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ความรักเสมอตนไมมี 

ในธรรมทานกลาวไววา นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ ความรักอื่นเสมอดวยตนไมมี นี่
เปนบทธรรมที่ซึ้งมาก เขากันไดกับเจตนาของทุกทานที่มุงมาปฏิบัติเพื่อความพนทุกข 
เพราะความรักตนเปนเหตุใหเสาะแสวงอรรถธรรมจากตํารับตํารา จากครูจากอาจารย 
ไดทราบขาววาครูบาอาจารยองคใด จะเปนที่ใหความรมเย็นเปนคติเครื่องเตือนใจ เปน
อุบายพร่ําสอนเราได ยอมเสาะแสวงหาครูอาจารยองคนั้น ๆ เปนธรรมดาของความรัก
ตน 

ดวยเหตุนี้จึงกรุณาอยาลืมคําวารักตนในธรรมบทที่กลาวเมื่อสักครูนี้ จะเปนผูมีความ
เหนียวแนนแกนแหงนักรบ เพื่อใหกิเลสไดจบสิ้นลงจากหัวใจ กลายเปนอิสระเสรีขึ้นมา
ภายในตัวเอง ซึ่งเนื่องมาจากความรักตน ซึ่งกําลังถูก ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคิ
นา ไฟทั้งสามกองนี้เผาลนอยูภายในใจทั้ง ๆ ที่เรากําลังรักตน ไมสามารถที่จะกําจัด
หรือดับไฟเหลานี้ได จึงตองไดเสาะแสวงหาครูหาอาจารยอันเปนที่แนใจซึ่งจะชวย
อุบายวิธีการตาง ๆ เพื่อการระงับดับสิ่งเหลานี้ลงไปได ทานผูวิเศษทั้งหลายที่เปนรัตนะ
ของพวกเรา ทานสิ้นจากไฟทั้งสามกองนี้แลว จึงสามารถประกาศตนไดวาเปนผู
สมบูรณแลว และสมควรรับการกราบไหวบูชาของประชาชนหรือสัตวโลกทั่ว ๆ ไปได 

นี่บรรดาเราทั้งหลายมาจากสถานที่ตาง ๆ ใกลบางไกลบาง ไกลมากจริง ๆ ก็มี นี่ก็
เพราะน้ําใจ กําลังของน้ําใจพาใหมา พาใหอยู พาใหศึกษาอบรม พาใหปฏิบัติ เร่ือง
ความทุกขยากลําบากนั้นมีดวยกันทุกคน การฝาฝนอุปสรรคหรือการบุกเบิกอุปสรรค
เครื่องกีดขวางนั้นยอมเปนความลําบากดวยกัน แตสําคัญที่ความรักตนเปนตนเหตุอัน
ใหญหลวงอยางยิ่ง ซึ่งมีอยูภายในจิตใจ จึงตองไดเสาะแสวงหาบุกบั่นฟนฝาอุปสรรค
ตาง ๆ มาโดยลําดับ 



การปฏิบัติตนดวยความลําบาก เพราะการตอสูกับสิ่งที่เปนขาศึกตอจิตใจ อยาไดคิด
ยอนหลังไปถึงเรื่องความเพียร วาตนไดทําเปนความลําบากลําบนมาเทานั้น ๆ และตอ
ไปนี้ก็จะตองทําเปนความลําบากเชนเดียวกัน ถาความคิดเชนนี้เกิดขึ้นมา จะทําใหอิด
หนาระอาใจทอแทออนแอในขอวัตรปฏิบัติ ถาจะคิดยอนหลังไปอยางนั้น ก็ใหคิดหาจุด
ที่สําคัญ ซึ่งเราไดตอสูอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มที่เต็มฐาน เต็มกําลังความสามารถ 
บางครั้งถึงกับตองสละชีวิตก็มี 

ใหเราหาจุดเชนนั้นมาคิดเพื่อเปนการสงเสริมจิตใจเรา โดยความคิดย้ําลงไปอีกวา เรา
ทําเชนนั้น ๆ เรายังทําได เราเปนผูทํามาเองแลวทําไมบัดนี้เราจะทําไมได แลวควรจะมี
กําลังสามารถทําใหยิ่งกวานั้นขึ้นไปได ไมควรที่จะใหทอถอยออนแอลงไป ซึ่งไมใชทาง
ของผูหวังความชนะ หวังความประเสริฐแกตนเอง ถาคิดไปอนาคตก็ใหคิดถึงเรื่องความ
หลุดพน จะหลุดพนไดในกาลใดเวลาใด มีความกระหยิ่มตอความหลุดพนแลวก็รีบเรง
ความพากเพียรหรือเขมแข็งทางความพากเพียรไมลดละปลอยวาง 

นี่เปนทางเดินของศาสดาและพระสาวกทั้งหลาย ซึ่งทานดําเนินมาแลวและไดผลเปนที่
พอพระทัยและพอใจ นี่คือทางเดินแหงธรรมไมใชทางเดินของกิเลส ซึ่งเคยพาเราเดินมา
แลว ไดรับความทุกขความลําบากเพราะกิเลสพาดําเนินหรือพาฉุดลากมาเพียงไรบาง 
ควรจะบวกลบคูณหารกันใหละเอียดลออเขาไปโดยลําดับ สมกับเรามาหาความเฉลียว
ฉลาดใสตัวเอง ไมใชมาหาความโง 

ผมมีความเปนหวงใยหมูเพื่อนมากเต็มหัวใจตลอดมา ไมเคยมีความบกบางลงบางเลย 
นับแตขณะที่ไดรับหมูเพื่อนแตละราย ๆ เขามาอยูในความรับผิดชอบของเรา เรารับตั้ง
แตขณะนั้น และพรอมอยูเสมอที่จะแนะนําตักเตือนสั่งสอนเต็มสติกําลังความสามารถ
ของเรา ไมคิดเห็นสิ่งใดวาเปนสิ่งที่จะมีคุณคาตอหมูเพื่อนมากยิ่งกวาการอบรมสั่งสอน
หมูเพื่อน ใหดําเนินเพื่อการถอดถอนกิเลสอาสวะ ซึ่งเปนตัวภัยอันสําคัญอยูภายในจิต
ใจ 

งานใดก็ตามเราไมเห็นงานนั้นยิ่งไปหรือวิเศษยิ่งกวางานการแกกิเลสทุกประเภทดวย
ประโยคพยายาม จะเปนการเดินจงกรมก็ดี นั่งสมาธิภาวนาก็ดี หรือความรําพึงพินิจ



พิจารณาในธรรมแงใดบทใด ซึ่งลวนแลวแตเปนงานของจิต เรามีความประสงคมีความ
ตองการ มีความชมเชยในงานประเภทเหลานี้โดยถายเดียวเทานั้น งานอื่นแมจะมีความ
จําเปนที่ตองจัดตองทําเพราะธาตุขันธเปนสมมุติ โลกเขาอยูเขาเปนไปอยางไรกินอยาง
ไรใชสอยอยางไร เรามาบวชเปนพระยอมมาจากโลกคือมาจากคน ธาตุขันธนี้ยอมเปน
เชนเดียวกันกับมนุษยทั่วไป จําตองเยียวยารักษาจําตองมีที่อยูที่อาศัยปจจัยเครื่อง
สนับสนุน แตเพียงใหเปนไปไดในวันหนึ่ง ๆ ไมถึงกับหรูหรา ไมถึงกับถือเปนการเปน
งานอันวิเศษศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งไปกวางานเพื่อการกําจัดกิเลสไปเสียนี้เทานั้น 

เพราะฉะนั้นงานเหลานั้นเราจึงไมถือเปนสําคัญ เพียงอาศัยไปชั่วกาลชั่วระยะที่หลีก
เลี่ยงไมไดเทานั้นจึงใหมีขึ้นมาตามกาลตามเวลา หรือตามความจําเปน ไมถือเปนกิจ
เปนการเปนงานอยางแทจริงเหมือนงานดานจิตตภาวนา ไมวาจะเปนความเคลื่อนไหว
ใดที่เรียกวางาน ที่เรียกวาการกระทํา ความเคลื่อนไหวของกายเชนการเดินจงกรม การ
นั่งสมาธิก็เปนความเคลื่อนไหวเพื่อทํางาน การพินิจพิจารณาในธรรมที่เรียกวาจิตต
ภาวนาแตละแงละกระทง ลวนแลวตั้งแตเปนการเปนงาน งานเหลานี้แลเปนงานที่
เหมาะสมอยางยิ่งกับสมณะ 

คําวาสมณะแปลวาความสงบ งานเหลานี้จะเปนไปเพื่อความสงบความผองใสของจิต 
เปนงานเพื่อชําระสะสางสิ่งที่เปนมลทิน หรือความสกปรกรกรุงรังอยูภายในจิตใจของ
เรามานาน ใหกระจายหายไปเปนลําดับ จิตใจจะไดมีความสวางกระจางแจงขึ้นมาดวย
รัศมีแหงธรรม ซึ่งเนื่องมาจากความเพียรอันเปนงานสําคัญซึ่งเราทําอยูทุกวัน ๆ นี้ ดัง
นั้นจึงขอใหถือเปนงานอันสําคัญประจําตนทุกอิริยาบถ งานเหลานี้เปนงานสําคัญยิ่ง
กวางานอื่นใด นี่เหมาะสมกับความรักตน งานประเภทนี้จะเปนงานสงเคราะหตนโดย
ตรง เปนงานแกงานถอดถอนตน ที่เคยถูกผูกมัดมาเปนเวลานานดวยกิเลสอาสวะทั้ง
หลาย ใหคอยเบาบางและหมดไปโดยลําดับโดยตรง ไมมีงานอื่นใดที่จะวิเศษศักดิ์สิทธิ์
ยิ่งกวางานนี้สําหรับสมณะคือนักบวชเรา ดวยเหตุนี้จงถือเปนสําคัญ 

นับตั้งแตวันบวชมา สําหรับเราเองก็ไดพิจารณาถึงงานตาง ๆ ที่ไดเคยดําเนินมากับครู
กับอาจารยก็ดี อยูวัดบานเราก็เคยอยู การกอสรางนั้นสรางนี้ก็เคยทํา เรียนหนังสือก็เคย
เรียน ตั้งจิตตั้งใจทําทุกดานตามความที่เห็นวาจําเปนตองทํา จนกระทั่งกาวเขามาสูวง



ปฏิบัติ แลวไดดําเนินไปดวยการปฏิบัติจิตตภาวนาไปตลอดสายจนกระทั่งถึงปจจุบัน 
เมื่อประมวลงานทั้งหลายเหลานั้นมาแลว ฝายเหตุคือการกระทําก็ไมเห็นงานอื่นใด ที่
จะมีความทุกขความยากความลําบากจนถึงขั้นแสนสาหัส เหมือนงานจิตตภาวนา เพื่อ
ร้ือถอนกิเลสอันฝงจมอยูภายในจิตใจนี้ ใหออกไปไดโดยลําดับ 

งานนี้เปนงานที่หนักมากทีเดียว แลวเรายังเชื่ออีกดวยวา ความหนักมากแหงเหตุคือ
งานที่ดําเนินมาทางดานจิตตภาวนานี้ เปนเครื่องสงเสริมที่จะใหจิตไดรับความศักดิ์สิทธิ์
วิเศษขึ้นไปโดยลําดับ ๆ แลวยังเชื่ออยางฝงใจดวยวา งานนี้แลคืองานเพื่อถึงความพน
ทุกข คืองานนี้แล เชื่ออยางฝงใจจริง ๆ ดวย ดวยเหตุนี้จึงกลาแนะนําสั่งสอนหมูเพื่อน
ใหถืองานเหลานี้เปนงานสําคัญอยาไดลดละปลอยวาง 

เราอยากพบอยากเห็นอยากไดยินหมูเพื่อน ที่แสดงผลแหงงานขึ้นมา และอยากพบเห็น
หมูเพื่อนที่มีความสนใจตอการประพฤติปฏิบัติ ดวยความเขมแข็งไมออนแอทุก
อิริยาบถเวนแตหลับเทานั้น เราตองการอยางยิ่ง สมกับเรามีความหวงใยในหมูคณะ
และใหโอวาทแนะนําสั่งสอนอยูเร่ือยมา ไมเคยลดละปลอยวาง แมงานอื่น ๆ ซึ่งบางครั้ง
บางคราวเราก็ผานไปได ยุติหรืองดได แตงานการอบรมหมูคณะนี้เราถือเปนงานสําคัญ 
หากไมสุดวิสัยไมจําเปนจริง ๆ เราไมเคยลดละ ตองใหการอบรมแนะนําสั่งสอนอยูเร่ือย
มา เพราะถือวาหมูเพื่อนไดปลอยมาหมดทุกสิ่งทุกอยางแลว เพื่อธรรมคือความหลุด
พนอยางเดียวเทานั้น การทุมเททุกสิ่งทุกอยางมาเพื่ออรรถเพื่อธรรมเพื่อความหลุดพน
สําหรับตน จึงเหมาะสมกับการสงเคราะห ที่จะตองสงเคราะหใหเต็มเม็ดเต็มหนวยเต็ม
อรรถเต็มธรรม เต็มสติกําลังความสามารถของผูเปนครูเปนอาจารย ที่จะใหโอวาทอบ
รมสั่งสอนไดเพียงไร ผมถือนี้เปนคติฝงใจอยางลึกทีเดียว 

คําวากิเลสนี่เปนชื่ออันหนึ่งของธรรมชาติที่คอยยุแหยกอกวน คอยแสดงอากัปกิริยาอยู
ไมลดละ ไมหยุด ไมมีการพักผอนหยอนตัวเลยเวนแตเวลาหลับสนิทเทานั้น สิ่งเหลานี้
แลเปนสิ่งที่ยุแหยกอกวนจิตใจมากที่สุด ใหหาความสุขความสบายหาความเปนตัวของ
ตัวไมได ยิ่งไมเคยไดอบรมทางดานอรรถธรรมเลย จึงเหมือนกับอยูกลางมหาสมุทร เรือ
ก็เทากําปนนี้เทานั้น พอนั่งลงไดเทานั้นไมกวางยิ่งกวานั้น เราจะแนใจไดไหมวาตัวเรา
เองจะไมลมจมลงในมหาสมุทรในวินาทีใดก็ได 



กิเลสที่มีความหนาแนนภายในใจของเรานั้นเหมือนกับน้ํามหาสมุทร ใจของเราเองที่
ทรงตัวอยูในเวลานี้ หากมีอรรถมีธรรมบางเล็กนอยก็เทากับพอเหมือนเขานั่งเรือเล็ก ๆ 
นั้น ถาไมใชเรือใหญที่เปนเรือเดินสมุทรจริง ๆ แลวเราจะหาความแนนอนใจไมไดเลย 

การอยูในทามกลางแหงกิเลสอาสวะทั้งหลาย ซึ่งเปนเหมือนทองฟามหาสมุทร ครอบ
หัวใจเราอยูตลอดเวลานาทีนี้ จึงไมเปนที่แนใจไดเลยวาเราจะลมจมกับมันเมื่อไร ใน
ขณะนี้ก็อยูในทามกลางมหาสมุทรทะเลคือกิเลสประเภทตาง ๆ อยูแลว เราจึงควรเสาะ
แสวงหาที่พึ่งตั้งแตสมาธิขึ้นไป ศีลเรามีแลวเปนภาคพื้นรักษาอยูตลอดเวลา สมาธิคือ
ความสงบใจก็เทียบกับเรือลําใหญลําหนึ่งเหมือนกัน ใหใจเราไดมีความสงบเหมือนกับ
เรือเราทอดสมอไวกลางมหาสมุทรเราก็เย็นใจ 

ฝกฝนอบรมจิตใจใหมีความแนวแนม่ันคงตอตนเอง มีฐานแหงความสงบเปนสําคัญ 
เพียงเทานี้เราก็เย็นใจ แมกิเลสจะยังไมฉิบหายตายไปสักตัวเดียว กิเลสก็สงบ ก็เหมือน
กันกับคลื่นทะเลสงบไมแสดงในเวลานั้น เมื่อไดใชปญญาพินิจพิจารณาตามกาลอัน
ควรของผูจะใชปญญาแลว และใชไปโดยลําดับ สิ่งที่ปดบังอยูนี้ เพราะอํานาจแหง
ความหนาแนนของกิเลส ปดบังความจริงทั้งหลายมีขันธเปนตน ก็จะคอยเบิกตัวออกไป
เร่ือย ๆ เปดเผยออกไปเรื่อย ๆ ดวยอํานาจของสติปญญา ทานจึงสอนใหพิจารณา นี่ละ
ถาวากวางก็เหมือนมหาสมุทรขันธของเรานี้ จากขันธนี้ก็ขันธนั้น จากขันธนั้นก็ขันธนั้น 
หลงขันธนี้แลวหลงขันธนั้น หลงไปทั่วโลกดินแดน จะไมกวางยิ่งกวามหาสมุทรไดอยาง
ไร 

สติปญญาที่จะบุกเบิกฝาฟนสิ่งเหลานี้ออกก็มีอยูกับเราถานํามาใช พิจารณาใหเห็น
ตามความจริง ในสกลกายนี้เราก็เรียนอยูเปนประจํามาแลววามีอะไรบาง ที่ทําใหเรามืด
บอดอยูเวลานี้มองไมเห็นทั้ง ๆ ที่ตาเนื้อเห็นอยู ตาใจหายไปไหนจึงไมเห็นมี นอกจาก
เราไมพิจารณา คนลงในตัวของเรานี้ก็เต็มไปดวยสิ่งตาง ๆ ตามแตความตองการของ
เราจะแยกใหเปนประเภทใด จะเปนประเภทอสุภะอสุภังเราหาจุดไหนแมนิดหนึ่งอัน
เปนความสะอาดสะอาน ที่นารักชอบหรือชมเชยมีไหมในสกลกายนี้ ตั้งแตเบื้องบนลง
ถึงเบื้องต่ําสุด ตั้งแตภายนอกเขาไปสูภายใน เต็มไปดวยของไมสะอาดปฏิกูลโสโครก
ทั้งนั้นตามหลักความจริง ทําไมเราจึงไมเห็น 



ถาเราใชปญญาพิจารณาตามทางของพระพุทธเจาที่ทรงสั่งสอนไวแลว แมกําแพง ๗ 
ชั้นก็แตกกระจาย นี่มันไมไดหนายิ่งกวากําแพงดวยซ้ํา และไมหนาเทากระดาษนั้นเลย 
ทําไมเราจึงมองไมทะลุแทงไมทะลุ ฟนไมขาดตีไมแตกเปนเพราะเหตุไร ควรจะตั้ง
ปญหาถามตนเอง 

ถือรางกายนี้เปนสนามรบเปนที่พินิจพิจารณา เห็นหรือไมเห็นก็วินิจฉัยกันอยูที่ตรงนี้ ตั้ง
ปญหาถามกันอยูในวงขันธนี้ พิจารณาอยูในวงขันธนี้ไมนอกเหนือไปไหน ถาออกจาก
ขันธนี้ไปขันธนั้นก็พิจารณาในลักษณะเดียวกัน พิจารณาแลวพิจารณาเลาดวยความจด
จอตอเนื่อง ดวยความสนใจใครรูใครเห็นจริง ๆ จะนอกเหนือสติปญญาไปไมไดเลย 
นอกจากจะพิจารณาดวยความโลเลไปตามนิสัยของกิเลสครอบหัวไปเทานั้น จึงไมเปน
ความเพียรพอจะรูแจงเห็นจริงในสิ่งที่มีอยูกับตนแตอยางใด นี่ควรจะตั้งเปนปญหาถาม
ตนเองใหซ้ํา ๆ ซาก ๆ ถามแลวถามเลา โดยถือเอาขันธนี้เปนสนามเปนเวทีวินิจฉัยไต
สวนโตวาทีกันที่ขันธสภานี้ เอาใหเห็นแดงเห็นดํากันตามหลักความจริงมีอยางไร 

นี่ถาแยกไปในแขนงที่วาเปนอสุภะอสุภังก็เต็มอยูแลวเห็นประจักษ ตาเนื้อเราก็เห็นอยา
วาแตใจคิดเลย เปนแตเพียงกิเลสมันปดกั้นไวไมใหเชื่อความจริงนี้เทานั้น ใหเชื่อความ
ปลอมของมัน มันพลิกเสียใหมวาสวยงามนารักใครชอบใจ นั่นมันพลิกจากความจริง
กลายเปนความปลอม ปลอมทั้งแทง ปลอมอยางชัดเจนเรายังยอมเชื่อมันได จะวาเรา
ฉลาดที่ไหน ถาไมเรียกวาเราโงเต็มภูมิเทานั้นไมมีทางชมเชย เพราะของจริงแท ๆ เปน
อยางนี้ ของปลอมเปนอยางนั้นยังเชื่อได นี่ในแงหนึ่งที่จะพิจารณาเปนสภาหนึ่งเหมือน
กันอันนี้ หรือเปนปญหาอันใหญโตอันหนึ่ง 

ถาจะแยกดูเปนธาตุมันก็มีแตธาตุ อันนี้เปนความละเอียดลงไปยิ่งกวาอันดับแรก อนิจฺ
จํ ทุกฺขํ อนตฺตา ก็มีความละเอียดยิ่งกวาอันดับแรก เพราะฉะนั้นควรจะพิจารณา
อันดับนี้ใหเขาใจกันในแงนี้ประจักษใจแลว เร่ือง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา มันจะปรากฏ
ขึ้นมาในระยะเดียวกันขณะเดียวกัน จากสิ่งเดียวกันนั้นแหละไมอยูที่ไหน พิจารณา
อยางหนึ่งก็ถูกอยางหนึ่ง ถูกไปหมดเพราะเปนสิ่งเกี่ยวโยงและเปนสภาพอันเดียวกัน มี
ลักษณะตางกันนิดหนอยจากวัตถุอันเดียวกันนี้เทานั้น 



กําหนดพิจารณาใหแตกกระจัดกระจายลงไป เหมือนอยางเราเห็นในที่ตาง ๆ เปนอยาง
ไรคนตาย เพียงเอาไว ๒ คืนเทานั้นกลิ่นไปถึงไหนแลว เราเปนพระนี้ละไปในงานศพตาง 
ๆ เราปฏิเสธไมไดเราเห็นดวยตา รูชัดดวยจมูกของเรา ประจักษดวยใจของเรา นั่นดูซิ
เปนยังไง ถาขืนเอาไวนานกวานั้นจะเปนอยางไรอีก จะแสดงมากเพียงไรในสิ่งที่ไมพึง
ปรารถนา คือความปฏิกูลเหลานั้น แลวก็ยอนเขามาดูตัวของเรา มันก็ตัวนั้นจริง ๆ ไมใช
ตัวอื่นตัวใด ตัวปฏิกูลตัวอสุภะอสุภัง ตัวเปอยตัวเนาตัวสลายตัวทําลาย ทําไมพิจารณา
ในตัวเราแลวมันจึงไมเปอยไมเนา มันจึงไมสลายไมทําลาย มันจึงไมเปนของปฏิกูลเปน
เพราะเหตุไร ถาเราพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจาจริง ๆ มันตองเปนอยางที่
วานี้ไมเปนอยางอื่น ถาไมปลอยใหกิเลสฉุดลากไปหลอกไปเรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่พิจารณาสิ่ง
เหลานี้อยูโดยความวาเปนธรรม แตมันกลายเปนของปลอมไปเสียนั้นเทานั้น นี่หลักการ
เบื้องตนพิจารณาอยางนี้ 

การกําหนดคําบริกรรมเพื่อเปนพื้นฐานของสมถธรรม เราก็ทําอยางจริงจัง ใหมันติด
แนบกันไปกับคําบริกรรมไมยอมใหเผลอ เอา เปนก็เปน ตายก็ตายเชนเดียวกัน ยังไงก็
ทนความสงบไมได ตองสงบ นี่ไดเคยทํามาแลวไมใชมาพูดแบบปาว ๆ เฉย ๆ พูดดวย
เหตุที่เคยดําเนินมาแลว และพูดตามผลที่เคยปรากฏมาแลวเชนเดียวกัน ถาลงจริงจัง
กับสิ่งใดแลวสิ่งนั้นจะเห็นจริงขึ้นมาไมมากก็นอย เปนเงื่อนเปนสักขีพยานไดโดยไม
สงสัย 

นอกจากจะทําเหลาะ ๆ แหละ ๆ เหลว ๆ ไหล ๆ วันไหนก็เหลว ๆ ไหล ๆ เหมือนอยางที่
เคยเปนมา ผลก็จะเอามาจากไหนนอกจากมีแตความเหลวไหลในตัวของผูนั้นเทานั้น 
แลวสุดทายกิเลสก็หนักขอขึ้นไปทุกวัน แลวก็กดใหจมลงไปในทองมหาสมมุติมหานิยม
นี้เทานั้น อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดี เลยกลายเปนเรื่องดีไปเสียหมดในบรรดาสิ่งที่ไมดีไมมีสาระ
ทั้งหลาย กลายเปนสาระไปเสียทั้งหมดเพราะอํานาจของกิเลสมันฉุดลากไป ธรรมคือ
ความจริงนั้นนะแทรกเขาไปไมถึง ผลก็ไมมีซึ่งจะปรากฏ 

พูดทายเทศน 



ความพากเพียร พระตาบอดหูหนวกทั้งหลายก็หัวสุมกันเขาไป พูดบนพิไรรําพันแตเร่ือง
พระพุทธเจาจะพลัดพรากจากไป ซึ่งเปนเรื่องธรรมดา ๆ ของธาตุของขันธ แตไมยอนมา
คิดถึงเรื่องกิเลสมันผูกพันอยูภายในจิตใจ มัดใจของตัวเองจนมืดมิดปดตา ไมคลี่คลาย
ขยายมันออกพอไดมองเห็นความจริงตามหลักศาสดาที่สอนไวบางพอไดรับความเบาใจ 
ไปอยูที่ไหนก็ม่ัวสุมกันแตเร่ืองเดียว 

พระติสสะทานไมสนใจกับใครทานเขาในปาเงียบ ๆ ทีนี้พวกบาเหลานี้ก็นําเรื่องขึ้นทูล
พระพุทธเจา กราบทูลวาพระติสสะไมมีความจงรักภักดีตอพระองค นั่น พวกบานี่เปน
พวกจงรักภักดี กลับเปนอยางนั้นไปเสียพิจารณาซิ เราอยาเขาใจวาในวงแหงธรรมไมมี
เร่ืองบาแฝงอยู มันมีอยูอยางนี้ หาวาพระติสสะนั้นเปนผูผิดไปเสีย แตพระองคก็ทรง
เปนศาสดานี่ รูเต็มพระทัยก็รับสั่งมาเพื่อเปนสักขีพยานใหไดเหตุไดผลทุกสิ่งทุกอยาง 
ใหไดเขาใจกัน 

เมื่อรับสั่งใหเขาเฝาแลวก็ซักถาม ไหนพระติสสะ ไดทราบวาเธอไมมีความจงรักภักดีตอ
ตถาคต เปนความจริงแคไหน ขาพระองคมีความจงรักภักดีเต็มหัวใจ เทาที่ขาพระองค
ไมไดเขามามั่วสุมอยูกับหมูเพื่อนก็คิดเห็นวา พระองคจะไมนานเลยตองปรินิพพาน
อยางแนนอน จึงรีบเรงขวนขวายตั้งแตบัดนี้ที่พระองคยังทรงพระชนมอยู หากที่จะพอ
หลุดพนไปตามเสด็จไดก็จะไดพนไปได จึงรีบเรงขวนขวายตอความพากเพียรยิ่งกวาสิ่ง
อ่ืนใด ทรงประทานสาธุการ ๓ หน ดีแลว ติสสะดีแลว อยางนี้แลชื่อวาบูชาเราตถาคต ผู
ใดปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมชื่อวาบูชาตถาคต นั่นฟงซิ นั่นคือความคิดถูก 

นี่ก็เร่ืองตาย ตายจุดนั้นตายจุดนี้ ก็จุดนี้ก็จุดจะตายอยูแลวนี่ เมื่อไรมันจะตายก็รีบเรง
ไปซิ บทเวลาจะตายเอาอะไรติดตัวไปดวย หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ทั้งทอนมันไดอะไร 
ความคิดความปรุงทั้งหมดมันหายซากไปดวยกันหมด ยังเหลือตั้งแตวิบากกรรมที่อยู
ภายในกับกิเลสที่ฆามันไมออกแกะมันไมออกนั่นแหละมันจะไปเหยียบย่ําทําลาย 
วิบากกรรมที่ทําเพราะอํานาจของกิเลสอันเปนฝายต่ํานั้น มันก็จะฉุดลากลงไปทางต่ํา
เร่ือย ๆ นี่ก็คิดยอนเขามาตรงนี้ 



นี่ทุกขมีจุดหมายปลายทางที่ไหน ทุกขประเภทเปนไปดวยกิเลสนี้ หาจุดหมายปลาย
ทางไมได แตทุกขเพราะความพากเพียรนั้นเปนทุกขที่มีจุดหมายปลายทาง พรอมที่จะ
ตัดสินอยูแลว ถาเปนขึ้นโรงขึ้นศาลก็พรอมที่จะตัดสินอยูแลว จะตัดสินฝายไหนจะแพ
หรือชนะ ก็ตัดสินฝายชนะโดยลําดับนั่นเอง 

หลักฐานพยานแหงความเพียรของเรามีอยูภายในตัวของเราอยางประจักษ วันนี้ฆา
กิเลสไดเทานั้น วันนี้กิเลสตัวนี้ซบเซาลงไป วันนั้นกิเลสตัวนั้นหมอบราบลงไป วันนี้กิเลส
ตัวนี้ตายไป เผาศพกิเลสตัวนั้นตัวนี้เร่ือยไปดวยอํานาจของตปธรรม มีสติปญญาเปน
เครื่องแผดเผาอันสําคัญ หนุนกันไปโดยลําดับลําดา ทุกขประเภทนี้มีขอบเขต มีกฎมี
เกณฑมีวันจบสิ้นลงไปได เอา ถาทุกขใหทุกขแบบนี้จึงเรียกวาลูกศิษยตถาคต อยาไป
มัวแบกหามทุกขอยูในวัฏจักรนี้ดวยความนอนใจ ดวยความเห็นวาการประกอบความ
เพียรเปนทุกขเลย ถาเปนอยางนั้นจะหาเวลาพนจากทุกขไมได เอาใหจริงใหจังซิ 

ทุกขขนาดไหนก็ทุกขเถอะทุกขในการตอสูกับกิเลสนี่ พระพุทธเจาพาทุกขมาแลว พระ
สงฆสาวกองคใด ๆ ก็พาทุกขมาแลวเหมือนกัน ทางมันไปอยางนี้ ทางสายนี้ไปอยางนี้ 
ปลีกแวะไปที่อ่ืนไมได หนักเบาขนาดไหนก็ตองแบกกันไป หามกันไป ตอสูกันไป รก
รุงรังขนาดไหนก็บุกกันไป เปนตมเปนโคลนเปนหลุมเปนบอ เปนขวากเปนหนามเหยียบ
ย่ํามันไปอยางนั้นแหละ ทางไปตรงนั้นที่อ่ืนหาที่ไปไมได 

ถาหากวามีที่อ่ืนที่พอไปได พระพุทธเจาจะทรงบัญญัติ จะทรงสั่งสอนเราใหละเอียด
ลออใหงายที่สุดดังที่เคยเทศนแลวนั้น สานทั้งอูทั้งเปลใหทุกสิ่งทุกอยาง หมอนมัดติด
หลังติดคอไปเลย ตองการลมที่ไหนลมลงไปเถอะ กิเลสมันตายไปเองเหมือนพวกเธอทั้ง
หลายตายลงเดี๋ยวนี้แหละ ตายทั้งเปนนี่ กิเลสมันก็ตายพรอม ๆ กันแหละ เราตถาคต
เตรียมพรอมใหแลว เสื่อก็มี หมอนก็มี มัดติดตัวทุกสิ่งทุกอยาง มัดใหหมดติดไปเลย 
บองกัญชาก็มัดใหเลยติดปากไปเลยครอก ๆ นั่น แตทางนี้ไมใชทางแหงความพนทุกข
นะซี จึงไมทรงทํา จึงไมทรงสอน 

ใครจะฉลาดแหลมคมยิ่งกวาพระพุทธเจาในอุบายวิธีสั่งสอนสัตว แลวใครจะสงสาร
เมตตาสัตวโลกยิ่งกวาพระพุทธเจา ควรจะไดในแงใดวิธีการใด ใครจะเปนผูสอนกอนถา



ไมใชพระพุทธเจา จะตองพร่ําสอนกอนอื่นเลย แตนี้ทรงพิจารณาหมดทุกสิ่งทุกอยาง
แลววาไมมีทางไป มีทางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายเดียวนี้เทานั้น ทุกขยากลําบากขนาด
ไหนก็ตองอันนี้แหละ ยกเครื่องมือนี้ขึ้นปราบกับกิเลส กิเลสกลัวเฉพาะเครื่องมือนี้เทา
นั้น เอาใหจริงจังลงไป 

ผมก็เคยพูดใหหมูเพื่อนฟง เพราะงั้นพูดมันถึงปลีก ๆ จากนิสัยของตัวเองไปไมได มันไม
พนที่จะเปนนิสัยอยูจนไดแหละ เพราะนิสัยเคยทํามาอยางนั้น ถาพูดเออนั่นก็ดี เออนี่ก็
ดีเร่ือย ๆ ผมพูดไมเปนเพราะผมไมเคยทําอยางนั้นไดผล บางทีเอาหมูเพื่อนมาพิจารณา
ดู หมูเพื่อนทานทํานั้นทํานี้กอก ๆ แกก ๆ ของทาน ไอเราเดินจงกรมจนจะตายภาวนา
ยังไมไดเร่ืองไดราว นั่งภาวนาก็เอา เกิดสงสัย เอ ทานเหลานี้ทานก็ยังเห็นสบาย ๆ เรา
ทําความเพียรแทบตายเรายังไมเห็นสบาย 

บางทีก็เลยลองเอาอยางทานดู นี่ฝกหัดเบื้องตนนะ ลอง ๆ นั่งพักสบาย ๆ สักหนอย ถึง
ไมทําอะไรก็นั่งพักสบาย ๆ อาว มันไมเปนอยางนั้น มันกวนนะที่นี่ เร่ืองมันกวนมันกวน
ขึ้นเรื่อย ๆ หือ เราทําอยางนี้ไมไดนี่ แนะ มันเปนแลวนะ เมื่อเปนอยางนั้นก็จับมัดคอมัน
เขาทางจงกรมทําความเพียร เขาความเพียรละซี เราจิตหยาบ ๆ ก็ตองไดใชความหยาบ 
ๆ ตอสูกัน หนักไปแบบหนึ่งเหมือนกันนี่นะ โอโห ลําบากจริง ๆ มันก็ไดผลมาโดยลําดับ
เพราะความหยาบ ๆ ของเราทําอยางหยาบ ๆ ของเรานั่นแหละ มันบอกมาโดยลําดับ 

ทําลูบ ๆ คลํา ๆ ไปสบาย ๆ เหมือนหมูเพื่อนทั้งหลายเราทําไมได มันตองไดเอากันหนัก
มือ ๆ ตั้งแตขั้นความสงบก็ตองหนักมือดังที่เคยพูดใหฟงแลวเรื่อย ๆ นั่นก็เพื่อใหเปนคติ
ตัวอยางหมูเพื่อน เดินอยางนี้ใหรูนิสัยตัวเอง ขึ้นชื่อวากิเลสแลวมันไมบางแหละ มัน
หนาดวยกันนั่นแหละ อยาไปทําแบบบาง ๆ ใสมันเลยมันจะหัวเราะเอา มันหนา
เราก็หนาใสกันวางั้นเลย กําแพงมันหนา ๆ ก็ลูกระเบิดปาเขาไปซีใหมันแตกกระจาย
นั่น เราจะไปเอาคอนตีตะปูไปเคาะปอก ๆ ไดเหรอกําแพงหนา ๆ นั่น โยนระเบิดเขาไปซี 
ตูม ใหมันพังทลาย 

นี่ก็ทุมลงไปซีสติกําลังของปญญาความพากเพียรเรามีมากนอยเพียงไร ฟาดมันลงไป 
เอา ตายก็ตายใหมันเห็นนี่วะ ไมงั้นจะเรียกวานักรบหรือ นักรบกับความตายตองอยู



ดวยกัน กับชัยชนะตองอยูดวยกันแยกจากกันไมได เอา ไมตายก็ชนะ ไมชนะเอาตาย 
แตสงครามทางโลกเขานั่นมันมีชนะกับตาย เปนอยางนั้นสวนมาก หรือยังไมชนะตายก็
มี ยังไมตายชนะก็มี ก็มีอยู ๒ แงเทานี้ แตทางความเพียรไมเปนอยางนั้น มันมีทาจนได
แหละ ชนะไปโดยลําดับ หรือไมถึงชัยชนะอันสมบูรณก็เปนชัยชนะไปโดยลําดับ เพราะ
ความเพียรนี่ เพราะความทุกขในการประกอบความเพียรนี่ไมสงสัย 

คิดยอนหลัง แหม บางทีก็ถึงกับ โอโห ขนาดนั้นมันก็ทําได คือไมไดตําหนิตัวเองแหละ 
ไมไดยอนะ คิดยอนหลังแลวมันระอา คือทุกวันนี้มันทําไมไดนี่ จะทําไดยังไงกําลังวังชา
ก็ไมมี ถาทําอยางนั้นมันตายจริง ๆ นี่จะวาไง กําลังธาตุขันธก็ไมมีเหมือนแตกอน และ
กําลังใจก็ไมมี นี่ดูซิจะวาเลวก็แลวแตหมูเพื่อนจะพิจารณา กําลังคือความมุงมั่นไมมี 
แลวความเพียรที่จะเปนไปตามความมุงมั่นเพื่อจุดนั้น ๆ มันไมมี แตกอนมันมีเต็มหัวใจ
จะวาไง มันไมมีจุดไหนละเปนจุดสําคัญ จุดพนทุกขเทานั้น 

เมื่อตั้งความมุงหมายไวอยางสูงขนาดนั้นแลว จะยอหยอนความเพียรไดเหรอ มันก็ไม
สมเหตุสมผลกันซิ ทีนี้จําเปนตองทุมลงไป ๆ ถึงวาระที่จะเขาดายเขาเข็มกันจริง ๆ มัน
ถอยไมไดนี่ มีแตตายกับรู เอา ไมตายใหรู ถาเปนอยางนั้นแลวมันถอยไมไดจริง ๆ ตอง
ทะลุเลย ทุกขไหมขนาดนั้นฟงซิ โห พิจารณายอนหลังแลว โอโห ขนาดนั้นมันก็ทําได 
แตก็ภูมิใจนะถาไมถึงขนาดนั้นมันก็ไมรูไมเห็น แนะ อยางนั้นพอดี คือมันเปนไปตาม
จังหวะของความเพียร ตามจังหวะของกิเลสที่มันเจอกันพูดงาย ๆ ขาศึกกับการรบมัน
เจอกัน เจอกันหนักแนนขนาดไหน ขาศึกหนาแนนขนาดไหน อันนี้เราจะไปทําออนแอ
ไมได มันตองโหมกําลังเขาไป 

จนกระทั่งไดหลักไดเกณฑขึ้นมา ๆ ความเพียรคอยเปนของมันไปเองที่นี่ คอยหมุนไป ๆ 
แตยังไงก็ไมพนวาทุกข ๆ หากไมสนใจในทุกขเทานั้นเอง สนใจแตจุดมุงหมายที่ตองการ
นั้น ทุกขจึงเปนเหมือนไมทุกข เวลามาพักรบชั่วขณะนี้ โอโห มันจะตายหายใจแขมว ๆ 
มันถึงตองคิด หือ เราคิดคาดเอาไววาการประกอบความเพียร จิตมีความละเอียดลออ
เขาไปเทาไร ยิ่งจะมีความสุขความสบายมากและภาระก็จะนอยลงไป ๆ นี้ผิดทั้งเพ มัน
เห็นประจักษอยูในตัวนี่มันจะไมปฏิเสธกันไดยังไง ผิดทั้งเพความคาดหมายนั้น ไมใช
ความจริงที่เปนอยูดังที่ปรากฏอยูเวลานี้ นี่มีเวลาวางไดเมื่อไร ทุกขขนาดไหนที่นี่ ทุกข



นะซีหัวใจทํางานไมทุกขไดเหรอ แตก็ไมไดสนใจอะไรมากไปกวาความมุงมั่น มันไปทุม
อยูนั้นหมด ความรูสึกทุกแงทุกมุมไปทุมอยูกับงานนั้นหมด เร่ืองความทุกขก็เปนเรื่อง
เล็กนอยไปเสีย 

อยางทุกวันนี้ โอย ไมไดเร่ืองแหละ วาเลวที่สุดก็ยอมรับเลย มันเปนไปไมได กําลังของ
จิตก็ไมมี อยูเฉย ๆ นี่จะวาไง แตกอนไมเปนอยางนี้นี่นะ มันเหมือนจะออกแสงแพรว
พราว ๆ หรือออกแสงแพรวพราว ๆ ก็ไดนี่ คิดดูซิสมมุติวาเรานั่งนี่มันทุกขมากจะสูมันไม
ไดจนกระทั่งสลบลมลงไป ลมลงก็ไมถอย นั่นฟงซิจะไมแข็งแกรงยังไง พอไดสติแลวจะ
ลุกขึ้นมานั่งทันทีเลย ที่จะถอยไปเลย ปลอยใหมันลมแลวนอนไปเลยนี้ทั้ง ๆ ที่มีสติอยูนี้
เปนไปไมไดวางั้นเลย 

แตมันก็ไมเคยสลบเปนเพียงวาเราตั้งไวขนาดนั้นแหละ กําลังตอสูกับทุกขเวทนา เอาจน
กระทั่งไมมีสติสตัง สลบลมลงทางดานไหนก็ตาม ลมทั้งหงายก็ตามเถอะ พอไดสติแล
วจะลุกขึ้นตอสูทันที เอาจนถึงจุดที่ตองการที่กําหนดกันไว หรือจนทะลุ มันก็ไมเคยสลบ 
ก็คาดไวอยางนั้นแหละ คาดบา ๆ บอ ๆ ก็ถูก แตมันจะเปนอยางนั้นจริง ๆ ไมเปนอยาง
อ่ืน เวลามันแข็งมันแข็งจริง ๆ ความมุงมั่นมาก กําลังจิตมาก ธาตุขันธก็อํานวย แตเวลา
มาถึงปจจุบันนี้แลว สุขภาพก็ไมอํานวย อยูเฉย ๆ ครองตัวอยูนี้ก็คอยแตจะหกลมกม
กราบอยูแลวนี่ มันจะไปตอสูอะไรได กําลังจิตก็ไมมีเสีย มันไมมีก็บอกวาไมมี มันไมมุง
อะไรนี่ อยูเหมือนหัวตอก็วาได เปนแตเพียงวามันรูอยูเทานั้น แตมันจะมุงหมายอะไร
มันไมมุง 

อยางอยูทุกวันนี้ก็อยู ไมวาเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องอะไรมันไมเห็นมุงหมายทั้งนั้น โลกก็
จะมุงเรื่องอะไรกับโลกสงสารเขาก็ไมเห็นมี มันมุงอะไรกับธรรมอีกก็ไมเห็นมีอีก หากอยู
ดวยธรรมนั่นแหละปฏิบัติอยูอยางนั้น ความมุงไมเห็นมีก็บอกวาไมมี มันก็ไมมีกําลังใจ
ซี ปฏิบัติไปก็รูเอง ถึงขั้นมันรูปดไดเหรอ สนฺทิฏฐิโก ประกาศอยูทุกหัวใจของผูปฏิบัตินี่
แหละ พระพุทธเจาไมทรงผูกขาดแหละ ทําใหรูใหเห็นจริง ๆ ซิ 

อยาไปคิดเรื่องอํานาจวาสนานอย เปนเรื่องตําหนิตัวเองดวยอํานาจของกิเลสทั้งมวล 
มันจะทอถอย อยาไปตําหนิมัน นอยมากมันก็เต็มหัวใจนี่ อยูนี่ กิเลสมีมากมีนอยเทาไร



ไมมองดูมันบาง ที่จะฟาดฟนหั่นแหลกกันลงไปใหนอยลง ๆ จนกระทั่งหมดไป นั่นถา
คิดใหคิดในแงนั้น อํานาจวาสนานอย นอยที่ไหน เราตอสูกับกิเลสอยูเวลานี้ เราไมมี
กําลังอํานาจวาสนาจะมาตอสูกับกิเลสไดยังไง เราก็นักวาสนาแลวนี่ กําลังตอสูกับ
กิเลสอยูเวลานี้ 

คนไมมีวาสนามันไมมีกําลังที่จะมาตอสู นอนแผสองสลึงใหมันเหยียบเอา ๆ เหยียบเอา
แหลก นี่เราไมไดแผใหมันนี่นะ นอกจากจะฟาดกิเลสใหมันแผสองสลึงใหดูตอหนาตอ
ตา พลิกปุบปบ ๆ ซิจึงเรียกวาปญญา ไมงั้นไมทันนะ อุบายวิธีการที่จะแกกิเลส ไหว
พริบปญญาตองทัน มันคิดขึ้นมาแงนั้นแกกันแงนี้ปุบ จึงเรียกวานักรบ ไมใชนักหลบ 
นักรบกับนักหลบมันตางกัน พูดมันก็อดออกตามนิสัยไมไดเพราะเรามันเคยทํามาอยาง
นี้ มันจริงจังจริง ๆ ไมใชธรรมดา จริงมากทีเดียวกับทุกสิ่งทุกอยาง ถาลงไดตัดสินใจลง
ดวยเหตุผลแลวมันจริงแท ๆ ขาดไปเลย ที่จะถอยทําลายเหตุผลทําลายความสัตยความ
จริงของตัวที่ตั้งลงไปเรียบรอยแลวนั้นมันเปนไปไมไดนี่ มันขาดไปเลย ตายก็ตายไปเลย 

พิจารณาโลกธาตุมันไมมีอะไรก็เอาใหมันเห็นซี มีแตจิตดวงเดียวนี่ริก ๆ ๆ ไปหลอกเจา
ของอยูตลอดเวลา โอย เปนภาพวันยังค่ําคืนยังรุง ขันธนี่แหละ แตมันมีตัวสงเสริมมีตัว
หนุนมีตัวเจาของบังคับใหมันแสดงตัว มันไมเปนขันธลวน ๆ เหมือนขันธพระอรหันต
ทานนะซี ขันธอันนี้มันขันธของกิเลส เปนเครื่องมือของกิเลส กิเลสนําออกใชทุกเวลา 
ปรุงเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ ดูซิดูหัวใจมันเปนอยางนั้นตลอด มันไมมีอะไรแหละมีแตใจดวง
เดียวนี้หลอกเจาของรอบดาน ไปอดีตก็จนสุดกําลังที่จะไป ไปอนาคตก็สุดกําลัง แต
ความจริงไมทราบเปนยังไง ไมเห็นไดเร่ือง หากคิดหากปรุงหากแตง หากเชื่อความคิด
เพลินไปตามความคิดตัวเอง 

ดีชั่วมันก็เพลินไปตาม มันพอใจดวยกันทั้งดีทั้งชั่ว ทั้งเรื่องของสุขกับทุกขที่เกิดขึ้นเพราะ
ขันธมันปรุงออกไปเพราะอํานาจของกิเลส มันหลอกเราอยูไดตลอดเวลา นี่ซิมันเปน
ความเพียรไมได มันมีแตดูหนังตะลุงมันหลอก เพลินดูอยูนั้นลืมเนื้อลืมตัว ไมมีสติ
ปญญาที่จะไปจดจองดูเร่ืองของมันเพื่อแกไขดัดแปลง ใหสิ่งเหลานี้มันเบาบางลงไปได 
โนน ขั้นสติปญญาพอตัวแลวถึงเห็นไดชัดทีเดียว เพียงขั้นสงบก็พอทราบได จิตที่เคยวุน
วายกับเรื่องราคะตัณหาตาง ๆ นี้ มันรูได 



พอสงบแลวมันก็ไมยุงกับเรื่องนั้น เออ สบายบางซิ จากนั้นก็เพิ่มความสงบเขาไป เพิ่ม
ดานสติปญญาถากถางไปเรื่อย ๆ ตอไปมันก็เปนกิ่งเปนกานแตกแขนงออกไป สติ
ปญญาแตกแขนงออกไปเรื่อย สวนสมาธินี่เวลามันกาวถึงขั้นปญญาอยางเต็มที่แลว 
สมาธิมันเหมือนไมมีนะ มันไมมาเพลินกับสมาธิละ งานแกกิเลสเปนงานที่เพลินมาก
กวา เพราะฉะนั้นมันถึงติดพันกันไปนั้น กลายเปนอุทธัจจะ ไมรูวาอุทธัจจะคืออะไร ก็
คือความเพลินในการคนการพินิจพิจารณาจนไมหยุดยั้งพักผอนหยอนตัวบางเลยนั้นแล 
เรียกวาอุทธัจจะ เราไมทราบแตกอนอุทธัจจะคืออะไร ในตําราบางแหงวาอุทธัจจะกุก
กุจจะ ความฟุงซานรําคาญ เลยเปนแบบนิวรณ ๕ ไปเสีย 

แตอุทธัจจะนี้ไมใชอุทธัจจะของนิวรณ ๕ เปนอุทธัจจะที่มีความมุงหมายตางกัน อันนี้
เพลินในความเพียร เพลินในการแกกิเลส แตวาเพลินจนลืมเวล่ําเวลาที่จะพักผอนจิตใจ 
อันนั้นมันเพลินไปตามอํานาจของกิเลสตัณหาจริง ๆ นี่ อันนี้เพลินไปตามอํานาจของ
ธรรมมันผิดกัน นี่ละอุทธัจจะ รูปราคะ อรูปราคะ มันเปนภาพอยูภายในจิต ยินดีไมใช
วาราคะกําหนัดเหมือนอยางแบบโลกสงสารสามัญธรรมดาทั่วไปกําหนัดกันนะ แตวา
ไมมีคําอื่นที่จะเหมาะสมนํามาใช ทานก็วา รูปราคะ คือกําหนัดในรูป อรูปราคะหมาย
ถึงความยินดีนั่นแหละ ยินดีอยางละเอียดเทานั้นแหละ 

มันไมใชเปนราคะตัณหาแบบโลกสงสารนะ แตมันไมมีคําที่จะมาใชทานก็ใชอยางนั้น
แหละ ใหเขาถึงความจริงก็รูกันเอง ความยินดีนั้นทานเรียกวาราคะเสีย คือยังมีความ
ยินดียังมีความผูกพันกันอยูกับอันนั้น รูปราคะที่มันเปนภาพอยูภายในจิต อรูปราคะก็
ยินดีในสุขเวทนา มันไมมีภาพอะไรปรากฏ มันวางไปหมด มันก็ยินดีในสุขเวทนาของตัว
เองนั่นแหละอรูปราคะ 

มานะก็ถือความรูที่เต็มไปดวยอวิชชานี่ ถืออันนี้เอง นั่นก็แยกเปนมานะ ๙ เอาอันนี้ละ
ออกเปนเขี้ยวเปนเขาขึ้นมา ยกไปเทียบรายนั้น ยกไปเทียบคนนี้คนนั้น ต่ํากวาเราหรือ
เสมอเรา หรือสูงกวาเรา อยางนี้เปนตน คืออันหนึ่ง ๆ นี้แยกเปน ได ๓ ตนต่ํากวาเขา
สําคัญวาเสมอเขาหรือสูงกวาเขา ตนเสมอเขาสําคัญวาต่ํากวาเขาหรือเสมอเขาหรือสูง
กวาเขา ตนสูงกวาเขาสําคัญวาต่ํากวาเขาหรือเสมอเขา มานะตัวนี้ตัวความรูอันนี้ 
เทียบอุทธัจจะก็ดังที่วานี่ อวิชชาก็นี่ละไมรูที่ยกออกไปอวดอยูนั้นจนกลายเปนมานะ ๙ 



นอกจากนั้นแลวก็ไมเห็นมีอะไรนี่ มีอะไรที่จะยกออกมาอวดไมเห็นมี เพราะมันไมใช
สมมุติจะไปอวดกับสมมุติไดยังไง วิมุตติมีอันเดียวเทานั้นจะไปสองกับอะไรพอที่จะเปน
คูแขงกัน 

สมมุติก็เปนอันหนึ่งตางหากของเขาแลว พิจารณาแยกตัวออกจากสมมุติแลวจะไปสูกับ
สมมุติอะไร ไปแขงกับสมมุติอะไรอีก ทานไมแขง มีแตพวกบาละพวกบาแขง เอาอะไร
มาแขง เอโก อันเดียวกัน เอกฟงซิ ถึงธรรมอันเอกอันเดียวแลวจะไปแขงกับอะไรอีก ถา
มีสองยังมีคูแขง สมมุติก็ตัดออกหมดแลวไมมีเหลือแลว จะเอาอะไรมาแขง ทานจะไป
แขงกับอะไร ออกจากนั้นแลวเรื่องทุกขเร่ืองความเพียรก็หมดที่นี่ จะทํายังไง เดินจงกรม
นั่งสมาธิฟาดจนฝาเทาแตก โอย ไมทํา ทานจะไปทําอะไรจนฝาเทาทานแตก แตกหา
อะไร ฝาเทาแตกก็เพื่อฟาดกับกิเลสตางหากนี่ กิเลสมันตายหมดแลวจะฟาดกับอะไร ตี
ลมตีแลงเขาก็วาบาละซี 

ถึงขั้นมันรูมันรูเอง สนฺทิฏฐิโก ตั้งแตธรรมขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุด นอกเหนือไปจาก สนฺทิ
ฏฐิโก ไมได เปนขั้น ๆ โดยลําดับ ๆ สุดทายทานก็สรุปความลงวา ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ 
วิฺูหิ ทานผูรูทั้งหลายรูจําเพาะตน ผูหลงมันรูไมไดทานถึงบอกวาวิฺู วิฺูหิ อัน
ผูรูทั้งหลายรูจําเพาะตน หมายถึงผูรู รูจําเพาะตน มันก็หมดเขี้ยวหมดเขาแลวที่นี่ เอา
อะไรออกอวด เอาอะไรไปเทียบ เทียบกับอะไร เทียบกับใคร ตางอันตางจริงอยูอยางนั้น
แลวจะกระทบกันไดยังไง ไปแขงกันไดยังไง 

พากันเอาจริงเอาจังนะ เวลามาอบรมศึกษานี้ มันเปนของไมแนนะอยูกับครูบาอาจารย 
มีความพลัดพรากผันแปรกันไปไดทั้งเปนทั้งตาย เปนไดทุกรูปทุกนาม เวลามีโอกาส
แลวใหพากันรีบเรงขวนขวาย อยางผมเองนี่กําลังวังชาอะไรก็ทรุดลงไป ๆ เดี๋ยวนี้ ตาม
นิสัยเจาของโดดหนีไปอยูคนเดียวแลวนะ นี่ก็เพราะเห็นแกหัวใจนั่นเอง หัวใจแตละดวง 
ๆ มีคุณคา นี่เราก็ทนเอา ถาลําพังตามนิสัยเจาของไมไดเปนอยางนั้นนะ ไปอยูสบาย ๆ 
ที่ไหนก็ไป เร่ืองหยูกเรื่องยาไมสนใจกับมัน ยาบํารุงอยามาพูดฟาดเขาปาทีเดียว ไมได
ประมาท ดีดผึงทีเดียวแลวสบายไปเลย 



จะปวดทองปวดหัวก็เปนซี อยูในโลกอันนี้ โลกเขาเปนทั้งโลกจะวิเศษแตเราคนเดียวไม
เจ็บไมปวดไมเปนอะไรมีเหรอ สัตวอยูเต็มปาเต็มรกเขามีโรงพยาบาลมีหยูกมียามีมดมี
หมอที่ไหน ทําไมเขาไมสูญพันธุเขายังมีอยูได ทําไมเราเปนคนทั้งคนจะอยูไมได อยาง
นั้นก็สูสัตวไมไดละซี นี่ก็อยูกันไปพยุงกันไป 

ความรับผิดชอบอยูในวงคณะมันก็เปนภาระอันหนึ่ง แมไมยึดไมถือมันก็เปนภาระอัน
หนึ่งจะวาไง ดีดออกไปแลวมันเปนอันหนึ่งความรูสึกนี้มันจะเปลี่ยนทันที อยูในวงหมู
คณะความรูสึกจะตองเปนอยางนั้น ๆ ออกจากวงหมูคณะไปแลว ความรูสึกมันจะตอง
เปนของมันอยางนั้นอยางนี้ มันรูสึกของมันเองนี่ ไปที่นี่เห็นที่นั้นไปที่นั้นรูสิ่งนั้น ๆ ที่ไม
เหมือนกันความรูจะเหมือนกันไดยังไง มันตองเปนไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวของ 

อยูในปามันก็สบาย กินอะไรก็สบายไปหมด สัตวเขากินอะไรเขากินไดเลี้ยงตัวเขาได 
อาหารมนุษยคืออะไร มนุษยเขากินกันไดยังไง เราก็เปนมนุษยคนหนึ่งเราก็กินได
เหมือนกันกับเขา พอยังชีวิตใหเปนไปวันหนึ่ง ๆ เทานั้น มีอะไรวิเศษวิโสในโลกนี้ ไมเห็น
มีอะไร กินก็พอเยียวยาธาตุขันธใหเปนไปเทานั้น จะหาความวิเศษวิโสศักดิ์สิทธิ์อะไร
จากอาหารมีเหรอ ถามีจากอาหารแลว มนุษยเรานี้กินอะไรจิปาถะกินพิสดารไมมีใคร
เกินมนุษย มันควรจะวิเศษจากสัตวทั้งหลายไปนานแลวนี่ แตมันก็ยังจมอยูในกองทุกข
เหมือนกัน พิจารณาอยางนั้นซิ จากนั้นแลวมันก็จะไปติดอะไร อยูไดกินไดทั้งนั้นแหละ 
เปนเครื่องอาศัยไปเทานั้น ตื่นอะไรกับสิ่งเหลานี้ ถาตื่นอยูจะเรียกวาฉลาดเหรอ สอน
เจาของเพื่อฉลาดนี่ยังจะไปโงอีกเหรอ 

 


