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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒

งานสําคัญของพระ
วันนีเ้ ปนวันยางเขาฤดูฝน ตรงกับวันแรมค่าํ ๑ เดือน ๘ ตามหลักพระวินัย พระ
สงฆภิกษุบริษัทก็อธิษฐานพรรษากันในวันนี้ เรียกวาวันนีเ้ ปนวันเขาพรรษา ดวยความตัง้
อกตั้งใจจงใจจริงๆ วาจะอยูในสถานที่ที่ตนอธิษฐานจําพรรษานั้นตลอด ๓ เดือน ไมมีเหตุ
จําเปนใดๆ จะไมหนีไปแรมวันแรมคืนทีไ่ หน ขอยกเวนก็คืองานที่จําเปน ที่ควรจะสัตตา
หกรณียกิจไปไดภายใน ๗ วัน เชน บิดามารดาหรืออุปช ฌายอาจารยเจ็บไขไดปว ย พระ
มหากษัตริยทรงนิมนต หรือวัดวาอาวาสชํารุด เชน ศาลาเปนตน หาที่พักที่อยูไมได ตองหา
ทัพสัมภาระตางๆ มาซอมกุฏิหรือซอมศาลาที่ชํารุดทรุดโทรม ก็ไปไดภายใน ๗ วัน ในวัด
นั้นไมมีพระปาฏิโมกข อันนีก้ ใ็ หสตั ตาหะไปเรียนไดภายใน ๗ วันแลวกลับมา อยางนอย
คางที่วัด ๑ คืนแลวคอยไปอีก นีค่ รัง้ พุทธกาลทานดําเนินมาอยางนัน้ มีพุทธบัญญัติไว
อยางนั้น
ถาไมมีเหตุจําเปนอะไร จะไปแบบเถลไถลไมมีกฎมีเกณฑไมมีหลักธรรมหลักวินัย
ทั้งๆ ทีห่ ลักธรรมวินยั มีอยูอ ยางนัน้ ก็เรียกวาพระจรจัด พระโกโรโกโส หาเหตุหาผลไมได
นั้นไมดีอยางยิ่ง สําหรับวัดนีก้ เ็ คยปฏิบตั กิ นั มาดังทีเ่ ปนมาแลว ไมใหเปนอยางนั้นเปนอัน
ขาด หากมีความจําเปนจะไปในกิจใดการใดงานอันใด ดวยความจําเปนใด ก็ตองไดปรึกษา
ปรารภกับครูกบั อาจารยทต่ี นอาศัยอยูก อ นแลวคอยไป นอกจากทานมีกิจจําเปนออกนอก
วัดไป แตเรื่องราวไดเกิดขึ้นหลังจากทานไปแลว ทานไปแลวยังไมกลับมา แตเปนความจํา
เปนทีร่ บี ดวน อันนั้นก็ตองไดบอกกับพระที่รองกันลงมา เพือ่ ใหรบั ทราบในกิจการจําเปน
ของตนอันเปนเรือ่ งทีง่ ามสําหรับพระเรา นอกจากนั้นก็ไมมีอะไร
เขตอาวาสทีเ่ ปลงวาจาเขาพรรษาเมือ่ สักครูน ก้ี ห็ มายถึงกําแพงวัด เฉพาะวัดปา
บานตาดเรานี้ เปนขอบเขตแหงอาวาสที่จะตองอยูจําพรรษาตลอดไตรมาส คือ ๓ เดือน
ไมหนีไปทีไ่ หนแรมวันแรมคืน แมจะออกจากวัดไปก็ตองใหอรุณขึ้นเปนวันใหม รูไดอยาง
ชัดเจนวาสวางขึน้ มาเปนวันใหมแลว จึงคอยออกจากวัดนี้ไป ถายังไมสวางออกไปก็ไมพน
โทษหรือขาดพรรษาจนได นีก้ ท็ ราบกันในหลักพระวินยั ทานอธิบายไวชดั เจนอยูแ ลว จึงไม
จําเปนจะตองอธิบายอะไรมากมาย
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การอยูจําพรรษาหรือออกพรรษาไปในครั้งพุทธกาล ทานถืองานสําคัญไดแกงาน
จิตตภาวนา ไมใชงานเรๆ รอนๆ เถลไถล งานไปเทีย่ วสรางนัน้ สรางนีย้ งุ นัน้ ยุง นีร้ บกวน
ประชาชนญาติโยม อยางนัน้ ไมปรากฏในหลักธรรม ตํารับตําราทานมีตา งคนตางไดเห็นได
อานไดดู สวนมากตอมากมีแตไปเที่ยวประกอบความพากเพียร อยูใ นปานัน้ เขานัน้ ถ้าํ นัน้
เงื้อมผานั้น สถานทีใ่ ดเปนทีส่ งัดวิเวก ทานยอมเสาะแสวงหาทีเ่ ชนนัน้ เพื่อประกอบความ
พากเพียรทางดานจิตใจ ทีเ่ รียกวาจิตตภาวนา นี่พระครั้งพุทธกาลทานดําเนินอยางนั้น ให
เปนเนือ้ เปนหนังจริงๆ เปนรากเหงาเคามูลหรือเปนแกนเปนสารของพระศาสนาจริงๆ ใน
งานของพระทีก่ ลาวเหลานี้ นี่แหละงานของพระในครั้งพุทธกาลที่สําเร็จงานขึ้นมา ก็มาเปน
สรณะของพวกเราใหไดกราบไหวบชู าทานมาจนกระทัง่ ปจจุบนั นี้
พระพุทธเจาก็ทรงบําเพ็ญงานจิตตภาวนาอยูถึง ๖ ป ผิดถูกประการใดนั้นก็เปน
เรื่องของพระองค ซึ่งไมไดรับการแนะนําสั่งสอนจากผูใด ผิดบางถูกบางเปนธรรมดาดังที่
เราเห็นในตํารับตํารา แตก็ไมพนที่พระองคจะไดตรัสรูธรรมเปนศาสดาเอกของโลกขึ้นมา
ดวยจิตตภาวนา คือภาวนาอานาปานสติ ในคืนวันเดือน ๖ เพ็ญ และไดตรัสรูใ นคืนวันนัน้
นีศ่ าสดาของเราทานไดตรัสรูด ว ยการบําเพ็ญจิตตภาวนา ธรรมไดปรากฏเดนขึน้ ในโลก
ขณะที่พระพุทธเจาตรัสรูนั้น จนกระเทือนไปถึงสามแดนโลกธาตุ ก็เพราะไดบรรลุจากจิตต
ภาวนา และธรรมสวางกระจางแจงขึ้นมา เพราะจิตตภาวนาเปนผูเ บิกทาง หรือเปนผูขุดคน
ขึน้ มาใหธรรมนีป้ รากฏแกโลก
พระสงฆสาวกก็เชนเดียวกัน เมื่อไดยินไดฟงจากพระพุทธเจาแลว ดวยความสนใจ
ใครตออรรถตอธรรม และใครตอความหลุดพนจากทุกขอยางเต็มหัวใจอยูแลว พอไดยิน
ไดฟงอรรถธรรมจากพระพุทธเจา เชนพระเบญจวัคคียท ง้ั ๕ เปนตน เพราะทานเหลานี้
เปนผูเ สาะแสวงหาทางออกอยูแ ลว เปนแตเพียงวายังไมไดเห็นหนทาง ที่พอจะออกเพื่อ
ความพนภัยได เมื่อพระพุทธเจามาเปดทางออกให วา เทฺวเม ภิกขฺ เว อนฺตา ปพฺพชิเตน
น เสวิตพฺ า เปนตนเพียงเทานี้ แลวยกมัชฌิมาปฏิปทาขึ้น นอกจากทางสองแยก คือแยก
ซาย แยกขวา ถาจะพูดตามความแยกของเรา วาอัตตกิลมถานุโยค กามสุขลั ลิกานุโยค ทั้ง
สองอยางนี้ไมเปนประโยชน แลวตรัสมัชฌิมาปฏิปทาใหเขาสูศูนยกลางแหงทางสองแยกนี้
ตรงแนวเขาสูอ ริยสัจ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ไดตรัสรูธรรมขึ้นมา พระอัญญาโกณฑัญญะ
เปนปฐมสาวกในเบื้องตน
เมื่อพระองคไดทรงแสดงทั้งฝายผิด แสดงทั้งฝายถูก มีมัชฌิมาปฏิปทาเปนสําคัญ
ใหเปนทีเ่ ขาใจแลว พระอัญญาโกณฑัญญะไดบรรลุธรรมเปนปฐมมรรคในขั้นเริ่มแรกขึ้น
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มา ถึงกับเปลงอุทานขึ้นมาวา ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ ในปริยตั ทิ า น
แสดงไวเรียบๆ วา สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นยอมดับเปนธรรมดา แตพระ
อัญญาโกณฑัญญะที่ไดสะดุดหรือไดเจอธรรม เรียกวา อริยธรรม ประจักษในหัวใจในขณะ
นัน้ ยอมจะอดเปนความตื่นเตนขึ้นมาภายในใจไมได ถึงกับวาไดเปลงอุทาน คําวาอุทาน
ตองเปนความสะดุดกันอยางแรง
จึงอยากจะพูดวา สิ่งใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งนั้น นี่คือความถึงใจของผูที่รูธรรมเห็น
ธรรมเปลงอุทานขึ้นมา ยอมไมเปลงธรรมดาเรียบๆ ยอมเปลงขึ้นมาดวยความสะดุดตื่น
เตน แลวก็ไปรับกันที่พระพุทธเจาทรงเปลงพระอุทานรับพระอัญญาโกณฑัญญะในวาระสุด
ทายดวยวา อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ พระอัญญาโกณ
ฑัญญะไดรแู ลวหนอ ไดรแู ลวหนอ นี้ก็ถึงพระทัยของพระองคเหมือนกันวาไดสักขีพยาน
แลวในเบือ้ งตน คือพระอัญญาโกณฑัญญะ ถึงวาพระอัญญาโกณฑัญญะ ไดรแู ลวหนอๆ
ดังนั้นพระอุทานจึงไมไดพูดธรรมดาเรา คําวาอุทานตองเปนสิ่งที่สะดุดหรือตื่น
เตนผิดธรรมดา ทานผูหวังความหลุดพนจากทุกขอยูแลว ยอมเขาใจและหาทางออกโดย
ทันทีไมชักชา ดังพระอัญญาโกณฑัญญะหรือเบญจวัคคียทั้ง ๕ เปนสําคัญ ทานเหลานีเ้ ปนผู
หาทางออกอยูแลว พอพระพุทธเจาเปดทางออกใหเทานั้นก็ดีดผึงออกไปเลย นีล่ ะ สงฺฆํ
สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา จะมีจํานวนมากเพียงไรก็ตาม ใหพงึ ทราบวา สงฺฆํ สรณํ คจฺฉา
มิ เหลานีน้ น้ั ไดสาํ เร็จขึน้ มาจากจิตตภาวนาเปนสําคัญ ไมไดสําเร็จขึ้นมาจากกิจอื่นงานใด
ทีจ่ ะใหเหนืองานจิตตภาวนา คือการบําเพ็ญตนเพือ่ ชําระกิเลสภายในจิตใจนีจ้ นถึงกับกิเลส
จางลงไปๆ แลวสิน้ จากกิเลส จิตใจสวางจาขึน้ มาดวยความบริสทุ ธิว์ มิ ตุ ติพระนิพพาน จน
เปนสรณะของทานอยางเต็มที่ แลวก็กลายมาเปนสรณะของชาวพุทธทั้งหลายจนกระทั่ง
ปจจุบนั นี้ ทานดําเนินดวยจิตตภาวนาเปนสําคัญ
หลักศาสนธรรมทีแ่ สดงไวอยางเดนชัดสําหรับภิกษุบริษทั นัน้ ทานแสดงทางดาน
จิตตภาวนามากกวาดานอืน่ ใด ตามตํารับตํารามีอยางนัน้ เพราะฉะนัน้ ทานจึงเปนพระที่
ทรงมรรคทรงผล ทรงธรรมอันเลิศภายในจิตใจ นับแตพระพุทธเจาลงมาถึงพระสาวกองค
สุดทาย และเปนสาวกมาโดยลําดับลําดาหลังจากพระพุทธเจาปรินพิ พานแลวไมหยุดหยอน
บรรลุธรรมอยูเ รือ่ ยๆ องคนน้ั บรรลุธรรมอยูใ นทีน่ น้ั ในเขาลูกนัน้ ในปานัน้ ในอิรยิ าบถนัน้
ดวยความพากเพียรคือจิตตภาวนากันทัง้ นัน้ จิตตภาวนาจึงเปนรากฐานสําคัญของศาสนา
มีอริยสัจเปนรากแกวอันสําคัญ หรือเปนแกนเปนแกนอันสําคัยของศาสนธรรม หรือของ
พุทธศาสนาแหงพระพุทธเจาของเรา
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การภาวนาก็คอื การบําเพ็ญใจใหรสู กึ ตัวดวยสติอยูโ ดยสม่าํ เสมอ
ธรรมเครือ่ ง
กํากับใจคือคําบริกรรมดวย พุทโธๆ เปนตน สติปฏ ฐานและอริยสัจ ๔ นีเ่ ปนธรรมเครือ่ ง
พิจารณาใหมคี วามชํานิชาํ นาญคลองแคลว เพราะเปนเครือ่ งบุกเบิกสิง่ ทีเ่ ปนขาศึกทัง้ หลาย
ซึง่ เปนอริยสัจๆ อีกฝายหนึ่ง คือ ทุกขสัจ สมุทัยสัจ นี้เปนฝายผูกมัด นีเ้ ปนฝายบีบบังคับ
หรือเปนฝายชัว่ มรรคมีศลี สมาธิ ปญญา หรือวา สมฺมาทิฏฐ ิ สมฺมาสงฺกปฺโป จนกระทั่ง
ถึง สมฺมาสมาธิ นี้เปนฝายชําระซักฟอกเปนฝายบุกเบิก เพราะฉะนัน้ การภาวนา จึงตองได
นําธรรมเหลานีเ้ ขาไปติดแนบอยูก บั ใจโดยสม่าํ เสมอ ไมเลือกวาอิรยิ าบถใด ตองหมายถึง
ขณะจิตเปนสําคัญ
สําหรับผูท ด่ี าํ เนินเพือ่ ความหลุดพนจากทุกขโดยถายเดียวแลว จะไมมีกาลสถานที่
หรืออิริยาบถใดสําคัญยิ่งกวาความจดจอตอเนื่องดวยสติกับจิตใจของตน ที่ถูกขาศึกบีบ
บังคับอยูตลอดเวลา ไดแกกิเลสประเภทตางๆ เพราะฉะนั้นความเพียรอยางนอยจึงตองมี
สติแนบไปจนได ปญญาในเบือ้ งตนคิดเปนครัง้ เปนคราว แตสตินี้ติดแนบตั้งแตตนแหง
การบําเพ็ญ เชน เราบําเพ็ญบริกรรมภาวนาเปนตน เพื่อสํารวมจิตใจซึ่งเคยฟุงซานมา
เพราะอํานาจของกิเลสนัน้ ๆ ใหเขาสูค วามสงบดวยบทธรรม อันเปนเครื่องกลอมใจหรือผูก
มัดใจใหสงบ มีคาํ บริกรรมเปนสําคัญ
เราจะบริกรรมในคําใดก็ตาม สติตองติดแนบอยูกับคําบริกรรมนั้น สติติดแนบอยู
กับคําบริกรรมใด ความรูคือจิตนั้นยอมจะติดแนบอยูดวยกัน จะกําหนดเฉพาะอานาปานา
สติไมบริกรรมคําใด ก็ตองถือลมเปนเครื่องหมายที่เกาะที่ยึดของจิตโดยสม่ําเสมอ ดวย
ความมีสติอยาใหเผลอ สติก็คือองคมรรคนั่นเอง สมฺมาสติ นัน่ เมื่อสติมีความติดแนบอยู
กับใจ ก็เทากับเปนการรักษาใจที่จะคิดไปในแงตางๆ ยอมเปนการกระเทือนสติที่รับรูอยู
แลวๆ ใหรสู กึ ตัวๆ แลวหักหามความคิดทัง้ หลายทีไ่ มควรจะคิดไมควรจะปรุงนัน้ ๆ ไวได
ดวยอํานาจของสติ จนใจมีความสงบเยือกเย็นได
เมื่อใจสงบไดใจยอมมีความสุข ใจยอมมีที่ยับยั้งตัวเองได ไมเตลิดเปดเปงจนหาที่
เกาะที่ยึดไมได ถูกไฟคือกิเลสเผาไหมไปตลอดกาลแหงความคิดความปรุงทั้งหลาย ถามี
สติแลวจะไมเปนอยางนั้น จิตยอมยับยัง้ ตนใหเขาสูค วามสงบจนได ไมมีอะไรนอกเหนือ
จากสตินี้ไปในขั้นเริ่มแรกก็ดี ขัน้ กลาง ขั้นละเอียดก็ดี สติจงึ เปนพืน้ ฐานอันสําคัญในการ
บําเพ็ญภาวนา แมแตกิจอื่นใดก็ตามจะพนจากสตินี้คอยกํากับอยูไมได
สติจงึ เปนธรรมสําคัญ เวนไมไดในกิจการทุกอยาง ไมวากิจนอกการใน ยิ่งเปน
เรือ่ งภาวนาดวยแลว สติยิ่งเปนของสําคัญมากที่จะติดแนบตลอดเวลา นีแ่ ลความเพียรทีว่ า
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ลําบากๆ ก็เพราะกิเลสมันรุนแรงมันผาดมันโผนอยูภ ายในหัวใจของสัตวโลก ยอนเขามาก็
คืออยูใ นหัวใจเราผูป ฏิบตั บิ าํ เพ็ญเพือ่ ความหลุดพนจากทุกขเปนสําคัญ มันผาดโผนโลด
เตนอยูภ ายในจิตใจมานานเทาไร การหักหามการตอสูก ารคัดคานตานทาน จึงตองไดใชสติ
และใชความเพียรพยายามทุกแงทุกมุมเปนเครื่องชวยกัน ทีเ่ รียกวาความเพียร รวมตัวเขา
มาสูสติไมขาดวรรคขาดตอน จึงตองไดรบั ความลําบากในขัน้ เริม่ แรกแหงการบําเพ็ญเพียร
คําวาลําบากก็เพราะกระแสของกิเลสมันรุนแรง ตองไดหักหามหรือตอสูกันอยาง
หนัก ไมใชเราตอสูกับสติ ไมใชเราตอสูกับปญญา ไมใชเราตอสูก บั ความเพียร ไมใชเราตอ
สูกับความทุกขยากเฉยๆ แตเปนความทุกขยากที่กิเลสผลิตขึ้นมาตางหาก ดวยเหตุนผ้ี ู
ประกอบความเพียรในขัน้ เริม่ แรก จึงตองหนักหนวง หรือใชความหนักหนวงในทางความ
พากเพียรเปนอยางมาก เพราะอํานาจของกิเลสมันรุนแรง สติตองไดโหมตัวเขา เสริมกําลัง
เขามา ตั้งอยูเรื่อยๆ ใชความพยายามอยูเ รือ่ ยๆ ทานเรียกวาความเพียร
อดก็อดเพื่อตอสูกิเลสไมใชอดเพื่ออะไร พิจารณาก็พิจารณาเพื่อใหรูชองรูทางของ
ทางออกทางเขาของกิเลส วามันออกไปในแงใดมุมใด ไปกวานเอาสิ่งที่เปนพิษเปนภัยมา
จากเรื่องอันใด กวานเขามาแลวเปนอยางไรบาง กิเลสไปกวานเอาสิ่งลามกจกเปรตทั้ง
หลายเขามาสูภ ายในใจเราแลวผลเปนอยางไรบาง ปญญาใชก็ตองใชอยางนั้น เมือ่ เราทราบ
โทษของมันแลวก็ตองมีความเข็ดหลาบ ไมฝนคิดสิ่งที่เปนภัยดังที่เคยเปนมาอีก งดเวนไป
โดยลําดับดวยการตอสูต า นทานกัน
เพราะจิตอยากคิด จิตอยากรูอยากเห็น จิตอยากไดยินไดฟง ซึ่งสวนมากอยากจะ
พูดวารอยทัง้ รอยในขัน้ เริม่ แรก มีแตความอยากเพื่อเปนฟนเปนไฟมาเผาใจทั้งนั้น เพราะ
ฉะนั้นผูที่จะตัดไฟออกจากตน จึงตองไดใชความเพียรอยางหนัก สติก็ตั้งอยางไมลดละ
ความเพียรความอดทนทุกดาน จึงตองไดโหมตัวเขามาสูกิเลสประเภทความอยาก อันเปน
ของสําคัญที่จะรั่วไหลออกไปทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย แมทส่ี ดุ ธรรมารมณ
ซึ่งมีอยูภายในจิตใจ ก็เต็มไปดวยความอยาก จึงตองไดใชความเพียรอยางมากประหนึ่งจะ
ไมมวี นั ปลงวางเลย ขัน้ เริม่ แรกเปนเชนนี้ นีท่ า นเรียกวาภาวนา ใหทา นผูฟ ง ทัง้ หลายทราบ
เอาไว ทานผูที่จะสังหารทุกข ตองสังหารกิเลสซึ่งเปนตนเหตุแหงทุกขอันสําคัญภายในจิต
ใจนี้ ดวยความเพียรในทางมรรคคือสติปญ
 ญาเปนสําคัญ
เพียรเฉยๆ เพียรไมถูกทางมรรคก็ไมเกิดประโยชนอะไร มรรคทานเรียกวามรรค
สัจ สมฺมาทิฏฐ ิ สมฺมาสงฺกปฺโป ก็คือปญญา สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว
สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ นีล้ ว นแลวตัง้ แตเรือ่ งของมรรคทีจ่ ะรวมกําลังเขาสู
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ความคลองตัวดวยปญญา สติมคี วามแกลวกลาสามารถ ปญญามีความฉลาดแหลมคมแลว
จะสามารถตัดกิเลสภายในใจไปไดโดยลําดับลําดา ใจก็จะปรากฏเปนความสวางไสวขึน้ มา
นีเ่ รือ่ งภาวนาเปนอยางนี้ นีท่ า นเรียกวาภาวนาชําระสิง่ ทีเ่ ปนขาศึกอยูภ ายในใจออก
เพราะฉะนัน้ ทานผูบ าํ เพ็ญธรรม ประเภทเพือ่ รือ้ ถอนทัง้ รากเหงาเคามูลกิเลสจน
หมดสิ้นไปจากใจ จนกระทั่งอวิชชาใหหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิง จึงตองไดใชมรรคอยางเต็มที่
ทีเดียว มรรคออนกิเลสมีกําลังมากกวา สมุทัยมีกําลังมากกวาก็แกกันไมตก จึงตองสั่งสม
มรรคขึน้ ใหมาก ความเพียรตั้งไมหยุด เพียรดวยสติ มีสติรูเทาถึงความคิดความปรุงของ
ตัวเอง รูเ ทาความเคลือ่ นไหวของตา หู จมูก ลิน้ กาย ซึ่งเปนทางเดินของกิเลส ออกมาจาก
ภายในสูร ปู เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส สวนมากมีแตสง่ิ เปนภัย ผูปฏิบัติตองรอบคอบตอ
สิง่ เหลานีอ้ ยูโ ดยสม่าํ เสมอ
อยางหยาบไมควรดูไมตองดู บังคับเอาไวไมใหดู ไมใหเห็น ไมใหไดยินในสิ่งที่
เปนภัย หักหามเอาไว นี่ก็เปนการตอสูกันวิธีหนึ่งก็ยอมเปนทุกข เพราะกิเลสดึงไปขางหนา
ธรรมะฉุดลากยอนเขามาขางหลัง เพราะธรรมะก็หวังชัยชนะ กิเลสก็เปนไปตามอํานาจของ
มัน ทีเ่ คยมีและมีอาํ นาจมากภายในจิตใจมานานแสนนาน จึงไมไดยอมธรรมะเอางายๆ นี่
เองที่ไดตอสูกันอยางหนัก ในขัน้ เริม่ แรกตองเปนอยางนีใ้ นการปฏิบตั ธิ รรม
ทานผูท ส่ี น้ิ กิเลสอยาเขาใจวาทานไมลาํ บาก ทานไมทําอยางนี้ ผูที่งายก็ยกไวเปน
ประเภทหนึง่ เชนอุคฆฏิตัญู ผูท ร่ี ไู ดอยางรวดเร็วเราก็เคยเห็นในตํารับตํารา ดังที่ทาน
แสดงไววา สุขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา ทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็ว นั้นเปนผูที่พรอมแลว
ทีจ่ ะรูจ ะเห็น ที่จะผานไปไดอยางรวดเร็ว ถาเดินทางก็จวนจะถึงบานแลว ถาขามแมน้ําก็
จวนจะถึงฝงแลว มันตางกันอยางนี้กับผูที่อยูทางฝงนี้ กับผูที่อยูหางจากหมูบานที่ตนมุง
หวังไมทราบวากี่สิบกี่รอยกิโลเมตร มันตางกันอยางนี้ แมจะไปทางสายเดียวกันก็ตาม ผูที่
อยูระยะใกลชิดติดกับบานที่ตนจะถึงนั้นก็มี ผูที่หางไกลกวานั้นก็มี หางอยูที่ตนทางโนนก็มี
การปฏิบัติของผูบําเพ็ญทั้งหลาย จึงตองมีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงตางกัน เราอยาเอา
เรื่องของทานที่งายที่สุดนั้น มาใชกับเรื่องของเราที่ยากที่สุด มันเขากันไมได กิเลสของทาน
มีนอย กิเลสของเรามีมาก สติปญญาของทานมีมาก สติปญญาของเรามีนอย ความเพียร
ของทานเด็ด ความเพียรของเราออนแอ อยางนี้มันเขากันไมได อยาเอามาเทียบเคียงกัน
ใหยกไวเปนประเภทๆ ของทานผูบําเพ็ญมา ซึง่ มีความเหลือ่ มล้าํ ต่าํ สูงหรือหนักเบาตางกัน
เรายากขนาดไหนใหพงึ ทราบวากิเลสของเรานีม้ นั กําลังดือ้ เมื่อกิเลสของเรากําลัง
ดื้อกําลังดานหาญสูตออรรถตอธรรมอยางหนาแนน เราจึงตองทุมธรรมะใหหนักมือลงไป
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เพื่อกิเลสจะไดออนกําลังลงไป นี้ชื่อวาเปนการปฏิบัติถูกตองตามจริตนิสัยของตน ไมผิดไม
พลาด ไมอาจไมเอื้อม เอาเรื่องของทานที่งายดายนั้นเขามาเปนเรื่องลางมือเปบ จะเปน
ความผิดหวังตลอดไป
ผูบําเพ็ญทั้งหลายมีทั้งยากมีทั้งงาย ดังที่ทานวา สุขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา ทานผู
ปฏิบัติทั้งสะดวกทั้งรูไดเร็วก็มี ทุกขา ปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิบตั ลิ าํ บากแตรไู ดเร็วก็มี
ทุกขา ปฏิปทา ทันธาภิญญา ทั้งปฏิบัติลําบากทั้งรูไดชาก็มี เราอยูใ นประเภทใดแหงการ
บําเพ็ญของเรา เราอยายกไปเทียบไปเคียงกับทานผูใ ดในธรรมเหลานี้ ไมเปนสิ่งที่จะเอาไป
เทียบเคียง เพราะจะไมเกิดประโยชนอะไรกับความเทียบเคียงนั้น เวนแตนาํ ไปเทียบเคียง
แลวเปนคติเครือ่ งเตือนใจของตนขึน้ มานัน้ เปนธรรม นัน้ ควรเทียบเคียง
แตความหนักความเบานี้ เราอยาไปถือทานผูส ะดวกสบาย มาเปนความสะดวก
สบายสําหรับเราทัง้ ๆ ทีก่ เิ ลสยังหนาแนนผาดโผนอยูม ากภายในใจ ปญญาเทาแสงหิ่งหอย
ก็ไมมี เราอยานํามาเทียบ ปญญาของเราเพียงเทานั้น ตองไดใชสติ ปญญา ศรัทธา ความ
เพียรอยางหนัก หนักก็หนักเถอะ หนักในการประกอบความพากเพียรนี้ ไมไดหนักเทากับ
เราไปจมอยูในแดนนรกกี่กัปกี่กัลปอะไรเลย อันนัน้ นานแสนนานทุกขแสนทุกข ทรมาน
แสนทรมาน เปนแตเพียงวาเราไมทราบ เราจึงดือ้ ดานหาญทําในสิง่ ทีไ่ มดที ง้ั หลาย เพื่อจม
ลงในแดนนรกนัน้ ๆ อีกไมหยุดยั้ง นีเ่ รียกวาจิตใจมันดือ้ ดาน เพราะกิเลสพาใหดอ้ื กิเลส
ปดบังเอาไวกไ็ สเราไป เราก็เปนผูส อนงายเพราะกําลังนอยนิดเดียว จะไปตานทานกิเลสได
อยางไร จึงตองเปนไปตามมัน
ทีนค้ี วามทุกขในการประกอบความเพียรนี้ จะทุกขมากอะไรนักหนา ไมไดมากเลย
ทุกขในการตอสูกับกิเลสนี้ สรณะของพวกเราทานเคยทุกขเคยผานมาแลวดวยกองทุกข
เหลานี้ เหตุใดจะมีความทุกขเฉพาะเราผูป ระกอบความพากเพียรเพียงคนเดียวรายเดียวนี้
เราคํานึงหรือไมวา สาวกทัง้ หลายนัน้ ประเภททีย่ ากลําบากทานมีจาํ นวนเทาไร มากยิ่งกวา
ประเภททีง่ า ยนัน่ เปนไหนๆ ไมใชมากธรรมดา มากเอาเสียอยางมาก ทานทําไมทานผาน
ไปได
ทานผานไปไดก็เพราะการตอสู หนักก็เอาเบาก็ไมถอย ถึงระยะที่หนัก เอา ยอม
รับวาหนัก ถึงระยะทีเ่ บาก็ทราบวาเบา เดินหรือกาวเดินไปตามสายทางนัน้ จะยากลําบาก
หรืองายเพียงไร ก็เปนสายทางที่จําเปนซึ่งเราจะตองเดินดวยกัน นีก่ เิ ลสของเรามันมีความ
หนาแนนขนาดไหน เราจะเอาความเพียรมาเพียงแบบลางมือเปบๆ อยางนัน้ ตายทิง้ เปลาๆ
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ไมเกิดประโยชนอะไร จึงตองไดใชความเพียรพยายาม หนักเทาไรก็หนักเถอะลูกศิษย
ตถาคตไมมีถอย
ความทุกขดว ยความเพียรเพือ่ การแกกเิ ลสสังหารกิเลสนี้ ไมใชเปนทุกขที่จะทําให
เรามีความลมจมเหมือนไปตกนรกหมกไหมอยูนั้น ทั้งลมทั้งจมทั้งทุกขแสนสาหัสทรมานกี่
กัปกี่กัลปก็ไมพนจากนรกได อันนี้เราเพียงประกอบความพากเพียร ในชีวิตของเรานี้เอา
ตายเขาวาเลย ขีดเสนใหเลยวาลมหายใจนีย้ งั มีอยูม ากนอยเพียงไร เราจะตอสูจนกระทั่งสิ้น
ลมหายใจกับกิเลสทั้งหลายไมมีคําวาถอย
เอา ทุกขก็ทุกขไป โลกเคยทุกข เราทุกขอยางอื่นก็ทุกขมามากแลวไมเกิด
ประโยชนอะไรเทาทีค่ วร แตทุกขอันนี้ทุกขเพื่อผลประโยชนอันมหาศาล ทําไมเราจะไม
ยอมสละตัว เพื่อความทุกขตอสูกับกิเลสอันเปนผลเลิศเลอ ซึ่งจะเกิดขึ้นขางหนาโดยลําดับ
ลําดาเพราะความตอสูข องเรา เราตองใชวธิ นี ้ี นี่การประกอบความพากเพียร ขอใหทุกทาน
จําเอาไว ถาเราอยากเห็นเหตุเห็นผล เห็นความสัตยความจริง เห็นความประเสริฐเลิศเลอ
หรือความภูมิใจของเจาของแลว จงดําเนินตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจา เฉพาะ
อยางยิง่ คือจิตตภาวนาเปนสําคัญ ทีจ่ ะไดเห็นมรรคเห็นผล ดังพระพุทธเจาและสาวกทั้ง
หลายทานไดรไู ดเห็น และประกาศธรรมสอนโลกเรือ่ ยมาจนกระทัง่ ปจจุบนั นี้ มีแตทา นเห็น
แลวทัง้ นัน้ ทานถึงนําธรรมมาสอนโลก
ธรรมเหลานีไ้ มใชธรรมโมฆะ เปนธรรมที่เต็มเม็ดเต็มหนวยทุกสิ่งทุกอยาง จาก
ความรูจริงเห็นจริงของพระพุทธเจา ผูปฏิบัติดําเนินตามนั้นจะไมเปนอื่น เราจะเปนผูท รง
ทรงมรรคทรงผลโดยไมอาจสงสัย ถาไดดําเนินตามหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอน
ไว เพราะศาสนานีเ้ ปนศาสนาทีเ่ ต็มดวยมรรคดวยผลดวยนิพพาน ความสิน้ จากกิเลส
อาสวะประเภทตาง ๆ จนกระทั่งสิ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวง ก็ไมนอกเหนือไปจาก
ศาสนธรรมของพระพุทธเจา ซึ่งมีอริยสัจเปนธรรมประกัน
ถาดําเนินตามหลักอริยสัจนีแ้ ลว จะรูเห็นอยางแจมแจงชัดเจนปราศจากขอกังขา
ใดๆ ทั้งสิ้น ธรรมทีท่ า นวาเลิศประเสริฐขนาดไหน จะพุงขึ้นในทามกลางแหงอริยสัจ คือ
ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค โดยไมตองสงสัย นัน่ แลวิสทุ ธิธรรม วิสุทธิจิต เพราะอาศัยมรรค
ปฏิปทา มีสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรเปนสําคัญ ชําระซักฟอกไมหยุดไมถอย แลวก็
ผานพนขึน้ มาไดกลายเปนผูท รงมรรคทรงผลใหเห็นประจักษอยูใ นเพศของเรา อยูใ นเวลา
ทีเ่ รายังมีชวี ติ อยูน แ้ี ล เพราะธรรมของพระพุทธเจาเปนธรรมที่ทรงไวซึ่งมรรคซึ่งผล ใหเห็น
ประจักษกับผูบําเพ็ญไมเปนอื่น นีเ่ ปนสิง่ สําคัญมาก
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การประกอบความเพียร ใหสังเกตประโยคพยายามของตนดังที่เคยอธิบายใหฟง
แลว เดินจงกรมเดินมากเปนอยางไร นัง่ ภาวนามากเปนอยางไร แตสาํ คัญทีส่ ตินะ เดินมาก
ก็ใหมีสติ นั่งมากใหมีสติ จะอดนอนผอนอาหารตองเปนเรื่องของสติติดแนบๆ ทั้งนั้น จึง
จะเรียกวาความเพียรไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ถาขาดสติไปมากนอยก็ไมจัดวาเปนความเพียร
จะบําเพ็ญเพียรในทาใดก็ไมคอยเกิดผลเกิดประโยชน และเอาความแนนอนไมไดเพราะสติ
ขาดไป
ทานั่งก็มีสติ เดินจงกรมก็มีสติ อิริยาบถทั้ง ๔ มีสติ นัน้ ชือ่ วาเปนผูม คี วามเพียร
ตลอดเวลา และยิง่ นัง่ ภาวนาทีจ่ ะเอาจริงเอาจังตอกันแลว สติยิ่งเปนของสําคัญมากทีเดียว
มีเหตุมผี ลอยางไรจะแสดงขึน้ มาใหเราเห็นในเวลานัง่ นัง่ นานเปนอยางไร ไมใชนั่งทนเอา
เฉยๆ นะ นี่ไดเคยอธิบายใหฟงมามากตอมากแลวนั่งตอสู นัง่ คนหาเหตุหาผล เหตุผลนัน่
แลคืออรรถคือธรรม แลวจะไปเจอกิเลสอยูใ นวงแหงเหตุผลนีจ้ นได แกกันก็แกกันที่ตรง
นัน้
ฆากันก็ฆากันที่ตรงนั้นจนไดไมเปนอยางอื่น นีใ่ หสงั เกตในการประกอบความ
พากเพียร
เดินเราอยาไปคํานึงถึงเวล่าํ เวลา มีสติทกุ อาการเดินนัน้ เปนอาการอันหนึง่ เปน
ความเปลี่ยนแปลงของอิริยาบถของเราเพื่อความสม่ําเสมอ เคลือ่ นไหวไปมาสม่าํ เสมอตาม
เรื่องของธาตุของขันธประการหนึ่ง ประการหนึ่งการเดินจงกรมนั้นก็เปนความกระตุกจิตใจ
ของเราใหเคลือ่ นไหว เปนความเคลื่อนไหวที่ใหกระเทือนจิตใจของเราไดแปลกๆ ตางๆ
เหมือนกัน เพราะฉะนัน้ การเดินจงกรมจึงเปนทาแหงความเพียรทาหนึง่ ขอใหมีสติเปน
สําคัญ เดินมากเดินนอยสติติดแนบอยูนั้น นั่งก็เหมือนกัน
นี่เราพูดถึงขั้นเริ่มแรกของสติ และขั้นตอไปสติก็สําคัญจนกระทั่งวาระสุดทาย สติ
ยิ่งแกกลาสามารถถึงกับที่ทานพูดวามหาสติมหาปญญา
คือเปนตัวของตัวเต็มที่แลว
สามารถที่จะฟดฟนกับกิเลสไดทุกประเภทไมมีขอยกเวนเลย ลงสติไดกาวขึ้นสูความเปน
มหาสติเปนมหาปญญาแลว กิเลสมีเทาไรพังลงๆ โดยไมเหลือ แตที่มันยังไมถึงขั้นนั้น เรา
ตองไดใชความพยายามใหเต็มเม็ดเต็มหนวย เอา ใหไดทรงซิ สมาธิ ทานสอนไวในตํารับ
ตํารานัน้ สอนไวจากความทีท่ า นไดรแู ลวเห็นแลวทานไดมาแสดงไว ไดไปจดจารึกความ
จริงจากทานผูร แู ลวมาไวในตําราใหเราทัง้ หลายไดอา น ทั้งสมาธิทั้งปญญาทั้งวิมุตติหลุดพน
ตลอดถึงความพากเพียรในแงตางๆ ทานแสดงไวในตํารับตําราทัง้ นัน้
ใหนาํ เอาเรือ่ งราวทัง้ หลายจากตํารับตํารานัน้ เขามาประกอบกับตน เขามาใชในตัว
ของเรา ความเพียร เพียรยังไง ทานสอนไวอยางไร นํามาใชสาํ หรับเราใหมคี วามเพียรดังที่
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ทานวาไวนน้ั สติทา นสอนใหมกี ใ็ หมภี ายในใจของเรา สมาธิทา นสอนไวในหนังสือในตํารับ
ตํารา ก็ใหปรากฏเปนองคสมาธิขึ้นมาที่ใจของเรา สมาธิกลายเปนสมบัติของเราขึ้นที่ใจของ
เรา ปญญาปรากฏเปนสมบัติขึ้นที่ใจของเรา จนกระทั่งวิมุตติหลุดพนปรากฏขึ้นที่ใจของเรา
นีช้ อ่ื วาเปนผูท รงมรรคทรงผลทรงความจริงไวเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมใชทรงแตเพียงความ
จํา
ความจําคือการศึกษาเลาเรียน เราจําได อันนัน้ เปนความจํา ใครเรียนก็ได เรียน
วิชาไหนก็จาํ ได ไมวา วิชาทางโลกทางธรรมเพราะเปนความจํา มันเปนธรรมดาเทาๆ กัน
หมดถาเราไมไดนาํ มาปฏิบตั ิ เมือ่ เรียนแลวนํามาปฏิบตั ริ ะลึกรูต ามเรียน พินจิ พิจารณาตาม
เรียนนัน้ ก็เปนความปฏิบัติแทรกกันไปๆ ถาสักแตวา เรียนเฉยๆ จําไดจากการเรียนเฉยๆ
มันก็ไมผิดอะไรกับวิชาแขนงตางๆ ของโลกที่เขาเรียนกัน เพราะฉะนั้นความจําจึงยังไมเกิด
ประโยชนอะไรเทาทีค่ วร จึงตองอาศัยความจํานัน้ แลมาเปนแบบเปนฉบับ เปนเข็มทิศทาง
เดินแลวกาวเดินตามนัน้ นัน่ ทานเรียกวาภาคปฏิบตั ิ
เมื่อภาคปฏิบัติไดปรากฏหรือไดแสดงขึ้นกับตัวของเราแลว ผลคือปฏิเวธความรู
สมาธิทําไมจะไมรู นี่ก็เริ่มเปนปฏิเวธในสมาธิในความสงบขึ้นไปโดยลําดับจนกระทั่งปญญา
แลวสุดทายก็วิมุตติหลุดพน เปนปฏิเวธธรรมเต็มเม็ดเต็มหนวยขึน้ ไปตัง้ แตขน้ั เริม่ แรกนี่
แล นัน่ ทานเรียกวาความจริง คือมาเจอที่หัวใจของเราเอง วากิเลสประเภทใดก็มาเจอกัน
ในวงความเพียรของเราเองๆ จนกระทั่งกิเลสหมดไปสิ้นไปมากนอยเพียงไร ก็ประจักษใน
ความเพียรของเรา ภายในใจของเราเอง จนกระทั่งกิเลสสิ้นซากไปหมดไมมีอะไรเหลือ จิต
ไดถึงขั้นวิมุตติหลุดพนก็เจอที่ใจของเราเอง ใจของเราเปนเสียเองนี้ ทานเรียกวาปฏิเวธ
ธรรม ผลปรากฏขึน้ จากการปฏิบตั กิ ารดําเนิน
นีล่ ะศาสนาทีท่ รงมรรคทรงผล
ตองใหปฏิบตั ติ วั ของเราใหสมควรแกการทรง
มรรคทรงผล ตามหลักศาสนธรรม ถาเพียงแตวา เรียนมาเฉยๆ ไมสนใจประพฤติปฏิบัติก็
ไมมีมรรคมีผล ก็มีแตความจําเต็มพุง ถาวาราคะตัณหาวากิเลสประเภทตางๆ ก็มีอยู เชน
เดียวกับคนทีเ่ ขาไมไดเรียนอรรถเรียนธรรม ไมผิดแปลกกันอะไร ถาเปนภาคปฏิบตั แิ ลว
ผิดและแปลก
ภาคปฏิบตั ไิ ดรไู ดเห็นเปนลําดับลําดาแลวรูช ดั เจน กิเลสเคยมีมากจะลดตัวลงไป
มากนอยใหเห็นชัดๆ ลงไป ไมวา กิเลสประเภทใดจะลดลงภายในจิตใจ ใหรูประจักษกับใจ
ของเรานัน้ แลๆ จึงเรียกวาภาคปฏิบตั ิ จนกระทั่งกิเลสไดสิ้นซากลงไปก็จากภาคปฏิบัติไม
เปนอยางอื่น แลวก็กลายเปนพระที่ทรงมรรคทรงผลขึ้นมา พระสาวกทานทรงมรรคทรงผล
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ดวยการปฏิบตั ฉิ นั ใด เราผูป ฏิบตั ดิ งั ทานก็ยอ มเปนผูท รงมรรคทรงผลไดเชนเดียวกับทาน
ไมเปนที่นาสงสัย เพราะธรรมะเปน อกาลิโก ไมวา สมัยโนนไมวา สมัยนี้ ธรรมะนีเ้ ปนเครือ่ ง
ปราบกิเลสไดทกุ กาลสถานทีถ่ า นํามาปราบ นอกจากจะปลอยใหกเิ ลสปราบเอาเสียราบ
คาบเทานั้นก็ไมเกิดประโยชนอะไร ขอใหทุกทานไดนําไปประพฤติปฏิบัติ
วันเขาพรรษาแลวการธุดงควัตรก็ดงั ทีเ่ คยปฏิบตั มิ า ผูที่ยังไมเคยเพราะมาอยูใหม
ก็มีก็ใหพึงทราบวา ตั้งแตเมื่อเชานี้มาจนกระทั่งออกพรรษาโนนเปนอยางนอย การ
บิณฑบาตจะรับแตทเ่ี ขาถวายมานอกเขตวัดเทานัน้ เขามาในวัดแลวก็ขัดธุดงคขอนี้ ขอ
อาหารตามสงนีก้ ไ็ มรบั และการรับแลวการขนอะไรออกจากบาตร อยาไปกังวลอยาไปสน
ใจ ใหสมกับชื่อวาผูมักนอย ตองการแตเพียงนอยๆ บิณฑบาตไดมาโดยลําพังที่เจาของ
บิณฑบาตดวยกําลังปลีแขงของตนนี้เทานั้น ไมหวังอะไรมากมายยิ่งกวานี้
เมือ่ เปนเชนนัน้ การบิณฑบาตดวยวิธกี าร หรือดวยความรูความมุงหมายตามธุดงค
อยางนีแ้ ลว จึงไมควรกังวลกับสิ่งใด เอา สิ่งของนําออกจากบาตร ใครจะขนไปไหนขนไป
เราไมตอ งยุง วานัน้ เปนจานนัน้ นีเ้ ปนชามนี้ นี้เปนของทานนี่เปนของเรา จะทําใหยงุ อันนี้
มันขัดแยงกับกับธุดงคขอนี้ ยังเปนความหวงความหวงความเสียดายอยู ไมใชผูมักนอย ผู
มักนอย เอา มีเทาไรอยูใ นบาตรเทานัน้ พอ นีล่ ะเปนความเหมาะสมกับผูต อ งการความมัก
นอย รับแตของทีเ่ ขาถวายมาในบาตรนีเ้ ทานัน้ ออกจากนั้นไปแลวไมยุง มันจะมาขัดกันกับ
ความมักนอย จะเปนความมักมากไป และแทรกกับความมักนอยของธุดงคขอนี้โดยที่เรา
ไมรูสึก ใหพากันเขาใจเอาไว
อยาไปยุง เหยิงวุน วาย วานัน้ เปนของใคร นี้เปนของใคร ยุงไปหมด อันนีเ้ ลยยุง ยิง่
กวาผูที่ไมไดสมาทานธุดงคเสียอีก ใหเราคิดเรือ่ งเหลานี้ จึงสมชือ่ สมนามวาเราเปนผูม กั
นอย มีอะไรเทานัน้ พอในบาตรนี้ อะไรใครจะเอาไปไหนไปเถอะ ไมยุง ใหจาํ ใหดี นีเ่ ปนสิง่
ที่ถูกตองดีงาม ทั้งตนทั้งปลายเขากันไดสนิท ถาลงยุง เหยิงวุน วายกับนัน้ เปนของใครนีเ้ ปน
ของใคร ยุง นี่เขากันไมไดนะ และขายกิเลสความหวงความหวงใย เลยกลายเปนความโลภ
มากจากผูมักนอยไปเสียอีก นีย้ ง่ิ ไมนา ดูเลย ใหพากันจําเอาไว อยาไปยุง กับสิง่ เหลานัน้
การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร เอาละพอ
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