๖๙

เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๗

หวงใยหมูค ณะ
เปนหวงหมูเพื่อนวงปฏิบัติดวยกันเปนอันดับหนึ่ง
นี้รูสึกจะออกหนาออกตา
เพราะความชํารุดของธาตุขนั ธนแ้ี ลเปนเหตุ แตกอนก็ทํางานได ไปมาหาสูที่นั่นที่นี่ ดูแล
แนะนําตักเตือนสั่งสอนที่นั่นที่นี่ยังได ทุกวันนีม้ นั หดมันยนเขามา ธาตุขันธไมอํานวย ไป
ไหนก็ลําบากตองตั้งทาตั้งทาง ดวยเหตุผลทีจ่ าํ เปนจริง ๆ ถึงจะไป ถาธรรมดาตั้งหนาไป
ดูแลแนะนําสั่งสอนเพื่อนฝูงนี้ รูสึกจะไมไปแลวอยางทุกวันนี้
นี่ก็ตั้งแตวันกฐินมาจนกระทั่งปานนี้ไมไดไดประชุมเทศน แลววันนีก้ ไ็ มทราบจะ
เทศนไปยังไง หลงลืมไปยังไง เพราะมันไมเหมือนคนเกาทีเ่ คยเทศนแลวเวลานี้ เปนคน
ใหมขน้ึ มาในสัญญาอารมณ หลงลืมกุดดวนไปในขณะที่เทศน นีส่ าํ คัญมาก ความเปน
หวงเพื่อนฝูงมาก นับวันมากขึน้ โดยลําดับ เราเฒาแกลงเทาไรความเปนหวงใยในเพือ่ น
ฝูงยิ่งมีมากขึ้นโดยลําดับ เพราะการปฏิบตั ติ นไมทนั กิเลส ซึ่งเปนขาศึกตอหัวใจอยูตลอด
เวลานีส้ าํ คัญมาก ไมทัน ๆ อยูอยางนี้
ไดเคยพูดเสมอวากิเลสนีล้ ะเอียดแหลมคมมากหนา ตามไมทันไดงาย ๆ ถา
ปฏิบตั ไิ มเอาจริงเอาจังจริง ๆ แลวไมทนั วิธีการที่จะระงับความฟุงเฟอเหอคะนองภายใน
จิตใจ ซึ่งเปนอยูในสันดานของสัตวโลก ก็ยอมมีอยูในผูปฏิบัติเชนเดียวกัน จึงตองไดตั้ง
ทาตั้งทางระมัดระวังรักษาดวยสติอยูโดยสม่ําเสมอ ไมเชนนั้นจะเปนไปไมได แลวก็ลม
เหลวไปเรือ่ ย ๆ
เพราะกิเลสไมเคยออนตัวมาแตกาลไหน ๆ สวนธรรมะเมื่อยังไมไดหลักไดเกณฑ
ยอมมีการออนตัว มีสงู ๆ ต่ํา ๆ ลุม ๆ ดอน ๆ ไมสม่ําเสมอเหมือนกิเลสที่ทํางานเพื่อตัว
ของมันเอง เปนความสม่ําเสมอตลอดมาและยังจะเปนอยางนั้นตลอดไป นี่ที่นาวิตกมาก
จึงขอใหเพื่อนฝูงทั้งหลายไดตั้งใจประพฤติปฏิบัติ
ในโลกนีไ้ มมสี ง่ิ ใดเลิศยิง่ กวาธรรม ขอใหเขาสัมผัสใจเถิด จะทราบมาโดยลําดับ
ตัง้ แตขน้ั ความสงบเย็นใจ ใจเปนสมาธิเรือ่ ยมาเปนลําดับ จิตจะคอยคลายจากโลกามิสทั้ง
หลายทีเ่ คยจําเจแตไมเคยเข็ดหลาบนัน้ เขามาเปนลําดับลําดา เมือ่ มีอาหารเปนเครือ่ งดืม่
ภายในคือธรรม ไดแกสมถธรรม เพียงเทานีก้ ร็ ม เย็นเปนสุข
เพราะฉะนั้นผูมีสมาธิธรรมจึงอยูคนเดียวได อยูกับเพื่อนกับฝูงก็ได เพราะใจอิม่
อารมณภายนอกซึ่งเคยหิวโหยมามากตอมากจนกระทั่งไมไดสติสตัง เพราะความวิง่ เตน
เผนกระโดดตามอารมณนน้ั ๆ แตแลวก็ไดหดยนเขามาอยูใ นความสงบ เพราะมีรสชาติ
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พอที่จะใหเกิดความติดพันและอยูอยางสงบเย็นได
เพียงขั้นสมาธิเทานี้ ก็พออยูพอเปนพอไปไมเดือดรอนวุนวายมากสําหรับพระ
ปฏิบตั เิ รา จึงขอใหทกุ ทานไดเนนหนักทางดานจิตตภาวนาดวยวิธกี ารตาง ๆ ทําอยางไรจิ
ตจะสงบลงไดใหหาอุบายวิธกี ารบําเพ็ญดวยวิธกี ารตาง ๆ อยาทําสักแตวา ทํา การสัก
แตวา ทํานัน้ มันเปนเรือ่ งเถรตรง หาความเฉลียวฉลาดไมได ไมสมกับกิเลสที่มีความแยบ
คายมากบนหัวใจเรา จึงตองใชวิธีการหลายดานหลายทางดังที่เคยเทศนใหฟงแลว พลิก
แพลงเปลีย่ นแปลงหลายสันพันคม ไมยังงั้นไมทันกัน
อุบายวิธีใดเหมาะไดกําลังใจ จิตพอมีสติสตังขึน้ บาง ใหยดึ อุบายนัน้ เปนหลักเปน
เกณฑในการปฏิบตั ติ น นีส่ าํ คัญมาก แตสวนมากมักจะถูกเรื่องการผอนอาหาร อดอาหาร
เพราะสิง่ นีเ้ ปนสิง่ ทีส่ ง เสริมราคะตัณหาขึน้ ในธาตุขนั ธ และเปนเครือ่ งสงเสริมราคะภาย
ในจิตใจไดเปนอยางดี เมื่อธาตุขันธมีกําลังแลวยอมยุแหยกอกวนใหจิตซึ่งเปนรังแหง
กิเลสตัณหาอยูแ ลว ตืน่ ตัวขึน้ โดยลําดับลําดาไมรเู นือ้ รูต วั เลย เพราะอํานาจแหงธาตุขันธ
มีกําลัง สวนมากจะไมสังเกตกันในเรื่องนี้
นี่ไดเคยปฏิบัติมาแลวจึงไดนํามาพูดใหเพื่อนฝูงฟง เพราะหาอุบายวิธกี ารหลาย
ดานหลายทางมามากตอมากแลว อยางไรก็ไมถูกชนิดใดก็ไมถูก เดินจงกรมทั้งวันก็เดิน
ผลที่จะปรากฏไมเปนไปไดเทาที่ควร นัง่ สมาธิภาวนาทีละหลาย ๆ ชั่วโมงก็นั่ง เวนการนัง่
สมาธิหามรุง หามค่าํ นัน้ เสีย เพราะนัน้ เปนวิธกี ารพิเศษตางหาก นั่งธรรมดาก็นั่งนานแตก็
ไมไดเรื่องไดราว จิตกวัดแกวงไปมาอยูตลอดไมเขาสูความสงบได สติสตังก็ไมทัน นี่ก็
ทราบวาไมไดผลเทาทีค่ วร
หาอุบายวิธกี ารหลายดานหลายทาง อดอาหารก็เคยอด อดนอนก็เคยอด ตาม
หลักธุดงคทานแสดงไวเปนกลาง ๆ ตามแตจะถูกจริตนิสัยของทานผูใด เนสัชชิ การไม
นอนเปนคืน ๆ ไป จะอธิษฐานตั้งสัจจะกี่วันกี่คืนก็แลวแต แลวบําเพ็ญเพียรภาวนาดวย
อิรยิ าบถ ๓ คือ ยืน เดิน นัง่ เวนการนอนเสีย สําหรับเราเองก็ไมไดอบุ ายตาง ๆ จิตจะมี
ความสงบผองใสก็ไมปรากฏ อดไปหลายวันเลยทื่อไปหมดในสกลกายจนกระทั่งขึ้นสมอง
เหมือนเราเรียนหนังสือนัน้ แล มันทื่อไปเสียหมดก็รูสึกตัววานี้ไมถูกกับจริตของเรา
จึงหันมาทางดานอาหาร หันมาทีแรกผอนอาหารดูกอนเปนอยางไร พอผอน
อาหารเริม่ รูส กึ ผอนไปเรื่อย ๆ ติด ๆ กันไปหลายวันเริ่มรูสึกไดผลไปติด ๆ กัน จากนัน้
ก็ตั้งหนาตั้งตาอด เอา ทีนี้อดจะเปนอยางไรทดลองดู ผอนอาหารเปนอยางนีอ้ ดจะเปน
อยางไร อดก็ยิ่งไดผลมากขึ้นเปนลําดับลําดา สติสตังตั้งได
เรื่องกิเลสนี้มีราคะตัณหาเปนสําคัญมากในจิตใจของแตละคน ๆ ไมวา นักบวช ไม
วาฆราวาส ตัวนี้ฝงลึกมากที่สุดเลย ไมใชภาคปฏิบัติแลวจะมองหามันไมเจอ มองไมเห็น
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เลย นี่นํามาพูดดวยภาคปฏิบัติไมไดโออวด เปดเผยใหเพื่อนฝูงไดฟงวามีภาคปฏิบัติเทา
นั้นจะตามสอดสองมองเงื่อนของมัน ทันบางไมทนั บาง จนกระทั่งถึงทันกัน จับกันได
เพราะอุบายวิธีการที่ถูกตองเหมาะสม นี่ก็มาถูกในเรื่องอดอาหาร อดไปหลายวันเทาไร
สติแนบแนนตลอดเวลา
เรือ่ งราคะตัณหาทีเ่ คยยิบแย็บ ๆ นีห่ มายถึงเปนอยูภ ายในใจตางหาก ไมไดหมาย
ถึงมาเปนตามสกลกาย มันเปนอยูดวยความฝงลึกของมันนั้นแล มียิบแย็บ ๆ อยูอ ยาง
นัน้ แตพออดอาหารเขาหลายวันสติครอบเขาไป ๆ ปญญายังไมไดใช ใชแตสติ คือความ
ตัง้ ตัวรูเ สมอ จนกลายเปนสัมปชัญญะติดแนบกับตนไปโดยลําดับลําดา จิตก็สงบแนวลง
ไป ๆ อดหลายวันเขา ๆ จิตไมเผลอทั้งวัน ติดแนบกับตัวกลายเปนสัมปชัญญะไปได
อยางชัดเจนภายในจิตใจ นี่จึงเห็นวาถูกแหละที่นี่ แนใจวาถูกเพราะฉะนั้นจึงตองทุมเท
กําลังลงไป จะทําอยางอื่นไมได พอปลอยอันนี้ลงบางมันจะมีอากัปกิริยา แสดงใหเห็นขึน้
มาวาขาศึกจะเกิดขึ้นอีกแลว ตองไดหักโหมกันอยูเรื่อยมา ๆ จนกระทั่งตั้งตัวได สติเปน
สติ จิตมีความสงบเยือกเย็นเปนลําดับ
ดังทีเ่ คยเลาใหฟง วาบริกรรมพุทโธไมปลอยไมวาง ทัง้ วันทัง้ คืนยืนเดินนัง่ นอน
จิตจะเสื่อมจะเจริญไปไหนไมยุงไมเกี่ยวทั้งนั้น จะเอาเฉพาะพุทโธคําเดียวนีเ้ ทานัน้ ก็ตาม
การอดอาหารก็ตองติดแนบไปดวย ไมใชทําเฉย ๆ ไมอด วิธกี ารนีเ้ ปนวิธกี ารสําคัญ
สําหรับจริตนิสยั ของเรามันชวยได ชวยไดเปนลําดับลําดา จึงตั้งตัวไดขึ้นมา นีเ่ ราพูดยอ
ๆ ใหเพื่อนฝูงไดฟง วิธีการที่จะเกิดอุบายตาง ๆ ขึน้ มาภายในจิตใจ เมือ่ จิตสงบแลวก็จะ
เริม่ เกิด ปญญาออกก็จะเริ่มเกิด ปญญาไมออกก็ยังมีอุบายแปลก ๆ ตาง ๆ เกิดไดเปน
วาระ ๆ ไป มี..นี่วิธีการปฏิบัติตน
ถาไมเอาจริงเอาจังจะไมมีเหลือนะกรรมฐานของเรา เวลานีค้ ลืน่ ของกิเลสกําลัง
หนาแนนมัน่ คงขึน้ โดยลําดับลําดา มีทกุ แหงทุกหนตําบลหมูบ า นภายนอกภายใน มีแต
เครือ่ งสงเสริมหลอกลวงกันดวยอํานาจของกิเลสนัน้ แล เรื่องอํานาจของธรรมที่จะแทรก
เขาไปนิด ๆ หนอย ๆ ไมปรากฏ เวลานีม้ แี ตคลืน่ ของกิเลสทัง้ นัน้ เต็มบานเต็มเมือง เต็ม
วัดเต็มวาเต็มพระเต็มเณร แลวเราจะหลบซอนทีต่ รงไหน ถาไมมีสติสตังไมตั้งหนาตั้งตา
ปฏิบตั อิ ยางเอาจริงเอาจัง เอาตัวเล็ดลอดจากคลืน่ มรสุมใหญนแ้ี ลว จะไมมีวันผานพนไป
ได จะตองตายจมเชนเดียวกับโลกทั่ว ๆ ไป ซึ่งเขาไมปฏิบัตินั้นแล เราตองตระหนักใจเรา
เนนหนักใจของเราในภาคปฏิบตั ใิ หมากในวงผูป ฏิบตั ิ
ในโลกอันนี้ความรูอันนี้ก็เคยสัมผัสสัมพันธมามากตอมากแลว
ตั้งแตวันเกิด
เฉพาะผมผูแสดงธรรมใหเพื่อนฝูงฟงอยูเวลานี้ ความสัมผัสสัมพันธอะไรก็เคยสัมผัส
สัมพันธมา ใหสุขใหทุกข ๆ ก็เปนเรื่องสุขทุกขของกิเลส ไมใชเรื่องสุขทุกขของธรรม ก็
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ผานมาโดยลําดับลําดา จนไดเขามาเจอความสุขที่เกี่ยวกับธรรม คือเบื้องตนก็เจอสมาธิ
เจอความสงบของใจกอน
พอเจอความสงบของใจใจก็ติด เพราะหาทีเ่ กาะอยูแ ลว เกาะที่ไหนมีแตพัง เกาะ
อะไรมีแตพัง ๆ เกาะดานนีว้ า เปนน้าํ กลับมาดานนีเ้ ปนไฟเผาไหมเขาไปเสีย ๆ เกาะดาน
ไหนก็มีแตคม แตปลายของมันทิ่มเขามาแทงเขามา เชือดเฉือนเขามา เรื่องของกิเลสเปน
อยางนัน้ ไมมสี ว นใดทีส่ มั ผัสมาแลวใหตายใจไดสบายใจไดเลย พอกาวเขามาสูจิตสงบนี้
แลว ตายใจ..อบอุน …รูส กึ วามีความแนนหนามัน่ คงเปนหลักใจของตนขึน้ มาทันที
ทั้ง ๆ ทีเ่ ราก็มาอาศัยพึง่ ครูบาอาจารยอยูอ ยางเต็มเม็ดเต็มหนวย แตในใจของเรา
ก็เรียกวาพอเดินได เดินกาวเขาไปหาทานได เขาไปกราบไปไหวทานได เราไมไดคลานไป
เหมือนอยางแตกอน เพราะเรามีหลักใจมีกาํ ลังกาวเดินได การไดยนิ ไดฟงอรรถธรรมจาก
ทานยิ่งแนนหนามั่นคงฝงลึกไปเปนลําดับ เปนเครือ่ งสงเสริมกับความเปนอยูแ หงความ
สงบของเราขึ้นไปโดยลําดับ นีห่ มายถึงความสุขทีจ่ ติ ไดรบั สัมผัสสัมพันธมาเปนมาเรือ่ ย
ๆ จนกระทั่งกาวเขาสูปญญา
ความสุขในธรรมชาติของจิตที่ไดสัมผัสสัมพันธจากธรรมนี้ ถาไมปฏิบัติไมรู พูด
ยังไงก็ไมถูก คาดยังไงเดาเทาไรก็ไมถูก ตองเปนผูปฏิบัติเทานั้น จะเปนผูสัมผัสสัมพันธ
กับธรรมที่พระพุทธเจาประกาศกังวานอยูในโลกดินแดนนี้ได ๒๕๐๐ ป ออกมาจากพระ
ทัยทีบ่ ริสทุ ธิ์ ซึง่ เปนบอแหงธรรมแหงวิสทุ ธิธรรมนัน้ แล ที่ทานแสดงออกมานี้เปน
อากัปกิริยาอันหนึ่งที่มาจากวิสุทธิธรรมนั้น เปนกิรยิ าไมใชธรรมแท ผูปฏิบัติตองปรากฏ
ธรรมแทเปนลําดับ เชน สมาธิก็เปนสมาธิโดยแท สมาธิขั้นใดก็เปนสมาธิขั้นนั้นโดยแท
ปญญาขั้นใดเปนปญญาขั้นนั้นโดยแท ๆ เขาไปเรือ่ ย ๆ นี่เรียกวาสัมผัสดวยใจของตนเอง
มันเปนทีแ่ นใจ
เมื่อไดสัมผัสเขาไปจิตก็ยิ่งพัวยิ่งพันเขาไป
พัวพันในทางธรรมไมเหมือนพัว
พันทางโลก พัวพันเทาไรยิง่ เบิกยิง่ กวางเขาไป เห็นชองเห็นทางอุบายกลมายาของกิเลส
ซึ่งเราไมเคยนึกไมเคยฝนเลยวาเปนอุบายยังไงเปนกิริยายังไง ที่หลอกลวงตมตุนโลกมี
เราเปนสําคัญมาตลอดเวลา มันมีวิธีการใด ปญญาก็สามารถทราบไปไดโดยลําดับ วิธีการ
นีเ้ ปนวิธกี ารของกิเลสประเภทนี้ วิธกี ารนัน้ เปนวิธกี ารของกิเลสประเภทนีป้ ระเภทนัน้ ๆ
แลววิธีการของปญญาก็ติดตามกันไปเรื่อย ๆ
พอกาวทางดานปญญาแลวเห็นเรื่องละ เห็นเรื่องของกิเลส ในสมาธินเ้ี ห็นแตเรือ่ ง
ความฟุงซาน โทษแหงความฟุง ซาน เพราะเห็นคุณคาของความสงบซึง่ เปนขาศึกกับความ
ฟุงซานนั้น เราก็เห็นโทษเพียงความฟุง ซาน บัดนี้จิตของเราไมฟุงซานวุนวายเหมือนแต
กอนแลว เปนความสุขสบาย เห็นไดแคนี้ พอจิตกาวเขาสูทางดานปญญา ทีนเ้ี บิกกวาง
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ออกไป เพราะกิเลสมีหลายประเภท ความสงบก็เพียงความสงบ กิเลสหมอบตัวเฉย ๆ
กิเลสขัน้ นี้ รูป เสียง กลิน่ รส เครือ่ งสัมผัส นีเ้ รียกวาเปนขาศึกแหงความ สงบ แตมันสงบ
ลงไปเพราะอํานาจแหงสมาธิครอบหัวมันไวเทานัน้ แตมิไดตาย
จิตวุน วายก็วนุ วายกับสิง่ เหลานีแ้ ล รูป เสียง กลิ่น รส เครือ่ งสัมผัส แตพอจิตสงบ
เขาไปแลวสิง่ เหลานีก้ เ็ งียบไปหมด อิ่มตัว จิตอิม่ อารมณเหลานีเ้ ขาไปหมอบอยูภ ายใน
กิเลสก็หมอบตัวอยูใ นนัน้ ไมแสดงออกเพียงเทานั้น แตไมไดถูกทําลายเหมือนขั้นปญญา
พอกาวถึงขั้นปญญาเทานั้น ทีนก้ี เ็ ริม่ รูเ ริม่ เห็นเปนลําดับลําดา กิเลสประเภทใดก็มารูที่ใจ
เพราะกิเลสอยูท ใ่ี จ สติปญญาคือธรรมทั้งหลายอยูที่ใจ เมื่อถึงขั้นที่ควรจะรูกันแลวยังไงก็
ปดไมอยู จะเปนประเภทใดก็ตามขึน้ ชือ่ วากิเลสแลว จะทราบดวยธรรม คือปญญาธรรม
สติธรรมโดยไมตองสงสัย รูก นั เรือ่ ย แกกันไปเรื่อย ฆากันไปเรื่อย สังหารกันไปเรือ่ ย
มีความเพลินไปในการแกกิเลส เพราะการแกมนั เห็นผลประจักษ ๆ ไปโดยลําดับ
เบิกกวางออกไป ๆ ประหนึ่งวาโลกนี่ขยายตัวออกไปอีก ถาเราจะเทียบวาเปนโลก นี่คือ
ความรูขยายตัวออกไป สติปญญามีความสามารถแกกลาและละเอียดลออเขาไปเทาไร ยิง่
ขยายตัวกวางขวางออกไปเรื่อย ๆ กิเลสมีขนาดไหน ๆ ตามตอนกันทัน ทัน ๆ เรื่อย
ตามตอนทันแลวยังไมเพียงทัน ยังฆาพรอม ๆ เปนขั้น ๆ ตอน ๆ ไป ฆาชาก็มี ฆาอยาง
รวดเร็วก็มี เมื่อถึงขั้นมหาสติมหาปญญาแลว นัน้ แลเปนขัน้ ทีร่ วดเร็วทีส่ ดุ ในการสังหาร
กิเลส
เชนเดียวกับกิเลสมันสังหารธรรมเราในเวลาบําเพ็ญขัน้ เริม่ แรกนัน้ แล เราตั้งสติ
พับลมผล็อย ๆ เลยตั้งเพื่อลมไมใชตั้งเพื่ออยู ไมไดตั้งเพื่อเปนหลักเปนเกณฑไดเลย
เพราะอํานาจของกิเลสมันรุนแรง ตั้งพับลมพับ ๆ ไปพรอม ๆ กันนี่ฉันใด เรื่องของมหา
สติมหาปญญา ทีม่ คี วามสามารถแกลวกลาภายในจิตใจแลวนัน้ นะ กิเลสตัวไหนผานออก
มาไมได ขาดสะบั้น ๆ ไปตาม ๆ กันหมด เชนเดียวกับกิเลสมันสังหารเราในเบือ้ งตนนัน้
แล มันถึงทันกัน ถาไมอยางนั้นไมทันกัน เมื่อถึงขั้นนั้นแลวทําไมมันจะไมเปดโลงหมดใน
โลกธาตุนี้ แลวความเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอยางถึงใจ ๆ เข็ดหลาบ จะใหยอ นกลับหลัง
คืนมานี้ยอนไมไดแลว เปนกับตายก็หมุนตัวไปขางหนาโดยถายเดียวเทานัน้
เพราะความเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอยางถึงใจอยางเข็ดอยางหลาบ เรียกวา เคียด
แคนกันทีส่ ดุ พูดถึงเรื่องความเห็นคุณของธรรมก็เห็นอยางประจักษใจเชนเดียวกัน ทั้ง
สองอยางนี้เขาถึงใจแลวจะอยูไดหรือจิตใจมนุษยเรา ไมใชเปนใจไมไสระกํา ไมใชเปนใจ
สัตว ใจมนุษย.ของผูบําเพ็ญเพื่อความพนทุกขอีกดวยซ้ํา ก็ยิ่งหนักเขาไป ๆ นี่ละที่วา
ปญญากาวเดินกาวอยางนี้ ธรรมกาวเดิน ปญญากาวเดินกาวอยางนี้ บุกเบิกกิเลสไปเรือ่ ย
ๆ เอา เขาขั้นใดสติปญญาหากพอเหมาะพอดีกับกิเลสประเภทนั้น ๆ จะเปนละเอียด
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ขนาดไหน สติปญญาก็ละเอียดตามกันไป ๆ ทันกันไป สังหารกันไปเรือ่ ย ๆ
นีเ่ ปนอยูก บั ผูบ าํ เพ็ญในขัน้ นัน้ ๆ ผูไมบําเพ็ญผูไมเปน พูดไมถูกรูไมได เปน
ภาษาของกิเลสกับธรรมรูก นั ในหัวใจดวงเดียวของผูบ าํ เพ็ญนีเ้ ทานัน้ ผูอื่นมารูไมได ตอง
เปนผูบ าํ เพ็ญ ภาษาธรรมะภาษากิเลสรูก นั แกกันตก ๆ ในเวลานัน้ เทานัน้ ถึงขั้นละเอียด
สุดสติปญญาก็ละเอียดสุดไปตาม ๆ กัน หากเปนไปเองในอํานาจของสติปญญาที่เกรียง
ไกรแลวนัน้ แล เอาจนกระทั่งกิเลสมวนเสื่อไมมีอะไรเหลือเลย เปนยังไงโลกธาตุนี้
หัวใจดวงนี้เคยหาสุขมาตั้งแตเมื่อไร มาเจอตั้งแตเริ่มสมาธิขึ้นมาเรื่อย ๆ จนถึง
ขั้นปญญา สุขก็ละเอียดเขาไปขั้นปญญา แลวปญญาละเอียดเทาไร สุขก็ยิ่งละเอียดแหลม
คมเขาไป กิเลสตองหมอบไปเรื่อย ๆ ถูกสังหารไปเรื่อย จนกระทั่งกิเลสตัวขาศึกอันใหญ
หลวงภายในหัวใจ ครองหัวใจเรามานานแสนนานนั้นไดพังลงอยางประจักษตาประจักษ
ใจ แลวเปนยังไงความอัศจรรย อันไหนจะเหมือนความอัศจรรยของจิตที่บริสุทธิ์หลุดพน
แลวเลา ไมมใี นสามแดนโลกธาตุ
จิตดวงนั้นแหละวัดกันตวงกันมา เทียบเคียงกันมาตัง้ แตเริม่ แรกทีค่ วาโนนควานี้
ควาน้าํ เหลวมาตามรูปตามเสียง ตามโลกตามสงสาร กระแสของโลกมันรุนแรงของใจทุก
ดวงนัน้ แหละ ควานัน้ ควานีค้ วาอะไรก็หลุดมือ ๆ มีตั้งแตความทุกขเปนที่กําเอาไว ๆ
เหมือนกับกําถานไฟเอาไวนเ้ี ผาเจาของ ๆ ควาอันใดก็เขาใจวาเปนของดิบของดี แลวควา
ถูกมือเขามา มันกลายเปนถานไฟไปเสีย ๆ เรือ่ ยมา จนมาเกาะปุบเขาถูกสมาธิ ติดปบ
เย็นสบาย ตายใจ
นี่ละเกาะถูก ทานเรียกวาเกาะธรรมถูก เกาะโลกเกาะอยางทีว่ า นัน้ แหละ เกาะเทา
ไรเปนพังทั้งนั้น ดิ้นดีดจนจะเปนจะตายหาที่ยุติไมได ก็คือใจมันเกาะโลกนั่นเอง กิเลส
มันแหลมคมขนาดไหนเราไมรู เกาะปบ ๆ ก็ลวนแลวแตเปนสิ่งที่มันผลักดันออกไปจาก
ภายใน ใหเราไปเทีย่ วเกาะโนนควานีน้ น้ั แล แตเราไมรภู ายในคืออะไรอีก เราไมสนใจดู
เมื่อเวลาสติปญญามีแลวไมตองบอก ขางหนาขางหลัง วิ่งยอนหนา ยอนหลังกลับ
ไปกลับมา มันทบทวนกันไมรูกี่ตลบทบทวน ความรวดเร็วของสติปญ
 ญาอะไรจะเร็วเทา
ไมมี แลวกิเลสก็ไมมอี ะไรจะเร็วเทา มีธรรมเทานัน้ ทีเ่ หนือกวากิเลส ทานจึงเรียกวา
โลกุตรธรรม แปลวาธรรมเหนือโลก ก็เหนือกิเลสนั่นแล ไมเหนือฆากิเลสไมได
เมื่อติดตามกันไดพบแลว จนถึงปญญาเรื่อย ๆ ถึงขั้นวิมุตติหลุดพนแลวเปนยังไง
ความสุขอันนี้ ตั้งแตเริ่มแรกที่มีกิเลสก็เจือปนอยู ทั้ง ๆ กิเลสเจือปนอยูน น้ั แล ความสุข
ในทางธรรมเปนยังไงก็เห็นกันไดอยางชัดเจน กิเลสจะเจือปนไปเรื่อย ๆ แตละเอียดลง
ไปเรื่อย กิเลสออนตัวลงไปเรื่อย ความสุขของธรรมความละเอียดของธรรมจะเหนือขึ้นไป
เรือ่ ย ๆ จนกระทั่งถึงกิเลสมวนเสื่อไมมีเหลือเลยภายในจิตใจ เหลือแตธรรมลวน ๆ
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ครองหัวใจของผูบริสุทธิ์พุทโธนั้น
เปนยังไง เอาอะไรไปประมาณได ไมมีสิ่งใดประมาณไดแลวในโลกนี้ นัน่ ละพระ
พุทธเจาอัศจรรย อัศจรรยอยางนั้น ไมใชอศั จรรยแบบมาพูดใหเราฟงเฉย ๆ โดยไมมีผูรู
ผูเ ห็น ฉะนั้นจึงไมมีผูพูดไดอยางพระพุทธเจาพอจะเปนสักขีพยานกัน บรรดาสาวก
อรหันตทั้งหลาย ลวนแลวแตเปนสักขีพยานพระพุทธเจาไดรอ ยเปอรเซ็นต ๆ ทั้งนั้น ๆ
นีท่ า นผูท รงบรมสุขทานทรงอยางนัน้ นีจ่ ากภาคปฏิบตั ดิ ว ยความเอาจริงเอาจัง
ขอใหทุกทานจงอยาหลงกลมายาของกิเลส แลวยิง่ เวลานีก้ าํ ลังหนาแนนเขาไปโดย
ลําดับลําดา ผูท จ่ี ะมองหาอรรถหาธรรมจะไมมอี ยูแ ลวนะเวลานี้ จะมีตั้งแตมองไปหา
กิเลสทัง้ นัน้ ละ เพราะเรือ่ งเหลานีเ้ ปนเรือ่ งของกิเลสทัง้ มวล ออกมาแงไหนมุมใด มองดู
แพล็บรูทันที ๆ มีแตกลมายาของกิเลสเคลื่อนไหวออกมา แมแตทางภายในใจเคลือ่ น
ออกมา ก็เปนเรื่องกิเลสผลักดันออกมา ๆ ทั้งนั้น ๆ ไมมีเรื่องธรรมผลักดันออกมาแลว
จะเปนธรรมไดยังไง หาความเปนธรรมไมได
มีแตอํานาจของกิเลสผลักดันอยูตลอดเวลาอยางนี้ แลวตายลงไปแลวก็ไปหมุน
อยางนี้อีก เพราะกิเลสอยูก บั ใจ ใจตายไมเปน ใจไมเคยตาย จึงตองหมุนไปเรื่อย ในภพ
นัน้ ชาติน้ี ความสุขความทุกขเจือปนกันไปอยางนี้ สูง ๆ ต่าํ ๆ ลุม ๆ ดอน ๆ เปนมากี่
กัปกี่กัลปแลวจนกระทั่งปจจุบันนี้ แลวยังจะเปนตอไปอีกไมรูกี่กัปกี่กัลป ถาไมไดสกัดลัด
ตอนกิเลสทัง้ หลายใหขาดสะบัน้ ไปจากใจ วัฏฏะจะยนหดเขามา จนกระทัง่ ขาดสะบัน้ ภาย
ในจิตใจแลว ไมมหี วังเรือ่ งทีเ่ ราจะครองโลกดวยความเปนสุขสบาย ถาไมไดทําอยางที่วา
นี้
ใหกเิ ลสขาดสะบัน้ ลงไปจากใจแลวอยูไ หนสบาย ทานจึงไมมกี าลสถานทีเ่ วล่าํ เวลา
เขาไปเกี่ยวของภายในจิตใจ ก็สิ่งเหลานี้เปนสมมุติทั้งนั้น ธรรมชาตินั้นไมใชสมมุติ เปน
วิมุตติ วิมุตตินี้ทานก็ใหชื่ออันหนึ่งนะ เราจะไปคาดวาวิมุตติเปนอยางนั้นอยางนี้ไมได ขอ
ใหเปนในตัวเองเถอะ จะกราบพระพุทธเจาอยางราบ ๆ ราบหมดทัง้ นัน้
ไมมีองคไหนผูใดจะคึกคะนองไปได ถาลงไดถงึ ธรรมขัน้ ควรกราบพระพุทธเจา
ราบแลว ราบ ๆ ปรินิพพานไปแลวกี่ปกี่เดือนไมมีความหมาย อันนัน้ เปนกาลเวลา
ธรรมดา ในโลกไหนมันก็มกี าลเวลา มืดแจงมี แตทา นผูท ห่ี ลุดพนไปดวยอรรถดวยธรรม
และอุบายวิธกี ารใดไดสอนไวแลวนัน้ แล เปนสิง่ ทีเ่ ราจะยึดใหเปนหลักเปนเกณฑแกตวั
ของเราเอง ไมอยางนั้นไมไดนะ
เวลานีย้ ง่ิ รอยหรอลงไปในภาคปฏิบตั ขิ องเรา อยาตืน่ โลกตืน่ สงสาร อะไรมีมันก็
แสดงขึ้นมาตามเรื่องของมันอยางเปดเผยตามเรื่องของโลก ธรรมเราก็เปดเผยรับกันซี
สติมีปญญามีจะไปหลงกลมายาของกิเลสยังไง ถาเปนธรรมแลวไมหลง อะไรจะมาสักเทา
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ไรมันก็รูวาเปนเรื่องสมมุติ เปนเรือ่ งหนึง่ ตางหากจากธรรมไปเสีย ๆ มันก็ไมหลงไมติด
ไมพันนะซี
มีแตเรื่องเกิดเรื่องตายเทานั้นละโลกอันนี้ จะมีอะไรแปลกตางจากนี้เลา พิจารณา
ใหเห็นชัดเจนลงไปซี วันหนึ่งคืนหนึ่งอยูไปกินไปนอนไปไดประโยชนอะไร วันนีเ้ ปนอยาง
นี้จิต แลววันตอไปเปนยังไง ก็ไมไดคํานึงคํานวณเทียบเคียงตัวเอง พอที่จะขวนขวายหา
สิ่งเพิ่มเติมดวยสติปญญาของเราเลย อยางนี้มันอยูไปเฉย ๆ นะ อยูแ บบจืด ๆ ชืด ๆ หา
หลักหาเกณฑไมไดตายทิ้งเปลา ๆ นักปฏิบตั เิ รา
ผมเปนหวงหมูเพื่อน เฒาแกเทาไร ลําบากลําบนเทาไรก็ยงั อุตสาหลงมา ใหได
เปนหลักเปนเกณฑ อยาปลอยอยาวางเรื่องศีล สมาธิ ปญญาเอาใหหมุนติ้ว วิธีการใด เรา
อยาเสียดายโลก กินเราเคยกิน นอนเราเคยนอน อิรยิ าบถทัง้ สีน่ เ้ี ราเคยมาแลวทัง้ นัน้ ตัง้
แตวนั เกิดเราอยาเสียดาย อิรยิ าบถใดทีจ่ ะเปนประโยชนแกการบําเพ็ญธรรมของเราให
เนนหนักในอิรยิ าบถนัน้ ในวิธกี ารนัน้ ใหมาก เราอยาไปเสียดายอันใดยิง่ กวาวิธกี ารทีจ่ ะ
แกกิเลสซึ่งเปนกองทุกข สรางกองทุกขขึ้นมาภายในจิตใจของเรา ใหมันมวนเสื่อลงไป
ภายในจิตใจแลว จะไดอยูเ ปนความรมเย็น เปนบรมสุขตลอดอนันตกาล
วงกรรมฐานพอแมครูจารยมน่ั เรานีน้ บั วันคับแคบเขามา มีมากพระกรรมฐาน แต
มันกรรมฐานแบบไหนนัน่ ซี ไมวา ทานวาเรามันพอ ๆ กัน อันนีล้ ะทีน่ า วิตกวิจารณมาก
ยิง่ มีสง่ิ ลอลวงนีม้ ากเขาไปโดยลําดับแลวก็เปนบาโลกามิสไปละนะ จะกลายเปนกรรมฐาน
บานกรรมฐานเมืองแลว ตอไปก็เปนกรรมฐานพอคาไปละซิ หาเรือ่ งหาราวไปแบบโลก
สงสาร มันเลวกวาโลกนะ สิ่งเหลานี้มีอยูเต็มโลกเต็มสงสารไมมีอัดมีอั้น
ถาธรรมมีภายในใจพอไดดื่มไดกินอยูแลวยังไงก็ไมหิวไมโหย เชนอยางเพียงขั้น
สมาธิเทานั้นยังไมหิวโหยกับอะไร อยูส บาย กลางวี่กลางวันกลางคืน เจอใครไมเจอใคร
ไมสนใจอยากพบผูพบคนอยากคุยธรรมะธัมโม หรือคุยโลกคุยสงสารอะไรกับใคร ไมสน
ใจทั้งนั้น อิ่มอยูกับความสงบเย็น นัน่ ทานเรียกวาจิตสงบ จิตเปนสมาธิ มีความเหนียว
แนนมัน่ คงอยูภ ายในตัว อารมณทั้งหลายสงบไประงับไป
รูปจะเปนรูปอะไรบาง พิจารณาซี เสียงอะไรบาง กลิ่น รส เครือ่ งสัมผัสมีแตธรรม
ชาติที่จะเปนภัย ๆ ทั้งนั้น แตจิตนั้นสงบ จึงเรียกวาจิตสงบ ไมยุง แตกอนมันยุงไปทั้งวัน
ทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน จนจะเปนบาก็ไมรตู วั เมือ่ จิตสงบแลวเปนสุขอยางนัน้ นี่ละหลัก
ของใจ เริ่มรูตั้งแตจิตเปนสมาธิเขาไป เริม่ สบายเริม่ หายหวงไปเรือ่ ย ๆ อยูไหนอยูได
สบาย ๆ ถาหากวาไมมผี แู นะนําทางดานสติปญ
 ญาใหละเอียดแหลมคมแกกลาสามารถ
เขาไปกวานี้ตองติด นักปฏิบัติทั้งหลายติดสมาธิไดไมอาจสงสัย
เพราะสมาธิมีความสุขพอตัวที่จะยังบุรุษตาฝาตาฟางอยางพวกเรา ๆ ทาน ๆ นี้
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ใหหลง ติดสมาธิได ความติดสมาธินั้นก็กลายเปนเรื่องสมุทัยไปแลวนั่น เราไมรเู นือ้ รูต วั
วาสมาธิเปนสมุทยั ผูไมมีปญญาก็ติดสมาธิกลายเปนเรื่องสมุทัยขึ้นได ดังพอแมครูจารย
ทานวา สมาธิทั้งแทงเปนสมุทัยทั้งแทง ทานรูไ หม ๆ คือความติดสมาธินน้ั แลเปนสมุทยั
ไมใชสมาธิเปนสมุทัย ความติดในสมาธิ ความลืมเนื้อลืมตัวไมคิดอานไตรตรองหาทาง
ออกทีย่ ง่ิ กวานีน้ น้ั แลทานเรียกวาสมุทยั แตเราก็ไมรูแตกอน มันก็คอยเขาใจเอง ๆ แลว
หมอบ กราบทานอยางราบ ๆ เลย
ธรรมเปนของเลิศของประเสริฐนะ อยาใหจดื จางจากธรรมทัง้ หลาย โลกก็เปนโลก
อยูอยางนั้นแตกัปไหนกัลปใดมา ธรรมก็เปนธรรมอยูอยางนี้แตกาลไหนกาลใดมา เราจะ
สัมผัสสัมพันธหนักแนนในทางไหน แลวยิง่ เราเปนนักบวชดวยแลว จะไปหนักแนนใน
ทางโลกสมควรแลวเหรอ นอกจากจะหนักแนนในทางธรรม กินก็เพื่อธรรม อยูเ พือ่ ธรรม
หลับนอนเพือ่ ธรรม ตื่นขึ้นมาเพื่อธรรมทั้งนั้นถึงถูกตอง ทําทุกสิ่งทุกอยางตองเพื่อธรรม
ทั้งหมด หิวก็ตาม อิ่มก็ตาม เพื่อธรรมทั้งนั้น
เราอยาไปคิดแบบโลกแบบสงสารวา อันนั้นพออยูอันนี้พอเปน อันนัน้ ขาดเขินอัน
นี้บกพรอง อันนั้นไมดีอันนี้ไมดี นัน้ เปนเรือ่ งของโลก อยาเอามายุง ในภายในหัวใจของผู
บําเพ็ญธรรมะ ตองใหอยูกับธรรม ธรรมพาตายเอาตาย ธรรมพาเปน..เปน ธรรมพา
อิ่ม..อิ่ม ธรรมพาหิว..หิว ไมถอย ฟาดกันลงไปตรงนั้นซิ ถึงเรียกวาผูตั้งใจปฏิบัติตอ
ธรรม ความมุงมั่นสําคัญมากนะ ความมุง มัน่ นีส่ าํ คัญมาก กําลังใจ ถามีความมุงมั่นแลว
กําลังใจก็มี การประกอบความพากเพียรทั้งหลายก็หนุนกันไป ๆ นัน่ แล
นีอ่ ยากใหหมูเ พือ่ นเห็นจริง ๆ ไมใชธรรมดานะ เทศนนี้ถอดออกมาจากหัวใจจะ
วายังไงมาใหหมูเพื่อน ถาเปนวัตถุก็นี่นะ ๆ เห็นไหม ตาบอดหรืออยากวาอยางนั้นนะ
มันคันฟน ปฏิบัติมาไมไดหนาไดหลังอะไรเลยนี้มันนาโมโหนะ สอนหมูสอนเพื่อนมาตั้ง
แตวนั พอแมครูจารยมรณภาพจนกระทัง่ ปานนี้ ๔๐ กวาปแลว สอนก็ถอดออกมาจากตับ
จากปอดจากไสจากพุง ไมมอี ะไรเหลือภายในจิตใจเลย ทุมลงใหหมูเพื่อนหมด แลวยิบ
ๆ แย็บ ๆ พอที่จะไดมาเปนสักขีพยานบางไมปรากฏบาง นี้เปนยังไงนักปฏิบัติ ถาไมกิน
แลวนอน กอนแลวนินอยูเหมือนหมูจะเปนอะไรไป เราอยากวาอยางนัน้ นะ
สิ่งที่เลิศ ๆ มีอยูมานอนจมอยูกับอะไรในสิ่งไมเลิศ เสกสรรวาเปนของเลิศอยู
อยางนั้นมันถึงติดตลอด ไมมวี นั จืดจางไมมวี นั เข็ดหลาบ เรื่องของกิเลสหลอกสัตวโลก
หลอกอยางนีเ้ องใหพจิ ารณาเอา อันใดที่เปนเรื่องของกิเลสมันเข็ดหลาบไดเมื่อไร ไมเคย
เข็ดเคยหลาบ ถาเปนเรื่องของธรรมแลวมักจะเปนหนา พอทําความเพียรวันนีม้ หี นักบาง
วันหลังเข็ดแลว มีความทุกขความลําบากบางเข็ดแลว จะทําอุบายวิธกี ารใดเพือ่ ฝกทรมาน
ตน ใหเปนศีลเปนธรรมขึน้ มาภายในใจเพือ่ ความสงบเย็นใจนี้ เข็ดแลว ๆ
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มันเข็ดเร็วนะถาเปนเรือ่ งของธรรม เพราะกิเลสพาใหเข็ด ธรรมทานไมเข็ดแหละ
แตกเิ ลสนัน่ แหละมันแทรก นีล่ ะเห็นไหมกิเลสแทรก ไมทนั มันนะ ตอเมื่อไดถึงกาลเวลา
ทีค่ วรจะทันแลวมันปดไมอยูอ ยางวานัน่ แหละ มีเทาไรพังหมด มันจะแย็บออกมาตรง
ไหนทันหมด ๆ จึงเรียกวาความเชี่ยวชาญของสติปญญา ถึงขั้นมหาสติมหาปญญาแลว
อะไรมาผานไมได ขาดสะบัน้ ไปหมดเลย
นี่เรามันยังไมถึงขั้นนั้นละซี มันขั้นตอสูกัน ขั้นตะเกียกตะกาย ขั้นลมลุก
คลุกคลาน ตองอาศัยความอดความทน ใชสติปญญาใหมากอยาอดทนเฉย ๆ ใหมีสติ
ปญญาเปนเครื่องกํากับไป เราจะไดอบุ ายแปลก ๆ ตาง ๆ ขึน้ มาภายในจิตใจของเรา ถา
บําเพ็ญยังไมเห็นมีความสงบเย็นใจภายในใจอันเปนสมบัตขิ องตนโดยแทแลว มันเกินไป
ละนะกรรมฐานเรา เพียงความสงบเย็นใจสมาธินี้ก็ไมไดทรงแลว โอย เวลาตายถาเปนเรา
นี้ไมไปกุสลาใหแหละ พระแบบโง ๆ ตายนี่ สอนใหฉลาดทุกวันทุกเวล่าํ เวลา แลวก็ยังโง
ๆ เซอ ๆ สมาธิเพียงเทานั้นก็ยังทรงไมไดพอจะเปนหลักใจของตนเอง ตายแลวจะนิมนต
ไปกุสลา อยามานิมนตนะ นีก่ สุ ลาอยูเ วลานี้ สอนเพื่อความฉลาดทั้งนั้น นีค่ อื กุสลารูไ หม
ทานทัง้ หลายรูแ ลวยัง กุสลา แปลวาอะไร ธรรมยังบุคคลใหฉลาด อกุสลา ธรรม
ยังบุคคลใหโง แนะ เวลานี้สอนเพื่อความฉลาดไมไดสอนเพื่อความโง ทําไมจึงตองนอน
ใจเอานักหนา แลวเพื่อนฝูงที่มาก็ประสมประเสกันมาเรื่อย ทําใหหนักใจผูที่อยูกอนนี่ก็มี
เยอะนะ มาใหดกู นั ในภาคปฏิบตั ิ ตาดูหฟู ง สังเกตพินิจพิจารณาเพื่อมาเปนขอปฏิบัติแก
ตัวเอง ดัดแปลงตนเองใหเปนไปตามแนวนัน้ อยาใหกีดใหขวางกัน
นักปฏิบัติตองเปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน จะขัดของกันเล็ก ๆ นอย ๆ ไมไดไม
ถูก เพราะเปนผูม งุ ธรรมตอกันแลว อะไรเปนธรรมยอมรับกันทันที ๆ อยาถือทิฐิมานะ
อันนั้นเปนเรื่องของกิเลสโดยตรง อยาเอาเขามาในวงเวทีของการสังหารกิเลสดวยธรรมะ
ไมถูกตอง เอาใหแนนหนามัน่ คงภายในจิตใจในธรรมทัง้ หลาย ยอมรับกันทุกอยาง ไมวา
เด็กไมวาผูใหญเอาธรรมเปนใหญ หมุนเขาหาธรรม ธรรมวายังไง ธรรมวาถูกแลวยอมรับ
กันทันที ๆ นัน่ คือธรรม แลวอยูด ว ยกันไดเปนผาสุก
เทศนไปก็รูสึกเหนื่อยแลว เอาละพอ

หวงใยหมูค ณะ

๗๘

