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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 

เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ 

ตามเสด็จดวยขอปฏิบัติ 
 คําวา อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ คือทรงฝกบุรุษ บุรุษก็หมายถึงพระองค มหา
บุรุษ ทรงสั่งสอนพระองคเปนที่เรียบรอยแลว รูแจงเห็นจริงทุกสิ่งทุกอยางแลวจึงไดให
การอบรมส่ังสอนสัตวโลก ไมมีใครเหมือนพระพุทธเจาเรา เราอยางมากก็สอนเฉพาะ
พวกคนดวยกันก็ยังไมหวาดไมไหว พระพุทธเจายังสอนพวกเทวบุตรเทวดา ที่มนุษยทั้ง
หลายไมสามารถมองเห็นดวยตาเน้ือไดเลย ที่ไมใชวิสัยของมนุษยพระองคก็สามารถสั่ง
สอนได สตฺถา เทวมนุสฺสานํ ทานทรงฝกพระองคเรียบรอยแลว ทรงมีความสามารถ 
สอนคนก็สอนได และสอนถึงเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมพระองคก็สอนได 

 เราก็เหมือนกันถามีความสามารถในการส่ังสอนตนไดแลว จะมีความสามารถส่ัง
สอนผูอื่นไดอีกมากตามนิสัยวาสนาของแตละราย พระสาวกก็ไดรับการฝกฝนอบรมจาก
พระพุทธเจาแลวทําหนาท่ีตนโดยเฉพาะ งานของตนรีบเรงขวนขวายทําไมหยุดไมหยอน 
อยูที่ไหนทําแตงานทางดานจิตตภาวนา จนสําเร็จตามความมุงหมาย 

 งานของทานคืองานรื้อถอนกิเลสอาสวะ งานรื้อภพรื้อชาติ ร้ือวัฏสงสาร ความ
เกิด แก เจ็บ ตาย ซึ่งเปนสาเหตุมาจากอวิชชา ตัณหาอุปาทาน เปนตน พระองคทรงชี้
วิธีการให ซึ่งไมมีโลกใดคนใดสามารถชี้แนวทางแกหรือถอดถอนกิเลสที่เปนขาศึกได 
เพราะโลกทั้งหลายไมมีความสะดุดใจวา สิ่งที่เกี่ยวของอยูภายในจิตใจนั้นคือกิเลส ทาน
ใหชื่อวากิเลส และเปนภัยแกสัตว จึงไมมีใครสะดุดใจ แตพระองคทรงทราบ ทรงคนจน
พบตัวภัยที่มีอยูภายในพระทัยของพระองค จึงถอดถอนออกหมดสิ้นโดยประการทั้ง
ปวงไมมีเหลือเลย ในวันเพ็ญเดือน ๖ ตรงกับวันตรัสรู นั่นละพระองคทรงคนพบสิ่งที่
เปนขาศึก และรื้อถอนออกจนหมดจากพระทัย กลายเปนพระทัยท่ีบริสุทธ์ิสุดสวน 

 ธรรมะซึ่งเปนของมีอยูดั้งเดิม ต้ังแตโลกไหนโลกไรมานานขนาดไหน ไมมีสิ่งใด
จะสามารถสัมผัสรับรูได แตพระจิตของพระองคสามารถสัมผัสรับรูไดหมดในธรรมทั้ง
หลาย ไมวาสวนหยาบ สวนกลาง สวนละเอียด สูงสุดวิมุตติพระนิพพาน ธรรมเปนคู
ควรกันกับใจเทาน้ัน ใจเปนคูควรกันกับธรรมเทาน้ัน ไมมีสิ่งใดที่จะเปนคูควรกันกับ
ธรรมไดยิ่งกวาใจ 

 เพราะฉะน้ันการทีจ่ะพิสูจนเร่ืองศาสนธรรมหรือธรรมแท ที่พระองคทรงแสดง
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ออกมาเพียงเปนกิริยา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธนี้ เรียกวากิริยา เราไมสามารถท่ีจะคน
พบไดดวยการจดจํา จะเรียนมามากมานอยเพียงไร ก็ไดแตชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะ
ประเภทตาง ๆ และช่ืออรรถช่ือธรรมช่ือมรรคผลนิพพาน ไดแตชื่อของธรรมชาตินั้น ไม
ไดตัวของธรรมชาตินั้นแลวก็ไมเกิดประโยชนอะไร เชนเดียวกันกับเรารูช่ือจําช่ือพวก
เสือรายตาง ๆ ที่กอความไมสงบและทําความเสียหายแกประชาชนสังคมตาง ๆ ไดน่ัน
แล 

 จําชื่อมันไดเทาไรก็ตาม ไมเพียงแตจําชื่อเทานั้น แมแตจําโคตรจําแซมันไดไวใน
แฟมหนาเปนปก ๆ ก็ตาม ก็พวกเสือรายเหลาน้ันแหละ เปนผูทําลายความเสียหายแก
สังคมตาง ๆ ตอเมื่อไดมีภาคปฏิบัติจับตัวมันไดแลวนั้นแล เสือรายเหลาน้ันจึงจะหมด
ฤทธิ์หมดเดช ไมสามารถทําอันตรายแกผูหนึ่งผูใดได น่ีกิเลสเราจําไดแตช่ือ ความโลภก็
ดี ความโกรธก็ด ี ความหลงก็ด ี ราคะตัณหาก็ด ี จําไดจนปากฉีก เรียนจบพระไตรปฎก
มาก็มีแตเอาชื่อมาอวดกัน ไมไดเอาตัวกิเลสที่ฆาตายแลวมาอวดกัน เหมือนพระพุทธ
เจาและสาวกท้ังหลาย ทานฆาใหตายแลวนํามาประกาศสอนโลก จะวาอวดหรือทาทายก็
ได 

 ประหน่ึงวา น่ีความจริงประกาศอยูท่ีใจเราทุกทาน เห็นไหมทานท้ังหลาย หรือ
พวกทานท้ังหลายหูหนวกตาบอดอยูเหรอ จึงไมเห็นสิ่งเหลานี้ซึ่งเปนขาศึกตอจิตใจ ไม
อยูที่ไหนอยูที่ใจ ทุกขณะที่แสดงออกมีแตกิเลสเหยียบย่ําทําลายภายในจิตใจ ไมไดมอง
ดูบางเหรอ เด๋ียวความโลภแสดงออกมาเหยียบยํ่าทําลายจิตใจ เด๋ียวความโกรธความฉุน
เฉียวความไมพอใจ แสดงตัวออกมาเพื่อเหยียบย่ําจิตใจ เด๋ียวโมหะความลุมหลงงมงาย 
ไมรูดีรูชั่วลืมเนื้อลืมตัว แสดงออกมาแตละอยาง ๆ ก็มาเหยียบยํ่าทําลายหัวใจใหไดรับ
ความเดือดรอน ไมวาความรักความกําหนัดยินดีเกิดข้ึนมา ก็มาเหยียบหัวใจน้ันใหบอบ
ชํ้าอยูตลอดเวลาไมวางเวนแตละดวงใจ 

 ทุกขณะจิตที่เคลื่อนไหว มีแตเรื่องของกิเลสออกเหยียบย่ําทําลายจิตใจทั้งนั้น 
เรายังไมสามารถท่ีจะรูไดเห็นได ทั้ง ๆ ท่ีส่ิงเหลาน้ีมีอยูกับหัวใจทุกคน แตทําไมพระ
พุทธเจาทรงรูไดเห็นได ตลอดถึงการรื้อถอนออกหมดไมมีสิ่งใดเหลือ นั่นละพระองคฆา
กิเลสฆาขาศึก ใหตายพินาศฉิบหายจากพระทัยแลวอยูสบาย จากนั้นก็นําวิธีการนี้ออก
สอนโลกใหรูเร่ืองรูราว วารูไหมเวลาน้ีขาศึกเต็มหัวใจทุก ๆ ทาน บรรดาสัตวโลกท่ีหมุน
เวียนเกิดแกเจ็บตายน้ีเปนสาเหตุมาจากไหน พวกทานท้ังหลายรูแลวยัง เหมือนอยาง
ประกาศถามอยางนั้นเอง ซักกันอยางนั้น อันน้ีมันอยูท่ีไหนทานท้ังหลายรูไหม มัน
เหยียบยํ่าทําลายอยูในหัวใจทุก ๆ ขณะจิตที่เคลื่อนไหวออกมา พากันทราบแลวยัง อัน
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นี้คือตัวขาศึก อยาเพลิดเพลิน  อยาลุมหลงกับมันจนเกินเหตุเกินผล 

 จากนั้นก็ยกขึ้นเปนภาษิตเพื่อเปนสักขีพยานตอกันวา  โก นุ หาโส กิมานนฺโท 
นิจฺจํ ปชฺชลิเต สต ิอนฺธกาเรน โอนทฺธา ปทีป นคเวสถ เม่ือโลกสันนิวาสน้ีมีความรุม
รอนเผาลนอยูตลอดเวลา ดวยอํานาจแหงกิเลสตัณหาอาสวะประเภทตาง ๆ เหยียบยํ่า
ทําลายจิตใจอยู ทําไมพวกทานท้ังหลาย จึงเพลิดเพลินร่ืนเริงกันไมรูเน้ือรูตัว จนไม
ทราบวาจะตายวันไหน เหมือนกับโลกนี้จะไมมีปาชา ทําไมจึงเปนอยางนั้น พากันมืดดํา
กําดํากําขาวอยูยังไง หัวใจมีความรูมีทําไมไมคิดไมอาน สติปญญามีทําไมไมคิดเหมือน
อยางน้ัน ทําไมทานท้ังหลายไมเสาะแสวงหาท่ีพ่ึง เม่ือโลกสันนิวาสมันวุนวายกันอยูดวย
อํานาจของกิเลสบีบบ้ีหัวใจ และเหยียบยํ่าทําลายหัวใจอยูตลอดเวลาเชนน้ี ยังไมเห็น
โทษของมันอยูหรือ ถาเห็นโทษแลววิธีการท่ีจะนําออก เราตถาคตก็ช้ีแจงไวแลวน้ี ทราบ
แลวยัง เชื่อหรือยังเชื่อตถาคต ตถาคตฆากิเลสท้ังหลายประเภทตาง ๆ ท่ีเปนขาศึกน้ีให
ตายฉิบหายลงไปแลวจากใจ ดวยวิธีการอยางน้ี ๆ มีมัชฌิมาปฏิปทาเปนตน 

 น่ันทานฆาตัวเสือรายไดแลว ก็มาบอกวิธีการ ทานเองก็อยูเปนสุขและนําอุบาย
วิธีการไปส่ังสอนสัตวโลก ผูที่มีหูมีตาตื่นอกตื่นใจบาง ก็ไดตามเสด็จพระพุทธเจาดวย
การประพฤติปฏิบัต ิ กําจัดกิเลสที่เปนขาศึกอันใหญหลวงอยูภายในจิตใจมาตั้งกัปตั้ง
กัลปน้ันใหสลายตายไปจากจิตใจ กลายเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราข้ึนมา ทาน
เหลาน้ีเปนผูเอาจริงเอาจังในการประพฤติปฏิบัติ ไมวาพระสาวกองคใด ออกมาจาก
สกุลพระราชามหากษัตริย เศรษฐี กุฎมพี พอคา ประชาชน กระทั่งถึงคนธรรมดา ทานผู
ใดออกมาไดรับพระโอวาทจากพระพุทธเจาแลวถึงใจ ถึงใจทั้งทางโทษถึงใจทั้งทางคุณ 

 เรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะพระองคก็ชี้แจงใหเห็นอยางชัด ๆ วามันฝงอยูที่หัว
ใจน้ี เหมือนหนามฝงจมอยูในพื้นเทานั่นเอง ถาจะถอดก็ถอด ถาไมถอด อยากทรมาน
อยูนี้ตั้งกัปตั้งกัลปหาเงื่อนตนเงื่อนปลายไมไดก็เอา ไมใชผูอื่นผูใดที่จะมารับผิดชอบรับ
ความทุกขความทรมานจากความประมาทของตน นอกจากตัวเองเทาน้ันจะรับผลแหง
ความประมาทของตน ถาผูใดมีความไมประมาท พยายามแกไขหรือถอดถอนออกก็
ถอดถอนได ทําไมถอดถอนไมได ตถาคตเปนผูหนึ่งแลวที่ถอดถอนใหเห็นเปนตัวอยาง
น้ีเห็นไหม 

 ถาเปนสิ่งที่เปนไปไมได ตถาคตก็เปนตถาคตไมได เปนผูบริสุทธิ์ไมได น่ีเปนส่ิง
ที่เปนไปได ตถาคตไดทําเรียบรอยแลว ทั้งเหตุก็ถูกตองดีงามทั้งผลก็เปนที่พอใจ พวก
ทานท้ังหลายเช่ือแลวยังเวลาน้ีเหมือนอยางน้ัน ทําไมสาวกทั้งหลายจะไมถึงใจ คนเราหา
ของจริงอยูแลวตองรูของจริงเห็นของจริง ประพฤติปฏิบัติอยางถึงใจ มีความมุงมั่นเอา
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ชีวิตเปนเดิมพัน ฟาดฟนหั่นแหลกกันลงไป เอา อดเปนอด อิ่มเปนอิ่ม ลูกศิษยตถาคต
ไมยอมตายดวยความอดอิ่มเพียงเทานี ้จะยอมตายในการเขาสงครามเทาน้ัน สูกับกิเลส 
เอา ตายเปนตาย ชีวิตเหลือมาใหไดครองอรรถครองธรรม เปนธรรมสมบัติข้ึนภายใน
จิตใจ ไดธรรมมาครองหัวใจ 

 ดวยเหตุนี้สาวกทั้งหลายเมื่อไดยินไดฟงแลวดวยดีจากพระองค จึงเท่ียวบําเพ็ญ
สมณธรรมอยูตามสถานท่ีตาง ๆ ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน ไมสนใจกับเรื่องจตุปจจัย
ไทยทานทั้งสี่ จะมีมากมีนอย ที่อยูที่อาศัย เครื่องใชไมสอย การขบการฉันเปนมายังไง 
ทั้ง ๆ ที่ออกมาจากสกุลกษัตริยละเอียดออนที่สุดก็มี แตเวลาเขามาสูความเปนลูกศิษย
ตถาคตปรากฏเดนในเพศของพระทางพุทธศาสนาแลว บําเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหนวยเต็มท่ี
เต็มฐาน เอาเปนเอาตายเขาวา 

 ผลที่ไดรับก็องคนั้นสําเร็จพระโสดา องคนี้สําเร็จพระสกิทาคา องคน้ันสําเร็จ
พระอนาคา องคน้ีสําเร็จพระอรหันตในปาน้ัน ในถํ้าน้ัน ในภูเขาลูกน้ันเร่ือยมาไมหยุด
หยอน จนกระทั่งวันพระพุทธเจาปรินิพพาน ก็ยังบรรลุตามหลังเร่ือย ๆ มา เพราะตาม
เสด็จพระพุทธเจาดวยขอปฏิบัต ิ สุปฏิปนฺโน อุช ุ ญาย สามีจิปฏิปนฺโน คือปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรงแนวแนตอมรรคผลนิพพาน แนวแนตออรรถตอธรรม ปฏิบัติสม
ควรแกธรรมไมยิ่งไมหยอน เปนท่ีเหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภทดวยขอปฏิบัติ
ท้ังหลายท่ีกลาวมาน้ี 

 นั่นละผลของทานที่ไดมาจึงร่ําลือมาจนกระทั่งทุกวันนี้ วาพุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ไม
รํ่าลือไมกระเทือนหัวใจชาวพุทธเราจะกระเทือนหัวใจใคร ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ เกิดขึ้น
มาจากความรอดลมรอดตายของผูบําเพ็ญทั้งหลาย มีพระพุทธเจาทรงเปนพระองคแรก 
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ก็ไดโผลขึ้นมา เพราะความตะเกียกตะกายของสาวกทั้งหลาย ที่เชื่อ
อรรถเชื่อธรรมพระพุทธเจาอยางถึงใจ 

 นี่พวกเราทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติกําจัดกิเลสเวลานี ้ เปนการกําจัดกิเลส
หรือมาส่ังสมกิเลสกันแน ใหพิสูจนตัวเองดวยดี อยามาทําเลน ๆ อันเปนเร่ืองการขาย
ศาสนา เหยียบยํ่าทําลายศาสนาท้ัง ๆ ที่ไมมีเจตนา แตความประมาทน้ันแลคือตัวกิเลส
ท่ีทําลายศาสนาทําลายตัวเองอยูเวลาน้ี จะเปนอะไรไปเสียถาไมใชอันนี้ 

 ธรรมะพระพุทธเจานั้นไมมีแลวที่จะสงสัย สมในนามแหงธรรมท่ีวา สฺวากฺขาโต 
ภควตา ธมฺโม ตรัสไวชอบแลวทุกสิ่งทุกประการไมมีอะไรผิดเพี้ยน บรรดาธรรมท้ัง
หลายน่ีควรแกการแกกิเลส ถอดถอนกิเลส ฟาดฟนห่ันแหลกกิเลสใหแหลก ทุก
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ประเภทของกิเลสไมมีเหลือไดทั้งนั้น จึงเรียกวาสวากขาตธรรม ชอบแลว เครื่องมือ
ประเภทน้ีชอบแลว เคร่ืองมือน้ีชอบแลวกับการปราบกิเลสประเภทน้ัน ๆ เคร่ืองมือน้ี
สําหรับฟาดฟนกิเลสประเภทน้ันๆ ใหฉิบหายวายปวงไมมีส่ิงใดเหลือ ชอบไปหมด นิย
ยานิกธรรม ถาไดปฏิบัติตามหลักแหงสวากขาตธรรมแลว ธรรมนี้ตองนําออก ขนกิเลส
ออกจากจิตจากใจจนไมมีกิเลสตัวใดมีอํานาจมาตอสูไดเลย ไมมีกิเลสตัวไหนมาอวดดี
ได เหลือตั้งแตพระทัยและใจที่บริสุทธิ์เทานั้น นั่นพระพุทธเจาทานทรงปฏิบัติอยางนั้น 

 การบวชน้ีเปนเพศอันหน่ึง ประกาศใหโลกไดทราบ พรอมกับเปนความรูสึกตัว
ของตัวเองอยางชัดเจนวา เวลาน้ีเราบวชมาในศาสนา นักบวชก็คือนักเสียสละ นักบวชก็
คือนักประกอบคุณงามความด ี นักบวชก็คือผูไมประมาท นักบวชของพระพุทธเจาเปน
อยางน้ัน ไมใชกินแลวนอน กอนแลวนินอยูเฉย ๆ อยากทําอะไรก็ทํา ไมอยากทําก็ไมทํา 
อยากคุยอยากมั่วอยากสุมกันก็คุยกันไปมั่วสุมกันไป เอาการบานการเมืองเรื่องของ
กิเลสตัณหาเขามาสุมในหัวใจ มันเปนการอบรมธรรมะเขาสูใจไดยังไงยังงั้น มันตรงกัน
ขาม 

 เพราะฉะนั้นศาสนาจึงถูกตําหนิติเตียน เพราะหัวใจของผูปฏิบัติศาสนาสกปรก
เลวทราม เมื่อสิ่งใดที่เปนของเลวทราม สิ่งอื่นเขามาเกี่ยวของก็ตองสกปรกไปดวย เชน
อยางอาหารควรแกการรับประทานแลว แตพลัดตกจากมือลงไปคลุกเคลากันกับสิ่ง
สกปรกโสโครกท้ังหลาย อาหารประเภทน้ัน ๆ ก็เปนนาสะอิดสะเอียนไมสมควรแกการ
รับประทานไดเลย นี่ธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เมื่อเขามาสิงสถิตอยูกับหัวใจที่
ลามกจกเปรตก็ตองเปนอยางนั้นเหมือนกัน น่ีโลกเขาตําหนิติเตียนพระเณรหรือศาสนา
เปนอยางน้ัน ๆ มันก็ควร เพราะผูน้ันทําใหเขาตําหนิติเตียน ตัวทาํไมตรงตามหลักธรรม
หลักวินัยพระพุทธเจา 

 ถาพูดถึงเรื่องความละเอียดออน อะไรจะละเอียดออนยิ่งกวาศาสนธรรมที่พระ
พุทธเจาทรงสั่งสอนไวแลว ดั้งเดิมพระองคก็เปนกษัตริย ขนบธรรมเนียมประเพณี
ระเบียบแบบแผนทุกส่ิงทุกอยาง เปนสิ่งละเอียดลออมาจากความเปนกษัตริยแลว เวลา
มาประพฤติปฏิบัติอรรถธรรมเพ่ือบรรลุมรรคผลนิพพาน พระองคก็ทรงทําอยางเอาจริง
เอาจัง ปรากฏวาสลบถึง ๓ คร้ัง นั่นทุกขหรือไมทุกขการบําเพ็ญหรือการตอสูกับกิเลส 

 อะไรจะเหนียวแนนม่ันคงย่ิงกวากิเลส อะไรจะแกยากยิ่งกวากิเลส ฆายากยิ่งกวา
กิเลส ชําระยากยิ่งกวากิเลสไมม ีดวยเหตุน้ีจึงตองมีแบบมีฉบับไวเสมอ ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ น่ีละคือแบบฉบับวิธีการ ทั้งเครื่องมือทั้งอุบายวิธีที่จะตอสูกับกิเลสประเภท
ใด ๆ พระองคทรงสอนไวหมดอยางละเอียดลออถี่ถวน ไมมีอะไรที่จะแยงไดเลย จึง
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เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวทุกอยาง ขอใหปฏิบัติโดยชอบธรรมตามที่สอน
ไวแลวน้ีเถิด นิยยานิกธรรม การนําส่ิงเลวรายท้ังหลายออก นําผลดีเขาสูจิตใจเพ่ือความ
พนทุกขนั้นไมตองสงสัย เหตุกับผลเปนไปดวยกัน จึงควรถึงใจผูปฏิบัติท้ังหลาย 

 อยางบวชเขามาทีแรกทานสอน อยาเขาใจวาเปนเร่ืองเล็กนอย เกสา โลมา นขา 
ทันตา ตโจ ไมวาจะไปบวชในอุปชฌายะใด กรรมฐาน ๕ ซึ่งเปนภาคปริยัติบอกสอน
เบื้องตนนี้ตองมอบใหเสมอกอนอื่น ผมเปนยังไง ขนเปนยังไง เล็บเปนยังไง ฟนเปนยัง
ไง หนังเปนยังไง พิจารณาไปถึงหนังแลวครอบหมดในสวนรางกายน้ี พิจารณาใหเห็น
ความเปนของปฏิกูลโสโครก ปาชาผีดิบผีสุกอะไรอยูนี้หมด ไมทราบวากี่ซากกี่ศพที่เขา
มาบรรจุไวในตัวของเราน้ี อาหารการบริโภคไมเอามาจากเน้ือสัตวตาง ๆ จะเอามาจาก
ไหน มันเต็มอยูนี้หมด ไมวาผักวาหญากองกันอยูนี้แหละ นี่ปาชาผีดิบผีสดมันอยูที่นี ่
พิจารณาใหเห็นความปฏิกูล พิจารณาใหเห็นความ อนิจฺจํ คือความไมเที่ยงความแปร
สภาพ เพราะจิตของเรามันฝนความจริงอยูเสมอ ไมสวยไมงามมันก็วาสวยวางามเสก
สรรปนยอเอง วาอนิจฺจํ ไมเท่ียง มันก็ฝนวาเที่ยงมันฝนเอา เพราะกิเลสกับธรรมเปน
ขาศึกกัน กิเลสตองพาใหฝน 

 การท่ีจิตใจของเรายังไมหย่ังถึงความจริงแหงธรรมได ก็เพราะกิเลสกีดขวางนั่น
เอง อันนี้ไมงามมันก็บอกวางามเสีย เราก็เช่ือไปตามกิเลสเสียเพราะเคยเช่ือกิเลสมา
นานแลว ไมเคยรูสึกตัวเพราะกิเลสทําพิษเลย เมื่อเปนเชนนั้นก็ตองยอมจํานนตอมัน
เร่ือยไป แลวขนเอาทุกขข้ึนมาเพราะอํานาจแหงกิเลสบังคับบัญชา ใหทําใหคิดตลอดไม
มีเงื่อนตนเงื่อนปลายเรื่อยมา เหตุใดจึงจะเช่ือถือธรรมของพระพุทธเจาอยางงายดายละ 
เมื่อเปนเชนนั้นจึงตองไดทุมเทสติกําลังความพากความเพียรลงอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย 
เอาเปนเอาตายเขาวา 

 เราไมเช่ือตถาคตเราจะเช่ือใคร การเชื่อกิเลส โลกสงสารน้ีเช่ือกิเลสมานานแลว 
ใครเปนคนวิเศษวิโสบาง เช่ือความโลภหน่ึงความโกรธหน่ึงความหลงหน่ึง จนตายกับ
ความโลภความโกรธความหลง เช่ือความรักความชังความเกลียดความโกรธ เชื่อมาโดย
ลําดับลําดา ใครไดรับความวิเศษเพราะการเช่ือกิเลสบางมีไหม ถาเชื่อธรรมเปนยังไง ให
พยายามละความโลภ ใหพยายามละความโกรธ ใหพยายามละความหลง ใหพยายามละ
ราคะตัณหา ซ่ึงลวนแลวแตส่ิงเปนภัย เหมือนลูกศรท่ิมแทงหัวใจอยูตลอดเวลาน่ันแล 

 รักก็ทุกข เกลียด โกรธ ก็ทุกข อะไรทุกขทั้งนั้นขึ้นชื่อวากิเลสผลิตขึ้นมาแลว ไมมี
อะไรเปนสุข มีแตความทุกขทั้งนั้น นอกจากมันเคลือบดวยนํ้าตาลลอนิดหน่ึง เหมือน
กับเขาเสียบเหย่ือใสปลายเบ็ดแลวก็ลอปลา ถามีแตเบ็ดลวน ๆ ปลาก็ไมกิน ตองเอา
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เหย่ือลอ พอเหย่ือลอปลากินแลวก็ตวัดทีเดียวเสร็จไมมีเหลือ นี่ก็เหมือนกัน กิเลสมัน
ลอเรามาต้ังนานเทาไร เม่ือไรเราจะเห็นโทษของมันกันบางเลา 

 พิสูจนใหเห็น กิเลสทั้งมวลภพชาติทั้งมวลไมอยูนอกเหนือไปจากหัวใจดวงเดียว
น้ีเลย อันนี้ละพระพุทธเจาทานพิสูจนดวยการปฏิบัต ิ พวกเราท้ังหลายพิสูจนดวยการ
เรียนการจดการจํามาเฉย ๆ มันเขากันไมได การเรียนก็ไดแตเรียน การจดการจําก็ได
แตจดจําถาไมมีภาคปฏิบัติเปนภาคพิสูจนแลวจะไมเห็นความจริงข้ึนมา พระพุทธเจา
ทรงดําเนินมาแลวในการปฏิบัติ พระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกัน ทานผูท่ีเปนอรหัต
อรหันต พุทฺธํ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ลวนแลวต้ังแตไดรับการพิสูจนมาแลวท้ังน้ัน จึงได
ปรากฏเปนสรณะของพวกเรา ไมงั้น พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ นี้เกิดขึ้นไมได ธมฺมํ ก็หาทาง
เกิดขึ้นไมไดเหมือนกัน 

 เมื่อพุทธะผูรูนี้ไมรูถึงธรรม ธรรมจะเกิดขึ้นไดอยางไร สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ก็เกิด
ข้ึนไมไดถามีแตความจดความจําเฉย ๆ ไมมีภาคปฏิบัต ิ แตทานเหลาน้ันปฏิบัติท้ังน้ัน 
ฟงซิวาทานองคน้ันสําเร็จอยูในทางจงกรม ทานเหลาน้ันสําเร็จอยูในทาน่ัง อยูในเขาลูก
น้ัน ถ้ํานั้น เงื้อมผานั้น ปาน้ัน มีตั้งแตอยางนั้นทั้งนั้น มีแตภาคปฏิบัติ ยืนก็ตาม เดินก็
ตาม นั่งก็ตาม นอนก็ตาม มีสติสตังระมัดระวังรักษาตัวเสมอ ดวยทาความเพียรไมให
ขาดวรรคขาดตอน สติติดแนบไปกับตัว กําหนดอะไรมาสัมผัสสัมพันธดีชั่ว ใหกําหนดรู
เทาทันมันเสมอ น่ันจึงเรียกวาคนรักษาใจดวยสติ เปนคนที่จะสะสางกิเลสออกจากใจ 

 เมือ่ไรมีความเผลอ ไมสนใจกับอรรถกับธรรม สติหางเหินจากจิตใจ แตไปใกล
ชิดกับกิเลส นั้นแลคือเวลากอบโกยเอากิเลสเอาทุกขขึ้นมาเผาตัวเอง เพราะการสนใจ
กับกิเลสใกลชิดกับกิเลสน้ัน เปนการสรางเหตุข้ึนมาแลว เพื่อใหผลคือความทุกข คือ
ความเดือดรอนเกิดขึ้นมาแกจิตใจของตน แลวตรงกันไหมกับ สุปฏิปนฺโน อุช ุ ญาย 
สามีจิปฏิ ฯ เราตองยอนเขามาหาตัวของเรา อยาไปตําหนิผูหน่ึงผูใด เพราะเราตางคน
ตางมาแกกิเลสซึ่งเปนพิษเปนภัยอยูในหัวใจของตน ตองดูที่หัวใจนี้ 

 พระพุทธเจาทานสอนใหดูที่นี ่ เอา พิสูจนใจนี่เปนยังไง ตายแลวเกิดหรือตาย
แลวสูญ เอา พิสูจน เพียงเรียนจําเฉย ๆ นี่จบ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ก็มีแตใบลาน
เปลา ๆ นั้นแหละ หนังสือเปลา ๆ กระดาษเปลา ๆ ถาไมมีภาคปฏิบัติเขาแลว ไมมีทาง
ท่ีจะพิสูจนเห็นความจริงไดเลย ใหพึงทราบวาพระพุทธเจาเปนตัวอยางอันดี สาวกทั้ง
หลายเปนตัวอยางอันดี ไดพิสูจนมาแลวเปนที่พอพระทัย จึงไดนําส่ิงท่ีทรงพิสูจนเรียบ
รอยแลวน้ันมาส่ังสอนสัตวโลก เชนเดียวกับหมอท่ีไดเรียนวิชายาตลอดถึงเร่ืองอาการ
ของคนไขมาทุกสิ่งทุกอยาง และยาแตละขนาน ๆ น้ี ไดพิสูจนทดลองกันเรียบรอยไดผล
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เปนที่พอใจแลว จึงนํามาใชแกคนไข นี่พระพุทธเจาก็เหมือนกัน ไมใชพระพุทธเจาดน
เดา เปนผูท่ีเอาจริงเอาจัง คนเห็นเหตุเห็นผลแลวจึงมาส่ังสอนโลก 

 เอา พิสูจน ใจดวงนี้เปนยังไง อยางทานอาจารยม่ันทานวาใจน้ีคือนักทองเท่ียว 
นักทองเที่ยวก็ไดแกเกิดแกเจ็บตาย ตายที่นี่แลวไปเกิดที่นั่น ตายที่นั่นไปเกิดที่นั่น มันมี
สาเหตุมาอยางไร เอา คนเขาไป ไมพนจากความขุดความคนในภาคปฏิบัติน้ี จะตองถึง
ความจริงเขาไปโดยลําดับ ๆ เอา เบื้องตนมันเปนยังไง จิตใจกับตัวเองกลายเปนอัน
เดียวกันหมด รางกายทุกสวนกับความรูน้ีไมทราบวา อะไรเปนใจอะไรเปนรางกาย มัน
เปนอันเดียวกันหมด เราจึงเหมาเอาอยางสนิทใจวาท้ังกายท้ังจิตน้ีเปนอันเดียวกัน แลว
เวลารางกายสลายลงไปแลว จิตก็หายไปไมมีเหลือ เพราะมันเปนสวนประกอบกัน เมื่อ
สวนประกอบสลายลงไปก็ตองสลายไปดวยกัน น่ีเปนความคาดความคิดของเรา แต
เร่ืองความจริงไมเปนเชนน้ัน 

 เราจะทราบทางภาคปฏิบัติ เบ้ืองตนไมรูเร่ืองรูราวอะไร สัมผัสสัมพันธอะไรก็มี
แตความรัก ความชัง ความเกลียด ความโกรธ ยุงไปหมด ทีน้ีเวลามีสติสตังพินิจ
พิจารณาแยกแยะออกมาใหเห็น เอา มันติดรูปพิจารณาเรื่องรูป รูปอะไร คนลงดวยสติ
ปญญาจนกระท่ังรูเทาทันตามความจริงแลวปลอยวางเขามา เสียง กลิ่น รส เคร่ืองสัมผัส 
สิ่งเหลานี้มีแตสิ่งที่จะทําใหจิตใจติดพันทั้งนั้น แลวการพิจารณาก็เพื่อที่จะถอดถอนการ
ติดพันนั้นออกมา ดวยความรูจริงเห็นจริง จนกระท่ังเขามาสูภายในคือรางกายของเรา 

 เอา รางกายน่ีพิจารณาเขาไปใหเห็น น่ีละภาคปฏิบัติเพ่ือจะพิสูจนใหเห็นเร่ือง
ของจิตลวน ๆ วามันเปนอันเดียวกันกับกายหรือไม มันมีอยู ๕ อาการ ๑) รูป ไดแกราง
กายทุกสวน ๒) เวทนา สุข ทุกข เฉย ๆ มีไดทั้งสวนรางกายและจิตใจ ๓) สัญญา ความ
จําไดหมายรู ๔) สังขาร คือความคิดความปรุงภายในจิตใจ  ๕) วิญญาณ ความรับ
ทราบเวลาอายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส เขามาสัมผัสสัมพันธ 
หรือกระทบกันกับอายตนะภายใน ไดแกตา หู จมูก ล้ิน กาย ก็สงเรื่องเขาไปสูจิตใจ จิต
ใจก็เกิดวาวุนขุนมัวภายในตัวเองข้ึนมา เพราะไดรับเร่ืองมาจากภายนอก เปนส่ือเปน
สายตอกันเขาไปหาจิตใจ 

 เม่ือเราพิจารณาแยกแยะในธาตุขันธน้ีใหเห็นตามเปนจริงของมัน ถาพูดถึงเรื่อง
อสุภะอสุภังก็มีตั้งแตกองปฏิกูลเต็มตัวของเรา ถาพูดถึงการแยกออกเปนธาตุ ๔ ก็ม ี
ธาตุดิน สวนแข็ง ๆ ก็เปนธาตุดิน สวนนํ้าท่ีมีอยูในรางกายของเราน้ีก็เปนธาตุนํ้า ลมมี
ลมหายใจเปนตนก็เปนธาตุลม ไฟความอบอุนภายในรางกาย เรียกธาตุไฟ เม่ือ ๔ อยาง
น้ีมันสลายลงไปแลวเปนอะไร พิจารณาใหมันเห็นตามความจริงในหลักธรรมท่ีทรงสอน
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ไวน้ัน เม่ือเขาใจอยางน้ีชัดเจนแลวจิตก็หายสงสัย เม่ือหายสงสัยแลวความยึดรางกายน้ี
วาเปนเราเปนของเราก็หมดปญหาไป เพราะความรูแจงเห็นจริงแลวยอมปลอยวางได 

 ไมวาสิ่งใดถารูชัดแลวหาสงสัยไมได น่ีเปนสวนหยาบแหงความยึดถือของราง
กายของของใจ ท่ียึดถือรางกายวาเปนเราเปนของเรา จากน้ันก็เวทนา ความสุข ความ
ทุกข เฉย ๆ มีทั้งทางกายและทางจิตใจ พิจารณาเขาไปอีกถึงเรื่อง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา 
ซึ่งมีประจําอยูกับของเหลานี ้ มันเปนจิตจริงไหม ส่ิงเหลาน้ีเปนจิตไหม หรือเปนอะไร 
เมื่อคนเขาไป ๆ ก็เห็นเปนอาการเชาไป ตอสายยาวเหยียดเขาไปถึงจิต น่ีมันเปนสาย
ยาวเหยียดเขามาถึงจิต น้ีแลเปนสายยาวเหยียดท่ีทําใหยึดน้ันยึดน้ี ไปเกิดในที่นั่นที่นี่
เพราะอันน้ีเอง เม่ือรูทันแลวก็ปลอยเขาไป พวกเวทนา พวกสัญญา ความจําไดหมายรูก็
ตอสายยาวยืดออกไปจากใจนี ่ เม่ือพิจารณารูชัดแลวก็ถอยเขามา ๆ จนกระทั่งถึงใจ มา
ดับอยูที่ใจ 

 เวทนาก็มาดับอยูที่ใจ มารูเทากันอยูท่ีใจ สัญญา ก็มารูเทากันอยูที่ใจ สังขาร 
ความปรุงขึ้นก็ปรุงขึ้นจากใจ ปรุงเร่ืองน้ันเร่ืองน้ี คนเราน่ังอยูก็ตาม ยืนอยูก็ตาม นอน
อยูก็ตาม ทุกอิริยาบถมันมีแตเรื่องความปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ยุงไปหมด สัญญากับสังขาร
เปนตัวสําคัญที่หลอกลวงเจาของ เพราะเราไมมีสติตามรูตามเห็นมัน มันก็สนุกหลอก
เรา ต่ืนเงาของเราน้ันแหละ สัญญาก็ออกไปจากใจ สังขารปรุงขึ้นก็ออกไปจากใจ แตใจ
ของเราไมมีสติไมสามารถรูเทาทันส่ิงเหลาน้ี ก็หลงไปตามนั้นทั้งวันทั้งคืน เลนกับเงา
ของตนอยูนั้น ดีใจเสียใจ เร่ืองราวผานมาไมรูก่ีปก่ีเดือนแลว พอระลึกไดก็เอามาอุนขึ้น
มาเผาตัวเองอยูอยางนั้น 

 สิ่งที่ดีใจก็ดีใจเปนลมเปนแลงไปอยางงั้น ดีใจลม ๆ แลง ๆ เสียใจลม ๆ แลง ๆ 
ไป ทีน้ีความเสียใจมันเปนความทุกขจริง ๆ เราหารูไม วิญญาณความรับทราบ เวลาส่ิง
มาสัมผัส รับทราบแลวก็ไปดับอยูท่ีใจ นี่เรื่องของปญญาพิจารณาอยางนี ้ น่ีเราพูดสรุป 
ๆ เขามานะ เพื่อใหพอดีกับเวลา ทีน้ีเวลาพิจารณาส่ิงเหลาน้ีรูเทาทันกันโดยลําดับ ดวย
อํานาจของสติปญญาทางภาคปฏิบัติแลว รูปกายนี้ก็รูเทาทันปลอยวางได คําวาอุปาทาน
ในกายไมม ีถอนตัวแลวเพราะความรูแจงเห็นจริงดวยปญญา 

 เวทนา ทีแรกก็เวทนาทางกายเสียกอน รูเทาทันเวทนาทางกาย ทั้งสุขทั้งทุกขทั้ง
เฉย ๆ ปลอยวางได น่ีเราเรียงลําดบัไปเฉย ๆ นะ ไมใชมันจะคอยไปละนั้นละนี้ไปเรื่อย 
ๆ นะ เวลามันละทีแรกก็ละรางกายกอน จากน้ันเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซ่ึงเปน
นามธรรม มันอาศัยกันอยูเทานั้นก็ไปพรอมกันหมดเลย เพราะมันเก่ียวโยงกัน 
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 สัญญาความจําไดหมายรู ก็รูเทากันที่ใจ ละกันที่ใจ 

 สังขารก็รูเทาท่ีใจ ละท่ีใจดวยสติ 

 วิญญาณ รับทราบส่ิงตาง ๆ ที่เขามาสัมผัสสัมพันธ ก็รูที่ใจดับลงที่ใจ และรูเทาท่ี
ใจอีก ละที่ใจอีก  เม่ือเปนเชนน้ันก็เรียกวา อายตนะภายในคือ ตา หู จมกู ล้ิน กาย  น้ี
เปนทางเดินของกิเลสตัณหาอาสวะอวิชชา ซึ่งมีอยูภายในจิตใจแตไดถูกสกัดลัดกั้นตัด
สะพานออกหมด ไมมีสิ่งใดเหลือ กิเลสประเภทตาง ๆ ที่ออกจากอวิชชาเดินไปไหนไม
ได ถูกตัดสะพานแลว ตัดเขาไป ๆ จนกระทั่งถึงดวงจิต น่ีการพิสูจนจิตพิสูจนอยางน้ีนัก
ปฏิบัติจึงจะรูไดชัด วาใจนะเปนยังไงแน เห็นไดชัดทางภาคปฏิบัต ิ ดังพระพุทธเจาทรง
สอนไวน้ันผิดหรือถูกประการใด เอาภาคปฏิบัติเขาไปจับกัน พิสูจนกัน จะยอมรับ กราบ
พระพุทธเจาโดยไมตองสงสัย เพราะความจริงเหมือนกันแลวฝนไปไดยังไง 

 ทีนี้เมื่อกิเลสตัณหาอาสวะหาที่ออกที่เกาะไมไดแลว มันก็รวมตัวของมันเพราะ
ถูกตัดสะพาน ทางรูปไดแกรางกายก็ตัดดวยสติปญญา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
ก็ตัดดวยสติปญญาเขาไป ขาดความยึดม่ันถือม่ันเรียกวาอุปาทาน เหลือแตจิตลวน ๆ 
กับเชื้อของมันที่เปนตัวสําคัญ นั่นละที่นี่เราจะทราบไดชัดวาตั้งแตกอนที่เกิดที่นั่นเกิดที่
น่ีเปนเพราะเหตุไร มันมีสายเก่ียวโยงไปดวยเหตุน้ัน ๆ มันถึงไดทําใหเกิดอยางนั้น ๆ 
อะไรเชื้อพาใหเกิดคืออะไร นี่มันก็เขาถึงจิตไดแกอวิชชาจริง ๆ แลวอยูท่ีจิต 

 เมื่อตัดสะพานออกหมดแลว ตัวกิเลสจอมกษัตริยจริง ๆ ก็คืออวิชชา ก็รวมเขา
ไปอยูที่หัวใจ สติปญญาหยั่งลงไปตรงนั้น พิจารณาอยูตรงน้ัน เหมือนกับพิจารณาสภาว
ธรรมทั้งหลายมีขันธ ๕ เปนตน จนกระท่ังรูเทาทัน เชื้ออันสําคัญที่พาใหเกิดที่นั่นที่นี่ได
สลายลงไปจากจิต กลายเปนจิตท่ีบริสุทธ์ิลวน ๆ ขึ้นมาแลวทีนี้เกาะอะไรไหม ทีน้ีเกาะ
ไหม ๆ ติดไหมติดรูปติดไหม ติดเสียงติดไหม ติดกลิ่นติดรสติดไหม เคร่ืองสัมผัส
ธรรมารมณติดไหม ติดรูปของตนคือกายนี้ติดไหม เวทนาท้ังภายนอกคือเวทนาทางกาย
ติดไหม เวทนาทางใจติดไหม สัญญาความจําไดหมายรู สังขารและวิญญาณติดไหม 

 ไมมีอะไรติดเลย น่ีเรียกวาพิสูจนใหเห็นความจริงของจิต ทีนี้จิตนี้จะไปเกิดไหม 
เอาอะไรไปเกิด น่ันรูแลว เชื้อทั้งหลายไดตัดออกหมดที่จะพาใหเกิด ภพนอยภพใหญ
ตัดออกหมด กลายเปนจิตท่ีบริสุทธ์ิลวน ๆ แลวจะเอาอะไรไปเกิด ทีนี้เมื่อไมเกิดแลว
สูญไหม ถาสูญทําไมจะรูถาสูญทําไมจะบริสุทธิ์ได สิ่งที่บริสุทธิ์ไดอยูมันจะสูญไปไดยังไง 
สูญก็เรียกวาสูญไปเลย ทีน้ีผูท่ีรูวากิเลสส้ินไปมันรูอยูน่ี มีอยูนี่ บริสุทธ์ิก็รูวาบริสุทธ์ิ ไม
เกี่ยวของกับสิ่งใดเหลือแตความรูลวน ๆ ที่เปนของอัศจรรย ไมเก่ียวเกาะกับส่ิงใดเลยก็



 

หวงใยหมูคณะ ๔๐ 

๔๐

รูอยูภายในจิตใจ 

 นี่ละธรรมชาติอันนี้แลที่ทานวาพุทธะแท ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามหลัก
ธรรมของพระพุทธเจาจะไมไปที่ไหน จะมาลงจุดเดียวกันน้ี เมื่อยอมรับอันนี้แลวจะไป
คัดคานพระพุทธเจาและสาวกท้ังหลาย คัดคานไดยังไง ถาจะคัดคานทานเหลาน้ันหรือ
ลบลางทานเหลาน้ัน ก็ลบลางธรรมชาติที่มีอยูกับตัว รูเห็นประจักษอยูกับใจน้ีเสีย ถาลบ
ลางอันนี้ไมไดก็ลบลางอันนั้นไมได เม่ือยอมรับความจริงในหัวใจตัวเองก็ยอมรับความ
จริงของพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายเทานั้นเอง มันก็ไมมีอะไร น่ีการพิสูจน 

 เอาใหจริงจังซีนักปฏิบัต ิ เราอยาไปอานต้ังแตคัมภีรเฉย ๆ โดยไมสนใจ
ประพฤติปฏิบัติ ไมพิสูจน แลวเอาความจดความจําท่ีเรียนมาจากตํารับตํารามาเปน
สมบัติของตน ปลอมไปทั้งเพถาเราไมนํามาปฏิบัต ิ น่ีก็ไดเรียนเหมือนกันจนเปนมหาไม
ใชคุย เปนมหาเทาไรทิฐิมานะย่ิงโตข้ึนเทาภูเขาน่ี สําคัญวาตัวรูตัวฉลาดนักปราชญ
แหลมคมแลว กิเลสมันหลอก เวลาปฏิบัติไปถึงไดรูเรื่อง รูเรื่องไปโดยลําดับ ๆ เอะ ๆ 
ชอบกล ๆ แนะ ปลอย ๆ ไปเรื่อย ปลอยเสียโดยประการทั้งปวงไมมีอะไรเหลือแลวมัน
ก็แสนสบายเทาน้ันแหละ 

 การประพฤติปฏิบัต ิ จะยากลําบากเพียงไรก็เอาซิ พระพุทธเจาเปนเดิมพันแลว
เห็นไหม สลบสามหนน่ัน พระสาวกบางทานบางองคก็ฝาเทาแตกเห็นไหม ทุกขหรือไม
ทุกขการตอสูกับกิเลส บางองคจักษุแตกเห็นไหมในตํารับตํารามีอยูแลว ทานไมเอาของ
หลอกมาสอนโลก เอาความจริง แลวเราอยากจะรูวามันหนักหนาขนาดไหน ใหเรากับ
กิเลสสูกันดูซิก็รูเองนี่นะ เราไมตองไปคาดของทานเรื่องของทาน ที่วาฝาเทาแตกก็ด ีฝา
เทาเราก็มีเอาซิมันเปนยังไง เดินลงไปลองดูซ ิน่ังก็เอาจนกนแตกก็ใหมันรูซิวามันเปนยัง
ไง สูกับกิเลสนี้หนักมากหนักนอยเพียงไร ยากลําบากแคไหน พระพุทธเจาถึงไดสลบถึง 
๓ หน ยากขนาดไหน ทีน้ีเวลาเราจะสูกับกิเลสของเราน้ียากขนาดไหน เรารูในเราเองเรา
ก็ยอมเช่ือทานเทาน้ันเอง 

 เพราะไมมีอะไรที่จะแกยากมากยิ่งกวาแกกิเลส เขาสูสงครามอันน้ีละสําคัญมาก
ทีเดียว เอาเปนเอาตายเขาวา เอาใหรูไมรูใหตาย ทีแรกเราก็สั่งสมกําลังสติปญญาของ
เราข้ึนโดยลําดับ ๆ น่ังสมาธิภาวนาก็เม่ือมีจิตสงบแลวก็มีความรมเย็นเปนสุขภายในจิต
ใจ เย็นสบายไมฟุงซานรําคาญ จิตใจที่เคยเปนเหมือนลิงรอยตัวก็สงบลงได ออ นี่จิต
สงบเปนอยางนี้เอง ทีนี้ผลแหงความสงบที่เกิดขึ้นจากจิตนี้เปนยังไง ตั้งแตวันเกิดมาจน
กระทั่งถึงปานนี้เราไมเคยเห็นความสงบของจิตนี้ไดนิ่งตัว และแสดงผลข้ึนมาแบบความ
สุขความสบายความอัศจรรยอยางน้ีเลย คราวน้ีไดเห็นแลวหนอ น่ันดวยการปฏิบัติ 
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เพียงข้ันสมาธิก็อัศจรรยแลว 

 ออกจากนั้นก็แยกทางดานปญญา พิจารณาเร่ืองธาตุเร่ืองขันธ สกลโลกน้ีมันไป
หมด ใหเห็นเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เพราะมันเหมอืน ๆ กันหมด เม่ือพิจารณาในแง
หนึ่งแลวมันก็รูทั่วถึงไปหมด วาเปนลักษณะเดียวกันถึงเรียกโลกวิทู รูแจงเห็นจริงโลก 
ก็คือโลกมันเหมือน ๆ กัน ม ีอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เหมือนกัน เมื่อรูชัดตามเปนจริงมัน
ก็ปลอยวางมาโดยลําดบั ๆ นี่ละเรื่องของปญญา จนกระทั่งเขาถึงจิตอยางที่วานี ่ เมื่อ
ปลอยวางเขามา ๆ จนกระทั่งปลอยวางถึงจิตใหเต็มที่เต็มฐานแลว น้ันแหละจะถามหา
พระนิพพานที่ไหน 

 นิพพานทานตั้งชื่อไว ผูรูพระนิพพานไมจําเปนตองไปหาชื่อพระนิพพาน ไมตอง
ไปตั้งชื่อพระนิพพาน ไปหาที่ไหน ใหช่ือใหนามไวสําหรับเปนกรุยหมายปายทางเทาน้ัน 
เชนทางไปนั้นมีกรุยหมายปายทางไวอยางนั้น ๆ อันนั้นแยกไปนั้นอันนั้นแยกไปนี้ ผูท่ี
เขาเคยเดินทางสายน้ันแลวเขาไมจําเปนจะตองไปดูกรุยหมายปายทางท่ีเขาเขียนบอกไว 
น่ันเขาเขียนไวสําหรับผูท่ียังไมรูไมเห็นไมเขาใจ จะไดไปตามลูกศรไปตามที่เขาเขียน
ปายเอาไว ผูที่เคยไปอยูแลวไมจําเปนตองดูปาย หรือวาวัดก็เขียนปายเอาไว ติดไวที่วัด 
เชนวัดบวรนิเวศ เปนตน สําหรับพระเณรประชาชนในแถวน้ันท่ีเขารูวัดแลว เขาไมจํา
เปนจะตองไปอานปายวัดแหละ อยากเขาก็เขาอยากออกก็ออกเหมือนอยางพระเณรใน
วัดน้ัน นี่ก็เหมือนกันผูที่รูพระนิพพานแลวถามหาเรื่องพระนิพพานอะไร ถามหาช่ือพระ
นิพพานทีไ่หน 

 ทําใจของตนใหบริสุทธิ์เต็มที่แลวมันอิ่มตัวหมด ความหิวความโหยความสงสัย
สนเทหท่ีเคยเปนมามากนอย มันเปนเรื่องของกิเลสทั้งนั้น เพราะเราไมเคยรูเคยเห็นส่ิง
เหลาน้ี เม่ือรูเม่ือเห็นแลวจะหาอะไรมาสงสัย มันก็สลัดออกหมดเหลือแตความจริงลวน 
ๆ เต็มหัวใจ นั่นคือผลแหงการปฏิบัติ กอนจะไดเปนกอนจะไดรูไดเห็นก็ตองเอาชีวิต
ฝากเอาชีวิตแลก เพราะตอสูกับกิเลส 

 กิเลสสําคัญมาก มีอะไรในโลกนี้ที่จะเปนขาศึกอันใหญหลวงตอเรา และตอสูกัน
ไดอยางลําบากยากเย็นเข็ญใจถึงกับเอาชีวิตเขาเปนเดิมพัน จะมีอะไร นอกจากกิเลสน้ี
เทาน้ัน จึงเปนสิ่งที่ละยาก เพราะเปนสิ่งที่รักสงวนออยอิ่งเหมือนกับวาเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับเรา ถาเราจะตอสูกับกิเลสจะแกกิเลส จะฟาดฟนหั่นแหลกกับกิเลสก็กลัวจะ
ฟาดฟนเรา กลัวจะตอสูกับเรา กลัวเราจะไดรับความทุกขความลําบาก ในขณะเดียวกัน
เราก็หาไดคิดไมวากิเลสมันหัวเราะ ถาเรากลัวเราลําบากก็คือกลัวกิเลสลําบากน่ันเอง 
กลัวเราตายก็คือกลัวกิเลสตายน่ันเอง ทีแรกก็วาอยากใหกิเลสตาย แตมันกลับยอนศร
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ลูกศรละที่นี ่กลัวกิเลสตายไปเสีย ไมใชใหกิเลสตาย น่ีละเร่ืองหนักท้ังหลายอยูในน้ี 

 ทําดูก็รู เพราะกิเลสมันอยูกับทุกคน เหนียวแนนขนาดไหนทําดูก็รู ไมจําเปนจะ
ตองดูแตแบบแผนพระพุทธเจาแหละ ทานทําอยางน้ัน ๆ สาวกท้ังหลายทําอยางน้ัน ๆ 
ทานสอนไวแลวเพ่ือเปนแบบเปนฉบับแลว เอามาพิสูจนกับตัวเอง เพราะกิเลสก็มีอยูกับ
หัวใจของเราเหมือนกัน เอาใหจริงใหจังแลวกิเลสจะพังทลายลงไปวันหนึ่งโดยไมตอง
สงสัย ถาปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาที่ไดทรงสั่งสอนไวแลวนี้ 

 คําวามัชฌิมาก็แปลวาทามกลาง หรือแปลวาเหมาะสม มัชฌิมามีหลายประเภท
เหมือนอยางเคร่ืองมือปราบขาศึก เครื่องมือจะมีแตเพียงอันเดียวไมได ขาศกึมีหลาย
ประเภท ขาศึกมีกําลังมากกําลังนอย อยางผาดโผนก็มี เราจะหาเคร่ืองมือชนิดไหนตอสู
กับขาศึกประเภทนั้น ๆ เฉพาะอยางยิ่งประเภทที่ผาดโผนที่สุด ประเภทที่มีกําลังมากที่
สุด เราจะตอสูยังไง เพราะฉะนั้นมัชฌิมาจึงตองมีเปนประเภทๆ ไมใชวามัชฌิมาปฏิปทา
เดินทางสายกลาง ไมยิ่งนักไมหยอนนัก 

 เดินอยางไรเดินไมยิ่งนักไมหยอนนักนั้นนะ ผูนั้นเองก็ไมเคยไดเดินไมเคยได
ดําเนิน จะไปรูไดยังไงวามัชฌิมาเดินทางสายกลาง สายกลางก็มีแตหมอนเทาน้ันแหละ
จะวาอะไร เดินจงกรมหย็อก ๆ ยังไมถึง ๒ - ๓ นาทีแหละ จิตมันประหวัด ๆ กับ
หมอน โอย มันจะยากมันจะลําบากมากไปนี่ เอาพอดีเถอะ อยางน้ีมันจะเครงเกินไป ลง
หมอนเสียมันเครงหรือไมเครง ครอก ๆ จนกระทั่งตะวันแหยกนยังไมตื่น มันเปน
มัชฌิมาแลวหรืออยางนั้น มัชฌิมาอยางนั้นเขาเรียกมัชฌิมาหมูขึ้นบนเขียงแลวไมยอม
ลง มันจะทันกับกิเลส มันเปนมัชฌิมาเพื่อฆากิเลสไดหรืออยางนั้น มันเปนมัชฌิมาของ
กิเลสตางหาก ไมใชมัชฌิมาของธรรมที่จะฆากิเลส 

 เพราะฉะน้ันเพ่ือใหเปนมัชฌิมาความเหมาะสมกับการปราบกิเลส กิเลสประเภท
ไหนมาวะ มันรุนแรงขนาดไหนกิเลส เราก็รุนแรงเหมือนกัน กิเลสผาดโผนขนาดไหน 
มัชฌิมาปฏิปทา สติปญญาศรัทธาความเพียร ทุกดานทุมลงไปใหถึงกัน ๆ น้ันเรียกวา
มัชฌิมา คือเหมาะสมกับการปราบกิเลสทุก ๆ ประเภท เครื่องมือของพระพุทธเจาเปน
อยางน้ัน พระพุทธเจาเคยปราบมาแลว สาวกเคยปราบมาแลวดวยมัชฌิมา คือเครื่องมือ
ท่ีเหมาะสมกับกิเลสแตละประเภท ๆ ที่ถือวาเปนขาศึกตอธรรม ตอสูกันอยางนั้น สุด
ทายก็พังทลายไปหมดไมมีสิ่งใดเหลือ นั้นละพระพุทธเจาก็ด ีสงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของ
พวกเราก็ดีทานดําเนินอยางน้ัน 

 เราถือทานเปน พุทฺธํ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ เขาถึงใจหรือยัง ถาเขาถึงใจก็ตองให
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เห็นท้ังเหตุท้ังผล ทั้งดีทั้งชั่ว ทั้งโทษของกิเลสทั้งคุณคาของธรรม  ใหเห็นความจริงเต็ม
สวนดวยการประพฤติปฏิบัติ  เราอยามาเสียดายเร่ืองการเกิดการตายซ่ึงมีอยูเต็มโลกน้ี
นะ เขาไมภาวนาเขาก็ตายเหมือนกนั น่ีเราภาวนาเพ่ือร้ือถอนกิเลสซ่ึงเปนงานใหญโต
สําหรับชีวิตของพระ ไมใชงานเล็กนอย แลวทุกสิ่งทุกอยางเขาอุดหนุนหมด จตุปจจัย
ไทยทาน จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช ท่ีอยูท่ีอาศัยสมบูรณบริบูรณ เฉพาะ
อยางย่ิงวัดปาบานตาดน้ีจะทวมพระตายเสียแลวแหละ มันสมบูรณทุกสิ่งทุกอยางจน
กระทั่งนอนใจ ลืมตัวไปเสีย เราไมตองไปกังวลกับสิ่งเหลานี ้

 เอา สูลงไป ถึงระยะที่สู-สูไมถอย หนาท่ีของเรามีอันเดียวเทาน้ี เพศก็บอกแลว
วาเพศนักรบไมใชเพศนักหลบ หลบไปหาหลับหานอน หลบหลีกเล่ียงความพากความ
เพียร อันไหนท่ีจะเปนสาระแกนสารท่ีจะทําลายกิเลสอันเปนตัวขาศึกใหหมดไปจากใจ 
ไมอยากทํา หลบ ๆ หลีก ๆ เขาเรียกวานักหลบไมใชนักรบ ถาเปนอยางน้ันก็มีแตกิเลส
น่ันแหละ เปนพวง ๆ เปนตู ๆ เปนหีบ ๆ ทับอยูบนหัวใจน่ัน ถาเชื่อพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ อยางถึงใจแลว ยอมเห็นทั้งโทษอยางถึงใจ เห็นทั้งคุณอยางถึงใจ เวลา
ประกอบความเพียรก็เอา ฟดกันใหเต็มเหน่ียว ใหไดเห็นวากิเลสตายหรือเราตาย เอา
ตรงนี้ไมตองเอาตรงไหนนะ 

 พระพุทธเจาก็ดีพระสาวกก็ดีทานสูกับกิเลส กิเลสตายทานไดชัยชนะ เปนผู
บริสุทธ์ิเลิศโลก เราไดชัยชนะหรือไดความแพเวลาน้ี เอามาพิจารณาเอามาเทียบเคียงซิ
ถาเปนนักปฏิบัติ ตองสอดตองแทรกตองแยกตองแยะ ยอนหนายอนหลัง ไมงั้นไมทัน
กับกิเลส อุบายวิธีการตาง ๆ กิเลสมันแหลมคมขนาดไหน ถาไมผลิตสติปญญาขึ้นให
ทันกันไมทัน ถูกกิเลสเอาหมอบราบไมมีเหลือ น่ีเราก็เคยหมอบราบกับกิเลสมานานแลว
ไมใชเหรอ ผลแหงการหมอบราบเปนอยางไรบาง ไดรับความสุขความสบายไหม 

 เอาใหจิตใจไดเดนดวงลองดูซิ ไมมีสิ่งใดแลวที่จะเขามาสัมผัสสัมพันธใหจิตนี้ได
เอนไดเอียง ตั้งแตวันกิเลสไดมวนเสื่อลงไปแลว มีแตอิสรเสรีเต็มตัวเทาน้ัน ใหไดเห็น
อยางนั้นซิลูกศิษยตถาคต ธรรมะนี้ไมใชธรรมะเปนโมฆะ ไมไดเปนหมันจึงเรียกวา
มัชฌิมา เหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภทอยูตลอดเวลา ใหนํามาใชใหเหมาะกับ
เหตุการณ เหมาะกับกิเลสประเภทตาง ๆ อยางไรก็ไมพน พระพุทธเจาเปนยังไง สาวก
เปนยังไง เราจะตองเปนอยางนั้น เมื่อไดนําเครื่องมือของทานที่มอบใหแลวมาปฏิบัติตอ
ตัวเอง 

 ผมนะมีความฝกใฝตอหมูตอเพื่อน ดวยความรักความสงสารเมตตาทุกดานทุก
ทาง อยากใหหมูเพื่อนไดเห็นเรื่องของกิเลสกับเรื่องธรรมขึ้นที่ใจ เพราะมีอยูนี้แท ๆ จึง
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ไดทุมในการสั่งสอนทุกอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มอรรถเต็มธรรม ไมเคยปดบังล้ีลับ 
เปนยังไง ๆ หัวใจของเจาของรื้อออกมาใหดูหมด ดวยวิธีการท้ังเหตุคือการประพฤติ
ปฏิบัติ ปฏิบัติมาอยางไรและผลไดรูขึ้นมาอยางไร ๆ บาง ไดเปดออกมาใหหมดใหหมู
เพื่อนฟงอยางไมมีปดบังลี้ลับ ถาจะเช่ือวาเปนความจริงแลวก็ควรจะดําเนินไปดวยความ
มุงมั่นเพื่อความหลุดพน ถาหากไมเช่ือวาธรรมเหลาน้ีเปนความจริงแลว ก็แสดงวากิเลส
น้ีมันครอบเอาเหลือประมาณ จนไมมีวันมีคืนมีปมีเดือน ไมไดยินเสียงอรรถเสียงธรรม 
ไมไดเขาถึงใจเลย มีแตกิเลสเต็มอยูหัวใจ ธรรมเขาไมไดเลย ก็ชวยไมไดถาเปนอยางนั้น 

 ไดพูดใหฟงแลวทุกดานทุกทาง ทางเหตุก็พูดใหฟง หนักเบาขนาดไหนไดเคย
พูดแลว งานของโลกเราเคยดําเนินมา ไมเคยมีงานใดที่เราจะสละชีวิตเพื่อมัน หนักเราก็
เคยทําเบาก็เคยทํา แตเวลามาในวงศาสนาเฉพาะอยางย่ิงออกปฏิบัติจิตตภาวนา น่ีได
ทุมลงดวยชีวิตจิตใจ ถึงคราวท่ีมอบมอบเลย เอา มอบ ใหรูไมรูเอาตายก็ตาย ไมตายถึง
เวลาถึงจะออกจากที่ เชนเดินจงกรมน่ังสมาธิภาวนา มันจะเปนอะไรเอาถึงไหนถึงกัน 
เร่ืองทุกขไมเลยตาย ถึงแคน้ัน 

 สติปญญาเทาน้ันท่ีจะสอดแทรกใหรูเร่ืองความจริงท้ังหลาย ทุกขทานวาเปนของ
จริง ถาไมรูทุกขเสียกอนก็ไมเห็นสุข ไมเห็นความจริง เอาจนถึงขนาดน้ันแลวมันก็ไม
พนไปได สุดทายกิเลสก็พังทลายเหมือนกัน ไดทํามาแลวน่ี เราวาเอาตาย เราสละตายลง
ไป บทจริง ๆ แลวกิเลสมันตายเพราะความเสียสละของเรา น่ันจึงช่ือวาตอสูกิเลสจริง ๆ 
นี่กลัวแตกิเลสจะถลอกปอกเปก กลัวแตกิเลสจะไมสนุกหลับสนุกนอนสนุกเพลิดเพลิน 
สนุกเหยียบยํ่าทําลายจิตใจ ถายมูตรถายคูถรดลงที่หัวใจอยูตลอดเวลา เรายังจะเปน
สวมเปนถานใหมันถายรดอยูตลอดเวลาเหรอ มันดีแลวเหรอ เอาใหจริงใหจังซินัก
ปฏิบัติ 

 อยูที่ไหนใหมีสติอยาประมาท ดูแตหัวใจเจาของน่ันแหละ อยาไปดูอะไรมากยิ่ง
กวาหัวใจ กิเลสมันหมอบอยูที่นั่นมันแสดงอยูที่นั่น สนามรบกิเลสก็อยูท่ีน่ัน ทําเลท่ีมัน
รองเพลงก็อยูที่นั่น ปราบกิเลสก็อยูท่ีน่ัน เวทีเดียวกันน่ันแหละคือใจ เอาใหจริงใหจัง 
ทําไมธรรมมีตั้งแตคัมภีร ทําไมความจริงไมเขาถึงใจเรา ก็เหมือนศาสนาน่ีเปนโมฆะ 
ธรรมจริง ๆ อยูที่ไหนถาไมจริงอยูที่ใจ พอปราบกิเลสตัวขาศึกที่ไมใหหลุดพนจากทุกข
หมดไปแลว กิเลสมันก็อยูที่นี่ ปราบกันท่ีน่ี  กิเลสหมดไปแลวไมถาม ถามหานิพพานถา
มหาทําไมใหเสียเวลา เอาใหจริงจังอยางน้ันซิ 

เอาเพียงเทาน้ี 


