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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๒๓

งานของผูต อ งการความพนทุกข
จิตเปนสิ่งที่ละเอียดมากเกินสิ่งทั้งหลายในโลก ไมมีสิ่งใดที่จะมีความละเอียดยิ่ง
กวาจิต แมจะอยูในอํานาจของสมมุติก็ยังมีความละเอียดอยูตามหลักธรรมชาติของตน
ยิ่งพนจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแลว เพียงแตรูเทานั้น จะพูดออกมาในแงใด มัน
เปนเรื่องสมมุติเสียทั้งมวล พูดไมได นักปราชญทานจึงแยกออกมา เพราะโลกอยูใ น
สมมุติมีสมมุติ ธรรมไมแยกออกมาเปนสมมุติก็เขากันไมได ดวยเหตุนี้ทานจึงแยกออก
มา เชนวานิพพานเปนตน ใหชอ่ื ธรรมชาติอนั นัน้ แหละ สอุปาทิเสสนิพพาน ไดนิพพาน
ทั้ง ๆ ที่ยังทรงธาตุทรงขันธอยู อนุปาทิเสสนิพพาน ผานจากธาตุขนั ธไปเรียบรอยแลว
หมดความรับผิดชอบซึ่งเกี่ยวกับสมมุติโดยประการทั้งปวง
ทานเรียกวาอนุปาทิเสส
นิพพาน สุดทายก็วาทานไปนิพพาน แตธรรมชาติที่ถูกใหชื่อใหนามนั้นไมไดเขากันกับ
คําเหลานีไ้ ดเลย
คําวาเชนนี้ผูฟงอาจเขาใจผิดได ผูท ร่ี ใู นความเปนนิพพานของตนเทานัน้ เขาใจ
แนบสนิทกับความจริงนี้ มีกี่รอยกี่พันองคจะไมมีใครแยงกันเลย ที่แยกออกมาเชนนั้นก็
เพราะโลกมีสมมุติดังที่กลาวแลว เพียงอยูในธาตุในขันธ ขณะที่ไมใชธาตุขันธ คือขันธ ๕
นี้ ระงับเสียใหหมด เชนทานเขาสมาธิสมาบัติ คําวาสมาบัติก็ยังเปนสมมุติ สมาธิก็เปน
สมมุติ แตธรรมชาติที่เปนวิมุตตินั้นอาศัยอันนี้อยู เขาสูอ นั นีแ้ ลวระงับสมมุตทิ ว่ั ๆ ไป
หากเหลือก็เหลือแตชอ่ื วาสมาบัติ เพราะระงับขันธ นัน่ จะเห็นไดชดั เจนวาโลกธาตุนไ้ี มมี
เลยในขณะนัน้ เพราะอาการของจิตไมแสดงออกสูสิ่งใดใหเปนอารมณแมนอย
เมือ่ เหลือแตความรูท บ่ี ริสทุ ธิล์ ว น ๆ แลวจึงพูดไมไดเลยวาเหมือนอะไร ผูท ส่ี น้ิ
แลวเทานัน้ เปนผูท จ่ี ะทราบไดอยางชัดเจน แตจะนําออกมาสูสมมุตินั้น แลวแตอบุ ายวิธี
ของทานผูใดจะนําออกมาไดดวยวิธีใด ตามความสามารถฉลาดแหลมคมของแตละองค
ๆ ที่จะนําออกสูสมมุติ แตไมไดหมายถึงวาความฉลาดในความบริสุทธิ์นั้นตางกัน
เพราะเปนสิ่งที่คงที่ตายตัวแลว พูดวาฉลาดพูดวาโงไมได ไมใชวิสัยจะไปพูดกับธรรม
ชาตินน้ั การพูดวาฉลาดแหลมคมเปนตนของปราชญชั้นนี้นั้น เราพูดตามภูมนิ สิ ยั วาสนา
ของทาน ที่จะนําธรรมออกไปประกาศสอนโลกไดกวางแคบมากนอยตางกันอยางไร นี่
เปนภูมินิสัยวาสนาที่นําธรรมออกสูสมมุติ สวนธรรมวิมุตติซึ่งเปนสมบัติของทานนั้นเปน
ประเภทหนึง่ ตางหาก เราพูดไมไดวา ทานโงหรือทานฉลาด เพราะเปนธรรมชาติท่ี
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บริสุทธิ์ตายตัวเสมอกันหมดแลว
ดวยเหตุนเ้ี องบรรดาพระขีณาสพทานนับแตพระพุทธเจาลงมา จึงตองอาศัย
สมาธิสมาบัตเิ พือ่ ระงับระหวางขันธกบั จิต ใหอยูส ะดวกสบายเปนครัง้ คราวไป จน
กระทั่งถึงวันนิพพาน เพราะเหตุนส้ี มถะกับวิปส สนาจะเปนของพระขีณาสพ หรือเปน
ของผูกําลังดําเนินเพื่อความเปนพระขีณาสพก็ตาม ยอมมีความจําเปนเชนเดียวกัน เปน
แตจาํ เปนไปคนละแงเทานัน้ เอง ผูที่กําลังดําเนินเพื่อความพนทุกข เปนผูม เี จตนาหวัง
อาศัยสมถวิปส สนานีเ้ ปนแนวทางจริง ๆ แตทา นผูส น้ิ กิเลสอาสวะแลว ทานไมหวังอาศัย
เพือ่ ความสิน้ กิเลสประเภทใด ๆ ทัง้ สิน้ เพราะทานสิน้ เรียบรอยแลว เปนแตเพียงเปน
วิหารธรรมเครือ่ งอยูส บายระหวางขันธกบั จิต ใหเหมาะสมกันจนถึงอายุขัย เปนไปดวย
ความราบรืน่ ระหวางขันธกบั จิตทีค่ รองกันอยูเ ทานัน้ พอผานจากนัน้ แลว สิง่ เหลานีซ้ ง่ึ
เปนสมมุติก็เปนอันวาผานไปหมดไมมีเหลือ
ธรรมนีเ้ ราเคยไดเห็นแตในตํารับตํารา ทีพ่ ระพุทธเจาและพระสาวกทัง้ หลายทาน
ดําเนินและรูก นั มาโดยลําดับ มาประกาศสอนโลก เราจึงไดยินแตชื่อแตนามแหงสมาธิ
สมาบัติ ตลอดวิธีการกําจัดกิเลสถึงความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพาน แตธรรมเหลานีเ้ รา
ยังไมสามารถอาจเอื้อม ที่จะเขาถึงไดใหเปนสมบัติของตน เต็มเม็ดเต็มหนวยหรือเต็ม
ขั้นภูมิ จึงตองอาศัยความพยายามตามหลักศาสดาที่ทรงสั่งสอนไวนี้ อยาไดปลีกแวะ
จากทางดําเนินของพระองคและสาวกที่ทานดําเนินมา
งานของพระผูตองการความพนทุกขนั้น เปนงานทีห่ นักแนน หรือจะวาเปนงานที่
หนัก เปนงานทีต่ อ งใชความพากเพียรความอุตสาหพยายาม ใชสติปญ
 ญาศรัทธาความ
เพียรอยางมาก ผิดกับงานทั้งหลายที่โลกทั้งหลายทํากันเปนไหน ๆ ดวยเหตุนจ้ี งึ ไมควร
ลืมและควรสํานึกตัวอยูเ สมอ วาเวลานีค้ วามพากเพียรของเราเปนอยางไรบาง พอที่จะ
เขารองรอยแหงเสนทางทีพ่ ระศาสดาและสาวกทานดําเนินไปแลวไดบา งเพียงไร หรือได
เปนที่ภูมิใจเพียงไร จึงควรสํานึกเสมออยาลืมตัว
งานนีเ้ ปนงานสําคัญมากสําหรับผูต อ งการความพนทุกข จึงไมควรถืองานใดมา
เปนอารมณเครือ่ งกีดขวางจิตใจหรือมาเปนใหญกวางานนีซ้ ง่ึ จะทําใหงานนีล้ ม เหลวไป
ได งานของพระในครั้งพุทธกาล ทานถืองานบําเพ็ญสมณธรรมเพือ่ ความสงบเยือกเย็น
ภายในจิตใจ และวิปส สนาธรรมเพือ่ ความรูแ จงแทงตลอดในสภาวธรรมทัง้ หลาย นับแต
ภายในหรือนับแตภายนอกเขามาสูภ ายใน นับแตภายในออกไปสูภายนอก ใหทะลุปรุ
โปรงตลอดทั่วถึงไปหมด แลวปลอยวางไวตามเปนจริง ของทุกสิ่งทุกอยางที่เปนสมมุติ
อันมีอยูใ นโลกสมมุตนิ ้ี จิตไดผานพนไปดวยความเฉลียวฉลาดแหลมคมของตน
หวงใยหมูค ณะ

๑๗

๑๘

คําวาศีล สมาธิ ปญญา เปนธรรมที่ครอบวิธีการดําเนินไวหมดทุกแงทุกมุมแลว
ศีลนัน้ เปนธรรมประเภทหยาบ ทานเรียกวาศีล ความจริงก็คอื ธรรม เบือ้ งตนอาศัยการ
บังคับบัญชาใหอยูในสิกขาบทคือขอหามนั้น ๆ ไวกอน ขอหามนั้น ๆ ก็นับตั้งแตศีล ๕
ขึ้นไปโดยลําดับ มีแตขอหามทั้งนั้น ไมมีขออนุญาต เราพยายามปฏิบตั หิ รือบังคับจิตใจ
กายวาจาของเราใหเปนไปตามขอหามนัน้ ๆ โดยลําดับ ในขั้นนี้ตองไดบังคับตัวเองให
เขาสูธ รรมขอหามประเภทนี้ ทีท่ า นเรียกวาศีล
สมาธิก็ใหบําเพ็ญ ทีเ่ รียกวาสมถะ เพื่อความสงบใจ ดวยการเดินจงกรมมีสติ
กํากับกับงานของตนที่ทํา ผูใดมีงานอะไรเปนอารมณของตน เชนคําบริกรรม หรือ
กําหนดธรรมแงใดเปนอารมณในขณะที่ตองการความสงบ ใหจติ มีความสงบเยือกเย็น
และเปนฐานแหงความมัน่ คงขึน้ มาภายในตน พึงทําอยางเอาจริงเอาจัง ศรัทธา วิรยิ ะ
นั่นฟงซิ สติมีความเขมแข็งอยูภายในนั้น ถายังไมใชปญญาในขณะนั้น ก็ ศรัทธา วิรยิ ะ
สติเปนสําคัญ ใหกํากับงานของตนดวยดี อยาปลอยใหเผลอแลวถูกกิเลสฉุดลากจิตสง
ไปในอารมณตา ง ๆ ไปกอบโกยเอาความทุกขเขามาสูตน ซึ่งผิดกับความมุงหมายของผู
ตองการความสงบ เพือ่ จะตะลอมกิเลสใหเขาสูจ ดุ รวม แลวสังหารดวยปญญาไปเสีย
จงถือเปนขอหนักแนนอยาไดออนแอในความพากเพียรเพื่อความสงบใจ คําวา
ศีลก็เปนสมบัตขิ องเราผูบ วชแลว ดวยการไมทําลายศีล ไมฝาฝนศีลของตน สมาธิเมื่อ
บําเพ็ญอยูโดยสม่ําเสมอดวยความตั้งอกตั้งใจ มีสติ มีวริ ยิ ะความพากเพียร อุตสาหะ
พยายาม ประคับประคองจิตใจของตน ซึ่งถูกรุมลอมไปดวยกิเลสตัณหาอาสวะประเภท
ตาง ๆ ที่เปนกองไฟทั้งกองนั้นใหเขาสูความสงบ และปลอดภัยไรกังวลทั้งหลาย
คําวาสงบนัน้ มีหลายประเภท ๙๕% มีความสงบเย็นลงไปธรรมดา ๆ คอย
ตะลอมกระแสจิตเขามา ๆ สูความรูสึกตัวอยูโดยเฉพาะภายในจิตใจ จากนัน้ ก็เปนความ
รูท เ่ี ดนอยูใ นตัวเอง ความคิดเล็ก ๆ นอย ๆ ชนิดแผวเบา ยังเปนไปไดอยูในจิตที่มี
ความสงบนัน้ แตไมไดคิดกระจายออกไปสูอารมณ พอทีจ่ ะสัง่ สมเรือ่ งราวขึน้ มาเทานัน้
นี่ ๙๕% มักเปนเชนนี้ แต ๕% นัน้ วารวม รวมจริง ๆ เหมือนคนตกเหวตกบอลงอยาง
ผาดโผนอยางรวดเร็ว เวลาถอนขึ้นมามักจะออกรูสิ่งนั้นสิ่งนี้ จึงมักเปนจิตประเภท ๕%
นี้ออกรู ถาสติปญญาตามไมทันก็มีทางเสียได เพราะไปรูส ง่ิ ตาง ๆ ซึ่งตนไมเคยรู ซึ่ง
สวนมากเราเคยเชือ่ กิเลสสิง่ พาใหงมงายมานานอยูแ ลว อาการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นมักจะ
เปนเรื่องของกิเลสหลอกลวง เรียกวาวิปสสนูในสมาธิก็ไมผิด เราอยาวาวิปส สนูของ
อุปกิเลส ๑๖ นัน้ เลย
ความสวางไมไดสวางอยูภ ายในจิต แตมันสวางไปขางนอก ไปเห็นนัน้ เห็นนี้ เห็น
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สิง่ ตาง ๆ บางทีก็เหมือนเดือนเหมือนดาว เหมือนตะวันตกลงมาอยูตรงหนา เกิดความ
สวางเปนดวงเทาผลมะพราวเปนตน เหลานี้ลวนแลวตั้งแตเปนอาการของจิตที่ออกจาก
จิตนี้ไปแสดงตัวขึ้นมา ใหจิตซึ่งไมสันทัดจัดเจนกับสิ่งเหลานี้ไดลุมหลง และตะครุบเงา
ของตนก็เปนไปได ซึง่ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายไดโดยไมอาจสงสัย ใน ๕% นี้ไม
คอยมีมากจึงไมนาวิตกมากนักสําหรับนักปฏิบัติทั้งหลาย สําคัญที่ ๙๕% ก็คือพวกเรา
ๆ ทาน ๆ ทัง้ หลาย
จะอยางไรก็ตามเราอยาไปคํานึงถึงความสงบของทานผูนั้นเปนอยางนั้น ความ
สงบของทานผูน เ้ี ปนอยางนี้ อยาเอาอยางทาน หรืออยาเอาอยางเขามาทํา เราเปนคน
หนึง่ งานของเราเปนงานหนึง่ เราเปนผูท าํ งานของเราเอง ผลอยางไรจะปรากฏขึน้ มาให
เราไดรไู ดเห็นโดยลําพังเราเอง ไมใชเราจะนําผลของคนอื่นมาเปนผลของเรา ไมใชเรา
จะเอาความรูค วามเห็นของคนอืน่ มาเปนความรูข องเรา มันขัดแยงกัน จึงไมควรไปสน
ใจกับเรือ่ งความรูค วามเห็นของผูใ ด ยิ่งกวาความรูความเห็นของตน ที่จะเกิดขึ้นมาจาก
การบําเพ็ญของตนดวยความถูกตอง คือความมีสติประคับประคองไวดวยดี นีเ่ ปนหลัก
สําคัญ
สงบแบบไหนก็รอู ยูภ ายในใจอยาไปวิตกวิจารณ ทานวาสงบแนวลงไปเลยนีก่ จ็ ะ
ไปคาดไปหมายเอาวาแนวลงไปเลย นี่ก็เปนตัวสัญญาหลอกเจาของไมใชความจริง สงบ
เขามาในอาการใดดวยความมีสติอยูใ นหลักปจจุบนั นัน้ แลชือ่ วาเปนสมบัตขิ องตนแท
เปนสิง่ ทีต่ นรูแ ทเห็นแท ปรากฏในจิตใจของตนดวยการภาวนาของตนแท นีเ้ ปนความ
ถูกตองสําหรับผูปฏิบัติ อยาไปกังวลกับเรื่องเหตุเรื่องผลของผูอื่นใด แลวนําเขามาเทียบ
เคียงกับของตน และเอาอยางผูน น้ั ๆ โดยความคาดหมาย จะเปนความผิดและไมเกิด
ประโยชนอะไร นอกจากสรางความกังวลใหแกตนแลวก็เกิดความทุกขขึ้นมา ไมเปน
ประโยชนเลย
ขอใหจติ ใจมีความสงบดวยการภาวนา ผูกําหนดอานาปานสติก็ไมตองไปมุงเอา
อันใด มุงใหรูอยูเฉพาะลมหายใจเขาออก ๆ ตั้งลมที่ตรงไหนซึ่งเห็นวาลมสัมผัสมาก
เชนดั้งจมูกเปนตน ก็ใหทาํ ความรูต ง้ั สติไวตรงนัน้ ไมตองคาดหมายสูงต่ําใกลไกลภาย
ในภายนอก นอกจากกําหนดรูอยูจําเพาะลมที่สัมผัสเขาสัมผัสออก ดวยความมีสตินเ่ี ทา
นัน้ นี้เปนความถูกตอง แลวการตั้งลม มีกลมายาอันหนึ่งที่จะหลอกลวงผูปฏิบัติใหตั้ง
แลวลมเลา ๆ มี เชนกําหนดลมอยูเ พลิน ๆ เพราะไมเผลอสติ ตั้งทาตั้งทางดูลมอยู
อยางนัน้ ลมเขาลมออก ทีนี้ความปรากฏในจิตนั้นเมื่อตั้งไปนาน ๆ จะเปนลักษณะ
เหมือนกับวา ฐานทีเ่ ราตัง้ ลมนี้ แตกอนเราตั้งไวที่ดั้งจมูก บัดนีป้ รากฏวาสูงขึน้ กวาดัง้
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จมูกบาง หรือดั้งจมูกพาใหสูงขึ้นไปบาง และต่ํากวาดั้งจมูกบาง หรือดั้งจมูกพาใหต่ํา
บางอยางนี้ แลวก็มาตั้งใหม
พอดําเนินไป ๆ ถึงจุดที่มันเคยเปน มันก็หลอกอีก ก็มาตั้งลมอีก ตั้งไปตั้งมา
เหมือนกับปลูกตนไม พอจะขึน้ แลวก็ยา ย ยายปลูกใหม ๆ สุดทายตนไมก็ไปไมรอด
ตองตาย นีก่ ารตัง้ ลมประเภทนีเ้ ปนความผิด เพราะฉะนัน้ เพือ่ ความแนใจ เพื่อความถูก
ตองไมสงสัย เราถือเอาการตั้งลมเบื้องตนคือตั้งที่ดั้งจมูก ลมผานเขาก็รู ลมผานออกก็รู
แตไมจําเปนตองตามลมเขาไป ตามลมออกไป ทําเหมือนบุคคลทีย่ นื เฝาประตู คอยดู
คนที่เขาออกประตูเทานั้น ไมตามเขาไปขางในเวลาคนผานเขาไป คนผานออกไปก็ไม
ตามเขาไป แตยืนอยูที่ประตู คนเขาก็รูคนออกก็รูอยูอยางนั้นเปนประจํา
นี่การตั้งลมก็เหมือนกันเชนนั้น ดวยความมีสติรอู ยูก บั ลมหายใจเขาลมหายใจ
ออก ทีนี้มันจะมีความสูงต่ําขนาดไหนไมสําคัญ สําคัญที่ไมใหเผลอ ความสัมผัสของลม
เขาลมออกนั้นนี่เปนของสําคัญ ใหรอู ยูต รงนี้ ตรงนี้จะสูงก็ตามจะต่ําก็ตาม เมื่อไมเผลอ
แลวเปนอันใชได ไมตองไปกังวลกับความสูงความต่ํา เพราะเราไมไดภาวนาเพือ่ เอา
ความสูงความต่าํ แมทส่ี ดุ การภาวนาดวยลมหายใจนีเ้ ราก็ไมไดเอาลม อันนีเ้ ปนเครือ่ ง
ยึดเปนอารมณของใจในเมื่อยังตั้งตนไมไดตางหาก เราจึงตองอาศัยลม
เมื่อกําหนดลมพอจิตสงบเขาไป ๆ ลมนี้จะละเอียดเขาไป ละเอียดเพียงไรก็ใหรู
อยาไปคาดไปหมาย ใหรใู นหลักปจจุบนั สุดทายก็จะไปถึงที่ลมหมดนะ ละเอียดลงไป
ๆ แลวลมนัน้ เลยหายเงียบไปเลยไมปรากฏ จะวาเราเผลอเราไมไดเผลอ เห็นความ
ละเอียดของลมไปโดยลําดับ ๆ จนกระทั่งลมหายไปเลย นีอ่ นั หนึง่ ก็จะเปนเหตุสราง
อุปสรรคใหแกตนเอง ถาเรารูไ มทนั เหตุการณของมัน
เมื่อลมหายไปนั้นจะมีวิตกอันหนึ่งกระตุกขึ้นมาหลอกตัวเองวา นีเ่ มือ่ ลมหายไป
แลวจะไมตายเหรอ นัน่ อันนีส้ รางอุปสรรคใหตนเองแลว ลมก็กลับมีมาเพราะจิตถอย
ตัวออกมาแลวเผลอแลว เพื่อตัดปญหาขอนี้ใหขาดลงไป ไดดาํ เนินเพือ่ ความสะดวก
ตามวิธกี ารของเราในหลักปจจุบนั พึงทําความเขาใจกับตนหรือกับลมวา แมลมจะหาย
ไปก็ตามเถอะ เมื่อความรูยังครองรางอยูนี้แลวจะไมตาย เพียงเทานี้ก็ตัดปญหาได แลว
ละเอียดจนกระทั่งลมหายเงียบ สิ่งที่ไมหายคืออะไร คือความรูท เ่ี ดนดวงอยูภ ายในจิต
นัน่ เอาตรงนัน้
ทีนี้ลมไมลมไมสําคัญเพราะจิตทรงตัวไดแลว เขาถึงตัวจริงคือจิตแลวลมอันเปน
เงาเพื่อตามจิตเขาไปนั้นมันก็หมดปญหาไป เชนเดียวกับเราตามรอยโค เมื่อถึงตัวโค
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แลว รอยก็ปลอยไปไมสําคัญ เพราะเราตามรอยโคก็เพือ่ จะจับเอาโคตัวนัน้ ตางหาก เรา
ไมไดตามโคไปเพื่อจะเอารอยโค นีก่ เ็ หมือนกันเชนนัน้ นีว่ ธิ กี ารทําความสงบ
จะทําภาวนาบทใดก็ใหมคี วามรูอ ยูก บั บทนัน้ เทานัน้ แลวการภาวนานีจ่ ะเหมือน
ๆ กัน เมื่อจิตยังไมสงบลงทายแลวจะเหมือน ๆ กัน เชนคําบริกรรมนีก่ เ็ หมือนกัน มี
ความจําเปนอยูในขณะที่จิตยังตั้งตัวไมได จิตยังไมสงบตัว คําบริกรรมนัน้ กับความรูน น้ั
กลมกลืนเปนอันเดียวกันแลว คําบริกรรมก็หมดปญหาไปเชนเดียวกับลมหมดปญหาไป
กับใจนัน่ เอง นีใ่ หทาํ ความเขาใจเอาไว นีค่ อื ความจริงเปนเชนนีใ้ นวิธกี ารภาวนา เพื่อ
สมถะคือความสงบใจ
เราอยาเอนนูน เอนนี้ เอาผลของคนนัน้ มาเทียบ เอาผลของทานมาเทียบของเรา
เอาเหตุของทานมาเทียบกับเรา เหตุของเราก็คอื เราทําอยูเ วลานีแ้ ลว เหตุจะใหสมบูรณก็
คือมีสติ หลักของสมถะอธิบายเพียงหัวขอใหตีความหมายเอาตามความรูสึกหรืออุบาย
วิธีของตน เมือ่ เราไดทาํ เชนนี้ ความสงบทีเ่ ราเคยไดยนิ มาตัง้ แตครัง้ พุทธกาล เปนเวลากี่
พันปมาแลวก็ตาม จะไมมีอะไรสําคัญยิ่งกวาความปรากฏประจักษในผล ทีเ่ ราบําเพ็ญ
ใหปรากฏขึน้ มาอยูเ วลานีเ้ ลย หลักสําคัญอยูที่ตรงนี้ นีท่ า นวาจิตสงบ
ในขณะที่มีความสงบก็ผอนจิตใหมีความสงบอยูกับนั้น เวลาจิตพอตัวอยากจะ
ขยายตัวออกมาสูความคิดอานตาง ๆ ก็ใหคิดไปทางดานปญญา พิจารณาคลีค่ ลายใน
สกลกายนี้ก็ได หรือพิจารณาสกลกายภายนอก เกีย่ วกับเรือ่ งอสุภะอสุภงั เปนสําคัญ
สําหรับนักบวชเราทีจ่ ติ ยังหาความสงบไมได หรือยังไมเขาใจแจงชัดในสิง่ เหลานี้ การ
พิจารณาดวยอสุภะเปนของสําคัญมาก เพือ่ ระงับราคะตัณหาลงได นอกจากระงับแลวยัง
ตองทําลายไดดว ยวิปส สนา แปลวาความเห็นแจง เห็นแจงตามความเปนจริงของธาตุ
ของขันธ ธาตุก็คือธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ ซึ่งเต็มอยูในรางกายของเรา ขันธก็คือขันธ ๕
ไดแกรูปขันธ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ซึ่งเต็มอยูในรางกายอัน
นี้อีกเชนเดียวกัน ใหเห็นแจงตามความจริงของขันธนั้น ๆ
ความเห็นธรรมดาของเราทีเ่ ห็นนีม้ นั เห็นไมแจง เห็นดวยอํานาจของอวิชชาปดหู
ปดตาใหเห็น เห็นดวยความปดหูปด ตากับเห็นดวยความเปดตานัน้ ตางกัน อวิชชาพา
เห็นพาใหรูดังที่สามัญชนทั้งหลายไดรูไดเห็นไดยินไดฟงทั่ว ๆ ไปนั้น ลวนแลวตัง้ แต
เปนเรือ่ งของอวิชชาพาใหรใู หเห็น แตสติธรรมปญญาธรรมพาใหรใู หเห็นนี้ ใหเห็นแจง
ลงถึงหลักความจริงจริง ๆ เชน เห็นเปนอสุภะก็เปนอสุภะจริง ๆ ประจักษกับใจ
พิจารณาจนรูจ นเห็น เพราะสิง่ เหลานีใ้ นรางกายนีเ้ ปนอยางนัน้ จริง ๆ

หวงใยหมูค ณะ

๒๑

๒๒

ทําไมจิตเปนตัวรูต วั ฉลาด เปนผูส ามารถทีจ่ ะรูเ ห็นจึงไมเห็น เปนเพราะเหตุไร
ถาจะใหรวู า เปนธาตุ ก็ในธาตุ ๔ ก็มีอยูแลว ตั้งแตวันเกิดมาธาตุ ๔ นีม้ ปี ระจําทําไมจึง
ไมเห็น พระพุทธเจาทานทําไมเห็น สาวกทัง้ หลายทานทําไมเห็น ทานเห็นดวยวิธกี ารใด
ทานเห็นดวยอํานาจของสติปญ
 ญาพิจารณาใครครวญ หรือสอดสองคลี่คลายอยูเสมอ
ยอมสามารถรูไ ดเห็นไดจนผานพนไปได เราก็เปนผูหนึ่งซึ่งเปนลูกศิษยตถาคต ตอง
ดําเนินตามหลักทีท่ า นทรงสัง่ สอนหรือทานดําเนินไปนี้ ทําไมจะไมรูสิ่งมีอยูกับตัวแท ๆ
จะตองรูตองเห็น
แยกกระจายออกไปตั้งแตหนังแตเนื้อ ถลกหนังออกไปดูใหเห็นชัดเจน ความ
จริงเปนอยางนัน้ ผิวภายนอกเปนอยางหนึง่ เปนเครื่องหลอกตาบุรุษตาฟางไดอยาง
ประจักษ ทีนี้ภายในของหนังนั้นเปนอีกอยางหนึ่ง เราตองไดดูดวยปญญา ภายนอกถาดู
ดวยปญญาแลวมันก็ไมมีอะไรที่จะมาหลอกเราได เพราะสิ่งสกปรกโสมมมันก็เต็มไป
ตามผิวหนังนีแ้ ลว ขี้ไคล ฟงซิขี้มันเปนของดีเมื่อไร ขี้สนิมเต็มตัว ตองชะตองลางตอง
อาบเช็ดถูอยูตลอดเวลา ไมมีอะไรที่จะเปนสิ่งกังวลในการปฏิบัติรักษาชําระลางยิ่งกวา
รางกายที่มีอยูในตัว
สิ่งอะไรก็ตามแมจะสะอาดสวยงามเพียงไร เมือ่ เขามาคละเคลากับรางกายซึง่
เปนของปฏิกูลนี่แลว ก็ตองกลายเปนของปฏิกูลดวยกัน เชน สถานที่อยู ผานุง หมสบง
จีวร ตองไดซักไดฟอก ตองเช็ดตองถูไมอยางนั้นจะอยูไมได เหม็นคลุง ไปหมด เพราะ
ตัวนีเ้ ปนตัวการหุม หอซากผีดบิ นีไ่ ว เมือ่ ระบายหรือซึมซาบออกมาสูภ ายนอก ออกมา
ตามเหงื่อตามไคล เพราะของสกปรกอยูภายใน เหงื่อซึมซาบออกมาก็ตองกลายเปนของ
ปฏิกูล ติดสิ่งที่มาเกี่ยวของเครื่องนุงหมใชสอยทั้งหลาย ใหเปนของปฏิกูลนาเกลียดนา
กลัวตาม ๆ กันไปหมด จึงตองไดชําระสะสางซักฟอกเช็ดถูกันอยูตลอดเวลา เทียบเคียง
ใหเห็นเปนสัดเปนสวนอยางนี้
เอา ยนเขามาอีกถึงหนัง หนังหุมหอ ตจปริยนฺโต มีหนังหุมอยูเปนที่สุดรอบ
หรือมีหนังหุมอยูโดยรอบ นีค้ อื สิง่ ทีห่ ลอกสัตวโลกใหสาํ คัญมัน่ หมายวาเปนสัตวเปน
บุคคล เปนหญิงเปนชาย วาเปนของสวยของงามนารักใครชอบใจ นีล่ ะสิง่ หลอกมีบาง ๆ
เทานีเ้ อง แลวทีนี้ถลกออกมา เอาดานภายในของหนังออกมาขางนอกเสีย ภายนอกเอา
เขาไปขางในเสีย ทีนเ้ี ราจะเห็นตัง้ แตความเยิม้ ไปดวยความอสุภะอสุภงั คําวาสัตววา
บุคคล วาหญิงวาชาย วานากําหนัดยินดี หายไปหมด เมื่อสติปญญาไดหยั่งทราบถึงหลัก
ความจริงนีแ้ ลวตองเกิดความสลดสังเวช เกิดขนพองสยองเกลาขึ้นมา นีเ่ คยเปนมาแลว
ไมใชมาพูดเฉย ๆ เวลามันเห็นจริง ๆ เห็นอยางนัน้
หวงใยหมูค ณะ
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เกิดความสลดสังเวช โอโห ถึงขนาดนี้เชียวเหรอ พึ่งมาเห็นของปฏิกูล พึง่ มาเห็น
รางกายวันนีเ้ หรอ บวชมากี่ปกี่เดือนพิจารณากันมาสักกี่วัน ทําไมจึงพึง่ มาเห็นวันนี้ สิง่ นี้
เปนของที่มีอยูแลวตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ ทําไมจึงมาเห็นกันเดีย๋ วนี้ ออ ทาน
เห็นกายเรียกวากายานุปส สนา ทานเห็นอยางนีเ้ องเหรอ เชือ่ เลยทีน่ ่ี เพราะมันประจักษ
ใจของเราอยูน แ้ี ลว ถาจะลบลางความเปนของทานทีส่ ง่ั สอนเรามานัน้ เราตองลบลาง
ความจริงของเราทีร่ ทู เ่ี ห็นอยูบ ดั นีเ้ สีย ทีนเ้ี ราจะกลาลบลางไดไหมความจริงทีร่ เู ห็นอยู
เวลานี้ กับทานที่สั่งสอนมากอน รูม ากอนเห็นมากอนแลวมาสัง่ สอนพวกเรา มันเปนอัน
เดียวกัน
เมื่อลบลางอันนี้ไมได ยอมรับอันนี้ก็ตองยอมรับพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอน ที่
ทรงรูท รงเห็น และพระสาวกทั้งหลายไดรูไดเห็นอยางไรสั่งสอนอยางไร จนกระทั่งถึงขั้น
ละได ยอมรับกันไปหมดโดยลําดับ ๆ ความรูข องเราปรากฏขึน้ เพียงไร ยอมรับไปโดย
ลําดับ นี่แยกกันออกอยางนี้การพิจารณาอสุภะหรือธาตุขันธทางดานวิปสสนาคือปญญา
บังคับจิตใจใหรใู หสอดสองไปตาม มีสติควบคุมงาน สติตอ งเปนนายหัวหนาบังคับให
จิตทํางาน คือปญญาในขั้นนี้ยังไมเห็นผลแหงการพิจารณาของตน จึงมักจะเถลไถล
กลายเปนสัญญาอยูเ สมอ แตเมือ่ จิตไดรบั ความสงบบางแลวออกมาพิจารณา ก็พอได
ถอยไดความ
จากนัน้ ก็พจิ ารณา เอา เขาไป ออกจากหนังแลวเขาไปหาเนือ้ เอา สมมุติขึ้นมา
เพราะเราติดสมมุติ ไมเอาสมมุติแกสมมุติจะทําอยางไร นี่มันสมมุติทั้งนั้น วาสวยวา
งาม ก็ตง้ั เอาเสกสรรเอา ทีนเ้ี ราจะพิจารณาใหเห็นตามความจริงของสิง่ เหลานี้ จะไปวา
สมมุติ สมมุติตัวเองขึ้นมาหลอกตัวเองไดยังไง ไมหลอก เรื่องของปญญาที่จะพิจารณา
ความจริงตองตั้งขึ้นมา ดูเขาไปถึงเนื้อ เอา เวลาคนตายแลวกีว่ นั มันจะแสดงความเนา
พองขึ้นมา
เพียงสองวันเทานั้นก็เห็นไดอยางชัด ๆ แลวไมตองพูดมากเลยนะ ๔๘ ชั่วโมงก็
เห็นไดชดั แลว เนาพองขึ้นอืดขึ้นมา จากนั้นก็ระเบิดปงออกมาแหละ แตกกระจัด
กระจาย ลวนแลวตั้งแตของปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดทั้งรางนี้เลย นีส่ วยตรงไหน งาม
ตรงไหน นารักใครชอบใจไหม เอา ทีนี้เขาไปนอนกอดดูซิ กอดไดไหมนี่ซากผีตรงนี้
ภายในซากผีนม้ี อี ะไร อาหารใหม อาหารเกา กับเนื้อหนังมังสังทั้งหลายนี้ มันกลายเปน
ของปฏิกูลเหมือนกันไปหมดแลว ไมมีเกาะใดดอนใดเปนสิ่งที่นาแตะตองสัมผัสสัมพันธ
เลย เต็มไปดวยสิ่งเหลานี้ทั้งนั้น จากนั้นก็เปอยลงไป ๆ โดยลําดับลําดา เหลือตั้งแตราง
กระดูก อันนั้นก็เปอยลงไปเหม็นคลุงไปหมด ดูไมไดเลย นี่หรือสัตวนี่หรือบุคคล นีห้ รือ
หวงใยหมูค ณะ
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เรานีห้ รือเขา เปนอยางนีห้ รือ
พิจารณาหยั่งลงไป ๆ เทาไรจิตยิง่ ซึง้ ๆ ลงไปโดยลําดับ ๆ เกิดความสลดสังเวช
โอย น้ําตามันรวงลงโดยไมรูสึกตัว ไมกังวล เอา รวงก็รว ง สวนสติปญ
 ญาทีเ่ ดินตามแถว
ตามแนวทีต่ นกําลังพิจารณาเปนไมลดละ จนกระทั่งรางกายทั้งหลายนี้กระจายออกไป
หมด เปนดิน เปนน้าํ เปนลม เปนไฟ ใหเห็นไดอยางชัด ๆ ไมวาจะเปนธาตุใดก็ตามถา
ถนัดในธาตุใดใหพจิ ารณาธาตุนน้ั จะวิ่งทั่วถึงกันหมด อยาไปพิจารณาวา นี่ธาตุดินอยาง
นีแ้ ลว ธาตุน้ําเปนยังไง แลวธาตุลมเปนยังไง ธาตุไฟเปนยังไง อยาไปสนใจมากยิ่งกวา
สิง่ ทีถ่ นัดในการพิจารณาเวลานัน้ นัน้ เปนสําคัญ
เพราะธรรมเหลานีเ้ ปนสิง่ เกีย่ วโยงกัน ดังที่ทานวาทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค อยา
เขาใจวาไปทํางานคนละหนาทีน่ ะ ในภาคปฏิบตั แิ ท ๆ ไมไดทํางานคนละหนาที่ ทํางาน
ในขณะเดียวกัน กลมกลืนกันไปหมด ทั้งสัจจะ ๔ นีแ้ ละสติปฏ ฐาน ๔ เหมือนกันอยาง
นัน้ พอแยกแยะลงไปแลว กระดูกมันก็มองเห็นไดชัด ๆ หลังจากนั้นแลวกระดูกมันก็
คอยกระจายตัวลงไป กลายเปนดินในหลักธรรมชาติ ทีนี้ยังเหลืออะไรก็เหลือแตความรู
ทีนี้จิตมันจะสงบตัวละนะ พอมันเปนอยางนั้นแลว ปลอยจากนัน้ แลวก็เหลือแต
ความรูล ว น ๆ เดน แตอยามาคาดนะ หามไมใหคาด ใหพจิ ารณาดังทีว่ า นีก้ แ็ ลวกัน เมื่อ
พิจารณาตามสติกําลังของตนเปนอยางไรแลว ผลจะรูเ องไมใหคาดใหหมายซึง่ เปนความ
ผิดจากหลักปฏิบัติในหลักปจจุบัน พิจารณาแลวพิจารณาเลา ทีนเ้ี วลาเราพิจารณาวัน
หลังอีก อยาไปคาดไปหมายอีกนะ ใหตง้ั ใหมหาเอาใหม สติปญ
 ญาของเรามีหาเอาใหม
อยาไปเอาสติปญญาเกามาใช ถามันไมไปสัมผัสสัมพันธกันเอง ถามันเกิดขึ้นเองสัมผัส
สัมพันธกันเองนั้น เรานํามาใชได ถาเราไปควาเอาปญญาอันเกาทีเ่ รามาใชเมือ่ วานนีเ้ รา
ทําอยางนี้ วันนีเ้ ราจะตองทําอยางนีใ้ หไปตามแบบแปลนแผนผังนัน้ ๆ นี้ ๆ มันเปน
โครงการของโลกไปแลวนะ มันไมใชเปนหลักของการปฏิบตั ใิ นปจจุบนั ธรรม ซึง่ เปนการ
ถูกตองตามหลักปฏิบัติจริง ๆ เราตองทําอยางนี้
สติปญญาผลิตขึ้นมาได ผลิตขึน้ มาไดเรือ่ ย ๆ วันหนึง่ แสดงอาการอยางหนึง่ ขึน้
มา ๆ ซึง่ ลวนแลวตัง้ แตเปนเรือ่ งสัจธรรม ใหเกิดความเบือ่ หนายคลายกําหนัด คลาย
ความยินดี คลายอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไปโดยลําดับ ๆ นีเ่ รือ่ งปญญาเวลาพิจารณา
ๆ อยางนี้ เอา ทีนเ้ี วลาจะพิจารณาทางสมาธิกใ็ หดาํ เนินตามทีว่ า นี่ เพียงพิจารณาอยางนี้
แลวจิตก็เปนสมาธิอนั ละเอียดขึน้ มาแลวสงบแนวเลยทีน่ ่ี ปลอยกังวลโดยประการทั้งปวง
มีความกระหยิม่ องอาจกลาหาญภายในจิต นี่สมาธิที่เปนขึ้นดวยอํานาจของปญญา ขึน้
เปนความองอาจกลาหาญขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งแลว เห็นประจักษกับตัวเอง นีว่ ธิ กี าร
หวงใยหมูค ณะ
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พิจารณา
นี่ละงานของพระ ใหพากันดําเนินงานนีอ้ ยาหนีจากงานนี้ งานนีแ้ ลคืองานทีจ่ ะ
ปลดเปลื้องกิเลสอาสวะอันเปนความยึดมั่นถือมั่น เพราะความสําคัญผิดหลงงมงายใน
ธาตุในขันธอนั นีว้ า เปนเราเปนของเรา มาตั้งแตกัปไหนกัลปใด เฉพาะอยางยิ่งใน
ปจจุบนั ขันธน้ี ก็ติดกันมาพันกันมาวาเปนเราเปนของเรา ทั่วโลกดินแดนไมมีใครมี
ความรูเ หนือใคร มีความรูที่จะตองมาแบกขันธ ๕ ดวยกันวาเปนเราเปนของเราดวยกัน
หมด
อุบายวิธีที่กลาวนี้เปนอุบายวิธีของศาสดาองคเอกทรงสั่งสอนไว เพราะทรงรูท รง
เห็นทุกสิ่งทุกอยางแลวดวยวิธีการที่ทรงดําเนินมาดวยสติปญญา จึงตองนํามาสั่งสอน
โลก พวกเราก็ลูกศิษยตถาคต เอาใหจริงใหจงั อยาไปเห็นอันใดวิเศษวิโสยิง่ กวาจิตใจนี้
เลย เวลานีจ้ ติ ใจกําลังเปนนักโทษ ถูกคุมขังอยูดวยกิเลสตัณหาอาสวะประเภทตาง ๆ
กระดิกตัวไปทางไหนมีตั้งแตกิเลสตัณหาเปนนายคุมออกไป
ใหไปทํางานภายนอก
ทํางานใกลก็ตามไกลก็ตาม ทํางานในเรือนจําก็ตาม มีตั้งแตนายคุมบังคับอยูตลอดเวลา
ไมไดเปนอิสระของตนเลย จึงตองใชสติปญญาบุกเบิกออก แหวกแนวออก ใหพน จาก
ความกดขี่บังคับของกิเลสตัณหาอาสวะประเภทตาง ๆ ดวยการพิจารณาทางดานสติ
ปญญา ใหมคี วามคลองแคลวชํานิชาํ นาญ ดวยการฝกการเอาจริงเอาจังกับเจาของอยู
เสมอ
อยาไปคุนไปเคยอยาไปชินกับสิ่งใดในโลกนี้ ไมเปนสิ่งที่นาชินทั้งนั้น มันเปน
สภาพเหมือนกันหมด แมตั้งแตในเรื่องในธาตุในขันธของตน ก็ยังตองแยกมันออกดวย
การพิจารณา ใหเห็นตามเปนจริงแลวถอนตัวออกมาจากขันธน้ี เราอยาพูดถึงเรื่องโลก
ทั่ว ๆ ไปเลยมันหางกันมาก ใหตั้งลงไปที่ตรงนี้ผูปฏิบัติ
มันมีความสัมผัสสัมพันธกับอาการใดมากกวาเพื่อน เอา เอาลงไปตรงนัน้ เรา
อยากลัวผิด ถาลงอยูใ นวงสัจธรรมดวยกันแลว รางกายจะเปนอาการใดก็ตามคือสัจ
ธรรมดวยกัน แลวมันจะกระจายกันไปหมดทั่วสรรพางครางกาย จะเขามาเวทนาก็ เอา
เวทนาก็ตองวิ่งถึงกายอีก เมือ่ รางกายมันเปนธาตุเห็นอยางชัดเจน หรือวาเปนอสุภะอสุ
ภังก็เห็นอยางชัดเจน เปนธาตุก็เห็นอยางชัดเจน เวทนามันมาจากไหนมันเปนไดยังไง
พิจารณา อันนี้มันก็เลยกลายเปนของจริงเหมือนกันหมด
สุขก็สักแตปรากฏขึ้นมา ทุกขก็สักแตปรากฏขึ้นมา เฉย ๆ ก็สักแตปรากฏขึ้นมา
แลวดับไป ๆ ตามสภาพของเขา เขาไมมคี วามหมายในตัวเขาเลย ไมมีความรูสึกตัวเขา
หวงใยหมูค ณะ
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วาเปนเวทนานัน้ เวทนานี้ ไดใหรา ยตอผูใ ดเลย นอกจากจิตที่ตัวเขาใจวาฉลาดนี้ละมันโง
มันไปแบกเวทนาทัง้ หลายเหลานัน้ วาเปนเราเปนของเรา เราเลยกลายเปนเวทนาไปเสีย
มันไมเปนตัวจริงได เวทนาเปน อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา จิตนี้ก็เลยกลายเปนเขาไปสูกงจักร
ใหเวทนานัน้ ผันหัวเอา ใหเกิดความทุกขความเดือดรอนเพราะทุกขเวทนาแสดงอาการ
ทานบอกไวชัดเจน
สัญญา นีล่ ะเอียดมากนะเราทราบทางวงปฏิบตั ิ ละเอียดมากยิง่ กวาสังขาร
สังขารเวลาจะปรุงออกมานีแ้ ย็บทําใหกระเพือ่ มใหรู มันมีความรูส กึ พอสังขารจะปรุง
แย็บออกมานี้จะเปนความกระเพื่อม เหมือนกับวามีอะไรผลักดันออกมาใหรูอยูนิด ๆ
แตสัญญานี้ โห เหมือนกับกระดาษซึมเชียวนะ เหมือนกับน้าํ ซับน้าํ ซึมมันซึมไปเรือ่ ย ๆ
นี่ จนปรากฏเปนภาพขึน้ มาแลวโนนนะดูซิ ภาพเราปรุงแพล็บเดียวมันเปนภาพนัน้
เปนอันหนึง่ นะ ที่สัญญาคอย ๆ วาดภาพขึน้ มานีม้ นั ละเอียดมาก แตยงั ไงก็ตามใหทราบ
วานี้คือเงาของจิตทั้งนั้น เราอยาไปหลงกับมัน
ไมวาจะเปนภาพใดก็ตามมันเปนเงาของจิตที่เคยมาดั้งเดิม นีเ่ ราจะพิจารณาใหรู
ทั้งเงาใหรูทั้งตัวอยางชัดเจน แลวปลอยวางลงตามเปนจริง เมื่อสติปญญาไดพิจารณาใช
อยูอยางนี้แลว ๆ เลา ๆ ไมหยุดไมถอย เวลาพักก็พัก ถึงเวลาใชปญ
 ญาแลวอยากลัวเสีย
เวล่าํ เวลาในการพัก อยาไปพะวักพะวนในสมาธิ เอาใหจริงใหจงั มีอยูใ นวงปจจุบนั
ธรรม อยาใหคิดเรื่องอดีตอนาคต เรื่องความอยากพนทุกขพนภัยไปไหนมาไหนอยา
คาดไป นอกเหนือจากตรงที่ทุกขกําลังบีบคั้นหัวใจอยูนี้ จะเปลื้องตรงนี้ออก ตัวปจจุบนั
นีล้ ะมันบีบอยูน ้ี เปลื้องตัวนี้ออกมันก็พนเทานั้นละ พนทุกข พนไปโดยลําดับ พนทีห่ วั
ใจ อยาเขาใจวาไปพนกับอดีตอนาคต พนอยูใ นกาลในเวล่าํ เวลาอยางนัน้ เปนความเขา
ใจผิดทั้งนั้น เอาลงตรงนีเ้ ปนปจจุบนั ธรรม พิจารณาใหจริงใหจงั ใหมนั เห็นแจงเห็นจริง
เรามาหาธรรมเราไมไดหาอะไร ใหทาํ ความเขาใจตนใหเต็มทีท่ เี ดียว เวลานีเ้ รา
มาหาธรรมดวยกัน มาเสาะแสวงหาธรรม มาหาครูบาอาจารยกเ็ พือ่ จะแนะแนวทางให
อุบายตาง ๆ แกเรา เพราะเราไมสามารถทีจ่ ะดําเนินดวยตนเอง โดยวิธีหรือโดยอุบาย
ตาง ๆ จึงตองมาอาศัยครูอาจารยคอยแนะนําตักเตือนสั่งสอน ใหอบุ ายวิธกี ารตาง ๆ
ในการที่จะปฏิบัติตอกิเลส หรือแกกเิ ลส หรือดําเนินเพือ่ ความเปนอรรถเปนธรรมให
ราบรื่นดีงามจึงตองมาอาศัย หลักใหญกค็ อื เราตองการธรรม เราแสวงหาธรรม ตั้งแต
ธรรมเบื้องตนจนกระทั่งถึงธรรมสุดยอด เราตองการอยางนัน้ นีเ้ ปนสมบัตอิ นั ลนคา
ขอใหธรรมใหถึงใจเถอะ เมื่อถึงใจแลวคําวากาลสถานที่มันจะหมดปญหาไปทัน
ที เรือ่ งภพนัน้ ภพนี้ ภพนอยภพใหญ เกิดทีน่ น่ั ตายทีน่ ่ี ซึ่งเคยเปนมาแตดั้งเดิมนานเทา
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ไรแสนนาน มันจะมาขาดสะบัน้ ลงในปจจุบนั แหงความบริสทุ ธิข์ องจิตนีล้ ะเปนผูต ดั สิน
ไดเอง ไมมีผูใดจะไปถามพระพุทธเจา ไมวาสาวกองคใดไมใชสาวกบานี่ เพราะเหตุวา
ธรรมของพระพุทธเจาไมใชธรรมสอนคนใหเปนบา เมือ่ ปฏิบตั ใิ หรจู ริงเห็นจริง เมื่อถึง
ขัน้ สนฺทิฏฐิโก ๆ เต็มภูมิแลว จะไปถามพระพุทธเจาทําไม ความจริงมีเหมือนกัน
เสมอกัน รูอยางเดียวกัน เขาใจแลวไมตองถาม
นี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจาจะปรินิพพานนานเพียงไรก็ตาม นั้นสักแตวากาลของ
พระองคเทานั้น ที่สําคัญก็คือวาสวากขาตธรรม ไดตรัสไวชอบทุกแงทุกมุมแลว ทีเ่ ราจะ
ปฏิบตั ดิ าํ เนินตามนี้ เพือ่ เหตุเพือ่ ผลสําหรับเราเอง ใหเราหนักแนนอยูท ต่ี รงนี้ อยาไป
คิดคาดคิดหมายไปใหเสียเวล่าํ เวลา ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสหลอกทั้งนั้นสวนมาก เอาให
จริงใหจงั ลงไปนี้
อสุภะอสุภังเปนของสําคัญ เอาใหจริงใหจงั พิจารณาภายนอก เอา เทียบเคียงนะ
ไมใชจะพิจารณาภายใน เอา ภายนอกมันมีความกําหนัดยินดีในรูปใดเอามาตัง้ ไว ถา
หากวาเรายังไมแนใจตัง้ หาง ๆ หาอุบายวิธที าํ เอาไฟมาเผามันดูบา งอะไรบาง กําหนด
ตายแลวเปนยังไงบางอยางทีเ่ ราเคยทําของเรา
เอาจนมันเห็นไดชดั เจนเต็มทีแ่ ลว
กําหนดเขามาหาตัวเองลงแบบเดียวกันหมด จากนัน้ ก็โลกนีเ้ ปนเหมือนกันหมด นี่
โลกวิทรู แู จงเห็นจริงอยางนีล้ ะมันแจงไปหมด คือมันเปนธรรมอันเดียวกัน เปนสัจธรรม
เหมือนกันหมด เมื่อรูแจงแทงตลอดก็ตองรอบไปหมด ทั้งเขาทั้งเรามันเปนเหมือน ๆ
กันก็หายสงสัย
ขัน้ นีล้ ะขัน้ ลําบาก ตะเกียกตะกาย เรือ่ งกามกิเลสนีห้ นักมากนะ ตองไดฝนกัน
จริง ๆ สูก นั จริง ๆ เอาเปนเอาตายไมใชเลนนะ เอาจริงเอาจัง อยาไปมีความอาลัยเสีย
ดายกับอารมณอะไรเลย ทีเ่ กีย่ วกับวาเปนกามกิเลส ใหหกั ฟนมันเขาทันที อยาไป
อนุโลมหรือคลอยตามมันเปนอันขาด จะแพมนั อยางหลุดลุย เลย ตองฟนกันเขาไป
เลย ฟนเขาไปเลย นีล่ ะหลักใหญของการปฏิบตั ิ เอาจนกระทัง่ ถึงขัน้ มันกลาหาญ
โนน เมื่อพิจารณาเต็มที่ของเราเห็นประจักษเต็มกําลังภูมินี้แลว มันจะเกิดความกลา
หาญ
ไมอยากเดินผานแหละคนธรรมดานี่ เอา ตัง้ แตตวั สําคัญ ๆ ที่มันรักมันชอบมัน
กําหนัดยินดี มันเต็มอยูเปนรอย ๆ นัน่ บุกเขาไปตรงกลางนีเ้ ลย มันจะไมมคี วาม
กําหนัดยินดีอะไรเลย โนนมันอาจหาญนะเวลามันถึงขัน้ มันอาจหาญ มันอาจหาญเต็มที่
นะ แตความอาจหาญใหพงึ ทราบวายังอยูใ นขัน้ ทดลองไมใชเปนจริง แตพอถึงขั้นเต็ม
ตัวของมันแลว ความอาจหาญก็คือบาอันหนึ่งแหละ มันเปนอยางนัน้ นะ พอรูชัดแลวมัน
หวงใยหมูค ณะ

๒๗

๒๘

ไมกลาไมหาญไมกลัว ตางอันตางจริง รูช ดั เจนแลวปลอยมันเปนอยางนัน้ นะ นีก่ ลาง
แลวทีน่ ่ี มันเปนกลาง อันนัน้ มันยังหาวหาญนี่ แตกอนก็กลัว ทีนอ้ี อกมาเกิดความหาว
หาญนีแ่ ลว พลิกไปศูนยกลางโนนแลวดวยปญญาอันชอบ หาย กลาก็ไมกลา กลัวก็ไม
กลัว ทดลอง ๆ อะไร รูชัดเจน ขาดสะบั้นภายในจิตใจรูไดอยางชัดเจน ตัดสะพานกัน
ขาดรูอ ยูใ นใจ
ไมมีเงื่อนตอทีนี้รูไดชัด นัน่ เปนขัน้ ๆ ขึ้นมา เมือ่ เปนเชนนัน้ แลวมันก็หมด
ปญหาเรือ่ งรางกาย แมแตรา งกายเราเองมันยังไมสนใจพิจารณา มันจะหมุนลงไปตั้งแต
นามธรรมละทีน่ ่ี พวกเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นามธรรมนีม้ นั ก็เปนเวทนาของจิต
โดยมากนะ เวทนาของกายก็จะไมคอยเกี่ยวของกันแลวที่นี่ มันจะเขาเวทนาจิต มีสขุ บาง
มีทุกขบางเล็ก ๆ นอย ๆ ตามขั้นละเอียดของจิต มันก็จบั เงือ่ นนัน้ มาพิจารณา มันไมไป
ไหนละทีน่ ม่ี นั แคบเขามา ๆ ตัดรากฝอยเขามามาก ๆ แลว ยังเหลือแตรากแกวจะโคน
มัน
ฟนขางนั้นฟนขางนี้เขามา ตัดขางนั้นตัดขางนี้เขามา จิตมีงานทําอยูเ พียงเทานี้
แคบเขาไป ๆ มันก็ไมมีอะไร สุดทายก็มีแตจิตดวงเดียว อะไรก็มีแตจิตดวงเดียว นอก
นัน้ ไมเห็นมีปญ
 หาอะไรแลว ก็เพราะมันตัดปญหาหมดแลวมันจะเอาอะไรมามี ก็ยัง
เหลืออยูอันเดียวสัมผัสสัมพันธ มีความดูดดื่มอยูในจิตดวงเดียวนี้ หมุนกันไปหมุนกัน
มา พลิกกันไปพลิกกันมาอยูนั้นไมวาอิริยาบถใด สุดทายมันก็ไมมีอะไรเหลือ ฟาดกันลง
ในจุดนัน้ เสียจนแหลกไปเลยเปน อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา เหมือนกันหมด เปนสภาวธรรม
เหมือนกันหมด ลงในความจริงตามหลักธรรมชาติแลวมันก็ขาดอีก มีเปนขั้นหนึ่งนะที่
วาขาดในเรื่องของรูปอันนั้น เรือ่ งสวนเกีย่ วกับเรือ่ งรางกายอสุภะอสุภงั นีข้ าดสะบัน้ ไป
แบบหนึง่ อันนีข้ าดสะบัน้ ไปอีกแบบหนึง่
ขาดคราวนีไ้ มมีเกาะมีดอน ขาดครั้งนั้นมันยังมีเกาะ คือนี้คือจิต อันนัน้ คือกิเลส
ประเภทตาง ๆ มีกามกิเลสเปนตน เขาไมถึงกัน ขาดกันแลว เอา คราวนีข้ าดตรงนีอ้ กี
แลวขาดหมด ไมมีเกาะมีดอนเลย แลวเปนยังไง ถาหากเราจะเทียบก็เวิง้ วางหมด สัตว
บุคคลทีไ่ หนมี นัน่ คือผลของการปฏิบตั ิดว ยความเอาจริงเอาจัง จึงใหมคี วามหนักแนน
ในความพากเพียรของตน อยาละอยาปลอยอยาวาง อยาเห็นสิง่ ใดเปนสําคัญยิง่ กวาการ
แกกิเลสของเราดวยความมีสติสตังอยูทุกอิริยาบถ
ไปไหนเดินบิณฑบาตเห็นคนก็สกั แตวา คน หนาที่ของเราที่ทํางานของเราที่ทํา
อยาปลอย ใหมันจริงมันจังไปตลอดเวลา เหมาะสม เอาใหจริงใหจงั อันนี้ละผลของงาน
อันนีจ้ ะเปนสมบัตขิ องเราแนนอนไมสงสัย อยาใหพนมือไปได นักบวชเรานีเ้ ปนผูเ ขา
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สนามรบแลวเพือ่ ชัยชนะ มีหวังแลวสําหรับนักบวชเรา ผูใดจะไมมีหวังมากยิ่งกวานัก
บวช ซึ่งเปนผูมีโอกาสมากที่สุด ยืนเดินนั่งนอนชีวิตจิตใจไดทุมลงไปเพื่องานอันนี้หมด
แลว ทําไมผลที่พึงปรารถนาอันสุดยอดเราจะไมไดรับมีอยางเหรอ
ครูบาอาจารยผใู หอบุ ายแนะนําสัง่ สอนก็มอี ยูแ ลวไมเปนทีส่ งสัย มันนาจะภูมใิ จ
ในการปฏิบตั ขิ องเรา เพียงลําพังเราทีไ่ มเคยไดยนิ จากครูจากอาจารยมนั สงสัยทัง้ นัน้
แหละ เรียนมาสักเทาไร จบพระไตรปฎกก็เถอะ หาบความสงสัย หาบกิเลสตัณหาอา
สวะ วาตนเรียนมากรูม าก มันเลยมีแตเรื่องกิเลสเต็มตัวไมสามารถจะมาแกตนได ตอง
อาศัยครูบาอาจารยทเ่ี คยผานทางดานปฏิบตั มิ าแลวอยางช่าํ ชองมาแนะนําสัง่ สอน มันก็
ถูกตามจุด ๆ ไมตองเสียเวลา แนะนําตรงไหนถูกตรงนั้น ไมมีผิดไมมีสงสัย สุดทายมัน
ก็ไปไดโดยไมตองสงสัยเชนเดียวกัน
เอาแคนี้กอน
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