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หวงใยหมูคณะ 

 เปนหวงหมูเพื่อนวงปฏิบัติดวยกันเปนอันดับหนึ่ง นี้รูสึกจะออกหนาออกตา 
เพราะความชํารุดของธาตุขันธน้ีแลเปนเหตุ แตกอนก็ทํางานได ไปมาหาสูที่นั่นที่นี ่ ดูแล
แนะนําตักเตือนสั่งสอนที่นั่นที่นี่ยังได ทุกวันน้ีมันหดมันยนเขามา ธาตุขันธไมอํานวย ไป
ไหนก็ลําบากตองตั้งทาตั้งทาง ดวยเหตุผลท่ีจําเปนจริง ๆ ถึงจะไป ถาธรรมดาตั้งหนาไป
ดูแลแนะนําสั่งสอนเพื่อนฝูงนี ้รูสึกจะไมไปแลวอยางทุกวันนี ้

นี่ก็ตั้งแตวันกฐินมาจนกระทั่งปานนี้ไมไดไดประชุมเทศน แลววันน้ีก็ไมทราบจะ
เทศนไปยังไง หลงลืมไปยังไง เพราะมันไมเหมือนคนเกาท่ีเคยเทศนแลวเวลาน้ี เปนคน
ใหมข้ึนมาในสัญญาอารมณ หลงลืมกุดดวนไปในขณะที่เทศน น่ีสําคัญมาก ความเปน
หวงเพื่อนฝูงมาก นับวันมากข้ึนโดยลําดับ เราเฒาแกลงเทาไรความเปนหวงใยในเพ่ือน
ฝูงยิ่งมีมากขึ้นโดยลําดับ เพราะการปฏิบัติตนไมทันกิเลส ซึ่งเปนขาศึกตอหัวใจอยูตลอด
เวลาน้ีสําคัญมาก ไมทัน ๆ อยูอยางนี ้
 ไดเคยพูดเสมอวากิเลสน้ีละเอียดแหลมคมมากหนา ตามไมทันไดงาย ๆ ถา
ปฏิบัติไมเอาจริงเอาจังจริง ๆ แลวไมทัน วิธีการที่จะระงับความฟุงเฟอเหอคะนองภายใน
จิตใจ ซึ่งเปนอยูในสันดานของสัตวโลก ก็ยอมมีอยูในผูปฏิบัติเชนเดียวกัน จึงตองไดตั้ง
ทาตั้งทางระมัดระวังรักษาดวยสติอยูโดยสม่ําเสมอ ไมเชนนั้นจะเปนไปไมได แลวก็ลม
เหลวไปเร่ือย ๆ 

เพราะกิเลสไมเคยออนตัวมาแตกาลไหน ๆ สวนธรรมะเมื่อยังไมไดหลักไดเกณฑ 
ยอมมีการออนตัว มีสูง ๆ ต่ํา ๆ ลุม ๆ ดอน ๆ ไมสม่ําเสมอเหมือนกิเลสที่ทํางานเพื่อตัว
ของมันเอง เปนความสม่ําเสมอตลอดมาและยังจะเปนอยางนั้นตลอดไป นี่ที่นาวิตกมาก 
จึงขอใหเพื่อนฝูงทั้งหลายไดตั้งใจประพฤติปฏิบัต ิ
 ในโลกน้ีไมมีส่ิงใดเลิศย่ิงกวาธรรม ขอใหเขาสัมผัสใจเถิด จะทราบมาโดยลําดับ
ต้ังแตข้ันความสงบเย็นใจ ใจเปนสมาธิเร่ือยมาเปนลําดับ จิตจะคอยคลายจากโลกามิสทั้ง
หลายท่ีเคยจําเจแตไมเคยเข็ดหลาบน้ันเขามาเปนลําดับลําดา เม่ือมีอาหารเปนเคร่ืองด่ืม
ภายในคือธรรม ไดแกสมถธรรม เพียงเทาน้ีก็รมเย็นเปนสุข 

เพราะฉะนั้นผูมีสมาธิธรรมจึงอยูคนเดียวได อยูกับเพื่อนกับฝูงก็ได เพราะใจอ่ิม
อารมณภายนอกซึ่งเคยหิวโหยมามากตอมากจนกระทั่งไมไดสติสตัง เพราะความว่ิงเตน
เผนกระโดดตามอารมณน้ัน ๆ แตแลวก็ไดหดยนเขามาอยูในความสงบ เพราะมีรสชาติ
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พอที่จะใหเกิดความติดพันและอยูอยางสงบเย็นได 
 เพียงขั้นสมาธิเทานี ้ ก็พออยูพอเปนพอไปไมเดือดรอนวุนวายมากสําหรับพระ
ปฏิบัติเรา จึงขอใหทุกทานไดเนนหนักทางดานจิตตภาวนาดวยวิธีการตาง ๆ ทําอยางไรจิ
ตจะสงบลงไดใหหาอุบายวิธีการบําเพ็ญดวยวิธีการตาง ๆ อยาทําสักแตวาทํา การสัก
แตวาทําน้ันมันเปนเร่ืองเถรตรง หาความเฉลียวฉลาดไมได ไมสมกับกิเลสที่มีความแยบ
คายมากบนหัวใจเรา จึงตองใชวิธีการหลายดานหลายทางดังที่เคยเทศนใหฟงแลว พลิก
แพลงเปล่ียนแปลงหลายสันพันคม ไมยังงั้นไมทันกัน 
 อุบายวิธีใดเหมาะไดกําลังใจ จิตพอมีสติสตังข้ึนบาง ใหยึดอุบายน้ันเปนหลักเปน
เกณฑในการปฏิบัติตน น่ีสําคัญมาก แตสวนมากมักจะถูกเรื่องการผอนอาหาร อดอาหาร 
เพราะส่ิงน้ีเปนส่ิงท่ีสงเสริมราคะตัณหาข้ึนในธาตุขันธ และเปนเคร่ืองสงเสริมราคะภาย
ในจิตใจไดเปนอยางด ี เมื่อธาตุขันธมีกําลังแลวยอมยุแหยกอกวนใหจิตซึ่งเปนรังแหง
กิเลสตัณหาอยูแลว ต่ืนตัวข้ึนโดยลําดับลําดาไมรูเน้ือรูตัวเลย เพราะอํานาจแหงธาตุขันธ
มีกําลัง สวนมากจะไมสังเกตกันในเรื่องนี้ 
 นี่ไดเคยปฏิบัติมาแลวจึงไดนํามาพูดใหเพื่อนฝูงฟง เพราะหาอุบายวิธีการหลาย
ดานหลายทางมามากตอมากแลว อยางไรก็ไมถูกชนิดใดก็ไมถูก เดินจงกรมทั้งวันก็เดิน 
ผลที่จะปรากฏไมเปนไปไดเทาที่ควร น่ังสมาธิภาวนาทีละหลาย ๆ ชั่วโมงก็นั่ง เวนการน่ัง
สมาธิหามรุงหามคํ่าน้ันเสีย เพราะน้ันเปนวิธีการพิเศษตางหาก นั่งธรรมดาก็นั่งนานแตก็
ไมไดเรื่องไดราว จิตกวัดแกวงไปมาอยูตลอดไมเขาสูความสงบได สติสตังก็ไมทัน นี่ก็
ทราบวาไมไดผลเทาท่ีควร 
 หาอุบายวิธีการหลายดานหลายทาง อดอาหารก็เคยอด อดนอนก็เคยอด ตาม
หลักธุดงคทานแสดงไวเปนกลาง ๆ ตามแตจะถูกจริตนิสัยของทานผูใด เนสัชชิ การไม
นอนเปนคืน ๆ ไป จะอธิษฐานตั้งสัจจะกี่วันกี่คืนก็แลวแต แลวบําเพ็ญเพียรภาวนาดวย
อิริยาบถ ๓ คือ ยืน เดิน น่ัง เวนการนอนเสีย สําหรับเราเองก็ไมไดอุบายตาง ๆ จิตจะมี
ความสงบผองใสก็ไมปรากฏ อดไปหลายวันเลยทื่อไปหมดในสกลกายจนกระทั่งขึ้นสมอง 
เหมือนเราเรียนหนังสือน้ันแล มันทื่อไปเสียหมดก็รูสึกตัววานี้ไมถูกกับจริตของเรา 
 จึงหันมาทางดานอาหาร หันมาทีแรกผอนอาหารดูกอนเปนอยางไร พอผอน
อาหารเร่ิมรูสึก ผอนไปเรื่อย ๆ ติด ๆ กันไปหลายวันเริ่มรูสึกไดผลไปติด ๆ กัน จากน้ัน
ก็ตั้งหนาตั้งตาอด เอา ทีนี้อดจะเปนอยางไรทดลองด ู ผอนอาหารเปนอยางน้ีอดจะเปน
อยางไร อดก็ยิ่งไดผลมากขึ้นเปนลําดับลําดา สติสตังตั้งได 
 เรื่องกิเลสนี้มีราคะตัณหาเปนสําคัญมากในจิตใจของแตละคน ๆ ไมวานักบวช ไม
วาฆราวาส ตัวนี้ฝงลึกมากที่สุดเลย ไมใชภาคปฏิบัติแลวจะมองหามันไมเจอ มองไมเห็น
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เลย นี่นํามาพูดดวยภาคปฏิบัติไมไดโออวด เปดเผยใหเพื่อนฝูงไดฟงวามีภาคปฏิบัติเทา
นั้นจะตามสอดสองมองเงื่อนของมัน ทันบางไมทันบาง จนกระทั่งถึงทันกัน จับกันได
เพราะอุบายวิธีการที่ถูกตองเหมาะสม นี่ก็มาถูกในเรื่องอดอาหาร อดไปหลายวันเทาไร
สติแนบแนนตลอดเวลา 
 เร่ืองราคะตัณหาท่ีเคยยิบแย็บ ๆ น่ีหมายถึงเปนอยูภายในใจตางหาก ไมไดหมาย
ถึงมาเปนตามสกลกาย มันเปนอยูดวยความฝงลึกของมันนั้นแล มียิบแย็บ ๆ อยูอยาง
น้ัน แตพออดอาหารเขาหลายวันสติครอบเขาไป ๆ ปญญายังไมไดใช ใชแตสติ คือความ
ต้ังตัวรูเสมอ จนกลายเปนสัมปชัญญะติดแนบกับตนไปโดยลําดับลําดา จิตก็สงบแนวลง
ไป ๆ อดหลายวันเขา ๆ จิตไมเผลอทั้งวัน ติดแนบกับตัวกลายเปนสัมปชัญญะไปได
อยางชัดเจนภายในจิตใจ นี่จึงเห็นวาถูกแหละที่นี ่ แนใจวาถูกเพราะฉะนั้นจึงตองทุมเท
กําลังลงไป จะทําอยางอื่นไมได พอปลอยอันนี้ลงบางมันจะมีอากัปกิริยา แสดงใหเห็นข้ึน
มาวาขาศึกจะเกิดขึ้นอีกแลว ตองไดหักโหมกันอยูเรื่อยมา ๆ จนกระทั่งตั้งตัวได สติเปน
สติ จิตมีความสงบเยือกเย็นเปนลําดับ 
 ดังท่ีเคยเลาใหฟงวาบริกรรมพุทโธไมปลอยไมวาง ท้ังวันท้ังคืนยืนเดินน่ังนอน 
จิตจะเสื่อมจะเจริญไปไหนไมยุงไมเกี่ยวทั้งนั้น จะเอาเฉพาะพุทโธคําเดียวน้ีเทาน้ันก็ตาม 
การอดอาหารก็ตองติดแนบไปดวย ไมใชทําเฉย ๆ ไมอด วิธีการน้ีเปนวิธีการสําคัญ 
สําหรับจริตนิสัยของเรามันชวยได ชวยไดเปนลําดับลําดา จึงตั้งตัวไดขึ้นมา น่ีเราพูดยอ 
ๆ ใหเพื่อนฝูงไดฟง วิธีการที่จะเกิดอุบายตาง ๆ ข้ึนมาภายในจิตใจ เม่ือจิตสงบแลวก็จะ
เร่ิมเกิด ปญญาออกก็จะเริ่มเกิด ปญญาไมออกก็ยังมีอุบายแปลก ๆ ตาง ๆ เกิดไดเปน
วาระ ๆ ไป ม.ี.นี่วิธีการปฏิบัติตน 
 ถาไมเอาจริงเอาจังจะไมมีเหลือนะกรรมฐานของเรา เวลาน้ีคล่ืนของกิเลสกําลัง
หนาแนนม่ันคงข้ึนโดยลําดับลําดา มีทุกแหงทุกหนตําบลหมูบานภายนอกภายใน มีแต
เคร่ืองสงเสริมหลอกลวงกันดวยอํานาจของกิเลสน้ันแล เรื่องอํานาจของธรรมที่จะแทรก
เขาไปนิด ๆ หนอย ๆ ไมปรากฏ เวลาน้ีมีแตคล่ืนของกิเลสท้ังน้ันเต็มบานเต็มเมือง เต็ม
วัดเต็มวาเต็มพระเต็มเณร แลวเราจะหลบซอนท่ีตรงไหน ถาไมมีสติสตังไมตั้งหนาตั้งตา
ปฏิบัติอยางเอาจริงเอาจัง เอาตัวเล็ดลอดจากคล่ืนมรสุมใหญน้ีแลว จะไมมีวันผานพนไป
ได จะตองตายจมเชนเดียวกับโลกทั่ว ๆ ไป ซึ่งเขาไมปฏิบัตินั้นแล เราตองตระหนักใจเรา 
เนนหนักใจของเราในภาคปฏิบัติใหมากในวงผูปฏิบัติ 
 ในโลกอันนี้ความรูอันนี้ก็เคยสัมผัสสัมพันธมามากตอมากแลว ตั้งแตวันเกิด 
เฉพาะผมผูแสดงธรรมใหเพื่อนฝูงฟงอยูเวลานี ้ ความสัมผัสสัมพันธอะไรก็เคยสัมผัส
สัมพันธมา ใหสุขใหทุกข ๆ ก็เปนเรื่องสุขทุกขของกิเลส ไมใชเรื่องสุขทุกขของธรรม ก็
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ผานมาโดยลําดับลําดา จนไดเขามาเจอความสุขที่เกี่ยวกับธรรม คือเบื้องตนก็เจอสมาธ ิ
เจอความสงบของใจกอน 
 พอเจอความสงบของใจใจก็ติด เพราะหาท่ีเกาะอยูแลว เกาะที่ไหนมีแตพัง เกาะ
อะไรมีแตพัง ๆ เกาะดานน้ีวาเปนนํ้า กลับมาดานน้ีเปนไฟเผาไหมเขาไปเสีย ๆ เกาะดาน
ไหนก็มีแตคม แตปลายของมันทิ่มเขามาแทงเขามา เชือดเฉือนเขามา เรื่องของกิเลสเปน
อยางน้ัน ไมมีสวนใดท่ีสัมผัสมาแลวใหตายใจไดสบายใจไดเลย พอกาวเขามาสูจิตสงบนี้
แลว ตายใจ..อบอุน…รูสึกวามีความแนนหนาม่ันคงเปนหลักใจของตนข้ึนมาทันที 
 ทั้ง ๆ ท่ีเราก็มาอาศัยพ่ึงครูบาอาจารยอยูอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย แตในใจของเรา
ก็เรียกวาพอเดินได เดินกาวเขาไปหาทานได เขาไปกราบไปไหวทานได เราไมไดคลานไป
เหมือนอยางแตกอน เพราะเรามีหลักใจมีกําลังกาวเดินได การไดยินไดฟงอรรถธรรมจาก
ทานยิ่งแนนหนามั่นคงฝงลึกไปเปนลําดับ เปนเคร่ืองสงเสริมกับความเปนอยูแหงความ
สงบของเราขึ้นไปโดยลําดับ น่ีหมายถึงความสุขท่ีจิตไดรับสัมผัสสัมพันธมาเปนมาเร่ือย 
ๆ จนกระทั่งกาวเขาสูปญญา 
 ความสุขในธรรมชาติของจิตที่ไดสัมผัสสัมพันธจากธรรมนี ้ ถาไมปฏิบัติไมรู พูด
ยังไงก็ไมถูก คาดยังไงเดาเทาไรก็ไมถูก ตองเปนผูปฏิบัติเทานั้น จะเปนผูสัมผัสสัมพันธ
กับธรรมที่พระพุทธเจาประกาศกังวานอยูในโลกดินแดนนี้ได ๒๕๐๐ ป ออกมาจากพระ
ทัยท่ีบริสุทธ์ิ ซ่ึงเปนบอแหงธรรมแหงวิสุทธิธรรมน้ันแล ที่ทานแสดงออกมานี้เปน
อากัปกิริยาอันหนึ่งที่มาจากวิสุทธิธรรมนั้น เปนกิริยาไมใชธรรมแท ผูปฏิบัติตองปรากฏ
ธรรมแทเปนลําดับ เชน สมาธิก็เปนสมาธิโดยแท สมาธิขั้นใดก็เปนสมาธิขั้นนั้นโดยแท 
ปญญาขั้นใดเปนปญญาขั้นนั้นโดยแท ๆ เขาไปเร่ือย ๆ นี่เรียกวาสัมผัสดวยใจของตนเอง 
มันเปนท่ีแนใจ 
 เมื่อไดสัมผัสเขาไปจิตก็ยิ่งพัวยิ่งพันเขาไป พัวพันในทางธรรมไมเหมือนพัว
พันทางโลก พัวพันเทาไรย่ิงเบิกย่ิงกวางเขาไป เห็นชองเห็นทางอุบายกลมายาของกิเลส 
ซึ่งเราไมเคยนึกไมเคยฝนเลยวาเปนอุบายยังไงเปนกิริยายังไง ที่หลอกลวงตมตุนโลกมี
เราเปนสําคัญมาตลอดเวลา มันมีวิธีการใด ปญญาก็สามารถทราบไปไดโดยลําดับ วิธีการ
น้ีเปนวิธีการของกิเลสประเภทน้ี วิธีการน้ันเปนวิธีการของกิเลสประเภทน้ีประเภทน้ัน ๆ 
แลววิธีการของปญญาก็ติดตามกันไปเรื่อย ๆ 
 พอกาวทางดานปญญาแลวเห็นเรื่องละ เห็นเรื่องของกิเลส ในสมาธิน้ีเห็นแตเร่ือง
ความฟุงซาน โทษแหงความฟุงซาน เพราะเห็นคุณคาของความสงบซ่ึงเปนขาศึกกับความ
ฟุงซานนั้น เราก็เห็นโทษเพียงความฟุงซาน บัดนี้จิตของเราไมฟุงซานวุนวายเหมือนแต
กอนแลว เปนความสุขสบาย เห็นไดแคนี้ พอจิตกาวเขาสูทางดานปญญา ทีน้ีเบิกกวาง
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ออกไป เพราะกิเลสมีหลายประเภท ความสงบก็เพียงความสงบ กิเลสหมอบตัวเฉย ๆ 
กิเลสข้ันน้ี รูป เสียง กล่ิน รส เคร่ืองสัมผัส น้ีเรียกวาเปนขาศึกแหงความ สงบ แตมันสงบ
ลงไปเพราะอํานาจแหงสมาธิครอบหัวมันไวเทาน้ัน แตมิไดตาย 
 จิตวุนวายก็วุนวายกับส่ิงเหลาน้ีแล รูป เสียง กลิ่น รส เคร่ืองสัมผัส แตพอจิตสงบ
เขาไปแลวส่ิงเหลาน้ีก็เงียบไปหมด อิ่มตัว จิตอ่ิมอารมณเหลาน้ีเขาไปหมอบอยูภายใน 
กิเลสก็หมอบตัวอยูในน้ัน ไมแสดงออกเพียงเทานั้น แตไมไดถูกทําลายเหมือนขั้นปญญา 
พอกาวถึงขั้นปญญาเทานั้น ทีน้ีก็เร่ิมรูเร่ิมเห็นเปนลําดับลําดา กิเลสประเภทใดก็มารูที่ใจ 
เพราะกิเลสอยูท่ีใจ สติปญญาคือธรรมทั้งหลายอยูที่ใจ เมื่อถึงขั้นที่ควรจะรูกันแลวยังไงก็
ปดไมอยู จะเปนประเภทใดก็ตามข้ึนช่ือวากิเลสแลว จะทราบดวยธรรม คือปญญาธรรม 
สติธรรมโดยไมตองสงสัย รูกันเร่ือย แกกันไปเรื่อย ฆากันไปเรื่อย สังหารกันไปเร่ือย 
 มีความเพลินไปในการแกกิเลส เพราะการแกมันเห็นผลประจักษ ๆ ไปโดยลําดับ 
เบิกกวางออกไป ๆ ประหนึ่งวาโลกนี่ขยายตัวออกไปอีก ถาเราจะเทียบวาเปนโลก นี่คือ
ความรูขยายตัวออกไป สติปญญามีความสามารถแกกลาและละเอียดลออเขาไปเทาไร ย่ิง
ขยายตัวกวางขวางออกไปเรื่อย ๆ กิเลสมีขนาดไหน ๆ ตามตอนกันทัน ทัน ๆ เรื่อย 
ตามตอนทันแลวยังไมเพียงทัน ยังฆาพรอม ๆ เปนขั้น ๆ ตอน ๆ ไป ฆาชาก็ม ีฆาอยาง
รวดเร็วก็มี เมื่อถึงขั้นมหาสติมหาปญญาแลว น้ันแลเปนข้ันท่ีรวดเร็วท่ีสุดในการสังหาร
กิเลส 
 เชนเดียวกับกิเลสมันสังหารธรรมเราในเวลาบําเพ็ญข้ันเร่ิมแรกน้ันแล เราตั้งสติ
พับลมผล็อย ๆ เลยตั้งเพื่อลมไมใชตั้งเพื่ออยู ไมไดตั้งเพื่อเปนหลักเปนเกณฑไดเลย 
เพราะอํานาจของกิเลสมันรุนแรง ตั้งพับลมพับ ๆ ไปพรอม ๆ กันนี่ฉันใด เรื่องของมหา
สติมหาปญญา ท่ีมีความสามารถแกลวกลาภายในจิตใจแลวน้ันนะ กิเลสตัวไหนผานออก
มาไมได ขาดสะบั้น ๆ ไปตาม ๆ กันหมด เชนเดยีวกับกิเลสมันสังหารเราในเบ้ืองตนน้ัน
แล มันถึงทันกัน ถาไมอยางนั้นไมทันกัน เมื่อถึงขั้นนั้นแลวทําไมมันจะไมเปดโลงหมดใน
โลกธาตุนี้ แลวความเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอยางถึงใจ ๆ เข็ดหลาบ จะใหยอนกลับหลัง
คืนมานี้ยอนไมไดแลว เปนกับตายก็หมุนตัวไปขางหนาโดยถายเดียวเทาน้ัน 
 เพราะความเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอยางถึงใจอยางเข็ดอยางหลาบ เรียกวา เคียด
แคนกันท่ีสุด พูดถึงเรื่องความเห็นคุณของธรรมก็เห็นอยางประจักษใจเชนเดียวกัน ทั้ง
สองอยางนี้เขาถึงใจแลวจะอยูไดหรือจิตใจมนุษยเรา ไมใชเปนใจไมไสระกํา ไมใชเปนใจ
สัตว ใจมนุษย.ของผูบําเพ็ญเพื่อความพนทุกขอีกดวยซ้ํา ก็ยิ่งหนักเขาไป ๆ นี่ละที่วา
ปญญากาวเดินกาวอยางน้ี ธรรมกาวเดิน ปญญากาวเดินกาวอยางนี้ บุกเบิกกิเลสไปเร่ือย 
ๆ เอา เขาขั้นใดสติปญญาหากพอเหมาะพอดีกับกิเลสประเภทนั้น ๆ จะเปนละเอียด
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ขนาดไหน สติปญญาก็ละเอียดตามกันไป ๆ ทันกันไป สังหารกันไปเร่ือย ๆ 
 น่ีเปนอยูกับผูบําเพ็ญในข้ันน้ัน ๆ ผูไมบําเพ็ญผูไมเปน พูดไมถูกรูไมได เปน
ภาษาของกิเลสกับธรรมรูกันในหัวใจดวงเดียวของผูบําเพ็ญน้ีเทาน้ัน ผูอื่นมารูไมได ตอง
เปนผูบําเพ็ญ ภาษาธรรมะภาษากิเลสรูกัน แกกันตก ๆ ในเวลาน้ันเทาน้ัน ถึงขั้นละเอียด
สุดสติปญญาก็ละเอียดสุดไปตาม ๆ กัน หากเปนไปเองในอํานาจของสติปญญาที่เกรียง
ไกรแลวน้ันแล เอาจนกระทั่งกิเลสมวนเสื่อไมมีอะไรเหลือเลย เปนยังไงโลกธาตุนี้ 

หัวใจดวงนี้เคยหาสุขมาตั้งแตเมื่อไร มาเจอตั้งแตเริ่มสมาธิขึ้นมาเรื่อย ๆ จนถึง
ขั้นปญญา สุขก็ละเอียดเขาไปขั้นปญญา แลวปญญาละเอียดเทาไร สุขก็ยิ่งละเอียดแหลม
คมเขาไป กิเลสตองหมอบไปเรื่อย ๆ ถูกสังหารไปเรื่อย จนกระทั่งกิเลสตัวขาศึกอันใหญ
หลวงภายในหัวใจ ครองหัวใจเรามานานแสนนานนั้นไดพังลงอยางประจักษตาประจักษ
ใจ แลวเปนยังไงความอัศจรรย อันไหนจะเหมือนความอัศจรรยของจิตที่บริสุทธิ์หลุดพน
แลวเลา ไมมีในสามแดนโลกธาตุ 
 จิตดวงนั้นแหละวัดกันตวงกันมา เทียบเคียงกันมาต้ังแตเร่ิมแรกท่ีควาโนนควาน้ี 
ควานํ้าเหลวมาตามรูปตามเสียง ตามโลกตามสงสาร กระแสของโลกมันรุนแรงของใจทุก
ดวงน้ันแหละ ควาน้ันควาน้ีควาอะไรก็หลุดมือ ๆ มีตั้งแตความทุกขเปนที่กําเอาไว ๆ 
เหมือนกับกําถานไฟเอาไวน้ีเผาเจาของ ๆ ควาอันใดก็เขาใจวาเปนของดิบของด ีแลวควา
ถูกมือเขามา มันกลายเปนถานไฟไปเสีย ๆ เร่ือยมา จนมาเกาะปุบเขาถูกสมาธ ิ ติดปบ 
เย็นสบาย ตายใจ 
 นี่ละเกาะถูก ทานเรียกวาเกาะธรรมถูก เกาะโลกเกาะอยางท่ีวาน้ันแหละ เกาะเทา
ไรเปนพังทั้งนั้น ดิ้นดีดจนจะเปนจะตายหาที่ยุติไมได ก็คือใจมันเกาะโลกนั่นเอง กิเลส
มันแหลมคมขนาดไหนเราไมรู เกาะปบ ๆ ก็ลวนแลวแตเปนสิ่งที่มันผลักดันออกไปจาก
ภายใน ใหเราไปเท่ียวเกาะโนนควาน้ีน้ันแล แตเราไมรูภายในคืออะไรอีก เราไมสนใจดู 

เมื่อเวลาสติปญญามีแลวไมตองบอก ขางหนาขางหลัง วิ่งยอนหนา ยอนหลังกลับ
ไปกลับมา มันทบทวนกันไมรูกี่ตลบทบทวน ความรวดเร็วของสติปญญาอะไรจะเร็วเทา
ไมม ี แลวกิเลสก็ไมมีอะไรจะเร็วเทา มีธรรมเทาน้ันท่ีเหนือกวากิเลส ทานจึงเรียกวา
โลกุตรธรรม แปลวาธรรมเหนือโลก ก็เหนือกิเลสนั่นแล ไมเหนือฆากิเลสไมได 
 เมื่อติดตามกันไดพบแลว จนถึงปญญาเรื่อย ๆ ถึงขั้นวิมุตติหลุดพนแลวเปนยังไง
ความสุขอันน้ี ตั้งแตเริ่มแรกที่มีกิเลสก็เจือปนอยู ทั้ง ๆ กิเลสเจือปนอยูน้ันแล ความสุข
ในทางธรรมเปนยังไงก็เห็นกันไดอยางชัดเจน กิเลสจะเจือปนไปเรื่อย ๆ แตละเอียดลง
ไปเรื่อย กิเลสออนตัวลงไปเรื่อย ความสุขของธรรมความละเอียดของธรรมจะเหนือขึ้นไป
เร่ือย ๆ จนกระทั่งถึงกิเลสมวนเสื่อไมมีเหลือเลยภายในจิตใจ เหลือแตธรรมลวน ๆ 
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ครองหัวใจของผูบริสุทธิ์พุทโธนั้น 
 เปนยังไง เอาอะไรไปประมาณได ไมมีสิ่งใดประมาณไดแลวในโลกนี้ น่ันละพระ
พุทธเจาอัศจรรย อัศจรรยอยางนั้น ไมใชอัศจรรยแบบมาพูดใหเราฟงเฉย ๆ โดยไมมีผูรู
ผูเห็น ฉะนั้นจึงไมมีผูพูดไดอยางพระพุทธเจาพอจะเปนสักขีพยานกัน บรรดาสาวก
อรหันตทั้งหลาย ลวนแลวแตเปนสักขีพยานพระพุทธเจาไดรอยเปอรเซ็นต ๆ ทั้งนั้น ๆ 
น่ีทานผูทรงบรมสุขทานทรงอยางน้ัน น่ีจากภาคปฏิบัติดวยความเอาจริงเอาจัง 
 ขอใหทุกทานจงอยาหลงกลมายาของกิเลส แลวย่ิงเวลาน้ีกําลังหนาแนนเขาไปโดย
ลําดับลําดา ผูท่ีจะมองหาอรรถหาธรรมจะไมมีอยูแลวนะเวลาน้ี จะมีตั้งแตมองไปหา
กิเลสท้ังน้ันละ เพราะเร่ืองเหลาน้ีเปนเร่ืองของกิเลสท้ังมวล ออกมาแงไหนมุมใด มองดู
แพล็บรูทันท ี ๆ มีแตกลมายาของกิเลสเคลื่อนไหวออกมา แมแตทางภายในใจเคล่ือน
ออกมา ก็เปนเรื่องกิเลสผลักดันออกมา ๆ ทั้งนั้น ๆ ไมมีเรื่องธรรมผลักดันออกมาแลว
จะเปนธรรมไดยังไง หาความเปนธรรมไมได 
 มีแตอํานาจของกิเลสผลักดันอยูตลอดเวลาอยางนี้ แลวตายลงไปแลวก็ไปหมุน
อยางนี้อีก เพราะกิเลสอยูกับใจ ใจตายไมเปน ใจไมเคยตาย จึงตองหมุนไปเรื่อย ในภพ
น้ันชาติน้ี ความสุขความทุกขเจือปนกันไปอยางนี ้สูง ๆ ตํ่า ๆ ลุม ๆ  ดอน ๆ เปนมากี่
กัปกี่กัลปแลวจนกระทั่งปจจุบันนี ้แลวยังจะเปนตอไปอีกไมรูกี่กัปกี่กัลป ถาไมไดสกัดลัด
ตอนกิเลสท้ังหลายใหขาดสะบ้ันไปจากใจ วัฏฏะจะยนหดเขามา จนกระท่ังขาดสะบ้ันภาย
ในจิตใจแลว ไมมีหวังเร่ืองท่ีเราจะครองโลกดวยความเปนสุขสบาย ถาไมไดทําอยางที่วา
น้ี 
 ใหกิเลสขาดสะบ้ันลงไปจากใจแลวอยูไหนสบาย ทานจึงไมมีกาลสถานท่ีเวลํ่าเวลา
เขาไปเกี่ยวของภายในจิตใจ ก็สิ่งเหลานี้เปนสมมุติทั้งนั้น ธรรมชาตินั้นไมใชสมมุติ เปน
วิมุตต ิวิมุตตินี้ทานก็ใหชื่ออันหนึ่งนะ เราจะไปคาดวาวิมุตติเปนอยางนั้นอยางนี้ไมได ขอ
ใหเปนในตัวเองเถอะ จะกราบพระพุทธเจาอยางราบ ๆ ราบหมดท้ังน้ัน 
 ไมมีองคไหนผูใดจะคึกคะนองไปได ถาลงไดถึงธรรมข้ันควรกราบพระพุทธเจา
ราบแลว ราบ ๆ ปรินิพพานไปแลวกี่ปกี่เดือนไมมีความหมาย อันน้ันเปนกาลเวลา
ธรรมดา ในโลกไหนมันก็มีกาลเวลา มืดแจงม ีแตทานผูท่ีหลุดพนไปดวยอรรถดวยธรรม 
และอุบายวิธีการใดไดสอนไวแลวน้ันแล เปนส่ิงท่ีเราจะยึดใหเปนหลักเปนเกณฑแกตัว
ของเราเอง ไมอยางนั้นไมไดนะ 
 เวลาน้ีย่ิงรอยหรอลงไปในภาคปฏิบัติของเรา อยาต่ืนโลกต่ืนสงสาร อะไรมีมันก็
แสดงขึ้นมาตามเรื่องของมันอยางเปดเผยตามเรื่องของโลก ธรรมเราก็เปดเผยรับกันซี 
สติมีปญญามีจะไปหลงกลมายาของกิเลสยังไง ถาเปนธรรมแลวไมหลง อะไรจะมาสักเทา
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ไรมันก็รูวาเปนเรื่องสมมุต ิ เปนเร่ืองหน่ึงตางหากจากธรรมไปเสีย ๆ มันก็ไมหลงไมติด
ไมพันนะซี 
 มีแตเรื่องเกิดเรื่องตายเทานั้นละโลกอันนี ้ จะมีอะไรแปลกตางจากนี้เลา พิจารณา
ใหเห็นชัดเจนลงไปซี วันหนึ่งคืนหนึ่งอยูไปกินไปนอนไปไดประโยชนอะไร วันน้ีเปนอยาง
นี้จิต แลววันตอไปเปนยังไง ก็ไมไดคํานึงคํานวณเทียบเคียงตัวเอง พอที่จะขวนขวายหา
สิ่งเพิ่มเติมดวยสติปญญาของเราเลย อยางนี้มันอยูไปเฉย ๆ นะ อยูแบบจืด ๆ ชืด ๆ หา
หลักหาเกณฑไมไดตายทิ้งเปลา ๆ นักปฏิบัติเรา 
 ผมเปนหวงหมูเพื่อน เฒาแกเทาไร ลําบากลําบนเทาไรก็ยังอุตสาหลงมา ใหได
เปนหลักเปนเกณฑ อยาปลอยอยาวางเรื่องศีล สมาธิ ปญญาเอาใหหมุนติ้ว วิธีการใด เรา
อยาเสียดายโลก กินเราเคยกิน นอนเราเคยนอน อิริยาบถท้ังส่ีน้ีเราเคยมาแลวท้ังน้ันต้ัง
แตวันเกิดเราอยาเสียดาย อิริยาบถใดท่ีจะเปนประโยชนแกการบําเพ็ญธรรมของเราให
เนนหนักในอิริยาบถน้ัน ในวิธีการน้ันใหมาก เราอยาไปเสียดายอันใดย่ิงกวาวิธีการท่ีจะ
แกกิเลสซึ่งเปนกองทุกข สรางกองทุกขขึ้นมาภายในจิตใจของเรา ใหมันมวนเสื่อลงไป
ภายในจิตใจแลว จะไดอยูเปนความรมเย็น เปนบรมสุขตลอดอนันตกาล 
 วงกรรมฐานพอแมครูจารยม่ันเราน้ีนับวันคับแคบเขามา มีมากพระกรรมฐาน แต
มันกรรมฐานแบบไหนน่ันซี ไมวาทานวาเรามันพอ ๆ กัน อันน้ีละท่ีนาวิตกวิจารณมาก 
ย่ิงมีส่ิงลอลวงน้ีมากเขาไปโดยลําดับแลวก็เปนบาโลกามิสไปละนะ จะกลายเปนกรรมฐาน
บานกรรมฐานเมืองแลว ตอไปก็เปนกรรมฐานพอคาไปละซิ หาเรือ่งหาราวไปแบบโลก
สงสาร มันเลวกวาโลกนะ สิ่งเหลานี้มีอยูเต็มโลกเต็มสงสารไมมีอัดมีอั้น 
 ถาธรรมมีภายในใจพอไดดื่มไดกินอยูแลวยังไงก็ไมหิวไมโหย เชนอยางเพียงขั้น
สมาธิเทานั้นยังไมหิวโหยกับอะไร อยูสบาย กลางวี่กลางวันกลางคืน  เจอใครไมเจอใคร
ไมสนใจอยากพบผูพบคนอยากคุยธรรมะธัมโม หรือคุยโลกคุยสงสารอะไรกับใคร ไมสน
ใจทั้งนั้น อิ่มอยูกับความสงบเย็น น่ันทานเรียกวาจิตสงบ จิตเปนสมาธิ มีความเหนียว
แนนม่ันคงอยูภายในตัว อารมณทั้งหลายสงบไประงับไป 
 รูปจะเปนรูปอะไรบาง พิจารณาซี เสียงอะไรบาง กลิ่น รส เคร่ืองสัมผัสมีแตธรรม
ชาติที่จะเปนภัย ๆ ทั้งนั้น แตจิตนั้นสงบ จึงเรียกวาจิตสงบ ไมยุง แตกอนมันยุงไปทั้งวัน
ทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน จนจะเปนบาก็ไมรูตัว เม่ือจิตสงบแลวเปนสุขอยางน้ัน นี่ละหลัก
ของใจ เริ่มรูตั้งแตจิตเปนสมาธิเขาไป เร่ิมสบายเร่ิมหายหวงไปเร่ือย ๆ อยูไหนอยูได
สบาย ๆ ถาหากวาไมมีผูแนะนําทางดานสติปญญาใหละเอียดแหลมคมแกกลาสามารถ
เขาไปกวานี้ตองติด นักปฏิบัติทั้งหลายติดสมาธิไดไมอาจสงสัย 
 เพราะสมาธิมีความสุขพอตัวที่จะยังบุรุษตาฝาตาฟางอยางพวกเรา ๆ ทาน ๆ นี ้
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ใหหลง ติดสมาธิได ความติดสมาธินั้นก็กลายเปนเรื่องสมุทัยไปแลวนั่น เราไมรูเน้ือรูตัว
วาสมาธิเปนสมุทัย ผูไมมีปญญาก็ติดสมาธิกลายเปนเรื่องสมุทัยขึ้นได ดังพอแมครูจารย
ทานวา สมาธิทั้งแทงเปนสมุทัยทั้งแทง ทานรูไหม ๆ คือความติดสมาธิน้ันแลเปนสมุทัย 
ไมใชสมาธิเปนสมุทัย ความติดในสมาธ ิ ความลืมเนื้อลืมตัวไมคิดอานไตรตรองหาทาง
ออกท่ีย่ิงกวาน้ีน้ันแลทานเรียกวาสมุทัย แตเราก็ไมรูแตกอน มันก็คอยเขาใจเอง ๆ แลว
หมอบ กราบทานอยางราบ ๆ เลย 
 ธรรมเปนของเลิศของประเสริฐนะ อยาใหจืดจางจากธรรมท้ังหลาย โลกก็เปนโลก
อยูอยางนั้นแตกัปไหนกัลปใดมา ธรรมก็เปนธรรมอยูอยางนี้แตกาลไหนกาลใดมา เราจะ
สัมผัสสัมพันธหนักแนนในทางไหน แลวย่ิงเราเปนนักบวชดวยแลว จะไปหนักแนนใน
ทางโลกสมควรแลวเหรอ นอกจากจะหนักแนนในทางธรรม กินก็เพื่อธรรม อยูเพ่ือธรรม 
หลับนอนเพ่ือธรรม ตื่นขึ้นมาเพื่อธรรมทั้งนั้นถึงถูกตอง ทําทุกสิ่งทุกอยางตองเพื่อธรรม
ทั้งหมด หิวก็ตาม อิ่มก็ตาม เพื่อธรรมทั้งนั้น 
 เราอยาไปคิดแบบโลกแบบสงสารวา อันนั้นพออยูอันนี้พอเปน อันน้ันขาดเขินอัน
นี้บกพรอง อันนั้นไมดีอันนี้ไมดี น้ันเปนเร่ืองของโลก อยาเอามายุงในภายในหัวใจของผู
บําเพ็ญธรรมะ ตองใหอยูกับธรรม ธรรมพาตายเอาตาย ธรรมพาเปน..เปน ธรรมพา
อิ่ม..อิ่ม ธรรมพาหิว..หิว ไมถอย ฟาดกันลงไปตรงนั้นซ ิ ถึงเรียกวาผูตั้งใจปฏิบัติตอ
ธรรม ความมุงมั่นสําคัญมากนะ ความมุงม่ันน่ีสําคัญมาก กําลังใจ ถามีความมุงมั่นแลว
กําลังใจก็มี การประกอบความพากเพียรทั้งหลายก็หนุนกันไป ๆ น่ันแล 
 น่ีอยากใหหมูเพ่ือนเห็นจริง ๆ ไมใชธรรมดานะ เทศนนี้ถอดออกมาจากหัวใจจะ
วายังไงมาใหหมูเพื่อน ถาเปนวัตถุก็นี่นะ ๆ เห็นไหม ตาบอดหรืออยากวาอยางนั้นนะ 
มันคันฟน ปฏิบัติมาไมไดหนาไดหลังอะไรเลยนี้มันนาโมโหนะ สอนหมูสอนเพื่อนมาตั้ง
แตวันพอแมครูจารยมรณภาพจนกระท่ังปานน้ี ๔๐ กวาปแลว สอนก็ถอดออกมาจากตับ
จากปอดจากไสจากพุง ไมมีอะไรเหลือภายในจิตใจเลย ทุมลงใหหมูเพื่อนหมด แลวยิบ 
ๆ แย็บ ๆ พอที่จะไดมาเปนสักขีพยานบางไมปรากฏบาง นี้เปนยังไงนักปฏิบัต ิถาไมกิน
แลวนอน กอนแลวนินอยูเหมือนหมูจะเปนอะไรไป เราอยากวาอยางน้ันนะ 
 สิ่งที่เลิศ ๆ มีอยูมานอนจมอยูกับอะไรในสิ่งไมเลิศ เสกสรรวาเปนของเลิศอยู
อยางนั้นมันถึงติดตลอด ไมมีวันจืดจางไมมีวันเข็ดหลาบ เรื่องของกิเลสหลอกสัตวโลก
หลอกอยางน้ีเองใหพิจารณาเอา อันใดที่เปนเรื่องของกิเลสมันเข็ดหลาบไดเมื่อไร ไมเคย
เข็ดเคยหลาบ ถาเปนเรื่องของธรรมแลวมักจะเปนหนา พอทําความเพียรวันน้ีมีหนักบาง 
วันหลังเข็ดแลว มีความทุกขความลําบากบางเข็ดแลว จะทําอุบายวิธีการใดเพ่ือฝกทรมาน
ตน ใหเปนศีลเปนธรรมข้ึนมาภายในใจเพ่ือความสงบเย็นใจน้ี เข็ดแลว ๆ 



  

หวงใยหมูคณะ ๗๘ 

๗๘

 มันเข็ดเร็วนะถาเปนเร่ืองของธรรม เพราะกิเลสพาใหเข็ด ธรรมทานไมเข็ดแหละ 
แตกิเลสน่ันแหละมันแทรก น่ีละเห็นไหมกิเลสแทรก ไมทันมันนะ ตอเมื่อไดถึงกาลเวลา
ท่ีควรจะทันแลวมันปดไมอยูอยางวาน่ันแหละ มีเทาไรพังหมด มันจะแย็บออกมาตรง
ไหนทันหมด ๆ จึงเรียกวาความเชี่ยวชาญของสติปญญา ถึงขั้นมหาสติมหาปญญาแลว
อะไรมาผานไมได ขาดสะบ้ันไปหมดเลย 
 นี่เรามันยังไมถึงขั้นนั้นละซี มันขั้นตอสูกัน ขั้นตะเกียกตะกาย ขั้นลมลุก
คลุกคลาน ตองอาศัยความอดความทน ใชสติปญญาใหมากอยาอดทนเฉย ๆ ใหมีสติ
ปญญาเปนเครื่องกํากับไป เราจะไดอุบายแปลก ๆ ตาง ๆ ข้ึนมาภายในจิตใจของเรา ถา
บําเพ็ญยังไมเห็นมีความสงบเย็นใจภายในใจอันเปนสมบัติของตนโดยแทแลว มันเกินไป
ละนะกรรมฐานเรา เพียงความสงบเย็นใจสมาธินี้ก็ไมไดทรงแลว โอย เวลาตายถาเปนเรา
นี้ไมไปกุสลาใหแหละ พระแบบโง ๆ ตายนี ่สอนใหฉลาดทุกวันทุกเวลํ่าเวลา แลวก็ยังโง 
ๆ เซอ ๆ สมาธิเพียงเทานั้นก็ยังทรงไมไดพอจะเปนหลักใจของตนเอง ตายแลวจะนิมนต
ไปกุสลา อยามานิมนตนะ น่ีกุสลาอยูเวลาน้ี สอนเพื่อความฉลาดทั้งนั้น น่ีคือกุสลารูไหม 
 ทานท้ังหลายรูแลวยัง กุสลา แปลวาอะไร ธรรมยังบุคคลใหฉลาด อกุสลา ธรรม
ยังบุคคลใหโง แนะ เวลานี้สอนเพื่อความฉลาดไมไดสอนเพื่อความโง ทําไมจึงตองนอน
ใจเอานักหนา แลวเพื่อนฝูงที่มาก็ประสมประเสกันมาเรื่อย ทําใหหนักใจผูที่อยูกอนนี่ก็มี
เยอะนะ มาใหดูกันในภาคปฏิบัติ ตาดูหูฟง สังเกตพินิจพิจารณาเพื่อมาเปนขอปฏิบัติแก
ตัวเอง ดัดแปลงตนเองใหเปนไปตามแนวน้ัน อยาใหกีดใหขวางกัน 
 นักปฏิบัติตองเปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน จะขัดของกันเล็ก ๆ นอย ๆ ไมไดไม
ถูก เพราะเปนผูมุงธรรมตอกันแลว อะไรเปนธรรมยอมรับกันทันท ี ๆ อยาถือทิฐิมานะ 
อันนั้นเปนเรื่องของกิเลสโดยตรง อยาเอาเขามาในวงเวทีของการสังหารกิเลสดวยธรรมะ
ไมถูกตอง เอาใหแนนหนาม่ันคงภายในจิตใจในธรรมท้ังหลาย ยอมรับกันทุกอยาง ไมวา
เด็กไมวาผูใหญเอาธรรมเปนใหญ หมุนเขาหาธรรม ธรรมวายังไง ธรรมวาถูกแลวยอมรับ
กันทันท ีๆ น่ันคือธรรม แลวอยูดวยกันไดเปนผาสุก 

เทศนไปก็รูสึกเหนื่อยแลว เอาละพอ 


