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ซอนเล็บ
เปนแตเพียงรับทราบกันเฉย ๆ ที่จะมาย่ํายีจิตใจใหมีความกระทบกระเทือน ได
รับความบอบช้ํา มันเปนไปไมได เพราะจิตนั้นเปนจิตที่บริสุทธิ์แลว พนวิสัยของสมมุติ
เรื่องความทุกขจะเขากันไดยังไง สมมุติจะเขาไปเหยียบย่ําทําลายจิตของพระอรหันตได
ยังไง ก็มีแคนี้ จึงเรียกวา ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ขันธทั้งหาเปนภาระอันหนักนะ ภาระ
อันหนักพิจารณาใหเห็นโทษของมัน
ตั้งแตเวลาดําเนินก็เปนภาระอันหนึ่ง เปน ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ประเภทหนึ่ง ทีนี้เวลา
จิตไดผานพนไปแลว ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ประเภทหนึ่ง คือตองมีความรับผิดชอบอยู
ตลอดไปจนกระทั่งถึงวันอวสานแหงชีวิต พากินพานอนพาขับพาถาย พาเดินนั้นไปนี้
ลวนแลวตั้งแตพยุงขันธ ประคองขันธ เลนกับขันธ รักษาขันธ รับผิดชอบขันธทั้งนั้น
สวนจิตไมมีจะไปยุงไปเหยิงวุนวายใหไดรักษาจิต จิตจะเปนอยางนั้น จิตจะเปนอยางนี้
ไดระมัดระวังรักษา..ไมมี
เห็นก็เห็น ฟงก็ฟง ฟงเทาไรก็ฟงเถอะ การฟง การรับทราบจากการฟง เชนวัตถุวิญญาณ
นี้มันก็เปนสมมุติ ปรากฏขึ้นมาพับดับพรอม ๆ ในขณะที่สิ่งนั้นปรากฏขึ้นมา สิ่งนั้นดับ
ไปความรับรูรับทราบมันก็ดับไป ๆ ก็มีอยูเทานั้น ไมมีอะไรที่จะซึมซาบเขาไปเหยียบย่ํา
ทําลายจิตใจ ซึ่งเปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ตายตัวแลวนั้นไดเลย มีเทานี้ จึงเรียกวา ภารา
หเว ดวยความรับผิดชอบ เมื่อถึงขั้นนี้แลว
นี่พิจารณา ออ ภารา หเว นั้นมีไดทุกตอนนะ ตอนนั้นเปนอยางหนึ่ง ตอนนั้นสอนให
เห็นโทษเพื่อจะถอดถอนอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ ใหเห็นโทษเห็นภัยของมัน
ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ขันธทั้งหาเปนภาระอันหนักนะ ภูเขาทั้งลูกไมไดมาทับเรานะ
แตขันธ ๕ นี่มันทับตลอดเวลา อันนี้มันหนักยิ่งกวาภูเขาเสียอีก สอนใหเห็นโทษ

ใหพิจารณาแยกแยะดูสวนตาง ๆ ของมันของขันธอันนี้ มีอะไร ๆ บาง พิจารณาดูก็ไม
เห็นมีสาระอะไร เราก็ไปหาบไปแบกไปหามของไมมีสาระ จิตใจเราก็เลยกลายเปนของ
หาสาระไมไดไปดวย พิจารณาใหเห็นชัดตามความเปนจริงแลว จิตก็ถอนตัวออกมาโดย
ลําดับ ๆ จิตก็แสดงความเปนสาระขึ้นมาโดยลําดับ จากการถอนอุปาทานโดยลําดับมา
แลว ถอนเต็มที่แลวก็เปนมหาสาระ นั่นเปน ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ขั้นหนึ่ง ขั้นปฏิบัติ
พอผานนี้มาแลวก็เปน ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ดวยความรับผิดชอบ พระอรหันตทานก็
รับผิดชอบไปจนกระทั่งถึงวันปรินิพพาน พาเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา เพื่อเปนวิหาร
ธรรมเปนทิฏฐธรรม เวลาเปนอยูก็รักษากันไประหวางขันธกับจิตใหพอเหมาะพอสม
อันนี้เรียกวาเปนวิหารธรรมในทิฏฐธรรม เปนความอยูสบายในระหวางขันธกับจิต พอ
อันนี้หมดปญหาไปแลว พออันนี้สลายตัวลงไปแลวทีนี้หมดคําวา ภารา หเว ปฺจกฺขนฺ
ธา อันเปนกองสมมุติใหญรอบตัวเราแบกหามอยูตลอดเวลานี้ หมดลงไปแลวมันก็หมด
ปญหาทันที
ตายแลวจะสูญหรือไมสูญไมคิดใหเสียเวลา ขอใหบริสุทธิ์เถอะจิต ใครจะไปคิดใหเสีย
เวลา มันอยูกับตัวแท ๆ รูอยูกับตัว จะสูญไปที่ไหน ไปหาตะครุบเงาที่ไหนใหเสียเวล่ํา
เวลา เพราะเงามันอยูกับตัวอยูแลว ไดตัวมันสําคัญยิ่งกวาไดเงาจะวาไง เดี๋ยวนี้เราจะหา
ตัวจริงใหเห็นตัวจริงภายในจิตของเรา ใหเห็น เมื่อเห็นแลวนิพพานเปนยังไงไมตองถาม
ถามไปทําไม นิพพานสูญยังไงไมสูญยังไง หรือตายแลวเกิด ตายแลวสูญ ถามไปทําไม
ใหเสียเวลา
สังขารกับตัวก็อยูกับเราแลวถามหาตัวที่ไหนอีก สูญหรือไมสูญไมมีอะไรที่จะรูยิ่งกวา
จิต เมื่อจิตเขาถึงขั้นเต็มภูมิแหงความรูแลวทําไมจิตจะไปสงสัยสิ่งเหลานี้พอที่จะมาคิด
มาปรุง ไมมี มันเขากันไมได
ใหพากันตั้งอกตั้งใจ เวลามาอยูดวยกัน การอบรมสั่งสอนเดี๋ยวนี้ก็ครูบาอาจารยทั้งหลาย
ก็ไมเหมือนกันนะ ผมไมไดประมาทดูถูกครูบาอาจารยทั้งหลาย เพราะผมก็เคยเปนผู
นอยมาเหมือนกัน ไปหาครูบาอาจารยทั้งหลาย ไปฟงเทศนมันไมถึงใจไมอยากอยู อีก
ประการหนึ่งคําพูดเปนอยางหนึ่ง การปฏิบัติเปนอยางหนึ่ง มันก็ทําใหแสลงตาแสลงใจ
เหมือนกัน บทเวลาจะหมอบราบก็คือไปหาพอแมครูจารยมั่นเรานี่ หมอบราบหมดเลย

ทั้ง ๆ กิเลสมีอยูก็หมอบราบ คือหาที่คานไมได หาที่แยงไมได แลวพอใจ ความเชื่อหยั่ง
ปบ นี้แหละครูจารยของเรา ไดหลักยึด
ทานสอนถึงเหตุถึงผลถึงอรรถถึงธรรม ตามความจริง ไมตองดนตองเดา ถอดออกมา
จากความจริงมาสอนตามขั้นภูมิของผูมาประพฤติปฏิบัติ ใหเขาใจตามขั้นภูมินั้น ๆ ผูฟง
ก็ถึงใจ ๆ เพราะผูสอนสอนออกมาดวยความถึงใจ รูแลวถึงสอนจะผิดไปไหน ไมวาจะ
พูดถึงเรื่องสมาธิประเภทใดรูแลวทั้งนั้น ไมวาจะพูดถึงเรื่องปญญาประเภทใดรูแลวทั้ง
นั้น ไมวาจะพูดเรื่องกิเลสประเภทใดรูแลวทั้งหมด ละแลวทั้งหมด พูดสิ่งที่รูแลวเห็น
แลว รูอยูเห็นอยูกับตัวเองจะผิดไปไหน ผิดไปไมได
อยางพระพุทธเจาทานสั่งสอนสัตวโลกที่วา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ เพียงพอประมาณ
เทานั้นแหละ อยางที่พูดไวในปญหาคึกฤทธิ์นั่นแหละ เหมือนกับน้ําในตุม เรายอมรับ
ทันที เพราะธรรมเกิดเรื่อย ๆ รูเรื่อย ๆ ไมมีสิ้นมีสุดถาไมตายเสีย ในแงตาง ๆ มีประมาณ
เมื่อไร ถาเอานั้นจะมาจารึกทั้งหมด โอย อยาวา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธเลย ไมทราบวา
กี่ลาน ทานจารึกไวพอประมาณไมงั้นจะฟนเฝอเหลือกําลังผูปฏิบัติ
เอาละพอแคนี้กอน
พูดทายเทศน
พอวันแรม ๘ ค่ํา วันที่ ๗ แปดค่ํามันฝนตอนกลางคืน จําไดเทานั้น มันฝนวาผมตาย วันที่
๖ ผมเปดดูปฏิทิน วันมันฝนผมเลยเปดดูปฏิทินวันที่ ๖ สิงหา ตรงกับแรม ๗ ค่ํา พอวันที่
๗ สิงหา ผมก็เปน มันนั่งภาวนาแลวนอนกําหนด หลับไปกับคําภาวนา ฝนไปวาผมตาย
มีรัศมีครอบหีบศพผม แลวรัศมีพระพุทธเจาพระอรหันตทั้งหลายมารวมกันอยู กระจาย
เขามาหากัน มันเหลียวเห็นแลวสะอื้นสะออน ความสวางจากหีบศพเปนรัศมี แลวความ
สวางของพระพุทธเจาทั้งหลาย ของพระอรหันตทั้งหลาย ลงมาหากัน สงลงมาหากัน สง
ขึ้นรับกัน
ทีนี้ของมันมันวามันขึ้น ของตัวก็ออกสู ออกสงแสงสวางคือกัน คือหนูนี่มันก็ออกบยาน
เขาใจไหม ออกสงแสงสวางไปหากัน สวนใหญจําไดเทานั้น ทีนี้พอสะดุงตื่นขึ้นมา โอย
สะอึกสะอื้น ทั้งอัศจรรยเรื่องคําฝน ทั้งวิตกวิจารณนําเรานี่ เพราะคําฝนมันเคยแน เคยแน

จังใด ฝนเรื่องไหนมันแนเรื่องนั้น ฝนนี่ยานเพิ่นปวย มันวานะ อยู ๆ มันเปนขึ้นโลดเปน
กึ๊กกั๊ก ทั้งดีใจทั้งเสียใจนะ กลางคืนนอนไมไดเลย สะอึกสะอื้นตลอดแจงเลย กลางคืน
กลางเวนปดหูปดตาอยูทั้งสองอยาง เรื่องผมตายกับเรื่องรัศมี ทั้งวิตกยานผมจะปวย
เพราะฝนเกี่ยวกับผูใดก็ตาม ครั้นเรื่องตายอยางนี้ปวยโลดดี๊ ผูนั้นปวย
พอดีวันที่ ๗ ก็แมน วันหลังมาที่ลมบนกุฏิ เพียง ๙๘ เปอรเซ็นตไมถึง ๙๙ เหมือนหนอง
ผือ อันนั้น ๙๙ นั่นมันปลอยหมดเลย มันเปนเครื่องประทับตราอยางสําคัญ เราพิจารณา
ในทางจิตตภาวนาเรื่องจิตมันขาดจากอะไร ๆ มาเปนลําดับ ๆ ก็ทราบ ขาดโดยชัดเจนมัน
ก็ทราบ ไมมีเงื่อนตออะไรเลย ทราบทางดานปฏิบัติ ระหวางอารมณระหวางเรื่องที่เคย
เกี่ยวของกันมากนอย มันตัดมันขาดออกจากกันเปนเอกเทศของสิ่งเหลานั้น ใจเปนอยาง
หนึ่ง
แตมันไมทราบเรื่องตายนี้จะเปนยังไง ขณะที่ตายกิริยาระหวางขันธกับจิตจะเปนยังไงเรา
ไมทราบ ตอนที่เปนที่หนองผือถึงทราบ คือเวทนามันกลาสาหัส เพราะถายถึง ๒๕ หน
อาเจียน ๒ หน อาเจียนครั้งที่สองมันพุงไปติดฝาโนน คนกําลังจะไมมีแลวนะเปนยังไง
มันถึงไดอาเจียนขนาดนั้น พุง ๆ ติดฝาพลัวะ ๆ แรงปานนั้นนะ พุงติดฝา ๆ
คือตอนเชาเขาเอาอาหารมาใหกินมันกินบได ก็เลยซดอยางละหนอย ๆ หลังจากนั้นมา
ถายอีก พอกินไปแลวมาถาย อาเจียน ขาวออกหมด ขาวตมที่ฉันลงไป มันพุงติดฝา พุง ๆ
ติดกัน ๆ จนกระทั่งเสนทองเราเปนแผนกระดานไปเลย ออกจากหั้นก็มอยไปเลย คือมัน
เต็มที่แลวเวทนา
แตสําคัญที่ทางนี้ลงทางนั้นก็ขึ้นพรอมกัน พรอมกันเลย เขาถึงจิต ความรูสึกรับผิดชอบ
หมด หูดับ คือหมดเลย แมอวัยวะนี้ไมใชหูหนวกตาบอดนะ มันเลยหนวกเลยบอด ราง
กายเปนทอนไมทอนฟนไปแลว ถาตาบอดนี้สมมุติเราหลับตานี้มันยังเห็นมืดๆ ที่นัยนตา
ไมเห็นวัตถุมันก็เห็นมืดอยูในตาของตัวเอง เชน หูหนวกอยางนี้มันก็ยังไดยินตึง ๆ ตัง ๆ
อยูภายในตัวเอง อันนี้มันหมด มันเปนทอนไมไปเลย รางกายทุกสวนเปนทอนไมไป
หมด คือไมมีความรูสึก มันหดตัวเขามาเหลือแตความรูลวน ๆ ทุกขเวทนาที่สาหัสดับ
หมด

ตรงนี้ซิมันรูไดชัด ออ คนเราถามีสติแลวขณะมันจะไปจริง ๆ แลวทุกขเวทนาตองดับ
หมด คือมันปลอยเสียกอนถึงคอยไป ปลอยความรับผิดชอบ แตปลอยมันหลายอยาง คือ
อันหนึ่ง ธรรมชาติของมันปลอยความรับผิดชอบแตอุปาทานไมปลอย อุปาทานภายใน
จิตมันไมปลอย อะไร ๆ ที่รวมอยูในจิตมันไมปลอย กรรม วิบากกรรม มันไมปลอย มีอยู
ในจิต ผิดกันที่ตรงนี้ สวนจิตไมปรากฏนี่ เรื่องนี้ไมปรากฏ ดับหมดเหลือแตรู รูก็สักแตรู
ไมมีเศรามีใสอะไร รูอยางชัดเจน ไมวิตก
มันวิตกไดนะ เขาไปถึงขนาดนั้นแลวยังวิตกได เวทนาดับหมด รางกายก็ดับหมด จิตถา
กระเพื่อมแย็บเดียวเทานั้นมันก็ไป นั่นเรียกวา ๙๙ เปอรเซ็นต ถาเคลื่อนแย็บเทานั้น แตนี้
มันไมเคลื่อน มันรู ความรับผิดชอบมันถอนเขามา ความรูสึกสวนประสาทตาง ๆ มัน
ถอนหมดเลย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ถอนหมด เหลือแตใจลวน ๆ
มันวิตก หือ จะไปเดี๋ยวนี้เทียวเหรอ นั่นมันวิตกได ไปเดี๋ยวนี้เทียวเหรอ คืออะไรหมด
แลว ทุกขก็หมดแลว ทุกขสวนรางกายหมด เอา ไปก็ไป คําวาไปก็ไปย้ําเขาไปอีก
เหมือนกับวาจะตั้งใจใหไป เอา ไปก็ไป กําหนดปบ มันก็เปนพลัง สมมุติอันนี้นะ การ
กําหนดเปนสมมุตินี่ ตั้งขึ้นมา แทนที่มันจะไปมันกลับมีกําลัง ไมถึง ๑ นาทีเรากําหนด
ไป มันก็ซานขึ้นมาอีกที่นี่ความรับรู หูไดยิน ตาเห็น ฝาฟางก็ตามมันก็เห็น รางกายทีนี้
เวทนาก็เกิด รางกายทุกขเวทนาเกิดขึ้นในขณะนั้น แลวเวทนาก็สาหัสเทาเดิม นี่เรียกวา
๙๙ เปอรเซ็นต
อันนี้ไมถึงนั้นนี่ ทุกขเวทนาสาหัสอยูภายในหัวใจนี่ มันออนเต็มที่จนไมมีกําลังเลยราง
กายหมดกําลัง แตมันออนอยูภายในนี้ มันเพลียอยูตรงกลางนี่เวทนา จึงเรียกวา ๙๘ สวน
นี้มันออนหมด รางกายไมมีกําลังตอนมันลมลงไป ตอนที่มันจะกาวขึ้นมาตรงนี้เราไมได
ยืน เพราะเรารูอยูแลว การกาวผมไมแนใจวาจะกาวขึ้นได มีอยู ๕ เปอรเซ็นตจะลองฝน
ลองดู ถาเราแนใจก็กาวขึ้นมาได เชนอยางกาวขึ้นบันไดทีละขั้น ๆ ถาหากไมไหวก็หยุด
เสียกอน ถาหากเราไดกาวเดินขึ้นไป เรากาวตัวยอ ๆ หากมันเปนยังไงก็นั่งอยูนั้นเสีย
หยุดเสีย กาวขึ้นขั้นไหน ๆ เราก็พักไป ๆ จนกระทั่งถึงนั้นแลว ฝนลองดู ใน ๕
เปอรเซ็นตนี่ฝนดู

ฝนก็เปนจริง ๆ พอกาวนี้วูบทีเดียว หมดกําลัง วูบก็กึ๊กเลย กึ๊กที่นั้นเลย ไมไดลมไปนั้นนี้
สติสตังก็มี กําลังพอที่จะตานทานมี นิด ๆ มันก็พอมี พอลมนี้ก็พิง กําลังมีนอยขนาดนั้น
ตอนนั้นลมหายใจก็จะไมมีนะ สูดลมหายใจเหมือนอากาศไมมีเลย คือมันหมดกําลัง
ขนาดนั้นพูดงาย ๆ อากาศที่เราจะสูดเขาไปเปนลมหายใจนี้มี แตกําลังที่จะสูดเอาลมเอา
อากาศเขามาหายใจนี้มันไมมี กําลังนี้ไมมี เพราะฉะนั้นจึงเหมือนกับวาลมไมมี อากาศ
ไมมี โลงไปหมด ความจริงกําลังของเราไมมีที่จะสูดออก มันก็เปนมากพอควร ที่มันฝน
ก็ใกลเคียงกับความจริง
ถาเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเปนนะจิต เชน เราคํานวณอะไรอยางนี้ เราลองคํานวณดู
เรื่องนอก ๆ มันเปน มันเหนื่อย เพราะฉะนั้นผมถึงไมอยากคิดเรื่องอะไรแหละ เชน
บัญชีนั้นบัญชีนี้มาใหผมดู ผมดูแลวก็ตรองดูตามบัญชีอยูนอก ๆ มันเปน คือมันใช
สัญญาไปจดไปจอง ดึงอันนี้ออกไป จึงวามันหยาบ แตถาพิจารณาไตรตรองอรรถธรรม
ไมเปนนี่ มันแปลกอยูนะ
อารมณของธรรมอารมณของโลกจึงผิดกันอยูมาก เชน เรากําหนดพุทโธ ๆ นี้ กับความ
คิดนั้นนะมันก็เปนสังขารเหมือนกัน แตความคิดอันนั้นมันทําจิตใจของเราใหวาวุนขุน
มัว สวนความคิดความปรุงอรรถธรรม เชน บริกรรมพุทโธ ๆ เปนตนนะมันไมเปน
ความปรุงอันนี้มันจะทําจิตใหสงบได ความปรุงอยางนั้นอยางโลกนั้นมันทําจิตใหฟุงให
หนักใหเปนทุกขได
ถึงวาสังขารสมุทัยสังขารของมรรคผิดกัน พุทโธ ๆ ก็เปนสังขารฝายมรรค ความคิดเรื่อง
นั้นเรื่องนี้เปนสังขารฝายสมุทัย เรื่องคิดอยางนี้มันเปนเรื่องโลกจึงทําใหเหนื่อย เหนื่อย
หัวใจ เรากําหนดตาม ๆ กําหนดอยางนี้มันก็รูสึก อยูลําพังดี ไมยุง บัญชีอะไรอะไรเปน
อะไรอยาใหยุงเลย ความคิดอานเกี่ยวกับเรื่องภายนอกมันไมเขากันกับโรคอันนี้นะ มัน
กระเทือนกันไดงาย ถาอยูสบาย ๆ ไตรตรองตามอรรถตามธรรมมันรื่นเริงไป เชน สวด
มนตอะไร ๆ มันรื่นเริงไป พิจารณาไตรตรองตามธาตุตามขันธสวนนั้นสวนนี้ไปอยาง
นั้นมันเพลิน มันเปนความรื่นเริงของจิต เปนวิหารธรรมอันหนึ่ง สบาย ๆ
นิคคหะ ปคคัยหะ มาเปนคูเคียงกัน หลักธรรมหลักวินัยนี่เปนนิคคหะ ใครทําผิดปรับ
โทษ ๆ ปคคัยหะ คือปฏิบัติชอบปฏิบัติดี อุชุ ญาย สามีจิ นี่ปคคัยหะ โกงเขานี่นิคคหะ มี

มาแลวแตครั้งพระพุทธเจาจะวาไง ถาลบคําดุดาวากลาวนี้ออกเสียทั้ง ๆ ที่มีเหตุผล ก็เทา
กับลบคําสอนของพระพุทธเจาออก ไมดําเนินตามหลักธรรมพระพุทธเจานี้เลย แลวจะ
เอาความดีมาจากไหนสําหรับผูมาอบรมศึกษาละ
เหตุผลของเรามีอยางนี้ เรามั่นอยูอยางนี้ เมื่อควรดุแลวตองดุ เมื่อควรดีแลวตองดี ควรชม
ก็ตองชม ควรติตองติ ควรดุตองดุ ไมควรดุดุไปทําไม ดุเอาเหตุผลอะไร เพราะดีอยูแลว
เชนตนเสานี้มาเปนศาลาเรียบรอยเปนอยางดีแลว ไปฟนมันทิ้งทําไม ไปถากมันทําไม
ถากก็ถากแตตนที่ยังไมเปนเสานั่นซิ ไมตนหนึ่งที่เขาจะมาทําเปนเสาศาลาเปนตน ฟง
เสียงเขาถากไมแตละตน ๆ นี้ดังลั่นปา
เขาถากมันทําไม ก็ถากเพื่อความสวยความงาม เพื่อความดีความถูกตอง ของชางที่เห็นวา
อันใดควรไมควร คดงอที่ตรงไหนก็ตองถากลงที่ตรงนั้น ที่มันตรงอยูแลวก็เพียงถากไป
นิด ๆ หนอย ๆ ไมใชตรงแลวก็เอามันทั้งเปลือก เปลือกก็ไมใชของดี ตองถากออก แตไม
ถากใหมันเสีย ถากเพื่อเอา
เห็นไหมเขาตีปง ๆ ฟากวัดเรานี่ เขาตีทําไม กวาจะเปนมีดเปนขวานขึ้นมาแตละเลม ๆ นี้
ผานนายชางเสียจนเหงื่อแตก จนกระทั่งไดเปนมีดเปนขวานใหเราไดใชเปนประโยชน
แลวสอนคนจะใหเปนคนดีทั้งคน สอนพระเณรใหดีทั้งองคทําไมจะไมมีเสียง เสียงดุ
เสียงดาวากลาวมีอยางเหรอ นั่นหลักมีอยางนี้
พระพุทธเจาถากพระวักกลิเห็นไหมละ ถากเพื่อทําความเสียหายแกพระวักกลิหรือถาก
เพื่ออะไร เราเห็นแลวในตําราหาที่แยงไมได แลวก็พระองคนั่นเองประคองพระวักกลิ
ใหสําเร็จถึงมรรคผลนิพพาน ถากไปเพื่อจะใหถึงมรรคผลนิพพาน วักกลิมาดูทําไม ดูรูป
เราตถาคตซึ่งเหมือนกับรูปทั่ว ๆ ไป อันเปนกองปฏิกูลนาเกลียดทั้งนั้น หาความสวยงาม
ที่ไหนมี เปนความเห็นผิดโมฆภิกษุ มาดูในสิ่งไมดู มาสําคัญในสิ่งไมสําคัญ หนีเดี๋ยวนี้
ไล นี่ประโยคเบื้องตน ตนเหตุ
พระวักกลิขึ้นไปบนภูเขาแลวจะโดดลงมาตายเสียดวยความนอยใจ พระองคทรงเปลง
รัศมีไป เอา วักกลิเราจะชวยเธอ สอนธรรมะที่นี่ แสดงปาฏิหาริยขึ้นมา พระวักกลิก็
ประคองตัวได วาพระพุทธเจาไมใชขับไลเพื่อความฉิบหาย เพื่อใหมาตายอยางนี้ เราไม

ไดขับเธอเพื่อมาลมมาหายตายอยางไมเกิดประโยชนอยางนี้
เราขับเธอเพื่อเปน
ประโยชนทั้งนั้น สมเปนศาสดาของโลก สอนพระวักกลิไดสําเร็จมรรคผลนิพพานเห็น
ไหมละ มีมาดั้งเดิมแลวเรื่องอยางนี้
เราไมสนใจ โลกไมมีแบบมีฉบับ หลักธรรมหลักวินัยมีแบบมีฉบับ เราจะนําหลักธรรม
หลักวินัยมาสอนหมูเพื่อน เราดําเนินมาก็ดําเนินแบบนั้น เราอยูกับครูบาอาจารยก็ไดผาน
เรื่องดุเรื่องดาทุกสิ่งทุกอยางมาแลว ไมใชครูบาอาจารยทั้งหลายไมเคยดุเคยดา แตเรามา
อุตริขึ้นมาโดยหาเหตุผลไมไดอยางนี้
ทานดุดาก็ดุดาดวยเหตุดวยผล เอาเสียจนตัวสั่น ยกทานอาจารยมั่นเปนตน ฟาดลงแตละ
หน ๆ แตละครั้ง ๆ นี่ โอโห ตัวสั่น ใครยืนอยูที่ไหนยืนอยูที่นั้นแข็งไปหมด นี่เราเห็นตอ
หนาตอตานะ กลางวันแสก ๆ ทานเดินหย็อก ๆ ออกมา ใสเสียเปรี้ยง ๆ นี่หมายถึงมัน
เดน ๆ พระองคไหนอยูที่ไหน ๆ ยืนตัวแข็งไปเลย
องคหนึ่งกําลังกรองน้ําไปฉัน นั่งฉันน้ําอยูตรงพักที่กรองน้ํา น้ําอยูนี้มากรองน้ําแลวนั่ง
ฉันอยู ทานก็มาเขนพระองคนี้ พระองคนั้นก็เลยยืนแข็งฉันน้ําไมได นั่งตัวแข็งอยูอยาง
นั้น องคหนึ่งมาสะกิด ทําไมนั่งสูงกวาทานอาจารย โดดตูมเลย ไมมีสติทั้งโดดลง ไมมี
สติทั้งนั่งอยู ขณะนั่งไมมีสติ ลืมตัวไปวาทานอยูต่ํากวาเรา นั่งสูงกวาทานไมรูตัว
ทานก็ไมมาสนใจวานั่งสูงนั่งต่ํา ทานสนใจเรื่องสอนพระ หือ ๆ วาอยางนี้นะ พระเณร
เหลานี้ออกจากวัดไปหาไมกวาดนั่นนะ ไดบอกใคร ไดลาใคร หือ ๆ พวกทานขอนิสัย
จากใคร มาอบรมกับใคร จึงไมไดคํานึงถึงครูบาอาจารย ไมคํานึงถึงหลักธรรมหลักวินัย
อันเปนขอบเขตของพระของเณร ตลอดถึงผูปกครอง ปฏิบัติตอกันอยางไร หือ เอาละที่นี่
นะ หือ ขออนุญาตจากใคร ๆ ลาใคร
ไมมีทางออกละที่นี่ ลาทานมหาบัว ทานมหาบัวเปนผูใหนิสัยพวกทานเหรอ ทานใสปวะ
เขาอีก หนักเขาไปอีก กูตาย มึงเอาคอกูเขาไปมัดอีกแลว ไมมีทางไป ตามธรรมดาทานวา
ทานไมไดตั้งใจจะมาวาเรานะ ทานใสองคนี้ตางหาก เมื่ออางถึงเราทานก็เอามาตีอีกที
หนึ่ง ทานไมไดวาเราผิดเสียทีเดียว เมื่ออางอยางนั้นมันก็ยังไมถูกอยูดี ทานก็ฟาดเอาเสีย
หนัก ๆ ขับหนีหนึ่ง ประณามนิสัยหนึ่ง พอวาอยางนั้นทานก็เดินดอม ๆ ไป

ก็เปนพระผิดจริง ๆ นี่ มีอันหนึ่งที่พอผมจะออกได ไปกราบเรียนทานไมเปนคําโกหก
ถาไมมีอันนี้เลยผมก็ตองยอมตาย พวกนั้นจะตาย ผมก็จะบอกวาลาเมื่อวาน มันก็ไมใช
เปนการลาในวันนี้ใชไหม วาลามหาบัวก็ตองบอกครูบาอาจารยใชไหม อันนี้ผมไมไดถือ
วาลาผม นั่นผมเอาตอนนั้น ทานเขาหองแลวพระถึงมาบอก เอ ทําไมไมลาทาน ไปเอา
มีดมาแลวเอาไมประตูมาดวย นี่เปนคําจากผม ไมประตูนี่มันหักไปอันหนึ่งแลว มันมีสี่
อัน ไมประตูออกวัด ผมก็เลยเอานี้ละไปกราบเรียนทาน ตอนสาย ๆ ทานไปกุฏิแลวก็ไป
กราบลาครูบาอาจารยจะเปนการรบกวน พระจะไปเอาไม ผมเลยหลวมตัวก็เลยใหไป
แลวเห็นไมประตูมันหักและสัตวเขามาบอย ใหเอาไมนี้มาดวย ถาผิดผมก็ยอมรับหมด
เวลาขึ้นไปนี่ผมเห็นอาการของทาน วาทานไมไดตั้งใจวาใหผมเลย ทานตั้งใจเขนพระ
ตางหาก เพราะกิริยาอยางนั้นทานไมเคยใชกับผม ธรรมดา ๆ วันนั้นขึ้นไป ทานทํา
อาการยิ้มแยมแจมใสกับเรา พอดุพระไดสักพักเราก็ขึ้นไปแกพระนั่นเอง ใครอยาขึ้นไป
นะเราขึ้นไปองคเดียว พอเห็นเราขึ้นไป หือ มหามา เอา มาฉันน้ํารอน แนะ เอาละนะ
ออกจากนั้นทานก็คุยไปโนนคุยไปนี้ไปเรื่อย ซึ่งไมเคย นี่ผมก็รู แลวเราจะหาโอกาสพูด
เรื่องนี้เมื่อไรก็พูดไมได จนกระทั่งทานกลับมานิด ๆ นิ่งนิดหนึ่ง เราก็เลยหาอุบายพูด
อยางนั้นอยางนี้ไป จากนั้นเราก็เริ่มเรื่องนี้ขึ้นมา พอเริ่มเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็มอบกายถวาย
ตัวเลยวาเราผิด เราบอก เมื่อเชานี้กระผมไดผิดจริง ๆ ยอมรับวาผิด ไดใหหมูเพื่อนไป
สั่งหมูเพื่อนเพราะเหตุนั้น ๆ ก็พูดถึงเรื่องไมวาคนเขาจะเอาไปเสีย เพราะอยูริมทาง เลย
ใหพระไปเอามาเสีย ไปก็ไปตอนสายตอนพอแมครูจารยเขาหองแลวดวย ถาลาจะเปน
การรบกวน จะรออยูก็กลัวเขาจะเอาไมไป เลยจําเปนจําใจ เอา ไป จะไดกราบเรียนทาน
ให เลยปลอยใหไป ผมผิดตรงนี้ ยอมรับหมด เอย จะเปนไร พอพูดไดประโยคสอง
ประโยค เอย เปนไร ทานก็ไปโนนอีกแลว ยังไมจบนะ คือทานไมมาเกี่ยวของเรื่องนี้เลย
ทานก็ไปของทาน ทีนี้เรายังมีความผิดเต็มตัวอยูนี่ พอทานวกมาอีก เราก็พูดอยางนี้เขาไป
อีก ทานวา เอย จะเปนไร ทานก็ไปโนนของทานอีก ไปเรื่องไหนตอเรื่องไหน เรื่องเกา
เรื่องแกของทานไปเรื่อย ทานไมเคย อยูกับผมโดยเฉพาะทานจะพูดแตธรรมะลวน ๆ
เพราะทานเคยเห็น ผมขึ้นไปทานเปนพูดธรรมะทันทีเลยเพราะรูนิสัยผม เพราะนิสัยผม
เปนอยางนั้น ถามีพระเณรอยูนั้นดวยแลวผมจะไมพูดเลยสําหรับผมเอง ทานก็ไมเคย
ถามผมเลยเรื่องปญหาธรรมะ เปนยังไงใจ อยางนี้เปนตนนะ จะไมถามเลย เราก็ไมเคย
เอย จนกระทั่งไมมีใคร มีแตทานกับเรา เอาละที่นี่ จะเสียงลั่นก็ลั่นเฉพาะสองตอสอง

คนอื่นไดยินก็ไดยินตอนนั้นแลวรุมกันมาฟงใตถุนกุฏิ ไมวาตอนบายไมวาตอนกลางคืน
ถาไดโตกันทีไร คือนิสัยผมมันหาความจริงจริง ๆ นี่ กลัวก็กลัว กลัวครูบาอาจารย แต
หลักเหตุผลเปนหลักสําคัญที่เราตองการอยางยิ่ง เพื่อความเปดทางเราไป ทานจะหนัก
ขนาดไหนก็คือการเปดทางใหเราทั้งนั้น เราคิดอยางนั้นนะ เหมือนกับวาดึงทานมาอีก
จนวาประณามนิสัย เอย ประณามอะไร ขับหนี ขับหนีอะไร แลวก็ไปอีก แย็บเทานั้น
ทานไปแลว ทานวามันไมรูเรื่องรูราวก็วาเสียบางไมงั้นมันจะลืมตัว ก็ถูกของทานอีก ถา
พระผิดก็มีผมละไปตัดคอรองทั้งนั้นแหละ ไมมีทางไหน พระผิดตองวิ่งขึ้นมาหาผม ผม
ยอมรับทุกอยาง แตก็มีชองจะใหเรารับโดยไม มันมีเงื่อนที่จะจับไดอยางที่วานี่ จับปบก
ราบเรียนทานไดอยางที่เราวานี่ ก็อนุญาตใหไป ถาผมวาอยาไปนะ พระองคนั้นก็ไปไม
ไดนี่ จะฝนผมไดเหรอ เพราะองคนั้นก็เคารพผมเหมือนกันนี่ อยูกับทานอาจารยมั่นก็
ตามไมมีองคไหนมาทะลึ่งผมได กลัวผมเหมือนกันนี่ จองตาใสรูปไหนหลงทิศไป
เหมือนกัน เพราะเราเอาจริงเอาจังนี่ เราชี้แจงเหตุผลทุกสิ่งทุกอยาง มาอยูกับพอแมครูบา
อาจารย เรามาเองทั้งหมดนะ เราประชุมลับ ประชุมสภาหนู เราเรียกประชุมบอย ๆ เรียก
พระเณรมา มีใครขัดของไมสะดวกตาเรามองเห็นเรียกมาเตือน อยาใหเปนขอหนักใจไป
ถึงทานนะ เรามาเองทั้งนั้น ทานอยูโดยลําพังทานเห็นไหม ทานอยูภูเขาที่ไหน ๆ ทาน
เคยสนใจกับใคร นี่ใครก็รุมมา ๆ มาทําใหทานหนักใจไมไดนะ เอากันเรื่อย เหน็บกัน
เรื่อย เรื่องขอวัตรขอวาเหมือนกัน องคไหนเดน ๆ ดาน ๆ ออน ๆ แอ ๆ นี้ถูกเหน็บเรื่อย
เรื่องขอวัตรปฏิบัติเราจะตองเปนหัวหนาออกกอนหมูเพื่อน เหมือนกับเปนลูกเขยใหม ๆ
นําหมูเพื่อน ทุกขมากพูดถึงอยูกับพอแมครูบาอาจารยเกี่ยวกับหมูกับเพื่อน ดึงหมูเพื่อน
ลากหมูเพื่อนไมงั้นจะเปนความหนักใจทาน เราไมใหหนักใจทาน พูดถึงเรื่องดุเรื่องดา
ใครจะเกงยิ่งกวาทานอาจารยมั่น หาแยงที่ไหนมี แยงไมได ไมมีที่แยง ตองหมอบ ผูหา
อรรถหาธรรมไมหาเชนนั้นหาอะไร มันก็ยอมรับ ๆ มันถึงใจนะซิ ทีนี้เวลานานไป ๆ
ทานไมไดดุนี้ไมไดฟงธรรมะเผ็ด ๆ รอน ๆ เด็ด ๆ เราเองละมีอุบายอันใดอันหนึ่ง แบบ
บา สอดนั้นสอดนี้ผิดบางถูกบาง เดี๋ยวทานก็บงเบงขึ้นมา เปรี้ยง เอาละที่นี่ พูดถึงเรื่องดุ
ทานดุเรามากกวาเพื่อน แตทานก็ทราบ เราก็ทราบ วาสิ่งที่เกิดความเสียหายใหทานดุนั้น
มีอะไร เราก็ทราบเราเอง อยูไปนานไป ๆ ทานก็รูนิสัยของเราวาเราเปนยังไง จริงจังแค
ไหนไมจริงจังแคไหนทานก็รูเอง ทานจะดุเราอยางนี้ดุไป

เรื่องขอวัตรปฏิบัตินี้เราแพล็บกอนเพื่อนแหละ ถึงไดพูดกับหมูกับเพื่อนเสมอ เพราะได
ดูแลวนี่เวลาอยูดวยกัน นี่เวลาอยูกับครูบาอาจารยนี้มันซอนเล็บนะ ออกจากครูบา
อาจารยแลวมันเลนเต็มเพลงละนะ ใครมีเพลงไหนแบบไหนจะเอาไปใชเต็มภูมิของมัน
นั่นแหละ มันจะขายครูบาอาจารย แลวมันก็เปนจริง ๆ เห็นไหมใครไปที่ไหน เลนเต็ม
เพลงของตัวเองดูครูบาอาจารยเมื่อไร มันผิดไหมละ มันไมผิด ดูกันอยูตรงนั้นมันรูนี่
ใครองคไหนมีแฝง ๆ แผลง ๆ รู ที่ดําเนินตามรองตามรอยอยูสะดวกสบายที่เคยอยูดวย
กันมา ทานสิงหทองแมจะไมไดมาอยูกับผมก็ตาม ก็อยูโคกมะนาว ๓ เดือน เขามาฟง
เทศน เวลามาพักหนองผือก็มา ก็เหมือนทานอาจารยฝน ทานดําเนินก็มีหลักมีเกณฑ
อยางทานวันนี่ก็เปนผูปฏิบัติบาตรทาน แลวเปนยังไงเดี๋ยวนี้ ทําตัวขลังใหญแลวที่นี่ โอย
ขลังมากนะ ผึ่งผาย ยิ่งในหลวงนิมนตดวยแลว โอย ดินเหนียวติดหัววาตัวมีหงอนนั่น
เปนอยางนั้นซิ เรื่องของกิเลสมันใชเลนเมื่อไร ตัวเทาหนูมันก็พองเหมือนตัวเทาชางได
ทั้ง ๆ ที่มันก็ตัวเทาหนูนั่นแหละ ความสําคัญซึ่งเปนเรื่องของกิเลสทั้งนั้น เรื่องธรรมแลว
ไมตื่น อยาวาแตพระเจาแผนดินเลย ทาวมหาพรหมลงมาก็ไมตื่น ตื่นอะไร ทาว
มหาพรหมกราบธรรมนี่นะ ธรรมเหนือทาวมหาพรหมนี่นะ ยิ่งวิสุทธิธรรมภายในใจเต็ม
ภูมิดวยแลว นั้นแหละมีเทานั้น ไมมีอะไรเหนือนั้นเลยวางั้นเลย อะไร ๆ ก็เหมือนกัน
หมด อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา พิจารณารูแลว สามโลกธาตุตื่นไปหาอะไร ตั้งไปคุณหลวง
จรวด ดาวเทียมก็ไดเปนอะไร วาไปเฉย ๆ อยางเราตั้งเราเองก็ไดนี่ เหนือจรวดเหนือดาว
เทียมเราก็ตั้งได มันยากอะไรตั้งอยูนี่ ตื่นอะไรนักหนา กิเลสตั้งมันขึ้นมา กิเลสก็หลงกัน
กิเลสหลงกิเลสวางั้น พิจารณาจุดนี้พอตัวแลวไมตื่น ชมก็แลว จิตแสดงออกไป หมาย
ความวาอยางนั้น หมายความวาอยางนี้ เขาชมเราอยางนั้น เขาตําหนิเราอยางนี้ พอเขา
ตําหนิใจดําปเหมือนถานไฟไมมีไฟ จากนั้นก็เปนไฟแดงโรขึ้นมา มีแตเรื่องนี้ทั้งนั้น คือ
ไมพอดี ถาจิตไมพอดีเสียอยางเดียวหลอกเจาของ เขาวาอยางนั้น ตีความหมายเอาละ เขา
วาไมดี เหมือนเจาของไมดีจริง ๆ แลวโกรธเขาดวย เขาวาเจาของไมดี โกรธเขา ยิ่ง
ทําลายตัวใหญ โมโหโทโสก็เปนการทําลายจิตใจ
เอาละที่นี่

