นขา ทนฺตา 
ตโจ เปนตน ใหพิจารณาคล่ีคลายดูส่ิงเหลาน้ี ทําไมจึงหลงเอานักหนา ตาก็มีอยูไมใชคนตา
บอด หูก็มีอยู จมูกก็มีอยู ควรจะเห็นควรจะรูควรจะไดยิน ควรจะสัมผัสสัมพันธทั้งกลิ่นทั้ง
อะไรของมัน แตทําไมจึงไมรูไมเห็น ทําไมจึงไปเชื่อแบบดน ๆ เดา ๆ เกาหมัดไปเชนนั้น 
ซ่ึงหาความจริงไมไดเลย พิจารณาลงไป ยึดหาอะไร 

ถาพูดถึงเรื่องธาตุในรางกาย ดินยึดมันอะไร ดินก็รูวาดินอยูแลว นํ้าก็รูวานํ้า แลว
ยึดใหมันเปนสัตวเปนบุคคลเปนเราเปนเขาไดอยางไร ดินเปนสัตวเปนบุคคลเปนเราเปน
เขาเปนหญิงเปนชายไดอยางไร ลมก็รูอยูแลววาลม จะใหเปนสัตวเปนบุคคลเปนเขาเปน
เราเปนของสวยของงามไดอยางไร ไฟก็คือไฟรูอยูชัด ๆ จะวาเปนสัตวเปนบุคคลเปนเรา
เปนเขาเปนของสวยของงามไดอยางไร มีแตสิ่งรูอยูเห็นอยูชัด ๆ น้ี แลวไปหลงกลของมัน
ไดอยางไร หลงกลของกิเลสวานี้คือสัตว ดินน้ีคือสัตว น้ํานี้คือสัตวคือบุคคล ลม ไฟคือ
สัตวคือบุคคล คือเขาคือเรา คือหญิงคือชาย คือของสวยของงามนารักใครชอบใจ รักใคร
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ชอบใจอะไรกับดิน นํ้า ลม ไฟ แยกแยะดูใหเห็นชัดเจนซิ มัวตื่นลมตื่นแลงไปกับกิเลสอยู
ทําไม ธรรมมีอยู ของจริงมีอยู  

ถาพูดถึงเรื่องปฏิกูล รางกายไหนจะเปนปฏิกูลมากย่ิงกวารางมนุษยเรา ดูลงไปซิ 
ทุกสิ่งทุกอยางมันเดนกวาเขาทั้งนั้นถาเปนเรื่องปฏิกูล แลวทําไมจึงรักจึงชอบจึงกําหนัดยิน
ดีเอานักหนา นี่แลคือเรื่องของกิเลสกลอมใจหลอกใจ แมอยางนี้เรายังเชื่ออยูเหรอ เอา
ธรรมเขาไปเปนคูแขงมองทะลุเขาไปหาความจริงซิ ตอจากนั้นก็มองใหทะลุปรุโปรงลงไป 
จนกระทั่งอายตัวเองขึ้นมาในขณะนั้น วาท่ีมายึดมาถือมาสําคัญม่ันหมายวาส่ิงน้ีวาเปนน้ัน
เปนน้ี เวลาพิจารณาเขาสูความจริงแลว หาความเปนน้ันเปนน้ีดังท่ีเคยสําคัญมาน้ันไมมีเลย 
มันก็ละอายตัวเองนะซ ิ

พอปญญาหยั่งทราบตรงไหน มันรูแจงเห็นจริงข้ึนมาและปลอยวางไปโดยลําดับ 
ถาปญญายังไมเขาถึงความจริงเมื่อไร มันยังไมปลอย เพราะยังไมรูจริงเห็นจริงก็ยังไม
ปลอย เมือ่ถึงความจริง มัดไวเทาไรก็เถอะ ยังไงก็กระเด็นผึงไปเลยไมมีเหลือ ขาดกระจาย
ไปเลย อะไรมามัดไมไดมัดจิต ขอใหปญญาไดฟนขาดกระจายไปเถอะ จิตจะดีดตัวขึ้นมา
ทันที 

การพิจารณาใหถือเปนการเปนงาน ทบทวนขางบนขางลางภายในภายนอกตลอด
ทั่วถึง ถือเปนการเปนงานจริง ๆ อยาไปกําหนดเท่ียวแหงการพิจารณา อยาไปนับวา
พิจารณาเทาน้ันคร้ังเทาน้ีคร้ัง ไมสําคัญย่ิงกวาการพิจารณาใหรูจริงเห็นจริง น่ีคือความจริง
แท เอาใหเห็นเอาใหรู พิจารณาจนชํานาญ หลายคร้ังหลายหนเขาก็เดนไปเอง ๆ ความ
จอมปลอมทั้งหลายที่เคยเสกสรรปนยอเอาไวก็จางไป ๆ สุดทายก็หมดไป ไมกลาเขามา
แทรกความจริงน้ีไดเลย น่ันทานวารูจริง รูอยางนั้น 

นี่ละพระพุทธเจาทานตัดภพตัดชาติทานตัดเขาที่ตรงนี้ ทานสอนทานก็สอนอยาง
น้ีอันไหนท่ีหยาบจะควรพิจารณาไดงาย เหมาะแกกําลังสติปญญาของเราทานก็สอนตอนนี้
กอน เชน รางกายเปนของหยาบ แมเชนน้ันมันก็ยังหลง จึงตองสอนสวนรางกายนี้กอน 
อยางทานมอบกรรมฐานหาเปนตนให เมื่อพิจารณานี้มันก็กระจายไปเองอาการ ๓๒ ไม
ตองบอก ลุกลามไปหมด ซึมซาบไปหมด เขาใจหมด ปลอยวางไดทั้งนั้น เมื่อปญญาได
แทรกลงไปจนตลอดทั่วถึงแลว 

เวทนาซ่ึงมีอยูในกายน้ีมันก็เปนความจริงอันหน่ึง กายก็เปนความจริงอันหน่ึง 
เวทนาก็เปนความจริงอันหน่ึง แตเม่ือเราไมทราบวาท้ังสองอยางน้ีตางอันตางเปนความจริง
ของตัวเอง เราก็ไปควาทั้งสองอยางนี้มามัดเขาดวยกัน แลวยึดมาเปนเราเปนของเรา 
เวทนาคือความทุกขเปนตนก็เปนความจริงของมัน และเวทนาเองก็ไมทราบวาตนเปนทุกข



 

เขาสูแดนนิพพาน ๔๐๒ 

๔๐๒

ดวย และไมทราบวาตนไดใหความทุกขแกผูใดดวย ไมทราบความหมายในตัวเองดวย กาย
ก็มีลักษณะเหมือนกัน การพิจารณาเวทนากับกายตองแยกแยะกันอยางนั้น 

หนัง เนื้อ เอ็น กระดูกก็เปนชิ้นเปนอันเปนของจริงตามสภาพของตัว เวทนา มี
ทุกขเวทนา เปนตน ที่ปรากฏขึ้นจากรางกายก็เปนความจริงของมันอันหนึ่ง ถาจะเทียบแลว
ก็เหมือนฟนกับไฟที่เผาไหมกันนั่นแล ถาอยากรูเห็นประจักษตาประจักษใจก็ลองเผากอไผ
ดูซิ เสียงระเบิดตูมตาม ๆ เหมือนกับไมไผนั้นมีจิตมีวิญญาณ เสียงระเบิดตูมตาม ๆ น้ัน
เหมือนเสียงรองเสียงครางขอความชวยเหลือน่ันแล ที่นี่จงพิสูจนดูวาฟนมันรูไฟไหม ความ
จริงแลว ฟนก็ไมรูไฟ ไฟก็ไมรูฟน เมื่อทั้งสองอยางมาประกอบกันเขาก็ไหมของมันไป
อยางน้ันเอง เสียงระเบิดตูมตาม ๆ ดูแลวเหมือนกับมีวิญญาณ แตมันไมมี ฟนก็ไมทราบ
ความหมายของตนและไมทราบเรื่องของไฟ ไฟก็ไมทราบความหมายของตน ความรอนก็
ไมทราบความหมายของตน และไมทราบเรื่องของฟน ผูทราบก็คือเราผูดูไฟมันกําลังไหม
ฟนอยูน้ัน น่ีผูทราบก็คือจิต ระหวางรางกายกับทุกขเวทนามันเผาไหมกัน เชนเดียวกับฟน
และไฟเผาไหมกันน่ันแล มันไมทราบความหมายของกันและกันทั้งสองอยาง จิตตางหาก
เปนผูไปทราบ และจิตตางหากเปนผูไปหลงยึดส่ิงเหลาน้ันเขาไปอีก  

เพราะฉะน้ัน ความรอนระหวางรางกายกับทุกขเวทนาเผากัน ซึ่งเปนความจริงอัน
หน่ึงอยูแลว แทนที่จะรูตามความจริงนั้นยังไมพอ ยังเอาความทุกขรอนภายในใจเพราะ
ความลุมหลงทุมลงไปอีก แบกหามเอาท้ังรางกาย ทั้งความทุกขนั้นมาวาเปนตนเปนของ
ตนเขาอีก จึงเปนการกระทบกระเทือนจิตใจอยางหนักมาก ยิ่งกวาทุกขเวทนาทางรางกาย
เสียอีก น่ีแลความลุมหลง มันทําใหเปนพิษเปนภัยถึงขนาดน้ันแล 

ทานจึงสอนใหพิจารณา แยกแยะใหเห็นตามความจริงของส่ิงเหลาน้ี ย่ิงเวลา
ทุกขเวทนากลาสาหัสมากเทาไร นั่นแลเปนเวลาที่สติปญญาจะทํางานอยางเต็มที่เพื่อเอาตัว
รอด คนเรายอมจนตรอกเมื่อไร เม่ือถึงคราวจนตรอกแลว ความฉลาดเพราะความด้ินรน
ของสติปญญา หากชวยตัวเองเล็ดลอดไปได การรูแจงความจริงท้ังหลายก็รูไดในเวลาจน
ตรอกน้ันแล 

จึงขอใหทราบไวทุก ๆ องคดวยวา คนเรานั้นไมไดโงอยูตลอดเวลา เมื่อถึงคราว
จนตรอกจนมุมแลว อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ความพึ่งตนเองนั้นจะปรากฏขึ้นมาเอง เพราะ
ตอนน้ันเวลาน้ัน เราจะไปรองครางใหใครมาชวยเราได เราเปนผูแบกทุกขเต็มตัวเรา อุบาย
วิธีสติปญญามีมากนอย ที่จะพยายามตะเกียกตะกายใหเล็ดลอดออกไป มันเปนหนาที่ของ
เราโดยเฉพาะในเวลาน้ัน นั่นแหละเมื่อถึงขั้นนั้นแลว อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ก็เดนขึ้นมา
เอง รูไดชัดดวยวา ออ คําวา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ น้ันเปนอยางน้ีเองเหรอ เปนอยางนี้
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เองแหละ จงทราบจากความเพียรความสามารถของตน จะอาจหาญชาญชัยยิ่งกวาหวังพึ่ง
ใครในเวลาเชนน้ัน  

พระพุทธเจาทานก็สอนไวแลววา ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺป อกฺขาตโร ตถาคตา การ
ประกอบความพากเพียร เพื่อถอนตนจากกิเลสทั้งหลายนั้น เปนหนาที่ของทานทั้งหลายพึง
ทําเอง  พระพุทธเจาท้ังหลายเปนแตผูช้ีบอกแนวทางใหเทาน้ัน  น่ันทานบอกแลว  หูไมมี
เหรอ หูหนวกเหรอ เอาหูไปไวที่ไหนกันจึงไมไดยิน จึงไมคิด ธรรมนี้กระเทือนโลกคือหมู
สัตวมานานแสนนาน เมื่อไรจะตื่น เมื่อไรจะความายึดมาชวยตัวเอง จะพากันนอนจมแบบ
ไมมีหูมีตาอยูอยางนี้ละเหรอ 

คําวา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ เปนธรรมเล็กนอยเมื่อไร เคยรื้อขนสัตวมามากตอ
มากแลว ยังไมพากันคิดอานอยูเหรอ จะพากันประมาทไปถึงไหนอีก มีรสอรอยเลิศเลอนัก
หรือความประมาทนะ ถึงไดพากันรักสงวนเอานักหนา เคยไดยินจากธรรมบทใดบางวา 
ความประมาทพาคนใหถึงบรมสุขนะ เรามันเรียนนอยไมเคยเห็นไมเคยไดยิน เคยทราบ
แตวา ความไมประมาทพาคนใหพนทุกขถึงบรมสุข 

เราหวงอะไรเวลาน้ี เราหวงอะไร ส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงพลัดพรากผันแปรประจําตัวของ
มันอยูแลวตลอดเวลา ถาพูดถึงเรื่องความพลัดพรากผันแปร มันก็เปนทุกขณะอยูแลว เรา
ยังหึงหวงอะไรอีก  จะเอาอะไรมาเปนสารคุณสําหรับเรา เพราะการคิดการหึงการหวงการ
หวงการใยเหลาน้ัน มันไมมีอะไรเปนผลดี มีแตลม ๆ แลง ๆ ดวยอํานาจของกิเลสมัน
กลอมใหหลับอยูเทาน้ัน ไมมีอะไรเปนสารคุณพอใหภาคภูมิใจไดเลย มีอยางเดียวสําหรับ
นักบวชและนักปฏิบัติเรา คือตองหนักแนนในธรรม เพื่อเปนเครื่องฉุดลากออกจากความ
ลุมหลงเพลิดเพลินของกิเลส เอาใหจริงใหจัง อยาทําเหลาะ ๆ แหละ ๆ เห็นกองทุกขเปน
ตุกตาเครื่องเลนไปได ทุกขมันเปนตุกตาเมื่อไร ใครเคยชินตอไฟ จ้ีเขาท่ีไหนเม่ือไรโดด
เม่ือน้ัน ทุกขก็เหมือนกัน เจอเขาเมื่อไรก็เอาเถอะ ไมวาจะเจอทางรางกายและจิตใจ มัน
เปนสิ่งที่เคยชินตอกันไมไดทั้งนั้น   เรายังจะนอนใจอยูเหรอ 

พระพุทธเจาก็สอนไวแลวทุกสิ่งทุกอยาง สอนดวยความรูจริงเห็นจริง วาทุกขนี้
เปนทุกขจริง ๆ สุขน้ีเปนสุขจริง ๆ ความติดอยูในกิเลสเปนความทุกขมากมายขนาดไหน
พระองคก็เคยผานมาแลว เคยรูมาแลวเคยถูกมาแลว การผานพนกับส่ิงเหลาน้ีเปนคุณ
ขนาดไหน พระองคก็ประกาศธรรมใหเราท้ังหลายไดทราบอยูแลว เฉพาะพระพุทธเจาองค
ปจจุบันก ็ ๒,๕๐๐ กวาป ยังไมถึงใจของพวกเราอยูเหรอ การจมอยูในกองทุกขเพราะ
อํานาจของกิเลสมันกดมันถวงใหลมใหจมนั้น เรายังไมคิดเห็นโทษของมันบางหรือ แลวจะ
เห็นคุณคาของธรรมไดที่ตรงไหน 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๔๐๔ 

๔๐๔

ธรรมทั้งหมดนี้เปนเครื่องปลุกใจสัตวโลกใหตื่นจากหลับ คือกิเลสพาใหหลับ พา
ใหงมงาย แตกิเลสเองไมไดงมงาย ตัวเราผูถูกกิเลสกดขี่บังคับ กิเลสกลอมน้ันแลมันงม
งาย ธรรมทานปลุกใหตื่นอยูตลอดเวลา สต ิ ๆ ไมเปนเครื่องตื่นจะเปนอะไร ปญญา
พิจารณาสอดสองหาชองแกชองปลดตนเอง เพื่อความเล็ดลอดไปไดเปนลําดับ จงนํามาใช
อยานอนใจกับปาชาอันเปนความเกิดตายซํ้า ๆ ซาก ๆ ไมมีเงื่อนตนเงื่อนปลายนี้นักเลย 
การหลุดพนไปเสียเทาน้ันเปนเร่ืองวิเศษ 

จิตที่อยูใตอํานาจของกิเลส กับจิตที่พนอํานาจของกิเลส เหนือกิเลสแลว มีความรู
สึกตางกันอยางไรนั่น เพราะฉะน้ัน ความรูสึกของพระพุทธเจาผูพนกิเลสแลว และความรู
สึกของพระสาวกอรหันตทั้งหลายผูพนกิเลสแลว จึงไมมีอะไรจะเทียบจะเปรียบ จิตที่จมอยู
ในกิเลสนี้เปนอยางไร คิดดูอยางนักโทษ แมแตนอนหลับอยูก็ยังตองมีผูควบคุม อยาวา
เวลาต่ืนเลย ประกอบหนาท่ีการงานรับประทานอาหารเคล่ือนยายไปมาท่ีไหน ตองมีผูควบ
คุมอยูตลอดเวลา มันเปนความสุขแลวเหรอ การอยูใตอํานาจแหงการกดขี่บังคับของการ
ควบคุมน้ัน มันเปนที่พึงใจละหรือ นี่เด็ก ๆ ก็รูไดทราบได ก็นี่กิเลสมันควบคุมกดขี่บังคับ
อยูตลอดเวลา หาความเปนอิสระท่ีไหนได ทั้ง ๆ ท่ีรู ๆ อยูน้ันแหละ เหมือนนักโทษเขาก็
ไมใชคนตาย เขาก็รู ๆ อยูน้ันแหละ แตความรูนั้นก็รูอยูเฉย ๆ ไมมีอํานาจที่จะพนจาก
ความเปนนักโทษไปได 

ความรูของของคนที่มีกิเลสก็เหมือนกัน จะรูขนาดไหนก็อยูใตอํานาจของกิเลส 
มันเปนความสุขความอิสระท่ีไหน เปนความสะดวกสบายไดท่ีไหน การหลุดพนไปเสียเทา
น้ัน และการปราบปรามส่ิงท่ีมีอํานาจมากภายในจิตใจลงดวยธรรมเทาน้ัน จึงจะเปนความรู
ที่เดน เปนความรูท่ีอิสระ เปนความรูที่องอาจกลาหาญ เลยสมมุติทั้งปวง น่ันทานจึงเรียก
วา ปรมํ สุขํ ตรงกันขามกับ ปรมํ ทุกฺขํ การอยูใตอํานาจของกิเลสเปน ปรมํ ทุกฺขํ ของใจ 

การปราบกิเลสใหเรียบราบไปหมดโดยประการท้ังปวงน้ัน คือ ปรมํ สุขํ ปรมํ ทุกฺ
ข ํ น้ีใคร ๆ ก็เคยแบกเคยหามมาแลว เคยโดนมาแลว สวน ปรมํ สุขํ นี้ไมเคยสัมผัสแม
กระแสบางเลย ทําไมจึงไมอยาก ปรมํ สุข ํบาง ปรมํ ทุกฺขํ มีรสมีชาติอยางไร มีความสุข
ความสบายอยางไร ก็ฟงแตวา ปรมํ ทุกฺขํ เราสงสัยท่ีตรงไหน เราจมอยูกับความทุกขมาไม
มีเวลํ่าเวลาจนกระท่ังปานน้ี ยังไมเข็ดหลาบ แลวเราจะเอาความเข็ดหลาบมาจากอะไร ใน
สามแดนโลกธาตุมีกิเลสอยางเดียวสรางทุกขใหสัตวโลกท่ีควรจะเข็ดหลาบ ธรรมมิไดสราง
ทุกขใหสัตวโลก ถาไมเชื่อพระพุทธเจาและดําเนินตามหลักที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว จะ
เช่ือใครและดําเนินตามอะไรจึงจะเปนทีแ่นใจ พระพุทธเจาหลุดพนแลวนําธรรมน้ันมาสอน
โลก จงนอมธรรมนั้นมาดําเนินเพื่อหลุดพน ใจจะไดเปนอิสระ 
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ความเปนอิสระของจิต ไมมีอะไรมาเกี่ยวของเลย หาอะไรเทียบไมได ทานพูด
เพียงวา ปรมํ สุขํ แมยังทรงธาตุทรงขันธอยู ใจนั้นก็อยูเหนือสมมุติทั้งมวลตลอดเวลา 
อกาลิโก ไมมีทุกขตัวไหนจะเขาไปแทรกได เพราะคําวาทุกขก็คือสมมุตินั่นเอง นอกจาก
ขันธซึ่งเปนตัวสมมุต ิก็ยังมีสุขมีทุกขไปตามสภาพของมัน ดังพระพุทธเจาประชวร นั่นก็คือ
ทุกขในธาตุขันธ ทรงกระหายนํ้า รับส่ังใหพระอานนทไปตักนํ้ามาใหเสวย นั่นก็คือเรื่องของ
ธาตุของขันธบกพรอง ตองการความเยียวยา ไมใชเรื่องของวิสุทธิจิตทาน 

อานนท ไปตักน้ํามาใหตถาคตดื่มหนอย เวลาน้ีธาตุขันธตถาคตเพียบเต็มท่ีแลว 
ตถาคตออนเพลียมากตองการพักผอน ลาดสังฆาฏิตรงน้ี ตถาคตจะพักผอนพอบรรเทา
ขันธ คําวาตถาคตนี้ก็หมายถึงธาตุถึงขันธ ราวกับวาอานนท ไปตักนํ้ามาเติมรถน้ีหนอย รถ
น้ีจะหมดนํ้าแลว ไปเอานํ้ามาเติม แลวพักเครื่องมันหนอย สวนผูขับรถไมไดเปนอะไร รถ
ตางหากเปน 

คําวา ตถาคตที่แทจริงก็คือพระจิตที่บริสุทธิ ์ น่ันเหมือนกับคนขับรถ ประคองราง
นี้ไปพอถึงที่ ๆ จะปลงมัน คือ เมืองกุสินารา ยังไมถึงนั่น มันจะบรรลัยไปเสียกอนแลว จะ
แตกจะพังเสียกอนแลวสรีระนี้ จึงตองเยียวยากันไป พอถึงกาลถึงสถานที่ที่ปลงวาง ท่ีวาเรา
กระหายก็หมายถึงวา ความบกพรองของธาตุขันธตองการน้ํา ทุกขก็คือขันธเวทนา มันอยู
ในขันธตางหาก ไมอยูในวิสุทธิจิต ไมอยูในความบริสุทธิ์ของใจ จะเอาอะไรไปทุกขตรงนั้น 

คําวา ตถาคตหิว ตถาคตกระหาย หมายถึงรางของตถาคตตางหาก ไมไดหมายถึง
พระจิตของตถาคตอันเปนองคศาสดา หรือเปนธรรมดวงเลิศอยางแทจริงน้ันเลย น่ีเร่ือง
ธาตุเรื่องขันธเปนอยางนี ้มันเปนไดดวยกัน ไมวาพระอรหันตไมวาคนมีกิเลสมันเหมือน ๆ 
กัน มีความทุกข ความสุข เจ็บไขไดปวย เจ็บหัวตวัรอนเปนธรรมดา อันน้ียอมรับ เพราะ
ธาตุขันธเปนสมมุต ิ เรื่องความทุกขความลําบากซึ่งเปนสมมุติดวยกันก็เขากันไดสนิท แต
จิตท่ีบริสุทธ์ิแลวน้ัน ไมไดมาเกี่ยวของกับสิ่งเหลานี้เลย ก็หมายถึงความเปนอิสระของจิต
อยูตลอดเวลาน่ันแล 

นั่งอยูที่ไหนก็ใหมีสติ อิริยาบถตาง ๆ อยาไดเผลอ อยางนอยใหมีสัมปชัญญะคือ
ความรูสึกอยูในตัว จะรูเปนวงกวางหมดทั้งกาย ก็คือสติที่เปนสัมปชัญญะ ถาจดจอ
พิจารณาอะไร รูอยูจําเพาะ ๆ เรียกวาสติ สัมปชัญญะ คือความรูในวงกวางประจําตน เรียก
วาสัมปชัญญะ น้ีแลเปนเคร่ืองบํารุงใหมีกําลัง สติเม่ือไดรับการบํารุงอยูเสมอจะมีกําลัง 
ปญญาเมื่อไดใชการพินิจพิจารณาอยูโดยสม่ําเสมอ ก็จะมีกําลังและคลองตัวไปเชนเดียว
กัน สุดทายก็กลายเปนสติปญญาอัตโนมัติไปไดโดยไมตองสงสัย 
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ดังครั้งพุทธกาลทานวา มหาสติ มหาปญญา คือหมุนตัวไปเองโดยไมตองบังคับ
บัญชา ไมตองถูตองไถเหมือนขั้นเริ่มแรกที่กําลังตะเกียกตะกาย เนื่องจากเวลานั้นจิตยังไม
เห็นผลแหงธรรมปรากฏข้ึนบางเลย เชน สมาธิก็ยังไมปรากฏ ผลของการตัดกิเลสประเภท
ตาง ๆ ดวยอํานาจของปญญาภายในใจก็ยังไมปรากฏ จึงไมมีแกจิตแกใจที่จะประกอบ
ความพากเพียรไปโดยลําพังที่ไมตองบังคับ 

ผูบําเพ็ญจําตองบังคับอยูโดยดีในข้ันเร่ิมแรก แตพอเห็นผลขึ้นไปโดยลําดับแลวก็
มีแกใจ มีกําลังใจ ความเชื่อก็ปรากฏเดนชัดประจักษตน ความพากเพียรและธรรมอ่ืน ๆ 
จะไปไหน ก็หมุนกันมาเอง สติปญญาเมื่อนําออกไปใชหลายครั้งหลายหน ก็เห็นเหตุเห็น
ผล เห็นตนเห็นปลายของกิเลสอาสวะ ตลอดผลของธรรมก็รูเห็นไปพรอม ๆ กัน น่ันแหละ
ทําใหมีแกใจ เกิดความรักใครชอบใจในความพากเพียร ฉันทะคือความพอใจโดยหลัก
ธรรมชาติก็มาเอง เพราะผลเปนเครื่องดึงดูด จิตก็คอยหมุนตัวไปเอง 

คําวา ปญญาพิจารณารางกายน้ี เปนปญญาที่ผาดโผน เม่ือถึงข้ันผาดโผนแลวผาด
โผนมากทีเดียว พิจารณาทางรางกาย ถึงจะรวดเร็วก็รวดเร็วดวยความผาดโผน เพราะกาย
เปนสวนหยาบ ปญญาท่ีพิจารณาสวนรางกายน้ี แมจะเปนปญญาท่ีรวดเร็วทันใจก็ผาดโผน
ผิดกัน พอผานน้ีไปแลวก็เขาสูความละเอียด คําวาผานน้ีไปแลวหมายถึง การพิจารณาราง
กายน้ีรูรอบขอบชิดหมดแลว หยั่งทราบดวยปญญาไมสงสัย ปลอยวางอุปาทานความยึดม่ัน
ถือมั่นในกายเสียไดโดยธรรมชาติที่รูรอบแลว 

จากน้ันก็หมุนเขาสูนามธรรมโดยเฉพาะ ไมเก่ียวกับรูปธรรมเลย ไมวาภายนอกไม
วาภายใน ทั้งรางกายของตัวและของคนอื่นก็ไมสนใจพิจารณา สติปญญาหมุนเขาสู
นามธรรม ไดแกพวกเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตามแตถนัดในขันธใด เวลาใด การ
พิจารณาเวทนาก็หมุนเขาไปสูใจ การพิจารณาขันธใดยอมเชื่อมโยงถึงใจเสมอ สัญญา 
สังขาร ความคิดความปรุงของใจ ความหมายของใจ ซ่ึงแสดงยิบแย็บ ๆ หรือกระเพื่อม ๆ 
อยูภายในใจ เหลานี้เปนสนามรบของสติปญญา 

สนามรบทางรางกายก็ทราบกันแลว ไดชัยชนะมาเปนตอน ๆ แลว เลิกแลวสนาม
น้ี กาวเขาสูสนามอันละเอียด สติปญญาอันละเอียดพอ ๆ กัน พิจารณาเขาไป ขันธไหนมัน
ก็เหมือนกัน เร่ือง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ตามกันไปทุกระยะ ๆ เวนแตคําวาอสุภะเทาน้ัน 
เพราะขันธส่ีน้ีเปนนามธรรม ไมเกี่ยวกับเรื่องสุภะ อสุภะ มีแตความรูกับความกระเพื่อม
ของใจ กระเพื่อมไปทางไหน กระเพื่อมไปทางรูป ทางเสียง มาข้ันน้ีรูปเสียงเลยไมถือเปน
สําคัญยิ่งกวาความกระเพื่อมของใจ ถือวาความกระเพื่อมนี้แลคือตัวกอเหต ุ มันจะรูทันท ี
ๆ พอรูทันทีก็ดับกันทันท ีไมมีเงื่อนสืบตอกับอะไร รูอะไรก็ดับ 
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สัญญาความหมายตาง ๆ จะซานออกไปไหนก็รู แตกอนไมรู จนกระทั่งไปเปน
ภาพเปนเร่ืองเปนราวข้ึนแลว ก็หลงภาพอันนั้นเหมือนตุกตาหลอกตัวเอง ทั้ง ๆ ที่ออกไป
จากใจน่ีแล   สติปญญาไมทันไมรู  แตพอทันแลวรูหมด  น่ีเราจะเอาสาระอะไรกับภาพ
หลอกลวงนั้น ๆ จะพิจารณาหาความจริงตางหาก ความคิด คิดดี คิดชั่วมันดับดวยกันทั้ง
น้ัน ไมวาจะคิดประเภทใด ความจํา จําอะไรมันก็ดับ สัญญา สังขาร เกิดดับ ๆ ประจําตน 

วิญญาณความรับทราบ มีแตเรื่องเกิดเรื่องดับ มันเรื่องสาระอะไรที่จะมาถือวาเปน
เราเปนของเรา มันใครครวญมันพินิจพิจารณา มันรูของมัน ก็มีแตเรื่องของจิตที่แสดง
อาการยิบแย็บ ๆ มันออกมาจากจิต ตามเขาไป นี่แหละที่วา เชื้ออยูที่ไหนไฟจะไหมเขาไป
ท่ีน่ัน เชื้อคือกิเลสมันอยูที่ไหน สติปญญาจะหมุนตัวเขาไปที่นั่น เอาใหเขาใจ ๆ แลวปลอย
วาง หรือวาเขาใจตรงไหนประหารกันท่ีน่ันก็ถูก 

สุดทายคําวากิเลสทั้งมวลนั้นมันอยูที่ไหนก็รูไดชัด มันไมไดอยูในรูป ในเสียง ใน
กลิ่น ในรส มันอยูกับจิตท่ีไปเก่ียวโยงกับส่ิงเหลาน้ันเพราะความไมรูตางหาก เม่ือพิจารณา
คล่ีคลายส่ิงเหลาน้ันจนเขาใจ จิตหายสงสัยแลว ปลอยเขามา ๆ จนถึงรางกายของเจาของ 
พอพิจารณาน้ีก็หายสงสัยแลวปลอยเขาไป แนะ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ พิจารณา
เขาไปปลอยเขาไป ๆ เร่ือย ๆ คือรูเทาแลวปลอยวาง ไมยึดม่ันถือม่ันในอาการท้ังหลาย
เหลาน้ี 

ขันธหาคืออะไร รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี่คือขันธหา รูเทาปลอยวาง 
อะไรเปนตัวการสําคัญของขันธหา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อยูที่ไหน ก็อยูที่จิต น่ัน ที่นี่
กิเลสรวมตัวเขาไปจุดเดียวแลว น่ีแลการพิจารณาทางดานปญญา หมุนเขาไปจนกระทั่งถึง
จิต 

แตจิตประเภทที่มีอวิชชานี้เปนจิตที่สงาผาเผยองอาจกลาหาญ ท้ังความผองใส ทั้ง
ความองอาจกลาหาญ ท้ังความคึกคะนองดวยความอาจหาญวาตัวเกงน้ันแล มิไดคะนอง
แบบท่ัว ๆ ไป เปนวิสัยของจิตประเภทนี ้ เพราะฉะนั้น ทานจึงวา มานะ ๙ มานะ ๙ อยู
ตรงน้ี ทานอธิบายไวในสังโยชนเบ้ืองบนวา รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา 
มานะนั่นคือความถือ ก็ถืออวิชชากับจิตที่กลมกลืนเปนอันเดียวกันนั้นแล วาเปนตน วา
เปนเราเปนของเรา แลวยกอันน้ีข้ึนมาเทียบเคียง วาองคนั้นเปนยังไง ผูนั้นเปนยังไง จิต
เสมอเราหรือย่ิงกวาเรา หรือหยอนกวาเรา น่ัน ทานจึงเรียกวา มานะ ๙ ๓ คูณ ๓ เปน ๙ 
เชน จิตเราตํ่ากวาเขา สําคัญวาตํ่ากวาเขา เสมอเขาหรือย่ิงกวาเขา จิตเราเสมอเขาสําคัญวา
ตํ่ากวาเขา หรือเสมอเขาหรือย่ิงกวาเขา จิตเราย่ิงกวาเขา สําคัญวาตํ่ากวาเขา เสมอเขาหรือ
ยิ่งกวาเขา 
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กิเลสสวนละเอียดเอาอันน้ีแหละออกเทียบเคียง เพราะกําลังเปนเข้ียวน่ี เขี้ยว
กําลังแหลมคม เข้ียวอวิชชา ทานวามานะ ความถืออันนี้เอง พออันนี้สลายลงไปแลวเอา
อะไรมาถือ เอาอะไรมาเปนผองใส เอาอะไรมาเปนเศราหมอง เอาอะไรมาเปนความองอาจ
กลาหาญ เอาอะไรมาเปนความกลัว มันไมม ี พอธรรมชาติอันน้ีสลายตัวลงไปดวยอํานาจ
ของการพิจารณา สิ่งเหลานี้แลเปนธรรมชาติที่สรางปญหาตามภูมิของตน คือภูมิละเอียดก็
สรางปญหาอันละเอียดจนไดแหละ กิเลสหยาบก็สรางปญหาอันหยาบข้ึนมา กิเลสละเอียด
ก็สรางปญหาละเอียดขึ้นมา กิเลสหมดไปแลวไมมีอะไรสรางปญหา หมดปญหาโดย
ประการท้ังปวง หมดเหตุหมดปจจัยของสมมุติที่จะสืบตอกันแลว เหลือแตความบริสุทธ์ิ
ลวน ๆ จึงไมมีปญหาใด ๆ อีกตอไป 

ความบริสุทธ์ิลวน ๆ เปนเหตุเปนปจจัยกับอะไร สรางปญหาอะไร ทานวาหมด
ปญหา หมดตรงน้ัน ภพชาติที่เคยเปนอยูกับจิตมากนอยมันรูมาโดยลําดับลําดา จนกระทั่ง
เขาจุดรวม เหลือแตเชื้อของมันที่จะไปเพาะที่นั่นที่นี่ คือ เกิด ก็เผากันลงที่นั่นดวยตป
ธรรม จนแหลกแตกกระจายหมดแลว ภพชาติจะสืบตอไปไหนอีกมีไหม จะไปถามใครเลา 
แมพระพุทธเจาประทับอยูตรงหนาก็ไมทูลถาม เพราะเปนความจริงเหมือนกัน ไมมีอะไร
แปลกตางกันพอจะถามกัน ทานจึงวา สนฺทิฏฐิโก เห็นเอง รูเอง ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺู
หิ ทานผูรูท้ังหลายรูจําเพาะตน น่ันคือทานผูรูจากการปฏิบัติรูจําเพาะ ไมเปนสาธารณะแก
ผูหน่ึงผูใด นี่ที่ทานวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ เสร็จแลวงานฟาดินถลม ไดเสร็จส้ินลงไปแลว ดิน
ฟาถลม ก็คือภพคือชาต ิกอตัวขึ้นมาดวยธาตุสี ่ดิน นํ้า ลม ไฟ หรือภพชาติประการใด ๆ 
มันก็เปนเรื่องของสมมุติ จึงวาดินฟาถลมคว่ําลงไปหมด ทีนี้อะไรจะมามีอยูในจิตนั้น 

น่ันแลท่ีน่ี เอาดู ๆ กิเลส เมื่อไดฆาตายสนิทจากจิตดวงนี้แลว เอา มันอยูกับจิตใด 
กับรางใดกายใด กิริยาของใคร แสดงทาไหนออกมาปดไดยังไง มันรูหมด นี่ละที่วากิเลส
ครอบหัวเราอยูตลอดเวลาแตเราไมรู ถาเปนพระพุทธเจา พระอรหันตทานดูแลวดูยากที่
ไหน แย็บเดียวทานก็ขยะไปแลว ทานรู ๆ จนขยะจะวาไง แตพวกเรามันตาบอดตอตาบอด
อยูดวยกัน ไมรูทั้งเรื่องของเรา ไมรูทั้งเรื่องของเขา ไมรูทั้งเรื่องคนอื่น ๆ ตางคนตางไมรู 
แตก็เขาใจวาตัวรู สําคัญวาตัวรู สําคัญวาตัวดีแลวก็ทะเลาะกัน กัดกันเหมือนหมา เพราะตา
ในไมเห็น ตาปญญาเหมือนพระพุทธเจา พระสาวกทานมันไมม ีนี่แลเรื่องของกิเลสมันตอง
สําคัญตัว ยกยอตัวเสมอ เลวเทาไรย่ิงสําคัญตัววาดี กิเลสเปนเชนน้ัน ไมเคยลงกับความ
จริงคือธรรมมาแตกาลไหน ๆ  
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เพราะฉะน้ัน เรามาปฏิบัติเพ่ือปราบส่ิงเหลาน้ี จงอยาใหมีภายในจิตใจไปนาน 
ปราบใหแหลกแตกกระจายไปหมดแลวอยูสบาย ใจเว้ิงวาง แตเปนอางเก็บวิสุทธิธรรมไมมี
ว่ีแววสมมุติผานเลย ถาเทียบกับสมมุติก็เปนใจอวกาศ เทียบไปอยางนั้นเอง 

เอาละการแสดงธรรมก็เห็นวาพอสมควร 

พูดทายเทศน 

พวกเรามันพวกสวดกิน ธรรมะเลยเปนเคร่ืองมือหากินไปเสียหมด หากินขาวตม
ขนม วา กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา คนตายท่ีไหนละไปแลว ความ
ฉลาดเอาไปสวดหากินขาวตมขนมเสีย ความฉลาด กุสลา ธมฺมา ธรรมยังคนใหฉลาด มัน
ฉลาดหากินขาวตมขนมไปเสียพวกเรา มันไมฉลาดนํามาแกกิเลส มาฟนกิเลส อกุสลา ธมฺ
มา ธรรมพาคนใหโง สิ่งที่พาคนใหโง จงกุสลาเจาของใหพอตัวซิ เมื่อพอตัวแลวอยูที่ไหนก็
อยู รูชัดแลวสงสัยไปไหน รูพอตัวแลว ฟงแตวาพอตัวซ ิไมไดสําคัญม่ันหมายกับเวลํ่าเวลา
ดินฟาอากาศ กับการเปนการตาย ไปสูงไปต่ํา เกิดที่ไหน อยูที่ไหน สุขทุกขประการใด คิด
ไปใหเสียเวลาทําไม เม่ือเห็นความจริงเต็มใจแลว ก็อยูตามความจริงนั้น แสนสบายย่ิงกวา
ไปเท่ียวควาโนนควาน้ี ควาลม ๆ แลง ๆ  

พระพุทธเจาทานสอนจริงขนาดนั้น แตมันไมชอบจริงมนุษยเรา เฉพาะอยางยิ่ง
พระกรรมฐานเราสอนอยางน้ี ๆ ไปงมอยางโนน ควาโนนควาน้ี อวิชชาสําคัญมากตัวเชื้อ
พาใหเกิด ละเอียดมากทีเดียว ถาไมเคยดําเนินมันไมรู ธรรมเคร่ืองดําเนินก็ตองเปนธรรม
ปฏิบัติ รูเขาไป ๆ ตามเขาไป ๆ จนถึงตัวมันเลย 

นี่ก็ไดอธิบายใหหมูเพื่อนฟงไมรูวากี่ครั้งกี่หน ทําไมมันไมถึงใจ การอธิบายนี้ไม
ไดสงสัยนะ อธิบายตามความจริงแท ๆ ทั้งฝายเหตุฝายผล ไมไดอธิบายดวยความสงสัย 
อธิบายใหหมูเพื่อนฟง มันนาจะจับเอาเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งเขาไปจริงจังกับตัวเอง อยูไปนาน
ไปมันชินชานะ ความชินชาเปนอะไรถาไมใชกิเลส ถาธรรมจะราบร่ืน จะคลองตัวไปเรื่อย
ในการแกการปลดความไมดีในตัว ใจจะเดนข้ึน ๆ ความระมัดระวังสํารวมตัวก็จะเดนข้ึน 
ๆ น่ันคือธรรม ถาเปนเร่ืองความชินชาแลวมันจะไปไหน ถาไมไปหนาดานมันจะไปที่ไหน 
ถาชินชาแลวหนาก็ดาน ภาษาภาคอีสานเขาเรียกเหล็กกนเตาหรือทองกนเบา นายชางเหล็ก
จะทุบจะตียังไงมันก็ไมไดเรื่อง จะเอาไปทําอะไรก็ไมเปนประโยชน ถาลงมันไดเปนเหล็ก
กนเตา ทองกนเบาแลว ฉะน้ันจงพากันระวังใหมาก พระกรรมฐานทั้งองคอยาลืมตัว จะ
เปนเหล็กกนเตา ทองกนเบาไปเปลา ๆ  
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ในคร้ังพุทธกาลทานเอาจริงเอาจังนะ ทานถือการภาวนาเปนการเปนงานเปนเนื้อ
เปนหนังเปนจิตเปนใจจริง ๆ ทานไมใหอะไรมายุงนะ จงทราบรากฐานหรือแกนของการ
ปฏิบัติธรรม แกนของศาสนา แกนของผูพาดําเนิน ทานดําเนินอยางน้ันหนา พวกเราก็เห็น
ในตํารับตํารา แตเมื่อความจริงไมถึงใจแลว มันไมกระจายมันไมซึ้ง ในธรรมท้ังหลายท่ี
ทานดําเนินมาและพาดําเนินมา มันก็ไมซึ้ง 

ถาเปนเรื่องของกิเลสแลวมันซึ้ง ไมวามันจะแย็บมาหมัดไหนละ เปนเปดคางย่ืน
คางใหมันเลย ปกตินิสัยก็เปดใหมันอยูแลวตั้งแตมันยังไมตอยโนนแนะ แลวอะไรจะไปคิด
ปดปองมันวะ ถาเปนกิเลสแลวเหมือนกับวากวักมือเรียกมัน มาเขามา ๆ เอาตรงคางตรง
ขากรรไกรน่ีนะ ใหมันหงายหมาลงไปเลย หงายไมมีทาก็เหมือนหงายหมาละซิ หงายมีทา
มันหงายตอสู หงายหลบหลีก หงายหลบหมัด พวกเรามันหงายแบบไมมีทา เหมือนถูก
น็อกนะ พวกเรามันพวกถูกน็อก พวกหงายไมเปนทา 

พูดอยูขณะนี้เรายังโมโหวะ โมโหแทนหมูแทนเพื่อนนะซิ เพราะเราเคยฟดกับมัน
มาพอแลว โถ บางครั้งขณะฟดกันเหมือนจะไปทั้งชีวิตนี่เลย เอาไป ไมอาลัยเสียดาย น่ัน
จิต เวลามันแข็งแกรง แข็งแกรงขนาดน้ันนะ เอาไปเถอะ ยังไงก็ไมถอย จิตพุงเลยนะเวลา
เชนน้ัน เราถึงไดเห็นเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทา เห็นไดชัดอยางนี้เอง ไมไดคุย เอาความจริง
มาพูดกันซ ิ

พระพุทธเจาวา มัชฌิมาปฏิปทา พวกเราเอามาแปลกัน แปลไมไดปฏิบัติวา 
มัชฌิมาปฏิปทา เดินทางสายกลาง ไมยิ่งนักไมหยอนนัก ไมยิ่งนักมันเปนยังไง ไมหยอน
นักมันเปนยังไง สายกลางนั้นคือยังไง ก็เห็นแตเสื่อกับหมอน สายกลางน่ันเห็นไหม น่ันมัน
คือมัชฌิมาของกิเลสตางหาก ไมใชมัชฌิมาของธรรมปฏิบัต ิ กิเลสมันมีมัชฌิมาของมัน
อยางม่ันเหมาะ โลกถึงไดติดมัน เดินทางสายกลางน้ีหนา เอาลงเสื่อกับหมอนตรงกลางนี้
หนา น่ัน ถาจะทําความพากเพียรใหแข็งขอบาง โอย ไมไดนะ จะเครงเกินไปนะ ทําพอดีให
สบายซิ ทําไป หลับไป สัปหงกไปซิ ถาชักงวงบางก็รีบหงายทองลงกลางเสื่อกลางหมอนนั้น
ซิ มัชฌิมาอยูที่นั่น น่ันเห็นไหม นั่นกิเลสมันกลอม ลมระนาวเลย 

ถาเปนมัชฌิมาของธรรมแลว เอา กิเลสโผนมา ๆ ซิ วาง้ันเลย มัชฌิมาตองโผนไป
ถึงไหนถึงกัน เหมือนกับขาศึกยกกองทัพใหญมา เครื่องมือของเขาเปนยังไง เราตอง
เตรียมเครื่องมือของเราใหพรอม ฟดกันเลย ถากําลังและอาวุธตลอดอุบายวิธีการรบไม
เหนือมัน ชนะมันไดยังไง ขาศึกนะ สติปญญาซึ่งเปนอาวุธทันสมัยที่เรียกวามัชฌิมา ไม
เหมาะสมกับกิเลสจะปราบกิเลสไดยังไง เวลากิเลสโผนมาก็ตองโผนไปซิ น่ันละเรียกวา 
มัชฌิมา คือ เหมาะสมกับการปราบกิเลสประเภทน้ัน ๆ  



 

เขาสูแดนนิพพาน ๔๑๑ 

๔๑๑

การบอกใหเดินทางสายกลาง แตไมทราบวาสายกลางเปนยังไง น่ันจะตรงเปา
หมายแหงมัชฌิมาปฏิปทาไดอยางไร สุดทายความอยากไปนิพพานก็เลยกลายเปนตัณหา
ไปเสีย นั่นฟงดูซ ิอยากไปนิพพานก็เปนตัณหา ก็เห็นแตคนตายเทาน้ันท่ีไมอยากอะไรเลย 
แลวมันไปนิพพานไดไหมคนตายนะ เห็นแตมันขึ้นกองฟอนกองไฟนั่นแหละ มันจะไป
นิพพานไดยังไงก็คนตาย อยากดวยอํานาจของกิเลสและพันกันอยูวันยังค่ําเปนอยางไรไม
เห็นคิด พอจะอยากไปนิพพาน เพียงจะหันหนาออกจากกิเลสมองดูทางไปนิพพาน อุย นี่
เปนตัณหานะ วาอีกแหละ มันอะไรกัน จะไมเปนบากันหมดแลวหรือปราชญชาวพุทธเรา
นะ ถึงไดฆาตัวดวยความอยากไปนิพพานวาเปนตัณหาขนาดนั้น 

ความอยากเปนมรรคก็ม ีความอยากเปนกิเลสก็มี ทําไมความอยากเปนมรรคมีไม
ไดวะ ถามีไมไดมันจะแกกันไดอยางไร เอาตรงน้ันซิ ถาไมพลิกอยางนี้ไมทันกลของกิเลส
นะ กิเลสมันแหลมคมขนาดไหน ธรรม มีสติปญญาเปนตน ไมแหลมคมไมได มันตอง
พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมซิถึงจะทันกัน เผ็ดมาเผ็ดไป รอนมารอนไป เอาให
ทันกัน แกไมมวยเขาใหได แกไมไดตายจริง ๆ นะ น่ีเราเสียทาเขาดวยวิธีน้ี เราจะแกเขา
ดวยวิธีใดตองแกซ ิไมแกก็ถูกน็อกจริง ๆ  

น่ีเคยเห็นคุณคาของการเด็ดเด่ียวในเวลาจําเปนจนตรอกจนมุม เห็นคุณคาจริง ๆ 
ประจักษใจ จําไมลืมตลอดไป จึงไดนํามาพูดใหหมูเพื่อนฟง พูดดวยความกลาหาญดวย 
มันไมไดจนตรอกหนาสติปญญา วาอยางน้ีเลย ทุกขหนาแนนเขาเทาไร เหมือนจะมัดเราให
ตายในปจจุบันน้ี สติปญญาก็หมุนติ้วเขาไปตรงนั้น ออกไปไหนไมได เหมือนกับ
ตะลุมบอนกัน เผลอไดยังไงเวลานั้น ราวกับนักมวยเขาวงในกัน เผลอไดยังไง นี่ก็สติ
ปญญาหมุนติ้ว ๆ ถอยไมได ทุกขหนักเทาไรมันยิ่งหมุนเขาไปเรื่อย ๆ ตอไปมันก็เขาใจ ๆ 
ๆ เดี๋ยวขาศึกก็พังทลาย 

ผมนะมันนิสัยหยาบ เพราะฉะน้ัน เวลามาพูดกับหมูเพ่ือนจึงวาหยาบ คือเราเคย
ปฏิบัติมายังไง ไดผลมายังไง ก็ไมพนที่จะนํานิสัยนั้นมาพูดมาใช ไมวาครูบาอาจารยองคใด
ก็เถอะ เราวาอยางน้ีนะ เพราะเคยสมาคมกับทานมาแลว  อยางหลวงปูขาวลองไปฟงภาย
ในทานซิ โอโห เสียงกังวานไปถึงสามแดนโลกธาตุแนะ ทานเด็ดไมใชเลนนะหลวงปูขาวน่ี 
เวลาทานพูดเปร้ียง ๆ หลวงปูแหวนโนนก็เหมือนกัน ผมไดเคยไปคุยธรรมะกับทานแลว 
เพราะทานก็รํ่าลือมานาน เราเขาถึงทาน ไปคุยธรรมะกับทาน โอย ธรรมะทานบรรจุไวใน
ใจเต็มเปยม ถาเปนตุมเปนถังก็เต็มถังขนาดใหญ ไมเคยไดเปดออกใชเลย อะไรสมควร
หรือไมสมควรแกนํ้าน้ีทานก็รู นํ้าน่ีเปนนํ้าท่ีสะอาด นํ้าท่ีมีคุณคามาก จะไปเปดทิ้งเฉย ๆ ก็
ไมเกิดประโยชน เหมือนเขาตํานํ้าพริกละลายแมนํ้าน่ันเอง ทานก็ไมพูดนะซิ ทานอยูไป
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อยางน้ันแหละ จะมีพระมีเณรเต็มวัดเต็มวาก็ตาม ก็เหมือนกับหัวไมหัวตอน่ันแหละ ทาน
ไปสนใจอะไร ก็มันไมเกิดประโยชน เพราะพวกน้ีมันไมสนใจ แลวทานจะไปพูดอะไร 

พอเราไปแหยทานปบ ทานเปดผางออกมาเทียว ผมยังไมลืมนะ ก็เรามันคนขี้ดื้อ
น่ี ใสปบเขาไปเลย ไมเอาหลายหมัดนะ สองหมัดเทาน้ันแหละ ใสปบเขาไป ทานก็ปดผึง
เลย พูดเปรี้ยง ๆ เราไมลืม ๑๐ นาที เขมขนไปถึง ๑๐ นาท ีแลวหยุด เราเขาใจแลว หมด
ที่สงสัยแลวในจุดนี้วางั้นเถอะ ใสแย็บเขาไปอีก ทานผางออกมาเลย คราวน้ี ๔๕ นาที ไหล
ออกมาเลย ทานไมทราบไดเสียงมาจากไหน ขึงขังตึงตังคึกคัก โอยพูดไมถูก เสียงล่ันเทียว 
ถามีคนเดินไปบริเวณน้ันเขาจะวา อะไรน่ีพระทะเลาะกันหรือไง พอจบลง อาว ทานมหา
เห็นวาไมถูกตรงไหน เอา คานข้ึนมา ๆ กระผมไมคาน กระผมหาธรรมอยางน้ีแหละ ก็เรา
ลงทานแลวน่ี 

ตอจากน้ันทานก็ถาม องคนั้นละไดคุยกันแลวหรือยัง กับองคน้ันละ ไดคุยกันแลว
หรือยัง ทานถามไปเร่ือย ก็หมายความวา ธรรมะขี้ดื้อ ปญหาขี้ดื้อนี้ไปเที่ยวตีที่ไหนบาง 
ความหมายก็คงวาง้ัน โอย ทานย้ิมแยมแจมใส ดูสีหนาสีตาดูทุกสิ่งทุกอยางเหมือนขึ้น
พรอม ๆ กันเลย พลังของธรรมทานออกเต็มที่ ถาเปนโลกก็เปนพลังของกิเลส ถาเปนพลัง
จิตผูบริสุทธิ์ก็เปนพลังของธรรมออกมา เพราะธรรมไมมีเคร่ืองมือสําหรับตนมาใช ก็เอา
เครื่องมือของกิเลสมาใช 

อวัยวะทุกสวนเปนเครื่องมือของกิเลส เปนวิบากของกิเลส เมื่อธรรมไมมีเครื่อง
มือเปนของตัวแลว ก็ตองนําส่ิงเหลาน้ีมาใช เพราะฉะน้ัน กิริยาทาทางของธรรมที่นําเครื่อง
มือของกิเลสมาใชจึงเปนเหมือนกับกิเลส เวลาแสดงอาการเขมขนออกมาเขาก็วาทานด ุ
ทานโกรธ น่ีละท่ีคนท้ังหลายวา ทานอาจารยองคนั้นด ุ ทานอาจารยองคน้ีดุ ก็อยางนั้นแล 
เพราะเขาไมเคยเห็น เห็นแตพลังของกิเลส ถากิริยาแสดงออกมาอยางนั้นก็คือกิเลสด ีๆ ที
นี้เขาไมเคยเห็นเรื่องของธรรมเปนยังไง จะไปตําหนิเขาก็ไมได เพราะเขาไมเคยรูเคยเห็น
วาธรรมมีพลัง มีอํานาจ สามารถแสดงออกมาอยางเปดเผยไดเหมือนกิเลส เปนแตตอง
อาศัยรางกาย วาจา กิริยา ซึ่งเปนสมบัติของกิเลสออกแสดงเทานั้น จึงคลายคลึงกันเวลา
แสดงออก 

อยางทานอาจารยม่ัน ทานแสดงผึง ๆ ทานแสดงทั้งไมทั้งมือดวย เวลาเอากัน
อยางถึงพริกถึงขิง ทีนี้มือก็ปดถูกกระโถนกลิ้งตกไปพักหนึ่ง เรายังไมลืมนะ ทานก็เลยหยุด 
เมื่อมือโดนกระโถนกลิ้งผานพระไปลงโนน ตกเปะ ลงพักหนึ่ง เทศนเลยเงียบพระก็รีบจับ
กระโถนมาวาง ทานน่ิงเงียบไปนิดหน่ึง โอะ เทศนเอาจนกระโถนตกเทียวนะ จากนั้นก็ยอน
ปบ เปนอยางไรละ กิเลสของพระตกไปบางไหมละ หรือตกแตกระโถน แนะ  
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เทศนวันไหนๆ ก็มีแตพนลมใหหมูเพื่อนฟง หาเน้ือหาหนังไมเจอ จะทํายังไงนี่
พระเราก็มีมากเขา ๆ แลวนะ มันจะเหลว ๆ ไหล ๆ ไปนะ เราเข็ดเร่ืองเหลาน้ี กิเลสพาให
ลืมตัวไดงาย ๆ หนา น่ีมาแกกิเลสจะกลายเปนกิเลสมัดคอนะ สวนมากวามาแกกิเลส 
ความจริงแลวจะมีแตช่ือเทาน้ัน บทกิเลสมัดคอไมไดพูด ทั้ง ๆ ที่มันมัดอยูตลอดเวลา 

หูของพระทั้งหลายกับหูของเรานี่มันยังไงกัน ชอบกลอยูนะ หูเราก็ไมเห็นหูดีอะไร 
ตาเราก็ฝา ๆ ฟาง ๆ แตทําไมเห็นอะไรกอนเพื่อนวะ เวลาเราอยูกุฏิน้ีหมูเพ่ือนคุยกันอะไร
ไดยินหมด เวลาจําเปน เราเคาะไมปอก ๆ หายเงียบเหมือนตายกันท้ังวัด บางทีเคาะถึง ๓ 
พัก เคาะแลวก็หยุดไป เห็นไมไดเรื่องก็เลยเคาะอีก แลวก็เงียบไปอีก พอเคาะอีกก็เงียบไป
อีก เอ   เปนยังไง ก็ดอม ๆ มาดู ก็มีพระอยูนี่ พระก็ยืน เดนิ เกง ๆ กาง ๆ อยูแถว
บริเวณศาลาน้ีแหละ ดูมันจะท้ังหลับหูหลับตา ทั้งปดหูปดตาเขาอีกดวยก็ไมรู มันถึงไมได
ยิน นี่แสดงวาจิตไมไดอยูกับตัว ถาสติอยูกับตัวมันก็เหมือนคนอยูในบานในเรือน อะไรมา
ผานก็รู แตนี้ไมรู นอกจากโกโก กาแฟ เทาน้ันมันจะรู โกโก กาแฟ เคยผานมันก็รูไดเร็ว 
นํ้าสม นํ้าหวาน โกโก กาแฟ มันรูเร็วแตเสียงน้ันมันไมรูเพราะไมมีหวัง เสียงมันไมมีหวัง
รายได จะไปสนใจกับมันทําไม สิ่งมีหวังมีอยูถมไปนี่วะ 

พระพุทธเจาอุบัติขึ้นมาแตละพระองคกระเทือนโลก ในสามภพมีองคเดียวเทาน้ัน
ผูรูเร่ือง ผูละ ผูปราบขาศึกแหงภพได เพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจาอุบัติขึ้นในโลกจึงเปน
มหาอุตมมงคลอยางยิ่งแกโลก ใหไดเห็นผิดถูก ดีชั่ว บาปบุญ นรกสวรรค สักทีหนึ่ง พอ
ศาสนาน้ีส้ินไปเพราะกิเลสครอบงําหัวใจของสัตว ไมใหมีความเช่ือความสนใจตอศาสนา 
ศาสนาก็หมดไป ทีน้ีก็มีแตอันเดียวน้ีแหละครอบสัตวโลกไว พุทธันดรหนึ่งพระพุทธเจามา
อุบัติพระองคหนึ่ง โผลข้ึนมาทีหน่ึง พอรูอะไร ๆ บาง จะทํายังไง 

พวกเราก็เหมือนกันนะ พุทธันดรหนึ่ง ๆ สติถึงโผลขึ้นมาทีหนึ่ง ปญญาแย็บบางก็
ไมไดเทาแสงหิ่งหอย มืดมิดปดตาไปอีก จนเลยพุทธันดรก็ไมรูแหละ วันหน่ึง ๆ จะระลึก
แคไหน ไดแคไหนก็ไมรู สองพุทธันดร สามพุทธันดร ระลึกสติไดทีหนึ่งก็ไมรู สวนปญญา
นาจะสี่หาพุทธันดรกวาจะแย็บออกมาไดเทาแสงหิ่งหอย นอกนั้นจมน้ําอยูในสุญญกัปเสีย
ทั้งนั้น 

เราก็สอนจนหมดภูมิหมดสติปญญาจะมาสอนแลว จะเอาแบบศาสนาเซ็นเขาเรอะ 
เราก็ไมใชเซ็นน่ีวะ เซ็นเขาทํายังไง ใครนั่งสัปหงกงกงัน อาจารยก็เอาคอนตีเอานะซิ นี่ถา
เปนอยางน้ันแลว พระเณรเหลาน้ีคงไมมีหนังติดตัวเลยแหละ ถูกคอนตีแตกกระจายไป
หมดเลย พวกนี้พวกหนังไมติดตัว ดีไมดีไมวัดปาบานตาดจะไมมีเหลือนะ ขนมาทําเปน
คอนตีพระ ถาจะเอาแบบศาสนาเซ็นนะ นี่เรากลัวไมในวัดจะหมดเกลี้ยงทั้งวัด จึงไมนํา
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ศาสนาเซ็นมาใช ทุก ๆ องคขอใหเห็นใจและสงสารไมในวัด แลวพากันต่ืนตัวระวังใจ 
รักษาสติ บํารุงปญญาเอาเองเถอะ 


