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เทศนอบรมพระและฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมือ่ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๒๔

โอวาทปาฏิโมกข
วันนีเ้ ปนวันทีเ่ ราทัง้ หลายระลึกถึงธรรมดวงประเสริฐ
พระพุทธเจาเปนผู
ประเสริฐ พระธรรมเปนธรรมทีป่ ระเสริฐ พระสงฆสาวกของพระพุทธเจาที่พรอมกันมา
สันนิบาตในสํานักของพระพุทธเจาซึง่ คลายวันนีน้ น้ั จํานวน ๑,๒๕๐ องค ลวนแตเปน
องคประเสริฐทั้งสิ้น หาที่ตองติไมได ใจของเราไดทมุ เทลงไปในธรรมชาติทป่ี ระเสริฐวัน
นี้ นับวาเปนสิรมิ งคลแกจติ ใจของเราอยางยิง่ เพราะชุม ชืน่ ดวยพระธรรมดวงเลิศ คือ
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
การทําประทักษิณสามรอบนัน้ คือการทําความเคารพตอพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆ มีองคพระประธานเปนสักขีพยานวา คือองคแทนศาสดา ในครั้งพุทธกาลทาน
ถือการเดินทําประทักษิณ คือเดินเวียนขวาสามรอบเปนการเคารพ ถือการยืนเปนการ
เคารพ เพราะฉะนัน้ เวลาพระยืนอยู แตพวกญาติโยมนั่งอยู จึงหามแสดงธรรม ถายืน
ตองยืนดวยกัน นั่งตองนั่งดวยกัน เพราะฉะนัน้ การทําประทักษิณสามรอบซึง่ บางทาน
อาจจะไมเขาใจ นัน่ คือแสดงกิรยิ าความเคารพดวยการทําประทักษิณ นีค่ อื ความเคารพ
เปนอาการแหงความเคารพอาการหนึง่ ซึง่ แสดงในวันเชนนี้ เพื่อทานทั้งหลายไดทราบ
เอาไว
พระที่เราทั้งหลายระลึกถึงทานนี้ เปนพระทีป่ ระเสริฐ ประเสริฐกวาทุกสิ่งทุก
อยางในสามโลกธาตุน้ี ไมมีสิ่งใดเสมอเหมือน ผูท ก่ี า วเขาถึงธรรมอันประเสริฐ จึงเรียก
วาเปนผูป ระเสริฐ จิตใจเขาถึงธรรมอันประเสริฐไดโดยสมบูรณ ธรรมอันประเสริฐนัน้
ยอมปรากฏที่ดวงใจ ใจกับธรรมเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน เพราะฉะนัน้ เวลาทาน
ปรินิพพานแลว จึงไมอาจจะพูดไดวาจิตของทานบริสุทธิ์หรือพูดไดวาจิต เพราะผาน
จากสมมุติไปแลว
สมมุติคือธาตุขันธ ไดแกสกลกาย เมื่อมีสกลกายอันเปนสมมุติที่อาศัยกันอยูกับ
จิตที่เปนวิมุตติหลุดพนไปแลวนั้น จึงเรียกวาจิตบริสทุ ธิ์ เรียกทานวาเปนพระอรหันต
พอผานจากขันธนี้ไปแลว ไมมีสมมุติใดๆ เขาเจือปนกับจิตดวงนั้น จิตดวงนัน้ เปนธรรม
ทั้งแทง เปนธรรมทั้งดวง จึงไมเรียกวาจิตอีก และคําวาปรินพิ พานนัน้ ก็หมายถึงเรือ่ ง
สมมุติไดดับสนิทไปหมดแลวไมมีชิ้นเหลือ ไมเหมือนทานที่ยังครองขันธอยูทั้งที่จิต
บริสทุ ธิ์ แตกอนดับเฉพาะกิเลสภายในใจ พอธาตุขนั ธสลายลงไปสูส ภาพเดิมของตน
แลว นัน้ เรียกวาปรินพิ พานคือดับหมด กิเลสก็เปนอันวาดับไปแลวตัง้ แตขณะตรัสรูแ ละ
เขาสูแ ดนนิพพาน
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ขณะบรรลุธรรม ถึงขั้นสุดยอดแหงธรรมแลว วาระสุดทายขันธก็สลายไป หมดความรับ
ผิดชอบกันเพียงเทานั้น
สภาพของขันธก็มีธาตุสี่ ดิน น้าํ ลม ไฟ เปนสิ่งที่มองเห็นไดชัด สลายตัวลงไปสู
สภาพเดิมของตน จิตที่บริสุทธิ์ผานออกไปแลวจึงไมเรียกวาจิตไดอีก ธรรมชาติทเ่ี รียก
ไมไดนี้แลที่เราทั้งหลายไดกราบระลึกอยูทุกวันวา พุทธฺ ํ สรณํ คจฺฉามิ คือ ธรรมชาตินี้
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี้พูดตามอาการจึงมีสามรัตนะ เมื่อเขาถึง
ความบริสทุ ธิเ์ ต็มทีแ่ ลว กลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลว ทั้งพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ ที่เปนอาการ รวมเขาสูธ รรมดวงเดียว
แตอยางไรก็ตามเมื่อโลกสมมุติยังมีอยู ธาตุขันธของเรายังมีอยู ตองระลึกถึงทั้ง
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ สิง่ ทีร่ ะลึกนัน้ แลเปนธรรมชาติทป่ี ระเสริฐ มีอยูตลอด
กาลเวลาไมไดสูญสิ้นไปไหน แตมิไดมีอยูแบบสมมุติทั้งหลาย และมิไดสูญแบบสมมุติ
ทัง้ หลาย แตทรงอยูแบบนอกสมมุติ คือ แบบวิมตุ ติลว นๆ สมมุติเอื้อมไมถึง
วันทีท่ า นประทานพระโอวาทปาฏิโมกขนน้ั เรียกวา วิสทุ ธิอโุ บสถ คือ ประทาน
พระโอวาทแกพระอรหันต ๑,๒๕๐ องคซง่ึ เปนผูบ ริสทุ ธิล์ ว นๆ จึงเรียกวาวิสทุ ธิอโุ บสถ
แสดงแกทา นผูบ ริสทุ ธิล์ ว นๆ ในเนือ้ ความแหงพระโอวาททีแ่ สดงนัน้ ทานแสดงไววา
สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไมทาํ ความชัว่ ทัง้ ปวงหนึง่ กุสลสฺสปู สมฺปทา การยังความ
ฉลาดใหถึงพรอมหนึ่ง สจิตฺตปริโยทปนํ การทําจิตของตนใหผองใสจนกระทั่งถึงความ
บริสทุ ธิห์ นึง่ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ นี้คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลายซึ่งสอนเปน
แบบเดียวกันอยางนี้
จากนั้นทานก็บรรยายขยายความออกไปวา อนูปวาโท อยาไปกลาวรายคนอืน่
อนูปฆาโต อยาทําความเบียดเบียนและทําลายผูอ น่ื ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร ใหสาํ รวมอยู
ในหลักพระวินยั อยางเรียบรอยสวยงามในเพศของพระ มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ ความ
รูจ กั ประมาณในการขบการฉัน
การใชสอยในทุกสิ่งทุกอยาง ไมใหลืมเนื้อลืมตัว
ปนฺตฺจ สยนาสนํ ใหมีที่นั่งที่นอนที่พักผอนเพื่อการบําเพ็ญสมณธรรม เปนทีส่ งบสงัด
งบเงียบ อธิจติ เฺ ต จ อาโยโค การทําจิตของตนใหยิ่งขึ้นไปโดยลําดับ จนกระทั่งสุดขีด
แหงความยิง่ ถึงขั้นแหงความประเสริฐของจิต เอตํ พุทฺธาน สาสนนฺติ นีก่ เ็ ปนคําสัง่
สอนของพระพุทธเจาแตละพระองคๆ เชนเดียวกันและสอนแบบเดียวกัน
ปจจัยทั้งสี่เปนเครื่องอาศัย
เปนเครือ่ งสนับสนุนสําหรับนักบวชผูม าบวชใน
ศาสนา ขันธหา นีเ้ ปนเหมือนโลกทัว่ ๆ ไป เวลาออกมาบวชแลวก็ตองมีที่อยูที่พักที่อาศัย
มีเครือ่ งนุง หมใชสอยเปนธรรมดาเชนเดียวกับโลก เปนแตปจจัยเครื่องอาศัยตางกัน
เกี่ยวกับเพศของนักบวชผูปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยเทานั้น สวนใหญเหมือนกัน เชน
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จีวร ก็หมายถึง ผานุง ผาหม สบง สังฆาฏิ ถาเปนฆราวาสก็เรียกวาเครือ่ งนุง หม เปน
พระก็เรียกวาเครื่องนุงหมเหมือนกัน แตแยกไปเปนจีวร เปนสบง เปนสังฆาฏิหรือเปน
บริขารเครือ่ งอาศัยเปนอยูใ ชสอย
สรุปความแลว สิ่งเหลานี้เปนปจจัยเครื่องอาศัยของสมณะ เพื่อบําเพ็ญหรือเพื่อ
อยูด ว ยความสะดวกสบาย และเพือ่ บําเพ็ญตนดวยความราบรืน่ ในธรรมวินยั ไมขัดของ
กับสิง่ เหลานีว้ า ไมมี
บิณฑบาต ไดแก การขบการฉัน มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ ใหรจู กั ประมาณใน
การบริโภคขบฉัน นี่อยูในโอวาทปาฏิโมกข ที่ทานแสดงเปนวิสุทธิอุโบสถแกพระ
อรหันต ๑,๒๕๐ องค วันนีไ้ ดยกธรรมเหลานีม้ าแสดงใหทา นทัง้ หลายซึง่ เปนนักบวชฟง
ตลอดถึงประชาชนซึ่งจะตองเปนผูมีขอบมีเขตมีความพอดิบพอดีเชนเดียวกัน ตางกัน
แตเพียงสูงต่าํ หยาบละเอียดเทานัน้ นอกนัน้ เหมือนๆ กัน
การนุงหมใชสอยก็ไมฟุมเฟอยจนกลายเปนความฟุงเฟอ โกเก เกินเหตุเกินผล
เกินเนือ้ เกินตัวเกินความพอดีทค่ี วรจะเปนสุข เพราะสิง่ เหลานีเ้ มือ่ ไมรปู ระมาณยอม
ทําลายตัวเองได ทําไมถึงวามาทําลายตัวเอง เพราะทุกสิ่งทุกอยางตองหามาดวยทรัพย
สมบัติเงินทอง ไมใชจะเกิดมีขึ้นมาเฉยๆ ลอยๆ ตามความตองการ ตองไดแลกเปลี่ยน
กันมา เชนเอาเงินไปซื้อเปนตน การนุงหมใชสอยใหพอเหมาะพอสมกับตนความสุขก็มี
ขึ้น
ถาเลยจากความพอดีแลวไมวา อะไรเปนความยุง เหยิงวุน วาย นําความทุกขมาให
ทั้งนั้น การขบการฉันการรับประทาน โภชเน มตฺตฺตุ า ก็ใหรจู กั ประมาณในการ
บริโภคการขบฉัน ถาการรับประทานเลยเหตุเลยผลเลยความพอดีไปแลว ก็ทาํ ความสิน้
เปลืองและทําความเสียหายแกตัวเอง และกลายเปนนิสยั ได อะไรก็ตามถากลายเปน
นิสยั แลวยอมจะแกไขไดยาก ทานจึงสอนใหรูจักประมาณในทุกสิ่งที่เกี่ยวของกับตน จะ
มีสว นไดสว นเสียดวย
เฉพาะอยางยิง่ พระเรา มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ นีท้ า นแสดงไวหลายบทหลาย
บาทหลายสูตรหลายคัมภีรท เี ดียว พระพุทธเจาทรงย้าํ แลวย้าํ เลากลัวพระจะลืมตัว กลัว
วาลิน้ จะแซงธรรม ปากทองจะแซงอรรถแซงธรรมไปเสีย ไปที่ไหนก็มีแตลิ้นแตปากแต
ทองออกหนาออกตา แซงหนาธรรมไปเสีย ธรรมเลยโผลขึ้นไมไดเกิดขึ้นไมได เพราะ
ความเห็นแกลน้ิ แกปากแกทอ งเหนือความเห็นแกอรรถแกธรรม ทานจึงสอนไวอยาง
นัน้ ธรรมเหลานีไ้ มใชเปนธรรมเล็กนอย เปนธรรมสําคัญมาก
การปฏิบัติตองไดสังเกตสอดรูตนอยูเสมอ ผูต อ งการความเจริญรุง เรืองดวย
ธรรม ไมตองการความเจริญดวยปจจัยสี่อันเปนดานวัตถุ พระพุทธเจาไมทรงสอนให
เขาสูแ ดนนิพพาน
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เสาะแสวงหาสิง่ เหลานีเ้ ลยขอบเขตแหงความดีงามของสมณะ และไมใหใชสอยและขบ
ฉันใหเลยขอบเขตแหงความพอดีของสมณะ เพราะจะเปนการทําลายอรรถธรรมซึง่ ควร
จะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแลวใหเสื่อมสูญอันตรธานไป เพราะสิง่ เหลานีเ้ หยียบย่าํ ทําลาย
ทานจึงสอนแลวสอนเลาอยูเ สมอหลายบทหลายบาทหลายสูตรหลายคัมภีร เพื่อผูศึกษา
อบรมจะไดสะดุดใจ เห็นโทษในสิง่ ทีท่ รงตําหนิแลวระมัดระวังตัว
เสนาสนะ คือที่อยูที่อาศัย ทานวา ปนฺตฺจ สยนาสนํ ที่นอนที่นั่งอันสงบสงัด
นัน่ ฟงซิ ที่ไหนเปนที่สงัด ตั้งแตวันบวชมาทีแรกพระพุทธเจาก็ไดประทานพระโอวาท
ไวแลวเกี่ยวกับที่อยูอาศัย จนมาถึงอุปชฌายะทุกวันนี้ บวชกุลบุตรสุดทายภายหลังก็จะ
ตองบอกนิสสัย ๔ นีใ้ ห เวนไมได อุปชฌายะองคใดเวน เปนตองปลดออกจากความ
เปนอุปชฌายะทันที เพราะทําใหขาดสิง่ สําคัญและจําเปนแกความเปนพระและหนาที่
ของพระไป
รุกขฺ มูลเสนาสนํ นิสสฺ าย ปพฺพชฺชา. ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสสฺ าโห กรณีโย.
บรรพชาอุปสมบทแลวใหทา นทัง้ หลายไปเทีย่ วเสาะแสวงหาอยูต ามรมไม ชายปา ชาย
เขา ตามถ้ํา เงือ้ มผา ปารกชัฏอันเปนสถานที่สงบสงัด สะดวกแกการบําเพ็ญสมณธรรม
เพราะปราศจากสิง่ พลุกพลานรบกวนตางๆ จงพยายามทําอยางนี้ตลอดชีวิตเถิด นี่คือ
โอวาทสําคัญที่อุปชฌายะทุกๆ องคบวชกุลบุตรสุดทายภายหลังเสร็จแลว ตองไดให
โอวาทขอนี้ และงานของพระที่จะเปนไปเพื่อความวิเศษศักดิ์สิทธิ์ภายในจิตใจของตน
คืออะไร ก็คือกรรมฐาน ๕ เปนพื้นฐานไปกอน
เวลานัน้ เปนระยะทีส่ น้ั มาก ทานจึงสอนมอบงานใหเพียงสั้นๆ วา เกสา โลมา
นขา ทนฺตา ตโจ เพียงเทานี้กอน นี่หมายถึงอะไร หมายถึง ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ให
เอานี้ไปพิจารณาคลี่คลายดูตามหลักความจริงของมัน ในสถานทีส่ งัดงบเงียบอันเปน
ความสะดวกแกการพิจารณาคลีค่ ลายงานเหลานีใ้ หรแู จงแทงทะลุ ตลอดถึงอาการ ๓๒
ภายในรางกายของตนทั้งขางนอกขางใน อชฺฌตฺตา วา พหิทธฺ า วา เทียบกันไดทุกสัด
ทุกสวน ดวยความเปนอนิจจฺ ํ ทุกฺขํ อนตฺตา ดวยความเปนของปฏิกูลโสโครกเต็มไป
หมดในรางกายของสัตวของบุคคล แตละสัตวแตละบุคคลไมมใี ครยิง่ หยอนกวาใคร
เต็มไปดวยสิง่ เหลานีด้ ว ยกัน นีแ่ หละคืองานทีท่ า นใหทาํ ใหพจิ ารณา ทานสอนเพือ่ ความ
รูแ จงเห็นจริง ปญญาแทงทะลุแลวปลอยวางอุปาทาน
ทีส่ อนใหพจิ ารณาคลีค่ ลายรางกายมี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เปนตน ก็เพื่อชะ
ลางของปลอมที่แทรกอยูในกายนั้นออก เพื่อความจริงคือธรรมจะไดปรากฏ กิเลสคือ
ของปลอม ของเทียม เมื่อแทรกจิตจึงทําใหจิตปลอมไปดวยกิเลส ไมอาจทรงความจริง
ไวได จึงถูกหลอกมาตลอด ถูกฉุดลากมาเปนประจํา พาเทีย่ วปกปนเขตแดนเอาไวหมด
เขาสูแ ดนนิพพาน

๒๓๕

๒๓๖

วาสิง่ นัน้ สวยสิง่ นีง้ าม สิ่งนี้เปนนิจจฺ ํ ของเที่ยง สิง่ นีเ้ ปนสุขํ คือความสุข สิ่งนี้เปนอตฺตา
เปนเราเปนของเรา แมกําลังจะเปนจะตายอยู มันก็วา เปนเราเปนของเรา นี่คือเรื่องของ
กิเลสตองขัดขวางธรรมอยูอยางนี้
ทีท่ า นใหพจิ ารณาตามความจริงนัน้ คือความจริงเปนอยางไรทานก็สอนใหรใู ห
เห็นอยางนัน้ เชน อนิจจฺ ํ เปนของไมเที่ยง รางกายเราทุกสวนหาความเทีย่ งแทถาวรไม
ได มีแตความแปรสภาพอยูตลอดเวลาทุกอาการ จนถึงวาระสุดทายสลายลงไปสูค วาม
จริงของตน ทุกขฺ ํ ก็เคยไดยินแตทุกขขังเรา เราไมเคยไดขงั ทุกขเอาไวพอใหสบายขยาย
อํานาจบังคับบัญชากิเลสบาง ทัง้ นีเ้ พราะเราไมทราบความจริง พอทราบความจริงแลว
ทุกขจะมาขังเราไมได ดังพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลาย ไมมีทุกขตัวใดที่จะไปขังจิตขัง
ใจของทานใหเปนนักโทษเหมือนอยางแตกอนเลย ทานอยูเหนือทุกขทั้งมวล
ดังที่ทานอาจารยมั่นเคยพูดใหฟงและไดเขียนไวในประวัติของทานวา
พระ
อรหันตบางองคทานยืนนิพพาน บางองคทานนั่งนิพพาน บางองคทา นเดินนิพพาน
บางองคทา นนอนนิพพาน ทําไมทานจึงทําผิดแปลกจากมนุษยทั่วๆ ไปในโลกนีเ้ ลา ก็
เพราะความรูค วามเห็นความสัตยความจริงทีม่ อี ยูใ นใจของทาน ไมไดเหมือนกับโลก
ทัว่ ๆ ไป ธรรมนั้นเปนสมบัติของทานโดยเฉพาะไมเกี่ยวกับโลก ทานจึงไมทําเหมือน
โลก และโลกก็ทําเหมือนทานไมได การทีจ่ ะขัดแยงทานวา ทานทําไมได ทานเปนอยาง
นั้นไมได จึงเปนโมฆะทั้งสิ้น หาความจริงไมได เพราะผูน น้ั ไมมคี วามจริงเหมือนทาน
จะใหทานมาเปนอยางตัวเองไดอยางไร ทานเปนทานเต็มตัว เราก็เปนเราแบบนีอ้ ยาง
เต็มยศ (ของปุถุชน ผูชอบชนดะ)
ทุกขเวทนาในขันธก็สักแตวาสมมุติอันหนึ่งๆ เทานัน้ เชน รูป คือกองรูป นี่ก็
เปนสมมุติอันหนึ่ง เวทนาสุข ทุกข เฉยๆ นีก่ เ็ ปนอาการอันหนึง่ ๆ ของขันธแตละ
อยางๆ สิง่ เหลานีเ้ ปนสมมุตทิ ง้ั มวล แตจิตของทานหลุดพนแลวจากสิ่งทั้งหลายเหลานี้
จิตจึงเหนือสิง่ เหลานี้ ทุกขภายในรางกายวาระสุดทายจะหนักมากขนาดไหน ก็ไม
สามารถทําใจของทานใหกระทบกระเทือน ใหหวัน่ ใหไหวเอนเอียงไปไดเลย ดวยเหตุนี้
ทานจึงสามารถปรินิพพานตามอัธยาศัย ในทาทีต่ นถนัดในวาระสุดทาย ไดตามความ
สะดวกและอัธยาศัย โดยไมมีเวทนาตัวใดที่จะสามารถเขาไปเหยียบย่ําทําลายจิตใจของ
ทาน ใหเอนเอียงไปไดเหมือนอยางสามัญชนทั่วๆ ไปเลย ดวยเหตุนท้ี า นจึงปรินพิ พาน
ไดในทาตางๆ ตามอัธยาศัยของทาน เชน ยืนนิพพานบาง เดินนิพพานบาง นัง่ นิพพาน
บาง นอนนิพพานบาง ดวยความเปนอิสรเสรีภายในใจ เพราะทานไมมเี วทนาทางใจ
คําวาเวทนานีห้ มายถึงเวทนาภายในจิต เวทนาในรางกายนัน้ มี ทานรับทราบ
เพราะทานรู จะไมรับทราบอยางไร แมแตเรามีกเิ ลสอยูภ ายในจิตใจเรายังรู เจ็บตรง
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ไหนในสวนรางกาย เจ็บทอง ปวดศีรษะ เรายังทราบ ทําไมทานจะไมทราบ แตความ
ทราบของเรากับความทราบของทานมันตางกัน
ความทราบของเราทราบไปตาม
ยถากรรมของคนมีกิเลส ไมไดหยัง่ ทราบดวยความรูจ ริงเห็นจริงเหมือนพระขีณาสพ
ทาน จึงตองยึดตองถือ จึงตองเกิดความทุกขทรมานภายในจิตใจไมมีประมาณ เวลาราง
กายไมสมประกอบหรือมีความทุกขความลําบากขึน้ ในอวัยวะสวนใด ใจเลยกลายเปน
โรคกังวล โรควุน วาย โรคเสียอกเสียใจขึน้ มาดวย
แตพระขีณาสพทานไมมี เพียงแตรบั ทราบทุกขเวทนาทีเ่ กิดขึน้ ภายในขันธเทา
นัน้ ขันธก็เปนขันธ จิตเปนจิต เวทนาจะไปแทรกจิตทานไดอยางไร เมื่อตางอันตางจริง
แลวไมกระทบกัน ขันธแสดงตัวจนวาระสุดทาย คือ ทุกขเวทนาแสดงตัวก็แสดงตัวอยู
ในวงขันธโดยเฉพาะ ไมสามารถไปแสดงตัวในวงจิตของทานได นีแ่ หละระหวางพระ
อรหันตกบั เราตางกันมากราวฟากับดินหินกับเพชรนัน่ แล
พระอรหันตทานไมมีเวทนาทางใจ เวทนามีอยูเ ฉพาะภายในขันธนเ้ี ทานัน้ ไมมี
อยูภายในจิตของพระอรหันต เมือ่ เปนเชนนัน้ ทานจะไมปรินพิ พานในทาตางๆ ไดตาม
ความตองการของทาน หรือตามอัธยาศัยของทานไดอยางไร ทานตองเปนทานโดย
สมบูรณตลอดไป ไมมีสมมุติใดๆ อาจเอื้อมลบลางความจริงของทานไดตลอดอนันต
กาล ความจริงเปนอยางนี้ เราจึงยอมในคําพูดของทานอาจารยมั่นที่วา พระอรหันต
นิพพานในทาตางๆ กัน อยางหมอบราบตามประสาคนโง ใครๆ อยาเอาอยาง จะกลาย
เปนคนโง พระโงไปหลายคนหลายองค
คําวาเวทนานีเ่ ปนสมมุติ จะเปนสุขเวทนาก็ตาม ทุกขเวทนาก็ตาม อุเบกขา
เวทนาก็ตาม จะมีไดภายในรางกาย เกิดขึน้ ภายในกาย สุขเกิดขึน้ ภายในกาย ทุกขเกิด
ขึน้ ภายในกาย เฉยๆ เกิดขึน้ ภายในกายนีเ้ ทานัน้ ไมสามารถจะไปเกิดภายในจิตของ
พระอรหันตไดเลย เพราะจิตนัน้ เปนวิสทุ ธิจติ เปนวิมุตติจิตที่พนจากสมมุติแลว ทานจึง
ไมมเี วทนาใดทีจ่ ะใหเสวย
ตามหลักความจริง เวทนาทั้งปวงเปนสมมุติ แตจิตของทานเปนวิมุตติจิต จะเขา
กันไดอยางไร ฉะนั้นจึงไมมีเวทนาใดที่จะเขาเหยียบย่ําทําลายจิตใจของทานได นอก
จากสุขในหลักธรรมชาติ ดังที่ทานวา นิพพฺ านํ ปรมํ สุขํ นิพพานเปนสุขอยางยิง่ สุขใน
นิพพานหรือสุขของทานผูบริสุทธิ์ จิตบริสทุ ธิน์ น้ั ไมใชสุขเวทนา เปนสุขของวิมุตติจิต
เหนือสมมุตินี้ไปแลว สุขนั้นจึงไมมีคําวา อนิจจฺ ํ เวทนา อนิจจฺ า อยางนี้ก็ไมมี สุขก็เปน
อนิจจฺ า ทุกขก็เปน อนิจจฺ า อุเบกขาเฉยๆ ก็เปน อนิจจฺ า หรือเปน อนิจจฺ ํ ถาเปนเวทนา
แลวตองมี อนิจจฺ ํ เปนคูกันเสมอไป
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แตสุขของพระอรหันต สุขของวิสุทธิจิตนั้นไมใชเวทนา จึงไมมี อนิจจฺ ํ ทุกฺขํ
อนตฺตา เขาไปแทรกไดเลย นี่ผิดกับสุขของโลก เวทนาของโลก ทานจึงเรียก นิพฺพานํ
ปรมํ สุขํ นิพพานเปนสุขอยางยิง่ สุขนั้นเปนสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์ ไม
ใชสุขเสกสรรปนยอขึ้นมา สุขแลวดับ ดับแลวเกิดอยูอยางนั้น นี่แหละจิตของพระ
อรหันตตางกันอยางนี่ เราควรทราบเอาไว เมื่อเราถึงขั้นของทานที่ถึงแลว ถายังเขี้ยว
แหลมคมและกัดเกงอยู คอยไปชวนทานตอยก็ไดไมหาม กลัวเปนบาป
การทีท่ ราบจากการไดยนิ ไดฟง นีไ้ มไดเปนความแนใจนัก ยังตองมีความสงสัย
อยูเปนธรรมดา เพือ่ จะทราบตามหลักความจริงในสิง่ ทีเ่ ปนจริงนัน้ ตองทราบดวยภาค
ปฏิบตั ทิ เ่ี รียกวาปฏิเวธธรรม พระพุทธเจาไดธรรมมาสั่งสอนโลกก็ไดจากภาคปฏิบัติ
ไดเปนศาสดาเอกของโลกขึ้นมาก็ไดจากภาคปฏิบัติ คือการประพฤติปฏิบัติทางจิตต
ภาวนา เชน เดินจงกรม นัง่ สมาธิภาวนา ผลจึงเกิดขึ้นเต็มภูมิและเปนศาสดาของโลก
พระสาวกทั้งหลายทานก็ประพฤติปฏิบัติเปนอรหันตขึ้นมาดวยภาคปฏิบัติ ไมไดเปนขึ้น
มาดวยภาคจดจําเฉยๆ หรือภาคจดจําลวนๆ
ความจําเปนความจํา ความจริงเปนความจริง เรานําความจําทีไ่ ดศกึ ษาเลาเรียน
มา ไปประพฤติปฏิบตั ติ ามทีเ่ ราเขาอกเขาใจจากการเลาเรียนมานัน้ กลายเปนภาค
ปฏิบัติขึ้นมา เมือ่ ปฏิบตั ติ ามทีเ่ รียนมาแลว ผลคือปฏิเวธ ความรูแ จงเห็นจริงยอมรูแ จง
เห็นจริงไปโดยลําดับๆ จนกระทัง่ รูแ จงแทงทะลุเปนความจริงขึน้ มาเต็มภูมภิ ายในใจ
เมื่อเปนเชนนั้นจะไมถามในสิ่งที่กลาวมานี้ เชน พระอรหันตทา นไมมเี วทนาในจิตอยาง
นี้ จะปรากฏในจิตของเราเสียเอง จิตของพระพุทธเจากับจิตของเรานั้นไมมีอะไรผิด
แปลกกัน เมือ่ เขาถึงความจริงเต็มสัดเต็มสวนเหมือนกันแลว ไมมีอะไรจะสงสัยกัน ไม
มีอะไรจะมาคัดคานกัน ไมมีอะไรมาลบลางกันได เพราะเปนเหมือนกัน จริงเทากัน
เนือ่ งจากรูแ บบเดียวกัน
ดังที่กลาววาเวทนาในจิตของพระอรหันตไมมีอยางนี้ ดูซวิ า ใจเราเปนยังไง เขา
ใจทันที ออ เปนอยางนี้เอง นี่แหละที่วา ผูใ ดเห็นธรรมผูน น้ั เห็นเราตถาคต เห็นความ
จริงอันนี้ซึ่งเปนเหมือนกัน ของเราฉันใดของทานฉันนั้น ของทานฉันใดของเราฉันนั้น
นิพพานเที่ยงหรือไมเที่ยง ดูจติ ของเราก็รู ถามนิพพานวาเที่ยงไมเที่ยงไปทําไม ตัวก็รู
นิพพานหรือไมนิพพานอยูที่จิตนี้ นัน่ เปนชือ่ ตางหาก คําวานิพพานนัน้ เปนเงา หรือเปน
ชื่อของธรรมชาติที่เราทรงอยูเวลานี้ รูอ ยูเ วลานี้ ไดแกจิตที่บริสุทธิ์นี้ นี่คือตัวประธานแท
ดูตวั ประธานแลว รูต วั ประธานแลว สงสัยเงาไปหาอะไร นีแ่ หละหลักความจริง ใคร
อยากเปนเจาของก็ปฏิบัติเอา อยาขี้เกียจ ความขีเ้ กียจคือตัวสังหารทําลายมรรคผล
นิพพาน ความขยันหมัน่ เพียรตางหากเปนทางเดินเพือ่ มรรคผลนิพพาน
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ธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทุกบททุกบาท เปนมัชฌิมาปฏิปทาอยูเสมอ
ตั้งแตครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ไมมีการเปลี่ยนแปลงไปไหน เพราะเหตุใด
เพราะกิเลสทุกประเภทซึ่งเกิดภายในจิตใจหรือมีอยูภายในจิตใจของสัตวโลก ไมมีกิเลส
ตัวใดเปลีย่ นหนาเปลีย่ นตาไปเปนอยางอืน่ พอที่จะเปลี่ยนแปลงมัชฌิมาปฏิปทาใหเปน
อยางอื่น เพือ่ ใหทนั กับกิเลสประเภทนัน้ ๆ กิเลสเหลานีไ้ มเหนืออํานาจแหงธรรม จึงไม
ตองเปลี่ยนแปลงธรรมที่ทรงสอนแลวนี้ เพราะทรงไดผลมาแลวจากปฏิปทาเหลานี้ จึง
ตองนําปฏิปทาเหลานีม้ าปราบกิเลสตามทีพ่ ระพุทธเจาพาดําเนินมา
ถาเราดําเนินตามหลักธรรมทีพ่ ระพุทธเจาทรงสอนไวน้ี
ศาสนธรรมหรือ
มัชฌิมาปฏิปทานี้ คือตลาดแหงมรรคผลนิพพานของเราอยางเต็มสัดเต็มสวนนัน่ เอง
หาที่สงสัยไมไดเลย นอกจากจิตใจหรือการประพฤติปฏิบัติจะเปนลุมๆ ดอนๆ สูงๆ
ต่าํ ๆ ไมเปนไปตามหลักธรรมที่ทรงสอนไวเทานั้น จึงไมสมหวัง ถาตั้งใจปฏิบัติตามนี้
คําวามัชฌิมา คือธรรมเหมาะสมเพือ่ มรรคผลนิพพานตลอดเวลาอยูแ ลว การประพฤติ
ปฏิบัติก็เหมาะสมกับเหตุ ผลทําไมจะไมสมดุลกันเลา ตองสมดุล ผูป ฏิบตั เิ ชนนีแ้ ลจะ
เปนผูรับมรดกที่พระพุทธเจาประทานให
พระพุทธเจาไมไดเกิดขึ้นจากไหน เกิดขึ้นจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ สาวกทุกๆ องค
อยาวาแต ๑,๒๕๐ องคนเ้ี ลย เปนหมืน่ ๆ แสนๆ ลานๆ องคทานก็สําเร็จจากมัชฌิมานี้
ทั้งนั้น ไมมีที่อื่นเปนที่สําเร็จมรรคผลนิพพานได นอกจากมัชฌิมาเปนทางเดิน เปน
เครื่องชําระซักฟอก เปนเครื่องหลอหลอมใหจิตแตละดวงกลายเปนจิตบริสุทธิ์ขึ้นมา
ขอใหเปนที่มั่นใจในการประพฤติปฏิบัติธรรม และสถานทีด่ งั กลาวมานีเ้ ถิด เพราะเปน
ที่ที่เหมาะสมตลอดมาไมเคยลาสมัย คือ ในปา ในเขา ในทีส่ งัดวิเวก ดังที่ทานพาอยูพา
ดําเนินมา
การขบการฉัน ดังไดกลาวมาแตเบื้องตนวา เปนปจจัยเครื่องอาศัยของวิบาก
ขันธเทานั้น ไมใชเปนสิ่งสําคัญดังวิสุทธิธรรมที่เรามุงมั่นอยูเวลานี้ สิง่ ทีเ่ รามุง มัน่ นัน้ คือ
วิสทุ ธิธรรมซึง่ เปนธรรมสําคัญมาก สวนปจจัยเครื่องอาศัยตางๆ เปนเพียงเครือ่ งบํารุง
เยียวยาธาตุขันธพอใหอยูได เปนไปไดวันหนึ่งๆ เทานัน้ อยาไดลืมเนื้อลืมตัวกับสิ่ง
อาศัยวาเปนเนือ้ เปนหนัง เปนตัวของตัวขึน้ มาจะลืมอรรถลืมธรรม สิง่ เหลานีจ้ ะกลาย
เปนภัยเหยียบย่าํ ทําลายจิตใจลงไปโดยไมรสู กึ ตัว การเหยียบย่าํ ทําลายจิตใจ ก็คือการ
เหยียบย่าํ ธรรมซึง่ จะเกิดขึน้ ภายในใจนัน้ แล ใหพากันระมัดระวังเสมอ คําวา สกฺกาโร
ปุริสํ หนฺติ ลาภสักการะฆาบุรษุ ผูโ งใหฉบิ หายจากธรรม ก็คือความลืมตัวกับสิ่งเหลานี้
แล จะเปนอะไรมาจากที่ไหน
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การประพฤติปฏิบัติใหเล็งดูจิตอยาดูที่อื่น กิเลสอยูก บั จิต แสดงออกที่จิต ไมวา
ดี วาชัว่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหา คิดมากคิดนอยคิดขึ้นที่จิต เกิด
ขึ้นที่จิต เผาลนที่จิตไมไดเผาที่ไหน มัชฌิมาปฏิปทามีสติปญญาเปนสําคัญ ใหสอดสอง
มองดูจิตตลอดระยะเวลา เพราะเรามีหนาทีอ่ นั เดียวเทานี้
พระบวชมาปลอยหมดแลวกิจบานการเรือนอะไรๆ ที่โลกจัดทํากัน มีแตปฏิบัติ
ศีลธรรมอยางเดียว ไมเกาะเกี่ยวกับสิ่งภายนอก สวนอาหารปจจัยสีท่ ก่ี ลาวมาไมตอ ง
เปนกังวล ผิดวิสัยพระศิษยตถาคต เปนหนาที่ของประชาชนศรัทธาญาติโยมเขาซึ่ง
พรอมและบริบรู ณอยูแ ลว อยากจะสนับสนุนผูตั้งใจประพฤติปฏิบัติกําจัดกิเลส เพื่อได
บุญไดกศุ ลกับทานเหลานัน้ เอา ปฏิบัติลงไป ถาเปนลูกศิษยตถาคตเขาสูสงครามแลว
ไมตองกลัวตาย ผูปฏิบัติไมไดตายเพราะการตอสูกับกิเลส ดังพระพุทธเจาเพียงสลบ
แตกเิ ลสตายเรียบ ดูเอาในตํารามีใหดู ไมโกหก สวนมากคนเรามีแตกเิ ลสย่าํ ยีตแี หลก
ใหตายทัง้ นัน้ แหละ
จงเห็นโทษแหงการย่ํายีตีแหลกของกิเลสจนถึงขั้นตายแลวเกิด เกิดแลวตายอยู
นี้ ในภพนอยภพใหญไมหยุดไมถอยมาจนบัดนี้ ควรจะเห็นโทษในสิง่ เหลานีม้ ากกวา
การกลัวทุกขกลัวตายที่จะตอสูกับกิเลสเปนไหนๆ เราเปนนักธรรมะตองเล็งเหตุผล ยิง่
กวาความกลัวทุกขกลัวตายโดยไมมีเหตุผล จึงถูกหลักของธรรมที่จะทําใหพนทุกข และ
ผูเชนนั้นจะพนทุกขไดไมสงสัย ไมตองกลัว ขึน้ บนเวทีแลวกลัวตายทําไม ถากลัวตายอยู
บนเวทีตอยไมออก ตอยไมเต็มเม็ดเต็มหนวย กําลังตกเพราะขาดกําลังใจ เดี๋ยวถูกเขา
น็อกเอา ใหมีแตความหวังชนะกับความชนะเทานั้นอยูในหัวใจขณะตอสู นักตอสูข น้ึ บน
เวทีแลวมีแตความหวังชนะ ไมมีคําวากลัวคูตอสู นีเ่ รากาวขึน้ บนเวทีแลว เพศของเรา
เปนเพศนักรบไมใชเพศนักหลบ นักหลอกตัวเอง และหลอกประชาชนทีเ่ ขาศรัทธาใน
พุทธศาสนา ศรัทธาในพระ ตองสูสุดกําลัง สูจนสุดขีดสุดแดน สูจนไดชัยชนะมาสูสังคม
พุทธศาสนาอยางสงาผาเผยและภาคภูมใิ นตัวเอง
ทุกสิ่งทุกอยางเครื่องสนับสนุนมีพรอมแลว อาหารปจจัยจะกินใหตายก็ไดถา เรา
ไมเสียดายธรรม ถาเห็นขี้ดีกวาไสก็พุงทะลุพุงระเบิดไมรูตัว ลิน้ แซงอยูเ รือ่ ย แซงอรรถ
แซงธรรมนะ ทองปากแซงอยูเรื่อยๆ หาเวลาวางไมมี หาเวลาบกพรองบางไมมี มีแต
เรื่องกินๆ แบบกิเลสตัณหาอาสวะบรรจุเขาเต็ม เต็มเทาไรยิง่ บรรจุเขาไปๆ สุดทายก็
ตายเพราะกิเลสไมมีเมืองพอ ทานจึงนําธรรมมาสกัดลัดกั้นไวเพื่อรักษาชีวิตพระไมให
ตายเพราะทองแตกวา โภชเน มตฺตฺุตา ใหรจู กั ประมาณ ในการบริโภคขบฉัน
อยาลืมเนือ้ ลืมตัวในปจจัยสีซ่ ง่ึ เปนเครือ่ งอาศัยเทานัน้ สิ่งที่มุงหวังอยางแรงกลา
คืออรรถคือธรรม ความประเสริฐเลิศเลออยูท ธ่ี รรมในใจ เอา สูลงไป จะตายดวยการ
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ตอสูกับกิเลสก็ใหเห็นเสียที ไมเคยมีในศาสนาของพระพุทธเจานี้ นักตอสูสูกับกิเลสจน
ตาย ทีเ่ ห็นมามีแตกเิ ลสนัน่ แหละตายเวลาตอสูเ ขาไปๆ ดังพระพุทธเจาก็สลบสามหน
พระองคก็ไมตาย สุดทายกิเลสตายไมมีเหลือ นั่น สาวกทัง้ หลายไดรบั ความทุกขทรมาน
เพราะการตอสูกับกิเลสมามากเทาไร ก็ไมไดยินวาทานตาย สุดทายกิเลสตายๆ จึงได
ปรากฏเปนผูว เิ ศษวิโสขึน้ มาเพราะการตอสู นีแ่ หละคุณคาแหงการตอสู ทําใหคน
บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาในใจไดอยางเดนชัด
เราเปนลูกศิษยของตถาคต ตองถือเอาเยี่ยงอยางของพระพุทธเจามาดําเนิน
อยาสักแตวากลาว พุทธฺ ํ สรณํ คจฺฉามิ ใจลอยเมฆไปไหนหรือลงนรกอเวจีที่ไหนก็ไมรู
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ วาแตปากคิดแตใจแย็บเดียว ถูกกิเลสฉุดลากไปตมตุนที่ไหนก็ไมรู
วันหนึง่ ๆ หาเวลาคิดตามคลองอรรถคลองธรรมเพียงแย็บๆ แทบไมมี และดําเนินไป
นิดๆ หนอยๆ ก็หาวาทุกขวา ลําบากไปเสีย ซึ่งลวนแตเปนกลมายาของกิเลสมันหลอก
มันลวงไมใหเขาชองอรรถชองธรรม เพราะกลัวจะผานอํานาจมันไปเสีย มันจึงไมยอม
ใหไป มัดไวกับความขี้เกียจออนแอ มัดไวกับความหนุมนอยกําลังเพลิดเพลิน มัดไวกับ
ความเฒาแกชราจําศีลภาวนาไมได มัดไวกับความยุงยากจิปาถะจนประมาณไมไดและ
อยูในเงื้อมมือของมันเรื่อยมา นีแ่ หละคําวา มารๆ คืออะไร กิเลสมารเปนเบอรหนึง่ ใน
หัวใจของคนและสัตว เฉพาะอยางยิ่งในหัวใจของเราซึ่งเปนนักปฏิบัติ ใหทราบวามาร
คืออะไร ก็คือกิเลสทุกประเภท ไมมีอะไรที่เปนมารเทากิเลส ใหเห็นมารรูม ารทีต่ รงนี้
และปราบมารทีต่ รงนี้
การตอสูกับกิเลสก็อยาออมกําลังอยาออมแรง เพราะเราไมเคยเห็นกิเลสตัวใด
ตั้งแตประพฤติปฏิบัติมาอยางเต็มสติกําลังความสามารถจนถึงปจจุบันนี้
วาเปนตัว
สุภาพเรียบรอยออนโยน (เวลาดัดสันดานเรามันทําเบาๆ ออมแรงไว กลัวเราทุกข
มาก) พอที่จะตอสูมันดวยความสุภาพออนโยนนิ่มนวล นอนราวกับตาย หลับครอกๆ
แทบจะได กุสลา มาติกาไมรูจักตื่นทําก็ได เดินเซอๆ ทําก็ได จิตเถอไปไหนมองไปไหน
ก็ได อยูส ะดวกสบาย กินใหมากนอนใหมากเหมือนกับหมูตัวหนึ่ง กิเลสก็ตายไปอยาง
เรียบวุธดวยวิธกี ารเหลานี้ เราไมเคยเห็น เคยเห็นแตฟด กันเต็มเหนีย่ ว เอา มันไมตาย
ใหเราตาย เราไมตายใหมนั ตายเทานัน้ สูกันอยางไมถอย
นอกจากนั้นยังทรมานทางกายชวยจิตตภาวนาอีกดวย เพราะกิเลสมันมีทางกาย
เปนกําลังเครือ่ งสงเสริมมันดวย กินมากๆ เขาไปรางกายอวนพีขึ้นมา กิเลสมันก็ตัวดีตัว
เดนขึน้ มาแลวเหยียบย่าํ ทําลายจิตใจลงไป การภาวนาโงหัวไมขน้ึ เมื่อเปนเชนนั้นตอง
ตัดทอนกําลังทางรางกาย นอนมากมันทําใหมีกําลังมากและทําใหทับถมจิตใจมาก กิน
มากมีกําลังมาก มันทับถมจิตใจมากการภาวนากาวไมออก ตัดอาหารลงไป ตัดเรื่อง
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การหลับการนอนลงไป ตัดกําลังทางกายในแงตางๆ ลงไปโดยลําดับ จิตใจจะไดภาวนา
สะดวกขึ้น ความจริงก็เปนอยางนัน้ จริงๆ
เวลารางกายมีกําลังนอยลงไป ลดลงไปๆ จิตใจมีกําลังกลาแข็งขึ้นทุกระยะ เวลา
ทีเ่ ราประกอบความเพียรอยู เห็นไดชัด เมือ่ เปนเชนนัน้ ถึงจะยากลําบากก็ตองทนเพราะ
ทางไปสายนี้ ยากก็ไปงายก็ไป ขุรขระก็ไป เพราะทางไปอยูนี้ ทางเดินอยูนี้ ทางเดินเพื่อ
ความพนทุกขอยูตรงนี้ อุบายวิธีเพื่อฆากิเลสอยูที่ตรงนี้ๆ ก็ตองไดทนทุกขทรมานตน
ทําไป เพราะเคยเห็นผลอยางนี้ นีล่ ะการประพฤติปฏิบตั จิ งึ ตองใชอบุ ายหลายแงหลาย
ทาง ไมสักแตวาเดินจงกรมแลวก็เดินไปเฉยๆ ไมไดคํานึงถึงเหตุถึงผลวาไดผลมาก
นอยเพียงไร เดินสักแตเปนกิริยา ใชไมได ตองเอาใหจริงใหจงั มีสติปญญากํากับงาน
และคอยทดสอบผลไดผลเสียของตนอยูเสมอ
สติแนบอยูกับจิต นี้แลคือผูรักษาจิต สติเปนสําคัญ ปญญาเปนผูใ ครครวญเหตุ
ผลดีชั่วประการตางๆ ธรรมสองอยางนีเ้ ปนสําคัญ วิรยิ ะ คือความเพียร นีเ่ ปนเครือ่ ง
สนับสนุน เปนกําลังใจเพือ่ ความเพียร ความจดจอตอเนื่องกันเพื่อทําลายกิเลส แลวสติ
ปญญาเปนสําคัญมาก เราไมเห็นอันใดทีจ่ ะมีคณ
ุ คายิง่ กวาสติปญ
 ญาในการปราบปราม
กิเลส แมแตขน้ั ตนๆ สติปญญาก็มีความจําเปนอยูเชนนั้น จนกระทัง่ ถึงวาระสุดทาย
เอา ลงไป คําวาวาระสุดทายคืออะไร ถึงขั้นกิเลสละเอียด ถึงขั้นธรรมละเอียด สติ
ปญญาตองละเอียดไปตามกิเลสไมอยางนั้นไมทันกัน
ใครจะวากิเลสมันโงเมือ่ ไร กิเลสจอมฉลาดจึงไดครองไตรภพ สัตวโลกเกิดตาย
อยูนี้เพราะอํานาจของกิเลสทั้งนั้น ไมใชเพราะอํานาจของอะไร ถากิเลสไมแหลมคม
เหนือกวาสัตวโลก ใครจะไปเชือ่ ใครจะไปยอมจํานนกับกิเลส เพราะก็ทราบแลววา
กิเลสเปนภัย เหตุใดจึงไมทราบในขณะที่มันกลอม ก็เพราะอุบายของเรา สติปญญาของ
เราไมทนั มันนัน่ เอง จึงจําตองยอมจํานนมันไปโดยไมรูสึกตัว นีเ่ วลาสติปญ
 ญาเราผลิต
ขึ้นมาๆ ทันกิเลสประเภทนีแ้ ลว ตอไปก็ทันกิเลสประเภทนั้น เห็นโทษของกิเลส
ประเภทนี้ เห็นเลหเ หลีย่ มของกิเลสประเภทนัน้ แกเลหเหลี่ยมของกิเลสนี้ไปได แลวแก
เลหเ หลีย่ มของกิเลสประเภทนัน้ ไดโดยลําดับและฆาไดโดยลําดับดวย เรื่อยไปๆ จน
กระทั่ง เอาพูดกันใหถึงเหตุถึงผลถึงอรรถถึงธรรม ฟาดกันไปถึงขั้น มหาสติ มหา
ปญญาแลว เอาละที่นี่
คําวา มหาสติ มหาปญญา หมายถึงสติปญญาอัตโนมัติ หมุนตัวกับเหตุการณ
ตางๆ อยูต ลอดเวลา ไมมคี าํ วายืน วาเดิน วานัง่ วานอน จะเผลอตัวขณะใด เวนแต
ขณะหลับเทานัน้ นอกนั้นสติปญญาจะตองทํางานอยูตลอดเวลา จนถึงกับไดยับยั้งเอา
ไวไมเชนนัน้ จะเลยเถิด ดังทานกลาวไวในธรรมสังโยชนเบือ้ งบนวา อุทธัจจะ ความฟุง
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ความฟุง ซานรําคาญ อุทธัจจะนี้หมายถึงความเพลินในงานของตน ไมใชอุทธัจจกุกกุจ
จะ แบบนิวรณหา ซึง่ มีอยูใ นสามัญชนทัว่ ไป
อุทธัจจะนีเ้ ปนสังโยชนเบือ้ งบน จะตัดไดดว ยอรหัตมรรคเทานัน้ ทานผูท ด่ี าํ เนิน
อรหัตมรรคจะเปนผูเ พลิดเพลินในธรรมขอนี้ จึงเรียกวา อุทธัจจะ ความเพลินเกินตัวก็
ไมถูกนะ ถาจะพูดเปนการเตือนก็บอกวา ความเพลิดเพลินเกินไปไมถูกนะ งานแมจะ
ไดเพราะการกระทําก็จริง แตการกระทํางานทั้งหลายนั้นยอมมีการพักผอนเปนธรรมดา
พักผอนนอนหลับ พักผอนรับประทานอาหาร แมแตรถวิ่งไปตามถนนยังตองเติมน้ํามัน
ยังตองพักเครื่อง
ผลจะไดเพราะการทํางานก็จริง แตเมื่อทําไปจนหมดกําลังแลว ผลของงานจะได
มาจากไหน นี่สติปญญาเมื่อหมุนตัวไมหยุด ไมพักผอนหยอนตัวบางเลยก็เหนื่อย จิต
เหนื่อยเมื่อยลาจึงตองพักในวงสมาธิ ทานบอกใหเขาพักในสมาธิเสีย ใหจิตมีความสงบ
พอไดรับความสงบเปนกําลังแลว จิตมีกําลังออกพิจารณา เชนเดียวกับคนทีท่ าํ งานจน
กําลังกายและจิตเหนื่อยเมื่อยลา แลวก็มาพักผอนนอนหลับ มารับประทานอาหารให
สะดวกสบาย ถึงเวลาจะเสียไป อาหารการบริโภคเหลานัน้ จะเสียไปก็ตาม แตไดกําลัง
ขึ้นมาชดเชยกันเพื่อการงานตอไปอีก และเพื่อเพิ่มผลแหงงานขึ้นไปโดยลําดับ เพราะ
กําลังเกิดจากการพักผอนและการรับประทานนั้น
นีก่ ารพักผอนในสมาธิจะเสียเวล่าํ เวลาบางไมเปนไรเพราะกําลังชารจ พูดงายๆ
ชารจแบตเตอรีท่ างดานจิตใจ ใหจิตมีความสงบมีกําลังทางสมาธิ ในขณะที่พักตองพัก
จริงๆ ไมยุงกับสติปญญาใดๆ ทั้งสิ้น พอออกจากการพักแลวจิตจะมีกําลังวังชา สติ
ปญญาแหลมคม กิเลสตัวนัน้ แล สติปญญาประเภทที่เคยแกกิเลสนี้แล ใสเขาไปขาด
สะบั้นๆ เพราะกําลังสติปญญามีมากเนื่องจากไดพักผอนอยางสะดวกสบายแลว นี่วิธี
การดําเนินวิปส สนาโดยสม่าํ เสมอ
เมือ่ ถึงขัน้ นีแ้ ลวความขีเ้ กียจขีค้ รานหายหนาไปหมด นอกจากไดรง้ั เอาไวเทานัน้
ความเห็นโทษก็ถึงใจนอนใจไดยังไง ความเห็นคุณก็ถงึ ใจ เห็นโทษแหงกิเลสทุก
ประเภท เห็นอยางถึงใจเห็นอยางซึง้ เห็นอยางนาเข็ดนาหลาบ เห็นอยางนากลัว คนเรา
เมื่อกลัวแลวอยูไดยังไง ที่ไหนจะเอาตัวรอดไดตองเผน ทีไ่ หนเห็นวาจะพนภัยตองเผน
ไปที่นั่น นี่จิตเห็นวาจะพนภัยดวยวิธีไหนก็ตองโดดออก จะพนภัยดวยวิธีตอสูกับกิเลสก็
ตองตอสู เหมือนที่ตอสูดวยปญญา เพราะความเห็นคุณแหงความพนทุกข และเพราะ
ธรรมอัศจรรยตามขัน้ ทีป่ รากฏอยูใ นใจพาใหฮกึ หาญ
แมจะไมถึงขั้นอัศจรรยเต็มภูมิก็ตาม ขึ้นชื่อวาธรรมแลวยอมเปนของแปลก ของ
อัศจรรยอยูภ ายในจิตใจของผูร ผู เู ห็นนัน้ แลว นัน้ แลเปนสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คาอยูภ ายในใจอยู
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แลว และเปนเครื่องสนับสนุนใหมีกําลังใจเพิ่มขึ้นที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเบื้องสูงขึ้น
ไปไมหยุดหยอน วาใหพน เทานัน้ ไมพนก็ใหตายเทานั้น คําวาถอยมีไมไดแลว นี่สติ
ปญญาอัตโนมัติเปนอยางนั้น ในครั้งพุทธกาลทานวา มหาสติ มหาปญญา คือ หมุนตัว
เปนเกลียวอยูต ลอดเวลา อัตโนมัติ ไมคําที่วาบังคับบัญชานอกจากตองไดรั้งเอาไว
เพราะจะเปนอุทธัจจะ คือฟุงเกินไป เพลินกับการกับงานการพิจารณาคนควาจนเกิน
ความพอดีไป แตไมไดผลเทาที่ควร จึงตองใหพักผอนในสมาธิเสีย เมื่อมีกําลังแลวจึง
พิจารณาคนควาตอไป จนกระทั่งทะลุปรุโปรงไปหมด
อุทธัจจะ คือ ความฟุง ความเพลิดเพลินในงานของจิต มานะ ความถือความรูที่
เต็มไปดวยอวิชชานั่นเอง จะเปนอะไร เอาใหมนั ถึงนัน่ ซิ ที่กลาวมาทั้งหมดนี้เปนของ
ปลอมเมื่อไร มีอยูกับนักปฏิบัติ ฝกใหได จิตเปนสิ่งที่ฝกได ฝกไมไดพระพุทธเจาดีไม
ได เปนศาสดาของโลกไมได พระธรรมกระเทือนโลกธาตุอยูเวลานี้ ออกจากจิตทานที่
ไดฝกมาทั้งนั้น จิตเปนสมบัติของเราไมใชสมบัติของใคร เราเปนผูร บั ผิดชอบภายในจิต
ของเรา เปนก็เราตายก็เรา สุขก็เราทุกขกเ็ รารับทัง้ นัน้ เมือ่ เปนเชนนัน้ เราจะปลอยให
กิเลสเหยียบย่าํ ทําลายอยูต ลอดไปสมควรแลวเหรอ ตองเอาใหจริงใหจังนักปฏิบัติ
อยามองอะไรยิ่งกวาใจซึ่งเปนสถานที่เกิดเหตุ มหาเหตุอยูที่นั่น โรงผลิตงานของ
กิเลสประเภทตางๆ อยูที่นั่น ในขณะเดียวกันโรงผลิตอรรถผลิตธรรมก็อยูที่นั่น เอา
แยกแยะกันเขาไป จิตนีเ้ ปนตัวสําคัญมาก เอาใหถึงเหตุถึงผล จิตนี้เปนเหมือนนักโทษ
เวลานี้ ธรรมเปนเครือ่ งแกเครือ่ งปลดเปลือ้ ง กิเลสเปนเจาอํานาจบังคับบัญชาจิตใจ แก
ลงไปๆ เมื่อแกลงไปไดมากนอยจิตจะดีดขึ้นมาๆ โดยลําดับลําดา จนกระทั่งแกไดหมด
โดยสิ้นเชิงไมมีสิ่งใดเหลือแลว นั้นแลความหมุนตัวของสติปญญาที่เปนไปกับเหตุการณ
ตางๆ ในวงความเพียรยอมยุติลงเอง เหมือนกับนักรบเมื่อไดชัยชนะเต็มที่แลว การรบ
พุงชิงชัยที่เปนไปทั้งวันทั้งคืนนั้นก็ยุติกันลง
สติปญญากับกิเลสเมื่อไดฟาดฟนหั่นแหลกกันลงไป จนไมมีกิเลสตัวใดมาตอกร
แลว เรื่องความหมุนติ้วๆ อยูดวยสติปญญานี้ก็หมดหนาที่ไป เหลือแตความบริสทุ ธิ์
ลวนๆ เอาอยูไหนอยูเถอะที่นี่ ไมมีกาลไมมีสถานที่ ไมยุงกับอดีตวาเคยเปนมาอยางไร
ไมยุงกับอนาคตวาจะไปเกิดเปนอะไรตอไปอีก ปจจุบันก็รูเทา ไมยดึ มัน่ ถือมัน่ ในความ
รูความเปนของตน ตางอันตางจริงทุกสัดทุกสวน จิตก็จริงตามจิต จริงตามหลักธรรม
ชาติ จริงในความประเสริฐของตน เมืองพออยูที่นี่ พอจิตหมดภัยแลวทุกสิ่งทุกอยางได
คลายไปตามๆ กัน นั้นแลคือผลแหงการประพฤติปฏิบัติอันเปนที่พึงใจ
พระพุทธเจาก็ดี สาวกทั้งหลายก็ดีไดนําจิตดวงนี้ขึ้นมาประกาศธรรมสอนโลก
นัน้ ไดมาดวยภาคประพฤติปฏิบัติและไดมาดวยความขยันหมั่นเพียร ดวยความเปน
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นักตอสู ไมใชไดมาดวยความขี้เกียจขี้คราน ความเห็นแกปากแกทอง ความเห็นแก
หลับแกนอน ขี้เกียจออนแอ นั่นไมใชทางของผูจะดําเนินตนเพื่อความพนทุกข แตเปน
ทางอันเตียนโลงของกิเลสที่จะสั่งสมฟนไฟขึ้นมาภายในใจโดยถายเดียว
นี่ทานทั้งหลายมาจากที่ตางๆ ไดมาอบรมศึกษาอยูในสํานักนี้ ผมมีความเมตตา
สงสาร ถึงจะอยูดวยกันมากบางก็ทนเอา ทานองคนั้นก็มีหัวใจองคนี้ก็มีหัวใจ เปนผูมุง
มาเพื่ออรรถเพื่อธรรม
ผมเองก็ไดคิดเทียบเคียงทุกสัดทุกสวนแลวกับหมูกับเพื่อน
เพราะเราเคยเปนผูน อ ยมาแลว ไปเสาะแสวงหาครูอาจารยที่ไหนที่ตองจิตตองใจ เปนผู
ทีน่ า เคารพกราบไหวเปนทีล่ งใจของเรานัน้ มันหายากนักยากหนากวาจะพบเห็นทาน
เมื่อไปถึงครูบาอาจารยองคใดที่เปนที่สนิทติดใจกับทาน ดวยความเชือ่ ความ
เลือ่ มใสจริงๆ แลว เราพอใจที่จะอยู อยากใหทา นเมตตาสงสารรับไวสง่ั สอน ใจจะขาด
ออกจากหทัยของเรา ถึงขนาดนัน้ ทีเดียวสําหรับผม นีห้ มูเ พือ่ นมาศึกษาอบรมก็เห็นใจ
อยางนั้นเหมือนกัน ถึงจะไมไดอยู แตไดรบั การอบรมชัว่ กาลชัว่ เวลาก็ยงั ดี นี่แหละขอ
ใหคดิ เห็นอรรถธรรมทีก่ ลาวมาเหลานี้ นําไปประพฤติปฏิบัติ อยาทอถอยออนแอ สิง่
เหลานีเ้ คยมีอยูใ นหัวใจเราอยูแ ลว ไมเห็นเปนของประเสริฐของอัศจรรยจากมัน นอก
จากธรรมอันประเสริฐทีจ่ ะเกิดขึน้ จากความเพียร ความหนักเอาเบาสูเ ทานัน้
นีว่ นั นีไ้ ดอธิบายธรรมภาคปฏิบตั ใิ หทา นทัง้ หลายไดเขาอกเขาใจ ทางพระเปน
สําคัญ เพราะเปนจุดศูนยกลางแหงจิตใจของประชาชน และเปนผูร กั ษาศาสนาในวง
ภายใน และมีหนาทีเ่ ต็มเม็ดเต็มหนวย เพศก็ประกาศอยางเดนชัดแลววา เพศนีเ้ ปน
เพศสมณะ เปนเพศทีบ่ าํ เพ็ญอรรถธรรมโดยถายเดียว จึงไดแสดงใหทานทั้งหลายได
เขาอกเขาใจ เพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกตนตลอดผูเกี่ยวของมาก
นอย
บรรดาศรัทธาญาติโยมทัง้ หลาย จิตใจก็เหมือนกันกับพระ ตางกันก็สักแตเพศ
เทานัน้ จิตใจไมมคี าํ วาเปนผูห ญิงผูช าย มีความรักใครชอบใจศรัทธาในศาสนาเชน
เดียวกัน การประพฤติปฏิบตั ติ นในคุณงามความดีทง้ั หลายเปนสิรมิ งคลแกเรา เชน
เดียวกับพระทานประกอบหนาทีก่ ารงานทางดานธรรมะของทาน เปนสิรมิ งคลแกใจ
ของทาน เรามาประกอบบําเพ็ญคุณงามความดีทง้ั หลายมีทาน ศีล ภาวนา เปนสําคัญ ก็
เปนสิรมิ งคลแกจติ ใจของเรา ใจเปนสําคัญมาก ขอใหพยายามบํารุงใจ ใจเปนหลักใหญ
ใจเปนนักทองเที่ยวดังที่ทานอาจารยมั่นทานพูด หาขอแยงไมได
จะทองเที่ยวไปไหนก็ตาม ขอใหทองเที่ยวไปดวยบุญดวยกุศล ดวยคุณงาม
ความดีเปนเครือ่ งสนับสนุนเถิด จะเปนทีเ่ บาอกเบาใจ เปนทีส่ ะดวกสบาย เปนสุคโต
ไปก็ดีอยูก็เปนสุข เกิดในภพใดชาติใดถามีคุณงามความดีเปนเครื่องหลอเลี้ยงจิตใจ
เขาสูแ ดนนิพพาน

๒๔๕

๒๔๖

เปนเครือ่ งบํารุงจิตใจ สนับสนุนจิตใจ เปนเครือ่ งเสวยของใจอยูแ ลว อยูส บายทัง้ นัน้
ความดีจึงไมลาสมัย ใหพากันพยายามบําเพ็ญ
วาระนีเ้ ปนวาระทีเ่ หมาะสมมากสําหรับเราทุกทาน หากชีวิตหาไมแลวก็ตองหยุด
ชะงักในงานทั้งหลาย กาวไมออก เพราะคนตายแลวไมมงี าน ทําไมเปน ขณะนี้ยังมีชีวิต
อยูจ ะรีบเรงขวนขวายสิง่ ใดก็รบี เรงเสีย สมบัติภายในก็ใหมีสมบัติภายนอกก็ใหมี อยูก็
เปนสุข ไปก็เปนสุข ไมขาดทุนสูญดอกทั้งอยูทั้งไป สําหรับคนมีธรรมมีบญ
ุ กุศล อยูที่ใด
ไปที่ใด ไมอดไมจนในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อ
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรจึงขอยุตเิ พียงแคน้ี
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