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เม่ือวันท่ี ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๒ 
ยึดแบบฉบับของผูเห็นภัย 

 
ผูทรงประเพณี อันเปนทางดําเนินเพื่อความพนทุกขของพระพุทธเจาไวไดคง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ธรรมเปนสิ่งสําคัญมากมาตลอดอนันตกาล พระพุทธเจาก็ดีสาวกก็ดี ไมใชนัก
สรางโบสถสรางวิหาร สรางส่ิงรโหฐานสําราญตาอะไรเลย แตเวลาทานรูอรรถรูธรรม
ภายในใจของทานแลว เปนยังไงบางการประกาศธรรมสอนโลกของทานนะ ยกตัว
อยางสมัยปจจุบัน ทานอาจารยม่ันทานสรางอะไร นอกจากทานสรางจิตสรางใจทาน
อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มสติกําลังความสามารถดวยจิตตภาวนา จนเปนผูฉลาด
แหลมคมเต็มภูมิแลวยอนมาสั่งสอนโลกอยางเต็มภูมิ เปนยังไงเราดูเอา คนนับถือ
ทานอาจารยมั่นทั่วประเทศไทยเราจนตลอดถึงเมืองนอก น่ันผลแหงการปฏิบัติธรรม 
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รูธรรมเห็นธรรม มีใจเปนหลักเปนเกณฑดวยอรรถดวยธรรมแลว สั่งสอนโลกไดลึก
ซึ้งกวางขวางขนาดไหน พิจารณาดูซิ น่ีละธรรมภายในใจ สมบัติภายในใจแทเปน
อยางน้ี ผิดกับสมบัติกาฝากเปนไหนๆ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ธรรมสมบัติเปนส่ิงสําคัญมาก โลกขาดธรรมสมบัตินี้แลโลกถึงไดรอน สมบัติ
ภายนอกไมเปนประโยชนอะไรพอที่จะใหโลกไดรับความรมเย็น ถาไมมีธรรมสมบัติ
อยูภายในใจเปนคูเคียงกัน จะรักษาตัวรักษาโลกใหมีความสงบรมเย็นไปไมไดมนุษย
เรา ดวยเหตุนี้ศาสนาจึงเปนความจําเปนอยางยิ่งตอมนุษยทุกเพศทุกวัย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

น่ีจึงทําใหเราเช่ือในหนังสือท่ีมีอยูในธรรมบทท่ีกลาววา กัลยาณชนไมสามารถ
ตอบปญหาของพระโสดาบันได พระโสดาฯ ไมสามารถตอบปญหาของพระสกิทาคามี
ได พระสกิทาคามีไมสามารถตอบปญหาของพระอนาคามีได พระอนาคามีไมสามารถ
ตอบปญหาของพระอรหันตได แมพระอรหันตก็ไมสามารถตอบปญหาของพระโมค
คัลลาน, สารีบุตรได ถึงพระสารีบุตร, โมคคัลลานก็ไมสามารถตอบปญหาของพระ
พุทธเจาได คือความสามารถตางกัน พอถึงขั้นอรหัตก็พอแลว สวนท่ีวาพระสารีบุตร, 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๑๔๕ 

๑๔๕

โมคคัลลานไมสามารถตอบปญหาพระพุทธเจาไดนั้นหมายถึง ความกวางแคบลึกต้ืน
แหงความรูน้ันตางกัน นอกจากความบริสุทธิ์ไปแลวยังมีความลึกตื้นตางกัน กวาง
แคบตางกัน ภูมิของพระพุทธเจาเปนพุทธวิสัย ภูมิของพระสารีบุตร, โมคคัลลานเปน
สาวกวิสัย จึงตางกัน สามัญวิสัยกับอริยวิสัยก็ผิดกัน แตละขั้นละภูมิมีเคล็ดลับประจํา
ข้ันภูมิน้ันๆ  

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

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

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

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

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

เอาละหยุดแคน้ี 


