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ความดีท่ีตองฝน 
 
จงพยายามดัดแปลงนิสัยของตน ซ่ึงเคยหมักหมมอยูต้ังแตคราวเปนฆราวาส 

ดวยสิ่งไมดีไมงามทั้งหลาย ใหเปนของดีขึ้นมาทางกายทางวาจาทางใจ การดัดแปลงสิ่ง
ใดไมเหมือนการดัดแปลงมนุษย คือตัวของเราแตละรายๆ ดวยความถูกตองดีงาม คือ
อรรถธรรมน้ีเลย เพราะคุณคาของมนุษยซึ่งดัดแปลงใหเต็มภูมิหรือพอดูไดสมภูมิ
มนุษยนั้น สูงมากกวาทุกสิ่งทุกอยางตลอดสัตวทั้งหลาย สิ่งไมมีวิญญาณเขาก็ดัดแปลง
เอามาใชเปนประโยชน เชน ปลูกบานปลูกเรือนทําภาชนะเครื่องใชไมสอยตางๆ ไมมี
ประมาณ เกิดขึ้นจากการดัดแปลงเอาตามความตองการที่เห็นวาด ี นอกจากนั้นยังตอง
เก่ียวกับชางผูมีความฉลาดในงานน้ันๆ อีกดวย 

หลักความถูกตองดีงามทั้งหลาย ท่ีจะนํามาเปนประโยชนสําหรับมนุษยเราน้ันมี
มาก แตสิ่งที่กลาวมาทั้งมวลตลอดถึงสัตวดิรัจฉานประเภทตางๆ คุณคาไมมีมาก
เหมือนมนุษย เมื่อดัดแปลงดีแลวคุณคาของมนุษยเยี่ยมกวาคุณคาของสิ่งตางๆ ที่ดัด
แปลงแลว และหลักวิชาธรรมที่จะนํามาดัดแปลงมนุษยใหมีคุณคาสมภูมิของมนุษย 
และใหมีคุณคาเยี่ยมยิ่งกวามนุษยสามัญธรรมดา ที่วาดีงามดวยศีลดวยธรรมนี้ขึ้นไปอีก
น้ัน ไมมีในท่ีใดและไมมีผูใดจะสามารถรูและนํามาแนะนําไดเลย มีพระพุทธเจาเพียง
พระองคเดียวเทาน้ันในข้ันเร่ิมแรก ที่ตั้งรากตั้งฐานศาสนธรรมลงในแดนมนุษย ตอจาก
นั้นมาก็มีพระสาวกที่ไดสดับฟงจากพระพุทธเจา แลวนําไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดผล
เปนที่พอใจขึ้นมาเต็มภูมิของสาวก แลวนํามาช้ีแจงแนะนําส่ังสอนประชาชนพระเณรให
ไดเขาอกเขาใจเปนลําดับ จนศาสนธรรมแผกระจายกวางขวางออกไป 

แตเริ่มแรกวิชาธรรมนี้ออกจากพระพุทธเจาเพียงพระองคเดียว นอกนั้นไมมี
ใครสามารถรูไดในหลักธรรมท่ีศาสดาทรงรูเห็นมา ธรรมน้ันเหมาะสมอยางย่ิงในการนํา
มาดัดแปลงมนุษยใหเปนมนุษยสมบูรณแบบ แตไมมีผูใดสามารถคนพบ แมวิธีการขุด
คนธรรมน้ันก็ไมมีใครรูและสนใจท่ีจะคน มีเฉพาะพระสิทธัตถราชกุมารพระองคเดียว 
สละตนออกบวชและทรงคนเต็มพระสติกําลังความสามารถ จนไดตรัสรูกลายเปน
ปราชญกระเทือนโลกทั้งสามขึ้นมาแตพระองคเดียว ดังน้ันคําวาพระพุทธเจาอุบัติและ
พระธรรมอุบัติขึ้นในโลก เพื่อรื้อขนสัตวโลกแตละครั้งแตละพระองค จึงเปนเร่ือง
อัศจรรยหาไมไดงายๆ เลย ส่ิงท้ังหลายในสากลโลกหาไมยาก แตความอุบัติของพระ



 

เขาสูแดนนิพพาน ๒๖๒ 

๒๖๒

พุทธเจาและความอุบัติของพระธรรมนี้หาไดยากมาก เพราะเปนมหาสมบัตินอกโลก
สมมุต ิ

พระพุทธเจาของเราที่ปรินิพพานไปก ็๒,๕๐๐ กวาปน้ี นี่คือจอมศาสดาผูมีหลัก
วิชาธรรมช้ันเอกมาส่ังสอนบรรดาสัตว สัตวโลกผูควรรับธรรมของพระพุทธเจาก็มีนอย
มากถาเทียบกับสัตวมนุษยท่ัวโลก พวกเราท่ีไดมาบวชในพระพุทธศาสนาน้ี นับวาเปนผู
หน่ึงในจํานวนสัตวโลกผูควรแกธรรมของพระองค จึงควรภาคภูมิใจในวาสนาและเพศ
ของตน วาเปนผูพรอมแลวที่จะติดตาขายคือธรรม นับแตสมถธรรมวิปสสนาธรรมจน
ถึงวิมุตติธรรม ดวยการปฏิบัติของตนแตละรายที่ไมทอถอยปลอยวาง เพราะธรรมดัง
กลาวเหลาน้ี อยูในเงื้อมมือของพระผูมีศรัทธา ผูมวีิริยะ ผูมสีติ ผูมีสมาธิ ผูมีปญญา
ประจําตน และพรอมในการรบอยูตลอดกาลสถานท่ีอิริยาบถ ไมลดละธรรมดังกลาวที่
เปนเคร่ืองมือรบ มรรคนิพพานจะพนเงื้อมมือแหงการปฏิบัติของพระผูถืออาวุธ คือพล
ธรรมดังกลาวนี้ไปไมได 

ตามปกตธิรรมดาการบวชไมใชเปนของงาย โลกจึงไมคอยบวชและไมบวชกัน 
เพราะการบวชน้ันยาก กอนที่จะไดบวชก็ยาก ไมไดเหมือนบวชกลวย กอนจะบวชก็ตอง
เปนที่ลงใจของผูบวชและทําการฝกซอมกอน บวชดวยความสมัครใจ ไมมีส่ิงใดเกาะ
เก่ียว แมมีก็พยายามปลดเปลื้องจนหมดปญหาไปกอนบวช จากน้ันมาก็เก่ียวกับเร่ือง
อุปชฌายอาจารยในสถานท่ีท่ีตนจะไปบวช เกี่ยวกับพระสงฆที่มานั่งหัตถบาส ประชุม
ปรึกษาจนเปนที่ลงรอยกันแลวถึงจะบวชได และเปนพระเต็มภูมิที่สังคมสงฆยอมรับ 

เวลาบวชแลวก็ต้ังใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย ไมฝาฝนลวงเกิน
สิกขาบทเล็กๆ นอยๆ ซึ่งเปนองคแทนศาสดา มีความเคารพทุกๆ สิกขาบทอันเปน
องคแทนพระพุทธเจา ปฏิบัติใหถูกตองดีงามตอหลักธรรมหลักวินัยขอนั้นๆ ก็ชื่อวา
เปนผูปฏิบัติถูกตองดีงามและบูชาตอองคศาสดา ช่ือวาผูเคารพพระศาสดา แม
ปรินิพพานไปแลวก็สักแตวาพระสรีระรางกายสลายไป อันเปนเหมือนกับโลกทั่วๆ ไป
เทาน้ัน สวนความเปนศาสดาแทน้ันไดแกวิสุทธิจิต วิสุทธิคุณ วิสุทธิธรรม นี่คือองคพระ
ศาสดาแท ไมไดลวงลับดับไปดวยสิ่งใดๆ และไมมีสิ่งใดและผูใดมาทําลายไดเลย 

พระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไวจึงเปนองคแทนศาสดาอยางเต็มภูมิอรรถภูมิธรรม ผู
เคารพพึงปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยสิกขาบทนอยใหญ ชื่อวาเปนผูเคารพพระพุทธ
เจา ผลอันเกิดข้ึนจากการเคารพดวยการปฏิบัติตามน้ัน ยอมปรากฏขึ้นกับผูปฏิบัติกับผู
เคารพ พระพุทธเจาไมทรงแบงสันปนสวนเอาอรรถเอาธรรม เอาคุณงามความดีเอา
ความสุขความเจริญใดๆ แมแตนอยจากผูปฏิบัติดวยความเคารพพระองคน้ันเลย ดัง



 

เขาสูแดนนิพพาน ๒๖๓ 

๒๖๓

น้ัน การเคารพในศาสดาและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัย จึงเปนผลที่
ตนจะพึงรับแตผูเดียว 

การบวช บวชเขามาแลวจะทําเปนแบบฆราวาสหรือตามนิสัยท่ีเคยทํามาแลวน้ัน
ไมได ขัดตอหลักธรรมหลักวินัย ขัดตอความถูกตองดีงามอันเปนทางดําเนินเพื่อความ
ราบร่ืนช่ืนใจ เพื่อความสุขความเจริญแกตน จึงช่ือวาเปนการลําบากประการหน่ึง ตอง
ฝนอยูเสมอ ฝนอะไร ฝนส่ิงท่ีเคยเปนใหญเปนโตเปนเจาอํานาจวาสนาครอบงําหัวใจ
เราอยูไดแกกิเลสน่ันแล ในศัพทของธรรมะทานวา กิเลส คือ เคร่ืองเศราหมอง มืดตื้อ
หรือยาพิษของใจ ยังผลใหเกิดทุกขแกผูเปนไปตามอํานาจของมัน เราตองการความสุข 
จึงตองฝาฝนหรือตอสูกับสิ่งที่มีอํานาจนั้น อยางนอยก็พอใหอยูเปนสุขได พอมีที่ปลง
วางใจไดบาง ดีกวาแบกไฟทั้งกองอยูบนหัวใจ 

นักบวชเกี่ยวกับเรื่องพระวินัย ตองปฏิบัติตามแบบฉบับของพระวินัยอยางคง
เสนคงวา ไมมีที่แจงที่ลับ มีความเคารพในสิกขาบทน้ันๆ อยูเสมอ อยาไดลวงเกินฝา
ฝนเปนอันขาดถาไมอยากเปนพระหนาดานสันดานเลว น่ีก็ยาก ตองฝนปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัยเพราะเราอยากเปนคนดี ถาศาสนาสอนคนและผูปฏิบัติตามใหดีไมไดแลว ก็
ไมมีอะไรในโลกนี้จะทํามนุษยใหดี จะทําตัวของเราใหดีได เพราะศาสนาเปนเคร่ือง
หลอหลอมคนใหเปนคนดีไปตามขั้นภูมิของการปฏิบัติจนหาที่ตองติไมได  จึงเรียกวา 
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวชอบแลว น่ัน คําวา
ธรรมเปนคํารวมๆ ทั้งพระวินัย ทั้งพระธรรม รวมกันเรียกวาศาสนธรรม ท้ังพระ
สุตตันตปฎก ทั้งพระอภิธรรมปฎก และพระวินัยปฎก รวมกันเรียกวาศาสนธรรม  

นี่เรามาฝนสิ่งไมดีที่เคยหมักหมมจมอยูภายในใจ ตองฝน ไมฝนไมได ถาไมฝน
จะหาความดีไมได ตองอดตองทน ขาวเราเคยรับประทานวันหน่ึงก่ีม้ือหาประมาณไมได 
ปกตินิสัยฆราวาสเปนอยางน้ัน เพราะไมดัดไมฝนกันบาง ทานจ๊ิบๆ จั๊บๆ นอกจากรับ
ประทานเปนมื้อๆ แลวยังมีจ๊ิบๆ จั๊บๆ อยูอยางนั้น ปากหาเวลาวางไมได ควาน้ันควาน้ี
มารับประทานจนเปนนิสัย ทองก็เล็กๆ นิดเดียว แตความอยากความโลภภายในใจ 
ความทะเยอทะยานภายในใจมีมาก จึงทําใหหาความสงบสุขไมได ส่ิงเหลาน้ีเปนนิสัย
ของเราท่ีเคยเปนฆราวาสมา ไมวาใครๆ มักเปนเหมือนกัน เพราะไมมีขอบังคับ ไมมี
กฎเกณฑ ไมมีเหตุมีผล เนื่องจากไมสนใจสอนตนหักหามตนมาแตออนแตออก ปลอย
ใหเปนอยางนี้ทั่วดินแดน ปลอยใหเปนไปตามความอยากความตองการ มากกวานั้นก็
เปนไปตามความทะเยอทะยาน ไมเพียงแตเปนไปดวยความจําเปนคือธาตุขันธตองการ
เทาน้ัน ยังแถมไปดวยความทะเยอทะยาน กลายเปนเรื่องของกิเลสไมมีความอิ่มพอ
โดยไมรูสึกตัวทั้งเขาทั้งเรา 
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น่ีการมาบวช เราฉันม้ือเดียว เคยฉันสองมื้อสามมื้อ จิ๊บๆ จั๊บๆ อาหารโวง
อาหารวาง ไมมีเวลาวางในปากเลย ปากตองทํางานไมไดหยุด หากเปนงานอื่นๆ ตอง
บนใหญเชียว แตงานปากไมบนแมเหนื่อยขากรรไกรก็ทนเอา ปากทองไมวาง  ตอง
ทํางานเปนประจําอยูอยางน้ัน เร่ืองของฆราวาสเราก็เคยเปนและเคยจ๊ิบๆ จั๊บๆ เสียย่ิง
กวาเคย เวลาบวชแลวก็งดงานปากจ๊ิบๆ จั๊บๆ น้ันเสีย ฉันเพียงมื้อเดียว นี่ก็ยอมขัดของ
และฝนเปนธรรมดา ฝนก็ฝนเพราะเราเคยทานเคยกินมากี่วันกี่มื้อกี่ปกี่เดือน กี่ครั้งกี่
คราวนับไมถวนมาแลว ผลประโยชนถาจะไดเพราะการกินเหลาน้ัน คนเราก็คงวิเศษวิ
โสไปท่ัวหนากัน ตลอดถึงสัตวดิรัจฉานซึ่งหาเวล่ําเวลาในการกินไมได น่ีก็เทาน้ันเอง 
กินเขาไปมากนอยก็ถายเทออกไปหมด ไมเห็นมีอะไรเหลือคางวาเปนความดีอยูเลย 

แตการอดนี่คือความด ี การอดใหกินเปนกฎเปนเกณฑเปนเวลํ่าเวลาน้ีดี ไดทํา
มาแลวและไดทําเปนประจําเพศอยูแลว หิวก็ทราบวาหิว ไมถึงกับจะทําใหลมใหตาย ถึง
เวลาก็ไดฉัน แนะ เม่ือฝนไปนาน อดทนไปหลายวันก็เคยชินกันไป ความหิวโหยเหลาน้ี
เมื่อไมไดตามความตองการมันก็คอยระงับดับตัวลงไป ความหิวโหยก็ไมม ี ความอยาก
ความตองการภายในจิตใจก็ไมมีไมรบกวน พอฉันเสร็จแลวก็หายหวงในทันทีทันใด ไม
ไดคิดถึงเพลไมไดคิดถึงค่ํา อาหารคํ่าอาหารเพลอาหารวางท่ีไหน หายเงียบไปเลยไมมี
กังวล นี่เพราะความฝกหัดดัดแปลงตนไดยอมหายกังวล เห็นไดอยางชัดๆ นี่ก็เปน
กิเลสประเภทหน่ึงเหมือนกัน ที่รับประทานตามตองการ ตามความอยาก ความ
ทะเยอทะยาน แตมาฝกหัดดัดแปลงเสียใหม ใหรับประทานเทาที่จําเปนตอธาตุขันธ 
และถูกตองเหมาะสมกับหลักธรรมหลักวินัยเทานั้น กายก็เบา ใจก็ไมกังวล 

หลักวินัยก็ตั้งแตเที่ยงไปแลวหามฉันอามิสอาหาร ถาหลักธรรมก ็ มตฺตฺุตา 
สทา สาธุ หรือ โภชเน มตฺตฺุตา รูจักประมาณในการฉัน แมแตฉันอยูในกาลเวลา 
ในกาลท่ีควร ก็ยังตองรูจักเวลํ่าเวลา รูจักความพอดีกับธาตุขันธ เหมาะสมกับการ
ประกอบหรือประพฤติปฏิบัติธรรม ไมใชวาตอนเชาเปนเวลาฉันไดแลวก็จะฉันลงไป 
จนกระทั่งพุงมันทะลุทะลักออกมาอยางนั้น เหลาน้ีเปนเร่ืองกังวลวุนวายผิดความพอดี 
แตในขณะเดียวกันก็ทราบแลววา เราตั้งใจมาฝกฝนอบรมตน การทําอยางน้ีจึงเรียกวา 
การฝกฝนการอบรม 

คุณคาที่เกิดขึ้นจากการฝกฝนอบรมนี้ยอมเปนคนด ี เปนพระดีไดไมสงสัย แม
จะสึกออกไปเปนฆราวาส เพราะทนกิเลสตณัหาฉุดลากไมไหว สิ่งที่อยูในวิสัยของเรา
ควรจะทําตนใหเปนคนดีเหมือนพลเมืองดีทั้งหลาย เราก็ทําได ดวยความเคยประพฤติ
ปฏิบัต ิ เคยฝกฝนอบรมมาแลว นี่ชื่อวาเปนพุทธบริษัทหรือเปนลูกศิษยที่มีครู ไมเตลิด
เปดเปงแหวกแนวไปเสียเพราะอํานาจของกิเลสฉุดลากไป 
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การอบรมพึงทราบวา ใจมีความคึกคะนองประจําตัวอยูตลอดเวลา ไมมีอิริยาบถ
ใดที่จิตจะพักสงบตัวได นอกจากเวลาหลับสนิทเทาน้ัน ธาตุขันธก็ระงับตัวลงไป จิตใจก็
ไดพักสงบตัว กิเลสก็ไมออกเพนพานในเวลาน้ัน น่ันละเปนเวลาท่ีมนุษยเรามีความสุข 
ไมวาจะเปนชาติช้ันวรรณะฐานะมีจน ความรูความฉลาดมากนอยเพียงไร มีความสุข
เสมอกันในขณะที่หลับสนิท เพราะส่ิงรบกวนคือกิเลสไมแสดงตัว ความโลภก็ไมแสดง
เวลาน้ัน เหมือนไมมีความโลภ ความโกรธก็ไมแสดงตัว ความหลงก็ไมแสดงตัว เหมือน
ความโลภ โกรธ หลง ราคะตัณหาไมมีเม่ือหลับสนิทแลว นอกจากไมสนิทนั้นอาจ
ละเมอเพอฝนไปตามอุปาทาน สัญญาความสําคัญม่ันหมายในเร่ืองตางๆ สวนมากใน
เรื่องชั่วที่เคยฝงจมอยูภายในใจ หลับไปแลวก็ละเมอเพอฝนไปตามสัญญาอารมณอดีต
ของตน ถาหลับสนิทแลวเปนเหมือนกับความโลภก็ไมมี เหมือนไมเคยโลภมาแตกัป
ไหนกัลปใดเลย ความโกรธก็ไมม ีความหลงอะไรๆ ก็ไมม ีไมแสดงตัว เพราะขณะหลับ
กิเลสจิตพักตัว 

เมื่อกิเลสทั้งสามสี่ประเภทนี้พักตัวเราก็มีความสุขในขณะที่หลับ จะหลับไปตั้ง
กัปตั้งกัลปก็พอใจหลับทั้งนั้น ไมวาสัตวไมวาบุคคล เพราะเปนความสงบสุขไมมีอะไรๆ 
กวนใจ กวนธาตุกวนขันธในเวลาหลับสนิท จะเรียกวาพวกเราไดชมนิพพานทั้งเปนทั้งๆ 
ที่มีกิเลสอยู ก็พอจะพูดได เทียบได วาผูนี้ไดชมนิพพานทั้งๆ ที่มีกิเลสอยู ไดชมในขณะ
ท่ีหลับสนิท เพราะเวลาน้ันไมมีส่ิงใดกวนใจเลย ความรักความชังก็ไมม ี ความโกรธ
ความเกลียดก็ไมมี สมบัติบริวารขาวของเงินทองสมมุติตางๆ กวางแคบ ลึกต้ืนหยาบ
ละเอียดไมมีรบกวน ใจสงบอยางสนิท น่ีเราจะเรียกวา นิพพานของคนมีกิเลสและได
เสวยนิพพานทั้งๆ ที่มีกิเลส ก็พอจะพูดไดในขณะที่หลับสนิท 

การหลับสนิทน้ีเปนเพียงกิเลสสงบตัวเทาน้ัน แตจะพูดวาเปนนิพพานจริงๆ น้ัน
ไมได เพราะนิพพานจริงๆ นั้นไมมีกิเลส แมนิดหนึ่งก็ไมมี แมเปนตะกอนก็ไมม ี แต
การหลับสนิทน้ียังมีกิเลสนอนเน่ืองอยูภายใน เปนแตเพียงสงบตัว กิเลสสงบ ไมทํางาน
เราก็มีความสุขขณะน้ี ลองพิจารณาซิทานผูปฏิบัติเพ่ือความหลุดพนจากกิเลส อันเปน
ส่ิงกอทุกขท้ังหลายใหเราไดรับความทุกขทรมาน เพยีงกิเลสสงบลงไปในขณะท่ีหลับเทา
น้ันเราก็มีความสุข จะหลับไปตั้งกัปตั้งกัลปก็พอใจหลับ ไมมีใครหวงใยถึงกาลสถานที ่
สมบัติเงินทอง ผัวเมีย ลูกเตาหลานเหลนอะไรๆ ไมมีในเวลาน้ัน แมแตธาตุขันธของ
เจาของเอง รางกายเจาของเองก็หมดความหวงความหวงความรับทราบท้ังส้ิน ไมมี
อะไรติดใจเลยเวลาท่ีหลับสนิทน้ัน เพียงกิเลสสงบตัวลงไปคนเรายังมีความสุข น่ีตาง
คนตางเปนจึงไมมีใครสงสัยและถามกัน 
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ความสุขท้ังโลกอันน้ีท่ีเราเคยผานมา ไมมีความสุขใดเสมอกับเวลาหลับสนิท ถา
เทียบแลวไมมีอะไรเสมอความสุขในการหลับสนิทแตละรายๆ ที่ผานมา ยิ่งฟาดฟน
กิเลสใหส้ินซากไปจากใจเสียเลยแลวจะเปนอยางไร เราพอทราบไดอยางชัดเจนวา 
กิเลสเปนตัวภัย เชน พอตื่นขึ้นมากิเลสก็ออกทํางาน ทีนี้ยุงตลอด ไมวาความโลภแสดง 
ความโกรธแสดง ความเกลียดแสดง ความรักความชังจะแสดงและกวนใจ มันกวนท้ัง
น้ัน ไมวาเกลียดวาโกรธวารักวาชัง เปนเรื่องทําจิตใจใหกระเพื่อมขุนมัวไปตามๆ กัน ใจ
หาความสงบเย็นไมได เหมือนกับฟุตบอลที่ถูกเตะกลิ้งไปกลิ้งมาอยูนั้นแล 

การท่ีเรามาบวชเพ่ือฝกฝนอบรมจิตใจก็หมายความวา จะชําระสะสางสิ่งที่กอ
กวนจิตใจนี้ใหคอยหมดไปทีละเล็กละนอย พอมีความสงบเย็นใจ อยางนอยใหมีสมาธิ
คือความสงบใจ จงบังคับจิตใจของตนดวยสติ ยากบางลําบากบางเปนธรรมดาของการ
ประกอบการงาน คือ ความเพียรทางดานธรรมะเพื่อความสงบเย็นของใจ 

ผูกําหนดอานาปานสติ ลมหายใจเขาออก ก็ใหพึงทําความรูไวกับลมของตน ลม
เขาก็รูอยูที่ลมสัมผัสมาก เชน ปลายจมูก ดั้งจมูก สัมผัสเขาก็รู ออกก็รู รูอยูเทาน้ัน ไม
ตองคาดผลวาจะเกิดขึ้นมากนอย ความรูความฉลาดจะเกิดข้ึนในลักษณะใดแงใด จะ
พบจะเห็นจะเจอส่ิงใดในขณะภาวนา ไมตองไปคิดไปคาดอันเปนการดนเดา เขยาความ
เพียรของเราซ่ึงมีอยูในปจจุบันใหลมละลายไป สติก็กลายเปนของเหลวไหลไปเสีย ใหรู
อยูกับลมดวยสตินั้นเปนการถูกตอง 

ผูกําหนดบริกรรมธรรมบทใด ก็ใหรูอยูกับธรรมบทนั้น สืบเนื่องกันเปนลําดับ 
เม่ือความรูไดสืบเน่ืองกันเปนลําดับอยูแลว จิตยอมไมมีโอกาสเล็ดลอดไปสูอารมณ
ตางๆ อันเปนพิษเปนภัยซ่ึงเคยเผาลนจิตใจมานานใหเปนพิษภัยข้ึนในขณะน้ัน จิตยอม
สงบตัวได 

ตองฝนบาง ไมฝนไมได กิเลสมันสําคัญอยูมากทีเดียว งานอะไรจะยากยิ่งกวา
งานแกกิเลส หนักมากยิ่งกวางานแกกิเลสไมมีในโลกนี ้ งานน้ีเปนงานท่ีหนักมากท่ีสุด 
เพราะกิเลสฉลาดมากท่ีสุด ทําทุกขใหสัตวโลกมากที่สุดไมมีอะไรเกินกิเลส เพราะฉะน้ัน
ผูตองการปราบสิ่งที่เปนขาศึกภายในใจนี้ออก จําตองฝน จําตองทนทุกขหนักบางเบา
บาง ใหถือเปนธรรมดา ไมถือมาเปนอุปสรรคเครื่องกีดขวางความพากเพียรไมให
ดําเนินเต็มเม็ดเต็มหนวย เอาใหจริงใหจังตอหนาที่ของตน ฝกฝนอบรมจิตใหไดรับ
ความสงบเย็น ทําไมศาสนธรรมซ่ึงเปนอุบายวิธีการแกการปราบกิเลสทานสอนไวแลว 
เราก็เห็นในตํารับตํารา นอกจากนั้นยังมีครูมีอาจารยมาชี้แจงแนะแนวทางใหโดยถูก
ตองแมนยําอีกดวย เราเพียงจะลางมือเปบเทานั้นทําไมจะเปนไปไมได จะประกอบ
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ความพากเพียรตามท่ีทานแนะแนวใหไมได ก็จะตกหลุมพรางกิเลสลึกเขาไปอีกละซิ 
เทาที่ตกอยูเวลานี้ก็ทุกขหนักพอแลวนี่  

ทุกขยากลําบากอยาไปคํานึงคํานวณถึงมัน นั่นเปนอุบายของกิเลสกระซิบ
กระซาบใหทอถอยปลอยวางความเพียร อันเปนการบังคับและปราบมนั เพราะความ
เพียรเปนเคร่ืองเผาผลาญกิเลสน่ี เมื่อประกอบความพากเพียรไดรับความทุกขความ
ลําบากบาง กิเลสกระซิบแลว ทุกขยากลําบากหนา ความเพียรนะ แมแตยังไมประกอบ
มันก็ขี้เกียจไปกอนแลว ในขณะที่ประกอบความพากเพียร มันก็คอยจะหาเหตุหาเร่ือง
ใหความเพียรลมละลาย หาวามีความทุกขความลําบากบาง ในการฝกฝนทรมานใจ  
การเจ็บปวดสกลกายเพราะการน่ังนาน ยืนนาน เดินนานบาง มันหาเร่ืองหาราวอยู
ตลอดเวลาเพ่ือทําลายความเพียรของเรา จงพากันทําความเขาใจไว อยาใหมีชองโหว 
กิเลสจะตอยเขาชองน้ันนะ จะวาไมบอก 

เรื่องของกิเลสยอมเปนภัยตอธรรมเสมอ ในขณะเดียวกันธรรมก็เปนภัยตอ
กิเลส จึงตองตอสูกันในขันธในจิตเรานี้แล เราจําตองยอมรับทุกขเพราะการประกอบ
ความเพียร แตเรายอมรับความทุกขเพราะอํานาจของกิเลสตัณหาประเภทตางๆ สราง
ขึ้นมา เรายังรับมานมนาน ไมเห็นวาพอแลวๆ กิเลสผลิตไฟข้ึนมาเผาเราน้ีเปนเวลา
นานแลว พอกันเสียทีกับกิเลสนี ่ กับทุกขของกิเลสนี่ เราไมเคยเห็นลงใจเพราะการ
พิจารณาแยบคายของเราเลย มีแตยอมรับๆ ไมคํานึงถึงเวลํ่าเวลาวาจะแบกหามกอง
ทุกขเพราะอํานาจของกิเลสเปนผูสรางขึ้นนี้ไปอีกนานเทาไร ท่ีแบกมาแลวนานเทาไร 
ไมเห็นนํามาบวกลบคูณหารกันบางพอหาทางออกได 

การมาประกอบความพากเพียรเพ่ือความสงบเย็นใจ เวลากิเลสมันกระซิบ
กระซาบข้ึนมาวาทุกขลําบากยากเย็นเข็ญใจ อยูในบานในเรือนเราสะดวกสบายดี อุบาย
ฝายธรรมก็สําทับเอาบางวา แมอยูในบานในเรือนมีใครสะดวกสบายเพราะตางก็เคยอยู
กันมานานแลว มันมีแตไฟนรกเผากันน้ันแหละ แตละครอบครัวแตละบุคคล นอกจาก
ไมพูดเฉยๆ สิ่งที่มันอัดอั้นตันใจอยูภายในใจนั้นเหมือนกับไฟไหมกองแกลบ มีอยู
แทบทุกหัวใจ เราจะนํามาระบายกันไดเฉพาะส่ิงท่ีควรระบาย ที่มันไมอับอายขายหนา
ตัวเกินไปเทาน้ัน แตสิ่งที่เปนความจริงมันฝงอยูภายในจิตใจ สุมอยูภายในจิตใจนั้นมี
มากดวยกันทุกคน หากพูดไมไดนี่ กิเลสจะไปควาของเกาท่ีเปนเดนเนาเฟะไปแลวมา
หลอกเราทําไมวาสบายอยางโนนอยางน้ี อุบายหลอกใหมๆ เอี่ยมๆ กวาน้ีไมมีหรือ พอ
เราจะไดถูกตมตุนจากกิเลสอีกตอไป เพราะอุบายใหมเอ่ียมใหเราหลงเช่ือ น่ีอุบาย
ปญญามีใหไดทาทายมันบางซินักธรรมะนะ 
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จงคิดใหถึงความจริงอยางนั้นซิผูปฏิบัติธรรมะ เพราะธรรมะเปนส่ิงท่ีแหลมคม
มาก ความจริงมีอยูที่ไหนจะหยั่งเขาไปถึง อยางท่ีกลาวเหลาน้ีเปนความจริงของสัตว
โลกที่เผชิญมาดวยกันทั้งนั้น มีอยูดวยกันไมวาคนมั่งคนม ีไมวาคนโงคนฉลาด ในฐานะ
ใดๆ ชาติช้ันวรรณะใด มีดวยกันทั้งนั้นสิ่งที่กลาวนี้ สิ่งที่วาสุมๆ อยูภายในจิตใจ ถาเปน
ไฟก็มีแตถานแดงโรอยูภายใน จากนั้นก็แสดงเปลวออกมาเพื่อการระบายทุกข ซ่ึงเปน
การเพิ่มทุกขเขาไปอีก มีอยูทุกหัวใจ น่ีมันเคยเปนมานานเทาไรเราไมไดคํานึงคํานวณ
บวกลบคูณหารกันบางเหรอ พอจะมีทางดับไฟกองนี้ใหมีความสงบเย็นลงไปโดยลําดับ
ดวยความพากเพียรของเรา 

เม่ือเกิดความทุกขความลําบาก ก็พึงระลึกถึงองคศาสดาผูเปนแบบฉบับทุกดาน 
ท้ังปฏิปทาเคร่ืองดําเนินก็เปนแบบฉบับ ท้ังความรูความฉลาดสามารถปราบกิเลสท่ีเปน
ตัวขาศึกอันใหญหลวง พระองคก็เปนครูมาหมดแลว เปนแบบเปนฉบับเต็มภูมิของ
ศาสดาแลว เราผูเปนลูกศิษยของพระพุทธเจามาบวชในศาสนา ก็ควรจะเอาเย่ียงอยาง
ของทานมาดําเนินมาประพฤติปฏิบัต ิ แมทุกขก็เดินตามรองรอยของพระพุทธเจาที่พา
ทุกขมาแลว สาวกทานพาทุกขมาแลว เดินตามรองรอยของทานไปเพื่อเปนอรรถเปน
ธรรม เพื่อบุญเพื่อกุศลผลประโยชนอันดีงามแกตน ทําไมเราจะเดินไมได เราจะทนไม
ได ยอมรับความทุกขเพราะความเพียรนี้ไมได ถาเราเปนบุรุษเปนพระองคหน่ึงๆ ตาม
ภูมิของพระที่เปนศากยบุตรของพระพุทธเจาแลว เราตองอดได ตองทนได ตองฝนได 
พระพุทธเจาฝนได สาวกท้ังหลายทานฝนได ทานมีธาตุขันธและจิตใจเหมือนกัน มีทุกข
เหมือนกันกับพวกเรา ทานทําไมทานฝนได พวกเราทําไมฝนไมได ไมตํ่าชาเลวทราม
มากไปแลวเหรอ พิจารณาซิ ธาตุขันธก็มีเหมือนกัน ทําไมใจออนเปยกเหมือนมะเขือ
เผา ไมเขาขายธรรมเลย 

ตองสู ตองอด ตองทน พยายามฝกหัด ฝกหัดจนมีความชํานิชํานาญ ฝกหัดจน
เปนนิสัยทางดานธรรมะ อยาใหเปนดานกิเลส เวลาน้ีเปนนิสัยของกิเลสเต็มตัวและนํา
นิสัยของกิเลสออกแสดง ไมวาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะคิด กิริยาอาการทุก
อยาง มีแตกิเลสออกหนาออกตาทั้งนั้น เราเองไมรูเพราะกิเลสเหนือเราจะรูมันไดอยาง
ไร ตอเม่ือไดเรียนอรรถเรียนธรรม ประพฤติปฏิบัติอรรถธรรมข้ึนไปเร่ือยๆ สติปญญา
มีภูมิขนาดไหน ควรจะทราบควรจะละ ควรจะฟาดฟนกับกิเลสประเภทใดได ตองรู 
ตองทราบ ตองตอสูกัน ตองฟาดฟนกันไมถอย รูเรื่องของกันไปไดเปนลําดับ สติ
ปญญามีความสามารถมากนอย จะทราบเร่ืองของกิเลสต้ังแตข้ันหยาบๆ จนถึงขั้น
ละเอียดแหลมคมที่สุดของมัน และปราบใหเรียบราบไปจากจิตใจไดโดยไมตองสงสัย 
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เพราะอํานาจแหงความเพียรเปนเคร่ืองหนุนสติปญญา อันเปนผูรบผูฟาดฟนกิเลสท้ัง
หลาย 

กิริยาอาการใดท่ีเปนฝายธรรม มักจะถูกคาน มักจะถูกขัดขวางจากกิเลสอยู
เสมอ ใหทราบอยางน้ันทุกระยะ ถาเปนฝายที่ชอบใจนั้นมักเปนเรื่องของกิเลส ถาเปน
ฝายที่ขัดใจไมอยากทํา น่ันเปนเร่ืองของธรรม แตกิเลสขัดขวางไมใหชอบฝายธรรม 
เน่ืองจากเวลาน้ีกิเลสมีกําลังมาก จึงขัดขวางธรรมไดอยางงายดาย สวนมากมักลม
ละลายไปตามมันแทบทุกครั้ง แมแตนั่งสมาธิภาวนาก็ไมไดหนาไดหลังอะไร ถูกกิเลส
ทําลายจนได ลมทั้งหงายไปเลย หาสติสตังไมได เหลือแตลมหายใจ น่ีไมเรียกวากิเลส
มันเกงไดยังไง มันขัดมันขวางอยูตลอดเวลา เพราะมันมีกําลังมากในขณะทีเ่รายังไมมี
กําลังของธรรมมากเทามัน จึงรูไมทันมัน และถูกมันทําลายทุกครั้งใหลมเหลวไปหมด 
จึงตองพยายามฝกฝนอบรมตัว ใหหนักแนนแมนยําเขาไปโดยลําดับ วันน้ีเคล่ือนคลาด
ยังไง วันน้ีแพอะไรกับกิเลสบาง และวันน้ีจะเอาชนะกับกิเลสอยางไรบาง 

เราตองมีกฎมีเกณฑมีความเขมแข็ง มีความหาวหาญ มีความพินิจพิจารณา
ทดสอบระหวางกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยูในใจวา วันน้ีเปนอยางไร วันที่ผานมาเปนอยางไร 
ระหวางธรรมกับกิเลสซ่ึงอยูในใจดวงเดียวน้ี ใครไดเปรียบใครเสียเปรียบ ถาหาก
พิจารณาทดสอบกันอยูอยางนี้แลว อยางไรก็ตองทันกันดวยอุบายสติปญญาอยางใด
อยางหนึ่งแนนอน กิเลสก็คอยหลุดลอยไปเปนลําดับ เพราะเราบกพรองตรงไหน เรา
ฟตเราซอมข้ึนเร่ือยๆ ฝกซอมไปเรื่อยๆ จนมีความเกรียงไกรชํานิชํานาญแลวก็ตอสูกัน
ได ผลสุดทายกิเลสตัวไหนโผลหนาออกมาไมไดเปนแหลกเชียว 

นั่นถึงขั้นธรรมมีกําลัง กิเลสขัดขวางไมได ยิ่งอยากจะพบตัวกิเลสเมื่อถึงขั้น
ปญญาที่อยากพบแลว อยากพบกิเลสคือตัวขาศึก คนหาเพื่อจะพบ เพื่อจะฟาดฟนกัน
ใหแหลกแตกกระจายในขณะน้ัน สติปญญาขั้นนี้กิเลสจะมาขัดมาขวางไมได มีแตความ
ดูดดื่มในธรรมทั้งหลาย ความดูดดื่มในธรรมกับความเพียรยอมกลมกลืนเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน อิริยาบถท้ังส่ีเวนแตหลับเปนเร่ืองความดูดด่ืมในธรรม เปนเร่ืองการขุดคน
หากิเลส เพื่อจะทําลายใหแหลกแตกกระจายจากใจไปโดยถายเดียว นี่ขณะที่ธรรมมี
กําลังมากยอมเห็นไดชัดภายในใจเราเอง 

ขณะท่ีกิเลสมีกําลังมาก โอย มันออนเปยกไปหมดนะ ข้ึนช่ือวาดานธรรมะมีวิริย
ธรรม สติธรรม เปนตน ออนเปยกไปหมด เผยอตัวไมขึ้น โงหัวไมขึ้น มีแตกิเลสเหยียบ
เอาๆ แตเราก็ฟตไมถอย พยายามอบรมและปลุกใจเราใหดี ใหมีกําลังเขมแข็งขึ้นไมลด
ละ กิเลสก็คอยออนกําลังไปเอง จนกระท่ังกิเลสไมกลาโผลหนาข้ึนมาใหเห็น สุดทายก็
ไมพนปญญาขั้นฉลาดแหลมคมสังหารจนไดไมมีเหลือ เกลี้ยงไปภายในใจ เอาทีน้ีความ
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สุขเราจะหาท่ีไหน ไมหาละที่นี ่ อยูไหนก็ไมหา ความสุขพออยูกับใจดวงกิเลสหมดไป
แลวน้ัน 

ความบกพรองหิวโหยก็คือตัวกิเลสนั่นเอง พอกิเลสหลุดลอยไปหมดเทานั้น 
ความสมบูรณของจิต ความสมบูรณของธรรมไมตองไปหาที่ไหน ความสมบูรณของ
ความสุขก็มีขึ้นมาที่นั่นเอง เม่ือธรรมเหลาน้ีสมบูรณเต็มท่ีภายในใจแลว จะเสาะแสวง
หาอะไรอีก คําวาเร่ืองๆ ก็กิเลสเทานั้นกอขึ้น เม่ือกิเลสส้ินซากไปแลว เรื่องก็หมดเทา
น้ันเอง 

น่ันแหละท่ีวาทานไมหมายปาชา ทานไมหา หาอะไร พอแลวไมหา ไมมีอะไร
กวนใจอีก น่ันแลท่ีทานวา นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ นั่นแลหลักเกณฑของ ปรมํ สุขํ แท หลัก
ของนิพพานแท คือ วิสุทธิจิตน่ันแล เอาอะไรมาเปนตัวตั้งตัวต ี เอาอะไรมาเปนหลัก
เปนเกณฑถาไมเอาใจดวงบริสุทธ์ิน้ี เอานํ้าเปนนํ้า เอาลมเปนลม เอาไฟเปนไฟ เอาดิน
เปนดิน เอาอากาศธาตุเปนอากาศธาตุ ไมใชนิพพาน เอาจิตดวงกิเลสเคยยํ่ายีตีแหลก
อยูเวลาน้ี ฟาดฟนกิเลสใหแหลกแตกกระจายลงไปแลวน่ีแลเปนนิพพาน ไมถามหา
นิพพาน ถามหาทําไม ปรมํ สุข ํ เย่ียมหรือไมเย่ียม อยูที่นั่นเอง สนฺทิฏฐิโก รูเองเห็น
เอง 

คําวา นิพพานเท่ียงน้ัน ก็จิตตายเมื่อไร แมแตกิเลสครอบหัวอยูจิตยังไมตาย 
เท่ียวกอกําเนิดเกิดท่ีน่ันเขารางน่ี ออกรางนั่น สูงๆ ตํ่าๆ ลุมๆ ดอนๆ เพราะอํานาจ
ของวิบาก จิตยังไมยอมตายนี่ คําวา วิบากมาจาก อวิชฺชาปจฺจยา กิเลสเปนเหตุใหทํา
กรรม เมื่อทํากรรมแลวยอมเกิดผลของกรรม น่ีทานเรียกวา กิเลสวัฏฏ สาม มันก็อยูที่
หัวใจน่ีแล เมื่อกิเลสวัฏฏแตกกระจายไปหมดแลวก็ไมมีอะไรมากวน วัฏฏะ คือ หมุนก็
ไมม ี 

น่ีผลแหงการปฏิบัติ ตองผานความยากความลําบาก ความบึกบึน ความอุตสาห
พยายามมาดวยกันทั้งนั้น ไมใชอยูๆ ก็จะไปควาเอานิพพานมาเต็มไมเต็มมือทีเดียว ถา
อยางนั้นธรรมของพระพุทธเจาก็ไมเปนของแปลกจากโลกเขา กิเลสก็ไมเปนของแกยาก 
เพียงความือเดียวก็พังเลย คําวากิเลสแหลมคม กิเลสแกยากก็เปนโมฆะโกหกกันเลน
เปลาๆ ความจริงแลวเปนยังไง กิเลสแกยากดังธรรมบอกไวไหม แกดวยหนังสะติ๊ก ยิง
ปบเดยีวรองเอง เหมือนสุนัขแลวเผนแนบเลยหรือกิเลสนะ มีรายใดปราบกิเลสดวย
หนังสะติ๊กนะ ท่ีพระพุทธเจาสลบถึงสามหนก็เพราะการตอสูกับกิเลสตัวเหนียวแนน
แกนฉลาดมิใชหรือ อะไรในโลกจะปราบกิเลสไดนอกจากธรรมอยางเดียว ทานวามรรค
ปฏิปทา เทาน้ันท่ีกิเลสยอมหมอบราบ ไมใชหนังสะติ๊ก ดังน้ันการประกอบความเพียร
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จงเอาจริงเอาจัง อยาทําแบบหนังสะต๊ิกยิงสุนัข เดี๋ยวจะถูกกิเลสยิงเอารองเอง จะวาไม
บอกไมเตือน เหลาน้ีคือคําบอกคําเตือนท้ังส้ิน 

อยาออนของอมืออยูเฉยๆ เราไมไดบวชเขามาออนของอมือหมอบราบตอกิเลส 
เราเขามาตอสูกับกิเลส ความโลภก็เปนกิเลส ความโกรธเปนกิเลส ความหลงเปนกิเลส 
ความข้ีเกียจข้ีคราน ความออนแอเปนกิเลส ความไมเอาไหนเปนกิเลส ส่ิงเหลาน้ีเปน
กิเลสทั้งมวลเต็มอยูที่หัวใจ เต็มอยูกับอาการที่แสดงออกทุกอาการ กิเลสเปนผูจับจอง
เปนเจาของของอาการนั้นๆ ทุกอาการ 

เรียนใหรูอาการของกิเลสท่ีนํากิริยาของกายวาจาใจเราออกมาใช ออกมาแสดง 
ไมวาจะแสดงภายในจิต ไมวาจะแสดงทางวาจา ไมวาจะแสดงทางกายทางความ
ประพฤติ มันมีแตเรื่องของกิเลสทั้งนั้น เมื่อเรียนรูกิเลสแลวมันตองรูกลของกิเลส ถา
เรียนยังไมถึงก็ไมรูวาอะไรเปนอะไร เราเองก็เขากับกิเลสไปหมด กิเลสก็เปนเรา เปน
อันเดียวกันแยกกันไมออก เพราะถูกมันกลืน เม่ือแยกไดแลวก็รูวากิเลสกับเราน้ันตาง
กัน กิเลสกับธรรมจึงตางกัน เอาใหรูใหเห็นชัดเจนซิ ส่ิงเหลาน้ีอยูกับใจเราแทๆ  บวชมา
ในศาสนาแลวยังแบกความแพถอยหลังกลับไปบานใหเขาโหกันดูไดเหรอ 

อะไรๆ ก็ไดเทศนสอนมาเต็มสติกําลังความสามารถ ไมมีอะไรเหลือแลวในพุงนี่ 
เทศนสอนหมูสอนคณะก็สอนดวยความเมตตาสงสาร ถึงจิตถึงใจทุกแงทุกมุม จนไมมี
อะไรเหลือแลว ผูปฏิบัติตามถายังไมไดเรื่องไดราวอยูแลวก็หมดทาง จะทํายังไง เทศน
ดีก็เทศน เทศนดุก็เทศน ตามประเภทของกิเลสที่มีอยูภายในใจ และแสดงออกมาใหได
เทศนอยางน้ันๆ  

อยาคิดไปทางอื่น ความอยากใหตัวดีใหดูใจของตัว กิริยามารยาทอาการเคล่ือน
ไหวของตัว ฝกกันที่นี ่ แกกันที่นี ่ จะดีที่ตรงนี้ ไมไดดีอยูดินฟาอากาศ ตนไม ภูเขาที่
ไหน จะดีอยูที่ตัวคน เพราะความช่ัวอยูท่ีใจ ชั่วอยูที่กายวาจาตน ชั่วอยูที่ความประพฤติ
ของตน แกตรงน้ีใหเห็นความดีท่ีน่ี พยายามแกทําไมจะไมดี ของดีมีอยูกับเรา  

จิตฝกไมไดพระพุทธเจาไมสอน พระพุทธเจาไมฝกและไมสอนใหคนฝก และ
คนก็ไมดีดวย นี่พระพุทธเจาก็เอก สาวกท้ังหลายก็เอก เอกจากการฝกฝนอบรมจิตใจ
เทาน้ัน กิเลสเปนของแกได ถาแกไมไดทานไมสอนใหแก ธรรมเปนของเกิดไดมีไดภาย
ในใจเรา ใจเทานั้นเปนภาชนะที่เหมาะสมอยางยิ่งตอธรรมทั้งหลาย ไมมีสิ่งใดในโลกจะ
เหมาะสมในความเปนภาชนะของธรรมได มีใจดวงเดียวเปนภาชนะอันเหมาะสมอยาง
ย่ิง ในขณะเดียวกันก็เปนภาชนะอันเหมาะสมของกิเลสมาแลว เพราะฉะนั้นกิเลสจึงอยู
ภายในใจได ธรรมเกิดขึ้นภายในใจไดเมื่อทําใหเกิด จะแกกิเลสใหหมดก็หมดไปได 
เอาตรงน้ี อยาไปคิดนอกจากจุดน้ีใหเสียเวลํ่าเวลา 
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การอยูดวยกันหมูมากก็ใหพึงเล็งดูใจทานใจเรา ใจมีคุณคาเทากัน มีความรูสึก
เหมือนกัน ใหระมัดระวังอยาใหกระทบกระเทือนซึ่งกันและกัน ความกระทบกระเทือน
นั้นเปนเรื่องของกิเลสไมใชเรื่องของธรรม เรามาปฏิบัติธรรมไมใชมาส่ังสมสงเสริม
กิเลส อยาใหมีเพราะอันน้ีเปนของหยาบโลนมากทีเดียว ไมสมควรจะใหมีอยูในตัวของ
สมณะ ตัวของพระของเณรในวัดเรา ใหเห็นวาเปนของท่ีหยาบโลนท่ีสุด ไมควรเผลอตัว
ปลอยใหกิเลสตัวหยาบโลนออกแสดงในสังคมของพระธุดงคกรรมฐาน เปนเร่ืองขาย
หนาท่ีสุด ไมมีแงท่ีนาเห็นใจและใหอภัยไดเลย 

มองกันใหมองในแงแหงความเมตตาและใหอภัยกันเสมอ อยาถือสีถือสาอยา
ถือทานถือเรา วาน่ันสูงน่ีตํ่า วาน่ันโงน่ีฉลาด น่ันฐานะสูง นี่ฐานะต่ํา จงถือโดยความเปน
ธรรม นั่นคือพระนี่คือพระดวยกัน ผูไดรับการตักเตือนส่ังสอนจากหมูเพ่ือนดวยความ
เมตตาสงสาร ก็พึงรับดวยความเต็มอกเต็มใจ นําไปแกไขสิ่งที่ผิดของตน นั่นชื่อวาถูก
ทั้งสองฝาย ผูสอนก็สอนโดยธรรม ผูรับก็รับโดยธรรม นําไปปฏิบัติก็เปนสิริมงคลแก
ตน การอยูดวยกันเปนสําคัญมาก ใหระมัดระวังเสมอ 

ขอวัตรปฏิบัติอยาใหบกพรอง ใหถือวาเปนงานจําเปนของเราแตละองคๆ  
เพราะเหลาน้ีเปนกิจวัตร เพื่อความสมบูรณพูนผลของเราดวยกัน ไมใชทําเพื่อผูหนึ่งผู
ใด ผลประโยชนเกิดขึ้นเพื่อผูหนึ่งผูใด ใหทําทุกคน ผลดีเกิดข้ึนกับทุกคนน่ันแหละ 
เปน สงฺฆโสภณา รวมกลุมรวมคณะกันเปนพระเปนสงฆที่อยูดวยความสวยงามนาด ู
นาเคารพเล่ือมใสภาคภูมิใจ มีความรมเย็นตอกันเหมือนอวัยวะเดียวกัน ไมมีคําวา
ทะเลาะเบาะแวงระแคะระคายซ่ึงกันและกัน เพราะส่ิงเหลาน้ีเปนเร่ืองของกิเลสตัว
ทําลาย อยาใหเขามาแทรกในวงของพระผูปฏิบัติ จงปราบทันที อยามองดูแตภายนอก 
คือ มองดูคนอื่นมากกวามองดูตัว ในขณะเดียวกันเมื่อมองดูคนอื่นใหมองดูตัวดวย 
ยอนหนายอนหลังเทียบใหไดสัดไดสวนเพ่ืออรรถเพ่ือธรรม แลวเฉล่ียเผ่ือแผความ
เหมาะสม คือความเปนธรรมใหแกกันและกัน เพื่อความผาสุกเย็นใจแกกัน หลักของ
การปฏิบัติที่อยูรวมกันเปนอยางนั้น 

ผูมีธรรมในใจยอมไมมีการทะเลาะเบาะแวงซึ่งกันและกัน ไมมีระแคะระคายซ่ึง
กันและกัน นอกจากมีความจงรักภักด ี มีความเมตตาสงสารใหอภัยซึ่งกันและกัน อัน
เปนเรื่องของธรรมโดยถายเดียว สมกับผูมาประพฤติปฏิบัติธรรม ความเย็นอกเย็นใจ
จะมีไดทั้งผูใหญผูนอยในระหวางที่อยูรวมกัน จงพากันนําไปปฏิบัติ ทานเรียกวา สงฺฆ
โสภณา เปนพระสงฆที่งามเปนสงาราศีแกวงคณะ เปนสงาราศีแกประชาชนญาติโยมที่
ไดเห็นไดฟง 
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พูดกันมีเหตุมีผล อยาพูดพลามๆ แบบหาเหตุหาผลไมได น่ันเปนนิสัยสันดาน 
จะพูดอะไรออกมาใหคิดเรียบรอย จะทําอะไรใหคิด ความคิดไดแกการใชปญญา
ไตรตรอง นิสมฺม กรณํ เสยฺโย ใครครวญพินิจพิจารณากอนจะทํากอนจะพูด การแสดง
ออกจะไมคอยผิด ทั้งจะเปนนิสัยรอบคอบติดตัว  

นักธรรมะตองดูตัวมากกวาดูคนอื่น ดูคนอื่นก็ดูโดยเหตุผลเพื่อเปนอรรถเปน
ธรรม ดูตัวเองเพื่อแกเพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนสิ่งไมดี เพ่ือสงเสริมในส่ิงท่ีเห็นวาถูก
ตองแลว ปราบปรามแกไขในสิ่งที่ไมดีใหดีขึ้น นักธรรมะตองยอนความคิดอานเสมอ 
โอปนยิโก นอมเขามา ไดเห็นไดยินไดฟงขางนอก ก็เทียบเขามาภายในเพ่ือใหเปนเหตุ
เปนผล เปนอรรถเปนธรรมเปนประโยชนแกตน ไมใหขาดทุนสูญดอก 

ใหตั้งใจปฏิบัต ิ อยางไรก็อยาขี้เกียจ เร่ืองภาวนา ผูยังไมสงบก็เอาใหสงบใหได 
น่ันแลสมบัติของพระเราตองภาวนา ผลคือความสงบเย็นใจ อยางนอยใหใจสงบเย็น 
มากกวาน้ันมีความเฉลียวฉลาด ฉลาดทางดานธรรมะ ปญญาทางดานธรรมะกับปญญา
ทางโลกนั้นตางกัน จิตสงบ ผลิตปญญาขึ้นมา เกิดความเฉลียวฉลาดภายในใจ จิตสงบ
ยอมทําใจใหโลงในการพิจารณา ถาไมสงบหาความโลงไมได เพราะฉะน้ันทานจึงวา 
สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหต ิมหานิสํสา ปญญาท่ีสมาธิหนุนแลว ยอมได
ผลเปนที่พอใจ นี่แปลตามความจริงไปเลย เพราะฉะน้ันทานจึงสอนใหทําจิตใหสงบ
เพื่อเปนที่พักพิงของใจและเจริญปญญาไดสะดวกคลองตัว 

เมื่อจิตสงบ จิตก็ไมหิวโหย พิจารณาอะไรก็คลองตัว ผิดกับจิตท่ีฟุงซานรําคาญ
เปนไหนๆ ปญญาทางดานธรรมะจึงมีความฉลาดแหลมคมมากกวาทางโลกเปนไหนๆ 
เปนปญญาที่สุขุมลุมลึกไปตามเหตุผลอรรถธรรม เพื่อถอดถอนสิ่งรกรุงรังภายในใจ
ตามกําลังปญญา นอกนั้นยังพิจารณาเหตุการณรอบตัวไดอยางถูกตอง ผิดกับปญญา
ธรรมดาอยูมาก ตามหลักธรรมทานกลาวไว ปญญาเกิดไดสามทาง คือ สุตมยปญญา 
ปญญาเกิดดวยการไดยินไดฟง จินตามยปญญา ปญญาเกิดจากการคิดอานธรรมดา
ท่ัวๆ ไป ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดจากสมาธิภาวนาลวนๆ  

ภาวนามยปญญา คือการพิจารณาอะไรเปนปญญาความแยบคายข้ึนมา ทาน
เรียกวา ภาวนามยปญญา เกิดปญญาดวยการภาวนา จินตามยปญญา พิจารณาคิดอาน
ตามเร่ืองคนน้ันคนน้ีหรือครูอาจารยน่ันเปนปญญาประเภทหน่ึง ปญญาทางดานภาวนา
นี้เปนสําคัญมากกวาสุตมยปญญาและจินตามยปญญา ภาวนามยปญญาน้ีสามารถ
พิจารณาละเอียดไดถึงขั้นปญญาอัตโนมัติซึ่งเปนปญญาลวนๆ เห็นไดอยางประจักษชัด
เจนภายในจิตใจ ไหลรินเหมือนนํ้าซับนํ้าซึม  
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ปฺญาปริภาวิต ํ จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ จิตที่ปญญาเปนเครื่องซัก
ฟอกแกไขถอดถอนแลว ยอมหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ คําวาโดยชอบก็คือไม
ผิด ปญญาทางดานธรรมะเปนเคร่ืองปราบกิเลสท้ังน้ัน ตรงกันขามกับปญญาทางโลกซึ่ง
มักสั่งสมกิเลส ปญญาทางดานธรรมะจากผูปฏิบัติภาวนาลวนๆ เปนเครื่องฆากิเลส
ทําลายกิเลสโดยถายเดียว ไมมีคําวาสั่งสมกิเลส ทานจึงเรียกวา โลกิยปญญา โลกุตร
ปญญา ตางกัน  

เอาละเทานี้พอ 


