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เรื่อง อยามัวเมาความจํา 
 
 อาศัยหลักวิชามาสอนมันไมทันไมถึงใจการโตตอบอะไรก็ดี ปญหาในแงตาง ๆ เราจะ
ไปหาคําตอบที่ไหน ในคัมภีรทานไมมีไวทุกแงทุกมุมพอเราจะไปหามาตอบใหทันกับ
เหตุการณซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้น แตเราเรียนธรรมภายในจิตใจดูซิ เรียนใหรูถึงเหตุถึงผล
ภายในจิตใจ ทั้งโลกและธรรมกระจางกันทั้งสองดานแลวเอาซิ จิตจะของที่ไหนขัดที่
ไหน เมื่อจิตไมติดตัวเองเสียเทานั้นแหละมันไมติดอยางอื่น สําคัญที่มาติดตัวเองมา
หลงตัวเองนั่นซิไปไหนไมรอด เพราะฉะนั้นจึงใหเรียนตัวเอง  
 
 พระพุทธเจาสอนไวแคบ ๆ แท ๆ ละ แตมันลึกซึ้ง เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ สอน
ความจริงแท ๆ นี่ นี้แลเร่ิมแรกจุดของงานที่จะกระจายออกไปทั่วโลกทั่วสงสาร ใหรู
แจงแทงตลอดไปวา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ จะแจงไปทั่วสรรพางครางกายก็ออก
จากน้ีเสียกอน กระจายออกไปออกจากนี้ก็กระจายไปทั่วโลก โลกวิทู รูแจงเห็นจริงโลก
สงสาร คืออันนี้ฉันใดอันนั้นก็ฉันนั้น ไมตองไปเที่ยวดูเที่ยวถามใครละ เห็นอันนี้ชัดเจน
ภายในตัว เพราะมันเหมือนกันในโลกอันนี้ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เมื่อรูนี้ชัดแลวแตก
กระจายไปหมดรูไปหมดจะวายังไง ทีนี้จิตไมมีอัดไมมีอั้นไมมีติดของตัวเอง ไมมีอะไร
มาปกคลุมหุมหอ มันดีดตัวไดอยางคลองแคลวทีเดียว พูดถึงเร่ืองอรรถเรื่องธรรมก็
แสดงออกปุบ ๆ ๆ จะวาไง นี่เรียนธรรมพระพุทธเจาใหเรียนอยางนี้  
 
 ที่นําธรรมมาสอนโลก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธซึ่งนับเพียงพอประมาณเทานั้น ก็ออก
จากพระทัยนี่ ทานไมไดไปหาศึกษาที่ไหนมาเลยเฉพาะธรรมแลว เร่ืองโลกตองศึกษา 
แตเร่ืองธรรมแลวพระองคเปนสยัมภู ทรงรูเองเห็นเองดวยการปฏิบัติใหถึงความจริง
โดยพระองคเอง เมื่อถึงความจริงรูความจริงแลว สอนคนสอนสัตวโลกทําไมจะไมจริง 
ผูที่หาของจริงอยูแลวทําไมจะไมยอมรับ ของจริงมีอยูนี่  
 
 นี่สาวกออกมาจากสกุลตาง ๆ พระราชามหากษัตริย พอคา เศรษฐี กุฎมพี ชาวนา คน
ยากจนเข็ญใจ เขาไปแลวเปนศากยบุตรทั้งหมด ใครเรียนมากเรียนนอยขนาดไหนพระ
องคไมเห็นวานี่นะ ทางโลก มาเถิด เอหิภิกขุอุปสัมปทา เธอจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรม
วินัยเรากลาวดีแลวหรือธรรมเรากลาวดีแลว จงประพฤติตนเพื่อความสิ้นสุดแหงทุกข



เถิด ถาผูที่ยังไมไดส้ินสุดแหงทุกข ผูที่ส้ินสุดแลวมาบวชทีหลังน้ีก็ไมทรงรับสั่งอยางนั้น 
ประทานโอวาทไปอีกแบบหนึ่ง เปนภิกษุมาเถิดธรรมเรากลาวดีแลว เทานั้นพอ นี่ผูที่
สําเร็จไปแลวจึงมาบวชก็มีแตเปนสวนนอย  
 
 สาวกเหลานี้ทานไปเรียนที่ไหนมา ทําไมทานจึงสอนโลกไดแมนยํานัก สรณํ คจฺฉามิ สร
ณํ คจฺฉามิ เราถือทุกวันนี้ ถาทานไมเกงไมเลิศทั้งทางดานจิตใจ ไมเลิศทั้งการอบรมสั่ง
สอนจะไป สรณํ คจฺฉามิ ไดยังไง มันไมถึงใจโลกพอที่จะ สรณํ คจฺฉามิ ไดนี่นะ นี่เรียน
กันมาจนคัมภีรแตก คนไหนบางพอที่จะเปน สรณํ คจฺฉามิ ใหโลกเขากราบไหวไดสนิท
ใจมันไมมีนี่นะ เอาแตความจํามาอวดน้ําลายกันเฉย ๆ ความจํามันจะเหมือนความจริง
ไดยังไง  
 
 ความจริงมันรูจริงเห็นจริง เพราะทําจริง ปฏิบัติจริง รูจริงเห็นจริง พูดไดจริง ๆ ตาม
หลักธรรมชาติที่เปนจริงแลวใครจะคานได คานไมได มันตางกันที่ตรงนี้ เพราะฉะนั้น
ใหเรียนใหถึงของจริง ของจริงสมัยครั้งพุทธกาลกับของจริงครั้งน้ีเหมือนกัน ทุกขัง 
อริยสัจจัง คงเสนคงวา สมุทัย อริยสัจจัง ก็คงเสนคงวา นิโรธ อริยสัจจัง ก็คงเสนคงวา 
มัคคปฏิปทา อริยสัจจัง ก็คงเสนคงวา เอาเดินซิ ไมมีอะไรบกพรองเลยธรรมของพระ
พุทธเจา  
 
 มันบกพรองอยูที่ตัวของเราเทานั้นแหละ เอา ฟตตัวของเราขึ้นใหมีความสมบูรณ สติ
ฝกอยานอนใจ อยาอยูเฉย ๆ อยาเห็นอะไรดียิ่งกวาเร่ืองธรรมของพระพุทธเจา ในขณะ
เดียวกันอยาเห็นอันใดดียิ่งกวาการตั้งสติ ตั้งมันทั้งวันทั้งคืน สติเปนของตั้งได เปนของ
บํารุงใหมีความสืบตอกันโดยลําดับจนมีกําลังแกกลาสามารถได ปญญาก็เหมือนกัน ที
แรกเริ่มฝกหัดก็ลมลุกคลุกคลาน เพราะไมเคย พิจารณาแยกแยะอะไรมันก็ไมเขาใจที
แรก  
 
 ก็เหมือนเราเอาจอบเอาเสียมไปขุดภูเขาทั้งลูก ปรากฏเปนอยางนั้นละทีแรก โห จน
เกิดความทอใจ จะพิจารณาไดยังไงจิตใจของเราก็มืดตื้อ กิเลสตัณหาก็ยิ่งหนาแนน แล
วจะไปขุดไปฟนหรือไปพิจารณากันรูไดยังไง นี่เวลาไมมีกําลัง สติปญญายังไมมีเปน
อยางนั้นความรูสึกของเรา พอพยายามเขาไปเรื่อย ๆ ไมหยุดไมถอย สติปญญาก็คอย
แสดงกําลังตัวออกมาใหเห็นโดยลําดับ ๆ ทีนี้ความกลาหาญก็มีขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจากการ



พิจารณาก็ประจักษเร่ือย ๆ ไป ทีนี้สติปญญาก็ยิ่งเดน เดนเรื่อย นั่นการฝกเปนอยาง
นั้น ขอใหมีความขยันหมั่นเพียร  
 
 นักบวชตองเปนนักอดทน ไมอยางนั้นสอนโลกไมไดถาสอนตนไมได คนไมมีความอด
ความทน คนไมมีความอุตสาหพยายาม ไมมีความพากเพียร เปนคนขี้เกียจ สอนตน
เองก็ไมไดแลวจะเอาอะไรไปสอนคนอื่น หาหลักเกณฑไมไดเลย เพราะฉะนั้นหลัก
สําคัญที่จะชําระกิเลสออกจากจิตใจ ตองอาศัยความพากเพียรมีสติปญญาเปนหลัก
สําคัญ เปนเครื่องมือที่ทันสมัย  
 
 ประมวลลงมาในธรรม ในโลกน้ีไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาธรรม เราแนใจจนหาที่แยงไมได
ในหัวใจเราก็ดี นี่หมายถึงปจจุบันนี้ทุกวันเวลานี้ ตั้งแตกอนก็เปนอีกอยางหนึ่งซึ่งเคย
เลาใหหมูเพื่อนฟงแลว เกิดความสนใจในศาสนา เกิดความเลื่อมใสพระกรรมฐานก็
เล่ือมใสมาก ตั้งแตเร่ิมตนออกบวชถาเห็นพระกรรมฐานมาพักอยูที่วัด เราตองไปถึง
กอนเพื่อนหมด ไปศึกษาปรารภกับทาน ทานพูดใหฟงมันจับใจ จิตใจมันชอบกล จึงได
ออกกรรมฐาน เวลาเรียนเสร็จแลวก็ออก  
 
 ในขั้นเริ่มแรกอานหนังสือธรรมะธัมโม เฉพาะอยางยิ่งประวัติของพระพุทธเจา พุทธ
ประวัติ เกิดความซึ้งจนถึงกับน้ําตารวงเรื่อย ๆ เกิดความสงสารพระองคดวย เกิดความ
อัศจรรยในผลของพระองคที่ทรงไดรับดวย แลวจิตก็มีความกระหยิ่ม และอานประวัติ
ของสาวกองคนั้น ๆ ที่ออกมาจากสกุลตาง ๆ มาแลวมาเปนแบบเดียวกัน ไมไดคํานึง
ถึงความอดอยากขาดแคลนอะไรทั้งน้ัน มุงแตอรรถแตธรรมเพื่อความพนทุกขโดย
ถายเดียว องคไหนออกมาจากสกุลใด สกุลพระราชามหากษัตริย เศรษฐี กุฎมพีขนาด
ไหน ไมเอาเรื่องสกุลมาเกี่ยวของเลย เอาแตหนาที่ของพระเต็มเม็ดเต็มหนวยจนได
บรรลุธรรม เมื่อบรรลุธรรมแลวสอนใครได มันแตกฉานแลวภายในหัวใจนี่ ไมมีอะไร
มาปดมาบังก็ฉะฉานนะซิ พูดไดตามความสะดวก ออกมาจากใจที่เปดเผยอยูแลวโดย
ปรกติ  
 
 เราพยายามฝกหัดทีแรกก็ลมลุกคลุกคลานเหมือนกัน เร่ิมแรกจริง ๆ ตั้งแตเราบวชเรา
อยูวัดโยธานิมิต หนองขอนกวาง กรมทหารฯ นี่ แตเราเลื่อมใสทางภาวนา ถึงไดมา
เรียนถามทานพระครูวาภาวนาจะทํายังไง กระผมมีความสนใจอยากจะภาวนาดวย ทาน
ก็สอนวา พุทโธ นะแหละ ผมก็ภาวนา พุทโธ นะแหละ พอวางั้นเอา พุทโธ เร่ือย เวลา



จะหลับจะนอนเราไวเวลา ๑ ชั่วโมง หยุดเรียนหนังสือ ๑ ชั่วโมงนั่นละทําภาวนา อยาง
นั้นเปนประจําไมเคยลดละ ภาวนาพุทโธ ๆ ทําไปก็ไมคอยสงบ หลายครั้งหลายหนไป
สงบที่นี่ พุทโธ ๆ ปรากฏวาจิตมันแนวเขา ๆ จิตที่คอยแนว ๆ สงบลงไปโดยลําดับ ๆ  
 
 มันเปนจุดแหงความสนใจเหมือนกันนะ ทําใหเกิดความสนใจ สติก็ดีขึ้น ๆ แลวจิตก็
ลงถึงที่กึ๊ก โอโห พอจิตลงถึงที่ หือ ทําไมจึงเปนอยางนี้ ตื่นเตน จิตใจรูสึกมีความตื่น
เตนพูดไมถูก เปนเรื่องอัศจรรย คงอันนั้นละความตื่นเตนนี่ละ เราเขาใจวาความตื่น
เตนนี่ไปรบกวนจิตที่สงบนั้นใหถอนตัวขึ้นมาเสีย สงบลงไปไมนานนะ แตพอจับไดชัด
เจนถึงเร่ืองหลักฐานของจิตที่วาสงบลงไปแลวเปนอยางไร ซึ่งเราไมเคยเปนเลย มาเปน
ที่วัดโยธานิมิต ตะลอมลงไป ๆ พุทโธ ๆ พุทโธหายเงียบไปเลย จิตก็หยุดกึ๊กเลย ลงถึง
ที่เลย ขาดออกไปจากทุกส่ิงทุกอยาง มีเดนอยูแตจิตซึ่งเปนของอัศจรรยอยางยิ่ง  
 
 นั้นแหละมันเกิดความตื่นเตนดีใจอะไรก็แลวแตจะพูด เราไมเคยเห็นอยางนั้น แตไม
นาน คงจะเปนเพราะความตื่นเตนไปเขยามันเสีย จิตเลยถอนออกมา พยายามทําเทาไร
ก็ไมไดที่นี่ โอย เสียใจทําไมได ก็ทําอยูทุกวันนั่นแหละ ความจริงจิตไปคาดผลที่เคยเกิด
ขึ้นมาแลว อยากใหมันเปนอยางนั้น ๆ ลืมภาวนาซึ่งเปนหลักปจจุบันอันจะยังผลใหเกิด
นี้เสีย มันไปยุงกับเรื่องอดีต อารมณอดีตนั่นแหละมันไมเปน ทีนี้พอจาง ๆ ไป พอ
ปลอยอารมณอดีตมาภาวนา เปนอีก พอเปนแลวจิตก็เปนบาอีกแหละ ขยับเขาใส
อารมณอดีตอยูนั่น อยากใหมันเปนอยางนั้นอีกอยูอยางนี้ เลยอยากใหเปนอยางนั้น ๆ 
อยูโนน อยูนอก ลืมนี้เสีย  
 
 จนกวาจะออกภาวนาจริง ๆ นี่เราเปน ๓ หนเทานั้นละ เรียนหนังสืออยูถึง ๗ ปเปน
เพียง ๓ หนเทานั้น เปนอยางมากน่ีนะ ลงถึงขนาดที่วาอัศจรรยเต็มที่ ลงกึ๊กเต็มที่แลว
ขาดหมดเลย อารมณอะไร ๆ ขาดหมดเลยในเวลานั้น เหลือแตรูอันเดียว กายก็หาย
เงียบเลย มันอัศจรรยละซิ นี่ละเปนเครื่องฝงจิตใหมีความสืบตอที่จะออกปฏิบัติ กลา
พูดใหหมูเพื่อนฟงไดในที่เปดเผย วาผมนี้จะเรียนจบแคเปรียญ ๓ ประโยคเทานั้น 
สวนนักธรรมจะไดแคไหนไมสําคัญ สําคัญที่เปรียญนี้ใหได ๓ ประโยคแลวผมจะออก
ปฏิบัติ แตเราไมไดบอกนะวาผลของเราที่เคยปฏิบัติมา เปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจ หรือ
ทําจิตใจใหเปนเครื่องดูดดื่ม เราไมไดบอก  
 



 พอจบประโยค ๓ แลวทีนี้อยูไมได คําสัตยเราตั้งไวแลววาตองออก เหมือนกับใบไม
มันเหลืองไปหมด ถูกผูใหญทานบังคับไววาไมใหไปที่ไหน ยังไมใหออกอะไรอยางนี้ 
แตเราไมคาน ความจริงภายในจิตมันหากไมรับ อยางไรก็จะตองออกเทานั้น ถาไมออก
แลวก็เปนโมฆภิกษุ คือขาดความสัตยความจริงแลวเกิดประโยชนอะไร จะเรียนไปสัก
รอยประโยคก็ไมเห็นเกิดประโยชนอะไร เมื่อฆาความสัตยความจริงของตัวใหฉิบหายลง
ไปแลวไมเกิดประโยชน อยางไรตองออกถายเดียวเทานั้น ก็เหมือนอยางเทวดาชวยนะ 
ตอนที่อยูกรุงเทพฯ เราอยากออกทุรนทุรายจะตาย ปรากฏวาสมเด็จมหาวีรวงศ องค
วัดพระศรีมหาธาตุ ทานออกไปตางจังหวัด เราไดโอกาสเทานั้นเปดหนีเลย  
 
 เรายังไมลืมนะคําสัตยาธิษฐานของเราที่ตั้งกอนตอนพรุงน้ีเชาเราจะออกเดินทาง เรา
เอาอยางเร็วขนาดนั้นนะ เพราะถาเปนผลไมก็เรียกวามันจะหลนอยูแลว คือจะออกอยู
แลว กลางคืนตั้งสัจอธิษฐานหากวาขาพเจาออก ๑) ขาพเจาออกไดดวย และออกไป
แลวปฏิบัติธรรมถึงความมุงหมายที่เราไดปรารถนาไวหนึ่ง ขอใหนิมิตในทางฝนก็ตาม 
หรือจะรูในทางดานภาวนาก็ตาม ใหเปนของอัศจรรย เราเอาความอัศจรรยในนิมิต จะ
เปนความฝนก็ตาม จะรูดวยทางภาวนาก็ตาม เรายอมรับทั้งสองอยาง เพราะเราภาวนา
อยูทุกวันไมเคยละเรียนหนังสืออยูก็ดี ๒) ถาออก-ออกได คือวาออกจากทางเรียนที่ผู
ใหญบังคับไวนี้ได แตไมเกิดผลอะไร ก็ใหแสดงนิมิตแบบนั้น แบบออกไดแตไมมีผล
ใหเห็นไดอยางชัด ๆ ๓) ออกไมไดดวยและไมมีผลอะไรดวย ก็ใหเห็นอยางชัด ๆ ๓ 
ขอดวยกันตั้งสัจอธิษฐาน  
 
 เวลาไหวพระสวดมนตเสร็จเรียบรอยแลวก็ตั้งสัจอธิษฐานอยางนี้ แลวก็นั่งภาวนาพอ
สมควร ก็ไมรูอะไรไมเห็นอะไร นอน อยูวัดบรมนิวาสลืมเมื่อไร มันก็ ๖ ทุมแลวแหละ 
นอนลงไป ประมาณสักตี ๔ นี่มันฝนอะไรพิสดาร โอโฮ อัศจรรยจนกระทั่งทุกวันนี้
ความฝนนะ พอหลับลงไป แตฝนตอนจวนสวางคือตอนตี ๔  
 
 ปรากฏวาเหาะขึ้นอากาศโนน เหาะรอบพระนครหลวง แตไมใชนครหลวงกรุงเทพฯ 
เรานะ นครอะไรแปลกอัศจรรย เหมือนนครเทพ เหมือนเทวสถาน เราเหาะรอบพระ
นคร ๓ รอบ พระนครนี้มองสุดสายหูสายตา มองลงไปตึกรามบานชองเปนเหมือนหอ
ปราสาท ประดับดวยทองคําดวยเพชรดวยพลอยอะไรอยางนั้น แพรวพราวไปหมด
อัศจรรยจนกระทั่งทุกวันนี้นะ โอโฮ เมืองอะไรถึงเปนอยางนี้ มันไมใชมุงหรือปลูกสราง
กันดวยวัตถุตาง ๆ เหมือนมนุษยทั้งหลายสรางกัน เชนดวยอิฐดวยปูนดวยไมดวยดิน



เผาอะไรเหลานี้ มันไมมีอยางนั้นนี่ มองลงไปมันเปนทองเหลืองอรามไปหมดเลย 
แพรวพราวอัศจรรย เหาะไปเรื่อยชมเรื่อย เหาะรอบพระนคร ๓ รอบนี้เกิดความ
อัศจรรยจนถึงใจเหมือนกัน เพลิน ถึง ๓ รอบแลวก็ลง พอลงมาถึงที่กึ๊กรูสึกตัวตื่นขึ้น
มา  
 
 มันก็คงจะเริ่มตั้งแตตี ๓ ฝนนี่นะ รูสึกตัวขึ้นมาก็เปนตี ๔ เวลาตี ๔ พอดี โอโห มี
ความกระหยิ่มเต็มที่ อยางไรก็สําเร็จตามความมุงหมายไมสงสัยความฝนนี้ เราไดตั้ง
เปนสัตยาธิษฐานอยางเต็มที่แลว จิตแนวแนที่สุดในขณะที่ตั้งสัตยาธิษฐาน ไมได
วอกแวกคลอนแคลนเลย เราแนใจอยางไรเรา ๑) เราตองไดออก ๒) ออกแลวเราตอง
สําเร็จตามความมุงหมายของเราโดยไมสงสัย  
 
 พอตื่นเชามาแลวมีความดีใจภูมิใจ โอโห เย็นไปหมดวันนั้น พอฉันเสร็จแลวก็ไปกราบ
ลาสมเด็จองคเกา สมเด็จฯ ติสฺโส อวน วัดบรมนิวาส เออ เจาจะไปก็ดีใหไปชวยที่วัด
สุทธจินดาหนอยนะวางั้น เกลาฯก็จะไปทางโนนแหละก็วางั้น เราจะไปทางโนนตางหาก
แตเราไมไดหวังจะชวย ก็เพื่อใหทานเปดโอกาส เกลาฯก็จะไปทางโนนแหละ เออไปได 
วางั้นเราก็เตรียมตัวออกเดินทางในวันนั้นเลย ขึ้นรถมานอนโคราช แลวก็เลยไปจํา
พรรษาที่จักราช ปนั้นไปจําพรรษาที่อําเภอจักราช  
 
 ไดภาวนาเต็มเม็ดเต็มหนวย เพราะตั้งแตออกไปตั้งหนาตั้งตาเอาจริงเอาจัง คราวนี้เรา
จะใหเห็นจิตที่เราปรากฏ ๓ ครั้งนั้นใหไดทีเดียว คราวนี้จะไมใหมันเปนอยางที่เปนมา
แลว ๒ ป ๓ ปถึงปรากฏหนหนึ่งน้ีไมเอา คราวนี้จะเอาใหมันอยูมือทีเดียว ตั้งแตออก
มาก็เอาจริงเอาจัง นิสัยเราเปนอยางนี้ ไมวาจะอยูที่ไหนมีแตภาวนาทั้งน้ัน เร่ืองการ
เร่ืองงานอะไรไมยุง มายุงไมได จิตมันก็เร่ิมขึ้น ๆ ปรากฏเดน ปรากฏเรื่อยอันนั้นที่นี่ 
เวน ๒ คืน ๓ คืนปรากฏ ๆ ตอไปก็ปรากฏทุกคืนแนว ๆ สมาธิเกงมาจากโนน แตมัน
มาเสื่อมอยางที่เคยเลาใหฟง มันมาเสื่อม พลิกไดอีกตอนไปอยูกับทานอาจารยมั่น จาก
นั้นมาก็เรงใหญ เรงจนจะเอาเปนเอาตายจริง ๆ ก็พรรษา ๑๐ นี่แหละ  
 
 โอโห ตั้งแตเราบวชมานี้ พูดถึงเร่ืองความหักโหมทางรางกายนี้ พรรษา ๙ ลวงไปแลว
นั่นแหละ ไปเขาพรรษา ๑๐ นี่หนักมาก ทางรางกายนี้หนักมาก ทางจิตใจมันก็เขมแข็ง
อยูแลว ทางรางกายมันหนักมาก เพราะวาเราไดนั่งถึงตลอดรุง ๆ นี่นะ นั่งแตละคืน ๆ 
นี้ โอโห มันเหมือนตายไปแลวฟนกลับคืนจะวาไง เพราะเหตุใด เพราะเหตุวาจิตมันไม



ไดอยางใจทุก ๆ ครั้งไปที่เรานั่งตลอดรุง บางคืน ๖ ทุมยังลงกันไมได นั่นแหละที่มัน
บอบช้ํามาก คนทางดานปญญา นี่แหละที่วาปญญาอบรมสมาธิ เราไดจากการพิจารณา
ของเรานี่ เมื่อสติปญญาทันกับเหตุการณตาง ๆ เชน ทุกขเวทนา เปนตนแลว 
ทุกขเวทนาก็ดับพึบลงไมมีอะไรเหลือเลย แมรางกายที่นั่งโดอยูก็หายเงียบไปจากความ
รูสึก เหลือแตความรูลวน ๆ ซึ่งเปนของอัศจรรย นี่ไดจากความเด็ดเดี่ยวอาจหาญ ได
จากความจนตรอก ทุกขเวทนามันตีตอนเรา เหมือนกับวาเราจะแหลกเปนผุยผงไปโนน 
แตสติปญญาก็บุกเบิกออกจนได เราจึงกลาพูดวา คนเราไมใชจะโงอยูตลอดเวลา เมื่อ
ถึงคราวจนตรอกแลวมันหาทางออกได ฉลาดได เราก็เห็นเรื่องของเราที่เคยเปน  
 
 ตั้งแตยังไมเขาพรรษามันเรงใหญแลวความเพียร เพราะจิตไมเส่ือมแลวตั้งแตเดือน
เมษาฯมาแลวไมเส่ือม จนกระทั่งถึงเขาพรรษา มันนั่งตลอดรุงมาไมทราบกี่คืนแลว เอา
ใหญจริง ๆ นี่ เพราะเหมือนกับผูกอาฆาตนะ อาฆาตเรื่องความเสื่อมของจิตนี่ คราวนี้
จะเสื่อมไปไมได เส่ือมคราวนี้ใหตายเสียเลย เอา ๆ สูกันขนาดนั้นทีเดียว ไอเร่ืองจะ
ถอยนี้ไมมี ถาจิตดวงนี้จะเสื่อมก็ใหตาย เอาตายเทานั้นละวากัน มันก็ฟาดกันอยางหนัก  
 
 เวลานั่งตลอดรุงนี้ โอโห ทุกขเวทนา ถาวันไหนมันลงไดงาย เชนอยางนั่งประมาณสาม
ส่ีชั่วโมงมันลงได นี่ก็ไมบอบช้ํานะรางกายของเรา นั่งเวลาเทากันก็ตามสําคัญที่จิต ถา
วันไหนจิตพิจารณายากลําบาก วันนั้นสุขภาพของเรานี่โทรมมากทีเดียว ทรุดโทรมมาก 
เจ็บปวดมาก วันไหนพิจารณาไดอยางใจ พอกําหนดปบไดความ ๆ พิจารณาไปปบ ๆ 
ไดความ เดี๋ยวก็พุงลงเลย พอถอนขึ้นกําหนดพิจารณาอีกไดความอีก ไดเร่ือย กวาจะ
ตลอดรุงมันรวมถึง ๓ หน ถอนมาถึง ๓ หนตลอดรุงพอดี  
 
 วันเชนนั้นลุกออกจากที่ไปไดอยางสบาย เหมือนกับเราไมไดนั่งตลอดรุงถาวันไหนจิตดี
อยางนั้น ถาจิตไมดีนั่นซิ คือปญญาไมทันกันกับเหตุการณที่เกิดขึ้น นั่นละรูสึกวาทุกข
มากที่สุด พรรษานั้นตั้งแตเราบวชมานี้เกี่ยวกับเรื่องรางกายเปนพรรษา ๙ พรรษา ๑๐ 
ออพรรษา ๙ ออกไปแลว ตั้งแตเดือนเมษาฯของพรรษา ๙ ที่ลวงไปแลว ตอนนั้นเรา
เรงใหญจนกระทั่งออกพรรษา จากน้ันมาเราก็ไมเคยนั่งตลอดรุงอีกเลย นี่เปนความ
ลําบาก  
 
 ทีนี้จิตก็เปนสมาธิไดแนและแนตั้งแตนั่งสมาธิตลอดรุงไดนั้น แน ๆ ขนาดที่วา เออ 
ตองอยางนี้ ทีนี้ไมเส่ือม นั่นรูนะรูในจิต เหมือนกับวามันขึ้นพัก เปนพักของมัน ปบ 



เกาะติดกันปบไมตก พูดงาย ๆ วาไมเส่ือม มันแน ก็ไมเส่ือมจริง ๆ สวนปนขึ้นไปขาง
หนา ปนขึ้นไปสูงขึ้นไป ๆ มันก็ปนตก ๆ เพราะยังไมไดจังหวะไมไดที่ของมัน มันยังไม
ชํานาญ ปนขึ้นไปตกลงมา ๆ พอปนขึ้นไปเต็มที่อีกติดปบ ๆ อีกไมเส่ือม แนะ มันรูกัน
ชัด ๆ เปนขั้น ๆ ของมันอยางนั้น แตใครอยามาคาดไมไดนะ พูดตามเรื่องความจริง
ของใครของเรา จะมาคาดไมได  
 
 หลังจากนั้นจิตก็เปนสมาธิแนว เอา กําหนดเมื่อไรเปนสมาธิตลอดเวลาอยูแลวนี่จะวา
ไง ยืนเดินนั่งนอนเปนสมาธิอยูตลอด จิตสรางฐานไดอยางมั่นคงเหมือนกับหินภูเขาทั้ง
ลูก จิตมันแนนปงเชียวแตมันไมออกทางปญญา มันติดสมาธินี้เสีย จึงไดคนทางดาน
ปญญาเมื่อไดรับการดุดาวากลาวจากพอแมครูอาจารยมั่นแลว จึงไดออกพิจารณา เมื่อ
ออกพิจารณาคนควา ก็สมาธิมันพรอมอยูแลวที่จะเปนอุปกรณหรือเปนเครื่องสนับสนุน 
แตปญญามันไมทํางานเฉย ๆ เพราะฉะนั้นจึงเปนปญญาใหไมได  
 
 นี่เราก็แนใจวาสมาธิจะเปนขนาดไหนก็ตามเถอะ ถาลงไมไดใชปญญาออกคิดแลว 
สมาธิจะทําปญญาใหเกิดขึ้นไดเองน้ีไมมีทาง วางี้เลย เราเชื่อเพราะเราติดสมาธิมาตั้ง ๕ 
ป ๖ ป พอออกพิจารณาเทานั้นมันก็คลองแคลวที่นี่ พิจารณาอะไรก็เพราะจิตไมกังวล
กับอะไรนี่ จิตมันอิ่มตัว จิตอยูในสมาธิจิตมีความสงบ ก็เรียกวาจิตอิ่มตัวไมหิวโหยอะไร 
กับอารมณอะไร รูป เสียง กล่ิน รส เครื่องสัมผัส ไมมายุง  
 
 มีแตความสงบ..จิต เย็นใจอยูตลอดเวลา ทีนี้เวลาเราออกทางดานปญญาจะพิจารณา
ในแงใด ๆ มันเปนหนาที่การงานแงนั้นจริง ๆ มันไมไดสนใจกับอะไร ตั้งหนาตั้งตา
ทํางานนั้นจริง ๆ เพราะไมหิวไมโหย ไมมีอะไรมาแยงมาชิงเอาจิตดวงนี้ไปดวยความหิว
โหย มันไมมี พิจารณาอะไรมันก็รูแจงเห็นชัดโดยลําดับ ๆ เอะ ชอบกล ๆ จากน้ันก็พุง
เลยที่นี่ เอาละปญญา นี่เราพิจารณาซิ เร่ืองสติปญญาทีแรกมันลมลุกคลุกคลานอยาง
นั้นแหละ ครั้นตอมามันเปลี่ยนมา ๆ ดวยความบํารุงสงเสริมอยูเสมอ ๆ ไมหยุดไม
ถอย ไมละไมปลอยไมวางเปนอยางนั้น จนกลายเปนสติปญญาน้ําซับน้ําซึมไปเลย คือ
ไหลรินอยูทั้งแลงทั้งฝน น้ําซับน้ําซึมไปอยางนั้น สติปญญาอันนี้ก็เหมือนกัน  
 
 เมื่อเห็นคุณคาของสติปญญาแลว กับเห็นผลของสติปญญาที่ทํางานขึ้นมา ในการแก
กิเลสตัดกิเลสน้ีตัดดวยปญญาทั้งนั้น สมาธิเปนแตเพียงวารวมตัวกิเลสเขามาอยูดวยกัน 
เขามาในวงแคบเทานั้น แตไมสามารถที่จะทําลายกิเลสได นี่รูไดชัดขนาดนั้น ปญญาที



เดียวเปนผูชําระหรือตัดกิเลสไดเปนประเภท ๆ ออกไปโดยลําดับเห็นประจักษกับใจ ที
นี้มันก็หมุนติ้ว ๆ ไมมีกลางวันกลางคืน คนเรื่องรางกายมี อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อสุภะ
อสุภังนี้มันเดนมาก สําหรับผมเองอสุภะนี้เดนมากทีเดียว กําหนดกายเจาของใหเปน
หนังไมมี มีแตเนื้อแดงโร ออกจากนั้นกําหนดจากนั้นมันก็พังกันลงไป ยังเหลือแตราง
กระดูก กําหนดจากรางกระดูกใหมันขาดจากกัน มันก็ขาดลงไปโดยลําดับลําดากองอยู
ในดิน ความรวดเร็วของปญญา จากน้ันมันยิ่งเร็ว  
 
 เราถึงเชื่อเร่ืองการฝกฝนอบรมนี่ นานไปมันคลองตัวไป เชนอยางเขาฝกหัดมวยก็
เหมือนกัน จะเปนแชมเปยนแชมเปนมันไปจากลมลุกคลุกคลานนั่นแหละ มันคลองตัว
แลวก็เปนไปไดอยางนั้น นี่ก็เหมือนกัน สติปญญาคลองตัวแลวกิเลสก็ออนกําลังลงไป 
ๆ เวลาเราพิจารณานั้นเหมือนโลกไมมีนะ มีแตงานเราเทานั้นไมมีอะไรเขามาแทรกได
เลย จิตไมสงไมสายไปไหน ตั้งหนาตั้งตาทํางาน ทําดวยความสนใจ ทําดวยความอยาก
รูอยากเห็นอยากเขาใจในสิ่งนั้นจริง ๆ แลวมันก็พนไปไมได  
 
 เมื่อจิตจดจอก็เหมือนกับน้ําไหลพุงลงทางเดียว มีกําลังมาก จิตมีหนาที่ที่จะรูจะเห็นจะ
พิจารณา ปญญามีหนาที่ที่จะพิจารณา จิตเปนผูรูตามเห็นตามปญญาเปนชองเดียว ชอง
เดียว ๆ ขาดทะลุ ๆ ไปเลย จากน้ันมันก็ทะลุไปได  
 
 มันละเอียดจริง ๆ ก็คือเร่ืองกามราคะ ถาหากวาเปนนิสัยสุกเอาเผากินนี้อยางไรก็ตอง
สําคัญตน พอไปถึงขั้นละเอียด ขั้นมันนอนตัวมันหลบซอน หลบซอนจริง ๆ กามราคะ 
แตก็อาศัยสติปญญาคุยเขี่ยขึ้นมาจนได จนเห็นชัดแลวฆาได นี่อันหนึ่ง มันเปนเคล็ดลับ 
เราไมพูดมากกวานี้เดี๋ยวจะไปหมายผูปฏิบัติ  
 
 ขั้นละเอียดเขาไปกวานั้นอีกก็คืออวิชชา อันนี้ก็เคล็ดลับสําคัญอีกเหมือนกัน ทําใหติด
ไดอยางงอมไมรูตัวเลยละ อวิชชายิ่งกลอมไดสนิท กลอมไดกระทั่งสติปญญาที่เปน
อัตโนมัติ ใหนอนใจ แตไมพน สติปญญาอันนี้หมุนตัวอยูตลอดเวลา เดี๋ยวก็มารูก็มา
สะดุดจนได สะดุดแลวก็หมุนติ้วเขาไปในตรงนั้นก็พังกันลง ทลายลงไปเลย นั่นละที่นี่มี
อะไรเหลือ นั่นแหละเรียนโลกจบจบตรงนั้น เรียนสมมุติจบจบตรงนั้น จบตรงอวิชชา
พังทลายลงไปจากใจ ไมมีอะไรเหลือเลย  
 



 เหลือแตใจผูบริสุทธิ์ลวน ๆ เว้ิงวางไมมีอะไรเปนเครื่องหมาย ไมมีนิมิตอะไรเปน
เครื่องหมายภายในจิตใจเลย เพราะไมมีสมมุติ นั่นแหละมันรูแท อันนี้แหละเรียนจบ 
เรียนโลกจบจบตรงนี้ เรียนธรรมจบจบตรงนี้ โลกกับธรรมอยูดวยกัน เรียนโลกจบก็
เรียนธรรมจบ โลกเปนขั้น ๆ ขึ้นไปจนถึงอวิชชาที่ละเอียดที่สุดก็เปนสมมุติ สมมุติก็
เรียกวาโลกไดเหมือนกัน เมื่อเปนสมมุติแลวก็เรียกวาโลกทั้งน้ันแหละ แยกเขาไป ๆ 
เอาจนเขาใจถึงที่แลวหมดไมมีอะไรเหลือเลย ยังเหลือแตความเวิ้งวางเปนอิสระเสรี  
 
 เอา ดูอะไรดูไดเต็มหูเต็มตา ฟงไดทุกอยาง ใครจะตําหนิวาดีก็ตามชั่วก็ตาม รูปจะเปน
รูปขี้ร้ิวขี้เหร รูปสวยรูปงามขนาดไหนก็ตามดูไดหมดที่นี่ นั่นแหละเรียกวาอิสระ หูตาก็
เปนอิสระเพราะใจเปนอิสระ หูตาเปนเพียงทางเดินของใจเทานั้น ตา หู จมูก ล้ิน กาย 
เปนทางเดินของใจออกมาจากอายตนะภายในนี้ออกไปสูอายตนะภายนอก รูป เสียง 
กล่ิน รส เครื่องสัมผัส เมื่อจิตใจปลอยวางหมดเสียแลว สมมุติกับวิมุตติไมเขากันแลว 
อยูคนละฟากแลว ทําอยางไรก็อยางนั้น  
 
 คําวาคนละฟากนี้ก็เปนขอเปรียบเทียบ ยกขึ้นมาเฉย ๆ นะ จิตนั้นเราจะพูดวาฟากนั้น
ฟากน้ีไมได รูเดนอยูอยางนั้นแหละ แตเราจะวาเปนลักษณะใดพูดไมได อันนั้นไมใช
สมมุติ สมมุติเราพอเทียบเคียงกันได แมเชนนั้นทานก็ยังบอกวาจิตบริสุทธิ์ ก็เปน
สมมุติอันหนึ่งเหมือนกัน ถาไปเกี่ยวของกับธรรมชาติอันนั้น นิพพานบาง วิสุทธิจิตบาง 
หากมีแตชื่อ ไปใหชื่อทั้งนั้น ๆ นี่นะ ตัวจริงจริง ๆ ไมเปนอยางนั้น โลกมีสมมุติก็ตอง
ทํากรุยหมายปายทางไวใหเขาอกเขาใจกัน ทานก็วาไปยังงั้น รูตัวเองแลวไมมีปญหาละ 
จะมีชื่อไมมีชื่อไมสนใจ ก็เหมือนกับเรารับประทานอิ่มเต็มที่แลว จะมีลักษณะทาทาง
อยางไรคนอิ่มอาหาร ความอิ่มนั่นเปนลักษณะอยางไรไมจําเปนตองถามใคร ถึงจะ
อธิบายก็อธิบายไมถูก  
 


