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ที่ฆากิเลส
ทานอาจารยมั่นเวลาทานแกเขามาแลวทานปลอยเสียทุกอยางนั่นแหละ
ปลอย
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับพระเณรอะไรตออะไร ประคองเฉพาะตัวของทานก็จะไมไหวอยู
แลว เลยใชแบบหูหนวกตาบอดเรื่อยๆ ไป ใครจะปฏิบัติก็ปฏิบัติ ใครจะขี้เกียจก็ขี้เกียจ
ใครจะเปนยังไงทานก็ปลอยไปหมด แมแตทานอาจารยมั่นเวลาแกเขามาจริงๆ ทานก็ยัง
รูสึกมีปลอย แตไมไดปลอยมาก เพราะนิสัยทานเขมงวดกวดขันมาดั้งเดิมเกี่ยวกับพระเณร
แมเชนนั้นก็ยังพอทราบไดวา ทานลดลงมาก
วันนี้พวกเราไดไปดูสถานที่ที่พระกรรมฐานผูมุงอรรถมุงธรรมทานอยูบําเพ็ญ แตถา
หากวาไดมีโอกาสไปเที่ยวดูใหทั่วถึงก็จะดี ที่ไปไมทั่วถึงก็จะมีอยูมากวันนี้ พวกที่ไปดูทั่วถึง
ก็มี ที่เชนนั้นแหละเปนที่ฆากิเลสพูดงายๆ ไมใชเปนที่กิเลสฆาคน นอกจากคนจะยื่นไมไป
ใหกิเลสมันตีเอา พระพุทธเจาทานอยูในที่เชนนั้น พระสาวกทั้งหลายสวนมากอยูในที่
เชนนั้น แทบทั้งนั้น ไมไดมาพลุกพลานวุนวายกอกวนเจาของและทําคนอื่นใหยุงเหยิง
วุนวายไปดวย จนกลายเปนศาสนากวนบานกวนเมืองอยางที่เปนอยูในสมัยปจจุบันนี้
ทานห้ําหั่นกับกิเลสทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน นี่เปนงานของพระผูทจี่ ะฆากิเลส
ใหตาย คลายกิเลสใหหลุดลอยไปจากจิตใจจริงๆ ทานปฏิบัติอยางนั้น ถาพูดถึงเรื่อง
อาหารก็แรนแคนกันดารอยูมาก แตสําคัญที่พระกรรมฐานทานไมสนใจกับสิ่งเหลานี้ ทาน
มีอะไรพอยังชีวิตใหเปนไปวันหนึ่งๆ เทานั้นพอ ความมุงมั่นทานอยูกับอรรถกับธรรม คือ
การประพฤติปฏิบัติ วันหนึ่งคืนหนึ่งมีความเพียรเปนหลักเกณฑ แหงความเปนอยูของพระ
ผูปฏิบัติอยูในสถานที่เชนนั้น
ไมไดคดิ อะไรใหยุงเหยิงวุนวายเปนเครื่องกอกวนตัวเอง ซึ่งเปนการสั่งสมกิเลส
ขึ้นมาในขณะนั้นๆ ดวย พูดกันก็รูเรื่องกันงาย เพราะพรอมที่จะรูอยูแลว เกี่ยวกับความ
สนใจมีมาก นั่งอยูก็เปนความเพียร ยืน เดิน นอน เปนความเพียรเวนแตหลับ เรื่องสติมัน
ตั้งขึ้นมาเองเมื่ออยูในสถานที่ควรตั้ง ไมควรประมาทประมาทไดยังไง แตนนั้ ก็ยังพอทําเนา
สถานที่เยี่ยมกวานั้นยังมี คําวาเยี่ยมมีทั้งเสือ ทัง้ ชาง สัตวปาไมตองพูด เสือมีอยูท ี่ไหน
สัตวปาจะมีที่นั่น เพราะพวกนี้อาศัยกินสัตว กินเนื้อสัตวเปนอาหาร ที่เชนนั้นแหละเปนที่
ประมาทไมได

๒
กลางวันกลางคืนตองมีสติอยูตลอดเวลา ความมีสติอยูนั้นแล คือความมีความเพียร
แตตองเปนผูเอาจริงเอาจัง ถายังมาหึงมาหวงในสกลกายอยู ความหึงหวงนั้นแลจะเปน
เหตุใหเกิดความกลัวใหเกิดความทุกขขึ้นมา แทนที่จะเปนการแกกิเลสเลยเปนการสั่งสม
กิเลสขึ้นมาเพราะความกลัวเปนเหตุนั้น แลวก็เปนความทุกขขึ้นมา ถาอยางนั้นไปไมรอด
ตองเด็ดขาด ถึงคราวเด็ดตองเด็ด ถึงคราวจะอนุโลมผอนผันบางก็มี แตมีตามเหตุผลไมใช
มีเอาเฉยๆ ถึงเวลาเด็ดก็ตองเด็ดดวยเหตุผลเหมือนกัน
เวลาไปอยูในที่เชนนั้น เราพูดตามภาษาของเราโลกๆ อยางสบายๆ มันเหมือนกับ
เปนพระอรหันตนอยๆ องคหนึ่งขึน้ มา กิเลสไมมีตัวใดแสดง มันหมอบไปหมด แตพอ
ออกมาจากที่เชนนั้นแลว มันก็กางเล็บ เริ่มกางเล็บขึ้นมาตะปบเจาของนั่นแหละ กางเล็บ
ขึ้นมาแลวตะปบเจาของ กัดเจาของนั่นแหละ ไมไดกดั ผูอื่นผูใดกอนอื่น ถาอยูที่เชนนั้น
หมอบหมด ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะ โทสะ โมหะ มันหมอบไปหมด สบาย
ยิ่งการเสียสละทุกอยางภายในรางกาย มอบไวในคติธรรมดาเสียหมด เรามีความ
มุงมั่นตอความจริงคือธรรมเทานั้น สวนรางกายจิตใจจะสลายไปเมื่อไรก็มอบไวตามคติ
ธรรมดา ในหลักกรรมทานสอนไวแลวไมนาสงสัย ถาเชื่อพระพุทธเจาก็ตอ งเชื่ออยางนี้ เรา
ไมเชื่อพระพุทธเจาเราจะเชื่อใคร จิตปกลงไปตรงนั้น ความกลัวทั้งหลายก็คอยหายไปๆ
ปกลงไปจริงๆ แลว เปนการเสียสละอยูภายในตัวทุกอิริยาบถ ทีนี้ไปอยูไหนไปไดหมด
เดินไปได ก็เปนเหตุใหเราทราบถึงเรื่องความรัก ความสงวน ความหึงหวงในรางกายนี้มัน
เปนสาเหตุที่จะใหเกิดความทุกขไมใชนอยๆ ความทุกขมากทีเดียว
พอฉลาดเสียทุกสิ่งทุกอยางแลว ไปอยูไหนก็อยูไ ด มันเหมือนผาขี้ริ้ว กลางคืนดึก
สงัดขนาดไหนลงเดินจงกรมยิ่งเพลิน อยูไหนนั่งไดหมด เพราะไดมอบหมดแลวนี่ เปนก็
เปน ตายก็ตายอยูคนๆ เดียวนี่ไมไดเปนที่ไหน ถึงกาลถึงเวลาแลวก็เปนอยางนั้น เลยสบาย
นั่งอยูรมไมชายเขาที่ไหนก็สบาย มีแตความรื่นเริงบันเทิงในอรรถในธรรมที่ตนมุงมั่นและ
กําลังบําเพ็ญอยูนั้นเทานั้น
สมาธิไมตองถามละ เรื่องความสงบของใจนั้นนะ เมื่อมีสติ มีการควบคุมอยูเสมอ
มันสงบเอง สงบแบบไหน นิสัยของเราเปนยังไง ใจของเราสงบไดดวยวิธีใด สงบใน
ลักษณะใดมันบอกในตัว เพราะมันเปนอยูกับตัวเราตามลักษณะนั้นๆ ที่ขึ้นอยูก บั นิสัย
พิจารณาอะไรทะลุปรุโปรงไปหมด มันฉลาดเอง
คําวาฉลาดนี้มันฉลาดแกตัวเอง เพราะความโงอยูก ับเรา ความฉลาดก็เกิดขึ้นกับเรา
นี้ แลวแกความโงของเราเอง ความโงนั้นเปนฝายสมุทัยในสัจธรรมทั้ง ๔ ความโงเปนฝาย

๓
สมุทัยผลิตทุกขขึ้นมา ใหเกิดความเดือดรอนแกเรา ความคิดนั้นแหละเปนสมุทัย ความคิด
ความปรุง สัญญาความมั่นหมายตางๆ สังขารประเภทหนึ่งเปนสังขารฝายแก อุบายวิธีที่
คิดคนขึ้นมาเพื่อแกความโงอันนั้น ทานเรียกวามรรค ก็เปนสังขารเหมือนกันแตเปนสังขาร
ฝายมรรค เมื่อมีมากมันก็มีกําลังมาก แกไปไดโดยลําดับๆ
การเจริญมรรค เจริญที่ไหน ก็เจริญที่ใจ สัจธรรมอันหนึ่งเหมือนกัน..มรรค แกไป
ไดที่ไหน นิโรธคือความดับทุกข มันเปนผลพลอยไดจากมรรคที่เปนผูดับทุกข แกทุกขนี้
ตางหาก ไมใชนิโรธจะทําหนาที่ของตัวเองโดยไมเกี่ยวของกับมรรคเลย ความจริงก็
เหมือนกับความอิ่มนั่นแหละ ความอิ่มมันทําหนาที่อะไร การกินตางหากเปนผูทําหนาที่
กินลงไปมากนอย ความอิ่มก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งอิม่ เต็มที่เพราะการกินเปน
สําคัญ การแกกิเลสเปนการทํางาน กิเลสดับไปเพราะการแกได ทานก็ใหชื่อวานิโรธ ความ
จริงเปนธรรมชาติที่สืบเนื่องมาจากมรรคเปนผูทําขึ้นมา
ไมใชวานิโรธจะตองทําหนาที่ของตัวเองอยางหนึ่งโดยไมเกี่ยวของกับมรรค มรรค
ทําหนาที่อันหนึ่งตางหาก เปนคนละชิ้นละอันอยางนั้น มันเปนความเกี่ยวเนื่องกันในสัจ
ธรรมทั้ง ๔ ถาพูดตามความจริงของผูปฏิบัติเปนอยางนั้น มันเกี่ยวโยงกันไปหมด เชน
ทุกขใหพงึ กําหนดรู ทานบอก ทําไมจะไมรูเราไมใชคนตาย ทุกขเกิดขึ้นทางกายหรือทางใจ
มันก็รูดวยกันทุกคน อุบายวิธีการที่ทานสอน ทานก็บอกไวอยางนั้น สมุทัยใหพึงแก พึงละ
พึงถอน พึงระงับดับมันดวยมรรค มรรคพึงเจริญ คําวาเจริญ ก็คือเจริญความพากเพียร
เพื่อจะใหสติปญญาเกิดขึน้ นั่นเอง
เมื่อสติปญญาเกิดขึ้นมากนอยก็เพือ่ จะแกกิเลสโดยถายเดียวเทานั้น แกกิเลสได
มากนอยเพียงไรทุกขก็ดบั ไปๆ เพราะอํานาจของการแกกิเลส ไมใชทกุ ขจะไปทําหนาที่ของ
ตัวโดยลําพัง ซึ่งไมตอ งอาศัยมรรคเลยอยางนั้นไมได มันเกี่ยวโยงกันอยางนี้ แต
พระพุทธเจาเปนพุทธวิสัยตองแยกแยะใหเห็นทุกแงทุกมุม ทีนี้เราไมเขาใจก็เลยไปกระจาย
กันออกเปนเหมือนกับแบบแปลนแผนผังของบานของเรือน ทุกขตอ งทําหนาที่กําหนดทุกข
แลวจึงจะไปละสมุทัย จึงไปเจริญมรรคจะไปทํานิโรธใหแจง เปนคนละภาคเปนคนละอยาง
ไปเสีย วันยังค่ําตลอดตายก็ไมเห็นเหตุเห็นผลอะไรจากการบําเพ็ญการปฏิบัติแบบนี้เลย
เพราะธรรมเหลานี้เปนความเกี่ยวเนื่องกัน พอทุกขเกิดขึ้นมันมีสาเหตุเปนมาอยางไร มัน
ถึงทุกข นั่น คําวามันมีสาเหตุมาอยางไรมันถึงทุกข นี้เปนเรื่องของมรรคแลว ไดแกปญ
 ญา
พิจารณาใครครวญแลว ออ มันทุกขเพราะสัญญาอารมณแบบนั้นๆ ชนิดนั้น มันมีความ
กังวลกับสิ่งนั้นๆ วันนี้มันถึงไดกอ ทุกขขึ้นมา แลวพิจารณาเรื่องอารมณที่มันไปเกีย่ วเกาะ

๔
ไปกอขึ้นมานั้นใหเปนที่เขาใจแลวมันก็ระงับดับลงไปดวยอํานาจปญญา การดับลงไปนั้น
ทานก็ใหชื่อวานิโรธ นิโรธไมไดไปทําหนาที่อะไรแหละ ความจริงเปนอยางนั้น
ธรรมที่กลาวมาทั้งหมดนีก้ ับครั้งพุทธกาลนั้นอะไรมันผิดแปลกกัน มันมีอยูที่ไหน
มันมีอยูกับทุกคน สมัยโนนก็กิเลสประเภทเดียวกันนี้แหละ ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ราคะตัณหา อันเดียวกัน และอยูในจิตใจของคนและสัตวอันเดียวกันอีก วิธีแกเราจะ
เอาอยางไหนมาแก ถาไมเอาแบบที่เคยแกไดดงั พระพุทธเจาทรงแกมาแลวมาแก อยางอื่น
ไมได ไมมีใครที่จะรูและประกาศศาสนธรรมใหเหมาะสมยิ่งกวาพระพุทธเจา อันใดที่ควรที่
จะลัดตัดตอน พระพุทธเจาตัดทอนหรือตัดตอนออกไปโดยลําดับๆ อันไหนที่ควรจะคงไว
ใหคงเสนคงวา เพราะเปนความเหมาะสมแลว พระพุทธเจาเปนผูฉลาดเปนจอมปราชญก็
ตองทําอยางนั้น เราจะไปดัดแปลงแกไขใหเปนทางลัดทางนั้นทางนี้ อยางหาอุบายพูดกัน
ยุงๆ เหยิงๆ วุนวายไปนั้น มันลวนแลวตั้งแตเปนการประกาศความโงของตัวเองใหเดนขึ้น
เทานั้น
สมาธิไมจําเปนเดินปญญาเลย อยางนี้ก็มี สมาธิมันครึมันลาสมัยเอาปญญาเลย
ฟาดมันลงไปเลย ปญญามันก็สัญญานั่นแหละ มาพูดเฉยๆ ไมไดคํานึงถึงการปฏิบัติ ไมได
พูดขึ้นมาจากความรู พูดขึ้นมาจากสัญญาอารมณ มันก็หลอกไปวันยังค่ํา สอนคนอื่นก็สอน
แบบหลอกโดยไมมีเจตนาก็ตาม มันก็หลอกอยูน ั่นแหละ มันไมจริง ทานสอนยังไงเปน
ความถูกตองดีงามทุกสิ่งทุกอยางแลว ไมอยางนั้นก็ไมเรียกวา สวากขาตธรรม การปฏิบัติ
จึงควรปฏิบัติตามนั้น
เราอยากเห็นกันทุกคนความพนทุกข ถึงความสุขอันสมบูรณ แตที่มันเห็นไมไดรู
ไมได ก็เพราะความคิดหรือสมุทัยมันกีดกั้นอยูภายในจิตใจ ไมใชกาลและสถานที่ หรือ
บุคคลอื่นใดทั้งหมดมาทําการกีดขวางทางเดินของเรา เปนเรื่องของเราเองเปนผูกีดขวาง
ตัวเอง ดวยความเขาใจผิดคิดไปในแงตางๆ ซึง่ เปนเรื่องของกิเลสอันเปนสิ่งที่จะทําใหมืด
มิดปดตาหาทางเดินไมได
เพราะฉะนั้นจึงตองสั่งสมสติปญญาใหเปนความสวางขึ้นมา
แกไขถากถางสิ่งที่ปด บังทางที่มันรกรุกรังดวยกิเลสนั้นออกดวยมรรค
จิตใจก็สวางไสว
ขึ้นมาเอง สวางขึ้นที่ใจนี่แหละ จะไปสวางที่ไหน เราอยามองมรรคผลนิพพานหรือความสุข
ทุกขใดๆ ใหขา มไปจากกายกับใจอันนี้ อันนี้เปนภาชนะโดยแทสําหรับรับสุขและทุกขทงั้
ทางกายและทางใจ
กิเลสโดยเฉพาะก็อยูท ี่ใจ กายเปนเครื่องมือสําหรับแก หรือเปนเครื่องมือสําหรับ
สงเสริมกิเลส ใจเปนผูบงการออกมา ถาใจมีกิเลสเปนหัวหนา มันก็บงการมาทางกิเลส กาย
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วาจา ก็เคลื่อนไหวไปตามนั้น ถาใจมีความเฉลียวฉลาดที่เรียกวาเปนธรรม ใจเปนธรรม ใจ
ก็มีชอ งทางที่จะบงการออกมาในทางที่ถูก กาย วาจา ก็เคลื่อนไหวไปตามนั้น กิเลสก็คอย
หมดไปๆ หมดไปที่ไหน ก็หมดไปจากที่ใจนี้ มีอยูท ี่นี่ อยามองขามตัวเอง
อํานาจวาสนาเราสรางอยูทุกวัน สรางอยูที่ตัวของเรานี้ เราอยาไปคิดวาอํานาจ
วาสนาอยูทางโนนทางนี้ อยูทางใกลทางไกลเอือ้ มไมถึงบางอะไรบาง เปนความเขาใจผิด
กิเลสมันไดวาสนามาจากไหน มันถึงสรางไดมากมายกายกองเต็มหัวใจเราจนหาทางเดิน
ไมได มันมีวาสนามาจากไหน ก็ผูสรางกิเลสคือใจ กิเลสจึงเกิดขึ้นมาได แลวการแกกิเลสไม
แกที่นี่ จะไปหาวาสนาที่ไหนมาแก มันไมทันกัน แกตรงนี้ หนามยอกเอาหนามบง ถอด
ถอนหัวหนามออกมา มันอยูที่ใจ แกที่ตรงนี้
การปฏิบัติสอนไปทีอ่ ื่นไมถนัด เรียนตรงๆ เพราะการปฏิบัติก็เคยปฏิบัติมาที่ตรงนี้
หากวารูมากรูนอยก็รูที่ตรงนี้ เอาสมมุติวากิเลสมันจะสิ้นไปมันก็ไมสิ้นไปที่ไหน สิ้นไปจาก
จุดที่มันเคยมีอยูนั้นแล จุดที่มันเคยมีอยูคือที่ไหน ก็คือที่ใจ เมื่อแกถูกตองมันก็หมดไปๆ
หมดไปโดยสิ้นเชิงก็หมดที่ใจ ความบริสุทธิ์ก็ไดแกใจเทานั้น ไมมีอะไรบริสุทธิ์ในโลกนี้
ความประเสริฐก็คือใจ เมื่อสิ่งที่หาคุณคาไมได สิ่งที่สกปรกโสมมอันไมมรี าค่ําราคาอะไร
หมดไปแลว สิ่งนั้นก็มรี าคาขึ้นมา เหมือนอยางทองคํานี่ ตกลงไปจมมูตรจมคูถมันก็
เหมือนกับของไมมีคุณคา แตมาชะลางใหมันสะอาดแลว มันก็คุณคาขึ้นมาในตัวของมัน
เพราะสิ่งสกปรกหาคุณคาไมไดมันหมดไปแลว ถูกชําระออกหมด
กิเลสมันก็เปนประเภทอยางนั้นเหมือนกัน จึงตองแกมันแกทใี่ จ ไมถาม ถามหา
พระนิพพาน ถาแกลงไปที่ตรงนี้ สมาธิก็จะรูขึ้นมา คําวา สมาธิ เปนชื่ออันหนึ่ง เหมือน
อยางสิ่งตางๆ ที่มีชอื่ มีนาม โลกสมมุตินิยมตัง้ ชื่อกันมาตัง้ แตไหนแตไร ตัวจริงของอันนั้น
คืออะไร ตัวจริงของสมาธิคืออะไร จะปรากฏขึ้นมาที่ใจ แมไมเคยเรียนก็รู ความสงบเยือก
เย็น มีอยูที่ใจ เกิดขึ้นที่นั่น
ความสวางไสวของจิตแพรวพราวไปดวยสติปญญา หาอุบายคิดคนตางๆ เพื่อถอด
ถอนสิ่งทีไ่ มดีทั้งหลายออกจากใจโดยลําดับ ก็คือเรื่องของปญญา ก็เกิดขึ้นที่ใจ เพราะ
ความผลิตขึ้นมา เปนคนชางคิดชางอาน ชางเทียบเคียงเหตุผลในแงตางๆ ภายนอกภายใน
ประสับประสานกัน เมื่อไดสัดไดสวนแลวก็เขาใจขึ้นมา หายสงสัยเปนขั้นเปนตอนไปโดย
ลําดับ สุดทายก็หายสงสัยไปไดตลอดทั่วถึง ไมมอี ะไรเหลือ การปฏิบัติธรรมปฏิบัติอยางนี้
ที่ทานอยูในปาในเขาก็เพื่ออันนี้แหละ เปนความสะดวก ตองหาที่เชนนั้นชวยสงเสริมดวย
เพราะมนุษยเรามันชอบความสะดวก ความสะดวกออกมาจากความขี้เกียจ ถาไปอยูที่
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เชนนั้นมันขี้เกียจไมได ความเกียจครานมันหายหมด ยิ่งไปอยูในที่นากลัวเทาไร ยิ่งความ
เกียจครานเหมือนไมเคยมีในหัวใจเลย มีแตความตั้งทาตั้งทาง ตั้งทาตอสูอยูตลอดเวลา
จิตมันตั้งไดเอง
พอออกมาสูสถานที่ธรรมดาแลว ความขี้เกียจไมทราบมาจากไหน รุมกันเต็มไป
หมดหัวใจ จะเดินเขาไปสูทางจงกรมก็เหมือนกับขาจะขาดไปนูนแหละ เพราะความขี้เกียจ
มันมาก มันหนักไปหมด รางกายทั้งรางนี้เหมือนภูเขาทั้งลูก ยกไมขึ้น นอกจากยกมันขึ้น
บนหมอน ถาขึ้นบนหมอนแลวปบ ไมยอมลง กิเลสมันเปนอยางนั้น ถาธรรมแลวไมเปน
นั่งอยูที่ไหนก็เพลิน เพลินแก เพลินถอดเพลินถอน เพลินตอสูกับสิ่งที่เปนขาศึก จะเอาให
รูเอาใหเห็นเอาใหเขาใจ จะแกใหได ไมไดไมถอย ตายก็ตาย จิตหมายมั่นปนมือเขาไป
ความเด็ดเดี่ยวอาจหาญเกิดขึ้นมาเอง ยิ่งไดเห็นผลปรากฏขึ้นภายในใจโดยลําดับๆ ดวย
แลว ก็ยิ่งทําใหเพลิดเพลิน ไมมีอะไรที่จะเพลินยิ่งกวาธรรม ไมมีอะไรที่จะทําใหมีความสุข
ยิ่งกวาธรรม
ทานจึงเรียกวาธรรมเปนของประเสริฐ ประเสริฐทั้งธรรมฝายเหตุคือ เปนเครื่องมือ
สําหรับแกสิ่งสกปรกโสมมที่หาคุณคาไมไดทั้งหลาย ประเสริฐทั้งผลที่ปรากฏขึ้นมาจากการ
แกไดแลวโดยลําดับๆ จนแกไดหมดโดยตลอดทัว่ ถึง นั่นประเสริฐสุด คนเราดีอยูที่ใจ ดีอยู
ที่ความประพฤติมารยาท เฉพาะอยางยิ่งดีอยูทจี่ ิต เวลาสิ่งสกปรกโสมมเขาไปปกคลุมหุม
หอก็เหมือนไมมีคุณคาอะไรเลย เห็นอันนั้นวาดี เห็นอันนี้วาดี ก็ยิ่งหลงโลกหลงสงสาร
หลงไปจนลืมเปนลืมตาย เพราะสิ่งเหลานี้พาใหหลง สติปญญาพาใหรู พอรูแลวก็ยอนตัว
กลับเขามา เห็นภัยตอสิ่งเหลานั้น
เมื่อเห็นภัยตอกันก็มีทาตอสูกัน ถาเห็นสิ่งเหลานั้นเปนตน ตนกับสิ่งเหลานั้นมัน
เปนอันเดียวกัน หาทางแกไมได เมื่อเห็นสิ่งเหลานั้นเปนภัย เราก็มีทางที่จะแก ยากลําบาก
ก็ทนเอา แกไดๆ เมื่อแกจิตใหบริสุทธิ์แลว นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ ไมตองพูด รูอยูประจักษใจ
อยูไหนก็เปนนิพพานอยูนั่นแหละ เราจะไปหานิพพานที่ไหน ถาไมหาที่ใจบริสุทธิ์นี้ พอถึง
นี้แลวความอยากไปนิพพานมันก็หายเอง นิพพานอยูที่ไหนถึงตองอยาก อะไรเปนนิพพาน
คําวา นิพพานก็เปนชื่ออันหนึ่ง ความจริงของนิพพานแทๆ คืออะไร ผูนี้กร็ ูอยู เห็นอยู เปน
ผูทรงอยูแลว ทรงธรรมชาตินั้นอยูแลว ก็จะไปถามหาพระนิพพานที่ไหน
ความอยากมันก็เปนความหิวโหย แตถากําลังดําเนินอยูความอยากนี้ก็เปนมรรค
ไมใชความอยากจะจัดเปนกิเลสเสมอไป ความอยากที่เปนกิเลสตัณหาก็มี เชน กามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหา แปลวา ความอยาก แนะ ถาหากวาอยากไปนิพพาน อยาก
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ประพฤติปฏิบัติ อยากรูอยากเห็นอรรถธรรมอยางนี้ ไมใชความอยากที่เปนกิเลส แตเปน
ความอยากฝายมรรค ความอยากนี้เกิดขึ้นเปนเหตุใหเสาะแสวงหาในทางที่ถูกตองดีงาม
ทานจึงเรียกวาเปนมรรค แตเมื่อเขาถึงที่แลวก็ไมทราบจะอยากไปไหนอีก เชนเรามาถึงวัด
ปาบานตาดนี้แลว แตกอนก็อยากมาวัดปาบานตาด เพราะยังไมถงึ ยังไมไดมา พอมาถึง
ที่นี้แลว เราจะอยากไปไหนอีก อยากไปวัดปาบานตาดที่ไหนอีก เพราะนี้คือวัดปาบานตาด
อยูแลว แนะ
เมื่อเขาถึงตัวจริงแหงคําวา นิพพานแลว มันก็หายอยากเหมือนกัน จะอยากไปไหน
ถาอยากก็ยังหลงอยู ยังหิวอยู ความอยากนั้นเปนสิ่งรบกวนใจ สิ่งรบกวนใจนั้นแลคือกิเลส
ประเภทหนึ่ง มันยังแทรกอยู เรียกวายังบกพรอง ยังไมสมบูรณ เหมือนเรารับประทาน ถา
ยังไมอมิ่ เต็มที่แลวก็ยังตองมีหิวมีโหย ถาอิ่มเต็มที่แลวไมหิวไมอยาก จิตเมื่ออิ่มตัวเต็มที่
แลวก็ไมอยากไมหิว อยูไหนอยูไดทั้งนั้น อยาพูดเลยเรื่องกัปเรื่องกัลป ตลอดกาลวางั้นเลย
ใหพากันประพฤติปฏิบัติ แมจะไมไดอยางนั้นก็ตาม ขึ้นชื่อวาคุณงามความดีแลว เปนสิ่งที่
มีคุณคาทั้งนั้นที่เราบําเพ็ญมา
จะบําเพ็ญดวยการใหทานก็ตาม รักษาศีลก็ตาม ภาวนาก็ตาม เปนคุณธรรม เปน
ความดีทั้งหมด เปนเครื่องประดับสงเสริมจิตใจใหมีความสุขความเจริญไปไดโดยลําดับ
เชนเดียวกันหมด ทานจึงเรียกวาความดี มีนอยก็ดี มีมากก็ดี มีนอยก็สุข มีมากก็สุข มีมาก
เต็มที่ก็ ปรมํ สุขํ นี่พระทานไปอยูในปาทานมุงอยางนี้ อยางไปเห็นวันนี้ก็เปนขวัญตาเรา
แลว ไปดูสถานที่ทานอยู เงียบสงัด บําเพ็ญความเพียรทั้งกลางวันกลางคืน นั่งสมาธิ เดิน
จงกรม อยูน ั้น ดูตั้งแตเรื่องใจ ไมมีอะไรที่จะรวดเร็วคลองแคลววองไว ไมเขารองเขารอย
ยิ่งกวาจิต เร็วยิ่งกวาลิงรอยตัวเสียอีก
ในขณะเดียวกันกันก็ไมมอี ะไรที่จะเร็วยิ่งกวาสติปญญา จึงตองเอาสติปญ
 ญาเขาไป
จับลิงตัวนี้ ใหมันทันเหตุการณ แลวฆาลิงตัวนี้ใหมันตาย แลวอยูเปนสุข สุโขๆ สุโข วิเวโก
ตุฏฐสฺส ผูมีธรรมเปนเครื่องรื่นเริงภายในจิตใจแลวยอมมีความสุขอยูตลอดกาล อยางพระ
มหากัปปนทานอุทาน ไปอยูที่ไหนก็ สุขํ วต สุขํ วต องคไหนก็เหมือนกัน เมื่อเขาถึง สุขํ
วต แลว ก็อทุ านอยูภายในจิตใจดวยกันทั้งนั้นแหละ เพราะไมมีอะไรเหมือน ความสุขอื่นๆ
ที่เราเคยผานมา ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เราเคยผานมา ไมเหมือนอันนี้ ไมเหมือน
ความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรม และความสุขที่เปนจิตบริสุทธิ์ นี้เปนความสุขแท เอา
ละการแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร
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