
เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๒ 

หาทางเล็ดลอด 

พอแมครูจารยเวลาเราไปเที่ยวหรือมาธุระอุดรฯก็ดีทานหาอุบายพูดทางโนน 
เวลาหมูเพื่อนมาหาทานมาก ๆ ทานจะวาตรงนั้นแหละ เอ ทานมหานี่ไปนานแลวนะ 
ตามธรรมดาทานก็เคยถามอยูเสมอถามอยางนี้ แตที่ปญหาละซีที่สําคัญ เชน อยางเรา
ไปเที่ยวในปาในเขาอยางนี้ไมนาที่ทานจะพูดนะ ทําไมทานพูดออกมาอยางนั้น เอ ทาน
มหาไปหลายวันไมเห็นมานะ ไปหาซดซายซดขวาอยูที่ไหนนา มาอุดรฯนี่ก็เหมือนกัน 
ไปหาซดซายซดขวาอยูที่ไหนนา เขาไปในปาในเขาไปฝกทรมานเจาของอยางเต็มที่เต็ม
ฐาน สถานที่บางแหงเอาชีวิตมอบเลย เราทําขนาดนั้น ทานยังเอาอุบายนี้ออกมา เอ 
ทานมหานานมา ไปหลายวันนา ไปมัวซดซายซดขวาที่ไหนนา ไมเห็นไดธรรมะมาพูดสู
กันฟงวะ ทานมหามาทีไรไดมีปญหามาทุกทีนะ ทานวาอยางนี้ 

แลวทีนี้ทานอาจารยมั่นก็ดี พระสงฆในวัดทั้งหมดก็ดีองคไหนที่เห็นผมฉันชอน ผมไม
เลย ไปเบื้องตนก็เห็นทานฉันดวยมืออยูแลวผมก็ฉันดวยมือ พอทานพูดขึ้นปบไปทักขึ้น
ในจิตปุบเลยทันทีไมมีถอน ผมไมเคยทําเลยทานพูดทําไมอยางนี้ ถาไมตีหนาผากผูที่
ดื้อ ๆ มันแอบแฝงทําอยูนั่นมีอยูเราก็เห็น แลวตาทานอาจารยมั่นดวยแลวทําไมจะไม
เห็น ทานหาอุบายตีองคนั้นทานไมบอกตรง ๆ เพราะทานเคยพูดใหฟงทานก็พูดแลว ถึง
ผูนั้นไมไดยินก็ตองเลาสูกันฟงเรื่องสําคัญ ๆ อยางนี้ ทานเคยพูดเสมอนี่  

ทานจะพูดเรื่องของผมจริง ๆ เหรอ หมูเพื่อนฟงซิเวลาหมูเพื่อนมาเลาใหฟง หมูเพื่อน
เคยเห็นผมฉันชอนไหม รูไหมวาทานตีหนาผาก ใหรูตัวนั่นนะ ผมไมเคยทํามาอยูกับ
ทาน ผมก็แนใจวาทานเชื่อวาผมไมทํา ไปอยูที่ไหนผมก็ไมทําแตทานทําไมถึงพูดอยาง
นั้น เพราะทานเห็นแลวความตั้งใจของเรา ทานเคยแสดงออกมาอยูเสมอเรื่องความตั้ง
ใจของเรา ทานไมไดบอกวาเราตั้งใจก็ตาม แตกิริยาที่แสดงออกมานั้นเปนการบอกอยู
ชัด ๆ วาทานทราบทุกอยางวาเราทํายังไง เชน เราไมฉันนมอยางนี้ เวลาเขาเอานมมา
ถวาย ใหผสมผเสิมอะไรใสมันเทนมลงไปแลวก็แจกพระ ผมไมเคยฉัน 



แมแตผมเรียนหนังสือผมยังไมฉันนมเพราะธาตุของผมมันผิด นอนเฉย ๆ นี่ไมตองฝน
ละนะเพราะกําลังมันเต็มที่ของมันอยูแลว แตจะวาเปนราคะจริตก็ไมใชนะ ราคะจริต
มันตองเพลิดตองเพลินไปขางนอกนูนหาเรื่องกามกิเลส แตมันไมไป ธาตุขันธมันเต็มที่
ของมัน บางทีมันก็แสดงไมไดฉันนมก็ตามมันจะปวดที่ตรงตานกเอี้ยง มันจะปวด เจา
ของรูตัวนอนไดระมัดระวัง นาน ๆ มาทดลองฉันนมดูนี้มันก็เห็นอยู เพราะฉะนั้นจึงตอง
ตัดขาดเลย เวลาปฏิบัติยิ่งเปนเรื่องเฉียบขาดดวยแลวผมไมแตะเลย นี่ทานก็เห็น เหตุที่
ทานจะเห็นก็เวลาชงขนมอะไรเอานมใสนี้ แบงใหทานมหากอนนะทานมหาไมฉันนมนะ 
แบงใหทานมหากอนนะ นี่คือประกาศสอนพระเณรทั้งหลายนั่นเองพูดงาย ๆ ดูซิอุบาย
ของทาน ไมเพียงแตพูดกับเรายังเอาเราเปนเหตุอีกดวย 

สมาทานธุดงคก็ขโมยทําอยูคนเดียว ผมตั้งแตไปอยูกับทานปแรกพอทานอธิบายธุดงค
ใหฟงเทานั้นแลวก็จับปุบเลย ไมเคยละตั้งแตนั้นมาตลอดสาย ไมวาปไหนไมเคยเวน
เลย ทําคนเดียวของเรา เวลาบิณฑบาตมาแลวก็จัดอะไรปุบปบ ๆ อันไหนของดีรูแลววา
ถูกกับธาตุขันธของพอแมครูอาจารยก็เก็บเอาไว ๆ ของเราเราจัดไวในบาตร ใสบาตร
เรียบรอยแลวปดฝาบาตรแลวเอาผาปดอีกที แลวเอาไวติดกับฝาบังตนเสาเอาไวแลวก็
ไปจัดอาหาร ทานรูจนได บางทีก็บุกเขามาเลย เอา ๆ ทายก ทายกแปลวาผูให ทายะ
กะแปลวาผูให ไมไดหมายถึงวาเปนฆราวาสนะ ทายะกะแปลวาผูให พูดกลาง ๆ โฮ 
ทายกมาสายวะ ๆ ขอใสบาตรหนอย ๆ ทานวาอยางนี้ มามือทานมาพรอมนะ เราก็จะ
ทํายังไงก็ตองรับ จําเปนตองรับเพราะความเคารพทาน วันนั้นเราก็ยอมขาดธุดงค 

ทานรูอะไรยิ่งกวาเรา ทานกลัวเราจะเปนทิฐิอะไรอันหนึ่งทานมาหักไวเสียบาง มันจะ
เปนทิฐิอันหนึ่ง แมจะอาศัยธุดงคก็ตามแตทิฐิที่เปนกิเลสคอยจะแทรกมันมี ทานเลยมา
หักปุบเอาเสียบาง แตคนอื่นจะมาใสผมไมไดเปนอันขาดนะ บอกวาไมไดเปนอันขาดที
เดียว ผมหามขาดเลยใครมาแตะไมไดบาตรผมมาใสบาตรผม แตพอแมครูอาจารยทํา
ผมยอมรับ เพราะความรูของทานเปนยังไงเราเชื่อความรูของทาน ทานไมไดมุงจะมาตัด
ธุดงคของเราใหขาด ทานจะตัดกิเลสตัวทิฐิอันใดอันหนึ่งของเราที่มันถือเอาเสียจนไมมี
เหตุมีผลอะไร หรือวาเปนความดิ่งของทิฐิอันหนึ่งโดยอาศัยธุดงคเปนเหตุ เราก็ทราบไม
ไดนี่ แตทานไมไดทําบอย ๆ นะ นาน ๆ ทานทําที 



เร่ืองอะไรสิ่งเหลานี้ไมใชคุยจะใหทานไดหนักใจเพราะผมนี้ปรากฏวาไมมีนะ เพราะเรา
พรอมอยูเสมอที่จะฟงทานอะไรทาน เห็นวาควรจะแกไขยังไง ทานวาตําหนิตรงไหนนี้
เราจะแกไขทันที ๆ แลวฝงใจดวย ๆ จริงจังอยางนั้นตลอดเราไมเคยเหลาะ ๆ แหละ ๆ นี่ 
เพราะฉะนั้นเวลามาอยูกับหมูกับเพื่อนสั่งสอนหมูเพื่อนไมไดเร่ืองไดราว บางทีพูดกับ
องคนี้แลวแทนที่มันจะทั่วถึงไปมันไมทั่วถึง แลวองคนั้นมาเคลื่อนตรงนี้ใหเห็นอีก ถาได
พูดกันบางไมควรจะมาเคลื่อนอยางนี้ นี่เปนเหตุใหเราคิดมากเหมือนกัน 

เร่ืองเราไดยินจากพอแมครูบาอาจารยอยางนี้ตองรีบกระซิบหมูเพื่อน กระซิบกันทานวา
ยังไง นี่บอกองคหนึ่งเดี๋ยวยังองคหนึ่งมาเคลื่อนอีก ที่เกานั่นแหละ เร่ืองเกานั่นแหละ 
เดี๋ยวองคหนึ่งมาเคลื่อนอีก แสดงวาไมพูดไมบอกกันไมสนใจ หรือบอกกันไมไดหรือมี
ทิฐิมานะกระทบกระเทือนกันหรือก็ไมใช มันหากเปนความเฉย ๆ เมย ๆ อะไรอยูในใจ
นั่นแหละ มันไมฝงมันไมแนน หลักจิตไมดีไมจริงจัง 

ผูจะฆากิเลสตองเอาจริงเอาจังซิ นี่ไดดําเนินมาแลวเรื่องกิเลส อะไรจะแหลมคมยิ่งกวา
กิเลส อะไรจะเหนียวแนนยิ่งกวากิเลสไมมีในโลกอันนี้ ทุกขทรมานไมวาสัตวตัวใด
บุคคลผูใดในโลกนี้ที่หาความสุขไมได มีแตทุกขเหยียบย่ําทําลาย ก็เพราะเรื่องของกิเลส
ทั้งนั้น เรายังไมเห็นโทษของมัน เรามาบวชในพระพุทธศาสนานี่เปนหนาที่โดยตรงแลว 
เปนผูเห็นภัยอยูแลวในเรื่องของกิเลส อุบายวิธีที่ครูบาอาจารยสั่งสอนอันใดเปนเครื่อง
แกกิเลสทําไมจะนอนใจ ทานไมไดพูดแบบสุม ๆ เดา ๆ 

เมื่อเชานี้ไดพูดกับทานสิงหทองพูดอยางนี้แหละ พูดใหฟง ทานจะแกหรือไมแกก็ตาม
มองดูแลวเราเปนยังไงมันสะดุด เพราะไดเคยไปอยูกับพอแมครูจารยดวยกันแลวนี่ มัน
อะไรในจิตอยูนี่ สะดุดอยูในจิต มองไป โห ซดกันเปนแถวในชามนอย ๆ ในวัดทานสิงห
ทอง แลวกันมันเปนหลักปฏิบัติอันหนึ่งแลวนี่นึกในใจ จนกระทั่งไปถึงเณรนอยเราไปดู 
ไมเห็นเวลาเราดู มัวแตรสเหยียบหัวใจอยูนั่น รสอะไร รสอาหารเหยียบเอา รสธรรมเลย
ขึ้นไมไดซิตายพินาศฉิบหายหมด รสอาหารมันเหยียบ รสลิ้นมันไปเหยียบ รสอาหารเขา
ไปเหยียบลิ้น รสลิ้นก็เหยียบธรรมแหลกกระจัดกระจายไมมีเหลือ จึงไดเตือน จะแกไข
ไมแกไขยังไงก็บอกทุกคนแลวนี่ 



ทานสิงหทองก็เปนพระวัดนี้ เคยอยูดวยกันเคยติดสอยหอยตามผมมาตั้งแตไหนแตไร 
อยูหวยทรายก็เหมือนกัน อยูหนองผือแมทานจะไมไดมาจําพรรษาหนองผือดวยกันก็
ตาม แตทานก็อยูโคกมะนาวใกล ๆ ๓ กิโลเมตรเทานั้น ก็เหมือนกับอยูที่นั่น ถึงวัน
ประชุมอุโบสถก็มาฟงการประชุมอุโบสถทุกอุโบสถ เราไมอยากเห็นอยางนั้น แลวเวลา
ฉันจังหันก็ผาหลุดลุยลงมานี้ มัวแตเพลินกับรสเทานั้นผาหลุดลงไปก็ไมเห็นไมสนใจ ดู
ไป ๆ กลัวจะบกจะพรองกลัวจะเผลอเนื้อเผลอตัวอะไร จึงไดไปดู ๆ แลวเปนยังไง นาน 
ๆ ดูทีหนึ่ง 

พอแมครูจารยมั่นนี้เปนแบบฉบับไดอยางไมสงสัย ผมนี่มอบรอยเปอรเซ็นตชีวิตจิตใจ
ของผมไมมีความหมาย รวมอยูที่ธรรมของทาน โอวาทของทานที่สั่งสอนทั้งนั้น เปนก็
เปนตายก็ตาย เห็นบุญเห็นคุณของทานเห็นจริง ๆ เราจะไดอุบายวิธีการตาง ๆ มาฝก
ทรมานตนนี้ลวนแลวแตเปนอุบายของทานที่แนะนําสั่งสอนดวยความเมตตาจริง ๆ เอา
จริงเอาจังเทศนเขมขนเพราะทานนิสัยอาจหาญ นิสัยอาชาไนย สงาผาเผย อาจหาญ 
จริงจังกับทุกสิ่งทุกอยาง ขึ้นชื่อวาความดีแลวทานจริงจัง ละความชั่วทานก็จริงจัง ไปดู
ทานแลวจึงวายอมทันทีตั้งแตวันกาวเขาไปทีแรก ดูอะไร ๆ หาที่เคลื่อนคลาดไมได 

เพราะหลักธรรมหลักวินัยเราก็เรียนนี่ ทานปฏิบัติยังไง ๆ มันก็รูหมดนะซี ตนกับปลาย
ตรงกัน ตนกับปลายคือวาการพูดการแนะนําสั่งสอนเด็ดเดี่ยวอาจหาญถูกตองตาม
อรรถตามธรรม การประพฤติทานก็ดําเนินตามนั้น ไมมีขอใดที่จะขัดแยงตอหลักธรรม
หลักวินัย เมื่อเราหาของจริงแลวเราไมยึดเอาเราจะทํายังไงเราจะไปหาอะไรใหวิเศษวิโส
ยิ่งกวานั้น เราจึงตองพยายามทานตําหนิตรงไหนทานวาตรงไหนนี้จะตองยึดทันที ๆ ไม
ใหหลุดลอยไปไดแหละ ยึดทันที ใครไมปฏิบัติเราเอาคนเดียวเรา แตสิ่งเหลานี้เปนสิ่ง
หยาบ ๆ ควรปฏิบัติได 

ดังที่ทานเคยพูด ทานพูดนาสลดสังเวช ทานพูดดวยความรูจริงเห็นจริงภายในของทาน
จริง ๆ ที่แสดงออกมาสอนทาน ทานวาอยางนี้นะ ทานฉันขาวในบาตรแลวก็ฉันดวย
ชอน ธรรมทานผุดขึ้นมา ผุดขึ้นมา โอโห เหมือนน้ําไหลไฟสวางไปเลย ผุดขึ้น ๆ มา
เหมือนกับวาสอนเราผึง ๆ ขึ้นมาเลย ทานวาอยางนั้น ฉันก็ฉันเพื่อเห็นภัย ยืนเดิน
นั่งนอนเพื่อเห็นภัยและในขณะเดียวกันเพื่อคุณธรรมทั้งหลาย ทําไมเวลามาฉัน



จึงเห็นแกล้ินแกปากอยางนี้ นี้หรือผูเห็นภัยเปนอยางนี้หรือ เด็ดเผ็ดรอนมาก
เหมือนกันอุบายที่ผุดขึ้นมาในเวลานั้น นี้ไมใชผูเห็นภัยนะนี่ ผูที่นอนจมอยูใน
วัฏสงสารหาเวลาพนไปไมไดแบบนี้นะ พอเปนอยางนั้นแลวจิตมันก็สลดทันที 

นี่ก็ขอรองทานนะเวลาทานจวนตัวเขามาเต็มที่แลว ขอใหทานซดชอนเพราะบิณฑบาต
ก็ไมไดแลว ทานก็ยังไมยอม แตมันจําเปน พาลูกศิษยลูกหาบึกบึนมาก็พอแลว อันนี้ก็
เปนเรื่องที่จะปฏิบัติตอธาตุตอขันธ พอจะเปนไปไดไดวันหนึ่งสองวันก็เปนที่ภาคภูมิใจ
แกสัตวโลกทั้งหลาย ขอใหพอแมครูอาจารยไดทําตามธาตุตามขันธ ไมมีใครจะมายึด
แหละไมใชพระเทวทัตมาอยูที่นี่ ถาเปนพระลูกศิษยมีครูแลวไมมีใครจะยึด 

ผมละเปนตัวสําคัญกับพอแมครูอาจารยผูอ่ืนไมกลาพูด ผมมันกลา กลาดวยเหตุดวย
ผล ใครจะมายึดพอแมครูอาจารยในเวลานี้ ใครยึดก็เปนเทวทัต เราวางั้น ถาลูกศิษยมี
ครูแลวไมยึด เพราะธาตุของพอแมครูอาจารยเปนยังไงเวลานี้ใครก็รู พอแมครูอาจารยมี
ความสะดวกสบายดวยการขบการฉันดวยวิธีใดก็ขอนิมนตเพื่อเปนประโยชนแกโลก อยู
ไปกี่วันก็เปนประโยชนแกโลกไมใชนอย ๆ ฉันไมสะดวกอะไรไมสะดวกธาตุขันธก็ยิ่งทรุด
ลงไป ๆ แลวก็ยิ่งมีแตทางเสื่อมทางเสียโดยถายเดียว ทานก็ฉันบาง สักเดี๋ยวทานก็พลิก
อีกแหละ เราเอาอีก เพราะนิสัยของทานนิสัยปญญานี่ พลิกพับ ๆ ๆ 

จัดที่หลับที่นอนใหเราก็พยายามเต็มที่เต็มฐาน เราจัดที่นอนใหทานปูเสื่อปูอะไรที่นอน 
ทานบอกอยางดีนะบอกอยางนี้ ๆ โอย จดจําเกงยิ่งกวาอะไรนะ เราก็พยายามทําไม
นานพลิกปุบ แตกอนไดยินแตเพื่อนฝูงเลาใหฟง ครูบาอาจารยผูทานปฏิบัติมากอนเลา
ใหฟงถึงเรื่องทํากับพอแมครูอาจารยนี้มันไมถูกแหละ เพราะมันไมถูกอยูที่หัวใจเรา 
เดี๋ยวทานก็พลิกเดี๋ยวทานก็ดุเราก็จําเอาไว ก็จริง ทําเหมือนกับวาจะเอาดินสอขีดไวโนน
ละ แมแตวางกาก็เหมือนกับจะเอาดินสอขีดเอาไว กําหนดไวใหดี สุดทายก็เอาปบอีก
แหละ ทําไมทําอยางนี้ตองทําอยางนี้ ๆ ซี ทานก็พลิกไปนิดหนอยเทานั้นละไมมาก 

ความจริงคือจิตของเราพอเห็นวาถูกแลวมันนอนใจนะไมระเวียงระวังมันนอนใจ ทาน
พลิกปบตรงนั้นไมใหนอนใจ ใหไดใชความคิด ......ความหมาย เรารูตามหลังนั่นนะ 
ออ เปนอยางนี้เอง ทานใหใชความคิดไมใชทําแบบเซอ ๆ ถูกอยูกับคําวาถูกนอนอยูนั้น



เสีย ไมไดใชความคิดเลยไมเกิดปญญา นี่สอนใหเกิดปญญาจะวาไง ทานสอนเพื่อ
ความฉลาดทุกระยะ แลวทานก็พลิกเรื่อย ๆ แตกอนเราก็ไมเขาใจอะไรนัก ทีนี้ตอมา ๆ 
เขาใจ ออ เปนอยางนั้น ๆ เพราะทานไมไดคุนกับอะไรจิตทาน แลวอุบายวิธีที่ไมคุนกับ
อะไรนั้นนะ มันเปนอุบายที่ถูกตองสําหรับผูมีกิเลสที่จะถอดถอนกิเลส ความนอนใจไม
ใชเปนสิ่งถูกตอง นี่ยอมรับทาน 

เพราะฉะนั้นหมูเพื่อนที่มาศึกษาอบรมที่นี่ขอใหตั้งอกตั้งใจ นี่ไดพยายามทุมเทลงเต็ม
สติกําลังความสามารถ ในบางครั้งก็เทศนจนสุดความสามารถของตัวเอง บางครั้งก็
เทศนประปรายเปนธรรมดา แตเมื่อสรุปความลงแลววา เราไมเคยมีอะไรลี้ลับตอหมู
เพื่อนทั้งปฏิปทาการดําเนินมา หนักเบาลําบากลําบนแคไหนก็นํามาพูดไมใชนํามาอวด 
ใหเปนคติแกหมูแกเพื่อน นี่คืออุบายวิธีถอนกิเลสควรหนักตองหนัก ควรลําบากตอง
ลําบาก ควรสละเปนสละตาย เอา สละ ไมเชนนั้นไมถึงกับกิเลส หนังถลอกก็ไมได ถา
กิเลสมีหนังก็ไมพอหนังถลอกเลย 

ตองเอาใหมันจริงมันจังถึงคราวที่จะเอา ถึงคราวที่ธรรมดาก็มี ถึงคราวที่จะหนักแนน
หรือเนนหนักลงไปในจุดสําคัญ ๆ ขนาดชีวิตสละไดก็เอา อยางนั้นจึงเปนผูตั้งใจ
ประพฤติปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสจริง ๆ มันหากมีจังหวะที่ควรจะเด็ดมันหากมีอยูในหัวใจ
เจาของนั่นแหละ ถาผูมุงอรรถมุงธรรมและใชความพินิจพิจารณาบางแลวมันหากมี
วาระที่จะเขาดายเขาเข็มถอนตัวไมได ตองพุงขางหนาเลย ไมตายใหรูไมรูเอาตายก็ตาย 
มันมีถึงจังหวะแลว เคยทํามาอยางนั้น 

ไมไดคิดวาจะไดมาเปนครูเปนอาจารยของหมูของเพื่อน ถาพูดถึงเรื่องความโงเขลาเบา
ปญญา จิตฟุงซานรําคาญจนไมมีวันมีคืน แตแทนที่มันจะเปนไปอยางนั้นมันก็ไมทนกับ
การฝกการทรมาน เวลามันคึกคะนองขึ้นมาก ๆ ก็เอาใหหนักมือ ตัดลงทุกดานทุกทาง 
อาหารก็ตัดแตความเพียรเรง กิเลสตัดลง ๆ ดัดสันดานมันทุกแงทุกมุม มันเกี่ยวกับเรื่อง
รางกายทับถมจิตใจ รางกายมีกําลังมากมันทับใจ การดําเนินทางดานจิตใจไมสะดวก
ตองตัดกําลังทางรางกายลงไป เชนอยางอดอาหารเปนตน นี่อุบายวิธีการฝกตัวเองตอง
เปนอยางนั้น 



อยูโดยลําพังของจิตไมเกี่ยวกับเรื่องรางกาย เวลามันผาดโผนขึ้นมามันก็จําเปนตอง
เกี่ยวกับจิต ถึงรางกายไมมีกําลังจะทับจิตใจก็ตาม ไมรูสึกวาเปนการทับจิตใจก็ตามแต
กิเลสมันทับจิต ถาไมแยกไมแยะไมพินิจพิจารณา ไมทุมลงไปเต็มสติกําลังความ
สามารถจริง ๆ กิเลสนี้จะไมขยายตัวออกพอไดหายใจไดบางเลย นั่นก็ตองเอา ขุดกันลง
ไปจน..โถ ถาลงถึงขนาดนั้นแลวมันทุกครั้งแหละ 

เราจนพูดใหชัด ๆ วาเรามันชัดในตัวเอง วาเรานี่มีนิสัยหยาบมาก ทําธรรมดาเหมือน
เพื่อนฝูงทั้งหลายนี่มันไมไดเร่ือง เพียงผิวถลอกก็ยังไมได ผิวกิเลสถลอกก็ไมได ถึงคราว
จะเอาใหเปนใหตายตองเอากันหนัก แตคราวเชนนั้นละไดเห็นเหตุเห็นผลเห็นกําลัง
ความสามารถของสติปญญาเวลาจนตรอกจนมุม ดวยเหตุนี้จึงกลาพูดใหหมูเพื่อนฟง
วา คนเรานั้นไมไดโงอยูตลอดไปนา ถึงเวลาฉลาดมี คนเราเมื่อจนตรอกจนมุมตองใช
ความคิดจะออกชองไหนไปชองไหน ถูกลอมแลวทําไงเราจะออกชองไหน มันก็ตองใช
ความคิด เมื่อใชความคิดก็ตองมีความฉลาดขึ้นมา เล็ดลอดออกไปจนได นี่ก็ถูกวงลอม
ของกิเลสจะออกทางไหน สติปญญาไมไดมีไวสําหรับตมแกงกินนี่นะ สําหรับใชคิดอาน
ไตรตรองหาทางออกหรือหาทางแกปราบปรามกิเลสเราก็นํามาใชเดี๋ยวก็ได พอไดอุบาย
พับนี่กิเลสที่รุมลอมอยูก็พังทลายลงไปเปนระยะ ๆ 

กิเลสพังลงไปเมื่อไรดวยอํานาจแหงความเขมขนของเรา ความสละเปนสละตาย นั่นเรา
ก็ไดหายใจเต็มปอดพูดงาย ๆ แลวรูสึกวาเชื่อสมรรถภาพของตัวเองขึ้นในเวลานั้นเลย 
คําวาเชื่อสมรรถภาพคือเชื่อความสามารถของสติปญญาศรัทธาความเพียรของตนวา
ถึงกันจริง กิเลสหลุดลอยไปดวยเหตุนี้ ไมตองบอกวาจํามันหากจําไดเอง เพราะความ
อัศจรรยที่แสดงขึ้นมาแตละครั้ง ๆ อันเปนผลที่เกิดขึ้นมาจากความเขมขนความสละ
เปนสละตายนั้น มันบอกอยูในตัวอยางชัดเจนอยูแลว ไมเปนสิ่งที่จะลืมไมวาแตเร่ือง
ของทุกขที่เกิดขึ้นภายในรางกาย และเปนความกระวนกระวายอันเปนเรื่องของกิเลส 
เวลาปญญาผานไปไดแลวมันเห็นทั้งโทษทั้งคุณไดอยางชัดเจนทั้งสองอยาง 

จึงอยากใหหมูเพื่อนใชปญญาถึงเวลาที่จะใช เราอยาไปคอยใหตั้งแตสมาธิเปนเสียกอน 
ดีเสียกอนแลวจึงจะมาใชปญญา สมาธิก็เอาใหจริงใหจังใหสงบเห็นประจักษตานี่ซิ
ประจักษใจนี่ซิ มันทําไดนี่มันจะเกงไปขนาดไหนจิตนี่ กิเลสอยูกับจิต สติปญญาก็เกิด



อยูกับจิตหมุนตัวกันอยูในนั้น ทําไมสติปญญาซึ่งอยูในที่แหงเดียวกันจะปราบความวุน
วายของจิตไมได ถาเราทําดวยความตั้งใจเราเชื่อรอยเปอรเซ็นตวาหนีไปไมพน ความ
สงบตองอยูในเงื้อมมือจนได เพราะเคยทําแลวนี่ มันวุนขนาดไหน หือ มันขนาดไหนวะ 
เอาซิ มันจะไปทางไหนวะจิตนี่ เราคลอยตามมัน ๆ มันลากมันถูเสียจนถลอกปอกเปก
เสียพอแลวจนจะตาย ยังเหลือแตลมหายใจ คราวนี้จะเอามัน ฟาดฟนลงไปแลวก็อยูใน
เงื้อมมือเสียจนได นี่เปนบทเรียนอันหนึ่งแลว 

เราจะทําใหสงบก็สอนแลววิธี เอาจริงเอาจังกับความสงบ มันจะไปไหนตั้งหนาตั้งตาดู
แตจิตเทานั้นแหละ จิตนี้เปนตัวเหตุที่จะกอเร่ืองกอราวใหไมสงบ ปรุงเรื่องนั้นขึ้นมา 
หมายเรื่องนี้ขึ้นมา เปนภาพเปนเหตุเปนเรื่องเปนราวเปนหญิงเปนชายไมหยุดไมถอย มี
แตกลมายาของจิตที่แสดงออกไปจากตัวเองนี้ เราก็หลงเงาตื่นเงาอยูนั้นทั้งวันทั้งคืน อยู
ไดเมื่อไรจิตอยูเฉย ๆ มีแตความรูไมแสดงอารมณตาง ๆ อาการตาง ๆ ขึ้นมาเปนเครื่อง
หลอกลวงตนเองมีไดที่ไหน มันมีอยูตลอดเวลาอยางนั้น ถาเราเปนนักสังเกตจิตเราตอง
รู เมื่อรูแลวจิตก็ตองจอลงไปที่ตนเหตุ มันจะไปไหนวะ เอา ไปก็ไปใหรู จิตมันสงไปที่
ไหนมันรวดเร็วขนาดไหน สติมีอยูนี้มันก็ตองรวดเร็วเหมือนกัน เราฝกใหมันทันซิมันจะ
พนไปไดเหรอ แลวก็พนไปไมไดจริง ๆ รู อยูสงบจนได 

วิธีทําจิตใหสงบ การตั้งรากตั้งฐานจิตเบื้องตนนี่รูสึกลําบากอยูบาง อยาถือเปนอุปสรรค
ก็แลวกัน อยางไรเวลาจะตายนี้มันทุกขทรมานที่สุดอยูแลวทุกคน ยิ่งคนไมมีธรรมภาย
ในจิตใจ ไมมีสติปญญาภายในใจเลยผูนั้นตายหาที่ยึดที่เกาะไมได สายแสวาวุนขุนมัว
ยุงไปหมด บางรายนอนอยูบนเตียงตกเตียง มันไมมีสติสตังเพราะทุกขเวทนาครอบงํา 
นี่เราไมใชประเภทตกเตียงนี่นะ มันเปนขนาดไหนก็เอากันลงใหรู มันทนเราไมได ถาไม
เขมแข็งไมไดนะกิเลสมันเขมแข็งอยูตลอดเวลา เพราะเราออนขอตอมันอยูเสมอ จะให
กิเลสออนขอไดยังไง มีแตมันจะแข็งขอขึ้นเรื่อย ๆ เอาใหถึงกันซิ 

พอมีความสงบไดแลว เอา พิจารณา หาอุบายคิดอยาอยูเฉย ๆ บางทีปญญานั่นแหละ
ทําจิตใหสงบได ที่เรียกวาปญญาอบรมสมาธิ ไมใชวาการเจริญสมถะจะมีความสงบ
โดยถายเดียว โดยปญญาไมมีทางทําจิตใหสงบได ไมใชอยางนั้น ยิ่งปญญาทําจิตให
สงบนั้นยิ่งอาจหาญมากกวาอารมณของสมถะเปนไหน ๆ 



อยากใหหมูเพื่อนไดรูไดเห็นในธรรมทั้งหลายที่แสดงมามากนอย เราแสดงมาตามความ
จริง จริง ๆ ไดปฏิบัติอยางไรก็บอกอยางนั้นจริง ๆ ดวย ไดรูเห็นสิ่งใดมามากนอยก็พูด
ตามความรูเห็นนั้น ไมไดหาที่ไหนอันใดมาเพิ่มมาเติมมาหลอกลวงเพื่อนฝูง แลวก็แบบ
พูดปาว ๆ หาความจริงไมมีภายในใจ เราไมเปนอยางนั้น ความจริงเต็มหัวใจ ไดปฏิบัติ
มาก็ประจักษใจอยูแลวไมเปนที่สงสัย ผลที่ปรากฏขึ้นมากนอยก็ไดเห็นชัดเจนอยูภาย
ในใจนี้ นําสิ่งที่ปรากฏเปนความจริงอยูภายในใจนี้ออกแสดงแกหมูเพื่อนดวยความถึง
ใจ ทําไมจะไมรูไมเขาใจกัน ทําไมไมเปนที่แนใจ เอาจริงเอาจังซิ 

อยาไปคาดเรื่องมรรคผลนิพพานอยูที่ไหนที่โนนที่นี่ ใหดูตัวมันวุนวายนั้นนะ นั่นละตัว
มันทําลายมรรคผลนิพพาน ตัวมันกั้นกางมรรคผลนิพพาน ตัวยุงเหยิงวุนวายคิดปรุง
แตงเรื่องนั้นเรื่องนี้ นั่นแหละมันเปนขวากเปนหนามกั้นกางทางเดินเพื่อมรรคผล
นิพพาน เอา เอาใหสงบลงไป พอจิตสงบลงไปแลวความสุขก็ปรากฏขึ้นมาและเปนหลัก
ฐานพยานแกตนเองอีกดวย ออกจากนั้นแลวก็พิจารณาเรื่องของปญญา เอาฟาดลงไป
ในธาตุในขันธนี้ มันมีอะไรอยูนี้นะดูใหชัดเจนซิ ธาตุขันธอยูกับเราตลอดเวลาทําไมจะ
พิจารณากันไมไดวะ 

หนังหอกระดูกนี่ดูซิ วาเปนสัตวเปนบุคคล วาเปนเราเปนเขา วาเปนของสวยของงาม 
วาเปนของจีรังถาวร มันปรุงมันแตงมันหลอกลวงเราทั้งนั้น ธรรมชาติจริง ๆ แลวก็คือตัว 
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ตัวอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมด ปาชาผีดิบก็คือรางกาย
ของเราของทานทุก ๆ คน คนและสัตวในโลกนี้มันเปนอยางเดียวกัน พิจารณาใหถึง
ความจริงอันนี้ตามความจริงอันนี้ จึงชื่อวาดําเนินตามธรรม ความเสกสรรปนยอเอาเฉย 
ๆ ปลอม ๆ หาเรื่องมาเสกสรร วาเปนของสวยของงามวาเปนของจีรังถาวรเปนเราเปน
ของเรา นั่นคือเร่ืองของกิเลสทั้งมวล ใหทราบวานี่คือกิเลสมันเดินทางสายนี้ 

ถาเราเชื่อธรรมแลวตองไมเชื่อกิเลสทางนี้ ตองแยกแยะใหเห็นตามความจริงเปนธรรม
ชาติหรือเปนเครื่องคัดคานกิเลสเพื่อเขาถึงความจริง จึงไมใชเปนสัตวเปนบุคคล ไมใช
เปนเราเปนเขา ไมใชเปนสุขํ นิจฺจํ อตฺตา มันเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ทั้งนั้น เอาให
เห็นจริงเห็นจังลงไป 



ใหไดรับความสงบเย็นบางซิ เราเปนนักปฏิบัติ เปนพระดวยเปนนักปฏิบัติดวยไมไดเปน
เจาของของสมบัติแหงสันติธรรมเปนขั้น ๆ ขึ้นไป และความสวางกระจางแจงจนกระทั่ง
ถึงวิมุตติหลุดพนเลยนี้ แหม มันเสียชาติความเปนมนุษยมาแลวและความเปนพระของ
เราเปนนักปฏิบัตินี้อีกไมนอยเลย อายตัวเองนั่นแหละดี ไปคาดที่ไหนมรรคผลนิพพาน 
อยาไปหาคาดกิเลสมันหลอก ธรรมความจริงทานสอนไวที่ตรงไหน สอนลงที่หัวใจ 
กิเลสก็มีอยูที่หัวใจ อุบายวิธีที่จะแกกิเลสก็สอนลงที่หัวใจ แนะลงตรงนี้ 

อริยสัจ ๔ อยูที่ไหน ทุกขอยูที่ไหน ทุกขทางกายทางใจอยูที่ไหน แนะ ก็บอกอยูแลววา
ทุกขทางกายทางใจก็อยูกับเรา เราเปนผูรับผิดชอบเราเปนผูรู เปนผูแบกภาระความ
ทุกขความลําบากเหลานี้อยูเปนประจํา ทําไมจะไมเห็นทุกขสัจ แลวสิ่งใดที่ผลิตทุกขขึ้น
มาทางดานจิตใจใหเกิดความทุกขความลําบากลําบนตีบตันอั้นตูภายในจิต หาหัวคิด
ปญญาไมไดคืออะไร ก็คือกิเลส ทานเรียกวาสมุทัยแดนเปนที่เกิดขึ้นแหงทุกข แนะ ถา
แปลออกตามศัพทก็เปนอยางนั้น ก็อยูที่ใจนี้ แลวเราจะใหเห็นเรื่องของสมุทัยนี้จะเห็น
ดวยอะไร เห็นดวยอะไรถาไมเห็นดวยสติปญญาศรัทธาความเพียร ไมมีทางอื่นเปนทาง
เห็น ไมมีอุบายอื่นใดที่จะใหเห็นเรื่องกิเลสที่มันผลิตความทุกขความลําบากทรมานตาง 
ๆ ขึ้นที่ใจ ตองเห็นดวยปญญาเห็นดวยสตินี่ขุดคนกันลงไป 

อยาไปสงสัยอยาไปคาดขางนอกไมเกิดประโยชนอันใดเลย ความจริงอยูที่ตรงนี้ คนลง
ไปที่ตรงนี้ ปญญาถึงคราวจะใช-ใช เอามันไปไหนถึงไหนถึงกันซิ นี่เราเปนมนุษยคน
หนึ่งแท ๆ ทานสอนเพื่อความฉลาด เพื่ออุบายสติปญญา เหตุใดจึงจะมีไมไดในตัวของ
เรา มีไมไดพระพุทธเจาทานสอนทําไม สาวกทั้งหลายทานก็ลมลุกคลุกคลานมาเชน
เดียวกับพวกเรา บางองคเราก็เห็นแลวในตํารับตําราอยางพระจูฬปนถกอยางนี้ จนพี่
ชายอิดหนาระอาใจ ใหทอง 

ปทุมํ ยถา โกกนุทํ สุคนฺธํ 

ปาโต สิยา ผุลฺลมวีตคนฺธํ 

องฺคีรสํ ปสฺส วิโรจมานํ 



ตปนฺตมาทิจฺจมิวนฺตลิกฺเข 

๔ เดือนก็ไมได พระมหาปนถกซึ่งเปนพี่ชาย ถึงเวลาถูกเขานิมนตไปฉันมีพระพุทธเจา
เปนประธาน พระมหาปนถกเลยไมนิมนตนองชาย เพราะทานเปนภัตตุเทศก จน
กระทั่งพระพุทธเจารับสั่ง เวลานี้พระยังมาไมครบยังอีกองคหนึ่งอยูในวัด องคเหลานั้น
ไมมีใครทราบ นองชายก็เสียอกเสียใจวาพี่ชายไมนิมนตไป การอยากไปฉันในบานทาน
ไมอยากไป แตที่พระทั้งวัดไปหมดไมใหเราไปดวยความเห็นวาเราต่ําชาลามกนี้เปนสิ่งที่
เราสะดุดใจอยางมาก ก็พิจารณาสติปญญาขึ้นในขณะนั้นเลยโดยอาศัยนั้นเปนเหตุ 
เลยบรรลุธรรมขึ้นในเวลานั้นเสีย 

ทีนี้เมื่อบรรลุธรรมแลวยังไมแลวยังมีฤทธาศักดานุภาพ สามารถที่จะดลบันดาลแสดง
ภายในจิตใจของทานเองเรียกวาอิทธิฤทธิ์ เปนกี่รอยกี่พันองค จูฬปนถกหมดวัด 
ทํางานหนาที่ตาง ๆ กัน เมื่อพระพุทธเจารับสั่งใหมานิมนตพระ มาที่ไหนไมใชพระองค
เดียว พระเต็มวัดวางั้น ถามองคไหนวาเปนจูฬปนถกหมด เลยไมไดพระจูฬปนถกอัน
แทจริงเลยกลับมา พระองครับสั่งใหไปอีกใหไปจับชายจีวรเลยนะ องคไหนวาเปนจูฬ
ปนถกใหจับชายจีวรองคนั้น จับชายจีวรหรือชายสบงอะไรก็แลวแต พอไปจับปบนี้ก็
หายหมด เมื่อไปถึงโนนแลวพระพุทธเจาทรงทราบแลววานี่พระจูฬปนถกสําเร็จเปน
พระอรหันตแลว โดยอาศัยที่พี่ชายดัดสันดาน พี่ชายก็เปนพระอรหันตแลวจะดัด
สันดานโดยหาเหตุผลไมไดมีอยางหรือ ก็ตองดัดดวยความมีเหตุผลของทานเหมือนกัน
พระมหาปนถกนะ พระพุทธเจาก็ไมทรงตําหนิพระมหาปนถกเหมือนกัน เพราะเปน
ขนาดพระอรหันตแลวจะมาดัดนองชายของตัวเองดวยทิฐิมานะกิเลสตัณหาอาสวะไมมี 
นี่ทานก็ขนาดนั้นแหละ รโชหรณํ รโชหรณํ ก็ผาที่เปอนดวยธุลีแปลออกมา นั่นทาน
ลําบากไหม บทเวลาทานเอาทานก็ได 

เราก็เปนคนคนหนึ่งถึงจะไมมีฤทธาศักดานุภาพใด ๆ ก็ใหมีฤทธาศักดานุภาพปราบ
กิเลสใหอยูในเงื้อมมือก็แลวกัน เอาใหจริงใหจัง มรรคผลนิพพานอยูกับหัวใจแท ๆ นอน
เฝานั่งเฝาใหกิเลสทึ้งทางโนนทึ้งทางนี้อยูจะตายจะวาไง ยังไมเห็นธรรมในจิตใจพอได
รับความสงบสบายบางเลย มันสมควรแลวหรือกับนักปฏิบัติเรานะ เร่ืองการหยอนยาน



ที่จะเปนไปเพื่ออํานาจของกิเลสมันอยูทุกระยะนะ อยูทุกขณะ อันนี้ไมเคยลดละนะให
เรารูสึกตัวไวเสมอ ใหเขมงวดกวดขัน เอาใหเห็น 

มรรคคืออะไร ศีล สมาธิ ปญญา ศีลเราก็รักษากันอยูแลวไมจําเปนจะตองพูด สมาธิกับ
ปญญา เอาฟาดลงไปทําไมจะไมสงบ มันมีเหตุผลกลไกอันใดพาใหสงบพาใหไมสงบ
เราก็รู ก็เร่ืองกิเลสนั่นแหละมันยุแหยกอกวนฉุดลากไปโนนฉุดลากไปนี้ใหหาความสงบ
ไมได ปญญาฟาดฟนมันลงไป อยางหนึ่งใชคําบริกรรมทับหัวมันลงไป ถี่ยิบอยางที่พูด
ใหฟงแลว ถาอุบายนี้ยังไมทันมันแลวเอาปญญาคนอยูนั้นนะ ในตัวจิตนั้นนะมันจะคิด
ไปไหนไปเรื่องอะไร มันเคยคิดมาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งปานนี้ทําไมไมเบื่อไมหนาย 
ทําไมไมเห็นโทษเห็นภัย 

ถูกกิเลสหลอกลวงมาดวยภาพตาง ๆ เร่ืองราวตาง ๆ อยูภายในจิตใจตลอดมาจนปานนี้
ยังไมอ่ิมไมพออยูเหรอ อยางอื่นเราก็เคยไดเห็นแลวยังเกิดความเบื่อหนายหรือชินชาตอ
สิ่งเหลานั้น แตทําไมความหลงตามกิเลสคลอยตามกิเลสจึงไมมีความชินชา จึงไมเห็น
โทษของมันบาง ถาเราจะเปนผูหาความฉลาดจริง ๆ ควรจะมีสติปญญาไดเห็นโทษของ
มันบาง เราคิดไปอะไร ฟาดลงไปอยางนั้นซิอุบายปญญา เวลานี้เราจะไมใหมันคิดอะไร 
มันคิดขึ้นมาแงใดใหเปนธรรมทั้งนั้นเราถึงจะเอา เอามันอยูนั้น เอาจริงเอาจังมันก็เปน
ขึ้นมาจนไดไมพนวิสัยของเราแหละ อุบายสติปญญานี้แลคือมรรคเครื่องบุกเบิกเพิก
ถอนสิ่งที่กีดขวางหรือปดกั้นกําบังจิตใจใหมืดมิดปดตาออกไปไดโดยลําดับ ๆ จนกระทั่ง
นิโรธแสดงตัวออกมาไดเพราะอํานาจของมรรคแสดงตัวไดโดยลําดับ เมื่อมรรคคือสติ
ปญญาเต็มภูมิแลว ไมมีกิเลสตัวใดไมวาสวนหยาบสวนกลางสวนละเอียด ละเอียดสุด 
จะพนวิสัยของสติปญญานี้ไปไดเลย 

สติปญญานี้เทานั้นเปนสิ่งที่เหนือกวาอํานาจของกิเลสโดยประการทั้งปวง ซึ่งเราควรจะ
ผลิตขึ้นมาไดภายในจิตใจและปราบปรามกิเลสใหอยูในเงื้อมมือของเรา นี่เปนมรรคผล
นิพพานขึ้นมาที่นี่ เมื่อกิเลสดับลงไปจนไมมีสิ่งใดเหลือแลวจะถามหาทําไมนิพพาน 
ทานไมถามใหเสียเวลาพระอรหันตทาน ตั้งก็ตั้งไวอยางนั้นแหละเพื่อผูที่ดําเนินเดินตาม
หลังกุลบุตรสุดทายภายหลังนี้ จะไดอาศัยเปนกรุยหมายปายทางไปเรื่อย ๆ เปนเข็มทิศ
ทางเดิน พอไปถึงที่แลวก็หมดปญหากันเอง 



เหมือนอยางวัดปาบานตาด เอา สมมุติวาเราจะเขียนชื่อของวัดไปติดไวที่หนาวัดนั้น 
สําหรับเราเองเราจะไมอานใหเสียเวลาเลย เพราะเราทราบแลววาวัดปาบานตาดเปน
อยางไร แตคนอื่นตองอาน นี่มันวัดอะไรแนเดี๋ยวลองอานดูซิวัดอะไร หรืออานดูนี่มันวัด
อะไร พออาน ออ นี่วัดปาบานตาด เขามาออ วัดปาบานตาดเปนอยางนี้ คนภายในวัด
ไมจําเปนตองอานปายแตคนอื่นตองอาน ผูที่รูมรรคผลนิพพานอยางเต็มใจแลว ไมจํา
เปนจะตองไปหาอานเรื่องมรรคผลนิพพานวาอยูที่ไหน ๆ ไมสงสัย นิพพานอยูไหนไม
สงสัย ขอแตกิเลสหมดไปจากใจเทานั้น เปนอันวาสิ้นสงสัยทุกสิ่งทุกอยาง อันใดเปน
สมมุติอันใดเปนวิมุตติ เปนความจริงแท ๆ คืออะไร 

คําวานิพพาน ๆ ก็เปนชื่ออันหนึ่งเปนสมมุติอันหนึ่งตางหาก ธรรมชาติที่ถูกใหชื่อวา
นิพพานนั้นคืออะไร ถาไมใชจิตดวงที่บริสุทธิ์จะเปนอะไรไป เอาใหเห็นตรงนี้ซิ เมื่อเห็น
ตรงนี้แลวมันไมสงสัยแหละ ตายแลวจะไปเกิดที่ไหนไปอยูที่ไหน คนไดนิพพานแลวจน
ตรอกหาที่อยูไมไดมีเหรอ คนที่มีกิเลสนะซีจนตรอกหาที่อยูไมได อยูไหนมีแตฟนแตไฟ
เผาหัวใจอยูตลอดเวลารอนไปหมดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน นี่เปนเพราะกิเลสตาง
หากทําใหโลกมันคับมันแคบมันตีบมันตันมันอยูไมได ไมใชพระนิพพานทําโลกใหอยูไม
ไดนะอยาเขาใจอยางนั้น เอาใหจริงใหจังนักปฏิบัติ 

นี่ไปไหนมาไหนลําบากลําบนก็เพราะหัวใจของหมูเพื่อนที่มุงหนามา เราพอที่จะพูด
อะไรเราก็ลงมา ไปโนนก็ตองเทศนเหมือนกันเพราะสงสารหางจากครูจากอาจารย 
เหมือนกับวาเราเขี่ยขี้ไตนั่นแหละ ไมเขี่ยก็คอยแตจะดับ พอเขี่ยใหแลวก็ลุกโพลง ๆ ขึ้น 
นี่ก็เหมือนกันชวยสงเสริม มาถึงลําบากลําบนก็ทนเอาเพราะเห็นแกใจของแตละทาน ๆ 
ที่อุตสาหมาทั้งใกลทั้งไกล ลําบากลําบนเทาไรก็เพื่ออรรถเพื่อธรรม เพื่อการศึกษาอบรม
กับครูกับอาจารย นี่ก็หางเหินไปหลายเวลา วันนี้เราจึงไดอบรมตามสติกําลังความ
สามารถ แมจะลําบากเราก็พยายามเต็มที่ 

ดวยเหตุนี้ขอใหเพื่อนฝูงทั้งหลายจงไดตั้งใจประพฤติปฏิบัติ กําจัดสิ่งที่เปนภัยดังที่กลาว
แลวออกใหหมดจากจิตใจ คําวาความบริสุทธิ์ก็ดี คําวานิพพานก็ดี ไมมีพระอรหันตองค
ใดจะเปนบาถามถึงละ ขอใหบริสุทธิ์เถอะจิตนะ จะรวมอยูในนี้หมดทุกสิ่งทุกอยาง 
ธรรมพระพุทธเจาที่กลาวไวมากนอยไมสงสัยเลย พระพุทธเจาปรินิพพานไปแลวกี่พระ



องค สาวกของพระพุทธเจาแตละพระองคนั้นมีจํานวนมากนอยเพียงไร ดูอันเดียวเทานี้
เขาใจหมดเลย ประสานกันไดหมดเพราะเปนความจริงเสมอกัน ปรินิพพานมาแลวกี่
องคกี่กัปกี่กัลปก็ตามจะไมมีปญหาอะไรเลย 

พอความบริสุทธิ์ไดปรากฏขึ้นอยางเดนดวงภายในจิตใจแลวเทานั้น ปญหาทั้งมวลนี้จะ
สลายไปหมด อยูที่ไหนก็เปนพุทธะ อยูที่ไหนก็เปนธรรมะ สังฆะ อยูกับจิตใจดวงเดียว
นั้น เมื่อพุทธะ ธรรมะ สังฆะ ไดสงเคราะหเขาไปในหลักธรรมชาติแลวก็เปน ธมฺโม ปที
โป เปนธรรมแทงเดียวเทานั้น กิริยาที่ทานพูดวาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ นั้น 
พูดตามหลักของสมมุติที่ยังตองอาศัยสมมุติอยูทานก็พูดอยางนั้น พอเขาถึงความจริง
จริง ๆ แลวก็เปนธรรมแทงเดียวนี้ไมสงสัย 

เอาเทานี้กอน 

 


