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ปลุกใจใหตอสู 

ทุกขทางใจนี้ตองมีสาเหตุ ทุกสิ่งทุกอยางบรรดาที่ทุกขเกิดขึ้นมากนอยมีสาเหตุ
คือสมุทัยเปนสําคัญ กิเลสนั่นแหละเปนสาเหตุใหเกิดความทุกข นี้เราก็ทราบกันอยูแลว
ทั้งทางรางกายทั้งทางจิตใจเรื่องของทุกข ทําไมจึงดูทุกขไมเห็นทุกข ทุกขทางใจเกิดมา
จากไหน เฉพาะอยางยิ่งทุกขทางใจมีสาเหตุมา รางกายสะดวกสบายดีอยู แตวาจิตวุนวาย
สายแส มีความทุกขความลําบากเหมือนกับไฟเผาอยูตลอดเวลา เพราะกิเลสมันกอไฟเผา
ก็เปนตัวทุกขขึ้นมา แลวเราจะเอาอะไรดับไฟนี้ พิจารณาคนดูใหดีซิ 

ทานสอนอยางชัดเจนพระพุทธเจาสอน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อใน
กระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา นี่คือธาตุ 
๔ เอา ถาจะแยกเปนอสุภะอสุภังก็พิจารณาซิ มีแตหนังบาง ๆ เทานั้นหุมหออยูรอบตัวนี้ 
ตจปริยนฺโต มีหนังหุมอยูเปนที่สุดรอบ แลวก็บาง ๆ เทาใบลานนี้ก็ไดไอสิ่งหลอกตา
โลกนี่ นอกจากนั้นยังเต็มไปดวยปุพโพโลหิตน้ําเนาน้ําหนอง นี่เปนความจริง พิจารณา
หยั่งใหถึงความจริงประจักษในใจ ทําไมมันจะถอนไมไดอุปาทาน 

เรื่องความรักกายก็เพราะความเห็นสําคัญวากายนี่เปนเราเปนของเรา เปนของสวยของ
งามนั่นเอง เมื่อพิจารณาลงใหถึงความจริงของมันแลวหาความงามก็ไมปรากฏ หาความ
เที่ยงแทถาวรก็ไมปรากฏ หาเปนตนเปนตัวที่ไหนก็ไมปรากฏ แยกออกไป ๆ ก็เปนธาตุ 
๔ ดินน้ําลมไฟไปเสียหมด เราหาตื่นเงาที่ไหน ตื่นธาตุ ๔ ดินน้ําลมไฟ ปญญาหยั่งลงไป
พิจารณาลงไปใหชัดเจนซิ สติบังคับลงไป วากายก็เห็นชัดเจนอยูนั้นแลว กายในกาย
นอก กายนอกก็ดูโนนก็ได ดูใครก็ไดมันเหมือนกันนี่แหละ กายในกาย กายในกายสวน
ใดสวนหนึ่งของอวัยวะทั้งหมด 

เวทนาในเวทนานอกนี่ สําหรับการปฏิบัติเราจะถือเอาที่เขาเกิดความทุกขความลําบาก
รองไหพิไรอะไรเหลานี้มาเปนคติสอนใจเราก็ได แตมันเผิน ๆ มันนอกไป เวทนานอก
เวทนาในสําหรับการปฏิบัติในความรูสึกของผมนี้ มันมามั่นใจเอาตรงเวทนานอกไดแก



ทุกขเวทนาทางกาย เวทนาในไดแกทุกขเวทนาทางใจ ไมวาสุข วาทุกข วาเฉย ๆ มันมีอยู
ที่กายกับใจนี้เทานั้น พิจารณาลงนี้ซิ จิตมันคิดมันปรุงเรื่องราวอะไรพิจารณา กาย เวทนา 
จิต ธรรม เอาแตเพียงเรื่องรางกายนี้มันก็เขาไปถึงกันหมดนั่นแหละ เพราะมันเกี่ยวโยง
กันนี่นะ ไมใชพิจารณาอันนี้แลวจึงจะพิจารณาอันนั้น ๆ  

เหมือนทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค นี่เกี่ยวโยงกัน พอกําหนดเรื่องของสมุทัยเทานั้นแหละ 
เมื่อทุกขเกิดขึ้นมันก็รูแลววาทุกขเกิดขึ้น ตั้งตนแลวนี่ เปนเครื่องสะดุดใจเราแลวนี่ ทุกข
นี้เกิดขึ้นเพราะเหตุใด นั่น แลวก็คนหาสาเหตุของทุกข มันจะพนจากสมุทัยไดยังไง การ
คนหานั้นไมเรียกวามรรคจะเรียกวาอะไร นั่นมันเกี่ยวเนื่องกันอยูนั่น เรื่องสติเรื่อง
ปญญาไมเรียกวามรรคจะเรียกวาอะไร 

เมื่อพิจารณารูเทาตามความจริงของมันแลว ทุกขดับไปเปนลําดับ ๆ นั่นก็เรียกวานิโรธ 
เกี่ยวโยงกันอยางนั้นเอง สติปฏฐาน ๔ กับอริยสัจ ๔ พิจารณาอยางไหนก็เหมือนกัน ถา
จะพิจารณากายเปนอารมณ จับจุดใดจุดหนึ่งเปนอารมณ กําหนดใหมันชัดซิ ตั้งสติอยู
ตรงนั้น ใหมีแตความรูกับอวัยวะสวนนั้นติดแนบสนิท เอามันจะเปนยังไง มันจะเปลี่ยน
แปลงไปยังไง พิจารณาใหกระจาย ๆ ออกไป 

การพิจารณาที่มาไดความชัดเจนสําหรับผมเอง มาอยูที่หนองผือนะ ตั้งแตกอน ๆ โนนก็
ไมชัด แตเรื่องสมาธินี้เปนไดแนแลว เรื่องความเห็นกายชัดเจนจนถึงไดปลงจิตปลงใจวา
แนแลวที่นี่นะ มาเปนอยูที่หนองผือที่เห็นจริง ๆ นะ มันซาบซานไปหมด เกิดความสลด
สังเวชภายในใจของเจาของ โห กายนี่เห็นเมื่อไร ไมไดเห็นเพิ่งมาเห็นวันนี้เหรอ ๆ เห็น
กายในกาย กายในกายแลวยังกายทั่วกายไปอีก ทีแรกก็กายในกายสวนใดสวนหนึ่งไป
กอน ทีนี้กระจายไปหมด พังลงไปทลายลงไป เปอยเนาลงไป เปนหลักธรรมชาติของมัน
เอง 

นี่เวลามันเห็นชัด ๆ แลว จนกระทั่งมันลงไปหมด ดินก็ลงไปดิน น้ําก็ซืบลงไปในดินก็มี 
เปนไอขึ้นอากาศก็มีในขณะที่พิจารณา ทีนี้เมื่อน้ําซืบออกไปหมดแลว ซึมออกไปหมด
แลวก็เหลือแตหนังกับกระดูก มันก็กลายเปนดินใหเห็นชัด ๆ ลม ไฟมันก็ไปของมัน จิต
มันก็ลงไดอยางเต็มที่ ไมทราบวาลงสักกี่ชั่วโมงนะ ถอนขึ้นมาแลวยังวางไปหมดเลย ทั้ง 
ๆ ที่จิตถอนออกมาแลวกําหนดดูมันวางไปเสียหมด เหมือนไมมีตนไมภูเขา แมแตกุฏิที่



เรานั่งอยูนั้นก็เหมือนไมมีกุฏิเลย รางกายก็เหมือนไมมี ถอนออกมาแลวมันยังเปน นี่
แหละอํานาจของความพิจารณาเห็นกายอยางชัดเจน แลวลงไดอยางสนิทเต็มที่เต็มฐาน
ของมัน แมจิตถอนขึ้นมาแลวมันก็ยังวางอยูตลอดเวลา หลายวัน นั่นอํานาจของจิต 

เลยไปกราบเรียนพอแมครูบาอาจารย ทานก็จอเขาทันทีเลย อธิบายเพิ่มเติมเขาเลย ทาน
วาตองอยางนั้น นี่ผมเคยเปนอยูที่ถ้ําใหญสาริกา ทานยกมาเลยนะ เปนเหมือนทานมหานี่
แหละ นี่มีผูมาพูดแบบเดียวกันเทานี้แหละ ทานวาเลยเทียว ทานยกขึ้นเลย ผมเปนอยูที่ถ้ํา
สาริกา เปนถึงขนาดนี้แหละ คือมันราบไปหมดเลย นอกจากราบไปหมดแลวยังวางไป
หมด ไมมีอะไรเหลือเลย เหลือแตจิตซึ่งเปนของอัศจรรยลวน ๆ ไมทราบอยูสูงอยูต่ํา ไม
ไดไปสนใจกําหนดกฎเกณฑมัน มันอัศจรรยอยูที่ไหนก็อยูที่ตรงนั้น นี่แบบเดียวกันกับ
ทานมหาพูด เราเลาเปนลําดับ ๆ เลาถวายทานในความเปนของเรา 

มันเปนหนเดียวนะเปนแบบนั้น ไมใชมันจะเปนตลอดมานะ คราวหลังเราก็พิจารณาจะ
ใหเปนแบบนั้นอีกมันไมยอมเปน ทั้ง ๆ ที่เห็นกายเหมือนกัน เวลาพิจารณาแลวมันมีรูป
ลักษณะตาง ๆ ทางกายเห็นผิดกันไปโดยลําดับ ๆ เราจึงไปกราบเรียนทานเลาถวายทาน
อีก ทานบอกมันก็ตองเปนอยางนั้น มันเปนหนเดียวเทานั้นแหละ ผมก็เปนหนเดียวต้ังแต
โนนไมเปนอีกเลย ทีนี้มันจะเปนลักษณะไหนก็ใหเปนไปตามลักษณะในหลักธรรมชาติ
ของมันเอง อยาไปปรุงไปแตงมัน นั่นละเปนความจริงลวน ๆ ทานก็สอนย้ําออกมา เราก็
เปนที่แนใจ เราก็ไมเคยเปนอีกอยางนั้นนะ เห็นหนเดียวเทานั้นเห็นกาย เห็นกายอยาง
แปลกประหลาดอัศจรรย 

คราวตอมามันก็ลง ลงแตมันไมไดวางไปหมดอยางนั้น มันลงเฉพาะจิต มันวางอยูเฉพาะ
จิต ไมเกี่ยวของกับสิ่งใด นั่นมันวางเฉพาะจิตแลวยังไมแลว ยังวางไปหมดเอาจริง ๆ มัน
โลงไปหมด โลกธาตุเหมือนไมมีอะไรเหลืออยูเลย วางเปลาไปหมด มันก็เขากับลักษณะ 
สุ�ฺ โต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต ดูกอน โมฆราช เธอจงพิจารณาใหเห็นวา
โลกทั้งหลายนี้เปนของวางเปลา ทานวาอยางนั้นมันก็เลยเขาในลักษณะนั้น 

นี่หมูเพื่อนมาอยูนี้ก็นานแลว การภาวนาเปนอยางไรไมไดเรื่องไดราว มันนาจะไดเรื่อง
ไดราว เราทํางานหนาที่เดียวนี้เทานั้น หนาที่ที่จะพิจารณาภาวนา เอา ทําใหสงบก็ฟาดให
เต็มที่เต็มฐานมันก็สงบได ถาจะใชทางปญญาพิจารณาแยกแยะในธาตุในขันธก็ใหทํา



หนาที่อยูตรงนั้น ใหมีความรูอยูกับสิ่งนั้น ๆ เทานั้น ไมตองไปยุงกับเรื่องอะไร เหมือน
กับโลกไมมี มีแตสิ่งที่เราพิจารณานี้เทานั้น นั่นจิตมันถึงจริง มันตองปกลงอยางนั้น ทํา
อะไรใหปกลงไป ๆ จิต 

ถามันเกิดความออนแอก็ปลุกจิต หาอุบายปลอบ ปลอบนี้มีนอยสําหรับผมนะ ปลุกนั้น
มาก มีแตปลุกจิตใหเกิดความกลาหาญชาญชัยมากกวา ขูเข็ญเจาของเกง การปลอบโยน
นี้ โอย จะมีอยางมากไมเกิน ๕ % ที่จะปลอบ ๆ จนระลึกไมไดวางั้นเถอะนะ แตเรื่องขู
นี้เอา เอาจริง ๆ แลวทีนี้มันเคยไดผลดวยการขู ขูนั่นไมใชวาขูจิตนะ ขูกิเลสประเภท
กลอม ในขณะเดียวกันก็ขูกิเลส ถาวาเราขูจิตนี่มันก็คือขูกิเลสนี่ เพราะเหตุใดถึงวาอยาง
นั้น ก็เวลาเอาหนัก ๆ สูมันหนัก ๆ แลวกิเลสมันกระจายออกไปก็รูนี่ มันไดผล เวลาไหน
ที่เราเอาเต็มที่เต็มฐาน เขาฟาดกันเลย นั่นมันไดอยางคุมคานี่นะ 

ยกตัวอยางเชนนั่งตลอดรุงอยางนี้ ไมมีคืนไหนที่ไมไดของอัศจรรยขึ้นมาชม ไดชมของ
อัศจรรย ไดครองของอัศจรรย คืนหนึ่งหลาย ๆ ครั้ง แตการพิจารณาเราจะหาเอาอุบาย
อยางที่เราเคยพิจารณามาใชนั้น มันเปนสัญญาอดีต เขาหลักปจจุบันหลักปฏิบัติไมได 
ตองเปนอุบายของสติปญญาคิดคนขึ้นในปจจุบัน เปนขึ้นในปจจุบัน แกในปจจุบัน ๆ ถา
สิ่งไหนตรงกับของเกาก็ใหเปนปจจุบันของอันนั้นเกิดขึ้นมาเองแลวไปเหมือนของเกาก็
ไมเปนไร 

ถาเราจะตองพิจารณาอยางนั้นเราจะตองพิจารณาอยางนี้ เอานั้นเขามาคาดเขามาหมายไม
ได เหมือนกับวาคิดใหม พูดงาย ๆ วาคิดใหม ไดใหม ไดปจจุบันแกกันทันควัน นี่แลวที่
จะหาญกับความตายเพราะนั่งตลอดรุงนี่แหละ เพราะเราสูกันอยางเอาตายสู คําวาถอยไม
มี นอกจากตายหนึ่ง สวางเปนวันใหมขึ้นมาหนึ่งเทานั้น เพราะมีเกณฑกําหนดกันอยาง
นั้น ตั้งสัจจะลงถึงสวางเปนวันใหมถึงจะลุกหนึ่ง สองตาย ปลอยหมดสุดวิสัย สามหาก
วาสลบลมลงไปเมื่อไดสติแลวจะลุกขึ้นนั่งทันที 

ขอแมไมมี มีขอแมเฉพาะครูบาอาจารยมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นภายในวัด พระเณรองคใดก็
ตามนับแตครูบาอาจารยลงมา นั้นยอมใหออกจากที่ได สําหรับเรื่องของตัวเองแลวไมมี
ขอแมใหเลย ถามีขอแมใหมันจะมีทางออก เชนเวนแตปวดอุจจาระปสสาวะอยางนี้ เวลา
ทุกขมาก ๆ มันจะหาอุบายปวดปสสาวะ หาอุบายปวดอุจจาระอยูนั่นแหละ เลยไมได



เรื่อง เอา ถามันจะออกเวลานั้นก็ใหมันทะลักออกเลย ตั้งแตขี้ใสตักแมขี้ใสมือแมทําไมขี้
ไดตั้งแตเปนเด็ก ๆ ทําไมโตขึ้นมาขนาดนี้แลวลางไมไดเหรอ ขี้ของตัวเองแลวลางตัวเอง
ลางไมไดเหรอ เอาอยางนั้นแหละ ตัดลงไปเลย 

เมื่อไมมีทางออก มีแตหนามจุกเขาไป ๆ ดันเขาไปนี่มันก็ไปขางหนาเรื่อย ๆ เมื่อจน
ตรอกสติปญญามันก็ขึ้นซิ ทุกขมันก็มากนี่เหมือนกับไฟทีเดียว รางกายทั้งรางนี้เหมือน
กับไฟ เปนไฟไปหมด สติปญญาเมื่อเวลาจนตรอกนั้นมันจะอยูเฉย ๆ ไดเหรอ เพราะจะ
ออกมาก็ออกไมไดนี่สัจจะความสัตยหมุนติ้วเลย ความสัตยนี้เหนือชีวิตนี่นะ ถาหากวา
เราจะทําลายความสัตยนี้ใหเราตายดีกวา อยาใหเหลือเปนมนุษยอยูในโลกหนักศาสนา
เลย เปนโมฆภิกษุใชไมได นั่นมันมีขอบังคับอยางนั้น 

หมุนติ้ว ๆ เลย เมื่อมันจนตรอก ทุกขเวทนามันเกิดมาก คนซิอะไรเปนทุกข นี่ซิตัวสําคัญ
มันเปนทุกขที่ตรงไหน มันหากมีสวนใดสวนหนึ่งที่ทุกขมากกวาเพื่อน จับจุดนั้นเขาไป 
แยกแยะดูทุกขนี้หรือเปนเรา ทุกขนี้หรือเปนกาย ถาหากวาทุกขนี้เปนกาย เวลาทุกขดับ
ไปกายทําไมไมดับไปดวย หรือวาหนังนี้เปนทุกข เนื้อหรือเปนทุกข เอ็นหรือกระดูก
หรือเปนทุกข ถาหากสิ่งนี้เปนทุกขจริง ๆ เมื่อทุกขดับไปทําไมสิ่งนี้ไมดับไปดวย ถาเปน
อันเดียวกันมันตองดับไปดวยกัน หรือจิตนี่หรือเปนทุกข ถาจิตเปนทุกข สิ่งเหลานี้ดับไป
แลวทําไมจิตจึงยังเหลืออยู ตั้งแตยังไมนั่งภาวนานี้ทุกขก็ยังไมเกิด สิ่งนี้ทําไมมันยังมีถา
หากวาเปนอันเดียวกัน มันแยกมันแยะหมุนติ้ว ๆ อยูในนั้น 

ทุกขมากเทาไรจิตยิ่งขยับเขา ๆ ถอนไมไดนะเวลานั้น ถาอยากจะใหทุกขหายเทาไร นั่น
ละคือตัวสมุทัยเพิ่มทุกขขึ้นอีกมากเหมือนกับเทาตัว หายไมหายไมตองวากันใหเห็น
ความจริงของทุกข เอา ขอใหทราบความจริงนี้เทานั้นเปนที่พอใจ คนกันเขาไป ๆ พอ
ทราบชัดวากายหรืออาการตาง ๆ แตละอาการ ๆ มันจริงของมันแตละอยาง ๆ ตามธรรม
ชาติของมัน มันไมไดวามันเปนทุกข แมแตทุกขเวทนาที่แสดงตัวอยูอยางเดนชัดนั้น มัน
ก็ไมมีความหมายในตัวของมัน เหมือนกับไฟผูไปสัมผัสตางหากวารอน อยางเราไป
สัมผัสไฟวารอน ตัวไฟเองก็ไมทราบความหมายของตัวเองวารอนหรือหนาวหรือเย็น
อะไรไมมี มันไมมีความหมายนะไฟ คือไมมีความหมายในตัวของมันเอง 



ทุกขที่เปนอยูในธาตุในขันธของเราก็เหมือนกันอยางนั้น เมื่อเขาใจชัดเจนแลวมันก็ถอน 
ทุกขถอนออกปจจุบัน วาจิตเปนทุกขจิตก็ไมเปนทุกข จิตก็รูอยูอยางชัด ๆ ทุกขอันนี้ก็
ปรากฏอยูนั้น แยกแยะแยกทางกายแยกเวทนา แยกจิต ดูกาย ดูเวทนา ดูจิต เทียบเคียงกัน 
อันไหนเหมือนกัน อันไหนเปนอันเดียวกันหรือไมเปนอันเดียวกัน แยกไปแยกมาอยางนี้
ก็รูไดชัดนี่ไมใชอันเดียวกัน กายก็สักแตวากาย เวทนาก็สักแตวาเวทนาเทานั้น จิตก็คือ
จิตเทานั้น ตางอันตางจริง 

ทีนี้เมื่อตางอันตางจริงแลวไมกระทบกัน ถึงทุกขจะไมดับลงไปก็ตามก็สักแตวาทุกข ไม
เห็นกําเริบพอที่จะมาทําลายจิตใจของเราใหหว่ันไหวได ที่นี่ก็เหมือนกับวามีเกราะ ใส
เสื้อเกราะแลวจิต มีเกราะหุมแลว ทุกขเวทนาจะเกิดมากนอยก็ยิ้มไดอยางสบาย ๆ เพราะ
เห็นเปนจริงเทานั้น สักแตวาเปนเวทนาเทานั้นนี่ประการหนึ่ง ประการที่สองนี้
ทุกขเวทนาดับดวย สําหรับเราปฏิบัติเปนอยางนั้น นอกจากทุกขเวทนาดับแลว รางกาย
ทุกสวนเหมือนกับหายไปพรอมเลย ไมมีความรูสึกในสวนใจ ใจไมมีความรูสึก เหมือน
วาหายไปหมดทั้งกาย หายไปหมดทั้งเวทนา เหลือแตความรูที่อัศจรรยลวน ๆ นี่อันหนึ่ง 
มันเปนอยู ๒ อยางเราพิจารณา 

เมื่อไดหยั่งถึงขนาดนั้นแลวทําไมจะไมเกิดความเชื่อความเลื่อมใส ทําไมจะไมดูดดื่ม 
ทําไมจะไมอาจหาญจิตใจ เพราะสิ่งที่ใหอาจหาญเปนสักขีพยานอยูแลว คือจิตดวง
อัศจรรยที่ปรากฏอยูเวลานั้น เมื่อไดแยกแยะกันออกหมดแลว ยังเหลือแตจิตจะแสดง
ความอัศจรรยใหเห็น นั่นแหละที่นี่เมื่อไดขึ้นเวทีไดตอสูกันดูแลวมันก็พอฟดพอเหวี่ยง
กันไปในระยะตอไป หากมีอุบายของสติปญญา วันหนึ่งขึ้นแงหนึ่ง ๆ ขณะหนึ่งขึ้นแง
หนึ่ง จึงเรียกวาสติปญญา เจาของตองคิดตองคนขึ้นมาเอง สติปญญาเกิดในจิตอันเดียว
กันจึงเรียกวามรรค สังขารนั่นแหละความคิดความปรุงขึ้นมา แตสังขารนี้เปนสังขารฝาย
แก สังขารอันหนึ่งเปนสังขารฝายผูกฝายมัดฝายสั่งสมกิเลส เรียกวาสังขารที่เปนตัว
สมุทัย เราแยกมาเปนสังขารฝายมรรคเปนสติปญญาแกกันได 

เมื่อไดหนหนึ่งแลวเปนสักขีพยานแลวคราวหลังไมกลัว เปนไหนเปนกันไมกลัว ถาลง
ไดนั่งปุบวันนี้ตองอยางนั้น ๆ เลย ตองสวางมีทาเดียวเทานั้นไมเปนอยางอื่น เราได
พิจารณาดูแลวเรื่องทุกขเวทนานี้ ไดเห็นชัดเจนแลววาเปนความจริง เรากลัวอะไร ถา



พิจารณาเรื่องธาตุขันธวามันตายหรือ อะไรตาย ธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ เคยตายจากโลก
ไหม กอนรางกายของเรานี้ก็คือธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ เมื่อสลายลงไปแลวดินเปนดิน น้ํา
เปนน้ํา ลมเปนลม ไฟเปนไฟ ใจก็ยิ่งรูอยูอยางเดน ๆ นี้แลวจะตายไปไดอยางไร คําวา
ตายมันโกหกกัน นั่นมันรูชัด นี่ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง เอา ทุกขเวทนาถึงเวลาจะ
ตายนั้นจะมีหนาแนนไปขนาดไหน ก็คือทุกขเวทนาที่เราไดเห็นชัด ๆ เราไดพิจารณาอยู
เวลานี้ และรูจริงเห็นจริงกันอยูขณะนี้แล ไมมีเวทนาหนาไหนไปหลอกเราเวลาตาย 
ฉะนั้นจึงหาความกลัวเวทนาไมได 

ทราบชัดตามความเปนจริงของเวทนาแลว จะเปนถึงขีดตายก็ตายไปเถอะไมหลง แลวก็
เปนจริง ๆ ดวยนะ ในขณะนั้นเปนอยางนั้นแลว เวลามันจะเอาจริงเอาจัง เชนวาระจะตาย
ที่อยูหนองผือ ที่วาถายถึง ๒๕ ครั้ง อาเจียน ๒ ครั้งนั่นนะ มันจะไปจริง ๆ ๙๙ % ไม
เห็นมันเผลอนี่ ไมเห็นมันกลัวตายเลย หือ จะไปเดียวนี้เชียวเหรอ เอาไปก็ไป แนะมัน
สนุกพิจารณากันสบายเลย 

ตอนมันจะไปจริง ๆ ความรับผิดชอบในสวนรางกายนี้มันหดมาพรอม ๆ กัน ขางลางก็
หดขึ้นมาอยูกลางหัวใจนี่ ขางบนก็หดลงไป ขางซายขางขวาหดเขามาพรอมกันเลย จาก
นั้นแลวรางกายก็หมดความหมาย คือรางกายเปนเหมือนทอนไมทอนฟนไปแลว หูนี้เลย
หนวก ไมใชหนวกไมใชบอดเสียแลวเลยนั้นไปแลว เปนทอนไมทอนฟน ทุกขเวทนาก็
ดับหมด นี่จึงไดเชื่ออยางแนใจวาคนเราเวลาจะตาย ถามีสติทราบเรื่องของตัวเองอยูอยาง
ชัดเจนแลว ขณะจะตายนั้นเวทนาตองดับหมด อันนี้มันดับ ขณะที่เวทนาดับหมด 

ทั้ง ๆ ที่ทุกขเวทนาอยางสาหัส พอถึงขั้นจะไปจริง ๆ แลว ความรับผิดชอบในความรูสึก
นี้มันหดตัวเขามา วูบเดียวเทานั้นพรอมกันหมดเลย เขาไปอยูตรงกลางนี้ ตรงกลางนี้ก็
สักแตวารูนะ จะวาเปนจุดเปนตอมแหงผูรูอยางนั้นอยางนี้ไมมี พูดไดแตวาสักแตวารูเทา
นั้น แลวทุกขเวทนาดับ อะไรดับ รางกายดับหมดจากความรูสึกของกายเองและความรู
สึกของทางประสาท จิตก็เปนจิต ทุกขเวทนาก็ดับพรอมกันเลย นั่นตอนนั้นตอน ๙๙ % 

นี่วิตก จะไปเดี๋ยวนี้เชียวเหรอ เอาไปก็ไป กําหนดจิตขยับเขาอีกเหมือนกับจะชวยใหมัน
ไป มันก็เลยเปนพลังอันหนึ่ง ดวยอํานาจพลังของจิตที่กําหนดจะไปนี้ เลยเปนพลังทําให
จิตมันซานออกไปอีก ใหรับรูในสิ่งตาง ๆ ในสวนตาง ๆ ของรางกาย หือ ไมไปหรือ ไม



ไปอยูซิ แนะเปนอยางนั้น ไมลืมนะความรูสึกของเจาของเปนอยางนั้นจริง ๆ คิดอยาง
นั้นดวยเวลาจะไป จะไปจริง ๆ เหรอ เอาไปก็ไปซิ กําหนดปบเพื่อจะชวยใหมันไปเสีย 
คือไปอยางหายหวงพูดงาย ๆ ไมไดสงสัยอะไรนี่ ระยะนั้นเราก็ไมไดสงสัยอะไรแลว 

ยอนมาจําพรรษาหนองผือหลังจากพอแมครูอาจารยทานมรณภาพไปแลวในเดือน ๓ พอ
เดือน ๘ เราก็กลับมาจะมาจําพรรษาอยูที่นั่น หายสงสัยทุกสิ่งทุกอยางแลวพูดตามความ
จริง เวลานั้นมันจะมาประกาศความจริงใหเราเห็นอยูซิ ตอนจะตายนี่ก็ไมเห็นมันกลัว
อะไร มันตามมันรูกันทุกระยะ ๆ จนกระทั่งถึงวาหมดทุกขเวทนาที่เปนอยางสาหัส
ขนาดถึงขั้นจะตาย มันก็รูของมันอยูตลอดเวลาไมพลั้งไมเผลอ จนทุกขเวทนาในรางกาย
นี้ที่เปนสาหัสดับจนหมด เพราะความรับผิดชอบของจิตมันหดตัวเขามาวูบเดียวเทานั้น 
ทุกขเวทนาก็เปนอันวาดับไปพรอมกันกับความรับชอบทางดานรางกาย 

เอาจะไปเดี๋ยวนี้เชียวเหรอ เอาไปก็ไป ยังเหลือแตความรูเทานั้น กําหนดปบเขาจุดความรู
นั้น ไมถึงนาทีนะมันซานออกไปอีก พอซานออกไปหูก็ไดยิน ตาฝาฟางก็เหมือนกับมอง
เห็น ความรูสึกทางสวนรางกายก็รู ทีนี้ทุกขเวทนาก็เริ่มขึ้นก็สาหัสเหมือนอยางที่เคยเปน 
สาหัสมันก็สาหัสในสวนรางกายตางหาก ไมไดสาหัสในจิต ไมไดเขาถึงจิต จิตเปนปกติ
อยูอยางนั้นธรรมดา ๆ  

เพราะฉะนั้นเวลาออกมาจากประตูสวม เปดประตูสวมออกมา พระที่คอยอยูขางนอก
มองเห็นเราตกตะลึงซิ คือกระบอกตานี้มันดําหมดแลวเหมือนคนตาย โห ทําไมทาน
อาจารยเปนอยางนั้น เราก็ยิ้มนิดหนึ่งแลวพูด ผมเกือบตายในถานเมื่อสักครูนี้ เราพูดแลว
ก็ยิ้ม ๆ เพราะเราไมมีอะไรเสียใจดีใจนี่ เปนปกติจิต พระเลยตื่นขึ้นอีกเปนบาขึ้นอีก โอย 
ทานอาจารยทําไมเปนอยางนั้น เรารูทันที นี่พระเขาใจวาเราเผลอ แตนั้นมาเราเลยไมใช
กิริยานั้นอีก ไมพูดอะไรเลยมีแตบอกใบ บอกใหไปเอาเสื่อมาปูที่ตรงขางนอกนี้ แลวเอา
หมอนมาวางเราจะนอนที่นี่ เราบอกใบพระก็รูนี่ เราไลพระหนีหมดเลย เรานอนอยูคน
เดียวนอนภาวนา 

นี่ก็ทําใหรูเรื่องของหมูเพื่อน นี่เวลาเราตายนี้เราเชื่อหมูเพื่อนไมไดถาเปนอยางนี้ นั่นมัน
เอาละนะ มองเห็นเราตอนแรกก็ตกใจ ก็วาเราจะตายนี่เปนประการหนึ่ง ประการที่สองที่
เรายิ้มเราพูดออกไป พูดมีแตปากมุบมิบ ๆ ไมมีเสียงเหมือนกับลิงพูด พรอมทั้งยิ้ม ตื่น



กันตรงนั้นอีกซิ โห ทําไมทานอาจารยเปนอยางนี้ นั่นครั้งที่สองนี่เราสะดุดทันที อยางนี้
พระเขาใจวาเราเผลอนะนี่นะ ก็เราไมไดเผลอ มันเผลอไปไหน มีอยูกับธรรมชาตินั้น
แลวโดยปกติของมันเผลอไปไหน มันจะเผลอไปไหนวางั้น มันพูดอาจหาญขนาดนั้น 
เพราะเปนธรรมชาติของมันอยูแลวนี่จะเผลอไปไหน ๆ วางั้นเลย เราทราบงั้นเราก็หยุด
เสียเปลี่ยนวิธีใหม พอพระเอาเสื่อเอาอะไรมาปูแลวไลหนีหมดไมใหมายุงเลย 

พอเสร็จแลวถึงมาถามพระ ถามประโยคแรกเรื่องที่วาเอะอะโวยวายขึ้นนั้น พระก็ตอบ
ถูก ตกใจเห็นทานอาจารยจะตายมองดูหนาตาอยางนั้น แลวเอะอะที่สองละวางั้น ที่สอง
มีอยู ๒ ระยะ ระยะหนึ่งนั้นคนจะตายมันสังหรณทําใหยิ้มวางั้น ระยะที่สองเขาใจวา
ทานอาจารยเผลอ นี่แหละผมตองการตรงนี้เราบอกอยางนั้น ผมตองการตรงนี้ ผมแนใจ
ตรงนี้วาพวกทานวาผมเผลอ เพราะฉะนั้นการเปนการตายของผมจึงไมอยากใหใครเขา
มายุงกับผม เพราะไมรูเรื่องกันนี่นะ 

ความจริงของเราเราไมมีอะไร เราตายที่ไหนเราตายสบายหมด เราพูดอยางอาจหาญนะนี่ 
เพราะฉะนั้นเราจึงไมอยากจะยุงกับใครเวลาเราตาย เราตายอยางสนุกเราคนเดียว ใหเต็ม
เพลงของเราที่ไดปฏิบัติมามากนอยในวาระสุดทาย เรื่องของขันธ ทุกขเวทนามันจะมี
อะไร มันก็แสดงตามเรื่องของมันลิกแลก ๆ ตามเรื่องของมัน เหมือนอยางเราจอไฟเขา
ไปที่ไมไผแหงนี่ เสียงแตกโปงปาง ๆ เปนเหมือนมันมีวิญญาณใชไหมละ ไมไผเหลานั้น
เหมือนมีวิญญาณ ไฟก็เหมือนมีวิญญาณ แสดงเปลวขึ้นวูบจะจรดฟาโนน เหมือนมีตนมี
ตัว เหมือนมีดวงวิญญาณอยูในนั้นไมก็ดี เสียงแตกโปงปาง ๆ ความจริงไมมันรูความ
หมายของมันไหม มันแตกมันรูความหมายของมันไหม ไฟที่ลุกโพลง ๆ นั้นมันมีความ
หมายของมันไหม มันไมมีความหมายดวยกันทั้งนั้น 

นี่เรื่องของขันธก็เหมือนกัน มันจะเปนลักษณะไหน เพราะอํานาจแหงทุกขเวทนาที่เปน
เหมือนกับวาไฟไหมไมไผแหงไมไผสดก็ตาม นี่ทุกขเวทนามันไหมมันแสดงตอกัน มัด
รัดรึงกันตามเรื่องของขันธแสดงในขณะนั้น กายก็แสดงตามอาการของมัน ทุกขเวทนาก็
ไมทราบความหมายของตน และไมทราบความหมายของกาย กายก็ไมทราบความหมาย
ของกายเอง และก็ไมทราบความหมายของเวทนา แตมันแสดงเหมือนกับไฟไหมไมแหง
นั่นแหละ 



ผูที่ทราบความหมายก็คือจิต ก็รูกันอยูอยางนั้นแลว จะเผลอไปไหน จะไปหลงไปที่ไหน
กัน เมื่อสิ่งเหลานี้หมดกําลังของมันแลวก็ยุติ เหมือนกับไฟกับไมที่หมดกําลัง เชื้อไฟก็
หมดแลว ไฟก็ยุบลง ๆ ก็ดับก็เทานั้น นี่ก็เหมือนกันทุกขเวทนาก็ดับเมื่อมันหมดกําลัง
แลว รางกายก็ยุติทุกสิ่งทุกอยางไมไหวไมติง ทุกขเวทนาก็ดับ ความรับทราบนั้นออก
แลว นั่นจิต ทานเรียกวาตาย 

ความจริงก็คือธาตุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ มันหมดกําลังที่จะเปนเครื่องมือของจิตได พูดงาย ๆ 
ใชไมไดแลว จิตก็ถอยตัวออก หากวาจิตยังมีกิเลสจะไปกอกําเนิดเกิดใหมอีก ตามภพ
ชาติหรือตามภูมิของจิต ถาจิตสิ้นแลวจากกิเลสก็หมดหวง ภารา หเว ป�  ฺจกฺขนฺธา หมด
หวงกันเสียทีวางั้นเลย นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ไมตองมายุงกันอีกเหมือนอยางที่เคยยุงมา
แลวนี้ นี่แหละการปฏิบัติเห็นประจักษอยูอยางนี้จะวายังไง 

ศาสนาไมใชตุกตาเปนเครื่องเลนของเด็ก หลอกวานี่ทําบุญทําทานแลวจะไดไปสวรรค
ไปนิพพาน ในขณะนี้ไฟจะไหมใจอยูเหมือนฟนเหมือนไฟก็ตาม แตไปโนนยังจะได
สวรรคอยูนี่นะ เหมือนตุกตาหลอกเด็ก พิจารณาลงไปพังลงไปดูซิ จะเห็นความสวาง
กระจางแจงขึ้นที่ใจ ใจเปนผูรับทราบธรรมทั้งหลาย ใจเปนภาชนะเหมาะสมที่สุดกับ
ธรรม ใจเปนผูที่จะรูเรื่องสุขเรื่องทุกขเรื่องดีเรื่องชั่ว เมื่อเปนเชนนั้นทําไมจะไมรูความ
บริสุทธิ์ เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แลว บริสุทธิ์เพราะอะไร เพราะสิ่งที่มาเจือปนนั้นออกหมด
แลว เรื่องสมมุติโดยประการทั้งปวงสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไมมีอะไรเหลือเพราะภาคปฏิบัติ 

นั่นละที่นี่หมดเรื่องงานของพระเรา นับตั้งแตพิจารณา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เรื่อย
มาจนกระทั่งถึงวาระสุดทาย กลายเปนมหาสติมหาปญญาอยางเขมขน ฟาดฟนหั่นแหลก
กิเลสทุกประเภทใหสิ้นสูญไปจากใจแลว นั้นแหละทานวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ หมดแลว
การงานในศาสนา พรหมจรรยไดอยูจบแลว ก็หมายถึงวาการงานของเราที่ทํานั้นเสร็จ
สิ้นแลว ผลของงานคือความบริสุทธิ์ไดปรากฏขึ้นแลวอยางชัดเจน ตั้งแตบัดนี้ตอไปไม
ไดยุงกับอะไรอีกแลว เรื่องกิเลสตัณหาตัดสะพานกัน เรื่องสมมุติทั้งปวงตัดสะพานกัน
กับจิตบริสุทธิ์ดวงนี้ ก็เทานั้น 

นี่ผลแหงการปฏิบัติเห็นประจักษอยูอยางนี้ เราจะไปคอยเอาที่ไหน ทุกขอยูที่ไหน สมุทัย
อยูที่ไหน สิ่งที่ปกปดกําบังจิตใจไมใหเห็นแจมแจงชัดเจนตามสภาพของจิตแทนั้นอยูที่



ไหน แลวมรรคคือขอปฏิบัติมีสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร เปนตน อยูที่ไหนถาไมอยู
กับเรา เราไมผลิตไมฟนขึ้นมาจะใหใครฟนใหเรา เมื่อฟนสิ่งเหลานี้ขึ้นมา สิ่งเหลานี้มี
กําลังแลวก็สามารถที่จะปราบสิ่งที่เปนขาศึกนั้นไดจริง กระจายออกไปโดยลําดับ ๆ จน
กระทั่งถึงหมดไปโดยสิ้นเชิง เรียกวา นิโรธ ๆ ดับทุกขดับอยางสนิท ผูที่รูวาทุกขดับ
สนิทคืออะไรที่นี่ นั่นละคือผูบริสุทธิ์ กิริยาทั้ง ๔ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค นี้เปนอาการ
เทานั้น ผูรูอาการทั้งหลายเหลานี้คือใคร นั้นละคือผูบริสุทธิ์ลวน ๆ นั้นไมใชสัจธรรม 

เอาละเอาแคนี้ 

 


