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จอดูของจริง 

โลกคือหมูสัตวไมเคยอยูดวยความสะดวกสบายโดยไมมีเครื่องบังคับ ตองมี
เครื่องบังคับอยูตลอด ไมวามนุษย สัตวเดรัจฉาน สัตวน้ําสัตวบก มีเครื่องบังคับใหตอง
เคลื่อนไหวไปมา เสาะแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ จัดทํากันอยูไมหยุดไมถอยทั้งวันทั้งคืนยืนเดิน
นั่งนอน มีตั้งแตเร่ืองความจําเปนบังคับ นี่ถาพูดตามหลักแหงความจําเปน นอกจากนั้น
สิ่งไมจําเปนก็กลายเปนสิ่งจําเปนขึ้นมา เปนเครื่องบังคับสลับซับซอนยุงเหยิงวุนวาย
ภายในหัวใจตลอดรางกาย ซึ่งเปนเครื่องมือใช จนถึงกับกําลังไมพอกับความตองการ
และความสับสนเหลานั้น ที่ถือหัวใจเปนที่ทํางานหรือเปนเครื่องหมุนเพื่อความตองการ
ของตน นี่โลกเปนอยางนี้ดวยกันทั้งนั้น 

เฉพาะอยางยิ่งมนุษยเรา จะอยูประเทศใด ทวีปใด ชาติชั้นวรรณะใด ในปาในบาน ใน
เมืองนอกเมือง มีแตความหมุนติ้วอยูดวยหนาที่การงาน เพราะเรื่องธาตุเร่ืองขันธเปน
สําคัญเรื่องหนึ่งที่บังคับใหตองทํางาน แลวยังมีอีกอันหนึ่งซึ่งเปนสิ่งที่ลึกลับสําหรับผูไม
ไดศึกษาอบรมมาเลย ไดแกตัวหยาบ ๆ คือกิเลส ตัวโลภ นี่สําคัญมาก มันจะเอาใหตาย
จริง ๆ โลภไมมีวันหยุดวันถอยไมมีวันเพียงพอ ไดมาเทาไรมากนอยเพียงไร ยิ่งเปน
เหมือนกับเครื่องเสริมไฟใหสงเปลวสูงขึ้นโดยลําดับ ๆ จนกระทั่งตายไปเปลา ๆ หา
ความสุขไมไดเลยในบุคคลคนนั้น ทั้ง ๆ ที่เสาะแสวงหาความสุขตั้งแตเร่ิมแรกมาจน
กระทั่งวันตายหาไมเจอ ถาสิ่งเหลานี้ไดมีอํานาจบังคับบัญชาใหเปนไปแลว ตองเปน
อยางนั้น 

หากถือเอาความจําเปนเรื่องธาตุเร่ืองขันธ หามาเพื่อเยียวยารักษาตามธรรมดา ก็ยอมมี
เวลาพักผอนไดอยางสะดวกสบาย แตความโลภนี้มันไมมีเมืองพอ จึงหาเวลาพักผอน
ไมได ไดเทานี้ตองอยากไดเทานั้น ๆ เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ ไมมีที่จะตามทันมันไดเลย 
โลกจึงตองหมุนติ้วอยูดวยเหตุ ๒ ประการนี้เปนสําคัญ ที่เกี่ยวกับเรื่องธาตุเร่ืองขันธซึ่งมี
ความบกพรอง ตองการสิ่งเยียวยารักษาและกิเลสตัวหาเมืองพอไมไดนี้ เปนตัวใหญ



มากทีเดียว เพียงลําพังปากทองเครื่องใชไมสอยสําหรับธาตุขันธพอเปนอยูปูบาย
สําหรับโลกทั่วไปในวงมนุษยเราก็พอทําเนา แตถากิเลสตัณหาเหลานี้มันเขาบงการเปน
หัวหนางานแลว โลกไหนก็โลก คนใดก็คนเถอะ ชาติชั้นวรรณะใดก็ตาม จะตองหมุนติ้ว
อยูดวยสิ่งเหลานี้เปนเครื่องบังคับ จนกระทั่งลมหายใจหมดก็ไมเจอความสุขแมแตนอย
เลย เจอตั้งแตกองทุกข เพราะพวกนี้พวกเสาะแสวงหาความทุกขทั้งนั้น 

ธรรมชาติอันนี้พาสัตวโลกใหเสาะแสวงหาแตฟนแตไฟมาเผาลนตัวเองอยูตลอดเวลา 
หาความรมเย็นเปนสุขมาใหที่ไหน แตโลกก็ไมเห็นโทษของมัน จึงตองไดหมุนตัวไปตาม
มันอยูเชนนั้น เมื่อสรุปความแลวโลกเรานี้ จึงไมมีใครวางจากการจากงานจากความยุง
เหยิงวุนวาย หมุนตัวเปนเกลียวอยูเชนนั้น เอา สรุปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธาตุเร่ืองขันธ โลก
ก็ตองเสาะแสวงหามาเยียวยารักษา ก็ตองวุนวายอยูเร่ือยมา ทํางานก็ตองทําจริง ๆ ไม
ทําจริง ๆ ก็ไมพอปากพอทอง ความทุกขก็เกิดขึ้น โลกจึงไดหมุนไปตามการตามงาน 

ทีนี้ยนเขามาหาสมณะคือนักบวชนักปฏิบัติของเรา ใหพึงถือโลกเปนหลักสําคัญวา เขา
ไมมีเวลาวางงานของเขาเลย งานของพระก็ไมควรใหมีเวลาวาง เพื่อถอดถอนกิเลส
ตัณหาอาสวะ นี่คืองานสําคัญแทของสมณะเรา เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา อันเปนงาน
สําคัญของตน ในอิริยาบถตาง ๆ ไมใหปราศจากสติ ซึ่งควบคุมงานภายในของตนที่ทํา
อยูนั้นโดยสม่ําเสมอ นี่เรียกวาเปนผูมีงาน สมกับเพศและหนาที่ของตนโดยแท ดังพระ
พุทธเจาประทานไวแลวทุกประการ 

ในครั้งพุทธกาลเราวาดภาพตามตํารับตําราที่ทานจดจารึกเอาไว ทานจดเอาไวตาม
หลักความจริงที่เปนมา เพราะฉะนั้นเวลาเราอานตําราแลวจึงวาดภาพเรื่องของพระ
พุทธเจาและสาวกทั้งหลายไดโดยไมผิด จะเห็นพระอาการของพระพุทธเจาที่แสดงแก
ภิกษุทั้งหลาย ไมมีเรื่องอื่นเรื่องใดนอกจากเรื่องถอดถอนกิเลสอาสวะดวยความ
พากเพียร สั่งเสียพระบาง คือทรงสั่งเสียบาง ทรงใหการอบรมใหเห็นคุณคาในสถานที่ที่
จะบําเพ็ญบาง ใหเห็นคุณคาแหงความเพียรของตนบาง รวมแลวมีแตเร่ืองใหพระ
บําเพ็ญความพากเพียรใหเต็มเม็ดเต็มหนวยสมกับงานของสมณะจริง ๆ 



เราจะเห็นไดบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ออกมาจากสกุลตาง ๆ มาบวช ศึกษาอบรมกับ
พระพุทธเจา ไมมีงานใดกิริยาใดที่เปนเรื่องของโลกเขาไปเคลือบแฝงเลย จะคุยกันมาก
นอยเพียงไรที่เรียกวา ธรรมสากัจฉา กาเลน ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ทาน
สนทนากันเพื่อความรูจริงเห็นจริงในอรรถในธรรม เปนสิริมงคลทั้งสองฝาย ไดรับ
ประโยชนจากกันเปนอยางดี ไมวามากนอยเพียงไรบรรดาธรรมที่ทานสนทนากัน อยูใน
วงแหงสัลเลขธรรมที่เคยแสดงมาแลวเสมอนั้นแล ไมไดนอกเหนือไปจากนั้นเลย 

การพูดกันก็พูดดวยความชมเชย พูดดวยความยินดี พูดดวยความใฝใจจริง ๆ ในธรรม
ทั้งหลาย ไมไดสักแตวาพูดปรารภหรือสนทนากัน เชนอยางความมักนอยอยางนี้ ก็ตัด
ภาระธุรังอะไรออกหมด ใหพอเปนไปไดเทานั้น ความมักนอยนี่เปนเครื่องตัดภาระ
เครื่องกดถวงออกเสียใหมีแตความพากเพียร ไปดวยความคลองตัว ถาลดลงมาก็วา
สันโดษ ยินดีตามมีตามเกิดไมเสาะแสวงหาสิ่งไมมีไมเปน มากอกวนวุนวายตนเองและ
ผูอ่ืน ซึ่งเปนการรบกวนเขาไมดีเลย อยูในสัลเลขธรรม อปฺปจฺฉตาความมักนอย สนฺตุ
ฏฐี คือความยินดีตามมีตามเกิดแหงปจจัยทั้งหลาย ไมยินดีไปมากกวาที่เกิดขึ้นมีขึ้น
ภายในตน ไมรบกวนผูใด เปนผูเลี้ยงงายเสมอ ทานวา สุภโร เปนผูเลี้ยงงาย สนฺตุสฺส
โก จ สุภโร จ เปนผูสันโดษยินดี เปนผูเลี้ยงงาย ไมยุงเหยิงวุนวายกับใครทั้งนั้น 

วิเวกตา สนทนากันก็ เปนยังไงไปอยูสถานที่นั่น ไดรับความสงบสงัดดีไหม สถานที่เปน
อยางไร ดินฟาอากาศตลอดถึงน้ําทาที่เปนที่อาศัย สถานที่ประกอบความพากเพียร 
เปนไปดวยความปลอดโปรงโลงใจไหม นั่นทานสนทนากัน วิเวกตา ชอบในที่สงัด สงัดดี
ไหม 

วิริยารัมภา การประกอบความเพียรเปนอยางไรบาง ไดอุบายแปลก ๆ ตาง ๆ ในสถาน
ที่เชนนั้นดีไหม องคนี้ก็ถามองคนั้น องคนั้นก็ถามองคนี้เหมือนกัน เพราะตางองคตางไป
หาสถานที่เชนเดียวกันนี้ เมื่อไดทราบวาดีแลว หากวามีโอกาสทานเหลานั้นก็อาจจะไป 
มีโอกาสทานเหลานี้ก็อาจจะไปสูสถานที่เชนนั้น เพราะเปนที่เหมาะสมตอการประกอบ
ความพากเพียร 



อสังสัคคณิกา ไมคลุกคลีกับผูหนึ่งผูใด ไมตองพูดถึงเรื่องประชาชนญาติโยมซึ่งเปนสิ่ง
ภายนอกนั้นเลย แมแตพระก็ไมยุงเหยิงวุนวายกัน จะพูดกันเฉพาะเวลาจําเปนเทานั้น 
เพราะไมใหจิตสงกระแสออกไปสูภายนอกใหมากไป ซึ่งเปนการขามความจําเปนหรือ
หลักความเพียรที่มีอยูในตนนี้ไปเสีย ใหเสียเวล่ําเวลาไป พูดก็ไมไดเกี่ยวกับเรื่องโลก
เร่ืองสงสารอันเปนเครื่องสั่งสมกิเลส หรือสงเสริมกิเลสที่มีอยูแลวใหพองตัวขึ้นมาโดย
ไมรูสึกตัว พูดหลายครั้งหลายหนก็ชินจนดาน เลยพูดธรรมไมลงถาไมไดพูดโลกแลวอยู
ไมได ทุรนทุรายเหมือนคนจะตาย นี่คือจิตมันเปนโลกเสียทั้งดวงในหัวใจของพระ ถา
จิตเปนธรรมแลวจะไมหิวโหยกับเรื่องของโลกใด ๆ ทั้งนั้น นอกจากมีความอิ่มพอ หรือมี
ความดูดดื่มภายในธรรมทั้งหลาย แสดงออกมาอาการใดมีแตธรรมลวน ๆ เปนที่ซาบซึ้ง
ถึงจิตใจซึ่งกันและกันในระหวางผูสนทนากัน 

ศีล ก็ระมัดระวังรักษาอยูตลอดเวลา เพราะเปนสมบัติอันลนคาภายในตัวของเรา 

สมาธิ จะทําใหเกิดไดดวยวิธีใด สนทนากัน สนทนาถึงเรื่องศีล สนทนาเรื่องสมาธิ เปน
ยังไงจิตใจเปนยังไง มีความสงบเยือกเย็นดีไหม อยูในที่เชนนั้น ๆ การประกอบความ
เพียรเปนยังไง จิตใจไดรับความสงบเยือกเย็นไหม ความเยือกเย็นขนาดไหน ใครมี
ความรูสึกยังไงในการประกอบความเพียรที่ปรากฏผลขึ้นมาก็เลาสูกันฟง เปนเครื่องสง
เสริมซึ่งกันและกันใหมีความดูดดื่ม มีกําลังใจในการประกอบความพากเพียร 

ปญญา พิจารณาไดความแยบคายอยางไรบาง ถามกันถึงเรื่องปญญา เมื่อถามถึงเรื่อง
ปญญาแลว ไมไปวิมุตติจะไปที่ไหน เพราะปญญาเปนเครื่องปราบปรามสิ่งที่รกรุงรัง
ภายในจิตใจทั้งหลายใหหลุดพนถึงขั้นวิมุตติ นี่ละทานบําเพ็ญมาแตกอน สนทนากัน
ทานสนทนาอยางนี้ นี่หลักของพุทธศาสนาแท หลักของพระแท งานของพระแท การพูด
การจาสนทนาของพระแททานเปนอยางนี้ ใหพากันจดจําหลักเกณฑนี้ไว อยาใหหาง
จากจิตใจของตน อยาเห็นวาสิ่งใดเปนสิ่งที่นาคุยนาสนทนา มากยิ่งกวาสัลเลขธรรม
ทั้ง ๑๐ ประการที่มีคุณคาอันวิเศษตอจิตใจของเรานี้ อันนี้เปนสําคัญ 

ผูใดก็ตามถาลงไดมีความเนนหนักลงใน ๑๐ ขอนี้จะเปนขอใดก็ตาม จะวิ่งถึงกันหมด 
กิเลสเปนสิ่งที่เหนียวแนนที่สุดก็ตามเถอะ สิ่งที่เกงกวากิเลสยังมี ที่จะตองปราบกิเลสให



อยูในเงื้อมมือมี คืออะไร คือหลักธรรมที่พระพุทธเจาประทานไวแลวทุกบททุกบาททุก
แงทุกมุม ซึ่งก็มีอยูในตัวของเรา ทานบอกอุบายวิธีการที่มีอยูในตัวของเรา ซึ่งมันผูกมัด
กันดวยความสําคัญของเรา แลวใหแกกันออกดวยอุบายตาง ๆ แหงธรรมที่ทานสอนไว 

อยางที่วา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ เปนตน ก็ติดอันนี้ สัตวโลกทั้งหลายติดกันตรงนี้ 
ก็มาสอนที่ตรงนี้ ดูใหดี มีอยูในที่นี่ ความติดพันความสําคัญซึ่งเปนเรื่องปลอมทั้งหลาย
นั้น มันแทรกของจริงอยูนี้ มันดัดแปลงแตงเอาใหมทั้งหมด กิเลสมันไมไดเปนไปตาม
ธรรม ธรรมวาเปนของไมงาม เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เปนอสุภะอสุภัง เปนสิ่งที่แตก
สลายได เสื่อมไปทุกเวลา เปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา แตกิเลสมันไมเปนอยางนั้น 
มันดัดแปลงเสียใหม หลอกเราเรายังหลง 

ทั้ง ๆ ที่ตาเราก็เห็นอยูสิ่งเหลานี้เปนอยางไร ถาเอามาเทียบกับธรรม มาเปนคูแขงกับ
ธรรมแลว เอาตามความจริงก็เหนือธรรมไปไมได ธรรมตองมีน้ําหนักเต็มตัว วาเปนของ
ปฏิกูล นั่นเราดูซิ มันหอมที่ไหนรางกายของเราทุกสวน มันไมปฏิกูลไดอยางไร เทานี้ก็
ทราบแลว แตมันเปลี่ยนขึ้นมาวามันสวยมันงาม มันสวยงามที่ตรงไหน วาสะอาด ๆ ที่
ตรงไหน มีตั้งแตสิ่งที่มันปลอมขึ้นมาแทรกขึ้นมา ปลอมขึ้นมา แตเราไปเชื่อของปลอม
มากยิ่งกวาที่จะพิจารณาตามธรรมพระพุทธเจา ใหเห็นเปนของจริงตามธรรมทาน 
เพราะฉะนั้นมันจึงฝนธรรมอยูตลอดเวลา ทั้ง ๆ ที่เราประกอบความเพียรอยูนั้นแหละ 
เปนการปนเกลียวกันกับธรรม เลยกลายเปนขาศึกตอธรรมไปโดยไมรูสึกตัว ในขณะ
เดียวกันความเห็นเหลานี้ก็กลายเปนขาศึกตอตัวเราเองไมใชที่ไหน มันจึงไมรูไมเห็น 

เหมือนกับวาธรรมของพระพุทธเจาสุดเอื้อมสุดวิสัยของมนุษยเรา เฉพาะอยางยิ่งของ
เราที่จะปฏิบัติใหรูใหเห็น ใหบรรลุถึงเปาหมายที่ธรรมทานสอนไว มันสุดวิสัยไปเสีย
หมด เพราะความรูความเห็นมันไมเปนไปตามธรรม มันเปนไปตามกิเลสเสียทั้งหมด 
เร่ืองกิเลสเปนเรื่องขวางธรรมอยูแลว เมื่อความรูเห็นเปนไปตามกิเลสเชื่อกิเลสไปเราก็
เปนคนขวางธรรม แลวมันจะบรรลุเปาหมายแหงธรรมตามพระพุทธเจาไดอยางไร 

ทานจึงสอนใหพิจารณาซ้ํา ๆ ซาก ๆ คลี่คลายแยกแยะออกอยูโดยสม่ําเสมอ วาระหนึ่ง
จนไดที่จะรูจะเห็นตามหลักความจริงของธรรมที่สอนไว ทานวา สฺวากฺขาโต ภควตา 



ธมฺโม ตรัสไวชอบแลว ฟงซิธรรมตรัสไวชอบแลว มันไมชอบอยูที่หัวใจของเราที่เต็มไป
ดวยสิ่งจอมปลอมคือกิเลสทั้งหลายเทานั้น จึงตองพยายามแหวกจากกิเลสจอมปลอม
นั้นเขามาสูความจริงในธรรมวาตรัสไวชอบแลว 

รางกายเปนยังไง เปนอสุภะอสุภัง เปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา นี่คือความจริง พยายาม
คลี่คลายดูจุดนี้ไมเห็นเอาใหเห็น เห็นภายในใจ ตาเนื้อเห็นอยูแลวนี่ ปฏิเสธพระพุทธ
เจาไมได เห็นอยูทุกอยาง แปรสภาพก็เห็นอยู ทุกขก็เห็นอยู อนตฺตา ถือเปนตัวเปนตน
เปนสัตวเปนบุคคลเปนเราเปนเขาที่ไหน มันก็มีแตดินน้ําลมไฟถาพูดตามสมมุติขั้นนี้ 
จากนั้นก็ทุกชิ้นทุกสวนภายในรางกายนี้ ก็เปนตัว อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไตรลักษณ
เต็มอยูหมด อยูดวยกันนั่นแหละทั้งสามไตรลักษณนี้ คลี่คลายไปหลายครั้งหลายหนก็
เขาใจ 

สติเปนสําคัญในการประกอบความพากเพียร เราจึงเนนเสมอเรื่องสติ เพราะเคยเห็น
คุณคาของสติมาแลวดวย เคยเห็นโทษแหงความขาดสติมาแลวดวย จึงไดนํามาสอน
อยางเต็มหัวใจหรือเต็มปาก เวลาเราประกอบความพากเพียร วันไหนสติไมคอยดีการ
พิจารณาก็ไมคอยแจมแจง นี่หลักใหญอยูตรงนี้ สติผูควบคุมงานขาดวรรคขาดตอน 
งานก็ขาดวรรคขาดตอนไปตามสติ นี่ละที่วาความเพียรขาดวรรคขาดตอนขาดตรงนี้ ถา
สติดีอยูการพิจารณาทางดานปญญา จับลงไปเกาะลงไปมันติดปบ ๆ พุงไปเลย ทะลุไป
เลย ถึงความจริงตามขั้นภูมิกําลังของตนโดยไมตองสงสัย 

ถาวันไหนพิจารณาไมติดเพราะสติไมดี เกาะแลวผิดพลาดไป เกาะแลวหลุดไป ๆ ความ
จริงก็ไมเดน เพียงขั้นนี้ก็พอทราบไดอยูแลว โนนที่เราจะเห็นไดชัดเจน ถาความเพียรติด
พันกัน เปนเนื้อเปนหนังของความเพียรจริง ๆ เปนชิ้นเปนอันเปนเหตุเปนผล เปนความ
เพียรรอยเปอรเซ็นต ๆ เปนระยะ ๆ ไป ก็ตอนสติปญญาอัตโนมัติ นั่นจึงเห็นไดชัดทีเดียว 

อะไรมาเกาะไมติด สลัดปุบ ๆ ดวยอํานาจของสติปญญาที่รูทันกันตลอด ตั้งไมตั้งก็ตาม 
ฟงแตวาสติปญญาอัตโนมัติก็แลวกัน อะไรมาสัมผัสพับนี้ก็เหมือนกับวาเตือนสติและ
ปญญาใหตื่นในขณะเดียวกัน หรือใหรูสึกตัวกับสิ่งนั้นในขณะเดียวกัน ปกติก็รูสึกตัวอยู
แลว แตเมื่อมีสิ่งที่มาสัมผัสก็รับทราบกับสิ่งนั้นทันที แลวคลี่คลายกันไปโดยลําดับทันที 



จนกระทั่งเขาใจแจมแจงแลวปลอย ๆ เร่ือย ความเพียรจึงขึ้นอยูกับสติ ขอใหทําเต็มเม็ด
เต็มหนวย 

เราอยากรูอยากเห็นคุณคาแหงธรรมที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติทั้งหลาย มีพวกเราเปนตนที่
ตั้งหนาตั้งตามาศึกษาจากที่ตาง ๆ มามุงอรรถมุงธรรมมีเจตนาอยางเดียวกัน ขออยา
ลืมความตั้งอกตั้งใจความมุงหมายของตนที่มา ในเวลาประกอบความพากเพียร อยา
ใหกิเลสมันหลอกใหเถลไถลไปโนน เถลไถลไปนี้ มีแตเร่ืองกิเลสจูงจมูกอยูตลอดเวลา 
จิตไมไดหยั่งเขาถึงธรรมไดเลย ถูกแตกิเลสหลอกจับฉุดลากออกไปจากชองแหงธรรมที่
จะควรรูไดเห็นได ชองนี้ชองนั้น เชน ชองทุกฺขํ ชองอนิจฺจํ ชองอนตฺตา ชองอสุภะอสุ
ภัง มันลงชองนี้ไมได มันลงแตชองที่กิเลสหลอกลวงไปเสีย เรียกวาลงชองหลอกลวง 
หลอกตัวเองไปเรื่อย ๆ มันก็ไมเห็นผลเห็นประโยชนอะไร เพราะฉะนั้นจึงเอาใหจริงให
จัง 

เทศนสอนหมูเพื่อนมาก็ไมรูกี่ปกี่เดือน เทศนเต็มเม็ดเต็มหนวยหมดภูมิความสามารถที่
จะใหยิ่งไปกวาที่เทศนมาแลวนี้ เปนไปไมไดแลวสําหรับเรา ใครจะประพฤติปฏิบัติใหรู
ใหเห็นขึ้นภายในใจมันก็นาจะเปนอยูแลว นาจะเปนไปไดแลว ถาหากวาไมเหลวไหลไม
เถลไถลเสียภายในจิตของตนทั้งที่ประกอบความเพียรอยูนั้นเทานั้นก็ไมมีอยางอื่น มัน
นาจะรู สิ่งเหลานี้อยูกับตัวแท ๆ ขุดคนลงไปตรงนี้ ทําไมความสงบเมื่อไมมีอะไรกวนจิต 
เพราะการบังคับไดไมใหจิตไปยุงกับสิ่งใด สติบังคับไวเสมอทําไมจิตจะสงบตัวไมได 

การที่สติตั้งไมอยูหรือสติเผลอ เปนเหตุใหจิตถูกกิเลสลากไปดวยความเคยชินตอนิสัย
ของกิเลสอยูแลว อยางนั้นมันก็ไมรูเรื่องรูราว นั่งภาวนาก็มีแตงวงเหงาหาวนอนหา
ความสงบไมได นอกจากสงบแบบหลับเทานั้น เพียงขั้นสมาธิก็ไมเห็นถาเปนอยางนั้น 
ไมปรากฏ ไดยินแตชื่อนั่นแหละวาสมาธิ ๆ แปลวาความตั้งมั่น อะไรมันตั้งมั่น ความ
เพียรก็ไมม่ัน มันเถลไถลไปตามกิเลสเสียหมดเอาความมั่นมาจากไหน เมื่อตัวเหตุไมม่ัน
ผลคือความสงบใจ ใหเปนความสงบอยางแนนหนามั่นคงจะมีไดอยางไร ผลเกิดขึ้นจาก
เหตุตางหาก 



นี่เพียงขั้นสมาธินี้ก็เปนไปไมได ถาพูดถึงขั้นปญญาดวยแลวก็ยิ่งละเอียดเปนลําดับ ๆ 
ไมมีอะไรที่จะกวางยิ่งกวาปญญา สมาธิเมื่อเต็มภูมิแลวก็อยู เหมือนกับน้ําเต็มตุมแลว
อยู แตปญญานี้ไมเปนอยางนั้นไมมีขอบเขต ซึมซาบไปไดหมดทุกแงทุกกระทง ไมวา
กวางวาแคบแลวแตเหตุการณที่ควรจะใหพิจารณาไปถึงไหนไปไดทั้งนั้น ปญญาไมมี
ขอบเขต สวนสมาธินี้มีเทาที่ไดปฏิบัติมาเปนอยางนั้น ถาเต็มภูมิของสมาธิแลวจะใหยิ่ง
กวานั้นไปอีกก็ไมได กําหนดทีไรมันก็อยูแคนั้น ละเอียดก็ถึงขั้นสุดของสมาธินั่นเทานั้น 
ไมใชละเอียดแบบวิมุตติหลุดพน ไมใชละเอียดเพื่อความหลุดพน มันละเอียดตามกําลัง
ของสมาธิที่เต็มภูมิแลวอยางนี้ก็เต็มที่อยูนั้นเสีย นอกจากนั้นก็ไมเพิ่ม นี่ถึงวามีขอบมี
เขต ถาเปนน้ําก็เต็มตุม ถึงขอบปากแลวอยู สวนปญญาไมเปนเชนนั้น หมุนติ้วไปตลอด
ไมวากวางวาแคบลึกตื้นหยาบละเอียดแคไหน สติกับปญญานี้ตามกันไปไดทั้งนั้นจน
เปนที่เขาใจ ๆ ซึ้ง 

ดวยเหตุนี้เองพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจา จึงผิดกับพระสาวกทั้งหลายอยูมาก
มาย เพราะพระปญญามีความฉลาดแหลมคมสมภูมิศาสดาเอกของโลก ตองกระจาย
หมดทั่วโลกธาตุ สามารถทราบไดหมด ปญญาไมมีขอบเขต ถือขั้นสมมุติเปนเกณฑเลย 
เต็มสมมุตินั่นแหละ ขั้นวิมุตติก็หลุดพนไปแลวไมตองกลาวถึง จะพิจารณาตามโลก
สมมุตินี้ พระองคทรงสามารถรูแจงตลอดทั่วถึง ที่เรียกวาโลกวิทู ไมมีขอบเขต 

เพราะฉะนั้นการพิจารณาทางดานปญญาของเรา ควรจะใหมีเปนคูเคียงกันไปกับการอ
บรมสมาธิในกาลอันควรจะพิจารณา อยาไปยุงแตกับสมาธิดวยความขี้เกียจ จะ
พิจารณาอะไรก็ขี้เกียจ หาอุบายตั้งปญหาขึ้นถามตัวเอง ยกขันธนี้เปนที่ตั้ง จะเปนขันธ
นอกขันธในก็ตามเอามาแยกแยะพินิจพิจารณา เฉพาะอยางยิ่งขันธในของตัวของเรานี้
ตัวสําคัญ 

ไอเรานี่ไดความแยบคายจากเวทนาขันธ เราเอาจริง ๆ ทุกขนี่ ทุกขเวทนามัดตัวเขาไป
ไมมีทางออกนี้หมุนติ้ว ๆ จนกระทั่งมันแตกกระจายไปหมด รูตลอดทั่วถึงของ
ทุกขเวทนาวามันเกิดขึ้นมาไดยังไง เกิดขึ้นมาเพราะเหตุไร จนถึงขั้นความจริงทั้งกายทั้ง
เวทนาทั้งจิต เวลามันจนตรอกมันฟตของมันเองไมยอมถอย ถอยไปไดยังไง ถึงขั้นไม



ยอมถอยมันถอยไมได ตองเอาจริงเอาจัง นั่นละขั้นนั้นแหละเปนขั้นที่เห็นความอัศจรรย 
เปนขั้นที่เชื่อตัวเองได เชื่อวาตัวนี้มีสติปญญาไดจริง เพราะผลิตขึ้นมาเวลาจนตรอก 

คนเราจึงไมไดโงอยูตลอดไป ถาจะนํา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ มาใช นอกจากหวังจะ
พึ่งพิงคนอื่นไปเรื่อย ๆ เปนนิสัยของมนุษย หวังพึ่งแตผูอ่ืนไมสนใจที่จะมาพึ่งตัวเอง มัน
จึงไมคอยไดเหตุไดผลอะไร อยูกับครูอาจารยก็พึ่งแตครูอาจารยไปเสีย ที่จะมาพึ่งตัว
เองในเวลาที่ควรจะพึ่งมันก็ไมสนใจจะพึ่ง ไมสนใจจะคิด ไมสนใจจะตอสูสิ่งที่มันผูกมัด
รัดรึงอยูภายในจิตใจของตัวเอง ก็ไมไดอุบายตาง ๆ ก็ชวยตัวเองไมได 

สวนที่เดนจริง ๆ ก็คือทุกขเวทนาสําหรับเราเอง เดนมากเห็นประจักษ อาจหาญทุกครั้ง
ที่เขาตะลุมบอนกัน เมื่อสละเปนตายลงสูความเพียรนี้แลวรูไดทุกครั้งไมเคยพลาดเลย 
เพราะมันทุมลงไปตรงนั้นหมด ชีวิตจิตใจมอบไปหมดแลว จะไปเถลไถลไมไดกระแส
ของจิต คิดไปนอกลูนอกทางไมไดเปนอันขาดวางั้นเลย นี่มันถึงตองเปนทุกขมาก ทุกข
ในรางกายเพราะทุกขเวทนาบีบบังคับแลวยังไมแลว จิตยังตองกระสับกระสายจะคิดไป
โนนไปนี้อีก บังคับจิตที่จะคิดอยางนั้นดวย ไมยอมใหคิดออกไป เอา จะทุกขก็ตามจะ
เปนก็ตามจะตายก็ตาม ใหหมุนอยูกับตรงนี้ 

พระพุทธเจาทานวา ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ทานบอกเปนสัจธรรมอยางยิ่ง ไมเปนอื่นเปนสัจ
ธรรมทานบอก เอาใหเห็นสัจธรรมเปนยังไง วาทุกขนี้เปนของจริงจริงยังไง เมื่อพิจารณา
รอบกันทุกสัดทุกสวนแลว ทุกขก็เปนของจริงจริง ๆ สักแตวาทุกขอยูเทานั้นไมปรากฏวา
ทุกขเขามีความหมายในตัวของเขาเอง และมาใหทุกขแกเรา เขาไมมีความหมาย สักแต
เปนความจริงอันหนึ่งอยูเทานั้น รางกายทีแรกเราก็เหมาเอาวารางกายสวนนั้นสวนนี้
หรือหมดทั้งรางนี้วาเปนตัวทุกข สวนวาเปนตัวเราเปนของเราไมตองพูด อันนี้มันเปนมา
แลว เอากันในขณะนั้น 

ในขณะมันกําลังชุลมุนวุนวายอยูกับทุกขนั้น มันถือวาธาตุขันธทั้งหมดนี้เปนทุกข แยก
หาจริง ๆ เอา อันไหนเปนทุกข ธาตุขันธสวนไหนวามันเปนทุกขจริง ๆ ไลเขาไป ๆ จิตจอ
เขาไป สติจอเขาไป บังคับเขาไปไมยอมใหถอย เปนกับตายก็มอบกันไวที่นี่ จะออกไป
ไหน ความเปนความตายอยูที่ขันธนี้ อยาหนีจากขันธ ใหรูในขันธนี้ขึ้นชื่อวารูความจริง 



มันขุดคนควายอนหนายอนหลัง ยอนไปดูเวทนาก็ดูจริง ๆ ดูใหถึงใจ มาดูรางกายสวน
ไหนที่วามันเปนทุกข ก็ดูจริง ๆ จนถึงใจ เมื่อถึงใจแลวก็ถึงความจริง ยอนดูจิตอีก เทียบ
เคียงทุกสัดทุกสวน 

๓ อยางนี้เปนสําคัญ กาย ทุกขเวทนา จิตที่มันพัวพันกันอยู จิตนั่นแหละไปพัวพันกาย 
จึงตองพิจารณานั้นแลวแยกเขามาหาจิต แยกมาหากาย แยกมาหาทุกขเวทนา แยกมา
หาจิต ตลบทบทวนไมรูกี่คร้ังกี่หนไมตองพูด เอาจนกระทั่งเขาใจ เห็นเปนความจริง
อยางเต็มสัดเต็มสวนหาทางสงสัยไมไดแลว ๑) ทุกขดับวูบไปหมดเลย ๒) ทุกขไมดับก็
ตามแตหาความกระเทือนใจไมได ตางอันตางจริงไมมีความกระทบกระเทือนใจ แมราง
กายจะแตกไปในขณะนั้นก็ไมมีอะไรสะทกสะทานภายในจิตใจ เพราะตางอันตางจริง
แลว 

จะไมอาจหาญไดยังไงเมื่อถึงความจริงดวยกันทุกสัดทุกสวนเต็มภูมิแลว ไมมีกระทบกัน
ดวย ระหวางทุกขกับใจก็ไมกระทบกัน ขันธกับเราก็ไมกระทบกัน ตางอันตางจริง จึง
เรียกวาตางอันตางจริง เมื่อถึงขั้นความจริงแลวไมกระทบกัน พระอรหันตทั้งหลายเวลา
ทานนิพพาน ทานจึงนิพพานไดอยางสะดวกสบาย เพราะไมมีอะไรกระทบกัน ทานเปน
ความจริงลวน ๆ อยูแลวในหลักธรรมชาติของจิตทาน สิ่งเหลานี้ทานก็เห็นวาเปนความ
จริงอยูแลว จะมีอะไรมากระทบกระเทือนทานพอใหเกิดความระส่ําระสายกระวน
กระวายเหมือนโลกทั่ว ๆ ไป ทานไมเปน 

เร่ืองของขันธจะดิ้นจะดีดไปตามลักษณะของขันธนั่นเปนสภาพอันหนึ่ง จะเอาเขาไป
บวกกันกับจิตไมได เชน แขงขาอวัยวะมันดิ้นมันดีดของมันเหลานี้เปนตน มันเปน
อาการอันหนึ่งของขันธที่แสดงตัว เหมือนกับไมที่ถูกไฟเผาแลวนั่น เชนใบไมถูกไฟเผา
กรอบเกรียม ไมไผฟงเสียงระเบิดปงปง ๆ เหมือนกับของมีหัวใจ เหมือนกับไมนั้นเจ็บ
ปวดเพราะไฟเผา ที่จริงไมไมมีความเจ็บปวดในตัวเอง ไฟก็ไมมีความหมายในตัวเอง
หากเปนอยางนั้น ระหวางไมกับไฟเผากันเปนอยางนั้น นี่ระหวางขันธกับทุกขเวทนามัน
แผดเผากันก็เปนเชนนั้น จึงไมสงผลเขาไปกระทบกระเทือนจิตใจได เมื่อจิตใจไดถึงขั้น
ภูมิแหงความจริงเต็มสวนโดยหลักธรรมชาติของตนแลว ยอมเปนอยางนั้น 



ดวยเหตุนี้พระอรหันตจึงไมมีกําหนดกฎเกณฑวาจะตายในอิริยาบถใด จะเสียทาเสียที 
ไมเสียทาเสียที ไมวาอิริยาบถใดไมมีอาการใดที่จะไปทําลายจิตใจของทาน ที่บริสุทธิ์อยู
แลวโดยหลักธรรมชาติ ใหกลายเปนความเศราหมองหรือเปนกุปปธรรมกําเริบขึ้นมา 
เปนไปไมได เมื่อจริงตามสวนแลวก็เปนอยางนั้น 

นี่ก็พยายามใหหมูเพื่อนไดประกอบความพากเพียร ไมใหมีงานการอะไรนอกจากงาน
เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เทานั้น ถือเปนงานอยางยิ่ง อยูที่ไหนใหทํางานของตนเอง 
เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา มีสติเปนเครื่องกํากับรักษาใจอยูเสมอ ปญญาคอยสอด
สองอยาใหจิตมันเถลไถลไปได เคยเปนมาพอแลวไมเห็นโทษของมันในเวลาประกอบ
ความพากเพียร ในเวลาที่ควรจะเห็นโทษมันดวยสติปญญาของตน เราจะไปเอาเวลา
ไหนมาเห็นโทษของมันถาไมเห็นในเวลานี้ ก็หมดหวังเทานั้นมนุษยเรา 

เอาใหจริงใหจังซิ กลัวจะตาย กลัวจะลําบาก จะบังคับตอสูกับกิเลสบางก็กลัวลําบาก
เสีย เลยลมไปทางฝายกิเลสใหมันเหยียบย่ําทําลายเอาเสีย เลยไมมีทางคําวาชนะกิเลส
ได ถาตัวเองชนะกิเลสไมไดแลวเราหาความสุขไมเจอแหละ ในชีวิตของพระเรานี่ นอก
จากเราไดชนะกิเลสตัวใดแลวเราก็เปนอิสระในกิเลสตัวนั้นขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเอา
ใหหมดไมมีกิเลสตัวใดตกคางอยูภายในจิตใจแมแตนอยแมแตปรมาณูเลย นั้นละจึง
เปนอิสระเต็มตัว 

อยูไหนอยูเถอะที่นี่ มันหมดความหมายไปหมดแลวแหละเรื่องโลกธาตุนี้มันเปนสมมุติ
ดวยกัน รูเทาทันหมดแลว จิตก็เปนจิต ธาตุขันธสมมุติตาง ๆ ก็เปนไปตามสภาพของเขา 
นั่นเปนอิสระตลอดเวลา แมขันธจะยังมีอยู มีสิ่งรบกวนอยู เปนทุกขความลําบากมันก็
ไมกระเทือนถึงใจ ใจมีแตความรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติธาตุขันธไปตามเรื่องราวที่เขา
ยังมีความเปนสืบตออยูเทานั้น จะไปเปนอุปาทานความยึดมั่นถือม่ัน ความกระวน
กระวายนั้นทานไมมี จึงวาเปนอิสระ แลวจะไมเห็นโทษแหงกิเลสที่มันเคยครอบงําหัวใจ
มานาน วามันทําจิตใจใหมีความชอกช้ําขุนมัว ไดรับความทุกขความทรมานมากนอย
ไดอยางไร เมื่ออันนั้นหมดไปแลวมันก็เห็นไดอยางชัด อานไดอยางเต็มปากเต็มใจนั่น
แหละ 



เดินจงกรม นั่งอยูมันงวงลงเดินซิ หาอุบายวิธีแกเจาของ คนเราถางวงมันก็อยากนอน
เทานั้นละ นอนก็เคยนอนมามากแลวไดผลไดประโยชนอะไร เพียงบําบัดเยียวยาธาตุ
ขันธไปเปนกาลเปนเวลา ความเพียรนี้เพื่อแกกิเลสโดยตรง การนอนไมใชเปนการแก
กิเลส เปนการบําบัดธาตุขันธ ระงับธาตุขันธพอมีกําลังแลวนํามาใชในงานการแกการ
ถอดถอนกิเลสดวยความเพียร ความเพียรนี้เองเปนงานที่ชําระกิเลส 

การหลับนอนไมใชเปนการชําระกิเลส แตมันจําเปนที่จะตองพักผอน ก็ใหเห็นไปตาม
เร่ืองความจําเปนนั้น อยาถือเอาความสุขในการนอน ดังพระพุทธเจาทานสอนพระโมค
คัลลาน อยาหวังความสุขในการนอน ทานวาอยางนั้น หาอุบายวิธีเปลี่ยนแปลงแกไข
ความงวงเหงาหาวนอนไมรูกี่อุบายพระพุทธเจาทรงสอน ถาวาการนอนเปนของดีทําไม
จึงไมรับสั่งพระโมคคัลลานใหนอนเสียใหจมไปเลยนะโมคคัลลาน ถึงพระนิพพานใน
หมอนนั้นแหละทั้ง ๆ ที่กําลังหลับครอก ๆ นั่นแหละ พระองคไมเห็นสอนอยางนั้น 

นอกจากสอนใหหลีกหมอนเทานั้น ใหหาอุบายนั้นใหหาอุบายนี้ แหงนดูบนฟาอากาศ
อะไร ๆ อยางนี้เปนตน ถามันยังไมหายใหทําอยางนั้น ๆ หากมันจําเปนจริง ๆ มันเพียบ
เต็มที่ ก็พักใหมันเสีย นี่หมายความวาพัก รางกายมันเพียบ ไมใชหวังเอาความสุขใน
การนอน ทานย้ําอีกวาอยาหวังความสุขในการนอน เพราะสิ่งเหลานั้นไมใชเปนการแก
กิเลส ความเพียรตางหากเปนการแกกิเลส คิดใหถึงใจซิอุบายเหลานี้ 

ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติเวลามาอยูดวยกัน อยาคิดถึงเรื่องใดมากยิ่งกวากระแสของจิตที่
คิดออกมาในแงธรรม หากจะคิดถึงหมูเพื่อน มันคิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับหมูเพื่อน มันคิด
เปนธรรมไหม ถาคิดไมเปนธรรมมันก็คิดกระทบกระเทือนหมูเพื่อน ก็แสดงวาจิตดวงนี้
เปนมาร ไปเที่ยวกระทบกระเทือนคนอื่น เหยียบหัวใจตัวเองออกไป ถาไมแกตรงนี้ก็จะ
เปนไปอีกเรื่อย ๆ มองกันใหมองในแงเมตตา มองกันในแงใหอภัย มองกันในแงเหตุผล
นั้นแหละหลักใหญอยูตรงนั้น ตางคนตางมุงความจริงตอกันแลวพูดกันรูเร่ืองงาย ๆ ทิฐิ
มานะเปนเรื่องของกิเลสเอามาใชในวงปฏิบัติไดยังไง เพียงเทานั้นมันก็ปราบกันอยูแลว 

หัวใจนั้นแหละตัวมันดิ้นมันดีด มันแสดงภาพอยางนั้นภาพอยางนี้ เร่ืองของอันใดก็ตาม
เร่ืองของเพื่อนฝูงก็ตาม มันจะมีภาพออกไปจากตัวเองนี้ ทําใหเปนความกังวลวุนวาย



ไปตาง ๆ นานา กระทบกระเทือนซึ่งกันและกัน ก็เพราะกิเลสนั่นแหละ ธรรมแทไม
กระเทือน กิเลสพาใหกระเทือนเสมอไมมากก็นอย ใหพึงระมัดระวัง เราเปนนักปฏิบัติ 
สิ่งเหลานี้อยาใหมาเหยียบย่ําทําลายจิตใจของเราได ถึงจะตองกระทบกระเทือนซึ่งกัน
และกัน เลวดูไมไดเลย 

ถาลงตางคนตางดูหัวใจตนเองอยูแลว จะทราบความกระเพื่อม ความคะนองของใจมัน
ชอบคะนองไปทางไหน คือคําวาคะนองมันอยูไมเปนปกติ มันหาเรื่องอยูเร่ือย ๆ ความ
คึกความคะนอง ไมใชหมายถึงคะนองความกําหนัดยินดีอะไร คะนองเรื่องไหนมันก็เปน
เร่ืองของกิเลสทั้งนั้นตองระมัดระวัง 

งานของเราที่จะทําใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเวนแตหลับ ก็คือ
งานภาวนา ใหถือเปนหลักเปนเกณฑสําคัญ งานนี้แหละเราพึ่งเปนพึ่งตายกับงานนี้ ไม
งั้นเราบวชมาทําไม อยูอยางโลกเขา โลกเขาสมัครใจอยูกันอยางนั้นทั้งนั้น เราก็เปนคน
หนึ่งในโลกเขาทําไมเราไมสมัครใจอยูนั้น จิตใจของเราก็ยังพัวพันในสิ่งนั้น แตคิดเห็นแง
ของธรรมที่จะเปนไปดีกวานั้น เราจึงตองไดสละความเปนฆราวาสเขามาสูความเปนนัก
บวช และประกอบการงานของนักบวชอยางนี้ เราจะทอถอยในงานของเราอยูแลวก็ไมมี
ทางที่จะรูเห็นและปลดเปลื้องกิเลสซึ่งเปนเหมือนกับโลกเขาไดเลย เรากับโลกเขาก็ไม
แปลกตางกัน 

สีผาไมสําคัญ สําคัญที่จิตใจ เปลี่ยนที่จิตใจ ผานี้เพียงเปนเครื่องหมายของนักบวชเทา
นั้น ของนักปฏิบัติ ของนักตอสู ผากาสาวพัสตรนี้คือผาชัยชนะเลิศโลกมาตั้งแตพระ
พุทธเจาแลว เรานํามาใชนี้ นี่ธง ธง ๓ สี พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เราไดสวมธง
นี้เขาไปในรางแลวเราตองเปนนักรบ เอาใหจริงใหจังตอทุกสิ่งทุกอยางดวยเหตุดวยผล 
สติปญญาเปนสําคัญในการพิจารณาไตรตรอง เอาใหจริงใหจัง 

ทําไมจะไมรู กวางศอกยาววาหนาคืบนี่เทานั้นในขันธนี้ มันใหญโตอะไรนักหนา สติ
ปญญาจอลงไปตรงนี้ทําไมจะไมรูจะไมเห็น จิตมันเคยคึกคะนองมาพอแลวไดผลดีจาก
มันอะไรบาง ทีนี้เราจะบังคับไมใหคิดยุงเหยิงวุนวายกับอารมณเหลานั้นที่เคยคิดมา
แลว ใหเขาสูความสงบเยือกเย็นดวยภาวนาของเรา เราทําไมเราจะทําไมได บังคับมัน



ไมได ไมบังคับจะเรียกวาตอสูกันไดยังไง กิเลสฉุดลากไปเราบังคับเอาจิตยอนกลับเขา
มา ชื่อวาตอสูกัน ฉุดลากกัน 

เอาใหจริงจังซี มีอะไรจริงจังแลวกิเลสก็ออนขอลงไป พอเราออนมันก็แข็งขอขึ้นมา 
เพราะฉะนั้นจึงตองใหแข็งอยูเร่ือย ๆ แข็งดวยธรรมขั้นนี้ แข็งดวยความเพียรขั้นนี้ แลว
แข็งดวยความเพียรขั้นนั้นขึ้นไป สติปญญาขั้นนี้สติปญญาขั้นนั้น แข็งขึ้นไปเรื่อย ๆ ซี 
กิเลสมันก็ออนลงไปเรื่อย ๆ สุดทายก็พนไปได 

ใหเห็นอยูภายในใจนี่ความหลุดพนเปนยังไง ทําไมพระพุทธเจาทานตรัสออกมาไดอยาง
เต็มพระโอษฐ เพราะทานทรงรูอยางถึงพระทัย ไมมีใครไปบอกก็ตามถาลงรูอยางถึงใจ
แลวพูดไดดวยกันนั่นแหละคนเรา พระสาวกก็เหมือนกัน ธรรมเปนธรรมแทงเดียวกัน 
อุบายวิธีการแกกิเลสก็ออกไปจากธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนแลวอยางเดียวกัน กิเลส
ตัวไหนจึงจะมีอํานาจวาสนาเหนือธรรมไปไดไมมี 

เรายังไมเคยเห็น ธรรมที่ไมมีอํานาจเหนือกิเลสก็ไมมี นอกจากตัวเราเองที่จะนําธรรม
เขามาปฏิบัติ กําลังของเราไมพอ ยกธรรมเครื่องศาสตราอาวุธคือธรรมนั้นขึ้นมาไมได 
มันออนเปยกไปหมดดวยความขี้เกียจขี้คราน ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสมันเคาะขอมือเราตี
ขอมือเรา ตีแขงตีขาใหกาวไมออกเดินไมไหว เดินโซซัดโซเซไปดวยความงวงเหงาหาว
นอน ไปดวยความเผอเรอตาง ๆ แบบไมมีสติสตังเทานั้น มันจึงไมรูอยางนั้น เพราะถูก
กิเลสเหยียบย่ําทําลายเตะถีบลงไปแหลกไปหมด ตั้งขึ้นมาไมได เราจะหวังมรรคผล
นิพพานหวังความพนทุกขที่ตรงไหน มันไมมี สิ่งที่จะมีไดเพราะอะไร ก็มีไดดังที่กลาวมา
นี้ 

เอา หนักตองสูซี เราเปนนักสูแลวนี่ ก็เคยทราบอยูแลววากิเลสเปนตัวสําคัญ เปนขาศึก
อันใหญโตมากในหัวใจเราหัวใจโลก เวลานี้เราจะตอสูกิเลสจะทําอยางสะดวกสบายไป
ไมได กิเลสมีน้ําหนักมากขนาดไหน กิเลสประเภทนี้ประเภทนั้นมีน้ําหนักมากขนาดไหน 
กําลังของเราตองเอาใหทานน้ําหนักมันได และเหยียบย่ําทําลายมันลงไปไดดวยกําลัง
ของเรา นั่นถึงจะไดชัยชนะ ผูปฏิบัติตองเปนอยางนั้น 



ความทอแทออนแอไมใชทางของพระพุทธเจาและสาวก ทําอะไรก็ใหพินิจพิจารณาอยา
สักแตวาทํา ฝกหัดนิสัยใหมีปญญารอบตัวเองภายนอกภายใน เวลานํามาใชภายในก็
รอบตัว สั่งสมสติปญญาสั่งสมจากกิริยาอาการภายนอก ทําอะไรก็ใหมีสติใหมีปญญา
พินิจพิจารณาไปดวย เวลาเขามาใชภายในก็นี้แหละกิริยาแหงจิตที่แสดงออกไปเปนสติ
ปญญานี้แล จะนําเขามาใชภายในแกกิเลสอยูภายในนี้ ใหหมดไปไดโดยลําดับเพราะ
ความฉลาดรอบคอบของตัวเอง 

แสดงเพียงเทานี้รูสึกเหนื่อย 

พูดทายเทศน 

จิตตอนนั้นถูกกิเลสมันคว่ําลงไปเสียจนมิด ฟงเทศนทานอาจารยมั่นไมเขาใจ แตมันดี
อยางหนึ่งไมเคยตําหนิทานนะ นี่เห็นไหม รูไหมวาเราโงขนาดไหน ฟงเทศนครูบา
อาจารยทางฝายปริยัติ แมแตเทศนสมเด็จฯก็เคยฟง เขาใจหมด ทีนี้พอมาฟงเทศนทาน
อาจารยมั่นซึ่งปรากฏชื่อลือนามกระเดื่องมานานแลว ไมเขาใจนี้ นี้ทราบแลวยังวาเรา
โงขนาดไหน ตําหนิเจาของ ฟงไป ๆ ปฏิบัติทุกวันนี่ เราปฏิบัติเราไมหยุดทางดานจิตใจ 
เหมือนกับวาเราพยายามหงายปากหมอของเราขึ้นไมหยุดดวยความเพียรของเรา เราก็
คอยเขาใจ ๆ พอจิตมันเปนไปเทานั้นละที่นี่นะ ก็แกไมหยุดบํารุงไมถอยจะไมเปนไปได
ยังไง 

จิตอยูในความรับผิดชอบของเรา เรารับผิดชอบตลอด บํารุงรักษาอยูตลอด มันก็คอย
ฟนตัวขึ้นมา ๆ แลวก็รับทราบธรรมที่นี่ กระแสของธรรมเขาถึงที่นี่ คอยซึ้งเขาไป ๆ จิตมี
ความละเอียดเขาไปเทาไรยิ่งซึ้ง ๆ จนกระทั่งวาเปนหูโยมแมนั่นละ ใครเทศนก็ตามถา
ไมใชทานอาจารยมั่นไมฟงโนนนะ มันเปนหูโยมแมไปแลว ถึงขนาดนั้นละ ฟงองค
เดียวเทานั้นวางี้เลย ซึ้งก็เพราะวาใจมันรับนี่ ทานเทศนทานถอดออกจากของจริงที่ทาน
รูทานเห็นอยูแลว อยูภายในใจของทาน มหาสมบัติอยูภายในใจของทาน ทานถอดออก
มาใหเราดู นี่ ๆ เห็นไหม ๆ หลับตาอยูทําไม ความหมายวางั้น 

มัวแตหลับตาอยูทําไม ลืมตาซี นี่นะ ๆ เห็นไหมของจริง นี่นะเห็นไหมแกวดวงวิเศษเห็น
ไหม นี่นะ ๆ อยูอยางนั้น เรายังหลับ ดีไมดียังเอาเข็มเย็บตาทั้งสองอีกนั่นนะมันหลับ



ขนาดนั้น ที่นี่พอมันเปดตาคือตาใจขึ้นเทานั้น ทีนี้หมอบราบเลยเทียว แหมมันซึ้งจริง ๆ 
ทานอาจารยมั่นเทศนนี่ ทานเทศนแตละครั้งอยางนอย ๒ ชั่วโมงนะ บางทีถึง ๔ ชั่ว
โมงก็มี เสียงทานกังวานดังจนกระทั่งกลางทุงก็ไดยิน แตจะไมไดศัพทไดแสงเทานั้นละ
หากไดยิน เพราะอํานาจของธรรม พลังของธรรมทานพุง ๆ ๆ เทศนทีแรกก็ไมคอยเทาไร
นัก เหมือนรถเคลื่อนออกนั่นละ คอยเอื่อย ๆ ๆ พอไดจังหวะแลวก็พุง ๆ ๆ ทีนี้เอาละที่นี่ 

จะหาใครเทศนเหมือนทานหาตัวจับยาก ไมเคยไดยินคําวาเห็นจะเปนอยางนั้นอยางนี้
นะ ไมเคยไดยินเลย ตองอยางนั้น ตองอยางนี้ คือทานพูดออกมาดวยความถนัด ดวย
ความจริงจังในจิตจริง ๆ ไมมีคําวาเห็นจะ คงจะ ไมมี มีแตตอง ๆ ๆ บังคับเขาไปเลย 
เหมือนตีตราลงไปปง ๆ ธรรมแตละบทละบาทที่ทานแสดงออกมา ไมมีคําวาเห็นจะหรือ
อาจจะนี้ไมมี มีแตคําวาตอง ๆ ๆ บังคับลงไปสูความจริงตามความจริงนั่นเลย 

เทศนเผ็ดรอนเราพูดทั่ว ๆ ไปเราวาเผ็ดรอน ถาพูดในวงปฏิบัติเราแลวไมพูดอยางนั้นจะ
พูดยังไง ไมทําอยางนั้นจะใหทํายังไง ก็กิเลสมันมาไมนั้นเราก็ตองตีไมนั้นซิ กิเลสมา
แบบนี้เราตองตีแบบนี้ มาชองไหนตีชองนั้น มาไมไหนตีไมนั้น มาเพลงไหนตีเพลงนั้น 
นั่นคือวิธีการฆากิเลสนั่นแหละ อธิบายไวทั้งหมด พูดทั่ว ๆ ไปเราวาเผ็ดรอน ถาพูดตาม
ความจริงแลว นั่นแหละคือการฆากิเลสฆาอยางนั้นวางั้นเลย 

 


