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พระเวลามากมากจริง ๆ เฉพาะภายในวัดมีตั้งหาหกสิบ ยังอีกบริเวณบานนั้น
บานนี้ใกลเคียง สามกิโล สี่กิโล เหลานี้มารวมลงอุโบสถกันในวันอุโบสถ พระถึงหาหก
สิบ เฉพาะพระนะไมนับเณร เวลาลงอุโบสถเสร็จแลวทานก็ใหโอวาท สวนมากอุโบสถ
แลวก็ใหโอวาท โอวาทนี้เผ็ดรอนมากทีเดียว ฟงถึงใจ เราก็เปนหวงตัวของเราเอง เวลา
เราไปก็เปนหวงทาน กลัวพระเณรจะระเกะระกะพอใหทานรําคาญหูตาอะไรหรืออะไร 
ถาเราอยูเราคอยกํากับอยูตลอดเวลา แตก็จําเปนตองไป 

ดูอาการทาน เวลาเราจะกราบลาไปเที่ยวดูอาการทานไมอยากใหไปนะ เพราะทานคง
เห็นเกี่ยวกับเรื่องหมูเพื่อน บางทีทานตั้งปญหาพอเห็นเราครองผา คือธรรมดาไมมีธุระ
ผมก็ไมไดครองผา เพราะไมมีคนมีแตพระแตเณร ฉันจังหันแลวไปหาทานตอนเชา ตอน
ทานขึ้นไปกุฏิแลวทานฉันชา ฉันเสร็จแลวเราก็ขึ้นไป ธรรมดาพระไมกลา เพราะไมมีผู
คน พอคุยกันบางเล็ก ๆ นอย ๆ แลวก็ลงมา 

สวนมากเราจะลาทานเรามักจะไปกราบเรียนทานตอนเชา เพราะตอนเย็นมักจะมีเพื่อน
ฝูงมาก ตอนเชาจะมีสักสามองคสี่องค พอเห็นครองผา หือ ไมไดไปใสตั๊ว อยูดวยกันตั่ว 
นั่นปญหาออกแลว หือไมไดไปใสตั่วทานมหา อยูนํากันตั่ว นั่นปญหา เราก็กระเทือนหัว
ใจตูมเลย หากวาทานไมพูดอะไรอีกเลย ทานพูดเรื่องราวอื่นใด เราก็ไมกลาจะกราบ
นมัสการลาไปไหนมาไหน เพราะปญหานั้นบอกชัด ๆ แลววาทานมีความเมตตา พอคุย
กันเรื่องนั้นเรื่องนี้แลวทานก็แยมออกมา ถาอยูก็ไดกําลัง ไปก็ไดกําลัง อยูก็ดี ถาอยูไม
ไดกําลัง ไปไดกําลัง ไปก็ดี ถาอยูไมไดกําลัง ไปไมไดกําลัง อยูดีกวา ถึงสามสี่พักทาน
พูด 

นี่เรียกวาทานเปดโอกาสแลว เราก็มีโอกาสที่จะกราบเรียน การอยูก็ไดกําลัง แตหากวา
ทางวัดวาก็ไมคอยมีธุระอะไร และครูบาอาจารยมีความสะดวกสบายดี เกลากระผมก็



คิดอยากจะไปพักภาวนาชั่วกาลชั่วเวลาบาง (เราก็วางี้) อันนี้ก็แลวแตพอแมครูบา
อาจารยจะเห็นสมควรประการใด จากนั้นทานก็เปดทาง จะไปทางไหนละ นั่น เปดทาง
แลว เราตองฟงใหเต็มเม็ดเต็มหนวยเพราะทานจอมปราชญนี่ คิดวาจะไปทางโนน ๆ 
(เราก็วา) จะไปกี่องค (ทานถาม) ไปองคเดียว เออดีไปองคเดียว พระอยาไปยุงกับ
ทานนะ เขมขนนะตรงนี้ พระอยาไปยุงทานนะ ทานมหาทานไปองคเดียว ทานสบายไป
องคเดียว ใครอยาไปยุงทานนะ ทานก็ชวยรักษา 

พระเณรก็ไมเกี่ยวของกับเรา ไปไมไดถาทานวาอยางนั้นแลวใครจะฝนไปได หนึ่ง เราก็ดุ 
สอง ทานก็จะเขกเอาอีก เพราะมีที่พึ่งแลว พอแมครูอาจารยอยูนั้นแลว ก็ไปแหละเรา 
ไปก็ไมไปอยูไกลอะไรนักหนา อยาง ๑๕-๑๖ กิโล มาลงอุโบสถทัน ฉันจังหันเสร็จแลว
มาลงอุโบสถเสร็จเรียบรอยแลว อยากกลับเวลาไหนก็ได ผมไมสนใจกับเวล่ําเวลานะ 
บางทีค่ํา คุยกับทานจนกลางคืน บทเวลาจะไป หือ ไปเหรอ 

ไป...ดงทั้งนั้นนะ ดงเสือดงอะไรทั้งนั้นแหละ แตมันไมไดสนใจกับเสือกับอะไร ๕ กิโล ๖ 
กิโล บางแหง ๑๒-๑๓ กิโล บุกปาไปอยางนั้นแหละ มันเปนทางพอไปได ผมก็ไมจุดไฟ
นะ ไฟฉายก็ไมมี เดินไปอยางนั้นละ ภาวนาเรื่อย คือไมไดเปนกังวลกับเรื่องการไปกลัว
จะค่ําจะมืดอะไร ไมคิด วันอุโบสถปดกวาดลานวัดลานวาเสร็จเรียบรอยแลว หลังทํา
อุโบสถแลวขึ้นไปฉันน้ํารอนน้ําชากับทาน บางทีทานไมมีธุระอะไรก็พูดธรรมะ เราทราบ
เรายังไมกลับ จนกระทั่งทานขึ้นทางจงกรม เสร็จแลวถึงกลับ เอาแนไมไดเพราะเราไป
คนเดียวนี่ บางทีลงอุโบสถเสร็จเรียบรอยแลวเราก็กลับ นี่เปนประจํา บางทีก็หาหกวัน
มาทีก็มี เกี่ยวกับปญหาทางจิตใจก็มา หือ มาเหรอ(ทานวา) 

ทานพูดถึงเรื่องพระเณรวา การปกครองลําบาก เพราะนิสัยใจคอไมเหมือนกัน ผูหยาบก็
มี ผูละเอียดก็มี ผูหยาบนั้นแหละมันทับผูละเอียดใหไดรับความลําบากรําคาญหนักอก
หนักใจ ถาตางคนตางมุงอรรถมุงธรรมดวยกันแลวก็อยูดวยกันสะดวกสบาย เพราะคํา
วาธรรมแลวจะไมขัดกัน ไมกระทบกระเทือนกัน แตถาเปนโลกกับธรรม โลกก็หมายถึง
กิเลส กับธรรมมันกระเทือนกันได 



สถานที่อยูกับผูบําเพ็ญคือนักบวช เปนสถานที่อยูอันเหมาะสมกับผูตองการอรรถธรรม
และความสงบเยือกเย็น เพศก็อํานวย เมื่อมีอะไรกระทบกระเทือนกันบางเล็ก ๆ นอย ๆ 
ก็เปนเรื่องใหญโตขึ้นมา เหมือนกับผาขาวถูกเปอนนิด ๆ หนอย ๆ ก็แสดงใหเห็นความ
สกปรกนั้นเดนชัด ยิ่งกวาผาธรรมดาที่เกา ๆ แก ๆ อยูแลว ผิดกันอยางนั้นเอง 

เพราะฉะนั้นพระเราจึงตองระมัดระวัง เร่ืองการกระทบกระเทือนกันนี้เปนภัยตอกันมาก
และกระเทือนทั่วทั้งวัด ไมใชเปนของดีเลย เมื่อแสดงออกประการใดที่เห็นวาไมถูกไมดี 
รีบระงับดับมันทันทีทันใด สมกับผูมาฆากิเลส มาระงับดับกิเลส อยางนั้นอยูดวยกันได 
มีมากมีนอยก็ไมขัดของ เวลานี้ยนเขามา ๆ จนแทบจะไมมีเกาะมีดอน 

ขอใหทุกทานไดเขาใจเอาไวคําพูดอยางที่พูดนี้ไมเปนความผิด คือมันยนเขามา ๆ จน
แทบจะไมมีเกาะมีดอน ก็คือ ถูกโลกหนึ่ง เอา ขยายออกไปใหชัดเจนก็คือ ความโลภ ซึ่ง
เปนกิเลสตัวหยาบชาลามก มันเหยียบย่ําทําลายจิตใจกายวาจาพระเณรของเรา 
เหยียบเขาไปทุกวัน ย่ําเขามาทุกวัน ความเห็นแกอรรถแกธรรม การบวชเขามาดวย
เจตนาเบื้องตนเพื่อจะชําระสะสางกิเลส เมื่อถูกความโลภเหยียบย่ําทําลายเขาไป 
เจตนาเหลานี้ก็คอยอับเฉาลงไป ๆ จนกระทั่งไมมีเหลือ พระทั้งองคมีแตความโลภเต็ม
ตัว 

ความโลภกับความโกรธ กับความหลง นี้เปนสหายกัน เหมือนกับไมตนเดียวแลวมีกิ่ง
กานแตกออกไป เปนความโลภ ความโกรธ กิ่งใหญกิ่งนอยมีแตเร่ืองของกิเลสออกจาก
โมหะ มันครอบงํามากผิดปกติ ทีนี้เกาะดอนก็ไมมีที่จะใหเกิดความชุมเย็น เพราะธรรม
ไมมี มีแตความโลภ แลวอยูกันจํานวนมากนอยก็ตองเปนกกเปนเหลา เปนเราเปนทาน 
เปนเขาเปนเรา เขากันไมสนิท เลยเปนพวกเปนพองเปนแตกเปนราวไป 

อยางนั้นมันดีที่ไหน มันไมใชธรรมของพระพุทธเจา มันเรื่องทําลายธรรมของพระพุทธ
เจาใหสิ้นไปหมดไป เพราะฉะนั้นจึงวาเกาะดอนจะไมมี ยนเขามา ๆ ผูที่มุงตอการ
ประพฤติปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรม ดวยเจตนาหวังบุญหวังกุศลหวังมรรคผลนิพพาน
จริง ๆ นี้จึงมีจํานวนนอยมาก จึงเทียบกับวาเกาะอันเล็ก ๆ อยูในทามกลางมหาสมุทร 



ทีนี้เมื่อยนเขามาถึงตัวพวกเรานี้ อาการทุกสัดทุกสวนที่แสดงออกไปนั้นเปนเหมือน
มหาสมุทร เกาะที่ควรจะใหไดรับความรมเย็นคือสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียร นี้ เรา
มีมากมีนอยเพียงไร หรือมีตั้งแตมหาสมุทรมหาสมมุติมหานิยมมันครอบไปหมด จน
กระทั่งไมมีเกาะ คือความรมเย็นแหงธรรมใหไดพออยูพอเย็นอกเย็นใจบาง มีหรือไม
ภายในใจของเรา ใหพากันคิดใหดี 

ในวงวัดก็เปนอีกอยางหนึ่ง เรียกวาเปนเกาะอันหนึ่ง แตละวัด ๆ แตละวงของกรรมฐาน
ก็เปนเกาะอันหนึ่ง ๆ คําวากรรมฐาน จะเปนวัดอะไรก็ตามที่แสดงตนวาเปนพระ
กรรมฐาน แตเมื่อถูกความโลภ โลเลในโลกามิส หลงไปตามโลกตามสงสาร มันเผาเขา
มา เหยียบย่ําทําลายเขามา ๆ พระเณรจะมีจํานวนนอยก็เหมือนกันกับซากไมที่ถูกไฟ
ไหม ดําเปนตอตะโกเขามาเรื่อย ๆ เหมือนเขาเผารั้วเผาสวนเผาไรเผานาเขานั่นแหละ 
หาตนไมจะยืนตนชุมเย็น ใบดกหนา ใหไดรับความรมเย็นเปนสุข มีจํานวนนอย นี่ละยน
เขามา ยนเขามาวัดนั้น ยนเขามาวัดนี้ ก็เปนลักษณะเดียวกัน 

ถาความโลภไดเขาในสถานที่ใดก็เปนไฟลามทุม ไหมไปหมดทั้งลําเปนลําตาย ใหพากัน
เห็นภัย สิ่งเหลานี้หากวาจะทําโลกใหมีความรมเย็นเปนสุขได ดังความสําคัญมั่นหมาย
ของโลก ที่พอใจกระเสือกกระสนกันยิ่งนักนี้แลว โลกจะตองเต็มไปดวยความรมเย็นเปน
สุข มีแตความสงาผาเผย เปนสุขทั้งกลุมใหญกลุมนอย แตนี้เปนเพราะเหตุไร สิ่งเหลานี้
มีมากเทาไรตามความตองการของโลกที่มุงกันขวนขวายกัน แตแลวกลับเปนฟนเปนไฟ
เผาโลกเผาสงสารใหเห็นประจักษตาประจักษใจเราอยูทุก ๆ วันนี้ 

ฉะนั้นเราจงเห็นโทษในสิ่งที่กลาวมานี้ใหถึงใจ และเห็นคุณคาแหงธรรมดังที่พระพุทธ
เจาทรงสั่งสอนไวแลวดวยความรูจริงเห็นจริง เพราะทรงปฏิบัติมาโดยถูกตองแลวนั้นมา
เปนหลักใจ เปนหลักชัย สมกับวา พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เอาทั้งองคแหงความบริสุทธิ์
ของพระพุทธเจา ทั้งปฏิปทาที่ทรงพาดําเนินมาแลวอยางใด ทั้งพระโอวาทที่ทรงสั่งสอน
ไวแลวทุกแงทุกมุมนั้น นอมเขามาสูจิตใจ ใหใจไดยึดไดถือในหลักคุณสมบัติอัน
ประเสริฐทั้งสามประเภทนี้ เราจะมีความรมเย็นเปนสุขภายในจิตใจ 



ใจเปนสิ่งประเสริฐมากที่สุด ไมมีสิ่งใดเสมอในโลก เมื่อไดรับการฝกฝนอบรมหรือ
ทรมานใหเต็มที่เต็มฐาน บรรดากิเลสประเภทตาง ๆ ทั้ง ๆ ที่หยาบชาลามก ที่ดื้อดาน
หาญธรรมที่สุด ก็ไมสามารถที่จะตอสูกับอรรถกับธรรม คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาเปนตน 
ที่พระองคทานมอบใหแลวนี้ เปนศาสตราวุธไปไดเลย ตองฉิบหายวายปวงไปหมดไมมี
สิ่งใดเหลือ ใหยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทานี้ขึ้นตอสู เราจะไดเห็นสิ่งที่ประเสริฐดังที่พระ
พุทธเจาวาประเสริฐ 

ธรรมเปนของประเสริฐ ทานวา คําวาธรรมไดแกอะไร เมื่อธรรมกับใจเขากลมกลืนเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันแลว เราพูดวาใจก็ขัด ถาวาธรรมทั้งดวงนั้นเหมาะสม นั่นแหละคือผู
ไดธรรมประเสริฐ เมื่อจิตไดสิ้นแลวจากสิ่งลามก อันเปนสิ่งที่ต่ําชาเลวทรามทั้งหลาย 
ไมมีอยูภายในจิตใจแลว ใจเปนธรรมชาติประเสริฐไดโดยลําดับ ๆ และโดยลําพังตัวเอง 

หลักการปฏิบัติเพื่อความรูแจงเห็นจริงตามหลักศาสดาที่สอนไว ไมมีหลักใดจะยิ่งไป
กวามัชฌิมาปฏิปทา จึงขอใหทานทั้งหลายทุก ๆ องคยึดไวเปนหลัก ฝากเปนฝากตาย
กับพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ฝากเปนฝากตายไวกับมัชฌิมาปฏิปทา โดยมี
ความเพียรเปนเครื่องหนุนหลัง นี่แหละหลักยึดของใจ นี่ถาวาเปนสําเภาใหญที่จะขี่ขาม
มหาสมุทร ก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี้แล 

สิ่งทั้งหลายที่เราเคยผานมาแลวดวยกัน เคยพบเคยเห็น เคยสัมผัสทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิ้น ทางกาย ตลอดความคิดความปรุงทางใจ เหมือนโลกทั่ว ๆ ไปที่เขาสัมผัส
สัมพันธมาแลว มันก็เปนเหมือนโลกนั้นแหละ ไมมีอันใดที่จะยิ่งหยอนหรือวิเศษยิ่งกวา
โลกไป สิ่งวิเศษกวาโลกก็คือธรรม การทวนกระแสของโลกมาประพฤติปฏิบัติธรรม ดวย
ความเอาจริงเอาจัง ฝากเปนฝากตายตออรรถตอธรรมนี้ ชื่อวาดําเนินตามรองรอย หรือ
ตามเสด็จพระพุทธเจาดวยอํานาจแหงประโยคความเพียร นี่เราจะเปนไปเพราะความ
รมเย็นเปนสุขภายในจิตใจ 

เราปฏิบัติผมพูดตามความจริงที่ไดปฏิบัติมา ตั้งแตออกปฏิบัติมาตั้งแตพรรษา ๗ ปนี้ก็
พรรษา ๔๕ กี่ปแลวคิดดูซิ เรงประพฤติปฏิบัตินับตั้งแตกาวออกทีแรก แมเรียนหนังสือ



อยูก็ไมเคยลดละการจิตตภาวนา ทํามาอยูเร่ือย ๆ อยางลับ ๆ ไมใหใครรู เพราะเรามี
ความสมัครรักชอบในจิตตภาวนามาแตกาลไหน ๆ 

ตั้งแตเร่ิมบวชทีแรกเห็นพระกรรมฐานทานมาพักวัด เชนวัดโยธานิมิตร หนองขอนกวาง 
กรมทหารอุดรฯนี้ เพราะเราอยูวัดนั้น เราบวชที่วัดนี้ เมื่อทานมาพักอยูที่ใดเราตองไปถึง
กอนแหละ ไปคุยธรรมะธัมโมกับทาน ทานพูดนาฟงจับใจไพเราะ ทําใหซึ้งในจิตใจ นั้น
ละเปนเหตุใหฝงภายในจิตเขาโดยลําดับ ๆ ใหเกิดความรักชอบในทางดานปฏิบัติ จน
กระทั่งไดออกปฏิบัติเสียจริง ๆ 

แมในขณะที่เรียนก็มีความสัตยความจริงตั้งไวเพื่อไมใหเคลื่อนคลาด เรียนก็เรียนเพื่อรู 
รูแลวจะออกปฏิบัติ ความคิดเชนนี้ไมใหลบเลือน ไมทําลายความสัตยความจริงของตน
เอง จนถึงวาระสุดทายที่หมดคําอธิษฐาน ไดแกสอบเปรียญ ๓ ประโยคจบสิ้นลงไปแลว 
จะออกปฏิบัติโดยถายเดียวเทานั้นไมเปนอื่น จะไมยอมเรียนชั้นใด ๆ ตอไป แมจะมี
ความขยันหมั่นเพียรไมเกียจครานในการเรียนอยูก็ตาม แตคําสัตยเปนสิ่งที่ใหญโตมาก
ยิ่งกวาความขยันหมั่นเพียรเพื่อเรียนเหลานั้นอีกมากมาย จึงตองทําลายคําสัตยไมได 
จากนั้นก็ออกปฏิบัติ 

นี่ดู..เคยไดเลาคําอธิษฐานใหหมูเพื่อนฟง ไดฟงทั่วกันหรือไมทั่วก็ไมทราบ ผมเคยพูด
ในเวลาเรื่องไปสัมผัส ที่วาพักที่วัดบรมนิวาสนี้แหละ ตอนนั้นสมเด็จพระมหาวีรวงศ 
องควัดพระศรีมหาธาตุ ทานเปนราชกวี ทานออกไปตางจังหวัด เราอยากจะออกเปน
กําลัง จนกระทั่งมองดูเหมือนกับวาใบไมอะไร ๆ ก็ดี…เหลืองไปหมด คนในกรุงเทพ 

นี่เราพูดตามความจริง มันเหมือนไมมีคุณคาอะไรเลยในกรุงทั้งกรุงที่อยากจะอยู อยาก
จะมีความชมเชย อัศจรรยสิ่งนั้น อัศจรรยสิ่งนี้ ไมมีเลย มีแตความสัตยนี้จะขาด
ถายเดียวเทานั้น ถาเราไมออกแลวใหเราตายเสียดีกวาเทานั้น มีแตอยากจะออก
ถายเดียว มองดูอะไรมันเหลืองไปหมด เหมือนกับวามันหมดคุณคา ยังเหลือแตคําสัตย
เทานี้ ถาลงคําสัตยไดขาดแลวใหตายเสียดีกวา 

พอดีเปนโอกาสสมเด็จที่เปนอาจารยทานเปนราชกวีไปตางจังหวัด เราตั้งสัจอธิษฐาน
ในคืนวันนั้น เพราะทานบังคับ เราก็เห็นใจทาน ทานเจตนาหวังดีตอเรา ยังไมใหออก ให



เรียนจบ ๖ ประโยคเสียกอนแลวคอยออก(ทานวายังงี้) เราไมพูด พูดไมไดพูดไมออก 
เพราะ ๖ ประโยคก็ไมใหญโตยิ่งกวาคําสัตย จะไดรอยประโยคก็ตามถาลงคําสัตยได
ขาดไปแลว รอยประโยคก็คือเอามาประดับคนตายนั่นเอง จิตมันลงขนาดนั้นนะ จะ
ออกถายเดียวเทานั้นไมมีอยางอื่น แตจะขอไปดวยมารยาทอันดีงาม ไมแบบผลุนผลัน 
ไมแบบทิฐิมานะ ไมแบบถูลูถูกังดื้อดานไปอยางนั้น หากจะหาออกดวยวิธีที่เหมาะสม
จนไดเราคิดไว 

กลางคืนก็ตั้งสัจอธิษฐาน คือเราก็ภาวนาอยูทุกคืนนี่ เราไมเคยละนี่นะ พอไหวพระ หมู
เพื่อนนอนหลับหมดแลวเราก็ไหวพระสวดมนตเสร็จเรียบรอยแลว ตั้งสัจอธิษฐานวา ถา
หากวาขาพเจาจะมีอํานาจวาสนาบุญญาภิสมภาร สามารถที่จะบรรลุธรรมถึงขั้นอรหัต
ภูมิ พนจากทุกขโดยถายเดียวแลว ในขณะที่ออกไปประพฤติปฏิบัตินี้ การไปของ
ขาพเจาก็ขอใหไปดวยความสะดวก และคําฝนนี้ก็ขอใหแสดงเปนคําฝนที่อัศจรรยอยาง
ยิ่ง สมกับภูมิที่เราปรารถนาก็คืออรหัตภูมิ การไปก็ขอใหไปดวยความสะดวกและได
สําเร็จดวยตามความมุงหมาย 

นิมิตในคําฝนนี้ขอใหแสดงเปนความอัศจรรยอยางยิ่งที่เราไมเคยไดเห็นมากอนเลย นี่
ขอหนึ่ง ขอสอง เมื่อออกไปแลวการปฏิบัติไมเปนไปตามนั้น ก็ขอใหนิมิตนี้ลดลงมาตาม
ขั้นภูมิแหงความไมสมหวัง หรือจะสมหวังเพียงขั้นใด ๆ ก็ขอใหแสดงบอกในนิมิตนั้น 
ขาพเจาจะถือนิมิตนี้เปนหลักเกณฑสําคัญ สาม ออกไปแลวไมไดเร่ืองไดราวอะไร หรือ
ไมไดออกไปเลย ถึงออกไปก็ไมไดเร่ืองไดราวอะไร ขอใหฝนอยางเลวทรามที่ไมนาดูเลย 
หรือวาดูไมไดเลย ตั้งสัจอธิษฐาน สัจอธิษฐานทั้งสามประเภทที่ขาพเจาไดตั้งไวนี้ จะ
ออกทางดานภาวนาก็ตาม จะออกทางคําฝนก็ตาม ขาพเจายินดีรับทั้งสองประเภท 
เพราะเราก็ภาวนาอยูทุกคืน ๆ ไมเคยละ 

ตอจากนั้นก็เขาที่ภาวนาเปนเวลานานชั่วโมงกวา ๆ ก็ไมไดเร่ืองอะไร ก็เลยลมตัวนอน 
ประมาณสักเที่ยงคืนกระมัง เพราะสวดมนตไหวพระอยูก็นาน ตั้งสัจอธิษฐานอยูก็นาน
พอสมควร ยังภาวนาอีก พอหลับไปเทานั้นปรากฏวาไดเหาะลอยขึ้นบนอากาศอยาง
คลองแคลววองไว เหาะรอบนครหลวง นครหลวงนั้นไมใชนครหลวงกรุงเทพนะ เปน
นครแหงความฝนอยางวานั่นแหละ เปนนครหลวงที่สงางามที่สุด ตึกรามบานชองนั้นไม



ไดสําเร็จดวยไมดวยหินดวยปูนดวยทราย เครื่องมุงอยางนี้ไมเปนสังกะสี กระเบื้อง 
เหมือนอยางเมืองหลวงในกรุงเทพเราเลย กลายเปนทองคําธรรมชาติเหลืองอรามไป
หมดทั้งเมืองนั้นเลย 

เราเหาะอยูบนอากาศมองลงมาจนเกิดความอัศจรรย โอโฮ เมืองอะไรทําไมถึงอัศจรรย
ขนาดนี้ มองดูที่ไหนมีแตความสงางาม แพรวพราวไปดวย..ไมทราบแสงเพชรแสง
พลอยแสงอะไรก็ไมทราบ เปนสิ่งที่อัศจรรยจนติดหูติดตาอยูจนกระทั่งทุกวันนี้ เหาะ
รอบพระนครถึงสามรอบนะ พระนครนี้ก็กวางมากจริง ๆ สุดสายหูสายตา แตคําฝนมันก็
รวดเร็ว เหาะรอบไปอยางรวดเร็วไดสามรอบ พอจบสามรอบแลวก็เหาะลงมา พอลงมา
ถึงที่ก็สะดุงตื่นขึ้นพอดี 

โอโห เกิดความกระหยิ่มยิ้มยองไมมีอะไรที่จะเทา เหมือนกับหัวใจนี้มันพองเทาภูเขา 
อยางไรเราตองสําเร็จแน ๆ ไมสงสัย นี่ความแนใจนะ การออกเราจะตองไดออกแน ๆ 
แลวจะตองสําเร็จดังความมุงหมายในจุดสุดทายที่เราตองการอยางยิ่งทีเดียว ความฝน
อยางนี้เราไมเคยมี ตั้งแตชีวิตของเราเกิดมาจนกระทั่งปานนี้ และสมกับที่เราตั้งสัจ
อธิษฐานใหเห็นของอัศจรรย เมืองหลวงเมืองนี้เปนเมืองอัศจรรยอยางยิ่งแลว เหลือง
อรามไปดวยเพชรดวยพลอย ไมมีเครื่องทัพสัมภาระแบบสรางดวยไมดวยหินดวยปูน
ดวยทรายนี้ไมปรากฏเลยนั่นซิ ไมวาจะหลังเล็กหลังใหญหลังขนาดไหน มันเหมือนกับ
หอปราสาททั้งนั้น เต็มไปดวยเพชรดวยพลอยดวยทองคําธรรมชาติ 

พอตื่นเชาขึ้นมาฉันจังหันเสร็จแลวเขากราบลาสมเด็จมหาวีรวงศ ติสฺโส อวน ทาน เออ 
ไปก็ดีไปชวยธรรมขิตญาณที่โคราชดวยนะ ทานวาอยางนี้นะ ใหไปชวยสอนหนังสือ ผม
ก็บอกวา เกลาก็จะไปทางนั้นแหละ (เราก็วาอยางนี้) แตไมไดบอกวาจะไปสอนหนังสือ 
ทานอนุญาตแลวเตรียมในเดี๋ยวนั้นเลย ไปทันรถไฟ รถไฟถึงแคโคราช ขึ้นรถไฟมา
โคราชคางคืนหนึ่งแลวเปดเลย จําพรรษาที่จักราช นั่นละที่นี่ออกนะ เราไมพูดละเรื่อง
สมเด็จทานสั่งอะไรตออะไร จดหมายยุง ทานเรียกตัวกลับกรุงเทพอะไรตออะไร 

จําพรรษาภาวนาก็เรงใหญ จิตก็เจริญ นี่พูดถึงทางภาคปฏิบัติของเรา ทีนี้จะพูดเรื่อยไป
เลย จิตก็เจริญขึ้นเรื่อย มาเสื่อมตอนหนึ่ง จึงไดเรงกันใหญ เรงกันเอาเปนเอาตายเขาวา 



จิตจึงคอยมีความเจริญขึ้นดวยสมาธิมีความแนนหนามั่นคงจนเปนที่แนใจ เอา จากนั้น
แลวก็นั่งตลอดรุงทีเดียว ฟาดมันลงอยางเต็มที่เต็มฐาน ผูกโกรธผูกแคนที่สุด ถาหากวา
เราไดผูกโกรธผูกแคนกับผูใด เหมือนอยางเราผูกโกรธผูกแคนใหความเสื่อมแหงสมาธิ
จิตของเรานี้แลว เราจะฆาคน ๕ ศพ ๑๐ ศพ โดยไมรูสึกตัวเลย เพราะแคนถึงขนาด แต
นี้มันก็เปนในเราเองก็ไมทราบจะฆาอะไร เพราะการฆามันก็ผิดธรรม 

เมื่อไดเรงภาวนาเขาถึงขั้นเต็มที่เต็มฐานเอาเปนเอาตาย เอาสัจธรรมคือทุกขสัจขึ้นเปน
ตัวตั้ง สมุทัยสัจขึ้นเปนตัวคลี่คลายดวยปญญา พินิจพิจารณาในขณะที่ทุกขโหมตัวมา
เต็มที่ ไมยอมใหมันถอยไปไดเลย เอา เปนก็เปน ตายก็ตาย ถาไมตายวันพรุงนี้เชาเปน
อรุณขึ้นมาใหม นั้นแลเปนเวลาลงเวทีกัน ถาตายกอนหนานั้นก็ใหตาย แตการถอยนี้
ถอยไปไมได เอา สาธุ ทุกขมีเทาไรขอใหแสดงเต็มที่ เพราะทุกขทานวาเปน อริยสจฺจํ 
ทุกขเปนของจริง เราเปนลูกศิษยตถาคตคนหนึ่งทําไมจะพิจารณาใหถึงความจริงดัง
พระพุทธเจาทรงสอนไวไมได เราจะตองทุมลงใหเต็มที่เต็มแดน ดวยสติปญญาศรัทธา
ความเพียรของเรา เอา ทุกขมีเทาไรขอใหแสดงขึ้นมา 

พูดแลวยกมือขึ้นเลยนะไมใชธรรมดา สาธุ ทุกขมีเทาไรขอแสดงใหขาพเจาเห็นทั้งหมด 
ไมวาจะทุกขทางกาย ไมวาจะทุกขทางใจ เพราะเปนสัจธรรมดวยกัน ขาพเจาจะ
พิจารณาใหรูแจงเห็นจริง ดวยสติปญญาเต็มกําลังความสามารถของเรา หรือไมเชนนั้น
เราจะตายกับแนวรบนี้ ไมยอมถอยหลัง 

พอวาอยางนั้นจิตก็หมุนติ้ว ๆ ทุกขเกิดขึ้นเทาไร เทียบเคียงกันทุกสัดทุกสวน ทุกขที่ตรง
ไหนมีมากจับจุดนั้นไว เชน ทุกขที่หัวเขาพูดงาย ๆ หัวเขามันจะแตก หัวเขานี้มีอะไรอยู
ในนี้ มันแยกกัน หนังหรือมันเปนทุกข หนังหุมหัวเขานี้หรือเปนทุกข ดูหนังแลวก็ดูทุกข 
ทุกขมันเปนสภาพหนึ่ง หนังเปนสภาพหนึ่ง หนังมีมาตั้งแตวันเกิด ทําไมทุกขในหัวเขา
เพิ่งเกิดขึ้นมาตอนเรานั่งภาวนานี้ ถามันเปนอันเดียวกันจริง ๆ แลวทําไมทุกขจึงไมมีมา
ตั้งแตวันเราเกิดที่หัวเขานี้ คือเราถือเอาจุดใดจุดหนึ่งที่มันเดนกวาเพื่อน ถือเอาจุดนั้น
เปนจุดสนามรบ เปนเปาหมายของการพิจารณา แยกเขาไปถึงเอ็น ถึงกระดูก อันไหน
มันก็เหมือนกัน ๆ ดูสภาพแหงทุกขก็เปนความจริงอันหนึ่ง 



คือเราพิจารณาตรงไหนจิตมันจอ ๆ ๆ นะ คือไมมีถอย ถอยไมไดเวลานั้น เมื่อเราไดทุม
ลงเต็มที่แลวเราจะถอยจิตออกมาดวยความออนแอไมได ตองสู เอา ขาดก็ขาด กิเลสไม
ขาดใหลมหายใจมันขาด มีอยูสองอยางเทานี้ พอแยกแยะกันไปหลายครั้งหลายหน ตล
บทบทวนดวยสติปญญาไมทอไมถอย มันก็ทําใหเกิดความเขาอกเขาใจ คลี่คลายดู 
หนังก็สักแตวาหนัง เนื้อสักแตวาเนื้อ เอ็นสักแตวาเอ็น กระดูกสักแตวากระดูก 
ทุกขเวทนาสักแตทุกขเวทนาเทานั้น ทีนี้จิตเลยสักแตวาจิต ตางอันตางจริง เมื่อตางอัน
ตางจริงแลวทุกขเวทนาหายวูบ หมดไป จิตลงผล็อย เงียบ เห็นชัดรูชัด เงียบเลยที่นี่นะ 
เหอ อยางนี้เทียวเหรอ 

ทุกขที่กําลังโหมตัวอยูเหมือนจะสงเปลวถึงเมฆนูน ดับลงดวยอํานาจแหงมรรคคือสติ
ปญญา นั่นประการหนึ่ง เทาที่เราไดเคยพิจารณามาตามความรูความเห็นของเราจริง ๆ 
ไมนําความรูความเห็นของผูหนึ่งผูใด และการปฏิบัติของผูหนึ่งผูใดมาทําในเวลานั้น 
เปนอุบายวิธีของเราเอง ผลิตขึ้นมาในขณะปจจุบัน เพราะความเอาตายสูจิตจึงไมถอย
หลัง เอา สูไมได เอา ตาย ไมตายไมถอย ไมตายใหรู จิตจึงเปนเหมือนจะออกแสงแพรว
พราว ๆ เพราะความกลาหาญ นั่นอันหนึ่ง 

พอทุกขดับลงไป เมื่อจิตจริง จิตก็จริง สักแตวาจิตเทานั้นเปนอยางอื่นไปไมได เวทนาก็
สักแตวาเวทนา มันไมรูความหมายของมัน เหมือนไฟไมรูความหมายของตน ไมที่ถูกไฟ
ไหมนั้น ไมก็ไมรูความหมายของไฟ ไฟก็ไมรูความหมายของไม ทั้ง ๆ ที่ไหมเผากันอยู 
จิตเปนผูไปรูเร่ืองตางหาก จิตเปนผูไปหมาย วานั้นเปนสุข นี้เปนทุกขตางหาก พอ
พิจารณาเขาอยางจริงจังแลวมันถอนตัวเขามา ความสําคัญมั่นหมายถอนเขามา ๆ จน
เขาถึงจิต จิตก็เลยจริงตามจิต เมื่อจิตจริงตามจิต จิตก็ปลอยอาการทั้งหลายหมด 

จิตเราจะเรียกวารวมอะไรผมนี่พูดไมถูก จะอัปปนามันก็อัปปนาอะไรอยางนั้น มันเปน
เร่ืองที่กลาหาญที่สุด มันรวมดวยความกลาหาญ รวมดวยความรูรอบทุกสิ่งทุกอยาง
แลว นี่เรียกวาปญญาอบรมสมาธิ เรารูตรงนี้เองโดยไมตองไปเรียนไปถามผูใดแหละ 
ออ จิตสงบดวยแบบนี้ จิตสงบดวยปญญาอบรมสมาธิ คืออบรมใหเกิดสมาธิความแนว
แนลงไปจนกระทั่งรวมสนิท นั่นอันหนึ่ง 



ทีนี้เวลาพิจารณาไปหลายคืนหลายวันตอไปโนน มันมีแยกแยะอีกเหมือนกัน พอ
พิจารณาลงถึงความจริงแลวทุกขก็จริง เวทนาก็จริง คือทุกขเวทนาก็จริง กายแตละสวน 
ๆ ก็จริงตามสภาพของเขา จิตก็จริงตามสภาพของตน แตไมลงแบบที่เคยลง ไมลงอยาง
หายเงียบไปเลย จิตก็จริงอยูอยางนั้น แตทุกขเวทนาไมสามารถที่จะเขาไปครอบจิตนั้น
ใหเกิดความกระวนกระวายไดเลย แมทุกขเวทนาจะหนักแนนขนาดไหน เจ็บมากขนาด
ไหน จิตนั้นยิ้มไดอยางสบาย ๆ เพราะไมสามารถครอบจิตได นี่เราพิจารณาเปนไดสอง
แงนี้ เปนในแงใดก็คือความจริงเหมือนกัน จิตเปนความจริงของจิต เวทนาเปนความ
จริงตามเวทนา เรียกวาทุกขก็เปนทุกขสัจ สักวากาย สักวาเวทนา สักวาจิต นี่เปนอยู
สองอยาง 

แตที่สําคัญก็คือเร่ืองความอาจหาญนี้เดนมากทีเดียว สามารถทาทายไดเลย ในเวลา
ตายจะเอาทุกขเวทนาหนาไหนมาหลอกเราวะ ทุกขเวทนาเหลานี้เราทราบหมดแลว 
ทุกขเวทนาเหลานี้แลจะไปแสดงเวลาวาระสุดทายปลายแดน คือความตาย มันจะเอา
เวทนาหนาไหนมาหลอกเรา ก็เวทนาเหลานี้เรารูแลวดวยปญญา แลวแยกลงไปหาถึง
เร่ืองความตาย เอา อะไรมันตายที่นี่ คนลงไปหาความตายอยางจริงจัง เพื่อใหรูเหตุรูผล
แหงความตายความไมตาย แยกลงไป พิจารณาลงไป 

ดินเวลาสลายตัวลงไปแลวก็กลายลงไปเปนดินตามเดิม น้ําไปเปนน้ําตามเดิม ลมไป
เปนลมตามเดิม ไฟเปนไฟตามเดิม จิตผูที่กลัวตายก็เปนจิตอยางเดนชัดยิ่งสงาผาเผย 
จิตมันตายไดที่ไหนเมื่อเปนอยางนี้ โอย โกหกกัน เวลามันรูถึงจิตจริง ๆ แลวโกหกกันนี่
นะ คําวาโกหกเราไมไดหมายถึงวาใครแกลงโกหกกันนะ คือโลกแหงความไมรูจริงนั้น
แหละเหมือนกับวาโกหกกัน เมื่อเขาถึงความจริงมันไมมีอะไรตาย ความรูก็เปนความรูที่
เดนชัด นี่ตั้งรากฐานได 

จิตใจแนวแนตั้งแตคืนแรกที่นั่งตลอดรุงนั้นเลยวา เออ ตองอยางนี้ ทีนี้ไมเสื่อม เพราะ
เหมือนกับวามันถึงพักของมัน ทีนี้ไมเสื่อม ถึงจะไมกาวหนาก็ไมเสื่อมลงไปอีกแลว รูได
ชัด จากนั้นก็กาวขึ้นเรื่อย ๆ 



นี่การพิจารณาที่จะใหเกิดความกลาหาญชาญชัยแกตน สําหรับนิสัยของผมตองใช
ความเด็ดเดี่ยวอาจหาญตอสูกับทุกขเวทนา แตอยาไปคาด...ไมไดนะ อุบายวิธีที่เรา
เคยพิจารณาเมื่อวานนี้ แกไดเมื่อวานนี้ไดผล เราจะไปเอาอุบายเกานั้นเอามาแก มัน
กลายเปนสัญญาอดีตนะ แลวเลยเปนเรื่องอดีตมันไมไดผล ตองผลิตขึ้นมาในวง
ปจจุบัน จะเปนเหมือนเกานั่นก็ตามขอใหเกิดขึ้นในวงปจจุบัน เปนอันวาธรรมะปจจุบัน
แกสิ่งที่เปนปจจุบัน คือทุกขเวทนานั้นได เกิดขึ้นดวยอุบายใดใหเกิดขึ้นในขณะปจจุบัน 
ๆ 

เหมือนกับวาของเกาไมเอามาใช พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงแกไขกันดวยสติปญญา ให
เกิดขึ้นในปจจุบัน ๆ แกกันในปจจุบันโดยลําดับ ๆ มันทันกับเหตุการณ นี่จึงเรียกวา
ปญญา ปญญานี่กินไมหมด ถาลงไดเกิดแลวมันพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหาทางรอดจน
ได 

คนเราจึงไมไดโงอยูตลอดไปนะ เวลาถึงคราวจนตรอกจนมุมไมมีผูที่จะชวยเหลือแลว 
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ มันวิ่งเขามาถึงตัวคนเดียวนี้แหละ ชวยตัวเองอยางเต็มเหนี่ยว 
นั่นละจะไดเห็นกําลังความสามารถของตนอยางประจักษใจ 

นี่การทําความเพียรเราหนักตรงนี้ในสวนรางกาย รูสึกวาหนักตอนนั่งหามรุงหามค่ํานี่ 
เพราะไมใชเพียงคืนหนึ่งคืนเดียว ตั้งสิบกวาคืน หากไมติดตอกันเทานั้นเอง เวนสองคืน
บาง สามคืนบาง หกเจ็ดคืนบาง เอากันอยูอยางนั้น ทีนี้เวลานั่งธรรมดานี้สามสี่หาชั่ว
โมงนี้เวทนาไมปรากฏนะ เวทนาใหญที่จะมาเกิดไมปรากฏ มันชินแลวนี่ นั่งสามชั่วโมง 
สี่ชั่วโมง หาชั่วโมง ก็ไมเห็นทุกขเวทนาอยางที่มันเคยแสดงในเวลานั่งตลอดรุงมาแสดง
เลย นี่คือความเคยชินเปนปกติ นี่เปนการโหมมากทั้งดานรางกายและจิตใจ จิตใจก็เด็ด
มาก รางกายก็หักโหมมาก 

พอหลังจากนั้นเมื่อจิตไดหลักไดฐานแลวก็คอยไปเร่ือย ๆ จนกระทั่งออกทางดาน
ปญญา ทีนี้เปนแผนใหมขึ้นมาอีกที่นี่ ทางดานปญญานี่ไมหักโหมทางสวนรางกาย แต
หักโหมทางความคิดความพินิจพิจารณาทางดานปญญา ถึงกับนอนไมได มันหมุนติ้ว ๆ 
คือความเพลินในการพิจารณา เพลินในการถอดถอนกิเลสตัวนั้นตัวนี้ไปไดเปนลําดับ ๆ 



ถาตัวไหนยังถอนไมได พิจารณาจนใหเขาใจ เมื่อยังไมเขาใจอยูตราบใด นั้นแหละคือ
งานของเรามันจะปลอยวางไมได หมุนติ้ว ๆ นี่เพลีย เพลียมาก 

บางครั้งถึงตองไดยับยั้งในสมาธิ เอาพุทโธเขามาบริกรรม ถาไมพุทโธบริกรรมจิตมัน
หมุนติ้ว ๆ อยูกับงานคือการพิจารณานั้น จึงตองร้ังจิตเขามาหาพุทโธ บังคับใหกับพุทโธ
ถี่ยิบ นี่ก็ไมลืมนะ เผลอไมได คําวาเผลอมันก็พูดยากในจิตขั้นนี้นะ พูดไดพอหอมปาก
หอมคอก็วา พอเรารามือไมได รามือปบถึงงานนั้นแลว จึงตองไดเขมแข็งทางนี้ ตั้งสติ
บังคับใหอยูกับพุทโธ ๆ ถี่ยิบ จิตก็คอยสงบลง ๆ สงบลงเทาไรความเย็นมันก็เย็นขึ้นมา 
ๆ สบาย สบายขึ้น ๆ มีกําลังวังชาขึ้นมา 

พุทโธถี่ยิบ ๆ เขาไปจนกระทั่งคําวาพุทโธกับความรูเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแนว ทีนี้สงบ
เต็มที่มีความสบายเต็มภูมิ นี่แหละทานเรียกวาพักในสมาธิ เวลาทําการทํางานเหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลาแลวใหเขามาพัก ทานวาตรุณสมาธิอยางที่ทานกลาวไว ตรุณ แปลวา 
สมาธิยังออน พิจารณาแลวก็พัก แมสมาธิกลาแข็งก็ตามเถอะไมพักไมได ตองพัก 
สมาธิจึงเปนธรรมจําเปนอยางยิ่ง จะปลอยไมได 

เมื่อพักสมาธิอยางที่วานี้แลว พอจิตถอนออกมาเทานั้นแหละมีกําลังเต็มที่ เชนเดียวกับ
คนไดพักผอนนอนหลับ หรือรับประทานอาหารใหสบายแลวไปทําหนาที่การงาน เอา 
มีดพราเลมนั้นแหละ ไมทอนนั้นแหละ คนคนนั้นแหละ ฟาดลงไปซิ ขาดสะบั้นไปเลย 
เพราะคนก็มีกําลัง มีดก็ไดลับหินแลว กิเลสมันก็ตัวเทาเกา ไมทอนเกา ขาดสะบั้นไป
เลย นี่ละการพักทางสมาธิจึงเปนของจําเปนที่เราจะมองขามไปไมได 

เมื่อถึงคราวมันออนเพลียเขามาแลวตองยับยั้งทางสมาธิ จะขาดจะเสียเวล่ําเวลาก็ให
เสียไป เชนเดียวกับเราเสียเวลาในการรับประทานอาหาร พักผอนนอนหลับ เสียไปเพื่อ
ไดกําลังวังชาที่จะประกอบหนาที่การงานตอไปอีก นี่เสียกําลังในการพักสมาธิ จะไมได
แกกิเลสตัวใดก็ตาม แตเปนการเพิ่มพลังของจิต เพิ่มพลังของปญญา ใหออกพินิจ
พิจารณาไดเต็มสติกําลังของตน แลวพิจารณาสิ่งใดก็ขาดสะบั้นไปเลยที่นี่ ผิดกับเราไม
พักเปนไหน ๆ อารมณทางดานสมาธิเปนสิ่งที่สําคัญอยูมากทีเดียว 



คือธรรมดาจิตมันตองเพลินพิจารณาแกกิเลสประเภทตาง ๆ เพลินในการแก เพราะแก
อันใดแลวมันรูไดชัดวาอันนี้ขาดไปแลว อันนั้นขาดไปแลว อันนี้ขาดไปแลว เร่ือย ๆ มันก็
ยิ่งเพลินคุยเขี่ย เวลากิเลสแตละอยาง ๆ ขาดไปนี้ พอมันขาดไปแลว ยังมีอะไรอีก นี่งาน
มันคุยเขี่ยนะที่นี่นะ พอไปเจอแลวก็ฟาดกัน เรียกวารบกัน ฟาดฟนหั่นแหลกกัน พอ
กิเลสตัวนี้ขาดไป วางงาน คําวาวางงานคือกิเลสไมปรากฏตอนนั้น ที่นี่คุยเขี่ย คุยเขี่ย
ขุดคนหาเหตุหาผลวากิเลสมันอยูที่ตรงไหน นั่นก็คืองานอีกเหมือนกัน พอเจอเขาเทา
นั้นละที่นี่ เอาอีกแลว 

เพราะคําวาแพนี้ไมมี จิตถึงขั้นนี้แลวคําวาแพไมมี นอกจากใหตายเทานั้น ไมตายตองรู 
มีสองอยางเทานี้ คําที่จะแพนี้ไมมี เพราะฉะนั้นจึงเรียกวาความเพียรกลา ในครั้ง
พุทธกาลทานเรียกวามหาสติมหาปญญา ทํางานโดยอัตโนมัติ คิดปรุงพินิจพิจารณา
ดวยสติปญญาโดยทางอัตโนมัติ ทานเรียกวามหาสติมหาปญญา สมัยปจจุบันของเรานี้
เราเปนพระปา ๆ เถื่อน ๆ อยางที่เราเปนนี้ เราพูดขนาดหรือพูดเพียงวาสติปญญา
อัตโนมัตินั้นพอแกฐานะของพวกเราแลว อันนี้ก็เหมาะสม ทั้ง ๆ ที่ความจริงก็เหมือนกัน
นั่นแหละกับคําวามหาสติมหาปญญา แตมันสนิท 

เราพูดนี้มันถนัดดีตามอัธยาศัยของเราและสมัยปจจุบันนี้โลกมันเปนอยางนั้น เอาของดี
ใหมันไมเอาแหละ เอาแกวเอาแหวนใหมันลิงมันไมสนใจ ถาเอามะขามใหมันแลวกั๊บ ๆ 
นี่โลกทุกวันนี้เปนอยางนั้น คําวามหาสติมหาปญญานี้พูดใหโลกฟงก็เหมือน ยื่นเพชร
ยื่นพลอยใหลิงนั่นแหละ มันไมสนใจ พอยื่นมะขามใหมันมันชอบ เพราะฉะนั้นโลกมัน
เปนอยางนั้น เราเรียนเพื่อความรูความฉลาด ทําไมเราจะปฏิบัติตอโลกใหเหมาะไปไม
ได ใครจะฉลาดเหนือพระพุทธเจาไดเหรอ ในโลกนี้ใครฉลาดเหนือพระพุทธเจามีเหรอ 
เราเปนผูปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจา เปนลูกศิษยที่มีครู ทําไมจะไมฉลาดตอ
การปฏิบัติแกโลกแกสงสารเลา 

เพราะฉะนั้นจึงขอใหทุกทานตั้งอกตั้งใจ อยาเห็นสิ่งอื่นใดเปนสิ่งที่มีคุณคายิ่งกวาอรรถ
กวาธรรมนี้ไมมี มีธรรมนี้เทานั้นที่จะเปนที่อบอุนเปนที่ม่ันใจ เปนที่พึ่งเปนพึ่งตายไดทุก
กาลสถานที่ ทั้งอดีตอนาคตปจจุบัน ไมนอกเหนือไปจากธรรมที่เราพยายามบึกบึนใหได
เปนสมบัติของเรา เปนที่พึ่งของเราไปโดยลําดับ ๆ จนกระทั่งถึงเขามหาสมบัติ ไดแก



ความหลุดพนโดยประการทั้งปวง นั้นเรียกวาอกาลิกจิต อกาลิกธรรม หมด เร่ืองสมมุติ
ไมเขาไปเกี่ยวของ 

ใครจะวาอะไรประเสริฐ เราเคยไดยินมาแลวเรื่องสมมุติ ประเสริฐตั้งแตคําพูดของคน 
ประเสริฐแตลม ธรรมชาตินั้นมันไมประเสริฐ ถาหากมันประเสริฐจริง ๆ คนผูเขาไปเกี่ยว
ของกับสิ่งที่ประเสริฐนั้นรอนหาอะไร มันก็ตองเย็นไปตามซิ มันไมไดเย็น โลกเสกสรรปน
ยอ โลกจอมปลอม ธรรมจึงเปนของจริง พิจารณาใหเขาถึงความจริง จิตก็กําลังปลอม
อยูดวยกิเลสซึ่งเปนของปลอม แกกิเลสซึ่งเปนของปลอมออกดวย ศีล สมาธิ ปญญา 
ศรัทธาความเพียรของเรา ใหเต็มเม็ดเต็มหนวยเต็มที่เต็มฐาน สังหารกิเลสทั้งหลาย
เหลานี้ออกหมดแลว นั้นแลคือวิมุตติ 

เราจะไปหาวิมุตติที่ไหน มันหลุดพนออกจากตรงไหน หลุดพนที่ตรงไหน นั้นแลคือ
วิมุตติ แตกอนไมไดเปนวิมุตติ คืออะไร สมมุติก็ไดแกกิเลสครอบหัวใจอยูนั้นเอง พอ
ฟาดฟนหั่นแหลกกิเลสออกดวยมัชฌิมาปฏิปทาแลว นั้นแลคือวิมุตติ ขอใหหลุดพน
เถอะ อยูที่ไหนดีหมดนั่นแหละ วิเศษทั้งนั้น ไมวาจะอยูบนฟาบนอากาศ ใตน้ํา บนบก 
นอนยืนเดินอยูที่ไหน มันก็หลุดพนอยูโดยหลักธรรมชาติ เพราะธรรมชาตินี้ไมมีอิริยาบถ 
ไมมีกาลไมมีสถานที่ ขอใหหลุดพนเถอะอยูไหนสบายหมด 

เอาละเอาแคนี้กอน 

 


