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การปฏิบัติจิตตภาวนา ตองอาศัยครูอาจารยท่ีมีความชํานิชํานาญทางน้ีมา

แลว จึงจะสอนถูกตองแมนยําและเปนไปเพื่อความราบรื่นดีงาม ไมใหเกิดความสงสัย
ขัดของในปฏิปทาเครื่องดําเนินของตน ภาคปฏิบัติจึงเปนสําคัญมาก ทางดานปริยัติ
เราเรียนโดยลําพังก็ได อานก็เขาใจ แตภาคปฏิบัติน้ี แมเราเรียนมาแลวทางดาน
ปริยัติ จะนํามาเปนเคร่ืองดําเนินดวยความสนิทใจหายสงสัยไปโดยลําดับอยางน้ันไม
ได เพราะการเรียนมาน้ันเปนการจดจํา ยอมไมพนจากความวาดภาพคิดคาดคะเนดน
เดาไปสุมสี่สุมหาซึ่งไมใชหลักความจริงไปได แตการปฏิบัตินี้เพื่อหลักความจริงโดย
ถายเดียว 

พอเร่ิมปฏิบัติก็จะเร่ิมเห็นความจริงเขาไป เพียงจอสติเขาสูจิตซึ่งเปนบอเกิด
แหงเร่ืองราวท้ังหลาย ก็จะทราบเร่ืองราวท้ังหลาย แมจะไมสามารถบังคับหรือถอด
ถอนเร่ืองราวอันเปนสวนกิเลสน้ันไดก็ตาม แตก็ทราบวา นี่คือความจริงอันหนึ่งที่
แสดงออกมาอยูไมหยุดหยอน ดวยความคิดปรุงเร่ืองราวตาง ๆ ทั้งอดีตอนาคต
ปจจุบันยุงไปหมด เมื่อมีสติก็ทราบความจริงของสัจธรรมประเภทสมุทัยที่แสดงออก
ทางดานจิตใจได แมยังละไมได 

แตเมื่อไมมีสต ิ ไมเปนภาคภาวนา ยอมไมทราบไดวาจิตมีอะไรบังคับให
ทํางาน ในวันหน่ึง ๆ น้ันมีงานอะไรบาง ที่จิตตองหมุนตัวราวกับกงจักรอยูตลอดเวลา 
โดยไมเปนตัวของตัวเลย มีแตถูกบังคับจากสิ่งที่มีอํานาจอยูเปนประจํา จนมองไม
เห็นจิต ทั้ง ๆ ท่ีรู ๆ อยูนี้คือจิต แตสิ่งที่แฝงความรูรูคือจิตนั้น จิตไมสามารถมอง
เห็นไดเลย เพราะถูกสิ่งนั้นครอบงําหรือปดบังอยางมิดชิด เมื่อจอสติเขาไปก็ทราบ
การแสดงออกของสิ่งนั้น ๆ โดยลําดับ และปฏิบัติตามอุบายวิธีท่ีครูอาจารยแนะนําส่ัง
สอน เชน พยายามทําจิตใหสงบดวยจิตตภาวนาในภาคสมถะเปนตน นําธรรมท่ีทาน
สอนน้ันมาปฏิบัติบังคับจิตใหอยูในงานท่ีทํา คือบทธรรมท่ีบริกรรมน้ันโดยเฉพาะ จิต
จะเร่ิมปรากฏเปนความสงบเย็นใจข้ึนมา นี่ก็เรียกวาเปนความจริงอันหนึ่งที่จิตไดทํา
หนาที่เอง และไดเห็นผลที่ปรากฏขึ้นจากงานประจักษใจโดยลําดับ เมื่อปรากฏผลขึ้น
มาถายังไมเปนที่แนใจ ก็จําตองศึกษาไตถามครูบาอาจารยซึ่งเปนที่แนใจ เพราะทาน
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เคยผานมาแลวอยางชํ่าชอง การแนะนําส่ังสอนดวยอุบายตาง ๆ ก็ถูกตองแมนยําไม
ผิดพลาด ไมเสียเวลํ่าเวลา และไมทําผูมาศึกษาไตถามและอบรมนั้น ๆ ใหผิดและ
เสียไป 

ดังน้ันภาคปฏิบัติจึงเปนภาคจําเปนอยางย่ิงสําหรับผูมาศึกษาและปฏิบัติ จํา
ตองเสาะแสวงหาครูหาอาจารยท่ีมีความสามารถ และชํานิชํานาญในดานปฏิบัติท้ัง
เหตุและผล ไมเหมือนดานปริยัต ิ

การส่ังสอนดวยความไมม่ันใจ ก็คือผูส่ังสอนน้ันไมม่ันใจในความรูความเขา
ใจซึ่งสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติของตน กําลังยังไมเพียงพอที่จะรูจะเห็นผลอันเปนสิ่ง
ที่ยืนยันได จึงไมสามารถแนะนําสั่งสอนคนอื่นดวยความแนใจของตน เมื่อเปนเชน
นั้นผูฟงก็ไมอาจแนใจไดหรือไมแนใจได ผลที่จะพึงเกิดก็มีนอย หรืออาจทําผูมา
ศึกษาอบรมใหผิดไปดวยได ดวยเหตุน้ีการปฏิบัติจึงตองอาศัยการศึกษาการอบรม
จากครูจากอาจารยท่ีตนเห็นวาแนใจ ดวยการแนะนําพรํ่าสอนหรือดวยการศึกษาไต
ถามการเทศนาวาการอยูโดยสมํ่าเสมอ ซึ่งเทียบไดกับการรดน้ําพรวนดินตนไมที่ปลูก
ใหมน่ันแล 

การที่ผูแนะนําสั่งสอนไดรูไดเห็นมาประจักษใจทุกขั้นทุกภูมิของธรรมนั้น จึง
ไมมีปญหาในการแนะนําส่ังสอนบรรดาผูมาศึกษา ผูสั่งสอนไมมีอัดมีอั้น ไมมีสงสัย 
สอนไดเต็มเม็ดเต็มหนวย พูดไดพูดไดเต็มอรรถเต็มธรรมเต็มขั้นเต็มภูมิของธรรม
ข้ันน้ัน ๆ ทะลุปรุโปรงไปหมด ผูฟงก็ฟงไดอยางเต็มใจ โลงใจหายสงสัย แมตนจะยัง
ไมรูไมเขาใจก็หายสงสัยในธรรมท่ีทานส่ังสอนน้ัน ๆ เปนท่ีแนใจ เพราะเขาใจไปโดย
ลําดับจากการไดยินไดฟงทานอธิบายในธรรมข้ันตาง ๆ  

พระกรรมฐานจึงตองติดครูติดอาจารย เพราะการอบรมส่ังสอนเปนลักษณะ
ถอดออกจากใจดวงหนึ่งสูใจอีกดวงหนึ่งโดยเฉพาะ ไมไดนําบทน้ันบาทน้ีมาพรํ่ามา
สอนกันแบบสุมส่ีสุมหา สอนเฉพาะจุดสําคัญ ๆ ของผูมาศึกษาอบรม ท่ีควรจะไดรับ
ในเวลาน้ันเทาน้ัน ครั้งพุทธกาลทานสอนกันอยางนั้น ๑.พระพุทธเจาประทานพระ
โอวาทดวยพระองคเอง ๒.พระสาวกที่เปนครูเปนอาจารยของพุทธบริษัท ทานสอน
ดวยความแนใจของทาน ออกมาจากใจจริง การสอนก็เปนที่มั่นใจ เปนท่ีแนใจสําหรับ
พุทธบริษัทผูมาศึกษา เพราะฉะน้ัน ผลจึงไดเต็มเม็ดเต็มหนวย หรือไดผลมากตางกัน
กับสมัยปจจุบันนี้จนเทียบกันไมได 
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เทศนถึงโทษก็ใหเห็นอยางถึงใจตามหลักความจริงไมผิดเพี้ยน เพราะทาน
ไดรูโทษเห็นโทษมาอยางประจักษใจจริง ๆ เทศนเร่ืองคุณ ทานก็เทศนไดอยางเต็ม
เม็ดเต็มหนวย ถึงบุญถึงคุณจริง ๆ อยางถึงใจทั้งผูเทศนและผูฟง เพราะทานไดเห็น
คุณมาอยางถึงใจ การเทศนใหเห็นทั้งโทษทั้งคุณอยางถึงใจนี้ จึงเปนการเพิ่มกําลังใจ
ของผูมาศึกษาใหมีแกใจ และความกาวหนาในทางความเพียร เมื่อมีกําลังใจเพราะ
ความเช่ือในโทษในคุณน้ัน ๆ แลว ความอุตสาหพยายาม ความพากความเพียร 
ความอดความทนนั้นมันเกี่ยวโยงกัน ยอมเปนไปเอง หนุนกันไปเอง 

คนเราเมื่อมีความเชื่อทั้งโทษทั้งคุณอยางเต็มใจแลว ความมุงมั่นที่จะสลัดทั้ง
โทษที่เห็นวาไมดี และการกาวเขาถึงคุณ ยอมมีกําลังเต็มหัวใจดวยกัน เมื่อมีกําลังใจ
แลวยอมสามารถประกอบความพากเพียรดวยความเต็มใจ ไมวาหนักวาเบา เพราะใจ
เปนสําคัญ กําลังอยูที่ใจ จึงไมมีอํานาจหรือกําลังใดเสมอเหมือนกําลังใจนี้เลย สิ่งใดก็
ตามเมื่อไดถึงใจแลว ยอมสามารถทําไดดวยกันทั้งฝายดีฝายชั่ว ใจจึงเปนส่ิงสําคัญ
มากในตัวคน ทานจึงสอนใหอบรมใจในทางที่ถูกตองดีงาม ใจจะมีกําลังทําประโยชน
อยางมหาศาลไมมีประมาณ 

การเทศนจะเทศนไปที่ใดก็ไมพนเรื่องจิตไปได เพราะจิตมีอยูกับทุกรูปทุก
นามอยาวาแตพระแตเณร และฆราวาสญาติโยมเลย แมแตสัตวเดรัจฉานก็ยังมีจิต จิต
แตละดวง ๆ ท่ีเปนไปอยูในสัตวในสังขารน้ัน ตนเหตุท่ีใหเปนเชนน้ันเปนมาจากอะไร 
เปนมาจากสิ่งมืดมิดปดตาคือ อวิชชาน่ันแลเปนตัวการ จะมีอะไรพาใหมืดใหบอดเลา 
ส่ิงน้ีไมมีใครหย่ังทราบสาเหตุของมันไดเลย แมจะพาใหสัตวเกิดตายในภพตาง ๆ สูง 
ๆ ต่ํา ๆ ลุม ๆ ดอน ๆ และเปล่ียนภพเปล่ียนชาติใหเปนอยางไรก็ไมมีใครทราบได 
เพราะจิตเปนสิ่งที่ละเอียดมากอยูแลวโดยปกติ สิ่งที่แทรกสิงอยูภายในจิตก็เปนสิ่งที่
ละเอียดมากพอ ๆ กัน จึงอยูดวยกันได บังคับกันไดและยังมีอํานาจเหนือจิตอีก จึง
สามารถบังคับจิตใหเปนตาง ๆ ไดตามความตองการของมัน แมจิตก็ไมสามารถ
ทราบโทษทราบคุณแหงส่ิงบังคับน้ันไดเลย จึงตองยอมจํานนและยอมทําตามสิ่งที่มี
อํานาจเหนือจิตน้ันเร่ือยมาจนปจจุบันน้ี สัตวโลกจึงยอมเกิดแกเจ็บตาย ยอมรับทุกข
ทั้งมวลที่มันผลิตขึ้น และยอมเปนไปตามอํานาจของสิ่งลึกลับนั้น 

ทานกลาวไวชัด ๆ สําหรับผูรูแลวดวยกันยอมเขาใจทันที ผูกลาวก็กลาว
อยางชัดเจน ผูฟงก็เขาใจอยางชัดเจนไมมีขอสงสัย ไมมีขอโตแยง ไมมีที่คัดคาน คือ 
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนตน นี่ทานพูดอยางเปดเผยดวยความรูอันเปดเผยของ
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ทาน ผูที่รูอยางเดียวกับทานก็ฟงอยางแจมแจงหาที่สงสัยไมได สิ่งนี้แลคือสิ่งที่มี
อํานาจมากครอบจิตสัตวโลกไวอยางสนิทติดจม ไมอาจรูโทษของมันไดแมแตนิดเลย 
จะแสดงออกมาดวยอาการใดก็ตาม ไมเคยสะดุดใจวาส่ิงน้ีเปนภัยและมีอํานาจบังคับ
จิตใจเรา เราตองตอสูขัดขวางมันดังนี ้นอกจากยอมจํานนไปโดยถายเดียว 

ไมวาจะบังคับใหคิดใหทํา ถาพูดถึงจิตแลวก็เรียกวา เจาอํานาจเหนือหัวน้ัน
บังคับใหทํา คือบังคับใหคิดตามความตองการของตน จิตจึงตองคิดแลวคิดเลา หมุน
ไปเวียนมา ของเกาของใหม ไมมีคําวาน่ีเปนเดนไปแลว เพราะเปนความคิดเกา คํา
พูดเกา การกระทําเกา ไมมีคําวาเอือมระอา ไมมีคําวาคิดซํ้าๆ ซากๆ ไมมีคําวาอิด
หนาระอาใจตอความคิดน้ันๆ แมจะวกไปวนมากี่ตลบทบทวนก็ไมมีเบื่อหนายอิ่มพอ 
ไมมีความรูสึกตัว เพราะอํานาจอันน้ันลึกลับเกินกวาจิตจะเห็นโทษในการแสดงออก
ของมัน นี่สัตวโลกที่เปนมา มีสิ่งนี้ครอบอยูที่หัวใจ ไมมีผูหนึ่งผูใดในสามแดน
โลกธาตุนี ้จะรูโทษของมันไดโดยลําพังตัวเอง 

มีพระพุทธเจาเทาน้ันเปนพระองคแรก ทรงพินิจพิจารณาคนหาเหตุหาผลหา
ตนหาปลายของความเกิดความตาย ดังที่มีในพระประวัติทานวา เมื่อมีมืดแลวก็ตองมี
แจงเปนคูกัน มีเกิดก็มีตายเปนคูกัน เมื่อมีเกิดมีตายความไมเกิดไมตายก็คงม ี เปน
เหตุใหพระองคสนพระทัยพินิจพิจารณา สรุปความวาระสุดทายก็พนพระพุทธเจาซ่ึง
เปนนักคนควาหาเหตุหาผลไปไมได จนไดตรัสรูธรรมอัศจรรยข้ึนมา ใหโลกไดกราบ
ไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจมาจนบัดน้ี ดังนั้นจึงเปนพระพุทธเจาองคอัศจรรยเหนือ
โลกแหงไตรภพไมมีใครเสมอเหมือน 

คําวาตรัสรูธรรมก็คือการทําลายกองแหงวัฏฏะ ซึ่งครอบหัวใจนั้นออกโดย
ส้ินเชิงน่ันแล เม่ือทรงทราบชัดวาไดทําลาย อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา นี้ออกจากพระ
ทัยจนหมดสิ้นไปไมมีเหลือแลว จึงประกาศพระองควาไดตรัสรูแลว ไดถึงแดนแหง
ความพนทุกขแลว ดังธรรมในปฐมโพธิกาลทานแสดงไววา อเนกชาติสํสารํ สนฺธาวิสฺ
สํ อนิพฺพิสํ เปนตน ที่เราไดเคยทองเที่ยวเกิดตายในภพนอยภพใหญ อยูในหวงแหง
สังสารจักรน้ีมาจํานวนมาก จนไมสามารถจะนับอานภพชาติไดเลยก็เพราะอวิชชาน้ี 
ทานเทียบไววาตัณหาเปนนายชางเรือน อะไรๆ ทานก็วาไปตามตํารับตํารา อวิชชา
เปนรากฐานสําคัญ พอถอดถอนรากฐานอันสําคัญแลว เรื่องที่จะพาใหเกิดใหตายใน
ภพนอยภพใหญ อันเปนกิ่งกานสาขาแผไปตามแขนงตางๆ ของกองทุกขนั้นก็หมด
ส้ินไปโดยส้ินเชิง 
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นี่คือพระพุทธเจาองคสยัมภู ทรงรูเองเห็นเอง ไมมีครูไมมีอาจารยไมมีใคร
มาบอกมาสอน แตทรงคนควารูเห็นไดโดยลําพังพระองค จึงเรียกวา สยัมภู ทรงรูเอง 
จากน้ันก็ไดนําอุบายวิธีการท่ีทรงปราบปรามส่ิงท่ีมีอํานาจเหนือหัวใจน้ีใหแกผูอ่ืน เชน 
สาวกมีเบญจวัคคียเปนตน จนทานเหลาน้ีไดเขาอกเขาใจวิธีการดําเนิน และไดบรรลุ
ธรรมตามพระพุทธเจาขึ้นมา นอกจากนั้นไมมีใครถาไมไดรับการอบรมสั่งสอนเสีย
กอนจะรูไมได เพราะธรรมชาติน้ีลึกลับมากละเอียดมาก เกินกวาความรูที่ไมมีสติ
ปญญาอันเปนทางปลดเปลื้องจะรูได 

ลําพังสติปญญาของโลกทั่วๆ ไปก็เปนเครื่องมือของมันเสีย เรียนรูมีความ
ฉลาดมากเพียงไร ยิ่งทําความชั่วไดอยางคลองตัว ปญญาของสามัญชนที่ไมมีธรรม
เคลือบแฝง มักเปนเครื่องมือของกิเลส ความโลภ โกรธ หลง ราคะตัณหา ไดเปน
อยางดี เจาของเองก็ภูมิใจวาตนฉลาด แตไมสะดุดใจวาตนคือ บอยคนโปรดของ
กิเลสประเภทตาง ๆ  

การพิสูจนความรูน้ีใหเห็นประจักษไปโดยลําดับ จึงตองอาศัยภาคปฏิบัติเปน
สําคัญ ดังในตําราทานวา ปริยัต ิปฏิบัต ิปฏิเวธ เกี่ยวโยงกันอยางแยกไมออก ถาไม
ปลอยใหกิเลสชวยแยก โดยเห็นวาเพียงอยางใดอยางหนึ่งก็พอแลว ดีถมไปดังนี้ 
ปริยัติคือเราศึกษาเลาเรียนจากตํารับตําราแลวประพฤติปฏิบัติ เริ่มตั้งแตฝกหัด
ภาวนา ในขณะที่จิตมีความฟุงเฟอเหอเหิมไมรูเนื้อรูตัว ร่ืนเริงบันเทิงและเศราโศก
เสียใจไปตามอํานาจของกิเลส แตไมทราบวากิเลสเปนผูทําพิษ เปนผูบังคับบัญชาให
เปนเชนน้ัน ดังน้ันทานจึงสอนใหภาวนาอบรมจิตใหมีความสงบเย็น เพ่ือเห็นผลเปน
ความสุข 

เมื่อไดอบรมทางดานจิตตภาวนาเขาไปตามหลักธรรมที่ทานสอนไว ยอมจะ
ปรากฏเปนความสงบข้ึนมา เพียงความสงบข้ึนมาเทาน้ัน ก็เห็นเปนของแปลกแลว
สําหรับจิตใจของคนท่ีไมเคยภาวนา และไมเคยสงบมาเลย เพราะใจเราเคยคลุกเคลา
กับความสุขที่กิเลสมันปอนพอประทังชีวิตใหเปนไปในวันหนึ่ง ๆ จนจําเจแลว ไมเห็น
ไดความวิเศษวิโสอะไร สุขเลยจากนั้นไปไมได มันไมใหเลยไปกวาน้ัน พอประทังไว
เพียงใหมีชีวิตลมหายใจสืบตอภพตอชาติไปในภพหนึ่ง ๆ เทาน้ัน แตเมื่อความสุขที่
เกิดข้ึนจากความสงบปรากฏข้ึนน้ี เปนสิ่งที่แปลกประหลาดกวาความสุขทั้งหลายที่
เคยไดสัมผัสสัมพันธมาอยูมาก ดวยเหตุน้ีจึงทําใหผูไดรับผลแหงความสงบน้ัน มี
ความสนใจใฝธรรมเพ่ือความสงบย่ิง ๆ ขึ้นไป ดวยความเขมงวดกวดขัน และ
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พยายามทําจิตของตนใหมีความสงบละเอียดยิ่งขึ้น เมื่อจิตมีความสงบสมควรพอเปน
บาทเปนฐานหรือเปนปากเปนทางแลว ก็มีอุบายอีกแงหนึ่งที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน
ไว วาใหใชปญญาพินิจพิจารณา เพ่ือความรูความฉลาดในสภาวธรรมใหกวางขวาง
ออกไป 

คําวาปญญา ไดแกความแยบคายของจิต อาการอันแยบคายของจิต ความ
คิดความปรุงอันแยบคาย เพื่อแกกิเลสของจิตนั่นแล หากเปนความแยบคายประเภท
หนึ่งที่เกิดขึ้นจากจิต ทานเรียกวา ปญญา เปนอาการที่เกิดขึ้นจากจิต สติก็เปนอาการ
อันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากจิต แตไมใชจิต หากนําไปใชเปนประโยชนแกจิตได และไดเต็ม
เม็ดเต็มหนวย ไดเต็มขั้นเต็มภูมิจากการใชปญญาพินิจพิจารณา  

การพิจารณาก็ไมไดพิจารณาท่ีไหน พิจารณาตรงที่กองทัพกิเลสมันสุมอยูนั้น
แหละ รูปูปาทานกฺขนฺโธ เวทนูปาทานกฺขนฺโธ  สฺูปาทานกฺขนฺโธ  สงฺขารู
ปาทานกฺขนฺโธ วิญญาูปาทานกฺขนฺโธ ความยึดม่ันถือม่ันในขันธหาน่ีละเปนสําคัญ 
ทานจึงสอนใหพิจารณาขันธหาขันธใดก็ไดตามแตถนัด ในกองรูปคือรางกายของเรา
และของสัตวบุคคลทั่ว ๆ ไป ในเวทนา สุข ทุกข เฉย ๆ ทั้งทางกายและทั้งทางใจ ใน
สัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ โดยพิจารณาเปน อสุภะอสุภัง ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา 
ทบไปทวนมาจนเขาใจตามธรรมท่ีทานสอนไว 

เบ้ืองตนทานใหคุยเข่ียขุดคนทางรูป คือ รูปกายน้ีใหมาก เพราะกิเลสมัน
หนาแนนอยูตรงน้ี ถือเดนออกหนาออกตาอยูตรงนี้ ฉากในลึก ๆ นั้นเรายังมองไม
เห็น เพราะกิเลสประเภทน้ันฉลาดแหลมคมย่ิงกวาประเภทท่ีมาจับจอง มายึดมาถือ
มากําอํานาจในสกลกายน้ีอยูมาก เพียงแตกิเลสประเภทท่ีมากุมอํานาจอยูภายในราง
กายของเรานี้เรายังไมสามารถมองเห็นได ทั้ง ๆ ท่ีเห็นไดดวยตาเน้ือน้ีแหละ แตตาใจ
ตาปญญาไมมีจึงไมสามารถมองเห็น เชน เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ เปนตน มี
ใครบางที่เห็นผมอยางถึงที่ถึงฐานตามหลักความจริงของมันและของธรรม นอกจาก
เห็นไปตามกิเลสลวน ๆ รอยเปอรเซ็นตเทาน้ัน ขน เล็บ ก็เปนเหมือนกัน ฟน ก็
กระดูกตามหลักความจริงแลว มันยังไมเห็น คือไมเห็นตามอรรถตามธรรม 

รวมรางกายทั้งกอนหรือทั้งทอนมีอะไรบางอยูภายในนี้ ลวนแตกิเลสกุม
อํานาจไวหมดไมใหเห็นและเปดทางของมันไว วาน่ันสวยน่ีงาม น่ันนารักใครน่ีนาชอบ
ใจ น่ันนากําหนัดยินดี น่ันเปนส่ิงจีรังถาวร หรือไมไดคิดถึงความจีรังถาวรหรือไม
ถาวรบางเลย มีแตติดมีแตรักใครชอบใจถายเดียว อันนี้จะแปรสภาพไปอยางไรไม
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คํานึง เพียงความชอบใจความพอใจนี้ก็พอตัวแลว กิเลสมันหลอกเพียงแคนี้ก็ไดการ
และอยูมือมันแลวนักปฏิบัติเรา ไมสามารถจะคิดใหถึงความจีรังถาวร หรือไมจีรัง
ถาวรของมันไดเลย เพราะถูกกลอมเสียออนปวกเปยกเรียกหากุสลา มาติกา เสียกอน
แลว แตไมยอมเรียกกุสลาธรรม คือ สติปญญาที่ติดแนบอยูกับใจซึ่งพรอมที่จะชวย
น่ันบางเลย ถาคิดถึงเรื่องความไมจีรังถาวร มันจะมีอันหน่ึงแทรกข้ึนมาวาจีรังถาวร 
มันปดประตูไวไมใหคิดในทางที่ถูกเสีย 

ทุกฺขํ บีบอยูทุกคนทั้งรางกายและจิตใจ อยางมากก็บนเอา เหมือนกับวาเปน
ทางระบายออกแหงทุกข ความจริงไมใชเปนทางระบายออก เปนทางเสริมสรางของ
กิเลส เปนทางของกิเลสเดินตางหาก ท่ีบนเร่ืองน้ันบนเร่ืองน้ี มันไมใชเปนการระบาย
ทุกข มันเปนทางเดินเสริมทุกขเสริมสมุทัยตางหาก น่ีตามความจริง ทานจึงสอนให
พิจารณาท่ีน่ี 

อนตฺตา ก็เหมือนกัน วาเปนกอนเราทั้งกอน ก็คือกิเลสนั่นแหละหลอกนะ 
มันกอนของกิเลสนั่นแหละ อํานาจของกิเลสน่ันแหละ ที่เปนทางออกมันปดไวหมด 
บังคับอยางไมรูสึกตัวเลยวา น้ีเปนเราเปนของเรา เปน อตฺตาตัวตนทั้งนั้น จึงตองใช
ปญญาอันเปนหลักความจริง ท่ีจะลบลางความจอมปลอมท้ังหลายน้ีดวยวิธีการตาง ๆ 
นับตั้งแตเกสา โลมา ไปโดยลําดับ จนกระทั่งสกลกายทั้งราง แยกแยะดูท้ังภายในภาย
นอก คล่ีคลายดูซํ้า ๆ ซาก ๆ ถือน้ีเปนงานสําคัญประจําชีวิตจิตใจและอิริยาบถไมละ
ไมถอย 

จงใชปญญาพิจารณาคล่ีคลายดูดวยดี เปนงานประจําตัวของพระ ประจําตัว
ของผูปฏิบัต ิ เปนงานประจําจิต ของผูจะรื้อถอนตนออกจากทุกขเพราะความยึดมั่น
ถือม่ันสําคัญผิดในส่ิงเหลาน้ี ดวยอํานาจของกิเลสหลอกลวง กิเลสบังคับใหเปนไป
เพื่อจะไดถอนตนออกจากสิ่งเหลานี้ จึงตองทําทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุก
อิริยาบถ ทุกอาการของจิตเคลื่อนไหว มีสติปญญาพิจารณาสอดสองอยูเสมอ ชื่อวา
ทํางานตามหลักธรรมโดยชอบธรรม 

เม่ือพิจารณาตามหลักความจริงแลวหาท่ีคานท่ีไหนได มันเปนเรื่องของกิเลส
ตางหาก มาเสกสรรความรูความเห็นความเขาใจของเรา ใหวาน้ันเปนน้ันน้ีเปนน้ี น้ัน
เปนของสวย นี้เปนของงาม น้ันเปนสัตว น้ีเปนบุคคล น้ันเปนหญิง น้ีเปนชาย 

ความจริงแลวถาจะพูดถึงเรื่องหนัง หรือพูดถึงเรื่องผม-ขน ดูซิผม-ขนเปน
เสน ๆ เพียงตกลงในภาชนะเทานั้นก็ขยะแขยงไมอยากรับประทานแลว ยิ่งตกเขาไป
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ในอาหารดวยแลวจะอาเจียนไปเสียดวยซํ้า เล็บของผูใดก็ตามปลอยใหหลุดลงไปใน
ภาชนะอาหารดูซิดูไดไหม ฟนอยางนี้เหมือนกัน รวงลงไปในภาชนะดูไดไหม รับ
ประทานไดไหม นอกจากขยะแขยงกัน ดีไมดีในวงสํารับแตกฮือเลย รวมวงกันอยู
มากนอยตองแตกศึกกัน 

เร่ืองความจริงเปนอยางน้ัน แตทําไมจึงตองเสกสรรปนยอเอานักหนา จนติด
แนนวาน้ีเปนเราน้ีเปนของเรา นี้เปนของสวย นี้เปนของงาม ทั้งนี้เพราะกิเลสมัน
แหลมคมน่ันแล ใจจึงไมสามารถมองดูหนามันได มันไมยอมใหมองดูหนามัน ใหกม
หนาลงไปเหมือนเขาปลนบานปลนเรือน จับเจาของมัดไวใหนอนควํ่าหนา ไมใหมอง
ดูหนาของโจรผูรายน้ันเลย เพราะเขามีอํานาจ มองดูเขาก็ฆา กิเลสมีอํานาจก็เชนเดียว
กันไมใหมองยอนหลังไปหามันเลย ใหมองสงไปทางอื่นตามความตองการของมัน ถูก
มันผลักมันไส ใหเปนไปตามอํานาจของมันอยูตลอดมา 

เพราะฉะน้ัน เมื่อมีโอกาสมีวาสนาไดมาประพฤติปฏิบัติธรรม ไดศึกษาเลา
เรียนหรือไดยินไดฟงธรรมจากครูจากอาจารย และเกิดความเชื่อความเลื่อมใส ได
ประพฤติปฏิบัติตน ในทางท่ีกิเลสจะถอยทัพกลับแพดวยจิตตภาวนาเปนสําคัญเชนน้ี 
จงต้ังหนาฆากิเลสใหส้ินซากไป 

อธิบายเขาสูปญญาซ่ึงอธิบายยังไมจบเวลาน้ี สวนสมาธิก็ไดเร่ิมไปบางแลว 
ใหพิจารณาอยางท่ีวาน้ี กิเลสจับจองไวท่ีไหนบาง จงแทงทะลุเขาไปดวยปญญา แทง
เขาไปในหนัง แทงเขาไปถึงเนื้อ ถึงเอ็น ถึงกระดูกทุกทอนที่มีอยูในรางกายนี้เนื้อเราดู
ไหมเปนยังไง เนื้อสัตวเปนยังไง ทิ้งกองอยูตามตลาดมันผิดอะไรกับเนื้อคนทําไมจึง
เห็นวาน้ีเปนคน อันน้ันเปนเน้ือ น้ีก็เน้ือน้ันก็เน้ือ เอ็น กระดูกเหมือนกัน แลวดูเสน
เอ็น ดูกระดูกทุกทอน ทั้งของเราของสัตวที่ทิ้งเกลื่อนอยูตามถนนหนทางมีคุณคา
อะไรบาง ทําไมกระดูกอันนี้จึงเสกสรรปนยอวามีคุณคา จนทับหัวใจเจาของแทบจะ
ตายไมมีวันฟนอยูแลว 

เม่ือพิจารณาส่ิงเหลาน้ีเห็นชัดตามเปนจริงโดยลําดับ   จิตจะมีความดูดดื่ม  
จิตจะมีความยิ้มแยมแจมใสความพากเพียรความอดทนจะมาเอง หมุนตัวไปตาม
อาการตาง ๆ ของรางกาย พิจารณาเทาไรย่ิงแจงย่ิงชัด ซาบซึ้งในโอวาทคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา พูดถึงเรื่อง อนิจฺจํ ก็ซึ้ง ออ เปนอยางน้ันจริง ๆ มีทุกอาการของรางกาย
และจิตใจที่แสดงออกแตละอาการ ๆ ลวนแตเปนเร่ือง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา บีบ
บังคับอยูทุกสัดทุกสวนหาชองวางไมไดเลย แมแตนอนหลับอยูก็ยังตองบีบบังคับ 
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บางครั้งถึงตองสะดุงตื่นขึ้นมา เพราะความทุกขมันบีบบังคับอยางเต็มที ่ จะทนนอน
หลับครอก ๆ อยูไมได 

ถาพูดถึงเรื่องอสุภะความปฏิกูลโสโครก ก็ไมมีอะไรเกินรางมนุษย ดูใหเห็น
ชัดเจนอยางนั้น ตามความจริงท่ีเปนอยางน้ันจริง ๆ เม่ือเขาใจน้ีชัดเจน จิตจะฝงแนน
ดวยอุปาทานขนาดไหนก็ตาม เพราะอํานาจของกิเลสเปนผูหลอกลวงใหยึดใหถือนั้น 
จะถอนตัวออกมาอยางที่ไมเคยพบเคยเห็น และประจักษกับใจไมสงสัย จิตถอน
อุปาทานจากรูปขันธ เพราะความเห็นแจงดวยปญญาเปนอยางน้ี 

ทีน้ีมีแตหลักธรรมชาติแหงธรรมลวน ๆ เต็มดวงใจ เพราะเห็นตามเปนจริง
หาที่คานไมได ท่ีสําคัญม่ันหมายอยางน้ัน ๆ มาแตกอนนั้น เปนเร่ืองของความ
จอมปลอมที่กิเลสมันปกเสียบเอาไว ตามทําลายหมด ตามรื้อถอนออกหมด ปลอย
วางลงสูความจริงลวน ๆ อนาลโย หายหวง หายความยึดถือในรางอันน้ี เพราะรูตาม
ความจริงเต็มสวนของมัน 

ในขณะเดียวกันเวลาพิจารณากายน้ี เวทนาปรากฏข้ึนมาก็กําหนดเชนเดียว
กัน เวทนากาย เวทนาจิต เมื่อเวทนาทางจิตเปนของละเอียด ยังไมสามารถทราบได
ในวาระน้ี เราก็พิจารณาเวทนาทางกายดังท่ีเคยอธิบายใหฟงแลว 

ท่ีกลาวมาแลวท้ังหมดน้ีเปนการคล่ีคลายส่ิงท่ีหุมหอจิตใจ อุปาทานในกายก็
คือกิเลสที่หุมหอจิตใจ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท่ีจิตไปหลงวาเปนเราเปนของ
เรา ก็คือกิเลสเครื่องหุมหอจิตใจ เม่ือพิจารณารูปขันธเห็นแจมแจงชัดเจนแลว เคร่ือง
หุมหอเหลานี้ก็ขาดลงไป ยังเหลือแตเครื่องหุมหออันละเอียด คือ เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ น่ีเราเปดส่ิงล้ีลับดวยปญญาใหเห็นตามเปนจริงในสภาวธรรมอันเปน
สวนขันธวาเปนอยางไรกัน แตกอนไมรูวาอะไรเปนจิต รูก็รูท้ังราง รูไปหมดทั่ว
สรรพางครางกาย แตจะยึดจะจับเอาจุดท่ีวาจิตน้ี จับไมได เพราะถูกส่ิงเหลาน้ีหุมหอ
ไวหมด แตะเขาตรงไหนเจอกิ่งกานสาขาของ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา,สงฺขารปจฺจยา 
วิฺญาณํ เต็มไปหมด แตะตรงนั้นถูกกิ่งของอวิชชา แตะตรงนั้นถูกกานของอวิชชา 
ถูกรากฝอยของอวิชชา ถูกเปลือกถูกกระพี้ของอวิชชา 

เมื่อใชปญญาถากถางเขาไป กิ่งก็ฟนเขาไป กานฟนเขาไป รากฝอยฟนเขาไป 
เปลือกฟนเขาไป กระพี้ฟนเขาไป ตั้งแตรูปกายจนถึง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
เปนช้ัน ๆ ของกิเลส ที่แทรกสิงยึดครองดวยอํานาจของอวิชชาเปนหลักใหญพาใหแผ
กิ่งกานออกไป จนเขาใจอยางชัดเจน จิตเปดเผยตัวข้ึนมาโดยลําดับลําดา ความจริงก็
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เร่ิมเห็นจิตมาต้ังแตข้ันสมาธิแลว แตยังไมกระจางและขาดจากกันกับสิ่งเหลานี้ เม่ือ
ใชปญญาเปนเครื่องตัดฟนยอมขาดไปโดยลําดับลําดา จนเวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ อันเปนสวนละเอียดก็ขาดไปดวยกัน หมดจากความเปนเราเปนของเรา รูปก็
ดี เวทนาทั้งสามก็ดี สัญญาก็ด ีสังขารก็ด ีวิญญาณก็ดี ขาดจากความเปนเราเปนของ
เราอยางเห็นไดชัดดวยปญญา 

นี่แลวิธีเปดเครื่องหุมหอของจิตใหเห็นอยางชัดเจน เปดดวยภาคปฏิบัติจิตต
ภาวนาเปดเขาไป ฟนเขาไปกิเลสขาดสะบ้ันเขาไปโดยลําดับ  ตัดสะพานของ อวิชฺ
ชาปจฺจยา ซึ่งออกเที่ยวหากิน จนไมมีทางออก ทางรูปก็ตัด ทางเวทนาก็ตัด สัญญา 
สังขาร วิญญาณก็ตัด ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ที่จะออกสูรูป เสียง กลิ่น รส เคร่ือง
สัมผัสนั้นยิ่งหางไกล ก็ถูกตัดเขามาจนขาดสะบั้นไปหมดแลว ยังเหลือเกาะเดียวดอน
เดียว อุโมงคเดียวคือจิต ซึ่งเปนที่ซุมซอนหมกตัวอยูของอวิชชาอันเปนกษัตริยวัฏ
จักร 

สติปญญาเมื่อถึงขั้นนี้แลวยอมเกรียงไกร และฉลาดสามารถมากเกินกวาจะ
นําอะไรมาเทียบมาเสมอเหมือนได อยางไรก็ไมทนอยูได ถาลงสติปญญาประเภทที่
ฟนสะบ้ันห่ันแหลกเขาไปจนถึงจุดเดียวแลว จุดนั้นจะไมถูกทําลายยอมเปนไปไมได
เพราะฉะน้ัน บรรดาพระอนาคามีทานเมื่อถึงขั้นนี้แลว จึงไมกลับมาเกิดอีก เพราะ
เปนอัตโนมัติของสติปญญาขั้นนั้นแลว ทานกาวข้ึนสูสุทธาวาส ๕ ชั้น ตั้งแตชั้นตน อวิ
หา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐา แลวเล่ือนข้ึนไปโดยลําดับ   ไมกลับมาอีกเลย 
จากอกนิฏฐาแลวก็นิพพาน นี่ก็เพราะอํานาจของจิตเปนอัตโนมัต ิ ทํางานในตัวเอง
โดยหลักธรรมชาติไมมีอะไรมาบังคับ หากหมุนไปโดยหลักธรรมชาติของตัวเอง 

นี่จิตขั้นนี้ก็เหมือนกัน ทั้ง ๆ ที่ยังมีชีวิตอยู ไมตองไปกลาวถึงสุทธาวาส ๕ 
ช้ันแหละ กลาวถึงจิตกับสติปญญาที่รักษาตน และประหัตประหารส่ิงท่ีเปนขาศึก สิ่งที่
เปนเชื้อจะพาใหเกิด แก เจ็บ ตายตอไปอีก สุดทายก็ขาดสะบั้นลงไปจากจิต น่ันแล 
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อยูที่จุดนั้น ตัวนี้แลที่พาสัตวทั้งหลายไปเกิด ไมใชอะไรอื่น 
เห็นไดชัดเมื่ออะไร ๆ ขาดไปหมดยังเหลือแตจิตที่กลมกลืนกับอวิชชา เพราะฉะน้ัน 
จิตจึงตองมีภพ แตไมใชภพเหมือนภพทั้งหลาย เปนภพในสุทธาวาส ๕ ชั้น จิตดวงนี ้
บอกไดชัด ๆ อยูภายในจิตเอง จากน้ันก็กาวเขาสูนิพพาน 

ทีนี้เพื่อใหถึงนิพพานทั้งเปนสด ๆ รอน ๆ น้ี เอา สติปญญาฟาดลงไปในจุด
น้ันให อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ซึ่งฝงอยูภายในจิตนั้นแตกกระจายลงไปไมมีเหลือ
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แลว น้ันแลจะวาแดนแหงนิพพานก็แลวแตจะพูด ไมมีหิวโหยกับอะไรอีกแลว ไม
ตองการอะไรอีกแลว พอตัวแลว เอา เนนลงไปวา จิตเปดเผยหรือไมเปดเผยที่นี่ เม่ือ
ส่ิงท่ีครอบหัวใจมาเปนเวลานานไดขาดกระเด็นลงไปหมดแลว ที่นี่จิตจะไปเกิดที่ไหน
อีก แตกอนเกิดตาย ๆ เพราะเหตุไร เกิดตาย ๆ มากี่ภพกี่ชาติ เราก็ไมรูเพราะอะไร
พาใหเกิดใหตาย เพราะอันน้ีแล เห็นไดชัด 

พออวิชชาถูกทําลายลงไปแลวดวยสติปญญาอันแหลมคมก็หมดปญญา อดีต
ที่เคยเปนมามากนอยไมตองไปนับไปอานใหเสียเวลา เปนมาเพราะสาเหตุอะไรก็
บอกชัด ๆ อยูแลวภายในจิต อนาคตที่จะเปนไปขางหนาถาอันนี้ยังครอบหัวใจอยู
แลว จะตองเปนไปทํานองเดียวกันกับอดีตที่เคยเปนมาแลวไมสงสัย แตบัดน้ีเช้ือแหง
ภพไดขาดกระเด็นลงไปแลว ปจจุบันก็รูเทาแลว ระหวางสมมุติกับวิมุตติขาดสะบั้น
ออกจากกันทั้ง ๆ ที่ยังไมตาย ไดรูไดเห็นชัดเจนแลวถาคิดเปนเปอรเซ็นต รอย
เปอรเซ็นตก็รูรอยเต็มรอย พันก็รูพันเต็มพัน ผูนี้ไดเปดเผยตัวเต็มที่แลว น่ีแหละคือ
จิตแท ในขณะเดียวกันก็นี้แลคือธรรมแทอยูที่ตรงนี้ น้ีแลคือบรมสุข น้ีแลคือนิพพาน 
การใสช่ือก็ใสเพ่ือเปนเคร่ืองหมายใหทราบทางสมมุติเทาน้ันเอง ลําพังทานผูรูผูเห็น
แลวทานไมจําเปน รูเห็นประจักษใจแลวก็พอ น่ีแลกิเลสอวิชชาและจิตจะละเอียดลึก
ลับขนาดไหนก็เถอะ ถาลงไดนําธรรม มีสติธรรม ปญญาธรรมเปนตน เขาไปถากถาง
ฟาดฟนกันจริง ๆ แลวจะตองถึงรากแกวของกิเลสอวิชชา และถอนพรวดขึ้นมาอยาง
ไมตองสงสัย ขอสําคัญขออยาไดเชื่ออะไรยิ่งกวาเชื่อธรรมของพระพุทธเจา ก็เปนที่
ม่ันใจและแนใจ 

ขอใหทุก ๆ ทานนําไปปฏิบัติดวยความเอาจริงเอาจัง ดวยความเห็นโทษ
แหงความเปนมาของตนที่ถูกกิเลสย่ํายีมาตลอดเถิด ไมตองไปเชื่อผูอื่นผูใดใครที่
ไหนก็ได เพราะธรรมทุกแขนงพระพุทธเจาสอนไวหมดแลว ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส 
ทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิด น่ีคือการตัดขาดจาก อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา ถึง  ชาติป 
ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา,มรณมฺป ทุกฺขํ ซึ่งเปนกองทุกขทั้งมวล เมื่อเกิดมาก็ตองเปน
อยางนี้ นอกจากไมเกิดก็ไมมีทุกขมาเกี่ยวของ 

พระพุทธเจาสอนไวอยางไมมีผิดเพี้ยนไมมีทางสงสัย อวิชฺชาปจฺจยา น้ีแล
พาสัตวท้ังหลายใหไดรับความทุกขความลําบาก เพราะไมรูโทษของมัน เนื่องจากมัน
ไมยอมใหรู เพราะมันอยูเหนือสัตว เมื่อสติปญญาทันแลวก็รูหมด เคยเปนมายังไง ๆ 
รูหมด กิเลสประเภทตาง ๆ มันจะไปเปนอยูกับหัวใจใด กิริยาอาการของสัตวตัวใด
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บุคคลผูใดรูหมด เพราะมันเคยอยูในหัวใจเราแลวน่ี เราเคยปราบมันอยางราบจน
แหลกละเอียดไปแลว ไมสามารถมาครอบงําหัวใจเราไดอีกเหมือนแตกอน หรือ
เหมือนหัวใจใด ๆ แลว เพราะฉะน้ัน มันมีอยูในหัวใจใด แสดงอากัปกิริยาออกมา
อยางใดจึงทราบไดหมด เมื่อไดทราบมันหมดแลว ปราบมันหมดแลว จะวาเปน 
โลกวิท ู ตามหลักธรรมชาติก็ไมผิด ถึงจะไมเปนโลกวิท ู รูแจงแทงทะลุเม็ดหินเม็ด
ทรายกระทั่งสัตวตัวนี้ตายแลวไปเกิดที่ไหน ตัวนั้นตายแลวไปเกิดที่ไหนก็ตาม แตก็รู
แจงโดยหลักธรรมชาติกิเลสขาดสะบ้ันจากใจอยางน้ีแล โลกวิทู อยางนี้เปนคุณสมบัติ
ของสาวก ทานไดโลกวิทูในลักษณะนี ้ ตามนิสัยวาสนากวางแคบตางกัน ไมเหมือน
โลกวิทูของพระพุทธเจาซึ่งเปนพุทธวิสัย 

น่ีแหละการปฏิบัติธรรม เพื่อรื้อถอนจิตซึ่งเปนตัวมหันตโทษมหันตทุกข ที่
ถูก อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เปนนายเหนือหัวครอบงําบังคับบัญชากดข่ีขมเหงมาเปน
เวลานานแสนนาน ทานปฏิบัติกันดังที่กลาวมานี่แล เราสงสัยอะไรไมมีที่จะสงสัย ขอ
ใหยกหลักธรรมปจจุบัน คือ ศีล สมาธ ิปญญา คูปราบปรามกิเลสขึ้นประพฤติปฏิบัติ
กําจัดมันใหไดเถอะ พระพุทธเจานิพพานกี่รอยกี่พันองค นิพพานไปนานแสนนาน
เทาไร จะไมมีปญหาโดยประการทั้งปวง จะรวมกันอยูที่ปจจุบันจิตปจจุบันธรรมซึ่ง
เปนธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิลวน ๆ น้ีแหงเดียวเทาน้ัน ไมมีทางอื่นจะเปนเครื่องพิสูจนไม
มีทางอื่นเปนเครื่องยืนยัน มีอันน้ีเทาน้ันเปนเคร่ืองยืนยัน ดังธรรมทานวา “ผูใดเห็น
ธรรม ผูน้ันเห็นตถาคต” ก็หมายเอาธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิน้ีแลเปนเคร่ืองยืนยัน เพราะ
พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายบริสุทธิ์อยางนี้เหมือนกันหมด เม่ือยอมรับอันน้ีแลว ก็
ยอมรับพระพุทธเจาทั้งหลายในขณะเดียวกัน หาที่คานกันไมได 

แตการที่จะปฏิบัติใหเปนไปตามธรรมดังที่วานี้ ตองอาศัยความพากเพียร  
เพราะกิเลสแตละประเภทน้ันมีเลหเหล่ียมแหลมคมมากทีเดียว อยาเขาใจวามันโงเรา
ฉลาด ความจริงเราโงมาก กิเลสฉลาดมากและไมมีอะไรฉลาดเหนือกิเลส นอกจาก
ธรรมเทาน้ัน วิธีการตอสูกับกิเลสนั้นจึงตองอาศัยความฉลาดแหลมคม มีสติปญญา
เปนสําคัญ อาศัยความบึกบึน อาศัยความอดความทน ความเอาจริงเอาจัง ทําเลน ๆ 
เหลาะ ๆ แหละ ๆ ไมได     ถาเราอยากจะพนจากทุกข     แตถาอยากจะเปนนัก
โทษมหันตทุกขอยูนี้ มันก็เคยเปนมาแลวนี่จะอยากไปอะไรอีก เพราะเคยเปนมาแลว 
เราสงสัยท่ีตรงไหน มีทางเดียวคือการรื้อถอนตนออกจากเปลวไฟอันใหญหลวงนี้ ให
ถึงความสวัสดีเปนบรมสุขตลอดอนันตกาลเทาน้ัน 
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จึงขอใหทุกทานฟงใหถึงใจ ปฏิบัติใหถึงธรรมดวยความพากเพียรของตน
เอง การแนะนําสั่งสอนก็ไดแนะนําสั่งสอนเต็มขั้นเต็มภูมิของผมเอง ไมมีสิ่งใดลี้ลับ
แกทานผูมาศึกษา เคยปฏิบัติไดรูอยางไรเห็นอยางไรก็พูดใหฟงหมดเปลือกแลว 
ยอมรับวาไมมีความรูมากกวาน้ี ขอใหฟงใหถึงใจและปฏิบัติใหถึงธรรม จะพนจาก
ทุกขอยางถึงใจในขณะที่มีชีวิตอยูนี้แล 

 
พูดทายเทศน 

พระอยูดวยกันมาก ๆ มันก็เหมือนรถบรรทุกของหนักนั่นนะ มันอืดอาดมัน
เนือยนายมันชักชาลาหลังอยูน่ันแหละ อะไร ๆ ก็ตองชา เพราะความเปนอยูทุกดาน
มันเกี่ยวโยงกันทั้งวัด ถาจะไปหาอยูสะดวกสบายในการภาวนาน้ี ก็ตองเปนตาม
อัธยาศัยและกําลังใจของแตละรายที่แนใจตัวเอง เพราะผมเคยเปนมาแลว เวลาอยู
กับครูบาอาจารย มันเปนเหมือนแมเหล็กเครื่องดึงดูดและพยุงจิตใจไดดี แมจะยังไม
ไดหลักไดเกณฑทางดานธรรมภายในใจ แตก็ไดอาศัยครูบาอาจารยเปนหลักเปน
เกณฑ ใหทานเปนเหมือนแมเหล็กเครื่องดึงดูดใหมีความชุมใจ เพราะความหวังน้ัน
เปนสําคัญ 

พอออกจากทานไปทั้งที่จิตยังหาหลักยึดอะไรไมได มันอะไรบอกไมถูกผมนี่
เคยเปนมาแลวนะ เราก็ต้ังหนาต้ังตาทําความเพียรอยูเชนกัน แตมันไมไดเรื่องอะไร 
นี่หมายถึงใจยังไมไดหลักทางสมาธินะ ภาวนาน่ีมันไมไดเร่ืองอะไรเลย จนงงในตัว
เองวา เอะ ทําไมเปนอยางนี้ จิตใจเราถาฝนอยูอยางน้ีไมนานจะจมแน ๆ ตองกลับ
เขาไปหาครูบาอาจารย อยูกับทานความรูสึกก็เปนอีกอยางหนึ่ง แนะ มันอยูไดสบาย 
ทั้ง ๆ ที่ก็ไมไดหลักไดเกณฑอะไรขณะอยูกับครูบาอาจารย แตมันไมเดือดรอนวุนวาย
เหมือนอยูคนเดียว อาศัยยึดทานเปนหลักในทางจิตใจ ก็พออยูไดสบาย ๆ น่ีผมเคย
เปนมาแลว ทํายังไงมันก็ไมไดเรื่อง ภาวนาอยางไรก็ไมไดเรื่อง ใจเวลามันด้ือมันด้ือ
ตอหนาตอตาน่ันแหละ จนกวามันไดหลักไดเกณฑแลว ทีนี้ไปไหนก็พอไป อยางนอย
จิตเปนสมาธิเปนหลักเปนเกณฑแลว มันก็พอไปของมันพอสูของมัน คือตนทุนมันม ี
ถึงความแยบคายทางดานปญญาไมเกิด ก็อาศัยสมาธิเปนหลักเปนเกณฑ อยูไดดวย
สมาธิคือความสงบใจ ไมฟุงเฟอเหอเหิมเหมือนแตกอนที่มันไมมีหลักมีเกณฑ 

น่ีเหตุหน่ึง ที่ไมอาจขับไลไสสงใหหมูเพื่อนไปอยูที่นั่นที่นี่คนเดียว โดยเห็น
วาสบายดีกวาอยูกันหลาย ๆ องค แตก็ไมแนใจในจิตใจของหมูเพื่อนวา จะมีความ
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ฉลาดแยบคายรักษาตัวไดเพียงไร แมแตอยูดวยกันนี้ก็ยังตองไดดุไดดากันอยูเสมอ 
เพราะความบกพรองอันเปนชองโหวใหกิเลสทําลาย ตองไดชวยปดชวยกั้นอยูไมหยุด 
เพราะความผิดพลาด เพราะความไมคิดไมอานมีอยูมาก น่ีเหตุหน่ึง การไปอยูคน
เดียวจะฉลาดและจริงจังแคไหนเราก็ไมแนใจนัก สุดทายก็ตองพะรุงพะรังกันอยูอยาง
น้ีจะวาไง เพราะมันแกไมตก ถาไมชวยกันแกที่ตัวเอง ซึ่งแสดงความบกพรองใหเห็น
อยูตลอดเวลา ดวยสต ิปญญา ศรัทธา ความเพียร ท่ีครูอาจารยหยิบย่ืนใหในเวลาอยู
ศึกษาอบรมกับทาน 

ตอนจิตไดหลักไดเกณฑพอเปนบาทฐานแหงวิปสสนาแลว การกาวทาง
ปญญามันเปนอีกอยางหนึ่งนะ ทีแรกก็บังคับจิตออกพิจารณาทางดานปญญา พอจิต
เห็นคุณคาทางปญญาแลวเปนอีกอยางหน่ึง จากนั้นจิตจะหมุนของมันไปเอง โดยไม
ตองบังคับเหมือนข้ันเร่ิมแรกพิจารณา เมื่อเกิดขอของใจขึ้นมา เจาของแกไมไดก็มา
หาครูบาอาจารยเพ่ือชวยแกให ไมใหเสียเวลาไปนาน ว่ิงมาหาทาน เลาถวายทานจบ 
ทานใสเปร้ียงเดียวเทาน้ัน สิ่งที่เคยขัดของนั้นขาดสะบั้นไปเลยนะ เพราะทานรูตลอด
ทั่วถึงแลว เราไมรู ไมรูทางออกทางเขา ไมรูวิธีปลดเปลื้อง จะปลดเปลื้องไดยังไง 
เพราะปญหาแตอยาง ๆ ที่เกิดขึ้นมากนอย น้ันก็คือสมุทัยเขามาขวางธรรมน่ันเอง 
ปญญาเราไมสามารถแกได มันก็ตองพิจารณาวกเวียนพลิกไปพลิกมาทําใหเสียเวลา 
พอมาเลาถวายทานแลวทานใสเปร้ียงเดียวเทาน้ันก็ขาดสะบ้ันไปเลย น่ัน มันตางกัน
อยางนั้น ระหวางครูอาจารยผูรูผานไปแลว กับเราท่ียังไมรูไมผาน ผูปฏิบัติจึงตอง
อาศัยครูอาจารยชวยบอกแนะตลอดไปจนถึงจุดที่หมาย เมื่อถึงที่แลวปญหาทั้งมวลก็
สิ้นซากไปพรอมกับกิเลส  

ถาหากไมมีครูมีอาจารยชวยแนะจริงๆ เราก็พยายามตะเกียกตะกายไปเอง
ดวยสติปญญาของตน แตมันชานะซ ิ เราเห็นไดชัดเวลาพอแมครูอาจารยม่ันทานลวง
ลับไปแลวน่ัน ตองเตือนตัวเองใหตื่นตัวในการหวังพึ่งตัวเอง เอา ไมมีใครละที่นี ่ เรา
คนเดียวเปนก็เปนตายก็ตาย มันก็หมุนชวยตัวเองไปไดเหมือนกัน เปนแตชาบางเทา
น้ัน ขั้นนี้ก็เปนความชวยตัวเองได เชนเดียวกับเวลาท่ีเราจนตรอกจนมุมดังท่ีเคยเลา
ใหฟง มันก็ชวยตัวเองเต็มที่ไมยอมถอยหลัง เปนแตมันชาเทาน้ันแหละ แตสติปญญา
ดิ้นดีดอยูไมหยุดไมถอยนะซ ิ เพราะปญญาขั้นนี้ไมถอยแหละ ชาหรือเร็วมันก็สูกันอยู
อยางนั้น ก็ทะลุของมันไปได 
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แตอยางไรก็ตาม เร่ืองครูบาอาจารยเปนสําคัญมาก ทําใหกะทัดรัดเขาไป
เร่ือย ๆ รวดเร็วราบร่ืนดีกวาทําโดยลําพังอยูมาก น่ีแลทางดานจิตตภาวนาจึงสําคัญ
มากสําหรับครูอาจารยผูคอยใหอุบาย จะเอาธรรมสุมสี่สุมหามาสอนกันไมไดนะ 
เรียนจนพระไตรปฎกก็เถอะ น่ีมิไดประมาทการเรียน พูดตามความจริง ถาลงจิตนี้ไม
ไดทรงอรรถทรงธรรมประจักษใจจากการปฏิบัติแลว จะสอนไมถูกจุดที่จําเปน แมยก
มาสอนทั้งพระไตรปฎกก็ไมถูกจุดที่ตองการ ถาไมรูทางจิตตภาวนามากอน ถาเปนยา
ก็ยกกันทั้งหีบนั่นแล ไมสามารถหยิบยาขนานเฉพาะมารักษาคนไขได หากเปนหมอ
เถื่อนซึ่งผิดกับหมอจริงอยูมาก คนไขรายใดมาก็จะยกยาทั้งหีบทุมใส มันก็ตายเทา
นั้นละคนไข 

ไมไดเหมือนหมอที่แทจริงนี ่ หมอเขาไมจําเปนตองไปยกกันมาทั้งหีบทั้งตู
อะไร เพียงถามอาการและตรวจดูรูแลววาเปนยังไง แลวควรฉีดก็ฉีด ควรใหยารับ
ประทานก็ให เทาท่ีเห็นวาเหมาะสมกับโรคประเภทน้ัน ๆ ครูบาอาจารยผูเช่ียวชาญ
จิตตภาวนาท่ีคอยใหอุบายเราก็สอนลงตรงจุดสําคัญทันที ๆ เลย การส่ังสอนจึงตาง
กันอยางนี้ ก็จิตสอนจิตนี ่พออาราธนาดวยการเรียนถามปญหาตาง ๆ ปบ ทานรูแลว 
ทานเคยผานมาเทาไรเปนมาเทาไรแลว ทานใสปบเดียวเทาน้ันเปนกระจางไปทันที
ทันใด นี่ซิที่ตางกันมากกับทั่ว ๆ ไป  

อยากใหหมูเพื่อนไดกําลังทางดานจิตใจ ใหไดเห็นเรื่องโทษของกิเลส มันทํา
ใหแสนทุกขแสนทรมาน ไมมีอะไรเกินกิเลสในโลกทั้งสามนี ้หากแตมันไมใหเห็นโทษ
ของมัน มันปดเอาไวหมด อันน้ีซิมันลําบากนะ แมอยูกับครูบาอาจารยทานชวยเปด
ชวยถอนให ก็ยังสูกิเลสรุมปดรุมลอมไมไดอยูนั่นแหละ การรื้อขนกิเลสออกจากใจจึง
เหมือนกับขนจอกแหนขึ้นจากน้ํา พอแหวกออกมันก็หุบเขามา แหวกออกก็ไหลเขา
มา หุบเขามาอยูอยางน้ัน เวลากําลังปญญายังไมพอกับมัน เมื่อถึงขั้นปญญาที่ควรตอ
สูกับมันไดแลว ไมเพียงแหวกออกเทานั้น ยังจับโยนข้ึนบนฝงเสียเลย จับโยนข้ึน ๆ 
มันจะมีจอกมีแหนอยูเทาไร ควาปาขึ้นฝงใหหมด เหลือแตนํ้าใสสะอาดอาบด่ืมใช
สอยสบาย นี่เมื่อขนกิเลสโยนทิ้งหมดแลว อยูไหนก็อยูสบายหายทุกขกังวล ไมมี
ปญหาอะไรอีกแลว  

ปญหาท้ังมวลเกิดจากกิเลสอยางเดียวเทาน้ัน เม่ือกิเลสส้ินซากไปจากใจแลว 
อะไรจะมาเปนปญหาใหยุงยากไมมี โลกทั้งสามโลกธาตุนี้ก็เหมือนไมมี เพราะจิตไม
ไปยุง แมจิตเองก็พอตัวอยูแลวจะไปยุงกับอะไร แนะ ฟงซิ มันพอตัวอยูตลอดเวลาไม
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วากาลน้ัน สถานท่ีน้ี อิริยาบถน้ันอิริยาบถน้ี กระทบน้ันเปนอยางน้ัน กระทบน้ีเปน
อยางนี้ ๆ ไมมี กระทบอะไรก็มีเพียงสัมผัสกันแย็บ ๆ แลวดับไป ๆ เทาน้ัน จิตรู
เรื่องของมันอยูแลวโดยหลักธรรมชาต ิ

เมื่อไมมีผูเปนเจาของเขาไปยึด ไมมีเจาอํานาจเขาไปยึดเสียอยางเดียว ขันธ
ก็เปนขันธลวน ๆ แสดงอยูอยางนั้นตามหลักธรรมชาติของมัน แมตัวมันเองก็ไมมี
ความหมายในตัวมัน ใจรูชัด ๆ วาเปนอยางน้ัน ดังรางกายของเราที่นั่งอยูนี ่ มันก็
เหมือนกับวัตถุทั้งหลายด ี ๆ น่ันเอง ไมไดผิดกันเลย เปนแตเพียงวาความรูไปเปน
เจาของเปนผูรับผิดชอบขันธใชมันอยูเทานั้น ใหมันรูอยางน้ัน ตามีหนาท่ีเห็นรูป หู
น้ันมีหนาท่ีฟงเสียงเปนตน ทางออกนี้ไปเจอนั้น ทางออกนั้นไปเจอนั้น ทางออกทาง
ตาไปเจอรูป ทางออกหูไปเจอเสียงเปนตน มันเปนทางออกของจิตไปเจอสิ่งตาง ๆ 
เคร่ืองมืออันน้ีสําหรับอันน้ัน เคร่ืองมืออันน้ันสําหรับน้ัน ๆ เทาน้ัน ก็เหมือนเครื่อง
มือทํางานสรางบานสรางเรือนน่ันแล ส่ิวสําหรับน้ัน ขวานสําหรับน้ัน สวานสําหรับน้ัน 
เล่ือยสําหรับน้ัน นําไปใชตามที่เห็นควรและความตองการของชาง พอทิ้งไวเครื่องมือ
ก็เปนเหล็กอยูอยางนั้นเอง ไมวิเศษอะไรไปกวานั้น 

ขันธหาก็เหมือนกัน ถาลงความรูเปนความรู ไมไปสับสนวุนวายกับส่ิงใด ไม
มีอะไรมาสับสนวุนวายกับความรูน้ี เปนความรูลวน ๆ มันก็เปนเหมือนเครื่องมือ
ทํางานน่ันเอง จะผิดอะไรกัน รางกายนี้กับทอนไมทอนฟนมันผิดกันอะไร ไมไดผิด
กัน เปนแตเพียงวาความรูน้ีครอบครองขันธอยู รับผิดชอบอยู จึงมีการเคลื่อนไหวไป
มาได มีตางกันเทานั้น เครื่องมือที่ยังใชไดก็ใชไป มีเทาน้ัน พอความรูอันนี้ไมเกี่ยว
กับเรื่องอะไรแลว  ก็เหมือนไมมีโลก  เพราะไมมีอยูภายในใจ   คําวา  เย  ธมฺมา  เห
ตุปฺปภวา เตสํ เหตุ! ตถาคโต นี้ซึ้งมากนะ ก็พระอรหันตพูดนี่ พระอัสสชิเปนพระ
อรหันตทั้งองค เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตุ! ตถาคโต เตสฺจ โย นิโรโธ จ เอวํ 
วาท ี มหาสมโณ ธรรมท้ังหลายเกิดจากเหตุ เมื่อจะดับก็ตองดับเหตุกอน พระมหา
สมณะพูดอยางนี ้อะไรเปนเหต ุก็จิตเปนมหาเหต ุตัวที่อยูฉากหลังของจิตคืออะไร ก็
พูดแลวตะกี้นี ้คือ สมุทัย ทานสอนใหดับเหตุกอน มหาสมณะคือศาสดาของเราสอน
อยางนี้ ซึ้งมากทีเดียว  

การตอสูกิเลสการถอดถอนกิเลส ตองถือเปนงานสําคัญจําเปนตอเราสุดชีวิต 
พูดอยางอื่นผมไมสนิทใจ ถาวาเอาชีวิตเขาแลกน้ันถึงใจนะ เพราะเคยเอาชีวิตเขาแลก
มาแลวน่ี แมทุกขก็ยอมทุกข แตทุกขนี้มันคุมคานี ่ ไมเหมือนทุกขท่ีคนหาหัวหาทาย
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ไมได หาตนหาปลายไมได เหมือนทุกขที่กิเลสบีบบังคับใหเกิดทุกข น่ันมันหาตนหา
ปลายหาที่ยุติไมได ทุกขอยูตลอด ทุกขนี้มีตนมีปลายมีที่ยุติ เวลาขาศึกยังมีอยูก็ฟาด
ฟนกันลงไป แมทุกขก็ไมถอยการสู พอขาศึกเกลี้ยงไปแลวจะมีทุกขมาจากไหน ทุกข
เพราะความเพียรมันมีท่ียุติ ไมเหมือนทุกขที่ตายกองกันอยูในวัฏฏะ หาทางออกไม
ได ทุกขอันนี้พิลึก ไมมีเงื่อนตนเงื่อนปลายเลย ทุกขเพราะความเพียรนี้มีที่ยุติ จึงผิด
กันอยูมาก 

เวลาถึงคราวถึงระยะของมันที่จะทุม จิตหากเปนของมันเอง ทุมลง ๆ ชีวิตก็
ไมไดอาลัยเสียดาย มันทุมกันแบบถึงเปนถึงตายมาไมรูกี่ครั้ง เวลาเขาไปเจอขาศึกก็
ทุมทันทีไมยอมถอย ถาไมตายก็ใหชนะเทานั้น ถอยไมได น่ันซิ มันฟดกันตรงนั้นซ ิ
เขารบขาศึกเขาก็ตองเอาชีวิตเขาแลก น่ีเรารบกิเลสซ่ึงเปนขาศึกอันใหญหลวงเราก็
ตองเอาชีวิตเขาแลก ถึงวาระพอเจอกันเขาก็ใสกันเลย จะตายก็ใหรู ไมตายก็ใหรู สุด
ทายอยากพูดเต็มปาก กิเลสมันตาย เราไมเห็นตายวะ แนะ  

พระพุทธเจาก็กิเลสตาย พระองคเพียงสลบเทานั้น สุดทายกิเลสตาย ที่ทาน
ยกองคเดน ๆ ในทางความเพียรมาใหเปนตัวอยางแกพวกเราไดเห็นไดยิน ก็เพื่อเปน
คติน่ันเอง เชน พระโสณะ ทานก็เพียงฝาเทาแตก ทานไมตายแตกิเลสท้ังมวลตาย
เรียบ ทานเตะกับกิเลสฝาเทาแตกแตกิเลสตาย ทานเองไมตาย เราจะกลัวตายทําไม 
พระจักขุบาลก็ฟดกันกับกิเลส จักษุแตก แตกิเลสตาย ทานเองไมตาย แตกลายเปนผู
วิเศษข้ึนมาเปนสรณะของพวกเรา ไมไดยินวาทานเหลาน้ีตาย อยางมากก็เพียงฝาเทา
แตกเพราะความเพียรกลา ก็เพียงจักษุแตกเพราะความเพียรกลา พระพุทธเจาก็เพียง
สลบ แตกิเลสมันเลยสลบคือตายเรียบ พระจักขุบาลก็เตะกิเลส จักษุแตกกิเลสตาย 
พระโสณะเดินจงกรมจนฝาเทาแตก กิเลสตาย 

การเดินจงกรมจนฝาเทาแตกน้ี ถาเราคิดท่ัว ๆ ไปคงคิดวา ความเพียรของ
ทานเกงดวยความพยายาม เดินจงกรมจนฝาเทาแตก เกงจริงเรื่องความเพียรของ
ทาน แตเปนความเพียรที่สัมปยุตไปดวยสติปญญาอัตโนมัต ิ ไมใชบังคับกันเดินเสีย
จนฝาเทาแตกนะตามความแนใจของผม เพราะเมื่อถึงขั้นนี้แลวความเพียรยอมไมมี
กลางวันกลางคืน ไมมีอะไรเขามาเกี่ยวของ มีแตกิเลสกับจิตมันหมุนมันฟดกันอยูเชน
น้ัน จะมีเวลํ่าเวลาและไปสนใจกับเวลํ่าเวลาความเจ็บปวดแสบรอนอะไรท่ีไหนกัน 
เพราะใจไมคิดอยางอื่นนอกวงความเพียรภายในไปนี ่
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เราก็เคยเปนเชนน้ันมาแลวเหมือนกัน จึงกลาพูดและพูดอยางอาจหาญ แน
ใจวาไมผิดดวย ฟงซิ ฉันจังหันเสร็จแลวไปเดินจงกรม นํ้าไมไดฉันเลยในเวลาจงกรม
อยูนั้น มันยังอยูไดไมหิวโหยกับอะไรทั้งสิ้น ฟงซิ มันไปสนใจอะไรกับหมากพลูบุหรี่
กับนํ้ากับทา มันไมไดสนใจเลย ฟดกันกับกิเลสอยูนั้น เรื่องอะไร ๆ มันลืมคิดไปหมด 
กลางวันแสก ๆ เดินจงกรมตากแดดไดอยางสบาย เดินจงกรมตากแดดอยูนั้นแหละ
โดยไมรูสึกรอนเลย ทางจงกรมไมมีรมไมดวยนะ ฟดกันอยูนั้น มันลืมหมด อิดหิว
เมื่อยลาลืมหมด นํ้าทามันไมไดสนใจเลย เพราะไมมีเวลาจะออกมาสูภายนอก จิตนะ
มันหมุนของมันติ้ว ๆ อยูภายใน 

เดินจงกรมนี้ถาสมมุติมีคนมาดอมดูเรา เขาจะวาพระองคน้ีเปนบาหรือไง จึง
เดินสะเปะสะปะราวกับคนตาบอด ชนโนน โดนน้ี ไมไปตามทาง ทั้งนี้เพราะจิตมันไม
ออกจากกายจากใจนั่นเอง มันหมุนอยูขางในติ้ว ๆ ฉะนั้นมันจึงเดินโซซัดโซเซเขาปา
เขารกเร่ือย ๆ เด๋ียวโครมครามเขาปา เอา รูสึกตัววาเขาปา ถอยออกมาเดินไปอีก จิต
หมุนกันอยูนี้ เดี๋ยวเขาปาโนนอีกอยูอยางนั้น มันก็เดินไดทั้งวันนะ เพราะเดินคนเดียว
น่ี ใครจะมาวาเปนบาเปนอะไรมันไมสนใจน่ีวะ มันโครมคราม ๆ ของมันอยูอยางนั้น 
แตมันก็เดินของมันได บางทีก็หยุดยืนเสีย ยืนเสียเปนชั่วโมงก็ยืนได ถึงระยะที่จะยืน 
มันหากเปนของมันเอง ยืนกําหนดพิจารณาจนไดถอยไดความชัดเจนแลว มันถึงจะ
กาวเดินตอไปอีก เวลากาวเดินก็อยางน้ันแหละ ชนปาชนหนามไป มันไมทราบวาได
กาวไปทางไหน   ขาก็ด ีมันไมสนใจกับขา สนใจอะไรเรื่องมันอยูกับจิตนี่ มันจึงหมุน
อยูตรงนี้ 

ฉันจังหันอยู จิตก็ไมไดอยูกับอาหารนะ มันอยูกับการพิจารณาตางหาก เม่ือ
เวลาถึงข้ันตะลุมบอนมันเปนอยางน้ันนะ แลวจิตจะเผลอไปไหน นั่นฟงซ ิ จัดอาหาร
จัดอะไร ๆ ก็จัดซิ แตจิตไมลดละการพิจารณา มันหากหมุนของมันอยูอยางนั้น ข้ันน้ี
เปนความเพียรอัตโนมัต ิ เชนเดียวกับกิเลสเวลามันหนาแนนอยูภายในจิตใจเรา ทํา
อะไรอยูก็ตาม มันก็คิดเปนเรื่องของกิเลสโดยอัตโนมัติ มันเปนอัตโนมัติของมันเอง 
พอถึงขั้นอัตโนมัติของธรรมก็เปนอยางเดียวกัน ไมงั้นไมทันกัน 

จึงกลาพูดไดวาตั้งแตตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับ มันเผลอไปขณะไหน
ไมมีเลย จะมีไดยังไงก็สติปญญาสืบตอดวยความเปนนักตอสูอยางนั้นอยูตลอดเวลา
โดยอัตโนมัติของมันเองไมตองบังคับ เมื่อถึงขั้นมันเปนของมันแลวตายก็ไมถอย คํา
วาแพมีไดยังไง มีไมได ตายเสียเทาน้ัน ไมตายก็ใหรูทาเดียว สติปญญาแข็งแกรงเกิน
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กวาจะนํามาพูดใหถูกตองกับความจริงได สติปญญาเมื่อถึงขั้นสละตายแลว คําวาถอย
คําวาแพไมม ีมีไมได นอกจากตายกับรูทาเดียว  

ทุกสิ่งมันขึ้นอยูกับจิตอะไรก็ตาม มันหิวมันโหยมันอะไร ๆ มันอยูกับจิต พอ
จิตเปนนักตอสูและเขาตะลุมบอนกันแลว มันลืมไปหมดนะ ทีนี้เวลากลับมาที่พักพอ
มองเห็นกาน้ํา ผมยังไมลืมนะเรื่องทํานองนี ้โอโฮ มันจะโดดใสกานํ้าเลย ก็มันจะตาย 
รินนํ้าใสกระปองนมเปลา เพราะใชกระปองนมเปลาเปนประจําแทนแกวนํ้า แทบไม
ทันน่ันนะ พอใสเขาไป ดื่มสําลักกั๊ก ๆ ๆ จะตาย โอโฮ มันหิวขนาดน้ันนะ บทเวลามา
เห็นกานํ้าเขามันหิวนํ้าจะตาย แตเวลาไปทําความเพียรอยูคนเดียวไมเห็นสนใจอะไร 
พอมาถึงที่พักมองเห็นกาน้ําเทานั้น มันจะโดดเขาใสเลย ก็มันหิวนํ้าจะตายนะ พอดื่ม
นํ้าเขาไป มันกลืนดวยความอยาก ความหิวมาก เลยสําลักจะตาย กลืนลงไปแทบไม
ทันนะซ ิสําลักดังกั๊ก ๆ ๆ จะตาย ไมลืมนะนี่นะ 

เวลาความเพียรเปนไปเต็มท่ี พิจารณาไมหยุด มันก็วิตกวิจารณ เอ เราคิดไว
วาจิตมีความละเอียดเขาไปเทาไร ความพากเพียรก็จะคอยสะดวกสบาย งานการก็จะ
แคบเขาไป ๆ สะดวกสบายเขาไปเร่ือย ๆ แตทําไมมันจึงเปนอยางนี ้ ดูซิความคาด
ความหมายไวแตกอน กับความจริงท่ีเปนข้ึนกับจิต มันเขากันไดเมื่อไร เราคาดวา
อยางนั้น เราคิดวาอยางน้ัน จิตมีความละเอียดเขาไปเทาไรยิ่งจะมีความสะดวกสบาย
เร่ือยไปเลย แตคร้ันแลวไมเปนอยางน้ันน่ี จิตละเอียดเขาไปเทาไรมันยิ่งหมุนในงาน
ของมัน หมุนติ้ว ๆ ๆ จนไดคิดวา เมื่อไรมันจึงจะยุติกันลงเสียที สะดวกสบายเสียที
นา ทําไมตั้งแตตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหลับ มันหมุนกันติ้ว ๆ ไมยอมหยุดบางพอได
หายใจเต็มปอด 

บางคืนนอนไมหลับเสียดวยซํ้า เพราะการพิจารณาไมหยุด ทั้งที่นอนเพื่อจะ
ใหหลับน่ันแล มันทําไมจึงเปนอยางนี ้ เมื่อไรถึงจะมีความสะดวกสบายเสียทีนา จิต
รําพึงข้ึนช่ัวขณะเทาน้ัน พอหยุดรําพึงมันก็หมุนติ้วอีกแลว ๆ น่ัน จนกระทั่งถีบตัวไป
หมดกําลังของมันแลว ไมตองบอกไมตองบังคับ ที่หมุนติ้ว ๆ นั้นมันหยุดของมันเอง 
เรื่องความเพียรอัตโนมัติเมื่อถึงขั้นควรเปนแลว มันเปนไปของมันเองดังที่เลามานี้แล 

จากน้ันก็อยูแบบเซอ ๆ ซา ๆ ละที่นี่ เอ ทําไมเปนอยางนี้ หือ  เปนอยางน้ี
เหรอ ที่นี่สติปญญาที่เคยหมุนติ้ว ๆ หายไปไหนหมด หายหมด หายทั้งสองอยางนั้น
แหละ สิ่งที่ตอสูกันก็ไมทราบวาหายไปไหน คูตอสูก็ไมทราบหายไปไหน ไปดวยกัน 
ไปไหนก็ชางมันเถอะ เราเคยทุกขเพราะส่ิงเหลาน้ีแหละ ขาศึกก็ทําใหทุกข การตอสูก็
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ทุกข เพราะขาศึกมาทําใหทุกข เดินจงกรมก็เซอ ๆ ซา ๆ ไป ไปเห็นกิ้งกาก็เลนกับ
กิ้งกาเสีย เห็นนกก็เลนกับนกเสีย เห็นสัตวตัวไหนก็เลนกับมันไปเสีย เปนอยางนั้นไป
เสีย ไมใชเดินจงกรมอยางจริงจังเหมือนแตกอน 

ไปก็ไปยืนดูสัตว พิจารณาสัตว มันหากมีเรื่องของมันนะ ไมใชไปแบบเซอ ๆ 
เสียจริง ๆ มันดูจิตดวงนี้ มันหย่ังเขาจิตโนนนะ จิตนี้เปนไดทุกอยาง อํานาจของธรรม
ชาติอันนี้ไปฝงไวหมด ไปกําอํานาจไวหมดไมวาจิตสัตว จิตบุคคล สัตวนํ้า สัตวบก 
บนฟาอากาศ กายทิพย กายหยาบ กายละเอียด จิตมันละเอียดกวานั้น กิเลสมัน
ละเอียดกวาน้ัน มันติดพันกันไปได แนะ มันหากคิดของมันเองนะ  

มีเทาน้ีตัวมหาเหตุในไตรภพ พอนี้บรรลัยไปแลวไมมีอะไรมากอกวน ก็อยู
ไปอยางนั้น จะไดอะไรกับการอยู มืดแจงก็มีอยูตั้งแตเรายังไมเกิด ใครจะเอามืดเอา
แจงไปเปนสมบัติของตนได ใครจะเอาดินฟาอากาศ แผนฟาแผนดินน้ีไปเปนสมบัติ
ของตนได วัตถุทั้งหลายที่มองเห็นเกลื่อนอยูเต็มโลกเต็มสงสารนี้ ใครจะเอาไปเปน
สมบัติของตนได มันตางอันตางม ี ตางอันตางจริงอยูตามหลักธรรมชาติของมันอยาง
น้ันมาแตไหนแตไร ตั้งแตเรายังไมเกิด เกิดมาก็มีแตกิเลสน้ีมันบังคับใหอันน้ีเปนเรา 
น้ันเปนของเรา กวาดตอนเขามา จะตายยังไมวานะ ถาเปนแบกก็หลังหักแลว ยังจะ
แบกตะพึดตะพือไมยอมวาหนัก กิเลสไมยอมใหวาหนัก มันบังคับเอา เพราะฉะน้ัน
มนุษยเราถึงโลภมากไมรูจักตายก็คือมนุษยนี่แล 

ถาพูดตามโลกสมมุตินิยมทั่ว ๆ ไปเขาวา มนุษยน้ีฉลาดกวาสัตว ถาพูดตาม
หลักธรรมพระพุทธเจาอยางแทจริง เพ่ือจะปราบกิเลสแลวไมเปนอยางน้ัน มนุษยนี้
ใชไดคลองตัวที่สุด กิเลสใชไดคลองตัวที่สุด กิเลสเส้ียมสอนไดงายกวาสัตวท้ังหลาย 
มนุษยน้ีโงกวาสัตวท้ังหลายมาก พลิกไปอยางนั้นเสีย  ควรจะฉลาดแลวยังกลับใหมัน
เอาความฉลาดไปใชเปนทาสของมันเสียส้ิน ควรจะเอาความฉลาดของธรรมเขาไป
แทรกในมนุษยน้ี แตยังไมไดเรื่อง ตายท้ิงเปลาราวกับสัตวท่ีเขาไมฉลาด สูสัตวก็ไมได 
สัตวเขาก็อยูตามประสีประสาเขาก็เปนอยางหน่ึง มนุษยน้ีควรจะมีความฉลาด เพราะ
ตามหลักธรรมชาติมนุษยก็ฉลาดอยูแลว ควรจะหาความฉลาดอันแทจริงอันถูกตอง
อันเปนสารคุณเขามาแทรกหัวใจบาง อยางน้ีกลับไมแทรก กลับเอาความฉลาดของ
กิเลสเขามาครอบงําเสียหมด เออ มนุษยน้ีเลยจะตายจมอยูกับความสําคัญวาตน
ฉลาด ทั้งที่โง ถูกกิเลสจูงจมูกจนไมโงหัวขึ้นดูเดือนดาวบางเลย 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๓๖๒ 

๓๖๒

โลภก็โลภไมมีใครเกินมนุษย โลภจนเจาของจะตายยังไมรู ตายแลวก็ไม
ทราบวาเอาอะไรไป พิจารณาซิ แมแตรางกายน้ีเวลาหมดลมหายใจแลว เขาจะเผาไม
เผาฝงไมฝง ทิ้งไวอยางนั้น มีแตแมลงวันจะมาไตมาตอมเทานั้น ไมมีทางที่จะไดติด
ตัวไป เมื่อพิจารณาใหถึงฐานแหงความจริงของมันแลว โอโฮ ธรรมชาติน้ีมันละเอียด
จริง ๆ ไมอาจรูมันไดเลย ถาไมใชวิชาธรรม ไมเห็นมันแน ๆ แมตายเกิดกี่กัปก็ไมมี
ทางทราบไดเลย มีวิชาธรรมเทานั้นที่จะมองเขาไปเห็นมันได และทําลายมันไดโดย
ลําดับจนกระทั่งสิ้นซากไป มีธรรมเทาน้ัน 

การภาวนามันก็มีเร่ืองเก่ียวของหลายประการ ที่ใหความสะดวกก็ม ี ท่ีให
ความขลุกขลักกาวไมออกก็ม ี จึงตองใชหลายสันหลายคมในทางอุบายเก่ียวกับหมูกับ
เพื่อน ไมเชนนั้นก็จะไมรูเรื่องรูราวอะไร เชน วัดปาบานตาดน้ี รูสึกจะอุดมสมบูรณ
ดวยปจจัยทั้งสี ่ เราจะวาอุดมสมบูรณน้ันไมผิด เราพูดไดเต็มปากเพราะเคยไปที่ตาง 
ๆ มาแลวน่ี ถาไมเคย เรามาเจอแตน้ีเสียทีเดียว เราก็ยังไมกลาพูดวามันสมบูรณ น่ี
เราก็เปนนักทองเที่ยว เกือบพูดไดวาทั่วประเทศไทย และเคยอยูกับครูบาอาจารยท่ี
ทานพาปฏิบัติมาแลว 

ยิ่งพอแมครูอาจารยมั่น ทานชอบอยูในปาในเขา โอโฮ เวลาทานเลาใหฟง 
มันไปสัมผัสทานถึงเลานะ ไมใชทานต้ังใจมาเลาเฉย ๆ เวลาพูดไปสัมผัสทานก็พูดให
ฟง แตเรามันเกิดความสลดสังเวช ไปบางแหงฉันจังหันดวยขาวเปลา ๆ ไมมีกับเลย 
เปนเดือนนะ ทานวา เพราะเขาเขาใจวาพระกรรมฐานน้ีฉันแตถ่ัวแตงา ไมฉันเนื้อฉัน
ปลา เขาไมมีถั่วมีงาเขาก็เอาขาวเปลา ๆ ใสบาตรใหฉัน เราก็ฉันอยางน้ันเพราะเราหา
อยางน้ันน่ี ทานวา แตภาวนาดี ตัวเบา มันจะกินไดมากอะไรมีแตขาวเปลา ๆ ทานวา
อยางนั้น การเดินธุดงคก็ลําบาก บางทีเดินจากน้ีไปบานน้ัน ไปหมูบานนั้นก็ไมถึง 
เพราะหลงทาง โดนปาลึกเขาไปอีก 

แตกอนหมูบานไมไดเปนอยางนี ้ เดินตั้งวันก็ไมเจอหมูบาน หลงทางบอย 
เพราะทางโขลงขางมีแยะ โอย นอนจมอยูในปา ทานวาบางทีไมไดกินขาวก็มี เราก็
เคยอดอยูแลวจะวิตกวิจารณอะไร เพราะเราไปหาภาวนาน่ีนะ เราไมไปหากังวลน่ี 
ทานวา ความกังวลเปนเรื่องของกิเลส เราจะฆากิเลส จะกังวลมันอะไร ไปอยูในปาใน
เขา อด ๆ อยาก ๆ ท้ังน้ันแหละ ทานพูด ทีน้ีธรรมทานซิสมบูรณภายในใจไมมีเวลา
บกพรอง ทานภาวนาของทานดวยความสะดวกสบาย ไมเกล่ือนกลนวุนวายกับใคร ๆ 
จิตใจสงาผาเผย ธรรมชอบเจริญในที่อดอยากขาดแคลน ไมไดเจริญในที่สมบูรณพูน
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ผลดวยปจจัยเคร่ืองบํารุงบําเรอ ซึ่งดีไมดีติดปจจัยสี่ ซึ่งเปนเพียงเครื่องอาศัยก็ไดถา
ลืมตัว เลยกลายเปนเน้ือเปนหนังเปนตัวเปนตนข้ึนมาแบบกาฝาก และทําลายจิตใจ
ใหแหลกเหลวไปได  

เพราะฉะนั้นการฝกฝนอบรมเจาของ จึงตองมีความลําบากลําบน ดวยที่อยูที่
อาศัยบาง ดวยปจจัยตางๆ เคร่ืองบรรเทาบาง ดวยความเพียรบาง บวกกันเขาก็ตอง
ทุกข เพราะจะหนีจากทุกข ตองเอาทุกขแกทุกขซิ ทุกขอันหนึ่งเปนทุกขเพราะกิเลส
สรางขึ้นมา ทุกขอันหน่ึงเปนทุกขเพราะการบําเพ็ญธรรม ฝายหลังน้ีเปนผลดี เปนทาง
ใหประเสริฐ เปนทางใหหลุดพน ยอมรับทุกขทางนี้มากกวาจะยอมรับทุกขทางนั้น 
อยางนั้นซิผูปฏิบัต ิตองคิดแยกคิดแยะหลายสันหลายคม จึงเรียกวา ปญญา ไมอยาง
นั้นหาทางออกไมไดนะ ปญญาเปนสําคัญ พลิกแพลงเปล่ียนแปลงหลายตลบทบทวน
จนคลองตัว จึงจะทันกับกลของกิเลส ไมงั้นตายจมอยูในเงื้อมมือมัน 

นี่ก็ยิ่งรอยหรอเขาไปๆ ทุกวันพระกรรมฐานเรา กําลังจะกลายเปนปลาเนา 
ไปขายอยูในตลาดลาดเลในเมืองใหญเมืองหลวงไปแลวนะ เรื่องของกิเลสถามีอยูใน
จิตแลว มันลืมตัวไดงายนะ เห็นคนมานับหนาถือตาเคารพเล่ือมใสก็ลืมตัวเสียละซิ 
เหตุท่ีเปนปลาเนากระจายเขาตลาดนะ เพียงดินเหนียวติดหัวก็วาตัวมีหงอนไปแลว
น่ัน น่ีละกรรมฐานตาย ผูเห็นธรรมเปนของแปลกประหลาดอัศจรรยภายในจิตอยู
แลว ทานไมหลงทานไมต่ืนดินเหนียว ทานรู มีแตหาวิธีหลบหลีกปลีกตัวเทาน้ัน จน
ผานพนไปไดแลว นั้นก็ยิ่งรอบคอบ ควรจะสงเคราะหใครมากนอยเพียงไร ทานก็รู
ประมาณของทานเอง ทานไมหลงทานไมตื่น 

ผูเชนน้ันแลวทานเปนผูรอบคอบ ทานรูจักประมาณความพอดีในการปฏิบัติ
ตอประชาชน หนักเบามากนอยเพียงไรทานรูของทานเอง ทานไมถือใครเปนประมาณ 
ทานถือธรรมเปนประมาณ กําลังวังชาของทานเหมาะสมเพียงไรทานก็รูของทานเอง 
เพราะทานไมถือโลกามิสมาเปนเจาอํานาจบังคับจิตใจทาน ทานไมมีโลกามิสติดหัวใจ 
ทานมีแตความเมตตาสงสารท่ีจะสงเคราะหสงหาไดมากนอยเทาไร ทานก็ทําไป ความ
รูจักประมาณทานมีอยูประจําใจ ทานไมลืมตัวไมลืมธรรมจะไปลืมตัวอะไร คนลืม
ธรรมตางหากจึงลืมตัวมั่วสุมแบบไมมีสถานีจอดแวะ 

หาอุบายสังเกตดูเจาของใหดีนะ สิ่งเกี่ยวของกับเรามีอะไรบางที่ทําใหอืดอาด
เนือยนาย ทําใหลาชา ทําใหไมสะดวกสบายในจิตตภาวนามีอะไรบาง ตองสังเกต
เสมอ ถึงจะทุกขก็ทนเอา เม่ือเจาของรูวาสะดวกทางดานจิตตภาวนาในแงใด แมทุกข
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ก็ตองยอมทนเอา ไมอยางนั้นกาวไปไมได เพราะกิเลสมันรึงรัดรอบดานในหัวใจเรา 
ขยับออกชองไหน สวนมากมีแตกิเลสท้ังน้ันแหละ เมื่อสติปญญายังไมทัน มีแตกิเลส
ยึดอํานาจเอาเราเปนเครื่องมือของมันทั้งนั้น แตเราไมรูวามันเปนกิเลสนะซิ ตอเมื่อ
สติปญญาทันมันถึงจะรูและรู แย็บมาตรงไหนรู ฟนกันแหลกๆ ไปเลย เมื่อถึงขั้นรู
แลวปดไมอยูจริงๆ นะ มันจะออกมาแงไหนมันรูกันทันทีๆ ฟดกันฟนกันแหลกๆ จน
กระทั่งมันหมอบอยางที่วานั่นแหละ หมอบแลวยังไมแลว ยังตองคุยเขี่ยหาอีกไมหยุด
ไมถอย กิเลสมันหมอบ การหมอบของกิเลสอยาเขาใจวามันกลัวเรา มันหมอบหลบ
ฉากตางหาก อยาเขาใจวามันกลัวเราเลย มันหมอบหลบฉากดวยลวดลายแหงความ
ฉลาดของมัน ความฉลาดของกิเลสเปนอยางนั้น 

ฉากของธรรมะความฉลาดของธรรมเปนยังไง ก็ตามขุดคนจนเจอกัน ฟดกัน
เร่ือยๆ หลายคร้ังหลายหน สุดทายก็เจอปูยาตายายของมันจนได คือ อวิชฺชาปจฺจยา 
สงฺขารา น่ีก็เอาแหลก เม่ือเจาโคตรมันหมดแลว สงครามก็หยุดรบลงทันที ฉะน้ันจง
ฟาดฟนจนหมดเจาโคตร ถาโคตรยังอยูมันก็แตกลูกแตกหลานมาเรื่อย เพราะมันมี
โคตรมีแซน่ีวะ เอาจนแหลกทั้งโคตรทั้งแซแลวหมดปญหาลงทันที สบายแสนสบาย  

สนุกดูกิเลสที่นี่ สมมุติวามันไมมีในหัวใจเรา มันก็มีในสัตวในบุคคล ไปไหน 
มันก็เห็นหมด เกลื่อนอยูนั่น มันแสดงกิริยาทาทางอะไรออกมา ปดไมอยู เห็นหมดรู
หมด นอกจากจะพูดหรือไมพูดเทานั้น ทีนี้ความสงสารมันก็เปนขึ้นมาพรอมกัน อีก
คนหน่ึงไมรู คนหน่ึงรูมันดูกันงาย คนไมรูก็เหมือนคนไปนอนอยูในถ้ําเสือนั่นแล ได
ยินเสียงเสือคําราม ฮึ่มๆ ยังนึกวาคนรองเพลงใหฟง ยังฟงเพลินอยูได ไมรูจักตาย 
พวกเรามันพวกไปนอนอยูในถ้ําเสือ เสือคํารามจะกลืนหมดทั้งตัว ยัง ออ เพลงนี้
ไพเราะเพราะพร้ิงมากนะ แหม เพลงน้ีมาจากไหนนา เพลงอะไร เพลงลูกทุงหรือลูก
กรุงกันนะ ถึงไดไพเราะเสนาะโสตเอานักหนา ไมคิดวาเสือมันกําลังหั่นหอมหั่น
กระเทียมอยูแลว เสียงกระหึ่มๆ ของมันหั่นหอมกระเทียม กําลังจะขยําคลุกเคลากับ
เนื้อมนุษยผูแสนโงอยูประเดี๋ยวใจยังไมรู ยังเขาใจวาเขารองเพลงใหฟง กิเลสมัน
กลอมคน กลอมอยางนั้นละ จงฟงใหถึงใจ บทเพลงของกิเลสกลอมพวกเรา และ
ปฏิบัติใหถึงธรรม ถาไมอยากถูกขยํากับหอมกระเทียมของมัน 

เอาละ เลิกกันละที่นี่ 


