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สมบัติสองเจาของ
พระพุทธเจาทรงแสดงไววา ดูกอนอานนท เราจะดุดาขูเข็ญขับไลผูควรดุดาขู
เข็ญขับไล เราจะชมเชยสรรเสริญผูที่ควรแกการชมเชยสรรเสริญ อยางอื่นเราเปนไปไม
ได อานนท นั่นฟงซิพุทธพจน นี่ละพุทธพจนเรายกเปนคําภาษาเรามา เราตถาคตกราบ
ธรรมเทานั้น ธรรมเปนสิ่งที่เลิศโลก ธรรมเปนสิ่งที่เหนือโลก เรากราบธรรมเทานั้นเราถือ
ธรรมเปนจิตใจ เราปฏิบัติบําเพ็ญธรรม เรารูเราก็รูธรรม เราจึงเคารพธรรม นี่ละพุทธ
พจน เราไดอานดูแลวรูสึกประทับใจเหลือเกิน
เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติทั้งหลายจงมีความหนักแนนในธรรม จิตใจใหหมุนเขาสูธรรมอยู
เสมอ อยาใหกระแสของโลกทั้งหลายที่เปนกิเลสเขามาเหยียบย่ําทําลาย ยุแหยกอกวน
พัดผันจิตใจ ที่เรากําลังประคับประคองรักษาอยูดวยความเพียรของเรา ถึงขนาดที่วา
เอาเปนเอาตายเขาประกันอยูแลวเพื่อธรรมทั้งหลาย เราจงเห็นโทษอยูเสมออยาชินชา
ตอสิ่งที่เปนภัยทั้งหลาย ใหทําความเขาใจกันอยูเสมอจึงจะสมนามวาผูปฏิบัติธรรมดวย
ความมีสติ เรื่องความมีสตินี้คือความระลึกรูสิ่งที่เปนภัยเปนคุณอยูกับตัวเสมอไป อะไร
เปนภัยอะไรเปนคุณตองรูตองระมัดระวัง ตองกําจัดสิ่งที่ควรกําจัด ใหพยายามสงเสริม
รักษาหรือบํารุงสิ่งที่ควรบํารุงคือใจของเรา
ใจเปนสมบัติสองเจาของ นี่เคยพูดแลวเคยเขียนในหนังสือก็เคย แตกิเลสนั้นนะครองใจ
มาเปนเวลานาน เราเองไมอาจสามารถนับอานเรื่องภพชาติเกิดแกเจ็บตายในภพนอย
ภพใหญกําเนิดตาง ๆ ไดจนกระทั่งบัดนี้วาเปนมานานเทาไร นี้ลวนแลวตั้งแตเรื่องของ
กิเลสตัณหาอาสวะ พาใหเกิดใหตายใหทุกขใหลําบาก ซึ่งลวนแลวตั้งแตเปนตัวภัยทั้ง
นั้น
ไมวาจะกําเนิดเกิดในภพใดความทุกขตองมีอยูในทุกภพทุกชาติไมมากก็นอย
เพราะความเกิดกับความตายมันเปนคูกัน ความเกิดกับความทุกขจึงมาดวยกัน

ทุกฺขํ นตฺถิ อชาตสฺส ทุกขจะไมมีเฉพาะผูไมเกิดเทานั้น นั่น เปนสิ่งที่ลบลางกันได
อยางไมมีอะไรเหลือเลย ถาไมเกิดก็ไมตองเปนทุกข เมื่อเปนเชนนั้นทุกขเพราะอะไร ก็
ทุกขเพราะความเกิด ความเกิดมีสาเหตุมีกําเนิดมาจากไหน มีกําเนิดมาจากอวิชชาตัว
ลุมหลงสําคัญอยูภายในจิต ฝงลึกจนจิตกับกิเลสประเภทที่ใหเปนเชื้อสาเหตุที่ใหเกิดนี้
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมสามารถทราบไดอยางงายดายเลย จึงตองใชความพยายาม
เอาใหเต็มที่เต็มฐานเต็มเม็ดเต็มหนวย เปนก็เปนตายก็ตาย ถึงคราวเรงตองเรง ถึงคราว
หนักตองหนัก ถึงคราวสูตองสู ถึงคราวลดหยอนผอนผันมันหากมี หากรูในตัวเองนั่น
แหละ อยาเขาใจวาการลดหยอนผอนผันนั้นเปนการคลี่คลาย เปนการผอนตัวโดย
ความคิดเอาเฉย ๆ ทั้ง ๆ ที่เหตุผลหรือจังหวะไมอํานวย อันนี้ก็เผลอตัวไดเหมือนกัน ผู
ปฏิบัติจะทราบตัวเองวาความพักผอนหรือความคลี่คลายใหมีความสุขความสบายบาง
ในการประกอบความพากเพียรดวยความเหน็ดเหนื่อย
ความพักของจิตก็คือเขาสูความสงบเย็นใจ นั่นมี เวลาออกรบกับขาศึกดวยสติปญญาก็
ตองหมุนใหเต็มที่เต็มฐาน อยาเสียดายอะไร ความทุกขใหถือเปนสัจธรรมอยาถือเปน
เรา นี่เปนหลักความจริงเปนหลักธรรมความถูกตอง ทุกขที่เกิดขึ้นภายในกายเปน
สําคัญที่เห็นไดอยางเดน ๆ ทุกขเกิดขึ้นภายในจิตใจ ยอมรับชวงออกไปจากกายนี้เขาไป
เพิ่มภายในจิตใจนี่ประการหนึ่ง ทุกขที่ผลิตกิเลสขึ้นมาเหยียบย่ําทําลายจิตใจโดยราง
กายไมมีโรคภัยไขเจ็บอะไรเบียดเบียนเลยนั้น เปนทุกขเพราะกิเลสลวน ๆ ทุกขเพราะ
ธาตุขันธอันเปนสาเหตุที่จะใหเกิดกิเลสขึ้นมาคือความเจ็บไขไดปวย หรือการนั่งนาน
เจ็บนั้นปวดนี้ จิตจะตองมีความสายแสมีความคิดปรุงตาง ๆ สวนมากก็เปนเรื่องของ
กิเลสใหเรายึดเราถือ เลยกลายเปนวาทุกขในรางกายทั้งหมดนี้เปนเรา และกายทั้งหมด
ก็เปนเรา
ถาเราเปนทุกขกายเปนทุกข กายเราเปนทุกขหรือเรากับกายเปนอันเดียวกัน ทุกขกับเรา
กับกายเปนอันเดียวกันก็จะกลายเปนวาเราเปนทุกข เมื่อถือวาเราเปนทุกขแลวก็จะมี
ความรักความสงวนในตัวเอง ไมอยากใหเปนทุกข ความไมอยากใหเปนทุกขก็เปน
วิภวตัณหา เลยหาความจริงไมได เพราะไมมีทางที่จะคนควาหาความจริงตามหลัก
ความจริง ที่วาทุกขนั้นคือความจริงลวน ๆ ตามหลักสัจธรรม

ผูปฏิบัติถาไดเห็นความทุกขเปนความจริงลวน ๆ ประจักษกับจิตใจแลว ทุกขจะเกิด
มากนอยเพียงไรก็ตาม จะไมสามารถเหยียบย่ําทําลายจิตใจหรือทําจิตใจใหเอนเอียงได
เลย นี่เคยปฏิบัติมาแลวไมใชมาคุยใหเพื่อนฝูงฟงเฉย ๆ เราไดปฏิบัติมาแลวประจักษใจ
จึงกลาพูดใหหมูเพื่อนฟง เราพูดตามหลักความจริงสอนหมูเพื่อนตามหลักความจริง
ดวยเจตนาใหเกิดประโยชนแกหมูเพื่อนสมกับผูตั้งใจมาอบรมศึกษากับเรา พูดใหฟง
เต็มเม็ดเต็มหนวย
ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาหลายดานหลายทาง เกิดขึ้นมาเพราะการเจ็บไขไดปวยก็มี แตให
พึงทราบวาก็คือทุกขเวทนาประเภทเดียวกันที่เรียกวาสัจธรรมนั้นเอง ทุกขเกิดขึ้นดวย
การเจ็บที่นั่นปวดที่นี่ หรือทุกขเกิดขึ้นเพราะการนั่งนาน เหลานี้ลวนแลวตั้งแตเปนสัจ
ธรรม ใหถือทุกขนั้นเปนจุดเปนเปาหมายแหงการพิจารณายอกยอนถึงใจถึงกายที่ทุกข
เขาไปพาดพิง ที่ทุกขอาศัยเกิดขึ้นกับกายสวนใด เชน ปวดแขงปวดขา ปวดอวัยวะตาง
ๆ จุดไหนเปนจุดที่เดนกวาเพื่อนที่สุดบรรดาทุกขที่เกิดขึ้นในรางกายนั้น ใหถือจุดนั้น
เปนจุดตั้งสติพิจารณาดวยปญญา แยกแยะขยายดูเรื่องของทุกขใหชัดเจน
กําหนดดูทุกขไมมีอาการอยางใดเลย มีแตเรื่องความทุกข สวนรางกายนี้มีอาการตาง ๆ
เอา เทียบเคียงกันดูทุกสัดทุกสวน นอกจากนั้นก็ยอนเขามาถึงจิต สามอยางนี้ละสําคัญ
มาก แยกแยะดูความจริงไมตองปรารถนาไมตองอยากใหทุกขดับไป ความอยากนั้น
เปนตัณหาจะเปนการเพิ่มทุกขใหมากขึ้นแลวไมสมหวัง แทนที่จะเปนมรรคคือขอปฏิบัติ
กําจัดทุกขใหพรากจากใจ หรือระงับลงทางรางกาย เลยกลายเปนเรื่องทุกขมีกําลังมาก
ขึ้นทั้งทางรางกายและจิตใจ นี่ถาอยากใหทุกขหายเปนอยางนั้น
ไมตองอยาก เวลาทุกขจะเกิดขึ้นมาไมอยากมันก็เกิดขึ้นได เราจะพิจารณาทุกขใหเห็น
ตามความเปนจริงของมัน โดยแยกแยะที่มันเกี่ยวของตรงไหนมันถึงไดแสดงทุกขขึ้นมา
รางกายของเราสวนไหนดูใหดี จิตจะตองหมุนติ้ว ๆ ๆ คือปญญานี้แหละคําวาจิตหมุน
ติ้ว ๆ คนหาเหตุหาผล ทุกขปรากฏขึ้นมากเทาไรจิตยิ่งจะหนีจากจุดนั้นไมได ตองหมุน
ติ้ว ๆ อยูภายในนั้นจึงเรียกวากําหนดสัจธรรม พิจารณาสัจธรรม รบกับขาศึก แยกดู
กายที่สําคัญวาเปนทุกข อาการใด แยกดูเวทนาใหเห็นชัดเจน มันก็สักแตวาทุกขอยูเทา
นั้นไมมีความหมายอันใด ตัวทุกขเองก็ไมทราบความหมายของตน รางกายแมแตวา

เปนทุกขก็ไมทราบความหมายของตน
ผูใดเปนผูไปใหความหมายวากายเปนทุกข
ทุกขเวทนาปรากฏตัวอยูนี้วาเปนทุกข ใครเปนผูไปใหความหมายถาไมไปจากสัญญา
อารมณของเรานี้จะเปนอะไรไป นี่ก็ไมพนที่จะตองยอนเขาไปดูจิต
เอา ถาวาจิตเปนทุกขจริง ๆ ดูใหดี ดูดวยปญญา ดูดวยการสอดสอง ดูดวยขอสังเกตใน
ขณะนั้น อยาดูเผิน ๆ อยาดูอยากใหรูเฉย ๆ ความดูอยากใหรูไมใชดูหาความจริง ไม
ตองอยากใหคนหาความจริงใหเจอเทานั้นแหละ นี่เปนหลักกลาง ๆ เปนมัชฌิมาแท ถา
เอาความอยากเขาไปตั้งในจุดใด จุดนั้นจะเปนสมุทัยขึ้นมาจนได เพราะฉะนั้นทุกขจะ
เกิดขึ้นจนถึงกับรางกายจะแตก เอา ๆ แตกไป เรื่องความแตกกับการผสมตัวเขามาเปน
กอนนี้ เปนธรรมชาติของมันซึ่งเปนของคูกัน มันรวมตัวไดมันก็กระจายตัวได แตอยาง
ไรก็ตามขอใหรูความจริงที่มันอยูในระหวางแหงสิ่งทั้งสองทั้งสามที่ผสมกันอยูนี้ อยาง
ชัดเจนดวยปญญา
จึงดูใหเห็นชัดเจนเรื่องของรางกายนี้ เจ็บปวดที่ตรงไหน ดูใหเห็นชัดเจนกระทั่งวาหนังก็
สักแตวาหนังชัดดวยปญญาจริง ๆ เนื้อสักแตวาเนื้อ เอ็น กระดูก สวนตาง ๆ ของราง
กายสักแตวานั้น ๆ เทานั้น ไมเห็นเขานิยมวาเขาเปนทุกข แมทุกขจะเปนเหมือนฟน
เหมือนไฟเขาก็ไมมีความหมายในเขา เขาไมทราบวาเขาเปนทุกข ตัวทุกขเองที่กําลัง
แผดเผาอยูนั้นมันก็ไมทราบความหมายของมันดวย มันก็ไมทราบวามันทําใหผูใดเปน
ทุกขดวย ใครเปนผูไปใหความสําคัญมั่นหมายกับสิ่งเหลานี้
ยอนดูจิตใหเห็นชัดเจนแลวกําหนดเขามาดูจิต ก็ใหเหมือนกันกับเราดูกายดูเวทนา ดู
ดวยความจดจอตอเนื่องดวยสติ ดูดวยความอยากรูความจริง ดูใหเห็นความจริงแลวจิต
ก็จะมีแตความรูเฉย ๆ เวลารูเขามาจริง ๆ ความรูนี้กับเวทนามันเปนอันเดียวกันไดเหรอ
ถาหากวาความรูกับเวทนากับกายนี้เปนอันเดียวกัน เวลาทุกขเวทนาดับไปแลวทําไมจิต
จึงมีอยูละถามันเปนอันเดียวกัน นี่จิตมีอยูตั้งแตวันเกิด ทุกขเวทนาหนานี่พึ่งเกิดมาใน
ขณะนี้เทานั้น ถามันเปนอันเดียวกันทําไมไมเกิดมาตั้งแตโนนพรอมกัน แลวมันดับไปได
ยังไง มันตองไมดับเพราะจิตไมดับ นี่มันไมใชอันเดียวกัน นี่แยกแยะ

ใหหมุนกันอยูนั้น ความอยากใหหายอยาเอาเขาไปเกี่ยวของเปนอันขาด ถาไมอยาก
เพิ่มความทุกขขึ้นมามากและเปนการสั่งสมกิเลสคือสมุทัยใหพอกพูนขึ้นในจิตใจ เดี๋ยว
หงายไปไมรอด แมเวลาจะตายก็จะเสียทาผูเชนนั้น ผูที่ตั้งใจดูสัจธรรมนี้แหละเปนผูที่
จะไดชัยชนะหรือทรงตัวไดตลอดไปจนกระทั่งถึงอวสาน แมไมสิ้นกิเลสในขณะนั้นก็ตาม
ก็เปนผูทรงตัวไดดวยสติปญญา
สติปญญาเปนสําคัญที่จะประคองจิตใจไปไดดวย
ความปลอดภัย ถายิ่งจิตหลุดพนแลวไมตองพูดแหละ พูดไปอะไร เพราะหมดปญหา
โดยประการทั้งปวงแลว
การฝกหัดตนเองตองมีความแกลวกลาสามารถอยูเสมอ อยาทําจิตใหออนแอ อยาเห็น
สิ่งใดในโลกนี้วามีคุณคายิ่งกวาธรรม หรือยิ่งกวาความรูความเห็นที่เราจะปลดเปลื้อง
กิเลสอาสวะซึ่งผูกพันอยูภายในจิตใจนี้ ใหลดนอยลงไปโดยลําดับจนกระทั่งไมมีเหลือ
ภายในจิตใจเลย นี่แลคือสมบัติอันประเสริฐ ไดแกจิตที่หลุดพน หรือไดแกจิตที่มีคุณ
ธรรมสูงขึ้นเปนลําดับ ๆ เหมือนกับเรามีสมบัติที่มีคามากโดยลําดับ ๆ แลวยิ่งมีมากเทา
ไรก็ยิ่งมีคามากขึ้นเทานั้น จนถึงเมืองพอ เอา ทําใหถึงเมืองพอ
เราอยาไปหวั่นไหวกับโลกธรรมใด ๆ ซึ่งเคยเปนมาตั้งกัปตั้งกัลปแลว ในโลกนี้เต็มไป
ดวยความเกิดแกเจ็บตาย ความวุนวายอยูตลอดเวลาทุกเพศทุกวัยทุกกําเนิดของสัตว
หาความสุขความสบายไมได เราจะไปหาความสุขในโลกนี้หาที่ตรงไหนไมเจอ เพราะ
มันมีตั้งแตเรื่องความทุกข ทางกายก็เปนทุกข การวิ่งเตนขวนขวายก็เปนทุกข การอยาก
ไดอยากร่ําอยากรวยอะไรก็เปนทุกข สมมุติขึ้นมาอะไรก็ติดอันนั้นแมแตกระดาษ อยาง
เขาสมมุติวาธนบัตรใบละรอยละพันอยางนี้ซิ เราก็ทราบอยูชัด ๆ วากระดาษ มันก็ยัง
หลงจนตาเปนฟนเปนไฟ
โลภก็โลภเอาเสียจนดูไมไดจนกระเทือนโลก โกรธก็จนกระเทือนโลก มันมีความสุขเหรอ
ความโลภมันก็เปนไฟอันหนึ่ง ขณะที่อยูเฉย ๆ เหมือนเรานั่งเฉย ๆ ไมมีโรคภัยอะไรเกิด
ขึ้นภายในรางกาย เรายังมีความผาสุกภายในรางกาย ลองโรคชนิดใดเกิดขึ้นดูซิกายจะ
ตองหวั่นไปตาม อันนี้จิตอยูเฉย ๆ ไมมีโรคชนิดหนึ่งเชนความโลภเปนตนเขามาหักโหม
หรือเขามาโจมตีเขามาทําลาย จิตใจก็ปกติ เมื่อสิ่งเหลานี้เขามานี้จิตใจตองเปนฟนเปน
ไฟไปตาม เดือดรอนวุนวาย เรายังไมเห็นโทษของมันอยูเหรอ

ความโกรธมันก็เปนเงาตามตัวไปนั้นแหละกับความโลภ เมื่อไมไดอยางใจหวังก็โกรธ
โลกมีอันนี้เปนหัวใจ มีอันนี้เปนใหญภายในจิตใจ เมื่อโลกมีอันนี้เปนใหญภายในจิตใจ
แลวโลกไหนคนไหนรายใดจะมีความสุข เพราะธรรมชาตินี้ก็คือฟนคือไฟอยูแลว เมื่ออยู
ที่ตรงไหนตองแผดเผาที่ตรงนั้นใหเหี้ยมใหเกรียมไปหาความสุขความสบายไมไดจน
กระทั่งวันตาย ถาอันนี้ยังพอกพูนอยูในหัวใจตายก็หาหลักหาเกณฑไมไดเลย ตายดวย
ความหวงความใย ความหึงความหวงทุกสิ่งทุกอยาง ตายดวยความกังวลวุนวาย แผด
เผาไปเรื่อย ๆ ถึงภพหนา เลยหาสาระที่จะยึดถือในขณะตายไมไดเลย เพราะหลงสมมุติ
วาเปนสารคุณ ทั้ง ๆ ที่มันไมมีสารคุณ สวนธรรมที่เปนสารคุณหรือความดีงามทั้งหลาย
ที่เปนสารคุณอันเปนสมบัติใหความชุมเย็น ใหความไววางใจใหความตายใจไดอยาง
แทจริงเราไมสั่งสม มันจะไดความไววางใจไดยังไง ไดความอบอุนไดที่ไหน
เพราะฉะนั้นการสรางความดีขึ้นภายในตนนี้ จึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับมนุษยเราซึ่งเปนผู
ฉลาด เฉพาะอยางยิ่งเราเปนพระเปนนักปฏิบัติ เอาใหจริงใหจัง มัชฌิมาปฏิปทาเหมาะ
สมอยูเสมอที่จะยกเราใหพนจากทุกข เมื่อเราไดยึดหลักมัชฌิมาเปนเสนทางดําเนินหรือ
เปนเครื่องมือปราบปรามกิเลส กิเลสมันจะหนาแนนมาจากที่ไหน ก็เกิดที่หัวใจเทานั้น
ขอใหผลิตสติปญญาขึ้นใหเพียงพอกับกิเลส แลวมันจะหมอบราบไป กิเลสตัวใดได
หมอบลงไปหรือลดนอยลงไป ความสุขจะปรากฏขึ้นมา นี่เราพอเห็นโทษของมันแลว
กิเลสประเภทใดที่ปรากฏตัวออกมาในความรูสึก เจาของจะเริ่มมีความไมสบาย มี
ความหวั่นความไหวความผิดปกติเกิดขึ้นทันทีทันใด ถามันแสดงขึ้นมากก็ยิ่งแสดงให
ผิดปกติมาก ระงับกันลงไปดวยสมาธิดวยปญญา ศรัทธาความเพียร ไดมากไดนอยเรา
จะเห็นความสุขความสบาย ซึ่งเปนคุณสมบัติของผูปฏิบัติธรรมอยางชัดเจน และใน
ขณะเดียวกันก็เห็นโทษแหงความวุนวายแหงความเดือดรอนเพราะอํานาจของกิเลสบีบ
บังคับหัวใจ
นี่ก็เปนหวงหมูเพื่อน บางทีตอไปมันจะไมมีเวลาวาง วันนี้วาง ๆ ก็เลยมาพูดเสียธรรมะ
ใหเปนที่เขาใจ ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ เรามีงานอันเดียวเทานี้ ไมมีงานอันใดละที่เปนงาน
แท งานเปนสารคุณ งานแกกิเลสถอดถอนกิเลสนี้ละเปนงานของเราแท ถอนเสี้ยนถอน
หนามคือกิเลสทั้งปวงออกจากจิตใจตามสติปญญาของตน นี่เปนความชอบธรรมตาม

หลักพระพุทธเจา เราใหคิดยอนหลังไปถึงพระพุทธเจา พระสงฆสาวกทาน เมื่อจะเกิด
ความทอแทออนแอหรือทอถอย ใหคิดถึงทานตามที่เราระลึกนึกนอมทานเปนสรณะอยู
ตลอดเวลาวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
อยาเพียงระลึกเฉย ๆ ระลึกเอาเปนคติตัวอยาง เอาเปนเนติแบบฉบับ สาวกทั้งหลาย
เหลานั้นทานเปนคนเหมือนเราหรือทานเปนเทวบุตรเทวดามาจากไหน
ทานเปนคน
เหมือนเรา บางทานบางองคก็มาจากสกุลละเอียดออนมากทีเดียว เชน สกุลกษัตริยหา
ความทุกขความลําบากไมได สวนรางกายมีนอย สําหรับเงินทองเต็มไปหมด ทานสละ
ออกมา เห็นของเหลานั้นเปนของเศษของเดนไปเลย บางทานบางองคก็ออกมาจาก
เสนาบดี กุฎมพี พอคา เศรษฐี ทั้ง ๆ ที่ทานเหลานั้นเปนผูมั่งคั่งสมบูรณ ทั้งยศฐา
บรรดาศักดิ์ฐานะความมั่งมี ทานทําไมทานถึงสละสิ่งเหลานั้นออกมาปฏิบัติธรรม จน
เห็นธรรมแลวปรากฏเลิศขึ้นมา แลวในขณะเดียวกันทานก็ทราบสิ่งนั้นวาเปนเศษเปน
เดนเทานั้น ไมเปนของสาระสําคัญยิ่งกวาธรรม จนไดบรรลุธรรมขึ้นมา
องคไหนอยูในสกุลใดก็ตามเมื่อไดออกมาบวชในพุทธศาสนาแลว ทานตั้งหนาตั้งตา
ประพฤติปฏิบัติความพากเพียร แมแตเปนพระเจาแผนดินมาทานก็สละความเปนพระ
เจาแผนดินออกจากกิริยามารยาทและความรูสึกภายในจิตใจ วาถือตนเปนกษัตริย จน
หมดไมมีอะไรเหลือ มีแตเพศนักบวชที่จะประกอบความพากเพียรเหมือนกับพระทั้ง
หลาย ทานปรับตัวของทานลงไดขนาดนั้น ทานจึงสามารถเปนจอมปราชญขึ้นมาใหเรา
ทั้งหลายไดกราบไหวบูชา ใหยึดหลักทานที่เปนอยางนั้นมาครองใจ
ในครั้งพุทธกาลมีแตงานอยางนี้นะ งานเดินจงกรม งานนั่งสมาธิ งานภาวนา นี่งานของ
พระ พูดกันไมไดพูดเรื่องอื่นเรื่องใด การบานการเมืองการซื้อการขายการร่ํารวย เรื่อง
หญิงเรื่องชาย ทานไมเอามาเกี่ยวของ เพราะเปนเรื่องของโลก เราออกมาจากสิ่งเหลานี้
แลวเพราะความเห็นโทษวาสิ่งเหลานี้เปนภัยจึงไดปลีกตัวออกมา จึงไมนําสิ่งเหลานี้เขา
มาเปนเครื่องกอกวนจิตใจอีก นอกจากเมื่อสลัดสิ่งเหลานั้นเขามาสูพระศาสนาแลว ยึด
ธรรมเปนหลัก หนาที่การงานที่เคยทํามาแบบโลก ๆ นั้นสลัดปดทิ้งหมด มีแตงานของ
พระงานของธรรม เรียกวาสมณธรรม ธรรมที่เปนไปเพื่อความสงบรมเย็นโดยถายเดียว
องคไหนอยูที่ไหนประพฤติปฏิบัติตนดวยอรรถดวยธรรม จึงปรากฏผลขึ้นมาอยูเสมอไม

ขาดวรรคขาดตอน วาองคนั้นสําเร็จมรรคผลนิพพานอยูที่นั่น เชนในเขาลูกนั้นในปานั้น
ในถ้ํานั้น ในเงื้อมผานั้น สําเร็จอยูเรื่อย ๆ ๆ เพราะทานทําอยูไมหยุดผลจะไมปรากฏขึ้น
ไดอยางไร
เวลาสนทนากันก็มีสัลเลขธรรมเปนเครื่องสนทนา ทานเรียกวาสัลเลขกถา แปลวา
การกลาวหรือสนทนากันเพื่อความหลุดพนหรือเพื่อความถอดถอน สัลเลข แปลวา ขัด
เกลา ถอดถอนกิเลส เรียกวาสัลเลขธรรมหรือสัลเลขกถา ถามีแตธรรมก็เรียกวาสัลเลข
ธรรม ถามีการกลาวดวยก็เรียกวาสัลเลขกถา แปลวาการกลาวถึงเรื่องธรรมเครื่องชําระ
กิเลสทั้งหลายมีอะไรทานกลาวในครั้งพุทธกาล นี่ละหลักของการกลาวของสมณะเรามี
เขตมีแดน
ขอที่ ๑ พากันฟงใหดี เราเคยพูดมากี่ครั้งกี่หนแลว แตวาพระก็มากันอยูเรื่อย ๆ ผูที่ไม
เคยไดยินไดฟงก็อาจมี อัปปจฉตา เปนผูมีความมักนอย ไมไดสอนใหมักมากในวัตถุ
ตาง ๆ ลาภสักการะบูชา มีอะไรมากเพียงไรก็ตาม เอาแตเพียงนอยเทานั้นนี้เปนเยี่ยม
สันตุฏฐี คือความสันโดษนี่ลดกันลงมา ตามมีตามได ใชสอยบริโภคตามมีตามเกิด ไม
วุนวายไมรบกวนประชาชนญาติโยมผูใดทั้งสิ้น บริโภคใชสอยตามสิ่งที่มีที่เกิดขึ้นดวย
ความชอบธรรมเทานั้น นี้ลดหยอนลงมาจากอัปปจฉตา ความเปนผูเด็ดเดี่ยว เปนผูมี
ความปรารถนานอย
วิเวกตา ขอที่ ๓ ชอบสงัด สงัดทั้งสถานที่อยู สงัดทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เกี่ยวกับ
รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส สงัดทั้งใจคือสมกับคําวาสมณธรรม บําเพ็ญตนเพื่อ
ความสงบสงัดอยูภายในจิตใจ ใจไมสงบใจไมสงัดหาความสุขไมได เพราะฉะนั้นจึง
ตองพยายามตะลอมกระแสจิตลงดวยความพากเพียร ใหมีความสงบตัวได ก็เปนความ
สงบไดและมีความสุข นั่นละทานวาวิเวกตา
วิริยารัมภา ประกอบความเพียรอยูโดยสม่ําเสมอในอิริยาบถตาง ๆ ไมวายืนวาเดินวา
นั่งวานอน ใหมีความเพียรมีสติเปนหลักประจําในอิริยาบถตาง ๆ เรียกวาเปนความ
เพียรในทุกอิริยาบถได นี่ทานวาวิริยารัมภา ปรารภความเพียรหรือประกอบความเพียร

อสังสัคคณิกา ไมคลุกคลีกับเพื่อนกับฝูงซึ่งเปนเพศเดียวกัน ตลอดถึงประชาชนศรัทธา
ใคร ๆ ก็ตาม อสังสัคคณิกา ไมคลุกคลีตีโมงกัน
ศีล พยายามระมัดระวังศีลของตนอยาใหดางพรอยทะลุขาดไปได ใหรักศีลเหมือนกับ
รักจิตใจของตนเอง ศีลกับธรรมก็อันเดียวกัน ธรรมประเภทหยาบทานเรียกวาศีล เพราะ
จะตองบังคับกันทางกายทางวาจา มีใจเปนผูรับผิดชอบ
สมาธิ กลาวถึงความสงบสงัดของจิตใจ นี่สัลเลขกถากลาวมาเปนลําดับ ๆ
จากนั้นก็ ปญญา สนทนากันกลาวกันถึงเรื่องปญญา ใครมีอุบายแยบคายประการใด
บาง เลาสูกันฟง สนทนาซึ่งกันและกันไมวาสมาธิประเภทใดก็ตาม สนทนาซึ่งกันและ
กัน พี่ไดสองนองไดหนึ่ง ตางคนตางไดอุบายจากกัน สนทนาเรื่องสมาธิ สมาธิของผูใด
มีอากัปกิริยาอยางไรบาง เพราะอุบายแหงจิตที่จะฝกฝนตนใหไดรับความสงบนี้มีตาง ๆ
กันตามจริตนิสัยของผูที่ชอบ แลวสมาธิมีอาการอยางไรบางก็สนทนากัน ปญญามี
ความฉลาดแหลมคมขนาดไหน ลึกตื้นหยาบละเอียดกวางแคบขนาดไหนของแตละราย
ๆ นํามาสนทนากันเพื่อเปนคติเตือนใจ หรือเปนเครื่องประดับความรูแกกันและกัน
จากนั้นก็พูดถึงเรื่อง วิมุตติ ความหลุดพน อันเปนสิ่งที่มีความกระหยิ่มยิ้มยองมาก
เปนยอดแหงความปรารถนาซึ่งเนื่องมาจากเบื้องตน ตั้งแตอัปปจฉตา จนกระทั่งถึง
ปญญาแลวก็วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ กลาวถึงเรื่องความรูแจงแหงความหลุด
พนของตน นี่เรียกวาสัลเลขธรรม ๑๐ ประการที่นักบวชทั้งหลายในครั้งพุทธกาลทาน
กลาวทานสนทนากัน ทานสนทนาเปนอรรถเปนธรรม เปน กาเลนธมฺมสากจฺฉา คือ
เปนกาลเปนสมัย แลวก็ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ เปนอุดมมงคลแกคูสนทนาทั้งสองฝาย
นี่สัลเลขธรรมทานสนทนากันแตครั้งพุทธกาล ไมมีการบานการเมืองการไดการเสีย ยุง
เหยิงวุนวายกับโลกสงสารเหมือนกับนักบวชเราทุกวันนี้ ซึ่งในปากไมมีอะไรในหัวใจไมมี
อะไร มีแตโลกลวน ๆ ระบายออกมาฟงไมได แลวจะเขากันไดอยางไรกับครั้งพุทธกาล
เมื่อเปนเชนนั้นมันก็มีแตชื่อนั่นซิ ชื่อนักบวช วาทรงศีลก็ไมทราบวาศีลไปไดแคไหนเปน
ไปอยางไร เพราะคําพูดก็ไมไดสํารวมนี่ ศีลจะไปแคไหน มันไมกลายเปนสูญไปตั้งแต
เมื่อไรก็ไมรู ศีลกับสูญมันใกล ๆ กัน แลวจะเอาสมาธิมาจากไหน เมื่อแมแตความ

ปรารภถึงสมาธิก็ไมเคยปรารภ เราอยาพูดเลยวาไดบําเพ็ญสมาธิดวยจิตตภาวนาแลว
จะเห็นผลขึ้นมา
หายุงเหยิงวุนวายไปในสิ่งที่ไมเขาทาเขาทาง ทางที่ทานใหเดินไมยอมเดิน งานที่ทานให
ทําไมยอมทํา ทําแตงานที่เปนขาศึกที่เปนการฝนธรรม อันเปนขาศึกตอธรรมอยูเปน
ประจํานิสัยประจําอิริยาบถ
จะปรากฏคุณงามความดีอันเปนสาระสําคัญใหเปนที่
ภาคภูมิใจแกตนไดอยางไร เมื่อการปฏิบัติมันเหยียบย่ําทําลายธรรมอยูโดยเจาตัวไมรู
อยางนั้นแลว ก็ไมมีผลอะไร ภูมิใจกับความเปนนักบวชความเปนพระของตนเทานั้นมี
ประโยชนอะไร ภูมิใจกับวาเรามีศีลเทานั้นเปนประโยชนอะไร ถาไมภูมิใจในคุณสมบัติ
ที่เราประกอบบําเพ็ญธรรม จนปรากฏเปนผลที่พึงใจขึ้นมาเปนลําดับ ๆ เรียกวาอัต
สมบัติ
จะเปนสมาธิสมบัติก็ตาม ปญญาสมบัติก็ตาม จนกระทั่งถึงวิมุตติสมบัติ นี่เปนคุณ
สมบัติที่ภาคภูมิใจซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบความพากเพียรทั้งหลาย โนนตั้งแตอัป
ปจฉตานั้นแหละเปนเครื่องชําระ แตสวนมากเปนขาศึกกันกับมหิจฉตา มหิจฉตา
หมายถึงความมักมาก เรื่อยมาเปนลําดับ ทานสอนไวอยางนี้วิธีการแกกิเลส
เพราะกิเลสมันชอบขัดธรรม มันชอบแยงกันกับธรรม เชนอยางธรรม ๑๐ ประการนี้
ธรรมทานสอนวาอัปปจฉตา กิเลสมันบอกใหไดมาก ๆ ตายแลวเอาสมบัตินั้นมาเผาเจา
ของมันยิ่งชอบ มีกองเงินกองทองสมบัติอะไรก็มาเผากันไมตองไปหาฟนหรอกกิเลสมัน
ชอบ นี่มันขัดกันอยางนี้กับกิเลส กิเลสตองขัดกับธรรมเสมอแยงธรรมเสมอ ตอสูธรรม
เสมอ ถาจิตเราหยาบเราชอบในสิ่งใด พึงทราบเถิดวาจิตนั้นเปนไปกับกิเลสแลว ถูก
กิเลสจูงจมูกไปแลว แลวมันจะเอาขึ้นเขียงสับยําเทานั้นเอง
นอกจากจิตไดกาวเขาสูภูมิอรรถภูมิธรรมพอเปนที่ไวใจไดแลว ดําเนินตามเรื่องของตน
รูเหตุรูผลรูอรรถรูธรรม รูดีรูชั่วภายในจิตของตนอยูโดยเฉพาะ ๆ นั้นเปนอีกแงหนึ่ง จิต
ถึงขั้นนั้นแลวตองเปนความอยากในธรรม ความอยากในธรรมเปนมรรค ไมไดเปนกิเลส
เหมือนความอยากแบบโลก ๆ ทั้งหลายอยากกัน เชนทานวาวิเวกตา ทานสอนวาให

ชอบวิเวก แตกิเลสมันชอบเกลื่อนกลนวุนวาย สถานที่ใดคนหนาแนนเปนที่ชุมนุมเปนที่
เอิกเกริกเฮฮาแลวกิเลสมันชอบใหไปที่นั่น แนะ มันขัดกันอยางนี้ มันวิเวกตาไดยังไง
วิเวกตาเปนเรื่องของธรรม
เรื่องความชอบความเกลื่อนกลนวุนวายนั้นเปนเรื่องของ
กิเลส วิริยารัมภา ประกอบความเพียร เรื่องของกิเลสมันวา กุสิตํ หีนวิริยํ มันขัดกัน กุ
สิต หีนวิริยํ แปลวาอะไร แปลวาผูมีความเพียรอันเลว นั่นฟงซิ คือความเพียรไปในทาง
ที่เลว นั่นละความเพียรของกิเลสมันเพียรใหเลวไมใชเพียรใหดี ผิดกันกับวิริยารัมภา ขัด
กันไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงเรื่องวิมุตติ ขัดกันอยูเสมอ เรื่องของกิเลสใหพึงทราบวาเปน
อยางนี้ ตองเปนเรื่องตอสูกับธรรม ขัดกับธรรมแยงกับธรรมเสมอ แลวใหพึงสังเกตใน
ความรูสึกของตน แมมันจะแสดงขึ้นมาอยางไร จะชอบมันก็ตาม ใหพึงใชสติปญญา
พิจารณาถึงความชอบของตนเองนั้นเปนธรรมหรือไม ถาไมเปนธรรมแลวก็ตองทราบชัด
ในขณะเดียวกันวามันเปนกิเลส แลวใหฝนทันที สลัดทันที ทั้ง ๆ ที่อยากทั้ง ๆ ที่เสียดาย
เพราะความอยากเปนเรื่องของกิเลส ความเสียดายเปนเรื่องของกิเลส ความสลัดออก
จากสิ่งที่เสียดายจากสิ่งที่อยากนั้นเปนเรื่องของธรรม
เราจะดําเนินตามพระพุทธเจา เราตองสลัด ตองฝนใจ ไมฝนไดหรือ ไมฝนไมเรียกวาตอ
สูกัน ถาเราคลอยไปอยางนี้ไมเรียกวาผูปฏิบัติ ไมเรียกวาผูฝนกิเลสผูปราบปรามกิเลสผู
ตอสูกิเลสผูจะหวังเอาชัยชนะกิเลส ตองเปนผูแพเสมอไป ไมเขากับหลักธรรมที่วาตอสู
ตองใหทราบตัวเสมอ
เราไดยินแตขาวทาน วาองคนั้นสําเร็จโสดา ทานองคนี้สําเร็จสกิทาคา ทานองคนั้น
สําเร็จอนาคา ทานองคนี้สําเร็จอรหันตอยูในที่นั่น ๆ นี่เปนผลของทานที่สําเร็จขึ้นมา
ทางแหงความเพียรของทานเปนยังไง ความเพียรซึ่งเปนตัวเหตุกับขาวแหงความเพียรที่
เปนตัวเหตุ กับขาวผลที่ทานไดรับ มันก็กลมกลืนกันไป ทานถึงไดรับอยางนั้น เพราะ
ฉะนั้นเราตองมองดูทั้งเหตุมองดูทั้งผล ตองการผลแลวตองบํารุงเหตุใหดี
เชนอยางเราดูผลไมตนนี้ หรือไมตนนี้มันชอบปุยอะไร อะไรเปนอาหารของมันที่เหมาะ
สมกับมัน มันถึงแสดงผลออกมาใหเปนที่พึงใจกับเจาของเราตองคิดอยางนั้น เรามา
มองดูตั้งแตผลอยางเดียวโดยไมคํานึงถึงเหตุที่จะทําใหผลมันสมบูรณพูนผลมันก็ไมเกิด

ประโยชนอะไร ตองมองดูทั้งเหตุ ปุยของมันมันชอบอะไรแลวรักษาใหดีอยาใหเปน
อันตรายจากสิ่งใด
นี่ใจของเราซึ่งเราจะตองการผลจากใจอยูแลว มีอะไรเปนขาศึกของใจใหพยายามกําจัด
ตัวแมลงนะสําคัญมันกัดอยูเรื่อย ๆ ราคะก็กัด โทสะก็กัด โมหะก็กัด ความขี้เกียจออน
แอมันกัด ความทอถอยมันกัด ความวาอํานาจวาสนานอยมันกัด วามรรคผลนิพพาน
หมดเขตหมดสมัยแลวมันกัด มีแตเรื่องกัดทั้งนั้นตัวแมลงเหลานี้ นี่ละแมลงกิเลสมันเปน
อยางนี้ ทอแทออนแอ ถาจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเหมือนจะเอาเขาตะแลงแกง
เอาไปฆาประหารชีวิต มันกัดอยูเรื่อย ๆ ถาลงในหมอนแลวไมรูจักตื่น นั่นมันกัด
ใหเราทราบวาตัวแมลงมันอยูอยางนั้นแหละอยูภายในจิตใจ มันแทรกมันสิงมันกระซิบ
กระซาบ มันซืบมันซึมอยูนั้นตลอดเวลา เพราะมันอยูกับจิต นี่เราพยายามกําจัดใหมัน
ออกดวยวิธีการตาง ๆ เราจะไดเห็นธรรมดวงล้ําเลิศภายในจิตใจ เพราะความพากเพียร
ของเรา ความตอสูของเรา เบื้องตนก็ตองยากลําบาก ยากก็ยอมรับกันไมยอมถอย ยอม
รับวายากวาทุกข ทุกหนาที่การงานตองมีลําบากเหมือนกัน เพราะคําวาทําแลวอยูเฉย
ๆ ไมไดตองมีความเคลื่อนไหว การประกอบความพากเพียรก็มีความเคลื่อนไหวอันเปน
ความลําบาก เอาจนใหเห็นผลเปนที่พอใจ
จิตเปนสิ่งที่ฝกได ถาฝกไมไดพระพุทธเจาไมสอน จิตไมเคยอรรถเคยธรรมแลวก็เหมือน
กับยักษกับผีตัวหนึ่ง มันจะมีอรรถมีธรรมมีเหตุมีผลมาจากไหน นอกจากใหไดสมใจตัว
เองเทานั้น นี่คือเรื่องของกิเลสลวน ๆ ภายในจิตใจไมมีธรรมเขาแทรกเลยเปนอยางนี้
ผลที่แสดงออกมาจึงหาความสุขไมไดสําหรับตัวเองและผูอื่นที่เกี่ยวของกระทบ
กระเทือนไปหมด เพราะอํานาจของกิเลสของแตละคน ๆ ที่คละเคลากัน เพราะมนุษย
เรานี้เปนสัตวหมูสัตวพวก อยูลําพังตนเองไมได จึงตองกระทบกระเทือนกันเพราะ
อํานาจแหงความเปนภัยภายในจิตใจระบายออกตอกันและกัน
เมื่อฝกหัดอยูโดยสม่ําเสมอไมลดละ สิ่งพยศทั้งหลายเหลานี้ก็ตองลดลงไปไดโดยลําดับ
เพราะอํานาจของความพากเพียรของเรานั่นเอง จิตไมเคยสงบไดก็สงบ เพราะรักษานี่
นะจะไปไหน สงบไดเย็นใจไดสบายไดเพราะการรักษา การบํารุงดวยความเพียร การ

พยายามรักษาวิถีจิตที่มันคิดในแงตาง ๆ อันเปนภัยไมยอมใหคิด ถาจะคิดใหคิดแง
ธรรมในธรรมแงเดียว บังคับมันอยูอยางนี้ กิเลสก็คอยจางออกไป ๆ ใจก็ไดรับความสงบ
พอใจสงบแลวก็เห็นคุณคา ใหพยายามเรง คุณคาไมมีเพียงความสงบเทานั้น ความ
สงบมากกวานั้น ซึ่งเปนคุณคามากกวานั้นยังมี
พูดทายเทศน
คิดดูตั้งแตมาตั้งวัดทีแรกแถวนี้ยังเปนปาเปนดง กระทอนเต็มไปหมด ดูซิเดี๋ยวนี้มีอะไร
แตกอนเปนปาทั้งนั้นจนถึงทางแยก ดูตนยางก็เห็น พอเขาถากถางออกหมดแลวตนยาง
ยังเหลืออยูนั่น เปนปาเปนดงจนกระทั่งเขาถึงหมูบาน เดี๋ยวนี้ดูซิเปลี่ยนแปลงไปหมด
เหลานี้ดงทั้งหมดตั้งแตมาอยูทีแรก
ตะวันออกนี่ดงทั้งหมดเดี๋ยวนี้ไมมีเหลือเลยปา
เปลี่ยนไปหมดแลว นี่ ๒๔ ปมาสรางวัดความเปลี่ยนแปลง พูดถึงปาเขานี่ไมไดเรื่องนะ
เดี๋ยวนี้ แตกอนไปไหนก็สบาย ๆ
คิดดูซิสมัยพอแมครูบาอาจารยเที่ยวเราลองคิดดูซิจะไกลกันลิบลับขนาดไหน ระยะ ๕๐
- ๖๐ ป ๗๐ ป ระยะทานปฏิบัติทานไปมาทางอําเภอบานผือเขาดงเที่ยวไปทางจังหวัด
เลย เชียงใหม มีแตปาแตดง ทานเลาใหฟงไปทั้งวันก็ไมเคยเจอบานคน หลงปาหลงเขา
นอนอยูตามปามีเยอะทานวา คือมันมีแตทางโขลงชาง ทางคนเพียงเปนดาน ๆ พอเปน
รอยนิด ๆ เขาถากไมเวลาจะไปบานนั้นบานนี้ก็ดี คอยดูเขาถากไมสวนมากรอยเขาถาก
เกา ๆ ทานสังเกตไปตามนั้นพอเปนรองรอยนิด ๆ ทีนี้เวลาโขลงชางมันผานมาก็แหลก
หมด เลยไมทราบอะไรเปนอะไร ตองไดไปสกัดขางหนาไปดักดูขางหนาจึงคอยไดทาง
ไปอีก ถาเกิดชางมันเดินไปตามนั้นอีกยิ่งลําบากใหญ ทานวา เดินไปตามดานนั่น ทีนี้
เลยไมทราบวาดานอยูตรงไหนมันแหลกไปหมด
โห ทุกขจริง ๆ นะพอแมครูจารยเลาใหฟง ทุกขมากจริง ๆ พวกเรานี่อยาเขาใจวาทุกข
เลย ทานทุกขทุกอยาง การกินอยูปูบายก็ทุกขจะวาไง สถานที่อยูที่พักเขาไมรูภาษี
ภาษา แบกกลดเปนหมูเปนคณะไปนี่เขาเห็นเขาแตกฮือเขาปา อันนี้หมายถึงวาเขาอาย
ตางหากนะไมใชเขากลัวจริง ๆ นะที่ผมเขียนในประวัติ ฯ นะ คือทางนี้เขาอายจริง ๆ นะ
อายพระเวลาเขาจะไปหากิน เชน ไปหาสัตวหาอะไรไปเจอพระแลวเขายิ่งอายมาก แต

กอนเปนอยางนั้นนะ แตกฮือหลงแมหลงลูกโนน คือเขาอายไมใชเขากลัวจริง ๆ นะ ลูก
หลงแม แมหลงลูก พอทานผานไปแลวออกมาหาลูกหัวเราะกันลั่น
คือมันไมมีบานคน เปนบานหากินของเขาไมใชบานใหญบานโต หากินที่ไหนก็พออยูพอ
กินทั้งนั้นแหละ หาจับปูจับปลาตามหวยตามหนองในปาในดง บานเขาก็เปนบานปา
เดินไปเจอเอา ก็วิ่งเขาปาเขารกเขาอาย คนแตกอนอายพระยิ่งกวาอะไร ทุกวันนี้มัน
หนาดานพอแลว สมัยทุกวันนี้คนมันดาน เรียนสูงแตทําไมความรูสึกการประพฤติทําไม
มันดานเอานักหนา
สมัยพอแมครูจารยอยูนั้นนับมาถึงบัดนี้จะถึง ๗๐ ปแลวมัง ตอนผมไปหาทานตอนนั้น
พรรษาได ๔๙ นะ ตั้งแตพรรษา ๑๘ - ๑๙ หรือไงทานเที่ยวทางอําเภอบานผือ พรรษา
๒๒ ก็ไปอยูที่ถ้ําสาริกาไปปรากฏเปนความอัศจรรยอยูที่นั่น พรรษา ๒๒ ฟงวา ที่ทาน
พูดถึงเรื่องผีตัวใหญ ๆ มาหาทาน นาฟงนะ เปนหัวหนาพวกรุกขเทพอยูนั่น ที่วาใครไปก็
ตาย ๆ อาหารไมยอยบางอะไรบางตาย ๔ คนแลว ตายไลเลี่ยกัน ๔ คนแลว ทานใหโยม
เขาพาไป บานกลวยถาผมจําไมผิด แนใจวาจําไมผิด อยูตีนเขาที่มีหลวงตาองคหนึ่งที่
ทานสงกระแสจิตลงมาดู คิดแตเรื่องบานเรื่องเรือนเรื่องอะไรตออะไรนั่นตอนหนึ่ง ตอน
ดึก ๆ กําหนดลงไปอีกก็ยังเห็นอยูอยางนั้น ตอนตี ๔ ตี ๕ กําหนดลงไปอีกยังอยูนั้น เอะ
หลวงตานี้ไมนอนหรือนี่ เพราะฉะนั้นตอนเชาบิณฑบาตมานี่ใสปญหาเลยเผนใหญเลย
หลวงตาองคนี้
ทานวาทานเปนบทเรียนอันสําคัญตั้งแตหลวงตาองคนั้นเปนเหตุมาแลว
จึงตองได
ระมัดระวังการพูด ทานก็พูดใหเขาฟงหมด การจะเตือนใครตอใครมันมีทางไดทางเสีย
ตองไดพิจารณา เวลาสรุปความลงแลว ทานวาปลอยไวเหมือนเด็ก เหมือนเด็กมันเที่ยว
วิ่งของมันตามประสีประสา เราคอยดูแตมันจะไปเขาอันตราย เชนจะไปตกน้ํา จะไปตก
เรือน หรือจะไปเขาไฟอะไร ๆ เปนอันตรายแกเด็กเทานั้นละ จากนั้นก็ปลอยใหไป
สะเปะสะปะตามภาษาของเด็ก เราจะไปคอยดูมันทุกกาวไมไดเด็กวางั้น เดี๋ยวเด็กมัน
รองไหวาเราไปยุงมัน อันนี้จิตใจของปุถุชนมันก็เหมือนกัน จะไปทักทุกแงทุกมุมไมได
นอกจากมีอะไรรายแรงก็เตือนเปนอุบายเอา ถาจะเปนฝายผิดก็เตือนพอเปนอุบายเอา

รูสึกวาทานจะชัดเจนมาตั้งแตนูนนะ กอนนั้นก็คงจะมีแตเราจําไมได ทานพูดนั้นเปน
เบื้องตน ทานชํานาญมาก ความรูทานผาดโผน จิตของทานผาดโผนมาก หลวงปูแหวน
ทานเลาใหฟงขบขันดีเรื่องพอแมครูจารย ทานเคยอยูดวยกันนี่ ทานพูดขบขันดี โรคเจ็บ
ทองไมใชอะไรหรอกทานพิจารณาของทานทานรูเอง ทานเลาใหฟง ที่เจ็บทองบอย ๆ นี่
เมียแชง คือมีเมียแลวไปเถลไถลอีก เมียไมพอใจเลยแชงเอา กรรมนั้นเลยติดมา ทานวา
อยางนั้น เพราะทานพิจารณาทานรูนี่ เคยเปนอะไร ๆ อยางที่ทางมูเซอทานก็เคยเปน
ไปเปนหมูปาอยูโนนนะ วัฏฏะไมทราบวาเกิดที่ไหน ๆ ตั้งแตเมื่อไร ๆ เปนไปไดหมด
เวลาทานมีโอกาสทานจึงพูดไมใชวาพูดบอย ๆ
สําคัญที่เรานั่งภาวนาซีทานไปจี้เอา ตอสูกับเวทนาทานจี้เอา นี่ซิไมยอมทานไดเหรอ
เพราะทานถอดหัวใจเรามาใหเราดูนี่เราคานไดยังไง ผมเปนเองนะตอนตอสูกับเวทนา
เวลามันเหนื่อยมันเพลียจะตายจริง ๆ เพราะตอสูกันมานานก็เลยพัก จอกันอยูนั้น จอง
กันอยูนั้น ทีแรกทานทําทาจะขูกอน ทานวางปญหาอะไรนี้เราไมกลาเอื้อมออกไปเพราะ
เราเคยเข็ดแลว ทานก็เลยบรรยายขึ้นมาเอง ตอนเที่ยงวันนี้ทานวางั้น ยังไงทานมหา
เมื่อเชานี้ไมฉันจังหัน วาเปนไขแลวจะพิจารณาไขยังไง กําหนดดูสักหนอยวะ ก็เลย
กําหนดจิตไปดูทานวางี้แหละ บทเวลาทานจะเปดนะ จอกันอยูงี้นะทานวางั้น ทําอยาง
นั้นมันทําแบบฤาษีแบบหมากัดกันเราเลยไมลืม ตองคุยเขี่ยขุดคนใหมันเห็นตัวความ
จริงซี ทานมหาก็เคยพิจารณามาแลวนี่นาทําไมจึงตองทําอยางนั้น
คือทานไปดูเอาตอนขณะที่เราพักเราหยุดจิตพิจารณา ทานสงไประยะนั้นพอดีเลย หาก
วาทานสงไประยะกอนหนานั้นก็คงไมมีปญหาอะไร เพราะกําลังคนพิจารณาอยู ทีนี้มัน
เหนื่อยมากก็เลยพักสักครูเสียกอน จอกันอยูนั้นกับทุกขเวทนานิ่งกันไป แตทานก็ไม
บอกวาเราเผลอนะ ทานบอกวามันจอกันอยูนี้ ๆ เพงกันอยูนั้น ทานก็ไมไดบอกวาเรา
เผลอ อยางแบบเพงนั่นมันแบบฤาษีแบบหมากัดกัน หลักใหญความหมายทานคือแบบ
ฤาษี คงไมหนักพอทานก็เลยวาแบบหมากัดกันซ้ําเขาไปอีก อันนี้ทานคงไมไดพูดเปน
เจตนามากนะตามความเขาใจของผม เมื่อหลังจากนั้นมาแลวผมนํามาพิจารณา แบบ
ฤาษีคือแบบเพงไมใชปญญา ทานอธิบายถึงเรื่องปญญาใหฟง พิจารณาสัจธรรม
พิจารณาอยางนั้นเหรอทานวา

