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ความสําคัญของพระปฏิบัติก็คือหลักใจ คําวาหลักใจก็คือสมาธิเปนข้ันๆ ปญญา

เปนภูมิ ๆ ภายในใจจนถึงอรหัตภูมิ เรียกวาหลักใจของพระปฏิบัติ ถาหลักใจดีแลว
หลักการปฏิบัติทุกดานก็ดีไปตามกันเพราะใจเปนผูบงการ เราจึงเห็นใจเปนสําคัญ คน
ท่ีมีหลักใจกับคนไมมีหลักใจปฏิบัติจึงผิดกันอยูมาก การลดหยอนผอนผันตามเหตุ
การณในบางกาล สถานท่ี บุคคล และการเครงครัดในเวลาปกติของผูมีหลักใจ มีเหตุมี
ผลตางกันกับผูไมมีหลักใจ ซึ่งมีแตความมุงมั่นอยางเดียว ถึงจะเด็ดเดี่ยวอาจหาญก็จริง
แตมันแฝงไปดวยความผิดพลาด และทิฐิมานะไมสมํ่าเสมอเทาท่ีควรกับธุดงควัตรอัน
เปนเครื่องชําระกิเลสทิฐิมานะที่หมักดองอยูภายใน เพราะธาตุขันธของเรามันเปนโลก
เหมือนโลกท่ัวไป จําตองเก่ียวของกับโลกท่ีควรผอนผันส้ันยาวแกบางคน บางสถานที่
บางเวลาอยูโดยดี  แตเวลาจะควรลดหยอนผอนผันก็ลดหยอนไมได กลัวเสียความ
เครงครัดหรือเสียธุดงค แตเมื่อลดหยอนลงแลวก็เครงตึงขึ้นไมได เพราะมีทิฐิแทรกอยู
ทั้งสองดาน แลวก็ไมพนการกระเทือนตนและผูอื่นจนได ทั้งเวลาเครงครัดและเวลา
หยอนยานไปตามเหตุการณ 

ผูมีหลักใจเห็นสมควรตามเหตุผลแลว เวลาจะลดหยอนผอนผันก็ลดหยอนผอน
ผันไปตามท่ีเห็นสมควรแกกาล สถานท่ี บุคคล ซึ่งอาจมีตามคราวตามสมัย พอหมด
หนาท่ีความจาํเปนน้ันแลว ก็ดีดขึ้นและคงเสนคงวาตามเดิม โดยไมยากแกการบังคับ
บัญชา เพราะเหตุผลอรรถธรรมภายในใจบังคับภายในตัวอยูแลว จึงไมลําบากทั้งเวลา
จะลดหยอนผอนผัน และเวลาจะปฏิบัติตามธุดงควัตรอยางเครงครัดที่เคยดําเนินมา 

ท้ังน้ีเราเคยปฏิบัติมาแลวในสมัยอยูกับทานอาจารยม่ัน ยกตัวอยางเชน เรา
สมาทานธุดงคขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอเพื่อปฏิบัติเปนวัตร โดยไมเรียนใหทานทราบ 
แตทานก็ทราบไดดีปดไมอยู เพราะความเคารพทานมากที่จําตองอนุโลมทั้งที่ขัดใจ(ขัด
กิเลสเรา) 

ถาธรรมดาแลวจะไมยอมลดหยอนลงเลย….นั่น น่ีคือความรูสึกมันขวางอยูใน
จิตเจาของเอง เพราะเจตนาเรามุงเด็ดเดี่ยวอยางนั้นจริง ๆ ไมใหมีอะไรมาผานเอาให
ทะลุปรุโปรงไปดวยความตั้งใจอันนี ้

พอไปอยูกับทานปแรกก็เห็นทานพูดถึงเร่ืองธุดงควัตร  เพราะทานเครงครัดใน
ธุดงควัตรมากมาตามนิสัย มีการรับอาหารเทาที่บิณฑบาตไดมาเปนตน จากน้ันมาเราก็
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สมาทานธุดงคเปนประจําในหนาพรรษา ไมเคยลดละเลย สมาทานธุดงคขอฉันของที่ได
มาในบาตรเทานั้น ใครจะเอาอาหารมาใสบาตรนอกจากอาหารในบาตรของตัวเเลว 
เปนไมรับไมสนใจ ตั้งแตบัดนั้นมาเรื่อยไมเคยลดละ คนเดียวเราก็ทําของเราไมใหขาด 
เมื่อถึงพรรษาเขามาแลว เราตองสมาทานธุดงคขอน้ีเปนหลักเกณฑในจิตใจไมใหขาด
แมแตปเดียว 

ปจําพรรษาบานนามน ทานหูดีตาดีทานฉลาด จอมปราชญในสมัยปจจุบันใคร
จะเกงไปกวาทานอาจารยม่ันเลา การสมาทานธุดงคทานก็รูวาเราไมรับอาหารท่ีตามมาที
หลัง แตบทเวลาทานจะใสบาตรเรา ทานก็พูดเปนเชิงวา ขอใสบาตรหนอยทานมหา นี่
เปนสมณบริโภค ทานวาอยางน้ัน นี่เปนเครื่องบริโภคของสมณะขอนิมนตรับเถอะ ก็
หมายความวาทานเปนผูใสเองน่ันแล 

บางคร้ังก็มีคณะศรัทธาทางจังหวัดหนองคายบาง และท่ีสกลนครบาง ท่ีอ่ืน ๆ 
บางไปใสบาตรทานและพระในวัดบานนามน อ.เมือง จ.สกลนคร นาน ๆ มีไปทีหนึ่ง
เพราะแตกอนรถราไมมี ตองเดินดวยเทา แตเขาไปดวยเกวียน จางลอจางเกวียนไป เขา
ไปพักเพียงคืนสองคืนและไมไดพักอยูในวัดกับพระทาน พากันไปพักอยูกับกระทอมนา
ของโยมแพง ตอนเชาทําอาหารบิณฑบาต เสร็จแลวก็มาถวายพระในวัดนั้น เขาไมไดไป
ดักใสบาตรนอกวัด เราก็ไมกลารับกลัวธุดงคขาด เดินผานหนีมาเลย สําหรับทานก็รับ
ใหเพราะสงสารเขาเทาที่สังเกตดู 

อาหารก็เหลือจากใสบาตรมากมาย นําข้ึนมาบนศาลาอยางน้ันแล เปนหมกเปน
หอและผลไมตาง ๆ นะ เราก็ไมรบั สงไปไหนก็หายเงียบ ๆ ไมมีใครรับ จะมีรับบางก็
เพียงองคสององค ผิดสังเกตศรัทธาเขาไมนอย สวนเราไมกลารับเพราะกลัวธุดงคขอน้ี
ขาด หลายวันตอมาทานก็ขอใสบาตรเรา โดยบอกวาน้ีเปนสมณบริโภค ขอใสบาตร
หนอย แลวทานก็ใสบาตรเรา ทานใสเองนะ ถาธรรมดาแลว โถ..ใครจะมาใสเราไดวะ 
สําหรับเราเองกลัวธุดงคจะขาด หรืออยางนอยไมสมบูรณ ความจรงิทานคงเห็นวาน่ีมัน
เปนทิฐิแฝงอยูกับธุดงคที่ตนสมาทานนั้น ทานจึงชวยดัดเสียบางเพือ่ใหเปนขอคิดหลาย
แงหลายกระทง ไมเปนลักษณะเถรตรงไปถายเดียว ทานจึงหาอุบายตาง ๆ สอนเราทั้ง
ทางออมและทางตรง 

เฉพาะเราเถรตรง มีความคิดความมุงหมายอยางนั้น จึงไมยอมใหใครมาใส
บาตร อันเปนการทําลายธุดงคเราไดเลย นอกจากทานอาจารยม่ันผูท่ีเราเคารพเล่ือมใส
เต็มหัวใจเทานั้น จึงยอมลงและยอมใหใสบาตรตามกาลอันควรของทานเอง เราเองมี
ความหนักแนนในใจวา จะไมยอมใหธุดงคน้ีบกพรองแมนิดหน่ึง ซึ่งเปนที่ระแคะ
ระคายภายในใจ ตองสมบูรณทั้งธุดงคที่เราไดทําลงไปและจิตใจที่มุงมั่นอยูแลว แต
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เพราะความเคารพเลื่อมใสทานความรักทานทั้ง ๆ ท่ีไมสบายใจก็ยอมรับ น่ีแลท่ีวาหลัก
ใจกับหลักปฏิบัต ิ

ก็ยอมรับวาถูกในความจริงจังท่ีปฏิบัติน่ี แตมันก็ไมถูกสําหรับธรรมท่ีสูงและ
ละเอียดกวาน้ัน เล็งดูเราเล็งดูทาน มองเราและมองทานน้ันผิดกันอยูมาก อยางทาน
อาจารยมั่นทานมองอะไร ทานมองตลอดท่ัวถึงและพอเหมาะพอสมทุกอยางภายในใจ 
ไมเหมือนพวกเราที่มองหนาเดียวแงเดียวแบบโง ๆ ไมมองดวยปญญาเหมือนทาน เรา
จึงยอมรับตรงนั้น น้ีพูดการปฏิบัติธรรมอยูบานนามนกับทานอาจารยม่ัน 

ทีน้ีพูดถึงบานหนองผือนาใน เวลามาอยูบานหนองผือ เราก็สมาทานธุดงควัตร
อยางน้ันอีก อยูที่ไหนก็ตามเรื่องธุดงควัตรนี้ เราจะตองเอาหัวชนอยางไมถอยเลย ยืน
กระตายขาเดียวไมยอมใหขาดไดเลย บิณฑบาตมาแลวก็รีบจัดปุบปบ จะเอาอะไรก็เอา
เสียนิด ๆ หนอย ๆ เพราะการฉันไมเคยฉันใหอิ่มในพรรษา ไมเคยใหอิ่มเลย โดย
กําหนดใหตัวเองวาเอาเพียงเทาน้ัน ๆ สัก ๖๐% หรือ ๗๐% เชนรอยเปอรเซ็นต เรา
หักไวเสีย ๓๐% หรือ ๔๐% ซึ่งคิดวาพอด ี เพราะอยูกับหมูเพ่ือนหลายองคดวยกัน ถา
จะอดก็ไมสะดวก เพราะการงานในวงหมูคณะเก่ียวของกันอยูเสมอ เราเองก็เหมือน
เปนผูใหญคนหน่ึงอยางลับ ๆ ทั้งที่ไมแสดงตัว ท้ังน้ีเก่ียวกับการคอยสอดสองดูแล
ความสงบเรียบรอยของหมูคณะภายในวัด พรรษาก็ไมมาก สิบกวาพรรษาเทาน้ันแหละ 
แตรูสึกวาทานอาจารยใหญทานเมตตาไวใจในการชวยดูแลพระเณรอยางลับ ๆ เชนกัน 

เวลาเขาพรรษาก็ตางองคตางสมาทานธุดงคกันทั้งวัด คร้ันสมาทานแลวไมก่ีวัน
มันก็ลมไป ๆ น่ีก็สอแสดงใหเห็นความจริงจงัหรือความลมเหลวของหมูคณะ ก็ยิ่งทําให
เรามีความระมัดระวังและขะมักเขมนในหนาที่และธุดงคของเรามากขึ้น เมื่อไดเห็น
อาการของหมูเพ่ือนเปนอยางน้ี ทําใหเกิดความอิดหนาระอาใจไปหลายแงหลายทาง
เก่ียวกับหมูคณะ จิตใจยิ่งฟตตัวเอง ปลุกใจตัวเองใหแข็งขัน และยอนมาถามตัวเอง
บาง วาไงเราจะไมลมไมเหลวไปละหรือเม่ือเหตุการณรอบขางเปนไปอยางน้ี ก็ไดรับคํา
ตอบอยางม่ันใจวา จะเอาอะไรมาใหลมใหเหลวไหลวะ ก็ตัวใครตัวเรานี ่ ประกอบกับ
นิสัยเราเปนอยางน้ีมาด้ังเดิมอยูแลว ทําอะไรตองจริงทั้งนั้น ถาลงไดทําแลวตองจริง ทํา
เลนไมเปน เรานี่จะลมไมได นอกจากตายเสียเทาน้ันก็สุดวิสัย ใครจะมาใสบาตรเราไม
ไดเปนอันขาด ฟงซิวา  “เปนอันขาด” ความรูสึกเปนอยางไรในเวลาน้ัน 

ฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงของหมูเพื่อน จึงเปนราวกับแสดงธรรมเทศนากัณฑ
หนึ่งใหเราฟงอยางถึงใจ จําไมลืมจนบัดนี้ พอบิณฑบาตกลับมาแลวมีอะไรก็รีบจัด ๆ 
ใสบาตรเสร็จ แลวก็รีบไปจดัอาหารเพ่ือใสบาตรทานอาจารย หอน้ันหรือหอน้ีท่ีเห็นวา
เคยถูกกับธาตุขันธทาน เรารูและเขาใจก็รีบจัด ๆ อันไหนควรแยกออก อันไหนควรใส
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ก็จัด ๆ เสร็จแลวถึงจะมาที่นั่งของตน ตาคอยดู หูคอยสังเกต ฟงทานจะวาอะไรบาง
ขณะกอนลงมือฉัน 

บาตรเราพอจัดเสร็จแลวก็เอาตั้งไวลับ ๆ ทางดานหลัง ขางฝาติดกับตนเสาเอา
ฝาปดไวอยางดีดวย เอาผาอาบนํ้าปดอีกช้ันหน่ึงดวย เพื่อไมใหใครไปยุงไปใสบาตรเรา 
เวลานั้นใครจะมาใสบาตรเราไมได กําชับกําชาไวอยางเด็ดขาด แตเวลาทานจะใสบาตร
เราทานก็มีอุบายของทาน เวลาเราจดัอะไรของทานเสร็จเรียบรอยแลวมาน่ังประจาํท่ี ให
พรเสร็จ ตอนทําความสงบพิจารณาปจจเวกขณะน้ันแล ทานจะเอาตอนเริ่มจะฉัน ทาน
เตรียมของใสบาตรไวแตเมื่อไรก็ไมรูแหละ แตทานไมใสซํ้า ๆ ซาก ๆ น่ี ทานก็รู
เหมือนกันทานเห็นใจเรา บทเวลาทานจะใสทานพูดวา ทานมหาขอใสบาตรหนอย ๆ 
ศรัทธามาสาย ๆ ทานวาอยางน้ัน พอวาอยางน้ันมือทานถึงบาตรเราเลยนะ ตอนเราเอา
บาตรมาวางขางหนาแลว กําลังพิจารณาอาหารน่ีแหละ เราเองก็ไมทราบจะทําอยางไร
เพราะความเคารพ จําตองปลอยตามความเมตตาของทาน เราใหใสเฉพาะทานเทานั้น 
นาน ๆ ทานจะใสทีหนึ่ง ในพรรษาหนึ่ง ๆ จะมีเพียง ๓ ครั้งหรือ ๔ ครั้งเปนอยางมาก 
ทานไมใสซํ้า ๆ ซาก ๆ เพราะทานฉลาดมาก คําวามัชฌิมาในทุกดานจึงยกใหทานโดย
หาที่ตองติไมได 

น่ีเรารักษาของเราอยางน้ันเร่ือยมาจนกระท่ังบัดน้ี สวนพระเณรไมไดเรื่องลม
เหลวไปหมด จึงทําใหคิด คิดอยูไมหยุดเก่ียวกับหมูคณะ เอ….จิตใจมันเปนยังไงพระ
เรานี่ จึงหาหลักเกณฑไมได ลมเหลว ๆ ไปอยางนั้น จะเอาอะไรเปนหลักอันมั่นคงใน
อนาคต เมื่อปจจุบันเปนความลมเหลวอยูแลว ทําใหคิดเร่ืองเหลาน้ีภายในใจอยูไมหยุด
จนถึงหมูคณะในปจจบัุนท่ีอยูกับเราเวลาน้ี 

ฉะน้ันหลักปฏิบัติธุดงควัตรจึงเปนส่ิงสําคัญมาก การฉันในบาตร คนจํานวนมาก
ตลอดถึงพระเรายังไมเห็นคุณคาของการฉันในบาตร นอกจากไมเห็นคุณคาธุดงคขอน้ี
แลว ยังอาจเห็นไปวาไมเหมาะไมสวยงาม ทั้งในสวนเฉพาะและสังคมทั่วไป เนื่องจาก
อาหารตองรวมกันท้ังคาวท้ังหวานในบาตรใบเดียว และยังอาจเห็นเปนของนาเกลียด 
สกปรกมูมมามไปก็ได ซึ่งเปนความคิดเห็นของกิเลสลบลางธรรมของจริง ธุดงคทั้ง ๑๓ 
น้ีผูจะเห็นคุณคามีนอย ทั้ง ๆ ที่ธุดงคทั้ง ๑๓ ขอเปนเครื่องชําระกิเลสของพระเราทั้ง
น้ันน่ันเอง น่ีแลข้ึนช่ือวากิเลสกับธรรม ยอมปนเกลียวและลบลางกันเสมอแตไหนแตไร
มา ผูจะพลีชีพพลีดวงใจเพื่อบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็ปฏิบัติตามธรรมที่
ทรงสอนไว สวนผูจะพลีชาติพลีดวงใจเพื่อบูชากิเลสวัฏฏ ก็ปฏิบัติตามความเห็นของ
กิเลส นี่พวกเราจะบูชาใครเวลานี ้ รีบคิดและตัดสินใจอยาเน่ินนาน เด๋ียวกิเลสเอาข้ึน
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เขียงจะวาไมบอก ธรรมทานบอกสอนไวแลวรีบกาวเดิน อยามัวกลัวไมทันสมัยจะกาว
ไมออก 

ปสุกูลจวีรํ การถือผาบังสุกุลเปนวัตร ก็เพ่ือตัดความมีราคํ่าราคาโออาชะลาใจ 
ความฟุงเฟอเหอเหิม ความสวยงามแบบสงเสริมกิเลสและเหยียบยํ่าธรรม ไมให
พะรุงพะรังภายในใจของนักปฏิบัติผูกําจัดกิเลสเพื่อสงเสริมธรรม บํารุงใจใหสงางาม 
เครื่องบริโภคใชสอยที่ไดจากบังสุกุลมาใช ยอมฆากิเลสตัวโลภโลเล ตัวฟุงเฟอเหอเหิม
ตัวรกัสวยรักงาม ตัวเผยอเยอหย่ิงออกไดเปนอยางดี ปราชญทานจึงชมเชยและปฏิบัติ
กันเร่ือยมาจนถึงปจจบัุน ใหพวกเราพอไดเห็นรองรอยของทานที่ฆากิเลสดวยวิธีนี้ไว
เปนขวัญตาขวัญใจ ไมตายเปลาในชีวิตนักบวช 

การบิณฑบาตเปนวัตร ก็ใหทําหนาท่ีของตนตาม ปณฺฑิยาโลปโภชนํฯ ซึ่งพระ
องคประทานใหต้ังแตวันบวช อยาขี้เกียจขี้คราน อยาลืมตัวเพราะมีอติเรกลาภมากนอย 
ใคร ๆ จะมาถวายก็ตาม พึงเห็นวาเปนของพิเศษหรือเปนของเหลือเฟอ ไมเปนของจํา
เปนยิ่งกวาที่เราบิณฑบาตหามาไดดวยปลีแขงของเรา ซึ่งเปนหนาที่ของพระ เปนงาน
ของพระซึ่งทํางานของตนโดยถูกตอง ไดมาโดยเหมาะสมจริง ๆ สมกับปณฺฑิยาโลป
โภชนํฯ ในอนุศาสนท่ีทานสอนไว แนะฟงซิ….น่ีเหมาะสม ทานจึงสอนใหบิณฑบาต ซึ่ง
เปนงานที่บริสุทธิ์อันดับหนึ่งของพระ 

พระพุทธเจาก็ทรงบิณฑบาตตลอด จะทรงพักบางก็เวลาไปอยูในสถานที่ไม
เหมาะสมที่จะควรบิณฑบาตได เชนทรงไปอยูในปาเลไลยกกับชาง ชางอุปถัมภ
อุปฏฐากดูแลทาน เพราะไมมีบานผูบานคน มีงดเวนบางเฉพาะเทานั้น ปุพฺพเณฺหปณฺฑ
ปาตฺจ  ในพุทธกิจหา ตอนเชาเสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตวโลกนั่นฟงซ ิ สายเณฺห 
ธมฺมเทสนํ ตอนบายสี่โมงก็ประทานพระโอวาทแกพุทธบริษัทฝายฆราวาส นับแตพระ
ราชามหากษัตริย เสนาบด ีเศรษฐี กุฏมพี พอคา ตลอดถึงประชาชนธรรมดาทั่วไป 

ปโทเส ภิกฺขุโอวาทํ มืดไปแลวประทานพระโอวาทแกพระสงฆ น่ีเปนขอท่ีสอง
ของพุทธกิจ เรียกวางานของพระพุทธเจา 

อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหากํ พอหกทุมลวงไปแลวแกปญหาเทวดาและแสดงธรรม
โปรดพวกเทพชั้นตาง ๆ นับแตภูมิตํ่าข้ึนไปจนถึงภูมิสูง น่ีเปนขอสาม 

ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ ตั้งแตปจฉิมยามไปแลว ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกผูใดจะ
ของตาขายคือ พระญาณของพระองค ซึ่งควรจะเสด็จไปโปรดกอน วาผูน้ันมีนิสัยและ
จะมีอันตรายแกชีวิตอยางรวดเร็ว ซึ่งไมอาจจะรออยูไดนาน ควรจะไปโปรดคนนั้นกอน
ก็เสด็จไปกอน นี่เปนขอที่สี ่
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ปุพฺพเณฺห ปณฺฑปาตฺจ พอรุงเชาก็เสด็จออกบิณฑบาตมาเสวยเปนประจํา นี่
เรียกวาพุทธกิจหาของพระองค ปกติไมทรงลดละ จะลดละบางก็เปนกรณีพิเศษในบาง
ขอ เชน ปุพฺพเณฺห ปณฺฑปาตฺจ เวลาประทับอยูในปาเลไลยกเสด็จบิณฑบาตไมไดก็
ทรงงด นอกน้ันทรงถือเปนความจําเปนในการบิณฑบาต จึงตองสอนพระใหถือวาการ
บิณฑบาตมาฉันน้ันเปนงานท่ีชอบ เปนงานที่เหมาะสมอยางยิ่ง สําหรับพระไมมีงานใด
ในการแสวงหาเล้ียงชีพเหมาะสมย่ิงกวางานบิณฑบาต ใคร ๆ จะมีศรัทธามาถวายมาก
นอยใหถือเปนอติเรกลาภ สิ่งเหลือเฟอไปเสีย ไมถือเปนความจําเปนย่ิงกวาอาหารท่ีได
มาในบาตร เพือ่กันความลืมตัวม่ัวสุมกับส่ิงเหลาน้ัน 

ทานสอนพระไมใหลืมตัว ไมใหข้ีเกียจ เพราะกิเลสตัวข้ีเกียจมันสําคัญ ตัวลืมตัว
น้ีก็เลวไมยอย เพราะคนเราชอบเยอหยิ่งเวลามีคนนับถือมาก ๆ ยิ่งมีคนชั้นสูงนับถือ
มากมีบริษัทบริวารมากยิ่งเบง ผึ่งผาย ลวดลายไมมีก็เสมือนจะแตมลวดลายข้ึนเปน
พญาราชสีหอวดศักดานุภาพโนนแน มันของเลนเมื่อไร กิเลสของพระนะ ทานจึงสอน
ใหปราบกิเลสตัวนาเกลียดในสังคมชาวพุทธชาวพระเราไมใหลืมตัว ใครจะมานับถือ
มากนอยก็เปนเรื่องของเขา เรื่องของเราอยาลืมหนาที่ของเรา อยาลืมเรื่องของพระเปน
เรื่องของพระ ความลืมตัวไมใชเรื่องของพระ แมแตฆราวาสผูมีสติเขายังไมลืมตัว การ
วางตัวของเขาสม่ําเสมอ เราเปนพระและพระปฏิบัติดวยแลวก็ยิ่งละเอียดเขาไปอีก 
ความมีสติระลึกรูอยูกับตัว ปญญาสอดสองเหตุการณท่ีมาเก่ียวของกับตัวอยูเสมอ ไม
ใหเผลอและหลวมตัวไปกับส่ิงน้ัน ๆ นั่นคืองานของพระ น่ันคือลวดลายของพระผูเห็น
ภัยในสิ่งที่เปนภัย 

พระผูออกจากศากยสกุล คือตระกูลของพระพุทธเจา ผูทรงเฉลียวฉลาดแหลม
คมย่ิงกวาใคร ๆ ในไตรโลกธาตุ เหตุใดจึงตองมาโงตอโลกามิสซึ่งมีเต็มแผนดิน ไมใช
ของหายากเหมือนธรรมเลย การลืมเนื้อลืมตัวผยองพองตัวเพราะอติเรกลาภ หรือ
ความนับถือของประชาชน เปนเกียรติยศอันชอบธรรมและนาภูมิใจของพระศากยบุตร
ดีแลวหรือ นอกจากจะเห็นธรรมอันประเสริฐวาเปนของตํ่ากวาส่ิงเหลาน้ีเทาน้ัน พระเรา
จึงจะไมคิดไมสํานึกตัวกลัวภัยตามรองรอยศาสดา 

สกฺกาโร ปุริสํ หนฺติ ปลาตายเพราะเหย่ือลอ พระเราไมตายเพราะสิ่งเหลานี้จะ
ตายเพราะอะไร จงพากันพิจารณาใหดี วาธรรมเหลาน้ีทานสอนปลาตัวโง หรือทานสอน
พระเราผูกําลังขยับตัวเขาหาเบ็ดอยูเวลาน้ี จงทราบวาภายนอกน้ันเปนเหย่ือ แตภายใน
เหยื่อเขาไปนั้นคือเบ็ดนะ ถาไมอยากฉิบหายลมจมจงระวังอยางับเบ็ด 

การฉันในบาตรน่ีเปนกิจสําคัญอยูมาก แตเราไมเห็นความสําคัญของการฉันใน
บาตร ธรรมดาพระผูบวชมาในศาสนาแลว ไมมีภาชนะใดที่เหมาะสมยิ่งกวาบาตร
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สําหรับใสอาหาร จะเปนถวยชามนามกรอะไรก็แลวแตเถอะ เปนภาชนะทองคํามาก็ไม
เหมาะสมยิ่งกวาบาตร บาตรน้ีเทาน้ันเปนภาชนะอันเหมาะสมสําหรับขบฉันของพระ ไม
มีอันใดที่จะควรยิ่งกวานี ้ เหมาะสมย่ิงกวาน้ี ดีย่ิงกวาน้ี มีบาตรใบเดียวเทานั้น มีอะไรก็
รวมลงที่นั้น พระพุทธเจาก็ทรงดําเนินเปนตัวอยางอันแนบแนนมากอนแลว 

หรือวาอาหารท่ีรวมลงไปแลวจะทําใหทองเสีย ดังท่ีสวนมากวากันซ่ึงเคยไดยิน
มาแลว ถาเชนน้ันเวลารวมลงในทองแลว มันไมทําใหทองเสียหรือ ทองมีพุงอะไรบาง 
มีกี่พุงมีกี่ไส มีก่ีภาชนะสําหรับใสอาหาร แยกประเภทตาง ๆ น้ีหวานน้ีคาว นี้แกงเผ็ด 
น้ีแกงรอน…มีไหม ภาชนะอะไรตาง ๆ ที่จะไวอาหารตางประเภทเปนแผนก ๆ เพือ่กัน
ทองเสียนะมีไหม เรามาเห็นกันแตรวมในบาตรวาทองจะเสีย สวนรวมในทองไมเห็นวา
ทองมันจะเสีย ความคิดกลัวทองเสียเปนตนน้ัน คือความคิดเพื่อสงเสริมลิ้น สงเสริมพุง 
ไมใชความคิดที่สงเสริมใจสงเสริมธรรมดวยขอปฏิบัติตาง ๆ 

ถาส่ิงท่ีเปนพิษมีอยูในอาหารน้ันแลว จะรวมหรือไมรวม เมื่อฉันลงไปรับ
ประทานลงไปในทอง มันก็ทําใหทองเสียได โดยไมเกี่ยวกับเรื่องอาหารรวมหรือไมรวม
เลย เพราะความเปนพิษนั้นอยูกับสิ่งที่เปนพิษตางหาก ไมใชอยูกับความรวม เวลาฉัน
ลงไปมันก็เปนพิษ ถาอาหารไมเปนพิษแลว รวมกันก็ไมเปนพิษ จะเอาอะไรมาเปนพิษ
เพราะสิ่งเหลานั้นเปนคุณ ไมมีโทษไมมีพิษภัยเจือปนอยูในนั้นเลย รวมลงในบาตรก็
เปนอาหาร ฉันลงไปในทองก็เปนประโยชนแกธาตุขันธ 

ฉะน้ันเราซ่ึงเปนนักบวชและนักปฏิบัติ จงสังเกตขอแตกตางระหวางธรรมกับ
อธรรมท่ีคอยลบลางกันอยูเสมอ ดังฉันในบาตรทองเสีย ฉันนอกบาตรทองดี กิเลสอวน
พี แตธรรมหมอบเผยอไมขึ้นเพราะถูกอธรรมเหยียบ ๆ ในทํานองน้ี หลายดานหลาย
ทางไมมีประมาณเรื่อยมา 

ความจริงในขณะที่อาหารรวมในบาตรก็เปนเทศนาไดอยางดี กอนฉันก็พิจารณา 
ในขณะท่ีฉันก็กําหนดพิจารณาปจจเวกขณะ โดยความเปนตาง ๆ แหงอาหาร ยอมได
อุบายแปลก ๆ ข้ึนมาจากอาหารผสมน้ัน เพราะเราไมไดฉันเพื่อความรื่นเริงบันเทิง ไม
ไดฉันเพ่ือความสวยงาม เพื่อความฟุงเฟอเหอเหิม เพื่อความคึกคะนองอะไร ฉันพอยัง
อัตภาพใหเปนไป เพื่อไดประพฤติพรหมจรรย ชําระกิเลสอาสวะซึ่งเปนตัวพิษรกรุงรัง
ฝงจมลึกอยูภายในใจน้ีใหเตียนโลงออกจากใจ  ดวยการพิจารณาโดยแยบคาย ซ่ึงอาศัย
ธุดงควัตรเหลานี้เปนเครื่องมือตางหาก 

การหามอาหารตามมาน้ัน ก็เพ่ือกันความโลภและความลืมตัวอีกเหมือนกัน 
อาหารมีมาก อาหารเหลือเฟอ ความโลภนะมันไมมีเมืองพอ อันน้ันก็ดีอันน้ีก็ดี อาหาร
มากเทาไรปากย่ิงกวาง ล้ินย่ิงยาว ทองยิ่งโต แซงหนาธรรมไมมีถอย อันน้ันหวานอันน้ี
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หอมอันน้ีมัน และดีไปเรื่อย ๆ ไมมีเบรกคือสต ิหามลอไวบางเลย ความจริงคําวาดีน้ัน
เปนเรือ่งของกิเลสเสกสรรปนยอข้ึนลบลาง อัปปจฉตาธรรม สันโดษธรรมของนัก
ปฏิบัติโดยเจาตัวไมรู จึงมักมัวเพลินไปกับเพลงกลอมของมันจากคําวาดีตามกิเลส 

สวนธรรมจะดีหรือไมดีเปนอีกแงหนึ่ง หวานก็รู หอมก็รู มันก็รู จิตจะติดรสก็ให
รูใหระวัง และหักหามกิเลสตัวอยากไดมาก ฉันมาก สวนธรรมใหเอาแตพอดี หรือเอา
แตนอยเหมาะกับธรรม และฉันแตพอดีกับธาตุหรือฉันแตนอย ไมโลภในอาหารปจจัย
บริโภคใชสอย พอครองตัวไปได ไมอืดอาดเนือยนายหมายแตท่ีหลับท่ีนอน ยิ่งกวา
หมายความพากเพียรเพื่อละกิเลส 

พระเราเมื่อฉันมาก ๆ เพราะอติเรกลาภมาก ๆ ทําใหธาตุขันธมีกําลังมากข้ึน 
แตจิตใจลืมเนื้อลืมตัวขี้เกียจภาวนา ไมเปนทาเปนทางอะไรเลย มีแตอาหารพอกพูน 
ธาตุขันธสกลกาย ไมไดพอกพูนจิตใจดวยอรรถดวยธรรม ใจหากเคยมีธรรมมาบางก็
นับวันเห่ียวแหงแฟบลงไป ถายังไมมีธรรมเชนสมาธิธรรมเปนตนก็ยิ่งไปใหญ ไมมีจุดมี
หมายเอาเลย ธุดงคจึงตองหามความโลเลในอาหาร เพื่อใหใจมีทางเดินโดยอรรถโดย
ธรรม กิเลสจะไดไมตองพอกพูนมากมาย กายจะไดเบา ใจจะไดสงบเบาในเวลา
ประกอบความเพยีร และสงบไดงายกวาเวลาที่พุงกําลังบรรจุอาหารเสียเต็มป น่ีมันนา
อับอายขายหนาพระกรรมฐานจะตายไปที่เอาทองมาอวดโลก แทนท่ีจะนําธรรมมาอวด
เขา 

การอยูปากับอยูบานผิดกันอยางไร น่ีตองตางกัน ทานจึงสอนใหอยูปา และการ
อยูปาธรรมดากับอยูปาเปล่ียว ความรูสึกของผูอยูนั้นจะเปนอยางไรบาง ถาผูมุงอรรถ
มุงธรรมอยูแลว การอยูในปาและปาเปล่ียวมีความรูสึกผิดกันอยูมาก ตลอดถึงความ
พากเพียรเพื่อความสงบทางใจ ใจสงบไดงายเพราะความไมประมาท ความระมัดระวัง
ตน ความมีสติอยูในสถานท่ีใดก็เปนความเพียร กิเลสกลัวคนผูมีสติ คนระมัดระวังตัว
อยูเสมอ แตกิเลสไมกลัวคนที่ประมาท พระพุทธเจาเปดชองเปดทางดวยธุดงควัตร 
เพ่ือตอสูเอาชัยชนะกับกิเลสให ซึ่งเปนทางที่จะระงับดับกิเลสเทานั้น ไมใชเปดทางให
กิเลสเหยียบยํ่าทําลายจิตใจเราดวยธุดงคเหลาน้ี 

ธุดงคเหลานี้เปนเครื่องปราบปรามกิเลสสําหรับผูปฏิบัติดําเนินตามทั้งนั้น เชน
เที่ยวอยูรุกขมูลรมไม ตามปาตามเขาอันเปนท่ีเหมาะสม พระพุทธเจาและสาวกท้ัง
หลายอุบัติข้ึนดวยความบริสุทธ์ิจากส่ิงน้ีท้ังน้ัน เราผูปฏิบัติจึงควรคํานึง อยาลืมเน้ือลืม
ตัว อะไรจะมีมากนอยอยาลืมเน้ือลืมตัวกับส่ิงเหลาน้ัน ไมใชทางพระผูตามรอยพระ
บาทของพระพุทธเจาและสาวกทาน 
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มีคนนับถือมากนอยน่ันเปนเร่ืองของเขา ผูปฏิบัติธรรมควรระวังเพราะเปน
กังวลวุนวาย ไมสะดวกแกความเพียร ไมควรยุงกับอะไร นอกจากธรรมกับใจสัมผัส
สัมพันธกันอยูตลอดเวลาเทาน้ันเปนความเหมาะสม ถาจติกลายเปนโลกสงสาร มันจะ
เลยโลกไปจนหาเขตหาแดน หากําหนดกฎเกณฑไมได มีคนนับถือมากเทาไร ใจพระ 
ใจคนมีกิเลสคอยรับกันอยูแลว มันก็ยิ่งฟุงเฟอเหอเหิม ลืมเนื้อลืมตัว เผยอเยอหยิ่งยิ่ง
กวานํ้าลนฝงน่ันแล เพราะมันเปนเรื่องของกิเลสไมใชเรื่องของธรรม เรื่องของธรรม
ตองสม่ําเสมอ ตองมีสติไมลืมตัวอยูเสมอ ทานผูปฏิบัติยกตนพนทุกขมาแลวทาน
ดําเนินดังท่ีกลาวมาน่ีแล ผูตองการพนทุกขอยางทานก็ตองปฏิบัติแบบทาน หรือแบบ
ศิษยมีคร ู ไมใชจะปฏิบัติแบบถูลูถูกัง อวดตนวาเกงไมยอมฟงเสียงใคร น่ันคือการ
ปฏิบัติเพื่อขึ้นเขียง เพื่อหอมกระเทียม ไมใชเพื่อมรรคผลนิพพาน 

เรื่องเหลานี้เราเคยมีความรูสึกตั้งแตเปนพระหนุมนอย จึงยึดมาเปนคติไดอยาง
ดี เราเคยเห็นคนมานับถือครูบาอาจารย มันรูสึกอะไร ๆ ในจิตใจพกิล เปนความรูสึก
อยากจะใหเขามีความเคารพนับถือตนอยางน้ัน น่ีมันมีข้ึนภายในใจ แตตอนนั้นมันมี
ความรูอยางน้ัน และรูวาจิตเราหยาบมีความปรารถนาลามกข้ึนมา เปนแตไมสงเสริม 
คอยสกัดเอาไวและรูโทษของตัวอยูเสมอ 

เวลามาปฏิบัติเขาจริง ๆ แลวก็ย่ิงรูชัดวาน่ันเปนความผิด ความคิดเชนนั้นไมใช
ความถูกตองเลย น่ันคือความคิดอ่ึงอางกับวัว นําตัวเขาไปเทียบกับทานโดยมิใชฐานะ 
ฐานะของทานเปนขนาดครูอาจารย ฐานะของเราเทากับอึ่งอางที่นอนจมอยูใตดิน จะนํา
ตัวเขาไปเทียบกับวัวไดอยางไร ถาไมอยากทองแตกตายเหมือนอ่ึงอางกับวัวในนิทาน
อีสป นิทานนี้จึงเปนคติไดดีมากสําหรับพระผูปฏิบัติเพื่อความพนทุกขโดยชอบธรรม 

ธุดงคขอเยี่ยมปาชา การเยี่ยมปาชาไปเยี่ยมทําไม ความจริงคนเราตองเห็นสิ่งที่
เปนสักขีพยานมันถึงจะรูเนื้อรูตัว ถึงจะไดสติ การเย่ียมปาชาก็ไปเห็นความตายของคน 
ปาชาแตกอนไมเหมือนทุกวันน้ี มีปาชาผีดิบท้ิงเกล่ือนกันอยูในท่ีน้ัน ๆ ท้ังตายเกาตาย
ใหมท้ิงเกล่ือนกันอยูเหมือนทอนไม เมื่อไปดูแลวก็เห็นประจักษชัดเจนเปนสักขีพยาน 

ทานสอนไวในการไปดูปาชาเย่ียมปาชา ใหไปทางเหนือลม ไมใหไปทางใตลม 
ถาซากอสุภท่ีตายใหมก็อยาดวนเขาไป ใหไปดูซากอสุภท่ีตายเกากอน พิจารณา
กรรมฐานเรื่อย ๆ และคอยขยับเขาไป ๆ จนรูวาใจเรามีสติปญญาสามารถพอจะ
พิจารณาซากอสุภท่ีตายใหมได คอยขยับเขาไปพิจารณาอสุภท่ีตายใหม เพราะที่ตาย
ใหมมันยังมีรูปรางลักษณะปกติ ถารูปรางท่ีตายใหมสวยงาม ความสวยงามอาจทาํให
ราคะกําเริบได และอาจเปนกรรมฐานแหวกแนวไปได จึงตองระวัง 
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ทานสอนใหเปนระยะ ๆ การเยี่ยมปาชาก็ใหไปตามระยะหรือขั้นตอน และ
พิจารณาตามระยะที่เหมาะกับภูมิของตน ไมใชผลุนผลันก็จะเขาไปเยี่ยม ทําอยางน้ันไม
เหมาะ ทานสอนไวหมด ซากอสุภอันใดที่ยังไมขาดไมวิ่นไมมีอะไรกัดกิน เนื้อยังไมเนา
ไมพองยังใหม ๆ เอ่ียม ๆ อยูอยาเพ่ิงเขาไป เฉพาะอยางย่ิงภาพท่ีเปนเพศตรงกันขาม
ใหระวัง…ทานวา จนกระทั่งจิตใจมีความสามารถพอจะพิจารณาไดแลวก็พิจารณาได
หมด 

เม่ือพิจารณาความตายขางนอกเปนสักขีพยานแลว มันก็ยอนเขามาพิจารณา
ความตายภายในกายของตน จนไดหลักไดเกณฑข้ึนภายในจติแลว ปาชาภายนอกก็
คอย ๆ หมดความจําเปนไป เพราะไดหลักข้ึนภายในตัวเราแลว ไมตองไปอาศัยภาย
นอก พิจารณารางกายของเราใหเปนปาชาเหมือนปาชาภายนอก ท้ังความเปนอยูและ
ความตายไป เทียบกันไดทุกสัดทุกสวนกับภายนอกแลว ใจก็คอยหมดปญหาไปเอง 

เนสัชชิ การไมนอนเปนคืน ๆ ไป ก็เพ่ือการฝกการทรมานตนประกอบความ
พากเพียรใหมากน่ันเอง แตไมไดหมายถึงไมนอนตลอดไป เราจะอธิษฐานเชนไมนอน
คืนนี้ก็เปนเนสัชชิ ธุดงคขอน้ีเปนกาลเปนเวลา เปนคราว ๆ ไป หรือจะไมนอนสองคืน
สามคืนก็แลวแตต้ังสัจอธิษฐานในธุดงคขอน้ี 

เสนาสนะท่ีทานจดัใหอยางไรก็อยูตามท่ีทานจัดให น่ีเปนธุดงคขอหน่ึง มีแต
เรื่องปราบกิเลสความลืมตัวของพระทั้งนั้น 

ผูที่มีธุดงควัตรดี ผูท่ีหนักแนนในธุดงควัตร ก็คือผูหนักแนนในขอปฏิบัติ คือผู
ตั้งใจเพื่ออรรถเพื่อธรรม เพื่อปราบปรามกิเลสอยางแทจริง ไมใชผูบวชเขามาอยูเฉย ๆ 
ลืมเนื้อลืมตัว ในธุดงค ๑๓ นี้เปนเครื่องมือสําหรับปราบปรามกิเลสของผูปฏิบัติตามทั้ง
น้ัน ไมมีอะไรเปนขอตองติไดเลย นอกจากจําพวกเทวทัตเทาน้ันจะตําหนิไดลงคอ 

คนไมมีธุดงควัตรนั้นแลคือคนวัตรราง คนลืมเน้ือลืมตัว สักแตวาเพศของพระ
เฉย ๆ เอาผาเหลืองมาหอตัวแลวก็วาตัวเปนพระแลวเยอหย่ิง ยิ่งตั้งยศถาบรรดาศักดิ์
ใหเปนปลัด ใหเปนสมุห ใหเปนพระครู ใหเปนเจาฟาเจาคุณ จนกระทั่งใหเปนสมเด็จ
ขึ้นไปดวยแลว….เอาเถอะ ถาใจกําลังเหอ ๆ ในเร่ืองเหลาน้ันอยูแลว มันตองตื่นเงาตื่น
บาข้ึนมาเลย โดยไมตองมีปมีขลุยมีเครื่องดนตรีแตรวงมาสงเสริมแหละ ใจมันหากสง
เสริมมันเอง ดวยอํานาจดินเหนียวติดหัวเขาใจวาตนมีหงอนไปทีเดียวแหละ ข้ึนช่ือวา
กิเลสน้ีมันยอมออนขอตอใครเมือ่ไร 

เรื่องของพระเลยลืมไปหมด กลายเปนโลกไปเลย เลยโลกไปอีก ที่ทานตั้งก็เพื่อ
ใหการสงเสริมในการประพฤติปฏิบัติดี แตแทนท่ีจะเปนอยางน้ันจิตใจเลยกลับหย่ิง 
กลายเปนการทําลายตัวเอง ฆาตัวเองไปดวยความสําคัญตาง ๆ ข้ึนมา ทานตั้งชื่อตั้ง
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นามใหวาเปนน้ันเปนน้ี เราก็สําคัญวาเปนหงอนไปเสีย ความจริงมันดินเหนียวติดหัว
ตางหาก ไมใชหงอนโดยหลักธรรมชาติ อยากใหเปนหลักธรรมชาติจริง ๆ ก็ปฏิบัติตัว
ใหดีซิ อะไรจะเลิศยิ่งกวาพระในหลักธรรมชาติละ คําวาพระก็แปลวาประเสริฐแลวน่ัน 
จะหลงไปกับดินเหนียวไปกับตุกตาอะไรอีก 

พระไมใชประเสริฐแตชื่อ ตองประเสริฐดวยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม
วินัย มีธุดงควัตร เปนตน มีความหนักแนนในธุดงควัตร จะคอยเปนผูประเสริฐขึ้นมา
โดยหลักการปฏิบัติของตน สุดทายก็โดยหลักธรรมชาติ ประเสริฐโดยหลักธรรมชาติ
ของใจที่บริสุทธิ์หมดจดแลว ไมไดประเสริฐดวยชื่อดวยนามอะไร ต้ังวันไหนก็ได โนน 
ตั้งขึ้นฟากฟาก็ไดเปนไรไป การต้ังช่ือก็ยกยอกันไปอยางน้ันแหละ น่ีแหละโลกธรรม 
เสกสรรปนยอกันไป ผูเสกสรรปนยอข้ึนทานก็มีเจตนาดี เราก็ใหสนองเจตนาของทาน 
ดวยการตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย หนาท่ีของพระใหสมบูรณแบบ 
มันก็สมกับทานตั้งชื่อตั้งนามเพื่อสงเสริมพระใหด ี

อยาเอาการต้ังช่ือต้ังนาม เอาช่ือเหลาน้ันมาทําลายตัวเอง ดวยความเยอหย่ิง
จองหองตาง ๆ ก็แลวกัน ฉะนั้นความสมบูรณที่สุดตามหลักธรรมชาติโดยไมตองเสก
สรร ก็คือการปฏิบัติตัวใหด ี ศีลก็รักษาใหดี อยาฝาฝนลวงเกิน การภาวนาก็ทําจิตใหมี
ความสงบรมเย็นดวยจิตตภาวนา จะกําหนดธรรมบทใดก็ใหมีความจริงจังตอธรรมบท
น้ันดวยความมีสติ เวลาพิจารณาก็พิจารณาลงไปใหเกิดความเฉลียวฉลาด แยกธาตุ
แยกขันธอายตนะออกใหเห็นตามความจริงของมัน ดังที่เคยอธิบายใหฟงหลายครั้ง
หลายหนแลว 

ธาตุคืออะไร ธาตุก็คือธาตุส่ี ดิน นํ้า ลม ไฟ ซึ่งเปนธาตุเดิม เปนสิ่งดั้งเดิมมีอยู
ดั้งเดิม มาผสมกันเขา มีจิตเปนตัวการเขามายึดเปนเจาของ ก็เลยเรียกวาเปนสัตวเปน
บุคคลไป ทั้ง ๆ ท่ีสวนน้ัน ๆ เปนธาตุอยูตามหลักธรรมชาติของเขา ใครจะเสกสรรปน
ยอวาเปนสัตวเปนบุคคลเปนอะไร ก็หาไดเปนไปตามไม คงเปนธาตุนั้น ๆ อยูตามเดิม
ของเขา เราก็ใหทราบดวยปญญาของเราโดยทางพิจารณา 

อายตนะความสืบตอ อายตนะภายในภายนอก ภายในคือตา หู จมูก ล้ิน กาย 
ใจ ภายนอกคือรูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสัมผัส ท่ีเขามาสัมผัสสัมพันธกับอายตนะภาย
ใน เกิดความรูสึกขึ้นมา แลวเกิดความสําคัญไปตาง ๆ นานา สวนมากไปในทางท่ีผิด 
ใหแยกแยะดูใหดี น่ีทานเรียกวาวิปสสนา วิปสสนาแปลวาความเห็นแจง รูแจงเห็นจริง 
ไมรูแบบปลอม ๆ หลอก ๆ หลอน ๆ 

จงทําหนาท่ีของตัวใหถูกตองและสมบูรณ จิตใจหวังพึ่งเราอยูเสมอ เพราะจิตใจ
ไมสามารถอยูโดยอิสระลําพังตัวเองได ถูกกดข่ีบังคับจากความโลภ ความโกรธ ความ



 

เขาสูแดนนิพพาน ๒๖ 

๒๖ 

หลง ราคะตัณหาประเภทตาง ๆ อยูเรื่อยมา ใจจึงเรียกรองหาความชวยเหลือจากเราอยู
ตลอดเวลา เราจะเอาอะไรเขาชวยเหลือจิตใจที่ถูกกดขี่บังคับอยูตลอดเวลานั้นใหพน
จากภัยได ถาไมเอาขอวัตรปฏิบัติคือ สมาธิ ปญญา ศรัทธา ความเพียร เขาเปนเครื่อง
บุกเบิกเพิกถอน ชวยจิตใหพนภัยจากเครื่องบีบบังคับ 

เวลาน้ีเรามาเปล้ืองภัยท่ีมีอยูภายในใจ เราตองพยายามทําทุกวิถีทางที่จะปลด
เปลื้องใหได หลักใหญของการปฏิบัติก็คือ จงมีความหนักแนนแกนนักรบ หวังจบชีวิต
ในสงครามลางโลกออกจากใจ ถาไมชนะก็ตองตายถวายชีวิตเปนพุทธบูชา ธรรมบูชา 
สังฆบูชา ไปเลย  อยาถอยหลังดวยความพายแพจะเสียหนาและถูกกิเลสเยยหยันไป
นาน ทนความตํ่าตอยนอยหนา อับอายกิเลสวัฏฏไมไหว ไปโลกไหนจะมีแตกิเลสตามชี้
หนาวา มาเกิดแบกกองทุกขหาสมบัติอะไรไอคนไมเปนทา รบกันทีไรแพเราหลุดลุยทุก
ท ีไมเคยมีคําวา “ชนะ” บางเลย นั่นฟงซ ิพวกเราชาวนักรบเพื่ออยูจบพรหมจรรย คําชี้
หนาดาทอของกิเลสนะมันเจ็บแสบไหม เราเองเจ็บแสบลงถึงข้ัวหัวใจแมตายก็ไมมีวัน
ลืม พวกเรามีความรูสึกอยางไรบาง พอมีแกใจฮึดสูกับมันดวยการถวายหัวบางไหม 

พระพุทธเจาของเราเปนชาติแหงนักรบเต็มพระองค ทุกพระอาการท่ีเคล่ือนไหว
ลวนเปนความหาวหาญชาญชัย ในการตอสูกับกิเลสไมทอถอยจนกิเลสบรรลัย กลาย
เปนศาสดาข้ึนมาใหโลกไดกราบไหวบูชามาจนบัดน้ี รองรอยที่ทรงดําเนินมายังสด ๆ 
รอน ๆ ดวยสวากขาตธรรมทุกบททุกบาท ไมเคล่ือนคลาดเล่ือนลอย จงยึดทานเปน
หลักใจหลักปฏิบัติตลอดไปทุกลมหายใจขาดด้ิน อยาปลอยวาง 

แดนชัยชนะเมื่อมวลกิเลสหงายตึงลงไปแลว ไมตองถามหากรูเอง ดวยสันทิฏ
ฐิกธรรมของผูปฏิบัติทุก ๆ รายไป พระองคมิไดผูกขาดแตผูเดียว ทรงมอบไวกับนัก
ปฏิบัติทุกทานไดครองท่ัวหนากัน อยางสงางามในทามกลางแหงโลก อนิจฺจ ํทุกฺขํ อนตฺ
ตา เม่ือขันธหมดความสืบตอแลว ก็ครองอนุปาทิเสสนิพพานโดยสมบูรณหายหวง 

ธรรมคือธรรมชาติที่เกษมสมบูรณ ฝายเหตุเปนธรรมเหมาะสมกับการแกการ
ถอดถอนกิเลสทุกประเภท ไมมีกิเลสตัวใดเหนือธรรมนี้ไปไดเลย พระองคตรัสไวชอบ
ทุกส่ิงทุกอยางทุกแงทุกมุมแลวในการแกกิเลสทุกประเภท ไมมีอะไรเหนือธรรมนี ้
เฉพาะอยางยิ่งมัชฌิมาธรรม มีศีล สมาธิ ปญญาเปนตน ที่ยนยอเขามาแลว นี่คือธรรม
ฝายเหต ุอุบายวิธีการท่ีจะฝกฝนอบรมอยางไร พระองคทรงสอนไวอยางพรอมมูล สวน
ธรรมฝายผลก็เปนไปตามลําดับช้ัน จิตมีความมั่นคงไมแสสายเอนเอียงไปตามอารมณ 
จิตมีความสงบรมเย็น มีความสม่ําเสมอคือจิตเปนสมาธ ิ จิตมีความแกลวกลาสามารถ 
มีความฉลาดรูรอบตัวในส่ิงท่ีมาสัมผัสเก่ียวของท้ังภายนอกภายใน นี่คือจิตเปนปญญา
และมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้น ละเอียดย่ิงกวาน้ันจนฉลาดรอบตัวแลว ก็ถึงความหลุด



 

เขาสูแดนนิพพาน ๒๗ 

๒๗ 

พน เปนธรรมทั้งดวง คือ จิตเปนธรรม ธรรมเปนจิต เปนเอกีภาพ ไมมีคูแขงแยงชิงดัง
แตกอน 

สําหรับในความรูสึกของผมเอง จะผิดหรือถูกก็กรุณาพิจารณาเอาเอง แตเปน
ความแนใจวาศาสนธรรมที่เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจานั้น ทานพูดไวสวนมากเปน
ฝายเหต ุ แสดงใหฟงเร่ืองเหตุคือการดําเนินเพ่ือแกหรือถอดถอนกิเลส หรือเพือ่
บําเพ็ญความดีท้ังหลาย ผลคือความสุข นี้เปนแตแนวทางเปนเครื่องชี้ทางเทานั้น 

สวนธรรมอันแทจริงที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้น จะใหช่ือไมใหช่ือก็ตาม น้ัน
เปนธรรมในหลักธรรมชาต ิ ธรรมน้ันเราไมสามารถอาจเอ้ือมเขาถึงไดอยางงาย ๆ 
ธรรมน้ีแลท่ีวามีอยูกับโลกตลอดกาล สวนธรรมที่เปนพระโอวาท มีการเสื่อมสูญ
อันตรธานไปในบางกาลบางสมัย ดังพระพุทธเจาทั้งหลายมาตรัสรูสืบทอดกันมาโดย
ลําดับ น่ีก็แสดงความไมแนนอนของศาสนธรรมใหเห็นชัดอยูแลว จึงไมเหมือนธรรมใน
หลักธรรมชาติที่มีอยูเปนอยูดั้งเดิม ไมม ี อนิจฺจ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา เขาไปยุงเกี่ยวใหธรรม
นั้นมีขึ้นและใหธรรมนั้นสิ้นไป 

อุบายที่พระพุทธเจามาประทานแกโลกแตละพระองค ๆ น้ัน ทานเรยีกวาศาสน
ธรรม อันนี้ไมใชธรรมแท เปนอุบายเปนแขนงตาง ๆ เปนกิริยาอาการของธรรมแทที่
แสดงออกของวิธีการท่ีจะละหรือท่ีจะบําเพ็ญ คือสอนใหละสอนใหบําเพ็ญดวยวิธีการ
ตาง ๆ และผลจะเปนอยางนั้น ๆ 

สวนธรรมท่ีเปนฝายผลจริง ๆ ในหลักธรรมชาติ เปนสิ่งจะรูขึ้นภายในใจของผู
ปฏิบัติโดยเฉพาะ ธรรมนั้นพูดไมคอยถูกตองตามเปนจริงนัก พอเลียบ ๆ เคียง ๆ ไป
เทานั้น ยิ่งเปนวิมุตติหลุดพนดวยแลวพูดไมถูกเลย เพราะพนจากสมมุติความคาด
หมายไปหมดแลว พูดไมถูก แมจะรูอยูอยางเต็มใจก็พูดไมไดพูดไมถูก เหมือนพูดเรื่อง
ความเอร็ดอรอย ความอ่ิมจากการรับประทานน่ันแล แมจะอยูในวงสมมุติพอจะพูดถูก
ตามความจริงได และตางคนตางลิ้มรส ตางคนตางอ่ิมมาดวยกัน แตก็พูดกันไมถูกกับ
ความจรงิน้ันเลย 

ธรรมที่พูดไมไดนั้นแหละคือธรรมแท ไมมีคําวาเส่ือมสูญอันตรธาน เปนแตโลก
ไมสามารถอาจเอ้ือมรูธรรมน้ัน สัมผัสธรรมนั้นไดเทานั้นเอง สวนจะใหธรรมสูญไปนั้น
สูญไมได เมื่อประพฤติปฏิบัติตามอุบายวิธีที่พระพุทธเจาแตละพระองคประทานไว ก็
จะสามารถสัมผัสรับรูธรรมนั้นได ใจกับธรรมก็กลายเปนความรับทราบ กลายเปน
ภาชนะเปนเครื่องรับรองธรรมไดอยางถูกตองเหมาะสม และไมมีภาชนะใดที่จะเหมาะ
สมในการรับธรรมทุกข้ันไดย่ิงกวาใจ เมื่อเขาถึงธรรมเต็มขีดเต็มแดนแลว ธรรมกับใจก็



 

เขาสูแดนนิพพาน ๒๘ 

๒๘ 

เปนอันเดียวกัน จิตเปนธรรม ธรรมเปนจิต เอกีภาโว มีความเปนอันเดียวเทาน้ัน ไม
แยกเปนสองกับส่ิงอ่ืนใด 

ธรรมที่เปนเอกีภาพนี ้ ข้ึนอยูกับการปฏิบัติของแตละราย ๆ จะสามารถอาจ
เอื้อมรูเห็นได ไมข้ึนอยูกับกาลสถานท่ี เวลํ่าเวลาและส่ิงใดบุคคลใดเลย สําคัญอยูกับ
การปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสมเทาน้ัน จะเปนเครื่องสนับสนุนใหจิตสัมผัสรับรูธรรม
เปนขั้น ๆ ไปจนถึงขั้นสูงสุด เราจึงควรตั้งใจและมีความมุงมั่นเปนหลักดําเนิน 

อยาลืมคําวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ดังท่ีเคยกลาวมาแลว ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ก็
ไดเคยอธิบายแลว สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ อยาลืมวิธีดําเนินของทาน ทานเปนผูไดรับความ
สมบุกสมบันแทบลมแทบตายมาแลวแทบท้ังน้ัน กอนที่จะไดเปน สงฺฆ ํ สรณํ คจฺฉามิ 
ของพวกเรา ไมใชเปนผูลางมือเปบ แตพวกเราทําดวยความยุงยากปากหมองลําบากลํา
บนแทบเปนแทบตายถายเดียว…..ไมใชอยางนั้น ทานลําบากลําบนเชนเดียวกับเรา 
หรือย่ิงกวาพวกเราเปนไหน ๆ กอนที่จะไดเปน สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ เพราะพระสาวกทั้ง
หลายที่เปน สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ น้ี มีชาติชั้นวรรณะตางกัน บางองคก็มาจากสกุลพระ
ราชามหากษัตริย เจาขุนมูลนาย ซึ่งมีความเปนอยูละเอียดสุขุม มียศเปนกษัตริย ราช
อํามาตย และเปนเศรษฐีกุฎมพ ีลงมาจนถึงพอนาตาสีตาสาคนธรรมดาเรา 

เมื่อคนมีชาติชั้นวรรณะตางกัน และเคยไดรับความสะดวกสบายทางบานเมือง
เหยาเรือนมาแลว เวลาออกมาปฏิบัติ ตองฝกหัดดัดกายวาจาใจใหเปนแบบเดียวกันที่
เรียกวา “แบบศากยบุตร” ทําไมทานจะไมขัดของ ทําไมทานจะไมลําบาก การขบการฉัน
การรับประทานอยูในบานเปนอยางหน่ึง เวลาออกมาเปนพระแลวอาศัยขอทานเขากิน 
แทนที่จะไดฉันสิ่งนี้ก็ไดฉันสิ่งนั้น แทนท่ีจะไดฉันรอนกลับไดฉันเย็น แทนที่จะไดฉัน
มากกลับไดฉันนอย ไมสมใจท่ีตองการ เหลาน้ีจะไมเปนความลําบากไดอยางไร.ตอง
ลําบาก ฉันแลวส่ิงสําคัญก็คือการฝกฝนทรมานจติใจปราบกิเลส กิเลสเปนขาศึกเปนคู
ตอสูธรรมภายในใจอยางยิ่งเรื่อยมา ไมมีขาศึกใดที่จะมีกําลังวังชาและมีความเฉลียว
ฉลาดแยบยลย่ิงกวากิเลส ท่ีเคยครองอํานาจบนหัวใจสัตวโลกมานาน 

เพราะฉะนั้น จึงตองผลิตสติปญญา ศรัทธา ความเพียร ข้ึนใหพอกับการปราบ
ปรามกิเลส ไมเชนนั้นก็จะบกพรองในการรบ ความบกพรองในการรบไมใชของดี ตอง
ทําใหบกพรองในผลที่จะพึงไดรับดวย การผลิตสต ิปญญา ศรัทธา ความเพียร ขึ้นให
เหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภทโดยลําดับ ๆ จึงเปนทางแหงชัยชนะของผู
บําเพ็ญจะพึงไดรับอยางสมบูรณ เปนอิสรเสรีในวันหน่ึงแนนอน 

บรรดาสาวกท้ังหลายทานก็ปฏิบัติมาอยางน้ีแทบท้ังน้ัน จนกระทั่งถึงความหลุด
พน ทานหลุดพนจากทุกขไปไดเพราะความตะเกียกตะกาย แลวก็กลายมาเปน สรณํ 



 

เขาสูแดนนิพพาน ๒๙ 

๒๙ 

คจฺฉามิ ของพวกเรา จึงอยาลืม สรณะ สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ ไมใชผูลางมือเปบ แตเปน
ผูตะเกียกตะกายมาแทบลมแทบตายเชนเดียวกับเรา ๆ ทาน ๆ น้ีแล ใหคิดและยึด
ทานเปนตัวอยาง อยาเอาเร่ืองข้ีหมูราข้ีหมาแหงกลางบานกลางเมือง ซึ่งไมมีคุณคาไมมี
ราคาหาหลักเกณฑไมไดมาเปนหลักใจ จะกลายเปนคนเหลวไหลเหลวแหลกแหวกแนว 
หาความดี หาความพนทุกข หาความสุขความเจริญ หาหลักหาเกณฑไมเจอตลอดวัน
ตาย เม่ือเปนเชนน้ันความเอิบอ่ิมในงานและผลของงานก็ไมมีภายในใจ ฉะน้ันจงพากัน
ตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัต ิ

พระธรรมของพระพุทธเจานั้นใหมเอี่ยมอยูเสมอ อยาลืมวาใหมเอี่ยมเสมอ
มัชฌิมาปฏิปทาคือธรรมใหมเอี่ยม ไมอับเฉา ไมเกาแกครํ่าคราชราเหมือนวัตถุตาง ๆ 
ที่เราใชมานาน มัชฌิมาคือทามกลาง ธรรมเปนที่เหมาะสมแกการแกกิเลสทุกประเภท
อยูตลอดมา สุดทายก็เปนมัชฌิมาในหลักธรรมชาติ เพราะการแกกิเลสหลุดพนไปแลว
ภายในจติ กลายเปนจิตมัชฌิมาคือเสมอตัวภายในใจตลอดไป 

อยาเอาใครมาเปนแบบเปนฉบับ ย่ิงกวาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ สวน
มากจิตมักจะเอาสิ่งที่ต่ํามาเปนแบบฉบับ นั่นละจึงตองพูดวา อยาเอาใครมาเปนแบบ
ฉบับนอกจากพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ครูบาอาจารยท่ีทานพาดําเนินมาดวย
ความดีความชอบ ดวยความเหมาะสม อันเปนคติตัวอยางดีอยูแลวสําหรับเราผูมุงหนา
ไปศึกษากับทาน ทานก็เอามาจากวิธีการของพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เหมือน
กัน 

หากเกิดความทอถอยออนแอข้ึนมา ใหรําพึงถึงปาชาความเกิดตายที่จะเผาเรา
อยูตลอดไป วาน้ีเปนของดีแลวหรือ การตะเกียกตะกายเพื่อความเพียรนั้น แมจะมี
ความทุกขยากก็เปนการตัดทอนภพชาติใหนอยลง มากกวาน้ันก็ตัดภพชาติอันเปนกอง
ทุกขท่ีใหญหลวงออกไดจากจติใจ ผานพนไปไดโดยอิสรเสร ี ไมมีกิเลสประเภทตาง ๆ 
แมละเอียดสุดเขาย่ํายีบังคับจิตใจนั้น ชื่อวาเปนผูมีอิสระเหนือโลกสงสารอันเปนสมมุติ
โดยประการทั้งปวง ดวยอํานาจแหงความพากเพียร ดวยอํานาจแหงความ
ตะเกียกตะกาย เพราะฉะนั้น จงถือความพากเพียร ความตะเกียกตะกาย ความอุตสาห
พยายาม น้ีเปนหลักชัยหรือหลักดําเนิน เราจะถึงความพนทุกขในวันใดวันหน่ึงแนนอน 
ใครไมมีอํานาจมาบังคับหรือใหคะแนนเรา เราเปนผูใหคะแนนเราเอง 

เอาละอธิบายเพียงเทาน้ี 


